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 هيونتلاو ظيرقتلا تاملك
 .فلؤملل تدرو ىسشلا

 مهيدايأو انيدل يأرلا ةداق تفطعب فرشتلاو , هيرذل ريدقتلاو هلهأل لضفلاب ًافارتعا
 ةكلمملا يف ركفلا لاجرو ءاملعلا نم ةميركلا تايصخشلل اريدقتو )2 هلهأو ملعلا ىلع

 دعبأ 6 7 لاجل ضعب ذروأ ةقطنملا ِق ماركلا انينطاومو. يبرعلا ملاعلا يفو

 : باتكلا اذه. ,نم 00 ةعبطلا رودص

 .. [ قلاعت هللا ار مه #0 خيراتب

 0 /ه ا

 مئه خيراتب رشنلاو ةعاذالل ماعلا ريدملا نم ةلاسر #“" 

 5 ماقؤكا

 خيراتب ناديمحلا فسوي روتكدلا ةحصلا ةرازو ماع ريدم نم ةلاسر

 .ماو١5 /مه 195

 نب دمحأ خيشلا كلملا ةلالج رعاشو ىروشلا سلجم سيئر بئان نم ةلاسر ا

 | . ب هللا ةمجحر  يوازغلا ميهاربإ

 برع نيسح خيشلا فاقوألاو جحلا ريزو يلاعم نم ةلاسر -48

 .ماو١ /مها م ١/*/

 /ه/١/7١/١ خيراتب يضام نب يكرت خيشلا ريسع .ممأ نم ةلاسر 14

 1 م١



 /ه 8457/١/١١ خيراتب يضام نب يكرت خيشلا ريسع ريمأ نم ةلاسر ٠

 0 .ماقكا

 .ماق51 /هم1/9/19 - هللا

 /ه ١94٠/17/8 يف يضام نب دمحم نب هللا دبع خيشلا ملقب ةلاسر ١

 : .ما15ا

 ملقب م 1451 /ه ١4١ ماع لوألا عيبر لهخملا ةلجم يف ةروشنم ةملك 4
 . رغألا لهنملا ةلجم بحاص يراصنألا سودقلا دبع خيشلا ةمالعلا

 . ةمركملا ةكم نم يمتعلا يملعملا دمحم خيشلا ملقب ةملك 6
 . هللا همحر  يدومعلا هللا دبع خيشلا ةقطنملا ملاع نم ةلاسر -

 ةودنلا ةديرج يف ةروشنم - هللا همحر - سابع رمع دمحأ بيدألل ةملك نم دال

 . ءارغلا



 . «5/7؟/94مقرلا '  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 .ما١195/ه 181/19/1١ خيراتلا . .دهعلا ىلو ناويد

 . ٍليقعلا ىسيع دمحأ نب دمحم ديسلا مركملا ةرضح

 يناثلا ءزجلا كتيده اهعمو يراجلا ١ 4 يف ةحرؤملا مكتلاسر انتدرو 5 ةيحتلا لعب

 هذه ىلع مكركشن ذإ نحنو «لميته نبا: رعاشلا ناويدو « ُبرعلا بونجلا » باتك نم

 هللاو 3 قيفوتلاو 00 ا ا حورلا هذه 0 ةميقلا ةيدملا

 . لبصيف .. مكظفحي

 ظ مولا 1 0 '
 ٠ موتك مهام 4/11 خيراتلا لا ا ا

 : ا ا ل

 خرؤملا مكباتك صرعب تفرشت دقف : دعبو ةتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 مظعملا كلملا ةلالجلا بحاص ةرضح ىلإ هجوملاو 6 ١551١ /ه م15/1/١8/ يف
 يهو هيلإ مكنم ةعوفرملا .مكتيده هتلالج :ميلستب تف رشت امك هتلالج راظتأ. ىلع

 رعاشلا ناويدو ©( يناميلسلا فالخملا خيرات ) ميقلا مكباتك نم يناثلا ءزجلا
 ىلع ةردإانلا مكتاقيلعتو هي هيلع :ةميظعلا مكتاقيقحتب نيزملا يدمضلا لميته نبا

 هللا هديأ هتلالج ينرمأ قلو ةبيطلا .مكحور نم نيباتكلا ىلع متغبسأ امو هتاحفص
 ءايحإب ةمهاشملا يف ةروكشملا مكدوهج ىلع هنانتماو هريدقتو هركش مكل لقنأ نأب
 كلذ يف ًاصوصخ ةيركفلا انتايح لهاجم ىلع ةيملعلا ءاوضألا ءاقلإو رومطملا انثارت
 هذه زهتنأ يكلملا ركشلا ىوُحَنف مكغلبأ يننإو . . اندالب نم يلاغلا يبونجلا ءزجلا
 دوهجملا اذه ىلع كيربتلاو يناهتلا بيطأب ةئ ةنورقم 00 مكل مدقأل ةصرفلا
 يف . نوموقت ةقسالم ةلسلسم تاساردل ةيادب نوكي نأ لمآ يذلا زوكشملا
 : 0 هتاكربو هتمحرو مكيلع مالسلاو . خيمجلا نطو ةمدخ

 مظعملا كلملا ةلالج ريتركس ريخلب هللا دبع '

 ال +



 5/7/1١١4 مقرلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 م١195 /ها١٠/81/15١ خيراتلا رشنلاو ةفاحصلاو ةعاذالل ةماعلا ةيريدملا

 . . مرتحملا ٍليقعلا دمحأ نب دمحم / ذاتسألا مركملا

 مكضرعب صاخلا م 1451١ /ه 8١/7/15 يف خرؤملا مكباطخ ىلإ ةراشإلاب

 مكطاشن فقوتي ال نأ لمأنو . نيباتكلا يف لوذبملا مخضلا مكدوهجم ردقن ذإ انإو

 امهنم باتك لك نم ةخسن نيسحخ نيمأت وجرن انإف . دحلا اذه دنع يقيقحتلاو يفيلأتلا

 ةميقلاب ةروتافلا ميدقت مث نمو مالتسا ةركذم ذحأل ةيريدملا هذه تاعدوتسمل اهميلستو

 . اهب مكتلباقمل مالتسالا ةركذمب ةعوفشم ةقحتسملا

 . اوسكشو ::.: مثالا قيفوتلاب مكل انتاينمت صلاخو انتايحت عم

 رشنلاو ةفاحصلاو ةعاذإلل ماعلا ريدملا
 ىنابيشلا نمحرلا دبع دمحم

 عادال مقرلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 م1951 /ه1181/17/179 خيراتلا ةحصلا ةرازو

 . . مرتحملا نازاجب ماتيألا راد ريدم ٍليقعلا ىسيع دمحأ دمهم ميركلا خألا ةداعس

 5 هتاكربو هللا ةمحر و مكيلع مالسلا

 لمحت انل تمدق يتلا ةنيمثلا مكتيده لوح يركش ليزج مكل مدقأ نأ ىنرسي

 انوحن يوخألا مكروعش ىلع لدي اذهو لميته نب يلع نب مساقلا رعاشلا ناويدو

 رارمتساب اونوكت نأ وجرنو . رينملا رضملا اذه وحن ةعفرو ولع هيف ام لك ىلإ متقفو

 . نافرعلاو ثحبلل هقيرط كلس نم لكل ةريبكلا ةعفنملا تاذ تافلؤملا نومدقت

 ... مارتحالاو ريدقتلا قئاف اولبقتو
 ةحصلا ةرازو ماع ريدم

 ناديمح ا فسوي [ روتكدلا ]



 ةيحت « هللا هملس ٍليقعلا ىسيع دمحأ نب دمحم بيدألا ذاتسألا ميركلا يخأ

 نيياثكلا تلوانترورسلا يي... رورسلاو ءانملاو ةيفاعلاو ةحبصلا ءاوخ مكلوجرأ "ةيظ
 ناك مكو يبرحلا حلفم نمحرلا دبع دئارلا زيزعلا خألا ةطساوب مكتافلؤم نم نيميقلا
 قمعلا عم بولسألا ةطاسبو ءادألا ةمكح اهنم ةديدع بابسأل ردقي ال اهم يرورس

 نا ا | لصأ مل ثيح ةيادبلا نع ربعأ يننأ املع . يناعملا يف

 « هناونع نم أرقي باتكلا نأ يتعانق عم اهتءارق نم يهتنأ نأ لبق فصولاب ةغلابملا دوأ

 ناكو انل مكريدقتو مكمامتهال يريدقتو ىركش عم . نوعلا يف هللا ناك لثملا لوقي امك
 ةحضاولا ةفرعملا مدعلو ةيحصلا مكفورظل نكلو نازيج ترز امدنع مكتلباقم يدوب

 . مكاعريو مظفحي هللاو ريخ ةرداب هذه نكلو . ًاضيأ انم

 قيرفلا مكوخأ
 يرميمشلا دم

 دمحم خيشلا زيزعلا يخأ ليلجلا ةمالعلاو ريبكلا بيدألا ةليضفلا بحاص ةرضح
 . هللا هظفح . . . ٍليقعلا ىسيع دمحأ نبا

 ةحصلا مايتب اونوكت نأ وجرأف دعبو : هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 ءادهإب د صلخأب مكتليضف ىلإ مدقتأو اذه . ءانهلاو
 يبرعلا بونجلا و ياو تاكل ىرات نمو يللا ميقلا عفوت يضل

 هيف متلذب ام ىلع باجعإلاو ريدقتلا قددصأب مكيلإ مدقتأو .. خيراتلا يف

 زيزعلا يخأ اي ينفسؤيو . ةفاش باعتأ نم هلجأل متلمتحاو . ةقفوم دوهج نم

 الوأ وهو جودزم دحاو ببسب هتقو نع يريدقتو اذه يركش رخأتي نأ
 ا ل

 ةيبدألاو ةيمسرلا لامعألا يف ةريثكلا قايلوغشم عم ينأ 31 نآلا تح

 اهعم كلمأ ال ةجردل َّنلَع تفلاحت دق هللا مكافاع - ضارمألا نإف . ةيلئاعلاو

 ةدحاو ةظحل عدي مل كاذو اذه نكلو . . ةدودحم صرف يف تقولاةقرس الإ

 مكل بتكأ ذإ ينإو مكليمج نسحو مكفطل نم هب ينومترمغ ام اهيف ىسنأ
 ىتح - كلذب يمايق مدع يف لجخلاو لجولا نم ريثكب رعشأ اذه يديب

 يننأ اودكأتو . . مكلضف ينرمغ اك مكوفع ينلمشي نأ ىسعف - ًايقرب ولو
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 . قيفوتلاو حاجنلاو ةيفاعلاو ةحصلا ماود مكل ىنمتأو ميظعلا دوهجملا اذه مكيف ربكأ

 رفظأ نأو . . مكل ةمدخ يأب فرشتأ نأو . . ًادبأو ائاد ةلصاوملا انئيب مودت نأ يدوبو

 . عيفرلا يلاغلا مكجاتنإ نم اهلك ةيبرعلا ةبتكملا هب رفظت ثيدح فلؤم يأب

 ركاشلا صلخملا مكوخأ [ بابلا ةراح ] [ ةمركملا ةكم ]

 ىوازغلا ميهاربإ دمحأ

 مكفرطب ناوخإلا لكل يمارتحاو يقوشو يمالس
 نارفغلاو حفصلا عم نانئمطالل هلوصوب يراعشإ الضف وجرأو

 . نالبقلا دعسلا هللا دبع ريزولا ى اعم ريبكلا ذاتسألا ةلاسر

 نب مساقلا ناويدو ينايلسلا فالخملا مكيفلؤم ريدقتلاو نانتمالا ضئافب تيقلت

 ركشلا لزجأ مكركشأ ذإ يننإو يسفن يف رثألا ربكأ كلذل 00

 ةيصخش زاربإ ليبس يف قفوملا يبدألا مكداهجو ةظوحلملا مكدوهج نع هونأ ن نأ ينتوفي ال

 رركأو مكتلاسر قيقحتل هللا مكقفو « ةليصألا ةيبرعلا هتاسو يدوعسلا بدألا

 دعسلا هللا دبع . بيطلا يئانثو ميسجلا يركش

 دالبلا ةديرج ىف ةروشنملا برع نيسح قباسلا فاقوألاو جحلا ريزو ىلاعم ةملك

 .ماو١5 /ه "41/8 ١/ ىف لالا ددعب

 يذلا بولسألاب هسأر طقسم وأ هميلقإ مدخي نأ لواح الق لمحي نم لك نأ ولو

 ًابوتكم ًاخيرات ةريصق ةرتف يف دجن نأ انعطتسال يليقعلا دمحأ نب دمحم ذاتسألا هنعبت

 . نطولا اذه ءازجأ رئاسل تاقلحلا لماكتم

 لميته نب مساقلا رعاشلا ناويد مث  ينايلسلا فالخملا  هيباتك ىلع تعلطا دقل

 ةرباثملاو ءارقتسالاو عبتتلا ىف ةمراعلا ةبغرلا - فلؤملا يف يأ - هيف تسلو - يدمضلا

 . هليلحتو خيراتلا طبضل

 ةهازنو - ثحابلا قمعو - ملاعلا ةقدو خرؤملا ةنامأ هقتاع ىلع لمحي اذهب وهف
 . ملقلا

 هتقطنم وأ هدلب ثادحأ لجسي نأ  ملعتم لك وعدأ ىنكلو - هظرقأ اذبم تسل

 ١ك



 انخيرات نم لوهجملا يضاملا ىلع ءوضلا نم ًاصيصب يقلن نأ كلذب عيطتسنل ةرتف يأ يف
 . هرشو هريخو هئواسمو هرخافمب

 وأ هلبقتسم مسري نأ زجعيو هرضاح لهجي . هيضام فرعي ال يذلا نإ

 كوخأ . خلا . . . هليختي

 000 . ىضام ا ىكرت خيشلا ريسع ريمأ نم ةلاسر
 . . رقوملا ٍليقعلا ىسيع نب دمحم ذاتسألا مرتحملا ةرضح

 نم اهتعلخ قاروأ هيطب مكل ثعبأ لوألا مكبلطل ةباجإ مارتحالاو ةيحتلا دعب
 دحأ عالطإ مدعو اهتداعإب مركتلاو اهنم نورت ام لقنو اهيلع عالطالل يدنع عومجم
 نوكت نأ وجرأ ىضاملا خيرات نم ةخسن مكل تثعب دقو يتايحت مكلو مكاوس اهيلع

 نإ .م1955/ه١١/١/1875 . متمدو مكتلصو

 ىسضام نب ىكرت

 . . . ىضام ا ىكرت خيشلا ريسع ريمأ نم ةلاسر
 . . رقوملا يليقعلا ىسيع دمحأ نب دمحم خألا ليبنلا ذاتسألا ةرضح

 مكتيده اهتقفربو ةميركلا مكتلاسر تيقلت . . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
 لعمرك يننإو لميته نبا ناويدو ذفلا مكفلؤم نم يناثلا ءزجلا يهو ةميقلا

 نم هومتلذب امل مكدوجوب نازيج يلاهأو نازيج ءىنهأ يننإو مكروعش ميركو مكتيحيرأ
 رس سلال موهطاو كلذ نم فرقت ام منع ةييات ثداوح متجسو مي ثوحب

 دقل . حاجنلاو قيفوتلاب اهللكو مكدوهج يف هللا كرابف رضاحلاو يضاملا نيب عمج ايق

 حمست نأ ىسعو تاظحالملا ضعبب مكل تثعبو يناثلا هزدللا' لع تعلطا نأ قبس
 يهف يضاملا خيرات امأ ينم هومتبلط امم اليلق ًائيش ولو ريرحت نم نكمتأو فورظلا يل

 رود دهن لو هرشن ئعبدام تيل نال الم ومست نأ حبلا ةرصتخم ةريصق ةذبن
 عالطالل هيطب مكيلإ يهو ديدجلا ء ءشنلا ًاصوصخ اهيلع يفخ ام ضعبب ةرسألا داشرإ

 9 . مكيلع هللا مالسو مكل يتايحتو اهيلع

 ١/ 1هم/١957 1
 ىضام ا ىكرت

 -١١أده



 . رعاشلا ذاتسألا زيزعلا ىخأ

 . مرتحملا ٍليقعلا ىسيع دمحأ دمحم ديسلا

 « « لميته نبا ناويد ليلحت » : : نيميقلا مكيباتك تلوانت دقو ١ يتايحت

 را نأ ينرسيو مهفو سرد ةءارق |هتءارقب دعسأسو « ينايلسلا فاالخملا و

 / ه 1841/8/78 دحألا 0000 تايموي يف اهنع ةعيرس ةملك تبتك

 نم اهيف امل كتباجتساو اهيلع كدر أرق [ نا زيا اضار ةوكتتا ىسعف م١

 دمحم رعاشلا ذاتسألا خألا ىلإو ةرركم كيلإ يتايحتو هقيقحت كيلع بعصي ال حارتقا
 33 . . بيطأ ءاقل ىلإو دئالقلا بحاص يسونسلا يلع نبا

 .©عم ١و 5١ /مه 0/9

 ةيرامعلا ةدج

 داوع نسح دم

 . يليقعلا ذاتسألا لضافلا ديسلا

 نع هيمسقب لوألا ءزجلا ةعئارلا مكتيده ىلع يركش ليزجو مكيلإ يتايحت

 هفلؤم نأ يفكيو بابلا اذه يف ماه عجرم هنأ كش الو « خيراتلا يف يبرعلا بونجلا »

 ىلوأ سيلو بونجلا رعاش وه تايطنخلاو ةيلصألا عجارملاو وه هققفحمو هعماجو

 رم 0 يل راك نب تناك يوي ترحل عمان

 باي تمحير دن

 . مالسلا نم ًاديزمو يركش مكل رركأو ةيبلق ةثنبت كئنهأو ًاريثك مكئنهأ

 حاوسلا ىقوش دمحم روتكد . م1969 /هاا"الةؤ/ا/5 ىفةدج

 : . رقوملا ٍليقعلا دمحم بيدألا ذاتسألا ميركلا خألا ةرضح

 العو لج هلأسنو وه الإ هلإ ال يذلا هللا مكيلإ دمحنف دعبو ًامج ًامالسو ةبيط ةيحت
 هذه مامإ يمالسإلا نماضتلا دئار لظ يف رارقتسالاو نمألا ةمعن عيمجلا ىلع ميدي نأ

 ' 0 . نيملسملاو مالسإلا هب زعأو هللا هديأ

 -؟1١7-



 انهاجتاو يضاملا يكرت ريمألا موحرملا انيخأ هاجت ةليبنلا مكرعاشم مكل ركشأ يننإ مث
 مكل هترشن يذلا يفاضلا مكلاقم يف ةديفم تامولعم نم لايسلا مكملق ةعارب هتربح اهب
 - لاقملا كلذ م 19706 /ه5/1/٠4١/ موي رداصلا اهددعب ءارغلا ظاكع ةديرج

 ةديمحلا مكايازمو لصاوتملا مكئافو' ىلع لدي امنإف ءيش ىلع لد نإ يذلا نيصرلا

 ماركلا ءارقلل نيبو ىعوأف عمج دق ًافنآ مكلاقم نإف ورغ الو . ةديجملا مكاياجسو

 الع لاضفملا مكصخشل اركشف . سانلا نم مظعألا داوسلا اهلهجي دق ةريثك ءايشأ
 مكبلق طاين نم عقاولا ين يه ةبيط رعاشم نم يضام لآ ءازإ هومتيدبأ امو هنع متهون ام

 كثوحب يف قيفوتلا نم ًاديزم يلاغلا كبانجل وجرنل اًننإو نطولاو كيلملا ةبحمب معفملا
 ٍليقعاي هللا كقفو « عمتجملاو نطولاو كيلملا ةمدخل ةفداحلا ةميقلا ةيخيراتلاو ةيملعلا

 يهتني امدنع ينايلسلا فالخملا نع كفلؤمب انفحتت نأ كنم لمأنو , كوف ضف الو

 اندوزت نأ لمأن كلذك « هيلع عالطالا انمهي هنأل بيشقلا هبوث يف سانلل رهظيو هعبط

 فلؤملا نم خسن ةدعب انل ثعبت نأو ةميقلا كثوحبو ةقيشرلا كتالاقم نم ديدج لكب

 زعي نمل انمالسو انوربخأ مزال ٌيأو . هاضريو هبحي امل هللا كقفو « هعبط دعب روكذملا
 . مكظفحي هللاو ءانبألا نم مكل وه امك مكيلع

 يضاملا دمحم نب هللا دبع م١190 /ها940/1*1/ه ىف نازيج

 [ ىناثلا ءزجلا ] يناميلسلا فالخملا

  ةماهتو ريسعو يناميلسلا فالخملا خيرات ىلع لمتشي
 ليقعلا دهحأ نب دمحم / ذاتسألا فيلأت

 ١ تازردسلطج ٠

 انل طامأ هنأل كلذ . باوصلا ودعن اننظأ امف , ةئّسلا باتك هنإ انلق اذإ

 ليصافتلاو قئاقحلا ةلوهجم ةضماغ كلر ايلا ةبقح خيرات نع ماثللا

 وف م رح ةيرسلا ينكلا تداك

 ةيحانلا هذه ىف يعض هنأل كلذ ةعيعللاو عقاولا زواجتت انلاخأ ف .بوسجلا

 كلذ ةياو ريفولا ريثكلا ءيثثلاب هل هل "نآذف دحعلا بتلطلا اذه قيقحت 0
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 عجرم برعلا نحن انل سيلف « هباب يف ديرفلا ديحولا ينايلسلا فالخملا اذه هباتك

 ينارمعلاو يعامتجالاو يداصتقالاو يسايسلا يناهيلسلا فالخملا خيرات نع بفاكو بفاو

 ثحابلا هفلؤمو ةنسلا باتك قحب باتكلاف نذإ عجرملا اذه ىوس يبدألاو ينيدلاو

 خرؤم وه « ةنراقملاو بيترتلاو ءاصقتسالاو ثحبلا بعاتم ىلع روبصلا ةعلطلا

 ةديقع فصوو يحيلصلا دهعلا يف ةماعلا ةلاحلاب هباتك فلؤملا أدب « قحب بونجلا

 عم نميلا يف مهكراعم رهشأ لّصَفو ٠ مالسإلا ةديقعل ةفلاخملا ةينطابلا يحيلصلا

 ةديقعلاو بهذملا ينسلا حاجن عم يناميلسلا فالخملا يف هورحد ىتح ءاعنص بحاص

 ريمأ مايأ يف زاجحلل اومدقت مث نمو . فالخملاو ةماهت ىلع نويحيلصلا ىلوتسا ىتح
 ءاعنص نم ءاجف هيلع زاجحلا لهأ ضقتنا مث زاجحلا ىلع ىلوتساف ينسحلا ركش ةكم

 ةرحانتملا فارطألا نيب تاروثو ثادحأ كلذ عبت امو قيرطلا يف لتقف همكح ىلإ هديعيل

 جوز يحيلصلا دمحأ تنب ىورأ ةيالو ثحبلا يف ام فيرط نمو كانه ةطلسلا 07

 . ةبدأتم ةبتاك ةئراق تناكو نميلا ىلع مركملا

 ةلصفملا اهرابخأ رثدنت داكت ةبقح نع ثدحتو ديفمو مهم هلك لصفلاو

 ثحبب قلعتي سماخلا ىرجحلا نرقلا يف عقت هئداوح نأل لصفلا اذهو

 رذتعا فلؤملا نكلو كانه نوكي نأ هقح نم ناك لوألا ءزجلا يف نييحيلصلا

 هرداصم ىلع كاذنا رشعي مل هنأب اذه يناثلا ءزجلا لهتسم يف هرشنو هداريإ نع

 لصفلا نمرمألا ةقيقح يف يناثلا ءزجلا ءىدتبيو هعضو نآلا اهيلع رثع املف ةيفاولا
 /ه ©١740 ةنس نم ينايلسلا فالخملا يف ةماعلا ةلاحلا نع ثدحتي ىذلا ىناثلا

 دئاوفو بل اهلك يه هيلت يتلا رشع ىنثإلا دراصتلا لصفلا اذهو م4

 يعامتجالاو يمايسلاو ينيدلا خيراتلا لوكش ىتش يف فالخملا خيرات يف ةليلج

 نأ نكمي الو رخذو ةريخذ باتكلاف اذلو يبدألاو ينارمعلاو يداصتقالاو

 ىلإ برقأ يه ةبقح يف برعلا ةريزج هبش خيراتب ينعمو ثحاب هنع ينغتسي

 خرؤم فلؤملاو ًاباجتحاو ءافتخاو ًاضومغ بقحلا دشأ كلذ عمو .ءانرصع

 يلايي ال هل وأ هخرؤي نم ىلع تناك ء ءاوس ةقيقحلا ركذي هيرات يف نيمأ

 اهلجأ نمو هل اهب ظفتحي نأ بجي ةزيم هذهو ةبراضتملا ءارآلاب الو فطاوعلاب
 اذإ ةقيقحلا زواجتأ ال لب تابثألا نيرصاعملا نيخرؤملا فاصم يف عضوي نأ قحتسي
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 هيلع قحتسال اهيلإ اذه هباتك مدقو ةعماج يف ناك ولو خيراتلا داور نم هنإ : تلق
 هثحب يف صصخت يذلا خيراتلا نم ماحلا عرفلا اذه يف ةاروتكدلا ةداهش لينو ريدقتلا
 . هتانونكم طسبو هتايمعم حاضيإو هتايوطم رشنو

 خيراتل ةبسنلاب ةميق ةيرثأ تاطوطخم ىلع روثعلا ىلإ لضافلا فلؤملا قفو دقو
 ةءاضو دئالقك تناكف باتكلاب ةيفارغوتوفلا اهروص رشنف ضماغلا ثيدحلا فالخملا

 ديسلل وه ام ابنيب ذإ ةيمهألا نم ريبك بناج ىلع ةيخيرات لئاسر اهنمو ءانسحلا ديج ىلع
 طئارخب باتكلا نيزو ةيمهأ اهنع لقتال ىرخأ لئاسرو يسيردإلا ىلع نب دمحم

 لبجو دمضو ايبصو نازاج ةيدوأو ثرحلاو ةحراسملا دالبو ةطماس ةيدوأ نع ةيبيرقت
 /ه ١4١ ماع ةيسيردإلا ةلودلا دودح هتغلب امل ةيبيرقت ةطيرخ ىلإ اهريغو ءافيف

 يناميلسلا فالخملا يف ةماعلا ةلاحلا ةسارد يف فلؤملا رمتسا دقو كلذ ىلإ امو م 7
 يف درو امك طقف م 1408 /ه 1015 ةنس ىلإ م1875 /ه ١748 ةنس نم ال
 لبق يأ م 1488 ه ١/8 ةنس ىلإ كلذ زواجت لب ءزحلا نم يناثلا لصفلا لالهتسا
 ردقيو ءانتعالاب نيمقو ةساردلاب ريدج باتكلاف ةلمجلابو ةدحاو ةنسب باتكلا رشن
 ةنطف ىلع ىفختال ةيعبطم ءاطخأ هيف تعقو دقو ديهج دهج نم هيف لذب ام ىلع هفلؤم
 نم ةحفص 474 يف عقيو ةرهاقلاب يبرعلا باتكلا رادب عبط دقو بيبللا ءىراقلا
 . طسوتملا عطقلا

 يراصنألا سودقلا دبع

 م1951 /ه١4١ لوألا عيبر لبنملا

 دمحأ نب دمحم ديسلا هخرؤمو بونجلا رعاش / ليلجلا ذاتسألا ةرضح

 سيفنلا مكباتك ةعلاطم نم يغارف ةبسانمب ينرسي  مارتحالاو ةيحتلا دعب
 امل ميظعلا انءانثو ليزجلا انركش مكل ثعبأ نأ ينرسي معن ( ينائيلسلا فالخملا )
 ريدق ققحمو ريبك بيدأك ىلوألا ةرادصلا مكتأوب ىتلا ةينابرلا ةبهوملا نم مكيف هانسمل
 . « يتايحت اولبقتو . . ةعفرو اًزع هلضف نم هللا مكداز

 يمتعلا يملعم ا دمح
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 . . يدوسمعلا هللا دبع خيشلا نم ةلاسر

 . . هللا مكامح ٍليقعلا ىسيع دمحأ دمحم لجألا ةثاحبلا ذاتسألا يدلو ىلإ

 انل ًافاحتإو ةيده خيراتلا ينلصو هنإو ةدهاعملاو ماركإلاو ةيحتلاو مالسلا ىنسأ دعب

 قحأ اف ناسحإلا لك هيف متنسحأ دقف هفراعم نم مكدازأو مكيعس هللا ركشف ء مكنم

 ش ظ : ضيرقلا نم نيتيبلا نيذه هيف لوقأ نأ

 قفألا يف جاهولا ىرتشملا بكوكلاك

 قنألا هعضو ىف نيرخآلا ىلع افع

 زيربتلا مدع يف هنم رهظي ام هتمدقم يف هرشن امهيف رساجلا دمح انبحاص يف تيأر ينإو

 : هتلمكت ىلإ قاوشألاب ينإو ةفاقثلاو ةقايللا نم هومتعضو اميف مكيلع

 . م 1988 /ه ١/8 ةنس نابعش نم رشع ثلاثلا ررح مالسلا فيرشو

 مكدلاو
 يدومعلا هللا دبع

 ةروضشنم لا سابع رمع دمحأ / ذاتسألا ةملك زجوم

 ءارغلا ةودنلا ةديرج ىف ش

 . ةيسايسو ةيبدأ تاحل

 اليلق فقوتن نأ انل دبال ضئاع لآو لثجم نباو طلسم نباو يمحتملا لآ ركذ ىلعو

 ذاتسألا هفلؤم ركذب ديشنو [ ينائيلسلا فالخملا ] باتك ىلإ ريشنل ثادحألا درس نع

 ىلع هئارعش زربأ نمو ةكلمملا بونج ءابدأ رابك دحأ يليقعلا ىسيع دمحأ نب دمحم

 ةكلمملا بونج خيرات يف انل جرخأ ىتح يصقتلاو ثحبلا ةنامأ لمح ىف دهج نم لذب ام

 . سيفنلا فلؤملا كلذ

 هداك.



 يرسعلا ماعلا ءايلع نم لئاسر
 ١ ينارجلا ليعامسإ خيشلا ينميلا خرؤملاو ملاعلا نم ةلاسر .

 يفارغجلا عمجملا وضعو دوعس كلملا ةعماجب ايفارغجلا ذاتسأ نم ةلاسر  '؟

 . دايصلا دومحم دمحم روتكدلا سيرابب

 . قيلح رمع روتكدلا نم ةلاسر

 . ( هتموبأ سرطب ) دروفسكأ يف قرشتسم نم ةلاسر - 4
 . يراهشلا ىلع دمحم روتكدلا نم ةلاسر 6م

 . ةظابأ ناثع قوراف روتكدلا نم ةلاسر  ؟

 . يشيبحلا يلع نيسح روتكدلا سيقلب ةيلك ديمع نم ةلاسر 17
 /ه 6 نامقل ميحرلا دبع ندع يف فراعملا ريزو نم ةلاسر 4

 .م 5

 . ةيناطيربلا ةعاذإلا ةئيبب يبرعلا مسقلا ريدم نم ةلاسر 8

 ٠ ةيبرعلا ةعماجلاب يفاقثلا فحتملاو ةبتكملا ىلع فرشملا نم ةلاسر .

 ةفقطتلا نم نيتطاوم لئاسر

 . نوداهاب ملاس ذاتسألا نم ةلاسر 5

 نازاجب ميلعتل لا ةرادإ ريدم نم ةلاسر ته
 5 ساطعلا ملاس دمحم ذاتسألا

 . يقالع هدبع موحرملا قبسألا نازاج ةيدلب سيئرل ةملك - ؛
ع نب دمح / ديسلا باشلا بيدألا نم ةلاسر 2.0

 : يحرسم يل

 «« . قفوملا هللاو ةلاسر ةئام وحن نم هانرتخا ام اذه

 . . . يفارج ليعايسإ ذاتسألا ىنميلا ةمالعلا ةلاسر

 ٍليقعلا ىسيع دمحأ نب دمحم ذاتسألا خرؤملا ملاعلا
1 

 : هتاكربو هللأ ةمحرو مكيلع مالسلا
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 هل اننكلو ها ءىللا 1 هذه الع لازن

 ا ل ا يل

 يقدلا - ةبقع عراش  ةرهاقلا
 م4 /ه7١ا/4 ةنس ةدعقلا وذ ٠

 .٠ دوعس ثكلملا ةعماج

 /ه 1١1/9 ةنس ىلوألا ىدامج 7١ دحألا  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا : ضايرلا
 3 م6

 .مركملا 2 يليقعلا ىسيع دمحأ نب دمحم لضافلا ذاتسألا
 ءزج خيراتل ءايحإ نم هيف تأدب ام مامتإ ىلع كناعأو كيف هللا كراب ميركلا يخأاي

 . ريبكلا يبرعلا اننطو نم بيبح

 ضايرلا ةرداغمب تممه دقو « ينايلسلا فالخملا خيرات نم » كباتك ينءاج
 الف ؛ ؛ لينلا فافض ىلع هب سنآل يعم هلمحأ نأ رفسلا ةمحز ىنتسنأف ةرهاقلا ًادصاق
 ثلعتمت تيس نأ ينل نبا ياو هير داق اديان تاك زجل نقولا د

 1 0 دكا كس عدا كازجف ؛ ةاماردلا ف
 يه هذهو ؛ هثعبي نم ىلإ ةجاح يف انخيرات نم لوهجملا لازي الف -  تأدب ام ماتإ
 9 يمل م ا 0 ءانبأ

 | هذه ءانبأ نم ءاملعلا كعم لصاويو لصاوت ةاوجلا اهتعضو ةنبل اهنإ هلأ
 ١ . هللا ءاش نإ ًاخماش ًايلاع ءانبلا عفتري ىتح تانبللا عضو ةميركلا

 . ةبيطلا يتاينقتو صلاخلا يركش كلو

 دايصلا دومح دمحم

 ضايرلاب دوعس كلملا ةعماجب ةيفارغجلا ذاتسأ

 -هاكمد



 ... دمحم / ذاتسألا يخأ

 كتلاسر يف ةقيقر تاملكب فطلتت نأ كنم ليمج ناك دقف دعبو . كيلع هللا مالس

 . كب لاصتالا يل تحاتأ يتلا ةصرفللو كل ركشلاف . . ىلإ

 نم رومغملا ءزجلا اذه نع يخيرات فلؤم عضو ىلع كمايق تملع نأ يندعسأ دقو

 هللا كيلع هضوعيس يبرعلا ءىراقلل همدقت دهج لكو ةحيحش هنع عجارملاف . ةريزجلا

 لعلو . اهتءارق نم ديفتسأل ةداملا هذه فيلأت نم كغارف بقرتأل ينإو . هفاعضأب

 ةنسلا يف ةكلمملا ىلإ ةزاجأ نم دوعأ امدنع نازيج ةرايز ةصرف يل رفوت ةمداقلا مايألا

 . هللا ءاش نإ ةمداقلا

 عجارملاف . قاش بعص ةريزجلا ءاحنأ فلتخم نع ةريزجلا نع ةباتكلا نأ عقاولاو

 ناولأ ءىراقلل همدقت ام لكو « خيراتلا قئاقح نع ةقداص ةروص يطعت ال ةيبنجألا

 . . راحبلا ءارو نم ةيحتلا كل رركأ

 8 هاضريو هبحي امل ًاعيمج انقفوي نأ ىلاعت هلأسأو

 هللا ةياعر يف ملساو
 كيخأل .م ١988 سرام ١6 /ه ١ال4 بجر ١

 قيلح رمع

 م1155

 2" ٍليقعلا ىسيع دمحأ نب دمحم ميركلا خألا يزيزع

 ا اينما كا يب

 ةلص هنيبو كنيب أشنت ال صخش نم ةلاسرلا هذه ىقلتت امدنع برغتست نأ دبال

 . فراعت

 قاطن يف ةدودحم فراعتلا ةلص دعت مل هشيعن يذلا انرصعك رصع يف هنأ ودبي نكلو

 قيرط نع رخآلا ىلع ام صخش فرعتي نأ ناكمإلا يف حبصأو « يصخشلا فراعتلا

 . هفقاوم وأ هتالك نم فقوم وأ « ةملك وأ « هراثآ نم رثأ
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 كنأب ساسحإلا يدلو باطخلا اذه كيلإ بتكأ م نم كلذ لع لدأ سيلو

 هيلعو « يناثلا ءزجلا « يبرعلا بونجلا » وأ « ينايلسلا فالخملا » كباتكو ال ملو

 ل  ةرشابم يبناج ىلإ معن . يبناج ىلإ ميركلا كمسا

 . كتفشتكا

 يخيراتلا كلمع لالخ نم كيلع تفرعت دق ين نإ لوقأ نأب قحلا يل سيلفأ

 ؟ باطنخلا اذه كيلإ بتكأ كنم ةميمحلا ةبارقلاب روعشلا تحت يننإو «زاتمملا

 ضعب مهفت ىلع ينتدعاس كنع ةركف يناطعأف يمكحلا ىواسم خألا لضفت دقو

 . كتيصخش بناوج

 اذه لاسرإب كئدابأ نأل ةبغرلاب ًارعاشو . كنم ًابيرق ىنتدجو هلك اذه لعفبو
 . باطخلا

 متهم ىزيزعاي كلثمك يننأ وهو الأ ؛ ىنادجو نم كبرق رخآ الماع كانه لعلو
 ميدقتب فلكم انأف « كطاشنو كمه هل َتسَّرك يذلا « ىبرعلا بونجلا » خيراتب
 عالدنا ىتح رشع عساتلا نرقلا ةياهن ذنم ثيدحلا نميلا خيرات » نع هاروتكد ةلاسر

 ثيح ةيقرشلا ايناملأ يف ةلاسرلا ءازجأ ضعب تددعأ دقو « ةيناثلا ةيلاعلا برحلا

 عجارملا عمجل ةزاجألا ةرتف لالخ ةرهاقلا ىلإ رفاسأ نأ يلع ناكو ؛ كانه اهيف صصختا

 . ركذلا فنآلا كباتك تدجو يننأ يظح نسح نمو . ددصلا اذه يف ةيبرعلا

 : يبرعلا لثملا لوقي اكو قمعلاو ةعرسلا هذهب كايإ يراعشتسا رس فرعت انه نم

 . « هيلإ بذجنم ءىشلا هيبش »

 حايترالاب روعش كيدل نوكي نأ يف حمطأل يننإف كنم ءىش ىلإ حمطأ تنك نإو

 ةلود ١ لوح اهيلع دمتعا يتلا ةماطلا عجارملا ىدحإ كباتك نوكي نأ يف اضرلاو

 يتلا عيضاوملا نم كلذ ادع لوحو « اهلالحمضاو اهروطتو « اهئوشن يف « ةسرادألا

 .. كياتك اهحلاع



 ىلع هيف تدمتعا كنأل ًارظن ةصاخ ةيمهأب ىظحي كباتك نأب عانتقالا يدل نأ ىلع

 يعقاولا هعباط باتكلا ىطعأ ام « ةيّدام ةلدأو . قئاثو

 نم لوألا كباتك ىلع علطا نأ يف ةداعس رثكأ  لاحلا ةعيبطب - نوكأ يننأ ىلع

 ءزجلاو ضايرلا عباطمب عبط يذلا « يبرعلا بونجلا وأ ىنايلسلا فالخملا خيرات »

 قلعتملاو « هضييبت يف تعرش يذلا عبارلاو , فيلأتلا تحت لازي ام يذلا هنم ثلاغلا

 دولا ىف نارا ةيطنسب ديم ياللا دعا كناعر يطق مذ ىذا خيراتلاب

 . ةيبدألا كتاقيقحتو « ةيرعشلا كتافلؤم نم كلذ ريغو « يدوعسلا

 ٍلمع ىلإ ينارصناب اهتسرامم نع تعطقنا ةيرعش تالواحم يل نأ كركنأ الو

 خيراتلا عئاقو نع 5 يلايخ اهيف قلطأ ةينهذ ةصرف يل كرتي مل يذلا يخيراتلا

 : هثادحأو

 ىو « دعوم ىلع لب دعوم ريغ ىلع لوقأ ال « ينادجوو يركفب كب تيقتلا دقل
 نورقلا يف اهتلاسرب تماق | ةرصاعملا اهتلاسر ءادأل قالطنالل ةريزجلا اهيف أيهتت ةظحل

 . مالظلا هرمغي ءيش لكو « ىطسولا
 اهيخرؤم عئالط تبجنأ دق ةريزجلا نوكت نأ قالطنالا اذه تارامأ نم سيل وأ

 يف اهيضام نومهلتسي نمت ةمئاقلا سأر ىلع تنأ نوكت نأو « نيثدحملا لئاوألا

 . اهلبقتسم وحن اهقالطنا

 يف يدوجو نإو ةرمتسم انتلص نوكت نأ يف حمطأ يننأب روعشلا كمتكأ ال :

 . انلسارت ماود نود الئاح نوكي نل ايناملأ

 1 ا ا ل

 عم لسرت نأ كنكم أ اذإو يلإ هلسرتو ٠ ةرشابم هنمض ّيلِإ كباطخ عضت نأ كنكمي

 « ةيخيراتلا » انتلامزل سيركتك هعبط تمهتأ ام ينايلسلا فالخملا ءازجأ ىدحإ كلذ

 يننإف . اهتميقو اهتيمهأ ىدم يف نآلا ينرطاشت كنأ دقتعأ ىتلا انتقادصل ًانيشدتو

 5 هتقادص بلطت ًاقيدص تبستكا يننأب روعشلا يف ًاقحمو « ةداعس رثكأ ذئنيح نوكأ

 ,.04 دو بطخيو
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 نأب تقولا كيدل ناكو كناكمإب ناك اذإف:. .ايناملأ ىلإ اذه انرهش ةياهن يف هجوتأسو
 تاثعبلا ناونع ىلع اهلسرت نأ ذئنيح كنكميف ةرهاقلا ىلإ اذه لبق كتلاسر يلإ لسرت
 رهاظ ين كل هبتكأ يذلا ناونعلا وهو « يمكحلا يواسم خألا ةطساوب ةيدوعسلا

 . يتقادصو يتايحت لبقت . ةلاسرلا هذه فالغ

 وهو ىلدبعلا ىلع خألاب تيقتلإ باطخلا اذه كيلإ لسرأ نأ لبق : ةظوحلم
 كتفرع ًاقيش ًاثيدح ىنثدح كنع هتلأس امدنعو ةيدوعسلا نم ًادئاع ناكو ميدق قيدص

 نم ةيده ىأو « ىلدبعلا ىلع خألا قيرط نع انتلسارم نوكت نأ حر رتقأ كلذلو رثكأ هب

 ىأرلاف لاح ىأ ىلعو ىلإ اهلسريس هرودب وهو هيلإ اهلسرت نأ كنكمي ةميقلا كبتك
 . كل

 كوحأ

 ..مم 0١ /ه ١7954 ىف دروفسكإ - سرطب سيدقلا ةيلك

 : مرتحملا .ٍليقعلا دمحأ نب دمحم ذاتسألا

 : ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا - نازاج

 : ذاتسألا ىديس

 ةريزج هبش نع يخيرات ثحب يف نآلا لغتشأو دروفسكا ةعماج يجيرخ نم ينإ
 اباتك مكل نأ انه ءاقدصألا ضعب نم تملع دقو . رشع عساتلا نرقلا يف برعلا
 لآ نم ءافرشلا| ةرامإ يف ةصاخ ثحبي يناميلسلا فالخملا خيرات يف ماسقأ ةثالث نم
 نأ علما نر ارح ضاحي دل 0

 نعوم ا لا رع لد فار أ يرق دقو ياس تامل حا

 دج نوكأ ليمجلا اذهب يلع تمركت نإف . نمث يأ هنم ةخسن لدب مدقأ نأل دادعتسا
 . كلضف كل اركاش

 . تاينمتلا بيطأب ةنورقم كل يتايحت عم
 هتم وبأ سرطب
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 ةنس ريمتبس 7 قفاوملا . ه ١887 ةنس رخآلا عيبر 74 يف ةيردنكسالا

 .م1555
: 

 . ٍليقعلا ىسيع دمحأ نب دمحم ذاتسألا ميركلا خألا ةدايس

 ةيدوعسلا ةيبرغلا ةكلمملا - قازاج

 .دعبو . هتاكربو هتمحرو مكيلع هللا مالس

 نم يتدوع بقع رقوملا مكفلزمو ةميركلا مكتلاسر ريدقتلاو ركشلا غلابب تيقلت
 نم م اذه تعقوت دقو . ةيردنكسالا جراخ اهتيضق يتلا ةيونسلا يتزاجأ

 يدعأل « نميلا يف ينامثعلا مكحلا » نع يتلاسر ةباتك يف قفوأ نأ هللا وعدأو مكتدايس

 قفوم ريخ هللاو اهرداصم ةمدقم يف هللا نذإب مكفلؤم نوكيسو اهنم ةخسن مكتدايسل

 ةخسنلا ةميق لاسرإ اهتطساوب يننكمي يتلا ةيمسرلا ةقيرطلا ةفرعم لواحأسو . نيعمو

 يل اليمز نأ مكتدايس اوملعتلو . هقدصأو ركشلا صلاخ يميدقت عم ديربلا فيلاكتو

 لم اجب اطدعب نإ ىف هيلع دما نإ يدل وجو كفازم راسا لق فاق نما

 يأ لوانتم يف نوكيسو اذه مكفلؤمب نوعفتنيس انريغ ءالمز نأ كش الو . تاونس

 . هللا ءاش نإ لبقتسملا يف هبلطي ةعماجلاب انيدل ثحاب

 « ةيردنكسإلاب يواينملا راد نم مكفلؤمل يناثلا ءزجلا نم ةخسن ءارشب تمق دقو

 مكفلؤمل ثلاثلا ءزجلا رشن ىلوتتس يتلا رشنلا راد مساب يتافاومب اومركتت نأ ًاريثك ينمهيو
 مكقفوي نأ هللا مكل ًاعيمج وعدنو نيسرادلا ءالمزلا نم ددع يعم هرظتنيو هرظتنأ يذلا

 . ةمدقتملا ةيملعلا مكثوحب ةلصاومو هفيلأت يف

 اهدادعإب موقأ يتلا ةلاسرلا عوضومل ةيسيئرلا طوطخملا مكتدايسل ضرعأ نأ ينرسيو

 : لي امريف صخلتت يهو

 . م 1849 / ه ١755 ةنس يف نميلا يبرغ لامش ىلع نيينامثعلا ةلمح

 . م 1481/7 / ه ١1788 ةنس ءاعنص لوخدو نميلا ىلع نيينامثعلا ةلمح  ؟

 حلص ىتح زيلجنإلاو يسيردإلا ديسلاو ىبحي مامإلا نم نيينايثعلا فقوم
 .م ١91١ / اه ١159 ةنس ناعد

 كافر



 يف نميلا نم مهجورخ مث ىمظعلا برحلا ءانثأ نميلا يف نيينامثعلا فقوم 4

 . م1418 / ه ١5 ةنس

 ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةينيدلا نميلا تاردقم يف نيينامثعلا مكح راثآ
 . ةيداصتقالاو

 نم هنورت امو تاعوضوملا هذه يف ةميقلا مكئارآب دشرتسأ نأ ًاريثك يندعسيو اذه

 . ثحبلا يف يتدعاسمل اهيلإ | عوجرلا يغبني ني رداصم

 ني ريفر نقل وزع تكاقلاو رقز عامر رك عتب ةدرعلا سعات نا فاح لو

 ىوس اهب دجوي ال ةيبرعلا ريغ ةيبنجألا ةبتكملا نأ امك . دلاخلا يبرعلا اننطو نادلب

 يف صقنلا اذه اودسي نأ ةبورعلا ءانبأب ىلوأو . ةصاخ نميلا نع ردانلا ليلقلا

 . ءاوسلا ىلع ةيبنجألاو ةيبرعلا نيتبتكملا

 نم هللا نذإب ًاعيمج ريسلا لصاونسو مكتافلؤمب لعشملا اذه مكتدايس متلمح دقو

 5 ةبورعلاو مالسإلا لجأ

 1 هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 . سيقلب ةيلك - ةينميلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةئيه

 مقرلا - دلال ١7868 ىف . نميلا بونج ندع  نامثع خيشلا

5 

 . ٍليقعلا ىسيع دمحأ نب دمحم خيشلا ريبكلا ما ذاتسألا ة ةرضح

 ..ريدقتو لالجإ ةيحت

 ميقلا مكخيرات نم ةادهملا خسنلا نانتمالاو ركشلا نم ديزمب انملست : دعبو

 اهريدقت انه لجست نأ ةصلخت دوت ةنيمثلا مكتيده ىلع مكركشت ذإ ةيلكلا ةرادإو
 ا و ا ا ل دوهجملل

 . ريبكلا يبرعلا نطولا نم
 لعجت نأ ةيلكلا ةرادإ تررق دقف ًايباجيإ المع ريدقتلا اذه دسجن يكلو

 - ايفارغجلاو خيراتلا عرف - تايعاتجالا ةدام ف امل عجرم لوأ باكتكلا اذه

 ةظابأ نايثع قوراف / مكوخأ
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 ًاريخأ . . ريبكلا يبرعلا نطولا عوبر يف باتكلا اذه ةدئاف ميمعت يف لمألا ريبك انلو

 متمدو ىرخأ ةرم اليزج ًاركشو . ردا لو حا يعلاع حاس اد

 نيستا لس ع

 : م55 ليربأ 5 / ه ١786 يف ندع

 ةيحت هللا هظفح يليقعلا ىسيع دمحأ نب دمحم ديسلا ققحملا بيدألا ميركلا خألا

 . ةكرابم

 ًاقباس مكلضفتل ةدحاو نيترم نانتمالاو ركشلاب مكيلإ مدقتأ نأ بغرأ ينإف دعبو

 ناويد » مكباتك يلإ مكلاسرإل ىرخأو « ينايلسلا فالخملا » ديرفلا مكباتك يئادهإب

 ةيخيراتلاو ةيركفلا بونجلا ةايح يف ةميظع ةميق اوذ امهالكو « نيناطلسلا

 8 ل معا ها ورجب

 . قيفوتلا ماود

 وهو ةمركملا ةكمب هللا تيب راوج يف نفدو ةدج يف يدلاو نيعوببسأ ذنم ىفوت دقل

 رمتؤم روضحل برغلا سلبارط ىلإ ًادغ يقيرط يف انأو جحلا ةضيرف ءادأل هقيرط يف
 ةدجب رورملا نم يقيرط يف يننكمأ ابرو داصتقالاو فراعملل ةيبرعلا دالبلا ءارزو

 ةرسألا ءاقدصأ ناشقب لآ نم مكترضح نع لأسأسو دلاولا ربق ةرايزو ةرمعلل لوزنلاو

 . اهنم مكيلإ ةباتكلا وأ ةدجب مكدوجو فداص اذإ مكب ءاقللاب فرشتأ يلعل

 . ةبيطلا يتاينمتو يركشو يتايحت صلاخ اولبقتو

 ناجل برا م ماسلا

 فراصعملا ةرازو

 ..م 195١/9/18 /ه ا١اذ87؟ يف : ندنل

 ..© مرتحملا يليقعلا ىسيع دمحأ نب دمحم ديسلا ةرضح

 متلضفت يتلا نيتخسنلا ىلع امج ًاركش مكركشن  دعبو « ًامارتحاو ةيحت
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 مساقلا رعاشلا ناويد »و يناثلا ءزجلا « ينايلسلا فاللخملا » مكيباتك نم انيلإ اهاسرإب

 علطيل انبتك سفنأ نيب انتبتكم يف امهانعضو .دق اننأب مكديفنو « لميته .نب يلع نب

 . نيقرشتسمو برع نم انراوزو انؤالمز |مهيلع

 حاجنلاو قيفتاديزم مكل ىنتنو ةطلا ليلا رلا هذه لع مكركشن ذ نحنو

 لكب اهئاد انيلإ ! اومت : نأ وجرن اي ةيبرعلا انجمارب ىلإ درواتامب وع ورك وجرت

 : مارتحالا قئاف لوبقب اولضفتو

 5 ةماعلا ةثامألا - ةيبرعلا لودلا ةعماج

 00 /ه ١01 يف - 8 100111 44١

 . . مخفألا ٍليقعلا يدع دا نييمص ليضاعإ لا ند ديسسلا

 / دل ةيبرعلا ةكلمملا  نازيج ش

 دمحم جاحلا ذاتسألا يقيدص مركت دقف - دععبو هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 وخلا »وأ « ينايلسلا فالخملا » ميقلا مكفلؤم نم ةخسن يئادهإب يواينملا يملح
 ةعماجلا ةماعلا ةنامألا يكدر بلا مركت امك [ يناثلا ءزجلا ] « خيزاتلا يف يبرعلا
 .باتكلا سفن نم ىوخأ ةخسن ةيبرعلا لودلا

 ةبتكملا مهب امك ٠ سيفنلا فلؤملا اذه نم لوألا ءزجلا علوا يمهي ناك الو

 نمو ةسا مارزلاو ثحبلا مكتدايس ىلع تلمأ يتلا ةدئافلل الاكتسا هيلع ل وصحلا ًاضيأ

 +. اجلا اذهم 0 ةباتكلاب اباناصوأف': فيلأتلا مث

 هذه 5 5-5 ينعو ةبتكملا نع ةباين - .ركشلا رفاوب مدقتأ ذإ ينإو.
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 امهادحإ لوألا ءزجلا نم نيتخسن انئادهإب لضفتلا وجرأل ةميركلا ةميقلا ةيدملا

 . يل ةيناثلاو ةبتكملل

 . كارلا دادسسو قيفوتلا ماودب مكل ًاعاد
 .« هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 [ تفأر دومحم ] صلخملا

 يفاقثلا فحتملاو ةبتكملا ىلع فرشملا

 . فرامحملا ةرازو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ءرقوملا ٍليقعلا ىسيع دمحأ نب دمحم  ليلجلا يخيراتلا انملاعو ريبكلا انذاتسأ
 : دعبو مايصلا رهش يف مكتدايسل اهثعبأ مالسإلا ةيحت هللا دنع نم ةكرابم ةيحت

 داورو نيفراعلا هاوفأ ىلع « ينائيلسلا فالخملا » ميقلا مكفلؤم نع عمسأ تنك

 خيرات مسق يف بستنم بلاط انأف مهظوظح تنسح نمم رادقألا تءاشو . عالطالا

 انيلع ررقملا ةيدوعسلا ةلودلا خيرات يفف ماعلا اذهل . ضايرلا ةعماج ةعبارلا ةئسلا

 ىتح ءاقدصألا دنع هسملتأ تذخأف تحرف ام دشلو روكذملا مكباتك اهنم عجارم ةدع

 هتدام امأ ةباذج هتارابعو ميق سلس هبولسأف يردص تجلثأف هنم ًاذبن تأرقف هتدجو

 تاحفص يف سدنت يتلا تافارخلا نع ديعب وهف هنع فصولا زجعي زجعي ءيشف ةيخيراتلا

 . ةحضاو ةحارصب ةيخيراتلا قئاقحلا هيف متشقان دقف اهانأرق املاط يتلا خيراتلا

 . نامزألا رم ىلع هب رخفت لايجألاو لايجألا لظتس ميق خيرات هنأ ةقيقحلاو

 كلذ نع تلدع يننإ الإ ةرينلا مكتابتكم نم ةيخيراتلا هتميقل هئارشل تمزع دقو

 نوكيل . ةقيقحلا نع ثحبي سراد ىلإ يخيرات ثحاب نم ةيدهك مكتدايس نم هبلطأل

 ءانب يف مكتدايس متكراش اذبو حاجنلا يف انوع يل نوكيسو هتسارد ىلع ًازفاح يل

 . مكظفحي هللاو هبالطو ملعلا ةمدخل هللا مكاقبأ . نيسرادلا لبقتسم

 سرادلا

 ساطعلا ماس دمحم

 نازاجب ميلعتلا ةرادإ ريدم
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 ءاونضألا ةفيحصب - ةديدج بتك ناونعب
 0 ماوال4/5/١١ /ها94٠ يف :4ددع

 خيراتلا يف يبرعلا بونجلا يناميلسلا فالخملا خيرات نم

 قالع رداقلا دنق ديشلا نازيج ةيدلب سيئر 5 ملقب

 يحلا دبع نسح ديسلا طيشنلا اهريدم ىدل ةدجب تافرع ةديرجل ةرايز يف تنك

 يذلا رمألا « ةديرجلا ةبتكم رظنم تافرع ةبتكم نم بناج يف يرظن تفلف زازق

 ةءارقل 0 تمقف تافلؤم نم ةبتكملا هذه هيوتحت ام ىلع عالطالا ىلإ ينادح

 نموهو ليقعلا ىسيع دمحأ نب ذمحم ذتسألل « ينايلسلا فالخملا ٠ نع باتك ىلإ

 . نيزرابلا اهثارعشو نازيج ءايدأ

 ينشهدأو أو ةزكرملا ةيخيراتلا هثوحب يردص جلثأف باتكلا اذه نم ًابناج تأرق و
 ءاقتسالل تاعوبطملاو تاطوطخملا نم م ريبك ددغ ىلإ عوجرلاو مندوبا فلزلا ضصيخش

 ركشي ًادوهج 9 هجارخإ ليبس يف فلؤملا لذب ةيخيرات ةفحت باتكلا نأ قحلاو
 اج ناريتعي نادلجملا ناذهو ةحفص 5 يف نيدلجم نم نوكم باتكلاو , اهيلع

 فلؤملا ذاتسألا زيزعلا نطاوملل ةئنهتلاب هجوتأ ينإو عبطلا تحت |مهيناث نيأزج نم لوأ
 خيراتلا هلجسيل يخيراتلا هلجسل دهجلا نم ديزملا لذب هنم وجرأو ةبيطلا ياينمت عم

 8 هومدخ نم لجس يف

 ضايرلا غباطم تلذب دقو ةزاتمم ةمدقم رساجلا نم ذاتسألا ة ةمدقم تناك دقو اذه:

 : ةيعطلا ءاطخألا ضعب دوجو مغر باتكلا عبط يف ًاظوحلم ادني

 ١ . زيزعلا نطولا أذهل نيضلخملا نيلماعلا هللا قفو
 . . يحرسم لع نيد باشلا د

 "لدا سف

 لبق يننإ ءرثدناو ىلب اسر تييحأو بدالاو ملعلا ع نازيج تجوث دقل
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 انهو خي راتلا ل هللا ءاش نإ ها دلاخلا لمعلا اذيبكلا نودي يذلا

 تماست ناو ضرألا تارشح كلانتال مجن قحب تنأ ؛ اهنوقأ نأ دبال ةملك

 ىندأ نود اورثعت كبعكب قاحللا اودارأ ناو مازقأ كنود امو قالمع تنأ « رورغلاب

 كوحأ

 . . ةرهاقلا ةعماجب بلاطلا  يماشلا دمحم نطاوملا ةلاسر

 . ليقعلا ىسيع دمحأ دمحم ديسلا ليلجلا ذاتسألا
 1 . امالسو ةين

 ىلع الو طقف انتقطنم ىلع ميظعلا مكلضفب تدشأ اذإ قحلا مكفصنأ ال ىلعل

 مكئاحبأ لثم رقتفت يتلا ةيبرعلا ةبتكملا ىلع لب بسحف اهضرعو اهوطب ةيبرعلا ةريزجلا
 لوقأ ام ىلع ناهرب حضوأو دهاش ربكأل « يناميلسلا فالخملا » باتك لعلو « ةليلجلا

 تام تاج ةرعاقلا يرتس لك نأ ىلتح نحت ندر ىلا مكره لغو لا
 راما ير يو :رعتساف ميقلا مكخيرات نم نيتخسن وكمارأ ةكرش

 :؛ . اهتدعأ ةساردلا ةلصاومل

 وأ « ينايلسلا فالخملا » ميقلا مكرفس نأ ينمي قيدص ةرهاقلا يف ينربخأ دقل

 ةيبغا انا يف ننميلا باطلا دحأ نو ماه عجرمك نآلا ذختي خيراتلا ىف بونجلا

 خيرات نع هاروتكدلل ريضحتلا يف ًادج مهم عجرمك ىلوألا ةجردلاب هيلع دمتعا

 . نميلا

 انب فيكف ةكلمملا جراخ نم ةبورعلا ءانبأ دحأ نم مكلضفب ةداهش كبشالو هذهو

 وا 1 ا ولا م يا ده

 . مارتحالاو لالجإلا تايآ ىمسأ اولبقتو مكديب ذخأو هللا مكقفو ًادوحج
 يماشلادمحم

 ايبص ةنيدم يلاهأ نم
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 . نوداهاب ملاس خألا ةلاسر صخلم

 . ليقعلا دمحأ نب دمحم / ديسلا لضافلا ةرضح

 ء سرطلا اذه يف هرثنأف حيدملا نم كل رطسأ اذام يردأ ال  دعبو ريدقتو ةيحت

 . ةحفصلا هذه يف يملقب هطخأف ريدقتلاو ءانثلا نم ىقتنأ اذام مأ

 تلجت دقل لوقأف بوبحملا انبونج نع ميظعلا مكفلؤم ينومتحنمف متمركت دقل

 ٠ . عصانلا اهيوث يفو اهروص لمجأ يف ةيرقبعلا
 ىروعش نع اهيف مكل ربعأل ةلاجعلا هذه ريطستل ينراثتسا اهب يلع متمركت دقل

 ملعلا مكتمدخل رابكإلاو باجعإلا غنام ركلا مكتيصخشب بيطلا يماسحإو

 353 يتايحت اولبقتو . بدألاو

 ثودامهاب هللا دبع ماس

 [ نازاج ءابدأ نم ] بلاط وبأ دومح يلع ةلاسر صخلم

 . ٍليقعلا دمحأ نب دمحم / ةمالعلا ذاتسألا ىديس

 خيراتلاو 0 0 اضل ا

 . . مكاعري نأ هللا وجرأ

 ه0



 ( ٍليقعلا دمحأ نب دمحم ) فلؤملا





 باتكلا ةمدقم

ِ 

 : نيمالا ىبنلا ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 وهوا ؟ ةايحتلا ةمهت تالقف ةكام جيراتلا لحب طيسب لاؤس ناهذألا ىلإ ردابتي

 - هللا نذإب - هيكشتلو «رضاحلا ىف نريلاسو ىضاملا عم هلعافتب ونام

 . لبقتسملا يف

 )2 يناح يف - ايش هدشوأ خيراتلا لبق ام يف 00

 يضاوملا دامآلاو ,يلاوخلا باقحألا يف « اسرع دع نيعمو , روشأو )2 ب لبايو 0 ردطنو

 5 نيرا أيعون )2 لايجألا راكفأو « رضاحلا ثادحأ يف هريثأت ضعب هل يقب
 مم هم

 نأ ناسنإلا تن فرع ذنم )2 نامزآلا فادح ضرعتسي ٍضرَع طيرش خيرأتلا ُنإ
0 

 8-0 ع

 فهك رادج شقن يف اهلجبس ًءاوس ةيئ ةيئادبلا ةطيسبلا هتافرصت ديقي وأ هئادحأ لج

 . ةباتكلا فرعي نأ لبق نم ةراغم يف مسر وأ

 تماَسن ةيقار ةزفق كلتف «رجَحْلا ىلع هل نعي ام ليجستو ةباتكلاب هتفرعم دعب امأ

 هتّيمهأ لوقللو اهَتّيسْدُق ةملكلل ٌتلعجو . ممالا ةركاذ ْتْمِنو ناسنإلا ركفب

 انم نمف « اهقارشإو اهتيمهأ ةروصلل حبصأ دقف ةعانصو انف مسرلا حبصأ امدنعو

 « نييقينيفلا وأ نانويلا لاطبأ ن نم لطب وأ ء رصم كولم ِءامدق نم كلم ةريس أرق َّنِ

 ترَوضَو هتامس تظفح يتلا « هتروص ةيؤرل قوتي ال ؛ مهريغ وأ نامورلا وأ

 . ةروصلاو ربخلا هل لمكتسي ىتح « هحمالم

 ركل هل عنا يع ةيخيراتلا ايعمقفأر أو قئاثولا رود ءاج مث -:

 ةيسايسلاو ةيخيراتلا هتميق هل نوكتال هتاكرح عورأو هثادحأ مال قيثوتلا لمكتب

 نمم « ةرادالا لاجرو « تاروثلا ةداقو تاكرحلا لاطبأ طخب تناك اذإو ةيبدألاو

 خيراتلا دفري ام كلذف « عئاقولا اورشابو « لاضنلا يف اوكراشو' ثادحألا اوشياع

 + نداضملا قثوأب
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 نأ اهنا عقاولا لجَسُي ام ردقب « ةقيقحلا يهم يف ريسي نأ يغبني خيراتلا نإ
 2. اهدويق نم ٌقاتعنالا بلغألا يف بعصي « لويمو فطاوعو روع ناسنإلا

 ةعاطتسالا ردقب ىّرحتي ْنَأ هيلعف « اًهلوُبك نم رّرحتلاو اهليباقع نم ثالفنالاو
 . ناكمإلا ردقب هفطاوعو هلويم نع يلختلا

