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 .٠ أرقت نأ لبق ..

 تيسنامورلامايأ

 امنيسلا ىف ةصاخلا اهتيبذاج بحلا صصق ىورت ىتلا مالفألل ا#

 , ةماعلا اهطوطخ هباشت مغر مالفألا هذه تاعوضومو . ةيرصم ا

 تيداوحلل بنطتياال نيَعُش امك اتت يجر هاو دا د5 اهنأ الإ

 . ةشاشلا اهنع فشكت ىتلا

 نم ؛ ىسنامورلا بحلا صصق ترشك امنيسلا هذه خيرات ىفو
 ىدل ةيبذاج تاذ صصقلا هذه تدبو ٠ ةكباشتم تاقالعو . تايمارغ

 صصق بلاغلا ىف ىه ٠ انه تايسنامورلاب دوصقل او . مالفألا عانص

 « ايبسن ةريغص نس ىف بابشلا نيب رودت ىتلا ةيفطاعلا بحلا

 «ةقشارلا حطينا رابتعاو: ةتساسحلاو ةروطخلا ةفلاي ةلخزيف فو

 ةيرجتلاو ٠ لوألا بحلاو « ةايحلا ىلع ةاتفلاو ىتفلا ماسم حتفت نس وه

 روثعلاب مالحألا ةلحرم اهنأ امك ٠ نايحألا ضعب ىف ىلوألا ةيسنجلا

 « قالطنالا نمز ىلإ ةلوفطلا نم جورخلاو ٠ دوشنم ا ىتفلا ىلع

 . دويقلاو . ةيلوئسم ا وأ

 , ةيرصم ا امنيسلا ىف ةيسنامورلا صصق لمجأ انه انرتخا دقو
 لاطبأ نأ ىرن فوسو « ةقيقرلا ةيفطاعلا دهاشم ا عاجرتسا ةلواحل

 ريثكلا نوعفدي ٠ مهفطاوعب ةايحلا ىلع نيحتفتم صصقلا هذه تالطبو
 ىف ظحالن فوسو « اًيلاغ نمثلا نوكي دقو ٠ بحلل ائمث ةاناعم ا نم

 ,ةيوناثلا سرادم ا ةنبإ تايمارغ نيب اًريبك اًقراف كانه نأ صصقلا هذه
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 ثحبلا لواحت ىتلاو ٠ تيبلا وأ , لزنم ا ىف ءاوس , ددعتم دويقب ةفوفلم ا
 اًعاستا رثكأ اًردق فرعت ىتلا ةعماجلا ةنبإ نيبو , ةايحلا ىف قيرط نع
 كلت اًضيأو « ةاناعم او بعاتم ا نم لقأ اًردقو ٠ ةيلوئسم او ٠ ةيرحلا نم
 بحلا ىلع ةرداق اهنكل ٠ ميلعتلا نم ردق ىأ ىلع لصحت مل ىتلا
 . ةيحضتلاو

 هذه ىف ةيسنامورلا ةروص لوح مالفألا نم ةعومجم انمامأو

 فلانه نكل ٠ ةزادكإلا ات فايس افك : ةيزانقفم وص ى هو: ايهيسلا
 . مالفألا هذه ىف قاشعلا نيب عمجت نأ نكمي تامسلا نم ةعومجم

 ةقشاعلا رود تامجنلا ةصاخ « امنيسلا تالثمم بلغأ تدسج

 تطبترا دقو , ةديدع تارم وأ ٠ لقألا ىلع ةدحاو ةرم ءاوس . ةميتم ا
 ؛ راودألا هذه لثمب اهتايح نم ةنيعم ةلحرمب ةلثمم لك ةقالع

 ةلثمملل عونلا اذه نم ةليلق مالفأ ميدقتل ةصرفلا حاتت دق هنأ ىنعهب

 ءادآ عم بسانتت ال اهسفن دجتو . نسلا اهب مدقتي نأ لبق ٠ ةدحاولا

 . راودألا هذه لثم

 ةرم نم رثكأ ةباشلا ةقشاعلا رود ندسج ىتاللا تالثملا نمو

 «تانبلا لزغ» و ؛ ١14١ ماع «سرادم ا تنب ىليل» ىف دارم ىليل كانه

 ىذاتسأل ىتايحت عم» و « ١111 «ءارون» ىف ىللين مث . 4

 «تاقهارم ا» و ١1١11 ٠ «يرمع نيأ» ىف «ةدجام» و« 1178١ «زيزعلا

 . « ةزيزع ةريفسملا » ىف رودلا ىنسح داعس تدسجو . ٠

 ىف ةيداش نم لك اًضيأ رودلا تدسجو , ١4717 «مهافت شيفام» مث

 ةداسولا » ىف زيزعلا دبع ىنبلو : ١17١ ماع «بحلا نم ىوقأ»
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 راثآو ٠ 10١ه «تانبلا ةسردم» ىف فكاع ةميعنو /١461 ٠ ماع « ةيلاخلا

 تيب» ىف فيرش دهانو ١4/١ ١ «ةرطخ ةقالع» ىف ميكحلا

 !١11: «ةذيملت تاركذم» ىف ىفطل ةيدانو ١111 ٠ ماع «تابلاطلا

 ىف ارسيو ؛ «ىقتلن ىتح» و ١١104 «لالطألا نيب» ىف ةمامح نتافو

 ؛٠111١« بحلا ةعور » ىف ىحتف ءالجنو ١41 ٠ «ءاوهلا ىف رصق»

 «ىنيركذا» و ١4١/7 «ةذيملت مارغ» و « ١41/١ «ةسردملل تيبلا نم»و

 0 ةرجشلا قوف ىبأ » ىف رودلا نيمأ تفريم تدسج امك. 11م7

 سمش ه» و «بحلل تشاع» ىف تورث ةدييزو . ١416 « ديفحلا »هو ١1714

 تانيسمخلا ىف جذامنلارثكا امو . «ىرمع نم موي» و :««بيغت ال

 . ةيرصم ا امنيسلا ىف ةيفطاعلا صصقلل تانيتسلاو

 فقوسف ؛ مالقألا هذه ىلإ رظنلاب نكلو ةريثك اتناضأ ىتلا جزامنلاو

 ءاوس ٠ ةرم نم رثكأ ةقشاعلا رود تدسج دق تالثمم ا ضعب نأ ىرن

 ديسجتل نهضعب تداع دقو « انس ربكأ تراص نيح وأ ؛ ةريغص ىهو

 تنب ىليل» ىف دارم ىليل ترهظ دقو ٠ تاونس دعب ةيصخشلا سفن

 '١١ ىف ةدولوم اهنأ رابتعاب ٠ اهرمع نم نيرشعلاو ةثلاثلا ىف «سرادم

 نيثالثلاو ةيداحلا ىف ىهو ةيصخشلا سفن تدسج مث . /١11 رياربف

 (يرمع نيأ) ىف «هيلع» رود تدسج دقف ةدجام امأ . ىرخ أ ةرم

 ىف ىهو ةقهارم ا رود تدسج مث ٠ نيرشعلاو ةسماخلا ىف ىهو

 ىف ىهو ةقشاعلا ةذيملتلا رود ةيداش تدسجو . نيرشعلاو ةعساتلا

 نسح هجرخأ ىذلا مليفلا اذه ءاج دقو . اهرمع نم نيثالثلاو ةيناثلا

 ىركشل ماك, ةلوهجم ا ةأرم ا رود دسجت ىهو سانلا اهآر نأ دعب مامإلا
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 مليش ىف ةنئاخلا ةأرم ا رود ةرتفلا سفن ىف تدسج مث . ناحرس

 نق نفر ةقشاسلا ةةيسطلا وك حست قاس ةدالاث انه نقلا

 . نيثالثلاو ةعبارلا تزواجت نأ دعب مث , اهرمع نم رشع ةعساتلا

 « قدصلا ةقطنم ىلع فرعتلا لجأ نم ةقباسلا ةلثمألا انركذ دقو

 ةيدانش ةلاخ ىف. ةتفانشلا نع ةيمظافلا نضضنقلا لضفَي ىف َرييعتلاو

 بيكرتو «نسسلا رابثعات م قدضلاب روعش ئا كان نك مل ةديستلا ف
 نيمحش قطعت اهعازيق مث, ةةيحان نين ةقباشلا ناونألا عونو: ديسجلا
 تالاح كانه . فسوي نسح هدسج مليفلا سفن ىف ائس اهنم رفغصأ

 ىف اًببس ٠ اهروضحو : ةلثمم ا لظ ةفخ تناك ٠ دارم ىليل لثم ٠ اهنيعب
 « اهيدؤت ىتلا ةيصخشلا رمعو . ةلثمم ا رمع نيب نسلا قراف ءافخإ

 .ةناهلولا ةقشاعلا رود مدقت نأ ىف تحجن دق ةدجام نأ لوقلا نكميو
 «تاقفارم ا»و «مايألا عمد و : «مويلا تانب» اهنم مالفألا نم ديدعلا ىف

 ىف ةم احلا ةاتفلل جذومن اهنأ ساسحإلا جرفتملل ىطعت نأ تعاطتساو

 لكشب تاذيملتلا باعلأ سرامتو ٠ ةرم لوأل بحت ؛ ةيرصم ا امنيسلا

 ةافو ةجحب كلذو « طباضلا اهبيبح عم ةسردم ا نم جرخت نأك ؛ ءيرب

 . هترئاط ىف هعم ناريطلا لجأ نم اهتلاخ

 ىتلا مالفألا بلغأ ىف ةذملتلا نسب ؛ ىسنامرلا بحلا ةبرجت طبترت

 ثدح املثم اهسفن ةسردم اب ةقالع تاذ ةبرجتلا هذه نوكت دق . انمامأ

 ىف ثدح املثم ىرخأ نكامأب وأ ٠ نيدلا ءايض دمحأل «تاقهارم ا» ىف

 ىليل رن مل اننإف ؛ ريخألا مليفلا اذه ىفو . «سرادم تنب ىليل» مليف

 راوحلا نم فرعن ٠ قلغنم لزنم ىلإ ةمداق ىه لب . ةسردم ا ىلع ددرتت
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 ةسردم ا تنبب دوصقل ا نإف « مليفلا ناونع بسحو . ةذيملت اهنأ طقف

 هذهبو ٠ صاخ بولسأب تبرت دق اهنأو ٠ ةريغص نس ىف اهنأ انه
 فسوي لزنم ىف ثدحيام ةهجاوم اهيلع ناك ةيبرتلا ىف ةقيرطلا

 ذفاون قلفيو  ملاعلا نع ىوزنيف ٠ ةقباس بح ةيرجت ىف مدّص ىذلا
 دعاست اهنإف ٠ ةايحلا ىلع ةلبقم ةذيملتلا نألو  ةنكاد رئاتسب هلزنم
 . ةارما عم ةديدج ةيرجت ىلع لبقي فسوي لعجتو . هقافآ حتفت ىلع

 نهنم نوكتو ٠ لزنم ا ىلإ تاذيملتلا نم اهتاليمزب ىتأت نأ ىليل حجنتو
 . فسوي اهجوزتي ىتلا بوعللا ةاتفلا

 نم ىليل فقوم ىف « مليفلا ىنعم بسح « انه سرادم ا ةييرت ودبتو

 « سرادم تنب اهلثم تسيل ىهو فسوي نم تجوزت ىتلا اهتليمز

 نوخت ىهو . لزنم ا نم ىليل درط ىلع لمعت (بيكش ىميم) ةجوزلاف
 مدصت نأ دوتال اهنإف , ةنايخلا عئاقو فرعت ىليل نأ مغرو , اهجوز
 , اهب سحي مل امدنع هيف تمدّص ىتلا ىهو , ىرخأ ةرم فسوي
 قصلت ىهف ؛ سرادم ةنبإ اهنألو ؛ اهتايح ىف بح ةبرجت لوأ وهف
 ةشهلا ةقالعلا لظت ىتح ةجوزلا اهبكترت ىتلا ؛ ةنايخلا ةمهت اهسفنل
 . نيجوزلا نيب ةمئاق

 لالخ نم ىتأي وهف «تاقهارم ا» ىف ىدن ةايح ىف لوألا بحلا امأ
 لوأل اهلثم نببحي ىتاللا اهتاليمز نم فطاوعلا نع ةرم لوأل هعمست ام
 ىدن نأ الإ ٠ ىقيقح بيبح تاذيملتلا ءالؤه نم ةدحاو لكل نألو . ةرم

 ةروصب هفصتو ؛ هنع اهتاليمز ثدحت ٠ بيبحل ةيمهو ةروص ليختت

 رهظي نأ ىلإ .. ةديدش ةوسقو حضاو تمزتب مستي ىذلا قراط اهيخأ
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 : جضان لجر وهو . انس اهربكي ١٠ ىقيقح بيبح ةذيملتلا هذه ةايح ىف
 اًبح نكل . ءانس اهتليمز عم هتاقالع اهنم , ةددعتم ا هتاقالع هل

 قلحت اهارنف ؛ لداع ناريطلا طباضو : ىدن نيب دلوتي اًفراج اًيسنامور
 . عقاولا ضرأ ىلع طحي نأ دويال ريط اهناك اهتفرغ ىف

 دق ةدجام تناك اذإف ؛ ىرخأل تنب نم ةيفطاعلا ةيرجتلا فلتختو

 ةيقيقح ايرتسيهب باصت ىتلاو . اهبح ىف ةبذعم ا ىدن رود تدسج

 نيأ» مليف ىف اهنإف ٠ بحلا اذه مامأ ةديدشلا تابقعلا رهظت نيح

 ىذلا بلاطلا كانهف ؛ نيابتم بح نم تايوتسم ثالث نيب تدب «يرمع

 نس ىف لجر وهو « زيزع ومع. كانهو ٠ اهتجارد بكرت ىهو اهسكاعي

 كانه مث ؛ ةساردلا لامكتسا نع اهفقويو ٠ اهجوزتي ىذلا , اهدلاو

 بح ةبرجت ةباثمب مهنم لك نأ ربتعن نأ نكميو ٠ اهجلاعي ىذلا بيبطلا

 . مهنم لجر لك نيبو اهنيب باجعإلاو بحلا لكش فالتخال ٠ ىلوأ
 ابلاغ كانه : تاميتم ا تاقشاعلا ءالؤه نم ةاتف لك ةايح ىفو

 نوكي دق . ىلعأ ًالثم اهل ةبسنلاب ودبيو ؛ ةاتفلا هبحت جضان لجر
 تسلا» و . «ذاتسألاو ةذيملتلا» ىف انيأر املثم لصفلا ىف اسردم

 هذه تناك نإو . نيدلا ءايض دمحأ جارخإ نم امهالكو «ةرظانلا

 نع ةعماجلا تابلاطت ةبسنلاب اًزيكرت رشكأ لكشب ترهظ ةمسلا
 : تاكرربل «حوتفم ا بابلا» ىف ثدح املثم سرادملا تاذيملت

 «سمشلا ئفطتال» مليف ىفو . مامإلا نسحل «وزوز نم كلاب ىللخ»و

 ىف هيلإ ىتأتف ونايبلا فزع ةذيملتلا ملعي ىذلا ىقيسوم ا سردم ناك
 ةاتفلا لجأ نم ةقش ريجأتب ىحتف ماق مث ؛ ةسلخ اهلبقي ٠« هتجوز تيب

 . اهيف اهدحو هيلإ ىتأت



 امإ ؛ ملق بحاص نايحألا بلغأ ىف ناك ىلعألا لثم ا اذه نكل

 «بحلا ةنمردمووأ :ناققلاو ذ دومحل «اروت» ىف: ثدح املثم تحض

 دق وأ. نيدلا ءايض دمحأل «تابلاطلا تيب» وأ ٠ ىناسملتلا لماكل

 : لالطألا نيب» و «دودسم ا قيرطلا» ىف ثدح املثم ابيدأ نوكي

 . «ىنيركذا»و

 نع فلتخي . نايحألا بلغأ ىف جضان لجر وه ىلعألا لثم ا اذهو
 امهتقالع ربتعتف اًجوزتم نوكي دقو « ةذيملتلا نس ىف نيذلا بابشلا
 «مانأال» و . «سمشلا ٌئفطتال» ىف ثدح املثم اًقبسُم لشفلاب ةموكحم

 عتمتي ؛ اًميسو اًباش نوكي دق ىلعألا لثم ا اذه نكل . فيس وبأ حالصل
 لامك زارط نم لثمم نايحألا بلغأ ىف هدسجي ةددجتم ةيلقعب
 هذه ىفو . «تانبلا ةسردم»و ٠ «تابلاطلا تيب» و . «ارون» ىف ىوانشلا

 . جاوزلاب بحلا رعاشم للكت نأ لجأ نم حوتفم قيرطلا نإف ةلاحلا
 ديسلا اهمدق ىتلا ىه سرادم ا ىف اهانيار بحلا تالاح رهشأ لعلو
 نم انه بحلا ةصق ىرن اننأ مغر كلذو . «نوتيزلا نصغ» ىف ريدب

 لب , دحاو سردم انه تايطع ةايح ىف سيلو ٠ سردم ا رظن ةهجو

 (يريرحلا رمع) ميسولا باشلا سردم ا نأ فرعن ةيادبلا ىفف : نانثإ
 : نينثالا نيب اًبح كانه نأ ىحوت ةجردل ٠ تايطع لزنم ىلع ددرتي
 نيب بح ةصق دلوتت , ةيردنكسإلا هتنيدم ىلإ سردم ا لقن متي نأ دعبو
 اهنأب هل ىحوت ىتلا ىهو « ةذيملتلاو (رهظم دمحأ) ىناثلا سردمل ا

 . ءاشنإلا تاساركى ف سردم ا ىلإ لئاسر نم هكرتت ام لالخ نم هبحت

 ىهف ؛ اهتاليمز نم اهرعاشم ىف اًجضن رثكأ ودبت ةاتفلا هذهو
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 ؛ دمع نعو : ةفداصم هلباقت نأ دعب اهذاتسأ ةقش ىلإ بهذت نأ قفاوت

 ىهتنت ةقالعلا هذه نكلو . هعم اهتيرذع دقفت كانهو . عراشلا ىف

 ىنحنم ىلإ ةياورلا هجتتو ٠ ةذملتلاب اهتقالع تايطع دقفتو « جاوزلاب

 ضرمب باصم لجرلا نأ ثيح ؛ ةيسنامورلا نع ديعب اًمامت فلتخم

 | . ةيفو هتجوز تناك امهم كشلا

 دق لجرلا نإف ٠ نايحألا بلغأ ىف دحاو فرط نم تاقالع كانهو

 . اذه لالخ نم لواحي وهو . طق رعاشمب سحتال ىه امنيب : ةاتف بحي

 لثم انيأر دقو ٠ باشك ةميدقلا هرعاشم ددجي نأ سئايلا بحلا

 عمو ٠ ىدجو رونأل «تانبلا لزغ» لثم مالفأ ىف ةقالعلا هذه

 كانه نيمليفلا الك ى فف . نيساي دمحأل «زيزعلا ىذاتسأل ىتايحت»

 لزغ» ىف انيأر املثم اًعداخم ًالجر نوكي دق ؛ ةايح ىف رخآ باش
 عادخ فشكت امدنع ةذيملتلا مامأ قيرطلا حتفيال اذه نكل . «تانبلا

 رخآ باش رهظيام ناعرس لب . مامح اهذاتسأ بحت نأب اهبيبح

 لوحتتف « ةبذاكلا اهرعاشم اطخ ىلإ اههبنيو ؛ اهعفصي ىذلا رونأ وه

 نيب ةقالعلاب طيحت ىتلا تاسبالم ا نإف لاح لك ىف . ذالم ا هنأك هيلإ

 امب ةاتفلا تاملكر سفيو ٠ ديدش هلو ةلاح ىف هلعجت هتاتفو قشاعلا

 ةلوسعم ا اهتاملكب ةقارب ةاتفلا ودبت ام اًريثكو ...اهوحن هرعاشم مدخي

 اهذاتسأ عم ةحيمس لعفت املثمو ؛ مامح ذاتسألا عم ىليل لعفت املثم

 . ىناثلا مليفلا ىف دعسم

 هفرعت ال نيفد رس ةباثمب لجرلا نم ةيفطاعلا رعاشم ا هذه لظتو

 ةنسلا ىلع ددرتي هتعمس نإو ىتح . ةريخألا ةظحللا ىتح ةاتفلا

 تاع



 غلبي امدنع ثدحي املثم ؛ هعمست ام  شهدنت اهنإف ٠ نيرخآ صاخشأ

 عمسي وهو سردم ا رثأت امدنع هفشتكا امب ىليل ةاتفلا ىبهو فسوي

 ةسيبح لظت دعسم ذاتسألا رعاشم نأ امك . « حورلا قشاع ه ةينغأ

 ىذلاو ٠ باشلا اهبيبح ىلإ اهليصوتب موقي ىتح هنادجو ناردج

 . عقاولا رمألا لوبق ىوس دعسم مامأ ىقبيالو  ةياهنلا ىف هجوزتت

 , ةيرصم ا امنيسلا ىف ىسنامورلا بحلا لاكشأ رشكاأ امو

 دقاف وهو هاري ال ىتح رخآلل ىحضي نأ امهدحأ ىلع نابيبح كانهف

 صصق اًضيأو « «جزبلا ىف دعوم» و «مالظلا ىف ىليل» ىف رصبلا
 لبق» و «ةولحلا انمايأ» لثم ةقشاعلل دكؤم تومو.ضرمب ةطاحم لا بحلا

 اننكل لاكشألا لك انه رصحن نل نحو . اهريغو . «ىده» و «عادولا

 . تايركذلا عاجرتسال ةيسنامورلا مالفألا زربأ راتخنس

 نمو ىرخأ مالفأ ىف قاشعلا نيب ةلدابتم بح صصق كانهو
 . نيدلا ءايض دمحأل «ذاتسألاو ةذيملتلا» و ٠ «حورلا قشاع» : اهزربأ

 هذه تلخد دقو : ةيعامتجا ةسسؤم ةليزن مليفلا اذه ىف ةاتفلا

 كراشتف ؛ ةسسؤم ا نم جورخلل بابسألا ىولس قلتختو , ةسسوؤم ا

 ىذلا سردم اب ىقتلتو ٠ ةيقيسوم ا قرفلا ىدحإ ىف صقرلاو ءانغلاب
 نكسو# ةجضان انه ةايفلا, نلنللا جيبللا نفت نق ار اة لدعي
 ناكم جراخ اهب هتقالع دادزت لجرلاو . ةديدع تاءارغإل ضرعتت نأ
 . هعوضوم نع اًمامت فلتخي مليفلا مسا نأ حضاولا نمو . لمعلا

 نقش املاه ةنايكب طيدرك يشل نيس قاف نايحالا نو كو
 . فيس وبأ حالصل «سمشلا ٌئيفطتال» ىف ىحتف لثم اًجوزتم نوكي

 هوا



 لجر وهو ؛ ونايبلا فزع اهملعي ىذلا ىقيسوم ا سردم بحت ىليلف

 اهنأ الإ ٠ بحلا ةصق فرعت اهنأ مغر , ةتماص ودبت ةأرما نم جوزتم

 ةقش ةذيملتلا هتبيبحل ىحتف رجاتسا دقو . اهتيب رمدت نأ اشت ال

 ىلإ انه ةقالعلا ةوق لصتو ؛ رئاجس ةضفنمو : ونايب نم الإ ةيلاخ

 « ةفافش ةقالع تسيلف ؛ نذإ . ناسمالتي امهف ؛ نيفرطلا نيب ةيسحلا

 انيأر نأ قبس امع اهانعم ىف فلتخت ةقالع ىه لب ؛ دوصقم وه امك

 : اهب ضيفي امدنع تيبلار جهت انه ةجوزلاو ... ةيسنامور تاقالع نم

 هتذيملت ىلع روثيف ؛ جوزلل ةمدص ةباثمب نارجهلا اذه نوكيو ؛ ليكلا

 ةذيملتلا ىلإ رظني ىذلا ذاتسألا اذه : هتيب بارخ ىف اًببس تناك اهنأ

 اهترسأ اهل هتراتخا ىذلا اهبيطخ عم دعصت نيح ةظوحلم ةرسحب

 . لسعلا رهش ىلإ اهقيرط ىف ىهو سواه انيم ا قدنف تاجرد .

