


 نيل جيلا
 داعب عمارج - بارا يع

 1١و56 ب دادغب 9 داشرالا ةعبطم



 قارعلا

 ِي

 يرجهملاو يبرعلا رعشلا



 فلؤملل ةظوفحم عبطلا قوقح حى
 ا١و55 - لوالا ةعبطلا ©



 ًاريبك يننضتحاو

 يبالا قرسصعلا

 هدجم رخافمو , هزع تبانم يف
 ٠ ةقابلا هذه ىدهأ



 .١ لغواو 0 ماسلا 2( لا ريسا يلام
 «لصوملا) : رادو تحبصامع

 لسرما 0 اهب ب لوسرلا ع ٠ةلاشو ( قارعلاب) ينع غلبه له
 لامسشلا هيلا تلج رم باوجب . 9 ْ ”اهميسن درب ءيجب بونجلا لهف

 مكدعب ةهرع ثادحالا ىنتلمح
 لمحت هراكملا ىلع تاثداحلاو

 ا
 ( يطساولا ملعملا نبا )



 و٠

 ميدفلا خيراتلا هل اهلجس يتلا داحممألا نم ريثكلا قارعلا ينطول

 ٠ ةماركلا اهب دو 2 ندا اني رع ركام قم دق اع لع ةيدخاو

 نم تبنأ امو « غباون نم جرخأ امب « يبرعلا ركفلا ىلع ضببلا هيدايآ هذهف

 < خيراتلاو « رعشلإ!و « بدالاو م ةغللاو « هقفلا نب دايم يف !! ةرفاع

 + عامتجالاو « ةسايسلاو

 نم ادحأ رن مل اننكلو ٠ ءاعدالاو :ةرخافمللا ضرع يف انه انملو

 جرخو الا ء.رطقلا اذه راز ٠ ةميركلا ةعساولا مهاند يف « برعلا انتوخا

 < لضفو « ملع نم هيف هسمل ال ٠ ناركشلاو « زازتعالاو « ةبحملا لمحي هنم

 ٠ ةحيراو م ءاخحسو

 امالحأ (ةليلو ةليل فلا) اند مهل تروص دقف « هورب مل نيذلا اما

 « مهبولق يف ةليمج اروص (ديشرلا) ىلا تمسرو « مهتاليخم يف اباذع
 (ةياظنلا) تضافاو « مهتافاقث داز نم رفولا (نومأملا) سلاجم تطعاو

 نسم امهتورا يف دقعي ناك امب <« ينهذلا ءاطعلاو ريخلا (ةيرصتتسملا) و

 حم يذلأ « ملعلا تارضاحم نم امهبناوج يف يقلب أمو < ةفرعملا تاقلح

 _ا7 دك



 فارطانم لاحرلا امهل دشت تناكث مح « ىبرغلاو ىقرشلا نيملاعلا ىلع هرون
 ىلع دفو نم لكو + ةيئانلا ةيقرسشلا دالبلا يصاقاو « ةيمالسالا (سلدنالا)

 ”!! ةحامسو « افطلو « ابداو < الضفو « املع هنم فرتغي (قارعلا)

 مهو« كادموي (اندلا ةمصاع) يهو (دادغب) ءابرغلا سانلا لخدي

 ٠ ةيرغلا ةرارمو < ىونلا ةعولو ٠ ءاقبلا ةشثحو نم ردحو « فوخ يف

 «اهنذآم خومشو (اهتلجد) ىارم رداغي وا « اهقرافي نا مهنم دحأ دوي الو

 « اهبارتأ دسوتي نا مهضعب ىنمتي دقو ٠ اهضايرر ببطو « اهروصق لامجو
 هام مأ ناك اح اهميدأ نضتحيو

 لح نمل مجارتو « ناعمو « روص (يدادغنلا بطخلا) خرؤملا مخيررأت يو

 رك ذو « اهلضفو اهبقانم يف ءاج دقو ٠ نيدفاولا نم اهلخدو (دادغي) يف
 :)١( اهلها قالخا نساحم نم رونأملا

 ("!: ينادمهلا يلع نب دمحم دعس وبا دشنا لاق

 ةلبق لك (دادغش) اي كل ىدف
 ايرابدو ينطخ ىتح ضرالا نم

 اهييرغو داللا قرش 2 تنط دقف

حر تريبمو
 اباكرو اهلس يل

 الزنم (دادغنب) لم اه رأ ملف

 ايداو (ةلجد) لش اهف رأ ملو

 هاي قرأ اهلها لنشناالو

 ا١اط اهدعب امو 40ص ١ج يدادغبلا بيطخلا خيرات عجار )١(
 ه؟ص ١ج قباسلا ردصملا مجار (؟)

 تك



© #2 + 

 ( ةريصبلا ) نم يخأ يلا بتك ٠ بح نب دمحم نب يلع لاقو
 "7: ( دادغب ) تنكو

 يفوشبي دادغبي ءاوههلا بط

 ريذامم تفاع ناو اهيلا امدق

 تممح ذأ نآلا اهع يا ربص فكف

 روصقمو دوديم نبي اوهلا ببط

* # # 

 (6)4 دادخب تيآر فك : لجرل لق

 ٠ ٠ اهتر طاح دادغبو ةيداب اهلك ضرالا لاق د

 (*): (ضر) يعفاشلا مامالا نعو

 اهتلخد نيح يناف دادغب الا « ارفس هتددع الا طف ادلب تلخد اه »

 * ا« انطو اهتددع

 1 هيلع نبا لاق

 «دادغب لها نم تيدحلا بلطل لقعا الو «ةغر نسحا اموق تيار ام

 ٠ اهصاصخح بفض لاق هداللاب يس دنالا مزاح) نبا .فصو امدنعو 2

 يزوجلا نبال دادغب بقانمو 01ص 1١ج قباسلا ردصملا عجار (5)
 ؟ سس ١54959 -١ط

 59 ص ١1ج يدادغبلا بيطخلل  دادغب خيرات عجار 2(

 ا 53ص قباسلا ردصملا مجار (5)

 12ص قباسلا ردصملا مجار 0(

 يطان رغلا يمل دنالا دماج يبالا بابلالا ةفحت عجار 41

 9 1115/1١55 ص - ناريف لاي ربع رن

 هداةام



 ا ملدلعل ةنتراو ما يفطر مهتارلك قاذو ويدادشب ٠د هد

 هيي >> « مهراكفأ ةر دو .« مهناهذا :ةفاطلاو

 (4): (ضر) رمع ةفلخلا لاق

 لا حمر مهو « برَملا ةمجمجو « ناطبالا زك رع لغا#

 . ت6 راصتالا نودميو « « مهدوغلا نوزرحي < لجو رع

 6 (قارعلا) ركذي_رعاش لاق

 كسل رع ركشبا كا ىلا

 5 را

 ٠ 0 قرب علا) ضررا ىلا نحن

1 

 نعش ِ ريعان نا م نه ا (قارما) بمضا اما 00

 ىلع ترم يللا ةيعامتجالاو « هخيراأتلا ثادحالا نا انيآر دقف ٠ ثيدحلا

 اني ترعلا نم نيرااخلا اناوخا نشوشا و6 يح ورلا اهادص اهل « اندالب

 اهرعاشم فصتو اهدئاصق ىقلت« دادغب دوزتينلا دوفولا تاكو .كلانهو كانعو

 ءارعشلا ناكو *أ مارتحالاو لدحملاو دولاو..تخنلا ئناعم لكبب « اهسساحاو .

 راوتمالاب ىالملا  ةباسنلا (نيدفارلا) هايم تاحفص مهزهت اناوروزي نيذلا
 ٠ انانجو « ةفطاعو « ةدوم * اهتوفصي !!٠ نوتفلاو رحسلابو رامسلاو

 < نع ج

 برعلا انئاوخا .روعش 55 نأ ةسارزللا هذه ف ادهاج" تلوح دعو

 ة 6ص 0 يدادغبلا بيطخلل -_ هادغب خيرات عجادإ 4(

 1 دي لف رضهمب ”ةداعسلا

 50 نيعلا 0-50 هص تورب أ ٌرداصإط نادلملا مجعم مجار (5)

 ها



 رغسبش نه جذامنلا 'اراسشتخمو ثيدانحلا رصعاا .ىلع كلذب.ارصاقم الود ٠
 سيخ! مل“:يتتا "ىلع 0 ةيحانلا هدهب اريثك اومتها نيردلاو ٠+ مهم نيزراملا

 ا ال

 اااكو

 ةطروغ , 0 لبا 5١ نم مئراقناب 5 .ثحبلا :تلعجوا .

 باضحو (نيطسلف)و (ندرالا)نافضو(رجمهلاند لنا عماوشولا(ةيدوس
 ونجلا) و (تيوكلا) ىطاوشو (نادوسلا تاريجبإ .و.(يبرعلا برغملا)

 ةمج رشي ةيقلح لكل !' ”تمدقو . (دج) عالتو «(نمسا) 0 00

 يف تدسجو نإ هندالو ىلع بتنريصتقا ايحا ناك ٍنمف « اهرعاش ن رع ةريغص

 داخل 37 ٠ ا ماعو 6 مد ةنس ترك 5 3 0 ناك ناو٠ 0

 ٠ "اثرا ديت ل ا

 افضو نيدفازلا دالب آوفصو دق ُبرعلا ءارعشلا ٍبلُعأ نا عبتللا دجبسو'
 فده دنع نوقالي مهنا ذا © مهب امف نطو لا دراونا برقل اهباشتم هدحبب

 راد ) هتمصاع: داحماو « هتمظع فنصوو .(قارعلا) ديحمت.وهو الإ د

 :: + (هلصوم) و (هترصإ)ل و (هتقوك) راثآ وحن نؤفطمني. دقو (.مالسلا

 وح رم - انمز هنكسو قارعأاا رهاص نم مهتمف“ءارمشلا الو اما

 هيسحيو هلامد يف ىرتسي هيج لازالو ةحا نم 'مهنمو (يناموحلا) رعانتلا

 هل ”كاك نا مون هفضو نه مهنماو + (نيمالا 'نمح) نغاشلاك ٠ يناثلا هنطو-

 ب هحلضللا كلن مهادب :همظن ام مظنو ٠ هسقنا يف :ض رغو «.هعم ةيادام ةحلضم

 ءاددسا ام ىلع هل: ريكاذنك الا < هزعش تابثا امؤ . نضرغلا ِتلذ حلغ هلوصحو.

 ع (ةبورعلا) ىف“ ةازغالا طاةتوخا' منع : ماّركلا' -رجيملا 'ءاعيذ" نإ 00

 ا ألا ةينرعلا مهدالن" ىلا مهتالصو 5 باساب امئاد نوعجرب ْ

 ا هتسردهؤ :صاخلا هغتاطب -كيمفي حببصا“ مهب دأ نأ" ونيغ هداف ديا

 ا .”ناتعلا اذه ةيمست ترح ةدعاقلا هذه للعو 9 ةفورعلا



 « هتدق مايأ يف ء !! نانحو « ناطتحاو « لضفو « معن نم هل قارعلا

 ٠ هلجاح نمزو

 ء ةبطنا هتيم ارتأت هلكلو < مري ماو قازعلاب عمس نم مهلمو

 ةيوخالا طباورلاو « يب رعلا رخفلا هفن يف كرحف ٠ خسارلا ءالعبو

 راعاشلا يصوتلا خالاك ةدرحملا ةيافغلل فصو ام فصوف « ةمدقملا

 ٠ ( دوهزم دمحم )

 ةهاروتاو 2 ةمادلا نطولا ثاذحا هتزه نا دعب هفصو نم مهنمو

 عافدنالاو ةريفلا سايحسو « ناميالا ةرارحب وهو « رعشلا لاقف ةعلدنلا

 ٠ مضر ةليلجإ) ةذسللا تخالا ةيبرعلا ةرعاشلاك يفطاعلا

 « ةهبرعلا ةزعلاب ءركذت اندالب ناب دقتمم وهو هب داثا نم مهنمو |

 بيرقلانم وملاناصمالا هب رعشب امل اروصم م« ءرعش ءاحف «٠ ةيمالسالا حورلابو

 تافاسو ارايد هلع اوديو م ةغلو انج هنع اوفلتخا ناو « هناوخا نم

 ٠ (انبلا رمع دمحم خسشلا) ينادوسلا رعاشلاك

 للصما نم نورصاعملاو يمادقلا نوخرؤملا هلاق ام تكرت دقو اذه

 ةسرع يه لهو (قارعلا) ةيمست ىنعم نع راثآلاو < هغللاو ء خيراتلا

 الخديو « يبدالا انضرغ نع انجر خي كلذ نال '' '"لصالا ةيسارآ ما رذجلا

 ةسيدا ةقابالا هده امو ٠ اهزك رم انع دعتيو « اهطيحم انب عسي ةرئاد يف

 رطعتو « اهاذش حوفل <« بدالاو رعشلا ضاير نم اهتقسنو اهتفطق ةريغص

 « اهتيرتاو دالبلا هذهل نيصلخملا نيردقملا حئاوجو « نيبحملا بوله اهنارهز

 فوفر نم ةيواز يف اعضاوتم اريغص اناكم لتحتلو « مادقملا يبرعلا اهبعشلو

 دومحيم روتكدلا ةسجرت (نيطلا ىلع اوبتك) باتك شماه عجار 0١١
 ؟ ص سماه ١977 نيمالا

 ١؟ىنص 95156 يناحيرلا نيما ١ط قارعلا بلق ةمدقم عجارو

 ٠ اهدعب امو

 لاا



 تافلؤملاو رلثالا نم ديزملا ىلا ةسام ةجاحب تلاز ال يتلا (ةببرعلا ةشكملا)

 هتلاصا نع فشكتو ٠ هدطاوعو هباداو هخي راو نيدفارلا سرد نيا

 3 ميظعلا هخيبراكو » حمسلا هيدآو )6 هديمحلا هاياحتسو 6 ةعبرغلا 6 هب رعأ

 اناوخأ هلافو هملظن ام سرداو هف ٍض رعا ا بانكي هعماسو اذه

 ناجرهم يف اوعمتجا نا موي جلخلا يطاوش ىلا حلا روغل نم 2« برعلا

 « هابان> ىىلا فارع مهمض ثسمح (سماخلا ءابدالا رمداؤمب) رعشلاو بدالا

 ٠ اهحتاوج نيب دادشب مهتلضتخحاو

 :ركشال يناو

 باتكلا اده ىأر ام ةيداملاو ةيونعملا اهنتدعاع الولف (دادغب ةعماج)

 ه٠ رونلاو هعاطلا قيرط

 ةساردلاءذهل ٠ ةرهازلا اهتاحفص ردص تحتف يتلا («ىث لك) ةفيحصو

 ٠* ىرخالا تاساردلا نم اهريغو

 ينودما نيدلا م« ءابدالا ناوخاالاو م ءالمزلا نم (ةدئاسالا) و

 ةميركلا مهتاظحالمو مهتايحتو مهنطلب ٠ ةميركلا مهتاظحالمو مهتاحت'

 ىدبياو « ارطس فصو « ةروص مسرو « افرح طخ نم لك ىلاو

 ٠ انوع

 م يريدقتو <« يتوخاو « يركش مهلك ءالؤهل

 موقتل « دادسلاو ريخلا وجرناو <« نوعلا بلطن هتردق تلج هنمو

 «قوقحلا نم ريثكلا انيلع اهل يتلا « مالا اندالب وحن تابجاو نم انيلع اه ضعبب

 ٠ مارتحالا نم ةرهولاو

 فلإملا





 ةلما جدو هللا دارا اذاو

 دارنفالا ةظقي اهلا ىحوا

 هريسضي سيئ حاورالا براقتو
 داسجالا دعابت رايدلا نيب

 ةدميعب يهو سمسلا تيار امفا

 ؟ داهوو دجنال عاعشلا يدهت

 سومد ميلح

-56 - 





 ه الزلال ل

 مالكدالا - ١8448

 ٠ رعشلا مظن نس رثكم ٠ بتناك 2 بيدأ « رعاش « سومد مهاربا ميلح

 ٠ هضارغاو هنيدام نم ةدع ىف لاج

 ىلا رجاه مث + اهب ةيقرمشلا ةيلكلا يف ملعتو * ناتلب ( ةلحر ) يف دلو
 * هنطول عجر مث « ةريصب ةدم ةفحصلا ىطاعتو (ليزاربلا)

 يف ةسط تافقو هلو ٠ '"7ةوقب اهنع اعفادمو برعلا ةغلل ابحم ناك
 ٠ يسن را رامعتسالا نهز « اهدادسمأ نع دودلا

 7؟ ص 36 : نيفلؤملا مجعم عجار 1(

 داشرالاوةفاقثلا ةرازو ٠ (مالقالا) ةلحم ف هنع هاثيتك ام عجار قف

 ٠ (سومد ميلح رعش يف داضلا ةغل) 116١-١--س ه ددعلا 51١/ص دادغب

 ؟ - يرجبملاو يب رعلارعشلايفقارعلا

 هال



 « هوحلو مهيحاو ةيرعلا دالبلا يف ءابدالاو ءارعشل ماب دم

 : هتبرعامت

 انايحأ موحناو ةيرقبعلا ءامس ىلا تارم مفنارت « جانئالاو بصختلاب زاتمت
 ٠ تاردحتملاو لوهسلا يف

 : هراتآ١ نم

 يناسغالا ٠ ميلح ميئارت وأ حورلا ةظقب يناثملاو ثلاثملا ناويد
 + ماوعا سوماف ب ةينط ولا

 -امد



 ظ تاك مقو
 يرجمهملاو ئب رعلا :نعشلا 2 قارعلا

 !!هقطاوع قدصاب قأرعلا بحبو « رعشتا لحتري ديرغ

 بهاللا راجلا مهفيص رهشا نوضقب نولازب الو نيشارعل!بلغا ناك

 ميسدلاو < ةبدعلا ةيراجلا .هاملاو < ةنئافلا ةلسمحلا. ةعبطنا ثنح ٠ نانبل يف

 0 ةهابسا ةيهاللا .ىلاللاو + .سشعنملا ليللا

 عم 3 ةفاذنضاا طباورتو هلم زلا تالحخح مهأ .«٠ نوفا رعلا ءارعسلاو

 «ء راكفالاو راعشالا مهعم نوح راطتيو 6 مهن و رماسسي. و مهن ون دحب نانبل ءارعش

 بدالاو تالافتحالا نومسصشي.و « مهدالب نوح دتميو <« مه دئاصق نوضراعب و

 مهاوحن مهتولدو « مهعم .نولسار ديو ٠ يناينللا ليجلا يف مهدوجول

 عميلح 3 هوسحمو هموق هان يدلا ىنانللا رعاشلا ءالؤه نيب نمو

 <« هحوز نئطلو « هدئاصقو هبطخب ناز نسلاجملا تناك نسم ٠ « سومد

 حاورالا برطبوو ٠ سوفتلا رع نك امل « « ربانملا رغاش ما بتليإ ناك ىنح

 لظطت ملو !! مراكفاو هرطاوخ قفدتو ٠ هئاقلا ةدوحو م« هراعشا ةبودعب

 ٠ هناروشنمو. هتامولغتم سه هب رجهملاو ةس رعلا فسصأا

 ةغلب « ةبرعلا عئاورلا ىوريو « مظنلا:دجيو < رعشلا لجتزي ناك

 هناي نابل » هارعش نم هريغ , نع زاتميو ٠ ةنكل الو اهف ةنجه ال < ةحت

 مهصخاو ٠ هنمز ف نيدفارلا هارععو « قارعلا ءابدال دودولا قيدصتا

 ينادح ام اريثكو ٠٠ (يواهزلا ئقدص ليمج) مونرملا 'يقارعلا رعاشتا

 نع - ةفيرطلا تاكللابو ةبذملا ثيدادالاب 9م ماع نانلب هعم يفراعت مايا

 دنع « شئارعلا يادو » و « ةلحز ه يف انثبدا نم مهعم عمتجا نيذلا
 : نيملا بذعا ( ل ) ره ىرجم 1

 .- خطة



 اذهب قلعت ينلا يحاونلا عيمج يف لوحتس ةمداقلا امتاسارد دنعو

 رهاظم نمو « هسفن لئامش نه ةيفخلا باودعأا رهظنو « هتاحو رعاشلا

.2 
 «* 3 فقس

- 

 نارودن نيتعئار نيدصف ىلع ان رشعف (هضاثمو هثئاثم) ىلا انعمتساو ىداهوو

 ثارتو م« داحماو « عوبسنو « ةيرقبع نم هف امو «قارعلا نطولا » لوح

 : ناونعب يهل ىلوالا هتديصق اما ٠ دلاخ

 « دادغب ىلا نينحلأا »

 هتاوبد نم لوالا ءزجحلا ّق ترسشاو هاو ماع رعاشلا اهمظن

 ٠ 5 نينالث و ةيالاث 2 يه و ماؤالا ماع هج رخآ يدنا (ينانملاو ثلاثملا)

 : ىلاتلا هجولا ىلع ودبتو مسف ريشع ةئالث ىلا ةماعلا اهراكفا مسقت

 « دادغب ةيؤرل قوش ه

 دادغب ىلا ىقاوشاو ٠٠ دادغب

 دارولا هعرشو مالسلا راد

 اهعبر ةروزا هدباكا قوش

 يدارم نود لوحي نامزنا ىراو

 امئثاو ريطب نا كوي بلهاو

 داصبيالا مكحم علاضالا صفت

 مل #”* ب



 « ةباصو ٠+ ةياصع د

 ةبابص كيلا تنحل مك !٠ دادغب

 يداوص كلا باحا حاورا

 داشالاو تاحفنلا ةيسسسدق

 « ةسرع ٠*٠ ةراصح د

 اهتسح دقو اهنع يتدحما

 دادوو ةوص ةبحت' ينع

 هلهاو قارملا نم تير اذام

 دافصالا يف دهعلا لوط دعب نم

 ةمرع ةراضح تدهش امفا

 دافولا بكوكلا ءوضك تحال

 رعاشلا اهروص نيدفارلا يداو نع (ةيسومدلا) تاحفنلا ىدحا هذه

 يضام نم اهروص ىحوتماو ٠ هيناعم ليمج يفو « هناب طوطخ يف ينانبللا
 رصع يف ٠ كسملا جيراو « ربنعلا ببطك ةعاذم اهرشنو + يبرعلا قارعلا

 اهءارعش بسحيو ةلبخد ةبيرغ نانبل يف ةبرعلا ةغللا ربتعي كاذموي ناك
 باس نع نزاع

 هم اأؤ



 د

 هند يواهزلا نيب »

 يرواهزل لا لاق

 هذ قرافا نك يبتح نا

 قارهما يعمد يف ىلجتي

 | رقم قارعلا دعب نم سيل
 قارعلا تخا رصمو رصم ريغ

 5 كا رصم ىلا قارعلا نع يليبحر يف
 يقايتشال لداعم يباصم

 بعاصملا رام داح يف هضرتعت هدلب يف <« حلصملا ركفملا

 ٠ سؤلا هب طحبو م مالالا هرواعتو ةريثكلا لك اشملاو ةمحلا

 ام « هءارعشو تايداو < كادموي قارعا رارحا بيصي ناك امدنعو

 مهدجين ام ناعرس ++ لا نهم ةداع نييرث كفملا بيصيب

 ءازصعألا نيفار# اغريغوا ت”ناتلا-ق وا  رضم > ىنا مهلاخز نودشي

 مهدلاصفو 6 ةهالنا مهسافناو « ىر ىبأأ مهعومدب مهوعدو نا دعب « مهع ارو

 ْ !٠ ةديرفلا

 ةتلا لك ع اووئاختو 0 نيدلأ د راك فارعلا هاجت نب
 دمحم خيشلا ليلجلا ةمالعلا + ةبورعلاو « هن ةنطولاو « لومي الاو# ةيرحلا

 يفاصرلا ةرييكلا رعاشلا موحرملاو 148٠ ماع نان دبع :ثن ىدمقلا اضر
 ه 195غ ماع يواهزلا فوسليفلا رعاشلا ل ىو 0

 نسم مهل ل« ةقيقسلا راطقالا مهتنضنحا ءابدالا ءارعشلا ءالؤه لكو
 باتكو تالجر عم ٠ ةيبدا تالصو ٠ قومرم ماقمو « ةمرتحم ةلزنم
 . دالنلا كلم يقاحصو

 - م78



 احفص هتابح تناك يذلا يئارعلا فوسلفلا  يواهزلا و

 هئاصا .٠ نيسفانمو داسحب داسشد ةطاحم مؤاشتلاو هساعتلا نم ةرمتسم

 ْث

 ٠ قارعلا ُْق ركفلا ةعوتو تع الا رد رحنا ىلا اعد نا موب ةكلا
 و

 !٠ هلع ءادتعالاو « هلتق ديرن © تجامو هلع ةماعلا تجاهف

 حور ىلع ةعساولا - ةقيعلا ةيدشلا ىهو - نيدفإرلا مئاسن 5
 ةقب الول ءارحتني نا داك ىتح ٠ ةدحولا ةبآك هناذب تطاحاو ٠ رعاشلا
 : ةدارا نم ةوقو ارك نم

 ارحتنم توملا ءاقل ىضرا تنكو

 لدب هذبه يتايح نم يل ناك ون

 «توربي دصقو « ةيروس وحن مميف ++ ةمئاقلا بحسلا هيلع تدتشا مث
 قارعلا هترداغم لص دئاصق ةدع يواهزلا مظن دقلو ٠٠ رصم ىلاب هذو

 يتلا عادولا دنع ىرخا ةديصفو « قارفلا دنع » : اهنم ٠٠ .هدعبو

 :اهس لوقي

 يفاب رمهدلا ىلع مخض

 ىوقيو ومني لاز ام

0 

 تنتت: لكستتم ةهكاذنتك

 يبقار وهو ةيضن ىف ظ

 قامساو 5

 لاق « ةلفد ىملعلا عمجملا هل ماقاو 3 قشمد ىلا لصو امدنعو

 2 ب ىلعا ام  هتدصف

 دا د



 حران دالشب نبا الا انا لهو

 هن هل اموي دادغيب اوركذ اذا

 « ليمحلا لاقتسالا كانه لمقتسا - توريب  هامدق تلصو امدنعو

 - ةششمدردب ديسلا  توريب ةيدلب ىسسئر راد يف ميركتلا تالفح هل تمقاو

 < ارشو < ارعش « ثيدحلا يف مهاسو  ةديدجلا ةآرملا  ةمحاص هتلمقعو

 ةديصق - يواهزلا  ىقلاو ٠ نونانلنا نوفاحصلاو « ءارعشااو « باتكلا

 هذه يف هدئاصق نم تاقباسلا نع زاتمت - يرفس يف توريب - يه ةعئار

 ٠ اهروص ديدحتاو « اهراكفا ةفارطو م اهتغلو « اهتاتم يف ةلحرلا

 مكتوافح ىبنا ال (توريب) لعا اي

 ىربك نم توربب يف فلدا تلج ذا

 ماقاو هرادل ب مهس لسمج دمحم ب هيجولا ذاتسالا ثحابلا هاعدو

 «هريدقتو رعاشااب ببحرتلا نم باتكلاو ءارعشلا رصقي مل « ىربك ةلفح هل

 ٠ - سومد ميلح  رعاشلا موحرملا مهنبب نم ناكو

  لحترا تنك ام  هتعئار ةلفحلا هذهب  يواهزلا  هدشنا اممو

 اممو ٠ ةعولو « ةحارصو « ةمكحب ٠ هفطاوغو « هريكفتو « هيأراهف ىدبا

 : اهنم هلاق

 لمتثحي نبأ ريش مفااقهت الول

 لمحت را دادشغ ينطو نع تك ام

 املمس تالافتحا اهنم ناكو تاناج رهملاو < تاللفحلا هل تلاوتو

 : ىلوألا نيندصق دشا ثيح ب لارتس

 ه5 هك



 اين قالا بلا عم

 ب رصف ىلا  ةديصق ملت اهلا ةقيرط يفو  رصم وحن رفاس امدنعو

 ءا َ

 دجولا ينسف دب دادهغب نه ترس دق

 دعس هرئاط رعشلا ركو ثحح ىلا

 دقفلا كنذ رضي ما رصم تلج اذا

 6 رجاهملا مركت نائل ف ةفاحصلاو بدالاو رعشلا عباوت مالفا تلاونو

 راد ف ب سومد ماج ب رعاشلا ماقو ٠٠ داهطخالا ران نم اهل « ءىجاللا

 ناوعب يهو اعطقم ريشع دحالا تاذ هتديصق دقني  ةيقشمد ردب  ذاتسالا

 : اهنم  قارعلا فوسلف ىلا

 ناركجمسللا تويكس

 ةهنلا تنح مكف

 يفالتلا اذه ليف نم

 فيض تناامف لسبج

 كرات قارسملا الو

 رصف ماقلملاو نات

 كرا يد ضضع قرقشلاو

 ه8 د



 ربمقاب روللا بكسأ

 روطصلاب رهتلا رمغاو
 ىوهلا ةحرف عذاو

 رهكشلا) ةدنجتل -عيجتاو

 لخخألا يناابصتي
 يسولالا يىيتتئرفيو

 راطعلا رونا



 ؛ لوالا < رخالا امهدحا ىجان :ناريمك ناتعاش انل هفلخ امم ضعب اذه

 ه٠” بسجاعألاب اهاند ةرخازلا « رورصتملا 0 مالبسلا راد - دادغب .ب نم

 +9 بادآلاب اهسلاحم ةءولملاو

 م 06 مدمر 3و مما

 نا ةقلاو راو أ عقلا دل - نانبل - نم يناثلاو

 ! ةيودعلاو

 نيل قا ةارملا ىطعا رن را عال تاسا ردلا نم مداقلا يفد

 هنئاكسو , نيساولا فطاوع هدئاصف يف رد دو سر حو < رك

 * 30 هنادجو ربو لا و نعد

 م

 ل





 رعشلا ةراثيكىلع نوفزعي نيذلانم وهو* (بابشلا رعاشبإ) ىمسي ناك
 ٠ مهس وفن مالحاو 4 مهبولف مالا

 ٠ رعشلا يف ةماشلا ةمردملاو « ةيرتحملا ةجابيدلاب رئأتم

 : هناويد ةمدقم يف هرطاوخ فص لاق

 ريصق نحل ةاححلا نجلو »6 تسنغف نونا ينع تلفغ

 روعسلاوىسالاو عمدلا اناو ىلكسشتت ةراثبق يسصن و

 <« نيدهارلا لالظ هتضتحاؤ ةيململا اهدهامم يف اذاتما قارعلا دصف

 رامعتسالا نارين تناك نا موي < ةبورعلا ءانبا نم هريغ تنضتخا امك

 ٠ ايقنو « انيدعتو < انحسو م اراث (قشمد) ءامس بهلتا ىنت رفنا

 هفطاوعو هفصو نه ريثكلاب (ةلجد) صخو (مايالا لالظ) هناويد رمش

 2 ةيوخالا

 ناويدلانم ©ص عجار  هنع حمالملاضعب (مايالا لالظ) ةمدقميف )١(
 ده



 آت قمم

 !! ةبالخلا قارعلا ةعيبط هتنتف 2

 « اهناوف تدنشاو< يبزعلا قرسلا يف ةيرارحتلا : ثاك نجلا تلادب: امدنع ::

 سسحت يف ٠ ةباورعلا ءانبا سوفن تظقن ابدي ٠ 'ةيأثلا ةيلاملا بريا لي
 ةفاحصلا تماقو * :قرشملا مهدالب لبقتسم ىلا ٍنوجلطتي, اوذخا تيخ مهعقاو

 + اهئايس يف ةفراغلا نموفتلل ا دئاصقلا مهل ” سنشنت ةيسايس و ؛ هيبدالا

 ا اهمالحا يف 4 ةدراشلا « راكفإلا يق يعولاو ةنهلا“ ثعمن و

 هلكالكب مئاج كاذموب يسنرفلا رامعتسالاو « ةيرعنا (ةي رويل يفد

 اهتامس صحفي هوجولا ىلعو « اهريفزو اهقيهش يصحب سوفنلا ىلع
 رام تزه ءارهشأا نمه.هقبط .تزززب 4 اهتاملك .ددعي مالفالا ىلعو  اهختمالمو

 <. تانايمأا عنيدت و « ,دئاصقلا .رسشنت « اهنطو 0 تعدو « ةسرعلا هظقنلا

 يركفلا م لبرتو ا ٠ تالاقملا ثعبنو « ططخلا م

 نانأو قارع و رمصم فدعص ىلا

 خالاو « لا آلا نوري كة ةهيوامك قارعلا نطولا ماق دقو

 نه ةريبك هك« ةنحملا ةميزكلا .هحتاوجب و .< يب.رعلا ةيلقب :نضدحاف < قفسشملا

 رمع ) رعاشلاو (قبجلا يودب) ,زعبشلا .لاثما.(ةيرؤبس).« ةدئاساو ءابدا

 0 يعل : هادو (نيمالا « د ذاتسالا ثحابلاو كم هنأ

 0 * ينزتلا بابشلا نم ةرهمجو

 ) راطعنا رونا 2 يروسلا نايك رعاش ا ماع دادقب ُْق 0 ل

 اذاتنا قوكل ةفارعلا فراعلا ةرازو هتبدتنا (مايألا لالظ) ناويد باص
 « اقيدصو < اذاتسأ و“ 1 ا 7 + (يبزغلا بدالا) سيرذتل اهدهاعم ف

 لاب قو نيدفا رئا اوحآ نيدلا « برعلا هناوخا نم ةخ هحصت امركم

 ٠ ةققرلا دئاصقلا نم ريثكلا ءاطعملا (اهتلجد). و (مادغب) هل تحوأو » هئائبأ

 يدا مه



 -:يه ةعوطقمو دئاصق ثالث لوالا هناويدو هرعش نه (قارعلا) بيصن ناكو
 قدس ِ .ففطللا ريوصتلاو » قيرل لل نزولا تادذ (لللا ف ةلجد)

 ٠ هنائفلا هتشير اهتمسرو هلاخ 8 هيكس ةبريوصتلا ةيلاعاا تاحوللا اهف

 راونا تاساكعناو « ةيطلا قل ةعتا را اهتاسممآو لحل ةداشا اهلك

 : اهف لاق ٠٠ ملاحلا اهرمق

 ,ىوسما 4+ رف عذاو

 ره يبا ةدحنيعل عيسبشاو

 « اهفصو دقق (برعأا ةفدنإ اهمسي ىنلا (ةرصبلا) هتدداصق اما

 ] : ديلو اهلعا دنع مراكملا تافص فصوو

 دوخة نح



 اون ليك“ .ىدحسلا نك

 ءافضقلا ةراثشف تجهو

4# # *# 

 يرجي نوعلا ءلم طشلا

 رب بوذو نيجل بوذ

 رغب ياو نحتستس يا

 ءافص نم تثلش امبأو
* # # 

 ءاخلسلاو دوجلا ( لقعم )اي

 ءانسعالاو .نتعتلا | لئونو

 ءافصلا ةناسحير كلها

 ءايحتالاو :تاؤقرتخلاا ليا

# # © 

 داص ما اولحلا ( كلخعا )

 دلام وهو نوكلا اهب ىنغ

 دئاتسو مآ كلت حوارم

 ءامسلا يؤر اهلع تفغأ

 يئاسخغ اهتسحل يف باط دق 6

 دج



 ءانوحت اهماحتلا نحس اح

 يف لللا ) هتديصق يف تءاج ةيرعش ةروص هل مسر دقف دادغب لذ امأ
 ةقفر « ملاعملا ةحضاو ةبذعلا اهاقيسومو « ةولحلا اهتاماسترا ودبناو < ( دادغب

 : اهف لاف نوحللا

 راطالا ىهبنلا لللا اذوه اه

 زانوهتلا حضو ندوسشلا ىوتحا دق

 ىؤرلاب الفاح احءاشو ىىقلا
 راش ىراردلا رحسسم نم هيلع

 ةولح ةروص هلع تفل

 رارسققاو قنأ نم ةجوسنم
 انلاب همحتا تألألب

 راضللب هكاالفإ تعصرو

 ابرلا يرغي ليلا كله بهو

 رابدلا يىبصيو رهنلا نتفيو

 هوهز يف مالحالا قدوزو

 رادو هانم بدع ىلع ماج

 ةرائمثرث ةحومللا هلمحت

 رادحتاو دعص ٍُق ةدبكحتشتم ْ

 ىوسهلا نحلبا نوتفم (لخنلا) و
 راصمو اليوط قوشلا هب جام

 ةهيولع ما شالا ىلا ىفصي
 راكبا الا بحلا ءانغ اهو

 دع 0
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 ةهضرعتسملا تالضعللا ءارو نم ا ا! لطب امدنع « هلامح نوتفو

 : لوقي ذا هلئطاش ىلع « اهلامجو اهنسح

 ماسي ال « دادغب ه يف ليللا

 مافخغالا ةحاور ىنضص نارهس

 ماسيهلاو دسجولا هيبلسو
1 

 مالحالاو ءاهوالاو رعشلاو

 و ا ظ #خ

 ةبيودعوم اهلامحم دب (ةي دادغلا يلامملا) هنا رحيس (ةيروس) نم رعاش كلذ

 هتحالو .٠ اهلهأ نساحم و (ةرصللا) ةحيررأ بحملا هداؤف تزهو « اه رحب س

 ىو « اهليامتو اهند يفو ٠ اهتارهسو اهراحسا يف (ةلجد) جاوما تاشوشو

 هرعش ءاحف ٠ اهتعسط رارسا قمعو « اهاقسسوم تامغن يد ٠ اهفاشعو اهفراوز
 رارد اهلك هيففاووو « موسرو نيوالن اهلك هنامبأ ه!! ةملمتم تاحوأ

 .!! موحجتنو

 د د #

 « مهمالفا اهروص <« مهحاورا تاسمهو « ءارعش 2 تاحفن ىه كلت

 نع رسب ام اهنم ٠ مهسوفت رمازم اهناحلا فزعتو > مهراعلا اهمسرن'و

 ٠ ةيرعلا ةيناسنالا مهفطاوع يف ودي ف ةضعبو « ةيئاذلا مهتاحلخ

 + مه رحيهم نطا وع يفد 3 مهن رجم رايديف نب رخا اناوخلا ه هدش نأ لفات

 مهفطاوعو مهباد اب رتعاو <« مهحأ يدا ىبردل ١ نطولل مهبح دئاصتك يفو

 ةميركلا ٠

 ا بع



 لامجلا فغض داغب
 5 ١ * 5ك

 5 و ٌْ بورصلا لزفغلا نعلم هد
 ه4 ف ة
4 0 0 5 

 9 4 ْ 00 0-- مراكملا تند

 ْ 0 1 مبلل نم تيب 0 ) تقاس يف د

 ريغصلا لطخالا

 تا 8





 "'يروخلا هللادبع ةراسشب

 ه6 - م٠8

 ماع توري ف دلو ٠ يروخلا هللادبع ةراشبإ - تبانسللاو ىوهلا رعاش

 رعشلا مناع ف ةفومرملا ةلزنما اولتحا نيذدلا ءارعشلا ند وهز ٠ اق.

 «ةفاحصلا نهتما ىف وم ا ةنرو < لاخلا لامجو <« ىناعملا ةقرب زاثمد بدالاو

 ءاضخ نم وهو ١980 ماع « قارعلا راز دقو ا9و+١مل ماع (قربلا) ردحاو

 ءباجعالاو ريدقتلا اهف لان « ةبرع ةببدآتالوج يف مهاس ٠ ةيرعشلا ربانملا

 اههريشنا وتلا هةتاهفئؤم نم

 ءاأ"اريغعلا لطخالا رفش

 توريب اباس ىسيع  نانبل يف فصولاو ةصقلا رعيشش عجار )١(

 "ص 1 ١51

 ىلا جاتحي ال  ريغصلا لطخالاك  افورعم ارعاشش ناك نم (؟)

 ٠ هرصتخم هتمجرت تءاج اذلف ٠ لاوطم فيرعت
2-0 



 تت

 ادعت يحاسب تابنعلاو ىوهلا عاش
 كبادحتو » ةيئاعم كيتو « هظافلا كرحست رعاش : (ريغصلا لطخالا)

 حارفا نع اهف فلختي مل ٠ تاففوو تالوج ةبورعلا اند يف هن ٠ هتجابد

 !! هتاناج رهمو هداعاو « هحارتاو (قارعلا)

 نع ري امف ٠ (نيطسلف) و (ةيروس) و (رصم) سني مل هنا امك
 ف ةكراشملا وا« امسر اهللشمتل ىعدي هوي ٠ هدالب لش وا هفطاوع

 تافاط نم هيردل امب داللا هده ربانم تدهش دقو + اصخش اهتالافتحا

 !! ةيرعشو <« هباطخو « ةسدأ

 مهمدقتي ( ريغصلا لطخالا ) نكلو « ءارعشنا نم ريثكلا ( نانل ) يفو

 اهلوذدو < اهسرج عباتتو « اهفورح ةموعنو « اهلامج رحسو ةظفللا قئور يف

 هرعش ان روص ىّتح 5 صضارتعا وا هقشهو ةبوعص نودي بلقلا ةحاب 2

 : هلوقب هناذو

 « داش ريط قحلا نيمي ىلعو

 يدي قو حجزجلا قرت اكيغأ»
 « داحتم| نم قرلشلا ءامس يف ام

 ) يواهزلا ) ده ىفوش ( قى ددئاصت ةيدالا تاعمتحملا سن ملو

 : هلوق ءارعشلا ريما يف لاق ذا ٠ ( ىمظاكلا ) و

 - مم



 درغاش مساب فتهاو دلخللا ىبر يف فق»

 0 هريبانم ىندا ىهتنملا ةردف

 ,ءةلحتاو ريدقتلا نم هقح هاطعاو ( ىواهزلا ) رعاشنا نع لافو

 داحمالا ما هتمصاعو قارعنا لمشو ٠ ( ىثاد ) و ( يرعملا ) حورب هفصوو

 : اهنم ةدصقب دادغب ةميركلا

 دايحلا نلو اني( دادنشحمل )

 تارفلاو هلجد كغ

 بورختاو رئاتبلا مست

 ( قارعلا )الل تركذ اله

 ( ايس ) نبا لم نع رغب

 تيبترالا (ييستاوتلا )او
 لفري ( نانبل ) افولا وخاو

 بسنقلا بول يف هن

 ٠ ةملأتم رعاشم نم هف ام فصو (قارعلا) نطولا مآلا يف هناو امك
 2 ءاضسلا هيداياو ©« قماسلا هدحعمو « رابكلا هلاحرو م دلادلا هخيرات' ىطعاو

 : لاف ٠ لالحالاو هاركألا نم مهفح

 دة



 مالحالا قفش ىلع ىلا روص# 5

 أ

 نوراه هحو اهقتا ىف 2 تةملف

 مئالفعلاب امصخم اريصعو

 ًٌ 2 . م ىس يخحضلا ددؤسأال تا فلا حن

 مصاسصملاو هداسجا ىحو

. 
 مئامكلا ريضن بابشلا يئزا 1

 و ا #

 هنئاج نا فكو « قارعلا يف رعاشلاو بيدالا ةلاح سملني وهو

 اميرغ تومي دقو . عجفت و هريسحو مالاو ءاقش نم ةلسطلسم ىه ©« هئاهنو

 : لاقف < هاد فصوو هاير يذلا ) يمظاكلا ) رعاشلا تام امك اسنان

 يسصضقبا| قارسمعملل لق

 ؟لا قارا - ميت

 هلم سنسؤبأل في
 اهجعباكا موصل ليس يي

 ا مف كحل ىطب دميو

 اياوحج ىلصللا نم

 رض در #

 روعشو « ةبحملا ةرارحو دولا حورب ( هلجد نم ارئاط ) لقتسيو

 طح ىدلا رئاطلا تالدل رولا نا رعاسلا لواحيو .٠ ةوخالاو نانحعأا
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 هعضوو « نانل ةلاح قارعلل هتدوع دنع ركذب نا « اليزن نانبل يف هلاحر

 : لاقف هلظو رمعتسملا تنع نه هطخحبإ ناك امو كادموب, ىسانسلا

 ىو ساكلا أدب

 ىنلغف رعسللا ىقسو

 انح ( نانل ) ىلا دلخلا

 يلاعلا بدالا لوسراي

 تدع ىتم (دادغل) لق

 هوه اا تادل بدعي ىلا

 يذلا ( ريغصلا لطخاالا ) رعاشلا ضور نه تارهزو تاحفن هده

 .٠ ةعئاورو ةتاساب قسرلا رعشلا قاشع برطاو < ىدئاصق 3 لفاحملا ره

 ٠ هرعش قف انوحن هيج فصوو ( هفرب ( 2 انع عقاد 0 لضافالا نيدفارلا

 !! ) هبايشو هاوه ( نم رفزالا بصتنلا ىرخألا هس رعلاداللا حمو

 رسخاوا هل تأنهو ٠ ةتاعاس مأيرا تباطو « ىوهلا كلذ ىلامل تمعن

 !! هنارهز روطع هدوح وب تحافو ,هتاطدلا

 ةرالش لع فرعي نم دحعأ نا لف 3 رصاعملا ينرعلا رعشلا امد نال

 بدالا ملاع انضوعب نا ردانلا نمو « ( ريفغصلا لطخالاك ) اهناحلاو اهماغنا

 » ةوليح مهلم رعاشإ داندقق !ذ؟
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 انربخ بكاومك اسي كبري

 ارطهز لامأآلا مل عرب حبسصبا

 انئيفطاقلا كطغللن ارامعأف

 نيع ( دلغب )ابي نهيفالل ٠٠
 اليج فيكو نحر افبك بقارت

 تاحرف سايلا





 ةعيبطلا هيحلم يدلا تب ني روهسملا ) يلب زا رس : لا رحمملا ) ا 0 نس

 ملو <« تأ اعماحلا لخدب مل رعاش وهف ٠ را عوبللا ضف نم ريثكلا

 فرصتا ٠ حومطلاو هقثلا دازب دوزّتم وهو  رجاه اأ٠9 ماع ف

 ءاهراتوا لع فزعب رعشلا ةراثس ىلا داعو » اهنااربخ نم هلم ملف ةراحتلا ىلا

 براح ب اهنابكو ةببرعلا ةفللا نع نيمفادملا برعلا ءارعشلا نم "دعي
 + ( يورقلا رعاشلا ) ريبكلا رعاشلا هلسزك يسنرفلا رامعتسالا راصنا

 : اهنم ةيرعش تاعومجم ةدع رششن ٠ نانبلب ( امسك رفك ) يف هتدالو

 ٠ تاحرف تاعابر

 * افي رخلا < فصلا « مسرلا

 ٠ درعش ندعناصخ نم هلقفلاا ف ةرارحلاو »َ ريبعتل ا 2 ةطاسلا

 رداصو توريب راد/نانبل ْ تل و ةصقلا عفر عكلاذ 0(

 ٠ اباس ىسيع 5 ةيس
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 ل ا

 قارعلا وحن ةيرجهملاهقطاوعو (تاحرفسايلا) رعاشلا

 ينلا (ةبورعلا) هاجت مهتابجاو نع (ىبونحلا رجسهملا) ءارعش لفاغتي مل

 نيدلا ءالا دحلا (تاحر و بسحب سال 11: ءاهلا رعاشلا ناكو

 رعاشلا) هلسزو وه ٠ اهلج نم انتو هع اولشانو يووم ١! نع اوعفاد

 » ا « اهخيراتب مئرتلاو اهركذ نم مهنيواود لخن مل ٠ (يورقلا

 !! اهتراضحو

 ةيلحالا (اميش رفك) ةيرق نمو نال ءانبا نه (تاحرف ساملا) و

 هربا هدحرجالا ٠١ (نيدلا تس) و (تامب وشلا) ىلا اهتيرط كلصوب : وتلا

 ٠ نيف و رعملا ءارعشلاو ءاملعلا نم ةقبطو (يجزابلا لاآ)

 ٠ ىلوالا ةيملعلا برحلا ةرف يف (يبونجلا رجهملا)ىل ! رعاشلا رجاه
 1 ةاحلا ةفماجو ةّكسردم تناك لب + ةعماج ّق الو دهعم يف ماع َّح

 تاسسردملا لخادإ ملل تنك نثل هوه

 ريكلا اذ_#صه كايت الو ارممغص

 تاهعماجلا ةسمهماج نوكلا اذف

 لرلستملا اهداآاسسلا ريبمسددلا اذو

 وع # #

 هفارطأبو 62 ىبونحللاو ىلامشأا هيك زحل يرجعمملا بدالا 2 ظحالملاو

 2 هس رعلا دالبلا نم ادلب صخس ىتلا تايسانملا دسعتب, ناك ةدعاشملا ةددعتملا

 دذكة 



 9 ةيحبفو ابدا دوحمأ مهفطا وع هؤارعش مظنم

 هادسو < هزفاح ةيساملا تناك دقف مهراعشا يف (قارعلا) ببصن اما

 تاللوطملاو » ىضارملا خيراتلا داجمال ركذو م عم » هتمحلو

 آ ةقلاسلا

 وج #

 نطولا وحن ةليمجلا فطاوعلا نم ايناخ (تاحرف) رعش نكي مل
 « ةدرفلم ةدسعش ةرم ٠٠ هدئاصق ضعب يف هروص ده ذا ٠ (قارعلا)

 ضعب اهيلا هتعد « ةقرفتم عطاقمو تابسانم يف همظن ام نوضغ يف ىرخاو
 ٠ ةعامتجالا عاضوالاو ٠٠ تالاحلا

 بح لوالا كلفلا .٠ نيكلف يف رودن يبونحلا رجهملا ءارعش ةايحو

 ٠ اهخيراتو اهتمش نم صقتني نم لك ةضراعمو اهنع 7 ةبورعاا
 نم برهتلاو ٠ ةقيضلا ةيميلقالا عم « لوالل سكاعملا وه يناثلا كلفلاو

 امثدب ةفالع وا ةلص هل ام لكلو ٠٠ ةعامتجالاو ةنطولاو ةحورلا تالصلا

 ٠ ةبورعلاو برعلا

 داهج نا < رجهملا يف يبرعلا بدالا وخرؤم هركني ال يذلا ءيسلاو

 داحمالا ىلع نيالا نيغابللا دض « ةيسلدنالا ةيصعلا » باحصا ءارعشلا

 يف ةرادصلا لتحي رايكاو « رون نم فرحأب مهأ لجسي رما « ةيبرعلا
 !! داجمالاب رخافتلا

 انرابد ءايِتتيللا سس ناو الا

 ىلع امو هيدفارو ( قارمعلا ) ىوهت

 لامرو ىصح نم ةريزحلا ضرا
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 ابتتخ ةنانكلا انت تركذ اذاو
 لاديهتشما امههلش لئاححهتم ىؤرت |

 دهاجم للك ما ةناكلا نا

 : لاغظضصفم دجال محبوك لنريصجح

 لاماأآلا ةولالطحو ىببالا ره

 ةئمّؤملا بولقلا حرفي ام 2« ةيرعشلا ( تاحرف ) رعاشلا عئاور نمو

 مهناطوا ةيررح نيدشانلا مالحا فصي. لاف ٠ اهتينطوو « اهتبورعو « اهتيئاسناب
 : اهلالقتماو

 اياشي رمح ينكاوسجلا اب كب ى

 | تتش 007 للا

 ارهز لامألا معرب حصبا
 انبي ةفلاقلا ةيسيحل زانت

 نيع ( ددغب )اي نهفضالأ ٠6

 ايي فلو جبر نك تفازتلا
 ت7 غل

 باحصاو « هب رغلا دالبلا نع نييلاصفنالا ةوعدو نانل ةلاح افصاو لاقو.

 1: قنفتاا _ تبرأ"

 نسي ةيورعلا رون نم ناس
 او سسنلف وا :نوواغلا مسسلف

 انلدت حاسصلا ريثاابي يذه

 نشمش» راهن انرسمغي فولس نا

 | كرها



 هنا" ان (:ئرعمكلاا ةدتحجلولا")

 ايمتش انا ليحبلا نونا: قاع

 امك اسك اع

 « سحلا فهرملا رعاشلا اذه هلاق ام عيمج ضارعتسا يف نآلا ال

 نع ةروص يطعن نا تاحفصلا هده ىلع نمدعدول نحو ان ردحب نكو

 ةايحو هتاح فضي لاق دقف + نشبعلا حدكو م ةايحلا ةمهل لسس يف هحافك

 ةداعسلا ءارو يعسلاو « ةايحلا ةراره نم هنوقالب امو ةرحملا رايد يف هناوذخا

 او رعي مل ملاع يفو < لبق نم هوغلأب مل عيلجم يف « اهب نوملحي يتلا
 ٠ هرارنما

 لوصف نيس اسسلا ةاصح باستك

 ةفاستاو ةعمد الا رييمعاامو

 لوضف كنتو يذه نع داز اسمو

 2 هل م هثانبا نم يب رع رعاشو « رحهملا روبط نم درغ رئاط اذه

 رخآ خاب ىقتلن نا وجار ٠ مارتحالاو باجعالا انسوفن يو » ةيجملا ان ولع

 ٠.٠ دبادج زيزع ىبدصو

 5 - ىرجبملاويب رعلا رعشلايفقارعلا
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 ةمع تضافو ادغر تسشنتو

 اداوعغا ترهزاو ( قاسعلا ) ضرا

 هلعال نيدفارلا بصمم افضصو

 ةفااقثتو ةيئدده اوهدفقتو

 ىدارفو ةءاام> نوسشضالنتي

 طالم يلبش

 -هأ





 »2 زرألا رعاش »

0 - 

 م ااحكأ - امله

 فرعي < طاالملاب » بقلملا روصنم ني مكاوي نب يلبش ٠ رعاشلا وه

 «٠ م زرألا رعاش ٠

 ٠ توريب يف ( نطولا ) ةديرج سساو « نانلب ( ادعب ) يف دلو
 ءارعشلا نم وهو (روزألا تنب ةلوخ) هتدصصتك اهب رهتشا دئاصق هل

 ٠ اهنف داجأو ارعش ةبرعلا ةخيراتلا ثادحالا ضعب اوملفلا نذلا

 ٠ بولسالاو ةغللا يف ةناتمو ء رعشلا مظن يف ليوط سفن هل
 ند ةاحوتسم دئاصق مظنو ٠ نيدفارلا عبارم هنرحسو (قارعلا) راز

 ْ +٠ اندالب خيرات

 ج هنافلؤم نه

 هش هك راشسب 9١ه ةنس هلم لوألا ءزحللا ريشت رعش ناويد
 6( 9 ما 2 2 2 2

 موك 1ع ع ةلاسك انخر سع ب نفلؤلا مجمم محار 0
6 



 !! هرعش يف قارعلا داجما فصب «( زرألا ) رعاش

 يف هريلم لثحي امهنم دحاو لك م« رعشلا نايدات, نارعاش نانل يف

 ملت يللا ثادحاللا وعدنا دقو ه ديحيو ودسو قلحيف تايسانملاو فورطلا

 ءاهتصخشل ابدا الثمعو « هدالب نع ائوعمم امهدحا لسربي نا ةبرعلا دالبلاب

 ٠٠ يروخلا هللادنع ةراش (ريغصاا لطخالا) وهف لوالا اما

 ١« الم ىلس (زرالا رعاش) وهف ىتناثلا اماو

 ه٠ هنشن لوطو « هيولسا ةناتمبو « هتغل ةوقب هيحاص نع يناثلا زاتميو

 ةيمالسالا حورلاو ٠ يلهاجلا بدالا نم اناج لثمن ينلا هتاد رفم فالتخاو

 ةناتمو <« اهتقرو ةوادنلا عباط هيلع بلغي ٠ ليمج يلب حصف وهف ٠ ىلوألا

 لاق ىتح ٠ اهرامثو اهريهازا لامجو + اهثاوه بطو « اهتدالصو لامحتلا

 : ةسشن نع

 ةعوطقم هبي رخص ةذلق انا

 ىفاولا مشألا لسصسحتا كلذ نم

 ىفاس دئادللا تولالو ىقفرو

 : هلوقب نالسمرا بيكش (ناسا نأ هرعش فصضصو

 « !! ايرقع ناك ذم رعشلا اذه نا » ه+

 : نارطم ليلخ (نيرطقلا رعاش) هنع لاقو

 اوس ءارعشلا نم اذاذفا اثيدحو اميدق ىحصفلا هن.رعملل نا : +++
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 * : مهدحا تناو ةرثكناب
 ١

 ةعونتم لوقح ىلا هناويد مسقو ةيبرعلا دالبلا نم ريثكلا رعاشلا راز
 ::اطيهتم

 انوا ةشاور لا نانا صعق روتشاو « برعلا دالب ى هتاقفو لقح .

 4 0 نب افي هوه روزالا تنب ةلوخ »و « نينبلا ما »

 اهريغو ٠.٠
 مهناوحاب هبورعلا ءانأ ةقالع ىهف قارعلا 5 ) زرالا رعاش 2 قع امإ

 2» روصنملا ةمطعو » دشرلا داحما مهداما امئاد ىءارتت 7 نيدفارلا ءانا

 ٠ نومأملا ةيرقبعو

 ءم ءايالاو « ةماركلاو تاحضتلاو تالوطللا اندالب ىف نوري
 ةب رعسشلا هعئاور نه ةعئار ىتقلاو ١ قيال ماع 0 لوال ) دادغإ ( 03

 يا يتابع

 اداوعا ترهزاو ) قارعنا ( ضرا

 هلعال نيدفارلا ب دوم الفصو

 اداسللا م هضرا 2 اودصأ ندي

 ادالاسمو 0 0 توطح

 اديشم لوس ءاعدالاو رخافتنا نع ةديعل ةلصا هم رع جافا لهتس» ُ

 مسا 08© لا



 ندي لصأالا برعلا خيراناو اهني اطبارو »َ ةيدمحملا ةناسرلا لصفب

 نطق اها ( نابع )لق ةلةسترلا:الوإ
 نافمواو باسصضصا ةلفه محلا ف

 اهعجاصصه نم شب رف تفاقإ الو

 نايميناو مالسسا رعاسشللا ءلم

 هطي ناك ليل ضاقت الو
 نامهورو ماحعا براعأالا ىنع

 مهي ريحب ارارجممحا واذاكحملا ىللم

 ناسسغ ىرلا دو نم تقنعاو

 هلماشلا مهتدحو مدعو « برعلا فعض بالا نم نا ىرب رعاشناو

 اسلاجممو < دومالل اضبارم اوملع ول مهدالب ناو « مهئارا فالاتخاو <« مهدبانت

 : لوقف لاطبالا

 ١ 1 ء.دملا ق ثا !ل

 رواسل اطضبارمو <« لهعاوعل

 ىلع مهتتالسع مهدلع برعلاو

 رخافلا نقيبدلا نم بحا#« زع

 ملو اودمحتاو م صشرد هل هأو نتا هل

 ربادلت“و دبا ال اولسرتسي

 اوقرفي ملو اوعمبتجا ول مهر

 رس اخ هة فقص اوعاب ال ايار

 و ا # #

 د ةهةيك



 ؛ 8 ١| هذه هللا اح

 : زاسغ) ين احو !! ةيرعلا ةيرعاشلا حورلا هده هللا اب

 لعلا تالئرو
 «مهدافحاو (ناسع) ين ان 3-2

0 

 2 هأإ هلإو

 1 * 2 هى او رعسشلاو م ١

 ا اما وع نم مه مك 1 6 م 00 1 1 : .

 2 عادبالا ةلخيو « ةبارلا عهريو 6 ةمجلا ثعبب نع وعميق ع

 1 1 | 55 و
 8 1 و ٠ دحم سلا

 ءاريخلا ركذيو < لوقلا نسحي

 اسجو « ءانثلا ببط « ميركلا خالاو لحارلا رعاشلا اهب ا أ : ١ام كلو
 الة تقيعو اذ <« غر

 تدضاو( فارع
 دمج او م« ءاسلا بنس

 توعدو 6 2 يص دج 5 ايا دع 0 نع هدب تك 1و و

 57 ان رضاح معاد يف هل 0 ة ةلا

 - هال





 ديضشرلا دانلب ألا 6 دادلشغب «

 هديلتلا دطهجلما ةرااندو

 دوسسلخاا رفت يف ءهةاريقفز

 مابقملا بحلا نطوم اي

 مراجلا يلع

 ب هألا





 2 يع

 هاا خه

 ماكعفك اماما

 تالاجر نمو « ايوغلو ايداو « اتاك ناك ٠ لبشلا ىيداو دالب نم رعاش

 +٠ ميلعتاو ةسارنلا

 بعتتا ٠ (ةرتلكتا) و (ةرهاقلاب) ملعتو + رصمب (ديشر) يف دلو
 ٠ قشمدب يبرعلا يململا عمجللاو ٠ ةرهاقلاب ىملعلا ممجملا يف اوضع

 1 هةجابيدلا نسوب زادمب هارعش و ٠ ءازحا هياالايا 2 رعش ناويد هلا

١ 
 ء ةغللا ةمالسو ىناعملا ةفر

 ٠ (لوي نيل) بناكلل (اينامسا يف برعلا) باتك مجرت
 دادغ» يسعلا رمتؤلا يف اهاقلاو ةديصق مظظنو ٠ قارعلا نطولا راز

 : اهعلطمو ٠+ هافشلا اهنددرو ةرهش تدخحا

 ديت رلادلب اأذيب داب. لف م

 ٠ « دلتا دمحلا هر
 -_و9

 ١١ 8ص /ا/ج ةلاحك اضر ريع نيفلؤلا محتع) محار 0(

 كو



 ت7 تك

 ِ نيدقارلا لال هن رحس ةنانئكلا نم مراجلا يلع

 ءاضتقنا دعب ٠ هتالص تدادزاو ٠٠ قارعلا قافإ تعسوبت نا ذنم

 «ءءايدالاو ءارعشلاو باتكلاو نيفقثملا نم هؤانبا ذخا ٠ ىلوالا ةنوكلا برحلا

 « رصم » فحص اهلواو يبرعلا ملاعلا فحص ىلا يبدالا مهجائتب نوثعبب

 ٠6 ةعرسو روطتو « راشتلاو « عسون نم اهيف 1

 اهلصي امب قارعلا دفرت كاذموي ةيرصملا ةبدالا فحصلا تناكو

 «ةفاقشلا ود تب ةلاسرنا ا ىرت تنكف 33 برعلا ْنِب رجاهماو نيمسقملا ر 1 نم

 تارمث نم ريثكلا اهيف  يتلجم و «روصعلا» 0600 ةسام اسسلاو

 ٠ 2 ثيدحلا اهنهو ةئيدحلا ةعابطلا دوجو نا امك ه ةفا وغلا مالقالا

 ندلا دولي يف مهتاطوطخمو مهبنك اورشني نا يف و قارعلا ءانبا يرغب. دخا

 نم < نيدهطضم نيتجال ءارعش نم ةنانكلا ضرا راز نمب كبعان

 *يسسشلاو يواه زلاو يمظاكناك 0 مهل هعانا تاقياضمو « رامعتسالا فسعت

 قارملا اًؤواج ٠ نييرصملا ةذئاسالل فراعملاو ةفاقثلا باوبا١ تحتفنا الو

 ةيدنا ث تاناج رهملا مهل تمظنو تاللافتحالا مهل تمسقاف ٠ اراوزو ةذئاسا

 0 ةرصبلاو لصولملاو ءالبركو فحيلاو دادغ

 لاشما ٠ بتكلا فلاو « بطخلا ىقلاو « دئاصقلا مظن نم مهنمو

 ةيرقبع»و - ٍقارعلا يف ةضيرملا ىللل  بحاص كرايم ىكز رودكدلا موحرملا

 يودي روتكدلاو ٠ ةمالس مهاربا دولا موحر ل «يضرلا فنب رنلا

 هلءامشو ىقارعلا دجملا اوروصو « قش 0 اومظن نيدلا نمو ٠ ةنايط

 رعاش ولا د حو | يلع موحرلا ر عاشأا همعبراناو
_ 

 - أبا



 - مادنالا موضع كلذ

 ايه و. نتعئار نيندصف ملظنو نائتيسانم مراحلا يلع رعاشلا تاره

 امهيف دحتو +٠ 19مو 195/ يماع يف ++ « دادغب » و ه يونهزلا ءاثرد
 هتوادب تامسو هكبس ةوقو « هلففل ةموعتب كيوهتس يذلا مراجلا بولسا

 3 ةيناعم راكتباو

 ةغمللا ءاهقف نم رابكلا تحج رخا ىتلا ِ هولعلا راد نم وهن ورغ الو

 8 ةيماسنا يناعملا ُُق ةشكرزملا تاملكلا ريخت ناك < رصف قى ةسرعلا لاح رو

 اعدبم ارعاشو اناكو افلؤمو < اهل امتفمو « اذاتسا ةبرعلا هتفرع

 ٠ اهلقح يف

 وهو تام « هظافإا مغنو « هداشنا نسحب نيعماسلا زه ربانما ىلتع اذا

 نطولا هاعد ٠ « ربانلا ديهش » هيمست نا انب ردجاف ء دئاصن ضعب يقلب

 ىقلاو يواهزلا رعاشلا نيبات ينو « يبرعلا يبطلا رمتؤملا حانتفا يف قارعأا

 نيحملا ةدئفا اهئامجل تبرطو نيعماسلا بولق اهل تزتها +*٠ ةرهاز اراعشا

 ٠ نييدعملاو نيقشاعلاو

 رون نمو « ةيرقبعلا عامش نم دادغبل ام  دادغب  ةديصق يف روص
 ىؤرو مالحالا امتدو < تايرقبعلا دلب اهروص + تبصلا ةرانم نمو « ملعلا
 ىقيسوملا نحلو »2 ىوهلا ىقعو ةبحملا ملاعو » ناسحلا رطعو رطاوخلا

 : : : لاقت

 دينشرلا ددلب أي « دادغب »

 دللا دطمحلملا ةريانغعديو

 لود :أذل ةمسساي

 دولا رس يف ءارهز

 ا



 مالا بح نلطوهأ اب

 2 :ييحيجتتلا لنسجتمجتتتلا برس عهمو

 لبورعلل دسسشدسعححم رطسس اي

 دوجرولا حول ا طخ ةهطقم

 و« # *

 دولا اق فخ مالسسالاو

 ديد مسجلا لسمالا قلتمو

 ةورتسلا كم'سشسم نفح شرا

 # © +خ

 ىلهللا راد اي «دالدذل لشس م

 اهيهحمهس ىكىنع ضيرسلقلا تسمن

 دورولا نالها نايإبب تكف

 0 نبيا 6«: دال د

 لل 6
 ديلثرلاو ىيحي نسبا تسب يف

 مد مق

 اديردآألا نطو اي هدالغ ه»

 ديرسشتفلا رعشسلا ةكباو « سل

 م4



 ىلا نلاسنماف ودوم حج ك١ لا ماد

 يدوس نأ ع هةلنتشت د رةسعلاو

 رسم دقو هانا« داعب »

 يمص نريد سعف
 نهرا م ناد حممتفارلا

 انما نيا بسلا[ ننف

 نالسلللتالا قنا سلمتو

 ديما مرمهلاو قاسلطلا للظخ

 وج #خ #

 ةوخألا تالص ىلع جارع هوه 6 يواهزلا « 2 هتدصنت نمو

 رعاشلا ةلزنم نع ملكتو ء رصمو قارعلا نيب يوخالاو يحورلا براقتااو
 : لاقف .٠ ةقاقثلاو »2 بدالا ماع ف هماقمو

 اهوحن قوشأاو ه دادغب » ىلا تومس

 هرواسا اتنئحو انح ينرواشس

 دهريشعو هلمها نع هامات انالك

 ناعما هنحفتا ةيحوف .ةايحتإلا

 هلصهاو « قارسعلا » ىى بقل ىبلأ بيبح

 هريغاسخوو داييحملا يهازأا هكاسو

 هَ لاشسرا ماللسألا انتو قناتي

 درئابس قهالا ف سمسا راسم راف

 8: ىرجمأ او يب رعلا رعسشلايفقارعلا

 دب 16



 ىدردولا ىلع الئظ بادآلا اهب تدمو

 هرجاوهو ةلايصضا هب توام

 هك ا طم

 < ةقشاعلا ةدفالل حار هلاكف هوم هثيدح رادو الا لفح دقعب مأو «< .دئاصق

 ٠ هقباعلا ةقرتملا نادرالل حورو

 م و سس سس

 -اآلكد



 امركلاو دجملا يحو (قارعلا) يح
 اممهلاو حاسضضولا فرشلاو زعلاو

 رضم وا ناطحق نم سواشالا يح

 اممشلاو مزعلا يحو « نيرعلا يمحت

 ادبا العلا كلايح (نوراع) راد اب
 اسميد هبوؤش نم دحملا كداجو

 امرتحم مزحلاب هضوح نع دودي

 ينيالقلا ىفطصم خيشلا

 باالا#ل





 هالالسوو د ميل

 ماو146 - اؤهك

 يوغل © رعاش « بيدا ٠ ينيالغأا مللس دمح٠ ىفطصم خيشلا
 ىفاحص ٠

 هخب دي ىلع همولع ىقلتو ٠ راجنلا ةبرع ةرسا نم توريس دلو
 حلاصو <« يروخافلا طسابلادبعو طابخلا نيردلا يحم خيسشلاك هدلب لضافا نم
 + ىعفارلا

 دمحم ) خيشلل ذملتو ٠ رهزالا عماجلا يف ملعتو رصم ىلا حرو

 ةيلكلاو « ريكلا يرمعلا عماجلاب ساردو ٠ توريب هدلب ىلا داعو( هدبع

 هترراد ٠ اهتغلو ةبورعلا نع اعامد «(سارسنلا) هلجم ردصا + ةمعرشلا

 ٠ (ندرالا يفرش) ىلا ىفن من (داورا) ةريزجب هتنحسو ةيسنرفلا تانععلسا

 عمجمملا يف اوضع بختاو ٠ ايعرش ايضاقو « يمالسالا سلجملل اسيئر بص
 - اذه د



 * ةيرعلاسوردلا عماج ٠ ةيئدملا حور مالسالا  ةددعتملا هتافلؤم نم

 *ء نيطسلفب هعبط رعش ناويدو بدالاو ةغللا يف تارظن

 ناميالاو « ةوقلاو ةمامحلا حور اهيلع بلغي ٠ ةغللا ةنشم هتيرعاشو

 ٠ ؟"'ةيرعلا ةدحولا ىلا ةوعدناو ةيماسلا ةيمالسالا ةدقملاب

 مالعالاو ؟071/صر//١؟ج ةلاحك اضر رمع  نيفلؤملا مجعم / عجإر 00(

 5١ص /4ج يلك رزلل

 قارعلا يف هنع هتبنا نما لوأ نحن - عضاوت لكب  لوقنو. ()
 5؟ يف ؟ة/ددعلا  هىش لك عجار ٠ مرصنملا ماعلا لالخ

 0١935 «٠ /يناثلا نيرشت

 سال«
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 !! هداحماب داشأو قارعلا بحا يذلا رعاشلا ملاعلا

 ريشا اذاو < ةباطخلاو ناسلاو ةغالبلاو لضفلاو ملعلا لاجر دع اذا
 حور قلخو م« اهسيدقو ( ةبرعلا ةغللا ) ىلع ظافحلاو ةريفلا باحصا ىلا

 قارعلا اوحا نيدلا ءارعشلل تاحفص تلحس اذاو ٠+ اهف ةروطتملا ةايحنا

 0 ينسب. الغلا ىفطصم خيشلا ( موحرملا ةقالعلا ىلا راشب امناق .٠ هءانأ اوردقو

 2 3 ماقملا ةقاو رعم 6 بسننلا ةلصا 3 ةبرع ةرسا نم هتمورا تءاح يذلا

 ةلسق ) ىلا اهلوصاو اهروذج عجرت ٠٠ ةبقعلاو ةريزجلاو زاجحلا فارطا
 ٠ ( تاطيوحلا

 حلاص خيشلاو < يروخافلا طسالادبع خيشلا ةذمال“ نم ناك

 مامالا حبلا ىلع دملتتو + توري « توحلا نمحرلادبع خبشلاو « يعفارلا
 ٠ رصم يف يفص رم لا ديسلاو « رهزألا عماجلاب هدنع دمحم

 ثيح ٠ مهضغب ىلعو « نيرمعتسملا ةحفاكم ىلع ةيبرعلا هحور تحتفت

 مهجارخا 2 مهضهتساو « هتمومع ءانباو « هناوخا ممه كرحو <« مهدض راث

 نم ةخن عم اوبال ماع (داورا) ةريزح ف لقتعا دقو ٠ برعلا رايد نم

 ٠ (ةبيرعلا افيح) ةنيدمب لحو (نيطسلف) ىلا يفنو رارحالا برعلا لاجر

 ذاعناو « برعلا بح وحنا عافدناو * ةيشطوو « سامح هلك هرعش

 ّ لئاقلا رهو « لمعلاو ملعلل مهعفدو 3 مهراكفا ررحتو « مهدالب

 -الأآاد



 باسمها ءلم دمحلاو هل رصصا

 :ةارسفلا زك ىدروحم لكم

 الوالا روصتلا ادنحتع اولئاسس

 بتكلا نولطب اع اولئاسسب

 وع © +

 ( قارعلا ) و رصمو ماسنلا اولئاس
 قاسضلا عيسلا اولشاس 6 اهاوسو

 ناحل نسناوب دعنا اور اجبم
 بفهتقلاو انقلاب انئططخ كف

 وع # #

 ملاعلا

 ايس ركاذت .٠ ش يناطوا - يدالب ( اهامسا مالا اهلك ةدلصق نم لاوو

 : لاقف برغملاو سندنالاو قرمثملا رايد يف مهيلع رم ام لك

 افلح اريصمو ( دادغب ( تركذت 0

 ناشلاو رعلا رسباغ ف « اسلدنلا » و

7 



 الع نم ناك امو زع نم ناك امو

 نلارمعو لبا دحم نم نك امو

 ىسسعم ذ رداوب تنللعا ملق تركذ

 يناجسن ا جعل ناسمتك عطتسا ماو

 + *« 

 ( ناكرزبلا لآ ) ةرسا نم قارعلا لاجر دح.ا راز 1981 ماع يفو

 اهامنا ءارغ ةديصقب ( ينيالغلا ) موحرملا رعشلا هب بحرف ب نامع
 : اه لاق ( ماشنا ىلا اوه )

 !ودم تت نم ميضلا ةانا (قارعا) لها

 نادم لك ق'اولتتتساو.*“ تزوملل

 مدق نم دجملا ةامح ظافحلا لها

 نالطحف دهع نم العلا نيثراولا

 ىثمف ىمحلا اومحي نا دجمملا ممهاعد

 ناسح فنالا مشا لك برحلا

 اعردم عقنلا تحنا مدلا صخرتسي

 ( نادغي ) دحم يبحي < ربصا ةمالب

 رض # *خ

 هباحعاو هناتلئحو ةح اه نكن ىنلا ةريكلا هدئاسصق درغ نهو

 اهنم لاق + ( قارعلا ةيحتا ) هتديصق ++ هدحمو قارعلاب

 . امركلاو دجللا يحو ( قارعلا ) ”يح
 اهيمهلاو حاسضولا فرسشلاو زمعلاو

 بالا



 ريضم قا ناطحف ند سواشألا ىح

 ادبا العلا كاسح ( نوراه ) راد 8

 امبد هيوؤش نم دحملا كداجو

 فاقع لاعأب ( قاومتلا )نه
 امرتحم مزحلاب هضوح نع دودي

 و د

 هآرقن يذلا ( ينيالغلا خستلا ) ملاعلا نع ةماعلا طوطخلا ضعب هذه

 ةيرعلا لودلا بجاو ناو ٠ ( ةمرعلا انسورد ) و ( انغل ) يف موي لك
 دسيشتو ©“ هاركذ ىبحت نا « اهف بادآلاو ةفاقثلا باحصاو اهتاموكحو

 نه كب ماب دمار خم وا متهتو < هتك رشتتاو < هلضفب

 ٠ هسورد نم امسو « هرعشل ةصح ةعاذالااو ةيبدالا اهحمارب

 هقحتسيام ( ينييالغلا ىفطصم خيشلا ) موحرملا ةمالعلل يطعنسو اذه
 داع 0 القا ميركتاو ةيانع نم « هنع ةلبقملا ةعس وملاتسارد يف

 "/ج( نافرعلا ) يف همشن امب ( ينييالغلا ) ركذ ءايحا يف

 .ةتافتلالاهذهىلع هل اركشف ٠ 1976 /بآ ١؟1//صه؟ /دلجملا

- #72 



 هب « تارفلا » و « رسجلا : اذبح اب
 هلوادج انلوح نم باسنت

 اهم عيطق هرادهت قاش مك
 «هلنتاق ريحجحولاو همأف

 ارعذننم » تارفلا , بايع ضاخ

 هلغاسلنم هب تضافف انم

 يناموحلا يلع دمحم

- 7” 





 هنيدا

0 

 5 لي 5

 م ل954١ - زمكح

 ةرسأ نم ناك ٠ كانه لمحلا فيرلا نباو « ةمانمللا ةيرقلا نبا

 2 لماع ا ا هر م سرد ٠ ةرعاش «

 3 مه رصع ءاملع . نم ةمدقملا ( يف اوناك ةدئاسا ىلع + ) يب ونجا نانا 0 رد

 ٠ ايدآو « الضفو « املع

 لمحي

 نانا )

 « هدالب ىلا داع منا ( فرشالا فحنلا ) يف سردو ( قارعلا ) دصعو

 ٠ هنكاسو هلهاو ن دفا رأأ بح (

 ٠ بولسالا ةوقو < ىناعلا نسحو « ةوقلاو « ةلاصالاب هرعش زاتمب

 : اهم قارع رعأأ نع بنك ةهدع رشن

 ٠ اهرغو ءازجا ةدع يف ٠ نيرهنأا نيو < نيدئار 1 يحو

 هدلب دصفو هناح رخاوأ يف ( رصم ) ةنانكلا ضرا نطوتساو
 تافلٌؤمو « اريثك ارعشو « امج ايدا افلخم هيف تامو ارئاز (
 ع(

 .٠ ةنمهشق

 (يناموحلا ناويد) لوألا هناويد هتساردو ل هتدالو نع /عجار 0١

 * 5١؟190/1

 « ١9358 ةنسلا دلجم (نافرعلا ةلحم) يف هنع هانيتكام /معجار (؟)

 ل إل أ



 سب ا

 هحادص انع باغ يذلا رازهلا يناموحلا

 !! قارعلا مسا هينفش ىلعو تام

 هيداون هتجرخا ام سرديو رصامملا ىقارعلا بدالا خرؤي امدنع

 يتلا « ةفارعلا ندملا رئاسو فجنلاو دادغب يف ةماقثلا هلاجمو ةبدالا

 رعاشلا موحرملا مسا نوكيسف ٠٠٠ قارعلا يف ةملعلا ةكرحلا لعشم تلمح

 ٠٠ بدالا اذه نادم يف ةحض اوراثا نم ةمدقم يف يناموحلا يلعدمحم

 هده رارسا يناعم لكب ارعاش هللا همحر ناك دقف ٠٠ لفاحملا كلو

 « ةظفللا سدنهم ٠ ةتكنلا عيرس <« ثيدحلا بط « ةيشاحلا قفر ٠ ةملكلا

 !' هراعشاب بلقلا برطيو ٠٠ هراخأب عماسلا رحس ه ريوصتلا عيدب

 فيص يف - نافرعلا  اهتريشت يتلا انتسارد نم هقح هانطعا دقلو

 ٠. ةيدالا هتصخش نع هانلف ام ةداعال ةجاحب نآلا انسأو ٠٠ ماعلا اذه

 مقالع هل ام دنع فقن نآلا انلكأو ٠ رخآ نادم هل اهنع ثيدحلا لاجمف

 : هتافلؤم ضعب رعاشلا هنع بتك يذلاو قارعلاب

 ١ نيدفارلا ىحو ٠

 * نيررهنلا ناب سس ٠

 ه« مسالا ل

 * عمسما نمت ح6

 مهنم ءافصالا سننلا بولق ىلا اهف لخدو < لاجو اهيف لاص يتلاو

 .٠ مهيف فعصلاو ةوقثأ بناوج نَء تقلا 6 2(. طلخا كثسمح © ءابدألاو

 ةفيبطو اعسرو 6 اندمو اضراو ةبارث 6 قارعلل احم ىنامودحلا ناك

 ايانح ف لخد ىوه تابرك ذل ةيحملا حورلاو < ةقداصلا ةقطاعلا هب داحس

 ب الم



 ن+ ملعلا ملعتيو فرشالا فحنلاإ سرادم يف سردب ناك نا موي « هناذ

 ضب لماع لج د هموق ءانا نمو ه+ نيشارع هديتنا

 ةسدالاو ةينيدلا ةساردلا تامدقم لمحي اعجار ق'رعلا كرن اهدنعو

 لهجي ملو « ةببرعلا ةفاقثلا نم اهتلاكم لفغي ماو نيدفارلا قوقح سني مل
 ه٠ يب رعلا ملاعنا نم اهنلزنمو اهتيسدف

 ٠ مهرايدو < مهدالب ىلا نوءج رب امهدنع معروزيو « افيص نائبا  نودرب

 رخفلا هش طصحيو زازتعالا هيدرب ألمي رهام رعاك يناموحلا ناكو

 نطاوملا ةرون' روثي هارث هعمس ىلا « قارعلا لهاو قارعلا ركذ دري امدنعو

 ءافصاو ءامساو ةوخا هيدل هناكس نال « هدادجاو هئابا هبرتل صلخملا

 يف احادص هتحهب ملاعم رسشني ام ناعرس حارفالا مهتلمش اذا ٠ ةمحاو

 ص ةيورعلا تك هتلجم فو 2 تالحملاو فحص: ا

 هيشن قامعا نم عومدلا عز باصملا مهباصأو )ع ىسالا مهلمش اذاو

 5 ةعولو »0 اناسو ارعش

 هل « نيصلخسم ءافدصالا . وأ نوكيإ امدنع « هئافدصال يو وهو

 !! ءافقوا

 « هنوفاحتي وام هنوسي امدنع ههه ةملكلا داح. ةوذدحلا ديدث وهو

 ه* مدعبو ةيبرشو 2 ةهصفيو هيج ق هضسو ال

 اقفلحم دولختا ىلا ءاميسلا ىوطو

 ابا ٠ ةديصق نم نيدااىحم قازرلادبع روتكدلا ذاتسالا ابطاخعم لاق
. 
 «26 « رم رز

 القا



 اهب ليقتسا ةديصو ٠٠ هدئاصق ليمج نمو ٠+ هرعش نم عئاورب مهعدوبو

 هعرع رد 3 دهع كنمو سس *« د

 « قش مل نفلا دولخ ريب رهد

 ىلا جولونا يغب نم ناودع نودو »
 « ىلغلا مكحم باب < تكللقو :ىبلق

 اهل تلكو يردص نم كحور تسدا »

 « قنر يناو : تلاق « بلقلا كتبلو

# + + 

 ٠٠«نييلماعلا» هتاوذا نم ء« فرشالا حلا نم نيمداقلا سقتسي ناك

١ 

 ىب لماع لح د هنطو ىلا داع نا مود قداح ىقت دمحيم خيشلا ةمالاعلا دةدامسأ
 ا (”م- يس .

