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 تؤ ةلل طوب

 بتك نم مظعمو . رباحملا اوفزاتساو مالقألا اوفزتف نوخرؤملا بتك
 تاياورلا قيرط نع امأ اهيلع لصاحلا ةيخيراتلا قئاقحلا ىري خيراتلا يف

 مهتادهاشم نع امأو نايعلا دوهش نم ةعومسملا تاياورلا قيرط نع امأو ةبوتكملا
 ىلا امأو نيميلا تاذ ىلا امأ نوليمي اوناك كلذ عم مهنكلو . مهسفنأ مه
 ةيسفنلا وأ ةيتاذلا وأ ةيجراحلا وأ ةيلحخخادلا تارئوملا ةأطو تحت لامشلا تاذ

 )0 هسفل مظكي ذحألاو خروملا هيجوت يف ماكحأ نامزلاو ةئيبلاو ةثاروللو
 يلا ةدرجملا قئاقحلا قيرط ىلإ اهب لودعلاو هسفن مظكب ذخألا هل تاهيهو

 ىقبت ةقيقحلا نأل اهيفخي نأ عيطتسي نلف اهدحج ناو اهدوحج نمزللنكم ال
 اهيلع تنارو ليطابألا تاوبه اهنرمغ وأ أدصلا اهيلع مكارت نإو ةقيقح
 ثعبني ةرين ةعشم لظن يهف كلذل . تاهاجتإلاو لويملاو ضارغألا يجايد

 لاوقأ براضت ءارو نمو خيراتلا روطس نمو ثداوحلا .لالخن نم اهقيرب
 امي اهتاعبنا لبس مهتبث نا لهسلا ريغ نمو .ةاورلاو نيفلوملاو نيخروملا

 هد ©



 . زوربلاو روهظلا وحن اهريسم يف تابقع نم اهض ربع

 قاروألا هذه يف هأرقن ام وه باغلا معألا يف خيراتلا سيلف اذه ىلع

 اب ىرج يلا ةلوادتملا بتكلا هذه . خيراتلا بتكب اهوعدن يلا ةنودملا

 اوبتكف اوبتكي نأ اودارأ مهنكلو . مهسفنأ اهبتك نم ديري ام ريغ ىلإ رابتلا

 . نودقتعي ام ريغ ىلإ نيعوفدم اوبتكف اوبتكي نأ مهنم ديرأ وأ

 تارثومل هعوضحلا قئاقحلا نع ىفاجتي هنا ملعي وهو مهضعب بتكو

 وأ وا سجوتلاوا قافشال وا لمأل وأ ةبهرل وأ ةبغرلامأ اهنع هل ةحودنم ال
 . ةنهادمو تاجحادل

 - اهنيبو مهنيب ليح دقو قحلا ةملك اولوقي نأ مهل دب الو نورخآ بتكو

 نيرشلا نوهأ باكترإ ىلع نيدمتعم روسعملاب روسيملا اوكرتي ال نأب اولضفف
 هوشتت هب ذإ رش نيودتلا ناو . خيراتلا عيضي هكريب :ذإ رش نيودتلا كتف

 قئاقحلا لغلغتت هيف نال نيرشلا نوهأ لاح لك ىلع نيودتلا نكلو قئاقحلا
 عقتي ام ضعب هضعب يف يوطني ام اونودي نأ اولضفف فورحلا تايط يف
 اهتملك لوقث نأ لاوحألا تانرجام عئاقولاو ثداوحلل نيكرات . خيراتلا يف

 ام راتسلا ءارو نم كاحي ام وأ رهاظ وه ام اهنم ءاوس ةفلغملا دا ةسوحتملا

 ةءاضو اهولجيف رونلا اهيلع رهظيل ءاطغلا اهنع فشكتي نأ اهرازسال حتي مل

 . نيرظانلل

 سمطناو بهذ ام خيراتلا نم بهذ تارثوملا هذه مكحبو لماوعلا هذهب
 .هوشت ام هوشتو سمطنا ام هنم

 تجاتحاف ةيصعتسملا تاساردلا نم خيراتلا ةسارد تناك كلذ لجأ نمو

 خيراتلا ضحمل درجتملا خروملا ةمهم تناك مث نمو . صاصتخالا ىلا هتفارف

 نوكت اب دنعأ :ةعغيف جيم .. حورلا يماسلا سفنلا يوقلا بلقلا عاجشلا

 هك رعصلا نع
 ىلع فقاولاو ءانع ريبك ىلإ جاتحي الو روسيم رمأف خيزاتلا ةءارق 3

 . ةفرعملاو ملعلل ال ةيلسلاو عاتمالل أري امنإ هتايوطنمل ربدت نودب أرقي ام

 جة



 لوقأ ينكلو للزلا نم ةمصعلا يعدأ الو نيخرؤملا نم عدبب تسل ينإ
 تدمتعاف اودمتعا اميف مهرثأ توفقو اوكلس اميه تكلس: تنك نإ نأ
 نيذلا ةاورلاو نايعلا دوهش ىلع ( يسايسلا تيوكلا خيرات ) يف تبتك اميف
 شاعو ثداوحلا بكاو نمعو عالطالاو ةياردلاو ةربحلا لهأ نع نولقني
 لماوعل هدنع امي ءاضفالا هسفنل غوسي مل نعي اريثك تمدطصا دقو .اهيف
 ىف :لفعأو جاردتسالا يف دهحلا لذي تيكف: هللا ةيسلاب يم ع ىردأ وه
 تنك ام ًاريثكو اهنماكم نم اهجارختساو ثداوحلا صالختسا يف لئاسولا
 . لئاطب دوعأ الو ىعسملا يف قفخأ

 تلمع دقف تاطبثمللا نم ينمحزو تابقع نم يضرتعا ام لك عمو
 تنكمت ىتَح ًادهج لآ ريغ بأدلا نأم تبكرف نيديلا رفص عجرأ ال نأ ىلع
 حماخلا سلساو بخاصلا اجسو جئاهلا اهرف . باعصلا نم ريثك ليلذت يف
 ييسفنل غوسأو اهتحصب مزجأ داكأ تامولعم ىلع لوصحلا نم كركمت
 لبق نودت ملو اهايا يعا رفا لبق عرتفت مل راكبا ىراذع اهنا ىلع رارصالا
 . هنم اماه ًابناج تنوكو خيراتلا اذه ةباتك يف ًاريثك تدافأف اه ييودت

 خيرات نم ةماه ةكلذف ( يسايسلا تيوكلا خيرات ) نم ءرحلا اذه يو
 يرجه رشع عبارلا نرقلا يف ( برعلا) خيرات نم ىرحألاب وأ تيوكلا
 عايضل ةضرع تناك ةرم لوأل ماثللا اهنع طيمأ ( يداليم نيرشعلا نرقلا )
 قافتالا نساحم نأ ديب ناثدحلا ديب اهنم تاحفص نادقفو اهمداوح- نم ريثكلا
 اهنئازخخو اهزاكرأ نم اهيلع لوصحلاب زوفلاو  اهنم نكمتلا ىلإ يتلص وأ
 ثداوح يهو . باتكلا اذه فيعاضت يف ىري يذلا اهلكشب ةولجم امتزربأف
 تابئولاو ةينطولا تاضافتنالاو ةيروثلا ثداوحلاب ىقثو ةلص تاذ ماسج
 . اهدعب نم تءاج يبلاو اهترصاع يلاو اهتقبس يتلا ةيموقلا

 تاقلحلا ةكباشتم بناوحلا ةددعتم حابصلا كرابم خيشلا رصع ةرف نا
 عم جزامتتو راطقألا نم ريثكب سبالتت روذحلا ةبعشتم عورفلا ةلخادتم
 لك ريطأتو اهنورش زيمتو اهزرف رسعتي ثيحب ( ةيبزعلا) راصمألا ىش

 الا



 مهف موري نم ىلع ذوحتست ةبوعصلا لعمي ام وه اذهو صاخلا اهراطاب اهنم

 ريصلاب هسفن ذخأي نأ نودب اهروذج عبتتو اهعفاودو اهتاسبالمو اهلاوحأ
 ةلهو لوأل ودبت يلا اياضقلا نم ريثكلل ةساردلا يف قمعتلاو صيخحمتلا يف

 ي يرحب يذلا عوضوملا كلف نع دعبلا ةراد يل وا زاشنلاو ةبارغلا قفأ يق

 هبلطتي ام هانكتسال دب هنم سيل امم دب ال نكلو خبراتلا لسالس لوادج

 . هروجولا فلتحم ي يخيراتلا ثحبلا

 ةيانعلا هانحنمو ( كرابم خيشلا ) رصع خيرات يف ًاضيأ رظنلا انمعنا اذإو

 هدم معئاقولاو ثداوحلا نم هيف ىرج ام ءارقتسال انمامتها ضعب انرصقو

 ةفاك ةيبرعلا دالبلا خيرات يف ةغلاب ةيمهأ تاذ عئاقوو ثداوحب ًائيلم "الفاس

 ام كإو ين.رعلا خيراتلل رصعلا كلذ يف لصح ام لكب اهجئاشو لاصتال

 رصعلا كلذ يف خيراتلا ةفسلف يف ديفت ةليلج قئاقحو رارسأ نم هيلع تلمتشا

 ةلثمألا نمو : ءاصقتسالا دنع ةيلج ةحضاو قئاقحلاو رارسألا كلت زربتو

 « ةيناطيربلا ثالثلا ىربككلا لودلا نيب ريرملا سفانتلا كلذ اهتيمهأ ىلع

 ةينامثعلا ةرطيسلا ةحزحزل للعلا عانطصإو قباستلا يف « ةيناملالاو « ةيسورلاو
 ةيئامثعلا ةلودلا ناطلس نع ؟جراخ هلعح يبرعلا جيلخللا ىلع ذوفتلاب راثثتسالاو
 لودلا هذه نم ةلود لك لمع مث لودلا هذه ىدحا ناطلسل ًاعبات يلاتلاب و

 . اهسفنا ةمينغلاب زوفللاو اهاوس ىلع قيرطلا دسل
 ثداوحلاو ( كرابم خيشلا) رصع يف تعقو يلا ثداوحلا نا مرج ال

 ىلا انج اهعم تشمنو برعلا ةضهن تبكاو دق هرصع ليبق تعقو ىلا

 تايعتجملا نوفل اوذخأف مهيق ام نع ةئسلا لوزت تأدب ندل نم بنج

 ةفالحلاب مهتيقحا ىلا نوريشيو تارشنلا نوردصيو تارمتملا نودقعيو

 مهالفتسا ىلع لوصحلل نيعاسو اهعاج رتسا ىلا لمعلا نيلواحم ةيمالسالا

 ةيومتو ةيبرعلا ةدحولاو ةيبرعلا ةيموقلاب :يداني قيرف ناةيرف ذئموب مهو

 قيرفو . قرشملا لهأ مهو برعلا ىلا ةفالحلا ةداعاب ةبلاطملاو اهرصاوأ

 مهرزأ دشل ةينامثعلا ةلودلا فاطعتسا بلطو ةيمالسالا ةدح ىلاي ب ئدات

 تاركا



 اوناك نإو اهب برعلا ةيقحال الو ةفالخلا ركذل اوضرعتي وأ اوحولي ملو
 ةفيلخلا ناو ةيبرع نوككت نأ بحي ةفالحللا نا مهسفنأ ةرارق يف نودقتعي

 . برغملا لهأ مو شيرت نم

 ةلصاوتم ”الامعا بلاطملاو دصاقملا كلت لجأ نم ناقيرفلا لمع دقلو
 نمزلا ضتقم ىلع يرحم ناك كلذ لك . نيبارقلاو اياحضلا اهلجأ نم اومدقو

 رصعلا كلذ يف اهنم نوناعي ىلا ةيلبلا لك مهمايحح تابلطتمو هيف مه يذلا
 دوهع ىل لع ىبضق نأ لعب مهينامأو مهلامآ زاكرتزو ريكفتلا نم مهغلبمو

 طاطحت الا دويقب ًانتورق هئارج نم اولبك ليوط نمز مهدممو مهلالقتسا

 اءاحضلا نم هومدع امو دوهجلا نم ب ررعلا هلذب م لك عمو مالستسالاو

 اعءانض تيهذف هللا نتوبضي اوناك ام .نيحلا .كلذ يف مهمأت ل مهلامعأ ناف
 0 0 لا امس

 مو ططقلا نم 0 ا نأ كين: تنداك وا

 مغرلاب نيرباثم اولظف مهحاورأو مهسوفن يف ةججأتملا ةميزعلا ةوذج ءيفطب
 وحن ةريسملا ن + ويعم م تاخمتو تاهوإوا تنص نب هي اونم ام لك نم

 نحملاو لك اشملا نم مهليبس صض رعي ناك ام ل ني زاتجم لالقتسالاو مدقتلا

 ي وقلا مهحن رات رودذج- نم ةوقلاو نوعلا ني دمتسم احءشلا نوت رمتسي عناوملاو

 . كيلتلا مي نمو تاالوطبلاو تايحضتلاب لفاحلا

 ىه تناك كرابم خيشلا اهشاع ىلا ةريفلا كلت نا انلق اذإ يلاغن ال نحو

 يف مهلالقتسا مهنادقفو برعلا رعت لوح ةييوعلا ةضويزلا“ نيس ىف -ةلصافلا

 8 شالا نع ا 1 ل فلس لا ناو مهراطقا ا

 فعضلاو ةبالصلا ٌثيح نم تاريملا صعب اهيلع تمذدقت يلا 0

 كلتب نيمئاقلا ىدل يسايسلا جضنلاو نيبلا خراصلا لمعلاو لاسبتس
 دالبلا راطقأ نيب توافتلا نم تاجردب ماعلا يعولا ناصقن ىلإ نو 3
 . ةيبرعلا

 ليوأتلاىلع لمح وأ لحمت وأ ةبراوم نودبلوقلا انل قحي كلذ لك نم مغرلابو
 مسرب خيشلا) رصع يه يلا ةريفلا نا ناك و هكا نبيع كلا نب

5-0 



 . أرثأ اهقمعأو ةيبرعلا ةمألاب ترم يلا تارئفلا رطخأ نم

 الو نوحخرؤملا اهب نعي ملو اهرمأ لفغأ دق فسألا ةدش عم اهنا الإ

 هجولا ىلع اهلاثمأ نع بتكي نا يغبني امك اهنع بتكي ملف عئاقولا ونودم
 تيقب دقو ريوحن الو ليدبت الو هيوشت الو هيف ربب ال يذلا لماكلا حيحصلا

 نيخرؤوملاو باتكلا نم ةرئاكلا ةيرثكألا ىدل ةلوهجم وأ ةيوطم اماحفص مظعم
 لوصحلا امل رسيئ امبر يلا ةرونثملا ةقبطلا نم الو ىح اهعئاقو سردت ملو
 اهايا مهرابتعا مدع نع أشن اهنم دهزل امأ تاحفصلا كلت نم ءيش ىلع

 مه ريكفت ىلع تنار ةلفغل وا . خيراتلا تاقلح وأ داهحلا تاقلح ين هل هبوي ام
 ةلص تاذ ثداوح نم هتنمضت اميف رحبتلا نع مهتدص ىرخأ لماوعل وأ
 راطقألا عيمج يف ةيبرعلا ةمألا تايرجام نع ةديعب وأ ةبيرق

 صخخم يلا ةردانلا قئاثولا نم ةفئاط ىلع لصحأ نأ يل ردق دقف انأ امأ
 تامولعملا ضعب ىلع فرقولا يل رسيت امك ةرئفلا كلت يف تيوكلا خيراتب

 هنيودت تعطتسا ام تنودف تاكحاممو تالسارمو تاشقانمو ثداوح نم

 وا لدبأ وا ريغأ ملو لجو وأ فوحن نود قئاقحلا نم ةقيقح ةبأ مكأ و

 هرضب هتوقو هتكرب هباوصو هئطخم هتالع ىلع كلذ لك تدرس لب قمتاوا قوزا
 وأ بناج طخس وأ ةهج تيضرأ وأ ام ةهج تبضغأأ يمه. ال هعفنبو
 يف ياريجهو يراعش نوكت نأ تدصق يلا يه ةنامالا ناف بناج رس

 خيرات سرد موري نمل لوصولل ًائيهم يناتك نوكي نأ ٍلمأو .اذه يفيلأت
 ًارانم نوكي وأ هجحلب يف صوغلا يغتبي نمل ًاصاغمو ةبقحلا هذه يف تيوكلا

 نأو صقتنلا نع عافترالا ىلإ يريغ قفوي نأ وجرأو . هيف ثحبلا ديري نم
 بلطأ هناحبس هللا نمو . تيضفأ ثيح نم درطيو تعنم اميف رظنلا ديعي
 . قيفوتلاو نوعلا

 فلخ نسح 5١”؟ماعزوم 7”

 لعزخ خيشلا ١805 رفص 7١ يف هيلاع

 د



 عابصلا كرايم عيشلا
 تيوكلا ةرامإ ىلوت

 م1845 سيام ١ا/ ه 117 ماع ةدعقلا يذ "8 نم
 م16 يناثلا نيرشن "4 ه14 مرحم 5١ ىلا

 هتأشن
 تيوكلا يف م1644 م ؟”ف ماع دلو حابص خيشلل ثلاثلا دلولا وع : ١ك

 هتيب رد يعي ذخأو رئاج خيشلا هذدح هلضتحأ ةرمع نم ةسماخلا غلب الو

 ةيميلعتلا ةقيرطلا ىلع هبيذهنو هميلعت ىلع فكع نيدلا ءاملع نم ملعمب هل ءاجف
 بادآ ضعبب هبدأو ديجملا نآرقلا نم رسبت ام هملعف نيا كلذ يف ةعبتملا
 . نيدلا

 ةيسورفلاو يمرلا ىلع بردتي ذحنأ هرمع نم ةرشع ةيناثلا غلب الو
 نرمتي لعجو اهريغو ةيسورفلا يف هسورد ىبمعا دق ناك ةرشع ةعبارلا يو
 . لدعلا ىلإ ًاديدش اليم رهظأن سانلا نيب يضقيو مكحلا سلاجم يف

 تارامالا نم اهريغ ين امك تيوكلا يف تناك ماكحالا نأ مولعملا نمو
 نوكي همكح نإف سانلا نيب ةكلاملا ةلئاعلا دارفأ دحأ مكح اذاف ةيبرعلا
 لبق نم ردصي اهيف مكحلاف عربكلا ةيقوقحلاو ةيئانحلا رومألا يف الا اذفان
 ( ريبكلا خيشلا يأ ) ريمألا

 ساإإ



 مايأ ةليطو هدج دهع رخاوأ يف كرابم خيشلا سلجم ناك دقف اذه ىلعو
 تناكو يواعدلا باحصأب ًاصاغ ماكحالل' اسلم هللادبع خيشلا هيخأو هدلاو

 . نيمصاختملا رورسل ةاعدم هماكحا

 هفاصوا

 يدع املا "ل وقع نوللا نْيََسأ مسحلا قيقر ةماقلا ليوط كرابم خيشلا ناك

 ءاعدلاو ءاكذلا قيرب امهنم ثعبني نيتباذج نيواجعد .نينيع وذ رعشلا دوسأ

 . ةبيه هتداز فيس ةبرض رثأ هتهبج ىلعو اهفيفخ ةيحللا ريصق

 هقئالخ

 ليلق ريكفتلا ريثك نيتم مزعو ةيلاع ةمه اذ نيام ديدش ًايكذ ناك
 ء يبني امب هباجأ هئيلح نم هثدحم ىهتنا ام اذإ ىبح ءاغصالا ماد ثيدحلا

 ةهأسنب ال ةدححاو ةرم ًاناسنإ نعأرو اذاف ةظفاحلا ىو ع ةلنأزرو رسيكبت نع

 ..اهعلا هب دعبو نمزلا مداقت امهم
 مدقأو لإ ءاىشب هسمن هتثدح أمن امل دح الإ عماطم هلو ًادينع آدلج ناكو

 ىلا هنم ملحلا ىلا برقأ وهو ةرهشلاب ًافوغشم ةصرفلا تاوف لبق هيلع

 بضقلا
 تورخلا :ىدخا .يف ةيزملا هذه هيلع ترهل .دقو اقيرح. اعاجش .ثاكو

 كارتشالا تيوكلا نم بلط امدنع سداسلا ينويامهلا قليفلا اهب ناعأ ىبلا

 . ةيبونحللا ةيقارعلا لئابقلا ضعب بيدأت يف ةينامثعلا ةلودلا شويج عم

 دجن ةيرب يف أرئاس هسرح نم مسق عم ةرم ناك هنا ًاضيأ هتعاجش نمو
 ةرغ نيح ىلع رارج شيحي هب طاحأ دق ودعلاب اذإو ودعلا رثأ عالطتسال

 نع معفادي ءادعألا نيب هدرفمب وه ىيقبف رابدألا اولوو هعم ناك نم رعذف
 يث حرب امو هنيبج ىلع فيس ةبرضب بيصأ دقو ةاجنلاب زاف ىبح هسفن
 ىلا لصو نأ ىلإ لبألا نبل ىلع شيعتي مايأ ةثالث ةدمل ًامنات يراربلا كلت

 د آدم



 ةعقولا هذهل ناكو ليكنت دشأ هئادعأب لكنو ًارارج ًاشيج قاسف تيوكلا

 . تقولا نم ةهرب اهب نوثدحتي اوذخأف برعلا سوفن يف ريبك رثأ

 ةسايسلا يف هغوبن

 ردنو اهنم مظعأو هتعاجش نم ريثكب مهأ وهف ةسابسلا يف هغوبن امأو
 عاجشلا ناك اذإف دحاو تقو يف ةسايسلاو ةعاجشلاب غبتي نم سانلا نيب

 ءرصنلا و زوفلا لانيل ءادعألاب شطبلل ةيوق ديو ءيرج بلق ىلإ ةجاحب

 عساو ملعو دقوتم ركفو طرفم ءاكذو ةقراخ ةهابن ىلإ 6 يبسايسلا نإف
 . هتكنحو هلقعب رفظلا ىلع لوصتللاو ررضلا عفدل مم .-أ يف

 . ًاقراخ ًاقوفت ةسايسلاو ةعاجشلا يناديم يف رهظأ دق هدجم انناف 0-2

 هلويم
 ًاريثكو اهب ةادانملل نيقباسلا نمو ةيبرعلا ةدحولل ”الايم كرابم خيشلا ناك
 انعسو يف ام لمعت نأو ًايرغ تق دنأ نفور ص نع 0

 . ( اهيلع غاب لك مواقنو انتبورعب ظافتحإلل
 نكلو ةرواجملا دالبلا ىلع هترطيس دمو هناطلس رشنل ًاحومط ناكو

 . هتيغب لين نود ماد لومم تناك فو رظلا

 هلمع ىهنا اذا ناكف برطلاو سنألا نع ًاعطقنم نكي ملف اذه لك عمو
 تايرصملا نايقلا نم رحبلا ىلع ةلطملا ءر ا رص رك ولع ّق

 نكي مل هنا ىلع هيلايل ضعب ضقيل ىرخألا سانجألاو تايروسلاو
 لازنا نع فقوتي ناك امف تيوكلا 0 يب هتحابإو كلذ ةعاشاب هال .

 يكارو رومحلا يبراش ىلع دحلا اقأ ام اريثكف ماثالل يف رقملاب + تاقعلا لشأ
 . فينحلا يمالسالا عرشلا ماكحال ًاقبط داسفلاو يصاعملاب نيرهاجتملا» روجفلا
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 يبقلا ربا فس ون و كدابم عيَشلا

 هلاب لغشي ام قبي مل تيوكلا يف ةطلسلا مامز كرايم خيشلا ملست نأ دعب

 هتمقن نع لقت نكت مل هيلع هتمقن نال مههاربالا فسوي ىلع ضبقلا ءاقلإ "الإ

 ةليللا كلت يف ميهاربالا فسوي ناكولو ( حارجو دمحم نيخييشلا ) هيوخأ ,ىله
 . ًادوجوم نكيرمل هنا ديب هيوخخأ لتقل ىنلا من هلتقب أدبل تيوكلا يف

 نوكي نأ رادقألا تءاش نكلو كلذ لهجم مههاربالا فسوي نكي لو
 ىلع ناك ةلعل وأ ةيبصلاب هل رصق يف تيوكلا جراخ ةئداحلا ةليل يف فسوب

 . رطحلا نع دعتناف هيوخأل كرابم خيشلا هاون امب ملع
 ةيوعصو كرابم خيشلا ةضبق اا فسوي داعتبا ناف لك ىلعو

 يف دازو كرابم خيشلا ةحار قلقأ دق ةوقلاو باهرالاب هنمأم نم همادقتسا

 هنم نوبلطي "السر هيلا ثعبف . ةعناصملاو نيللاب هتلامتسا لضفف هسجاوه
 هتل ثم ظفحو هلام ىلعو هسفن ىلع نمالا هل نوئمضيو ثيوكلا ىلإ ةدوعلا

 مل ميهاربالا فسوي نكلو حابصلا دمحم خيشلا دهع يف هيلع تناك ام ىلع

 ءارو نم كرابم خيشلا هل هتيبي ناك ام هيلع فخي ملو دوعولا هذبب عدخنب
 تيوكلا ةنيدم هامدق تئطو اذا هنا ًآديج ملعو ديعاوملاو ينامألا هذه

 : امد لعقلا ٠ ريصمف

 ا 1



 عرسأب تيوكلا ىلإ مدقيس هنأب مهدعوو مهتلاسر لوبقب مهل رهاظتذ
 نوكيس هناو كرابم خيشلا ىلإ ةصلاحلا هتايحن غالبإ مهيلا بلطو ىركمي اه
 هتياعرب هلمش اذإ اميف لبق نم هيوخال ناك امك ”ةنامأو ةعاط هنظ نسح دنع
 نأ لبق لتقلاب لجاعيف نظلا هب ءاسي ال يكل لوقلا اذبب رهاظت دقرهفطعو

 . رارفلا نم ىنكمتي

 نفسلا بوكر ىلا عرسأ ىتح هرداغت كرابم خيشلا لسر تداك امغ
 هكالمأ يف لزنو ةرصبلا ىلإ هجناو هيّبصلا يف ةيسار تناك يلا ةيعارشلا

 . هميرغ دب لوانتم نع ًادعتبمو اهيف ًانصحتم ( ةرودلا) يف ةعقاولا ةعساولا

 تيوكلا حارجو دمحم نيخيشلا دالوا ةرداغم

 دالوأ ةياعر يف هدهج لذبي نأ رمألا ءيداب يف كرابم خيشلا لواح دمتل

 مهيوبأ لتقم دعب ملألاو ن زحلا ةروس مهنع ففحيو مهيلع فطعلاو هيبخأ
 اوقيطب مل كلذ لك عم مهنكلو ماركإلاو فطللاو ةدوملاب مهلباقي قفطف
 اوناكو ةرصبلا ىلإ ميهاربالا فسوي باهذ دعب اميس ال تيوكلا يف هاقبل
 يلا ةبارقلل كرابم خيشلا مهمع ىلع بلغتلاو زوفلا مهل ققحيس هنا نونظي

 ١ هب مهطبرت

 ديسلا نم لك اذه مهرفسب مهقفارو رس ةرصبلا ىلإ تيوكلا اوكرف

 ميهاربالا فسويب اوعمتجاف حبار نب دمحم خيشلاو يئابطابطلا باهولادبع
 يدمح ) ةرصبلا ملسمب هتاقالع مكحي نا عاطتسا دق ميهاربالا فسوي ناكو

 (  اشاب
 . كرابم خيشلاو ميهاربالا فسوي نيب ريطحلا فاللحللا أدب انه نمر

 ىسيعتنب يه يلع خيشلا ةجو زو خابصلا ىلع خبقلا اتنب مهتاهما حارجو دمحم خيشلا دالوا )0(
 . ميهاربالا فسوب ةم ميهاربا نبأ

 اه



 اشاب يدمح ىلا ةياكش

 ةرصبلا ملستم

 ةياكش اوعفر ةرصبلاب حارجو دمحم نيخيشلا دالوأب ماقملا رقتسا نأ دعب
 نمو مههاربالا فسوي نم ضيرحتب ةرصبلا ملستم 'ثاب يدمح ىلإ ةبهسم
 نأ دعب تيوكلا ةرامإ بصتغا دق كرابم خيشلا ناز ايبغ ءاجبلا» نو

 ناو ( ينويامه نامرف) بجومب تيوكلا نامكح اناك نيذلا اهيخيش لتق

 ىلإ اهميلستو تيوكلا نع ةينامثعلا ةدايسلا علب وه لمعلا كلذ نم هدصق

 . ( ةيبنجأ ةلود

 زغوان طيبا يوت قالو: ناكشلاب دعي نإ "هاي قلطسم يما
 تيوكلا ىلإ باهذلاب ( ريبزلا خيش ) دشارلا مهاربالا هللادبع خيشلا ىلإ ًارس
 يذلا وه كرابم خيشلا نا) نمضنت تيوكلا يلاهأ نم ةداهش لاصحتسال

 ال حرشي لوبنطسا ىلإ كلذب بتكيل ( حارجو دمحم نيخيشلا هيوخأ لتق
 هل نذالا اهنم بلطيو ةينامثعلا ةلودلا ىلع هدرمتو كرابم خيشلا نايصع

 نع يلختلا ىلع كرابم خيشلا ماغرال تبوكلا ىلإ شيحلا نم ةقرف قوسب
 . كلاذل قفوي مل هنكلو ةرامالا يمرك نع هلازنإو تيوكلا

 ةطساوب ىدتحا هظفعتو هطوحنو هفلاصم ىلع هرهسب كرابم خيشلا نا م
 تهبجاف رشلا نم اشاب يدمح هل هاون ام ىلإ ةرصبلا يف نيذلا هئاقدصأ ضعب

 يدمح ىذا فكي دادغب ريشم اشاب نجر ىلع رمألا اذه ضرعل هراظنأ

 . هنع اشاب

 دادغب ريشم ىلا هتيضأ كرابم خيشلا عفر

 هيوخأ دالوأ بناج ىلا ةرصبلا ملستم زايحتا نا كرابم خيشلا نقيت

 رومألا ةالو عم ةرباخملا هحتفو مهاوكشل هعامتساو مههاربالا فسويو

 ىلعألا مجرملا وهو هسفنل ريشملا هيضتري ال ام اذه ةرشابم لوبنطسا يف

 دعا



 هطبرت تناك (اشاب بجر) ريشملا ناو اميس ال دح
 5 - ١ 9 1 علا 1 . سلا سعي 5 3 : ءأاب
 تاوقب ُكرأبم خيشلا مامضنإ 5000 هل ذك هقأل ا يح دعناور كلر أبم حمس أل
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 تماق انهدنَع ةيب وخلا ةيقارعلا لئابغلا دات ّّى شما 000 ملأ تس ا

 ( اشاب بحر ) ويشملا ل بنثو ةص رفلأ هاش 2 رابع خيشلا لبتهاف

 قاما .صعل ىلإ ى رخأ اك لسرا امك هصاوخت 56 8 ةيلأ ءارأو اناكد 0 [1 5 4 ' 1 2 55 ٠

 6 خخ 2 هيض عج ٍِ هَ 3

 فتقوم هتيضق هاجن ريشملا فقو ذإ دارآ ام كرابم خيشلل مث دقف العفو
 .. هلع عافدلا ُئ عوطتملا

 خيشلا عوضوم ةيمهأ نم للقي يلاعلا بابلا يلاو نيباملا ىلإ بتكف
 كرابم خيشلان يب ترج يلا ةثداحلا نأ) كلذ يف ءاج اممو هيوحخأ مم كرام

 بارعألا نيب عقت تلاز ١ يبلاو ةفولألا ثداوحلا نم هيوخأ نيبر؛ حابصلا
 و 11 ١ - 1 2 مانعا ملا وا آ
 هلناسملا عله معلن يأ لأ ةهلعلا كل ونلاأث  ناتمس
 ا 2 و . 9

 هع 5 . 1 0 َء ءثيإ 5 1
 مهم دق ةلعسلا ةىمكذلا هله أذه ىف أهلعشطلا نال لكازلا ءهأشنلاألاو كيم ا 1 1 9 1 : 0 ع اني يكل

 3 0 .٠ م اس ذل ب -

 6# ا ل امي 1 1 مح 1 2 ا م ا 5 أنس اه 1: 200 هه 1 1001 1: َ ا 6 59 1 حجب وب 1 ني ا
 اير وأ 1 ع م ا يت هيف وعلا 1 ع ا 0 5 7 ئ
0 9 

 . ٠ 2 3 1 ها يلا #0 كتلأ أ 0 3 5000
 م ام كإذ ءارج نم ثدحيف رمأآلا ى لح قنا هايس“ ل! يع وللا . هع ا

 ؟ لإ 2
 00 ل ينأ 1 وبما

 3 ع وب 4: --ٍ ا 2:

 ل وبها ل ةبأر ة لوس و ,شملا «تياحس يقع ىلا ةقالخخللا راد تعصاف
 200 1 هد

 امع فكلاب ( ة 1 ملستم ز اشاب نيام ْثإ أهرمأ تردصاو ناييحتسالاو

 ع . 1 3 0 ٌ 2 2

 . رضاحلا تقولا ئ امماشو رومآلا اها هيلع مر

 حارجو دمحم نيخيشل ١ دالوأ ء 5 07

 دادغب يف مهاربألا لفسوبيو

 لدابت ميهاربالا فسويو حارجو دمحم نيخيشلا دالوأ ىلع فخ ,
 اودتبي مل مهنكلو دادغب ريشم اشاب بجرو كرابم خيشلا نبب تارباخملا

 يأ 0 ا
 ريق"



 دادغب ىلإ باهذلا اوررمف ةطوبضم ةروصب تارباخملا كلت نومضم ىلإ
 يئاسعلا دمحم خيشلا ىلع ًافويض اولحف ريشملا ىلع مهسفنأب مهتيضق اوضرعيل
 هتف رعم قباس مه ربح ملف مهتيضق هعم اوثحمو ةديدع تارم ريشملا اولباقو

 رهشأ ةحس ءاهز ةلاحخلإ هذه لع اوقبو كيعأ وملاب مهلطامب راض ٠ رمألا أذبم

 ةرصبلا ىلإ اوداعف مهتلباقم يف ريشملا لبق نم لقاثتب ارا ا وود ذأ لإ
 ظ . ةاحوتملا .ةياغلا لوضاح نم :اوشتعسا نأ: العب

 حارجو دمحم نيخيشلا دالوا ةبلاطم

 تيوكلا يف يتلا مهاومأب مهاربالا فسويو

 ةرصبلا ل ميهاربالا فس ويو حارجو .لمحت نيخيشلا دالوأ داع الل

 ةداعإ اهيف نوبلطي (ةرصبلا ملستم) اشاب يدمح ىلإ ةضيرع اومدق دادغب نم
 تادنتسم هيلا اوزربأو تيوكلا يف كرابم خيشلا اهيلع ىلوتسا يلا مهلا ومأ
 . لاومألا كلتب كزابم خيشلا نم ًافارتعإ نمضتي اهضعب ناك

 بلاطملا لاومألا ةداعإ هنم بلطي كرابم خيشلا ىلإ اشاب يدمح بتكف
 ةمدقملا تادنتسملا نأب كرابم خيشلا هباجأف . تادنتسملا كلتل ًاقبط مهيلا اب
 هناو ميهاربالا بفس وب لبق نم ةرورزم اهماو ةيقيقح ريغ تادنتسم يع هيلا

 ءيش اهنكلو تيوكلا يف نيعدتسملا لاومأ دوجو ركنيالف كلذ نم مغرلاب
 طرتشاو اشاب ىدمح ىلإ ةمئاق كلذب مدقو ركذلا قحتسي داكي ال أدج ليلق
 مهلام لك طاقساب هيوخأ الوأ نم كلص لاصحتسإ ةمئاقلا تايوتحم ميلست يف
 .ءاتوكلا ف ءاعدالا نم

 هئاطعا اوبأف هيوخأ الوأ ىلع كرابم خيشلا باتك اشاب يدمح ضرعف
 كلتل مملوبق مدع نع يعطقلا مهعانتماب هي هيلا تتكلف فلبصلا كاذ
 . ةيرستلا

 دع ردع



 حارجو دمخ نيخيشل مشل دالوا

 ةرصبلا يِ يناطيربلا لصنقلاو

 ( مهاربالا .لعسوي نم ضي رحتب) كرابم خيشلا يوخأ دال وأ أجلا ذئدنع

 مهمع عم مهتيضق يف ةلصفم ةضيرع ميدقتب ةرصبلا يف يناطيربلا لصنقلا ىلإ
 بلاطملا عيمج ذيفنتل دادعتسا ىلع ماو )ةيناطي ربلا ةدعاسملا ءادبإ هنم اوبلطو

 خيشلا داعبإو ةرامألا مهيلا دوعت امدنع تيب وكلا نم ايناطيرب اهديرت يلا

 [ةيثح ًايعس كلذ يف ىعسو ةدعاسملاب روكذملا لصنقلا مهدعوف ( اهنع كرابم
 ةينامثعلا ةلودلا ةعجارم هنم بلطي لوبنطسا يف يناطيربلا ريفسلا ىلإ بتكف
 خيشلا مهمع نم مهفاصناو حارجو دمحم نيخيشلا دالوأ ةيضق يف رظنلل
 مكحلا يسرك ىلع حابصلا كرابم خيشلا دوجو نأ ) ًاضيأ هل نو كرابم
 ( . رضاحلا تقولاب جيلخلا يف ةيناطيربلا حلاصملا نمضي ال دق تبوكلا يف

 يسايسلا مهقتملاو كرابم خيشلا

 رهشوب ي يناطيربلا

 يشخ ةرصبلا يف يناطيربلا لصنقلا هب ماق امب كرابم خيشلا ملع امل

 ل را ما مالا سما

 لينولوكلا ) رهشوب يف يناطيربلا يسايسلا ميقملا ةلباقم ىلإ هسفنب بهذف
 ةسايسلا لاجر نكي ملو ) ةلأسملا هذه لوح هعم ضوافتو ( ديمدوج موكلام

 مهيلا مدقتي نأ دحأ نم نورظتني ا لا ل
 ولو ةضوافملا هذه لوبقل دادعتسإو ا ١ لب بلاطملا هذه لثم
 هارابم خيشلا نم جيلملا يف يناطيربلا يس يلا يتلف مطر را

 ةناطيربلا ةموكحلا نأب هل دكأو 0 0 رورس لكب بلطلا اذه
 تارامألا ىلع ةماتلا ةينامثعلا ةدايسلاب تاقوألا نم تقو يأ يف فرتعت ال
 هتموكح دادعتسإ هل رهظأو ةيلعفلا ةدعاسملاب هدعوو جيلحخلا يب ةيبرعلا
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 . ةجاحلا يضتقت امدنع تيوكلا ىلع اهتيامح نالعال

 مو( ةريمبلا يف ياطؤإلاب لصنقلا ) هليمز رمأنم ناك ام لك ًامامت اله اجتم

 ًامفح تيركلا ىلا ةئاطب بلا ةعوكدلا دعاس ورق يدا كلملا بئانملا

 يف ةينامثعلا ةلودلا لاجر دنحلا ةموكح تغلبأف جيلحلا يف يسايسلا نزاوتلل

 .هنع عافدلاو كوابه خيشلا ةدعاسمل اهدادعتسا لوبئطسا

 فسوب ةداعال تاالواحم

 تيوكلا ىلا مههاربالا

 دعي اهنا ملعو ةيناطيربلا ةموكحلا بناج حابصلا كرابم خيشلا نمأ دقل

 تاك ام الإ هنانأ قب ؛ مو ةيغاص ًانذأ ميهاربالا فسوب ريعت ال فوس اذه

 نأ دارأف هدض ةينامشعلا ةلودلا لاجرل ميهاربالا فسوي ضيرحت نم هاشخي

 هتافاصمل هرطضيو باوبألا معيمج همامأ دصويو ًاضيأ كلذ نع هلاغشاب موقت

 . تيوكلا ىلإ ةدوعلاو

 اب مهتي ةياكشب اهقفرو ةرصبلا يف ةينامثعلا ةموكحلا ىلإ ةطبضم مدقف
 عيمج ةطبضملا كلتب دهش دقو حارجو دمحم نيخيشلا لتقب ميهاربالا لعسوي
 يسرافلا دمحم خيشلا مهنم « ليلقلا الإ ةداهشلا نع فقوتي ملو نييتيوكلا

 .ماغ لآ ربجو ديشرلا هللادبعو يلع ديسلا ناملس ديسلاو

 فسوي ىلع رمألا دسفتل يفكت ةطبضملا هذه نأ كرابم خيشلا نظ دقو

 بلطيو هدئاكمو هئاذع نع فكيف ةنيكسلاو 00 هوعدتو ميهاربألا

 فسرب ىلإ !وبتكي نأ تيوكلا رباكأ ضعب ىلإ زعوأ مل 0 ىلإ ةدوعلا
 عار ١ رو ينل كاد هيلا اوبتكف تيوكلل ديكلا بنجتيل مهاربالا

 بنمت ىلع ًادج صيرح هناو ا ل

 ( . مهتحار قلقب م

 ىلع مدن دق ميهاربالا نسوي نأ لئاسرلا كلت نم كرابم خيشلا مسوتف

 ثثيح ةرودلا ىلإ حابصلا دومحم خيشلا هيأ ةسائرب ًادفو لسرأف هنم ردص ام

 تيد



 . تيوكلا ىلإ ةدوعلاب هوعنقيو حلصلا هنم اوبلطيل ميهاربالا فسوي ميقي ناك
 اونسحو ثيدحلا هعم اولوادتو مههاربالا فسويب ممتجإو دفولا راسف

 فسوي مهرياسف تيوكلا ىلإ ةدوعلاب هوبغرو كرابم خيشلا عم حاصلا هل
 اوحلأ امدنعو ءودهلاو ةنيكسلاب رمألا ءيداب ي مهلباقو دك هاربالا
 خيشلا اهب همها يلا ةطبضملا : روض مهلا نفح كلذ لع اورريصاو ةذوملاب هلع
 ينوديرتأ ) هلوقب مهبتاعي ذيخأ مث حارجو دمحم نيخيشلل لتاقلا هنأي كرابم
 منأو تيوكلا ل 0 خبشلا هلوقي ام قدصأ| نأ اذه دعب
 5 لهو حارجو دمحم خيشلا لتقب ينومهتتو ًاناتجو ًاروز يلع نودهشت
 مكلكو ةمهتلا كلت يبإ نصلأ نأ دعب مكبحاصب قثأ نأ ىلإ نوبلطت اذه لك
 كاسر سل هور اه ا دما هدر نق للك ( اهنم ءيرب ينأ نوملعت
 راد امي كرابم خيشلا اوربخأو تيوكلا ىلإ اوداع مث .اوتكسف مهاربالا
 ةدوع نم كرابم خيشلا سيف ثيدحلا نم ميهاربالا فسوي نيبو مهنيل
 مم يبموب يف ميهاربالا زيزعلادبع لإ «بفكي ةيركلا لإ ميهار يالا فسوي
 ها هئادع نع ميهاربالا د مك نأ هيف هوح رب ا ميلا و ةلاقع
 . بحلاو دولا ريغ هيلأ وس رمضي ال يذلا ن لأ و

 هناكمإ مدعل ديدشلا هفسأ هيف رهظي باتكب مهأر دألا 0 هباجأف
 هنكمت اه ةوقلا نم هلسيلو ةصاخلا يهاربالا فسوي نووش ي لحدتلا
 . هيلع رمألا ضرف نم

 ةطاسو كرابم خيشلا بلط

 ةرمحملا ريمأ لعرم خيشلا

 فسوي ةلامتسال كرابم خيشلا امذب يلا تالواحملا لك تقفحأ نأ دعب
 طسوتي نأ وادرملا رباج جاحلا لعزم خيشلا نم سمتلإ هتيضرتو ميهاربألا
 براقتل ةريبك ًادوهج لعزم خيشلا لذب دقو عارللا اذه مسح يف مهنيب
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 ناك حلصلل ًاطورش نيمصحلا نم لك ىدبأن فالحلا عفرو رظنلا ثاهجو

 م نأ ررعت دقو مالكا ه4 ماع ةجحللا يذ رهش رخاوأ يف كلذ

 ي لعزم خيشلا روضحب ميهاربالا فسويو كرابم خيشلا نيد عامتجإلا
 ماع مرحملا رهش نم ىلوألا ةرشعلا ءاضقنا دعب ( ةيليفلا) يف عقاولا هرصق

 لع رم حفلا ةينملا ةلجاع ثيح كلذ تبأ رادقالا نكلو ماما هالالاو

 ل يس ع ل

 . ليوطلا عانربلا كلذ مسجل ءاجر يأ قبب منو حلصلا يف

 تيوكلا وزغل مهاربالا فسوي ءيبن

 ردنبو نايدنهلا ىلإ ةرودلا نم رفاس حلصلا نم مهاربالا افسوي نسي ال

 ةدم كانه ثبلو م 18910 ه 1١1١8 مرحم # خيوط دارو يل ) روشعم

 هامع ين راظنألا هيلإ هجوتت نأ أشي ملو لاومألا كلذ يف لذبيو لاجرلا دنحي

 كلت تلاتثو دنهل ىلإ رفاس دق هنأب ءينت يتلا تايقربلا قارباب ماَمْف ريطحلا اذه

 ءابنألا تءاج مث ايليسرم ىلإ اهنمو ديعسروب ىلإ هرفس لصاويس هنأبتايق ربلا
 . سانلا اهقدصف هرفس نع عيشأ الل ةدكوم

 ةنيفس رشع ةعبرأب نايدنهلا نم علقأ م 148910 ه 116 مرحم ١١ خيراتبو

 صخش ةئامعبس مهددع غلب حالسلاب نيججدملا لاجرلاب ىألم ةيعارش
 نيخيشلا دالوأ اضيأ هتقفرب ناكو نيحلسملا ريغ لاجرلا نم مهاوس ام ىدع

 . تيوكلا ةمجاهم نيدصاق حارجو دمحم
 تيوكلا ةدصاق ةيتيوك ة[يفسب اورصبأ رحبلا ىلإ مهجورخ لبقو

 اهئابر حارس اوقلطأو اهلاومأ ىلع اولوتساو اهيف ناك نم ىلع ضبقلا اوقلأف

 ليثاوملاو دوهعلا هيلع اوذخنأ نأ دعب هتنيفس عم ( ليحكوبأ يلع) ىمسملا
 دصق ليحكوبأ نكلو . دحأ ىلإ مهرمخ ىشفي الو تيوكلا ىلإ دوعي ال نأب
 كرابم خيشلا فقوأف رطحلا نم امل دعأ امع ةلفاغ اهدجوف آعرسم تيوكلا

 نيحلسملا لاجرلاب اهألمو ةديدع ًانفس كرابم خيشلا زهجف ةلمحلا كلن ربخ ىلع

 تالا



 شيلا كلذل دئاقلا هسفنب وه نوككي نأ دارأو تاطايتحألا القا لو
 نا تيوكلا ظح نسحلو رطخلا نم هيلع افوخ كلذ نع نويتيوكلا هدصف
 . مايأ ةثالث ةدمل ريخأتلا ىلإ رطضاف فسوي لوطسأ ريسل ًاسكاعم ناك ءاوحلا

 لوطسألا كلذ عئالط تارهظ روك ذملا ماعلا نم مرحم ١6 موي ةحيبص يو

 دادعتسإ هل رهظ ( راكلاديب ) ىمسملا لحملا نم برتقا امدنع تيوكلا ىلع
 قفكلا دق مهرمأ نا مهيدل نةيتف هتلباقمل مهدومصو مها زيهجتب نيقيوكلا
 يأر ناكف حارجو دمحم نيخيشلا دالوأ عم ميهاربالا فسوي رواشت ذئدنع
 نييتيوكلاةيبلغأ نأل رمألا فلك امهم تيوكلا ىلع اومجبي نأ ) يبذع خيشلا
 هيدل ققحن نأ دعب يأرلا كلذ ىبأ ميهاربالا فسوي نكلو ( مهعم مهاوه
 لاقف راحدنالاو لشفلا هبيصن نوكيس لاتقلاب نييتيوكلا عم مهكابتشا نا
 عم اننإو انل نييتيوكلا ةرصانم نم هلوقت امل نمطأ ال نإ ) يبذع خيشل
 ةثالثلاب يبعيو :( مه ريغ ال ةثالث اندارم لب تيوكلا لهأ دصقن مل كلذ لك
 باحسنالاب لوطسألا كلذ ىلإ فسوي زعوأ مث ملاسو رباج هيدلوو كرابم خبشلا
 نسح مهنم تيوكلا يلاهأ نم ريثك نفسلا كلت يف ميهاربالا فسوي عم ناكو
 . ملسم ةفيلخ جاحلاو ماغلا دمحأ جاحلاو يعانقلا ىسيع نب

 ةريزج يف فقوتف يناطيرب دارط ميهاربالا فسوي لوطسأ بقاري ناكو
 فسوي نفس تداع املف ميهاربالا لسوي زوف رظتني اكليف يلامش ةهوع
 يف فداصو ًانكاس كرحب ال دا رطلا كلذ يقب اهتمهم نم ةلشاف مهاربالا
 كلذ اهنظف رطق نم ةينامثع ةنيفس تيوكلا ءانيم ىلإ تمدق نأ مويلا كلذ
 اهمودق ببس فشكيل ءانيملا لإ اهب قحلف لاب يذ رمآل ةينآ اهنا دارطلا
 . ةنيعم ةيمسر ةمهمل مدقت مل اهما هيدل ققحتف

 ( راكلاديب ) يف ةرهمجتملا ةيتيوكلا نفسلا دارطلا كلذ نابر رصبأ املو
 حالسلاو لاجرلاب نفسلا كلت زيهجت ببس نع كرابم خيشلا ىلإ ًاجاجتحإ مدق
 دوعت ةيراجن نفس يه امنإ اهدهاش يلا نفسلا كلت نأب كرابم خيشلا هباجأف
 لواح دقو . اهب ةيصخش ةقالع هل سيلو ةيراجتلا مهحلاصملو تيوكلا لهأل

2 



 (يدنفأ) ميهاربا مهعنمف تيوكلا ةنيدم ىلإ لوزنلا دارطلا كلذ ةراحب ضعب
 داعو دحأ مهنم لزتي ملف ةينامثعلا ةلودلا لبق نم نيعملا ىحصلا رجحلا رومام

 و ثيح نم دارطلا كلذ

 كرابم خيشلا نيب اشاب نسحم ةطاسو

 هيوخا دالوا نيبو

 فالحلا عفر يف ةديدش ةبغر رهظأ ةرصبلا ةيالو نوؤشاشاب نسح ىلوت ال
 ديعي نأب هوجري كرابم خيشلا ىلإ بتكف هيوخأ دالوأ نيبو كرابم خيشلا نيب
 باتكلا كلذ نومضم ىلع كرابم خيشلا فقو املف مهيلا مهاومأ عيمج

 هيوخأ دال وأ هب ىعدي ام عيمج ءادال هدادعتساب هربخم اشاب نسحم ىلإ بتك

 امم ريثكب مهل قح ال ناك نإو) هتطاسول ًاماركإ تيوكلا ين لاومألا نم

 نسحتساف مهقوفح عيمج طاقسإب اكص مهنم لصحتسي نأ طرش ىلع ( نرعدي

 مهنم اجرؤو حارجو دمحم نيخيشلا دالوأ هب دو حارتقالا اذه. اشاب نس

 0 ا كلصلا كلذ ا ا ا ارسال وبص ظيوت يارم

 مدعو ضرعلا كلاذ لوبق هيوخخأ دالوأ ضفرب هملعي كرابم خيشلا ىلإ اشاب
 ْ . هتافاصل مهدادعتسأ

 يسايسلا دمتعملا طسوت

 جيلحلا يف يناطيربلا

 ميهاربالا فسوبي عم كلا رتشالاب حارجو دمحم نيخيشلا دالوا مدق اذه دعبو '

 عاج ريسال طسوتلا هنم نوبلطي جيلخلا يف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا ىلا ةضيرع

 قئاثو هيلا اوزرباو ةوقلاب كرابم خيشلا اهيلع ىلوتسا يلا محلاوما
 يسايسلا دمتعملا بتكف . اهب ىعدملا لاومألا كلتل مهتيكلم ديوت ةددعتم

 عاج ريساو موَملا ءاعدا يف رظنلا هنم وجرب كرابم خيشلا ىلا جيلحلا يف يناطيربلا



 . مهيلا ماو مآ

 كالما ةيا مه سيل نيعدتسملا) نا هيف لوقي باتكب كرابم خيشلا هباجأف

 (هروز 0 0 الأ ىه ام تءادنتسملا 0 هيلا عذق 00 ا

 0 هض رمع يذلا 1 هر وخشأ دالوأ سقف رز تالا ا ةالو

 نعضتملا» ةريطلا كيبتم الار ننملا نيفغ “دارج هاون روس دهن رانا

 ةبغاشملاب معاربالا فسويا ماهتالا هيجوت

 رطق ريهأ راصنتسا

 دالوأو مهل مالا .هتسون: اذذن يلا تاالواحملا كللت عيمج تلشف نإ دعب |[ : . 1 1 5 10 .٠

 ١ خيشلا نب دلاخ خيشلاو ميهأ 2 فس 50 تصهذ حا رح و لمكش ب نيحيشلا

 م رطق ىلا 8ع 0 رط ١ ١1ه مرح 5 خيراتب حابصلا كدمحت

 2 كرابم خيشلا سدو هذمل مع أمهملعل طق معأ يلاث نت مساق خيشلاب
 و م

 ةيامنعلا ةلودلا كاسم كان تملا نان اقف يبان سلا خل ا
 1 ا ةةيييسس-

 اياك لدا: نق نادك“ افلا فعلا“ اوك“ طق نزع مورس كيذا انذنع
 ةموكحلا تماق ال مساق ا لع عفو اب هيف هرشبي كيشرلا لمحت ريمالا ىلا

 5 اهلهأ نفس تق رحأ و ةراب ل ةنيدم اسما رمل ةيناطب ربلا

 و اهيس _ ميعتسل ( يقع مم ميج لدسل ا لق وق 0 ف امههم ودم اع الف هلأ وويل سلا تشل ملاك يشل تينلل وللا ويقر طق قات + اال

 : 000 ؟ كرابم 0 ذوفن ىلع ابب يضقيل ةيوق ةيرحم ةلصم مايقلل ةدعلا دعب

 ع
 6 أ ٌأ ا - ص 1 0 4 00 3 5

 (ةفادصلا طباورل ةياوعن ايادملا ضعن هيأ لسراو) 57 الإ اك متم اًشاب كيععيس

 . 4 ا ا ِ ا[ تا ها
 .ااسملاو وكلا نع موجشا ءارو م يناث نب مسأق خعيشلا ايأون قل مس رش و

 ري 8

 ايمسر اباتك لاخلا يش لسرأ كرابم خخ خيشلا مالكا لع اشأب كيعس فقو املف

 5 0 1 ا 85 ١ 5-0-5 ا 5 1
 6# 3 م ةيشلا نأ ول هل ني ا اشأن نس / ةرصملا ملستم ىلإ

 6 لتالقلا ثادحإو ةنتفلا ةرا
 ع بص --

 ءادتعالا دصقي هناو بتتسملا نمالاب ثسعلا 1 1ع ا 7 5 أ ا م ا



 . ةلودلل عيطملا عضاخلا كرابم خيشلا ىلع

 ةرخابلا يف ةيركسع ةوق ريسف اشاب ديعس هلاق ال ةرصبلا يلو ىفصأ دقو
 كالمألا ريدم يلع دمحمو بيقنلا بجر ديسلا ةوقلا كلت عم لسرأو ( فاحزإ
 خيشلا ةرئاث نيكستل رطق ىلإ باهذلل' نيرخآلا صاخشألا ضعب عم ةينسلا

 كلذ بهذف . تيوكلا ىلع موجهلا نم هيلع مزع امع لودعلاب هحصنو مساق
 ةئئفاا تدمحخأو ثحجنف ةمهملا كلت يف مساق خيشلا ضوافو رطق ىلإ دفولا

 . مالسب ةرصبلا ىلإ دفولا داعو

 مهاربالا فسري ديك
 اشاب ديعسل

 ةلمحلا كلت لشفل ببسملا وه اشاب ديعس نأب ميهاربالا فسويل ققحت لل

 امل هنم ًاماقتنا هب ليكتتلاو عاقبالا ىلع مزع يناث نب مساق خيشلا اهدعأ يبا

 بوما يلاهأ نم الجر هيلا رضحأف . كرابم خيشلا ةميرغ ةدعاسم نم هب ماق
 [سيك نيسمخو ةيقدنب نيعبرأ هاطعأو ( ةمالس نب نمحرلادبع) هل لاقي
 رجاه يبو نامجعلا ةليبق ريثي نأ هيلا بلطو دوقنلا نم ًارادقمو زرالا نم

 نخدم نع ناديا ترانا © هان نعم 3 ءاضألا فارسي لع

 ءاسور لبق نم امهعقوو 'نيةطبضم ميظنتب مههاربالا فسوي ماق ذئدنع

 بتايسأ ناو رعي: ةنفرصتملا : روج" انهن نر كني ءايحكلاب ةانحملا لئابقلا عيمج

 دادغب ريشم ىلإ امهدحأ لسرأو هملظو مهفرصتم فسعت ىلإ ةروثلا كلت

 كرابم خيشلا نأ ريغ (اشاب سينأ دمحم) ةرصبلا ملستم ىلإ ىرخألا لسرأو

 نيتلسرملا لحملا ىلإ امملوصو لبق نيتطبضملا كلت ىلع ضبقتب نأ هتظقيب عاطتسا
 دئاكم نع هل فشكي اشاد كديعس ىلإ بتك لاحلا عبو امهرس ىلع فقوو هيأ

 اسر ع نتورك كلا :نييظيفالا .نفآ اهلا :لسزأوا هئاذعو مهاربالا فسوي

 هتظقيو هتمه ىلع ينثيو هيف هركشي كرابم خيشلا ىلإ ًايدو ًاباتك اشاب ديعس
 .م ١8410 ه18١1 ماع رفص رهش رخاوأ يف كلذ ناكو
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 ديكب ديك

 خم يدهسلا ليعس مجه م1651 م اه ماع لوألا عيبر فرت

 نمحرلادبع ةدايقب ءاسحالا نم ةمداق تناك ةلفاق ىلع ريفظلا ةليبق نم ةلمج
 ةلمجو لبالا نم ةعسن يهو لاومألا نم اهيف ناك ام عيمج اوبهنف شهد نب
 نع دعبي عضوم يف لاير ٠٠٠١ وحنب ردقت دوقنلا نم ًارادقمو ىبعلا نم
 ةرصبلا راجت ضعبل دوعت لاومألا كلت تناكو مايأ ةثالث ةريسم تيوكلا
 ةرصبلا ملستمل بتكف ةثداحلا هذهل ًادئاز ًامامتهإ كرابم خيشلا رهظأف . دادغبو

 بهنوبلس تاكرح دوجوب امه ربخي دادغب ريشم ىلإ ةيقرب قربأو (اشاب سينأدمح)
 بلطيو ميهاربالا فسوي ىلإ كلذ بابسأ زعويو لفاوقلا قيرط يو ةيدابلا يف
 هذه لائمأب مايقلا نم هعنمو ثباعلا اذه دي ىلع برضلاب ليجعتلا امهنم
 تذخأو مامتهالا دشا رمألا اذهل ةينامثعلا ةلودلا تمتهاف . ةنيشملا لامعألا
 خيشلا ىلإ ًاباتك اشاب سينأ دمحم ةرصبلا ملستم بتكو هيف قيقحتلا يرحب
 ىلع ضبقلا ءاقلاب اهرمأ تردصأ دق ةينامثعلا ةلودلا نأ هدف :ةيريح كل نام
 مث هقحب ةمزاللا ةبوقعلا لازنال» هعم قيقحتلا ءارجال ميهاربالا فسوي
 . نيبغاشملا نم هتريتعاو هقحن ًايبايغ ًامكح تردصا

 ةرصبلا يف ةرودلا ىلإ مدقو رطق كرت دق ذئموي ميهاربالا فسوي ناكو
 يحاونلا كلت ىلا ةمداقلا) ةيدجنلا لئابقلا ةراثال ةوامسلا فارطأ ىلإ رفاس اهنمو
 ةلودلاهتربد ام هغلب املف كرابم خيشلاب مهاذأ قاقناو تيوكلا ميش لامك
 ريغص قروزب ةوامسلا نم داع هيلع ضبقلا ءاقلا ةرك ذم رادصأ نم ةينامثعلا

 ةرمحملا يف لعزخ خيشلا ىلإ كرابم خيشلا بتكف .ًايفنختم ( فوحشم )
 : ينآلا قحلملا هباتكب قفرأو ميهاربالا فسوي تاكرح ةبقارم هنم بلطي

 كتايحب هللا انعتم ىحخخا»

 قوقحو ىّقشلا قوقح هانعم طخ هنم اناج ليكولا ةلصوبلا ىلع انعلطا
 سيناباتك انلسراو هلاعفأو ىقشلاتاكرح هلانيبو باوجهل انيدو . دمحم دالوأ
 اشاب يدمح طخ ةروص 1 انلسرأو لايعلا ىوعدو هيلع هب موكحملا اشاب

 ل #ا/ث



 يفشلاو ..قحلا عابتا نع مهعانتما انل نيركاذ كرتشم اشاب نسحم نادنمقلاو
 . هللا ءاشنإ زجعي مه كتمالسبو ريوزتلاب ىقب تاكرحلا نع زجع

 دب ال كوكرك يف هتيرومام تراص اشاب نسحم عيمحلا بحم انغلب مثو
 هذه مهدنع رئاص ةرصبلا لها ةعامج نأ انغلبو كلذ يف عولعم مكدنع

 . لاوحألا حلصي هللا ةحلسالاب مهمداوا نيحلسمو بذاحجب مايألا
 ع

 يي أ

 لصوو فاوحشم ٍِق ةوامسلا نم عجر هنأ قمح ميهاربألا فسوب ينشلا

 (ةيلع ظنا :ثولعمجم نا مكوج رأ ةحار دعقي ٠١ ىقشلا اذهو ةرودلا ىلإ
2. 

 مهاربألا فسوب رفس

 ىمرب ىلا

 محو ةوامسلا نم هند وع كلمت لبسلا مير ربالا يفقس ودل تقاض دل 1 1 1 5 : -قاش لك

 يمول ىلإ نفسلا رف ةيثا زد مك احملا ىلإ قاسيو سفبقلا هيلع ىقلي نا

 يموب يف هثوكم ءانثأ يفو . كانه نم كرابم خيشلا ؛ / دكيو اهسفت لع قماي
 كيشارلا لمح ريهألا ل / نيداملا اكن اشاب نيس نم نفاع درو

 فسوي نيدو كلرابم خيشلا نيب حلصلا ءارجال طسرتلا هنم بلطي .: 1 كراس خيشلا حلصلا ءا رحال طس ىتلا هنم لطب . لئاس ف
 يه ردالا

0 
 ل

 غلبا دقف ةقيقحلا سكعب مههاربالا فسوي ىلإ برست ربحلا !ذه نأ ريغ

 هتزاومل هشويحم دعتس نا ديشرلا دمحم ريم الا كرما نق ةنادتعلا"ةلودلا نا :هل

 . هيلع ءاضقلاو كرابم خيشلاب شطب

 يموب نم 00 عسأو احرف راطف ريا اذه هعامس دنع عروتب ملف

 ينمو ريبزلا ىلإ اوت بهذ مث ًايفختم اهلصوف ةيراجت ةرخاب لوأب ةرصبلا ىلإ
 ةعب رأ لإ هعم نكي لو وبلا دححأ يزب روت اء ىلا ل رفاس

 دال



 رعشي الثل امامت هتيصخش يفخي يكل لبألا ىعري ناك هريس ءانثأ يفو همدخ نم
 .ءوسب هل ضرعتيو كرابم خيشلا هب

 لئاح يق ميهاربالا فسوبي

 ديشرلا دمحم ريمألا دلخ يف رودي ناك ام لهجي ميهاربالا و

 رثكأ ىلع هترطيس طسبو حابصلا كرابم خيشلا ذوفن معسوت ةيشخ نم
 هيرغي رطق يب ناك امدنع هيلا بتك دقف اذه ىلعو . ةيبرعلا ةريزحلا عاقب

 . رحبلا نم اهوزغب مساق خيشلا موقي امدنع ربلا نم تبوكلا وزغب
 ةينامثعلا ةلودلا تدص املو كلذب هدعوي ديشر نب دمحم ريمألا هيلا بتكف

 دمحم ريمألا فقوت تيوكلا وزغ نم هيلع مزع امع يناث نب مساق خيشلا
 ,تروكلا دبع :ةيئاذغ ةكرحت ةبأب مايقلا نع ديشرلا

 ةينامثعلا ةلودلا زاعيإ ربخن هيلا دروو يموب ىلإ ميهارب الا فسوي رفاس امدنعو

 اه رظتني 0 فورظلا نا هيدل ققحمن هترصانمل ديشرلا دمحم ريم لال
 ىلإ رفسلاب عرسأف ذيفنتلا نود لوح ام رمألا كلذ دعب قبي ملو تناح دف
 . ًافئآ انحضوأ امك لئاح

 نيباملا باتك صن ىلع ديشرلا دمحم ريمألا هفقوأو لئاح ىلإ لصو الو
 ةافاصم لوبق نع عنتمإ نظي ناك ام سكع ىلع رمألا نأ هيدل ققحنو
 يقبو ببسلا ناك امهم هعم حلصلل ضوافتلا باب حتف مدعو كرابم خيشلا

 . ةيسايسلا تاروطتلا بقرتي لئاح يف

 سجوأ لئاح يف مهاربالا فسوي دوجوب ملع امل كرابم خيشلا امأ
 اوجرخ لئاح راجت نم ًاضعب نأ فداص كلذ ءانثأ ينو ديشرلا دمحم نم ةفيخ
 ديشرلا دمحم“ نيمآلا مهناف اهنم آابيرق اولتقف ةيراجت لاومأ مهعمو تيوكلا نم

 ةمهتلا هذه در كرابم 16 لواح ًاثبعو مهلتقب زعوملا وه هنأب كرابم خيشلا
 ايلو هل ملع دوحجو مدع ديشرلا دمحم ريمالا ىلإ هراذتعإ ميدمت و هسفن نع
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 فسوي ذخأو هقدصي مو رذعلا كلذل ديشرلا دمحم ريمالا نيمطي ملف عالطا

 تيوكلا عازتنا هل نسحيو كرابم خيشلا ةبراحم ىلع هريثيو هن ميهاربالا

 . هدي نم

 ه 1818 ماع بجر رهش يف ينفون ذإ ديشرلا دمحم ريمألا ةينملا لجاعت مل ولو
 تيوكلا ترحب الو ةسيسدلا كلت نم كرابمخيشلا ملس امل (م 1881 قفاوملا

 .ًادج ةريسعو ةميخو ةلكشم ىلإ



 ري دملا ربع ريمدلاو كرايم ٌعيشلا
 ديشرلا بعتم نبا

 هتيصو نهض نم ناك ديشرلا هللادبع نب دمحم ريمألا نم ةيئملا تند ال

 ظيتلا نيعب رظني نأ ( ديشرلا بعتم نب زيزعلادبع هيخأ نبإ) هفلخ ىلإ
 لكب هتمواقم نع فقوتي ال ناو حابصلا كرابم خيشلا تافرصت ىلإ رذحلاو

 .ةوقو ةليح نم هيتأ ام

 ةيصولا هذه لثمب هيصوي نم ىلإ ةجاحب ديشرلا زيزعلادبع ريمالا نكي ملو
 عماطملا نم حابصلا كرابم خيشلا ةريرس هيلع يوطنت امب مات ملع ىلع ناك هنال

 هنأشو كرت ىل هنا ًاضيأ ملعيو عزعلاو مزحلا نم هيلع وه امبو ماظعلا لامآلاو
 . ةيبرعلا ةريزحللا راطقأ مظعم ىلع هذوفن طسب نع فقر ال

 بصن رمالا !ذ*+- لسعج لئاح ةراما يف مكحلا نوؤش ىلوت املف
 ىلع ءاضقلل ةبسانلا فورظلا بقرتي راصو رومألا مهأ نع هذخحئاو هنيع

 . ةككرابم :خيشلا

 ريمالا ىلا لئاح ةراما لاقتنال ًاحايترا دبي ملف حابصلا كرابم خيشلا امأ

 اياونلا نم هرطاخ يف لوجي ناك امب هملعأ كلذ هرسي ملو ديشرلا زيزعلادبع

 صرفلاهب .صب ريو بثك نع هتانكسو هتاكرح بقاري راصف هوحت ةئيسلا
 . هتفأش عطقل

 دمإا



 ططخلا مسرب همامتها رمألا ءيداب ين حابصلا كرابم خيشلا رصح دقل

 هداقتعال ميهاربالا فسوي نيدو ديشرلا زيزعلادبع رمألا نيب قيرفتلل ةيساسلا

 همصخل عدي ال رطحلا ديدش يوق رهام دودل ودع مههاربالا فسوي نأب

 ديشرلا زيزعلادبع ريمألا نيبو هنيب لئاسرلا تلدابتف هاوسل هيف غرفيل انفو

 عامسلا مدعو ما م نع داعتبالاب هيلا حصنلا ) اهضعب نمضتب

 نذل ءاجتإاو. .ىئاعتقلا ةوانإ ريغ اهتحن لئاط ال يلا ةروشملا كلت هتروشل

 مع و ًاعفن دج ىل تالواحملا هذه نكلو ( نيءرطقلا نمد ءادعلا مكحمو

 هريعلا للعم نهال وع ف ميهاربالا فسوي هريثي ناك امم ًاريثك وأ ”اليلق هليلق

 ترتوتو عضو | مز 1 ال ىلعو هبرحل هزيفحنو كرايم خيشلا ءادعل ديشرلا

 دوما هيلع نك  نيفتلا نا حابصلا كراب» خيشلا نميتو نيفرطلا نيد تاقالعلا

 . هاوس نود فيسلا ميكحن ىلإ امتح لويس

 ةميخ رلا ةعقوم

 ىلع ءاليتسالا لواحنو تيوكلا فارطأ ىلع ريغت رمش لئابق تذحخأ م

 ظ فارطألا كلت يئ ةنطاقلا بارعالا ىلع ءادتعالاو اهنم ةجراحلا لفاوقلا

 يدامج 81 خيراتب نيم كانفألا هدف 10 ًاعرذ كرام خيشلا فاضف

 دومح خيشلا هيخأ ةدايقب تيوكلا نم انعام 0018 17 1 ماع ةرخآلا

 رمش لئابق ىدحا ىلع موجم لاب مهرمأو و كرابما ماس خيشلا هدلوو حابصلا

 ىمسملا لحملا يب ذئموي تناك ىبلاو ديشرلا زيزعلا دبع ريمالل ةعباتلا

 ( ةميخرلا)
 فولألاو مهلاومأ نم ريثكلا ىلع اولوتساو مهيلع شويحلا كلت تمجهف

 . مهمانغأو مهلبا نم

 ا ولا ىلإ ًاباتك حابصلا كرابم خيشلا بتكف

 :نآلا' .ىحبللا بوم ةلؤلالا

 يالا



 قحلم

 . مادلا لابقالاو زعلاب مكدوجو هللا مادأ يخأو
 هعابتا نم رساجتلاو تارهاظتلا ديشرلا نبا نم انل نيبت مكماقم

 ا ا ا

 ىلإ هرمأ لآ ىبح ىبعم ريغ ىلع وه يذلا هفاستعاو هملظ ةدايزو هلهجو

 هل انبتك دقو .ةيمهأ اندنع هل ال ًايعطق ةيلزألا هتقثو هللا دمحب

 ةميخو اهابقع يلا ةلماعملا هذه نع 3 نأو ىبسحلا ةلماعملاو عادتر الاب

 داشرلا ليبس ىلإ يدتبي ملف هيلع
 مكدلوو هومح خلا انرهمجو 5 هللاب رخخألا يدامج 9 خيراتب اذهلف

 ةريشع لع اوناكو هللا مهربذو ةيافكلا ليخلاو شيلا م مهتبححص و لاس ا

 هللا مهذخأو هناكرأ ع نكرو هتوق يبث نع ةرابع مويلا , مع نيذلا د

 . مهيلع تراص ةرئادلاو ىصمن الو دعت ال ةلكأ مهوذخأو

 رامدلا ىلا هرمأ رخآ نا ىلاعت هللا دمحم و هنم مقتني هللا يدتعم لك كلش ذو

 نيمآ تاقيفوتلاب مككيلي هللاو اذه 0 مكرورمو مكتراشب لجالو

 ( ه1 خيرات

 ديشرلا زيزعلادبع ريمألا نم هيف هرذحب باتكب لع بخ خيشلا هباجأف

 رمش ةليبمل تاس كش ال همصخ نال ةمزاللا تادادعتسالا لحنا هنم بلطيو

 2 ولا نم نيعفدم هيلا لسرأ امك
 ان تن

 و قدانبلا ند ريبك ددع عمم يقتل

 . مصخلا ةلباقم ىلع اهب نيعتسيل
1 

 دوعسلا نمحرلا دبع مامألا مزع

 ضايرلا عاج ريسأ ىلع
 رواش دق ةميخرلا ةعقوم لبق دوعسلا لصيفلا نمحرلادبع مامالا ناك

 نم ضايرلا عاج رسال دجن ىلا باهذلا ىلع همزعب حابصلا كرابم خييشلا

 )6 بتاج



 ةعجارمو رمآلاب ثيرالاب كرابم خيشلا هيلع راشأف ديشرلا زيزعلادبع ريمألا
 هرفس يف هل ضرعتلا مدعب ديشرلا نبا ىلإ هنم باتك لاصحتسال ةرصبلا يلاو

 هوجري بيقنلا بجر ديسلا ىلإ دوعسلا نمحرلادبع مامالا بتكف ضايرلا ىلا
 ديشرلا نبإ راعشاو ضايرلا ىلإ رفسلا ىلع همزعب ةرصبلا يلاو ةعجارم هيف
 :  باتكلا صن اذهو هل ضرعتلا مدعب

 ميح رلا نمحرلا هللا مس

 ةرصبلا فارشأ بيقن ىلا دوعسلا لصيف نب نمحرلادبع مامالا نمو

 . بجر ديسلا
 ةيربلا بر اهمادأ ةيلعلا ةلودلل انتامدخ مدق مكملع فيرش ىفخي ام

 هملظو انرئاشعو اننادلب ىلع ديشرلا نبا تايدعتو دادجألاو ءابآلا تقو نم

 دجن لهأ انيلع رثكأ هملظو هتايدعت ضعقمبو كلذ يف قح هل سيلو مهايا
 . كلذل اهجوتو هدي نم مهذاقنتسا لجأل هجوتن نأ حاحلالا

 بتكي نأ ةرصبلا يلاو ةرضح نم انل نومحرتست مكتالضفت نم وجرنف
 نأ ًارذح انيلع هرئاشع نم ًادحأ كرح الو انل ضرعتي ال نأ ديشرلا نبال

 . كلذ ي ببسلا وهو نيملسملا مامد كفسو لوتقمو لتق ةنتف عقت
 يدون لازن ال اننا هقاثيمو هللا دهع اذه ىلعو نيميدق ةلودلا مادخ نحتو

 تاماحملا ما يبماحتو هزعو هجم هللا مادأ نيئموملا ريمأ ةرضحلا ةمزاللا تامدحلا

 . اهرئاشعو فيطقلاو ءاسحالا ةيلعلا ةلودلا فارطأ عيمج ىلع

 (ه1018 يناثلا عيبر يف تيوكلا

 لصيفلا نمحرلادبع مامالا بلاطم ىلع ةباجالا يف ةرصبلا يلاو أطابتف

 ةميخرلا ةكرعم يف رمش ةليبق عم كرابم خيشلا شويج تكبتشا الو دوعسلا

 ىلإ باهذلا نع لودعلا لصيفلا نمحرلادبع مامالا نم كرابم خيشلا اجر

 نبا ذوفن ىلع ءاضقلل ريسملا ىلع ًابيرق مزاع هنال رضاحلا تقولا يف ضايرلا
 دجن يحاون ةفاك نيف ديشرلا
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 اشاب نودعس داجنتسا

 ٠ كرابم خيشلاب
 ريمالا ةلتاقمل ًادادعتسا ةرهجلا يف شويحلا دشح كرابم خيشلا ذأ مث

 ةليبقل ةدئاعلا لفاوملا ىدحأ دجن نم تمدق كلذ ءانثأ ينو ديشرلا زيزعلادبع
 ءاليتسالا حابصلا كرايم خيشلا لواحف ةوامسلا نم لايتك الل اهقيرط يف رمش

 ش . اهي قاحللا نم نكمتي ملو هدي نم تتلف اهنكلو اهيلع

 ديشرلا نبا ىلإ ةريسثك ةحلسأ نيحلا كلذ يف تدرو دق تناكو
 تاوق ىلع موجهلل رارج شيجب راسف همزع اهب دتشاف ةينامثعلا ةلودلا نم

 كرابم خيشلا

 ل ملسو دومح نيخيشلا ةدايقب كرابم خيشلا هلسرأ يذلا شيحلا ناكو

 دبع ريمألا شويج نارين ”اليل رصبأف ةيتيوكلا ةيدجنلا دودحلا ىلع ًاطبارم دعب زي
 زئامك انج اول ةنأو اناذادفقنا مي نأ لبق هتمدقم اولجاعف ديشرلا زيزعلا

 .م0٠٠5١ ه8١7١ ماع بجر ؟ خيراتب كلذو ةحداف

 وحن هشويحب راسو تيوكلا ةمجاهم نع ديشرلا زيزعلادبع ريمألا لدعف
 هقق ومى نيش ةلسق» لع كازانلا نذلا قي ادع هم تنال نانا كودعس

 ْ .اهريغو محللالت

 نم ريثك ىلع ىلوتساو مهيف ىخنأف ريفظلاو كفتنملا لئابق ىلع مجهف
 . مهلاومأ

 زيزعلادبع ريمألا ىلع هدجنتسي كرابم خيشلا ىلا اشاب نودعس بتكف

 ريبك شيج سأر ىلع ةرهجلا يف ذئموي ًاميقم كرابم خيشلا ناكو ديشرلا

 هدرو املو هب لكنيل قفتنملا وزغ نم ديشرلا زيزعلادبع ريمألا ةدوع رظتني
 ماس خيشلاو دومح خيشلا ةدايقب يذلا شيحلا ىلإ زعوأ اشاب نودعس باتك

 ريبزلا قيرط ىلع رخآ شيجب وه راسو ناشيرج قيرط ىلع ةوامسلا ىلإ ريسملاب

 بجر ٠١ خيراتب كلذو دوعسلا زيزعلادبع ريمالا هذه هتلمح يف هبحصي ناكو

 او



 سراف فالآ ةعست ةيحيبصلاو ةرهحلا يف كرت نأ دعب م4006 هام

 اليك ديشرلا زيزعلادبع ريمألا ةدوع اوبقاريل لسجار فلأ نيثالث رادقمو

 . هلي نم تلفي
 ةيرصانلا ءاول فرصتم هتلباقمل مدق ةيسيمحلا ىلإ هشيحب كرابم خيشلا لصو الو

 أمهادحا نيتيف رب هيلأ لمح وهو : ١59٠١ مها“م ماع جر ١/6 خيراتب

 فكلا هنم نابلطي ةرصبلا يلاو اشاب نسحم نم ىرحخالاو دادغب ريشم نم

 . ريبزلا يف هتلباقب اشاب نسحم ةبغر ةغلبو ديشرلا زيزعلادبع ريمألا لاتق نع

 ةيرصانلا فرصتم عم داعو اهئاجر لوبق ىلع ًايقرب كرابم خيشلا امهباجأف
 هعم يذلا شيحللا ىلا زعوأ نأ دعب (ةرصبلايلاو) اشاب نسحم ةلباقمل ريبزلا ىل

 مهتقفارمدوعسلا زي زعلادبع ريمآألا نم اجرو 0 ني ليج كانا

 اوراسف هربقاريو ديشرلا زيزعلادبع ريمألا رثأ اوفتقي نأ مهيلا رسأ نأ دعب
 ءكنم اهنع لحخرا دق ديشرلا نبأ اودجو ةوامسلا اولصو املف هتيصو بسحب
 ةريسم دعب هب اومحلف هرثأ ى اهراسف اهيف هلاقثأ نم ريثكلا كرت نأ دعب نيموي

 ةريغص ةكر عم هن رح وم عم أوكبتشاف ( دمض نيع ) ىعدي لحم يف مايأ ةعبزا

 ىلإ ةيتيوكلا شويحلا تداعو دج لإوه بهذف هلاومأ نم ليلق ىلع اولوتسا

 ابسصلا كرايم خيشلا

 © رصصملا يلا 8 أشأب نس و

 حابصلا كرابم خيشلا لصو م٠196 ه18١1 ماع بجر 5 يبو

 بغرو كانه اشاب نسحم هرازف صفا را يتلا رصخاو لزنو ريبزلا برقمىلا

 ةئي ام كك كرابم خ خيشلا عداق م ا 714 بح ل 15 قو 8 نسضنلا ل ةفارم يف هيلأ

 دحاولا كيعلا دوم جاحلاو بيقنلا أشأب بلاط كسلا هراظتنا قف ن 2 ريبزلا
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 هيلة رس ولم ىو ةرصبلا نايعأ نم مهريغ ريثكو يدنفأ ' دامقلاو

 ةرصبلا لصوف نيييفتلا بلاط كليسلاو اسأن نس يلاولا هير ناكو هي وككرل ةيدهم



 حابص ,ينو ردبلا ملاس جاحلا ىلع ًافيض لحو تبسلا ءاسم بجر ؟5 خيراتب
 مهئبني يلاعلا بابلا ىلإ اشاب نسحم يلاولا قربأ بجر 76 قفاوملا دحألا موي
 هركشي كرابم خيشلا ىلا يلاعلا بابلا قربأف مهرماوأل كرابم خيشلا ةعاطاب
 ةرخاف ءاشع ةبدأم اشاب نسحم يلاولا ماقأ بجر 7 نينثالا ةليل فو كلذ ىلع
 نذاتسا ءاشعلا لوانت دعبو .دلبلا فارشأ اهيلا اعد كرابم .خيشلا لإ هراد يف
 رادلا باب ىلإ هعيدوتل جرخف فارصنالل اشاب نسحم نم حابصلا كرابم خيشلا
 تادعاسملا ءارجال هدادعتساب هدعوو اليزج أركش هركشو هيتنجو يف هلبقو
 . اهبلطتي يلا

 ريبزلا ىلإ كرابم خيشلا داع بجر ١6 قفاوملا نينئالا موي حابص ينو
 ةرايزب مايقلا ةرصبلاب هئاقب ةدم لالخ يف لواح دقو تيوكلا ىلإ رفاس اهنمو
 نيباتك هيلا بتكف كلذ نود لاح يحصلا رجحلا نكلو لعزخ خيشلا هقيدص

 8 ةئداحلا ةذده ليصفت أمهيف هل رسب نيقحلملا نيده اميم قفرأ م, 1 ٠ ب 3 ا 7 - 5 5 0

 لوالا قحلملا

 2 ايته*

 ةوامسلا فارطأ ةيدابلا يف ديشرلا نبإ برض دمتعمو ييج يب تلمش ألا
 ةيسيمخلا برق انلصو امدنعو شيحلاو ليلا ىلع هرثا بكرن مزبما ناك ناو ِ 0 م أ : هل 1 ما ا

 انعءاحو ءاملأ لحخخال رفث مك ةيسيمخلا انلسرأو ليخلن عقلا هو ىو انيمي

 نأ 2و ع لون يي 9 اشأب نمسك 000 96 1 دادغت اشم كنق م ذة أ رغبت

 انف مصتع ال ابءاح تافارغلويتلاو أيغيأ شمل كثللداكو مب ل فقارطاد هةحعأوأ 2 1 ' 1 ا يح ن١ ايليا 0

 فرصتملا انرهظأ نمنو قباسلا مرعلا ىلع اوشمو ماس كدلوو دوم كاوخأ
 / 2 م

 .٠ نيعجأر ميما ىلأ 6 رح و
 كيبل

 يقي( مجسأ اسو د رمل كا مبرد ]1 :.ىحأ و ف أ و
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 ةواسسلا اولصو امدنعو مهلبق اوثأف مل و شابوالا تاعإ رم لجأ قاف 1 2 211 5 - 00 م
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 يف هوعبتو هلاقثأ نم ريثك ٍلحمو مزهنم نيموي نم مهلبق ديشرلا نبا اذإو
 يلا ) تالجحلا نم ةلمج هنم اوذخنأو هوقحل مايأ ةعبرأ دعبو ةريثك ليخ

 انهجاو دق انحو فدحلا ىلع نوشمب اوعجر اهدعبو هرياشع شابوأ نمو ( هايو

 رومألا دمحلا هللو ةرصبلا هعم انلصو هدعب ةيضفارلاب بيقنلا رصقب اشاب نسح
 . ةليمج مودو مويلا هللا ءاشنا كلو انل

 لامعتسا هللا ءاشنإ ناليك يبع ةثالثو زاب رصان مكمداخ عم كيلا لصاولا

 رورسو كرمع ةلوطب انسنا ميدي لاعت هللا رمعلا لوطو رورسلاو ةيفاعلا

 . كرطاخ
 الا ءيش انزوع الو ةحار يف هللا ءاشنا انح دوجوم تنأ ماد ام يخأ

 انمدو ممد ام ةدحاو دبو ةدحاو حور كرابمو لعزخ ًامودو مكدوجو
 ءاشنا انل فوشن سب مهل علطن ةثالث نيموي دعب مهرئاشع دنع ملٍسو دومح

 . هرئاشع يف ما ديشرلا نبا يف اما كرابم برضم هللا

 ه1 وال ْ

 يناثلا ىحلملا

 يل كديأو هللا كظفح يخأ»

 نحلصي ام لّثلا ببس نم نكل اهنم اندنع ملسرأ يذلا نينئالا سنج
 هاندجوو هاياو انيب رارقلا راص اذه مكتلودل ةزمح ازريم فيرعت نع مترمأ
 . صلخعو تيبلا اذهلا بحع

 يف انعم رضاحو ةرصبلل ةبرعلا هاعم انبكر اشاب نسحم انهجاو امدنعو

 نم تصخرتسا يناو مكتداعس فرط نم ثحب راصو بلاط ديس ةبرعلا
 يخأ ىلإ لصأ نأ ينمزلي ناكملا اذه ىلإ تلصو دق ماد ام ينِإ ) اشاب نسم
 قيفش هنأل كلذ نسحتسإو ( هدعب نم نكمتأ ال 0 يب 1 لعزحخ

 عزفي نأ ديري لعزخ نا) لوقي بلاط ديسلا ثحبلا كف مث عيمجلا لع
 تيبو ةدحاو سفن انحكلش هيف ام اذه ) انأ هلتق ( هلامو هلاجرب كرامل

 ل ”مخاس



 ةكراملا ةرفسله يف انأ بلاط ديس اي) انأ هلتلقو سنأتسمو مالكلا اذه عمسي اشاب نسحنو ( يدنع وه هيبا يذلا تقو لكو مويلا نم وه ام دحاو
 هل ال ديشرلا نبا .نا :لعزخ» .ىوخأ .سناو.اشابب نسمع انبح سنا يدصعم
 نديم نيلك نودي. اشويع'نادملاب هلا انزهظ .اهدمر نموت رهشب قار ىلع هانيرجا يذلا انيرجا انحو مهريغو لوبئطساو ةموكحللا دنع ةرهش
 دقو هدادعتسا لك هعم ديشرلا نباو ( رمأي ام لكب اشاب نسحمل عيطم انأو اشاب نسحم ينعجرو هترهش سانلا يرونو هرورغع هيرونو ةوامسلاب هلصون
 نمو فآلا ةعست ددع ليخلا نم ةيحيبصلاو ةرهجلا ىمسملا ءاملا ىلع انيلخ
 ام رافسأ لهأ تيوكلا يلاهأو انرئاشع نم اذه فلأ نيثالث ردق سوفنلا
 نلاجر دمحلا هلل دحأ مهنم حار ام اهنم انعلط ام دلبلاب نيدوجوملاز دحأ اندر
 . ركشلا انم مهلف انل نومحلي نم ًاضيا يلاو ريثك

 بمن كلذ بحن ام نحن الاو انربجو ميثل هلا نكل مهنيمركمو هفياوط نيظفاح ةفطالملاب ديشر نبإ لوهجملا رورغمله نع انرصق ام نحمو اذه مقو
 اهربد يلا ديشرلا نبا ريبادت الاو ليبسلا ءانبأ نيمأتو سانلا عم نوكيا
 مهدنع هل ىقب الو هعابتا نم نوذخأيو رئاشعلا هيلع اوماق ةهج لك يف اهفاش
 حلا هضرع مزل ام اذهو . اذه انمالك نم نوئمم ناكو اشاب نسم انلصو دعبو ةييه

 (ه ١1١8 خيرات
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 ارب ابسا ماو فب سصلا كم
 ةكرعم ىلإ هتعفدو كرابم خيشلاب تطاحأ يلا تاسدلو .فورظلا نإ

 : ينأي ام بابسألا كلت مهأ نم لعلو' ةعونتمو ةريثك فيرملا

 اهعباوتو دجن يف فقوملا ديس وه نوكي نأب عمطي كرابم ميشلا ناك ١

 سوفت ي بعرلاو علما ثب نم نكمتي يذلا ديحوولا صخشلا هنا ىريو
 للق مهتكوش رسك نم نكمتو ةكرعم يف مهعم كبتشا ام !ذاف ديشرلا لآ

 ] . ءاغتبم ىلإ لصوتي ذئدنعو مهتبيه نم كلذب

 كرابم خيشلا مامأ ًاسامح ىدبي دوعسلا زيزعلادبع ريمألا قانا

 نم ديشرلا لآ اهبصتغا نأ دعب دجن ةرامأ ةداعتسال هدادعتسا رهظيو حابصلا

 باكا نما ف درا تناك ىلا نئاسإلا لع هةلظو تاكو هعتوانم بلطيو هئابآ

 لا باهولادبع نب دمحم خيشلا لآ لئاسر صخألا ىلعو اهلاهجوو دج

 يلاهأ نأب هنوربخيو هئابآ دجم عاجرتسا ىلع زيزعلادبع ريمألا اهب نوثحي اوناك

 نوضهني يذلا مويلا ىمتتو دوعسلا لآ ديت ميصقلا يلاهأ مهيف امب مهلك دجب
 . ديشرلا لآ نم هوقال يذلا ناوهلاو لذلا نم مهصيلخت و مهكلم ةداعتسال هيف

 دوعسلا لآ اهباحصأ ىلا تداع ام اذا دجن ةراما ناب كرايم خيشلا تفي ملو

 تاراغلا اهنع عطقنتو اهفارطأو تيوكلا يمتحتسف نوصلخملا هواقدصأ مهو

 ميسقلا ةيسان يف ةمونتلا برقي ءام فيرملا 2(

 ك0



 . ديشرلا لآ اهيلع اهنشي ىلا

 وهو هيفلاس نع ةيمهأ لّمي ال كرابم خيشلا ىلإ رخآ فده كانهو

 دمتعي اهنم ريثكلا نأل اهدراوم ةيمنتو تيوكلا ةراجن قرط شاعنإو ءايحا
 يبا تاراغلا ءارج نم ةرسيتم ريغ ةراجتلا قيرط تناكو دجم يداوب ىلع

 تناك يلا لفاوقلا ىلع ديشرلا لآل نيعباتلا اهريغو رمش لئابق اهنشت تناك
 . تيوكلا نم ةجراحللا راجتلا لاومأ لمحت

 نيذلا جاجحلا ةحار نيمأت ىلع صرح ام ًاريثك كرابم خيشلا ناك ؛

 رطحلا نم ًايلاخ جاجحلا كئلوأ قيرط نكي ملو تيوكلا قيرط نع نورفاسي
 ىلع ررضلاو ةئيسلا ةياعدلا نم هيف ام كلذ ينو بلسلل ةضرع ًامئاد ناك دقف
 بابسألا هذهلف ديشرلا لآ دوجول مهقرط نيمأت ذئموي هعسو يب نكي ملو هتعمس
 . ةكرعملا كلتب مايقلا ىلإ كرابم خيشلا رطضا اهريغو

 فيرصلا ةكرعمل كرابم خيشلا دادعتسا
 ةطبارملا هشويحجم عمتجإ تيوكلا ىلإ ةرصبلا نه كرابم نفل يول

 ذمخأي نأ لبق هرايد يف ديشرلا زيزعلادبع ريمألا ةمجاهم ىلع مزعو ةرهجلا يف
 همزعب هريخي نودعسلا اشاب نودعس ىلإ بتكف لاتقلل ويهتلاو ةلماكلا ةدعلا
 ها تل ل ل نبا لاتق ىلع

 هيراقأ دحأ لسرأ لئاح ىلإ هتووع :دتع :كيشرلا رردرعلادبغ ريمألا :ناكو
 دايحلا ىلع ءاقبلا اشاب نودعس نم بلطي ( ديشرلا رك امرا يعم دما
 00 ىبأ اشاب نودعس نكلو . برحلا هيلع كرابم خيشلا ن :ءلعأ ام اذإ
 وعسلا لصيفلا نمحرلادبع مامالاو كرابم خيشلا بناج ىلإ لاتقلا لضفو
 ا اذه .ةدوّمعم دوهعو مهنيب قباس قافتال
 مهنيب ةقباسلا كراعملا ثبنابسأب .ديشرلا رب ا ريمألا ىلع دقحلا نم اشأب
 ماا لا ماع يف : اهريغو ةرابج لتو ةيسيمخلا يف

 ةرهجللا يف كرا خيشلا شويجب قحتلاو هعابتأ عم اشاب نودعس راسف

 ا 59١



 غم برحلا لوخد يف كرابم خيشلا هيلع مزع اب لعزخ خيشلا غمس املو
 همصخ نم هيف هرذحي ًاباتك هيلإ بتكو نيشاشر نيعفدم هيلا لسرأ ديشرلا نبإ

 يئاكلا دادعتسالا ودعلا ةلباقمل دعتسي نأو ةمزاللا تاطابتحالا ذخأب هحصنيو

 ةفيفحلا عفادملاو ةيفاكلا ةحلسألا هعم لمحبو هرئاشع صالخإ نم قئثوتي نأو

 : يالا قحلملا هب فدرأو باتكب كرابم خيشلا هباجأف

 نحلم

 كدوجو هللا مادأ»

 مركأ وهو هلأساو ةديكألا كتقفش نم هللا ينالخأ الف ةلصوبلاب تفرش

 . لعزخ دوجو يل ميدي نأ لئسوب نم
 ةفاكو هاضر ىلإ هللا كلصوأ نلصو مهعبتي ام عم تالوسرملا نينثالا

 . مزاللا وهو ةباصا كلذ هيلا مترشأ امو كيخأل مولعم راص مكحرش
 صوصخلا اذه نع لفاغ سيل كيخأ نا كتايحح يف هللا نعتم يخأ اي ملعاو

 ةسمحلا امأف اننابرع ناك ما ةتسلا مأ ةسمحلا مكتداعس هيلا رشأ يذلا ناك نا
 مكتداعس ىفخي ال ريخأت راص نكلو نهيلع نيصوم ةدم نم نحن ةتسلا مأ

 اي امأو انبيلاطم نم داري ام لك ين انم دشأ ًامولعم وه امك مويلا اننابرع نا

 لامكبو ىلاعت هللا دمحبو روثعم هللا ءاشنإ كتوقبو كتمالسب لجرلا يخأ

 هلو رايبمالاب هللا ءاشنا لاز ام نا لب ركشلاو دمحلا هلل ةيمهأ هل ال هقيفوت
 . ىدرلاو ءانعلاو قاشملا

 نوهجوتي امنيأ ءايقشألاو نوبحت ام ىلع انرومأ ةيلزألا هللا ةوقب نحنو
 . نيمآ همركو هنميب ىلاعت هللا مكديأ هللا ءاشنإ نيبوكنمو نيرومدم

 (ه ١114 خيرات

 كارتشالل اهضهنتسي هل ةيلاوملا لئابقلا ىلإ هصاوخ كرابم خيشلا لسرأ مث
 تد'ةيئآلا لئابقلا هيلا تعمتجاف برحلاب هعم
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 رماثو يمجع هدالواون ودعسلا هعمو اشاب نودعس مهسيئرو قفتنملا لئابق -- ١

 دومح هدلوو نودعسلا اشاب روصنم نب هللا دبعوت بس ل مهاخ مهعمو ذمحو

 . ناديس نب ناطيحو باع نب عازهو يفيرشلا بطعو
 زيزعلادبع ريمألا هدلو هعمو دوعسلا لصيفلا نمحرلادبع مامالا ١

 دج ءارمأ دوعسلا

 ةزيذع ا زيه ١ ميدس لآ_بس

 : ةديرد اوما انهم لا 4

 « طبوس نب عازهو « طيوس نب نالعج مهئاسورو ريفظلا لئابق -
 نب روانمو . يحبوض نب نادمحو « طيوس نبا ليهش نب ناليغ دلاخو
07 

 فيانو شيودلا نابطو نب لصيف نب ناطلس مهسيئرو ؛ ريطم-6

 . نياثتح نب دمحم بالكوبا مهسي رو نامجعلا  ا/

 . يماش نبا مهسيئر رجاه ونب -4

 رخينم نبا مهسيئر ةرم لآ
 ٠ ي نب نامرظ مهسيئر معيبس .