 : ىلوألا بابشلا ةوفه ىلع اهنم ءزج ىف دمتعت مالفأ صصق كانه

 ريغتت وأ ٠ ىلوألا براجتلا نيسنتو نجضني نأ نثبلي ال تانبلا نكلو

 مامإلا نسح مليف ىف «ةذيملتلا» تربك دقو  ةايحلل نهنم لك ميهافم

 ىف ةحيمس امأ « مليفلا ثادحأ بلغأ ىف ناونعلا سفن لمحي ىذلا

 ةثالث عم نلباقتي تاريغص تانب ثالث ىدحإ ىهف «ةيلاخلا ةداسولا»

 دحاو لكر اتخيف تالافتحالا ىدحإ ءانثأ نيمالتلا نم نييعماج بالط

 . حالص ةايح ىف لوألا بحلا ىه ةحيمس حبصتو . هتقيفر بالطلا نم

 ؛ بحلا ءازإ هتجاذس سكعي امب « هترطف ىلع امهنم لك فرصتيو

 : عباصألا كباشتو .٠ اليل ةينوفيلتلا تاثداحم ا لالخ نم كلذ ودبيو

 هيلإ تلآ ىذلا عيرسلا قفدتلا ىف اضيأو , ةنيدم ا فارطأ دنع ءاقللاو

 : . بحلا ةصق
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 نلوانتو ٠ ىسردم ا نهيز ثادحألا ةيادب ىف تانبلا تدترا دقو

 . ىرصملا عراشلا ىف هيلع فراعتم ا ىديلقتلا لكشلا سفنب تابطرم ا

 ةايحلا عاقيإ ريغت ىتح ةحيمس ةايح ىف رخآلا لجرلا رهظ نأ ام نكلو

 تذبنو : ديدجلا اهبحب تضتراف , ةفلتخم ةأرما تدبو ٠, تجضنو

 ةحيمس ةايح ىف ةقهارم ا ةلحرم نإف اذكهو ؛ اًمامت ةميدقلا اهتصق
 ىتح ىنمز روبع ثدح لب . اهدنع مليفلا فقوتي مثو « ةرباع تناك

 . عمتجم ا ىف ةقومرم ةيصخش راصو جرختت دقو حالص انيأر

 9١2ا/ال ر صن ميلحلا دبعل «ءاوهلا ىف رصق» مليف ىف هنإف لثم ابو

 ىقتلتو « ةليرم ا ىدترت ٠ ةريغص ةاتف ةايح ىف ىلوألا بحلا ةصق انيأر

 « اهتليرمب اهمالحأ جزتمتو , «لينلا رصق ىريوك» دنع اهبيبحب

 انب ربعيل ةذملتلاو ابصلا ةلحرم مليفلا زواجتي مث ٠ بيبحلا ةماسويو

 اهتالكشم دقعتتو ٠ ةروهشم ةبرطم ةريغصلا هيف ريصت . رخآ نمز ىلإ

 . ةيفطاعلاو ةيتايحلا

 لاجرو ٠ تاريغص تاسنآ نيب بحلا صصق نم ريثكلا كانه املثم

 . تاقالعلا هذه لثمب ةينعم ا ةيرصم ا امنيسلا مالفأ بلغأ ىف نيجضان

 مهعيمج ؛ نسلا سفن نم تانبو نايبص نيب بح صصق كانه نإف

 اهيلع موكحم صصقلا هذه نم ريثكلاو ٠ سرادم ا ذيمالت نم

 حاجنلا ىتأيو ٠ لشفلاب اهيلع موكحم اهنم اضعب نأ امك ؛ حاجنلاب
 « براقتم بولساب ناركفي ؛ دحاو ليج نم نيفرطلا نأ رابتعاب

 « امهنم لك ةايح ضرتعت ىتلا ليقارعلا ةهباجم امهنم لك ىلعو

 اذهو . نارتقالل نسلا ةمئالم مدع مغر ةياهنلا ىف ناجوزتيو

 ا



 نكتال رخآ لجر ىلإ ةاتفلا بهذت ام اًبلاغو ٠ لشفلا بابسأ دحا وه

 ءاله لثم صصق نمضت ىتلا ةيبابشلا مالفألاب ىمسي ام كانهو
 ىف انيأر املثم ؛ ةفلتخم تالولدم لمحت بح صصق كانهو ٠ راغصلا

 ىف ةاتفلاف : «ميم ةيروطاربمإ» و «مايألا هذه نابش» و «يلايلو مايأ»

 هعم جرخت باش ةبحاصمو . ىلوألا ةلبقلا برجت ريخألا مليفلا اذه

 اًضيا ةياكشلا هذه ترركحت دقو. اهلها نيعا نع اًديِعَب ةرنم لوأل

 كانه مليفلا اذه ىفو . «يرمع نيأ» ىف مث ؛ «تاقهارم ا» مليف ىف

 ةباثمب وه «هيلع» لزافي ىذلا باشلاو : ةقحالتم بح صصق ثالث

 هصقنت هفات صخش ةباثمب هارتو « هيف قثت ال . اهتايح ىف ةرباع ةلحرم

 . ةيتايحلا ةربخلاو ةيرجتلا

 : جاوزلاب اهبيبحو ةاتفلا نيب بحلا ةصق تهتنا ىتلا مالفألا نمو

 دجو بعلو كحضدو ؛ ناخردب دمحأل «ةيدان» و «ةبيرغ» مليف كانه
 تاقوأ ىف ةذيملت كانه لوألا مليفلا ىف . ىئاسملتلا قراطل «بحو

 , جوزتي نأ بألا دوي . اهمأ تيب ىلإ اهيبأ تيب نم لقتنت ؛ ةزاجإلا

 تيب ىلإ بهذتو ٠ ةديدجلا ةايحلا عم فلآتلل ةصرف هتنبا هل حسفت نأو
 اًكيشو . اهل ةبسنلاب فلتخم ملاع عم ةلوهسب فطاعتت الف . اهيبأ

 ةعماج بلاط وهو ؛ ناريجلا نبا بحتو , ةيسفنلا اهدويق ككفتت اًئيشف
 ىذلا ىعامتجالا عارصلا نم ةيلاخ انه ةقالعلاو ةيئاهنلا ةنسلا ىف

 اذهل ةبسنلاب انمهي امو . ةيفطاعلا مالفألا نم ريثكلا ىف ةداع هارن

 اًمامت ركبم ةذيملتلا نس نأ مغر : جاوزلاب ىهتنا دق بحلا نأ مليفلا
 . نارتقا ىأل ةبسنلاب
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 نيريفغصلا نيبيبحلا نإف «بحو دجو بعلو كحض» مليف ىف امأ

 بسح كلذو ٠ انرتقي نأ امازل ناكو . ةئيطخلا باكترا دعب اجوزت دق

 ارود شإ شإ ةجضانلا ةأرم ا تبعل دقو . ةيحيسل ا امهتنايد ميلاعت
 بحلا ىنعم فرعت ىتلا ىهو بيرغلا جاوزلا اذه لوبقب لهألا عانقإ ىف
 ."هنه كجوزتو ةكيوط تاوتست اهرخصي [ةيملت تقتقرع جن تع

 ايلظم ةنرسلا استينلا ملفا ف فافاطالتلا خف نيدغلا(ةلاثهو
 دض ءايشأ» و ؛ «ةيرصملا لالد» و «ةذيملت تاركذم» مليف ىف ثدح

 : ايواسافكتانقتشافلا الدم لثم يدصتم نوفيام ابلاغو : نوناشلا

 نأ رابتعاب كلذو , «ةذيملت تاركذم» مليف ةياهن ىف ةاتفلا رحتنتف

 لثم ىف رخآ لجر ىلإ اهفرش تملس نم ل لوقعم ا لداعم ا وه راحتنالا

 ةيرصلملا امنيسلا روظنم ىف ةئيطخلا نأ رابتعابو ؛ نسلا اذه
 هفرتقا ام نمث ةئطاخلا عفدت نأ بجي لب . ةبوتلا ىلإ اهنم ذفنمال

 امدنع» مليف ىف ةيوناثلا ةسردملا ةذيملتل اذه ثدح دقو . اهدسج

 ٠ لالج ردانل «دسجلا طقسي

 « ةقشاعلا ةملكل ةصاخ ةيبذاج كانه نأ ىلإ ريشن نأ ىقبي

 عوضومب اًقبسم ىحوي امم . ةيبرعلا مالفألا ءامسأب قلعتي اميف

 حاتفئالاب طبترم بحلا نس نأب ضعبلل ىءارتي امكف « هل اعب وأ ٠ مليفلا

 ىلوألا ةئيطخلاو , شايجلا بحلاو . ةقهارم او ةنوعرلاو ٠ ةايحلا ىلع
 ءاسنلا ةايح ىف ةلحرم ا هذه تلزاغ ىتلا مالفألا نيوانع نإف اذلو

 مسا وهو ؛ «ةقشاعلا» لثم ىرخأ تاملك اضيأ اهراطإ ىف لخدي ةديدع

 هذه نمو ١1/١ ماع ىناثلاو ١11١ ٠ ماع هجاتنإ مت لوألا : نيمليفل
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 ىبيبحد و «تاقشاعلا» و «ةقشاع ةأرما» : لاثم ا ليبس ىلع مالفألا

 ةديكولا يح و :ةييرعت كلاو وان تبيبحت وو ةايحلا قابشعو و ءامكاد

 . «ىمالحأ ىتف» مث

 ىف هروهظ دنع ةيئامنيس ةرهاظ عنص دقف «تاقهارم ا» مليف امأ

 تاقهارم او تانبلا نع مالفألا تاعوضوم تنيابتو ٠ تانيتسلا ةيادب
 ةروث» اًضيأ اهنمو , ةقباسلا روطسلا ىف اهضعب انركذ ةديدع مالفأ ىف
 ىلإ ةفاضإلاب كلذو ؛ «تانب ةواقش» و «ةعماجلا ىف تانب» و «تانبلا

 نمضتت مل تاقهارملا دنع بحلا صصق تلوانت ةديدع مالفأ

 . اهنيوانع ىف كلذ

 ةينفلا ةيحانلا نم مالفألا هذه تايوتسسم نأ ةراشإلا ردجي

 غيص دق مالفألا هذه نم ريثكلاف . رخآو مليف نيب تنيابت دق

 رثكا اومدق مهنيعأب نوجرخم كانهو . ىئانغ ىضارعتسا لكشب
 , نيدلا ءايض دمحأ لثم تاقشاعلا ملاع مهلوانت دنع اًزيمت مهلامعأ

 جوزتت ىتلا ةريغصلا ةاتفلا «يرمع نيأ» ىف هيلع ةلكشم مدق ىذلا اوهف

 هبشأ ٠ ةرماغ ةحرفب جاوزلا عم لماعتتو . اًنس اهربكي لجر نم ةأجف
 بعللا نم عون جاوزلا نأ روصتت ىهو « اهل ةبعل ءارش متي ةلفط ةحرفب

 نم هب نم لك تيب ىف ةيرسألا اهبعاتم نع هب دعتبت ىنايبصلا

 اًمالفأ اًضيأ نيدلا ءايض دمحأ مدق . اهتيبرمو اهمأ ةصاخ زيجاوعلا

 تقو نم دوعي ناكو ؛ «تابلاطلا تيب»و «حورلا قشاع» اهنم ةماه ىرخأ
 تسلا» ىف تانبلا ةصاخو مهبعاتمو بابشلا نع ثيدحلل رخآل

 . هذاتسألاو ةذيملتلا» و «ةرظانلا
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 هل تسيل عساو طيحم ةباثمب ةيسنامورلاو بحلا عوضوم نأ كشال

 ىف بحلا» ىه ىرخألا انبتك نم ةثالث ىف هتسارد انلواح دقو ٠ ةياهن

 نكلو «امنيسلا ىف ةأرم ا» و «ةراثإلاو ةيرصملا امنيسلا» و «امنيسلا

 مالفألا لمجأ راتخن انه نحنف ٠ فلتخي باتكلا اذه ىف همدقنام

 ةهباشم ةلسلس ىف ثدح امب ةوسأ . انرظن ةهجو نم , ةيفطاعلا

 انه رايتخالاو ٠ ةييرعلا انمالفأ لمجأ اهيف راتخن . اسنرف ىف تردص

 انيسن اننأ س حت دقو ٠ دهاشمو ؛ئراقك . هعم قفتت دق ٠ ىصخش

 ٠ ترتخا اميف قحلا كلو , كيدل ةصاخ ةميقو تايركذ اهل تناك اًمالفأ

 . ةيبسن رايتخالا ةلاسم نوكتام اًمئادف

 ظ مساق دومحم

 دوال
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 ىتلا ةيجار ةقباسلا هتبيطخ عم لباقتيو هجالع بيبطلا أدبي ثيح ؛هضرم رس
 نع هل فرتعت هتدعاسم ىف اهتبغرو هل اهبح دكؤتو ةيردنكسإلاب اهدج عم شيعت

 اهيح ىدم فرعيف . اهتلاخ نبا هيلع لضفي ذإ اهجاوز ىلع اهدج ضارتعا
 ءانثأ هتخأ توم ببسب ميهاربإ ضرم نأ حضتي ةحاسلا هل كرتيف ميهاربإل

 دعب ناجوزتيو ةيجارل دوعيو ةليوط جالع ةرتف دعب ىفشي ةنوحاطلا اهقلست
 .دجلا ةققاوم
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 لامرلا ىلع راثآ مليف نم دهشم



 ( ىتايح مايأ لمجأ )

 بيدأ ىحلا دبع : راوحو ويرانيس - بيدأ ىحلا دبع ؛ ةصق - تاكرب : جارخإ ©

 ىميسوم - (ق ٠١١ - ناولا) ىرس ديدو : ريوصتلا ريدم - (ةليل تاذ ثدح) نع

 لامك : ثتوص سدنهم - ىسرم لامج : رظانم قسنم - ىنابحر سايلإ : ةيريوصت

 دبع : جارخإلا دعاسم - نانبل : ضيمحتلاو عبطلاو رظانملا تذخأ - هللا دبع

 خيرات - (ينانبل ىرصم جاتنإ) ىريوش ميدن - سلدنألا : جاتنإ - داج زيزعلا
 . يمايم امنيس 190/141/1/8: ضرعلا

 ةايح - ىقوش دمحم - ىدمح دامع - ىمهف نيسح - ىحتف ءالجن : ليثمت ©

 ش . معتملا دبع ةيلع - حلاص ديعس - ليدنق
 تصق نأ دعب باش ىز ىف ىده ىفختت توريب ىلإ ةهجتملا ةنيفسلا ىف *#

 , توريب ىلإ اهيبأ نم ةيراه اهنأ اهتقيقح هنع ىفختو ريمس ىلع فرعتتو اهرعش

 ةأفاكم دصر اهابأ نألو ؛ كانه اهرظتني ىذلا قيفر ىنانبللا اهبيبح نم جوزتت ىك

 اهعضوب اهدعاسي ريمس نإف « أفرملا دنع اهنورظتني نيثحابلا نأو اهيلع رثعي نمل
 نالوجتيو . تنب اهنأ فرعي نأ نود اهذاقنإ نم نكمتي مث ةنحاش قوف قودنص ىف

 ومنتو اهتقيقحب فارتعالا ىلإ اهعفديف اهتقيقحب ريمس فرعيو نانبل عوير ىف

 ىده نكلو « جوزتت ىك اهيبأ ىلإ اهليصوت ررقي هنإف كلذ مغرو بح ةصق امهنيب

 ةقيقحب بألا فرعي لزنملا ىلإ لصت امدنعو  ريمس تبحأ اهنأل ةدوعلا ةركف لجؤت
 صضفر دق باشلا نأ ةصاخ بحت نمي جوزتت نأ ىلإ اهعفديو ريمسل هتنبا بح
 هتنبا بألا دعاسي قيفر ىلع فافزلا ةليل ىفو . اهوبأ اهدصر ىتلا ةأفاكملا مالتسا

 لمعي ىك ادنك ىلإ بكرم نانثالا لقي مث ريمس نم جوزتتو برهت نأ ىلع اهعفدي لب
 20 . ةديدج ةايح نانثالا ادبيو كانه  جوزلا

 هو

 : ىسنت ال دهاشم

 لزنو ؛ ءارعلا ىف هراوج نم بحسنا ىذلا وديمح باشلا ىلع صصلتي ريمس »

 ام ىلع كلذ دعب هكولس لك ميقيو ؛ ةاتف هنا فرعيو ؛ محتسيل ةريحبلا

 . هيلإ لصوت
 . ىليل ىهلم ىف ةرحاس ةاتف ببسب نارجاشتي وديمحو ريمس ©

 ؛ «ءاينغألا تنب ىليل» اهنم ةديدع ةيبرمع مالفا ىف ةصقلا سفن سابتقا مت ©

 . «ةئفاد ءانش ةليل» « .ىعارزلا قيرطلا ىلع مارغ» ؛ ءىرمع نم مويد
 ال © 18 © اه
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 دايح مايأ ١|> ىف ىمهف نيسح عم ع الجن ىف

 « ىتايح م ايأ ٠١+ مليف ىف ىمهف نيسح عم ءالجن



 ( ىنيركذا)
 :راوحو ويرانيس - نابصلا قيفر .د - ىعابسلا فسوي : ةصق - تاكرب : جارخإ ©

 : جاتنوم - (قا6١ - ناولأ) ىسنهب معنملا دبع : ريوصتلا ريدم - ىعابسلا فسوي

 داهن : رظانملا سدنهم - ديشروخ رمم : ةيريوصت ىقيسوم - العلا وبأ لامك

 : توصلا سدنهم - امنيسلا ةنيدم : ضيمحتلاو عبطلاو رظانملا تذخا -تجهب
 - مليف دارم ةكرش : جاتنإ - ميهاربا نسح :٠ جارخ إلا دعاسم - سليدنز هيردنا

 . نيدلا ملع نسحم : جاتنإلا ريدم - :190/8/7/9١ ضرعلا خيرات

 - ليدنق ةايح - ىواردبلا ىزيز - نيساي دومحم - ىحتف ءالجن : ليثمت ©
 - معنملا دبع هيلع - سيمخ دمحأ - ليعامسا ةريشم - ىكز دلاخ - نابعش فسوي

 . يناقرزلا ميحرلا دبع

 مدقتلا ىف ميحرلا دبع هدلاو حتافي فوس هنأب ةيماس عم ليبن قفتي »#
 كلذب ةيماس ملعت ؛ ببس ىأ ءادبإ نود رارصإب ضفري بألا نأ الإ اهتبطخل
 . ةيادبلا نم ةيماس ىلع هضرعو فقوملا ءالجتساب ىنم مألا موقت . اهتدلاو ربختو

 ننم نيسح دومحم ىئاورلا بتاكلا نييو اهنيب طبر بحلا نأ ىنم مألا ىكحت

 ةضيرملا ىليل نم اجوزتم ناك دومحم نأ الإ امهنيب طير ىذلا بحلا مغرو تاونس
 نم اهجاوز ىلع قفاو اهتييرتب ماق ىذلا معلا نإف رخآلا بناجلا ىلع . بلقلاب
 لقتنا دومحم نأ ىنم ملعت . «ليبن» نابجنيو اهفنأ مغر ميحرلا دبع ىسامولبدلا
 امدنع و ىفشتسملا ىف هترايزب موقتو اهتيب كرتت ؛ ةريطخ ةلاح ىف ىفشتسملا ىلإ

 ىنم نأ الإ « ليبن نم اهنامرحو قالطلاب اهددهيو ىنم ىلع روثي ميحرلا دبع ملعي
 قرافي ىتح دومحم راوج ىلإ ىقبت نأ لباقم اهلفطو ةيجوزلا اهتايحب ىحضت
 ىتح ؛ لس اح ىهو اهاعرتو ىفشتسملاب ةضرمم لمعتو ىليل ىلإ بهذت لب . ةايحلا
 اهتافو لبق كلذو اهاعرت ىك ىنم اهب ىصوتو ؛ دومحم ةنبإ ةيماس اهتدولوم عضت

 ىلإ باهذلا ررقت . ميحرلا دبع نيبو اهنيب طباورلا دّقعتت اذكهو ؛ ىرخألا ىه
 . ةيماسو ليبت جاوز ىلع ةقفاوملاب هعانقإ ىف حجنتو ميحرلا دبع

 : ةظوحلم 8

 مليف نأ تيأر , ةييرعلا مالفألا جاتنإ ةداعإ ةرهاظ لوح ىنويزفيلت جمانرب ىف ©
 دّقف ؛ فلتخي ليج نم اهنألف ؛ ىحتف اديوه ةعيذملا امأ , لمجأ «لالطألا نيبد
 نأل ؛ قح ىلع انم لك نأ كش الو .. ةيسنامور رثكأو لمجأ «ىنيركذا» نأ تأر

 . نيفلتخم نينمز ىلإ نايمتني نيمليفلا

 ا
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 « ىنيركذا ١» مليف ىف ىواردبلا ىزيزو نيساي دومحم

 :يركذا » مليف ىف دف ءالجن



 ( ىعومد محرا )

 - تاكدرب : ويرانيس - (ديدحلا كلم) هينوأ جروج ٠ هصق - تاكرب : جارخإ ©

 : جاتنوم - (قا5١١ - دوسأو ضيبأ) ديرف ديحو : ريوصت - ىسيع فسوي :راوح

 - ىواخسلا ديمحلا دبع : رظانم نيفنت - ناينالصا بوجاه : رظانم - هدبع ةيطع
 : توص - ةيلهألا قرولا ةكرش - ساحن ويدوتس ؛: ضيمحتلاو عبطلاو رظانملا تذخأ

 نومير : جرخم دعاسم - 1404/11/١١ ضرعلا خيرات - وشتيم : جايكم - روكيرك

 ْ . بيجن سيسمر - ديزف ديحو : جاتنإ - قوراف دمحأ :روصن
 ةرهز - رهام ةفيرش - ناحرس ىركش - نيهاش ييحي - ةمامح نتاف : ليثمت «

 . ةظايأ ىدشر - العلا

 بحت اهنأو اهفنأ مغر هتجوزت اهنأ حودمم اهسيرع لامآ غلبت اهجاوز ةليل ىف "
 نأ اقفتاف ,هريصم ىف 2ةيعامتجالا هتناكم هل لجر وهو ؛ جوزلاركفو ؛ دارم

 لامآ فشتكتو . قالطلل اًبسانم اًنقو دجي ىتح نيبيرغ امهتايح ىف ارمتسي
 اهيلع لضف دقف هبحت ىذلا لجرلا اما ؛ ليبن لجر حودمم اهجوزف , ةيقيقحلا
 ٠ نع رفكت نأ لامآ لواحت ؛ سلفأ دق لامعألا لجر اهابأ نأ فرعتو ؛ ىرخ ا ةأرما

 عم فقت ؛ بحلا ةفطاعب هوحن رعشت تأدب ىذلا جوزلا بلق بسكت ناو اهتطلغ

 عاقيإ دارم لواحيو . هتسجوزو دارم اهل اهبيس ىذلا ةيداصتقالا هتنحم ىف اهجوز
 تبيصأ ىتلا هتأرما ىلإ دوعيو فقوملا فشتكي نأ ثبليال جوزلا نكل « كرش ىف لامآ
 . امهتايح ناجوزلا فناتسيو اهتايح عم قفاوتلا نع تزجع نأ دعب ضرمب

© © © 

 : ىسنت ال دهاشم

 اهجوز ةعمس لجأ نم كلذو ؛ سانلا نم عمج مامأ اهتسفانمل رذتعت ىهو لامآ »

 . ةدرط رش لزنملا نم ةسفانملا اهدرطتتف

 . رخآ ًالجر بحت اهنأ اهجوزل فافزلا ةليل ىف فرتعت ىهو لامآ ©
 ةظحللا ىف دارم اهذقنيو ؛ راطقلا تالجع قوف طقست ىهو لامأ دهشم ©

 . (باذج هنكل رركم دهشم) ةريخألا

 دع



 ١1514 « ىعومد محرا » ىف نيهاش ىيحيو ةم نت ف 5ث ىيحيو ةمامح نتاق
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 ( مالحألا ضرأ )
 - ىحبص دومحم : ويرانيس - ىحبص دومحم : ةصق - خيشلا لامك : جارخإ ©

 - بوكس) ىرس ديدو : ريوصت - ىناقرزلا ىلع : راوح - ىناقرزلا ىلع - خيشلا لامك
 دومحم : جايكم - دياف ةريمأ : جاتتوم - ىسيع دوعسم : روصملا - (ق١٠١٠١ - ناولأ

 : توص - ىروخ بيجن : رظانم قسنم - سيوزيلوب نوطنا : رظانم - ةحامس
 - ١907 سرام ١ ١١ ضرع لوأ - رصم ويدوتس : مليفلا دادعإ - روئلا دبع ىرصن

 يرسي ةحيدم مالفأ : جاتنإ - فيرشلا نمحرلا دبع : جرخم دعاسم

 - رسع ثراولا دبع - ىقوش ديرف - ىدمح دامع - ىرسي ةحيدم : ليثمن ©

 ىنغلا دبع - ميهاربإ ىكز - رخاف رخاف - نقدلا قيفوت - ىدمح دادو - رينم جارس

 . دياز دمحم - لجند - ضايف نيسح - ىدجنلا

 ةنبإ ةنيمأ نيب طيري بح . ناوسأ دنع تينارجلا روخص نيب بحلا ومني #
 مدقتي . اهيبأ ضرأ ىف لمعي ىذلا باشلا سدنهملا دمحأ نيبو ,راتسلا دبع ىرثلا
 هلهاو وه لمعي ريقف باش نم اهجوزي نأ ضفريف اهيبا نم ةاتفلا ةبطخل دمحأ
 هعم برهت نأ ةاتفلا لواحتو . ةرهاقلا ىف لمعيل اسئاي ىتفلا رفاسيو ؛ هتمدخ ىف

 ىلإ اهديعيف همعل اهرمأ فشكي اهنم جاوزلا ىف عمطي ىذلا رمع اهمع نبا نكلو
 دوعيو ؛ ةاتفلا دلاو توميو . هتورث عاضأ ىذلا دسافلارمع نم اهجوزيو تيبلا

 نع دمحأ اهثرو ةندفأ ةعضب ىلع ىلوتسي ىكل رمع هيلع لاتحيف ناوسأ ىلإ دمحأ
 ىوتحت ضرألا هذه نأ هتمدخ ىف لمعي ىذلا سدنهملا نم ملع هنأ كلذو « هيبأ
 دمحأ لمح ىف ةينلا ةنسحلا هتجوز ةدعاسمب رمع حجنيو . ديدحلا ندعم ىلع

 رمألا فشكي ىذلا سدنهملا عم فلتخي هنكلو ضرألا هذه نع لدب دقع عيقوت ىلع
 سدنهملا نكل اهجوز نم دقعلا ةقرس لواحت ىتلا ةنيمأ هب ملعت امك « دمحألا
 قدنفلا ىف رمع هيلإ بهذيو دمحأو رمع نم الك هيلع مواسيو دقعلا ىلع ىلوتسي
 , مدلا هثولو صاصرلا هقرتخا ىذلا دقعلا هبيج نم عزتنيو :رانلا هيلع قلطيو
 « هذاقنإ ةنيمأ لواحت . ليتقلا ةفرغ ىف دجوي ىذلا دمحأ ىلإ ماهتالا هجويو
 اهلتق لواحيو اهدراطي اهجوز نكلو اهجوز هافخأ ىذلا دقعلا ىلع لصحتف
 ةنيمأل وجلا ىلخيل اعيرص ىوهيف لذت همدق نأ الول روخصلا قوف نم اهئاقلإب

 . ليوطلا قارفلا دعب هعم دعستو ةمهتلا نم اهبيبح نقنت ىتلا
© © © 

 ةيرصملا امنيسلا ىف ناولأ - بوكس ةقيرطب روصملا ىناثلا مليفلا وه اذه ) ©

 . ( ظفاح ميلحلا دبع ةلوطب «ةليلد» مليف دعب
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 2 مالحألا ضرأ » ىف ىرسي ةحيدم
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 ( ىتايح نم ىلغأ )
 رس كت

 - «, ىنلخلا عراشلا » تسريه ىناف : ةصق -راقفلا وذ دومحم : جارخإ ©
 ريدم - فيس وبأ دمحم :راوح - ىكز ىحتف - فيس وبأ دمحم :ويرانيس
 . ضيمحتلاو عبطلاو ريوصتلا - (ق1؟5 دوسأو ضيبأ) رصن دومحم :ريوصتلا
 - داوجلا دبع ييحم : مليفلا بكرم - خيشلا ديعس : جاتنوملا - مارهألا ويدوتس
 ايردنا : توصلا سدنم - بزع ىملح : رظانملا سدنهم -رديار ايردنا : ىقيسوم
 زيزعلا دبع - فيس وبأ دمحم : جرخملا دعاسم - مامإ ناضمر : جايكم - سليدناز
 لوا - امنيسلل ةرهاقلا ةكرش : جاتنإ - ىثيللا لامج : جاتنإلا ىلع فرشأ - داج
 : ١516 ليربأ ؛ : ضرع

 لالج - رهظم ءانس - ضاير نيسح -راقفلا وذ حالص - ةيداش ؛ ليشمن ©
 ىمظن حالص - ىوارعش ميظن - باطخ ميلعلا دبع - ىحتف ماهس - ىسيع