 هجزمي لب « ةغاستسالا ٌديعب هلعجت . ةفاج ةّيملع ةجهلبال خيراتلا بتكي نأو

 . فاصنإلا نم اًّدج برقت دودح يف . لايختلا قتورو ٠ بدآلا ةوالج نم تارطقب

 ةرخاز يضاملا ةايحف « ةايحلا ضب كرات ةباتك يف َحْفنَي ْنأ خرؤملا ىلعو

 رصنع نعي هجزم عم ثادحألا ةرارخ .حامألا تاجلخو تاكفألا تافتاكمراب

 دوقوب 0 يفطاعلا ٍسُمَحتلا ةرارح ٌةَدَقَو هيلع ىغطتال ثيحب « َييدألا رهوجلا

 ةيبزحلا وأ , ةقيضلا ةيميلقإلا وأ ةّيموقلا وأ ةيصخشلا لويملا طظاوشو 5 ىَوَهْلا

 ١ عاطتسملا ردقب ررحتلا لواحيلف « ازوْعَم لامكلا ناك اذإو . ةطرفملا

 ةقئوملا ةيبدألا ةقيرطلا عيهمو 5 يعقاولا خيراتلا جهْنُم نيب امئاَوُم ْنكَيَلو

 : ما خيراتلا ة ةّدام ةنموبي نييلتل 2 ةوارطلا حنميو «٠ ةوالاطلا يفضي ام

 نانويلا يخرؤم نم هالت ْنَم مث « . خيراتلاوبأ وه يذلا ( سودوريه ) دهع ذنم هنإ

 ىذلا ( نيج ) ىلإ ةضهنلا ىخرؤم نم مهدعب نمو « نامورلا يخرؤعب ًارورمف
 ىلإو ةنس ةئم ثالثو نيفلأب اهطوقس دعب ةينامورلا تورت خيرا ليصف

 . ٌلفاح ٌلجِس خيراتلاو . رضاحلا انتقو ىلإو ٠ لاطبألا ةيرظن بحاص' ( ليلزاك)
 تاضهنو « ةيرشبلا تارثعو , بورحلا عئاجفو نامزألا تاروثو ء ناسنإلا ةاناعمب
 . ةعدقتملا اهتراضحو ٌيركفلا اهّيَفُرو « ةيملعلا اهتافاشتكاو ةيناسنإلا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا قطانم نم ةقطنم خيرات وه يخيرات يف هتلجس ام نإ

 ثيح . ًايعامتجاو ًايسايسو ًايخيرات اهلوح ام ىلإ ًآلامشو ًابونج تانفتلالا عم
 راسم لا راو زكام عر هاك دز لس را اج راع

 . ًايناسنإو ًايخيرات اهلوح امب جئاشولا
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 يذلا ٌيلحاسلا طيرشلا كلذ « ندع ىلإ ةبقعلا نم ُّدَنْمَي ام  ًابيرقت يه ةَماَهتَف

 يورط طا ىلإ نوبل نما ةدكحلا لامتلا وس زم رقلا دووعلا ادم هاكر
 . يماَهتلا يبنلا كك هللا لوسرلا توعن يف دّرَو دقو

 : لاقيف . ةيقرشلا ةيحانلا نم اهرواجي ام ءامسأ ( ازاجم ) اهئازجأ ىلع قلطيو

 ريسع دالب يلاوُي امل لاقُيو « ةذفنقلا بونج ىلإ زاجحلا يلاوي امل زاجحلا ةماهت

 ام وهَو  ًايلاح مّسْوُمْلا  اميدق ةّجْرُشلا ىلإ بوقُعَي نب يلح نم يهو « ريس ٌةَماَهَب
 ىلاوي امل لاقيو « نآلا نازاج ةقطنمبو ٠ ًاقباس ٌنِناْمّيلَسلا فالخملاب فرعي ناك

 ١ 0007 ب نمبلا عافت نمل
 ةجاَجْيلا قلعب ّيفارغجلا هعضو يف هبشأ  نازاج ةطنم وأ ٌيناميلسلا فالخملاو

 دومعلا 17 تاَوَرّسلا لابج ةلسلس نم ةيقرشلا تاعفترملاو محلا رحبلا نيب

 .. ريكا ةيشل قرقفلا

 ناّيسيئرلا ناقيرطلاو . ًابونج ميلا الامس زاجل نب ٍلْصَوْلا هَلِص وهف.
 ربع تمرض نم طسوألا قيرطلاو + يلحاسلا قيرطلا « ًاثيدحو ًاميدق ناّيخيرأَتلا

 ميدقلا يف ناك امك  نيملسملا .بولق ىَوْهَمو جحلا ةباثم , زاجحلا ىلإ نميلا
 دالبف تومرضحف : ةزيزجلا قرش قيرط نم نمآلاو لهسألا ةيملاعلا ةراجلا قيرط

 . قارعلاف نيرحبلا

 ريغ ةشيحلا ىلإ نميلا قراشم ىلإ (ءاتقلا ) ةلجر يف .هكلست' شيرك تداكو
 . بلغألا معألا يف  بدنملا باب قيضم

 نك

 طغضلا تحتو « هعبط ةداعإ ًاريثك ينم بلطو ئلوألا ةعبطلا تدفن دقل
 هحيقنت ْمّل نمو - ًاددجم هتساردب - ىلاعت هللاب ةناعتسالا دعب . . تمق حاحلالاو

 0 | ُهتْمَمَص ىذلا ّيفارغجلا مسقلاك « خيراتلاب ةقالع هل سيل ام فذحو

 يذلا ّيبعشلا بدألاب صاخلا مسقلاو ع( يفارغجلا مجعملا » مساب عسوم صاخ
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 يفف ىبعشلا بدألا » مساب ديدج فّلْوَم يف ةديدج ٌداومو تامولعم هيلإ تفضأ

 نيءْزَج يِف عبطو « بونجلا

 ةديدج ٌداَوَم نم خيراتلا اذه ىلإ هتفضأ امب ميركلا ءىراقلا عدصأ نأ بحأ الو

 تحت نكت مل . رداصم نم تاقيلعتو ىشاوحو « اهتاذب ةمئاق لوصف نم ةميدق

 دعصي ةيخيرات قئاثو نم هيلع لوصحلا نكمأ امو . افنآ باتكلا فيلأت تقو يدي

 تابتاكمو ّيسيردإلا دهعلاب ةصاخ قئاثوو  ةنس يتئم براقي ام ىلإ اهضعب خيرات

 . ةماع ةريزجلا بونجو ةصاخ رضاحلا انخيراتب قلعتت تايقربو

 ةنراقملا دنع ءىراقلا اهكرديس ةدايز كلذ دعب ءزجلا اذه تاحفص تداز دقو

 . حالفلاو ريخلل انقفوي ناو عفانلا ملعلا نم اذه يباتك لعجي نأ لأسأ هللاو

 , خيشلا ليجلا ذاتسأو . ةريزجلا ملاعل نانتمالا ليزجو ركشلا صلاخ مدقأ ًاماتخخو

 لضفتي ًامئاد ىذلا (رشنلاو ةمجرتلاو عبطلل ةماميلا راد ) بحاص ريماكلا دمح

 حيوان »ياك نك عطل هده ركح مايل ينفر 9 * يتامّلوُمِب ةيانعلاو  :يئتك رشنب

 ٠ هنم لوألا ء ءزجلا رشنب ماق نأ هل قبس امك - 5005 يناميلسلا فالخملا

 .م1987 /ه 1407 نازاج

 فلؤملا
 يليقعلا دمحأ نب دمحم
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 ىل وألا ةعبطلا ةمعدقم

 اهب اهتلغش يتاقوأ نم ًاصرف تصنتقاف دوجولا ةردان ةيخيرات تاطوطخم يدل ترفوت

 ةريزجلا بونج نم مهم مسق نع خيراتلا اذه فيلأت يف . ةدئاف اذ نوكي نأ وجرأ

 « ثداوحلا لسلستم « تاقلحلا طبترم اخيرات اهل رأ مل اهتيمهأ ىلع يه يتلا + ةييوعلا

 مهملا رودلا اذه يف دقتملا يعولاو ةكرابملا ةضبنلا هذه يف تمهسأ دق نوكأ نأ ًايجار

 رشبي امم . ةدحولا حرص ءانب مامتإ يف ةذخا يه ىتلا ةميركلا ةيبرعلا ةمألا راودأ نم

 دادتما رضاحلاف . ديجملا قرشملا اهيضاب دقوتملا اهرضاح طبرو ديدج رجف غوزبب

 . لبقتسملل رضاحلا وأ , رضاحلل دادتما يضاملا ىرحألاب وأ يضاملل

 دمتست نأ نم اه ىنغ ال ةخسار دعاوق ىلع اهتضهن حرص ءانب بغرت يتلا ةمألاو

 اهربعو اهبراجتو ىرخألا ممألا تارابتخا نم لب . طقف اهيضام نم ال اهبراجتو اهتربخ

 . ىناسنإلا ركفلاو ةيملاعلا تارابتخالا لاجم عسوأ يف

 ركفلا تالاحي عسوأ يف يلقعلا طابنتسالا متحي خيراتلا ةباتكل ثيدحلا هاجتالاو

 ثارتلا ءايحإو داجمألا ءانبو ةوقلا بابسأل زفاح ريخ ةيخيراتلا قئاقحلا تابثإ عم نوكيل
 رعاشملا ظاقيإو « ةايحلا ثعب يف ىضاملا لالغتساو « ةياغلا ديحوتل . كرتشملا ىموقلا

 ةلازإ ىلع لمعلاو « ةدايسلاو مدقتلا وحن ةعفادلا زفاوحلا ةراثإو « لويملا ديحوتو
 تافالخ يف ةقاطلا ددبيو ةدحولا عدصي امم « ةدحاولا ةمألا تاقبط نيب قراوفلا

 ءاج ام ةقرفتلا دراوم اهدروتو « ميلسلا ةمألا مسج رخنت ةيلبق تازازح وأ ةيبهذم

 . هذبنل لقعلا اعدو هوحمل عرشلا

 . ىبدألا خيراتلا يف ثلاثلاو . يعامتجالاو يسايسلا خيراتلا ىف نالوألا نا ءزجلا

 د”



 . ارهظيل نييقابلا نيءزجلا مامتإ ىلع نوعلا هللا نم ًايجار لوألا ءزجلا مدقأ انأ اهو
 .ابيرق

 .:هيبنت

 فالخملا ] خيرات نم ىملع هيلإ لصو ام نودأ نأ اذه يفيلأتب تدصق تنك

 ىف تأشن تاموكحو لود رابخأ نم ريثك طابترال تررطضا ىننكلو [ يناميلسلا
 ىرأ امم , تاموكحلاو لودلا كلت رابخأ درسب دارطتسالا ىلإ هل ةرواجملا دالبلا
 ةيبرعلا ةمألا خيرات نم ءزج رمألا عقاو يف وهو هتفرعم باعيتسا ىلإ ةجاحب ءىراقلا
 . ةعساولا اهدالب خيراتو ؛ اهرسأب

 ةمألا ءانبأ يناوخإ نم ىقلأ نأ يلمأو . ىون ام ءىرما لكلو . تدرأ ريخلاو
 الو . نييقابلا نيءزجلا ءاهنإ ىلإ ينعفدي ام عيجشتلا نم يبرعلا نطولا يف ةيبرعلا
 ديسلا ريدقلا ققحملاو . ليلجلا ملاعلل ءانثلاو ركشلا صلاخ يدسأ نأ ينتوفي

 زيح ىلإ ءزجلا اذه جارخإ مت هتدعاسمو هعيجشت لضفب يذلا « رساجلا دمح »

 . دوجولا

 يليقعلا ىسيع دمحأ نب دمحم

 م 1985 / ه 1١ا/ه ةنس نابعش ٠١  نازاج
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 عبطلا ةمدقم

 : (©) ضايرلا عباطم فادهأ نم

 اهرشن يف ىرت يتلا بتكلا رشن يف اهتقاط ردقب « ضايرلا عباطم » مهست
 ةجاحلا ىرت ام مدقت اهنأ ريغ « دويقلا نم ءيشب اهرشن ليبس يف ديقتت الو « ةدئاف

 ةكرحلا ةيوقت ةيغب « اهئابدأو دالبلا هذه ءاملع تافلؤم نم هعبط ميدقت ىلإ وعدت

 ريثك نع هيف ةرخأتم لازت ال يذلا ناديملا اذه ىف اهريغ اندالب رياست ىكل « ةيفاقثلا

 , :ةيبرعلا راظقألا نم

 نم ةبيط ةعومجم عبطب - اهئاشنإ دهع ةثادح ىلع - عباطملا هذه تماق دقلو

 ىرخأ عباطم ةيأ اهعبطب تماق ةعومجم ربكأ اهنأب اهفصو ةغلابملا نم سيل بتكلا
 هذه ليضفت نودوي ضايرلا عباطم ىلع نومئاقلا ناك امو . دالبلا هذه عباطم نم

 ةدومحملا رومألا نم ريخلا ليبس يف سفانتلا ناك نإو  ةيحانلا هذه يف عباطملا

 انئاملع ةرزاؤمو اندالب يف اهرثأ نوكي نأ ىرخألا عباطملا نم نوديري اوناك لب -

 اهنع ترخأت دق ةثيدح عباطم هب تماق امم ًارثأ ىوقأ ةعفانلا مهتافلؤم عبط يف انئابدأو

 . ةكمو ةدج يف ةيعابطلا تاسسؤملا كلت ىرخألا عباطملاب ينعنو ٠ ةوقو ًادهع

 5 : ةبيط ةروكاب

 فادهألا ةعونتم ًابتك ترشنو تعبط نأ عباطملا هذه رامث ةروكاب نم ناك دقلو

 : اهنم دصاقملاو

 فيلأت « ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ف نارمعلا فادهأ باتكت» ١

 يف ةيداصتقالا تاعوضوملا جلاع باتك ل وأ هلعلو . قيلح رمع روتكدلا

 عفد امم يوق يملع بولسأب اهتالكشم نم ريثك ةسارد لواحو ءاندالب
 ١7 ب ؟/84/149 مقرب ررقت نأ ىلإ ةيبرعلا لودلا ةعماج يف ةيفاقثلا ةرادإلا

 ةماعلا تابتكملا ىلع هعزوتل هنم ةيمك ءارش ) م14617/1/068 ه17/5 يف

 )١( ةنس ىلوألا ةعبطلل تبتك »لا١ .
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 ةاخوتملا ةدئافلل اميمعت « ةيبرعلا دالبلا يف سرادملاو دهاعملا تابتكم ضعبو

 :( تالا ةميقل اهم اريدقتو:( هيف

 فصو نمضتيو سيمخ نب هللا دبع ذاتسألل « قشمد يف رهش » باتك  ؟

 مدقتلا رهاظم نم دالبلا كلت ىف هدهاش امو « ماشلا ىلإ ]| فلؤملا اهب ماق ةلحر

 دصقي ةنراقم اندالب هيلع امب هنراق امو « ةايحلا نيدايم فلتخم يف يويحلا طاشنلاو

 . مدقتلا بابسأب ذخألا ىلإ ممهلا زفح اهب

 اهبتك ةريصقلا صصقلا نم ةعومجم « ىرخأ صصقو رقبع يداو يفا)

 نم انهيف اع اززيم ةيطامتسالا:انلاوحا نظعي اهب:روضي ةفيلخ دمحم دلاخ ذاشنألا

 . اهيف بغريو « ةءارقلا ببحي . رخاس هكف بولسأب بويع

 « نارمع نب دمحم نب نارمع ذاتسألل « يماميلا رعشلا مالعأ نم»

 ثيح نم اهعون نم ىلوألا نوكت دق ةماميلا ميلقإ ءارعشل مجارتلا نم ةعومجم
 3 مهراعشأ نم جذامن ضرعو ءامدقلا ميلقإلا اذه ءارعش نم ددع مجارتل اهعمج

 "ا لو

 ةعومجم وهو ؛ يشرقلا هللا دبع نب نسح رعاشلا ذاتسألل « دروو كوش ١»  ه

 برعلا ءارعش نيواود ضعبل تاسارد نم . بدألا يف ةعونملا تالاقملا نم

 ةيبدأ تافلؤمل دقنو ظيرقتو « ةفلتخملا ةايحلا يحاون ضعب يف ءارآو « نيرصاعملا

 ء سيمخ نب هللا دبع ذاتسألا فيلأت « برعلا ةريزج يف يبعشلا بدألا » _تءآ

 تاساسحإلا فلتخم نع ربعت « ةيح روص نم هيف امو . تازيمم نم رعشلا اذهل ام

 0 .رعاشملاو

 دق يتلا بتكلا هذه ءامسأ ضرعب يفتكن اننأ ريغ ىرخأ تاعوبطم كانهو ٠
 مستت اهعلاط نمل حضتي امك -بتك يهف « اهرايتخاو « عباطملا هذه هاجتا حضوت

 ةقيثولا اهتلصيو :« اهتاعونضوم يف ةدجلاب



 : باتكلا اذه

 ءزجلا ىلإ | ال ًاعنص تنسحأ دق هعبطب اهنأ « ضايرلا عباطم » ىرت باتك اذهو

 لب هسا  هكيرات نم امهعامق نعضت ئذلا . بيبحلا اننطو نم يبونجلا

 قلعتي ام لكو « هدالب ءازجأ نم ءزج لك ةفرعم ةرورض كردي . فقثم يبرع لك ىلإ

 : اهرضاحوأ اهيضام يف  اهيف ةايحلا سسأ اهيلع موقت يتلا رومألا نم دالبلا هذهب

 انئارعش دحأ (* يليقعلا ىسيع دمحأ نب دمحم ذاتسألا باتكلا اذه فلؤمو

 لك مهب دوجيال نيذلا نيليلقلا دارفألا نم وهو « نيفورعملا انباتكو ردقلا يهبانلا
 هذه خيرات نع بيقنتلا يف لمعلا ةلصاومو بأدلاو ثحبلا بح ثيح نم « نامز
 لج لب - ةثيدحلا انتتبان رظن فرصنا دهع يف « خيراتلا كلذ نيودتو , دالبلا

 فلؤملا ذاتسألا ةيانعو . ًايرؤم افارضلا خيراتلا ملعب مامتهالا نع - اندالب يفقثم

 فارصنالا تقو يف . مخضلا باتكلا اذه فيلأت ىلع همادقإو « ملعلا اذهب
 عمج ليبس يف دهج نم لذب ام كلذ ىلإ فاضي « ةيخيراتلا ثوحبلا نع فوزعلاو
 لمعلا اذه لثم يناع نم الإ هردق هردقي ال دهج وهو « اهبيترتو . فلؤملا اذه داوم

 يف يليقعلا ذاتسألا لمع ىلإ رظني نأ فصنم فقثم 3 فقثم لك لمحت رومأ هذه لك -

 وهف ءركشلاب لمعلا اذه لباقي نأو , باجعإو ريدقت ةرظن باتكلا اذه فيلأت
 نأو يذغت نأ بجي ةميرك ةينطو ةفطاع نع ربعي - ًابيط ًايبدأ ًادهج هنوك نع الضف

 . ىلثملا ةقيرطلا وحن اهب فصتي نم ديب ذخؤي نأو . ىمنت

 - اهخيراتب ينع يتلا دالبلا خيرات نيودتل تالواحملا ىلوأ دعي باتكلاو

 « اندالب نم ءزجلا اذه يف خيراتلا بتك نم لك هيلع راس ام رياغت ةقي

 اذه رمأو . ةثيدح ةقيرطب اندالب خيرات نيودت يف ىلوألا تاالواحملا نم وهو

 بلاطن نأ فاصنإلا نم سيلو . صقنلاو روصقلا هروتعي نأل ةضرع هنأش

 ىلوأ انلق امك وهو  هباتك ىلإ رظنن نأو . هلمع يف لامكلاب يليقعلا ذاتسألا

 « ةدبعم قرطلا اهوفلؤم دجو يتلا تافلؤملا ىلإ انترظن  هتقيرط يف تالواحملا

 . فلؤملا ةايح نع ةذبن « بونجلا ءارعش » باتك ىف ( * )
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 ناك تسارد ىف ضقنلا يد ,ت نم فلؤملا ذاتسألا 1 يم ا « ةرفوتم لئاسولاو

 . كلذ قحتستال عضاوم يف باهسإلاو . باهسإلا

 امم لمكأو ىفوأ باتكلا نم لوألا ءزجلا ىف نالوألا نامسقلا نوكي نأ ديرن انك

 تينع يتلا تافلؤملاف  نميلا تمكح يتلا تاموكحلا خيرات زجوي نأو « هيلع امه
 قلعتي ام لك فالخب ةلوادتم ةريثك اندالب نم زيزعلا رطقلا اذه خيرات نيودتب

 ديرن انك امو . باتكلا اذه هلجأ نم فلأ يذلا [ يناميلسلا فالخملا ] خيراتب

 اذه رسب نأ: كعلبلا نع بكضلا نم افحب اعسوت عوضوملا يف عسوتلا ذاتسألل

 برعلا ةريزج بونج هب دصقي يذلا ( يبرعلا بونجلا ) خيراتل الماش باتكلا
 اندالب نم مسقلا اذه لج خيرات نم ائيش هيف ثحابلا دجي ال . امنيب « هرسأب

 ضعب ىلإ ةراشإلا ىلإ انعفد ام اذهو  لمأن اننأ ىلع ( نامعو تومرضحو ندعك )

 . ةيناثلا ةعبطلا يف كلذ فلؤملا كرادتي نأ - صقنلا عضاوم

 ةدوج ثيح نم اهب جرخ يتلا ةروصلا نم ريخ ةروصب باتكلا جرخ ول نأ دون انكو
 ةءادرو . حيحصتلا ىلع فلؤملا ذاتسألا فارشإ مدع نأ ريغ ( عيبطتلا ) ةلقو عبطلا

 ىلع ةبيرغ بلاغلا يف ودبت يتلا تاملكلا نم ريثك ضومغو لصألا ةباتك
 ىلاغتشا ببسب حيحصتلا رمأ نم فلؤملا يب طان امب يمايق مدعو « نيححصملا
 لامعألا بحأ نم هربتعأ  لازأ الو تنك لمع نم ينعنم الاغتشا ىرخأ لامعأ يف

 ةعابطلا لئاسو اهلامكتسا مدعو .« ضايرلا عباطم ءاشنإ ةثادحو « يسفن ىلإ

 عيمج نم ةيضرم ةروصب باتكلا جارخإ نود تلاح رومألا هذه لك - ةئيدحلا

 يتاولا

 ركشي نأو اهلضف ضايرلا عباطمل ركذي نأ - فصنم لك اذه عنمي نلو

 . ةعفانلا بتكلا نم هلاثمأو باتكلا اذه رشن ليبس يف . اهلعف
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 ميجحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةتلاثلا ةعبطلصلا ةصءدقم

 هتعابط داعت نأو راشتنالاو عويذلا رادقألا هل بتكت نأ باتك يأ ظح نسح نم
 ةعبطلا ىف عبط « يناميلسلا فالخملا » اذه ىباتك نأ هنوعو هللا قيفوت نمو . تارم

 تدفنو . رساجلا دمح خيشلا ليجلا ذاتسأو ةريزجلا ةمالع ةيانعب ه ٠ا/ه ةنس ىلوألا

 ركشلا هلف ء هسفن رساجلا دمح خيشلا ةداعس فارشإب ةيناثلا ة ةرملل عبطو هتعبط

 هنأل ًارظن ؛ ؛ طقف ةخسن فالا ة ةثالث اهعبط تبلط يتلا ةيمكلا تناك امنإو « ريدقتلاو
 تقولا ىف  ةيخيراتلا بتكلا ىلع سانلا لابقإ نألو « ىلوألا ةعبطلا عبط دق

 بلطلا ةرثك نم هنإ نتج رع ىف اراب تت دا , ليلق  رضاحلا
 تابتكملا ىدحإ نم ةريثك ًاخسن درتسا نأ تررطضا هيلع

 ىتلا تاهجلا ضعب نإو . تاونس عبس ةيناثلا ةعبطلا ىلع ىضم دقو نآلاو
 بلطلا ةرث او كلذل ؛ يباسحل اهعبط ةداعإ ىف قح ا ىل تلعج يتافلؤم ضعب تعبط

 ةعبطلا هعبط ىلع هللا ىلع ًالكتم  تمزع خيراتلاب نيمتهملا ضعب نم ثحلاو هيلع
 . ةثلاثلا

 تاقيلعتلا ضعبل رهشأ ةسمخ لمع حيحصتلاو ةعجارملا ىف رمألا ينفلك دقل

 3 لثم 3 ميركلا

 1 ءاطخألاو تاعيبطتلا تابيوصت 5

 شماوه لاو يشاوحلا ضعب ةفاضإ  ؟
 . يرجه خيرات لك راوجب ةيداليملا ةنسلا ةفاضإ

 -: يتأيال ةلماك تانايبتسا لمع -4

 . لاجرلا ءامسأب نايبتسا []

 5 رع



 . دالبلا ءامسأب نايبتسا [ب]
 . بوعشلاو لودلاو لئابقلا ءامسأب نايبتسا [ج]

 هل بتكي نأو ةعفانلا بتكلا نم باتكلا اذه لعجي نأ  ًاصلخم هللا وجرأو اذه

 . قيفوتلا هللا لآسأو نيتقباسلا هيتعبطل بتك اى عويذلاو جاورلا

 ىيقعلا دمحأ نب دمحم نازاج
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 لوألا لحفلا

 ةرسزجلا بونج

 ةميدقلا بتكلا يف فرعي « ةيبرعلا ةريزجلا نم يبرغلا يبونجلا ءزجلا وه

 جبلخ ) نيب ةعقاولا دالبلا ىلع فيرعتلا كلذ نوقلطي اوناكو « ةديعسلا ةيبرعلاب

 . ًابرغ رمحألا رحبلاو ًابونج يبرعلا رحبلاو ( برعلا

 « ءيش لك لبق ٌيِبَرَع ٌيبرعلاو ( نويناطحق ) مهبلغأ صلخ برع هناكسو
 . ميوقلا هنيد مالسإلاو ؛ ىّمسألا هباستنا ىهتنمو « لوألا هرصنع يه ةبورعلاف

 هئارت نوكتو ا ترانتسا هيّذَه ىلعو . هتدحو تنوكت هب « هددؤس ىهتنمو

 ىلع ُءاَّمّشلا هتايار تقفخو « ةميظعلا هتاحوتفو « ةدلاخلا ُهُداجمأو . كرتشملا

 . ميدقلا هخيرات يف ملاعلا امهفرع نيتيروطاربما ربكأ يتكلمم

 : مالسسنإلا لبيق
 هنمو ( ناطحق ) ىلإ انفلسأ امك ةريزجلا بونج برع بلاغ بسني

 ةقيحسلا روصعلا يف ناكو « هلئابق تبعشتو هناكس بلاغ لوصأ تعرفت

 هتطلس نوكتو اهيف ةيصخش ىوقأ ةيلبقلا ةطلسلا ىلوتي مدقلا يف ةلغوملا

 ىلع ةقفوم ةراغ يف حجن ام اذإف . ةدحاولا ةليبقلا وأ ةريشعلا قاطن زواجتتال

 ددع نع ةرابع دفحملاو ( دسفُحُم ) سيئر حبصأ ةيرق وأ ء« ىرخأ ةليبق
 ءاسؤرلا ناكو . لابجلا يف روصقلا نم ددع وأ . لوهسلا يف ىرقلا نم

 دمتسي يذلا « هتيب ُلهأو هتبارق سيئر لكب ٌفُحَت دفاحملا كلت يف نوشيعي
 بيترتلا يف مهءاروو « هطّلست ةَوُقو هذوفن طْسَبو ُةتيامح مهتيبصع نم

 نمم نونوكي ام ًابلاغو « ةليبقلا كلتل نوفلاحملا مث . هتليبق نم برقألا
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 امك . سيئرلا وأ خيشلا كلذ ةريشع ىلإ نومضنيف « ةيوق ةيبصع مهل سيل

 ىلإ ةبسنلاب ةيناثلا ةجردلا يف ةداع نونوكي نوداكيو يلبقلا فرعلا هيضتقي

 ةمدخب نوموقي نمو « نهملا باحصأو مدخلا مهئارو نمو « ةيلصألا ةليبقلا

 لومخلاو َةَعَدلا اوفلأ نممو « مهرمأ ىلع اوبِلُع نمم ةداع مهو « عمتجملا قفارم
 يدامت عمو .رطاخملاب ةفوفحملا تاراغلا نمو . برحلا نم ةمالسلاو عونخلاو

 لوألا عمتجملا كلذ نمو . يلبقلا عمتجملا كلذ تاقبط رخآ يف اوحبصأ لايجألا

 اندم كانه نأ ميدقلا نميلا خيرات يف درو دقف . تاقبطلا توافت  هلاخن امك  أشن

 نوبسنيو « يلاوملا اهلوح نكسي ناك ( ةرججه ) اهتدحاو ( رجه ) مسا اهيلع قلطي

 ةيرثألا تاباتكلاو شوقنلا يف درو امك - ءالولاب ةسيئرلا اهرئاشع نم فارشألا ىلإ
 : دئرم ينبل نيعباتلاو ندج ينبل نيعباتلا يأ ( ندج ينب ) مدأو ( دثرم ) ينب مداك

 : باقلألا

 وذ ) لاقيف « دفحملا مسا ىلإ ًافاضم (وذ ) بقل سيئرلا ىلع قلطي ناكو
 وذ غبن ام اذإف « ءاوذألاب ءاسؤرلا نم ةقبطلا هذه فرعتو ( نيعر وذ ) و ( نادمغ

 طسبي نأ يلقعلا هقوفت وأ هتعاجشب عاطتساو « دفاحملا ءاسؤر نم ةيبرح بهاوم

 هتطلس تحت ٌدفاحملا كلت َتْيَدْناو ( لّيق ) بقل هيلع قلطأ دفاحم ةدع ىلع هناطلس

 . ( فالخم ) مساب
 مهِرَسَأ ىلع قلطيو مهةانبأ باقلألا كلت َنوُروُي ( لايقألا ) و ( ءاوذألا ) ناكو

 . رضاحلا رصعلا يف هيلع فراعتملا حلطصملاب ءالبنلا وأ فارشألا بقل

 يتلا ةقبطلا كلت تنوكت لايجألا بقاعت عم نيمكاحلا كئلوأ رسأ نمو

 لك ىوقأ تذختا مث . ناكسلا ةعومجم نم ىمسأ ةلزنمب اهسفن تربتعا

 ( نداس ) ىلع قلطي رمألا ءادتبا يف ناك ىذلا ( برُكَم ) بقل اهسفنل رسألا

 مهتقيرط ىلع اهيدبعتم بولق يف ةهلآلا كلت ناطّلس لغلغت اذإ ىتح مهتهلآ

 ىلإ تبلقناو ةرسألا كلت ىلع ةروصقملا ةنادسلا كلت ةلزنم تلتعا ةينثولا

 2 ةموعزملا ةهلآلا كلت قوقح ميمص نم اهتطلسو اهذوفن دمتست َةّيكَلَم

 « تاقبطلا ماظن نوكتو « قراوفلا تداسو كلملا وه بركَملا ىحضأو

 دعك



 : فرعلا هضرفيو 34 ديلاقتلا همتحت همحت ًاكراوتف ًافرعو ٌةداع ْتَسْمأ لايجألا ىدامت عمو

 امم يقيقحلا اهمدقت ليبس يف قئاوعلا ربكأ ةدحاولا ةمألا ءانبأ نيب ةقرفتلا هذهو

 « مكاقتأ هللا َدْنِع ْمُكَمَرْكُأ ْنِإ 8 : وحمل ٌةَحمسلا ةعيرشلاو فينحلا ُنيدلا ءاج
 يذلا ) يلبقلا يئادبلا فرعلا كلذ وحمو 3  نيدلا يف ةوخألاو ةاواسملا عرشف

 : ٍةَدَْحَو ءائبو ةمأ نيوكتو 3 نيد ءالعإ ىلإ فدهي حلاص عمتجم يف شيعي ال

 ميدقلا دهعلا يف تاموكحلا ريهكا

 ةكلمم وأ ةموكح ) يه ةريزجلا بونج يف ةميدقلا تاموكحلا رهشأ نم نإ
 داليملا لبق ٠٠٠١ ةنس يلاوح نيثحابلا ضعب ريدقت ىلع تماق يتلا ( نيعم
 ( انرقلا ) ةيناثلا اهتمصاع ىلإ تلقتنا مث ( نيعم ),ةميدقلا اهتمصاع مساب تمستو
 ةبصخ ةطّسبنم ضرأ يهو نارجنو تومرضح نيب ( فوجلا 2 ةموكحلا كلت عقومو

 . «9 ةبرتلا

 ىسايسلا مهماظنو مهتهلآ ءامسأو مهكولم ءامسأ نم نيثحابلا ضعب لدتسيو
 ةريزجلا العأ العأ يف اوناك يذلا نييمارآلا ودب ( ةقلامعلا ) نم مهلصأ نأ يعامتجالاو

 اوسبتقا نوينيعملا نوكي دقو . نورق ةدعب قارعلا يف ( يبارومح ) ةلود روهظ لبق
 فذقت يتلا تارجهلا وأ يراجتلا لاصتالا مكحب ةقلامعلا نم ةراضحلا كلت
 مهفراعمل ةاون ناكف ريثكلا اوسبتقا دقو مهنطو ىلإ اوداع مث « ةريزجلا اهجاومأ
 . ةرهازلا مهتراضحو

 ناكس نيب ةمقلا يف مهتلعج ةراضح نوينيعملا ًاشنأدقف ٠ لك ىلعو

 لئابقلا ىلع يراجتلاو يبدألا مهقوفتو مهيقر مهعفرو . مهرصع يف ةريزجلا

 )١( ةنس ىفوتملا ( سلياخيم ) ىناملألا ملاعلا وه ةيئميلا راثآلا نع ثحبلاب ىنع قرشتسم لوأ ١7١١/

  5/ه 907/١ ءاملع مامتها تلان ةيريمح ةباتك ىلع الالوا60[15 ( ديتسلو ) ىزيلجنإلا طباضلا لصح مث م ٠

 7,6. !لاناثو0 ( نتوه ) ةلاحرلا دجو « ماوعأ ةدع دعب كلذ ىلإ دهج لك دعب اونكمت ىتح اهلح مهايعأو راثآلا

 .م 18ه /ه ١71 ماع ىف ىرخأ ةيرثأ ًاشوقن
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سق ىلع مهتدايس لظ اودمو مهناطلس اوطسيف ةرواجملا
 ةيبرعلا ةريزجلا نم م

 اونيو دباعملا اوداشو تاالصاوملا قرط اودهمو ةرادإلا اومظنو ةراجتلا اوركتحاف

 ةيدجبألا اوسبتقاو ةراضحلاو فرتلا لئاسو يف اونتفاو ,. تاكوكسملا اوبرضو لكايهلا

 مهتايداصتقاو مهتراجت باسح طبضل اهيلإ اوجاتحا يتلا اهتلوهسل ( ةيقينيفلا )

 نم دفاحم اهتفصب تفرع انإو ةيرعلا تاما يف ةورعم ( نيعم) نكت مل

 نوب نشف بلو (قنرو .دا( نيعم ر يقتلك حدرجلا  ىل اهتفازم نم لج

 ١ ( يلقصلا سرودويد ) وه ( نييكيسالكلا ) باتكلا نم اهركذ نم مدقأو
 . داليملا لبق 4٠ ةنس يلاوح

 فسوي ) مهتمدقم يفو نوقرشتسملا حايسلا اهفشتكا دقف ثيدحلا رصعلا يف امأ

 . ( كنتيوأ )و (رسالك دراودإ )و ( يفيلاه

 مدقتملا ( يفيلاه فسوي ) قرشتسملا وهف ( نيعم ) ةنيدم لالطأ فشتكم امأ

 ىلع ابوتكم اهمسا أرقو « اهلالطأ ىلع رثع دقف 2 فوجلا دالب هدايترا ءانثأ يف هركذ

 ٠٠١ ) يهو ( همساب تيمس ) ةينيعم ةيرثأ تاباتك لصحو ( دنسملا طخلاب ) اهبان

 :(ًاشقن

 . ءادوسلا . شقارب . انرقلا ندم لالطأ نم 6

 اهنظ ةيريمح تاباتك ىلع ءاعنص يف « ندنتورك » يناطيربلا طباضلا رثع امك
 . م 1878 / ه ١784 ماع يف برأم بئارخ نم

 «ونرأ » ويسملا وهف ثحبلاب مهنم ىنتعا نم لوأف «نويسنرفلا» امأ
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 ه" هعم داعو م 1847 / ه ١769 « نميلا » لوخد ىلإ ثحبلل هبح هعفد دقف

 ه ١751١ ماع «ردنايسوأ » قرشتسملا اهزومر لح دقو ةبيرخلاو ءاعنص نم اشقن

 ) يفيلاه فسوي » قرشتسملا ةيسنرفلا فراعملا ةرازو تبدتنا كلذ بقعو م 16:

 كلذب قوفتف شقن ٠٠١ ب داعو برأم غلبو نميلا لخدف م 18594 / ه ماع

 + هقبييم نم لك ىلع

 تاباتك هنم لقنو ةرم ريغ « رسالك و» يناملألا قرشتسملا نميلا ىلإ لخد مث

 ركنل » ىواسمنلا لثم مهريغ هداترا كلذ بقعو ةيخيرات ةميق وذ وه ام اهنم ةيرث

 ضعب لقنو شوقنلا ضعب ريوصت نم نكمت يذلا ١80981 5169110 « ديرفكيس

 يواسمنلا رسالك دراودإ ماق مث نميلا يف لتقو م 18837 / ه ١1799 ةنس تاباتكلا

 م 1880 ه ١٠١ ؟ ماع ةيناثلاو م 1887 / ه ١7994 ماع ىلوألا تالحر عبرأب

 . نيفورعملا داورلا نم دحاو ريغ هافتقاو ١89٠ ماع ةعبارلاو /١817 ماع ةثلاثلاو

 ىلع رثع نم ددع غلب دقو , اهمظن ضعبو اهكولمو اهندم نم ريثكلا ءامسأ أرقف

 « داورلا نم هريغو ( يفيلاه فسوي ) فاشتكا نمو اكلم 55 اهكولم نم مهئامسأ

 ةلود نأو « مهنامزأ بيترتو مهددع عومجم ىلع اوقفتي مل نإو مهكولم ءامسأ حضتا

 ةرغصم ةموكح اهنم ةنيدم لك « ندم ةموكح اهنأو « ةيكلم ةموكح تناك ( نيعم )

 بقلي . كلملل لثمم ةنيدم لك سأر ىلعو اهب ةصاخلا اهدباعمو اهتهلآ اهل

 اهرومأ ررقيف ةيلحملا ةرادإلا امأ « ةلودلل ايلعلا ةسايسلا قيسنتو « هيجوتلل (ريبكب )

 ىلع قلطيو ( فارشألا ) ةقبط نم فلؤملا ةنيدملا سلجم ؛ اهنوؤش ريديو

 اهتاداريإ نإو حتفو برح ةلود ال ةيراجت ةلود اهتلود نأ رهظو ( دوسم ) مسا سلجملا

 : ةيتآلا بئارضلا نم ةماعلا

 . (كلملا ) ةنيزخ حصألاب وأ ةلودلا ةنيزخل ةماع بئارض تأ

 . اهريغو روذنلا نمو ةيعرلا نم دباعملا مساب ىبجت بئارض  ؟

 . بعشلا داوس نم ىبجت نييميلقإلا ماكحلاو خئاشملل ةيفاضإ بئارض م
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 :مهتنايد

 لكلو اهلكايهو اهدباعم ةنيدم لك يفو اهل نودبعتي ( ةهلا ) نيعم بعشل ناك
 جذاسلا بعشلا نيب ءاطسولا رودب نوموقيو سوقطلا نومظني هتندسو هتنهك لبعم
 تاداريإ نم مسق ربكأ فلؤت روذنلاو ) تابيهلا نوضبقيو , ءامصلا ةهلآلاو

 هنم هيضاقتب دبعملا موقي هيلع ًانيد حبصأ ةهلآلل صخش رذن اذإف .دباعملا

 ؟ . . داليملا لبق نماثلا نرقلا يف .٠ ( أبس )

 نابتق ةلكلمم

 لحاس ىلع يبرغلا بونجلا يف بيرقتلا هجو ىلع اهعقوم ةيبرع ةكلمم
 اهركذ دروأ ( نيعم ) ةموكح ترصاعو ( بدنملا ) باب ىلإ تدتما دقو ( ةماهت )
 لبق ١7# ةنس يلاوح هريغو ( ستسارفويث ) لثم ( نييكيسالكلا ) باتكلا ضعب
 . ( ناديرو أبس ) ةموكح يف كلذ دعب تجمدنا دقو داليملا

 يفو (ريبك ) بقل مهيلع قلطي خويشو باون اهنوؤش ريديو يثارو ىكلم اهماظن
 هتمهم نمو ( دوسم ) مسا اهيلع قلطيو اهترادإ ةمهم هيلإ لكوي سلجم ةنيدم لك

 . ةيراجتلاو ةيعامتجالا تاقالعلا مظنيو مئارجلا

 يتلا ةنيدملاو كلملا مساو لجر ةروص اهيلع ( دوقن ) تاكوكسم مهل تناكو

 نيقرشتسملا ضعب ققح دقو ( بيرح ) ةنيدم يهو ( ةكسلا ) كلت اهيف تبرض
 نم ناحيب يداو دعيو اليك 0 ةفاسمب ءاعنص ةنيدم لامش قرش ةنيدملا كلت عقوم
 . ( نابتق ) دالب ميمص

 ةيئيسسلا ةلودلا
 نم ء يشل ةيبرعلا تافلؤملا تضرعو « ميركلا نارقلا يف ا ركذ درو

06 
 عساتلا نرقلا يف ةلودلا كلت مايق أدتبم نأ نيقرشتسملا نم نوشحابلا ردقي

 يف . لبق اهيلإ راشملا راودألا نم راودأ ةدعب ترم دقو « داليملا لبق
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 ةثالثب اهنيوكت دعب ترم دقو « اهتلود نيوكت ىلإ تلصوت ىتح ثحبلا اذه أدتبم

 م راودأ

 بركم ) بقلب اوبقلت نيذلا اهكولم نم ىلوألا ةقبطلا رود وأ لوألا رودلا ١

 . ةنس ٠١ ىلاوح هتدمو ( أبس

 بس كلم ) بقلب اوبقلت نيذلا اهكولم نم ةيناثلا ةقبطلا رود يناثلا رودلا  ؟

 . داليملا دعب ؟17© ىلإ داليملا لبق ١١8 ةنس نم أدبيو ( نادير وذو '

 ناديروذو أيس كلم ( بقلب اوبقلت نيذلا ةئلاثلا ةقبطلا رود ثلاثلا رودلا تت

 مايأب ةيداليم ه7 ماع ىف ىهتنيو ( ةماهتو لابجلا يف اهبارعأو تانميو تومرضحو

 يف تفصوو . يريمحلا دهعلا وه ريخألا رودلا اذهو ( يريمحلا ساون يذ )

 يف اهركذ دروو ؛ بهذلاو ةميركلا راجحألاو بويطلاو نابللا اهريدصتب ةاروتلا

 . ةينامورلاو ةينانويلا تافلؤملا

 :مهتنايد

 يف بركملاو ( ةقملا ) لوألا رودلا يف مهتهلآ مساو « ةينثولا نييثبسلا ةنايد

 ةديدج ةهلا مهل اوبصن هدعبو « ةهلآلا كلتل لوألا نداسلا وأ نهاكلا وه دهعلا اذه

 ةهلآلا كلت ىلإ اهب نوبرقتي مهدباعمو مهسوقط مهل تناكو « ماير بلأت » ىمست

 ةماقإب اهيلإ نوبرقتيو روذنلا اهل نورذنيو تابهلا اهدباعمل نوبهيو « ةيرجحلا

 . العو لج هللا نم ال « مهبورح يف رصنلا اهنم نودمتسيو لكايهلا ةداشإو دباعملا

 -: تاقبط ثالث ىلإ امسقم بعشلا ناك

 لفاوقلا سارحو حالسلا ةلمحو نمألا ةامح مهنمو 5 فارشألا ةقبط تا

 . ةموكحلا لاجرو كلملا سرحو ةيكلملا ةيشاحلاو ةيراجتلا

 دودسلا ءانبو عرتلاو تاونقلا رفحو يضارألا ةحالف مهلامعأ نمو : عارزلا - *

 ته



 . لامعلاو فرحلا بابرأو راجتلا
 . هادعتت ال يذلا دودحملا اهاوتسم ةقبط لكلو

 : مهتراضح

 ةميدقلا تاراضحلا مظعأ نع لقتال ةريزجلا بونج يف ةرهاز ةراضح تداس
 مهثادحأ ليجستو مهتراضح نيودتل باسحلاو طخلا اونقتأ دقف نيدو اقر
 روصقلا اوداشف ةحالفلا ملعو ينابملا ةسدنه اوفرعو مهتراجت طبضو ةيخيراتلا
 لكايهلاو ةمخفلا دباعملا اونبو قئادحلا اوسرغو عرتلا اورفحو دودسلا اوماقأو
 جسنو ةغابصلا نم كلذ ريغب اوملأو ةميركلا راجحألاو نداعملا اوجرختساو ةميظعلا
 نفسلاو ةيراجتلا لفاوقلا اوداقف تالصاوملا قرط ةفرعمو بويطلا بيكرتو دوربلا
 ع ةيراجتلاو ةيسايسلا تاقالعلا مهعم اوأشنأو ممألا نم مهريغب اولصتاو ةيعارشلا
 نولحتيو « ةليفلاو , لويخلا اهرجت تابرع مهتالقنت يف نولمعتسي مهكولم ناكو
 ةضفلاو بهذلا نم ةينا نولمعتسيو ةميركلا راجحألاب ةمعطملا ةيبهذلا رواسألاب
 . ةضفلاو بهذلا نم ةقيقد كالسأب ططخملا ريرحلا نم تاجوسنم نودتريو

 يتلا ةيريمحلا ةلودلا اهضاقنأ ىلع اونبو أبس ةلود ىلع نويريمحلا بلغت دقو
 تومرضحو ناديرو أبس كولمب اهكولم فرع يتلا ثحبلا اذه يف ةثلاثلا ةقبطلا يه
 ه6 ماع يف ساون يذ مايأب رم امك تهتناو « ةماهتو لابجلا يف اهبارعأو تانميو
 .ةيداليم

 ةنشبحلا وزغ

 برقل « خيراتلا يف امهمدق 3 ةميدق ةشبحلاو ةريزجلا بونج نيب تاقالعلا

 كلذ ٌتاريخ ترغأ دقو ( بدنملا ) باب قيضم الإ امهلصفيال نيتللا امهدالب
 : يتأي امك ةرم ريغ اهوزغب ( شابحألا ) هتراضح راهدزاو ةيبرعلا دالبلا نم ءزجلا

 مهدرطف اهيلع اولوتساو يداليملا يناثلا نرقلا يف نميلا شابحألا ازغ ١

 . ( نويريمحلا )

 ةنحاط كراعم دعب ( نميلا ) حتف نم شابحألا نكمت عبارلا نرقلا يفو - ؟
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 . م 51/4 ماع مهدرط نم ( نويريمحلا ) نكمت مث ًاماع نيرشع وحن هيلع اولوتساو

 هتصالخو م 078 ماع يف ناك دقف ثحبلا عوضوم وهو ثلاثلا وزغلا امأ

 يتلا ( نارجن ) ازغ ( ةثلاثلا ةقبطلا ) كولم رخآ هركذ مدقتملا ( ساون يذ ) نأ

 قئتعا دق ساون وذ ناكو ةونع اهيلع ىلوتساف اهئاحنأ. يف ( ةينارصنلا ) ترشتنا

 قانتعا نيينارجنلا ىلع ضرعف « اهرشن ىلع لمعلا يف ذجخأو ( ةيدوهيلا )
 نارينلا مهيلع بشو دودخألا يف مهعضو ىلإ هبصعت هعفدف اوعنتماف ( ةيدوهيلا )

 ىلإ ًاباتك مهل بتكف ( مورلا رصيق ) ىلإ مهنم اجن نم رفف ( مهتعيب ) مدهو
 - ةيسايس تاقالع هب هطبرتو ةينارصنلاب هلثم نيدي يذلا ةشبحلا كلم يشاجنلا

 . ( نميلا ) وزغ ىلع هثحي

 ةدايقب لتاقم فلأ نيعبس نم - لاقي امك ًافلؤم ًاشيج ( يشاجنلا ) ثعب

 ةينارصنلا رشن ىلع نيدهاج اهلالخ يف اولمع ًاماع /4 اهيلع اولوتساف ( طايرا )

 ًاريط ظ مهيلع لسرأو مهعومج هللا كلهأف ( ةبعكلا ) مده اودارأ كلذ لجأ نمو

 نأ ىلإ اهب اولظو ءاعنص ىلإ مهلولف تداعف « ليجس نم ةراجحب مهيمرت ليبابأ

 ( نزي يذ نب فيس ) ىمسملا ءارمألا دحأ مهب دجنتسا نيذلا ( سرفلا ) مهجرخأ

 مهيلع ضرفو لذلا مهنم يقب نم ماسو . شابحألا درط مهتدعاسمب عاطتساو
 ةقبطلا نإ : لاقيو مهلالذإ يف ةياكن اهرقحأو لامعألا طحأ يف مهرخسو « ةيدوبعلا

 لقنو ءايشألا لمح ) نونهتمي نآلا ىلإ نيذلاو « مادخلاب ( نميلا ) يف ةفورعملا

 لولفلا كلت اياقب نم مه « ٠ بعشلا قفارم يف نومدخيو مهروهظ ىلع ( نؤملا

 مهعباطب نيظفتحم ايقيرفأ ناكس ناولأ يف ةرشبلا دوس مهنأ ةقيقحلاو « ةيشبحلا

 يح يف نيلزعنم لحم لك يف مهدجتف مهريغ نوطلاخي ال مهو « نوللا يف لوألا

 نم نوجورتي ناكسلا عم طالتخالا مدع فرعلا مهيلع ضرف دق ةنيدم لك جراخ

 انرق رشع ةعبرأ رورم نع مغرلاب ًايقاب ىلصألا مهنولب ظافتحالا لعج امم مهسنج

 . لوألا مهحوزن ىلع

 ةرشابم نميلا ( سرفلا ) مكحف هسارح ضعب دي ىلع نزي يذ نب فيس لتق دقو
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 ديب ( يسرافلا مكحلا 5000 يبنلا ثعب

 هتوطس تلفو هذوفن فعض م 578 ةنس (زيوربأ ىرسك ) عرصم دعب مهمكح نأ
 اهدناست يتلا ةيوقلا تايعاطقإلا مامأ ةدارإلا لولشم ( ءاعنص ) يف مهبئان لظف
 نميلا يف نودلوملا مهو ( ءانبألا نم ) ةيطارقتسرالا ةقبطلا نإ لب ةديتعلا اهتايبصع

 مهؤارأ تقرفتو مهتملك تفلتخاو قاقشلاو عزانتلا مهنيب بد لق يسراف لصأ نم

 اهلهأو دالبلا ناكس دض ةبراحملا ةقبطلا اهنم دمتست ىتلا ةوقلا نيعم مهو
 ةماعز تحت اهسفن مكحت تاعطاقملا تكرت نأ كلذ ءارو نم جتنف « نييعرشلا
 تلغ دقو هتليبق نوؤش ةرادإو هموق ةطلسب سيئر لك درفناو ةيوقلا رئ ئاشعلا ءاسؤر
 ىلإ نوعلطتي يأرلا ووذ حارو ليخدلا يسرافلا مكحلا نم ةفنأو | ًاءابإ ةيبرعلا ءامدلا

 بناجألا ءالخدلا ككلوأ رين نم صلختلاو ررحتلا ىلإ ليبسلا ءىضت لمأ ةقراب
 لحارم رخآ يف تدرت دق يتلا مهتيندم داسفو مهشويجب ( نميلا ) اوزغ نيذلا

 ىضوفلا لماوع ربكأ « ًارخآ مهتطلس فعضو الوأ مهترادإ ءوس نع مجنو لالحنالا
 . يعامتجالا داسفلاو يقلخلا لالحنالاو بارطضالاو

 لئابق تلبقأف ةعطاسلا اهراونأب مالسإلا سمش تقرشأ مهلدملا قفألا كلذ يف
 ةرشاعلا ةنسلا تناكو . اهمالسإ نلعت ىدهلا قرشم علطم ىلإ يبرعلا بونجلا

 . مهتلمج نمو ( ةريزجلا ) ءاحنأ رئاس نم دوفولا ةنس ةرجهلل
 ١ سيق نب ثعشألا ةسائرب ةدنك دفو .

 . رجح نب لئاو ةسائرب تومرضح لحاس وأ ءرحشلا دفو  ؟
 “"'  لالك نب ثراحلا ةسائرب ريمح دفو .

 .نالمه دفو 5

 .رفاعملا دفو ه

 . يرعشألا ىسوم يبأ سأر ىلع ةرعاشألا دفو 5
 . © ىمكحلا دجلا دبع سأر ىلع مكح دالب دفو 1

 )١( عييدلل ديفغسملا .

-65- 



 : مهو هلامع مهعم كي ىبنلا ثعبف ١ فينحلا نيدلا اوقنتعاو اوملسأف

 5 ةماهت نم كع ةهج ىلع  ةلاه يبأ نب رهاطلا 5

 10 سا ماع

 هيقفتو نآرقلا ميلعتل لامعلا كئلوأ تاهج عيمج يف لقنتي ؛ لبج نب ذاعم 6

 . نيدلا

 ثوعبلا لوألا ةفيلخلا ثعبف ةريزجلا برع رثكأ دترا ميركلا لوسرلا ةافو دعب

 : مهنمو نيدلا ةريظح ىلإ مهتداعإل

 ١ ءاعنصب يسنعلا دوسألا برحل « ةيمأ نب رجاهملا .

 . تومرضحل .«ديبل نب دايز  '"؟

 .٠ عمرو ديبزل 62 يرعشألا ىسوم وبأ ت7

 . نالوخل « ةيمأ نب ىلعي  ؛

 ديلا ليش ىو داعم نو

 . ةماهتل « نرقم نب ديوس ّ-آ

 . نارجنل « يلجبلا ريرج تء_آ/

 . شرجل ءروث نب هللا دبع 4
 ربا ناقل يفارتملا مير ا هللا ديبع 4

 : قورافقلا ةفالسخ يف
 « نيترم هلزع دقف ةيمأ نب يلعي الإ مهلامعأ ىلع لامعلا كئلوأ قورافلا رقأ

 00 نالوخ ةلامع نع هلزع مث نالوخ هالوو ءاعنص ةيالو نع الوأ هلزع هنأ رهظيو

 . يجرزخلل ةيولؤللا دوقعلاو عبيدلل ديفتسملا )١(
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 : نافع نب نامثع ةفالخ يف

 يلعي داعأف نامثع هفلخو م 5 / ه 7 ةنس ةجحلا يذ يف قورافلا يفوت

 . مهلامعأ ىلع لامعلا يقاب رقأو هلمع ىلإ ةيمأ نب

 : بلاط ىبأ نب ىلع ةفالخ يف
 : لسرأ م 505 / ه 5 ةنس يأ هتفالخ نم ىلوألا ةنسلا ىف

 . اهلامعأو دنجلل « ةدابع نب دعس نب ديعس س "
 هللا ديبع لظف . لجوو فوخ ىلع ةكم ىلإ ةعيبر يبأ نباو ةيمأ نب يلعي رفف

 محتقا يتلا ةنسلا يهو ىلع مايأ رخآ ىلإ سانلاب جحيو ءاعنص ىلع سابعلا نبا

 وثدب هللا ديبع ملع املف ءاعنص لخدو نميلا ةأطرأ نب رسب ةدايقب ةيواعم شيج

 دنع هيلفط كرتو يلع ىلإ راسو يفقثلا ةكارأ نب رمع هلمع ىلع فلختسا شيجلا

 ةكارأ نب رمعو نيلفطلا لتقو «٠ ءاعنص ةاطرأ نب رسي لخدف ةيخزربلا ديعس مأ

 . ندع قل راسو ءانبألا نم ةعامجو

 بحسناف « نميلا ىلإ ةمادق نب ةيراج ةدايقب سراف يفلأ زهجف يلع مامإلا ملع

 ىلإ داعو هعياش نمو هباحصأ نم هيلع ردق نم لتقو ءاعنص ةيراج لخدف ةاطرأ نبا

 .ما550 /اه 46 ماع ناضمر يف اهب وهو يلع لتق هغلبف ةكم

 : ةيوامعم ةفالخ يف

 ىبأ نب ةبتع هاخأ ىلوو هلزع مث يفقثلا نامثع نب نامثع ءاعنص ىلع لمعتسا

 يذلا يسرافلا زوريفب هلزع هنإ : لاقيو « دنجلاو ءاعنص يتيالو هل عمجو نايفس

 هتيالو ىلع لزي ملف زوريف نب كاحضلا لمعتساف « هتيالو نم رهشأ ةعست دعب يفوت

 . ديزيل ةعيبلا ذخأف ةيواعم يفوت نأ ىلإ

 : ةيواعم نب ديزي ةفالخ يف

 يف يفوت نأ ىلإ دنجلاو ءاعنص يتيالو ىلع يريمحلا ناشير نب يبحي امعتسا
 . 00م 5417 / ها585 ةنس

 )١ ( نيقباسلا نيردصملا سفن .
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 : رسيبزلا نب هللا دبع ةفالخ يف

 نب هللا دبعب هلزع مث ةدحاو ةنس  هركذ قباسلا  زوريف نب كاحضلا لمعتسا

 ةعادو ف نبا بلطملا نب هللا دبعب لدبأو ةدم ديلولا نب دلاخ نب نمحرلا دبع

 ريبزلا نب ةديبع هيخأب هلزع مث « ةعادو هيخأب هلزعو رهشأ ةينامثو ةنس يمهسلا
 يدعسلا ديزي نب سيق هدعب لمعتساو هللا دبع نب نسحب هلزع مث رهشأ ةسمخ

مك ريبزلا نبا لتق اهدعبو هريغ لمعتساو رهشأ ةرشع يميمتلا
 ماع يف فورعم وه ا

 5: م١159 هال"

 : ناورم نب كلملا دبع ةفالخ يف

 نميلاو زاجحلا ةيالو كلملا دبع هيلإ دنسأ ريبزلا نب هللا دبعل جاجحلا لتق دعب

 : نميلا ىلع لمعتساف

 ١ ءاعنص ىلع يفقثلا فسوي نب دمحم هاخأ .
 : تومرضح ىلع بويأ نب مكحلا تا

 . دنجلا ىلع يفقثلا ةملس نب دقاو دك

 هتيالو ىلع جاجحلا بانأف م/6١ه  ه 4 ةنس ىف ةافولا هتكردأ نأ ىلإ دنجلاو

 5 كلملا دبع نب ناميلس ةفالخ ىف

 دمحم نب ةورغ هيلع ىلوو نميلا نع يققثلا يحي نبا ٌبويأ ٌناميلس لزع
 . يدعسلا

 : زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ يف

 ىلع ةورع رقأف رمع هفلخو م 1/17 - ه 8 ماع كلملا دبع نب ناميلس ىفوت

 . ءاعنص ىلع هبنم نب بهو هعم ىضقتساو هلمع

 : كلملا دبع نب ديزي ةفالخ يف

 فوع_نب دوعسم نميلا ىلع لمعتساف مالا4 ه١ ماع ةفالخلا ىلوت

 . ىبلكلا
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 : ماشه ةفالخ يف

 هلزع ةدحاو ةنس ةيالولا ىلع ًادوعسم رقأف م 777 / ه ٠١8 ماع ةفالخلا ىلوت
 هعم ىضقتساو نميلا فيلاخم عيمج ةيالو هل عمجو يفقثلا رمع نب فسويب اهدعب
 نأ ىلإ ماع رشع ةثالث هتيالو ىلع فسوي لظف زوريف نب كاحضلا نب فيرطغلا
 ماشه يفوت نأ ىلإ تلصلا هنبا نميلا ىلع بانأف قارعلا هتيالوب ماشه رمأ ردص
 . مالؤ# / ه 118 ماع

 : ديزي نب ديلولا ةفالخ يف

 فسوي نب دمحم نب ناورم م /47 / ه ١7٠8 ةنس يف ءاعنص ىلع لمعتسا

 . ماله / ه ١5 ماع يف ديلولا لتق نأ ىلإ اهتيالو ىلع لظف يفقثلا

 . ةهربأ

 : دمحم نب ناورم ةفالخ يف

 نب هللا دبع راث همايأ يفو يفقثلا رمع نب مساقلا ءاعنص ىلع ناورم لمعتسا

 نب تلصلا هيخأ نبا لتقو يومألا يلاولا مزهو ءاعنص دصقو يمرضحلا ىبحي
 ىلوتسا امك رهشأ ةعبرأو ةنس هريغو نميلاو تومرضح ىلع رئاثلا بلغتو . فسوي
 ناورم هيلإ ثعبف ةنيدملاو ةكم ىلإ مدقتو  فورعملا رئاثلا  ةزمح وبأ هدعب هيلع
 عقوأف ىرقلا يداو يف هب ىقتلا يذلا يدعسلا كلملا دبع ةدايقب ماشلا لهأ عومج

 مسوملا ةيالوب ناورم باتك هافاوف . تومرضحو نميلا ىلإ مث ةشيب ىلإ هبقعتو هب
 نب ديلولا ناورم ثعبف كانه لتق فوجلا غلب املف ليلق بكر يف راسو موقلا حلاصف
 /ه ١7 ماع ناورم لتق نأ ىلإ اهتيالو ىلع لزي ملف نميلا ىلع دمحم نب ةورع
 . م6
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 دواد همع نميلاو زاجحلا ىلع لمعتسا حافسلا لوألا يسابعلا ةفيلخلا دهع يف

 نب ديز نب نمحرلا دبع نب ديجملا دبع نب رمع نميلا ىلع دواد بانأف يلع نبا
 هل نكي ملو . اهعماج بوبو ءاعنص يف ماقأف سابعلا ينبل بئان لوأ وهو باطخلا
 ديزي نب دمحم حافسلا ثعبف ةافولا دواد تكردأ رهشأ ةسمخ دعبو « لبق نم باب

 ثعبو ماله٠ اه ١177 ةنس بجر نم نيقب عبسل اهمدقف يثراحلا نادملا دبع نبا

 حافسلا لسرأف دحاو موي يف ةافولا امهتكردأف امهتريس تءاسف ندع ىلع هل اخأ
 عيبرلا نب ب يلعيب هلزعو رهشأ ةعبرأ ثكمف 0 هللا دبع امهناكم

 . رهشأو نينس عبرأ نميلا ةيالو يف يقبف يثراحلا

 ينابيشلا ةدئاز نب نعمب هلزع مث يثراحلا عيبرلا نب هللا دبع روصنملا لمعتسا

 وأ قمن تهدلا ترثانت ةنسلا كلت ىفو ءمالهال-ه4 ماع لوألا عيبر ىف

 : نيناجملا نم ريثك ةليللا كلت يف يفش هنإ لاقيو هرخآ ىلإ ليللا

 ا اهلا نم لقوم لق يل يلا نعم قرحأت

 هد ورا را 1 ام

 . مالاله / ه ١648 ماع ةجحلا ىذ يف روصنملا يفوت نأ ىلإ ةيالولا ىلع لظ

 : يدهملا ةفالخ يف

 قلاخلا دبع فلختساف سانلاب جحي نأ هرمأ مث روصنم نب ديزي يدهملا رقأ

 هجورخ نم ًاموي نيعبسو ةسمخ دعب يفوتف جحلا ىل ىلإ هجوتو يباهشلا دمحم نبا
 هلزعو ارهش رمش ةثالث يماذجلا ة ةويح نب ءاجر هنع الدب ةفيلخلا لمعتساف

 مالا/6 /ه١51١ ةنس مرحملا يف ءاعنص مدقف يسابعلا يلع نب ناميلس نب يلعب
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 لا قارعلا ىلإ راس مث رهشأ ةسمخو ةنس اهب ماقأو

 ةنس ءاعنص مدق يذلا يسابعلا ناميلس نب هللا دبعب يدهملا هلزع نأ ىلإ ةمصع

 لظف يلفونلا ناميلس نب هللا دبعب لزعو ةنس هلمع ىلع ثكمو م/87؟ / ه 6
 لظ يذلا يثراحلا ديزي نب ناميلسب لزع ىتح رهشأ ةرشعو ةنس ةيالولا ىف اذه

 . ةدحاولا ةنسلا زواجتت ال يتلا يداهلا دهعو يدهملا مايأ ةيقب يف نميلا ةيالو ىلع

 5 ديشرلا نوراه ةفالخ يف

 الدب لمعتسا مث هريغب هلزع مث يريبزلا بعصم نب هللا دبع نميلا ىلع لمعتسا

 ءاعنص لوح يكمربلاب فورعملا رهنلا جرختسا يذلا كمرب نب دلاخ نب دمحم هنع

 مهعاضخإ نع زجعو ةماهت لهأ هتعاط نع جرخف ةريس لامعلا نسحأ نم ناكو
 . ةفالخلا ىلع نومأملا بلغت ىلإ يقبف يربربلا دامحب ديشرلا هلزعف