 . دوعلج مهسيئر لوهسلا-١

 كيرو نب رشح مهسين ر ناطحق

 يمال نب دوهج مهسيئر نالرحلا ١

 عيرد نب كرابم مهسيئر مزاوعلا - 4
 سنيرق نب دمحم مهسيئر ةدياشرلا- 6
 . رادبيرع 15

 مه ناملس دالواف لماز نبأ هقلادبع نب يلع نب ىبحب نب ناملع لع قلطي بقل ميلس (1)
 . ةزينع ةدلب ءاسؤر ميلس لآب نوفو رمملا

 هل ع #



 ..يانبعلا مهسينر ةبيتع - /١١

 كك
 تيوكلا ةنيدم سفن نم لتاقم 6-7٠٠١

 ريمالا لاتقل كرابم خيشلا ريسم

 ديشرلا زيزعلا دبع

 ضراعلا لصو نأ ىلإ ماهللا شيحلا اذه هوقي كرابم خيشلا راسف
 دبع ريمألا ىلإ اهرومأ ةرادأ دنسأ و لاتق نودب اهحنف مث مايأ اهرصاحف

 اهلهأ هحللاصف مايأ ةثالث اهرصاحف ةزينع ةئيدم ًادصاق هجناو دوعسلا زيزعلا

 لماز نبا ىلإ اهيف رمألا دنسأو ديشرلا زيزعلادبع ريمألا لماع لاقتعاب رمأف

 مايأ ةعبس ةدمل راصحلا اهيلع قيضف ةديرب ةنيدم ىلإ هجوت مْ . ميلس لآ

 ابأ نسح. خيشلا نب. رصان خيشلا ىلإ اهيف ةسائرلا دنساف الص هيلا تلف

 . ديشرلا زيزعلادبع ريمألا لبق نم نيعملا اهلماع نجس نأ دعب ليللا

 ةديرب نم ديشرلا زيرعلادبع رب.»ألا ىلإ ماسبلا هللادبع نب دمحم بتكف

 ىلإ ابهاذ لئاح كرت دق ناك ديشرلا زيزعلادبع ريمألا نال ىرج امب هربخي
 دمحم باتكب ءاج اممو كلذب ملعي نأ نود رومألا هذه. لك ترج دقو ديصلا

 تعد اي هاج عابولا

 هلام لولا يبلع لوساا يتلا زواق" نور كدت نق دداتلا نو

 دق اناف قريب نوعبس كرابم خيشلا قرايب ىصحتو ةرارخلا هشويج ع« حابصلا

 مكدالب اوذقنأ مكسفنا الا نومولت الف كلذ ىلع مكانرذنأو مكان ربخأ

 . (موقلا ءالوه نم

 ديشرلا زيزعلادبع ريمألا بلطي هحيتاو ةديرب ةئيدم كرتف كرابم خيشلا امأ

 ةفاسمب ةديرب نع دعبت يهو ةيفرطلا ةامسملا ةيرقلا برق لحم ىلإ لصوف

 ةرادال هفلختسا دق ناك يذلا رباج خيشلا هدلو ىلإ بتكو "اليم رشع ةسمخ

 تادعملاب هدادمإ هنم بلطيو هزرحأ يذلا رصنلاب هرشبي تيوكلا نووش
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 . بنتك ام ةروص هذهو ةحاسالاو
 ىلاعت هللا هملم رباجم اندلو ىلإ »

 : انيع ةزيزع ةدلب لع انلبق نم اهيف انبترو لاتق نود ذم انحبتن لق ةدعل

 اندصق كلذ لدعلو ليخلا ابأ رس خيش نب 1 ةسام يرث ةدلب لع و لماز نبا

 وهو ديبعلا ذومح ىوس اهيف الو كديشر لأ ١ لبجو نا ةدأب ىلإ مح وكلا

 نأ يرابلا ةوقبو ائتمواقمل ةوق هدنع سيلو ربكلا هذخأ دقو زجاع لجر

 . ةيمع ريد ف هننم او. اةيلعت اذ رصتن للا

 ةن احح 0 ةتيلسأ ّْى أ ريعب نيعبرأ انل اولسراو مكل ان نه كعب .ىررفم اهنااذغو

 ُ 1 لا ا يادي

 يضاملا نم ريخ لبقتسملا هللا ءاشلا اننا اتسيتم رّكف أندأب | ود وحل هر

 « حابصلا كرابم مه 118 نابعش ٠١ خيرات

 تيوكلا يف 0 0_ هدلو ىلا هلاصياب هرمأو و لا نإ نسانحلا عفدو

 لجرلا كلذ رسم كلعنو ليك هرهأ 02 يأ 5 مدعو 8 ذفحتأ أب مي

 ف رمش نه لالتعلا ةريشع خيش ةلاوط نبأ بايتحلا ماس ميس ه1 تام نعم

 هرمأ يف هبتشاف ديصلا بلطي ةيدابلا يف اجرا رركاذلا خيشلا تاكو قيرطا
 عم هلاسراب رمأو كالذل شهدناف كرابم خيش باتك ىلع رعف هشيتفتب رمأت

 ىعدي لحم يف ذئموي ناك يذلا ديشرلا زيزعلادع ريمألا ىلإ لاح باتكلا
 14 ىجسمسا )

 عمج لاخلا يف رمأ ربخلا اذه ىلع ديشرلا زيزعلادبع ريمألا فقو املف
 نيع ) يكب لح ُق عامتجالل 1 مش اميل سه لكاس 3 كيش 4 ش ريخسأ

 رذحلا ةديخأ مدعل لوقلا ١ هل ظلغأو ىف ءلا ناهبس هريزو بنأ ١ نا له ( كهف نبأ
 اهعوبر ىلإ عوجرلاب هبل يأت ملا لئابقلا رمأي اذه لبق ناك ًاناهبس نال . -. ُ 1 . 2 65. 50 .٠

 . م 2 1 داماس ْ ْ اعلا كلذ يف ذأ تار ىلا كن 0 كيسرلا ني علاق رفا نأ هنع ان

 ناسرف نيد ًاجاوفأ ًاجاوفأ رمش لاب ( دهف نبإ 7 3 تعم حاف

 داتقإ مايأ ةثالث دعبو بوص لك نم بارعالا هيلا تدشم 1 0 أ نعيم 3 : دي يا ل تل 3
 0م لا

0 



 لخن راف لاتقلا ىلع ممصف ماسبلا دمحم باتك هيلا درو كلذ ءانثأ ينو

 ' فيرصلا» دحب ( حايسألا ةليف) ىعدي لحمب لزنو معقوملا كلذ نم
 لمرلا نم لت نيركسعملا نيب لصفي ناكو كرابم خيشلا ركسعم نم برقلاب
 ١6٠١ يلاث نيرشن 8 ه1148 نابعش 794 قفاوملا نيئثالا موي ءاسم كلذو
 خياشم نم ًاسراف نوعبرأ هعمو نالعش نب دهف ناكر كانه همامخ تبصنو

 . ديشرلا زيزعلا دبع ريمالا ىدل ًافويض ةلورلا

 ةمحلملا

 زيزعلادبع ريمألا شويج نم ناسرفلا ضعب تمجه ركبملا حابصلا ينو
 . ًاسرف نيعبرأ مهنم تمنغف كرابم خيشلا شويج ةمدقم ىلع ديشرلا

 ابرج رمش ةليبق نم ًاسراف نوسمخو ةئام لبقأ سمشلا قورش دعبو
 لاقف لاتقلاب مهل نذآلا اوبلطو ديشرلا زيزعلادبع ريمألا شيجمب تقحتلاو

 مج و( ةرهقلا) برشن ى.- انيلع اوربصا هشويج ءاسؤور نم ضعب مه
 , انيلع امآو ان باف اهكمح

 زيخأتل :تشملا نأ ملعو لوقلا اده ديشرلا زيزعلادبع ريهألا عمس املف

 « ةوهقلا) يناوأ بلقت نأ رمأ (ةوهقلا) برش وه موجحلا نع موقلا
 (ةوهقلا» برشي نا ديري نم) محل لاقو ضرألا ىلع اهيف ام قاريو
 لاتَملا ىلع تمزعو لئابقلا تبه ذئدنع ( هنم ةبيرق ءودع « ةوهمت ١ هذهف

 ميدقت دعب الا كلذ نوكي "الأ مهرمأو ديشرلا زيزعلادبع ريمألا مهعنمف
 ديشرلا زيزعلادبع ريمألا بلط كانه ةقويسملا ترضحأف « ١ ةقويسملا»
 هللادبعو ديشرلا ديبعلا دومح ادلو انهمو ملاس عوطتف ناسرفلا ضعب اهمدقتي نأ

 . ناطحق ةريشع سيئرو يلعلا ناهبسلا

 الا مدقتي ال) لاقو دحأ هيلع مدقتي نأ ديشرلا زيزعلادبع ريمألا ىبأف

 هعضوو هفيس لتساف ( انكلمل ءادف ينإف تلتق ناف رصتنا وأ لتقأ نأ اماغ انأ

 )١( صاصرلا لباو مهيقتل نيلتاقملا ةءدقم يف قاستو طبرت لبالا نم ةلمج ةقويسملا .
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 لاتقلا يف زيمتي ىح ءارمح ةمامعب متعاو آرمحأ ”ءادر سبل مث هفتك ىلع
 لاقو ةلورلا خياشمنم هعم نمو نالعشلا دهف ىلا هجنا مث هفتك ىلع هيتباوذ رشنو
 كلذ مكيفكن نحنو انيدل فويض مكنألةكرعملا ضوخن مدع مكوجرأ ) مه
 . ( انلالحو انلامب ىلوأ مكناف انيلع ةرئادلا تراد ناف

 نالعشلا دهف خيشلا ماقف ةيبرعلا ةوخنلا مهنذخأ مالكلا اذه مهعامس دنعف
 . ديشرلا زيزعلادبع ريمالل ةدعاسم لاتقلا يف كارتشالا ىلع هتعامج ثحو

 (ديبعلاملع) هب طيحبو هشيج ضرحي ديشرلا زيزعلادبع ريمألا ذأ مث
 . ( نيح لك ين هنوقفاري ديبعلا ءالوهو ) سراف ةئامعبرأ نم نوكتي يذلا

 مهمدقتت هسأر ىلع اورهظو لتلا كلذ تقلستو ةاشملاو ناسرفلا تعفدناف
 كرابم خيشلا شويج مهترصبأ امنيحو هتعامجو ملاس اهمامأ نمو ةقويسملا
 ةدحاو ةرم موجملاب هرمأ كرابم خيشلا ردصأ مث صاصرلا قالطاب ممردأب
 هتعامجو لاس لتقف نيفرطلا نيب لاتقلا راثو برحلا تكبتشاف اومجهف
 مث كرابم خيشلا .شويج بناج يف رمآلا ءيداب يف رصنلا رداوب تناكو
 تلمعتساو صاصرلا قالطإ فقواف ضعب نم مهضعب انادتو ناشيحلا محالت
 هسفن يف ةكرعملا ضوخم ديشرلا زيزعلادبع ريمألا ناكو رجانحلاو فويساا
 لتق دقو بلقلا يف ًائيحو ةرسيملاب ًاروطو ةنميملا يف ةرات هارنف مويلا كلذ 5
 ةميزه نع تلجنا ىبح .اهراطمأو اهعباوزب اهيف ةعيبطلا تكريشا دقو تاعاس نيم هذال اهنا ةنرئاد ترا تيعيو موس بصي ل هكلو نئاردأ ةنيس نع
 مهضعب لتقي راصف كرابم خيشلا شيج ين ةلبلبلا تثدحف مازجالاب موقلا ةيقب هعباتف كرابم خيشلا ميم هعابتأ تبهن هتعيزه ينو ةبيتع ةريشع سيئر ينابيشلا
 ههتحلسأو مهاومأ بهنت تراصو ديشرلا زيزعلادبع ريمألا شويج تضقتأت اضع
 . راهنلا رخآ ىلإ نورسأيو نولتقي ايارسلا مهتعبتت مث مهريخذو مهمايخو

 ىرسألاب هنوتأي اوراصو ةكرعملا ناديم ىلإ ديشرلا زيزعلادبع ربمألا لزن م
 خيشلا شيج ىلإ تاقفارم ”نك يتاوللا ودبلا تانب نم عبس مويلا كلذ 5 دقو( ندير نع الو سير نعال تبغ و مهتانعأ برضب رمأي وهو
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 شويج نم مويلا كلذ يف لتق نم يصحأ دقو ١ ( تايرامعلا ) ”نهو كرابم

 ىدع يرضحو يودب نيب فاللا ةئس لع ونرب ناكف كراس خيشلا

 لتملاو ىح رجلا

 هايارس لسري مايأ ةعبس ةدمل ةيفرطلا ين امي ديشرلا زيزعلادبع ريعألا يقبو

 كلذ دعبو هولتق كرابم خيشلا شويج نم هب اورفظ نم لكو ةيدابلا ىلإ
 هيلا هجوتف اهليحن عطقو اهمدهب رمأو ةديرب ةدلب لزنو ةيفرطلا نع لحر
 ممادعاسمل رضحو برحلا ءانثأ يف هتيعب اوناك نيذلا ةديرب يلاهأ نم ضعب

 نمح رلادبع قب هللا دبع خيشلاو رساج خيشلاو رمع نب حلاص خيشلا ءاملعلا

 نمو دمض همع نيإو دهف هوخأ مهتحصبو ةزلع خويش نم مهلكو ماسبل

 فخ اصملا اورضحأو ديش رلا زيزعلادبع زيساللا كفع" ني :مدقتملا نم مهب ذولي

 لبقف دليلا مدعو ليخنلا عطق نع فكي نأ هلم نييلاط هيذب نيب اهوعضوو

 . هيلع عزع امع لكو ءاجرلا مهنم

 تيوكلا ىلا كل رابع خيشلا ةدوع

 شيودلا ناطلس هعمو هتميخخ يف ًاسلاج ةكرعملا ءانثأ كرابم خيشلا ناك

 هتمعاد دقو الإ رعش امف ناديا ىلإ هرماوأ ردصيو لاتقلا بقاري وهو
 هعمو ةأجنلا ًايلاط هميم كرت ىلا رطضاف ديشرلا زيزعلادبع ريمألا ناسرف

 ةديدشةليل تناكو باقع نب عازهو هونب و اشابنودعس مهب قحل مث شيودلان اطلس
 0ع اهلهأ مهل حمسي ملف ىفلزلا ةدلب اودصق حابصلا فو ءاضفلاب اهوضق درعا

 كلذ مهموي ءاضق ىلإ اورطضاف ديشرلا زيزعلادبع ريمألا بضغ نم ةيشخ ةنبدملا
 ريطم ةليبق اودصق رخآلا مويلا حابص يثو ةنيدملا جراخ ةطوح يف مهتليلو
 هجوتو تيوكلا ةنيدم ىلإ حابصلا كرابم خيشلا هجوت كانه نمو نامصلا ىلع

 . لاتقلا لع مهعجشتو مهضرستل ةكرعملا نيح لاجرلا قفارت يتأأ تنبلا يه ةيراعلا (1)

 دلع



 لا ملا ايفا

 ءانب تيوكلا تقلت فيك
 في رصلا ةكرعم

 تيوكلا ةنيدم ىلإ كرابم خيشلا قبس دق فيرصلا ةكرعم لشف أبن ناك
 دجو كرابم هتدوع دنع اهلصو املف صنيرق وعدملا هديبع دحا ةطساوب

 ع ع م 0 7 3 1 ا : ٠

 تاوصا تلع لقو اهرساب ةنيدملا 0 لع ةميكع 07 ةباكلاو نرحل

 مل ذإ ناكمو بناج لك نم خارصلاو ليوعلاو بيحنلاو ءاكبلاب اهيلاهأ
 5 ا خل - 02

 زيتفأ وأ ليتق زرب باصي نأ كود اهويب نم كيب يأ دلموي ٍِ

 ا يحل و 3 يل

 بيطيو مهيساويو مهيزعيو باصملا مهبل 00 5 39 2 0

 ا ول و رصنلا ةزاصحو زوملاب معجم رأثلا ذحأب مه ادع وب و مه رطأ رش مش

 ةثدهم رع نكمت لاوقالا هذهبو بيرقلا ابقتسملا ىي ودعلا ةميزبب و رفللا
0 3 

 أ
 -ٍ <01 1 |ينعل سابق 00 : ها اق 3
 هو وم اصلي مس اف مهلا © همم | ٠ .ةسمظا »7 رهسع عيححمم | 8 ع

 ١ يفك 1 1 مهبك 7

 0 : ع ا . م
 ١ باصملا كلذ أ يممتامب 80 صن رد اهقئلع 8

 0 ٠ نبع 5-5 * 07 2 2

 تفيخو ميما رح

 ك5( فيرصلا لتق ءامسا

 فيشملا مهارلا 0 نامئع نودعسلااشاب ر وصنم نيهللا دبع نيدومح

 (كرايم خ يعل عودا 0 يدنهلا ةيطع ةدطغ حابصلا دومجم

 بت كوزملا دمع نب ىسيع حابصلا هللادبعلا ةفيلخ : انوا ا

 ود يلا يم مهرتكأو تولوهغ مهنكلو ٌنوددءتمو نو ريثك ففي رصلا ةكارعم ىلتق نأ 0غ(

 ثحبلا يف اليوط ًانمز تيمضقو مهئاسأ ليجست ىلع تصر دقو لحرلا لئابقلاو
 . تركذ ام ريك أ ءاسأ ةفرعم يل رسيكي ملك ءاصقتسالاو هلع 15 1 2
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 (نامجعلا ةليبق نم) يرماشلا ملاس دمحم نايقولا شيورد

 يديع نب دمحم ناضورلا دومح نب ناضور

 ظ شيوع نب دمحم ناعيبرلا دعس
 ( مزاوعلا نم) رصيون نب دمحم بيبح نب دعس
 ينابطابطلا ليل ادبعلا دمحأ نب دومحم صومه ره نب ديعس
 فيضملا ميهاربا فيشضم حابصلا دومح نب حابص

 ماهنلا فسوي دوشرلا رّمص

 قار راسا تاعرلاب

 دوعسلا زيزعلا دبع ريمآلا فقوم

 هدلاو عم هجوت كرابم خيشلا هقراف نا دعب دوعسلا زيزعلادبع ريمألا امأ

 راصحلا اهيلع اوبرضو اهولصوف ضايرلا نيبلاط لصيفلا نمحرلادبع مامالا

 ديشرلا زيزعلادبع ريمألا لماع ريغ مهيلع صعتسي ملو اهيلع اولوتسا من
 ميلستلا نع عنتماو رصقلاب نصحت ثيح ( ناعبض نب نمحرلا دبع ) وعدلملا
 ىلع هفسنل دورابلاب رصقلا فارطأ ماقلا ىلعدوعسلا زيزعلادبع ريمألا مزعف

 كرابم خيشلا راحدناب رابخألا مهيلع تدرو كلذ ءانثأ يو هيف نصحت نم

 ةيشخ ضايرلا نم جورحلا اولجعتساف هشيج قيرمتو فيرصلا ةكرعم يف
 .ودعلا ةمهادم نم

 نانيعملا اهاريمأ امهكرت دقف ةديربو ةزيذع يتدلب يف رمألا ناك كلذكو

 ديشرلا زيرعلادبع ريمآلا فقوم

 فيرصلا ةكرعم دعب مههاربالا فسويو
 امهمصخ نأ ميهاربالا فسويو ديشرلا زيزعلادبع ريمألا ىدل حجرت
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 اذه دعب امهمامأ قبب هنأ انظف ةكرعملا كلت ي لتق دق كرابم خيشلا

 ةقيقحلا افشكي امثير اليلق اثيرت امهنكلو تيوكلا ىلع ءاليتسالا نود لوحي ام
 ربخلاب امهيفاويل تيوكلا ىلإ باهذلاب هارمأو نيقوثوملا امهاجر دحأ ابدتناف

 قر اساس اهنا قولا يقر كيركلا ذر لدرلا هلا يمنا نقلا
 سائنلاو هلولذ بكار وهو هينيعب هآرف كرابم خيشلا اهلصو نأ ىلإ رابخألا
 . ةمالسلا هل ثنودمحتيو هلويحن و هيلع نوملسي هلوح نم

 فسويو ديشرلا زيزعلادبع ريمألا ربخأو لئاح ىلإ اعرسم داعف
 هيلع امزع امع الدعو امههدضع يف تفف كرابم خيشلا ةمالسب ميهاربالا

 . هددصب امه ام مثالي رخآ تقو ىلإ رمألا اكرتو تيوكلا ةمجاهم نم

 ةيناطيربلا ةموكحلا فقوم

 فيرصلا ةكرعم نم

 نبا ىلع هتلمحم كرابم خيشلا مايقل ةحاترم ةيناطيربلا ةموكحللا نكت مل

 يف يناطيربلا ريفسلا بتك فيرصلا ةكرعم يف هلشف أبن اهغلب الو ديشرلا
 فكلاب كرابم خيشلا ربخيل جيلخلا ين يناطيربلا يسايسلا ميقملا ىلإ لوبنطسا
 لحدتلا ىلإ ةينامثعلا ةلودلا عفد نم ةيشحخ ةينأث ةرم ديش رلا نإ ةمجاهم نع

 ةيجراحلا ةرازو ىلإ دنحلا ين كلملا بئان قربأ دقو . يبرعلا جيلخلا نووش يف
 ةمجاهم نع كرابم خبشلا فكل ةقباسلا هتالواحم عيمج نأ) اهملعي ةيناطيربلا
 هاضر نودب موجحلا كلذب ماق كرابم خيشلا ناو لشفلاب تءاب دق ديشرلا نبا
 .( ىرخأ ةلمحب موقيس هنأ نظي الو عيرذ يركسع راحدناب بيصأ دقو

 ةينامثعلا ةلودلا راذنا

 ةلودلا تمسوت فيرصلا ةكرعم يف كرابم خيشلا لاذخمتنا دعب
 ديفتست نأ تأرف ةلوهسب اهتدارأ ىلإ داقتيس هنا تنظو فعضلا هيف ةينامثعلا

 تم كك



 . تيوكلا ىلع اهذوفن طسب يف ديزتل ةصرفلا هذه نم

 يضيف دمحأ ) دادغب ريشم ىلإ ةيقرب نيباملا بتاكشاب قربأ اذه ىلعو
 - : يتأب ام نمضتت م1901 ه8 يناثلا عيبر رهش يف ( اشاب

 عقاوملا نأب » صنت ةيلودلا ةدهاعملا قوطنم نأب كرابم خيشلا اوغلب )

 سيلف يموكح رومأم وأ يركسع زكرم وأ ينامثع ملع اهيف دجوي يلا

 رمألا اذه هغالبأ مكيلع مزليف « هنوؤش ين لخدتلا تح ىرخألا لودلل

 . ( تناك ةروص ةيأب
 كرابم خيشلا ةبالصب ةمات ةيارد ىلع ناك دقف اشاب ىضيف دمحأ نيشملا اما

 اهردصي يلا لاوقألا درجم ىلإ مهدايقنا لهسي نيذلا صاخشألا نم سيل هناو

 امارقا نود يلاعلا بابلا لاجر ام هوفتي يتلاتاديدهتلا نم بهتري وأ نيبامل

 امعلاب

 ٌةوقلا لامعتسا وه رمألا اذه قيبطتل ار ايعوسأو قي رط حجبأ نأ يار

 اشاب دمحم ىلا هتدايق دنسأ ( جاوفأ ) ريباوط ةرشع نم نوكتي ًاشيج زهجف

 . ةرصبلا ىلا ريسملاب هرمأو ياتسغادلا

 كمخأو هتراشتسال اشاب نسحم يلاولاب عمتجيل ةرصبلا ىلإ وه رفاس مث

 . اهذيفنت ىلع مزع يلا ةطحلا يف هيأر

 حراقاو رمألا هيلع نوهو كلذ فألخي هيلع راشأ اشاب قس كلو

 ٠ خيشلا ضوافيل تيوكلا ىلا دفو لاسرا يلادع لمع يأب ةرشابملا لبق هيلع

 . فطللاو نيللا قيرطب ينويامحلا رمألا كلذ نومضم هغلبيو كرايم

 تيوكلا يف اشاب نسحم

 سئرتي نأ اشاب نسحم هليمز ىلع حرتقاو يأرلا اذه ريشملا نسحتساف

 بحطصاو ةرصبلا نايعا ضعب عم تيوكلا ىلإ ًاشاب نسحم هجوتف دفولا كلذ
 أن -ادحس نيسمخخو ةثأم هعحم رمآلا كلذ نومضم هغلبأو هكرابم خيشلاب عمتجاو
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 ضرعيو ًايقرب لوبنطسا ىلا هتعاط نلعيا وافلا ىلا هعم باهذلاب هيلع داشأ
 ةبذاك ةلطاب ةياعد ”الإ نكي مل هنع عيشأ ام لك نأب مهملعيو هدايقنا مهيلع
 . هتلود نيبو هنيب رمألا .داسفال هوادعأو هموصخ اب موقي

 ناو وافلا ىلإ باهذلا ىلع مزعو ةحيصنلا هذه كرابم خيشلا لبقتف
 . ردقلا هب ينأي امل ءاقتا هسرح نم مق هعم بحطصي

 ي يناطيربلا يسايسلا مهقملاب ىل ا ل

 هوافلا ىلإ رفسلاب همزع ىلع هفقوأو تيوكلا كريب نأ لبق ًارس جيلحلا
 يسايسلا مهلا دعوف ةجاجلا تضتقا ام اذإ هتنامحو عضولا ةقارم ةلم احرو

 هتعاط كرابه خيشلا نالعا

 ةينامثعلا ةلودلل

 ةالوب ًايقرب لصتاو وافلا ىلإ يامثعلا دفولا ةقفرب كرابم خيشلا بهذ
 1 د 0و 8 أذ 1 نم هلع يأ دق ام منو هدايملاو هتعاط مه ١لعأو ة ُّى قرومألا

 زف كييوكلا ةمحاهم نع اشاب ىضيف دمحأ ع فكف هتعاط تلقف

 مايشلا هر تن ريتعأ ًارمأ ةمن امثعلا هل ودلا تن "اي .باحستالاب شيب
 ع

 ,ةتييوكلا ءاصق ىلع اديس ًاماقمءاق كرابم

 ةرصبلا يلآو هريخخأ تيوكلا ىلإ ةدوعلا كرابم خيشلا مزع الو
 :اءارجالا هذهم مايقلل ةيئامثعلا ةلودلا تعد يلا بابسألا نمض نمناب اشاب نسحم
 ف ري را هلا تيوكلا لاجر ضعب نم ةعفوم صراعا امن ف

 بالا عوقو نوشخيو تيوكلاب ةقدحملا بارعالا موجه نم مهفونت اهبف
 يمالغن شيج لاسراب عضولا كلذ ٠ نم مهذاقنال ةلودلا 00 بهنلاو
 .تيوكلا نمأ ظفحيأ

 هموصخ نع ضيرحتب الا مدقت مل طباضملا كلت نأ كرابم خيشلل نقحتف
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 حولس دنع كلذ نع قيقحتلا ءارجا ىلع مزعو هسفن ين اهرساف تيوكلا يف

 مرن

 ديشرلا زيزعلا دبع ريمالا ةرصاحم

 تيوكلا

 ىلإ نتيع كاهزإ ١ لعن اقبلا ةلودلا مزع ديشرلا زيزعلادبع ريمألا غلب م

 رظتنم ةيدابلا ةهج نم اهرصاحو هشيج نم رببك مسي اهيلا ا وكلا

 ةينامثعلا ةلودلا نأ هنم ًانظ تيوكلا ىلع ةينامثالا ةلمحلا ةجيتن ربصلا غرافب

 . كرابم خيشلا ىلع بلغتلا دعب تيوكلا رومأ ةرادا هيلا دئستس

 ينامثعلا شيحللا مجرو ملسلاب كرابم خيشلا عم تاضوافملا تهتنا املو

 يقبو تيوكلا نع راصحلا عفر مدع ىلع ممصو كلذ هرسي ١ دادغب ىلإ

 ”اهل2 مرا لف رفا و نانو موش ايار
 مدقيأ اشاب نوذعس ىلإ بتكو ةرهذبا يف ًاشويج دشحف كرابم خيشلا امأ

 . ةوعدلا اشاب نودعس ىبنف تيوكلا ىلإ هرئاشعب

 يناطيربلا يسايسلا مرا ىلإ ًاباتك كرابم خيشلا بتك تقولا سفن يو

 . تيوككلا لايح ةئيسلا ديشرلا زيزعلادبع ريءألا تاينب هملعي جيلخلا يف

 ةيناطيرب ةيبرح جراوب ثالث جيلخلا ين يئاطيربلا ىبايسلا ميقملا لسرأف

 اهوح ًاقدنخن رفح تذخأو ةنيدملا ىلا اهتراح 07 ةلث 507 -

 تيوّدَللا يلاهأ نم ريبك مسق كريشا دقو جراخلا نم ودعلا تامجه رش اهيقيل

 . قدنحلا كلذ رفح يف

 يلا ةرهجلا ىلع هتاراغ ىلوأ أدبي نأ دارأف ديبشرلا زيرعلادبع ريمالا اما

 رفا كلا ققري دولا لعب دق يح ند رق فرعا وعدم
 تناك اهنكلو ةيحيبصلا ىلا زاحتاف اهيف ةدشتحملا ةيتوكلا تاوقلا دوجول

 ةليبقل ةلفاق اهيف فداصف (ةراو) هراوا ىلع ىبثلاف ناكسلا نم ةيلاخ

 اهيلع بلغتف فيفط لاتقب اهعم كبتشاف تيوكلا نم ةجراخ تناك رطم

 من 85



 دوعت لبألا نم سأر ةئامعبسو نيفلاو منغلا قرف نأ رن امال نر نوعا
 زيرعلادبع ريمالا بتاك ةكرعملا هذه يف لتق دقو تيوكلا يلاها ىلا اهعيمج

 2 قيتعلا "قسوبلا هللا . ناتو , وغدملا .كيشرلا

 نم تيوكلا يف ام هنويع دحا ةطساوب هغلبف تيوكلا نم ىند مث
 اهتنايصل ةيفاكلا تادادعتسالا نم ذخنا امو قدانحللا نم رمن> امبو ةوقلا

 هيلع دوعي ال ةلاحلا هذه ىلع ىهو تيوكلا ةمجاهم نا هدنع ىّمحتف اهتيامحو

 . رهشأ ةثالث ةدمل كانه ًاطبارم يقبو رفحلا يف لزنو اهنع دعتباف عفنلاب

 تافرصت نم كرابه خيشلا ةياكش

 ديشرلا ريزعلادبع ريمآلا

 امب ىربكلا ديلا ةينامثعلا ةلودلل ناب كش ند كرابم خيشلا رواسي ١

 بتك كلذ نم مغرلاب هنكلو تاكرحلا نم ديشرلا زيزعلانبع ريمالا هب مومي
 م1195 بجر خيراتب ( اشاب يرون ىفطصم رادنمقلا ) ةرصبلا يلاو ىلا

 هاجت ديشرلا زيزعلادبع ريمالا همصخ تافرصت ءوس هل فضشكي م ١

 ءاج اممو هرئاشع ىلع ةقياضملا نم هب موقي امو هتايدعت وكشيو تيوكلا
 ديشرلا نبا هب موي ام هركت ةيلعلا ةلودلا نا مرج ال) باتكلا كلذ يف

 اهتعاط نع اوديحم مل نيذلا تيوكلا لها اهاياعر ىلع ةيئادعلا لامعالا نم

 باتكلا ملسي نأب هرمأو ( اهرماوأ ىلع اودرمتي ملو اهناطلس ىلع اوجرخب ملو

 باددوب اولا هلا
 ةديدعلا هتالواحم نم مغرلاب يلاولا ةلباقم نم نكمتي مل يعاسلا نا ريغ

 هذه ردبلا ملاسلا زيزعلادبع جاحلا ظحال دقو ينارسلا ىلع يمويلا هددرتو

 ةمهم ةلاسر لمحبي هلاب هباجأت يارسلا ىلع هددرت ببس نع هلأسف ةرهاظلا

 كلذب هل حمسي ملو يلاولا دي ىلا هسفنب اهميلست بحيو كرابم خيشلا نم
 . هيلا هتلاسر ملسو يلاولا ىلع هلخداف
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 اهياع ةباجالاب "الاس رداب امنوءهم ىلع يلاولا فتو املف

 اهيف ءاح امو هلاجر دحا ديب تيوكلا يف كرابم خيشلا نا اع تعور ةلاسارب

 اهماو هذه ديشرلا زيزعلادبع لامعا نع ةيضار ريغ ةينامثعلا ةلودلا ناو

 لزنت فوسلو يضرملا ريغ لمعلا اذبب همايق ىلع هبينأت نع ئقوتت ال فوس

 ةرصبلا نم هعابتا جارخاب تزعوأ دق اهنآو وعري مل اذا ةمراصلا ةبوقعلا هب

 ( ا الاح

 هب داري ال رما اذه نا ملع يلاولا باتك ىلع كرابم خيشلا فقو امدنعف

 ةحصلا نع راعو ةقيمحلل فلام يلاولا هبتك ام لك ناو عادخلاو هيومتلا ريغ
 رهظاو بيحرئلاب هلباق لب يلاولا لوسر ىلا ًائيش كلذ يرام

 هعيرغ نم هفاصلاو هاوكش ةينامثعلا ةلودلا عامسل هرورسو هنانتماو هر

 ةبهالا وه ذخحناو . يلاولا ىلا اهمدقيل ةنيمشلا ايادحلاو حنملاب 0 دوز مث

 ديشرلا زيزعلادبع ريمالا باحسنأ

 تيوكلا دودح نع

 ناك اهب زفي ملو عاقبلا كلت ي ديشرلا زيزعلا دبع ريمالا ثكم لاط
 0 | بقع اق فاك ه ه8 هل عامتأ لق ١* داب كلا نال هانئوع

 رح- بفقاأرعل ةرهجلا ِت و ع 37 6

 ةدحر اخ يىشاوملا وأ ةيقيوخلا لفا وملا 0 00 دأ رأ انه هادا" هقاقأا فقثو

 أ

 هدالب ىلإ داعو لحن راف هتحن لئاط ال قطانملا كلت ي هءاقب نا دجوف اهنم

 9 ا هل 0
 تيوكلا نم كرابم خيشلا يياعل

 ةاودلا ةآلو ىلا ةرركتملا حارجو دمحم نيخيشلا دالوا تاياكش نا

 ا اطيب ربلا لصنملا نم مهبلطو ةرصبلا يف ةينامثعلا

 ما "اعدت



 ءاجتلاو . كرام خيشلا ءادع لع برعلا ءا رهآ هثحو ميهار دالا لسوي
 يناطي ربلا يبمايسلا , ما بجر) دادغب ريشم ىلا كرابم خيشلا

 ةلودلا ىدل 0 ايتسارومالا ةذه تث.دحا , رام عيشلا ةبامجحل جيلا يق

 تيشخو كرابم خيشلا ىل !| تركنت# تيوكلا ىلع رك لوبنطسا يف ةينامثعلا
 نأب ًايرايتخا ايفن تيوكلا نم هيفنل ينوي امه ًارما تردصأف ..رطحللا هنم
 ( يتوناقلا نيودتلا ) ةلودلا ىروش 5 وضع نيعيو لوبنطسا ىلا رفاسي

 ًايرهش ًابتار ةلودلا هل فرصتو ةينامثعلا ةكلمملا راطقأ ا
 نم جرخيف نيرمالا نيذه دحا ىبا ناو ةينامثع ةريل نيسمخخنو هلام هردق

 رمالا ُكلاذ نومضم ( اشاب يرول ىفطصم رادنمقلا) ةرصنأ يلاو غلب ًُخو . 5 9 ٠ 3 1 سثئ ٠ - 11 ا .٠

 ري رغالا لحال م رايثح-اد *احاع ه ريم لاةيلا بلطو اناثكت ةلراعمم حيسلا يويامه ٍ 1 هم مخ 11 1 034 ء : 1 5

 ةاقلتف ًادرمت وأ ًابضغ وأ أزازتمشا رمآلا اذه رهظي ملف كرابم خيشلا اما
 ماق لا كتتامذزللا هيف حرش اشاد يرون ىفطصم ىلا ايات بتكو ةدو ري

 عوبرلا كلت يف ةينامثعلا ةلودلا ماعد ديطوت ليبس يف هدادجاو ةهفانآ اع
 ُ 5 5 ١ 1 0 ١ 8.

 وى ملل مو اه رمأوأ بكممت دنو هل وذلا ةعاطاب هفةلسأ ل عسب ع رثاس اضن هناو م - 1 ا ا 8 ٠ 0 نا 0 ا

 . هدالب نم ىفنلا هيلع بجو امي نآلا
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 يف نكي ملو ًاعفن دحت مل تالسوتلا كلت لكو لاوقالا كلت عيمج نأ ريغ

 دعدسيو مأرسالل كرابم خيشلا وعدوس رمألا كلذ رودص درجت نا ةينامملا ةلودلا تنظ را
 لويئطسا ىلا باهذلا راتخيس هنا كش الو !هيف هتريخ يلا تاهحلا ىلا تيوكلا
 . عيفرلا بصلا كلذب مدعو ةلودلا ىروش سلجم ةيوضع 3
 لي رب فرش كنا نأ“ ىف روب ةسئارإلا هي عراك ثلا يروشلا ةئارلاب يسكشاوا
 . هنطو نع ًاديمب لومحلاو

 د ماك ادل



 زومألا الو. نع ردت دق ملا“ عاد: اما عين لمعي نأ كمر قالا ةعاطخلا

 ةلوليخلا نم ةرصبلا يلاو نكمت مدع لهجي كرابم خبشلا نكي ملو لوبنطسا يف

 تقولا نم ديفتسيل ةلطامملاو ةغوارملا كلذب دارأ هنكلو رمألا كلذ ذيفنت نود

 يف يناطيربلا يبايسلا ميقملا ىلا بتكف ةيناطيربلا ةموكحلاب هتاقالع مكحيل

 هيلا بتكف تيوكلا نم هيفنل ةينامثعلا ةلودلا هتون امب هيف هربخأ ًآباتك جيلحلا
 ةلوليخلاو هتظفاحمل ةيناطيربلا ةموكحلا دادعتساب هنئمطي يسايسلا ملا

 ..رعسالا اك نشك نوف

 كرابه خيشلا جارخا ىلع مرعلا

 ةرقلاب

 كرايم خيشلا نا ( اشاب يرون ىفطصم رادنمقلا) ةرصبلا يلاو تفي مل

 يمري ناك هناو ةداتعملا ةلوهسلاب تيوكلا نوكرتيس نيذلا لاجرلا نم سيل
 . تيوكلا كرت مدعل ططحلا ذاختأ لئاسرلا كلت ءارو نم

 هيخا ىلا زعوأف كلذ نم رثكأب لاجملا هل حسفي نا ةمكحلا نم دحي ملف

 ىدحاب تيوكلا ىلا رفسلاب بيقنلا بجر ديسلا ىلاو كب بيجن يالا ريمالا

 شيلا نم ةلث مهعم لسراو ١(فاحز) ىعدت يتلا ةينامثعلا ةيبرحا جراوبلا

 هجارخآ ميلاف رمالا كلذل هعوساخ مدع ثيعو يناهنلا هيأر ىلع اوفقيو

 .م١90١1 لوأ نوناك م1154 خيراتب كلذ ناكو ةوقلاب تيوكلا نم

 لواحف هتمهمب كرابم خيشلا ىضوافي أدبو تيوكلا ىلا دفولا كلذ راسن

 مهفطعتسيو مهيض رتسي ذخأو رمألا اذه نع لودعلاب مهعاتلا كراش حقلا»
 مهنم دجي مل هنكلو ةميخو بقاوع ىلا رومألا روطت نم ةيشح هنأشو هكر

 . ةيبرح ددعو ةمخصم عفادم تاذ ةريبك ةنيفس يهو ةرسهبلاو

 هةر



 مو يئاهنلا هيأرب حيرصتلاب هرابجا ىلع رارصالا ريغ
 نادبع نب يلع ىلا هعفدو جيلخلا يف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا ىلا 0
 ( يعوش ) ة ريغص 5-5 ةنيفس نادبع نبأ بهذف ( رهشوب) ىلا هلصوي

 . روكذملا دمتعملا ىلا باتكلا كلذ معفدو

 هنم بلط دق 3 خيشلا نا دجو باتكلا كلذ دمتعملا أرق اهنلنعو

 :ةيوكلا نهدف ما 0002 دانيا

 . كرابم خيشلا ةيامحل تيوكلا

 هعم قفتاو كرابم خيشلا لباقو اهءابر لزن ةجرابلا كلت لوصو دنعو
 .دفولا كلذ ىلا ًامساح ًاباوج ءاطعا مدع ىلع

 نع هتعنم دق ةيناطيربلا ةموكحلا نأب دفولا لاجر كرابم خيشلا باجأف
 ةيناطي ربلا ةجرابلا نابر مهيلع لخد ةسلحللا كلت ءانثا يو هيأرب مهل حي رصتلا
 :  الئاق مهبطاخو

 بلطا ياو مكتضوافمب كرابم خيشلا حب حمستا هي ةيناطي ربلا ةموكحلا تا)

 ىلع رانلا ىالطا ىلا رطضأسف الاو "الح تيوكلا اورداغت نا نآلا مكيلا

 نمضتت ىرخأ ةيباذ تاملك مهعمسا م + اهيف نع رحبلا يف اهقرغاو مكتجراب
 1 ءازهتسالاو ةبرخسلا

 لخدت نم ثدح امب دادغب ريشم غلباو روفلا ىلع ةرصبلا ىلإ دفولا داعف
 نال دنحللا فرصب ريشملا رمأف هل اهديدهتبو رمالا يف ةيناطيربلا ةموكحلا
 . ةيناطيربلا ةموكحلا عم مدطصت نا ىشاحتت ذئموي تناك ةينامثعلا ةلودلا

 نمضتملا ينآلا قحلملاب هّمفرو لعزخ خيشلا ىلا ًاباتك كرابم خيشلا بكف

 د ه4 ا



 قحلم

 كرمع ةلوطو كرطاخ رورس انسنا مادو كتايحب هللا انعتم يخأو

 لوبناتسا نم ياج نولوقي بها رخلا“ ةراويع مهعم ةعامجلا ءيجم نع

اتسالا يف ىروشلا سلجم يف ءاضعا كلان د كرابم اي تنا) هلآمو
 نحت ما ةن

 ضييبلا لهاو ( ةحارلا عم ماتلا ياكلا شاعملاب ةرواحملا كلامملا ى

 باوخبا مهيلست نوكي مكلح 0 اوعمتجاو باوحلا نع

 باوحللا نع هعئام اناو باوحللا يطعي ام كرابم) مهلاقو ضيبلا 0

 كيغأاو يكح مهيلع يكح ماقو ( نودعقت ال اوحرو ١ قافتالا نعو

 نيطخ اناجو: ياروج قيتؤوت“ ديرلا رهشوتل انفكذف نحن اذه عمو مهب أزهتي

 دا نينلالا ميتال نضتلا:ىعا رج زوم ناو رطاخ نانئمطاو ةيافك امهيف

 نمو مكعم قافتالاو مكل ها يبعن ام اذه مهل تلق انا كلحم

 ( مالكلاب مهل هجوت مهل يمالك لك دعب

 ةينامثعلا ةلودلا صيلقت

 تي وكلا ءاضق مة وءليح

 صلقت و كا 8 لأ و قياضت نأ ةينامثعلا ةلودلا تار اذه دعدو

- 

8 

 . . 0 : ٠ 0 ا ١ 2 5 . - رع 8 لا 300 45 -

 2 رممعم (ل ' عقم رمل ىلع و دق ع 0 ُُي يان أمل لبا هارب زج هد رست اأطقل تكيعاقأ

 ا
 . 1 2 ٠ !« ١

 - ا 00 .

 0 تيوكلا ءاصصق دودج قف ةندحإد ريك عقاوملا كلذت نإ

 ماع مرحم ؟8 خيراتب ًاجاجتحا ةينامثعلا ةلودلا ىلا كرام خيشلا مدقف

 تيوكلا ءاضشق دودح نمض نم يه عقاوملا كلت نأ ًايعدم مام

 )١( تريئاطيربلا مهب دوسقملا ضيبلا .

كب ا. بيلو بيقنلاأ دوه 7 ذ ديسلا يأ عل
 5 يل امملا دقرلا ىوضع 

 تسلل دم



 ًارصق قزر نبأ وعدملا نييتيوكلا دحا ةداشال مسالا اذهب تيمس رصقما ناو
 كلذكو كامسالا ديصل نويتيوكلا اهنطق نم لوا نايبوب ةريزج ناو اهيف هل
 لنم مهفرصت تحنو تيوكلا لها لفاوقل ةطحم اهناف ناوفص رب يف لاحلا
 ١ .ديعب دمأ

 اهمامتها ةيلاوتملا كرابم خيشلا تانساتجا رعت مل ةينامدعلا ةلودلا نكلو
 نييتيوكلا ىلع ددشتلاب طاقنلا كلت ين نيميقملا نيينامثعلا دونها ترمأ لب دئازلا

 .نايبوب ةريزج يف اميس ال
 ةطساوب ةيئاطيربلا ةمركحلا ىلع رمألا ضرعل كرابم خيشلا رطضاف

 اهفيلح رطاخت بيطت نا ةيناطيربلا ةموكحلا تدارأف جيلحلا يف اهدمتعم
 ةامسملا اهرخخاوب ىدحا تيوكلا ىلا تلسراو هبلطب اهمامتها هل ترهظاف
 ةري زج ىلا اهيدهيل ”اليلد اهعم لسري نا كرابم خيشلا نم تبلطو ( كنفس )
 ةيناطي ربلا ةموكحلا ضرع ناكو امهعقوم لهجن اهمال رصقما ىلاو نايبوب

 ةموكحلا نأب رعش كرابم خيشلا نكلو كرابم خيشلا ىلع ةيومتلا كلذ نم
 ةدهاعملاب هتديق نا دعب تيوكلا نأش يف ةداخلا اهتبون نم تلقتنا دق ةيناطيربلا
 دقعتملا عامتجالاب ىرج يذلا يبايسلا ريغتلا 0 ىلع كلذو ةدراب ةبون ىلا
 اينالا روطاربما ناك 7 روطاربمأ يناثلا مويلغ نيدو در ءاودا كلملا نب
 ةموكحلا ناب 9 كلملا هملعاف تيوكلا نووش 0 عالطالل ًادج آمتهم
 تيوككلا ىلع ةرطيسلا اههوخت تيوك ىلا خيش عم ةدهاعم تدقع دق ةيناطعي ربلا
 قمحتف هبلط نك بيجأف ةدهاعملا كلت اع ملطي نأ ف ١ روطا ريمآلا بلطف

 ةرطيسلا نع هاو وب ايناك 3 ىلا 9 دف ةيناطي ربل ةموكحلا نأ هيون

00 

 ةاودلا ىلع طغضلل وعدي ام اذه دعب ةيناطيربلا ةموكحلا دحم مل ببسلا اذهلو
 تعفف اهلأشو رومألا تكرت لب كرابم خيشلا همدق يذلا جاجتحالاب ةينامثعلا
 فود اهيلع عزاتتملا طاقنلا 508 اهفيلح كيصعت ةرمع لول ةفيلخلا

 : اهبعتضلا

 هينا



 ريلبلا

 ”اليكوو حابصلا كرابم خيشلل ًادمتعم ردبلا ملاسلا زيزعلا دبع ناك
 هرما م1905 100 ماع رفص ١8 يفو قارعلا يف هكالمأ.ىلع هل
 تناكو ( ةفالحلا) ةديرج ىلا كاريشالا لدب عفدب حابصلا كرابم خيشلا
 تيتا كفرت ايعم انتا ةقلاشملا ىلا ركل دقن ةةقلو رااح ىدقت رع :ةيئامشلا اهل وذل

 ] ةهياطقاا را افوخد

 لدب عفدو كرابم خيشلا هرمأ امم ردبلا ملاسلا زيزعلا دبع عدصف

 كرابم خيشلا ىلا نيداعلا ضعب غلباف ةديرحلا كلت دمتعم ىلا كارتشالا

 يلاو ىلا ربحلا اذه ( مههاربالا فسوي نم ضيرحتب ) ةرصنلا يلاها نم

 لاحلا يف هرمأ روكذملا يلاولا ردصأف اشاب يرون ىفطصم رادنمقلا ةرصبلا

 يأ ىلع روثعلا مدع نم مغرلابو ردبلا ىلاسلا زيزعلا دبع راد يرحتب
 قيضتلا دشا هيلع قيضو نجسلا يف جز دّمف هيلع باسحلا قحتسي دنتسم
 .نم مغرلابو مادعالا اهباقع لقأ ًامبن هيلا اودنساو ًادج ةيساق ةلماعم لموعو

 لين نم نكمتي مل هتءارب تابثال ةرركتملا ضئارعلا ميدقتب ةديدعلا هتالواحم

 كرابم خيشلاب ةياكن كلذ لك هعم اولمع دقو مكحلا لاجر فطع
 : . حابصلا

 هدادعتسا مههاربالا فسوي هيلع ضرع ةجرحلا فورظلا كلت يفو

 ةالاوم نع ىلختي نا ىلع نجسلا نم هحارس قالطاو باذعلا نم هصالخل

 ثتلآ نأ ىلا هسبح يف يقبو كلذ ىلع هبجي ملف هتقادص كرتو كرابم خيشلا

 كلذو نجسلا نم هحارس قالطاب رمأف اشاب صلخم يلاولا ىلا ةرصبلا ةيالو

 .ما5٠١9١ ه١ ماع يف

 دك الا



 مهاربالا فسوي ةدواعم

 تيوكلا وزغل
 حوض وبو ًايلج حارجو دمحم نيخيشلا دالوأو مههاربالا فسويل نابتسا

 تالمحب مايقلا نم اهنكمت ال ثداوحلا كلت دعب ةينامثعلا ةلودلا عاضوأ نا مات
 ذئموب اهل يرورضلا نم ناكو تبوكلا يف كرابم خيشلا دض ىرخأ ةيركسع
 هتذختا يذلا يدايحلا فقوملا اذه مهل قري ملف ماتلا دايحلا بناج مزلت نا
 تيوكلا ينهنأشو كرابم خيشلا كرينا مهيلعبعصو ةينامثعلا ةلودلا
 اوقثوتسا نا دعب تيوكلا ىلع ةراغلا نشتل ةيرحب ةلمح مهسفنأب اوثبي نا اوررقف
 . كلذل هتضراعم مدعب ( اشاب يرون ىفطصم رادنمقلا) ةرصبلا يلاو نم

 ةرودلا نم تعلقا م1405 لولي | ه1”١ ماع يناثلا دامج "“ يو
 بيرختلا تالآو ةريخذلاو حالسلاو لاجرلاب ةنوحشم ةيعارش نفس ةدع
 مهكالمأ نوؤش ةرادال وافلا ىلا مدق دق ذئموي ناك يذلا كراملا رباج خيشلا ىلا اهرما فشكتا وافلاب نفسلا كلت ترم الو تيوككلا وحن ”ةهجوتم
 نفسلا كلت ريسمي هملعي جيلخلا ي يناطيربلا يسايسلا ميقملا ىلا ”الاح قربأف
 باج ذحخأيل تبوكلا يف هدلاو ىلا ”الوسر لسرأ امك تيربكلا ةمجاهم دصقب
 ةجرابلا نا فداصو . ةلمحلا كلت ةاقالمل يناكلا دادعتسالاو طايتحالاو رذخلا
 . كاذب ءضيأ كرابم خيشلا ربخاو اهنابر عرسأف نفسلا كلت ترصبأ قو كياوكلا هايم برق ف تناك ( جنوبألا ةامسملا ةيناطيربلا ةيرتخا

 هدو ةلاويع وو, تيوكلا :نيصحت "ىلا اعرسم نا دايم خرذلا بهن
 دوام“ قوق يودع ل اوقفكل

 ةحرابلا نابر ىلا جيلخلا يف يسايس دمتعملا قربا بسانملا تقولا يو
 . ةلمحلا كلت نم تيوكلا ةيامح يب كارتشالل ( جنوبال)

 نفسلا كلت تبرق م14 لوليأ 6 ه١ يناثلا دامج م. ءاسم يفو
 اهرمأ نا تملعف ع رابلا كللت راونأ دعب نع ترمبأف تيوكلا ءيطاوش ن*

 د



 اهتلباقل ءادععمالا تلمع نه اهرماب :ثينوكلا نأ ابيل :ققع و قشكلا نق

 اهنكلو ليللا مالظب ةرتتسم ةعجار تركف لشفلا تيشخو اهدضع يف تفف

 حبصلا ءوض اهمهادي نأ لبق تيوكلا ءيطاوش نع داعتبالا نم نكمتت مل
 تداكو لوليا ١5 يناثلا دامج 4 يف اهتعبتف ةيناطيربلا ةجرابلا اهب ترصبأف

 ةراحي نم ةلث تلزاف ةبقعلا ءيطاش ىلا نفسلا كلت تأجتلاف اهيلع ضبقت
 كلت نم نيتئيفس ثدراطم نم ثنكمتو ةريغص ةيراخن قراوزب ةجرابلا كلت

 ترجف تافيرشلا نم مهمظعم هانا ف دنمنعاو "يكاد "هيفا ناك و نفعا

 ريثك حرجو دحاو يناطيرب طباض اهمنارج نم لتق نيفرطلا نيب ةيران ةلباقم

 رارفلانم نيتنيفسلا كلت باكر نكمتو ةفيفخ حارجي :نييناطيربلا ةراحبلا نم

 باكرلا نم ناتيلاخ امهو نيتنيفسلا كلت ىلع ةيناطيربلا ةراحبلا تلوتساو
 . قيقحتلا ءارجال ةرصبلا ىلا امهتقاسو

 ةفرعمو ةلمحلا هذه رس فشكل ًادئاز ًاماتها كرابم خيشلا لذب دقو
 ل ءورص 3 5 عع ا : ” عك 8 ٠ أ

 .- تناك اهنا هيدل حجرت ثيلحلا يعسلا دعبو .امراثال نييبسملاو نيكرحملا
"7. 

 يفيق يروا دالوأ عم كارسشالاب ميهاربالا فسوي همصتخخ نم ضي رحتب

 نابهل دكاو جيلحلا ييناطيرلا يمايسلاميقملاىلع رمالا ضرعف حارجو دمحم

 لسري نا يسايسلا دمتعملا هيلا بتكف كلذ ةحصب نودهشي آدوهش هيدل

 . كانه مه داهشب اولديل ةرصبلا ىلا دوهشلا نم هيدل ام

 خيشلا لسرا م14 لوا نيرشت # م1970 بجو 8 خيرات يو
 عجارملا ماما تاداهشلا نم مهيدل امب اولداف ةرصبلا ىلا دوهشلا كلئلوا كرابم

 ةمهتلا قاصلا ديوي ام رهظي مل كلذ نم مغرلاب نكلو صاصتخالا تاذ
 مهكارتشا توبث وا حارجو دمحم نيخيشلا دالواب الو ميعاربالا فسوبر

 . ةلمحلا كلت يف

 يه ةلمحلا هذهتناكو نيتنيفسلا كلت قرحب ةيناطي ربلا ةموكحلا تفتكاف
 حارجو دمحم نيخيشلا دالواو ميهاربالا فسوي الذب يلا يعاسملا رخآ

 تيوكلا ىلع رومألا نم كلذ دعب ىرج ام لكو ةينامثعلا ةلودلا ةفرعمب

 هع



 رابع حايل اس أضل ' يس شاعلا هل اع ةيوشلا لاش ا الا

 خيشلا ىلع ءاضقلل تلذب يلا تالواحملا ةفاك لشفلاب تئاب نا دعب

 دموع حتا نب دوعس خيشلا ضوافتم 908١ه 000

 كبعو ينذعو هللا د مهو يديمح دالوا عع: مهارت ا: فسونو حابصلا

 ةوقلاو .سابلاب ذئموي .لاجرلا ءالوه رهتشا دقو ١) حليو مو تا

 "1 ل ملأ مهولامتساف ( برعل ١ طش لخدم يف ةنصرقلا يطاعتو شطبلاو

 لايتغال 0 ريبدت ىلع مهعم اقفتاو ةلئاطلا لاومألا مهيلع اقدغاو

 : ةيتالا ةطحلا مهاربألا فسوب مش مس رف مماسو رباج هيدلوو كرايم خيشلا
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 عرسأو بارطضالا دشأ بالا برطضاف ةرماؤملا كلت رسب امهابا اربخا

 ىلع ضبقلا ىقلأ نم لاحلاب كرابم خيشلا لسرأف كلذب كرابم خيشلا رابخا ىلا

 نجسلا رادج اوبقن نا ىلا هبهايغ يف اوقبو نجسلاب مهجزو يديمح دالوأ
 مهرمأ يشف نا ىلا ةنصرقلا نولوازي اوراصو ينرعلا جيلخلا ىلا اوبرهو

 مما اف رهظ قيقحتلا دعبو ضبقلا مهيلع تقلاو ةيناطيربلا ةموكحلا مهتبقعتف

 ةرمحملا ىلا مهتقاسف ةفورعملا بعك لئابق نم يهو ( ناحرفوبلا ) ةليبق نم

 يب اوقبو مهنجسب لعزخ خيشلا رم أف مهتبقاعم لعزخ خيشلا نم تبلطو

 خيشلا ديمحلادبع خيشلا عفشت مث (نجسلا ين مهضعب ينوت ىتح) هبهايغ

 قالطال ( قارعلا ي يماسلا بودنملا) سكاك ىسرب ريسلا ىدل لعزخ
 م1957 ه 1١8417 ماع ين نجسلا نم اوجرخأف هتعافش تلبقف مهحارس

 صاختا هدس رك مهقحلاو

 فسوب سئاسد لويذ

 مهاربألا
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 فسوي تاالواحم رخآ

 مهاربالا

 ةينامثعلا ةلودلا دقح ةراثال ةديدج ةقيرط داحبال مههاربالا فسوي ىدتها

 ةكم فيرشب نيعتسيل لئاح نم زاجحلا ىلا راسف كرابم خيشلا همصخ ىلع
 هنكلو هتدعاسمل ةينامثعلا ةلودلا ثثحيل ( نوع نب دمحم نب قيفرلانوع )

 ةيناطبربلا ةموكحلا ةسايسل انوع ةيسايسلا هيعاسمب ناك لب دارأ امل ةكم يف قفوي م

 اماقالع مكحتل هل انوع ايناطيرب ةسايس تناك ىرحالاب وأ تيوكلا يف

 ثح لخأو لئاح ىلا ةكم نم داعو هدي يف طقسأف كرابم خيشلا 06

 . كرابم خيشلا ةمجاهملل دئارحلاو فحصلا

 ديشرلا زيزعلادبع ريمالا لتقم

 مهاربالا فسوب ةافوو

 يف ديشرلا زيزعلا دبع ريمالا هودع لتقمب رابخألا كرابم خيشلا تفاو

 ناسين ١4 قفاوملا ه174 رفص ١4 خيراتب انهم ةضور يف ةيركبلا ةكرعم
 . ًاريثك هب حرفو كلذب رسف .م 5

 لماح كري نا ديشرلا زيزعلادبع ريمالا لتقم دعب ميهاربالا فسوي مزع
 نيب قيرطلا يف ةينملا هتفاوف اهنم لحرف هانكسل اراد ةرونملا ةنيدملا ذختيو
 يناث نوناك ؟5 ه ١14 ةجحلا يذ رهش نم عبارلا خيراتب ةنيدملاو لماح

 -: ةينالا هتملك لاقو ءادعصلا كرابم خيشلا سفنتف م 0

 نكلو مكحلا نع ينعزعزي نا داراو يتحار قلقأ يذلا اذه هلل دمحلا)

 . ( هظح ىلع بلغت يظح

 تال





 حالسلا سفنبو هسفنب هسفن نع عفادي نا اذه دعب كرابم خيشلا ىأرف

 بلطيو هتيضق ماعلا ءالملا ىلع ضرعيو هيدقتنم ىلع دريو هب مجابي يذلا
 ىلع بلغتلاو قئاقحلا فشك يف مهملا رثآلا نم ةفاحصلل امب هملعل فاصنالا

 ةملأ امنعلا ةلودلل نهرب ةحاملا ل و ل كر خيشلا ناكو ءارآلا
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 مهكلم امك ةلودلا مكح يف اهلعجو اهنم مهجارخاو ةرصبلل نيكلاملا كفتنملا

 عنميف ةرصبلا ىلا دوعي نأ هنم بلطو اهريغو ءاسحالا مموقب هتريشعو وه
 , هريغ اندي يف سيلو غالبلا انيلع ام نا هل لاقف . ةناتسالا ةعجارمب ريشملا

 ةيزيلكنالا دنحلا ةموكح تناكو لها ةرواشم دصقب امهدنع نم تجرخف لاق

 ركسعلا عم ديشرلا نبا ةريشع ءيجمب كلذ يف ةلودلا هتربد ام لكب تملع دق

 ًايالا ريما تيأر تدع املف دلبلا هاجت اتفقوف نيتعردم تلسراف تيوكلا ةهج ىلا
 ىرج امع يلأسف دنحلا ضعب هعمو نيتعردملا ىدحا نم لزن دق ًايزيلكنا

 اهاح ىلع تيوكلا ىّقبت نا ىلع كرثلا ةموكح عم ةقفتم انتموكح نأ لاقف هت ربخأف

 يف قح انل راص دقف اوفلاخ وا اوردغ اذاو الل ضرعتن الو نوضرعتي ال

 مكضرأب اولخد اذاو اهلخدي نا ينامثع يدنحل حمسن نا نكمي الو اهرمأ

 ةموكحلا لوسر ةرصبلا بيقنل كلذ يالاريمألا غلب مث . مكسوور ىلع اهانرمد
 . نابرعلاو دونحللا فرصب ريشملا رمأف كلذ ريشملا غلباو ًاعجار لفقف

 ينم بلطب نكي مل تيوكلا رمأ يف زيلكنالا لخدت نم ناك امف ( لاق )
 يدلبل املع اهعفرا ةيار يبسفنل راتخا نا ىلع اوضرع دقو هببس اذه ناك لب

 اهارت ةينامثعلا ةيارلا هذهو كلذ تيبأن مهتيامح تحن لالقتسالا نلعاو

 نوكا نا راتخا ينا مهل يلوق .نم اوبجغت دقو يمأر ىلع ةعوفرم موي لك
 اسق اذا دلاولا نا تلق تيأر ام مهنم تيأر نا دعب اذه لوقتا ليق ًاينامثع

 هتعاطا هيلع بجي يذلا هدلاو هنوك نع كلذب جرخمي ال ًانايحا هدلو ةيبرت يف

 اضر ديشر
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 نينموملا ريمأ انالوم مظعالا ةفيلخلا ىلا »

 ةيدمحملا ةفالحلا ةكيرا ىلا اهبراغمو ضرألا قراشم يف نوملسملا رظني

 هس اله ا



 ءاقترالاو مدقتلاو راخفلاو دجملا ةمالا هذحل اهيف نوجري مهلكو ىمظعلا

 ا را مظعالا ةفيلحلا الا مهلامآ قيقحت يف مهل امو

 قباس ديعتستو اهناكرأ يوقئو اهمئاعد معدت ال ةيمالسالا ةفالخلا نا ىلع

 نونافتي نيذلا نوصلخملا نوحصانلا كوقداصلا افوح نم فتلا اذا الا اهراخف

 ةنوحلا مهنع ىأن اذاو مالسالا ةحلصم ىلع نورهسيو نآرقلا ةمدخ ُق

 ةرخآلا نوعيبي نمم ةقداصلا ةينطولاو نيدلا قئاقح نع نوقراملا نوبكترملا

لاب رهاظتلا نونسحي كلذ عم مهو لاملا نم ليلقلاب ةلودلاو ايندلاب
 توقدشتيو قافن

 اورهاظت امهم ءادلالا هئادعا الا مه امو رونالا يديمحلا شرعلل صالخالاب

 . ءاقدصالا رهاظمت

 هللا ديا ناخ ديمحلادبع ناطلسلا مظعالا ةفيلحلا انالوم نا ملعي لكلاو

 ةحلصم ىلع ةريغ مهمظعأو ةيوط مهفرشاو ةعزن نيطالسلا ءركأ وه هناطلس
 نم هللا هديا هلو ةيدمحملا ةفالخلا دجم دبأت لع ريس مهركأو مالسالا

 رهاظ وه ام ةسورحملا هكلامم ريخ ي ةروكشملا لامعالاو ةرورملا يعاسملا

 ١ .روكشمو روثأهو فورعمو

 ةفيلخلا انالوم عماسمل مهيواكشو مهيناما لاصيا ىلا سانلا قفوت ولو

 نيطالس فتلاو نامألا داسو ةلادعلا تديأتو دابعلاو دالبأا لاب لمشل مظعالا

 ال ةوقب اودحناو رمقلاب ةلاحلا فافتلا ةفالحللا لوح نم مهأوارماو مالسالا

 شرعلا لوح نم نا الا ةيبوروالا كلامملاو ةيبنجألا لودأا اهرهق ىلع ىوقت

 ةفيلخلا انالوم عماسل مهينامأو موقلا ىئواكش لاصيا نومي لاجر يناطلسلا

 . نيملسملاو ةفالحلا :ةحلضع رضي ايرمت هتلالج لع قئاقللا ثوهوعو

 دعاسلا ةيوق ةملكلا ةذفان نوكت ال ةيمالسالا ةفالحلا ا قودبلا نمو

 نينموملا عيمج فافتلاب الا اههاج مظعي الو مهئارماو مالسالا كولع الا

 يو اذه مي فعيكو نينمؤوملا ريمأ قحب هيمسن يذلا ىمسالا مهريمأ لوح

 ةيتاذلا مهعفانم نامرح داحتنالاو فئاكتلا اذه نوري ةاونخ لاجر ةلودلا

 نع .ةفياحلا» انالولا ارضا نا نوفوب»- فيكو هيعمل مهدئاوفو

 هنااا تت



 اهيمر .يث مهتحلصمو رونالا يديمحلا شرعلل ةيمالسالا .ىبوعشلا صالخأ
 . نينموملا ريمأل آينيد ةبجاولا ةعاطلا نع جورحلا ىلا اهليمو قورملاب

 0 مه اهوارماو ىربكلا ةفالحلا ةماعد يه ةيب رعلا دالبلا نأ مولعمو
 رعلا نا امك فينحلا نيدلا ةمئاق موقت برعلا ءارما فاتكا ىلعو لعفلاب
 دهم مهدلعو تارقلا لزن مهتغلبو ةوبنلا تناك مهيفو عالسالا ردصم مه
 ش . «ءارصتو هرواجمو هموق مهو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 ايي لع اهردقأو ةناكمو ةهاج و اهمظعاو ةيب رعلا تارامالا ربك ا نأ اع
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 كب راش رداعي لأب ىم الإ هل 0 ين“ و هةيذص ةيلعلا هناك ذأ ىف روم ع باوا

 دق ل هيا 2 4 ا 2 -
 ةناتسا:. ىلإ رفاسيو اديرط اديرش شيعي ناو هدادجاو هينا نع قم اجرو يل
 ذي كييصي دعنا فئاظوب ةءوكدلسا مهفظ ون نيذلا يب رومأملا ةلمجس يي ن وكيل ةيلحلا م 1 0 . رع ' ءهأءل ِ ما أ - 0

 جمالا ملظلاو شحافلا نيغلا الا اذه نأ قحلا رمل نآأش الو اخ ةينعأ
 ردم د هتامدهتو ةلودلا ليبس ي ةليلحلا هلامعأ نا ىأر ذا ريمالا نا ىلع

 *«:رامآ تعاض ةيبنجالا لودلا ىدحاب رصنتسي ع اذإ هنإو ىدس ةبهاذ اهمامأ

 تيا كح



 ظفح ذا هتحلصم هيف ام لعف معن .مالسالا ةحلصمو هتحلصم هيف اه لعفف

 مالسالا ةحلصم نع عفادو ةسفنل اهناك ْنَع عفاد املاط يبا ةرامآلا هسفئل
 أ ب -

 هلامو هش أ عالسألا عفلب نا رامي هترامأ تسد ُي عذاوح ون هليأ مزعا هز

 ظفاح يذلا حيرصلا قحلا اذه عمو هتك ذوفنو هتطلسب ةفالخلا ديري ناو عي
 د

 لودعلاو نيدلا نع قورم ا هيلا ناوويستن ةلودلا عادصأ و هرادعأ ماع هيلع
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 ةيناطيربلا ةيامحلا نالعا دعب ةينامثعلا ةلودلا نم

 يشفتملا فعضلاو طاطمتالاو خسفتلا ىدمب مات ملع ىلع كرابم خيشلا ناك
 .قفالخلا لهأ مه برعلا نأب هداقتعا نم مغرلابو ةينامثعلا ةلودلا مسج يف
 ةيناطي ربلا ةموكحلا نالعا ىلع ةوالعو ممألا ةيقب نم اهب قحأ مهو ةيمالسالا
 قاقشنالاو نايصعلل ”الايم نكي مل هلك اذه عم تيوكلا ىلع ًايمسر اهتيامح
 ًاريثكو اهعم ةنسح هتاقالع ءاقب ىلع ًامئاد ًاصيرح ناك لب ةينامثعلا ةلودلا ىلع
 هتاحيرصت ضعب هذهو اهتعاطل عوضحلا هنالعاو اهيلا هتالاوب حرصي ناك اس
 اهرركي ًامناد ناك ىلا

 هدلاو هنوك نع كلذب جرخيال ًانايحا هدلو ةيبرت يف اسق اذا دلاولا نأ )
 .(هل ةعاطلا هيلع بحجب يذلا

 ةيمالسالا ةفالحلا ةيلوتب قحألا مه برعلا نأب هداقتعا نم مغرلابو
 : للعو بسانملا تقولا نيحي نا ىلا كارتالا دي يف اهاقب 00 ريغ
 : لوقي ناك اذه

 اذه لاجرو ةلود نإو لاجرو ةلود نامز لكل نا فرعن ًاعيمج ائنا)
 مالسالا ةيار 'زعي رضاحلا تقولا يف مهيديا يف ةفالحلا ءاقبف ل

 . ( نيملسملا ةملك ديويو

 دلال



 يف حرصي ناكو كرشلاو برعلا ةملك دحتت نا بجاولا نم ىري ناكو
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 ءالولا دي دمت انناف نوصلخع لاجر ةلودلا نوؤوش ةرادا ىلوت ام اذا)١

 ال ايبايش تعرعلا ءارمأ خي ةورب :لييعو: ءارقلاو ءارسلا ىلع مهتحفاصل

 .( اهلامعةسايسءوسلف اهيلع اهوانغ نالامهضعب ناك ناو نياتال اسرقو قرف

 : ”الئاق كلذب حرص دقو هيف اهتقث لعجت نا ةينامثعلا ةلودلا ن م رظتني ناكو

 ميلا سداسلا قليفلا نع اهتينغاو الد تيفصل ةلودلا يل تفص ول)

 .(هتلمجب دادغب ُق

 ةيلامثعلا ةلودلا ةناغت تناك يذلا كاملا قييفلا“ نع فنك ملعي ناكو

 اهركسع ىلع قافنالاو موسرلا ةيابج ي تابوعصلا نم هيساّقت تناك امو

 فرخللا . .ةامركلا' نوح كلذ كل “انو

 رم تناك امدنعف ةبسانملا فورظلا يف ةدعاسملا دي امل دمب ام ًاريثك ناكف

 مهديوزتو مهئاسكاب موقي ءاسحالا نم ةدئاع وأ ةبهاذ تيوكلاب اهركاسع

 . كلذ ريغو ةمعطالاو ةنووملاب

 نود ًامدقم هيلع هقحتسملا ةيريمالا تاموسرلا عيمج عفدي ناكو

 ةعب را غلبت يونس اهغفشت يلا موسرلا رادقم ناكو اهمسوم لولح راظتنا

 نيرخآلا نم موسرلا كلت لثم عفد يف عبتملاو لومعملا ناكو ةينامثع ةريل فالآ

 مل كرابم خيشلا نكلو طاسقا يف عفدتو اهقاقحتسا داعيم دعب نوكت نا

 .ةلودلل ةدعاسم موسرلا كلت مفد رخأب

 ةيدام ةينامثعلا ةلودلا هيلا اهدهعت يلا ماهملاب مايفلا نع فقوتي مل هلا امك

 برعلا ءارمأ ضعب نيبو اهئيب طيسولا رودب موقي ناك ام ًاريثكف ةيونعموا

 . اهيلع 0 وأ اهتسايس عم نيفلتخملا
 مهعم هل ىرج امو ةرصبلا ةالو ضعب عم هتاقالع ركذنسف كلذ ىلعو

 ةيناطي ربلا ةاوقلا لبق نم ةرصبلا لالتحا خيرات ىلا م 1407 ه 1١7371 ةنس للم

 ١ .م1914 هام## ماع
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 لصيفلا ن :٠ يس رلادبع هيلأ ىموملا يعجار ؛ ذاع اماما يف ةيناططلسلا ةلادعلا تالعاو

 ام يل نيبو ريبزلا وأ ةرصبلا راوج يف ةبسانملا عقاوملا دحأ يف يعم عمتجاو

 ةقادصلاو ةيدوبعلا بسح- يىنناف ًامامت هدصاقم يل حضوأو هريمض يف

 لع هدصاقمو هبلاطم ماس هتقادص و هتعاطا صضرعا ةيلعلا ةلودلل

 ةيئسلا فاطلالا هل بلجاو وفعلا هل لصحتساو ةيكولملا ةينسلا باتعالا

 ةيدجنلا ةلكشملا لحاو ةيلاعلا فاطلالا لومش ىلع ةلالدلا ىفوأو ةيكولملا

 مل اذا ثيح كلذب هومهفت نا يغبنيف ةيركسعلا ةايقوسلل ةججاح ءاقبا نودب

 هتاعجارمف ركاذتيو ةيئسلا ةموكحلا يرومأم دحأ عم ىقالتيو هدوجو تبي

 هريغ وا يناثلا مساج ءاضماب ةلوهجملا ةروصلاب تافارغلتلا ريرحنو ةطساولاب

 كش الو هركف ةجيتن انوفرعو ةقيقحلاب هوملعاف دصقملا نيمأتل يفكت ال

 مكيعاسم ةرمت ةينسلا تايانعلاو فاطلالا نم نودهاشتو نولانت مكتداعس نأ

 ةمححرو مكيلع عالسلاو فباوحلا نورظتنم نحو ةنابلا أذه 2 أهأرن ىلا

 انادناموقو ةرصنلا ةبآلو ىللاو ' ةبتاكرتو هللأ

 قيرفلا لال + ةنس يلا" نيرشت ؟4 م #؟؟ ةنس ناضمر 4

 , صلغ
 ع مهمل أ ةيردحبلا جوملا ةداسن راد ءأئمل اشأب سلخ يلاولا عرش الو

 يف ةمهاسملا لاملا نم رادقمي كرابم خيشلا عربت م1904 ه5" ماع

 , ةسانلا هذه

 ؟لأ مرسأ 0 ماعلا اذه يف راشعلا يف ةيركسعلا ةنكثلا تديشا الو

 امثع ريل ىئام ب عرت ًاضبأ هنأ امك ةينامشع ةربيل 418 غلبمب عربتلاب كرام

 رملا أهدذعب ةيمس رلا ( ةرصبلا ) ةديرج هيلع تئرطأف ةنكشلا كلت ثسثأتل

 ناونعلا اذه تمن تالا اهتيلكم :لاوش 497 تروملاو "87 8 8

 ميسم بحي -ذ



 ةرصبلا يف يركسعلا نصحلا

 ةداعسلا بحاص مادقملا يرسلاو مامحلا مهشلا تيوكلا ماقممتاق نا ثيحو )
 زوفلاو حاجنلا لان يذلا حابصلا كرابم ديسلا ةرضح ةداجالاو لضفلا

 ذدامثع لآ رخفمل هتيدوبعو هتيعبات صلاخو ناطلسلا ةلالحخل هتعاطاب حالفلا»

 «لحنو همسا ديقب رتفد ديقن انلعج ام يريلا رمألا اذه ي .ةناعالا نم لذب دن

 ةعصق يلاعلا ةلودلا ذالم بناج نم هتداعسل لسراف هتيمحو هتقادص ركذب

 لاسراب لاخلا يف عراس اهذخأو هيلا تلصو املف روكذملا فارغوطفلا

 ىو نم «يتداعسل ام نع حصفت ةعيدب تاالامم اهيف درس ةصرصخت ةلاس_

 هتيعبات قداصو هتيدوبع صلاخم انلعم رونألا يديمحلا شرعلاب كسمتلا

 قنفشالا ةفالا :نيذلا ةضنن يماحو نيملسملا ماما معللا يلو مخعفالا هعوبت
 1 يأ 55 53 4 1 ,
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- 
/ 

 يي م ع 57 اذ 0 0 2 هج : 2 ا 3 م م 3 مممقل 50 نأ 5 ل١ 5 5 هنأ يسب برم دق ناك ملا م ل ىلإ ةسييعش ع ةثامعن رآلا اه اهمض اا : ةشامتع

 1 : 7 م تا قدروا 5 1 7 1 1 2 ١ 4 3 عا 0 : 1 - 2 .
 أ هلرش ا( لأ ِ 1 500 ١ - تا 0 ١ أ
 ذم ظل 03 5 امك أملأط ةمسلع انس اسامح ؟ ةقمضتل تأ اصلن ايمخ همم أسملتم م51: اطاضشإ

 4 0 -َ 5 3 0 - 52 ميثم. هن اع .

 ى ثلا هدم ١ كيف دسم حا © موغاوضرلا ١ خم اهضط | ةةيفتن الأ | ةعسل اممم 1 مكعب : ١ ةييمص# ؤ ايي ا يلا  ةيششملا مة فنا مه اعمعع ةّيياللإ تاشو هلأ وبك أ ري ْ 1 8 1 0: 5 24 ١0
 ا نا ب . م -_

َّ 
 لما أ ش يح أ ١ كع رخللا ةملظ "4 كملإ وامل أشانلا عامشلا اه ْنإ 1 بيعمل 1 0 / أ ! | / 0 0 ا 91 م 50 . مثأإ 1 !خعأ !خا 4 1 ا

 يأ -. 3 ب ْ ب : : رخل 7

 0 1 ايل هم. ف 0 + را مما عير يقف معا 4 8 مع ع 3 3 ا ؟أ
 مع ا أهيم 0 َخ

8 
 ١ 0 15 1 ن

 ا مف وال يميل _ 5 : يي تدع ارب ل ا عم ويسعل سا اويع 0
 4 3 ب ب ل 3

 سا 41 ' 4 : ل ا 1 3 10 ف ع 30
 يلا عي سشعإ] عككا يأ' نيم كما ا اعد نيد اك "ل ٠ ميلا نك لك ول و قصرا يمول و

 جامل ا 10 : : 0 4 ع علوا نص ا رم ىلا نول ا سل ف

 يجب“ 3 01 3 4 5 هل راقب نشف (ن أنيلإ ةييتا“ ساو نحل ١ ايقاع اكمل ١ كيا ان ١ أل نيلدمل كير ميل » نا ذيل م اسويتالا

 هذ 1 < ذأأ ىلا آلم“ 00 أ مهما ِ 2 مارا علل ها 5 3 م 4 2 2 كل > ا
 ير مق 5 ويح سس ١ مث اشط 0 ل هي د ايلايمصع أ ّ لد وا 0 4 ميمفتتا“ ءد علا نيت

 -2 و 1 8 - 3 6 52 ع يك ا
 ا فحل

  0نجلا 3 ١ 6 1 1 5 8 1 :1 1 ٠ 14 8

 6م أعم لع لق وللا نع علا حملا 3 ا 2 زيمظس م انفلا 1 رع 7 ملا 0س ظل :

 هم 11 ع 1 ْ -. ِ 9 8 35 ا 5 3 5 د 00

 هقادمصلا ع هيلع ياونصلا أم م ل وممتنمل 6اوس نق ر م اسم ا 3 ايضا ام ِ هلام

 .« هللا لظ ةلالج معنل معنلا يلول ةعباتملا ىدتس نلعأو

 شا ع تنح



 كب نس> نمحرلادبع

 ما908ه ١5 ىلام 19205 ه55"1 نم ةرصبلا ىلوت

 ىعسيو ليمي ناكو كرابم خيشلا نع هتسايسب ًافرحنم يلاولا اذه ناك

 ليخنلا نم أامسق كرابم خيشلا ىرتشا نا ثدحو هيلا ءادعلا راهظاو هتسكاعل

 نودعس نم ىرخأ "اليخت ىرئشا امك ةرصبلاب ريهزلا ةلئاع ضعب نم

 ليجست ةرئاد يف همساب اهليجست دارا الو ةينامثع ةريل فالآ ةينامم غلبمب اشاب
 كب نسح نمحرلادبع ةرصبلا يلاو كلذ يف ضراع (وباطلا) كالمالا
 تارباحم ترج دقو ١'( ةيئامثع ةيسنب- لمح ال كرابم خيشلا نأب ًاجتحم

 . ًاعفن دج مل اهعيمج نكلو نأشلا اذه ِق لوبنطسا مم ةضي رع ةليوط

 اضر يلع ءاول ريملا ةيرحبلا نادنمق ةيالو دهع ي ةينامثعلا ةلودلا تناك

 وأفلا ةيحانب ةيركسع ةنكث تم تماقا ع املا ه1“ ٠؟ ماع يف ةرصبلا ىلع اشاب

 نابعش رهش يو اهدونج نم ًاضعب اهب تنكساو كرابم خيشلا كالمأ طسو يف

 ةنكشلا كلث يف نوطبارملا نويئامثعلا دونحلا ماق م 406 م ؛ببه ماع نم
 3 يك ا ع

 خيشلا مدقف هكالمأب ررضلا قاحلالو كرابم خيشلا ًادانع وافلا دودس رسكب

 فكت نأ هيف بلطي كب نسح نمحرلادبع ةرصبلا لاو ىلا ًاجاجتحا كرابم
 نفلا ةراثإ ريغ اهتحم رفا ذب يبا لايعكلا فلا ل 0 نع دونا يديا
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 ام اذا وافلا يف تاروثلا وأ تايارطضالا نم كلذ رثأ نم ثدحيس امع

 ا ىلا لامعالا هذه لثم مايقلا ىف ىلع أورمتساو مهثبع ي دونحلا ىدامت

 ( ًاعفن يدحب

 ةنالو ريخالا هلا 31 ىلا يلاولا أله سلو كل رابم خيشلا نيب ءاقتسا لظو

 « ييشملا + لا> يراه ةريكلا
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 ماق0مه179/ ىلا م5:.19 ه 155 نم ةرصبلا ىلوت

 70 ًادانع مهاسقاو ةئطو ةالولا دشأ نه ناك كلب مر يلاولا لعل

 تارباخملا فنأتسا ىتح ةرصبلا ةيالو نوؤش ىلوتي داك امو كرابم خيشلا ىلا

 يلاولا اذه برض دقو كرابم خيشلا كالمأ لوح هفلس دهع يف ترج يتلا

 دوعت ال اهنا كرابم خيشلا اهارتشا يلا ليخنلا نأب ًايعدم ساسح رتو ىلع

 لاصحتسا نع عنتمب كرابم خيشلا ناو. ةيزيلكنالاة م وكما ىلإ اهي ريشي هنا لب هل

 . ةينامثعلا ةلودلا ةيعبات نع دعتبيل ةينامثعلا ةيسنخللأ

 ىلع لصحتسي نا دارأف هنع مهتلا هذه ةلازال ةقيرطب كرابم خيشلا ركفف
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 5 2 2 8 ٠ 1 4 0 5 ١ 5 3 ع1 ِء

 كلذ نع ريخألا هابم ةينامثعلا ةيسنحخلا لاصحتسأ ي ؛( جيانا يف يناطي ىلا
 ودعم

 57 لآ عصا( ٠ 55 علا ع ع يل م 1 1: 2
 كراس خيشلا هيفي أدفع مدع 6 رستتملا ةيالو يدل ملص اذ يس رل سلا دعس ون و

 كلت يفعل ىلع كن رابم ا ما واع هل معن يا اع أ بكمل 6 م 0 2 هلل .افست :اعادإ لا اللا يح لما يل ووو

 2 : ف + 5000
 5 : 2 ءينل األ 0# هج آ . عا ملا !
 اكدكيض لأ ةيديهم يناماذلا تارعسو م2 وأ ١ ةياحح عر ءامسم أن ديف ماا

 1 وب كو

 . رجدنت مل اهتكلو ناشلا

 يم د 7 و
 يف رشي نايدلا يقيل تامودسا

# 

 ماجن# م19 ىلآ مو4 24 م ؟110 نع ةرصبلا يلون
 ١

5 

 8 اد 03 ع 5 0 ٠
 مجم وحلا و 4 ةرسصبلا 4 نق 3 ميضن َق صم ا س هم ا 2000 ا 0 رع هم 1١ عا نامسلص فاح

0 
 مأ ءأ ُُ 0 1 1 أ ل

 مل 0



 عراش حتف روكذملا يلاولا دارأ املو هيلا ةلي اممو ةرياسم يرتلاو داحتالا ةيعمج
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 ةدعاسملا لدن كرابم خيشلا رداب ) اهديفاو يلاولا كالد ل انيغأ مهأ نع عراشلا

 خيشلا ىلا ًاباتك يلاولا بتك هحتفب .لافتحالل رشوبو لمكا امدنعو
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 هناف نيخيشلا عم ريخآلا ىح ةنسح مدت مل فيظن ناميلس ةقالع نكلو

 نم ةطيحخلاو رذحلا ذخالو هنع داعتالا - ىلا ارطضاف امبع ىذالا قاحل ال

 ىلا مهاياكش اومدقف بيقئلا بلاط ديسلا كلذ يف امهرصانف هتسايس

 ردصو مهل تعمسف ممهعم ءاجوهلا يلاولا كلذ تافرصت نع ًايقرب لوبنطسا
 م١191 ه 51١1ل ماع يف ةرصبلا ةيالو نع هلقنب يلاعلا بابلا نم رمألا

 كلب لالج نيسح

 ماؤأ١ ه1ا""4 ىلا م١193 ها98 نم ةرصبلا ىلون

 عالسلا نيبحملا نمو نيئداحلا ةرصبلا ةالو نم كب لالج نيسحس ناك

 عم هتفالع تناكو لابلا قلّقيو وفصلا ردكي ام هتيالو ةرف يف ثدحي ملو

 انج ةلسح كرايم خيشلا

 ١ 1 كن نال ا 1 ّ ُُظ . 4
 ىوام جاد اماكس نم تقيلذأ كيت ل وشطسا ْى لئاغ قب دع تالوع كقو

 نيررفتملا كئلوأل تاعربتلا عمجل ةرصبلا يلاهأ مه ثحبتسي يلاولا اذه ذخأف
 اذه ي كاريشالل هوعدب كرابم خيشلا ل بتكذ قيرحلا كلذ نم

 نا 3 ٠ - . .ءا هان 5 1:

 هم درر نوح غلب يلام ةلاوح هيلا لهرأو كراش خيشلا هناجاف ي ريا لمعلا

 3 *.ي7

 ل 0

 . ةرصبل اب

 يدادغبلا اشأب اضر نسح

 ماؤ١؟ ه197+ ىلا م١١9١ ه94#1 نم ةرصبلا ىلوت

 فورظ ةينامثعلا ةلودلا طيح تناكو ةرصبلا اساب اضر نسح ىلوت

 نم اههاوفا ةيبوروالا لودلا تحتفو تاروثلا اهفارطأ يف تبشن دقو ةئيس



 يلاولا اذه لذب دقو توملا شارف ىلع ةاجسم ىهو اهعلتبتل بناج لك

 لقالقلا نم ةقطنملا كلت لاشتناو ةرصبلا ةيالو يف عضولا ةثدهتل هدهج ىبعقا
 ةلودلا ةدعاسم ةرواجملا راطقالا يف نيذلا برعلا ءارمأ نم بلطو نئفلاو

 .هتعاطتسا بسحب لك ةينامثعلا

 ليب+لا ناكس ةياكش

 صرغلا ىلع اهناكس دامتعا لج ناكو ناكسلاب ةلهآ ةركولا تناك

 مه ريمأو دلاخ يب راهصا ( نينيعوبا ) لآ ةريشعل اهيف ةسائرلا تناكو

 م1908 ها155 ماع ينو هللادبع هدلو اهالوت م فشار نب يلع ذئموب

 رطق ريما يناثلا دمحم نب مساق خيشلا اودصمف عازن مهنيب ثدح

 علزتلا كلذل الح نسحأ روكذملا مساق خيشلا دجي ملف عازنلا كلذ لحيل
 ِى ًامراص نمح رلادبع ناكو نمح رلادبع هدلو ُُ ةركولا ةرمأ دائسا نم

كلذو مهنطو ةرجه ىلا اورطضا ىح هنيبو مهنيب عازنلا دتشاف همكح
 يف 

 مهتيامح كرابم خيشلا نم اوبلطو تيوكلا ىلا اوجتلاف م١٠19 ه ١58 ماع

 كرابم خيشلا مهل نيعف تيوكلا ةنيدم جراخن لم يف داس يق عفش
 . مهانكسل هترامآ يف الحم

 اهيف ءامبلا م بلطي مل تيوكلا يف ةريصق ةدمه اوماقتسا نا دعبو

 ىلا ةعباتلا قطانملا نم يهو ( ليبحلا) ىعدي لحم ىلا اوبهذو اهورجهف

 خيشلا يثخف رشابملا ةينامثعلا ةلودلا ذوفن تحن ذئموي تناك ىلا ءاسحالا

 نم راشأف لبقتسملا يف تيوكلا محازت ةدلب ( ليبحلا ) نم نوكتت نا كرابم
 اوقيضيل قطانملا كلت برق يف نونطقي اوناك نيذلا دلاخ يب ىلا ىفخ فرط

 خيشلا ىلا اهندايق دنسأو ةيرس هجو مث مهتحار اوقلقيو ( نينيعوبأ ) لآ ىلع

 . مهيلا ىذألا ةلصاوع رارمتسالا ىلع دلاخ يب ثحيل ةفيلحلا يلع

 ل مم



 نمضتت ( اشاب اضر نسح ) ةرصبلا يلاو ىلا ةياكش ليبحلا ناكس عف رف

 يلاولا بتكف ( مهتحار قالقا ىلع دلاخ ينب ضرح دق كرابم خيشلا نأب )

 فك هنم بلطي م١141 ه١1#م+8 ةنس يف كرابم خيشلا ىلا ًاباتك روكذملا

 هيف هل لوقيو ممل ضرعتلا مدعو ليبحلا يلاها نوؤش ين لخدتلا نع هدب

 نيصلخملا نم بلطتت ال ةينامثعلا ةلودلا اهيلع ىلا ةرضاحلا ةلاحلا نأب )

 بلطتملا امتاو نآلا اه عق وم ال ينلا ةرينصلا رومألا هذه لثمب مايقلا اهيل

 ( . ةقيحسلا ةوهلا كلت نم اهذاقناو اهتمدخب مايقلاو امنافاصم  مهنم

 هضيرحنو ليبحلا يلاهال هضرعت هيف ركني باتكب كرابم خيشلا هباجأف
 نم الا نكي مل ةياكشلا نم ليبحلا يلاها همدق ام ناو مهيلع دلاخ يبل

 ةرصانمم مايقلل ماتلا هدادعتسا هيف رهظيو يورتلا مدعو أطحللاو مهولا باي

 ريمألا ىلا ًاضيا بتكدق هناو ناكماو ةوق نم ىتوا املكب ةينامثعلا ةلودلا

 لوبقل ةرصبلا يىلاو رطضاف ةلودلا ةرصانمل هيلا مضني نا دوعسلا زيزعلادبع

 .هلوق ىلع كرابم خيشلا ركش نأ دعب تمصلاب مصتعاو ةرذعملا كلت

 ةينامثعلا ةلودلا كرايم خيشلا ةدعاسم

 سلبارط برح يف

 كرابم خيشلا بتك برغلا سلبارط برحب ةينامثعلا ةلودلا تكبتشا لل
 دادعتساو هدادعتسا هل رهظي (اشاب اضر نيسح) ةرصبلا يلاو ىلا ًاباتك

 اهددع لقي ال يلا مه رئاشع نم نيدهاجملا لاسرال دوعسلا زيزعلادبع ريمالا

 ةريل فالآ ةثالث اهردق ةيلام ةناعا باتكلا كلذ عم مدقو افلا نيتسلا نع

 : ةييلادكم
 م)لو١1 ها: رفص 55 خرؤم باتكب روكذملا يلاولا هباجأف

 نيدهاجملا ىلا جايتحالا مدعب هملعيو ةلودلا ىلع هتريغو هتيمح ىلع هيف هركشي

 نيلتاقملا ىلا اهفصن عفد دقو ليزحلا ركشلا عم تلبق دقف ةيلاملا ةناعالا اماو

 . يرحبلا لوطسالا ىلا صصحخخ دف رخآلا فصنلا امأو سليارط يف

 سرع



 دوعسلا زي زعلا دبع ريمألا كتناعأ روعأ

 يذلا حابصلا كراس خيشلا باتك هغلب ملف دوعسلا زغر علا دبع يملا امأ

 6 ةيتآلا تايقربلا قربأ ةينامثعلا ةأودلا ةرصامل هيف هثستسب

 ةفالمللا باتعال و

 ءايلوأ دنع ةباثو ةمولعم ةيمالسالا ةفالحلا مام ينامدخخو يبيدوبع

 ةيب رعلا ةوخنلا 0 ناكس ناو رومالا

 مهروحن يف مهديك هللا لعج ناي 'ايلطلا تاغطلا ءاذتعا مهغلب ام نيح اهتورع

 نع عافدلل دادعتسأ ىلع انعيسجو مهعازواجت ن م ةيمالسالا ةلوشنلا امص 0

 رماللاو ةفالخلا ماقم نم ةراشالا نيرظتنمو انحساوراو انلاوماو انفويسن هل

ٍِ 
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 سمعا

 اهرئاشع سيئرو دج ريما ةلودلا مداخ
 ؛ دوعسلا زي زعلا دبع

 دنع يملح ديعس مظعالا رذصلا ىلا ةنونعم ةينآلا ةيقربلا قربا دقو

 نينمأ انناو مكتدهعل ةرادصلا هيجوتب دج ناكس عم نحن رخعفن هن مويلا )

 ةنواعمل دادعتسا ىلع انناو ةروهشملا مكتمهب ةرضاخللا لكاشملا ةيوست يف

 ةلودلا مداخ . يماسلا مكرم نيرظتتمو انحاورأب ةلودلا

 اه رئاشع سيئرو دب ريما

 روك دما تملا نيكو ةيرتلتا :ةراطنو ةيلعادلا راق لاذ قربا هنا امك

 سه مل6



 ةرضلا ىلا و“ ةظسوت ةثآلا  :ةيوجالا» هلآ تدزوب .كقو

 مريحملا دوعس لآ اشاب زيزعلادبع ةداعسلا بحاص ةرضح ىلا١)

 مكريمض نم هومت رهظا ام ديفي ةيلخادلا ةراظن نم ًافارغلت مويلا انذخخا دق

 ةيمحلاو ةيبرعلا ةريغلا ضحمو ةينطولا ةابحلا نه مهمتسملا مكركفو ملسلا

 صلاخ مزلتسا دق ىربكلا ةنطلسلا ذالمو ىمظعلا ةفالحلا أجلم ىلا ةيئءالسالا

 صلاخ يناطلسلا فطللاو ئكولملا هيجوتلا اذه ىلع مكترضحل مدقنف ةينونمملا

 نيملاس ملز الو قيفوتلا نسح ىلوملا نيلئاس كيربتلاو هئنهنلا

 ( اضر نسح

 مرتحملا دجت ريمأ ةداعسلا بحاص ةرضح )

 ًايجوم كيربتلا راص دقو ةيدامنملا تايرفظملل انتيرهظمب ةيعدالا ترركت

 مظعالا ردصلا

 ( كعب
 ةرصبلاو ةيالو ىلا ١

 ىلا دوعس لآ زيزعلادبع ءاضماب ةرصبلا نم بحس يذلا فارغلتلا نا

 ةينونمم هوخلبت نا يماسلا رمالا بجومب مكشلبا انا .اهوارق دق ةيناطللا َةبَملا .