 اهدعاسي ؛ ذمحأ عم ةعئار بح ةصق ىنم شيعت حورطم ىسرم ةنيدم ىف #
 نأ ىنم دلاو ضفري . هتنباك اهعم لماعتي ىذلا ةيديدحلا ةكسلا فظوم كلذ ىف
 جراخلا ىلإ رفاسيو . حورطم ىسرم ةرداغم دمحأ ررقي . دمحأ نم هتنبا جوزنت
 ببسب امهنيب تالسارملا عطقنتف هب قحلت نأ ةاتفلا ىلع رذعتي . هميلعت لامكتسال
 اهنم بجناو ىرخأ ةأرما نم جوزت دق نوكي دمحا نكل . اراح ءاقللا نوكي . اددجم ىنمو دمحأ ىقتلي تاونس دعب . شاعملا ىلإ هتلاحإ دعب كانه نكسي ناررق ىذلا ةيديدحلا ةكسلا فظوم اهيلع ددرتيو اهدحو شيعتو ةرهاقلا ىلإ بهذت . برحلا
 لداع هجاوي . جاوزلا ةلأسمب دمحا ءانب| ملعي . ىنم نم دمحا جوزتي . انبو ادلو
 ةمزأب دمحا باصي . هفينعت ىلإ بألا عفدي امم ةدحب اهعم لماعتيو هيبأ ةجوز
 ريصت نأ ىنمررقتو بعص فقوم ىف امهيسفن ءانبألا دجيو توميو ؛ ةيبلق
 .امهل امآ

© © © 

 : ىسنت ال دهاشم ا#

 قحلت الف ايوروأ ىلإ رفسلا لبق راطقلا هيوكر لبق دمحأ ءارو ىرجت ىهو ىنم ©
 . هن

 نم ةليوط تاونس دعب ةرهاقلا عراوش ىف ةفداصم نايقتلي ىنمو نيمحأ
 : .قارفلا

 هجاوز رس هل فشكو ؛ ىنم ةناهإ لواح نيح ةوقب لداع هنبا عضصب موقي دمحا ©
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 « ماع 1١556 ىت ةيداش ايح نم ىلغأ » ىف ضاير نيسحو



 ( هينيع نم ىلغا )
 ىلع - راقفلا وذ نيدلا زع : ويرانيسو ةصق -راقفلا وذ نيدلازع : جارخإ ©

 - قداص ىملح : جاتنوم - 31٠١( - دوسأو ضيبأ) ىرس ديدو : ريوصت - ىناقرزلا
 رظانملا تذخأ - ىعاجشلا نسح دمحم : ىقيسوم -رونلا دبع رهام : رظانم
 رصم ويدوتس : جاتنإ - تاكرب هللا دبع ؛ جرخم دعاسم 64 -  : ضرعلا خيرات -رونلا دبع ىرصن : توص -رصم ويدوتس : ضيمحتلاو عبطلاو

 ىطاشن حوتف - ضاير نيسح - ىريرحلا رمع - دمحأ ةريمس : ليثمن ©
 رينم جارس - رخاف رخاف - ىرخف ايرث - ىملح ةزيزع - بويأ احيمس-

 نكلو ةايحلا ىف ديحو حبصأ نأ دعب لمع نع ثحبلا لواحي . هنمرفنت هتبيطخ لعجي امم . هينيعو ههجوب اريبك اهيوشت كرت قيرحلا نأ فشتكي هئافش دعيبو ,ىضشتسملا ىلإ لقنيو ههجو ىف ةديدش قورحب باصيف هتدلاو ذاقنإ ًالواحم عرسيف هتيب ىف بش اقيرح نكل هل ةبيرق بطخو ةيلاعلا هتسارد متأ ميسو باش ش
 بحاص هدجيف هيلإ اهديعيل ةظفاحلا بحاص ىلإ بهذيو ؛ هتصق فرعي امدنع هيلإ نسحيو هيوأي بلقلا بيط دايص خوك ىلإ اجليو دوقن ةظفاح ىلع رشعي هساي ةرمغ ىفو , عوجلاو درشتلا ىلإ رمألا هب ىهتني ىتح همادختسا ليقيال دحأ
 .هتايح نم ةديدج ةلحرم ىتفلا أدبيو رصبلا ةفوفكم اهنكلو ءانسح ةنبا هل دجيف هروزي مث ؛رماقم لجرب ىدانلا ىف فرعتيو حيريف ىتفلا بعلي كانهو رامقلل ىدان

 ىدانلل اكلام حبصي ىتح رامقلا ىف ظحلا هفلاحي . مارتحالاو ةوقلا هبسكي ىدلا لاملاب هيلع رطيسي نأ ىلع ممصيف ههجو نم رخسي ىذلا ملاعلا ىلع دقحي
 ىذلا ديصلا لوطساب ايفتكم , هلاوماب ىدانلا كرتي نأ دعب اهب جوزتيو ؛ هنيب ىلإ اهلقنيف اهوبأ توميو لدابتم بح ءايمعلا ةاتفلا نييو هنيب موقي تقولا سفن ىفو
 دقف ئراط رمأ اهددهي ةديدجلا ةديعسلا هتايح نكلو ؛ دايصلا هبحاص نم هارتشا
 فهلتت ىتلا ةينرقلا عيقرت ةيلمعب اهرصب هتجوز ديعتست نأ لمتحملا نم حبصأ
 اهبحي هنأ هرمأ نم ةريح ىف وهو بيبحلا اهجوز هجو ىرت ىكل اهئارجإ ىلع
 . هبحت اهنا هل ةدكؤم هعنمتل عراستف ةقيقحلا فشتكت هتجوز نكلو ؛راحتنالا ىف ركفيف هتايحب ىتفلا قيضي . اهرصب تداعتسا نأ دعب هتقفش ىلإ ةجاحب دعت مل اهنأو اهبحيال هنأ باطخ ىف اهل امعاز اهتايح نم ىفتخيو ةيلمعلا اهل ىرجي . هنم رفنتف هوشملا ههجو ىرتف اهرصب ديعتست نأ قفشي نكلو ريخلا اهل ديريو

 مو



 « هينيع نم ىلغأ » ىف لبنلاو عيفرلا قلخلاب مستت تايصخش
0 



 ( بحلا نم ىوقأ )

 نسح لماك دمحم :راوحو ويرانيسو ةصق - راقفلا وذ نيدلازع : جارخإ ©
 داؤف : روصملا - 3١٠١( - دوسأو ضيبأ) ديشروخ دمحأ : ريوصتلا ريدم - يماحملا

 - فيرشلا نيسح :راوسسكإ - سيوزيلوب نوطتا : رظانملا سدنهم - كلملا دبع
 : دعاسم جرخم - قداص ىملح : جاتنوم - رونلا دبع ىرصن : توصلا سدنهم

 - دومحم فسوي : جايكم - نيدلا لامج ىفطصم : تبيركس - يملح ميهاربإ

 ضرعلا - رصم ويوتس : ضيمحتلاو عبطلاو رظانملا تذخا - دارم ةَريزع : سبالم
 - ىرادنبلا ليلج فيلأت ) مونلا ىنيع نم قراساي : ىئاغألا - 1404/1/8: لوألا

 ضاير نيحلت - مالس زيزملا دبع فيلأت ) ةنجلا ىف انحإ «( دارم رينم نيحلت
 جاتنإ - ( ىقدص دمحأ نيحلت - تدوج حلاص فيلأت ) بحلا قوف هيإ ؛ ( ىطابنسلا.

 ويدوتس :٠ عيزوت - ميهاربإ هدبع - ىملح دومحم : جاتنإلا ريدم -رصم ويدوتس :

 ْ رصم
 نسح - ىقدص تائيز - ىدمح دامع - ىرسي ةحيدم - ةيداش : ليثمت ©

 ىميم - شرطألا هيجو : لافطألا عم - ىرخف ايرث - دمحأ ةيريخ - ىدورابلا
 ١ ىفطصم ىيرعلا - لامج

 ةرسأ هلو جوزتم هنأ مغر , هعارذ رتب مت نأ دعب (ديحو هسفن ماسرلا دجي ا"

 , اهجوزو اهتيب نع امود ةلغشنم ودبت ىتلا ةبيبطلا هتجوزو ءانبأ ةثالث نم نوكتت
 ةديدشلا غارفلا رعاشم طسوو . مسرلا ىوس سراميال ؛ لمعالب راصف وه امأ
 حيتي ىذلا اهذاتسا ىلع اهرودب هفرعتو هتبهومب نمؤت ةباش ةماسر ىلع فرعتي
 نيب بحلا دلوتي . نفلا ملاع ىف احاجن ققحيو اضرعم ميقي نأ ماسرلل ةصرفلا
 اروهشم اًنانف حبصيو ؛ رطخلل ءانبألا ضرعي امم هترسا لمهيو « ةاتفلاو ماسرلا

 بتكت سرعلا ةليل ىفو ؛ دجملا باوبأ هل تحتف ىتلا ةماسرلا نم جاوزلا بلطيو
 ىتأت ثيح هلجأ نم ىحضت اهنإف ديدشلا اهبح مغرو ؛رمألاب ةجوزلا ىلإ ةاتفلا
 .. هئانبا عم هتيب ىلإ دوعيو اهجوز ديعتست ىك ةبيبطلا ةجوزلا

 اا



 رهتاكم يشب بمال معرف و تمهتب ايمان . 34 5 4 يمس
 ةلرط

 نيود
 هىرضصو ابعاد 4 , . هلك تيتا

 ا



 ( برعلا ةريمأ )
 ناتسيرت» اربوا نع ةصقلا - ىفطصم ىزاين : ويرانيسو ةصقو جارخإ ©

 ٠ : ريوصتلا ريدم - زيزع دعسأ : روصملا - رمق تجهب :راوح - رنجافل «تلوزياو
 ىلع : ىقيسوم - ىرخف زيزعلا دبع : جاتنوم - (ق ٠١ - ناولا) لداع ميهاربإ
 - نينسح دومحم : رظانم نفنم - مالسلا دبع ىداش : رظانم سدنهم - ليعامسإ
 - ةلفر ىملح :٠ جاتنإ - حيسملا دبع : جاتنإ ةراد أ ةدومح فيرش : جرخملا دعاسم
 . قرشلا ةكرش : عيزوت - 1977/7/18: ضرع لوأ

 -رمق ىنغلا دبع - سدنهملا داؤف - ةظابأ ىدشر - ةيرئازجلا ةدرو : ليثمن ©
 . ضوع دمحم - ىدمح دادو

 روفصع ليذ ىف ةقلعم ةليمجلا تاريعشلا ضعب ىلع ماشه ريمألا رثعي
 مث , اهفرعي نأ لبق اهبح ىف عقوو ةليمج ةريمأل اهنأ دقتعاف . ديص ةلحر ءانثا
 نا ارصتنم لاتقلا نم ًاريخأ داع ىذلا بوبحم عاجشلا لطبلا هيخأ نبا فلك
 رطع ىلإ عوجرلاب بوبحم عاطتسا . اهجوزتيل اهرضحيو ةريمألا نع هل ثحبي
 رطعلا اذهب اهئاسن ةرهشل ناتس درو ىف شيعت ةريمألا نأب مزجي نأ تاريعشلا
 ىديأ نيب ةيلاش ةريمألا ىلع ةفدص رثع ثيح ؛ ديزي هقيدص عم كانه ىلإ بهذف
 قفاو ىذلا اهدلاو ىلإ اهديعيو مهنم اهصلخي اهوفطتخا نيذلا قرطلا ىعاطق
 نم أطخ هيلاشو بوبحم برشي ةدوعلا ةلحر ءانثأ . ماشه ريمألل اهجوزي نأ ىلع
 طايرب ريمألاو اهتديس نيب طيريل ةيلاش ةمداخ دنه هتدعأ ىذلا بحلا ريسكإ
 كرت ىلإ ماشه ريمألا رطضيو ةيلاشو بويحم نيب بحلا ىوقيف . ىدبألا بحلا
 . هل نوديكي نيذلا هعابتا نم همع صيلخت نم بوبحم حجن نأ دعب ؛ نيبيبحلا
 . ناجوزتيو بحلاب ناقشاعلا دعسي
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 « برعلا ةريمأ » مليف ىف ىدمح دادوو ةدرو



 ( ةلحار ىنإ)
 نيدلا زع : ويرانيس - ىعابسلا فسوي : ةصقلا - راقفلا وذ نيدلا زع : جارخإ ©

 : ريوصتلا دعاسم - 3١١١( - دوسأو ضيبأ) ىرس ديدو : ريوصتلا ريدم - راقفلاوذ

 - فيرش نيسح :راوسسكإ - سيوزيلوب نوطتأ : رظانم سدنهم - داؤف دمحا

 دبع : دعاسم جرخم -رونلا دبع ىرصت : توص سدنهم - قداص ىملح : جاتتوم
 رظانملا تذخا - ديسلا ىلاو : ريسيجير - ةحامس دومحم : جايكم - تاكرب هللا

 مالفأ : جاتنإ - 1144 رياني ٠١١ لوألا ضرعلا - رصم ويدوتس ؛ ضيمحتلاو عبطلاو
 . مليف انهب : عيزوت - دومحم دوعسلا وبأ : جاتنإلا ريدم - ىرسي ةحيدم

 ىدشر - ىقدص تانيز - رينم جارس - ىدمح دامع - ىرسي ةحيدم : ليثمت ©

 - نيليا - اناقلس - ىمظن حالص - ىمزع دومحم - دمحأ زيزعلا دبع - ةظابأ

 . هدبع الول - تمشح ميهاربإ

 اهتلاخ نبا مارغ ىف عقت اهنإف ةدياع امأء اهلزنم ةدياع دلاو ةجوز رجهت #

 نم جوزتت نأ ىري وهو ؛ جاوزلا اذه ضفري اهدلاو نأ الإ شيجلا ىف طباضلا
 . ىرخأ ةاتف نم جوزتيف طباضلا اهتلاخ نبا امأ . اهيلع اهضرف ىذلا ةيصخشلا

 سفن ىفو ؛ اهلزنم كرتتف ةيجوزلا شارف ىف هل هقيشع عم اهجوز ةدياع طبضت

 امهتايح نم بورهلا طباضلا اهتلاخ نباو ةدياع ررقتو طباضلا هجوز تومت تقولا

 ضرملا نأ الإ , امهتايح ناشيعيو اهبييح ءاقدصأ دحأ هكلمي هيلاش ىف اميقي ناو

 عم ليوطلا هعارص دعب ةايحلا قرافي نأ ىلإ هيلع ضرملا دتشيو اهتلاخ نبا مجاهي

 دعي هيلاشلا ىف رانلا لعشتو دسجلا اذه نضتحت نأ ىوس اهمامأ دجت الو ؛ هضرم

 . اعم ناتوميو امهتصق ىكحي باتك ىف اهتاركذم تبتك نأ
© © © 

 : رباع قيلعت 8

 ىف ةيسنامورلا مالفأ اوعنص نم رهشأ نم دحاو ءراقفلا وذ نيدلازع ©

 , ةيحضتلاب ءىلملا صصقلا نم عونلا اذه ىلع امود عقو دقو ؛ تانيسمخلا

 اهنمو ؛ موجنلاب ءىلتمت « جاتنالا ةمخض مالفا ىف همدقو ؛ ىناسنإلا لبنلاو
 قايحلا عم دعوم»: ءبحلا عراش» ؛ هبحلا رهن» « «ىبلق درد ؛ «لالطألا نيبد

 . ةيسنامورلا امنيسلا ىف ةيمهأ رثكألا مالفألا ىهو ؛ اهريغو

- 





 ( ىرمع نيا )

 :راوحو ويرانيس - سودقلا دبع ناسحإ : هصق - نيدلا ءايض دمحأ:جارخإ«

 روبلأ : جاتنوم - (قا١٠ - دوسأو ضيبأ) نوطنأ روتكيف : ريوصت - ىناقرزلا ىلع
 عبطلاو رظانملا تذخا - تاراتخم : ىقيسوم - سيوزيلوب نوطتأ : رظانم - بيجن
 1155/17/56: ضرعلا خيرات -رونلا دبع ىرصن : توص - رصم ويدوتس : ضيمحتلاو
 . ةدجام مالفأ : جاتنإ - روكدم لماك : جرخم دعاسم -

 - بيكش ىميم - متسر ىكز - ىزمر دمحأ - نيهاش ىيحي - ةدجام : ليثمن ©
 . دمحم سودرف - قزر ةنيمأ

 اهيلع ضرفت ىتلا ةمراصلا ةلمرألا اهتدلاو عم شيعت ةريغص ةاتف ةزياف اه
 ةيرحلا ىلإ ةسردملاب ةذيملت تلازام ىتلا ةاتفلا علطتتو نامرحلاو دويقلا نم اًناولأ
 قينأ معطم ىف ةرهسو بمكلا عفترم ءاذحو ؛ « حوتفم قينأ بوث ىف اهل لثمتت ىتلا
 هب حرفتف اهيبأ نس ىف وه ىذلا ىنغلا اهرمأ ىلو كب زيزع ومع اهتبطخل مدقني .
 ةورث ىف عمطت اهنأل اهمأ قفاوتو اهنم تمرح ىتلا ءايشألل اهل رفويس هنأل
 . نع اهبجحيو هتيزع ىلإ لهكلا جوزلا اهذخايو جاوزلا متيو . ديدجلا اهرهص

 ةيزمع راوجب ميقي ناك اباش ابيبط فداصتو اهنجس ىف قيضلاب رعشت . سانلا
 ىضمتو ؛ ةجوزتم اهنأ ىردي نأ نود بيبطلا اهب ميهيو هل اهبلق حتفتيف اهجوز
 اهنأ ىرتف ؛ ةقيقحلا ىلع اهانيع حتفتتو , اهريكفت روطتيو ةاتفلا جضنت . ماوعألا
 ريغ رخآ اًئيش ةايحلا ىف نأ كردت . ىتايبص ريكفتب اهسفن تعاب امنإو جوزتت مل
 ءيسيف اهجوز ىلع ةريغلا ىلوتستو . اهيلإ وفهت تناك ىتلا بعللاو باوثألا
 ىلإ اهدري ىذلا باشلا بيبطلا ىلإ اجلتو تيبلا نم برهتف اهيرضيو اهتلماعم

 ىف ةبغار اهلهأ تيب ىلإ دوعتف تومي ىذلا اهجوز نم اهذقني ردقلا نكل . اهجوز
 اهيلإ مدقتيو بابشلا جهابم نم اهتاف امب عتمتست ىرخأ ةرم ةيبص دترت نأ
 ىلإ قلزنت داكت ىتح رافص نابش ةبحاصم ىف عفدنتو هنم رفت اهنكلو بيبطلا
 . بيبطلا جوزتتو اهدانع نع ىلختتو اهأطخ كردت مث « ةيواهلا

© © © 

 صصق امنيسللو بدألا ىف سودقلا دبع ناسحإ بتك : سودقلا دبع ناسحإ ©

 اهتيسنامور نع ىلختتو , اهتيرجت نم ملعتت انه ةأرملاف « صاخ عون نم بح
 . ةيرجتلا ىف اًنايحا ترثعت نإو ىتح ؛ ىنالقع لكشب بحت نأب ؛ ةجذاسلا
 , ,ءادوسلا ةراظنلا» اهنم فلؤملا نع ةذوخأم ةليمج ةريثك مالفأ ىف اذه ودبيو
 اهب مالفأ ىه اهريغو «فيصلاو تانبلا» , ءسمشلا ئفطت الد .دودسملا قيرطلا»

 . فلتخمو عاو انه بحلا نكل «؛ بح صصق
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 « ىرمع نيأ » ىف ةدجام

0 



 ( ضرألا نع اديعب )

 قيفر .د : ويرانيس - سودقلا دبع ناسحإ : ةصق - لامك نيسح : جارخإ ©

 ريدم - سودقلا دبع ناسحإ :راوح - سودقلادبع ناسحإ - لامك نيسح - نابصلا

 ىقيسوم - العلا وبا لامك : جاتتوم - (ق5١١ - ناولأ) ىسنهب معنملا دبع : ريوصتلا

 عبطلاو رظانملا تذخأ - تجهب داهن : رظانملا سدنهم - ديشروخ رمع : ةيريوصت
 دبع ىرصن : توص سدنهم - مارهألا ويدوتسو ةيعيبطلا نكامألا ىف : ضيمحتلاو
 خيرات - بيجن سيسمر دارم مالفا : جاتنإ - ميهاربإ نسح : جارخإلا دعاسم -رونلا
 18١/ 1910/1/1١ ضرع لوأ

 - ليباق دومحم - لماك ةحيدم - نيساي دومحم - ميهاربإ ىوجن : ليثمت ©
 ديعس - معنملا دبع ةيلع - قيفش نيسح - سيمخ.دمحا -زيزعلا دبع ىربص
 حلاض

 باشلا سدنهملاب ىقتلت كلذ ءانثأ , ةيملعلا اهثاحبأل اهتايح سركت لاون »
 .د مهنمو هقراعم ىلع فرعتت . هلامعأ ىف هدعاست ةكرش ريدم وهف ؛ هجوزتت لداع
 . داعسو لداع اهجوز نيب ةيفخ ةقالع ةمث نأ ظحالات . داعس هتجوزو كب نامثع

 , ةيجوزلا شارف ىف امهدجتف اهماهم ىدحأ نم دوعت امدنع كلذ نم دكاتتو
 . قالطلا بلطت نأ دعب تيبلا رجهتو « ةدشب مدصت

 دجت ىتلا دومحم ىلع فرعتت ةنيفسلا ىلعو سنوت ىف اهيخأ ىلإ رفسلا ررقت
 فشتكت اهنكلو ؛ ةديدج جاوز ةيرجت ضوخ ىف ددرتت . لداع ىف هدجت ملام هيف
 هناو ؛ هتجوز بحيال هنأو ؛ جوزتم هنأ ءطبب امهنيب بحلا طويخ تجسن نأ دعب
 نأ ساسأ ىلع دومحم عم ةديدج ةقالع ةماقإ لاون ضفرت . اهقلطي فوس
 . اهتايحل غرضتلا ررقتو . ةأرما ماطح قوف موقتس امهتقالع

© © © 

 : ةظوحلم #

 بتك ثيح . ىئامنيسلا بدألاب هامسأ ام ةباتك ىلإ سودقلا دبع ناسحإ ىعس

 تانيعبسلا نم لوألا فصنلا ىف ريخلا حابص ةلجم ىف امهرشن نيمليفلاًيبدأ اصن
 نسح» هجرخ أ ىذلا «هديرأ اذهو اذهو هبحأ اذه» وه لوألا ؛ نيباتك ىف امهرشن مث

 . ةيرصملا امنيسلا ىف طق رركتت مل ةيرجت ىهو ؛ ء«ضرألا نع (ديعب» مث . ,مامإلا
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 5ك
 « ضر ا اديعب » ىف نيس اي دومحمو ميم اربإ ى :وجن



 ( مويلا تائب )
 كمال

 فسوي : راوح - تاكرب - ىسيمع فسوي : ويرانيسو ةصق - تاكري : جارخإ ©«

 : رظانم -رصم ويدوتس 3٠٠١( - دوسأو ضيبا) ديشروخ دمحا : ريوصت - ىسيع

 : توص - مساق ىحتف : جاتنوم - ىروخ بيجن : رظانم قسنم - -رونلا دبع رهام

 ىبلقاي - نيف تنك: ىناغألا - باهولا دبع دمحم : ىقيسوم - -رونلا دبع ىرصن

 : ضيمحتلاو عبطلا - وشتيم : جايكم - هوملظ - كاوهأ - داليملا ديع - ىلاخاي

 -روصت نومير : جارخإلا ودعاسم - 1151/1/11: ضرع لوأ - مارهألا ويدوتس

 تاكرب - باهولا دبع : جاتنإ - ميهاربإ نسح - قوراف دمحأ

 رينم جارس - ىزمر دمحا - ديرف لامآ - ةدجام - ظفاح ميلحلا دبع : ليثمت »

 لاون ةلفطلا - ىرخف ايرث - نيهاش ةيحتف - ناميراك -

 بتكتو بدألا ىوهت ةنيزر ةاتف « ىولس ىربكلا تخألا . ناقيدصو ناتخاأ#

دف اهل ةقيدص بحاصتو بعللاو صقرلا بحت ةشئاطف ىليل اهتخا امأ . صصقل
 

 « ىقيسوملا ىوهي ئداه سدنهم « دلاخ امهدحإف ناقيدصلاامأ اًثيدح تقلط

لا فرعتي . ةحرم ةقيلط ةايح شيعي ماسر ىحتف رخآلاو
 نيتخألا ىلع ناقيدص

اهبلق قلعتي امنيب « هيلإ اهتلامتسا لواحيو ىولس ىربكلا تخألاب ىحتف فغشيف
 

 ٠ اهبح ىلع هبلق ضوريو اهتخأ ىلإ فرصني ىذلا دلاخب ىلوألا ةظحللا نم

 اذه ىلع اهعولض ىوطت اهنكلو ؛ ىولس بلق ىف ًالاعتشا بحلا ديزتل مايألا ىضمت

تخا ةبطخل مدقتي دلاخ اهبيبح ىرت امدنع همتكتو بحلا
 نأ ىحتف ظحالي . اه

أ ًالواحم ىليل ةقيدص ةباشلا ةقلطملا ىلإ هرودب فرصنيف ؛ هقيدص بحت ىولس
 ن

 ىتاعي كلذ لالخ ىفو ؛ اهعم برهلا ىلإ رمألا ىهتني مث . لتاقلا هبح اهعم ىسني

 ةررحتم ةاتف ىهف ؛ عابطلا ىف فالتخا نم امهنيبام نيبت ذإ ؛ هتبيطخ عم دلاخ

 للحيو ؛ تمص ىف هبحت ىولس اهتخا نا ملعي مث . اهراتهتسا رهاظمب قيضي وهو

 ىليل حراصي ؛ ىليل اهتخأ بحي هنأ نظ امدنم اعودخم ناك هنأ كرديف هروعش

 ؛ دلاولا اهقدصيو اهباصتغا لواح اهبيطخ نأ اهدلاو غلبتو اهتماركل روثت . كلذب

 ؛ هسفن نع عافدلا ىلع دلاخ ىوقي الو هتكبش هيلإ دريو ؛ ةمهتلاب دلاخ هجاويو

 دلاولت حرشتل دلاخ ةقيقش بهذت ةساعتلا هذه ةرمغ ىفو . ىولس لعفت كلذكو

 هل فرتعتف ؛ عمس امب ىليل هتنبإ هجاويو دلاخ ةءارب كرديف ء اهلك ةصقلا

 جاوزلاب ادعسي ىكل اهبيبح عم اهتخأ عمجت نأب اهتلعف نع رفكتو ةقيقحلاب

 -غ؟



 ا

 دبعو ١ هر دمحأ « مويلا تانب ١» ىف ظفاح

د
ك
 

ر
ف
 

 ليوم

ب

 

00 

3 

ب

 

00 



 (رباكألا تنب )

 : ريوصتلا . م - ىرايبإلا دوعسلا وبأ : راوح - ىدجو رونأ : ودرانيسو جارخإ »

 : رظانم قسنم - ناينالصا بوجاه : رظانم - (ق ٠١١5 - دوسأو ضيبا) ديرف ديحو

 - وشتيم : جايكم - ولوكسوف لراش : توص - خيشلا لامك : جاتنوم - ىروخ بيجن

 ىباذع لوطاي - لكيسوتوملا - ملحلا - روفصعلا - ىلاغلا ىبنلل نحياراي : تاينغألا
 لوأ - ةيلهألا مالفألا ةكرش : ضيمحتلاو عبطلا -رصم ويدوتس : ريوصتلا -

 دارم رينم - ىفيصلا نسح : جرخملا دعاسم - لاسروكلا امنيس ١56/17/4 : ضرع

 1 هاكرشو ىدجو رونأ : جاتنإ -

 ناميلس - متسر ىكز - سي ليعامسإ - ىدجو رونأ - دارم ىليل : ليثمت »