 : نومأملا ةفالخ ىف

 دض هتيناطحقل بصعتو هتريس تءاسف يرسقلا ريرج نب ديزي نومأملا لمعتسا
 نب قاحسا ىلوو اذه لزع مث هفلس سبحف يباطخلا دقاو نب رمعب لزعف ءانبألا

 نب مساق همع نبا هلمع ىلع فلختساف يسابعلا يلع نب دمحم نب ىسوم

 يولعلا رفعج نب ىسوم نب ميهاربإ جورخ ناك هتدم يفو قارعلا ىلإ داعو ليعامسإ
 ناهام نب ىسيع نب يلع نب دمحم نومأملا ثعبف  نميلا يف نييسابعلا ىلع -
 ىذلا يدولجلا ديزي نب ىسيعب لزع نأ ىلإ هب لظو نميلا ىلع هنم ىلوتساف
 ةاعد طشن همايأ يفو . قارعلا ىلإ ! داعو لاهنم نب نيصح هلمع ىلع فلختسا

 دايز نب دمحم مهيف نومأملا ةفيلخلا ىلإ ًادفو نميلا نايعأو ءاسؤر لسرأف نيبولعلا

 هيف مسوتف ءاهدلاو ةفاصحلا نم بناج ىلع ناكو « دايز نب هللا ديبع دلو نم

 ةفيلخلل اذه دهعتو هتيغب هيف دجوف هربتخاف نميلا ةيالول حلصي يذلا لجرلا ةفيلخلا
 . م 818 / ه ٠١7 ماع دالبلا كلت هالوف نييولعلا ةكرح ىلع ءاضقلاب

 رمأ طاني يسابع لاو ءاعنص يف لظ « ةماعلا ةيالولا يدايزلا يلوتبو

 يقيرفإلا ميهاربإ اهالوو اهنع لاهنم نبا ةفيلخلا لزعف . ةفالخلا رقمب هنييعت

 دك



 رخآلاو « ةالصلاو ةرادإلل امهدحأ يدنكلا رفظملاو يدزألا حاضو نب ميعنب هلزع مث
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 هللا دبع نب دمحمب ميعن ةفيلخلا لزعف رفظملا يفوت م 871١ / ه ٠١5 ماع يفو

 هنبا هفلخف هتيالو يف يفوتو ٠ ةريسلا ءاسأف يسابعلا قاحسإب هلزع مث زرحم نبا
 فلختساف رخآ يسابع ريمأب لزعف رامذ ىلإ اهنم جرخف ءاعنص لهأ هيلع راثف بوقعي
 ' يباهشلا رمع نب داّبع هلمع ىلع ديدجلا يسابعلا

 : ميصتعمل | ةفالخ يف

 . هريغب هلزع مث ًادابع مصتعملا رقأ

 داعو هنبا فلختسا مث ةدم هلمع ىلع ماقأف رانيد نب رفعج ءاعنص ىلع لمعتسا

 . لكوتملا لتق نأ ىلإ هنبا لظو قارعلا ىلإ

 مث ةريسلا نسحأف يخونتلا نمحرلا دبع نب روصنم نيام ىاط لدتا

 . ناهاملا دمحم نب هللا دبع هلمع يف هل ًاكراشم

 : قئولا ةفالخ يف

 « ءالعلا يبأ نب دمحأ اهيلع بانأ ىذلا خاتيإ هالومب ءاعنص رمأ قئاولا طانأ
 بشن يذلا وهو ةمثره ىمسي صخشب لزعف هاخأ فلختسا نأ دعب اذه ىفوتف

 رابخأ عجار  ةيرفعيلا ةرامإلا سسؤم يلاوحلا ميحرلا دبع نب رفعي نيبو هنيب لاتقلا
  ةيرفعيلا ةرامإلا

 دكا



 ةمأ ت ُُ مط :

 ةيقرشلا ةفضلل ةيذاحملا لوهسلا ىلع قلطي مسا « ةانثملا ءاتلا رسكب ةماهت
 امك « ددشت مل ءاتلا تحتف اذإو ؛ ًاضيأ ماهتو يماهت اهيلإ ! ةبسنلاو «رمحألا رحبلل

 مهنم : ( هيوبيس ) لاقو نونامي لاقي امك . نوماهت موقو « ماشو نامي لجر اولاق
 ىلإ راس لجرلا مهتاو . ديدشتلا عمو حتفلاب يماشو يناميو يماهت لوقي نم
 . ةماهت

 نم ىرحألاب وأ مزلقلا رحب نم 34 نييفارغجلا ضعب ب يأر ىلع اهدودح 0

 . « يماهتلا يبنلا » لت يبنلا توعن يف ءاج امك . ل

 نم اهدحي مهضعب نأ امك « ًابونج ندع ىلإ الامش ثيللا نم اهددحي ضعبلاو

 م لبمدك لبجب ينادمهلا اهددحيو ايو ندع نيل | الامش بوقعي نبا يلح

 فلتخي ةيقرشلا رمحألا رحبلا ةفض ةاذاحمب دتمت ةبصخ لوهس يهف لك ىلعو

 ؛ه و اليك 5١٠ نيب رحبلا نم تاورسلا لابج ةلسلس دعب وأ برق ردقب اهضرع
 ليحت ةميظع ةيدوأ نوكتف تاعفترملا هايم اهيلإ ردحنت اهضرأ ضافخنالو « ًابيرقت
 : ةيبونجلا اهتيدوأ مهأو . ءاحيف تانج ىلإ لوهسلا كلت

 .ديبَز يداو "1 : َعَرَوَم يداو ١

 .٠ عمر يداو ها 3 .٠ سيخ يداو -_- و

 . ددرس يداو 5 ١ ماهس يداو  ه

 . نالدج يداو 4 .روم يداو  ا/

 .ضرحخ يداو ٠١ . ةلمهملا ءاحلاب ناريخ يداو 8

 . اهب صاخلا لصفلا ىق اهنايب ىتأيس ىناميلسلا فالخملا ةيدوأو

 ىف عقب وهو مالو ةدحوم ابو نون اهدعب اثم هنو فاكب ( لينك ) لبجب نآلا فرعي وه لبمدك لبج ( )١

 . كربلا ةيرق بونج ةضمح ىداو بصم ىف ( ةمحقلا ةدلب ) ءىطاش

| 



 : ميدقلا خيراتلا يف ةماهت

 دجن ةيكيسالكلا بتكلا يف ةموسرملا ةيبرعلا ةريزجلا ةطيرخ يف رظنلا انعمأ اذإ
 ءىطاوشلا سفن ىلع لمتشت اهنأ . اهمسر ىلع ترم يتلا روصعلا مداقت ىلع
 نرقلا طئارخ يف ةموسرملا . سيراضتلاو تاجرعنملاو ناجلخلاو سوؤرلاو
 مسقلا يفو « ةماهت يف راهنألا ىلإ زمرت يتلا طوطخلا ضعب انينثتسا اذإ نيرشعلا
 اهراهنأ تبضنو فافجلا اهارتعا دق ةريزجلا نأب ةلئاقلا ةيرظنلاب انذخأ اذإ ىلبجلا
 ىف ةدراولا لئابقلاو ندملا ءامسأ امأ . اهيراجم راثأب نوثحابلا لدتسا يتلا ةيراجلا
 ْ < اهرقكا هانا ةفرعم نع قودحالا دهع دقف ةطيرخلا كلت

 نم يناثلا نرقلا يف ( سوميلطب ) اهمسر يتلا . ةديعسلا ةيبرعلا ةطيرخ امأ

 . اهتقباس لثم يهف داليملا

 ةياورو قيرط نع ةاقتسم ةيبرعلا ةريزجلا نع نامورلاو نانويلا فراعم لجو
 يف راجتالا وأ ةرماغملا بح مهعفد نيذلا يبرعلا رحبلاو رمحألا رحبلا ىف مهداور

 . اهقرشو يقرشلا اهبونجو ةريزجلا برغ يف « ةيبرعلا راحبلا

 اهديوزتو مهنفس حالصإل رمحألا رحبلا ءىطاوش ىلع تارمعتسم نانويلل ناكو
 اميف ةميدقلا ( ءاروحلا ) ةنيدم عضوم ( ةموك ةكيول ) اهرهشأ نمو مهتراجت ةيامحو
 . نآلا نيتفورعملا نيتدلبلا . جلمأو هجولا نيب

 لقنت مث راجتالل ةيبرعلا راحبلا بوجت مهنفس تناك قيحسلا خيراتلا كلذ يف
 ( نالجام ) فشتكي نأ لبق لفاوقلا ىلع ضيبألا رحبلا ءىطاوشل عئاضبلا كلت
 - ًابيرقت ةنس فلأب  يداليملا رشع سداسلا نرقلا يف حلاصلا ءاجرلا سأر قيرط
 . ًابيرقت ةنس 706٠١ ب رشع عساتلا نرقلا يف تحتف يتلا سيوسلا ةانق رفح لبقو

 ثلاثلا رودلا يف كولملا كئلوأ بقلت أبس كولم نأ ةميدقلا شوقنلا يف ءاج دقو
 ةلالد لدي امم ةماهتو دوطلا ىف يأ 3 مهتو مدوط اهبارعأو نادير يذو بس كولمب

 وأ لاحلا ىعدتسا فورعم نايك تاذ مسالا كلذب ةفورعم ةقطنم ةماهت نأ ةحضاو

 . يئبسلا جاتلا باقلأ ىلإ اهمسا ةفاضإ ىلإ يسايسلا فرعلا

 د



 ةريزجلا بونج ىلإ ةيخيراتلا قرطلا

 _- 0 34 ا ريسو ةراحشلا ليهستل ةديعسلا ةيبرعلا نادلبلاو روخبلا دالب

 العأ اهيلع لعجو ( رصيق سونايارط ) اهأشنأ يتلا ةينامورلا ةكسلا قرطلا كلت

 0 لحاوسو ايروس نيب لصوتل قيرطلا هذه تحتف ) اهيلع بتك
 : تومرضحو ندعو « نميلاو ةماهتو زاجحلا كلست يتلا قرطلاب ةكسلا كلت

  نايسيئر ناقيرط ( ةيبرعلا ةريزجلا ) يف تناك هنأ خيراتلا يف فورعملا نمو

 . ىدنهلا طيحملا لحاوسو ايروس نيب لصوت

 : ضيبألا رحبلا ءىطاش ىلع روص ىلإ هنمو ءاسحألا ىلإ تومرضح نم ل

 (زاجحلا )و ( ةماهت ) ب ةزاتجم رمحألا رحبلا ةيذاحم مث تومرضح نم  ؟

 . ايروس ىلإ هنم مث

 ةليوطلا ةلحرملا كلت يف  لفاوقلا ريسل ةحار نمضأو ةلوهس رثكأ ةيناثلا قيرطلاو
 . ةلحاقلا ىراحصلاو ةكلهملا زوافملا اهضرتعت يتلا ىلوألا قيرطلا نع  ةقاشلا

 ةلصتملا « ةماهت » رمحألا رحبلا لحاوس زاتجت يتلا ةيناثلا قيرطلا ةلوهسلو

 ىلإ ندع نم .رحبلا ءىطاوش لوط ىلع اهندمو اهارق ةرشتنملاو نارمعلا

 ريس ماظنو « ىلوألا نم رثكأ اهكولس يف لفاوقلا تبغر دقف ءزاجحلا
 اهتيامح ىلوتت نأ ةليبق لك نم بلطتي  مداقتملا خيراتلا كلذ يف  لفاوقلا
 تناك ةماهت لئابق نأ هيف كشال اممف . ىرخألا ةليبقلا يضارأل جرخت نأ ىلإ

 يفضي امم « اهقيرط نيمأت ىلوتتو . اهيضارأ ربع , لفاوقلا ةيامحب موقت اهرودب
 قرشلا لاصتا هقيرط نع ناك يذلا يويحلا يربلا نايزشلا كلذ يف ةيمهألا اهيلع

 ماهلا يربلا قيرطلا اذه نع لصفم حيضوتب ميركلا ءىراقلا رمي فوسو  برغلاب

 كش



 مسا نآلا هيلع قلطي ام ىرحألاب وأ . يناميلسلا فالخملا بلق يف رمي يذلا

 . ءزجلا اذه يف ةيدايزلا ةلودلاب صاخلا لصفلا يف . نازاج ةعطاقم

 ا
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 يمالسإلا خيراتلا يف ةماهت

 عجرن مالسإلل ىلوألا نورقلا ةثالثلا يف « ةماهتل ١» لقتسم خيرات ىلع رثعن مل

 . ةينارمعلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا اهلاوحأ ةساردو اهثادحأ ءارقتسا ىف اهيلإ

 يف يريمحلا عالكلا وذ هيلإ عراسف داهجلل لئابقلا رفنتسا قيدصلا ةفالخ يفو

 ء يئاطلا دعس نب سباحو يسودلا رمع نب بدنجو يدارملا ةريبه نب سيقو هموق

 مهفصن لوألا ةفيلخلا فرصف ًافلأ نورشع ةنيدملا ىلإ مهنم لصو دحاو موي يف هنأو
 مسا خو لوسرلا لامع ءامسأ يف درو دقو  ماشلا ىلإ رخآلا فصنلاو سراف ىلإ

 . ةماهت نم « كع و دالب هالو يذلا ةلاه يبأ نبا رهاطلا

 « نرقم نب ديوسل رشاعلا ءاوللا ىطعأ لوألا ةفيلخلا نأ ةدرلا بورح يف دجنو

 ل 0 0 20 هرمأو

 : مالسإلا روهظ دنع اهلئابق رهشأ

 : يه ةفورعملا لئابقلا رهشأ

 ١ جحل ةهج يف حباصألا .

 . بدنملا باب ةهج يف ديجم ونب "؟
 . ديبز يداو ةهج يف ةرعاشألا -*

 . روم يداوو ددرس ىلإ لاوذ ةهج يف كع تم

 . ايبص ىلإ روم. يداو بونج نم دتمتو مكح م

 كالا



 « ةمحقلا » ةضمح ىلإ ايبص لامش نم رثع فالخم يف ةنانكو نالوخ  ؟

 1 الاخ
 . يلح ةهج يف ةنانك نم مارح ونب -ا/

 الل

 ةيخيراتلا اهندم رهشأ

 مّيارلا نرتقلا يف اجنسوت نيل د - رثع فالخمو مكح دالب يف نإ

 00 اذه يف اهراثآ تسمطو ترثد دق ةيخيرات ندم « يناميلسلا فالخملا

 : اهرهشأ

 ١ مكح ةنيدم . فوصخلا ةنيدم .
 "  رثع ةليدم .

 لصفلا يف « برعلا ةريزج ةفص » هباتك ىف ىنادمهلا امهيمسا دروأ دقف

 ةئيدم فوصخلا ضرعو : لاقف « ةروهشملا برعلا ندم لاوطأ ةفرعمب صاخلا

 ةجرد ةرشع عسنو ةثام برغملا ىلإ قرشملا نم اهلوطو « ةدعص ضرع لثم مكح
 ةرشع عستو ةئام برغملا ىلإ قرشملا نم اهلوطو عبرو ةجرد ةرشع تس رثع ضرعو

 :ء . عبرو ةجرد

 نارجنو ةدعصو ءاعنص لثم ةريزجلا بونج ندم رهشأ نمض امهيمسا دروأف

 فوس ندم ةدع ركذو . مكح ةضرف ةجرشلا يه ةثلا ةني ةنيدم مسا دروأ امك . شرجو

 ةجرشلا ركذ دقو (« عبارلا نرقلا يف ةماهت » ب صاخلا لصفلا يف اهءامسأ درون

 يف تلح ةيفلا كل نأ روظو ١ عم كلم مذ اهنا اهني سم ١ ةرامع )

 دقو « ةريغص ةدلب يهو الإ نماثلا نرقلا تأي ملف كلذ دعب نارمعلا صقنو رخأتلا

 . ةزيغص ةدلب اهنأب اهفصوو ةروهشملا هتلحر يف ةطوطب نبا اهيلإ راشأ

 عبارسلا نرقلا يف اهارقو ةماهت لئاسبق
 نإف ةيدايزلا ةرامإلا مايق ىلع ًابيرقت ماع ةئامو نيسمخ يضم نم مغرلاب

 ديبزب ةيزكرملا ةطلسلا نأ رهظيو هناطلسب عتمتي لازيال ةيوقلا رسألا ذوفن

 لك مكحت نأ لباقم جارخلا .عفد عم يمسالا رسألا ءاسؤر عوضخب تفتكا
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 ىلع فوقولا ةمهم ينادمهلا انل لهس دقو اهرئاشع رسألا كلت نم ةرسأ

 ضو كلذ ءوض ىلعو « كولم مسا ءاسؤرلا ككئلوأ ىلع قلطي ناكو هددصب نحن ام

 هل ًافالخم نوكت اهنم ةيدوألا نم ةعومجم لك يتلا ةماهت يف ةمكاحلا ةرسألا ءامسأ

 1 هترادإو هدئاوعب موقي سيئر

 سيح ىلإ ديجم ينب دودح نم اهعقاومو خيراتلا يف ةفورعم ةليبق ةرعاشألا ١
 : ىلع ةليبقلا ا

 . تاراغلا ىبأ لآ ةليبقلا كلت ءاسؤرو .اخملا . بدنملا . ةقفالغ

 ةهج يف ةفورعملا ةمحقلا ريغ يهو  ةمحقلا .رقعملا : ديبز ىرق نمو

 .  ةضمح

 : اهيداوب نمو « ةيكع يهو ماهس ا

 ةدرحلا اءانيم اهب هلحاوسو « ةريغصلا ىرقلا نم ددع . مجُهَملا ءرقاو

 . ةنطعلاو

 . باهش نب قور لآ اهؤاسؤرو « ةيكع » روم

 عبارلا نرقلا يف هندم نمو « مايأ ةسمخ ةفاسم وهو مكح دلب - 4

 هقانيمو .٠ بلخ يداو ىلع « ناتفيقّسلا . دعاسلا . فوَصخلا . «)رجهلا
 . ةجرشلا

 , (9 فراخملاو . «9 ةبوكرلا . «9ايادعلا : خيراتلا كلذ يف هارق نمو

 . قيلقلاو

 مجعملا » عوبطملا انباتك عجار (  ةجرشلا ) ةنيدمو : ناتفيقسلاو دعاسلاو فوصخلاو رجهلا )١(
 . « نازاج ةقطنمل ىفارغجلا

 تلا افلا تار هتلر لت كاع مالا ا 1 ااا ةككرسم او رخال را الا 2(
 . مسالا اذهب ةرماع ةيرق ايبص برغ ىف دجوي هنأ امك ةيخيراتلا ةيرقلا

 . رضاحلا انخيرات ىلإ مسالا اذهب ةيرقلا ةدوجوم (”)

 . نآلا ةفورعم ريغ ( 4 )

 هدكفك-



 « نافحج «رشعت . ضرح « نالدجو ناريح . سبع دالب ايداو : هتيدوأ نمو

 . ايبصو « نازاج ءدمض «, (29 ةياش « 0 :رئاز ء. بلخ « ةيل

 لاا ا وا

 « شيب » : هنذم نمو ءهدزألاو ةنانكو نالوخ نم هلئابقو رثع فالخم

 . ( هتضرف » 0

 2. دومعلا . فينز « مرمرعو مير « دوتع ح0 شيب « (5 نامألا : هتيدوأ نمو

 . موزخم ينب نم هؤاسؤرو

 سأب الو ريزغ ندعم هبو ناكنض « ةمتأ : هتيدوأ نمو « ةنانك نم مارح دلب 5

 . ةربسب

 « همولت : هتيدوأو « مارح ينب ءاسؤر عضوم ةيراحصلا هتدعاقو ىلح ما

 . مرحملا « ةينوجلا . ةسارفلا

 . ثيللا « ةنانك لحاس نيرسلا « ايلعلا يلح : هارق نمو

 . ةنكاسلا ميملاو ةمومضملا ءاخلاب سمخلا ىداو مسا هيلع نآلا قلطي 10(

 . روكلا ىداو مسا نآلا هياش يداو ىلع قلطي 2(,

 . ايبص ةئيدم برغ ةرفاعجلا لحاس ةهج ىف (7)

 . ىرق ىداو مسا نآلا هيلع قلطي ام هنأ حجرن ( 4)

 جاله



 ثلاثلا لهفلا
 ىناميلسلا فالخملا

 ملاعملا ةحضاو ةروص ميركلا ءىراقلا ءاطعإل هنم دبال يذلا ديهمتلا اذه لعب

 مكليت تناك ىلا رتنألاو + ئرجبهلا عيارتا نرتفلا ف انين و نط رولا
 ىلوت يذلا ( يمكحلا فرط نب ناميلس ) نع ةزجوم ةملكب يتأن ٠ اهراطقأ

 . اهركذ يتأيسو ( ةيدايزلا ) ةلودلا دهع رخآ يف فاللخخملا

 | يسمكحلا فرط نب ناميلس

 ىلع ةرسألا كلت بجنأ لب ( نييمكحلا دجلا دبع ) لآ نم اذه ناميلس

 ش 00 . قالطإلا
 دعبأ ىلإ هتمه:تماست لب ( مكح ) ةليبق ةس اثر نم هفالسأ هالوتي ام ًايئدبم ىلوت

 ةطلسلا فعضو ( ةيدايزلا ) ةلودلا لالحنا ءانثأ يف هحومط هعفرو هووذ هب عنق امم

 هيلع قلطأ ام تلمش ىتح اهلاجم عسوو لب هتهجب ةرامإلا كلت ءاشنإ | ىلإ ةيزكرملا

 د يتوقعي نب يلح ىلإ ةجرشلا نوقو م يناميلسلا فالخملا ) تا

 همسا برضو هترامإل ةمصاع « رثع و .ةنيدم نم ذختا رومألا هل تقئوتسا نأ عبو :

 نم ًاماع 07 تايز كريتر تراسل راع نالربل بر كاوا .ىلع
 م1688 / اه مقا“ ىلإ م9481 7 ه لالا“ ماع

 يذلاو 3 ةئس ىلإ الو هترامإ رايهنا تابسأ ىلإ ةيخيراتلا رداصملا رشت --

 هجتنتسن

0 
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 . ةمه مهدعبأو ةرسألا كلت هبنأ ناك هنأ  ؟

 ًافالخمو ةدحوم ةرامإ اهنم لعجو «زشع» فالّخنو مكح دالب دحو ب *

 رايهناوأ ءاهتنا ةيفيك امأ « يناميلسلا فالخملا مساب كلذ دعب هيلإ بسن ًادحوم

 اهتالولدم نم جتنتسن نأ عيطتسن يتلا ةيخيراتلا ثادحألل ريسفتلا عدنف ةرامإلا كلت

 5 . ةماهت وخرؤم هلمهأ ام حضوأ ةرابعب وأ خيراتلا يضام

 رشابملا تلا ةهنس مدقتل هرجعو فا شيجلا يبأ ةموكح فعض نإ

 نب ناميلس ) ةرامإ مايقو يلبجلا مسقلا لالقتساو هتكلمم فارطأ ضاقتنال

 . ( فرط

 ةياصو تحت هلافطأ نم لفط هفلخو م 481 /ه "ال١ ماع شيجلا وبأ ىفوت دقو

 ةلذم لعب ةافولا هتكردأ دقف يصولا اذه ةذم لطت ملو ديشر ىعدي مهيلاوم نم ىلوم

 1 ( ةمالس نب نيسحلا ) هالوم لفطلا ةياصو ىلع هفلخف ةزيجو

 لوألا همه ناك ةمالس نب نيسحلا نأ ىلإ ةيدايزلا ةلودلا رابخأ يف انرشأ دقو

 ثوعبلا ثعبو ايارسلا درج هنإو اهفارطأ نم ضقتنا ام ةداعتساو ةلودلا ةبيه ةداعإ

 . ةيسابعلا ةفالخلل ةعباتلا مهترامإل دالبلا بلغأ درتسا ىتح

 تالصاوملا .قرط هطبرو ةينارمعلا ( ةمالس نب نيسحلا ) راثا ىلإ انعجر اذإو
 عماوجلا ةداشإو رابآلا رفحو خسارفلاو دربلاو لايمألا هتماقإو ةكم ىلإ تومرضح نم

 5 ققحت ( بوقغي نب يلح ) عماجل هترامع ىلإ مث رئانملا ةماقإ عم

 ةرامإلا كلت مضل هتداعتسا. لعب هنأ كش الو ةمالس نب نيسحلا لدي ىلغ تناك ةرامإلا

 . ..هيلاوم ةلود ىلع نيضقتنملا لوأ اهسيئر ناك يذلا دجلا دبع ينب ةسائر لازأ

 ضعبب مات ماملإ ءىراقلا ىدل نوكيل ناميلس نع ةيخيراتلا ةذبنلا هذه انمدق دقو
 . فالخملا اذه يف ةيسايسلاو ةيعامتجالا عاضوألا

 داك



 يناميلسلا فالخملا لئابق

 بجاو نم ناك اذإو يرجهلا عبارلا نرقلا يف ةماهت لئابق ءامسأ ىلإ لبق انرشأ

 ثحبلل ًامامتإف خيراتلا راودأ يف ةيعامتجالا لاوحألا .ضارعتسا ثحابلاو خرؤملا

 فصنلا يف ةصاخ يناميلسلا فالخملا لئابق ءامسأ لصفلا اذه يف ضرعتسن

 فالخملا ددحت ةميدقلا | خيراوتلا تناك اذإو يرجهلا رشع عيارلا نرقلا نم ريخألا

 يف فالخملا اذه نإف يونج ةجرشلا ىلإ الامش بوقعي نبا يَلَح نم يناميلسلا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نمض ةيلصألا هدودح سفنب ظفتحي رضاحلا انخيرأت

 : نم هلئابق فلأتتو ةديتعلا

 ةنيدم لالطأ لازتال يذلا . مسوملا - ًايلاح  مهنطومو ناورم ينب لئابق ١
 انيلإ دئاع مسق . نامسق مه ناورم ينب لئابقو « هلحاس يف ةلثام ةيخيراتلا ةجرشلا

 : نم انتموكحل عباتلا فلأتيو « ةينميلا ةكلمملا ىلإ دئاع مسقو

 اراب زعير ا رك لا [أ]

 يجاويْلا ين [ب]

 سولا |

 نم « دمح ينب ةليبق فلأتتو . دّمُح ينب لئابق مسوملا ةقطنم نم ًاقرشو - "
 : ةيتآلا رئاشعلا

 هحامَجْلا [ 13
 .. ةرهشلا مسا مهيلع قلطيو هرهشلا [ب]
 . حامج رهاط دمحم ماعلا مهسيئرو افؤَعلأ [ج]
 حيمامطلا [د]

 لصماو ينب [ه]

 تير



 ةيماجنلا [ا][؟]
 ةركعلا [ب]
 . ىسيع ينب مسا مهيلع قلطيو يدهم نب [ج]
 . يلع نب بوقعي ماعلا مهسيئرو ةنتفلا عد]

 ةرفاوطلا [ه]

 نجمع ي [د]

 دار 00 لئابقو دا راد تو تيرعتلا ينب لئابق قرشلا

 : ليبش ينب رئاشع رهشأو « ةحراسملا » لئابقب الامشو

 . هداوفلا . ةيحاتفلا . ةركاذملا « ةلخادملا « ةيباعشمأ . كرابما ينب
 « ةيداجبلا « ةربانشلا « ةشناحملا « ةيلاهسلا 3 ةيشارعلا , ةيماعنلا « ةاضقلا

 3 برجلا ىئنب ٠ ةنانحلا « ةرهاوجلا , ةلمصلا « ةمراوصلا 2 فارشألا 3 ةربعلا

 . ةلخادملا

 )١( يكرابم ىواسم دمحأ نب نيسح ماعلا مهسيئرو ةطماس ةنيدم مهترضاحو

 . مهتاهجب رمت يتلا ةيدوألا رهشأو

 . ةلايغملا «ءرشعت « هيل ىداو

 ارم ثرحلا دداحتو يحلل فالخملا 200 يهو والا ةليبق 5

 : "ةيئآلا 0 0 عرفتتو ءافرشلا 2 ةساورلا + 1

 ةرزاحملا . ةحجاورلا . ةيحافصلا . ليتانحلا . ةضماوحلا « م

 ةيشاعملا « لصاو ينب ٠ ةيراكبلا « ةرهاوطلا  ةرقانملاو ةيداوسلا . هياربخلا

 ةدياعملا « ةبلكلا « ةفطعلا « هرركلا 2 عار ينب ةيلاوطلا 2 ةرماوضلا

 ش . كرايما ينب 6 ةفاجتلا 62 ةوزغلا 6 مرخلا 0 ةلماَسملا . ةلحقلا

 يل

 يمي

.. 

 مهو ءافرشلا سأريو « سيرد دمحأ ةحراسملا اثلث مهو ةحاورلا سأريو

 )١( ىوجب ىلع نب شيدم اهالوتو ةخيشملا نع ىحنت مث دمحم نب نيسح هيخأ نبا هفلخو ىفوت .
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 رهشأو . ةرامإلا زكرم اهبو « دحألا » ةيرق مهترضاحو . يراصق مساق . ثلث

 : مهم رمت يتلا ةيدوألا

 بلخ يداو ١
 باََم يداو تت

 سمخلا يداو  ؟

 لا

 نمو « اياضملا ةيرق مهترضاحو « ةحراسملا » ددع عبرب ردقتو ةيماكحلا  ه

 ىلو يب د

 يدهم يب ت77

 ةملاوسلا هوه

 ةبساوحلا  ا/

 هللا ظنفح ىنب  "؟

 لهس ينب 4

 رجالا ك3

 5 يمكح يلع ينب يلو ماعلا مهسسيئرو

 ةحراسملا الامشو ةينميلا ةكلمملا ًاقرشو ًابونج اهدحيو ْثّرُحلا ينب لئابق - *

 : اهرئاشع رهشأو ةحراسملا ًابرغو لدابعلاو

 رزريهازهلا * 

 ةييحلاو ه6

 تزسبسفكلا تب
 0 بوعكلا 5

 ةطسش اهلا 8#
 ةييمرادلا كف
 نيولعلا 5

 سراد ينس 4

 . ماع سيئر مهل سيلو ( ةبوخلا ) مهترضاحو
 : هرئاشع رهشأ نمو لفسألا نازاج يداو لئابق  ا/

 ةئدارخلا دل

 ةيراجهلا ه

 ءاهقفلا  ؟”

 ةيواصخلا ع

 ةلموكلا 5



 ةنسراغقلا با ةيراقملا ا

 ةوشعلا لهأ ٠ ةيناشدلا 4

 ةنووسعلا 11 ةيلاقعلا 1١5

 . ةعطاقملا ةدعاق نازاج ةنيدم مهترضاحو ليقع نب يلع دمحم مهسأريو

 : هرئاشع رهشأو العألا نازاج يداو لئابق

 ةيراييستلا "تك ةفايكجستلا ت9

 ا ضحببلا انحف تا#

 ةمسسساوقلا 5 ةيماكحلا هوه

 ةيهعافرلا م ةيدديعصلا ا

 ةنوارشلا ٠ ةيلاجملا 18
 يتسملا هاا ةلذاوشلا 65

 ةرزجلا 114 ةناوحلا *1١ 

 ةبالحما 5 ةحيروفلا كتاف

 : هرئاشع رهشأ نمو . دمض يداو لئابق 65

 ةضقلا يي راوعلا يك
 ةنداولهلا -4 عاتجتملا د#
 ةرماطملا -5 نيففاعملا ه

 . ةيدوبأ دمحأ مهسيئرو « دمض » ةيرق مهترضاحو

 ٠ مهرهشأو ةحملطلا لئابق :

 ةدانشلا  "؟ ةرسقفلا ١

 : لحاسلا يلي امم ايبصو نازاج نيب مهلزانمو خيشلا هدذبع دمحأ مهسأريو

 الكم



 لئابق مهعقاوم بقاصتو ًايلاح ةضراعلا زكرمل نيعباتلا لابجلا لئابق
 ًابرغ ةحراسملاو ل ا

 : لئابقلا كلت رهشأو
 ١ ناعذدو ينب 5, لدابعلا ١

 '"'- شيق - 5 نسيعم ينب

 فيخنُما لآ 5 صيرخ ينب ه6

 ةفوصلا 4 نايفس ال

 راحس 14

 دمحأ نب دمحم نايفس ةليبق خيش مهخياشم رهشأو ةضراعلا ةيرق مهترضاحو

 . « ةمصوبأ»

 : مهو ءافيف لبج لئابق ١
 .بعتثم لآ *"  رفع لآ تا ىمامعمأ ١

 ليحارش - 5 بييتمأ س8 مشجمأ 8
 يملظلا لا 4 تايبألا م رثادمأ ٠

 ناملسلا ١ ١5 فارشألا 1١١ | ىفاسخمأ ٠
 عيوتمأ لا 6 ةيبارحلا - 5 يردملا لآ ١
 مكحلاب 5

 . ايحّيمأ يلع نب نسح ماعلا مهسيئرو

 : مهرئاشع رهشأو ءافيف لهس يف مهعقومو يزاغلا ينب لئابق ١٠

 ىصق لهأوأ ىصق ةملاعملا ١)
 داطمح ه5 دايح لآ

 . ")ورجمأ حرفم مهسيئرو « نابيع » مهزكرمو

 . ورجمأ نيسح وه يزاغلا ينب خيش م 88 / ه1404//6١ خيراتلا اذه ىف )١(

 -الا/ل



 دودح ىلإ ًاقرش دتمتو ءافيف لبج قرش مهعقاومو كلام ينب لابج لئابق -14
 . مهلئابق رهشأو ةينميلا ةكلمملا

 ليطق لأ *.  دمحألآ ؟ ةمالسلا ١
 ةرعمأ - 5 - يلعزمالا  ه زارح لآ

 ناوثعلا 8 2 ةبقرلالآ م نيسح لآ ٠
 عاقبلا لآ - ةماعن لآ ١ ةفجحلا لآ ٠

 نينس لآ 6 فيرشما لآ 45 دبعم لآ 1
 ةشعن لآ 4 سبح لآ 1 ةمشن لا 5

 . 2 ةعجانما رباجو دمحأ نب نيسح مهسأريو

 : مهرهشأو بوزه لبج زكرمل ةعباتلا لئابقلا 6

 لهجمأ ينب -_ " بوره لئابق ١

 ليلاهصلا 3 دارق ينب و

 ةرفغملا 5 ١ نييزعلا  ه
 خيشمأ لأ - 4 فيهصمألآ ال

 رشحما صيرح 5 دمحأ ىنب ه3

 مهزكرمو الامش ثيرلاو ابرغوقحلاو اقرش كلام ينبو ابونج نابيع نيب مهعقاومو

 . بوره ةدلب

 ةلجو يبرغلا بونجلا يف .وقحلاو ًابونج بوره نوداحيو ثيرلا ةليبق 1
 . مهرهشأو ًاقرش ناطحقو توملا

 م ةنحشما لآ ككل

 ىفيشما لآ  غ داجنما لآ * 

 هرعاصما لآ 5 لحس لا

 .رهقلا لبج مهعقاوم رهشأو

 . ىشيبك نيسح رباج وه كلام ينب خيش م 1948 / ه ١404/9/١ خيراتلا اذه ىف )١1(
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 ١ # مهرهشأو وقحلا لئابق .

 هل © -ج اح

4 

 نيطالسما
 ةينابصلا .

 هديشر لآ
 ةيفاتشلا

 ناوثع لا 65
 هشيرعُم نبا لآ ١
 ةيلاغ نبا لا 66

 فلاز نبا لأ

 ةيراهنلا *" 

 ديوم لآ 3

 ةيجاوخلا 5
 ةنئيطق لا م

 احلملا لهأ ٠
 ةلغج

 ميهاربا لأ - 4

 ةنيط نبا لا 5

 ابونجو ينايبصلاب ًابرغ مهعقاوم دحتو « ةريصع » ةملك مهعمجتو ىنيسحلا لئابق
 . مهرئاشع رهشأو باسحلاو يزاغلا ينبو سبعب اقرشو دمض يداو

 ةورذلا ١

 ةيعابسلا ل 4
 ةيشاحولا ا

 ةربانعلا ٠

 سوحنلا ٠

 يدسألا لأ 5

 ةمزاوحلا  "؟

 ةيراصقلا  ه

 ةيلاصبلا - 4
 ناريط لأ ١
 ةيرادحلا 5

 ةيحارشلا و

 ةحماردلا تا

 ةشاوطلا - 4
 ةيلاقعلا د

 ةرماوعلا 06

 . يورذلا دمحم نب يلع مهسيئرو ةينيسحلا ةيرق مهتسائر زكرمو

 . اهرئاشع رهشأو ايبص لئابق

 ةيجاوخلا ١
 ةنعابشلا  ؛
 ةيبارحلا 7

 عفاشلا '؟

 نيخيشلا ه

 ةيوارغلا 4

 القد

 . ةياكحملا «*
 .خساف 5
 ةيادعلا لهأ 14



 عيرملأ - 7 ةيثاثعلا ٠ الصلاهبة  ١١

 ٠ رحابلا ةيرق لهأ .

 . ايبص ةنيدم مهترضاحو

 : نامسق مهو ةرفاعجلا لئابق 4

 :ةيرجيشالا دا# نالعش لآ ١

 : مهرئاشع رهشأو
 ١ ةداوس لآ . ناطلس لآ . خياشملا : نالعش لآ .

 « هولاثألا « ةيبارجلا . ةيخارصلا « ةيعابسلا . حمامطلا : نيريخ لآ ل#

 . ةيواقحلا

 فيض مهسيئرو ةحمطلاب ًابونجو ينايبضلاب ًاقرش نودحيو ايبص لحاس يف مهو
 ا . شرخألا هللا

 نم ةعقاولا لئابقلا ىلع ًايلاح فالخملا مسا قلطيو : فالخملا لئابق ٠
 : ةيتآلا ىرقلا لهأ نم فلأتيو بشخلا مأ ةيرق بونج ىلإ ايبص لامش

 ةشّعلا * ةلامجلا ١

 رخاشلا ةحلملا  #م
 ةمالسلا 5 ةلحملا  ه

 دئاعقلا وبأ 7

 : هتيدوأ رهشأو

 نادهشو عاسو يداو 5 نالخن يداو -_

 ىرق يداو “" 

 : هرئاشع رهشأو « يبقلا دمحم نب () رديح مهسيئرو

 . دهازلا دمحم هنبا هفلخو تاوئس نامث وحن لبق ىفوت ( ) ١

 ٠'ق-



 ,دئاعقلا وبأ ءاحلملا : ناكس نم هرئاشع فلأتتو يواحلملا*(١)

 : مهرئاشع رهشأو ءرخاشلا . علسلا وبأ

 ينيخيشلا ٠ يفاطعلا . يلكوملا . ينابزلا . يرامع . دبعلا يبأ لآ « بابقلا

 « نيبيج لآ « ةيماعنلا « ةحدامصلا « ينشم لآ , ىوطعلا « ةحبرلا .« يسوكلا

 « يفاعملا ٠ يمثملا « ةريشملا . يداهوبأ لآ , مادقم لآ . ةنشارهلا « هيحوب لآ

 . يكموب لآ , يشيدخلا

 . ىلفسلا ةلحملا *  ايلعلا ةلحملا  ؟

 ١ : امهرئاشع رهشأو

 . مادصما لا « يبيغزلا « يزامنلا

 : امهرئاشع رهشأو ىلفسلاو ايلعلا نيتمالسلا 4

 ع ةيجاوخلا « دلاولا لآ . ةلحاوجلا « بابقلا « شبكلا لآ . ةخمامشلا

 . ةلتاكملا « ةناتهلا

 : ةشعلا ةيرق رئاشع

 .رديح لآ « ةفافغلا . ةرصاونلا « ناربج لآ « ةناتهلا « ريباعجلا . ةرماوعلا

 . نالع لا

 : ةراجلا ةيرق رئاشع 5

 لآ « ةنامسلا « ةيشادخلا . نيرامعلا « يرامع يلع نب ىسوم لآ . انهم لآ

 . ةصاحملا « ةكالدلا , ليقع

 : ةلامجلا ةيرق رئاشع ا

 . ةرهاوجلا « ةعانملا « يزامنلا « ةيراكبلا ءرّبلا لآ

 ١ مهارق رهشأو ةداسلا لئابق :

 ١ .انهدلا  "؟ ةيلاعلا

 يمعنلا رارع نب نسحلا مهسيئرو .

 هما



 : مهرئاشع رهشأو بشخلا مأ ةيرق مهترضاحو شيب لئابق - 7
 ةحالملا "؟ ةيانبلا ١

 ةضراوعلا - 5 ءاهقفلا

 . يفكع مساق نب نسح مهسيئرو

 : مهرئاشع رهشأو ةبعش ينب لئابق 7
 يعرم نب راش لآ - ؟ عزايهلأ ١

 فارشألا - 4 ةينابصلا
 دحيؤز للا تت ةردحلا ه

 ةلس يبأ لا -4 سايلإ لآ 07

 . يبعشلا دمحم نب يلع مهسأريو بردلا ةيرق مهترضاحو

 : هلئابق رهشأو قيقشلا لئابق - 4

 ةيفاطملا ب# خياشملا ١
 دايزلا 15 ةينابصلا

 ترجفلا 25 ةيقالفلا ه

 ةراصعلا ل ا/

 . يبرق يداه مهسأريو قيقشلا ةيرق مهترضاحو

 : مهرهشأو ةمحقلا لئابق 6

 ةعبقملا  "؟ ةحجنملا ١

 هم -



 نازاج ةقطنمل ةحاسملاو ناكسللا ريدقت

 انعجر اذإ اننكلو . يناميلسلا فالخملا ناكسل ءاصحإ  نآلا ىتح  رجي مل

 ةيلاملا ةماعلا تاءاصحإلا ضعبو « هلئابقو هارق نع ةيمسرلا ريراقتلا ضعب ىلإ

 ةمسن فلأ ةئامتس براقي امب ناكسلا مومع ردقن نأ عيطتسن اننإف ةيرادإلاو

 .ابيرقت

 اهلوط . باتكلا لوأ يف اهدودح انيب نأ قبس دقف فالخملا ةحاسم نع امأ

 اهضرع طسوتمو . ًابيرقت اليك 0+1 و 40 نيب حوارتي اهضرعو ؛ ًابيرقت اليك ٠

 . 51٠٠٠ هتحاسم نوكتف ابيرقت ٠

 نرقلا ىف « مكح دالب مسا هيلع قلطي ناك ام نأ وه ًايخيرات ًاحاضيإ انه ديزنو

 ىلإ مسوملا نم « ميلقإلا اذه نم يبوتجلا بناجلا لمشي « يرجهلا عبارلا

 امو « ةرفاعجلا ةليبق لحاس نآلا لمشي ( رثع فالخم ) مسا هيلع قلطي امو « ايبص

 ةليبق عقاوم ًاضيأ لمشيو ( شيبو ايبص نيب ام يأ ) نآلا فالخملا مسا هيلع قلطي

 . ةمحقلاو قيقشلاو ةبعش ينب

 فالخملا لئابق ضعب تاجهل

 تاهجلا هذه يف ةدئاسلا ةجهللا يه ىحصفلا ةيبرعلا ةجهللا نأ مولعملا نم

 اهنألو . اهب ميركلا نارقلا لوزنل , سوفنلا يف ةيماس ةناكم نم ةجهللا كلتل امل

 ميلقإلا اذه ناكس عيمج اهب دبعتي يتلا ةيمالسإلا ةينيدلا رئاعشلاب مايقلا ةليسو .يه

 تاجهللا ةسارد يف عسوتن نأ ديرن ال نحنو  ةكلمملا ميلاقأ ةيقب نم مهريغك -

 ةساردب نيمتهملا نم ةساردلاب نيتريدج نيتظحالم ىلإ ريشن نأ دون اننأ ريغ
 : ةيبرعلا تاجهللا

 ىحصفلا ةيبرعلا ةجهللا نأ اوركذ نيخرؤملا نم ًاريثك نأ  امهالوأ

 دهع ىلإ « ةجهللا كلت راشتنا ذنم - تاهجلا هذه يف ريغتت مل ةحيحص تيقب
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 : ©) ( ديفملا ) هباتك يف لوقي روهشملا رعاشلاو خرؤملا يمكحلا ةرامعف . بيرق

 ةيبرعلا ةغللا ىلع نوقاب اهلهأو . 29 ( بئارزلا ) ةنيدم قوف () ( داكع ) البجو
 لهأ نم دحأب اوطلتخي مل مهنأ مكحب . مهتغل ريغتت ملو مويلا ىلإ ةيلهاجلا نم
 دقلو . هنم نوجرخي الو نونعظي ال رارق لهأ مهو « ةنكاسم الو ةحكانم يف ةرضاحلا

 ذئموي انأو ؟ هقفلا بلطأ « ةئام سمخو نيثالث ةنس يف ( ديبز ) تلخد يننأ ركذأ

 يف نحلأ ال ينوك نم نوبجعتي سرادملا عيمج يف ءاهقفلا ناكف . نيرشعلا نود
 أرق دقل ىلاعت هللاب ىمرضحلا ملاس نب هللا رصن هيقفلا مسقأف . مالكلا نم ءىش
 اذإ ترص هنيبو ينيب ةطلخلاو ةدملا تلاط املف . ةريثك ابتك وحنلا يف يبصلا اذه

 ةعبسو يدلاو ينراز املو « هلجأ نم ينيمي يف تثنح نمب ابحرم : لوقي « هتيقل
 مهنم دحاو نحل ام هللاو الف ؛ مهعم اوثدحتف ءاهقفلا ترضحأ ديبز يف يناوخإ نم
 . هيلع اهوتبثأ ةدحاو ةنحل

 فلؤم يدابآ زوريفلاو ( م 17174 / ه 7175 ةنس يفوت ) يومحلا توقاي ءاج مث
 جات بحاص ىديبزلا ىضترمو (م 145 / ه م1١/ ةنس ىفوتملا ) سوماقلا
 برغأ لب « ةرامع لاق ام اورركف ( م 174٠ / ه ١7١ ةنس ىفوتملا ) سورعلا
 مايأ ةثالث نم رثكأ مهدنع بيرغلا ميقي ال « داكع » لهأ نأب لاقف جاتلا بحاص

 . مهتغل ىلع ًافوخ

 نم نظي ةحيصف ةيبرع لمجب نوقطني ىحاونلا هذه ماوع نم ًاريثك نأ ةقيقحلاو
 . ةقيلس عقاولا يف يهو . اهدعاوقو ةغلل ةسارد نع تءاج اهنأ اهعمس

 لوهسلاو لحاوسلا ناكسو لابجلا ناكس يتجهل نيب عساشلا نوبلا - امهتينا
 ًاحوضوو ةحاصف اهنم ةبيرقلا ةيدوألاو لحاوسلا ناكس ةجهل ىف دجن امنيبف
 هفارطأ يفو فالخملا يف لابجلا نكست يتلا لئابقلا تاجهل يف دجن . ةلوهسو

 ) )1١ةيرصملا ةعبطملا ه6 ص .
 . عاسو ىداو برقب (؟)
 . ىازلا فرح ىف ىفارغجلا مجعملا ائباتك رظنا (")
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 طاتخا نم الإ اهمهف عيطتسي ال ةجهلب « ةيبرغ تاملك لامعتسا يف ةئوشخو ةبارغ

اركذ مهتاملك نم ريثكل دجنال دقو . نمزلا نم ةليوط ةدم اهباحصأب
 مجاعملا يف 

 تامجعملا كلت اونود نيذلا ءاملعلا نأب لوقلا ىلع انلمحي امم « ةميدقلا ةيبرعلا

 ديرن الو « ةيبرعلا لئابقلا تاجهل نم ءيش مهتافو « ةغللا تادرفم نم ًاريثك اوكرت

 اننأ ريغ  خيراتلا اذه نم يبدألا مسقلا هلحمف . عوضوملا اذه يف عسوتن نأ

 : ليثمتلا ليبق نم . لئابقلا ضعب تاجهلل ةلثمأ ضعب انه درونس

 : ثّرَحلا لئابق ةجهل

 . نم لوهسلا ناكسو قرشلا نم لابجلا ةلسلس ناكس رواجت ةليبقلا هذه لزانم

 . اهنم جذومنأ وهاهو لوهسلاو لابجلا يتجهل نم جيزم اهتجهلف برغلا

 ههذل يحبشأ هاص ناياي « ينهلا ههذ نيزتال هفأ كلوتق انام نيسحما نسح

 . شفجمأ هلوح نيزلا ينهلا
 سح ( نسح نوقطنيف 3 ىثالثلا مسالا ثومخريو . ءادنلا فرح نوفذحي

 يف امك 2 ملكتملا ريمض ىلإ دئسأ اذإ يثالثلا لعفلا نيع نوفذحيو نون نودب

 . كل تلق ىنعمب « كلوتق »

 | : ىنعملا

 ملكتملا تفتلا مث « ءيشلا اذه ىوست ال كرتا كل تلق نيسح نب نسحاي

 ءيشلا كلذل يرظنا « ناي » مألل نولوقي مهنأل « مأ اي يأ , ناياي الئاق همأ بطاخي

 نيشو ءافو ميجب «. شفج لفطلل نولوقي مهو لفطلا دنع ليمجلا

 : ةحراسملا لئابق ةجهل

 يف ليبش ينب نم مهل نيبقاصملا ةجهل نع ًايبسن ةحراسملا لئابق ةجهل فلتخت

 يف قمعتملا الإ هب رعشيال يبسنلا قرافلا اذهو قرشلا يف ثرحلاو بونجلا

 نيجذومن انه لقنن ذإ اننأو هئاجرأ نيب لقنت نمم وأ فالخملا تاجهل تاسارد

 ةجهللا ىلع مهنم نوظفاحملا اهظفلي يتلا تادرفملا لجسن اننإف ةحراسملا ةجهلل

 . ىحصفلا كل ل ىلإو ةليصألا ةيلبقلا
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 ريثك

 نازاج

 زوجع

 اذهاي

 : كلام ىنب لئابق ةجهل

 نيمسا يأ نيتملك نم ابكرم ناك ىتم مسالا نورصتخيو ىدانملا نومخري

 ةدعاقلا ىلع ىنثملاب قطنلا نولمعتسيو لا ماقم يف ةيريمحلا « مأ » نولمعتسيو

 ةيماعلا

 ةريد

 دازيز
 زوزع

 اياز ميجلا نوقطني مهف

 ركذملل - همسا فرعيال نم ةادانمل

 . همسا ركذ مدع دمعتلوأ

 ةثنؤملل  اهمسا فرعيال نم ةادانمل

 . اهمسا ركذ مدع دمعتلوأ

 ةبيرقلا ةراشإلل
 ةديعبلا ةراسشإلل

 ناكملل ةراشإلا مسا

 . ةجرادلا مهتغل نم جذومنأ اذهو ةحيحصلا

 َّحْن ماع قر اذ انلمج َسْوَع ىضاقما حن ينلباقت يدوب دق نسحما هعسم ؤاب
 امتنأ هوحن نادهشت امو هيرُما َهَحَّمو تنأ هفاصوأ حن نم هفرعت هتنب املسما حلاص تيب

 : هنافرعي انه نيتفوشو

 : ىسحصفلاب هانعم

 يذلا انلمج نأشب يضاقلا دنع ينلباقت يدوب ديرأ وأ بغرأ : نسح نب دوعسماي
 ةهج نم هفرعت تنأو ناملس نب حلاص تيب ةهج نم يضاملا ماعلا يف قرس
 - ناترضاح يأ انه ناتأرماو امتنأ هب نادهشت امو ميرم نب دمحمو تنأ ٠ هفاصوأ

 . هنافرعي

- 
 .٠ ئىإ

 مك



 : ءافيف لئابق ةجهلل جذومنأ

 وحن لتي ريمألا لاق اولق ملاس م رباجل عداو ريخ الام زياو ٍداب تنأ مزياو مساق مزيو
 . يهلي الو اوتجاحب اهب هرم اهمهايو نيحلد

 ًافلأ دازو ىرخأ هادان لوألا ءادنلا نم هعمسي مل ثيح نم مساق نب ديزي يداني

 ىدانملا لاقف هباجأف ديزي اي تعمسو ترهظ دق ياداب تنأ لاق مث ءادنلا واو دعب

 هذه هلوصو بلطي ريمألا نإ : هل لوقت ملاس نب رباج وعدت نأ هنم دصقلاو ريخ

 . رخأتي الو هجاتحي ريمألا نأ لجعيو ةعاسلا

 : ءافيف لئابق ةسجهل

 5 نيله ال نحنا امو خيشما حن يعم شياه تن َلْيَأ كعشا وأ يذب ْزَيو

 . كانه

 شياه ءاذإ ىنعمب َلْيأ كاقلأ كعشا وأ يدارم ىنعمب يدبو ديزي ميخرت هيف

 . نيثطبم نيهال نحن نحنأ ًاميم فيرعتلا مال لادبا خيشما دنع حن , رئاس

 ةمالّسلاو ىقاباي ىَت رو وكرم كد ١

 . انالص م يف وليا وعذ

 ( تن ) ندع لزن تيلا ف اك ذإ وعدت ةملسلا كلو رملا ليو يدير

 ىتشنو هتيأر يف افاك ءاتلا لادبإ ىف اودرفناو ةبيرقلا تاهجلا ىف مهريغ عم ةكرتشم

 ىحني ءابلا ديدشتب ماللا لادبإ تيبلا تيبأ اذإ ىنعمب وليأو نيعلا حتفب وعدتو دير

 . اندنع انالص لزني

 : حزارو نالوخ

 ىممأ ْوَرت يبلقو تيب اي مويُأ لوط َكَكْوَر ام ىنراي هللا دبع محم اي
 ٠انل ةدهاش سانلاو كل ةّيحوتُم احنلا رأي ّىلث ىلإ َكْيَحَد

 - م8ا/-



 ءىشلا درت يدصقو تيبلا يف اذه انموي لوط كتيأر ام ينارت هللا دبع دمحم اي ىأ
 كل نيرظتتم انارت ةمث ىلإ كدنع يذلا

 فذحو كتيأر نم ًافاك ءاتلا هلادبإو ىنارت ىنعمب قران دمحم ميخرت اذه ىف

 . مويلا مال

 كدنع اذه ةراشإ هيف كْيَحَد . هدعب امل ديدشتلاب ماللا لادبإو ىنهلاو تيبلا اذكو

 : نالوخ لامشو ءافيف بونج مهلبج عقاولا هبنم

 ذفنا ديم يو الاو ةعيرشلاب هرظانمأ دنع ينيحاوي ىلع محي ُزأ شوت بج اي

 . رغزي يش هرهبرو يدقي ُديِماَهَم وناف هالع

 ةعيرشلاب ينلباقي ريمألا دنع يعم رضحي ىلع يبحي ربخأ كوخأ انأ رابج اي يأ ٠
 هذهك لاعفألا ضعب ىرتو فصني ديري ام هنأل هيلع ذفنأ ديرأ ينارتف ينلباقي مل اذإو

 . بضع ريثي

 اميم ءايلا لدبأ محيو ( كوخأ ) هشوخن يف انيش فاكلا لعجو « رابج ميخرت هيف

 هلع خي املأ ءانلا لاديإو لفنام ديف يزرع ينرو . ينرظاني : ينيحاوي يفو

 . ضعب رهي ىرت ْرُو قحلا قيرط ىلإ عجري يدَقُي

 : راححس ةلبيق

 فيرعت يف ماللا لادبإب ةعامج ينب نع نودرفنيو مالكلا ردص يف ةعامج ىنبك

 5 ىتح ىنعمب نيل انالص لدب انيلو ميملاب ءامسألا

 : ينيسحو يدمحم

 . بلاطنو علطا ىنعمب بلاتن وأ علتاك ءات ءاطلا نولدبي

 ةزمه مالكلا رخآ يف فلألا ىلع نولعجيو ءاط لادلا نولدبي : ىلعألا نميلا
 ل ل ل ا

 . عم وأ انل يعارت اع
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 يشمن انرظتنت يعارت له رافقلا يف كدعب عبتن ًامئاد ديرت اذام ىبحاص اي دمحأ اي

 : لف سسألا نميلا

 مساق يف غيغدلاو مساغ لثم ًانيغ فاقلا لادبإب ىلعألا نميلا نع نودرفني

 . قيقدلاو

 ٠ : نتتستمبلا ةناهن

 . ىلأ اي يلع ايك ةزمه نيعلا لدبت

 . لمجلا يف لمقلاو لاجر اي يف لاقر اي : لثم ًافاق ميجلا نولدبي

 دع دع داع
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 ةيرثأ شوقن

 معو مبل1802 00 ؟

 ىبو مؤوو © 4

 68 نقة137 46ه 011
 2/6 ن000© 6 6 امي © ا ه
 وهؤإري مهتقور» <26 06 ع
 ؟م ام عد رم خطاط

 ردقي « احلا » ةيرق قرش « بوتكملا جحللا » ىمسي عضوم يف ةيرثأ شوقن
 . ةيرثألا شوقنلا نم ريثك ةهجللا كلت يف دجويو لايمأ ةسمخب

 « يفيفلا يرفاعملا دمحأ نب نسح /ديسلا اهخسن »



 عبارلا لهفلا
 فالشملا 28 ءارمألاو تاموكحلا

 نميلاو ةماهتو

 ةيبرعلا ةريزجلا هبش مالسإلا رون معو ةيدمحملا ةلاسرلا نس تقرشأ نأ دعب

 ىلع ًايرادإ تمسقو ةيلبقلا ةيبصعلاو ةيميلقإلا اهنع هللا بهذأو اهؤازجأ تل

 يف وأ ةنيدملا يف , ةفالخلا لبق نم نوثعبي نويرادإ ماك اهرمأ ىلوتي قطانم

 قطانملا لصف وأ مضو ماكحلا نييعت يف يعارت ةفالخلا تناكو « دادغب وأ قشمد

 وأ يفارغجلا عضولا ال ةماعلا ةحلصملاو تقولا ةسايسو قفتي امو ةيرادإلا عاضوألا

 . مالسإلا اهلازأ يتلا ةيبصعلا وأ يميلقإلا

 سيلف ىرخأ تاهج ًايرادإ هيلإ تمضو هتهج ىلع لماع ةفالخلا تلو اذإ ناكو
 اذإف . هتلامع ةدعاقو رقم اهب ىتلا ةهجلا كلتل ةعبات ىه تاهجلا كلت نأ ع
 كلت نأ كلذ ىنعم سيلف ناوريقلاو ايبيل هيلإ تمضو رصم ىلع الماع ةفالخلا تثعب

 ًاددع مضت هتيالو تناك ناسارخ هيلع قلطي ناك ام يناوف « . رصمل ةعبات راطقألا

 نم اءزج تحبصأف مالسإلا اهدحو امنإو تاغللاو تايسنجلا ةفلتخملا ميلاقألا نم

 ( ناريإب ) ب نآلا فرعي ام مضت ةقيقحلا يف يه امنيب ةيمالسإلا ةفالخلا ءازجأ

 داحتالا نم نآلا يه . ناتسكرتلا نم ءازجأو ( ىراخب )و ( ناتسناغفأ )و
 ةقالخلل ىه اهتميبو اهدألو نأ راطقألا كلت رتعت تقولا سفن: ىو + ضقوسلا
 تناك الثمف يرادإلا مكاحلا اهب ماقأ يتلا ةنيدملا وأ رطقلا وأ ةقطنملل ال ةيمالسإلا
 ةملك تناكو « ةلابت لماعب بونجلا تطبرو ةنيدملا لماع وأ مكاحب طانت دجن ةرادإ

 رصحنت نآلا يه امنيب ًايلاح فيطقلاو ءاسحألا ةقطنم نم رثكأ لمشت ( نيرحبلا )

 ْ | . رزج نم اهعبتي امو . ( ةمانملا ) نيرحبلا رزج نم
 تمعو هراصنأو عيشتلا فا دس م 1

 . ةريزجلا بونج ىلع هلبق نم ًايلاو ثعبي نأ نومأملا ىأرف يحاونلا
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 ةيدادايرزلاةلودلا

 :ةملقم

 ىتح هتفالخ ىلع ناتنس ضمت ملو ه 194 ماع ةفالخلا ( نومأملا ) ىلوت

 ىلع هئاليتساو ( رفعج نب ىسوم نب ميهاربإ ) روهظب نييولعلل ةعبارلا ةروثلا تماق
 ّ ءاضقلا نم ةيسابعلا تاوقلا تنكمت دقو مولعم وه امك نارجنو نميلاو ةماهتو ةكم

 . ةروثلا كلت ىلع

 ةفالخلا لقن رمأ نع هيلختو . اضرلا ىسوم نب ىلع ةافو دعب نومأملا نأ ديب

 تاعزنلا نم اهءاجرأ دوسي امو ةفالخلا رقم نع تاهجلا كلت دعب ىلإ رظن نييولعلل
 . ظقيلا برجملا نيعب  ةفلتخملا قرفلاو

 لبق - ةريزجلا بونج خيرات ةسارد يف عيرسلا ثحبلاب ملقلل انحمس اذإو

 ةمكاحلا رسألا سيدقت ةبيترلا هديلاقتو ديعبلا هخيرات نم دمتسي هدجن - مالسإلا
 . اهبوعش نيب ةيكلملا ةسادق تلصأت نم نأش

 ١٠١ ب داليملا لبق  ةينيعملا ةلودلا دهع يف تاراضح دهم ةريزجلا بونجو

 . باتكلا اذه يف كب رم امك ةيئبسلاو ةيمرضحلاو ةيناسوألاو ةينابتقلا مث

 مسقم بعشلا نأو , تاهجلا كلت يف ًادئاس ناك تاقبطلا ماظن نأ مولعملا نمو

 . تاقبط ىلإ
 ةفئازلا ةيطارقتسرألا كلت حايتجال ميوقلا هيدهو ةحمسلا هميلاعتب مالسإلا ءاج

 لايجألا يلاوت ىلع اهبساور تخسرو تقمعت دق ةقيتعلا ديلاقتلا كلت نأ ديب
 ةفالخلا زكرم نع راطقألا كلت دعبلو  فولأم ديلقتو ةدئاس ةداعك ةبقاعتملا

 اهطاشن رسألا ةموكح ءيشلا ضعب تفنأتسا ةيلحملا ةيزكرملا ةطلسلا فعضو

 علطملل ليخي لب « مالسإلا اهبذه دق سوفنلا نأ مغرب - يي رادإلاو يبدألا

 .داقتعالا ةرارح تدقف ةيلاب ديلاقت ىلع اهزاكترا حبصأو « مالسإلا لبق
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 هناطلس يف رسألا كلت فلخي نم ىلإ هديلقت ءوض ىلع ثحبي بعشلا حارو

 ءالولا نم رسألا كلت هل رهظت امب بلغألا يف يفتكي يسابعلا ةفيلخلا يلاو ناكو
 نأ نوكردي ال اوناك دقو بعشلا نم هفاعضأ ىضاقتي يذلا جارخلا عفد عم ىمسإلا

 طاشن ىلإ هبنت نومأملا نأ رهظيو . سابعلا ينب ريغل ةفالخلا ةيقحأ ىرت ةيبلغألا

 مكحلا ميعدت ةرورض روهشملا همزحب ىأرو عاقصألا كلت يف نييولعلل ةوعدلا
 ىلع رايتخالا عقوف اذه لثم يف اهيلع لوعي ةيصخشب تاهجلا كلت يف يسابعلا

 راتخا لب ( دايز نب هللا دبع دلو نم دايز نب دمحم ) ىمسي « دايز لآ » نم صخش :

 كلملا دبع نب ماشه نب ناميلس )دلو نم يهو ةميمص ةيوهأ ةيضخشخ اريوو دعت

 . كعو ةرعاشألا ةروث ربخ نومأملل ديربلا لمح دق كلذ لبق ناكو ( يومألا

 :داسيز نبا

 ريسلا ذغَأو جحف  هتمهم ءادأل  ةيفاكلا ةوقلا هقفارت بونجلا ىلإ دايز نبا زهجت
 . م 418 / ه ٠٠١ ماع لوأ يف هافاوف

 ًارفاظ هلخد هنأ لدي امم نميلا خيراوت لوقت د امك نميلاو ةماهت دايز نبا حتف

 / ةيماح كراعم دعب

 لابجلا كالو لو 2 هئاجرأ يف نمألا بتتساو دايز نبال بونجلا ناد

 . لوهسلاو

 .ماع ةرعاشألا دالبب ( ديبز ) ةئيدم طتخا نومأملا ةيصوب المعو رومألا رارقتسابو

 تدهم دايز نبا تاراصتنا نإف نومأملا سدح قدص دقو ءم 81١4 / ه4

 : . ةنس نيسمخو نيتئام ةريزجلا بونج يف مهتوعدل

 نسحو ةفاصحلاو ءاهدلا نم بناج ىلع ( رفعج ) ىمسي ىلوم دايز نبال ناك

 راخج يل هسندلو# رفعجب دايز نبا ليقف لثملا هالومبو هب برض ىتح ريبدتلا

 . رفعج فالخم ىمسملا نميلا فيلاخم دحأ اذه

 هالوم هْجَو يسابعلا مكحلا مئاعد دايز نبا ديطوت دعب م .ه/ه ٠١8 ماع يف

 جمانرب ذافنإو هتمهم ءادأ ىلع ناهربك 6 ايادهو لاومأب نومأملا ةفيلخلا نبا راعع
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 مهنم سراف ( فلأ ) هتقفربو دادغب نم رفعج داع م 87١ / ه 7١5 ماع يفو

 زيزعتو نمألا ديطوتل - صاخلا سرحلا ىرحألاب وأ  ناسارخ ةدوسم نم ةئامعست
 ةريزجلا بونج بلاغ هذوفن معو « دايز نبا ناطلس كلذب ززعتف « ةيزكرملا ةرادإلا
 فالخملاو يلحو شرجو ندعو نارجنو ناحيبو ةدعصو ءاعنصب هل بطخو
 . م 289 / ه 74ه ماع ةافولا هتكردأ ىتح يناميلسلا

 : دايز نب هللا دبع نب دمحم نب ميهاربإ

 رارقتسا دهع هدهع نأ رهظيو هيبأ ةافو دعب مكحلا دمحم نب ميهاربإ ىلوت

 ه 748 ماع ىلوت هنأ ىوس ةيانع ريبك هوريعي مل هرصع يخرؤم نأ ليلدب ٍلومخو
 : م١0 /ه 8 يفوتو اماع 34 هتيالو ترمتساو م 4 /

 :ميهاربإ نبدا يز

 . نيتنس زواجتي ال هتيالو رودو هتيالو خيرات يف نوخرؤملا رصتخا

 : ميهاربإ نب قاحسإ شيجلا وبأ
 ( ةطمارقلا ) شويج تمدقت همايأ يفو م 405 / ه 79١ ماع نميلا مكح ىلوت

 شيجلا وبأ رفف ديبز ةنيدم تمجاهو ( ةماهت ) ىلإ لضفلا نب يلع سأر ىلع
 رمأف ءارذع فالآ ةعبرأ اوبسو اهلهأ يف فيسلا اولمعأو ةونع ديبز ةطمارقلا تلخدو
 ةحبذملا هذه نوكت دقو . طيحاشملا هل لاقي عضومب نهحبذب لضفلا نب يلع
 ْ . .لضفلا نب يلع ةعمس ءوسل اهيف اغلابم

 نع همايأ رخآ يف زجعف هتنم تفعضو همظع نهو ىتح شيجلا يبأ ةدم تلاط

 هيلع تعنتماف هتلود يف ءيش لك مكاحلا ناك يذلا دهعلا كلذ يف مكحلا ةرادإ

 طقسأ نممو لوهسلاو لابجلا نم ريثك يف بطخلا همسا نع تعطقناو فارطألا
 . ( يناميلسلا فالخملا ) ريمأ يمكحلا فرط نب ناميلس ةبطخلا نم همسا

 مسا دعب  همساب ةبطخلا لعجو « ةجرشلا » ىلإ « يلَح » نم وهو
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 رانيد فلأ.ةئامسمخ هلمع عافترا ناكو .  ةكسلا اذكو  يسابعلا ةفيلخلا

 ش . «رثع» ةنيدم ةديدجلا هتمصاع ىلإ ةبسن « ةيرثع

 اهسفن ربتعت ربتعت تناك نإو « قرشلاو بونجلا يف « دالبلا نم ريثك هتطلس نع جرخو

 . ةيمالسإلا دالبلا ةيقبك ةيسابعلا ةفالخلل ةعبات - تقولا سفن ىف

 نب ناميلس » شيجلا يبأ نع عنتما نممو "دج 65 ص رواجملا نبا لاقو

 يف مايأ ةرشع ةريسم « هلامعأ » هدالبو ةماهت كولم نم وهو « رثع ١» بحاص « فرط

 . « يلخ » ىلإ . ايلاح  مسوملا  ةجرشلا نم يهو .. نيموي ضرع

 : شيجلا ىبأ نبا

 هللا دبع وأ ميهاربإ وه له همسا يف نوخرؤملا فلتخا الفط شيجلا وبأ فلخ

 ىمسي مهيلاوم نم ىلوم ةياصو تحت ميهاربإ تنب دنه هتمع هتلافك تلوت « دايز وأ
 فيصو هيلع ةياصولاو لفطلا ةلافكب ماقف ديشر تام مث لصألا يشبح ( ديشر )

 ا نب نينحلا) سيدا 9

 : ةمالسس نب نيسحلا

 يف ىنتعا يذلا ( ديشر ) هالوم فنك يف يبر « همأ ىلإ بسن ةبونلا نم هلصأ

 رادلا يف نم سأرو مزحلاو ةفعلا نم بناج ىلع ًاملعتم بشف هييدأتو هتيبرتو هتثشنتا

 . ( ديشر ) هالوم ةايح يف ةلودلا رومأ بلاغ ىلوتو

 تناكو لفطلا ةياصو نع مالا ةمالس ني حلاو ماق. .ديشر ىفوت املف:

 .لابجلا ءارمأ تبلغو شيجلا يبأ مايأ نم لالحنالاو فعضلا اهيلإ ىرس دق مهتلود

 ةداعتساو ةلودلا ة ةبيه ةداعإ مزاحلا يصولا اذه مه ناكف فارطألا ىلع فيلاخملاو

 ايارسلا دنجو ثوعبلا زهج ىتح ةرادإلا مامز ىلع ضبقي ملف اهفارطأ نم طرفنا ام

 بلاغ ةداعتسا ىلع قيفوتلا هفلاحو دايز ينب ةلود ىلع نيجراخلا ىلع شويجلا درجو

 . نيدايزلا ةرامإ

 يف مكحلا نولوتي نمم لاسجرلا يف ديرف زارط نم ةمالس نب نيسحلا نإ
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 يف ذأ ىتح نمألاو رارقتسالا داسو رومألا هل ترقتسا امف خيراتلا نم تارتف

 ةماقإو قرطلا قشو تالصاوملا لبس ليهستو « ندملا ةداشإو ريمعتلاو ءاشنإلا

 . هريطستب خيراتلا رخفي امم رئانملا ةماقإو عماوجلاو دجاسملا ءانبو دربلاو لايمألا

 : ةيتآلا ندملا اشنأف

 ١ ماهس يداو ىلع ءاردكلا ةنيدم .
 ؟"  لاؤذ يداو ىلع رقعملا ةنيدم .