 داوف

 اونوك ةفالخلا ماقمب مكتيطوبرم نم ًادج نيظوظحم انرص مكتيمح ركشن'
 ةيبرخا رظان ءاضتقالا نيح مكرعشن نيج رسم

 6 ىش دوم

 ب ماد



 يناكرلا اشاب اضر لع

 م5١9١ ها1ا"ا ىلا ما١91؟ ه 1م#٠ نم ةرصبلا ىلوت

 تنسحت يناكرلا اشاب اضر يلع ةدهع ىلا ةلاكولاب ةرصبلا ةبالو تلآ ال
 اريثك كرابم خيشلا نيبو هنيب ةلاحلا

 يديجملا ماسولا كرايم خيشلا حنم

 خيشلا عربت يزاجحلا ديدحللا طخللا دمي ةينامثعلا ةلودلا تعرش امنيح

 نا ةينامثعلا ةلودلا تأرف عورشملا كلذل ةينامثع ةريل فلأ غلبم كرابم

 ةجردلا نم يديجملا ماسولا هحنمب اهرما تردصأف تامدخلا هذه ىلع هئفاكت

 نم هيلع اهنم ردص دق ناك ام هيسنتلو ءالولا ظفح ىلع هعيجشتل ىلوالا

 ماع رفص ١١ خيراتب ًاباتك ( اشاب اضر ىلع) ةرصبلا يلاو هيلا بتكف

 فاوشلا كلملادبع خيشلا ةسائرب ةرصبلا نم دفو رفاس رفص ١١ يو

 تذحا دق تيوكلا دجوف ماسولا كلذ كرابم خيشلا دلقي يكل تيوكلا ادصاق

 ةرخاف ةبدأم كرابم خيشلا مل ماقاو هلابقتسال ةمزاللا تادادعتسالاو ةبهالا

 .هنئانتما ليزجو كرابم خيشلا 0 اهيلاو ىلا هعم لمحيي

 حابصلا كرابم خيشلا تادعاسم

 ةيبرحلا ةناعالا ةنحل يف
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 هتاكربو هللا ةمحرو

 م78 ةنس طابش ١ا/ قفاوم 1١#" ةنس لوأالا عيبر "4

 ةرصبلا ةيالو يلاو ليكو
 (دادغب قليف دئاقو

 ليجست ضرغل ةيمسرلا قاروألا ميدقتب رشابو كرابم خيشلا هركشف
 ىتح ًافوقوم كالمالا ليجست 'ةرئاد ين اهليجست رمأ تناك يلا هكالمأ
 . نيدلا كلذ

 يكوكركلا اشاب تزع
 م١191" ه "1١١ ىلا م9١15 ه ١“#"18 نم ةرصبلا ىلوت

 ةنسح هتقالع تناكف ةلاكولاب ةرصبلا ةيالو ىلكوكركلا اشاب تزع ىلوت

 ةنكثلا تناك ةرصبلا ةيالول ةريصقلا هتلاكو ةده يفو حابصلا كرابم خيشلا عم

 كرابم خيشلا عفرف ةدئافلا ةمدع تحبصاو تعادت دق وافلا يف ةيركسعلا

 اهعلقب رمالا رادصاو اهيلع فشكلا ءارجا بلطو روكذملا يلاولا ىلا اهرما

 فشكلا ايرجأق بيقئلا بلاط ديسلا هعم هذو اشاب تزع بهذف

 لوبنطسا ىلا ًاريرقت اعفرف اهتدئاف مدع ين كرابم خيشلا قدص اممل حضتاف اهيلع

 خيشلا هباجأف كلذ. هربخي ةلرابم تيشلا ىلا ًايدو بانك روكذملا يلاولا بتكف
 ٠ تا الا :٠ م اتكلاب ٠ هلوانم

 ءاول ريم امادنمقو ةليلخلا ةرصبلا تيالو ليكو ةفوطعلا بحاص ةرضح »

 . هقيفوت هللا ماد مرتحملا اشاب ةزع خألا

 صالخالاو ةعاطلا دي نأ وه .يماسلا مكماقمل ةقئافلا ةاما رتحالا ميدقت دعب
 يخأ اي مولعم راص مترمأ امو 88 ةنس رفص ١١ خرؤملا يلاعلا مكرما ةذخا

 هجوتلا مزع يل نا طقف مكتفوطع ركذأ ًامئادو نايسن سيل باوحلبا ريخأت
 ةيريخ عناوم راصو مكتمدخب انرضح اذا ًاهافش باوحلا ةبحاو مكفرطل

 مكتاهجوت ماود لومأمللاو اذه مكتمدخب رظحح ًابيرق هللا ءاشناف بكرملا لاغتشا

 هسلةوف ا



 مدنفا مكتفوطعل رمالاو يلامارثحا لوبق عم

 اهلئابق سيئرو تيوكلا مكاح ١81 ةنس لوا عيبر ؛

 حابصلا كرابم ظ

 يلام قيفش ناميلس

 ماؤ١# ه1" ؟ ىلا ١91 ها#خا# نم

 وه نم ةالولا نم اهنع فيظن ناميلس ةيحنت لئم ةرصبلا ةيالو لوتي مل

 ةيالول يلاولا اذه نيعت املف قيفش ناميلس يلاولا نم ًاسأب دشأو ةميكش ىوقا
 ةيالول هلاسرا نم ربكألا فدحلا ناكو ةعساو تايحالصب دوز ةرصبلا
 ءاضقلا ىرختا ةرابعب وا بيقنلا بلاط ديسلا ةطلس نم لالقالا ةرصبلا

 لعزخ خيشلاو كرابم خيشلا ذوفن نم ليلقتلاو بيقنلا بلاط ديسلا ىلع

 فرصنا هنيعب عقاولا دهاشو هجول ًاهجو قئاقحلا هباجو ةرصبلا لصو امل هنكلو
 ةافاصمو ةرياسمب نايضقت ذئموي ةحلصملاو ةسايسلا نا ىأرو هلجا نم دفوا امع
 تدعم اك اس لرغ نأ نود نع ىلا اع مهعم يشمتلاو :ءارمألا كئلوا

 ةلودلا ةقالع نيسحن نم نكمت ةسايسلا هذه عابتابو هابقع دمحم ال ام

 لامتساو بلاط ديسلا دوهج ةطساوب دوعسلا زيزعلادبع ريمالاب ةينامثعلا

 ىضماو لوالا ينامثعلا ماسولا ىلع هل لصحتساو هافاصو هبناج ىلا كرابم خيشلا
 . نانئمطاو مالسب ”اليوط مدت مل ىبلا ةرصبلا ىلع هتيالو مايا

 ريرقت يف رظنلا فانئكتسا روكذملا يلاولا ىلا كرابم خيشلا بلط دقل

 باتكلاب اهدئاف مدعل وافلا ين ةيركسعلا ةنكثلا لالطا عفرل اشاب تزع هفلس

 لالا

 ءاول ريم اهنادنمقو ةرصبلا تيالو يلاو ةفوطعلا بحاص ةرضح )

 . هقيفوت هللا مادا مرتحملا اشاب ناميلس
 ضرعا صلخملا ينا . يماسلا مكماقمل ةقئافلا ةامارتحالا ميدقت دعب
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 موزأ الو ةدافأهنمال و ماكحمتسا مسا لحم راص واملا يكلم يف نأ ةيلاعلا مكت رضع

 لب هيف دعاسن نحن انتموكح ىلا مورل هيف يذلا ءيشلا الاو ةموكحلا ىلا

 هيلع فشلا ءارجإ ًارارم تيعدتسا ىنناو ىكلم رارضا ببس راص

 معو ماكحتسا لح وه الو ةموكحلا موزل هلام أوارو ماخفلا مكنالسا نم

 ليكو نم فشكلا رخآو يكلمب ةرضم الا هراثا نم ىقب الو فلت هنا اذه

 ةيالولا ليكو موزل هنم ام ءارو كب بلاط ديسلا ةفوطعو اشاب ةزع ةيال
 ةلودلا رومال مكتالوم نسحو مكتفوطع دوجوب هللا ءاشنا لموناف فرع

 يرطاخخ ردكو ىكلمل ًارضم وه يذلا لحملا اذه ليزي نا ةيعرلا ةحارو

 نحن ةهوكحلل موزل هنم يذلا رمالا الاو ةموكحلا ىلا موز هنم ءارن ام نال

 انل لصحي نا مكتلادع نسح نم سمتلا يناف انلاوحاو انلاومأب هيف دعاسن
 ةدارالاو رماآلا لاح لك ىلعو مكتاهجوت وجراو اذه .رورسلاو ةحارلا

 هع و 0

 اهلئابق سيئرو تيوكلا مكاح 1 مم 9 ةنس رخأ عيبر 4
 )ِ حابصلا كرام

 كوالا ينامثعلا ماسولا كراب» خيشلا حنم

 بع كرابم خيشلا ةينامثعلا ةلودلا ءيقاكت نا قيفش ناميلس يلاولا دارا
 تقفاوف لوالا ينامثعلا ماسولا هحنمت نا اهيلع حرتقاف ةلصاوتملا هتامدخ
 ةينامثعلا ةاودلا ةقفاومب هرشبي كرابم خيشلا ىلا بتكف هحارقا ىلع ةلودلا

 :  الا باتكلاب كرابم خيشلا هباجأف هتامدحلا ًاريدقت ماسولا كلذ هحنم ىلع

 ءاول يم ابمادنمقو ةليلحلا ةرصبلا ةيالو يلاو ةفوطعلا بحاص ةرستج )

 . نيمأ هقيفوت ماد م ربحملا اشاب ناميلس

 صولخلاو ةعاطلا دي نا وه . يماسأا مكءاقمل ةقئافلا تاما ريحسالا ميدقت دعب

 انتقادص تايث ىلع ءانب مترما هيو م8 ةنس جا # خرؤملا يلاعلا مكرما ةلوانت
١ 
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 ةيلخادلا ةراظنل مضر رع دق هللا ءاشنأ ةديؤوملا ةينامثعلا ةيلعلا انتلودل انتحمو
 هيجوت ًانمضتم ًايفارغلت مكتفوطعل يلاوحلا رمألا درو دقو مزلي امب ةليلحلا

 . ىلوالا ةجردلا نم يناملعلا ماسولا

 جادقلاو. ركبشلا نير ةليلخلا - ةياتعلاو :كاطلا| نه لباقا مكصل اي يناف

 ةافطعتلا هذهف نيبملا هرصنب هللا هديا مظعملا ةفيلخلا انالوم ماودب ءاعدلاو
 انبر ةيمالسالا ةعماجلل ةفاصلا مكاياجس رئامو مكايإون نسح نم ةيمانمل

 مكيعاسم نرقيو ةلملاو ةلودلل حالصو ري هيف ام لكل مكقفويو مكديي
 .مكاضر بسكل انقنوبو حاجنلاو قيفوتلاب

 ايجار صولا ةقيم ميدقتب انرداب مكتفوطع نم يبنرتعت .نايبلو اذه

 مدنفا مكتف وطعل ة ةدارالاو رمألا لام لك لعو ةيلقلا مكناهجوت عاود

 اهلئابق سيئرو تيوكلا مكاح 5099 ةنس ا ج1

 ؛ حابصلا كرابم

 ماسولا كلذ كرابم خيشلا ديلقت

 7 نم دفو رفاس م1417 ع9 ةنس يناثلا يدامج خيرات
 يو 7-0 ف راعم ريدم و كب يهأس هع نوكتي تيوكلا 0

 هاا خيشلا | اودلق قيفش تاميلس يلاولا قس ارم فلي امهح او ف انكتسال

 ْ 1 141 لع لال 5 : ١
 خيشلا نه نولمح 5 ةرسعبلا | ةفولإ 6١ 3-2 ل افتمساب ماسولا كلذ

 - : ينآلا 0 ,وك لملا يلاولا ىلا كرابع

 : هقيفوت عماد هر اشان ثاميلس

 صولخلاو ةعاطلا دي نأ وه يماسلا مكماقمل ةقئافلا تاما رثم-الا مجدقت دعب
 0 ءانب من م هن و 1 فشلا دام ١ رولا يلاعلا ردا ف تلوانت

 كالا ةيالوللا ديأت ليبس يف ةقحس ةقحساللاو ةقباسلا مكس تامدخل تاناب
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 قبس يذلا ينامثعلا يلاعلا ماسولا صلخم لا ةدهعل ةهجو ةينامثعلا ةيلعلا تلودلاو
 ريدمو كي يماس تاوذلا انوفرش دف ةمرتحملا ةئيحلا عم هنع فيرعتلا انل

 . كب لامج صيصخلا مكتفوطع روايو فانيتسالا مومع ىعدمو فراعملا

 رورسلا ةياغ مكصلخمل لصحو مارتحالا لامكب قيلعتلا مسارم ىرجو
 هللا ىلا ابعاد مكاياجس نسحو مكفاطلا ًاركاش ةليلخلا تافطعتلا هذه نم

 . ةللاو ةلودلا حالصل مكقفويو رصنلاو زعلاب مظعملا ةفيلحلا انالوم ديوي نا

 مكتاهجوت ماود ايجار صولحلا ةقيم ميدقتب انرداب ةينونمملا نايبلو اذه
 مدنقا مكتفوطعل ةدارالاو رمالا لاح لك ىلعو

 اهلئابق سيئرو تيوكلا مكاح ١٠م7 ةنس يناثلا دامج 4

 2 حابصلا كرابم

 كب يحبص

 م1914 مها ىلا "١91 ه ”#١ نم ةرصبلا ىلوت

 قيفش ناميلس اهيلاو رفس دعب ةلاكولاب ةرصبلا ةيالو كب يحبص ىلوت
 لقالقو بارطضا مايا ةرصبلا ةيالول هتلاكو مايا تناكو ه 17 ماع يف
 . اهيف ةينامثعلا ةلودلا' كاريشاو ىلوالا ةيملاعلا برحلا مايل رظنلاب

 هيف رومالا نكلو اهم سأب ال ةيدو تناكف كرابم خيشلا عم هتقالع امأ

 قبي ملو ةينامثعلا ةلودلا دي نم رمآلا تلفناو تروطت دق تناك نيا كلذ

 مظعم فرص دق كب يحبص ناكو ةفيخملا ةبيهلاو ةعورلا كلت االول
 اذه هاحلا دقو ةرظتنملا زيلكنالا تامجه دصل شويحلا ديشحتل هدوهج

 . ىرخالا رومالا نم هاوس يف رظنلا نع رمألا
 بلطي كب ىحبص ىلا ًاباتك بتك دق دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ناكو

 .باهذلا ىشخن تناك ةليبقلا كلت نكلو هب قاحتلالل ريطم ةليبق ىلا حامسلا هنم

 كي يحبص بتكف ءوسب اهيلا تيوكلا لئابق ضرعت نم آفوخ قاحتلالل
 سةع د



 تيوكلا ةيداب يف رورملاب ةليبقلا كلتل حامسلا هنم بلطي كرابم خيشلا ىلا ًاباتك
 تت يتآلا باتكلاب كرابم خيشلا هباجأف ءوس هلئابق اهلا ص رعتت نأ نود

 يالاريم الادنمقو ةرصبلا ةيالو يلاو ليكو ةداعسلا بحاص ةرضحو

 هالع ماد م رمحملا كب ىحبصضص

 صولحلااو ةعاطلا دي نا وه . يلاعلا مكماقمل ةقئافلا تاما رّتحالا ميدقت دعب
 نا مكرما هبو ١*؟ ناضمر ١١ خروملا يباوحلا يماسلا مكرمأ تلوانت

 نم نولحري ءانبو دوعسلا اشاب زيزعلادبع اندلو مهيلع لسرا ريطم ةريشع
 تاض رعت نم نيرداحت مها طقف هتوعد وباجا مهماو هيف نآلا مه نيذلا مهلحم

 عنام نودب حوتفم مه بردلاو نينمآ كلذ نم نونوكيف قيرطلاب انرئاشع
 دوعسلا اشاب زيزعلادبع اندلو ىمدا (ماطص) ةقيمنلا هذه لماحو .روذحم الو

 مكتداعسل كلذ ضرعي دب الو انفراوط نم روذحم مهيلع ام نأ نيقب هدنع
 مدنفا مكتداعسل ةدارالاو رمالا لاح لك ىلعو مكتاهجوت ماود لومأملاو اذه

 اهلئابق سيئرو تيوكلا مكاح ٠١م7 ةنس ناضمر 74 يف

 ١ حابصلا كرابم

 ةيناطيربلا ةموكحلا رصانيس حابصلا كرابم خيشلا نا ةرصبلا يف عيشا
 خيشلا كالما زجحب اهرما ةرصبلا ةيالو تردصأف ةرصبلا اهتاوق مجان امدنع

 بتكف ةقحتسملا ةيريمالا موسرلا اهنع عفدي مل هنأب ةيعدم وافلاب يلا كرابم

 كرابم خيشلا هباجأف زجحلا ءارجاب هربخم ًاباتك كاب دلاخ وافلا ماقممماق هيلا

 مرتحملا كب دلاخ وافلا ماقممناق ةزعلا بحاص مخفالا لجألا ةرضحو
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 مكلعح موكل نك هللا عكا

 ةدعقلا :يذ> 84: ضروملا :ىناتك فاذولا دين ةذنلا "ةفانسنل 17

 نىح اذه لوقأف كلذ يغلب زجحلا ةهجنم مولعم :راص هيف يدنا امو ةؤ#»

 زجحلا قحتس وهف يئاوب هيلع ىبنابي وأ فقوتي يذلا تاي ريملا بلطت ةعوبكملا

 ةفساتو ُكللذ 0٠م ةصعت رشكو 0 مآ تا وم م علب انأو نيدكتلاو

 . 5 ع
 ا 0 ايصحح هل 4 4 الا رسسعلا مك 0 1 | يذ ّك أ أه امس َن اناف ا ث قلأ 7 يع ! غلا مصخبلال

 - مسا 5 انخلا ا 21 4 8 00 سع 5 1 8

 2 ا ٠ 5 4 را 5 | 0 مع / مع 5 0 ١

 5 ا نم تاس ف جاك دولا م علست و تاناعالاب هد ىلا ساق له

 ١ اطلاع ام ارأ را ول احلا دق رع 1 .

 ود ٍليكو يك ريملا مولست ي ثبحا الو ا نم ملأ 2 خيرات يا يب
 يصمم

 ةيالولاب لع باب ملا ف 5 يطعي 8 ليغ 2 1 لل 7 ل 5 2 1 ! *

 2 . م دلال 2 سا غم ضي لاس 8 اتسع م رعت

 ا 1 ا قي 1 ع 5 هلع 0 2 ك ا
 / 3 ّ ّ 5 هو ع رار ِح

 وعم اوذط اك (لناه و كمن اسس ئدمل هس للصلب اوما 6 م كيما أ هلطاغ

 نالاغ ميس مهأ شتت | ىللذ 2 :لعاوشا بنت دع ام ّ ا 03 * مأذ
 م "ل 00 مهب يي يك قوي دعب خلف امو

 ةنووأ ريحعلاو ةع للا غأتقلا هكا ىلثلا 1 ل
 نا ا 2 : واقف و ةايعح اولهقلا هةهعيسأ م ميد يل اينحا ١ ا اعل 7-0000 رم هم 0 راع

 كيم 5 لحاف كنضولتلا ةسلا 5 "5 ولستو نال
 6 ل اي 0 ل 3 2 ْى 3 َ عمق مع ب تاع - م هكا اي ل 0

#- 

 1 3 م 0 1 1 0 ُ 1 1 2 1

 أنتم وكىس زم نقلة عيمسما أك أه رهميعساش اعأ ع كذلد ءالم أ هبيقد أ هازل 1 ا يع 6م رسبقسلاب

 ا هرم هيرو
- 

 نع

 ا 5 يل ٍ ضي 5 2: 5. قو 0

 اسم ل 1 ٍي 2 أييبل أنت م 6 21 انيك م ايام لس يلم ع يمد 3 0 ملأ امي 9 2 ا ذب 3

 ىلا لم >2 ا ع -- يع هع يعل ب م -

 اي إ أ أ ا 1 لكما ا 2 ناجح
 رحل ريثكللا ١ امم بشأأ مكتب |[ه تو مس اج مع (خذشغ معمق ةدضاسعا هلع أايصدخ ( ا

 3 « 0 انين - - 5 #ً أ حث 3-5

 5 2 1 ا يو اع 2 5 2 3 #

 رن ا 1 5 . ب ! رم 8 ا 1 8 8

 مج ع ما م كه ب مص دم ى املك , ممن 1 د نو استناأو يا يق لوما
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 5 رك

 6 لعدم و روح

 أ 4 م 1 0 اعأ

 اهلثأق . سن زو تيوكلا مكاح 1١ م ةدعملا ه0 5١5ج

 «مابصلا كواي

 1 أ فشلا انني هنا اقع فان ةلإ ماثب ا!
 0ث ساي ولأ 1 اينعسلا م ل 1 ا كرام مسسسسلا «امسل اكطا انش عم و
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 مكمداخ انفرع ”الاح يلاعلا مكرمأ بسح رياس رمت نم فالآ ةئالث ةرفظملا

 مكتداعسل ضرعيو صوصخلا اذه يف ملاسلا زي زعلادبع ةزعلا يذ اندلو

 * .. اهلئابق سيئرو تيوكلا مكاح . مدنفا مكل رمالا لاح لك ىلعو ةيفيكلا
 6( حابصلا كرابم 11 ةجحلا يذ ١٠١ يف

 57 مل ةينالعي رلا تاوقلا حف

 ةينامثعلا ةلودلاب كرابم خيشلا تالص عطقو

 (قارعلاب ةينامثعلا تاوقلا عيمج دئاقو دادغب يلاو) اشاب ديواج ناك

 نع عافدلل مهمه ثحتسي ةيبرعلا لئابقلا خويشو ءاسور لا ةلشر ذفوأ دن

 نمض نم ناكو ًابيرق همجاهتس ىلا ةيناطيربلا تاوملا دصو قارعلا

 [ ل م
 ةينامثعلا ةلودلا ةدعاسمل قارعلا ىلا ةيدجنلا هرئاشعب فحرزلا هنم بلطي دحن

 يحبص نم ةلاسر تدرو تياركلاب نيوك كما. هللا ءازعر راورم نيو اعادعا دف

 نيلاوملا زئاشعلا لاجرل تاليهستلا ءارجا هنم بلطي كرابم خيشلا ىلا كب

 :  ينآألا باتكلاب كرابم خيشلا هباجأف مهتدعاسمو ةينامثعلا ةلودلا ىلا

 اهدئاقو ةللولا ةرصبلا ةيألو د ايكو ةداعسلا بح أص ةرصح
 نه م. 007 شد

 ةقيل وت ماد م ردحملا كلب تهب انيحنا يالا ريم

 صرلخلاو ةعاطلا دي نأ وه يلاعلا مكءاقمل ةقئافلا تامارتحالا ميدقت دعب
 اننا مترمأ هبو 80 ةجللا يذ ١١ خرؤوملا يباوحلا يماسلا مكرما  ةلوانت
 انف رطل نوهج وتب نيذلا مكلاج رل تانواعملاو ت اليهمشلا نم مرلي ام يركن

 فرشتلاو ةينونمملا عم مكتداعس رما امبسح لمعن هللا ءاشنا لاح لك ىنعف
 مكلاجر هيخحشت نع مكصلخل محض مهو ام مكتداعس امتا . يصتمي املكد

 دبع ةرعلا وذ اندلو مكمداخ فيرعت بسحبف ةريشع يأ نم نيروكذملا

 ب ةماع



 نبا دمحم ريفظلا ةريشع خويش لاحلاف ريفظلا ةريشع نم امبما ملاسلا زيزعلا

 مهانلئسو نيدفاو انفرطل اولصو يعوض نب نادمحو يحيوض نبا فيسو ناليعج

 ةفوطع ةرضح نم ثرعبملا ليخدلا هللاراج روضحب هيف امه نيذلا مهزنم نع

 ةيوالقصلا ىلع نآلا مهلزنم نا اوباجاو دوعسلا نبا دجن ريما ىلا دادغب يلإو

 يذلاف انتاعومسم 5-5 ضرعت اننا ممرماو هفارطاب نولوجتي هيف نيقابو
 ا م 1

 ماود لومأملاو اذه زيزعلا دبع مكمداخ ةطساوب هض رعذ ةماتلا ةحصلاب انغلس

 اهإ < . ا -2 2 ك6 6 َ
 اهلئابق سيئرو تيوكلا مكااح مدئفأ مكل رماالاو ةيبلقلا مكتاهجون

 « حابصلا كرابم ١م ةسمحللا يذ 15 يف

 3 عيمج تعطقنا اهلالتحابو ةرصبلا لالتحا ةيناطيرلا تاوقلل من

ّ 
 »ب 0 2 5 '

 5 انأن اعاطقلا ةينامثعلا ةلودلا و كلرابم رسل لكن تاللصلا
 اذ

 تب كلا ىلع
 ع ا

 5 لا 3 ص ع 2 ا 0 ام 4 ا اهل مالا م ايي بيث << 0م َّخ همر كو : .يلعلا :اهنلع“ ضف ه5 داس 'هقئاسلا ا ا ملا عب ريق

 ميسصمملا اسست مظ كمل اكك هك خامس عمم و انما وضدلا نق مماايمعباإ تل عام تجسسلا ىف هناأل 1 نم ل كيل اه كن نأ 2 ا ل ا را لا و ترا د ول و ا
 - و يب - -- ب 00 ب : هما اين ايي

 ؛ هيلع م ريا ا / ِ
 ينامثعلا 55 اره أ 0 0 اهيل دمع أش يبل اهم مح 6 راكم لح رتسأ و

 3 ا

 © مهتنمأأ ثدي كهف همن أ 5200 ١5 يك ؛ ف تلا هم يق امي عجل مي 1 ةنيدم ةيئاظي ولا هكاروقلا لالتخلا و. ىلرالا :نيظنلا نارا ْ
3 - _- 

 ٠ ك7 ا 0 2
 ايما 2 4-8 ركل اسوي | تل ل مم

 1 1 2 م 6 يعم و 8 5 م

 دوي هل يتادص مس ادلسأ ىلا ةدئاعلا ةمكذ وع نأ هي رافعا يمسملا ( ج صصسحا ستاك أ يق

 0 8 رم 58 1 7 م ضي

 1 اسما لا ىلا 6 مميعتملا ا 0س يع و هسلا يبوشلا هعاتلا فصلا

 08 ا - 5 1 0 0 1 -
 هب د دصتا# مدل ثهسلا ماا 4 مث امصمدل“ ره أينصا دك اممم“ ايي أهتن رأس 7 اه ةعفأ 0
 (يأ صل 5 ا. ةعملا ع

 وفعل أاهيلع تقلطاأو اعلا 0 اسم 8 هما أطب مام تناوقلا انها انسسصه# ١ مككعملا 8 ما أ ا 0 يا :

 م

 06 ٍ هصمهو | م, يبي ه5 1 - 7 - ءأأ كا

 9 م أش هع اص و هيمان 3 4 :فسلا لاذ اهعان رو مه ريخ أف هب راثلا ةسسلأ و اعلا

 ءاراص خيشلا ا تا رباكم تراد هر دايما هذه - لعو
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 نعو تبوكلا عوبر نع ينامثعلا ملعلا لازنا ريخالا مرّتقاف سكوك ىمرب
 ةيناطي ربلا ليطاسالا ةيعفدم فصقل ًافده نكت اليكل رخآ راعش ذانختاو اهنفص
 : هول أ طي نع

 لعزخ خيشلا ةرايز ىلع ءرابم خيشلا مزع عا414١ ه ؟*م#“ ماع ينو
 هتي راس يل ينامشعلا ملعلا لارنأب رمأف ( فرشم) صاخلا هتقصسل 0 حمام

 تيوك) ةملك ءاضيب لو رحب هطسو يف بوتكم رمحأ نول اذ املع هلع عفرو
 . تيوكلا ةرامال آيمسر ًازمر ملعلا اذه كلذ دعب ذختا م



 ل

 عململا 5 مرر رلا لولا |



 ةلودلا عم ةيدولا ةيسايسلا اهتاقالع قيثوت يناثلا اهفده ناكو دنهلا قيرط

 رم ىلع م ١/98 ه1؟١1 ماع يف تربانوب نويلبان موجه نا ريغ ةينامثعلا

 يلق حونجلل ةيناطيربلا ةموكحلا 0 دق دنهلا نأشب هاياون نع هتاحيرصتو

 اموقو مجرب ةريزج تلتحاف ةوقلا ىلا يرعلا جيلحلا يف ةيدولا اهتسايس يي

 . دنهلا ىلا هجوتلا ىلع مزع ام ءاذا نويلبان هجو يف دومصلل ًادادغتسا

 بذعلا ءاملا ةليلق ءاوملا ةريختم حانملا ةئيدر م.يرب ةريزج تناك دقو

 لاوز ىح كانه ةطبارم تيقبو ندع وحن ةيئاطيربلا شويحلا اهنع تبحسناف
 .دنهملا نع نويلبان رطخ

 بابلاب ةيدوو ةنسح مهتاقالع لعج ين نيكمهنم نويناطيربلا ةساسلا لظو
 ريبكلا اشاي يلع دمحم نيبو ةينامثعلا ةلودلا نيب فالحللا ثدح نا ىلا ىلاعلا

 هتدناس فا اتوقف تدناو لوبنطسا لالتحاب هش وبيج تددهو رصم يلاو

 تطبارو يلرحلا يا نم ةريثك تاعطق ةيناطي رلا ةموكحلا تلجف

 0 ايناطيرب نم فقوملا اذه يئاشعلا ناطلسلا رتعاف روفسبلا لشدم يف
9 
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 لس ١ ه0 8 5
 اهش قيح لازناب ةيسورلا هع وك حلل ماس همم و لس أ كي ايم و هيل ةيسنلاب ًايئادع

 تأ ةمنامثعلا هَل ءلأأ «رروع كا هآ 1 أ
 ةع و طكسأ مم ةهمل لا هل وذدلا سندمهح لاك ىلأ للقات ا كَ قييطسأ ١ ةيامعس قوفسلا ع

1 
31 “0 

 م 11 ا © ' 2 5 3 :

 ) 1 لسا عب ريلكنا ) + ةدهاعمع اسس موسما 2 ؟؛ مم ؟ 6 ماع 0 ةاق أعم ةيسو رأأ
1 

 ا

 1 ٠ 2 - 5 1 سه ؟ 3
 هذه تس بشل لق 6 ةينامشعلا هنأ ق وغلب لحدتلا يمص يا تس نع أسس 8 وا املا م4 -

 ٠+ 85 مهلا م7 ما ا

2 4 9 
 4 ِ 35 ع٠" س8 501 35 ا 7 اهل 3-5 5 4. 1 1

 هل هد اع أيس و ز لال امن جم اسس اعمل ةااج ّي ةنانز ىضكش هبيرس ةذاأه علهامملا

 كللذب ةرورضلا يضقن 67 امدنع ليند ردلا تاودأ ىلع قار اك ب ىلعغ ىرخا

 .( اهقلغ ايسور اهيلا بلطت امدنع وا

 ةينامثعلا ةلودلا ِق ةقمالفْلا ل ودلا ىض رب نكي ل رمألا 55 نأ ي علا نم و

 دوام لاطبال ًائيثح ايعس تعس دقف ةيناطير لا ةموكحلا اهنم 5200

 عم كارتشالاب ايسور نيبو اهنيب ةدهاعم دقعل تلصوتف ةدهاعملا هذه
 ةدهاعم لوعفم لطبا اهبجومي ىلا ندنل ةدهاعمب تفرع ايسوربو اسمنلا

 ( سيلكس ريلكنا )

 دما د



 ترزغ دقف عطقنت مل ةينامثعلا ةلودلا ين ةيسورلا ةموكحلا عماطم نا ريغ

 ترطضاف ( سيلكس ريلكنا ) ةدهاعم لوعفم ءابنا دعب ةينامثعلا يضارألا

 ( مرقلا برحب ) برحلا هذه تفرعو برحلا اهيلع نلعت نا ةينامثعلا ةلودلا
 ايسور ترحدنا نا ىلا ةينامثعلا ةلودلا ةدعاسم ىلا اسنرفو ايناطيرب تعراسف

 يف ( سيراب ةدهاعم ) داقعنا رثا ىلع ةينامثعلا ةلودلا يف ةلاحلا تنسحتف

 امك دايح ةقطنم دوسالا رحبلا اهبجومب ربتعا يبلا م1865 ه1/4١1 ماع
 تناك يلا اهحلاصم نع يلختلا ىلع اهنيب اميف ةيبوروالا لودلا تقفتا

 ناطلسلا نالعا لباقم ةيلخادلا ةيئامثعلا ةلودلا نوؤش يف لدتلل اهب لسوتت

 بابسالا ىدحا ةدهاعملا هذه تناك دقو نييحيسملا هاجت هاياون نسح ينامثعلا

 . دعب اميف ةينامثعلا ةلودلا رايبا ىلا تدا يلا

 ةموكحلا تنكمت ايسوربو اسنرف نيب تماق يلا برحلا لالظ يو
 ندنل ) ةدهاعم داقعنا رثا ىلع ةيئامثعلا ةلودلا يف اهماقم ةداعتسا نم ةيسورلا
 ةدهاعم) نم ايسور تررحن اهبجومب يتلا م 187١ م78١1 خيراتب ( ةيناثلا
 . دوسالا رحبلا يف اهوطسا ءاقبا يف اقح اهل تتبئاو ( سيراب

 اهندعاتم كما تيدا“ ةنامشلا :ةلودلل ةةنضورلا "ةسوكطا تركدت ع
 برحلا هذه تفرعو م 1817 ه١؟44 ماع يب اهيلع ب .-ا تنلعأ اذهو
 هذه نالعا نم رهشثا ةعضب دعب ةينامثعلا ةلودلا ترطضاف (راغلبلا برحت )
 طابش ١9 ه1554 خب !-؛ ( سرنافيتسا ناس ) ةدهاعم لوبق ىلا ترخلا

 هجيا رحب نم 25 دودحلا ةعساو ةيراغلب ةلود قلخي تضق يلا م 007

 .دوسألا رحبلا ىلا

 ةرطيس دم نم ايناطيرب فونت ( نونافيتسا ناس) ةذهام الأ كو

 تاسرأف يبرعلا جيلخلا ىلا تارفلاو :طسد ىراجمو ايوروأ يرش ىلع ايسور
 نا ىلا اهديدهتب ترمتساو ايسور ةددهم روفسبلا ىلا اطوطسأ نم ًاعطق
 ةدهاعم يف رظنلا ةداعا هنم فدهلا نان" نيلرب يف رمتوم دفع ىلا اهعم تلصوت
 مامام زومت ١ مه١1؟9486 خيراتب ةدعامم تدك ( سرنافيتسا ناس )

 تأ اف



 ةينامثعلا حلاصملل ةمئالم ةدعاعملا كلت تناك دقو ع نيلرب ةدهاعت) تفرع

 داعا هنا ةدهاعملا كلت يف ةيناطيربلا ةموكحلا لثمم ( ليئارزد ) ىعدا دقو

 مق رتخلا ورقم ' امام نق ايقفلا  ةلوشلا "لا

 ام ناعرس هنال ةقيقللا نع ًاديعبو ةحصلا وًايراع هئاعدا ناك دقو

 خيراتب ةينامثعلا ةلودلا عم ًايرس ًاقافتا تدقع اهنا ذا ايناطيرب اياون تفشكلا

 0 لالتحا ايناطيرب هب تلوتخ ةناتسالا ي م ا84ال8 زرت 5١ ه6

 1 8 *العا هايم 16 1 ف ا هَ

 اذاف ها 8 ةينيد تاحالصاب 00 دهعتي لأ ىلع يل ود ءادتعا يا نم

0 ٍ 1 000 

 نم الك ةيئامثعلا ةلودلا ىلا ايسور تداعو تاحالبعالا كلت تققحت ام

 تع . 8 ا ا تا 3 1
 نرهم ريق 6 رب رج ايناطي رب كيفكم كلذ دنع ناهد راو 4 صرع ) سرافو عوطأب

 » ةيلامثعلا ةلودلا ىلا

 لودلا عماطم ةراثا ىلا صربق ةريزج ىلع ايناطي ب ءاليتسا ىدا دقو ا اسر : اع 1 !ٍ 2
 : ؛! ءيرويللا 1 ا 5 يوم ا للا رضع 5 .

 اهعماطم ايلاطيا تدذبإ 1-5 نسل وت ُ اهل ىالطأب است رك تيلاط كلم قى رمش ا

 1 5 0 ا 1 ا 1 8 5 1 4

 .(اسييل ) «هبرغلا سلبارطو اينابلا نم لك اي

 دعب ةينامثعلا ةلودلا عم اهتقادص ىلع تظفاحح نم لودلا نم قبب ملو

 تاكذتم نم ءيبطب بلاطت مل اهمال ةيناملالا ركل الا ( نيلرب ةدهاعم )

 . ةسسامتعلا هل هنلا
 ب -

 + ض

 جنيلسا 0ك 005

 لا ةعبا ايعقالا فيت ن1 نب يهف مج زنمأ ي ةيصايسلا ةلاحخلا اما

1 20 5 14 - 

 يوب هيرزرعلا ةريرحا لج ةيارتعلا
 نميلا ءاقلت شويغلا كلت راظنا تهمناو عاما" عا؟74 ماع يف اشاب
 نمثلاب ندع ءانيم اهعيسل جب ناطلس ةضوافمل ةيناطي ربلا ةموكحلا تعرسا

 ةيضاواتما ةدعو: لم ردلا اذه لاول نهد يركنلا ةاطلطلا نا نيف ءاضب يالا

 . كلذ لثم هتضوافمل اوداع نأ مهب ليكنتلاو لاقتعأل

2 
 ميهاربا كب لع نيباهولا ر وسناب اعذ وهن مدع وت

0 

 دساأ ه ياا



 ندع ىلع ءاليتسالا

 هجتملا يرصملا عسوتلا ةبغم اوشخو جحلا ناطلس فقومل زيلكنالا قلق
 مها لالتحا ىلا رصم اوقبسي نا ىلع 0 رمحالا رحبلا لخدم لوح

 رمحأاالا رجعنا لخدمل حا اتفملا ةباثمع 7 يبل ندع ىهو ةقطنملا كلت يف ةدعاق

 ةرشلا راحبلاو يدنهلا طيحملا يف 00 ينس ايوزا طق علقو
 . يرحمحلا محفلا نم اهتجاحن

 اهولعي ناك ةيدنه ةنيفس نأ هيف اوعدا جلا ناطلس ىلا ًاجادتحا اوعفرف

 اولوتساو ناكسلا ال ىدصت ندع ىلع اهرورم ءانثا يفو يناطيربلا ملعلا
 ةوقلاب ندع نولتعم وا مهيلا مقدت ريبك ةيلام تاشيوعتب هويلاطو اهيف 3

 نم رادقملباقم نذع يب ةدعاق مهحنمي نأ ناطلسلا لبق طغضلا اذه 57

 وضراع ناطلسلا نبا مهسأر ىلعو يلاهالا نككلو ما لك ين هنودي كلاما
 ماما يلاهالا دمصت ملف مهوطسا نم ةوق مهيلع زيلجتالا قاسف قامتألا اذه

 لعو م م5 ه1 ماع يف ندع لالتحا زملجتالل مو ةوقلا كلت

 ةريزج ةيناطيربلا ةموكحلا تلتحا سيوسلا لائق عورشم يف ثعححبلا رث

 ةيرحن ةراثم اهيف تداشاو ما1م8861ا/ ه 11100 ماع يف ( ةيلاث ةرم) محرب

 ىرخالا ةيب رعلا جيلتلا ةيسأ رامأ و لدعم ىاطي ربلا د وقنل ليشأ 2. نق و

 بما

 3 ١ قا: وم 1 مى آط 3 7 00 ا 6 : ا | 0 اق
 م و 3 2 م --- م ا 5 0 هلل طمس أكس اما

 ا 3

 .٠ ب ب 5 - 7 دنع ع 1 خلا ُ 3 2
 ادخل يو مسس أبم رحب م طع رطقس 8 ىذا رع ابتلتعسأ لآ ايئاطقن صلا عيبص دقو

 0 5 2, ما ه4 0 ١ 5 4 ا ا 3 -
 جيلخلا ق روهظلا قت نالذلا كد أمان لعل اميق أاهماستها عمت وه دن راصت

 ع

 نم ةدافتسالاب ايناطي ربل حمممس م 1/ال5- ه ١997 ةدهاعم بوك و ين رعلا

 . اسايمحم ىلأ تمض مامم5 ه4+1 ماع يو ةريزخلا كلت

 طقسم عم ةيناطي ريلا تاقالعلا

 طقسم ماما ) ناطلس نب ديعس ديسلا دئاس م ١ا/ؤ* ماا رى ماع ف

 تعال«: اه كب



 برحلا ةدم نيدنلوهلاو نييسنرفلا دض اهاضن يف ةيئاطيربلا ةموكحلا رابجنزو
 م١٠18 ه8١1١ ماع ينو جيلحلا ىلع ةرطيسلا لجأ نم لودلا هذه نيب

 هبجومب ايناطيرب لوخ هنيبو ةيناطيربلا ةموكحلاإ نيب يطخ قافتا لوا دقع مث
 ايناطيربل لثمم لوا ناكو طقسم يف ةماقالل يسايسلا  اهلثممل زكرم سيسأت

 . لجوب ( حارحلا بيبطلا) طقسم يف
 ىرخأ ةدهاعم ةيناطيربلا ةموكحلا تدقع م١181 ه 1١١11 ماع ينو

 ه ١18 ماع يف ةدهاعملا هذه تلدع دقو قيقرلا ةراجن 'ةحفاكمب قلعتت هعم

 ايروك) ةريزج اهيلا ىدها امدنع اهنيبو هئيب تاقالعلا تمكحا مث م

 ديسلا يفوت نا ىلا كلذك رمألا يقبو م1884 ه1١1ا/١ ماع يف ( ايرومو

 يبوثو ديحم هيدلو نيب فالحلا راثف م 1885 ناريزح مه. 11710/“ ماع يف ديعس

 ديسلاب رابجنز تصتخاف امهنيب ةيناطيربلا ةموكحلا تطسوتف كلملا يلوت ىلع
 م1854 ه1؟١8 ماع ُق يبوث دقعف يبو ىلا طقسم ةنطلس تراصو ديجي

 ه 1١781 ماع ينو طقسم يف فارغلتلا طخ دمل ةيناطيربلا ةموكحلا عم ةدهاعم

 ةدمل ديعسوب لآ نم ناناطلس هدعب نم رمالا ىلوتف يبوث لتق م5

 ماع يف دقعف ديعس نب يكرت مامالا ىلا طقسم يف رمألا راص مث ةريصق

 ماع يفو قيقرلا ةحفاكمل ةيناطيربلا ةموكحلا عم ةدهاعم م امالا ه4

 نع عافدلاب يككرت مام الل ةيناطيربلا ةموكحلا تدهعت م1885 ه4

 . ةيبنجالا تاءادتعالا نم هنطلس

 هدعب نم رمالا ىلوتو يكرت مامالا يثوت م1888 ه5١١ ماع ينو
 ةموكحلا عم ةدهاعم دّمع م 184١ ه ١09 ماع ينو لصيف مامالا يناثلا هدلو

 رجوي الو عيبي ال هناب هفلخيس نم مسابو همساب اهبجومب ال دهعت ةيناطيربلا
 .ةيناطيربلاةموكدللا ةفرعم الاةيبثجاةلودىلا هيضارأن م ًامسق ببي الونهري الو

 نم ةيناطيربلا ةموكحلا نيبو طقسم نيطالس نيب قيثولا نواعتلا ناو
 نكم جيلخلا يلام يف هتراجن يلوازم نع ثحبلاو قيقرلا ةراجن ةحفاكم لجا
 اهعيمج جيلخلا ءيطاوش حسم نم ةيناطيربلا ةموكح لا
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 نامع" ءارما م ةيناطيرللا تاقالعلا

 ةراجن ةحفاكمو ةنصرقلا ىلع ءاضقلا لجأ نم ةيناطيربلا ةموكحلا تأر

 نم ةعومجم نيبو اهنيب مالس تادهاعم دقعت نا ينرعلا جيلا يف نيقرلا

 نامعب ىمسي اميف ةعقاو تارامالا بلغا تناكو ةريغصلا ةيبرعلا تارامالا

 عم ةيقافتا تدقع م 187١ ه 5١ه ةنس ينو نداهملا لخاسلاب وا ةنداهملا

  ؛ ينالاك ( يظربا) خيش

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب د

 لارئمللا ماما رضح . قحالتلا بايد نبا: طوبخش خيشلا نا عيمجلا ملعيل

 :ةيتالا طورشلا ىلع امهنيب قافتالا مثو . ريك تنارغ مايلو ريسلا

 خيشلا صخب رخآ ناكم يا وا ( يظوبا ١) يف دجو اذا  ىلوالا ةداملا

 مجابب نا نكمي وا تمجوه ىلا ةيصاعلا تاوقلا صخت نفس طوبخش

 نفسلا هذه ملسي هناف ناصرقلا دض ةرضاحلا برحلا يف لارا لبق نم

 لالا لا

 ةيمومعلا ةدهاعملا طورش نمض طوبخش خيشلا لبقيس  ةيناثلا ةداملا

 . ءاقدصالا برعلا عم

 رياثي ١١ قفاوملا ه 178ه ماع لوالا عيبر ؟6 يف ةميحلا سأر يف بتك
 . 1١85١ ماع

 0 ريك تنارغ . و ط وبخحش

 ينالا ( نيويقلاما خيش ) يلع نب نسح خيشلا عم ةدهاعمب اهتلت مم
  :اهصن

 ميحرلا نمعرلا هللا مسب »

 تنارغ مايلو ريسلا لارتحلا مامأ رضح يلع نب نسح نا عيمجلا ملعيل

 هس أ هال سل



 :  ةينآلا طورشلا ىلع امهنيب قافتالا متو ريك

 ()١( هاغرش ) يف يلع نب نسح- نفس نم نفس تدجو نا ىنئوالا ةداملا

 عم هيلا لارتخلا بهذي رخآآ ناكم يف وا ( يظوبا) ماما وا نيويقلاما وا

 باهذلاب طقف حمسيس لاريخلاو . لاريجلا ىلا ملستس نفسلا هذه ناف ةوقلا

 . كمسلا ديص نفس وا ولوللا ديص صخم يلا كلتل
 دحا ناك نأ دونحلا ىرسالا عيمج يلع نب نسح ملسيس  ةيناثلا ةداملا

 . هذي ةضبق يف مهنم
 ةيمومعلا ةدهاعملا طرشل ىلع نب نسح لبقي كلذ دعب  ةثلاثلا ةداملا

 . اوعضخا نيذلا برعلا ءارمأ عم ةدوقعملا

 ماع لوالا عيبر ؟؟ يف تبسلا موي رهظ لبق ةميحلا سأر يف بتك
 .ما18 ماع رياس ©١ قفاوملا م

 6 يلع نب نسح ريك تلارغ.و
 نامع خويش نم ةسمخخ اهيلع عقو مالس ةيقافتا تدقع ماعلا تاذ ينو

١ 

 سعد + ينالاك يعو نيرحبلا خيش اهيلع عقو مت

0 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسي :
 . 1 1 1 سا 2 ِ 3-3 .٠

 .ةلواقملا هذه يف قيرف يه يلا ةيبرعلا لئابقلا نيبو ةيناطيربلا ةموكحلا
 تنك تالا لظو رشات

 نم :ًايدبأ رحبلاو ربلا ين ةلصرقلاو بلسلا لامعأ فقت - ىلوألا ةداملا
 . ةدهاعملا هذه يف قيرف مه نيذلا برعلا لبق

 ل ْق رك ام ةمح اهم نيدقاعتملا بد رعلا نس درع ماق 0 ةيناثلا داما

 قيرطب سيلو ةنصرقلاو بلسلا قيرطب كلذو تناك ةما ةيأ صخيو رحبلاو
 . نم ءأ ريت هنأ اسس و اهم ةيرشبلا اودع اسس هنا م ف رمملا ب رسأ

: 0 1 3 1 2 8 
 5-5 رعون و رادتو نلعت يلا ببن يطأ يش بم ا رعملا بن رولسأ و . هتايحو هلام

 )١( ةقداشلا ) هجراشلا ( .
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 نالعا نودب مهلاوما ذحناو سانلا لتق اماو . ةموكح دض ةموكح لبق

 . ةنصرقو ابن بسحي هناف ةموكحلا رماوأ ريدصتو
 ًاملع رحبلاو ربلا يف نولمحم فوس نوعضاحللا برعلا  ةيلاثلا ةداملا

 طيحم يف نوكي اذهو مهرايتخا بسح بوتكم ريغ وا هيلع ًابوتكم :رمحا
 لثمم وه امك) رمحالا ضرع ىلا ًايواسم طيحملا ضيبالا ضرعو ضييا
 يذلا ضيبالا مساب ةيناطيربلا ةيرحبلا يف فرعي كلذ لكو ( شماحلا يف

 . هاوس نود هنولمعتسي ف وسو ءاقدصاللا برعنا ملع نوكي اذهو رمحا هقرتخي

 ءأسلا اهاقالع ىلع موادتس تعضتخا يلا لئابقلا نا  ةعبارلا ةداملا

 ملعلاو ًاضعب اهضعب براحت نلو ةيناطيربلا ةموكحلا عم ملس ةلاح يف لظتسو
 هكا سيلو كلذ ىلع "اليد نوكيس

 ( لجس) ةقرو ءاقدصالا برعلا نفس لك يف نوكيس  ةسماهللا ةداملا

 0 رادقمو اهضرعو اهوطو ةئيفسلا ما اهيف رك ديو ميعزلا عيقوتب ةعقوم
 ةعقوم ( افرملا ةيفيشر. .رشآ باتك اهم زايح يف ًاضيأ 0 اهلمح يلا

 اهم نيذلا لاس ولا قمع خخ 0( 3 وخاتلا 0 كلاما مهما اهيف _ 2 ارد لا ميف و 0 إ

1 

 أذاو ةهدحتم ناك يأ ىلاو أه رفس اسك وف و تنرفاس نيأ 3 ةصلسالا ددع

 : اف رملا ةهخرو لجسلا اش 00 اهءاغ ةيناطيربلا نمسلا اهم 3

 ىلا لوسر لاسرا ءاقدصالا برعلا دارا اذا  ةسداسلا ةداملا

 يي ابيس اذهو ىكللذ مهلف نمزاللا 0 0 « رافلا جيلا ف يناطي وبلا

 ما مه »م كَ آ < أ 1
 تيمي او هم يي ممل يو هذ : أذن ا 4 »سلا سس س1 41

 م كة 0 0 0 ْ 0 حل
 لاك ولأ مم ميد است أ ماش لحال قلاانع

 م 0 5 ١

 ريك

 هلأ +
 2 يع

 عم ةءعاضمأ عمضتيس لوسرلا دعو كل اهله ةلداقملاب مهيلا امن ولي لاسر |

 أه رعو ةئيفسلا 1 0 وط روحت يلاوغب نمسا "خت اعلا لوعسلا ةقرو يث 1 ءاضعا

 ها 3 لم 0 رْلأ ه ءاله لكد 00 ةيمع لد 8-0-0 لوسرلاا ألو عيف ون و يتاومعح و

 0 تاسع لع

 ةنصرقلاو بلسلا نع اهفالخ وا لئابقلا ىد أذ 1 ا
 ةنسصع رقلا و ببطسلا نم اهغاراعش وأ أهل لوسأ عنتع كأاع م ةهيأسلا ةدألأ

 رح سو هد دسم هل

 ع ةيمفمحأا نأ 3 و ألو سلا و

 كل ا



 لمعيسو فورظلا بسحو مه ردقم بسحب اهدض نولمعي ءاقدصالا برعلاف
 تقولا يف ةيناطيربلا ةموكحلاو ءاقدصالا برعلا عم ةياغلا كلت لجال بيترت

 . ةنصرقلا وأ بلسلا هيف عقي يذلا

 لامعأ نم المع بسم حالسلا ميلست دعب لاجرلا لتق  ةنماثلا ةداملا
 يا لئابقلا ىدحا تلتق اذاو .ابب فرتعملا برحلا نم سيلو . ةنصرقلا

 هذه بسحتف حالسلا هئاقلا دعب كلذ فالخ وا ًاملسم ناك ءاوس صخش
 ةموكحلا عم ةنواعملاب اهدض اهولمعيس ءاقدصالا برعلاو . مالسلاب ةلحم ةليبقلا

 اوماق نيذلا كئلوا عضخم نا ىلا برحلا فقت نل هللا ءاش ناو . ةيناطيربلا

 .هب اورمأ نيذلاو لمعلاب
 ءىطاوش نم لافطالاو لاجرلاو ءاسنلاو ديبعلا لقن نا  ةعساتلا ةداملا

 ءاقدصالا ب رعلاو ةنصرقو بلس لمع وه نفسلا يف اهفالخن وأ ايقيرفا

 ] . ةفصلا هذهب "المع اولمعي نل
 حضوملا ملعلا لمح يبا ءاقدصالا برعلا نفس نا  ةرشاعلا ةداملا

 نييناطيربلا ءافلح ءىفارمو ةيناطيربلا ءىفارملا ىلا لوخدلا اهنكمم هالعا

 دحا مهل ضرعت ناو كانه ءاطعلاو عيبلا مهنكميو . اهقيبطت مهنكمي ام ردقب

 ] . كلذ ظحالت ةيئاطيربلا ةموكحلاف
 عيمجل ةيمومع يه هالعا ةروكذملا طورشلا نا  ةرشع ةيداحلا ةداملا

 نيذلا اهلبقي يلا ةقيرطلا سفنب دعب اميف امولبقي نيذلا صاخشالاو لئابقلا
 ( ىهتنا) نآلا اهيلع نوعقوي

 لوالا عيبر 7١ تبسلا موي رهظ خسن ثالث نم ةميحلا سأر يف تلمع
 ,يف نيدقاعتملا لبق نم اهيلع عقوو م 18٠١ رياني 6 قفاوملا ه١؟ه ماع

 « هاندا ةحضوملا نكامألاو تاقوالا

 اهرودص لاح ةميحللا سأر يف اهيلع عقو

 ,سأر) قباسلا يف ( هنلفو طخ خيش ) ميهاربا نب نسح ريك تنارغ
 . (رمقلا ةروخ خيش ) دمحا نب بجر ( ةميحلا

 ١١س



 ١١ قفاوملا ه ١١ه ماع لوأ عيبر 75 ( يبظوبا خيش ) طوبخشو

 « 18٠٠١ ماع ليربا ؟ يف هسلجم يف ماعلا مكاحلا اهيلع قدص م ١8٠٠١ ماع رياني

 ( ىبد خيش ) لعز نب عازه نب دمحم مع فيس نب ديعس )

 ( هاغرش خيش) رمص نب ناطلس )

 هللادبع خيشلاو دمحا نب ناميلس ليكو . سايا ديس نب ليلخبادبع ديس )
 ( نيرحبلا اًحيش) ةفيلخ دمحأ نب

 ماع لوألا يدامج 4 يف ( نيرحبلا) ةفيلخ نب دمحأ نب ناميلس )
 عم ١ 71ه ماع لوألا يدامح 4 يف ةفيلخ نب دمحا نب هللادبع ه ©

 ه ١١8 ماع لوألا يدامج 594 يف ( نامجعلا خيش ) دماح نب دشار )

 (ترام"“4

 نم خيش لك عم ةقرفتم تادهاعم تدّقع م 1885 هس ؛71/ ماع يلو
 ةلود ةيأ عم قافتا يأب مهوخد مدع بوجو نمضتت ةدرفنم نامع خويش

 . ايناطيرب ةقئاومب الا مهدالب يف ةيبنجأ ةلودل لثمم ةماقأب اوحمسي ال نأو ةيبنجأ

 رع نم نرقل رجاوي يارعلا حجج يف هيسام عاضوال 6 هم اعلا لا نفقا وأ ت اولا ديالا و يناسلا عاتوألا هقلا

1 
 ١

 مكب كدهيعص داما 0 بناني رملأ ة 0 لم 0 رعصص 0 ل رمقلا 0 8 0 3 4 ع َ 0 أ يمأ ا معلب ع 8 | ا ا م ُط اما ا

 ,:ةمطنملا فلل ق5 نامأو
«6 

 ماع يف نيرحبلا ءارمأ عم ةيناطيربلا ةموكحلا تاضوافم وأ تكلاكو
 وف نيرحبلا ىلا ةرايزب (سورب ) رسملا مات ال م1614 هم 165
 دمحا نب هللادبع خيشلا ذئموي نيرحبلا ريما هلبقتساف م 18١4 زومت 15 يف

 هساأأإا د



 لوبقل هدادعتسا ىلع هللادبع خيشلا هفقوأف هعم ضوافتف ًايدو ”الابقتسا ةفيلخلا

 ةلباقم ةيئاطيربلا نفسلا لباقي ًامئاد هناو ةقادص ةدهاعمب ايئاطيرب عم لوخدلا

 كلذ لباقم رظتنيو هتراماأ روغث يف وسرت امدنع ةيدو ةلماعم اهلماعيو ةنسح

 ىعسيس هنأب هدعوف ةبيطلا ةلماعملا سفنب هنفس ةيناطيربلا ةموكحللا لماعت نا

 دوقعملا قافتالا رارغ ىلع نوكي ةيااطي ربلا ةموكحلا نيبو هنيب قافتا دقعل

 . طقسم ناطلس عم

 ريما كرتشا م١٠18 ترام 4 ه١1ه ماع لوالا يدامج 4 يفو

 ةدوقعملا ةيمومعلا ةدهاعملا ىلع عيقوتلاب ( ديعأ نب هللادبع خيشلا ) نيرحبلا

 . نامع خويش نيبو ةيناطيربلا ةموكحلا نيب
 رمألا ىلوتف نيرحبلا ريما هللادبع خيشلا ينوت م1847 ه ١؟68 ماع ينو

 تادهاعملاب ةهيبش ةدرفنم ايناطيرب عم ةدهاعم اذه دقعف دمحم خيشلا هدعب نم

 ةموكحلا نم بلط مث قيقرلا ةراجت ةحفاكم نأشب نامع ءارمأ عم ةدوقعملا
 نويناطيربلا عفرف ةيبنجالا تاءادتعالا نم هتراما ةيامحب هل دهعتت نأ ةيناطي ربلأ

 نيرحبلا ىلع اهتيامح لوبقل مهتموكحس ىلا ًابهسم ًاريرقت جيلتملا يف نويسايسلا
 تحن نيرحبلا تيقبو ةيناطيربلا ايلعلا زكارملا هبوصتست مل بلطلا اذه نكلو
 .اهيلع ةيامحلا نالعا نود طقف ةيناطيربلا ةراظنلا

 نيتلودلا نيب ةيسايسلا يواعدلا تريثاو م 1851١ ه 14 0 ص او
 ةبغم ةفيلبخخ لآ دمحم خيشلا ي ىنثخ نيرحبلا ةيعبات ' نأشب ةين الا ةينامثعلا

 ةموكحلا 0 ةيقافتا دقعي نأ ررق راطنخألا نم ثدحيس 0 رمأألا

 ةيناطيربلا ةموكحلا هيلا هبلطت ام ميمحي موقي نأ اهبجومب دهعتي ةيناطيربلا
 نيرحبلا ةراما يف نييناطيربلا اياعرلا ىلع ةيناطيربلا نيناوقلا ةيقحاب فرعير
 . ةيبنجالا تاءادتعالا نم هترامال ايناطيرب ةظفاحم ءاقل

 م | مه 11586 مرح 6 ماع يب قارعلا نووش أشاب تحدم ىلوت املو
 هيعاسم أدبف يب رعلا عع جيلخلا ي ةينامثعلا ةلودلا ذوفن عيسوت يث ىعسي ا
 ةوق لزنأ مث دارأ ال 0 تبوكلا ءارمأ عم ثاقالعلا ديطوت يف ؛ يلو

 هاما



 م قلطملا ينامثعلا مكحلل تعضخف اهلتساو ءاسحالا لحاوس ىلع ةينامثع

 . نيرحبلا اهنمض نمو ىرخالا ةيبرعلا تارامالا ىلع ءاليتسالا مزع

 ىلا ريسملل ينامثعلا لوطسالا دادعتساب ةيئاطيربلا ةموكحلا تملع املف

 سيول رسلا لينولوكلا ) جيلخللا يف يسايسلا اهدمتعم ىلا تزعوأ نيرحبلا

 ماع يف اهلصوف اهيا اطعرس راف اهيلع اهتيامح نالعا (لب
 نيرحبلا ريما دمحم خيشلا عم ةدهاعم دقعو م 180١ سيام رهش ه 30

 ًاكستم اهخيش ماد ام نيرحبلا ةخيشم ظفحم ةيناطي ربلا ةموكلا دهعت نمضتت

 جراوب نيرحبلا ىل  تلصو كلذ رثأ ىلعو م1851 ه ١110/8 ماع ةدهاعع

 اهعماطم نع لودعلا ىلا ةينامثعلا ةلودلا ترطضاف اهئانيم يف تسرو ةيناطيرب

 . نيرحبلا يف
 ما8564 ه1١1؟485 ماع نيرحبلا ةراما ةفيلخلا ىسيع خيشلا ىلوت الو

 اهبجومب دهعت عام6202 ه 1 ماع يف ةيناطيربلا ةموكحلا عم ةدهاعم دّقع

 لثمم ادع ام نيرحبلا يف ةيبنجأ ةلودل يسايس لثمم يأ لوبقب حمسي ال نأب
 . ةيناطي ربلا ةموكحلا

 دهعت ةيناطي ربلا ةموكحلا| عم ىرخأ ةدهاعم دقع ع 164؟ مع 1.04 ماع يبو

 نيرحبلا يضارأ نم ةعطق ببي الو نهرب الو رجب الو عيبي ال ناب اهبجومب

 .ايناطيرب ةفرعمب الآ ةينجا ةلود ةيأ ىلا
 ىف ايرخ يرحل ميت نا ايناطيرب ىلع تادهاعملا كلت تضتقا دقو

 يلا قيقرلا ةراجن ىلع ءاضقلا فدهتست تادهاعملا كلت نال ين.رعلا جيلحلا

 . ىمظعلا مارحلا نم م 5 ماعل يناطيربلا نوناقلا اهريتعا

 ةراجن كرت ىلا اورطضا ناو يبرعلا جيلحلا ءارمأو خويش نا ةقيقحلا يو

 ةيناطي ربلا ةموكحلا نال مالسلا نم اودافتسا بير الب مهاف ةنصرقلا ذبنو قيقرأا

 يسايسلا دمتعملا ناو ًاضعب مهضعبل ةبسللاب مهتافرصت بقارت تذخا

 ةيناريالا ةلودلا ىدل ًايلصنق ًاطباض ناك ناو ( رهشوب ) ةنيدم يف يناطيربلا
 جيلخحلا ءىطاوش ىلع نينطاقلا برعلا ءارمأ ىلع ربكألا ذوفنلا هل ناك دقف

 م دن[



 نيدو ةيئاطيربلا ةموكحلا نيب ةدوقعملا تادهاعملا كلت نم يئتسي منو ينبرعلا
 ' تيوكلاو رطق ىوس رشع نماثلا نرقلا ةيابل ىح جيلحلا يف برعلا ءارمأ
 : : ةرمحملاو ءاسحاالاو

 ةيناطيربلا ةهوكحلا تافارنعا

 جيلخلا يف ةينامثعلا ةلودلا ةدايسب

 ةيراجتلا اهترطيسو يسايسلا اهعسوت نم مغرلاب ةيئاطيربلا ةموكحلا نا
 ركنت ل ةددعتم ةيفافتأو تادهاعمع هئارمأ مم اهطابتراو ين رعلا جيلحلا ىلع

 يف كلذب تفرتعا دقو جيلحلا قطانم ضعب ىلع ةينامثعلا ةلودلا ةدايس
 ] .عقاوم ةدع

000 
 يسايسلا دمتعملا بئال) وديرب ديقعلا رك د مامالك هاك ماع ُق

 ىلع ةمهملا ةينامثعلا يناوملا ) نا ةيمسرلا هريراقت ىدحاب (جيلخلا يف يناطيربل
 ( . ريقعلاو فيطقلاو تيوكلا يه جيلحللا نم يبرعلا لحاسلا

50 )2 ْ 
  ةيناطيربلا دئحلا ةموكح تفرتعا م 18728 سيام ه1؟98 ماع يو

 طظافتحالا عم ريقعلا ىلإ ةرصبلا نم ينبرعلا لحاسلا عيمج لع ةينامثعلا هرطيسلاب
 تحنو ةنيعم دودح يف رحبلاو ربلا يف ةئصارقلا ةدراطم قحب ةينامثعلا ةموكحلال
 . يناطيربلا يسايسلا دمتعمللا فارشا

)2 ْ 
 ( يربرزلاس دروللا ) لوخ م1 يناثلا نوناك ه١1؟944 ماع فو

 لوصولل يعسلا لوبنطسا يف يناطيربلا ريفسلا ( ريال ) يناطيربلا ةيجراخحلا ريزو

- 11١4 



 ةنصارقلا ةدراطمب ةيناطيربلا نفسلل حمست نأب ةينامثعلا ةلودلا عم قافتا

 كلذب ةينامثعلا ةلودلا هيلا اموملا 0 ضواف الو جيلخلل ةيميلقالا ا 8

 ةيجراخلا ريزو ىلاو مظعالا ردصلا ىلا :تتك كلذل ةبجوملا تابسالا نع لئسو

 لحاوس ىلع ةينامثعلا ةدايسلاب هتموكح لبق 00 ناب ةينامثعلا

 . ريّمعلا ىلا ةرصبلا نه جيلحلا

20 

 ةينامثعلا ةاودلا نا اهاوحف تاعاشا تجار م1888 ه ١١ا ماع يئو

 ةلودلا ىلا لوبنطسا يف يناطيربلا ريفسلا بتكف اطوطساب نامع وزغ ىلع ةمزاع

 ريقعلا ىتح جيلحلا يناوم ىلع ةينامثعلا ةدايسلاب فرتعت هتلود نأب ةينامثعلا
 قطانملا خويش ربتعتو دودحلا هذه بونجح ىلع ةدايسلاب ا فربعت ال اهنكلو

 . نامع ةقطنم اهنمض نمو نيلقتسم ًاخويش ريقعلا نم ةيبونحلا

0 8) 
 يناطيربلا ريفسلا (دروف ريلك ريسلا) دكا م 18517 ه 115 ةنس يو

 ةدايسلاب فرتعت هتموكح نا ةيمسر ةروصب ةينامثعلا ةلودلل لوبنطسا يف
 . فيطقلا ىلا ةرصبلا نم لحاوسلا عيمج ىلع ةينامئعلا

6 
 نارهظلا ىلا يرامعلا ثايغ ءانبا دحا بهذ م 18810 ه 116 ةلس يو

 كلذ ىلإ ليتقلا دلاو ثايغ بهذه .ةرم ونب هيلتاق نأب عيشاو كانه لتقف

 نيرحبلا ىلا عروب هل هلسلا ةوجولا سوا ىقتلاف هدلول رثأيل مضوملا
 لوتقملا ىنفلا دلاو ( حاتفم نبا ) هاتأف اهريما ىسيع خيشلا ىلا أجتلاو

 هلم هديقي نأ داراو يرامعلا ثايغ نم ىرج ام هرصخا ةليغ

 ( تزعلا تاداغو ذلاقت' نيس زا هي كا لجر ملص لع ىدرح خيشاا خاف
 ًاسرف دوقلا ضوع هاطعاو ليمحللا مالكلاب ليتقلا يلا رطاخ ربج هنا ديب

 . ةنسحح ةوسكو

 سا © دع



 نارهظلا رب يف صنقلل ةفيلخ لآ جيعد نب ناملس خيشلا بهذ ةهرب دعبو
 يرامعلا ثايغ مهنمض نمو ةيشاحلاو قافرلا نم نورشعو ةسمخ هتيعمب ناكو
 قيرف مهناكم فرع فيطقلا يلامش اليم نيثالث ءاهز ةفاسم ىلع مه امنيبو
 ماين مهو مهوتيبف ليتقلا دلاو حاتفم طهر ةرم لآ نم ( حيحف لآ) نم
 بخشت مهحارجو مهفويس اوذخاو نيعزف اوهبتلاف فيسلا مهيف اولمعأو
 عافدلا مهفعسي مل ةأجافملا ةشهدو ودعلا ةراكل نكلو مهءادعا نودلاجي ًامد
 جيعد نب دشار نب نمحرلا دبع هيخأ نباو جيعد هنباو ناملس خيشلا لتقف

 دقو جيعد خيشلا نب رشب ىوس جني ملو اصخش نورشعو ةثالث مهعم لتقو
 عيمج ( حيحف لآ ) بلس دقو لتقلا نيب حاتفم نبا ةثج هنيع مأب ىأر
 ملاكا نم مهعم ناك امو مهتحلسأو مهتعتمأ

 ي.ايسلا دمتعملا ىلا ًاجاجتحا مدق ربخلا كلذ ىلع ىسيع خيشلا فقو املف
 لوألا عيبر ١١ يف هباجأف نيدتعملا بيدأت هنم بلطي جيلحلا يف يناطيربلا
 ةرالول ةعباتلا ةينامثعلا يضارألا يف تعقو ةئداحلا نأب عام6ه10 ه 1١18 ةنس
 ةينامثعلا ةلودلا ىلا اوبتك دقو ةفمطنملا كلت نع نيلوؤسم ريغ مهماو ةرصبلا
 . ضيوعتلا ام وجربي

 بيدأتب دعوتو ضيوعتلاب موقت نأ تأر ةينامثعلا ةلودلا كلذ ملع غلب أو
 تدعوو ةيبور فلأ نيثالث هردق ًاغلبم نترحبلا ريما ىلا تعفدف :نيدتعملا
 .ةرم لآ بيدأتب اه رمأ ردصتس اخ

4١" 



 ايناطي رست سفاتلا لورلا
 جيلتسا يق

 ف ١

 نيئلثلا يف يبرعلا جيلحلا يف ةيناطيربلا ةموكحلل ةسفانملا لودلا مهأ تناك
 يئرك لود ثالث رشع مساتلا نرملا ةيادنو رشع نماثلا نرعلا نم ني ريخألا

 ويح تماق امو ةلود لك نع ًازجوم هاندا جردنسو . ايناملاو ايسورو اسنرف

 . يبرعلا جيلحلا يف ةيناطي ربلا ةموكحلا لايح ةسفانملا نم هب

 ةيسن رفلا ةمركفا " الوأ

 جيلخلا يب ةيسايسلا اهتقالع ذيطوت يف ةعماطلا لودلا نم اسنرف تناك
 5 ِ . 5 ع

 ١ . - ها 3 أ 3 2

 دناكو ( قيبمزوم ) 01 ب رغلاب نامت ناتللا (« نيوروبو سيروم )
 تناكف اسن رقب ةلص حيلخلا نادلب ريكا

. 0". 

 ةيسل 1 تناوبعتلا عم ةراجتلا ل

 نود برخلا تهتلا 7 0 ايمي رفأ يف ه11108 ماع اسنرغر ١ ارلكنا |
 .قباسلا نم 8 اسنرفو نامع نسب تاقالعلا تفثوت لل

 ريغت ىلع اسنرف تلمع م ١1ال51 ه59١١1 عاع ةيسنرفلا ةروثلا ثماق املو

 ءاشنا هيلع تسرع اه :لاواو كا مامتهاب هيلا كارو جيلخلا 2 اينساتن

 ىلا لصو دقو سراف ىلا ةيفاشكتسا ةثعب تلس رأ مث طقسم يف احل ةيلصنق

 ( همشوب) يسن رفلا ةلاححرلا طقس 2 ءاشنا ءاكمالاب ناك اذا امع ثحببيل (

 - 1 سا !ءسانت 5 د ' .٠ 3 ااه. هه -

 ةموكحلا تلغتساف هتمهم يف لشف ( بمشوب) نككلو كانه ةيسنرف ةيلصنق

 م أ !/ ع



 ةيوقت ىلع لمعت تذخأو نامع يف يسنرفلا يسايسلا روهدتلا اذه ةيناطيربلا
 .ًازراب ًاحاجت تققحو طقةسم ناطلس عم أبعالص

 ةيسايس ةئيه طمقسم ىلا تمدق م١٠18 لوليأ ه١؟8١ ماع يفو
 ناطلس نب ديعس ديسلا طقسم ماما تلباقف ( كاينداك ) ويسملا ةسائرب ةيسنرف
 ةموكحلا نيدو هنيب ةدوقعملا ةدهاعملا ىلع اهفقوأف تاضوانملا باب هعم تحتفو
 ةيناطي ربلا ةموكحلا نا ةئيحلا كالت تملعف م 18٠١ ه ١1١8 ماع يف ةيناطيربلا
 ديرت تناك اه ىلا اهتقبس دق

 نع هتلازا يف ىعستو ييسنرفلا ذوفنلا سكاعت ايناطيرب تشتف ام
 عفرت نأ م 1847 ه١1881 ماع يف اسنرف ةموكح ترطضاف يلرعلا جيلحلا
 هتاسلج ىدحا يف ةيضقللا هذه ناملربلا راثأف يسنرفلا ناملربلا ىلا ايناطيرب رم
 يبرعلا جيلحلا ىلع ةدايسلا اهسفنل تضرف دق ةيئاطيزإلا ةقركحلا "نأب اجدع
 اذهل ةسنرفلا ةموكحلا تمتهاف هيلع اهتطلس تنلعاو يلوناق رربم نودب

 . جيلحلا ىلا اهلبق نم يسايس لامث لاسرأ تررفو مامتهالا ةياغ جاجتحألا
 يسنرف ( لصنق سيو) طقسم ىلا لصو م 4 ما ماع ينو

 تحنم دقو جيلحلا ناكس نم ءاشي نمل ةيسنرفلا ةيسنجلا حنمل ”الجس حتفو
 تناك نيذلا نم مهريغو راجتلا نم صاخشا ةدعل ةيسنرفلا ةيسنخلا العف
 اهل ةطحم سيسأتل ةيسنرفلا ةموكحلا تعس مث ةيسايس وا ةيراجت عماطم مهل
 ةدعاق ام موي يف اهل نوكت نا لما ىلع يرجحلا محلا نزلا طقسم يف
 ظ . جيلحلا يف ةيرحب

 راجتلل اهحامس جيلحلا ناكس نيب اسنرف ةيمها يف داز امو
 نيلماح اوناكا ءاوس مهنفس يراوص ىلع يبسنرفلا ملعلا عفرب نيبغارلا
 دطوو يبسايسلا اهذوفن لمعلا اذه ىوق دقو اهولمحي مل وأ ةيسنرفلا ةيسنحلا

 . قطانملا كلت يف اهتطلس
 امناقالع ديقعت يف دازو لمعلا اذهب ًاعرذ ةيناطيربلا ةموكحلا تقاضف

 هباش امو قيقرلا ةراحتو صوصللاو ناصرقلا ةيماح ام ريتعاو اسنرف عم

 ام



 . رومألا نم كلذ
 ( طمم ناطلس ) لصيف مامالا فارحنا ًاضيا ايناطيرب قلق ف داز امو

 يف يسنرفلا ( لصنق تسولا) ةجرد تعفر مث نييسنرفلا وحن هحونجو اهنع
 . لصنق ةبتر ىلا دوهحللا هذه رثأ ىلع طقسم

 طقسم ي لصيف مامالا ىلا ًاراذنا ةيناطيربلا ةيدنهلا ةموكحلا تلسرأف

 لصنقلا ىلإ زعويو ةيسنرفلا ةموكحلا عم ةيساملبدلا هتاقالع عطقي نأ هنم بلطت

 نيتيبرح نيتجراب راحبا راذنالا كلذ الت دقو . تال طقسم ةرداغمب ينل فلا

 هتبلط ام ىلا مامالا بحي مل اذا برضلاب اهديدهتل طقسم ءانيم ىلا نيتيناطيرب

 ةيسامولبدلا هتاقالع عطق ىلا لصيف مامالا رطضا ذئدنع . ةيناطيربلا ةموكحلا

 . هدالب كرنل اهلصنق ىلا زعوأو ةيسنرفلا ةموكحلا عم

 ديلا العب دعا هكر 4 نارعلا عيلتلا لع ناطي وبلا ئسنارقلا» عازألا ها: ريغ

 ةمك#م ىلا اسنرف ىلع ةياكش ةيناطيربلا ةموكحلا تعفرف ةلضعملا ةدققع لحن ملو

 ةمكحملا تردصو قيقرلا ةراجتو ةنص رقللا عيجشتب اهايا ةمهتم ةيلودلا ياهال

 .اسنرف ةحلصم ريغ ي ًارارق

 ةيدرعم تيقب جيلحللا ىلع ةيناطيربلا ةيسنرفلا تافالحللا ناف كلذ لك عمو

 فلاحت بوجو نمضتي م1404 ناسين م ه9 ماع ًاقافتا اتدقع ىتح

 . ةيبنجالا تاءادتعالا معفدل نيتلودلا

 ةيسورلا ةموكحلا  ايناث

 برح يف اهاياونل ةبسنلاب يسايسلا ساكتنالا نم ايسور هتقال ام رثأ ىلع

 ةيضرتكو ناريا وحن اهمامتها لج تهجو نيلرب ةدهاعم دعبو مرقلا

 يروطاربمألا فرصملا سيسأتب ناريا ين ايناطيرب اهتلان يلا تازايتمالا لباقم اهل
 طخ يأ دمب زايتما ةيسورلا ةموكحلا ىلا ةيناريالا ةلودلا تحنم يناطيربلا

 ديزن ال ةدم نوضغ يف ناريا دالب نم ةيحان يأ ي ايسور هديرت ديدح

 . تاونس سمخ نع

 هالة



 فرصم ةئيه ىلع ناريا يف اهل اعرف ةيسورلا ةيلاملا ةرازو تسسأ م

 نم هلاني الا ثرتكي نأ نود ةيسابس ضارغا ىلا هلمعب فدي يمور

 نييناريالل ضرقلا حلمت اهفادهال ًقيقحت ةسسوملا هذه تذخأ دقو رئاسحلا
 تعاطتساف ةلوقنملا ريغ مهتاكلتم نهر لباقم ةطيسب ضئاوفب ةلئاط ”ةلاوما
 . ةيسايسلا اهداصمل مهمدختستو اهبناج ىلا مهنم ريثكلا ليمتست نأ لمعلا اذهب

 يبرعلا جيلخلا ىلا ةيسورلا ةموكحلا تليمرأ م ه١١117 ماع يفو

 لزنو طققسم يف تسرف (ودروكون يبرين) ىمست اهرخاوب نم ةرخاب
 دقعب هوضوافو ( طقسم ناطلس) لصيف مامالاب ًارس اولصتاو اهطابض
 ةدوقعملا تايقافتالا نم ةمئالم رثكأ نوكت ةيسورلا ةموكحلا عم ةيسايس ةيقافتا
 نم ةيشخ هيلع هوضرع ام ىلع مهبحي ملف ةيناطيربلا ةموكحلا نيبو هنيب
 بالقتل: ةفيكتلا

 كرامكلا نوؤش ميظنت ىلع فارشالل ناريا يف ةيسورلا ةموكحلا تلصوت م
 م1660 م9718 ماع كلذو نييكيجلب نييئاصخنأ ىلا كلذ ةدهعب تقلا
 ناريال ةدروتسملا عئاضبلا ىلع ةيكرمكلا ةفيرعتلا ليدعت ىلا ًاثيثح ًايعس تعسو
 ىلع ءاضقلا كلذ ءارو نم دصقت تناكو عا٠4# ه 15١ ماع ي كلذو
 . جيلخلا قيرط نع ثأريا درت يلا ةيناطيربلا ةراجتلا

 حلاصملا محازيل ٠ رهشوب ) يف ًايسايس ”الثمم املا تنيع نيتنسب اذه لبقو
 دقعبو برعلا ءارمأ عم اهتاطابتراو اهتاقالع دسفيو جيلحلا يف ةيناطيربلا
 نحض نمو ةقباس ةدهاعم يب ايناطيرب عم مهنم لخدي مل نم عم تايقافتا

 | . تيوكلا ةراما تارامالا كلت

 او ووش ١) 13 ينال: اهنيك ل ورا موكل قدا
 داميا مهتقاط دهج اولواحي نأب ةددشم رماوأ نييسورلا نيدمتعملا نم هريغ
 ةموكحلا اهتفدهتسا ىلا فادهالا نأ عقاولاو يبرعلا جيلحلا يف ال قوقح
 ةيناطيربلا ةموكحلا تلعج امم ناكمي ةروطخلا نم تناك جيلحلا يف ةيسورلا
 هيلع“ دس نكت ُ ةلاح يف
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 ةيناملالا ةموكحلا افلا

 ل اه م 5 0000 ه4 4 ماع ى 9 00 ا تناك

 بغ ةيناملالا تايالولا دحسو يذلا ها د دعب دادزأ دق هنا 0

 اهتقالع تأدتباو م 18076 ه 1188 ةنس برح يف اسنرف ىلع اهراصتنا
 نيلرب ةدهاعم دعب ةينامثعلا ةلودلا تقب نأ دعب ةينامثعلا ةلودلاب ”الاصتا دادزت

 ي الا ةدوشنملا اهتلاض دحن ملف ةيبوروالا لودلا نيب ىقيدص نع اه ثحبت

 ةلودلا ةقادص يف صاخ يأر ناملالا رئاس نم هدحو كرامسبل ناكو ايناملا
 لداعت هدنع نكت مل اهعيمج ةينامثعلا ةيروطاربمالا نأب ) صخلتي ةينامثعلا

 لوف ١ دلفوا يذلا وه كل رابتش نإ نم م رلان ( لحساو يملاملا س راف ءاظع

 شيحلاا ميظنتب موَميل لويئطسا ىلا م5 م طا“. ماع ف ( جنلوغرد

 . ةثئيدحلا ةحلسألا لامعتسا ىلع هميلعتو ةيبرحلا نونفلا ىلع هبيردتو 0

 ايناملا يف ايلعلا ةملكلا هل بت ملم 1م ه1* ٠.5 ماع ذنم هكلرامسب نكلو
1 

 6 ىلاثلا مويلغ - ملشو ) باشا روطا ريمكلل تلقتلا ل

 رثأ ىلعو يو رس فتلاحتن ةيناللالا ةموكشلا م ةمنامشعلا هل ءدلا 30

 ديمحلادبع ناطلسلل ةيمسر ةرايرب ( يناثلاءويلغ , ملفو ) ايناملا روطا ربمأ ماق كلذ

 ةقادصلل اديدج ادهع ةرايزلا هذه تحتفف ع امضك هاا ماع 9 0

 هذهس ديم. !ديح ناطلسلا كيفع .> :ككشا لغو 0 دبع نش

 1 0 ا 0 1 ب 5 ب 1 ب م ءا سلا ا

 ةينمزالا حباذملا ىلع ايناطيرب هيلا اهتهدق يلا تاجاجتحالاب ابعي ملف ةرايزلا
 هادبا يذلا ريذحتلل ثريكي مل هناو امك م188591844 يماع لالخ

 هل ايناملا ةدعاسم ىلا ًانئمطم ناك ديمحلادبع ناطلسلا نال (يربزلاس) دروللا

 لخدتلا كلذ ٍِ ايسور تكرتشا ناو ىبح هب ددهي ليخدت يأ ةلاح يف

 م #1٠١8 ماع ي راغلبلا ديدح ةكس دم تما دق ةيناملالا ةموكحلا تناكو

 6 يف ةينامثعلا ةلودلا تناكو لوبنطساب رشابملا اهاصتا كلذ دهمف م 6

 ل ل



 ةينالالا ةموكحلا تممص دقو اهدالب يف ديدح طخ ده يونت نيملا كلذ

 * يوني يلا ةيبوروالا ةينامثعلا ديدحلا كلكس عيراشمل ةدعاسملا يه نوكت نا

 ةرطيسلا نم اهنكمت ةليسو ريخ كلذ نأب اهداّمتعال يناملالا كنبلا اهب مايقلا

 : طسوألا قرشا ىلع

 ةلودلا نم زايتما ىلع ةيناملالا ةموكحلا تلصح م 1888 ه 0١ا/ ماع ينو

 . ( نايلوتانا ١ مسأ تحن ةيدراات اها رديح 'ليدعم طش دع :ةنافقعلا

 ةكرش ) مساب ةكرش ضرغلا اذه تسسأت م1888 ه1ا08١ ماع يبو

 يل الو اريا# 0 ويضانالا كرد ةكاض

 ىكسا طخ لامكا مث م 89»*

 ديدح طخ زايتما ذخا ةيناملالا ا مث م1855 ه114 ماع يفو
 روطاربمالا راز امدنع اهنورذ ةينامثعلا ةتادصلا تغلب دقو دادغب ةرقنا

 يروس دصق مث م 1894/8 ه ١817 ماع ةيناثلا ةرملل لوبنطسا(يناثلا مويلغ ملهلو)

 ربق دنع فقو قشمد هترايز لالخ ينو ةسدقملا نكامألا ةرايزل نيطسلفو
 هسفنب ىدانو يمالسالا ملاعلا ىلا ةيدبألا هتقادصدكأو يبويألا نيدلا حالص

 ّْ . ( مالسالا ىمح يماح )

 ةقادصلا كلتل هنوب رعو ءادنلا كلذ ىلع ديمحلادبع ناطلسلا باوج ناكو

 ناملالا اهكلمي ىبلا لوضانالا ديدح ةكس ةكرشل دعو ةيناملالا ةينامثعلا

 مه 119"1/ ماع فو يبرعلا جيلخلا ىلا ةينوق نم ديدحلا طخ زايتما اهحنمي نا
 روك ذملا ديدحلا طخ دم زايتما حنمو هدعوب ديمحلادبع ناطلسلا رب م 48

 ( ةينامثعلا ةيناطلسلا دادغب ديدح ةكس ةكرشب) تيمس ةيناملا ةكرش ىلا
 ةيداصتقا رمألا مدان ىف ةقامدعلا كلاتكلا يف .ةينانآلا' ةيركملا باح كناك

 ىمرت تحبصا ذا ةفرص ةيسايس دصاقم ىلا تروطت نا تئبل ام اهنكلو ةتحب

 ا نوكي نأ .تيوكلا ف ةمظاك ىلا .روفسنلا نم هيدا طخ دم« ءارو: نم
 حتفلو ًايناملا اصح أفرملا كلذ لعج مهتين يف ناكو يبرعلا جيلخلا يف ”ًافرم

 . ةيناطيربلا ةموكحلل ةمحازمباب

 هس ١151



 وكرداو يبرعلا جيلخلا ةيمهأب اوركف دق ديعب دما ذنم ناملالا ناك

 الب عيطتست هحاتفم ىلع ضبقت يلا ةلودلا نأب نيقيو مهفت نعو ًاحيحص اك اردا

 . طضوألاا قرتخلا» ين لمتللا ل وقلا :ةيعناس نركت نا: كاف

 ريغ ةدمل ءافحلا يف يف رعلا جيلحلا يف ةيناملالا ديلا تامع دقف اذه ىلعو

 . ةليلق

 ةريغص ةريزج راجئتساب ةيناملالا تاكرشلا ىدحا تماق رمألا ةيادب يفف

 رطق نم ًابيرق ةريزملا هذه عمت و ( ىسوميلبأ ةريزج) ىمست جيلحلا يف

 . هرمثتست نأ عيطتست ديدحلل مجنم اهيف نأ ةيعدم

 سيساج (ءاكرشو سووكتتاو ةفامتملا ةقادثلا ةكباك فلا فدعا: فيت م

 يف كلذو جبل لخدم دنع يناريالا لحاسلا ىلع ةجنل يف اه لع

 نيوبوروالل رثأ يأ ةريزحلا كلت يف ذئموي نكي مو ما4855 ه114 ماع

 قرعو فدصلاب رجتت تأدبف ًايبرع ناك اهيف يناطيربلا لصنقلا نأ ىتح

 دوبنجتيو ماما راسو ماي ايسنج راكنا يف نوغلابي اهءاضعأ ناكو سوسلا

 . جيلحلا ناكس ىلا ًاريثك نوددوتب اوناكو 0 ةرشاعم ناكمالا دح

 ال اينادم اديس ةنالخلا" يوكل تيم ما4810 هامباه ماع ينو

 ي تقولا كلذ يف ال نكي ملو ( رهشوب ) ةنيدم هرتم 00 جيلخلا يف

 ضاحي هجن نه واكره نه ةنيدملا قللت

 ديدحلا اطحللا زايتما ىلع لوصحلاب ةيناملالا ةموكحلا زوف نا

 ةلودلا ي يداصتقالاو يسايسلا اهحاهنم ريغتل اهاع مامكو هامل ماع

 ةموكحلا هلم. تناك ني ماؤءإ ه و ماع لح و ةينامثعلا

 تنحف اك ارنأ نمو ارا انف ةيئامشعلا كلامملا يف ةيناملالا

 ديدحلا طحلا زايتها دقع نم ضرغلا نأ ةيناطيربلا ةموكهلا ثكردأف

 ةموكحلا ةطساوب اهذوفن ماعد ضيوقتل الا نكي مل يبرعلا جيلخللا ىلا هلاصياو

 .اهيعاسم طابحال ىعستو اهفوختتو اهرذحن تراصف  ةيناملالا

 تا



 تيوللا ىلع لولا محارتلا
 ينورعلا جيلحلا يف ةيبوروالا لودلا ضعب عماطمل رم ام يف انقرطت

 . ماحزلا كلذ نم تيوكلا يف ةلاحخلا ةفرعم انيلع يقبو

 بثك نع تيوكلا يف لاوحالا بقارت ةيناطيربلا ةمركحلا تناك

 خيشلا نمز نيمدقتملا تيوكلا ءارمأ عم ركذت ةيسايس ةقالع اه نكي لو

 نكي ملوو تيوكلا وحن ذئنيح تهمنا دق نكت مل ةيلودلا راظنالا نال كرابم
 ةكرش تاالواحم تباحخن نا دعب هيف ثيدحلا ديعا دمت ديدحلا طخ عورشم

 ةراثال ىرخا ةعامج م 148108 ه968٠١1 ماع يف تفلأت دقو ( رودنا)

 تيوكلاف لصوملاف ركب رايدب رمي لوضانالا ربع ديدح طخ دم عورشم

 كلذ ةضراعمل هنيح يف ةيناطيربلا ةموكحلا  اهتلذب يلا دوهحلا نأ ريغ

 ذنم ةيناطيربلا ةموكحلا تأدبو هرما لمهأف هقيقحم نود تلاح عورشملا

 . ةقباسلا امارظن نع فلتخم ةرظن تيوكلا ىلا رظنت تقولا كلذ

 م اوك ه #١9 ماع يف مكحلا نووش كرام خيشلا ىلوت الو

 ةلودلا ءارجأ نم ًاعزج تيوكلا ربتعت تلاز ام ةيناطيربلا ةموكحللا تناك

 . هنووشب لخدتت نكت ملو ةينامثعلا

 م1844 ماع ةيقافتا

 قاندلا هيلع تقيضو كرابم خيشلا ىلع ريكتلا ةينامثعلا ةلودلا تددش امدنع
 م.ةيل ًاحيحص ًافظوم تيوكلا ىلا م 18810 طابش ه 1١14 ماع ي تلسراو

 تاع

 طيامج ل حملا ةفطمسلا قله نيته فجات ممحون ب0“ يسهل نق و ل ميلا ل مدي لك وير قو يما ميع



 يناطي ربلا يسايسلا دمتعملا نم بلطف رمألا اذه ةبغم كرابم خيشلا يشخ كانه

 باجأف لاب يذ رمأ يف هضوافيل هلبق نم ًادهأ لسريوا ةؤورن نأ جيلخلا يف

 م 1891 لوليا ١ لب فيركأا نأ اضوفف اديستعم لمراو ةيلط دنشلا

 نويفارت اهي هاياعر عم هنأب ) كرابم خيشلا هربجأف كرابم خيشلا ضوافيل

 كلذب دعواف ( ةينامثعلا ةلودلا رطخخ نم ًابنجت ةيناطي ربلا ةيامحلا تحت لوخدلا

 ةيناطي ريلا ةموكحلا وكحلا ىلا جيلخلا يف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا قريأ ذئدنع

 ةم وكدا ىلا دنهلا ةموكح تقربأف . كرابم خيشلا رظن ةهجو اهل ديوي دنهلا يف

 ةرورض ىرت آل ايناطيرب نا ) لوقت ندنل اهتباجأت ندنل يف ةيئاطيربلا

 يف ملسلا ىلع ةظفاحللا اهفدهو يبرعلا جيلحلا يف بجي امم رثكا لخدتلا يف

 نومضم دنهلا ةموكح تغلبأف ( تب تيركألا رع ةاسلا قاع سيلو ةقطنملا كلت

 ًابهسم أريرقت هيلا ىموملا عفرف . جيلكللا يف يسايسلا اهدمتعم ىلا ةيقربلا هذه

 تيوكلا ىلع ةيناطيربلا ةيامحلا نالعال ةيئاوم ةصرفلا نا ) هيف ءاج امبو اهيلا
 1 )2 ةسيل امثعلا ةلودلا بناج نا كرايم 00 دالك أ نم 110

5 
٠. 
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 5-5 يق ةيناطي ربلا ةيدح راخلا ةرازو ىلا وي وفتلا كلذ كنطأ هم

 0 صض رغل ندنل

 0 “ زومت رهش طساوا ه١*814 لوالا عيبر رهش رخخاوأ ينو

 رثوكوا شالوقن ريسلا) لوبنطسا يب اه ريفس ةيناطيربلا ةموكدلا تراشتسا

 ربحيو كلذ نم اهرذحي اهباجأت . تيوكلا ىلع اهتيامح نالعا نأش

 ةينامثعلا ا ابعافارتغا لك هترافس ريباضا يف ةيوق تاكسمتسم دوح وب

 ةحلسالا ةراجنو قيقرلا ةراجت اياضق لالغتسا بوجو ىلا راشاو جيلخلا ىلع

 . تيوكلا ىلع ةيامحلا نالعا يف لحخدتلا نكمب قيرطلا كلذ نمو ةليسو
 ةيجراخلا ةرازو تباجا م1848 لوا نوناك 7١ ه1#5١1 ةنس ينو

 «( ىربزلاس هروللا نا اهل ل اوقت يرس باتكب دنهملا ةموكح ةيناطي ربلأ

 دق طورش 0 ل ا ىلع

 تاما لالا كلت كلش لثم دوحو دللعو ةينامثعلا ةلودلا دكنملا 0

 هس أ 58 ب



 ةاودلا رظن ةهجو فاعضال ةيسامولبدلا لئاسولاب هعسو ين ام لكوه لذبيس
 .( ةينامثعلا

 ديدخلا طخللا زايتما ءاطعا نأشب تاضوافملا باب ةينامثعلا ةلودلا تحتف املو

 سورلا راجن دحا مدقت يبرعلا جيلحلا ىلا ( سلبارط ) ضيبالا رحبلا نم
 زايتمالا كلذ ىلع لوصحلال ةينامثعلا ةلودلا ةضوافمل ( تسنياك تنوك) وعدملا
 يف ءانيم ىلع لوصحلل ًاثيدح ًايعس .ىعست لذئموي ةيسورلا ةموكحلا تناكو

 . يرجحلا محفلا نزحل يبرعلا جيلحخلا لحاوس

 جيلحلا يف اهبلاكت ةيسورلا ةموكحلا بشنت نا ةيناطيربلا ةموكحلا تيشخف
 اههدخو لقموي "تناك تيوكلا نال تيوكلا ”قيرط نسغ كلذ: نوكيو
 يأب اهعم اهطابترا مدعل ةيناطيربلا ةموكحلا اهاشمت ىلا فعضلا ةطقن لكشت

 اهحاصم ةمالسل ةيسورلا عماطملا ماما ًازجاح عضت نا تأرف ةيمسر ةيقافتا

 ةموكحلا نيدو ةيناطيربلا دنهلا ةموكح نيد تارباخملا تفنوتساف .رطخلا نم
 رظنلا ةداعاو كرابم خيشلا هضرع ام سرد ةرورض لوح ندنل يف ةيزكرملا

 . تيوكلا ةيضق يف
  هروللا زعوأف تيوكلا ىلع ةيامحلا نالعا ىلع ةيناطيربلا ةموكحلا تقفاوف

 يناطيربلا يسايسلا دمتعملاىلا دنملا يب ايناطيرب كلم بئان ( ©سعجم» نزرك)

 عضوو كرابمخيشلا ةعجارمل 88. 2. 8 ديم ملوكلام لينول وكت نانتفيللا) جيلحلا يف

 تنودو )١18644( ماع ةدهاعم .,عضو ىلع اوقفتاف ةيرس ةدهاعم صوصن
 تلسراو ديم لينولوك تنانتفللاو كرابم خ خبشلا نم لك اهيلع عقوو خسن ثالئب

 ةموكحلا نأب كرابم خيشلا ديم لينولوكلا دعواو اهماربال نزرك دروللا ىلا
 ةدهاعملا كلت ةداعا دعب ةيبور فلا رشع ةسمحخ هردق ًاغلبم هل عفدتس ةيناطيربلا
 بدلا باتكلا هيلا بتكو

 اة ريعقلا ةنبزلا ةلوالا قارا, اسوق وتاب قيما نلزك لو
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 مثحالا باحصألا ةدمعو بقانملاو اياجسلا ديمح بانج ىلا سراف جيلخ يف

 . هاقب ماد تيوكلا مكاح حابص نب كرابم خيشلا مخفالا

 ةبسنلاب مكيانج فرعن فيرشلا مكرطاخ زيزع نع لاسلاو مالسلا دعب

 حابص نب كرابم خيشلا بانج نيب اميف ةداعسلاو نميلاب ةدقعنملا ةلواقملا ىلا

 ةيرصيملا ةيهبلا ةلودلا فرطنم نحنو كفالخاو كتئروو كسفن لبق نم

 ىلاو مكيلا ةبسنلاب ىمظعلا ةيناطيربلا ةكلملا ةلالج ةلود بناج نم ٠ ةنييجحلا

 ةقادصلاو ةقدلاب مكفالخاو مكتلروو مكبانج ماد ام مكفالخاو مكتئرو

 دنملا ىلا لسريس تارارقلا خسن ثالث . ةروكذملا ةدهاعملا طورش نوعارت

 ناتسلدك فآ نزرك درول مخفملا هاحلا يلاع بانج فرطنم قيدصتلا لجال

 . ناتسدنملا لاربج رنروك ةيرصيقلا ةكلملا ةلالج يار سياد

 ريصي ذئنيجو مكبانج ىلا لسرت ةقدصم ةدحاو ةخسن اهعوجر يو

 ةلودلا ةنازخخ نم كيلا ةكس ةيبور فلا رشع ةسمخ لاسرال انم مادقالا

 ًاظوفحم ًاقلطم نوكي نأ وه رارقلا اذه لامعا يف طولا و. نه وبا قف

 . ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا نم ةيلوبق ريغب رهتشي الو رتستلاب

 الطلاب مممدو 17

 ( 1١859 يروونج ؟1 قباطم ه ١1١ ةنس كرابملا ناضمر ٠ يق ا ررح

 عيقوتلا
 ديم . يج . ما لئركلا

 يس رافلا جيلحلا 2 يبسايسلا دمتعم لا

 عفدو نزرك دروللا معيقوتب ةليذمو ةمربم ةيقافتالا كلت تديعا ذئدعبو

 لوعفملا ةيراس تحبصاو كرابه خيشلا ىلا ةيبور فلا رشع ةسمحلا غلبم

 هكا ىلا ل انوش تاو

 ب ١57



 ١ملثكلخ4 ةرفاعم

 1844 يرونج 5 يف تيوكلا مكاح عم ةدهاعملا

 لوبقلاو دهعلا ققحن دق هنا ربتعملا ةيناقحلا كلصلا اذه ريرحن نم دوصقللا

 ةيناطيربلا ةكلملا ةلالج زويلاب راك فاتس نيدنا ديم ناج مكلم لنرك نيب

 كرابم خيشلا بانجو فرط يف ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا بناج نم ىمظعلا

 حابص نب كرابم خيشلا بانج نأب ؛ لا

 دبألا ىلإ هفالخاو هتثروو هسفن ديقيو دهعلا يطعي هرايتخاو هئاضرب روك ذملا

 داك وكلا نى وكس 'رأ ةلوف تفاح عب ماا مئاق وأ اليكو لبقي ال نأب

 سيلكنألا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا ةصخر ريغب هدودح- نم ىرخأ ةعطق يف

 يطعي الو رخآ عونب لقني الو نهري الو رجوي الو عيبي الو ضوفي الو
 رخآآلا لودلا نم دحا ةيعر وا ةلود ىلا هيضارأ نم ةعطق نوكسلل

 لجأل ىمظعلا ةيناطيربلا ةكلملا ةلالج ةلودلا نم الوا ةزاجالا لصحي نا ريغب

 خيشلا يضارأ يف ةعطق لك ىلع لمتشت ًاضيأ ةلواقملا هذهو ةدارالا هذه
 لجاألو ريغلا لودلا نم دحاو لك اياعر فرصت يف ؛ الاح نوكت ىلا روكذملا

 ديم ناج م 1 ةريتعملا ةيناقحللا ةلواقملا هذه ليمكتل ةداهشلا
 50 ىمظعلا ةيناطيربلا ةكلم ةلالج ز ويلاب راك فاتس نيدنا

 تي ا ع



 ودلا يسن أجب+ نم أمهنم لواللا كرراف خيشلا تبائحو

ْ 
 1 56 5 .٠ 2و

 اج نم امهنم يانلاو

 . 1 | 3 ١

 املا تاضمر

 رهش نم رشاعلا مويلا اذه يف مهكيحصض اعص و هوهشلا

 .1844 ةلس يرونج 5م قباطم ١5

 < م عيف وت

 حابصلا كل رابم

 عيف وت
 نكساك توكلاك رفص يبنلادبع نب مرحر دم

 كللملا ثا ةداعص لب نم هيلع قدوص

 ١454 يرو ربك نم

 2+ للمث
 دي

 ا 5 :

 أ

 1 ا 1 8 :.- 1 ا 1

 ودنا اياعر دحأ ومع يذلا كرايم خيش ا عم ا كلت
 0 5 ا

 ا . ةتموكح ةدايسل أب

00 
 دروللا هناجأف

 0-0 0 ل١ نأ) هيف

 ىفتك ئ وخلا كلذ

 اهنذتلا 5 ءزيعت 3

 سيلكنألا ةيرصيتلا ةيهبلا ةل
| 7 

 ةدس كلرامل ١

 خو
 ديم لينول وكل

 يسرافلا جيلا يف يسايسلا مهقمل

 عيف وت
 روه ماهكيو نئباكلا

 عيق وت

او ةملق ي دنهلا يف ماعلا مك الأو كل
 رشم سندامسلا يف ماي

 ه6
 ٍِع

 م

 ماهغنك ينج ويلبد
 دنهلا ةموكح ربت لكس

 ةيجراغشلا نووشل

 ( نودسنالإ د
1 : 1 8 ِ 

 )ع ١8.6 ماع ل ع حي راتب 7 1 ١ 3

 وي ُُ هيما يي ممل اي قليب وعلا ْ 0ك 0 ومصمم , إمع بعق 2 5 5 أ أ

 1 1 5 ؟ سا عبو 01 5 ل
 ديل يضايق اهم مع م ُ 5 9 ردا ةموكجلا ل أ

 لوقي م ولأ 14١ 3 باتكي واسال

 8 ها 21
 د مك اهلا عض ولاب

 00 مص 594



 ةيناملالا ةموكحلا ةضوافم

 كرابم خبشلا

 طوطحلا دم زايتما ىلع اولصحو ةينامثعلا ةلودلا ي ناملالا ذوفن عسوت ال

 تذعخأف ًاكابترا ةيناطيربلا ةموكحلا رمألا اذه داز يبرعلا جيلخلا ىلا ديدحلا

 حمسي ال نأ كرابم خيشلا ىلا ”الوا تبلطف ةقئاف ةقدب رومالا يرام بقارت

 اممو كلذب امل دهعتي ًاباتك اهيلا بتكف ةحلسالا ةراجتل ًاردصم تيوكلا لعجم

 - : هدف ءاج

 اهنم اهريدصت وأ تيوكلا لخاد ةحلسالا داريتسا عنم ىلع قفاوا)

 .رمالا همبي نم لك ىلا ًاروشنمو ًانايب تردصأ كلذ ذيفنتلو أتاب اعنم
 (م ٠+*١٠ سيام ؟؟ قفاوملا ه1" 16 مرحم 54 خيراتب بتك .٠

 عم اهقافتا ةيئاطيربلا ةموكحلا نالعا اهغلب نا دعب ةيناملالا ةموكحلا اما

 ال اهمنأب ) اهرعشت ًاباتك اهيلا تبتك اهتاسكاعم نم هب موقت امو كرابم خيشلا
 ةيناطيربلا ةيامحلا ناو تيوكلا ىلع ةيلامثعلا ةدايسلا ريغب فرعت

 ةظفاحملا تلفت يلاو م 16108 ماع يف ةدّقعنملا نيلرب ةدهاعمل قرخ الا يمه ام

 ةينامثعلا ةيروطا ريمألا ءأرزوسأ نع

 تيوكلا خيش ظفننالا تلمع ام لمعت مل اهناب ) ةيناطيربلا ةموكدملا اهتباجأف
 رمد

0 

 مه ١18 خيراتب ندنل يف يناملالا ريفسلا ( خين م) تنوكلا اهل حرصف
 ناطلسلا ىدل تطسوت نا ال قبس ةيناملالا ةموكحلا نأب) م 14.0٠ لوليا

 ةدع تفرتعا اهنا امك تيوكلا خيش عاضبخال ةوقلا لامعتسا مدعب يئامثعلا

 (ةينامثعلا ةيروطاربماألا نم أزجتي ال ءزجج تيوكلا نا تارم

 اع



 خينربم تنوكلا ةرايز

 تيوكلا ىلا

 يلرعلا جيلحلا ىلع احل ةدعاق ةماقاب ةبغرلا ةديدش ةيناملالا ةهركللا تناك

مه 1118 ماع يف كلذ ىلع ءانبو ةمظاك سأر يف ةدعاقلا كلت نوكت نا كارو
 

 خيل رتم تثنوكلا ل تاقما يف ةيناملالا ةموكحلا نفح ماق م4 ماع رخآ

 ضيعت صقل هل رع ةرافسلا :ءاضعأ ضعي . مم يركسلا قحللا فيم قو

 املو قارعلا يف ةئيحلا كلت تارمف اهلمع يونملا ديدحلا قرطلا قطانم

 كرابم خيشلا ىلا ايدو ًاباتك ( خينرتم ) تثنؤكلا" لسا: :ةتنوكلا تاق

 مهرايزب ًايحرم كرابم خيشلا هباجأف تيوكلا ةرايز مهتبغرب  هملعي

 . مهتفايض نسحأو صاخلا هرصق يف مهزنا تيوكلا اولصو املف

 ةنسحلا هتموكح اياون هل حرشو ًارس كرابم خيشلاب تنوكلا عمتجا مث

 نومزاع مهماو جيلخلاب ديدحلا طاللا لاصتا ةيمها هل حضواو تيوكلا وحن

 اذه نا كش الو طحلا كلذ ىلا ةيئاهنلا ةطقنلا ةمظاك نوكت »نأ لع

 ركل قار اهتديت عئاوبإو عاق قلي لدور كد ركلا ليغ "قا يوم عوزرملا

 نمثلاب راطملل ةط ءاشنال ةمظاك ضارا نم ريبك رادقم ءارشل ةدعتسم ةيناملالا

 نم اهيربا اين“ نيرتقع. نايعمالا احلفيا ”ةدهيشم ناو هطرقم . نقلا
 ةطحملا كلتب طيحت يلا يضارالا كلت

 حامسلا هعسو مدعب ًاجتحم ضورعلا كلت عيمج كرابم خيشلا ىبأف

 ةلودلا ناو تيوكلا يف ينامثعلا ذوفنلا عسوت هانعم رمأ اذه نال كلذ لثمب

 رما كانه نا ) هل لاق مث هتمارك نم طحلاو هذوفن ضيوقتل تعس دق ةناململا

 الو اذه نوديري ال مهعيمج نييتيوكلا نا وهو كلذ لك نم مها رخآ

 ظ . ( مهماغرا يبعاطتسا يف سيلو هب نوضربي

 هتاضورعم لوبقل هيلع ريثأتلا وأ هعانقا ( خينربم ) تنوكلا لواح ًاثبعو

 بأ"!