 : لاف 14847 ةئس

  انسومت زهي اه كدلعا ثدح

 4« لباب د نئانج نع ةنحيرالاب

 ه زن حسا ةهدر صقشت لازت القا

 لداحمو سفاسنم تحب ملعلاب

 هلهاو « ىرغلا م0 حارب أمأ ثدح

 * لمألا بلق ”س « ةلجد » فافضو

 ىرا الأ « مالنا يداو » اب هاولا

 0 يلمان١ ءلم كاصش تاممللا لف

 رسستع بيطأ وهو «< كبرت ماو

 لئاسس قدعا وهو كءام قوذاو

 يرظ هح كابمح فرو فزاو ار

 لجازلا ماسحتلا مهب ولو اموي

 -- مه ل



 اهعاط ءافولا ليج ةبصع يف ٠+

 لئامش بطو قارعإ بط نم

 اهئاضحا ىلا ىركذلاب دونا

 ؟ لكاشلا مورلا ىلا لصفلا دوع

 و # *

 ا ناوسب ىهو فخحتنلا 2 هناوخال اهف قوش ةسصإلا نم هلو

 : اهف لاق « قارعلا ىركذ

 هد “» تارفلا ما مث 0 رسحلا 2 اذمح 5

 هلوادح انلود نم باستا

 ايهم عبط هرالمهت قاس م 5 نان تاهت دك

 هللناف ريسبحيلاو هم اخف

 ارعذنم « تارفلا » بابع ضاخ

 هلهنم هب تضاففان

 تعب ف لسبب ا ,نىح 3 2 ةيحجملاف“ ل بسلالا نع ونت

 هلا تح ةبارتسسلا كنت تست

 رع #7 اخ

 اهرك شا ميلا يدايا ي'

 يسفح ممسن اي تكيدايا ففطل

 ه«همظاك ١» تايركذ نسل مع

 24 فحيتلا ٍ 2 مالسلا يداو ركذو

 يلا #خ #

 0 ىرجهملاو يب رعلا رعسشلايفقارعلا

50 



 : <« رعاش قالخا هد ةديصق نم هلو

 « امآشلا » ىوهاو « قارعلا » تيوه

 ىمارخلا ميسسسستأ ميسلا ىومهاو

 مضي احاشو قوفخلا ىوهاو

 اماهتسم هم اداؤف وااهح

 رو # *

 حتيشلا موحرملا  رجاهملا يقارعلا رعاشلا مرك يناموحلا نا امك

 : اه لاق « ةمالا رعاش » اهف هاعد ةسفن ةديصقب  ىمظاكلا نسحملادبع

 امنادسم هوفزف ربشللا حفط

 ىمازخلاو انلع درولا اورشاو

 00 الطلا "نيا انهلا ناحلا نيا

 ىهادنلا نيااهب مهلا لعقن

 هب تصخ دف < نامع » لفحم

 « امآشلا» و ارورسس « دادهب هزه

 اهحلصم « اهنيحم هاياتنا ٠٠
 اماحف اماج اهوفص طاغمو

 اهتنجو نم كاسفك تنجح مك

 اماشللا اهاحم نع تطاماو

 »و #* *

 « نوتفلاو رحسلا ملاع نمو < تايركذلاو ىوهنا اند نع رعاش كلذ
 ٠ نيدفارلا لامجو قارعلا بحا

 ءاضرلا تاماسقرا دانخبم .قعو اع .باعو © خواص رازع وهو تام
 ٠» ءانهلا فايطا ةسع يفو ٠ ءافونا ةحفم هشش لع

 هج ارقي جن



 ٍ يدقرم رصم يفف يذع اولأس ناف

 يئاوها حرمت دادفب ىرث قوفو قا

 0 سئاوؤا حالم ديغ ينركذتس

 يئاقشاو مارغلا يف يئالب نلطا 1

 هفرصو يرصهد مول وكشا هللا ىلا

 ينتابوح عدوا ربلا هلالا دلخو 1

 كرابم يكز روتكدلا

 دم





 2 هلل 3-1 ك_. 27د 000

 +٠ جنوتخا ] 1
2 5 / 

 00 / 01١

 02 1 1 3 ١ م 3 2ك 0
 قلك

 ىالطإلا ب1

 مالوم امك

 رابك نم يبرع بيدأ ٠ كرابم نب مالسلادبع نب يكز روتكدلا

 * هب ةصاخ ةببدا ةقيرطب هبولسا زاتما + نيرصاعملا باتكلا

 ةعماجلا لخدو ( رهزالا ) يف ملعتو رصمب ( سيرتنم ) ةبرق يف دلو

 نس٠ تاداهشلا ىلعا لانو ٠ ( بادآلا 2 روتكد ) بقل زرحاو + ةيرصملا

 باحصا هل ناك ةيلاعلا نيملسملا رادب اذاتسا قارعلا يف لمعلل بدنتا

 ٠ نوسحمر ةدمالناو

 تاسارد ةدع بتكو م ل ةبدالا هتاموصخحو « هدفت فرع

 - ؟/ط ١8/ص ؟ج يلكرزلل  مالعالا/عجار )١(

 هم م6



 ٠ قارعلاب قلعت ام اهئم ء :ةددعتم تافلؤمو

 ءازجا ةئالم“ يف ٠ قارعلا يف ةضيرملا ىللك '

 وسلا تونا تف

 نراك م قم ايوا ةيرعش ثاناغتلاو < ةفيطل ةيرعاش هلو

 ٠ ةفطاعو < نوتفو < لامجو

 ٠+ ا١ةهولال/ ةئس رش ( دولخلا ناحلا ) ناويد هرعش نم

 تكو هنع هفثثأ ام ىوس ةلصفم تاساردب فصني م نآلا ىتح وهو

 ؛روهمجحلا نم يدنحلا روناو ٠ تيوكلا نه فلخ لضافو : ةذياسالا

 ٠ قارعنا نم ىنالهلا قازرئادعو .٠ ةنبرعلا

 * (كرابم يكز ةميرك) ةرعاشلا تخألا اهنم ةفقثم ةرئسا كرت

 - مك -



 د دع

 كرابم يكز روتكدلا
 !! قارعلا يف ةضيرملا (ليل) هتنتف يذلا

 ةنال < هريخإ روم رطسيوو <« ةئامدي 7-2 يذلا بتاكلا وه نيكسم

 !! هرمع ةرهزو « هبابش مايا نم رساخللا نوكسس

 نينمؤلا سامحت 6 ةموق ءانإ لظفوي نا ديرب يذلا .رعاشلا وه نانو

 !! هثامد ةرارح نمو « هباصعا ةوق نم ريثكلا دقفي هنا « نيذقنملا حوربو

 ٠٠ دولخلا ناحلا » بحاص « كرابم ىكز روتكدلا » رعاشلا موحرملاو

 فطاوعلا ديدرنا نع هسفن لكن مل يذلا  ينادجولا بدالا  ءارعش نم

 ( قارعلل ) بحم وهف ١.. صلخبو بحير ناك امدنع « ةقداصلا ةسلقلا

 ىلختي وا ةأسنبإ نا ديرب ال م« هعم ةوخالا طباورل ةعاد 3 هلامحبإ اشتم

 ةرعاش « هبدال ةردقم « هل ةيحم ابولق هءارو فلخو « قارعلا كرت ٠ هلع

 ؟!! هدعبو هدقفل عارفلاب

 ءاقدصا + 1358/ ماع قارعلا راز امدنع كرام ىكز روتكدمللا ناك
 دمحم خيشلا ةمالعلا مهلم + ةنولساريو مهلساربإو « هنودويوو مهدوي نوبحم

 رعاشلا ذاتسالاو ٠ ) يوارلا ةهط ( ذاتسالا ملاعلا موحرملاو ىسشلا اضر

 ٠ مهريغو * يببسشلا رفاب خبشلا

 » بدأو « طاشنو <« ةكرح اهلك قارعلا ف ةيبدالا ةنسلاجم تناكو

 اطاشنو « ةرمتسم ةكرح هتلعجو سلاحملا كل هق ترا ٠ مو < دعو

 ٠ ادقوتم

 ! قارعلا يف الا ةايحلا معط تقذ اهد

 - مخلد



 ه٠ قارعلا يف الا بولقلا قدص تيأرالو

 ل و ا اد

 يف ةياغلا مه ءافدصأ مهف يلف < ين 'وجحاو ساننا كلوا تسحا دقل د

5 
 ١ قاتشم ٠ فاتشم مهلا انأو <« ينايح نم ا

 اهاوذ ايدأ ناكو ةمظنم ريغ اهنا الا « ةبدآ ة هعوسوم كرام يكاز ن

 « ددعلا ةريثك هتافلؤمو هتاباتك ه٠ قبمعلا ركفملاب نكي مل هنا الا « 0

 مهردو « بشخ نم راطنف » : لثملا لوقي امب هبشا ء ةعونلا ةللق اهتكلو

 !! « لسع نم

 يف ارعاشو » ىمالسالا فوصتلا » و « ىنفلا رثنلا » يف اثحاب هدحمت

 لين » يف اهحصو ٠ ( قاشعلا عمادم ) يف اقشاعو « يضرلا فيرشلا »

 اهدحن نا لف تانافتلا هل ٠ « دادغب يحو » يف امدحمو « قارعلا يف ةضي رملا

 دوجو » ةركف ىلا هم' نم لوأ وهف * هلثم اورهتشاو « هورصاع نم مالقا يف

 ةيوخالا طباورلاو ( ةبورعلل ) اعد نم لوأ نم وهو ٠٠ قارعلا يف  ةعماج
 < ةسرعلا ةدحولل هنعادلا راكفالا هش تناك نمز ُُق < قارعلاو ريصم نيب

 ءادنمعلاو +٠ ةهشهدلاو بارغتسالا وعدن !روما ٠« يب رعلا 0

 لمعجيي اه « كادموي رصم ءايدأ نم - اكلات صعب مالقأ فو

 ٠ ةيملقلا مهراثاو « مهبادا ريدقت يفو <« مهاياون هقيقح يف ارئاح ناسالا

 ىدل ةلوهجم تناك ينلا « قارعلا روص نع « كرام يكز » فشك

 « لزهو دج نم دادغب هيلع يوصنت ام نيبو ٠ هنمز يف برعلا ناوخالا رثكا

 مهحاورا نمو « نيكارعلا بدأ نم هب عفتن ا امب فرتعاو < لمعو طاشو

 : لاقف ٠ ةببطلا ةحمسلا

 تعفتنا الا دادغب يف نيركفملا نم الجر تفداص ام ىنا افداص دهشا »

 - خيه -



 نباو لظحااجلا ترك ذت الا الع الو انتاك تيار الو ع عافتنألا لزجا هلم

 «؟ر- دسعلا

 ( ةلجد ) فافض دنع نكسيو « دلبلا اده نطوتس نا بحا هنا ىتح

 « +٠ ةلجد :ىطاع ىلع تسب ءانب يف يف ريكفتلا ىلع ايادلا بح ينلمح »

 تنلشو « ميدقلا تايسلا رانا هةشع نع ضقنب قارعلا ناد : لافو

 ٠+٠ «٠ هنانثا تعاج ثللا تغلت لقتسما ىلا

 و نوفصتنما هاسمي نأ نيا اج كرام نك 3 ةرئاك دلل م نا

 ةمظع ىلا اتنتلم انم دحا ن < ل يشب فرشا نئازقلا عقلا فا

 هقرظب انل اهالج نا الول + هماقم ةسسدقو ٠ هرعش لامجو « هتيرعاش

 !! كراس ىكز موح رملا هتاياتكو هلتسامح و

 ةديف هلث ٠ ةقاقثلا ةيدناو < ةلجد ىلابلو « قارعلا نع هرعش اما

 نم « تانادجو » اهلكو ٠ ةيمتسرلاب © يفارعلا ملقلا يدان يف اهاقلا

 : اهف هلاق ايمو ٠ باتعلاو 6» ىوكشلاو تايإ ركذدلاو « قارفلاو « ةعوللا

 ا ةلجدا د

 « ءابهصو بح و دار نه تنل ك اذا

 ىنعول جاتهأف باخصلا كجوم ىغط

 يئاوها لتيابو يناحشا كفقياو 1

 كراس 0 سس موق لاسم

 ءامص ءاردصإ نوفدم ىمسج و

 يي 0م ريس يفق يع و. لاق دق ةذ ىلع اولأس ناف

 يئاوها حرمت دادغب ىرث قوفو

 -ىلخخد



 : ةفلاسلا هتدصقل اريشم دادشب نم ةيوزلا يف ملقلا يد: عامتجاب

 رعاش 0 ةيمتسرلا ا ف ينحبه و

 دهس نمو نينا نم يبام لثم هب

 ىوهلا نم سيسر « ىلا » ىوه نم هب

 دنه ىوه نم يفطنب ال بهل يبو

 ينناف ينملت ال « يناوغلا عيرص »

 اهنا ديرغالا كلت ىنع مالس

 دجولاو ةهبابصلا يحو نم ديراغا

 و ا # 1#

 فلخ لضافو رصم 2 يدنحلا رونأ نيلضافلا نيذاتسالا ركشنل اناو

 كلن ٠ رعاشلا يبرعلا انييدا نع ارسشو « اتكو اهرع ذا ٠ تبوكلا يف

 ساتلو# يبرعلا قرشلا يف اندنع اهلاح هذهو « هيبدالا ةاحلا هنس يه

 ضعب الا ةايحنا هذه نم نوكلمي ال مهنا ذا ٠ ءارعشلاو باتكلاو ءايدالا

 يضل ا ىلع مهعجشتو ٠ طاشنل مهلحتو ©« لمعلل مهعق دن ينلا تايونعملا

 ةعبطلا اهايا مهتحنمو « مهفنال اهودارآ يتلا ةبدالا ةلاسرلا قيرطب
 ش ٠ ةلماعلا ةكرحملا

 هةعاا



 هناولا يف نسحلا تشع (دادغب)

 يباسسحب نكي مل كئمسح نكل

 (يتزوريف) اي كنع بتكأس اذام
 باستك فلا هيفكب ال كاوهف

 ىلحلاو لخالخلا جزهاي (داد_ةب)
 باس يطالاو ءاوسضالا نزخم اي

 ينابق رازن

 هاا





 < ًارعاش هنم قلخت نا ىوهلا لال تعاطتسا ( قشمد ) نء رعاش

 تديضف ”نيناعلا ةكشانلا :لوقعو "م قيفرتلا :تابشلا' نيوفت هلظافلاب عاد
 ٠ عملتو هل قفصتو « عزوتو هلا رسششنت ريشناا رود ضعبو « ىوهلا فحص

 ةيدرأ نم ًاهاز ًاناولا ةيسيلبق رباعلا ىنعملاو « ةنرملا هظفللا رخي زاتمي ومحو

 !! هفطاعلاو < ىقةيسوماو 6 نحللا

 موي هناكف ٠ ( ذيراغت ) و ( ىوه ) و ( بط ) هدنع ( دادش ) و

 3 ) يناه نبا ةمرك ( بحاص وأ 7 4 يناوغلا عيزض ( اهقفحرو اهراز

 : انهتع نيرداود ةدع ريش

 « دهن ةلوفطو 3 ءارمسا يأ تنأو

 نم ريثكلا اهبأ ضرعي يتلا رعاشلا ةقيرط عم فلتخا نحو
 بلغألا يف هتقاط هف فرصي يذلا ضرغلا ىلع قفاون ال اننا امك ٠ هراكفا

 ليمج يرش بولسا هل ٠ هرعش روص نم معالا يفو « هريكفن براسم نم
 ٠ لامحلاو هحاربصأاب زامي

 - ه9



 هه 3

 !! (دادغب) بويط هترطع يذلا رعاشلا (ينابق رازن)

 نع تضفنو < تلو دق « ةيناثلا ةملاعلا برحلاو < ١954 ماع يف

 ٠٠ اهماقساو اهعاجوا سوباك ملاعلا ءانبا نع تحازاو « اهمالا راغ انئدلا

 0 ٠ توريس ( يناموحلا ) موحرملا رعاشلل ةرايزب تمع

 يف اهمظن ىتلا تابالا عئاور اهلالخ ينعمسا ةيرعش ةيبدإ ةلج يفو
 ةيلزغ ةديصلا و ل أرقي ةهرب دعب ففطعلا .٠ « نالف د طوطخملا هناويد

 رعاشملا « ءارمسلا ىل تلاف » ناويد وهو هتبتكم هتمض ريغص ناويد نم
 ٠ ( ىنابق رازن ) ذاتسالا

 دئاصق يف هتمئاط دقف < ينع بيرغلا رعاشلا اذه مسا نكي ماو
 نع فلخت ال يهو ٠ ةرهاقلاو ٠٠ قبشمد فحص هل كادموي اهنارشن

 عاضوأو » هلؤَم برح ناري هنرهص يذلا » بثوذملا علاطلا باسشلا رعش

 . ةقلق ةيسايس
 دخلا ه ليوط ريع نمز دعب شفت يدلا ٍريغصلا ( معربلا ( اذه نأ ريغ

 ٠ ريبكلا يبرعلا ملاعلا ىلاو « ( ةيروس ) لخاد يف « هريبع لسري

 فرض ف ءاح هنا وه ) يناش رازن 0 ذاتسالا رعش حاج لماوع نم نا

 يفو « مهناهذا يف ريشحي ام , دهاعملاو سرادمل ةباط سوفن هم تلم

 د خف راعشا نم < مهسر رارك

 اميخعم ناك ام ىلا ةفاضالاب !! هتادقعتو ( مامن يبا ) حئادمو « هنالوطمو

 ا بححس نءو “6 ةعامتجالا دوبقلا لال_اخ نس بالا سوفت نع

 « اديدج انحل فرعي.نا ( رازن ) رعاشلل ةتاوم ةبساملا تناكف ٠ ةيرامعتسالا

 ةقالطب © بلقلا تاحلخ روصف « قوشلا حيررابتو < ىوهلا رعش ةراثيق ىلع
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 هكا لارفا دج رع طع م ةيوشيروم علا

 < لجرلا لبق ةآرملا هتلقت < 'راعشا مظنو « اناحاأ « رازن » فرعف

 لخدت امدنع ( ةأرللا )و ٠. 56 نمو « راعشالا هذه ةاعد نم تناكذ

 « اهرسشتت ام ناعرس اهفطاومك اقر الو>د « اهملق ىلا ةسدملا ةركفلا

 ٠ اهتادرفمو اهيناعمب ىنغتتاو < اهنع عنادتو « اهعيدتو

 ةحان م سانا 000 ُُق ةحانلا ا رازن ) رعاشلا فرع دقلو

 ٠ اهراتوا ىلع هراعشا مقوي دخأف ٠ مارغلاو ىوهلا ناطلسو + ةحبا

 ةقسوملا ريباعتلا لهو : لوقف ةصاخلا هراكفا نع رعاسلا عقاد دق

 بح ديدرتو 2 هحلمتسملا نيوانعلاو « ةصقارلا تادرفناو « هملمحلا

 لهو ٠٠055 ةيمدالا عدبلا نمو « ةيرمشلا ةياعدلا نونف نم وه ( ةآرملا )

 فطاوعو م« هفطاوع ريوص نع ىلختي نا « رعاشلا يحلا ناسنالا نم ديررت

 ؟ ةدماجلا ءاموملا نم اعطق هتاببأ يسمتو هرعش حبصي ىنح !؟ نيرخالا

 بحلا ةركه ديدرن' الول هنا دكؤا يكتو ه.!! كلذ لاخلا ال

 اهجلاعو ٠ انئارعش ضعب اهنع دعابت يتلا « ملاحلا مغناو « ةئرملا ةلففللاو

 ٠ هرعش عادو « هلئيواود تجار انه ددئاصف تلح يف ( رازن ) رعاشلا

 عراش )و ( هيدمحلا قوس ) بتاكم نيب <« طقف رودي همسا ناكلو

 < ريغصلا ىفالا اذه ىدعتي الو ٠٠ توريس ( جرملا ةحاس ) و < ( دادغب

 / ٠ يبرعلا بوذجلا ىلا يقيرفالا لامشلا نم « ةعساولا قافآلا ىلا

 انابحا تجرخ ناو يهف « ةماعلا هراكفاو < هتادرفمو ( رازن ) ةغل اما

 ةاحب الا اح ال اهتاف ٠ يعامتجالا اهطيحمو « ةييرعلا اهتيحم فول أع نع

 رامس حادفا ند تثعبنا ينلا « ةرباعلا ةوشنلاب هبشا اهنال ٠ ةسرعلا ةينعالا

 ( سلدنالا ) بارش نم اولمثو ( ةيسلدنالا ىقسوملا ) ماغنا ىلع اورهس

 «!! تارحاسلا هناسح لامجب اونتتقاو < قتعملا

 اس ةهاد



 ىلا لخد « همظن نم ةريخالا تاونسلا ف ) يناش رازن ) رعاشلا نا

 هدئاصقو 3 ي4ادحا رعب لحسو م اهنم اساج روصو 6 يب رعلا انلاع لكاشم

 بجي يذلا بئاجلا تطعا « تالجملا نم اهريغو ( بادآلا ) يف اهرشن يتلا
 بساحي ةمبرع ةيئاسا ةلاسر هللع نال + ىبرعلا هنطو لكاشم نم هجلااعب نا

 0 يناسنالا خيرانلا مكحو » ينطولا بدالا ناوبد ف اهدع

 ٠ ( دادغبل بح ةينغا ) ىلوالا نيتديصق ملفن دقف « هنم قارعلا ببصن اما

 « ةاحللا رحس نم ةدلاخملا ةنيدملا هذه هلا اهتحوا ىتلا ( دادغب ) ةديصقو

 : لاق !! ةعسطلا نونو « خيراتلا ةمظعو

 يباوكا يألماو يصاسس يده

 يباتع تسس دقف باتعلا يسناو

 ىتلوفط ذم (دادهب ) اي كانع

 يبادها ف ناستينات . :ناستمش

 يتيح تنال يهجو يركت ال
 يبارسش ماكاو يندئاه دوروو

 انعتم ةنفسلاك كتنج ه٠ ( دادغب )

 يبايث ءارو يتاحارج يفخا
 ين ريما ردص قوق ىسار تسهرو

 باغ دعمس ناتفشلا تقالتو

 هربمع قش راحبلا كلذ انإ

 بابحا نعو بح نع ثحبلا يف

 ةءابع ريرح ىلع ترط ( دادغب )
 بابيرو ب رئاقض ىكىلعو
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 هلع دصقب روفصعلاك تطصضو

 بامهو نذام سرع رجحفلاو

 ىنطوم حمال ىرا تغتلا ثسح

 في هه 50 ١ , ١

 ةباحس لكف دبا برتعا مل

 يب اححسسس ءاب ربك اهف 3 ءاضس

 مكبااضه تانكاسلا موجنلا نا

 ىباضه تانئكاسلا موحتاا تاذ

2 2 0 

 هناولأ يق نسحلا تشع ( دادغب )

 يلحلاو لخ الخعلا جزه اب ( دادغب )

 يدي . قع ةيجولا . نتاوا . يدلل أ

 ىبابرو يدي نم ركا قوشلاف

 17 يرجوملاو يب رعلارعسلايفقارعلا

 دالاة 



 ىلا تلك ولحلا) ءاقللا لبق

١ 

 اذه اهبرط < ةدجملا ةخيراتلا اهنف تاياو « ةملظعلا ( دادغب ) نا

 نا وجرنل اناو ٠ ( يناف رازن ) بحملا رعاشلا ةراثق هتدشنا يدلا « مغننا

 يف وهو « هنادرا تانط نيب للظ دف « معاتلا اهرضعو « قباعلا اهنيط

 خيراتلاو < هقباسنا ةمظعلا كلت مايراب درك ذبإ « مولا « ةزيزعلا ( سلدنالا )

 ١ ةص رق ( و ) دادغب (ْ 2 موبلا واخ ةقانلا 3 دلاخما ) .٠

 و وج ري يحس



 « مالسلا داد ) ىلا ( ليثلا ) ىبر غ

 مالسد فلا ( اهتلجد ) ىلاو قد

 يسب د ) يلب اي يىستبل ماستلا ( دادغب ) ىف
 ماركلا لهالا لب ,ء ناوخا ( رصم ) 7

 مكل اناياسحت رعشلا لمدي

 مايمحلا ديرغتك 2« ديرغت يهذ ١

 رمسألا دمحم

 هش





 املك - ١م
 اوهد 1و.

 با رصف لهأ نم رثن « رعاش « تف ع« خشال رمسألا دمحم رعاسلا

 0 ا 9 0 ) يف ملعت

 ٠ ريكلا هناويد رعش 0 0 كلذ

 4 يدا و لفاحملا يف ؟ اهقلي و هراعشأ 7 3 تاننانملا ر ناك

 فاح ( 00 ةديصق اهف ضراع ىتلا ( ةئايلا ) ةتديصتن رو

 لفاح- تسب اهكمضو (هسر 5 ةمماج) ن يتموي اهلافا يب يغناو« (مهاربا

 3 برعلا اهنشن حفاضتا اهوحفاصف

 : هنافلؤم نم

 ٠ رمسألا ناويدو <« ريصاعالاو « حابصلا تادبرغت

 هرصع تقبس ىلا ةيبدقلا ةب رعشلا ةسردملا وحل هق وحش هرهشو

 1 وا ل
 هه أعأ -



 كلا

 ىلا مالاس فلا قىداهت « رمسالا 2« رعاشلا

 +٠ !5 « مالسلا راد ,

 تلتحا نيدذلا .نبرصاعملا ءارعشلا نم ريثكلا عين ( ةنانكلا ) رصم يف

 اندالب يف بدأتم وأ 2 قيد دجوب 0 ٠ مهنئازخ لد سانا بولق مهنيواود

 < يدوراللاك نوفورعملا رصم ءارعش همظن امب رثآنو علاطو الا < ةبرعلا

 ٠ ءالؤه ريغو ٠ هط دومحم ىلعو < نارطمو < ظفاحو « ىيفقوشو ©« يريصو

 نا رخآ رعاش عطتسي مل ٠ سوفنلاو عامسالا مهدئاصق تآلم دق مهلك

 « هوفلخ يذلا دجملا نع مهحزحزي نا وا ءالؤه هب ءاج ام سانلا يسنب
 وهم!! هلالظ تحت'و « هاماد ف اوشاعو

 « رعشلا ةراثبق اولسح « ءارعش كانه دجن ريكلا لععرلا اذه نمو
 « ةرهش:و دحملا لويذ فارطا نم اولاني نا مهصقني ال٠ اهللع اوفزعو

 تأللتما رصع يف اوءاج مهنوكل الا « ةكربناو ريخخلا بئاحس مهيلع رمتو

 ٠ مهانركذ نيدلا نيزرالا ءارعشلا ءامسأب هسلاحمو ةتيدنا

 ةرهش دومخ ىلا اهيزعن نا اننكمي, يتلا للعلا ةلمج نم للعت اذه

 ةريبك ةلاهب نيطاحم اوناك لئاوالا ءارعشلا نا يناثلا ببسلاو ٠ نيرخآلا
 ديادجا رعاشل اوحمسس ملف « راصنالاو عابتالا نمو <« مظعتلاو دحسملتلا نم

 < هامدق اهأطتو ) مهدي أعم لخدي وأ » مهن ريصح ىلع آرطب نأ <« تي

 < سدقملا مهقح ىلع ءادتعا مهرظن يف كلذ نال ٠ اهلكه يف ىلصي نا وأ

 هعجحشتو هتصش تناك ىذلا »2 مهاربا ظفاح » ءانثتساب ه ثراونملا مهدحمو

 هلالمزو هباحصا ىقاب نع ذشي < رافصلا ءارعسلاو نيئشانلا ءابدالل

 ءوأإ '”:دامحا

 هس أعاا ل



 مهمادقا اودي نا اوهيطتسي ملا“ ءالؤه دعب اوءاج نيذلا ءارعشلا نا

 ٠٠ مهتثيو مهطبحم قاطنت نع مهجرخت ةروصب « ةيبدالا ةايحلا وج يف

 < باتكلاو « ةفاقثلاو « ةلاسرلاك ةببدالا ىحاونلاب ةشملا فحصلا الونو

 + ناقل ةقطب اًممس 0: :نئطتقملاو + لااهلاو 4 ىرصملا بتاكلاو

 +٠ هيرعاشو ةنطفو غون نم هيلع مه امو

 ( رمسالا دمحم ) ذاتسالا وه يرهزا رعاش باش ءالؤه نيب نم ناك
 نم مخفلا هناويد لخي مل + ةبرغم ةرسا ىلا ىبرقلا ةلصب تمي يدلنا

 يف ةرثكلا هيلع بلغت ٠ ةيرعشلا فئارطلا عاوناو < عيضاوملا فلتخم

 حور هنت ىلع بلشي ٠ عادبالاو راكتالا هدنع لقيو « داشنالاو لوقلا

 « بيدالا ةيرح ىلا اعد ٠ هناوقأ بلغأ ينو « هملظن رئاس يف « مؤاشتلا
 !! ةداعسلاو « ةيرحلا هذه نم ليلقلا مهسلا الا لني مل هلكلو م هداعماو

 هب رعش, امو هرطاوخ مظني « ةسدالاو ء ةيوخالا تالماجملا ريثك

 ٠ ةيبطو ةطاس

 هنمز يف بيدالا ةلاح ىلع ىسأو ةعول هسفن يفو « رمسالا » تاه دقن

 نيدلا نا ء هضن ةرارشب رعسم ناك هنا امك ٠ هرعش يف اهروص ٠ هرمصصع و

 هيلع هنوغسي ريخو لام نم مهيدن ناك ام الول « هحدم اوقحتسي مل مهحدم

 !٠.1 نييئابلا نم هلاثما ىلعو
 نا موب, رهتشا دقف « هرعش يف ةمبرعلا دالناو ( قارعلا ) ةصح امآ

 ٠ ( ةبرعلا لودلا ةعماج ) مايقب هتدسصق مظن

 نم ريثكلا اهحمل ان دو ا موثلك مأ - قرعشلا هب رطم نا يسن الو

 » اهنف ومسو « اهتاوص لامحسب ةباعدلا

 هم اد



 ثتايسائه نم ةيسائم هل اهب تحوا ةدصصق نم هرعش يف درو اممو

 . ةلوف تادمهموب هودلا : هلوف كادموي ةلودلا

 ةضهن ةبورعلل ءيه بر ان
 اهراخفو اهناطلس اهب دوعبإ

 ( دادغب ) نع اهيف لاق ( اهؤارعشو رصم ) اهناونع ىرخلأ ةدصق نمو

 هرصح فئاس رعشلاب ين رغ مك

 دوهسنملا ةهمود مح ف هارثا

 ىذلا رصحلاو ( دادنب ) ىلع ىكبا

 8 دوعيب افكف اهب نامزلا نفد

 هعور اهف ءاسفلخلل مايا

 ديصقو ةبطخ موي لكبو

 دوسا شوحلا باحصاو ودش

 ةدوملا حور هناسا ىو < لاق ( قارعلا يحت رصم ) ةناديصقا نمو

 : ةسدالا لئامشلاو « ةيوخالا

 ( مالسلا راد ) ىلا ( لينلا ) ىبد نم
 مالم افلا (اهتجد ) ىلاو

 ينبل ملا ( داد خب ) ين اب

 ماركلا لهالا لب < ناوخا ( رصم )

 س4١ ب



 مكل انايلاحلا رمش لمحي

 مآمحل| دي رفتك 6« ديرختت ىهف

* 9 « 

 اهفاثيم تعر ( رصم) هذه
 (ماش )و ( زخح ) و ( قارع ) يف

 7 0 لالا يك فلذا احم قلت

 ماسحلاو ىدفملا حمرلا اهلو

 العلا ىعاد اعد قرشلا ىنب اي
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 ( اناويد ) تكرتو « بدالا ةلسخ نع تمضم ( رمسالا ) رعاشلا اهبا

 ترثكاو « هعضاوم فلتخم يف تندحتاو « هنيدام يف تلج « الماش اعماج

 « ةيرعاشلا كلف اومرتحا « اناوخا تفلخو تبضم كنكلو « لوقلا هف

 « اهتالصا امئاد ىعست تنك ىتلا ةوخالاو « ةدوملاو « فطللا كف اوردفو

 « ةديقعو « احور اهب نمأ 3 يدب ىلا كدي مضتاو « اهتدحوب امئاد 386

 ْ ٠ اصالخاو

 اهداور نمو « هقحلا ةبورعلا نطاوه نه وهو ( قارعلا ) ناو

 رعاشم نمو « هوحن ةيسبط فطاوع نم كرعش يف هتمدع ام ىسنيإ 0 م لثاوالا

 02 ةش هاجت ةحمب

 ه-لده





 ادعم ( دادقغعب ) ف تبكشض

 نيا سسسسسللاو قنرولختلل

 اسرع (ءارمحلا) يف تبكدو

 دااحالا ديش ام اركذنم

 ريسطخ دلسجم نم

 رجلا هللا ركش

- ٠١# 





 نم (شوشحي) يف دلو ٠ نيزرابلا يبونحلا رجهملا ءارعش نم
 رعانفلا ةقتع عما ليدازتلا ىلا ساهو + نلامسعلا ندب (ناورنك) ةقطق
 فرصني هتلعج ةيرعاشلا حورلا نكلو « ةراحتلا ىلا فرصاو (رجنا لقع)

 ٠ ٠ اهئاديم يف رسخيو اهنع

 ندع ةيدالا تالسحللا نم تناكو (ةديدحلا سندنالا) هلجم ردصأ

 (سلدنالا) يف امب اهتالاقمو « اهدئاصق انركذت يتلا ةفورعملا ةيرعشلا

 ٠ دوقفم ريغ نم
 : اهم هيدقن تاساردو نياوود ةدع رسشن

 لالط < دوعرو قرب < ضيالا حبشلا ء رحجفلا قبانز < دفاورلا

 ٠ رمحالا رامتملا « حامشاو

 هءارو فلخو « هللا نينحلا هدواع نا دعب نانبل هنطو ىلا داع اريخاو

 هيأ ةروصو ةيماقلا هترجه تايركذو < ةضالملا مايالا حبش

 ٠ نيفدلا رعاشلا
 عم « ءدالبل قداصلا بحلاو < هحتحملا ةيزمرلا هلع بلغت هرعش

 ريم هى ف ةطاسنا

 )١( (ليللا يناغا) هناويد هتافلؤم نع محار ص١9

 - ؤ١هة ب



 دب 117

 تايركذ « ةديدجلا سندنالا » يف وهو هندواع

 :! ريدسلاو قئنروخلا

 تعوضت ينلا ةعئارلا ةيسلدنالا روطعلا نيب حورتست نا تدرا اذا

 ةعيبطلا لامجب كيفن عتمتاو « دحملا اهخيرأتو اهزع ماي سلدنالا ءامس يف

 « دجلا تاحبص ىلإ عمتستو ةطانرغب ( فيررعلا ةنج ) ضاير يف ةئباملا
 يف مغنلاو برطلا تالا ماغنأ ىلاو « ةبطرق ٠ تاحاس يف « رفللا جيزاهاو

 آلا كيلع امف + ( ةلطيلط ) يف لمعلا ةكرحو « ةايحلا ةيلجو ( ةيليبشا )
 !! ةيركفلاو ةينفلاو ةيلامجلا هحاون سردتو ٠ ( يرحهملا بدالا ) رمت نا

 طبرو <« سندنالا كلس نم عطقنا ام لاصبا يف لضفلا مهل نوب ردسهملاف

 مهالولو ٠ ثيدحلا انرصعب ةصقارلا اهتاحشومو « ميدقلا يندالا اهي رات

 قيرلا « روصلا عئارأا ليمجلا رعشلا نم نوللا كلذ ىلا نينحنا اندواع ال

 ا تاحشوملا ) وهو « نفلا عيدبلا » يناعملا

 تمتهاو « ميدقلا يب رعلا انيدآ نع تاساردلا تعموتو «ثحنلا رثك

 بدالا سرد مل اهنكلو < ةبرعلا اندالب يف رصاعملا يب رعنا رعشلاب مالفالا

 !! ةزكرم ريغ ةلوطم وأ « ةيضتقم بنك يفو « ةريصق تاسارد الا يرحهملا
 نودقتعي نولازي ال ء فسالا عم اندنع ءابدالا رابك نا ودبي امك بيسلاو
 دعاوقلا ةحصو « ةيوغللا ةوقلا هزوعت « هيرجاهم راعشاو < رحهملا بادا نا
 ريثكلا ناهذا يف خسرف ٠ ةيديلقتلا ةقيرطلا هباحصأ عابتا مدعو ٠ ةيوحللا
 <« ةركفلا فيررط « رهظملاو ةفصلا ليمج بدأ وه امنا « رجهملا بدأ نا انم
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 هئارعش بلغأ جورخب كلذ ىلع اولدتساو ٠ ةفسلفلا يحطس « ءانبلا فيعض
 تارطانمو < كراعم تماق دلو ٠.٠ وحنلاو تادرفملا ف عبنملا فولأملا نع

 مه رهاظت عم < موصخلا ءال ده نكلو 0 موصحو راصا مهل حيبصاو 2" مهلوح

 هنا < مهسفنا لخاودب نوف رعي «< تاماما ديدسلا فيسيعتااو عذاللا دقنلاب

 حورلاو « ةماعلا ةايحلاب ةلص اهل < ةديدج عيضاوم قرط « هجوم بدأ

 بدالاب ( رودنم دمحم ( موح رملا دقانلا روتك دلا هامساو ٠ ةلماشلا ةيناسالا

 ىلا لخديو « هتفسلفو هريباعتو « هماغنأب كل سمهي يذلا ٠٠ !! سومهملا

 ٠*٠إ! ةحض وأ بخص نود كلقعو كلف

 وا #4 #

 ملطم يف ةيفارعلا ةفاحصلا نا وه هاسنن ال نإ بحي يذلا لضفلا نا

 تاساردو دئاصتو تافطتقم ترسشنو تلقن دق ( قارعلا ) 2 اندنع اهرودص

 راكفالا تهمنو « مهلصفب تداشاو ٠ رجهملا رايد يف ءارعشلاو « بدالا نع

 ةميدقلا فحصلا هذه ناب نم ناكو ٠ مهني رقبعو مهلصفب ةرولقنملا ةددحتلا

 لاضفملا ذاتسالا خالل ( فتاهلا ) د ( يعارلا ) و ( دالبلا )و ( ةيرحلا )

 تعضوو « عيضاوملا ضعب ترهظو تاساردلا ترولس نا دعب موبلاو

 « مهتيورع ةغلو « مهشيع مقل لبس يف نيدهاجملا ءالؤه نع ثاحبالا ضعب
 ملاع يفقو 2 تاطحملاو رحبرالا ءارو امض < ةيحورلاو م ةفاقثلا اهداحماو

 معرلاب مهتناكم اولتحا باتكو ءارعش مهن نم زرب ه٠!! تاباغلاو لهاحملا

 (ةمسن) و (نارمج) لاثما ٠٠ ةيوضملاو ةيداملا تابوعصلاو تابقعلا عيمج نم

 (تاحرف) و (فولعملا) و (رجلا) و (يورقلا) و لامشلا يف (يضام يبا) و

 * نيتنجرالاو اليوزنفو ايقيرفا يرجاهم نع كيهان ٠ بونجلا يف

 ٠ ةحداكلا ةاحلا بورد ِق اوحفاك
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 ةيصعلا » وضع ( رجلا هللا ركش ) قيدصلا بتاكلا رعاشلا وهو

 ( دهاورلا ) ناويدو ( ةدجملا ىلدنالا ) ةلجم بحاصو « ةيسئدنالا

 راقتلا ) و ( ضيبالا حبلا ) و ( رجفلا قبانز ) و ( ليللا يناغأ )و
 ( حابشاو لالظ ) و ( ردقلا طوطخ ) و ( دوعرو قورب )و ( رمحالا
 هيصصقلاو ةيرعشلاو ةيرثنلا تافلؤمللا نم اهريغو ( جااوخو جعاول ) و
 هسقمد ) يف دوع نورام بتاكلا موحرملا هنع لاق يذلاو ه٠ ةيدقنلاو

 : ( ىنادجولا رعشلا ( دددص يف ( هناوجراو

 نم برضلا اذه يف رجهملا ءارعش ريخ رجلا هللا ركش نوكي دق د

 رعاشلاو ٠٠ « الاعتشا لعتشت اهلاخن' ىتح هتفطاع تدقتا رعاش وهف © رعشلا

 دوسنا ةركف هذهو رششلا قوف رعاشلا ىري, هسفنب دتعم رعاش لكك هللا ركش

 ٠٠ نوبنادجولا رعشلا مه اهل اقيدصت رعشلا يلئاق دشاو « ةيملاعلا بادآلا يف

 اذه ءىطاوش ىلع بريس نحن »

 « انعئاحلل ذاذفالا ىقلن نوكلا

 نفلا ةرمخ نم شاطعلا يورنو »
 « انوبراشلا الوح لف دقو

 رمحلا انفراهم نه روللا لعش ه»

 « انحلدلا ةمّعلا يف يدهن

 انللع اذصه نورك اصحع د

 «هالطو ابار انودعيو
-_ * 
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 : هلوقو

 . 5 2 5 . ِ 3 ١ ٠
 « دولخلاب غبطصي, مل رعشل بلقلا مدي خلطصي مل ارعش نا

 أ *#



 !! احلل -درلحلا 5 ةفحل

 ةديصق نم هلوق ةعدلاا هتشيرب همسر يذلا ىنفلا هريوصت نمو

 (يليشت) دالبإ ( بحلا ةريزج ) يف تدلو ةصقار نع « نيمبرالا سجاوه ه
 ةليل يفو ٠٠ صقرو <« ىقيسومو « بح ىلع تأشنو « اهتايح يف ترهتشاو
 نم افوخ مسلا سأك تعرجت « نيمبرالا » يف يهو اهرمع يلابل نم
 : هلوقب رعاشلا اهاثرف ةخوخسسنلا

 و# # *

 ٠8 لوقعلابو بولقلاب تعب نسحلاب ىلسحج ون 2

 « ليجل ليج نم ءارعشلا ةدوشا ينلعجو »
 « ليمحلا دسحللاو هجولا اذه ريغ كلما تسل انا »

 “ لوقحلا ريهازا ىودت املثم ىوذاس ادغو »

 *  خ#  ا #

 <« هبايثو هوهزب لامحلا بهذ دعو ادعو »
_- 

 « هباهأب ىنضلاو ةلوهكلا ديعاحت تسمو »

 م يرجما١ويب رعلا رعشلايقارعلا
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 ؛ ' هباصحخ دعب يدعحجلا دوسألا اذه صياو :

 1 ةياناوكام نوما ىركاتللا فيلا” مكيف
' 

 « . هباضرو هجاعب ىهبشلا رغنثلا لدصو د

 وها ظا #

 « فضعم ادب قيرطلاو ٠9 يهلا اب ىقيسس اذام د

 « !فيرخلا نم فاخا مكو في رخلا حالت يذه د

 « فوسكلا يرمق يرتعبو ءاتشلا ينمهادي ادغو د

 « !! فيرو لظ ابصللو توما نا رثؤال ىنا»

 ا خا *

 ثيح « بابش رعش وهف < يبرعلا ملاعلا لود هيلفظن يذبا هرعش اما

 « هتيرقعب دحمتلاو < لوالا هنطو نال بح ىلا هئيواود رخاوا يف فرصنا

 يتلا بابسالا يردن الو ٠ ملقلاو « لمعلاو < ركفلا اند يف هئانبا ةلاسرو

 (قارعلا) ركذ ءاج يتلا هتديصق يف لاق امك ةيرعشلا هماغتا لسري. ال هتلعج

 : هلوقب اه

 ةففو نم مكو يليو ++

 روغثاو رسضاوحلا 2 يل

 روسبقلاو بئارخلا قوف

 ادحم ( دادغب ) ُق تسنكف

 ريد ساو قنرو سس خلل
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 اسرع ( ءارسمحلا ) ف تكيو

 دادتسجالا + هيك اج . ارتيتك ذم

 وا # #

 يف نيمهلملا نيعدملا انئارعش نم ةيح ةروص ( رجلا هللا ركش ) و اذه

 هتلوفط تايركذ هدواعتو ( نانل ) هّضو ىلا موملا دوعي < ىبرعلا ( رجعهملا )

 ىبا اياقب لمحي دومي ٠ هحمو هتوخا نيبو هنبب يعل هتغل ثيداحاو
 تايرركذل قفاخل هسنج نيبو ٠ ةبساقلا ةاحلا كرتعم يف نيدهاجملا نيصتملا

 لزن امدنع لوجت عومد هيقآم يفو « ( رجلا لقع ) رعاشلا يرقبعلا هقيقش
 ةعوللا هيف طلتخت عمدلا نم راثنلا اذهو ٠ هدادجأو هلابآ شع ةحاسب
 فاطاوعو « ةدعاشم رعاشم نم ةسرعلا نانبل ىف مولا هدهاشي ال فسالاو

 ني ةقرفتم مالاو لامآ نمو « ةتتثم

 ام طم ا

 )١( نيقيقشلا نيرعاشلا رعيشش تسرد يتلا ردامملا نم نا المهاجرين*٠

 يروعانلا ىسيع ذاتسالل ( رجهملا بدأ ) باتك ٠ ةرجهلا ىركذ ) و (
 دمحم ذاتسالل ( رحجبألا يف ىبرعلإ رعشلا ) و نوعض قيفوت ذاتسالل

 نسح ينغلادبع ٠ ةيرجهملا ( ةبصعلا ) ةلجم تادلجم ىلا ةفاضالاب ٠ اننيب
 دقو - ةقادصلا تالسارمو , ةوخالا تالص ( رجلا هللا ركش ) رعاسشلا نيبو

 سلدنذا ) يف هرعيشش نم دئاصق نع بتك نم لوأ انك ( ٠ /.ميدالا مجار

 /ص 5١س الج ١ ةنس ١994 ٠ ةيصعلا ) يسسؤم نم وه رعاشلاو

 نيزرابلا اهئارعشو اهباتك نمو ليزاربلا يف ( ةيسلدنالا ٠
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 ايلايلو ىوهلاو ( ةلجد ) سنا مل
 اعنماو ميعللا نم ذلا تناك

 هنآك فافضلا ىلع ( ليخنلا ) كاذ
 اعمجن فافضلا ىلع ناسحلا برس

 بئاوذ مسفخ  تامسنلل نقلطا

 اعنما ارغت رايطالل نحباو

 نيمألا نسح
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 يف 19888 ةنس مللعتلا ةنهم سرام دقو « هرعش نم رثكا هرشن رعاش
 هدعب فو < هرطاوخ يف اموب هسني ملو « تاوئس ةدع هنطوتساو « قارعلا
 و

 برعلا ءابدالا رمتؤم ) اهرخآ ةيبدآ ةيدناو © تارمتؤم ةدع رضح

 اهلك ةدصصق ىقلاو ١9508 طابش رهشإ دادغب يف دقع ىذلا ( سماخلا

 ٠ هننكاسو قارعلل ريدقت و ىركذو نانحو فئلاوع

 هتقيرط يف يسابعلا رعشا# كركذي يذلا بولسالا هيلع بلغي هرعش
 ٠ هحجيهنو

 + نيمالا نسحم ديسلا موحرملا ةمالعلا هدلاو هكرت ام رسشن نآلا مباني

 قرسشلا يف هتالحر نع ىرخأ تاباتك هنو ( ةعيشا ناعأ ) باتك نم
 ياخ يملا ناد منعا باتل عضو مرتعيو برغاو

 - يوادنهلا يدهم

 ٠ هتالحر فصحوو , هتاسارد
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 تا

 ( ةلجد ) سنب ملر عاش ( نيمالا نسح )

 !! ىونلا هبلق عور موي

 هن ريظح ىلا مصيو « هتتشملا بولقلا عمجمي هنا <« بدالا تائسح نم

 !! براقتلاو ةدوملاو « ىخاتلاو ةفلالا ىلا سوفنلا وعديو « ةقرفتملا ةدقفالا

 فجتلاو © دادي سرادم يف < ةلبصالا ةيقارعلا ةقاقثلا فراعمو
 *ء ءان دعب لك اهردص ىلا تمضو « قرفتم لك تعمج فرشالا

 ( دادغب ) سلاجمو « اهتيدناو ( فجنلا ) سرادم هتمض ام نيب نمو
 قارعلا اودصق نيذلا ( نيلماعلا ) ءارعسشلاو ءايدالا نم ةخن < اهرامساو

 مهلطو اوكرت ٠ ديرملا ربصيو « دجملا ةمهب ريسي مهنم دحاولاو « ملعلل ايلط

 « ةباثو حورب « ةيبدالاو ةيئيدلا مولعلا ليصحت ىلا اوفرصااو ( لاع ليج )

 عجر نم مهنمو « لخنلا لالظ تحنا شيعي لظ نم مهنمف ٠ ةبقاث راكفأبو

 !! ربونصلا ىذشو « زرالا ريع فاتسي هلعا ىلا

 « ةفاقث لمحو فراعتل الا ( قارعلا ) اودصقي مل رخآلا ضعبلاو
 !! تاك ةتحشوت و © ذأ رمش و

 ( نيمالا لآ ) و + ( نيمالا نسح ) ذاتسالا رعاشلا ءالؤه نبب نمو
 ريثكلا « يمالسالا يبرعلا قرسشلاو « هقافا ىدعت امو ( نانبل ) مهدلب يف مهل

 دسسلا ) موحرملا ليلجلا خرؤملا ةمالعلا مهنم غبن ثيح « ةيملعلا ةرهشلا نه

 ءارعشلاك ٠ رعشلاو « ثحنلاو « ةباتكلاب هؤانبا درفتو ٠ ( نيمالا نسحم
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 بو ةيرعفلا بكا لك ٠ ( مشاه ) و ( بلطملادع ) و ( نسح )
 1 يبدالا دهادك

 نا موي, ةيقارعلا ةفاقثلا طاسوأ هتفرع ( نيمالا نسح ) ذاتسالا خالاو
 * يبرعلا بدالا سردي « ةيملعلا اهدهاعم يف ابرم ناك

 ةنم ذنه رششعملا فيطل « رعاشلا قيقر < سفنلا ببط اقيدص هقرعو
 ةاضق نم وهو + يبونجلا نانبلب 6 ةيطبنلا ) ةئيدم يف هل يترايز يف 19
 ٠ ااهف ةمكحملا

 « هقشرلا هفاطلاب مهلمشيو هبحمو هناوخا ركذي < ( قارعلا ) سني مل
 ىلا دلاخلا هدلاو ةافو دعب هجون' ٠ رابدلا كلت 2 مهنم دحاو لح املك

 نم هدحو ام ةفاضاو اهقيقحتو هدراثا رشسو « هشكاو « هفلا ام تاثش عمج

 ٠ ةديدح تاسارد

 حورلا لمها الو « هترسا هب تر رهتشا يذلا ملعلا قح يف رصقي ملو

 ٠ ( ةلماع لج )ءاحنأ رث امو ( ارقثش ) يف مهملاجم هب تفرع يذلا يب ؛دالأ

 رسن + رخآ رطق ءاوجأ يف قلحو راطو الا رطقب هامدق رقتست ما

 ٠ ةيرغلاو ةيقرشلا تاعمتجملا ىلع لع نم فرشي

 ادصاق < ةيحابس ةلحرو « ةببدأ ةلوج يف ( ةبونحلا اكريما ) راز
 رهن رظانم نم ( !! هلجد سنا مل ) هتدصق ىحوتساف + نيرجاهملا هناوخا

 « ةرهاسلا ةرحاسلا ءىطاوشلا كلمت رظانم تزهو « ةشناللا اكيرمأب ( انراب )

 ٠ ىونلا هبلق عورو < ىوهلا هداؤف صضماو <« نينحلا هدواعو « هيلق رعاشم

 !! ( قارعلا ) و ( ةلجد ) اهدنع ركذتتو !! قارفلاو ىوحلا نارين هش تراثف
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 نم ةرسح لكو « ةققر ةيرعش انابا هنلادهلا نم ةدهن لك تناكو

 !! ةبذع ةئيزح « ةقسوم اناحلأ هنارسح

 اعور ام ىونلا كعور بلق 8

 اعمزم وحصتو رفس ىلع وفغت

 اهنا ول ةفرف موي لك يف

 اعدصتل افصلا بلف ىلع ترم

 ىونلا مايا حيو اي ىونلا للط
 اعجواو يلع اهاسقأ ناك ام

 اهلسحب تركذ دق لئامخلا كلت

 املطم ىهزأ ناك ( ةلجدب )ل انسح

 ةضغ كلوح راحشالا تفر نا

 املطو نينحلا ىف ترا دقتلف

 املطتو ( ةلجدل ) داؤفلا نج

 ةعاس كلامر ىلا توفه نا انا

 ايلالو ىوهلاو ( ةلجد ) سنا مل
 امعتماو مصنلا نم ذلا تناك

 هنأ فافغلا ىلع ( لختا) كاذ
 اعمجت' فافضلا لع ناسحلا باس
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 تناول نبع كيلا كنا
 انتعتما ارغ رابطالل نحباو

 اعم اهل نشصن ام ينامالا ىهشا

 ( ةلجد ) ءىطاشو ( اناراب) بلع
 اعزوم فشلا بحلا ِق لاز ام

 وها #« *#

 ؟ (هنتارف) و (هتلحد) هيدفار يف دولخو ةمظع ياو

 !! ةكربلاو ءاطملاو ريخلا نم يرثلا عبلا امهف

 !! ةفرمملاو ملعلا نم قفادلا لالثلا امهو

 اولهنف ءابدالاو ءاملعلاو ءارمشلا « روصعلاو روهدلا فلاس يف ايدج

 ايانح يفو امهقرافت ( نيمالا ) رعاشلا خالا بلق ارحس دق مويلاو « امهنم

 نم ةرمج هسفن يفو « نينحلا نم عاعش هينبع يفو ٠ قوشلا نم بهل هداؤف
 !! ىونلاو دعبلا ةوسف
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 ّ قيسش انا مك ( دادفب ) اي هللا كل

 َ ةحزر بلطا موسيلا كيلا نطحا

 قلقم رعدلاو ١2 رهدلا ىلع اهايا

 5 املك دعبلا ىلع يئييصتق ولساو

 قبعي ( دادغب ) وحن نه ىذش بهي

 ىلماعلا بيعش لفاك دمحم
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 قيال يدرك

 هدئاضصق تناكف ةرهشلاو ةداعسلا ريط هلع "فر نم ءارعشلا نه

 هاسانتو ٠ هقزر حشو « هتعاضب تدسك نم مهنمو « هافشلا ىلع ددرتت

 :ةئاوحا

 2 قفآلا عساو < مظنلا ريثك هارن ٠ ةيناثلا ةقبطلا نم ( يلماعلاو )
 ةيدنأ يف و هتعامج ناب نم يسنم هنآ ”لا ٠ هرعشو هسفن يف ةيشاحلا قصر

 2 ف ةرتاتا تدألا

 « قباسلا نم قحاللا هذدخا امو ( ءارعشلا ذخام ) يف ه همق ثوحب هل

 ريثك 3 فئلاتلا ليلق ٠ تافرسو تاسايتقاو « تانه نه مهدنع ام راهظاو

 يف ةصاخو ٠ ةيئابللا تالجملاو فحصلا يف اهرشنب يتلا دئاصقلاو تاالاقملا

 « ( لماع لبج ) و ( نافرعلا ) ةلجم

 هدانا وف

 ٠ 0”©2تاسامحلاو ٠ نيأزج يف وهو  ءارعشلا ذخآم
 ا ا ا 00 مدو

 ٠ ةصاخلا يئاطولعم 0

 هل اهظرق  ١؟5* اديصب نافرعلا راد رشن ةبرعشلا هتعومحم (؟)

 م ءارعيشلاو رعبشلا نع ثيدحيب اهل مدقو 2 هب رصاعم رابك
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 ت6:

 »>َ دادغب 22 فصب تيعش لماك دمحم رعاشلا

 ! ندع ةنجو نادلبلا سورعب

 ةقبط اهلسارب نأك < دادغب يف ردصت ( ةيرحلا ) ةلجم تناك امدنع

 نع مهتاباتك يف نوري + ةبرعلا دالبلا رئاس نم ءارعشلاو ءابدالا

 نا ني مل < مظنا وا ©« قارعلا نع ء بنك نم عيمج ىف ظحالتاو

 ممزعلا تاذ ( دادغب ) ةريمكلا هتمصاع ىلا ريشب ام ىلا « هرعش ىف فطعني

 <« اهتراضحو « اهخيرات فصب نا ىف ٠ ةلودلاو ةمضعلا تاذو ةلوصلاو

 مهملعل ٠ ةقارعلا ندملا ىقاب ىلا اوريشي, نا ءارعشلا ىرت نا لقو « اهتسدمو

 < ركفملا هلقعو « قفاخلا هيلق ىه ( دادشب ) و ++ دادغب لثمتم قارعلا

 ىلا ىلإ ل ةلماعلا هدو

 +٠ هلشسو هنانجو < هلالظو نيدفارلا ضرا هتوهتسا نيدلا نمو

 بتكو الا ةيسانم هيلع رمت ال ىذلا بيعش لماك دمحم  يلماعلا رعاشلا
 بيرغلاو ++ اهباحصاو « اهصوخعت فصوو « اهخديرات ىف ملظنو « اهم

 مفالتخلا عم ٠ ناببلا نم مظنلا ريثك « ةرهشلا نم ظحلا للف رعاش هنا

 *+ةعيدبلا تانافتلالاو « ديوعلا ةباتكلا ىف بولسا 0 هيدل ةروصلاو ةركفلا

 « مهتاسابتقاو مهئاطخا نم ريثكلا ( ءارعلا ذخآم ) هباتك ىف عشت هنا ىتح

 ملو ٠ ( يفوش دمحا ) الو ( يبنتلا بضلا وبا ) هدقن نم ملس مل
 فوسلبف ) و ( يئاطلا ) و ( مامت وبا ) ةداحلا هتشير دادم نم صلخني

 مهميدق <« برعلا ءارعشلا ضاير عيمج ىف لاص دقلو ٠ه!! ( ةرعملا
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 عاطتساو <« ىبرغمو « ىروسو « ىنانبلو « ىرصمو « ىقارع نم ٠ مهثيدحو
 ةسرملا مهناسابتفاو مهذخام ىلع لدي نا « هعالطا مساوو « هناهرب ةوقب

 نمم اهوعزتنا ىتلا راكفالاو « اهوكلس ىتلا بللاسالا راهظاو ٠ ةدصلاو

 ا ىف نواهتي وا + مهماقمب نيهتسإ وا مهلضف ركني نا نود « مهقبس
 ٠ مهماقمو مهتمارك ىلع

 لايخعلا نع ربعي نا 197514 ماع ( ىلماعلا ) رعاشلا عاطتسا دقلو

 امب ٠ هسفن قارعلا هاحتتو ( دادغب ) اندالب ةمصاع هاحم هنهذ ىف لئاحلا

 < ( سودرفلاب ) اهفصيق 2« نسحلاو « لامجلا دالبلا هذه ىلع يفضب
 !! ( ندع ةنج ) و ( نادلبلا سورع ) اهلمحيو ( سيراس ) اهتعنبو
 توص اهيفعفتراو « ١ ةاوساترتتاو ء.ةيفاوو ادا يتلا يهو 5 ال فكو

 ةمدقتملاوةسدملا لهاتمل ةقايسلا تناكو ٠ ( لئاكع قر ) ىف بدالاو رعشلا

 ىلع يدهتسي وا« اهمعط قوذتي وا «(برغلا) اهفرعي نا لبق+ ةراضحلا ملاعا

 نم لاق ٠ ةيربلا ءاجرأ تمع يتلا ىمعنلاو ريخلا تاذ يهو !! اهقيرط

 : ( دادغب ىلا نينحلا ) هتدصت

 قيش انا مك ( دادغب ) اي هللا كل

 قرفم نامزلا نا ىلع بصو

 ةحار بلطا مولا كيلا نحا

 قلم رهدلاو + رهدلا يلع امانا

 املك دعلا ىلع ينيسصتق ولساو

 قبعي ( دادغب ) وحن نم ىذش بهي

 اهبلاو نسحلا يف تنا ( ندع ةنجا )

 قلج تنا ما عادبالا يف ( سراب )و

 0 يرحبألاو يب رعلا رعشلايفقارعلا

 اة



 هرمأ نكل ) سودرفلا ) ىوس تسلم

 فصولا دش هولا" كن تلاع
 قدزرفلو هلق ريشو بيبح

 اهفيصم هازا ( نادلبلا نم سورع )
 قنوم ةيبسشلا ضغ اهعبرمو

 ةضقن رصعلا ادم اهنم ىنقار دقو ٠و«

 قحميو ىحمي داك دحيم ءامحال

 اهرع قيباسل ثداع اهب ( ظاكع (

 قلحم وهو ملعلا اهم داع امك

 ةضهن كلل مك (دادغب ) اي كبنهبل

 قرعم ندمتلا يف وأش كل مكو

 نأ !! ( فرظتسلا ) عيدبلاو ( فرطتسملا ) ليمجلا نم نوكي مكو
 نم اهبف يتلا <« مهضرا رايدو مهدلب نساحم راهظاب ( قارعلا ) ءارعش متهي
 فئؤي ام « ( لخنلا ) لالظ نمو ( نيدفارلا ) نون نمو عنز رد

 يف اهنع ةببطلا ةياعدلا نورشنيو ٠ اهف خيراتلا رارسأو « ةيرقبعلا نطاوم

 !! تافاسملا عساش و راطفقالا رئاس يو 6 تالاجملا لك

 -- تو 2 وع صح حس

 باه



 امكن نح كيدان يف ملعلا رجعفت

 كاد حم (نومام ارو (نوره) ىنئميب

 مرتحم كيف ( يناه نبال ) فقوم مك
 (كاحض) و (يشاقر» نم سلجمو

 اهب داكت بادآ كيراوح ىدل

 كالسمأب ىعدت اهتحالم لع

 ءانبلا هلاديع خيشلا
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 فالنؤا مامك هتدالو

 ٠ بدالاو ملعلاو لضفلاب تفرع ةرسسآ نم « نادوملا نم رعاش

 نيع < هلضفو هتيرعاشلو 191١ ماع ( ندروغ ) ةلك يف جرخت

 ٠ ( نامرد ما ) ةسردم ىلا لقتا 0 اهسفن ةلكلا يف امردم

 ضشفت ةنادجو ةمطق ىهو ( ىبأ ) هتديصق اهنم ةعئار دئاصق هل
 + انانحو ةقر

 نم اهباصا ال ( ةعمد ) اهيلع قلطاو ةببرعلا ةغللاب ًارعش ىنغت امك

 ٠ لخشدلاو ىبنجالاو »2 بصاغلا ماهم

 انامحأ اهنم تلفني دقو ٠ ةيدلقتا ةقيرطلا جهنم هرعش ىلع بلغب

 ٠ ةئيرط هروصإ

 ذاتسالل ٠-1١9٠ ١588 نادوسلا يف ءارعشلاو رعشلا /عجار ةفإ

 . مالكا ةنس ةثدالو لعج دقو 5٠ /ص ١؟ةهورلاط دعس وبأ دمحأ

 ها



 اا

 »ع قارعلا » يت زعلا تبانم يبحي ) نادوسلا 2( نم رعاش

 هننأأ ىهو ٠ ءادونلا ةراقلا ىلع مخي يبروالا رامعتسالا ناك امدع

 اهناب الا اهنع فرعي انم دحا نكي مل ٠ ةلاهجلاو لسكلاو دومخلا ملاع يف

 ةببرغلا تاناومحلا دولجو « ليفلا جاع ةراحتل عينم و « قسرلا قوسل رادصم

 !!٠٠ اهفحاتمو ءاضسلا ةراشنا قانا ىلا رخاوملا اهلمحت' « ةردانا

 حوربو 2 لمعلا راوطأب ةضبانلا ةيحلا ةأيحلا تبد نا دعب نكلو

 * قافرتسالاو لذلا دوبت امطحم رابجلا دراملا قلطناو « ةنعاولا ةكرحلا

 « ةيرحلا نم مهقح مهل حبصأ سانلا نم نيبالم كانه نأب رعشن انذخأ
 ةماردو « مهعمتجم يناعمو « مهلاوحأ نع لوقنا نم قداصلا مهريبعت مهلو
 ٠ مهعاضوا