 *- ديبز ةنيدم ىلع روس لوأ رادأ .
 لبجلا تحت يداولا سأر يف ذاعم دجسم ددج .

 ه  رحبلا لحاس ىلع يداولا لفسأ يف ة ةراعلا دجسم ديش .

  -5ةرعاشألا دجسم ديش .

 ىلح عماج ديش ال .

  4فئاطلاو ةكم نيب ءارك ةبقع لّهَس .

 اة ملا دن , لاق عساتلا نرقلا لاجر نم ( عبيدلا ) ىور

 ديبز عماجك نكامأ وأ دجاسم ةدع يف حاولأ يف ًابوتكم ةمالس نب نيسحلا مسا

 وهو ( نيبأ ) ب طابرلا دجسمبو ةريثك نكامأو ( يلح ) عماجكو ةرعاشألا دجسمو
 يف ةمالس نب نيسحلا مسا ىأر.هنأ عبيدلا ىورو « اهعسوأو دجاسملا نسحأ نم

 نآلا ىلإ دوجوم وهو يفوكلا ملقلاب جاسلا بشخ نم حول يف ديبزب رعاشألا دجسم

 - ىلإ رظن لب:تاشنملا كلتب فتكي ملو يلبقلا رادجلا يف عساتلا نرقلا يف يأ

 ان ع ل

 هتكلمم 0009 0 7

 ىوضصلا' ماقأو مالغألا ي ىنبو لوهسلاو لابجلا يف ليلا لهسو قرطلا قش

 امك قيرطلا تافاشم حيضوت عم ةكم ىلإ تومرضح نم دربلاو سارا لالا

 : ياي أي

 : نمزلا ةجهب هخيراتأ ىف 0

 ا ل ا (؟)

 ا



 يف ةلحرم نورشع ةفاسملاو جحلو نيبأو ندع ىلإ ميرتو مابش نم اهلوأ ١
 دربلاو لايمألا نم تافاسملا كلت لوط ىلع بصن ام عم رئبو ةرانمو عماج ةلحرم لك

 خسارفلاو

 : ناقيرط قرتفت ندع نم  ؟

 . لابجلا دعصت قيرط (أ)
 8 ةماهت كلست بت

 ظحاليو  عامجإ ةياور يل ىور ام اهنمو هتيأر ام كلذ نمف » : ينميلا ةرامع لاق
 تيأرف لابجلا قيرط امأف  ةنس ١7١ وحن ةمالس نب نيسحلاو ةرامع نيب هنأ انه

 « دنجلا » عماج تيأرو ةمالس نب نيسح هرمع ريبك عماج وهو « هوجلا » عماج اهب

 لبج نب ذاعم هانب نم لوأ ًافيطل ًادجسم ناكو .رصمب نولوط نبا عماج لثم وهو

 امم : هباب قوف بوتكم قرشأ ىذ عماج مث 3 ةمالس نب نيسح هيف دازو هددج مث

 مث ليقنلا مث ةروهشملا « بإ» ةنيدم مث « ناورم نب زيزعلا دبع نب رمع هب رمأ
 . ءانب اهنم ةلحرم لك يف مايأ ةسمخ وحن ةفاسم ءاعنصو رامذ نيب مث رامذ ةنيدم

 لك يف . مايأ ةرشع فئاطلا ىلإ ةدعص نم مث مايأ ةرشع ةدعص ىلإ ءاعنص نم مث

  ةكم نم علاطلل موي ريسم يهو فئاطلا ةبقع مث ءاملل عناصمو عماج ةلحرم

 لامج ةثالث اهضرع يف يشمي ةرامع ةمالس نب نيسحلا اهرمع « طباهلل موي فصنو

 . ايلعلا قيرطلا هذه  اهلامحأب

 . نيقيرط ىلإ قرتفت يهف ةماهت رمت يتلا قيرطلا امأف
 ,رحبلا نوزع ةتياحاش قيرط تأ
 . ةيناطلسلا ةداجلا يهو ةطسوتم قيرط  ؟

 . رثبو ةرانمو عماج ىطسولاو ةيلحاسلا امهنم ةلحرم لك يفو

 ١ - ةيلحاسلا :

 اهتدرو انأ « . ًاعاب نوثالث اهلوط رثب اهبو ندع نم ةليل ىلع يهو قنخملا ١
 . مدهتم هتيأر عماجو ًارارم

 الد



 . ًاعاب نوعبرأ اهلوط رثبو عماج اهب ةراعلا  ؟

 بدنملا باب - 5 1 ةربع 8

 يراجنلا ةنيدم 5 اخملا ةئنيدم 6

 باوهألا ةنيدم 4 ةخوخلا ةنيدم 07

 ةعبن ةنيدم ٠ ةقفالغ ةئيدم 8

 ةمحقلا 1١ ةدرحلا ةنيدم ١

 ميظع عماج اهبو ةجرشلا ةئيدم - 5 ةعودلا ةنيدم ٠

 ميظع كلم رقم يهو رثع ةنيدم - 6 ردينقلا ةنيدم 6
 نابهذ ةنيدم ١ ةضمح ةنيدم /١١ 

 نيرسلا ةنيدم يلح ةنيدم 89
 ةدج ةلئيلم ١

 ١ - ىطسولا قيرطلا :
 عزوم - ١ ففيخلا تاذ ١
 قم تا نودجلا «* 
 لاشف ل 5 دست 6

 ميظع كلم رقم يهو ءاردكلا - 4 علا
 مشنلا قرع ٠ ةثجلا 84

 روم 5 مجهملا 1١
 دعاسلا 165 نايداولا ٠

 رشعت يداو 35 صضرح ٠6

 نازاج يداو 1 بلخ يداو 1١

 . نيرسلا نم قرتفتو ةيلحاسلا قيرطلاب يقتلت مث ( لصألاب ضايب ) 4
 ثيللا 6١ ةضايرلا رثب ٠

 ةينبأ رثام هبو . ليذه لئابق هبو ةبضهلاب روهشملا ءارضخلا يداو - 3
 عضوملا يفو رجحلاب ضرألا تحت دوقعم باب نم ناسنإلا اهيلإ لصي ةقيتع
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 سسؤملا هنإ : لاقي «. صخشل لاثمت هتمق ىلع لبج ةدايز وأ ليم دعب ىلع الامش

 . « ةهجلا كلتل

 يف الداع ناك ةمالس نب نيسحلا نأ عبيدلا ركذو « ةرامع نع لقن ام ىهتنا
 م١١١٠ / ه ٠ 5؟ ماع ةافولا هتكردأ ىتح لزي ملو تاقدصلاو تاريخلا ريثك ةيعرلا

 .م 1٠١١١7 / ه 507“ ليقو

 : دايز نب هللا دبع

 ىلإ لقتنا هيلع ىصوملا هلفط ةافوو  ةمالس نب نيسحلا ةافو دعب رمألا لقتنا

 نم ءايصوأ ةلودو لافطأ رصع رصعلا حبصأ اذكهو « ( هللا دبع ) همسا رخآ لفط

 رقتسا ناجرم همسا ةمالس نب نيسحلا يلاوم نم يصو لفطلا ىلع ميقأو ٠ يلاوملا

 امهتيبرتب ماق دق نافيصو ناجرمل ناكو ريسيلا تقولا ضعب مكحلا يف ناجرم
 . امهو امهبيدأتو

 سيفن 3ك : حاجنت - ١

 . نييداولاو رومو مجهملاو ءاردكلا لامعأ حاجن ىّلوف

 . ءارزولا ةسائر رضاحلا فرعلاب وأ . ةلودلل ةماعلا ةرادإلا ريبدت سيفنب طانأو

 رهشو نيللاب لوألا فرع دقو ةلودلا تادراو ىلع نيلجرلا نيب سفانتلا عقو انهو
 هنم بولقلا ترفن يتلا ةوسقلاو ةدشلاب مستا يذلا يناثلا سكعب ةفأرلاو لدعلاب

 " " . ةمساحلا ةعاسلل ءافخلا يف لمعي امهنم لك ذخأ امهنيب ءاضغبلا مادتحالو

 ليمتو ًاحاجن بتاكت ( دايز نب هللا دبع ) لفطلا ةمع نأ سيفن ملعب لصتا انهو
 ضبقلاب يعرشلا يصولا ناجرم نم عقوم رمأ رادصتساب هرودب ماقف هدض هدييأت ىلإ
 ضبقلا دعب يأ م ٠١١15 /ه 4 /٠1 ةنس يفو امهمادعإل اديهمت لفطلاو ةمعلا ىلع

 متخ ىتح هللا هنادشاني امهو يكلملا رصقلا يف ارادج امهيلع ىنب ريسيب امهيلع

 : لودجلا بسح دايز لآ كولم رخآ لفطلا اذه ناكو امهيلع ءانبلا
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 ةيحاصنلا ةلودلا

 يتلا ةيشحولا ةعشبلا ةروصلا كلتب هتمعو لفطلا كلملا ىلع ( سيفن ) ىضق
 جاهف هراكنتساو هعاشبتسال بولقلا رطفنتو سوفنلا هل روثت امم ةعاظفلا نم يه

 هالوم رأثب ًابلاطم ماقو لالغتسا ريخ رمألا حاجن لغتساف هتوربج دض ماعلا يأرلا

 هالوم ىلع هنايصع رمأ رهش دق يذلا حاجن تادادعتسا تلمكتسا امدنعو . هتمعو

 لاق كعيو ماير ةنيدلم ىلع :هتاوقب حاجت مدقت نيليتقلا مدي ةبلاطملا ةجخب تاجيرم

 مكحلا رصق ىلإ مدقتو ًارفاظ حاجن لحد ديبز باوبأ ىلع سيفن لتق نع رفسأ ري

 . فورعملا هريصم رظتني ناجرم هيف ماقأ يي ءذلا

 كيلاوم ني“ ! ههجو لاؤس لوأ ناكو ناجرم ىلع رصقلا حاجن لخد

 مدهب 0 .رادجلا كلذ تحت : هعبصأب اريشم ناجرم لاقف ؟ انيلاومو
 ناجرم عضوب رمأو بيهم لافتحا يف امهنفدو امهيلع ىلصو نيتثجلا جارخإو رادجلا

 ةنس ةدعقلا يذ يف كلذ هب لعفف اّيح هيلع ينبي نأو رادجلا نم امهناكم يف

 .م١1١٠1 /مه4ذ

 يف يقبو 3 ىلع هل | همساب ةكسلا ترتمو كلملاب حاجن 1

 َ هيلا ل ل ةكرحلا ريدي يذلا

 : حاجن نب لوحألا ديعس
 تناكو هئانبأ ربكأ هتفصب هدلاو توم دعب حاجن نب لوحألا ديعسل عيوب

 ةكنح نم ةيشخلا الإ اهروهظ رخؤي مل يذلا يحيلصلا ةوعد تلحفتسا دق

 هجو يف فقي مل همس ىلإ قفوت املف . هدوجو عم زوفلاب مزجلا مدعو حاجن

 ىلع ايئاهن ىضق دقو الإ ناتنس ضمت ملف . فقاو اهراوأ بهتلا يتلا هتوعد

 يف كلهد ىلإ ًابراه رفف لوحألا أديغس درطو نييحاجنلا لقاعم نم لقعم رخا

 ١١1ا-



 دتما امك ندعو ةماهتو نميلا ىلع ًاكلم يحيلصلا رمتساو م / ه 407 ماع

 ديعس دي ىلع لتق ىتح ىلاعت هلوحب هتمجرت يف هحضونس امك زاجحلا ىلع هناطلس

 . ةيحاجنلا ةلودلا ىلع هبلغت خيرات نم ًاماع 7١ دعب لوحألا

 دهم نأ دعب ديبز ىلإ اًرس لوحألا ديعس عجر م ٠ م3 / ه 41“ ماع رخاوأ يف

 عم هتقالعو يحيلصلا نع ةيفاولا تامولعملا هتفاوو ليلقلاب سيل اتقو لوزنلا اذهل

 هل ةقاط ال نأ ملع تامولعملا كلت نمو , نييحاجنلا مكح رادم ةصاخ ةماهت لهأ

 لتقب الإ حاجنلا يف لمأ ال هنأو . يحيلصلا ةوق ىلع بلغتلا ىلع ةردق الو

 ةيحضتلا حورب ةمستملا ةئيرجلا ةرماغملا اهجهنم نوكي ةفطاخ ةكرح يف يحيلصلا

 . هتطخ لوحألا مسر ساسألا اذه ىلعو ءادفلاو

 نع ىلخت يذلا ةكم فيرش عاضخإو جحلا ىلع يحيلصلا مزع ةنسلا كلت يف
 يحيلصلا مهبانأ نيذلا نييناميلسلا هدرط دعب نييمطافلا مساب ةبطخلا عطقو هتعاط

 8 يسابعلا ةفيلخلل بطخو ةكم مكح يف هنع

 هنبا بانأ نأ دعب سراف فلأ يف ءاعنص نم كلت هتهجو يف يحيلصلا جرخ

 ضرألا جرت سراف فلأ يف ةقافخلا مالعألا هللظت هبكوم جرخ . مركملا دمحأ

 اهتامح فويس ليلصو ةبخاصلا اهتاوصأ ليهصب قفألا ًالمتو ةهرافلا اهلويخ رفاوحب
 ةخماشلا لابجلا مهلوبط عرق يودو مهديشانأ جيزاهأ ددرت اهلاطبأ حالس ةعقعقو

 نع بكوملا باغ ىتح ماكآلاو باضهلا هبواجتت اهادص ددريف ةبواجتملا مراخملاو
 مهبكاومو ةرخازلا مهعومج ىف هعيدوتو هعييشتل اوجرخ نيذلا ءاعنص ناكس نويع
 بكوملا رم اذكهو ىحيلصلا لا نم اسراف نوتسو ةئام بكوملا يف ناكو « ةرداهلا

 ىلع رطاقتت هئاجرأب رمي يحو اهزاتجي ةنيدم لك يف حارفألا رهاظمو ةوافحلا هلبقتست

 ءانبأ دحأ وه ىتلا ةيلبجلا ةقطنملا زاتجا ىتح دوشحلا هريسب فحتو دوفولا هبكاوم

 ْ :.كلملا لبق ةهبانلا اهرئاشع

 ىتح لاطبألا ِهّيَذأ براوغ دايجلا نم رحب يف ةماهت لوهس ىلع طبهو

 بكوملا طحف دبعم مأب رهتشت رئبو ميهدلا مأ ىعدت ةعيضب مجهملا ةيحاض لصو

 رفسلا كلذ دعب نكرو هددعو هتحلسأ نم ففختو همايخ شيجلا بنطو هلقث
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 مامجتسالاو ةعدلا ىلإ  لوهسلا يف نآلا حبصأ دقو  ةقاشلا ةلحرلاو ينضملا

 . مهقيرط يف هب اورم ام لوح ثيداحألا ةبذاجم وأ مهوهل يف ةعامج لك ذخأو

 ميخملا ىلع فرشي عفترم ىلع ةبوصنملا هتميخ قاور نم يحيلصلا لطأ
 ةكرحب عمس دق ةلحرلا ءانثأ يف ناكو حيفألا لهسلا كلذ يف فارطألا يمارتملا

 ىلع هدصرتت يدنج فالأ ةسمخ بدتنا نأب رمألل طاتحاف ديبز يف لوحألا ديعس

 ديعبلا َعِيِهَملا هريسل داتراف ةليحلا ( لوحألا اذيعتسا) تفت ةت ملف لحاسلا قيرط لوط

 ءىطاشلا راجشأ عوذج نيب نيصصلتم هعم نمو راسو دصرتملا شيجلا نويع نع

 . هميخم ىلع اوفراش ىتح ريسلا نوذغي

 مانا موق حابشأ دعبلا ىلع قمر يحيلصلا اهنم لطأ يتلا ةعاسلا كلت يفو
 يف ةديرج الإ 1 حالسلا نم مهيلع سيل ةيلاب لامسأ يف افحلا مهاجوأو عوجلا

 ضعب نم مهن أ يحيلصلا نظف ًاصخش نيعبسلا زواجتيال مهددعو رامسم اهسأر

 ناكو يحيلصلا يلع نب هللا دبع هيخأ توص الإ هعار امو هرب يعجتنمو هلضف يفتعم

 ىتح هناكم يحيلصلا حربي ملف لوحألا هللاو اذهف ! بكرا « بكرا : هنم ًابيرق
 نيبيرقلا نييحيلصلا رئاس نم هعم نم لتقو جا لارا هات لرخالا هيلا لصو

 هيخأو يحيلصلا سأر زحو يرأثب تذخأ امنإ مهل الئاق ركسعلا ةيقب حلاصو هنم
 ةضفلاو بهذلا ةيناو رئاخذلاو لاومألا نم هميخم يف ام عيمج ىلع ىلوتساو

 ماقأو ؛ . جحلا مسوم يف هبكوم اهب نيزيل ةبهذم جازسأب ةالحم سرف ةئامسمخو

 هنيح نم راسو ةلمحلل ةقفارملا ( باهش تنب ءامسأ ) يحيلصلا ةأرما ىلع ًاسرح

 ىلعو « هيخأ سأرو يحيلصلا سأر اهمامأو يحيلصلا ةجوز جدوه همدقتي ديبز ىلإ
 لخد ىتح بكوملا ةنيز لماك هيدي نيبو هسرف هتحتو يحيلصلا ةلظن ةلرخألا سأر
 , ينامثعلا مهرعاش لوقي كلذ يفو « ديبز

 اهديعس لجألا كلملا ىلع الإ حرت ملف هيلع «هتلظم ١» تركب

 لك ضبقو شابحألا دحأ عم كبتشا يحيلصلا هللا دبع ناو حاجن نب شايج هلتق يذلا نأ ةياور ىفو )١(
 . هللا دبع سأر زتحاو هتبرحب لوحألا ديعس امهكشف اذهو ىنولتقا ىشبحلا حاصف رخآلا امهنم
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 اهدوع يف هسأر نسحأ ناك ام اهلظ يف ههجو حبقأ ناك ام

 اهسرحي نم اهب لكوو (راخشن ) راد يف يحيلصلا ةجوز هتريسأ لوحألا لزنأ

 نم نكمتت مل ةنس رسألا تحت ءامسأ تماقأف رادلا ةذفان مامأ ن نيسأرلا بصنو

 ريقف يز يف رادلا نموندلا نم يقرشم لجر عاطتسا ىنح اهنبال اهلالخ يف ةباتكلا

 ىلع مهتكلمم يف لازيال يذلا مركملا دمحأ اهنبا ىلإ باتك هنطاب يف ًافيغر هتطعأف

 ىوتحا دقو (« لوحألا » نم يماهتلا مسقلا ةداعتسا ىلع رداق ريغ يلبجلا مسقلا

 ةراثإو اهنبا ةيمحل ةراثتسا :: عانس لوخألا » نم الماح تحبصأ دق اهنأ اهباتك

 رأثب ذخألل كلذ ءارو نم يمرتو ميمصلا يف مهنم يه يتلا ناطحق لئابق ةظيفحل

 . طق اههجو ري مل ( لوحألا ) نأ ةقيقحلاف الإو طقف رسألا نم اهصالختساو اهجوز

 عمج ىفو « لئابقلا ءاسؤر ةفاك عمجف « مركملا دمحأ » اهنبا ىلإ باتكلا لصو

 رمأل اودعتساو مهتيمح تراثو هنومضمل اوفكنتساف باتكلا مهيلع أرق لفاحلا موقلا

 راسو ةاشملا ريغ سراف فالأ ةثالث مهنم هل عمتجاو رمألا مهفلك امهم اهصالختسا

 ًابيطخ فقو قيرطلا فصن ىلإ اولصو املف « ديبز ىلإ ءاعنص نم مركملا دمحأ مهب

 دادعتسالا هسفن يف ىري نمف - توملا ىلع نومداق مهنأب ا مهعومج يف

 : يبنتملا لوقب لثمتو هفقوم نم ًاروذعم عجريلف عوجرلا دارأ نمو هبكر يف رسيلف

 دلانجي ال نم نردصيال دراوم . ىدي ينف دنهملاو يسن دروأو

 دحأ ىرجملا 2 را ا مهمدقت 07 دكديعس 0

 ش . ديبز ةنيدم باوبأ

 يذلا «راعلا ١» لسغو لاتقلا ىلإ قرحتت انا ناطحق دوشح تلبقأ

 سنجلا ةطبارو بسنلا ةمحل هب مهطبرت يذلاو لحارلا مهكلم ةلمرأ قحل هونظ
 اولو نيذلا شابحألا فوفص تحستكا ةقداص ةلمح اولمحو .. مدلا ةلصو
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 كلذ ناكو ًارسأو التق مهرثكأ ىلعااوتأ ىتح صلخلا ناطحق لئابق مهرثأتت رابدألا
 . م /1١87 ه 4ا/ه ةنس

 نم هتدع ءىش لكل دعأ دق تارماغملاو تاتغابملا لجر لوحألا ديعس ناكو

 امف ديبز ةئيدمل رخآلا بناجلا ةباوب ىلع ةرمضم اليخ دعأ دق . ةميزهلاو رصنلا
 ليخلا اوبكرو نوندألا هووذو وه مقرألا لالسنا لسنا ىتح ةققحملا ةميزهلاب رعش

 . ( كلهد ) لوألا مهئاجتلا لقعم ىلإ مهرارفل ةزهجملا نئافسلا ىلإ ةدعملا

 فقو سراف لوأ ناكو ةونع نييحاجنلا ةمصاع ديبز ةنيدم نويناطحقلا لخد

 ملف « كيبل : الئاق « مركملا () دمحأ » اهنبا « باهش تنب ءامسأ » ةذفان تحت

 « نم هتلأسف ةكرعملا جهر نم هاشغ املو « لاتقلا ددع نم هيلع امل هصخش زيمتت

 رسحي نأ هترمأو « ريثك سانلا يف يلع نب دمحأ : تلاقف . يلع نب دمحأ : لاقف

 اهل شعترا حير هباصأف . كرتعملا نم اقرع ببصتي وهو هعفرف رفغملا عفريو ماثللا
 . ةلاحلا كلت ىلع ةديدع نينس كلذ دعب شاعو ههجو ةرشب تجلتخاو

 اهنبا بناجب ءامسأ تسلجو اهيعارصم ىلع هباوبأ تحتفو رصقلا مركملا لخدف

 لئابقلا ءاسؤرو شيجلا ةداق لبقأو . يحيلصلا مايأ يف كلذ داتعت امك هجولا ةزراب

 . صاللخلاو زوفلاب اهيلع نوملسيو رصنلاب اهنبا نوئنهي

 ةئيدم ىلع باهش نب دعسأ هلاخ مركملا دمحأ بانأ ةلاحلا ترقتسا نأ دعبو

 . باهش تنب ءامسأ هتدلاو هتقفربو ءاعنص ىلإ لحرو . ةيماهتلا لامعألاو ديبز
 | . رصنلا ةيولأ هيلع فرفرت رفاظلا هبكوم يف اهلخدو

 م85١٠ /ه 41/4 ماع ةافولا اهتكردأ ىتح كلذ دعب اهنبا فنك يف ءامسأ تشاع دقو

 نع وفعيو هتجوز رسأ كفي نأ : ىحيلصلا لتق موي لوحألا ديعس هيخأ ىلع راشأ اشايج نأ ىوري 9)١(

 . هادع امو انكلم اندعتساو انرأث انكردأ اننإ : مركملل بتكي نأو مهعابتأو مهيوذ نم مهريغو ىحيلصلا لا ةيقب

 كعزانتال تلعف نإف : كتصاخو كيوذو كمع ىنب نع انوفعو ةناصم ةمركم كيلإ اهاندعأو كتدلاو انمركأ دقف

 . ضفرو كلذ ىطعن ال لاقو عنمف . ناطحق
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 . ديبز ىلإ لوحألا ديعس داع 41// ماع يفو « ًابيرقت نيماع لاوحألا ترقتسا

 كلهد يف رقتسا امف ثادحألل عضخيوأ ةميزهلل نيكتسي نمم لوحألا نكي مل

 هدهع لاجر نم مهصالخإب قثي نمب لصتاو 3 يحيلصلا دض هطاشن فنأتسا ىتح

 , دادعتسالا متو ةبهألا تلمكتسا ىتح رومألا تدهمف نيقباسلا مهعئانص نمو

 بئان باهش نب دعسأ اهنم درطف ديبز ىلع ضقناو هتارماغم لوحألا فنأتسا

 ةماهت ىلع هذوفن طسب مث نمو . نييحيلصلا

 : هلتقو لوحألا ديعس ةميزه

 يذلا يلبجلا مسقلا يف ةيحيلصلا ةلودلل ربدملا لقعلا ناك خيراتلا اذه يف
 يف هحضونس امك مركملا دمحأ ةجوز « دمحأ (1) تنب » ةديسلا مهمكح تحت يقب

 لوحألا ديعس ىلع ءاضقلا يف ةحجان ةليسو ال نأ اهرظن بقاثب تأر دقو . اهخيرات

 العفو « ةركاملا ةليحلا ريبدتو ىأرلا لامعإب الإ دودللا مهمصخو دينعلا مهسفانم
 ىلع" اهلماع تعدتسا . ريطخلا لمعلا كلذل اهتمسر يتلا ةطخلل ذيفنتلاب تماق

 ىلع هعم تقفتاو ةعنم اهاوقأو ةيحيلصلا ةلودلل لقعم نصحأ رعشلا نصح

 8 ةمات ةيرس يف عبطلاب ناكو 4 ةطخلا مسرو تابيترتلا

 ضرعي لوحألاب يرسلا لاصتالا يف عرش رعشلا نصح ىلإ لماعلا ةدوع دعبو
 طورش نم هسفنل هبلطي امب هل دهعتو لاملا نم رادقمب هل دهعت نإ هنإو هصالخإ هيلع
 لكب هل متي هيلع هئاليتساب يذلا نيصحلا لقعملا ىلع ءاليتسالا ليبس هل لهس

 ضبقلاو اهكلمت مث نمو نييحيلصلل ةديدجلا ةمصاعلا ( ةلبج يذ ) ةرصاحم ةلوهس
 سفن تفه املاط ةينمأ ضرعلا اذه فداص « اهنئازخو دمحأ تنب ةديسلا ىلع

 . اهقيقحت ىلإ لوحألا

 يف ةيرسلا ةرباخملا ترادو هبلاطم عيمج قيفحتب لماعلل لوحأألا دهعت

 حئادم سمانخلا نرقلا يف نميلا يرعاش يروجحلا ظافحلا يبأ ينب الو ةيناثلا سيقلب بقل اهيلع قلطيو )١(
 . ىلاعت هلوحب « ىبدألا خيراتلا ١ ىف اهدرون فوس اهحدم ىف ةنائط

 . ىعبتلا نيسحلا (؟)

 هالوك



 ةطخ ذيفنت الإ قبي ملو ركاملا لماعلا قدصب لوحألا قبو ىتح ةيقافتالا ليصافت

 ةوق سأر ىلع لوحألا ضوهن يف رصحنت يتلاو نيصحلا لقعملا ىلع ءاليتسالا
 . ةمواقم نودب هيلإ لوخدلا لماعلا اهل لهسيف لقعملا برق ىلإ لصت

 ددعو ةوق نم هعمج عاطتسا ام لك لوحألا ديعس عمج دقف كلذ نع مغرلابو

 . « كراعملا مأ» هتجوز هتقفرب هجوتو ةطيحلا يف ةدايز

 ىرخأ ةوق تدعأو اهلاجر صلخأ نم ًائيمك هل تدعأ دقف دمحأ تنب ةديسلا امأ

 بسلا ياقملا دير دمر دست طل اهنذ

 مدقتلا يف عرشف رذحلا بجويوأ ةبيرلا يعدتسي امري ملو شيجلاب لوحألا لبقأ

 هشيج لمش ددبف نيمكلا هيلع جرخ دقو الإ رعشي ملف هسفن ًاينمم لقعملا بوص
 ناعمعم يف لوحألا ديعس لتقو بناج لك نم نييحيلصلا تاوق هيلع تقبطأو

 ىلإ اهجدوه ديتقاو ةريسأ كراعملا مأ هتجوز تذخأو ًارسأو التق هشيج ديبأو ةكرعملا
 ترمأ يتلا دمحأ تنب ةديسلا ىلإ تلصو ىتح جدوهلا مامأ لوحألا سأرو ةلبج يذ

 . اهتذفان مامأ لوحألا سأر بصني نأو ةلبج ةئيدم رود نم راد يف اهلازنإب

 اهب ىرت نيع باهش تنب ءامسأ انتالومل تيل : لوقت دمحأ تنب ةديسلا تناكو
 لتق ناكو « اهب ةروسأملا رادلا ةذفان مامأ ًابوصنم مث هتجوز جدوه مامأ لوحألا سأر
 . م ٠١89 / ه 5485 ةنس لوحألا

 ريخ هليثمتب تماق ىتلا رودلا اذه ىف ةمكحملا اهتطخل ةحجانلا ريبادتلا نمو
 ءاليتسالل هتاوق سأر ىلع لوحألا ديعس مايق اهيدل ققحت يذلا مويلا يف هنأ مايق

 نم ةريبك ةوق سأر ىلع كرحتي نأ باهش نب دعسأ ترمأ لقعملا ىلع موعزملا
 ىلإ هلوصو نوكي نأ قفتي ىتح ةقئاف ةقدب ريسلا ططخ هل تددحو ديبز ىلإ ءاعنص

 « ةشامكلا » يقش نيب لقعملا برق لوحألا هيف لصي يذلا تقولاو مويلا يف ديبز
 ديبز ةنيدم ىلع ىلوتساو ديبز ىلإ باهش نب دعسأ العف لصوو ةقد لكب كلذ متو
 مهريزوو حاجن نب شايج سأر ىلع حاجن ينب نم اهيف نم رفو ركذت ةمواقم نودب
 . دنهلا ىلإ اهنمو  كلهد ىلإ يومألا رهاط نب فلخ ديعس يبأ كلملا ميسق

 هدا ١ا/-



 : حاجن نب شيج

 ىتح رهشأ ةتس اهب اثكمو دنهلا يومألا رهاط نب فلخ هريزوو شايج لصو

 دعب اقرتفا اهنمو « ندع ءانيم ىلإ الصوف نميلا ىلإ اًرس اعجرف لاوحألا تأده
 . لمعلا ةطخ ىلع امهقافتا

 ١- دنهلا يف شايج ةافو ربخ ًاعيذمو هسفنل ًانمأتسم ديبز ىلإ فلخ لصوف .
 ٠ - ديدجلا ةيحيلصلا ةلودلا رقم « ةلبج يذ ىلإ ًايفختسم شايج دعصو .

 الماحو هتواره ًاطبأتم « دونهلا » ءارقف ةفايقو يز يف ةلبج يذ ىلإ شايج لصو
 سردف ركنتلا يف اناعمإ ءادوس ةقرخب ءاروعلا هنيع ارتاسو هسأر رعش اليطم هحدق

 ىلإ هرهظم ةيارز هدعاس دقو . همهي ام لك ىلع هسفنب علطاو رومألا ربسو ةلاحلا
 . ةبير ىلإ هتلاح ريشت وأ ةهبش هرظنم ريثي ال بيرغ ريقف هتفصب همهي لحم لك دايترا

 يف سامغنالاو هتاذل ىلع فاكعنالا نم « مركملا دمحأ » هيلع ام ىأر دقو '

 ىلإ كلذ دعب ردحناو . دمحأ تنب ةديسلا هتجوز ىلإ ةلودلا رومأ هضيوفتو هتاوهش

 . ديبز ةنيدم

 : ديبز ىلإ حاجن نب شايج ةدوع
 دحأ هنأك ةرامإلا راد نم ًابيرق ماقأو ءراعتسملا هيز يف ًايفختم ديبز ىلإ داع

 يلاو ريزو - يمقلا يلع ريزولا ةبطصم ىلإ ىوآ ليللا نج اذإف دونهلا نيلوستملا
 ابضغ مدتحم وهو هوفتي يمقلا ىلع ريزولا ةليل تاذ عمسف  باهش نب دعسأ ديبز
 : ديبز هتملسل دوجوم حاجن لا نم بلك ول هللاو : لوقيو

 يلع نب نيسحلا رادلا نم جرخ ةبطصملا ىلع شايجو مايألا دحأ يفو

 « ديبز يلاهأ نيب جنرطشلا بعل يف ةزاتمملا ةقبطلا سأر ذئموي وهو ىمقلا

 ابعالتو رادلا هلخدأف معن هل لاقف « يدنهاي جنرطشلا بعلت له هل لاقف

 ءانثأ يفو ء هب شطبي نأ داكو ًابضغ ريزولا نبا نيسحلا راثف « يدنهلا هبلغف

- ١١48- 



 ام هدلاو لاقف « نوعلملا يدنهلا ينبلغ : هدلاول نيسحلا لاقف « ريزولا لخد كلذ
 تام يذلا ٠ حاجن نب شايج ريمألا موحرملا ادع ام كبلغي ًادحأ ينباي تننظ
 « هبعالا انأ ينب اي هعد- جنرطشلا يبع ال نيطاسأ نم ناكو - ريزولا لاق مث « دنهلاب

 ريزولا طبتغاف ًاعئام ( تسدلا ) مت ىتح هبعل يف لهاستلا دمعتو شايج ىهادت انهو

 الو شيعلا ةنّؤوم كيفكنسو رادلا مزلا يدنه اي لاقو « هبلق ىلع يدنهلا فخو

 بئان عم ماجسنا ريغ ىلع ريزولا ناكو « ريزولا تيب يف مايأ ةدع يدنهلا ثكم

 بئان نيبو هنيب عقت تافلاخم نم ًامدتحم هراد ىلإ لصي ام ًاريثكو نييحيلصلا

 . حاجن لا اي مكب انيلع هللا لجع : لوقي هعمسيف « باهش نب دعسأ نييحيلصلا

 ليللا نم لوألا مسقلاو هموي ةباحس يضقي - شايج حصألاب وأ  يدنهلا لظ
 هريزوب عمتجي ثيح ىلإ ةيفخ للست رادلا يف نم لك عجه اذإف ريزولا راد يف
 كلذ يفو «.ريزولا راد ىلإ لسنيف رجفلا ناذأ 0 رهاط ىبأ نب فلخ قباسلا

 لحارف ىلع فلخ ريزولا هعلطيو ٠ مهتروث رمأ ريبدتب ناموقي يرسلا. عامتجالا
 0 ش . هيف هيأر ذخأ يغبني ام هنم ىقلتيو لوأب الوأ لمعلا

 لاصتالا فلخ ريزولل مت ىتح ةيديهمتلا ةلحرملا يف ًارئاس لمعلا لظ اذكهو
 هيف مسوتي نم مث « ةماهت ءاحنأ يف نيقرفتملا حاجن لآ لاجر نم شابحألا ةفاكب
 يف'ارس مهدشحو ةمساحلا ةعاسلل مهدادعإ يف ذخأ مث نمو . مهتعياشم

 نيقرفتم اليل ديبز ةنيدم مهلخدأف براحم فالآ ةسمخ مهددع غلب ىتح يحاوضلا

 رخآب ًاشايج ربخأو نييجاجنلل نيصلخملا تويب يف ةنيدملا ءاجرأ يف مهعزوو
 نأو ديبز راجت دحأ ميحس نب رمع ىلإ لصي نأب هرمأو كلذب رسف لمعلا لحارم
 . ةنيدملا يف نيعزوملا فالا ةسمخلا ىلع اهعزويو رانيد فلأ نيرشع هنم ملتسي

 يمقلا ىلع ريزولا ةليل تاذ داع ةليلق مايأب هانركذ ام لك متي نأ لبقو
 لخد طوشلا يف ناقرغتسم امهامتيبو « جنرطشلا هتبعالمل يدنهلا ىعدو هراد ىلإ

 ا



 يننهلا ىزاف بعل يف قرغتس وهو نر دنا لن طوس رشق يدنا

 يمسا لاقف ؟ كمسا ام هلأسو ًابرغتسم ريزولا تفتلاف 9 يماطلا وبأ :

 نونظ تءاسو ؟ يماطلا ابأ ىنكي نأ حلصي رحب : ًاشهدنم ريزولا لاقف ( رحب »

 . يتينك يديساي هذه : لاقو . هب موقلا

 برقلاب عجطضم ريزولاو . ريزولا نبا نيسحلا عم يدنهلا بعل ىرخأ ةليل يفو
 ىلإ كتدفوأ يدنهلا تبلغ نإ : هنبال لاقف ةبعللا لتاقم ىلإ هنبا دشري . امهنم
 يداها ىخارتف - روتانا تفرلا اهب دقوب نم لاي ناكر هما عارح مرخحلا ددحا

 عازتنال هدي دم ىتح هتظاغإو همتش يف دازف كلذ هل لمتحاف يدنهلا متشف حرفلا

 نم هتيشم يف رثعتي يدنهلا ماقو هذلاو هرهتناف هنيع اهب ىطغي يتلا ءادوسلا ةقرخلا

 مل قنتخم توصب يماطلا وبأ شايج انأ ىزتعاف همامأ ءيشب مطتراف ظيغلا ةدش

 ىلإ هب ىحتناف جردلا ىف هكردأ ىتح ًايفاح هءارو ىرجف ريزولا الإ ًاحضاو هزيمتي

 ميركلا باتكلا اذهب كل مسقأ : لاقو ًافحصم رضحأو رظتنا : هل لاقو ةيرس ةولخ

 نآمطا نأ دعبو . دحأل هب حوبأ ال ًارس يدنع ناكل كرمأ ةقيقح ةقيقح يل تفشك تنأ نإ

 . ادهاعتف ةقيقحلاب هربخأ يدنهلا

 اهيلع تقلعو تشرفو يحيلصلا رغألا راد ءالخإب ريزولا رمأ الاحو

 هلبق اهلسرأو دنهلا نم اهارتش ثا ناك شايجل ةيدنه ةيراج اهيلإ تلقنو روتسلا

 رادلا ىلإ هلقن ليللا فصتنم دنعو لماح يهو هئاصلخ دحأ دنع ديبز ىلإ

 دق : هل لاقو يمقلا ىلع ريزولا هقحل ليلق دعبو « هرظتنت هتيراج دجوف

 هعلطأف ًائيش ينع فخت الو كتكرح رسب ينربخاف رخآلا نم انم لك قثوتسا

 مهعيزوتو لتاقم فالآ ةسمخلا لوخد ىلإ ةكرحلا لحارم لوأ نم مت ام عيمجب

 ىلع راصتثالا يف قفرت املاط هنال باهش نب دعسا يلاولا لتق ٠ وركأ يإ نا

 . ىزتعي نأ زفتسا اذإ هتداع نم ناكو . شايج ةينك ىهو ( ) ١

 هلك



 . كب قيلأ هارت ام لعفا ريزولا هل لاقف « مهيلإ نسحأو رداقلا وفع مهنع ىفعف انيوذ

 فلخ هريزو ىلإ شايج لسرأف ٠ ليللا فصتنم دعب هدنع نم ريزولا فرصنا
 ءاطعإ ىلع اهنالعإ رمأ فقوتي يتلا ةروثلا نالعإ ىلع اقفتاو ىرج ام ىلع هعلطأو

 يتلا لوبطلا برض يهو اهيلع قفتملا ةراشإلا ةنيدملا لخاد نيعزوملا لاجرلا

 نمو برحلا يف موجهلا نالعإل نييحاجنلا ةلود ةدم يف شابحألا اهعرق لمعتسي

 مهدعاسو مهئباخم نم لاجرلا قلطناف لوبطلا عرقب زعوأ هراد ىلإ فلخ فارصنا
 تردص نأ دعب ةرامإلا رصقو ةيحيلصلا ةيماحلا ىلع موجهلا يف ديبز يلاهأ ةفاك

 الإ مويلا كلذ سمش قرشت ملو باهش نب دعسأ لتق مدعب دونجلا ةفاكل تاميلعتلا

 انموي ام : باهش نب دعسأ لاق هيلع لخد املف شايج رصق ىلإ ًاروفخم هب اولبقأ دقو

 هل لاقف وفعلا لأسيال ىلثمو سانلا نيب لاجس مايألاو دحاوب حاجن لآ اي مكنم

 ىلإ لامو لهأ نم هكلمي ام عيمجب هريسو اريبخ هالوأو لتقي ال كلثمو : شايج

 . يحيلصلا لآ

 ةلمح نم افلأ نيرشع يف بكري شايج راص ىتح دحاو رهش ضمي ملو
 . بارحلا

 باتكل فنصملا وهو عراب لسرتو ةقئار راعشأ هل اعراب ًابيدأ حاجن نب شايج ناك
 زيزع ةدافإلا عستم باتك وه عبيدلا لاق « ديبز رابخأ يف ديفملا » ىمسملا خيراتلا

 : هرعش نمو « دوجولا

 حورأو ىقنأ لهجلا نإف هيلع هودع نوع ءرملا ملح ناك اذإ

 حفصت دو روك نعوفعت تنك اذإ ةوق ةبوقعلاو فعض ة وفعلا يفو

 رثكأ رطخ ريبك كلذ دعب مركملا دمحأ نم نكي ملو ةماهت كلم ىف شايج رمتسا
 ةنس نم ةماهت رمأ شايج ىلوت دقو ديبز لامعأ ىلع ةحجان ريغ تاراغ نم

 ةنسلا نم ةجحلا يذ يف يفوتو م4١١1 /ه 448 ىلإ م44١٠ مه 47

 كاكا



 : حاجن نب شايج ءانبأ فالتخا

 : مهو لاجرلا نم ةعبرأ شايج فلخ

 نب دحاولا دبع . شايج نب ميهاربإ ٠ شايج نب روصنم . شايج نب كتافلا
 . شايج

 يأرلا اوقرفتم ةموكحلا لاجر ةيقبو هاا دبع ىلإ نوليمي شيجلا لاجر ناكو

 رفظ نأ ىلإ رومألا ت تناتلاو ءاوهألا تمسقتو نيقابلا ةثالثلا نم دحاو عم مهنم لك

 . كتافلل ًاعون رمألا ماقتساو هانغأو همركأو هنع ىفعف دحاولا دبع هيخأب كتافلا

 لئاو نب دعسأ ىلع لزنو اًرس ديبز نم جرخو ةعاطلا اصع ٌّئش - با نأ ديب
 . ماركإلا ةياغ هتدافو دعسأ مركأف هيخأ ىلع ًارصنتسم يريمحلا يعالكلا

 : شايج نب كتافلا ةافو

 ابيرقت نيتئس هكلم ةدم تناكو م ٠١١9 / ه 0٠0 ماع شايج نب كتافلا يفوت
 . هيبأ ىلاوم هعيابف غولبلا نود روصنم همسا الفط فلخو

 :ديبز ىلإ شايج نب ميهاربإ ةدوع

 ًاضيأ دحاولا دبع ناكو ديبز ةئيدم ًادصاق هعومج عمجف هيخأ تومب ميهاربإ ملع

 يديؤم نيب ءارآلا فالتخاو لاوحألا بارطضا منتغي ديبز لخاد يف ًازفحتم هرودب

 ٍماقو ةصرفلا لبتهاف شايج نب ميهاربإ فحزب رشبتسم نيبو كتافلا نب روصنملا
 ارسق مهجرخأو هيلاومو كتاف نب روصنم هيخأ نبا ىلع بلغتو ديبزب هسفنل ةوعدلاب

 () ركعتلا بحاص يريمحلا تاكربلا يبأ نب لضفلا ىلإ اوأجتلاف « ديبز نم
 لضفلا مهعم لزنف مهورصن نإ جارخلا عبرب مهل اومزتلاو . دمحأ تنب ةديسلاو
 . هحضونس امك هلاجر سأر ىلع

 )١( العألا نميلا ىف روهشم لقعم ركعتلا .
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 كلمت ىلإ هقبس دق دحاولا دبع هاخأ نأ ملعو ديبز نم هشيجب ميهاربإ برق املو

 . يروجحلا ظافحلا ىبأ نب نسحلا ىلإ هجوت ةنيدملا

 : ديبز ةنيدم ىلإ كتافلا نب روصنم ةدوع

 ةديسلاو , ركعتلا بحاص لضفلا اهب هدمأ ةديدج ةوقب كتافلا نب روصنم داع

 هذاك ماوي انا رمل هل رشم ار دحر دبع دع ناسا لن دا كف

 1 م 1١ه / اه مامث ماع ةافولا هتكردأ نأ ىلإ

 : شايج نب كتافلا نب روصنم نب دمحم نب كتافلا ةرامإ

 ةنس هيلاوم دي ىلع لتق نأ ىلإ اهيف رمتساو دمحم نب كتافلا ةرامإلا ىلوت

 ماع يريمحلا يدهم نب يلع دي ىلع هلتق دعب ةلودلا تلازو م 1١158 / ه هه

 رهظملا الإ رمألا نم شايج نب ب كتافلا دالوأل نكي ملو . م09١١ / ه هه4

 رمألا امأو . مساوملاو دايعألا مايأ يف بوكرلاو يسابعلا ةفيلخلا دعب ةبطخلاو

 . هدعب هحضونس امك ْمِهيِلاَوَمِلَف يهنلاو

 حاجن لا كولم لودج

 ةدملا ىلإ نم مسسالا

 54 دا 411 حاجن

 465 د )١١( لوحألا ديعس

 0 قي كفرا (؟) لوحألا ديعس

 7 1/4 3 (7) لوحألا ديعس

 ١6 444 44 شايج

 . يفر 16 شايج نب كتاف

 ف نك 6.4 كتافلا نب روصنم

 <32 2665 رف دمحم نب كتافلا
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 ىحاجنلاو ىدايزلا نيدهعلا ىف ةماعلا ةلاحلا

 ةيرادإلاو ةيسايسلا اهعاضوأ نأ « ةيدايزلا » ةرامإلا لاوحأ ةسارد نم فشتسن

 ىلإ ردحني لوألا اهسسؤمف « يسابعلا » دهعلا ىلإ اهنم يومألا جهنملا ىلإ برقأ
 لوألا ضرغلا ىلإ انرظن اذإو . ميمص يومأ هريزوو « هبسنب « ةيواعم » هقحلأ نم
 « نميلا يف ةيولعلا ةوعدلا ةبراحم وهو نومأملا ةفيلخلا لبق نم نميلا رمأ هتيلوت يف
 . ريمألا اذه ةعزنو قفتي هل ةفيلخلا رايتخا نأ ميركلا ءىراقلل رهظ

 قسنو ةرامإلا كلت دهع يف ةماعلا لاوحألا ةساردل ةيفاكلا رداصملا انيدل سيل
 ةيحاجنلا ةرامإلا نع كلذ ضعب انيدل امنإو . يسايسلاو يرادإلا اهعضوو اهترادإ
 نييدايزلا ىلاوم مه نويحاجنلاف « ةيدايزلا ةرامإلل دادتما رمألا ةقيقح يف يه يتلا
 اوناك مهنأ كشالو « مهئدابمب اورثأتو مهجهنم ىلع اوراسو مهعبطب اوعبطنا
 . مكحلاو ةرادإلا يف ةودقلاو يسايسلا مهجهنم يف ىلعألا لثملا مهنوذختي

 عم دايز لوألا هدج ةسايسل ًادلقم ناك ةيدايزلا ةرامإلل لوألا سسؤملا نأ ظحالنو

 . ناكملاو نامزلاو تقولا ةيسايس تايضتقمل عبطلاب قرافلا

 ةوعد ترشتنا لوألا يدايزلا ةيالو لبق نأ ىلإ رداصملا ضعب ريشتو

 نم اهحاجن ىلع بترتي امو اهتبقاع نوينميلا فوختف . بونجلا يف نييولعلا
 ثدحي امو عدصتلا نم اهئارو نم مجني امو . ةعامجلا قرفتو ةدحولا عدص

 دق يتلا ةدحاولا ةمألا ءانبأ نيب بورحلاو نتفلا نم اهفلاحيو تاروشلا نم
 « ماعلا يبرعلا نطولا اهناطلس لمش يتلا ةيسابعلا ةفالخلا ءاول تحت تلظتسا
 هعالطال دايز نب دمحم مهتمدقم يف ناك . نومأملا ةفيلخلا ىلإ ًادفو اوثعبف

 « ةعامجلا قرفيو ةدحولا عدصي امل دح عضوو « نميلا » لاوحأ ةيلج ىلع
 نومأملا ءاضر بسك نم نكمتف ةيسايسلا ةقابللا نم بناج ىلع يدايزلا ناكو
 دنسأف . نودلخ نبا لوقي امك « نييولعلا ةاعد نم نميلا ةنايص هل نمضو
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 ًادحاو حبصأ ىتح نميلا يف دلو دق دايز نب دمحم لهف - دالبلا كلت ةيالو رمأ هيلإ

 ةمدقم يف ريسيف ةيعامتجالا هتاردقمو ةماعلا هتسايس يف يأرلا يوذ غم كرتشي نمم

 ينب ةوعد حاجن دعب نييومألا تتشتف دعبتسي الام اذهو ؟ ةفالخلا رقم ىلإ دفولا

 لح امنيأ - عضولاو رمألا ةقيقح يف  يبرعلاف كلذ عمو . فورعم ءيش سابعلا

 تحت سيلف لك ىلعو « هنطوو هلهأ يف لح دقف « ةبورعلا دالب وأ ةريزجلا نم
 . نميلا ىلإ قارعلا نم هئابا نم لقتنا نم ىلإ ريشي ام انيديأ

 هبشأ هترامإ تناكف لوألا جهنملا ىلع هتسايس يف راسف نميلا ةرامإ يدايزلا ىلوت

 راكتحاو ةدشلاو فنعلا نم ءيش اهيف ناكو . ةمظنملا ةرامإلاب اهنم لئابقلا ةخيشمب

 مل هنأ ظحالملاو ؛ « ليخلا ءانتقا هتاهج لهأ ىلع عنم هنأ هنع ىوري امم ةطلسلا

 نادف . اهتطلس نم دحو اهتاوصأ تفخأ امو تايعاطقإلا ىلع ءاضقلا عطتسي

 « العألا زاجحلا ىلإ هتطلس تدتماو . ندع ىلإ توقعي نبا ىلح نم هناطلسل

 لوهس هرمأ لمش دقف ةلمجلابو . نارجنو . ناحيبو . العألا نميلا فيلاخمو

 . اهلابجو نميلا

 نويحاجنلا مهيلاوم مهفلخو  الصفم كب رم امك - ةيدايزلا ةرامإلا ةدم تضقنا

 ةيلخادلا تاروثلاو فعضلا نم ريثك اهللخت مث . مهدهع لوأ يف ةرامإلا ترهدزاف

 ريمألا حبصأ ىتح ةرامإلا كلت تاردقم ىلع ة ةرطيسلاو مهيلاومل بلغتلا لهس امم

 رئاس وه امب نييحاجنلا يلاوم ىدتقا دقف ورغ الو , لقأ الو رثكأ ال ًازمر يحاجنلا

 لوو ؛ « ةيسابعلا ةفالخلا ىلع كارلا ىلاوملا داديكسا نم دادغبب 0 زكرم يف

 5 يح < اجنلا

 : يكتافلا سينأ ةرازو

 يبوعش . موشغ ربجتم هنأ هب فصويام لقأ ناكو . ةرازولا ىلوت

 ءاسأف . مهدالب يف عيفرلا زكرملا كلذ أوبت نيذلا برعلا لضف ىسن ةعزنلا

 ةناكم ىسانتو . ةماهت نم مهرثكأ حزنف مهروهمج يف لتقلا نخثأو مهيف ةريسلا
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 هبوكرل ةلظم لمعف « ريمألا ىلع ًاروصقم ناك ام بكوملا ةنيز نم هسفنل ذختاف هريمأ
 . هالوم لتقب مه مث ةكسلا ىلع همسا برضو

 يذلا رطخلا ىلإ هبنتف هتبوبيغ نم قافأ ىرحألاب وأ كتاف نب روصنم ريمألا رعش
 لاتحا رضح املف ؛هريزو ىعدتساو ةماع ةميلو لمعو ةليحلاب عرذتف هسأرب حوطيس
 ريمألا ىفطصاو « ةيدايزلا ةلودلا تسسأت ذنم هسأر زحريزو لوأ ناكف « هلتقو هيلع
 . م 1١17 / ه ه١ال ةنس يف هميرحو هلاومأ

 : ىكتنافلا هللا نم ةرازو

 ءارعش نم احودمم ًاداوج ناك هنأب فصو ٠ شايج نب كتاف ىلاوم نم ًاضيأ وه
 مزه يذلا وه ريزولا اذهو 2 يبدألا خيراتلا يف هب حدم ام ضعب درون فوس - هرصع

 نم لتقو « ديبز باوبأ ىلع ةلودلا بيجن نباب فورعملا يرصملا ميهاربإ نب ىلع
 عم ىرخأ ةعقاو هلو .م1415 ايد ل ا ا

 عفرف ٠ ليتق فلأ وحن ساوشألا ةبورعلا ءانبأ نم اهيف لتق . حوتفلا يبأ نب دعسأ

 سدو « ةرامإلا زكرم يف عمطف هزكرم دطوو هتناكم نيتعقولا يف رصنلا نم هزاح ام
 ءانبأ نم ( الفط ) ةرامإلا ىلع ماقأ هعماطم قيقحتل ةوطخكو . روصنم ريمألل مسلا

 .. روصنم ريمألا

 : ةيحاجنلا روصقلا ىف خذبلا

 مهروصق يف اودشحف . يسابعلا طالبلا ديلقتب نيمرغم نويحاجنلا ناك

 مهسفنأل اوئيهو مهتاوهشل غرفتلا ىلإ اونكرو فئاصولاو يرارسلا نم ريثكلا ةخماشلا
 كتاف نب روصنم ريمألا نأ ىلإ ةراشإلاب انه يفتكيو فرتلا بابسأو وهللا لئاسو

 ءارزولا دادبتساو ةرامإلا كلت روهدت دوهع يف وهو ( ةيرس ) فلأ هرصق يفو « يفوت
 . اهتطلس ناوفنعو اهتوق دوهع يف انلاب امف اهتاردقم يف مهفرصتو اهرومأب

 + يصسختلافلا لا نم ريزولا باهت

 د ا 0 1 ا د كام

 هماككم



 هروجف دتما لب « هتوهش راعس ءافطإل ًادرومو هروجفل اخارتبإف يفوتملا ريمألا ايارس

 يف مسلاب هتلتقو يفوتملا ريمألا ( اياظح ) ىدحإ هيلع تلاتحاف « هيلاوم تانب ىلإ
 . م79١١ / ه ه؟84 ةنس ىلوألا يدامج ١١ ةليل

 دقو « مهب اراب ء ءاملعلل ًاردقم هشحفو هروجف نم فورعم وه ام عم هللا نم ناك

 روس ءانب ددج يذلا وهو « هناسحإب مهراكنتسا مدعو مهتمص يرتشي نم رب نوكي

 نم تناكو « ملع ةرحلا همأ لفطلا ريمألا ىلع ةياصولاب ٌتماق هلتقبو « ديبز ةنيدم

 بصنم تدنسأف تاقدصلاو ربلا ةريثك « نيدتلا نم بناج ىلع ءاسنلا تايلضف

 . ( يكتافلا قيرز ) ىمسملا مهيلاوم دحأ ىلإ ةرازولا

 :ىكتقافلا قيرز ةرازو
 نأ عطتسي مل هنأ الإ « ءارعشلل اياطعلا لزجأف 0 ةعاجشلاب ًافصتم ناك

 تام نم ةضيرفو نكت ةضرف تخساخ دلو نيثالث بجلأ دقو هاا عساو ناك

 مل لاقي هنأ ىتح تعستاو ت ريثتناو ةمحضلا ةوزكلا كلذ ىضيرفت لق ةلانبأ نم

 ملع يف مهلاغتشا ةرثكو مهعاب لوط ىلع نميلا ىف ء ءاهقفلا نم دحأ عطتسي

 نب دمحأ ىمسي تومرضح نم ْنِسُم لجر ديبز ىلإ مدق نأ ىلإ اهضيرفت ضئارفلا

 مهتضيرف جرخأف ا م44١١ / ه هال4 ماع يف بساحلا دمحم

 دافتساف اهصصح ميسقت هل حضوو يقدحلا ةرامع هيقفلا اهاطعأو اهباسح ححضصو

 . كلذ نم ةرامع

 نرحل رك لستار رجبلا هكردأ 0 ! ةرازولا يف قيرز رمتسا

 : ىكتنافلا 5 ةرازو

 كلذب هوسفانم هزبني ةرازولا يف وهو ناكو « لغبلا حلفمب هرغص نم بقل

 دوجلاب اوهام بدألاب ًايلحتم هرصع ءاهقف رابك نم هنأ لاقيو بضغي الف

 3 ةيرصملا رايدلا نم « بابحلا نبا يلاعملا وبأ ديبز ىلإ مدق هترازو يفو
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 بتكف «. حلفم ريزولا ناملغب قلعتو فيصولا برهف ةمدخلل ًايشبح ًافيصو عاتباف
 : يلاعملا وبأ هيلإ

 قئاوعلا ىدحإ يايقس نع هتقاعو 2هبوص ضرألا قبط باحس تنأو
 قعاوصلا تاقرحم ينم ندت الف مكمامغ تالطاه يندجت مل نإف

 هسنج نم ةعبرأ عم هيلإ هداعأو مالغلا ىعدتساف ريزولا نبا دي ىلإ ناتيبلا لصوف

 هيلع هلخدأ ةديصقلاب لصو امدنعو « هيبأ حدم هنم بلطو يلاعملا ابأ رضحتساو

 رانيد ةئامسمخب ريزولا هباثأ ةديصقلا نم ىهتنا نأ دعبو داشنإلا يف هل نذأتساو

 . اهب هحدم ىرخأ ةديصق ىلع ًابوث ةئامثلث نبإلا هاطعأو

 شيجلا دئاق نيبو هنيب ءانحشلاو ةشحولا تعقو ىتح ةرازولا ىلع حلفم رمتسا

 لظ عرب نوصح نم نصحب قحلف ديبز نم هجارخإ ىلع دئاقلا لاتحاف .ءرورس
 مزلف هتاراغ لف نم رورس نكمت نأ ىلإ ديبز ىلع تاراغلا حواريو يداغي هنم

 هنبا نصحلا ىلع هفلخف . م 1١75 / ه ه1؟9 ماع ةافولا هتكردأ نأ ىلإ نصحلا

 . ىكتافلا لابقإ اهالوت دقف ةرازولا امأ روصنم

 : يكتافلا لابقإ ةرازو

 قباسلا ريزولا توم دعب هنأ كب رم دقو . رورس دئاقلا ةدعاسمب ةرازولا ىلوت

 هنع ىلخت ًاريخأو رورس عم لاتق يف لظف روصنم هنبا نصحلا ىلع هفلخ حلفم
 خف ديبز ىلإ لزنو هانمأف لابقإ هريزوو يحاجنلا ريمألا نم نامألا بلطف هباحصأ
 ارورس دئاقلاو ريمألا كلذ بضغأف ةليغ هلتق دغلا نمو هيبأ رادب هلزنأو ريزولا هيلع
 هاا“ ا ماع نابعش يف هبحن ىضقف ريمألل مسلا سد مث ةبانإلا رهظأو امهل رذتعاف

 : م1155

 ةعيابم ىلع ةلودلا نايعأ ىأر قفتا . هفلخي بقع هل نكي مل يذلا ريمألا ةافوب
 ىلع اوعمجأ امك « مزعلا رئاخ يأرلا فيعض ناكو دمحم نب كتاف ريمألا همع نبا

 . ةرازولا نع لابقإ ةيحنت

 : ىكتافلا رورس ةرازو

 كتافلا ريمألا يلاوم نم اضيأ وهو « نييحاجنلا نم ريمأ رخآل ريزو وه
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 روصقلا رمأ ريبذتو سرحلا ةسائر ىلوت هدعاس دتشاو بجنن امدنعو 3 ىحاجنلا

 . شيجلا ةدايق ىلوت ىتح بصانملا يقتري لازالو

 ةيدايزلا نيترامإلا يف ةيلاثملا نع ةحضاو ةروص انيطعي ام هتريس كالم يف نإ

 . ةيحاجنلاو

 ىلإ هتيب نم جرخي ناك  هرصاع دق وهو  ةرامع هنع لاق « ًانيدتم رورس ناك

 جرخأ : لاقف « هجورخ بابسأ نع لئس دقو « هيثلث وأ ليللا فصن دعب دجسملا
 طرفل تويبلا لهأو رتسلا بابرأ نم راهنلاب ىلإ لوصولا ىلع ردقيال نم لجأل
 ٠ هدوعي ضيرم وأ هروزي حلاص ىلإ بكر رجفلا ىلص اذإف « سانلا ةرثكل وأ ءايحلا

 هجو ىلع لب ًادحأ كلذب صخي الو . هدهشي دهشي حاكن دقعوأ « هتزانج رضحي تيم وأ

 ميركلا لوسرلا ةريس نم اهدمتسي - ةيلاثمل هللاو اهنإو . هباجأ هاعد نمو « مومعلا

 وهو لوقلا يف هل ظلغيو ملظتملا هيلعوفجيو : لوقي نأ ىلإ « نيدشارلا هئافلخو

 نيب دعقيو : ًاعضاوت رضح مكحلا سلجم ىلإ يعدتسا ىتمو « هبضغ نم نمآ
 . يضاقلا يأ مكاحلا يدي

 جئاوح يضقيف سلجيو ملسيو لخديف ةرامإلا باب ىلإ عجري هفاوط دعب مث
 دجسملا ىلإ جرخي مث لاوزلا ىلإ هيف ميقيف هتيب ىلإ بهذيف ءادغلا تقو ىلإ سانلا

 ىتح ثيدحلل ةحيحصلا تادنسملا عامس ريغ  ةضيرفلا دعب - ءيشب لغتشي الف

 دجسملا ىلإ جرخيف سمشلا بورغ ىلإ هتيب ىلإ دوعيو اهيلصيف رصعلا ةالص نيحت
 يلصيف ءاشعلا ةالص ىلإ هيدي نيب ءاهقفلا رظانت ةالصلا تهتنا اذإف برغملا يلصيف

 نم ةثلاثلا ةعكرلا ىف يف هدجسمب « لتق نأ ىلإ هتداع كلت لزت ملو « هراد ىلإ عجريو

 .م ١١65 / ههها١ بجر ١17 ةعمجلا موي رصع ةالص

 ةنيدم يف موصيف نابعش رهش رخآ يف ديبز نم جرخي هنأ ةماعلا هتريس نمو
 يف هتاقدصو هتاقفن يف عسوتيو - مهتلود نم ةيلامشلا تاهجلا رومأ ذفنيف مجهملا

 . رانيد فلأ مويلا يف هخبطم تاقفن غلبت ثيحب دحلا زواجي 5 ناضمر
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 . ديبز ةمصاعلا ىلإ دوعي لاوش رخاآ يفو

 : هلابقتسسا فصو

 نوفقيو ةمصاعلا جراخ ىلإ مهتاقبط فالتخا ىلع هلابقتسا ىلإ سانلا جرخي
 هداوج نع لجرت مهعومج رظان اذإف هبكوم يف ريزولا لبقيو عفترم لت ىلع
 : يتآلا هجولا ىلع ًادرف ادرف مهحفاصو

 . ةيكلاملاو ةيفنحلاو ةيعفاشلا ءاهقف هيلإ مدقتي نم لوأ ١
 .راجتلاو نايعألا - "؟

 :..نكانحيسلا دع#

 مث ريمألا ىلع مالسلا قح يضقيف ةرامإلا راد ىلإ هريس بكوملا فنأتسي مث

 اهتراشتسا بجوي ام هيدل ناك نإ اهلوح نم قرفتيف « ةدلاولا ةريمألا حانج ىلإ لخدي
 ىلوألا .٠ سلجملا رخآ يف نافقت اهصاوخ نم نيتأرما ادعام . ةلودلا رومأ ماهم نم
 ناتروهشم امهو روصنم يراوج نم ىرخألاو ريزولا ةجوز تخأ ىهو لازغ ىمست
 دج ىف ةعامج اهبلصي نيطلا >0 ىلإ اهترضح نم فرصني مث .٠ ىقتلاب

 . هراد ىلإ لخديو
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 ةرابإلا ةنزاوم ضعب

 : اهب تأرقف ةداتعملا هتاقفن ةديرج تيأر ةرامع لاق

 ملعو ةغللاو وحنلاو ثيدحلا رمأل نيردصتملاو ةاضقلاو ءاهقفلل عفديام ١

 .رانيد ١٠٠٠١ نييتفملاو مالكلا

 .رانيد ١٠٠٠١ مهريغو ةلودلا نايعأو رادلا ةيشاحل عفديام  ؟

 #»  ةيعملاب نمو اهتيشاحو ( ملع ) ةدلاولا ةريمألا تيب ىلإ عفدي ام ٠6٠١٠١
 رانيد .