 اجعزيم وهو تيوكلا هتيشاحو تنوكلا كرنو لشفلاب عامتجالا كلذ ىهتناف
 . اسسض اع

 (رهشوب) ي يناطيريلا يسايسلا دمتعملا رابخاب كرابم خيشلا ردابف
 آلا تاضو رعملا كللت ضفري مل هناو ثيدحلا نم تنوكلا نيبو هنيب راد ام

 دمتعملا هركشف ةيناطيربلا ةموكحلا نيبو هنيب ةدوقعملا ةدهاعملا صنب ًاديقت

 ْ كلذ

 ةيسورلا ةموكحلا ةضوافم

 راب حفل
 مك#لا لقت ةيسور ةجراب تيوكلا ىلا تمدق ما!١40 ه 6 ماع يف

 خيشلا ناكو حابصلا كرابم خيشلا لباقيل ( رهشوب )' يف يسورلا يسايسلا
 نيمالا ةلئاقل كععتن :نيفوكلا نم ,شيعح س أر ىلع ةرهجلا يف ذئموي كرايم

 هب عاقيالل تيوكلا دودح لع هتاوش ًاطبارم نات : يذلا ديشرلا زيرعلادبع
 «بنامسعلا ل ودل ل : 2 1 تا هيل َ

000 
 س4 + 1

 ةافتأ 3 4 2 3 / أ
 هعم قافتأ دقعل ةيسورلا ةموكشلا دادعتساب اهالخ هضواف 5 ةليل كلاذه
 رذتعاف .. ةيناطي ربلا ةمركدلا نيبو هليب دومعمل ىلا قافتالا نم ةمئ الم ِك 17 2

 كوس إو ل ةمركىسأ مع ةيكاشنا ءكيصقتا يه هنكمن مدعي اجت ُُث رابم خيشلا
 م

 ام”رطيس طسب يف ابندعاسو تاريا يف ةيكيجلبلا ةموكمللا ترزآ دق اال

 . ةرمحملا صخم اميف رك الا ىللعو ةيناريالا كرايكلا ىلع

 ةرمحملا يف نويكيجلبلا هب ماق ام نا ) ”الئاق يسورلا يمايسلا ميقللا هب اعسأف

 ( رهشوبو سابعردنبك ناري! ندم ةيقب يف هب نوموقي امع فلتمحي ال رمأ
 مل امال ناريا ندم نم اهاوس هبشت ال ةرمحملا نا) كرابم خيشلا هل لاقف
 اهيلع ىلوتسا دقو ةيئامثعلا كلامملا نم تناك لب ةيناريا قبس اميف نكت
 وادرملا رباج جاحلا نب لعزتخ خيشلا وه نآلا بعك يب ريمأ ناو بعكونب

 مع 1 آس 0 7



 ةلود ةيا مم ًاقافتا يرحي نا نكمب الو هوعسا هنا وا ميسحلا هقيدص هناو

 نونا وب عللت ” امنه كارو ا كلذ يف هعم كرتشي مل ام تناك

 ينو رلا يعايملا ميقملا هدعوف ( رمسآلا لمشي 16 ههنا عارم يرعلالو

 قافتالا رمأ يف 1 كرابم خيشلا هدعوف  كيجلبلا نأش يف رظنلا ةداعاب

 : ا امادقا جسئاتن ري نأ دعب

 تيزكلا ىلا هقتمدقا كرانم خيشلا يسورلا يمايسل | ميقملا ةرايز رثأ ىلعو

 ةرهجللا ىلا بهذف جيلخلا يف قليوب يسايسلا ميقملا لقت ةيئاطيرب جراوب ةثالث

 ةيناطيربلا ةموكحللا نا اهيف دازو ةدهاعملا هعم ددجو كرام خيشلا ةاقالمل

 ةيبنجا ةلود ةيا لبق نم اهيلع ممي دق دعن لك نم اهظفحو تيوكلا لالقتسا

 اهودعن ًاودعو ةيناطيرب قيدصل ًاقيدص نوئكي نا كرابم خيشلا ىلع بحي امك

 ا ا ا ل ل
 1 ع ه

 6 +4 1 0 ْ م
8 2 

 م - -و خيشلا ىلإ تبثي نإ هيلع بجاولا نم يناطي ربلا يسايسلا مقل ىار م

 ع 0 2 عءااص | 1 8 . : 5 َ

 ودعلا مدو تيوكلا هدام ةعع مهم كش أعم د 5-0 , سمت ع5 "اذ ام عا كاس
 . هيمو ٠ دك وبل ب 9 مما

 ١
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 يطع 20 م نأ اسي هن 3 مت كيس 0 رتطل أ كس 2 كم يأ المخأ نك لا دطتلا تا ياعهتمساأ

 ا م | 0. | 5 71 2 1 3 عن : ب 7 1 مع «هب6 1 . يا و .٠

 سر نأب ةينامثعلا ةلودلا نم اديك أ ادهعت تدزا ةيئاطب ربلا ةموكحلا تاي )

 قو 3 انتم 0 3 "لأ لك مع , ميشخ ذ ل ل 4 د تب هلل .ل| ةموكدلسا لحن ذ 3 ا ْ أ ىلا وق
 2 الأ لك رس ص هس وحلا ىلا ةينرج» ةوق

 غ0 ُ 1 هرم 61 /؟ عمو ه1 2 ّ 1 هع َ . يم 6
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 هع 9#

 1 : 2 3 2 2+ 1 | ه # . 1 000
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 ره دكا يكل 1 ١ خل ص عا 0

 لق رخ كيذلا يأ تن رابع خيشلا نع قحلم
 نبأ م“ 0 بع
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 و 5353 نع ع ْ م نوير“ ايهم 00 ُ ١
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 , هدنع دكومو هلاجا فارغليت بجومب سراف جيلخ بكارم سيئر ناطبقلا
 رهشوب يف نآلا بترت يذلا ١ فوقسملا لصنق انفرط ىلا ينا ايفا

 . ةليل اندنع تابو روكذملا لصنقلا ةرهجلل اندنع ىتاو ريبك بكره يف
 نيذام مهمومعو مهئاملع ناريا نأ ) لاقو صوصخللا اذه نع ثحبلا راصو
 ةظفاحم رفن فلا هنوطعي اولبق فوقسملا ةلود ناو كيجلبلا لوبق مدعب هاشلا
 ريثك كيجلبلاو نيعناق مه الو مهنوعنقي دعبو اولبق ام مجعلاو هاشلا ىلع
 . ( نيلباق مه ام ناريالا مومع نكل هاشلا ىلا حلاصم اوس

 دحاو لجر نحن ) هل تلقو كايو انح انفرط نم هعم أضيا ثحبلا راصو
 الو هعبتا انا ملعب يضمب وه اذاو ينعبتي لعزخ ىوخا ملعب ىفما انا اذا
 نوحريو نوحي ؟ عبر لهو ليدبتو ريغت ىوست يلا ةلود عم ةفادص ىوسن
 سب وهالو ةبيط مهتريس نيرحبلاب مهانفش ليدبتو ريغت لوسي نيدعاق ام انيلع
 كلذ اندنع تباث انح ىبح مكنم مهبيترت لصا ةكيجلب نا مهدنع تباث ناريالا
 . ( لاوحا اذكه ىلع مكعم ةقادص انل ريصت ام نحت و

 نم هذه ةرمحملا ريغ هذهز) انلق سابع ردنبو رهشوبا نع ىكحو
 بعج اهوذخخو كرلل يه ناريالل يه ام ةرمحملاو '" اهيلع ىراج ميدق
 ه وادرم نبا مهخيش فلا نيسمخو ةئام ىلع يوتحم 4 فئاوط برع بعجو
 < هتئحلا بابسالاو ميدق نم لب مويلا نم وه ام دحاو تيب وادرم نباو نحتو
 ةكيجلب بيتارتلا هذبب ريغتلاو ليدبتلا لبقي ام الاو 7 مهعم ةقادص اوس نآلا
 .اهريغو

 )١( سورلا .

 )١( نييناطيربلا دوصقملا .
 . يناريالا مكملا يا (©)
 . ةيبرع لئابق (4)
 . وادرم نب رباج جاحلا نب لعزخ خيشلا 40
 . لعزخ خيشلا ىلإ دوعي ريمضلا (5)
 , ةيناريالا ةلودلا ىلا دوعي ريمضلا (0)

 ا!"



 ناك فوشن ةنشاك اندع انح لع زخ يرخاو انا انتقاذص نوديرت اذاوو

 ( مكفداصن نحن تق ولا كلذ ةكيجلب فرط حاملا راص

 « كيجلبلا نكمت مدعب دعاسن انح) لاقو فطلت ريثك اذه يمالك نمو

 لموم ينم حارو « مكنم اذه ١ اندلع تراث ان نودعاست وه ام» انا تلق

 .ةقادصلا بحبو

 هعفانم حوري ول كيخا دنع تياث يخا اب ةزمح الم مكمداخ نع مو

 , كدوعس يلعيو كرمع لوطي انبر انل
 ىلع نوريغي وناك رئاشعلاو اذه هئيحم نم للخ هباصوا افكا * روثعملا

 : ه.فارطأ

 . انوفرعت مكوجرن هنم غابا مكغلب دب ال " يقشلاو ةرصبلا يلاها رابخا

 ةرهجلاب اندنع نآلا لكلا ةدعاسملاب زيتبثم لب نيرصقم مه ام اندنع 4 نيذلا

 ةعبرا اندنع لزنو تاثبشت اولمعو اندنع مه ريبك موي لكو روانم ةثالث

 . شاشر عفادم

 نولسي هللا نا اندنعدتا هالو اقرأ ةرهيجلا انا ريشا" يعارو

 نيرومأم 4 انحو م كانم مهنيلباقم 7 ةلودلا نأ » * نولوقي ةكرح

 ماهدخا) و ةرصبلا» يدش لوا نع اع رس اقاوتتكرلا مدع بوجوب

 هه حج هوس

 )١:( تاريأ يف كيجلبلا نرؤش .
: 

 ديش رثلأ نيزملا هاي ريعالا 4 دوصقم ا ول

1 
  6مربقأل 2 : :.هقملا

 )( ةيناشعلا ةلودلا يا ,
 م يم

 لوبمطسأ نم م .

 . دي ركلا دنع مارب ةيفاؤفلا لعق ظنا ناعي)

 تبد 58 م كح



 كرابم خيشلا ىلا لعزخخ خيشلا نم قحلم

 ١٠14 خيراتب

 كاقب هللا مادا يخاو

 هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلا دعب
 كبانج ام عيمجو اهيناعم ىلع تعلطا باتكلا فوج يب يلا ١ ةلصوبلا

 ؟ ريبكلا عم كتا رك ذم صوصخلا ىلع ةياهنلا ىلا ةيادبلا نم مولعم راص ركاذ

 ىجحن هنم ا" ربكا يذلا دواو انتهجاوم نم نونمم راصو كدنع اجا يذلا

 ْ . عيمجلا عامتجا عزلي ةجيتنلا مم ةاقالملا ةنمخو ءاج 1ذاو

 مزلي يمخا مث . بحت امنيا كاعم رضاح اناكلرظن ىلا عجار ءيش اذه

 مهحاصم يف رضت تئيوكلاو ةرمحملا يبعي نيفرطله قارتفا ناب 4 هغيلبت

 هفرعت تنا يذلا نيبو

 عيمجلاو ةْزاعلا مدع تنيبو © هتفوحنو ىوشأ هتضو اندنمع يذلا انأ

 يل لاق . قرفي نكمم ريغ مهجازنماو نيلحمله لاصتاو انل نينونمم
 نم نكمي اذا ناب " مكريبك فرعت نسحالا ) تلق . ( ةلأسملا بتكا)

 هذه نم ديزا ةركاذملا يوسنو عجريو ال ةليل يجب تيوكلا ىلا هحاور دعب
 ( هللا ءاشنا نونمم ) لاق . ةقرفتلا نوكت ال ىبح

 )١( قحلملا .
 . جيلنا ي يناطيرعلا يمايسلا مقملا (؟)
 . للا يف ايلا يساسق مقل لا دوع زيسفلا () .. دنهلاب كلملا بئان هب دوصقملا (0)
 . ةرصبلا يف يناطيربلا لصنقلا كلذب درصقملا تددهو لرقلاب هيلع تضلغا يا (ه)
 . يرعلا جيلشلا يف يناطيربلا يصايسلا دمتعملا هب درصقملا (6)
 . ةرمحملا ىلا يآ (9)

 ل 6*7



 هيف لخدت ام ف لويخدلا بصحأ نكلو ليسا ةزاعل ينام أنأ ةلسسو

 م كاع دكستر نانا | يفشل

1 : 1 

 يع 53 أ يح مك »ب

 ايناطيرب كلم :بئاث ): نزرك ةروللا رزق م 14: م1893 ماع يف
 يف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا غلباف يب رعلا جيلخلل ةحايس يف مايقلا دنحلا يف
 لوزتلا ترك دروللا ةرايز جاهلم نم لع نأب هر مام خيشلا ياذا

 0 ةيناطي ربلا ةموكحلا اب اياون هيلا حرشيل 00

 ندملا ن تا تيرا نا قارا للك رول روك اناا كرام خيشلا دارأف

 د مخف لافتحاب مايقلل دعتساف ةثيدحلا ةيناملاب اهل ةلص ال ىلا ةيودبلا

2 

 دعاو رع لوحلا لئاصا نم ًاسأر ةثامسموخ رضتحأف ةيسايسلا نتا

 ريعب ةئامسمخ ًاضيا رضحأ امك ةنيزلا نسحأب امناسرف نيزو ددعلا لمجا

 ءايزالا نيج اهتناكيع يبو ينفدلا و. نولاا اماقفوب :لرألا :ىناق
 و 0 اة . 1 هما

 مهمسقو صاخلا هس رحع لاجعءر 0 ا

 ىلا انارح مهلعج و ايهاز ها اسامل مهلع ل5 سبلاو ماسقأ سيم ل

 1 دعا لع زل وا اشار. حلا سا ا
 اهللجو زارط 5-0 يم 0ع ع تكانشتأ م  ميصمعا و 5 روض ذملا دروللا

 اه صصحخت فى]تهدملا بعل اب ةهارارصم ع فاشلاب 2 مصل 6 رب 1 0 0ث ١ :١ ١ هم ا أ 1 َ

 5 21 000 ا ب ا 0 9 مخ 1 هن 1 تف 07 1

 خيشلا افقؤوأ تيراوجلا ع امين 4 2 نكح 0 هلل لح نإ هاكر 3 لص # ا 2
 - دصأ علا ُ 8-5 ديم
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 . 5 ا / 0 2 1! 1| ل 11 ا .
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 ليحللا تناكو ىلعالا ىلا مهقدانب نيعفار حامرلا نيلقتعم فويسلا نيدلقتم
 برقي بكوملا داك امو بكوملا فلخ سو مامأ نم يرجن لبالاد
 نيلهالا تاوصا تعفتراو قدانبلا زيزا ىود ىتح تبوكلا ةنيدم نم
 . فيضلا ةيحتب فاتملا العو ءاسنلا ةدرغزو ( تاسوملا ) ةيسامحلا زيجارالاب

 نكي مل هنال ) رورسلا ةياغ يبرعلا لافتحالا اذه نم نزرك دروللا ريساف
 هدعوو تيوكلا ىلا رهاب لبقتسم, كرابم خيشلا رشبو ( قوذلا ةمالس نم ولحب
 ىعستسو ةقدلا نيعب تيوكلا ةيضقل رظنتس كش ال ةيناطيربلا ةموكحلا نأب
 . جيلخلا يف ةيبرعلا تارامالا نيب اهاوتسم عفرلو اهنأش ءالعال

 تيوكلا يف يناطيرب يسايس دمتعم لوا
 ليئلوكلا ) ةيدنهلا ةيناطيربلا ةموكحلا تنيع ةرايزلا كلت رثأ ىلعو

 ةينامثعلا ةلودلا تجتحا دقو تيوكلا يف اهل ًايسايس اليكو لوا ( سكان
 نكلو اهمدايسب سمي تيوكلا يف يسايسلا ليكولا نيعت نا تعداو كلذ ىلع
 . ًارثأ هل لعجت ملو جاجتحالا كلذ تلمها ةيناطي ربلا ةموكحلا

 ديربلا لوح تاضروافملا

 ديرب ةرئاد حتفل كرابم خيشلا ىلإ اهتبعر ةيناطيربلا ةموكحلا تدبا من
 . ينأب امبسح ًاريرحت كلذ ىلع قفاوف ةراجتلا رمأ ليهستل تيوكلا يف

 ةنبراجتلا ةعفتلاو ىببغر بسح تقفاو دف ةيناطيربلا ةموكحلا ناو
 دهعتلا اذه بتكا هيلعو انه اه ىرخأ ةموكح لبق نم ديرب ةرئاد يأ سيسأتب حامسلا مدع ىلع قفاوا يتيحان نم ينا . تيوكلا يف ديرب ةرئاد سيسأت
 . يدعب نم يئافلخ نعو يسفن نع ةبابلاب

 م1964 طابش 8 قفاوملا ه١7١ ماع ةجحلا يذ ١ يف تيوك

 (« حابصلا كرابم
 مخ

 خخ



 ةيناطيربلا ةدهاعملا ديدجي

 ريزو ( ةوهو0ه86ع) نودنس دروألا ىلدا / او #4 ه 5١”"١ ماع ٍِق

 ين رعلا جيلحلا يف يناطيربلا عضولا ديدحم هنم فدهع حيرصتب ةيناطيرب ةيجراخ

 يسرافلا جيلحلا ةيامح نم يساسالا انتسايس ضرغ نا » : هحي رصت يف لاق امثو

 وأ ةيرحب ةدعاق ةيا سيسأت ربتعي نأ بجيف ةيئاطيربلا ةراجتلا ةيامح وه
 ًاريطخ ًاديده لودلا نم ةلود ةيأ لبق نم يسرافلا جيلخلا يف زكرم يأ

 . ( ةليسو لكب همواقتسو انحلاصمل

 اذه نا يلرعلا جيلحلا يو دنحلا يف نولغتشملا نويناطيربلا ةساسلا ربتعاف

 هيف رئانملا ءانبو جيلخلا ةسارحل نوعسي اوذخأف عقاولا رمالل قباطم حيرصتلا

 نا مهرابتعال ةيفارغلتلا كالسالا ريمعتو تاماوعلا تيبثتو ةرانتسالل

 ناو دنحلا ىلع ةظفاحملل ةبسنلاب يرورض رمأ دئموي جيلخلا ىلع ةظفاحملا

 مالسلا ددبم وا ةيناطيربلا حلاصملا ددب- هلحاوس يف ةيداعم ةوق ةيا دوجو

 : يلاعلا

 اهمايقافتا تددجف جيلحلا يف برعلا ءارمأ عم امماقالع ددجت تذحأ م

 مدعو يلخادلا تيوكلا لالقتسابو هتيامحب تفرتعاو كرابم خيشلا عم
 روكذلا يف تيوكلا مكح رصحب تدهعت امك همكح ةرادا نووش يف اهلخدت

 ماع ةجحلا يذ ١١ خيراتب كلذو حابصلا لأ نم مهاوس نود هلسن نم

 ماود#»" هاما

 تارامالا ةيقبب ةوسا ةيناطيربلا ةيامحلا تن ”العف تيوكلا تلخد اذببو

 ناتلودلا اهب موقت تناك يلا يعاسملا ةفاك تطبحاو ةلئامملا ىرخألا ةيبرعلا

 ينرعلا جيلخلا لحاوس يف ةرغث ىلع لوصحلل « ةيناملال او « ةيسورلا
 .ةيناطيربلا حلاصملا اهنم اومحا زيإ

 ترحدناو ةينابايلا ةموكحلا نيدو ةيسورلا ةموكحلا نيد برحلا تنلعا املو

 سا ا



 ةيلخادلا تابارطضالا تماقو روهشملا اهراحدنا ةيسورلا ةموكملا اهيف

 ةيناطيربلا ةموكحلا ةهج ىلا حونجلل ذئنيح ةيسورلا ةموكحلا ترطضا اهيف
 مالقكنال ملاكم ماع ةيدو ةدهاعم اهعم تدّمعر ماو86١6 ه ١151 ماع
 يلرعلا جولحلا يف ةيناطي ربلا حلاصملل اهتمحازم تفعضو ايسور طغض ذئنيح لفخف

 ةمظاك نبأتب ةبلاطملا

 ةينامثعلا ةلودلا نا ةيسايسلا طاسوالا ُ رهتشا م١ ما ماع يف
 كرابم خيشلا ب رطضاف ةمظاك ىلا ديدحلا طحلا لاصيا عورشم ىلع ةرصم
 اذه نع ةيئاطيربلا ةموكحلا لفاغتت نا فاخو بارطضالا دشا رمألا اذه
 ريبسكش نئبكلا تيوكلا يف يسايسلا اهليكو ةطساوب اهيلا بتكف رمألا
 نإ اهل طورش ةثالث اهيلع حرتقا م١141 ه1794 لوالا عيبر خبرات
 اهنم ًادحاو راتخن

 يمسر كلص بجوممع اهب طرحت يلا يضارألاو ةمظاك هنم ا
 . ةرورضلا دنع هزاربا نه نكمتيل

 :لاقيا قلل ةقطخملا قللت نجوي نآيدعل ” ندات“ ت1
 ةلودلا اهيف امب ةلود لك يدعت نم ةمظاك ةيامحح بوجوب اكص هيطعت
 .ةينامثعلا

 تيوكلا دودح نيمأتب هيف هل تدهعت باتكب ةيناطيربلا ةموكحلا هتباجأف
 وه ماد ام تناك ةلود ةيأ ءادتعا نم اهتيامحب موقتس اهناو ةمظاك اهيف امب
 .امل هالو ىلع ًاظفاحم

 ظ

 جنفسالا جارختسا لوح ةض وافملا

 نتبكلا تيوكلا يف يسايسلا مهمل هيلا ههجو باتك بجوم كلرابم خيشلا ىلع ةيناطي ربلا ةموكحلا تحرتقا م 1411 زومت 74 ه1 ماع نابعش يف

 ل ا١غء د



 ةروشمب الا تيوكلا هايم نم جنفسالا جارختسا قح دحأل حنعرال نا ريبسكش

 : ينآلا باتكلا بجومب حارتقالا كلذ ىلع كرابم خبشلا قفاوف اهنم

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابم خيشلا نم و

 . تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا ليكولا ريبسكش 78. 85.7. نياكلا ىلا

 ماع زومن ه1 3794 ماع نابعش !؟ خروملا مكباتك ةدوم لكب تلوانت

 تاونس سمخ لبق انم بلط دق ناك بيرغ نع منيب هيف يذلاو م١

 مكب لصتا دقلو . هنيح يف هبلط انضفر دق انكو جنفسالا جارختسا زايتما

 رضحي نأ لمتحملا نم مايالا هذه يف نأب ركذي رهشوب يف ميقملا لبق نم نآلا .

 ىلا يدوتس ةدئافلا هذه ناو . كلذ نم عافتنالا نوبلطي صاخشا مكيدل

 ركشا ينا ميقملا يأر جارختسا لبق ةقفاوملا مدعب اننوحصنتو انبعشو انتراسخ

 يف مكتراشتسا نود ةدئاف نع شنفأ ال ينا مكترضح نوملعت امكو

 ةموكحلا يأرو مكيأر ذخأ نود كلذ ىلع قفاوا ال يلاو: هلاوحالا ميج

 هل يناركشت مدقاو ًاددجم ميقملل دكوا نأ وجرا مكباوج راظتنابو ةليلحلا

 . مكظفحي هللاو

 م١191 زومن 55 فداصملا ه94١ نابعش ' خيرات

 0 ظ

 « حابصلا كرابم

 فاارغلتلا ط وطخخ لوح تاضوافملا

 ىمرب ريسلا بلط م1417 زومت 1 *هم#س» ماع بجر 110 خيراتبو

 طخ دمي حامسلا كرايم خيشلا ىلا جيلحلا يف ىبسايسلا مييقملا نفك رت
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 كرابم خيشلا قفاوف ندمتلا ملاعلاب طبترتل تيوكلا ىلا قارعلا نم فارغلتلا
 : يالا باتكلا هيلا بتكو كلذ لع

 م1817 زومت 56 قفاوملا ه٠١ نابعش ١١ خيرات

 حابصلا كرابم خيشلا نم»
 مما اك 01.150.51١ سكوك ىس رب رسلا - لنرك تنتفللا ىلا

 . يمرافلا جيلخلا يف يبسايسلا

 مسا ١م#. بجر اء ةخرأوملا ةليلحخلا مكترباخم وانتا نأ يرضي
 فارغلت مضوب ةيروطاربمالا ةموكحلا ةبغر ىلا مثرشا هيف يذلا م1591 زوم
 معقوت امك محددجو رهشوب ىلا مكتدوع دنع هيف ءاجو . تيوكلا انتنيدم يق
 ردصم نوكيس قربلا دوجو ناو صوصخلا اذهب اهعم نواعتلا اندنع نم نوبلطتو . اهتبغرب انوربختل .ةيروطاربمألا ةموكحلا نم ةريخألا تاميلعتلا
 ةمربحملا مكتاذ ًايصخش تربخا يلاو انبعشو ةموكحلا ىلا ةلوهسو ةحار
 هذه يف يبقفاومو ينواعت لوح مكنهجاوع تفرشتو ظحلا يندعسا امدنع
 ةقفاو» اهنوأترت يلاو عالطالا ىلا يدوت يلا « اياضقلا نم اهريغو ةيضقلا
 بسحو ةيروطاربمألا ةموكحلا نم ةرداصلا رماوألا هذه بسح انيعش هيفرل
 ”الصفم ةيضقلا انل حرشيس انقيدص ريبسكش نئباكلا ناو ةرقوملا مكتبغر
 . مكرما بسح

 لوصحلا ىلع اندعاسيو ريخلا هيف الل مكدعاسيو حاجنلاب مكدوهج للكي نأ هللا لأسنو انتحار ىلا لووت يلا قيرطلا هل نيبن ًاضيأ نحن لمعلا أدبي امدنعو
 . العفو الوق مكيض ري ام لكل

 . انيلع مكراظنأ رمتست نأ لمأت
 . نيظوفحم اومودو يلكلا انما رثحا اولبقت نأ وجراو

 مخ

 ع حابصلا كرابم
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 لب هدهع يف عورشملا كلذ مي ملف كرابم خيشلا ةقفاوم نم مغرلابو

 . ينأيس امك كلذ دعب ام ىلإ رخأت

 طفنلا لوح“ تاضوافملا

 نا يبرعلا جيلحلا يف يبمايسلا اهليكو ىلا ةّيناطيربلا ةموكحلا تبلط

 ةطساوب تيوكلا يف طفنلا نع بيقنتلل حامسلاب كرابم خيشلا ضوافي

 . كلذب اهريغ ىرخا ةلود ةيال حامسلا مدعو نييئاصخالا

 بتك م 141 لوألا نيرشت 38 ه 1مم) ماع ةدعقلا يذ 75 ينو

 هتموكح رظن ةهجو هيلع ضرعي كرابم خيشلا ىلا ًاباتك سكوك يبم رب ريسلا

 ءارابم خيشلا هباجأف امتاحرتقم ىلع ةقفاوملا هنم بلطيو رمألا اذه لوح

 ُق مهتمهم ليهستو نيينفلا ءاربخلا ةدعاسمل هدادعتسا رهظاو ةقفاوملاب

 : يلالا باتكلا بجومي تيوكلا ضارأ

 تيوكلا مك احح حابصلا كرايم خيشلا نم »

 يسرب ريسلا 2ك. 0.1.8. 0.5:1. يسرافلا جيلخلا يف يسايسلا مهقملا ىلا

 سكوك

 ةيحتلا دعب

 1١#١ ةدعقلا ىذ ؟5 يف خرؤوملا ةدوم لكب رقوملا مكباتك تلوانت

 أل اذا اميف سما اننيب ترج يلا ةثداحملا ىلا ةراشالاب هيف منيب يذلاو

 ةيناطيربلا ةموكحلا رابخاب اوموقت نا هيف بوغرملا نم هنا ًاروذحم ىرن
 . رحبلا لاريما يلاعم مودق ىلع قفاون اننأب

 لراس اندلب لاريمالا قرع اع اذاو. ؟ديقم هتورت ام: لع قفاؤت :انئاو

 ب 149"



 ( ناقرب ) يف تيزلا لحم هتءاراو هتهدخ يف نوكيل يئانبا دحا ةبحصب
 حنمن نل انناف كانه نم تيرلا ىلع لوصحلا ناكم وانا ام اذاو اهنريغو
 ةيناطي ربلا ةهوكحلا هنيعت يذلا كلذ ادع رخآ يال ةيضقلا هذه نم زايتما يأ
 ,. مكظفحي هللأو انيلع مكراظنا ماود عا ا هاندحو م اذهو

 « حابصلا كرابم م 9“#١ ةدعقلا يذ 51 خبرات

 ندنل تاضوافم ُي تيوكلا

 ةلودلا نيب ندنل يف تاضوافم تراد ه1 م91 زون «؟4 ف

 ةطساوب ةيناطيربلا ةموكحلا نيبو ( اشاب يقح ميهاربا ) اهريفس ةطساوب ةينامثعلا
 تناك يبلإ تافالحللا لحل ( يارج راودا رئسملا ) اهتيجراخ ريزو
 ةطساوب ةيناملالا ةموكحلا تاضوافملا كلتب تكرشاو نيتلودلا نيب ةدئاس

 . ( يكسوونحل سنربلا ) ندنل يف اهريفس
 م #١ ماع ةيادب يف نيتلودلا لثمم نيب تاضاواقملا .ثللتا «تهننا دقو

 لصوي ال ناو دادغب ديدح طخ ءاهتنا ةطقن ةرصبلا نوكت نا ىلع م 4
 ناو كلذ ىلع ةيناطيربلا ةموكحلا قفاون نا ىلبت تيوكلا ىلا طحلا كلذ
 ةراداب ةلص هلام لك يف ةكرشلا ةرادا |سلجم يف ناوضع ايناطيربل نوكي
 . ةرصبلا داذغب ديدح طخ مسق ليغشتو

 ناطلسلا ةدايسب فا رتعالاب ةيناطيربلا ةموكحلا تدهعت قافتالا كلذ يو
 يمسر فظوم ةينامثعلا ةلودلل نوكي ناو تيوكلا ىلع سماحلا داشر دمحم
 ضرعتت ال نأ ىلع ( رصم ين يماسلا ينامثعلا ريسموقلاك ) تبوكلا يف اهلثم
 هارابم خيشلا نيب امب فرّتعت ناو ةيلخادلا تيوكلا نووشل ةينامثعلا ةلودلا
 تيوكلا درب نا كشواو تادهاعمو تايقافتا نم ةيناطيربلا ةموكحللا نيبو
 نا لبق تلاح ىلوالا ىمظعلا برجا نالعا نكلو ةيلامثعلا ةلودلا لثمم
 صوصن هاندا جردنو نيتموكحلا لبق نم ًايمسر ةيقافتالا كلت مرت

 سا غغادم



 تيوكلا صخت يلا (ندنل ةيقافتاب ) ةفورعملا ةيقافتالا كلت نم داوم ةثالث

 ْ ةعباسلاو ةسداسلاو ةسماخحلا داوملا نهو

 ةسماللا ةداملا

 لكشت يلا ضارالا لخاد يئاذلا لالقتسالا تيوكلا خيش سرامب »

 نوللاب طحللا اذه رشا دقو تيوكلا ةنيدم اهزكرم يلاو ةرئاد فصن

 . ةيقافتالا هذهب ةقفرملا ةطراخلا ىلع رمحالا

 ةروراقو - ةهوعو  اكليفو  ناكسمو  نايبوبو - ةيرو - رزج نا

 ْ 6« . ةقطنملا هذه نمض

 ةسداسلا ةداملا

 هذه يلت يبا ةداملا يق اهيلا راشملا دودحلا لخاد ةدوجوملا لئابقلا نانو

 امك مهروشع ينوتسي يذلاو تيوكلا خيش ةيعمب اهنوكب .فرتعم ةدامل
 ةفصب هيلا ملست يلا ةيرادالا حنملا مهقح يف رشابي امك يضاملا يف ناك

 يف رشابت ال ةينامثعلا ةيروطاربمالا ةموكحلا ناو اذه .ينامثع ماقممئاق

 عنمم امك . تيوكلا خيش ةياردو ملع نودي يرادا لمع يا ةقطنملا هذه

 هعون ناك امهم يركسع لمعب مايقلا وا كانه ةيركسع ةيماح ةماقا نع
 « . ةيناطيربلا ةلالحلا بحاص ةموكح عم كلذ ىلع قباس قافتا نود

 ظ ةعباسلا ةداملا

 : لب اي ل دق ةقباسلا ةداملا يف اهنع ثوحبمملا ملقألا دود ناو

 يلرغلا يلامشلا ريبزلا روخ بصم دنع لحاسلا نم أدبي دودحلا طخخ نا

 تالحملا هذه كرت ثيحب مانس لبجو ناوفصو رصق ما بونج يف ةرشابم رعو

 يبرغلا بونحلا وحن كلذ عبتيو نطابلا ىلا لصيو ةرصبلا ةيالو ىلا اهراباو
 ناف ةطقنلا هذه نمو تيوكلا ةهج ىلا كلذ كري ثيحب نطابلا رفح ىبح
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 فضلا رابآ ةتيوكلا ىلا اكراث يفرغلا برنحلا وحن هجتي روكذملا طخلا
 . ةفينم لبج برق رحبلا ىلا لصي ىبح انتاو ابرولا لابجو ةعركلا راباو

 « قافتالا اذه ةقحلملا ةطيرخلا لع رمحالا نوللاب رشا لق طحلا اذه

 ةحلسالا داريتساب حامسلا

 جيلدلا ىلع نم ف رطبا ا كن ناو ف اطيورلا ةموكذلااللاو نفقي اعانو]
 ىلع ءاليتسالا ريغ ةيبرعلا تارامالا عم اماقالع تمكحتساو يلرعلا
 زفقلا نم اهنكمت يلا ةصرفلا ةصبرتم اهقنعب لطت تلظ دقو ةرصبلا
 يلا تابارطضالاو لقالقلا ةراثال اهفنا سدت تناك ام ًاريثكو اهلا
 لاصفناب ةادانملل بيقتلا بلاط ديسلا ضوافتف قطانملا كلت يف ثدحمن
 حالسلاو لاملب هديوزتاو هتلعاسمل اهدادعتسا هل رهظتو هرقل
 نيبو هنيب ةقالعلا ءوست امدنع دوعسلا زيزعلادبع ريمألا ةحفاصمل اهدي دمت من
 هيناج ىلا مامضنالاب هينعو لعزخ خيشلل دوعولا لذبتو ةينامثعلا ةلودلا
 كلت لكي موقت تناكو .ءادعلا مه نلعاو نيينامثعلا عم نلئخا ام اذا
 نوكتل 0 ىلع طلستلا وهو هيلا يمرت يذلا فدهلا ةباصال راودألا
 ظ ام تلانو اهتيغب ىلع تلصح دق كلذب

 ةلودلا ةسكاعم ىلع هتعجش الاطف كرابم .خيشلا اما
 اهنيب دوقعملا قافتالا نأب هل تدكاو ةبالحلا دوعولاب هتنمو ةسيئامتعلا
 ناكو ينجأ ءادتعا يأ نم هتيامحو هكاصم نع عافدلا اهيلع م هنيبو
 هراذعا تاك ايناركو اهبيلاطم نم صلمتيل راذعالا لحتني كرابم خيشلا
 .هيدل ةيفاكلا ةحلسالا دوجو مدع ي رصحنت

 دمتعملا نيبو هنيب ةيمسر تارباعم راو هةفيلو 01 ماع يو
 ةحلسالاب هديوزت لوح ( سبكاك يسرب رسلا ) جيلحلا يف يف يناطيربلا يسايسلا
 قحلي عنصلا ةديدج ةيفقدنب فاللا ةتس بلجي ةبيناطي ربلا ةموكحلا هل تنذاف
 عدلا حلت ةقللق نزاع بلع هل تحسيس امك ةفلط ةنامجتر ا ةيقدتب لك
 ملو تبوكلا ىلا. ةحلسالا كلت تلصوف طقسم ءانيم يف كلذ ملتسي نأ ىلع
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 ديقعملا - سكوت رجنملا للا ب خيشلا بتكف تاقلطلا نم مسقالا اهنم رحخأتي

 ينلآلا باتكلا جيلحلا يف يناطيربلا يسايسلا

 تيروكلا مكاح حا حابصلا كرابم نمو

 لصنقو زويلاب سكان رجيملا بحملا لالجالاو ةكوشلا يوذ ةرضح ىلا

 : اهو ماد سراف جيلخ يف ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا لارتج

 كا و ل ل ل ٠

 |فتجاح لجال هانبلط يذلا قشغلا -صوصخنم ةيماسلا مكترضح ىفخي ال

 سكاك ىسرب .رس لئرك ةرضح ةطساوب رئاشعلاو يلاهالا اناياعر ةجاحو

 1 عب ةيلعت ليزك ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا نم ةصخرلا تلصحو ..

 خرؤملا انبوتكم يف صوصلللاه نم ةيلاعلا مكترضحل انضرع هتقوبو انف رطل

 ' ةلودلا نم يا اهب لصح ىلا انتجاح رادقم انيبو ١8٠ ةدعقلا اذ

 رشع ةدايزو ةقشف كل 94 نع ةقشف ٠ ٠ قفت لك عم قفت فاللآ ةتش ةيهبلا

 يناخ سيلو . ةقشف 2"'كل "4 عيمحلا حص ةميدقلا انتحلسا لجال ةقشف كل

 سرب رس لئرك ةرضح عم انترباخم ىلع نوعلطت دب الو كلذ مكترضح ىلع
 89 خرم هترظحلا انم 3 باتك رخآ صوصخللاه نع ةقباسلا 0

 ىراشم لجال ةكسم ىلا بلاغ نب فجن يجح انيوسحم اندمعو 8: لاوش

 كل 7*1 هخيرات دحل قشفلا نم اندرو يذلاف تاعفدلاب انفرطل ةليمحتو كلذ

 ٠١ انتجاح:نه.فابواىزومو :ةيئراس ىف لي ةقشقا كلا نويدكو ةليمفعو

 نالا ةقشف "اه مهلخاد قودنص ١8١ اهنم ةّمْشف فالآ ةسمخو كل

 انبوسحم نال فرصم اهيلع يرحي هيمويو ةلطعم ةكسم نزحمم يف ةحورطم

 ارعدب ةكسم يف ةيهبلا ةلودلا لصنق هعنم اهلمحي نا دارا ال فحن ىجح

 امأو ناقفتلا عبت وه يذلا ةقشف كل 75 هدنع انل ةديقم يتلا ةزاجالا نا

 )١( طقم .
 )0( ىراسير كلا ) 1١١٠٠١ ( .
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 دانسالا هيلع ضرع فجن يجح انبوسحمو هدنع ةديقم سيل كل ٠١ ةدايزلا
 ليمكت قودنص ١6١ ينعا نزخملاب حورطملا غلملاه نا هل لاقو هديب يذلا

 وعجار نكل حيحص كباوج سأب ال لاق ةصخرلا اهب لصح يذلا انتجاح
 كلذ ليمحم نع عونم تسل ذئنيح ةصخرلاب رمأ اذاو سكان رجيم ةرضح
 رزوم ةقشف مال/١٠6 نهلخاد ١6١ ةكسم نزذ يف نآلا انل دوجوم يذلاو

 نزخملا فرصم اهيلع يرحي ةيمويو اهلجال لطعتم فحن يجح انبوسحمو
 قيدانصلا ليمحت ةصخر يف نورمأت نا مكتقفشو ةيلاعلا مكترضح نم وجرأف :

 دنع ةكسم نزخم يف انل ةحورطم ىلا رزوم ةقشف 5٠٠# نع ةروكذملا
 ةقحاللاو ةقباسلا مكفاطلا نيركاش انلز الو ىلع فمن يجح انبونحم

 ءادها عم ةيماسلا مكراظنا عوقوو ةيبلقلا مكتاهجوت' ماود لومأملاو اذه

 اهفيك نع نورشبت لمؤن رورسو ةمات ةحص يف اهنا وجرن نوتاخلل يمالس
 ٠ . نيسورحع مز الو دالوألا ةحص نعو

 6 ١1م9 ةنس يلاث ج <”

 ةديدج تا حم

 ةموكدلا تسجوتو عالدنالا ىلع ىلوآلا ا امل

 ماجر ىدبأو فااذزا ةدفلا دعت ترلغأ ا ةيناطيربل

 ل ركل ساو يموت اوراس هثارما عم

 00 نال ِ 0 5 حشا 0 5 يناطيربل 0

 ساب نب يد ال ال ياا اذقاف ددجنو ةديدح 587 000

 . مامتهالا كلذ ىلع كرابم خيشلا هركشف فورظلا هذه لثم ين مهن رصانمو
 مير ال لا بامهذلا ند لا م
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 ربسملاو سكاك ىسريرسلا بتكف رميرال رسما ةدهع ىلا جيلحلا يف ةيناطيربلا

 : نييئالا نيباتكلاب امهباجأف كلذب هانملعي كرابم خيشلا ىلا رميرال

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابم نمد

 لاربج لصنقو زويلاب رمرال رسم لالجالاو ةكوشلا وذ ةرضح ىلا

 صولحلاو ةعاطلا دي نأ وه . رورسو ريخب ممد زيزعلا مكرطاخ داقتفا بغ

 ىلا مكلوصوب مترما هبو مامعب مرحم 4 خرؤملا يماسلا مكرما تلوانت

 ةيلاعلا ةيروماملا هذه 5 مف رشتو سراف جيلخ ي ةيزويلابلا يلاعلا للا

 . حالصلاو ريخلل مكقفوي هللا

 سك اك ىمربرس لئرك ةرضح نم اذه مكفيرشت تغلبت بحم اي يناف

 يلع بجاوو مك اياجس ع غلبتم ناو رمعلا لوطو ةمالسلا هبحصي هللا

 مكنال مكفطلب انومتقبسف ةيماسلا مكترظحل كيربتلا ضورعمب ردابا ينا

 ناطبق انبحم فيرشت رظتنا يلا يضورعم ريخأتو ةمحرملاو فطللاب نيقباسلا

 , نيرومام نم اندنع دوجوملا دينع:تاضورعملا مدقا املك يتداع نم نال ريبسكش

 ىلتحم ًابيرق هللا ءاشناو يضورعم ريخأت نم وفعلا مكوجرف ةيهبلا تلودلا

 بسك عم كلذل قفوت هللا ةيلاعلا مكترضح ةدهاشمو مكفي رشتب
 مكاضر

 ةصلاخلا ةقادصلاو ةمدحلا“ ديأتل انقفويو ماخفلا مكفالسا نم هاندهاش امك

 مكتاهجوت ماود وجراو ةمحرملاو فطللا نيدهاشم اننا امك ةيهبلا ةلودلا بناحل

 .نيسورحم نيملاس ملز الو يناماربحا لوبق عم

 (ه 1187 مرحم 86

 تيروكلا مك احب ساينس "هلام قم و

 لصنقو زويلاب سكاك سرب رس لنرك لالجالاو ةكوشلا ىذ ةرضح ىلا

 اسورحم ماد اقباس سراف جيلخ يف ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا لارئجأ
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 - . ةيألولا ىلا نوميملا مكرفس هيف نيبملا 191 ماع ريمسيف 1 قباطم ١7 مرحم 6 خروملا يماسلا مكرما تلوانت صرلخللاو ةعاطلا ديب هدعب رورسو ريخب ممد مكرطاخ نع راسفتسالاو دقفتلا بغ
 ةقحاللاو ةقباسلا مكتمحرمو مكفطل ركشا بلقلا ميمص نم صلخملا يا

 نم هتدهاش ام نم ةيلاعلا مكترضحل يتاركشت ءادا نع زجعي ال يلاسلو
 انمرحم ال هللا ةديمحلا مك اياجس نسح نم انتلمش يذلا ةمحرملاو فطللا
 رورسلاو ةمالسلا. مكبحصي نأ ىلاعت هللا لئسا يناو ديعبلاو بيرقلا يف مكاضف قيرغو مكصلحم ىلع مكراظنا لومشو مكتاهجوت ميديو كلذ
 نونوكت ام نيا مكئيرق قيفوتلا لعجميو

 لومش وجراو ةيلاعلا مكترظحل ياما ريحا قئاف مدقا ماتحلابو اذه
 2 م( ام###» رفص ٠١ نيسورحم نيملاس ممدو مكتاهجوت ماودو مكراظنا

 نيلؤسملا عم هتاضوافم ضيفا نددلا لا سكك ىدريووشلا لضو املو
 زيزعلادبع ريمالا حانم بلط تاضوافملا كلت نمض نم ناك كانه
 محلا نمضت ةديدج تادهعت لصعزخ خيشلاو كرابم خيشلاو دوعسلا
 يتالا باتكلاب كرابم خيشلا هباجأف ةديدج ةدهاعم هحنمل ةيناطيربلا ةموكحلا عم هتضوافمب هملعي كرايم خيشلا ىلا بتكف جيلخلل ؟دفوو كنها ةموكس يف ةيلادلل ًاريزو نوكيل بختنا مث كلذب ةيناطيربلا ةموكحلا هتدعوف ةيبنجا ةلود لك نم مهيلع عمي يذلا ءادتعالا درو مهتبامحو مهلالقتسا

 تيركلا مكاح حابصلا كرابم نم »
 ةيدنهلا ةيهبلا ةلودلا ةيلخاد رظان .لالجالاو ةكوشلا وذ : ةرضح ىلا

 ندر رتخ ءاد سك اك لل رك :ريرعلا بحل سون جت لصانق سيئرو ةمظعملا
 ةحصلا لاح يف ةيماسلا مكتاهجوتو دوجو ماودب دمحلا هلل مكصلخم نعو .:نورسو ريب مهد مكرطاخ فشيرشو زيزع نع راسفتسالاو دقفتلا بغ

 .رورسلاو
ْ 

2 



 خروملا يلاوحلاا يماسلا مكميقو كلوا يضولدلاو:ةعازقلا ان نأ وه

 ادياعا ا روف اةانولاو مكتمحرمو مكفاطلا ديزم نمضتملا 1414 راذآ ١

 ناخ لعزخ خيشلا انيخاو مكصلخم قمحب ةليلحلا مكتيانعو مكتافطعت ًاركاش

 . انتيضوضحمو انتيرورسم ةبجوا ةيماسلا تايانعلاو تافطعتلا هذهف

 ءاعدلاو ءانثلاو ركشلا ديزمعب ليلخلا ئطللا اذه لباقا مكصلخ اي يناف

 العاو تاجردلا فرشا نيلئان ملز ال مكقتيقفوم نسحو مكدوجو ماودب

 ننال ةيهبلا مكتدهاشم مدعو مكدعب نم نيفسأتم ًادج اننا ةقيقحلاو تاماقملا

 اهدهاشنو هاندهاش يلا مكتمحرمو مكناسحاو مكلضف نيقيرغ لازن ال

 . هللا ءاشنا امئاد

 صوصخ ةرك اذملا ميسن مل مكدلب 2 مدك الل هنا ةيماسلا مكترضح رما

 . يذلاو مكترظحل انتدهاشم نيح ةسلج رخآ يف اهيلع انركاذت يلا انلاغشا

 ٠ صوصخلاا اذه نم ةمزاللا تافيرعت انلصاي بيرقو رهشوبا يف هنع انومتفرع

 نوكن ائيلع ةيفانلا مكتاهجوت ماودو مكذوجوب هللا ءاشنا نحت انرست يذلا

 انردكو انأس ًاريثك رعرال رتسم انبحم تافو نعو لهستت انلاغشاو نيرورسم

 ناطبق انبحم نعو هوركم ىندا مكيري ال هللا ردقم رمأ اذه نكلو كلذ

 ةديربا نم هاشمم دعب نم طخ رخا هنم اندرو نيمويب خوراتلا ,لبق ريسكش

 . ةمالسلاو ةحصلا ةلاحي رصم هلصوي هللا هتمدخ يف هانيشم يذلا انلاجر عم

 ركشتمو نونمم ًادج انا انفرطب نآلا دوجوملا.( ىرك) لنرك انبم ةرضح نع
 رجيم انبحم ةرضح نيعت نع . ةديمحلا هقالخا نساحم نم اندهاش امم هنم

 اذه نيعت ثيح نينونمم ةياغلل انرصو كلذك انرس ريثك رهشوب يف سكان
  مكاضر بسكل عيمجلا قفوي انبر يلاعلا لحملا اذه .يف ليلحلا صخشلا

 . مكرطاخ ةرسمو

 لوبق عم ةيماسلا مكراظنا عوقوو مكتاهجو: لومأللاو مزل ام اذه

 58 . نسور ممدو يناما ريحا

 ٠ لوالا دامج ”#١ (
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 رسلا اهمدق يلا تاحارتقالا مامتهالا رظنب. ةيناطيربلا ةموكحلا تذخأ
 لوبقلا لحم اهيدل تلحو ءارمألا كئلوا لالقتسا نامض نأشب سكاك ىبمرل

 ظ ريبسكش نيبكلا ًاضيا هيلا قربا امك كرابم خيشلا ىلا قرباف كلذب هتغلباف
 خيشلا بتكف كلذب هنارشبي ( تيوكلا يف قباسلا يناطيربلا يسايسلا دمتعملا

 امهباوج قاربا هنم بلطيو نيتيقربلا دوروب هربخي سكون رجيملا ىلا كرابم
 . نيتيقربلا باوج صن عم باتكلا كلذ صن اذهو

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابم نم

 ليعتفو ويلا نكات: نعم تملا لالالا و, ةكرشلا وذ: ةررضح" لأ
 . ًاسورحم ماد سراف جيل يف :ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا لارج

 هلل مكصلخ نعو ميلسلا مكجازم ةحدص نع راسفتس الاو دقفتلا بع

 . رورسلاو ةحصلا لامكب مكتاهجوت ماودو ليفا

 نم يناثلاو سكاك لئنرك ةرضح نم دحاو نيفارغلت اندرو ةعفدلا هذهب
 لصحو صلخملا قحب ةيهبلا ةلودلا فاطلاب ةئنهتلا ةنمضتم ريبسكش ناطبق

 ةيهبلا .ةلودلا ديويو ميدي انبر ةليلحلا تافطعتلا هذه نم رورسلا ةياغ انل
 ةمدخلاب مكاضر بلحلا انقفويو مظعملا انكلم رمع ةلوط عم لابقالاو زعلاب
 ١ ! . ةسصلالا

 مكترضح نم وجرن مهيلا ىموملا فارغلت باوج ةيطب مكلصاو اذه
 نيركاش انلز الو نورمأت نم ىلا اهعفدن مه-رجا ريصي امهمو مهق رطب نورمأت
 . قحح الو قباس مكفاطلا

 , #1“#“ نابعش 8 نيسورحت ممدو مكتاهجوت ماود لومأمللاو اذه

 ةيق رب ظ ظ
 السمسم

 5 0 سكاك ىمربرس لن رك
 ميدي هللا :صلخملا قحب ةيهبلا ةلودلا فاطلا نمضتملا يثربلا مكرما ةذخا
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 بلحلا انقفويو ل ةعلاب ةيهبلا ةلودلا ديويو
 | . ةضلاخلا ةمدجللاب مكاضر

 تيوكلا مكاح ١م“ نابعش يف

 ,حابصلا كرابم

 ةيقرب

 كوكو

 سيكر س تيكر ك
 رييسكش ناطق تب نالنل

 لابقالاو زعلاب هللا اهديا ةيهبلا ةلودلا فاطلا نمضتملا يربلا مكرمأ ةذحا

 ةمالسلاب مكلوصو يري ريثك لصو مكريرحت 'مظعملا انكلم رمع ةلوط عم
 ١779 قيعش 7 ٍن

 تيوكلا مكاح
 ) حابصلا كاف | |

 برحلا ايناطيرب لوخدب مالعألا
 1011 مكن نيم نيردلا ارقد ةناطيرلا ةمركلا تعا

 هيأجأف كلذب هملعي كرابم خيشلا ىلا سكون رجيملا بتك امافيلحو

 ينآلا باتكلاب
 تاببفلا كرام قماف
 لصنقو زوبلاب نك اذ نخل 97 لالجالاو ةكوشلا وذ ةرضح ىلا

 اسورخ ماد سراف جيلخ يف ةبزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا لاربج

 صولحلاو ةعاطلا دي نا وه رورسو ريخب ممد زيزعلا مكرطاخ داقتفا بغ
 هنو فتك تسسكزا امو ١١5 ناضمر 6 خروملا يماسلا مكرمأ هل وانت
 ”داملالا ةلود ىلع برحلا تنلعا ةيزياكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا انتلود نا مكرما
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 , هللا ةيانعب ةضوفحملاو ةروصنملا ىه ةيهبلا ائتلود هللا ءاشناف
 مهومتيأر مكبانج يذلا رئاشعلا عيمج يبعبتي و مكعم مكبحم 5 يناو

 انرضن عبتي أضيا دوعس نباو . مكرما تحت اننئافسو انلاجر انداهتجا لكبو

 هتربخاو ( :ىرك) لنرك مخفالا بانج تهجاوو نظولا ةلصو ذه ميلا اناو
 محارم نم اجرن نآلا نحنو لاجرلاو لاملب نورمأت املك ين مكعم ينا
 ةيراجت لاوما بلج لجال اندلب ىلا لصتت هوتلافلا بكارم نا ةيهبلا ةلودلا

 يلا اننئافسب مكريبدت رظتنن ًاضياو شامقو ةوهقو ىهاجو ركشو شيع نم

 ( مهام“ ةنم ناضمر 4

 ةياعد عنم بلط

 نيدوجوملا نييتيوكلا ضعب نا ةرصبلاب يناطيربلا لصنقلل غلبا
 بسلاب اهنولوانتيو ةيناطيربلا ةموكحلا دض ةئيسلا تاياعدلا ثبب نوموقي ةرصبلاب
 ( جيلخلا يف يناطبربلا يسايسلا دمتعملا ) سكان رجيم ىلا كلذب بتكف مشلابو
 سانلا كئلوأ ةنسلا نفكيل كرابم خيشلا فلكي نا هنم بلطيو كلذب هرب
 : . ةياعدلا كلت نع

 ] اقل باتكلا نشل رجيم ا ىلا بتكو

 تيوكلا مكاح حابصلا كراب» نم
 زويلاب :.سكان رجيم زيزعلا بحملا لالجالاو ةكوشلا وذ ةرضح ىلا

 اسورحم ماد سراف جيلخ يف .ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةبهبلا ةلودلا لاريج لصنق
 انعمس هدعب نيسور# مم زيزعلا مكرطاخ نع راسفتسالاو دقفتلا بغ

 ةرصبلاب نا ةيماسلا مكترضح فرعم ةرصبلاب ةيهبلا تلودلا لصنق بانج نا
 ادج بساني 1م مالك يف ةيهبلا.ةلودلا ىلع نوكحي تيوكلا لها نم سا
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 دبع يليكو طقفو تيوكلا لدا نه دحا ةريهبلاب دجوي ٠١ ثيح كلذ انئسا

 نيروكذملاو نمحرلادبع همع نباو فسوي هيخاو هنوفرعت مكترظح ملاسلا زيزعلا
 لااوحالا" لك اهتم“ انتحبا روب انكءاضعمو ةيهبلا :ةلودلا :كتح 'ق قيرهاطتم
 ١ فيفا نع ةلودلا هيف يذلا كتودلاو

 ةلودلا لصنق بانج نا ىبمتا كبحم اي يناو رمآألا تحن نيرظاح نحن اه

 ةرصبلاب نوكحي مهركاذ يذلا اه ءامسا ةيماسلا | مكترظحل نيف ةوصملابب ةننلا

 لها نم حيحص مه اذا ةقيقحلا فرعن اننا ىح :تيوكلا لها ند نوعديبو

 تيوكلا لها اماو مهبيدأت يف رمأنو ةرصبلا نم مهبلجت لاح لك لعف تيروخلا

 واب جيلا ةلودلا قي بيطلا مالكلاب مهترهاظم مكترظح غلبي دب "ل موقع
 تلودلا ديوي نادللا لئسن مكيف انتحارو انحاصم نال بجاولاو مزاللا وهو انا

 ةيماسلا مكت رضحمىلا ( ىرك ) لن رك انبحم بانح انيص وأ نحن و لابقالاو زعلاب ةيهبلا

 .تاليهستلا انل لصحينا ةيهبلا تلودلا محارم نم لمون انمزلب املك يف

 نيسورحم ممدو مكتاهجوت ماود لومأللاو اذه ا
 ,ام### لاوش |

 ةيناطي ربلا ةموكحلا هب تدهعت 00 00

 اه دمتعم 1 اهرما 0000 تالعو ام ةيناطي ربلا 00 ب

 يا انهو ل 0 . ديلا ُُى 0 ا عميمج 00 ا

 ام دا كهعت / ديلا ردصاو 0 سكوت رحسملا .عدصف هيلا هن تدهعت ام

 هللا مسي 1 75

 اك, 0.5.1.16. 0.1.5. تيوكلا خيش ٠ حابصلا كراب» خيشلا ةداعسو»

 ظ ظ هديا نع
 (يئاطيربلا ةم وكحلا نيب برحلايسؤشن ربخ ةنئمضتاملا انتلاسرب ًاقاحلا

 اهركش مكتداعس غلبا نا يبترما دق ةةيناطيربلا ةموكحلا نأب مكربخا . ايكرتو
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 تاوفصو رصقما او.جام نا مكوجرا ناو نوعلا مكضرعلو مكئالول

 لعزخ خيشلا عم نواعتلاب اولواحن نا كلذ دعب مكيلعو . اهولتحتو نايبوبو

 ةرصبلا ريرخحت مهب قوثوملا خويشلا نم مهريغو دوعس نب زيزعلادبع ريمالاو

 اورجن نا مكيلعف مكتقاط قوف ةحهملا هذه تناك ام اذاف كارتالا دب نم

 ةرصبلا ىلا ةيكرللا تادادمالا لوصو نود ةلوليحلل انكمم ناك اذا تابيئرتلا

 برقأ يف مهلسرتس يذلا نويئاطيربلا دنحلا لصي نا ىلا ةن رقلا ىتح وا
 ىلا ةيبرحلا انئفس نم ناتنيفس لصت نا كلذك وجرال يناو هللا نذاب .تقو

 اذه ي نوكيس لوالا مكفده نا عمو اهيلا مكدونج لوصو. لبق ةرصبلا

 عنمل دهج نم مكيدل ام لك ولذبت نا وجرن اننا الا  ةرصبلا ريرحت نأشلا

 ا-هعباوتو ةرصبلا ي نييناطيربلا راجتلا عئاضب بلس نم مهريغو دونحلا

 داهطضاو ةراخ يا دض مهونموت ناو ةرصبلا يف نييبوروالا اومحم ناو

 ةدعاسملا هذه لباقم مكتداعسل مدقا نا ةيناطيربلا ةموكحلا يترما دقلو

 ٠ ةموكحلا ىلا ةرصبلا ديعن نل انناف هللا نذاب انحجن ام اذا انناب ًادعو ةميقلا

 ةيناطي ربلا ةموكحلا نع ةباين مكل مدقتا ينا امك . أدبا مهل اهملسن نلو ةيكرتلا

 - : يهو ًايصخش مكتداعسب ةصاخلا دوعولا ضعبب

 ةعقا ولا ليخنلا نيتاسب يهو مكتزوح .يف ةدوجوملا مكتيئاسب نا١
 . ةبيرض ةيا نم ةافعم نوكتسو مكئانبالو مكل اكلم ىقبتس ةنرقلاو وافلا نب

 ناف اهلالتحا نم منكم و نايبوبو رصقماو ناوفص ممجاه اذا

 . لمعلا اذه نم مجني اه لك نم مكتيامحب دهعتت ةيناطيربلا ةموكحلا

 ةلقتسم ةموكح تيوكلا ةخيشم نا .ربعتو ةيناطيربلا ةموكحلا رقتاا#

 لو ةسلاطولا  ةءامحلا تف

 ةناطيرلا ةلودلا لارج لضتونو تتالشو د# ىو ى ءاراففتز

 ْ يسرافلا جيلحلا يب ىمظعلا
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 ٠89 ةدعقلا يذ رهش يف ررح
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 : تيوكلا“ نيومتلا بلط

 جورخ تعنم ًايمسر برحلاب اهوخد ةيئاطيربلا ةموكحلا تنلعا نا دعب
 تيوكلا نفس ضعب تناكو ةصاخ ةصخرب الا دنهلا نم لاومالا عيمج
 ةلممم يهو دوعت نا لمأ ىلع دنهلا يناوم ىلا ةرصبلا نم ًارومت تلمح دق
 . راحالاب احل حمسي مل ركذلا راملا ببسلل اهنكلو ةمزاللا ةمعطالاو داوملاب
 . ليمحتبو راحبالاب .ةيعارشلا نفسلا كلتل حمس كرابم خيشلا طسوت نأ دعبو
 تيشخ دقف ”اليوط ًاتقو بلطتت تيوكلا ىلا نفسلا ةدوع تناك املو مزاي ام
 يف يناطيربلا يبايسلا دمتعملا نم كرابم: خيشلا سمتلاف ةعاجملا تيوكلا

 ةيراجتلا رخاوبلا ىدحا رورعي حامسلل هتموكح ىدل طسوتي نا تيوكلا“.

 بتكو ةمعطالا اهيلا لمحتل تيوكلاب ًاموي رشع ةسمخ لك يف ةرم
 : ينآلا باتكلا هيلا

 تيوكلا مكاح. حابصلا كرابم نم

 تنجا لكتلوب . ىرك .ك .و لنرك زيزعلا بخملا هاحلا يلاع ةرضح ىلا
 . ًاسورحم ماد تيوكلا يف ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا

 كراش تييرعت نأ: وس. ناوزربشوا نيك معد زيرعلا مك رطاخ داقتلا جع
 ءاطعا ةهجنم ىبمي يف ىرتركسلاو يجارك يف دئلا ريشمك ةرضح ىلا
 يكل دنهلا لا رومت نودوي نيذلا تيوكلا لها بشحخ ةذخاون ىلا ةصخ رلا

 .يلا هريغو ركشو شيع. ةيوكلا ىلا هعوجر_ يف يجاركو يبي نم كوفوستي
 اندلب رضاحلا تقولاب بح اي نكل عينصلا اذه نم مكبانج نم ركشتم
 ةدم نولطعتي نئافسلاو موي نيرشع ىلا يفكي يذلا اهيف ام شيعلا نم ةيلاخ
 ةطساوبو يجارك نمو يبمب نم ركشو شيع ىلع نيفرعم انفرط راجنو ةليوط
 شيعلا نم ةيلاخ نآلا دلبلاو ليمحتلا نع مهضارغا تلطعت بكارملا عاطقنا
 ليهستب سكان رجيم مخفالا انبحم ةرضح نوفرعت نا مكبانج نم لمون اذهلف

 0 ١ها/ ل



 افلا لارا دعت ان كاف وك انور رع رك يضل قوت
 زيركاشو نينونمم نوكن كلذبو يمبو يجارك يف ةحورطم نآلا يتلا
 نيسو رحم ممدو مزل ام اذه ةلودلا محارم

 ع رمس#» ةنس ةدعقلا يذ ]

 ةيناطيربلا ةلمحلل سكاك ىبمرب رسلا ةقفارم

 هيلع متحو سكاك ىسربرسلا ةدهع ىلا يبرعلا جيلحلا ةسائر ماهم ةلاحاب رمالا
 خيشلا ىلا سكون لنركلا بتكف ةرصبلا ىلع ةلمحلا ةقفارمو دنهلا كرت

 :  ينآلا باتكلاب كرابم خيشلا هباجاف كلذب هملعي كرابم

 رومأم سكان لنرك بحملا لالجالاو ةكوشلا يذ مخفالا ةرضح ىلا

 .ةيرصبللا ةييزلا تكلوفللا هلا واج ريشف وت رولا ورك اك ماا ل نقول
 ٠ ايو ماد سراف جيلخ ُْف

 - تذخا صولحلا دي نا وه رورسو ريخب متمد زيزعلا مكرطاخ داقتفا بغ
 ىسرب رس ةرضح نا مترمأ هبو "5 ةجحلا يذ ١7 خرؤوملا يماسلا مكباتك

 ةيلسنوق لاريجو ةيزولابلا  فياظو ةدهعلاب ذخاو ىدصت دق سكاك
 ظ . سراف جيلخ يف ةيهبلا ةلودلا

 اذهل هيلا راشملا ةرضح فيرشت يف ًارورسم ةرص ةياغ مكصلخم اي يلا ب
 بسكل انقفويو هرمع ليطي ائبر عيمجلل قيفشلا بالا لك هارن اننال فرطلا

 ل



 . مكبانج نم ركشتمو نونمم يناو مكاضر
 مكتاهجوت ماود وجراو مكترضحل ةيدادولا انتيعدا مدقن ماتهنابو اذه

 ارسم” ةجمحلا يذ 4 2 .نيسورحم ملز ج١

 ةرصبلا لالتحا

 وافلا لالتحا اهل مف ةبراحملا ةيئاطيربلا تاوقلا سكاك ىسربرسلا قفار
 تفحز مث م 1414 يناثلا نيرشت 5 قفاوملا ه #١8 ةجحلا يذ ١0 خيرات
 رشع ةعبس اهفحز يف تقرغتساف ةرصبلا لالتحا ضوغل تاوقلا كلت
 ةاوقلا تلخا مث ةينامثعلا شويحلباب تامادطصالا ضعب اهالخ ترج ًاموي
 نيرشت ١4 ةعمجلا موي قفاوملا ةجحلا يذ ١ خيراتب ةرصبلا ةنيدم ةينامثعلا
 تلزناو ةرصبلا ةنيدم ةيناطيربلا ةموكحلا تلتحا نيمويب كلذ دعبو يناثلا

 . يناثلا نيرشت 7١ قفاوملا #18 مرحم  خيراتب اهيف ةيركسعلا اهاوق
 هملعي سكون لنركلا جيلخلا ةسائرل هبئان ىلا سكاك ىسربرسلا قرباف

 هورشنيل جيلخلا ءارما ىلا كلذ غلبي نا هيلا بلطيو هوزرحا يذلا راسصتتالاب
 كلت نومضمب 'هربخي كرابم خيشلا ىلا سكون لنركلا بتكف مهاياعر نيب
 : ينآلا باتكلاب كرابم خيشلا هباجاف ةتيقربلا

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابم نم»

 صوصخم رومأم سكان لئرك بحملا لالجالاو ةكوشلا وذ ةرضح ىلآ

 ةيهبلا ةلودلا لارتج لصنقو زويلاب سكاك ىمربرس ةرضح بايغ يف
 . ًاسورحم ماد سراف جيلخ يف ةبزياكنالا ةيرصيقلا

 | نا وه رورسو ريمي متمد زيزعلا مكرطاخ نع راسفتسالاو دقفتلا بغ
 قفاوم “١ مرحم “ خرؤوملا يماسلا مكرمأ تلوانت صولحلاو ةعاطلا دب
 914١ربمفوت ١١ (845) ةرمت مكباتكل ةبسنلاب مثرما هبو ١114 ربمفون 75

 ةينامثعلا تلودو ىمظعلا ةيناطيربلا ةيهبلا ةلودلا نيب برحلا عوقو نمضنملا
 ىمربرس مخفملا بانج نم نياصاولا نيفارغلتلا داوس ةيلاعلامكترضحلاسرا
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 .مالعالا اذه رهشن اننا نورمأتوةرصبلا ين ةئداحلا عئاقولا صوصخن يف ىسكاك
 ةحرشنا نيروكذملا نيفارغلتلا داوس ىلع يعالطا نيح نم 7-00 ينا

 ةراسلا 0 هذه نم راشبتسالاو ا هي ةياغ ف 0-- 0

 حرفلا لامك" عيمجلا دنع لصحف رئاشعلا 5 نم 0 عيمج دنعو

 5 0 لا ا اندمحو رورسلاو

 00 نون ةرص دج ناو 0 نقلربو اهئادعا لذعو'

 .. ةرأشبلا هذه نم مكبانج

 مكتاهجوت ماود ايجار ةيدادولا ةقيمنلا هذه مق رب انرداب ةينونمملا نايبلو اذه

 . نيسو رمح ممدو يناما ريدا لوبق م

 مع 70١إ# مرحت 15

 مهلالتحاب هملعي يناث نيرشت "6 مرحم 5 خيراتب ىرخا ةيقربب هفدرأ م
 كلبلب كرابم خيشلا ىلا سكون لذركلا بتكف نمالا بابتتساو ةرصبلا ةئيدمل

 :  ىتالا باتكلاب هباجأف

 تيكا كح مسا اان و
 يق صوصخ#م قوام سك ان لنرك لالجالاو ةكوشلا يذ ةرضح ىلا

 3 ةيزيلكنالا ةيهبأا ةلودلا لا ريج لصنقو زويلاب سك اك يد رف رس بايغ

 آسورحم ماد سراق جيلخ

 نضواحلاو ةعاطادب نأ وه وورسو ريغ ف ارا كرك داع

 415 .نيمقوت ”6 " قفاوم فر 007 . ا يلاسلا 34 00

 د ل دازو ةراسلا ةيقف ةيقفوملا هع ملغ قات د

 وية



 ةراشبلا هذه ىلع هلل دمحلاو هانمتن ام ةباغو 05-520 معنلا مظعأ هذهن

 ديوي نا ىلاعت هللا نوعدو رورسلاو حرفلا لامك مومعلا دنعو اندنع لصحف

 ةيارلا تحن نورقم رصنلا هللا ءاشنا لاز الو لابقالاو زعلاب ةيهبلا ةلودلا

 . رورسلا رابخا انيتأت امئادو ةيناطيربلا
 ( #١١ مرحم ١5 | نيسوزرحم ممدو مكتاهجوت  ماود وجرنو اذه

 ناج تناس ةيعمجل كرايم خيشلا ةدعاسم

 ريا

 ( ةيريخلا ناج تنام ةيعمج ) تيمس دنملا يف ةيريخ ةيعمج تلكشت
 يف ةكرشملا يناطيربلا شيحلا ىحرج ةدعاسمل تاناعالا عمج اهفده ناكو

 فلا نيسمخ غلبمب كرابم خيشلا مهاس دقو تاعربتلا اهيلع تلاهئاف لاتقلا

 يواريدسلا ماع نام وعلا دنملا ف هليكو ىلا ةلاوح اهب ردصاو ةيبور

 :ةلاوحلا باتك صن اذهو

 هاقب ماد مريحملا يواريدسلا ملس نبا دمحم اندلو ميثالا بانج و

 يمبب ةلمس يف كنب سنايلا ىلا عفدا هدعب هللا ةمحرو مكيلع مالسلا دعب

 لجل ةناعا كلذو ةيدور فلا نيسمخن ةيريخلا ناجح ةنس ةيعمج باسحل

 ديقو درصولاب ديصر ذخأ عقدا دعبو ةيهبلا ةلودلا ركاسع نه حيراجملا

 الاس ممدو باسحلا يراحي غلبملا

 « حابصلا كرابم #١0 ةنس لوا عيبر 8

 بئارضلا نم

 تلصحو اهيف اهمادقا تتبثتو ةرصبلا لالتحا ةيناطيربلا ةموكحلل مت نا دعب

 ثاسمتت اهنا برعلا ءارمأ نم اهنافلحل اهسفن رهظت نا تدارا اهتيغب ىلع

 تف

 ت35 01١١
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 لعزخ خيشلا كرابم خيشلا 22 قيفش ناميلس (79)
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 ( نيرحبلا ريما ) ةميلحخلا ىسيع خيشلا ( 76 )
 ( 7١7 ةحفص عجار )
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 -ار)

 قيال كلمجل خ

 ( 15ه ةحفص

 2 ن 1 لا ريما )



 ناكو ) كرايم خيشلا ىلا ًاباتك سك اك ىبس ربرسلا بتكف ديعاوملابو دوهعلاب
 هيلا بللوي ( لعزخ خيشلا هقيدص ةرايزل ةرمحملا ىلا مدق دق ذئموي
 بئارضلا نم اهئافعا يف رظنلا ضرغل ةرصبلا يف ليخنلا نم هكلمي ام ناي
 :  يتآألا باتكلاب كرابم خيشلا هباجاف ةيقافتالا صوصن بسح

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابم نم

 سكاك ىسربرس لنرك مخفالا لالجالاو ةكوشلاو ةلالخلا وذ ةرضح ىلا
 سراف جيلخ يف ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا لارنج لصنقو زويلاب

 .هافب ماد

 ةعاطلا دي نأ وه مكرطاخ نع راسفتسالاو ةقئافلا تاما ريحالا ميدقت دعب
 نيهجتم انتكرح دنع ١77 لوا عيبر 4 خروملا مكرما ةلوانت صولخلاو
 ةعقاولا انكالما يف ةصتخملا ةيمسرلا قاروالا رظحتسن انكما الو فرطلا اذه
 ىلا هللا ءاشنا انتدوع دعب نكل مكتدارا بسح ينامثعلا طشلا لحاس ىلع
 ةرضح نم ةقدصملا اهروص مكترظحل مدقنو يلاعلا مكرما باجيا يرحم نطولا
 مكتمدخب رظحي ماسلا زيزعلادبع اندمتعم انرماو انفرطب يذلا زويلابلا مخفالا
 ءانثا يف ةناك يلا كالمألا ىرتشم ليصافت ةيماسلا مكترضح ىلا نيبي يكل
 انديب تالواقم بجومب ةينامثعلا ةموكحلا جورخ دنع ةيمصرلا ةلماعملا

 نيسورحم ممدو مكتاهجوت ماود لومأملاو اذه

 ع ؟ مس“ ةنس رخآ عيبر ١

 ةيبهذلا دوقنلا بيرب عنم بلط
 عبهذلا ةريلا ) ينامثعلا دهعلا لالخ ةرصبلا يف ةلوادتلا ةلمعلا تناك

 بهذلا دوقنلا كلت بيرج نم كلذ دعب تيشخ مث( نواب ) بهذلا اهدوش نم تايمك قاوسالا يف ىرخالا يه تجز ةيناطيربلا شويحلا اهتلخد الو
 ساسأك قاوسالاب ةيدنهلا ةيبورلا تزكرف ءارحصلا قيرط نع نيينامثعلا ىلا

 سا



 بوجوب هربخم كرابم خيشلا ىلا ًاباتك سكاك ىسرب رسلا بتكف لماعالل

 : ينآلا باتكلاب كرايم خيشلا

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابم نم و»

 يسرب رس ليئرك مخفالا لالجالاو ةكوشلاو ةلالحلا وذ ةرضح ىلا

 يف ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا تلودلا * لاريج لسنوقو زويلاب سكاك

 هاقب ماد سراف جيلخ

 دي نا وه مكرطاخ نع راسفتسالاو ةقئافلا تاما رتحالا ميدقت بغ

 هبو ١77 را عيبر #” خرأوملا ىماسلا مكرما تلوانت صولحللاو ةعاطلا

 نم ريثك رادقم لسريس ةرصبلا يف ةيبرحلا نيرومأم ءارا بسح مكرما ٠

 كلذ عنمت نا نورمأتو كارتالا يدايا ىلا لصيو ربلا لخاد ىلا فههذلا

 مكت رظح ىدل مولعملا نمف هيبرلا يف ىلا انفرط يف تالماعملا مفدن الو

 يف انفرط تالماعم معيمجو دنهلا يف ةطبترم انفرط تالماعم نا هيلاعلا

 دجوي الو دنا يف يه امك انفرط يف ةعلس ةريللا امنا ةريللاب ال لايرلاو ةيبرلا

 مكتاهجوت لومأملاو اذه . ًاعطق ربلا لخادل بهذ لسري انفرط يف دحأ

 .( #١7 رخآ عيبر ١١ | نيسو رحم ممدو ةيبلقلا

 كالمالا ليجستل ةضوافملا فانئتسا

 عضو نم نوينامثعلا ةرصبلا ةالو ىضعب هب ماق ام اقباس رم امم انملع

 ةرئاذ يف همساب كرابم خيشلا كالما ضعب ليجست نود ةلوليحلل ليقارعلا

 ةموكحلا ةرصبلا يف رمألا بتتسا املو ةرصبلاب ( وباطلا ) كالمالا ليجست

 كالمالا كلت ليجست بلطو رمألا اذه كرابم خيشلا فنأتسا ةيناطيربلا

 يت آلا باتكلا سكاك يسرب رسلا ىلا بتكف همساب

 ل1



 . تيوكلا مكاح' حابصلا كرابم نم»
 نيك زب نس تعمل ١ فتنلا لواكتلا و," ةعوقلا“ ودك فزع لا

 سراف جيلخ يف ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا لارج لصنقو زويلاب

 ضرعن رورسو ريخب ممد زيزعلا مكرطاخ نع راسفتسالاو دقفتلا بغ
 خيراتب ةيرصبلا تاقوالا يف جوردملا نالعالا ىلع ”ءانب :ةيلاعلا مكترضحل

 ديع انيوسمحم انلسرا دق وباطلا تادنس رادصا صوصخمب ١9١6 ناسين ١

 يف اهاني ريشا يللا كالمالا صوصخنم ةيلاعلا مكترضح ةلباقمل ملاسلا زيزعلا

 اهغارف ةرحخا نامزلا فورضو اهب نيفرصتم تالواقم بجومب ةرصبلا
 روضح مزليو رضاحلا تقولا يف كلذ نكمي اذاف ًامسر اهغارفا انيولطم
 .نيسح دالوا ىلع هيخأو دمحم روضحل ةينوذاملا يف نؤرمات مح رست نيعئابلا

 ندور ةلطانملا لامك كعتو ةيمسرلا ةرئادلا يف ريرقتلا لجال يرشملا اشاب
 ناد

 ماعحللا يو ةيماسلا | مكترفح يئرل لوم رمآلا لاح لك ىلعو اذه

 نيسورخ مسمو مكتاهجوت ماود- غم يتامارتحا لوبق وجرا

 ل( ا"### رخآلا دامجح ا/

 تيوكلا كندره دروللا ةرايز

 تاربقلا ءالجو ةرصبلا ةقطنم لالتحا ةيناطيربلا ةموكحلل مث نا .دعب

 , يبرعلا معيلحلا ةرايز ىلع دنحلا يب كلملا بئان كندره دروللا ممص اهنع ةينامثعلا

 البلا :ةوؤش ىلع ًايصخش' فقي نا ةرايزلا كلت نم ضرغلا ناكو ةرصبلاو
 ةدحوم ةوق ليكشتل مهضبن سجيو برعلا ءارمالا لويم ىلع هسفنب علطيو
 ٠ . . مهدحا ىلا 0 دلسي

 رداغ م 6 ماع يناثلا نوناك رهش رخخاو أو نسم لولا عيبر لئاوا ي

 نيل زارنا ياي رلا هرعت عا راح حل يراك 5
 ا مك



 عيبر 6١ه خيراتب تيوكلا يف ب عامجاللا ًادعوم برعلا ءا نال برضو

 نفس اك يسرب ريسلا تيوكلا رضح دقو م1916 همم“ لوالا

 . ضرغلا اذهل اصيصخ ةرصبلا

 رباج خيشلا لافتبال يفي كيرا ءانيم هبكوم لصو نيعملا مويلا يبو

 ميركر“ :ليولركلاو ريكاك يسرب ريسلا هقفاري ةجرابلا رهظ ىلا كراملا

 لمجا كندره دروللا مهب بحرف تيوكلا يف يئاطيربلا يسايسلا دمتعملا

 | . بيحرملا
 هترايزل هسفنب كرابم خيشلا بهذ لوالا عير 1١5 موي حابص يفو

 داعا مويلا كلذ رصع يو تيوكلا ىلا لوزنال هاعدو ةجرابلا رهظ .لع

 . فيسلا يف عقاولا هرصق يف كرابم خيشلا ىلا ةرايزلا كندره دروللا

 ىوس نورعدملا برعلا ءارمالا نم تيوكلا ىلا ذئموي رضح مو

 زيزعلادبع  ريمالا نال نيرحبلا ريما ةفيلخلا ىسيع خيشلا نب دمح خيشلا

 هنيب ةرئادلا ( بارج ) ةكرعمب هلاغشنال روضحلا نع رذتعا دوعساإ

 هعنمف طقسم ماما روميت اماو  ديشرلا دوعس همصخ نيبو

 8 0 اما هاياعر اهب ماق يبلا ةيلخادلا تاروثلا روضحلا نع

 ىلا ةييرطا يف نوفا عا رتعي كرافأ خيشلا ىلا بتك دقف

 نيدو ف ةرط يب ةليق اهدتاس :ةنامثعلا : ةلوذلا نيب ) هتراما يب ةرئاد

 ' دما ةناقلاج اعرب قاف ألا ماربا هلوخو «( ةيناطيربلا شويحلا

 نوفا لوهم فيدل فقم لوادتو كرايم. خيشلا هب عمتجا امدنعو

 , رعشلا نم تيبلا اذبب لثمتف هيلا وبصي ناك ام هنم دحين مل برعلا

 رانلاب ءاضمرلا نم ريجتسملاك 2 هتيرك دنع ورمعب ريجتسملا

 نوملسم انلثم مهو كارتالا داعن مل نحن ) لاق ام نمض نم هل لاق مث

 عيضاوملا كلت يف ثحبلا لجاو ًاريخ هدعوف ( انلالقتسا ىلع آفوخ الإ
 2 .ضاحلا تقولا نم ةمئالم ريكا تقو ىلإ

 نأب 1 خيشلل دكا نا دعب ةرصبلا دا تيوكلا كرت مث
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 يف ام لكب هدعاستس اهناو هغم اهدهع ىلع لزت مل ةيناطيربلا ةموكحلا
 . اهعسو

 كندره دروللل نا نظو لاوقألا كلتل نئمطي ملف كرابم خيشلا اما
 فرشم هتخيب رثالا ىلع زفاسف ةرصبلا هترايز ءارو نم رخا ًاضزغ
 دل نا هسفنب فقيلو لعزخ خيشلا ةرايزل ةزمحملا ًادصاق

 ةرصبلا يف ةيسايسلا تاءارجالا نم كندره

 ىلا هترايز نم ركاب ةرصبلا يف هئاقب ءانثا لمعي ملدروللا نكلو
 هذه يف هقفار دقو ةبيعشلاو ةعريزمو ةنروفلا يف ) ةيركسعلا عقاوملا

 لعزخ خيشلا راز مث ةصاخ ةوعدب لعزخو كرابم 0
 .ركاذلا ىحتس رهاظء يشب موقي نا نود ىتا امك دنملا ىلا داع اهدعبو ةيليفلاب

 ا"



 نيسع في رثلاو كرايم غيشلا
 ةفالهللاو

 هاوس يف نكي مل مالسالاب صاخ مكحلا بورض نم برض ةفالحلا
 اهومشب اهنع زاتمع اهنكلو ةقلطملا ةيكلملا ةطلسلا وحن ىلع يهو لبق نم

 سوسي ةيعرش ةينيد نيناوقب ديقم ةفيلحلا ناو ةيويندلاو ةينيدلا نيتطلسلا

 . ينلا نع ةباين اهماكحال عوضملا ىلع سانلا لمحيو هاياعر اهبجومب

 ملعلا )١( : يهو اهالوتي نم يف اهرفوت بجي طورش ةسمخ ةفالخللو

 ساوحلا ةمالس (84) ةءافكلا (#) ةلادعلا (؟) ةيعرشلا ماكحالاب

 . بسنلا يشيرق ةفيلحلا نوكي نا .(ه)

 مامالا مث نامثع مث رمع مث ركب وبا ينلا دعب ةفالحلا ىلوت نم لواو

 سابعلا ونب مهنم اهعزتناو ةيما ونب اهيلع ىلوتسا مث . نسحلا هدلو هدعبو ىلع

 مامز مهملستو. نيطالسلاو كولملا مايقب اهرما فعض مث ( يبنلا مع)

 نيطالسلاو كولملا كئلوا دحا رسم مل كلذ لك عمو ءافلحلا دوجوب مكحلا

 لودلا نم هواشنا ام عم ةفالحلاب ةبلاطملا ىلع برعلا ريغ نم نيملسملا

 ةيمالسالا ةلودلا يف اهدعاس دتشاو اهناطلس عستاو اهرما لحفتسا يلا

 اذا الا تبثت ال مهود تناك لب مهاوحا فعضا يف نويسابعلا ءافلخلاو

 ظ . ةفيلحلا اوعياب

 ةفالحلاب مهضعب عمط مليدلا نم مهو هيوب يب ةلود تماق املو

 كب 7



 هيوب نب ةلودلا دضع لعف امك ةرهاصملاب ةفيلخلا ىلا باستنالا قيرط نع
 ( هلل عئاطلا ) يبابعلا: ةفيلخلا لمح ذا ( هاما ماع يوتملا ) يمليدلا

 نارك نر نر هلم سجل اون ًاركذ ًادلو دلتل هتنباب جوزتي نا ىلع

 . هدارم ىلا لصي لصي مل هنكلو بسن هيف مهل كلو يف ةفالحلا

 نم مهو نييقوجلسلا ىلا ةنطلسلا تضفاو هبوب يب ةلود تطقس الو

 برقتلا ىلا اودمعف نيييوبلا نم دعبا ًاطوش قيرطلا اذه يف اومدقت كارتالا
 لرغط ناطلسلا جوزي نا ىلع نكلو ًاضيا ةرهاصملا قيرط نع ةفالخلا نم
 ًاركذ ًادلو هل دلتل ( هللا رمأب مئاقلا) يسابعلا ةفيلحلا ةنبا يوجلسلا كلب

 جاوز قبسي مل اذا بلطلا كلذل ةفيلحلا جعزناف ةنطلسلاو ةفالحلا هل عمجتف

 كلذ نم هيفعي نأب ةفيلحلا هفطعتساف بسنلا يف مهافكال الا ءافلخلا تانب
 اهيلع هل دقعف لوبقلا ىلا ةفيلخللا رطضاف هبلط باحي نا الا ناطلسلا ىبأف

 رار ا ل وا ياا

 بولطملا دلولا نوكي نا

 ماع مصعتسملا ةفالخن يف را ةدايقب دادغب ىلع لوغملا اطس املو

 سابعلا يب نيم نبا نر رف هتلود لاجرو ةفيلحلا اولتقو م 188١١ه 37

 دشرا اوعيابف كيلامملا نيطالسلا ديب ذئموي .رصم تناكو رصم ىلا اوأنلبو
 م 5484 ماع ( رهاظلا ل كدمح أ مامالا ) ومهو ةفالحلاب نييسابعلا

 رصم ىلا دادغب نم ةفالخلا رقم لقتنا اذبمو ( هللاب ريهسلا“ 9 بقلو
 مر 7” يف رصم ىلا لوالا مياس ناطلسلا مودق نيل مهيف ةفالحللا تيقب مث

  لكوتملا ) يبابعلا ةفيلحلا هيلا اعدف اهحتفو م ١6117 يناثلا نوناك 55 مه
 . اهيلع هعيابو ةفالحلا- نع هل لزانتف .( ثلاثلا هللا ىلع

 مهو ةموكحلا لاجرو ةلودلا لها مه مهسفنا نوري كارتالا راصف
 ةيمالسالا ةلودلا يف بوعشلا عيمج مهتعاطل نيدب نأ بحيو ةدايسلا باحصا
 نورعشي اوراصف ةفالحلاو ةنطلسلا مهل تعمج نا دعب برعلا اميس الو
 طافتحالا ىلع نيصيرح اوناكف مهدجم ءاقب ائاقب يف ناو مهتلود ماود اهب نا

 ا"



1 
 ترشن ةما ءانبا مهو فلاس دحم لهأ مهلا نودجي اوناكف برعلا امأ

 كلذ عم مهو ةطيسبلا هجو ريغ ًاندمت تأشناو خيراتلا تلدبو مالسالا

 لك ىلع ةردقملا مهسفنا يف نومسوتيو ًاددع نيينامثعلا كارتالا نم رثكا

 مهومكحي نا يلاوملا كارتالل مي فيكو مهدجحم قباس اوركذتف ءيش

 00 كلذب اوسيلف و ةيلوتو مهدااب مكح اوبلاط ام اذا مهن

 ؟ زوجت الوا برعلا ريغل زوجن لهو ةفالحلاب نوثدحتي اوذخا 9 مهقح

 يب ةينامثعلا ةلودلا تذخا ىبح برعلاو كارتالا نيب نأشلا اذه لظ

 ليخللا دع ناطلملاب نتف رعت ديئادا نرَملا طساوا يب اهاياعر نيد ةيوشتلا

 رصانعلاو بهاذملا نيب .ةيوستلاب ىضقي « هناخلك طخ ) ىمس رك

 ةيوتسلا كلتل كازتالا' الو ةويلتلا :ىغذي ل كلو اهنيمحس ةلودلا تاجرا قا
 . ةدئافلاو عفتلا ميدع موسرملا كلذ يعبو . ةحيحصلا

 مي د ةكلمملا يقر نا كارتالا نم نيحلصملا نيب داقتعالا ىرس 9

 اياعرلا نيب ةيوستلاو يروتسدلا مكحلا ىلا يدادبتسالا مكحلا نم اهلقنب الا

 ةينامثعلا ةعماحلا مساب ةفلتخملا ”رصانعلا ةملك عمجو تابجاولاو قوقحلا يف

 رخآ يب الا رمتخمن مل اهنكلو ةنللا 3 وعملا هلع كي د وخلاف

 دبع نب 7 ناطلسلا هيخا نبا هناكم اولوو هوعلخف زيزعلا دبع ناطلسلا

 ةعاطام نايل  قكلوا قو رتمكلا مكحلل الامم دارم ناطلسلا ناكو ديجملا
 ديأت هيلع اوط ريشا نا دعب هناكم يناثلا ديمحلا دبع ناطلسلا اولوف لطت مل

 قي رفتلاب مهبراحو مهصهأت لب لعفي م هنكلو كلذب مهدعوف روتسدلا

 . كتفلاو سسجتلاو .