 < هيدنالاو دهاعملا حاتتقاو © ةفحصلاو لاسرالا ةدثيحأ تناكو

 انل ترهظم ٠ ةيعونلاو ةلفقيلاو تالصلا لماوع نه تالحرلاو تارفسلاو
 ( ينادوسلا رطقلا ) نم ءارعشل ةيناثلا ةننوكنا برحلا ءانكأ ةعئار دئاصف
 مهلاوحأ حرشو « مهتلاحت مهسفنا مه مهسسحت الون مهدوجوب رعشن انك ام

 تناك « نائبلو رصم فحص ىلا اهولسرا ةييرعش دئاصقب اهريغو ةعامتجالا

 ٠أ!! هلسرم لاوحأ نع رسملا صلخملا لوسرلا ةباثمب

 رش يدلا ( يروتيفلا ) رعاشلا مهدئاصنو مهتاباتك ىلع انعلطا نممو

 ذاتسالل ( ديدحملا رحفلا ) ةلجم يف هنطوو هعش لاوحا نع ةريعم ةديصق

 ترسشن ينطو جهن تاذ ىرخأ دئاصقو + ةرهاقلاب ( حلاص يدشر دمحأ )
 ٠ ةينادوسلا ( نامرد مأ ) و ةينوريلا ( بادآلا ) يف
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 يف ةيرعشلا تاهاجتالا نع ( يهيونلا دمحم ) روتكدلا بتك امك
 موطرخلا ةعماج يف نييردتلاب برعلا ةذتاسالا نم ةعامج ماقو ( نادوسلا )
 جراخ نم ءارعش نا ىبنش الو ٠ ةسبدأ ةدئافو رثثأ تاذ بنك ةدع اورسشنو

 دمحأ ) مهنم ٠ ههايمز ةتعيبطو هضرأ اوحدتماو هوركذو هوفصو نادوسلا
 نع هي راتلا تاساردلاو تاياورلا تفلاو ( مهاربا ظفح )و ( يفوش

 ٠ دالبلا كلن يف ( يدهملا ةدوت )

 بدالا خيرا ىلا فاضت ٠ هعئار ةيبدأ تافالع نم مهيدل امع فشكل

 كرحتو © سوفنلا زهنا ةيرعش صوصنو تاقاطب هدوزنتاو « رصاعملا يبرعلا
 ؟؟ فطاوعلا

 رعاسشلا نيرشعلا نرقلا لئاوأ يف نيينادوسلا ءارعشلا ةعبلط يف ينأيو
 باتكلا ضعب لوق دح ىلع دعي يذلا ٠ ( انبلا رمع دمحم هللادبع خستلا )

 « « نادوسلا ءابدا خسش ه وهو ٠ رصم يف ( يربص لعامسا ) ةياثمب مهدنع

 بعلي « بولسالا يرصع رعاش م هناي ( لثاخم دعس ) بيدالا هن علاق امك

 : هلوف هرعش دج نمو * اهف ةيب غلا ةغلل اذاتما حبصاو » ةنلاعلا هدلب

 هددجل رهدنا فهرا نا ءورما ىلاو

 مهوأش علبا رارحالاب تقلع

 بفاوعلا رادح نه ىبسفن تدرحو

 0 قيدصلل وعتلجاو نينأ

 براهالل يتمحر ينج ضفخاو
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 ( هترصب ) يف زملا تبانم دجمو ( قارعلا ) هيف ركذ يذلا هرعش نمو
 ال « ةبرعلا ةغللا ىلع ةعمد » اهلعج ةبط ةدصصق « هيداوو ( هتفوك )و

 نع اهب تدعان <« تاليوو < ىلا نم ىرخالا داللاو هرايد يف اهباصا

 !!! اهبراغمو ضرالا قراثم يف رصنلا راغب للكملا اهخيرات ناضحا

 : هلاق اممو

 كاركذ: هنا انح قيضلا كأن

 كارساو دجم نم كارثا ناك اه

 يفو سوفنلا ناحير كاركذ مايا

 كاربسم لالجالاو زملا لزانم

 هضيقم كلملا وأم كالمي مايرا

 كاريس تاريخلاو ملعلا طبهمو

 اهب ثيلح ءامصعلا ( ةرصللل ) كافلا

 الع رانم ( يوك ) كلل ىنب مكو
 كانم دصقلا فيرش قوف داش وأ

 ةهيباد ( دادشب ) ىلع اتفهل او

 يكازلا اهفرع اهشو اهفوطق

 ةرفان ءانسح مك ( ةفاصرلا) ىلع

 كارشاب قلعت مل ةرجو شحو نه

 مكو كيف نامحالاو دوحلا قروا مك

 كاياده تلاط دف ريخلاو وفعلاب
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 امس نيح كيدان يف ملعلا رجف'

 كادجم ( نوماملا ) و ( نوره ) ىنمسب

 مرتحم كيف ( يناه نبال ) فوم مك
 ( كاحض )و ( يتافر ) نم سلجمو

 اههب داك بادآ كيراوج عدل

 كالماب ىعدت اهتحالم ىلع

 ( ةبطرق ) ناكرأ نم ده يذلا نا
 كارعا لضفلا باش نم يدلا وه

 ان ب و

 اهترمغ ٠ ةنقث ةساسح سوفن نع تردص « ةيرعش تاحفن هذه

 « اناتحتو افطلو « انانحو « ةبحم « مالسالا لئامش اهتقسو « ناميالا تافص

 « اهطبارم يف ترثك يتلا ( ةيفوصلا ) حورب انوحن اهفطاوع تلسرا
 اهروعش نع ديرت الو « اضوع انه بلطت مل يهو ٠ اهروغ“ يف ترشتناو

 يداون يفو « ريخلا نطاوم يف اهركذنف « ةمحملا هذه اهلدام نا ىوس ء انم'

 داوسو « مالظلا بحح قرتخت نا تعاطتسا ةنب رعلا انتغل ناب زمعنو ٠ بدالا

 5 اهنيد نكمتيو اهتهاق معتاو © اهرون رشتنم © تذلاغلا

 ( نادوسلا يف تيدحلا رعسشلا ) باتك : ةعجارم نسحتسي (؟)
 ١535/١ ةيلاعلا تاساردلا دهعم  شوسلا ميهاربا دمحم روتكدلل

 ءارعش نع ةيرعش صوصن هيفامل ( دعس وبأ دمحأ ) ذاتسالا باتكو

 66-595-1١58/80 ٠ ةنسس نيب نادوسلا

 دمام





 يليقي يفو  قارسع ايا كيبحا

 يددلع كاوه ردق كيبدأ ياوه

 يسبح تنلعا اذا يبجع امو ٠0

 يدانا تسلو توص نا بجعاو

 هع دعي بلقب بلق اقث

 انضر هليلح
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 اهنحأ مم اهتكر ءاشمو « ةبرعلا ةأرملا حافك اذه انباتك يف سنن مل

 ةدانالا لمهن مل انا امك ٠ اهنطو ةيرح نع عاودلا ملاع 2 ٠ لح 5

 ٠ اهتيرعاشو اهبداو « ايلضنب

 ىف ةمئارلا دئاصقلا نمظن يناوللا تاسرعلا تاوخالا نيب نم ررمو

 ٠ (اضر ةللج ) ةديسلا ةمبركلا ةرعاشلا < هتارونو ( قارعلا )

 ةداشاو « عافدناو « ةوق اهلك دئاصق ( ءاضسبلا ةحنجالا ) اهناويد يفف

 ٠ ةلاغلا هربإز ىلا دالبلا هده

 : نيواودلا نهم ترسشن

 ٠٠٠ ءاضسلا ةحنجالاو « رئاثلا نحللاو « يكاشلا نحللا

 ةنيزحلا ىوكشلا حور نم تالفنالا لواحت ديدج ماا

 ٠ مسايل لمالاو < لافتا ىلا

 < ةفرو <« نانح نم اهف امب ةقداصلا ةمومالا ةفطاع هنم ضيفت اهرعش
 1” ةعيمو

 ١969 ٠ ةرهاقلا ( ءاضيبلا ةحنجالا" 0 هكا وبدر مجاز )0(
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 دع 117

 « قارعلا » نا لوقت « اضر ةلبلج » ةيب رعلا ةرعاشلا

 !! رخفلا عبنمو ٠٠ ةلوطبلا وبأ

 فصو 6 رعاش نع ثحبس ةبب غلا دالبلا .قافا 2 رودب انملق لاز ال

 *ء!! انوحت اهفطاوع تمسر ةرعاش وأ < اندالب

 اذه يف يرصملا يبرعلا رعشلا سلاجم نم سلجم يف انيقتلا نا ناكو
 ثيدحللا بدالا ملاع يف ترهظ ٠ ةرعاش ةديم هيف انيلع تلطاو ٠ عوبسالا

 اهل < تسب ةبر ىهو + يبرعلا ملاعلا يف ةيودم اهب ثعمتو « اهدئاصم مظنت

 امك !! ريدقتو « باحعاو « ةبحم لك اهدلب ءاقشا هاج ةبرعلا حورلا نم

 ةصلخملا ةأرملاو ٠ روعشلا ةقيقرلا « سحلا ةفهرملا مالا فطاوع اهل

 !! ةيحملا ةفداصأا

 - نانبل - و  رئازحلا وحن عافدناو « نانحو م سامح اهراعشا يد

 دلب لك ٠٠  قارعلا و  نيطسلف و  ةيروس -و  ندرالا -و
 دحاو ىلع لخبن مل ٠ اهنواود يو « اهرعش 2 ةصخ هل داللا هذه نم

 !! ةظقملا اهسشن نمو © بهاللا اهروعش نم ةصخسب مهنم

 قلخب ةبنض « ةبطلا اهترئاو ةمبرعلا اندالب نا بسحن انك دقلو

 ٠ كانهو انه « يماسلا انكلف يف بالطملا بكاوكلا الول تادبجتم تارعاش
 باير و  ىليالعلا ةلمج و  يواملقلا ريهس  رعشلا نم انارث

 « ةيدآو « ةرعاش عفت رب ةأرملا توصب انملعو ٠ لينلا يداو يف - يمظاكلا

 - يجرزخلا ةكناع و  ةكئالملا كزانك  قارمعلا يف « ةدقانو

 ++ نهريغو  فودص -9
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 رهظت ٠  اضر ةليلج  ةديسلا ةييدالا ةرعاشلا توصب اذاو نآلاو
 « ينفلا اهقوذو « يبدالا اهبيصن ةآرملل نا ىلع لدتل بدالاو رعشلا ملاع يف

 لامعأ نم ريثكل ةمهلملا نوكت املثمو ٠ ةربعملا ةحيرصلا اهفطاوعو
 تادآلا :لوقح ىف ةارلا ابيع دك ربل ةتئانزلا هتلئذك .قوكت ©: نغرلا
 ٠ ةنانسلاو ى» ةسرتلاو ) عامتجالاو

 ديدج قيقش  ءاضسلا هحنجالا وه ناويد ردص ١909 ةنم يفو
 : هؤادها ناكو +  رئاثلا نحللاو ىكاشلا نحللا  نيقباسا هيوخال

 ضرالا ءادهش حاورأب مالسلاو ةيرحلا ءامس ىلا نيدعاصلا ىلا

 ءا ةببطلا
 عئارلا « نولملا قوزملا ناويدلا اذه نم ب قارعلا  نطولا بيصت اها

 رصنلا ةحرف  ةدصق هف أرقن « ةشارفلاكءاضسلا هتحنجأب فرملا « لامجلا

 ةحرفلا تمع ثحو ا!ةهه ةنم هداعتسا دوش نم قارعلا ررحت نا دعب

 #: دشن" ةلضافلا ةرعاشلا تماق « هؤاجرا

 هدوبق يقارعلا بعشلا مطح ! رصتتا
 هدوجو يقارعلا بعشلا تا /! انيهتنا

 هدسلع قرش ةوف انودعف * انيقتلاو

 هديع مويلا قحا دق يبرع بلك لك
 هدوكر سمالاب لاغ بعش ةرو اهنا

 هدنعو ىثشخي الو يغابلل دجسي دعي مل

 : تلاق م

 ركفت ال لجس عن لجس خيراتلا اهيا ٠

 ركمملا يعولا عينم ضرأ لالقتسا لجس

 ررحتملا قارعلا ضرأ يف رصنلا طخ م

5 



 - قارعلا ىلا اهتمدقو اهتمظن - بح ةلامر  اهتديصق نمو

 يدلع كاوه ردق كليدل ياوه ْ

 ىلسنح تنلعا اذا ىبحع اهو ٠٠

 يدبا تسللو تمص نا بحعاو

 هات ناحل 7 نوكلاب "امن

 دسم نيمالا+ نعال "كنا

 يع“ كلا ة0الا سطو
 يدوو يصالسخاو يسلاهنو

*- 1 * 

 يف هتيرحو قارعلا ينامال رصتنا يذلا ةمبرعلا ةأرملا توص وه اده
 ٠ ةقفشملا نونحلأا تخالاو < ةقداصلا ةمومألا فئطاوعب جوزمم رعش

 ةفرو سسساحا اهلك < ةرعاش ةناسنا بلف نه رعشلا ردص اه ىنمو

 يذلا « يئاسالا بحلاو <« يحورلا ماهلالا يحو نع ردصي امنا ةبوذعو

 !! ناحلالاو روحبلا هراتوا ماغلا نم دشت الو « نازوالا هدضت ال
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 اهنامز ديعتسنت ةفاصرلا هلع
 اهناكم قارسعلا تمنست دقلف

 ان اطش افكفسم ةلجد ضيفيو

 امهدودح ضرا لابحالا ثراوتت ٠

 اهناص ليحجو اهسدقب ليج

 - ميظن دوم>م ءافولا وبا

 يرجهملاويب رعلارعشلايفقارعلا ١
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 فاران فالكم

 ماهر - مااخال

 ناك ( ةدحتمللا ةيبرعلا ةيروهمجلا ) نمو ( للا يداو ) ءارعش نم
 نينام ل كوع عاش وهر»# ىلا ةسرؤب# ةمورألا ةيلغ قرنا وم

 (٠ لجزلا )و ( ضيرقلا )

 لوسرلا ةيصخش فصي ام اهنم ةصاخو « ةيئيدلا هدئاصقب ومسي

 ٠ هليدو هللا لبس يف هداهجو ٠ هدلوم مويو (ص) مظعالا

 مهب بحرو ٠ ( قارعلا )ل ءانبأ وحن يوخألا ىوهلا هبلق يت لمح
 ٠ ضرغلا يماسلا < ةرايعلا عفرلا « يناعملا يوقلا هرعشب

 راك نم ريثكلا هاثرو + هتوم دعب ( تايزمرلا ) هناوبد هل رشن

 « ينطولاو يبدالا هداهجو « هملع ىلا نوريشي مهو + اهباتك و « رصم ءارعش

 + ةشسشقن ةحامسو

 تايزمرلا ناويد يف ( يدنجلا يلع ) ذاتسالا ةمدقم /هنع محارب )١(

 ٠ اهدعب امو ؟/ص
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 تاع

 ميظن يزمر دومحم رعاشلا
 0 اهنامز » ةفاصرلا » كديعتست نأ وجرب

 دمحأ ريكلا ذاتسالا اهردصي ىتلا ةيرصملا ةنامرلا ةلجم تناك

 « ةيبدالا ةباتكلا نم ديدج حتقب يبرعلا ملاعلا ىلع تملط دق تايزنا نسح
 « اهتعلاطمل بايشلا نحن فهلت انكو ةفيرطلا دئاصقلاو « ةعئارلا تالاقملاو

 !! ةفرعم ءانباو بدأ بالطك اهنم لهننل اهيف ام عبتتنو

 دومحم موحرملا رعاشلا اهيف ةريصق ةيواز مهل دجأ تنك نم نيب نمو
 « ةيسفن رطاوخ وأ < تابسانم يف « هدئاصق رششنب - افولا وبآ  ميظن يزهر

 نييراضلا يود الو رعشناب نيرهاظتملا ةحض اهنف نسل ةقيقر ةئداه ةقيرطب
 ! سارعالا تالفحو برطضلا تاجانص ىلع

 ضيرقلا ةسردم اهتخا رياس' ةسسردم يرصم لا - لجزلل ناكو

 لكوتو « اهف ةقومرم ةلزنمب عتمتي  افولا وبأ  رعاشلا اذاو ليصالا
 ةحمو ةرونو ةينطو اه 62 ةقورعم لاجزا هل ذا اهنادم 5 لجزلا ةراما هنلا

 هلمازي ناكو !! اهتارسمو هتما حارفاو ++ هينطاومو هبعش مالا روصت ةايحو

 يسنوتلا مرهبو ةنيشب يبأك يرصملا لجزلا ناسرف ضعب نادملا اذه يف

 يف نيذرابلا نمو ء ةمردملا هذه ناسرف نم مهريغو يرصلا قيفش نيسحو
 امك 1917 ماع رسشن ناويد يف ةيلجزلا هراعشا تعمج ٠ اهيداونو اهتاود

 دفولا سيئر ناكو + 1448 ماع نانيلب يبرعلا لجزلا رمتؤم يف هدالب لثم
 ٠ لاحتراو < هقالط ف هتب رعاش هب زاتمت ال « هتمدقمو

 دجيل ةنوم دعي رشن يذلا - تايزمرلا  هناويد ضرمتسي نم نا
 ريغ وأ انفطاع وأ اينيد وأ « اينطو وأ « ابرع الاجم كرتي مل رعاشلا اذه نا
 ةددرتملا هتامح سافنا رخآ ىلا هتوتف ذنم اهف مظنو الا « تالاحملا هذه

 ه٠ هعزن ف
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  يفارعلا  بابشلا نم ةعامج ١945 ماع ةمرعلا رصم راز دلو

 نويرصملا مهؤاقشا هب رعشي امو قارعلا ةناكمب قبلي امب كانه هوليقتساف
 مهمدقم تحدتماو «© تالفحلا مهل تميقاق لالجاو ةيحمو دو نم مهوحل

 ٠ بولقلا مهتلضتحاو ةفحصا

 ةدصق مظنف « مهل نالقتسملا نم ب ميلظن  رعاشلا موحرملا ناكو

 نايسشلا ةيعمجب مهميركت ةلفح يف اهدشأ  قارملا ةيحت  اهامسأ

 -هفولا وبأ - موحرملا ةيصخشش حمالم عيمجل ضرعت: نا عطتسن مل اننا

 دالب قحب رعاشلا همظن يذلا رعشلا كرتن ككلو « قضلا لاحملا اذهب

 انوحن < هريدقتو < هتدومو « هباحعا نع حصفي يكل ٠ ةيلاغلا نيدفارلا

 : لاف ذا

 اننهئانز ١ : دمتي -ةفاتتعرلا, لع

 اهناكه قارعلا تمئت دقلف

 هدهع قباسك اهب تارفلا يرحب

 اهنأطش افعص ةلجد ضئفبو

 دودج ضرأ لايجالا ثراوتنا ٠٠

 اهناص لجو اهسدقب لج

 حلاص ليجب رفظت نإ ضرالاو

 اهتئاكس تدعسا نا م

 تهبف نامزلا ممم قارعلا تحص
 اهناق ىنعلل ةفاقثلا حود

 اهدهع ركذنو اهدحمن ضرأ

 اهتئابو اهتوفو اهمولعو

 لزي مل هفناقثلل ناوفنعع يف

 اهنانب ناسسلا يف مفريو ىلعي

 ا



 الثوم ةفالخلل تناك دادغب

 هنانحو اهلدع طيس ضرالا يف

 هلود ديدج نم قدام مونلاو

 اهناكرأ تدطوو نيفرسثلا يف
 اهركف ررحت اذا بوعشلا نا هه

 عوضخلا تبا

 هتاوحا دحتت مل نا قرتشلاو

 اهناوه يوقلا برغلا ءىرمتس

 ٠ اسنلين ءىطاوش ىلع نيلزا: اي
 اهناحت ترهظا نا اوبجحسن ال

 اهلها متاو اهنوافح يده

 اهئناولا !ودهشاف انلع ضرف

 اهاثوا تملطح اه

 اهبسحو ثيدحلا قرششلا يه رصم
 اهنتازف ماق نافرعلا نم ليج

 ةصخر بايشلا حاودأب تحض ٠+

 اهناطوأ يرتشت حافكلا موي

 اهباسش قارعلل سرحب هللا

 اهناشب ىلعلا يف مجد امود

 انامآو حافكلا موي ةدعلا مهف < نيضهانلا اهبانش سرحي هللا ٠٠ معن

 رخافملا حورصو ةببرعلا ةزعلا ةينبا مهفكا ىلع ميقن يك ٠ ينامالا اند يف

 !! ةينطولا مئاعدلاو « ةبخيراتلا
 « ةمحرلا تاوعد نم مدقي ام ٠+ انم يبرعلا خالا رعاشلا كلدلو

 اذه مايأ يف < ىركذلا ةالصو « باجعالا ريبع نم هحور ىلع رشني امو
 150!! ةكراملا هللالو ٠٠ سدقلا رهشلا

 ماعل كرابملا ناضمر ني يف تر ترشن دق ةساردلا هلمم تناك (؟)
 00 ه8
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 دادقب , دادغب

 ؟ دابدتس اهمالحا يف رم لع

 داؤرهش اهتصق تلسلسف

 ٠ داعتسمللا اهثيدح تيذاحو

 يقح عيدب روتكدلا

 ه.اأفإ





 مهراعشأ نومظنب, نيدذلا تانولاصلا ايد نم < رعاش « بتاك « بيدأ

 !! ريهازالاو درولا قعو « روخسلاو روطعلا نم وحب

 ةيسئارفلا بادآلاب رئأتم هدئاصق يف دحجم هتكلو « هرمعش يف لقم

 ثيح نم ( ينابق رازن ) هليمزك وهو  اهناعمو اهروص ضعب لقن ينلا
 ملاع يف ملحيو « رودي  ةيعامتجالا لكاشملاو « ةيرعسشلا اياضقلل هتحلامم

 « رطعو +٠ ةماشإاو < نانحو !! ةناوناو < ةموعتو « ةفر نم اهض امو ةأرملا

 ٠ ةقباع ماسو

 ةيرعشلا هتعومجم نانبل يف ( بيدالا راد ) تاوئس دنم هل ترشن

 دئاصقلاو < ةباذحلا موسرلاو « ةعيدبلا ناولالا تاذ (  رحس ) ةلمجلا

 تاراعتسالا فيررطو « لسرتلا نسحو « يناعملا ةوارط هيف هرثشن ب ةلاحلا
| 

 ٠ هناويد همدقم يف كلذ دحتن .٠ هارعشل

 ةقيرطو رشنلا ىلع همجشو ةيوريلا ( بدالا ) ةلحم يف هدئاصف ريشن
 ٠ ( بيدأ ريبلا ] يزمرلا رعاشلا ذاتسالا خالا اهمحاص ةيزمرلا

 ةئنس توريد ( بيدالا راد ) رشن ( رحس ) ناويد ةمدقم /عجار )١(
 ٠ اهدعب امو ه/ص 565

 د1



 ( يرلاف لوب ) يزمرلا رعاشلا ةيصخششب يسنرفلا بدالاب ارئاتم هارت
 ٠ ( سراف رمش ( روتك دنا موح رملا داتمالا رعاشلابو ( وسار )دو

 هدنع ؛ ( ظفللا ) » ٠ ( رعشلا نف ) نع ةديج ةيرثن ةمدقم عضو

 9 ءانسحلا ةداغلا باها ملظتني يذلا بوثلاك ٠ ىنعملا لي ريس رهز

 * معربلا يف نمكي 2"”يذلا رطملاك ظفللا يف قبشر وهو « ىنعملا »و َه 1 3 4 تاه .٠

 ةحالنا هبردل قشي وهو « هناتنأ لودحلاك هدنع « رعاشلا » و

 ءاورلاو بصخلا هتصاش رادع حتمي هنا م ةيوتلملا ةملطملا « هطسبنلا

 ٠ بارتلاو ىصحلاب هدعريف هيلع روحي م < رارضخالاو

 ٠٠ تاودبو تاوزن نم اهف ع رطصي اه ولحم اهروغ ريس ناو « سفنلا

 اهبابلو اهرهوج يف < دمت امنا < ناسنالا اهعدتبا ىتلا ىرخالا نونفلا ناو

 «اهل اعساو . هب امحل

 يهو : ماسقأ ةئالث ىلا هناويد مق

 ٠ روصو (90 | ىراذعو ()» ١ قاوشأ ()
 ٠ ةولح دئاصق ةنافلا اهعبارم يف مظنو ابروا راز

 ٠ اوما» ةنم توري يف بيدالا داد رمش وي رحس ناويد ب هراثا نم

 ٠ ةيلاعلا صصقلا ضعبو 1965 ةنس روغاطل ( يناتسلا ) مجرن امك

 بيدالا راد/ط ١58١ ( رحس ) ناويد نم 8/ص ةهدقملا (5)
 ٠ توريب
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 : لوقي ( يقح ) روتكدلا
 !! فافضلا لوح نابولي يلصوملاو يساونلا

 قمر اناويد توريس ه* بيدآلا » راد تردصأ ؟ةه# ةنس عبر 2

 «© هروطم نيب نم « رحسلا ٠» ضيفي « تاحفصلا رطعم < يشاوحلا

 ( يقح عيدب ) روتكدلا رعاشلا همدق !! هتاملك نيب فرحالا صفارتو

 « ةبوذعو « لامجو « ةقرو ناب اهلك « رعشلا نف » اهامسا ةفلطل ةملكب

 : ا : اهنم لاق

 يف حفستو: « ةأحلاب حضتتا اظافلا هئئاملا بلج نم عراملا رعاشلا »

 ةخس دوص ويصبو نحبش لقا مسانت ةيدن اماغنا اهماحستاو اهفنات

 1 اولا دغ رلا دعسلا ملحلا براوغ ىفريه ء لاخعلا لزاغن

 ع6 هروصو و« ىراذع» و٠ قاوشا » « رحس » هناويد مسقا |

 50 « ةرهذو « قرأو «< راظتاو « نينح « اهس هقاوشأف

 ٠. ةلبتو
 «ةماشإاو م هافثشو « رئادغو « ةزامغو « رضخ نوبع « اهف هاراذعو

 3 . هم ع 207 27 لفاناو

 راوسلاو < ةناغلا ةحورمو « دادغيبو < دادغب ىلابل « اهيفف : هروص اما

 نا .٠ ةراحبسو < ىنهذلا

 فرتملا « ليصالا يرعشل كلا نفلا نم تاحملل هتيرعاش يف دجتلا كلا

 !! عادبالاو ةئتفلا تاوبر ىلع فرشم وهو ةعسطلا لامح ُُق نا يدلا

 تاه6



 ةحمل يهو ٠ « ةراجيس ه هتديصق نم تابا ةعضب نآلا انيدبا نيبو
 يرعسشلا ناببلا معط قوذت نم الا « اهدرس ىلع يتأيو اهفصي نا لق ةينف

 «قالخلا ريبعتلا ةفد نم اناولا رباعلا اهاضم يف ثسبي نا عاطتساو ٠ يرحلا

 !! ةماهتسملا رطاوخللا فوطو

 : « ةراحسلا » فصي لاق

 حارجلاب اقفر ةولحلا ةلمنالا ةنبا اي

 حاشوناتاياوغ ىركسلاةشعرلاب يلبرس

 حانجو ارغت رمحاالا بهللاب يل زاغ

 محالملا تاباص ىريحلا ةلقنلايف ىنعاد

 حاودو اودغ « نيل يف « ةلبقلا يفطقاو

 ةيبرعلا ةفاقثلاب رئأت يذلا ذاتسالا وهو ( يقح عيدب ) روتكدلاو
 **+يبرغلا يسنرفلا نوللا وه ٠ رخا نولب ةفاقثلا هذه جرام ٠٠ ةءاطمملا

 ثعبي نأ سني مل هنكل ابرغ ايفرش اريوصت ( دادغب ) نع هريوص# ءاجف
 فرفرت <« ( لصوملا ) ريرح نه ةداسو دسوتملا ( يساونلا ) ةروص ان

 هحئمت ٠ نسحلاو © ىوهلا بوض هنحب قعتو < ةمعلا فايطا هيلع

 «دأب دئسلا» تارماغمب 6 مالحالا هموهتف ٠ بورط ةبدادغب ءاننح ةرمخلا

 نم لوقتيي وه اهو + « دازرهش هاو ةللو هليل فلا ضيعقب ةردختتو

 : ه2 دادغب هد هيدصت

 دادغب 2 دادغب

 ؟ دادنم اهمالجا يي رم له

 داز رهش اهتصم تللف

 + دامتسملا اهشيدح تبذاحو
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 ) اما

 دادغب < دادغب

 مجنالا ( اهتلجد ) يف حرمت

 داع مث < ةوشن يف « اهملل

 8# خخ

 دادغب < دادغب

 هاب تباط ساون يبا رمخ

 هاهتشم اهند ف تبوذو

 دازتساو هسوؤك نم بصف

 رضا و د#

 :: دنع يهن ( دادغب يلابل

 لبخن « ليخن

 ليمي « اجونع

 ليم ملح ماسلاو
 منجي تداعب
 ليح هوجو
 انحل بكاوي

 انصغ حسميو
 لماعتلا دقو وسو
 ليوط ريرف لل ثيداحا

# # # 

 - هال



 قروز ىلع ونحب ( هلجد )و

 لبقلا يهش هنم فلعقمل

 . .قفرملاب عهديو ىبابق

 هافشلا قوشو « هاملا ءاجر

 لمالا وفطبو

 يقن ملحب
 هايحلا وهزتف
 0 ه١ دنرتو

* ّ * 

 . مهبملا اهلل يف ( دادغب ) و

 وفختو نيلن

 ديعب مهول

 ونرثو

 مرغم اهل مجلا

 ( ديشرلا ) لابخ اهبلا قيري
 اك ذي ا

 ( يلصوملا ) و ( يساونلا ) نباو

 فافضلا لوح نابولي

 هساخ ىلع

 فاطملا باطو

 لمأملا ةفهل ىلع

 -1ةهم-



 هينغالاو سأكلا ةشعر يفو
 يلخلا لامو

 يلج نحلل
 هيرراج ىلا

 ( يلصوملا ) و ( يساونلا ) ىفغأف
 ان اق اف

 لاز الف  رعاشلا ىخا اي ( يلصوملا ] و ( يساوللا ) فغب. مل

 ديرعتو < حاورالا رك يتلا « ةقتعملا ةرمخعلا نم اياقب ةيباخلا يف

 موب. < ديعم مونلا كاذ امو !! مالحالاو لامألاو ةوشنلا ثعبتو ٠ سوفنلا
 سشصي ثيح ٠ اهنا يلايل ( ةلجد ) و « اهزع مايا ( دادغب ) درتست

 نوتفم نانف مهلكو !! اهرحسب ذوخأم < رعاش مهلكو اهلاللخ تحت « سانلا
 ٠٠ اهتاق'و اهتيرعاشو اهدولخل روصم بيداو ملاع مهلكو !! اهلامحب

 اهقكد





 ىددر ىتراائثيق اي هللاب ٠

 نيمدقالا  ةريحلا  كولم ىدص

 اهلا نع ب دادغب يلئاسو

 ب نيمالا و ب اهدومام 7 ىفق دقو

 اهلام ب ةطانرغ  يلئاسو ٠٠

 نالحيت مويلا ايف قي مآ
 ىرذلا عيفرلا يماسسلا  اهرصق - و

 نادسلوو روح هناكسس

 لبجلا ىتف

 ام يرجباو يب رعلا رعسلاي قارعلا

- 115١ - 





 نيمالا فؤرئادبع

 هسامحب فرع 'رعاش ناك ( توريب ) يف مدعتلاو ةيبرتلا لاحر نم
 .٠ تامسانملا ْي 3 )6 رعشلا نع فرصتا م ةببرعأا اياصقلا ناجع ينطوا'

 < ةسلعلا مالثالا ةلمح هظارفو همدقو ( ةرئاثلا فطاوعلا ) هئاويد رمشت

 ٠» كاذموب ةسيانسأإو

 »6 ةلالاقتسالاو )2 ةينطولا ينامالل سمحتلا يب رعلا بالا نه نا 8

 ةارسا معن ىلا اعدو 3 يسامح هرهش ةس رع دالابا 3 رح نع عئاد

 ٠ اهم 2 و

 ٠ ةيهاللا ةرارحللاو 6 ةروفلا تال ةياطخلاا ةقب رطلا هبولسا لع نلغب

 .٠ معان لرم رعشا ةنادحو هسساوسا و 6 هلق فئطاإوع ىجحاني 8 ا

 )١( ةنسس ( اديمص ) ةرئاثلا فطاوعلا ةناويد/معجار 1١959

 س13 ل
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 )2 ةرئاثلا فطاوعلا 2« بحاص 4 لبحلا ىتف 2 رعاشلا

 ! ( نيدالا ) و ( اهنومأم ) نع دادغب لاس

 5 رثلاو <« ةيرعشلا تاصخحشلا نم ريثكلا رصاعللا ىب رعلا ١اثدأ ةاحح يف

 « نايسنلا عباع هيلع بلغي « الوهجم لازب ال ام « ةبنفل ١! يحاونلاو < هيبدالا

 رعاشنا وا بيدالا نا اده درمز ٠ فاشكلاو ةساردلا مدعو 4 لامهالاو

 ناحاوصب كسميو « ةسائرلا ءادر ىسليو : ةرهشا لدكا علصي « امدنع

 « هلع عقاد برزح وأ »م اهتيسانمب رهتشا ةدصقم فقحبلا هفلاحب فأ مون 3 زعلا

 ةيرعاشلاو « ىحلا بدالا طورش المكتسم نوكي وأ « هةباعدلا هل تبو

 هنايآ * يجعتت !! بعصلا هيدي نيب لهسو « جوملا هلأ مقتسإ ثمح + خدها

 ىنحو 3 تاياغلاو بئاغرلا نسساحال و 3 سوفنلا ىوهل ةقباطم 3 ةيرعشلا

 « ةئملا هتتاماو « ثادحالا هتباصاو < ناسسنلا هغل اذا « ريخالا يرقعلا اده

 » ةقارولا قا 5 ف عامت نيواود تاحفص تايلع يف 5«© هرعش بهذي ام ناعرمس

 ٠ اهجارخا لامجو >ّ اهفور محا اشو 3 اهقرو فيلات لداعت ال 9 نامت

 بقلملا ( نيمآلا فوؤرلادبع 0( ديسلا رعاشلا هناويد قلع اننفو نممو

 ٠2 لحلا يودب » هليمز ةيرعاش هتب رعاش ىلع تغط يذلا « ىلحملا ىتمب د

 ةسمدالا ةاحلا كرتعم نع ادعب ةليدنا يف اسئاع وأ « هتيرق يف ايوزنم لظ هنأل

 ٠ ةهجوملا ةسايسلاو <« ةشاضصلا

 بيحإ وعلا ب ةناويذد كثر ديض دقن « درعش لع ةدوقعم لامألا تنك

 ةمالعلاك « 5 ةساسؤو نيزراب ءابداو « لضافا ءا ء ملع مالها - ةرئ ا

 بئاكلاو دن“ فراع يح 2 خبشلا دهاجلملاو 5 نيمآلا نسحم ديلا

 -١6554ا-



 سشلا رئانلا رعاشلاو  اضر ةيحا يرسل هلا يوغللاو - يىقنلا بيدا

 يسامسلا معزلا هناويد ظرف دقلو كثنواو ءالؤم ريغو ل رهاض ناميلس ب

 : هلوقب هللا همحر  حلصلا صاير ب

 »٠ :ءوعشلا ىلجمو « ضانفلا ةطولا عوبني هناويدو د 2

 ىنالا ةملظعل !راعش هباثولا  نولسمم ب حور نم هل لك + قوافل

 يضاملا ؛ هةعورب ازمر ةقطالا  ءارمجللا لالطا نمو ٠ ناب ا لعجو

 اهرانوأ ىلع مجرب « ةراثيف د « مظعلا لبقتسملا كلذو « عئارنا يضاملا اذه

 بلقلا يحش « دلاؤيلا نسالا تامغن اهيوايست م ةدحملا ىرك ذلا تامخأ

 اهنحل ناجشألا ريثيو « اهودش ٠

 لبج - أين ةينيد ةملع ةحود نم وهو احلا ىتف رعاشلا نا

 نم مغباونلاب - نائل و  ايروس - ترخافتو « اهلالط تح ]ل لماع

 لصالا يب رعلا حورلاو » ينطولا سامحلاب هني رعاش زاعتمنا + اهلاجر

 . ةديصق نم لاق ٠ هبورعو « اسامحو « ةقالط

 نينحلا دلو رعشلا املئاو

 هاتكطدا ماسه نم لكف

 نيرزحلا يرعش عيجرت هبرطي

 2 ف 3

 مسمذدلا يعدو راحلا ةَتفتم

 اهداسأ تملستسا اولوقت ا

 ملستسملا ةنئو نم اورذحاو

 - 5١1ه6 ل



 #3 3 و

 فخلنلا  ءارعم عم ةلسارمو ةدومو ةقادص  لبجلا ىتف  رعاشللو

 - يرفعجلا حااص - خيشلا فورعما رعاشنا مهني نمو قارعلا يف  فرشالا

 ةيدنالا طاسوأ يف < نيفورعملا نيزراللا نم هباسش ىضام يف ناك يذلا

 بحاص يف لاف ه هتغل ةناتمو « هتفاقث قمعو « 58 ةدوحب ةمدأآلا

 : هححشوم نم ب ةرئاثلا فطاوعلا

 تافطاعلا ريثب ايسامح رعشلا اذح

 كرعش لثم

 َهاقللا هيورش نذا الب نذالا جلب

 كد لك

13 2 * 

 ةيروسو رصم ةصاخلو ةيبرعلا دالملا طاحا ام ةفرعم تدرا نا كنا

 دحتا « رعاشأا دئاصقل ةرظنب كلمت نرقلا اذه علطم يف « قارعلاو نانباو

 ند نيمثاثا كاقباو 6 مهناطوأ نع عافدلا ف كادموي باسنلا ةنماوعم

 ٠ مهرايدب نينطوتسملا نم نينثانعلا حضفو « مهناوخا

 ب مهبادتنا تاو مهتاياصو - اهتصرو نب رمعتسملا يطاخسب لاو

 اهشرع اول  داضلل  ةلود مك

 هناملك 2 - قرسشلا- رائم تناك

*# 1 3 

 - اؤةكاد



 - يناراثق  هندصق نم لاق دقق هدحمو  قارعلا نع هوك د ايلف

 يددر ىفنراثيف اب هللاب ٠و

 نيمدقالا  ةريحلا  كولم ىدص

 اهلاح نعام دان ىلئاسو

 تت مآلا تودع اهئودامح ب قطم دقو

 اهناه ل ةطان رغ ل ىلثئاسو ءه+

 ناجم مويلا اهيه قبب مل

 ىرذلا عيفرلا يماسلا  اهرصق و

 نادلوو روح هناك

 : لاق  دعلا  اهناونع ةديصق نمو

 كلملا ةمصاع مالسلا راد نيا

 اداصرالا اهب اودلش نسمهو

 دهنم لوطلايذ  ديشرلا  دهع نبا
 ادالبلا حاتماو ضرالا كلم

 ىدامت ام هلوف يف ىداستو

 -| ا 1 3

 ارابقا كوللا عصضخا كلم

 - ظ5ال-



 تلون دق ب ةماا نزعلاب كلت

 ادافحلا اهدعب نه تقشا ثسح

 -برصقلا- و --ق'روخلا_ مهنع اولاساف

 هانم تااولاو ناد رفا ن

 مهيدي عوط ناك دحملا اذكه

 و #* 1

 سوفنلا يف ثمن « ةيرع دئاصقو < ةنطو تالوج رعاشلا اذهل نا
 2 ةيووفلا» ناك قييفاشأ هع اهرخو ذا“ نولقلا ل لفض تامقفلا

 نسحأيو < هروص ىلجأب يبرعلا خيراتلا ضرعتسي وهف + اهتاريخ نييلاسلاو
 « ةفرعملاو « مدلعتلا نم اهقح ةببرعلا ةأرملا يطعي نا سنيمل هنا امك ٠ هقئاقح
 - قرشلا ةنبا ب هتدصقب لئاقلا وهف ةبرتلاو <« ةماركلاو « حالصالاو

 ْ : هلوق

 يناو نامزلا نم ضم ريخ
 تامركملل ةاقئفلا ىعسن موي

 الا سائلا نم ةما تقترا ام

 ةاتفلاو ىتفلا نيب تواس مون

 3 ان 3

 قلخعلا ناو !! مدقتلا ساسأ يه تامركملا نا « ةببرعلا ةاتفلا عمستلف
 ٠٠ ةداعسلا زمرو « ةراضحلا ناونع وه عبفرلا

 0 يي

 - اك



 اهتليزو ايندلا ةجهب اي ( دادغب )
 داهآ كذنم ينامألا سورع ابو

 ب رضم ل نم لابقالاو ديصلا اشنمو
 دامحو - راتشب ناويد دجمو

 بجعالو - اروزلل  قوشلا ينجاه دق
 يداضعاو يئالخا ضعب ملثف

 دوهزم دمحم

 الكاك -





 فاكوم ا ملوكؤ

 ( حفلا ) هسردم هتملع ١998 ٠ ماع اهف دلو ( ناوريقلا ) نم رعاش -لاأ هند - اعاعن دلو ثاو ورم 5 ِِ

 ةزئاحلا ىلع لصح 196٠6 ٠ ةلم هش جرخم ثح ( ينوئيزلا دهعملا) و

 لا قوما ةوئاعو < لالالا دبع ةكرحما ف ةيروعلا ةكااذلا

 ند « ةعللطلا لثمي ( نساوت ) هدلب ءابا نم ةزاتمملا ةخئئاو وه

 كيستلاو < ةليصالا ةييرغلا ةتاثملاب مهراعشا تزاتما نيدلا باسثلا ءارعشلا

 ةلجم يف ترش يتلا هدئاصق ايانث يف حملت ٠ ظفاحملا يبرعلا بولسالاب

 ءارصعلا ةموعن « اناحأ اهزوعيإ ةباثاو ةيرعش تاحمل « ةيسنوتلا ( ركفلا )
 ٠ ركفلا تاضموو <« رعشلا لاخو

 نادلبلا ود « ةببطلا رعاشملا سني ملو « اهدجمو ساونا هدالب بحأ
 * ( قارعلا ) اننطو اهنم ينلا ةقيقدشلا ةبرعلا

 مل رعش ناويدو سوت تالحم يف ةفلتخم  دئاصق ب هراثأ نم

 ٠ ةعاطلا رب

 ب م981١ ةنسل سنوت ةيظاكع نم  ىلرالا ةقلحلا  عجار )١(

 - اهدعب امو 8ك /ص ىعاالالال

 د االإ د
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 ةيسابعلا »ع دادغب 2( قناعت ةسسن وتلا 4 ناورقلا 22

 !! « لابحالا ةدوشنا » ب اهفصتو

  دادغب ب اهتخا هاجت اهيلعام شت مل 6 دحملات اذ ءارضخلا تل سنو

 مالسلا رادل ةنادم ىهف !! ءايريكلاو رخفلا تاذو < ةمظعلاو دولخلا تاذ

 ىو ٠ عادبالا روص نهو 3 ةف رعملا نوذ نم اهل ملعلا ةعوأ هكمح اب

 يذلا راخلا يه « قارعلا ةمصاع ناب ليوطلا اهخيرات مايأ نم اموي لفاغتت مل

 رطعب ناك يىدلا » حاوفلا بضلاو 2" هني رفع عاعش ىلا سانلا بدحيإ ناك

 !! ةداعسلا تسو م« نامالا

 ٠ ارعشو « اهقنو « املعو « ايدأ - سنون - فرع هرود قارعلاو

 اهفرعو + سلدنالا  امئذ ىلا هروبع دنع  بايرز - نضتحت يهو اهفرع

 مسلما + يوقع وبر ردك قلساراوب ميمو حاولا جرخلا نصر
  روشاع  بداو  يبلاعثلا - لضفو - قشر نبا  لقعو  نوئحس ب

 مارك نم ككاواو ءالؤه ريغو ٠  يباشلا رعشو - باهولادبع ثحبو
 حورلاو « يركفلا ءاطعلاب اوفصتا نيذلا لاجرلا لضافأ نمو « موقلا
 ه+أإ عسولا بدالاو « يملعلا

 لبقتست « لضفلاو « ملعلاو « رعشلا ةنيدم يهو  ناوريقل - تناك
 ٠ موقلا ةدام نمو « ةبلطلا ةلج نم نيشارعلا

 ىلامشلا برغملا ءانبا اهملا نيمداقلاب بحرت  ةيرصتتسملا  تناكو

 مهلوقع يف قزتو « اهايانح ىلا مهمضت ٠ ناوريقلا تاذلف نمو « يب.رعلا

 د17



 ٠+٠ ةفسفلاو « ةقاقثلاو « رعشناو « ملعنا مهرئاصو

 فاصو يف نويساو١2 اناوخا اهملغلا ىنا دئاصقا نم ريثكلا زربتو

 ٠ هب ةداشألا يو © قارعلا'

 غعاصو »"ّ اهطولعخ مسر دق ناك ةدصق دئاصقنا هده نإ ند ررسو

 دف اهرشنو - دوم رم لدلمجعد ل يسن وتلا رعاشلا خالا »2 اهتحاسدو اههور

 اهتحال ناوريمتا ةحتا  اهلعجو + ةمقا ركذلا  ةلحمب تاولس سمخ

 : اهنم لو ع دادخ

 - دادغب ب ركذ هرثب مل ءيرما يا

 يداولاو رمح | ثبيدح ةقشإ ماو

 اهناراد زعلا ىلحم ب مالا راد

 يداب وأ ضرالا يحاون يف رضاح نم
 ب اهتلحد ماهاالاو رحسا ثعبمو

 يداصلا هلغ قش َت بذعلا / ماو

 تحارب م لاجألا ةدوصنلا ب دادعإلاب

 داضصقو داور ملح ىدملا ىلع

 اهددرو اروحلا نذا اين تحلصا ه*ءه

 دادرت يأ ديسشم نامزلا مف

 اهرضاحو اهضام ةراضحلا دحيم



 1 اهلا يلع ايل نان هناةبإو وعلا تر قل !  قفن د
 يداهلا لعشملاو ىلعلا حرص ثس

 0 رسصخ اهخبرا» ىف ةلوطلللو
 : ا ا و دادعال دادعمإ 1 1 يع 00- 1 0

 ١ تقلطناو بح.سل !!ىدحتا ديشرلا 000
 9 8 و 03 ةرئشاك انجل نع ىففلا نتا 1

 اهب ماسلا داو تيه ام ناووللا .ت
 ب دادغ  تخااميدف  ناوريقتلا و كا

 5 رهدنلا لجس يف هاتلك ةدلاخ أ :
 داعلاو مالسالا لقعم امهالك

 1 مهدجم  سابعلا وني ب داش كانه
 يدادجا دحملا حرص داش انه اهو

 اهبكاوم  اهناه نبا ناز كانه ك١ ِ

 06 ايدلا هحيب ال ع دادخب

 دنه ينامالا سورع ابو دانمأ كت 00 000 0

 ل رسصم نم لافالاو دصلا ا

 ١ - لاوبد دحمو تةاوعي د ونام دواش 0

 هس #8



 بجع الو اروزلل قوشلا ينجاه دف
 يداضعاو ىنالخا صعب مش

 ردق لع مهاقلا ةنحالا يده

 نيل يداعأ ريخ يدنع ةسحالا اقل

 ب ناوريقلا سنون ايان و ل برغشملا ءارضخ باي ريخلا كلا ..

 حورب رعش تكلف اناوخا رايد نم دميلا ىلع نحنف ٠ ةرهازلا < ههازلا

 » حيمسلا بدالاو » يركفلا ءاطعلا مهف ردهنو + مهوحن ءانالاو دولا

 ٠ قار ا عشلاو

 ءالؤهل هوقو « اهمايأ يضام يف « نونحلا  دادغب سنت د

 ةراثا نم كيف يعبطلا لامحلا ثعاومل امو ٠ ةياعر نم اهلف يف و ةوذالا

 كدوو » يوخالا كحب » انسوفن 2 هنعرو » انرعاشل و َ اناضعأ

 ٠©#« يب رعأ

 ١, 2ه/ س ة/ددعلا ةيسنوتلا ( ركفلا ) ةلجم /عجار 51

 عيدب نم ريثكلا ةلجملا هذه تادلجم يف ( دوهزم ) رعامشلا خاللو 53 /ص

 مالظو ةينأ )3( سمالا نم لظر : يتديصقك دئاصقلا (4+

 - ١١الف ب





 (رصم) و (قارعلا) و (مادشلا) هذه ٠٠
 « ىف اميلاد كاسسلتلاو «نطمسلف» و

 نسحلاو جههابملا نه اينو كلت
 نالعمهلاب ضسليفت ْ 2

 نادنتو ةد__سحوو دا >نال

 رزيرذ ىنسح

 .. يرجه لا ويب رعلا رعسشلايفقارعلا

 هم اال





 - هكا

 « هس رعلا تالاحلا قدح رعش هلا زصاعم © يدرأ © نيبرع# رعاش

 .٠ د رعبش ىلع هنحامي هب انامحا ه رش قملسر دقو ٠ ةعادجولاو

 » تاسازد هدع بتك + هلوهسو ندرالا فافض ءابدأ ةعبلط نم

 هدع 2 كرتشاو 2 رصعلا اذه علطم 2 هب رععلا داللا فحص ف تاالاقمو

 ٠ هدالب اه ليم تاناحرهمو تارمثؤم

 : ةيرعشلا تافلؤملا نم هل

 بحلا لكاه هك

 يدالب ب *

 2 2 مل 3 م عا أ ٌ
 أمل © ن دال رد و ا هكهط ةييسابمما .مل ملف ةيعس 3 ) فارعلا 0 تح

 )١( ىدالب ) ناويدر  بحلا لكايه  ةمدقم /عجارب ( -

 ب هنأثتك يف  دسالا نيدلارصانت روتكدلا ذاتسالا هتيرعاش فرع (؟)

 لودلا ةعماج تارومشنم ( ندرالاو نطسلف 5 2 ثيدحلا رعبشلا ُْف تارضاحم

 ةيبرعلا ١95١ /ص 5/١١ ٠ 1

 ب ذالك



 كا

 ندرالا فافض نه « زبرف يدسح « رعاشلا

 !! هريوصت لامحو هرعش بذعب انددلد سني مل

 « ةرمثلا ةحضان نك مل « ندرالا قرش » يف هيبدالا ةكرحلا تناك

 ٠٠ اهنع رعت ةفاحص الف ٠ ةناثأإ ةنوكلا برحلا لبق « ملاعملا ةزراب الو
 3 5 ب خد ع

 !! اهروعش نادحوو « اهبدا ريمض هنكي امع حعصفنا هماأع ةسدأ هيدنا الو

 تارجلا دعب هم رعلا ةمطقلا هده !ًؤاح نيدلا ند مهو » ندرالا ءاناو

 « اهلثمشإ ةليصأ ةبرع لئاق نم مهلوصاو اهونطوتسا + ىلوالا ةماعلا

 ٠ اهناغأو » اهراعشاو اهديلاقتو ع ااهناداعو

 « ماشلا قشمد نم اهيلع اودفو « نوفذاح عانصو « ةرهم راحت مهنم

 6 مهرصاوا تدادزاو « مهلمش مضناف ٠ ةليمحلا نانو « ةسدقملا نيطلتو

 !! ةغللا مهدلع تدحوتو ءامدلا مهيأ تقفتاو < هوحولا مهند تفلتخاو

 مهلمأنأب ةعراملا ةناكلا مالفالا اوكسم ةعامج طلخا !دو ند غبن و

 نم هءانلا راكفالا ترشداو + مه رجانح نم بعاللا ىبب رعلا رعشا قلطأاو

 نيب نم ارت "ذخأو ٠ مهبولف نم ةرداصلا ةيحملا قفا تعسوتو « مهلوقع

 ل دينيا نيدلا رصان 2 رودكدلا تاساردل مهديسع 6 هعلطتعأ! 0, باش

 ةدلاز نإ ضور »و « مثالا ي وذا دو « يبالمكلا ني دنا بمس ماو

 ءكلر 8 0 000 1 . ا 1 1 ا
 خالاو « ناسورلا د وعءمحم 1 رعاشاو 0 يدوع»لا ىسك : و 6 يزيزعأا

 دم هملق تارمن تارؤ يدلا « سارت ْيءددح 0, رغاشلا 6 ير 1 6 تاكل أ

 + رصعو ©« نيطشلفو « لامعو ؛ قشدد فتاوي ُ ١؟ىةسحب ماع

 . هه
 3 سل بص اميركا اس رع اهو 0 رسارت يمد ا رعاشا ناث 8 ع 0 عا :

 دم "نال كيج



 ةسارعلا قاوالا 2 ٠ هدالاب لكمي نم ةعدط يف »8 حورلا عساو 2 بلشقلا حس

 ٠ ةبدالا

 ٠ ةبرعشلا اهناناج رهمو ةساقشا اهنارمتؤم ف هنئوص عفن ريو

 لثخيمو « بارعالا لئامشو ةيدابلا باطأ ايهتب هه لازن ال هرعش

 نم بهذي ع ىتلا » ةسدرالا هعيبطلاو تافصلا لامحو . ةيودنلا ةنطفلا

 !! ةسنجالا ناولالا ءالطالو 6 ةينادملا منص اهشنور

 ةداملا تافصلاو « ةزعلاو « مركلاو «< ةسامحلاو « ةعاحشناف

 ٠ هراعشاو هدئاصق 2 اهلك ودنا ةلاسو 6 ةدحتو 3 ةفامص نم « ةميركسلا

 ف »ع هيودنلا ةنوشحلا نا الا .٠ « يدالب ذو « بحلا لكاش 2 2

 ايداب اناحأ هدجت' +٠ ىظفللا لسجتلاو 6 ىغاللا ءادرلاو < ىرعشلا ساللا

 نلو « ةبلحلا لوأ يف ٠ اهعيمج اهدئاصق تأجل « يبدالا اهرطعو « ينفلا
 !! عادبالا هحاسو « رعشلا لكه ناسرف نم « هدالب يف حل اهادعتبي

 : ريوصتلا عيدبو < ىنعملا قئار نم وهو « هبح لكابه » يف لاق

 « ءاوضالابو هئادناب رحفلا ةهلا كتلقم تلصغ ه

 « ءارغالا نناف نم ابوذو رحسلا نم اعامش امهف تبكس »

 « ءاض نم ةعباو امالسو افوشو اماه انوك تلاق ما »

 « ءاحيالا رجفم ابحو ايندلا ينب لق ءامسلل ةلفا»

 ++ « ءاجرلاب جضت يحودو روالا عشخبب قافخلا يسلق نادل هوه

 ص * *

 ةلختم « ندرالا » هدالب نأب رعشي مل « ينتسح » رعاشلا خخالا نا

 -1ا14 -



 نم هب رعشت امو « اهينامأو اهند نع ةدعتبم وأ ء تابرعلا اهتاوخا نع
 نينو, + ساكن © نطلق: ةدضف واو تان حلا ضن كح تالوذمي
 اهتاسام اهدعبو « ةبطلا ةسدقلا ضرالا ةلكشم لبق اهمظن ىتلا دئاصقلاب اذه

 !! ةلؤملا ةسادلا

 سوفا لاو لما ةدعاسل هانكس نوت دع ىف فارعلا هانا
 ٠ ةدراشلا مالجحالاو « هيئاهلا رطاوخلاو ٠٠ ةليلكلا نوسعلاو < ةيعنملا

 دوعشلا رات ىرس ملالا هباض اذا ٠٠ ةبورعلا اند يف هئاقشا نأش هناش

 ٠ هبل تاشاشح نمو هناوخا حتاوج نم هوحن قداصلا

 5 هرعاش لاو

 يناهدزاو يتما دحيم ينرصه

 نيصلا فرش نم لاطبالا تيآرو

 « ناوطتت » نم تاخيماشلا ىلا



 اشو كل حض فارما) ىف يكب ن
 رونلاو ةققحلاو لدعلا 10 0 اجرا ل عداطمو مرو
3 

 ناميالاو ءأب ىلا

 ملطلا قحم ةفأ برعلا ةلود :
 ناوهلاو ىىذالا ىل ينأتو

 ف 5 935

 نامزلا سطب فاخي ال دلاخ
 وبحع اهف ثعبيإ هلاالا 0

 نادجولا ةميزع ونخمت ني

 هه 1 لجك نم ةايحلا بهتن
 ناقتخلاب بولقلا جضتو

 « ينامملا » دلتلاو « نيل 5 (رصم) و (قارعلا) و (مانلا) هذه ه4

 نسحلاو جهابملا نم ايد كلت
 نبني يحيدتياف

 اوداتف مهبلف هللا مسج
 و دا رأل

 داجحو 9

 ناليهلاب

 هَ 2 4#
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 « ملع نطاوم نم اهف امو « « قارعلا » نع هرعش يف ءاج ام عيمج نأ

 ”اسبا نادحاو يوتا 6 يرع راص روع اعئإج يرع مجول لف دععو

 ماعلا حتفي يذلا « :لفاحلا لجسلا وه امنا « اندالب خيرأتف « امح قدصو

 ةيرعلا ةمالا ةمظع ىلع ليادتلل ةيداملا هلدالا هتزوعا املك هتاحفص

 ريخأ١ ضافو « نييفارلا يداوب. روللا حتفت نا كنه ٠ ةيقارعلا رايدلاو ه٠

 ٠ !! هتإرفو هتلجو نيبو « هداوس ضرأب ءانواو

 « ةفاقثلا م اهتارشن يملا ( دادغب: يلايأ ) ةديصق « هدئاصق عئاور نمو

 : لاق 9 لا

 ريبعتلاو ماهلالا ىنغمو رحشلا لئؤم لزت :مل ( دادغب ) نأ
 روتوملا :كظحب نم انيك رجفلا ىتمشي مك ( دادغب ) ىلانل اي

 ريدملا تامتمت نم ىوحنب وإ ساكب حابصضا 5 دبا

 ريبحاب ةراوم اسوؤك كينغم نم مهلك سانلا برش
 روصخلا تانطخم هيشاو> نم تفخو كلا رقع انرو

 روطلا تامئادك يناوخلاف ىنغ لللا رحاس ( قحسا ) نا

 . 8/ص /١531 يناثلا نوناك ه /س 8/ددعلا ة9]

- ١46 - 



 رقتسيل -قارعلا_ عجتناىذلا نمو
 ةتسسل -قا ١

 - هتارف ف  ءامو هتلجد ام نم
 هو

 ةبيقب رفأر رفأب ىدوا ىذل ل 3 صصص
 علا

 > ةلدا نم حبصا لبس مكمصخ وحلا

 هتناحجح نم

0 0 ١ 
 فراشلا دمحأ خيسشل

5 7 --- 





 ىفاكالا هاعملأ

 ماؤهؤ 455

 يف يئارصملا ىنطضم ىلع بيدالا هامسأ انك (ابلل )ءارعشم خش
 5 ١ 0( ) اسمل نع ا تاحلل (

 حور هيذحت « قافآلا ماو <« سفنلا ليوط < مظنلا نم تكن .رعاش

 رشلا )ءابا ودسو . اهناويد ىلا (يرعملا) ةمكح هادشتو « اهيلا (يشتلا)

 5 هوت نو را هاي ملا هير كوب هيف 3 ( يشل

 ٠ ةئالضفو قرسشملا ءاملع ضعب لسارو ميدقلا يب رعن أ

 ناكو ٠ نرف فصنلا زمان م ىع رمشلا ءاضعلاو ل سرام

 ال ع ا كلاطألاو

 ريكل رصبلا دقف دقو هرعشو هناح رخاوأ ف هدروا ام فئاطل نمو

 1 5١ةهةم/١ ٠١ةه١/ص /عجار 00(

 - اةقهال



 ىلا ةعجار ناسأآلا ةليضفو

 ريصبلا روت ىلا ال ةرصللا رون

 هباتكا نم ( يرجاحلا هط ) رونكدلا ذاتسالا ةزيصق ةصح هحنم دقو

 ةضافلا ةهيدلا ءارعشب نيرثكملا ءارعشلا نم دعي (فراشلا) ناو ه٠ »

 ندملا صعب ف ةسروألا ةراضحلا رهام ديش نا هل حدا دقو م« ٠.٠١ ةرشا

 ه ٠ ( يلوبان ) و ( امورك ) ةلاطيالا

 :هراثآ

 ذاتسالا ىبنملا بيدألا اهسردو اهعمج هب رمش ةعومجم اللا اينم رش مل

 ٠ ةيئوريملا رمدنلا رود عب اهتجرخاو  ينئارصملا

 5 ل 0-



717 2 

 ى»> فراسشلا دمحأ رم 7 ابببل ءارعش حبيش

 11 مالسلا رادل ر همالس ثعبب

 ب قارعلا هان يدلا دلبااب  برغغا سلبا رلط واس - نذت مل

 ةنم ةلاطيالا ةيساارطلا برجا ٌدئمَف ٠ ةيسابسلا ةادخاو ةيئاصف ءايا يف

 هروعش زازتهاو © هتوخا نع « يبرعلا رعشاو « يفارعلا بدالا ربع

 نيدلا قارعلا ءارعش ةعيلط نمو ٠ ةديطضملا دالمأا كل باصا م هاجت

 يسسشلا ةمالعلا رعاشلاو  يفاصرلا رعاشلا « رثك مهو  دئاصقلا اومظن

 2 هن دصشقا

 ىدنغت -ىرخاو انا حورت برح

 حا اقر ”تباقق رص هكلاثا ذه وأ
 . دع رمت و قرممب دالبلا اسم ثا

 + * د

 اهئاجرأ يىفو  برغلا سلبارط و  اسا بدأ نعش ,دحلاو

 ةكرحلاب املع طحن نا انمزلي رما « ءارعشأا مراكأو « موقلا لضافأ نم

 نم ةزراملا ءوجولاو < اههناودو « ةكرحلا كلت فورظو ٠ اههض ةبدالا

 !! اهمالعا

 قيمع « ةيرعاشلا بط < داجتلا ىبرع رعاش دنع فاقن اننا ريغ

 ىلع  ذاتمالا هناويد ققحم هنع لاق < ةصالسالا ةفاقثلا عساو « ة ركفلا

 وهو ءاملعلا ةلجا نم « اماعو اهيقف ء اضاف فراشلا نا - يب 1

 - امها



 ٠*٠ اسبل ءارعش كارت نم

 لحأ رظن يف 1988 - 1454 فراشلا دمحأ خلا رعاشلا ربعي
 - ىبتتملا - سفن هرعش يف دحت ٠ يفاصرلاو ىمظاكلا بارضا نم « هدالب

 نم يهو ل ةبورسملاب  نيقلعتملا نيححملا نه وهو لاف ها يفوش و

 :  هناسورع

 هل نا - ىسللا  ىعدب نإ ورغ اال»

 « اسامح نمو دحم نم ةبورعلل ام

 ةرحعم ناوبقلا ةسل ف ةيدل 0

 4 بهذلاو توفانلاو ردلاك حولت

 2: لاو برعلا ددحو ىلا نيعادلا نم وهو

 ربصلا دقن ول سؤبا انيلع يضقيو

 ةما ةدحرول الا انفوش اهو

 ركذ اهل نامزلا ره ىلع داش

 2 املأ ةمق

 : لاق « هرعش عئاود نم نيتدصق ف هركذ دقف  قارعلا"“ نع امل

 ةيحأ زيزعلا نطولا وه ينط و

 اولهجت ما مكنظأ وأ اومتلهجا ٠٠
 هتارمت نم مالسالا ىنج اذام 1



 .اطساب حبصأ مغرلاب يذلا نمو

 هتاكلتمم قوف ةمئثالا هدي

 ىقتسمل -قارعأا عجن ا يدلا نمو ه١

 ب هتارف ءاهو - هلجد ءام نم

 ةهيرفاب ىدوا يذلا نمو

 ةاديطغ ئدفالا كروجتلاو

 هتاجح نم .لامهالاو كرسشقلاو

#6 - 1 

 : هلوق ةعئادب نمو

 يمارغ ثيدح نع غلبم نه

 يماه طرفو يقاوتأ فطلو

 هبحن ريخ نيمرحلا ىلع ىتلي
 ماوفالا سواشال ابهثيو

 ىللع افطعئمو اجرمنف رسمبو

 ماسقم لك قولو ماقملا م

 الفلا قرتخي قاوشالاب دوعبو
 ماسشلا دالاب وأ رصف دالامأ

 : .ةعورنلا سل قارعملا 00 اهنم ثحبو

 يمالس -ِ مالسلا زاد 2 و سو 2 ١) زاد 0100

 ب االقأ د



 مهباجال ابصلا اولأس مهنا ول

 ولا ا #

 برع نيبو انسب ةبدالا طباورلا حصت ْنا تابطلا تانسحلا نه مك
 يف رودي ام سكت ثيحب « ةطبارلا ةيوق < ةلصلا ةلصت» ىقيرفالا لامشلا

 ٠ انع مهنم اناوخا هتك ام انرظاون ىلا لصتو © الوجلا رعاشم نم مهسوفن

 يهو « دالبلا كلن اموي اوسليإ 5 هءانباو ب قارعلا - نطولا ناب دقتعن اننال

 ليف !!' اهمالا مهعجاضم ى ضم و اهنادحا مهروعش زها جارخلا 3 مهدنع

 مامتهالا اذهو م« ةرارحب فطاوعلا هذه انولداي كانه ةوذلالا نا ىرت

 كلباور نم مهعم فطن رم اه مهدئاصفو' مهتاباثك و مهفحص ِق نوفصف 9 وه وشب

 2( نيتملا دولاو < ةفداصلا ةس ا ةوخألا

 رعسشلا ) باتك : ةعجارم نسكت ( برغلاى ار ) نع 4(

 عبارلا .:لصفلا 1136 /دادغب - نيدلازع بفنسوي روتكدلل ( ثيدحلا يقارعلا

 ( سلبارط برحو يقارعلا رعشلا ) يلئاولا ميهاربا ذاتسالا ةلاقمو , هنم

 ٠ 195145 ا/ل/ددعلا دادغب بادآلا ةيلك ةلجم

 جيا 3552



 لزنم (ةريزجلا) دعب ينقاش امف ٠٠
 برشم .( ةلجد ) دعب نه يل ذل الو

 اندلا ىدل متيقب (نودعس) لآ ايف

 بسنت مراكلا ىنا عك الاخ

 (عناه لآ) نم لضفلا ىف مكيرابت
 اوبيخي مك ةيتف (بيبش لآ و

 ىدنلاو ةطاسبلا لالا نم منترو
 بلغاو داوج الا موكلم اهف

 كرابملا زيزعلادبع خيشلا

 15 يىرجهل او يب رعلارعشلايفقارعلا

 - ا19ة-





 ى ا اأ؟هؤ د مهاكالق

 ماحد م11

 هيديلقتلا حورلاب فصتب « ميدقلا رعشلا ةيوردم نم « رعاش »ّ ملاع

 .٠ ةيدحتلاو ةشارعلا تاصخعشلا ضع لص" ةيرعشا

 يف هتايح مجر ٠ ةيبدالا اهنااحمو اهئاملعي لصتاو (ةرسعبلا) راز

 ءارعش ( باك بحايص هرعش نم جذاملا ,ضعبب دل تساو ةماع حيمالام

 ٠ 21( رجه
 فورظا مهنع ةفاولا ةيفاكلا تامولعملا فرعن مأ هةقطنملا هذه ءانباك وهو

 ٠ مهلاوحا ةنماردو 6 مهف راعم رشا لود لوحي تناك ةعامتجاو ةيسامس

 ٠ ءارمالاو خئاشملا نيزازد

 .٠ ٠ مهرامشا ةليصحبو « ءارعشلا راكفا تارمش ينعي ناك املك

 نه ا هنأش ٠ هي'فل وم بهذتو 2" هقفاروأ راش مهدحا تام .اذاو

 )١( ولحلا دمحم حاتفلادبع ذاتسالل رجه ءارعش عجار طل/١ ١555

 ٠ اهدعب امو - 515 / صر ه1

- 1898© - 



 !! ةراوسم ةايحو « ةديقم ةئبب ىفو « رخأتم طيحم ىف شعب

 ٠ ةمالسالا هتدقعو « هنيد لبس ىف ادهاجم ملاعلا خسشلا اذه ناك

 ٠ ماسح ألا) (فونهلا) ةنيدم ىف دلو ٠ بنا يميست

 ٠ ةريصق هدم ةروذملا ةنيدملاو ةمركملا ةكم ىف هدلاو 8 ماقا

 ٠ (انهملا) لآو  (ماسبلا) لآ عم تالص هل

 خئاشمبو ٠ نيرحبلاب  ةفيلخلا لاب (دشار خسلا) همع عم لصتا م

 خبشلاب) ةيوق ةلص هل تناكو ٠ (قارعلا) ىلع جارعو (ىب د) و (ىبظ ىبا)
 *ء (قفتملا لآا) و (رهيزلا) ةنيدم لئاوعبو (نودعسلا لآ (اشاب) حلاف

 هبدآو « هماقمو « هملعب ايحرم ةدصصقب قارعلا ءارعش دحا هلقتسا

 : هف لاقف

 هياظعا نس ضرالا لص ا ءاميقع

 هيكل ردات نا نوحتشلا» أ
 هماهلا نم لوقو هيك نم

 ةهراسهتو هلو ةافعلا دهلش

 هماسصو 2» هناللصو « ةنالصإ

 ىف هتايح ةليط ثكمي مل هنكلو ٠ قارعلا ىف (دناخ لآ) رهاص

 ىبرعلا جلخلا رازف » حالصالل وعدبب مالمالل هعاد حصا لب ٠ اندالب

0 

 .٠ حابصلا كرايم خيشلا اهريما نم ةوعدب تي وكلا ىف انمر ماقاو

 .٠ ) هذ رابملا ةسردملا 0( ىف اذانسا حيبصضاو

 ٠ قباسلا ردصلا 516 /ص عجار قفز

 ب اؤكد



 : هيادمالب' نمر

 ةدامح- زيزعلادبع خلا
 .٠ هيطع خبسلاو

 : خوضللا ةحاصم نم دافتساو

 فلخ هللادع

 يعانقلا فسوب

 : كلذك ( يبد ) ىف هندمال رهشا نمر

 دشار ردي سمح خلاو

 : داشرالاو ةيادهلل ( دنهلا ) دصقو

 : نيرحبلا ىف هتذمالت نمو

 فاحصلا هللادع خسنلاو

 ٠ فصولاو 6 هيسفتلاو حدملا روص هدئاصق ىف كت : هنب رعاش

 ٠ ظعولاو + دهزلاو ٠ تامناوخالاو تاسنادجولاو + قشرلا لزغلاو

 : هتافلؤم نم

 ٠ (كلاسملا بيردن) هامس (ضر) كلام مامالا هقف ىف ارصتخم فلا
 ٠ ةعوطم .ريغ ىواتقو لئاسر هلو  دنهلا ىف ةعبط

 ٠نييرحملاو « تيوكلاو « ةييدوعسلا ىف ءاملعلا نم ةلمج هانر هةئاقو دعب

 + هداهجو هملس اوداشاو ٠ هتافص اودادعو « هلئاضف اوركذ ثصح

 - اوالد



 ت15

 « يبرعلا بونحلا » نم رعاش

 «“+ بيبحلا « قارعلا رغث » لبقب

 يبرعلا بونجلا عم هبدالاو < ةيوخالاو ةيحورلا انالص مطقنت مل

 < بدالاو < ملعلل ةعشملا راونالا تاذ يهو اندالب تناك دقلف ٠ زيزعلا

 ( نيرحبلا ) ءانبا نم « ملعلا ةبلط نم اهلا نيدهاولا بذجت ٠ ةماقنلاو
 ٠ ( تيوكلا )و ( تومرضح )و

 ريثكلا نا اثدجول كانه ءاملع نم رهظ ام انمصقتسا اذا اننا ىتح

 !! ءاطعملا ةحمسلا اهتعبطبو « ةيقارعلا بادآلا لئامشب اورئأت رق مهنم

 هلعأو ٠ ءابلعلا رهشأ نم وهو ( ةرضانلا قئادحلا ) بحاصف
 دافتساو « هف فلاو قارعلا يف سرد دق ( ينارحبلا فسوب خبشلا (

 + هلتاملع نم

 ) ىوسعلا برقملا نس نيردلالامج ( عرابلا ريكلا (اسحالا) رعاشو

 بونجلا يف ءارعشلا زربا نم ناك (ه559) يرجهلا عباسلا نرقلا يف
 نيعسرلا مأ ( لصوملا ) اودصقو < قارعلا اوراز نيذلا نمو < يبرعلا
 هدهطضا نا موي « هبلق ىلا ( قارعلا ) همض دقو ٠ اهيف ةرامالا ءاسؤرو

 ةديصق نم لاق ىتح + ةسائرلاو ةطلسلا نم هسصنو هقح هوبلسو م هتوخا

 : ةليوط

 دحاو تذلا امق ىلا: نع قات

 دجاو تنا ام رهدلا فورصل بهو

0 - 



 | هبزح تنا يذلا ىندالا كنئاخ اذا

 دعابالا كتلاس نا اجحع اوف

-* * * 

 يتلا « ةيبرعلا رسالا مارك مضت يتلا يهو « ءاحفلا ( ةرصلا ) يفو

 ( نودعسلا لآك ) ةيبرعلا ةريزجلا نم اهنءاج ثيح نينس ذنم اهتطوتسا
 دقمت ةبدالا سلاجملا تناك نيذلاو ه٠ ( ببقنلا لآ )و ( ماسلا لآ )و