 ةيوبن - لماك دمحم - بلطملا دبع دمحم - ةرامع ميهاربإ - ىقدص تانيز - بيجن

 ىفطصم

 ( ةيدج لكب هتديفح دجلا لماعي : ريبك رصق ىف اهدج عم ىليل شيعت ا#

 ةديفحلا تحبصأو . ادحأ ملكتو جرخت الأ ىهو ؛ اهتماقإ ىف اراصح اهيلع ضرفيو
 موقي نم اهمع بلطيف رصقلا نوفيلت لطعتي ءرصقلا اذه ىف ةنيجس هبش شيعت
 قلعتت . لطعملا نوفيلتلا حالصإل ةحلصملا نم ناباش لزنملل رضحي ؛ هحالصإب
 ءارو نم ءاقللا متيو نادعاوتيو ؛ بح ةقالع امهنيب أدبتو نابشلا دحأب ةديفحلا

 ةطسوتم ةقبط نم مهو باشلا لهأب فرعتيو امهبح ةصق معلا فرعي ؛ معلا رهظ
 امهنيب موقتو هتقيقش ىلع فرعتيو باشلا اذه ةايح ىلإ معلا بذجنيو لاحلا

 نم جوزني وهو هتبحأ ىذلا باشلا نم هيخأ ةنبإ جوزتت نأ معلا قفاوي « بح ةقالع
 جاوزلا اذه نأ ىريو ؛ هتديفح جاوزب أجافيف جحلا ةلحر نم دجلا دوعي ؛ هتقيقش

 ىف ةرسألا ىماحم طسوتيو ؛ هتديفح قلطي نأ باشلا نم بلطي  ٌئفاكتم ريغ
 امهتايح ىف لخدت اذهب هنأ ىريو هقيقش ىلع معلا روثيو ؛ ةقالعلا هذه ءاهنإ
 كرتت نأ ةديفحلاررقت « هقيقش راصح نع اديعب لزنملا معلا كرتي . ةيصخشلا
 ةدوعلا مهنم بلطيو هتلعف ىلع دجلا مدنيو اهبحا ىذلا صخشلاعمرصقلا

 . هرصق ىف هعم اوميقيل

 : قيلعت »

 ىدل رخآل مليف نم رركتت « ءارقفلاو ءاينغألا نيب قرفيال ىذلا بحلا ةصق اهنإ
 ىزمر نسحل «ريخ ةرشب» مليف ىف ةتودحلا سفن جاتنإ قبس دقف ؛ موجنلا سفن
 . لطبلا قيدص رودلا سفن سي ليعامسإ رركو ؛ ماعب كلذ لبق
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 اهايوررعسرل | دس
 سيسلا جيس لا

 اروانثلا ترمآع كاقأ

 : ه«جدومواص



 ( لالطألا نيب )

 راوحو ويرانيس - ىعابسلا فسوي ؛ ةصق -راقفلا وذ نيدلازع : جارخإ ©
 ديرف ديحو : ريوصتلا ريدم - نامثع دمحم -راقفلاوذ نيدلازع : ىفئاضإلا

 بيجن : راوسسكإ - سيوزيلوب نوطنأ : رظانملا سدنهم - (قا5 - دوساو ضيبا)

 جرخم - بيجن ريبلأ : جاتنوم - نمحرلا دبع ليمج : توص لجسم - ىروخ
 - رديار ايردنا : ىقيسوم - ميهاربإ ىدشر : جايكم - تاكرب هللا دبع : دعاسم
 -رصم ويدوتس ؛ ضيمحتلاو عبطلا - نايبيصان ويدوتس : ىف رظانملا تذخأ
 جاتنإلا ريدم - راقفلا وذ نيدلا زم : جاتنإ - انايد امنيس 6: لوألا ضرعلا

 ش 1 عيزوتلل قرشلا ةكرش : عيزوت - جاجح دمحم :

 -راقفئاوذ حالص - ضاير نيسح - ىدمح دامع - ةمامح نتاف : ليثمن »

 دلاخ ةيحور - ىناقرزلا ميحرلا دبع - ىمظن حالص - بويأ ةحيمس - تورث ةيفص

 1 1 . سدنهملا داؤف -

 بلطتو اهمأ هلباقت ؛ هبلق لك نم اهبحأ ىتلا ةاتفلا ىنم ةبطخل لامك مدقتي *
 مألا نأ ةقيقحلاو , اهدلاو تاركذم ارقي نأ ىنم نم هجاوز ىلع اهتقفاوم لبق هنم
 هتجوزو ؛ جوزتم لجر هنأب اهملع مغر هتبحأ . دومحم بيدألا ىضاملا ىف تبحأ دق
 جوزتت ؛ بلقلاب ضرم نم ىناعت ةمطاف نأ تملع كلذك . ةمع ةنبإ ىه ةمطاف

 دومحم باصي ؛ لامك اهنبا كلذ دعب بجنتو ميهاربإ وه اهل مدقت باش نم ىنم
 , هاعرتو هضرمت هعم اهتقو مظعم ىضقت لب ىفشتسملاب ىنم هروزت ةثداح ىف
 اذه ىنم ضفرت ؛ دومحم ةرايز نم اهعنمي لب اهددهيف ةقالعلا هذهب ميهاربإ فرعي
 ىفشتسملا ىف هتياعر ىنم ىلوتتو ؛ ميهاربإ اهقلطيف قالطلا بلطتو ءارجإلا

 لزنم ىف ميقتف اهتلاسر لمكتو توميو هيلع ىضقيو هيلع دتشي ضرملا نا الإ
 ءابطألا ررق ثيح , اهلمح نم ةريخألا ةلحرملا ىف ىهو ةمطاف ةياعرل دومحم

 ىنم ىصوتو ىنم اهتدولوم ةمطاف عضت ؛ ضيرملا اهبلقل اهيلع لمحلا اذه ةروطخ

 ىتلا ةمطاف ةنبإ ةياعر ىنم ىلوتتو ةمطاف تومت , اهتييرتو اهتياعرب موقت نأ

 ميهاربإ دجيو ىنمو لامك جاوز متي . اهتبطخل مدقتي ىذلا لامك بحتو ربكت

 . ضفرت اهنكل هتمصعل ىنم ديعي نأل ةصرفلا

 غ5



 « لالطألا نيب ١» ىف ىدمح دامعو ةمامح نتاف

 - جال -



 ( بحلا نوئج )

 دمحأا :راوحو ويرانيس - جيافز نافيتس ؛ ةصق - لالج ردان : جارخإ ©

 - (قك6 - ناولأ) جرف ريمس : ريوصتلا ريدم - ميظعلا دبع ريمس - باهولا دبع

 رظانملا تذخا - ىرهاظلا داؤف : ةيريوصت ىقيسوم - قزارلا دبع حالص : جاتنوم

 - رونلا دبع ىرصن : توصلا سدنهم - امنيسلا ةئيه لماعم ؛ ضيمحتلاو عبطلاو
 :1/1١//15171 ضرعلا خيرات - بنش دعس مالفأ : جاتنإ

 - اجنلا وبأ دلاخ - رهظم دمحأ - ىمهف نيسح - ىحتف ءالجن : ليثمت ©

 : نيهاش ةيحتف - ميحر ةيماس - ونون

 لامعألا لاجر دحأ ةجوز ىنم ىلع نيسح فرعتي سنوت ىلإ هتلحر ءانثأ ىف
 ىذلا دلاخ اهديحو عم اهتدحول اهكرتي , هلمع ىف امئاد اهنع لوغشملا دومحم

 سفن ىلع ددرتي ثيح نيسح ىلع نبالا فرعتي . ةلحرلا هذه ىف هتدلاو بحطصي
 لوحتت امهنيب ةقادص ومنت ؛ اهنبا لالخ نم نيسح ىلع ىنم فرعتت . نكامألا

 كلت ىف . هبح اهل تبثي ىك ةصرفلا نيسح نيحتي ثيح بح ىلإ ةقادصلا هذه
 لسري امدنعو ماو ةجوز اهنا ركذتت . ةبغرلاو ةثونألاب ساسحإلا اهياتنا ةظحللا

 جوزلا قحلي امنيب « مالكلا اذه هعامس دعب نبإلا دلاخ برهي بحلا تاراشإ نيسح

 دلاخ نكلو ؛ اهل ثدح امب هل فرعت نأ دعب قالطلا هنم بلطتو سنوت ىف هتجوزب

 . ةرسألا نع نيسح دعتبيو اعم امهتافالخ ىهنيو هيدلاو لمش عمجي ام ناعرس

 هلالخ نم متي ؛ بيرغ نوناق كانه ؛ ةيرصملا امنيسلا ىف ةوزنلا نم عونلا اذه

 تلواح اذإ مالفألا هذه نإف « اذل . اريسع اًباسح تطقس ىتلا ةجوزلا ةبساحم

 ةايح ىف ةرباعلا ةقالعلا ىدعتت الأ بجيف , نيجوزلا ةقالع ىلع ءاقبإلا

 نمو .. اهالت امو ةلبقلاو اهايإو ؛ ءىربلا ىجراخلا سمللاو بحلا دح ةجوزلا
 ركبلاو ءارذعلا سفن اهنأكو اهجوزل دوعت نأ هتلطبل قحلا مليفلا ىطعي انه

 ش . اهفافز ةليل

 - خم -





 ( مالظلا ىف بح )

 مامإلا دمحم - ىسيع فسوي - ريدب ديسلا : ويرانيس - مامإلا نسح : جارخإ ©
 - دوساو ضيبا ) نسح ىفطصم :ريوصت - ريدب ديسلا - ىسيع فسوي :راوح -
 -روكيرك : توص - حماس نيدلا ىلو : رظانم - ديرف ىملح :روصم -(ق٠

 نيف : ىناغألا - جاجح ميهاربإ : ىقيسوم - وشتيم : جايكم - بيجن ريبلا : جاتنوم
 :٠ ضيمحتو عبط - ساحن ويدوتس : ريوصت - موي ىلع موي - الولاي الول - ىنيع رون
 1195/5/8: ضرع لوأ - فيرش نمحرلا دبع ؛ جرخملا دعاسم - مارهألاويدوتس

 مامإلا نسح : جاتنإ - لاسروكلا

 دبع - ىقوش ديرف - ميهاربإ ةمجن - ىدمح دامع - ةمامح نتاف : ليثمت ©

 قزر ةنيمأ - ىدجنلا ىنفلا دبع - ىخوطلا دمحم - ىدمح رجاه - رسع ثراولا

 يملح ايرث - رخاف رخاف - وكوكش - ضاير نيسح -
 ىف ميقتسم باش لوألا ؛ امهنم لك قالخأ ىف نافلتخي نادلو اهل ةلمرأ مأ

 هيوخأ لاومأو لب هلاومأ ديدبت ىلع باد ىذلاو اهجوز نبا وهف ىناثلا امأ  هتايح
 بهذتو ةايحلا ءابعأ ةهجاومل اهغاصم نهرت نأ ةلمرألا مألا رطضت اذل ءرغصألا

 . ةسردم لمعتو ةيبارملا ةراج عم ىقتلت . كانه اهغاصم عدوتل تايبارملا ىدحإ ىلإ
 قرسي نأ قيقشلا ررقي . ةيبارملا هذه عم تالماعم هل تناك دقف ربكألا قيقشلا امأ

 هاخأ نأ الإ ؛هتدلاو غاصم درتسيل رخآلا قيقشلا رضحي تقولا سفن ىفو . ةيبارملا

 اهلتاق وه رفصألا خألا نأ ةيبارملا نظت . ةيبارملا لتقب ماقو لزنملل للست دق نوكي
 ةسردملاب مدطصي « اهبكتري مل ةميرج نم نبالا برهي . اهتدجنل سانلاب ثيغتستف
 ةدهاشلا ىه تناكو اهرصب دقفتف ملسلا ىلعأ نم طقستف هيره ءانثأ ةباشلا

 وه ناكو اهل ثدح امعرفكي ىك اهجوزتي نا نبالا ىريو . ةميرجلل ةديحولا

 ةصرف ةجوزلا دجتو ةيرومأم ىف جوزلا رفاسي . ملسلا نم اهطوقس ىف ببستملا
 نا هتدوع دنع جوزلا ئجافيو اهرصب ةاتفلا درتست . اهرصب دادرتسال ةيلمع ءارجإل

 ربكألا قيقشلا وه لتاقلا نأب دهش اًزوجع ًالجر نأ الإ ةيبارملا لتقب همهتت هتجوز
 . هيلع ضبقلا متي ىدلا

© © © 

 هب لجر نيب رودي ىذلا بحلا ةياكحب اريثك ةيرصملا امنيسلا تفغش : ةظوحلم #
 ىلع هتأر « اههرصب تدرتسا اذإ ىتح « ءايمع ةأرما نيبو ةميرج هءارو وأ ؛ ةهاع

 ىف دمحأ ةريمس اهتدسج ةاتفلا هذه , ةطرشلا ىلإ هرمأ تفشكو : هتقيقح

 ىف ةمامح نتاف هتدسجو ؛ «ىتايح ىف لجر»و :هينيع نم ىلغأ» امه نيمليف

 . «ناكربلا قوف بح» ىف ىحتف ءالجن مث ؛ ءمالظلا ىف بحد
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 « مالظلا ىف بح » ىف ىدمح دامعو قزر ةنيمأ نيب ىقوش ديرف
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 ( عومدو بح )

 ىلع : راوحو ويرانيس - ىحبص دومحم : ةصق - خيشلا لامك : جارخإ ©

 - خيشلا ديعس : جاتنوم - (ق١٠١٠١ - دوسأو ضيبأ) ديرف ديحو : ريوصت - ىناقرزلا
 - ساحن ويدوتس : رظانملا تذخأ - تامونم : ىقيسوم - حماس نيدلا ىلو : ظانم

 15905/1١/7١١- ضرعلا خيرات - وشتيم :٠ جايكم - روكيرك : توص - ديعسروب

 ةمامح نتاف مالفأ : جاتنإ - ناوضر ةبلط : جرخم دعاسم

 راتخم - متسر ىكز - بتار ةليقم - ىزمر دمحأ - ةمامح نتاف : ليثمت ©
 - بساك ىلدع - ىدمح دادو - ىقدص بنيز - ىتسور نافيتسا - نامثع

 ش  .يناقرزلا ميحرلا دبع - ىكز ديمحلا دبع '
 نم برتقت ةرخاب رافص ىودو « اهيدي نيب سأكلا تناكو فيص ةليل ىف اهلباق

 سيئر ةئبا بحأ ىرحب طباض لوح ةصق اهنإ ء بح ةصق هل ىكحت تحارو ُئطاشلا
 ,ريبك غلبمب هل ةنامأ لاصيإ هيلع لجر نم جوزتت نأ اهربجأ اهابأ نكل ؛ بكرملا

 « هتنبا رعاشم رمد هنأ بألا هبتني « ىرحبلا طباضلاب ىقتلت نأ نم بألا اهعنميو
 . هب قحلت ملو رفاس دق ناك بيبحلا نكل , اهبيبح ىلإ بهذت نأ اهنم بلطيو
 ةليل تاذ تجرخ نيحو ؛ هنع تلخت دق اهنأ نظيف ؛ هلصت ال تاباطخ هيلإ لسرت
 ىدحإ اههبنت . تاهيرابكلا دحا ىف ةلماع ريصتو اهيلع ضبقلا متي هتدوع راظتنال
 نا لبق بيبحلا دوعيو ىسآم نم اهرظتني ام بقاوع ىلإ تاميدقلا تاصقارلا
 , طقست نأ داكت هتبيبح نأ ىلإ زوجعلا ةصقارلا ههبنت ؛ بيبحلا دوعي . طقست

 . ناجوزتيو ؛ اهيف عوقولا تداك ىتلا ةوهلا نم اهذقنيو اهب قحلي
© © © 

 : تدحت ءامسأ #

 مالفألا صصق نم ديدعلا ىحبص دومحم بتك « تانيسمخلا تاونس ىف

 روس قوف عابت ىحبص دومحم ةبتكم تيار ؛ تانيعستلا ىفو اهتاهويرانيسو
 بتكلا ةعاب نيب هقاروأ تتتشتو « دحا هركذتي داكيال , الوهجم مسالا ادب , ةيكيزألا

 صصقلا ءارو نأ فرعي سانلا نيم نم ىرتف ؛باتكلا ءالؤه نيكاسم . ةميدقلا

 . مسإلا اذه لمحي بتاك اهاتدهاش ىتلا ةيسنامورلا

 دما -
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 « عومدو بح , نتاف ىف ىزمر دمحأو ةمامح

 « عومدو بح » ىف ةمامح نتاف



 ( حورلا بيبح )

 - ( ق١٠١ - دوسأو ضيبأ ) ديرف ديحو : ريوصت - ىدجو رونأ : جارخإو فيلات ©
 : رظانم - وشتيم : جايكم - رونلا دبع ىرصن ؛ توص - خيشلا لامك : جاتنوم

 -رصم ويدوتس : رظانملا تذخا - ىروخ بيجن : رظانم قسنم - سيوزيلوب نوطنأ
 - ايلع كّقح - انه تنإ - حورلا بيبح - مارح ملظلا - مانم تفش :تاينغألا

 : ضرع لوأ - (هاكرشو ىدجو رونأ) ةدحتملا مالفألا ةكرش : جاتنإ - رمقاي ىنملك
 دارم رينم - ىفيصلا نسح : جارخإلا دعاسم - لاسروكلا ١

 سودرف - بيكش ىميم - ىدجو رونأ - ىبهو فسوي - دارم ىليل : ليثمت ©
 حالص - عبسلا دمحم - ىدمح دادو - ةرامع ميهاربإ - دمحم ىبنلا دبع - دمحم

 روصنم

 روهشم راقيسوم امهتايح لخدي ؛ بحو ةداعس ىف اهجوز عم ىليل شيعت ا
 ىف ةينف ةبهوم كلمت اهنا فشتكيو ؛ تالفحلا دحأ ىف ىليل توصب بجعأ

 موقي نإ اهيلع ضرعي , ةروهشم ةيرطم نوكت نأ اهلهؤت ةبهوملا هذه ؛ اهتوص
 , ةيادبلا ىف ىليل ددرتتو ؛ نفلا لاجم ىف نأش تاذ ةيرطم نوكتل اهدادعإب

 ىف اهترايزل ىتايف نفلا لاجم ىف لمعلا ىلع قفاوت راقيسوملا حاحلإ تحت نكلو

 اهلزنم ىليل رداغت ؛ اهيلع ةديدشلا هتريغل ضرعلا اذه ىلع قفاويال اهجوز « لزنملا

 ىلع عيرتت لب ةروهشم ةيرطم نوكت نأل راقيسوملا اهدعيو ؛ اهجوز ضارتعا مغر
 ىلع ىاشلا بكسنا نأ دعب راقيسوملا ةقش ىف هتأرما جوزلا دهاشي « ةينغألا شرع

 بح نم ريثكلا تدقف اهنا رعشت اريخأو , هنيشي ام امهنيب نأ نظيف اهسبالم

 ىلإ ةدوعلا امإو ةرهشلاو نفلا امإ ؛ نارايخ اهمامأ ناكو اهداعسإ ىف هينافتو اهجوز

 لفح رخآ دعب اهبلق ءادن ىبلت . اهجوز بناج نم نانحلاو بحلا ثيح اهلزنم

 لجا نم دجملاو نفلاب ةيحضم اهجوز ناضحا ىلإ دوعتو ءراقيسوملا اهل هماقأ

 . اهبحي ىذلا اهجوز داعسإ
© © © 

 تانانفلاو تايرطملا لزتعت نآب اًينف ىدان ام لوأ مليفلا اذه ناك له: لاؤس ا"

 سواسو مغرو ؛ ةمزتلم ةأرما انه ىليل نأ مغر ؛ ىرسألا رارقتسالا لجأ نم نهلمع
 اهجوز عم جرخت ىهو ىليلل سانلا قفص . هتارما ىف قثي مل ىذلا جوزلا عافدناو
 . ليمج نفب عاتمتسالل تالاصلا ىلإ اوءاج مهنأ اوسنو ؛ حرسملا نم
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 « حورلا بيبح » ىف ىبهو فسويو دارم ىليل
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 ( ىتبيبح )

 - ىزالاف روباجل ؛ةماستباف ةعمد» ةياور نع : ةصق - تاكرب ىرنه : جارخإ ©
 - ناولا ) رصن ميلحلا دبع : ريوصتلا ريدم - بيدأ ىحلا دبع :راوحو ويرانيس

 تذخاأ - ىنابحر سايلإ : ةيريوصت ىقيسوم - ىواكع ناورم : جاتنوم -(ق٠3
 خيرات - تاكرب مالفأو سلدنألا مالفأ : جاتنإ - نانبل : ضيمحتلاو عبطلاو رظانملا

 اريوأ امنيس 147/4/11/18: ضرعلا

 عتاب انيل - ىنامورلا ىناه - ةمامح نتاف - نيساي دومحم : ليثمن »
 ببسب اًيلام اًقيض نانبل ىلإ رجاه ىذلا ىدجم ىليكشتلا ماسرلا ىتاعي ا"

 ةيماسب ىقتلي كانهو هتاقوأ لغشيل ةماعلا قئادحلا ىلع ددرتيو . هتاحول عيب مدع
 أرقت ام ةداع ىهف . اهيلع فرعتي تالواحم ةدم دعيو . اهنم بارتقالا لواحيو
 .. ةفاج ةيسنامورب بحلا نالدابتيو ضيبألا بذكلا ضعبيب فراعتلا أدبيو بتكلا

 ضفرت اهنكل ةيراع اهمسرب موقي نأ لواحيو . ةفوطخملا تالبقلا وأ ىديألا كاسمإ
 شيعت اهنأ فرعيو ةبغرلا دادزتو ةقالعلا دادزتو بذكت اهنأ فرعي أدبملا اذه

 كانه اهتقيقش روزتل ايروس ىلإ نانبل رداغتو ؛ تابتكملا ىدحإ ىف لمعتو اهدرفمب
 ىلإ لقنتو ةرايس اهمدصت ةدوعلا ءانثأو اهبايغو ءانثأ اهيلإ قوشلاب ىدجم رعشيو
 اهنكل ؛ ىفشتسملا شارف ىلع اهبطخيو اهيساوي اهيلإ ىدجم بهذيو ىفشتسملا
 . ًاليوط رمتست مل ةبيبح عم هتايركذو هتدحو ىلإ ىدجم دوعيو ةأجف تومت

 : قيلعت

 . مليفلا نم رهشأ تراص ىنابحر سايلإ اهفلأ ىتلا ىتبيبح ىقيسوم ©
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 ( امئاد ىبيبح )

 ريدم - لكيه رثوك : راوح - نابصلا قيفر .د : ويرانيس - لامك نيسح : جارخ ©
 : ىقيسوم - مالسلا دبع ةديشر : جاتنوم - (ق١٠٠ - ناولا) رصن نسحم : ريوصتلا
 عبطلاو رظانملا تدذخأ -رونلا دبع رهام : رظانم سدنهم - ةمالس لامج

 :١480/8/1١ ضرملا خيرات - ىب نإ : جاتنإ - امنيسلا ةنيدم ؛ ضيمحتلاو
 ةميعن - بيطخلا ةدجام - ىنغلا دبع ديعس - فيرشلا روذ - ىسوب : ليثمت ©

 زيزعلا دبع ىربص - نيدلا رخف ميرم - ىفصو
 ىف ميهاربإ . ىعامتجالا قرافلل ميهاربإ نم اهجوزي نأ ةديرف دلاو ضفري *

 دلاو قفاوي . اهشيعت ىتلاك ةايح ةديرفل ئيهي نأ ىلع ردقيال بيبطك هتايح ةيادب
 ىرت كانه . سيراب ىلإ هعم لقتنتو ىرثلا لامعألا لجر ةماسا نم جوزتت نأ ةديرف
 ةقيدص نم رثكا هلو . ةنجاملا هتارهس مظعم ىضقي وهف ؛ ةيقيقحلا ةماسأ ةايح

 نا دعب ةرهاقلل دوعت . اهتايحب قيضت اهلعجي امم ؛ ىبنجألا ةيلقعب شيعيو
 ةعمسلا هلو ءابطألا ربكا نم ميهاربإ حبصي ءانثألا هذه ىف . ةماسا اهقلطي
 , اهتايح ددهي ىذلا ريطخلا اهضرم فشتكيو ةديرف جالعل ىعدتسي . ةبيطلا
 اهضرعي كانهو ندنل ىف لسعلا رهش ءاضقل نابهذيو ةديرف نم ميهاربإ جوزتيو
 نكلو اهضرمةيقيقح ةفدصلا قيرطب ةديرف فشتكت . ءابطألا نم هتنتاسأ ىلع

 نيب تومت اهنأ الإ . اهل قيرطلا ىف ءافشلا نأ اهفلبيو اهتروث نم ئدهي ميهاربإ
 . ميهاربإ ىعارذ

© © © 

 : ةظوحلم 8

 نم ىحوتسم هنأ ليقو هبح ةصق» مليف ةصقل سابتقا ةباثمب مليفلا نأ ليق ©
 كشال نكل . تانيسمخلا فصتنم ىف ظفاح ميلحلا دبع برطملا اهشاع بح ةصق

 ثدح املثم ؛جرفتملا ناهذأ ىف ةايح رثكأ مليفلا لعجي اهتومو ةبيبحلا ضرم نأ
 اضيأو ؛ ,ةولحلا انمايا» ىف اضيأو  اهنع ةذوخأملا مالفألاو «ايليماكلا ةداغد ىف
 . بح ةصقد
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 ( ىقتلن ىتح )
 دومحم : ريوصت - ىسيع فسوي :راوحو ويرانيسو ةصق - تاكرب : جارخإ ©

 - سيوزيلوب نوطنأ : رظانم - هدبع ةيطع : جاتتوم - (ق١٠٠ - دوسأو ضيبأ) رصن
 ويدوتس ؛ ضيمحتلاو عبطلاو رظانملا تذخأ - ةيملاعلا تافنصملا نم : ىقيسوم
 نومير : جرخم دعاسم - :1108/1١/9 ضرعلا خيرات - وكيرك : ةروص - ساحنلا

 بيجن سيسمر : جانتإ -روصن
 دمحأ - ىريرحلا رمع - ريثم جارس - ىدمح دامع - ةمامح نتاف : ليثمن ©

 . العلا ةرهز - ىللين - ىملح ةزيزع - رهظم
 لجا نم هتجوزو هتيب كرتي نأ رثآ لثمم با نيب ةبذعم تأشن ةريغص ةلفط "

 اهل قبي ملو اهلزنمل غرفتتل حرسملا كرتت نأ ترثآ ةلثمم مأو « اهجوزت بوعل ةقيشع
 رمتو . كلذ ىلع ةرداق حبصت امدنع اهمأل مقتنت نأ ةريغصلا مسقت . اهتلفط الإ

 نم برهت اهنإ . حاجنلاو نفلا الإ فرعتال ةقومرم ةلثمم ةلفطلا حبصتو نونسلا
 لثمت امنيبو موي تاذو . اهمأتملأت امك ملأتت نأ ديرتال اهنأل اهل باشلا اهليمز بح