 صاخ عونب مهنم رارحالا ان كلارتالا ىلا ةهجوم هتمقن تناكو

 لعج مهنم ةعامج هيلا برقف برعلاب ةناعتسالا هجهانم نمض نم ناكو
 . مهيلع كارتالا رودص كلذب رغواف دقعلاو لحلا مهيلا

 مهرصانت تذخاو روتسدلا بلط يف نورهاحجي رارحالا كارتالا ذخاف
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 هل 1570 ماع طساوأ يف روتسدلا لين نم اونكمت يدك عسرقلا لا زخبلا قون ةعامخع
 ( تاواسملاو ةلادعلاو ةيرحلا ) أدبم اونلعاو ةينامثعلا ةدحولاب اودانف م6

 لاَشلا ةموكحلا ىلع مهترصن نيبلاط برعلا ىلا صوصحلاا ىلع اوبرقتو
 مو5 لك ءارغاب رصانعلا نيب قيرفتلا يف نوعسي يضاملا دهعلا راصنا ذخاف
 كلذ .ىآ نيبانلا قم. :تنرعلا :ناكو: ةيهوقلا "تايعمملا" ليكشتي .رضتخ وأ
 اوقمفطو تايعمحلا نم اهريغو ينرعلا ءاخنالا ةيعمج اوأشناف
 حابص ) ينامثعلا ريمالا يأرب "المع :ىرادألا .نالفمنالا  تلطيب نود
 ةحارض بلاطت سيراب يف ردصت يلا ةيبرعلا ةضهنلا ةديرج تناكو ( نيدلا
 ْ . مهاوس ىلع مهلضف .نيبتو برعلا قوقحم

 هلارتألا ىلإ رمألا اذه نولوبي اوراصف ةصرفلا هذه ةقرفتلل نوعاسلا متغاف
 ت ريغتف نيقيرفلا نيب ةفلالا ىرع نومصفيو برعلا ىلع مهرودص نورغويو
 دعتباف دصقلا ءوسب ىرخألا ةفئاطلا لامعا رسفت ةفئاط لك تحبصأو بولقلا
  رهظو مهدعابت نم هوأر امل برعلاب .نظلا كارتألا ءاسو كارتالا نع برعلا
 ىلا يفصتو مه: ةياشولا قدصت تحبصاو ةموكحللا تاءارجا ضعب يف كلذ

 . روتسدلل نوصلخملا مه مهاب نودقتعي اوناك مهنأل كلذل برعلا بضغف ةسيسدلا
 ةيبرع ةفالخ ةماقا يف مهيعس برعلا ىلع كارتألا رودص زعوأ اممو

 ناطلسلا نمز ةيادب ىلا عجري ميدق دهع تاذ ةقيمع ةركفلا هذه روذج تناكو
  نيينامثعلا رارحالا مماب ردصت تاروشنلا تناك ثيح يناثلا ديمحلادبع
 نوعديو نامثع لآ ةفالخ يف نعطلا نمضنت عيقوت نودب .ةاتفلا ايكرت وا
 نيباملا ىلا تاروشنملا كلت نم خسنب نوثعبيو ةيبرع ةفالخ ىلا نيملسملا
 . ةيمويلا اهفحص يف رشنتو رصم ىلا برستت تاروشنملا هذه تناكو

 0 ةيليفلا روم
 دقع م 1404 ترام رهش لئاوا ه ٠39 ماع رفص رهش طصاوأ ينو

 خيشلاو كرابم خيشلا هرضح ( ةيليفلاب ) لعزخ خيشلا رصق يف عامتجا
 ةرامعلا رئاشع ءاسور نم ةلمجو اشاب روصنم نبأ اشاب نودعسو لع زخ

 .  ةايثهو د



 /ةرضللا اول ةنرادا :شلخغ نفع سارا ثاعزرلا لغز ريق املك ةنرقلاو

 دضاعتلا رمتوملا كلذ نم ضرغلا .ناكو .بيقنلا بجر ديسلا فسوي ديسلاو
 . ةرصبلا ةيالو ين مهقوقحب ةبلاطملل مهتملك عمجو ءامعزلا ءالؤه نيباميف رزآتلاو

 لع“ .ايلاو كب: فيظن :نامنلس تتيعو رمآلا اذه. ةتايفقلا ةلودلا تيتغاف

 مالك يناثلا نيرشت رهش لوا ه ١810 ماع لاوش يف رمالا ىلوتف ةرصبلا

 . مهدض ةئيسلا هاياون يف حرصي ذخاو برعلا ىلع ةمقن ةالولا دشا نم ناكو

 م1909 ماع ةكم ىلا باهذلا ( يملح سابع) رصم يويدخ مزع الو
 مهريغو لعزخ خيشلاو دوعسلا زيزعلادبع ريمألا عم كرابم خيشلا رواشت
 ىلع هعم اواوادتيو يويدحلا اولباقيو ةكم ىلا اوبهذي نأب ءارمألا نم
 كانه ناب مهل حضتا مث برعلا ىل  اهعاجراو كارتألا نم ةفالحلا عزت

 يف زراب صخش دوجو مدع اهمها نم ناكو . اهب نومدطصي دق تارابتعا

 ةمامالا ) روهشملا ثيدحلا ىلع أدامتعا ةفالحلا بصنم ءوبتب قيلخ نيلا كلذ

 ةملك عمتجمو هوعيابي نا بحي يذلا يشيرقلا كلذ وه نمف ( شيرق يف
 هدوجو ضرف ىلعو ةعيبلاب مهيديا هل نوطسبيف رمالا اذهب هتيقحا ىلع برعلا
 موقيال دقو هتبغم دمحن ال امم دساحتلا وا سفانتلاو ماسقنالا نم عضولا ملسي الف

 مظعاو اكلم عسوا هنال رصضم يويدخ ةعيابم ىلا اولام مه اذاو ءيش ىلع

 ضارفا عمو ةلماك هيف ققحتت ال طورشلا نكلو دحا همحازي ال دقو ًاناطاس
 هذه ديفنت اوجراف يشيرف ريغ هناق ةدالولاب ةيورعلا ةمص هباستكا

 ١ ٠ . ةركفلا

 هيلع تدقعو راظنالا هل تهجوت ةكم ةراما نيسح فيرشلا ىلوت الو

 مهل عجرتسيسو هدي ىلع مهقوقح عيمج نولانيس مهلا برعلا نظو لامآلا

 عتمتي ناك امل مارتحالاو لالجالا نيعب هيلا نوعلطتي برعلا ءارما راصو
 . نيفيرشلا نيم رحا ىلع ةسائرلاو يماسلا ماقملاو عيفرلا بسنلا نم هب

 مغرلاب ًاقئاف ًامارتحا نيسح فيرشلل هسفن يف نكي كرابم خيشلا ناكو

 . تالصاوملا ةبوعصو ةمشلا دعب نم

 ا



 ةينامثعلا ةلودلا دض برحلا لوخد ىلع ةيئاطيربلا ةموكحلا تكشوا الو

 جيلحلا لحاوس ىلع نيذلا برعلا ءارما عم اماقالع ميكحن يف ىعست تذخا

 . ريثك ءاخسب داوعولا مهل لذبت تراصو ةصاخ ةروصب يلرعلا
 ةيروطاربمالا ةسائرب هتنمو دوعولاب هل تعسوت دقف .نيسح فيرشلا اما

 ةيمالسالا .ةفالحلا عاج ربساب ةبلاطملا هل تنسحو اهمايق رظتنملا ىربكلا ةيبرعلا

 : . برعلا ىلا
 حئاصنلاب مهدوزيو هلئاسرب برعلا ءارمأ لصاوي ذا كلذ ىلع ءانبو

 .ةينامثعلاةلودلا اهتبصتغا يلا ةعورشملامهقوقحب ةبلاطملا لع مهثحي و تاداشرالاو

 قتعم .نب ميهاربا ديب كرابم خيشلا ىلا ةلاسر بتك اميف بتك دقو

 هلالطرا كرابم خيشلا ىدل ىوه هتلاسر تقالف رومألا هذه صضعب نمضتت

 أ ةنضالا تي ةلاسرلا

 انديس ةلودلا بحاص انديس ممهلا يلاع ميشلاو مراكملا ديمح ةرضح »

 اشاب يلع فيرشلا نبا اشاب نيسح فيرشلا ةمركملا ةكم ريما عيمجللا ديسو
 ْ . نيمآ هدوجو يرابلا مادأ م ريحملا

 ةعماجللا تاذلا كلت نع راسفتسالاو 0 ديزمي ماتلا مالسلا ءادعا دعب

 ةافصلا نساحل

 رورسو ريخ“ يف ةيلعلا مكتاهجوت ةأكربو ا اقلا وزأ مكاللا نقر نعو

 عيمجلا :يمحم ديب يلاعلا مكرمأ ةذخا صولخلاو ةعاطلا ديب . كلذك هللا مكلعج

 مكراظنأ عوقو ًاضيأ .يححرفيو مكباتك تيئر ةياغلل انرسو قتعم نب ميهاربا
 . يضتقي اميف مكرمأ تحن نيفقاو تقو لك يف اناو مكبوسحم اي انا ىلع

 هناوخناو رياجس دلولا كلمادخخ انمو ماركلا مكلاجا انمالس غالبا مزل ام اذه

 ٠ . نيمآ مكاقب هلل لاطأو مالسلا نودهي
 « حابصلا كرابم . ٠ مه 17 ةنس لاوش ٠ يف

 هفلخخاو يوت نا ىلا نيسح فيرشلا عم ةيدو كرابم خيشلا ةقالع تيقبو
 رمتوم داقعنا دنع اهرهاظم تلجتو ةلصلا كلت تدطوتف رباج خيشلا هنبا

 . باتكلا اذه نم ثلاثلا ءزحللا يف هنع ثحبلا يتأيس يذلا كوالا تيوكلا
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 تا. نظ فيرصلا ةكرعم يف ديشرلا زيزعلادبع ريمالل رصنلا مث نا دعب

 دودب اهعوبر يف لوجتي ذخأف ةفاك دحين ءاحنا يف هل تمسا دق ةقلطملا ةدايسلا

 تيوكلا دودحلل برام ( رفحلا) ىعدي ءام ىلا مدق .ىح رذح الو لجو

 ' ش '. كرابم خيشلا ىلع قيضيل

 ةطحلا فذيفنتل ناح دق بسانملا تقولا نا هرصب بقاثب كرابم خيشلا ىأرف

 ةرهتجا ىلا جرخف فيرصلا ةكرعم يف هلشف دعب هتليخع يف اهمسر يلا ةيسايسلا

 هرارطضالو ديشرلا زيزعلادبع ريمالا لاغشال نيحلسملا هلاجر نم ريبك مسقب

 يف ةثبنملا هرئاشع ىلع ظفاحيل هتراما زكرم نع ًاديعب عاقبلا كلت يف ءاقيلا'

 ' ' . كرابم خيشلا تامجه نم قطانملا كلت

 لالتحال باهذلا ىلع دوعسلا زيزعلادبع ريمالا كل رابم خيشلا ثح مث

 هلاجر نم ريبك مسق عم ديشرلا زيزعلاذبع :ريمالا :بايغ ةصرف امتتخم ضايرلا

 هذه لثم هل أايهتت نا قمتي دوعسلا زيزعلادبع .ريمالا ناكو عاقبلا كلت نع

 ةرارم نم هقاذ ال ضرعلا اذه لوبقل ةديدش ةبغر رهظأف ةنيمثلا ةصرفلا

 نوكسلاو ءودهلا ةشيع شيعي نا هيلع بعصي يذلا وهو تيوكلاب شيعلا

 امأاو دوعسلا لآ دجم ةداعاب زوفي نا اماف هسفنب ةرطاخملاو باهذلا ىلع مزعف

 . ريمضفلا حاترم هيجاوي ماق دق نوكيو رذعيو تومب نإ

 خيشلا هزهج نأ. دعب م 1901 مه سنو ماع تيوكلا نم جرخف

 نكي لو دازلا ضعببو ”الاير نيتئامبو ةيقدنب نيثالثو ًاريعب نيعبرأب كرابم
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 . دوعسلا لآ نم مهرتكا نيعبرا الا لاجرلا نم ذئموي هعم

 هوميل ةيبونحللا لئابقلا ضعب ىلع الوا هموجه أدبي نا ىأرف
 ةليبق دصقف اهدصقي ىلا ةهحبا ديشرلا زيزعلا دبع همصخ ىلع

 هيلا مضنا نكلو مهواسور هبحي ملف هيلا مامضنالا مهيلا بلطو نامجعلا

 ازغف لوهسلاو عيبسو ةرم١لآ نم مسق هيلا مضنا امك مهدارفا نم ريبك مسق

 نودادزي هعابتا ناكو ا ع محلاومأ نم محغو ريطمو ناطحق ةليبق مهب

 ةئامتسو ةاشملاو ةناجحلا نم لتئاقم ةئامسمخخو فلا اوحبصا ىنح ةوزغ لك يف

 . ضايرلا وحن ممم هاجنالا ىلع مزعف ناسرفلا نم

 و عرسأ كشرلا زي زعلادبع ريمألل ةلمحلا هذه رما فثشكنا الو

 .رهظيلل ( راد بيرع) بارعاب ررضلا ضعب قحلاو تيوكلا فارطا ىلع
 هتاك حتب مهم الو دوعسلا زيزعلادبع ريمالاب ثركم ريغ هنا كرابم خيشلل

 . دج يف

 دبع ريمالا روم لد يي ةينامثعلا ةلودلا ىلا ةياكش مدق مث
 ريمأ .يناث خب مساق خيشلا ىلا بتك امك لقالقلاو نئفلا ةراثاب دوعسلا زيزعلا

 تامل زنا كا راب تحسم رخل ىعدي صخش عم رطق

 . دوعسلا زيزعلاذبع ريمألا تاوقب مادطصالا ني رطق نبأ نكمت

 اهعنم ىوس هدض ةمراصلا تاءارجألا نم ةينامثعلا ةلودلا ذخستت مل كللذكو ]

 هتصصخل دق يذلا بئارلا عطق و كفكفيطقللاو ءاسحسألا نم نيومتلا هأيإ

 ٠ . لصيفلا نمح رلادبع مامالا هيبا ىلا

 هل ةينامثعلا ةلودلا ةعطاقم أبنب هب تقحتلا يلا رئاشعلا تملع الو

 ( ديشرلا زيزعلادبع ريمالا دض همايق يف هديؤت ةلودلا نا نظت تناكو )

 نيرشع ريسغ عومحلا كلت لك نم هعم قبي مل هلوجن نم اوضفنا

 ىلع ممصف هلامآ تعزعزتو ءادعالا نيب هئات وهو رومالا هب تقاض ذئالنع

 هس 17-



 ةيضاقلا نوكت نا وجري وهو ةريخألا هتبرض برضي ناو هداهج ةلصاوم
 . اهضرأ يف نفدي وأ ضايرلا ىلع يلوتسي اماف همصخن ىلع وا هيلع اما

 دوعسلا زيزعلادبع ريمالاب تطاحا يللا ةئيسلا ةلاح اب كرابم خيشلا ملع امدعبو

 باكترا مدعو تبوكلا ىلا عوجرلا هوجري هيلا بتك ةدعاسملا ريغ فورظلابو

 ىلع هئحتسي ًافيا نمحرلادبع مامالا هوبا هيلا بتكو ةيدجملا ريغ رطاخملا

 ىجنرت ةدئاف الو همصخ ىلع بلغتلا ةبوعص هل رهظيو تيوكلا ىلا ةدرعلا
 كلت دمي ملف . مصحلا نو كفن و كنان ةينامثعلا ةلودلا تماد ام حافكلا يف

 . لمعلا ةلصاوم نع هدصت ملو همزع نع هنثت ملو ًاعفن لئاسرلا

 ضايرلا حتف

 هسمهس برضيل ةليلقلا هتعامجي ضايرلا ىلا ًاعرس هجوتف
 ةعابتا نم . الجر نيئالث كرت ضايرلا ةنيدم برق ىلا لصو املف ريخألا
 هسارحل ةنيدملا نم نيتعاس ةفاسم ىلع يهو ( بشعلا ليذ ) ىعدت رْثِب ىلع
 ىلا اولصو املف مادقالا ىلع ايشم هلاجر نم رخآلا مسقلاب وه مدقتو هلبا

 دبع نب دمحم هانا رمأ ( ةيسمشلا) ىعدي لحم يف ةنيدملاب ةطيحملا نيتاسبلا
 وه مدقتو رابخألا رخخآ رظتنيل اصخش نيرشعو ةئثألث عم ثكملاب نمحرلا
 ةنيدملا روس اوقلستف ىولج نب هللادبع ريمالا مهنمض نم رافثأ ةعبس عم

 لماع اهنكسي يلا رادلا رواجت يتلا رودلا ىدححا ىلا اوراسو ا 5 ولعخد و

 كلت تناكو ( نمح رلادبع نب 0 ىمسملا ديشرلا زيزعلادبع ريمالا
 مهيلع لخد املف ( رسيوج ) وعدملا دوعسلا لآ ديبع هثحح >»١ دوعت رادلا .

 قلست مث . هوعاطاف نامتكلاو توكسلاب مهرمأف باحرتلا كذا هب اوبحر .

 دحا لسرا ماقملا هب نيمطا املف اهلخدو ( نالجع ) راد ىلا لصوملا رادحلا
 مودقلاب دمحم ريمالا عرسأف رادلا كات يف هب قحتليل دمحم هيا ىلا هلاجر

 . لاجرلا نم هعم ناك نم عم هيلا

 دبع ريمألا هيلا فخف هعدمم نم نالجع جرحت رجفلا عولط دنعو
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 ىلا بورمهلاب ( نالجع ) مهف هيصت ملف هيلع هتيقدني قلطاو دوعسلا زي زعلا

 ىرجف هعنميل هب كسماو دوعسلا زيزعلا دبع ريمالا هب قحلف رصقلا لخاد

 ريمألا رمالا كرادتي ملو ] ( نالجع ) هب بلغتي نا داك عارص امهنيب

 هتدراف ( نالجع ) ىلع هتيقدنب قالطاب٠ "فقوملا دقنيو . ىولج نب هللادبع

 . لاخلا يف ”ةليتق

 اودجي نا نود رصقلا هعم نمو دوعسلا زيزعلادبع ريمالا لخد ذئدنع

 نياهالا نم ةضراعم قالب ملف ضايرلا ىلع ًاريمأ هسفنب ىدانو ركذت ةمواقم

 عاقل هاعزق لاوش ريق ةرغ ي كلذ ناكو

 كرابم خيشلا رشبيل تيوكلا ىلا ةالوسر دوعسلا زيزعلادبع ريمألا ثعبف
 م١95١ ه 8# ماع لاوش ١9 يف ل لصوف رصنلا اذهب هدلاوو

 ٠ يحل امهغلبأو

 يلاو ىلا كرابم خيشلا بتك م 1901 ه 8 ماع ةدعقلا يذ ١ يو

 زيزعلادبع ريمالا ءاليتساب هربخي (اشاب يرون ىفطصم نادنمقلا) ةرصبلا

 ريمألا عفر هنم بلطيو ديشرلا نبا ةزوح نم اهجورخو ضايرلا ىلع دوعسلا
 . كلذب فارتع الل يلاعلا بابلا ىلا

 كيش رلا زيزعلا دبع ريمألا

 ضايرلا حتف دعب ظ

 ( رفحلا ) ءام هترداغم دعب ضايرلا جتف أبن ديشرلا زيزعلا دبع ريمألا غلب
 انك هدأ نهستساو هعرتي كتخفيا لب ًادئاز ًامامتها زمالا رعب ملف ليلقب

 فافختسالا اذه ةجيتن تناكو ءاشي امنيح هيلع ءاضقلا هتعاطتسا يف نا هنم

 دوعسلا ا ريمآلا ةراما متاعد ديطوت ةيفاكلا ةيمهألا ذخا مدعو

 ْ . الاكرا خوسرو دجن ىلع

 ريسملا ديشرلا زيزعلادبع ريمالا مزع م1907 ه 17٠ ماع مرحم يفر"
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 ناك معئاقوو كراعم امهنيب ترادف دجن يف همدقت عنميل همصخ ةلتاقم ىلا

 هعارسا مدع ىلع مدنف دوعسلا ريزعلادبع ريمالل ًافيلح اهرثكا يق رصنلا

 . لذعلا فيسلا قبس نكلو هرما لاحفتسا لبق همصخ ةلباقل

 ناكف دوعسلا زيزعلادبع ريمألا ةرصانم نع عطقني ملف كرابم خيشلا امأ

 قوف هدوزيو ةحلسالاو ةريخذلاو ةمعطالاب ةزهجعملا لفاوقلاب هيلا ثعبي

 ريمالا همصخ ىلع هتاراصتنا يف ئأر هنال ةيبرحلا ططخللاب كلذ لك

 برح يف رئاسحلا نص هلان ام دعب هدقح' ىفشي ام ديشرلا زيزعلادبع

 ظ . ( فيرصلا )

 ضايرلا نع موجملا دصل ةلواحم

 ةطخ ريبدتل يعسلاب ذخنا ديشرلا زيزعلادبع ريمالا نا كرابم خيشلا غلب

 دييشتل لئاقلا صن نضواني اوت اهفاح دال يضارزلا : لف دعم

 ىعدي ءام ىلع ةميقم لئموي تناك يلا ريفظلا ةليبق اهنمض نمو هرزا

 رقص ىلا هتدايق دنساو تيوكلا نم اشيج رهجف ( ابقولاز

 ( ةفاصللا ) ىعدي ءام ىلع لزنو شيحلا كلذ راسف ريفظلا ةليبق هب اوزغيل مناغ لآ

 ضايرلا وحن نيهجتم ( ابتولا ) نم اولحنرا دق مهدجوف هودع ةوق فشكتسيل

 ريسملاب عرساو مايأ ةثالث ةدل مهيفكت ءاملا نم ةيمك لمح هشيعم رقص رمأف

 مهدبكف ةمعاصلا ضاضقنا مهيلع ضقناو مهب قحلف ريفظلا ةليبق ةعباتم ىلا

 ةعزع كرابم خيشلا طبحا اذهبو مهقرفو حاورالاو لاومالاب ةحداف رئاسخ

 . ضايرلا ةمجاهمب مايقلا نم ديشرلا زيزعلادبع ريمالا

 تيوكلا نم نمحرلادبع مامالا جورخ

 بسانملا تقولا يف ضايرلا ىلا دوعسلا زيزعلادبع ريمالا لالتحا ءاج

 رسعلا مهب رضا دق ناك تيوكلا يف دوعسلا لآ ةيقبو نمحرلادبع مامالا نال

 1(2؟) م آب



 نمحرلادبع مامالا ةاضاقتي ناك ام ريغ دراوم مهل نكي ملو شيعلا كنضو
 ةلقلا نم كلذ .ناكو ةينامثعلا ةلودلا هيلا هعفدت يذلا يرهشلا شاعملا نم
 هنيدتسي ناك امو تادعاسملاب كرابم خيشلا هدمي مل ولو هزوع دسي نكي مل ثيحب
 ظ . شيعلا هيلع رذعتل تيوكلا راجت نم

 خيرانب بيقنلا بجر ديسلا ةطساوب ةينامثعلا ةلودلا ىلا كلذب بتك دقو
 يف ءاج اممو هبترم ةدايزل اهفطعتس م١150 م65 ماع ةدعقلا يذ ؟
 نسم حابصلا كرابم خيشلا ةرضح نم انل لصحم ام الولو) باتكلا كلذ
 ىلع ديزي ام نيدلا نم اهريغو تيوكلا نم راجتلا نم هانذخا امو ةدعاسملا
 . ( ًادحاو ًارهش الو ةماقتسالا ىلع انردق ام لاير فلا نيئالث

 دق ابمأب هغالبا الا كلذ ىلع هل ةباجا نم ةينامثعلا ةلودلا نم نكي ملف
 مامالا ققحت.املو دجن يف ةروثلاب هدلو مايق ىلع ”ءانب بتارلا كلذ هنع تعطق
 هدلوب قاحتلالاو تيوكلا كرت ىلع مزع رمالا اذه لصيفلا نمح رلادبع
 . ضايرلا يف

 عم تيوكلا هبكر.. رداغ مم م ا ماع رمص ٠ يو
 ىلا م1461 ه1ا١0 رفص ه خيراتب بتك نا دعب هتلئاع دارفأ عيمج
 نم هجورخ ببسب اهملعي بيقنلا بجر ديسلا ةطسا وب ةينامثعلا ةلودلا
 - :  باتكلا كلذ صن يلب اميفو ضايرلاب هقاحتلاو تيوكلا

 ديسلا ةرصبلا فارشا بيقن ىلا دوعسلا لصيف نب نمح رلادبع نم »

 مرتحملا بسجر
 دادجالاو ءابآلا تقو انلاوحأ هيف انحرش ًاباتك مكل انلسرا اذه لبق

 تاردغ نم راص ام انل راص امل هناو ةيلعلا ةلودلا ىلع نوبوسحم مادخخ اناو
 ريمأ ةلادع لظ ىلا مث ىلاعت هللا ىلا الا دحأ ىلا جتلن مل هتنايغو ديشرلا نبا
 هتافطعت رظتنن نينس انذخاو انيلع ةدملا تلاط دقو هدجم لا مادا نيته وملا
 نمم فصننو انلحم ىلا عجرنو انلاوحاب موقي ام شاعملا نم اطعن نا ةيكولملا
 ضعبب موقي ام يذلا ليلقلا شاعملا اذه الا انلامآ نم انل لصحما غلف انملظ
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 لك نم ةيزعتلاو ةيلستلا هبشي ام الا ءيبش هنم انل لص مل كلذ عمو انلاوحا

 انيلع تمكارتو لاحلا انب تقاض املف نيرهش وا رهشا ةتس وا رهشأ ةسمح

 ىلع نيروبجم انرص هوجولا نم هجوب رابطصالا ىلع ةيلباق انل بي ملو نويدلا

 انتدلب ىلا هجوتنو انعابتاو انلافطاو انسفنا شيعنل تيوكلا نم جورحلا

 لاوحالا نم لاحو .ناكلم لك يف نحنو ديشرلا نبا تايدعت عفدل انرئاشعو

 داهتجالاو دحلا نيلذاب نيئمؤملا ريمأ ةرضحلا تامدخلا يدون هللا لوحي لازن ال

 محارم نم وجرف ةيلعلا ةلودلا رماوا ىلا نيداقتم هاضر هب لصحي اميق

 تايدعت معفرو انيلع هراظنا لولح نينمؤملا ريمأ ةرضح ناسحاو تالضفتو

 . شاعملا نم هب لضفت ام ءارجاو ديشرلا نبا
 م 155١ ةنس رفص ه خيراتب تيوكلا يف ررح

 ؛ دوعسلا لصيفلا نمحرلادبع ظ

 ًاضيأ بتك دق ضايرلا ىلا هجورخ لبق لصيفلا نمحرلادبع مامالا ناكو
 هوجريو تيوكلا نم هجورخم هربخي « رهشوب ) يف يلاطيربلا يسايسلا ميل ىلا

 اهفطلو اهفطعب هلمشت ناو مهيلع اهراظنا ةيئاطيربلا ةموكحلا عضت نأب

  تضرع دق نييسايسلا اهاجر دحا ةطساوب ةيسورلا ةموكحلا نأب) هربخيو
 هنم ةيغر كلذ ضفر هنا ريغ مهبلط يلتس اهناو مهتدعاسمل اهدادعتسا هيلع

 ةلود نم ةدعاسملا لوبقل مهدادعتسا مدعو ةيناطيربلا ةموكلا ءاضرا يف

 .(اهاوس ىرخا

 دوعسلا زيزعلادبع ريمالا كارتشا

 2 شيودلا ناطلس ةمجاهمب

 يف كرابم خيشلا دوعسلا زيزعلادبع ريمالا راز م1901ه1711 ماعيف

 ةكرعم دعب شيودلا ناطلس ناكو دجن رئاشع نم ريثك هيحصي ناكو تبوكلا

 هعابتا .نم ريثكلا عم لزنو ديشرلا زيزعلادبع ريمالا عض فلاحت دق فيرصلا
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 هارابم خيشلا ىلع قياضيل ( نيلوج ) ىمسملا لحملاب ةيتيوكلا دودحلا ىلع
 لوادتف ةصرفلا هذه عيضن مدعب يضقب مزحلا نا كرابم خيشلا ىأرف
 رودت ةبتاكم هيلع ضرعو عوضوملا لوح دوعسلا زيزعلادبع ريمآلا عم
 تيوكلا ىلع موجهلا نمضتت ديشرلا زيزعلادبع ريمالا نيبو شيودلا ناطلس نيب
 زيزعلادبع ريمالا هقفاوف رمالا لاحفتسا لبق مهتردابي بغري هسناو
 كرابم خيشلا زهجف رمألا اذه يف هعم كارتشالل هدادعتسا رهظاو د وعسلا
 مهقفارف  رباج ءهدلو ىلا هتدايت دنساو نييثيوكلا نم ًاريبك اشيج
 . نيدجنلا هعابتا نس هعم ناك نمي دوعسلا زي زعلادبع ريمالا

 دنزت هيف ناسرفلا تئاكو شيودلا ناطلس ةلتاقم ىلا شيحللا كلذ راسف
 ةلفغ يف وهو ( نيلوج) يف شيودلا اوكرداف ةاشملا ىدع نيفلالا ىلع
 عافدلا وا ةمواقملل ”الاجم هماما دحي ملو ةحداف رئاسخ هب اولزناو هيلع اومجهف
 ىلع يدجنلاو .يبوكلا شيلا ىلوتسا نا دعب عي رسلا باحسنالا لضفف

 فالآ ةسمخ وحنب اهدحو لبالا نم هنم ذخا ام ردقيو هلاومأ نم ريثك
 . ريعب ةئامسمخ لبالا كلت نم دوعسلا زيزعلادبع ربمألا بيضن ناكف

 ضايرلا ةمجاهم ىلع ديشرلا نبا مزع

 دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ةرايز ديشرلا بعتم نب زيزعلادبع ريمالا متغا
 الوسر نمحرلادبع مامالا لسواف ضايرلا ةمجاهم ىلع مزعف ةصرف تيوكلا
 ريمالا نا ملعهقيرطيفو ًادجم لوسرلابهذف . كلذب هنبا ربخيل تيوكلا ىلا
 ناطلس لاتقل رباج ةقفرب تيوكلا نم جرحت دق دوعسلا زيزعلادبع
 لاتملا نم اوغرف دق مهدجوف كانه مهدصقف ( نيلوج) ين شيودلا
 هبحصي نا رباج نم دوعسلا زيزعلا دبعريمالا بلطف ربخلاب مهيلا . ىضفاف
 رذتعاف . اهراصح نع ديشرلا زيزعلادبع ريمالا درطل ضايرلا ىلا هشيحب

 باهذلا ىلع مزعو هرذع لبقف هوبا هل نذأي ملام ةسياجالا نع راج
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 زيزعلادبع ريمالا نكلو ) .كرابم خيشلا نم ةدجنلا بلطيل تيوكلا ىلا هسفنب
 ةعرسلا بلطتي رمألا اذه ناو هئاهدو كرابم خيشلا قالخاب ريبحلا ملاعلا دوعسإ

 ةدجنلا بلطي نأ يه ةبيرغ ةقيرط ىلا هئاكذ ةوقب ىدتهاف . لاجعتسالاو

 فقوم اهب جرحيل تيوكلا يلاهأ عيمج نم ىأرمو عمسم ىلعو ةينلع ةروصب
 اهينابم تحالو تيوكلا ةنيدم نم برق املف ( هتلطام نمأيو كرابم خيشلا

 - : عفترم توصب يداني وهو ريسلاب ًاعرسم هلولذ ًابكار اهيلا مدقت

 هتوص ىود دقو (« يل اوقحلا ينوعبتا يفلخ اومله تيوكلا لهأ ابو
 نيعرسم هيلا اوعرهف يلاهالا بلغا عماسم غلبو ةنيدملا ءاجرا يف
 . دحأ ىلا ثدحتي الو ءيش ىلع يولي ال كرايم خيشلا رصق وحن ريسي وهو

 شيودلا ناطلس ةلباقم ىلا بهذ .يذلا يتيوكلا شيحبا نا سانلا نظف

 ' ةيقابلا ةيقبلا مه هعم داع نمو دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ناو هرخآ نع ديبأ دق

 مقو امف . ًابرطضم ًاعرسم هرصق نم جرخف كرابم خيشلا ىلا هوادن قبسف
 الئاق .هرداب ىبح ةلاحلا كلت ىلع وهو دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىلع هرصب

 يملعا ًائيع رق هللاب نمآ كاهد يذلا ام زيزعلادبع يدلوت انك لوف لغو

 ] ْ .( كربخ

 لها اي .كرابم اي يدلاو اي» هل لاقو زيزعلادبع ريمالا مدقت كانه

 يترايز ًامنتغم ضايرلا ديشزلا نبا مجاه دقل ةيمحلا باحصا اي تيوكلا
 ةرصنلا ةدجنلا ةدجنلاف مكل واع يل وانغ نوملفت امك وهو ةصرف مكيلا

 ش « ةرصتنلا

 زيزعلادبع ريمالا هبلطي ام ملعو ربحلا اذه ىلع كرابم خيشلا فقو املف

 ةمعطالاب نفسلا نم ةلمج نحشب لاحلا يف زعواو ةدعاسملا هدعو هنم دوعسلا

 ردصاو تيوكلا بونج ( فولظلا) ىلا بهذت ناو ةريخذلاو حالسلاو
 ناو: ضايرلا يلا نينملا»» نقيودلا: ناطلس. تدرس نم. دئانلا ققيلت قا ةرطا

 ٠ . نفسلا كلت نم هجاتحم امب دوزتي

 دوعسلا زيزعلادبع ريمالا هل ربد امب ديشرلا زيزعلادبع ريمالا ملع املف
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 ضايرلا ةمجاهم نع .لدع هتلباقملا شيحلا كلذ ريسمب رعشو تيوكلا يف
 مان وكف درعا زيزعلادبع ريمالا ىلا ربحلا ريطاف اهنغ ههاجتا ريغو

 : عار هيلا داعو هدلب ىلع نفط و

 ةلودلا نيب كرابم خيشلا ةطاسو
 ريزعلا دبع ريمآلا نيبو ةينامثعلا

 ا وعسلا

 ةدع م1504 ه 13117 ماع ةيبرعلا ةريزحلا ي ةينامثعلا ةلودلا تيكن

 بلطب ديشرلا زيزعلادبع ريمآلا اهيلع حلاف نميلا ينو دحجن يف تابكن
 كب نينسح ةدايقب ًاشيجدهيلا تلسراف مصقلا يلاهاودوعسلا لآ هموصخ ىلع ةدجنلا

 نيمطي نا دارا ةزينع ةنيدم ىلا كب نينسح شويج تلصو املف هتدعاسمل

 . ةزيزنع يلاها نم هأري نم ةفاك ىلا»

 هدذعب ين ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو هدحو هلل دمحلا

 ناطلسلاب ةديدسلا ةديفملا ارآلاو ةديمحلا .ئاصوالا لماكتلف داسفلا قرط مسحو
 مدقت هتلم لها ىلع هتيمحب يذلا كلملا هضرا يف هللا لض نينموملا ريما مظعملا

 الف مكدالب حالصا لجال ةيوقلا ةلئاحلا ةيناهاشلا ركاسعلا  قوسب يرما

 . مظعالا انعوبتم اضر هيعس ي نب دصاق ديشر نبا زيزعلا

 ىلعف باوجلا اذه مكيلا انهجوو باتكلا اذه انررح كلذ ىلع ءانبف
 الا ديري مل نمو مظعملا ناطلسلا نم هللا ناما هلف ملسي نا نامالا ديري نم
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 اندونج انقسو هيلع انمدق نحن اهف دابعلا نم انئادعال ليملاو داسفلاو ةواقشلا
 انل مدي نمو ةنابالاو كلذ حيضوت انيلع يذلاو ةناعالا هللا نم نيجار هيلا

 هوركم الو ءوس انم اه لصي مل هناف مكديمتعم نم

 ميصقلا ةيماح يماح ' ضرر 7 مرحم 4 رب رح

 ) ناةسح

 ريشملا اهاجر دحا ىلا هتدايق تدنسا رخآ شيجب شيحلا اذه قفدرا مث

 ةرونملا ةنيدملا نم ريسلل اشاب يتدص قيرفلا ىلا تزعوا مث اشاب ىضيف دمحا

 عفادم ةسمخخو ريباوط ةثالث هعمو دادغب نم اشاب يضيف دمحسا ريشملا راف

 اوركسعو اوعمتجاف نيروباط هعمو هنيدملا نم اشاب يثدص قيرفلا راس امك

 | .٠ ميصقلا برق ًاعيمج
 ةراثاب ةبغار اهشويج ريست نم مغرلاب ذئموي ةينامثعلا ةلودلا نكت مل

 دجن يف نمالا باتتسا ىوس شويحلا كلت لاسرا ءارو نم درت 0 برحلا

 ريمالا ىدل طسوتيل كرابم خيشلا ىلا اشاب صلخم ةرصبلا يلاو بتكف

 مهافتلل ةلودلا ةبغر ىلع امهقفويو رطق ريما يناث نب مساقو دوعسلا زيزعلادبع

 . ملسلا بابتتسال امهعم
 صلخت نا ريغ امهيثالو نالعاب لوبنطسا ىلا تايقرب اقرباو ةطاسولا ايبلف

 مامالا اميس الو ًايصخش امهتلباقم بلطو تايقربلا كلتب فتكي مل اشاب

 . لسصيفلا نمح ح- رلا دبع

 ةبغرب هيف هملعي دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىلا ًاباتك كرابم خيشلا لس راف ْ

 دبع ريمالا هباجاف اهتبغرل ناعذالا ةوجريو هعم 0 ةينامثعلا ةلودلا

 ضرغلا اذهل تيوكلا ىلا هدلاو رفسب هريخاو هءاجر ًايبلم دوعسلا زيزعلا

 ىلا كرابم . خيشلا هقفارف .تيوكلا ىلا لصيفلا 0000 مامالا مدقف

 تاضوافملا مهنيب ترجو اشاب صلخم ةرصبلا يلاوب كانه اعمتجاو ريبزلا

 نوكت نا ةرصبلا يلاو ح ريقاف ميمقلاو دج يق نمهارلا عوضوملا لوح
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 لآ نيب ا رونا نارك عم ةفطاقن اينم :ةوكح ناو فاقنا لع ميعقلا
 هود ما ماضل مادو

 : كلت تهتناو ت1 .عواطمال دجأ يله لع رمالا اذه ضرعيس هناب

 . دحلا اذه ىلا تاضوافملا

 ّْ كللدي هدلو ٠ ملع املف هدالب ىلا ةدوعلا ىلع ن . مح رلادبع مامألا مزع من

 اوراس كايف نمو ةيقارعلا دودحلا برق ىلا هلابقتسال ضايرلا نم جرخ

 . تيوكلا ىلا داعف كرابم خيشلا اما ءارقش ىلا

 ش يلاهأ ىى اع ةرصبلا يلاو تاح رشم نمح رلادبع مامالا ض رع امدنعو

 .هدلو بهذو ءارمش ٍِق نيج راد 0 0 0 0 دج

 هتان خلا ند را 50000 نيرشعو ةسمخ ةديرب

 ىلع موجها دارا مصقلا دايح ىلع ةينامثعلا ةلودلا تاح رئقم نييدجنلا لوبق

 لسع عاب 0 اشاب ىضيف دمحا هاقفاوي ملف اهيلع ءاليتسالاو ميمقلا
 . ًاقناح ًايضاغ امهقرافف هبأر

 .ةهج ىلا ًاهجوتم هدونج سأر ىلع اشاب ىضيف دمحا -ريشملا بكر مث
 ىلا اولسراو ةنيدملا لوخد هيلع .اهلها ىبا ةديرب ةنيدم لصو املف ميمقلا ْ

 هل هلابا فملمو ..ةوغملا» دزيرعلا كح .رمآلا ىلا: اقنا لسرا“ دنت" اشاد

 لسريو هناكم مزلي نإ دف. وحروو الاب ءاج هناو ءاوس دجن يلاهاب كيري

 زيزعلادبع ريمالا لبقف ةضوافملا ةزينع يف هيفاويل نمحرلادبع مامالا هدلاو
 اودلخي ناب ميمقلا يلاها رماو اشاب ىضيف: دمحا ريشملا هيلع هضرع ام
 : ةضاوافملا نود  لذاح" ةركسلا

 اشأاب ىدكيف دمحاب 55 ءارمش نم لصيفلا نمح رلادبع مامآلا راس |

 نوكي نا اشاب ىضيف دمحا ريشملا بلطف رمالا يف ا ولوادتو ةزينع ةنيدم يف
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 حلصلا مب نا ىلا تقوم ةزذع ينو ةديرب يف ايركسع ركرم ةينامشعلا ةلودلا

 رمالا املاط ريشملا حارتقا لبقي نا نمح رلادبع مامالا ىأزرف لئاحو دجن نبي

 رودص تبجوتسا نميلا يف لقالق ثدحت مل ول قافتالا اذه مي داكو تقوم

 نا دعب ميصقلا كرتف نميلا ىلا باهذلاب اشاب ىضيف دمحا ريشملا ىلا رمالا

 ًارلم ( ةحيشلا ١) يف اشاب يتدص ماقاف اشاب يتدص هليمز ىلا رمالا دنسا

 موال تاع
 مبا 1

 هسليم رهظي نا نود ًادياحم تاضوافملا هر لالخ كرابم خيشلا ناكو

 كرابم خيشلا فقوم ًاركنتسم دوعسلا زيزعلا دنع ريسمالا ناكو دحال

 تادعاسملا هانم عسق وتبي ناك ىلا فورظلا هذه يق هتدعاسم مدعو

 ظ : ةيسادللا

 قيرف ناكف مصقلا يلاها نيب قاقشلا حور ترس تاضوافملا -فقوت دعبو

 رصاني. رخآ قيرفو دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ديري قيرفو'اشاب قدص عم مهنم

 ظ . ديشرلا زيزعلادبع ريمالا

 ىلا داعف بذبذتملا فقوملا اذه دوعسلا زيزعلادبع ريمالا نسحتسي ملف

 نا هنولأسي كرابم خيشلا ىلا اولسراف ميعقلا يلاها نم هدي .اضفان :ضايرلا

 ] ] . هليبو مهنيب طسوتي

 نهذب قلع ام ليزيل رمالا_ يف طسوتف ةصرفلا هذه كرابم خيشلا شغاف

 ىعري يذلا قيدصلا هنا هل رهظيلو كشلا نم دوعسلا زيزعلادبع ريمالا

فعلا هنم بلطيو مصقلا ىلا ةدوعلاب هيلع ريشي هيلا بتكف دوهعلا
 . اهلها نع و

 . مهل نمالا وهو هاوس اديس مهل نوغبي الو هل نوصل مهمال

 ميصقلا يلاها ةرذعم لوبقب هئاجر ىلع دوعسلا زيزعلادبع ريمالا هباجأف ظ

 فقوملا كلذ كرايم خيشلا فقوم يف كوكشلا هنهذ نع حمج مل هنارع

 : . كياحملا :

 سه ازمه ع



 ديشرلا نباو كرابم خيشلا نيب قافتألا
 ءاجرا يف رشتنت تيوكلا نم لاتكت يلا ةيدجنلا لفاوقلا ريكا تناك

 ةبولطملا موسرلا ءافيتسا نم دوعسلا زيزعلادبع ريمالا نكمتي نا نود ةيدابلا
 ةرطيسلا نم هنكمي لمعب مايقلا ىلع مزع م 6 م1" ماع ينو اهنم
 ] . كلذب كرابم خيشلا يأر ذخأي نا نود تيوكلا اهمترداغم لبق ةررقملا موسرلا اهنم اوفوتسيل ةيدجنلا لفاوقلا كلت مم هلبق نم نيلثم ةبحاصم بوجوب هرم ردصاف لفارقلا كلت ىلع

 هتطلس ىلع ”ءادتعاو هقحب ًافاحجا هدعو كرابم خيشلل لمعلا اذه قري ملف
 لسري نا هنم بلطو هعم هتاقالع مكحيل ًارس هلساري ذخأف ديشرلا زيزعلا دبع ريمالا عم ضوافتلا ىلا دمع هنا ديب كلذ ىلع ضرتعي ملو هظيغ مظكف
 .دجن يف ةيعسولا هتطخ مامأ زجاح فوقولو دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىلع .قيضتلا ضرغل يرس نافتا دنع ىف همن نواف يكل.( هيلا قيرتلا نمو .هنمرمو :ديشرلا ني رعاادبع ريمالل ًاميمح ًاقيدص ناك ؛ ادلاخ نال) تيوكلا ىلا نوعلا اشاب دلاخ

 بوشن ةلاح يف ماتلا دايحلا بناج كرايم خيشلا مزعلي نا اهداوم ةلمج نم ناكو ةيقافتالا كلت دقع لوح تاضوافملا امهنيب ترجو تيوكلا يف هارابم خيشلا نوعلا اشاب دلاخ راز م 1906 ه ماع طساوا ينو
 فادها ىلا ةيتافتالا هذه ءارو نم يمري كرابم خيشلا ناكو ا . دوعسلا لآ نيو ديشرلا لآ ني برخ
 : ةلئالث

 ١ . تيوكلا يف هذوفن ىلع رطحلا نم هيف ام كلذ يفو دجن يف دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ذوفن عاستا نم هفوخت :  "الوا
 طباور هطبرت تناك يذلإ ميهاربالا فسوي همصتخ يعاسم طابحا :  ًايناث
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 يصوم حوا ومو جن م بدع ولات عييصوم دع بوعب يععسما بجسر و هجر حج عوج ميسم جمدججو جر م حجمسموسما اجو وامل

 هتثوانمو هثادع نم للقيس قافتالا اذببو ديشرلا زيزعلادبع ريمالاب ةقادص

 ٠ بذل

 نبا اهقيلحل هتافاصم اهغولب دعب ةينامثعلا ةلودلا اضر بلج :  ايلاث

 نيكولا

 اهرئاشعو دجن بارعا نيب هتاعد ثبي كرابم خيشلا ذخا اذه 000

 مهعجشيو دوعسلا ز زيزعلادبع ريمالا ةقادصو ةرصانم نع ىلخت دق هئاب ممل نلعيو

 زيزعلادبع ريمالا نيبو هنيب :لدابتت ةيدولا لئاسرلا تذخا مث هنايصع ىلع

 ريمالا برح ىلع ديشرلا زيزعلادبع ريمالا ثح نمضتي اهضعب ناكو ديشرلا
 . لتقف. نا ىلا دوعسلا زيزعلادبع

 نيهجو تاذ ةسايس

 . رفص ١54 خيراتب ديشرلا زيزعلادبع ريمالا لتّمم دعب لئاح ةراما تلآ املو

 ةرامالاب هئثنبي كرابم خيشلا بتك بعتم هدلو ىلا م ناسيل "١ ه

 تمم ةتاتكلا كلذ يق ءاج اممو دوعسلا زيزعلادبع ريمأالا ءادع ىلع هلك و

 لع ل روما ترج دقو دوعسلا نبا لامعا نم ًادج ردكتم ينا)

 ةحلصمو ناتقيقش لئاحو تييوخلاو: هيلع وكايإو اناف نآلا اما يهتشا ام ريغ

 م نا وجراو تادعاسملا نم نأواشت ام ينم مكلو ةدحاو نيدلبلا

 ام ردقب تيوكلا اهاشخن يلا نييباهولا ةطلس نم دجن صلختو زوفلا مكدي

 6 لت انح اوما اها

 مدع هل رهظي دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىلا بتك هسفن تقولا يفو

 ب :هيف ءاج امثو هبرح ىلع هثحنو ديشرلا بعتم ةرامال هحابشرأ

 ال كالوتو هللا كاوق نيدحو لاح لك يف كعم انا يدلو اي يدلوا)

 - امال



 ىلع ءاضقلل ةيتاوم تحبصا ةصرفلا ناو ديرت ام لك يف كتدعاسمل دعتسم
 براحملا ديشرلا زيزعلا دبع لتقم دعب كلذو ًايئاهن دجن يف ديشرلا لآ مكح
 ضايرلاو تيوكلا ناو مايالا رورمي ريغتي ال يذلا لجرلا كلذ اناو دينعلا
 اعسو رخدا الو كرزا دشا كءارو اناو ديشرلا برح لصاوف دحاو دلب
 ] . ( كتدعاسم يف

 لسرا دقف هتطخ تلشفو كرابم خيشلا ةيغب نود تلاح فدصلا نا ريغ
 عضو ديشرلا نبا باتكو ديشرلا نبأ مسا هيلع بتك فالغب دوعسلا نبا باتك
 يقيتعلا هللادبع الملا هبتاك لبق نم ًاوهس دوعسلا نبا مسا هيلع بتك فالغب
 دبع ريمالا لسرأف . نيقيلاب كلشلا بهذو نيريمالا ىدل هتسايس تفشكناف
 خيشلا عادخ ىلا راشاو ديشرلا بعتم ريمالا ىلا باتكلا كلذ دوعسلا زيزعلا
 هدصاقم كلذ ءارو نم كرديل دجن يف برحلا ران مارضا لواحم هناو كرابم
 ةئدحلا كلت بعتم ريمالا لبقف تاونس ةئالث ةدمل ةندهلاو حلصلا هيلع ضرعو
 ةدعفلا يذ ١ خيراتب بعتم ريمالا لتق نا ىلا .نيريمالا نيب مالسلا بتتساو
 بورحخلا تراثف ديشرلا دومح نب ناطلس ريمالا هفلخف م 1405 ه 1954 ماع
 م ١06 ماع يف نيفرطلا نيب ةرئادلا كراعملا ىدحا يفو لئاحو ضايرلا نيب
 دوعسلا زيزغلادبع ريمالا ىلا ًاباتك هلسر دحا عم كرابم خيشلا كعب م 11/
 بارغتسالا ةياغ بلطلا اذه دوعسلا زيزعلادبع ريمالا برغتساف ( . هيلا ديشرلا ناطلس تابوهنم دعي مل اذا هيلع برحلا نلعيس هنأ) هيف هل لوقي
 ' ديشرلا ناطلسب امل ةقالع ال كرابم خيشلا اهينعي ىلا تابوهنملا نال
 اهيلع ىلوتسا دق ( يحيوضلا يلع ) وعدملا ريفظلا لئابق ءاسور ؛دحا نان لن
 . مل اذه كرابم خيغلا بلط نا ذئدعب كردا هنكلو ( قارعلا لئابق ضعب نم
 .حلصيلو هنم ءايتسالا نم ديشرلا ناطلس' نهذب قلع دق ام ةلازال الا نكي
 ظ ' .هيضرتسيو هعم رمآلا

 بتكف م1009 م18 يناثلا يدامج خيراتب ديشرلا ناسطلس لتقمب تيوكلا ىلا رابخالا تدرو باتككلا كللذ لاسرا نم ليلق دعبو ْ
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 ناطلس لتقمب هملع ”الهاجتم ) دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىلا كرابم خيشلا

 :  باتكلا كلذب ءاج امو هلاتق ةلصاوم ىلع هثحتسي ( ديشرلا

 حلاصا ملو كدضعو كنوعو كوبا انا زيزعلادبع يدلو اي آمئاد كل ينا)
 لاملا نم هيلا جاتحن امب كدما نأ دعتسم يكلو كرلا عدخال الا ديشرلا نبا

 ( كلالح لالحلاو يدلو اي كلام لاملا . لاجرلاو

 كرابم خيشلا هيلا يمري ناك ام هيلع فخي ملف دوعسلا زيزعلادبع. ريمالا: اما
 ناطلس لتقم ىلع فقو دق كرابم خيشلا ناب هداقتعال باتكلا اذه نم
 ًاباوج هيلا بتكف .هل ةيضرت بتك ام بتكو كلذ لهاجتي هنكلو ديشرلا
 يناثلا باتكلا لوصوبو برحلاب هددبي هيف يذلا لوالا هباتك لوصوب هملعي
 مخو ديشرلا د ومحح نب ناطلس لتقمب هربخا م دولاو ةبيطلا ةبحملا نمضتملا

 : يتلا رعشلا تيبب هباتك

 هبئتاعت ال يذلا قلت مل كقيدص ًبتاعم رومالا لك يف تنك اذا

 دوعس هوخا ديشرلا ناطلس لتقم دعب لئاح ةراما ىلوت
 دوعسلا زيزعلادبع ريمالا همصحت نيبو هنيب ءادعلا عطقني ملف دومح نب
 فالحلا دادزاو م 1١909 ه ١98 ماع يف امهنيب ءادعلا دتشاو

 ةمواقم ىلع هئحب دوعسلا زيزعلادبع ريسمالا ىلا كرايم. خيشلا بتكف

 .ىوعس ريمالا ىلا بتك امك هيلع ءانتضقلاو دومح نب دوعس همصخ

 قافتالاب هيلع حليو دوعسلا زيزعلادبع ريمالا هجو يف دومصلل هضرحي ديشرلا
  نوكيل هدادعتسا هل رهظيو همصخ .ىلع رصنلا هيلغ لهسيل ميصقلا لها عم

 ميصقلا لها ىلا هلبق نم الوسر ثعب مث ميمقلا لها نيبو هنيب طيسولا وه
 زيزعلا دبع ريسمالل ناكو . دومح نب دوعس نيبو مهنيب حلصيل
 الوشر ثعبف ( نسحلا زيزعلادبع) ىعدي مهصقلا يب نيسع دوعسلا
 دبع ريمالا رئأتف كلذب هريخم دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ربخيل ضايرلا ىلا
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 تنتاك دن رازغ خيش: مل مش ريثأتلا دشا رمألا اذه نم دوعسلا زيزعلا
 ةرتفلا كلت ءانثا يف قفتا دقو حلصلا ينطيسولا رودب همايق نم لصتتي هيلا

 م1907 ها١"08 ناعبش خيراتب ديشرلا دومح نب دوعس لتق نا
 . دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ةاضرمل ىعسي كرابم خيشلا ذخأف

 انهم نب ملاسل كرابم خيشلا ةطاسو

 ديشرلا لآل ًارصانم ناك يذلا ةديرب ءارما نم انهم و ماس رعش لقل

 طسوتي نا كرابم خيشلا ىلا بلطف رايبنالا كشو ىلع مهتلود نا مهدنع ًاميقمو

 هنكمت ةنسح ةصرف هذه نا كرابم خيشلا ىأرف دوعسلا زيزعلادبع ريمالا نيبو هئيب .
 طرش ىلع حلصلا يف مايقلالبقف هدو لينو دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ءاضر بلج نم
 نودهعتيو ةعاطلا نومدقيو تيوكلا ىلا هتليبق ءامعز نم ةعبرا ملاس رضحم نا
 ' لثتماف . دوعسلا زيزعلادبع ريمآلا ةاداعم ىلا ةدوعلا مدعب مه رئاشع مومع نع

 فادر مهو تنوكلا ىلا هتليبق ءاسور نم ةعبرا مادقتساب ردابو انهم نب ملاس .
 ه ”١5 رفص خيراتب كلذو يديزلا دلوو ةديدش نباو ىسيعلا ناميلسو

 ذخأف مهلئابق نعو مهسفنا نع ةعاطلا اومدق مهلوصوبو م 1408 سيام
 دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىلا كلذب بتكو قيثاوملاو دوهعلا مهيلع كرابم خيشلا

 نم نأش يف ًاضيأ طسوت مث مهراذتعا لوبقبو « مهنع ءاضرلا هنم بلطو
 هتطاسو تلبقف ريغصلا هوخناو انهلا نسح نب حلاص مهو مودقلا نع مهنم رخآت

 . ركشلاب ةنورمم ًاضيا

 فئارعلل كرابم خيشلا ةطاسو

 .بارعا ضعب ىلع نامجعلا ةليبق تدتعا م١٠19 ه 178 ماع يلو

 اًوجتلاف لاتقلاب كرابم خيشلا مهددهف لاومأ ضعب مهنم تبهنف تيوكلا
 هلأسي هيلا بتك كلذب كرابم خيشلا ملع املف دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىلا

 او



 مهب لزتيو 556 لاوما نم هيلع اولوتسا ام نامجعلا نم عج-ريسي نا

 . مزاللا صاصقلا
 ناكو لا لع ةلبغا ناتا يعي طر دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ناكو

 نيبضاغم ضايرلا اورداغو ( فئارعلاب ) نوفورعملا هبراقا هيلع درمت دق
 قرطلا حجما نا زيزعلادبع ريمالا دجوف . مهلاوخا نامجعلا ةليبق ىلا اومدقو

 كلت لحل .نامجعلا ةليبق نيبو كرابم خيشلا نيب طسوتلا فورطظلا كلت يف
 مهنيب لح دق املاط ةليبقلا كلت هدض ريثي ال يكل ملسلا قيرط نع ةلكشملا

 فئارعلا

 زيزعلادبع ريمالا ىلع ( فئارعلا) جورخم ملع املف كرابم خيشلا اما

 . دبع ريمالا ىلا لسرا نامجعلا نيب مهولحو :ءاسحالا ىلا مهمودقو دوعسلا
 فيئارعلا ءاعدتسا: ىلع همزعب وهنامجعلا صاصق نع هلودعب دوعسلا زيزعلا

 كرابم خيشلا لسرا ! "العفو حافل يف مهنيبو هنيب ىعسيل تيوكلا ىلا
 ريمالا ةافاصمب مهعنقاف تيوكلا ىلا مهنم مسق مدقف هيلا فئارعلا ىعدتسا نم

 .لاوحالا 0 كما 0 ىلا رخأآلا مسقلا داعو دوعسلا زيزعلادبع

 . يعاسملا هذه ىلع كرابم خيشلا ريدا زيرعلادبع ريمألا ركشو

581 



7 3 

 كرد

 ءأسم ربأ

 ١ عاكس شرا ا ا ىستح عمج ءاسحالا
 تعمج أولد هنم تحزز املكو رطملا ءام عمجي لمر هقوف ظلغ وا ءاملا هيف

 .ءاملا جرختستو لمرلا برعلا رفحتف . ىرخا

 وهف هددصب نحن يذلا ءاسحالا مياقا اماو ةريثك يداوبلا يف ءاسحالاو

 نسم يبرعلا جيلخلا يف يبرغلا لحاسلا ىلع ةعقاولا ةقطنملا ىلع نآلا قلطي مس أ

 ةروفاحلا ءارحصو ناملعو رطق ةراما دودح ىلا تيوكلا ةرافا 0

 .نامصلا .برغلا نم اهدحم ثيح

 نان ةريلا رت كلل كاك فا نمد وسوا تلكم قياسا ااا

 بونملا ىلا فيطقلا نم نيتلحرم ىلع عقت يللا ةنيدملا ىلع قلطي مسالا اذهو

 قلطا دقو ميلقالا اذهل ةميدقلا ةمصاعلا ( رجه) نع ”اليلق دعبتو يبرغلا

 ( فونهلا) مسا اسحلا ةنيدم ىلع ًاريخا

 ءاسحالا خيرات يق ةزجوم ةرظن

 سيقلادبع نم ةيبرع لئابق ةميدقلا روصعلا ين مباقالا اذه نكست تناك
 ةيمالسالا ةوعدلل تعضخ مث يسرافلا مكحلا تحن كاذ ذا تناكو لئاونب ركبو

 يدياب مالسالا راشتنا دعب ءاسحالا تيقبو ىمرضحلا هللادبعنب ءالعلا دي ىلع
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 اولوتساف ةطمارقلا رهظ ثيح يرجمهلا ثلاثلا نرقلا ىلا نينرحتلا و تانغ كاع

 يف يلانكلا رهاطوبا وعدملا مهميعز اهنصحو ةنيدملا سيسأت داعأو اهيلع

 قداعا نم معرلاب اهنكلوت < ةيلعولا را نا اهيلع ىلظاو م8894 ه 514 ماع

 دعب ةطمارقلا نم تذخا مث (.ءاسحالا ) لوالا اهمسا ىلع تظفاح مسال ااذه

 نواقتسي خياشملاو بارعالا يدبا اهتفقلت من ةالولا لامع يدبأ اهتلوادتق 00

 يربخلا لمار وثب اهيلع قوتنا مج عي ارانب ترفل ؟روظو ارو 8

 ْ + هدناتعلا" ةلودلا) .:ووهظا تح رعب رع ن3

 اشاي نانس ناك امنيح ميلس-ناطلسلا دهع ين م١167 م و, ماع فو

 ةلودلا ةرادا تحن رايدلا نم اهرواج امو. ءاسحألا تناك نما لع آنلاو

 يرماعلا لماز نب دوجا ناكو نميلا ةبالو يب ةلخاد تناكو ًايمسا ةينامثعلا

 ٠ . اهيلع ًاريما ىسيفلا يربحلا

 اه الوتوءاسحالا نم يربحلا لآ كارتالا جرخا م15ه٠ ةئس يو

 نب كارب صلختسا يذلا اشاب رسمع مهرخآو اشاب حتاف مهوا كارتا ةالو

 لمتساو م 150١ م5 ماع اهيلع ىلوتساو هدي يف ءاسحالا ديمح لآريرغ

 01510011447 ماع يد رعتلا لا اه يسرا هنأ: ىلا ترانا ف ديح لآ

 ءاسحالل كارتالا ةداعتسا

 سلجم اوعجارف دوعسلا لآ نيب قاقش عقو م 18100 ه 117م1/ ةنس يف

 حتفف ًاميظع اشيج ريسف اشاب تحدم ذئموي دادغب يلاو ناكو دادغب ةيالو

 اهحتفو ءاسحالا ىلا هجوت مث ةمواقم نودب فيطقلا ةنيدم شيحلا كلذب

 حتفل ”الؤافتو ًابيلغت دجن ءاول مسا ةقطنملا كلت ىلع قلطاو ةليلق ةمواقم دعب

 اهلك دج
 ] ظ

ار ين ةيناثعلا ةلودلا دونج كرت مل ةقطنملا كلت بارعا نا ىلع
 نانثمطاو ةح

 ًاعمج اولتقو بناج لك نم مهيلع اوقيضو مهورصاحو ًارارم مهومجاهف

 . مهلاوما اوبهتناو (ءاسحالا) فوفهلاو فيطقلا تيب عقاولا قيرطلا يف مهنم ًاريفغ
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 ةلودلا ىلع ىرخا ةروث ةقطنملا كلت تراث م 85 ه 1١97 ةنس يفو
 خيش ) نودعسلا اشاب رصان نم ( دادغب يلاو ) اشاب فيدر بلطف ةينامثعلا
 : نخخاو اشاب رصان راسف نيرئاثلا بارعالا كنئل وأ بيدأتب مايقلا مرتك لا" قتلا
 كلتع ناعمجلا| ىفالتف ةريخذلاو ةنوهوملا لمح رعد فلا مهعمو لتاقم فاللا ةرشع ىلع ديزي شيجب ( قباسلا ءاسحالا مكاح نبأ ) رعيرعلا عيزب هعم
 تناك ىلا ةينامثعلا ةيماحلا ذاقنا نم اشاب رصان نكمتف فوفهلا ةنيدم باويا
 نم ةنتفلا تماق ىبح ةثداحلا هذه ىلع رهشأ ةعضب ىفمت تداك امو . دجن ءاولل افرصتم عيزب خيشلا ماقاو نيلهالا لبق نم ترصوح دق
 لاذختالا نم اهقحل ال مقتنت نا .تدارا اهرواج امو ءاسحالا بارعا نال ديدج
 مهيداف كب ديزم هدلو هعمو ةركلا مهيلع اشاب رصان داعاف ةقباسلا ةكرعملا ف
 نسم الدب ءاسحالا ىلع ًافرصتم كب ديزم بصنو ليكنت دشا مهب لكنو
 .. ينيسحلا مظاك ىسوم ىلا ًاريخا اهيف رمالا دنسا مث .عيزب

 قلتم لق ةيدج نشب نمالا ليخةفرطعا م1307 2173 عاك يو
 ءاسحالا ةبف رصتل بيقنلا بلاط كنسلا ةينامثعلا ةلودلا تشضختئناف ءاسحالا
 تداقناف قرطلا نماوني رئاثلا بيدأتب ذخا اهلصو املف ييسحلا انغأ مظاك ىسومل الدب
 : ةناتسالا ىلا هجوتو لاقتسا م نيتنسلا براقت ةدم كانه يقبو رئاشعلا ءاسور هل

 ءاسحالا ىلع دوعسلا زيزعلا دبع ريمالا ءاليتسا
 نا ةينامثعلا ةلودلا تمزع ةقطنملا كلت بيقتنلا بلاط ديسلا كرت دعبو

 ًاددع ىقباو كانه نم ةوقلا كلت مظعم روكذملا يلاولا ىعدتسا م1 م ؛9/ ةنس يف فيظن كب ناميلس ةدهع ىلا ةرصبلا ةيالو تدنسا الو شيلا ' نم اهيف ناك ام ىلع ةدايز ريباوط ةعبرا تلسراف اهيف ةيركسعلا ةوقلا ديزت
 صاالختسا ررقف اهرظنني ناك يتلا ةصرفلا يه هذه نا ىار بناج لك نم اهفنتكت عامطالا تذخاو ىوقلا ةكوهنم يهو راغلبلا برح نم ةينامثعلا ةلودلا تجرخ املو ءاسحالا ةقطنم ىلع ءاليتسالا ضرغل ةيتاوملا صرفغلا بقرتي ذخخاو دوعسلا زيزعلادبع ريمألا سفن يف ًاعمط لمعلا اذه راثأف . ”اليلق
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 هي وتو هيو اج ا واو

 هليحب مجه م 141 ناسين 1 ه1“ ىلوالا يدامج ه قو

 اهيف لتق ةطيسب ةمواقم دعب اهيلع ىلوتساو فوفهلا ةنيدم ىلع هلاجرو

 فيطقلا ةنيدم ىلا نيبراحملا ضعب لسرا مث

 عم كب يماس اهفرصتم اهكرت دقو هترادا تحن ةقطنملا كلت تحبصاف اهلتحاف

 .ءوسب دحا مهل ضرعتي نا نود ةرصبلا ىلا نييندملا نيينامثعلانيفظوملا لغا

 اهددع ناك دقف فيطقلاو ءاسحالا يف تناك ىلا ةننامتعلا نكانعلا هنا

 فوفخلا ةنيدم يف يئابلاو فيطقلا يف ًايدنج نوعس مهنع ًايدنج ةئامعبرا وحن

 ةرخابلا تبكر اهنمو فيطقلا يف ةوقلا كلت تعمتجاف اهيحاوضو

 مهتلاح تءاسف ةرصبلا نم ددملا ةرظتنم نيرحبلا ىلا تهجوتو ( تاكساج )

 ةرخابلا قيضو رحلا دادتشاو ءاملا لعل ةياغلل

 ينا نب مساق خيشلا فتقوم

 كرت ىلع ( تاكسناج ) ةرخابلا“ يف اوناك نيذلا نوينامثعلا دونحلا ممص

 مساق خيشلا ىلا دوعسلا زيزعلادبع ريمالا بتكف رطق ىلا هجوتلاو نيرحبلا

 , رطق ىلا نيينامثعلا دونحلا لوخدل لاجملا حسم مدلع ةوحريا نطق مك اج

 صالختسا ًاريثك لواح دق رمالا اذه لبق يناث نب مساق خيشلا ناكو

 مث املف كلذل قفوي مل هنا ريغ اهنم ةينامثعلا ةوقلا جارخخاو هسفنل ءاسحالا

 نم فاخو رمالا ةبغم ىشخ اهيلع ءاليتسالا دوعسلا زيزعلادبع ريمالل

 ريمالا باتك هدرو ال اذه ىلعو ةقطنملا كلت ين دوعس لآ ذوفن عس وت

 ه 1*1لاوش رهش خيراتب هيلا بتك مث ةيغاص ًانذا هرعي مل دوعسلا زيزعلادبع

 هددلبيو هلعوتيو ءاسحالا ةقطنمل هلالجحا ركذتسي م لوايا قفاوملا

 . ةينامثعلا ةلودلا ىلا ةقطنملا كلت دعي مل وه اذا هيلع برحلا نالعاب

 رادصا دعي هتفاوف هضارغا ققحيل هلهم مل ةينملا نكلو

 | «ادعلا نم ىجنرت ةدئاف دحي ملف هفلخ امأ . دحاو عوبساب كلذ هباتك

 ًايناَمئع ًايدنج نورشعو ةسمخ
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 ضايرلا ىلا داعو هحلاصف دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىلا ةحلاصملا دي دسمف
 ىولج نب هللادبع همع نبا ىلا ءاسحالا ةراما دنسا نأ دعب لابلا نكمطم
 . فيطقلا ىلع ًاريما مليوس نب نمحرلادبع نيعو

 ةينامثعلا ةلودلا نقوم

 عاج تسال يربك ةيركسع ةلمح ريست نا تررقف ةينامثعلا ةلودلا اما
 احلل 6 رسيتم ريسغ ذئموي ةيربلا اقتثنلا طئاسو تناكو ءاسح ألا

 ةموكحلا نكلو رحبلا قيرط نع ةيركسعلا اهتلمح لاسرأ ىلع تمزعف
 نا دعب دوعسلا زيزعلادبع ريماآالا ىلا ددوتت نا تدارا ةيناطيربلا
 ذاخنا لع تض ريعاف يلب رعلا جيلحلا لسحاوس ىلع ءيئارم هل تحبصا

 رما ةلمحلا كلت لثم رورم ناب ةجتحم ةينامثعلا ةلمحلا كلتل ًاقيرط رحبلا
 اهتيامح تحن يه يلا ةيبرعلا تارامالا يف لقالق ثادحا نم ولخي ال دق

 تدجوو ةوقلا لامعتسا نم اهرظن فرص ىلا ةينامثعلا ةلودلا ترطضاف
 ظ . يملسلا ضوافتلا ءارجا يه ةلكشملا اهب جلاعت ةليسو ريخخ نا

 ريزعلادبع ريمالا ىلا ًادفو ةيبرحلا ريزو اشاب رونا لسرا دقف اذه ىلعو
 ةيده ًابهذ ةريل فالآ ةرشع ةعمو ىسولالا يركش ةذومحم ةسائرب دوعسلا
 ' ايلوخخد ةلاح يف ةينامثعلا ةلودلا بناج ىلا فوقولا منم بطي نا ىلع هيلا
 .ةيبنجالا لودلا عم برحلا

 بتكف هرفس لبق دفولا كلذ ةمهمب ملع دق كرابم خيشلا ناكو دوعسلا زيزعلا دبع ريمالا ةلباقم ىلا هجوت اهنمو ةرونملا ةئيدملا ىلا دفولا كلذ رفاسف |
 ةينامثعلا ةلودلا عم قافتا يأ دمع نم هرذحي دوعسلا زيزعلا دبع ريمآلا ىلا
 .هيف ءادس ام نمصض نمو

 بلطي هناو اشاب رونا نم ةيده هعمو كيلا مدقيس كرلا زاك ديفا نا
 . ( رذح ىلع نكف نيينامثعلا عم حلصلا يف كتضوافم
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 يم جب بجسد بوم سا ودبس سس دسم جبس بس جابجججإج ببوسسبسسبسببببسب وجب جب بجرم جاسم 0 هان دحر ل لا نيس سس وس 000 4 00

 اومدق يلا ةمهملا يف دوعسلا زيزعلادبع ريمالا عم دفولا لاجر لوادت امو

 درطت مل ام ةينامثعلا ةلودلا بناج ىلا مامضنالا نم مهيلا رذتعا اهلجا نم

 نودي داعو دفولا كلذ ةمه» تلشفف لئاح دودح ىلا ديشرلا لآ هءادعا

 . ةرمثم ةجيتن

 ين امل انوع نوكيل كرابم خيفغلا' طورت "نأ ”ةيئابقنلا :ةلودلا :تأَرَن

 ريماللا ىلع ةلادلاو ماقملا نم هل امل رظنلاب ةلبقملا ةيسايسلا تاضوافملا

 كازذألا هالاغرب_. نم نم ةيدو لئاسر هل تلصحتساف دوعسلا زيزعلادبع

 رديح لع هيلا بتكف ةصاخ ةقادص تاق الع هعم مهلطب رت تناك نيذلا

 .ةلودلا ةالاوم ىلع هيف هثحن ١م#»؟ مرحم م خيراتي ًاباتك اشاب تحدمنب كب

 يت الا باتكلاب كرابم خيشلا هباجاف اهتلعاسمو

 , كب رديح ىلع ةداعسلا بحاص ميشلا ميرك راقولاو دجملا ليلس ةرضح و

 :اتقفاوم ماد مرتحملا اشاب تحدم خالا موحرملا لجن

 مكبحم - ملئسناو رطاعلا مكرطاخن نع . راسفتسالاو مالسلا ديزم دعب

 6 هللا ليكساو رورسو ريخ يف هللا دمحا مكدلاو موحرملا فيلحو

 . كلذك

 هانولت مرهم 8 خرؤوملا ميركلا مكباتك دادولا دي ةذخا علاط نميا يبو

 ةموسرملاو ةعوبطملا مكدلاو موحرملا تبحم راثأ نم ينارا يذلا ىلوملا ًادماح

 يف ةيلاوتملا هئاناسحال ركاشللو هحورل ميحرتب ةلوغشملا يحراوج عيمج يف
 2 ءاشنا لازا ال يلامثعلا ملعلا لظ تحن نيلضتسملا نيقداصلا ةلودلا ديبع قح

 مكدلاوو ةلملاو ةلودلا يبحم ًابرحتم فلس نمل فلحلا معن ةلودلا نيبحمل هللا

 موحرملا همسر امنع ريغتا مل ينا هللا ءاشناو مكافوو مكتبحم ركشا ًاميمصو

 ديقو ةسايسو يلاح ةمجرت: قارواب حابصلا لآ انقخ يف ليمحللا ركذ نم
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 ىلع نيقداصلا رهسبو مهريغت نيبعالتملا رجفلا :ةيغب انقوقحو انفرش ضفح
 ينوثوو يملعلو هربغ يف ةلجبملا هحورل ةحنافلا ىرقن دحلا اذه ىلعو هتضفاحم

 موحرملا ةسايس نقيتل دذحاو ولو مهيف دجوي دب ال نومدعي ال ةلودلا لاجر نا
 'نع ريش ديق كفنا الو اذالا لك لمحتا ترصف نيدسفملا لك مئازع لغب
 ىرن هللا ءاشنا ديعلا رودلا اذه ينو موحرملا ةمسرمل ًاديأت ةامدحلا يلاوت

 نيب فلأتو مهدحوتو اشاب ةحد» موحرملا حور مهب يرست نيينامثعلا لك
 ةلودلا نأش ىلاعت يف دهتجيو دجيو تيعباتب رختفيو نلعي لكلاو رصاقلا عيمج

 هغيلبت وجرن انةبحمو انتاما رثحا هغيلبت ىلع كب ناس>ا ةبحم ركشاو اذه ةلملاو

 يدنفا حلاص خيش هداز نايعا اشاب نم .بوتكم درو عوبسا اذ نم انتاما ريحا
 داخنالاو دادولا اذه ميدي انبر مكتبحم ديا ردبلا ماس زي زعلادبع ةرصبلاب يدمتعمل

 ٠ 0 . نيقفوم ممدو تامارحالا لوبق وجرنو

 « حابصلا كرابم ْ ها 75 ةنس لوا عببر 31

 ةيناطيربلا ةموكحلا فقوم

 ىعست تذخاو مامتهالا ةياغ رمالا اذهل تمتها دقف ةيناطيربلا ةموكحلا اما
 ةلمحلل مهعنم تدختاف ةينامثعلا ةلودلا يعاسم طابحا ليبس يف ًاثيثح ا
 تاضوافملا باب حتفل ةنسح ةليسوو ةعيرذ رحبلا قيرط نع ءاسحالا ىلع
 تناكو اهعم ةقادص طباور دقعل هتلامتساو دوعسلا زيزعلادبع ريمالا عم
 لحاس يف برعلا ءارما نم ريما يا كرت مدع ىلا ذئموي يمرت اهتسايس
 دوهحلا ىصقا :ضرغلا اذهل لذبتو ةقادص ةيقافتا هعم دقعتو الا جيلخلا
 ْ . ءاهدلا ةياغ لمعتستو

 ىلع هئاليتسا دعب دوعسلا زيزعلادبع ريمالا نم تبلط دقف اذه لعو

 نم هيونت ام لع فوقولا مزحلا نم نا ىأرف ةضوامملا . ءاسحالا

 ضايرلا كرت م 1437 يناث نيرشن ه ١""١1 ةجحلا يذ رهش يو ضورعلا
 هعم لوادتلاو يناطيربلا يسايسلا لثمملاب عامتجالا ضرغل ريقعلا ىلا ًاهجوتم

 تاق”



  تاضوافملا تلجاف ةمساح ةجيتن ىلا الصوتي مل ةلوادملا دعيبو ثحبلا

 . ضايرلا ىلا دوعسلا زيزعلادبع ريمالا داعو رخآآ تقول
 امب ماتلا اهملعل كرابم خيشلا ةدعاس» ةيناطيربلا ةموكحلا تبلط ذئدنع

 صضرغ ناكو مارححالاو ةبحملا نم دوعسلا زيزعلا دبع ريمالا هل هنكي

 دوعسلا زيزعلادبع ريمالا نم نئمطت نا ءيش لك لبق ةيناطيربلا ةموكحلا

 اهتمت نمو ”:اهتابحتب تف يلا ةيبرعلا .تارامالا ىلا هض رعت مدع ِق

 ءاسحالاو فيطقلا يف نويناطيربلا راجتلاو ةيئاطيربلا ةراجتلا اه ظفحب ناو رطق

 كلذب كرابم خيشلا مهدعوف

 بلاط ديسلا ةطاسو

 نييداحتالا عم هتاقالع تئسحم دق نيقل ”بلاط ديسلا ناك ةريفلا كلت يف

 اهبناج ىلا زيزعلادبع ريمالا بلح ةيناطيربلا ةموكحلا يعاسمب سحا املق

 اشاب رونا ىلع حرتقا مهلطامبيو مهغواري دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ناو

 تلفي ال يكل ةنيالملاب هتضوافمو دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ةرياص بوجو

 يزوف رمع مدقملا دفواو رابتعالا رظنب هحارّتقا اشاب رونا ذخأف مهتضبق نم
 امك كرابم خيشلا ىلا “ةصاخ ةلاسرب هدوزو داشر دمحم ناطلسلا نيقفارم دحا

 . ىرخا ةلاسرب ايروس يلاو كب فراع دمحم ةدوز

 يلاعلا بابلا نم ةيمسر ةلاسر لمحي وهو ةرصبلا ىلا يزوف رمع مدقملا لصوف

 هيدهع ىلا ءاسحالا ةلأَسَف هيجوت نمصضتنت قبفش ناميلس ةرصبلا يلاو ىلا

 لوبنطسا عم تارياخملا تلاطا نم ةيشخ ًاعيرس اهيف تبلل

 يلاولا بتك تيوكلا 0 ىلع يزوف رم مدقملا مزع املو

 ةينامثعلا ةلودلا هيونت ام هيلع ضرعي ]زانق خيشلا ىلا قيفش ناميلس

 ريخ كرابم 0 0 دوعسلا زيزعلادبع ريمالا عم 00

 هام



 ةلودلا نا نظي كرابم خيشلا ناكو ببسلا هل ركذي نا نود لاب يذ رمدي
 دوعسلا زيزعلادبع ريهالا ضوافيس يذلا دفولا ةسائرل هبختنتس ةيئامثعلا

 نيتلاسرلاب كرايم خيشلا هدوز ةرصبلا ىلا يزوف رمع مدقملا داع اللو

 ' ظ امهصن يتآلا

 محرلا نمحرلا هللا مسي

 (١'هدعب ين ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو هدحو هلل دمحلا»

 تيرهص فرش لئانو ليلحلا ماقملا دلقتم.ةفوطعلاو ةلودلا بحاص ةرضح

 اشاب رونا هللازم بوبحملا انيخا: ةينامثعلا ةيبرحلا رظانو ةيناطلسلا ةرضحلا
 هاضريو هبحن ا هللا هقفوو هالع ماد

 بولقلا ىنح يذلا هركشاو هللا دمحا يناف مارتحالاو مالسلا ءادها دعب '

 انيلع نمو لهحلا تقرفت نم انصلخو ةفلالاب اهرفانتو ةمحرب ابواسق لدبو
 مالسالا قرف يذلا لهجللا اذه نم لوقا ةرابعبو ةدقرلا هذه نم هابتنالاب

 نيهبتنم نيصلخم لاجرب مهافتلا ءوس نم كلذ لكو اه ىئثري تلاح ين هلعجو

 انئكشن ذنم انمتن انك ام اذهف هتملك زيزعتو مالسالا .ديح وتل مهسفنا نيفقوم

 عورشملا اذهب موقي مكتلود لثم نم ةينامثعلا ةيلعلا انتلود لاجر نم دجننا

 نا هللا لئسن ةينامثعلا ةعماخلا ملو مالسالا ديحوت نوكي هيف يذلا يريخلا
 ةلودلاو مالسالا دبع اناف مكصلخت اما حاجنلا قيرط مكل لهسيو مكقفوي

 دقو نامزلا نم نوكي بلقت يا تمدحلا نم ينقرفي ال محلو مهنم ةينامثعلا

 حلاصم ىلع انلاعفاو انلاوقا كب يزوف :رمع ديسلا بحملا مكتلود دمتعم دهاش

 . يح نودي يه اكو اهصوصنب لئاسرلا عيمج جردن نحن (1)

 ل ل



 عم ةميمنملا يناماري>ا لوبق محرتساو اذه تلودلاو نيدلا

 مه #1” ةنس يناثلا عيبر

 اهليابق سيئرو .تيوكلا مكاح
 ) حابصلا كرابم

 تيالو يلاو ةفوطعلا بحاص مخفالا لجالا ردقلا ليلج ةرضعو

 هيد امل هللا همتفو م رمحملا كب فراع دمحم ديسلا ا مالا ةليلخلا ةيروس

 ُ نيمأ هاضريو
 قو مكتعلط ايحم ىلا قاوشالا ثبو مارتحالاو مالسلا مسار» ءادها دعب

 لوالا قانا ١؟ ف روما يي فاعلا مكرما تبل اك مارتحالا لامكب علاط قا

 اع لوما ادماس قولت روف رع ملا بوبحملا انبلو ديب نم #* ةنس

 نم يف ودهعت ام ىلع يا هللا ءاشنا انمهف طاحا رحخالاو مكتحص ماود

 . لابقتسالاو لاحلا يف ديفي املكب دهاجا ةلودلا ةمدخ يف صالخالاو ةبحملا طرف

 بوبحملا اندلو ققوتي لا يروق للاب لمالا انو .اتداسو «كلوللا فرك قفل

 هيف يذلا ع يثلاو . دمتعملا معلو هيلع دمتعا نمي معنأ ٠ ةحلصملا قيطيو

 نيصرلا نيب فون اندهج لكك هللا ءاشنا مكطسوتب و يلو نلا ل عفانم

 هللا ءاشنا ابيرقو مككرءأ ين حورشم وه ام بسح ةلودلا نماب نمان انرصو

 مكتف و طعل ضورعي ثاب يزوف رمع اندلو ةرضح دب الو ةبقاعلا دمحن

 برغتي دوعس نبا ىلا اةووح دقو ئيعلا ايثر اهدهاش يلا هتايسح ةَدهاَش

 قيدمولا نما انالوم ةدازرا تح رثألا مسحنت هللا ءاشنا هلوصوبو ةركااذملا

 مالسلاو مكتاهجوت نسح عم ةيبلقلا مكتبح ماود وماما هنن مزل ام اذه

 هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع

 م1157 ةنس رخأآ عيبر ©

 اهلئابت سيئرو تيوكلا مك اح 3
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 . رما ام ةدعاسملل هدادعتسا اهب رهظي ةرصبلا ىلاو ىلا ةلاسر بتكو

 : يتأي امم كرابم خيشلا هباجاف هلمع:ركشي ةيّدو ةلاسر هيلا يلاولا لسراف

 ءاول ريم اهنادنمقو ةليلحلا ةرصبلا ةيالو يلاو ةفوطغلا _ بحاص ةرضحو

 ْ ه«فقيفوت هللا مادا مرتحملا اشاب ناميلس

 صرلخللاو ةعاطاا دي نا وه يلاعلا مكماقل ةقئافلا تاما رمحالا ميدقت دعب

 يابني مكربخأ اميف مثرما ىهبو 5# ةنس ١ ج ١ يماسلا مكرما تلوانت

 كامزلا ميدق نه انتيجس هذهف هيلا انتالوم نم دهاش امم كب يزوف رمع ديسلا
 اهلح دج ةلئسم تهجو ةيلعلا ةلودلا نا-مكتفوطع رماو ةتوبثملا انتلود ةمدحل

 انئارا نيبا يتنا مكتفوطع رمأبو هيلا تهجو نمب معنف ةيالولا ماقل اهدقعو
 .هانينع يذلا شراطلا دوعي ام دعب نم هللا ءاشنا عورشملا اذه يف انتنواعمو

 اهروص ذخاو هيلا ىموملا ىئابنبلا اهيلع علطا يناباتكو بوتكمب صوصخم
 نييعتملا ةاوذلا عم ةاقالملا رصيف هل انيز ام بسح زيزعلادبع برقت ناف هدنع

 ندي كاكيحف زيزعلادبع عم ةرصبلا قليف برح ناكرا سيئر ائيحخخاو ىئابنبلا

 أذا مكتمدني رضحا مكصلخم اي دب ال اهدعبو زيزعلادبع نم ور ىشيا انل
 بسحب رومالا مزحنت صلخملا تانايبو هللا ءاشنا ةيلاعلا مكئارا نمو مترما

 . هللا ءاشنا ةرينملا مكتفوطع راكفا قبطو ةينسلا انتموكح ةدارا

 هعوجر لمثتن شراطلاو علطن ام دعب نم الا ركف انل ىقب ام ةصالحلا

 رمالا لاح لك ىلبعو مكتاهجوت ماود وجرنو اذه يلاحخلا رهش ٠١ 4 نم

 ١ مدنفا مكتفوطعل ةدارالاو

 اهلئابق سيئروتيوكلا مكاح 0 "##ا ةنسأ) ج 5

 حابصلا كرابم

 كفرا ةنئانرلا هلا سلا تاخبلا

 يذلا دفوال ًاسيئر بيقنلا بلاط ديسلا باختنا ةرصبلا ةيالو تررق

 ا م



 . !!'ليدنملا فيطللا

 زيزعلادبع ريمالا رطضا فيطقلا يف لقالقلا ضعب تئدح نا فاو

 دق ناكو ( ليبخلا) يف لوزملاو ةقطنملا كلت ىلا موسقلاب عارسالل دوعسلا

 ىلع ليدنملا فيطللادبع ةطساوب هنيبو بيقنلا بلاط ديسلا نيب قافتا مت
 ةيحيبصلا يف عامتجالا نوكي نا

 زيزعلادبع ريمالا ربخيل تيوكلا ىلا دفولا ليدنلا فيطللادبع .قبسف

 نوكي نا بلطي هيلا كراس خيشلا بتكه هتلباقمل دفولا دادعتساب دوعسلا

 ءاج اممو هتاداشراب هدميو هئارآب هاعريل تيوكلا ةنيدم يف رمتملا كلذ دّمع

 :  باتكلا كلذ يف

 ( تيوكلا كدلب يف الا ءالؤه ةطاسو لبقت الا يدلو اي كيلع ىقح نم)

 دوعسلا زيزعلادبع: ريمالا ىلع فخي ملف . رباج هدلو عم هيلا ةةلسراو

 ضرغلا ناو تيوكلا يف رمتؤملا دامعنا نم كرابم خيشلا هدصقي ناك ام

 نوكي نا نود هيهتشيو كرابم خيشلا هموري ام ىلع ءيش لك مي نا كلذ نم

 .دحاو سلجمب اعمتجا اذا اديس ال تابلا يأرلا وه هل

 نوكي نا بلطي كرابم خيشلا باجاو تيوكلا ةنيدم. ىلا مودقلا ىباف

 ْ -: باوحلا كلذب ءاج اممو ةيحيبصلا يف عامتجالا

 تيوكلا ةنيدم نم دحاو موي ةريسم ىلع ةيحيبصلا يف نآلا نا
 ( يل اومدقيلف

 يناطيربلا يسايسلا دمتعملا نم باتك كرابم خيشلا ىلا درو كلذ ءانثا ينو

 . ( اثاب ) بقل ليدملا فيطللا دبع ةيئاثملا ةلودلا تنم رمت ملا اذه رثا ىلع (1)

 تحي ا



 ا 0 1

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابم

 لصنقو زويلاب سكان رجيم بحملا لالجالاو ةكوشلا وذ ةرضح ىلا

 , ًاسورحم ماد سراف جيلخ ين ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا. لارج
 صولخلاو“ةعاطلا دي نا وه رورسو ري مهد زيزعلا مكرطاخ داقتفا بغ

 ةمهف ١ا“” ةنس لوا دامح يداح ندا يناوحلا يماسلا مكرما تل وانت

 مكاياجس رثومو ةميمصلا مكتبحم نم ةئشانلا  ةفيطللا ةيدولا هتاجردنم عيمج
 ًايعادو ةئيدحلا و ةميدقلا مكفاطلا ًاركاشو ًارورسم ةياغلل ترصف ةديمحلا

 . ةارسملا لامكو تاجردلا العا نيلئان ملز ال مكتيقفوم نسحب

 تيالو نم تارباحم انيجن مايالا هذبب ةيماسلا مكترضح ىلع ىفحي ال

 + 2 تا رباخملا عيمج نحو دوعسلا زيزعلادبعو دحب صوصخم ةرصللا

 < الكل ىرك لنرك انبحم ةرضح ىلع اهضرعن ًائيع امهيلا راشملا نم انيلا

 0 نيباتك هنم اناج ريبسكش ناطبق انبح ةيلاعلا مكترضح ىلع ًاتيفاخ

 تيشم اناو لمشم ضايرلا نم هجوتو ضايرلا نه يناثلاو ىفلزلا نم
 صخري هيلا راشملا انبحم مزرعو هصخري نا ىلا هتمدخن ي ىبشمب انمادخ دحا هعم

 نع انديفي هللا ءاشنا بوتكم انيج فوحلبا نم دب الو فوحلا نم انهداخ
 . ةمالسلاو ةححصلاب رصم هلعحويو هرما رسيا هللا فوحللا نم هاشممو هلوصو

 مكتاهجوت - ماود ايجار يناما ربحا قئاف عم ةيدولا انتيعدا مدقن ماتحلابو اذه

 ,ام## ةنس ١ ج #1 0 نيسورحم نيملس ممدو

 تيوكلا ىلا دفولا ريسم

 رول 0 در
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 ] . تبوكلا ىلا هلقيو دفولا لبقتسيل ةرصبلا ىلا ( فرشم )
 دمتعملا هيلا بتك ةيحيبصلا يف دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ثكم ءانئا يو

 برضف ةلباقملاب هنذأتسي ( ىرك) لنركلا تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا
 اي ل ا ل ًادعوم هل

 ةيناطيربلا ةموكحلا نيب تاضوافملا ءارجاب بغار ريغ كرايم خيشلا ناكو

 كلذ نوكي نا الا هتطصاسو تبلط نا دعب ةرشابم زيزعلادبع ريمالا نيدو

 ًايرس ًاباتك دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىلا لسرا اذه ىلعف . هروضحب
 .هييف لوقي ( ىرك) لنركلا يناطيربلا دمتعملا ةرايس قئاس عم

 ( ياشلا باوحلاا هطعت الو ءىش نم هنكمت الو يدلو اي هعم ًابلص نك)

 ( ىرك) لنركلا هضواف املف كرابم خيشلا ةيصوب زيزعلادبع ريمالا لمعف
 : ”الئاق هباجا

 يمر وق كارا جلا هاو كلر هافانا نا نكمي ال)
 .( ءاشي امب

 ىلا بتكو بضاغ وهو تيوكلا ىلا يناطيربلا يسايسلا دمتعملا داعف

 ريمالا ضوافب نأ هنم بلطي ه ١09 يناثلا دامج ه خيراتب كرابم خيشلا

 ةيبرعلا تارامالا نووشل .صضرعتلا مدع بوجوب دوعسلا زيزعلادبع ريمالا
 فيطقلا ي ةيناطيربلا ةيراجتلا حلاصملا ةاعارمو رطق اميس الو جيلخلا ىلع
 - : ينآلا باتكلاب كرابم خيشلا هياجاف نييناطيربلا راجتلا نيمأتو ءاسحالاو

 ةيهبلا ةيلودلا ةنجا لكتلوب ىرك لئرك بحملا هاكبا يلاعةرضح ىلاو
 1 .هاقب ماد تيوكلا يب ةيزيلكن الا ةيرصيقلا

 . هادولا دي نان وه . رورصو ا دس وا اضاع ريع ل

 . مولعم راص مثرما ايو ه 109 ةنس يناثلا دامج ه خروملا مكباتك ةذخا

 - نوهجوتيو اندنع نآلا امه دوعسلا نبا تاقالمل كرلا نيلوس ره صوصخنم ْ

 مهم رذعتو دوعس نبا تاقالل مهعم هجوتا يم اوبلطو هيلا راشملا تاقالل

 اذه لبق يلاو مهنبب لحخادتا ام ًاعطق اناف دوعس نبا نيبو مهنيب طسوتلا امأ

 مها



 . كلاذ مه ةنيب
 يلا برعلا نادلب هلخادت مدعل دوعس نبا ىلع ةيهبلا ةلودلا بلاطم امأ

 تراجن ًاضياو كلذ نع هوتغلب ةيلاعلا مكترظحف مهنم رطقو لحاسلا ىلع
 ءاسحالا ىلا نولصتي نكميو فيطقلا ىلا نولصتي نيذلا ةيهبلا تلودلا ةيغر
 ًاضيا مكرما باحياو ةيهبلا ةلودلا ةدارا .عبتا يناف كلذب اهافش هوتغلب ًاضيا
 ام بسحب ةيهبلا تلودلا ةدارا عيمج عبتم انا لوقا يناف مترما امك هغلبا انا
 رضحا اناو انروزي دوعس نبا نكميو هغلبا ًاضيا اناو ةيلاعلا مكترضح هغلب

 دوعس نبا نيب لخادتلا اماو مث رما امهبسح هغلبت انعيمجو ةيلاعلا مكترضح عم

 عزل ام اذه . ا ل ل

 . نيسورحم نيملاس ممدو
 ( ١85 ةتس يناثلا دامج 5

 تيوكلا ىلا دفولا لوصو

 دوعسلا زيزعلا دبع ريمالل ةلباقم نم ىرك لنركلا ةدوع لبقو
 مهلباقو كرابم خيشلا مهب ىفتحاف تيوكلا ىلا ينامثعلا دفولا "لصو

 لوبقل دوعسلا زيزعلادبع ريمالا دادعتسا مدع مهل حرشي ذخا مث باحرتلاب

 دل ل ل ل

 نبال ةيمهالا هذه لك اهناطعا "ا اطللا لك ةقطاخ ةينامثعلا ةلودلا نا )
 ةيدابلا نم فيطقلاو ءاسحالا ةيامح نم هنكمتن ال فعض ةلاح يل وهو دوعس

 دالبلا لوط يف ةعاجملا ترشتناو ميظع طق تيا كف 1ديك ناو انيس آل

 لعجا ناب يدنج ةئام ةينامثعلا ةلودلا يل لسرت ول مكدعا يلاو اهضرعو

 ( فيطقلاو ءاسحالا اهملساف اهفرصت تحن يرئاش

 فخم ملف بيقنلا بلاط ديسلا الا حيرصتلا اذهل دفولا ءاضعا شهدناف

  ؛ ”الئاق هباجاف كرابم خيشلا اهيلا يمري ناك يبلا ةياغلا هيلع

 ا ل _



 نم كرحتن نا لبق ةقيقحلا هذه فرعن انك ول رمعلا لوط اي هللاو )
 يف نكلو لجرلا ةلباقم نم انل دب الف انيتا دقو اما اهانرداغ امل ةرصبلا

 ( كيأرب لمعنف دوعنو ثحبلا عطقن هعم اهدقعن ةسلج لوا
  ةلباقمل مهفاري نا دفولا هيلا بلطف لوقلا اذه نم كرابم خيشلا رتساف

 باهذلاب رباج هدلو رما هنكلو كلذ نع رذتعاف دوعسلا زيزعلادبع ريمالا

 ةيحيبصلا ىلا مهعم

 نم هيف هرذحي دوعسلا زيزعلا دبع ريمالا ىلا ًايرس ًاباتك بتكو
 دصمت ال ةينامثعلا ةلودلا نا ) هل لوّميو دفولا بلاطم ىلا عايصنالا

 مو لايتحالاو ةغوارملاو غادصحلا ىوس ةضوافملا هذه ءارو نم

 بلغتلا نم .اهنكمت مدعبو اهفعضي ترعش نا دعب الا بلطت ام كنم بلطت

 نم كل 5 ال دونبلا ةليقث ةيقافتاب كلبكت نا ديرت يهف ةوقلاب كيلع

 اتاك اناوو

 ند كلا رولا تان اك قو اقع ةرار>» دعم < لنوم "لاو +: نادعفلا"؟نالرللا ١ كولا

 ماستقا لودلا تررق يزاغنبو سلبارطل ايلاطيا ةوزغ هاجت مهفعض رهظ نا
 لبق ةيبرعلا دالبلا نم مهدرطنو قفتن نا برعلا نحن انبجاو نمف مهتكلمم

 :٠ لسالا ةصح ةمينغلا نم كتصح نوكتس ناب قثو لودلا اهيلع يلوتست نا
 . نوياذك مهنأ نولوقي ام قدصت الو ءيبث نم مهنكمت ال يدلو اي هللا هلل
 «نويفادع

 ١9415 ناسين "١و ١07 يناثلا ىدامج م موي ةيحيبصلا ىلا دفولا بهد

 لتخاو كلذل لهذناف دوعسلا زيزعلا دبع ريمالا ىلا هيبأ باتك رباج ملسو

 نم يرذح كرابم خيشلا يدلاو نا) هل لاقو هتومضم ىلع هفتوأو ربا

 ( نيتلودلا ةبراحم نم نكمنا يلا نلظي لهف كرنلا نم ينرذحيو زيلكتالا

 اا راو يحال با راتحاف

 ( سانلا لاوقا كرتاو
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 ظ ةيحيبصلا رام داقعتأ

 رمتؤملا دقع م1414 سيام 1١ ه#8#1ا9 ةنس يناثلا يدامج 4 ءاسم يو
 كلت رضد دقو ةيحيبصلا مهوصو نم يناثلا مويلا وهو ىلوالا هتسلج
 دبع ريمالا لاَمف نييتيوكلا نم هعم ناك نمو كرابملا رباج خيشلا ةسلجلا
 ٠ س : دفولا ءاضعا ًايطاخم :دوعسلا زيزعلا

 مكارحللا كلت مهتفك اما يدج اولتق نا مهافك اما يم كرثلا ديرب اذام )
 ىلعا يبنوضوافت اذام ىلع ال مهوزغ نابا دج يف اهب اوماق يلا تدليولاو
 الو هللاو .ًاناودعو ًاملظ مهنم .امهوع زئتاف يئابآل ًاقباس اتناك نيتيب رع نيتدلب
 مكسور عطقب نآلا تزمال هفويض لتق دوعس نبا نا سانلا لوقو راعلا ةيشخ
 هذه يف مناو سمشلا مكيلع علطت نا اورذحاو مكمايخ ىلا اوبهذا ًاعيمج
 وهف كرابم خيشلا يدلاو مكنودف ةحاصملا نم كلذ ريغب ميغر ناو عاقبلا

 فرصناو سلجملا كرتو ( كلذ ريغب ةالئاق تسلو مكنيبو يبيب ةطساولا
 ٠ . هستميخ ىلا

 ملف مهدضع ين تفو ةرظتتنملا ريغ ةأجافملا هذه نم دفولا ءاضعأ تهبف
 ديسلا الا نوعنصي اذام نوفرعي ال مهو مهمايخ ىلا اوبهذف ًاياوج اوريخب
 هنيب لدابتت تناك يلا تارظنلا نم جتنتسا دقف بيقنلا بلاط
 هناو رباسج خيشلل هنم ةعئاصم اذه نأب دوعسلا زيزعلا ديع ريمالا نيبو
 نكي مل ديعولاو ديدهتلاو بضغلا كلذ نا هءاقفر ربخاف هرهظي ام ريغ ىلع
 ْ . دفولا ةحلصم يف ةجيتنلا نوكتسو ةدوصقم ةياغل الا

 نش طوع ةرحي هيا ىلإ ةلوسو لشرا هتميع لتخا الل .رياج امأ
 . مهيلا دوعسلا زيزعلادبع ريمآلا ةلاقم هل حرشيو دفولا

 ةيرسلا ةيناثلا رمتؤملا هسلج ظ
 ءاضعا ئوس اهرضحب مل ليللا فصتنم ين ةيرس ىرخا ةسلج تدقع مث

 دوعسلا زيزعلا دبع ريمالا مهيلا زرباف دوعسلا زيزعلادبع ريمالاو هسيئرو دفولا
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 ًاقباس لاق 0000 املف كرابم خيشلا .باتك

 0000 يلا بايسالا باهساب حرشي دوعسلا زيزعلا دبع. ريمالا لسرتسا مث

 ىلع ضرعتل دفولا ىلا اهمدقو ةقروب اهنود دق ناكو ءاسحالا حتف 0

 * يالاك ىو“ ةلودلا ناظنأ

 نودب ءاوللا اذه ينال قف تبصغ دق هللا ايلف ةينامثعلا ةلودلا ناو

 هتذحخا نأ دعب نمو يدلاو قيفش دوعسلا هللادبع ةوعد ةجحم عو رشم 1

 ةراما ىلع لا دعب دهعلا يلو ذئموي يدلاو ناكو ًاعنص هلها ىلا نسحت ل

 ماصخلا دتشا الو هلحاوسو نامعو هعبتي امو ءاوللا اذه اهيف لخدي يلا دب

 ذاذخ لا اوك ريخالا لسزا ةرامالا ىلع دوعس لآ هتلادبعو دوعس نب

 هتدجنو هفاعسا ةلودلا نا رت يقبز هئاقشا عم هتلثسم ي اهيلاو ةضوافمل

 كااتجالا ثمر »نأ نق نإ تاكو" ةلوزللا نأ شع ةحيج تلا ةنتفلا ران دامخال

 هنا عم اهنم املارماأ تدعباو ءاسحالا ىلع تقولا كلذ يث اهدي تعضوف

 ءاسحألا ينادي ام تلتحا ةلودلا تيلو هتتا ام بجوتست ةرداب مهنم ردبت م

 نأ نم ةيبنجالا لودلا تنكمو ليه اهتكرت يلا اهريغو نامعك دالبلا نم

 . هيونت اه ىلع لصحتل نيفلا ران ايي فذقت

  قرطلا عاطق بلغت يا طوقسلاب ءاوللا اذه ناكس ذخأ تقولا: كلذ" دكفو

 ا ل ا واوا ملا كاع روم

 مهماوصال ىدص ممسي ناك امف نطولا كلذ. نغ“ زمألا :هتاجضأ ةيع' هل

 ناك ناو يلودل ًاناعذا احفمص مهنع هدوم و 0 ا را لا

 ةييصا 15١ كيلعاك ناينألا 2 نال ٠ ةلاحلا كلت 2 : مهايا ير يئوسي

 ( طباضم ١) رضاحم يتئاج مث ( هلك دسحلا ىلا ملالا لقتنا ةفاب اهنم وضع

 ال ٠١ ىلا رطضن انفعست مل نأ 0 ريثك عيقاوت اهيف

 1.6 ايفر نوعا

 ٠ سراف جيلخ يف اهقوّمح نع تلزانت ةلودلا نا تعمس يواطملا كلت ف

 ةلزءع رطقلا اذه يف ةيعرشلا قوقحلا نم يلام ىلع ذئنيح تدنتساف 0

 (15) ظ كاع



 كتف نم زيرح زرح يف اونوكيل يلاهالا بلط ةيبلت ىلا تردابف ساسا
 .. مهرايد نع. بناجالا داعباو مهيف داسفلا بابرا

 تحرسو مهملا ىلع مهالا تمدقف تيتا ام ىلا يتقاس يلا رومالا يه هذهف
 اوطعاو ريكفت نسحا اهأم ين اوركفو ةلأسملا هذه يف نوصلخملا ةلودلا لاجر

 رشتنا ٠١ اوتبثتو دالبلا يف هبانطا براضلا نمالا اوظحالو هقح قح يذ لكل
 يناب متملع اذا اميس الو اذه يلمع اوذبحو دابعلا نيب نارمعلا قفارم نم .