 ءارعفلاو ءابدالاو <« نيرئازلاو <« فوبضلل باوبالا ةعرسشملا مهتوس يف

 ٠ نيدصاقلا نيحداملا

 ٠ ةيرعشلا اهتحنجأ لاخ تطح يتلا ةدفاولا بارسالا هذه نيب نمو

 زيزملادبع خيشلا -( يئاسحالا ) ( يرجهلا ) رعاشلا توببلا كلمت ضاير يف
 (قارعلا) اودصق نيرذلا نم وهو فولو اله كرام لا دمحا نبا

 ( دلاخ لآ ) اورهاصو « اهونطوتساو  ءاحبفلا ةرصلا - هرغث اولقو
  نودمسلا حلاف خيشلا  مهدسع تام املو ٠ ( نودعسلا لآب ) اولصتاو اهبف
 !!هتدعاسوم هنرهاصو« ةتعرئتلا رايدلانع ادعبء هقارغل اتا ةرصلاكرت

 تافلؤملا ضعب هل ٠ اهقف < ابيدأ <« ارعاش هللا همحر ناك دقلو

 تند الل هنا  ءاسحالا هدلبب ءانإأ نم هناا هنع ىور دقلو

 : لاق هنافو

 هثروا نا عطتسا مل « يبنج نيب ملع ىلع يفسأ ءيش ىلع تفسا اه د
 «٠ 6 بي رغ

 لآ نع اهب اريشمو - قارسعلا  اعدوم اهلاق يتلا هدئاصق نمو

 هذه مارك نم ب بلاغ خسنلا نيو هن ترج ةلسارم يف  نودعسلا
 : هلوف هلال ةلم ةرسالا

 -اؤكد



 بضغتو يخت مايالا اهنا لجا

 برهم انحو يصقت ةنواو :

 بطقم هجو سؤبلاب اهل امويو

 اهضاير وصرت لصضولاب ةنواو
 بذجنو يولت :نيلا طحش, ىرخاو

 ٠ هش نطوي نم الا ءرملا اهو

 بلستو يطعي نيح اهيتلاح ىلع

 هملعأ شيع بيط هيهدزي الق
 بهدي قار ناو اهف افصلا ناب

 ٠ اندلا ىدل متبقي ( نودعس ) لا ايف

 بست مراكملا ىنأ مكب الامج

 ( عنام لآ ) نم لضفلا يف مكيرابت

 اوبضعي مل ةنف ( بسش لا ) و ٠

 ىدنلاو ةطاسلا لآلا نه مرو

 بلغاو داوج الا مكنم ايف 2

 ذاب نعرا زملا يف مكل ىسر

 بسنم ( نيماي لا ) يف مكل باطو

 مكريغ بلطأس ينا اوبسحت الو

 برقا مكنزيغ ٍِق الو اليدب

 هل 766ه



 لزم ( ةريزحلا ) دعب ينفاث امف

 برسثم ( هلجد ) دعب نه يل ذل الو

 اهنا حاص اي مالسالا ةيرغ ىلب

 بنطتو رازملا ديسمب ىلع ثحت

 هلهاو قارملا رجه ىلا وعدتتو

 بحتملا بحنالا هف لح ناو

 امجاو ناريح تحبصأ ينرت الأ

 بكرا نيقيرطلا يأ يف ركفا

 مكليمج نم اومتدوع امو مكالع
 بدحتو هلا وعدن مكدوو

 هسسةكسسسسو <22 سس وحس

 هب ا ام”ءؤ د





 ش مهدعن موق ءاحيفلا ( ةرصبلاب ) و
 يمتحنو هيلا ىوأن القعم انك

 ةزعا موق فانكا ىلا انئجف
 معني سؤبلا وخا مهيدان ءاج ىتم

 مشاه لآ نه رغلا ةادهلا عورف
 ىمعنل لصا لصأالا انه لثم لهذ

 يلجعلا زيزعلادبع خيشلا

 تال





 ى المثل به او

 ملقا د ماما

 رصقل « ةريح ىف فقي مويلا ىبرعلا بونحلا بدال خرؤملا بتاكلا نا
 ىتلا < هقطنملا كلمت ءانباو ءابدا نم < نيلوهحملا كلوا ةامح نع « هن رعم

 ٠ هلزملاو نايسللا نم رئاتسو جاوما اهنرمع

 ىبدالا خيراتلا تارثق ىف مهئابدا نعو مهنع ريثكلا فرعن نحف

 + رضاحلا انرصع تقمس ىتلا « هّهاسأ روسعملا

 اهريغو (ّنبلالا ةناحيرإلاو (سيلجلا ةهزنإ و (رصحلا ةفالس) ىفف
 تومرضحو « فيطقلاو نيرحبلا ناكسس نم لضافا لاجر ءامسا عملت

 1 ٠ هسرعلا رايدلا نم اهريغو

 يف ةظقلاو سمحتلا يف نيعاولا ةقظنملا ءانبأ ضعب اريخأ هشا دقو

 ٠ نيرومغملا لضافالا تالجر نع ثدحتلاو « لوهجملا مهنارت نع ثحبلا

 ممابسلا رخآلاو ء زكرملا حقملا اهيف ىتلا بتكلا ضعب تردصو
 ٠ ١ شاوشملا ليزهلا

 د ءو ب



 (رسنع عبارلانرقلاىلارشعيناثلا نرقلانمرجه ءارعش) بانك عض دهو

 كلم نم اناوخلال ضارعتساو تاراتخحمو جذامن ولحلا دمحم حاتفلادبع داتسالا

 + يجلعلا زيزعلادع خلا مهنم رايدلا

 نع ملعلا ذخأو ( ىبد ) رازو ةراحتلاب لغتشا ( ءاسحالا ) نم رعاش
 ٠ ءاملعلا نم .ةعامجو 8١*١1 ةنس ىفوتملا كرام فيطللادبع ميعاربا خيشلا

 ٠ ( يكلاملا هقفلا ) ةمارد ىلع راسو

 تاببأب كرابم لآ ميهاربا هخيش حدم دقو ٠ نارقلا ظفحي ناك

 ٠ هراوجس اراد

 عضوم يظح تاف نأ يديس اف ه+

 اعضوم كيلقب يل لمجا» كبرشب
 0 هتولب نا يذلا قرلا انإ يناف

 ىعدا ام ئقدص ىلع هنم ادهاش دحت

- « * 

 ةارسو (بسقتلا اشاب بلاط ديسلا) عم ةدوملاو ةفادصلا تالص هل تناك

 ٠ : مهنم نوديدع ةذمالع هلو نيشيوكلا

 فيطللادبع نب زيزعلادبع خيشلا

 يف هرعش بلغأ مظي ناك ءاهقفلا ةقط رعشل برقأ ىه : هتيرعاش
 + ةيديلقتلا ةقيرطلا ىلع ٠ داشرالاو لظعولاو ٠ ةيوحللاو هيهقفلا اياضقلا

 ْ : : هراثآ نم
 دمحم ركب ىبال ( ماكحلا ةفحتل ) ةمدقم : كلام مامالا هقف )١(

 ده 1#



 اهفلأ تب فالا ةعبرأ ِق عفت .٠ يطا رغلا يس دنالا مصاع نب دمحم نئبا

 ٠ !""جو هلم

 <« ناطلسلاو هلودلا سلاحم نع داعتبالاو « ةدالا نع درحتلاب فصتنا

 7 ٠ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب ذخالا ىلا ةوعدلاو

 « هعمتحم فورظ اهتضرف ةيرصعلا ةيدملا وحنا ةصاخ تارظن هل

 ٠ ؟0١ةماعلا ةاحلا نع هتلزعو

 ولحلا دمحم حاتفلادبع ذاتسالل ( رجه ءارعش ) باتك /عجار )١(

 - اهدعب امو 520 /ص : ةرهاقلا 110ه١/5ط

 سال د



 0 مس 758 مسالا

 !! ةرارعب مسابلا قارعلا' « رغ 2« مثلي

 زيزملادبع خسشلا ) وه < قارملا رت » ا 0 00

 ههاجولاو دهزلاو ملعلاو نلضفلا لاجر نم هالك اظاو+ ( يجلعلا

 يذلا (بيقنلا اشاب بلاط) ديسلا ادصاق (ةرصبلا) دضق»أو هتريشعو هموقيف

 بئارضو روجو ملظ نم مهقحلام (ءاسحالا) لهأ نع دري ىتح ءاوللا

 مهيلعدض رثي ناكامب مهدلب يلاو اهب مهكهناو « ةينامثعلا ةلودلا اهب مهتطاحا

 دئاصق ةدع ( قارعلا ) دصق يذلا رعاشلا لمحو ٠ تاللطو تاواتأ نم

 مهدنع الاو هلودلا هتنيع مث مهدعاسو مهراجا يدلا بيقللا ديسلل ةهجوم

 ٠ (ءاسحالا ) يف

 : اهعلطم ةدسصق دئاصقلا هذه نمو

 رارف دودصلا ىلع بحملل ام

 اورازس اوال ةييغألا لم

 مهدنع يل تسعم مايل اهأ ه٠

 راصعا اهب دجو نم بلقلا يي

 ىهر امو نامزلا ةمراصم وكشا

 رارحلا هضشج ثداوحلا ديب

 1 دوسمه دنع ( ءاسحالا ) ةياكشك

 سس ورش



 : هلوف ىرخأ ةديصق نمو

 ملكا مل ىمحلاب ىثبل لاط دمت

 يمتكتو ىوهلا يف يراطصا ليو

 مهدعت موق ءاحبفلا ( ةرصبلاب ) و ٠٠
 يمتحن و هلا ىوان القعم انا

 قباوس تانسحتسم ىلع النحر

 ةزعا موق فانكا ىلا
 معلب سؤبلا وخأ مهيردان ءاج ىتم ءا

 مشاه لآ نم رغلا ةادهلا عورف
 يمننل لصا لصالا اذه لثم لهف

 ةوس تسب لها يىواس اذ نمو

 ملظعملا باتكلاب مها اندهش

 يقطنم تفرش تدننا اذا مكفو

 يمصحمو يفذ و يمالفا تفرعشوو

 »م لاوحالا هل تب رطضاو 3 دئادشلا هلفإ تياح املك وهد ٠ فطاوعلا ليمجو

 1: ل يرجي لاو يب رعلا رعشلايفقارعلا

 - مءقهاام



 !! هاولبو هلاح

 ةوّبو هحملا ةرارحب مهتوخا ءادن نيدفارلا ءانبا ىبلي ام ناعرمو

 لع ليلد ريح < يبدالاو يبسامسلا مهخي رات اذهو + ةدوملا قدصيو ةنطاعلا

 00 يارا اذه ىلع ناه رب حضواو 3 لوقلا اذه

 م1 -



 7 اعأ
 5 1 1 دعتسا نيدفارلا ةمص

 ْ 5 ١ ةمصاع , ا 0 4 كلا“ كتلام 0-1

 يدعسن : ١

 يدمصن د نأ امجلاو ةب

 يلحعت الاسف تآ كرمنف

 دكعوملا ةعاسس تبرق دقهف

 هوه هلل ,

 دمحم 1ادمع نائس

485١١ 
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 يذلا < مهئارعش ناجرهمو برعلا ءايدأ رمتؤم تانسح نم ناك 2>

 » عشملاو « ثحابلا دافتسا نا < 6 ماع نم يناثلا رهشلا يف دادغب ف دّقعنا

 ٠ مهتالضاف و < برعلا ناوخالا لضافا نم  ةلمج ىلا فرعتلاب  سيدالاو

 هب انعمج ثيح ( ديحم نانس هللادبع ) رعاشلا خالا مه نم ناكو

 بيدالا ذاتسالا ( تيوكلا ) دفو سيئر عم ٠ ةوخالا سلاحم نم سلجم

 ٠ ( ريصلا قازرئادبع )

 قلخللا مضاوتل ةروص يناطعا هنأ الا « اريصق ناك ءاقللا نا عمو
 ٠ ثانيا سوفت ةفاطلو بطلا يبرعتا

 (تيوكلا) هدالبل الثمم هتديصق ىقلي وهو رعاشلل ةرم لوأ تعمتسا
 ىتح « كل ريغ ةمدقمب ةدصقلا كلتل علطملا لدبا دق رعاقلا نا تنمو

 يف رثؤت ةديصقلا عناطم ناب يملعل « سوفنلا ىلع عقوا اهسرج نوكي

 ٠ نومضلاو ىوتحملا هيوحي امم رثكا « اهبلا مهبذحتو « نيعماسلا سوفن

 اديج اهلقصت مل يتلا ةيودبلا ةعببطلا رعش ىلا برقأ وه رعاشلا رعش
 ىنمناو + ةددعتم ةريثك اهحلاع يتلا ضارغالاو + ةثيدحلا ةئدملا ةموعن

 هلم فذدحل هعط ةداعا دنع هناويد تايوتحم يف رظنلا دعب, نا خالا نم

 ٠ ءاقللاو دولخلل الها هارب ال ام

 - "#5١



 ةيدملا نا ىسعو ٠ فلؤملل رخآ را ىلع  فسالا عم علطا مل

 اعاب نوكت اهيلع تقفدت يتلا تاريخعلاو « تيوكلا - تلمش ىنلا ةيرصحلا
 اهرقق مايأ تناك املثم ٠ رعاشلا لابخل ةبصخ ةديدج عيضاوم عارتخال
 اهئابداو < نيعاولا اهئانبا لوقع اهتمض دئاصقو راعشا قلخل ةثعاب اهفافجو
 ٠ نيعماللا

 ىلع علطم < ميدقلا بدالل ظفاح م« ةفاوذ ( ناس ) رعاشلا نا

 ٠ بيدالا ةيصخش تانسح نم ةمهم ةئنسح هذهو ٠ هصوصت

 : هراثآ نم

 ىبرعلابناكلل ةمدقمب 19535 ةنس هجرخا ىذلا جلخلا تاحفن ناويد
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 تا

 !! « هجيلخ » نم تاحفنب انرطعي يتيوك رعاش

 بئاوتف < ىبرعلا جيلخلا ءىطاش ىلع ( تبوكلا ) ةنيدم ضرت
 تابط ناب ةيضاملا نورقلا سافنا بءاثتو ٠ اهيسدق دنع ءاقرزلا هجاومأ

 !! اهلملاعم

 وياما - و  دنهلا ىلا ةليوطلا تيوكلا ءانبأ تارفس عمو

 < ىوش' صقارت مهنم نيب رطملا يناغأ تناك اسمودلا تون نهيلشلا ثنو

 ةيغاص < يداهلا ميسللا فك اهعادي امدنع جاومالا تامغن صقارتت امك

 لاخلا ناحناب « بحلاو رعشلا ةراثيث ىلع مهنم نيهزاعلا فرع ىلا

 !! نرملا قوشلا تانرو !0+٠ حنجملا

 هتاريخ تلمش يذلا يداملا فرتلا بناج ىلإ « ةروصلا هذه نمو

 « ةيدناو « سلاحمو « قاومأ بدالاو رعشلل حصأ ٠ هناكسو ( تيوكلا )

 < دبصقلا عيد نم ءابدالاو ءارعشلا لوقي ام فصتو < هنع رعت فحصو

 !! لوقلا فيرط نمو

 ىضام يف مهل تناك « ةببرعلا ةرسالا هذه نم مهو « تيوكلا ءانباو

 « اهرواج امو (ةمظاكف) نيمدقالا ءارعشلا تاوبرو « ةليمج نكامأ مهخيرات

 راودالا ىتح م ةيلهاجلا روصع ربع لئاوالا ءارعشلا ناهذا ىلع ترم
 ميظن نم اهي قبعيو < رهزلا روثنم نم اهطبحي, ناك ا + ىلوالا ةسالسالا

 (!١ للا

 علاطن ( تيوكلا ) ةايح يف مويلا رعشلاو بدالا يف نيزدابلا نيب نمو
 ( ريصنلا )و ( نالمشلا ) و ( نانس ) و ( حارجلاك )ب نيفورعم ءابداو ءامسأ
 +٠ ( يتبسلا و

 - طه



 ( يراصالا ايركز هللادبع ) ذاتسالا هنع لاق دقلف يتيوكلا بدالا اما

 فرعنت نا لبقا دوجوم ناك هناي ( جيلخلا تاحفن ) ناوبدل هتمدقم يف

 ٠ هني رغلأ ضرالا هده لع ةمرعلا ةامحلا تبد نا مويو تيوكلا

 ( دمحم نائس هللادبع ) بيدالا خالا وهف ةهكفلا هتقيرطو « عذاللا هدقنو

 اهنم افعضو « ةوف ةتوافتم اناولا هف مضو 19554 ماع هناويد رشن يذلا

 ٠ ةلماش ةيناسناو < ةماع ةيبرع اهنمو < ةيلحم ةيشيوك عيضاوم

 : لوقي ىذلا وهو

 مكنويع تمان ال برسعلا ةمااايإ

 بصتنمل تلذ الو ناوهلا ىلع

 مكدصاقم تلض ال برعلا هما اب

 بلطلا نع تراج وا قحلا جهانم

 : هعئارلا هدئاصت سو

 : ( عئاضلا مشلا ) و ( مالا )

 ىمعلاو متيلاو رقفلا يناعي ريغص
 هوش هسجاوأ مهل ءادعا هيلا ْ

 : ةفيرطلاو ةفطللا تاعوطتقم نمو

 ةطق ) و ( ملعتا ) و ( ءابرهكلا حابصم ) و « ةفيظولا يسرك )

 .. ( ةيدنهلا ) و ( دورغلا لغبلا ) و ( خيشلا
 نمو + ةئعم فورظ اهل تناك ةساسس دئاصق هلف ( قارعلا ) نع اما

 :اهف هلوق ( ةلجد فافض ىلع ) هتدصف ةليمجلا ةنادجولا هدئاصق

 هم مرو
 . ا لااا
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 ىتاثللا مغ ىلع ةصفارو

 الع نهرا: نطل وح انور
 ارصمه ددفتلا ىنشو ةمسار

 ضارسسم ظاحلاب انبرغف

 : م 5 :
 | هف راهزالا ملص ضورب

 ١ 1 . م 1 .0 هو

 ابيطر درولا ميسللا ايح دقو

 ارشو هُم ةلنجو لص

 يحافالا ىقس ادنلا هب لظو

 ارمخل رامسلا هب تبقس امك

 يىرجت يهو لوادجلل عمو

 منغاو تاهو نغو برطاو بطف
 :ءارما ماولل صعاو كتاسح

 : ةمنا' ةديصق نمو

 دعتسسا نيدفارلا ةمصأاعا

 وريتعلا  ةينيسساع“ هلا. كتان
 يدمسص نا دحلاو ةب

 ب 5١7 -



 اكسم عوضي ىذلا < ىبرعلا ( جيلخللا تاحفن ) نم رطع اذه

 ةامحلا هيدهو « هن رعل !ةعسطلا هترر رعاش ناويد انملا هلعب < ارشعو

 <« هووج ىف شن انيوفن لعجف » ةناسالا فئطاوعلا هتدماو « ةعامتجالا
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 مد كتم لاس ذا تكز سوفن تلأس

 مرحلا عجرتساو تعدصنا ةبعكلاو

 دلب نه يمدملا (فجنلا) اذبح اي ٠٠
 مصتعم راوزلل كحيرف هيف

 هيلاوج نم وددبب رونلا امناك
 ملتتت برعلا تاصمركم هئوحو

 نيدئارصان لآ نيما رمالا

 -4اخاو9





 .ليرلل بانل نيش مسألا

 ل

 ماومل ماما

 يسنرفلا رامعتسالاو ةيئامثعلا ةلودلا دهع يف ةيبرعلا ةغللا تناك

 مقادم نم رم مل ةملاظ ةيساف ديا اهيدلاو ثرا تبهانت ٠ ةمولطملا هميتناكا

 نيفاحصو « نيفصنم ءارعش ةنسلا الا ٠ ةلادعلاو فاصنالا مكاحم يف اهقح نع

 ةربخلا ةحلاصلا ةئفلا كلت نيب نم زرسو ٠ نيهوفم ءابطخو ٠ نيئيرج
 لئاوأو رسشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف « اهدجمو ةبورعلا ثرا نع ةيماحملا
 « ةرينلا مالقالا يوذ ءايدالا نم ةقبط ٠ ةييروسو نانل يف + نيرشعلا نرقلا

 لآ نيمأ ريمالا ) مهتمدقم ىفو ٠ ةيلاملا ةفاقثلاو ٠ ةحجارلا لوقعلاو

 اهتلزنمو اهماقمب ةليصالا ةيخونتلا ”رسسألا نمو فورعم ينب نم ( نيدئارصا
 ٠ نانبل نم ( فوشلا ) يف ةعيرلا

 ٠ ؟8/ص تروريب ١908/١8 ةيبدالا ةساردلا رداصم /عجار )١(
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 ريونصلا ةيدرا هطغت لج حفس دلع اهتوم ردح ةيرق ف دلو

 ٠ ( ىتم رفك ) يف ٠ ءاطعملا موركلاو ٠ ءارضخلا

 - ةيملع همج رت ةمج ربا نه 3 وهو + ( ةمبدآلا ةناردلا رداصم ) هباتك

 ٠ نال ُق رعشلاو ةغللاو بدالا ةمئا. نم ماما 2

 ماهلالا ةمالسو لاخلا هفص ريوصتلا هقد ىلا عمج يعامتجا رعاش

 لع ةرون هن 0ك مارت نم »2 نفللا يلاع غلب 'َّ لزح هرعش

 ٠*٠ نضولاب ض وهنلاو بصعتا دسو ركفلا ةيرح ىلا ةوعدو ملظلا

 ةطوطخسمو ( رطاخلا ىدص ) و ( ماهلالا ) هنياوود يف تيأر دقو اذه
 نسحملادبع خيشلا ) دئاصتب انركذت ىتلا دئاصقلا ( كلفلا ) هناويد

 ٠ ليوطلا اهسفنو اهتغل ثمح نه ) يمظاكلا

 لآ كب ميدن ريمالا دقانلا بيدالا رعاشلا هخا نبا ةقفرب هراد ترز
 رعاشلا هكرت ام ىلع ينعلطاو ( ىتم رفكي ) مهتيرق يف ٠ نيدلارصان

 < ةميلسلا ةغللا اهف تدجو دقو ٠ هراثا ضعب يئادهاب لضفنو ٠ موحرملا

 ةئسلا 5 تمصت تناك دهع ُِق ٠ ةيوقلا 5 رسحلاو م حرداولا ريصتلاو

 !! ءايوفالا تولع هن ونحو ٠٠ ءامركلا نلوبنع هف ىضاختكو « ءاغلللا

 ةدياررج 2 اهس رامو ل ةلاحيملا يف ٠ نيدلا رصان لإ ريمألا لغتشا

 ٠ هن نيالا“ ( ءافصلا )

 * ( حالصألا ) هلحم يف ررحو
 : اهنم ةطوطخسمو ةعوطم اراثآ كر دقو

 هم 9



 ) )0الالهام  شعرا٠
 ٠* ةغللا يف تاسارد - ةمرعلا قئاقد (0)

 ٠ ناسنالا ءاضعال محعم  دفارلا (4)

 هدئاصق نيوانع لعج  طوطخعم رعشلا نم ناويد  كلفلا (ه)

 ٠ كلفلا موجن' عيمج ءامسأب

 * هرشأ نم تاراتخسم ٠ نامجلا رشن ()
 + لماش عماج مجعم اس ءىتتنملا ةياده (ا/)

 ءاوجنلاو فرصلا يف سورد  عنالا رمثلا (4)

 : اهنم هيرش' ةيرعش تاياور هلو

 « راق يذ موي (9)

 )٠١( ملطلا بئارغ ٠
 ء عادخلا ةيفاع (11)

 تردصا ةصي ركت هلفح ةبدالاو ةيموكحلا تائمهلا هل تمافا دقلو

 تصصخ امك 1888 ةنس (نيمالا مي ركن يف  نيمثلا دقعلا) هتمسا اباتك اه
 مهام هب اصاخ اددع ( يلسش عيد ذاتسالا اهمححاصل ( دورولا ) ةلجم هل

 نانبل يف مالمالا ةلمح نم ةزرابلا عئالطلا هدئاصقو هلطخو هريرحم يف
 5؟-

 3 ”ةيروسو

 رعاشلا اذه ةهمجرت يف تبن يتلا تامسلاو تافصلا ضعب يه كلت

 نم ديدعلا قارعلا يف اناوخا رثكأ فمالا ةدش عم لهجي يذلا « ريبكلا

 بسلا تالص مهل نيدلا هن رمسا خيررانو « هتلزنم ماقمو « هرعش مناور

 *ا 0دالبو انتبرتا يف ىلوالا مهدادجا رايد نطاومو « انعم يبرعلا

 .٠ 55 / 53/ج 7/ س دورولا ةلجم /عجاإر 5(

 هراعشا نم سشنو 2 هب فرع نم لوأ ل عضاوت لكب تب نوك١ )3

 «٠ اندالب يف

 ا



 ت11

 ارعش اهموجنو ءامسلا بكاوك مظن رعاش

 1 قارعلا » ةراضح سنب ملو

 نا عاطتسا ارعاش ( يفوش ) دعب مويلا اهاناد يف ةيبرعلا فرعت مل
 <« اهمشأو < اهرارساو < اهتاعمب ةليمج ءانسح © داضلا ةغل ) لعحي

 ه1 نيد اوصلك كولو مالا "نكوتلا ين وشلا طاقلاك هةاهناذرقسو

 قالدلالا راكم هتريمو. + هلؤنقلا نورلا هتذعو ءيرلا ةونلا حنا ىذلا

 ٠ ( ةيقورعلا )

 نبدلا نم وهو ٠ رامعتمالا ىثخب الو © لطابلا باهي ال ناك رعاش

 9 يذلا نينملا يب رعلا بدالا ةروص هه ىرت « كانه ةيبدالا لفاحملا تناك

 ةوف هراثا يف دحن ٠ ةوخرلا ةعئاملا ةقيرطلا الو « ةفيزملا ةيندملا ءالط هيشب

 ( مامن ىبا ) عئاورو « هتجابيدو ( يرتحبلا ) حمالمو « هرخفو ( يدتملا )
 !! هتسامحو

 ( ىتمرفك ) و ( افصلا عبن ) يف ةعيبطلا رظانم تناكو ةفاحصلا يف بتك
 رارسا يف ربحو بتكو مظن ٠ ( هرطاوخ ىدص ) و ( هماهلا ] و هبحو نم
 ءامسلا مودع لزنا يذلا ديحولا رعاشلا ناك و ٠ ( اهقئافد ) و ةسرعلا ةغلنا

 هدئاصت ىمساو ٠ (كلفلا) هناويد يف ةعئار ةلسمج ةدالق اهملغنو « اهئادع نم

 و ( ءازوجلا ) و ( رئاطلا ) و ( ىهسلاف ) ءامسلا نم مجن لك منماب

 عئادبلل نيوانع ء ( هخورلا ) و ( ةرهزلا ) و ( باهشلا ) و ( ايرشنا )
 لخداو ٠ هتاسبأ يف هركذ ءاجو الا بكوأل الو مجن قب ملو ٠ هرعش نم

 و( رخف ) و ( ففصو ) نم « موجنلا كلف ةرئاد تحب هراعشا باوبأ

 تل 4



) و ( لزغ )
( عامتجا) و (ءاثر

تو ٠ اهريغو 
ظ زازتعالا دح

الم يف ارها
 حم

 ٠ ةنيثملا هتاملكو « عدبلا هملق ةعورو « هتيرقبع

 : هرعش فئاطل نمو

 1 م دع و لوقعلا ةلق ترصإا 3

 رظنلا هتعلط حبق نع امن لجر

 يعم نمل تلقن اهلبقي اثدو »
 ( رمقلا علتبي توحلا ) ناف اوّجحض

 : ميكحلا هلوق نهد

 ليا ..فلل ويقال .يقرتسم امك

 لصا هل سبل شابوالا نم مش

 قهري بدهملاو معني زملاو

 ىوناو ةداهس لومخلا عمو

 يف لاق ارطغم ( ءافصلا ) هتديرج كرتو ( ةتناحصلا ) رحمه الو

 !! ءامسلا موج نم وهو ) رئاطلا ( هنااسصل

 ١ك يرجها او يب رعلا رعشلايفقارعلا
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 ارئاط عجها ناح يركف بسحاو

 هبط يساطن يعيام كلشا ناو

 ةلالغ قينالا يشولا اهل تجسن
 انيلعرلا: قلؤللاو ةاحزملا ”اههوطو

 ةس رع ةريغ اهبلع ترغو

 انح هيحاص فضي ال رغي ال نمو

 اهقصو كه اهمسا ام ينونأس اذا هل

 ىغت ١ ( ةفاحصا ) نا مهتبجا

 ا 3 مل

 ( يدل رعت لإ نينأ )ل نيمآلا 'نعازتلا رعش: عت( قاوعلا ]ل ةنمنالا

 راطفالا ءامسا نا ىري وهف ٠ هرعش نم ءاعمج ةببرعلا ةمالا ببصن وهف
 ضعب يف تدجو دقلو ٠ ةدحاو حورو ه٠ دحاو دقع اهمظني ررد يه امنا

 نع ريش ام( كلفلا ) و ( رطاخلا ىدص 92 و( ماهلالا ( 2 هيوثنملا هعئاور

 0 يلع مامالا لتفم اه ف”"احو يلا ) باققعلا ( ةداسدل نم لاق ) قارعلا 2

 : هلوق مالسلا هيلع بلاط يبأ

 مد. تلم لاس ذإ تك نسوق تلاش

 مرحأ| مجرتساو تعدصلا ةيعكلاو
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 دل نم يمحما ( فجحللا ) دح اي ٠

 مصتعم راوزلل كحيبرض هف

 هبياوج نم ودب رونا امنأك
 مشا برعلا تام ركم هلوحو

 هب تنئس ام الا ( ةغالبللا ) امو ء»

 محدزت رغلا يناعملا هيلع ( احهن )

« 3 3 

 ( يقوش دحلان مهاربا ظفاح نم ) هتديصق يف قارعلا ركذو

 ةلسا يف ىفوت ميهاربا ظفاح نا ذا ( رمعلا ) هانعم وهو ( رهزالا ْز اهام

 وط كلذ كعب ىفوش شعب. ملو ةرئاؤم ةدصش ىقوش نعت[ دان رق ١ ةيا»

 رعاش ناسا ىلع ةيئابلا هذه 12 نيدللا رصان لآ ) رعاشلا مظن هع درو امل

 6 يف وش حور ىلا ظفاح حور نم“ تءاحف لشا

 ىرج دق كدعب لبنلا اده «ىفوش» 6

 انما ةقوالاب كركم .ةيحخفل

 ايداش لجاس يداشلا الو نرسملا

 يسالا نم ندك رطقللا عوبد يدهو

 ايناوبلا لولطلا نيكاحي تكيلع

 امحنا عمدلا فردت ءامس كلو

 ايغاط ةرجملا رهن ىرت تسلا
 هنوؤش ضش ( يماش ) اذهو

 اناني يوم ( نقازعو كذو
 ل 5897



 هلع نعقني لشاا ندرو اه ذا

 انداوسص .ندف ابفوش :نركذت

#* * «* 

 اوم ماع هتايح يف يىخونتلا رعاشلا ريمالا اذه ( نانمأ ) مرك دمت

 كاذموي هؤارعش ىرامتو ( نيمالا ميركت يف ) ( نيمشلا دقعلا ) هل مدقو

 : هلوق ىناتسلا رعاشلا لوق ءاج ايمو

 اهرايطا تدرع ةحاصنقلا ةشغل

 اهرازه نابسلا ممن ادش امل

 ْ افاوق لالحلا رحبسلا قفدتو
 اهزامخ  ةلومتقملا ةقللطب“ ةسورع

 هناي ( نيمالا ) اهبقسي لاز ام ه٠
 اه راح باطو اجرا تكذ ىبح

 اهريص ( نيمالا) و ةغاللا ةح

 اهرامذ حاشي ال ددهع ف

 9 مك

 تلقنحا 1984 ماع مهبولفو هيبحم نوع نع هدئارف تباع املو

 اهئارعشو < نينورعملا اهبانثاو < نيزرالا اهاجرب ةينانبلنا ةيروهمجلا
 موحرملا ةمالعلا كافموي هف لاقت يبرعلا يرقبعلا اذه ركذت نيدرغملا

 : ةريكلا هتعئار رهاظ نامل حسنلا

 ل 59ج



 ع

 اهنا ريمآ ىحصفلا ىلإ يىعنا

 ايهئاطحم ىَس يعانلا برعنلو

 هضيرقب اهيضر رصع ديعمو ٠
 اهنلايننح ةهميرفيو اهسحو

 هذ قللت“ هدير ليك. ناكو

 اهنانحج روح عادبالا ةنج نم

 هرعش عئاور ىحصمفلا دلختف

 اهناحلا ىدص يداسشلا ددر اه

* -* 3 

 اسرع ارعاش موبلا هب تمد يذلا ثحبلا اذه متخا نأو يردأ ال

 فيك ٠ دلاتلا دجملاو < حاضولا بسنلا ةلص يبرعلا قارعلا, هل ايخونت

 ٠ هرعشو هراثا اوسردي ملف < ةيبرعلا راطقالا نم ءابدالا ةرهمج هنع لفغ

 !! تاجاوو قوقح نم « هوحن اهيلع اه هدالب تسانت فشو

 ناويد دقتفا امدنع يناب لوقأ امنا  يأرلا يناوخا متكا ال اناق

 تاحفنلا يندواع امدنعو ( نيمالا ) ريمالا تايمكح ىلا مجرا ( يبنتملا )

 ثحالا هخا نبا سلاجا امدنعو ٠ قشرلا بذعلا هرعش ىلحتا ةينانملاا

 < مجلا بدالا حور ىرا ( نيدلارصان لا ميدن ) ريمالا خالا بناكلا

 < سلحملا كلذ ىلع ودمت ةعفرلا ةريغلاو < ةميلسلا ةغللاو < ةقلطلا ةغالبلاو

 ٠ ةحملاو ءاخالا ضور ىلع اهروط فرفرتو
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 « ةلجد , نم ةئيله يادب يده 3

 قالمالا نم يفوح امف امرك
 ادعلا ىلا دما نأ فنال ينا

 يقاسبلا ثارتلاب حمسال يفك

 اهراضن ليهت ايندلا تءاج وأ
 يقالخا ىلع اموي ترطيسس ام

 يشوبعلا نيدلاناع رب

 - اخ





 ةتلطو ند رجاه هسدقملا نكامالا اندو 3 جارعملا ضرا نم رعاش

 باصملا اهب لحو م ةيكنأا اهنباصا موب + ةيبرعلا ( نيطلف )

 يبرع بأ نم ( جرملا سورع ) اهامسأ يتنا ( نينج ) ةنيدم يف دلو
 ااه سال حئاك ٠ نا ىلا مجر 5 ةمبإ ع ةبأ امو ) ضشوع ( ىلا مح

 ٠ ةريثع ةساخلا دعتي مل هرمعو هرايد بلف ىلع مثح يذلا

 ( دسي )و ( هنامد ) و ( هداف تسب ) يف مهعرازم يف هدادجا دل ىجان

 ةلاسلاو < ةيحضتلا ىلا هتفدو <« ةروثلاو « عادبالاو « لاخلا هتحنمف

 .٠ '"ةيرعشلا حورلاو

 يعونا نع منت اهلك ةيرعش تايح رس مظنو ©« حرجو ©« لقتعا

 ٠ ةمنطولا ةظقلاو < ىبرعلا

 فق مح ٠ هدهاعم ىف ملعتلا لوازو < هلعا رهاصو ( قارعلا ) نكس

 نب حج راش هرعشو + هراعشا مظنيل تايسانملا كاملا رعاسشم وهو

 5/ص ١9651 دادغب ١ ( رانلا ليج ) ناويد ةمدقم مجار )١(

 0 ٠ اهدعب امو
 ككل 0



 2 هنق ةيروتلا ةحانتا ررضو ٠ دلقتلاو « عادبالاو < فعضلاو « ةوقلا

 ذل لدخ تاوب دنع ىلإ فئاوبك يفق ةيشساوعاو فسار ةفأك نع
 + ( ثاصارعلا ) مسا, هنم يناثلا

 + هه داجألا + ةيرمشلا تاعرشلا ىلإ رعاقلا قرضا ول ىدأو
 مهأس ينلاو <« هدالب اهب تارم للا اسأل ربوصتلا يرطق دادعتسا وذ هنال

 ٠ اهلجاأ نم حافكلا يف

 ٠ (194ة/نينج) نيطسلف يف اهرشن ةيرعش ةيحرسم سلدنال

 نا اوه دادغب ف ريشا ناقا”لفح ج5

 تارضاحم ل (دسالا نيدلارصان) روتكدلا ذاتسالا باتك /مجارب (؟)

 ٠ هنع ةبيط ةسارد ةيفف  ندرالاو نيطسلف يف ثيدحلا رعشلا يف

 خا



 بم ؟/للاح

 ءادعالا حفاك نيطسلف جورم نم رعاش

 1 هخحأو 3 قارعلا 0 رهاصو « رانلا ليج » ف

 .اث ةرمج الو اهشاصم ران ءىفطتت اله لازت الو « نيطسلف » تناك

 ءامد اهنب رث:تحلفو « اهئانبا ةرهزب ةسدقملا اهبرح 2 تقفدق « رهدلا ىدم

 ادهن ملو ٠ ىسادنالا د 55 دعب برعلل ةكن اهنادحا تءاحو ءااهئادهش

 ففصو نم « ةفاحصلا ردص الو « ءارعشلا رطاوخ الو باتكلا مالقأ

 كاعالل» اهومدقو .نانثألا :نمهترب 'اهوعاب .نيذلا ابا ناهطاو-+ اهئاسأم
 !! عاتلا صخربو لبسلا نوهأب

 اهنا ناسا و اعاوجر اخ ل ةزمتلا قيم نتا زو دع هل ل

 ةبسانم لك يف لزي, مل « مهتاتش لمج عمجو « مهحارج دمضو « مهباصم يف

 ىدشلاو « يعسطلا لامحلاو « ةسادقلا دلب « نيطسلف » يطعب رمت ةظحلو

 ٠ ةقداص ةاجانمو « نانحو « بح نم « هتخال ققشلا هيطعي ام « حاوفلا

 ٠ هثحو هلئاقو « هئانا رعاشم نع ٠ ةرسم ةحضاو ةاساومو

 هدوو ةتالص ضلاخ هحلمو < هحاوج ىلا قارعتا مهم نممو

 هتبنا يذلا « يثوسلا نيدلاناهرب ٠ ينطسلفلا يبرعلا رعاشلا « ةريدقتو

 اهلامج نطاوم هرظاون تأرو « نيطسلف يف جرلا سورع « نينج ٠ ضرأ
 !! اهحور رححمو

 لمحي نا لبق هتبورعو هنطو ليس يف ادهاحم ةيئدنبلا لمح رعاش
 « نانبل » و « رصم » يف « هنع دسب وهو هنمأر طقسو هدلب سني مل ٠ عاربلا

 ىلا يناثلا ينطو قارعلا يف اظأ اذاو » لاق ٠ « قارعلا ١ و « ةيروس » و

 د اه



 ٠ « نيبطلا ىمادقلا ءاقدصالا ةعامجو قاتثشم لآ ىئاسسا راوج

 نودب ابرع تنك ناو تسنجتاو اهلا ةللجلا فراعملا ةرازو ينتمض ه

 + لصولا قا طاجلا ه1 نم تجرد نبك
 أو + هرعش قيوزنا يف هسفن دهجي ه ركذ امك نكي ما رعاش وه

 ه٠ ةقطلم ةيفطاع هسفن تارو يه لب < رعاش يىنا لاقيت لوقال نكا

 اهنال اهومهفيل مهكرادم فالتخا ىلع بعشأا ءانبال اهئفناف يردص يف شيحت

 «ه 6 مهناطوأ ةصالخو مهمالا ةحيشأ

 3 وحنلا اده لع هناويد مسك

 تاششطسلفلا

 تانقارعلا

 تايماشلا

 تايررصملا

 ةرارحلاو « هقداصلا ةفطاعلاب هرعش مسسإ هوا« تاف رفتملا « ضعب و

 : هراعشأ نم رشن ٠٠ ةسطلا ةيسالسالا حورلاو « ةمهاللا

 « هيساقلا بزهدا و« نيلدنالا خشم« ديهتلا نطو» ةعرب
 «© © رانلا ليج را و

 اهك رعمو « نينج م هندلب وحن قداصلا بحملا حي راسم هيدواع دقو لاقو

 : ةيمادلا

 باصمملا لوهو ىذالا تس

 ريشللاب مست هوجولا تيارا دم

 بابحالاو « قارعلا» دنجل

 بال



 اذ نع فو» اتش
 اثنا نيز « قارعا» ىشيج لاف

 ع ٠
 كتنءعغتلل او ها اعأ

 ثنايا

 ع
 0 ا

 باتكلا بر ءامنسلا بر ّ 6

 ا جا اج

 ٠ « ضرالا بهلأس : وك نو

 اهنماب وهزت

 راجت اهدي قو
 ىدربب ىلا نبي 1 ا انضتحم لشاو

 ندع ىلا ىصقالا برغملا ان
 عا ادمصلا قلاخلاو 7 قباف

 و

 هيار اهديرأ ٠٠

 تعب
 ادحناو : أ

 5: ةلجد 2« اهدبرا

 ةزئاف دبال اتنا برصلا ه٠
 اوقرضاو داضلا لعأ دق“ "قب ش َ © هللا ناف داحتالاب
 ادغ نورئاص يقالتلل مهنا

 * هلوق ء قارعلا يح » هتدمصفو

 ادونبو الفاحج
 دوسالا ةذباهجلا شس

 ادوجلا يح 6« يب رسعلا ددؤسلاو 0 ١ 8 ةماركلا ٍنئىدح

 هاا أ

 < قارعلا » يح
 انين



 الملا تايار هطش ىلع تفر

 ادولخ هلالا بتك اهتم يف

 ةضاشق نماعم « نيدفارلا 2 ُق 8.٠

 ازيا ةداذ الاجر يشنت

 « ةلجدب د ةابالا ةقراطغلل لق 5

 اديب نامزنا محر يمك اودش

 _ « قارعلا لب ر ةنادمعلا ندو

 « ةلجذ + نم ةئيلم يادي يذه ه٠
 قالمالا نم يفوخ اأمف امرك

 اديضعلا» للا“ فحمتاا تنقال“ يلا

 يقابل تارتاب: حمسسالا يفك ْ
 اهراض' لس اسيدلا تءاجاول

 يفالخلا ىلع .اموي ترطبس ام

 : «, دادغب اي ه» هن دسصق امو

 َك لا تلح اه «ه دادغب »

 ادذدحو هوا لشحبتم سفنلا

 ميدق نسم كن دعح انهت

 ادهز ةييسحلا ناك موب

 دودحلملا سنا انكتتأا

 ادعطحمو اولكرت أآرل 7
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 ت4 ِ

 ةدحولاو

 ادمصب كاذ نه ىرن ال

 ادذدغعشر و امالسبخا دادنغب

 انقلس داسكالاو

 ادرسج ءاردصلا ىدلرب

 ءامدلاو مئازعلا يده «٠

 ىدهت هدادغب » اي ثكللأ

 1 رت ريبتومملا
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 داصقلا ةيعكو دودحلا ةفغل

 داوع تنامزلا نم كيلع تراج

 لزت ملو بوطخلا راكبا كتمهد
 داعرالاو قاربالب كاقلت

 اهريبع رسشن حاف ضاير تونف

 دانو دالبلا يف مقص لك يف

 ىلفلا ماه تلواط حورص توهو
 « دادقغب ) يفو ( سلدنأ ) ضرأ يف

 تاحرف بيذأ

 ١١ يرجهملاو يب رعلا رعشلايفقارعلا

 - 551 ب
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 ةيبرعلا قاساو ( فراعملا مامو لماح ) يبونجلا نانبآ نم رعاش
 *.توري يف ةلماعلا ةيريخعلا ةيعمجملا رس نيمأو « عئاصلا راد يف خيراتااو
 ٠ ) عملجملا يحو ( ناويد بحاض و

 ىرظن يف ٠ عوبطملا هناويد علطم يف تءاج يتلا فيراعتلا هذه لك

 ٠ خيراتلل لحب و بدالاو رعشلاب ةلص هل ٠ يش لع لدن فيراعت

 اياقب نم هبسحا يناق ( تاحرف ز ثحابلا الا رعاشلا يف ياو اما

 2 اهخني راو اهبداو ةنرغلا ةغللا اوذغ نيردلا ءنيمضلا ةدئاس الا و نيهباذلا ءابدالا

 « ةلوهكلا يف هطاشن :!! هنامس لوز الو < هتارمك توست ال ءاذغ نان

 رمع يف هتمع لداعن هخ وذعءشا يف هتمهوب « بام 2 هاا أنسنإ

 ( ةكيرمالا نولفلا ةيردم ) يف بئاط وهو 191٠6 ماع ذنم رعشأ مظن

 سا 5219 ب



 *ء ادص يف

 يف رمتساو ٠ هيروسب ( ديفملا ) ةديرج يف « ةنهملا سرام يتاحص
 فراع دمحأ ) خيشلا دهاجملا موحرملا اهسسأ ذنم ( نافرعلا ) ةدئام
 يفاحصلا ذاتسالا شالا اهريرحت سأرت ىتح اهل اصلخم رمتساو ( نيزلا

 ءد( نيزلا تازن) عذابا

 يلماعلا بدلا راما وهو 6 قابلاو ةقللا تاحصأ هل نم هردش
 ٠ ةميدقلا ةمردملا باحسأ نم هيرصاعمبو « ميدقلا

 بيدا » هنا ( ثوغراد داشر ) ذاتسالا فورعملا بتاكلا هنع لاق
 ٠ 0 فداه رعاشو « مرتلم 2000(

 : هراثآ نه

 + ايروسو نائل خيرات

 ٠ (رعش) ناسحالا دنع ناسنالا

 ٠ (يسمعلا ةرتنع) يبرعلا بدالا ىف فئارطلا

 ( ناسنالا سانجأ نيب ناولالا مداصت ) ةيزيلكنالا نع مجرت امك
 59.٠( ( زومام ليزاب ) يزيلكتالا بئاكلل

 )١( ممتجملا يححو ناويد عجار ٠ ج١/ ترريب ؟١913
 ريدصتلاو ةمدقملا نم اهدعب امو هى ص ٠

 ( نيدلايفص دومحم ) ذاتسالا خالا انتيب فراعتلا ةلص ناك (')
 !؟ ءانثلا بيطأ انم هلف ٠+ (توريد راد) بحاص
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 تايوادلا تاحيصلا رعاش » ناحرف بسيدأ «

 عامتجالاو ةينطولا ىف

 !! هتائبآو ( قارعلل ) بحم لاو

 6 فورمملا رعاشلا 2 نيدصحملا ءارعشلاو » نيطلا ةوخالا نب نم

 ٠ ( تاحرف بيدأ ) ىبرملا ذاتمالا خالا « ةينانللا ةيقاقثلا طاسوالا يف

 ثدحتي + كثامادا « ايرع خبرات تدجو « هلع تفرعناو هتيار اذا

 !! ديلقتلا ةعانصو <« جنرفتلا ةنكل نم « ةيلاخلا ةملسلا ةبرعلا ةغللاب

 تعمتسا < هثئيدحو هميدق « يبرعلا رعشلا بورد يف هعم ترس اذاو

 !! ةفيرطلا ةدحلا تاراتخملاو « يقاصلا بدالا نم ناويد ىلا

 « ارئاث اناكرب هتدجو <« ىبرعلا ملاعلا صختت « ةلأسم يف هترثأ اذاو
 ٠ نيصصلتلا نب رمعتسملاو 3 نالحدملا بائذالاو »6 نيصاغلا ىلع ةممحا فذقي

 يتلا ( نافرعلا ) ةلجم تناكو 191٠ ماع ذنم رعشنا مظني ادب رعاش

 هحور هللا بط ( نيرزلا فراع دمحا ) ختيشلا دهاحملا موحرملا اهلا

 هلمع ةهحيناو .٠ باشا هلاخ هروص ام رشنل لوالا نادسا ىه ٠ هس ارنو

 4 3 !'! ديدلا هبارو » معضانلا

 مايأ يد ) دفملا ز ةدبارح رادا ثيح 12 قشد 0 ٍِق ةفاحصلا سرام

 ٠ نينرفلا دض يروسلا ينطولا حافكلا

 برحلا لبق < تاوئس عبس نانيل يف ةيكيرمالا سرادملا يف سردو
 اذاتسا 9874 ماع ةيئانبللا نونقلاو عئانصلا راد يف قحنلاو ٠ اهدعبو ىلوالا

 ا 1



 نا رمتسملا حافكلاو « ليوطلا .داهجتلاءاعد- ىتح ٠ااهخي رو ةبرعلا ةغمل

 3 هراكفأب اياش لاز ال هنكلو ٠ اوله ماع كاذ ناكف لمعلا نع حاترب

 ٠ ةتداراو مت هكيه ف اه لاز الو « هئدحو

 : لاو امك ثلا لئاموب نانمأ 6 هياوذلاو 5م ىبرعلا ةعممم مدخ

 هلوجررلاو 3 ةدطولا حورلاو “6 نءاضتلاو ” 0 رود 2 )غ0(

 « يلاعلا قلخلاا# كسمتلاو « بابشلا يف

 *ء تاسانملا ف ء:هعامتجالاو « هضضولا دئاصقاو بطخلا ءاقلا #2...

 ٠ ةيديالاو لئاحملا يو

 ءاقلاو < دئاصقلاو « :تالاقملا رششنو < ةعئانلا تاقفلؤملا تقلا 22

 ١ 105 عايبذملا ءارو نم تارضاحملا

 70 / 2 : .٠

 همادقو +0319315 /ماع توري. يف ( عمتجملا يحبو ) لوألا هناويد.رمشت

 ْ . ثوغراذ داشر ) فورعملا :لضافلا ذاتسالا ةيبط ةمدقت

 5: هلوهب هاذ 0 دقف يمر اما“

 3 يبهذم ةقادصلا وا ينبد ديتول .

 يئاجر لك راغالا ةداعسو

 . وسع 0#

 « كاوشالاو.: راه زالاةيف ل ناس 0- ام هشأ » هو. ٠ هناويذ نع .لافو ١

 " هللاوشالا“ نغ فرطلا ضغبو 3 راهزالا جرأ قسّمس 3 .ناتسلا يق مرشملاو

0 



 اهنطتحت يتلا كاوشالا نع « ةيرطعلا راهزالا نم ريثكل ىنغ ال هنال
 « ٠٠ اهسمحتو اهسرحت اهنال « اهنود ومللاو ةامحلا ىلع ردقت الو + اهقتلاعتو

 : يلاتلا وحنلا- ىلع.تءاج ةفلتخمم باوبأ ( تاحرف ) رعاشلا ناويد يفو

 ٠ عانشجالاو :ةينطولاتاب ا 1
 ٍ هلرغلاو تفضولا

 8 اةشانالاا لجأ

 ؟

 ٠ يتاهتلاو حارفالا بة
 ٠ يزامتلاو يئار ملا ه

 ديشانالا يثو < قفاخ بلك فنصولا يفو « ةهال ران < ةيلطولا يف وهف

 !! قارت ةعمد يثارملا يفو < رثتنم رطع حارفالا يفو « ةحداص ةرجنح

 لاخلا « يه يتلا ( دادغب ) ركذ.ءاج دق هرعبش يف 6 ( قارعلا.) اما

 هيغل هاتف قم لاق ٠ نيدفار ىلا ضور يف ةرهزلاو <« نطولا دخ يف

 6 (١ داود

 داصقلا هيلا واتا ةغلأ

 داوع نامزلا نم كلع راج

 لزت ملو +بوطخلا .زاكبا :كتمهد» -.
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 .اهريبع . ربشش حاف ضاير توذدف
 داثو دالبلا يف مقص لك يف 2000

 . .ىلعلا :ماه .تلواط حورص توهو

 ( دادغب ) يفو ( سلدلا ) ضرأ يف...

 اال



 ةيبرع ةيمح داوج ابكو
 داهجو هظيفح ماسح أنو

 دادجالا دعاوس مهارذ تكمس

 ظ . دئاخو ( ديشرلا ) و لهلهملا نبا ٠
 ؟ تداسالا رهاو قراط نيا لب

 دع ليلخلاو

 64 داسشالا ليمليم يرتحبلاو

 اهريبع عاض ندا ةيورعلا :نأ

 * يداعلا نامزلا دك اهبار له

 اهٌوانض لاح فك ةبورعلا نيأ

 داهحب ىمحلا يمحي يدلا لم

 *#خا#

 ىفطصم خيشلا ) ملاعلا رعاشلا ميرك# ةلفح يف هتامبأ فئاطل نمو

 : لاف ٠ بدالاو ملعلا همدخ يف وهو هلع هنم نيئال روزمل ( ىنيرالغلا

 الأ ماركلا برمنا ةمأ اي ٠.

 يسلم ديب كبف قرفتلا نا

 ةيمحأآت دقحلا تدب اله

 نيطاللا نيب ام تعبجو

- 54:4 - 



 ارهدرم ناك ادحم تدعاو

 ( نومأم ) و ( مصتمم ) ريصع يف
 ارسشنم ( داغلا) ناك مايا

 ( نيكال ) ( سلدنا ) ضرأ نم
 مكدئار ضالخالا متعجو ٠.

 ا لا

 ةمس مكلا ىحصفلا متذختو

 " نيح ىلا نيح نم زم ْ

 # خا *

 ةمالعلا هسأرتو ( سدقلا ) يف لوالا ىمالسالا رمتؤملا دقعنا انو

 هلبقتسا ٠ هار هللابط (ءاطغلا فشاك لآ نيسح دمحم خسشلا) مود رملايفارعلا

 ةمالسالا ةيريخعاا ةيعمجلا ) يف تيل ةعئار ةديصقب ( تورب ) يف رعاشلا

 | ١ : لاف ةماعلا

 اا باوصلاو جلبأ قحلاف

 نع .دلقتلاو مهولا دويف اوكف
 الازو لاح ميهولاف مكتاهذا

 مكفانعا نع لهحجلا دوب اوكف

 الايحلاو. ءاهفيبلا اوذيا م

 اولفا دضماعلاو نئماضتلا ىلعو

 الفالاو قففوتلا اوفداصتق

 هاا



 0 يذلا. لمشلا عماج .مكأتا دقلف
 الاثمالا هلضفب مك تروح 0

 1 هزه ب .١ يذلا لقلي بحاص رج 6.٠

 اللامع زها ىعارت انمويب 538

 00 ..ارهوج .رسشني ناحس هلاختف

 الالبحا دادي 0 تبقا

 ها .

 انينواود ل » 0 ةكئالملا هك ) ةلضافا ةذاتمالا ترش املو

 : اهتم  انثك الملل ام  اهامسأ ( ةدصق ) رعاشلا اهل ىدعأ ٠ اهراعشاو

 ياا اتكلم اه 6

 0 ففكفكو كيلع نوه

 : اروعبش يذ. رعاييش .لب.

 : هؤاحعتلا نا

 "كو." هاد ا لاو.



 ةعئأ رلا ةيرعشلا تاضم ولا نم ريثكلا ( ت تاحرف ) ذاتسالا رعاشللو

 : لا 6 ايئافاو ةدالب ةمدخلو  هتيورعلا بحم بلق وذ هناي را

 5 يمدح بحاوب الا مفا مل انإ ٠+

 يماسدل يتاعرو (.يتبورعل) 2000200000000

 ينماركو يتزع يه ( يبو رعم )

 يعاسو مشالا لبحلا 2 ررالاو

 | | رد 0 رمدأ ةيلح 00 راد

 1 7 001 يفو 2 ينام 00
 ماكحبالا . يف ردا 0 ىلعأ هم

 نيحلا» لأ ل وهز ةزست وه ن5
 نايودلا ىلا امتح اه رميهصجمو

 نارتحالا“ ىف نؤزرسملا كراثيو



 اهملعو تامماحلا بند بنذلا ام وهو

 يناجحلا عارتخالا سلو < الك

 اوضرعا موف بنذ الا بنذلا ام

 نافرعلا جهم نع مهكولسب

* * 3 

 فهرملا رعاشاو + ميركلا خالا ناويد نم اهانفطت تارهز كلت

 يك « يمدت اكاوشأ اهعم فطقن ال نأ انلواح ( تاحرف بيدأ ) ذاتسالا

 ريغ امو ٠ ثادحالا اهتمدأو « ملالا اهزح دق ء سفنأ ىلع اهف ففخت
 ةساسحلا سسوفلا نع ليزي ام ٠ ةفرسشثنا تامسلاو « ةيطلا تاحفللا

 ليزيو « ءالآلا دهدهي ام ققرلا رعشلا ىوس امو ٠ اهباصواو اهعاجوأ
 ' !! بولقلا نع ىبسالا

 ل ا”



 0 رجفلاك نسحلا يف ( دادغب ) اي كيلايل

 0 و اهداوس نيبملا رحسلاو رونلل
 رحسلاو رونلل نعلا داوس كاذك

 ىحضلا قنور وا قارثالا ةعور ام
3 7 . 

 رهزلا اهمجنا ءالال نم نسحاب

 كب مدرم ليلخ

 -*ه8ا 





 مامون هال

 (0هزووح - مارحم

 نم ةداعس ىف: نْشاَغَو » ةاسحلا رون رعاشا ىأر ةس علا قشمد يف

 لاو * هفرتملا ةنغلا كن مدره لآ ةلئاع: هنن مض © اعئاولا هاحاؤ نتنعلا

 « رهاظلا ثلفملا ةشسردم يف ملست * ٠ ةيلغأا ةداسسلاو ءاتفالا تاذ ىوازمحاا

 ةموكحلا ءانب ُُق مهاسو- ةيفدخصلاو .ةنبدالا ( ىشمد ) تاثلح ىلا مصناو

 كلذ ظطاقسا دنع يسن رفا .رامعتسإلا ةهيراجو * .نوالا ةيضوا ةس رعأا

 3 مكحلا

 : ةيناثلا لامعالا ماق

 ( ةيدالا ةطبار !ا ةيسج د داع ا ال و عنب

 ءالحكل ا١مط ؟مغ ض1 . هلأخكل  نيفلؤملا مجعم عجار )١(

 كك 0-0 3



 ةمارعلا بادآلا ندنل ةعماج يف سردو ةرتلكنا ىلا رفاس 1995 هنس يف
 هازال هلل اهنم داعو ةيزلكنالا ةغللاو

 *« قشمدب يب رعلا يملعلا عمجملا يف اوضع يختنا 1976 هنس يف

 ةينطولا ةيملعلا ةلكلا يف يىبرمعلا بدالا سرد ١9884 ةنس يف

 ٠ تاوئم عض اهف لظو ٠ قسشمدب

 *« ( يبرعلا بدألا ةمثأ ) نع تاسارد ةدع اهلالخل فلا

 « داع ماكو « ابلص لمج : ةرتاكدلا عم زدصأ « 1989 ةنس يف

 ٠ ( ةفاقثلا ) ةلجم « يناتسغادلا مظاكو

 ٠ يبرعلا يملعلا عمجملا رس نيمأ بختتا وهني ةنب ف

 ٠ فراعملل اريزو نيع 2« ١945 هنس يف

 السإرم اوضع بختناو « ةحصلاو فراعملل اريزو نيع ١444 ةنس يف
 ٠ ةرهاقلاب ةنبرعلا ةقللا عمجمل

 السارم اوضع بختناو <« هحصلاو فراعمللا اريذو نبع اؤغةه ةنم ف

 6-0 يتارعلا ) يضلبلا حجل
 ٠ يبرعلا عمجملل انيمأ بختلا 1981 ةنس يفو

 * ةجراخلاو فراعملل اريزو نبع اة ةئس يو

 ٠ يب رعلا يملعلا عمجملا هلم ١ نا ا[ 5“ هلم يع

 : ("”يلابكلا يماس ( ثيدحلا ) بحاص ذاتسالا هنع ركذ امك وهو

 يلايكلا يماس ذاتسالال  ةيروسس يف رصاعملا يبرعلا بدالا مجار (؟)

 يروسلا ميلقالا يف ثيدحلا رمشلاو ١95609 ص/١535 ٠ ةنس فراعملا راد ١ط

 «٠ 86ص ١930/١ ناعدلا يماس روتكدلل

 - "ه5



 ت2 ىنعبا رخار ع لففللا قشر رغاش :

 دص يروسلا بعشلا عارمصل ةقطان هب ران هةروص لثمن هرعش

 لقعب ركفب هارآ ٠ هناثلاو ىلوالا نييرحلا لالخ هفوقح يرصتغم و هئادعأ

 نب هنوافتم تايوتسم ف نوكت هنيرعاشو ٠ ىعانخا لاخب مظنيو » ملاعلا

 يموقلاو ينطونا هرعش يف هندجو دقو ٠ حلجملا لانعاو يركفلا ومسلا

 !! ةوفو « اناسو « ةحارص ومس

- 
 .٠ 11ه

 . هراثا نم

 نرقلايف ماشا ءارعش <« قدزر فلا « دسعلا نبا« عفقمملا نبا « فحاحلا

 < مهجلا نبا ىلعو « نينع نإاو <« سويح نبا ٠ رعشا نيواود قفح

 ١ا/ يرجيبملا ويب رعلارعشلايتقارعلا

 د ؟ثهالا



 تا

 ( كب ) مدرم ليلخ

 هرعش نم آقافآ عسوا هملع رعاش

 امدنع ىلوالا ٠ تارم ثال“ (كب) مدرم ليلخ رعاشلا ملاعلا تفرع

 نابلس دمحأ) ( لجلا يودب ) ريبكلا رعاشلا ناويد يدي يف عقو

 تدجو ثدح ه٠ او9اله ادصب ( نافرعلا ) ةلحم راد يف عويطلا (دمحألا

 : اهنم ( رعشلا ) ٠ ناومعب ةديصق هتمدقم يف

 ىلا اهفرضي اشاقنا١ :رهقلا -اعزأ

 ارمج اهب يكذيو ارمج اهب ىفطق

 ةمأ تيبب احور اهحفنيو

 ىرش اهتلفغ ثادجا نم لسنف

 ةروصم ةدصو ةيئانبللا ( دانصلا ) ةلجم هل ترشن نا موي. ةيناثلاو
 : اهنم ( ىركسو ناركس ) ناونعب

 اسس بوبؤش قيربالا لسرا

 حرق سوق انحادقا اذاف

 لحوف الآل ' نششا عادومت

 حدف راسلا ما روللا كح

 ىكبو ىرح ةرفزلا دمص
 حدقلا رمش ىلع ىوهأ امني

 امت قز مه نيحمك

 حس عمدلاو سافنالا تلع

 - "تهم



 ذ #8 8

 « قشمد يف هللا همح همحر  هنارز موي. « ةريخالا يهو  ةئلاثلا ةرملاو

 ص
 يدل ثسيح ٠ ساد الادالب ىلا قرشا ىن رداغم لش ام فس

 امل .٠ اهتساردو اهقضدحتب تممتها وي ىار وس 00 هطوطخيم كادموب

 ٠ اهخعاس مشبرراناو » اهمال ةقرعم ىلع بعص ىيزمسو مرح نه اهباصا

 تفلد ٠ ليمج قرشم موي. يف * ( يبرعلا يملعأا عمجلا ) ةهج تمم

 هلخ دم نم نميالا بناحتا ُِق - » ريك رادل <« ةمبدق ةحاب ىلا )َّ هحابص ف

 صسا لحر هردص ف 0001 اعضاوتم اطبسب دك تلعح يآ ةعساو ةقرغ

 * تاملكلا قشر « تامسقلا ىداه ةروصلا ليسج « امحملا

 « رخفو زازتعاب وهزت ةماستبا نع هرش' رتفيو « ةمعنااو زعلا راثآ هلع

 ٠ ناتحو عضاون نع مني توصو

 و َّ ١  00 5ب ١ ِ

 نع بادعلا هنايارد د ةمش يَ دعا ٠ رصتخعم ثب دح هلمإو ما يلع ناثوو

 لضت مهأ نام نه اهين هلاعو ٠ اهمنابأو (٠4 دادخب ) ءاياو (٠ قارعا))

 اذا
١ 

. 6 2 3 . 0 32 : 
 تامولعملا لا م املس + همي ركنا ةنناررعم ثتحبر كفو هدم ثتحاررحسو

 0 م0 0 1 2 ١ 3 . 1 . ٠ ني .
 تلد باصا 4 ةثسا ىدباو و فوطخلملا ناويدا صماوع يأ نفخ ىنلا

 .٠ نورف هيلا لآ دودعلإ ام هكحام رمع ردق يذلا ٠ نسفتلا ىبرعلا رناآلا

 لمالا نم قيرب لوأ نع هلوصح دلع « ةريلا هتامواعمب يدمي نأ يندعوو
 ب ١١ه

 ٠ رعاشلا اذه رعش نم هعلاطي

 اومهاس نيذلا برعلا ءارعشا ن“ ) تن مددرخ للخ ( رعاشلا نأ

 ردح ومو ٠ اوحلو اود رشو اودهطضصاو .٠ اينما هم رعلا هةمألا ةلغقر ّق

 5 . َ 4 لا

 هيف امو ةيريوصتاو ةيلف روصو « تايأ نم هيقامب هرعشت « رايثءالاو رابكالاب

 هو



 سردب نا ريدحل ه ةوعدو ةلظقي نه ىوتحا امو ٠ عادباو ةعور نم

 وهف يبرعلا انهرش يف ةينطولا تاكرحلا خر امدنع ةضيفتسملا ةساردلا

 : 1981 ماع لئامت'

 اندالب نإ هللا داع اقحا هه

 مسقم بهتك يديالا اهلوانت
 انراد رقع ف جالعالا يك

 ىمجعأ لذ نه ب رعلا ءايالا اف

 : هلوف اع ) برعأا ءادهش ( ُق لوو

 ةئاننإ هاضع اذا هيلع اذام
 ةتاسبب يع نيح حصفأ عمدلا

 اهب تداح ةدمصق عومدلا يذه

 هنافقحا مسه ءأمد نيلذاملل

 مهسوفن نيلذالا يماو يباب

 ةناض قوافل قالا نازك” قم
 يمد مهلا -لقم يدب مهيدنأ

 هنافرع م 56 : م

 : هلوق 1914 ماع ( راحلاو فاحلا ) هتديصقو

 راحلاو فالحلا اذه ب9 هللا كراجا

 راصناو ناوعا د كإ ال _ كلع

 ةرئا يف مصخلا راعا يماحمل اذا



1 
 تا سبلو ايغب انقح ىلع ىحقيإ

 راملاو نوهلا اذه  كرمعا - ملع

 اذا يوقلل ”فاو فيعضلا ليو

 0 رادصاو داريا لدعلل قس مل

 امك امك ايدك

 مهسكحب ىضرت ال ( ةريزحلا ) اولاف
 راقلاو طفنلا الا ( ةريزحلا ) يف ام

 اهب ثيعي موثلك نس ورمع رايد
 رامخو فاكسا كرهد لزهب

 ةلباس ناو لاخدو ءىحال ند

 زم فرقا: طاع نس ريع ى
 اهدنوارلا قل ل عيلشال 1( يطو

 رامح نادملا يف حجهري لاصف

 وه # 4

 تصد ةحبص نم مك ( ةبورعلا 0 يس

 اوراث نذا ىتوملا اهب ناككت 4. ١
 - -و

 ريبع مك ردا ول ثداوحلا نا

 ؟ راصباو باللأ نيا اال نياف

 ةعماجح رادلاو م« هحشاو محرلا

 © ل لأ 1 طن ّْ
 ٠ راطقاو ماسحرا عصمت ملف

 ايمب اك اك

 با امكأك



 ١و؟1// : هلوق ةعئارلا ةينطولا هراعشا نمو

 يتمأل  تقفو دق تبيح ام انا

 دال لحس قا ياهو" يبق
 ةيامن ىصقا كلو تلتق اذاف

 يدالوأ اهدنع ةيصوناف يل

 عئايرو حارجلا دمصتل تنب

 داملا افلا افقثبا ىلطعي

 هبا تار دشالا ْملِب اذا ىتح

 : هلوق اة ) ةدحولا هجوإ ( ةنادصت نمو

 ممأ ىقتللاو ةمماج رادلاو

 ىرع مصتو ماحرا مطق يف هللا

 مصفنتت نبل ىقلو يهو اهب يدهع

 اندحو نود نوب نيدلا قو اولاق ٠٠

 ةحيسشا 59 ماحرالاو عطاقتما| مدل

 مهسفلا ءاوها ىلع اورصا نئل

 مشلا الو اندلا الو ىقب نيدلا ال

* #6 #* 

 سل 5#



 ( دادغب يلابل ) اهامسا ةدرفنم ةديصقب هصخ دقلف ( قارعلا ) نع اما

 + اة ماع هدالبل اضوفم اريزو ناك نا موي اهم

 : لاف

 هيدقلا ةلط ٠ تانشالا): ةتطن

 اهداوس نيشا رحببملاو رونللو

 رحسلاو رونلل نيعلا داوس كاذك

 ىحضلا ق'اور وا قارشالا هعور امو

 رهرزلا اهمحنا ءالال نم نسحاب

 اهءامس ءافص نم رطش لك يفك

 رشملاو ةقالطلاب هجو كفالي

 اهموحن الول ءاقرزلا ةقلا امو

 ردللو لالهلل راهدزا الولو

 تفرفر (ةلجد) قوف ترم حيررلا اذا

 يرجن ذا قراوزلا اه ةحلجاب

 هلعش ءاملا ُق رونلا عاعش تابو

 يرشتستو ةانسنملا ءاشحاب بشنا

 ادشنم طفلا ىلع ىبسما ىنف برو

 00 رسجلاو ةهفاصرلا نيب اهملا نوع »

 1 يس م م ع جس ا يس سل ص اول عل سس 6 صم

 )١( مهجلا نب يلع ) يقارعلا يسابعلا رعاشلل ةديصق نم ( ٠

 فار 5



 هدرد تيماحت' دفق ام يددواف

 يردص يب رعشأاو دجولا حاهو انامز

 « هلل فلا م اهنود نم ةنم اف

 وى روش 3 كتنزلا 5 ريخلاب اهرذ ذاس

 ةحهب سفننأ ًالمب ام اهب تدهش
5 : 00 8 0 

 لا باغاو نعلا نع ىدصعب و

 كني نرطخي دغلا نابحلا ناك

 ردقلا هلي يف نسحرلا ةكئالم

 اهرحس ميلحلا ىبص# . ةداغ ملد

 يردلا بكوكلاك للا مالظ ءىضت

 اهمدج . نضع نع بوثذنا ىلعا حافلا

 در ارورما عسر ا حا اا
 هداوس روض و ردح نع سهلعت

 رحفلا نم دومع نع لبا قش امك

 امهنع هالعا لز امل ثسنت

 رصخمللا ىلع رادو اهييدنت دهانب

 هليذ حادناو حشكلا نود جونمت

 اهرحن فوم اهدقع اقيرب ديزي
 رحلا ىلع اهالح .رون ىلع زونف

 رصقو قريسعا تناك تنطر إذا

 رهف نم ةحيرصلا ئهف تبرعا ناو ْ
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 رمصم يف ( لوهلا ابا ) موت نم لفقياو

 نا بحملا ءاح.ر ( دادغمل ) توحر

 معلا ادا ةةنياانا ودبل 0
- 

 ا ا 3

 قكمدب يسلملا عمجأ ا 8 يبتتملا بطلا ينأل يغذأ دعا ف لى

000000 
 ءااا و ماع

 ددسحتمب ذكر ذو ام زا ىلشمإ

 دلخعم 4 ناحعإ نيا ( نا تنما

 هرييغ ةيويص مايالا هلأ ّ

 دحغلاو اذ المويو ديعناا| أ

 ايد نفشوم نادل هازل دج ده
 دشنم كرغشل ةيوار رمدلا

 هي * 0

 امدعب ةبورعلا لمش اعماج 8 .٠.6

 دفق تاثداحلا يدباب ىبما

 عمجملا تاعوبطم نم كب مدرم ليلخ ناويد نم 50 /صص عجار )١(
 1١555 ٠ ةنمس قاقمدب ىدرعأا ىمنعلا

 م 51 /ىع قباسلا ردصلا عجار ةفز

 د هما



 ( قشمدنم ) هرحسب ( قارعلا ) وخاف
 و 5 انا 3

 ادد ( هاب مأ ١ وخاو

 مهارد نام ل ا فك 2 رعشلا

 .0 دكا نيني ةححرجلا :نعرب

 1 : مر ِ 1
 هارحب 7 '(دياولا)و' " !(سوأ نبا) بهذ

 لس
 ا”'( دمحأ ) درفت هزجعمب ن 0 .٠

 ب * *

 <امش ايرعش اثارت ةبورسعلا ءانبال كرت ( كب مدرم ليدخ ) نا

 هنع لاق ٠ دقنلا ماهم هتازنم نم ضفخت الو « ءارطالا تارابع هعترت ال

 قشمد هجو ه هنأب هناويدن مدق يذلا ( ادلص ليمج ) ملاعتا روت دلا هلصز

 هنايح نع راشآو 6 0غ ماملا مااعو »َ مهلملا ةطوغلا رعاشو قحلا

 ميدعلا سب ليصولا ةلص ناك . هلانإ نامهدلا يماس ققحلا روك دلا هي رعشلا

 معلا ِى اهيضرعو ) روصلا نساحأو 3 لوقلا بياطا عمج 3 ثيدحلاو

 ١ يآ ىلح نسحاو 3 بون

 ىضاقلا رعاشا هلحن » ةيرعاشو <« اتلخو « ابدأ ىدلاو رثاآ ىفتقاو

 « قارعلا بحي مناعلا هدلاوك لاز ال يذلا ٠ ( كلب مدرم نائدع ) ذاتسالا

 ٠ ةضافلا مهني رعاشو 6 نيدفارلا ءانبا بادأب ناعبو « هعانبا لحبو

 .٠ يئاطلا مامن وبأ 5

 ٠ يرتحبلا (5)
 ) )5يبنتملا ٠

 . 1 0 م ند ناويدلا ©

 - ”ةكاس



 ادانع ديزي دقو داّوفلا ىسأي

 ( ادادقب ) ىوهلاب ممي ىتح

 هديعا تب نفجلا ءارو عسلح

 اذادو داعبلا ىلع هيف تجسنو

 املثم ةفالخلا تاراد يجأأ

 اداجمأ ىلئدألا ىلع ضيفت تناك

 ينساحملا يكز روتكدلا

 ل 56
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 تاوب' ف ةملف ناثس لاو -- تبدأ >ّ 2 » ه اكو 3 ددسأ 7 رعاش

 ءارآلاو < ةياورلاو « ةصقلاو رعشلاو < تامجرتلاو « مجارتلاو « دقنلا

 .٠ ةحب مجم أ ةرحلا

 3 مهنارعشو برعلا رجاهم لا ءيدأ نع بتل

 اهنايركذو اهخيراتو سندنالا بدأ يف ةيحورلا تالصلا نع ثدحت

 ءاملعلا نيبو هنب ةدوملاو ةقادصلا رصاوأ تلصلا ٠ داحمالاو رملاب ةلفاحأ!