 لجرب ةفداصم ىقتلت . ميدقلا اهدلاو قيدص دمحأ جرخملا ةرادإب (ىليلو سيق)

 نيب بحلا أدبيو ؛ روهشم بتاك هتأ فرعت نأ نود قدنفلا ةرايس قئاس هنأ نظت

 هنا ةرهاقلا ىلإ هتدوع دعب تلفي نأ لواحيو . جوزتم اهبيبح نأ لهجت . نينثالا
 مغرلاب « لافطألا للشب ةباصملا هتنبا لجأ نم ىجوزلا هتيب ىلع ىقبي نأ لواحي
 ىذلا ثداحلا ببس وه هنأب هرعشت نأ تدارا املاط ىتلا هتجوز بحي دعي مل هنأ نم

 لحم ةرملا هذه امهنكلو ةيناث نايقتليو اهبيبح نع ةلثمملا ثحبتو . امهتنبا باصأ
 هاياون ةمالسب اهعنقيو اهيلإ دوعي هنكل ؛ ءيش لك ىسنت نأ ديرت . فحصلا ثيدح

 ةريخألا ةظحللا ىفو . هتجوز قلطي نأ دعب جاوزلل رضسلا ىلع نابيبحلا قفتيو
 اهوبا فرصت امك فرصتلا كشو ىلع اهنأ ةلثمملا كردتو اهلزنم ىلإ ةجوزلا ىتأت

 .. ىقتلن فوس « معن .. ىقتلت فوس » اهجاوز نع لدعت نأ ررقتف « ةنس نيرشع نم
 2« ١ ىقتلن فوس .. لايجأ ىف ؛ ةنس ىف موي ىف

©6©66© 

 ةلفطلا . ةرثؤملا هدهاشم نمو « ةليمجلا مالفألا نيوانع نم دحاو هنإ »
 نلف :ربكت امدنع اهنأ اهسفن دهاعت ؛ اهريرس قوف ةسلاج ىهو ىللين ةريغصلا
 دوجو « ةلثمملا نييو (قئاس هنأ ىعدي ىذلا) فلؤملا نيب ءاقللا مت ء بحلا ىف عقت
 . « لالطألا نيب » مليف ىف ثدح امل اهباشم ناك ؛ بحلل اًنقئاع.ىرخألا ةجوزلا
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 ةمامح نتافو ىدمح دامع
2 



 ( بح ةياكح )

 ريدم - ىناقرزلا ىلع : راوحو ويرانيس - ميلح ىملح : جارخإو ةصق«

 لامك - ىسيع دوعسم : ردوصت - (ق١6٠ - دوسأو ضيبأ) ديرف ديحو : ريوصتلا

 - سيوزيلوب نوطنأ : رظانم - بيجن ريبلأ : جاتنوم - توقاي هللا دبع - ميرك
 ميهاربإ ىفطصم : جايكم - رديار ايردنأ : ىقيسوم - ىروخ بيجن : رظانم قسنم
 تذخا - رهش ىف موي ىف-ران كبح - كيب ملحاب - هيل ىنومولتب : ىناغألا -
 -روكيرك -رونلا دبع ىرصن : توص - رصم ويدوتس :؛ ضيمحتلاو عبطلاو رظانملا
 ىيرعلا مليفلا : جاتنإ - 1105/4/56: ضرعلا خيرات - ناوضر ةبلط : جرخملا دعاسم

 - ىجيلملا دومحم - نيدلا رخف ميرم - ظفاح ميلحلا دبع :ليثمت »

 - ناخ ميهاربإ - ىيحي دمحأ لفطلا -- دمحم سودرف - ىسلبانلا مالسلا دبع

 . رونا لماك - ليعامسإ نيسح - اميوت نومدإ - ىرخف ايرث
 ةقفيفكلا همأ ةلاعإب لفكتي ؛ سرادملا ىدحإ ىف لمعي ىقيسوم سردم

 نع ثحبي نأ ىريو ةيقيسوملا هتبهومب نمؤي سردملا قيدص ءريغصلا هقيقشو
 . ىف ءانغلل ىعدي نأ ةصرفلا هل حنستو « هلاجم سيل سيردتلا نأل , ىنفلا هدجاوت

 بجعيو لب ىنغي كانهو . اهلزنمب تالضح ميقت ىتلاو ةيرثلا ةاتفلا ةيدان لزنم
 عم لباقتي . قيرطلا ىف امهنيب ىعامتجالا قرافلل هملح نم عجارتي هنكلو ةيدانب
 هنم بلطتف نانف هنأ فرعتف اراوح هعم ىرجتو ةيصانلا ىلع جمانرب مدقت ةعيذم
 همجن أدبيو ىنفلا هراوشم نانفلا أدبي ةطقنلا هذه نمو . هيناغأ ىدحإ ىنغي نأ

 نا الإ ةيدان بطخيو مدقتي نأل ةحناس ةصرفلا نأ دجيو . نضلا ءامس ىف عملي

 ىف ضرمب باصم هنأ نانفلل اهلاخ حرصيو ةبطخلا مامتإ ىف عنامي بيبطلا اهلاخ

 , هقيقشو همأ نع هضرم ىفخي نأ نانفلا ىريو « ةدودعم ايندلا ىف هتايح نأو هبلق
 ريغ هنأ اهلاخ ىلإ ىحوي . ةيدان عم اهققحي نأ ملحي ناك ىتلا همالحأ راهنتو
 ءارجإل جراخلل رفاسي نأ هيلع ةيدان لاخ حرتقيو ؛ اهب طابترالاو اهبحب ريدج
 ةيدانل دوعيو ةيلمعلا حاجن دعب رصم ىلإ دوعيو . هئافش ىف حجنت اهلعل ةيلمع
 . اهوحن نانفلا روعش ةقيقحب اهلاخ اهربخأ نأ دعب

©9©© © 

 نم نوجرفتملا هيف سلجي ةيرصملا امنيسلا خيرات ىف مليف لوأ هنإ : قيلعت ©
 نأ فرعت ةبيبحلا نأ ةصاخ « نابيبحلا اهالدابتي ىتلا تالبقلا ددع ءاصحإ لجأ

 . امتح تومي فوس اهبيبح
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 ( ىليلخلا ناخ )

 دمحم : راوحو ويرانيس - ظوفحم بيجن ؛ ةصق - ملاس فطاع : جارخإ ©

 ريوصتلا - (ق5١١1 - دوساو ضيبا) ىمهف زيزعلا دبع : ريوصت - ىماس ىفطصم

 ديعس : جاتنوم - مامإ ىفطصم : تاريماك - رصم ويدوتس : ضيمحتلاو عبطلاو

 : سيالم -روتلا دبع رهام : رظانم سدنهم - ىرهاظلا داؤف : ىقيسوم - خيشلا

 لامج : جانتإلا ىلع فرشملا - امنيسلل ةرهاقلا ةكرش : جاتنإ - سجرج ىليل

 1١9555 رياني ١١ :؛ ضرع لوأ - يثيللا

 دمحم - اكويراك ةيحت - فسوي نسح - ىدمح دامع - دمحأ ةريمس : ليثمت ©

 رسع ثراولا دبع - نقدلا قيفوت - رخاف رخاف - دياز لامآ - اضر
 ربكألا خألاو نيوبألا نم نوكتت اهنإ . ىليلخلا ناخ ىلإ فكاع ةرسأ لقتنت ا"

 . هتسارد لمكتسي ىذلا ىدشر رغصألا نبإلاو نيعيرألا زواجت ىذلا . فكاع دمحأ

 ىذلا ونون ملعملا لثم ؛ ةيناسنإلا جذامنلا نم ةعومجم شيعت ىليلخلا ناخ ىف
 ءانثأ ةيوجلا تاراغلا طسوو ؛ ثبعلا ىلع لدت ًالمج ددريو دغ الب هتايح شيعي
 ءانسحلا ةراجلا ىعرتست . ئباخملا ىلإ ىحلا لهأ أجلي . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 اهوحن رعاشمب همأ غلبيو اهيلإ برقتلا لواحيو اهبحيف فكاع دمح أ راظنأ لاون

 ىدشر بح ىف عقت لاون نأ ةأجافملا نكل . همامأ ةحوتفم لامألا نأب سحيو
 لوحتت هردص ىف ةمزاب ىدشر باصي . ةبيرقلا تاهزنتملا ىلإ ناجرخيو هب ىقتلتو

 عئاضلا هبحب ةيحضتلا ىلإ دمحأب عفدي امم ةاناعملا ىف أدبي . لسلا ضرم ىلإ
 عم هراكفا ىقتلتو ىليلخلا ناخ عمتجم لخاد جامدنالا ىف دمحأ أدبي . لاون هاجت

 ىلع ضرملا دتشي ؛ تايلع ةصقارلا لزنم ىلع هعم ددرتيو . ونون ملعملا ةيمدع

 لاون مدصت . ايندلا وبأ نوعلم ةيثبعلا هتارابع ونون ددري امنيب « تومي ىذلا ىدشر
 . ىرخأ ةقطنم ىلإ ىليلخلا ناخ نم لاقتنالا ةرسألا ررقتو ىدشر توم ىف

© © © 

 : ةظوحلم #

 دمحا وه نيعيرألا ىف لجرل سئايلا بحلا نع ربعت ىتلا ةيفطاعلا دهاشملا »
 ىه ؛ دحاو فرط نم ةباشلا هتراج بحي وهو ؛ ائيش هتايح نم لني مل ىذلا فكاع
 . دمحأل رفصألا خألا « ىدشر بح ىف لاون عقت ىذلا تقولا ىف ىسنت ال دهاشم

 . توملا ىلإ هيدهي نأ ضرملا ثبليال ىذلا وهو
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 ( ىبلق ىف امياد )
 :١545/11/55 ضرع لوأ - ةيطع لامك : جرخملا ٠ دعاسم - ةريون ميلحلا دبع : ةيريوصتلا ىقيسوملا - سيوزيلوب نوطنأ : رظانم - لبج وبأ ةيفو - فيس وبأ حالص ؛ جاتتوم -رصم ويدوتس : عبطلاو ضيمحتلاو ريوصتلا - ( ق ١١6 - دوسأو ضيبأ ) ديشروخ دمحا : ريوصت - ىكز ديمحلا ديع : جاتنإلا ريدم - رصم ويدوتس : عيزوتو جاتنإ - ريدب ديسلا :راوح - ىولرتوو رسج » مليف ةصق نع سابتقا ) ديسلا ىفطصم - فيس وبأ حالص: جارخإ ©
 ةينس لصفتف ةيساقنا أجلملا ةرظان ىلإ رمألا لصي . تاءاقللا رركتتو ؛ امهنيب ةقالعلا ىوقت امهيبلق نيب بحلا طيريف , لداع باشلا ىرحبلا طباضلاب ىقتلت نأ ثدحي . اهرمذت مدعو اهراسكنا عم قفاوتي امب لمحتت اهنكلو اجلملا ةريدم ةوسقو تنعت نم اريثك ىناعت ؛ ماتيألل أجلم ىف ةسردمك ةميتيلا ةاتفلا ةينس لمعت # . ركب وبأ ديعس - عابسلا دومحم -ىمهف ىسنم - ىجيلملا دومحم - ىقدص بنيز لامك دمحم - ليبن وزوز - ضيبأ تلود - ىدمح دامع - بتار ةليقم : ليثمن ©

 قرفي تملع ىتلا ةينس ىلع ءادتعالا متي . ائيش هتقيقح نع ملعت ال ىهو كانه ىلإ اهداتقي , ةراعدلل هريدي هوبشم نويسنب بحاص بغار كارش ىف ةينس عقت . اهيلع لمعي ىتلا هتنيفس رهظ قوف ةيرحب ةلحر ىف لداع اهبيبح هيف ناك ىذلا تقولا ىف ةيداملا اهتجاح دسي لمع نع اثحب اههجو ىلع ميهت . لمعلا نع
 تمهاد ىتلا ةوقلا سار ىلع ناك ىذلا طباضلا هيف دجاوتيو فافزلا موي ىتايو . ثدح امع ائيش ملعي ال وهو اهيلإ دوعي ثيح اقيرغ تمي مل لداع نأ فشتكتو اهنع جارفإلا متي اهتءارب تابثإ دعب . تارعادلا نم ةدحاو اهرابتعاب ةينس ىلع ضبقلا متيو نويسنبلا سيلوبلا مهادي نأ ثدحي . لداع اهتدايقب لمعي ىتلا ةنيفسلا
 ظفتحي . ةتيم هرثا ىلع عقت ثداحل اهضرعي امم ةيراه ىرجتف اهحضني نا فاختف طباضلا ىلع ةينس نيع عقت . ةينس ىلع ضبقلا تقلاو نويسنبلا
 . ةسئابلا هتبيبح ةينس توم هعجوأ ىذلا لداعل هب حوبي الو رسلاب طباضلا

 ه6 ©

 1 ىدجو رونا هتلوطبب ماق ول حاجنلا نم ربكألا هظح لاني نأ مليفلا اذهل نكمي له ىرت«
 ىف ةرم تاذ هب ىنثدحو ؛ فيس وبأ حالص جرخملا نهذ ىلإ ردابت لاؤسلا اذه ©

 . هعم ةيصخش ةلباقم
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 (ناوركلا ءاعد )

 - تاكرب - رهوج فسوي : ويرانيس - نيسح هط ؛ ةصق - تاكرب : جارخإ©

 : روصم - ( ق ٠١٠١ - دوساو ضيبأ ) ديرف ديحو : ريوصت - رهوج فسوي :راوح
 قسنم - رونلا دبع رهام : رظانم - سابع دمحم : جاتنوم - ىسيع دوعسم
 عبطلاو رظانملا تذخأ -رديار ايردنا : ىقيسوم - ىروخ بيجن : رظانم
 -رونلا دبع ىرصن - نايبيلاه : توص - ساحن - نايبيصان ويدوتس : ضيمحتلاو
 جاتنإ - قوراف دمحأ - ميهاربإ نسح : جرخملا دعاسم - 1151/4/16 : ضرعلا خيرات
 . ا تاكرب مالفأ :

 بيكش ىميم - العلا ةرهز - قزر ةنيمأ - رهظم دمحأ - ةمامح نتاف : ليثمت ©
 - ىوادجلا ءاجر - ريمس دهان - ميهاربإ ىكز - رسع نيسح - باطخ ميلعلا دبع -
 ْ . ىزمر رثوك

 اهيف نشعي ىتلا ةيرقلا نكرتت نأ ىدانهو ةنمآ اهيتنباو هتخأ لاخلا ربجي ا"
 ةمدخ ىف لمعلل ناتاتفلا رطضت ؛ ةيئاسنلا هتاقالع ببسب ةلئاعلا بر تام نأ دعب
 ' هكابش ىمري ىذلاو ءاسنلا رثز بزعألا سدنهملا لزنم ىف ىدانه لمعت ؛ تويبلا
 ىك ىتايف ىدانه تبكترا امب لاخلل مألا فرتعت هعم ئطختو هبحتف ىدانه ىلع
 هيلإ هتعفد ىذلا رومأملا لزنم ىف لمعلل بهذتو ةنمآ برهتو ؛ اهتخا مامأ اهلتقي

 ررقتو ةجيزلا ءاغلإل ىعستو رومأملا تنب بطخيس سدنهملا نأ فشتكت « ةيزافلا
 ىتح ةيزاغلا حئاصن ةنمآ عبتت ؛ اهلوح هكابش ىمري ىذلا سدنهملا ىدل لمعلا
 دق لاخلا نوكي كلذ ءانثا . هدصتو اهئاوغإ لواحيو ؛ اهمارغ ىف سدنهملا عقوت
 ةظحللا ىف ةنمآ ىلع رانلا قلطيو سدنهملا تيب ىلإ لصيو ناكم لك ىف اهنع ثحب
 هنأ اهل فرتعاو ةنمآ ةقيقحب سدنهملا فرع نأ دعيو تيبلا اهيف رجهت داكت ىتنا
 . اهيعارذ نيب اليتق طقسيو ةنمآ بيصتس ىتلا ةصاصرلا سدنهملا ىدافي , اهبحي

© © © 

 : ىسنت ال دهاشم ان

 نيب اهسفن ىمرت نأ دوت ىهو « هنع عنمتت ؛ سدنهملا لزغ ىقلتت ىهو ةنمآ ©
 نم ماقتنالاو ء بحلا ببسب تتام ىتلا اهتخا نيب ةرئاح اهنإ ؛ هناضحأ
 . هوحن اهتفطاع نييو ؛ اهلجأ

 . ناشيجلاب ءىلملا رهظم دمحا توص ©
 . سدنهملا هاجت ةنمآ فرط نم مئادلا بقرتلا ©
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 (يبلف درر

 راوحو ويرانيس - يعابسلا فسوي : روحو ةصق -راقفلاوذ نيدلازع ٠ جارخإ ©
 - ( ق 15١ - بوكس - ناولاأ ) ديرف ديحو : ريوصتلا ريدم -راقفلا وذ نيدلا زع ؛ ىفاضإ
 : توص سدنهم - يروخ بيجن : رظانم قسنم - سيوزيلوب نوطنأ : رظانم سدنهم
 دمح | -تاكرب هللادبع :دعاسم جرخم - الملاوبأ لامك : جاتنوم -روئلا ديع ىرصنت

 تذدخا - يرهاظلا داؤف : ىقيسوم - ميهاربإ ىفطصم : جايكم - يوانشلا رونا -ىواعبسلا
 ايسآ + جاتنإ - 1107/11/4: لوألا ضرعلا - رصم ويدوتس : رظانملا

 - العلا ةرهز - ضاير نيسح - ناحرس ىركحش - نيدلارخف ميرم : ليثمت ©
 - سي لامك - ريمأ ىحض - مالع دمحا - دمحم سودرف -راقفلا وذ حالص - ةظابا ىدشر
 - ىسنم ردنكسا - رخاف رخاف - بساك ىلدم - متسر دنه - رهظم دمحأ - ىرخف ايرث

 ٠ . ١ ىرشعلا ليبن - ىسيع ىلع
 ةرسألا ءارمأ دحأرصق قئادح ىف ىئيانجشاب اهير لمعي . بعشلا ميمص نم ةلئاع

 نيبو هنيب تطير دقو ىلع ىرنو ؛ نيسح رخآلاو ىلع امهدحأ نادلو لجرلا اذهلو ؛ ةكلاملا
 لخدي . مايألا رم ىلع تربكو نيلفط اناك ننم تدب ةيوق ةفطاع رصقلا بحاص ةئبا ىجنا

 امهنم لك فشكيو نابيبحلا حراصتيو شيجلا ىف اطباض حبصيو ةيبرحلا ةيلكلا ىلع
 ةريبكلا قراوفلا هقيرط ىف.فقت ؛ لما ريغب بح هنأ ناملعي اناك نإو هبح نع هبحاصل
 ىجنا قيقش ءالع فشكيو . اهيبأ قئادح ىف مداخلا نباو ريمألا ةنبا نيب دعابت ىتلا
 نم ىنيانجلا درط ىلع هدلاو لمحيف «ىلع» نيبو هتخأ نيب موقت ىتلا ةقالعلا فرجعتملا
 لوبقب رهاظتلاو , ءىلع» نع داعتبالاو اهلها ةرياسم ىلإ ةرطضم اهسفن ىجنا دجتو هلمع
 ىجنا نأ ىلع دقتعي . ريمألا اهدلاو شطب نم اهبيبح ىمحت ىكل اهل ءارمألا دحأ ةبطخ
 «ىلع» كرتشيو ماوعأ ىضمتو هبح ىسني نأ الواحم تاصقارلا ءارو قاسنيف هبح تناخ دق
 دوهج لضفب شيجلا ىف اراشتنا دادزت درمتلا رهاظم دجيل دوعيو نيطسلف برح ىف
 هيلإ لسرتو هنم اهفقوم ةقيقح هل حرشتل هب لصتت نأ ىجنا لواحت . رارحألا طابضلا
 اهيلع علطي نأ لبق اهقرحتف ةصقارلا دي ىف عقت ةلاسرلا نكل . ثدح ام هي حضوت اباطخ
 حورجب باصتف امنيسلا رود دحأ ىف ةصقارلا رانلا رصاحت ةرهاقلا قيرح موي ىفو . ءىلع»
 اهتقرحا ىتلا ةلاسرلا عوضومب ىلعل فرتعت حورلا ملست نأ لبق اهنكلو ؛ اهتافو ىلإ ىدؤت
 وهف امهنيب ةمئاق لازت ام زجاوحلا نكلو . هبحت لازت ال اهنأو هنخت مل ىجنا نأ كرديف
 ةروثلاب نوموقي نيذلا رارحألا طابضلا تاميظنت ىلإ مضني . ائيش لعفي نأ عيطتسي ال
 ديدج دهع أدبيو بعشلا باسحل نيقباسلا ءارمألا كالمأ ةروثلا رداصتو كلملا نودرطيو
 ةسائرب ىلع فلكيو دالبلا رداغيف « ىجنا دلاو ريمألا ىلع عزفلا ىلوتسيو ةيرحلا نم
 , ىجنا هاقلت ثيح ىارسلا ىلإ بهذيف هرصقو ريمألا كالمأ ةرداصمب موقت ىتلا ةنجللا
 نأ دعب بحلا امهنيب عمجيف هتفطاع قدص فشكت نأ ثبلتال اهنكلو اتماش ءاج هنأ نظتف
 . امهنيب قرفت تناك ىتلا زجاوحلا ةروثلا تمطح
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 ( بئيز )

 مليف : جاتنإ - لكيه نيسح دمحم : ةصق - ميرك دمحم : ويرانيسو جارخإ ©
 - دارم نسح - ىردام نوساج : ريوصت - ( ىبهو فسوي ةرادإ ) سيسمر

 دمحم : ضيمحتو عبط - تماص ( ق٠ - دوسأو ضيبأ ) ميظعلا دبع دمحم

 - ىبهو فسوي - ميرك دمحم : رظانم - ميرك دمحم : جاتنوم - ميظعلا دبع
 ظفاح ةجيهب : ىقيسوم

 نسح - ضيبأ تلود - متسر ىكز - رينم جارس - ظفاح ةجيهبي : ليثمت
 - ىريسملا رداقلا دبع - لامك نسح - ىنسح لامج - ةيدان - دمحأ ةرينم - دمحأ
 - ميكحلا ىفطل - ميهاربإ دمحم - ليمج ةيولع - رسمع نيسح - ىمهف ةديس
 . تباث دمحا - رسع ثراولادبع - دمحم ةيحور - قداص قيفوت

 بحلا اهعمجي نطقلا عمج ىف ةريجأ لمعت ةطيسب ةيضير ةاتف بنيز »
 نيح نسح ىرشلا نم اهنع امغر اهناجوزي اهيدلاو نكلو ةعارزلا ىلوخ ميهاربإب
 اهبيبح ىرت نأ لمأب اهاوه نم عنقت ىتلا بنيز بلق قنع ىوليف عمطلا امهألمي
 ىبأي ردقلا نكلو ؛ امهبح ةيادب تدهش ىتلا زيمجلا ةرجش برق هلباقتو ؛ ميهاربإ
 اديعب ةيركسعلا ةمدخلا ءادأل ميهاربإ بهذي ذإ .عضاوتملا بلطملا اذه ىتح اهيلع

 مقافتي ىذلا اهنزح ةاسأم بنيز أدبتو ؛ اراكذت هليدنم اهل كرتي نأ دعب هيرقلا نع
 صضرملل ةسيرف بنيز طقستل دتمتو نزحلاب ادبت ىتلاو ةعجفملا ةياهنلا قلخيل
 دحأل ةلسارم ميهاربإ لمعي مث . طلستملا جوزلا الو لهألا ال, دحا اهل خضري الو

 ةايح نم ضرملا لانيو .اضيأ هتبيبح قارف نم ملأتي وهو هلمع سراميو طابضلا
 اهجوز ءارشب معنت نأ نود ةايحلا قرافت ىهو ميهاربإ ليدنمب ثبشتتف بنيز
 . تبحأ نم عم بحلا ةعتمب اضيأ معنت نأ نودو ؛ اهدلاو نم اهبلق ىلع ضورفملا

 ددزي امم , لسلا ءادب ةباصم ةقشاعلا اهيف تومت ىتلا مالفألا ةجوم هذه
 . اهفطاوعو « ةلطبلا عم فطاعتلا

 1 © ا © 8
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 (مارغلا ءادهش )

 «تييلوجو ويمور » نع - ميلس لامك : راوحو ويرانيسو هصقو جارخإ ©
 لامك : جاتنوم - ( ق ١١١ - دوسأو ضيبأ ) ميظعلا دبع دمحم : ريوصت - ريبسكشل
 ىكب ىنكي : دارم ىليل : ىناغألا - داوجلا دبع دمحم : جرخم دعاسم - خيشلا

 ميهاربإ - نيزح كلامرجف اي - ىلاح ىلع فطعي ىللا نيم - نيعلا عومد اي
 دمحم : ناحلاو ىقيسوم - عومشلا نيب ةميان اي - داؤفلا تكلم ىللاي : ةدومح
 : ضرع لوأ - ىعاجشلا نسح دمحم - ىطابنسلا ضاير - ىجبصقلا
 ليئاربج ) لينلا مالفأ : عيزوتو جاتنإ - ةرهاقلا - لاسروك امنيس - 64

 1 ( ىمحلت
 نافيتسا - ميكاو ةراشب - ىدجو رونأ - ةدومح ميهاربإ - دارم ىليل : ليثمت ©

 دبع - ىجيلملا دومحم - نامثع راتخم - ىديشرلا داؤف - بينم ىرام - ىتسور
 - ىمظن ةفيطل - لماك نسح - قيفوت دمحم - اضر دومحم - ىرصقلا حانفلا

 . تاجنبط ىلع
 ردب بهذي . رازجلاو فيرشلا اترسأ شيعت رصم ىف كيلامملا نمز ىفا#

 ةيماح ةكرعم دعب سسجتلل ءادعألا لزنم ىلإ نيركنتم هترسأ بابشو فيرشلا
 هبتنت مث ةرظن لوأ نم امهنيب بحلا طيريف « ءافو ىلع هانيع عقتف , نيترسألا نيب
 فداصتي ةرجح ىف ردب ىفتخيف مهنودراطيف فيرشلا ةرسأ دوجو ىلإ رازجلا ةرسأ
 مع نبا لخدي نيح ةرجحلا نم ردب برهي مث لوألا ءاقللا ثدحيو .ءافو صخت اهنأ
 اهلمأ ىعنت ةفرشلا ىلإ جرختف فيرشلا ةرسأ نم هنأ فرعتو هنع اثحاب , ءافو

 ىفو . ريهشلا ةفرشلا دهشم نوكيو ةقيدحلا نم ردب اهكراشيف ؛ ءانغلاب عئاضلا
 ةرسا ىدل هترسأ تابلط لك نع ردب لزانتيو ىلاولا مامأ ناترسألا فقت حابصلا