 ةفقورا تطسبو: نيلهالا ءامد تنقحو نيدسفملاو ءايقشالا بأد تثعطق
 ِ ْء ظ ( نيملاعلا نيب ةحارلا

 ةينامثعلا ةلودلل نوكي نا دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىلع دفولا حرتقاف

 نوؤش هيلا ةلودلا ضوفت نا بلطو كلذ يناف ءاسحالا يف ًادمتعم

 يرصملا رطقلا ىلا تحنم ىلا قوقحلا سفن هحنمتو اهعباوتو ءاسحالا ةقطنم
 ءاقلت ةلودلا كمر ظل ةحراخلا .ةدلاننلا' يح ةينامكللا:ةلوقلل نوكيا لع
 . لاملاو ةريخذلاو حالسلاب هدمت نا كلذ

 طورشلا كلت ىلع دفولا قفاو ةليوطلا ةشقانملاو ةلوادملاو درلاو ذخالا دعبو
 هماربال يلاعلا بابلا لع ضرعي نا ىلا ًاموتكم رمالا اذه ىقبي نا اوررقو
 . راربقلا كلذ لع ةملكلا كلت تقهقناو

 قافتالا ماربا

 هوربخاف هيلا ١ ولصوت امع كرابم خيشلا مهلأسف تيوكلا ىلا دفولا داع

 رهاظتف ةيناثلا ةسلحلا يثررقت امب هوربخي ملو ىلوالا ةسلحلا يف مهنيب راد انت
 ًائيش رمالا ين دب ال ناركفو مهتلاقل نئمطي مل هنكلو مهقيدصتبو رثأتلاب
 . اذه ريغ

 ةقيقحلا فشتكي يكل كرابم خيشلا مهقفارف .ةرصبلا ىلا دفوا عجر م
 اهرشح ةيدؤم ساطرقلا اشاب باهولادبع مهل ماقا نيمويب مهوصو دعبو
 لعرخ خيشلاو كرابم خيشلاو « يلامك قيفش ناميلس ةرصبلا يلاو

 ها



 ارطاخم ُكرابم خيشلا لاف ةنمهمو دفولا لوح رودي نعي ثيدحلا ناكو

 ةطساولا نوكال انا يومتبدتنا اذا الا نوحلفت ال مكلا م 5 لقا ملا )

 ٠ يكل ةاللوا نيرمال الا هللاو مكنم كلذ تبلط امو 0 نما نيبو مكنيب

 لقعي ال هنال دوعسلا نبا لع رتشأ يحل ًاناثو . ةيلامثعلا هلودلل ةهدح . موفقا

 يلاولا هباجاف
 مث ( طرفنا رمالا نكلو باوصلا وه خيشلا بانج اي كيأر ناكر

 ( اشابلا ةداعس اي لوقت اذام) : لاقو بلاط ديسلا ىلا همالك يلاولا 'هجو

 بلاط ديسلا هل لاَمتف

 ( انلشف ال ًارضاح وه ناكولف كرام خيشلا لوقي ام لوقلا نا)

 ىلا اشاب رونا نم ةيقرب تدرو عامتجالا اذه دقع نه نيعوبسا دعبو

 ش : 548 ةرمو

 .دوعسلا اشاب زيزعلادبع اهنادناموقو دجن يلاو ىلا
 تامدحلا ىلذبل مكقفوي نا ىلاعت ىلوملا نه ايجار تاكيربتلا ضرع

 :ةد رك رظان 1 0 ةلاودلاو نيدلا ليبس 0 ةلجيملا

 ( رونا م٠ ناريزح م 5

 ماربأ ن نمضتت ةرصبلا يلاو ىلا يللاعلا بابلا نم ىرخا ةيقرب تدرو امك '

 دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىلا ريثكل زكشلا ايو: ةيحيتصعلا رمتوم يق ررقت ام

 . لوالا يديجملا ماسولا هحنمو

 اممب بهذو امهلمح نيتيقربلا نومضم ىلع بلاط ديسللا فقو املف

 رصق يف لعزخ خيشلا هقيدص دنع ذئموي ناك يذلا كرابم خيشلا ةلباقمل

 كدلو قفتا دقف خيش اي رشبا ) هلوقب كرابم خيشلا هباجف ةيليفلا

 ربحلا اذه هعامس دتع كرابم خيشلا شهدناف ( ةينامثعلا ةلودلا عم زيزعلادبع
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 2 بلاط ديسلا هل لاقف (اذه ناك ىم) هل لاقو
 ظ 000 ( ليلب ربد رما اذه)
 بلاط ديسلا ىلا هباطخ هجوف بضغلا نم ةروس كرابم خيشلا ترعاف

 لاقف ( ينع دعبا كيلع هللا طلس بلاط اي ةئيبحلا كيعاسم نم اهلك)
 ظ (هيبا نم ةئابحلا دلولا ملعت ) بلاط ديسلا هل

 ناك هنال ربحا اذهل هعامس دنع هتميزع فعضت مل كرابم خيشلا نأ ريغ
 زيزعلادبع ) عم دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىلا بتكف .رمالا اذه لثم عقوتب
 . قافتالا اذه ىلع هفاقيا مدعل موللا هل هجويو زوفلا كلذب هئنبب ( نسحلا

 ظ : هيف لوقي باتكب دوعسلا زيزعلادبع ريمالا هباجاف
 امو تيوكلا ىلا ليبحخلا نم مودقلا يف يبسفن تنها دقو كنبا ينا)

 يدلاو ىضرا نا عيطتسا فيك نكلو كتداراب المعو كب اح الا كلذ
 ةرضح يل نيب اذإاف كرثلا عم الو زيلكنالا عم قفتا ال ناب ينرموي وهو
 نآلا ًاضيا يدلاو لئسا نكلو ًاركاش ًايضار اهكلسا ةثلاثلا قيرطلا يدلاو
 ( ساطرق نبا ٌةدئام ىلع هدلو يك مالكلا كلذ نسحتسا فيك

 ا : هيف ءاج اممو هل رذتعي يدو سلس باتكب كرابم خيشلا هباجاف
 ٠ نا ديرا ينا يدلو اي يدلو بلاط ديسلا بيذاكا يدلو اي قدصت ال و

 يناو اهدشنت يتلا ةياغلا كل كردال ءافلاو كنع دعبلاب كارتالا ماما رهاظتا
 ةينامثعلا ةلودلا هتبلط ام يل نيبت نا دعب كتحلصم لجا نم الا كلذ لمعا م
 مايقلا يلع محي بجاولاو كتطلس نم ليلقتلاو كقحب ًافاحجا هيف ناك دقف
 ظ ( كتنايصو كتظفاحمت

 نا هلل دمحلا) هيف لوقي باتكب دوعسلا زيزعلادبع ريمالا هباجاف
 ( مالسلاو هدلو زعب دلاولا انهيلف ماري ام ىلع تناك رؤمالا

 دق قيفش ناميلس ةرصبلا يلاو ناك ةيحيبصلا رمتوم عمتجي نا ليبقو
 متو رييزلا. ةنيدم نم برقلاب ديشرلا زيزعلادبع نب دوعس ريمالاب عمتجا

 تاما



 براحيل ديشرلا دوعس ريمالا ةينامثعلا ةلودلا دعاست نا ىلع امهنسب قافتالا

 رئاخذلا نم ًاريثكو ةيقدنب فالآ ةرشع هيلا تمدقف دوعسلا زيزعلادبع ريمالا

 هعوجر دعب الا قافتالا اذ دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ملعي ملو لاملا نم ًائيشو

 تايقافتالا كلت لك دسفا ءافلحلا ىلع برحلا ايكرت نالعا نكلو ضايرلا ىلا

 تبا رع وملاو .:تايكيواقللا دي كيطت نو هلال

 '' بارج ةعقوم نم كرابم خيشلا فقوم

 مجن دقو ةيحيبصلا رمتوم يف ةيسايسلا ةكرعملا كرابم خيشلا رسح دقل

مالا يعاسم ةلقرعل ىعسي ذخاف هبلق يف لصات دقح هذه هتراسخ نم
 دبع ري

 صرفلا هب صيرتيو هل ديكيو دوعتلا زيزعلا
 نيحيمالا "هر ايضع) نع تانك دعا .ييححألا فورظلا نكمت. مل

 ةرصيلا يلاو نم لاملاو حالسلا ةيمك هملست لاح .دوعسلا زيزعلا دبع

 ا نيب لاوحالأ تدرت م1914 ها8# ماع رخاوأ يف نككلو

 نيفرطلا تاوق نا كرايم خيشلا ملعف هنم دب ال رمأ برحلا“ عوقو حبصاو

 ةثالث دوعسلا زيزعلادبع ريمالا عم ناك دّمتف دلعلا و ةدعلا ثيح نم ةلداعتم

 . ءادشالا ضراعلا يلاها نم مهرُكا رضحلا نم فلا مهنم لتاقم فالآ

 . ودبلا نم يئابلاو نامجعلا نم .سراف ةئامتالثو

 ةئامتس مهنم أضيا لتاقم فالآ ةثالث ديشرلا دوعس ريمالا تاوق تناكو

 دموي نكي ىلف وتلا قه قابلاو ني ةاسوف ف نيزاف اعلا رضحلا نم

 ْ . ةبلغلا نوكتس نمل مزجي نا دحا ىلع لهسلا نم

 ) ل فيس ) عم ديشرلا دوعس ريمالا ىلا كرابم خيشلا بتكف

 هدادعتسا هل رهظيو هنايغطنم صلختلاو دوعسلا ننا ةلئاتل بايد هيف رش

 ْ اهبلطي ىبلا تادعاسملا ءادبال .

 , ءانهدلاو ريدص نب فو ررعم هأم بأ رج 2

 "ا و دس



 ةاضاو# لسع هع دولا دي زلادبغ 'ريسفألا "لأ" ١ فيا تنك انك
 هريسأو ةرصنلاو ةدعاسملا ءادباب هدلعويو ديشرلا نبا همصحخ- برح

 ةدوع دنعو ديشر نبا ةوق هل فشكيل ( يقيتعلا فيس) لسرا دق هنا
 رستلاو ظفحتلاب هيصويو ديشرلا نبا ندع برخحلا نلعيس فيس

 . نامتكلاو

 هكا م1 يناثلا نوناك 14 مه ١مم ماع لوالا عيبر " ينو

 اهتجيتن ترفسأ (بارج) ةعقومب فرعت ةفينع ةكرعمب نيريمالا تاوق
 دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ميم ىلع هئاليتساو .ديشرلا دوعس ريمالا راصتنا نع
 رداصلا باتكلا .اهنمض نم ناكو ةصاحلا لئاسرلا ةبيقح هدي يف تعقوو

 اعدف هلاتق ىلع دوعسلا زيزعلادبع ريمالا هيف ثحب يذلا كرابم خيشلا نم

 هيلع أرقو ( يقيتعلا فيس ) كرابم خيشلا لوسر ديشرلا دوعس ريمالا
 ا ] الا .عطقو باتكلا كلذ

 لفاوقلا تا تيوكلا فارطإ ىلع ةراغلل هلاجر نم ةيرس لسرأ م

 . كرابم خيشلاب ةياكن اهنم جرخم يلا
 نكت مل ديشرلا نبا ديب ةلاسرلا كلت عوقو نا نظف كرابم خيشلا اما

 لعف دقو دوعسلا زيزعلادبع ريمالا نم ريبدتب اهنا لب فدصلا باب نم
 . ةدوصقم ةيسايس فرامل كلذ

 هربخمي دوعسلا زيزعلا دبع. ريمالا نم ةلاسر كلذ دغب هيلا تدرو مث

 كلذ سكع تناك ةقيقحلاو ( بارج) ةكرعم يف هفيلح ناك رصنلا ناب

 وهو كرابم خيشلا ( 0 ا حالا ًافنآ رم امك

 . هيتنملا نطفلا

 دوعسللا زيزعلا دبع 52 0 كلذ الت م

 ناب ) هيف هلوقيو لبالاو ليخلاو لاملاو حالسلاب هدمي نا بلطي

 نم ضايرلا يف هيدل نال يقيقحلا جايتحالا باب نم سيل اذه هسبلط
 ةبيطلا ةرهشلا هل رهظي نا كلذب ديري هنكلو ريثكلا ءيشلا لاملاو حالسلا
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 ظ (  لضفلاب هلا اوفرتعيل ده .يلاها م اما

 نكي مل 0 مدع ةركذ ناو لاماو حالسلا نم بلط مل ةسام اخ

 عي نأ ةرملا هذه يف أشي ملف عادهللاو لافغتسالا ضرغل الا

 تارابعلا ضعب نمضنت ًاباتك هيلا لسرا لب اهتالع ىلع رومالا كرتبو تمصلاب
 هيف لوقيو تادعاسملا نم هبلط ام لاسرا نم هنكمت مدعب رذتعيو ةصراقلا

 ركشلا هيلع لاني نأ هيفكي دجن يلاهالقباسلا ليمحلا نم هادسا ام نا ) ًاضيا

 ( ديزملل ةجاح الو ءانئثلاو
 بتكف هيضريسيو ديشرلا دوعس ريمالا ليمتسي كرابم خيشلا ذحخاو

 لسئابق اهيلع تلوتسا ىلا لاومالاو لبالا ضعب ةداعا هنم وجربي هيلا

 ىلا ةينامقعلا :ةلاوللا رك لدلاب, ييفتيو :ةةيركلا) هيقازغا“ نم ص
 ببسي امبر اهنع هيلحم مدع ناو ةيبرحلا اهعقاوم عسيمج يف ترسخ
 تيوكلاو لئاح نيب ةدئاس تناك ىلا ةقادصلاب هركذيو ًاراطخاو ًابعاتم هل

 ياجافا يقتل شيف. مهلا" فلس أو ةةيالخب نم :اهنايجتال مات دالك لغدناو
 : تالا باتكلاب ديشرلا دوعس ريمالا

 مح رلأ نمحرلا هللا

 ' ىلاعت هللا هملس حابصلا كرابم مركملا بانج 0 ديشر نبأ دوعس نم و

 ' لاح نسحاب : هللا لضف نم انعو هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 فرط نم ًاصوصخ مولعم ناك متركذامو لصو فيس مكلاجر عم ىذلا طخلاو
 تقولا اذه ىف كلذ. نم انيجعتو  هرمامغلا وذ :ىذلا ضياقنلاو *رغابالا

 ةيماسلا اهرماوا راظتنا ينو ةينسلا انتموكحلا عبتنانح نا ملعت مث لاخخدم اهل سيل
 رك ذتو ةيلعلا انتلود حلاصمل ةضقانملا رومالا يف لخادت انل ام صوصخ لك يِ
 ودع هجولا قيدص اهاضتقم ىلع وتيرج ام مناف ةقباسلا ةقادصلا فرط نم

 مالسلا انمو مزل ام اذه اومهفت ال ةبحملا داومو هسفنل مصخ لقاعلا رئارسلا .

 ى 1لس# بجر مسد مالسلاو لايعلا ىلع
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 نامجعلا ةثداح

 ةينامثعلا ةلودلا مه اهيدوت ءاسحالا يف قوتح بونحلا ةيدابل ناك
 مكاحلا ذوفن نم برقي فيطقلاو ءاسحألا ي ذوفن نامجعلا ةليبقل ناكو

 قوقحلا كلت مطق ءاسحالا ىلع دوعسلا زيزعلادبع ريمآلا ىلوتسا املو ينامثعلا

 . يدعتلا نم مهديا فكو ةقطنملا كلت نم نامجعلا ذوفن لازو

 دوعسلا يزفلادبع ريمالا ثاوق تجرخو (تارعالا ةكرتم تفقو- الو
 اهتمدقم يو بونحلا ةيداب بارعا دجو ىوقلا ةكوهنم يهو ةكرعملا كلت نم
 ىعست تذخاف ءاسحالا يف اهذوفن عاج ريسال ةحناس ةصرفلا نا نامجعلا ةليبق

 اهدي عقت اه بلت تراصو نمالاب تنبعف ًاثيثح ًايعس رمالا كلذ قيقحتل

 . اهريغو رئاشعلا لاوما بهنتو لفاوقلا نم هيلع
 رئاشعلا ضعب ىلع تدتعا م 6 نوع ىارمل# ماع ناضمر رهش يفو

 زيزعلادبع ريمالا ىلا كرابم خيشلا بتكف اهملاوما نم ريثكلا تببعو ةيتيوكلا

 ريمألا كانسكو .:ااءاحصا ىلا تابووهنملا زو قيدخملا بيدأت : بلطي دوعملا

 دبع نب دوعس ريمألا عم ًاحلص دقع دقو ءارقش ي ذئموي دوعسلا .زيزعلادبع

 همع ءانبا دحا عم هيلا ١ هلسراو ًاباوجكرابم خيشلا ىلا: :نتكف :ديشارلا .قيزعلا

 . هيف لوقي ( رصان ) ىمسملا
 كلانأ امم رثكا نامجعلا نم ينلانأ دقلو قودص قيدصب كرابماي تسل )

 دلمبل ذا 15 كم نكمتن الو ظيقلا تقو ين نآلا نحنو تلمحتو ترس
 نامجعلا ةريد ىلا شيخ

 دهعلا ثكن ىشخاف ديشرلا نبا حلص نم بير يف ينا وه يناثلا رمآلا
 . نامجعلا عم برح يف تلخدو ًادجن ترداغ انا اذا

 اهلييس ىف تقاضف يلع ترئاكت دقو ترخا هذه تاقفن ثلاثلا رمالا
 , بايسالا

 برحلا دعب نامجعلا أجلي نا ىشخا ينا وه دلاولا ةرضح اي عبارلا رمالا
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 لاح لك ىلع يبأر نمو ريفظلاو نودعس موي يف تلعف اك يلع بلقنتف كيلا

 ( ءاتشلا لصف ىلا ةلأسملا لجؤن نا

 ' تابوهنملا كلت عاجرتساب عارسالا هوجري كرابم خيشلا هيلا بتكف
 ..ليجاتلا لكفم ل ريالا اذه نآو

 تمزع اذا) : هيف ءاج ام مها باتكب دوعسلا زيزعلادبع ريمالا هباجأف
 كلست ال ناو لاجرلاو لاملاب ينيعت نا هقاثيمو هللا دهع ىبطعت مهتب راغ ىلع

 طسوتت الو كيلا اوتحل اذا مهلبقتست الو يكل ريغ اكلسم مهعم كتسايس ين

 . كلذ ىع كراس خيشلا هدهاعف ( مهنيبو يبل حلصلاب

 ةدايق هسفنب ىلوتيل يحاونلا كلت ىلا دوعسلا زيزعلادبع ريمالا مدقف
 حرجو دعس هوخأ اهيف لتق ةديدش ةكرعم يب نامجعلا عم كبتشاف ةكرعملا

 نامجعلا مهبقعتف ءاسحالا لخاد ا ريتا ةرئادلا هشيج ىلع ترادو وه

 . رهشا ةثالث ةدمل مهورصاحو
 ددملا بلطي ضايرلا يف هدلاو ىلا دوعسلا زيزعلادبع ريمالا بتكف

 وعدملا هبراقادحا هعمو نمحرلادبع نب دمحم 5 ةدايق تحن شح هدنمأف

 1 2330 (ةفارعلا نم) زيزعلادبع نب دوعس
 لاسرا يف أطابت كرابم خيشلا نكلو هدجنتسي كرابم خيشلا ىلا بتك امك

 تناك دقو دعولا هركذي ةيناث ةرم هيلا زيزعلادبع ريمالا بتكف ةدجتلا

 ىلا يمرت برعلا دالب طساوا يف ةصاخ ةسايس ذئموي ةيناطي ربلا ةموكحلل
 ديشرلا زيزعلادبع نب دوعس ريا يع نا وعما زيزعلادبع ريمالا ةيوقت

 ةيداب لئابق لع دوغس: ربمالا اهنغي ناك ىلا تا راغلا طغض نم فن يكل

 هروح مافن شي لل اعلا كاك يدل يس ول للا نا
 ةوقب دوعسلا زيزعلادبع ريمالا دمت نأ كرابم خيشلا نم تبلطف كارتالا دض

 اهمصخو همصخحل غرفتي يكل مهعاضخاو نامجعلا رهق ىلع هدعاست ةببرح
 . ديشرلا دوعس ا

 ةيركسع ةوق زيهجتب رمأف هنم ةبغر نودب بلطلا اذه كارابم .خيشلا لبقت

 ةدحجناهلسراو ودبلانمنيتئامو تيوكلا لهانم "الجر نيسمخو ةئامنم فلأتت
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 هاسصواأو ماس هدلبأو ىلا افاق ىلئساو دوعسلا زيزعلا كبع ريمالل

 ًاضإا هاصوا امك نامجعلا عم برحلاب كابتشالا نع داعتبالاو ظفحتلاب
 لالخ ين الا ءاسحالا ىلا ةفاسملا عطقي الو ريسلا يف ًاطابتي نا .

 خيشلا نكلو مايا ةعبس ةفاسملا كلت عطقل ريسلا طسوا امنيب اهون ةيرشع
 لوصو لبق ءاسحالا ىلع ءاليتسالا نم نامجعلا نكمتت نا اذهب دارا كرابم
 ىبيوكلا شيلا

٠ 
 ١

 تاوقلا هتلصو امك .دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىلا هتاوق لصواف مايا ةتس ُِق
 لسع دوعسلا زيزعلادبع ريمالا مزعف . دم“ هيخا :ةدايقب تناك ىلا ةيدجنلا
 يف اوقبي نا ملس ىلاو دمحم هيخا ىلا هرما زدصاف نامجعلا ةمجاهم

 ف نامجعلا اوكرداف هلاجر نم ةقرمب م0 لوأ 0 فسر ماع
 وحن اوهجتناو مهماما نامجعلا رفف مهفدانب نارين مهيلع اوقلطاو حابصلا
 هرقم ىلا داعف مهب قاحللا نم درعسلا زيزعاادبع ريمالا نكمتي ملف تيوكلا
 ةكرعم مهنيب ترجو مهوكرداف نامجعلا دراطمب ملسو دمحم هاخخا رماو
 هبا ةيصوي أبعي ال ناو لاتقلاي هتاوق عم كبتشي نا ملس .ترطضا ةيراض
 ايكار .ناك يذلا هناصح ةكرعملا كلت يف لتق دقو لاتقلا قدصاو لتاقف
 زرباف مهب كتفلا دوعسلا دمحم ريمالا ررقف . نامجعلا ىلعرصنلا مهل مف هيلع
 اذاف ”التاقم ال ًابقارم كلتلسرا) هيف هل لوقي هيبأ نم ًاباتك ملاس ىلا نامجعلا
 مهماما ةحوتفم تبوكلا باوباو يدلو اي مهعم نحلف دوعس نبا مهبلغ
 الف هوبلغ اذاو . مهيلع كتيامح نلعاو مهلمش تيتشت نم هنكمم الو
 ريمالا فلاخو هبيبا رما ملاس . لثتماف ( هيلع مهدعاست الو هنع مهدرت
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 دوعسلا زيزعلادبع ريمالا هباجاف نيقيرفلا لاتقب هنذأتسيو نامجعلا عم حابصلا
 . رمالا ي رظني امثير ثيرئلاب هرمأيو كلذ نع هعنمب

 ملس لمع وكشي كرابم خيشلا ىلا زيزعلا دبع .ريمالا بتكف'

 خيشلا هباجاف ( كل ًاماركا الا نامجعلا ةبراحم ىلع مدقا مل يبنا) لوقيو

  تبلط دقو ةميدق ةقادص نامجعلا نيبو يب نا ) هيف لوقي باتكب كرابم

 نم مهدرطاو مهبراح كل لقا ملو نامجعلا نم تابوهنملا عج ريست نا كنم

 ْ . ( مهرايد

 خيشلاو ةفيلحلا ىلع ةدايقب دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ةدجنل رخآ ًاشيج لسرا دق

 ملس فيقوم هل حضتا امل زيزعلادبع ريسمالا نكلو . رباخلا دمحا

 ضفرف كرابم خيشلا نم ةيصوو زاعياب الا نكي مل لمعلا كلذ نا هيدل ققحت
 اهب دوزم ناك ىبلا ةيصولا سفنب ةروزه نوكت نا ةيشخ ةدجنلا كلت لوبت

 : ماس

 ةدجنلا كلت لوبقل دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ضفر كرابم خيشلا غلب املف
 ' مهلوخدل نامجعلا ةليبق ىلا لاجملا حسف مث 2 ةدوعلاب اهيلا زعوا

 يقءاسحالا نم هزبهن ام نوعيبي اوذحناو مهنم مسق اهدروف تيوكلا ةئيدم

 :انييدا وجا

 ةليبق نم ريبك مسق هعمو تيوكلا ىلا هتاوقب [عجار ملاس لفق مث
 . نامجعلا

 ماس ةقحالم عاسمجالاب اوررقمف هلمع بحي اه يف مهرواشو

 ريسملل دادعتسالابهرما ردصافتيوكلاةنيدم لخاد ىفهعم نيذلا نامجعلاةلئاقمو

 . ضورغلا اذهل
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 لعزخ خيشلا ةطاسو بلط
 ثيشخ تيوكلا ةمجاهم ىلع مزع املو ًايرس هعم لاصتالل ىعست ءاسحالا ىلع دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىلوتسا نا دعب ةيناطيربلا ةموكحلا تناك

 نيبو كرابم خيشلا نيب مكاقلا فالحلا لح ين ىعسيو رمالا يف طسوتي نا لع رخل خييفلا نتن« شك اك ىيبريرسلا بلطف لجفلاب ةيرسلا اهتالواحم ءوبت نا
 تعنم كرابم خيشلا ىلع ضرملا ةئاطو دادتشا نكلو دوعسلا زيزعلادبع ريمآلا
 , ةمزالا كلت تهتنا هتافوبو يوت دقف ”اليوط كلذ: .نمي ال رات. خيفلا» :اقيبلب لو ةطاسولا كلب :مايقلا نم لعزخ خيشلا
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 ىفتتلا
 ةقتشم قفتنملا ةظفل نا خيراتلا ينودم ضعب معز دقل

 نونلاو قافتالا نم

 ةيب رع ةظفل قفتملاف اذه مهمعز يب« اوئطخ دقو نيدلولا تادايز نم

 بكار نق نه لوتس آل لعرب يهو ( قفنلا يي لخادلا ) اهانعم

 . قفتنملا ةظفلب ال قفتنملا يب ةظفلب مهركذت باسنالا

 نبأ ( قفتنملاب بقلملا ) ةيواعم مهيبا مساب اوفرع ءالوه قئفتنملا ونبو

 . نييناندعلا نم ةعصعص نب رماع نب ةعيبر نب بعك نب ليقع نب ماع
 : مهو ةقفتمو ةدحتم تعمتجا دق ةريبك ريامع ثالث مويلا قفتنملاو

 .دوجا ان كلام ونبي . ديعس ونب

 باسنالا رابخا عبتتمل رهظي يذلاو ثالئالاب نوفرعيو قفتنم ءالوه لكو

 نايرخآلا ناتريمعلاو ( ديعسونب ) مهو ةدحاو ةريمع يه قئفتنملا يب نا

 . ًازاجيو ًاعسوت قفتنملا ظفل مهيلع قاطاف قفتنملا ىب ةوحخا امهف

 . قفتنملا نب كلام نب ليقع نب رماع ونب مه كلام ونبف

 . قفتنملا نب نزاوه نم نطب ةيزغو ةيزغ نم نطب دوجا لآو

 هنم فورعملاو 0 هل يفر ضماغ قفتنملا لئابق خيرات نا

ةقطنم ةطمارقلا تمجاه الل م 588 ه 0/4 ةنس يف
 لئابق سيئر ناك ةرصبلا 
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 مهكرداف ةطمارقلا عفدل اهب راسو هعومج عمجف رفصا خيشلا ىعدي قفتنملا
 ةنيدم ُ مهنصحن و مهما زبما نع رفسا لاتقب مهعم مدطصاف ءاسحسالا برق

 اهيف ناك ام عيمج ىلع ىلوتساو فيطقلا ةنيدم ىلا هعومجب هج وتف ءاسحالا
 قفتنملا سئري لظو ةرصبلا ىلا داع مث شاومو ديبعو لاوما نم ةطمارقلل
 لئابقلا هذه ةسائر تلاوت مث م19١1 ه 4٠١ ماع يف يوت نا ىلا

 مهفلاح نمو ةعيبرو قفتنملا لئابق تعمتجا م6١١1 ه 68 ماع يف م
 اهيلاو اورساو ةدعقلا يذ رهش رخاوا يب ةرصبلا اومجاهو بارعالا نم

 ظ . لتقلا نم ًافوخ ةرصبلا يلاها
 سييد ىلع هللابدش رتسملا يسابعلا ةفيلحلا بضغ م1155 ه 011 ةنس يو

 ةرصبلا ةمجاهم ىلع قفتنملا ةليبق عم قافتالا ىلا هاعد امم ةلحلا ريما ةقدص نب
 ةدايق تحن دنحلا مهيلا ةفيلحلا هجوف لتقلاو بهنلا اهب اوعتواو اهومجاهف
 ( ةرصبلا بارخ ) لعب نكلو ةرصبلا نم مهجرخاو مهبراحف يس ربلا

 هرما هللارهأل ىفتقملا ىمابعلا ةفيلحلا ردصا م10١1 ه ه5 ةنس يو
 ْ . ةرصيلا نوؤش قفتنملا خيش فورعم خيشلا ةيلوتب

 .هرمأ يمابعلا ( هللابدجنتسملا) ةفيلحلا ردصا م1017 م همم ماع 5 ُ

 ندزي) ةدايقب مهوحن شويخحلا تراسف اهيحاوضو ةلحلا نم دسا ىبب ءالجاب

 مهولجاف قفتنملا لئابقب ةرصبلا نم هتدجنل فورعم نبأ ملف نا دعب ( جامق نب
 لئابق اهتلحخدف كفو رعم نبأ ىلا مه رايد نم حئاطبلا تملسو مهرايد نع
 لسحفتسا ىبح م١118 ه 516 ةنس ىلا حئاطبلا يف تلظو قفتنملا
 ةدايق تحن دونحلا مهوحت ( هللانيدلرضانلا ) ىبسابعلا ةفيلخلا هجوف اهرما
 (1١( ريقملاب) فرعي .عضوم ين مهعم ىقتلاف طساو ريما (دعم فيرشلا)

 عقيو (دودأ) ىمست تناك و نيينادلكلا مصاوع نم ةمصاع اياقي نم ريبك يرثأ لت ره )١(
 , ةيرصانلا ةنيدم برتج لايمأ ةرشع ةفاسم ىلع
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 1 ا
 ا

 دا محبب ببسووج د جعجع اجلا هع ججج ع مجججسلس جب جرو كنا اج

 بلغتلا نم شويحلا تنكمتف (فورعم نب يلعم ) ذئموي قفتنلا سيئر ناكو

 ءاسحالا وحن اوهجتاف حئاطبلا نم مهتج رخاف قفتنملا ىلع
 رمتسي ملف فيطقلاو

 ةرصبلا يلاو نم اوبلطو قارعلا ىلا ةدوعلا ىلا اورطضاف كانه ماقملا مهب

 لبقف ءاقبلاب مه حامسلاو وفعلا بلطب دادغب يف ةفيلحلا دنع مهل عفشتي نا

 مهعوضخ اوض رعيل دادغب ىلا هلمحب مه زماو ةفيلخلل ًاباتك بتكو مهءاجر يلاولا

 . هتعاطل دايقنالاو ةفرلخلا ىلا

 ترما دق ةفيلحلا ايارس نم ةيرس مهتيقل طساو اويراقو اوبهذ املف

 ىلع اورصتناف مهعم ارلتاقتف قارعلا يف ءاقبلاب مهل نذالا مدعبو مهتلتاقع

 مه 111 ماع ي حئاطبلا اولخد مث ةحلسالا ضعب هنم اوستغو ةقيلحللا شيج

 . كانه اوقبو م0

 ًائيدحو ًايدق قفتنملا رايد

 ي سرفلا اومزه نيذلا) بعص نب مي ني لدتعف ىف لراس ناو

 ةيداب لها لئابق اوناكو قفتنملا نب رماع ونب اهيلع مهفلخا لجع ونب ترئدنا

 اوذخماو اوحزن مث رابنألا فاض ىلع شيعت يللا ةيرهنلا لئابقلا نم اونكي ملو

 . مهل ًارايد ًاربنو ارب ةرصبلا .رهظ ىلا ةيرصانلا لع وفا ىلا :قظانملا

 نودع ل

 ةرجهلل رشاعلا نرقلا لئاوا يف قارعلا تطيه ةفيرش ةلئاع نودعسلا لآ

 زاجحلا هادا كا مهباسناب و زاجحلاا ىلا مهسفناب تدوعج ريو اهدجم الغعو

 بألا نودعس خيشلاو بيبش لاب نوفرعيو نويمشاه نويشي رق مهف هئارماو

 مهنمو ةراهالا بيبش لآ ىلوتو بيبش ةدفح نم وهو ةلئاعلا هذه يناثلا

 ب ؟؟#" د



 :تددرت هدعب نيو يح اح دحا دمحم لآ نودعس ىلا ةماعلا تلقتنا

 رع ايم ل ناو ييوثو دمحم نب نودعس نب .رماث نب دمحم ةدفح يف

 تفقرافو نودعس لآ 2 ت رمتسا دومح نحسو نودعسلا رماث لا

 قضنملا" ةراما ىلوت نم ءامسأ هاندا جردنو هدو يبوث لعب نم بيبش لآ

 | . ةلئاعلا هله نم

 قارعلا مدق يذلا نسح فيرشلا وه يفتملا ةراما ىلوت نم لوا'نأ

 راجتساف رورسم فيرشلا هيخا نيبو هنيب ىرج فالخ رثا ىلع زاجحلا نم
 فيرشلا جوزت مث هاوثم اذه نسحاف هفيصخ نب ناحيش ىمسملا كلام يب ميعزب

 أببشو هللادبعو ًادمحم مهو دالوا ةثالث هل تدلوف كلام يب ريما ةنبا نسح

 ةديمحلا ةميوقلا تافصلا نم نسح فيرشلا هب فصتي ناك الل رظنلابو

 در ل م ل ا

 نسح هذلو هالت مث دم#م نب عنام :هيخا نبا ةهدعب ىل وت م6 حا نخل

 هالت مث بيبش نب عنام ىلا ةرامالا تلآ م 0

 ماع يو نودعس ريكألا هدلو هدعب نم ةرامآلا 000 يوت 3

 يب وث خيشلا هالتمأ رعاث هدلوملا ةرامالا تعج رف نودعسلتق م ١من هم 1 61*

 ةراما ىلع هفلخف م 1١90 ه ١7١7 ماع ين لستق نا ىلا هللادبع نب
 خيشلا لزع مام[اله 11141“ ةنس يو نودعس نب رماث نب دومح قفتنملا

 امالوت م 0 - هتاكم صنو دل مك

 دي ا لل 0 لا

 ل ل ا

 الو روصنم همع ىب ندو هليل لقالقلا لتشاف ةيناث ةرم نيرا خيشلا

 مهسفنا لع نودعس لآ مسقنأو هالتفو هيلع ايلعت ريالابو 0 ا
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 نودعس لآ نووش يف لدتلل ًاعساو "الام اهماما ةينامثعلا ةلودلا تداجوف

 نيبوصتم مهتلعجو ةماعزلاو ةرامالا ةفص مهنم تعزف مهاوق قحسل

 قاقشنا لصح مث قفتنملا ءاول ىلع اهلبق نم اشاب روصنم تنيعف اهدي تحت نم

 ىلا تليحاو ةسائرلا نع اشاب روصنم فرصف اشاب رصان هيخا نيبو هيب

 تديعا مث هيلا تليحاف يلع نب اشاب دهف همع نيا هسفان مث اشاب رصان ةدهع

 تفن مث اشاب رصان .ىلآ تديعا مث اشان كهف ىلا تفرص مث اشاب رصان ىلا

 "ام رصقم اشار كهف ”كدضو: عا ةرافدألا ( قورف ) ىلا اشاب رصان ةينامثعلا ةلودلا .

 0 ظ كلا عاب

 رهاظتف ةوق هسفن يف اأشاب رصان نب اشاب حلاف سحا كلذ ءانثا يو

 ةلودلا ام تيلغت ةريبك ةكرعم اهئيبو هنيب تعقوف ةينامثعلا ةلودلا ىلع درمتلاب

 خيشلاب ا ناتسبرع ىلا هبراقا مظعم عم ةرجحلا ىلا رطضاف هتاوق ىلع

 نيتتس ةده كانه يقبو .راوحلا هل. نسف ةرمختلا ريما نئاج جاحلا لعزم

 ' نأ نود مهكالما ةرشابلا قارعلا ىلا ةدوعلاب ةينامثعلا ةلودلا مه تحمس مث

 . م1884 ها01# ماع كلذو ةسائر ةنص مه نوكت

 اشاب نودعس

 اشاب روصنم نب اشاب تودعس قارعلا ىلا نيدئاعلا نمص نم ناك

 هئايح تناكف ةعئاضلا هقوقحب فا رّعالا ديري ةرصبلا ةيداب يف اذه ضهنف

 . نودعسلا لآل ةرامالا ةداعاو قفتنملا دجم ءايحال داهج ةايح

 اشاب نودعسو كرابم خيشلا

 اشاب نودعس ىلع ةينامثعلا ةلودلا تيضغ م1580 ها١18 ماع يف

 عم ليحرلا ىلا رطضاف هيلع تددشتو نودعسلا دشار نبا اشاب روصنم نب

 خيشلا نم ةيامحلا بلطو ( سيطينف ) ىمسملا لحملاب ميخو تيوكلا ىلا هلايع

 مشاي نودعس نأمطاف كلذ ىلع كرابم خيشلا .هباجاف هلاومأو همرحل كرام
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 ١194( ةحفص عجار)



 هنلا لاط ديلا (2

 ( ) ءاسحالا
 ل
 ةدحفص َُّ معجار

 الو دنع )

1) 
 ةي



 هيام هم ا
34 

 ( ءاسحألا ىلع ءاليتسالا نيح) دوعدسلا زي زعلادبع ريمالا ("5)

 ( ١97 ةحفص عجار )

 ام هاا

25 

 ا



 عجار ) (9١؟ ةحفص



 نتكلم اس - ع دح

 اكلم اس اعف د ده:

 و نحل كور

 ( ريفظلا خيش ) طيوس نب دومخ (8)
 ( 374 ةحفص عجار)



 عجار )
50 

) 55 

 ) ل وحلا مل 7 خيشلا (5



 ) كوع لا اشاب دلاخ ( 10١
 هَ

 يم ميما
 :ل| ِ

 56 (2 ةح فص 0 6. سا

إ
ج
س
 

 مدجبجت
ع
ع
 
م

 

د
 2
 

9 

1 

ح
ت
 

س
م
 

0
 

 عم

ا نفح
ل
ح
 

 ع

 10 بو سمس مدعو



 ا

 ا

 مشل ل اساسا شمل نا

 5 زي

 فس م



 فارطا ىلع ةراغلا ولت ةراغلا نشي راصو هدحو ةرصبلا ىلا داعو هلوقل
 تالا ةلوذلا نينو: بكيت عنيقلاا > بلاط_اقيسلا سوت يح كاخا هده لك ؟رمثسم لظو ةرصبلل ةرواجملا يخاونلاو ىرقلا هتاراغ تلمش ىبح ةرصبلا
 م1904 ه1, ماع ين يناثلا ديمح ادبع ناطلسلا نم وفعلا ىلع هل لصحو
 داعو تيوكلا ىلا اشاب نودعس بهذف لاوحالا ترقتساو فلا تئدهف
 . نيفرطلا نيب مكحتسم ءالولا يقبو هتبامح ىلع كرابم خيشلا ركشو هلهاب

 كرابم خيشلا نيب فالحلا ةيادب .
 اساب نودعسو

 هلممتسيو هفطعتسي ذخاو عوخباو طحقلا نم مهباصا ام هيلا اكشو اشاب نودعس ىلا ( ديعس نبا.) بهذف م1504 ه11؟ ماع ةيادب يف هيلا مهوصو ناكو ريعب ١٠6٠١ مهعمو (ديعس نبا) وعدملا مهمامعز دحا ةسائرب رمش رئاشع نم مسق قارعلا دصف نمث ناكو قارعلا نم لايتكالا ىلا ةيدجنلا لئابقلا ضعب ترطضاف دجن يف ديدش ندي لضخ موو 6801889 ماعرخاو اي
 لعس ) مهو هتصاخ نم نيلجر هعم بحصاو لايتكالا هل زاجاو هلاثح قرأ (قارعلا لوخدب رمش ةليبقل نيحلا كلذ يف حمسي نكي مل اشاب نودعس نال )
 دحين ىلا ةدوعلا ىلع تمزعو لايتك لا .( ديعس نبا) ةلفاقل مث املف ءوسب امل اوضرعتي ال يكل هتيامح يف ةلفاقلا هذه ناب رئاشعلا ملعيل باكر يب ةريشع نم ( صوبلبلا كاحرفو ) لوضفلا ةريشع نم ( لوع نب
 ةيرمشلا ةلفاقلا كلت ىلع ةراغالاب ( ىحيوض نب عفان ) وعوملا هل يلاوملا ريفظلا ةليبق ءاسور دحا ىلا كرابم خيشلا زعوا ( هنفا) ىمسملا لحملا نم تبرقو
 نبا ) ىلا هلبق نم ”الوسر لاحلا يب لسرا ريل اذه اشاب نودعس غلب املو ش . اهاوما عيمج اهتبلصاو ةلفاقلا كلت ىلع تراغاف نوار دوا نمرال» 5 ع نوكتت ةيرس ( يحيوض نبا) زهجف
 ] ملف اهيلا تابوهنملا ةداعا هنم بلطيو ةلفاقلا كلتل هتيامحم هملعي ( يحيوص

 ا ؟؟6-



 هموق اشاب نودعس رفنتساف ًاهابتنا هرعي مو هبلطل ( يحبوض نبا) تفعلي

 | ( يحيوض نبا) كرداف ريفظلا نم نيرمشلا لاوما عاجرتسال مهب بهذو

 يلختلا ىلع همغراو هيلع مجهف ( فيادرلاو كربلا يضل علا كف

 هيحاادو هاون نين ريك منك لعوب رعب مالا لع قوفكاو تابوهنملا نع

 عم دمح هدلو رماو مهدالب ىلا ريسملاب مهرماو مهلاوما نيب ريمشلا ىلا داعاف

 اهنم ام ىلا اهلصوي ى> ةلفاقلا كلت ةقفارع هلاجر نم نيسمحو نيئئام

 علا الارق قريحطاع لوتس اع رم قول معذرو

الع دسفي نا أشي مل ربحلا اذهب ملع نأ دعبف كرابم خيشلا اما
 اودعس عم هتاق

 صرغ يا هئارو نم اشاب نودعسل نكي مل يذلا ) ثداحلا اذه لجا نم اشاب

 ' نأب بيقثلا فلخ ديسلا ىلا بلطف ( . نييرمشلا ةيامحل دءولاب ءافولا ريغ

 ملعب نكي ل نييرمشلا ىلع ءىرج ام ناب هغلبيو اشاب نودعس نيدو هنيب طسوتب

 اهيلع ىلوتسا ىلا كاودالاو هيتاكرلا داع .ةقاد وح رول ةنقامل ني لاول

 قدصو هترذعم اشاب نودعس لبمث ( يحيوض لآ) اباحصا ىلإ

 عم كرابم خيشلا نكلو . اهلها ىلا تابوهنملا عايمج ةاقاو“ ةءاعدا

 دمحو ةنيغض ىلع هنم ىوطنا لب لمعلا اذه اشاب نودعسل رفتغي مل كلذ لك

 . لبقتسملا يب هرما لاحفتسا نم ةيشخ هتكوش دضخ ىلع ءافحلا يف لمعي ذخاو

 21 ليه سل رح تامدقم

 اهبابسا مهاو

 عباتتت بابساو تامدقم .اهريغص وا اهريبك تناك امهم بورحلل نا

 ثداحن وكلذت نا ثبلت ال مث داقحالاب رودصلا رغوتو راكفالا
 ممست ىح
 ًابرح هلجا نم راثت نا رهاظلا يف بجوتسيال لاب يذ ريغ ثداحلا نوكي دقو ام

 قباوس ةيده ةكرعمل ناك دقلو . حاورالا اهببسب قهزتو ءامدلا اهيف كفست

 تحدق ىح تلعافتو ضعب قوف اهضعب مكارت ةديدع مفاودو ةريثك

 - : يه بابسالا مها لعلو برحلا ةرارش

 ب 5597



 عستاو شرعلا نع لزانتلا ىلع ديمحلادبع ناطلسلا مغرا نا دعب( )١
 ٠ ةيروطاربمالا ءاجرا يف ًاعورف امل تحتفو يرتلاو داحنالا ةيعمج .ذوفن
 مهودعاو امب ممل. اوني ملو برعلا عم مهتسايس نويداحتالا نسحي مل ةينامثعلا
 . مهراطقا عيمج يف مهرفنو برعلا بضغ اذه مهلمع راثأ دقد

 تلاط ديسلا ةسائرب ( فالتئالاو ةيرحلا ) بزح ةرصبلا يف سسأ دقو
 ةئوانلا لعزخ خيشلاو كرابم خيشلا نم لك بزحلا كلذ يف هدضعي ناكو اشاب
 . احلالقتساب ةبلاطملا يلاتلابو ةرصبلا ةيالو نم مهد رط ىلع .لمعلاو نييداحنالا

 ي كرابم خيشلا ىلع ةلمح درب نأب اشاب نودعس ىلا نويداحتالا ا
 ذحاف مهيلع ًارطخ ةئالثلا ءامعزلا دشأ نم ناك مهرظن يف هنال تيوكلا يف
 لاتقلا يف هعم كابتشالاو كرابم خيشلا ةبراحمل صرفلا .نيحتي اشاب نودعس

 نامثع ىلا دوعت مانغالا نم رادمم ىلع ىلوتسا اشاب نودعس ىلا ةعباتلا ريفظلا ةليبق نم يمهو ديعسلا ةرريشع معز ) تف دليغن فو د ىطب”) نأ 995
 داعت نأ اشاب نودعس نم كرابم خيشلا بلطف تيوكلا راجن دحا دشار نب
 . ًاريثك كلذل ءاتسافدهبلط بجي مل نكلو كلذ ىلع رصاو اهبحاص ىلا مانغالا

 . برقلاب ناكو ريطم ةليبق نم ةفئاط ىلع اشاب نودعس راغا نا قفتا ( ")
 ىلا تابوهنملا ةداعاب اشاب نودعس ىدل كراملا رباج اطسوتف اهلا ومأ يزف تيوكلا ىلا ةعباتلا هسارعالا نم. يعو ( راد هييرع )نم قيرف اهنم
 خيشلا ترتعا يتلا لاعفنالاو رثأتلا ةلاح لزي مل كلذ نا ريغ هءاجر لبقف اهباحص
 . فهش ل هديك ةناعا واذ يزرع لغ اهابسودع لمع دع دقف كرابم

 نودعسلا هللادبعلا مجن نم تلفنا ( أرقص ) ريع نإ كلذ لك لتو (8)
 عاج تسأل هلبق نم ”الوسر نودعسلا مجن لسراف ةرهخبا نم برقلاب ذنموي ةلزاذ كاكا لاو وال مر نا ينو ما يصح نحل ا
 رجا قم نراجلرلا نيب: كلصحف هيناسابوا حريطلا ةداعا فيلخ ىباف ريطلا كلذ

 ل ؟؟مخاس



 كرابملا رباج ىلا أجتلاو لتاقلا بهذف نودعسلا مجن لوسر لتقب تهتنا

 راسف ليتقلا رأثب ذخالا ىلع مزع ربحلا اذه اشاب نودعس غلب املو . هراجاف

 مهلاوما نم هيلع هدي تعقو ام ىلع ىلوتساو مهم عقواو ( راد. بيرع ) وحن

 م1100 11 عزف نيت لاو يق كلذ ناكو هرقم ىلا ًاعجار داعو

العس ىلا نيتك كلذب كل راع ثنغلا يلع نونو
 ظلغيو هلمع ىلع هينوي اشاب كو

 وب اضاب : ر كرابم خي

 نودعس عمجف . اهباحصا ىلا ةبوهنملا لاومالا ةداعا ةدشب هنم بلطيو بننأللا ُِى

 هيلا بتكو كزابم خيشلا ىلا اهلسراو لاومالا كلت نم ”اليلق . اعيش اشاب

 لب وس ( واذ يييرعا) رع مش نكي مل هنا هراذتعاب لوقيو . ًارذتعم

 بيرعب 3: فعلا هي راعإ دقو. ريطم رئاشع ةوزغلا كلت نم هضرغ ناك

 ةلاسرلا هذبب اشاب نودعس فتكي ملو . ًافده اونوكي نا نود اد

 خبشلا ىلا اوحضويل' تيوكلا ىلا هانق نم ًادفو هجو لب طقف“ ةيراذتعالا

 لك نم مغرلاب كرابم خيشلا نا ريغ راذتعالا ةقيقحو رمالا ةيلج كرايم

 بلطو كرابم خيشلا ىلا ةرذعملا ميدقتل رطضم ذئموي اها نودكس تاكو

 ةيداب يب ( نالعشلا يرون ) لاتق نق امراغ ناك ل هتافاصمو هتنداهم

 هللا يذلا هدفو ةدوع رطقي نأ لبق نالعشلا قروت لاتك ىلا نانق ماشلا

 ارحدنم داعف هيلع ةرئادلا تناكف لاتملاب ةلورلا لئابق عم كبتشاف تيوكلا ىلا

 كرابم خيشاا لبق نم. لوسر ةعمو تيوكلا نم داع دق هدفو دجوف هلولفب

 هتزذعم كرابم .خيشلا ضفرب اشاب نودعبم : ربخيل ( ةديدحوبا قاطم ١ ىعدي

 ١ مرا اع علا رع مداق هناو

 ىعالبت لع :نايع الزان وعملا زيزعلادبع ريمالا ناك

 خيشلا .هيلا بتكف لحارم ةعبرا وحن تيوكلا نع .دعب وهو ( نامصلا)

 ٠ مهيفو نابرعلا نم ريغص شيحي هيلا مدقف تيركلا ىلا هتافاوم بلطي كرابم

 تودعس لاتق ىلع ةم زعل ه ريدخأو كرايم خيشلا هلياق املف نامحمعلا نم صضعب

 يميمح فالح لجرلا نيدو كنيب سيلو ”ةلئاق ضي رلاب هيلع راشا اشاب .
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 (امكنيب طسوتا اناو ةفيفط ةلأملاو ىلوا هتلاسم ىرا يناو برحلا بجوي

 « هوبا ناهي نا دلولا لبقي لهو يدلو تنا» "الئاق كرابم خيشلا هباجاف
 بلم ينا ديرت ام كلو هللاو الو : لجحلا نم ةلاح هتريعا دقو هل لاقف

 يعم سيل ذا دحن لها رفنتسا امثير يلهمت نا كلأسأ نكلو هللا ءاشنا بلطلا .

 هل لاف لاتقلا يف اهيلا نكرا تسلف رئاشعلا اما يلاجر نم نيتئام ريغ نآلا

 ريغ كنم يغبا الو ةيفاكلا دونحلا تيوكلا نم دنجا ينا» : كرابم خيشلا
 نودعس ناف تيوكلا يب دينجتلا ترشاب تنا اذا» : هل لاّمف « ةلمحلا ةّمفارم

 يار نمو انل بهأتي دقو انلامعاو انرابخا هيلع ىف“ الو انم بيرق اشاب
 صضيرتو تيوكلا تارطا نع لعتتو كدالوا دعا ةدايقب ةريغص ةوق دعت نأ و

 هنم انمارم لانن اذهببو هرئاشع هنع قرفتت موي اشاب نودعس ىلع موجها
 ةلمحلا هقفارمب هيلع رصاو يأرأا اذه كرابم خيشلل قري ملف . « هللا لوحب
 ديشرلا نبا لاتق ىلع ةدعاسملاب هدعوا نا دعب .ًاهركم اهقفارف

 ظ صقلا يف
 يلع خيشلاو رباج خيشلا اهعمو تيوكلانم كرابم٠ خيشلا شويج جرخ

 ةعبراو رضحلا نم نيفلا نم فلأتتيهو دوعسلا زي زعلادبع ريمالا مهقفا ريةفيلحلا .
 'ريمالا لاجر نم نيتئامو ًاسراف نيسمخو ةئمو ودبلا نم .فينو نالآ
 '" نع تدعب املو . لتاقم فاالآ ةعبس وحن هلك اهددع غلبف دوعسلا زي رعلادبع

 نال ريسلا ةهجوو ةماعلا ةدايقلا ىلع اوفلتخا نيتلحرم يلاوح تيوكلا
 ميصقلا ىلا ةالوا عومجللا هذهب هجوتلا دارا دوعسلا زيزعلادبع ريمالا
 اما اشاب نودعس ىلا نودوعي كلذ دعبو ديشرلا دوعس ريمالا ىلع ءاضقلل
 لبق هب ليكنتلاو اشاب نودعس ىلع فحرلا ديري ناكف رباج خيشلا
 هارابم خيشلا ىلا ابتك امهدصاقم تاكا امه دارا ةقباق امل هك ىشح لك

 ش . رمالا يب هناريشتسيو فالتخالا نم انهنيب لصح اع
 هدلو ىلا ةدايقلا دئساو اشاب نودعس ةبراحمل ريسملا بوجوب امهماجاف

 ال راجح قوق ١ ايف, ..(راسو» لكلا "ادلع * دعما نياعج
 ا



 رماكالا ناكر ةفلاك- كر لعق نسبا, نا .ةفيون هنزل لها

 ْ ٠ . يدجنلا هشيج ةدايق زي زءلادبع

 ةيده ةعقو وأ لاوطلا برح

 3ك رع هتروح ىلا شويحلا كلت جورخ اشاب نودعس غلب مل

 هعومج نم يب نمي هجوتف ةرغ نيح ىلع مهذخاو ريان رولا ” اني ناش

 أشاب حلاف ني كلن هننادع مهنمض نم 0 ْس ٠ نوعبس مهو

 مغرلاب مهمدخ عم اشاب رصان نب كب ديزمو اشاب لعزم نب كلب مهارباو

 بوعبع ) مهسيئرو معشحلا نم هيلا مضنا نمو نئاغضلا نم مهنيب ناك ام

 | دوتس مهنم ( ديمح لآ ) ماونملا نادرتسو ناتئمو ( يبيوثلا رساي نبا

 دوسمخو نانثاو ( دشرم ناوحسر مسار ةاشملا نم ناتئامو ًاسراف

 ول نب بايذ ) مهئرو الجار نوعبراو ًاسراف رشع انتا مهنهو ودبلا نم

 مهسأري داسرف مهلك ريفظلا نم نورشعو ةئمو ( شيشع نب سابعو

 مهسأري دلاخ يب نم مسقو ( طيوس نب ناطلس نب فيان نب دومح )

 ْ مهسأري ريفظلا نم ةديخف مهو ( ةدمصلا) نم مسقو ( ليدنملا ناملس )

 ظ . ( عاردوبا رهاظ )
 امهنيب ترادو ( لاوطلا تاعيبرج ) ىمسي لحم يف ناعمجلا اتلاف

 تناكف م١191 ناريزح ٠١ هام ةرخآلا يدامج ةرغ يف لاتقلا ىحر

 نوسمخو ةئم مهددع غلابلا تيوكلا .ناسرف. راغاف ليخلل ىلوالا ةلزانملا

 ”ةليوط لاعقلا مدي ملو نيتثملا ءاهز نوصخمي نيذلا اشاب نودعس ناسرف ىلع

 مهيف اواو اكان تودع عابتا مهتبقعتف ةيتيوكلا ندوبتلا ترحدنا ىبح

 5 ىحو مهحلاتْئاو مهرئاخذ كرت ىلا مهووأكبأ ىح حارخلاو لئقلا

 مويلا كلذ ي 'همنغ ام ةريكلو اشاب دودعس اهمتغف .مهحالسو مهلباو

 ةعفوب ) برحلا هذه تيمسف ( ةيده نودعسل انلاوما انذخا ) نييتيوكلا دحا

 دقو ريعب ةئامسمخ تناك مانغلا نم هدحو اشاب نودعس ةصخح ناو ( ةيده

 تا



 لتفو ىحرحلا, ريغ الجر نوثالثو ةينامت و ةئامتالث يبوكلا شيفا نم لعق

 ريفظلا نم ةعبسو معشحلا نم ةعبراو هلاجر نم ةسمخ اشاب نودعس عابتا نم
 نو ريثكف ىحرحلا اماو ( ليدنملا ىميته نب ليل ) لتقو رودبلا نم نانئاو

 حيرج ىلع اولمحي الو ًاريسا اولتقي ال ناب هعابتا اشاب نودعس رما دقو
 مهلسراو نييتيوكلا ىحرحللاو ىرسالا اشاب نودعس عمج ةكرعملا تهتنا اللد
 ىدعاهب مهلاوما نم بلس ام ضعب مهيلا داعاو مهمركا نا دعب تيوكلا ىلا

 اهعفدو لاومالا+ نم هيلع  .لوقسا امم آمسق :اشاب نودعس لّزَغ دقو ةحلسالا
 لجا نم كتنوعمل ينآ مل نا ) الئاق دين ىناف ح ملافلا كب هللادبع ىلا
 . ( عمطلا

 ةيده ةعقو دعب كرابم خيشلا

 هاجن دومصلا يه كرايم خيشلا اهب فصتي ناك يلا ايازملا مها نم نا.

 هشويج- ةميزه دعب هارتف ةدشلا تقو يف ةميزعلا مضعضت مدعو تابكنلا

 هل لكتم مل ةحدافلا رئاسحلا كلتب هدبكتو ءاركنلا ةميزهلا كلت' ةيده ةعقوم يف

 ( ةرصلا ) يف هرصق ىلا تبوكلا نم جرخخ لب ةميزع هل فعضت ملو ةكيرع
 زيزعلادبع ريمالاو رباج. هلياقو اولصو اسملف هشويج لولف ةدوع ًارظتنم

 رصتلاب مهدعيو رمالا مهيلع نوهي ذخا مهلشف بابسا هل اوحرشو دوعسلا
 تيوكلا لها رافنتسا ىلع ةينلا دقع دق :هنا امهربخاو ةلبقملا برحلا يف

 شيفبا اذه فاعضأ ةسمخرهللاو عمجأس.٠ لاق ام نمض نم امه 1

 ( دامرلا ريغ اهنم ىقبي الف قفتنلا قرحاسو
 بئارشلا فعاضو ةحلسالا داريتساو شويللا عمجم رشاب دقف ”العفو

 . تيوكلا .يب هدنع ءاقبلا دوعسلا زيزعلادبع ريمالا نم اجرو نيلهالا ىلع

 دبع ريسمالا بايغ ةصرف دسيشرلا دوعس ريسمألا متغا دقلو
 ةعباتلا رئاشعلا ضعب ىلع هتالمح لصاوي ذخاف دجن نع دوعسلا زيزعلا
 خيشلا نسم نذالا دوعسلا زيزعلا دبع ريدمالا بلطف هل

 سلا



 هفطعتسا كرابم خيشلا نكلو رمالا لاحفتسا نم ةيشخ هدلب ىلا ةدوعلل كرابم

 ضهني دحا يل سيلف يدلو اب مويلا يتكرت اذا » هل ”الئاق هبنج ىلا ءاقلل

 ةدعاسملا قح كيلع يلو زيزعلادبع اي كدلاو اناو ودعلا يم نكمتيف يعم

 ىلستا شويحلا عم جرخن الو يدنع ىقبا عافدلا قح كيلع هلو كدلب دلبلاو

 رباج شيج عم ءاقبلل دوعسلا زيزعلادبع ريمالا رطضاف « يعم كدوجوب

 ظ . رهشا ةثالث ةدمل تيوكلا جراخ ًاميخم ناك يذلا كرابم

 ميبسو داطحق برع ىلع ريطم نابرع ضعب تدتعا هثكم لالخ يبو

 دارا تيوكلا فارطا ريطم تراق املف ديشرلا دوعس ريمالا نم ضيرحتب

 بتكف . كلذ نع كرابم خيفلا هاهنف مهييدأت دوعسلا زيزعلادبع ريمالا

 ييندعاست نا كب ردجالا ناك» هل لوقيو همولي دوعملا زيزعلادبع ريمالا هيلا

 باتكلا اذه ىلع كرايم خيشلا فقو املف « ةيصاعلا لئابقلا نم مهو مهيلع

 كنظا » هل لاقو دوعسلا زيزعلادبع ريمالاب كانه عمتجاو ركسعملا ىلا جرخ

 خيشلا هدصق ام ىلا زيزعلادبع ريمالا نطقف « كلهأ ىغبت زيزعلادبع يدلو اي

 . ًاديدش ًاباتع هبتاعي كانه نم هيلا ثتكو دج ىلا داعف مالكلا اذه نه كرابم

 ركسعم ىلا مهلاسرابو تيوكلا نم شويحلا عمجب كرابم خيشلا رمعسا

 ماغ لآ رّمص مهف داوقلا هن 4 رار اذ تس دل ةييصتا# است

 ريسملا اوررقف نسح نب نيزعلادبعو لضفلا رباج نب ميهارباو رباحخلا دمحاو

 اوراسف ريفظلا ةليبق( ىلع ”الوا مهموجه اوأدبي نا ىلع اشاب نودعس لاتق ىلا

 يف ةرشتنم ةريثك البا اورصبا ريفظلا لزانم اوبراق الو رارقلا اذه ىلع

 ةكرعم مهنبب ترجو اهيلع اوراغاف ليلقلا الا لاجرلا نم اهعم نكي ملو ءاديبلا

 لبالا كلت عيمج :ىلع ءاليتسالا مه مو ةقئاف ةعاجش مكاغلا رص اهيف ادبا

 م١٠9١ ه1ا98 ماع بجر رهش يف كلذ ناكو

 ىلع ءاليتسالا نا هيدل ققحم ربخلا اذهب كرابم خبشلا ملع املف

 ًامتح اشاب تودعس ىعسيس لب ةدراب ةمينغ .مه كرت ال فوس لبالا كلت

 ا اا



 تورظلا كالت ب دوعسلا زيزعلادبع ريمالا قارف ىلع مدنف ةوقلاب اهعاج ريسا ىلا
 يف هيلا اهب مدقيو ميصقلاو دج نم لاجرلا هل عمجي نأ هنم بلطي هيلا بتكف
 ديشرلا دوعس ريمالا عم هقانتا ذدج دق اشاب نودعس ناب هربخاو تريوكلا
 نم ًادفو كرابم خيشلا هجوف ةباجالا نع دوعسلا زيزعلادبع ريمآلا أطباف
 يبنا) باتكلا كلذ ين ءاج اممو نالولذ مهعمو ًاباتك هيلا لمحبي تيوكلا
 بوكرلا نم زجاع نالا اناو وزغلا ىلا اسهبكرا تنك دقو ىتلولذ كيلا لسرا
 كراعملاو تاوزغلا اناهش ناذللا نالولذلاو زيزعلادبع اي كدلاو انا يزاغملاو
 نبا نم كدلاو رأي ذخأت نا كانه نابلطي امهو يدلو اي كل امه ةديدعلا
 1 . ( نودعسأا

 هباجا كرابم خيشلا هيتك اد لسع دوعسلا . زي زعلادبع ريمالا فقو املف
 مهكرتا نا ىششخاو ةبلغتم .يرئاشعو ةريسثك يبكاشم نا ) لوقي
 مدختسا نا نآلا رطضم اناو نونو*و يدالب يب رمالا يل عمتجا نا دعب
 عنقي مل كرابم خيشلا نكلو ( ةيلخادلا يلك اشم ةحلاعمل ةوقلا نم يدل ام لك
 انا) هيف ءاج امحو فاطعتساو ةئاذتسا هلك رخآ ًاباتك هيلا بتكف رذعلا اذهب
 ٠ ينرجبما دلاولا لماعي كلذ لثمبا كانذا مصت يدلو اي تناو كيداناو حيصا
 ينعم ما زيزعلادبع اي يدلو اي يتعمسا . ىلع ودعلا كرجه دعاسيف يندش موب
 ظ ظ . ( كيداناو حيصا

 الا باتكلا اذه ىلع هفوقو دعب دوغسلا زيزعلادبع ريمالل ”دب نكي ملف
 فلا نم فلؤ. شيجب هترصنل راسف كرابم خيشلا ءادنل ةيبلت هرئاشع رافنتسا
 هستنلعت ضو رددللا ف راقألا ةييسيعو رفحا .نكم . ةثامستو
 نودعس لاتقل ريسملا دنع هتقفارمب امهرماو هلابقتسال ةفيلحلا يلعو دومخل-ا ناملس كرابم خيشلا لسراف ( رفحلا) يف هشيجي لحيس هناو هسمودقب
 . ريفظلا ةليبق سيئر طيوس نب دومح لاتقب "الرا اوأدبي نأ ىلع اشاب

 نودعش فلتخنا رفحلا يف دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ةماقا لالخ يو
 نييفالتثالاو نييداحتالا نيب عازنلا اهواشنم بابسال طيوس نب دومح عم اشاب

 تا
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 ملع املف . مهناسور ةطساوب رئاشعلا ىلا دتمب نيزملا نيذه عازن ناكو

 ىلا ليمي ناك يذلا طيوس نب دومح ىلا بتك فالحل كلذب كرابم خيشلا

 هيلع تحرس ةوغبلا ولا مالا نإ هرظو اناا لدختي نينداعالا

 ريمالا ملع امدنعف . هنم هرذحيو ةرارحلا هشوبج
 تابئاكملا نم راد امب زيزعلادبع

م خيشلا بلط ي ضرغلا كردا طيوس نب دومح نيبو كرابم خيشلا نيب
 كراب

 نودعس نع رئاشعلا لاصفنا كلذب دصقي هناو اشاب نودعس ىلع فحزلا هتم

 فقوتف كرابم خيشلا أدبملل افالخ نييداحتالا بناج ىلا ليمي ناك هنال اشاد

 ] .اطحزلا نع

 بتاج ىلا مهليمتسي ريفظلا ءاسأور ةيقب عم ضوافتي كرابم خيشلا ذخا مث

 ةيداشرلا ) هل .ةعباتلا نئاععلا لا قعوا مهنم سكي الو دارا ام هيلع اوباف

 اوض رعتب نا ريبزلا فارطا يب ريفظلا رئاشع نم برقلاب نيثنملا ( مزاوعلاو

 دوبهني اولعجف هنم لاتكتو ريبزلا رام عم لياستت يلا ريفظلا لفاوق ىلا

 . هيلع مهديا عت ام
ْ 

 ةبقاع نودعس يشثخف اشاب نودعس ىلا اهرمأ ريفظلا ةليبق تكشف

 دمجا .خيشلا )7 مهو رييلا فويجتو# نما ةلدل بدتناف هروطتو رمالا اذه

 ءاجرلاو تيوكلا ىلا باهذلا ( خراش نب نامثعو غماد نب ميهارباو ياسعلا

 . ةئيربلا ءامدلا نوصو لاتقلا ةراثا نع فكلا كرابم خيشلا نم

 انا نودعش ةيمفوت لوو نركب ملع املف كرابم خيشلا اما

 عامتجالاب هعابتا رماو ةماعلا تيوكلا نيدايم ف اهبصنو هعفادم جارخاب نها

 ْ . حالسلاب نيججدم' مهو اهوح

 مدع مهنظ ىلع بلغ ةلاحلا كلت ىأرو تيوكلا ىلا دفولا لصو .املف

 هوغلباو كرايم خيشلاب اوعمتجا كلذ نم مغ رلاب مهنكلو مهتمهم حاجي

 هل لوَقي ًآباتك دفولا كلذ عم اشاب نودعس ىلا بتكو اودارا اممهيلع ىباف مهتلاسر

 ي اهيلع تيلوتسا يلا لاومالا عيمج يلا داعت مل ام كعم حلصلا لبقاال ينا»

 دادعتسالا ٠ نم هولدهاش اما نودعس رخاو دفولا داعف ( ةيده هعف وم

 بة دع



 برحلا ناو. رطحلا عوقوب .اشاب نودعس نقياف تيوكلا ين ينرحلا
 ٠ ٌْ . اهيف بير ال ةيعقاو

 ةرصبلا يلاو ةطامو اشاب نودعس بلط

 نتاع ىلع عوقولا ةكيشولا برحلا هذه ةبعت ىقلي نا اشاب ةودعس اا كت
 دفولا عم كرابم خيشلا هيلا هلسرا يذلا باتكلا ىذرعف .هدحو كرابم خيشلا

 '”بلطو ( كب فيظن ناميلس نع ةباين ةرصبلا يلاو ليكو كب دعسا )ىلع
 ٠ . برحلا ةراثا نع -فكلاب طسوتلا هنم

 م ١92 نابعش رهش يف كراسبم خيشلا ىلا ( كب دعسا ) بتكف
 كفس ريغ اهتحن لئاط ال يلا برحلا ةراثا نع فكلا هوجري م

 عم حلصلا لوبقل هدادعتساب كرابم خيشلا هباجاف . حاورالا قاهزاو ءامدلا
 هيلا هلسرا يذلا هباتك يف اهركذ ىلا طورشلا ىرحن نا ىلع اشاب نودعس
 عناصلا دمحا ىلا باتكلا كلذ نم ةروص لسراو دفولا لاجر مم
 دعسا راظنا ىلع هضرعيل ةرصبلا :ءاول ( ةرادا سلجم ين ًأوضع ذئمري ناك يذلا )
 باتك يف ةنودملا طورشلا ىلع كلب دعسا فقو 'ملف . هنوم ضم ىلع هفقويو كب
 نع لدعف ًاعفن يدي ريغ رءالا اذه لثم يف هطسرت نأ ملع كرابم خيشلا
 تءكحتسا رهشا ةينامث ةدمل رتوتلا نم هيلع يه ام ىلع ةلاحلا اسيقبو طسوتلا
 ةدادعتساو ةتبها ذدحتي مهنم لك لظو نيف رطلا نيب ءادعلا تاقلح اهلالخ
 اشاب نودعس ناكو ةروجلا ف هشيحج ًاركسعم كل قانه خيشلا ناكو ب ررختلإ

 لكو ( عقادملاما ) وعدملا لحملا يف ًاركسعم ريفظلاو كلفتنملا نم هعابتاو
 ةصرفلا نيحتيو ةلفغلا هنم بقرتيو دقحلا نيعب هبحاصل رظني نما نم

 ةرصبلا نايعا ةطاسو

 بيرقلا رطحلا اذه يئالتل مهضعب بهف مامدلا كفس مهيلع زعو اشاب نودعس نيبو كرابم خيشلا نيب ةلاحلا مزأت اورظني نا ةرصبلا نايعأ ءاس دقلا
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 لالج نيسح ) ًاديدج نيعملا ةرصبلا يلاو فيلكت ىلع موأر قفتاو عوقوأا

 ثددعيل مئاصلا لمدأ مهيب نم اوبدتناف ريالا 515 5 طسوتيل ( كاب

 اذه مسح يف طسوتلل ًادانعتسا روكذملا يلاولا نم دجوف كلذي هللا

 حالصال عئاصلا دمحا دافياب ءاوالا ةزادا سا# نم ًارارق ردصاف عازتلا

 :.ايعسر اشار“ رو دعش يلو كرابمخيشلا نيب طسوتلاو نيبلا تاذ

 نم باتك هعمو اشاب نودعس ةاباقل تالوا مئاصلا دمحا بمذف

 باتكلا كلذ هيلا ملسو ( عفادملاءا ) يف هاباّتف ع كي لالج نيس>) يلاولا

 ةنيكسلا 'ىلا نوكرلا هيلا بحيو تاءادتعالا نع تكلا هياغ ضرع لدتاو

 . حلصلا لوبقل هعنقا ىح

 هيلا راشملا يلاولا نم بانك هعمو كرابم خيشلا ءاقلل تيركلا ىلا بهذ م ظ

 نا كرابم خيشلا نم ءاجرلا نمضتي م١٠5١ ه1 مرخعم ؟4' خيراتب

 5 عسنتاصلا دكمدحا بحطصا دقو اغا نودءس لع هيعدي امع لزانتب

 ةوافا ىهتنم هنم اوقالو كرام خيشلا اولباعف سيئملا دمدا جالا هذه هترفس

 ةدادعتتا ١ نهطاو اولا ءاعرب :لوتق لا "انيكيف هلع اص رعف مارك آلاو

 ( | .اشاب نودعس ىلع هل امع لزانتل

 نارا كراج هنأ نتا وع ككادم ف رسلان ناك

 نودعس عم حلصلا هلوبق نمضتي م١151 ه 1359 مرحم ؟9 خيراتب ةرصبلا

 اشاب .نودعس ىلا ايدو ًارخآ ًاباتك امهعم لسرا امك هتبغر دنع ”الورن اشاب

 . تيوكلا ىلا ةدوعلاب يحبوض نب عفانو طيوس نب دومح ىلإ نذأي نأب هيف هوجري

 ىلا لك داعو كرابم خيشلا نيدو اشاب نودعس نيب عازملا ىهتنا اذهبو

 بهل .هتحنمو .هاعبتم .لدسغ مئاضلا دمحا ةئئامفنلا . ةلودلا تافاكف ه رقم

 ءابدالا دحا مظن دقو رمالا اذه يف ةطاسولا نم هب ماق الل ًاماركا (اشاب)

 - : يه نيمصخلا نيب حلصلا عوقو ًاضروم رعشلا نم ًاتايا

 نومضم هدئنع ريح حلصلاو نوؤش سوّمتلا قفو ياهلا

 ناوييتم“ «ءاتقلا ..نياد# اهقيذتو 2 اهسفن براحم حور يغبني' آل
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 نووخ نامزلاو تلاط برحلاو ةكزابم تيوكلاب براح نودعس
 تولمم همصيو ىفمص لك عئاضص دمحا حلصلل امهاتاف

 نو روم :ةعنسم رعجش كلي قه اووف ةتحرش ثرتلاملاو

 ' نودعس اب حلصلا نامالا كلف هب مد كرايم اب كرابم حلص

 يفف امهنيب ةنماكلا داقحالا رهطي مل حلصلا نا رهظي ام ىلع

 ريثكلا ىلع ىلوتساو اشاب نودعس ىلا ةعباتلا رئاشعلا نم امسق ريطم ءامعز دحا

 ( كب لالج نيسح ) ةرصبلا يلاو ىلا ةياكش اشاب نودعس مدق اهلاوما نم

 ضرحملا ؤه هناب كرابم خيشلا امهب مهتي دادغب يلاو اشاب مظان ىلا ىرخاو'
 ءادتعالا كلذ ىلع .تابريوش يلا ىلا

 ءادتعالا كلذ ببس هنم حضوتسي كرابم خيشلا ىلا اشاب مظان بتكف

 رمآلا اذه يف دي هل نوكت نا ركناو كلذب هملع مدعب كرابم خيشلا هباجاف .

 ريغظلا نيبو اهنيب ءادعلا ناو ةيدجنلا رئاشعلا نم يه ريطم ناب هل حرشو

 لق مهال مهيلع ةياكشلاب اشاب نودعس عم ك ريشي هناو ديعب دما .ىلا عجاري

 تاققعلا لازنا ةينامثعلا ةلودلا نم بلطيو ةيتيوكلا هرئاشع ىلع ًاضيا اودتعا

 .نودعس هب اهّمصلا ىلا ةمهتلا هذه هنع كرابم خيشلا عفر اذهبو مهب مراصلا

 ] ا ] ٠ : ايهاب

 اودجوف ( ريبزا) نم ةبيرملا (ةدبيوج ) ىلا اومدقف اشاب نودعس لاتق)
 اوهجوت مث ًاعيمج اهيلع اولوتساف اشاب نودعس ىلا دوعت ةريثك ًامانغا كانه

 محا. ىلع اودتعي ال ناب دوعسلا زيزعلادبع ريمالا مهرماف ناوفص : ىلا

 ل خلخال
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 خيشلا نم تجر دق ةينامثعلا ةلودلا تناكو ةرصبلاو ريبزلا فارطا نم

 دعب دوعسلا ززيزعلا دبع ريمآلا مم عامتجا دّمع نم اهنكمي نا كرابم

 كرابه خيشلا دخاف ةقباسلا اهدوهجو اهتالواع عيمج تلشف نإ

 زيزعلادبع هيلا لسراو هعابتاو دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىلع ءاخسب لاملا قدغي

 دفع ىلع هقفاوف ةيئامثعلا ةلودلا لاجرب عامتجالا هنم اوجري نسحلا

 نم مسيق هعمو ( اشاب اضر نسح ) ةرصبلا يلاو رضحو عامتجالا .