 خرؤملا ينامسالا ماعلا عم ةقادمص هنو < يبروالاو « يبرعلا ملاعلا يف ءابدالاو

 ( دعس لسج ) روتكدلا ذاتسالاو ( لادس ثيدننم نومار روذكدا1) فورعملا

 *٠امهريغو ( فيرش عيد ) روتكدلا ذاتسالاو « بادآلا ةيلك دمع
 +ةومالاو ا ةونالا "نات كان ةيقإلا يوت ةقئتل هوو قا نعل

 ٠ هداؤف تاذلتو هدالوأ هاحتت ةقطعت ةليمج ةهيدرإ ةلاخل نم جيانا و

 ٠ ةيبدالا هنتالسارمو هنتالجاسم نم ةببض تاحفص مهل هءاقدصا نا امك

 ( ةيروسل ) صتخاو مولا يبرعلا ملاعتا يف بدالا خيرات لجس اذاو
 نمو « هنانبل ةانب نم نوكي ( ينساحملا يكز روتكدلا ) ناف « هنم تاحفص

 ملاعلا ةهازْنب ٠ ةيرثللاو ةيرعشلا هتاسارد نسسا يعضاوو همئاعد يدشم

 + ذاتسالا ةيرقعو « ببدالا ةءاركو رعاشلا لاخو
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 هلق رمشللا تالحمللاو فحصلا تاهما 2 ةدئاصقو هنالاقم ريش

 - بيدالاو  باتكلاو ةلجملاو لالهلاو  ةلاسرلا  اهنم ٠ ةيرجهملاو
 ٠ اهريغو يب رعلاو » مالفالاو < ةفاقثلاو <« ةق رعملاو

 هياثآ

 ١ذ-

 ىبرعلا بدألا ف ةرهاقلا ةعماج نم هلودلا هاروتكد ةداهش لمحت.

 نم هاروتك دلا ا رصم ريغ نم يبرع لوأ وهو !8ا/ ةتير دم

 ٠ ( ادج ديج ةجردب ) ةيرصملا ةعماجلا

 نم بادألاو قوقحلا يف ١99٠ ةئل ذلم ( ساسللا ) ةزاجا عم

 .٠ ل99 ةلس ةيروسلا ةعماجلا

 بادآلا ةيلك ف ىسانعلا بدالاو  اهمولعو ةس علا ةغللا هقف سرد

 ٠ اوه١ 194مل ةمرعلا

 لالخ ققحو 1985 ةرهاقلا يف ةيروسلا ةرافلا اهاقث اقحلم نيعو

 يف اوضعو 1١906 قشمدب ملعتاو ةسرتا ةنحل يف اوضع ناك
 ةنحلا ةعامتجالا مولعلناو نونفلاو بادأآلا ةياعرأ ىلعالا سلجملا

 ٠ رسشنلا

 ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازوب يمماجلا ميلعتلا طيطختل ابفاقث اريدم ناك
 ءاقكأ 1مم ةنل ةرهاشاب ةيزكرملا

 ةرئادو ميدقا ثارت ريدمو ٠ نآلا ةيروسلا ةمارتلا ةرازوب ريدم

 ١958 ٠ ماع لوا ذنم يموقلا داثرالاو هفاقثلا ةرازوب فراعملا

 : هنافلؤدو

. 
 هاقعهب قىشمد مهتسش نم رعاش ىساولا



 *٠ ةرهاقلا عمتحللا دقن ءالاسأأ سأ ب ه١948 ٠
 أ # هم 0

 دهع ىلا +. ىسانملاو يومالا نيرصعاا يف برعلا بدأ ىف برحا رعد ا
 * ( هاروتكدلا ةلاسر ) 1941 ىنادمحلا ةلودلا فيس

 ١ ا
 عصا ا وس المص مسح لاا 1١ 3 وص ميهاربا

 ٠ 1985/ةرهالا بوصغملا نطولا رعاش ب زاق

 ١9865 ةرهاقلا  ىدذشضشاا وه

 درهاقلا ( ةكراشم ) ةرصاعللا ةسبرعلا ةضهنلا ىف ةيخيرأ“ تاسارد ل ٠

964 * 

 هناويد هطوطخم رسشو هرعشو يللقعلا فأي ريشلا ةامحل تاسارد . طب

 (00. 90١م ةرهاقلا ٠ هقبقحتو

 ٠ اذهل ةملس صوصناو مجارثلاو دقنلاو بدالا يف تاسارد م

 (9. او /ةرهاقا ل رصاعملا انبدأ يف تارظن -ىه

 ٠ ةيرعلا تالجملا بلغأ يف « تالاقملاو ثودحسللا نه ضف عم

 عضو ىلا نآلا فرصنم وهو ٠ هينادجولا حورلا اهيلع : ةتيرعاش نا

 ةدعاهنم رشن ٠ مالسمالاو بدالا خيرا ريوصت يف ( هسرعا همحلملا )

 ىلعو ٠ مهمالماو مهتيلهاج يف برعلا لاوحأ مهفن يف قمع ىلع تلد ديشالا
 ٠ ةسلس ةلرم ةقاقو < هيدي نيب ةعاواطم هغلو <« بصخ عساو لاخ

 يليقعلا رءاشلا ناودد طوطخم نع ةلصفم ةسارد 0 دق انك" م

 :تقيبف يتلا يهو 55 /دلجم /؟ج ( نافرعلا ) يف ترشن ( لايروكسالا ) يف
 ىنساحملا روتكدلا ليلحلا ذاتسالا ةمهب هباويد رشن

 نم ىه روتكدلا رعاسشلا ةمجرت نع تدرو ىتلا تامولعملا ضعب (؟)

 ١ - 1936 /لوليا/١؟و 1978 /لوليا/١١ اننيب ةيوخا لئاسر

 ب طالا



 ته

 ماعل ١ نساحه ن ه رعاش

 + ه + مالءسلأ رام ارعش ةضلا لس

 الع لطنت رصمب ( فراعملا راد ) اهردصت ( .رتكلا ) ةلحم تناك

 ٠ دابعالا مساوم يف ةلهألا ايناك « رهشالا علطم يف

 < ( نينص ) ءادو نم يبدالا اهاذشب قست ( بيدالا ) ةلجم تناكو
 باتكلا مالقأب ٠» مجارتشلاو 6 صصقلاو 1 رغشلاو * بادآلا ع نه ارو ع

 برعأ ٠

 ثعباو ٠ ركفلا تاررمن نق امهسف رسل اه ااطا نا ادعم تنكو

 5 _ 5-5 9 1 .٠

 - 4 - هك تن 7 ٠ هن دعشو « هسداو م« هب ف تادشم ثوها م ,طسا ام م« سيدالإ

 ةيصخشا ودبل » يعمس ف ددرنبو »2 يب رطظا مامأ رمش 1 بلغا يفو

 8 (ىنساحما ىك ز ( خالا ليلجحلا ماعلا روتكدلا

 يف مهلو ٠ ةلصضفلاو ملعلاب لقاح بس ماش اا( يف مهل ينئساحملا لاو

 ٠ ىنمدحلاب مهبواف حصلا و فرامملاب ييادج قصت لاحر ملعلاو بادآلا

 « بدالا يف لغتشا مرتحم ذاتسا ( ينماحملا يكز ) روتكدلاو
 ٠ لوحتملا بصتملاو + ةفيزملا ةدالا ( ضارغال هملفق رككسإ ملو + ةاماحملاو

 ٠ ةبراضتملا حااصملاو « ةعداخسلا ةهباسلا تاربتخمل « هملع تاواط هجوب ملو

 هتابح ةكيرش نم مهلتسي ا هنارسا وج يفو « دتشكم ةيواز يف شاع لب

 قحلا راونأ لك ( ينيكاكس دادو ) ةفورعملا ةبيدالا ةليلجلا ةديسلا
 ا لامحتلاو ت ريخلاو ب

 + قارق لا هسحوب قفدتلا ةليضاو ©: شرعا هنن نم ناوبالا دخأيو

 تالا ب



 ةبورعلا لئامش نمو + يلجلا حضاولا مالسالا ةناسر نم هدمتسي
 ٠ لحد الو اهش ةيراوم ال يتلا ةحمسلا ةقداصلا

 0 شالا دودو 06 دج نادل مك :| هيف لاق

 اكز ىتح اهلك مراكملا

 ىكلس ساحملا ىلا قشو اف رع

 عممجح-ا
 و

 كن قحب هب داؤنلا ”اذمشف

 + أن .ناو «نسوفنلا ىلا :نيرفلا اذه
 اكلولحا مالظلا !ذا راملا اذه
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 ةفصنم ماكحالا تءاجو ٠ مولا ( مانا ) قشمد يف ءارعشلا دع اذاو

 تيار « اهتازايتماو اهفوقح سانلا ىطعت يكل « قداصلا ناميالا باحصال
 .٠ ينساحلا يكز ذاتمالا رعاشلا مسا عمتلي ةبخحنلا كلت نم ةعيلطلا يف

 م ةرشني اميف ءانبلا فداهلا دقنلا دجت ٠ ينساحملا ملف دادم يفف

 ةبيرعلا ةعايللا رود اهجرختت يتلا ةمهالا بتكلا مهال تادقنو تاسارد
 ةسنجالاو ٠

 « ةريخالا هنس يف فرصا دقو ٠ اضرغو ىنعم توافتت دئاصق هل مك

 ٠ هي رعشلا ةمحلملا مظن ىلا

 يملع ضارعتسا تاذ يهو ه 25!( ةيبرعل و طولا

 ٠ 1935 ةنس ه5/صا*“/سم/ج ٠ ببدالا (5)

 /15535/1 /ددع ٠١ دلحم ( ةيدوعسلا ) تيبزلا ةلفاق /عجار )50

 ه ع ةنسلا  ةيقارعلا مالقالاو 1975 ٠

 ام ردم يوملاوسفلاو لازما

 اا



 ٠ 1*2( يئاطلا متاح ) نع ( ثلاثلا ديشتلا ) يف لاق

 هادنلا فلخ ءادنا لحت فصولا ىل اع تماه راهشالا تائو ٠٠+

 ءادصالا ىدم اهنف ناق ريغ اههاوه باضهلاو ,لهسلا ددر

 ءاربغلا ةرفس يف اهاضرب تحابل مالكلا سبعلا ديفن ول
 ءامركلا هيجل ا ةريزجلا' ربع تالتماخ

 ارسم الو ةنقم الع هحلعأل ارا داو لدطعلا "ارت
 ءاير ريغب ىذنلا اونظَحو برعلا ةماه انيرأت اولحاو

 ءاسنلا صرح لذنلا يف اوعبطي مل فيضل اديبغ ىغولا يف ةدانس

 رض د #

 ةليحاورلا هتالص 'عطقي مل يتماحملا: روتكدلا ناف ( قالا ) اما

 « هلضن نوردقي ٠+ ءالمزو ءاقدصإو اياديصا كلمت وهف + كعف ةيوخالاو

 * هملع نومرتحيو « هبدأ نوفرعبو

 نع بنك دقف انداله سني مل وهف ةيورعلا اند ئق ةئاوخلا عونك عمو

 ٠ 2””ثوحبلا فرطأ نم انحب ( يضرلا فيرشلا ةدلاو )

 « خيراتو © تايركذ اهلعج ( دادغب ) نع ةدصصق مظنب لضفتو

 3 لاقف هتيده مب 6 هدأ عشرو 2 يوكل هفطلب ىتلمشو ٠ دماحمو

 06 ص 193؟/ةددع تيزلا ةلفاق /عجار 05
 ©١956 .٠ وه ددعلا /ىلوالا ةنسلا ةيقارعلا حا مالقالا عجار 6(

 قعر كلبا ةغرؤم هند رك ةلاسو منن تلصو ل

 د ل64



 0 اددنغع ديزي دفو داؤفلا ىماي

 . .( انانشب ) ىوهلاب مميا ىتح

 هديعا تا نفحلا ءارو ملح

 ادادو.  داعللا ىلع ةق تحسو

 اسلم ةفالخلا تاراد ىجأأ

 اداحمأ ىدلا ىلع صضيفت تناك

 هدوئنو اهادع يف ( نوره )
 ادادععا :ىدلما | عسا هدولجو

 اهزع "فراشه لعو يدا 3

 ادابشرو ..يححح اهؤلمي ( نومألا )

 سلاجم بابقلا تحن اهحاسو
 اداسشنا تهدزاو الامح تقرع

 اهئاوجا يف ءاوضالا ريكتت

 ادامق نامزلا اوكله نم قونف نم

 اهلدب جون ةصفقار رودتو

 .|اداوعالاو راتوآلا لدا 1

 بكاس يناغالا بذع يف توصلاو
 0 اداّؤوفو ارظان ىبسل رحس

 اهتاقس ففصو لخف سوؤكلا اما

 اداوجلالا هنو سا ّون يال

++ * ْ ْ 

 متملساو 3 ىنوراهلا رصحلاو 2" يخي رانا دحلملا مناع ف لاح نأ دعنو

 هم الاله #أ



 دادغب يلابل يف نييماونلا ءارعشلا سوؤك تان ىلا تصناو (نومأملا) سلاجمب
 مهدئافو < رثلا تامحهل ملاتلا بحملا ةريسح ٍِق وهو داع « ةيلاخسلا

 لاقف ( وكالوع )
 ًارهاوز دوهعلا تددج 4« دادغب )

 !اداتع دالللا ةرضاح تعجرو

 اةدصم ناكأ وكالوهل اليو

 امهابمو ادروه ( ةلجد ) قورتو
 ادالمو امد هتنكشب ترجو

 ةراضحلا سراغم حورحلا كلن

 اداهم ءالملا ديلختل تناك

 ىدرلا سرد تملعت بوعشلا اذاو

 ادا خا اسهزع فقاوم تألم

 روع 7# *

 ىلا عجر دينعبلا ىضاملا تاحفص يرعشلا هلاخسب ىوط نا دعبو

 ( ةئمرلا ) ركذف طدسوالا تا رفلا ف اواإب٠ ةرون هنزهف ثيدحلا رضاحلا

 ل ل

 اعد اهئادهش

 ىغولا يف ( ةثمرلا ) موي ركاذفا ٠٠

 ادالص هبدلا وت ةهلاطبا

 رى رسل كلا ةدمأم ناك ) قار عل ( ادبو

 اداوطالا عزعزت هلا تداع

 الك



 كرممل تنتك ام خرؤملا لق
 اذعا ىمملا تراص هاركذ

 للا .نا هيمو :ةيهسقلا «قلخب
 اداربا !ادفلا نم هتنملا ديف

 هفوقح «( قارحلا ) ىطعا يىدلا وهو

 اداعتما فرعي ال هلع ادمحف

 ةروطب هيف قاذف مصخعا امأ

 ادادب كالملا حير هب تسهذ

 هموف نم اجنا نم عزفت تش نا
 اداهس ةعشا دف ( ةثمرف )

 نع #خ #

 نادسيفهتحضتوهتلوطبو ماللاهيلعنيسحلا ديهشلاطسنا ءامدنع اما

 ِ ةخدماشلا ةعفت رملا باصتا ةمظع رسو رحب نعو ه يمالسالا خ خيرا

 لاق دقف (فرشالا فحتلا) و (البرك)

 ( ةلجد ) براسص ىلع نينحا فر

 ادايبم ىدملا ىلع نوصغلا ىنث'و

 ىوج وأ اقوش ثبب دارآ ابجع

 ىدللا نارستب هيناعأ تلفح

 ىعتلا يع قوف يحور فرتو
 ادارم ( فيررشلا فحنلا ) يف بصق

 ها لالالا



 . .امهلع نيدللا نيدهشلا دنلغ

 ادادح دولا لس ىجدلا 1 سس 0 ٠

 ايشهارت تردق نا يعم دب كنلاف

 ادانز ءاثرلا يف يدجوب حدفاو

 اهناو نيدفارلا رايد ىلإ

 اداضضلا روصعلا رم ىلع تناص ْ

 ”دقارفك امههءابدا تعلطا دف

 اداور اهديدحت ىلع اوناك .-

 ل ا لا

 يناخح راتو ماقثلا ف انا وو

 انمح نوزخملا يركذ نم يحتني

 اناخر تبه اذا حيرل 8 لاش

 اند ناك دق ىوه نع يداوبلا ىف

 يببجا (نيقارعلا ) يف اداهم اي
 انشا بوصحملا كلذ ىوشم ني

 ٠ دنلآ' ميز ايو تبلل ايا .:ايب ١ هم

 اننب ديجاملا برح يف كل

 0 لكم را رسم قارب ل
 انيوه اهاقلت ( فرشالا فحللا) - ب.

 - االخاس



 ولو تافاللا ريس تلمح

 هدرا قرر مس نكت

 انيلع فر دف رهزلا لطم ف

 هرمع ىريس قوشلا انكر مك

 انيرج هف ىوهلا دام تلح

 * ه8 +

 « اهدحو ةيقرشلا ةيرقبعلا ءامس يف قلحت مل « ةيرعاش حور كلت

 اهحناوجب لطتس يسلدنالا يرعشلا لاخلا حيباص يف ةقفوم تاللوج اهل لب

 براسم يفو « ءاخالاو ةحل : ١١ اندو < رعسشلا ملاع لع ءاضسا اهتحلجاو

 ٠ ءافولاو دولا

 اله -





 مانم نم اوقيفا يموق ينب
 مامتهاب يلاعملا يف اوةدجو

 يناوتلاب يلاعملا لين امف

 ماظنلاو ةميزعلاب نكلو
 امدق برعلا ناكو انك دقت

 ماحو ماس نه قلخلا ةاده

 ارهد كلملا اوساسو اوداس دقت

 ٠ مااشلا عم (قارعلا) و رصمب

 ينسلحلا نب يندملا

 - "خا





 ١ ل ا

 اؤهؤ - م4

 ٠ رمتسم ينطو داهج يف هنايح تلصتا « لقم « رعاش « ليلج « ملاع

 هل روفغملا هكيلمو هتوخأ نع امفادمو احفاكم فق نا عاطتسا ٠ ةلودو

 ٠ نيينطولا ءاملعلا نم ةحلاص ىرخأ ف عم ٠ سماخعلا دمحم كلملا

 ٠ ادج ةليلق حلاصلا لجرلا اذه نع انيديأ نيب يتلا رداصملا نا
 ةيطخسلا تافلؤملا نم ةرييك ةعومجمم كرت ( قارعلاب ) اهنم لصتي ام ةصاخو

 *ءارشناو ةعاطلا ملاع ىلا اهجارخا يف نآلا ةميركلا هترسا ىعست

 ةلجم يف ءاركذ موس هنع ةسارد يف ( يناتكلا ) ذاتسالا هلضفب داشا

 بنتك امك + ةيملعلا هتيصخش يف ةزرابلا بناوجلا ضعب نيبو ( ناميالا )

0 



 موح رملامناعلاو وه ناك ءةمسق ةنارديرغملا ريفس(يزاتلا) ذاتسالا ةداسس هلع

 ٠ ةيمالسالا ةيملعلا ةكرحلا مئاعد نم يسوسلا راتخملا دمحم خبشلا

 ءىراقلا ىطعت ال دق ليلجلا خيشلا اذه نع ةفطاخلا تاحمللا هذه نا
 ءاهنع فشاكلا نابلاو < حضاولا عابطنالا اندنع

 برغملا ةاحح نع انعالطا نود تلاح ينلا بابسألا مهأ نا "ىرأو

 ناك يتلا رئاتسلاو دودسلا لماوع ىلا دومي. يقيرفالا يبرعلا لامشلاو

 مهتاحو برغملا ءانبا هلزع تلذكو < مهو انلمإ اهنوعضي نورممتسملا

 مالفالا ةلمحو ءابدالا ضعب ريكفتو « مهدالب دعب ةعيبط اهتضرف يتلا ةصاخلا

 ٠ مهدنع

 كلا 0-7



 هج دج

 قارعلا حيرات نيب طبر رعاش

 ةديجملا سئدنالا تايركذو

 عضاوملا ىف لدلق « هتمكب ريثك « ريك ليلق <« برغملا ىف رعشأا

 نحنو ٠ (قارعلا) نع اهنم ةصاخو ٠ ةببرعا دالبلا نع اهف رط ىتل
 ثادحاو « ةنايسلا فورظ هنلا مهنعد امل ٠ هاركلا هب راغملا اناوخا رذعنا

 ىبرقلا تالصأ ايحورو اببداو ايفطاع قارعلا اوني مل ناو مهف + خيراتلا

 ةلص تاذ تاساردب هوصخس مل مهنا الا 9 ةيمالاسالا

 ٠ (7)01ىركفلاو ىبدالا مهب راش

 « ةرهاصملاو « ةبارقلا ةلص سنن ملف « نيدفارلا رايد ىف انه نحن اما

 ع ص مهكو كيد :افلا دئاقلا انركذىبرعلا برغملا مسا درو املكو ٠ مهنسو انس « ةمحملاو

 حورلاو < ةيبرغتا

 ا رد ىددرخ تصبر 1 0 0 نبا

 0 نارمعلاو ةراشصحلا

 ةفاق“ نم برغملا حس اما فسالا عم  نولهجيي انم ني ريثكلا نا

 (ةنسلا) 6 (قحلا ةوعدك) برغملا تالاحسم هذهو ٠ ايداو 3 املعو »َ امالعاو

 هصوبلا فحصلا نم اهريغو (ىبرعلا ناسللا) و (قافا) و (نامبالا) 0

 دمحم خيشلا ذاتسالا ملاعلا « .قارعلا نع اريخأ اوبتك نيذلا نم )١(

 ب يسكارملا دحاولادبع هعوضومو ( ةيبرغملا ةعماجلا ديمع ) يسافلا

 ٠ 1935 رياني ١؟/ص ١س 5/ددعلا ةنيبلا/عجار ( دادفب ءاملع

 هه ”م5خن



 خخيراتلا ةسارزدب اوماها لاحر نم هياذل امو ٠ ىب رغم ا ركفلا عاسأب دهسا

 ٠ ةصاخ هنم ىسلدنالاو ىمالسالا

 تاطوطخعم ىلع (ةبراغملا) لقفاح كده بدالاو ملعلا لاحر لضفشو

 ءاملعب ةلص هلام هنم » ناهانا ني رمعتسملا ىدبأب ' عقت تداك « ةسفن

 ٠ ىملعلا مهدلبب خب راتب ةقالع هلام هنمو ٠ قرش لاو ©« قارعلا

 (ىسافلا لاالع) دهاحملا ذاتسالا لضافنالا ةداسلا نم تفرعام لؤا

 ضاير ىنانللا سمرلا ةافو ىف ةدصق ىقلي ناك امنح تورس ىف

 : ٠ حلصلا .كب
ّ 

 (ةنولشرب ةعماج) ةشكم ىف ةميق تاسارد نع ىثحب ءانثأ تعلطا مث

 ناونعو © نتاع ايرام هيوخ نازوتكدلا نافرشتسملا ناذاثسألا ةهب دفا
3 . 

 ةسرعا ميلا وضع ليخلا#ب ملاعلا بناكلا تافلّؤم نم ىهو + تبنرب

 3 يب رغما غول للا لود رودت 5 ٠ ينسحلا| نونك هللادع دينلا ذاتسالا

 كلذ نيبو ين ةلص عض وم هده تتاكو 4 0 لاجر ريهاشم تايركذو

 يب رغملا ريفستا جالا ةدام دوجو ةصرق يي تايب مل » ليلجلا ملاعلا

 ةحضاو ةسلخ ةروص ىناطعا يدلإ (يزاتلا يئداهلادبع) خرؤملا ذاتمالا دادغس

 ٠ مهثاملعو هدالب :بدا نع م ئاعملا

 مالقا اهبتك ىنلا تافلؤملا, ةينغ ةيبرعلا ةيبرغملا ةبتكلا نا تدجوف
 ىفوتملا (يسونسلا راتخملا دمحم) موحرملا ملاعلا خيشلاك ٠ ةيراغملا ءاملعلا

 (تاغلالا) و ادلحم نيرشع ئف (لوضملا) ةعوسوم بحئاص فاح ةلس

 ٠ (ةلاعلا سوس) و

 بيدالا ةنحم ىف تب ىب رغما غوبنلا هباتك نعال هانبتك دك ام عجار )5(

 5 5١م: ةتس دلحم

 درفنببس ٠ يندملا ظفاحتاو - يسوسلا راتخللا ناليلج ناملاع 6

 0 ةعسوم ةسازد امهم لكل

 ب 5مك ب



 * ةبارقلا يات « .بسللا .ينسح .© دحيم رعاشو « لدج ملاع زرسو

 «( ىا؟1/4- 101/) (يطاب رلا ينسحلا نب يندملا دمحم نساحملا وبا) وه

 اهئانبال اعجشمو ةسلعلا ةكرحلا ىف امهاسم <« اراب « اننطو اماع ناك

 لصأالا ىبرعأا ثارتلا ىلع ظافحلاو قالخالا مراكم ىلا اعاد + اهتانو

 كلملا هل وعلا كاذموي <« ىنطولا اهدئاقو هدالب هاجت ةفريششم ففاوم هلو

 ٠ نويسنرفلا هافن امنيح ٠ هللا ةمدتر .نيماظبا دمحم

 نع دانا هتامح 0: هذا دحيم ءالجألا ةذئاسالا نم ةنعاكا
 «ةماتلا ةكراشملانم هل امب < ذاذفألا برغلا ءاملع دحا هناو هخوسو هنافنؤم

 ْ ٠ ةيسالسالا عورفلا ريثك ىف

 « ةماعلا هسورد حقلي ناك ىذلا نيرصامملا ةبراغملا ءاملعلا لواو ه

 ٠ قرشلا ىف ةيئاقنا ةسالسالا  ةضهنلا نع ةمنق تامولعمب

 2 ٠ 6 ةريضاعلا تاصخش شاب اف راع هريصحت هقمأو ةلص ىلعد

. 

 سار » : هلوقب ىرصانلا ىكم دمحم مشيش ذاتسإلا هنع لاقو.

 ةسلاجمب احا دقق < نرقلا اذه لالخ ىهالسالا ملاعلا يف نيثدحملاو كئاجتلا

 ىف ءالمالا دلاقو ٠ نيقباسلا ظافحلا ةنسم « ةثيدحلا هتاءالمإو « ةملعأا

 ٌْ 0 * ةيركفلا مالسالا روصع

 ةبورعلاب زازتعالا حور احا. ىذلا (ددحملا خيشلا) هنا ةهفصوو

 0( كلل 7 م
 + ديدحتلاو حالصالا بحو ررحتلاو حومطلا حورو < قرمشلاو

 : هرعشلإ هش ويسح »و ساعلا وبأ خمشأا هدا ةؤصو

 احباط هلا ترسسصحص ام هَ

 قدمت ملعو ضغ بدا.-نم

 ضعبو دا 1١9315 ربمسيد/”/س ع (ناميالا) ةلجمه (5)

 ٠  ىتبتكم ىف ةظوفحملا تاركذملا

 ب مالا



8. 

 هنو. ريزغ , لضف نع تنلا

 .قتارت نايزيفا لع ةيهؤ

 هلوق ءاحح نغ يس ءرملاو

 ورلا رك اعص عر دقو ,

 سا ردي 00 ددحملا حلمصملا رعاشل ىلا خبشلا اذه نا فشللاو

 ءديردنب (ةروصقم) و « طحاحلل (نيستلاو ناملا) باتك ىف هبالطل بداآلا

 ماقد هال ماع دنم اهفيلاَتب ماو انْلؤم نيتسلا لع هنانلب تدأ ْ

 ٠ هطوطخم تلاز ال اهرثكاو

 ةمسا طاري « لقفاحلا ثدحملا ماعلا رعاشا اذه دنع (قارعلا) نا ٠

 برعلا تاالوطب اهلشمتا ى ا 9 مر ا 0 تايري

 هدالأب باش نم ةريثكا 33 هيي رانعو © :مدباؤل 1 هيلع ناجح ىلا وهو

 ٠ ةهملاعد زمك رئاو © نيتلا قلخلا مسلاعتا ثني ف ةهدهجل 8 مل « ءايدالا

 : هتفل ءا اساو هموق مده ضهنتسي ةعئار ةداصلا ئه ماك /ها ماع لاو

 نم اوقشا يموق يش

 ل يناعملا يف د

 يناوثلاب يلاعملا لس امه

 ماظنلاو ةميزعلاب نكلو

 ماحو ماس نه قلخلا جاده

 ار. راطقالاو نوكلا اورانا

 مالظ يف ارجف حال يدهب
 قيس تامصق يرئاح انكو

 - "مه



 ماحزلا يف مراكملا نادسمب

 ارهد كلملا اوسماسو اوداس دقل

 (ماشنا) عم (قارعلا) و (رصمب)

 نيصو ان رغمب ( سلدنا) و

 (ارصم) و (ةبطرق) و (ًاساف) لسف
 (مالسلا راد) نت 0 ظ

 ماشو ارمحلا (ةطانرغ) لسو

 مارلاب نسنوتا ثيح (سنون) و
 ادسح انلخ مهفلخ اونوكف

 ماظن نس رثاش م دادحعبا

 فصش هرعشو ماخالءراه معو ةئس اهمظن ىتا هدئاصق نمو

 : ةهلوق دائراألاو لظعو.١ تنصب ةيدامكا

 بطخلا لسرت مكنلا يموق ءانبا

 بتكلا ندلتت مكسب هنا وحاو

 م 8 ا
 مكنامز نم نيح دعب ملاك

 بحنلا مسا دا ل ىف كلا متنا ذا دغ ف اناحر

 انتغب قيفحت” ىلإ دحبب اوموق

 بحب امل مكنم انذطم لو

 ١5 ب يرجهملاويب رعلارعشلايفقارعلا

 - #”خؤل



 قلخ نم رانآلا ىف ءاج امب اودخ

 ٠ 0 رلا نع

 - ةطفاس تاكو سشمعنا يف ريخ ال

 ”ااويكدام حبت نم ةطخاس ةناو

 اند ىلا ةحامتلاو ةدوع نم اهنف امل < هتابا انتيثا « رعاش ملاع اذه
 000 : 1 ' ا
 1 ءائسو رونو « ءاباو ههركم لكب لئاحلا « مهخيراتو « ةديحملا برعلا

 ٠ . 1935/054/ص ١ "س٠ /ددعلا /ناميالا 2,

 ىلع رصتقن انتلعج انيديا نيب ىتلا ةيرعشلا ضوصنلا ةلق نا (1)
 : : ٠٠. اهتم هاندروا ام

- 546 



 باببحالا ىضم نا بحلا ىلع ام
 بابسسالاو تايركذلا ملست

 بلقللف نويعلا يار قدسصت ال
 بابو رازللا ىلا لييسسس

 هاطشو 2 (قارعلا) و ليثلا لاسب

 بائطالاو كدبيلاو , دحنو

 هلخن نما

 ١ة5”4 





 رحسلا نس صضفب هراعشأ تزيملا ىدلا ٠ نيف و رعملا (ناسن) ءارعش نم

 امي ةيئنبللا ةعيبطلا روص هلاخ ىلع بلغت ٠ ىونعملا لامجلاو < ىظنللا
 3 عادباو نوف نم اهف

 ةاماحملا ىطاعت 00 ماححمو ٠ هرعش نع هرشن ىندس ا م رع رهو

 ١ فيلاتو ثحعو ه٠ لادجو يدا اهنم لصتب اه ردقب الا

 تناد ىذلا (1-1583م9) هلخن كيب دشر ريكلا رعاشلا هدلاو

 راعشإ هتريضح ىف تلخدو + هريمأ ناك دقف ٠ يلجزلا رعشلا سلاجم هل
 ٠ لاصولا وجرتو م ةعاطنا بلطنت ضيرقلا

 ءابدا عم ةقادصلاو دولا تالص هلو 1585/ماع ةرم قارعلا راز
 هط نذاتسالا رعاشلاو لدمج ظفاح ذاتسالا رعاشلاك ٠ نييفارع ءارعشو

 ٠ ركشم حلاص ميهاربا موحرملاو ٠ يوارلا

 ضاير هل روفغملا ىركذ ىف ةنادصصق دشن وهو هلا تعمتسا

 : حلصلا كب

 باحالا ىشم نا بحلا ىلع ام ه
 « بايسمالاو تايركذلا مست

 - ه9



 (ةلسرلا) و (بيدالا) و (فوشكللا) ىف هأرقا تيكام.دسب
 ٠ (ةورولا) و

 000 هتافلؤم نم

 (لزغلا رتفد) ناوي (1)
 ديدختلا ناويدلا «49)

 ١ ١ را لا ل
 .. . ةفيرلا ةركفمللا 0

 وطسرا رطانق تحم (:)

 ل :ةسغللا يف .
 | 0 قئاقدلا (0)

 نانبل يف .ةيوغللا ةكرحلا ()

 : خيراتلا يف

 ةضيراتلا راثألا (09)

 ٍ : .نوناقلا يف

 فقولا ماكحا ' (4)

 و :هلدب درو لطالا حلصلا مر

 ٠. او+١1 ةنس كورابلا يف رعاشلا ةدالو تناك .

 * رغاد دعسأ ذاتبمالل ب ةيبدالا ةساردلا رداصم عجاري 0١

 ١ ميهاربا ىلع ديسلا ذاتسالل نائبل نم ءارعشو (؟)

 يوارلا هط ثراح ذاتسالل  ءارعشلا عمو (5)
 ١908/5/8 ٠ نانبل ىق ةيوغللا ةكرحلا ىف  دورولا ةملكو (5)

 ب 5ة4ل-



 ا _

 هرعش ىلع تماح يذلا رعاشلا
 نيقشاعلا لبقو ء نيدفارلا ىراذع هافش

 كلت ىف 6 نال ءارعش نم رعانش فو (حلصلا ضاير) نيعب را نئ يق

 ةدلصف ىقلاو . ةسبرعلا ةمالا «ظاكعد اهثارعشب تلم ىلا ٠ ةريبكلا هلفحلا

 سوفن تره ثيحب رامضملا كلذ 0 ىرعنلا عادبالا دئاصت نم تناك

 مهل نيدلا 2 ٠ نيحملا عومد تقاراو (اضايرز نوفر ىذلا <« نيعماسلا

 ٠ ديقفلاب تالص

 ىف هل هارقفاام ىدعتت ال (ةلخن نيما) زعاشلاب ىتقرعم تناكو

 نم «لرغلا ركد» هناويد ىف هريش امو ٠ ةينانللا تالجملاو فحصلا

 ىف ةللج ةعساو ةمدقم نم هعضو اهو ٠ «تايناوخالا» و «تاضوصخلاد

 ىنطولا ديشنلا مظانو ىنانبللا لجزلا نيم نعابقلا مدخلا 1 ناوي

 فصي لاق <« ةمعان ءاددغ دج ىف ُهيولُّول ةدالف 5 ودي هرعش
 5 , 7 -ِ : ١ ا

 : ©!( لينا )
 ةربحم اغااصا سشيرلا سجال اب

 ناهنش ناذزملا ننفلاو :شيرلا
 - فطعتم لظ وأ ةوبر ادصافو 030

 ناردغو م داو ىف مئاسمغ ىلع

 ٠ 85/ص (ديدجلا ناويدلا) و ١8-!/4/ص : نانبل نم ءارعش )١(

 - 8ةها



 ىلع لاممش) تلج نا ريخلا رثاط د
 نالحتو فطل نم ةيانعلا 1

 اهبناوج يف ينع كحانج ضفخاف
 ينافجأب رظناو اهل يتوص فتهاو

 هل راجتلمل نتف كان ارحم "قفل
 ينادلا ليللل ىوهلا عمس ريدي

 : هبح ففصي, لاق ٠ نآرملا معانلا رعشاو ء قلطلا رمسلا تاذ ىلايللا عما ليون ةييانوواب كل زج ني رفح ناي ننال

 يتفش توترا يلاغنا كما ”تظفل اذا

 ٠٠٠ توترا ام ءاملا ىف اهسسحا تنكو

 يمف رادم يف يقير كمسأب بيطي

 ةركس قوف يناس سو
 « هفرحا « ظفللا دعب < تفوذت مكو

 ء تضم نا دعب نم تضم ام اهنأك

 آذشهو « ةذل ىهشا ةكئميبا نما فرخ

!ةرطعم حي ر نم# ”بحلا هج ريس يف
 !57 

 : (لااللشلا) ةديصق نم ءارعشلا فصي ليجلا هلوق نمو
 سانلل كك » لاضعلا لها نحف ٠٠

 ءاسجارلا عسير انالفاب

 ١1/ص 913١1؟/8 ديدجلا ناويدلا (؟)

 ب ة8مةكام



 ”تبلا علط دقو « ىصمن انارثو

 م م ١
 هم+ ءارلا بباوحج تشهو

 بحبي © ةقطاعلا قسر » بلقلا بط نانا (هلخع نما) رعاشلاو

 نيلحارلا سدقيو ٠ دعما ىلع مهاحم لثمتيو <« برغا ىف هدالواو هترسا

 9 مهنم

 ريرح ليدنم نم ةسملاىه + هدلاو اهب فصي ىتا (راكذنت) ةدصقت

 : أهست لاو .٠ عدو“ رلإون ىلع

 يتثني ام دعبلا ىف اضم اي ٠6
 يلا رظناو © بردلا فلخ كاعرإ)

 يلو « ًافطع لأت ال « ةعوأ م

 يدل يداؤف اب قفخاف « رمعلا ف

 و

 :اهنم

 هلي وحلخو © للخ ةتيفير»ةأو

 حاصو م« حبص ىلع ىنغ مكلو

 حازل درولا ةهددشْسص ول 3 معان

 ٠ (روفصعلا) ةديصق هرمع نم ةسداسلا دمي امل وهو دبعس هنبال ملنن



 جئام سنا تببلا يف هتوص

 ايف در لجأ نط تونه ذم
 ”حاقالا هجو يف حيرتا بهن نأ

 اهبخأك ةديصق اهيف مظني مل هنال هبئامت تءاج ىتلا هتنبا اما
 .-: ( يتنبا ) ىلا لوقف

 ىتقرك نيداولا ىف ام هللاوو ٠.٠

 مجحر رودصلا يف يداؤفك الو

 اهرافص ممض ريطلا شعل ”قرا

 موحيو « هلوح. يلف قفخيو

 ينا < نيحايرلا لافطال ىئراو
 ! مس بهي نا ابهيلع فاخا

 ينوه :: ”رسلا بيطلا اذه تنب اف

 ٠6 عوكل كوبا « يكشت الو م كبلع

 (*): وه هيف هيأرف ( رعشلا ) امأ

 هوهل ةتقفتم 7 بلقلا دار رعسشملا

 ا براش ةوسح هنئم دخايإ يأرلاو

 هفيرصت يف تلقل ع تكي ول انا

 بخاصلأا ءانغلاك كزهي برط

 ٠ (لزغلا رتقد) و (ديدجلا هناويد) يف اهدجت اهريغو جذامنلا هذه (؟)

 ب االه4 ب



 « هفصو يف اولصف دق ام لك عد .

 : ةرهز هعلطب لابن مل“ ضورلاف

 بكاوكو < .مجناب ءاج نيا نم
 مدنقم هل. قوذلا ئار٠ لعلو

 بزالا ةيريض ءارعشلل قوذلاو

 < هديدجو < هميذو هلم نايس

 بئاسشلا نانزلل تخا سمشلاو

 ىحتضلا ىلع ببحعا اهدلوم هلل

 هاذ موي فقورش ل 5

 «نيمللاحلا ما رعتلا لابخب و » نييحملا تاهاب ع مملا رعشلا ةمردم نا

 «نيزرالا اهئاضعا نم (هلخن نيما) د اشلا نوكي ٠ ٠ نيئرتملا رومخ حادفاو

 ٠ نيئوفكلا اهنادماسا نمو

 دوق نف .هفالطنتاو ةصانخنا هتايحو رعاشلا ةعسط نا دقتعا يناو

 ىف ةرجاس ةبهاز ةعبط ىف هتثعمو « هدلاو هةدهع ىف ةمملا ةيلوؤسملا

 رطع ىدشو « لسسلسلا دروملا تاذإ (كوراملا) و (افصلا عبن) تالالغ

 راجشا ٍنوصغ ناضخا ىف دقرت ىهو ةهكافلا رظنم رحسو ٠ نيحايرلا

 لك ٠ بانعالا رومخب ىللحلا ديقانملاو ٠ موركلاو « زركلاو .« حافتلا
 تلعج ٠ جلثلا عصان نم ةرعاط ءاضبب ةيدرا لاجلا سبلي ءاتش ىلا اذه
 « عامتجالاو « مقاولا سرادم اهتمحاز_ىتلا ةسردملا هذه نم (هلخسن نيما)
 1 ٠ ةضماغلا ةيزمرلاو

 الؤؤلا 



 هلو (وركلا نير ياا
 | بحصلا ينظقيا موركلا يف بمسبر

 ريتصف ليل موركلا ليلو

 ديقاضلاو ليلا يف تمق
 رون بحسلا هحواو رون سوكالاو

 ليللا بكوك نم قحو : اولا من
 ريبطت تداك موحنلاف » قفا

 نفتحتلا ل: نيب راسشلل تلف

 قروي 1 ل 1 ظنا

 ريبعلا يرسيو ىدنلا يمهيو نصغلا

 1 حودلاو حفسلاو مامغلا نبا انأو

 ريدشلاو ىبرلا ثيح يدالب
 موي نيزحلا ىرعشلا هتوص ىف انل ىلجتف هئاقدصا وحن هصالخا اما

 :١7 لاق (قارعلا) وحن فطعنا هنمو (حلصلا ضايرإ لاتغملا هقيدص ىئر

 نايسعألا ىدنطم نا بسلا نعام
 باسالاو تايرسكذلا ملت

 بلقللف نوسلا يأر قدصت ال

 484/ص قباسلا ردصملا (5)

 ناويدلا /مجار ٠ ةيبرع تالحمو فحص دع ىف ةديصقلا ترشن (1)

 - م815/ص (نائنبل نم ءارعش) عجارو 8١5٠/ص ديدجلا

 ب 386٠ ب



 ءهاطشو « (قارعلا) و لسا لأس

 بانمطالاو ديسلاو « دحتو :

 دوسح ضاير ىف موا تكل

 باسحالا تلايقو « ودعو

 هلو حيئاوللا هع اودرت ال

 باسصملا اها ( ةيشالبرك )

 بائذ 'نحلا ايدلا ن ّ

 اللا 2 َ 3

 باصلما يناتا ىتح « اهشل

 يرعاشلا رخفلاو ةيعفاولا ةمكحلا نه وهو هلوقب هتديصق متخي م

 : هدوحا وب ”رثعملا

 يثكلا اذا ءاهب ةلود ىرتال

 باتكللا تدصو ءاهتنج

 رسصع يفاوق يف لاتخخي فيك

 باب ىلع هحس نم سبيل

 رسلظناف يدنع بادأآلا وح رب فيك

 بادآلاو 6 بيدالا كانتادبوف

 دالبلا ءارعش دوفو تءاجو ( ريغصلا لطخالا ) ميركت منقا امدنعو

 : 29 (هلخن) نيمأ لاق ١951 /ماع ةببرعلا

 ١931/15 /س ١٠ج /دورولا ةلحم هيف

 هع 1 ع



 2.0 00 0 د00 هيصغصو لطخا نولوقهلا
 ريمأ يقاوقلا ة اود يف تنأ

 نورك" نرشلا دكان ناك

 .ريمصلا هبل ىوأي انهك لا كك كَ له هللا كرمع

 رومعملا لزنيلت عاتاو ضاب حتا دف هيوطش نيب
 و ا #

 00 لاق زرإلا رعاش ) طالت يلش ) رك يفد

 +٠ ةحزان لك يف اوضم يبحصو يىلهأ '

 مركلاو دحملا مودا ْ +  <0ونرواو
6 

 اهنا ايمللدلا" نشا ا نحأابد

 ميشلا : ىلا قتلثم النا املناو

 مهلحاود يوات ال مسجلا يرباع اي ٠٠

 . ١رصتهم لام حود عفرأ نصع 5

 معتلاب صغ دق ىلعلا ىنف» امو ظ

 ةببط --سشرعلا ءاقث يف انايأ
 مدي. مل ديما نامز نإ هتاهيع ّْ

 م # خ

 + ىلا 1 و يو رع ل للا ماج 5 00
 هرضاح معماو ةواسفؤو < هسا تاعبوس يصاهو « هبانش ماي نع امأ

 111/1١ 5ج/دورولا ةلحم م(

 سا اءأ# دب



 : (عدوملا فيصلا) يف 4332 لاق رضا

 انيوتلاو ةحالملا فك“ يف رضخلا 0 نك

 انننحلاو يلاوعلا تايرهمسلا حامرلا انك

 انيوهلا ساننا ىثم اذا: بابشلاب ع رمنو يشم

 اتنلب دق ام مدي مدر باول انش انا

 ه6 ان نيا عمادملا كأس مايالا تثف اه

 ني #6 +

 اوكا خيراتب ( يوارا هط ثراح ) رعاش ١. خالا ناويد ردص الو

 ينام ىلع اهب ا ا ل

 : 9" ")لاق (قارعلا) يباورو < هةلجد

 ( ةلجد ( ىلع تسحل " عجاسلا اهبا

 داهولا نيبو « يور نيب

 رعشلا يف « ودشأا يف , كنف هللا كداب

 ! ( دادش ) يو < ( ةلجد ) يفو

 بحلب حفلملا كلاوبد نا

 داو لك يف ُ بابحألا ٠ ثيدسح ا

 دعبلا ىلع نينحلا ةعول نم هيفا
 دانا نمو « ةلقر نمو ا

 حمللا 1ع اسحجأا نم هيلعو

 داوسلا يف ةرط نضامياو 1

 ْ ْ  نصغلا ادب اقرا « ىوهلا نا: ٍييرمعلو

 ٠ 95 7 ع 8/ج/دورولا تر

 ( ديدجلا ناويدلا ) و داس ١ص (.حيرابت ) ناويد )٠١(
 9 توريد *151/ص 1١151

 ذا اخ



 فيرسط < ىنعم مالكلا ذلاو

 داتا دن ىلا ةسلخ

 نسح 6( يئاط ) نوبعلا نيب وهف
 داربالا ( ةيرتحب ) يف ءاج

 نسللاب رخفي موي داشلا ةما

 ! دالوالاو مالي مرتكاو
 رعشلا نم ديدجلا ىلع ءافعو

 ٠و داضلا طمغ ع ام اذا

 ْ # ا د# خا

 « ةببرعلا دالبلاو « نانبل ءارعش نم هريغ نع زيمتي ( هلخنا نيمأ ) نا
 ىهازلا رعشا ضاير ىف « ةلسجللا تاشارفلا هفاوطت ىف + ىرخالا

 عمست ٠ هرعش تأرق اذا كلا ثيحب ٠ ليمجلا نسحملا رئنلاو « رهازلا
 ٠ ةقشاعلا بولقلا تاسمهو ٠ نرملا مفنلا تاوصآو « ةملاحلا ىقيسوملا تانر

 !! نيمشملا قاشملا لبقو « ىراذعلا هافش هرعش ىلع موحت

 :١١7( هلوقب (ىوارلا هط ثراح) رعاشلا حالا هقيدص هفصو
 « لزغلا ناحلاب نانبل لابج يلاود رطعي. حوبلا قيقر البلب هتفرع

 ثادحا هتكرح اذا ٠ ( هلخن كب نيمأ ) رعاشلا ناب بسحل اناو
 لزاهم نوعحلا هداؤف تحرجو « رداغلا نمزلا دادحتو « يب. رعلا نطولا

 لوحتتو ٠ ةرئاثلا نيكاربلا ناري هردص ايانح نم قلطنت ٠ ةيساقلا مايالا

 بضغ يف رحمزت ىنلا ء ةخراصلا دوعرلا تاحبص ىلا هزافشأ :تاسمف

 يفو « ةمداقلا نينسنا ليةتسم يف لعلو ٠ ( نانبل ) ىرذ يلاعا ىلع « ةعيبطلا

 ٠ ىأرل ! اذه ديٌؤيو « ةركفلا هذه ققحي اه ء هرئافدو هقاروأ تايوطم

 دئارلا رعشلا ىلا ةادعتي لب ٠ هيبطو ( لزغلا ) ىلع ةدحو ةرعش رضتقي الو

 !! يعولا ىلع ثعاملاو < ممهلل ظفوملاو « باشلل

 )1 0١/ص 431 /رتمبن ملقلا راد ءاوغنتلا عم[ عجار ٠١ .

 تها”*ءعا



 ةدوشنا بذما ام ءارمس

 ناثئحلا رغش بحلل اهددر

 هدجو نم باذ بلق كاذف
 نال رخصلا هسافنا تسمال ول

 ابصلا رحس كيف ىوها كاوها
 نامج نع ةرتغم ةمسبو
 « ةرمس ةلجد ) نم اهب نم اي
 نآ لك ف ةئتفلا ةيماس

 يمساقلا رقص ريمالا

 * ٠١ يرجملاو يب رعلا رعشلايفقارعلا

77+68 





 3 . . . ١ ا
 بادالا ةودن يىف سلجو عاربلاو < فيلا نيب عمج < يب رع ريه 0 - 5 .٠ نإ 0 ّ ١

 يبدالا ضورلاو < ينادجولا رعشلا لكه ةريضح يف لاز الو « راعشالاو

 نم جرخب مل هنكلو « هتراما ةدس نم ةمايسلا لاوحأ هتجرخأ ٠ رهازلا

 ةياعر تحناو هسفنب فقثت ٠ هماقم نع دعتمي ماو <« يرعشلا دحملا بك وم

 هحاو و فال ةيَع ىهوتملا 2 يمساقلا ناطلس ( خلا موحرملا ىدلاو

 ٠ ةيجراخلاو ةيلخادلا ثادحالا مامأ دمص هنكلو « هترسا ءنبا نم ريثكنلا

 ةايحلا رظني « انأتم ارعاث هنم تلعجف مكحلا ةلوؤم هيلع ترثا دقو
 هيراما كرتف ساسدلا هلوح تكيح ٠ ىسالاو ةظقنلاو بثوتلاو رذدحلا نتعب

 ٠ ماعلا اذه 2 اهنم جرخاو

 ٠ ةمرع ريغو « ةمرع نادلبو ةندمتم قافأل ةددعتملا هتارايزو رشاملا هلاصنال

 : نيناويد ردصا

 ٠ قشمد ةعبط 1١951١ ةنم بحلا ةنج ١

 ٠ ة؟8/# ةئس ةرهاقلا  قحلا ىحو بل ا“

 هلو .٠ روعشلا داح « ساسحألا ديادش « بلقلا قصر رعاش وهو

 ا داب



 : لاثما ( ناملع ) ةقطنم ءانبا نم ءارعش عم تاحراطمو تالسارم

 ٠ ( جيلخلا رعاش ) سيوملا يلع نب ملاس رعاشلا

 + ناميلسلا زيزعلادبع نب هللادبع خبشلا

 عم هرعش ف ةسرعلا ةوخالا تالصو ثادحا نم اريثك روص هنا امك

 ٠ ( رئازحلاو ةيدوعسلاو ةيروسو رصم و قارعلا )

 يو اضراعمو ادلقم ىرخلاو اركتم ةرم هارن' هرعش تالاحم لك يفو

 ربخالا هحات يو ةعساو ةقلط ةحارم ةركفلا هيدل ودنا ©« لوالا هناويد

 « ةفلتخم « ةعونتم ةملأتم رهظت

 هج 6 رااح



 ت1

 يمساقلا رقص رمالا

 !! هتاثع هملسو . هتاجتوص رعشلا هحنم رعاش

 هل امهنم الك نال « دحاو لاجم يف ناقفتي املق « ةرامالاو رعشلا

 ٠ !! هتاحلوصو « هناطلس

 ٠ 0 2 هدعأشم

 ضايح نع معفادملا < ( ينئادمحلا ةلودلا فيس ) مادقملا ريمالا كاذو

 باشلا كاذو + اهلع مورلا موده دنع اهخيرات تارتف دشا ِق ةبورعلا امد

 ءانبا نم مهريغو ٠ ةلودلا فيس مع نبا ( ساره وبأ ) دجملا رئاثلا مهشلا
 ٠ ةرامالاو ةفالخلا

 ٠ ( زتعملا نبا ) رعاشلا ةفاوذلا دقانلا يسايعلا ةفيلخللا مسا عملبو

 قرسشلا اند يف مهٌؤامسأ تءاج ءالؤه لك ٠ ( زعملا ) يمطافلا ريمالاو
 + يمالسالا

 نمح رلادبع ) ريمالاو ( يومالا دمحم ) ريمآلا ةيصخش ترهظ امك

 + سلدنالا ( 2 هيراوج ىدحا بحب عيتلا رعاسلا ( ىناثلا

 ريمآلا ٠ ءايالا ميظعلاو سفنلا ميركلا حفاكملا رعاشنلا ىنن نا االو

 ٠ بيرقلا سمالاو < دصنلا ىضاملا يف ءالؤه ٠ ( يرئازحلا رداقتادع (

 زرت ةليلق تايصخش بدالاو رعشلا ملاع انل لحس دقف ٠٠ مولا اما

 هه ”ءقبا سس



 * قباسلا ةقراقلا مكاح يمساقلا رقص ريمألا امه ٠ ناتيصخش اهنبب نم

 + دوعسلا لصتفلا هللادبع ريمالاو

 عج دنا *

 ( يمساقلا رقص )' ريمالا رعاشلا ةايحل ةلماشلا ةماعلا ةساردلا نا

 رعاش وهف + هرعشل نيعششتملا رثكا دنع ٠ طوطخلاو « روصلا ةحضاو ودمت

 .٠ ملالاو ةباكلا تاماسترا هيلع ودبت ٠ هدالب بحب < مشم < رئاث

 تذخأ من ( بيدالا ) ةلجم يف اهرشن دق ٠ هدئاصق لئاوأ تناك
 هرعش نم ريشن م ٠ ةميرعلا فحصلاو تالجملا رئاس ىلع ىلاوتت هدئاصف

 : امه امهيلع انعلطا نيتعومجم

 ٠ ( بحلا هنج يف )

 * ( قحلا يحو ) و

 ٠ زجوملا هتمدقم يف هنع هلاق اممو ( يباهششلا يحب ) ريمالا لوالا مدق

 ْ هك نع

 ىلع اهلك زكترت ثالث هبق اه زربا ٠ دحي ال عساو ملاع هناد

 ٠ 230+ ءافصلا

 ه٠ لماش يبرع يعو  اهلوأ

 ٠* بحلاو لامجلل فهرم روعش #.امهيناث
 ٠٠٠ ينادجو صالخاو ةفيطل ةحارص  اهثلاث

 < هدالب ةراما نع ىلحتب نا ةسايسلا فورظ هتعد ىتلا رعاشلا نا

 : لوقي وهو هرعشب ايناوملا ىدحتي ناك

 . 7 / ص 1931/١ ط ( بحلا ةنج يف ) ناويد ةمدقم عجار 0(

 سه "ا ب



 نوكلا يلزلز لب بوطخ اي يفصعا ه

 دلش يأ ىرولا ىلع يدشو

 رطعلا حفت ةرهر لك يرشناو

 يدر لداتعلا ودش يدرو

 يرعو حابصلا ةمس يحسماو

 درو ةحفن لك نه ضور لك

 ءاملا ريرخو ةملظ رونلا يلوح

 يدحتلا ىلابأ امق < افصق

 لع -٠ ناينيلا «ةانييعلا ىقعانب
 يدهش ساك ف روطعلا بيذاو

 يدو ماج ُِق مادللا يطا

 يدهش ليل ف موحنلا يجاناو

 نوكلا يلزلز وأ بوطخ اي ينصعاف
 !! يدجه فراشم يغلست نلف
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 #: لوقي وهو ( هدالبل اكلم ) هبلق لاز الف ريمالا رعاشلا بلق اها

 هاد تسلق دهملا ُْق كتوص ىف حاص ٠.٠١

 هاده تمم ميضلا هركا نا يب حاص

 هاطخ- وفقا وأ لطبلا ىعارا ال نا يب حاص

 هاصع زه نا يغبلا يرادأ ال نا يب حاص

0# ## 

- "6١ 



 يداقتعا نامياو يضرأ يف رحلا نوكا نا

 يدانملا ىدان اذا ىلاغلا ينطو ىملاو

 يداهطضاو ينوكسو يعوضخ- وجرب نمل لق

 يدالب كتللم ىنا الا ثللما ال انا

* 9 2 

 : لوقف ةأرجو داهج هدنع نطولا ليس ف ةاحلاو

 هبا ريغ كقيرط يف رس »
 هباوج يف كمصخ دحتو

 هبا' قيرط ةاحلا نا

 33 فلخ نم ةداعسل

 رفس ىفنلاف ال ؟ ٠٠ هلا

 !! هباتك يف دجامألل
 لخدلا بضغ نم فاذا .٠

 هباون' ىندأ يجن رو
 تومي نا دهاحملا فده

 250. هبارت يف دلخي ناو

 نب # #

 ( رئازحلا ) و ( قشمد ) يب دئاصق نم لوالا رعاشلا ناويد لخب ملو

 ٠ هدالعو هطوم( نامع )و

 تددعتو « هقافآ هيف تعستا دق وهف ( قحلا ىحو ) ىناثلا هناويد اها

 ٠ ( بحلا ةنج يف ) هناويد نم ةيرعشلا جذامنلا هنه 0

 0 ا



 : هيفف هيحانم هيف
 تاهلالا (41)

 تانيطسلفلا 2(

 تاينطولا ©
 يغاوفلا (5)

 ةروللا يحو نم (9)

 تافرفتم ()
 ةأرملا 0/)
 ٠ ينارملا »2

 : ؟0( ةققحلا ) هتانطو نم لاق

 يقراطو يدل يهوق يف ىدهم «٠

 يماسلا ددؤسللو يلاغلا نطوللو

 هلمش برغلا هدب امهم قرشلا ىرأ
 ماغراي هبق يغسلا يداي. تناعو

 هب امل وضع نا اما مجلاكن

 يمادلا ملالاب ءاصعالا هل تعاد

 امك ام امر

 هنع ربع دقف هبولسأو رعشلا مظن يف ( رقص ) ريمالا رعاشلا ؤدبم اما
 . 2 م 3 2 ه6 0
 : ( يثدبم ) هتدصف نم لاف ذا حوضوب

 امئاد كرعش لاب ام يل نولوقي
 دوسلا ريمالا تناو < انيزح

 ٠ 55/ص ( قحلا يحو ) نه ناويد عجار (؟)
 - م85/ص ( قحلا يحو ) نه هناويد/مجار (5)

 تاو



 ددسملا ءاضقلاك مهما كتمر

 ينطوم بح ىوس بح لهو تلقف

 يدغ يف بطخلا ملظا نا هب نيدأ

 2 # ة# ©

 هسبحب ىئفا تلا انطو اف

 يدصقم هءايعا الا يغتبا الو

 نكي مل كيدانه ىدان ول كقحو

 يدي اهب دوحت حور ىوس يباوج

 يدج هيطحا اهالول مسفاو

 ع #ا#

 يعو لاق : ( ماركلا تبنم ) هلوق دح ىلع وهف ( ناملع ) هنطوم اما

 نيدلا ملالاو ةباكلا حور اهف ودبساو ةنسلا ( يرتحملا ) ةديصقل ةض راعم

 : ةئسحلا ةظعوملاو

 يسشن كيدفت مادملا نع حن

 ىسف ةراصع ىحضا يمادمف

 ىلتح رهدلا ثداوح ىلتمهد

 ىسمر لك اهباذنع نم يل ذل

 را نكد تعزعزو يبايش ف

 هس "55



 اهفث رك امهم ىئلاللاو

 سرد مظعا ءرملل :يدو نبا اب

 يبا ريغ مايألا داع مل

 ندي مزانكملل ' -ىتشلا .نينعاط

 يسّؤب لك نم بوكملا ثاجنو

 رطقلا :قذ: ةناطختل" نمل قرع
 سخا دغو لك نم ىحنو

 ديصلا ةبراعلا ةهشرع تجوت

 نجي ةيصصب نينو
 و ا د# *

 : اهايا بطاخم لوقف ةيبرعلا ةاتفلا اما

 ظ اناح دق تقولا اذه برعي تنب اي
 انادانو يعادلا ام باها دقو

 تعضخ ةيار يزهو باقلا يلجاو

 اناب دق ملظلا رينا باعرلا اهل

 ١ + اهي لوقي مث
 اهتدوم نم رصه حنمتت ( ماشلاف ) ٠+

 (نادغب) بحلا الغا ضحمت (دجن) و
 تفلتخسا9 ١ ”ءامسالا تقرفت امهم

 ىناد ام قيرفتلا ىلا مسج قرشلاف ش

 و #*#© #*

 م ىلإ



 رع من: لالألا نيني يف نيف دشن قف ( قارا ) ىوخالا
 هذه يف امو ٠ « ءامصتعماو » ةصقو ( مصتعلا ) مايأب هتركذ ثيح ( ىأر

 فاطعنالاو +٠ يقارعلا بسلاو « ةلوطبلاو ةعورلا تايركذ نم ةئداحلا

 : لاو ٠ انايساو برغملا تاحوتفو « سلدنالا وحن

 نمو +٠ دجملا ةوير اي انه نم
 مظعلا دحملاب خيرراتلا ةرع

 يسملت له اف يدادجا ناك

 ميسولا هبضام بيالا كنبا يف
 يمدو يمحل رهطلا كارا نم

 مومهلاو يسنأ « ةلجدلا » نمو

 ةزع نم مكو يدادجا دجم

 مودرلا كنماه نيب ام انه اه

 ديب سندي مل راخف مك
 ميدالا يفاص « برعي » نم العو

 مكو تلاج مك لخلا قاتعو

 ميمذ جلع نم « مورلا » يف تبهرا
 نوب د* #

 ىدعلا مهشلا « مصتمملا » ىن' اه

 مصتعملاب ةخرص تذال نيح

 « ةيرومع » قليلا ازغ دف
 مدنلاو اهنع مجنلا هان ام

+8 * 

 هبرض يف ىلطلا فيسلا قدصأ

 مكح ىحلا يف فيسلاب ىفكو

5 



 ىدادحا نه هف ين رع

 # #خ *

 ىلعلا اوداش ىلألا ضرأآ اي هيا ٠.٠

 امانالا داس ىدهو <« ضاومب

 مهناعإ افا نم 6 قر

 رو د #

 لاقق ٠ نهرحسو هناسح لامجو هنسح يف ( قارعلا ) ىوهي هارن مث
 : 0 نائمل 2 ةيفارع ( هناا

 ناما يف يرطخا نسحلا ةناوشن

 ناسحلل ةشورفم انولف

 ةوطخ ٠٠ ةوطخ اهلع يشماف

 ناوفنعلاو هيتلا ءاليخ يف
 يتينم اي بيطلاو يعرسق ال
 ناحرمب. ىوهلاو كاطخ ىلع

 اذشلا الا تنا ام يمسست

 ناوجرا ىلس درولا ىف فرب

 * #خ *

 0000 بذعا اه ءارمس

 نانحلا رغن ” بحلل اهددر

 ١ 5 /ص ) علا ةنج 5 ل هناويد ف ةديصقلا ةيقبار مجاز هز

 م ؟51/ص قباسلا ردصملا

 اال



 هدجبو نم باذ بلق كاذف

 نال رخصلا هسافنا تسمال ول

 امصلا رحس كم ىوها كاوها

 نامج نع ةرتفم ةمسؤو

 رخل انمانب يوما كاومأ
 نامجرت هل ظحللاو ل دعب

 ًاكماف اناف ارحس كاوها

 نانادلا: نكسو :تمطلا ءونشت

 امن امك امث

 ةرمس ( هلجد ) نم اهب نم ايا

 نآلك يف ةقفنا ةاسش
 ايراد تأ امهم انعمحت

 نامزلا ميدف نم <« ينامآلا رعز

 وج ا #*

 ترم يدلا نيزحلا ماما يعل رقص ) ريمالا توص وه كلذ

 اهلوحف « قبلا تاونسا يودو « ةيرحلا تاخرصو م« لامجلا نتف هيلع

 يف مكو  هناسرفو هلارما نم وه ناك ٠ انيزح اقفرو « اهال ارئاث ارعش

 سانا ىلع أوهسشي نا لو » هنارقا ىلع ىف هب نلوهش ءارماو ناسرف نم رعشلا

 مهنال 3 مولعلاو > بادالا لحس ف مهٌؤامسأ دلختو ٠ مهناحلوصو مهنا رماب

 تايضام يوطبو مهريغ خبراتلا ىسانت, امنمب ٠ ركف لاجرو « مالقأ ةلمح

 !! مهتحلساو مهشويجو مهتوقب سانلا نوفيخي اوناك نا موب مهداجما

 اهل مك رعشلا ةهلآ تلاعتو مئاد ناطمللس نم هل مك عدملا ملقلا كرابت

 !! لوزي نل لامجو « قماس دخم نم

 - م"ظا4-



 نتاسبلا يلهو ( ةلحد ) هنه

 رط حالفو ليخنلاو يسامالاو

 ديسسشللا وصلح ءادحلا بو

 اغنالاو رهنلا ف ءارمقلا يلابللاو

 دوكدصو ةروز ءالصا م

 لبجلا يودب

 - ماو





 زهب, ارعاش « هلثم رضاحلا انرصع يف ىبرعلا رعشأا ربانم رن مل رعاش

 لسبب يذلا ثيدحلاو « يب رعلا ناوفتعلا هش تق رعف « برش نع هتف رع

 جهنو ثيدحلاو نارقلا ةغإ نم اهدمتلا ٠ ةليلم ةيوق هتفل ٠ ةيودعو ةفر

 + ةغالبلا

 !١ كاوشالا ىوس اهئم نحب مل هتنكلو ىرخالا ةيبرعلا داللاو ( هيروس )

 ناميلس خيشلا مود رملا ملاعنا خبشلا هدلاو ) دمحألا ناميلس دمحم رز

 .٠ دامحألا

 يملعلا عمجملا لخد « ةيقذاللا ةفاحم ءانبأ بولق يف ةلزنمو ماقم هل
 ٠ هدلاو هلثمي ناك يذلا ىسركلا يف سلجو « قشمدب ىبرعلا

 1959_١54٠ ماع ( هيفيرلا نيملعملا رادب ) سردو تاره قارعلا راز
 ٠ هحئاوج ىلا قارعلا همضف < يسنرفلا رامعتسالا هدهطضا نأ موب

 5 يرجمهم ار يب رعلا رعشلايفقارعلا

 د 351



 يقنلا 'نشقلا ىلإ ازيا :فرجاو  .ناشلاو قظولا هرعت زوهتدلا

 + ةفئازلا ةدالا نع حورلاب ومسي يذلا « ىنادجولا

 (فينج) و (نرب) و (لوبناتسا) و « (نيف) ىلا رجاهو برغتو نجس
 ٠ قشمد ىلا 1954 ماع اريخأ داعو

 ةيولساب ةلاسر نم يل بك ههلغأ ردوصو اوه /لوالا هناويدد رشن

 : لاق ٠ ىنعملاو « ةظفللا عيدب رعاش رثنلا يف وهو ليمجلا رطعملا

 يف عيرلا باهذ دعب عيرلا رطع ىقبي امك يتريرس يف تيقب ٠٠»
 ديزتساو بدآلا ينو ةيالولا يف انتوخاب زتعا يناو ٠ ةفاصلا رولبللا ريراوف

 ٠ اة نم كانه ناك اذا اهنم

 خيشلا هدلاو دب ىلع ملعتو 19+م ةنس ةفحلا ءاضق نم هيرق يف دلو

 نارقلا ضف نم دازتساو « ثيدحلاو ةشللا يف ةياوألا ءىداملا سردو

 3 ميركل

 ٠ ينادمحلا سارف يباو « يضرلا فيرسشلاو < يبنتملا رعشب رئاتو

 صضعب يف ناك ناو « ةلاصالاو غوبنلا تاءامتلا هه « لوالا هرعش

 مهتابح علطم يف نيرخآلا نأش هنأش « ديلقتلاو سابتفالا بناج ودبي هبناوج
 ىحنمو < بولساب همسا رهتشاو هرعش ماقتسا نأ دعب لفتسا هنكلو ةببدألا

 ٠ هب فرع ديدج

 فسسوي ) يروسلا يئاحصلا وه ( لبجللا يودي ) مساب ءامسأ نم لوآ
 ٠ (ءاب فلأ ) ةديرج بحاص ( ىسعلا

 هل راخاإ يدلا وه ةدبرحلا بحاص 1: ىسعلا فسوف نا ىوربو م

 وهو رعاشلا هيلا لمرأ ذا « هملع نود هيلع هقلطأو ( لبجلا يودب ) مسا

 ( نادولب ) يف هلوزنو هتبرغ نم هعوجر دعب  هتلاسر نه )١(
 ٠ 19-48-1934 ةخرؤملا

 دج



 اهرشنف اهمظان مسأ هيجعي مل هنكلو هتحعأ ةدصق « نيرثعلا ( نس 2

 ١ لافو هب بحر « اجيتحم اشهد هيلا باشلا عره املو ( ليجلا ا

 : قفارب هل

 رحب يديدح راطشقب هسش مسا نم كرعش ردجأ مسالا اذه نا »

 ا ابل

 ةلحجم ) هترش يدلا لوالا هناويد دعب ديدج ناويد هل رشنب مل

 ثدحلا زهب امدنعو ٠ هملظنو هرامشأ يف لقم وهو ١9978 ٠ ( ناو رعلا

 هيداوج ةرهازلا موجننا لزنيو روتي ام ناعرس - 0 ىطاسلا
 ةبحعم ةبرعلا طاسوالا اهددرت ةديصصق يف اهمضيو ا

 ء!! هدئارفو « اهرعاشإ

 ( نانبل ) ةلاسرلا ةلجم  ىحعلق يردق ذاتسالل ةلاقم نم (؟)

 ٠١ «٠ /ص ١903 /راوت ١5 /5س 5 /ددعلا

 تاب



 تت ل

 !! لئامخلا هرعشب ىنغتت رعاش

 !! لوادجلا هتامغنل قفصتو

 ةطاحآلا نع «فيزافتلا قضت ام + ةيرعفلا ةمدألا تانيكسشلا قم
 كلمن اهنأب كلذو + اهتققح قامعأ رس ىلا ضوغلاو م اهتيرعاش رارساب

 يف « اهجلاعي يحاونلا يأ يف راحي ٍبناكلا لمحت ةيرقسلا نم ةقاط
 !! اهل هتسارد

 لجو و: د ديحألا ناتلم هيعصام ( لسلا يون ل نطاق
 رحسو م« رحفلا ةعور هتحلمف ٠ ةيولعلا ةيفذاللا لابج نم ةاححلا هتعزتتا

 « روهزلا رطعو « روخصلا دانعو « حايرلا ةرونو ©« مئاسنلا ةقرؤ © بورغلا

 بلغتي دقو ٠ اذه لك نم ابك رم احيزم ءاج ٠ ءامسلا ءافصو « جلثلا ءاقنو

 مدعي ال هنا الا ٠ ىفتخب دقو « انامحا هتعسط ىبع جيزملا اذه نم نول

 3 تومي وأ

 هبسنو « ةيولعلا « ةيبرعلا هلئامش يف اهدجتف < همسا يف ةوادبلا امأ

 0 ميركلا يب رعلا

 خيشلا ( موح رلا ليلجلا ملاعلا هدلاو ) دمحألا لآ ( ةرسا نم وهف

 ناويدل حراشلاو ٠ قشمدب يبرعلا يملعلا عمجملا وضع ( دمحألا ناميلس

 0 ء ىمنتملا ناويد ىلع قلعملاو < دئزلا طقس

 يبقا بطلا ياو يظرلا كيريشلا .نعانقلا رهف هيفا كرت

 « هلع ةدحاو ةرم عطقنب مل ٠ اقنو الاصتا 3 يب رعلا ثارتلاب هحور تلصتاو

 ىرخالا ةيبروالا دالبلاو ( انف ) و ( نرب ) ىلإ هترجهو هتيرغو هتايح ةليط

 دا تح



 ةيلحملا ةسايسلا ِق نك »م هوجأنو 0 رابكلا ءارعسشلا ىجان ٠» اهراز ينلا

 هيولسا ناكو 9٠ هنيرعلاو » ةينطولا اءاضغلا نس ريثكلا ُق مهاسو 3 هدالمل

 ٠ ةيرعشلا هتيرقبع نم لايخ يف حبس, يرثلا

 اذاتسا لخدو هبف ملعو < يبرعلا دلبلا اذه بحأو ( قارعلا ) داز

 دهطضا موي  ةيسايسلا فورظلا تناكو (''(  ةيفيرلا نيملعملا راد )ل يف
 نكسف هنطو ةرداغمل هنا رطضا نوح ىه ©« ةيروس رارحأ َح نوسسن رفلا