 5٠6٠٠٠١ ةنس لك يف هلامعأ نم رورس لام تيب ىلإ لومحملا نأ ةرامع ىورو

 .رانيد

 . رانيد 19٠٠١ ةيدهلا هجو ىلع اهتيشاحو هنالوم تيب نم لومحملاو
 يناسغلا نيسحلا نب دمحأ ديشرلا يضاقلا لمع ءارزولا ءالؤه مايأ يفو

 ةيحانلا نم ديبز لخاد ىلإ اهيف ءاملا ىرجي يتلا تاونقلا ( يراجملا ) يناوسألا

 : . هرصع لهأ شهدأ يسدنه لمع يف « ةيقرشلا
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 نميلا ىف نييديّبعلا ةاعدوأ ةطمارقلا

 رهظيو . يريمحلا ةعرز نب يفيص نب أبس نب رفنخ ىلإ بستني لضفلا نب يلع
 هجوت هجح لعبو « جح هنأ ىوريف نييديبعلاب لصتي نأ لبق « ةعيشلا ةالغ نم هنأ

 , 2" ءالبركب هنع هللا يضر نيسحلا ربق ةرايزل

 هتلامتسا يف ًادهج لأي مل يذلا , حادقلا نوميمب ىقتلا حيرضلا لوح كانهو
 مث . هتصاخ نم هلعج ىتح ةعاجشلاو ءاكذلا تال مال كلر مل هلع يثأتلاَو

 بشوح نب جرف نب روصنم ىمسملا حادقلا لاجر دحأ هقفاري نميلا ىلإ ًايعاد هثعب

 : يتآلاك هطاشن ةرئادو هلمع ةقطنم امهنم لكل صصخ دقو ؛ يفوكلا ناذاز نبا

 . ةعال ندع ةهجل روصنم --_

 : عفاي ةهجل لضفلا نب يلع 5

 رشن نم لوأ :- 191-148 ةفيحص « نيعلا روحلا » يف ىريمحلا ناوشن لاق
 يفوكلا ناذاز نب بشوح نب جرف نب مساقلا وبأ يعادلا نميلاب ةيليعامسالا بهذم
 دلوو ةنيددهلاب ناك «نفعج نب ليعامسإ ني دمحم نأ نوري ةيليعاملمألا يأ - مهو

 . ديشرلا نوراه ةفيلخلا دهع يف هرمأ رهش ىتح ماقأو ليعامسإو « رفعج نادلو هل
 يناثلا ءارماس بادرس نم مدقأ وهو ًابدرس ذختاف دمحم "” تّرُحو هيلإ ةلمحب ثعبف
 أده نأ دعب هنأ مث « ةنيدملاب هراد يف رتتساو ًانمز هيف باغو « نييرفعجلا رشع
 ىلإ راص مث روباسين ىلإ راصف « ةنيدملاب هيدلو فلخو ًارتتسم جرخ بلطلا
 نب دمحم يفوتو , روتسملا مامإلا هنومسيو همسا نومتكي ًادلو كانه دلوو «٠ مليدلا

 مث . يدهملاب هنوبقلي مهو ةمامإلاب اذه هنبا ىلإ ىصوأو . قرشملاب ليعامسإ
 الا هنبا ىلإ ىصوأ مث ؛ يدتقملاب بقلي وهو كلذ لثمب يناثلا هنبا ىلإ ىصوأ

 . ةعيشلا عدب نم اذهو ( ) ١
 . لصألا ىفاذكه (1؟)
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 اهنم ثعبو . ةفوكلا ىلإ يداملا لقتنا مث يداهلاب بقلي وهو كلذ لشمب

 هللا دبع هنبا ىلإ وعدي نأ هرمأو نميلل ًايعاد بشوح نب جرف نب مساقلا ابأ روصنملا

 . نميلا نم هيلإ دفو دق ناكو . يرفنخلا لضفلا نب , يلع هعم ثعبو يدهملا

 لاقل ىلا واو عا نزع وكلا يع كا حل ما اعيمح اثكف

 ناك ىذلا لماعلا رسأو هحتتفاو روسم لبج علط روصنملا نإ مث , عفاي ضرأ ىلإ

 ل ل ل ل
 نأ هرمأو ًاضيأ روصنملا هبقلو يزمرهلا قرما نب نيسحلا هللا دبع يبأب يداهلا هيلإ

 فرع مث هب فرعو ملعملاب بقلف . برغملا ىلإ نميلا نم اذه هللا دبع ابأ ثعبي
 . يناعنصلاب بقل امبرو يقرشملابو يعيشلاب

 : يريمحلا يرفنخلا نب لضفلا نب ىلع

 بوث ىدتراف هتوعد روذبل ةبصخ ةبرت اهافلأف « عفاي » ةهج لضفلا نب يلع دصق

 حبصأ ىتح ةلزعلاو ةدابعلاو درجتلا مدق ىلع ماقأو . ىقتلاو دهزلا رهظأو عرولا

 قثوتسا امدنعو « هعابتأو هوديرم رثكو هتوعد ثبف « مهداقتعا عضومو مهئاجر طانم

 اهنمو « ةبيرقلا فارطألل مهداقو هعايشأو هيديرم دشحو هعابتأ دنج هزكرم ةوق نم
 5 يحبصألا ءالعلا يبأ ( جحل ناطلس ) ىلإ راسو هعبتا نم فاضأ

 هدهع يف نميلا كولم ىنغأ ناك يذلا اهبحاص نئازخ منغو « جحل » ىلع بلغت
 بحاص يخانملا دمحأ نب رفعج دصقف لاجرلاب هدشح رثكو لاملاب هدعاس دتشاف
 : هتكرح زكرمو هرمأ ةمصاع اهلعجو ةرخيذملا هدلب ىلع ىلوتساو هلتقف ةرخيذملا

 جرخأو م 05 / ه 797 ماع ةرم لوأل اهكلمف ءاعنص ىلإ ةرخيذملا نم كرحت

 اه 8 ماع اهداعتساو اهنم جرخأ مث « م 50ا/ / ه "945 ماع اهداعتسا مث . اهنم

 1 .مو /

 ةوبنلا ىعداو ةرفاسلا هتيحابإو مادهلا هبهذم نع ماشللا طامأ كلذ دنعو

 يورياممو « هللا لوسر لضفلا نب يلع نأ دهشأ لوقي نأ نذؤملا رمأو
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 (مشاه) ينب يبن ىلوت
 تاهمألا عم تانبلا لحأ

 ةالصلا ضورف انع طح دقو

 افصلا دنع يعسلا يبلطت الو

 يبنلا اذه عئارش ميقن

 برعي يلب يبن ءاجو
 يبصلا لح داز هكضف نمو

 بعتشت ملف مايصلا طحو

 يبرساو يلكف اوموص نإو

 برثشي يف ربقلا ةروز الو
 يبنجألا الو نيبرقألا نم نيسرعملا كسفن يعنمت الو

 بهنت لابجلاو ةماهت ىلع هلفاحج ترمهنا دق ءاعنصل لوألا هحتف دعب ناك
 تكرتو ًاراهنأ ءامدلا تقارأف ٠ تامرحملا اهسفنل حيبتو ضارعألا كهتنتو لاومألا
 ةثالث اهحابتساو يدايزلا شيجلا وبأ ههجو نم رفف ديبز ةنيدم لخدو ؛ ًابارخ دالبلا

 دعبو « ءارذع فالأ ةعبرأ يبسلا نم ىفطصاو « ءاسنلا يبسيو لاجرلا لتقي مايأ

 . طيحاشملا ىمسي عضوم يف نهلتق ديبز نم نهب جرخ نأ

 يسرلا نيسحلا نب يبحي اهلخدو . ءاعنص هيلع تضقتنا ءانثألا كلت يف

 / ه 744 ماع يف يداهلا جرخأ نأ رفعي نبا ثبلي ملو , يداهلاب بقلملا
 « ءاعنص نم رفعي نبا جرخأف لضفلا نبا رك ماعلا كلذ سفن يفو ءمو7
 نبا داع كلذ دعب مث . اهنم لضفلا نب يلع درطف يداهلا مامإلا اهلهأ ىعدتساف

 ماع يفو « ءاعنص ةنيدم داعتساف رفعي نبا مدقت انهو « يداهلا مامإلا درطو لضفلا

»> 0 
 ةرامإ ىلوتي نأ ىلع رفعي نب دعسأ عم حلطصاف نيمصخلا دحأ عانطصا ةسايسلا نأ
 بطخو « نييسابعلل ةبطخلا عطقو ةنيدملا رمأ مهل ىلوتف مهتياعر تحت ءاعنص
 ماع ىتح ءاعنص ىلع ةطمارقلل هترامإ ىلع دعسأ رمتساو رصم بحاص يديبعلل

 طرشمب ًامومسم لضفلا نب ىلع اهيف تام يتلا ةنسلا ءم و16 / هم.

 لجرب ةرخيذملا ىلإ هلوصو لبق لصتاو « ةمهملا كلتل قارعلا نم لصو « ببطتم
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 ام لكب هل دهعتو هتمهمب مايقلا ءادأ ىلع هعجشو .رفعي نب دعسأ سابعلا ينب

 . ةايحلا ديق ىلع يقب نإ هلام هرطاشي هنأ هب هل دهعت اممو هيرغيو هنئمطي

 ةبابطلا نهتمي ًاتقو ثكمو « ةرخيذملا » لضفلا نبا ةمصاع ىلإ ببطتملا لصو
 ءانثلا تلقانتو سانلا ةقث هب تيوقو  ماعلاو صاخلا دنع رهشف اهنف نقتأ دق يتلا

 امدنعو هدصف ىلوتيل ًاموي هل لسرأف لضفلا نب يلع ىلإ | هركذ لصو ىتح هنف ىلع

 ةداع يهو - مسلا نم ,لاخ طرشملا نأ ةمالع هصمو طرشملا جرخأ هيذي نيب لثم

 نب يلع نأمطاف  مهتقبط يف نمو . كولملا مهدصف نيح يفو « ءابطألا اهب موقي

 رعشلاب طرشملا حسمف هتيحل رعش يف ةماس ةدام لعج دق بيبطلا نأ ديب . لضفلا

 نب يلع ةبير ريثي ام كلذ يف نكي ملف هب قلع يذلا قيرلا نم هففجي هنأ همهوي
 . دصفلا بهتلا كانهو « اعرسم فرصناو دصفلا ةيلمع كلذ دعب رشابو . لضفلا

 ضبقلاب رمأو « لضفلا نب يلع فواخم تراثف « هودجي ملف « بيبطلا نع اوثحبف

 لضفلا نب ب ىلع هبحن ىضق نأ دعب هيلع اورثع ىتح هرثأ ءافتقاو . دجو امنيأ هيلع

 ىتح اهقرافي ملو ةرخيذملا رصاحو هعومج رفعي نب دعسأ عمج هتومبو . هولتقف

 / ه ١4 ماع كلذو . ثالثلا هتانب رسأو لضفلا نب يلع نبا لتقو . تملستسا

 .ماولك

 : بشوح نب جرف نب روصنم

 نم قثوتسا اذإ ىتح لمعلا يف أدبو هطاشن ةطقنو هذوفن ةقطنم ىلإ روصنم مدقت

 لماع رسأو . روسم لبج ىلع هعم نمب بثو ءيشلا ضعب هتوعد حاجنو هدعاس ةوق
 هليمز دعاسي قالطنا زكرم ال رارقتسا زكرم هنم لعجو . رفعي نب دمحم نب ميهاربإ
 هليمز ةردقم ىلع لضفلا نب يلع ةردقم تغظ دقو . ةقيضلا ةرئادلا كلت نمض
 . لبجلا كلذ ةقطنم لخاد لشألا وضعلاك هلعجو

 دقتني حارو « هليمز نيع يف قري مل لضفلا نب يلع طاشنو لمع نأ رهظيو
 ًاريخأو ًاعفن كلذ دجي مل املف . نييديبعلا ةعاط نع جورخلاب همهتيو هلمع
 ىلع نلعأف . دسحلا هبلق ٍىلع نارو . حاجنلاو قوفتلا كلذب اعرذ قاض

 لكأ يذلا ليمزلا كلذ ىلع اقنحم هرودب لضفلا نب يلع ناكو . برحلا هليمز
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 ىف ةجح فوشكملا ءادعلاو « ةرفاسلا ةفلاخملا كلت نم ذختاف . دسحلا هبلق

 . هيلع ءاضقلا

 ماقأو . حالسلا قيدصو لمعلا ليمز ىلإ هتاوق سأر ىلع لضفلا نب ّيلع كرحت
 ع ولا همهي نم مهنيب ىعس ىتح ًارصاحم « روسم » لبج ىلع

 . طقف «روسم » ةقطنم هليمزل لضفلا نب يلع كرتي

 روسم يف ةوعدلاب ىصوأف « ةافولا هتكردأ نأ ىلإ لبجلا ةرامإ ىلع روصنم ثكم

 يسيئرلا زكرملاب لاصتالا زاهج نأ رهظيو . يرواشلا هللا دبع ةياصو تحت هنبال

 يفو ةيبرعلا ةريزجلا ءاحنأ يف ةثبنملا ايالخلا ىلع فارشإلاو ميظنتلا ةياغ ىلع ناك

 رمألا دانسإب هرمأ ردص لب ةياصولا ىلع قفاوي مل يسيئرلا زكرملا نأ عبطلابو ةيقيرفإ
 1 هدرفمب يرواشلا هللأ دبع ىلإ

 نيذلا كئلوأ نم نكي ملو ةرافإلا نع يلختلا روصنم نب نسح نيع يف قري مل
 بثوو هرمأ عمج نأ الإ وه امف موعزملا مهمامإ ةعاطإ ضورفلا بجوأ نم نأ نوري
 ةنسلا بهذم ىلإ عجرو ةفئازلا ةعزنلا كلت نم هدي ضفنو هلتقف يرواشلا ىلع
 . ةعامجلاو

 لطابلا نار دق نيسمحتمو نيصلخم نيعيشتمو ًاراصنأ ةيديبعلا ةيضقلل نأ ديب
 هعلخ ىلع اورمأتو تقملاو ءاردزالاو طخسلا نيعب هفرصت ىلإ اورظنف مهرئاصب ىلع

 ديجملا دبع نب ميهاربإ وعدملا نيسمحتملا عايشألا دحأ ىلإ مهرمأ اودنسأو
 مهيلع نورواجملا راغأ كانهو بشع ينب ىلإ روسم نم هلهأو هدرطو هيلع بلغتف

 فلتخا روسم نم روصنم ءانبأ جارخإبو ءاسنلا اوبسو لاجرلا اولتقف ةينطاب مهنأ مساب
 « لاتقلا امهنيب بشنو يجرعلا نبا ىمسي رخآ ليمز عم ديجملا دبع نب ميهاربإ

 نأ ىلإ ميحرب فرعي رخآ ىلإ هنمو ليفطلا نبا ىمسي صخش ىلإ ةوعدلا تلقتناف
 ةمظنأ ضعب نأ دعبي الو جشألا نب فسوي ىمسي مابش نم الجر اهل فلختساو تام
 كلذ يف 5 رئاشعلا ءاسؤر نم ريثكلا دنع ةباجتسالا تفداص موقلا ةوعدو

 . ديلاقتلا ضعب فولأم نم ريثكلل اهتلباقمل خيراتلا
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 ىوقأ باحصأ نم ةيصخش ىلإ مهتوعدب دهعي جشألا فسوي نأ دجن اذهل

 نصح بحاص « يحاوزلا هللا دبع نب ناميلس ةيصخش يه « نميلا يف نوصحلا
 ةيصخش يهو « ىلوألل اهزكرم يف ةلثامم ةيصخش اهقنتعا امك . روهشملا نابكوك
 . ةبابح نصح بحاص رهاط نب رماع نب نيسحلا

 ةورذ غلبت نأ ةيضقلا تداك .« يحاوزلا هللا دبع نب ناميلس ىلإ رمألا دانسإبو

 ةياعدلاو جيورتلا يف ذ ًادهج لأي ملف هؤاهدو هلامو ههاج لجرلا دعاسو اهحاجن

 كلت ىتلا  ةيناطيشلا ليحلاو ةلامتسالاو ءاوهتسالاو ةياوغلا قرط ةفاك لامعتساو
 دادعتسا فشتكا يذلا وه اذه يحاوزلاو اهلامعتسا ىلع هللا قلخ ردقأ نم ةقرفلا
 نب يلع ينعأ نميلا يف مهنم يسيئرلا رودلا بعل نم زربأ ناك يذلا ديرملا كلذ

 . يحيلصلا دمحم

 مل ام لمعو مهتوعدل زاجحلاو نميلا ةفاك عاضخإ عاطتسا يذلاوه يحيلصلاو

 ناحنس نم لئابقلا ةفاك لامتسا روسم لبج ىلع هئاليتسا دعبف « هريغ هب مقي

 سيئر مزه مث . روضح كلم امك اهكلمف ءاعنص ىلإ كرحتو «ريمحو نادمهو
 لآو ينالوخلا حوتفلا لآ ينب دابأ امك . كاحضلا دشاح نب ىبحي العألا نادمه
 . نييعاطقإلا ءارمألا نم مهريغو نعم لآو يدنركلا
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 نو ِماَوَحلا

 يذ ىلإ نومتني . رغصألا لاوح يذ ةجسوع نب رماع ينب نم مه نويلاوحلا

 سسؤم نمحرلا دبع نب (') رفعي ريمآلا مهنم .راقم يذ نب ميري نب ربكألا لاوح
 . ءاعنص يف ةيرفعيلا ةرامإلا

 ءرغصألا أبس نب ةعرز نب نايقإ فالخم نم « نايقا مابش ةيرق نكسي ناكو
 .اهيلي امم لبجلا ةمق يفو ٠ هضرع يف يه يتلا راخذ لبج اهيلع لطي مابش ةيرقو
 . روهشملا نابكوك رصق

 : ساسبعلا ىنب ةالو عم هبورح

 داوق : يلاوحلا ميحرلا دبع نب رفعي ريمألا براح ةقيرعلا ةيرقلا كلت نم
 : مهو ؛ لكوتملاو قئاولاو مصتعملا

 ا يخونتلا نمحرلا دبع نب روصنم ما

 . يسرافلا نايمابراشلا وأ ريشلا  '؟

 .٠ طايخلا رائيد نب رفعج 7

 5 مز

 . ةمئكره 8

 . نيصحلا لقعملا كلذ هتيرق نم . مهشويج مزهو . مهعومج لفف

 نييرفعيلا نع ًايفاو ًاثحب ةروصملا ( نيلرب ) ةخسن ( اهدعب امو ١١ ةقرو 7 ج) ليلكألا ىف رظنا )١(
 . عوبطملا نم يناثلا ءزجلا ىف مهرابخأو . باتكلا عبط دقو . ءالؤه
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 نميلاب ةيرفعيلا ةلودلا
 نميلا ىلع هيلاو ناك يسابعلا مصتعملا ةفالخ يف م 867 / ه 78 ماع يف

 تايعاطقإ نيوكتو تيبثت يف ةيوقلا ةرسألا تطشن دق خيرأتلا كلذ يف ةمثره

 ةرسأ ةرسألا كلت سأر ىلع ناكو « هتيبصع زكرمو . اهنم لك ذوفن ةوق بسحب

 يلاولا ةمواقمب يلاوحلا نمحرلا دبع نب رْفْعَي ريمألا اهسيئر أدب يتلا نييلاوحلا
 دق ناكو . ىسابعلا دمتعملا ةفالخ نمز ىلإ هتمواقم ىلع رمتسا دقو . ىسابعلا

 كلذب هل بتكو « ةيديلقتلا ةعيبلا هل ذخأف . دمتعملا ةيلوت ةصرف زهتناف هذوفن ىوق

 « ةيلكشلا رهاظملاب عنقت ثيحب فعضلا نم اذه انخيرأت ىف ةيسابعلا ةلودلاو

 ءاعنص ىلع هترامإ ةيعرش كلذب تدطوتف ضيوفتلاب رمألا هلصوف يديلقتلا دهعلاو

 . ّىلعألا نميلا فيلاخم بلغأو

 : نمحرلا دبع نب رفعي ريمألا

 ةبغرو « ءاعنص ةنيدم نع يسابعلا يلاولا يلجي نأ عاطتسا هتروث نم نيتنس دعب

 رفعي ريمألا ىأر دقف « دايز نب هللا دبع نب دمحم يوقلا يسابعلا يلاولا ةعناصم يف

 ايادهلاب هتعناصمو . سابعلا ىنب دعب هل ةبطخلاو هل ةيمسالا ةعاطلا راهظإو هتاداهم

 ةرامإلا كلت ىف ةطلسلا ىلوت دقو . كلذب هنم دايز نبا ىفتكاف « جارخلا ضعبو

 . هل لزانتلا ىلع هدلاو مغرأ يذلا رفعي نب دمحم

 ابأ هنبا فلختساو رفعي نب دمحم ريمألا جح م 445 / ه 737 ماع رخاوأ يف

 . ءاعنص عماج أشنأ جحلا نم هتدوع دعبو . رفعي نب دمحم نب ميهاربإ رفعي

 / ه 8*7 ماع ىلإ ةرامإلا نوئش ةرادإ يف هيبأ ةكراشم يف ميهاربإ رمتسا
 نب رفعي  دجلا ريمألا ناكو « هيبأو نبالا نيب هدشأ ىلع فالخلا مجنف . ممال6

 . دمحم ريمألا هنبا ىلع طخسلا رفزي ةايحلا ديق ىلع لازيال - نمحرلا دبع

 صضيرحتو قتفلا عيسوت ىف ذحأ هديفحو هئبا نيب فاالخلا كرادتي نأ "الدبف

 باشلا زيمألا لتق اهل فوسأملا ةجيتنلا تناكو « هيبأ لتق ىلع هديفح

 تبرطضا انهو ١ مابش ةنيدم دجسمب ةعموص يف موي سمش فبورغ دعب هدلاول
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 جورخو طخسلاو ءايتسالا نم ةجوم عينشلا لعفلا كلذل ناكو نمألا لتخاو رومألا
 ء لثم مهريغو نادمه لئابق ءارمأ نم ريثك

 ١ نادمه ديس ماعدلا هللا دبع نب ميهاربإ )١( .

 . فوجلاب يدارملا سنوي نب لضفلا  ؟
 *  ةرخيذملا بحاص يخانملا دمحأ نب رفعج .

 نع لتاقلا ىحنتي نأ كلذل امسح ىأتراف يسابعلا ةفيلخلا عامسأ فالخلا غلب

 ةربإ ةفيلخلا هار لح وهو  مهنع جرختال ىتح هنبا ىلإ اهب دهعي نأو ةرامإلا

 . اتقؤم ةنكسم ( نيفروم )

 : دمحم نب ميهاربإ نب ٌرِفْعَي
 ةنيدمب م 847 / ه لال4 ماع لتقف ةفيلخلا ىأترا امك ةرامإلا ىلوت

 .(مالشو

 : رفعي نب دمحأ نب رهاقلا دبع نب َرْفْعُي
 . هترامإ نع ليصفت انيديأ تحت يتلا رداصملا ىف سيل

 نب يلع سأر ىلع ةطمارقلا لخد « م را ىلوت

 ىلوتو مهعم حلطصا اري هلقاعم دحأ ىلإ دعسأ رفف « ءاعنص ةنيدم لضفلا

 . لضفلا نب يلعل بطخو نييسابعلل ةبطخلا عطق كلذبو . ءاعنص ةرامإ مهل

 ءايتسالا ىداب ًايزعم ءاعنص ىلإ لصو هنبا هلتق املف . رفعي نب دمحم ريمألا ءاقدصأ صلخأ نم ناك ( )١
 بجي هباوج ناكف هلعف ءوس ىلع هبتاعف ًارومخم هفداص دمحم نب ميهاربإ ريمألا لتاقلا ىلع لخد امدنعو عقاولل
 ىندأ و هراضحاب رمأف هنم ناك امي ربخأ ريمألا احص املف ظيغلا نم زيمتي اقنح جرخف كبدأ ءوس ىلع مطلت نأ
 نم جرخ ىتح اضرلا رهظأ مث سمألا ناوه مويلا ةمارك  عقرت نل : ماعدلا هل لاقف هيلإ رذتعاو هفطالو هسلجم
 نييرفعيلا درطو . ءاعنص لخدو . هتكوش تيوقف . ليكب ةليبق هتديأو . هتفلاخم نلعأف نادمه ىلإ لحتراو هدنع

 مامإلا عم كلذ دعب فلاحتف دضتعملا ةفيلخلا نم مهدييأتل تلصو ىتلا ةدجنلا ةطساوب هنم اهوداعتسا ىتح
 : بحرأ ضعب لوقي كلذ ىفو , نادمه دلب هيلإ ملسأو همايأ رخآ ىلإ نيسحلا نب ىبحي ىداهلا

 ماعدلا نالهك خيش ةمطلب ًارسق كلملا لاوح نم انبلس

 اا



 لضفلا نب يلع يفوت ىتح  هسأب نم ًافوخ - لضفلا نب يلعل هتالاوم ىلع يقب
 دقو ٠ لضفلا نبا ةمصاع ةرخيذملا ىلإ راسو ًايوق ًاشيج دعسأ زهجف امومسم

 ا ل ا ل

 م4440 ماع يفوت نأ ىلإ ةرامإلا

 . م 958 / ه #*#“# ماع ةافولا هتكردأو رهشأ ةعبس هيبأ دعب ىلوت

 : تادرو ىلع

 « نادرو ىلع  ىمسي مهل ىلوم اإل ىلع بلغت دعسأ نب رفعي يبأ توم .

 . م١953 / ه "ه٠ ماع يفوت نأ ىلإ . ىدشاحلا

 : نادرو ىلع وخأ روباس

 . ةدحاو ةنس ةرامإلاب ماقأف هتافو دنع نادرو ىلع هوخأ هفلختسا

 : يرفعيلا ناطحق نب هللا دبع

 ةدع حتفو اهداجمأ ضعب ةرامإلل داعأو هتكوش تيوقف روباس دعب ةرامإلا ىلوت

 ٠ يمطافلا يديبعلل بطخي ناكو . هريغو رفعج فالخم ىلع ىلوتساو . نوصح

 : م5 / ه ماع يفوت

 : ٌئرفغعيلا ناطحق نب هللا دبع نب دعسأ

 هدهع ناكو . رمألا هل بتتسي ملف ًابيرقت ماع ىف هدلاو ةافو دعب ةرامإلا ىلوت

 هترامإ تشالتو . م 444 / ه 84 ماع هنع رمألا جرخو . نتفو بارطضا دهع
 يتلا ةرخيذملا هزكرم ناكو « يخانملا يريمحلا دمحأ نب رفعج » اهب دبتساو ًايلك

 اهيلع ىلوتسا نأ ىلإ ةنس 47 اهب هترامإ تمادو . هدهع ىف نارمع نسحأ ترمع
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 : يريمحلا تاكربلا ىبأ نب لضفملا

 تقبسو « ركعتلا ١ بحاص وهو « ةيريمحلا ةيعاطقإلا رسألا ةيقب نم اذه لضفملا

 يلاوم ءاجتلا نم ناك امو . ةيصخشلا هذه ىلإ ةيحاجنلا ةلودلا رابخإ يف ةراشإلا
 لضفملل مهدهعتو دمحأ تنب ةديسلاو لضفملا ىلإ . شايج نب كتاف نب روصنم

 . ديبز ةداعتسا ىلع مهتدعاسمب ماق نإ ةماهت جارخ عبرب

 ةميزه ىلع مهدعاسو هشيج سأر ىلع لزنو ءارغإلا كلذل باجتسا دقو

 درطب مهو . لضفملا سأرب عماطملا تراد انهو . شايج نب دحاولا دبع
 نم بناج ىلع روصنم ىلاوم نأ رهظيو « ةماهتو ديبز ىلع بلغتلاو هيلاومو روصنم

 اولصتا لب « عافدلا ةطخب مايقلل ًاراظتنا يديألا يفوتكم اوفقي ملف « ركملاو ءاهدلا
 1 را ل ير صلال يا لال

 ديمو يرام سومر دما يع ىلع ارد رددتار نيالا هديصم يف لع ارد

 حانج ىلع هعم نم سأر ىلع لحرو ًاعله راطتساف هترسأ ْنكو هنئازخ لئومو هتيبصع

 لاني نأ نم زعأ هافلأف لبجلا ىرذ ىلإ ! لصو ىتح ءيش ىلع يولي ال ةعرسلا

 0 يللا ا سا اي ياسل اسن

 فوفدلا نبرضي دوطلا ةمق العأ يف نهو هاياظح ىلإ رظن هن ألاقيو «ءةامرلاو

 1 . ًامغ تامف راوثلا نصقاريو

 : هلوقب هتقو ءارعش دحأ هحدم هناطلس مايأو هدجم نابإ يفو

 كلملاو رحبلا ديلولا نباي تنأو ًاكلم وأ رحبلا . ينغتل رواج ليق دق

 : هلوق هيلإ نميلا خيراوت هبسنت اممو

 رهدلا بلغ عطتسن مل اننكلو ةدجنفو اسأب ءاوح ينب انبلغ
 رسمألا نم قيطي ام يف ىتفلا مالي امبنإو قاطي ال اميف :مول الف

 / اه م4 ماع ىفوت ٠ اهل ريزوك رمألا يف دمحأ تنب ةديسلا كراشي ناك

 .ما٠ /ه ه٠ 4 ماع ًاضيأ يفوتو هوخأ هفلخف م

 - سرك



 كا خحضلا لآ

 كديعس نب شايعلا ءانبأ ) يلاوحلا ديعسو مازرو كاحضو 0 نادمهو نيديعملا نم

 : هركذ قباسلا

 بضغف ٠ الوم هرمأب هلتق رفعي يبأ مالغ دوعسم هلتقو هموق ةسائر دمحم ىلوت

 ءرفعي لآ ةكلمم لازأف دشاح دّيس ماعدلا عم ليكبو دشاح هيف تماقو . نادمه هيف

 . اذه لبق هيلإ ةراشإلا امل

 : كاحضلا دمحم نب دمحأ رفعج وأ

 ىبأ حودمم وهو . ثلاثلا نرقلا رخاوأ ىف هرصع ىف نادمه ديس رفعج وبأ ناك

 ىنتعا دقو « هب اصتخم ىنادمهلا ناك دقو « ىنادمهلا دمحأ نب نسحلا دمحم

 عم اهبلغأ ناك . فحز ةئام وحن هعم دهشو هبورحو هعئاقو ليجستو همايأ دييقتب

 . (9 « هوتإ » موي

 دهيحاور ترجل ايتام لبا من نيبصتلا نب بحي ةانو دب رتب وا يب 3

 نيترم ءاعنص لخدو امهجرخأو تارم ثالث اهلخدو ةدعص ةنيدم

 ها اا و ا ا

 رو ا وحلا يعل ل ب ل ل

 . كلذ هايعأف

 . نادمه دلب نم مصحم ىداو طقاسم نم 2(
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 عيِرّرلا وئبو مركملاونب
 دمحم نب ىلع نميلا كلم ىلع ىلوتسا املف 0) « نعم » ينب نم ندع ءارمأ ناك

 ندع جارخ اوعفدي نأ ةطيرش ىلع ه 417 ىلإ يأ هتايح ةدم مهرقأ . يحيلصلا

 نأ اوطرتشا نيذلا . دمحأ تنب ةديسلا ناوخإو دلاو مركملا دمحأ هنبا ماحرأ ىلإ

 . ينادمهلا ىمايلا مركملا دمحأ وه اهدلاوو . ندع جارخ اهقادص

 نب مركملا دمحأ مهبراحف « ارخلا عفد نع نعم ونب عنتما يحيلصلا لتق امل

 هيرهص مهنع الدب ىلوو 2 ندع نع مهاحنو مهيلع بلغت ىتح 8 يحيلصلا يلع

 هتجوزل ندع جارخ ايدؤي نأ امهرمأو . ينادمهلا مركملا دمحأ ينبا دوعسمو سابعلا

 ,رانيد فلأ ةئام ايو اهيلإ نالمحي اناكف « امهتخأ مركملا دمحأ تنب ةديسلا

 : :ىنأآلا هجولا ىلع امهتيالو تناكو

 ١ ندع باب جراخو ركعتلا نصح ىلع سابعلا ةيالو .
 5 ندع ىلع دوعسم تس

 تلا ةافولا امهتكردأ امدنعو . امهتايح ةليط امهتيالو ىلع ناوخألا ثكم

 : ىتآلاك امهئانبأ ىلإ امهترامإ
 مضف عيرز عسوتو . امهيبأ ةيالو ىلع سابعلا انبا عيرزو دوعسلا وبأ ١

 .م ١١١4 / ه ه4٠ ماع ىف « ةولمدلا »

 نع امهتيالوب ادبتساو مهرمأ يوقف , مات قافتاو نيتم داحتا معلا ينب نيب ناك

 امهتمع ةقيقحلا يف يه ىتلا . مركملا دمحأ اهجوز ةافو دعب دمحأ تنب ةديسلا

 ةدايق تحت اشيج مهيلإ تثعبو برحلا مهتنلعأف ررقملا جارخلا ثعب اوعنمو

 . تاكربلا يبأ نب لضفملا

 .م 1٠١58 /اه 450 تهتناو م ٠١5١ / ه 411 ماع ندع ىلع نعم ىنب ةراما تأدتبا )١(
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 هلعج 4 مهترامإ كسامتو مهداحتا نم دجوف 3 تاكربلا 1 نبا مهلاتقل راس

 مه اًوُضَرَو .ررقملا جارخلا فصن اوعفدي نأ وهو 2 اطشو الخ ةحلاصملاب ىضري

 : :ايهيرم نصلختلل وأ ةوطخك كلذب

 /ه ه84١ ماع تاكربلا يبأ نب لضفملا ريزولا يفوت نأ ىلإ كلذ ىلع اوضم

 .ما1

 ا 0 ةرازولا

 :عيرز نبابس

 نب عيرز نب أبس » ةرامإلا نوؤش ىلوتف عيرز هوخأ هعبتو دوعسلا وبأ يفوت
 دهع يف نميلاب يمطافلا ىديبعلا ةوعد نوئشب , همايقل يعادلاب بقليو 3 سابعلا

 همع نبا هترامإ ىلع بلغتو يحيلصلا رفظملا دمحأ نب , أبسو دمحأ تنب ةديسلا

 . م ١1ا/ ه ها” ماع يفوت نأ ىلإ ةرامإلا يف رمتساو تاراغلا يبأ نب دمحم

 درس دي اكان أ ب دمع

 تاراغلا يبأ نب دمحم هنبا ندع يف ةرامإلا نوئش ىلوت تاراغلا يبأ ةافوبو
 عيرزلا نب أبس بلغت هتجيتن تناكو « لاتقلا ىلإ ىدأ ًافالتخا همع نبا عم فلتخاف

 .٠ تاراغلا ضأ نبا ةرامإ ىلع يعادلا

 : عيرزلا نب بس نب دمحم

 : م6 / اه ةو6٠ ماع ىفوتو هدلاو ةافو دعب ةرامإلاب ماق

 : عييرزلا نب أبس نب دمحم نب رمع
 ىدهم ءانبأ لفاحج دصي نأ هتلاسبو همزحب عاطتساو هدلاو ةافو دعب ةرامإلا ىلوت

 ماع يفوت ءارعشلا نم دحاو ريغ هدصقو هدذهع يف ةرامإلا ترهدزا . هترامإ نع

 .ما56١١ /اه ه6

 : ريرج نب لالب نب رساي ةياصو

 ل 6١1ه



 نب رساي مهترامإ رومأ ريبدتب ماقو . مظعملا رهوج مهالوم مهرصق نوؤش ةرادإو
 لتقو « هاش ناروت ١» ندع ىلع بلغت نأ ىلإ هتياصو ىلع رمتساو ريرج نب لالب

 < ارم ٠

 . يحيلصلا لآ دعب ًاناطلس نميلا كولم نسحأ مه عيرزلا لآو

 : عيرز نب دوعسلا ابأ حدمي ىبرأملا دايز نب دمحم رعاشلا لاقو

 هْرِلْؤل صمقت هبسحال ينإ هوه امك هارت له لق يرظان اي
 هؤلمدلا يف اميلاح فلتر ىنتح خماش يف رحازب ترظن نأ ام

 دع دع ا
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 () ىنادمهلا سلغملا لا ةرامإ

 ذوفن صلقت يحيلصلا دمحأ نب أبس دهع رخآ يفو م 1145 / ه 047 ماع يف

 ءاسؤر نم نيعلطتملا كلذ زفحف ةينميلا تاعطاقملا نم ريثك يف ةيحيلصلا ةلودلا

 ةسايس نم ناكو « مهتاهج ىلع لالقتسالا ىلع ذوفنلاو ةيبصعلا يذو ةيوقلا رسألا

 ذنم اهرئاشع نيب يلبقلا ذوفنلا اهل يقب يتلا رسألا نم تاقبطلا كلت ةلازإ يحيلصلا
 رومأ ةطانإب بلاغلا يف ةالولا يفتكت تناك بونجلا ةعقر عاستالو لوألا رصعلا

 دايقنا ةلوهسلو ةعاطلاو ءالولا قدص ءاسؤرلا كئلوأ مهل نمضيل اهئاسؤرب رئاشعلا

 . ذوفنلا ةوقو ةعاطلا دوعت نم ةيبصعلا هبجوتو ديلاقتلا همتحت ال ةصاخلل ةماعلا

 ا ا ا ا ا

 كلت ةوطس هيف تشمكنا ًاتقؤم ًاءارجإ الإ نكي مل هب ماق ام نإف « « يفاكلا تقولا نم

 . تناك امم دشأ همع نبا ةرادإ فعض دعب اهطاشن فنأتست تداعو رسألا

 سلغملا لآ نم « نادمه » رسأ ىدحإ موقت 3م / ه ه97 ماع يف اذكهو

 ةدحوم ةلود تناك نأ دعبف « اهريغ ماق امك . ءاعنص رمأ ىلع بلغتلاو ذاوحتسالاب

 عساولا اهطيحم يف ىشالتتو ةيبصعلا اهمضخ يف بوذت بناجلا ةبوهرم ىوقلا

 0 رخافتلا اهمه ل ةريغص تايعاطقإ تداع « ةيلبقلا تارعنلاو عماطملا

 مهب تقفخأ اذإ ىتح ةيدرفلا عماطملاو تاعزانملاب لاغتشالاو ةيبصعلاب يهابتلاو

 . تاياغلل ةليسوو عماطملل مل نيدلا نم اوذختا ةياغلا غولب نع

 : ىئادمهلا ىسلغملا مشغلا متاح

 / ه٠” ىلإ ترمتساو م94١٠ / ه 497 ماع ءاعنص ىلع بلغت
 .م8٠1

 سلغملا ىبأ لآ نآلا نادمه فارشأ نمو : 74 ةفيحص ليلكألا نم رشاعلا ءزجلا ىف ىنادمهلا لاق )١(
 . ءاعنص ةيحانب ةبنرا ىبأ لآو رفاعملا ضرأ نم هوجلا كولم
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 : متاح نب هللا دبع

 ماع ىلإ متاح نب هللا دبع هنبا م9١١١ / ه ”8٠ ماع يف ىلوت متاح ةافوب

 .ما١١١١ /ه هءعؤ

 :متاح نب نعم
 نارمع نب دمحأ نب ب متاح نادمه يضاق ةرامإلا ىلع هفلخف 6٠ 64 ماع نعم ىلوت

 يبأ نبا حازأ ٠ ماع يفو . بيبقلا يبأ نب دمحم ةرادإلا ىلع لعجو لضفلا نبا

 دقو . سامح همسا رخآ هدعاسي ماشه همسا مهنم ًاصخش اهيلع لعجو بيبقل

 . سامح هفلخف م ١١78 / ه 577 ماع يفوت نأ ىلإ نمألا رارقإ ىلإ ماشه قفوت
 ينادسمهلا بيبقلا نب سامح

 ماع يفوت « بنج » اهيلإ مضو ةراهمب مكحلا ةفد رادأف سامح ةرامإلا ىلوت

 .م١1ال /اه هال

 : ©" يمايلا لضفلا نب نارمع نب دمحأ نب مت
 نب متاح اهسيئر ةيلوت ىلع نادمه تعمجأف ةرامإلا بصنم رغش سامح ةافوب

 ىلع رمتساو سراف ةئامعبس يف ءاعنص ةنيدم لخدف . ىمايلا لضفلا نب نارمع

 00 / ه ه5 ماع يفوت نأ ىلإ هترامإ

 :متاح نب يلع
 ًاددؤسو ًادجم هنامز لاجرو هتقو نايعأ دحأ ناكو « ءاعنص ةرامإ ىلع هدلاو فلخ

 نأ لاح يف مهيلإ اهتسائرو ءاعنص ىلع ةرسألا هذه ناطلس ىقب دقو « ةدايسو

 ىذ » مهناطلس لمشو « ةريصق ريغ ةدم ةمئألا وأ ءارمألا نم مهريغ اهيلع بلغتي

 نرقلا يف حالص نب ىلع مهيلع بلغت نأ ىلإ فنألا رنب هيف مهكراشي « هَرَمْرَم
 . نماثلا

 : مهرعاش لوقي ليلكألا نم ٠١ ج 54 ةحفص ىف ىنادمهلا لاق . نادمه نم نطب ابصأ نب ماي( ) ١

 هلقان برتلا دفني ىتح بحرأو «ءانماي»ه دجم اوغلبت نأ مكل ىنأو

 هلواطأو اهبضه ىلعأو ًاميدق اهعرفو قيثولا نادمه لصأ مهف
 الإ دلو مهيف هل دجوي الا اومسقأف بيثا ىمسي نابج مهيف ناكو « اهنابج ةلتق ١ ىعدت ةيلهاجلا يف مأي تناك

 انأ : هباجأف ىتفاي تنأ نمم جاجحلا هلأسف . دنجلا ضرعتسي وهو جاجحلاب ةفوكلا لهأ نم ىتف ّرمو . هولتق
 . مأي نم تنأ نذإ : لاق . نابج مهيف نكي مل موق نم
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 يرّيمحلا ىدهم نب ىلع
 نب هللا دبع نب دمحم نب دواد نب يلع نب دمحم نب يدهم نب ١ ىلع

 ناك ينيعرلا يريمحلا نوميم نب سراوفلا نب بلغألا نب هللا دبع نب رهامجلا دبع
 ىتح ةدابعلا ىلع بظاويو كسنلا رهظي ديبز برق ةيرق يف نكسي هتوعد ةيادب يف
 ةالغ يأر"ىري ناك هنأ رهظيو هتوعد لوبق ىلإ سوفنلا تبذجناو سانلا بولق بلخ
 . رئابكلا باحصأ ريفكت يف ةلزتعملا

 بارطضالا نم هدهع ىف ةلاحلا تغلب ام راكنتسا ىلع يأرلا ةئيهتب هتوعد أدب

 « فرطتو ةدش نم اهيف امب لازتعالا حور ثبيو ركنملا راكنإ نم بجي امو  داسفلاو
 يف اهلوصأ نكميو اهروذج تبثي نأ عاطتسا ىتح ريصقلاب سيل ًاتقو ثكم دقو
 ءاوهألا هب فصعتو تاعزنلاو بهاذملا ىتش هفذاقتت يذلا رصعلا كلذ طيحم

 : عماطملاو

 ناكو . لوهسلاو لابجلا يف تابثو ةدؤت ىف ترشتناو « ةيرس ىف هتوعد ترس
 دعص هتوعد حاجنب رعش امدنعو . فصولا قوفي ام هعابتأ يف ذوفنلاو ةعاطلا نم هل
 نوصح نم « فرشلا » نصح نم لعجو ايلعلا لابجلا ىلإ ةربنعلا ةدلب نم

 كلت يف هذوفن مظعو هرمأ قثوتسا اذإ ىتح قالطنالل ةطقنو هتوعدل ًازكرم « باصأو»

 . كتاف نب دمحم نب كتاف يحاجنلا اهكلم دهع يف ةماهت الإ قبي ملو عاقصألا

 بلغتلا ةبوعص يدهم نب يلع كردأ . يكتافلا رورس فورعملا هريزو هترازو ىلعو

 . هلايتغاب هعابتأ دحأ ىلإ زعوأف هيلع
 تابثلا نع ةديعب لازتال نيدلا حالص ةطلس تناك « 7” ج 7١8 ص ةاملكز رب ل راك و خيرات ىف هاج الر“

 رمحألا رحبلا حاتفم ىلع ةرطيسلاب رصم ىف همكحل نكمي نأ ديعبلا رظنلا نم ةسايس ىف لواح امدنع ايروس ىف

 ىلع ناترطيسملا ناتلالسلا تناكو ء م 1١7 / ه 074 ةنس كانه ىلإ « هاش ناروت » هاخأ هجوف ًاضيأ ىبونجلا
 كلذ ىف ةمكاحلا ةلالسلا مسإ نأ انه ظحالنو  ديبز ىف ةيحاجنلاو ءاعنص ىف ةينادمحلا  امهو رايدلا كلت

 ةماهت ىف رهظ هنأ كلذ ليصفتو . نيجراخلا دحأ دي ىلع اتليزأ دق . ةينادمحلا ال ةينادمهلا ءاعنص ىف خيراتلا

 هعبتف , ريثك مهو ىمالسإلا خيراتلا ىف نورخآ معز امك ىدهملا هنأ معز لجر م 4 / ه هه 4 ةئس ىلاوح

 انه ظحالنو م ١١57 /ه 064 ةئس هفلخ ىذلا ىبنلا دبع هديفح ظفتحاو . ديبز ىلع ىلوتساو بارعألا ضعب

 اذه ىلع ءاضقلا ربتعا دق نيدلا حالص نأ كش نم سيلو « هديفحال ىدهم نبا وه ىبنلا دبع نأ فلؤملا ىلع

 . هللا ىضري المع بصنملا
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 ةعاسلل صبرتو هتطخ ذافنإل ديبز ىلإ (« مرحم » همساو رماغملا عباتلا كلذ راس

 /ه 50١ ماع بجر ١7 ةعمجلا موي رصع يف ًارورس لاتغاف هتنكمأ ىتح ةبسانملا

 نأ كشال ةلودلا لاجر نم ةعامج هفقوم يف لاتغاو « ةثلاثلا ةعكرلا ىف م 6

 (' هتمهم نمض نم مهلتق

 ىلع موجهلا حبصأ ةيحاجنلا ةلودلا لاجر نم ةراتخملا ةبخنلاو رورس لتقبو

 لك كلذب تليزأف « ةحلاصلا ةرحلا » تيفوت كلذ دعبو . ليبسلا دهمم ةماهت

 لاجر عيمج ىلجأ ىتح ديبز ةمصاعلا ىلع ةعباتتم تاراغ الإ ىه امف قئاوعلا

 ماع بجر ٠١ ةعمجلا موي ىف ارفاظ اهلخدو عافدلا رمأ ةمهمب موقت ىتلا ةيدابلا

 .م 148 /ه هه

 لهتسم يف ةينملا هتكردأ ىتح هكلم دعاوق ديشي ديبز يف ىدهم نب يلع ماقأ

 . م89١١ / ه هه84 لاوش ال موي هرمأ

 : يريمحلا يدهم نب يلع نب يدهم
 دطوتو هرمأ مظعف م64١1 / ه ه4 لاوش ٠١ ىف ءدلاو ةافو موي رمألا ىلو

 هدهع يفو . م ١١55 / ه 5894 ماع يف يفوتو « يبنلا دبع » هوخأ هدعاسي هناطلس

 نيبو هنيب ةيماد كراعم دعب هكلمو يناميلسلا فالخملا ىلإ ىبنلا دبع هوخأ مدقت

 يفو «. لافطألاو ءاسنلا يبسو « مناغ نب ساهو » ريمألا لتقب تهتنا نييناميلسلا

 : ةروهشملا هتديصق ىف ىبنلا دبع لوقي كلذ

 22 هتردتباف ىحض ) ساهوب 0( تولأ

 اني 7-5 احرلا تحن نم لظف

 : يدهم نب يلع نب يبنلا دبع

 عاطتسا مادقإلاو ةعاجشلاب 00 افيرظ ابيدأ ناكو ٠ هيخأ ةافو دعب رمألا 9

 ناعتساأ يتلا ندع الإ عنتمت ملو هيخأو هدلاو ىلع ىصعتسا ام لك ىلع ءاليتسالا

 دعب يبنلا دبع عجارتف . بنج لئابقو ىنادمهلا متاح نب يلعب عيرزلا نبا اهبحاض

 4 اهل هترصاحم

 )١( روجعلا خابرم » ىف ىكتافلا رورس دجسمب ٠ ديبَر ةئيدمب .
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 (7 نيدلا حالص ناطلسلا ىلإ نيئجتلم ساهو ةرسأ نم ءارمألا ضعب هجوت

 ىلع هاش ناروتإ هاخنأ ثعبف « 00 ةلودلا رابخأ يف كلذ انحضو امك . يبويألا

 /ه 8 ماع ًاقنش هلتق مث ٠ « يبنلا دبع رسأو قيفوتلا هفلاحف « قدمت ضيع ناز

 ا .ما1١1/ا"

 رئاخذ يبنلا دبع نئازخ يف عمتجا دقو « ًاماع 6 مهتلود ةدم تناكو

 : ةؤخأو هوبأو وه اهرئاخذ ىلع ىلوتسا ىتلا تارامإلا نم ةرامإ نيرشعو

 ء رصم نم هدرطي نأ ىكنز نيدلا رون نم ًافوختم ناك نيدلا حالص نإ « تامجلا دئالق ١» بحاص ركذيو )١(
 ناكو . نميلا ىلإ هاخأ زهجف ةريقف دالب اهنأ ملع مث « ةبونلا دالب حتفل شيج سأر ىلع هاش ناروت هاخأ ثعبف
 : اهيلإ نولقتني ىرخأ ةكلمم مهل نوكي رصم نم مهدرطو نيدلا رون مهيلع بلغت اذإ هنأ كلذ ءارو نم ىمري
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 ةيجحياٌصلا ةلودلا

 يحيلصلا دمحم نب يلع اهسسؤمو

 لضفو ملع تيب نم ميمص يبرع يحيلصلا دمحم نب (©) يلع نسحلا وبأ

 ةهاجو نم هل امب ةينطابلا تملعف نميلا يف ءاضقلا هوبأ ىلوت هموق يف ةسائرو

 ءاقتنا يف مه مهو « يحاوزلا هللا دبع )7 نب رماع » اهتيعاد ىلإ تزعوأف ةناكمو

 يعادلا ري ملف ةديقعلا ينس يضاقلا ناكو . مهضارغأل ةسائرلاو ذوفنلا يوذ رايتخاو

 يف ميقي « يضاقلا نيبو هنيب ةدوم ةلصو ةقادص ءاشنإب ىفتكاف « ًازمغم هتانق يف

 ةينطابلا هئدابمو هتوعدل ًاراتس ملعلاو ىقتلاب ًارهاظتم ةليوطلا هتماقإ ةدم ًافيض هراد

 . هتوعد ثبل ضيرعلا ههاجو هلام الذاب ءاجرألا كلت يف اهثبل بدتنا ىتلا

 لئالدو ءاكذلا لئاخم هايحم ىلع حولت ًاعفاي يتف يضاقلا تيب ىف ىعادلا حملف

يلعتل هدادعتسا هدلاول رهظأف هفيضم نبا هنأ فرعو ةباجنلا
 هيدايأل ةأفاكم هبيدأتو هم

 . يضاقلا عنامي ملف , هماقمل ًاريدقتو

 فراعملا ىتش ىلإ هقيوشتو ديرملا ةلامتسا يف ةصاخ قرط موقللو  ىتفلا ذملتت

 ةعرسب هاقلتي ام باعيتسا ىلإ هتعفد ةمولعملا مهبيلاسأب
 هب جردتف 6 هذاتسأ .تشهدأ

 « اهتاعد صلخأ نم ًادحاو حبصأ ىتح ةينطابلا مهتوعد ءىدابم نيقلت ىلإ ًاديور

 زكرمب لاصتالا ةقيرط ىلع هعلطأو هبتكب هل ىصوأ ةافولا ٌذاتسألا تكردأ امدنعو

 4 مهتوعد

 ةروطخكو حالصلاو دهزلا نم راتس تحت هذاتسأ ةافو دعب لمعي لظ

 ارس زعوي كلذ ءانثأ يفو « اماع ةرشع ةسمخ ىنميلا جحلا معزت روهظلل ىلوأ

 )١( ريمح نم مث « زارح » .دالب نم حولص الا ىلإ بسني .
 هلوق نادمه نم دشاح نب مشج نبا بيرع ىنب باسنأ ىف -4 ةفيحص ليلكإلا نم رشاعلا ءزجلا ىف ءاجو

 . جورخ الا دلب ىأ « جورخ الا تيب نم ءامرك داجنا يحيلصلا لآ ديبع ىنب نم »

 . نميلا نوصح ءارما نم ىحاوزلا رماع ( ؟)
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 نميلا كلمي فوس هنأ سانلا يف اوعيشي نأب هتوعد يصلخم ةصاخو ءابقن ىلإ
 مدع رهظأ هركنيو كلذ دعبتسي نم ضعب نم اهب رهوجو تجار اذإ ىتح زاجحلاو

 ىتح راكنإلا دشأ اهب نولوقي نم ىلع ركنأو . تاعاشإلا كلت لثم جيورتل ىضرلا
 ءم٠1 ا / ه 478 ةنس يه هنالعإ لبق اهجح ةنس رخاو هعايشأ رثكو نكمت
 هتعيابم هعابتأ صخأ نم ًاصخش نيتس نم بلط - ماظعلا رعاشملا كلت يف كانهو

 1 نميلا ىلإ ًادئاع مهبحصتسا مهن اميإ قدص نم قثوو هوعياب اذإ ىتح توملا ىلع

 لابج ىلعأ نموهو . روسم لبج ةمق ىلإ هباحصأب علط نميلا ىلإ لصو امدنعو
 يف تلبقأو . ةرواجملا لئابقلا هب تعماست ىتح رقتسا امف « هتورذب نصحتو نميلا

 نم مهيلإ ثعبف راصحلا هيلع اوبرض الإو الاح لوزنلاب هورذنأو هتمجاهمل اهعومج
 مهل ةيداعملا ةليبقلا هكلمت نم ًافوخ الإ هلعف ام لعفي مل هنأب مهعنقي نم هباحصأ

 امنإو . لوقلا قداص عبطلاب نكي ملو « لزن الإو رطاخ بيط نع هل اوحمس نإف
 نم نكمت لاملا نم ءيش عمو « نيمواقملا فطاوع ءاخرتسال ةيسايسلا ةنورملا يه

 . مالسب مهعوجرو مهعانقإ

 ةلامتسا ىلع لمعو 3 لقاعملاو نوصحلا ءانبب همدق تيبثت يف عرش الاحو

 . رصم بحاصل ةوعدلا راهظإو لئابقلا

 ةجردلا يف همهي ناك يحيلصلا نأ ديب . يلبجلا مسقلا يف هتوعد تدطوت

 ةعقر عيسوت ىلإ نميلا يف دهمملا قيرطلا يه يتلا ةماهت ىلع ىلوتسي نأ ىلوألا
 نايرشلا وه يذلا رمحألا رحبلاب لاصتاللو قرطلا رصقأ نم زاجحلا ىلإ هتكلمم
 لجرلا كلذ نود فقي ناكو يربلا قيرطلا رذعت نإ رصم  يسيئرلا هزكرمب يويحلا

 فورعملا حاجن وهو ةيبرحلاو ةيسايسلا هتردقم فرعيو يحيلصلا هفرعي يذلا

 ىف ةرطاخملا لبق ءاهدلاو ةليحلا لامعإو لهمتلا ىأرف « ةيحاجنلا ةلودلا سسؤم
 0 2 ةماهت نع ًاتقوم رظنلا فرصف هيلع قوفتلاب مزجي ال لجر عم يبرح كابتشا

 نم نكمت ىتح ًايناث هتاداهمو الوأ هتنداهم يف ذخأو حاجن عم ةيدو هبش تاقالع يف
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 سنتا و, اماع ايردع اهيرذ لق ناك و لامجلا ةدئاو نسسلا ةقناق ةيزاذك هانا
 .٠ امومسم حاجن تامو كلذ متو 2 هل « مسلا

 يف اهفداص ام لك مهتلت هتوعد تعلدناف ؛ يحيلصلا ه هاشخي ام قبي مل كانهو

 ليسلاك دالبلا ىلع ردحنا « ّظ ةينميلا دالبلا يوطت هشويج تعفدناو . ةماهت

 اهعماج يف ايطخغبنلوو « دنجلا » ىلع ىلوتساف فطاخلا قربلاو فراجلا

 نكت ملو ندع ربنم ىلع بطخن مويلا اذه لثم ىف : لاقو ةعمجلا موي روهشملا

 . سانلا همالك دعبتساف ةيعافدلا اهتعانمب ةروهشم يهو هكلم يف تلخد دق ندع

 هبحصتساو « هيلع اوضبقا لاقف همالك عمسف سودق حوبس - ًائزهتسم مهدحأ لاقف

 ددحملا دعوملا ىف اهربنم ىلع بطخو ندع حتفف ريداقملا هتدعاسو ندع ىلإ هعم

 . هتوعد يف لخدو هب لجرلا نتفف

 هبرغو هقرشو هلبجو هلهس نميلا عيمجو رافظ ىلع ىلوتساو نميلاب هكلم رقتسا
 يعبتلا لآو نعم لآو يدنركلا لآو نادمه نيطالس ةطلس عيمج لازأو ةريسي ةدم ىف

 اهفيلاخمو نميلا نوصح يف ىلوو ةلصأتملا )١( تايعاطقإلا لازأو « نالوخ ءاسؤرو

 هرهص ةماهت ىلع ىلوو « ثراوتلاب اهرسأ نم اهالوتي ناك نم ريغ هلاجر نم ءارمأ

 . باهش نب دعسأ

 يف ًارصتنم هلخدف زاجحلا ىلإ هشيج سأر ىلع هجوت م ٠١71 ه 408 ماع ىفو
 يف ةريهظ نبا لاق . لذبلا ضافأو لدعلا رهظأف . ةروكذملا ةنسلا نم ةجحلا يذ

 تنأمطاو نمألا بتتساف اهلهأ عم ليمجلا لمعتسا ) هصن ام فيطللا هعماج

 هيلإ درو ضييبأ ير تيبلا ىسكو ( خلا . . همايأ ىف راعسألا تصخرو بولقلا

 يبأ نبا ركش دعب ةرامإلا اولوت امل نوينيسحلا بيطلا ينب هذخأ يذلا يلحلا

 نأ كلي نعيلا ىلإ داعو ؛ رصم بحاص يمطافلل بطخي نأ رمأو . حوقفلا

 لوسرلا » هعطقا ىذلا لامح نب ضيبألا ءانبأ نم مهو «رفاعملا ١» فالخم كولم ىدنركلا لاك )١(

 ىحيلصلا مهناطلس لازا نممو , مهفالخم ةطلس مهيلإ ناكو هلاقاف هنم هلاقتسا مث « « حلملا » لبج لكي « ميركلا

 نيطالس جوتفلا ىبأ لآو . ءاعنص رمأ ناك هيلإو نادمه ناطلس كاحضلا دشاح نب ىيحي دشاح وبأ ًاضيأ

 .هناطلسل ًاعيج بوئجلا ناد كلذبو « حاجن لآ مث ءرعشلا نصح» باحصأ ىعبتلا لآو «نعم» لآو . نالوخ

 . ةدم رصقأ ىف هبونجو هلامشو هلبجو هلهس
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 حالسلاب هدوزو ةيماح هعم ماقأو رفعج نب دمحم مشاه ابأ ةكم مكح يف هنع بانأ

 مشاه وبأ اهعطق نأ ىلإ زاجحلاو ةكمب نييمطافلل ةبطخلا ترمتساو . لاملاو
 . م59١٠ / ه ؟557 ماع رفعج نب دمحم

 سراف فلأ يف زاجحلا ىلإ يحيلصلا زهجت م / ه ا“ ماع يفو

 « حاجن نب لوحألا ديعس دي ىلع اهيف لتق يتلا ةلحرلا يهو « هتداعتساو جحلل

 . ةيحاجنلا ةلودلا رابخأ ىف انحضو امك

 طبترت امو ةينطابلا هتوعد ملع صخألابو هرصع مولع نم ًاعلضتم يحيلصلا ناك

 : يسامحلا هرعش نمو « ةغالبلاو بدألا ىف ةكراشم هلو « لدجلاو ةفسلفلا نم هب

 راثن راثنلا ضوع مهسفرو مهحامر رمسدنهلا ضيب تحكنا

 رامعألا قلطت ثيحب الإ اهحاكن حابتسي ال العلا اذكو

 : هللوقو

 جرساو مالغاي بكرا برحلا يف اندنع يناثملا عرق نم ذلأو

 جبنمو قارعلا نيب اهليهصو 2 اهلاجم تومرضح العأب اليخ

 : يحيلصلا يلع نب مركملا دمحأ

 ىلع مركملا دمحأ هنبال يحيلصلا فالختسا « لوحألا ديعس » ةمجرت يف انركذ

 هسفنل ذخأ هدلاو لتق ربخ مركملا دمحأ غلب امدنع : لوقنو . هتكلمم نوئش

 يذلا يلبجلا مسقلا طبضب ىفتكاو . رضاوحلا نايعأو لئابقلا ءاسؤر نمةعيبلا
 ع ةماهت ةداعتساو لوحألا ديعس ةمجاهمل هتوق هتاؤت ملو « ةيلبقلا ةيبصعلا هيف هديؤت

 عمجف « ديبزب لوحألا دنع ةريسألا هتدلاو باتك هافاو ىتح صرفلا نيحتي يقبو

 « هترصانمل اودعتساو هيعاد اوبلو مهتيمح راثتساف هنومضم مهيلع التو لئابقلا ءاسؤر

 . لوحألا رسأ نم هتدلاو مركملا صلختساو ديبز ىلع موجهلا متو
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 « ءاد » هيلع داز دقو ءاعنص لصو . ءاعنص هتمصاع ىلإ إ داعو هتدلاو بحصتساو
 ةرادإل هنع ةبئان دمحأ تنب ةديسلا هتجوز ماقأف «٠ ةيلقعلا هاوق تفعضو للشلا
 « ةلبج يذ » ةنيدم ىلإ ء | ءاعنص نم لاقتنالا هيلع هب تراشأ ام لوأ ناكف هتكلمم

 نم هب مستت امو نييحيلصلل صالخإلا نم اهلوح ةبراضلا لئابقلا هيلع امب اهتفرعمل
 . يبرحلا نارملاو يبرعلا قلخلا

 : () ةلبج ىذ ةنيدم

 فيصلاو ءاتشلا يف نييراج نيريغص نيرهن نيب اهنأ تفصو ةنيصح ةنيدم
 ىلإ مركملا لحرف ماثكك / ه 46/ ةنس يحيلصلا دمحم نب هللا دبع اهطتخا

 دمحأ تنب ةديسلا ترمأ ىتح ماقملا امهب رقتسا امف هنئازخو هتجوز هقفارت ةلبج يذ
 ءاسنلا تايلضف نم ةجوزلا كلت تناكو « زعلا » ةامسملا ةرامإلا راد طاطتخاب
 مهتكلمم ريبدتب مايق ريخن تماقف رظنلا دعبو يأرلا ةفاصحو ريبدتلا نسحب فصتت

 تارغثلا دسو قوتفلا قتر ىلع لمعت تذخأو « ناينبلا ةيعادتملا ناكرألا ةعزعزتملا
 ىلع ةلتاقملا تدشحو روغثلا تززعف ,رومألا تأدهو لاوحألا ترقتسا ىتح

 اهجوزو . اهداجمأ ضعب مهتلودل تداعأ ىتح لاومألا ةيابج تمظنو . دودحلا

 دعبو « هتاوهشو هذالم يف قرغتسم هوهل ىلع فكاع هرصق يف لزعنم مركملا دمحأ
 يف لوحألا انيعع اهيف تعقوأ يتلا ةديرفلا اهتطخو ةعرابلا اهتكرحب تماق كلذ
 « كراعملا مأ » هتجوز ترسأو « نونملا ضايح هتدروأو اهريبدت ليباحأو اهئاهد كرش
 ةجوزلا هيف تلزنأ يذلا رصقلا ةذفان لابق مث ( اَهِجّدْوَه ) مامأ « هسأر تبصنو
 ةياغ يف اهتطخ تناكو « باهش تنب ءامسأ اهتامح عم لوحألا لعف امك ةريسألا

 لب  هشيج قحسو لوحألا ىلع ءاضقلا دنع فقت مل ثيحب لومشلاو ةعاربلا
 ًاقباس انحضو امك ترمأ دقف « ديبز ةئيدم هكلم ةمصاع لالتحا ىلإ كلذ تدعت

 هتوق سأر ىلع كرحتلاب  باهش نب دعسأ  ءاعنص يف اهريمأ  لوحألا رابخأ يف

 )١( مهرعاش لوقي اهيفو .