 اهنكلو جاوزلا ءافو نم بلطي ءاسملا ىفو . ءادعلا بيذي ال لزانتلا اذه نكلو رازجلا

 لتقيو ءافو مع نباو ردب مع نبا نيب ةزرابم موقت نأ ثدحيو كلذ تابقع ىلإ ههبنت
 هروزتو بيبطلا هقيدص دنع ىفتخيو برهيو . رخألا لتقبردب مقتنيف لوألا اهبف
 نجسلا عدويو ىلاولا لاجر رسأ ىف ردب عقي كلذ دعب « جاوزلا متي كانهو ءافو
 دلاو لواحي . شيواردلا نم ةعامج دنع ىفتخيو برهي نكلو همادعال اديهمت
 اذإ امس اهيطعيف بيبطلا قيدصلل اجلتو اهجاوز رمأب ملعي ال وهو اهجيوزت ءافو
 اهعزتنيف ردب اهلالخ غلبأ نوكي تاعاس دعب وحصت مث ًاتقؤم ًاتوم تومت هتلوانت
 اهتومب ملعيف احيحص ردب ىلإ لصي ال ربخلا نكلو ايوس نابرهيو ربقلا نم

 ردب دجتل ءافو وحصت . اهراوج ىلإ رحتنيو ةريخألا ةرملل اهنامثج ىريل بهذيف
 . ناحلاصتتو امهداقحا ناترسألا ىسنت ةاسأملا هذه مامأو اهرودب رحتنتف اتيم
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 (يتايح ىف ىش)ر

 ىكيرمألا مليفلا نع ) ىعابسلا فسوي : راوحو ويرانيس - تاكرب : جارخإ »
 : ةءاضإلا فرشم - ( ق ٠٠١ - دوسأو ضيبأ ) ديرف ديحو : ريوصت - ( ريصق ءاقل
 - فسوي ليشيم : ىقيسوم - ىرخف زيزملا دبع : جاتنوم - ديسلا ىفطصم
 ىلع : جايكم - تجهب ىفطصم داهن : رظانملا قسنم -رونلا دبع رهام : رظانم
 دعاسم -روكيرك : توص - ىتفملا نسح - ميهاربإ نسح : جرخملا دعاسم - مامإ
 - 1955 هينوي ١5 : ضرع لوأ - ناميلس دمحم - ديمحلا دبع لالج : توصلا

 1 ةلفر ىملح رينم : جتنملا

 .لمجلا كلم - بساك ىلدع - عفات باهيإ - ةمامح نتاف : ليثمت ©

 هعم شيعت اهنكلو ؛ نسلا ىف اهربكي لجر نم ةجوزتم ةباش ةجوز ةدياع
 ىف فرعتت ةيردنكسإلا ةنيدم ىلإ اهرفس ءانثا ىف . اهتايح ىلع درمتت الو هيضار
 هيف ىرتو , بابشلاب اقفدتم ودبي ىذلا دمحا روتكدلا ىلع رباج ىديس ةطحم
 نوخت اهنا رعشت اهنكل امهنيب اميف تاءاقللا ددعتت ؛ اهجوز نع افلتخم اصخش
 بابلا قرطي كانهو هئالمز دحأ ةقش ىلإ هعم بهذت نأ دمحأ اهنم بلطي ءاهجوز
 ديزي امم ةطقاس ةأرما اهنأ اهنم سحت ةرظن ةدياع ىلإ رظنيو قيدصلا لخديو
 اهيلع موكحم ةقالعلا هذه نأو اهلثم جوزتم دمحأ نأ فرعت . بنذلاب اهساسحإ نم

 امهعمج ىذلا ناكملا سفن ىفو الصفني نأ قدص ةظحل ىف نانثالا ررقي . لشفلاب
 ىكو لضفأ لمع نع اثحب جراخلا ىلإ رفسلا دمح أ ررقيو راطقلا ةدياع بكرت
 .ةرباعلا بحلا ةصق ىسني

© © © 

 : قيلعت »"

 ةيسنامورلا مالفأ نم جذومنك مليفلا اذه رايتخا ببس نم ئراقلا شهدني دق ©
 ىلع موقي مالفألا نم عونلا اذه نأ دكؤن نيح لوزت ةشهدلا لعل نكلو«
 بحلا تاظحل اشيعي نأ امهيلع نيذلا  نيقشاعلا مه نينيعم صاخشأ

 ىف ام لمجأو « قارفلا ىلإ قاسم بح هنأ نافرعي امهو ,« فافشلا ىسنامورلا
 . هبح ةظحل قشاعلا « شيعي ١ نأ وهرمألا
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 (حورلا قشاع)
 ةداغ ةياور نع ) ىعابسلا فسوي : ةصق - نيدلا ءايض دمحأ : جارخإ ©

 رصن دومحم : ريوصتلا ريدم - ىعابسلا فسوي : راوحو ويرانيس - ( ايليماكلا
 -تجهب داهن : رظانملا سدنهم - ىرخف زيزعلا دبع : جاتنوم - ( ق ٠١ - ناولأ )
 نسح : توصلا سدنهم -رصم ويدوتس : ضيمحتلاو عبطلاو رظانملا تذخأ
 ١97/11/0 : ضرعلا خيرات - بيجن سيسمر دارم : جاتنإ - ىنوتلا

 ىلدع - نيهاش ةيحتف - ىدمح دامع - ىمهف نيسح - ىحتف ءالجن : ليثمن ©

 . يقوش دمحم - فيس ديحو - حلاص ديعس - لامج ىميم - بساك
 هيرابكلا نم اهجورخ ءانثأ ؛ تاهيرابكلا دحأ ىف لمعت ليل ةاتف ةدياع ال

 هنأو ثدح امب هدلاول ىكحي . امهنيب فراعت ثدحيو هترايسب دارم .د اهمدصي
 نينثالا نيب اميف تاءاقللا ددعتتو اهيلع ددرتي هنأو ةاتفلا هذه ىلع قفشي حبصأ
 هنبا نع دعتبت نأ اهنم بلطيو ةدياع ةرايزب دارم.د دلاو موقي . فراج بح دلونيو
 شارفلا مزالت ىتلا هتدلاو ةايحل اًذاقنإ تقولا سفن ىفو ؛ هتحلصمل كلذو دارم
 نأ دعب شارفلا ىف مألا دقرت ثيح « جاوزلا دنع ةمدصلا نم تتامل تملع ول اهنأو
 دلاو هلاق ام ىلع ةديامع قفاوت . دارم .د اهنبا نيبو اهنيب ةقالع كانه نأ تفرع

 نع دعتبت ىتح هنم صلختت نأ ىرتو « اهعولض نيب هلمحت ىذلا نينجلا مغر دارم
 ناررقت . لمعلا نع فقوتتو ضرملا اهيلع دادزيو ردصلا ءادب ضرمت . ايئاهن دارم
 اهتمواقم تحبصأ لب ًاضعضو ًانهو دادزت . اهسفن جلاعت ىتح اهلزنم ثاثا عيبت
 ىتلا ىهو ةدياعل ثدح امل ملاتيو اهتلاحب دارم دلاو ملعي . ادج ةفيعض ضرملل

 هنأ فيكو ةقيقحلاب هنبا ربخي « دارم .د هنبا نع تدعتباو قاثيمب هعم تمزتلا
 ىلإ دارم بهذي ؛ اهتملك دنع تناك اهنأو هنع ةدياع داعتبا ءارو ىقيقحلا لعافلا
 اهنم بلطي ةريخألا اهسافنأ ظفلت ثيح اهل ىثري ةلاح ىف ىهو اهتيؤرل ةدياع
 . ىهتنا دق نش لك نوكي نادعب حامسلا

© © © 

 : قيلعت
 نوكت نأو , بحت نأ اهيلع ىتلا ةئيربلا ةئطاخلا ةصق نويرصملا بحأ«

 ءايليماكلا ةداغ» لالخ نم كلذو ؛ اثمث اهتايحةيحضتلا عفدتو ؛ اهبح ىف ةصلخم
 . ةيرصملا امنيسلا ىف تارم سمخ اهجاتنإ من ىتلا
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 (نيرشعلا تمحتن قاشع

 دمحم - تاكرب :راوحو ويرانيس - راون ريمس : هصق - تاكرب : جارخإ ©
 : جاتنوم - ( ق ٠٠١ - ناولأ ) ناوطنا روتكيش :ريوصتلا ريدم - ف سوي وبأ
 - ديشروخ رمع : ةيريوصت ىقيسوم - نسح دمحأ : روصم - ىرخف زيزعلا دبع
 سدنهم - امنيسلا ةئيه : ضيمحتلاو عبطلاو رظانملا تذخأ - لماك ىلع : جايكم
 روتكيش : جاتنإ - داج زيزعلا دبع : جارخإلا دعاسم -رونلا دبع ىرصن ؛ توصلا
 191/4/14/77 : ضرعلا خيرات - ناوطنا

 - ىمهف ريسيت - ىجيلملا دومحم -زيزعلا دبع دومحم - ارسي : ليثمت ©
 ميبحرلا دبع - ىملح ةزيزع - ىرهنلا قراط - نيدلا رخف ميرم - عبسلا دمحم
 . ىناقرزلا

 ,' اهماو نيسح اهدلاو ةضراعم مغر اهنم جاوزلاو نسوسب طابترالا لداع ررقي »
 |,“ موقي نأ لجا نم اهدلاو نم طغضل لداع ضرعتي ناجوزتي امدنعو ؛ ىليل
 ىف خضري لداع نأ الإ . بألا شطب نم هتجوز عم ةاجنلا لداع لواحي . اهقيلطتب
 نم نسوس برهت . اهقلطيف رصاق نم هجاوزل ارظن هنجسب بألا ديدهتل ةياهنلا
 فيرش اهدلاو عم اهتقالع نأ اهل حضوت ىتلا ىنم اهتقيدص ىلإ أجلتو اهلزنم
 هتايح ةداعإ لداع ررقي . ىزمر اهقيدصب اهتقالع فرعي هنأ لب « ةبيط ةقالع

 لجأ نم سيلوبلا غالباب نيسح بألا موقي . لطاب قالطلا نأل نسوس عم ةيجوزلا
 ىذلا تقولا ىف لداع ىلع ضبقلا متي « رصاقلا هتنبا فطتخم لداع ىلع ضبقلا
 امدنعو اهنبا دض ىوكشلا نع لزانتي . هفطعتست نسوس دلاو ىلإ مألا بهذت

 , ةمكحملا مامأ داعيم اهب ددحي ةيضق ىلإ هغالب لوحتي هرارق بحس ىلع قفاوي
 اربيل جاوزلل ىنوناقلا نسلا ىلإ تلصو دق نسوس نوكت اعيمج نوبهذي امدنعو
 . اهدلاو ةقفاوم دعب هتجوز ىلإ دوعيو ةمهتلا نم لداع

 تار
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 (بحلا ىنوملع)

 فسوي : راوحو ويرانيس - بارغ فسوي نيمأ ؛ ةصق - ملاس فطاع : جارخإ ©
 - ميرك لامك : روصم - ( ق 15 - دوسأو ضيبأ ) رصن دومحم : ريوصت - ىسيع
 مساق ىحتف : جاتنوم - ىركش معنملا دبع ؛ رظانم نفنم -رونلا دبع رهام : رظانم
 - ةشير ايندلا : ىناغألا - باهولا دبع دعس - باهولا دبع دمحم : ىقيسوم -
 : جارخإلا اودعاسم - ولكسوف لراش : توص - نيف ىلع - ةوطخ نم - ىساقلا ىبلق
 : ضرع لوا -وشتيم : جايكم - مامإلا نسح - ىتم سايلإ - ةفرع دعس
 ْ باهولا دبع دمحم مالفأ : جاتتإ .-14

 - ىسلبانلا مالسلا دبع - ىزمر دمحأ - باهولا دبع دعس - ناميإ : ليثمت ©
 . ىدجنلا ىنغلادبع - لماك دمحم - ىرخف ايرث - مولظم ىللين - ناميرك

 ىف مهفيو ؛رويطلا ةغل مهفي ؛ راوطألا بيرغ باش , بارغ : لوألا بابش ةثالث
 هتياوه , حودمم همسا ىضاير ىتف ىناثلا جذومنلا . ناوج نود هنأكو بحلا
 نكمم ددع ربكاب عاقيإلا ىهف هتنهم امأ , جاجزلا جاتنإل همع عناصم ىلع فارشإلا
 تانبلل ةسردم ىلإ لقني ىذلا ىماس ىتفلا ثلاثلا جذومنلاو . ةمعانلا بولقلا نم
 ىساردلا هماع ىماس أدبي . ةثالثلا جذامنلا ىقتلت بارغ لزنم ىفو . ةرهاقلا ىف
 هذه لك ىسني ام ناعرس هنكل ؛ هتاذيملت ىديأ ىلع رملا هيف قوذي لفاح لابقتساب
 ديبروطلا حودمم ريعتسي ةئيربلا ةماستبالا كلت لاون ىنيع ىف حملي نيح بعاتملا
 قيرط ىفو اهدلاو اهكلمي ىتلا ةرايسلا ريعتست لاونو ؛ بارغ هكلمي ىذلا
 اليممع حودمم ناك املو . ةمداصم ىف دروفلاو دييروطلا ىقتلي ئداهلا شينروكلا
 . تيبلا ىلإ حودمم ةروصلا هذه رجتو لاونل ةروص بتكملا ىف ىري وهف « لاون دلاول
 فرعي ال وهو ىماس اهبتكي ةراح تاباطخ ىلع لاون بلق بسك ىف حودمم دمتعي
 مامأ هسفن ىماس دجي لفحلا ىفو ةبطخ روضحل ىماس حودمم وعدي . اهبتكي نمل
 اهنأ لاون كردت . هتبيبح ىلإ لصيل هفاتكأ ىلع حودمم دعص دقف . ىربك ةأجافم
 حودمم ىحنتيو ؛ حودمم صخش سيلو ىماس تاباصخ تبحا اهناو أطخ ىلع
 . بارغ صافقأو امهءانه نيقشاعلل كرتيو ىماسل

 دما



 « بحلا ىنوملع » مليف ىف ناميإو رينم جارس

 افي دوف

 ةلماكلا ةيئامنيسلا هتقانأب باهولا دبع دعس
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 (بحن امدنع )

 :راوحو ويرانيس - ىعباتلا دمحم : ةصق - باهولا دبع نيطف : جارخإ ©

 - ( ق ٠٠١ - دوسأو ضيبأ ) ىرس ديدو : ريوصتلا ريدم - سدنهملا ىملح نيسح

 ىلع : ناماريماك - رصم ويدوتس ؛ ضيمحتلاو عبطلا - ساحن ويدوتس : ريوصتلا

 : ىقيسوم - قزارلا دبع حالص : مليفلا بكرم - دمحأ نيسح : جاتنوم - هللا ريخ
 : جايكم - تجهب داهن : روكيد نفنم -رونلا دبع رهام : رظانم - ىرهاظلا داؤف
 ىرصن : نيتلخن اي ةينغأ جاسكم - روكيرك : جولايد جاسكم - ىروطقلا ىفطصم

 : جاتنإ - ىنيوك ىرام : جاتنإلا ةرادإ - ىوانشلا رونا ؛ جرخم دعاسم -رونلا دبع

 ١9713 هينوي ه : ضرع لوأ - امنيسلل ةرهاقلا ةكرش

 - ىجيلملا دومحم - ىليابلا ريهس - ةظابأ ىدشر - ىفطل ةيدان : ليثمن ©
 . فيطل نتباك ؛ فرشلا فيض - نيئنسح ىقابلا دبع - سيمخ دمحأ

 ءاسنلا نم ريثكلا راظنأ طحم وهو ةحابسلا ىف ىلود لطب دمحأ##

 لبق . جاوزلا ىلع اهعم قفتي ىتلاو ةحيدم نهنيب نم راتخا هنكل . تاوانسحلاو

 جاوزلا بعصلا نم هنأ بيبطلا هفلبيو ؛ ةيبلق ةمزأب دمحأ باصي نارتقالا
 ىتح هنع هتبيبح داعبإ دمحأ لواحي ؛ ةحابسلا نع داعتبالا هنم بلطي اضيأو

 لمحتي ال هنكل ىدانلا ىف ةاتف ىلع هكابش ىمري هنإف كلذ لجا نمو « ناجوزتي ال

 ةضايرلا ىلإو اهيلإ دوعي امدنع ةقيقحلا اهنع ىفخي « ملأتت ةحيدم ىري نأ
 ةقباسملا ىف لوخدلل دعتسيو ؛ طئاحلا ضرع بيبطلا حئاصنو مالكب برضيو
 ةحيدم دمحأ حراصي ةارابملا أدبت امدنعو . ةلوطبلاب همالحأ ققحي ىتح ةمساحلا

 هنكل ؛ ةقباسملا ىف ةكراشملا نم هعنمت نأ لواحتو ةاتفلا مدصت . هضرم ةقيقحب

 . سأكلا ىلع لصحيو زوفلا دمحأ ققحي . رارمتسالاو اهيف لوخدلا ىلع رصي
 ةاتفلاو ةحيدم نازحأ طسو توميو هتزئاج ملتسي وهو فقوتي فيعضلا هبلق نكل
 . هبحت تناك ىتلا

© © © 

 8 اذامل #

 ىهو ؛ تانيتسلا ىف ىفطاعلا مليفلل ريهش جذومن هنأل مليفلا اذهراتخت «

 سحلا تاوذ مالفألاو , ةيمقاولا صصق ىلع امنيسلا اهيف تدمتعا ىتلا ةرتفلا
 . ىنطولا
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 (ىوهلا دهع)

 ويرانيس - ساميد ردنسكلأل ايليماكلا ةداغ : ةصق - ناخردب دمحأ : جارخإ ©

 :روصم - ( ق ١7١ - دوسأو ضيبأ ) ديرف ديحو : ريوصت - ىناقرزلا ىلع :راوحو

 ديرف : ىقيسوم - ناينالصأ بوجاه : رظانم - خيشلا ديعس : جاتنوم - ميرك لامك
 - فرعي نيم - ىبلق بلقلا - تناو انأ -ردقت ام دق ىنبح : تاينغألا - شرطألا

 1408/1/0: ضرعلا خيرات - ( جولايدلا ) ديسلا ىماس : ىناغألا - ولكسوف ؛ توص

 شرطألا ديرف مالفأ : جاتنإ - ىسيع دمحأ - روكدم لماك : جرخملا دعاسم -

 جارس - ناميإ - ىبهو فسوي - نيدلا رخف ميرم - شرطألا ديرف : ليثمت ©
 . ىقدص بنيز - بيكش ىميم - ىسلبانلا مالسلا دبع - رينم

 عرازملا هيبأ نم بلطي « ةيعارز ةداهش ىلع هلوصح دعب ايروأ نم ديحو لصي »#
 ىقتلي ةرهاقلا ىف . تاكرشلا ىدحإ ىف هلمع ملستيل ةرهاقلا ىلإ رفاسي نأرسوملا

 . ونايبلا حيلصتو عيب لاحم دحا ىف ازوجع الجر قشعت ىتلا ةيدان ءانسحلاب

 ثدحتي . روهزلا هعئاب دنع اهب ىقتلي ىتح اهقحالي لظيو ةاتفلا لامجب بجعي

 نيح نم هيقالتو هب بجعت هعامس دعب . هيف ىنغي ةلفح روضحل اهوعديو اهعم
 . ةاتفلا ةبطخل مدقتي اهلزنم ىف تالفحلا دحأ ىفو . ةريصق تالحر ىفرخآل

 هتيب ىلإ بهذي .ببسلا فرعي نأ نود لفحلا ىف نيرضاحلا نم ةيرخسب لباقي
 ىلع ةيولفم ةأرما اهنأ فرعي .ئش لك اهنم فرعيو ةيدان ةمداخ هب قحلت ابضاغ

 نم لكل اهبابشو اهلامج عيبت ةارما لزنم ىف ةايحلا ىلإ ةجاحلا اهتعفد اهرمأ
 ىلإ دومي . اهقاشع دحأ الإ نكي مل اهابأ هنأ نظ ىذلا لجرلا ناو , نمثلا عفدي

 ةرهاقلا نيب امهمايأ دعسأ نايضقي ثيح ىلإ نجسلا اذه نم اهب جرخيو هتبيبح

 نع داعتبالا هنم بلطي هتصقب فرعي امو ةنيدملا ىلإ هوبأ رضحي . ةيردنكسالاو
 زهتنيو ةليحلا ىلإ اجليف « ةعاطلاو خوضرلا هنم دجي الف ةسندملا ةاتفلا هذه

 اصرح هدلو كرتت نأ اهنم بلطي « ةاتفلا ءاقلل بهذيو ديحو نم لزنملا ولخ ةصرف
 لجرلا نم عربضت دعيو . جاوزلا ىلع ةكشوملا هتخأ لبقتسم ىلعو هتعمس ىلع

 ىلإ اهقيرط ىف اهنأو هب تقاض اهنأ هيف لوقت ديحول اباطخ كرتتو بهذت . لبقت

 نم ةيقرب لصت . عئاضلا هبح ىكبي هتيرق ىلإ دوعيو ديرف نزحي . ديدج قشاع

 اهمأ عم ميقت ثيح ىلإ عرسيف . ةريخألا ةرظنلا اهيلع ىقليل ديحو وعدت ةيدان
 . ةدماه ةثج هيدي نيب طقست ىتح هيجانت لظتو « ءايمعلا

21 6 5 6 8 
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 نيدلارخف ميرمو نيب شرطألا ديرف

 ةيم جنلا زع ىف شرطألا ديرفو نيدلارخف ميرم



 (ماقتناو مارغ)

 عيزوتو جاتنإ - ىبهو فسوي : راوحو ويرانيسو ةصق - ناخردب دمحأ : جارخإ ©
 ( ق ١7١6 - دوسأو ضيبأ ) ليربج ىماس : ريوصت - امنيسلاو ليثمتلل رصم ةكرش :
 دمحم : ناحلاو ىقيسوم - حماس نيدلا ىلو : روكيد - فيس وبأ حالص : جاتنوم -
 ويدوتس امنيس - 1944/11/٠١ : ضرع لوأ - شرطألا ديرف - ىعاجشلا نسح
 رصم

 - ىضام وزوز - ميكاو ةراشب - ىدجو رونأ - ىبهو فسوي - ناهمسا : ليثمت ©
 . تاكرب لامك - فيرش ةنيمأ - ىجيلملا دومحم

 تومي هنأ الإ ء ديحو ىهاللا باشلا نيبو , ريهس ةيرطملا نيب بح ةصق موقت ا#
 , ىدمح لامج راقيسوملا لوح تاهبشلا موحت , اهنم هفافز ةليل ةلوهجم ةصاصرب
 فرتعي ىتح ديحوب عاقيإلا ىلع ريهس ةبرطملا همع ةنبا عم ةباينلا ليكو قفتي
 نانيل ىلإ اعم نارفاسيو . ديحو ىلع اهكابشب ىمرت نأ ةيرطملا لواحت ؛ ةميرجلاب
 ىلايللا ىدحإ ىفو «بحلا رعاشم امهنيب ومنت كانهو ؛ ةيفطاع ةلحر ىف
 هنأل هلتق هنأ اهربخيو ؛ ديحوب هتقالع نع اهل ىكحي ؛ ةرهاقلا ىلإ امهتدوعدعب
 , ةطرشلا لخدت اهنم جوزتي ملو , امهتقادص ناخ نأ دعب . ءارذعلا هتخاب ررغ

 : هتئربت متت ىذلا , اديحو تبحأ اهنأ ريهس فشتكت . ديحو ىلع ضبقلا متيو
 . نونجلاب باصيف ؛ ريهس عرصم ربخب أجافي « هفافز موي ىفو ؛ فرشلا نع اعافد

 دمحم ةرسأ نع «رصم ىف نوجرفتملا اهدهاشي ال ةينغا نمضتي مليفلا ©
 ليعامسإو ؛ اشاب ىلع دمحم نم لكل تالفحلا ىدحإ ىف ناهمسا اهتنغ ؛ ىلع
 هلعج امم مليفلا ةلمكت لبق ناهمسأ تتامو ؛ قوراف كلملاو . داؤف كلملاو , اشاب
 . ايودم احاجن ققحي
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 (ديدج مويرجفر

 نمحرلا دبع : راوح - ىرصن ريمس : ويرانيسو ةصق - نيهاش فسوي : جارخإ ©

 عبطلاو ردوصتلا - ( ق ٠٠١ - ناولأ ) ىمهف زيزعلا دبع : ريوصت - ىواقرشلا
 ديع ةديشر : جاتنوم - مامإ ىفطصم : ناماريماك - لالج ويدوتس : ضيمحتلاو
 : رظانملا سدنهم - ىسيع نامثع : رظانم قسنم - دكفا ولجنا : ىقيسوم - مالسلا

 : جاتتإ - ىرصن ريمس - فسوي وبأ دمحم : جرخملا ودعاسم -رونلا دبع رهام

 ىنيوك ىرام

 - ىلبابلا ريهس - ثيغ ىدمح - نمحرلا دبع فيس - ليمج ءانث : ليثمت ©
 نيهاش فسوي

 ةرهاشلا ىف ىزاوجربلا طسولا ىف نيسناجتملا ريغ صاخشألا نم ةعومجم "

 ءالؤه نيب نم ؛ مهدض ةيسايسلا فورظلا تءاج نأ دعب زوع ةلاح ىف نوشيعي

 هتطاسب ىلإ ؛ هل بذجنت « قراط ريغص باش ىلع فرعتت ؛ نيعيرألا ىف ةأرما دجوت
 . اهتقبط نم لجر ىأ رتخت مل ىهف امامن فلتخم ىعامتجا طسو نم هنأ مغر
 ةعماجلا ىف بلاط قراط لازي ال ,اهيلإ برقتلا لواحي ىذلا العلا وبأ ةصاخ

 ىلع . ةسدنهلا سرديو تارامعلا ىدحإ حطس قوف ةعضاوتم ةفرغ ىف شيعي
 فشتكي « تاونس ثالث ةدمل هتسارد لامكتسا لجأ نم جراخلا ىلإ رفاسي نأ باشلا

 نم هتبجنا تاوئس ننم تام ىذلا ريغصلا نع ليدب نباكص هلماعت « ديان ١ نأ

 ةرهاقلا ودبت . ءاودلا ءارش ىلع ردقي نكي مل هنأو ءريقف لجرب اهل ةقالع
 نأ لجأ نم دوقنلا بسكت نأ «ديان» لواحت . اهجاربأو اهتاصحب تضهن دقو

 بتكم ىف ةريتركس لمعتف « هميلعت لمكتسي ىك باشلا اهبيبح ىلإ اهيطعت

 صلختتلا «ديان»هررقت ةأجف , بيقرلا دوجو نم ىناعي ىذلاو اهوخأ هريدي ىفحص

 راطقلا ةطحم ىفو ؛ اماع نيرشعلاو ةيناثلا زواجتي مل ىذلا باشلا ةبحاصم نم
 . رخآلا امهنم لك عدوي

© © © 

 ريغص باش نيبو , نسلا ىف ةمدقتم ةأرما نيب ؛ ئفاكتم ريغ بحل جذومن اذه ©

 , ةديعس ةياهنب بحلا نم عونلا اذه معني نأ ادبأ رقت مل ؛ عمتجملا لثم امنيسلاو
 . ةوزن بحلا امئأك ؛ قارفلا نيقشاملا ىلع ناك اذلو