 مظن اهو ٠ رارحألا هتوخا ةيفب عم اهحئاوج ىلا هتمض يتلا ( دادغب )
 : 1941 ةنس سيراب تطقس موي ةرهشلا ةعئاذلا هتديصت

 اناوكش كشعت له ىجحلا رماس اب

 اناوللل اوفر امو ديدحلا قر

 انالسش تايار ىلع ( ىنثلا )الو

 ةبسلعغ رص راسجلاب تمشأل ينا

 اناودعو املخ هقهريو غاض

 ةمك امل امك

 ةينانللا ( ةلاسرلا ) ةلحم يف « ىحعلف يرده ذاتسالا بتاكلا هنع بتك

 انكي ال ويف © ةنالاعلا ةنفا قولا“ ةيارتم هن ةيررحفلا هوت نع" لاق
 نم فعضت نأ مايألا عيطتست نل دقتم بلق بوذ فورحلا يف بكسي
 296 ٠ هل فاتهلاو لامجلاب هماسحا

 رعاشللو 1١959 ١95٠ ةيفيرلا نيملعملا راد ةرشن /عجارب )١(

 ٠ هتروص عم 8/ص ( فيرلا ةدوشنا ) ةديصق اهيف ( لبجلا يودب )
 9531١/راون ؟س ة//ددعلا ةيناببللا (ةلاسرلا) ةلجم عجار (9

 ٠ اهدعب امو ه/ص
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 فرتو لايخلاو ةفطاعنا ىلع زكتري رعشلا نا « ليحلا يودب » ىريو

 ىهتن نأ نم :ديالو.#© فقلاو لقعلا نيب اعارص ملاعلا يف ناو < حورلا

 «ه “< بلقلا راصتناو

 ( ثيدحلا ) ةلجم بحاص ( يلابكلا يماس ) دفانلا ذاتسالا هاريو

 تحسمو « اهحارفأ يف هتراثق ىلع دالبلا تنغ يذلا رعاشلا ٠ ةبلحلا
 22 10 ّ ّ دل 3
 ٠ اهب زحا يف عوم ١ ه رعشب

 اوفرع نيذلا اهثابدا ةوفص نمو هيروس ءارعش قرنا نه » وهو

 «< 4 +« هر عش نع هاقسوم لامح 2 لش ال هرش بولسالا قا رشاب

 ٠+ ١ ةقسالا ةرهزلاك هدنغع تسب ل « ىثوملا يرتحللا جلس «

 *ةريخالا ةوشنلاو رطعلا اهو « دصضنلا جيوتلاو نوللا اهف « ةعرتملا ساكلاك

 ءاءءاش ثيح « قنألا ظفللا نم ءاشي ام هحنمت عاوطم ةغل هن ام بجعأ

 ( يودبلا ) ناويد ظرف دقف كلب مدرم لملخ ( ءاحبفلا ) رعاش اما

 ب: 0”2هيق هلا اممو ( رعشلا ىتق ) هاعدو 1998 ماع

 ٠٠ دمحم ) عبط هادأ ام رعشلا وه (

 ارمخ هرحس نم بالألا ىلع رادأ

 اريسبا هدوداسم ماكحالا ىرع ناعم

 يلايكلا يماس ذاتسالل  ةيروس ِق رصاعملا يبرعلا بدالا /عجار ةف]

 ١5559 ص/١98 ٠ /رصمب فراعملا راد ةعبط

 ٠ 95١/ص قباسلا ردصملا (5)

 ١١ /ص اديص نافرعلا 1125/1١ ( لبجلا يودب ) ناويد/عجار (5) .
 ٠ اهدعب امو

 ها 795



 ىنملا لياذ ىلع اممد ىمه ام اذا

 رستم ينامألا ضع ةهب دوعبب

 هاتف دابقلا هتطعأ ( رعشلا ىتف )
 ارذ تل در 2 ( 0 ملو

 افراطم ةادلنلا ظافلأ ققشي
 ىرا امي يناملا تايرضح ىلا

 روع د #

 ذاتمالاو « يبرغملا رداقلادبع خيشنا موحرملا تاملك ىلا ةفاضالاب اذه

 هد نيكل لطسأالا ضاقلا 7+ ىلع ورك يحي

 ناميلم ةمطاف ) ةديسلا ( ناسغ ةاتف ) ةرعاشلا هتحا تمهاس دقو

 هند تلاتن. ايه قد قف ةملك ع( ديحألا

 هدئاصق ف رام نم تررحأت ةبودكم ىهف ةسماسلا ةروذلا امأ ٠ ةعامتجا

 ٠ ةدلاخلا ةمنطولا

 ٠ « ةدلقلا ةلوهكلا لع ددحملا بابشلا ةرون ةعامتجالا هناروت امأ

 « قشيد نطوتساو هدلب ىلا يودبلا داع ًامدنع « مرصنلا ماع يفو

 ىلا ةيفرب يربج قيفش ريبكلا رعاشلا هيلا لمرأ هتبرغو هنرجه دعب
 اهف لاف ( نادولب )

 « هتاح يف هللا اهعتم اهلاللط ىلا بيلدنعلا دوع < اندلا ةنحل اًئنه »

 ا هدب رغنأ نم ناذألا ألمو

 ٠ ( يخأ يف يتملك ) "*/ص ناويدلا (1)

 ٠ ة5/ص

 سل لال ]أ



 : هتفرب ىلع يودنلا رعاشلا هباجأف

 نمف « يمافنآ رسو ٠ يماهلا عبنم نيتطوغلا رحسو « كنابب رحس »

 نأ نونا كلب ادور قدس يهو عدو ونارقلا قوتك نا نطل اسود وح
 ْ *ء « ءانثا هل جرش

 اهركذ ةمف ةداهش هفف هلف ( داقعلا ) موحرملا ريكلا بتاكلا امأ

 : لاق ريخالا هضرم يف ( لبجلا يودب ) نع هثيدح يف ينيدرام ريهز ذاتسالا

 سفن قامعأ ىلا دئاريإ لئاقلا سفن قامعأ نم علطي يودبلا رعش نا ٠
 « ىلوالا ةءاقنالا دعب ظفحي و رقتس لب « الاعفنا ريثي وا اقيرط ىريبل « عماسلا

 ناكل تو نانا قتازع لك

 ريبك الؤانت ءىراقلا سفن يف ريث < اهانركذ ىتنا تاداهشلا هذه

 مالكلا ضرعم يف اهركذو « انه اهجاردا نم ضرغلا وه أم ىرت © ماهفتس ال

 لمحت وأ ؟ افيعض ناك اذا « هرعث ردق نم عفرت هارتأ ٠ رعاشلا اذه نع
 ملاع ىلا هلخدتو « خيراتلا ةدس يف هفقوت وأ ؟؟ ارباع ناك اذا ادلاخ هنم

 1 اه ةامح ال ةروصو « هف احور ال اظفل ناك اذا بولقلا

 نأ ذنم عقاولا يف ( يودبلا ) نأب تايهيدبلا ملاع نم ودبي باوجلاو
 اجاتحم نكي مل هارذ العأ ىلا لصو ىتح رقع يداو يف جردتو ارعاش رهظ
 لوالا هناويد رمشن امدنع هلكلو يرعشلا هغومن ىلع ةلدألاو نيهارملا كلتن

 « ظيرفتلاو تاملكلاو تامدقملا ةقيررط يف هلج ءانأ ارطضم دلق -
 ثيح لظل « ةيرعاشلا نم ضيفلا اذه ةعببطلا هبهت مل ولو ٠ تالماحملاو
 + يبرغلاو يبرعلا ملاعلا يف هترهش عذت ملف اهنم قلطنا يتلا ةطقنلا نم وه

 رع دع

 ( ةينادجولا ) هدئاصق يه رعش نم ( لبجلا يودب ) دنع ام ريخ نا

 ٠ :9/ص 9375١/بآ 5س 5١9 ددعلا  يبرعلا عوبسالا (4)

 مسخ



 ٠ يماسلا حورلا ملاع ىلا ىماست ىلوألا يفف ( ةسوقلا ) و ( ةيفاولا ) و

 < ادينع « ارئاث « ابرع ايدنج م« كراعملا حوس ىلا لخدي ةثلاثلاو هناشا فو

 !! اعاحش « احب رص

 ١958 (انبف ) يف هنرجه ءانأ اهمظن يتلا يهو ةققرلا هتدصق نم لاق

 !! اهتوذعو ةلوفطلا فصي ثيح « ( دمحم ) هدشح ىلا اهلمرأو

 فخأ مل هالول لافطالا نم ًاممسو .٠

 انروجتفلا ناو ىأتأ نا بشلا ىلع

 ىمد اهنا رول رهرزلا موحنلا دوب

 اسس كافرا احتوت نقع

 ةمحرو ناينح نم زونك يدنعو

 اليهئُييو نهب ىرغبي نأ يميعت

 هروج لدهعلا نم ىلحأ ارئاج اف

 احم املظ لفطلا لي رأ ملو

 يتلا تنبت مقبست هيسلا: ناو

 ايدمملا ميقسلا تنك هل ءادف

 انيسحو ىظريو اناسحأ بضفيو

 امضغيو انيلع ىضريإ نأ وفصلا نم
 ايوان حار هنا ول ايطقتنا بغزك

 هريس مغ بطخلا نم جاد يف مثلاو

 "ه4



 اعفايو السهك رانثإالاب تيلدت

 3 هتضرأو !ادطح هتالادو

 رو« 2# #خ

 امهف هللا كراب ىلعأو يرابد «؟

 اصلا نم حلا جوملا حاب رلا درو

 امصتنمو اهاج تيلغا الو ءازج

 ىذألاو دقحلا لزنم يبلق ناك الو

 انك ايث امث

 لبلب حودلا لضوضخم نع برغت
 نفر اهسيحو ايدل يف قرف

 احناج يهلآلا رطعلا يف سمغو

 اوم يهلالا رولا نه فزو
 هداؤف يق اصساد احرسج لمحت

 ابرطأو ىجحشاو - يان ىل ء - ىنعو

 امو ١١ /ص ١9515 لوا نيرشت ء/س .5 5 /ددع ءاخالا /مجار فن

 ا للا



 : 1954 طابش ( فينج يف ) انه هبط يرخا ديس

 8 0ناهذ ام ادسشللو قادرتقم عمبرلاو نأ ٠٠

 باحت الو دارت الو دحت ال يبلقب اند

 بابرلا الو بوضلا درغ انباغ دعب كيلا ال

 بايألا ىتم لامجلاو لئامخلاو لأسي رونلاو
 وع جا #

 امج ابح اهبحي ناكو ةليمجلا ةييدألا ( ةئلهج ) هتنبا تفوت امدنعو
 < افوصت هسماسنملا هتدصق نم « ( حلصلا ضاير ىركذ ) موب, يف لا

005 
 - انادجو
1 

 لكلا هيمن دو ننال ىلا لق نئاخأ ىرتلا دنع ب باغ ه٠

 ليحرلا يلا ىلا ىهشاف متيلوت موي ليحرلا ىبلق عار
 لوحت ال ةمقم يئافوك مكِلع لاهي ىرثلاو ينعول

 نوعي ناتج .ةنغي نحف ادا .هدرفأ: :نيحل ٠4 لسبلا  ةعول
 لطصأو انناعم كل ىوحتنلا بذعأ مكروش يجاناو

 كونفأ اهؤاصح يردنو ياوكش عم روبقلا نأكو

 ها د# *

 مهاربا ( ينطولا موحرملا ف ) ديهشلا 0 ةدصصق ) هتاينطو ( نمو

 ٠ ايروس يف لالقتسالا ةركف سسّؤم ( وناه كب

 )٠١( ددعلا ءاخالا 1935 5٠/ناسين 5/.سس ص/١١ ٠

 )١١( ناونعب ةيتوريبلا (ءىش لك) ةديرج يف الاقم انبتك دق كاذموي انك
 ) ةتنيسس فيص حلصلا ضاير ةعمدب يىكبيو (لبجلا يودب) درغي اهدنع

 ه١96 (.٠

 ولا



 ٠ ( ةيطخلا ) انتعومجم نم (١؟)

 هدو ءافخلا فعشلل كرمعل ٠+

 رهجلاو ةحارصلا ىربكلا ةوقللو

 ةوف قحلا ىوس يسفن تربكأ امو

 رمألاو يهنلا اهل ايندلا يف ناك ناو

 هتيمر ينامر يغاسطلا اذا تنكو

 رس يبضغ الو سمه يترصت اله

 ًاثئاه ريسعلا يناوخا نع لمحاو

 رسسملا ربي اذا مهنع يندعسو

 اهءابا سم رمجلا نا ول سفنو

 رمجلا قرتحال نايرلا اهرشب ىلع

 هرصنب لدي يغاضلا ةنحل ايو

 رجفلا قثبلا هحور ال هفيس نمو
 اهنوص ولحيو هايندب يلاغي

 رفف ةشحوم يلع يف هامو
2) 

 لل”



 موحرملا ينطولا لجراا ىركذب ( بلح ) يف اهاقلأ يتلا هتديصق نمو
 : هلوق ( يرباحلا كب هللا دعس )

 افوقملا تفرع اه. كامعتو ال

 نيدامملا اكينك 7 اذا أ انملت ال ٠م

 َق “وو ا .- ١

 اظرف فلا قحلا- قالا

 نيذاربلا نيب نوكي طوش لذ

 اةويححس: "الا "قانون لف

 ءاع جورسلا نع انلزن ام

 انو حللا اوقاطأ الانكر ول

 انهن ان نوازل احح
 اقورف نوكي ال ثلنا دئاص

 الا محز نم فوخلاب ىمري فينك
 اولحلاو اهبانأ افاو دس

 اهارك اولغتلاف ماشلا تمان ٠.٠

 اهضت نا اننإب لوهلا دعوم

*# * # 

 : ( ونانع ) ىركذب ١ه٠6ر/ماع يف همظن ام هنابنلطو نمو
 دجملا ررغ تهتشا ام دجملا بتك +٠

 ل ا#



 ناكسلاو ناكلملا نحو

 رطعلاو ريخلا اومد يلاوغ نم

 ناودحألا انثلامد ' ىمعنت و

 ىتح تومل انلهف نم انقسم دم

 نامهعطلاو ىبرلا ف برضلا تسن

 تلاص اذاو لئلذلاب لخلا لجخت

 ناستع ركشو جربت  ىقشي و

 احامثرا بوعشلا ةكحض اوبسح

 ناك ربلا كحضب ناح ىطللاو

 اهاضر الا بووشنا نياهب ( ال

 اوناهف ناوهلاب سانا ىضر

 ملاعو » قارعلا صخ دق هدحان هلضخملا رعاشلا ةضور 2 انلح اذاو

 « اناوخاب هقلعتو « انرايدل هبح نع منت ةعئار عطاقمو دئاصق ةدعب هنق دحملا

 : ةروهشملا هتدصف نمف

 تاراضحلا ىنفت ديشرلا امد هيا

 ( دلشرلا ) اند رهدلاك ىقبتو

 ءاضو ميوقلا ىنسلل روتص

 دورشلا لاخلا ىور اهّفوز

 اضندلا ايظض ررعن 3 ميدقلل روص

 ديدحلا ف ةعورو ءاسض

 1774 ت



 نيتاسسلا هذهو ( ةلجد ) هذه

 ديرغلا ةيرمقلا ودلشو

 ريط حالفو لخنلاو يسامالاو

 اغنالاو رهلا يف ءارمقلا ياأامللاو

 دودصو ةروز ءادنصأ 0

 طشأا يف نرطخي حالملا اقهتاو

 دودقهلا تاحنرم ىداكتجت

 ( بيرع ) نم ةهآ دعب ةها

 دودكملا ىحفقشلل لشلا قلخت

 اا ىفروزلا ٍِق نح رم راوحو ٠ه*٠؟و؟

 دورب ىددل نع نكحضبو يج

 ابناؤو ءاملا ىلع هفادحم فر

 تبنجو نهفوط نم ىبشتاف

 دوهنتلا نيب نملع تارسطم

 دللا ملحلاو ءامعغسل بلا روصقلا

 دوعو دن ناخد هالسج

 لا لاخلا ةق لان

 يدامج 9١؟9/زومته ةنسلا ٠ !/,5,.1 /ددعلا لادتعالا/مجار (١؟) ش

 ذاتسالل ةيروس يف رصاعملا يبرعلا بدالاو ؟!؟/ص ١؟0/8 ةنس لوالا
 ١١" ٠ /ص 1909 /فراعملا راد /ط ىلابكلا

 مخه



 . هالات ض نم زووفم تءارتقق

 دوروو راو نم لقلاصرو

 ةدجنلاو نسحلاو ديبلا يف مايخو
 نييصعمتلا ماخ يف رعشلاو :

 رحسس ةعدب ( دادغب ) تحال مث

 ديميرف لا خلا فرتم رداف

 و # #*

 يواهزلا ىفدص لسج رعاشلل « ةدسعف هجو « هرعش لئاوأ نمو
 2 وا ا

3 

 هنحتاو ا . :فاحتما) .  تيط

 ةيقلاب كنور نم ةانتتسفلا

 ثيدحلا باط دقف ثدح .*

 حشاك كاوجت نع مانو
 هديتمأو  قارتلا كك

 حم اوطنا ةهتئاداؤ ا سوفتو

 نودقارلا رودلبلا افك

 حباصلا كلت تأفطاأ

 نكم ناو ( قارمعلا ) ىومأ
 حلاوطلا هددؤسب تحلاط

 (قارسملا)تانج بحأو

 حئارو داغف اهبطو

 ٠ اهدعب امو هال / ص ناويدلا 05

 مب



 (تارفلا) مارآ نرديعو

 حراولسسم هلططاوش ىلع
 نيقئاعلا بوللل ا تحرج

 حراوجلا دطصس كاذكو

+ > * 

 ٠ ( ةريزحلا لالطا ىلع ) ةدصف نمو : ©9506 : ب دحلا لالطأ 50

 امبرو ( تارفلا )و (قدلح) ام

 ةعولب سحأ الو راهملا كلت

 برعلا كرامم ىلا عوجرلا ( عومدو عومد ) ةدصد ُق دحتو

 : لوقف 2" "ةلصافلا ةخيراتلا

 ابئاج عشخاو ( كومربلا ) ىلع فق
 ) ةيسداقلا ( دنع 5 نم ممسناو

 لوالا ديدان ماا ىونم انه اه

 هلهاجلا نانع ًارسق اولول دق

 )١5( ص ناويدلا //911

 8١٠/ص ناويدلا (13)

 ؟؟  يرجهااويب رعلا رعشلايفقارعلا

 إلا



 نوع د6

 7 اللا هع هدمه كو

 بهذم مدسهب مويلا دعب تاهيه ٠+
 هيتاشي باسلاو ةيورعلا حرمص

 (:ءزرأ ) ةيورفلا ءامسأ نظن نم ٠+

 ( هلارف ) و ( هلس ) و راخفلا موب

 ارم :لئابخلا :نتلن نقورلاك

 هتئارهز تعون وجب هريسص ام

*# # # 

 نال ( لحلا يود ( ريبكلا يب رعنأ انرعاش ررد ضرع انب لوطبو

 يتلا نامزلا ثادحأ هنادج نم ريغت مل « هبايش علطمو د رعش لئاوأ يف همظنام

 ةعورلاو م ةدحلاو « بياطالاب الضخم ايدن اناير امئاد لظي « هيلع ترم

 يك « رصاعملا انبدأو ةيبرعلا انتما خيرات مايأ نم موي يتأسو ٠ دولخلاو

 طرفي ال هتصخشو ( يودنلا ) رعش نا نوفصنملاو نوثحابلا هيف سملي

 !! دولخلاو م رابكالا « ريدقتلا نازسب الا انزوي الو « امهردق يف

 )١0( /ص ناويدلا ١25

 - خل



 سفناب ( قارعلا) ءانبا عدو

 اقتلأتاا اهرود اهم عدوت

 ه-هجوب نييجلا حاضو لك نمف ٠٠
 اقفدنه هلجوا يف ابالا ىلحت

 اسملثتم ةودالا فاطعا رده ادو

 اقوفتو ةسضهن اهذبب نه ىرن

 امجنال ( نيدفارلا ) يف اهل ناو
 اققحم ودغيبسس مهيقف لمأ اهل

 يري زلا دووحم دمحم

 بالا





 يفق « هدالب ةيرح نع عقاد « ةسطلا ةريخلا نمبلا هوجو نم هجو

 تحت « هتوخاو « هلها اكراث رجاهو ٠ بذعو برضو دهطضاو « نحسو

 « ةبلقتلا مهئاوهأو <« نيدتسملا ةافطلا رادقأ

 < هسفن يفو « هراعشا يف ةيداب « ةساعتلاو ءاقشلا حور تناك رعش

 راونأ قراشم وحن هاننع تعلطتو « هقافلا تس يف ىبرتو « امشي دلو هنال

 ٠ ةلاهحلاو < ةيدرفلاو « دادتمالا نم راتماب ةروسم اهدجوف « ةيرحلا

 تانك :ةنازن: نفح ردك عاجلا كوب دس تزل سا
 يف ةركفلا ميدقت, متهي ناك ٠ ةرجه  يفن . داهطضا  باذع نجس

 هتمي زع نم فعضت مل ٠ اهتغاص, ديقتاا نود ٠ ةراملا ةطاسس هرعش

 !! ( هراعشا ةرون' ) نم ففخت ملو « ثادحالا

 د وهب يق هس حورلاو ٠ هنب ةحضا دب ١ ىف هساطخلا حو لاو

 ب غ1



 اهيف ثعبيرو ريهامحلا مهفي نا ديرب وهف « ةسيفنلا هصئاصخ نم يهو
 حضواب « اهيمايفا ةمه ناكف + اهمانصا مطحت لع روثجل *:يعولاو هظقللا

 هتاحح طمنو م« ةيساقلا هفورظن ارظن ٠ اذه يف همولن ال نحنو ٠ ريباعتا

 يف مدقت نم هدحي ناك امو <« رمتسملا هلقنثأو « هرارقتسا: مدعو م« هتساردو

 <« بادعو « مالآلا يف هلعج امم ٠ هنطو يف رخأتو < ىرخألا دالللا

 .٠ ويس ءاتشو
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 (1): ىلب امي صخلتتت ةماعلا هتاح طوطخ اما

 * ىربكلا ةينامبلا ةيعمجلا (ندع) يف ( نامعت دمحم دمحأ ) عم سسا
 2 سوفنلا كح يتلا يهو + ( نملا توص ) ةفحمص اردصاو

 +٠ 58 ةنش ةروش ماقللا رارحالا تعفدو ْ

 يرمسلا حلاص دمحم دينا مهنمو ( رصم ) يف هئالمز عم سسا ا

 ٠ ( رارحألا نييثمملا ةمظنم )

 ةعسا ( مولهالا ) لبج ىلا ىفنو « يمامالا يكلملا دهعلا يف لقتعا

 * ( رمت ) ىلا بهذ هحارس قالطا دعبو رهشا

 ٠ ( ةيرعلا لودلا ةعماجل ) هدال لوخد ىلا اعد

 نيبلاملا مسأب دوش ةرشع نم فلؤللا امهناب ( نامعتلا ) دسسلا عم ردصا

 ٠ رارحالا

 ( ريززولا دمحا نب هللادع ) دهشا ةموكح يف فراعملل اريزو ريتخا

 ٠ 07-2 هين ادانعو املظ

 )١( تامولعملا هذه درسو  هتايح ريس نع عجاري :
 باتكلا راد ؟/ط فاقسلا دمجأ ذاتسالل (نميلا نم دئاع انأ) باتك

 يلاطيالا بتاكلل ( نميلا يه هنه ) باتكو ١59 /ص /١935 يبرعلا
 ٠ 520 /ص 1١951 بادآلا راد ٠ يزوف هط ذاتسالا ةمجرت (يتنوبأ روتافلس)

 هس "15 تت



 ابعاد ارجاهم <« رصعو ©« ناتسكاملاو < ندعو <« ةيدوعسلا ىلا رفاس تيا“

 + اأو ماع ةروثلا ماق داعب عجرو هنطو رارحأ ةرصنل

 لوليا 51 ( يروهمجلا دهعلا ) يف ةناث ةرم فراعملل آريزو ريتحا - م

 ٠ ةلهاج ةفح ديأب 1956 ماع لسعاو ٠ اوك!

 : هتافلؤم

 ٠ 7١م0 1955 هلس ةرهاشا يف عبط  رعشلا ةرومهث ١

 « بعشلا ةدحوو رارحالا ةوعد  ؟

 ٠ نمسلا هدحو ىلع اهرطخو ةماهالا م“

 ٠ ةبرعلا ةمايسلا يف ىربكلا ةعدخلا -

 ه١ قالو قانو ةانمام ته

 -: اهنم هك ضعب رودص برق نع - هللا همحر - راشأ دقو

 ٠ ةسايسلاو ةسدالا هنالاقم هعومجم _- مححجلا ِق ةالص ان 5

 ٠ هئيواود نم ةعومجم ظل

 نا ةصاخو ٠ ةطوطخملا هنياودو هراعشاو هنالاقم ريصم يردن الو م

 ٠ هاقنم نيئس ةبرعلا فحصلا يف ترشن ىتلا دئاصقلا نم ريثكلا هل

 ٠)5( اهئاحاو اهرشنو اهعمج يف هلضف وردقمو هناوخا ىعسي, نا لمأت

 نيرصاعملا اهئارعشو نميلا بدأ نع قارعلا يف متحا نم لوأ نا (5)
 رعشلا ىلع ءاوضا ) ناونع تحت ( يجان لاله ) ذاتسالا رءعاشلا خالا وم

 2, لاجملا اذه يف نوثحبيس نيذلل ادئار اذه هلمع ناكف ( نميلا يف ثيدحلا

 ٠ فسالا عم  برعلا انئابدأ نم ريثكلا دنع لوهجملا قفالا كلذ يفو

 219510 --31855 يلمركلا يرام ساتسنا ةمالعلا بألل قبس امك
 ٠ ينادمهلل ( ليلكالا ) باتك جرخأ نا

 هس 57495
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 ةينملا ىلمت رعاش ( يريبزلا )
 ؟!! ةيرحلا نع احفاكم تامو

 ناك « لوهجم ملاع نع ثيدحلا وه « اهئابدأو نميلا نع ثيدحلا

 ٠ ريطامالاو ماهوالا ءارو افتخم اروسم

 عمسن انكأ امدنع ٠ قالا اسوا ملالا اهزحيإ انسوفن تناك دقلو

 لهجلا نمو « ةفافلاو سّؤبلا نم واهم يف شيعت يهو « ةدعسلا دالبنا » نع
 + رخاتلاو

 اهيضامو ةقيحسلا اهروصع يف ( نميلا خيرات ) ىلع عالطا هل نمو
 يدرت ىلع « عجوتأا ثتفنيو « ةرسسحلا قلطب نا الا كلامتي ال + يب رعلا

 !!٠ اهنع ةدعنلا وا « اهلم ةبيرقلا ةراضحلا ملاع نم اهلازعنا وا ٠ اهلاح

 « يسابسلا فلختلاو « يعامتجالا رخأتلل لشن عضوم تحبصأ ىتح
 ةقبطب يبرعلا ركفلاو 6 ةيبرعلا دالبلا تدفرا يتلا ىهو ٠ يركفلا دومحلاو

 برغملا يف من' نمو < قرسشملا يف ءابدالاو ةداقلاو ةحنلاو ءاملعلاو ءارعسشلا نم

 ٠ سلدنالاو

 نيصلخللا اهئانبأ نم لاجر ةدايقب 19595 ماع ةينطولا اهترون' تماق املو

 المأ اهيف ثعبناو ٠ ازه نموفنلا زهت اهئادحأو اهؤانأآ تدراوناو ٠ نينطولا
 ةداق ناضتحا يف ببطلا قارعلا رثا ىلا هضعب دوعي كلذ نا انيأر ٠ ازعو

 ةسارد امو ٠ ةيركسع ةينطو ةأشن مهتأشنتاو « تلخ نينس يف نميلا

 « قارعلا يف نينمملا طابضلا نم هتعامجو ٠ ( لالسلا هللادع سئرلا )

 ١8144 ماع هداهثتساو « نمسلا ىلا ( لمج لامج ) يفارعلا ديهشلا باهذو

 ةندالا نم لبلد الا « فلختملا اهمكح ىلع ةروثلا ىلا نيعادلا اهءانبأ ههجوتو

 اتوخال ةيحورلاو ةيولعملا هتمهاسو < ناطحق نطومل قارعلا ةمحم ىلع

 0 ا



 | * مهدوك كفو مهريرحت وحن هينطاوم

ْ 2 2 

 ) يراوحلا اقماع دمحأ ( روتك ؟دلا تاجا ثييدح ف ءاج

 ْ : هلوق ( نينلا يعووضت

 دوقوو 00 ةداق نا ( قرانا )نق علا رطقأا اذه فرلشي اممو »

 « هى اوجرخت مهناب < قارعلل نوئيدي هباشو نمملا لاجر نم تاروثلا

 ٠ 030 نس ةروملا ءىدام اوملت مهنأ نوركذيو

 ف ١3 ماع ( نمل ( قناوجلا روك دلا ةرايز عابطتا نم ناكو

 بعشلا ءافو نم هدجو ام : سل رنا ايعرودلا لوألا يركذلا تاللافتح

 0 ا الا ا 1
 : هئيدح يف ركاذف ءاعنص عراوش

 يف ابدآو ءاخالاو ةبحملا نع اريصت. دهشا مأ ىنا ثناح ريغ مسقاو

 نم هتدهش يذلاك صالخاو قدص يف ومسلا نم باج مظعأ ىلع كولس
 ٠ 20« ناكم يأ يف اهل ليثم ال « نمبلا لهأ يِف ةفص ءافولاو + ةوخالا كئلوا

 يضاقلا رعاشلا لوف انوحن نميلا ءانبا فطاوع نع ةركاذلا ىلا دبعيو

 ماع ءاعنص يف تناك ىناا ةيقارعلا ةيركسعلا ةثعبلا اعدوم ( يحامشلا دمحم )

 ( نميلا بلع ) ناك نوي ( نيس دعما دق ايتاقعأأ نمو 7
 0 - ديس كسخ

 سناب ( قارسملا ) ءاشنأ عدون
 اقلاثملا اهلرون اهنم عدوت

 1935١/ناسين ؟/نس ؟مددعلا ةيقارعلا باتكلا ةلجم /عجار 000(

 8 اهدعب امو "7 / ص

 ٠ قباسلا ردصملا (؟)

 هد 6*3



 ههجوب نيبجلا حاضو لك نمف ٠
 انته دع ةهحوأ ُق ايالا ىح

 اسلم ةوبالا قاطع زه امو

 اهون ةهضهن اهش يف ىرت

 الا ( نيسار ملا ) ٍ اهل ناو

 مهدالبو مهؤإلا ترخف مهب
 اقلا لواح نم ىحبلف اذك تلافو

 خا #1 #خ

 اهنا طباوزرما ىومتت نأ نإ دقف

 ااققحم ايوف اريصسس انلاطت

 تعرفت دفق ةرسا الا نحن امه

 (اقرعأ )و (ءابس ) نم عرف ( مأشأت )

 ٠ ايداغ ءامنصل ( دادغب ) رظنتو

 ا")قزاط هدادغل ( ءاعنص ) رظنتو

02 0 

 اذه ةرون ترهظو « نيقارعلل همح ىنميلا بعشلا لداب كلذكو

 ديهشلل 2؟”ينارضحلا مهاربا نهاذلا ذاتسالا ( ناطحق رعاش ) ءارب بحلا

 1921 /دادغب ١/ط نسح دمحم مدقملل نميلا "تلف | ماو م
 - اهدعب امو ؟8١5/ص

 يف ادقعلا يذلا سماخلا هابدالا رمتؤم يف هانفرع لمضضاف رعاش (4)

 ١516 ٠ / ماع قارعلا

 - ؟8عئة5-



 002 هلوفي هي ةزوث يف ةلدحمألا انانط دنا لمحت لاذ. نس را

 مش كارأ ينطو 5 ماتح

 1 00 دوءي ذا كركذ ( لامجأ ) ٠

 مام ضو ةرفز حناوجلا نيب

 ١ .هلوه نم عارت ّ كطخل احع

 :مالعالا سكت ملو ©« لود

 ىبسالاب نرباتملا داوعا زهتو

 (ا د اهغمد بكستو ازه

 ع رث ” مل ةبورملا لاي ام ( لامجأ )

 ماصمصلا' اهفس مطحت امل

 تمححاو « نيدفارلا ) دوسأ تتكس

 ماجحالاو بابعي توكسلا ثيح .

 ارسحتم ىسا رهظي. مل (لينلا) و
 (ماقلا ) جضي ملو 1 انج

 وع ا # #

 ةلماشلا ةماعلا ةاسأملا يقاب نع ففلتخم ال ( نمبلا ) يف بدالا ةاسأم نا

 ( .نيتنخ هط ( بكا ةءارق نا ىتح ٠ نويعجرلا لاجرلا اهمكحسب, ناك نا موي

 سانا ( نيني اقول« ةيرع هادا نوكأ: ٠ ( يعفارلا )و 0

 نو < / س 14 + مل زاتمملا ددعلا ةينائيللا ( فراعملا ةلجم ) عجار 4

 5 لاله 2 رعاعلا ذاتسالل ( نميلا يف تيدحلا رغشلا ىلع ءاوضأ )

 هل 597 ب



 مكاحلا ناكو 5-1550 نودسلا يرواهمو فاسسلا مطنو ةقئشملا لامحل

 ” 6 ٠ !! ءايدالا ءامدب ةيضخم هديو هللا ىقليس هناب ألملا ىلع هلوقب ححش

 وقع دلاتط ناك أ هياكل نينيننلا و: عاتق ديلا ودع لع قي ورب

 مهاب وا مهنيفتا ىلع اوسرد نيذلا ةامعقلاو ءاهقفلا نم ةقبط ٠ ةحئتفملا ةريا

 دومحم دمحم ) رعاشلا موحررملا يضاقلاك ٠ ةميدقلا ةقيرطلا بورد يف
 يف ةيقوصلا ىحنم وحني ملع بلاط ناك » هناب هسفن نع لاف ٠ ( يريزلا

 فلظشلاو ميلا مغر « ةايحلا نم نوللا اذه قشعيو « ةيناحورلاو فوزعلا
 ٠ ةلقلاو

 نيذلا ( ينايرالا لآ ) ةلئاع ةميدقا ةسردملا هذه يجيرخ نبي نمو

 ومو الا ادحأ مهلم ىرت الف < هريمت .نم اوبرشو < رعشلا نابل اوعضر
 ٠٠ لاثما رعاش

 ينايرالا ىبحيي

 ينايرالا ىبحي يلع

 ينابررالا دمحم نب هللادمع

 ينايرآلا ىبحي نب نمحرلادبع

 ١ ينايدالا ىبحي نب ليقع

 يأرلاو « رحلا ركفلاب مهدت فحص نم ( نميلا ) يف نكت ملو
 ٠ ىطمولا روصعلا ملاع.يف امهتاكو ناثست انتاك ةلحمو ةفيحص الا « رولا

 ْ :امهو

 + ( ناميالا ) ةديرج

 دمحم موحرملا رعاشلل ( رعشلا ةروث ) ناويد ؟1/ص عجاري (3)
 يف نعشلا رود د هتمدقم نم ٠ ط/١ القاهرة/؟١537 ٠ يريبزلا دومحم

 ٠ « يروثلا نيقيلا قلخ
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 مو كلا عب
 « ةددرتم « ةدلقم ودل اهتاح علطم ف ةسردملا هده ضئااقخ تناكو

 ٠ ةرئاح « هناحور « ةحدام

 : هرعش نع يربيزلا موحرملا لاق

 ٠ يحورلا قاطناا لخاد اههجوي ذخأو © يسفن مامز رعشلا ملست «

 ةديادع بو رض ربع اهب 0 مالحالا براحتيف اهب رماغي و ء يردي نأ نود

 مححاو « مدقاو « بنجو « لامشو « برغو < قرشف «© تاراسملا نم «
 تزاتجا « ةرهاظ ةرغ' <« ثيدحلا رصعلا امئد اهب محتفاو « براحو م« نداهو

 تاراشناو راكفالا فلتعم « رصعلا لج عم تضاخو « نانس نورغقلا -"«

 ررسحتملا سمحتملا بابشلا نم ةقبط تزرب ةقبطلا هده دعب نمو
 اعفاو « دصسلا اهيرات داو « ضهت نا اهف ىري ٠ هدالب ريك < بئوتملا

 دمحأ ) ديسلا رعاشلاك ( قارعلا ) دهامم يف مهضعي سرد ٠ الاخ ال

 < يئاصرلا راعشابو « رصمو 2« رحبهمللا يداي مهضعب رئأتو <( قولا

 ( يتارضحلا ) و ( يملعملا ) و ( ينودربلا ) رعاشلا ءالؤه نمو « يواهزلاو
 فحص يف ٠ نودرحيو نوبنكي اوذخأ مث ء ( يناسشلاز و ( ليسفلا )و

 ( ةريزحلا ةاتف ) و ( يندعلا ملقلا ) تالجمك ٠ ةرهاقلاو « يبرعلا بونجلا

 ٠ ينايرالا ةرسا نعو فحصلا هذه نع تدرو يتلا تامولعملا (1)

 جالا دادغب ف ( ةينميلا ةيبرعلا ةيروهمجلا ) ريفصس ةدايس اهب ين دمأ

 باتك عجارب كلذكو ٠ ) يملعملا نمح رلادبع دمحأ ( رعاشلا ذاتسالا

 ٠ .15؟/ص ( نميلا يه هذه )

 - ( رعشلا ةروث ) هناويد ةمدقم نه ال/ص عجار (/)

 - 5غ



 ”ه ( يبرعلا بونجلا )و
 اخ 0#

 « بذعو « يفنو « نحسو دهطضا يدلا وهو ( يرييزلا ) هيصخش نا

 هرعش ناك ٠ حافكلا يف هفافر نأث كلذ يف هنأشث ٠ هدالب نع رجاعو
 نيك هتان نه بعشلا ظفومو « ةمالا توص

 اناهطداو الاجأ ملص الا

 ةهلدم احور يتمأ ع كانهف

 انأي رف رفهطلا كاطخلل اهنترصع

 0 ا

 مذ 3 -* ْ

 هعومجم 6١م ماع نايغطلا هد رش يذلا )َ يريزلا ( رعاشلا ا هك

 ةتوخاو < ةبطوو هلها ىلا ةيلحو < ةيفنلا هلاج تفصو يتلا دئاصقلا نم

 باتكلا ةلجه يف ( يجان لاله ) رعاشلا ذاتسالا يتلاقم مجاري (6)

 رعاسشلا نع 58/ص /١19895 0 سس ١+5 ناددعلا ٠ ةيقارتعلا
 ؟/رس 5+ م ناددعلا ةينانبللا ( فراعملا ) ةلجم ٍيفو ٠ ( ينودربلا )

 قارعلا راز دقلو اذه - ( ينارضحلا ) رعاشلا نع /١9355 55 /ص

 ءابدالل سماخلا رمتؤملا داقعلا يف يناييشلا هقمفرو ينارضحلا ذاتسالا

 1 ' ١155 /برعلا

 ( رمتؤملا ) ةديرجو ( ءانبلاو رزحتلا رود يف بدالا ) ةعومجم/عجارب '
 019386/١ ٠ سس

 ا ا لالا فورد ولا ينل م اج

 - ؟/ط ١؟9/صص فاقسلا دمحأ ذاتسالل
 ٠ 55١/ص ناويدلا مجار (5)

 ا -



 مهدعسا ناكو » ٠ ( ءامنح )و 2( زسمت ) و ؛ ( ةجح ) نوجس يف نيردبقملا
 0 .ه « ةيقيرفا لهاجم يف نودرشملاو « نوجسلا تاملظ يف نوبذعملا

 : (35 00( ةحالا ىلا ) هتديصق نم ءاج

 انني تان نحن يندم
 يدحو لوهلا ةرمغ يف يندجو

 را

 اذ عراململا نم ىفونا

 يدب بطخلا مكتلا ىهانتي

 مكاوه نكل نايحلاب نكا مل
 ا 0 يم رع قوفو يساب قون

 ٠ ىدصت ظافحلل ثبا املك

 يدحو. يفك لش مكاوه يل
 # جلا

 يدلع هلم ةرذ قب م باصعالا نم ادوفقو ىلعلا دبرتو

 دهج لك نمو هب ايحا تنك ربص لك نه تسلفا  يرمعا ده
 يدض رهدلا عم يسفن تراثو يسساحلا تنحو يراك يناصع دق

350 

 * مر -*

 6 هرامت ُق اكهراش ةهسفقن دجوف »2 يساقلا ةادعأا كل رثتعم ) يري زلا ) لخد

 - ١ه65/ص ناويدلا عجار (غ١٠)

 ١55 /ند رعبشلا ةرون / عجار )0١

 ٠ دجولا بلطي ( ةيرعشلا انتءومجم ) يف تدرو (٠١؟)
 ٠ ىوهلا ديريو ( ةيرعشلا انتعومجم ) يف تدرو كلذكو

 ٠ هترجهو هدرشت يف 3160١:؟ ةئنمسس اهرشن دق ناك ةديصقلا هذهو

 - ١ه5 -



 فش الو 3 قافنلا الا مهلض ري الو » يوعلا الا نوباهير ال سانلا ىارو

 دمحم ) ىناتسكابلا رعاشلا وج يف حباس وهو لاقف ٠ راصعالا الا مهمامأ

 راحلنلا مالك ف لئلا عم -

 راخزلا اهحل يف بلقمتو

 رحبلا جب يف نيكاربلاك ضفتاو
 رابلا معيياوز عراضو

* * * 

 رافسالا نم ةحار وأ لحاسلا نم الح جوم اي ىقلت تسل
 راطخاللاو بوطخلا قوف سماو رهلطظاو تنك امثح سارلا عف راق

 راسجلا عراصملا دز كل يهف عاربصلا ملاع يف تنا هه

 لا ةاطو تحن تمس اراصعإ كسفنب نكت مل نا تنا

2 2 3 

 ا هنايك ىلع انغاط مؤاشتنا حود هنق ودسو هافنم ف هرعش نهو

 : هلوق 1988 /ماع ( ناتسكابلا ) يف درسشم وهو

 لادجو قطنم لك نمو ْ

 ٠ مزعلا يف تس نامزلا بوطخو

 لاجرلا بولف نه رمالا ىلع

 ينبع مونللا نم ةاده قذت مل

 اي مهلا نم ةنده دحي مل
 ا

 ٠ ( رعشلا ةروث ) هناويدب نكت ملو ٠ ةيرعشلا انتعومجم نه ْ )*١(

 ه9



 حافك ريغب ةعرسج لنا مل

 لاضن ريش ةمقل مسا مل

 الا ضرالا ىلع ةوطخ رسا مل

 يلاقتعال ةلوجحا اهي ناك

 بولطخو دئالش نم يعحضم

 لالصو بّوذا نم قيرطو

7 3 *« 

 ىلعيو ( لبلبلا ) ةديصو هنمف هافم يف هلاف يذلا ينادجولا هرعش اما

 : لاو ٠ هدليب الا ضورلا امو « هيشفن اهب

 للي اي ةباصلا تشب

 لوأالا اهقمتل> كناسك

 يمد ىرسجم جت كقاغ

 لمعفي اه للقلا يث لمعفيو

 0 :اسهلمو

 ةاسمحلا نولج الإ بحلا امو

 لك شملا ضماشغلا اهساجو

 ةاكتمأب رككولا ىلا كتزغ

 لصمتمللا ةهيطخ ن ل كتحبمو

 هبحر يف ضورلا كب قاضف
 لسرم هوح 2 تنك ناو

 5*5  يرجهم اويب رعلا رعشلايفقارعلا

 - "د



 لجرم هل يف دوله
 ل دم كب يع نم ] كرو

 ١ .؟ ا 5 لآ ةفخ

 لقثم ةعول يف كداؤف

 نوصغلا قوف باسني تكلننا

 لودحلا هيض نع تابشلا ابك

 رومهزلا نيب كراج كيببح
 لصق ة جحود ابيكشو

 * ا #»

 ةاشولا مْول ريبطلا ملاع' يفأ

 لقلي وا نيستجت نمو

 دصي نيد لياللل لهو

 9 لزت ةيا وأ بحلا نع

*” * * 0 

 تادلاخلا كسيافشاف سفن

 لكخدس ينثلا ضايرلا حودو

 ليسعلا اهنقير نم كشر

 اولجحس مأ كنوتق اوعاضا

08 



 نسحب نأ م كدحو كدسشتو

 لفخحي وأ كب يفتحي نمب

 اولله وا كل اوقف ص ناو

 بوطخلل ال كنفل يكمو
 سهذي ام نهف ناك ناو

 ةحود ف نصفرتو ينشغت

 لف امه ريهازأ نانهتحكا

 د »* 3

 | قورشلا لبسف سمسلاب بحر

 لثؤه ايل كامح ناك

 لوح ةهببإ افكمض كركول

 : ع : | «؟١1
 هردادخحا يم مجايتح كتاك

 لفتسيو فويضلا يسمو

 1 كردعص يفو اريق كنت

 9 كيف يفو داؤفلا

 3 املأ *

 رعاشلا عاذأ ٠ ا[9899 ةئم زوملا 0#“ ماع رصم ةرون' تماق املو

 : ( رعم يف نورئثاثلا اهيا ٠ هتدصق ( يرييزلا )

 ءادفلا انوملعو مول لك اورو رصعم ف نو "كا اهيا

 ٠ ( ةيرعشلا اندعويتمم ١ نم نم :تاراتتخملا 05,

 .- "ه6



 ءايض روبقلا يفو اريعس جلثلا يفو احور رخصلا يف متسق دق
 ءاوتلا قلطي ال نمشلاف < سفلا قيرط يف ةرخنصل ؟ اومطح

 ءانجسلا ىري نلو نحس نكسي نلف اشير رقصلل متعنص دف
3 * « 

 ءاغلا اهدوجو يقلنو اهاندجو ثيح مانصالا وحمن فوس

 ءاكب عومدلا فرذن الو لذلا نم سوؤرلا ضفخن ال فو

 ءاد يوادن الو ًاطامس وكشن الو افوقح يدجتسس ال فوس

 ءادجتسا الو ةحنم اهلشن ناو قوقحلا ذخأل اناا

 ءاضف ددتعلا هروسندو اناكج بعشلا ىوس ىصضت رث ال فوس

 هاتغ وأ اقوفص نم المه الا ةناخاا ذخأن ال فوس
 ءاثرلا قحتساف هانت دنع ىوسس ةاغطلا يرتشي ال فوس

 ءاطعلا دي ريس ىأف احياو ىنغ اهتم هومعطإ املك

 ('*!ءاسم نيمللا هسلبا مث ااحبص هللا عياي يلاي ال

2 * * 

 ) ةنزعلا نم جورخعلا ةنحت ( هناديصق هب رعشلا هنابا عئاور سو

 حفاكي ناك امدنع ٠ ( نمبلا توص ) ةديرج يف اهرششنو ١9448 ماع اهمظن

 نع ةعفادم ةببرعلا ةعماحلا لخدت هدالب دجو امدنع اهتيسانمو هنطو جراخ

 ٠ اهيلع يسئرفلا ناودعلا رثا يف ايروس
 هنانع تامفاسمملا ىخري به

 هلاكم تاريشلل ىلحيرو

 رومغلملا نمنلا حئاوج ف لما .«٠

 ةناسبب «أ 2 لآ 0 لطم ىقلا

 ٠ اهدعب امو م5 / ص تفاقيسلل 6 نمبلا ا انآ 2 2 0 َ

 ب هكا



 ( هناكلا) نوع هل تححسو

 ثيللاك نايضغ ( قارعلا ) ىزتتو
 ةنايعتتمل ىغنلا هماآاس اذاو

 هنانل نزهو ةقيسبس ىضتتاف

 دق ناك باصملا ( ندرالا ) ىحشو

 ( هنامع) هل ىدضصملا رمد

 يمادلا اهحرج تأبخ ( نيطسلف )و
 هناي ضغ اهراسمحل تهو

 * * ل

 ارارسحأ ضرالا ىلع شعن وأ تمنل

 هناهالا عيسسمب نم شاسع الو

 ظ انيجس ةأيحلا ىضري اصش نا
 ةناحببت ةمسش 2 يواسي ال

 لالذالاو نوهلا ناصت# ةهاحو

 2 رسصج ميضلا ىنع ومش ءامدو

 هنئاوسخ اهتارك تاصحتن

 دوملا ءريطاسأ ,.رىحم بعش لك

 هناثوا ىرثلا تحن يىراوو

 سه هالات



 ش تالينذلا روصعلا لك تشالن دق

 ةئامهملا بوعشلا لنك تدابو . ١

 ساللا ساتلا ةداسع تلاحتساو

 امز 9 ب

 ىلا اهؤانأ تلصوو ١04 ماع زومنأ نه رسشع عبارلا ةرون' تماق الو
 اوهجوف ( ننمللا رارحأ ) اهئادحأ تره يبرغلاو يبرعلا ملاعلا ءادبأ نام

 درغ نم ةديصق يريزلا موحرملا مهرعاش مسا, ( قارعلا رارحأ ) ىلا
 : اهنم ءاد هدئاصت

 ديشرلا دالب يف ٠ بعشلا ةحيم
 يديزو يروثو ارا اهيلعشا

 بعسشلا ةرون' اي نافوطلاك يفحزا

 دوعررلاك يهدمدو انا

 تمصلاو توملا نم انوج يرهطص

 دوحل اياقب امتنا يزهو

 امهف دونقلا ف نح ومع

 ذوبقلا علخب ةوخا نكن

 قيرلا مكوضعا ىلوالا ةانفطلاف

 ديرولا يف ان وسمه اياقب

 ( دادغب ) بعرت قنشلل لاح مه

 دوهسشلل ةنيرع ودعو

 ٠ اهدعب امو ١؟١/ص رعشلا ةروث /عجاز 2

 هر ت



 مسلا يفخت مقارأ اندنع مهو
 دودوسلا :ليحمحلا انفترلا ىف ْ

 لتحملا اهب ماني انثع نرف فصأ

 ديحبولا عك اشهر :ق

 ٠ لتحملا ججعزي اال غارفلاك اعحه

 دسللا 0 ريغ احم م :

 يكس لفطلا ةتيدك ىواكش وأ

 ديب ديحنم :نم. 0

 هوكفس مد نم مك مهولسو ٠.6

 دوهش وا ةحجح وأ مكح نود

 ْ سوُؤور نم اوعطق مك مرا
 دولج نم اوفزمو »6 تايلاغ

 ناطحم نس ةبورعلا نع مهولس

 ديهلتلا قيرملا مدد يق

 نوحسب يأو «ه اهب اورف نيا

 دوحل يأو مهل اهّعلب ْ

# # * 

 رارجحأ اي ةملالا اتاسأم كات
 دوتحلا ةتالمك اي (دادغي )

 مس "04 ب



 د َُه 1 2 تامهآ لح

 ديد حلب ليجبسكم يبرسع

 دبقلا هبعريو مكر صع يف وه
 ديلجلا روصع ف سشعلا ىلع

 ديدج نم اتاغط د

 ديب 0 -

 رسب لبسك يق. ظؤطلا حبلا

 تكرام (قارعلا) يف بعشلا ةروب' *»

 دوجولا رييلض نم تبحو

 ارعش ناك انبعش يف ضن لك
 دوصسلا كموي ىضن

 توملا نم احير ءامسلا كنرحف

 هتنكرت امفنيزه هلا مك

 دسلا دادع يف بعسشلا هه

 روبي نم ال تبه ةجح اب

 ديلج نه الل تءاج اريمس اي

 نانوا ةبورسعلا لتمي ام ريش ه٠

 مس 6



 اما مهف يكفل رد 1 ١6

 دوهع ءايوأ وأ كول

 اصخر أثرا بوعتلا نويري
 دوهج .لذب نودو دك نود

 انكتب ووعتلاا نينا ميقنك
 'دوحرولا ف مل لخ نو بدا

 دودحلا مارك 1 ا
 5 ذل ةروت ا تن 55 7

 كديالبس يأدو ىضام و :

 بعشلا ندعم نع بارتلا 9 قو

 يذوي ناك يذلا راعلا تلغو
 دوسألا ءانحوم لسع قاري قف

 الو بوعش ىرتش ال فوسو

 نوع هم + الاب وريرلا ييضاقلا نمملا رعاش ) ىضف دقل

 هناوخا حاورأ ىلا هحور تمضو هاهل نيبحملاو » نا ا ماعلا نيصلخملا

 ٠ اهدعب اهو ١؟8/ص ( رعشلا ةرول ) ناويد / جار 2028(

 هاأا



 ٠ نيدلاخلا ءادهشلا

 هناوخا ىده يذلا رونلا كلذ امئاد لظسس ( يرييزلا ) رعش نا

 امئاد ناكف <« تامزالاو ثادحالا دشا يفو < تامللظلا جاد يف هنطو ءانبأو

 هنع دعا, ىدرلا ناكو ٠ اهررحت لبق نمملا هلطو لسس يف توملا بلطي

 موي يف مهتحرف هبعش ءانبأ كراشيو « نايفطلا ىلع هدالب رصن ىري يكل
 ٠ مهتيرحو مهنروت

 ملحي وهو هتلاتغاف يفخلا اهحالس تدم دف هيساقلا يديالا يه اهو

 بساكم نع دوذلا يف دجيو « اهتضهن لبس يف لمعيو « ( نميلا ) ةداعسب
 ش !! اهقالطناو اهناروت

 ا وال أ



 يداوبلا ءارو ىجدلا يف ا ىف تقهش

 وعضل اخ تعور ْ

 اا ةفالا اذناافقف

َ ْ ' 1 

 5 ةاللص تاهمئثيش

 دهابآلا سئارع 000 0 اهتدعص

 ْ يف ىرس ليخنل
[ْ ) 0 

 انت عجر «( تارفلاو ةلجد 500

 َ 0 ْ رطاسالا تنب 1
 دالصلا ءايرسبكب تع

 هشير وبأ رمع





 رمح

 ةروثلاو ةضراعملا ةيار لماحو < هيروس يف ( لامجلاو بحلا ) رعاش

 ٠ رامعتس الا دض

 رشو « ىفنو بو حف *ءادرشو < ىفنو < دلاجو « مقاك

 ةرتلكنا ىلا رفاسو ( ةيكيرمالا توريب ةعماج ) يف ةبعيطلا مولعلا سرد
 كر نا دعب < رعاشلا ةشير لمحي ه 18189 هلي اهم داعو 198٠ ماع

 ٠ ةغابصلا تاودأو < ليلحتلا يناوأو « رابتخالا بسبانأ

 عجري يبرع بأ نم 141١ ةنم ( يرتحبلا ) ةنيدم ( جبنم ) يف دلو
 تعمج ٠ ةيلذاشلا ةقيرطلا تاذ ةميركلا ٠١ ةينطسلفلا لئاوعلا نم ةدلاوو

 ٠ ةامحلا ةطاسبو 3و فوصتلا حور

 ٠ اه رعش ناويد هلو  اهتغل يف مظنيو « ةيزلكتالا ةغللا نقتي

 امأ .٠ هنحاو 3 عود تكنذكو ًارعاش ناك ( ةيشار وأ مفاش ( ا

 ٠ رعشلل ةظفاح تناكف هندلاو
. 
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 ٠ ( ريادوب )و ( تبك )و ( يلش ) و ( ريبسكش ) رعشب رئ

 - مث6-



 ٠ ا!ة5رؤ هلس دنم ىقشمدب يب رعلا يملعلا ع ممحملا ف ,.لسارم وصع

 يف هداللل اضوفم اريزو حبصأو ٠ يل انولابدلا كسلا لاصجر نم وهو

 .٠ ا ل م دنهلاول ,زارملا

 « ناهدلا يماس روتكدلا لاثمأ اعوضوم ادقن' :ةنئاسالا نم رك ع

 « دوصع نورام ذ ذاتسالا < ىلاكلا يماس هيلا 6 فيض يضوشأ ةروتكدلا

 0 ٠ يدنجلا دوجأ ذاتسالا

 ةعباجلا سيئر ) يناتسسلا مارفا داّؤف روتك دلا ليلجلا ذانمإلا 7

 « ينانبل لصأ ىلا مجري « ةشير وبأ رمع نأب ةيداحأ الحا يف ( ةيانبللا

 ٠ ( كبلعب ) نم

 : هتافلؤم

 خسنلا ) موحرملا يقارعلا رعاشلل اهادهأ يتلا ( راق يذ ةعقو ) ةياود ١

 +193 ةنس ىفوتملا لصوملا يتفم ( يلصوللا يديسلا بيبح

 . + ( ينواعزلا ) نع ركذ اب و ءارتعلا ةنكس 6

 < ١55 هنسو < !95 ةنس اهرلشن 0 د هنيواود. )ه

 ْ ه٠ !9ةهو هنسو

 ةيبلحلا ( ددهجلا ) لاري, ناكو « .ةيرشت تاسارد ةدع -

 ا ْ ٠ ( مايألا ةديرج )و ( ثيدحلا )و

 ةيصخش هل + بدألا مج « ريقلا تساو سسلا نل نسستالا

 عربا مقل ويلا + ةطدقو هع قاري ازعل يلا نغم ردح

 .٠ هلوق ف

 ىلع ل0



 ا يدنجلا ذدمحا ]ل ذاتمالا دفانلا هنغ لاق

 تدرأ اذاق « عرانم ريغ نآلا برعأا بابش رعاث ( رمع ) نا » ٠٠

 تفلخا ناو ( لحلا يودب ) رابتعالا نم هلحم هعزان « الهك هراشعا

 ٠ امهقيرط

 ءارعشلا نم نوريثكلا هلخد يذلا ديدجتلا باب حتاف اضيأ ( رمع ) و

 ٠ ةفاوذ تيدا فورعم دقان ةداهش هدهو

 نع ةساردلا لالخ تدرو يتلا لضافالا ةذتاسالا تافلؤم /عجار )١(

 ٠ هضبر يبا
 ( ناهدلا ) نيذاتسالا دنع يهف هتدالو ةنيس يف فالتخا كانه (؟5)

 انذخأ دقو 8-١5 ةنسس ( يدنجلا ) دنعو + ١5٠١ ةنس ( يلايكلا) و

 ٠ نيلوالا يأرب
 رمع ) ١1١١ /صص ١97٠0 ةنس ربياني ١5/ /ددعلا ( يبرعلا ) مجار (؟)

 . ىدنحلا دمحأ ذاتسالا ملقب ( ءايميكلا سرد يذلا رعاشلا هسير وبأ

 تالا



 هسشبئر وبأ رمع

 هتاملك ىف ظافلالا صقارتنت

 !! هتلخأ ىف يناعملا ليامتتو

 ناك ٠ا1844 ةلس توريب يف دقعنا يذلا ( وكسينوالا ) رستؤم يف
 ( ةشير وبأ رمع ) رعاشلا امه نارعاش ٠ ةمدألا ةيروس ةصخحش لثمي

 ْ ٠ ( راطعلا رونأ ) رعاشلاو

 ٠ ) بيدألا ) تاحفص لع انقتلا دو نحنو « ىمتلن نأ ىعسلعلا نمو

 هتعبطب ( ةشير وبأ رعش ) هناويد ينادهأو رمع رعاشلا لضفت اهمويو

 قاورو <« رمعلا ةونق ف انلزال نحنو « هانآرق نك نأ دعب ٠ ةدبدحنا

 !! يابشلا

 نم وه يناذ ف هددرأ « هرعش نه يشن ف خسر تسب عقوأ ناك

 موي برعلا اياد ربع ريثألا جاومأ اهتلقانت يتلا ( دجملا سورع ) هتدبصق
 اوه تبلا ادهو هدالاب نع نإ.سن رذلا ءالج

 بصتخلا ةفبق هدلضرع
 ا ا# ذ# م

 اهضرأتتبنأ « دعلاىضاملا تاذ ءامهشلا بلح نم وهو + ةشير ابأ نا .

 نياك ةسلعو 3 هلودلا فيسك ةيسانس تاصخش اهروصع فلاس هم

 : هلوق ( يبنتملا بطلا يبأ ) ىلا تحوأ يتلا يه ةيئدملا هذه

 - يخل



 :انلق ضورل اان تسحر املك

 :لسللا تاو انادصف ( بلح )

 : اهبف لوقي (ءىبنت بتلا) ىركذ يف ( د ريغصلا لطخألا ) تلعج يتنا :يهو
 : : : 0 فرطظلاو ف اعنا كنع تيقن

 ( بح ) رزنا مل نا اهل تقلخ تقلخ ناو 1

 اببحلاو رهزلا تنك رجفلا ةحار يف

 اولسسام (نادمح) نم دنغلا بعالم ه*

 ”)يضقلاو لاشألاو ةلهألا الا

 « ىوقتلا مخ تبب يف ( ةشيراوبأ ) ىبرت  اهسفن .ةدلبلا هذه يف
 نوكي نأ“ هدلاو ةغر تناكو ء'رعشلاو < ةفظولاو « لالاو « حالصلاو
 مظني ناك < ةرتلكلاب ( رتسشام ) ىلا هرفس يف هنكلو ٠ اءئاميك دوا ابط

 تالداعمب متهي مل « راحسألا رويطو يلاِللا مالحأ يجانبو « راعشألا
 ءارآب الو ء ءاطالا تافصوب الو « تاعبطلا زومرب الو « تاضايرثا

 ٠ هناكف يف ملعلا كرث نأ دعب « هلق يف رمثشنا لمحي داع !! اكسل

 تدرشو + ناغطلاو مللتلا ىوق اهتكهنأ ( يتلا ( ةير وس ) هنطو ىلا داع

 *( يس و قا رعلا ) ىلا هجوت نم مهنمف < تالقثعملاو نوجسنا اهزارحأ

 نائل ذ ّْ فراعلا 2 - قفل لطخالل ( رعش ( ناويد /عجار 0

 : ها ٠ ؛ /ص 1951/1١

 55  يرجهملاويب رعلازعشلايفقارعلا .

 - م



 ةبرغأا رايدل « يسلطالا طبحلا ءارو اه ىلا رحبلا بكر نم مهلمو

 5 ةرحهلاو

 « ابايشو امزعو ةيويحو ةوق قفدنملا رعاشلا وهو ( ةشيروبأ رمع )و.
 « هنم تتلفنا وأ اهنم تلفنا هنكلو « ءابهشلا بلح ةبتكملل ةنامألا ةفيظو هند
 !! ةيموقلا تايركذلاو « ةينطولا تابسانلا يف تاعوطقملاو دئاسعقلا ءرسشن دعب

 < ديرشتو « ميسقت نم اهباصأ امو « اهتاسأمو ( نيطسلف ) ةبكت تلح نيحو

 بتكلا راد ) يف هسفنب اهاقلأ يللا هتديصق برعلا امد ىلع تعلط ٠ مالآو

 لاقف ٠ كاذموي اهلاجرو ةموكحلا تاطلس اهب ىدحتو ٠ بلح يف ( ةنطولا

 تأ :ةنوقت اسما حورج نم سفنلا ةيماد تجرخ ىتلا هنأ ايطاخسم

 ةهئدجم منص مجفلا يتما ٠٠

 مكصلا رهط لمحيي نكي مل

 هناودع يف يئثسلا مالياال

 منغلا ودع يعارسلا كي نا

 ال كالولف ىوكسلا يسبحاف

 رتل دعححم كش لاك

 وو ت#

 « اهروطع يف ةأرملا لامجف « بحملا لزغلا رعاشلا ( رمع ) امأ

 ٠ هراعشأو « هدئاصق نم ولخت املف اهئيداحأو

 رامغ ضوخ يف ةيروس يف حتفتملا « بابشلا عحش يذلا نا بسحأو

 ثيداحأو < تاماستباو + تاولخ نم بحلا يف امو « ةيوسللا تاياكحلا رعش

 ١19558 ٠ ةشير يبا رعاشلا طخب ةيرعشلا انتعومجم نم تايبالا (؟)

 ا ##ل»



 يراغ يف ( يننابق رازن ) و ( يقح ميدب ) روتكدلا ٠ نارعاشلا امو
 وى نييحا جهت و بولساب نكلو » هل زغنا هتسردم . يجب رخ نم ا

 (يدنجلا دمحأ) دقانلا ذاتسالا لاق امك ةيروسلا «مايألا» ةدب رج هتمس

 اسهمظن ( بارس ) هتديصق نم لق 7 !! لامجلاو بحلا رععشب
 ش : 1و7 ماع

 رت
 ىوهلا تاحارج نم لمحأ .تثجا مك

 امنرت ريبضلا اهددري « ىوجت 5

 يسئرتلا يهشلا لمألا عما تلاع
 امف اهل تزمغ ايف « كعيسم يف ش

 ع تطفاسف يرطاخ يف اهتقخف

 امثعلتم اهئبرمشف « يسيدأ يف ْ :

 للا نب ةيكستما يجاردأ تعجرو

 ىمعتف ىوللا فزا دق ! هاتخا

ت نا « ًاللس ينيسحت ال
 7 يحمل

 امهملا لوهذلا ادذسه م« يرظان يف : 6

 ةهئتدجو بارتسلا رسم يكتهت نا
 !! امظلا ىلع تاعجاهلا لامرلا ملح

 رج خا #

 ذاتسالل - هءايميكلا سرد يذلا رعاشلا  ةشير وبأ رمع (5)
 ١١١ ٠ /ص +١95 /رياني ١5 /ددع ( يبرعلا ) يدنجلا دمحأ

 ب 8ك



 »ّ يدحتلاو ء.راشاو « دحملا تاملك ( رمع 0( نادعأ قير

 يف كنأب رمش < ينطولا هرعش أرمت امج كنأكف ٠ تايازلاو < فيسلاو
 00 ةدلاخلا 0 تاراصتتاو <. نيحهتافلا ا كر اعم 0 هنا رغم

 4 تك ١ نكت را هتاديصق 1

 ٠ يداومعلا كيدع ال دحملا لكش

 داحميالل داكتالا ثرا تنآ

 لس لك كوسم يف 2 - دوب

 ع

 , تمداو لاح دين

 داملا ا سمسشلا بجاح

 دللا ايهتمح ام 7 تاور

 داز نه اهرييس 00 ف 1

 ةاحنوحلا روخص ىلع جات لك |

 0 اهالع تاي 0 كلاو

 حس رسهزلا كئاجرا .نسلك
 اة ناش + سن نق لك

 )١( ط ه١ /ص ةشير ونبأ رمع ( تاراتخم ) ناويد ١/ /توربب ١51909

 )١( ناهدلا يماس روتكدلل  يروسلا ميلقالا يف ثيدحلا رعشلا

 ةرهاقلا ١95 *”13/ضص ٠ ْ ا 00

 اس



 د
0 3 

 : : - 300 زمسكلا ايس ريسنلا ,حبصأ

 0 يرونو لالا ىرذ اي يبضعات

 0 ٠ اهشبياف « ةحبص حرسخحلا نا

 20000 ىمدم اولش ءايريكلا يحرطاو

 ركبسبلا كرف مالقا | تحد

 000 فا رلق ليلا يتب يلا ل
 روحا رود ص اهب يمداو

 ره # 35

 نع هتارضاحم يف ناهدلا ىماس روتك دنا ققحملا ذاتسالا هنع بتك

 : ؟9لاقفا يروسلا مسلقالا ف ") ثيدحلا رعشلا )

 .«ةدلخلا هتان رب رمع رعش ىقسيو « ةيافلا همايأب رهدلا يضقني دق ه ٠٠
 ْ ٠ 6٠' ةصنملا هلاللغو « ةروصملا هتامغتو

 : هنع لاقفأ ) داومع نو ةرأف 210 ذاتسالا يناشبملا دقانلا بناكلا هناويد 2

 كراعم حببر « رفظم بح جيزاعأ هو * تير د نا رمع ناوبد يف »

 رك يتعاو نانو ف يضمن ا درموس عااغزاع نم جرخو «

 هنابهري هم ينانع رعاش : نار ءاش ةشر وبأ ر مع يف « هلذتبم و
 .٠ ةيامشلا رح ردق ام هبح ثيدح يف لمجتت 6 راقوو دحب ملأتيو

 73 ا ل رعاشو

 * 0 ير محار 2

 ١الا/ل 1 ١ال1/ص دوبع نورام ( نوربتخمو نوددجم ) مجار (5)

 اتم



 هدئاصتنوضغ يف تامبأ عضب الا هيدل ىرن تسلف ( قارعلا ) نع امأ
 دق ناك ٠ يساسلا انعيرات نم بيرق ضام ىلا عجرن ةديصقو « ةفلخملا

 : اهم ٠ ؤةا4 هنن ةيروسلا ةعئاحلا جردم يف اهاقلاو اهمظن

 يداوبلا هارو ىجدلا ف تمهش

 يىداهلا ىحضلا رظاح تعوز:6 ْ 1

 ةالص تامنه قفألا اذاه ه٠

 دابألا نسارع اهتدكس ا

 ىف ئربف ىنح لبعلا و ام

 يدان محجر ) تارفلاو ةلحد ا ْ

 مطاسألا تنب ( دادشب ) تقافأف

 دادبسملا ْ نشك تحئاهو

 | ردصلا يف ةكلينلا ةرفزلا قت

 ٠ داش“ ىححلا عم يرجع و

 قالطتا يب ةهدسح حرج د

 5 لاخاو حملا جدوهلا

 :دحملا ةءاممياو ىلا فمشرو

 دايعالا 0 دريم 32 ْ

 دان خسف ةنققلو ءابا نفح 7

 ا



 ف يحملت نل نامزؤنتلا يىداوحع اي

 يداوع اي يلحخاف عمدلا اهنفج

 وا +

 اهلع ىقمت له « دبسلا لأم ٠+

 دانسجالا لفوق نم رثأ

 يحولا ةعبت اهباس نم ترجا
 دانتحستالا ى را وتسعألا يرل

 انيك ةنمحلا نيكل كا
 داريا نم دولخلا ق اه يخ

 رجا نيم را اهتتمسب عبء نبا
 داسشالا ةيرولع راف

 تناك نتمآلا !تتيلاجر : خم ةححتفيب
 داطصلا دازو ىهتنملا ةنددهعس

 يف # #

 ذنأ الو روهظلا نعطن الل نحن 66.٠

 داستزلا تاسيراو ردغلاب

 ىلع لص نا نغسلا فرش

 دادنألاو دادبألا ناب هسجوألا

 اناجل  ةباحفلا ادكعا ةدككع

 !! دامهع نم ًايصو بيهل نم

 92 ا # #

 ها



 00 ىحضو يريسس ءافولا حارج اب
 داوتحلألا نيون يووتيمسا

 الا“ ةنيتحرلا -نشألا قرأن

 يداولع ىءمادللا عمجت ان 2

 ْ تاتسشأ نيب تبرق مك اياذرلاو

 0 ا
 عالضالا مدعي مل ماش يف بلع يأ

 ( دادغب ) قوه ىلع ًانغص

 يتلا ةيراكذتلا ةلفحلا يف اهامتلأ ينلا ( دخلا سرع ) هتادصق نمو

 ةنلل عجر يهز ٠ ايروس نع نيسن فلا ءالحب اجاهتبا « بلح يف تما

 7 7 : اهنم لاق 1941

 ىعسأاو ىهش < دحملا سورع اب

 5 ؟؟ 1 /ص 1١91559 /ةهس 04 2 1 , 8 ددع لادتعالا /مجار 220(

 5 ا



 1م م 8 9 ّ ا 3 | ةييوو لبو هححبنم يرن نإ

 ىبأ ريحا امد 0 رعت ع 0

 انسلا لج 5 (سدعلا) ىبادر اي ٠٠

 يبنلا نفج ىلسسع ىسسع ىؤد اي

 ١ : يالا .يحولا ق كئاِيع نود

 تلي مق 5 تل
 بمبسنت نم اسلي 5 تمل

 3 7 ,. قسلم ياما 2 ل ربه - اذاف

 ش ب رش ٍيوبجن ان 0

 0 بربفملا ابيهفرشم ىقتلاو:

 مل 1 :١. فق صاع .ايهلع .ضقنا املك

 538 3 .عولل َ قا 4 تب :

 ىلع فل مكف 6 بطخلا كروب

 ةزع ىسسح دحملا سورع اب

 رابع نم ناهس: نحلل بر

 بيشألا .دابهجلا فايطعأ ره.