 نارهنلااهفح دق ةنيدمك ةيربط ام دادغب ام رصم ام
 ىنامي فينملا ىلاعلا ءركعتلا ١ و - قرشم بحو ماشاهل «ددخ»
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 هتاكرحت ديعاوم تددحو « يمايلا لضفلا نب نارمع ةلمحلا يف هقفارو « ديبز ىلإ

 لوحألا عوقو ةعاسو موي يف ديبز ىلإ لصي ثيحب ةيبرحلا ةعاربلا ةياغ يفو ةقدب

 ماع يف كلذ ناكو ! اهيقش نيب هعوقول بيترتلا ةدعملا ةيبرحلا ةشامكلا يف

 .م85١١1 /ه ١

 دمحأ يفوت م ٠ 11 16 ماع يف يأ نايتألا كلذ نت نتاع دعو

 : « ةلبج ىذ » ةديدجلا هتمصاع يف مركملا

 : ىحيلصلا دمحأ نب بسس

 ناكو م ٠١4١ / ه 544 ماع ةيحيلصلا ةلودلا رومأ ىلع دمحأ نب أبس ىلوت

 تلظو اهالاو امو « ةميرو رفظلاو باصوك ديبز ىلع ةلطملا لابجلا هتزوح ىف

 رك نيب حاجن نب شايج مهكلم داعتسا نيذلا نييحاجنلا نيبو هنيب الاجس برحلا
 ىلإ شايج رفيو اهلتحتو اهيحاونو ديبز ىلإ يحيلصلا ةوق لزنت ءاتشلا يفف رفو

 يحيلصلا ةوق قرفتتف « ديبز لتحاو ةركلا شايج داعأ فيصلا لبقأ اذإف . كلهد

 فرطلا هلصحتسا ام ةيعرلل بستحي نيفرطلا نم رفاظلا ناكو . لابجلاو زاوحلا ىلإ

 : جارخلا نم رخآلا

 ةطخ عضو بجاولا نم نأ ىأرو « ةعئاملا ةلاحلا كلتب ًاعرذ دمحأ نب ابس قاض

 ىتح دونجلا دشحو دادعتسالاو بهأتلا ىف ذخأف « نييحاجنلا ىلع ءاضقلل ةمساح

 : لجر فال ةرتدعو راق فالآ ةثالث هل عمتجا

 يلاوو ةماهت ىلإ ةلئاهلا ةوقلا كلت ىلع ردحنا دادعتسالا لماك هل مت امدنعو

 يف ةدعلا نودعيو نوصبرتي ةنيدملا لخاد نويحاجنلاو « ديبز ةئيدم برق ىلإ ةفحز

 . ظفحتلاو ةيرسلا ةياغ

 هلعج امم ةمواقملل ًارهاظ ًادادعتسا ري ملف ديبز ةئيدم رهاظ ىلإ أبس فحز
 « داتعلاو لاجرلا نم هدعأ ام ةرثكب دتعيو ةنيدملا لخاد نصحتملا ودعلاب فختسي

 رورغملا هدئاقو لفاغلا شيجلا طغو ليللا نج املف « سارتحالا كرتو مزحلا لبنف

 لك نم مهوطاحأو ةنيدملا نم نييحاجنلا دنج شابحألا للست قيمعلا مونلا ةنس يف

 كب يم عامر ييجي طسو لإ نط 00 تجلت لا د « بناج
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 ًاروعذم شيجلا بهف . ءاضوضلاو بعرلا تثبف . مهنع ةفورعملا موجهلا ةمالع
 ( ب يش ىلع يولد ال عهزتكأ اذ مرطلاخادق شالا ناد ضعي مهضعب لا

 ىلع اراف ايم اجنون# :, ةيلغأ ىف تب ششابحألا بارخو فويس يف :عقو جرت نو

 . ليللا رخآ يف ًاسرف هبكرأ نم دجو ىتح هيمدق

 اهدعب عطتسي ملو « ًامربم ًاءاضق نييحليصلا ةوق ىلع نويحاجنلا ىضق كلذبو
 تناكو . م 1١7 / ه 4468 ماع يفوت ىتح كلذ دعب ةماهت ةمجاهم دمحأ نب أبس

 . اماع ١١ هكلم ةدم

 سابعلا يبأ نب عيرزلا لآ ىلإ اهنم مسق لآف ةيحيلصلا ةلودلا تراهنا هتومبو
 هيأ تسرد وال درع اننا تاور حرب ادب سل قا

 تيفوت ىتح زعت بحاص يريمحلا تاكربلا يبأ نب لضفملا اهرمأ يف اهكراشي
 . مهتلود تضرقنا كلذبو . م1188 / ه ه5 ماع() « ةديسشلا ١

 مهكلم ةدم حضوي لودج

 ةدملا لأ 2 نم ٠ مسالا
 غ0  مانخء/ه والا م10ا/ه 4 يحيلصلا يلع نب دمحأ
 ١ ما901/ه 444 م١8١1 /ه الا مركملا دمحأ
 ١١  ما5١٠1/ه و46 ما١خا/ه 44 دممحأ نب أبس
 "80 ما1م/هملا م١110 /ه145 دمحأ تنب ةديسلا

 )١ ( ةيريخ لبسو ةليلج رثآم اهلو اهعماج ىف تنفدو ةلبج ىذ ةئيدم ىف هيلاعب روكذملا خيراتلا ىف تيفوت .
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 يحيلصلا دهعلا يف ةماعلا ةلاحلا

 اهنأ ىمسرلا )١( اهبهذم حصألاب وأ ةيحيلصلا ةسايسلا ةسارد نم صلختسن

 سيدقتو درفب ناميإلل لوقعلا ريخستل ىلوألا اهطويخ تكيح ةدروتسم ةسايس

 دست اهفدهدوم ىلع تحارو اذه ريرقت الإ هعسي ال اهيقنتعم صلخأو : ةرسأ

 يناعم ريوحتو ةينارقلا تايآلا ليوأتو ةيبنجألا تادقتعملاو ةميدقلا تافسلفلا نم

 اهتمئأ ىف اهدقتعم ةصاخلا اهتقيرط ىلع معدتو ذخأت ةيوبنلا ثيداحألا

 ةميدقلا ( ةينثولا ) ةنايدلا اياقب نم ةفلختملا بساورلا هوجولا ضعب نم مئاوت اهتمئأ

 نم ريثك ةيسفن راوغأ ىف روذجلا ةقمعتملا اهبساور تيقب يتلا . ةماعزلا لوح

 ضعب اهل دجت تناك نإو ميوقلا هيدهب مالسالا اهسافنأ قنخ ةرومطم بوعشلا

 ةقبطلا نم سأي ىف اهل سملتيو  دالبلا ضعب يف ديلاقتلاو فرعلا يف سفنتملا

 . لحمتتو لطابلا مهفرع يف سدقم قحك هارت يذلا اهقح معدي ام ةيطارقتسرالا

 وأ نكمأ نإ لعتفملا صنلاب ءاوس نيدلا صوصن ليوأت يف همعدي وأ هرربي ام

 ْش . لاحلا زوعأ نإ يوتلملا ليوأتلاب

 فيصنلا لبق اوأدب اهتاعدو ( نميلا ) ىلإ اهريغ قبست ةيليعامسالا دجن كلذل

 نب دمحأ ) اهب ناك 554 ماع اهيلإ دفو يذلا نميلا روصنم لبق هنإف . ثلاشلا

 وأ » هيلع ضبقلا تقلأف هطاشن يف ةيرفعيلا ةرامإلا تبارتسا يذلا ( عيلخلا هللا دبع

 1 « هتمدعأ

 . الصفم كب رم امك ( لضفلا نب يلع اذكو نميلا ىلإ روصنم ) لصو

 ناويدلا » موسوملا هئاويد ىف ىناملألا رعاشلا ةتيج مهفصو نيذلا ةيليعامسإلا قرف نم مه نويحيلصلا )١1(

 مومعلا هجو ىلع ةيليعامسإلا ىف ىبرغ قرشتسم ىأر ىلع ةلالدك هدرون ًايرعاش افصو « ىبرغلا فلؤملل ىقرشلا

 : لاق

 ىلع مهنأ اهباحصأ نلعأ دق « ةيحيسملاو ةينثولا نيب ةطسوتم ةعيش نع ىمايأ رخآ ىف عمسأ اذنأ اهو د

 هللاب ذوعن خلا . 5 هوديعي نأو لب . ومسو لامك نم مهملع ىلإ لصي ام اوسدقيو اوبجعيو اوردقي نأل دادعتسا

 . هللاب الإ ةوق الو لوح الو مولحلا غيزو لوقعلا للز نم

 : ةينطابلا مهتاليوأت لوح لابقإ رعاشلا لوقيو

 ٠ . ةعيرشلا كلتل خسم ةمأ ةعيرش ىف ةينطاب ىناعم سامتلا نأ قحلا
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 زكرملا مهدفوي نمم امإ اهتاعد ناك نأ دعب نمو نويليعامسالا ةاعدلا تبقاعتو

 كلذ دعب ىرن . مهصالخإ ىلع اونهربو زابتخالا اوزاج نمم كلذ دعب وأ يسيئرلا
 نصح بحاص اهقنتعيف كلت مهتوعدل ةيطارقتسرالا ةقبطلا نم دحاو ريغ قانتعا

 راتخا يذلا ( يحاوزلا هللا دبع ) وه لوألاو ( بح ) نصح بحاصو ( نابكوك )
 . مدقت اميف ةيحيلصلا ةلودلا رابخأ عجار  ةدايقلاو ةماعزلا زكرمل هأيهو يحيلصلا

 هتيأر تحن هرسأب نميلا دحوي نأ ةزيجو ةدم ىف عاطتسا يحيلصلا نأ ظحاللنو

 نميلا ناك دقف . ةيسايسلاو ةيخيراتلا هتيمهأ هل ثدح وهو زاجحلا ىلإ ندع نم
 : يتآلاك تارامإو تاليود ىلإ امسقم هلبق ةيسايسلا ةيحانلا نم

 ١ هماهت مومع لمشتو ةيحاجنلا حصألاب وأ  ةيدايزلا ةلودلا :

 . هللعص يف ةيديزلا ةرامإلا + ءاعنص ئف ةيرفعيلا ةرامإلا تت

 : لمشتو يدنركلا لآ ةرامإ

 .دنجلا [ج] . رفعج فالخم [أ]
 . نادمسلا نصح [ د ] .رفاعملا [ب]

 . ( نعم ) ينبل تومرضح . نيبأ . ندع ه

 . ( عرب يف ) دحاولا دبع ينب ةرامإ 5
 . لئاو نب دعسأل  ةطاحو فالخم 1

 لوحسلا نصح  ةردانلا يف  رعشلا نصح [  نادعب ] [ بح ] نوصح 4
 0 ١ حبصألا ينبل  رداخملا -

 . باصو فالخم 4

 وأ مالسإلا لبق نم ةيثارو تارامإ بلاغلا يف يهو ةيسايسلا ةهجولا نم اذه

 ةيحانلا كانهف ىرخألا ةهجولا نمو ةيحاجنلا ةلودلاك نينرق لبق نم تدطوت ةبستكم
 اهاوس ةعزن لك قوفت تناك تقو ىف  ةرشابم ةفطاعلاو حورلا سمت يتلا ةيبهذملا

 . (9 ةيتآلا ةيبيرقتلا ةروصلا نم كلذ نيبتنو

 ١ ] ةعامجلاو ةنسلا بهذم ىلع ةيعفاش اهلامعأو [ ءاعنص .

 : [ديز ] مامإلا بهذم ىلع اهلامعأو [ ةدعص ] - ؟

 )١( ج ١ نيمأ دمحأ روتكدلل مالسإلا رهظ باتك هدعب امو 56 ص .
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 الو عفاوش ندعو تومرضح ىلإ ًابونجو [ دنجلا ]و [بإ ]و [زعت ] - *
 . خيراتلا اذه ىلإ نولازي

 . ةعامجلاو ةنسلا بهذم ىلع عفاوش [ ةماهت ] - 5

 يحيلصلاو . نيدلا نع ديعب نيملسملا رثكأ دقتعي امك ىليعامسالا بهذملاو

 نم رظتني اذامف . هترصنب مئاقلاو مهبهذم رشن ىلع نيلماعلاو هتاعد نم ةيعاد هسفن

 مل هقفأ دعبو هتسايس نسح عم يحيلصلا نأ فضأ كلذ دعب . هل بعشلا ءالو

 مركملا لوقيو «'١اهميلاعت قبط لب ةيبهذملا ةهجولا نم هئدبم نع ىلختي نأ عطتسي
 ةيداهلا ةوعدلا مسر كولمملا ماقأو : [ ديبز ] حتف دعب ىمطافلا ةفيلخلل هباتك ىف
 : ةيراجلا ةداعلا ىلع ديبزب

 ١ مسارملاو ناذألا ىف هبهذم تاميلعت قبط .

 . هبهذمل اقبط مهلاومأ نم سمخلا ذخأ ةيعرلا ىلع ضرف  ؟
 هبراقأ ىلوف ةيعاطقإ اهلعج هنأ الإ - لعف نسحو  تايعاطقإلا ءارمأ حازأ 0#

 : يتآلاك

 ١ اهيلي امو [ دنجلا ] ىلع هنبا مركملا دمحأ .

 . هيلي امو [ ركعتلا ] ىلع يحيلصلا دمحم نب هللا دبع  ؟

 . [زعت ] ىلع هللا دبع ناطلسلا همع »*
 . [ جورخالا ] يحيلصلا لهلهم نب نيسحلا -

 . [ حيشأ ] يحيلصلا دمحأ نب أبس 6م

 . [ ددخ ] يحيلصلا يلعي نب هللا دبع تك

 ه [ ةماهت ] يحيلصلا باهش نب دعسأ تاآ/

 يف لماوعلا ىوقأ نم تناك ةيسايسلاو . ةيبهذملا . نيتيحانلا الك نأ ظحاليو

 : يحيلصلا مكحلا ةعزعز

 ديحوت يف ةيسايسلا ةيحانلا نم ديرف ددهجمب ماق دق يحيلصلا نأ عمو

  2١١نييحيلصلا خيرات باتك ىلع صيخلتلا يف اندمتعا انه نم .
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 الإ ةقرفتملا هتايعاطقإ تاتش تعمجو هراطقأ تمض ةيوق ةدحوم ةلود ىف [ نميلا ]
 ةرئاد نمض ةدحوم ًاءازجأ رصعلا كلذ ىف ربتعي ناك تايعاطقإلا كلت قرفت نأ
 هادع ديحوت لك ربتعيو . ماعلا يبرعلا نطولا نمض ىمسإلا ةيسابعلا ةفالخلا
 ةفرطتملا ةيبهذملا تاوعدلا ىف ىرت ىتلا ةقحاسلا ةيرثكألا فرع يف ةقرفت يعاد
 هب مصو ام كلذ ىلإ فضأ ةعامجلاو ةنسلا بهذم نع ًاجورخو ةدعولل ًاغَدَيَم
 . ةيقلخلاو ةينيدلا ةريغلا ريثيو بولقلا رفني امم ةينطابلا

 يذلا اهعباط اهل ةينطاب ةيفئاط هتوعد نأ الإ . ميمص يبرع يحيلصلا نأ عمو

 مهو نويحاجنلا لوألا اهمصخو . قورملاب اهيوذ نومريو ةيبلاغلا هنم رفنت
 نم بعشلا ءالو نوبسكي فيك اوفرعو دلوملاو ةيبرتلا مكحب اوبرعتسا [ شابحأ ]
 : ةينيدلا ةيحانلا نمف ةيسايسلاو ةينيدلا نيتيحانلا

 ةيبرعلا مولعلاو ىمالسإلا هقفلا وسرد ةعامجلاو ةنسلا بهذم ءاول ةلمح اوناك
 نم وهو ينيدلا بعشلا ءالو اوبسكف لادتعاو عضاوت يف ينسلا جهنملا اومسرتو
 . صالخإب مهلوح ةماهت لهأ فافتلا يف لماوعلا ىوقأ

 لثمت يتلا ةيسابعلا دادغب ةفالخب ءالولا ولصتم مهف ةيسايسلا ةهجولا نمو
 . ءالولاب ةيبلغألا اهل نيدتو كاذنأ ةيمالسإلا ةفالخلا
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 ةيحيلصلا كراعملا رهشأ

 : فاوص ةكرعم

 نب ىبحي دشاح ابأ ناطلسلا اعنص بحاص ) عناصيو نداهي نأ يحيلصلا لواح

 تاقالعلا تناك امك . ءاعنص كلم ىلع هابأ فلخ يذلا ؟ ( يراحصلا ميهنربإ

 ربتع ربتعاف . ةيزعتلل ًادفو هيلإ يحيلصلا ثعب « ( يراحصلا ميهاربإ ) هدلاو عم

 لاتقلا بشنو دفولا درف . هل عبات هنأك هيلإ يحيلصلا هثعب دفولا كلذ نأ دشاحوبأ

 ( ءاعنص ) تمضو ( دشاحوبأ ) اهيف لتق يتلا ( فاوصلا ) ةعقو تناكو . امهنيب

 . يحيلصلا ىلإ
 : حاجنلا دجن ةكرعم

 يف مليدلا نم دفاولا ( حتفلا وبأ ) ناكو « ( ءاعنص ) ىلع يحيلصلا ىلوتسا

 دبال نأ ىأرف يحيلصلا رمأ لاحفتسا نم ىشخف ( ةدعص ) كلم دق . 48/ ةنس

 هنيب لاتقلا بشنو . هناعأف ةماهت كلم ( حاجن ) ب لصتاف ةيوق ةهج ةفلاحم نم

 اهيف لتق يتلا ( سنع ) دالبب ( حاجنلا دجن ) ةكرعمب ىهتناو يحيلصلا نيبو
 ٠ . ( ءاعنص ) ىلإ هسأر لمحو ( حتفلاوبأ )

 : ةبارهلا ةكرعم

 ةبلاطمب . ينايعلا رفعج نب مساقلا ماق . ةيتحتلا ةدحوملا ءابلاب ةبارهلا

 ةيرق يف ناعمجلا ىقتلاو يحيلصلا لاتقل راسو نادمه ءاسؤر هب تلصتاف . ةمامإلا

 . هحارس قلطأف ملستسا ىتح ةليل نيعبس هرصاحو يحيلصلا همزهف . ةبارهلا

 : بئارزلا ةكرعم
 قوفت نم ًافوخ ( حاجن ) عم ةينلعلا برحلاو رفاسلا ءادعلا ىقوتي يحيلصلا ناك

 ناكو . ( ىلعألا بونجلاو ةماهت ) يف ( ةعامجلاو ةنسلا ) ءاول تلمح يتلا هتوق
 . هتسايسل حاجن الف ةيحاجنلا ةلودلا ىلع ءاضقلا نودب هنأ كردي

 «هركذ قباسلا » حتفلا يبأ سأر ىلع ( ةيديزلا ) ةماعزلا تكردأ امك
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 ةناعتسالا نم دبال هنأو . ( يحيلصلا ) هجو يف اهدرفمب فوقولا يف اهل ةقاط ال نأب
 ىلع ةراشإلا قبس امك ( حتفلا وبأ ) لمعف . هدض ( اهبناجب ) بونجلا يف ةوق ربكأب
 . ( حاجن ) ب لاصتالا

 ىلع هثحو حالسلاو لاملاب ( حتفلا وبأ ) دمأو . هتيمهأ رمألل حاجن ذخأ
 دجن ) ةعقو يف حتفلا يبأ ىلع ءاضقلا يف عرسأ يحيلصلا نأ الإ . ضوهنلا
 نع ًايوق ًاشيج ريس دق ناك يذلا حاجن يوقلا فيلحلا ىلإ تفتلا مث ( حاجنلا
 ىلع همغرأو لبجلا دعصي نأ لبق لهسلا يف ( يحيلصلا ) هاقالف ( نافعص ) قيرط
 . ديبز ىلإ رقهقتلا

 ناكو . ًافلأ نيرشع يمكحلا فرط نباو نويحاجنلا عمج ةكرعملا كلت دعبو
 مهيلإ راسف بئارزلا ىمسي عضوم يف يناميلسلا فالخملا يف مهعمجت زكرم
 لامعأ نم ( بئارزلا ) يف ةكرعملا ترادو سراف ةئامعبسو نيفلأ يف ( يحيلصلا )
 لولف نم فلأ وحن أجتلاو فرط نباو نييحاجنلا ىلع ةرئادلا تناكو . فرط نبا
 . ( هوكع ) لبج ىلإ نييحاجنلا

 : حاجن ةافو

 بعص لك لهست هتافوبو ( حاجن ) يفوت ةريسي ةدمب ( بئارزلا ) ةكرعم دعب
 يبونجلا مسقلاو ةماهت مومع ىلع ىلوتساف يحيلصلا مامأ لاجملا حسفنا
 ىلإ هترسأو حاجن نب لوحألا ديعس أجتلا ( ديبز ) ىلع هئاليتسابو . ىلعألا
 . ( كلهد ةريزج )

 عطق ةصرف منتغاف ( زاجحلا ) ىلإ هراظنأ تحمط ( نميلا ) رمأ نم غارفلا دعب
 ةفيلخلا نم ناذئتسالا يف ذخأف نييمطافلل ةبطخلا . يتسحل | ركش ( ةكم ) ريمأ
 (ركش ) عم لئاسرلا لدابتو . شرحتلا لئاسو ةئيهتو . زاجحلا وزغل يمطافلا
 : اهلهتسم ةديصقب ( ركش ) هباجأف ديعولاو ديدهتلا لمحت

 سيمخ يف ايس يماحقإو سوءرلاو مجامجلا قيلفتل
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 (ركش ) ىلع دري نأب ( يمثيهلا يبحي نب رمع ) هرعاش ( يحيلصلا ) رمأف
 : ةيتآلا ةديصقلاب باجأف هناسل نع ةديصقب

 سيردنخلا بارش ال يسمادم سوبعلا مويلا يف لاطبألا مد

 دوع تامغن نم ىلإ بحأ
 يىودجو ىبل نم لضف الولو
 اسيبح راتقإ فيلح تنكل

 يدجمو يدادجأ بيع نع قفأ
 ديز نب (نادمه) ب يبيب الو
 انهاتف اردو اكيئانخ يرانا
 اهيف ماكحلا اهتارس نباانأ

 ( يدشاح ) بلغأ لك ينامن
 يئانب مهرخفم متأو اونب
 سيمخ مكو ترسأ كلم مكو

 يلاعر هتراثأ عقن مكو

 -- َنوَسْهْنَت الآ نسح يتب
 |! : لاقو هنع بسلا يناتأ

 0 يبأ ريغب مسق ىلإ
 ركش برحب مامإلا نذأ ىتم
 مكتتأ اذإ راذح نسح ينب

 : زاجحلا ىلع يحيلصلا ءاليتسا

 سومطيغ درغت ةحداصو

 سيرش : نويفأ معيرص رادي
 سورضلا لولفمب يسأب امف

 سونقلا الو عورفلا لوهجمب
 سورضلا ترد سبانع نب انأ

 سيسملا ّيِض يضرم لاضفألا يوذ

 سومش هنع انخلل ودع

 يسيرف مهلجم لبح ىوقو
 يسيمخ التق هتارس دابأ

 سودس يف هنم وجلا ريطف

 سوحنلا بحس هراطمتسا نع
 سوجملاب فلحأ تمسقأ اذإ

 سوسمشلا نم رودبلا هترسأو
 نىسيصعو يليخ ىدرلاب هتتأ

 سوكشلا بطخلاب هللا دونج

 يفوت ءانثألا كلت يفو هتفيلخ نم ةقفاوملا رظتنيو صرفلا نيحتي يحيلصلا لظ

 نب دمحم ) اهترامإ ىلوو هتزوح ىلإ همضو زاجحلا ىلإ مدقتف ( ركش ) ريمألا
 . نميلا ىلإ داعو ةريسي ةيماح ىقبأو يمطافلل بطخو ( رفعج

 « نييمطافلل ةبطخلا ( ةكم ) بحاص عطق مث كلذ ىلع لاحلا لظو
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 نميلا كلم ةرادإ يف يحيلصلا رمتسا  الصفم مدقت امك  ةيحيلصلا ةيماحلا درطو

 .مل56 /ه ؛ها/ ماع رخاوأ هلا

 بانأ نأ دعب . زاجحلا ةداعتسال ءاعنص نم ىحيلصلا راس . ةدعقلا رهش ىف

 ةديصق نم يمثيهلا ىبحي نب ورمع رعاشلا لوقي كلذ يفو ( مركملا دمحأ ) هنبا
 : ةليوط

 ربص ضيفلا نع هعمد يهن نإ رذع ةبحألا قراف نمل ام

 رزجو دم دالبلا يف هل جوملا يذ رحبلاك مامإلا فيس نإ

 رسب. ام“ اذإ هسا ىف الق ىلع قارف انءاس نشلو

 رحب ءاعنص دفول اذهو هللا هك لنا نحقم: نكح  كلاذ

 : ةيخيلصلا رداصملا ةياور

 م ١١ 5ا/ /ه 16ظ8 ةدعقلا يذ نم سداسلا نينثإلا موي ءاعنص نم هريسم ناك

 . دشاح بكوم يف

 : بكوسمملا فصو

 ةالحم ةمهطم سرف ةئامسمخ صاخلا هبكوم مدقتيو ٠ سراف يفلأ يف جرخ

 نم ةنيزلا تا ني سو ا 0 جورسلاب

 . مهدالب 0 مهرمأ
 َ ةماهت يف ةلاحلا

 ذخأل نوصبرتي ( حاجن نب لوحألا ديعس ) مهسأر ىلعو نويحاجنلا لظ
 . ةعامجلاو ةنسلا بهذم راصنأ مهتفصبو - . لئازلا مهكلم ةداعتساو رأثلا

 - يقيقحلا ءالولاب مهل نيدي ناكسلا نإف ىلعألا بونجلاو ةماهت ناكس اهنيدي يتلا

 . ًاداج مهتحلصمل لمعي ( يترحسلا جرف )وعدملا مهلاجر دحأ مهئارو نم ناكو

 نذإلا بلطو ءيش لك ركنأف هشيووو احق مدقتساف كلذ يحيلصلا غلبف

 - 1هكد



 ةدوعلاب هل حمسو يحيلصلا باصعأ تختراف لوحألا ديعس لتق يف لاتحي نأب هل

 . ديبز ىلإ

 "4 زيلا ةرماؤملا 0 يدجلا ليقعلا يف 6 ديبز ىلإ ) جر 2 داع

 00 1 هيو رع وام

 نم دبال هنأو ىشف دق مهرمأ نأ مهراصنأو نويحاجنلا رعشو هلتقب الاح رمأ هيلإ

 . هولتقو ديبزب هلماع ىلع اوراثف ةردابملا

 . ةعدو نمأ يف ةلمحلا هتمدقت دقو ءاعنصل هترداغم دعب ةروثلاب يحيلصلا ملع

 هسرح عم ةرخؤملا ىف ريسيوهو ( مجهملا ) يف اهرخآو ( ")رجه ) يف ًابيرقت اهلوأو
 - مهلاتقل ةوق ذفنأف هيلإ | مهقيرط يف راوثلا نإو . نييحيلصلا نم ةعامجو صاخلا

 ميخم ىلع مهولدو راوثلاب اوقفتاف . شابحألا نم مه اهلسرأ يتلا ةوقلا نإ لاقيو

 عنتماو هشيجب قحل تبسلا مويلا مكتاف نإ مهل اولاقو هعم نم رادقمو يحيلصلا
 . ةريصبو ملع ىلع هودصقو مهتميزع تحصف . هلين مكيلع

 هب اوكتفو ةرغ نيح ىلع هميخم اومجاه ةدعقلا يد ١١ قفاوملا تبسلا موي يفو

 لوحألا مهرصاحف مهنع دوذلل مرحلا ناكم ىلإ هجتاف قفوملا هنبا يقبو هعم نمبو

 ىلإ همامأ ءاسنلا قاتساو مهب كتف مث مهنم اونمأتساف هنم ١6 ءاعبرألا موي ىتح
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 نييحيلصلاو نييحاجنلا نيب ةكرعملا

 قوسنف ثحبل ًاءافيإو ةقيقحلل ًايرحتو ًاصخلم نييحيلصلا باتك يف درو ام انقس
 . حاجن نب شايجل ( ديفملا باتك ) نع القن ( ةرامع ) اهدروأ امك ةياورلا

 نم ناكو ( ينالوخلا بعالم ) راد يف رشتساو ديبز ىلإ ( لوحألا ) للست
 . نييحاجنلل نيعياشملا

 لصتيو هرمأ ربدي ناك ةنمو . هيف ءيبتخي ( ضرألا تحت ًاقفخ) هسفنل رفتحاو
 . هافاوف ديبز يف هيلإ مدقي نأب كلهد يف ( شايج ) هيخأل بتك مث . هراصنأب

 . الجر نيعبس يف لوحألا ديعس رهظ  ةقباسلا ةروصلا ىلع - جرف لتق دعبو
 : ةرامع لاق

 جرخ امل لاق . ديبزب قيقحتلا ناويد بحاص ( حالف نب دمحأ ) ينثدح
 موي هجورخ ناكو هبكرف هتحت ناك سرف ىلع ًايدنج لتق هباحصأب ديبز نم لوحألا
 .م٠1 :5ا/ /ه ه4 ةنس ةدعقلا وذ 4

 . اناقلت نأ ركاسعلا ةفاخم ةيناطلسلا ةداجلا انكرتو لحاسلا قيرط ىف انجرخ

 ىلإ انتقبس دق رابخألا تناكو دجملل مايأ ةثالث ةريسم . مجهملا نيبو اننيبو

 قاوسألاو سرادملاو دجاسملا داكت ال ىتح تالتما دق عامسألاو . يحيلصلا

 ةبرح فالا ةسمخ هباكر نم ريس انجورخب . يحيلصلا عمس املف كلذ نم ولخت
 رحبلا قيرط انكلس دق انكو . انمع ونبو انكيلامم مهرثكأو . ةشبحلا نم

 لامعأ نم ( ةعوارملاب ) نحنو ليللا انيلع ملظأ . ركذأ دقلو مهانفلاخف
 () متيرع مكنظأ لاقو ىدارلا نال نب لبجر اتيلع جرخف (ءاردكلا)

 هاندقفف رجفلا علط ىتح انيديأ نيب لاز امف ..يوعبتا لافق معن انلقف قيرطلا

 يف عفترم وأ بعشب تمدص اذإ ةئيفسلا تيرع نآلا ىلإ لاقي انتهج يفو . متللض دصقي هلعلو اذكه )١(

 ٠ . ةسبايلا ىلع تحنج وأ رحبلا
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 اننيب لجار حاجن نب ديعسو ةافح ةلاّجر ليللاو راهنلا ريسم نيب بغسلاو بعتلا انلانو

 اجرلا ىلع . ريسلا دعي لزي ملو رفظلاو ريخلا حابص اي لوقي وهو بنجي سرفلاو
 يحيلصلا ديبع ةلمج نم انأ نودقتعي سانلاو . ميخملا قيرط انلخد نأ ىلإ سأيلاو
 هيخأل لاقو بكر هنإف . يحيلصلا دمحم نب هللا دبع الإ انرمأب رعشي ملو . هيشاوحو

 دعسأ باتك هب انءاج يذلا ودعلا . حاجن نب لوحألا وه هللاو اذهف بكرا انالوم اي

 هناكم نم حربي ملف ةايحلا نم سأيلا هكردأف شايج لاق . ( ديبز ) نم باهش نبا
 يذلا انأو حاجنل دبع هيف ينكرشو هنعط نم لوأ تنكو . هفيسب هسأر انعطق ىتح

 قاوبألاو لوبطلا برضب ترمأو ةلظملا دوع سأر ىلع هتبصنو يديب هسأر تززج
 . لايذلاب ىمسملا يمرضحلا هسرف تبكرو

 انم يلتقو انيف لمحف برعلا سراف ناكو ( يحيلصلا دمحم نب هللا دبع ) امأو
 امهكشف اذهو ينولتقا انبحاص ىدانو . ضرألا ىلع طقسو انم لجر هقنتعا مث الاجر

 ناسأرلاو هسرف بكر مث ( يحيلصلا ) هدقتعي وهو . هسأر زجو ةدحاو ةبرحب ديعس
 . يحيلصلا ةجوز باهش تنب ءامسأ هيف يذلا دجسملا باب ىلع همامأ نابوصنم

 هللا كحبص ال تلاقف . نيناطلسلا ىلع يحبصو يحيصف يجرخا : اهل لاقف

 : سيقلا ءىرما لوق ًافوشكم اههجوو تدشنأ مث . ريخب لوحأ اي

 بلغم لثم كبلغي ملو فيعض ١ رخافك انيلع رخفي مل كنإف

 مهثعب يحيلصلا ناك دق نيذلا فالآلا ةسمخلا ىلإ الوسر لسرأ ديعس نأ مث

 ملو . مكزع زعلاو مكنم لجر انأو لتق دق يحيلصلا نأ مهل لوقي هلتقل ليللا يف
 تمدق ىتح برضت لوبطلاو همامأ نابوصنم ناسأرلاو دجسملا باب ىلع ديعس حربي

 . ًابهنو ًارسأو التق يحيلصلا ركسع ىلع لاطتسا امهبو هيلع تملسف ةشبحلا

 ىتح هسفنب خمشو ماقملا كلذ نم ديعس يخأ سفن ترعو : شايج لاق

 ءامسأ ةديسلا ىلإ نسحي نأ هيلإ ترشأ ينأ كلذو . هيبأو همأ نبا هوخأ ينإو َّنلَع

 نم اهعم نمع وفعيو نوعبسو ةئام مهو يحيلصلا ينب نم اهعم نمع وفعيو
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 تهرك نئلو ةماهت كلم يف ناطحق كعزانت ال كلذ تلعف نئل هل تلقو ناطحق ءارمأ

 : رعاشلا لوقب ينباجأف . اهلوحذ نبلطتلو اهظئافح ٌنجيهتل كلذ

 اهلسرتو ىعفألا بنذ 0 ال

 0 ٍنييحيلصلاب رمأ مث

 ابنذلا اهسأر عبتأف ًامهش تنك نإ

 .خلإ . ل يال

 : ةديصق نم يحيلصلا ايثار يمثيهلا ىيحي نب ورمع رعاشلا لاقو

 ةسبيه هل ضرألا تجتراو

 هبارضأو شيجلاب ماقو

 هل عيد حافلا ىف كاعلاك
 ةرغ ىلع لين نكي إف

 ؟ ليزج رجأو هللا اضر يغبي

 لينو تارف نيب اهب نمب
 لوصألا مارك نينارعلا مش

 لوغ ءايهد هتلاغ هموق نم

 ليئض مسج تاذ اليل .ءاطقر

 لوفأ نم هل دبال ردبلاف

 ناسل ىلع يمقلا يلع نب نيسحلا قلحملا رعاشلاو ءيشنملا بتاكلا لاقو

 ادف يذلا هاخأ مأ .ًايلع 2

 هرحنب با رك يقاللا ثلاثلا م

 : يحيلصلا لسق دعب ةلاحلا

 : ايثار ( يحيلصلا دمحم تنب ةفحت ) ةديسلا

 دعسأب تاثداحلا ىنتهد ةادغ

 ددرسب نيدهشتسملا نم كولم

 دجنأ عالط شيجلا رابغ ريثك

 دعقو مايق نم افوكع افوفص
 يدتفمو كانه يدفم مركأو

 ديصأ ديغأ لك نم تلهن دقو

 دبعأب تليدأ رارحأ هللو

 رولا نلغا ميهدلا مأ ةعيض يف - يحيلصلا ىلع لوحألا ديعس ىضق

 دمحأ هئبا ربخلا غلبو يحيلصلا باو ناعاسزقت هرسأب نميلا راثف ٠ ةقلاسلا
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 : يلبجلا مسقلا يف هدض تراث يتلا لئابقلا نمو ركعتلا نصحوأ

 .:نسلعا دا“ .نارهو - ”  . نالحك لهأ - ١

 راصحلا قاطن اهيلع تبرضو ( ءاعنص ) يحاوض تمع ىتح ةروثلا ران ترسو

 . (روضح ) ىتح راوثلا بقعتو راصحلا كف عاطتسا يأل دعبو

 9 داوقلا ةدوع

 : مهو بكوملا لبق نيمدقتم- ةلمحلا يف اوناك نيذلا - نودئاعلا داوقلا هافاو كانهو

 ' يحاوزلا ناهيلس نب رماع

 . يبنجلا نسح نب عفادم

0 00 0 

 : يتآلا هجولا ىلع عافدلا ةطخ ميظنت يف ذخأو مهوصوب ءادعصلا سفنتف

 نيرئاثلا عاضخإل نميلا برغمو ريمح دالب ىلإ ( يحاوزلا) ريس - ١

 . نيعرو نالحكو بصحي ىلإ يحيلصلا رفعي نب ليعامسإ - ؟

 هزكرم ززع يذلا رصنلا اذهب لفتحي ( مركملا ) انيبو  امهتمهم يف نادئاقلا قفوتف
 / ه4ه9 ةنس يف كلذو مشاه نب ةزمح ) يعادلا مايقب رابخألا هتفاو . ًايبسن
 .(م61١1/

 : مشاه نب ةزم ةروث

 فالأ ةرشعو سراف يم ءاعنص ) ىلع فحزف . هتوعد تلحفتسا

 . ( ىولملا ) غلب ىتح ( لجار

 هلكاس



 : ىولسملا ةكرسعم

 م٠ 5 /ه 1:8 ةجحلا ١" قفاوملا سيمخلا موي يفو هدصل مركملا جرخ

 ةميزهو ( ةزمح ) لتقب تهتنا يتلا ةكرعملا تراد هنم ١1" موي يفو ناشيجلا ىقتلا
 هشيح

 : ليكب ةليبق ةروث

 اهدامخإل هدهج غرفأف ( ليكب ) ةروثب رابخألا هتفاو ةكرعملا نم مركملا ءاهتنابو

 نع م د ب ياا .08/ه 5٠ ماع رفص رهش
 رفسأو ىلصف هنم 8 ةعمجلا موي رجف ( ةبيرتلا ) ةيرق لخد ىتح عيرسلا هفحز
 هتهجوو ةمدقملا يف راصف هدئاق ليعر لك ىلعو تلبقأ دق هليخ لئاوأ اذإف حابصلا

 . ةنيدملل يقرشلا بابلا  ديبز ةنيدم نم  قرابشلا باب
 : ةكرعملا

 : يتآلا هجولا ىلع هشيج أبع ةنيدملا لابقو

 رفظملا دمحأ ) هدعاسي هتدايق وه ىلوتو ناحنسو ريمح نم فلأتيو بلقلا - ١

 5 . ( يحيلصلا

 لضفلا نب نارمع ) ةدايقب بلجو مايو نادمه نم فلأتتو ةنميملا

 6 يمايلا

 . ( يحيلصلا باهش نب كلام ) ةدايقب زارح لهأ نم فلأتتو ةرسيملا 2

 ظ : عافدلا

 اهظافتحا عم عافدلا ىلع اهساسأ موقي . ةعراب ةطح عافدلل نويحاجنلا ذختا
 ىلع كلغ ار لتامفسسلا ريتم هيام وخلا اَنَع اهساسأ ىلعو عجارتلا قيرطب
 : ىتآلا هجولا ىلع ( قرابشلا ) باب
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 ١ - اهعجارت قيرط اهل ظفحي اهئارو نم يطايتحا اهدنسي . ةنميم .
 اهعجارت قيرط اهل ظفحي اهئارو نم يطايتحا اهدنسي ةرسيم - ؟ .

 يلق نا
 - روسلا طئاح يف نيمك .

 : ةكرختلا
 ةكرعملا تراد م 1١8 /ه 55٠ ةنس رفص 78 قفاوملا نينثإلا موي يفو

 كلتل فصو غلبأ دجن الو ةنيدملا نم مهباحسناو نييحاجنلا ةميزهب تهتناو

 يتلا ةلاسرلا يف ( يمقلا ىلع نب نيسحلا ) ءيشنملا بتاكلا فصو نم ةكرعملا

 . (رصنتسملا ) يمطافلا ةفيلخلا ىلإ ( مركملا دمحأ ) كلملا ناسل نع اهبتك

 ءافضإ بتاكلا نم فقوملا ىعدتسيو ( ةيمسر ) ةلاسرلا نأ لاحلا ةعيبطب ناك نإو

 لواح دق هارن انإف . ةغلابملاو ديجمتلا نم ةلاهب رصنلا كلذ ةطاحإو ةغباس لويذ

 نايبلاو عيفرلا ءاشنإلا نف نم ًاجذومن انل مدق هنأ الضف . ةكرعملل ةعراب روص ريوصت

 . سماخلا نرقلا يف نميلا يف ينفلا رثنلل قنوملا يلاعلا

 : ةكرعملاب صتخي ام ىلع ةلاسرلا نم ءزتجنلو

 قبسو « م 1١8 /ه 45٠ ةنس رفص ١9 قفاوملا نينثإلا موي ديبز ةنيدم اندروف

 . قرابشلا باب ىلع افاص هافلأف ءودعلا ىلإ ريذنلا

 بصع دق « هفتح يف ةايحلا هارأو ٠ هفنأ يف نايغطلا حير ناطيشلا خفن دق

وثب توربجلا نم ىّدرتو « ًاعزن هل عيطتسي ال نأ نظ  اجاتربكلا نم هسأرب
 موري ال ب

 كلهأ دق هللا نأ ملعي ملو . اعطق هللا ىلع هسفنل ةربادلاب عطقف « اعلخ شاع ام هل

 اوماق نينمؤملا نم ةعامج يف هيلإ انفلدف « اعمج ربكأو ةوق دشأ وه نم نورقلا نم

 ىذلا « هببسب نيكسمتملا راج لجو زع هللاو « ًاراعش ربصلا اوذختاو « ًاراصنأ هلل

 هطخس فوخو « هبلطو هاضر ءاغتبا يف نيدهاج « هببسب كسمت نم عطقني ال

 . هبضغو

 تلاسو « فوفصلا تجام « ناقيرفلا ىنادتو « ناعمجلا ىءارت املف
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 لاصو . مادقألا تزلزتو . فوتحلا تفكوو . فويسلا تعملو « فوحزلا
 « لاجرلا تبثكو . لاجآلا تنادتو . لاطبألا تعادتو « ماتقلا ربغاو . مامحلا
 تمحلأو « راصبألا تصخشو « قرعلا ضافَو . قدحلا رمحاو . لامآلا تعطقناو

 . رارفلا زوعأو .رأثلا مقنو «راتوألا تبلطو .رافشلا

 « حارلاب انعفادتو « حاورألاب اندواجتو . حافصلاب انبرطضاو . حامرلاب انعاطتف
 « نيرفاكلا بولق يف بعرلا عقوأو « نينمؤملا ىلع هتنيكس هللا لزنأف « لازن انوعدو
 . ايلعلا يه هللا ةملكو . ىلفسلا اورفك نيذلا ةملك لعجو

 جيرض مهوكرتف . مهمستقت نيملسملا يديأو . مهمحتلت قحلا فويس تقفطو
 « همدنب عفتني مل مدانو . همدق ىعس هجني مل دراشو . همفو هيديل راهو . همدب
 فويسلا هتلدنج دق حيرطو 5 (ةيدعملا) حامرلا هتضفنأ دق حيرجو

 « بثاو لكل ةصرف اوداع دق . حيرج نوعطمو « حيطن روقعمو . ( ةيرصنتسملا )
 مهلامعأ دراوم نيدراو « نيرفاكلا نم مهلاثمأ عراصم نيعرصم « بهان لكل ةلكأو

 . نيرساخلا نم
 " مهديبيل . هءايلوأ مهيلع طلسو ٠ مهلابح هلبح نم ّبَبو . مهلاصوأ هللا عطق دق

 . مهلاكن مهب لحو . مهدانعب

 يزخلا هسبلأو . هعفدو هديك درو . هعم هللا نذأ دقو . هعم نمب ( نيعللا ) تلفو

 ركسعو . لولفم عمجو . لوذبم مسجو . لوكأم ولشب . هعبتا نمو راعلاو
 . لوذخم

 ' رثكأ لعج كولمملا نأ . هتايحل كلذ يف بجوملاو . هتاجنل ببسلا ناكو
 « ًادرط هل عمزأ الو . ًادحأ ( لوذخملا ) عبتي ملف . همرح نم رادلا يف نم . همه
 . هفصو يتأتي الو . هتعن نكمي ال ام مئانغلا نم انمنغو

 ..دعبيو ةنيدملا نم هعم ىقب نمب وندي هللا همحر ال 2( دبعلا ) لعجو
 مهوي .دعقيو ريثأت الو ةدئاع ريغ يف موقيو . دعريو سأب ةوق ريغب قربيو

 )١( لوحألا ديعس دصقي .
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 رهظيو « ًانجس هتليحب انلحأ دق هنأو , ًادمع انئاقل نع داحو 5 ًادصق انع مزهنا هنأ

 « ًانزحو الهس بالجإلا يف بكريو « ًانزح هللا هألم دقو « ًاحرف كلذب التما دق هنأ

 . ًانحط ىري الو هتعجعج عمسي - هسفن ينعي  كولمملاو

 مهقيرطو « ةلقثم ةرقوم مئانغلاب ركاسعلاو موي ةفاسم ىلع وهو ( دبعلا ) راسو
 ثيح هدصقو ةنمي غار هنم ( كولمملا ) اند نيحف « ةلصتم ةمظتنم ءايفألاو لافنألاب

 لك نع ينغي ام عيفرلا ءاشنإلا نف ةلاصأو نايبلا ةوق نم ةلاسرلا هذه يف ظحالنو

 . ةينفلا اهتميقب ةراشإ

 ىلإ ( ديبز ) ةرداغم ىلإ رطضا ( مركملا ) نأ ةلاسرلا نومضم ىوحف نم رهظيو
 : © نيببسل ةعرسب ( ءاعنص )

 ردنا اع تما 0 0 ١-

 ىلا بد ١ 0 هيزوت نآلا اج ةيارهلا ةكرعم: ىف ةيرفظلا

 نم نهذقنتسا نيذلا تايحيلصلا تاديسلاو هتدلاو هقفارت م58١٠ /ه 6 ماع

 . رسألا

 . ( ديبز ) ةنيدم ( لوحألا ديعس ) داعتسا « ءاعنص ىلإ ( مركملا ) جورخبو

 1 ةدلاولا ةكلملا هتبحصبو ءاعنص ىلإ مركملا ةدوع

 كلذ نمو رعشلا اهايحو ةكلملا ةدوعب لفتحاو جاهتبإلا رهاظمب همودق لبقتسا دقو

 : هلوقب يمثيهلا ىبحي نب رمع رعاشلا ةديصق

 دحوألا كلملا قارف دعب اهرصق ىلإ (امسأ ) ةبوأ

 دبؤملاب ( ناطحق ) ينب تمر يتلا بوطخلا ءاصوع دعبو

 . ةقباسلا ةلاسرلا سفن يف امهركذ (1)
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 دوُسأ ىجد لابرسو نجد اهنج دقو سمشلا ةعجرك

 دمحأ ىلعلا يناب اهنبا سأب اهلصأ ةمعن نماهلايف

 دكي ملو ( يولعلا ينايعلا رفعج نب مساق ) ةروث افطأف ءاعنص نم مركملا جرخو
 : يتأي امب رابخألا هتفاو ىتح كلذ نم يهتني

 يبأ )و ( يطخسلا سابعلا يبأ ) و ( يعبتلا ةريغم نب نيسحلا ) لوزن - ١

 . هدض نيرئاث ( نيعر )و ( بصحي ) لئابقب ( ءارمحلا ) ىلإ ( يلالكلا ليعامسإ
 . ( ءاعنص ) ةمجاهمل ةماهت نم ( لوحألا ديعس ) مدقت -

 . « قرشأ يذ » ىلإ رخآ شيجب لوحألا ناوخإ دحأ -

 ىلإ هريس ىلاوو هيلع ىلوتساو ( نالمح ) لبج مجاه هتدوع يفو ًادئاع افكناف

 هل ملستسا ًاريخأو ( نونيب ) ىلإ يهتناو ( فالخملا ) ىلإ راس اهنمو ( ءاعنص )
 . م ٠١59 /ه 451١ نابعش ا/ يف ( ءاعنص ) ىلإ داعف ( يطخسلا )و ( يعبتلا )

 : () ةماهت ىلع ءاليتسالا

 ( لوحألا ديعس ) نم رأثلا ذخأ همه ربكأو ( ءاعنص ) هتمصاع ىلإ مركملا داع
 ىلع سانلا ضحب ءابطخلا رمأف ماعلا روعشلا باهلإو ماعلا يأرلا ةئيهت يف ذخأف

 ةعاجشلا فقاومب ةداشإلاو كراعملا فصوو لئاسرلا ةباتكب باتكلاو . داهجلا

 ديشي يملعلا دوهجملا رايتف ةسامحلا ران جيجأت يف ءارعشلا ىلإ زعوأو ٠ ةيحضتلاو

 ءارعشلا نمو ةيمحلا ران ءاكذإو داهجلا لضفو ةيحضتلا فرشو ةلوطبلا فقاومب

 ةديصق لاق يذلا يمقلا يلع نب نيسحلا رعاشلا فقوملا كلذ يف نيروهشملا

 : يتأي امب اهنم يزتجن
 ارمح ادعلا ءامد نم يلاوعلا يدرو ارمسلا يلقتعاو ضيبلا يزه ناطحقأ

 ىلإ هشيج داق . م59١1 /ه 451 ناضمر ١ا/ قفاوملا سيمخلا موي يف

 ( فالخملا ) ىلإ هرودب كرحت دق ( لوحألا ديعس ) نأب رابخألا هتفاوف ( ديبز )
 . ( ندع ) ىلإ وأ

 فلاخت يهو ةيمطافلا ةوعدلاو نييحيلصلا باتك يف درو ام ىلع اهيف اندمتعا ةكرعملا ىف ةياورلا هذهو ( )١

 انكراشي نأ يراقلا ىلعو قبس امك ديفملا هخيرات يف « ينميلاب ١ بقلملا يمكحلا ةرامع ةياور نع هاندروأ ام

 . ةيفطاعلاو ةيسايسلا هلويم ردصم لكل نإف ٠ نيتياورلاب مامتهالا يف

 هالككم



 حجرت ام ىلإ ىدتها ًاريخأو . فقوملا يف يأرلا هجوأ بلقي ( مركملا ) ذخأ انهو
 مدقت دصل ( يحاوزلا ناميلس ) ةدايقب شيجلا نم امسق ثعبف . هباوص هيدل

 برق امدنعو . ( رعشلا نصح ) لبج ىلإ هعم يقب نميف ريسلا وه عباتو ( لوحألا )
 . هب طبار دق ( لوحألا ديعس ) نأ ملع لبجلا نم

 هشيج رثكأو ( لوحألا ) لتق نع رفسأ « ًافطاخ ًاموجه مجهو هبئاتك مركملا أبعف

 يف ( ديص ليقن ) ةهجب لتق يذلا ( حاجن نب كلام ) هيخأ سأر زح امك هسأر زحف
 + ةلئانم ةكرفم

 تبسلا موي اهيلع ىلوتساف ( ديبز ) بوص مدقت ةكرعملا نم ( مركملا ) ءاهتنابو
 . ةيلامشلا تاعطاقملا ىلإ ( حاجن نب شايج ) اهنم بحسنا نأ دعب . لاوش ةرغ

 ةدراطمل الامش مدقتو ( يحيلصلا دمحأ نب أبس ) ( ديبز ) ىلع مركملا بانأف

 ملع املو لاوش 54 ةعمجلا موي اهغلب يتلا - دمض - رجه يف فقوت ىتح ( شايج )

 باهش ينبا يلعو دمحم ) رجه يف ىقبأ ( دنهلا ) ىلإ هجوت ( ًاشايج ) نأ
 نب دمحأ ) رعاشلا هحدم اهيفو ( دعاسلا ) ىلإ لصوف . اعجار هجتاو ( يحيلصلا

 : اهيف لاق ةعيدب ةديصقب ( يماهتلا دمحم

 بحسم لك هفاطعأ تبحس دقو
 بصحملا نود قرعلاب اهناعيرو
 بلولو ئدشاح بطق تاذ احر
 بصبصعلا حابصلا يف داع لئابق

 بضخملا لوح فطلا موي بنيزك

 برعي بوث نع راعلا رابغ تضفن
 اهلوبط عرق ( ءاعنص ) يف ءاوعشب
 ىحضلا عم بيصحلا برد ىلع ترادأ

 مهنأك يعرص باوبألا ىلع اوحضأف
 اهبرسو نينمؤملا مأو تئجو
 اهباسن موي رخفلاب تركذ نإف
 دلاخ ءرملا وأ باتع قرخلا وأ

 اوتأ نإ نويباتلا ةزالا فتوخإو

 هنإ دمحأ ( نيفيسلا ) يذب انيتأ

 بعصمو ىسيعك وأ ورمعك شيرق

 تالهملا بديكلا تزوو قشاا رأ

 برعيو دأ نييحلا ىلع قوفي

 نيتوبات يف امهلمحو همعو هدلاو ىتثج شبنف (مجهملا) ىلإ (دعاسلا) نم راسو

 لقتناف . باهش تنب ءامسأ هتدلاو تيفوت ءانثألا كلت يفو ءاعنص ىلإ راسو

 د اكال-



 بانأو ةكلمملل ةدعاق اهذختاو اهسسأف ( ةلبج يذ ىلإ ) ( ءاعنص ) نم مركملا

 رمأ ضوفف جلافلا ةلع هيلع تديازت مث (يمايلا لضفلا نب نارمع) (ءاعنص ) ىلع
 . ركعتلا لبج يف فكتعاو ( دمحأ تنب يورأ ةديسلا ) هتجوز ىلإ ةلودلا

 : ةلسمعلا ديحوت

 ( ةيرثع )وأ ( لوحألا ديعس ) ىلإ ةبسن ( ةيديعس ) امإ . ةلوادتملا ةلمعلا تناك

 بتكو هيلإ بسن يذلا يكلملا رانيدلا كصب ( مركملا )رمأف (رثع ) ةنيدم ىلإ ةبسن
 : يتأي ام هيلع

 . ( نينمؤملا ريمأ ناطلس برعلا ميظع مركملا ديسلا )

 دمحم نب نارمع ) كلملا يلو ىتح ةكسلا كلت ىلع رانيدلا لظو : ةرامع لاق
 َ هيلع بتكو ارانيد كسف ( يعيرزلا

 . ( دمحم نب نارمع نميلاو برعلا كلم نمزلا كولم دحوأ )
 نأ ىلإ ةديسلا ةكلملا هتجوزل  هتلع بابسأب - رمألا نع ًايلختم مركملا لظو

 .م ١٠١١9١ /ه 4854 ماع يفوت

 : دمحأ تنب يورأ ةديسلا

 يهو م /ه 44٠ ماع تدلو يحيلصلا ديلا د وحلا ل يورأ

 دفولا سأر ىلع يورأ ةديسلا دلاو يحيلصلا دمحم نب ىلع ثعب يتلا ةنسلا

 . ( ندع ) ب يفوتف يمطافلا رصنتسملا ىلإ ينميلا

 نيبو دجملا ةقورأ تحت ( باهش تنب ءامسأ ) ةديسلا ةكلملا فنك يف تأشن

 . ناطلسلاو كلملا باحر

 :اهفصو

 ةروصلا ةليمج ةنمسلا ىلإ ليم عم دقلا ةلدتعم ةماقلا ةديدم ةرمحب ةبرشم ءاضيب

 . توصلا ةيروهج
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 : اهتامولعم

 . برعلا مايأو خيراتلاب ملتو . راعشألا يورتو رابخألا ظفحت . ةبتاك ةئراق
 بتك ىلع تاقيلعت اهل . يمطافلا اهبهذمو يليعامسإلا هقفلا يف مولعلا ةعساو

 . نييحيلصلا باتك بحاص كلذ دروأ امك اهتدام ةرازغ ىلع لدت موقلا

 نابإ ءاهدو ةردقمب مهتكلمم نوئش ترادأ ( ىرغصلا سيقلب ) ب بقلت تناك
 لوقلا ررغب اهرصع ءارعش اهحدم كلملاب اهلالقتساو هتافو دعبو . اهجوز نع اهتباين
 اهحئادمب رخزي ( يروجحلا نسحلا نب باطخلا ) ناطلسلا ناويدو . ءانثلا ليمجو

 نم ( يمقلا يلع نب نيسحلا ) يحيلصلا طالبلا رعاش لوقي مركملاب اهجاوز يفو
 ديه

 اهتالوص نم دسألا فاخت دسأ اهرصق فنكي . نيبسحلا ةميركو

 اهتارم يف يئثرملا اهل ثمت 202 نم ضغت ءايحلا طرف نم داكتو

 اهتانونكم ُءايلعلا رخخذت كل 2 امنإ خبف .اهب كادي ترفظ

 : اهلوأ اهكلم نابإ اهحدمي ةديصق نم هلو

 ادوهنو ارجاحم حافصلا نمو ادودق حامرلا نم نأ تملعأ

 ادوع بلصأو ًاقارعأ متأو 2 ةنيط مركأو أبأ مانألا ىلعأ
 ادديعملا كلذ تناكل رشب ىرولا ىف ةلالجلا ىف دبعي ناك ول

 انزاك لو قاسم . تخاه..١ ان نيم. انيكارسلا شفاك وا
 ادوتفو ةوكفرا) كتاكف جا انضاناظع“ ٠ "تدقو .كريحات , ةوفونلا اذإو
 اددحجماهفورعم الودمث اهؤامام يتلا هللا ةمعن يه

 كلملا ) اهجوز ةايح يف ةلودلا نوئش فيرصتو ةرادإلا ةفد اهيلوت ىلإ انرشأ

 كلملاب تدرفتف . جلافلاب هتلع داذتشاب اهتطلس تعستاو اهذوفن دادزاو ( مركملا

 يبأو ( يمايلا لضفلا نب نارمع يضاقلا ) يأرب نيعتست تناكو . ةلودلا ةطلسو

 ةنس يف هيلإ ةراشإلا تقبس امك  اهجوز يفوت نأ ىلإ - يحيلصلا باهش نب دوعسلا

 .اه 5
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 : كلملاب اهدرفت

 دقو « ( دمحأ نب , أبس ) همع نبا ىلإ ةوعدلا دانسإب مركملا ىصوأ : ةرامع لاق

 : ةيتآلا ةياورلاب ( رابخألا نويع ) باتك بحاص هفلاخ

 0 ةفيلخلل تعفرو مركملا كلملا ةافو رمأ ةديسلا ةكلملا تمتك)
 اهدرو هنأو 0 نب يلع اهنبا ةيلوتب ورم نادعإ هتجرو . يملا

 ماع ا دئاقو تاز ورلل ابكر همحا 0

 لاتقلا كبتشاف دنهلا نم هتدوع دعب - ( ةماهت ) ةرامإ داعتسا دق ( شايج ) ناك

 . الاجس برحلاو ًاعئام فقوملا لظو ( دمحأ نب أبس ) يحيلصلا دئاقلا نيبو هنيب

 : ( باحسنالا ىلع شايج ) نومغري ءاتشلا لصف يف ديبز نويحيلصلا لتحي

 . باحسنالا ىلع مهمغرأو ( شايج ) مهيلع رك فيصلا لبقأ اذإف

 رشنب هاّقلتتو حارفألا رهاظمب شايج ةدوع لبقتست ةماهت نا » : ةرامع لاق

 بهذملاب نونيدي نيذلا نييحيلصلا فالخب .اهتامحو ةعامجلاو .:ةئسلا
 : يليعامسإلا

 : مئاظكلا ةكرعم

 مكحلا مث ءاعد تيبثت اهتجيتن ىلع ررقت يتلا ةلصافلا كراعملا نم ةكرعم

 ةلودلاب صاخلا ناقل عج ار يحيلصلا مكحلا ناينب رايهناو ةماهت يف يحاجنلا

 ا ل ا در ا ا انهي ساحل

 نلعي نأ يف صخلتت ةرماؤم ةطخ ىلع يومألا رهاط نب فلخ هريزو عم
 ريزولا رفي مث نمو . هنجسيو هلاومأ رداصيو هريزو ىلع هبضغ شايج ريمألا

 ددعو هتطخب شايج ريمألا يفاويو . ةماهت وزغ ىلع هزفحيو « أبس ريمألا ىلإ

 ةرماؤملا تحجن العفو . خلإ هشيج ىلع اوقبطأ ديبز ىلإ لزن ام اذإف هتاوق
 نممو « يحيلصلا شيجلا ىلع قحاسلا ءاضقلا متو ءاهدو ةراهمب ةطخلا تقبطو

 اا



 يناميلسلا مناغ نب ىيحي ريمألا ةكرعملاو ةطخلا يف كارتشالا يف نييحاجنلا ناعأ

 تكراشف يناميلسلا فالخملا لئابق ضهنتسا دقف نييحاجنلا رهص
 يف ةكرعملا يف

00 

 0 ديس هلك يف لاقو ( يناسب ةرمح

 رازن لح ثيح ًارازن غلبأ

 : اهنمو

 نييحيلصلا عم ةرفاس ةوادع يف لخدت هنأب رعش ( ةزمح نب يبحي ) ريمألا نأكو

 يف بغرف - لبقتسملا يف نويحيلصلا رصتناول اميف فقاوملا جرحأل هضرعي امم

 : اهلوأ ةديصقب ثعبو راذتعالا

 :مطقلا براقلاك ةرسج ابكار اي

 :اهنمو
 مكباصأامانيلع زعي دقو

 مد ضيفك مكنم مد ضيف نأو

 ممأ نم يردكلا هبراقل ىوه

 مدق الو فك اضر ريغب .انم

 مدنلا نم رمج ىلع الإ سمأ مل
 مري مل فطلا رأثو .ءالبركب

 : بس ريمألا ناسل ىلع يحيلصلا يلعي نب هللا دبع ريمألا هباجأف

 دحأ ىلع يولي ال حار ابكار اي

 : لاق نأ ىلإ

 هبحاصو ىسوم وبأ مامهلا الو

 مهتوم مح انم موقلا لوأب
 ةفترتتو | وس جاك هفينلاو

 معنلاو قيفوتلا ةيعاد تيقل

 يمدو همحل يمحل ىونص ناكو

 مصعلا قثوأ نم امهو دمحم

 مذخلا ةيدنهلاو ةنسألا نيب
 ممللاو قانعألا يف ءاش اذإ ًانيح

 هوخأ هالتو مركملا دمحأ نب يلع ريمألا يفوت م٠ 47/ه6م ةنس يفو

 . ةكلملا جاوز بطخيو ةياصولاب بلاطي يحيلصلا دمحأ نب امضاتول دكت

 -االا



 اهدعاسي وهو رمألاب ةمئاق تلظو هنم اهجاوز مث يمطافلا طاالبلا ةطاسو دعبو ا

 م1011 /ه ؛ة6 ماع يف يفوت نأ ىلإ

 نمو ةيبرعلا تايلاثملاب ًاقلعتم هتقو ءارعش نم ًاحودمم ًاميرك أديس أبس ريمألا ناك
 : ةيتآلا ةديصقلا هيف يمقلا نيسحلا رعاشلا حئادم

 وأ َحَيشأب مصعتساف رهدلا كماض نإ

 هبهاوم يغبي بلاط هءاج ام
 اسبق اغولا موي ةمراص لاخت
 الع ءامس تدتما ام رفظملا ينب
 هبلطم سانلا نود تنك أرما نإ

 حئادملا ررغ نم كلذ ريغ هيف هلو

 ابس نانب رطمتساف رهدلا كب ىرزأ
 ابره هرقف هنم عمنأو الإ

 ابهشاهقفأ يف متيفلأو الإ
 ابلط امب ىظحي نأ سانلا ردجأل

 عالطإلا عساو رعشلا لوقي هسفن ريمألاو .