 هه





 (ناتبل ىف ةلبق)

 ناميلس : ةصق - رهوج فسوي :راوح - ناخردب دمحأ : ويرانيسو جارخإ ©
 : ريوصت - مليف انهب : عيزوت - نينانفلا داحتا ةكرش : جاتنإ -رهوج فسوي - بيجل
 ىلو : روكيد - بيجن ريبلا : جاتتوم - ( ق ٠١١ - دوساو ضيبأ ) رصن ميلحلا دبع
 -ومزوك امنيس - 1940/1/7: ضرع لوأ - ىزوف دمحم : ىقيسوم - حماس نيدلا
 ةيردنكسإلا

 - قيضش داؤف - ىزوف دمحم - ىدجو رونأ - ىرسي ةحيدم : ليشمت ©
 - لماك دمحم - ىقدص بنيز - دمحم سودرف - ىدمح رجاه - بيجن ناميلس
 0 ٠ . هدبع ىليل

 ىماس اهجوز اهءارو ةكرات كانه ةهاقن ةرتف ءاضقل نانبل ىلإ ةيحتف رفاست #
 نانبل ىف ىرصم باش ىلع ةيحتف فرعتت . هتجوز بايغ دعب غارفلاب رعشي ىذلا
 . هتاقوأ اهعم ىضقي بوعل ةاتف مارغ ىف ىماس اهجوز هيف عقي ىذلا تقولا ىف
 ىلع درلا نم ارفم دجت الوروثتف , اهجوز ةنايخ لمحت ةيحتف ىلإ رابخألا لصت
 ىف ىمترتل نانبل ىف هيلع تفرعت ىذلا باشلل دوعتف ةنايخلاب الإ ةنايخلا
 عم ةلبق ىف ىهو ةروص اهل طقتليو , اهيلع فرعتي نم كانه دجت . هناضحأ
 ىفخي اشاي بقل لمحي ىرث لجر وهو ىماس دلاو ىلإ ةروصلا هذه لصتو ؛ باشلا
 نوكت ىذلا باشلاب ىقتليل اهيلإ رفاسيو اهجوز نع ةجوزلا ةنايخ رمأ اشابلا
 ةنايخ ىلع در اهنأب اهتنايخ ةيحتفرربت . ةجوزتم اهنأ فرعي نيح هل ةأجافم
 : ةروصلا راهشإب اهددهيو باشلا عم ةقالعلا عطقب اهرمأي اشابلا نكل ؛ ىماس
 بوعللا ةاتفلا داعبإ ىف اشابلا حجني . رصم ىلإ دوعتو اهجوز دلاو ةجوزلا عيطت
 ,رخالا امهدحأ بتاعي نأ نود هتجوز ىلإ ىماس دوعيو لاملاب اهئارغإب هنبا نع
 ةرظن اشايلا نويع ىف حملت امنيب ؛ ةداعسلا نم وج ىف ةايحلا ىف نارمتسيو
 .راصتنا

 - ا -
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 ( ىليلو سيف )

 ىلو - ةدايز ديسلا :راوحو ويرانيسو ةصق - نيدلا ءايض دمحأ : جارخإ ©
 ديدو : ريوصت - نيدلا ءايض دمحأ - قيفوت نسح - تعفر دمحم - حماس نيدلا

 - سيوزيلوب ناوطنا : رظانم - ىرهاظلا داؤف : ىقيسوم - ( ق ٠١١ - ناولأ ) ىرس
 : جاتنإ - ىطايمدلا لامج : جرخم دعاسم - خيشلا نينسح دومحم : روكيد نفنم

 - 1950/1/18 : ضرع لوأ - ناينوطنا روتكيش : جاتنإلا ريدم - ىمحلت ليئاربج
 انايد امنيس

 سابع - ىريرحلا رمع - عابسلا دومحم - ناحرس ىركش - ةدجام : ليثمت ©
 . داؤف ىوجن - قيفوت دمحم - ىدمح دادو - لاشلا ةعيفر - ليلخ ديعس - سراف

 ىليل همع ةنبا حولملا نب سيق لباقي ؛ ىلئام عازنل ةجيتن ليوط قارف دعب ال

 تايبأ باجعإب سانلا ددري اروهشم ارعاش سيق ناك « بحلا دهع اعم ناددجيو
 روثي ؛ همع ةنبا ىف اهددري ىذلا رهاطلا بحلا تارابعب ةجوزمملا ةعئارلا هرعش

 ىف ةئيذب اتايبأ فلؤيل دعس رعاشلا عم قفتيف ىليل بح ىف سيق ميرغ لزانم

 ءاتسي . سيق فيلات نم اهنأ وعدي . بعشلا دارفأ نيب اهجوريو ىليل نساحم
 ضفري هنإف اذل سيق فيلأت نم اهنا دقتعي ىتلاراعشألا هذه نم ىليل دلاو ىدهملا
 سيق نونج نجي . درو ريمألا نم ىليل جوزتت نأ ىلع قفاويو هتنبا نم هجاوز بلط
 رهاطلا بحلاب ةئيلملا راعشألا فيلأت نع فكي الو , ًاءوس ةيلقعلا هتلاح دادزتو

 ىقب ام اهتربقم بناجب سيق لظف . ةليلق ماوعأ دعب ةينملا اهتفاو ىتلا ىليل وحن

 اهفلؤي ناك ىتلا بهتلملا رهاطلا بحلا راعشأ هنم برتقي نم لك عمسي ؛ مايا نم هل

 . ةلحارلا هتبيبح ىف

 مليفلل انرايتخا ءاج دقو ؛ ىريهامج وأ ىنف حاجن ىأب مليفلا اذه ظحي مل ©
 ىلإ عجري كلذو « ةليمج امالفأ عنصت ال دق . ةليمجلا بحلا صصق نأ دكؤنل
 تناك :؛ « تييلوجو ويمور » نع ةذوخأملا , ةيم اعلا صصقلا نأ كش الف . جرخملا

 . ىليل نونجم صصق نم ظح دعسأ

 64غ



 « ىليلو سيق » مليف ىف ةدجام
5 



 ( عوم دلل تقو ال )

 ىحلا دبع : ويرانيس - ءولرتوو رسج» مليف نع : ةصق - لالج ردان : جارخإ ©
 -رهاط دمحم :روصملا -رصن دومحم : ريوصتلا ريدم - ىملح قزر : راوح - بيدأ
 -رونلا دبع رهام ؛ رظانملا سدنهم - ( ق ٠٠١ ناولأ ) - قزارلا دبع حالص : جاتنوم
 عبطلاو رظانملا تذخا - فيرشلا نيسح : رظانم قسنم - ميهاربإ ىدشر : جايكم
 : توصلا سدنهم - مارهألا - رصم ويوتس - ةيبرعلا تاهويدتسالا ؛ ضيمحتلاو
 - 1911/9/74: ضرعلا خيرات - رامع لامج : جارخإلا دعاسم -رونلا دبع ىرصت

 يلع ديس : جاتنإلا ريدم - بنش دعس مالفأ : جاتنإ - اربوأ امنيس

 - فيرشلا ناسحإ - ىرمعلا ةيفص - ىمهف نيسح - ىحتف ءالجن : ليثمت ©
 - ةظابا دمحأ - ىنيبرشلا نيسح - فيرشلا رون - قزر ةنيمأ - ىجيلملا دومحم
 . نيمأ ظفاح - نيهاش ةيحتف - نيمأ ىحبص - ىقوش دمحم

 رع طباضلا :عوطتي ؛ ىوارحصلا قيرطلا ىف ةزع ةرايس لطعت ءانثأ
 لمعت ىتلا ةيحرسملا ةقرفلا ىلإ ىتأي ىلاتلا مويلا ىفو . شيجلا ةرايسب اهليصونب
 نأ لبقو . ءافص اهتليمزو اهدرطت ىتلا ةقرفلا ةريدم عم بعاتم ببسي امم اهب
 نم هتافو نع عمست مايأ دعيو . ةهبجلا ىلإ هؤاعدتسا متي رمعو ةزع ةبطخ منت
 اهعم لمعتو ةيليللا ىهالملا ىف ةصقار لمعت . ةضيرم طقستف ورمع هليمز لالخ
 نم داع هناو ؛ تمي مل اهبيبح نأب اجافت طوقسلا نم ةليوط ةرتف دعيو . ءافص
 نم اهبيبح ةيامح ررقت ةزع نكل , همأ ىلإ اهمدقيو اهجوزتي نأ لواحيو برحلا
 .راحتنالا ررقتف اهيضام

 فورظلاو رقفلا ةيحض . ةقشاعلا ةاتفلا صصقب ةفوغشم ةيرصملا امنيسلا ©
 تاجلاعمب مالفا ةسمخ نم رشكا ةيرصملا امنيسلا تمدق ءىولرتوو رسج» نعو

 تريغت دق هتبيبح دجيو دوعي ىذلاو ؛ برحلا ىف بئاغلا بيبحلا نع. ةفلنخم
 . «ىبلق ىف امياد»و ؛ رجفلا ىف عادو» لثم ؛ نمثلا عفدت نأ اهيلعو ايعامتجإ
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 (أدبأ ىكبأ نل)

 : ريوصت - ىماس ىفطصم دمحم:راوحو ويرانيسو ةصق - مامإلا نسح : جارخإ ©
 حاتفلا دبع : رظانم - العلا وبأ لامك : جاتنوم - ( ق ٠٠١ - دوساو ضيبا ) - ديرف ديحو
 - مارهألا ويدوتس لماعم : مليفلا ضيمحت مت - ىروخ بيجن : رظانم قسنم - ىليبلا
 دعاسم - ىدجو مساق - فيرش نمحرلا دبع : جرخم دعاسم - ساحن ويدوتس : دادعإلا
 روكيرك ؛ توص - فيرش نمحرلا دبع : جرخم

 - ميهاربإ ةمجن - رخاف رخاف - متسر ىكز - ىدمح دامع - ةمامح نتاف : ليثمت ©
 ةلاه - راتخم تمعن - ناضمر فطاوم - نيدلا زم ىولس - ىدمح دادو - ةظابا ىدشر
 ٠ . ( ةلفط )رخاف

 (ةيقاط وبأ) ةلئاع اهكلمت ةيزم دازملا ىف ىرتشا « لامعألا لاجر نم اشاب ىركش ان
 ىلع انزح ةلئاعلا ريبك تام ىتح اهعيب ضفر هنكل ؛ كلذ دعب هنم اهدادرتسا تلواح ىتلا
 توم نع الوئسم هربتعا ىذلا اشابلا ىلع ادقح ةلئاعلا دارفأ سوفن تالتماو .هضرأ

 ةدلاو نم ضيرحتب ءاوعش ايرح هيلع اونشو ؛ ءادعلا هوبصانف مهضرأ عايضو مهريبك
 « اشابلا ضرأ نومرازملا رجه ىتح ىشاوملا لتقو ةمارزلا فالتإ ثداوح ىلاوتتو ىفوتملا
 كلذ عم . ابارخ تحبصأو ةروجهملا ضرألا ترايو مهيلع وسقي ناك اشابلا ناو اصوصخ
 هداريإ ىلع ادمتعم هتياهذ ىلإ دانعلا ىف ىضمو ةيقاط وبأ ةلئاعل عضخي نأ اشابلا ضفر
 تمدص ىده ىه ةليمج ةئبااشابلا اذهل ناك . ةيراجتلاو ةيلاملاهلامعأ نم ريبكلا
 بح ىلإ تروطت ةدوم امهنيب تأشنف ىفشتسملا ىلإ لقنو دمحأ ىعارزلا سدنهملا اهترايسب
 , اهيبأ ةورث لجأ نم اهب جاوزلا ىف عمطي مع نبا ةاتفلل ناكو « جاوزلا ىلع قافتاو قيمع
 سدنهملا نأ ةاتفلا عنقت اهل ةرماؤم ناربديو هتخأ عم قفتي دمحأب اهتقالعب ملعي امدنع
 . اهيلإ ةبسنلاب هرقفل ابسانم اجوز هارت ال اهنا وه دقتعيو ىده هعطاقت . ثباع باش
 ىوس كلمي ام عيمج ىلع زجحلاو سالفإلا ىلإ هب ىهتني ىلام عورشم ىف اشابلا طروتي
 عيبتف اهيبأراوج ىلإ ةنبالا فقت . ىده مساب تناك اهنأل نينئادلا نم تملس ىتلا ةيزعلا
 ةلئاع فقت كانه . اهتعارزو اهلالفتسال ةيزعلا ىلإ اهعم باهذلاب هعنقتو اهتارهوجم
 نم ئش راجنتساو اهعم لمعلا لبقي ادحأ ةاتفلا دجت الف هتنباو اشابلا هجو ىف ةيقاطوبأ
 هنواعي نا اهيبا ىلع ضرعيو اهيلإ رفاسيف رمألاب دمحا ملعي . ًاروب تحبصأ ىتلا ضرألا
 حجنيو لمعلا ىتفلا أدبيو ؛ ةريبك ةبسنب هل اكيرش نوكي نا طرشب ةيزعلا ةعارز ىلع
 فيلأت ىف حجنت . ةيزعلا ىف لمعلاب ةرواجملا ىرقلا ىحالف ضعب عانقإ ىف ىده ةنواعمب
 دارفأ نكل ىنجتو ضرألا حلصتو ةيزملا ىعرازم ىلإ نومضنيف ةيقاط وبأ ةلئاع بولق
 ىلع ضبقيو اهدامخإ نم نومرازملا نكمتيو ؛ رانلا اهيف نولعشي ةدقاحلا ةلئاعلا
 . ىدهو دمحأ نيب بحلا عمجيو مهتديمع تومنو «نيلعافلا
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 (نايضفقو ليل)

 ىنفطصم :راوحو ويرانيس - ىناليكلا بيجن : ةصق - ىمهف فرشا : جارخإ ©
 : جاتنوم - ( ق ٠١١ - دوسأو ضيبأ ) - مامإ ىفطصم : ريوصنلا ريدم - مرحم
 ىدجم : رظانم سدنهم - ىرهاظلا داؤف : ةيريوصت ىقيسوم - ىلوتم دمحا
 ويدوتس ؛ ضيمحتلاو عبطلاو رظانملا تذخا - تجهب داهن : رظانم قسنم - دشان
 : جاتنإ - نيساي دمحأ : جارخإلا دعاسم - ىنوتلا نسح : توصلا سدنهم - مارهألا
 1117/7/95 + ضرعلا خيرات - ىقيسوملاو حرسملاو امنيسلا ةئيه

 - نقدلا قيفوت - نيساي دومحم - ىسرم دومحم - دمحأ ةريمس : ليثمت ©
 دمحم - فيزشلا ىلع - ةظابأ دمحا - دمحم مالسلا دبع - ميلحلا دبع دمحأ
 : 1 . عبسلا

 موقت ؛ ىداهلا دبع ىحتف نجسلا ريدم لزنم ىف ىئابرهكلا رايتلا عطقني
 دمحأ ىتأي , ءايرهكلا حالصال نيجاسملا دحا لاسرإ لجأ نم هب لاصتالاب هتجوز
 نجسو بلاط هنأو هتصق فرعتو ةريمس ىلع فرعتي كانهو ءايرهكلا حالصال

 تارم ءابرهكلا عاطقنا ءانثأروطتت امهنيب اشنت فراعت طويخ أدبتو .هتءارب مغر
 . ههاجت ةيساقلا اهجوز ةلماعم ةجيتن دمحأ وحن بحلاب ةريمس رعشت . ةديدع
 ثدحي كلذ نأ ظحاليو ىئايرهكلا رايتلا عاطقنا ةيلمع ةعباتمب ىناقلشلا موقي
 رهاظتي ىذلا نجسلا ريدم ىداهلا دبع ىحتف ربخيف . هتيب نع رومأملا باغ املك
 بهذيف ىئايرهكلا رايتلا عاطقنا ةريمس ىعدت . ةدلبلا جراخ ةيرومأم ىف هنأب
 دوعيل ةريمس رومأملا ةجوز عم لزنملاب هكرتيو ىناقلشلا ةبحصب هحالصال دمحأ
 ءانثأ هنم برهلا عاطتسا دق نيجسلا دمحأ نأ ايعدم هدرفمب نجسلا ىلإ
 فلخ بالكلا قالطإب هرماوأ ءاطعاب ىداهلا دبع ىحتف موقعي اذل . ةيرومأملا

 . توملا ىتح هقزمتف هيلع رثعت نأ ىلإ ةدراطملاب بالكلا موقتو براهلا نيجسلا
© © © 

 لجرو ؛ ةأرما نيب ؛ ةبيرغ فورظ ىف متي بح نع ربعي هنأل هراتخن مليف اذه ©
 . بحلا قيرط نع رخآلا رارسأ كف لواحي امهالكو ؛ صاخ عون نم نيجس امهالك
 نوسبيج ليم ةلوطب 1484 ماع اهباشم امليف تجرخأ ةيكيرمألا امنيسلا نإ بيرفلا
 . نونيك نايدو
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 ( ءارحصلا تنب ىليل ) ةيودبلا ىليل

 - (ةفيفعلا ىليل) ةصق نع نابضغلا لداع ٠ فيلات - ظفاح ةجيهب : جارخإ ©
 دمحم : ىجراخ ريوصت - ىدمح دومحم :راوح - ظفاح ةجيهب : ويرانيس

 : ىقيسوم - دارم نسح : ىلخاد ريوصت - ( ق ٠١١ - دوسأو ضيبأ ) ميظعلا دبع
 - حماس نيدلا ىلو : رظانم - نايجايوب ىهاثو رانف ةرادإ ؛ جاتنوم - ظفاح ةجيهب
 دمحم : ىناغألا ناحلأ - ىلاو ىفطصم : توص - ( رصم ويدوتس ) جربنثراش

 - باهولا دبع نيسح : جارخإلا ودعاسم - ظفاح ةجيهب ؛ سبالم - ىجبصقلا
 : جاتنإ - مليف ساحن : عيزوت - ةلفر ىملح : جايكام - داقعلا ميهاربإ - نيمآردب

 ىلرتسناملا ىملح نيسح : ىناغألا تاملك - مليفرانف

 دبع - سراف سابع - متسر ىكز - ضاير نيسح - ظفاح ةجيهب : ليثمت ©
 دمحأ - ادن ميسن - بيبح بينئاج - ميهاربإ ةيقار - ىلندرملا قيفوت - ىركش ديجملا
 - دمحم ةايح - نيسح ليمج - ىمويب ىكز دمحم - ىربص ميهاربإ - لماك
 . رداقلا دبع دمحأ - ةدومح ميهاربإ

 لقتناف هدلاو دهشتسا ىذلا قاربلا اهمع نباب ىقتلت ةليمج ةاتف ىليل *
 نكل ؛ اقرتفي الا ىلع نادهامتيو قاربلاو ىليل نيب بحلا عمجي . همع عم ةايحلل
 ألتميف : هنم جاوزلا ضفرتو هضفرت ىتلا ىليل ىلع لوصحلا ىف عمطي دايز خيشلا
 لامجب كولملا دحأ عمسي نيح هتصرف هيتأتو . ةليبقلا خيش وهو ةصاخ .ادقح هبلق

 فاطتخا ةرماؤم دايز ريدي . ضفرلا ىلع ىليل رصتو جاوزلل اهبلطيف ناتفلا ىليل
 , هل نعذت ىتح هرصق ىف كلملا اهسبحيو هضفرل اهنم اماقتنا كلملا باسحل ىليل

 اهتلواحم لشفت نكل برهلا ىلع اهدعاستف اهل قرت رصقلا تايتف ىدحإ نكل
 فطتخملا كلملا ةكلمم ىلع برحلا قاربلا نشي . رصقلا ةنيجس ىليل دوعتو

 ىف قاربلا حجنيو ؛ هتلعف ءازج دايز خيشلا ىقليو رصتنيو كاملا لتاقي لعفلايو

 . ةديعس ةياهن ىف اهجوزتيل رسألا نم ىليل همع ةنبا صيلخت
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 ( ءارقملا تنب ىليل )

 - ىريخ عيدب : راوح - ميلس لامك : ويرانيس - ىدجو رونأ :ةصقو جارخإ ©

 - خيشلا لامك : جاتتوم - ( ق ٠١٠١ - دوسأو ضيبأ ) ميظعلا دبع دمحم : ريدوصت
 - دمحأ ايركز - ىطابنسلا ضاير : ناحلاو ىقيسوم - حماس نيدلا ىلو : رظانم
 : ىناغألا تاملك - نمحرلا دبع ديمحلا دبع - ىجبصقلا دمحم -راكبلا دمحم

 تساي : ىناغألا - ىسنوتلا مريب - ىوانشلا نومأم - ىمار دمحأ - ديسلا نيسح
 هتورغز - هيإ ىلوقتحخ - اهالحماي ةليمج ةليل - ةجاح هبلق ىف ىللا - ةرظن
 ديشن - نينثالا انحا - كحلاصأ ردقأ نكمم شم - كنانح ىنمراح اي - اهتعمسو

 رصم ويدوتس امنيس - 1440/1١/0 : ضرع لوأ - شيجلا
 (ىرصملا مليفلا ةكرش) ىدجو رونأ مالفأ : عيزوتو جاننإ
 بينم ىرام - قيفش داؤف - بيجن ناميلس - ىدجو رونا - دارم ىليل : ليثمت ©

 ىرخف ايرث - ميكحلا ىدمح وزوز -راكبلا دمحم - نامثع راتخم - ميكاو ةراشب -

 . نيدلاروت قيفش - باطخ ميلعلا دبع -
 ىلإ تاديسلا ىدحإ اهتعد بنيز ةديسلا ىح ىف شيعت ةريقف ةاتف ىليل *

 رهبنت اشاب شيورد ةنبا اهنأ ىلع ديحو باشلا طباضلا اهبيطخل اهتمدقو اهرصق
 , ايروص تاوذ تنب ىلإ ىليل لوحتت ةرتف ىضم دعيو هب ماقملا لفحلاو رصقلاب ىليل
 اشاب شيورد مومزملا اهدلاو نم ىليل ةبطخل ديحو مدقتي ىليلب ديحو بلق قلعتي
 اهناونع فرعي هعدخت تناك ىليل نأ ديحو روصتي . اهدلاو سيل هنأ فشتكيف

 ىّمتلي كلذ دعب . اهعم هدهع خسفيو بنيز ةديسلا ىف اهيلإ بهذيو ىقيقحلا

 ناب هحصنيف ثدح اميف هريشتسيو , شيورد اشابلاب ىليل بحي لاز ام ىذلا ديحو
 هناب اشاب شيورد دهعتي . اهنع حفصيو اهيلإ بهذي لعفلايو ىليلل راذتعالل بهذي
 ىلع ديحو هنبا جاوز متي نأ ديحو دلاو اشابلا نم بلطيو ىليلل هتورث كرتي فوس
 فشكتو هنم جاوزلاب ملعتو ديحو بحب ةعلوملا ةريمس رهظت فافزلا موي ىف . ىليل
 اهلصفو اهلصأ نع فشكت امك . ىليلل هتورثب اشابلا عربت رس اعيمج نيوعدملا مامأ
 هكسمتب هدلاو عنقي نأ الإ ديحو نم ناك امو ةراهنم لفحلا نم ىليل جرختو
 . كانه فافزلا متيو بنيز ةديسلا ىح ىلإ نيوعدملا عيمج لقتني ثيح . ىليلب
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 « ءارقفلا تنب ىليل » مليف نم دهشم ىف ىدجو رونأو دارم ىليل



 (لوهجملا ىضاملا )
 مالفا ةكرش : جاتنإ - ىريخ عيدب : راوح - ملاس دمحا :ويرانيسو ةصقو جارخإ ©

 - دوساو ضيبا ) ديشروخ دمحأ : ريوصت - ىرصملا مليفلا ةكرش : عيزوت - ملاس دمحأ

 تاروكيد - خيشلا لامك : جاتنوم - رصم ويدوتس : ضيمحتلاو عبطلاو ريوصتلا -( ق 0
 دمحم - باهولا دبع دمحم : ناحلاو ىقيسوم - لضاف زيزع ؛ توص - سيوزيلوب نوطنا :

 موجنلاو ليل ايندلا - نانح كنوكس ليل اي: ىناغألا تاملك - ةريون ميلحلادبع - ىزوف

 ىف ناريح - كيرق ىف ايانم - ىنريح كبايف ىلل اي - ىلع ملس - ىلاخ ىبلق انأ - ةعلاط

 لايور امنيس - 1945/1/8: ضرع لوأ - نفلا - لايخلا ايند

 - نينسح نسحم - نيسح داعس - ميكاو ةراشب - ملاس دمحأ - دارم ىليل : ليثمت ©

 - حطتقرش - ريدب ديسلا - لماك دمحم - دمحم سودرف - مالع دمحا - نيدلا رون ةنيمأ
 . ىدمح زيزعلا دبع - ةيطع دمحم - نيدصاق ةحلاص

 ىدنفأ شيورد هلامعأ ريتركس ىطعي ؛ رفسلل ىولع دمحأ ىرثلا هيجولا دعتسي ا#
 نع حاصفإلا دمحأ ضفري ؛ هتلئاعل اهعفدي ىتلا تاناعالاو تابترملا لك فرصب تاميلعت

 وه امنيبو . سيردإ مع بيطلا صاخلا همداخل ىتح هيلإ رضسلا ىوني ىتلا دلبلا وأ ناكملا

 مهتايح نوريثكلا دقضيو نوريثكلا هيف باصي بيهر مادطصا ثداح ثدحي راطقلا ىف
 فرشت . همسا ىتح فرعيال ةركاذلل ادقاف احيرج ىفشتسملا ىلإ ىولع دمحا لقنيو

 نيب ائيشف ائيش بخلا ومني . نسح مساب عيمجلا هيدانيو هجالع ىلع ةيدات ةضرمملا
 ةلئاع دمحأ دارفأ عيمج نوكي ءانثألا هذه ىف . ناجوزتيو ةيدان ةبيطلا هتضرممو نسح

 نم اونكمتي ىتح ةيناث دوعي الاو هتايح دقف دق نوكي نا لمأ ىلع هرصقب نيضبار دمحأ
 دئارجلا ىف اهرشنيو نسح ةروص طقتليل نيروصملا دحأ ةيدان فلكت . هتورث ىف فرصتلا

 سيردإ عرسيو ةلجملا ىف هديس ةروص مداخلا ىري . هذخأل نوتأيو هيلع نوفرعتي هلهأ لعل
 . امنيب هتروص تسيل اهنأب نورهاظتيف ةروصلا ىلع مهعلطيو هديس ةلئاع دارفأ ىلإ
 هنأيو ءاقبلاب ةلئاعلا ريبك هرمأي انهو .ىفشتسلل بهاذ هنأو هديس ةروص اهنا سيردإ دكؤي

 .ةركاذلل دقاف هنا امهيردص جلثيو ةلئاعلا نم رخآ ةبحصب بهذي دكأتلل بهذي فوس

 هيلإ دوعتف ةرايس ثداحل نسح ضرعتي . ىفطل هنايمسيو ادلو ةرتف دعب ةيدان بجنت
 دمحأ دوعيو لوألا ثداحلا دعب تءاج ىتلا ثادحألا لكو ىفشتسملاو ةيدان ىسنيو هتركاذ