 ايادملا دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىلا نولمحي مهو ناوفص ىلا ريبزلا يللاها

 هيدو تاثحابم مهنيبو هنيب ترادو يللاهالا ندو ةينامثعلا ةلودلا نم ةنيمنلا

 ٌ ٠. لاقت رقلا اع .راتتشا

 بهذ ةريل فالآ ةثالثو ًافين عامتجالا اذه كرابم ثيشلا فلك دقو

 . صاخلا هسيك نم اهعفد

 املف تيوكلا ىلا ناوفص نم ًاعجار دوعسلا زيزعلادبع ريمالا لفق م

 ادب امع هنم رذتعاو هلابقتسال كرابم خيشلا جرخ ةرهحلا لصو

 دوعسلا زيزعلادبع. ريمالا لبقف حيرصتلا يف باهسا نود طيوس نبا“ نأشي

 .دجم ىلا عجر مث هتفايض يف ةدم يبو باتع نود هترذعم

 دوعسلا زي زعلادبع ريمآلا نيبو ةرصصبألا يلاو نيل عامتجالا اذه دقع لبق تاكو

 زيزعلادبع ريمالا مزعب ربخ ( اشاب .مسوي ) دادغب يلاو ليكو عماسم غلي دق

 خيرات كرا خينلا لا ساكن يزئاععو اان قدم تناول نع دوعملا

 هذه ةحص ىد.ع نع هنم ًامهفتسم م١191 ه19١ يناثلا يدامج ١

 ٠ 0 . تاعاشالا

 ىلع أقح ًامزاع دوعس نبا ناك دقل) لوقي كرام خيشلا هيلا بتكف

 معيمج ةمجاهم نعو . كلد نع هتعنم ينكلو نودعس يدلو ةمجاهم

 .6 عاطأو لثتماف عوبرلا كلت يف ةينامثعلا ةلودلل ةعباتلا رئاشعلا

51" 



 تيوكلا ىلا ءوجللاب قفتنملا لئابق ديدهت
 اهداقم تاعاشا تراد اشاب نودعسو كرابم خيشلا نيب حلصلا 3 نا دعب

 لجال وه قا رعلا ناو وك ةرادال :اشاب مظان نييعت نم ضرغلا نإ
 . اراب نودعسلا ل 1 نظف هقحقح يذ لك ءاطعاو يلاهالا نع هيف رلاو حالصالا

 اشاب مظان ىلا ًانوعو ادي نونوكيس نودعسلا لآ نأ قفتنملا لئابق تيشحف
 ريفظلا ةليبق تناكو . نودعسلا لآ ةطلس لاحفتسا نم مهسفنا ىلع ةيفخ اوسجواف
 تاعاشالا كلتل  ةحتاج هيلع تيلقنا ع اشاب نودعسل ةيلاوملا لئابقلا نم

 أشاب نودعس ناك امدنع مم يالا نولئاك ه 868 ع رهش ي كلذو
 ةايقدل تنقكت ريفظلا ةليبق عم اهي راجم ىلا هايملا ةداعا لواحي نيتضورلا ين . اميخم
 اهدايقنا مدعةلاحي هرماو بدهيل كبرماث هدلو اهيلا لسراف رفس ءادع نع ريفظلا
 ةلاسر هغلباو ريفظلا ةليبق سيئر طيوس نبا ىلا كب رماث بهذف (١اهرفخم نا
 . تارايعلا ضعب تلدوبتو « هوعنمف رفحا كب رماث داراف هلوقب أبعي ملف هدلاو
 . ةيريفظ ةأرماو هلاجر دحا لتق نا دعب هيبا ىلا عجرف ةيرانلا

 ديشرلا زيزعلادبع نبا دوعس ريمالا عماسم ىلا فالحللا اذه ريخ غلب املف
 هلفاوقل تضرعتو هلئابق ىلع تدتعا اهمال ريفظلا ةايبق ىلع ًاظيغ لمحي 'ناكو
 نودعسل ماركا اهبيدأت نع منتي ناكو ةريثك ”البا هنم تبصتغاو ًاقباس
 . اهيلع فحزلا ىلع مزع اشاب

 انوع نوكيسهنا ملعو ديشرلا دوعس ريمالا مودقب طيوس نبا سحا املف
 ببلطو هلابقتسال ًاعرسم فخف فقوملا ةجارخت رعش مهيلع اشاب نودعسأ

 اهليخو اهلبأ نم د احلا ةريشملا نم ريبكلا سيئرلا ذخأي نا برعلا دنع رثخا 1
 . اه !بيدأت هتبكتر ١ يذلا مرجلا بيعوفا
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 نيوز هين طرود انبلا هيلظد أ تح انهن تاس ةيافإو عقم

 ريفظلا خويش هعمو ناهبس نبا هلاخ لسراو هبلط ىلف حلصنا ين اشاب نودعس '

 ةليبق عفدت نا ط ريشا نا دعب لبقف مهنع حفدصلاب هوعنقاو اشاب نودعس ىلإ

 ديشرلا نبال ةيده ًاسرف ٠١ه و ًاداوج بءاو ًاريعب آ؟ب٠6 هردق ًارفخ ريفظلا

 وا مر عسل ماتا دعبو كلذب اولبقف

ىلع ريفظلا ةليبق تراث ىبح اليل: ديشرلا دوعش ريمالا دعتبي دكي ملو
 

 نمض نمو نيبناحلا نم لتقلا هيف رك لاعف هع .ةدايفتو اشاب نودعس

 ةعقولا هذه تناكو ريفظلا خويش نم ةثالثو نودعسلا ةلئاع نم ةثالث لتقلا

 برقلاب ةينيسحلا يث م ١41١ راذآ ؟6 ه ١94 لوالا 6 ”7 خيراتب

 . ءارقش نم

 ( ريبزلا ٍنايعا دحا)١ يميصعلا دمحع بتك غلبملا اذه .رومالا تغلب املف

 م١191 ةنس ناسين رخاوا ه 58*17 يناثلا عيبر رخآ خيراتب اشاب نودعس ىلا

 يب ةريشع ىلا مظنيل رييزلا ءاحنا ىلا كب فسوي كيخا نبا لسرا ) هل لوقب

 . مودقتلاب ةينامثعلا ةلودلا امل تنذا ينلا ريفظلا لفاوق ىلع قيرطلا عطقيل كلام

 0 كب فسوي لسراو هبلط اشاب نودعس باجاف ( ريبزلا ىلا

 ر املو ريفظلا لبا نم رعابا ةينامم ىلع ىلوتساو ًادحاو "اليم ريبزلا نع

 رت ب رم

 ..( ريبزلا يحاوض ىدحا ) ةبيعشلا يف نوعلا دلاخ رصق ىلا أحل

 الك بيكو يجو ورا يس رصاحي نا يميصعلا دمحم هيلا بتك من
 يىلاها نم ًاماقتنا كلذ يميصعلا دمحم ) لعف دقو لفاوقلا نم اهنم جرخ

 يدامج '؟ خيراتب ريبزلا كب فسوي رصاحف ( هلمع اونجهتسا نيذلا رييزلا
 رعس معفتراو ةرصبلا نيبو اهنيب ليبسلا عطقنا ىح م١191 ه 6 لوالا

 ظ . مهسفنا. ىلع سانلا فاخف ًاشخاف ًاعافترا ةلعطالا

 نب كب يمجع نم اونمأتسا .رودبلا خويش نم ”ةعست نا كلذ ىلت .مث

 مهنم ةعبس لتقب رمأف هلحم يف هورازف مهنمأف مهسفنا ىلع اشاب نودعس
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 : يريمزالا مصاع رمع ديسلا ( 410 )

 ( 158 ةحفص مجار ) ْ



 عجار ) ١ اربآلا نمح رلاديع هلا(148)
 مام
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 حابصلا كلرابملا رصان 645

 بيده ورب وو



 . لتقلا نم ايجنف ريثك لامب امهيسفن نانثا ىدفو
 رمأب الا نكي ل كلذ نا اهيدل ققحن ربحلا اذهب قفتنملا لئابق تعمس املف

 . هتعاط تعلخف رمالا اهفلك امهمهنم مقتنت نا اهسفن ىلع تلآف نودعس هيبا نم

 مهرابك قش ًاسيئر رشع ةعبرا امهيلع عقوو نيتضيرع اوبتك مث
 أ 8 اشاب اضر نسح ةرصبلا يلاو ىلا امهادحا اوذفناو مهلامسأب

 :: تأ امك امهو اشاب لامج دادغب يلاو

 ءاول ىلع نودعس لآ ةلومح هادبتساب دئابلا رودلا نا مولعملا نم )

 تزهج ةموكحلا ىدل ققحن املو ةفزعتسم ةيعرلا موهع ةايح تناك كفتنملا
 يلاهالا تحارتساف نيتنس ةدم اوقبو ةيماشلا ةهج ىلا مهتج رخأف ًايفاك ًادنج

 . يلاهالا لبق نم ىطعت ةيريمالا تناكو ةينمالا تبسكو

 ةزماغلا "نم نودعش' ني :نيقرفلا» لها: ةظساوتف نينض: قاع .ةدما نم انا
 دوهعلا ذخخاو اشاب يرون ىفطصم ةيالو نامز يف كلذو فارغلا ةريزج ىلا

 همد كفسيو هلام بهني معنتم يذلاو . هدادجأو هئابآ ةخيشم ءامحال مهيلع

 نم أطهر لتقو ةرطشلا ءاضق ىلع مجه نكمت املو مهيلع ةطلسلا تراصف
 لتملا نم مهصالخل لاومالا عفد ىلا يلاهالا رطضا ىبح اهقياضو ا

 ' ىدل هتلماعم تققحت املو قرحاو بهمنو قوسلا ءاضق ىلع مجهو لحن را م
 هرئاشعو ءاوللا ثاغتسا نا دعب اشاب دمحم قيرفلا عم 0 ا

 ركل مايل يرو للا اقل دعو نضل طوب اق ل ترك لإ رق
 هقفاوي مل يذلاو مهءاسور بلحي ذحناو رئاشعلا ىلع طلست مث ةريخذلا نم

 اهعامطإل هبقاعت ملو اهارت تناك ةموكحلاو هلاعفا ترمتسا اذكهو هلتقب

 لو ةعئاملا علقب رماو دنحلا هيلع قاسف اشاب صلخم قباسلا يلاولا نمز ىلا هيف

 فطلتو روتسدلا غزي ىح هروج ىلع رمتسا عجر هتفيظو نم لصفنا
 ىرج ام ىرجو ًاضيا ىلوالا هتلالل داع نا ثبل امف :لدعلاب انيلع :يرابلا

 ٠ 1 . سفنالا لتقو ءامدلا كفس يف هنم

 ةوقلا 5200 زكرملا ةموكح راظنا نم رئاشعلا هتدهاش امل ًارظنو
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 هدلوو نودعس طلت نم نيرذاحمو نيسويام اوراص هدلوو نودعس ىلا

 . يمجع نم ردص يذلا عينشلا لعفلاو سوفنلا لتق نم ةقباسلا هتالماعم مهيلع

 تراص ءاوللا لوخد دنعو دنحلاو رودبلا رئاشع نيب ةفيفخ ةشوانم تعقوف

 تبهتناو تويب ةلمج تقرجاو سوفن ةلمج تفلت ىتح ءاوللا سفنب ةمداصم

 اوجرخا الو مهنيبب تاذ اوحلصي ملف ًاضعب مهضعب نولتقي سانلا كرتو

 ةموكحلا نم رودبلا هبلطت ام ةباغ كلذ ناك دقو ةعياملا ةعلق نم. نودعس

 هجارخا نيبلاط لاحلا نيحراش ةيلاعلا تاماقملا ىلا تافارغلت اوبحس دقو

 اهيف قرطلا حالصال ةرفظملا ركاسعلا نم اهيف ةزرفم عض وو ةعياملا نم

 ٌْ نا . باوحلا نيرظتنم ةينمالاو

 رودبلا رئاشع دحتت ماظنلا ىلع باميالا ءارجاب رمالا ردصي مل اذاف

 ىلاو هتيعم يف كفتنملا ءاول لئابق لقنتو حابصلا كرابم خيشلاو ريفظلا عم

 : امارجات رقالا' ردصالو ةجصلا تلضح آم نآلا

 رودبلا رئاشع اماو حابصلا كرابم خيشلا عم مهقافتا مث دف ريفظلا اما

 ردصي ملو لاحلا اذه يّعب اذاو ةركاذملاو ةرباخملا يفف كفتنملا ءاول لئابقو

 عضوو لاخلا حاالصاو داسفلا رباد عطقل ةعياملا ةعلقو نودعس ءالجاب رما

 تفلنف قارعلا مومع يق ءادلا اذه ىرسي ةعئاملا ةعلق يف ةموكحلا نم ةزرفم

 مهصيلختو نيملسملا ءامد نقحو قارعلا لاوحا حالصا ىلا ةموكحلا راظنا

 ضرغلا نم نيلاخ ءاوللا ىلا نيرومام نيعتو هدالواو نودعس دي نم

 نوكت نا لبق دسافملا هذه حالصا ىلا نوعسيف ةلملاو ةلودلا قوقح نيظفاحم

 , . (بلاجتلل  اعيينرت ةةصتلا ةيالو

 كلت عامسل غصت ملو تاءارجالا ذاختا يف ةينامثعلا هلودلا تثيرت الو
 ةعلق تلتحاف اشاب نودعس ةضهانم ىلع اهنيب اميف رئاشعلا تفلاحن ةوكشلا

 اورصاحو رئاشعلا ءاسور نم نانثا الالتحا ءانثا يف لتق هعالق نم ةريغص

 :٠ نوما هنع اوعطقو هلحم:

 هتيب لها ىلا ماعطلا لاسرا ةينامثعلا ةلودلا نم اشاب نودعس بلطف.
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 ةيرصانلا .زكرم نم نيترخاب هل تلسراو هبلط تفعساف رخاوبلا ةطساوب

 اهيفو ( طوبميتسا) ةيناثلا مساو ناعفدم اهيفو ( تارف) ةدحاولا مسا

 رئاشعلا تملع املف ركاسعلا امهعم تلسراو ماعطلاب امهتلمحو شاشر
 قالطا مادو لثملاب دنحلا مهلباقف نيترخابلا كنيذ ىلع صاصرلا اوقلطا كلذب

 نيرصاحملل رسيتو رئاشعلا تددبتف ةعاس رشع يتنثا نيبناحلا نم صاصرلا
 ْ ْ مهيلا لسرا يذلا ماعطلا ملست

 اشاب نودعس ةياج

 اهناو اشاب نودعس نع ةيلختم ريغ ةينامثعلا ةلودلا نا لئابقلا كلتل ققحت
 رئاشع ترهمجتف ةيرصانلا ةنيدم يف اهب مع هناو هنع عافدلاو هتيامح دصقت

 رئاسو قريزا لآو تانيسحلاو ةركاسعلاو نيراوحلاو ىزغ لآو رودبلا

 اوفحز مث راصحلا دشا ةيرصانلا ةنيدم اورصاحو مهريغو ةيماشلا بارعا
 توببلا اوقرحاف يبونحلا ةنيدملا فرط يف ةيئاصلا لزانم ىلا اولصو ىبح

 لماذ ملول ناحخ وتاب تلا لا ميسور ارومفاو لاومألا اوبهنو
 . القعم هوذخناو 00 ةنيدماأ

 لئابقلا كلت د او كالحلاب اونقيا نورك اذه يلاهالا ىأر املف

 مهضرغ ناب مهوباجاف مهلمع نم نوديري امع نولأسي مهرباكا نم ًأدفو
 ببم ىلع نورصم مهاف:الاو ةيرصانلا نم جورحلا ىلع اشاب نودعس هارك
 ةعامج اوماقا دق راوثلا ناكو ًاعيمج اهيف نم لتقو .اهفالتاو ةنيدملا
 . ةنيدم ىلع فرشم وهو ( ةحادجوبا ) هل لاقي تارفلا رب نم لحم ىلع مهنم
 قدض دفولا ققحت الو اهرساب ةيرصانلا تقرغ هدس رسك ام اذاف ةيرصانلا

 جارخا نم اهالخ اونكمتيل مايا ةثالث ةدمل مهولهمي نإ'مهنم بلط نووني ام
 : كلذ ىلع اوقفاوف دلبلا نع اشاب نودعس

 ناديز ديسلا ةيرصانلا نايعا دحا ماق قافتالا اذهل يناثلا مويلا ا

 ةديكمو ةليح رمالا يف نا لئابقلا كلت تنظف ةقزالاو قرطلا ذفانم دسيل
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 يلاهالا نم اولتقو تويلاو نزاخملا ضعب اوبمنو ةميظع ةروث اوراق فو
 مهتم لتقي ملف لئابقلا اماو رافنا ةرشع دونحلا نم لتقو ًاصخش نيثالث وحن
 حش نب رشع ىوس

 ةيرصانلا نم جور ىلعاشاب نودعسةينامثعلا ةلودلا تهركا ثلاثلا مويلا يو

 . راصحلا ىهتناهجو رحب واشابدي زمهمع نبا لحم ملا لصواو ميهاربا لآ ةيامحم جرخف
 ةليبق دراطي نا هسفن ىلع لآ نئمطاو ناكملا اشاب نودعسب رقتسا الو

 ةجيتن ىه اهلك هبعاتم ببس نا هداقتعال همد كلذ يف لذب' ولو ريفطظلا

 ديسلا مودقتب كانه عمسف ريبزلا ىتا ىبح اهدراطي ذخاف ةليبقلا كلت تاكرح
 ةلاسر هيلا بتكف هترايز بحاف ةرصبلا' ىلا لوبنطسا نم بيقنلا اشاب بلاط

 . .٠ همدقعب ًابحرم بلاط ديسلا هباجاف ةرايزلا نود لوحي عنام دوجوءدع هنم حضوتسي
 بيقثلا اشاب بلاط ديسلا ىلع ًافيض لحو:ةرصبلا ىلا اشاب نودعس مدقف

 ابار ا ىضبقلا ءاقلاب تاكا هيلا دروف دادغب ؛ ىلا ةيقرب قربا

 0 ا م نأ هيلا تلطو انك

 « برعلا طش ىلع عمت 7 يم نم ةاحم ) راشعلا يب يلاولا نا هل لبق

 همادقأ تداك امو ة نا هل ليق راشعلا لصو املو ةلجسعلا بكرف

 لقنيس هناب ربخاو دنحلا هب طاحاو الا ( يدوعسم) ةرخابلا حطس أطت

 ا زوم ال7 ها 16 ىلاثتلا - غدامج يا اهاصوف دا ' ىلا

 م١191 بأ #” ه1559 بجر خيراتب اهنم لقن مث ةصاخ راد يف لزناو

 بلح ةنيدم ىلا رفس بأ ٠ ةليل يو ةلجد ره ىلع ةلطملا ةيعفدملا ةعلق ىلا

 لصوف ًايدنج نونامت و طباض هرف# ناكو كانه هتمكاحمل لصوملا قيرط نع
 امير نجسلا عدواو م 141١ لوليا رهش طساوا ه ١874 نابعش يف بلح
 ةنس ةدعقلا يذ رهش لئاوا يف هتينم هتفاو نا ىلا كانه لظو مك احب

 .١3م١19401 ةنس لوا نوناك ه 6

 .م 8688 ا ماع هدلوم ناكو 00(
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 لعزمم عيشلاو .كراص عيشلا

 نمز ىلا عجرت تيوكلا ءارماو ةرمحملا ءارما نيب ةقادصلا رصاوا نا
 خيشلاو كرابم خيشلا نيب اهارع تدطوتو اهناقلح تمكحتسا اهنكلو ديعب

 نيوخالاك نيتملا يخآتلا مكحب اراصو روصتلا قوفت ةجرد تغلب ىح لعزخ
 ًامكحم ًاقافتا اقفتا دقو . نيدسج يف دحاولا حورلاك لب نيقيقشلا

 ناف رخآلا ىلع رثوي ناك امهدحا ىلع رثوي ناك امف . ةينالعلا ينو رسلا يف
 رخآلا دلب يف امهدحا لح ام اذاو .ةدحاو أدب امهارت املاس وا ابراح

 رمالا ذفان امهنم لكو بجاح هنع هبجحي ال ثيحب ةصاخلا هراد يب هلزنا

 ةملك يه رخآلا دنع امهنم لك ةملكو هتاينتقمو هلاوما يفو هبحاص ةكلمم يف

 ىح لاثم اذهو ةلوبقملا ىه رخآلا دنع امهدحا ةعافشو درت ال ىلا لصفلا

 | | لل

 ْ بوقعيلا دمحمل كرابم خيشلا ةعافش

 نابضغو ىسيع خيشلا نب دوبع خيشلا رمآت م٠190 ه118 ماع يف

 ةليبق سيئر ) ىداو. عم ( لعزخ خيشلا يوخا يدلو ) ناملس خيشلا نب
 عازتنا ىلع ( بعك نم مدقم ةليبق ىسيئر) دوادو ناطلسو ( سيردلا
 ةرماوملا كلت فشك لعزخ خيشلا عاطتساف هلتقو لعزخ خيشلا دي نم مكحلا

 لمسب ذئدعب رما مث .نجسلا يف اوجزو نيروكذملا نيرمآتملا ىلع ىضبمتلا ءاقلاو
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 . اوتام نا ىلا مهنجس يف اوثكمف نورخآلا اماو هيوخا يدلو نويع

 كلتي نيمهتملا نم وه يذلا بوقعيلا دمحم ةنبا نم ًاجوزتم ناطلس ناكو
 تا امم وكان يب ةليبق دصممف رارفلا نم نكمت هنكلو ةرماؤوملا

 اموملا ءاويا مدع مهنم بلطي فرط يب ءاسؤر ىلا لعزخ خيشلا بتكف
 هرما يف طسوتيو هيمحم نم بلطي ةرصبلا ىلا بوقعيلا دم بهذف هيل
 ىلا ءىجتلي نا ةاجنلا دارا اذا هيلع ريشاف ليحلا هب تقاضف ًادحا دحي ملف

 خيشلا هقيدص نم هل ةعافشلاو كرابم خيشلا نم ةيامحلا بلطيو تيوكلا

 ديحولا صخشلا هنال هاوس لعزخ خيشلا عم كلذ عيطتسي نم سيل ذا لعزخ

 تناك يلا ( ةمدص ) هتنبا بوقعيلا دمحم بحطساف هتعافش درت“ ال: ىلا

 كرام خيشلا ىلا ءىجتلم تيوكلا ىلا بهذو ( بوقعي اهنباب ”الماح ذئموي

 نيباتكل ًاباوج ًاباتك كرابم خيشلا ىلا بتك كلذب لعزخ خيشلا ملع املف

 : هصن اذه تيوكلا ين بوقعيلا دمحم هلوبقل بتعلاب ًاعبشم نيقباس
 م رحملا اشاب كرابم خيش خالا مخفالا لجالا ةداعسلا بحاص بانج »

 دوجو ةحص نع راسفتسالاو دقفتلا نا وه 'باتكلا اذه م.دقتل ثعابلا

 . متد اما ريخب مكيخا نعو باتخلا كل

 ام عيمجو نلصو نست نال عم مهدحا خريدلا نيدثالا كبانج بتاكم م

 د ريصت نم كيخاو كتمالس لصالا مولعم راص رم 15 فلاح

 ٍ .دوجوم ريصت نم .ريجب انا ءيش ىلع
 فرط يب ىلا حارو هلاعفا كغلب دب ال بوقعيلا دمحم ةهج نم يخا اي مث

 دحا الو هرمع ىلع رطاخم حار ام نيو ةرصبلاب ًاضياو هودرطو مهتفرعو

 هايقت 000 1 ناب نوعمسي نودري سانلا ”الاحو كت 07

 افئاف يدورطم خالا دورطم ناب مساج كرر لوقا كيا أنا

 انا رمأت يذلاب ءيش لوقا ام انا يبخا اي مث . خالا دورطم مه يدورطم

 كسارو كيار ىلا دوعي ءيش اذهف سانلا دنع رصمقي يناسل نكلو عيطم
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 ل 5 كيارووم ادا دكا هانا نفوس اه نولش
 . هتاكربو هللا

 نا دعب الا نكي مل بوقعيلا دمحمل هلوبق ناب هلوقي كرابم خيشلا هباجاف
 ذإ ةيوخالا تايضتقم بسحب هنع افع دقو هتبوتو روكذملا مدعن هل قمح
 . اناك ناو كرابمو لعزخو ةدحاو نيدلبلا نآل كلذ نود لوح ام دجي مل
 . قرفم امهنيب قرفي ال.ةدحاو سفن امهما الا نيمسا

 بوقعبلا دمحم نأش يف كرابم خيشلا همربا ام عيمج .لعزخ خيشلا رقاف
 | .هيلع معناو همركا مث

 راصنلا ةليبق ءاسور ءاجتلا

 تيوكلا ىلا

 حاحا ىلوت نا ذنم نودرمتيو نايضعلا نولاوي راصنلا ةليبق ءاسور اولاز ام
 كراعملا هنيبو مهنيبب رودت تناك ام ًاريثكو ناتسبرع يف مكحلا نرش اح

 مامز لعزخ خيشلا ىلوت نا الو لعزم خيشلا هدلو دهع يف لاخلا ناك كلذكو
 لعزخ خيشلا لواحف قباسلا جهنلا ىلع اوريسي نا ءاسورلا كلثلاوا قارا مالا
 ةيدجملا ريغ ةقيرطلا كلت نع لودعلا ىلا مهب ليميو ىسحلاب مهدصي نا
 ةنيكسلاو ءودحلا ىلا نوكرلا مهنم بلطو مهانمو مهدعوو' هيلا مهاعدف

 . نينس عضب رمالا .ماقتساو كلذ ىلع هودهاعف

 مولر نق" ميولخ اميداقلا نع اوعنتما م 0 ماع لح الو

 . نايصعلا نالعاو ةحلسم ةروثب مايقلل دادعتسالاب اوذخاو

 هباجاف مهرما يف كرابم خيشلا طسوتف مهب كتفلاو مهبيدأت ىلع مزعف
 ءاسورلا كئلوا ةبصقلا نع اوحزتي نا طرش ىلع دارا ام ىلا لعزخ خيشلا
 نب عئاشو روخذم نب نسيحعو العم ادلو دومحو رباج مهو تيوكلا ىلا
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 ' اوقفاوف مهتشيعمل ةيونس بئاور لعزخ خبشلا محل عفديو مهريغو ميرك

 . تيوكلا يف اورقتساو :ةصيقلا اوكرتو كلذ ىلع

 جاح وعدملا هعابتا دحا ىلا ةبصقلا نوؤش ةرادا لعزخ خيشلا دنساف

 لعزخخ خيشلا ىجرو رومالا هب تماقتساف ( لصالا يشبح وهو) ناطلس

 ظ . اهعباوتو ةبصقلا عضو ةبقارم كرابم خيشلا نم

 ي نينكاسلا راصنلا ةليبق نم ًاضعب نا ( زاوهالاب ذئموي وهو ) هغلب مث

 ميحرلادبعو زيزعلادبع كلذ يف مهدناسيو نايصعلاب هيلع نورمآتي ةرمعملا

 كلذ ىلع هبتاعي هيلا بتكف كرام خيشلل نيلاوملا نم امهو دشار ادلو

 ثنا الا ؟تانكلا وام خيشلا هباجاف

 ىلاعت هللا مسي

 خالا عفرالا رادرس ةنطلسلا زعم ميلا ميرك مخفالا بانج ةرضحو

 ش هاب ماد مرتحملا ناخ لعزخ خيشلا

 هللا دمحلا انعو ةديعسلا ةاقالاو ةديمحلا ةاذلا كلت نع دافتقالا  .نغ

 مكباتك يندرو ةاقوالا كرباب ًايناثو مكل كلذ ماود هللا نم بوغرملا ريخ لاح

 دنع راص هتالصوب عم هب محر ش املكو خيرات نودب ةكوربملا مكدي ملق

 رماو ةرمعملا ىلع راص ىلا بيترتلا صوصخ نم مكرما . مولعم مكيحخا

 ةنوائست دب ال باوحلا هل ةيدوو هتقوب ناطلس جاحلا يل بتك عيمجلا .دبع هبوت

 هتفوبو دشار يجح نبا زيزعلادبع ىلع ض رتعمو باوج سما هنم اناج ًآضيا

 ميحرلادبغ هيخاو زيزعلادبع ىلا ناطلس دي نع هانلسرا همويب طخ ينك

 مهطخ ىلع هعالطا دعبو ناطلس جاحلا طخ لخاد مهطخ ةلعجو كرتشم

 مكتلود ربع ناطلس كدبع دب الو طفلا مهيطعيو ةرمعملاب مهيلع يدوي

 1 ْ .مهطخ نومضم يف

 هفوشلا نيش مأ نيز ناك هيف انا هيف تنا ىلا ء يذلا يأ اي انا امو

 هبقاوعو ةرمعملا لها ىلع ةرظم هيف ام ءيش اذهو دحاو لاملاو لاخلاو ةدجاو
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 عيمهادبعل تبتك ناك ةنايملا يل ناك ةرظم رمالا اذ فياش ينا ولف ةنيز .مه
 ناطلس يجح ىلا كلذ تنسح ينا نكال مكعجارن نا اليا ةداملا رخور
 دشار يجح نب زيزعلادبعو هلغش فرعي هنا طقف هءارجا ىلع هيلع تدك او
 ناك اذاف ءيش اهيلع ذخأي ال مهعاق نا هفرط نم ناطلس يجحل بتاك انآ
 ا ا را ل درو هسا اصر وح كلر ما دعني "نإ :يالبع اهل .نيحاو بيو هنم .ىغيني ال يرما كرما هبيضت ادر. اذهف كرماب سك اعي زيزعلادبع

 مداخ اذهو يدنع لوبق هل ريصي ام الاو ةعاطلاو ةمدحلاب مك اضر بلجيو ىلا" نينحب الاجر رم مكمل عرج هل انك هلا امانا تلال: لمح ٠7
 ةءاطلاو ةمدخلاب كاضر فلاخمي يدالوا دحا ولف ءيش درف وه ام عيمجلل

 اذه هلغش بيترت لجآل اتفرط نم هل رن اتح تيوكلا كدلب ىلا هللا ءاشنا ردحتن ناطلس كدبع ةير وءام ليهست بجوم ىلعو ءارهجاب نآلا انحنف
 ةينملا مكلو كلذب ينوفرعت مزلي امعم ةراسلا مكتمالس مالعا ماود لمتا يلاو
 مهيخا ىلع نوملي كلذكو نوملسي دالوالا انمو بساح اندلول انمالس غيلتب
 ع . مالسلاو نيالاس ممدو بساج

 « حابصلا كراب» ٠١م١ ةنس ال 5

 ناميلسل لعزخ خيشلا ةعافش

[ 0 
 آرس اه 1759 ماع ةيقافتا ءاني ىلع كرابه خيشلا صرح نم مغرلاب

 اهركنتساف نسلالا اهكولت تراصو ن.تيوكلا ضعب دنع اهريخ اشف دف ًاموتكم

 ىلا أطخلاو موللا هجويو ددني ذمخاو ًاريثك رمالا هضاغ دم حابصلا كلاملا دومح .خيشلا منيركدسمللا يعاون لع ناكو قاهرالا ةجوم مهتلع دق ثيح
 ءايشسالا ”دسا كلذ نم كرام خيشلا ءاتساف . هةسأيس دقتنسو كرام خيشلا

 ا ”8مثو



 ناملس هدلو عم تيوكلا كرتف هكتف نم دومح ىشخف دومح ىلع دقحو

 تفلتخا هتافو دعبو يوت نا ىلا ( رساودلا ين) كانه ىقبو قارعلا ىلا ًايراه

 ناملس مهاخا اوجرخاف حابصو جيعدو كلامو ناملس فر ةيمرامنا ةةالزا

 ةدوعلا ىلع مزعف ليحلا هب تقاضو ةشيعملا هيلع ترسعتف رساودلا نم هتلئاعو

 اراب اضفر ضفرف كلذب هل حمسي نا .كرابم خيشلا ىلا بلطو.تيوكلا ىلا

 عيمج تضفرو اوقفوي ملف ردقلاو ةهاجولا يوذ نم سانا هيلا طسوف

 بلطلا وهو ًادحاو اذفنم "الا هماما دجب منو لبسلا هيلع تيمعف تاطاسولا

 ”نالا تبانكلا هللا ننكا كان خيشلا ىدل طسوتي نا لعزخ خيشلا نم

 . دمحلاو ركشلل ةنسحتسملا بقانمللاو دجملاو .ةليضفلا بحاص ةرضح ىلاو

 ىلاعت هللا همادا م رمحملا عفرالا رادرس ةنطلسلا زعم مظعالا انالوم ةرضح

 مراكملاو دابعلا نيب بناحلا زيزع لاز الو ًاردقو ًافرش هدازو ًارخذ نيملسملل

 ٠ ْ ! .قالخالاو

 بوتكم يف انيلع نوم ركتت مكناسحا ميمع نم ”الضفتو ًامركت هنا ض رعا
 ىلا لقتنن ناب رظن راص انل ببس حابصلا كرابم خيشلا كليخا ةرضح ىلا

 فارطألا نم تايدعتلا نع مكبانج نم مث هللا نم ةيامح لا ديرنو تيوكلا ضرا
 . نيفراعلا ديس مكتداعسو سانلا دنع زيزع لاز ال مكتيامح يف نوكي يذلاو

 كيعاد مالسلاو نيرصانلا ريخ متناو مكبانحب هضرع مزل ام اذه .
 دوه كر” ناملم 11 ف لا

 حابصلا

 انعو تيوكلا ىلا داعو هتعافش هيف تلبقف هيدلل لعزخ خيشلا عفشت
 .هانداو همركاو كرايم خيشلا هنع

 مايا :ةليط رمتسم دايدزاب ةقادصلا كلت ترمتساو هدادولا اذه ماد دقو

 , ليحتسملا نم سيل ايندلا هذه يف ينولا لحلا ناب كلذب انهرب دقو كرابم خيشلا

 ] ظ . ( نولوقي امكر

 داحتالا كلذ ةدبز اونتقاو ةقادصلا كلت رامث تيوكلا راجت ىبج دقو

 ١ه# 



 نايدنحلا .يفو قارعلا يف مهنفس ترشتناو ناما ٍُق مهراجي قرط تعسوتف

 ناصرقلا لبق نم بهنلاو بلسلل ةضرع قبس اميف تناك امنيب روشعمردنبو
 نييتيوكلا تالواحم نكت ملو حاورالاو لاومالا ىلع نودتعي اوناك ام ًاريثك نيذلا

 كئلوا فك لعزخ خيشلاو كرابم خيشلا داحتا ربخن اشف امو عفن يدجت ةلوذبلا
 لعزخ خيشلا بضغ نم ةيشخ تيوكلا نفس نع ضرعتلل ناصرقلا

 نيقيدصلا نيب ةلدابتملا تادعاسملا .

 ةلمم ةيتيوك ةنيفس“ ةرصبلا نم تجرخ م 1407ه 11٠١ ماع يف )١(
 تبرق املو سينملا دمح جاحلا يتيوكلا رجاتلا ىلإ دوعت ةيراحجت لاوماب
 عيمج اهتبلسف ةيوهلا ةلوهجم ةحلسم ةنيفس اهيلع تمجه كايبوب ةريزج نم
 . الاجر ضعب لتقو اهيف ناك ام

 تيوكلا نم رفسلاب عرسا حابصلا كرابم خيشلا عماسم ىلا اهرما غلب املو
 ةرصبلا يف هدمتعم ىلا هتيقرب قرباو ةانحلا نع قيقحتلل ( ةبصقلا) ىلا

 ىفطصم نادنمقلا ) ة ةرصبلا يلاو ىلع رمالا ضرعيل ( ملاسلا زيزعلادبع جاحلا )

 , ةاخوتملا ةجيتنلا ىلا هلصوت مل تائبشتلا هذه عيمج نكلو (اشاب يرون
 داع ريخلا كلذ هغلب املف زاوهالاب نيحلا كلذ يف لعزخ خيشل ناكو

 ثحبلاب عرساف ةعولا كلت يب هدعاسيو كرابم خيشلاب عمتجيل ةرمحملا ىلا
 ماما د ةزيجو ةدهب مهيلع ضبقلاو 8 ىبح ةانحلا ن
 ْ . باقعلا مهم لزناف كرابم هيل

 ربم فافض ىلع ةهزألاو ةحارتسالل عم ناقيدصلا بهذ كلذ دعب م
 يفك يذلا لحملا ىلع قلطا دقو دحاو رهش ةدم كانه ايقبو ن وراك
 مسالا اذهب فورعم وهو كرابم خيشلا ىلا ةبسأ ( ىكرابملا) هيف امهتغر
 6 . نآلا ىلا

 ةرتحلملا تان و كمر ام 5010/ هئ0754:ماع“ ناعش نيش يو (؟)
 لاومالا كلت نمض نم ناكو ةيراجتلا لاومالاب ةلمحملا رخاوبلا ىدحا
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 ةرمحملا كرمك ريدم داراف طقسم نم مهيلا تلسرا تيوكلا راجت ىلا دوعي مسق

 ًانظ اهيشتفت ضرغل ربلا ىلا ةلومحلا كلت لزني نا ( ةيسنحلا يكيجلبلا )
 .هيف ةراجتملا عونمم وه ام اهيف ناب هنم

 تلمح دق لاومالا هذه ناب هربخاو بلطلا كلذ ةرخابلا نابر هيلع ىباف

 هناف اذه هبلط ىلع ررصا اذاو اهب هل ةقالع الو تيوكلا ىلا طقسم نم

 نابرلا ربو كلذ ىلع كرمكلا ريدم قفاوف طقسم ىلا لاومالا كلت ديعيس
 . طقسم يف ( ينيمكلا ) اهبحاص ىلا لاومالا تديعاو هدعوب

 ىلا هجاجتحا مدقو آغلاب ”ءايتسا لمعلا اذه نم كرابم خيشلا ءاتساف“

 لعزخ خيشلا ىلا بتكو تيوكلا يف يناطيربلا لصنقلا ( سكن ) رجيملا
 ةرمحملا كرمك ريدم هب ماق يذلا لمعلا .نم هئايتسا ةدش هئبني ةرمحملاب

 ش ظ . ( يكيجلبلا )

 روك ذملا كرمكلا ريدم هب ددبي راذناب مايقلا ىلا لعزخ خيشلا عرساف

 خيشلا ىلا ةرذعم ميدقتب مايقلا هنم بلطو لمعلا اذه لثم ىلا ةيناث ضرعت ام اذا

 . ةمزاللا ةرذعملا مدق نا الا روكذملا ريدملا نم ناك امف هنم ردص امع كرام

 يلا دوهخلبا ىلع هيف هركشي ًاباتك لعزخ خيشلا ىلا كرابم خيشلا بتكف

 وفعلا هنم بلطيو كرمكلا ريدم ةرذعم لوبقب هوبنيو رمألا اذه يف اهلذب

 هشيحن تقحلاو( ةيده ) ةعقوم يف كرابم خيشلا تباتنا يلا ةراسحلاا دعب (ا#)

  شويحلا عيمجي راصف ىرخا ةلمحل دعتسي ذخاف هسفنل رثأي نا ىلع مزع لشفلا
 لاومالا نم هيدل ناك ام عيمج لمعلا اذه دفنتسا دقو ةثيدحلا ةحلسالا يراشيو

 اهب قهرا ةيكرمكلا موسرلا يف ةدايزو ةحداف بئارض ضرف ىلا رطضاف
 ضرعف تيوكلا نم ةرجهلا ىلع مهضعبب رمالا اذه لمح ىبح نيلهالا لهاك

 حالسلاو لاجرلاو لاملا نم هكلمي ام عيمج ين فرصتلا هيلع لعزخ خيشلا
 ىحويتملاو ةبصقلا رومت هيلا لسري نااالا هنم بلطي مل كرابم خيشلا نكلو
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 . ةمزاللا ةحلسالا اهنامئاب بلجيو رئنحلا ىلا هلبق نم لسرتل
 عيمج لاسراب ( ناطلس جاحلا ) ةبصقلا يف ةلماع لعزخ خيشلا هاف

 . كرابم خيشلا فرصت تحن نوكتل تيوكلا ىلا رومتلا كلت

 ناك ىلا ةداحلا ةمزالا كلت كرابم خيشلا نع تفشكنا كلذبو
 نم دعب اميف هتطساوب نكمت يذلا رارحلا شيحلا كلذ زيهجن رما يف اهيناعي
 . هيلع اهالما يلا حلصلا طورش لوبق ىلع اشاب نودعس ماغرا

 لسرت تناكف كرابم خيشلا ةايح رخآ ىلا ةرمتسم ةداعلا هذه تمادو
 تحن عابتل تيوكلا ىلا ( مظع ناكمب ةرثكلا نم يهو ) .رومتلا كلت عيمج
 خيشلا ىلا كلذ دعب يب ام عفدي مث ابنامتا نم ءاشي اه قفنيلو هفارشا
 . عوضوملا اذه يف كرابم خيشلا لئاسر ضعب يلي اميفو لعزخ

 مفرالا رادرس ةنطلسلا زعم ممهلا يلاع ميشلاو مراكملا ديمح ةرضحو
 معنلاو زعلاب ماد مرتحملا ناخ لعزخ خيشلا خالا نايونروم

 ةاذلا كلت نع لاوسلاو مارتحالاو زعلا ديزمب ماتلا مالسلا ءادها دعب
 انب رورسلاو ةحصلا ةياغ يف هللا لضف نم كيحخا نعو تافصلا ةديمح
 لمآلا ناطلس جاحلا كدبع دي نع نيباتك مكتلودل مدقت هدعب كلذك مكلعمجب
 ناطلس جاحلا كدبع رورسلاو ةحصلاو زعلا لامكب مكتلودو مكيدل اذه عم
 ليصفت ههايسو ضوبقلا انل لسرا ”الاحو رمتلا ضوبق انل لسري هانفرع

 يذلاو انل يذلا اهيف ديقم هيطب اهودجن .ههايس بجومب باسحلا انيوسو '
 ةريل كلذ دعب نم انل يتابلا ةريل ١4 رعس رمت نم 71999 هتميق مكتلودل
 " ءاش نا آفل اهنودحي ًانيع هتهايسا عم ناطلس جاحلا كدبع طخو.ه نارق ه٠

 هناوحناو ديمحلادبع اندلو انمالس غالبا عم ةبحملا ماود لومأملا مزل ام اذه
 زيزعلادبعو كيدايا لبقي دمح كمداخو نوملسي ملاسو رباج دالوالا انمو
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 نم ودبي امعم مكتحص رئاشب انعطاقت الو مالسلا نودهم طيمصلا هللادبعو

 | نيسو رج نيملاس يرابلا ضفخ ممدو ةوخالا دي ةيظقت رما

 حابصلا كرابم 1 هنس م رحم "6 يف

 0 مخ

 رادرس ةئطلسلا زعم مخفالا ممهلا يلاع ميشلاو مراكملا كيمح ةرسؤح )

 هزع ماد مرحملا ناخ لعزخ :خيشلا خالا نايون ريم عفرا

 ةاذلا كلت نع لاوثسلاو مارتحالاو زعلا ديزمب ماتلا مالسلا ءادها دعب

 مكلعج رورسو ريخب كدوجو ماودو هللا لضف نم كيخا نعو ةافصلا ةديمح
 ةرشبملا ماركلا مكيفرشم ةوخالا دب تلوانت ةعاس كربا يف هدعب كلذك هللا

 نم ميدبا امو يراخبا ٠1١4“ ةخرؤملا دوعسملا مكدوجو ةحص نع

 كرزعو كدوجو ماودل ءاعدلاو ءانثلاو ركشلا ديزمه بجوا ةقفشلاو فطللا

 .رورسلاو ةزعلاو ةحصلاب ةديدع نينس كرمع ةلوطو كتايحي هللا انعتم

 فعض يعم نآلا طقف ةدايزب مويف موي ةبيط يبحص هللا لضف نم كيخا

 ةلازا دعب هللا ءاشنا ىمزع ىدنع هترخا فرشم كبكرم لوزي هللا ءاشناو

 يخا اي نآل مجراو كفوشا 4 * موي ردق كتمدحل هيف هجوتا فعضلا
 ةيهبلا كتعلط ةدهاشمب الا يرطاخ رقتسي الو كدنع لوغشمو شوشم رطاملا

 باسح روصق ةهجنم كتقفش انل ميديو كرمع ليطيو كلذ نم انمرحي ال هللا
 ءاشنا مكتلودل هانررح يذلا دنسلا بجوم يحوينملاو ةبصقلا رومت ةميق

 حلاص الم كمداخ عم مكتلودل غلبملا هجوت ١" ويب خيراتلا ديعب هللا '

 انمالس غالبا هعم ةبحملا ماود لومأملاو اذه مكدنع يذلا اندنس ضبقيو هملسب

 لبقي دمح كمداخخو نوملسي ملاسو رباج دالوا انمو هناوخاو بساج اندلو

 ديزمو مالسلا نودهي كتقافر ةفاكو طيمسلا هللادبعو زيزعلادبعو كيديا
 ةوخالا دي هيضقت رماأ نم ودبي امعمو مكتحص رئاشب .انعطاقت الو مارتحالا
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 دنسلا بجومب باسحلا لضاف حلاص الم مكمداخ عم مكلص اي الاح و
 نيئالثو نينثاو ةينامثع ةريل فاالآ ةثالث هيطب .ةفوفلملا ةهايسلاب ررحم وه امك

 جاح نب نئينلادبع اغا ىلع ةلاوح اهنم هكس ةيبور نيعبسو  ةثامعبراو فلا
 حص هتقوب ٠١ 1 ةيسرلا انرسك .ةيبر ةيامسمخو فاللا ةعبرا يف سابع

 ةريل 8856 دنسلا هجو ةقباطم ةهايسلاب ليصفتلاو 9 نارق ةربل 77م1“ نع

 دم ككاو دنسلا مولستو غلملا ضبق يف نورمات هللا ءاشنا نارق ٠
 ) مخ ْ كاقب يرابلا انل لاطاو حلاص

 ( ةبصقلا ) ين ةنطاقلا رئاشعلات ذختا دق قرطلا عاطقو صوصللا ضعب نا(ع)
 تيفنلا ف ترمتساو: امءادتعال ًافده لعزخ خيشلا كالما نم اهفارطاد
 ”اجلمو امل ًانكسم وافلا ليخت نم ةذختم ناكسلا ةحار اوقلقا ىح بلسلاو
 . تماد ام ءوسب املا. ضرعتي ال لعزخ خيشلا ناب اهملعل هيلا ءىجتلت
 رمالا ناكو .هيحالف عم شيعتو كرابم خيشلا ىلا ةدئاعلا .كالمالا نطقت
 ًاماركا اهدض ءيش يا ذاختا ىلع لعزخ خيشلا مدقي ملف تدقتعا امك
 زهجف كرابم خيشلل اهرما تسكت هنآ نا كلام خيشلا هقيدصل 7

 ةعضب الا رمالا مدي ملو ءايقشالا كئلوا رئا عبتتل وافلا ىلا ةيوكلا قف ]
 امهنم ةقطنملا كلت ريهطتو اهيلع ءاضقلا نم هتاوق تنكمت مي

 . عوبرلا كلت ين نمالا بتتساف

 نييتيوكلا نايصع

 07 ىلوالا ةيملاعلا ب رجلا تماق امل م4 مه 709 ةنس 5
 يناث نيرشت "7 مه 1006 مرحم '" ةرصبلا ةئيدم ةيناطيربلا تاوقلا

 شريجلا| ماما دومصلا لع ةرداق ريغ ابماب ةينامثعلا ةلودلل رهظو م 4

 دا85آ  ٠



 د ا 0070

 : ا ا نا

 اهتنانك يف مهس رخآ يمرت نا تدارا ةلئاطلا تادعملا تاذ ةمخضلا ةيناطي ربلا ' 2 1 0 لا

 عافدلا ممالعاب اممرصانمب مايقلا نيدلا ءاملع يدهتجم ضعب نم تبلطف

 بوجوب نيدهتجملا ىوتف تردص دقف ”العفو ءادعالا دض 0

 مهوعجشيو مج”وض رحي رئاشعلا نيب نيدلا لاجر ضعب تئبنا مث داهمللاو « عافدلا

 تاكرحلا كلت طاشن رهظ دقو ةينامثعلا ةلودلا ةيار تحت مامضنالا ىلع

و ةحضاو ةيلج ةروصب فارعلا نم يلونحلا مسملا يف تاياعدلاو
 صخالا ىلع

 : . ةبيعشلا ةكرعمب ةرصبلا فارطا يف

يكا نم ةلث تمدقت ماعلا اذه نم يناثلا عيبر رهش قو
 ةدايقب ينامثعلا ش

 . تنابضع خيشلا مهعمو كلا لاجر ضعب اهقفاري يناتسغادلا اشاب لضاف دمحم

 ةزيوحلا فارطا يف اورشتناو ماليب هرئاشع نم مسق هعمو ( ةينبلا ) ناينبلا

 ةروثلا ران لاعشال لئابقلا نيب ةوعدلا نوثبي اوذخاو ناتسي رع ةرامال ةعباتلا

 اومزع مث مهعم تراثف ( فرط يبب ) ةليبق ىلع ريثأتلا نم مهتوعدب اونكمتف

 ٠ . كانه نم ةبيرقلا زاوهالا ةئيدم لالتحا ىلع

 تناكو زاوهالا نع ةوقلا كلت: هب دصيل ًاشيج ايهف لعزخ خيشلا اما.

 شويا كلعت ةحفاكملل نوراك رب يف ةوق تلسرا دق ةيناطيربلا ةموكحلا

 ش . ةينامثعلا

 امايصعع تنلعاف ةوعدلا كلتب١ . ( ةعيبر ةيوابلا ) ةليبق ترثأت مث
 مدطصاف لظنح خيشلا هيخا نبا ةدايقب ةوق اهيلا لسراف لعزخ خيشلا ىلع

 اهرحدف زاوهالا يترش ( سيو) ةيرق نه برقب ةلمحب اهعم

 اهلئابق نيب اوثبنا نيذلا ةاعدلا كلوا ةوعدب بعكي ب ةليبق ترثأت مث

 ةيناطيربلا ةموكحلا فيلح هناب همهتن لعزخ خيشلا دض مايقلا ىلع مهنوض رحب
 2  .ةملسملا ةينامثغلا ةلودلا دض ىعسيو

 فرط يب تامجه دصب لعزخ خيشلا لاغتشا بعك ينب ةليبق تمنتغاف

 عيبر ٠١ خيراتب ( ةيحالفلا) ي هيلع اهايصع تنلعاف ( ةيوابلا) لاتقو

 وعدملا نييولعلا ةداسلا دحا ىلا اهمدايق مامز تملساو م 1414 ه ١٠909 يناثلا

 019 ظ - !هأل



 تكيتشاف ( روشعمردنب ) لئابق اهب تقحتلا نإ دعب لعشم ديسلا رباج ديسلا
 . مهيلع ترصتناف بساك هدلو ةدايقب لاتقلاب لعزخ خيشلا ةاوق مهعم

 حيشلا ةرايزل مدق دق ةرمحملا ف ذئموي حابصلا كرابم خيشلا ناكو
 هدرا ةدعاتتغع موقي نا ىأرف ًاعيمج تاكرحلا كلت ىلع ًافقاو ناكو لعزخ
 ادنج هنم بلطي رباج هدلو ىلا بتكف ةجرحلا ةلاحلا كلت يف لعزخ خيشلا
 .مهبهريو راوثلا هب فيخيو لعرزخ خيشلا رزا هب دشيل تيوكلا نم

 ببسب هتعاط نع نييتيوكلا ضعب عنتما هيبا باتك رباج خيشلا الت املنعو .
 ةموكحلا دض هبهو ظفاحو يطيقنشلا دمحم ناخيشلا مهنيب اهنارشني اناك يلا ةوعدلا
 هنال رمالا اذه لثمب كرابم خيشلا رماوا ةعاطا مدعب مهناعجشيو ةيناطيربلا
 داهحلاو عافدلاب نيدلا ءاملع ىواتفب ًارثأت كلذ العف دقو مالسالا نع ًادادترا

 نمو نييتيوكلا ضعب هيلا مدقف هدلاو بلط ذيفنت ىلع رباج خيشلا رصاف
 عمسن ال ) هل اولاقو مهبايث تحن تاسدسم نولمحي مهو نفسلا داوق مهنمض
 مالسالا ىلع تومن نا انل ريخف انلتقب ترما ناو ىبح عيطن الو كلوقل
 ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال ) ثيدحلا يب ءاج دقو رفكلا ىلع توم نا نم
 ْ نال ساب هللا .ةيففم لقا رمال انيلطت قلنا وب (قلاثلا

 يذلا درمتلا اذه نم بجعتو لوقلا اذه هعامس دنع رباج خيشلا تهبف

 ريثي ال نا ةمكحلاو مزحلا نم ىأر دقو تيوكلا خيرات يف ليثم هل قبسي مم
 .رمالا هنم. رظتنيو هيبال بتكي .ىح ًانكاس

 .باتكب هرماوا مهلاثتما مدعو نييتيوكلا نايصع هابا رباج خيشلا غلباف
 . ًايوفش رمالا' ليصفت هل حرشي نا هاصواو هلاجر ىدحا عم هيلا هلسرا

 نيريدملا صاخشالا اهب ددهتيو دعوتي رباج هدلو ىلا ةلاسر ةباتكب .رماو
 . تيوكلا ضرا هلجر أطت امدنع مراصلا باقعلا مهب لزتيس هناو ةكرحلا كلتل

 مهرما نا اوملعو فقوملا ةجارحب نايصعلا كلذل نوربدملا رعش كانه
 طرف ام ىلع اومدنف مهددهتيو مهدع وتي كرابم خيشلا اذهو فشكلا دق
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 اب بطال ووجبات! نخل زرت بجبل جايز زعم روس سو امججج مرن

 سس

 كمل اقل نا شا قل ول ايل للطن زا ااا اجا أ اسال لا 1 ياسا حول ان راو نر اولا

 : : نانا ل ل ا

 ٠ ةعاط ىلع 5 بلطلا ةياجا لع نييتيوكلا نوثحن اوذحاو مهنم

 ةعاطلا مدع ىلع اورصا نييتيوكلا نال ًاعفن دحي مل اذه مهلمع نكلو رماوالا

 ةرمحملا يق كرام خيشلا ةلباقملا مهنم دفو لاسرا ىلا تيوكلا نايعا رطضاف

 ' فضملا ميهاربا مهنمض نمو هيلا راذتعالل :

 تاملكلاو صراقلا بينأتلا نم مهعمساو لوقلا مهل ظلغا هولباق املف

 نات ان د ب حول ريثكلا ءيشلا ةيساقلا

 مكنيعاب نودهاشت مكنا اهو مكيلا ةجاح ي سيل لعزخ يخإ نا)

 يكلو لاتقلاب كا رتشالل "الاجر. مكن درا مل ياو هيدل ةعمتجملا "يكل وا

 تقتنا كإ تيؤكلا ىلا: هلاؤماو :ةلذلقع“ خم هلقن تمم اه لهل اقنف تدزا

 نفسلا نم مكنكمي ام لاسراب اوردابو ميتا ثتيح نم اوعجرا هيلعف ةرورضلا

 . ( نكمي ام عرساب

 رباج خيشلا عم اوكريشاو مهنم ردب امع نيمدان تيوكلا ىلا موقلا داعف

 : نونامثو هئام اهيف اوبكراو ةريبك نفس ةنس اوزهجف نفسلا ضعب زيهجت ٍِق

 رماوالا رطتنت ( ةّيليفلا ) يف لعزخ خيشلا رصق مامأ ةطبارملاب اهورمأو الجر

 . كرابم خيشلا نم

 تيوكلا ىلا كرابم خيشلا ةدوع

 كاوحالا هتادهو اهبلع بلتتو هكا وونلا فلل دامخا لعزخ خيشلل م

 حفصو افعف حفصلاو وفعلا نوبلطي راوثلا ءاسؤر هيلا مدقو نمالا بتتساو

 نفسلا كلت ةطبارم ىلا ةسام ةجاح كلذ دعب دحي ملو كرابم خيشلا نئدطاف
 . نيرهشلا براقت ةدم كانه ةطبارم تيقب نا دعب ةدوعلاب .اهيلا هرمآ ردصاف

 دمحم نيخيشلا هْيلا ىعدتسا تيوكلا ىلا كلذ دعب كرايم خيشلا داع املو

 يناطيربلا يسايسلا دمتعملا هسلجم يف ًارضاح ناكو ةبهو ظفاحو ىطيقنشلا

 : الئاق امهبطاخف ( يرك) لينولوكلا تيوكلا يف
 ادن تيس الو يلود ىلعو ييد ىلع راغا ينامثع مالسم انا )

 م 97864



 ال اذهو يدلبلو يف عفن هيف رما ىلع زيلكنالا عم تقفتا يلا ريغ ءوسب
 رم يل و ب

 د نسف نم فز نم مه تيكا ن رون لو

 0 نع د لظو ةكرعملا كلت يف مهعم هارتشاو

 ا
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 1 ا 0 ا 0 1 0 ا! 1 م 3

 01 ل

 ةتايسلا لا وغولا ىلا ةزرع
 ريبزلا . يف

 رمألا يلوت نمو ةسايسلا ريبزلا لاوحا نم ضعب لوالا ءزحلا يف انب رم

 . انيضفا ثيح نم درطنف ريهزلا ناميلس ىلا اهيف رمالا لآ ىنح اهيف
 م1611 ه ١584 ماع ىلا ريبزلا ةنيدم ىلع ريهزلا ناميلس مكحج رمتسا

 هلها عم لاقتنالاو اهكرت ىلا رطضاف اهيلاها نيبو هنيب نغاضت لصح مث

 صاخشا ةثالث نم ةنوكم ةئيه ىلا ريبزلا ةخيشم تدنساو ةرصبلا ةنيدم ىلا

 ةنيدملا ىلع ةرطيسلا عطتست مل ةئيهلا هذه نكلو . ناديمح نب هللادبع ةسائرب

 | . ىضوف اهيف رمالا ىقبو

 جارخا ميهاربالا هللادبع رارقلا كلذ ىلع مهرصانو ةمرح يلاها ررقف

 مو ةرمبلا لا :نينايتاخب عن نم وجب رعتاف ويعيزلا ل15 ادا نزل ىلا وم

 . ( ريهزلا اشاب مساق ةجوز ) غادفلا رصان تنب ايرثالا نهنم اوكرتي

 ةقالع هل تناك نم لك داهطضا ىلع يأرلا ةمرح يلاها تدقع مث

 وعدملا راجتلا دحا ندع نم مدق كلذ ءانثا ينو مهيغ يف اودامتو ريهزلا لآب

 يف اليكو دهف ناكو ةليرح يلاها نم وهو دشار لآ دمحم نب دهف )
 دبع ) همع نبا ىأر املف ريهزلا لآ مهتلمج نمو ةرصبلا راجت ضعبل ندع
 ىعسف كلذ هئاسا ريهزلا لآ دض ةمرح يللاها ىلا ًامضنم ( مههاربا نب هللا

 ا



 نم هل تلمحف حلصلا ةيده مههاربالا هللادبع ىلا رمتلا نم ةرييك ةيمك
 ةرصانم ن بحسناو .هللا دبع اهلبقف ليال روهظ لع يلا ل ةرصبلا
 . هلايتغا .ىلع يأرلا اودّقعو ةميخ هلم اوسجواف مم عامتجالا كرتو ةمرح يللاها

 ميهاربالا هللادبع لايتغاب امهورماو .( "'نيسح يب ) نم ريفش نب ديزو را كيت نيب حارق ةمرس نما اويذفا" مدل ككل 7 يفو
 قلطاف ءاشعلا ةالص نم ىمتنا دقو دجاسملا دحا يف هادجوف هيلا ابهذق
 لمحو . ابرهف لتق دق هنا انظف. هيلع آيشخم رخو حارجب بيصاف رانلا هيلع ديز
 . سراف نب ىسموم نب ذيع واذ: ىلا لخداو مها بالا هللا دبع

 ةليللا كلت يب ) ةرصبلا ىلا كانه نم لسرا مث . بطحم نإ هللادبع راد ىلا هوبرهو حطسلا ىلا هودعصاف مهراد نم هد ل سيرا لا فاتحاف . روك ذملا هللادبع لتقل ةوقلاب اهماحتقا ىلع اوممصو بابلا اوقوطو اهب اوطاحاو سزافلا دمحم راد ىلا اوءاج هتوم مدعب ةمرح يلاها ملع او
 لآو سراف لآ اوجرخاف ريهزلا لآ 'ةقالع. هل. نم ,لك جارخا .لع مهأر نييجاد ةييزرم اي“ سرراف لآ هب ماق امب كلذ دعب اوملع مث اوفرصناف رثا ىلع هل اوفقي ملف اهوشتفو نيرا "دوي, رراذإ يوجب ميل اك لخد م ظ . ريهزلا ناميلس ىلا ملسو ( اماذ
 يل اها يف ةمرح يلاها هلعف ام ماما ىوشاو ةرصبلا يلاو نقحت املف يسيرا رعب نيرا كور "هن ارضع اقل 7 0 وأ ميبهدولي نم لكو قلطم لآو سامش لآو يرشملا لآو راصنلا

 ظل سس ٠

 داع مث كانه ضرمف دنملا ىلا ةرصبلا ريهزلا ناهيلس كرت ةثداحلا هذه دعب )١(
 مادمالو ه5 ماع اهيف ىفوتو

 . نوملا يللا دبمل ًامداخ ناك ديذ (؟)

 علا لآ

 ل "الا
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 ا لم ةلعل قا ا نالوا اقل اق يي 111
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 لل ىلا نوما ال ا

 نم نوكتي آدفو اوهجو كلد مهغلب امأف مهبيدأت لع مزعلا دمع ريبزلا

 ( جارف وخا ) نوبعللا ديز نب نازوقو نوع نب دمحم نب فيطللا دبع
 هبيدل مهتحاس ةئي ربت دصقل ةرصبلا يلاو نا مهتعامج نم ةلمج امهعمو

 .هيلا لقن ام بيذكتو مهنع هنهذ يف قلع ام أوليزي يكلد

 مهيلع ضبقلا ءاملاب روك ذملا يلاولا رها ةموكحلا راد ىلا اولصو الو

 يلاها نم نييفنملا ىلا هرما ردصا مث قيقحتلا ءارجال نجسلاب مهجزو ًاعيمج
 لسراف .مهسفنا ىلع ةيشخ كلذ نع اوعنتماف مهتنيدم ىلا ةدوعلاب ريبزلا .

 نم بلطو . ريبزلا ةيحانل ًاريدم نوكيل ( ىساغا روباط ) اغا حلاص مهعم
 امهعم ابحطصي نا دشارلا ميهاربا نب هللادبعو ريهزلا فيطللادبعلا ميهاربا

  نالدرقو يجارسلاو دال ةخبصلا ةلحم نم ةرصبلا يىلاها نم ةلمج
 ] . ريبزلا ىلا اغآ حلاص اوقفاريو

 روسلا باوبا اودسو اهلها نصحت ريبزلا ةنيدم ىلع ًاعيمج اولبقا املو
 ةدع تماد مهنيب ةك رعم ترادو لئملاب مهولباقف صاص رلا نومداعلا قلطاف

 . رخآلا ىلع دحا قوفتي نا نود تاعاس

 ( ناحيرلا لالب ) ىعدي امل ًادبع غادفلا رصان تنب ايرث ترما كانه
 ةلطملا اهراد ىلا مهب يتأيو ريهزلا لآ ةسايس ديوم نم ضعب احل عمجمي نا
 ةعمجملا يلاها نم ةعامج مهيف لتاقم ةئامثلت وحن ا رضحاف روسلا ىلع
 رادلا ىلا مهتلخداف ( يقعلا ميهاربا خيشلا نب نسحملادبع ) ةدايق تحن

 ةنيدملا يف نينصحتملا ىلع صاصرلا قالطال حطسلا ىلا دوعصلاب مهءرماو
 اطلس اذا ودب او نعف لما دلا نان د انكر 58 نونصحتملا مهود .املف
 حتفو روسلا ىلا ناحيرلا لالب بهذف .رارغلا ىلا اورطضاف 0
 لها ءامعز نوبقعتي اولعجو ريبزلا اولخدف ةرصبلا ةهج نم يذلا بابل
 اولتتف هورسا وا هولتق مهنم هودجو نمو ةراوقلا يف ةمرح

 ب 55#"



 ىقلا دقو ( ليدنملا ميهاربا ) براقا نم وهو ( لجالج يلاها نم )ديوسلا
 نوعلا فيطللادبع مهنم نجسلاب اوجزو ةمرح ياها نم ريثكلا ىلع ضبقلا
 ١ هريغو

 ريهزلا فييطللادبعلا مههاربا

 نب ميهاربا ىلا ةخيشملا تليحاو ريبزلا ةيحان ةيريدم ةرادا اغآ حلاص ىلوت
 ةلاحلا تيقبف . هل ًانواعم دشارلا ميهاربا نب هللادبع نيعو ريهزلا فيطللادبع
 ناحيف ىعدي لجر رهظ نا ىلا ةماه ثداوح ثدحن ملو ريبزلا يف ةرقتسم
 هساب سانلا يشخف صاخشالا ضعب ىلع ءادتعالاو شطبلاب رهتشا ةمبالشلا
 عفرف هحامج حبك ريهزلا ميهاربا خيشلا حطتسي ملو هنم فوحلا مهرواسو
 مساق نب فسوي عم يلاولا رواشتف ةرصبلا ةيالو ىلا مهرما ريبزلا يلاها
 ناتثمطالاو نمالا ةداعا عيطتسي يذلا صخشلا باختنال رمالا يف ريهزلا اشأب
 ”ءانب ميهاربا نب هللادبع ىلع مهبأر رقف ناحيف بيدأتب مايقلاو ريبرلا ىلا
 . ةماقيسالاو ةبيطلاو ةوقلاو ةعاجشلا نه هب رهتشا ام ىلع

 دشارلا ميهاربا نب هللادبع:

 راصو ةذوفن عسوتو هرمآ الع ريبزلا ةخيشم هللا دبع خيشلا ىلوت ال
 ريبزلا روما هل تماقتساف ًافراع القاع ناكو رومالا مظعم يف هيلا أجلي
 اوعفرو مهلامعا نم سانلا جضف دلبلا يف نوئيعي اوذحناو هونب ربك نا ىلا
 ةماقتساو ةريغ وذ :لجر باختنا ىلع مهمأر رقف هللادبع خيشلا مهيبا ىلا رمالا
 ىلع رايتخالا مق وف داسفلاو سندلا نم دلبلا ريهطت ىلع فارشالا ىلوتيل
 رودلا سبكي ذخاو مايق ريخ هبجاوب لجرلا ماقف حاطب نب دمحا نب هللادبع

 م ١8941 ماع يف ةرصيلا ةيالو نودمسلا اشاب رسان ىلوت نا ىلا مهنبس ين ءالؤه ىقب )١(
 200, مهحارس قلطاف م 1804

 اك
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 11 ب ام ا ا اج

 3 ل ا لا

 الا الجل وجال مالو ع7

 ا مبا

 بر هورس بجمع

 كد يبي سم صا

 | . مهيصعب مهرضيو نيدسفملا 0 "دليل

 نم مهفل فل نمو ميهاربالا هللادبع. خيشلا دالوا جايه اذه هلمع راثأف

 2 م1868 هالاللو ماع 5 هولاتغاف بابشلا

 هولزناو ميهاربالا هللادبع خيشلا دض اوراثو سانلا حض ةئثداحلا هذه دعبو

 هدالوا عيمج عم ةرصبلا ىلا اهنم هوجرخاو رييزلا ةخيشم يسرك نع

 ٠ .. تيوكلا ىلا بهذو ذئدعب ةرصبلا كرت "مم مهعم نيعلاضلاو

 نوعلا دلاخ

 اشاب دلاخت ىلا َريبَرلا ةخيشم ( اشاب سيلا دمحت ) ةرصبلا يلاو دنسا'

 ىلع اومزعف توديري ام نيدو مهنيب اشاب دلاتخ لاحف تارم ةدع ريبزلا ىلا

 .ما1505 مها" 4 لاوش ؟4 يف ةرصبلا يف هولتَمف هلايتغا

 نب نيسح نب كب دمحم ىلا ريبزلا ةخيشم تلآ نوعلا كلاعخ لتقم دعبو

 ريبزلا لوخد نول واح ميهاربألا لآ ناب رابخالا تعاشف ىرشملا اشاب دمحم

 أميق ريه زلا ميهاربا خيشلا رواشيل ةرصبلا ىلا يىرشلملا كمكح بهذف ةوملاب

 نم ةنكم 'ةيركسع :ةرق» ةرضبلا ةننالو هدعاتج ' ذا تاكل يف ناك اذا

 . ميهاربالا لآ رعش املو ةدعاسملاب ةرصبلا يلاو هدعوف موجملا نيح مهدص

 ْ ْ . هيلع اومزع دق اوناك امع اولدع كلذب

 بلاط ديسلا نيد فالحلا

 نودعسلا يمجع م دق م 141 ثرام ه 181 ماع يناثلا عيبر رهش يف

 ريبزلا ةنيدم نع اليلق دعبت يلا هيسجربلا يف خاناو هرئاشع نم مسق عم
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 ةقتفاوملاب هباتك ىلع هوباجاف ةرصبلا ىلع موجهلا يهم :نيبرلا .ىلاعا :قتاكو
 يلع نب ميركلا دبع همع نباو ( ريبرلا خيش ) يرشملا دمحم اميس ال

 رك اذتو ةرصبلا مايا هيلا مح كلذ بلاط ديبلا ملب امهلئنعو

 0 عوطتلاو ةدحاو ادي هعم اونوكي نا ًاعيمج ارورقف هلمع بجي اب مهعم

 ةرصبلا رئاشع ءاسور عيمج بلاط ديسلا اعدف دلبلا نع عافدلا يف هئاول
 رئاشع سيئر ) نويحلا نسح .نب ملاس خيشلا مهنم هيلا مدقف هيلا اومدقيل
 ( ةنيدملا ين دعس لآ يمرمايصلا ةريشع سيئر ) ريمالا دومحو ( دسا يدب
 تاريهنلا يف نيذكاسلا دعس لآ ةريشع ىسيئر ) حليوصلا لالشودعسلا ىثابكو
 (ريدلا برقب ينك ادلا فالجلا ةريشع سيئر ) نسحو ( شرشلاو ةعريزمهو
 عايشو ( ةئراهلا رئاشع اساور )مولا ديسمحو :دشإرلا دبحاو
 سنت نا ) هللادبع نب دايجو ( ةوشنلا ي نينكاسلا فاالحلا ةريشع سيئر )
 ناميلسو ( ناديعلا ةريشع ءاسور نم ) ةمعطلا ىرش نب رصانو حصانلا ليعامساو ( ةنراطكلا ةريشع سيئر ) طابرلا رداج نب ىرجو ( حايم ةريشع
 ناطلس .جاحو ديحمو ( برعلا طش يف مم يب ةريشع سيئر ) ناعنكلا

 يدجددع غلابا مهعابتا ضعب عم بلاط ديسلا راد يف ًاعيمج ءالوه عمتجاو
 |ودقاعتف نودعسلا يججعط هيوني اه صوصخب مهعم ركاذتف لجر فلا ءاهز

 ' . اهتيامحو ةرصبلا نع عافدلل هعم

 رف دادعتسالا نم بلاط ديسلا» “هن ماق اع رسما ميركلادبع ملع امو

 | .هنم هبرقفو

 ىلع ادملاف يصمحلا كب نيدلاءالع نيعت لوالا يدامج 6 و
 لاس نيدلا تاع تاكوب كلب .هلبؤرف' ىلا" ةرصبلا ةيفاح ةيرما تدنساو ةرصبلا

 باوك

 يع طوابع ١ لال از الام ايما للان نقبل

 م كا لا

 ا

 د 0 أذ ب وجم ججسسس بام ب 1 ينل قلد نط مد ياللي 0 2 و 0 اي



 00 11 1 ا لااا 11 00 الا

 بولا هدو ان انا ال لال قنا فيلا علا احلا نارا قل اج ما عا هاياحر افران 15 بيسر 01

 ةيماحلا رما ناكءامك نانئمطالاو مالسلل ًابحمو بلاط ديسلا بناج ىلا هتسايسي

 لضفت ة ريبزلا يلاها نم هعم نمو نودعسلا يمجع 5 كب ديرف

 سشطبلاو ةدشلا

 بلاط كييعلا ةعباشم لَم نويخحلا ن نب ملاس خيشلا. بح سنا نا با امو

 ,.ن. ىمجعل قدتلاو ةرصبلا كرف 0 كيع كيبعلا رصان ديشلا قيذلا معزلا ا

 دكار ءودهلا ىلا نوكرلا بلاط :ديسلا نم ةرصبلا لو بلطف نودعسلا

 . مهزك ارم ىلا ةدوعلا لئابقلا ءاسور. نم اجرو هعاطاف داّمحالا 50-007

 مهعوجر لعبو هلحم ىلا لك رئاشعلا ءاسور عجور بحجر رهش لوا قو

 فروز نيتئامب ةيشيبغلا ( رمايصلا ةريشع سيئر) ريمالا دومح خيشلا ازغ

 ولعل ينجح اوما ويصل نحط لئاقم فلا ا

نا 00 5 را 5 ىلا ًاجاجعتحا 0 ةنداكأ
 كلذ ل يرحتلا بلاط 

 0 ةرصبلا يلاها دده 0 08 ةئيدم 0س ةيعشلا 3

 ةاحخأ لسري نأ ثنودعسلا ىمجع نم كاب كيرف بلط اجر +١ قو

 هر ل ونا ملال يش مدقف ةرصبلا ىلا لتاقم ىئام عم كب دمح

 امه اهلك لمح مدعم كودعسلا 00 ها رتاو حلافلا هللادبع ماع املو

 ىمجع امهمع نبا لاض هرزأ لد 0 ِ !اط كسلا ةريصانمل ريوقلا ىلا آضيا

 يلاها ىلا لسراف ةرصبلا يلاهاب دمح شطبي نا بلاط ديسلا ىشخو نودعسلا

 ذئموب ةرصبلا تناكو . ةرصبلا نيظفاح 00 ىعبو لئاقم فلا ىلع د

 مخاوماو مهحاورا لع سانلا ص0 ف ىلللاو قالا :تيالادع كنشأ ْق

 جيم اك ا وه هنعملا ةدذكن 2 ؟ خملب يذلا نأ .بلاط كلدسلل قةحن م

 هلامتغال رمالا ربدق هئم صلختلا ىلع مزعف كب كيرف

 د ا5ا/#



 ديسلا لاجر ضعب مجه تبسلا .ةليل برغملا ةالص دنع بجر ١8 يو

 ميسا لص مطل تروا ف نقيت .امدنع كاب ةقكرف لع مهتذانت بلاط

 اولتقو لاخلا يف ”اليتق هودراف راشعلا يف ةرهبلا لحمل ةلباقملا ةعيرشلا يف

 ليخدلا نيتاسب يف رارفلاب اوذالو ةيرصانلا ءاول فرصتم يرون عيدب هعم

 . ةرواجملا

 نودعسلا بمحو وه ةرصبلا كرت ىلا رطضاف نويحللا ماس خيشلا هلتقب مهناو
 ا تل ىرج امب هاربسمخاو يمجع ىلا آوت اهجوتو

 بلاط ديسلا ) يا اهنم مهنادعا لتقو اهبمنو ةرصبلا ةمجاهم اوررقو ريبزلا

 . ( هعابتاو
 هيلع جراخ ىلا يدنج ةئامعبرا دشحب رما كلذب ةرصبلا يلاو ملع الو

 رسج يف ةطبارملل يدنج ةثام لسرا امك ريبزلا باي يف مهتئبعتو ةرصبلا
 ديري نم عنمو قرطلا ىلع ةرطيسل ةكاكحلا ةلحم يف يدنج ةئامو نابرغلا

 يقلل ةنيدم ىلع ءادتعالا

 يشحخ تادادعتسالا نم ةرصبلا يلاو هب ماق امي نودعسلا يمجع ملع امدعبو

 هضوافيل بلاط ديسلا ةلباقم ىلا باهذلاب ىميصعلا دمحم ىلا زعواف رمالا ةبغم
 ميركلادبع دهعتف بلاط ديسلا كتف نم يميصعلا 'دنحم فاخف حلصلا يف

 بلاط ديسلا ىلا يميصعلا دمحم بلط بجر 8 يبو هتيامحم نودعسلا دهملا

 دردتلا نجع عاملا هضواف مث هحماسو هنع افعف حامسلاو هسفنل وفعلا
 ةينامثعلا ةلودلا ىلا يمجعع لس اري نا طرشاو كلذ ىلع بلاط ديسلا قفاوف

 دلاملا نا وع هنن رو قرار طرتسلا اذه حم لق دنا يطب كلر

 ىلاو يرثلاو داحتالا ةيعمدبو ةيلخادلا ةرازو ىلا اهنم ةروص ىطعاو مظعالا
 .البروص هذه دادغب ةيآلو

 دسلا لآ كيسا ا ترج يلا لاوحالاب يعامس ىلع ءانب ١
 دوذلا لجال يلادفلا ةروصب ةيالولا ىلا تمدقت هتقوبو بيقنلا كب بلاط

 هذه ةلاحلاو هيلا راشملا قحب مكتلودل ٍاضورعم يف تقبس دقو نطولا نع

 د "راسل
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 دف ا

 طلاس با بسسس

 اة لا

0 

 م11

قوقحل لظف امم ةموكحلا ًامداخ وه لب حيحص ريغ عامسلا اندجو
 نطولاو ةلملا 

خ نيركاش ةيلحملا ةموكحلا يفظوم عيمجو برعلا فرشو
 لجال نحنف هتامد

لحم ىلا عوجرلل انردابو هعم انحلطصا كلذ
 ندنلا ة ريفع سكر . مدنفا ان

 سا بحجر 58 ُق
 « روصنملا يمجع

 تثدهو هلحم ىلا نودعسلا . يمجع داعو نيفرطلا نيب حلصلا م اع

 ةخيشم نع يرشملا دمحم لزانت ه 17 ماع رفص رهش ينو ”اليلق لاوحالا

 م ل ريهرلا نمسا فيلا

 . ماعلا اذه نم لوالا عيبر رهش يف ةيناث ةخيشملا ىلا

 كرت ليلقب كلذ دعبو ةرصبلا ةيالو قيفش ناميلس ىلوت يناثلا ميبر ” يو

ف كرابم خيشلا ىلا ةصاخ ةرايزب تيوكلا ىلا ابهاذ ةرصبلا بلاط ديسلا
 تراد

 ابماو بلاط دبسلا نع تفرحتا دق ةينامثعلا ةلودلا ةسايس نأ اهدافم تاعاشا

دمح هيخا ىلا نودعسلا يمجع زعواف هذوفن ىلع ءاضقلا يف ىعستس كش ال
 

 00 ةرخالا يدامج رهش نم سماحلا يفو ةرصبلا ىلا باهذلاب كب

 ١ ةرصبلا يلاعا + نظف: .نماطرقلا باهولادبع راد يف لزنو ةرصبلا ىلا كب

 0 ع ىوس هئيجم ءارو نم يمري ال

 هيدل عمتجا ىح رارمتساب ةرصبلا ىلا اودراوتي اوذنا دق هلاجر ا

 رمأي ةرصبلا يلاو ىلا آبلط اومدقف مايا ةثالث لالخ ” الجر نيعبرالا ىلع ديزي ام

 . ةنتفلا عوقو نم ةيشخ ةرصبلا نع هجارخأب

 ةيفاوو ةرمحملا يف لزنو تيوكلا نم بلاط ديسلا ةاع::قلاذ ةءانكأ يو

 جارخا هنم بلطي ( قيفش ناميلس) ة ةرصبلا يلاو ىلا لسراف كب دمح رابخا

 ْ سبايلاو رضخالا قرحت ًاران اهلعشيسف الاو ةرصبلا نم كب دمح

 يساغا روباطلاو كردلا دئاقو ةطرشلا ريدم ىلا هرما يلاولا ردصا ذئدنع

 ةرصبلا كرب كب دمح ىلا زاعيالل ساطرقلا باهولادبع راد ىلا باهذلاب

 نولهالا تاكو هبلط ىلع هربيجي ملف دغلا ىلا هواهمب .نا كب دمح بلطف الان
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 دصقل اهفارطا لك نم اهوقوطو ساطرقلا باهولادبع رادب اوطاحا دق
 كب دمحمو ريهزلا هللادبعو كب دمح جرخاف جورحللا ىبا اذا دمحب كتفلا

 . ىلوالا يدامج ٠١ يف كلذو ريبزلا ىلا ع نم لولا مظاك يلع نبا

 كلت تا رح. كسار ةردصللا نأ بلاط ديسلا داع كب .دمح جارخا دعبو

 ريش ا نش عبسل ءاثالثلا ةليل فصتنم يو .هابتناو دج لكب تاكرحلا
 0 تمرزرع م ١7١ ماع بجر

 رفخم ىلع ءاليتسالاو .ةرصبلا ةمجاهم نودعسلا دومحلا قلطم نب دومحو

 ضعب هتيماح ىلع تقلطا 0 ا ْ ا ريااابا

 قيقحتلا ءارجال رييزلا لا باهذلاب يدنفا ناميلس ىلا هرمأ 0 يلاو
 نصحتب يلاولا ربخاو روكذملا ناميلس داعف نيدتعملا كئلوا رقم فاشتكاو
 رييزلا ىلا دنحللا نم ةلث تلسرا.ءاعبرالا ءاسم يفو . ريبزلا ةنيدم يف نيروكذملا
 مهعابتا نم مسق مهعمو ميهاربالا هللادبع دالوا اهبحصي كب يردق ةدايقب
 ةنيدم كرت ىلع هعابتاو كب دمح رطضاف ةريغص ةكرعمب مهعم اومدطصاف
 . ةموكحلا تاوق اهتلتحاف ةدبيوك ىلا ريتسلاو: نيوزرلا

 مسقب يميصعلا دمحمو كب دمح مجه يلاتلا مويلا حابص يفو
 نورشعو ًافين مهنم اولتقف ريبزال ةلتحملا تاوقلا ىلع مهعابتا نم ع

 مداصتو هتاوق شيبلبا عمجا مث ةفيفحلا ا ل ا
 0 ىرشملا دمحمو يميصعلا دمحمو كب دمح مهسأر ىلعو رارفلاب اوذالف مهعم

 فانرشالا :نض د ا و يلام نملاو نش هجرت د تاهو اولا لل راصتنالا اذه ربخ غلباف نودعسلا يمجع ركسعمب اوقحتلاو ( ريبزلا خيش )
 . ميركلادبعو هللادبعلا ميهارباو دحاولادبعلا دومحع جاحلاو ناملسلا هط احلا مهنمض نم ةرصبلا نايعاو فارشا نم آمسق امهعم ابحطصاو اهيف ةلاخلا ىلع
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 1 اا نوال الا مل قل املا كا فنار اال اال نمل ان لفل ما
 اناا 2 ا ا ا ل ا د

 رادو يميصعلا دمحم راد بهنب هعابتا ضعب ىلا بلاط ديسلا زعواف .

 ( ريبزلا ةنيدم يفم ) ميهاربا خيشلاو ريهزلا نسحملادبعو ريهزلا اشاب يلع

 نيود ةنيرلملا' .فاوجا بهنب رماو ةصرفلا هذه ىرشملا ميركلادبع متغاف

 ىقلاو ريبزلا ةنيدم يف ةيفرعلا ماكحالا تنلعا كلذ رثا ىلعو ىرشملا لآ

 مهاربا خيشلاو لجيبدلا دمحاو نوعلا نيسحو دبعلا لاسرم ىلع ضبقلا

 د دا ا ةاودلا بق ةايلطاب فا هنال ) ريبزلا ةنيدم يفم

 . نجسلا يب اوجزو مهريغ لاجر ةلمجو هدلو عم حيرفلا ىلع

 دشارلا هللا دبعلا مهاربا خيشلا

 دعنا علا ىلا يعم نير نط ةيقيلاو لا ولا رفاه يل عاعط ور
 عيمج نع وفعلا 0 هللادبعلا مهاربا عيتلاولا ديزل ةخيشم تدنسا نا

 90 لمحو هوالعبلا كلكمحو  يرشللا يلعو

 تيوكلا ىلا ىرشملا دمحم ءاجتلا

 ك رابم خيشلا ةيامح نيبلاط تيوكلا ىلا يلع هوخاو يرشملا دمحم أجتلاذئدنع

 يلاوو بلاط ديسلا لباقس هناب امهنأمطو 0 امهدعوو امهنمآو امبب بحرف

 رومالا رقتستو لاحلا أدب“ امدنع فالحللا ليزيو امهرما يف عفشتيو .ةرسهبلا

 ةملاعلا برحلا بشن ببسب امملد عفشيل بسانملا فرظلا كرابم خيشلا نار

 امه تياطو تيوكلا ي ارقتساف دحين ىلا ةرصبلا بلاط ديسلا كرتو ىلوالا
 ٠ رادلا اهب
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 سلا اق

 نا كلذو لوسرلا لآ مهو نيملسملا فارشاب قلعتت فارشالا ةباقن

 نمزب مهدهع برقل ةمرحلا يظوفحم مالسالا لئاوا يف اوناك لوسرلا لآ

 نوير: ميباسلا .ظفحو. مهروما لوتي مهم ًاسيئر نوميقي اوناكف ةوبنلا
 مهمتك و ةعيضولا نهملاو ةئيندلا بساكملا نع مههزنيو مهايفوو مهديلاوم

 ينل دلل نق مهر يضم : مهقوقحم بلاطيو مثالا باكترا نع

 ءافك الا نم الا جاوزلا نم مهنم يمايالا عنمبو مهنيب همسقيو سمحلا وا

 . ةماعلا ةياصولا هبشي امم كلذ ريغو

 فرشلا ين لوالا نأشلا اهو ةيماسلا بصانملا نم فارشالا ةباقن تناكو
 .. ةفالحلا دعب

 مهردق ةلالج ىلع لدت ًادوهع فارشالا ءابقنلل نوبتكي .ءافلحلا ناكو

 ملاظملا ناويدو جحلا ةراماب مهيلا نودهعي ام ًاريثك اوناكو مهتلزنم ةعفرو

 . ةليلخلا لامعالاو « ةيماسلا رومالا نم كلذ ىلا امو

 ايات 1 فارشالا ةباقن مرحت  ةيمالسالا لودلا تلاز امو

 دقف فارشالا ةباقث بصنم مارتحا نم للقت ل ةينامثعلا ةلودلا تلوت الو

 لاجر رئاس ىلع هتمدقو ةيمسرلا تافيرشتلا يف يماسلا ماقملا بيقنلل تلعج

 "ناب فارشالا ةباقن تددعت مث مالسالا ةخيشمو ةرادصلا ىلع ىتح ةلودلا

 . دلبلا كلذل ةجاحلا ىضتقم بسحب بيقن نادلبلا نم دلب نم رثكا يف ماقي

71/5 

 1 ع : 000

 م ببببججمسبوج مسج جبس بوبس ننط

 موامجسسساسجاججسججبجسهجصبججسجستجسجاجججإتتتت 7 تجججج بجعل بججببجو ب ججبجاججججب جحر



 ةرصبلا يف بيقتلا لآ
 عيمجلاو يلدنم يف نيذلا بيقنلا لآ ىلا نوبستني ةرصبلا يف يبيقنلا لآو

 هلدابن نم ( نيملعلا' ئنابال: .ئكلا يعافرلا دمع هيلا لا مهبسن يف نوعجري

 ىلع روصقم هنكلو ةرضبلا يف ريبك ذوفن مه ناكو يلع نب نيسحلا .مامالا

 ةيموكحلا بصانملا وا ةسايسلا :ناديم يف مهسمنا اوجزي نأ نود اهدحو ةباقثلا

 5 : ةيتلاعلا "قف

 بيقتلا بلاط ديسلاو كرابم خبشلا
 كرابم خيشلا رصع ةديلو نكت مل بيقنلا لآو حابصلا لآ نيد تاقالعلا نا

 ةلزملا نم بيقثلا لآل ا رظنلاب . دعب نمز دكنم دولاب ةدطوتم تناك لب

 .٠ ةرصبلا ي ةيماسلا ةيعامتجالاو ةينيدلا

ف ةماقالا مهنم مسق راتخا دقو
 1 مايقلا نع بيقتلا لآ فقوتي منو تيوكلا ي

 نيب ثدحم تناك ام ًاريثك يلا تافالتخالا مفرو تاعزتلا مسح يف طسوتلاب

 ياعسل ةفلوذلا) هزار يحب ريف را رزلس مم مهضعب  برعلا ءارما

 نيف رطلا ىدل يضرم لكشتت وا مالسلاو حلصلاب اه كا لحيو اهريغو ةرصبلاف

 سوفنلا ف مارتحالاو قومرملا ماقملا نم مهل اعو بيقنلا لآ ةطاسو لضفب

 ه ١584 ماع يف دادغب ىلا رفسلا هبيقنلا ديعس دمحم ديسلا مزع املو

 جابصلا كلرابم خيشلا هعم بحطصا اشاب تحدم ريزولا ةرايزل مخ

 ريزولاب حابصلا ةقالع قثويل ًاماع نورشعو ةعس ذئموي هنس تناكو

 ْ ٠ . اشاب تحدم

 دسحا .جزي ملف ةرصبلا يف بيقتلا لآ نع مدقت ام لك نم مغرلابو
 ةروصب ةالولا ةسفانم لواحي وا اهباب قرطي وا ةسايسلا ناديم يف هسفن مهنم

 جلي دكب مل يذلا بيقنتلا بلاط ديسلا اوس ةحضاو ةرهاظ ةفوشكم

 نيريثكلا قافف همحن قفالا يف العو هءوض عطس ىبح يسايسلا ناديملا ةموح

 رامضملا اذه يف

 (18) ها الاخ
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 قر اهنيزت ةيوق .ةمظاعتم ةيصخش اذ بيقنلا اشاب بلاط ديسلا ناك دقو
 ًاديدش نيللا تقو ًانيل مارتحالاو ةبيهلاو نازتالاو راقولاو لئامشلا
 ( هئارث مدع نم مغرلاب ) ًايخس اميرك ءاكذلا رفاو ةنطفلا نسح ةدشلا تقو يف
 ءايرثأ ضعب نم لاملا زازتبا ىلا هحلاصم ةيشمتل لاوحالا هتأحلا ام ًاريثكو
 . نيلماحلا ةرصبلا

 هتباغ قيقحت ليبس يف تافزاجملا رطخا ىلع مادقالا نع عروتي نكي ملو
 ىلعا ىلا مهل صلخي وهءافلحو هءاقدضا مزتلي ناكو .ءيش اهنع هدصي الو
 ] ] . ةعنملاو ولعلا نم .مهتلزنم تناك امهم ةمحر الو لهاست نودب هيئوانمو هموصخب شطبيو صالخالا تاجرد

 خيشلا ) ةرمحملاو تيوكلا ىخيشب ةيدولا هتاقالع تيوق دقف اذه ىلعو
 لدابتو تالصلا مهنيب عطقنت هلق ( قادزلا لعرخ خيفلاو: عابملا كرات
 هيثئوانمو هئادعا دض هلاضن يف هرزا نادشب اناكف ةلسارملا رارمتساو ايادحلا
 . حالسلاو لاملاب هنادمتو

 ةرصبلا يف هذوفن ىلع يضقت ناب تمزعف هرطخن ًاريخا ةينامثعلا ةلودلا تيشخف
 ةرر رتخلا ناو نيقباسلا ةالولا ديب لع ميل كلذ نأ تأزو هام ةييع كدر
 ةربحلا يوذ نمو ةميكشلا يوق' يلاول ةرصبلا ةيالو دنست نا اهيلع محن
 ةرصبلا ىلا هتلسراو يلامك اشاب قيفش ناميلس ىلع اهرايتخا عقوف دمللاو
 بلاط ديسلا نأشب مامتهالاب هتصواو دنخبا نم ًاريبك ًاددع هعم تلسراو
 . هلتق ىلا كلذ ىدا ولو هذوفن ىلع ءاضقلابو بلاط

 ةرخابلا 'رهظ ىلع ةرصبلا ىلا هجوتو لوددطسا. قيفش ناميلس كرف
 00 :# نؤتاواسو ةيساورلا

 ةنس يناثلا عيبر 5 قفاوملا نينثالا موي رهظ دعب نم ةئلاثلا ةعاسلا يو
 ةرخابلا بناجي تسرو وافلا ءاضق ىلا ةرخابلا تلصو م1515 ه5
 ةثالث لبق ةرصبلا نم ترحبا دق تناك يلا) ( سيرمرم ) ةينامثعلا ةيب حلا
 ناكرا سيئر كلب ءاهب مهو نولبقتسملا دعص امئير ( ديدحلا يلاولا لابقتسال مايا
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 كلذ دعبو كردلا دئاق كب قمانو ًاقباس ءاسحالا فزصتم كب يماسو فرح

 ًاتسرو ( سيرمرم ) ةرخابلا اهزثأ تفتقاو اهريس ةيسورلا ةرخابلا تلصاو

 لعزخ خيشلاو كرابم خبشلا امهراظتنا يف ناكث يح ةزمحملا ءانيم يف ناترخابلا

 , ةرصبلا هوجوو.نايعا نم ريفغ عمج مهعمو بيقنلا اشاب بلاط ديسلاو

 هئارو نمو بلاط ديسلا يلاولا ةرخاب رهظ ىلع دعصف ( فرشم تخيلا ير

 لعزخ خيشلاو كزابم خبشلا الا دوعصلا نع رخأتي ملو نيلبقتسملا عيمج

 . نيلبقتسملا ةرثكل
 دعبو نيابقتسملا راظتناب ةرخابلا ملس ةيادب ىلع ًافقاو قيفش ناميلس ناكو

 لباقتو ( فرشم تخيلا) ىلا امهعم نمو بلاط ديسلاو يلاولا لزن كلذ

 يف لعزخ خيشلا رصق ىلا اولقتنا اهنمو لعزخ خيشلاو :كرابم خيشلا عم

 ةرصبلا هوجوو نايعانم ريبك مجرصقلا كلذ ي رضح دق ناكو .( ةيليفلا)

 ( ةءابعلا) نودتري ذئموي نيرضاحلا رثكا ناكو ةقيش ى ربك .ةلفحح تميقاف

 اهادتراف ةرحخاف ةءابع لعزخ خيشلا هادهاف اهيلا هناسحتسا يلاولا رهظاف

 ماهم مالتسال روكذملا يلاولا رفاس يناثلا مويلا حابص يو ةيمسرلا هتزب قوف

 ٠ . ةرصبلا يف هبصنم

 بلاط ديسلاو قيفش ناميلس نيب ةقادصلا تاقالع تدطوت ةلباقملا هذه ذنمو

 . تيوكلا ىلا داعف كلذل كرايم خيشلا نأمطاو هل بدتنا ام ذيفنت نع لدعف

 تيوكلا ي ينرع رمتاوم دقعل حارتقا

 لاوحالا تءاس م 1417 يناث نيرشت رهش فصتنم ه1 م ُْق

 ةلاذيايل هكيزكلا نأ جررغ رعزع دنح نزلا نيناقألا نور عدلا ب
 يف ناكو مهلكاشم لحو برعلا نوؤش يف رظنلل م1514 ه 1889 ماع

 ناك يذلا ) نيس> فيرشلا نع لثمم رمتْؤملا اذه دوفو نيب نوكي نا ةينلا

 ريمالاو دوعسلا زيزعلادبع ريمالا هرضحيو ( بلاط ديسلا عم لئاسرلا لدابتي

 ديسلاو لعزخ خيشلاو كرابم خيشلاو نودعسلا اشاب يمجعو ديشرلا دوعس
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 رمال نكلوج 0 ا ةيبرع ةروثأا 0 بيقنلا بلاط

 كلذ داقعنا 1 اذه. ل بسسانملا تقولا نيحي اءدنع ضهنيس هنا
 . رمتوملا

 تيوكلا يف اشاب بلاط دبسلا

 .ةجحلا يذ 7 خيراتب ىلوالا ةيملاعلاب رحل يئ ةينامثعلا ةلاودلا تكرشا انك
 بهأتلا ىلع ةيناطيربلا ةءوكحلا تمرعو .م 1914 لوا نيرشت 58 فض
 هيلا تبلطو حابصلا كرابم خيشلاب اهتاقالع تمكحا . ةرصبلا ىلع ةلمحلل
 ' ط رشاف كذب كر ابم خيشلا هض وافف اهبناج ىلا مامضنالل اشاب بلاط ديسلاةض واف“

 .اهلوبقىلع ةيناطيربلا ةموكحلا قفاوت مل ةريفك ًاطورش اشاب بئاسط ديسلا
 هتاف ناقل فلات تنشف

 يقبو بولطملا رمثلا ًاضيا رمثت مل اهنكلو ىرخا تاضوافم اهتلت مث
 ةرصبلا كرت ىلع بيقثلا اشاب بلاط ديسلا مزع ىبح هيلع وه ام ىلع لاخلا
 ةينامثعلا ةلودلا بناج ىلا همامضناب دوعسلا زيزعلادبع ريمآلا ةضوافمل دحب ىلا
 ماع ىلا نيرشت ه ه5 ماع ةحيحلسا يد ١6 موي ين ي ةرصبلا نم رفاسف
 عم رباسج هدلو لسرا كلدب كل رابم خيشلا ملع املو م4
 لصوف ىريك ةوافحب هل ابقتسال ةرهجلا ىلا تيوكلا نايعا نم ريثكلا
 يلاث نيرشت ٠١ م ا ماع ةحدسا يذ ١ خير ماب ةرهجلا ىلا هيكوم
 يكول لمجا هسب اوبحرو تيوككللا نايعاو رباج هلبقتساف م 4
 ”الابقتسا هليقتساف كانه هراظتنا يف كرابم خيشلا ناكو تيوكلا ىلا هعم اوراسو
 . هرصق يف هلزناو 1

 ىرك لنركت يوكلا يف يناطيربلا يسايسلا ميقملا هراز مويلا الذ ءاسم يو
 يسايسلا مهملاو كرايم خيشلا عمتجا يناث نيرشت م ةجحلا يد 6 حابص فو

 ةموكدملا دادعتساب ثيددألا هعم اولوادتو اشاب بلا طديسلاب تيوكلا 0-0

 , اس آو
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 . كلذ ىبأف اهديري يا طورشلا ىلع هعم مهافتلل ةيئاطيربلا

بلاط ديسلاب كرابم خيشلا ىلتخا يناث نيرشت 4 ةجحلا يذ ١5 يو
 . اشاب 

 لواحو لادخلا امهنيب لاطو عوضوملا اذه يف هعم لوادتو يرس سلجم يف

 ظلغاف ضفرلا ىلع رصاو عنتقي ملف لئاسولا ىتشي هعانقا حابصلا كرابم خيشلا

 كيلع ض رعت بلاط اي نوني تنا» : هل لاق امو لوقلا هيلا كرايم خيشلا

 كلذ تنا ضفرتف لباقم نودب ديرت امل اهدادعتسأ ةيناطي ربلا ةموكحلا

 ةرداغم نم كعئمأسف كيأر ىلع ًارضم“ تيقب نال هللاو . مولعم ؛ببس نودب

 ظ « تيوكلا

 يلحمسا » ”الئاق هحايص العو اشاب بلاط ديسلا بضغ مالكلا اذه ساهأف

 . كرابم اي كل لوقأف نآلا اما يمع كوعدا مويلا لبق تنك دقل كرابم اي

 ملف « كدعب نم يسفن لتقاو كلتقأسف تيوكلا ةرداغم نم ىعنم تلواح نا

 بلاط ديسلا جايه يف ديزي نا مالكلا اذه دعب بسانملا نم:كرابم خبشلا دي
 ةدحاو ةدئام ىلع ءادغلا الوانت مث . رخخآ تقو ىلا ثحبلا كرت لضفو اشاب

 هبايغ ةصرف اشاب بلاط ديسلا متغاف ةلوليقلل هراد ىلا كرابم خيشلا بهذو

 0 اجت ىلا مويلا كلذ رهظ ين تيوكلا كرف

 تيوكلا ىلا اشاب بلاط ديسلا ةدوع ْ

  هضوافو دوعسلا زيزعلادبع ريمالا لياقو دجن ىلا اشاب بلاط ديلا هذ

 ةلودلا ةرصن ىلا ريسملاب هدعوو دوعسلا زي زعلادبع ريماألا 2و ةدمهم ُق

 ةيناطيربلا شويحلا لالتحاب رابخالا مهدرو مث ريسلاب ءىطابت هنكلو ةينامثعلا

 . اهنع ةينامثعلا ةلودلا باحسناو ةرصبلا

 يردي ال هرمأ ِق راحو .لبسلا بلاط كيسلاب تفاضف
 لمعي نأ بحن اذام

 يسايسلا دمتعملا هنأش يف عجارف حابصلا كرابم.خيشلا ىلا هتريح رابخا تدرور

 ىلا بلاط ديسلا ملستسي نا يسايسلا دمتعملا حرتقاف تيوكلا ين يناطبربل

 ديسلا ىلا كرابم خيشلا بتكف دنهلا ىلا رفسلا اهنم بلطيو ةيناطي ربلا ةموكحلا

 ل 7/الا#<

1 
 أ
 ا



 درا لا وعسل نيزملا وزع .ريمالا نمي تاك“ لع لفعل ١ اذاب بقال
 ' اشاب بلاط ديسلا ناب هب دهعتي ناو هل ةعافشلا بلط ) نمضتي سكاك ىمرب
 تيوكلا ىلا اشاب بلاط .ديسلا داعف نومضملا اذهب سكاك ىمرب رسلا ىلا ًاباتك زيزعلادبع ريمالا لسراف (ةيناطيربلا ةموكحلا دض لمع يأب موقي ال فوس

 ها . هرما يف ةيناطيربلا ةموكحلا هررقتس ام رظتني |
 اشاب بلاط ديسلا رابخا هل حرشي لعزخ خيشلا ىلا كرابم خيشلا بتكف

 ظ : يتآلا قفرملا بجو

 .لوأ قحلم
 كتايحب هللا انعتم. يخأ )

 هرفس رطخلا نيع يف وه ةلاحلا هذه ينو هيلع ةرضم هرفس مدع كيبلا
 يذلا نم طخ بيجي ةدئاف مه يرحب نا نودب نييلامشلا دنع هيربيو نيز
 مهاضر دض رما لمعي ام هنا مهحمستسي نييجرشلا راذعا هيلع يفلم وه
 : دح انح . يرورض كيبلا ىلع رمالا الاو نظلا ناسحا مهنم لصح كا اذه
 يحب نيموب موي دعب دب ال ظفاحلا وه هّللاو هظفحن يذلا ةلاحخلا رودن انناكما
 ] . ريخ هب ام مسقي هللا مولعملا نم باوخلا

 ءاشناو رئاسلا نيعملا هللاو ةهبشلاب انلوخد انحو ةردكم لاوحا .يمخا اي
 مكدنع تققحم اذاف لامشلا رئاشع نم هعمو نابضغ نيبلاج مهنا تبثم كيبلاو كل رطابخ لاغتشا ىنبعتم ىخأي هللو اناو هللا ءاشنا ريجلا الا نوكي ام كتمالسب هللا
 .( ربصا ردقا ام كيجا انا يفرع كلذ

 يلا قحلم
 ربات بكرملا حار اندنع يذلا فارغلت هيف هوتلاف بكرم لصد الح ' كرمع هللا لوط )

 00 (باوحلا هلبجي دب الو كيلا صوصخب نييجرشلا سيئر
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 .ايفنم دنهل ىلا اشاب بلاط ديسلا_لاسرا ةيناطيربلا ةموكحلا تررق مث
 هافنم ىلا هلمحتل تيوكلا ىلا اهرخاوب ىدحا ضرغلا اذهل تلسراف ًايسايس

 ةرخابلا كلت ترحا م1916 يناث نوناك 4 ها##* رفص 8 موي يفو

 هافنم ىلا بلاط ديسلا اهرهظ ىلع لمحت ىهو تيوكلا لحاوس نم

 قاع



 تيوكلاب ولؤللا راجت ىبو

 شيخا اهب يوقيل ةحلسالا ءارشل هصقني ناك يذلا لاملا ىلع لوصحلا ةيغب تبوكلا راجت ىلع بئارضلا كرابم خيشلا فعاض ةيده ةكرعم دعب
 مفد نع راجتلا ضعب لقاثتف اشاب نودعس لاتقل  هقوس ىلع مزع يذلا
 ظ . ولوللا راجت صخخالا ىلعو ةحدافلا بئارضلا كلت

 مهتسكااعم ىلع مزع بئارضلا كلت عفد نع مهاقاثتب كرابم خيشلا سحأ املغ
 م١1 مه ١979 ماع يف هرما ردصاف مهيلا ةمزاللا ةدعاسملا ءادبا مدعو
 ْ ماعلا دينجتلا ضرغا صوغلا جورحلا نم نيصاوغلا عنك

 هوفتويل هتضوافمو كرابم خيشلا ةلباقم ىلع ولؤللا راجت يأر عمتجاف
 باهذلاب ن.صاوغلا ىلا حامسلا مدع نم مهب قحليس يذلا ررضلا ىدم ىلع
 . اهراجتو تيوكلا ةورث عبنم هدححو صوغلا نم ناوصروغلا . ىلا

 ا ملف نودصقب اوناك ام هتسارفو هئاك ذب جتنتسا هدنع اورضح املف
 ءام مهل مدقي نا نا رماو زازامشالا مه ىدباف هتضوافمل الام حسفي نا
 هيلع اوضرعيل "الاحم اوري ملو مهدضع يف اذه همالك تفف ءازهتسالاو مكهتلا ةجهلب كلذ لاق ( مكبضغ ران اوفطتل اوبرشا) مهل لاقو ًادراب
 . لاكشالا ةدايزو دقعتلا نم افوخ هلجا نم اومدق يذلا رمالا

 دق ام هنهذ نع اوليزي يكل هنوضرتسيو لوقلاب هيلا نوفطلتي اوذخاف

 ل [م0
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 ب ججااااساساساسساسججاساجاببجبجج :