 : هيف يمقلا حئادم نمو ( حيشأ ) نصح هزكرم ناكو
 لا ةعاطو دادولا قدص ىقتليامو

 هتك لس اوف تاج اذإ :ميرك
 يدر الف اًيحأو .فوخ الف .زاجأ
 هنأكف هداصق ىلع ينثشيو

 انني داجمبلاو هيلا تيب
 : تاكربلا يبأ نب لضفملا ريزولا

 بدجلاو دمحأ نبا دوجالو لوذعس
 بحسلا لعفي ام لخبلا نأ تنقيت
 بعص الف مارو رقف الف داجو

 وبحي امب يبحيو يدجي امب داجي
 بتكلا ال هيفك دوج يباوج ناكو

 ( تاكربلا يبأ نب لضفملا ) ةديسلا ةكلملا تماقأ ( أبس ) ريمألا ةافوب
 ىلع لظو ركعتلا ىلع نييحيلصلل ًايلاو هدلاو ناك . شيجلا ةدايقو ةرازولا ىلع
 نم لضفلا ناكو هتيالو يف ( دلاخ ) ربكألا هنبا ماقف يفوت نأ ىلإ هتيالو
 . ىلوألا هتلوفط نم ةكلملا ةمدخ يف ناكو يحيلصلا طالبلا يف اوأشن نيذلا
 . لضفملا رابخأ عجار -ركعتلا ىلع هنع الدب هتلو دلاخ هرخأ ليتغا امدنعو
 : حوتفلا ىبأ نب دعسأ ةرازو

 نب دعسأ ترزوتساف م١2١1 /ه٠6 4 ماع تاكربلا يبأ نب لضفملا ىفوت
 مركملا دمحأ ةافو خرؤي اهضعب : ىتآلاك رداصملا ىف تافالتخا ىحيلصلا لآ ضعب ةافو ىف انظحال )١(

 -اها894١1 /م ؛85وأ م88١٠ /ه١44 ةنس ىلع اهنبا ةافو ىفو م١0 /ه484 وأ م84١1 /هجالال ةنس

 هاال؟



 نوئشب اهدعاسي ماقأف ( زعت )و ( ربص ) ىلع نييحيلصلل ًايلاو اهلبق ناكو حوتفلا يبأ
 . م١7١1 /هه4١1 ماع يفوت نأ ىلإ ةلودلا ةفد ةرادإو مكحلا

 ةفيلخ نم تبلطف ةخوخيشلا اهتكردأ دق ةكلملا تناكو رومألا تبرطضا هتومبو

 ( ةلودلا بيجن نب ميهاربإ نب يلع ) اهيلإ ثعبف اهدعاسي راشتسم ثعب (رصم )
 يبأ نب دعسأ ) ريزولا ةافو لبق نميلا ىلإ همودق نإ : ليقو ًاسراف نيرشع هتبحصبو
 . ( حوتفلا

 اهحاجن قياضف . ةقباسلا اهداجمأ ضعب تداعتسا دق ةيحاجنلا ةلودلا تناك
 ةلودلا نم راشتسم ءاعدتسال ةرشابملا بابسألا نم كلذ ناكف ( ةديسلا ) ةكلملا

 . ةيمطافلا

 ةطلس نم دحيو رومألا ءيدهي نأ ةلودلا بيجن نبا عاطتسا دقف لك ىلعو

 ا ا عالتبال نيعلطتملا هجو يف فقيو لخادلا يف نيعماطلا

 نهولا هيف بد دق مئاظكلا ةكرعم دعب - يحيلصلا شيجلا نأ ىأر دقو - نييحاجنل

 ”يحيلصلا شيجلا ةيونعم اهب معطي ةوق ثعب رصم ةفيلخ نم بلطف هتيونعم تشالتو
 نادمه ) ةليبق نم سراف ةئامعبس مهيلع دنجف . تادادمإلا ضعب هتلصوف

 هزكرم معدي نأب كلذ هعمطأف . هزكرم مهب ىوقف . مهدادعإ يف ذخأو ( ناحنسو

 ماع يف ديبز ىزغف نييحاجنلا باسح ىلع يأ - ةيحيلصلا ةلودلا دودح جراخ يف

 هل دعأف يكتافلا هللا نه نزولا نييحاجنلا ةرازو ىلع ناكو - م74١1 /ه

 لولفم ةكوشلا دوضخم ةلبج يذ ىلإ داعف ديبز باوبأ ىلع ةميزه رش همزهو ةدعلا

 . دحلا

 علطت يتلا ةضراعملا ةينطولا رصانعلا هيلع تبّلأتو هزكرم عضعضت هتميزه دعبو
 هللا رمأب مكاحلا يمطافلا ةفيلخلل هدض عفرلاب هل اوداكو . ةكلملا زكرم ىلإ

 هتملسف هيلع ضبقلل هلوسر مكاحلا ثعبف ةدوعلاب ةردابملا يف أكلتف هاعدتساف

 . مهل ةكلملا

 م 1١41 / 586 ةنسأبس ةيالو نأ لاح يف ء١١٠* / 440 وأ 441١ / 1٠١948 ةنس دمحأ نب أبس كلذك -

 وه ةكلملا نم أبس جاوزو ءم ٠ 18 /44توأم ١ 417 / 588 يف - يأ  هدلاو ةافو دعب مركملا نبا ةافوو

 يرج هيلعو ٠ ًابيرقت م ١٠ / ع6 ةنس هتافو نوكتف ةنس ةرشع يدحإ تماد يتلا هتيالو ءانثأ ىف اهنباةافو دعب

 هيبنتلا

 5 ريس



 دالبلا نم اهترادإ تحت ىقب ام ةرادإل يحيلصلا هللا دبع نب يلع ةكلملا تبانأف

 . م 1١4 /ه ها: ماع تيفوت نأ ىلإ

 ةريزحجلا بولج يف ةيبويألا ةلودلا

 يدهم نب يلع رمأ لحفتسا حاجن لآ نم لفط رخآ ةلود ريزو « رورس » لتق دعب

 ىتح ديبز ىلع تامجهلا ررك ادركت مأ ةرحلا ١» تومبو . هتكوش تيوقو
 متأف ةينملا هتلجاع دقو ةماهت راطقأ ةيقب ىلع هلفاحج تعفدنا كلذبو .اهحتف

 ىلع ىلوتساو « نميلا لابج بلغأ ىلع ىلوتسا يذلا . يدهم نب يلع هنبا هلمع
 كلذ ىلإ انرشأ امك , ضرح ةهج يف ساهو ريمألل هلتق دعب يناميلسلا فالخملا

 لكوتملا نم دجت مل يتلا « هترسأ تتفتلا ساهو لتق دعبو - حيضوتلاب - هتهج يف
 أجتلاف ىنغ ريبك ةمواقملا ىلع اهرهاظ ىذلا « ناديح » بحاص ناميلس نب دمحأ

 « يبويألا نيدلا حالص ناطلسلا » اهتاردقم ىلع ىلوت دق يتلا رصم ىلإ مهضعب

 ماعلا يأرلا لاغشإل لمع ريخ#و نمبلا 0 ىلإ ةوق لاسرإ يفدنأ نيدلا حالص ل

 هذوفنل ادناو هكلم لاكست ايو هزكرمل ًاتيبشت اهتاراصتنا يف نإ مث .رصم يف

 . يسابعلا ةفيلخلا دعب اهريانم قوف هل ىعدُي حبصأ يتلا زاجحلا ىلإ دتما يذلا

 سمش « هاش ناروت » هيخأ ةدايق تحت نميلا ىلإ ًاشيج نيدلا حالص لسرأ

 . - ساهو ةرسأ نم هؤاقفرو مناغ نب روصنم  هتبحص يفو ٠ يبويألا نيدلا

 دعب رصتناو قيفوتلا هفلاحو نميلا ىلإ هاش ناروت نيدلا )١( سمش لصو

 ناروت هاخأ ريس نيدلا حالص نأ « ريثألا نبا ٠ روهشملا خرؤملا نع « نمجلا دئالق » بحاص يور )1١(
 يبنلا دبع ىلع بلغتف زاجحلا قيرط نع يبنلا دبع لاتقل نميلا ىلإ هريس اهنم هتدوع دعبو . ةبونلا دالب ىلإ هاش

 نامثع نيدلا زع » اهيلع بانأو « رساي » اهريمأ لتقو ندع ىلإ راس اهنمو . يسابعلا ةفيلخلل بطخو ديبز كلمو
 نميلا دالب بلغأ كلمو . زعت ىلإ هاش ناروت مدقت مث « ذقنم نب كرابم ةلودلا فيس » ديبز ىلعو « يليبجنزلا
 نب كرابم : ديبز ىلع هبئان هجوت هليحر دعبو . ماشلاو رصم ىلإ هجوت دالبلا هل تناد نأ دعبو . هلبجو هلهس
 . ذقنم نب ناطح هاخأ هنع بانأو ذقئم
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 يلع ءاليتسإلا هل متو « يريمحلا يدهم نب يلع نب يبنلا دبع ىلع ةيماد كراعم

 يف هل تدهمت نميلا يف ماوعأ ةثالث ةماقإ دعبو . لبجلاو لهسلا يف نميلا بلغأ

 نذإلا نيدلا حالص ناطلسلا هيخأ نم بلط « لاوحألا ترقتساو رومألا اهئانثأ

 ةدئافلا هل حرشيو ءاقبلا يف هبيغرت نمضتت ةلاسرب هباجأف ء رصم ىلإ ةدوعلاب

 اهتاريخب ةينغلا ءاجرألا ةعساولا نميلا ةكلمم ىف هئاقب ءارو نم ةيبرحلاو ةيسايسلا

 ملسو نميلا ىلإ لوسرلا لصو املف « هتاقث دحأ عم باوجلا ثعبو . اهلاومأو
 فلأ نآلا رضحا : لاقو ؛ هنزاخ ىلإ نيدلا سمش تفتلا نيدلا سمشل باتكلا

 دجوي ال يالوم اي لاقف ٠ اجلث هب انل رضحأ هلاجر دحأل لاق ترضحأ املف « رانيد

 دجي مل اذإ لاملاب ناسنإلا عنصي امو  ًاضرعم هيخأ لوسرل لاقف ءانه جلثلا

 نأ نيدلا حالص ملعف « هاخأ ربخأو هضرغ لوسرلا مهفف « هتحارل تايلامكلا

 ناك يتلا ةيناوخإلا لئاسرلا نمو ء رصم ىلإ هجوتلاب هل نذأف « هئاقب يف ةدئاف ال

 ءاشنإ نم يهو « ءاقللا ىلإ هنينحو هقايتشا اهنمضيو هيخأ ىلإ نيدلا حالص اهثعبي

 | : ةقيقرلا تايبألا هذه . لضافلا ىضاقلا

 ثفني ةبابصلا رارسأل .ردص هنإف تيتأ امب  نرجضت ال

 | ثعبأهنم كاذو - تومأ هنم اذ نإف ءاقللاو .كقارفامأ

 ثنحيو نامزلا ان قري  ىتمف انلمش قرفت ىلع نامزلا فلح

 ثفنلا (ةاقرلا) يهو مكعوسلم يننأكف مكبتك عجاضملا لوح

 . رصم ىلإ لحرو « بويأ » هاخأ فلختسا نيدلا سمشل نذإلا لوصو دعب

 :ضوحيألا بويأ

 نم رثكأ هفالختسا ةدم لطت ملو نيدلا سمش هيخأ دعب نميلا ىلع فلختسا

 . م ١١0/8 /ههال4 ىلإ م 1١1/ا/ /هوهالا* نم ةدحاو ةنس

 تفلتخاو ةماعزلا رمأ ةداقلا عزانتو رومألا تبرطضا ه/ ماع بويأ ةافو دعب

 حاورألا رادهإو ءامدلا ةقارإ ىلإ تدأ تافلاخمو تاعزانم دعبو « رظنلا تاهجو

 ىلإ عفترا مهوند باطخ كردأ املف . ديبزب باطخ ىلإ ًاعيمج اوراسو اوحلطصا

 . ريراوق نصح
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 :مااا“ / ها/4 ماع نيدلا حالص لبق نم ( ايبلطخ ) لوصو

 ًارس ًاباطخخ لسارف توملا ىلع هنم فرشأ ًاضرم ضرمو ديبز ةنيدم ايبلطخ لخد

 يقبو ايبلطخب عمتجاو ةيفخ ديبز ىلإ | باطخ لخدف « يليبجنزلا » هسفانم نم ًافوخ

 رصاحو هشيج سأر ىلع راسف « يليبجنزلا » هسفانم كلذب ملعف ١ ديبز يف هعم

 .ماام١ /ه هالا/ لئاوأ يف كلذو « ديبز

 .ما141

 : نميلا ىلإ نيكتغط مالسإلا فيس لوصو

 يف « نيكتغط » هاخأ لسرأف نميلا يف لاوحألا هيلإ تغلب امب نيدلا حالص ملع
 , ةداتق ةرامإ يف ةكم لخدف  زاجحلا قيرطب  لجار ةئامسمخو . سراف فلأ

 رخاوأ يف ديبز ةنيدم لصوف نميلا ىلإ هجوتو ةسيفن ةعلخ هيلع علخو ىعسو فاطف
 « هيلع علخف همدقمب ءافتحالاو هلابقتسال باطخ جرو. ١١م8“ /هدهاله ماع

 عمجف هل نذأف ماشلا ىلإ رفسلا يف باطخ هنذأتسا ةليلق مايأب ديبز هلوخد دعبو
 رمأف « ديبز يحاوض نم ةيحاض ذدبانحلا يف رفسلل ًادادعتسا هلاومأ عيمج باطخ

 رمأ ثيح زعت ىلإ هلاسرإب رمأ مث « هلاومأ عيمج ةرداصمو هيلع ضبقلاب نيكتغط
 ىقلأو « نيقباسلا ءارمألا عيمج بقعت يف كلذ دعب نيكتغط ذخأو . كانه هقنخب
 مهلاومأ رداصو ةلبج ريمأ يناثلاو زعت ريمأ لوألا نيدلا رفظمو توقاي ىلع ضبقلا
 . قارعلا ىلإ هعمج امب رفو ًانفس زهجي نأ عاطتسا دقف يليبجنزلا الإ

 مل نميلا يف تاهج ىلع ىلوتساو نيكتغطل البجو الهس نميلا بلغأ ناد
 عرشو . م 1187 /ه هال4 ماع يف ءاعنص ةنيدم ىلع ىلوتساو هفالسأل عضخت
 : اهنمو ةماهلا لقاعملاو نوصحلا دييشت يف كلذ دعب

 . « ركعتلا ١ نصح ءانب ددج -

 1 « بخ و نصح ءانب ددج -

 . ( دلخ » نصح ءانب ددج

 محلا اجا دمج اح .عزعت » نصح ءانب ددج

 د االك -



 . (« ديبز » روس ءانب ددج  ه

 هتمجاهم ءانثأ طفنلا يمر نم مدهت نأ دعب ءاعنص ةنيدم روس ءانب ددج 5

 ضرعتي ملظتملا نإو « ةريسلا نسحب هفصت ةميدقلا نميلا خيراوت نإف ةلمجلابو

 ل ا ل سا ا ياوولا
 دالبلا » ىلإ هلسرأو « ايرود » هكولمم بانأ « ةينملا » وندب سحأ املو « هملظ

 . « ايلعلا

 . م ١١910 /ه ه9 ماع لاوش يف ندعو دنجلا نيب « ةروصنملا » ةيرقب يفوت

 . ةنس ١5 هتيالو ةدمو

 5 نميلاب هورصاعم اهعمسو اهأرق تاعومسمو تاءورقم هل ًايهقف ناك

 هتاءاشنإو هرثام

. 
 ١ - ةرانملاو يبرغلاو يقرشلا نيحانجلاو ديبز عماج يف نيرخؤملا ءانب

 /ه ه1 ةنس ةدعقلا يذ يف ةروصنملا اهامسأ ةنيدم نميلا يف طتخا  "؟

 . ًاقينأ ًارصق اهب ىنتباو ءم5

 : ةيرادإلا هلامعأ

 لامعألا نيناوق نئقو اهتيابجل ةمظنألا عضوو ةيناطلسلا بئارضلا ررق - ١

 . ةيرادإلا

 ينبو حاجن لآو دايز ينب مايأ يف ناكو « ًادقن لخنلا ةاكز رشع لعج  "؟

 تيبل ايفص بره نم لخن ذخأف لخنلا لهأ نم ريثك رفنف . رامثلا نم عفدي يدهم
 . هدهعوخرؤم اهب دهش يتلا ةلادعلا يفاني اذهو . لاملا

 -/ا/ا١ -



 اكلم اهلعجي نأو « ةيعارزلا نميلا يضارأ عيمج ءارش 2) ىلع مزع
 ةرادإب صاخلا ىضارألا ناويد نم هرجأتسا اهنم ءىش ثرح دارأ نمو ( لاملا تيبل )

 . يضارألا نامثأ ريدقت يف نونمثملا عرش دقو « ةافولا هتكردأف ةلودلا كالمأ

 : نيكتغط نب زعملا ةيالو

 « ةلحرم رخآ يف لسرلا هتكردأف هيبأل ًابضاغم « رصم » ىلإ جرخ دق زعملا ناك

 لتقو نوصحلاو نئازخلا نم هريغو « زعت ١» نصح ملستو كلملا مامز ىلوتو ٌعجرف
 . هيبأ توم دعب هيلع نايصعلا اولواح نيذلا هيبأ ناملغ عيمج

 ماع مرحملا يف هلتقو « ايرود ١» ىلع ضبقو ءاعنص ةنيدم ىلإ دعص كلذ دعبو

 « ايلوخنملا » هتلخاد هنأ يوريو « ديبز ةنيدم ىلإ داع مث ءم 1١98 /ه 45

 كلذ همامعأ غلبو ةيمأ ينب ىلإ ىمتناو ةفالخلا ىعداف « ةيلقعلا هاوق تفعضو

 سأر ىلع اوبرهف كارتألا هلاجر رثكأ فاخأو عجري ملف هيلع نوركني هل اوبتكف رصمب
 ةنيدم باب ىلع داركألا هلتق هرمأ شحافت املو . داركألا هعم يقبو . رقنس كباتألا

 . ماوعأ ةتس هتيالو تناكف ةنيدملا تبهنو ء م 1707 /ه 094 ةنس ديبز

 : هتامولعم

 . هرصع يف فورعم رعش ناويد هل ًارعاش بدألا نونف يف ًاعلضتم ناك

 :هراثئا

 (9 نميلاب سرادملا ينب نم لوأ هنأب رهشي - ١

 يرصانلا ريبكلا رادلا ةبحر يقرش « نيليملاب » ةفورعملا ةسردملا أشنأ - ١

 . ديبرب

 . « ةلودلا فيس » هيبأ ىلإ ةبسن زعتب ةيفيسلا ةسردملا أشنأ - '“#

 يويدخلا دهع ىلإ يمالسإلا حتفلا ذنم لاملا تيب كلم اهلك رصم يف ةيعارزلا يضارألا تناك )١(

 غلبم يف رظنلا ديعتو اهتبوصخ ربتختو ةنس نيثالث لك ةرم ةيرق لك ضرأ سيقت ةموكحلا تناكو . ليعامسإ
 ملستو ةموكحلا اهردصت يتلا بئارضلا عفد لبق نم ةيلام ةدحو ةيرق لكل تناكو « ةيرقلا نم ذخؤي يذلا راجيإلا

 . هيلع وسرت مزتلم ىلإ ةيرقلا كلت
 هيلاعب درو ام ليلعت عيطتسن نلو ةيفنحلاو ةيعفاشلل سرادم كانه نأ ةيحاجنلا ةلودلا ىف ركذ نأ قبس ١9(

 . سرادملا ينب نم لوأ وه يبويألا زعملا نأل
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 : رقنس كباتألا ةباين

 0 4 ا ا 0

0 
 دامر كلذ دعب لزنو 3 قفألا ملظأو ةليلو انوي رمكفاو ) ضييبأ » درب لزن همايأ يفو

 ةئامتس ماع وهو دامرلا ماع ماعلا كلذ يمسو ةيضرأ تازه تعفقوو « دوسأ 2

 .م٠ /ه٠ ٠ا/ ماع هتافو ىلإ ًابيرقت تاونس عست هتيالو ترمتساو « ة ةيرجه

 : ةراحكتلا

 . هرصع يف ءانبلا بئاجع نم وهو ربنملا هب لمعو « زعملا » عماج أشنأ - ١

 رمع » هيقفلا اهسردم ىلإ ةبسن « ةيمصاعلاب » فرعت ةيعفاشلل ةسردم أشنأ - ؟

 : « مصاع نب

 « دامح نيا » ةسردمب عساتلا نرقلا ىلإ فرعت يهو ديبز يف ةسردم أشنأ 5

 . اهسردم دامح نب دمحم هيقفلا ىلإ ةبسن

 . « نيبأ » ضرأ نم رقبع عماج أشنأ 35 3

 . دنجلا دجسم يف ًارخؤمو نيحانجلاو نيتفصلا أشنأ

 : ليربج نب يزاغ كبانألا

 نب يزاغ « رصانلا » كلملاب ةياصولا ىلع هفلخي نأب هتافو لبق « رقثس » ىصوأ

 عولطلا ىلع رصانلا كلملا لمح ليربج نب يزاغل رمألا بتتسا نأ دعبو ليربج

 . ًاهراك هتقفاوم الإ هعسي مل يذلا ء ءاعنصل

 الاومأ لمحو  دنجلا نم هدشحو هعمج عاطتسا ام ليربج نب يزاغ عمج

 مسلاب كلملا لتق ىلع لاتحا اهيلإ هلوصو دعبو « ءاعنص ىلإ كلملاب لحرو ةليزج

 تحتو « رقنس » ةياصو تحت هكلم ةدم ناكف « م ١؟1:/ه51 ماع مرحملا يف

 . ةنس ١7 يزاغ ةياصو
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 لخرو ةعيبلا لحتاو اكلم هسفنأ بضنو دنجتلا "كلذ دعب ليربج نب ئزاغ لامتسا

 راص املف خذابلا دجملاو مسابلا لبقتسملاب لمأ هلكو ديبز ىلإ هشيج سأر ىلع

 اجنو هعم ام عيمج اوبهتناف مهتمواقم عطتسي ملف هبكرب لئابقلا تطاحأ « لوحسلاب »

 كيلامم مهتلمج نمو دنجلا نم هعم نم قرفتو « ّبإ » ةنيدم ىلإ ابراه هسفنب
 . رصانلا كلملا

 علطف . ركعتلا نصح يف نيميقم نييبويألا ءاسن نم نيتاوخلاو رصانلا مأ تناك

 يقب ناك اذإ ليربج نب يزاغ لتق مهنم تبلطو مهتبنأو مهتمتشف اهدلو كيلامم
 ىلع اومجهو « ٌبا» ىلإ الاح اولحرف مهيلاومل ءافولاو ةلوجرلا نم ءيش مهيدل

 لتق نأ ىلإ هتياصو ةدم تناكف رصانلا مأ ىلإ هولمحو هسأر اوزتجاو هتيب ىف يزاغ

 هينا هنن

 : رصانلا مأ

 نوئش ريبدتب تماقو « زعت » ةنيدم ىلإ ركعتلا نصح اهلقعم نم رصانلا مأ تلزن

 . رهشأ ةتس ةلودلا

 : هاشنهاش رمع نب نيدلا ىقت ناميلس

 نيدصاق ءارقفلا ةيفوصلا نم ةعامج يف روكذملا ناميلس ءانثألا كلت يف مدق

 كلملا ةمعن هترمغو لاحلا هب رقتسا املف . كلذ ىلإ نهباجأف كلملا ىلع ةياصولا

 ةلودلا رومأ نع اياظحلاو ءاسنلا عم لفغو . هتاوهش يف رمغناو هذالم يف سمغنا ام

 لبج يف هدنج نم اولتق ىتح لئابقلا ةأرج ترضتساو اهبانطأ ىضوفلا تبرض ىتح

 ينغي قيفي ال رصقلا يف ناركس وهو سراف ةئام « زعت ١» ةمصاعلا برق (ربص »

 : هلوقب اصقار

 رومألا هيلإ تلصوو لاوحألا هيلإ تلا اه رصم يف نيبويألاب لصتا
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 هدوزو يوق شيج يف غولبلا نس يف وهو دوعسملا هنبا لداعلا كلملا زهجف نميلاب

 1 لاملاو داتعلا نم مزلي ام لكب

 : نميلا ىلإ دوعسملا لوصو

 يف « ديبز » ةئيدم لخدف نميلا ىلإ رصم نم هشيج سأر ىلع دوعسملا هجوت
 ملستو «زعت » ةنيدم ىلإ علط رومألا را يور ال اعل تارا

 يف يفوصلاب نميلا يف فورعملا نيدلا ىقت نب ناميلس ىلع ضبقو رومألا مامز

 و ذأ قير كيانألا نيدلا كيس ا مالا وزر 6 ملا كلل نقم يي

 ىلإ لحرو ميلق نيدلا لامج هرومأ ريدمو هكباتأ بانأ نميلا يف مهكلم مئاعد

 . رصم

 قاض ًاظف فرصتلا ءىس ناكو « نميلا ىف دوعسملا نع ةباينلا نيدلا لامج ىلوت
 يأرلا هيلع تبلأف ةمرتحملا تايصخشلا ضعب ىلإ ءاسأو هتسرطغو هتدش نم سانلا
 يهو اهحلاصل فقوملا لغتست فيك تفرع ةنرم هبناجب ةيصخش كانه ناكو « ماعلا

 هضارغأو ةيصخشلا هتحلصم مدخي ناك يذلا يلوسرلا يلع نب رمع ةيصخش

 لامج فقوم جارحإ يف كلذ دازف . اهمدخي يتلا ةلودلا ةحلصم نم رثكأ ةيتاذلا

 . سفانتلا تمسحف ةينملا هتلجاع يذلا نيدلا

 : .زميلا يلإ دوعسملا ةدوسع

 ةدوعلا ىلإ دوعسملا بجوأ امم نيدلا لامج توم دعب رومألا تبرطضا

 نم ههجوت ناكو . نمألا داسو لاوحألا تأده هلوصوبو نميلا ىلإ هسفنب

 «ةداتق نب نسحو اهريمأ عم لاتق يف مدطصاو زاجحلا قيرط نع اًرب رصم

 /ه١517وأ م777١ /ه19١51 ماع يف كلذو , ًابراه رفو ةداتق نبا مزسهناف

 يلع نب رمع بانأ جحلا دعبو 34 سانلاب جحو ةكم رمأ د دوعسملا ىلوتو ٠ ما

 . م1771 /ه51© ماع رخاوأ ىلإ هب ثكمو نميلا ىلإ هتلحر فنأتساو . يلوسرلا

 هجوتو هنع هبانأف نميلا ىلإ لصوف زاجحلا ىلع هبئان يلوسرلا يلع نب رمعل لسرأف
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 هنبا نأ نميلا خيرات تاياور ضعب يفو ٠ جلافلا ضرم هباصأ كانهو زاجحلا ىلإ

 نييبويألا كولم لودج

 ةدملا لا نم مسالا

 و ما11178/هها/4 ماااهر/اهدالا هاش ناروت نيدلا سمش

 ١ ما١اة9/هماله م١1!8/ههال4 يبويألا بويأ

 "”" م187١ /هدالف مااا /همالك ةباينلاب باطخ

 15 ما1910/ههو1* م1187 /هها/ نيكتغط

 4 م1١٠1/هدؤ8 ما198١/هه4 ليعامسإ زعملا

 "١ ما116/ه5أ١١ م1١11 /ههؤم بويأ رصانلا
 ١1 ما1ؤ/ه5755 ما'1ه/هاا؟ دوعسملا
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 يبويألا دهعلل ةماعلا ةلاحلا

 ةريزجلا بونج يف

 برعلاو كارتألا نم ةبيرغ ديلاقتو ةديدج رصانع نميلا ىف ةيبويألا ةلودلا تلخدأ

 يأرلا ةداق اوحبصأو . ةيمجعأ ديلاقتو تاداع مهعم اولمح مهريغو ةسكارجلاو

 بلغأ ىلع يضق « هاش ناروت » نميلا يف لوألا ىبويألا نأ كلذ ىلإ فضأ

 هتلود لاجر لجو . يدهم نب يلع نب يبنلا دبع كلملا قنش دقف نيينطولا ماكحلا

 مهلحم يف ماقأو « نييلحملا ماكحلا ىلع يضقو . ندع مكاح رساي ريمألا لتقو
 غلبو « ءاعنص ىلع ىلوتساو , نميلا بلغأ ىلع بلغتلا نم نكمت دقو « هباون

 هرمأ دطوت نأ كعرو ةذوقت ةطلسل اعضاخخ نونا حبصأف « هريغو فوجلا ىلإ هئاطلس

 اهلمع ةيصخشلا ةسفانملا تلمعف دالبلا يف هباون كرت نأ دعب رصم ىلإ داع

 هاخأ نميلا ىلإ نيدلا حالص ناطلسلا ثعبف ىضوفلا تداسو نمألا برطضاف

 « هرسأب نميلا لمشو هناطلس مظعف رومألا دطوف نيكتغط مالسإلا فيس رخآلا
 ىف فرعي يذلا . ناتسبلا ل ةيناطلسلا رادلا » اهب ىنبو ءاعنص ةنيدم داعتساو

 ىلع بئارضلا ررقو ةرادإلاو فرصتلا نسحأ دقو « ناطلسلا ناتسب » خيراتلا اذه
 ةلودلل اكلم ةيعارزلا يضارألا عيمج لعجي نأ مهو . رصم يف عبتم وه ام رارغ
 مهب مدق يتلا رصانعلا نم هتموكح لاجرو هباون ناكو « ناويدلل يلاهألا ىلع رجؤتو

 لاومألا زازتبا مهمه ناكف « هاش ناروت » هيخأ لاجر اياقب نموأ نميلا ىلإ هتقفر
 رثكأ برهف .ادقن ةيموكحلا بئارضلا لاصحتسا يف ةيعرلا ىلع ديدشتلاو

 دهع لبق ناكو  مهيلع ررقت ام ديدست نع مهزجعل مهعرازم نع نيعرازملا
 ناك هنأ رهظيو ةيعرش ةاكزك ًانيع بوبحلاو لخنلا ىلع جارخلا لصحتسي نييبويألا

 ملظلاب مستا يذلا يبويألا دهعلا فالخب  ةفأرلاو حماستلاو قفرلا نم ءيش مهلاني

 اميس ال اهذوفن اهل يقب تايعاطقإلا نإف كلذ ادعو لاومألا ةيابج يف ددشتلا ةدايزبو
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 ناكف تالصاوملا ةبعصلا تاهجلا ىفوأ ةيسيئرلا ندملا نع ةديعبلا لئابقلا نيب

 هفاعضأ وه لصحتسي يذلا جارخلا ةيدأتب يعاطقإلا نم نوفتكي نويبويألا
 ءارمألا بلغأ ىلع هلبق انرشأ امك ىضق ( ناروت ) نأ فيك ءيراقلا ظحاليسو

 تناك تايعاطقإ كانه نأ هبيجنف ؟ تيقب يتلا تايعاطقإلا نذإ يه امف نيبلحملا

 ةيرادإ ةطلس طسب لواحت يتلاو ةيبهذملا وأ ةيلبقلا ةييععلا ةوقو بثوتلاب مستت

 ادع امنإو فريم ءاضق هيلع ىضق ام اذهف ةموكح مايقو ةلود ةداشإل يحور ا

 همكح ةضراعم وأ هناطلس ىلع مهسأب ىشخي ال نم تايعاطقإ كانه تناكف كلذ

 داح وأ نمألا ىلع رارضأب كلذ ءارج نم داعولو ًالهاجتموأ ًايضار مهنع صاخب

 ةيفوصلاو . اهلاجرو ةيفوصلا طاشن لاقع قلطناف مزحلا جهنم نع مهنع يلختلا يف
 يباجيإ يلحم عبطب تعبطناو تملقأت دق اهنإف اهيلإ ةدفاو تناك نإو نميلا ةماهت يف
 ةينمزلا اهتطلسل ءىطأطتو باقرلا اهل نعذت لئابقلا نيب ةيحور ةماعز اهل تذختاو

 أدبم وأ صاخ ينيد بهذم ةلودلل نكي ملو ةمكاحلا ةطلسلل ينحنت ال يتلا سوءرلا

 فوصتلا لاجر يف تأر كلذل يناثلا قيقحت : لواحت وأ لوألا ضرفت سوردم يسايس

 ضرعتلا مدعو بئارضلا نم مهئافعإو اهئامعز مارتحاب تنتعاف اهناطلس ديطوتل ةادأ
 تناك يتلا حوتفلاو روذنلا عيرو ركذلا تاقلحو مهاياوز ىلع ضارتعالا وأ مهعابتأل

 يبلاطو راوزلا دوفوو نيديرملا ةناعإ ىلع فوصتلا ءامعز © اهقفنيو مهيلع لاهنت

 : دهعلا كلذ يف فوصتلا ءامعز نمو )1(

 . يناميلسلا فالخملا يف يمكحلا لآ - ١

 . نميلا ةماهت نم قينارزلا دالب يف ليجع ىلع نب ىسوم - ؟
 يمكحلا ركب ىبأ نب دمحم - 4 لدهألا ىلع - <
 .يدسألا 5 رحبلا ىسيع - ه

 . يلجبلا - «”

 : تايعاطقإلا ءامعزر نمو

 . يناميلسلا فالخملا يف ساهو لآ - ١

 . ةمقما وئب - . ةيديزلا يف نيزلا ونب -
 . رباج ونب 235

 . فيرصلا ينب يف يفيرصلا ناندع رمع  ه

 . باطخلا ونب 35
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 صنو مالسإلا رهوج يفاني امم  ءافشلا يدصاقو تامحرلا يرطمتسمو كربتلا

 صاخلا لصفلا عجار )  اهبناج يف اوناكو . ةلودلل ليمجلا اوفرعف ناقرفلا

 () نميلا يف ةيفوصلاب

 تعاطتسا دقف « ديز مامإلا بهذمب نيدي يذلا يلامشلا العألا مسقلا يف امأ

 فوجلا اهناطلس غلب دقو « ةمواقم لك ىلع يضقتو ةوقلاب اهناطلس ضرفت نأ ةلودلا

 . « ةيديزلا ١ بهذم اهئاجرأ يف 0 يتلا تاهجلا نم اهريغو ةدعصو

 ةيموكحلا ةرادإلا مظن نم لوأ وه نيكتغط نأ ىلإ ةينميلا رداصملا ضعب ريشتو

 يف ةيبويألا ةلودلا نم عرف نميلا يف ةيبويألا ةلودلا نأ عبطلابو . بئارضلا ررقو

 حبص » بحاص حضو يتلا ةيمطافلا ةلودلا نم ةرادإلا ةمظنأ تثرو يتلا رصم

 ةلودلا ةمظنأل ةيعرفلا ةلودلا عابتا ناكف . اهنيواود ةمظنأو اهترادإ نيناوق « يشعألا

 . نميلا يخرؤم نم ليجستلا ىعدتسا ديدج ثدح نميلا يف اهقيبطتو مألا

 /ه 5705 ىلإ م ١١/8 /ه هال١ ماع نم نميلا يف ةيبويألا ةلودلا دهع رمتسا

 يف دهعلا كلذ ىف ةيبعشلا ديلاقتلاو تاداعلا ىلإ ريشن نأ انه انمهيو ؛ م1

 نيدهعلا يف ماع ةثامعبرأ ءاهز نميلا ةمصاع يه « ديبز » ةنيدم نأ امبو . بونجلا

 « هاش 0 » دهع لوأ يفو « هينباو يدهم نب يلع دهعو . يحاجنلاو يدايزلا
 امهنم فشتسن ةركفو اجدومتأ انيطعت اهئاجرأ يف ةدئاسلا ديلاقتلاو تاداعلا نإف

 بونجلا نأ امبو « اهترادإل ةعباتلا دالبلا ةيقب يف ةيعامتجالا تاداعلا نم ريثكلا

 نع لوهسلا يف ءيشلا ضعب نيابتت دق ديلاقتو تاداع هدوستو ءاجرألا عستم يبرعلا

 مسقلل ىرخألاو لوهسلل ىلوألا « نيلاثم ءاعنصو ديبز نم انذختا دقف « لابجلا
 . ىلابجلا

7 

 )١( ؟-ط . « ةماهت يف فوصتلا » انباتك يف ةماهت يف ةيفوصلاب صاخلا لصفلا عج حار .
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 قل ديلاقتلاو تاداعلاو ديب

 نمو « مهلجرأو مهيديأ اونحي نأو « مهسؤر » قلح ديبز لهأ تاداع نم

 . ةدالولا يفو امهيف ءاسنللو « ناتخلاو سرعلا حارفأ

 نوعنصيو نبجلاو لوفلاو ربلاو « ايبوللا » ةرجدلاو نخدلاو ةرذلا مهماعط ةدامو

 ىمسي « ءاسحو ةرجدلا نمو « شوفحلا » ىمسي ًاماعط نخدلاو ةرذلا نم
 سرمي نأ دعب هنولكأي ريطفلاو « حوحللا » نخدلاو ةرذلا نم نوعنصيو « نابكلا د
 «بيلحلا »و دنقلاو زوملاب هسرمي مهضعبو « حتلملا » هنوعسلاو كمسلاو نبللاب

 بنعلاو زوملاو « خيطبلا » مهراضخو مههكاوفو «رونتلا » يف ًايوشم ءابدلا نولكأيو
 . رايخلاو ءاثقلاو نامرلاو

 : هل لوقي "الغم ًارمع ديز ثدح اذإف « ماعطلا لوح رودت مهتماع ثيداحأو

 ورمع لوقيف « تفوعت » ام تنأو « حتلم »وأ ًابيطقو نخد ريطف « تحّبَصَت » مويلا

 ةلكأ تلكأ انأ رفعج لوقيو ٠ سولف ةعبرأب ةوالح ةعطقو سلفب زبخ « فيغر »
 لدتسيو « تعبش نأ ىلإ تفرتو « دنق »و « بيلح »و «ريطف » مايأ ةثالث ينيفكت

 : « ةيخولملا » مهخيبط نمو ًازهاج ماعطلا عيبل ةماع تالحم كانه نأ كلذ نم

 كالذي يرغبلا ناعيا نو يلع لوقيو
 باعكأ تاذ بيحر ردص تاذو باجعإ تاذ «ميرول 5 تلق دق

 اذ] تنحف ىومشر نق كاذو
 ةضرعم يهو «فك»ب تراشأ دقو

 ةلبقم تئثج ام اذإ «ديرثلا» يذخ

 نبل عم «نخدلا» ريطف نم يلمعتساو

 ابص «ريطفلا» بح ىلإ «يبلق» نإف

 اراب لورلا نصت الرا نك دام ءام

 5 ًاكسم «يذخأت الو «يوحن

 «بابلا» ىلع ًاحبص هب ينيحبصو
 يباص «ءاسنلا» بح ىلإ «يبلق» سيلو

 )١( رواجملا نبا خيرات نم صخلم لصفلا ةياهن ىلإ انه نم .
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 يبويألا دهعلا يف ديبز يف ليخنلا
 نإو نييحاجنلا دهع يف هجارخ رادقم كب رميسف ٠ ًاميدق ديبز يداو يف لخنلا

 يفو «٠ يحيلصلا دمحم نب يلع هسرغ نم لوأ نأ ىلإ رداصملا ضعب ريشت تناك

 : عضاوم رشع يف ناك يبويألا دهع
 ١ - احيدكلا - " . ضيبألا .

 ليثألا_ةلحملا . ةيشرجملا .

 ه  رجحملا - 5 .ةوركو .

 .سراغملا - 8 .اريبقلا 7

 . عزاجملا ٠ . ةلجح 4

 : « يراضخ ٠ يرافص « يرام » عاونأ ةثالثف هبطر عاونأ امأ

 نم رجأتسي يأ  هتعاطتسا ردق ىلع صخش لك لبقتي هرمث تقو ناح اذإف

 « ةماهت ىلإ لابجلا لهأ لزنيو « « نيبأ » ىلإ « ضرح » نم هيلإ ءيجيو كالملا
 « ةأرما حكنت مكو . لخنلا ةهج نم: قلطت ةأرما نم مك : «)رواجملا نبا لوقيو

 : ينيمحلا رعشلا نم يبعشلا رعاشلا لاق

 حشفا دق هنم ُعّلطلاو ُحَقّللاو ْحمَمَّشلا اذه
 حلب راص دق لخلاف اولزغا تالزاغ اي

 : حقا لاقو

 هلابد هبلق يفو ىسمأ  ةلابقلاو لخنلا فرع نم
 ةكلاسم ا ندكلا ةنلاتترب فوم" شام هيق.١ نئانعز
 : توسبسلا

 لحر هناوأ ناح اذإ ناكف بطرلا مسوم يف مهتاهزن ىلع توبسلا مسا قلطي

 ةدم هيف نوميقيو ةيبعشلا تاصقرلاو لوبطلاو ديراغزلاب ةبخاص بكاوم يف هيلإ موقلا
 : ةثالث وأ نيرهش

 مهلكأو ينجلا هبطر لوانت هراجشأ نيب مهتماقإ ءانثأ مهلكأ بلاغ نوكيو

 موقلا لمعيو بارشو كحضو وهلو بعل يف مهو ضماوحلاو حلاوملا هعم

 )١( ؟179 ص رظنا .
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 برشيو ةليلو موي يف هلمع حصي ( خيضفلا ) ىمسي ًاذيبن بطرلاو ربلاو رمتلا نم
 . لاخترلا عقال

 ىلع ةصقارلا مهعومجو ةدشاحلا مهبكاوم يف عيمجلا جرخ همسوم ىهتنا اذإف

 يلحلاو لقالقلاو سارجألا نم ةمات ةدع المج اوسبلي نأ دعب ريمازملاو لوبطلا عرق

 باحصأ نم مهضعبو لمج ىلع ةعبرأ لك بكريو بكوملا مامأ ريسي لجالجلاو
 ىف رحبلا ىلع فرشم دجسم ىلإ اولصي نأ ىلإ فداقشلا ىف نوبكري هاجلاو ءارثلا

 مث مامحتسالاو حرملاو وهلل رحبلل مهعومجب موقلا لزنيف ةزافلا ىمسي عضوم

 . ديبز ةنيدملا ىلإ نودوعي

 : لخنلا جراخ جارخ

 ناكو نامض مساب ليخنلا نم رانيد فلأ نيرشعو ةئام ىلع ةلودلا لصحتت

 ناكو رانيد فلأ نيعبس هينباو يدهم نب يلع دهع يف مث نييحاجنلا دهع يف هجارخ
 دهعلا  هتحفص ىلجت يذلا رصعلا اذه ىف لاحلا وه امك دقن ال ًانيع ذخؤي

 دجيو ءاوهلا يف يرذيو دصحيو قزعيو يقسيو ثرحي حالفلا نإف ثرحلا لهأب
 ىلإ ماعلا نم ةرمثلا نونجي مهنإف ليخنلا باحصأ امأ « هب قفرلا بجاولاف ةقشم

 مهنم ريثكلا رفف مهيلع اوددشف جارخلا يف مهيلع اورفوف ءانع الو ةقشم نودب ماعلا
 : يفاوصلا هتمسو ةلوذلا هتفطصاف مهلخن اوكرتو

 . مهتماع ءامسأ رهشأو : ءامسألا

 ء ريبز . سلحم « صعد «٠ لقنز ٠ ناقربز 2 طيطغ « رفعي .٠ ساكتح

  ةعيبص . حابرج . نوعطم . فادقش . عدعد . طويطو . طعطع . سيسمح

 . لدعك 2. ركرك ؛ شاكشك 2« ردحس 2« شوشحج . لبنح 2 شيعق ؛ عيبق

 : سابللا

 ةعردملاو رزئملا وهو . يداوبلا يف نآلا دئاسلا سابللاو فلتخي ال مهسابل

 نم سأرلا ىلع ءاطغ يداوبلا لهأ سبليو . سأرلا ىلع اهب متعي ماخ ةعطقو

 رزئملا ماعلا سابللا ةماهت لامش يفو (8) مقر لكش « عبقلا » ىمسي صوخلا
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 ةلودسملا روعشلا اهنيزت يتلا سوؤرلا يرساح نونوكي بايشلاو 3 ةيريدصلاو

 . فاحللا ىمسي ءادرب نودرتيو شامقلا وأ

 : ةيداصتقإلا يحاوسنلا

 ءاخرلاو ةيداصتقإلا ةكرحلا اهيف زكرتت ةمصاعلا اهنوك مكحب ديبز ةنيدم نإ

 ةزاتمملا اهتاجوسنمب نميلا ترهش دقو « جسنلا عناصمو يراجتلا طاشنلاو يداملا

 2 ىلحملا كالهتساالا لعب تاهجلا بلغأ ىلإ ردصت تناكو )2 ةروهشملا اهدربو

 قوس اهلف ايموي ءارشلاو عيبلاو ةكرحلاب رخازلا اهقوس ادعو عناصملاو غبادملا اهبو
 رضاوحلاو يداوبلا نم سانلا هداتري « دعولا » ىمسي ( ةعمجلا ) موي ماقي يعوبسأ

 فرشألا كلملا دهع ىلإ مويلا كلذ يف ماقي دعولا رمتساو « ةيصقلا تالحملاو
 :٠ سيمخلا :مويب لااعف يناثلا

 ةرشعلا « دنجلا » عم نولماعتيو رهظلا ةالص دعب يمويلا اهقوسل ةكرح ربكأو

 .  اعرش هنع يهنملا ابرلا وه اذهو - رشع ةسمخ

 : ةلوادتملا ةلمعلا « ةكسلا

 ةيرصملاو « ةيسابعلا ةلمعلا » خيراتلا كلذ ىف ديبز يف ةلوادتملا ةلمعلا

 مركملا دمحأ هبرض امم هنأ ركذيو « ةيحيلصلا ةلمعلا نم وهو . يكلملا رانيدلاو
 2 يبويألا نيكتغط مالسإلا فيس ىلإ بوسنملا يفيسلا مهردلاو . يحيلصلا

 هنزو يذلا مهردلا برضو . نيكتغط نب ليعامسإ زعملا ةكسلل ًاراد لعج نم لوأو

 : نميلا يف يبويألا دهعلا يف ةلوادتملا ةلمعلا نايب هاندأبو ًاطاريق رشع ةثالث

 . يرصم فصنو ريناند ةعبرأ يواسيو . ىكلملا رانيدلا -

 . رانيد مهارد ةعبرأ لك ةميقو . مهردلا -
 . مهارد ةثالث زئاج لك ةميقو , زئاجلا

 . دحاو زئاج سولف ةينامث لك ةميقو . سلفلا -

 شل نمر اودت عنا لك سرا 12
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 دوجو يعدتست ةيئادبلا تاعمتجملا طسبأ يف ءارشلاو عيبلا ةكرح نإ عبطلابو

 ىلوألا « نميلا » ةمصاع « ديبز » قاوسأب انلاب امف نزولل ريياعمو ليكلل « ليياكم »

 ىلإ ةيبرعلا دالبلا عم يراجتلا لدابتلاو ةيلحملا اهقاوسأ اهتراجت تزواجت يتلاو
 ةيليكلا سيياقملا خيراتلا كلذ يف ناك دقو « نيصلاو لب ( ةشبحلاو سرافو دنهلا 0(

 : يتآلاك ةينزولا ريياعملاو

 : ىلوألا ةيليكلا ةدحولا وهو .دملا - ١

 . يدبرلا - * . نمثلا - "*

 :ةينئزولا ريياعملا

 2: نالطر 2 نملا 1

 . امهرد نيرشعو ةئام نزو وهو . لطرلا - ؟
 4 طيرارق ةرشع 3 مهردلا 2-1

 . نانمأ ةعست نع ةرابع يهو ( ةنمجلا ) ب نمسلا عابيو

 : تاجوسنملا

 كالهتسالا دعب ضئافلا ردصت ديبز يف ةروهشم جسانم خيراتلا كلذ يف تناك

 هتحفص ءالج لواحن نحن يذلا يبويألا دهعلا يف جيسنلا عاونأ رهشأو يلحملا

 : يه

 امل درب ( ١77 ) نم اهلمح دشيو عرذأ ةينامث اهنم دحاولا لوطو ( دربلا ) - ١

 . اهريغو رحشلا ىلإ لحري
 . عرذأ 5 دحاولا لوطو تاجوسنملا نم عون ( مريبلا ) كا

 ضرع يف عرف ةعبس ةدحاولا لوطو « ةيدرألا نم عون يه ( تايعابسلا ) -

 كو

 . صلاخلا ريرحلا نم (أ[)
 . ناتكلاو ريرحلاب كورشم (ب)

 .(ايالملا) - 4
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 . ًاعارذ نورشع ةقشلا لوطو ريرح ققش - ه
 . ظطوفقلا - 4

 : ةغابدلا لماعم

 ةتباث ًاموسر ةلودلا اهيلع ىضاقتت ةريثك لماعم يهو ةغابدلا لماعم ديبز يفو

 . اهريغو ةيبرعلا دالبلا ىلإ اهتاعونصم ردصتو اهتاداريإ ةنزاوم نمض

 : ةيميوكحلا بئارضلا
 فوقولا انكمأ ام نايب اذهو نامضلا ىمسمي ًايلخاد ًامسر ةيبويألا ةلودلا ىضاقتت

 . ( ديبز ) ةقطنم يف هيلع

 رانج
 موسر لالغلا عم عابت يتلا لوقبلاو رضخلاو ديصلا نفس قيبانس نامض نا لل ل

 : ايونش ةقلخلا

 . ( برضلا )راد امض ٠"

 . ( ليبنلا) نامض 0٠٠

 . ( غبادملا ) نامض ٠٠”«

 . ( ليخنلا ) نامض .٠١" ١

 : ةراعلا ءانيم يف

 نم ةدراولا لوفقلاو نيدايصلاو ( قيبانسلا ) رشع عبرو فصن لصحتسي - ١

 . ايوئس رانيد ٠٠٠١ بكرم لك ىلع ( عليز ) لهأ بكارم ىلع لصحتسي -

 : ءاسسللا يلح

 اتايبأ رصعلا كلذ ءارعش دحأ مظن دقو « ةنيمثلا ىلحلاب نيلحتي ءاسنلا ناكو
 : لاقف . كلذ نمضتت

 اعطس رجف رونو اعلط مت ردب اي

 -اكقكأد



 انعلخلا نب ار بفع نون ني ةلاؤط - كلو
 اعجلمم اوكي ا الخلخم

 اعنقمابصعم الجحيم « 52-7

 اذإو . ةينميلا دالبلا نم اهريغ لمش امك « ءاعنص نييبويألا ناطلس لمش دق

 نع ةماع ةركف انل روصي ام ديبز ةنيدم يف ةدئاسلا ديلاقتلاو تاداعلا يف ناك

 يف لابجلا يف ةلاحلا انل روصي ام ء ءاعنص ةنيدم ديلاقتو تاداع يف نإف « لوهسلا

 . دهعلا كلذ

 : سابللا

 مكحب ًايبسن فلتخي مهسابل نإف « اهوج ةدوربو ةيلبجلا ةقطنملا ةعيبط مكحبو
 لقنن ثحبلا يف اننإ عبطلابو )» ةرارحلا ةديدشلا لوهسلا سابل نع ةرورضلا

 . ةصاخلا ال بعشلا داوس سايل نم هيلإ انلصوت ام

 ١ ةلينلاب غوبصم صيمق - ؟ .ررثم .

 * - مازحب اهطسو دشيو ةعساولا ناصمقلا يهو ( يحوتفلا 0 مهبابش سابلو

 دلجلا نم .

 فاقلا مضب « ٌعْبُق » ىمسي رعشلا ىلع اهب متعي غوبصملا ماخلا نم ةعطق 2

 لهأ سبليو « ةلمهملا نيعلا نوكسو ةيتحتلا ةدحوملا ءابلا نوكسو ةانثملا

 6 ةيرلا# مست ةيزادتع قفيمقلا كيف رضارطلا

 :ماعخطلا

 خول رزاتسملا نبا لوقيو 4 ةبلحلاو محللاو ريعشلاو ( ٍربلا 0( مهماعط بلاغو

 . فيعضلاو مهنم يوقلا اءانتق الو ًافيص ال تارشلا نوكرتي ال

 «رطعلا » اهنم نوذخأيو مهتاجوتنمب « ندع » بلاغلا ىف نوداتري مهو

 . اهريغو دنهلا نم دري امو « ناودنهلا )و نطقلا « بطعلا ١و
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 يتسيرلا ءاحتملا ندع

 تناك دقو « ةيداصتقإلاو ةيجيتارتسإلا اهتيمهأ اهلو نميلل يسيئرلا ءانيملا يه

 لقتسا ىتح جارخلا نم امسق نودؤي نوينطو ءارمأ اهالوتي ةيدايزلا ةلودلا دهع يف
 نودؤي اولظف . يحيلصلا دمحم نب ىلع هتعاطل مهعضخأ نيذلا « نعم ونب » اهب
 مهدرطو مركملا دمحأ هنبأ مهيلإ راسف لالقتسإلا اولاحف . لتق نأ ىلإ جارخلا هل

 « عيرزلا » لأب نيبقلملا ىنادمهلا مركملا ينبا .دوعسشمو سابعلا هيرهص 0-0

 نب لالب مهريزو مهنوئش ىلع بلغتو مهرمأ فعض نأ ىلإ مهيف ثراوتت

 ىلوتساو « هاش ناروت هرسأ يذلا « لالب نب رساي هنبا هدعب مث « ياا و ريرج
 نازوت اهيلبع ىلوتسا نأ دعبو - عيرزلا لأب صاخلا لبصفلا عج ار هنم « ندع » ىلع

 اهب هتباين ىلع لظو يليبجنزلا نامثع ىمسملا هلاجر دحأ اهمكح ىلع بانأ هاش

 دحأ نيكتغط اهيلع بانأف 5 ًاراف اهرداغف . نيكتغط مالسإلا فيس لصو نأ ىلإ

 )1 . نييبويألاب صاخلا لصفلا عجار  هلاجر

 . ًايونس رانيد فلأ ةئاملا ىدعتت ال « ةيعيرزلا » ةرامإلا دهع ىف ندنغ تاداريإ نإ ٠
 ةيبويألا ةلودلا دهع ىف اهتداريإ تعفترا دقو . رثكألا ىف فلألا نيسمخلاو ةئاملا وأ

 ةنازخ ىلإ لسري يذلا غلبملا يفاص وهو تافورصملا دعب رانيد فلأ ةئامتس ىلإ
 لك مسر ددحت ةيمسر ةفرعت مهدهع يف موسرلل ناك دقو «زعت » نييبويألا ةمصاع

 دالبلا ةجاح تعدتسا عئاضي كانه نأ امك . تاناويحلاو قيقرلاو عئاضبلا نم فنص

 : لوألا عونلا حضون نحن اهو . موسرلا نم اهتفعأف اهديروت عيجشت ةيداصتقإلا

 ١١ روشع تلقا »راها ىلع ١ كسا موسر 7

ر ةضرفلا ميز عر يناوخ نباص عزا «ةاياق لق ع 3
 ع

 ؟ « تيتلحلا »راهب ىلع م

 . « بلحملا رشق »راهب ىلع “
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 يبويألا دهعلا يف ةررقملا ةيموسرلا بئارضلا رانيد
 . يناوش رانيدو ةثالث نم نينثاو ةرشع ريشابطلا راهب ىلع لم
 . «روفاكلا » ةلسارف ىلع 8
 . « ليهلا »راهب ىلع 7

 ١ لفنرقلا » ةلسارف ىلع « ..