 ا



 ةيروس يف رهظي مل 1948 1١559 ةياثلا ةماعلا برحلا دعب نا
 ءامسا مهبولقو مهلوقعو ساللا ناهذأ نع ليزي نأ عاطتما ريك رعاش

 نيدلاو « ينطولا دحملا اوبكاو نيدلا « هتهرو ةشير يبأك « راكلا اهثارعش

 ٠ مهدالب ريرحم يف اومس

 يقوشو < ىسعلا نامملسك بابشاا نم ءارعشل ءامسأ تعمتنا !! معن
 0 يتاسسف رازن < يقح عيد 6 سبلا رمع © يح ولما نيمملادع « يدادش

 رعشلا سلجم يف العلا دعاقملا ىلا نآلا ىتح اولصي مل مهنكاو ٠ مهريغو

 ٠ هؤالمزو ةشير يأ ةوخأ هلع مرت يدلا

 اياضقلل مهلاشنو مهترهش ىلا لصت مل اهنكلو يحاؤنلا ضعب يف ءارعشلا

 ٠ بدألا ملاعو رعشلا اند 9 مهئاقتسأ عامتلاو »2 ةسرعلا

 ايمامسلا جا

 . اهدعب اعو ١1١ / ص ( هشير ردأ رمع ) تاراتخم /مجار 03(

 د اخ



 ناطحق ونب ناك ثيح ناك ىلافعلاو

 دوجولا رييخ دوجولا - اذ ف

 يغصيق ىلمت ( دادغب ) تناك موي

 اجحولاب الئام رهدلا عمسم

 ايندلا ةمصاع ( دادفب ) تناك موي

 ( ديمشرلا ) شرعب ىرولا يهابن

 ءانباب يهزت ءاحيفلا ( قشمد ) و
 ديصلا كوللا رخف سمش ديع

 ( يرئازج رعاش )

 الك





 يقي رفالا لامشلا .يف هبورعلا ءانبأ نم رعاش

 دصي ٠ ةركفلا لامجو < بولسالا ةعور يف ملق هل « زيان « بيردأ

 ٠ ( رئازحلا ) يف فقثملا بالا ةعيلط نه

 رتؤم يف ( دادغي ) ىلا رضحو « ةيرعلا دالبلا ضعبو < زصم راز
 رعاشلا نع ةرضاحم هل تناكو 1458/ماع دقعتا يذلا سمخلا ءايدالا
 ٠ ةيرئازجلا ةامألا حممالمو (دبعلا دمحم) ينطولا

 ٠ 000 اهب اح ةديصق , ىقلأ امك

 اهرثكأ ريش اهف ةيرحلا ةكزعمو « يرئازجلا بدالا يف تاسارد هل
 .سييخسم ص حج عاج مع مي م هج حس صم

 ل رستؤملا !ذه يف تليقيتلا دئاصقلاللا قرطتي. مل اذه انباتك نال  اجذومن

 ٠ ىرخأ ةبسانمل اهانكرتو

 - ةكفك



 ٠ ةيسنونلا ( ركفلا ) ةلجم يف

 مارنو رحيما ءايدا ىحنم م راكفأل هضرعو « هلابخل 'يف وحن وهو

 ٠ ( يباشلا مماقلا يبأ )6 يسنوتلا رعاشلا لابخب ريبك دح ىلا ارئآتم

 ٠ ةملكلا ةجاذسو ةروصلا لماكت مدع ًاناحأ دحت هناي نضع يف

 4 ةهلابمخ بناج يق » هدالب لامج قشعي يدلا نذل 000 لمحت وهو

 ٠ اهمح ف ًاينافتم مم َ 0

 ٠ ا 0

 رئازحلا يف يف ( بادآلا ةلكا )يف نسيردتلا ةنهم ىلطاعتي < +: ةيلطولا كراعملا

 ٠ هيللعا تعلطاو يل 1 تك

 نارين يججؤم نم ( ايركز ىدفم ) فورعملا رعاشلاو دعي وهو
 امهالك اراس ٠ ةرحلا ةاحلل نيعادلا بابشلا ءارعش نم رامعتسالا ىلع هروثلا

 ريمالاك رن زحلا لاطبأ نم ةقيس ندزؤ » ديعلا محم ( ةسردم قبرط ىف اع

 0 / سدا ل ديمح ادع 2 م اعلا خيشلاو ٠ يرئاز رختلا رداقلادبع

 ١ . (يينهارالا ريئشنلا" دفحم *): دهاحملا

 * ةتافلؤم نم م كف مل انج انياذيأ نيب رداصلا هلع

 ا يل



58 

 يفرخلا حئاص

 ارش ةبورعلا ىلع ىشخأ تسل
 !! رئاث برعلا ةهبج يف ىقبت ام

 امهم  ةببرع رئازجلا نا : امهلوأ  نانثا امهبف فلتخي ال نارمأ
 رامصتسالا نا : ينأتلاو + ةرهأك ةئاس فورظو « ةساق كاوا اهله ترم

 باشا ةفاقتا مظعم ىلع رئأو لب ةببرعلا رئازجلا ةغا ىلع رئي نأ داك

 يف « اهئانبأ نم نيلماعلا ةمه ( دانغلا ةغل ) تكرادت نأ الول « اهيف علاطلا

 ٠ اهلالقتساو « اهتيرح لسس

 0( يرئازجلا ردا ادع ريمألا ) وه راكلا نينطولا لوأ نمو
 ةرونأ مل + هرعشو <« همشو « هحالس « ةصرف دض را يذلا ٠ ينسحلا

 املعلا ةعمج) سسؤم 20( سيداب نب ديمحلادبع خيشلا ) ليلجلا ملاعلا
 ةنيرحاسرادملاو < ةيطخو < ةملعي نيرمعتسملا براح يدلاو ٠ رئازجحلا ف

 ء دهاجس , ريمأ (ماكه# ب 49١ال) يرئازجلا رداقلادبع ريمالا )١(

 ٠«ء2اهضساك15 ةنس دادغب لصوو 2 هدلاو عم قرشلا راز . ءارعشلا ءاملعلا نس

 تانفاصلا باتكو هس نعيش ناويذد هل ٠ مام ةنس نييسن رفلا برايحو

 . ١17١ / ص

 ةيعمج سيئر )184819  ١95٠( سيداب نب ديمحلادبع خيشلا (؟)
 « هدبع ديحم خيشلا مامالاب رشأتو ٠ قرشملا راز + رئازجلاب يملسملا ءاملعلا

 نآرقلا ريسفت هل ( باهسشلا ةلحم ) ردصأو ٠ ىمنرفلا رامعتسالا براحو

 . 21١ صر ؟ج مالعالا /عحار . مدركلا

 هم م“



 - نارقلاوةمرعلا ةفللا تظفح  ةسردم 2"'ةئامثلا اهددع غلبو اهأشأأ يا

 ىلو 11د يلأ « رئازجلل نورمعتسملا اهربتعا ي ك١ ةغملا كلت

 < هحهن ىلع راس ١94.4٠ /ماع ( سيداب :نب ديمخلاذبه ) دهابشا عيشل تام

 ريشبلا دمحم خلا ) ىلاعلا <« ىنيدلنا 6 يطولا لاضنلا يف 5 هلمز هحافكو

 ذا ةلقتس : 2 هدالاب ىأر أدع نونلا ير 5 4 يميعاربالا

 ' ,١ 91ه ة نع يفوت

 ( رئاصبلا ) ةتلجمب هن بتكي وهو « خلا اذه ملق ىلع نفلطا دقوا
 نع: ةعور لقب هبال هر مان دحين“ كن ثمحب : * "لابو < ةأرجو © ةحخارص

 دف ( يدنحلا رون: ) لضافلا ذاتسالا هفنجرتم :هنع ركذ امكءوهو +”. زغش

 كرت نم :ةرخلا زاكفالاو ةروعلا:دمكتا كلا © ىسيدا# نيا هذان زان

 حخسشلا ناكو سنوتو رئازحلا زاز : نأ موي هلع دمحم خيشلا مامالا

 رطقلا يف ةببرعلا. ةغللا ٠ رئازجلا يف ةيبرغلا. ةفللا .نع لوقب. يميهاربالا
 ءاهراصتاو اهتامح نيب وباهراديق يه لب « ةلخاد الو ةبيررغ. تسأ يرئازحلا

 نائفالا ةليوط رضاحلا عم يخاوإلا ةدمتسم , يضاثا عم. بو هدحلا ةدتمم ىهو
 0 + شيلا

 52000 يب رعلا بدالا) عيججار ب ةيركفلا ةايحلاو سرادملا هذمج نع(؟) , ب.

 اهدعب امو 80 ص ب يدنجلا 0 لضأفلا. ذاتسالل جيلخلا ىلا طيحملا نم

 : 1 10 0/رسس ا

 لقا ذاتسالل جيلخلا ىلا حب نعد فاعلا بدال ب اتك ع جنا را05)

 ٠ يميها ربالا ريشبلا خيشلا نع (ةفاقثلا) ةلجم يف هتلاقمو ٠ 5؟/ص لدبلا
 . / ص 6 م 11 دادخلا

 15/ددعلا قف يدنجلا رونأ ذآتسالا هتسار د يف هنع هبتكام ..عجاد ( 05 1

 . رك ةئمس ةفاقثلا ن

 ) يميهار تالا ريشبلا ) يدنجلا رونأ ذائاسالا ةلاقم نه ةفاقثلا هز

 1950/5/1١8 «٠ اهدعب امو ١ال/ص 95 /ددعلا

520 



 ةازغلا عم هعارصو هتنحم مايأ ي رئازجلا بعشلا ةلاح نع هلاق اممو

 هلع تدع ©« هحاودلا كلت نم قساب عرق يرئازجلا بعشلا 0 هرايدل

 رامعتسالا هالتاو »2 اهتوبا سني مل هنكلو ةيورعلا دحيم تس رهدلا يداوع

 ن1 داضلا الا اهج راخعم نع فورحلا هف تف رحناف ةلللاب دصق نع

 تكس ) هتدصصق نم لاق ٠ نيهوفملا رئازحلا ءارعش نم رعاش وهو

 : 2 تلفو

 ملاس نم ةنده ه٠ اولاقق تكس

 براحم نم ةروم' اولاقق « تلقو

 ىهنملا تكسلاو قطناا فالتخا نيبو

 براسم هاتشاو نونلظ لاحم

 براه ةحجهبب يواهلا لطابلا اجن

 يضهناو « زجعلا كلب دعقي ال سفن ايف

 ترامأ توغو © ناوفلا ةريعْت

 ةهافس ىموق ءوسلا بنذ مسا

 براغو مانسس نم مهنم بج مب

 ةوخا (قراشملا) برع نم هللا ىعر ٠٠

 5 بر 0 ف مرع ىتودف اودانت

 . ١/ص  ةفاقثلا (56)

 ٠ ( رئاصبلا ) ةديرج عجار (0
 دلو ليلج ملاع ١1958( ب )١48485 ( يميهاربالا ريشيلا ) خيمشلاو

 قشمدد اداتسا حبصأو ماشلا لزنو ٠ قشمد دصكق + رئازجلاب (فيطس) ف

 ؟تهادذ يرجي ا ويب رعلا رعشلايفقارعلا

 سهم "خه



 سسا نا هنيدو هنغلو هتورع لع رونغلا خيش !ذه دوهج نم ناكو

 اهف سرد < ىسلدنألا زارطلا ىلع ( ناسلت ) يف ( ثيدحلا ) ةسردم
 + ثيدحلاو ريستلا

 وها * #

 هد رك علا مرتع نأ تيقن ةننيفاوللا ةيافايستلالا ةيعادقلا نا
 هندجو الل ارظن « اهنعش تاموقم ىلع ءاضقلا تفدهتسا دع اهارنا مام

 ال < مهباكر يف اوراس نمه نويرئازجلا ناك ولو « لاضنو نواعت نم اهيف

 ٠ دهش نولملا تزواحت ينلا < سوفنلا نه تمدقو « نيتمأا نب م دالبلا تقال

 مدد ةسردم ال تدجوا « هيرئازحلا رب رجشا ةك رعم نا دقتعاو

 : ( مالكلا معا ربا) روك دلا ذاتسالا لوقب دالملا كلن“ ىف رعشلاو بدألا ىف
 065-- مع رس 2 وعن : يق ر : ب

 نم « ةدمتسم ةمئاذ ضصئاصخ وذ « لقتسم كذا يرئازجلا بدألا 0

 57«. يموق بدأ وهف يرئازجلا بعشا اهبف شعب ينلا ةئيسلا

 * 4( ةيعقاولا ) يه ثيدحلا يرئازحلا بدألا يف ةزرالا ةفصلاو »

 تعوو < يضامللا تمهف يتأا لا ا نولكشي رئازحلا بانك ناد

 ليقتسملا ىلا تعلطتو « رضاحلا

 اوريسو اوشك نيددلا ( نيزراللا نيب رئازحل ١) باتكلا ع نه ةخا ددع دقو

 ةنس ( سيداب نبا ) خيدشلا ةكرح ىلا مضناو « هدالب ىلا داع ١91١53 ةنس

 19558 ةنس (رئاصبلا) ةديرج ردصأو ٠ ءاملعلا ةيعمج هعم سسأو
 فالآ ةرشعب ةيرعش ةمحلمو !راعشأ كرت نأ دعب هللا همحر  اريخأ تام

 عجار ( رئاصبلا نويع ) عوبطملا هباتكو « مالسالاو برعلا خيرات نع « تيب
 9١/ص ١930/55 ددعلا ةفاقثلا

 908/195١/مقر ب أرقا ةلسلسس  رئازجلا نم ءابدا/عجار (م)
 ٠ ال/ ص

 ١١ /ص , قباسلا ردصملا (5)

 - ”خكا



 6 يسارسلا نسرداو « نوع رف دولومو < نيد دمحم لاثما ٠ هسا رقلا ةغللاد

 3 0 0 تاكو

 “ همالا هوك راش نم مهنمف يآ ىتهنمو ةايحو » نولساو ةوك اوفلتخا نيدلا

 ٠ ىنجالا بيرغلا ىلع هتروناو « همضعنو هتضهنل نيصلخم اوعدو « هسآمو

 حجرفتلاو « هلزعلا ةايح يف عضو ىراحو مسلتساو نداه نم مهنمو

5000-7" 

 مهصجاوب اوموقي نا اوعاطتسا نيردلا ءارعسشنا زربا لأ دحتا اناو

 هتديصق نم لئاقلا ( ةفيلخ دبعلا دمحم ) رعاشلا ٠ مهدالب ريرحتل ينطولا
0 

 ايساح تعبت قبلا
 اة يجن نبك

 ينعد ص ىركلا يد

 ا هحاشاو هدهجوب

 5 نا سلا

 :اهنمو

 )٠١( /ص قباسلا ردصلا ٠١ -

 رعشللا ف ةيرحلا )- ينرخلا حلاص رعاشلا ةسارد /رظنا )١(

 سنوت ب ركفلا ةلجم ( 19085 185 ةرتف نيب ) ( رصامعملا يرئازجلا
 0 اهدعب امو 5؟/ص 1931 /0/س 3 /ددعلا

 سرام ال/ص ١45 /ددعلا  رئازجلا  رئاصبلا ةديرج /رظنإ )١6(

 يفرخلا حلاص ذاتسالا ةرضاحم عجار (ديعلا دمحم) رعاشلا نعو / 6١

 ١936 /طابش سماخلا برعلا ءابدالا رمتؤم يف هنع

 ب مث



 داسع كبف مك لبيب ان

 احاتاو ئتبيسحلا ساد

 جاد تل لا ىلبت ىلا

 ١ اطملاو ,رلا 1

 َ هان ., 3 ىلا ب

 ى

 انطاع ةمعتل لتحت 14

 ٠ اهسيدقتو اهتناص ىلا اعدو ( داضلا ةغل ) دحم رخآ رعاش زرسبو

 هتديصق نم لاق يذلا ( يلاه يوانفحلا ) رعاشلا وهو ( دادغب ) نع راشأو

 : 00 ىتامح او - داضلا تدان (

 دولخلاو ىللا ربه ىلع فق
 دوعسلا دارطاب ء« دانغلا » ءىنه

 ىربكلا ةحرفلاب < نيملا حاحنلاب

 ديدج حبلفب < انهلا رجفب

 : اهنمو هه+

 ناطحف وشب ناك ثيح ناك ىللعلاو
 دوجولا ريخخ ب دوجولا اد ف

 - 57/١56١1/س ١454 /ددع رئاصبلا /عجار (1)

 - خه



 ايندلا ةمصاع ( دادغب ل تناك موي

 ( ديشرلا) شرمب ىرولا ىهات

 ءانبأب يهرزن ءاحبضلا ( قشد) و
 دصلا كولملا رخف سمش دع

* * 3 

 يموقف < يموقب الهاج نكي نا
 دسحلا لامفلاب نوكلا اوثلم

 نيدب رمش له © رهد اب هيا

 دودحلا ثار نم هاضاقت

 يلعنو © تمده دقو « ينن فوس

 دلتلا يف اتأزر اذا < افراط

 توه بياصملا ف لف اذاو

 دومحلا تاالمتاو نه ل : تلف

 ىقس نمل ةأامحلا نا اتملع

 دومص ى ع اقبلا عدون م اذا

* * * 

 : لان هير هيو ايفا اناا: رشل ةجىدلا «غاررج نع يك
 نيدللو دالملل « داضلا » اوظفحلو

 دوججولا طرعش تافغللا ناف

 اهون مقاو « ىغللا ما يه

 دودصلاب اهقع رامعلا :ميف
١ 
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 نعاس اووف ذأ .نقدزفلا فو
 دوكرلاب اهمصو مللفلا نمو

 نر نا يهو ةببرعلا ةيرئازحلا ةمالا ةلح فصو كلذ دعبو

 : لاقف دادشمالا

 اهاوق نامزلا رثعب ةما هه

 ديرمسشتلاو رئعتلاب اههامرو

 نكلا + سهد“أو فورصلا انتءلغ

 دحولا ةسيزع اهتمزه

 نيكذ ضوهنلا ىلع انضتسا اه

 ديدهتلل روخي نابج وأ

 .( دايز نبا) ىمر امك انمر لب

 ( ديلولا نبا ) ىضم امك انيضمو

 دكا 6 انءاهي انتكو ٠٠

 اننلدرا دف ام ناكف < ١ مدراو

 دعولل نهت ملو « انتو

 -* و 9

 هتيرح ةيار عفرو « اقح دولخلا كص يرئازجلا بعشلا لجس دقو

 « ةيرش' وأ ةيرعش اروص رضاحلا انرصع يف يبرعلا بدالا لحسي ملو « ايلاع

 مالفأ تناك يتلاو ٠ ةيرئازجلا ةروثلاو ةينيطسلفلا ةاسألا روص نم عورأ
 اهتمسر. ىتلا 3 مالفألا ةعلط 2 » نيفاحصو باتكو ءارعش نم نافا رعل

 رعشلا ةليصح اذه ىلع ليلدلاو ٠ ريظنلا عطقنم سامحبو ء عئار ناس

 دموع



 !!١140( ةعاذملاو « ةعوبطملاو « ةروشنللا هتالاقعو « هتصقو « هبدأو « يقارعلا

 رعاشا خالا « ةيصخعشو « ةياتك مهانف رع نيدلا ءارعسشلا نيب نم نا

 , ('*!( يفرخلا حلاص ذتسالا ) يرئازجنا

 عوضوملا ةفارط « ةراعلا نسحو « ثيدحلا ةقر هن « بناك « بيدأ

 تارمشب « اهنادش 2 هدالاب ةيضق دما دقف 3 ارشو ارعش هش 5-5 يدلا

 ةدع رشف + يبرعلا اهرعس عقاو يف  ةيرحلا نع هرطس امبو « هملف

 330: لاق ٠ ( ةسساوتلا ركفلا ) ةلحم يف تاسارد

 « ةضافننا لك يف مد ىه الو <« تقو لك يف احالس ةيرحلا تسسل »

 ةعلقلابو <« ادوبل ةضافتنالابو < ارح مدلابو « املق حالاسلاب ضيعتست دقق

 « نيسلا اهب تنعشت امهم ب اقامصو اهئومشم يف يه يه ىقنتو ٠ه ةمردم

 ٠ تاهجونا اهل تددعتو

 نب روشاع ) رعاشلا مهنم لوا ف هدالا نم ءارعش ءامسأ "ان ددعو

 بطاخسب لئاقلا .٠ ( يسبيدلا دمحم نب نمح راادبع ( ريصلا رعاشلاو ) دمحعم

 : ةيسمأ رف ةانق

 مهلت مهراخا نع خيراوتلا ىلس ٠9<

 ( سيرا ) برك يف اهرثا مئافو
 (ةلقص) قضأ وأ 4 سلدناب) يشماو

 نسلت نود نه مهرثام ىرن

 مز -* 3

 ةنلسس نم يقارعلا جاتنلا يف يبرعلا برغملا رثا ) انناسارد /عجار 0:

 ٠ برغملا  طابرلا ( يبرعلا ناسللا ) ةلجم يف ٠-١535 ( 

 ٠ ( رئازجلا ) نع امسق اهيف دجتف ١953605 ةنس ه /ددعلا

 يرئازجلا رعشلا يف ةيرحلا ) ةيسنوتلا  ركفلا ةلجم/عجار )١5(
 ٠ هيلت ىتلا دادعالاو /١935 ال/س تراددعلا ( رصاعملا

 .٠ ؟ / صو 17 /ص قباسلا ردمعملا (15)

 -5ةاا



 نم اوذخأ نيذلا بابشلا ةعامج نم ( يفرخلا حااص ) رعاشلا نا
 ءاوفنأو « اوبتكف ٠ ةببروالا دراوملاو « ةيرصعلا ةمبرعلا ةفاقثلا لهانم

 قافا يف اوشيعي مأ مهو ٠ ةيسنرفلاو + ةبيرعلا ةغللاب « اومظنو « اوريشنو
 ٠ ةعساو مهدنع <« يأرلاو « ةركفلا « تالاجم تناك لب ٠ ةقض

 « ةباطخملاو < ةباتكلاو داهحلا يف مهوقبس نيذلا خويشلا نا دحنو

 خيشلا ) هتفيلخو ( سيداب نبا ) ملاعلا خسشلا لاثما « ةفاحصلاو < رعشلاو

 نم « ةظفاحم ريبعتلاو ةباكلا يف مهتقيرط تناك ٠ ( يمصهاربالا ريشلا

 ( ينرخحلا ) رعاشلاك مهتذمالت امأ ء ضرعلاو « بولسالاو < بلاقلا ثيح

 تعمج يتلا ٠ ةديدحلا ةيرصعلا ةسردملا باحصا نم مهناق ٠ هتوخاو

 ثيدحلا بولسالا ىلع تراسو « اهراكفأو اهيلق يف « ةبرعلا ةغللا ةحم
 ف ٠ اهكلاسمو < اهريس و ىبروالا جهنلا نم بيرقلا

 حورلابو « ةيرجهملا ةسردملاب رثثتم هدئاصق يف رعاشلا نا ظحالملاو

 + ( يباشلا مساقلا وبا ) سوت رعاسشل « ةباشلا

 ٠ هتادرفم بلغابو » ةركفلل هضرع هقيرطو « هسامحب ةصاخو

 ىدفم ) وهو ةعيلطلا ءارعش نم « فورعم يرئازج رعاش اذه يف هكراشيو

 هتملار يف ( يفرخلا ) رعاشلا لوقي اذام ممسن نآلاو .٠ '"!( يركز

 يف رعشلا ناجرهم يف اهاقنا يتلا ( تازجعملا سلطا ) هدالب نع ةيرعشلا

 بيع وا فووتو دع هنطولا يمك 'كنصو اهنا اوت /ماع قد

 رخاس ملظلا فصاع نم ؟ حفس يأ
 ريخافم ءامسلا حطتت ىدذو

 )١1( عئار يرعش سفن وذ رعاش . نيفورعملا رئازجلا ءارعش نم '
 ةرئاث حورو ٠ ب قحلا ةوعدك ل برغملا تالجم يف هدئاصق ضعب مشن

 اهريغو ٠

 + هأ/لص 195317 ةنس ال/س ه/ددعلا ركفلا/عجإر (18)

 سه والا



: 4 

 تا واو قلل مالا
 ىلإ  لقف تبحتساف دلخلا كهفاش

 ؟ نئاش ادلكتلا ىلا مأ © رضتلل كنا

 رئاط نحللا لسرب نصغلا ىلعو

 ضرأ ربش ىلع يىتلقم تمئداو
 راق عمدلا قرفرف 3 يدالب نم

 رئح « بللا دراش ء نيعلا قرطم

 تاو قاع ًقيدنَييلا تازحعم
 رضاع < برتلا بضخم ربش قوف

* #* * 

 لوقبف رئازحلا راو“ نم رارحالا نيدهاجملا بطاخسي كلذ دعبو
 ايالملا فحز نوفحازلا اهيأ «*»

 رباصملا مشالا ( سلطألا ) ىرذ يف

 مكنه قدح لاجلا روس اب
 ريباك قلحو < ىرثلا يف ضبار

 مكنم رحلاف ةايحلا عب ضاغ +٠

 رداسص ريغ « ىدرلا ىقتسي دراو
 ل "5#



0 

 رساثاو 6 او السطنا ناح رهم

 املث هبورعلا ىلع نيحأ تسل

 رئاث برسعلا ةهبج يف ىقبت اه
 2 ع *

 ب رئازحلاب اهتلصو ةسرعلا دالبلا اهنف ضرعتسا ىتلا هدئاصق نمو

 ( ةلوطبلاو فقاوملا ) رهش هامسأ يذلا رهسشلا وهو ( ربمفون ) هتدبصت
 : 2357لاه فس ةروعلا( ناكرب دان >3

 ْ « اريمفت ) روهشلا نيب نم تعياب

 اربنم يكف :توشلا هم كفو

 ان فق : ةلوطنلاو فتاوملا رهش

 ىرولل هدرا اح دل يصل

 رسب دانزو انرسجف علطم تلت

 ارخفت ةحتتمك ترف < ناك

 ةماجمر نيكل كيخرطما عزف

 (" ”2ارذلا تشنناو (ءاضسلا) تزتهاف

 الا مد نم بصم نع كرحف حادناو

 ارسهزأو بيدجلا شعتاف + رارح

 ىركلا ةنس يف ضرالاو « اهب يج

 93١؟/ ال/س ة/ددعلا ةيسنوتلا ركفلا ةلجم/عجار (09)
 : ٠ ؟ ٠١ ر/ص

 ٠ رثازجلا ءاممسأ نم ل ءابضيبلا )٠١(

-384- 



 ( ريمشن )اي ءانم رارحألا ةنواي

 قوما: ةلفاطقا ابلغ لو عل

 ىجدلا مهتلت راللا كنف تسدقف

 اننحأ اسفل هلل .ننبحيشت

 ةلقمب فج عمدلا كف تسدق

 3 00 |" 7 ٠

 ارفسا حابصلا لحتكتا تفغا

 اصلا اهني ءاسرخلا ةظفللاو

 ارعلا يفنح وطملاةفش يف «عوحلاو «<ىد

 نمب ًارختفم توملا كِفف تسدق
 ارخفيو هش ىك لصاقلا اولعي

 همحل قزممللا فل ش يف تمصلاو

 اريششسم هبر ىجان م ابرا ْ

 ىورزت اف < عماطملا هترغا رقفلاو

 ىربلاف ةيلملا تحونو « ًافلص

 ننتنلا اسف« .ءامدتلاب "نطح :نشدلاو

 ارغرا ها ا عوج“ نسل

 ةهساقتا ىوطلاب ظفلي لفطلاو
 ىرد امو صاصرلاب اسطخ هايد

 ايجولي' تاقهاشا كنف : تسدق

-* * -* 

 دهة؟ 



 ةدحاوف ةدحاو ةيرعلا دالبلاو ( يبرعلا برغملا ) ىلع جرعب مث

 : لوقف

 اهرييسثب ( نيدفارلا ) يف ةجوم اب
 ارمدو ماقأ مكسش ب راسصعا

 ايزلاب انهف ءابطنرلاب كسفأ 6
 ارفقللا بيدحلا لعتن: جوهلا ح

 ارذلا ةخماش « تاوطخلا ةبرع

 يلا ىحصفلابو يداحلاب تمسقا

 ريفا نوعا لحل اكو نا

 بيلا ليللاب « ءادوسلا ةمبخلاب
 (ىرقلا يلاط)  كفنا ام  اهرانإ نس

 اشننال ٌآ دهم هادا ثلا ٠+٠

 اريهطو ( ءارح ) اهاقن يحولا ق
 اهخسيرات لس م باسنألا ةسبرع ٠+

 ىرققف اوروز خيراتلا ىلع نم اب

 ادفلا ضرأ نم <« ءادهشلا ةضور اي

 كلا الو اهلقعم دسأ اب

 ةسك الون « ءادهشلا ةضور اب

 ارطعم مءاقأ اهف ةضور ال
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 ادجتجتبا» 1( يقلطألا ل نا قوعم]

 اشو ًايداه ةيربلل يبخب يم
 ناحنا قلخت نم لج« ركأ هللا ++

 اريها ءامد نم اهب قشو

 ةرسح ىقسش فوس 0 هللا

 ىف داكجتلا «ءانستلا# نك هللا

 ارديحتلل نك هلا ةامينلا كحك

 9 ا *

 ةيرحب كنع ترقو ٠ ( يفرخلا )  رعاشلا ىخأ « هللا  كابح
 تلجسو « اهلاطبأ حاورأبو « اهئادهش ءامدب تحض يتلا - رئازجلا

 ركذ اذا خيراتلا احم يفو « رهدلا ةهج يف « ةدلاخلا ضببلا تاحفصلا

 « اهداورو ةيرحلا قحب ناميالاو « ةلاسبلاو « ءادفلا هعم ركذ « اهمسا
 « خماشلا ميظعلا اهدجمو « ةميركلا مهدادجأ ةغل نعو « اهنع اوعفاد نيذلا

 ٠ ملقلاو حالسلا ةلمح نم لساولا هتبرت تتسنأ يذلا

 سس سس جاور تس سس

 ب هلا





 سلدلاو ( دادقغب ) دهع اذبح اي

 يوذو هدوع يدفا يىحورب يدهع ش

 هتلود مخصض نم ةببر يف ناك نم

 يور بوعشلا خيراوت يف اه لتيلق

 مكر كدي يديم اذه موق اب

 يوخالا انئبح الا قرشلا ضونب ال

 ةمركت هللا لوسر متركذ ناف
 ( يورقلا رعاشلا ) مالس هوغلبف

 ( يورقلا )

 تتافعد





 ف 2 يرعشلاو يركفلا حالسلا لمح لباب يدنجو « ريكا رعاش

 ٠» رحهملاو ينبرعلا نطولا يف « اهبرمعتسمو اهئادعا دض ( ةبورعلا ) ةكرعم

 0 7 7 ِ .٠ :ه

 < قسعلا ملعلا همارد رفاولا هجاتتاو « مخضلا هرعش سردب مل

 ةعاحشلاو ةارحلا عمجع .٠ ثا رعاشو 3 رك بسطخ ٠ قسدلا ليلحتلاو

 مللتلا ىوق هتبراح ٠ هليمب يف حيرصلا ملقلا لمحيو ٠ هيدرب يف ةبدالا

 ةلاسر لمحي يذلا يوقلاو « عزعزرت ال يذلا تباثلا ناكف + داعتسالاو

 هءابالا همش نمو « ءافولا ةعص نم !! صالخاو ةناغأن ةمألا

 هنكلو ٠ ( ةشضطولا ) و ( ةسوقلا ) اياضقلا يف ةركفو ًاومس ىلاعتي هرعش

 ةوقل هناميا ٠ ةصاخلا ةيصخشلا يحاونلا يف ًاقدحتا برتقيو ةوق فعضب

 « بصعتلا هرغي ال ٠ رخآ ناميا همادي ال اهفسيراتو اهتغلو ةسرعلا ةمالا

 ٠ ةقرفقتلا نع دعتسو

 عدوب وهو ارطضم هريغ رجاع امك +١9 ماع ليزارلا ىلا رجاه

 ٠ يرقسلا ناسنالا ساسحاو « مهلملا رعاشلا نوب هبحمو هنطوو هلهأ

 531 0 يرجوهملاو يب رعلا رعشلايفقارعلا

 هاا



 نه رششع نماتلا يف ؟ ( هنولشرب ةعماج ) يث ىلع رهو ١5604 م ماع < هدالل داع

 هن روصو « ةرطعملا هتلاسرو « ريبكلا هتاويد يل عدوأو « هسفن ماعلا نم زومن"

 +اهمابأ ركذدتاو © اهب رتعأ اهلك قلاز آلا ةميركلا

 ةيلاتلا تاقلحلا تاذ ىهف ةماعلا هنابح امأ

 ىتنيدم نيب ةيلحاسلا هيرقلا ( ةرابرملا ) يف 1مهلال ماع ناسن ١ا/ يف دلو ١

 ٠ ( نورشاو ليج )
 ٠ قهاشلا نينصا ةرواحملا ريوشلا ةيارق ن ,م. مهلصأ نت

 « ةحماست نم دافتسا يدلا ىزوزرغلا رص رعاسلا لوالا ىهداتسا

 ٠* هليرعاشو

 ةرمثع ةثلاثلا يف وهو ادصب ( ةيكيرمالا نونفلا ةسردم ) يف سرد
 ( ةيكيررمالا ةعماجللا) دا( برغلا قوس ) ةيردم ىلا اهم لقتتاو ٠ هرمع نه

 ةيقرشلا ةيلكلاو - نيزمشبو « ءانيملاو « سلبارط سرادم يف ميلعتلا لوادت
 قوس 2 ناكيرمالا ةسردمو ٠ ريوشلا ِى زيلكتالا ةسردمو ٠ هلحزب

 ٠ برغلا

 :مهو ءارعشو ءابدا مهلغأو هناوخا ةمبرتب دهعتاو 191١ ةنس هدلاو تام

 « ميدنو بيدآو داؤقو بللشو ( ينتدشار عاشلا ) يروذلا رصبق

 دعدو ايروتكفو

 ملو ةراحتلا يف ١ لغتشا ) نام ( ةئيدمب ليزارس ا 2 ةمع سي شاع

 1 ! اهباحصأ نوذ دوعتلا ملأ ةنال اهفوس ِق حرب

 : هراثآ

 ١و١ تايديشرلا ١(

 ١997 تايورقلا (؟

 هادا ه1 نع



 اة ريصاعالا (<

 عيمج مض دقو ليزاربلا يف ١489 ةنس ريكلا هناويد ردصأ مث
 : يهو هطوطخملاو هعومطملا هنيواود بلغا ىلع ىوتحاو هراعشا

 ريكاوبلا ١(
 ريصاعالا (؟

 مزامزلا (م

 ريهازالا (4

 ةريصف تاجوم (ه
 باسشلا اياوز (5

 ةرخأتملادرعش نم ةلملق تاراتخم عم 9 ةنس ةرهاقلا يف هعط دعاو

 0010 : 3 ١
 ٠ ىب رعلأ نطولل هيدوع يف

 ءادعأو ةيقشفلا ةاعد نم هيدقان دحأ ( يورقلا رعاشلا مساب ) هبقل

 : رخفو دحيم ىلا لوحتف ) مذلا هب ديرا يذلا بقللا اذه هفارق ٠ ةبورعلا

 لك ق وهو “6 اهناطواو أاهخب راو ةسرعلأ نع عافدو 3 سامحو 5 ةيرقعو

 هتوخا نأش هناش ٠ هنوسانتب نك مهو <« هسدحم ىساتتإ ال صرفلاو فورظلا

 ( فولعملا لآ ) لاثمأ مهتغل ءانبال نيحملاو « مهتبورعا نيرتدقملا هارعشنا

 يناو ( هللا فطل ) و ( همعط ) و ( دوعس ) و ( تاحرف ) و ( :رجلا ) و
 مهلضف ىبسي الو < عاريلا مهسخبي ال نمم مهريغو ٠ ( حدبص ) و يضام

 !! دقانلا مهركذ لفغي وأ « خرؤملا مهماقم لهاجتي الو بيدألا

 )١( يورقلا رعاشلا )  هنع عجاري (  هناويد يف 1١/؟115

 ةرارش فيطللادبع ذاتسسالل توريب رداص (ان ؤارعش) تاراتخمو

 اهدعب امو 5؟ /ص ٠
 تمد تت



 ا

 يورقلا رعاشلا

 نطولاو رجاهملا يف يوأدلا ةبورعلا توص

 : اير اهرفنو

 < لحسم انوع ا ل 000

 ٠ درحف راونأ رهظت ال٠ جعزم ليوط ليل ملح وأ

 دهع يف ىمست تناك امك ( مالا دالب ) وأ ( ةيروس )و ( نانمل )و
 ةاح ةكرح نم اه رهظت مل ٠ بيرق دهع ىلاو ٠ ةضاملا ةننامثعلا ةنودلا

 يف وأ ٠ لحالا يف ةمالسالا دخاسلا نينابؤزلااب ضعب يف الا ه ديدجتا وأ

 يف لك ٠ ةينانللا لاحلا قعاوش نم ًاناج تلتحا ىتلا ةححسملا ةربدألا

 ههجوت اهمليو ٠ ةف رعملا روذب اهنف ردو < تاوللا نضر ثرحب « هلقح

 ءةرتونملاتارهزنا وأ ةصانلا تاريحشلا ضعب ىلا لوحتتف ٠ هتدقعو هتطخو

 نم نأي ضيرملا لجرلا حصأو + ىلوالا ىمظعلا برحلا تماق الو

 ثعبي اليمج اريوصت معؤا رعش اهروصف ٠ ( نانبا ) ةعاجملا تمع ٠ هعاجوأ
 « ةوسقلا ماللظ نم ةرحلا سفنألا تقاضف ٠ (7١ةعوللا يف دي زيو < ىسألا ىلع

 + ةاحلاو ومللا ىلع اهدعاسيو « اهعبص مئالبإ يقن وج نع تكدحبف

 لسق تاونس ذنم اهباوبأ تحتف دق ديدحلا ملاعلا ىلا ةرجهلا تناكو

 نيذلا مهئارعش نم نيزرابلا دئاصق نيب ةنراقم ةسارد عضنس )١(

 ريغصلا لطخالاو ٠ نيدلارصان لآ ميدن ريمالا لاثما ٠ ةرتفلا هذه اوروص

 ماحو مهريغو طالم يلبشو
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 * يبرعلا قرسشلا ءانبأ رئاس نم نيرجاهملا نيدفاولا اهلا مضت برحنا

 ناك ناو وها قارعلا امأ ٠ ندرألاو 6 نيطسلفو » ةيروسو نامل نه ةصاخو

 : (”7فارع ناك لوألا اهدئار نكلو ' ةرحيهلا كلن ىلا ع راسب م

 قارفل ٠ تاهالاو عومدلاو 8 تارسحللا اهمااوج تألم ةليفس يفو

 ناك ! تالمأتلاو مالحألا اهباكر نويبع لوح تماوه ثيح ٠ نطولاو لعألا
 ةعماجللا ف سردو « اديصب ( ةيكيريمالا نونفلا ) ةسرده ٍِى مج رخن ايام كانه

 كحاض ٠ ةرشعملا فيطل « ةهبجنا رمسأ « ةماقلا ليوط ٠ توريس ةيكيرمالا

 اذا هنكلو ٠ لجزلا ةغلو « ةساعلاب ردانتيو « ىحصفلا ةغللا ملكتي * رغثلا

 ىلع فرعي ىذلا هدوع ىلا عجر ٠ ةشحولاو ةدحولا ريدامس هتمهاد ام

 ٠ هراعشأ ضعب هيلع ددريو « هراتوأ

 (ىروخلا) بقلو ٠ ( يروخلا ميلس ديشسر ( مسأب هنودانبإ هعم نيدلاو

 ءةسنكلا ةرسا 2 ةصخ هل نال « ةلمحب ناك نمل . مارثحاو ةناكم ىلع لدب

 ملاع ف وأ « ةسقن لخاد « راكفألاو ءارألا صعب ُق اهفلاخب ناك ولو ىتح

 انل اوسردب م رحمهما ءارعش بدأل نيسرادلاو باتكلا نم ريثكلا نا

 «دلارعشب كل ىتنلا ةسيفنلا لماوعلا « 4 ةقسع ةسارد « مهناوحبو ”ماهافل ومب

 تاعاضنالا ىلا اوتفتلي مل مهناو امك ٠ ''”ليحرلا ةعاس مهنطو اوقراف نأ موي

 ٠ نطولل مهتقرافم ماع يفو .٠ مهرانا 1 يف اهدلوم ةعاس ةرحهلا اهتكارت يتلا

 يق ه ىورملا رعاشلا لاق ٠ امامل الا ةيحانلا هده نع اوحصفب مل مهسفنأ مهو

 فنك فصي ؟؟”ىلبام ١988 ماع ليزاربلا يف هجرخأ يذلا هناويد ةمدقم

 جروج روتكدلل  ةيلامشلا اكيرما 2 برعلا نوب رتغملا /عجار )س5(

 ٠ 031935/ ١ة/ص /قشهمد /١ط ةمعط

 را ل ا رع ااا 2

 ٠ ( ةيقارعلا راونالا ) ةديرج يف رشنو ( يضام يبا دنع نطولا

 585١؟/ ليزاربلا/ ١ ( يورقلا رعاشلا ) ناويد ةمدقم عجار (5)
 ٠ م 1/ص

 مس 6+5 ب



 : ةيرغلا رايد ىلا ارجاهم 191 ماع نانا عدو

 ىتح مانأ م ةعاس ملاطاو ةعاس فزعأ ءاسم لك هلا حورأ 50-0
 بلقا بيط دعص نضح يف يمترأل طبصأف « رجفلا علطم ريفاصعلا ينظفوت

 سأك رادقمب نامبهلا يبلق لبأو « هبارتو هاصح مشأو « القت يدسج هيلع
 ودعأ مث ٠ هريهازأ نوبع نم اهقحرتأو « هباشعأ هافش نم اهبضرتأ ىدننا نم

 دوعأو « هنبجل بوذب درتبأ لودج ىلا يب ردحنت ةلبج تاجرعنم يف ةعام

 تاميسن نم يحئاوج امام « هئامسو هرحبو نانبل ارب نيب يفرط اليجم انيوهلا
 « يردص ايانح يف اهرخذأ امالفأ ةرحاسلا هرظانم نم الومتمو هراحسأ

 ينايل يف « يمجضم ىلع نزحلا ميخ املك يتلبخم ىلع اهضرعب ىتزعنأل
 د ةعولا ف رع

3 * * 

 مهنمف ( يورقلا ) نأش, رجهملاو ةيبرعلا نادلبلا يف مالقالا تعراصت
 ٠ ميركتلاو باحعالا نم هقح هوطعأ دق برعلا هانبأ نم نوينطولا : مهو

 نطولا مسا هديدرنل هيلع اومقن دقف © نيدقاحلا نم نورخآلا امأ
 يف ةرحلا تاروثلا فقاومل هترصنلو « ايناع ةبورعلا هيار هعقرلو « مآلا

 ( هتاجوم ) و ( ههزامز ) و ( هريصاعأ )ل تعاطتسا دقو + برغملاو قرشا

 مهدقح يعافأ تبمن نأو « مهجحض يفخت نأو « مهتاحص ىلع يضقت نأ

 »و مهم ومس و

 « هبولساو ( يورقلا ) رعش يف ءيش لك لوقب نأ دقانلا ملق عبطتسي

 ءاقنو < هئسح ةراهط ىلا صضرعتي نا عبطتسي 2 هئكنو ٠ ةيئاعمو « هلافلاو

 ٠ ةيبطلا ةتماساو < ةنسلا هتهازنو ٠ هكيورع قدصو « هريمض

 ٠ هرارش فيطللادبع ذاتسالا دقانلا هنع لاق

 2“ ةحاذدس نم ةساش هب وس ال يدلا رصيتملا يناسالا <سحلا اذه »

 هه 5+5



 دعاوفو سسا نم ( يورقلا ) ةيرعاش ف ام لك وه ٠+ هةنوعر وأ

 0 (*)ةدمعأو

 نع ربعي يذلا برعلا ءارعش يف موبلا وه ( يورقلا رعاشلا ) و
 ٠ 2002 هرعش يف ىدؤي يذلا مهم دحولا وهو « ةما

 : هلوقب دقانلا 5 0

 طدصقتا يف هيد نملا» انحلال قاطو ينسولا هراؤم نتكأ لقت
 ا اهزربأ ةددعلم

 يرذعلا هح ١(

 هتماركو هتفنا (7

 هتناحور (*

 : نإ )

 هندوع دعب 19889 ماع توريس ةكي ريمالا ةعماجلا ىج رختم يدان هاعد

 سارع ) هتديص» نم لاق ( ةيرقلا شاعنا ) ةهعمج نم ةوعدب « هنطول

 : هناح نم اهناج روصت يهو < ( ماهلألا

 آ مريخ جنح يس لج تركو
 سناب لجأ نم سؤبلا لهأك تشعو

 بناج لك نم دعسلا ىلع ضيفي *٠

 . 8/ص ١55/١ ط توريب رداص

 . /ص قباسلا ردصملا (5)

 ٠ 3١/ص قباسلا ردصملا (7)

 هم جعل ب



 سراوقلاب ىدهعلا يمرت ةيفافو

 0 يأ ةراغ مد
حمح ( ريصاعالاب

 تم

 سواسشألا داهجلا لطبأب تحضو

 اكارام السن ضرألا تألم يحورب

 يسرادم يتانب 2 يذبسالت ين

سبم سرعزو 2 1 3 6
 رىداس

 يسراغم نع ىمحلا رارحأ لك اولس

 ةقادصلا ىنعم ىلع جرعي. م'
 : لوقف

ب دش لخ يف ريخ الو ٠+
 ه

ًاراهج
نوفحيو 6م 

 نيا 3 ١ ا

 ةلبقب حاورلا دلع هعدون

ب انأك ودشيو
 ن

فلا يعافأ 3-6
همومس لك رد

 ا

 سماخ ارث اسدام يتادع بوضيو

 هم ثمل



1 ( 

 انطوم ةنغضلل يردص ناك امف

 50 يل تا الامعم يي ىسار ناك الو

 * د 1

 ىركذب هتدصق يف ودسف « ( ناندع ةغل ) ىحصفلا ةغللاب هرخافت امأ

 ب03 ىلا ذا( نينتتملا تللقلا

 ةنأ لك نم نسل ةلول هعيش هدو

 ( نانثدع ) -ةحاصفلا دن تعفر ذا

 0 ا ا
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 : هلوقب ( ضيرقلا رست ) بطاخي مث

 تحنربت ردوا نه تق نأ ذا

 ناقواو نهدب رغب نم ري هازأ

 مغيض رأآز هل ريض نم كل اف

 ناوحكأاب يسانالا ذاوتكأ ٠ فلخ 2

 تلا يل ا

 .٠ ال531 ص ١931 /ةرهاقلا |؟ط يورقلا ناويد ب عجار 2

 ٠ ؟852/ص ليزاربلا ١ط يروثلا رعاشلا ناويد مجار (9)

 هه عهألال



 نارخ ٌقىقشاالو حير اهاش ال

 * ام 3

 هناو كلف رهدلاانلع نمي

 نان رهدلا ملعي ول هيضن ىلع 1 ْ

 رد علا دلاليا تما هب
 ناشلاو دجملاو خيراتلا هل تنأآو

 انكهو نامزلا تدلخف تدلخ

 نامزأ مغياونلاب ايحتو تومت
 * * ا

 دبع ) ةروهشلا هتاديصق يف ىلحتبف ىبرعلا ءاخالاو حماستلا حور امأ
 50 دادس )وتحت ةثاقثلا اهسو لوقب ذا ( ةيرملا

 يوبثلا دلوملا دع ةيررللا دنع

 يود نييرغملاو هل نيقرمشملا ف

 تعلط نم هللادمع نبا ىبلا دع

 ىدهو ىرولل ًارون رفقلا نم ادب
 ! يودب نم نوكلا مع ندمتل اي ْ

 سلدتأو ( دادفب ل دهع اذسح اي
 يوذو هدوع يدفا يحز رب دهع

 )٠١( ؟؟80/ص رعاشلا ناويد قباسلا ردصملا /عجار -

 0 تل



 هتدود محض نم ةسر ُُى ناك نس

 يود بوعشلا خيراوت يف ام لتلف
 مك ركذدي ىحسم اذه موق اي

 يوخالا انج الا قرمشلا ضيني ال

 ةمركت هللا لوسر متركذ ناف

 يورقلا رعاسلا مالاسس هوغلس

 ها جل

 ٠ يورقلا ريبكنا رعاشلا خألا رعش يف (قارعلا) رثأ نع امأ
 اهاوتانابت قاانع ورع نيدلاعإ ساق[ زنا اجو قيسادف نعل

 مهن رظن يف 3 !ريكشتو « احهنمو « ابولسا نوفلتخي « هب رعشل مهراثأ نه جذامن

 تلاط ةرتق هنف اوشاع وأ « هلهأب اوطلتخاو هوراز نيذلاف ٠ قارعلا انطو ىلا

 < فطاوع نم هناكسو دليلااذه مهحتم امي كلث نود اورثأل ٠ ترصق وأ

 يف مه رعاشم هنع ترعو « مهتنسلا 3 تجهل .٠ مركو ةباعرو نانحو

 ٠ هصاخشلا مهثيداحا وا <« مه رثن وأ < مهتاباتث وا« مهراعشا

 ايؤر هورن مل مهو هةئادحألا اوزنهاو 6 قارعلاب اوعمس نيدلا امأ

 يبرعلا فطللا عاونأ نم عون الا مهريصت امف « هناكس اوعمتجي ملو « رصبلا
 عرورتسسو « ءادنلل ضنتس 2 ةحيرألا لئمش ةيحاض زهت ىذلا <« قداصلا

 ٠ تاململاو ةحهنلا يف كراشيرو « ريخلل

 ةعبط سرد هنكلو « قارعلا رب َّ < هّئفلا هذه ند يورعقلا رعاشلاو

 اهريغ لحس امك اهلحسسف ٠ ثادححأو »2 لاوهأ نم  اندالبو رصاعملا اهخيرات

 « نامياو « بحو © ةنامأب

 يذلا ةزيزعلا ةمالا هذه نم مصفني ال ءزج هبآر يف قارعلا ناكو
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 ٠ رحيهم لا وأ 2 نطضولا 2 اين نم ىلوالا عئالطلا قو « اهم اوه

 ىنايسألا رعاشلا راز امدنع 0 سلدنألا ةيحت ) هتديصق نه لاق

 رهشأ يف رضاحو ( ولواب ناس ) ةنيدم ( اسبسالش وكسسنرف ) فورعملا

 ةينطولا ةطبارلا ) هتمرك دقو ٠ يبرعلا هبسنب ايهابم ( سندنالاو ) اننابسا
 : اهنم ةعئار ةحشوم يورقلا رعاشلا ىقلاف ( هيروسلا

 ماو

 ميدقهتاك تداع غ دادغب ( اذاف 60و+

 مولعلا ناويدو رعشلا نيطوم

 ميدللا دوع اهب نر اذاو

 انادُس رجفلا عمدأ اريدمو

«* 3 * 

 « اماع نيعبرأو ةسمخ تلاط ةبرغ دعب ١484 ةنس ( نانبل ) لصو الو
 : ( رعاشلا ةدوع ) اهامسأ ةدصق ةيروسلا ةعماجلا جردم يف

 ةكلسبم لك يف يل ةبورعلا انأ ٠٠

 ماعنا نارق ىلو بح لصحت :

 يسلدناو (يدادشي) و يماش دهع لس

 قفاكحا لدع نع يتفسلف ٍ قمع نع

 ىمادقا تحن الا قريشلا رضوضخا ام

 ىمالعا تحت الا برغلا رهوهزاو

 )١١( ؟5؟/ص قباسلا ردصملا ط١/البرازيل «٠
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 9 يو لالخ طبل :ةاولطلا يتاجا
 ماراو داتا بعلم ضرالف

 يماتحا رهدنا نيج 2 ةهوسسرم

 قمتم قرف رهدلا تانك ترغ ام

 يماطا برتلا ايانت يف توط ناو

 يماسلا اهئيد نا ودعلا ضرن

 ةررزم حرمت مل ( ددش ) صسف

 ماسصفم نمل ىدحتت ةوريعب

 - -* و

 رسإ طبحب نأ بتاكلا ناسنالا لواحب يذلا ( يورقلا رعاشلا ) اذه
 للف حاون هل نال « انعم ملقلاو « ازجاع ناسلا هللا دتريف « ةيرعشلا هتمظع

 يف لمج اهساوج درست ال مراكم هلو « باحعالا تارابع اهب طحت نأ

 ٠ ءاغلبلا ءامكحلا ةندس نمو < رعشلا تب بيبر وهف !١01 باتك تاحفص

 ذنم + اهيلع هنويد نم دحاو نيدب هل فن ما ةمرعلا ةمالا تناز ال ىدلاو

 فيرخ يف وهو اهلا داعو « روهزلا عير يف وهو ارجاهم اهضرأ عد
 ع

 وى نا

 1 حلا

 مهل ةمدق امب هفراعمو هنوخاو هتمأ لع امااعتم وأ الدم اموب ةيدفلا الو

 + رعشلاو ركفلا داصح نمو « رمثلا بياطأ نم

 00 ا
 رعاشلا ) نع لصف هيفف يوارلا هط ثراح خالل ( ءارعشلا عم ) ةعجارم

 .٠ ١؟1/ص هتايركذو ) يررقلا

5 





 دقي ام لخللا نيب رجفلا ةرمحأ
 درفنم ( دادغب اي ) قلطلا كهجو مأ

 تجلتخاف مالحالاو ليللا ينفأآ مأ
 دجأ يذلا يردأ ام ليللا يف يانيع

 ىرال يتلقم نع ىحمقلا مون تمضفذ

 دشتحت ( سابعلا ينب ) تايركذ لغ
 هكحاضت ايندلاو كدهغ داعأ

 هدلب ام ديلختلاو . ةيرقيعلل

- 51١8 





 مدع ةناومتسإ امك ريبكلا اهيداو © هر هنومسسي امك ( ماشلا ) رعاش

 صاخشالا ىلع ىتكلاو توعنلاو باقلالا قالطا نأب لوقت انكلو ل تارم

 ردقب « نيفئصملاو داقنلا نبب مهتازنم نم رخؤب الو مدقي ال مالقالا ةلمح- نم

 ٠ ةيرشنو ةبرعش نم ةيركفلا مهرثا مهعف رك ام

 مارتحالا نم هقح ليلحلا ذاتمالا اذه سخبن نأ ديرن ال نحنو اذه
 + هلسس ىكلاسو دئارلا بدالا ىلع سس دايأ نه هل ان م ربردقعلاو

 نع ملك# ةيروس يف باتكلا زربأ نم وه ( يربج قيفش ) ذاتسالاو
 اهنع ملكت نأ لق « حوضوب هلاخ نعو « ةقالطب هتاذ نعو « ةحارصب هسفن

 شا يملا مع اقل نامألا نوينتاو-::131نوع قروس ودا

 هدا يذلا « هدلاو عم ةراحن نمف ٠ لحارم ةدعب هنامح راودأ ترم

 اهدعب امو ؟/ص (  القاهرة  ١97٠١ رثنلاو انأ ) هباتك عجار )١(

 ذاتسالا نع امهتسارد يف نامدلا يماسو يلايكلا ىماس نيذاتسالا يباتكو

 ٠ ( يربج )

 "307  يرجهملاو يب رعلا رعشلايفقارعلا

 ب الاب



 يديأأ ىلع ملعلا هيقلناو ةسردملا هلوخد ىلا ٠ ىلوالا برحلا 0
 جك رمح ريخس مهل اه ركذ# 5 وحنلا جداملا هنهذ اوداقأ ن «ىذلا نامهرن

 6 مهل ساردت تناك يتلا تافلؤملاو « هتسارد ريس نع انل ثدحت دقو

 يتلا ةيرعشلا نيواودلا نعو ٠ قايدلاو يجزاملاو « ينوترشلا بنك نم
 «عفقملا نبا راثآك  ةميقلا ةميدقلا تافلّؤملاو « يتلا ناويد ةصاخو اهب 0

 ٠ يريرحلاو نودلخ ناو

 لوتانأ ) ريهشلا يسنرفلا بتاكلا تافلؤم نم دافتساو علاط امك

 ٠ ( سنارف

 لك نم ذخأي نأ » : هل ىغشو بتاكلا يف ىري ( يرج ) ذاتسالاو
 1( لططلاعلا ) ناك ابك ع ةيوق هنا :نوكك نفر ء يش

 ( بذهملا ) ةديرحب مولعلاو ةفسلفلا يف تالواحم رع لوأ ف نك

 ةديرج يف يبدأ لاقن كلوا نمت بناكلا نا فدصلا ةبارغ نمو ٠ 19314 ماع

 ردصأو ( قشمد ) يف ىمظعلا برحلا لالخ سعب ناك يفارع ذاتسا
 مث ٠ ؟؟!( رمعلا يملح مهاربا ) فورعملا بتاكلا وهو ( برعلا ناسا )
 ٠ ةبرعلا فحصلاو تالحملا تاهما يف رشنيو بتكي حيبصأ

 <« ثادحالا الا هزه الو تابساملا هل ديصتب هف ل هرعش !مأ

 زاتمي » « ةيجراخو « هيلخاد نم « ةيوقلا ةيعامتجالاو هيسفنلا عفاودلاو

 ظفللاو ةدقنملا ةفطاعلا تيأر ملظن اذاف ٠ ضفلاو ةلازحلاو ةوقلاب هرعش

 ٠ « لزحلا بولسالاو « راثخملا

 .٠ ىلوالا هلوصف يفد ٠ اهدعت اهو ؟ /ص ل ثنلاو انأ : عجار (؟)

 58/ص ( رئنلاو انأ ) حجار (؟)
 ١؟؟/ص و ؟؟/ص قباسلا ردصملا (5)

 ذاتسالل « ( برعلا ناسل ) مساب ةلجم كانع » ناب دقتعن نحنو

 ٠ ( ةناتسالا ) يف اهردصا ( يمظعالا تزع دمحأ )

 م١ة -



 هسفن تألتما اه رظانم نم بع اذاف « هيدأ 2 هك ةعيبلا جهامملو ا

 + 20( لامجللاو ريخلاو نغيفلاب

 و * 3

 اهساكعناو تالح رنا 5 نم دافتساو ةكيريمالاو ةسروألا دالبلا راز

 « ركفملا هنهذ اهطقتلا بناوج نم اهيف هدجو امو اهنع بنك ثمح هن ىلع

 ٠ ةبرعلا ةريزحلاو « قارعلا راز امك !! عدلا هلاخو

 .٠ ا١ةاه هد ند هلودلا فئالو لخد 0

 ١و9 ةنس قشمدب العلا بادآلا ةسردمل اريدمو اذاتسا نيع

 ١ة هرم ماع ةمدخعاا كرت ثسح ٠ تارم عبدا اه اديمع اهيأ فضخناو

 ٠ ةءارفو ةبانك اهدي ةيسست رفلا ةغللا ةسنجالا تاغللا نه ملكتي كت

 « نيدورحملا هئاضعأ نمو قشمدب يبرعلا يملعلا عمجملا يف وضع

 شيعلاو# بخسصعلا نع دعنباو « ةلزملاب فرع ٠ نيم ردحملا هئارعشو

 !! حمسلا اهلفو 6 ءىفادلا اهنهصحو ٠ موؤرلا ةعسطلا وج 2

 همايأ بلغأ شعيب وهو ٠ ةطغاللا سلحملاو فلكتلا نع هدعبو

 ٠ ( نادولب ) يفصلا ( هب ) يف

 ىفدص لسمج ( موح رم ا ىفارعلا رعاشلا عم تالص هل تناك م

 ٠ ةنشم ةديرف ةدسعشب هانار دقو ) يواهزلا

 ١ هال / ص يلايكلا يماس ذاتسالا ةبروس ف رصاعملا يب رعلا بدألا 5(

 ١37 /ص ( رثنلاو انآ )

 - 9اء 



 ومطملا هراثآ نم : ةع

0 

0 

 ع

0 

 )هه

0( 

 )0ع

6 

4 

 0 35 5 ١ ظ
 : ةساس ف 00 برعلا . ل لكلا راع :

 6 احيا

 8 9 1 ١

 رحصتاو رحبلا ناب

 00 هسا

 حرفلا وبا يناهمصالا جرفنا أ
 يلع درك ديبحم

 ني

 رشئاو نأ

 08 را

 )ع

( 

 اوي

4( 

 )ه

05( 

 ( رعش
 نر ىلإ هلع 9 ةيلقص

 وأ 0 : ٍ و ( بيلدتعلا 2

 َى
 اع : روخص - 0

 ام

 رز. كتل د رمأ لا ةلح ةكيرفأ
 صرا - ١ ِ ١

 قايدسلا

 صوصت 00000

4 ْ 

 -ذ ا 5

 ماشلا قسم مل ٠ ماشلا 5
 < ددحل 1

 ١ ٠ ا ش ]

 , ظ 0 8 يحلا بدالا

 ضرعن نأ انلعج ظ 00 مح ش

 - فورعلا 3 هتامحا ةريس 0 0
 ل

 1 : ء : 8 م 9

 ةرتاشملا 0 1
 00 رلا هرعش

 تامسلا رهزلاو ع ةماعلا 8

 سس ها



 هت 25 تح

 قريش قف

 هتلقم نع مونلا ضفن رعاش
 !! ( دادغب ) يف ( سابعلا ينب ) داجمأ ىربل

 يف ودبت « ميدقلا انثارت نع رصعلا اذه يف ةيدالا تاساردلا تناك

 ترهظ اذاو ٠ يعوضوملاو يملعلا جوضنلا بناج اهيف لوك مل تالواحم

 وعديو راظنألا تفل ام ناعرس يبدا يملع عوضوم نع ةفيرط ةسارد
 ٠ مامتهالاو ريدقتلل

 ةسارد « ةهسحمو بدألا ةلط ىلع تعلط ةللقلاب تسسل تاوئس دنمو

 «فورعم رعاشو لدج ذاتسال « يناهصألا جرفلا يبأل ) يناغالا م( باتك نع

 ٠ ( يربج قيفش ) ماشلا بيدا وه
 «هتدأمو < هبأب يف ديرفلا باتكلا اذه ةساردل ةسط ةلواحم كلن تناكو

 «هلوادتو « هترهشت ارظن « اريثك هيلع نيجرعم انسل + هبولساو « هصوصتو

 نيئحابلا نم دحاو نعي. مل < ةببدأ مجارتو < ةيبرع سئافن نم هف ام عمو
 هبف ام حرش ىلا يدؤتا « ةنصر ةيملع ةسارد « يناغالا ةساردب قارعلا يف
 وأ « ةيقسسوملا زومرلا عوضوم يف كلذ ناك ءاوسأ ٠ هيوحب ام ناستو

 ٠ ناحلا نم اهبقعي امو « ةب رعشلا تاوصألا

 هرداصمو ىلوالا هدراوم ثنيح نم نالا ىتح هسردن مل انا امك

 ٠ ةريهولا هتاحفص اهتود يتلا < ةملوالا

 < صوصنلا كلتا امهفتم اثحاب ودبي اذه هباتك يف ( يربج قضش )و

 سه 451



 ماسلا يفف رعشلا بناج نم امأ « ةباتكلا بناج نم اذه ٠ اهقياغمو اهزومر
 ةظناحملا ةسردم ٠ نيتسردم اهيف نا : اذه يباتك لوصف ضع, يف تلف امك

 سايتقالاو عيرسلا روطتلا ةسردمو ٠ ةليصالا ةيماشلا ةب رتحبلا حور للا ىلع

 ٠ برغلا نم دفنت ىتلا ةنيدحلا ة 3 رعشلاو ةسسدالا سس ارادلا ْن ,ه ينفلا

 اهصاصخو اهتافصو اهتامس اهل يتلا ىلوآلا هسردملا باحصأ نمو

 ( مدرم ليلخ ) بناج يف « (يرح قيم رتغاطا ةيصخش ودبن « ةزرابلا
 ٠ ماسثلا هان نع هتعامجو

 ٠ مويلا ( يناق رازن ) اهئارعش زربأ نم ىرخالا ةسردملا امأ

 هتاباك يف رهظي ثيح يبدأ يرثن بولساب ( يربج قيفش ) زيمنيو
 ٠ ( رثنلاو أ ) و ( رعشلاو انأ ) لاثمأ اهريشن ىتلا ةللقلا هتاساردو

 هملفو حيرصلا هبولساب ( يربج قيفش ) رعاشلا ذاتسالا بنك دقو
 ( ةفاقثلا ) و ( ةلاسرلا ) ةلجم يف تاسارد ةدع + لامحلاو ةنورملاب زسمنملا

 عوضوملا ةفيرط ةسارد ردصأو ٠ ( يبرعلا يملعلا عمجملا )و ( باتكلا )و

 ةسارد ) اهزربأو بتكلا كلن لمجأو + ( برعلا دنع ةيسفنلا رصانعلا ) نع
 . يب رعلا ركفلا عباون هلسلس يف اهنم ةرصخم ةروص رشن يذلا ( يناغألا

 : اه هلاق اممو

 هده ةيصأو اهرارسسأو فظافلالا حور ىلا هتفن بتاك دلخ اذاو -

 ىلع همالك لاسرالو « ماهفالاو بولقلا ىلع هنغل هتفخلو « اهبلاوق يف ظافلألا

 )١( [ط يربح قيفش  ةاعسالل (رثنلاو انأ) ةعجارم نسحتس 1١13

 باثكلا نم ىل والا لوصفلا

 تاروشنم ٠٠ يناهفصالا جرفلا يبأ نع يبرعلا ركفلا غباون عجار )١(

 ٠١ /مقر ةلسلسلا رصمب فتراعملا راد

 سل ة59-



 قئاقحبءايشالاو صاخشألا نم هرك ذي ام افصاو عنصتلا نم ءيش نود هتححس

 0 الو طضغش نود اهنيزاومب تافصلا هذه نم ةفص لك ًانزاو تافصلا

 از ىلع ( يناهصألا جرفلا وباقأز اهسهلك صئاصخلا هدهن دلخ-ا اداو

 6 ل « روصو <« ىور رصبلاو ع عمسلا هرمصع نه ناكو 200 نيدلاخلا

 ها كر هدحو ( ىناغالا ) هباتكو

 ( ىرج 0

 : ؟9هعسارد ةمدقم يف هنع لاوو « يئانغنا رعشلاو « ىموقلا رعشن لأ

 « نرقلا اذه ردص يف اوعن نيذلا ءارعشلا ءالؤه نم رخآ رعاش اذهو

 اوملعو « حافكلاو لاضنلا يف اومهساف « ةفيرش ضارغا يف رعشلا اومظنو

 اوئاكف ٠ ةبورعلاو « ةلوطلاو < ةعيطلاب اونغتو « اهباداو ةبرعلا ةغللا

 ٠ هلباليو نطولا اذه سارح

 9٠ هفصق ( يلابكلا ىماس ) بناكلا ذاتسالا اما

 فططاوع نع هرعش يف حصفا دقو <« ينطو بزح لك توص هناي »

 ٠ ةمموقلا اهناعزنو ةينطولا دالتلا

 اذه نم ًاءزج هرعت ناك ةيروس خيرات ىلا تعح ر اذاو 0

 خيراتلا ٠+ «

 هوجولا ضعب َ باداآو ةيرعاش هيف ترئا دق ( يربج ) رعاشلا نا

 نباو « يض ةرئاو < يرتحبلاو < يبتلا رثأت ثح ٠ ةريكلا ةببرعلا

 انآ ) هساتكب ةبدالا هنافارتعا يف كلذ ركذ دقو ٠ ظحاجلاو « مفقللا

 ؟9/ص يناهبصالا جرفلا وبأ  يبرعلا ركفلا خب اون (9)

 ثيدحلا رعشلا نامرلا يماس روتكدلا باثتك نم 45 /ص/ عجار (؟)

 ١6١ ٠ /طط 4 يروسلا ميلقالا ف

 راد  يلايكلا يمانس ذاتسالل  رصاعملا يبرعلا بدالا : عجار (؟)

 67١/ص ١969 / رصمب فراعملا
 ها 2



 7 كلانا وع سعلاو

  نييسنرفلا باتكلا راك تاباتك نم دافتسا دقف « ةمبرغلا رانألا اما

 فصي, لأق : اهنم مهئارعش ضعب دئاصق نم جذامن مجرتو ٠ سنرف لوتاناك
 كك نمزلا 2 .(6)م

 لامشو هلنمس نع هضم 2

 هناكق هريس 2 هاه فحتم ع

 لاع ناكم نم قفدت <« ليس

 هجاهلم نع هيولت الف يضمي

 لاوهالا عراوف نيّضخلا يف

 و *# 9

 درفنملا حادصلا نوكي هارنأ هرعش نم انيديا نيب ام بلغأ يف رعاشلاو
 لجرلا ناك دقف » ماشلا يف تماق ىتلا ةيومالا ةلودلا ىركذب ةداشالا يف

 ةيلاغلا تايركذلا رثنئف برعلا داجماو « نييومالا ةفالخلو ( قشمد ) سني ال

 ٠ 6 ليمج عئار رعشب

 » هؤاثرو «< هقفصو اما ٠ تاننطولا باب يف دحبإ رعاشلا تدحو دل

 ليعرلا نم ماشلا ءانبا نم هتقبط نيب < طسو ىوتسم يف نوكي نا ودعي الف
 2 ٠ لوالا

 :)١( ةقئارلا هتابا نم لاق

 98١/ص قباسلا ردصملا  ناهدلا : مجار (5)

 ردصللا , ناهدلا ذاتسالا باتك نم ةيلاتلا ةيرعشلا جذامنلا (1)

 ٠ قباسلا
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 املمو مارخكلاب رعب رهدلاو ٠

 داغوالا رهدلا فورح ترثع

 تمرخم فنك ثادحالا دي تلش

 داوعالا ةرسعن و بايسشلا خربش

 -: ىس رفلا رامعتسالا ىلع ني رئاشإ نيينطولا هنوخأ فصب هناببأ نمو

 ىمحلا لع نيضهعانا ىحورو ىمدب

 ادوسا نيررعلا ىلع نيعلاطلا

 مهؤلمو دوفقلا ىلا نيفحازلا

 ادوفضو ؟اماللس لتصحب مزرعغع

 مهباقر لد نا مراكملا تبا

 ادع نوكت نا ( ةيما) تباو

 : لوقف ) سمش دنع ) خب ران ىلا دوعبو

 ةرطاخ ريغ ( سمش دبع ) نم قبب مل
 ينافجا ءام نم اهسرافم ىورا

 اهته فاطعا يف معناو ىقشا

 يناحيرو يجور اهبو « ىدرلا اهف
#- 9 * 

 « لحلا يودب ) رعاشلا هقيدص ىجاني لاف < ةيبرعشلا هناجام نمو

: 7 0 0 
 : ”( حود لبالب ) ةديصقب ٠ ( فينج ) يف وهو

 ابرطاق اهامح ىنغ نم « ماشلا لس

 ايبطملا بارشلا اهيقسي حار نمو

 ٠١ /ص 1١91315 / س5 ا/؟ /ددعلا ( ءاخالا ) ةلحم : عجار 2
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 امناك ىتح ليلا اهيلع ىطسن

 اهذم حبصلا ىلع ةيجايد ذد7ت

 بهغغ باغ املك لل بهاغ
 هع نهنم ليللا ىخرا قفالا نع

 امعنم اتوص : ناذآلا عمص امف

 اندم "اهجنو .ناقحالا" حلت الو
 (دمحم ) نيانح نم انامأ اه الخ

 ايحنمو رايدلا 2 ئىدب ددجف

 اهوهزو ةاحلا انفع دقو انانا

 ىبس اه وهزلا نم ىبسب يذلا ناك
+ *# *» 

 دحت ملف ىحور رعشلاب تقص دل

 املطمو يفاوقلا نود اعزنم اهل

 ةنج لدانع نم الا تنا امف

 اسشعاف اهارثخث تزه تدرغ اذا

 اهرد تنص اعمدا ىلم تحمه دقل

 # #ا#

 بسكم لوح يخا ال يئاوقلا ف ىخأ ٠٠

 ًاسكم رعشلا ةلود يف يغتن امف

 اعشا لذلا ىلع ىحضا نمل انه



 انكنم فسافسلا نود اومحز اذاو

 اكتم محزن ءاييلعلا ىلا انيشم

 اهزهب أنحل ماشلا ىنغو درفف

 انهلاو اهنم جاه ًارعش تلق اذا

 ةدوذم اهارذ نع حود سالب

 اسعنتل تاتلفف ءوس نابرعو

 ةربع رهدلا ةحفص ُُق دحت تفلتا ٠+

 !! اهشانام عدو اهنم افص ام ذخف

 نج #

 ةريحسب ةفض ىلع اهمظن ( بيرغلا نيح ) هنادمصشب يىودنا هيلع در دقو

 , 130090 فينجس ( نامي )

 ميرك نيتطوغلا نزمك هافوأ
 ميدقف ماشلا ءانضكا امسح و

 موحتو ةماغنا ىنبع سومش

 ابرغمو افرسشس رافسالا ىنحوطت

 مهقم ماشلاب يمبلق نكلو

 : ©"!ةضطاع ةقشر ةديصق هل هانأرق ام رخآ ناكو

 ١١ /.صص هسفن ددعلا /ءاخالا ةلجم (8)

 م/ص ١956 /يناثلا نيرشت 7/س 1١5 ددعلا /ءاخالا ةلجم (5)

 ؟؟1//ص ناهدلا روتكدلل . يروسلا ميلقالا يف ثيدحلا رعشلا )٠١(

 ٠ اهدعب امو

 د إل أ



 رذح الو نوصغلا ىلع بندنعلا اذه حونيا

 رحسلا ءوض الو هياغا نم بححي لللا ال
 رظنتلا ءلم هفيقر عامسلا ءله هديرفت

 زثآ ٠ ةربطاخا لك :خم. :ةناخوت .ىق :ناكو

 ريشبلا ىلع فوطي رحس ةماشتا امتاكف ه٠

 رحجضلاو حتاوجلا قلق مهعالضا نه لس
 ركفلا حضو نم ضيفي هوجولا حضو ىرت ىتح
 رتو الو نوحل ال ةحلا ىلع ليدهلا اذه

 نزلا ضورلا يف فج لدانعلا ىذه اود ولا

 ري ادد العب رب منت سك ا
# # * 

 ةسسانم 1989/ ةنس يواهزلا يقدص ليمج يقارعلا رعاشلا ةافو تناك

 هجلاوخ يف رودي ام ثبي نا يف ( ماشلا رعاشل ) ةحم فطاوع تكرح ةببط
 نم ٠ فوسلبفلا هرعاشو ( قارعلا ) وحن ميركلا هنادجوو « ةسفللا