 أرقت .ةيضاملا سمخلا تاوئسلا لالخ تنك نيأ هسفن لأسي لهاذ وهو هرصق ىلإ ىولع

 جاوزلا ىلع دمحأ مغري افقوم اهدلاو عم تربد دق ةاتف نم ىولع دمحأ جاوز ربخ ةيدان
 هلضطيو اهب هريكذت ىف حجنت ؛ هل ىنفت كانهو هفافز لفح ىلإ ةيدان بهذت . اهنم

 نم وجنيو ةيدان ىلإ ىولع دمحأ دوعيو ءاهعم اهاضق ىتلا ةديعسلا مايألابو ىفطل
 . هل ربدملا هجاوز

 ل هه © ه9
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 تاقهارملا

 ديدو : ريوصت - ىناقرزلا ىلع : راوحو ويرانيس - نيدلا ءايض دمحأ : جارخإ ©

 -رونلا دبع رهام : رظانم - خيشلا ديعس : جاتنوم - 3٠١١( - دوساو ضيبأ) ىرس

 فسوي : جايكم - رديار هيردنا : ىقيسوم - هللادبع ىفطصم : رظانم قسنم
 ةدجام مالفأ : جاتنإ - دومحم

 رمع - ضيبأ تلود - ضاير نيسح - ةظابا ىدشر - ةدجام : لسيثمت «٠
 - ىفطصم ىزيز - بساك ىلدع - ىفصو ةميعن - ىشارقنلا ةيدان -راقفلاوذ
 تزع ةيدان - ةظابا دمحم - ىملح ةزيزع - ىسيع لالج

 اهيلع ونحيو ؛ قراط اهيخأو اهمأ نيب ةمراص ةايح شيعت « ةذيملت ىدن
 نوكت نأ ىف بغرت ىتلا ؛ ةيوطنملا ءافص « تاليمز ثالث اهيدل ةسردملا ىف ءاهدج :

 ريكسلا اهمأ جوز عم ةيساق ةايح ةيفص شيعتو « ةررحتم ىهف ءانس امأ . ةيوبحم

 اهنأ اهتاليمزل ىدن ىعدت « امهعم شيعي ىذلا هنبإ ىلع برضلاب ىدتعي ىذلا
 هدرطيف ؛:ةيفص ىلع مألا جوز نبإ ىدتعي ؛ اهيخأ ةروص مهيرتو , بحلا ىف ةعقاو
 دمحأ اهبيبح ةدوع ةظحل ىف تومت اهنكل ؛ اهسفن ضاهجإل ةنقح ىطاعتتف , بألا
 اهذخأيل ىتأيف ؛ بح ةصق لداع ىتدملا رايطلا نيبو دمحأ نيب دلوتت , اهجوزتي ىك
 نم اهمرحيو : ةدشب اهيرضيف ؛ ةقالعلاب خألا فرعي ءوجلا ىف اعم اريطي ىك
 اهجوزتي ىك لداع بلط ىعدتسي امم ؛ ةيسفن ةمزأب باصت ؛ ةسردملا ىلإ باهذلا
 . جاوزلل هبلط ةرسألا تضفر نأ دعب

© © © 

 : قيلعت اه

 تعنص ؛ ةرم لوأل بحت ةاتفل ةيرعاشلا غلابلا ةدجام ءادآ نايسن نكمي له «

 . ةيرصملا امنيسلا ىف ةرملاب رركتي مل اجذومن رودلا اذهب ةدجام
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 (لوهجملا ليقتسملا )

 : جرخملا دعاسم - رهوج فسوي : راوح - ملاس دمحأ :ويرانيسو ةصقو جارخإ ©

 عبطلاو ريوصتلا -(ق 1٠١١ ) ديشروخ دمحأ : ريوصت - باهولا دبع نيطف

 - سيوزيلوب نوطنا : رظانم - خيشلا لامك ٠١ جاتنوم - رصم ويدوتس : ضيمحتلاو

 1148/19/57: ضرع لوا - ملاس دمحا : عيزوتو جاتنإ

 دمحأ - ىجيلملا دومحم - ميكاو ةراشب - ملاس دمحأ - ىدهلا رون : ليثمت ©

 لماك دمحم - ركب ويأ ديعس - حطنقرش - مالع

 باصت اهعيمج اهترسأ ىلع برحلا ىضقت ءرمعلا لبتقم ىف ةاتف ةيدان

 ىذلا دمحأروتكدلا ردقلا اهل قوسي نكلو :راحتنالا لواحتو ىبصع رايهناب

 فطع لوحتي . ةركاذلا تدقف اهنأ فشتكي ةايحلا درتست نيحو « توملا نم اهذقني

 اهجوز كرتت اهنأ الإ الفط اهنم بجنيو ةيدان نم جوزتيف بح ىلإ دمحأ روتكدلا

 ىلع ةريمس نوكت ؛ ىودج الب نكلو دمحأ روتكدلا اهنع ثحبي . ىفتختو اهلفطو

 ةدوع ىف لمألا دمح أ روتكدلا دقضي نيح هلفطو هتيب ىعرتف ثادحألا نم ةيرقم

 اهيلإ مدقتي . هلفط ىلعو هيلع فوطعلا ةناسنإلا ةريمس ىف دجيو ةيدان

 دجتل ةأجف تفتخا امك ةاجف دوعت ةيدان نا الإ « ةريمس هل صلختو اهجوزتيو

 امومسم ايورشم ةيدان دعت لعفلابو , اهلتق ىلع ممصتف دمحأل ةجوز ةريمس

 اهلفط مومسملا بورشملا اذه لوانتي نأ ثدحي نكلو اهلتق ضرفب ةريمسل

 هذهب ةيدان نكلو اهمامأ توميف اهلفط كاردإ ةيدان عيطتست الو ةريمس نم الدب

 اهلفط عم تومتل بارشلا تاذ نم عرجتت ىسفنلا ىوتسملا ىلع ةرمدملا ةعيبطلا

 . ةريمس هتجوزو دمحأ روتكدلا نيب ةيردقلا ةايحلا رمتستو

 : قيلعت »

 لوألا نم ةخسن ىتاثلا ؛ نيمليفل اجذومن ىطعنل « مليفلا اذه راتخن »

 نيب ناتش نكلو ؛ ءلوهجملا ىضاملا» وهو ؛ لوألا حاجن نم ةدافتسإلل ةلواحمو

 . نيمليفلا الكل ىريهامجلا حاجنلاو , ةينفلا ةميقلا
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 (ةايحلا عم دعوم )

 فسوي -راقفلا وذ نيدلا زم : ويرانيس -راقفلا وذ نيدلا زع : جارخإو ةصق ©

 - دوسأو ضيبأ ) ديرف ديحو : ريوصتلا ريدم - ىسيم فسوي :راوحلا - ىسيع
 : دعاسملا - سيوزيلوب نوطتا : رظانملا سدنهم - ميرك لامك : روصملا - ( ق٠

 ىدجن : ويرانيسلا ظحالم - فيرشلا نيسح : راوسسكإ - ىواخسلا ميلحلا دبع

 : دعاسم جرخم - بيجن ريبلا : جاتنوم - روكيرك : توصلا سدنهم - ظفاح

 : رظانملا تذخا - ديسلا دارم : ريسيجير - دمحم ديس : جايكم - ىملح ميهاربإ
 - ىفلاس .|: لمعملا ريدم - مارهألا ويدوتس : ضيمحتلاو عبطلا - ساحن ويدوتس
 - ةروق ىحتف : تاملك - رمعلا ىلايل : ىناغألا - 1407/17/17: لوألا ضرعلا

 ريتم : نيحلت - ةروق ىحتف : تاملك - نوفيلتلا - فيرشلا دومحم : نيحلت

 نتاف مالفأ : جانذإ - . دارم رينم : نيحلت - ةروق ىحتف : تاملك - ىنلغاشاي - دارم

 ' مليفرالود : عيزوت - بيجن سيسمر ؛ جاتنإلا ريدم - ةمامح
 رمع - ضاير نيسح - ناحرس ىركش - ةيداش - ةمامح نتاف : ليثمت »

 دبع - ركب وبأ ديعس - شادرمدلا رون - رسع ثراولا دبع - ىقدص تانيز - ىريرحلا
 . ىدجنلا ىنغفلا

 رظان ةنبا اهتقيدص لزنملا سفن ىف اهعم ميقتو لامآ دمحا سدنهملا بحي #
 . لامآ ىلع ىمغي ؛ اهبحب سحي ال ىذلا حودمم روتكدلا بحت ةمطاف ؛ةيزعلا

 ديدش ضرم نم ىناعت لاما هتنبا نا ءابطألا رابك نم وه ىذلا اهدلاو ف شتكيف
 اذه اهنع ىضخي نأ ىري اذل « ةرطخلا تالاحلا نم دعت اهتلاح نأو اهبلق باصأ
 ةروطخ نع حودمم روتكددلاو اهدلاو نيب ثيدح عمست ةفدصلاب اهنكل ءربخلا

 نأ دمحأل نكمي ىتح ةطخ عضو ىف أدبتو اهضرم ةقيقح لاما ملعتو  اهتلاح

 هيدل لامآ دلاو نكل ؛ امهنيب طيري ىذلا بحلا مغر اهب طبتري الأو اهنع دعتبي
 ءارجإب لامآ دلاو موقيو  اهذاقنإل هنم ةلواحم اهل ةيحارج ةيلمع ءارجإ ىف لمألا
 ىتلا لامآرس فرعيو فقوملا دمحأ مهفتيو رطخلا لوزي . حجنت ىتلا ةيلمملا
 دقف ةمطاف امأ ١ دمحأ نم جاوزلل اهدادعتسا لاما أدبت , هنع هيفخت نأ تلواح

 . حودمم روتكدلا نم اهجاوز ىلع تقفاو
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 (ةيدان )

 ناضمر : ويرانيس - ىعابسلا فسوي :راوحو ةصق - ناخردب دمحأ : جارخإ ©
 , - هللا ريخ ىلع : روصملا - ( ق 1٠١ - ناولأ ) ىرس ديدو : ريوصتلا ريدم - ةفيلخ
 - ىواكم دهان : ضيتاجين - قيفش عيدو : مليفلا بكرم - ىضيفم نيسح ٠ جاتنوم
 : رظانم نفنم - سيوزيلوب نوطتا : رظانم سدنهم - مصاع تحدم : ىقيسوم
 - ةلفر ىملح : جاتنإلا ةرادإ - ناخردب ىلع : جارخ إلا دعاسم - خيشلا دومحم

 1154/11/8: ضرع لوأ - ةلفر ىملح : جتنملا - منيسلا ةسسؤم : جاتنإ
 ناوشر - نيدلا فيس - فيرشلا رون - رهظم دمحأ - ىنسح داعس : ليثمت ©

 . اميوت نومدإ - ميهاربإ معنملا دبع - ىدمح دامع - قيفوت
 باشلاب ةئيرب ةقادص اهل ؛ دحأل تاقياضم ىا ببست ال ةيسنامور ةاتف ةيدان #"

 نع اهثدحي الو ةسايسلا ىف امئاد اهثدحي ىذلا ىدانلا ىف هلباقت ىذلا ىربص
 ىدانلا ىف هارت ىذلا تحدم حارجلا ىف ريكفتلاب هنع ةلغشنم ةيدان امنيب ء بحلا

 ماوتلا ىنم اهتقيقش امنيب , اهبرمشي ال هنكحل هبحت اهنإ . هيكوركلا بعلي
 طباضلا ماصع باشلل ةّقيدص ىهو ؛ ةماستبالاب ةايحلا نخأت ةرتهتسم ةيصخش

 بيبطلا رماوأ مغر ةحابسلا ةقباسم ىف كارتشالاب ىنم موقتو ةيبرحلا ةيلكلاب
 هبصنم نم ىتنمو ةيداث دلاو لضاف لصنفي . اهبلق ةلاحل دوهجم ىأ نم اهعنمب
 ىف ركفيف ةيسنرفلا ارولف نم هجاوزل ةجيتن كلذو , 1165 ماع ىف ىعماج ذاتساك
 ةيدان دلاو ملعيو ناخسلا رانب ةيدان قرتحت . اسنرف ىلإ ةرجهلاو رصم كرت
 ءارجإل ىفشتسملا ىلإ ةيدات بهذتو « ةداح ةيبلق ةمزاب باصيو راهنيف ةباصإلاب
 فورظ نكل , ةيلمعلا ىرجي نأ ضورفملا ناكو تحدم .د اهدهاشيو ؛ ةيلمعلا

 ىف هوشت راثآ قيرحلا كرتيو ؛ اهئارجإب هل ليمز موقيو هعنمت ةلجاعلا تالاحلا
 رهظ ىلعو اسنرف ىلإ اهيتنبا عم مألا رفاست . ةمدصلا نم دلاولا توميو اهتبقر
 نرب ىف ةيرصملا ةرافسلا ىف ىفحصلا قحلملا باشلاب ةيدان فرعتت ةنيفسلا

 روتكدلا ةلسارم ىف ةيدان ادبت . ضفرت اهنكلو اهبطخي نأ بلطيو ةيدانب بجعيو
 ناودملا ثدحيو ؛ ىنم اهتخا ةروص ةيدان لسرتو ؛ تاباطخلا نالدابتيو تحدم

 ىلإ تحدم .د رفاسي ؛ ىنم تومت امك ؛ توميو ىنم بيطخ ماصع باصيو ىثالثلا
 ىنم تتام ىتلا نأ هربخيو هب قحلي لالج نكلو تتام ةيدان نا فرميو !سنرف
 دعب هبح اهل نلعيو بلألا ليج ةمق ىلعأ ىف ةيدانب تحدم قحلي ؛ ةيدان تسيلو
 . هوشتلا ىفخي ىذلا براشيالا ىمر نأ
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 ويرانيس - ىوتسلوتل ءانيتراك انآ, : ةصق -راقفلا وذ نيدلا زع : جارخإ ©
 ضيبأ) ديرف ديحو : ريوصت - راقفلا ذ نيدلا زم - ىسيم فسوي :راوحو
 نوطنأ : رظانم -رديار ايردنا : ىقيسوم - دمحأ نيسح : جاتنوم - (ق170- دوساو
 ةلفر ىملح : جاتنإ - 1910/1١/١١ ضرع لوأ - سيوزيلوب

 - ىريرحلا رمع - متسر ىكز - فيرشلا رمع - ةمامح نتاف : ليثمت ©
 . ىيرعلا ىدجو لفطلا- قزر ةنيمأ - سدنهملا داؤف -.العلا ةرهز

 جاوزلا رقي ؛ لاونقباشلاب يقتلي , ةروشلا لبق ام نمز ىف ريزو اشاب رهاط »
 ىلإ هعفديو ؛ هترئاد ىف لمعي ىذلا حودمم ىماحملا اهقيقش ىلع طغضي ؛ اهنم
 مهافتلا مدعب سحت امهنيب ىنسلا قرافللو ٠ اشاب رهاط نم لاون جوزتت . جاوزلا
 2, دلاخ طباضلا ىلع فرعتت تالحرلا ىدحإ ءانثأ ىفو ؛ اهلفط هنم بجنتو هعم
 ناشيعي ىذلا عمتجملا ىف بحلا ةصقرشتنت ام نامرس . اعم بحلا ىف ناعقيو
 ىف لاون ىدامتت ؛ قالطلا ضفريو « ةقالعلا دض فقيو ةياكحلاب اشابلا ملعي . هيف
 لاون كرتت , ىسايسلا هلبقتسم ددهت ةقالعلا نأ اشابلا سحيو ؛ دلاخ عم اهتقالع
 , ةيجوزلا ةنايخلاب اهنيدت روص اهل طقتلت نانبل ىلإ دلاخ عم رفاستو ؛ لزنملا
 " . اهتيب ىلإ عوجرلا لاون لواحت « 1448 برح ءانثأ دلاخ تومي ؛ اهلفط نم اهمرحي
 اهتيرعب فوقولاب تومت نأررضت ؛ تتام اهنأ فرعي اهنبا نأ ملعت ؛ اهجوز ضفري
 . راطقلا مامأ

 : ةظوحلم »

 تكرت نأ دعب , انينراك انآ ةمارك نيهي ىكسنورف قشاعلا حار ؛ ىوتسلوت ةياور ىف
 نيب دقو , ةدوملاو « نانحلاب ءىلم قشاع هنإف مليفلا ىف دلاخ امأ  هلجأ نم اهجوز
 هلايف . ىسايسلا هلبقتسمو ؛ هتمارك ىف ناهم هنأ مغر ًلظف ًالجر اشاب رهاط مليفلا
 ١ قطنم نم
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 (بحل ا وه اذه)

 - نسح لماك دمحم :راوحو ويرانيسو ةصق - فيس ويا حالص : جارخإ ©

 : جاتنوم - نسح ىلع : روصم - ( ق ١١5 - دوسأو ضيبأ ) - رصن دومحم : ريوصت
 - نيسح نامثع : رظانم نفنم - سيوزيل2وبي نوطنا : رظانم.- هدبع ةيطع

 تذخأ - مارهألا وردوتس لماعم : مليفلا ضيمحت مت - ىرهاظلا داؤف :ىقيسوم

 : ضرعلا خيرات - روكيرك : توص - ساحن ويدوتس : ضيمحتلاو عبطلاو رظانملا
 : جاتنإ - ناوضر ةبلط : جرخم دعاسم - ميهاربإ ىفطصم : جايكم - اةةد/ لات

 ٠ بيجن سيسمر

 - ضاير نيسح - بينم ىرام - نيهاش ىيحي - زيزعلا دبع ىنبل : ليثمت »

 . ىتورابلا ريهس -ىريرحلا رمع -ىولع تانيز -ميهاربإ معنملا دبع - ىمزع دومحم
 نم سورع نع ثحبي « تمزتم ظفاحم . ةرهاقلا ةيدلب ىف سدنهم نيسح *

 ديدجلا هلزنم ةفرش نمو ؛ جاوزلا لبق هاوس ادحأ فرعت ال سورع ؛ صاخ زارط
 ةرادإ ىف اهمأ نواعتو ةالصلا ىلع بظاوت ىتلا ةولحلا ناريجلا ةنبا ةفيرش ىري
 ؟ ميدقلا هملحل اقيَمحت ةفيرش نوكت لهف « جايكاملا الو جورخلا فرعت الو ؛ لزنملا

 نأ نسح فشتكي كانهو مويفلا جريوأ ىف لسملارهش أدبيو اهنم جوزتي اذل
 مونلا ةفرغ ىف ليللا ةليطو راهنلا ةليط هتجوزو وه لظي نا اهانعم ةداعسلا
 : جورخ الو ءاقدصأ الو ؛ ةشقانم الو ؛ ثيدح ال , دقتملا بحلا جهابمب نامعتي

 ةرشع رورم دعيو اهبو هب معني اذ وه اهو . ةفيرش همسا املح نيسح كلتما دقل

 سدنهم داؤفب ةفيرش ىقتلتف , ةحسفلل ناسورملا جرخي امهجاوز ىلع مايأ
 ةرتف بحلا اهرودب هتلدايو اهبحأ ىذلا وهو ةعماجلا مايأ اهيخأ قيدصو ؛ ةحاسملا

 ةفيرش قلطي مث هدحو ةرهاقلا ىلإ دوعيو ؛ داؤف برضيو نسح روثيو . نمزلا نم
 ةحيضفلا طيحت ةرهاقلا ىفو ؛ ةطقاس ةأرما امثإو املح هرظن ىف دعت مل اهنأل

 كردي كانهو مويفلا ىلإ نيسح بهذيو تومت داكتو ضرمتف ناكم لك ىف ةفيرشب
 جاوزلا كشو ىلع تناك ةفيرش نكلو ةفيرش دريل ةرهاقلا ىلإ عرهيف ئطخم هنأ

 ىلإ ةفيرش برهتو ةفزلا ادبتو , ةلئاعلا فرشلو رهاظملل اذاقنإ زوجع لجر نم
 . ةرملا هذه ةعجر ريغ ىلإ ديدج نم امهجاوز متيو بيبحلا اهراج

© © © 

 : ىسنت ال دهاشم 8

 ىف ةعلس اهنأك سورعلا صحضفتت ىهو ؛ بيتم ىرام دهشم دحأ ىسني لهو ©
 9 قاوسألا دحأ

 1 © 8 © ا
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 زيزعلا دبع ىنبل

 نيمئاس وم «ر بلا عقخبل
 ل ن



 (يمارغ ايأعادو)
 ىحتف : جاتتوم - برعلا زع دمحم : ريوصت - ىعيمج رم : جارخإو فيلات ©

 اة : ضرع لوا - رصم ويدوتس : جاتنإ - سيوزيلوب نوطنا : رظانم - مساق

 - ىقدص بنيز - سراف سابع - ىدمح دامع - ةمامح نتاف: ليثمن ©
 - ميهاربإ ىكز - حيصمس ءانس - ىريرحلا رمع - ىرخف ايرث - ىقوش ديرف
 . نيدلا رون قيفش - نابعش ديس - ىملح ةزيزع

 هتقالع عطقنتف شيجلا ىف ةيركسملا ةمدخلل ىتفلا ىعدتسي جاوزلا لبق نكل ؛ جاوزلا ىلع نادهاعتي امهنأب جوتت ىتفو ةاتف نيب بح ةقالع ومنت
 ةاتفلا جوزتت تقولارورميو اهتم رضم ال ةيرابجإ ةيحضتلا هذه تناكو هتبوبحمب
 , هتمدخ ىف لمعي ىذلا ىدنجلاو هتجوز نيب ةقالعلا ىدمب جوزلا ملعي . هنم امرح ىذلا بحلاب امعنيل جراخلاب اهجوز نوكي تاقوأ ىف اهعم لباقتيف . ىرخأ ةرم امهنيب بحلا دوعيو اهنم جاوزلا ديري ناكو اهبحأ ىتلا هتاتف الإ ىه ام طباضلا ةجوز نأ اجاضيو . طباضلا اذه ىدل لمعي نأ ىتفلا فلكي . نسلا ريبك طباضب
 ىقلتو هيدفتو عرست ةجوزلا نكلو . ىتضفلا ىلع صاصرلا قلطيف امهئجاضي
 . اهجوز ىديأ نيب اهعرصم

 : تايئانث #

 دامع نم لك هعنص ىذلا كلذ وه امنيسلا ىف ةيفطاعلا تايئانثلا حجنأ نم ©
 اهيف ادسج ؛ امليف ١١ نم رثكا ىف اعم المع دقف ؛ ةمامح نتافو ىدمح
 . «ريبكلا تيبلا «,١ مانا الد , ء سمشلا ُئفطت ال .٠ لالطألا نيب » اهنم ةبهتلمو , ةليبن ةيفطاع اًراودا
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 ( ةيلاخلا ةداسولا )
 0 ا

 ديسلا : راوحو ويرانيس - سودقلا دبع ناسحإ ؛ ةصق - فيس وبأ حالص : جارخإ © .
 : جاتنوم -(ق ٠ - دوساو ضيبأ) نسح ىلع :روصم -رصن دومحم : ريوصت -ريدب
 : ىقيسوم - ىروخ بيجن ؛ رظانم قسنم - سيوزيلوب نوطنا ؛ رظانم - هدبع ةيطم
 رمسا - مايألا نم موي ىف - هونوخت - لوفشم - ةرم لوأ : تاينغألا - ىرهاظلا داؤف
 ةكرشلا : جاتنإ - ناوضر ةبلط ؛ جرخملا دعاسم - 1١/7//110 : ضرع لوأ - ىنارمسا اي
 : امنيسلل ةييرعلا

 رمع - ىزمر دمحا - العلا ةرهز -زيزعلا دبع ىنبل - ظفاح ميلحلا دبع : ليثمت ©
 ميرك ىليل - لاشلا ةعيفر - رسع ثراولا دبع - ميهاربإ معنملا دبع - رينم جارس - ىريرحلا .

 . لماك ةدياع - قيفش رثوك - ىملح ةزيزع -
 ناسحإ ةصق ىف حاتفملاوه اذه , لوألا بحلا همسا ةايحلا ىف ريبك مهو كانه

 لوألا بحلا نأب نمؤيو ؛ ريخألا بحلا املاد وه ىوقألا بحلا نأ ىرسي وهف . سودقلا دبع
 اذإو . عيبرلا ريهازأ شيعت امم رثكأ شيعت الو ؛ ةزيزعلا بولقلاب دبتست ةفارخ الإ سين
 . عانقإلا ىلإ قرطلا برقأ وه لاثملا ناك

 ىف نابيبحلا ريسي . ةحيمس ةبلاطلاب فرعتي ةراجتلا ةيلك ىف ملاح بلاط حالص ©
 ليدلاو دوهملا نالدابتيف امهسلجم ناذختي ميدق ىنوصرف رثأ دنعو ةنيدملا عراوش
 حجان سيرع ةحيمسل مدقتي . مطحتيو ةيتام ةرخص ىلع بحلا مطتري ةأجف .ةيضفلا
 ىلع بلغتت اهلهأ ةدارإ نكلو اهبح ليبس ىف سيرعلا ةاتفلا ضفرتو داؤف روتكدلا وه
 ملستسيو ؛ رمخلا سوؤك ىف هنازحا ىف قرغيف اديحو هسفن حالص دجيو . اهدانع
 هل ىرجي ثيح ىفشتسملا ىلإ لقنيف ةلجافم ةبون همهدت ىتح ةباش ةصقار ناضحأل
 لعجي ال اذامل : ىه ةتباث ةركف ىلع همالحأ نم حالص قيضيو . داؤف روتكدلا هميرغ ةيلمعلا
 ىلع ىتضلا لصحيو ةمهب هلبقتسم ىتفلا ىنبيو ؟ داؤف اهرايتخا ىلع مدنت ةحيمس
 اذه لك ماعلا اهريتركس مث ؛ ةكرشلل تاباسحلا سيئر زكرم ىلعو ةيلاملا ةداهشلا
 حالص وعديو ةكرشلا سيئر ةنبا ةيرد حالص بطخيو ؛ فعاضتت داؤف نيبو هنيب ةقادصلاو
 ىلع هرارصا مغر اديحو ماني ال ةليل لك حالص ىوأي نيحو هتجوزو داؤف روتكدلا هسورعو
 ةلبدلا نم اهجوز بح ةصق ةيرد فشتكتو . هتجوز عدخم نع ةلصفنم ةفرغ ىف مونلا
 . عضولا مالآ اهمهدت ىتح ةديمس شيعتو حرجلا ىلع بلقلا ىوطت ةيرد نكل . ةيضفلا
 دقنتو نينجلا تومي نيحو . ةريطخ ةحارج ةيلمع اهل ىرجتو ىفشتسملا ىلإ لقنت
 بحلا نم ىوقأ ملأ ىف ةكراشملا نأ ىه , ىربك ةقيقح مامأ هسفن حالص دجي ةجوزلا
 ىناثلا هبح امنإو لوألا هبح ىري الف ةداسولا ىلإ رظني ةرم لوألو هريرس لخدي امدنعو
 . ىقيقحلا

8 © 8 136 
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