 ببال بجبل بجرب جا

 ان ل ل

 أ ١ '

 . مهلم اهديري يلا رماوألا عيمج مايقلا مهدادعتسا اورهظاو مهنع ةعجيب

 : مهل هلوقب هلجا نم اومدق يذلا رمالا ةقيقحب مهحراص كرابم خيشلا نكلو

 ةحلصملال الا ماعلا اذه يف مكعم جورحلا نم نيصاوغلا عنما مل ةقيقحلا يف ىننا »

 باوبالا ىلع ودعلا ناو انب قدحم رطحللا ناب نوملعت ًاعيمج مكناو ةماعلا

 مكلاخا الو طاشنلاو ةوقلا رهظمب هماما رهظنل ةسام ةجاحمن لادج الب نحتو

 ( . هفيحيو ودعلا به ري ام هيف تيوكلا نم نيصاوغلا جورخل يعنم نا نوركنت

 اوداعو ناسحتسالاو ءاضرلا اودباو همالك ىلع قيدصتلاب موقلا رهاظتن

 هبحاص هجو يف رظني مهنم لكو معقاولا رمألل نيملستسم اوتأ ثيح نم

 : . تمصلاو موجولا نم ةلاح هترتعا دقو

 ىلا نودتهي مهلعل نورواشتيومهنيب اميف نولوادتي كلذ دعب اوذخا مث

 جورب حامسلل كرابم خيشلا ءاضر ىلا لصوتلا -نم اهب نونكمتي ةقيرط

 . ءاخسب مهيلع ةضورفملا بئارضلا عفدب نوعرسي اوذخاف نيصاوغلا

 الا هرمأل اوعضخ دق راجتلا عيمج نا اذه دعب كرابم خيشلا ملع دقو

 لالهو فضم نب ميهارباو يلع نب 1 و علا لاله مهو مهنم نال

 اهرساو . كلذ نم كرابم خيشلا بضغف ًادانعو ةفلاخم ةئالثلا مظعا

 ةثالثلا كئلوا رضحف ةدشب مهديدهبل لع مزعو هسفن يف محل

 ىلا جري ملف وه اما راجتلا نم رضح نم عم ماعلا هسلحمب مايالا دحا يف

 ةثالثلا راجتلا كتئلوا رمأيل هلاجر“ دحا لبرا .نادبف  «نملكلا

 .راشأف ةثالثلا رفنلا الا عيمجللا جرخف نيرخآلا فرصو هراظتنا يف ءاقبلاب

 ملف نوهركي ام كرابم خيشلا نم مهلوني ال يكل فارصنالاب نالمش مهيلع

 مهيلا مدق ةزيجو ةلم دعبو هللحو جرخو مهكرف هيلا اوغصي

 هبطاخو ىريطملا .لاله ىلا هرظذ هجو سلجملا هب رقتسا اماف كرابم حيشلا

 'ء ”ةلئاق بضغلا ةجهلب

 ةمظعلاو ءايربكلاب رهاظتيو هفناب خمشي نا كلثم وه نمب يغبني ال لاله د
 اهلفاسا دحاو ريطم لاجر رقحا نم الجر الا تسل ذا نوكت نمو تنا م

 امإطد ا



 تح تمقاف ًائيش ايندلا ماطح نم كلمت ال مدعم آريقف تيوكلا ىلا تئج
 ردجيفا تيوكلا يف نيرثملا ربكا نم نآلا ترص 'ىبح انتيامح كانيعرو انلظ
 تحبصاو كرصنو كاوأ نم ىلع نانصعلا رهظتو درمتت نا كتقباس هذهو كب
 ش « دلبلا نويع نم هلضفب

 راقتحالاو ءاردزالا ةجهلب هبطاخو فضملا مههاربا ىلا هرظنب هجوت مث
 ' ٠ : ”الئاق

 ظ مهتامعزو ( رجاه يب) سوؤور نم كنا نظن له ميهاربا اي تناو»
 اهذراو ًآتيب اهطحا نم الا كتريشع نم تنا امو ردب ام كنم ردبي ىح
 , اهلفاساو اهءانذا نمو ةلزئم

 تلوس فيكف فسوي نب يلع ىدل ًامداخ قبس اميف كوبا ناك دا فيفا
 ظ ؛ ؛ يرماوا ةعاطا مدعو نايصعلا كسفن كل

 درمتلا نم هيلع مه امع اوادعي مل اذا كتفلاب مهددهو مهدعوت مث
 ل . نايصعلاو

 داعف كرابم خيشلا بضغ يشخو سلجملا هكرت ىلع مدنف نالمش اما
 خيشلا بضغ ةروث نال هابحاص هاقال ام قالي مل هنا ريغ ًاعرسم سلجملا ىلا
 2. تأده دق تناك كرابم

 لجولاو فومللا ةدش نم دعترت مهصئارفو اوفرصناف جورحللاب مهل نذا م
 | مهسفنا ىلع اونمأيل تيوكلا نم ةرجهملا ىلع رس مهنيب مهرما اوعمجا من
 صروغلا ىلا باهذلاب نذالا هنم اوبلطو كرابم خيشلا اوراز ةريصق ةدم دعبو
 . تيوكلا نم اوجرخف محل دذاف ةداعلاك

 جرخ دق ناك نم ىلا اورهظا ةدوعلا ناوا نآو صوغلا م.وم ىهتنا الو
 بحرلا ىلعف مهعم ءاقبلا ءاشي نمف تيوكلا ىلا عوجرلا نووني ال مهاب مهعم
 لضفو مهعم مسق يقبف رايجلا هيلاف تيوكلا ىلا .ةدوعلا ءاش نمد ةعسلاو
 | . مهنطو ىلا ةدوعلا رخآلا مسقلا

 فضم نب مهارباو نيدح هوخاو فيس نب يلع نب نالمش راتخاف
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 مهو زيد ه ربحي رطق ريمأ يناث ند مساق خيشلا ىلا نالمش بتكف «١'ةنج يف يكسلا 00

 -: لالا باتكلاب مساق خيشلا هباجاف كانه

 . ميحرلا نمح رلا هللا مسب

ب يلع نب نالمش مركملا دلولا محفالا ميثالا مشحالا بانج ىلا و ]
 فيس ن

 هاقباو ىلاعت هللا هملس م ربحملا

 ملا نعالاوملاو ماود لا ىلع هتاكربو هلا ةمحرو مكيلع مالسلا

 مكح رش لماكو .مكتمالس انرسو مركملا مكباتك مكرست هللا دمحب انلاوحاو

 مكباسحاو مكمها ام هنا علطملا هللاو لابلاىلع ماد نولازت الو مولعم راص

 . انسفنا مه نم ديزا مهل انمه ناو مظعا لب ائيلع ناك هنا

 دزم ىلع مكل انحارتو | :
ول رما مكنع الو ايندلا تاالاح عيمج ي ديلا

 

 مالسلا غلبيلو انرسي مكرشي ام هنآل“ مكرابخا انع نوعطقت الو لاح لك يف "0

 م عال مالسلاو نوملسي دالوالا انمو دالوالاو نيسح خالا

 « يناثلا ْ ١ هس ناك 4

 اولا سب سح وسبججا دبس

0 : 0 

 تسلع مدبب ني وحتلا ىلإ هلل قب تقلا ىلا «ةاعتلا دز دل لاما

 دمتم و :نينرحبلا يف ياظينزربلا يساسلا كيحملا كلل هعدقع ةتاطيزنلا ركل
 ( نيرحبلا ىلا ةرايزب ًامداق ناك يذلا) تيوكلا يي ..ياطيرتلا قابلا

 ءارجاب مهتم وكح مسأب هادعوو همدقعب اب>رو هالباعف ةيرس ةلباقم هتلباقم

 . مهتكبطيو مالا اذه مهر .هتجب يف ةعامج ىلإ فكم :ةموؤللا ةةعاسلا

 تيوكلا جراخ ءاقبلاىلع مهيمصتو مولا ةرحهب كرابم خيشلا ماع ام دعب

 نايقولا سرافو ىلع نب نيسحو ردبلا دما ىلا ةيلطت ادرك نينا تدنأ

 ةدوعلا مهوجري مهيلا بتكو هاقفرو لاله ءاض رئسال نيرحبلا ىلا باهذلا

 . يضاملا ين .ىرج ام يبانتو مهنطو ىلا

 ل وج ااا باج

 . رياعلا ىمست دلاخ يب نم ةعاج اهنكستو ءاسحالل ةعيأت ةئج 00(

 ارا ا ا جببجالااسلاججسل بسس بججسوس جوجو د

 كك 0



 مهبلط اوبلي ملف تيوكلا ىلا عوجرلا مهيلع اوضرعو مهيلا اوبهذف
 0 . كلذب كرابم خيشلا اوربخاو تيوكلا ىلا اوداعقف

 هعم لسراو مهئاض رتسال باهذلاب ماس خيشلا هدلو كرابم خيشلا رمأف
 يلع نب نالمش ةاقالل ( ةنج ) ىلا ةالوا باهذلاب هرماو يلع نب نيسح
 ا حلاصو ضمان وخا لعسو هلاوحلاو ىعانملا دمجحأو يلسروبا دشار مهو: هاقفرو

 :  هتروص هذه يلع نب نالمش ىلا ًاباتك هعم لسراو حابسملا

 م ريسعملا .ضيس نبا يلع نب ناللمش دلولا مخفالا دممالا لجالا بانج رب
 هاب ماد

 كلذك هللا

 كوخاو ةنا كلش هيف الو هنقيئاو يدنع تباث يذلا يدلو اي نالمش اي هدعب
 مكلامو مكلالح نولذبت يرطاخ رسيو ييضرب رما لكلو يمز اللا نيسحا
 كنا نقيتاو فرعاو يدنع تبياثلا اذه كلش كلذ يف يدنع الو هدعب نم

 ىمساو ىرماب لخم رها لك يف لبقت ام كناو انغلبت نآلا ىلا 20ةياوفلاه لبقت ام .
 عيمجللا ظفحي للا نيسحأ انلصرا "الوا ةنيز يه ام ''تيهافمو ودعلا حرفيو
 كلذل بجوي ببس .فوشا م نيذلا انتعامج ىلا انف رطنم نايقولا سراف عم
 ةمءافلااه يف اضرت ام هللا ءاشنا كنا فرعا ًاضيا تناو اذكه مهنم بجاو رهو
 اذه عمو اهناو رمآو بداو ديزا (9ةنايملا يل عيمجللا وبا انأو لمعلا نود

 نع ليزت مكدنع هتبث ىقفش اذاف مكدنع ةتبث عيمجلا ىلع علطم هللا ينقع
 لاحلا ىلع يتتيأرو يتيج كيف هللا كراب تناف اهناو رمآو دبزا املك رطاوخلا
 هناوخو رباج لثم نيب وس نيسحح و: تنا امأو عيمجلا ةققس ديزا لب قباسلا

 )١( ةعاشأ ,

 ةعاشا ةهياف عمج تيهافم (؟) .
 د ةذفانلا ةملكلا انه اهب دوصقملاو ةطاسولا اهانمم ةيسراف ةملك
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 .مكلعج رورسو ريخ يف هللا دمحب انعو مكرطاخخ نع لاوثسلاو مالسلا دعب



 ال ل هنداوي

2001 

ظ نسح نم نكل ةلاوحلا طقف ءيش كنم تركتتسا ام ًاضيا اناو يدنع
 ي

 ليمحلا الا مكيف نظا الو ةهبش مكيف يدنع ام هللا ءاشنا نال تركنتسا ام

 قوسلا كلزاج ام اذاف نيرحبلاب عيبت بيصن لصح اذا كيلع ةرش الواو

 رفاستو ىلعت دلو ةناو قيفشو وبا انا اذا نالاف ريخلل ىفوم هللا ءاشنأو رفاست

 ىوس مهعم دوجيو ةعامجلا نوهجاوي شرافو رصائو نيسحنو تيوكلا ىلا

 انا يذلا اذه ةعامجلل طخ رصائو نيسح عم بتكت ًاضيا تناو هللا ءاشنا

 كنا انعمسو ييضري امكلو ىرمال دعاس هللا ءاشنا ةناو هب رماو هأرا

 لاله و ميهاربا ةعامجلا ىلع انمالسمزل ام اذهكرابم هللاءاشنا ةريزحلاب ”تكرابت

 نوملسي هناوخاو باج دلو" كيخا انمو ةعامجلا يئابو

 « حابصلا كرابم :١758 ةنس نابعش 4

[ 6 

 ةعامجلا كلتل رهظاو هدلاو ةيصو بسح ( ةننج ) ىلا ملس بهذف

 يضاملا نع رظنلا ضغ مهنم سمتلاو تيوكلا كرل ديدشلا هدلاو فسا

 علطتسي نا ىلا هلاهما بلط هناف يع نب ندا الا هلوقل عانتقالا اورهظاف

 . يريطملا لاله فأر

 هاقمفرو لاله ةلياقكل نيرحبلا ىلا مهكرتو ئأرلا ادد ملاس نسحتساف

 ىلا ةدوعلا يف هضوافو نيرحبلا ريما ىسيع خيشلا نم رضحمب لاله لباقف

 تلجاف اهب تبلا ملاس مسي مل كلذل. ًاسطورش لاله طرتشاف تووكلا

 اهضرعو تيوكلا ىلا ماس ةدوع ىلا طورشلا كلت يف تبلاو تاضوافللا

 .هدلاو لع
000 : 

 لاله ادع نيرجاهملا نم ريبك مسق هعم داعو تيوكلا ىلا ملاس داعف

 3 جاوزلا انه دوصقملاو ةكرعلا نم تك رابت 220

 دل 586



 . طورشلاك لت : ميمجلوبتب هملعي لاحللاب لاله ىلا بتكي نا هرماو اهب ميلستلا
 اهيف هبه كرابملا رباجن .ىلا لاله نم ةلاسر تدرو كلذ ءانثا ينو

 دوعي ال فوس هناب هربخيو مانغاو ليتخو لبا نم تيوكلا ين هكلمي ام عيمج
 هئاغصال كرابم خيشلا ىلع اهيف بتعيو اهنم رجاه نا دعب . تيوكلا ىلا ةيناث
 . نيرحبلا ىلا هتلئاع هيلا رفست نا بلطيو نيشاوأا ةياشوو نيضرغملا مالكل

 نسحتسي مل ةلاسرلا كلت نوم فم ىلع حابصلا كرابم خيشلا فقو املف
 لب هيف ضراعي ملف هتلئاع رفس اما لاله هركذ ام هل قري ملو اهيف ءاج ام
 00 .رفسلاب مه نذا

 ةدوع ةرورصض كرابم خبشلا ىلا .اورهظا تيوكلا تالاجر ضعب نكلو
 تافلسلا نم هلذبي امب ةميسح غلابم ًايونس هنم عفتنت دلبلا نال تيوكلا ىلا لاله
 ةرحه ناق ىرخا ةهج نمو ةهج نم اذه نيجوحملاو ءافعضلل . تادعاسملاو

 نم هيف ام كلذ ينو تيوكلا كرل نيرخآلل باب حتفت دق تيوكلا نم لاله
 .اهفاعضاو تيوكلا ىلع' رطحلا

 باهذلا ىلع مزعف لوقلا ناحجرو ةحيصنلا قدص كرابم خيشلا ىدل قمح:
 ىلا تيوكلا لخخا جورخ ناوا نآ املو ةلكشملا كلت لح نيرحبلا ىلا هسفنب
 بحطصاو نيرحبلا يف ةفيلخ لآ ىسيع خيشلا ةرايز لع ةمزع رهظا . صوغلا
 لاله يقيدص .فضملا مههارباو يلع نب نالمش نم لك ةرفسلا كلت يف هعم

 ريما ىسيع خيشلا ىلع ًافيض لحو (ف رشم)ص املا دتخي يف رفاف هترجه يف
 سلجملا كلذ رضحو هايقل ىلا مدقف ريطملا لاله ةلباقم بلط مث نيرحبلا
 لاله بتعف تيوكلاو نيرحبلا راجن ضعبو هدالوا ضعبو ىسيع خيشلا
 كرابم خيشلا نكمت باتعلا كلذ نم مغرلابو ”اليوط ًاباتع كراب« خيشلا ىلع
 ةلجتلا لك تيوكلا ين يئاليس هنا هدعوو مالكلا لوسعع هئاض ريسا نم
 . ىمحلاب ةلكشملا هذه تهتناو تيوكلا ىلا لاله داعف مارتحالاو

 ا 5مكال

 ا ا

 بسس اسس ب

 ا ا ا للا م

 بسس ببال

 موجود سو باز از ال7111 جزلة
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 ا اما بج سعب سبع بعون

1 
 فو

 مم لا

 ا زب جاب

 ا اا ا مابا ل اتا ابو عت

 ف هنم ىرهما تراوع

 ةحلسالا ةنيفسل كرابم خيشلا ةيامح

 طقسم نم اهوبلجي ةحلسالا ةراجن نوطاعتي تيوكلا راجت ضعب ناك

 قداص دمحم ىلا ةدئاعلاةيتيوكلانفسلا ىدحا تناك م 1404 ه 197 ماع ينو

 نجم ةريشك ةمك تدحش لق ,يخنلاوبا حابع ىعدي اهنابر ناكو ( يرعم )

 دمحم نب يقن يلع مهو تيوكلا يف ةحلسالا راجت نم ةثالثلل دوعت ةحلسالا

 ردص طقسم كرت ىلع اهمزع ءانثأ ينو قاتشم جاحو رقاب دمحمو يشارك

 ةرجاتملامدع ىلع ةيسن رفلاةم وكح ا عماهقافتادعب ) ةيناطي ربلا ةموكحلا نم رما.

 . عنمل ينرعلاجيلحلا ف ةيناطيرب ةيرحبتاوقت رشتنافةحلسالا ةراحت عنمل( ةحلسالاب

 ىلع مزع رهالاب ةنيفسلا كلت نابر ملع اهدنعو .ةحلسالا لمحم ىلا نفسلا

 بقارتةيناطيربلا رخاوبلاىدحاتناكو . رمالا هفلك امهمتيوكلا ىلا باهذلا
 حالسلا نم اهيف ناك ام ىلع ءاليتسالل طقسم ءانيم نم اهجورحخ رظتنتو هتنيفس

 نانعلا هتنيفسل قلطأف ةرخابلا كلت نم 'ةلفغ ةنيفسلا كلت نابر متغاف

 اهتعبتف ةرخابلا كلت تملع اهنرداغم نم ةزيجو ةدم دعبو ءانملا ترداغف

 جيلحخلا تافطعنم يف اهنعثحبتة رخابلا كللتتراصف اهراظنانعتفتخا اهنكلو

 لحاوسلا براقت يلا ةيرحبلا قطانلا ىدحا تلخد دق اهنا اهيدل ققحتف

 ناكو ًادحاو اجرخم الا ال سيلو لابخلا ضعب اهفنتكي ةقطنملا كلت تناكو

 عطقتل جرخملا كلذ نم برقلاب ةرخابلا كلت تسرف ءاسملا براق دق نقولا

 . ةاجنلا قيرط ةنيفسلا كلت ىلع

 ىلع ًاحابصم عفر ةيناطيربلا ةرخابلا هل هتربد امب ةنيفسلا نابر ملع املف

 - 8مل



 ناكو ) .بطحلا نم مهيدل ام عمجي هتراحب رمأ رجفلا ليبقو هتنيفس ةيراس
 رحبلاب اهامرو لابحلاب ضعبلا اهضعب طنرو ( ليخنلا فعس نم هريكا
 مهويل ةيراسلا كلت سأر ىلع ًاحابصم لعجو ةريغص ةيراس اهيلع عفر م
 لحملا كلذ نم ةسلخ جر مث . كانه ًايسار لاز ال هناب ةيناطيربلا ةرخابلا
 مهتعدخ لق ةنيفسلا نإ ةرخابلا ةراحبو نابر ىدل ققحن حابصلا حبصأ الو

 تيوكلا تدصق دق دب ال اهنا اونظف رثأ ىلسع اهل اودتهي ملف اهؤبقعتف
 . اوواش ىم مهتضبق تحن نوكتسو

 نانثالا بهذف قداص دمحم عجار تيوكلا هلوصو لاحف ةنيفسلا نابر اما
 . ءاسملا دنع كلذ ناكو لصح امب هاملعاو كرابم خيشلا ةلباقم ىلا عم

 وبا بوب وعدملا همدخ ىدحا ىلا ”الاح هرما كرابم خيشلا ردصاف
 ىلا هرما ردصا امك (أنيلا نوؤش ةبقارم هتفيظو تناك يذلا) خوبلص
 كلت ةلومح عيمج غيرفتب عارسالل تيوكلا كرمك .ريدم ةعيبر نب نامأ
 نيروك ذملا ةثالثلا ةحل سآلا راجت رماو هراد ىلا هلاصراو حالسلا نم ةنيفسلا

 نابر ربو مهمدقمب دحا رش ال يكل دادحلا غارج جاح راد ىلا تامهذلاب
 تيزلاب اهئالطاب رماو ءىطاشلا العا ىلا ةئيفسلا كلت بحسب رمأ مث .. ةرخابلا
 ”اليل كلذ لك ىرج حيلصتلا ين ةدم ذنم اما اهأري نم نقويل

 ركنا هتمهمب كرابم خيشلا ربخيل ةرخابلا .نابر مدقو حبصلا حبصا الو
 . ىلع فوقولن هلبق نم ًاشيتفت ينرحي ناب هيلا بغرو كلذب هملع كرابم خيشلا
 ىلع فق ملف تيوكلا ةئيدم ءىطاوش عيمج نابرلا باجف ةنيفسلا كلت رش
 . ًاعجار ىنثناو بجعلا ةياغ رمالا اذهل بجعتف ةنيفسلا كلتل رث

 ضوامنت م اتلومح عم ةنيفسلا كلت ذاقنا نم كرابم خيشلا نكم اذهبو
 . ةحلسألا كلت عيمج مهنم ى رتشاو ثالثلا ةحلسالل راجتلا كئأوا عم

 . . ملاسلا هللا دبعو كرابملا دمح نيخيشلا جاوز
 هللا دبع هليفحو كمح هدلو جو زيناك رابمخيشلاء زع م66 م 55 ماع يق

 نيئغملاو ةيقيسوملا قاوجالا بلجو تيوكلا يف آمخف ”الافتحا كلذل ماقاف ملاسلا
 ف ورعملا ىواللوم لا ىدمحح دوم جاخلا رمهم نم ىعدتساو قارعلا ير
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 61١9١08 ها1ا"؟5 لوألا 5700 خيراتب ارا تانغ 00

 ٠ فافز ىرج يلاثلا خيبر, )1 :سيفحلا موي ءاسم يفو لعزخ خيشلا اهيلا ىعد

 يو هللادبع 0-0 فز يناثلا عيب 37 دحالا مد ءاسم فو دمح 5

 تكوشدخخو 35 ناخيشلا تيوكلا 0 لوالا يدامج يناث يو 10 ةرايزل

 . نامع حا ويش رابك نم دشار ادلو

 ىلا كيرا م لوا تا رفاس ىلوالا ىدامج رهش نم رشاعلا يو

 رصانو دمحو ملاس.هدالواو امهيلا اموملا نيخيشلا هعم بحطصاو ةرمحملا

 يرصملا يبغملا هعم بحطصاو هتيشاح نم ريثكلاو ماسلا هللادبع هديفحو

 ملظفم اهنلا: لغدرو كيت وول ةرمحملاب حارفالا تفنوتساف ةيقيسوملا هتقرف عم

 صعب لبق نم دئاصقلا نم ريثك تاللافتحالا هذه ي يقلاو . ةرصبلا هوجو

 ىلا كرايم:  خيشلا داع :كلذ. عبو: ..دهعلا .:كلذ ىف ."نيفوزعملا . ءارعتلا

 : اويورعل ًاركاش تيوكلا

 فاورلا رزيزعلا دبع لاعبا

 قل دنع قضنملا ةديرب ةدلب نم :راجتلا دحا ناك م ١51١ ه 1 51/ ماع يف

 ةرهجلا| ةيرق نم برملابو تيوكلا ىلا ريد زا ةنيدم نم ًاهجوتم فاورلا

 اولوتساو هعم نمو هولتقف ودبلا نم الجر دورشعو ةسمخ هيلع مجه

 222( لاير فالآ ةرشعب تردق يبلا) لاوءالا نم هيدل ناك ام عيمج ىلع

 ىضبقلا ىقلأف ةانحلا بيقعتب رما ةرزجملا هذه ربخ كرابم خيشلا غل غلب املق

 مهسبحب رمأف هيلا مج را ا ار ناو

 ا دار قناع لردع كارحألا آي

 تيوكلاو ريبزلا نيب يتلا قيرطلا ةسارحل ”الجر نيعبرا نيعتب 1 م

)14( -1844- 



 و جو ةعوج وع

 ردت هئيه ( 51)

 رابملا ةسردملا (

 ةحفص عجار) (ذ
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 ماغلا رقص ةرماوه

 ىلا تيوكلا نم جرخ دق كرابم خيشلا ناك م1915 ه 174 ماع يف
 ةرهاوم كانه نأب هربدغأو ( يميخدلا دعس )  ئعدي صخش هءاجف ةرهجلا

 ين نيذلا هيوخا الوا نيبو ( ةيربلا هشويج دئاق) مئاغلا رقص نيب كاحن
 ةليبق نم سفحش تيوكلا مدقيسو ملاسو رباج هيدلو لتقو هلتفل ةرصبلا

 كلت ريبدت ىلا ةراشألا نمضتت مئاغلا رّمص ىلا ةيرس ةلاسر هعم لم ريطم
 . ةرماوملا

 ةرصبلا نم مداق لك هماما اورضحي ناب هعابتا ىلا "ما كرابم خيشلا ردصاف
 ودبلا نم صخش دروف ًاقيقد ًاشيتفت هيدي نيب هشيتفتب مايقلل ربلا قيرط نع
 ىلع ربعي ملف 000 ام قىداب كرابم 00 ماما هشيتفت :ىرجو هرما يف هبتشاف

 هلعن 0 5 5 دقت ةداعاد رمأف ملاغلا رق لبا لسا ريا رف
 ىلا يدؤوت يلا تاراشالا ضعب اهنم نيبت ةلاسر ىلع اهيف ريع اهحتف دنعو
 تيوكلا ىلا ًاعرسم داعو ىنجرلا كلذ ن :جسب رماو اهب ظفتحاف ةرماوم دوجو
 .دحا عم كلذ ثحبي ملو هسفنب رمالا كرك

 تيوكلا نومدقم الاجور ناز كيفت ا هتدرو مث

 نمضتي مئاذلا رقص ىلا نونعم ًاباتك مهعم نولمحي مانغأ راجت ةفصب رس
 : خيشلا مهبق رف داتعو ةحلاسا مهعم دجوي انيك 8 رفا وللا كلت لوح ازومر
 هب هب نيا ال اق نيش ناك دب نه نع قيوكلا هلا مهلصو دبدعاو لايف
 مهاغلا را ىلا باهذلاب ةفيلحلا يلع ىنا هرما ردصا مك روما مهج زف
 ش . هيلع ضيقلا ءاقلاو

 يف ماغ هل هدجوف رّمص زاد ىلا عرس ةغيلحلا يلع بهذف
 كرابم خيشلا ماما هروضح بوجوب هربخاف ( ةالفط ذئموي ناكو ) هرجح

 هلهمي ملف هما ىلا لفطلا ملسي ىح هلهمتساف 0
 ين هجزب رمأ مث ارم ًاباتع كرابم خيشلا هبتاعف كرابم خيشلا 218
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 . هينيع لمس نأ دعب هحارس قلطا ةدم دعبو نجسلا

 مهاربالا مساقل كرابم خيشلا ةبلاطم

 ناكو يهوي ف ولولا راجين دحاأ نم ميهاربالا نمح رلاديع خيشلا ناك

 ترسخ م1915 ه 1179 ةنس يو هعم نولماعتي تيوكلا راجن نم ريثكلا

 تناكو ( رسكناف) ةميسج ةيلام رارضأ كلذ ءارج نم هتباصأف هتراحت

 دقف دمحلا كلا ناسنلا فلطاواا نينتق» مر تيوكلا راجتل ةميثك نويد هتمذب

 . ةيبور فلا ةئامتسلا براقي ًاعلبم هيلا ىموملا ةمذب هل ناك

 ال هناب نقيا نمحرلادبع خيشلا هب بيصا ام روك ملا دلاخ ملع الو

 رمالا هيلع نوهف كلذب كرابم خبشل عجارف غلبلا كلذ ىلع لوصحلا عيطتسي

 ظ قمح رلادرعت تقلا اةنذ يف هلاك :لافتلاب ةدعواو

 خيشلا مع نبا) ميهاربالا مساق نيدو كرابم خيشلا نيب تارباخم ترادف

 اهيف هل لوقي كرابم خيشلا ىلا مساق نم :ةلاسر اهرخآ ناك ( نمحرلادبع

 لوقتي ةلاسرب كرابم خيشلا هباجاف ( نمحح رلادبع نويد نع لوئؤسم ريغ هنا

 . ( ةرودلا يف يلا ميهاربالا لآ ليخت ةفاك ىلع هدب عضيس هنا ) اهيف هل

 مزعف لوقي امل لعاف دب ال كرابم خيشلا نا ملعو كلذل مس اق برطضاف

 اصع) اهنمض نم كل 1م نشل نأ ل نا هيام كولا را ل

 ا ا ا املا رع ب

 كل وا ىلع مساق رثوي نأ كرابم خيشلا يشخف ةخف تيوكلا راجت هب ىفتحا امك
 ةوعدب نا مهنم دحال حمسي ملف اهنع اولزانتيو مهنويد صخي امع راجتلا

 | .هروضح نودب هب لصتي وا هراد يف

 ك رابم خيشلا عم قفتاف تالواحملا نم ىجئرت ةدئاف ال نا ميهاربالا مساق ملعف
 يوت نا ىلا عفدت طاسقالا ترمتساو ةيونش 53 نويدلا 0 ددست نأ

 عفدلا فقوت هتوكو كرابم خيشلا

 تاق و1 د



 يمورلا فيس لتقم

 ةصاخلا هتنيفس يف يمورلا فيس جرخ م 1941776 ه ١771 ماع بعيص يق
 ةراحم تناكو رحبلا ض رع يف نيصاوغلا نم ءيلاللا ءارش دصقب تيوكلا نك

 دادغب نم ًايقارع ناك دقف اهخابطالا يئاطيربلا لاموصلا نم مهلك هتنيفس
 هلتق ىلع. نويلاموصلا ةراحبلا رمات ليبحلبا ىحاون ةنيفسلا كلت تبراق الو .

 نييلاموصلا سي رهيلع مجهف ءاشعلا براق دق تقولا ناكوهلاوما لع ءاليتسالا و

 صاصرلا هيلع يلاموصلا قلطاف هرهظ ىلع ًايقلتسم فيس ناكو ةيقدنب الماح
 2 اولصو الو رحبلا يف مهسقنأ هعم ناك نمو فيس ىقلافد رهظ لفساب هباصأف

 . كانه هونفدف ةيئملا هتفاو لحاسلا برق ىلا

 لتَمب اومه اهباكر نم ةنيفسلا ممل تلخخ نا دعبف نويلاموصلا كئلوا اما
 قف ةومرو ةيشخ ىلع هوعضوو ةجحأ ريس اوملطاف مهيلا لسوت هنا اللا حابطلا

 ىلا اوت بهذف نيرحبلا لحاوس ىلا هتلصوا ىبح جاومألا هتفذاقتف رحبلا
 ةيبرح ةئيفس تلسراف ةئداحلا كلت ليصفتب ربخخاو ةيناطيربلا دامتعالا راد
 0 . ةانحلا كئلوا نع ثحبلل

 رادب لصتاو ًادئاز ًامامتها هل مها ربخلا ىلع فقو املياللراب خيشلا اما
 . نيمرجملا نع شيتفتلا اهيلا بلطو تيوكلا يف ةيناطيربلا دامتعألا

 هارابم خيشلا مامتها نم لقأب ةثداحلا هذهب تيوكلا يلاها مامتها نكي ملو
 نيمرجملا كئلوا نع ثحبلا ًايصخش هقئاع ىلع ذخأي نا مهضعب ررق دقف
 لح وس 5 تحلل ةيعأ رش ةنيقسل باه ولادبع هنبأ هعمو ىماطقملا ىصيق رفاسف

 مهعدوز دعف نامثع نباو نسج ند ؟بعس ول و ىماطملا زيزعلادبع 7 نايا

 هارابم خيشلا بلط ىلع ”ءانب لئاسرب تيوكلا يب يناطيربلا يسايسلا دمتعملا

 يناطيربلا دمتعملا ةلاسر هعمو ةانحللا كاثلوا نع ايد, لوحتي ةنيدملا ىلا نمأطقلا
 نيرفاسملا نايقاري ةرمخابلا رهظ لع نامثع 0 هعمو يقسو ىفبو تيوكلا 0
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 ل ل ل

 سات اس باب ون ا ايلا ار لما

 اا 1

1 

 رثآلا ءاج مث فسوي هكسمف نييلاموصلا دحاب ارصبا كلذك امه امنيبو
 هيلعو ءاجف .لتاقلا مهريبك رظتني لظو ثلاثلا كسم مث ًاضيا هكسمف
 عاطتساف عارصب هعم كبتشاو هيلع هسفنب ىَقلا فسوبي هآر املف ديدج سابأ
 'ةرخابلا نابر لخادت كانهو لبحب هطبر نم نامثع نبا ةدعامب فسوي
 لصتاف تيوكلا ين يناطيربلا دمتعملا ةيصوب هوربخي مل ول هحارس قلطي نأ مهو
 نم ةلث هيف ًاقروز يلاظيربلا دمتعملا لسراف ةجنل يف يناطيرإلا دامتعالا رادب
 مهقفارو .رخاوبلا ىدحا يف تيوكلا ىلا مهلسرا مث نييلاءوصلا ملستل سيلوبلا
 00 * . نامثع نبأو اهفسوي

 ةرمحملا ف تيوكلا ىلا نييلاموصلا كئلوا لوصو نيح كرابم .خيشلا ناك
 لثق كرابملا رباج خيشلا ىلا فيس ةلئاع تبلطف لعزخ خيشلا . ىلا ةرايزب
 يناطيربلا يسايسلا دمتعمللا ضرتعاف مهلتقب رباج خيشلا مهف نيمرجملا كلئلوا
 .خيشلا ةلياقل ةرمحلملا ىلا يلع نب نالمش بهذف لتقلا نع فقوتف كلذ ىلع

 داع املو تيوكلا ىلا مجر ام ىبم هدعوف مهلتق بوجوب هريخاو كل رابم
 مدعل عبارلا ىلع افعو باقرملا ةلحم يف مادعالا مكح مهنم ةثالث نعلق
 ىدحا يف اونفدو سانلا نم الم ىلعو صاصرلاب ًايمر مهمادعا ناكف هتنادإ
 ٠ ] كانه نابلقلا
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 تب والا نو وس
 ملرابم خيشلا رصع يف

 مكحلاو ةرادالا نوؤش )١(

 اهيف سيل ةياغال ةطيسب كرابم خيشلا رصع يف مكحلاو ةرادالا تناك
 صخشلا وه كرابم خيشلا ناكف ةيئادب ةلاح ىلع يرجت ديقعتلا نم ءيش يا
 ي لوعملا هيلعو ماكحالا عجرت 2 ىواكشلا هيلا , عفرت يذلا ديحولا

 هيلع لكشا اذاف ؛ نووشلا عيمج يف قلطملا مكاحلا وهف . لدعلا نامض

 جيم ىلع يبيدلا ملاعلا كلذ هب 0 امو نيدلا ءاملع ضعب ىلا هلا>ا ام رما

 ْ . دقني يمالسالا عرشلا

 اهيف مكحيف فالحللا نم ًانايحا اهنع مجني امو ةيراجتلا لئاسملا امأو

 وا نينثا وا دحاو ىلا اهعدوا لحلا هيلع ىصعتسا اذاف هيأرب كرايم خيشلا

 .. لصفلا لوقلا وهف هنوررقي امف ةربخلا ىوذ راجتلا نم ةثالث

 قررت لغأ رما لراس يعل ناك دن هيض راقإ حبلا لئاسملا اما

 هتفيظو هبشتو ودبلاب اهنم قلعتي اه اميسالو ةريغصلا اياضقلا ين لصفي

 ٌْ . ةطرشلا ريدم ةفيظو

 كس 54غ

 مج واطلب

 ا 00 : 201 5 دن ا ا ين 0 0



 ناب راتبا ب ا لات فلا

 ا

 لال ال دياب نك عل ا دل

 ملعتلاو فراعملا نووش (؟)

 خيشلل .نيقباسلا تيوكلا ءارما روصع يف ةيملع ةضم تيوكلل نكت مل
 نآرقلا ميلعتي موقت يلا بيتاتكلا ضعب ىلع رصتق» اهيف ميلعتلا ناك ذا كراس
 , ةباتكلا ءىدابم ضعبو م.ركلا

 ةضهنلا هذه هب تأدب ا١ لواو كرابم خيشلا رصع يف اهتضم تأدب دقو
 ملكلا هال يف ةيكرابلا ةسردملا ءاشنا يه ةيرصعلا سسالا ىلع
 خيشلا نم عيجشتب مهضعب ماق ذا نيلهالا دوهجب ناك ةسردملا هذه ءاشنار
 نولهألا هن مررت ام موم ناكر «تاعررلا كللذ» لجا لم» عمت كراع
 مث ةيبور فنآلا ةسمخ كرابم خيشلا هب عربت امو ةدوو فلا نيقعت هنن
 مههاربالا نمحرلا دبع همع نبا عربتو ةيبور فلا نيثالثب ميهاربالا مساق عربت
 تصصخو نيسردملا اه نيعف لاملا كلذ رفوتف . ةيبور فنيلا نيرشعب

 ناكو يريمزالا مصاع رمع ديسلا ةمالعلا ىلا اهتراظن تدنساو بتاورلا مهل
 . ةيهو ظفاح خيشلاو . يعانقلا فس وب خيشلا اهيف لوالا نيملعملا نم

 مه ريغو نامثعلا فيطللا دبعلا نامئعو ديشرلا زيزعلا دبع خيشلاو

 ةيريخلا لامعالاو ةحصلا نووش (9)

 الا لمعلا زيح ىلا جرخت مل ةركفلا كلت ناب لوقلا نكميو ( كرابم خيشلا
 نم ضرغلا ناكو . دوجولا زيح ىلا اهجرخاو ةركفلا كلتب ىدان نم
 ةبتكم حتفو .تيوكلا جراخ ىلا مولعلا بالط لاسرا وه ةيعمجلا ءاشنا
 بلجو ءابرغلاو ءارقفلا نيملسملا تارودأ نيفكتو ءارقفلا ىلع ءاملا عيزوتو ةماع
 . ناجم ءارقفلا ةحلاعل لديصو بيبطب نايتالاو مهداشرال سانلا ظعي ثادحت

 وه اهل عربت نم رهشاو نونسحملا هب عربت ام ةيعمجللا رزا دش دقو
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 ةيودالاب ا ىتا دقو ةيبور فآلا ةسمخ غلب اهدما يذلا كرابم خيشلا

 تلظو ( كب دعسا) ىعدي ةرصبلا نم ىكرت بيبطب ةيعمجلا تتا ذئدنع

 م 1817 ماع ىلوالا ةياعلا برحلا تماق نا ىلا ةيريحلا اهلامعاب ةمئاق ةيعمجلا
 بابسال ) تيوكلا ةرداغمب كب دعسا بيبطلا كرابم خيشلا رمأ ثيح م1914

 مكاخلا لبق نم تيوكلا ىلا ىتا بيبط لوا كب دعسا ربتعيو ( ةيسايس

 . نيتتس نم رثكا تيوكلا يف لمعو آعم نيلهألاو

 يت ( يكيرمالا ىفشتسملا) وه تيوكلا يف سسا ىفشتسم لواو
 ىفشتسملاب لمع بيبط لواو م1911 ه#١1 ةنس كرابم خيشلا رصع

 رونايلا ) يه ةيبط لواو ( يرلع) هلحم لح مث ( تنب وه) يكيرمالا
 (سلا يريه) اهدعب تءاجو (ةميلح نوتاخ) ىمستو ( يلرغلاك
 . ( ةعيمش نوتاخ ) .ىمستو

 ةيلالا نووش (4)

 قحتست ةيلاهتادزاو كرام خيشلا :لبق نيذلا تيوكلا خويشل نكي مل

 اوناك امو ةيدابلا نم ىبجب تناك يلا ةاكزلا نم مهدرب ناك ام ريغ ركذلا

 م مسمر ةياملاب ةثالث ةبسنب راجتلا نم ةليثضلا لاومألا نم هنوضاقتي

 راجتلا ىلع تيوكلا خويش هضرفي م مسرلا اذه ناو لاومألا ضعب ىلع
 ذئموي هيدل نكي مل يذلا خيشلل ةدعاسم مهسفنا ىلع مه راجتلا هضرف لب

 اهنكلو نيكاكدلا ىلع موسرلا ضعب تضرف دقو هجايتحاب موقت دراوم

 . اليل ةئيدملا .نوسر نيذلا سارحلا ىلا اهعيمج عقدت تناك
 هدصاقم تعسوتو تيوكلا ين مكحلا نووش كراب» خيشلا دلقت الو

 م 5 ماع يف سسا هبورحو هكراعم ي هتامفن تدادزاو هضارغا تمظعو|

 عيمج ىلع ةئاملاب ةسمخ اهردق ًاموسر ضرفو ةمظنم كرامك رئاود م 8

 رم ىلع دادزي ممرلا اذه دخأ مث ةيربلاو ةيرحبلا يناوملا نم تيوكلا دري ام

 اواو دج



 مو بجسم وبابا
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 . ةيراجتلا لاومالا نم فانصألا ضعب ىلع ةئاملا يف ةرشع غلب نا ىلا مايالا

 رب ماعليك رو رويال حراير ياا حلا ل جتا ا تر <
 . تيوكلا رود

 ةراجتلا نوْوش (6)

 عم كفو اهيف' خال لخد الو تيوكلا شيسأت .لده :ةرح امتلاك

 ضرغلا اذهل دقع دقو تيوكلا ةراجن عيسوتو ءامنال ًاثيلح ًايعس كرابم خيشلا
 ( 8كانمط ةمدنم 5(ههسس ةلوحنوعغوم ةيدنهلا ةيناطي ربلا رخخاوبلا ةكرش عم ةيقافتا

 لقتل عوبسا لك يف اهرخاوب نم ةرخاب تيوكلا ىلا لسرت يكل سوعمو)
 رنا وبلا .كللتلا [نوجا عفدي نايحالا ضعب ناكو عئاضبلا ليمحمو باكرلا

 جيورتو ةراجتلا دصقل كلامملا دايترا ىلع نييتيوكلل ًاعيجشت صاخلا هسيك نم
 ةصاخلا ةيراجتلا ةقالعلا تاذ كلامملا نيبو تيوكلا نيب يراجتلا ' لماعتلا

 ..ىرخالا ينرعلا جيلحلا ينا ومو دنحلو نارياك
 هكا نماقلا يزن او وشلكادم اهبل ةلوجلا ارالإ ادع هل راو وعلا لوس حكلو

 نع ًاتقوم ةكرشلا تلدعف ةكرشلا كلتل ًاجاجت>١ .تمدقف ةرصبلا ءانيم

 . ةينامثعلا ةلودلل ةيضرت تيوكلا ىلا اهرخاوب لاسرا

 ةيجراخلا نوؤش (5)

 ًامامتها - مل ةيناطيربلا ةموكحلاب طابئرالا كرابم خيشلل مث نا دعب

 دنهلا يف هل ةلاكو ليكشتب الا مقي لو ةيجراخلا ةيسايسلا تيروكلا نوما ادناز

 ةيداملا تادعاسملا لذب ةلاكولا كلت نم ضرغلا ناكو ( يبموب ةسنيدمب )

 . ةرثكب فارطالا كلت ىلا نوددرتي نيذذلا نييتيوكلل  ةيونعملاو

 - 17ة19/



 كداسس عبشلا ٌماَفَو

 تزربف كرابم خيشلا ىلع ىلع ةعوذيشلا ترثا م1418 ه #1 ماع يف

 روضحلاب عرسا كلذب لع زخ خيشلا ملع املف لالحنالاو فعضلا تامالع هيلع
 م1 عرخللا روك لح امو كلا هيلاع لكما فرحا توكلوا
 ا ادادتشا فعضلا ةأطو هيلع تدتشا ىح م 6 يناثلا نيرشت

 ةيودالاو يللا راضحال ةرنلا ىلا (فرشم) ةرخابلا تلسراف ريصملا

 :  هصن اذه ملاسلا زيزعلادبع جاحلا ىلا ًاباتك لعزخ خيشلا بتكو ةمزاللا

 ىلاعت هللا هملس مرتدملا ردبلا ملاسلا زيزعلادبع ةزعلا وذ مركألا بانج و
 هللا ةمحرو مكيلع مالسلا دعب

 فعض :هعم راصو جازم فارما هعم لصح مايله خالا ةرضح هدعب ظ

 انفع اذهلف قعضلاه ةلازا ةرشاس قفوالا :تيأرو اهتمدخل تهجوتو يوق

 ا تناو ةمزاللا ةيودالا هعم بحصيو فرشم بكرم يف يحب نيطنطسق

 لكأيو دقعي نيز هلاب هللا لضف نم خالاو . قفوا هترشابم لجال هعم يمن
 اذه ركف يف نوريصت "الو .ئعضلاه ةلازا ياندو يوفق فعض هعم طقف

 الانس محو مزل اه

 مخ

 نيرظتنمو ةحصلا بسك ذا الا خالا نع اعلا ينكمي أم اناو و

 « نيطنطسق لوصو

 لمة؟ 
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 1 إ 4 ا 0 1

 ا

 م1416 يلاث نيرشت 19 قفاوملا ه 4#"١ مرحم رهش ١”! ةليل يفو

 ةديدحلا ةربقملا يب حارجو دمحم هيوخا راوحي نفدو كرابم خيشلا ينوت
 خيشلاو ملاس خيشلاو رباج خيشلا مهو ةنس روكذلا دالوالا نم كرت دقو

 هللادبع خيشلاو دمج خيشلاو رصان خيشلاو دهف

 سك اك يسرب رسلا غالبا
 كرايم خيشلا ةافوب

 ىلا ةيقرب كرابملا رباج خيشلا قربا ه174 مرحم ١١ موي حابص فو
 محلا مامز مالتسال هيدصتو هدلاو ةافوب اهيف هملعي سكاك ىبمرب رسلا

 ةيقربلا كلت صن اذهو تيوكلا يف

 ةيقرب
 . مخفملا سكاك ىسربرس لالجالاو ةكوشلا يذ ةرضح
 لا اهو ه ١١175 مرحم 5١ ةليل يوت كراب» خيشلا دلاولا

 صولحلاو ةعاطلا انم نودهاشت هللا ءاشنا لاح لك ىلعو ةيهبلا ةلودلا رماوال

 مكراظنا عوقو سمتلن مكتامدخ عيمج ىلا نيدعتسم مكتمالسب انناو

 تيوكلا ةموكح دهع يلو انقل

 هيليو يناثلا ءزحلا مب

 ثلاشلا رجلا ٠
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 سسجسجسجسساس7اسا بوبس تابع ةابتج سالب ابا ابا ل مم اسس

 د ! 00 ظ 7 0 . ١

 اج يصوم نو معه عسير او محب جوسرسرسم ب جمد حسمجم يجب وااو 41

 بجسم سباب نجا وببواوبس بجمع عجول جربت رجالا دسم تجلب

 1 ميم بوبس ببجبسسابجج بببوجبسبج بج مجبل :

 جب جي ب عب بسبب بجبل بج بسس ب جمبسل

 عيضا وملا تس رف

 ةمدقملا

 كرابم خيشلا ٠
 هتأشن

 هقثالخخ  هفاصوا

 ظ هلويم  ةسايسلا يف هغوبن
 مهاربألا فسويو كرابم خيشلا

 تيوكلا حارجو دمحم نيخيشلا دالوا ةرداغم

 ةرصبلا ملستم اشاب يدمح ىلا ةياكش َ

 دادغب ريشم ىلا هتيضق كرابم خيشلا عفر
 دادغب يف مهاربالا فسويو حارجو دمحم نيخيشاا دالوا

1 

١ 

 لَو

1 
١6 

١5 

1/ 

 16تيوكلا يف يتلامههلاومأب ميهاربالا فسويوحا رجودمح نيخيشلادالواةبلاطم
 ةرصبلا يف يناطيربلا لصنقلاو حارجو دمحم نيخيشلا دالوا

 رهشوب يف يناطيربلا يسايسلا ميقملاو كرابم خيشلا
 تيوكلا ىلا ميهاربالا فسوي ةداعال تاللواحم

 ةرمحملا ريمأ لعزم خيشلا ةطاسو كرابم خيشلا بلط

 أ[

18 

3 
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 تيوكلا وزغل ميهاربالا فسوبي يبن

 هيوخا دالوا نيبو كرابم خيشلا نيب اشاب نسحم ةطاسو

 جيلا يف يناطبربلا يبمايسلا دمتعملا ظضوت -
 رلعق ريمأ راصنتتسا

 اشاب ديعسل ميهاربالا فسوي ديك

 ديكب ديك
 يموب ىلا ميهاربالا فسوي رفس
 00 لئاح يئ ميهاربالا فسوي

 ديشرلا بعتم نب زيزعلا دبع ريمالاو كرابم خيشلا

 هميخرلا ةعقوم

 كرابم خيشلاب اشاب نودعس داجنتسا
 ةرصبلا يلاو اشاب نسحعو حابصلا كزابم خيشلا

 اهبابسا مهاو فيرصلا ةكرعم
 فيرصلا ةكرعمل كرابم خيشلا دادعتسا

 ديشرلا زيزعلادبع ريمالا لاتقل كلرابم خيشلا ريسم
 ةمحلملا

 تيوكلا ىلا هلرابم خيشلا ةوع

 تنيززعلا لك هادم تيرتعلا ةكرعم هايف تيوكلا تفلت نع
 ديشرلا زيزعلادبع ريمالا فقوم  دوعسلا زيزعلادبع ريمالا فقوم
 ظ فيرصلا ةكرعم دعب ميهاربالا فسويو
 راذنا - فيرصلا ةكرعم نم ةيناطيربلا ةموكحلا فقوم
 كارابم خيشلل ةيئامثعلا ةلودلا

 تيوكلا يف اشاب نسحم
 ل # #”  د#]
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 ١ه



 ةينامشعلا ةلودلل هتعاط كرابم خيشلا نالعا

 تيوكلل ديشرلا زيزعلادبع ريمالا ةرصاخحم
 ديشرلا زي زعلادبع ريمالا تافرصت نم كرابم خيشلا ةياكش
 ةلودلا رارق - تيوكلا دودح نع ديشرلا زيزعلادبع ريمالا باحسنا

 . تيوكلا نم كرابم خيشلا يفنل ةينامثعلا
 - كرابم خيشلا ىلا رمالا غيلبتا

 ةوقلاب كرابم خيشلا جارخا ىلع مزعلا
 تيوكلا ءاضق دودح ةينامثعلا ةلودلا صيلقت

 ردبلا ماسلا زيزعلادبع نجس

 تيوكلا وزغل ميهأربالا فسوي ةدواعم

 -  كرابم خيشلا لايتغا ىلع رمآتلا
 ميهاربالا فسوبي سئاسد لويذ

 . -  مههاربالا فسوي تالواحم رخآ
 ميعاربالا فسوي ةافوو ديشرلا زيزعلادبع ريمالا لتقم

 فحمصلا ةياعدو كرابم خيشلا
 رانملا ةلحي هترشن ام صن

 نا رمعلا ةلجم هترشن ام صن

 ف

 هم
 هَ
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56 

55 

5 

54 

54 
 اب

 ٠4 ةيناطي ريلا ةيامحا نالعا دعب ةينامثعلا ةلودلا نم كلرابم خيشلا فقوم

 شاب صلغ
 ةرصبلا يف يركسعلا نصحلا
 كب نسح نمحرلادبع
 ىركبي رايدلا فيظن ناميلس - كب مرحم
 يدادغبلا اشاب اهكر نسح - كب لالج نيسح
 . ليبحلا ناكس ةياكش

 ذأ

 اك

 ق3

4/ 

 اما
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بارط برح يف ةينامثعلا ةلودلل كرابم خيشلا ةدعاسم
 سل

 مه دوعسلا زيزعلادبع ريمالا تاءارجا

 /./ خيشلا تادعانيد ئدجلا ماسولا كرابم خيشلا حنم-_يناكرلا اشاب اضر يلع

 . ةيبرحلا ةناعألا ةنحب يب حابصلا كرابم

 يلكوكركلا اشاب تزع
 ىلامك قيفش ناميلس
 لوألا ينامثعلا ماسولا كرابم خيشلا حنم

 ماسولا كلذ كرابم خيشلا ديلقت

 كرابم خيشلا كالمأ زجح

 راو يك د رام مقا ع 8ع |

 يات ةلوفلاب للرد يل كاب خمار ريحا + اديب تارا عت

 ٠ تيوكلا ملع

 جيلخلا يف ةيبوروالا لودلا عماطم
 ٠ ينرعلا جيلحلا يف ةلاحلا

 طقسم عم ةيناطيربلا تاقالعلا ندع ىلع ءاليتسالا

 نامع ءارما عم ةيناطيربلا تاقالعلا

 ظ نيرحبلا عم ةيناطيربلا تاقالعلا .

 جيلحلا يف ةينإمثعلا ةلودلا ةدايسب ةيناطي ربلا ةموكحلا تافا رثعا

 جيلخلا يف ةيناطي ربل ةسفانملا كودلا

 ٠ ةيسنرفلا ةموكحلا  ةالوا

 ةيناملآلا ةموكلا  ًيناث

 ةيسورلا ةموكحلا  ًاثلاث

 . تيوكلا ىلع يلودلا محارتلا
 م 1866 ماع ةيقافتا

 ت79 2

4٠ 

5١ 

4 

5 

54 

46 

3 

١١17 

١164 

١1١ 

١14 



 ميس ام

 ا

 ١844 ةدهاعم صن

 كرابم خيشلل ةيناملالا ةموكحلا ةضوافم

 تيوكلا خينرتم تنوكلا ةرايز

 كرابم خيشلل ةيسورلا ةموكحلا ةضوافم
 تيوكلل نزرك دروللا ةرايز

 ديربلا لوح ةضوافملا - تيوكلا يف يناطيرب يسايس دمتعم لوا

 ةيناطيربلا ةدهاعملا ديدجم

 جنفسالا جارختسا لوح ةضوافملا  ةمظاك نيمأتي ةبلاطملا

 * نتف رغافلا ظيوطخ لوحي نق واذا
 طفنلا لو تاض وافملا

 ندنل ةضوافم يف تيوكلا

 ةحلسالا دا ريتساب حامسلا

 ظ ةديدج تادهعت حنم
 برحلا ايئاطيرب لوخدب مالعالا

 ةياعد عنم بلظ
 ةيناطي ربلا ةموكحلا هب تدهعت ام رخآ

 ظ 00 تيوكلل نيومتلا بلط
 ةيناطيربلا تاوقلا ىلا سك اك ىيسربرسلا ةقفارم

 ةرصبلا لالتحا

 - ةيريحلا ناج تناس ةيعمجلا كرابم خيشلا ةدعاسم

 بئارضضلا نم كرايم خيشلا ليخ ءافعا
 ةيبهذلا دوقنلا بيربت عنم بلط
 كالمالا ليجستل تاضوافملا فانئتسا

 تيوكلال كندره دروللا ةرايز

 مد #”"”*»© ا
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١6 
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 ةفالحخلاو نيسح فيرشلاو كرابم خيشلا

 ةيليفلا رمتوم
 دوعسلا زيزعلا دبع ريمالاو كرابم خبشلا

 ] ضايرلا حتف
 ك/ا١ا ضايرلا حتف دعب ديشرلا زيزعلادبع ريمآلا

 ١ تيوكلا نم نمحرلادبع مامالا جورخ - ضايرلا نع موجملا دصل ةلواحم
 شيودلا ناطلس ةمجاهمب دوعسلا زيزعلادبع ريمالا كا ريشا
 ضايرلا ةمجاهم ىلع ديشرلا نبا مزع
 دوعسلا زيزعلادبع ريمالا نيبو ةينامثعلا ةلودلا نيب كرابم خيشلا ةطاسو
 ديشرلا نباو كرابم خيشلا نيب قافتالا
 نيهجو تاذ ةسايس

 فئارعلل كرابم خيشلا ةطاسو - انهم نب ملاسل كرابم خيشلا ةطاسو
 ] ءاسحالا

 ءاسحالا خيرات يف ةزجوم ةرظن

 ءاسحالل كارتالا ةداعتسا
 ' ءاسحالا ىلع دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ءاليتسا
 :يناث نب مساق خيشلا لقوم

 ةينامثعلا ةلودلا فقوم

 ةيناطيربلا ةموكحلا فقوم.
 بلاط ديسلا ةطاسو
 دفولا ةسائرل بلاط ديسلا باختتنا
 تيوكلا ىلا دفولا ريسم

 تيوكلا ىلا دفولا لوصو
 ةيرسلا ةيناثلا رمتوملا ةسلج - ةحيبصلا رمتوم داقعنا
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  1 1١اجب ب جسم 1

3 , 

 عابر جبع

 مب بسبب بهما بابل

 ا

 بج ب سجس رجب بجسم ببسسجبب ججججس رجا جبسم بجججمسسساببجججا جسم اج ا بلا ا جا ا 1

 يمس وسمر راج جسوم جرجا جيلا وجا

 ع اي

 قافتالا ماربا

 بارج ةعقوم نم كرابم خيشلا فقوم
 ' نامحعلا ةثداح

 ' لعزح خيشلا ةطاسو بلط

 قفتنملا
 قفتنملا خيرات يف ةزجوم ةحمل

 نودعسلا لآ ب اثيدحو ًامبدق قفتنملا رايد

 اشاب نودعسو كرابم خيشلا  اشاب نودعس

 اشاي نودعسو كرابم خيشلا نيب فالحل ةيادب

 اهبابسا مهاو ةيده برح تامدقم
 ةيده ةعقو وا لاوطلا برح

 ةيده ةعفو دعب كرابم خيشلا
 ةرصبلا نايعا ةطاسو  ةرصبلا يلاو ةطاسو اشاب نودعس ىلط

 تيوكلا ىلا ءوجللاب قفتنملا لئابق ديدبم

 اشاب نودعس ةيابهم

 لعزتخ خيشلاو كرابم خيشلا
 بوقعيلا دمحمل كرابم خيشلا ةعافش
 تيوكلا نا ناضتلا ةليق ءاسور ءاجتلا

 حابصلا ناميلسل لعزخ خيشلا ةعافش

 نيقيدصلا نيب ةلداشملا تادعاسملا

 ظ نييتيوكلا نايصع
 تيوكلا ىلا كرابم خيشلا ةدوع

 رييزلا ي ةيسايسلا لاوحألا ىلا ةدوع

 دشارلا ميهاربا نب هللادبع  ريهزلا فيطللادبعلا ميهاربا

 د مالا

 ةدفصلا
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  ىرشملا نيسح نب دمحم  نوعلا دلاخ

 نودعسلا يمجعو بلاط ديسلا نيب فالحلا
 © فيوكلا ىلا ىرشلا دمع ءاجتلا - دشارلا هللادبعلا ميهاربا خيش

 ظ فارشالا ةباقن
 بيقنلا بلاط ديسلاو كرابم خيشلا  ةرصبلا يف بيقنلا لآ
 تيوكلا ين يبرع رمتوم دقعل حارتقا
 تيوكلا يف اشاب بلاط ديسلا
 تيوكلا ىلا اشاب بلاط ديسلا ةدوع

 تيوكلاب ولوللا راجت نيبو كرابم خيشلا نيب فالخلا
 ةقرفتم ىرخا ثداوح

 ةحلسالا ةنيفسل كرابم خيشلا راسخ
 ملاسلا هللادبعو كرابملا دمح نيخيشلا جاوز

 فاورلا زيزعلادبع لتقم .
 مئاغلا رقص ةرماوم

 ميهاربالا مساقل كرابم خيشلا ةيلاطم

 يمورلا فيس لتقم

 كرابم خيشلا رصع يف ةماعلا تيوكلا نووش
 0 مكحلاو ةرادالا نووش ( )١

 ةياريفلا لامعالاو ةحصلا نوؤش ( ”) ميلعتلاو فراعملا نووش )1١(
 ' ةيلاملا نووش( 4)

 5 نوؤش ( 5) ةراجتلا نووش ( 0 )
 - كرابم خيشلا ةافو

 . كرابم خيشلا ةافوب سكاك ىسربرسلا غالبا

 _ ثءكد

 "م1/
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 ااا

000 

 ا شا

 مم

 جس

 ا يي

 مرمهع لا تس يف

 ١ 1641414 10407 ندع الام نع نيشازلا قنا د

 4 مع ٠ 7511751:8045 ميهاربا

 «ء52184١17- 1١85 نمءامالا 00 ٠١4 ( اشاب ) مهاربا

 5111ه | 74 ( يدنفا ) مههاربا

 41648644 لماز نبا . ظ 517 رباج نب ميهاربا
 #4 تبس نبا 0 اوه مقارب نب: مهاربا

 71١ ناهبس نبا ٍْ ١71 قتعم نب ميهاربأ

 «(8١ا/ 2١8541١854 (99 دوغس نبا 1 +١4 عاضاب) :يفح ععاربا

 0 للا ل ا ْ 7526.751 ريهزلا مهاربا

 181 ْ ْ 71/١2171١ هللادبعلا ميهاربا

 5175 ديعس نبأ 707١ ( ريبزلا يفم ) ميهاربا

 2 555074217164 طيوس نبا ْ] 57167171 لعزملا مههاربا

 58٠ ل 7مل نم ] ١872781١1589 فضملا ميهاربا

 41" يماش نبا 5514 ليدنملا ميهاربا

 ١5٠١ ديدش نبا 57 نايثح نبا

 378" يحيرض نبا 71784 ةفيصخ نبا
 ؛4ه هلاوط نبا 5١ فزر نبا

 دا



 موس ال17 نامشع نبأ
 ١٠/7 قتعم نبا
 ١١6 حاتفم نبا
 7١17 ساطرقلا نبا

 ١؛8 وادرم نبا

 1710/ ( ةفيلحلا ) ركبوبا
 م١ عارذ وبا
 ١814 ىلسر وبا

 "7 تابريوش وبا
 "88 خوبلص وبا
 او*ء لأن" رهاط وبا

 ١7 ليحك وبا

 4" بالكوبا

 ؟44 ةريلوبا
 7/10 يخنلا وبا

 ؟/.8 نيملعلا يا

 1 دودا

 ظ ١9/8 ناسحا

 ؟١١١54,7511 دمحا

 م ( يدنفا) دمحا

 ١١١ ةفيلخ نب دمحا

 7مم رباخلا دمحا
 "1 لجييدلا دمحا

 555 دشارلا دمحا |
 "#07 ( ديسلا ) يعافرلا دمحا
 ؟اسر اا "785217١37 عناصلا دمحا ٍ

 00 69 يئاطابطلا دمحا
 ١١8 ( ةفيلخلا ) ضان دما

 ممم ىفاسعلا دمحا |

 فرد دينا

 510/1١ حيرفلا دمحا

 2181ه عم1 ( اشاب ) ىضيف دمحا

 1802184 ئ

 584 ىعانملا دمحا ٠
 ماسا/ سينملا دمحا ١

 ١514 ىارج راودا ا

 1١< ( كلملا ) از

 44 ( ةرخاب ) تويميتسا .

 5856( كب ) دعسا |

 585 بيبط ( كب ) دعسا ْ
 0/7 مالسالا |

 57 حصانلا ليعامسا

 7٠١14 ديوسا

 517 ( اشاب ) فرشا

 ظ 5 رفصا |
 مه: ( ةبييط ) يلرخلاكونابلا |

 سها ذأ: ع

 0 عسل 0 مما عجبي سس

 يمس ل مس م وب ججوجج رهججوبب يوجب وجب بجرب ججسساج ب



 ا ا

 1 محرر مجم سمج ١

 7/84 ةعيبر نب ناما

 ه9 ( ةرخاب ) خورجما

 5٠١1١187114118 نينموملا ريما

 ١7١7 نايلوتانا

 ١19 ( اشاب ) وليبوتنا

 ٠٠١ .199191ا/6195 ( اشاب ) رونا

 1١

 مدل م

 5 ( بقل ) اشاب
 ا9ؤمءماأ كل مم ءالال ردي

 1١18 يرون عيدب

 ١97 كارب

 777 ىقسربلا

 (١١١ ريسم) سورب

 ١١85 وديرب

 14: عي زب

 ١؟١ كرامس

 ١١ جيعد نب رشب

 الا/ ( ةديرج ) ةرصب
 17١ صيصب

 515 حاطب

 ؟78 فالخ نب ىطب ْ

 7/84 دشارلا ىطب

 د
 ا
1 

 0 دهم دصيْصمول يوسوس سمس من مل هو حرم هب ممل هم

 م يدادغبلا

 551 ناجح رلا لالب |

 صوبلب ١7١5

 "مة بنطو كنب
 ١11 لب

 ؟ها/ ناشب نعام نما سيلكسرلكلا

 ؟ها/ هدف

 ١١ا/ بمشوب

 11/7 ( كب ) ءابس

 (١٠١5 بيبط ) لجوب
 بك نر تح

 7م ( أشاب ) نيسحن

 ٠١5 ديعس نب يكرت
 ١56 ( ماما ) روميت

 جا

 0155527157251" رماثك

 2لتر ااا قا

 5187215 هعاطما*

 7717:551١ غادفلا ايرث

 571647 ين

 711 ىبو

 558203757 رباج

 170611421121411 ( جاح ) رباج

 سس 9١1”7



 امل تل ىولج | 'ء 244
 ؟147 ( اشاب ) لامج | ؟694 708 ( ديس ) رباج
 و: 29"( كب ) لامج 50ه 5724821752١١ ( خيش ) رباج

 اؤ دوجا 58

 ١/8 رسيوج |. 0

 505 هللادبعلا دايج | 0كم حو 1
116 ْ 

 5 ١7/4 ىمزاحلا 55 طايزلا باج
 ١و0 0769768 ةبهو ظفاح اع

 ١١ دماح ٠ ظ 49 :294/ ليخدلا هللا راج

 1 بيبح | : 0

 ١5510/46486144 نسح 48 ( خيش ) رساج
 ا ( ماما ) هع | ..ع/607 يناث نب مساج
 ه1 ع تيرقو نسا ١48 ( ةرخاب ) تكسناج

 ١٠١ ميهاربا نب نسح | 7١/م ديم ناجح

 م لما 1١81١ 1/ يلع نب نسح ١ 2 9م ( اشابر ديواج
 + يعانقلا ىسيع نب نسح | ٠١ متاغلا ريج
 2مك284 24م٠ (اشاب) اضر نسح 4ه بايتحلا
 11100 0 2514257 ا/52560 114 نم حارج

 م40 07881784 نيسح | 1
 ماا“ ( ماما ) نيسحلا | 188 ( جاح) غارج
 مم ا ىلا ( كلب ) لالج نيسح ١5 طابرلا ىرج
 711/1151( فيرشلا) نيسح | ظ 47 دوعلج
 77١ نوعلا نيسح ] 47 نالعج

 # #99 



 رج سجججاجوجسلا اسجل ججب نجلا[ - بس م ب اا 100 يسم هديب بيس جيجي سعسل جيجل 7 00 أ

 ا ٍ 1 ١

 معا

 ل م م وجو مب وسم سميج وجم

 "5256 يدليمح ؟ا/ه؛ 1756:1١54 ىرشملا نيسح

 "5821781 ( خيش ) لظنح 18701487 نينسح
 (١907 كب ) رديح ,” ا

 6 ناديس نب ناطيح . ١44 ىقح
 5 خا ٠ / 11/1 1519نم 1842511741 دمح

 795 ةميلح نوتاخ ١١6 ةفيلحلا دمح

 ؟8 ةقيفش نوتاخن 00 0 ؟ةرقصلا دمح
 "ه دلاخ 591١01785 274م8 كرابملا دمح

 م88 تايريوشوبا دلاخ 58827879 سينملا دمح ٠
 "560741185 (اشاب ) دلاخ . ] 5 ىسوملا دمح
 وهه(كب) دلاخ: 08 يحيوض نب نادمح

 امو1 دمحلا دلاخ ء7هعا1ا/١61521ه (اشاب) يدمح

 الاب نما لاا كال ( خيش ) لعزخ | "0

 م٠ كم ا كك م3545 2595 "م , 60455258041 الك 6 ل7 رمح

 ءك717-5"1541؟نم 62١ ] اي ل

 00 00 ْ "ا نيالا دومح

 مرو ماتم ] 00 327١ فيان نب دومح
 115 نم ١9١٠18488 ْ 0١ 41488 ديشرلا دومح

 ؟0/ه 0/1 701نم 1154000 مس ل او 774 طيوسلا دومح

 1981958428 ا 1مل 7٠١ حابصلا دومح

 584 دشأز نب نوشخ | 0000 4
 13 يي ء ؛ه ديبعلا دومح
 +9 ( ةديرج ) ةفالحلا | ؟ه1 76٠ كلاملا دومح
 578 فاللخ | ٠ م٠7 قلطملا دومح
 7710 ( ديسز بيقتلا فلخ | 511 ناديمح

007 > 



 184 ىمونلا فيلخ
 ل11 ىالا» ةفيلخ

 "م4 ااا

 49 حابصلا ةفيلخ

 7582751755 ناويخ

 كف

 ١14 دواد

 1١١١5 سيبد

 ه٠ نايقولا شيورد
 41 عيرد

 ٠١4 ٍليئارزد

 ١١ ةفيلخلا جيعد

 "؟هأ كلاملا جيعد

 ٠١1 بايد
200 

 71١" محش نب بايذ
ْ 003 

 6١ه حبار

 لمد 142758215714241“ دشار

 مب

 ١814 ىلسر وبا دشار

 ١١١ دماح نب دشار

 ١١6 جيعد نب دشأر
 ؟مو عفار

 ؟5 طابر

 5/211١" ةعيبر
 ظ دنس نمر
 55:87. ( ديس ) بجر |

 المعلالا
 فادرا ١90

 ١4 (اشاب) فيدر
 7٠ ( دمحم ) اضر ديشر |
 مابا

 مني تك ١

 6 لماز
 ٍإ

 ه86755 ( ةرخاب ) فاحز |

 ١١١ لعزأ
 م ديزا

 544 ( ديس ) ناديز |

 6 ل

 44 رئاس

 ؟ا/4 ( ةرخاب ) نوتراس |

 ١١54 ( درول ) ىربزلاس

 56441986151 ماس

 718656178 "ه نم ( خيش ) ملاس |

 القد لل الخ 1

514 

 م١1 97*19 ردبلا ملاس

 65 دومحلا ملاس |

#4 

 اطول ماا



 الل ا اا ا ا ا لخط واااو اجا جوج اوما ةللطسلوب د اجور سزحم مازال تم ردا دزم ما

5 

 لا ار جما ا ا لل اس1

1 

 ب ب ب بجبل جوج سجس مقاس لوول بج م م د مس جيم

 ب م برب جبع

 55847519:755 نويحلا ملاس

 ه٠ ىرماشلا ملاس

 ١5١ انهم ملاس

 ١١١ ( درول ) ىربزولاس
 ١ 0140:4449 ( كب ) يماس

0" 

 (.٠١ ةدهاعم ) سونافيتسا ناس

 15.246 ىلعلا ناهبس

 ه٠ 4و (ابقلز عفرا رادرس

514 

 سيكرس ١817
 م٠6 لعس

 7/4 ضهان وخا دعس

 ١9٠ ىميخدلا دعس

 5117 نمحرلادبعلا دعس
 775 لوع دعس

 دوعس 56:١9٠

 ١/817 دلاخلا دوعس

 ؟7١+61489:156١6 ديشرلا دوعس
 ا عسا

 24525821417« 41 28ه (اشاب) نودعس
 2 558 7؟9هنم « 4

 ء 804 6 1746 2 749 نم
 ' 57١

 74 ا» (خيش) نودعس

 الك 27556 (اشاب) ده

 ا ا اع يحب

 : ١١١ فيس نب ديعس |

 48 ( مظعا ردص) 00

 ١17 يدهسلا ديعس

 كتفس ١ ةجراب ( 51١

 310 ريرمم
 «١ا!9ءلا١٠١١٠هع4م,68 ناطلسإ

 ل لا و ا

 2 ش

 ؟"١1 فيان نب ناطلس

 11 رقص نب ناطلس |

 ” 7145 راخلا ناملسأ

 56174 دومحلا ناملس
 ١١ه جيعد نب ءناملس |

 71 ليدنملا ناملس |
 ١9.1548 ( ناطلس ) مع

 560619405 ناميلس أ

 07١" ( يدنفا ) ناميلس
 ١١١ ةفيلحلا ناميمللس |
 5717751 ريهزلا ناميلس |

 ىف ( اشاير فينش نامل

 هوو

5 0 



 و

 ا يتاسدعلا ناميلس

 ١55 ناعنكلا ناميلس

 ١71١١9187818٠١ فيظن ناميلس

4 

 ١97 ( اشاب ١ نانس

 ١4 نودئس

 537 ناديس

 781278258521١١١ فيس

 48 يحيوض نب فيس
 0 يمورلا فيس
 71١6217115 27411 ىقيتعلا فيس

 مل شا

 م راش

 ؟”14/ عياش

 #0 تش

 0 ؟م»|محش
 ١١1١1١10 بايد نب طوبخش

 ؟”55 ىرش

 7517 ريقش

 0 اع

 7١ حليوصلا شالش
 7917.786 78١ نم يلع نب نالمش.

 555 عايش ٍ

 ل نه ب

 م5435 (اغآ) حلاص
 ١98648 ( خيش ) حلاص
 "ه5.1766 ( الم) .حلاص

 15٠ نسح نب حلاص |

 10 ملاح
 784 حابسملا حلاص

 "١ م0 حابص |

 ١١ ( خيش ) حابص '
 م51 كلاما حابص ٠
 ١17٠١ نيدلا حابص |

 4م و4./40ه.44(كب) ىحبص
 07 ةقدص |
 180:18 (اشاب) يتدص
 840/ ةمدص

 ٠ هه ماطض :

 ؟ابإ# بعص |

 رفصأ ١79
 رقص ١١١66٠١

 / 414461416119( نابك) ريبسكش
 ١١ ينويالا نيدلاحالص
 4٠١ #7180 عاالا/ مئاغ لآ رقص

 ضى 

 ا

 ا ووساا ابسبجسجسسجسب اج دجينجج» ؟جبسسساجسببج# ب سلس هام لطلاب د ا ا الا ع

 جس بوبس وسبا بوب راج بسجسساسو بسلا جبتجم زل اجل

 ل بجبن صرب دع سوس ينوسوو جاجا <"



 1بلس اب اجا

 4/8 دمض

 لا ىحنوض

 - طا

 ١748 ( ةفيلحلا ) عئاطلا

 "942582575 ( ديسلا) بيقنلا بلاط

 51/1 .١914.115
0 

 لل ل

 71/84 71/1 نم 117/1756 نم
 555 ديمح لآ رهاط

 555 ةمعط

 ١١/8 كب لرغط

 3076١ (جاح ) ناملسلا هط

 5“ ةلاوط

 دل“ لف هع

 51١ عارذ وبا رهاظ
 /١5 رهاظلا

 47” نامرظ

 دعاس ظ

 رماع 517١

 1410 يخنلاوبا سابع
 أ شيشع نب سابع

 1/1 ( يويدخ ) يملح سابع
 ملا" ءه0٠ 4544658655. 147 ءقادبع

 ١١1١17 ( خيش ) هللادبع |

 (١88 الم) لادبع

 ء؟56 15١+ نم مهاربالا هللادبع'
 "م

 ؛/.ماسبلا هللادبع
 554 حاطبلا هللادبع
 ١/".1ا/ه ىولخلادبع

 58 ىديمح هللادبع
 ١١7211١١ ةفيلخ هللادبع '

 م1 ع١ ديشرلا هللادبع

 707٠١ ريهزلا هللادبع

 55 ناهبسلا هللادبع |

 5١9 دوعسلا هللادبع

 ؟ه طظيمسلا هللاذبع
 ؟هه طيمصلا هللادبع

 171/17700 ءالا“1 حلالا هللادبع
 ؟9/. كرامملا هللادبع ١

0 
 / 7357 بطحم هللادبع |

[ 
0 

 551١ ناديمح نب دبع

 ه9 نادبع

 ه١ ليلحلادبع
 ١١١ سايا ليلخلادبع
 ١7119/154 ( ناطلسلا ) ديمحلادبع

 ل ا

73197 



4" 
 .؟5ه1 كك ( خيش ) ديمحل ادبع

 ١401741 ميهاربالا نمحرلادبع
 8420/8/8 ( اشاب ) نمح رلادبغ
 4. ماسبلا نمح رلادبع

 و ( كب ) نسح نمحرلادبع
 ؟7 شهد نمحرلادبع
 ١١ دشار نب نمح رلادبع

 ٠١ه ماسلا نمح رلادبع

 ٠ ةمالس نمح رلادبع

 ١45 مايؤسلا نمح رلادبع

 ه٠ ناعبض نمحرلادبع
 | 1.117 4 27 لصيفلا نمح رلادبع

 0 ل

 ا اال ١

 امنا انس عكالال
 ل

 ١88 فااورلا زيزعلادبع ْ

 88 6 ع ماسلا زيزعلادبع ْ

2110 

 ,كم.5",.4(,#“ه دوعسلا زيزعلادبع

 او 1 ل
 110/94 نم 1اس ع١
 2١ 58نمإ52 1١

0 

 ل وعم و ا الا
 71/8109 نما“

 ؟هه طيمسلا زيزعلادبع | 284 888 1/
 ؟84:غ١7 طيمصلا زعلادبع | ٠ "م

 797 ىماطقلا زيزعلادبع | م مساق نمحرلادبع
 ؟ غ9 دشارلا ميحرلادبع

 58 يديمح اض رلادبع
 ١١9 ( ناطلسلا ) زيزعلادبع
 1 مهاربالا زيرعلادبع

 مس الاسم 188 نسحللا زيزعلادبع
 ْ ١6.7144 دشارلا زيزعلادبع

 | نم ١ 0م-01نم ديشرلا زيزعلادبع
 ْ ه5ئمو ين هوؤ عي ه١١ه٠(ع4ال-5

 لم

 ٠ يلع ميركلادبع 5+
 م58 دهفلا ميركلادبع
 0٠١" ىرشملا ميركلادبع .

 860 فيطللادبع
 م مههاربالا فيطللا دبع ا

 ٠ ريهزلا فيطللادبع 545757
 54757751 نوعلا فيشللادبع
 ٠١١ ليدنملا فيطللادبع |

 ل

 ةهانتت ا ل ع

1 

0 

 سرس جلا ا زل

 لسسببسسسُوجسسسسجج7ججا7اججلسلا هب 71/1 اللا



 20 ا

00 

 49 يفيرشلا بطع ١59 ( ناطلسلا ) ديجملادبع
 0011 يدنهلا ةيطع آ 77١754 ريهزلا نسحملادبع

 4864 باقع ا ؟<17 ىقبعلا نسحملادبع
 74277١" لمع ٠/ا* يكاطنالا حيسملادبع
 758 ( كب ) نيدلا ءالع ملال فاوشلا كلملادبع
 ل ل ل ل ] |, يبنلادبع

 "خم ه٠0614٠ باهولادبع

 "0161517 ( مامالا ) يلع 1 1١٠ يئايطابطلا باهولادبع

 77 ليحك وبا يلع 2 759617586111 ساطرقلا باهولادبع
 ؟ا/ا اا ريغ( اقر لع ْ "1

 ٠.١ ( ديس ) يلع ْ ١941 ىماطقملا باهولادبع

 7875 فسوو نب يلع 171 رساي نب بوطبع
 2 اك ا ةفيلحلا يلع 115 ( خيش ) دوبع

 20175" ْ ١ 58("5ه دييبع

 ٠م دشار يلع 11821725844 نامثع

 : م1“ ( اشاب ) اضر يلع /١١1 ( ةفيلخ ) نامثغ

 2 85288.41 يناكرلا اضر يلع ْ 50 خراش نب نامثع
 ١77 يفيرشلا يلع 9١ه فيطللادبعلا نامثع

 144 يحيوضلا ىلع | .97(47 ( ماسو ) ينامثعلا

 ه4 نادبع يلع ١/5 11/ه نالجع

 1/٠١" مظاك يلع ١ ”500174:741:147 (كي) ىمجع
 1212174 ىرشملا يلع ْ 1/6 1 ان

 1 يشارك يقن لع | < 217 يلذع

 77 نوع | 4١5٠١ (اشاب) تزع
 48 رمع | مم نقع ِإ

"16 



 ١47 (اشاب) رمع
 ١١ا/ ( ةفيلخلا) رمع

 / 198 يريمزالا ( ديسل ا صاع نمع
 1711١9" (اشابر حتاف د رم

 ١ ُح | ٠١.155 "07١ يروق

 ام ا/٠ ( ةلجم ) نارمعلا

1 
 ها/ ( فيرش )' قيفرلاذوع
 5+ نشوع
 ه٠ ىديع

 44 ىبسيع

 774 ( خيش ) ىسيع
 ؟6<رباخللا ىبسيع

 | 56. ١18 ه١1 ١ ةفيلخلا شيع

 ل8

 "47 ىماطقلا ىسيع

 77 ىعانقلا ىسيع

 0 م 3

 بلاغ ١490

 متاغ 98 .84٠

 1١ ١7١ جنلوغ ردنوف | ئ ان  ل.م61010(مايلو) ريك تنارغ

 743 نابضغ
 ؟/مءا”ها/ ةينبلا نابضغ
 (١؟١ 5١ ( روطاربما) يناثلا مويلغ

 ١77

 ١١6 ىرامعلا ثايغ |
5008 

 00 سراف

 ؟/.0 نايقولا سراف ٠

 ني خر يي وو مب كا ندا

 71/ ( اشاب ) حلاف

 ؟/م17 ناحجف

 844 ( ةرخاب) تنارف

 ١5017 نوبعللا جارف

 ١١١5 صوولبلا ناحرف

 ؟ +8651965555 ( كلب ) ديرف ]

 5/8615: 155 لهف

 57817176 (اشاب ) دهف |
 ١5١ دمحا نب دهف

 49 رئاسلا دهف

 9 لاذملا دهف

 ؟9/م, كزابملا دهف

 م5 داوف

 ؟7 نوبعللا نازوف

 ؟54 ةجمالشلا ناحيف
 ؟؟5١١9421١١١١١,14* لصيف ٍْ

 اس يقاس

 تاعإل ء اح

 ور تول النجا جا وفم تبسم تن ب يزال

 با

011 1 

 ااا ا 1 ا

 ا ع

3 

 7 ع
 ع
 ا

 ا
َ 

ْ 



 ا

10 

 | مظاك ١14 1 ٍْ

 1755( تنوك) تيضاك

 : 217592117764155( درول) نزرك
 7894 منام

 ا

 1742751 ( اشاب ) مساق
 ؤ 1496791 ميهاربالا مساق

 0 0000 يناث نب مساق

 ١!ةةهءامما#

 178 ( ةفيلخ ) هللارمأب مناقل

 507١ ( كأب ) يردق
 (7/1١11 باتك) نآرقلا

 ! ١١4 ( برح ) مرقلا
 ٍ 417 صنيرق

 ْ 518 ( بيبط ) نيطاطسق
 ] 777 جامق

 ] ا
 ظ (١١6 ويسم) كاينداك

 ْ ] ؟ه/8 بساك

 نكساك ١19

 ىمربرس ) نشك اك“ (١57528055

 نم ١8١0-1545 1867.١١

1111517 

٠ 156 

 ؟55 دعسلا ىبئابك

 , 535 ىدرك

 ١م اب

 ظ اه تيكرك"ا
 .ا١هالء1ةههع1ه١ ( لنرك)ر ىرك ْ

 غ1 5م

 ضل |

 , 5519 ميرك

 ؟؟١ بعك

 ١١5 ( ريس) دروف ريلك
 ؟ وان ىيمكلا

 27555 ناعنك

 ١١ه كوك

 سكوك 1١1176959

0 

 71" ( ةرخاب ) جنوبال
 (١44 رسم ) رعرال
 ١؟4(درول) نودننال

 ريآل ١١5

 | 717 محل

 ١44 ( سنرب ) ىكسوونولن
 ١١١ (رس) سيول
 7137 ىميته نب ليل

0-08 

 594 دحام .ش

 5١6١58٠ ع؟!آ١ كلام

 ملوكلام ١7١5.14

7١١ 2 



 + مرد نب -كرابم

 | 1-4١49نمء١1721 ( خيش ) كرابم
 ال" نم ءا/ ؟ 0/7 5-0564 5 نم

 ١707/17 5 نم « 4 5/1/نم 6

 14١21-١"”5نمءا9”17”"-155نم

 0 لا كا

 151١-2151 نمءاه1-9 هال نم

 -187نم 181 110-10/8 نم

 199١5-7نمع 525١

 21" 17ه نسمع ١-75١ 4 نم

 17145 نمع 1 117: 9778-51994 نم

 ا ا ا ب ا

 1852186: 785 7815 71/5 نم

 ؟785-759 نم ت؟”رلخ |

 ١1110 ( تنوك) خينرع“

 68 كورم

 بعتم ١17

 ١ م88. 1م190/ ديشرلا بعتم

 ١١م. ( ةفيلحلا ) ثلاثا هللاىلعلكوتملا
 ديب ٠٠١5

 ؟5 ناطلس نب ديجي

 مال ( ماسو ) يديجملا

 ساب عسا ال7617 ( اشابز .نسحم
 5 ا را ل

 ١07 بطخم

0 

 ؟ 18م7 ما اا

 5175 ( اشاب ) دمحم

 "917ه (اشاب ) سينا دمحم

 ؟/.1/ رقاب دمحت

 49 نالعج دمحم

 ١١61١51 ةفيلخلا دمحم

 ه7 يناتسغادلا دمحم
 سي ل يلا يمل سس مسطسا

 10/7 بيقنلا ايعسدمح |

 ١٠١.769 21588 ىطيقنشلا دمحم

 ” 827/410 يثرعم قداص دمحم
 ه7 يناتسغادلا لضاف دمحم

 ١١ حبار نب دمحم

 0 ار ادع

 ١44 ( ناطلسلا ) داشر دمحم

 نمور . 592782768 ديشرلا دمحم

 ] 5/8 ( اشاب ) يكز دمحم

 : ١5١ يواريدس دمحم

 مخ "اء 5يع55. 5ع 5٠ ىا/ لممغ

 ا ١

 ب بسربوم هس بم جسبس ببر بسم جسم ب وسساساج ن7 جس ا 17 اال اد از لق ا وبس ب جا باجل ارواب

 : 3 2 5 7 ليعيم دينا ندا : ظآ*ذ11أ2# 0 يدع وللا ىل وتلا دا

/ 

0 

 ه٠ ىرماشلا دمحم | ؟1 براحت'

 58685278618 نم حابصلا دمحم "م8 28٠١ ( كب) مرحم
 هي ْ 2 وبلصوبا بوح

 لا



 ا

 ب بس ناب لس

1 

 ا

 اا

 اجمل رجب ميج جمب جم عسجل اهلج ةزجت اسر رسم بحسصم جوس رسوم مابا جزم تامل هاجرت للا اا ا اة

 ا بم

 ا ببجبب ببب رجم بج جبل بجبسا ا77 بجلا 1“

1 

17 

 م١كءلؤوو ( كبر تاع

 7186711 11/8 نمح رلادبع دمحم
 ىميصعلادمحم 15١ ١1584755417/717

ْ (06 

 55 يلعدمحم

 ١م يباسعلا دمحم

 ٠١ ( اشاب ) يلع دمحم
 "7 مظاك يلع دمحم

 ؟51؟ سرافلا دمحت

 7” مو ادلا كد

 ؛ه كو رُملا دمحم

 . 5513" جلدملا دمحم

 نمء؟514١:56١5561 ىرشملا دمحم
771-44 

 ٠١١١ عازه دمحم

 51/861751: 7555 بوقعيلا دمحم

 588 يواللوملا يدمح دومحم

 ١9١ يبسولالا يركش دومحم
 اا كوش داع

 ,ا/١٠ ,"5 دحاولادبعلا دومحم

 ١ 188 ءالا/ءال 52507 ( اشاب ) ١ صلخم
 514 ”"؟9 ةديدحوبا قلطم | ظ

 | ءلوالء6117*19 (اشاب) تحدم

"١/2 

 روخذم 71/8

 تس سم 6 يح يحل سس ا سلس سس م يم اس سن ص76 ع قرع 0 فص سمس للم و ع ن١ تصاب 2 6 يس تمس مم و صم حسم 2 مسمع و مس سس ١ موسما

 ١54 ( ناطلسلا) دارم

 دشرم 51١

 17١ه. 171/4 ( ةجراب ) سيرم رم

 صوهرم 6٠

 1071771١"7 (اشاب) لعزم

 71861798271721١ ( خيش ) لعزم
 كيزم 1.45 55867171١2

 لاسرم 70١

 757 ( ةفيلحلا ) هللاب دش ريسملا

 577 ( ةفيلحلا ) هللاب دجتتسملا

 ١58 ( ةفيلحلا ) هللاب رصنتسملا
 1548  ةفيلخلا ) هللاب مصعتسملا

 (5١114 فيرش) رورسم

 ١148 ( ةرخاب ) يدوعسم

 71” ملسم

 781/ ( جاح ) قاتشم

 ء66155449١7 ( ةرخاب) فرشم

 ا” 1 اال ا

 75/8 ( ديس ) لعشم
 25؟«ها/عهه (اشاب يرون ىفطصم

 ل ل

 ةيواعم 3717١

 17 ( فيرش) دعم
 77.777 فورعم |

 ا



 (258١7594. بقل) ةنطلسلا زعم
2252614" ْ 

 ١1/4 العم

 7717“ ىلعم
 785 يرصملا ينغملا

 777 ( ةفيلحلا ) هللا رمال ىفتقملا

 ن٠ ىف ( ةلجم) راخملا

 771 قفتنم

 25٠025442548147 (اشاب) .روصنم

 00 يا اا
 ؟1"7 دشرم نب رخينم

 5945 ( بيبط ) ىرلم

 مكلم ١18 00

 ١78 ىمظعلا ةيناطي ربلا ةكلم
 ١78 ىمظعلا ةيناطيربلا ةكلملا

 انهم ١5٠
 ؟55215507 ىبسوم

 ١44 ييسحلا مظاك ىموم
 «6 حليوم

 74/8 نسيحم

 011521714175619 ديم

 ؟45 ( ةبيبط ) سلا يريم .

 ؟هه+58014 ( بقل ) نايون ريم

 د نو دع

 ٠١7 تررانوب نويلبات

 ا
1 

 ؤ
 ا

 ظ
 ظ

| 
 ؤ
 ؤ
 ؤ

 755 حصان

 رصان 178 71١5: 78661750

 571776217741914( اشاب ) رصان
 ٠ ضني

 552114 ليخلاابا رصان

 755 ةمعطلا رصان

 7/1 ردبلا رصان

 ؟9/. كرابملا رصان
 771 ( ةفيلحلا ) هللا نيدل رصانلا

 5106718 ( اشاب ) مظان

 5517/0777 يعوض نب عفان

 67١نم« 15861410 ( رجيم ) سكان
 ؟هلل 1784 2150--ها/نمعاه

 2 784 ضهان

 فرأت ١117

 نينلا ١17

 1548215410( جاح) 58

 ١1/8 يلع فجبت

 0000 55207758 مج

 04.88( كب) بيجي |

 ١١8 ( ريس ) رتوكوا شالوقن
 200 077 فارشالا ةباقن
 م88 ةداز بيقن |

 ؟؟9 نالعشلا يرون |

 (185618521١78 رجيم) سكون ْ

 0 ا

 بباب بموججسجسسسسجا بججججسوسوجاجججسسساجاجسججسججمسجاجسسبججمجباب بجمال 1 ا 1 اج باتا



 يبوس جمس جرجا ناديي عب هنت

 ش 6٠١ رصيول
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 ع هربهيف هوارق هعم فطاعتي نا هتداعس ةياغو غلب امهم بتاكلا ةمعن
 املالظ ةرجشك قحب تءاج اذا ةبيطلا ةولحلا ةملكلاو « مهبحو ؛ مئاجعإ
 تافلؤملا بجاص ) ينسحلا قازرلادبع ديسلا ذاتسألا ةثاحبلا ريبكلا خرؤوملا :لثم ا مركت اذا فيكف تغاج نمم ةسورحملا نادجولا !هئانح أيفتي ةقراو
 خيرات ) ءازجأ ةيقب زاجنإ ين رارمتسالا ىلع ًاعجشم ( ةريهشلا ةميقلا
 0 ( يسايسلا تيوكلا

 تفلب همركت ّينسحلا ركشأ ةقداصلا ةقيادصلا ةلاسرلا هذه نئشلتأ ذإ ياو
 « انتابتكم يف هدوجو ةرورضب تنمأ عمضوم لامك] ىلع ثحلاو رظنلا
 يمارتحاو يناجعإو يبح صلاخ هلف

 3 ا معو ىلوملا وهو مزعلا هيلع تدقع ام لامك إل ينةفوي نا لأسأ هللاو
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 يس زاب را نار نم

 1951 أ ع نييوللا موي ريوشلا روهض

 يدبملا ديعملاهظفح لعرزخ خيشلا فلخ نيسح ديسلا لضافلا ذاتسالا ليس

 « يسايسلا تيوكلا خيرات » ديفملا ييراتلا مكباتك مامتهاو قوشب تعلاط

 تامولعملا نم ًاريثك تدفتساو كلاثلاو لوالا هيئ جي يلا مثعبف ملضفت يذلا

 رثالا اذه نا يف ًاقلطم كشا ال اناو , امهيف تدرو يلا تاءاصحالاو

 هنا لقا مل نإ مهريغو نيقرشتسملا نم نيثحابلاو ءاملعلا ريد#ت ىقليس ليلحلا

 0 ا . ةفلتخم ةيسجا تاغل ىلا لقنيس

 نافل ةريبك ةيرق تلح هج نيو ىلا « تيوكلا» تناك دقف

 اهعورشمب اينالا ترهاج اذا ىح دحأ ةيانعب ىظحت ةيمهأ الون نك كنا 4

 | ابصو سوروط لابج قرتخت ديدح ةكسب تيوكلاب نيلرب طبر لا يمارلا

 ركذ ذخا ةلزعنملا ةريبكلا ةيرقلا هذه ىلإ ئهتنتو ةرصبلاو دادغبو لصوملاب

 فحصلا ةدمعا اهغوضوم ًالمبو تاعمتجملاو ةيدنالا يل

 ( دوسالا بهذلا» قاثبنا دعب اميس الو ماعلا ءاحنا فلتخم يف تالجملاو

 . اهفوج نم



 ١5١8 ماع علطم يف ةره لوال تيوكلا ترز يبنا ركذتا تلز امو
 رباحلا دمحا خيشلا هل روفغملا ىلع ًاعرك ًافيض فيسلا رصق يف تلزنو
 بارضا اهمالضفو امنايداو اناهلع 3 رد هانم هع ىلع. تفرعتو « حابصلا

 خيشلا هل روفغملاو عناصلا ديمحلا دبع ذاتسالاو يعانقلا معو خيشلا ةمالعلا
 تلزنو « م948١ ةماع فيرخ ي ةيناثلا ةرملل اهلرز مث « ديشرلا زيزعلادبع
 هس حابصلا ر :اح دمحا خيشلا هل روفغملا ىل ع ًاز زعم أفيض ناسا .ريصق أ“
 ةفايضلا رصق ُ تلزلا ثيح 1965هةنسلا رخآ 5 ةئلاثا و واير ةتباكو

 دقف .ىرخاو ةروز نيب ًاريبك قرفلا ناكو فراعملا ةرئاد باسح لع

 : هنم ًاباب "الإ ءادعالا ةيداع نم اهيمح ناك يذلا مخضلا روسلا مده
 « ةافصلاةحاسو« ميظع يرصعأفرم ىلا ةيرقلا ينةيعارشلانفسلا يساره تلوحنو
 ىلا رافغلاو 2+ ةعشاو (تياداح“ ىلإ ”ةملظلا' قولا. ةحماش تارامع ىلا
 « روسندنوكلا » حاملا رحبلا ءام ليوح عورشم اما . تايدتنمو دجاسمو سرادم
 قرشلا يف اهتيأز يلا تاعورشمألا شهدا نمف لالز بذع ءام عورشم ىلا
 . طسوالا

 . قيقدتلاو ثحبلاب 20000 ةيقب هلوانتتس اذه لك نا نر لقو
 عورشملا اذه زاجيئال مكتفريو ءدب نب ام اقل كديب ذخأي نا .لأسا هللاف
 . لولا يخيراقلا

 صلخملا نم -مارتحاو ءالوو ةبحم ماتحلا يو

 ىنسحلا قازرلا دبع دنا ريوشلا روهض
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