 ١( 00: اهنم < ةيركف ةروناو « ةحور ةاجانم اهلك ةعئار ةليوط ةدصصق

 دقب ام لخشتا نيب رحفلا ةرمحا

 درفتم ( دادغب اي ) قلطنا كهجو ما

 تحلتخاو مالحالاو لللتا ىنفل ما

 دحا يذلا يردا اه لئلا 2 يانبع

 دشتحت ( سابعلا ىنب ) تايركذ له

 هكحاضت اسدلاو كدهع داعا

 دلي أم دلختلاو 6 ةيرقعلا
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 اهتلعوغ تبجان دقو قشمد تلاق

 درطم يىبنج يف حودلا جئامو
< 

 هالمن ماهخالاو ضورلا كرتتا

 درغ الو ضور ال دسلا ىحتنت و

 اهرشنتو اهيوطن دسلاو تنإ اه
 دمأالا هب حورنم ملا امناك

 اهحراس يف اسح نذالا عمسلا اه

 ديل اهفارطا يف توملا امناك

 هيد ءارو اليهم : تلف ٠

 دلولاو لهالا اهلع نيدفارلا يف
 احسناوج نع الا ضرالا دعمت دق

 دعتم بلقلا رزازتها نود سلف

 دلي ىلا ففحزا ناو قشمد الهم

 دلبلاو سابعلا ون ”يلا فحزب

 مهتاخ يئافلق نينسلا ىوطا

 ما اودعب دقو ناد مهنب يناك

 مهتتالخ ىبنج يف سملا داكأ
 دقي .اهئالال نم لدلا :اهتناك ٠

 مهروصف ىقلت نا نيعلا كشوتو

 دغرلا ةيتفلاو ىوهلا اهيف جومب

 محدزم ( نوماملا ) ىمحو ينناك
 دضت هلامثا ىلا دوقولا ىرا

 اة"ة 



 هرصاوا: انتملا رهدلا نم ضام
 دخسلا الو يىنع حرطي روغلا ال

 (هتحدب ) ىنغ اذا بلدهلا
 درغلا رئاطلا هادرب ىلع ىنع

 نصو لع ىركذلا امهنق تفلت

 دسحلاو ءرملا حور فلات ء انيك

 اهنحهم دادغب يف حرجلا عجويا
 دجت الو ىكم ال ماشا دمحتاو

## # 

 لوقين اهاباحضو ( ةثيمرلا ) ةروثا يخي راثلا بئاحللا ىلع جب رعب م

 هددرلا نعش نع ( ةتيمرلا ) لس ٠٠
 دمجتللاو رالا اهامح يف هناك

 ةرثعم ءالشا ( ةثيمرلا) ىلع

 اودقر ندهو اهف اوجرد نم هلل

 مهساه , سمع ينذأ عمقا داكت

 اردمه ناو مهاتوم نيعلا ذخاتو

 ثبع نع ( دادغب ) يف كلما ًاشني مل
2 

 هن رسمجي غوصم ةدانسلا مد

 دلحلاو لهسلا اذهو ( تارغلا ) اذه
 هسراغم ًامظت ماو لختلا ىقس

 دصخحا هدوع باش عدج لك ف

 تا عا



 اهب نيدفارلا ليسي ءامد الون ٠٠
 دفصلاو دنقلا اذه قلعلاب ءانل

 هندوبع لمحي ملو ( قارعلا ) داس
 دصلاو تاداسلا ىوتس ام « تاه

 بهذ ُُق دسالا دوف تكس ولو

 دسالا ءهداقفا ىلع ضيفي ناك اه

 ع # #

 : ّح 0 2

 : ( هلجد ) مالال ( قشد ) عومد بكسي مث

 اهكسا تلح قشمد عومد يذه

 درف اهنب يداؤقو ( ةلجد ) يف
 ِس

 هكمون ( دادغب ) تدرش نم هلل

 دهسلاو ءافغالا هزوعب ناكو

 دلخ هل أدهي ملو ىلايللا ىف

 دلخلا هنلالذ يف مولا أدهيا

 ةجاس دلخلا يف هسجاوه اولخ

 دهجلا اهب ىدبا ام سجاوهلا ىفك

 نه ةرطعملا ٠ ريكلا اهبيدأو ماشا رعاشل ( ةيرعشلا ةعئارلا ) هذه

 ةذل ركفلا حلمت < ( قارعلل ) ةمدقملا ٠ ( نادولب ) و ( ىدرب ) سافنا

 هذهب « اهريوصت عيطتسي نم مويلا نلأ ال ٠ ايسفن ءاذغ هطعتو « ةحور

 قيفش ) ذاتسالاك ٠» ةركفلا يف لامجلا نمو <« حنجملا لابخأا نم ه ةعاربلا

 « ةنزتملا لوقعلا اهملق ىلا مضت يللا ةسردملا ءانبا نم هتوخاو + © يريج

 ( يودبلا ) و ( مدرم ) لاثما ٠ ةماحلا فطاوعلاو « ةحمسلا بولقلاو

 5 ف



 ثيدحلا رعشلا ركذ املك نيددلا ٠ (راطعلا) و (ةشير وبأ) ز (ىنماحما) و

 « رينعلا تاحفنو « كسملا تدق عف < مهٌؤامسأ تركذ ٠ ةسرعلا دالبلا يف

 ٠ ةفطاعلا يهلو < درولا تامسرو
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 يدالبب سؤبب نكل رعاسش انا
 يداؤف للثكثم موق اي مكداؤفا

 ام هيراف رظان نه له موق اي
 يدانأاف عماس نه لهو ء اهيف

 لوالاب رخفن نويماظعلا نحن ٠٠
 ( دادقب ) ٍيفو ( ةبطرقب ) اومظع

 جرفلا دئاخ

 50 - يرجهملاو يب رعلا رعشلايفقارعلا

 لم





 مر رلاخ
 ىلطإلا ل ه1
 ماوه14 - ماخخخ

 ىلوالا هروذج عجرت ٠ ( رساودنا ) ةليبأ نمو « ةيناطحق ةرسا نم

 ٠ ( تبوكلا ) و - ( رطق ) ( ناملع ) ىلا هنرسا ترجاه « دجين نم

 ملأ نمو اهيف ملعتو ها185# ماع ( تيولكلا ) ةنيدم يف رعاشلا دلو
 * ةببدآ دوهجب ثماق ٠ ةيبرع ةعيطم سسا اهدعبو « اا5 ٠ دنهلا ىلا رفاس

 ٠ هيدنهلا رايدلا يف هيبرعلا تافلؤملا ضعب رس ثيح

 داتسالا هو>رملل ( راخالا ) ةديرج اهنم ٠ ةيرصملا فحصلا لمار

 اهنمو - تيوكلا ىلا عجر ب دنهنا يف هتمألا نم نمز دعبو * يعقارلا نيمأ

 تماق الو ٠ ( ةيفيلخلا ةيادهلا ) ةسردم يف اذاتسا حصصأو ( نيرحملا ) ىلا

 ةيدوعسلا ىلا كلذ دعب لقتناو ٠ اهكولم حدمب ماق ةيدوعسلا ةسرعلا ةكلمملا

 سيساتب ماقو ( مامدلا ) و ( فيطقلا ) و ( ءاسحالا ) ةيدلبل اريدم نيعو

 )١( نسيردإ نب هللادبع ) نورصاعمللا دجن ءارعش/عجار ( ط١/مصر
 ١ /ددعلا ) يبرعلا 2 ةلحمو اهدعب امو 18/سص 5/٠ / ١11 ةلاقم

 اهدعب امو 55١/ص ديزلا دوعس دلاخ ذاتسالا ٠

 اا 58



 *ءا 153/4 هنس نائل يف تامو

 : هراثآ نم

 )١( هاا هنس قشمد يف هنم لوألا ءزجلا عبط هرعش ناويد +

 وهو نادللا نم اهرواحي امو دجن خيرات يف نايعلاو ربخلا باتك (0)

 وطعم رع
 <« يبرعلا جيلخلا لاجر ريهاشم مجارت نمضتي جيلخلا لاجر (0)

 ريغ ٠ ءاسحالاو « فنطقلاو < نامعو « رطقو « ني.رحملاو « تيوكلا قف

2 
 ةنس قشمد يف تعبط ةببرعلا فورحلا طيس يف ةيماألا جالع (4)

 *ءا؟""ةيرعلا ةغللا عمجم ىلا تمدق ةيملع ةلاسر يهو “١0#

 ١ 1١3 / ١ط مجار ) نب رصاعملا دج ءارعش ( نأ ةيسن قدح سيردا نبا

 + الث |[ ص و 59 / ص

 ب ككل
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 جرفلا دلاخ

 ةربع انلاوجاا يق موكب
 هتدقر نم مئانلا مقيلف

 جلخملا ةقطنمو < ةببرعلا دالبلا بلغأ اوباج نيذلا ءارعسنلا نه

 » هراثاو هناح عزان 3 هي رعشاا هتناكمو ةيدالا هنارهشل وهو « يب رعلا

 ٠ تيوكلاو 3 ةيدوعسلا

 ءارعشلا راك دادع يف هنومضي دجن ءارعش يمجرتم نا دجنف

 ٠ نيزراللا نيمدقملا مهئارعش نم هنو ريشي تيوكلا ءانباو ٠ ؟7نييدجنلا

 « هنيرعاشل كلذو ٠ ريكلا جلخلا رعاش ( جرفلا دلا> ) ربعيو

 : يب رعلا جيلخلا ىلع ةيلحاس نكامأو ندم دعب نكسو « هريكفت قافا عسوتاو

 < كانه اهسسأ يتلا هنعبطم يف ةببرعلا راثآلا هرشنو « دنهلا ىلا هرفسو

 مادقألا باب يف هل لح ةمهم ةرماغمو « ًءانإ المع ريتعي رعاشلا اذه لمعو

 ٠ هيحضتلاو

 مسا دحن تيوكلا يف وأ ةيدوعسلا يف ةبدالا ةكرحلا انسرد اذا اننا ع
 ف مأ هرعش يف ءاوسأ .٠ اهئابدأ راكو « اهئارعش ناب نم اعمال جرغلا دلاخ

 !! هلايخ قافاو هتيناسا لاجمو « هريكفت

 ١ط سيردا نب هللادبع ذاتسالل نورصاعملا دجن ءارعش /عجار 00(

 ٠ اهدعب امو 18/ص ١57١ /ةرهاقلا

 ملقب جيلخلا رعاش ١9780 / ا/5 /زاتمملا ددعلا  يبرعلا/عجإار (؟)

 ل ديزلا دوعنس دلاخ دانسالا

 5 و



 اهس سملت (سيردا نب هللادع) ذتسالا هن اه ركذ ىتلا صوصنلاو

 ءافص ه» ف ودبتق هتيرقع اهأ + ىسامورلا لاضعااو ةبرجمهملا حورل ١

 « قالا بولسالا نم راطا يف « ةروصلا زوربو « ةبرحنلا قدصو « ةركفلا

 ني ةاكاحملاو ديلقتلا نع ةلك رعاشلا داعئباو <« ناونالا عيرز وت نسحو

 ! ضرع يف ةكمامتم ودمت ( جرفلا دناخ ) ةيرعاش نا ىرنو

 0 اناا اهنكلو « يب رعلا ءىراقملا اهمدقي ١ ىتلا ةركفلل ةينفلا

 ةيلوالا هتفاقن' وه انل ودب امك اذه درمهو « ريعتلا يف هجاذسلاو « ةلقللا يف

 هطحم نع ةجراخ ةيررك كف دقاور اهدقرت . ملو © ىرخا تافاقث معطن' ما ينل لا

 قطانم للغأ ف رعاشلا اهب ماك يتلا تاالمثلاو تاللح رلاو تا رفسلا قكلو

 فحصلا بلغأب ةلساولا قيوم نع الام ”او دنهلل هانكسو < جلخلا

 رعاشلا اذهلو ٠ هرصعو هتقطنم ا ىلع اطاوشأ مدقني هتلعج « ةبرصملا

 -: 90( ديرأ ال ) همدصق نم لاق ةفطللا تاعوطقملاو تاحشوملا ضعب

 راضضن 3 انجل اسادكأ لاملا ديرأ ال

 رامك تانازخ وأ تارماع كوب يف

 راقع وأ الاخعن 3 تاخعماش اروصق وأ

 راسا ءاش ام سشمعلا معلا نم اهاور وأ

 ريقف نم اهيلع مك يلوح رشنا اناو

 ةورسلا اونا نيس سما ةيرأ"آل

 قوفشلا كاوا ضورلل رظنأ ال نأ

 قوقع وأ ءافج يدص ىبسحت ال ىتداغ

 قوري ال ءاهب وأ لامح وأ نسح لك

 ٠ 355/ص قباسلا ردصملا (9)

 ٠ ال5 /ص قياسلا ردصملا (5)

 - 2458 ب



8 

 يلوح 1 اناو

 نوصغلا ف دارعنا 3 "لاهم لللا هنأ

 نوكسيف ادهاو فزاع اي ردتوالا عطق

 7 ردرض نم اهيلع "3

 نوجا بق نس نأ  نفالابأ 3

 نينح الءاننر ال ءافيزع ال ءاريرخ ال

 ريثك ايندلا يف مصلا يلوح رشنأ انأو

 انهلاب ىتسب لخدي ا فلا ةعدأ آل

 ءاقشلا يلوح ىرأو ادعس اذه اي تسل

 ءالبلا نوناعي ىضرملا ذا مقسم يتحص
 ءانفلا مادجرأ توملل مسأب ينا ريغ

 ريسصب توملا ىلا يلوح نم رظنأ امنيح

 : 0*2( لاصولا ) ةفيطل ةحشوم نم هلو

 0 * يرصا

 ميقسلاك ى هاهتو متللا به ىتمو

 ميدقلا بحلا فهشرنت الك ثيح ينيدصحت

 رستشبلا بحب اشلاوح نم يهاسبينو

 رضحملا ءوس نيشاولاو رهدلل : يرفغاو

 رثوكلا رمخب < ىلثم ىوهلاب :”يركساو

 ٠ 03 نم قباسلا ل ع,

 ب ةاخاد



 انانحيعسرلا» ”انحمباكتو,١ :ةامصخعا) .قبكتالا ف

 انانكتمتللا ىشخن ال بحلا راحب ائفرغو ْى

 ايارلا عومجم نود ءادعسس انودغو

 رطع جيرا وذ درو بحلا روهشو

 ردح شاوك مغلا 32 رحفلاف : ىرذحاو

 رصبلا حملك هانيضق ةالصو : :يركداف

 هذه نم تاببأ يفو 1975 ةنس نيرحبلا ليزن ناك نأ موي ( فصنلا
 ةيونحالا اهطباورو هببرعلا ةمالا ةدحوب رعاشلا لءافت يبرعلا حملب ةديصقلا
 : 2رازنو ناطحق نم بعشتما دحاولا ميركلا اهبسنو

 دحاو بعش ريغ ةربززحلا ِق له

 هتادح.و :اديسملا ني تقوم دع

 ةسساسا نكرا( ناطخف ]ولي نعمك
 هتاقرشت ىلشلا يف ( دازن ) ونبو 0 0 . . ١

 يتلا ةيلاثلا هب رعشلا ةروصلا يفو ٠ ( عفاولا ردوصت ف رخاسلا بولسالاب

 لحاسلا ىلع نومحازتي مهو بيرقلا سمالاب ( تيوبكلا ) ءانبا ةلاح روصت

 ٠ فارعلا يف ( برعلا طش ) نم مهنفس هلمحت يتلا بدعلا ءاملا ىلع لوصحلل

 - م -



 رعش عباط تازيمم نم ةحتسملا ةيرخسلاو ةهاكفلا حور نا انيطعي أم

 ممي نأ لبق ( تيوكلا ) يف ةسقاولا ةاحلا اضيأ ودنو ( جرفلا دلاخ )
 هدالب هيلع يه ام مويلا رعاشلا ىريل باجتت نمزلا بجح تينو ريخلا اهرايد
 ةريفغلا عومجلا دنع هاري ناك ام نيبو ٠ يرصع روطتو نارمعو مدقت نم
 : 9©2لاق ٠ قيقش دلب نم ةبذع ءام تاعرج ىلع لوصحلل قوش نم

 ةليينف ءيش ال ًادفقدف روصت

 عابسلا انطو هلا لمر ىوس

 الا وحش م ينيب مح ضل
 عاب فأي فأن لمرلا هلع

 الا ءارحصلا ىدل رجشاالو

 عاقبلا ىبصقأ نم ءاج ميشع

 هونك سو ( تيوكلا ) وه كاذف
 عاس ريغ موب اومهد اذإ

 اريط ( موملا) نروصت الو
 عارتلش يذ كلف ريغ وه امف

 الاوصط :تافاس انما :توحع
 عاضلا دلبلل ءاملا لقي

# # # 

 يناف يعاولا كعمس ينرعأ
 عاو كن عمسل جاتحل

 ٠ 5١*”/ص ال5 ددعلا يبرعلا (0/)

 5١ة -



 يداؤق ىنضأ ام كلع صقأ

 يعاري هب مايقتا نع لكو

 ( مي وس ) ىلع عومجلا ىرت كانه

 عاردلا نهم لقا للشو هب

 روج و تفرغ ةرح نسم مف

 ىبسعقي 2و داكو بتايهسسمل 5 ءىمظ دقو

 عاوتقلا“ لطلل ”ةاننملا بانصو

 وو # #

02 

 نم هسسحتب ناك امو هيارو هتمك> ىلع لدت ةشطو دئاصق رعاشللو
 هتليبق تحرن نأ موي 1981 ةنس اهمظن ةديصق نم لاق ةيبرعلا اندالب عضو
 ةئلخاد ثادحأ نم دالبلا كلمت باصأ امو « نيرحبلا نع ( رساودلا و

 : ( برغلاو قرسشلا ) ةديصق نه ٠٠+ 1975 ماع
 ةربع اتلاوحأ يف موق اي 000

 هتدقر نم مالا مقيلف

 ٠ ١؟49/ص يبرعلاو ١8/ص نورصاعملا دجن ءارعش (8)

 د 555-



 ةخماشلا يهو اهخسيراتو (دادغب) ركاذ ءاج دقف هخييرانو قارعلا نع امأ
 يف اهاقلأ ينلا ( رعاش انأ ) ةديصق نم لاقف ( ةطرق ) تهز امك « ادحم
 الل رهظت اهتابا نمو هاه ماع ) يبدالا يدانلا ( اتوب ني رحبلا

 ىدهلاو « صلاخلا ملعلاو حالمأإألاو ةلفقلل هنوعدو رعاشلا ةبامح

 : حيحصلا

 يىدالسب سوس نكل نعانشخ نأ

 يداؤف للثم موق اي مكداؤنأ

 8 هب راق رلظفا نم له موق 8

 يدانأو عماس نم لهو « ابيت

 ىلو الاب رخش نويماهعلا نحل ه٠

 ( دادغب ) يفو ( ةبطرشب ) اومظع

 اندودح لابحلا مم ىلا تددعص

 0 يدازلا صضصح ف انرص م مالاعف

 انتو نورخألا ماقق المن

 داوسلمطالا خمابش ادجم ملعلاب

 مكناط وأ مكب تضرم ناموه اي

 داوفعلا ال قيبعألاب نم اونوك

 اورمشف مايقلا صرف تنأ ىنمو
 دادعتلاب مادقألا دعاسس نع

 اتارت دس نأ ردقت ملعلاب
 دانجألاك داغثحالا ىرن ىتح

 سس ج25



 هلاو نماننسألا وه داحتالا

 دادعتلاب ءودملما رصتخلاك

 : لوقش يبدألا يدانلا بطاخييإ م

 نلوم محبا بوت ١ مخ
 يدانلا مسأب كوعد نيح كوملطظ

 تلم دوم لكَ الا تنأ ام

 داقولا اهروطب اكن ةلش

 عئاي سرغ لكل ةاونلا تنأ

 داه وأ دشرم وأ حلبصم نم

 ةيلاخ ةيققلا> :هنيق- ةئلابفو

 املا اوعمتماف ناشلاب تهأف

 دالعمو عماس نه مسيح

 ام امك امك

 مهنا فيكو « برغلاو قرشلا لعأ نيب اهب نراقي ىرخأ ةدصق نمو

 : انومدقت مهوملعب

 اوصهني مل نا ) قرشلا ( لهال ليو

 قاتعا هل ام قر لذ نم

 لتسم ءىداه كل اهقلسش اي

 قالخالا اهب ىدوأ فاطاومل

 هدب 55 برغلا ىرت ام وأ

 قاخ كنم قتاشف كلع ىحنأ

 ءءء



 قارفر لئاس كسمدو « ءزه

 ١ رازحلا اهدوشبب هامسشلا وكت

 قازرأ اهنا : اهلا يفصي

 خحفدم ملكنا نا نكلو مص

 قافشالاو لدعلا نابو اوعمس

 متي ماس ناك نا مهتم
 قالو وهف قرشا لهال اما

 ىربللب ةماهملا اوعطق مهو « انمن

1 . .6" 
 فارق زرع نيح الئمدت ىتح

 وع د# *

 ( ءاوح ءانبأ ) هتدصق < يأرلا يف هتأرجو « لوقلا يف ءةحارص نهو

 نع لماجسف « ةداملا ءارو ىعسي, يذلا ناسنالا ةلاح اه انأ مسرب ثيح

 كسمتيو « تافانسسلا لوح اناحأ رودي < فلزت نع ثدحتيو « فعض

 رئاس رهو « بسملا عبصت و 6 سفننا حعسق وهو « لامحلا رهلف تاهرتلاب

 لئاز مهو وهو دولخلا بعربو »6 هتاح تاعاس طحت يتلا هم لا برد 2

 16 )لاو + هنتاداعو عمتجملا ريسلا هنكلو « مهدوق نم صلختلا ديرب وهو

 لاو رش ترم رحم باو
 فيلم عمجلا 2 درفلاو « مهايبال

 اوفه يرمشعم ىلا ىرشبلابو اوشهف

 ٠ ال8 /ص نورصاعملا دجن ءارعش (59)
 ٠ 85/ص نررصاعملا دجن ءارعش )٠١(

 ب 85568 ب



 هلي ينوقوط دق كلوأو

 فقلت مسجلا لع ظطامقاو بام

 يتعزن ترتخا امو يدالم ترتخا امه

 فرح يتريس نم خيراتلا يف يل امو

 مهعامتجا ءاسشو !وءاش امك نشعأ

 فرفعلاو يه وف تاداع ينفكت

 هداتبق تكلم ام ىمسجك يلقعو

 وقفا اومسر ادي ينا هتياغو
0 

 دعاس 7 م
 ١

 ةعمش يناثو < ملخ مهنا .2

 فيكلا مهل مهو سفن نم مكلا ىل

 ينحارص تماد موللا الولو ءايح

 فئنعلاو فسعلا هلضصأ ديلو قوحخو

 الئاس هليلقلا يظافلأب تجرد

 فرط يعمسم ىلع ىلمي الل يلقعو ا

 يف دحي ما هنال © ةيضالا ناحل فصل نم ”رم ام ىلع فسأتي هارتو

 !! ةققحلا اهسورد

 ؟ فعلا ئه :نأذ: ىلا يه امف

 يديم عامتجالاو يتيح امه
 وفصت ال دراوملا اوفص يس: اذا

 امهنمظحلاو سمشلا ايؤر قحلاىرأ

 فكنا امهلاتت ال  نكلو عامش

 ماس 2860
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 ( بيطلا ىبأ ) ةمكحو ( ءالعلا يبأ ) مكهت اهف ةدصقلا هذه

 سشيعو « ةايحلا زفل ثيح نم ( يضام يبأ ) سفنو ( فيرسشلا ) ةحارصو
 ال ةعيتجم هيلع ةهيضرفي ان عضخب ثيح « دوجولا اذه يف هريسو « ناسالا

 ةسرعلا ةريزجلا ءانبأ ةاحك « ةراعلا رح انه رعاشلاو ٠ هسفن هديرت اسك

 موجنك ظافلألا ليمج « ةبهالنا ةعشملا مهسمشك ةجابيدلا قرسشم « ةقلطلا
 *ء ةيحاصلا مهئامس

 امجن' ادب ( جرفلا دلاخ ) هرعاش رخفس يبرعلا جلخملا نا قحلاو

 نكلو !! مونغلا ايتاوجلأ ف يفئاكتاو © تدهس ١ اهطغن تناك ءامس يف اعمال

 ايئاغ نانبل ءامس يف ىفتخا ام ناعرسس لب هقفا يف ارقتسم نكي مل محللا اذه

 نم هناوخا سوفن يفو « ءابدالا ناهذأ يف ارضا> هنكاو « رعشلا ملاع نع
 !! ءافوألاو نيبحملا
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 ْ يدالبو ٠ ينطوم ( ةريزجلا هبش )
 ( دادقب ) ىمح ىلا ( تومرقح ) نم

 اهمساب فتهاو اهاركذب اودشا

 يدان وا لفاح عمج لكك يف

 اهتايح ليبس يفو « تقلخ اهم
 يداعسا اهداعسا يفو « ييبعس

 ةبايص بحا نه يف هل لك
 ( يدالب ) و ( ينما ) يف يتبايصو

 نحلل اهنيبع

 10 يرجمهملاو يب رعلارعشلاٍيفقارعلا

4551 - 





 ٠ نكسااو ةيسنحلا يد وعس 6 بسشاو دلوملا ىئرع ىد رصح رعاش

 * يبرعلا يمرضحلا بابسشلا نم وهو + ةرازولا ةلزنم ىلا هبادا هب تلصو

 * ةيدوعدلا ةسرعلا ىف هفاقتلا سأاحمو « بدألا ةيدنا عحش ىذلا

 4 هضارغا للحتو »م هيس رد نأ اهتطساوب عيطتسن حا ةب رعشلا هيحدوصت نم

 . دن 2 0 5 .٠ ||

 ٠ ةرهاظ هليبإ حيمالام و رانا نم هدنع ام فهشالاو

 راثا نم رثكالا ىلع قطني كلذ نا لب « هدحو هل دوعي رمألا ساو
 وا « ةلقتسم نيواودب مهراعشا اورمشني مل نيردلا ( يبرعلا جيلخلا ير ءانا

 « ةنيرعلا تالجملاو فحصلا تايريك ىلا اهب اواسربي

 شيعي ناك يتلا ةيمملقالا راوسا نم كفنب نا مهضعب عاطتسا دقو

 « ايروسو « ةرهاقلا ىف « ةفورعملا تالحلا ىلا هتاباتك و هراعشاب ثعمف « اهنف

 ةيبرعلا ةيروهمدجلا يف نالا فورعللا رعاشأا ذاتسالا ءالؤه نيب نمو * نانبلو
 ٠ ) ريثك اب دمحأ ىلع ( خالا + ةدحتملا

 رجاهو + هرم“ ماع 4( ريخلب ليغ ) ةدلل يف هللادبع رعاشلا دلو

 «اهتداهم لانو ةمركملا ةكمب حالفلا ةسردمب سردو ١848 ةنس زاححلا ىلا

 ب ةأا دج



 نو © هٌواكذ ةعفدو 6 ةيدوعسلا ف ةمكاحلاا طاسوالاب لصاو

 رعلا باسشلا ( نم لاز الو « ءانالاو داشرالل اربذو نبع ىتح

 5 رصمو ةبروسو نانمل يقاحصو ءايدأ نم ةخئلاب تالاصتاو تاقادص

 هّنعف .

 هل يذلا يب

: 5 # 

 يدل

 ءءافولاو ةيحملاو « ءاخالاو دولا حور ىلع لدي ( قارعلا ) وحن هرعش

 رصم 1955 ةنس ١/ط ؟/ج يسايسلا تومرضح خيرات /عجار )١(
 ٠ ( يعفايلا ) يركبلا حالص ذاتسالل

 ب 48#



 تا

 رخلب هتلادبع

 تومرضح نم ( هنطوم ) ةربزجلا هبش
 !! (دادغب ) ىمح ىلا

 مسا مهعم نك » معدالاب تركذ دا نيذلا ع ةمراضحلا ةوخالا ءال ذه

 داجمأ امئاد هعم ركذت يذلاو « ( نودلخ نبا ) يمرضحلا يبرعلا ركفملا

 ٠ ةيداصتقالاو < ةيبدالاو « ةخيراتلا ( تومرضح )

 نيدلا مشتل مهحاوراب اورطاخ نيدلا نم مالفع دااور نوم رضحلاو

 3 ىصقألا قرشلا يصاق' يو « اهئطاوش يو اقب رفا لهاجمم ف يمالسالا

 «دادشعو « ةرصللا وحن مالاسالا اولخد نأ دعب مهبئاكر تهحتاو

 237٠تيدناو م ةغللاو « ملعلا لمحت « سلدنالاو « قشمدو ا 1 . ناو ٠ ١

 اهل 6“ هرطمولو 6” هواج 2 5 رسشتنم ةنمرضحلا تانلاحلا دحتا مونلاو

 لئابو لمحت « هيمرضحلا ةرجهلا نم هجوم هيقيرفا يلامش ترمغ مث

 «نكامالا نم اهرواج امو ( برغلا سلبارط ) ىلا تراس ثيح ( لاله ينب )

 #: ( يركنلا ) ذاتمالا هفصو امك ىمرضحلاو

 دعتسم « ةهانلا ريثك « ةهادبلا عيرس « ةركاذلا يوق « ءاكذلا داح »

 بدألاو ملعلا 2 ناكمو نامز لك حور ةاراحمو » يفرلل دادعتسالا لك

 ٠ ال5 , ا” / ص

 هل 4685 -



 ٠ (5”ءامتجالاو ةراضحلاو

 ذنم اراشتاو ةوق تدادزا دقف تومرضح يف ةيملعلا ةكرحلا امأ

 نم اريثك دجتن كنا ىتح ٠ ( نومأملا رصع ) يف ةصاخو « ةيسابعلا روصعلا
 * ةيفارع لوصا نم هيمرضحلا لئاوعلا

 ( يولعأب ) و ( ريثكاب لآ ) و ( دابع لآ ) و ( ريزواب ) ةرس' لانمأ
 « رماوعلاو « ممن نم لئابق مهني رثكتو ةدنك نم مهلكو ٠ ( رباج لا )و

 باتك فلؤم ©!( ريزواب ضوع ديعم ) ذاتسالا ريشيو + 2”ريمحو
 نمحررلادبع نب هللادبع ريثكلا مهدح نا ٠ ( يمرضحلا خيراتلا نم تاحفص )

 «ةفوكلاو « ةرصنلاو « دادغبيف ةلئاع روذج مهلو « قارعلا نم هلصأ ريزواب

 ىلا مهدج رجاه سماخعلا نرقلا ةياهنا ذنمو « هدجو « ةنيدملاو « ةكمو

 امك ٠ يفتقملاو دشرتسملا نيساعلا نيتفيلخلا ءارزو نم ناكو ٠ تومرضح
 « ٠ يلازغلا مامالا ىلع ذملت' هئانبأ دحأ نا

 نم ريثكلا اهمّوي ©« فراعملاو لضفلاو ملعلاب مهندم صعب رهتشاو

 جبلخلا ) و ةبرعلا ةريزحلا ءاحنأ رئاس نم « بادآلاو تاساردلا باحصأ
 : لاثمأ ةرهازلا اهتضهن روصع يف دبزو « هاعنصو « ندعو « ( ىبرعلا

 يبأ نب دمحم نب ىلع رعاشلا لاف ( رحش ) و ( مايش )و ( ميرت )
 ا ١ . ,2 .٠

 مهتدمهع نيذلا يناوخا هللا ىعر

 اوبسلا مرش ( رت قطب

 .٠ 75 / ص قباسلا ردصملا (؟)

 ٠ الكو /8/ ص قباسلا ردصملا (5)

 هس 1604-



 ٠ ٠ : ع

 تافلؤملايف 2» مهناملعو مهنابدا نم ةرهمج هخرأ دقق مهدنع بدالا اما

 ) يولعلا قاعسلا رمع نب هللا دع ديلا ملاعلا ( نب رخانلا نمو « ةميدقلا

 ءارعش نم ةفئاط هف ددع نيذلا (*7نيسرضحلا ءارعشلا خيرات باتك يف
 نيخا نب رداقلا دع خشلاو 04 هيقفلب هللادبع نس دمحم ديلا : لاثمأ ٠ ددالاب

 ٠ هااولال ةلس ىقوتملا سوردعلا ىفطصم نب نمح رلادع دنسلاو ٠ ركاب

 هلو ةرهاقلا 2 ماقم مهل نيدلا ةمراضحلا ءالجالا ءاملعلا نم ريخألا اذهو

 هناويدو سومشلا ا اهنم افلّؤم نيسمخلاو ةعبرالا تزواج هدع تافلؤم

 ٠ 2" "ةفوصو ةينيدو ةيملع تافلؤم ةدع ىلا ( لابلا حيورت ) يرعسشلا

 ءاملع نم ةقطلا هذه راعهشا لع بلغت و ٠ ) سر رعلا جات ( بحاص

 اهحلاع يلا ةيرعشلا ضارغالا ةحلاعمو نايميالاو ةشفوصلا حور تومرضخ

 000 هلوق هرعش نمو + ةيدلقتلا روصلاو

 هدروو هد نسوس اهسشف

 هدورو بضصو ىىلالا هرغثوو

 ةضفو هس نم دجحبح لسن و

 هدبج يف ءولؤلبو همسج نم

 رمسايو هدش نم ريمحابو

 هدو بلس نومه صسابو هدق نم

 ها؟01 طا/يناثلا ءزجلا انيديا نيب  ةثالث ءازجأ يف باتكلا (0)

 ٠ ةرهاقلا

 ”١9 ٠ ص ١؟هكر/ط 51ج نيمرضحلا ءارعشلا خيرات 0ع(

 ٠ ؟١؟/ص قباسلا ردصملا (7)

 هم 1560



 ةهتلج رولو هبجاح نوبو

 هدعج لبللو هابحم ىحضو

 و ا #خ *

 063( ةشوصلا كف او هن ِ 56 :ل ١ نمو

 اهنف يف ساكلا اسمح دوخب ىل نم

 اهف اقبلا نيع اهب يىئافق ىرا

 تصغ ناودج اهحزم تحزام نا

 : ح ٍ اهيضرا حورلا لذدسب اهنو اجع

 اهترض سمشلاو اهطرف نم مجنلا

 اهبكحي ناك ول اجدلا ردب دوي

 اهننجو رمحم ْق لاخلا دوساو

 اهقم نسمحلا هامه اضاير يمحي

 يف ةقومرم ةيبدا ةلزنم هل يذلا مويلا يمرضحلا بابسششلا نمو
 زاتما يذلا ٠ ( ريثكاب دمحأ ىلع ) رعاشلا ذاتسالا  ةيرهاقلا طاسوالا

 ٠ اهبابشو اهوهز ماي يف ( ةلاسرلا ) باتك نم وهو « ةيرعشلا هتاحرسمب
 : ("ةدجامالا هتوخاو < هدلب ءانبا ءاكذ ىلا ريشي اهبو ةديصق نم لاق

 تاساس يبهاوم التل ناو ٠.

 انورملا تهدأ - فاقحالا ىلا

 ٠. امرضح ) اموي تقف“ ولو (
 انضسالا يف ةيآ كءاجل

 ) )6قباسلا ردصملا ص/١8؟ ٠
 ) )5؟/يف يسايسلا تومعضح خيرات ط/١ا ١953 ص/١88

 رص/١85 ٠
 ه8 -



 : هموث ناك تقع هل قاتلا ةدمصق نمو

 اهتاضهن يف دحتت بوعشلا نيب ٠٠
 ءاضغلا ١ ب اهدهح - .ئموقب تفل

 مهو قاقشا ف اوناغو اوطش

 ءاخاو م« نطوم ةدحوو م نيد

 ءالب ريبشعلا ىلع ريشلا زوق

 يهتنتو « دوقحلا ىفش' نا نا دق

 ءاوهالا ذشو < دوقرلا ةنس

 اهل لاح يف نوقش ىته ىلاف

 © ءاهفللا كحضتو » ميلحلا 6

 ةراثق ) ةدصصق نم + يولعلا ( دماحنا يلع نب حئاص ) رعاشللو
 0 1 دنعلا

 اهل اوضح اه ءدلعلا ىبطاخلا ٠٠
# 

 ادوهحيم اهل اونم الو < ارهم

 افراط احسك رملا نيللاطلا

 اديللا لبق  مهوبثرو ام دعب نم

 لزن ملو بوعشلا ىلا ةايحلا ترسس ٠٠

 ادوكر نامزلا يوطن انملح 2

 )٠١( قباسلا ردصملا ص/١8685 ٠

 هس 5قتالا أ



 ٠ داس رضاوحلا يف اكولم انك

 ؟ اديبع ريص' نا يقرتلا نمأ
 ##خ #خلا

 :١١7( لوقف ريصبلا يعاولا لجرلا نيعب قالخالاو ملعلا ىلا رظني وهو

 ادومع ميركلا قلخلا هل اوغباو

 اعمجتتسا .امهم قالخالاو .ملعلاف

 ادوشنلا كتاف كردا بعشلا -

 عماط لوهج نم هفسأ ناك ام

 ادوسيو هلهجب زم نا يف

 العلل اوعسساو ءارآلا .اوعمحتساو

 ادوهج دوهجملا اووضو افص

 ْ 00 عا »ل

 نم ناك هنا الا هرعش يف نيلقملا نم وهف ( ريخلب هللادع ) رعاشلا امأ

 نم هل ٠ هدئاصق. يف ( قارعلا ) اوسني مل , نيدلا ( تومرضح ) ءارعش

 6 0 ه1
 « داعأ ةنالث م : ةدصف

 نق وه ولت . نايت كق 0 0
 بصحملاو ( اهلل ملا ) لاس ةلوأب 4

 تدفاوت ميظعلا بك رلا ف ( ن :وراعأ )
 (برعي)سشجلايف رامما ىرولا هيلا هم 7

 )١١( قباسلا ردصملا 207 .٠

  05/ص عجار ٠ قباسلا رداصملا نم امل. 2

 سه 5ةرا



 هلخب تجام « روصنملا » لخبلا ما

 ( بلهملا) اهف ناعمجلا ما دالللا

 # ارش #

 يهو  ةديصقتا هذه يفو ٠ ( قارعأا بابش هيحت ) اهامسا ةديصق هلو

 ناهذأ دوارت ىتلا ةمبرعلا ةدحولا ةركف ودم تاونس ةدع ذنم ةموظنم

 ْ ٠ ناكم لك يف برعلا ةوخالا

 يدالبو « ينطوم ( ةريزحلا هش )

 ( دادغب ) ىمح ىلا ( تومرضح ) نم

 اهمساب اففتهاو اهاركذب اودشا

 يدان وأ لفاح عمج نك ُق

 اهناح لبس يفو © تقلخا اهنم
 يداعسا اهدامفسا يفو 1 -

 ةبابص بحا نم يف هل لك
 ( يدالب ) و ( يتبا ) يف يتبابصو

 # خا

 مهب نمو ( فقارعلا ] ين انحرم اي
 ( داضلب) دحوم لك زعبي

 اهرساب دالبلا كلم يدلا ىلس

 داثرالا ةيار عقار <« ( نوراه )

 1١81١ ٠ /ص قباسلا ردصملا (١؟)

 ب غهثخا



 اهلك ( ةبورعلا ) ىلا ( مالسلا ) لسر

 دالب لكي (اهتدحو) ةانو

 مهتويسب ممهدالب نيررصحمب

 مهعش مامآلا ىلا ني رئاسلاب «٠

 رج د# #

 : لوقف ةمسبرعلا ةدحولا ةركف ىلا ريشي م

 ابل ىعسن يتلا ( برعلا ةدحو ) اب
 داسمعالا ىلع اهدنشش ىتح

 ةدومحسم ةهضهنت قراوب يذه

 داؤوف لكي اهئدام تقلع

 اهعبمج لفثاو اهبكاوم :تشمو
 !! يداح ( دمحا ) و اهدئاف ( هللاو )

 اهققحب ةابحلا يف بلاط تراس

 دامغالا نم هتلس فيسلاب

 .دجت ملو عاريلا لشف نا دعب نم

 داعوالا نم «< اهصلخي ادحا

 نا صنت ةاحلا ( رياسد ) اذكو

 يدامعلا يوقلل الا قح ال

 ا : #8 +

 0 يداعلا يوقلا ىلع انهو ةامحلا تسلق < رعاسلا خالا اهبا الهم

 سل 596 -



 ومس ىلعو « ةلادعلاو <« فاصنالا ىلع موقي اهتوميدو ةاصحلا ءاشب نا لب

 هناجلوص يف ملظلا نا رن ملو ٠ فراعملاو ةليضفلاو ه قالخالا مراكم

 هامدش دادشسالاو « هدلس نا ةوقلا تاواح امهم « اموب ماد دق < هنو رجو

 لع تءاح ) يب رعلا جلخلا 0 ءانبا نه ان وحب فئطاوملا ضعبب هده

 ٠ كنه ةوخالا نم رعاش ناس

 هدون ام 6 ةمداقلا مايالا مهل قمح نا وح رتو 6 رعاشلا كلت تكروب

 ىتح * عيرس مدقتاو « ةدمعس ةامحو « ةلماش ةيرح نم ه ءاقعالا اتوخال

 مهتيدنأ ف ةرهازلا مهباداو » مهضاير ف ةحداسلا مهلدانع ىلا عمتس

 ! مهسناجمو

 - ةكا ا





 نع ثدحا نا يل له بدنلا اهيا اي ٠٠
 ( دادغب ) رع نع وا نوريح رانآ

 ةيناد لامآلا امل تناكو انك

 دايساآ ريبخ الك ةفيئحلابو

 ملف ميمعلا ددعلاب ضرالا انل تناد
 دافصاب مكحت ملو فسعب دسن

 هدواعملا مساق نب نمحرلادبع





 يف هتابح ىنس يىضقي مل (  يبرعلا جلخل ) ءارعش نم رعاش
 رازت 9.9 ( ينأث لا يلع 0( خلا قباسلا رطق ريما احاصم قواشب لب ٠ هد'الاب

 دنهلا لصوو ٠ ضايرلاو « تورببو © قشمدو « ةرهاقلا » ةب رعلأ دالبلا

 ١9414 ٠ ماع

 ( لباللا ةحود ) هناويد ( دوبع نورام ) ىنانللا دقانلا يتاكلا هل مدق

 : لاقف ىبرعلا رعاشلا اذه ناويد ًارقنل اناعدو ٠ تايرطقلا

 سمئارعك ةقيشر اهكلو ظافلالا ةعدم ريغ ةيرعشلا روصلا »

 ىبرع رعش « لمعت الو عنصت ال « اهلي < محازت الو ةلضافم الف « هلابلا

 « ٠ نزولا اهللا هاعد تاملك ضعب الا وشح لك نم لاخ صلاخ

 < رخفلا لاحم يف ةصاخو « ةيطلا تاحمللا ضعب رعاشلل اندجو دقو

 )١( /ط لبالبلا ةحرد ناويد ةمدقم مجار ١ ةفاقثلا راد توريد ١95٠

 ص/١ ٠

 ا يرجهأاو يب رعلا رعشلايفقارعلا

 هد 55680



 رعاشإ ( ةيسفن ىمسل وهف كلذ ف برحع الو كح دم ف اق رغم هارت اننكلو

 دوجلاو بدالاو لضفلاو ملعلا تافص حودملل نوكي دقو ( رصتقلا

 ةعئارلا ةاطلا تاتلفلا هنف تعءاح ناو ابلاغ حدملا رعش نكلو ه ةحامسلاو

 ةرارح نكلو -_ مهريغو يف وش 1 يبنتلا رعش 7 ءاج نكات جدلاتعاا

 < ةسانملا باهذبو < نمزلا رمب ىئالتت حودمملا صخس اممف اهناوفو ةدنقعلا

 » ةسالاسو »م ردويصص نم اهناص 2 امو اهم ام اما + عاضوالاو ةلاحلا ريغشو

 ءاتادحألا قرب لق هقوز لطم كعوو# لغو + ةنكشو 6 :لْضُو
 8 نمزلاو رصعتأ رورمو

 ه فلؤملا راثثا نم

1 
 وب

 ” © ( تايرطقلا ) نم يناللا مسقلا وهو  لبالبلا ةحود (1)

 .عجلاو 2 مامصلاو و دامعالا تايمانم فن عاشلا اهاقلا يا دئاصقاا مدح يلام

 ) ليلجلا خسشلا قباسلا رطق مكاح ون 1 هنارايز يف وأ ىلع

 2 هنرساو ) يناث

 ٠ هاما / ما ماع ناويدلا اذه رسشنب نائملب ( ةفاقشاا راد ) تماقو

 ٠ا؟"7ةريغصلا ةيرعشلا تايلثمتلا ضعب رعاشلا اذهل نا ركذ دقو امك

 ١9555 ةنس طاش 7 ة/ددعلا دادعب (رمتؤملا ”ةديزخلا 55 و

 2 ١/ص

 2 ل -



 ت81 اهم

 هرعشب يجانب ةدواعملا رعاشلا

 !١ هجعاوت تراتا ينلا 3 يداولا ةدب رغ «

 مهو « ةسرعلا حور ا! طاور مهعم نطبر نيدلا ةوخالا كللوا

 ٠ تادومو فشئطاوع انم ةييرقلا « تافاسم انع ةدعناا مهراد يف نوضب رب

 مهراشلا انلصت نا يف « رامعتسالاو هيعجرلاو ةلاهحلا تالالظ تعنم نيذلاو

 مالقا تناك ٠ ةقيقحو فاشكتاب مهئاح عقاو علطتسا ناو ٠ حوضوو ءالجب

 » مهبدا ملاع نع « انلا فيعضلا رونا لوصو ف لضفو تاذ مهئابدا ضع

 ٠ ةيعامتجالا مهنامحو «( ميسهاشو

 ةسرع رساو < ميمت نم لئابق تمض يتلا يهو ( رطف ) ةزاما اما

 ىرأ يناو + ئبب رعلا ملاعلاب قولا لاصتالا وحن ريست تدخلا ه ةدصحم

 نيبو انسب هلأ الاعحمس نا !١ امه يفاقثلا ضار لاو 3 يبدالا بناحلا ن

 ٠ الاصتاو « اقونثو دادزن كانه انوذخا

 < ةاحلا ملاع ىلا اهح اهحاارخاو 0 م بتكلاو 57 اجلا ضعب ءامحا وهو

 ةياوه هذهو ؟'"اهبادآل نيقشاعلاو « اهل نييحملا سوفت ىلا اهقيرط فرعت

 اهرشنب ماق يتلا ةردانلا تاطوطخملاو ةيبدالا بتكلا نيب نم )١(

 : قباسلا رطق مكاح ينان لآ يلع ريمالا

 ينويعلا برقملا نب يلع ناوبد , يسلدنالا يلطسقلا جارد نبا ناويد

 ٠ مهرد نب نمحرلادبعل راعشالاو رايخالا فئارطب راصبالا ةمحزن « ينارحبلا

 قالعالاو سئافنلا هذه ريغو يرئازجلا رداقلادبع ريمالل دايحلا تاتفاصلا

 !! ةنيمثلا

 ل اإل



 محارتت ينلا ع ةيدكملا لاومالاو روصملاو رودنا اكوا اهيلع راس ول ه ةعقاي

 نال + هبط ةدئاف اهبالطو ةيبرعلا ةفاقثلا تدافأل « مهفر ءاصمو مهقيدانص يف

 « سسفنلا طوطخملا رششنو © تاسسانم ةدع يف انلف ! امك عقانلا باتكلا ءاضلأ

 ذاتسا وأ < ليلج ملاع اهسيعي ناك ةيسنم ةاحلو « ةريثدنم سفنإ ءابحا وه
 5 مهلم رعاش وا« فيررط بيدا وا« ريدق

 دمحم ) ذاتمالا ( جيلخلا مالعا ) باتك م ال ركذ دقو اذه

 رق مضت ( ةحودلا ) يف و ةماعلا ةمتكملا ناب » ' 1 ها يابلا ترح

 بتكلاو تاطوطخمملل مسق اهبو « بتكلا ت تاهمأ نم فلا نيرسشع نم

 اهفو ٠ءا« ىرحال ةنس ىلا اهخيرال دوعي لئامرو روص اهنمإ نمو « ةردانلا

 صاخ حانج عم ريمالا ةقفن ىلع ةعفانلا تنكلا ريكللاو ةهحتلا قوت مسق

 ٠ ينوصلا لحستلاو ديلجتاب

 يف ©"( رقص ديسلا عيدملادبع ) خيشلا الا لضافلا ذاتسالا ركذو

 لآ ىلع خيشلا ) ريمالا فغش ( يلطسقلا جارد نبا ) ناويدل هريدصت
 ينو ب هاش نق لك سلا ينك عووت نيبودنم هل ناب ( ىناث

 ءاسحالاو « تورسو « هدحو

 : اهعلطم يتلا ةئارلا '؟8( ىلطسقاا جارد نبا ) ةدصصق نا فطللاو

 ليس ماظتسملا تامزع يعد 2

 « روغتو الفلا ضرع يف دجحنتت

 ( ىللوالا ةقلحلا ) يناببشلا فيرش دمحم  جيلخلا مالعا /مجار (؟)

 ٠ اهدعب امو ؟77/ص ١9536١ قشمد ١/ط

 ٠ ال/ص ١953١ قشمد 00 ياطستلا جارد نبا ناويد /عجاد 90

 نرقلا ءارعش زربا نم ٠ هيتاكو هرعاش ناكو رماع ىبا نب ا رصاع

 . يىرجفهلا سماخلا

 - ةكرظل



 (*0؛ علطملا تاذ ( ساو: يبا ) ةديصق اهف ضراع يتلاو

 روغ كوبأ انتم ةراحا ١

 « ريع كيدل ىجري ام روسمو

 : يناث لآ يلع خيشلا ومس ف ةغرلا تراثا اهتضراعمو ةدصقلا هذه

 داتسالا هلوسر لسراف “6 جارد نس ناويد ةطوطخسم ةخحس ىلع لوصحلا ف

 ثحبسلل برغملاو « اناسساو < هسرفو « انئاملا « ىلا + رقص ديسلا عيد أدنع

 خسشلا ةاتسالا يب رغما ملاعلا ةزوح ف تدحو ىسح ٠ هناويد ةطوطخم ص

 » يكم دمحم رونكدلا ذاتسالا اهقمحتب ماقو ) يناوطتنا دمحيم ركب وبا ْ

# # # 

 خسذلا ٠ ةنب رعلا ) ةرامألا ( هذه 2 ةسدالا تاصخعشلا ناب نم نا

 دسلا ميدبلا دبع خيشلا لضافلا ذاتسالاو منام ريزعلادبع نب دمحم ملاعلا

 ٠ لضافالا نم مهريغو 5 ةدواعملا نمح رلادنع رعاشلاو رقص

 ءابدالا ةايحل مانلا عالطالا نع انب رصقتل ةفرعملا نأ دجن نحنو
 لها ضعب تالحر الولف ٠ ةمرعلا داللا كلن يف نوشعب نبذلا ءارعشلاو

 » ةمئادلبلا تافل ّوملا ضعب باحصأو + هيداملا ةياغلاو 6 ةسايسلاو 6 ةياوهلا

 ٠+ احضاو ايش اهنع فرعت نا انعطتسا ام

 ضعب اهفلا يتلا تافلؤملا نم ةجوم ةريخألا تاوئسلا ف ترهظ دفو

 توافتت ىهمو ٠ ( ىبرعلا جيلخلا ) ىلع هضبارلا تارامالا كلت نع ةفزترملا

 رسعاشل (8 ةنس ) يناه نب نسحلا يلع وبا .ساون وبا (5)

 ٠ روهشم يسابع
 ةديرجل هثيدح يف يسشحجلا داوج نسح رعاشلا ذاتسالا هيسنيو )1١(

 ينارحب لصأ نم هنا كلذ نوكي دقو ةديرجلا ءارعش دادع يف ( رمتؤملا )

 ١ .٠ /ص 15 طايبش ١و7 5 /ددعلا مجار 5 ( رطق ) نط 3 هنكلو

 - ةوكا



 ٠ااهق ةقيقحلا فرعب ن نا ثحاسلا ١ ناسنالا عيطتسي ال ٠ اقمعو « ةوفو افعض

 اهمفل زم رثكا نال « رعشلاو بدالا ةروص اه سملتي وأ ٠ حوضوو ءالجسب

 سردلاو عالطالا لود » روخنلا قرحو »َ بائطالا 8 <« ةدالا ةنحأن اوخو و

 ىبح .٠ نيهباننا ءابدالا ةأمحعا ةححصلا ةسدالا ا تاو . يملعلا

 اهعفاو علطتسي منو داللا رب . مل وهو باتكلا فني دف مهضعب نا دحتل كلنا

 يف اهرششنل ةيلحملا رابخالا عمجي لوجتت يفحصل برقا وه لب ٠ بثك نع

 ٠ ءارقنا عم ةفطاع و ةلص نوكت نا نود « ةعوسا ةلجم وأ « ةيموي ةديرح

 اع اخ

 مساق نب نمح رئادبع لباللا ةحود ) هناويد ايدي نب يذلا رعاشاو

 هناويدل ةمدقم ا ٠ 5 رعشلا مهراثا الا تلصو نيدلا نم ٠ ةدواعملا

 هرعش يف » رعاش هنا هنع لافو (")( دونع نورام ) دقانلا ىنانمللا بتاكلا

 آدف بحا ىذلا عوضوملا الا جلاعي مل < ةبرعي ةوقو « ةيسلدنا ةلوهس

 منج رهو يحسد عاطل ( ةدواعلا و ن6 ودا ةدرب يف ايرضح ارعاش

 هاراذع < هرعش يف اهل رثأ الف ةعنصلا اما ٠ ةببرع هتفاقت ٠ ٠ نيسابعلا حمالم

 ةواقل ( ىرتحملا ) عم هعمجنا !! بولحم ريغ نسح ةوادملا يفو « تايودب

 حدمب ةدواعملاو ضبقبل حدمب ي رثحسلا نا امهنس قرفلاو ةلوهسلاو ةجاييدلا

 ٠ احم 9٠ اصلخعم

 هرعش نا » رمتؤملا ةفحص يف هنع لوقف ىشحلا نسح رعاشلا اما

 مهاربا ظفاح بولساب راك 3 ةينطولا حورلاو ةروثلاب مسي يكيسالك

5 : 200 
 « + هف حضاو

 يق ربيعا ةييادتل ( رق ووداعرر تلال بنك نا ير اك

 ١/ط توريب ةئاقثلا راد ؟/ج ( تايرطقلا ) لبالبلا ةحورد /عجار )ع7

 . ؟//ص و 55 55 /ص و 1 و 15 / ص 6

 ١938 طابش ١ 5/ددعلا دهدغب  رمتؤملا ةديرج/عجار (8)
 ١ .٠ / ص

 توق و ع



 - هل هللا رفغ  تالماجملا نم ريثك هيف همكح نا امك < هيلع سقي ملو

 أ ةدصقنا 2 نفلا هيجل ىلا الا تفتلي ال هللا همحر ناك ناو وهو

 ٠ انامحأ ناسالا اهلهحب بانسال الاخترا ماكحالا ىبطعب, دق هنكل « ناويدلا

 هذه رنا ملف ٠ سوململا عقاولا هدنسي مل هن ( يشجلا ) رعاشلا امأو

 نعش ف ملاعملا ةحضاو مهاربا دكفاد رعش ف ةدوجوملا ةرئاثلا ةروعلا

 ءارعسشل برقا وهو ةجيراتلا ردوصلا ضرع يف راس دق ار: لب ٠ ( ةدواعملا)

 ةروصلاو « دحاولا مغنلا تاذ ةيكسالكلا مهتقيرطو + ةملظملا ةرتفلا

 ٠ ةرركملا

 اذهل نا لوقت نا ديرن ام ردقب ةنراقملاو ليلحتلا ضرعم يف انه انسلو

 ضعب ٠ادادغب خب راو » قارعنا فاطأ هنهذ ىلع ترم يذلا رعافلا

 يف ردم مل ينلا « هتلخأو « هتفطاع يف اهيلع ردقي ينلا « ةلمجلا بناوجلا
 ٠ ىرخا ةعساو ءاوجا ىلا تماسن لب « ريغصلا اهطيحم

 0 هنارساو يناث لآ يلع خسشلا ريمالا حدم يف هبلغأو هرعش نم لاف

 قرأي ليللا ىجحبس نا ىلثمو تقرأ

 قفحب بحلاب بلقلاو بحد الاف

 ىتنفلا لعجمب ىوهلاف يبلق كينانح

 قرسشي ءاملاب دوعلا بلص ناك ناو

 ناهب لامحلا تابر للصو امو

 قرفم باش وأ هافك تلخ نم ىلع

 : دخا دق هنمو ميدقلا رعاشلا لوف ىلا برفا اذهو

 - ١55 /ص لياليلا ةحود ناوبد (9)

 - ءالاإ ب



 غ ع

 هلام لق وا ءرملا سار باش اذا

 : لوقب ُ

 هرب ا ١ هه 55
 امنا نوحشا بصلا م اذا

 . / و 5 ب . اهحم الام

 ١ - - ِ 8 علا
 ١ 7 بحل و هرعك ةكقئاطل قوهو

 يحاللا لاقم عدو « ثيدحلا تاه

 حابصالاب © سفنلا كادق < برشاو

 حارلا غاشسي هع نايف

 هجاوما ترطخن عيسنلا اذه

 حاورالا ةبحت كلا ىدهب

 ىمللا ةرطاع دعب ملعأ تنك اه.»

 حادقالا نم ًاحدق اهلامجو

 ىبرلا ريس ينناذ يجسشلا اناف

 يحاونو ينتدحوب ليصالا دلع
 ايحلا لطهمل يحادفا تضرع

 يىحادقا اهتذخأ تعضو امكف

 نيك يهن شيلا يساهم امأ

 حارمالا ىلع وب رت همومطو

 0 ١/١ /ص قداسلا ردصملا عجار 0320
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 : 0 عرشستلا ةفلللاةتان] نعد

 دادولا كل تقكددص ىلا

 كدادو ىل رده ملف

 ءاقفصلا ىنتق يدهج تلذدبو

 كدانع ىدضع ىف تتفق

 طق داح اف ىىدلا اناو

 هافانا هرايلطقغف ملو

 .ءهةهلمل رقحسكاد# كتي وأ

 كداسو يدضع اهحنج ُْى

 ريع اخ  ا#

 : ةيماسلا هنافصب يب رعلا درفلا بفصي هرعش نمو

 9 امف تانئاكلا برب امسف +٠

 دضقم داّؤفلا علخسم دحملل

 ةعتم بلاطو تاذل ريس و

 دجيس ةناكملا يوذل اهلجأ نم

 يعسس اذا هاذ ركي رحلا

 قيوم : نيجي اي ع رثم

 اودتهي يك هموقل دوهجلا لك

  0١9قباسلا ردصلا ص/١318 -

 )١١( /ص قباسلا ردصملا 58 ٠

 يالا دك



 ٠ 5" "!( ىضاملا ىركذ ) هلوق داحمالاو رخفلا تاذ هدئاصق نمو

 احعاو تل يداولا ةديرغأ

 هديت ديرك نم لا تكا ذاق

 ىرطاخت ملأ دق مه كيانح

 دعللا ةمرتصيو ىركذلا هددحت

 :اهنمو

 ىسمحلاو ةريشعلا ف يني دحت ناف

 درولا لبذ هضابرإ ىفف اسميرغ

 ينناف ليمحلا ربصلا يركت ناو
 دحم هنادرب ءلم ىبرع شق

 اوملسس نيذلا نيماملا نبا انا

 دحملا فرع ذمو اوناك ذم دحملا ىرذ

 ىجحلاو ملعلاو نيدلل نم لبق اذا

 اودش نمو اعيمج ايندلا اوكلم نمو
 دهاش هللاو نانئدع ىلا ريشا

 اودع اذا مانالا ريخ مهلا

 دلاذ ماسلا ُق نامورلا خود اما

 دعس مهسراف ناويالا ضروف اهأ

 ٠ اهدعب امو ه؟”/ص (١؟)

 هد 5745 -



 دعسلا كريخ انأي ضرا يا ىلع

 قرراطب رصم ا يف تعله مآ

 دحبب هريكتب درمع ىنا ةدادغ

 ىضف نم مظعا ىقورافلا مهنم اما

 مهلوخ لامشلا حبر تقباس اما ١ ن6 تل 2 .

 اودر امف هازغ ىصعالا برغملا نا

 ال له ةريزحلا دانأ ضبارم

 اودر هداحماب ىماسلا اندهع اذا

 ّ راكع دم“ ناهوالا نعت لغو
 دبره ةلاهجلاب ليل باجنبو

 يف يرحب ةحامسلا ءام ) ةديصق نم هلف ( دادغب ) يف هرعش نع اما

 نا

 ( دادغب ) نزع نع وا نوريج رانا

 ةحسشاد لامألا ل تناكو الك

 داتا ريخ انك هقيتحلابو

 ملف عيمعلا لدعلاب ضرالا انل تناد
 دافصاب مكحن ملو بفسعب كس

 )١2( /صد قباسلا ردصملا 85 .

 - 5976 أ



 ةفراطغ دايسا ملسلا 3 نحف

 داسأ لكم ىمعل برحلل نحو . 1

 اوعدي مل دعب مه نا برعلا هعض اب ٠٠
 دامحاو تازازح نه مهل ام

 مهتر تع هللا لافقا مهارا ينام

 يداهلا حصانلا لوقت نوعمس ال

 ١9/4 ةنم تيوكلا يف دقعملا برعلا ءابدالا رمتؤم يف ادشنم فقوو

 هنديصق ىقلاو ( رطق ةراما ) دفول الثمم رمئؤملا ءاضعأ نم رعاشلا ناكو
7 ( )2 

 اومنادعسو اومتكر وب انموف يشب ٠+٠

 رحلا ةكاردال ىفسي يذلا لك

 ةهمقنو سرب رعدلاو انوق ىنب

 ريججفلا هقعي لللا لالظ ناو

 هداهجو هدهج الا بعشلا امو

 رفص هلامآف هب ادقض نأف

 نكن مل ءامشا ىحصفلا ينب نحنو

 رب هيحاص لك ةوخا ىو

 ىأل ناو ىصقأب ( ىصقالا برغملا )امف

 رحبلاو ربلا قرف دق ناو انيلع

 ىرمعلا .هقثوم باسالل حجئاشو

 رش اهلصو ل مل انعمج هب

 ٠ اهدعب امو ١7/ص قباسلا ردصملا )١5(

 - ةالك ب



-_ 
 مهلا ةوخالا دحو ام اندحوت

 رغ ةلمجم هن انراثاو

 اهمافا نمع ( ءارمحلا) ب لسف

 ورمع اهفوف هداش امع ( رصم ) لسو

 ةبما دحمبب تهان ( قلح ) ناو

 راصم تهز ةادهلا نيمطافلاف

 ديشرلا رئآم قلت ( دادغب ) ىلع جرعو
 ركفلاو ملعلا قلخ دق امو

 هدخ برغلا رعصض امهم قرشلا وره

 رخف العلا لاحم ىف هش هل

 دمحاو حيسملاو

 رهذدلا قفص اهل تاراضح تمافو

 ىسوم هقا ىثم

 ركذ هل ولعيو ومهزي ادبأ ان

 اوركناو اموي خيراتلا اوهوش ناف

 ردلاو سمشلا ركتتلف ان رخافم

 مهدنع ةبورعلل رأث داضلا ىن

 رأ' هدب نم تاف نم مكلشم اهو

 ل 57ال ب



 ن0 ل ا ةديصف نهو

 اهدحعم ج وايف (ءارمحلا) نع نينن“ف +

 ملاعملا اهتاور نادمغ هعورو

 هضور .ببط نعو + ناوبإ بعش نعو
 مئاستلا هيلع ارحف ترطخ اذاو

 اهلالجو اهزع يب ( لباب ) نعو
 مجاعألا ميدقلا ىف هلئ امعو

 حدم اب مرغم وهو © هيسسيو هرعش رخفلا نيثك ( ةدواعملا ) رعاشلا نا

 : لوقي ذا ةصاخ

 ةمكحو ىركذ رعشلا نا لش اذا

 ىلحأ حدملا ناف فصوو

 امسابإ ناوشن رهدلا ىغصق ودشاو»٠

 برلطب يفاوقلاب ريض لكو

 هةدورش يناسعملا يلمأ يننا ىلع «وه

 5 2 ىربغو اوفع اهلسرأف

 ويس #

 بدألل مهمالقأ اوصصخ نيدلا ضعبو م« كانه ءار رعشلا بلغأ نا بيرغلا

 ذفاونا عيمج تحتفتو « ةيبدالا مهتااط عمج ترصحلا داشنالا ير عشلامهلايخ

 نو ل يدا ورارو كلو ل د هوك كرب هلا قل رمح م

 تاحفتلا ) هناويد ُِق ينابي دللا في رش دمحم يقسشمدلا رعبا ىر:

 )١15( 5؟/ص قباسلا ردصملا -

 )١7( ؟9/ص ناوبدلا ةمدقت ٠

 - ةالش د



 حدم يف ( ردلا ادنوأ نا رحبلل انبحع الو ) هتديصق يف لوقي ( ةيرطقلا

 يف وهو نآلا رطق مكاح ( يناث لا يلع خيشلا لجن دمحا ) خشلا ريمالا

 هاله ةنس ( ةحودلا ) ةمصاعب ( نابراا ) رصف

 رطق تركذ املك ارطف هللا ىقس

 (ارغلا هحودلا) و (نايرلا) ' اهب يىحو

 دهعمو دوهع اهف ىل راص دمت ٠

 اريملا عم حابارو 3 سناو وفعصو

 نطومو برفو < بابحاو « بابش
 ىرتشللاو ةرسملا هلم ىرت لكو

 ةوفحل اهامح نع اموب تلم نال

 ١( 6! ركن يىتلقم الو اقرت يتعمد الف

 رع د# *

 عئاور نم ريثكلا < ةوخالاو براقناا رصع ف نحنو ىئرن نا ىنمش

 2 هتقي رطو رعشلا سرادم مهدنع دداحشلا نا ثيحبب + مهنداعسو مهني رح لجأ

 « ةعامتجالا مهتايحب ةقالع هل امي < اهف اوريسي نا بحي يتلا ضارغالاو

 ٠ ةدهاحلا بلاوقلا نعو « ةاكاحملاو دملقتلا نع ادععب ٠ ةيركفلاو « ةشطولاو

 يفد < ةيبرعلا هب ركفلا ةضهنلا رصع يف ٠ ى مانا »اقلك نم تحبصأ يتلا

 توطنا نأ دعب ا ٠» ةضاسنالا هب وخالا تاللصلاو عب رمسلا روطتلا ملاع

 ! تاقالعلا تدادزاو « داعبالا تبرفو « تافاسملا

 )١8( /ىص جيلخلا مالعا/عجار ١85 ٠

 ةالك -





 عحارلاو رداصملا

 ةثيدحلا بتكلا

 ةيرعسلا نيواودلا 1

 ردمصلا

 سومد ملح ناويد

 ىواهزلا تانمعابر

 مايالا لالظ ناوبد

 ريغصلا لطخالا رعش ناويد

 تاحرف ساما نياوود

 طالم ناويد

 مراجلا ناويد

 . ينبالغلا ناويد

 رمسالا ناويد

 ليللا يناغا ناويد

 ةرئاثلا هفطارنلا ناونق

 بحللا لكايه ناويد

 يدال» ناويد

 هخيرانو عيطلاناكم ةهفلؤم

 سومد ميلح

 راطعلا رونا

 اوم _ه75 ادص

 ١و4 قشد

 1974 توري, يواهزلا يفدص ليمج

 ريغصلا لطخالا

 تاحرف سابلا

 اولا تورب

 ١9014 ولواب ناس

 599١ه تورس

 اهل ةرعاقلا

 ١1و١٠ افمح ينياالغلا ىفطصم خيشلا

 بس ةرهاقلا

 "ا ٠
 مرجلا يلع

 اوكا توري رحلا هللاركش

 اوله ادص لجلا ىتف

 1944. ةرهاقلا زيرف نيسح

 ا يرحهملا ويب رعلا رعسلايفّقارعلا

 - 4مل



 هخسير راو عبطلاناكم هفقلؤم ردصملا

 1١918 اديص يناموحلا ىلع دمحم يناموحلا ناويد

 ١981 نابل ني دلا رصان لآ نيمأ ريمالا 00٠ ماهلالا ناويد

 ١918 نان نيدلا رصان للا نيمأ ريمالا رطاخللا ىدص ناويد

 اوم5ك دادغب ىثودعلا نيردلا ناهرب رانلا لج ناويد

 ١954 تيوكلا دمحم نائس هللادع جيلخلا تاحفن ناويد

 ١و١ قشمد يمساقلا رقص ريمألا بحلا ةنج يف ناويد

 ١٠م9“ ةرهاقلا 2يىمساقلا رتص ريمأل قحنا ىحو ناويد

 |8507 ةرهاقلا يرييزلا دومحم دمحم رعسشلا ةرو' ناويد

 ١985 ولواب ناس يروخلا ملمس ديثر يورقلا ناويد

 او ةرهاقلا 2يروخلا ميلس ديثر يورقلا رعاشلا ناويد

 5١ه ةرهاقلا اضر هليلج ءاضسلا ةحنجألا ناويد

 ١ ةهع تورديب يقح عبدب رحس ناويد

 اوه ادبص لبجلا يودب لبجلا يودب ناويد

 ١5658 قشمد كب مدرم ليخ كب مدرم ليلخ ناوبد

 1947 توري ةقووباا نمعا < . لق ةشاو وأ نمفا عم

 اةهو توري ةشبر ونا رمع ةشير يبا رعش نم تاراتخم

 او397 توب تاحرف بيدأ عمتجملا يحو ناويد

 ١9٠ ةرهاقلا يبسشلا اضردمحم حفلا يسبشلا ناويد

 م 5م



 تاسوشلا

 ديدجحلا ناويدلا

 لزغلا رتهد

 سنو: ةيظاكع

 لبالملا ةحود

 يب رعلا بدالا

 نادوسلا ءارعش

 ايبيل نم رعاش

 رئازجسلا نم ءابدا
 رحه ءارعش

 ثبدحلا

 هقاؤم

 هلخع نما

 ةيمسرلا ةعبطملا

 هخي راثو عيطلا ناكم

 اة95 ةرهاقلا

 اة توريب

 ا١ة5مه9 تورس

 ١ ة هال ىسوت

 اأ55ك٠ توريب هدواعملا مساق ندمح رلادبع

 فا948 اديص يلفماعلا ببعش لماك دمحم

 ءارعسلاو رعشلا يف تاسارد ل ب

 ىدنحلا رونأ

 ليئاخس دعس

 يتارصملا ىفطصم لع

 ينالاتكلا عيهاربا

 اباس ىبسع نانل يفمصولاو ةصقلا ءارعش

 رعشاا اياصف

 نورتحمو نوددحم

 ءابدالا نم ةعامج نيمالا ميركت يف نيمثلا دقعلا

 اسن يف ةببدالا ةاحلا

 يداش وبأ يكز دمحأ
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 ١وه8 ةرهاقلا

 ل ةرهاقلا

 اة“ تورس

 اةهرمم ةرهاعلا

 اهم ةرهاقلا

 اؤ١5 تورس
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 ١558 تورس

 1١955 توري

 ةرهاقلا ١95٠



 ردصملا

 ىلابكلا يماسةيروسيف رصاعملا يبرعلا بدالا

 ريزواب ضوع ديعسيم رضحلا خيراتلا نم تاحفص

 نايمرضحلا ءارعشلا مثيرات

 رثنلاو انا

 نانبل نم ءارعش

 قارقلا ف نيشانللا قزالا

 نادوسلا ف ثيدحلا رعشلا

 ناهدلا يماس ير وسلا ميلفالا يفثيددحلا رعشلا

 دعسلا وبأ دمحأ نادوسنا يف ءارعشلاو رعشلا

 ثيدحلا رعشلا يف تارضاحم
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 ثيدحلا ىقارعلا رعشلا

 لئاولا مهاربا سلبا رطب رحو يفارعلا رعشلا

 جيلخلا مالعأ

 سيردا نب هللادبع

 فاقسلا دمحيم هللادنع

 ميهاربا دم روتكدلا

 قيبالا ةيشلا نصا

 هخبب راتو عبطلا ناكم

 اهو. ةرهاقلا

 ا ا/4 ةرهاقلا

 ١95٠ ةرهاشلا

 ١051 ةرهاشلا
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 اه٠95 ةرهاقلا
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 اوال دادغ
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 ١51١ ةرهاقلا

 195٠ دادغب

 او54 دادغب

 اوذ٠ قشمد



 هفلؤم رد هما

 ةماعلا بتكلا  ج

 كرايم يك ز دادغب يحو

 يناحي رلا نيمأ قارعلا بلق

 ةقاقثلا ةرادالا ماعلا خيرات

 يدجو دب رق دمحم ةغللاو مولعلا زنك

 نيمالا دومحم ةمحرت نيطلا ىلع اوك
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 ةميدقلا يتكلا د
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 مكردادغب ةيمالسالا
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 كراملا زيزعلادبع خشلا

 ىليجعلا زيزعلادبع
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 يمشاهلا رقص ريمآلا

 نلجخلا يودي

 يريبزلا دمحم دمحم

 هشيد وبأ رمع

 يقرخأا حلاص

 يورقلا رعاشلا

 يرجو نيج

 جرفلا دلاخ

 رجل هللادنع

 هد واعملاوساف نب نمح رلادع
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 طولقخلا

 طاطخعلا مشاه

 طاطخلا ميكا

 ةيلخادلا موسرلا

 دعس دمحم مساج

 ( ءيش لك هدب رجح )

 يجراخلا مسرلا

 يافا هفطللادع
 ( داشرالاو ةفاقثلا ةرازو )
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