 . « نارفعزلا » ةلسارف ىلع '*

 . « ناتكلا » راهب ىلع ا
 .. ةرشع ةئاملا يف عابت يتلا بكارملا ىلع يوئم مسر ذخؤي
 ةنس « نيكتغط » مايأ يف كلذ ثدحتسا  فصنلا روشع ديدحلا ىلع ذخؤي
 5 م٠1 /ه

 . نيكتغط نب زعملا مايأ ثدحتسا « ةوفلا » زاهب .ىلع
 . زوج ةثالث « رمحلا »راهب ىلع
 . رائيد عبر نأضلا سأر ىلع

. 
 رصانلا مايأ ثدحتسا دالبلا ىلإ هلوخد يف ليخلا سأر ىلع

6٠ 

 يف اهب لومعم ةيداصتقا ةرظن يهو « دالبلا نم هجورخ يف ليخلا سأر ىلع 07
 ىلع ةبيرضلا عفر ثيح نم ةيكرمجلا ةمظنألا ثدحأ يف رضاحلا رصعلا
 ىلع اهضيفختو ريدصتلا ءانثأ ىف ايبسن دالبلا هنع ىنغتست ال يذلا ءيشلا
 1 ' : نهرا

 . قيقرلا سأرلا ىلع "؟
  ناكمإلا ردقب  ةحضاو ةروص ميركلا ءيراقلا ءاطعإل هداريإ انعطتسا ام اذه:
 اذهو تارداصلا ىلع ٌلصحتسمي ام هادعو تادراولا ىلع ةلودلا هاضاقتت امع
 : هضعب

 . ديبز عنص «ريرحلا » ققش ىلع ١
 . رانيد عبر يرافظلا بوثلا ىلع

 . رانيد نمث « ديبز » عنص ءاضيبلا ةقشلا ىلع

 . ديبز عنص كوحلا ةجروك ىلع "1

 . ديبز عنص تايعابسلا ةجروك ىلع 5
 . رانيد نمث نخدلاو ةرذلا ةعفق ىلع

 ءاققد



 : : موسرلا نم تايفعملا

 ١ - يهو رصم نم تادراولا : .
 «زرألا «راحلا تيز « نانشألا ركسلا 2 ”نوتيزلا تيزا 2 نوباصلا 2 قيقدلا

 . اليلق ناك نإ لقنلاب قلعتي ام لك « ةراطعلا

 : دنهلا نم دري امم تايفعملا -

 .زعملا ءزرألا . نوباصلا . داخملا . مسمسلا « جليلهإلا

 نم انهو « يناوشلا » مساب ىضاقتي مسر ىلإ « موسرلا ةفرعت » يف انرشأ

 ًاددع مدقتسا هاش ناروت نأ ريشأ دقف ٠ يناوشلا كلت ركذ ىلإ ةراشإلا نسحتسملا

 امدنعو يليبجنزلا نامثع هبئان ىدل ءاقياو رصف نم  نفسلا نم عون - يناوشلا نم

 ةرارح اهباشخأب ترضأ دق يناوشلا نإ : هلاجر ضعب هل لاق « نيكتغط مدق

 ضرفيو دنهلا رحب يف ةراجتلا ةسارحل رحبلا ىلإ اهذافنإب رمأت نأ نسحألاو سمشلا

 هيأر نسحتساف مهعئاضب ميسرت نيح يف راجتلا لاومأل اهتيامح لباقم يفاضإ مسر
 هاغلأ نأ ىلإ لاحلا رمتساو دحاو ةثاملا يف يفاضإ مسر عضو ررقف كلذب رمأو

 . م ١5١8 /ه 51١6 ماع دوعسملا كلملا
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 نييبويألل ةينارممعلا راثآلا

 ةينارمعلا راثآلا دييشت تاموكحلا نم بلطي ال هنأ روصعلا كلت يف مولعملا نم
 تاربتخملاو تاعماجلاو ةيملعلا دهاعملاك ةرابلا ةيناسنإلا قفارملاو ةدلاخلا

 ىلإ دهعلا كلذ يف كرادملا عفت ةترت ملف ةماعلا قئادحلاو تاهزتنملاو تايفشتسملاو

 دادغب يف اليلق الإ يويحلا رم كلذ ىلإ ناسنإلاب ىماستي يذلا يلقعلا يقرلا

 ةلودلا امو اهتاردقمو اهتايناكمإ اهل ةيبرع لودل مصاوع يهو سلدنألاو ةرهاقلاو
 صاخلا لصفلا يف انرشأ دقو رصم يف ةيبويآلا ةلودلل عرف الإ نميلا يف ةيبويألا

 تنلبو - اهرضع وخرؤم لجس امك - . نميلا يف ذ سرادملا 'داش نم لوأ اهنأ ىلإ اهب

 اياوزلاو اياكتلا كلت نأ ريصبلا لقعلا ريق قرن اروع يف انك اذإو اياكتلاو هاقناخلا

 ناك ام مكحبو مهتقو يف اوناك دقف شيواردلا نم نيلطبتملل ىوأمو ىلاسكلل رود

 سوفنلا ىلع هذوفن طلستو فوصتلا ةاعدل جاور نم ةيبرعلا دالبلا بلغأ 'ىف ”ادئاس

 روصقلا نميلا يف ةيبويألا ةلودلا تداش دقف كلذ ادع ؟ تابرقلا برقأ هنوري اوناك

 ةروصنملا ةنيدم تطتخاو دجاسملا ترمعو لقاعملا تنبو ىل وئادحلا تسرغو

 هتعانمل هذخأ نم نكمتي ملو تاونس ةتس ةؤلمدلا نصح نيكتغط رصاح - ١
 يليعامسإلا يعادلا ىلوم روفاك دئاقلا نم رانيد فلأ ةئامب هارتشا نأ ىلإ رطضاف
 دعبو رئاخذ نم نصحلا يف ام لك ذخأو نصحلا يف هبئان اقبأو غلبملا دئاقلا ملتساف

 طورشلا بسح هبئانل همتاخب ثعب ةشبحلا ىلإ هقيرط يف رحبأو ةراعلا ءانيم لصو نأ
 اريخاو رهشأ ةنتبراتعجلا دينجت ىلإ نيكتشاط راعسضاف بتال عنمق نامحلا كاش
 لعجو هترامع ددج مث همدهو نصحلا ملتساو رانيد فلأ نيتسب ةيناثلا ةرملل هارتشا

 'هامس ًاناتسب هب سرغو لبجلا ةلق يف ةيسمش اهدحأ كرب ثالث هب أشنأو باوبأ ةتس هل

 . ةعانصلاو ةوقلا ةياغ يف نصحلا لعجو ًاناديفو نانجلا

 . هلبسو رانيد فالا ةرشعب « ربص » نم لزني يذلا زعت ءام نيكتغط ىرتشا - "

 كاوكس



 . م 1191 /ه ه8 ةنس دنجلا ةنيدم ىلع ًاروس نيكتغط رادأ -
 . دروزاللاو بهذلاب اهقوزو هفوقس عفرو دنجلا عماج ءانب داعأ - 5

 5 هروسل ًاباوبأ لعجو ةدعصب يضاقلا برد نيكتخط ينب 8

 خيراتلا اذه ىلإ فرعت يتلاو « ءاعنص » ب ةيناطلسلا رادلا نيكتغط ينب 2

 . ناطلسلا ناتسبب

 . ديبز عماج يف نيرخؤملا نيكتغط ينب -
 /ه 04٠ ةنس ندع نيبو اهنيب دنجلا يلبق ةروصنملا ةئيدم طتخا - 4

 ع

 . أرصق اهب ينبو م 4

 -اةال-





 سماخلا لحفلا

 يناميلسلا فالخنملا

 رثعو مكح يفالخم تلمش يتلا ( يمكحلا فرط نب ناميلس ) ةرامإ ىلإ انرشأ

 كلذ نأ هيف كشال اممو « يناميلسلا فالخملا » مسا كلذ دعب هيلع قلطأ اميف
 ديحوتلا اذه نوكي دقو . يويحلا اهلاجم حسفأو ةرامإلا كلت ةعقر عسو ديحوتلا

 امم ءاخرلاو راهدزالا ةصرف تحاتأ ةمزاح ةرادإ تحت هعون نم لوألا يسايسلا
 . ةيرثع رانيد فلأ ةئامسمخ ىلإ ةرامإلا كلت تاداريإ هب تعفترا

 هجولا ىلع رخآلا نع لصفنم نيفالخملا نم لك « خيراتلا اذه لبق ناكو

 1 . : ىتآلا

 1 موزخم ينب نم موق ةسائر تحت رثع فالخم  ؟

 دي ىلع لالحمضالاو يشالتلاب ةرامإلا كلت تهتنا هلبق كلذ ىلإ انعملأ امكو
 ددهي يذلا نماكلا رطخلا ةرامإلا كلت سسؤم يف ىأر يذلا ةمالس نب نيسحلا

 اهتيبصع دتمت يتلاو . كاذنيح ةيماهتلا لوهسلا لئابق ىوقأ مكَح نم ةيوق
 هترامإو فرط نب ناميلس ىلع ءاضقلابو . لوهسلا كلت ) فراشم ىلإ ةيناطحقلا
 ديلاقتلا مكحب  دجلا دبع لآل ةثوروملا ةسائرلا بلس ةمالس نب نيسحلا دمعت
 ةصاخ مكَح ةسائر وأ ةماع يناميلسلا فالخملا هيلع قلطأ ام يف ءاوس  ةيلبقلا
 . مهتيبصع ىوثمو مهرئاشع نطوم يه يتلا

 نأ عبطلابو.. فالخملا ةرامإ يف ةرسألا كلت فلخ نم لءاستن انهو

 فالخملا لئابق عجار . ءافيف لبج ىف مهتلمج نمو . مكح ىلإ ىمتنت لئابق ىلبجلا مسقلا ىف لازي ال ( ١
 . ءرجلا اذهب
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 دحأ ةماقإ ىلإ - فرط نب ناميلس نم ناك ام دعب - سنأي نل ةمالس نب نيسحلا

 . هترسأ نم

 ةرامإ نأ ىلإ ريشي اهبلغأ نأ دجن ةيخيرانلا تاطؤطخملا ىلإ انعجر اذإو
 تلاز يتلا ةنسلا يف يأ م ٠٠١ / ه 97 ماع يف نييولعلا ىلإ تلا فالخملا
 : فرط نب ناميلس ةرامإ اهيف

 فاالخمملا ةرامإ | لقن مهتلود ةحلصم نم ىأر ةمالس نب نيسحلا نأ حجرملا نمف

 فرط نب ناميلس ريمألا ضاقتنا نم هاساق ام دعب اهضاقتنا رش نمؤي ةديدج ةرسأ ىلإ

 ددهي ًارطخ نوكي ال نأو ؛ محلا نسحدل ردقي نمي دجلا ريمألا نوكي نأ ىلع

 ةرامإ اهيلإ دنسأ وأ اهحشر يتلا ةرسألا هذه نإف ىرخأ ةهج نمو « مألا ةرامإلا

 نوكي كقو اهلالغتسا ىف هتسايس دنست يحور ذوفنو ريدقت عضوم يه فاالخمملا

 يلبجلا مسقلا نم يلامشلا يقرشلا يف ىسرلا ءافالخل نيسفانم مهنم رذبي نأل ىمر

 ؟ فالخملا يلو ىرت اي نمف

 وه يناميلسلا فالخملا ىلإ زاجحلا نم حزان لوأ نأ تاطوطخملا ضعب ريشت

 3 يداهلا نيسحلا نب ىيحي ةدعاسمب هترامإ ىلع ىلوتسا هنأو ناميلس نب( دواد

 هيلإ راشأ ام امأ . زاجحلا نم نييناميلسلل حوزن لوأ نع هيلع فقن صن مدقأ اذهو

 رع 2 دقعلا بحاص

00 

 نأ ىرن برطضملا رصعلا كلذ يف تارامإلا عزانت يف رظنلا ناعمإبو
 هنإف . يبرقلا جئاشو نم ةيديزلا ةمئأب هطبري ام عم فالخملا ةرامإل يلوتملا

 رارقتسا نم نتملا ىف ذ هدروأ ام ىلع اقيلعت فلؤملا ملقب شناهلا ىف رهاوجلانم 05 ةفيحص ىف ءاج (1)

 ماع فالخملا ىلع نييناميلسلا ءاليتسا: هتدعاسمبو ىنايعلا مساقلا مايأ ىف ناكو» : فالاخملا ىف نييناميلسلا

 هيلإو ىمكحلا فرط نب ناميلس وأ .نييمكحلا ىلإ فالخملا رمأ ناك خيراتلا كلذ لبقو ءم ٠١ /اه امو

 ىلع ىلوتساو ناميلس نب دواد زاجحلا نم جراخ لوأ لب . شماهلا ىف فلؤملا جرخأو . فالخملا بسن

 ماع لابجلا ىف هتوعدب ماق ىداهلا نيسحلا نب ىيحي نأ لوقنو . ىداهلا نيسحلا نب ىيحي رمأب فالخملا

 ىلإ برغل ةريزع ةفيص ىف ىتادخهلا هركذ امج + هرئاشع ءاسؤر تحت ىقب فالخملا نأو . مدقال /ه 4

 : هوفصو امك عبارلا نرقلا



 « ةيسابعلا ةفالخلا رودل ةلثمملا ةيدايزلا ةلودلاب ةيسايس ةلصو لاصتا ىلع ناك

 ةلازإ يف ةمالس نب نيسحلا دنع لمعلاو يعسلا يف يباجيإ رودب ماق هنأ اضيأ ىرنو
 1 هيلإ ةرامإلا هدائسإب هتقث ىلع لوصحلاو فرط نب ناميلس ةرامإ

 نيالا لا عيب اا لا ناتو راع لاذ لإ يل انو

 نكي مل ولو ةكمو هيلا د ا ب طبرو قرطلا قش يف ةمالس نبا
 ىطسولا قيرطلا قش نم نكمت امل ةيدايزلا ةلودلا ةطلس نمض فالخملا

 : ةلحرم لك يف دربلا ةماقإو رابآلا رفحو دجاسملا ءانبو « ةيلحاسلاو

 . فئاطلا . ةدعص « ءاعنص اعنص قيرط نع يلبجلا مسقلا يف

 . يناميلسلا فالخملا بلق يف رمي يذلا طسوألا مسقلا يف يف

 . قالعتملا لخارم يف رعي يذلا يلساسلا حشا ا

 نم ريثكلاب ثحابلا ىلع تنض دق ةيخيراتلا رداصملا نأ دجنف كلذ عمو

 | رشت ملف قئاقحلا
 ١ ريمألا مساو ةرامإلا كلت رقم .

 . اهدهع يف فالخملاب ةقلعتملا رابخألاو ثداوحلا ليصافت "<

 #*"'  فرط نب ناميلس دعب ةرامإلا هيلإ تدنسأ يذلا ريمألا ةافو ةنس .

 . فالخملا ةرامإ ىلع هفلخ يذلا نم 4

 هبلطتي ام لك وه نكي مل نإو هتقيقح ىلإ ثحابلا رقتفي امم هعيمج اذهو
 . خيراتلا

 روحم نع جرخي مل يناميلسلا فالخملا نأ ىري ثحابلا نإف قبس ام لك عمو

 0 . ةيسابعلا ةفالخلل ةعباتلا ديبز ةرامإ كلف

 ةطساوب مكحي م 481 / ه 1 ماع ىلإ ةيدايزلا ةلودلا دهع لوأ نم
0 

 هترامإب لقتسا. شيجلا يبأ ةرامإ رخاوأ يف م4417 / هاا“ ماع نم ل "<

 .م ٠٠١ / ه "97 ماع ىلإ يمكحلا فرط نب ناميلس

 . قباسلا لوقلا ىلع نيينسحلا نييناميلسلا ةرامإ ىف ه م47 ماع ىف #
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 رومو مجهملاو ءاردكلا ىلع ًاريمأ حاجن هالوم ناك ناجرم ةياصو يف - 5
 ةسائر ىلوتيو ةيسابعلا ةفالخلا مساب « فدواكملا لضيوف نوكي دقو « نايدولاو
 . نييناميلسلا 5

 / ه 4755 ىلإ م١5١٠ / ه 4١7 نم رمتسا يذلا حاجن دهع يف

 ل ا كا ل تا عمل ا وان

 . اهالوتي وأ هترامإ ىلع

 ىلإ ١ ٠ 44 / ه 47* ماع نم رمتسا يذلا ةيجيلصلا ةلودلا دهع يف كا

 نم اءزج فالخملا حبصأ ةكم ىلإ هكلم ةجقر تدتماو م ٠ م١٠ / ه الا“ ماع

 ضعب ىلع اهيف رصتنا ةروهشم ةعقو يحيلصلل تناك دقو ةيحيلصلا ةكلمملا

 . هرعاش اهيف لوقي شيب ةهج يف هتعاط نع نيجراخلا

 قابسلا موياهلجلأ ناكف شبيب موي عئاقولا ىلإ تنرق
 / ه ؛ا/4 ماع نم رمتسا يذلا ةيحاجنلا ةلودلل يناثلا رودلا يف

 نمو نييولعلا ضعب هالوتي فاللتخملا ناك.م ١١١4 /ه ه6: ىلإ م ١١ءملا

 يذلا دمحم نب كتافلا دهع يف اهراودأ رخآ ىلإ ةزمح انبا ىسيعو يبحي مهتلمج
 ىذلا وه اذه كتافلاو م ١١هو./ ه هم4 ىلإ م 11/ / ه هاث١ ماع نم ىلوت
 هنم عطقتسا يذلا يكتافلا رورس هتلود نوئش فيرضصتو هترازو ىلع موقي ناك

 ىلإ اليلق عوجرلا ميركلا ءىراقلا .حمستساو مناغ نب مساق يناميلسلا فالخملا
 م خيرات يف فالخملا اذه لوح ءاج ام ىلع فوقولل خيراتلا اذه لبق ام
 : ىتأي ام دجنف نييديزلا ةمئألا رابخأب ىلوألا ةجردلا يف متهي يذلا يلبجلا

 ىلع دفو نمم ) هصن ام يفرشلا دمحم نب دمحأل ةئيضملا يلآللا يف ءاج ١
 نيرظتنم بيطلا يبأ انبا يبحيو دمحم ةماهت نم ينايعلا يلع نب مساقلا مامإلا
 م ٠٠١ / ه 47 ماع يفوت ينايعلا مساقلاو ؛ (©) اهحتفو ةماهت ىلإ هطوبهل

 يف دروي يعابسلا يكملا خرؤملا دجن اننأل يفرشلا ىلع اهيفوتسن ةظحالم انهو
 (9 بيطلا يبأ ةسائرب ةكم اومجاه نييناميلسلا نأ م / ه 4٠08 ماع رابخأ
 اذه خيراتلا كلذ لبق فالخملا يف اناك بيطلا يبأ ىنبا نا لهف كتافلا نب دواد
 . هيلع فقن ملام

 . م. ةفيحص فيطللا هعماج ىف ةريهظ نبا ةرابعلا دروأ امك 11 ةفيحص ةكم خيرات > )١(
 . طوطخم - ىبقلا رديح دمحمل فاطللا رهاوجلا رظنا ( ”)
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 ىفوتملا ةيديزلا ةمئأ دحأ ناميلس نب دمحأ رابخأ ىف هسفن ىفرشلا ريشي " 

 ةماهت زاوحأ ىلإ ناديح ةهج نم مدقت ناميلس نب دمحأ نأب م 115١ / ه 5
 ىبحي نب مناغ بتاكي نأ بيبش نب نسحلا هيقفلا هنم بلط اهنم ىند امدنع هنأو

 دقو ملظو قسف ىلع اوناك مهنأل مهظعويو ناميلس ينب ةفاكو ساهو نب. ةزمح نبا

 ىلإ هلهت قش يف نازاج يداو العأ ةبايصلا هل لاقي عضومب طحو كلذ ىلإ هباجأ
 املف هيدي ىلع ةبوتلاو ةعاطلا يف لوخدلا مهنم بلطي السر مامإلا لسرأف : لاق نأ
 مناغو )١( راصتخاب ىهتنا ةدضاعملاو ةدعاسملاب هيف دعي ًاباوج در ىبحي نب مناغ غلب
 . اذه دعب هحضونس امك يبنلا دبع ليتق مناغ نب ساهو دلاو وه اذه ىبحي نبا

 نييئاسميلسلا ةرامإ

 مهترامإ اودرتسي نأ نويناميلسلا ءارمألا لواح ًابيرقت سماخلا نرقلا فصتنم يف

 مشاه يبأ ىلع ساهو نب ةزمح ىمسملا نييولعلا دحأ ةماعزب اوراثف ةكم ىلع
 نم نكمت مشاه ابأ نأ ديب اهنع هولجأو ةكمب ةرامإلا ىلع يحيلصلا هبانأ يذلا

 .ما٠٠ /اه ١": يف كلذو ساهو نب ةزمح ىلجأو ًارفاظ ةكم ىلإ ةدوعلا

 لمحي هنأ عبطلابو اهنطوتساو ةماهتب قحل كلذ دعب ساهو نب ةزمح نأ رهظيو
 يف ىوضو ىّوذ دق يذلا بوبشملا لمألاو تدمخ دق يتلا ةججأتملا حافكلا ةوذج

 ةموكحب هتالاصتاب ءاوس هسفنل َدُهَمَف هلبق ةماهت اونطوتسا نيذلا هتمومع ءانبأ رودص
 ةلامتساب وأ ةكم ىلع هترامإ يف هتقبس يتلا ةرهشلا عم اهلاجر نم هبرقتو ديبز
 ىسيع هانبا نكمتف هتينمأ كردي نأ لبق هتلجاع ةينملا نأ حوليو يفالخملا بعشلا

 : ىتآلاك رثعو ضرح ىترامإ ىلوت ىلع ديبز ةموكح عم قافتالا نم ىبحيو
 ١ مكح دلبو اهلامعأو ضرح ىلع ةزمح نب ىسيع .

 . اهلامعأو رثع ىلع ةزمج نب ىبحي -؟
 ىقبو قارعلا ىلإ ًاريسأ ةزمح نب ىبحي زغلا تذخأ : يقدحلا ةرامع لاق

 كف ىتح قارعلا نم هيخأ صالختسال لاومألا لذبيو بتاكي ىسيع هوخأ

 )١ ىض رهاوجلا رظنا( ١ ىبقلا رديح دمحم ىضاقلل فاطللا رهاوجلا رظنا( .
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 لاق « لعف امسئبو ىسيع هيخأ ىلع هركم احر رادأف ءرثع ىلإ داعو هراسإ

 ا ال ل ىبرأملا

 نيدجملا يذ نبا ىسيع نع تولسو ٠ ةطخ مألأ ينهو ةدوملا تنخ

 نينح موي تنأ ىسيع موياي 302 رحخآ فظ تنأ(رفع) فطاي
 نيليخلا يف عورلا موي حاط ول ىوج نم يبلقب ام يفشي ناك دق
 ينئيدر ببعكلا درطم زه ول ةريصق مامحلا دي نأ تاهيه

 نينميلاب تللحو ىلق نع ال مهتيقال اذإ نسح ينب غلتبأ

 ينيع دوسأ تعلق تيفو ول ال هدعب :ىسيع دهعب تيفو ىنأ

 رذن ةزمح نب ىسيع هقيدص ىلع هنزحو هفسأ ةرثكل يبرأملا دايز نب دمحم ناكو

 برق لاقف . تام نأ ىلإ ةقرختب امهادحإ ىطغف ةذحاو نيعب الإ ايندلا ىريال نأ

 : هتوم

 غلبف همد نكفسأل لاقو بضغ راعشألا نم لوقيام ةزمح نب ىبحي غلب املو

 : هيف لاقف ىبرأملا

 ,يمد .ءافولا ٌرح ىلع نكفستل ًادهتجم تمسقأ دق كنأ تبن
 مدق ىلع يشمي نم مألأ تحبصأ 1 الو تردغ ام يدلخ تدلخت ولو

 ةعذقم يجاهأو ةعئار حئادم باطخلا هيخأو يروجحلا ظافحلا يبأ نب نسحللو

 دقو سداسلا نرقلا نم لوألا ثلثلا يف شاع هنأ حجرنو « ةزمح نب يبحي ف

 نع القن رهاوجلا بحاص هدروأ امك هبقع نم ةعامج فالخملا ةرامإ ىلع بوانت

 . يسبكلل ةينسلا فئاطللا

 ىلع دفو يذلا وهو . ييحي نب مناغ هنبا هفلخ ةزمح نب يبحي ةافو دعبو

 رطاخ بيطب ديبز ةموكح اهلبقتت مل ةدافولا كلت نأ رهظيو . ناميلس نب دمحأ

 اهنم عطقتسيو « ديبز ةموكحب هتلص ددجي مناغ نب مساق هنبا كلذ دعب ىرنف
 يدهم ءانبأ لفاحج ردحنت خيراتلا كلذ دعبو « شيب » ىلإ « نيع » يداو نم

 ١ه



 امك .اهئافلح نييناميلسلاب لكنتو . ًافصع ةيحاجنلا ةموكحلاب فصعتو
 مهيرارذ يبستو ٠ ضرح ةهج يف « مناغ نب ساهو » ريمألا لتقتو ٠ هحضونس

 صخشلا مهنم ىلوتي ٠ نييناميلسلا نأ جتنتسنو ٠ عناد الو عدار نودب مهءاسنو

 فئاطللا بحاص دجن اننإف « هيوذو هتبارق اهيلوي مث . ةهجلا كلت مزتلي وأ ربكألا

 اوعزوت مهنأ لدي امم هيلو نازاجو « ةتغاب ءارمأ مهنم نأ ىلإ ريشي هريغو ةينسلا

 نم ءامسأب لودج جارخإ هعم بعصي امم مهنم ريثكلا ءامسأ تقفتا دقو . ةهجلا

 خيراوت 0 قفتت تناك نإو قيقدتلا هجو ىلع ةعطاقملا يف ةيمومعلا ةرامإلا ىلوت

 . « ملقملاب » بقلملا ناميلس نب ساهو مهرخآ نأ فالخملا

 ىلع ةيحاجنلا ةلودلاب ةنسح ةقالع ىلع تناك مناوغلا ةرسأ نأ هيف كشال اممو
 لاسرإ ىلإ نييحاجنلا روذج هلاصئتسا دعب يدهم نب يلع لمح ام اذهو 5 بلغألا

 قحسو هيلع ءاليتسالل يناميلسلا فالخملا ىلإ يبنلا دبع هنبا سأر ىلع هلفاحج
 امل هيلإ برقتلا لواحت مل اهبناج نم ةرسألا كلت نأ امك « مناوغلا وأ ساهو ةرسأ

 . ءىبسلا هدصقو ةفاجلا هتوادع نم اهيدل ررقت

 رخ يتلا ةلصافلا ةكرعملا تراد « ضرح و ةنيدم برق كانهو « يبنلا دبع مدقت

 ٍديلاقم ىلع يبنلا دبع ريمألا ىلوتسا كلذبو ؛ 550 ساهو ريمألا اهطسو يف

 : ديبز ىلإ داعو يرارذلاو ءاسنلا ىبسو . ساهو ةرسأ لاومأ ىفطصاو فالخملا

 . ةرسألا هذه ةرامإل لوألا رودلا ىوط كلذبو



 طوطشلاب نوبقلملا مناوغلا ءارمألا

 ةكرعملا يف ساهو ريمألا لتقو « مناوغلا ءارمألاب يريمحلا يبنلا دبع عاقيإ دعب

 : ةروهشملا هتديصق نم يبنلا دبع اهيف لوقي يتلا ةلصافلا

 احرم هتردتباف ىحض ساهوب تونا

 امغرم اير احرلا تحت نم لظف

 يأر متف ديبز ىلإ مهب راسو ًايبس لافطألاو ءاسنلا قاتساو مهلاومأ ىلع ىلوتسا
 قاح امو مهخارصتسا عفريل دمحأ نب روصنم ريمألا لاسرإ ىلع مناوغلا نم اجن نم

 . يسابعلا ةفيلخلا ىلإ مهب

 المع امنإو , لوطلاو لوحلا بولسم يسابعلا ةفيلخلاو « دادغب ىلإ دفولا لصو
 اهل يبويألا نيدلا حالص ةوعدب ةيسابعلا ةفالخلا شاعتنال ًارظنو يفيلخلا ديلقتلاب

 لثوملا لازيال ةفالخلا زكرم نأ نيدلا حالص ةفيلخلا ىري نأ يف ةبغرو ء رصم يف

 نميلا ىلإ ًاشيج ثعبيل نيدلا حالص ىلإ مهل بتك دقف « مولظم لكل لوألا

 . مهترصنب ذخألاو ةفالخلا مساب هيلع ءاليتسالل

 نيدلا حالص ىأرو « ةفيلخلا باتكب نيدلا حالص ىلإ روصنم ريمألا لصو

 ةداعتساو «رمحألا رحبلل ىرخألا ةفضلا كالتمال تحنس ةصرفلا نأ هرظن بقاثب

 ةعرس يف ىأرو ةحناسلا ةصرفلا لبتهاف « نميلا يف ةيمطافلا ةلودلا ذوفنو داجمأ

 كلذ يف ىرخألا نمو . ةهج نم ةفيلخلا لمأ قيقحت « مناوخلا خيرصل ةباجتسالا
 رابخأب ماعلا يأرلا لاغشإو يويحلا اهلاجم عيسوتو يسايسلا رصم ذوفن ةداعتسا

 ىلع ةوالعو « ديدجلا دهعلا ىلع لالجلاو ةعورلا يفضت ةديدج تاراصتتناو ءابنأو

 نوكيل هصالخإ يف كشيوأ هداعبإ يف بغري نم داعبإل ةيبهذ ةصرف اهنإف قبس ام لك

 يف ةيبويألا ةلودلا رابخأ يف هاش ناروت ةلمحل ةيبرحلا لامعألا انحضوأ دقو

 . نميلا
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 ا : مئاغ نب وسال
 « ةدافولا هنع رفست ام جئاتن ًايفختسم رظتني مناغ نب مساق مناوغلا ةرسأ ديمع ناك

 يف لمعلاو اهب لاصتالا يف عراس ىتح نميلا ىلإ ةيبويألا تاوقلا تلصو نإ امو

 اقئنش يبنلا دبع ىلع ءاضقلا متو حاجنلاب ةلمحلا لامعأ تللكت نأ دعبو . اهفوفص
 ىلإ هتدوع دعبو مناغ نب مساق ةسائر تحت فالخملا ةرامإ ىلإ مناوغلا ءارمألا ديعأ

 بهن يف يدهم نبا تدعاس يتلا لئابقلا نم رأثلاب ذخألا لوألا همه ناك ةرامإلا

 و « نيع يداو » ىلع راغأو هغمج عاطتسا نم عمجف . مهيرارذ يبسو مهلاومأ

 اذه هلمع زاوج يف بلط هنإ : لاقيو ٠ يرارذلا ىبسو لاومألا بهنو « مجهملا »
 . كلذ زاوجب هاتفأف ةيديزلا مامإ ناميلس نب دمحأ نم ىوتف

 . هتافو ةنس ىلإ ةيخيراتلا رداصملا رشت ملو مناغ نب مساق ئفوت

 0 : ىيضترلا

 ةسايس ىلع رسي ملو « هدلاو ةافو دعب يناميلسلا فالخملا ةرامإ يضترملا ىلوت
 مهافتلا لحم لحت ةشحولاو ءافجلا ذخأف . نييبويألا عم لهاستلاو نيللا نم هفلس
 / ه 5١٠١" ماع يف هلتق اهتجيتن ناك ةيبرح تاشوانم ىلإ رمألا ىدأ ىتح ماثولاو

 .ةعاسلا نم رأثلاب ذخألا ىلع لمعي ذخأو « ديؤملا » هوخأ هماقم ماقف ءم “1١717
 ةيرق مهب مجاهف هلاجر ضعبب هدمأف ةزمح نب هللا دبع ةيديزلا مامإب دجنتساف ىلوألا
 ىلع لسبتساف هشيج ةميزه ىلإ ىدأ داضم موجهب نويبويألا هلباقف , مجهملا
 ٠ ٠ ًارينمأ ديتقاف ًاعيرص هتباصإ رثأ ىلع رخ «رجحب » نييبويألا دحأ هامرف هداوج ةوهص
 5 . هنع اوضر ىتح مهرسأ يف ىقبو

 ةرامإلا يف يقب دقو « ةورذ نب دمحم نب يلع ةرامإلا ىلوت ديؤملا رسأ ءانثأ يف

 بلخ نم ةرامإلا امهنيب تمسقو نويبويألا هنع يضرو ديؤملا حارس قلطأ ىتح

 . ديؤملا ىلإ « نيع » يداو ىلإ بونجو بلخ نمو « دمحم نب يلع ىلإ الامشو
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 ةداعتسا يف لمعلا ىلع ذخأف . ةمسقلا هذهب هسفن بطت مل ديؤملا نأ حوليو

 يبويألا دوعسملا كلملاب ةناعتسالا ئلإ دمحم نب ىلع بجوأ امم رخآلا .مسقلا

 نانئمطالاو ىضرلا مدعب ديؤملا لمع نم قبس ام ىلإ رظني هنأ يف كشن ال يذلا

 ىمسملا اهداوق دحأ سأر ىلع سراف اتثم اهماوق « ةيرس » هعم ريسو ةصرفلا منتغاف

 ا . يمزراوخلا

 ىناسميلسلا فالخعملا يف ةيبويألا تاوقلا

 ىلإ بحسناف مهادلا رطخلاب ديؤملا رعشف فالخملا دودح نم ةيرسلا تند

 ةبغمب رعش دمحم نب يلع نأ ًاضيأ حولي انهو « ضرح يداو لامش حلملا بعش

 بارطضاب يمزراوخلا دئاقلا نم رذتعي نأ الإ هعسي ملف حلسملا لخدتلا اذه رطخ

 هيلع ًاريشم ديؤملا ىلإ بتكي هقيرط يفو « هنيح نم هجوتيو ايبص يداو ةهج عقو

 كلتب لمعي نأ نم الدبو « هتوق ةلاض نم هفرعي امل ًارظن نييبويألا ةحلاصمب

 ريسلا ءانثأ يفو . مهعمج عاطتسا نمب يمزراوخلا ةاقالمل اعراس تو ةحيمتلا

 نييبويألا ةبارق نم روصنم ىعدي صخش مهتلمج نمو « هباحصأ لج هنع ىلختي
 ش : هيف ديؤملا لوقيف . هعطي ملو عوجرلاب ديؤملا ىلع راشأ نأ دعب

 يمزراوخلا اذه ليق امل تغر امل يمزع نم كمزع روصنم اي ناك ولف

 ةكرعملا يف لوألا عيرصلا نوكيو ةيبويألا ةيرسلاب ديؤملا يقتلي اذكهو
 ةماقإ كلذ دعب لطت ملو « رشابملا نييبويألا مكح يف فالخملا لخد كلذبو

 يف زاجحلا ىلإ هجوتو يلوسرلا يلع نب رمع هنع بانأ دقف نميلا يف دوعسملا
 يلوسرلا رمع نميلا كلمب كلذ دعب لقتساو ةكم يف ةينملا هتلجاعف رصم ىلإ هقيرط
 « ةنس 774 هئافلخل تمادو اهسسأ يتلا هتكلمم نم اءزج فالخملا حبصأ يذلا
 فالختملا يخرؤم نع هدانسإب ” ءزجلا 574 ةفيحص يف « يلشولا » خرؤملا لاق

 فرط نب ناميلس ىلإ ناك يناميلسلا فالخملا:رمأ نإ » هصن ام يناميلسلا

 مهنمو نييولعلا ىلإ اهدعب نمو .ء م.١٠٠ / ه ”و» ماع ىلإ هدالوأو يمكحلا

 لقتساو ء« م 17717 /ه 4 ماع ىلإ مناوغلاب نوروهشملا ةزمح نب ىبحي ءانبأ
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 هدعب نمو هذي ترمتساو  يلوسرلا يلع نب رمع خيراتلا اذه نم نميلا ىف كلملاب

 يفو « اماع نوثالثو ةعبرأو ناتئام اهردقو مهتيالو ةدم فالخملا ىلع نييلوسرلا دي

 ةلودلاب صاخلا مسقلا يف هيلإ انرشأ نم مهنع بوني ناك نييلوسرلا مكح ءانثأ

 . ةيلوسرلا
 د“ دع د
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 ةيلوسرلا ةلودلا

 : يلوسرلا يلع نب رمع
 ةنس رخاوأ يف نميلا ىلع هحيضوت قبس امك يلوسرلا رمع دوعسملا كلملا بانأ

 يف زاجحلا يف يفوتو رصم ىلإ هقيرط يف زاجحلا ىلإ هجوتو م 11718 / ه 6
 لجرلا كلذ لامآ قيقحتل ةصرفلا تناح كلذبو م 17784 / ه 57" ماع لئاوأ
 ىلع اهكلم ماد يتلا ةيلوسرلا ةلودلا ساسأ عضوو نميلا كلمب لقتساف حومطلا
 . ًابيرقت ةنس 7٠١ نميلا

 همساب بطخو ةكم ىلإ تومرضح نم يلوسرلا يلع نب رمعل ةماهتو نميلا ناد
 / اهدا ماع يف ةكسلا ىلع همسا شقنو راطقألا كلت رئاس يف ربانملا ىلع
 . ؟روصنملا كلملاب بقلتو م 178

 تاقالعلا تمزأتو رصمب يبويألا طالبلا يف ىضرلاب لباقي مل هلمع نإ عبطلابو

 ءىدابي هلعج امم ةعنملاو ةوقلا نم حبصأ يلوسرلا رمع نأ ديب « نميلاو رصم نيب
 كالمأ ىلإ هكلم ةدعاق نع ةلبقتسملا كراعملا رطخ حيزيل موجهلاب ةيرصملا ةلودلا
 يذلا حجار نب ةداتق هعمو ةمركملا ةكم ىلإ | ًاشيج ثعبف - اهسفن ةيبويألا ةلودلا
 ةكم ةرامإ ىلع هسفانم نم هيلإ أجتلا

 نم نكمتف ةداتق هقفاري م ١77 / ه 78 ماع لئاوأ يف يلوسرلا شيجلا هجوت
 رصنلا اذه هل مدي مل امنإو ء رصم كلم لماكلا كلملا بئان جارخإو ةكم لوخد
 بحسناو « ةكم لماكلا كلملا بئان داعتسا هسفن ماعلا نم ناضمر رهش يفف
 . ةداتق هعمو نميلا ىلإ يلوسرلا شيجلا

 ًاشيج زهجف ةركلا ةداعإ ىلإ هزفح لب يلوسرلا ة ةميزع نم راحدنالا اذه تفي مل

 درط نم ىلوسرلا شيجلا نكمتو حجار نب ةداتق هبحاصي زاجحلا ىلإ هريسو رخأ
 هذه يفو ءم *٠ / ه 1٠" ماع رفص يف ةكم لوخدو لماكلا كلملا شويج
 يف ةكم لوخدو يلوسرلا شيجلا درط نم لماكلا كلملا بئان نكمت ًاضيأ ةرملا
 . م #1788 / ه 58٠ ةنس رخاوأ
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 ةكم ىلع ءاليتسالا نم يلوسرلا شيجلا نكمت م 1774 / ه 51 ماع ىفو

 زاجحلا ىلإ يوق شيج سأر ىلع ليرفج هدئاق لاسرإ ىلإ لماكلا كلملا رطضاف

 تحت زاجحلا ىقبو ةكم لوخدو يلوسرلا ىنميلا شيجلا رحد يف ليرفج قفوت دقو

 . م ١778 / ه "51*© ةنس ىلإ لماكلا بئان ةيالو

 يف زاجحلا ىلإ هسفنب يلوسرلا روصنملا زهجت م 1778 / ه 588 ةنس يف

 نويرصملا ملع املف . ةضايرلا لصو نأ ىلإ همدقت ىلاوو سراف فلأ هماوق شيج

 . ةكم نم اوبحسنا هدادعتساو هتوقب

 قرفو « ًايبلم ارمتعم م 1788 / ه مه ماع بجر يف يلوسرلا روصنملا لخد

 ١ يبويألا شيجلا ءارمأ نم ةعامج هيلإ مدقت كلذ ءانثأ يفو « تابهلاو اياطعلا

 مهلباقو مهنمأف نامألا بلطب ساطرب نب نيسحلا نب يلع نيدلا زرابم ريمألا مهنمو

 ةكم ىلع بانأ نأ دعب نميلا ىلإ اعجار لفق لاوحألا ترقتسا نأ دعبو « ماركإلاب

 . يزعتلا نباو ديلولا نبا

 ةكم ىلإ ًاشيج يبويألا حلاصلا كلملا لسرأ م1740 / ه 381/ ماع يفو

 هتيالو يف تيقب يتلا ةكم لوخدو نييلوسرلا جارخإ نم نكمتف ةحيش فيرشلا هقفاري
 . م12341١ / ه 514 ماع ىلإ

 هشيج سأر ىلع هسفنب يلوسرلا روصنملا زهجت م 1747 / ه ماع يف

 ناضمر يف اهلخدف حلاصلا كلملا بئان اهنم جرخ ةكم نم ىند املف زاجحلا نقلا

 ماع يف الوتقم يفوت نأ ىلإ هتيالو يف تيقبو أيبلم ارمتعم « م1117 /اه "4

 .م ١١49 /ه "41

 م ١159 / ه 541/ ةدعقلا 4 موي دنجلا رصق يف هكيلامم دي ىلع روصنملا لتق

 . هيخأ دلو اوعيابو « لاشف » ىلإ ةانجلا رفو « ةنس ١ هكلم ماد نأ دعب

 :ةراححجلا

 ١ ديبزب ةيعفاشلل ةيقرشلا ةيروصنملا ةسردملا .
 . ةيفنحلل ةيبرغلا ةيروصنملا ةسردملا  "؟

 يريزولا اهسردم ىلإ ةبسن ةيريزولاب ةروهشملا ةيروصنملا ةسردملا م

 . زعتب
 1١1؟-ه



 . ةمركملا ةكم يف ةميظع ةسردم اهنأب تتعن ةسردم -
 1 . زعتب بارغ هيقفلا اهسردم ىلإ ةبسن ةيبارغلا ةسردملا 0

 ش . ماهس يداوب ةيكسنملا دح يف ةسردم 57

 ترمعف ةعرزم اهنكسي نمل صصخو سسيحو ديبز نيب ةريونلا دجسم أشنأ ا
 . ةرماع ةيرق تحبصأو

 . ءاملل عناصمو انوصح ةنيدملاو ةكم نيب أشنأ 43

 . نميلاو ةكم نيب رحبلاب لصتم لبج وهو كربلا ةيرق ©) ةرامعب رمأ -9.

 ةطابرب ربخلا لبقتف « ددرس » يف اميقم ناكو هيبأ لتقب رفظملا ىلإ ربخلا لصو

 مدقت يتلا ديبز ةئيدم راصح كفل هجوتو عقاولا ةهباجمل هرومأ بترو شأج
 . هوعيابو روصنملا اولتق نيذلا كيلامملا سأر ىلع نسحلا همع نبا اهترصاحمل

 اهب كرحت يتلا ةوقلا غلبم كيلامملا كردأف ديبزل نيرصاحملا ىلإ رفظملا مدقت

 ًارس هتبتاكم يف اوعرش ام ناعرسف ٠ هترصانمو هتعيابم ىلع سانلا لابقإو مهوحن
 ىلع ليلدك هيلإ هميلستو همع نباب ردغلل مهدادعتساو مهتعاط هيلع نوضرعي

 نبا ىلع ضبقلا نم رسيو ةلوهسب نكمت كلذبو . ةقفاوملا مهل رهظأف . مهتعاط
 هل تناد كلذبو ءم 4 / ه 540 ةجحلا يف كلذو «٠ هيبأ يلتاقو همع
 ه 549 ماع يفو « بح » نصح ملست ةئامتسو نيعبرأو ةينامث ماع يفو « دالبلا

 ةؤلمدلا ىلع ىلوتسا ةئامتسو نيسمخ ماع يفو ,ركعتلا نصح ذخأ م / 176١
 ش ش 0 : ءاعنصو

 نب حجار » هفيلح ةدعاسمب زاجحلا هشيج درتسا ما /ه "ه١ ماع يفو

 ذخأ هسفن ماعلا ينو.« ةكم ةيالو ساطرب نبا ىلو م 4 / ه "5817 يفو « ةداتق

 ش . ةدعص ةنيدم
 نميلا نم جرخ هنأو م 175١ / ه 504 ماع يف جح رفظملا نأ عبيدلا يوريو

 ددعلاو ةريملا نم هجاتحي امب رحبلا يف بكارملا هبكوم ىرابت ارب لاوش ىف

 كسنلاب ىتأ ىتح ندبلا يراع وهو ًايبلم ًامرحم هركسع يف ةكم لخدف لاملاو

 )١( ىلحو ةمحقلا نيب مسالا اذهب ةفورعم كربلا ةيرق .

 كاك



 ةبرقلا لمحو تيبلا لخدو كسانملا مهملعو مهبطخف سانلا هيلإ عمتجاو هجح متأو

 ةكم ىف تيب لك هاياطعو هلاضفأ معو « الساغ هبناوج ىف ءاملا ضافأو هيدي ىلع

 . نميلا ىلإ كلذ دعب داعو « تيبلا اسكو جاجخلا نم ًاريثك تلمشو

 / ه 59١ ماع يفو م 17184 / ه 5ا!/8 ةنس رافظ ةنيدم ىلع ىلوتساو

 تقفخو ميظعتلاو لالجإلا نم ديزمب يمنوبأ هاقلت جحلا ىلإ المحم ثعب م

 جيجحلا دوشح عامسأ ىلع مزمز ةبق ىلع هبقانم تيلتو تافرع ىلع رفظملا مالعأ
 توح دقو « يمن يبأ ىلإ رفظملا اياده ينميلا جحلا ريمأ ملسو مارحلا تيبلا دوفوو

 ىلع يوتحملا بيطلاو ةرخافلا ةوسكلاو ليزجلا لاملاو « نميلا فئارط نم ريثكلا
 « لالغلا نم ةدع ١7٠١٠١٠ و ةسيفنلا علخلاو ربنعلاو لدنصلاو كسملاو دوعلا

 : ًايوئس ةكم ىلإ ةيرصملا ةلودلا هثعبت ام فاعضأ يهو مهاردلا نم ًافلأ نينامثو

 ءانثأ ىفو ىناميلسلا فالخملا نم ىنسحلا ساو ريمألا ديبز ةنيدمب هيلإ دفوو

 نب يلع نب مساقلا رعاشلا ذخأل ليخلا نم ةيرس رفظملا كلملا ثعب هيدل هتماقإ
 نمو مهيف هحئادمو يلح ءارمأب هلاصتا نم هغلب امل يعازخلا يدمضلا لميته

 : روهشملا تيبلا يف هب ضرع يتلا ةديصقلا اهتلمج

 قوس مهريغ كولم لكو اعطق ةبطاق بوقعي ينب كولملا نإ

 مهنم هعنمف ساهو ريمألا تيب ىلإ أجتلا هذخأل مهلوصوب لميته نبا ملع املف
 لاقو ركابلا بابشلا نس يف خيرأتلا كلذ يف وهو ساهو نب ناميلس ريمألا هنبا

 هترضح يف يدلاوو انتياعر بحي ناطلسلاو انب راجتسا دق لميته نبا نإ : مهل

 هذخأ نع مهعنمف ةيرسلا هقفاوت ملف هيفو انيف هيأر ناطلسللو همكرتت نأ وجرأف

 لاجرو ليخب مهل ضرعت ساهو نبا نأ ناطلسلا تغلبأو ةيرسلا تفرصناف

 ًامالغ يتيب يف نإ هل لاقف ساهو ريمألا ناطلسلا مالف ًارسق رعاشلا مهنم صلختساو

 رضح املف هراضحإب ناطلسلا رمأف 2 ءىشب هترمأ الو مهمواقي نأ لقعي الو كردي مل

 رضحأف « رعاشلا بلجن ريمألا مزلأو )١( ىتفلا نع افعف . رعاشلا صلختسا هنأ رقأ

 0 تنأ هل لاقف ناطلسلا يدي نيب لثمو ديبز ىلإ

 قوس مهريغ كولم لكو اعطق ةبطاق بوقعي ينب كولملا نإ

 يدمضلا لميته نب ىلع نب مساقلا ) ناوتع تحت هناويدل انتسارد ىف ةصقلا هذه ىلع انتظحالم رظنا > )١(
 . كلذ ىلع انتظحالمو ( رودبلا علاطم باتك يف
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 اوقبس مهريغ كولم لكو تلق امنإ « ناطلسلا رمع هللا لاطأ : رعاشلا لاقف
 ىف لميته نبا لاقف « نازاج ريمأل ةياعر هنع افعو هصلخت ناطلسلا نسحتساف
 ش يف ةنانر حئادم كلذ دعب لميته نبالو « هناويد يف ةتبثملا ةّينيسلا هتديصق ريمألا

 ةيئارلا ةديصقلا اهنم رفظملا ناطلسلا
 لا ةسفانم نع ًاناصم تيقب  عمسا

 يدبك ينو ءام يمف يف ؤرما ينأ
 اهتعجفو ايندلا صصغ نم تقذ دق
 هبراغب ام رظناف دوعلا رججرج نإ
 ةمحار كنم نيعب ّىلإ رظناو

 : اهنم يتلا ةليوطلا ةيئ

 ريغلا نم ًاسورحم كلملا ىف رايغأ

 رسمتؤم ريغ ريمأ نم . ةحارج
 ربصلاك - ربصلا ليمج  هنم ناك ام
 ربدلا نموغري اغر نإ هنإف
 رظنلا ىف هللا هجو ريغ ندصتقت ال

 ربحلا ةيشوم اهبهذم كيسني ةبهذم يشوملا ربحلا نم سبلاو

 دهمم فرشألا هدلو فلختسا 3 ١١96 / ه هنس نم ىلوألا يدامج يف

 نايعأو ةلودلا لاجر نم دهشمب ًاميرك ًاديلقت كلذب بتكو . فسوي نب رمع نيدلا
 : خيرأتلا كلذ يف ءاشنإلل جذومنأك هصن لقنن ةكلمملا

 بيرجتلا ثعاب ىلع بيرقتلا ىعاد هيف رثؤن مل نم مكيلع انكلم دقف دعب امأ
 ةموادم ىلع راثيإلاو ىوهلا ةمزالم الو صيحمتلا لجا ىلع صيصختلا لجاعو

 دارملا ىلع قفو يذلا انتريخذو رينملا انباهشو ريطخلا انليلس وهو . رابتخالاو ىولبلا
 يف ةاجنلاو زوفلا هللا نم هيف لمؤنو دابعلاو دالبلا حالصإ هب وجرن يذلا انرصنو

 مزتلا دق ام ةياعرلاو قفرلا ملاعمو ةيامحلاو بذلا هوجو نم هل انمسر دقو . داعملا
 . هدنع نم ناوعألا نم هتناعإ يف لوئسملاو . هدهجو هدجب همزع ىضمو هدهع ءافوب
 ناحتمالا عم اكزو نايعلل ادب دق ام الإ هلاعف ديدسو هلاصخ ديمح نم مكفرعن نلو

 : ًارعش ناسل لك ىلع مكلبق نم ىشفو
 هوومتدهاشو هب متدهشو

 مكتلمش ةملظ سيدانح نم

 قوطلا هديج نع لح ذنم لزي مل
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 رمأ لك يف هبقع متدمحو
 ركف رص نكل انيهسق# نقدناك
 ركنب مكامر نم لك ىلع
 ركشو دمح لكب اقيلخ



 دارملا ىلع هومتعطأ ام ًاميرك ًاداوج اميحر ًافؤر مكب نوكي نأ هل انددح دقو

 هنم ضغب وهف ىصعو ةعاطلا نع نابو ىصعلا قش نم امأف « دايقنإلا ةعواطمو

 ربلاب مكل نكي ةعاطلاو عمسلاب ةيعر ريخ هل اونوكف ايندلا محرلاب هيلإ كمولو

 . ىهتنا لاوو كلم ريخ ناسحالاو

 لفصألا نميلا هناطلس لمشو 4 ماعلا كلذ نم ناضمر رهش نم ١١ يف يفوتو

 . عزانم ةيناميلا راطقألا يف هل قبي ملو « هتكلمم ىلإ ًارسق هدعص مضو « العألاو

 9 هرسثام

 ١ - سيح ةيرفق ىف هاقناخ - " . زعتب ةيرفظملا ةسردملا .٠

 :ههعلاب يرفظملا ماجا .ح 4 اردت ةيرعمب ديدعلا نديعلا +
 : بلاحملا ةيرق عماج .- 5 . ةنيدع يذ عماج ءاشنإ .١

 . هدهع يف عماوجلاو سرادمللًاءاشنإ لوسر ينب رثكأ وهو

 لابجلا يف ًابئاغ ناكو هدلاو ةافوب ديؤملا هوخأ ملع املف كلملا فرشألا ىلوت

 هيلع ضبقو نيرطقلا هنم داعتساو دونجلا فرشألا هيلإ ريسف نيبأو ندع ىلع بلغت

 . رعتب بردألا راد نجس يف هنجسو م )65 /ه 6 ماع يف

 نيب ريغصلا لبجلاك درب ةبح تلزنو هلثم دهعي مل ريزغ رطم لطه ماعلا كلذ يف
 عرازملا فلتأف ماعلا كلذ يف دارجلا لزنو ٠ نالوخ دلبب اهلثمو ةحارلاو ناحنس دلب

 ةلازإو « ليخنلا دعب رمأو « ةاكزلا نم ةيعرلا ءافعإ ىلإ فرشألا عفد امم ليخنلاو

 0 كلذب ىفالتو بوبحلاو رامثلا ةاكز ريدقتل لودعلا بدلناو هلهأ نع ملظلا

 ةلخن جارخ الإ قبي مل اذإ لودعلل لاقو.نيكتغط دهع نم نيعرازملا ىلع رمتسملا

 ليخنلا سرغ نم راثكإلا ىلع ةيعرلا عجشف اهب انيضر لدعلاو قحلا هجوب 0

 . هدهع يف ةعارزلا تشعتن
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 زعتب ةيفرشألا ةسردملا ينب م 178137 /ه 595 ماع مرحم ١7 ءاثالثلا ةليل يفوت

 ش .. اهب نفدو

 :رفظملا نبا لوألا ديؤملا

 توم دعب رمع نب فسوي نب دوادو دقعلاو لحلا لاجرو ةلودلا نايعأ

 مويلا يف كلملاب عيوبو هنجس نم جرخأ كلذبو ديؤملا هيخأ ةيلوت ىلع فرشألا

 . ىلاتلا

 فورعملا دمحم نب يلع نيدلا قفوم يضاقلا رزوتساو رمألا ديلاقم ديؤملا ىلوت
 يتلا ةجح نوصح ىلع ىلوتساو ةيقرشلا تاهجلا ىلإ كلذ دعب راسو بحاصلا نباب

 , كلذ لبق مهتعاط نع تجرخ

 نم تاوق لسرأف نازاج فارشأ هتعاط فلاخ م 1707 /ها/١٠ ماع يفو
 د الاع قيقشلا - ةؤلّؤللا ىلإ تلصوف مهعاضخإإل كيلامملا ءارمألاو كارتألا

 . يونسلا جارخلا عفدو ةعاطلل مهتدوعب لاتق نودب قافتالا متو مهئاسؤرب تقتلاو

 . ةنس ١ هكلم ةدمو م ١م" /هالاا ماع ةجحلا بحاو ةليل يفوت

 : هتاموسلعم

 يف رهاط ةمدقمو هقفلا يف هيبنتلا ظفح هنأ هنع رهشو مولعلا يف ةكراشم هل تناك

 . هرطق خياشم نع ثيدحلا لخأو ةغللا ىف ظفحتملا ةيافكو وحنلا

 : ديؤملا نبا دهاجملا كلملا

 : يلوسرلا يلع نب رمع نب فسوي نب دواد نب يلع

 لزن هتعيابم نم نيرهش دعبو ةرشابم هدلاو ةافو دعب دهاجملا كلملا عيوب

 ضبقلاب روصنم نبا نيدلا عاجش هشيج دئاق هارغأف ةرجشلا راد ىلإ زعت نم

 هنم ترفن دئاقلا كلذ ىلإ هئاغصإبو ندع ةعلق يف هنجسو رصانلا همع نبا ىلع
 كلملا ىلع ضبقلا مهل متو ءارمألاو كيلامملا عم قفتاو همع هيلع راثو بولقلا

 همع كلملا ىلوتو م امامها ةنس نم ةرخآلا يدامج رهش يف دهاجملا
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 ناملغ رمأت رهشأ ةثالث دعبو . ندع ةعلق يف نوجسملا رصانلا قلطأو روصنملا

 مهالوم اوداعأو لزانتلا ىلع هوربجأو اليل روصنملا ىلع اومجهو دهاجملا

 1 دهاجملا

 ااقاراقفلا ةنيدم ىلع ًاريمأ هدلاو ةماقأ دق رهاظلا همسا دلو اذه روصنملل ناك

 . هتكوش تيوقو هسفنل ىعد هدلاو علخب عمتي

 | : روصنملا نبا رصالفلا ةروث

 ىلع ىلوتسا م 1877 /ه 77 لوألا عيبر رهش يفو رهاظلا رمأ لحفتسا

 امك (راديودلا نب لايلاب نب رمع ) وعدملا .هئاصلخ دحأ هيلإ مضناو ندع ةنيدم

 اولوتساو زعت نصح يف دهاجملا كلملا اورصاحو ديبز نم كيلامملا هيلإ مضنا

 .. متاهتلا ىلغ
 ىلع ياعم فالخملاو ةدعص فارشأب نيعتسي دهاجملا دئاق ميعزلا

 : كيلامملا ةبراحم

 0 فلأ ءاهز مهو كيلامملا ةب راجل ١ نباو دسألا ن ا ندا ءالع

 كيلامملاو ةهج نم نييناميلسلاو نييدعصلا نيب لسرلا تددرتو لجار فلأو سراف
 /ه ا/"4 نم ةجحلا يذ ٠١ يفو . ةجيتن ىلع قافتا نودب ىرخألا ةهجلا نم

 كيلامملا مزهنا ريرم لاتق دعبو ماهس يداو فحاجب لاتقلا امهنيب بشن م65

 ابنطأ ) مهنم نورخأ را يا ا لل ا رح

 قلطأ مث « ًانسح ءالب اولبأ نأ دعب يرصتققلاو ( ليئاكيم نب مراصلا )و ( يدومحملا

 دالب ىلإ رارفلا نم رسألا دعب ( يدومحملا ابنطأ:) نكمتو يرصتقلا حارس

 ةقباسلا عئاقولا ىدحإ يف التق مهيف نخثأ دق خيرأتلا كلذ لبق ناكو « ةبزاعملا

 5 ةيتآلا تايبألاب هرصع ءارعش دحأ نم كلذ ىلع حدمو

 ديدش سأبب هلنج يقتلم  يدومحملا ابنطأ ليخلا سراف
 ديصخلا لبق سوؤرلا ددصحو  يداعألا لتق فيك سانلا ملع

 دوه موق يف حايرلا لعف لثم' (لاؤذ) لهأب هليخ تلعف

 -/1١1؟ -



 ديدع ريغب مهعمج تكلمهأ اميف كرتلا قعاوص مهتذخأ

 ديدحلل ةياقو اهولعج  ديدح ( بولق ) اغولل وسبل
 نيوخأ ةليبقلا كلت نم لتق ( يدومحملا ابنطأ ) نأ يدنجلا هاور ام بيرغ نمو

 لخدف دادحلا ةدم تهتناف ءانبلا رخأتو دقعلا متو رخآلا ةنبا ىلع هدلو امهدحأ جوز

 نع هتعنمو ابنطأ سأر الإ قادصلا لبقت ال : ماطقك تلاقف همع ةنبا ىلع ىتفلا

 هرارفب عمسو ريداقملا هتدعاسو فدصلا هتقاس ىتح نارجهلا ىلع رمتساف اهنايشغ

 هولتقو هرارف يف اهكلس يتلا قيرطلا اوضرتعاو هئاقفر يف ىتفلا عرسأف , رسألا نم
 نهفوفدب نبرضي يحلا تايتف نلبقأو هسورع ىلإ ًاروخف هب لبقأو هسأر ىتفلا زتحاو
 . ندشنيو

 فكلا يف عقودق يدومحملا ابنطأ فدلاب يبعلاو يضهنا ةيببص اي

 ىلإ ( يرصقلا ) ىمسملا قا جلا نار راق يحج نك فراش داع
 نييدعصلا ةلتاقمل ةبطيرط نباهليمز زهجو دمحم نبا نيدلا ءالع نبا قلطأو ديبز
 ءالع نبا دي ىلع موقلا حلاصو هيقفلا تيب ىلإ ةبطيرط نبا لصوف نييناملسلاو
 ءاطعلا نم ًائيش ةبطيرط نبا نم نورظتني كيلامملا ناكو ًافلأ نيرشع ىلع نيدلا
 كلملابو ةبطيرط نباب اوعمتجا اهيفو ةمالسلا ةيرق ىلإ نيبضاغم اوفرصناف اومرحف
 ديبز ىلع اولبقأ ىتح مهعم راسف كلملاب ةبلاطملاو مايقلاب هيلع اوراشأو ء رصانلا
 ىلإ مث ةحديب ىلإ كيلامملاو رصانلا عجرف . رفظملا ءانبأ اهلوخد ىلإ مهقبس يتلا
 نباو ل ءالع نبا هيلإ لصو كانهو « اهب يتلا ةلودلا لاومأ ىلع ىلوتساف ءاردكلا
 ديبز ىلإ ردحناو اهلاومأ ىبجف لاشف ىلإ هجوت اهنمو . ةعاطلا ىلع هودهاعو دسألا

 . لخنلاب ركسعو

 بحاص عوشلا نبا مدق هيفو , ىدامج رهش ىلإ تابارطضالا هذه ترمتسا
 هعومج عمجو دهاجملا كلملا ةميزع تيوقف زعتب دهاجملا كلملا ىلع رامذ

 هافاوف مهريغو كيلامملا نم عئاطلل نامألا نلعأو «ةمالسلا ةي رق ىلإ لزنو

 ىلإ اهنف لعرو كيلامملا ند ريشو نيج نب رزتو ليلجللا هيف سابع
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 نم نيعبس يف رصانلا رفو . ةملستسم رصانلا ركاسع رثكأ هيلإ تلبقأف . طئاحلا

 . نيدلا ءالع نبا ملستسا كلذ ءانثأ يفو « ةمالسلا ىلإ كيلامملا

 ةمالسلا ىلإ لضفملا هيخأ نبا زهج اهنمو « ديبز ةنيدم دهاجملا ناطلسلا لخد

 كلذ نم بجر رهش يفو « ةمواقم نودب املستساف فرشألاو رصانلا ىلع ضبقلل

 روصنم نب دمحم نب نيدلا لامج رعاشلا لوقي كلذ يفو , رصانلا يفوت ماعلا

 : اهنم ةليوط ةديصقب دهاجملا ناطلسلا ًايسذام يرماعلا

 حاقللا نينح ءوجلا يف ّنحي دعار هب ولحي ضراعو

 حاصو هيلع لام « ينو اذإ هطاوسأب قربلا هقوسي

 : لضفملاو ناطلسلا ناسل ىلع كراعملا ركذ مث

 ترمثأ دقو انيقالت امل
 اننان نيكس ”اناميمتتلو

 اهتارك 3 ليخلا تارمضمو

 «ةينامي» ارضخ تلبقأو

 اهلاقثأ لمحت ةنيفس

 اهنافجأ حاورألا يف راغت

 اهسفن تحكن يلو الب
 مهلصو يهتشي ال اهحالم

 حامرلا نوصغ فارطأ توملاب

 حافصلا نوتم دح ىلع يرجي
 حاطبلا رضخ نيب يرجي ءاملاك
 حالسملاب ىلتبم بص تارك

 حافّدنلاو كسملاك . اهجاجع

 حادرلا يشم لشم ًاديور يشمت
 حالسلا دحك يرفي اهظحلو
 حافس لإ ءاجيهلا حكتت ال
 حاتم فتح هيف لصو برو

 بلطو رصم ةموكحب لصتا تابارطضالا كلت ءانثأ ىف دهاجملا ناطلسلا نأ رهظيو
 بجر يف نأ يدنجلا ركذ دقف « نميلا ىلإ ةيركسع ةلمح تلسرأف هتدعاسم اهنم
 يأ ةراغلا مودقب دهاجملا كلملا ىلإ ريشبلا لصو ةئامعبسو نيرشعو ةسمخ ماع

 لاقثألا لمحت لمج فلأ نيرشعو ةلحار يفلأو سراف يفلأب رصم نم هيلإ ةدجنلا

 1 . سربيب ةسائر تحت نؤملاو

 3 لجرت ع فرشأ ام دنعو مهئاقلل دهاجملا كلملا ناطلسلا جرخ

 تلعج دقو ..رصم ناطلس ةمامع هوسبلأ مث ضرألا اولبقو مهلويخ نع اولزنف
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 كلذ دعبو . دهاجملا كلملا دي نيب الإ قودنصلا اوحتفي الأ اورمأو قودنص يف
 دهاجملا كلملا علط اهنمو « ديبز ىلإ هئاول تحت ريسلا اولاو مث 3 علخلا هوملس

 . ربص لبج يلاو نيع لمسب رمأ كانهو « نييرصملا ةداق ضعب هقفاري « زعت.» ىلإ

 : ةيرصملا تاوقلا رفس.

 ىلع اولوتساو اهدوجو نابإ نميلا يف باهرإلاو فوخلا ةيرصملا دونجلا تعاشأ
 باصتغالاو بهنلا ىلإ مهيديأ تلواطت رمألا رخآ يفو ..سخبلا نمثلاب مهتاجاح
 تعفتراف « قاوسألا نم مهعئاضب ءافخإ ىلإ راجتلا رطضاف « ةريثك اتويب اوبهتناف
 تغلبو فوخلا معو باهرإلا داسو . نمألا برطضاو «. لاوحألا تءاسو راعسألا

 فالتإو « اهميرح يبسو ةقاقع ىمست زعت ىرق نم ةيرق بهن ىلإ ةيشحولا مهب
 مهنم اوَدرأو اهلهأ مهمواقف ةيحان ىلع اومجه ًاريخأو . اهيحاونو زعت عرازم عيمج
 مث هل تالا ىلعو رقصلا ىلع اوضبقو . نيموزهم اوداعف ًايدنج :نيعبرأ
 ناطلسلا طسوتو .ء م 175 /ه:ا/7* ماع نابعش لهتسم يف رفسلل اوزهجت
 لباقم الام مهل لذبو ءرون نب ثايغلا حارس 59 يف مهيدل عفشتو دهاجملا

 . اولبقي 0 هقالطإ

 يف مهفداص ام نوبهني ةماهت قيرط أوكلسف رصم ىلإ ةدئاع ةلمحلا كلت ترابم
 كلملا لبق نم « يتربترخلا » اهيلاو مهعنمف . ديبز ىلع اولبقأ ىتح مهقيرط

 كانهو .« ضرح. ىلإ اهنمو « ءاردكلا ىلإ مهريس' اوفنأتساف اهلوخد نم دهاجملا

 قيرط نع رصم ىلإ مهقيرط يف اوضمو ءرون نب ثايغلا مهريسأ اوكرت
 1 مراحل

 : ةيرصملا تاوسقلا ليخر دعب دهاجملا ّْ

 املو « ندع ىلإ زعت نم دهاجملا كلملا هج د ةيويطملا نازل ره دش
 هيلع ملخف ًاسراف نيسمخو نيتئامب راديودلا نبا هاقلت « .عراعرلا » ىلإ لصو

 يف كلذو « لقاحجلا ةليبق نم .ةعامجو «,«هراداتسا زغملا» ىلعو دهاجملا كلملا

 ضبقلاب رمأ اهلوخد دعبيو « ندع لحدو ما نابعش فصن

 5 ل



 ةنيدم لخدو ندع نم لحر عث 3 نونكم نيو هراداتسا زعملاو راديودلا نبا ىلع

 لمسب رمأ امك «زعت ةئيدم يف ةبطيرط نبا قنشب *ب هرمأ ردصأو ناضمر رهش يف ديبز

 ٠ 6 ضرح ه لهأ نم «زرابف نبا ٠ ينيع

 : ةوُلمُدلا بخاص رهاظلا ةياهن

 ندع ىلإ ةؤلمدلا نم جرخ ديبز ىلإ دهاجملا كلملا لوزن رهاظلا ملع امل

 دقو « ًاقنخ هلتقو دهاجملا كلملا لبق نم ندع مكاح يحيلصلا. نبا ىلع ضبقو

 يف يفوت نأ ىلإ هنجسو رهاظلا ىلع ضبقلا نم كلذ دعب دهاجملا كلملا نكمت

 ١ ا "00 ٠ .. هيجس

 « ميعزلا » ىمسملا ءارمألا دجأ لصو ءام 77717 /ه ا/ا/ بجر رهش يفو

 كلملا عطقأ م 1778 /ه /78 ةرخآلا يدامج فو « ديبزب دهاجملا كلملا ىلإ

 . « ميعزلا » اهالوو هنم اهعزتنا.مث ضرح هيخأ نبا دهاجملا

 نر ني لل ة يف دهاجملا كلملا رمتسا'

 1 م1417 /ه ا/544 ماع لوأ يف زعت ىلإ عجرو جحلا

 رمأت 5 يفو 2 نالجع ةرامإ يف دهاجملا جح م 5 /هالها ماع يفو

 « حالسلا يرهاش هميخم ىلع اومجهو يرصملا جحلا ريمأو نالجع ريمألا هيلع
 ناعأ امنإو.. دهاجملا كلملا لاجر عفادو « مارحلا رعشملا كلذ يف لاتقلا بشنو

 ةعاجشلا ىلع ةرثكلا تبلغتف . بهنلا يف نوعماطلا لئابقلا لاجر نيمجاهملا

 باودو لام نم هميخم يف ام عيمج نومجاهملا ب بهنو « هسفن دهاجملا ملسف

 هجوتو يرصملا جحلا ريمأ هرسأ هسفن ميلست دعبف دهاجملا امأ « ايادهو ةحلسأو

 /ه ماع يف ب نويرصملا قلطأ نأ ىلإ ًاريسأ ثكمو رصم ىلإ هب '

 .م ا

 تجاهو . دهاجملا ىلع تاروثلا ران تعلدنا م ليالي وه " ماع رخاوأ يف

 ىلع اومجهو « ةيموكحلا ليخلا نم سأر ةئامعبس نم بيرق ىلع اولوتساو لئابقلا
 هبش ديبز تدغو « ديبز » برقب ةبيرتلاو ةيزادلا ةيرقو ءاردكلاو ةمحقلاو لاشف ندم

 .  ةروصحم
1 
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 : ةيراجلا نباب بقلملا دهاجم نب يلع ريمألا

 ينب نم ةعامج سأر ىلع دمحم نب يلع مدقت م /مهال_١ ةنس ىف

 دهاجملا كلملا ةدعاسمل همودقب ًارهاظتم - يناميلسلا فالخملا رئاشعو ةزمح

 مجهملا مث بلاحملا يف ركسع هلوصو دعبو « ةروثلا راوأ دامخإو نتفلا عمق ىلع

 عزغلا» مدقم ىلع مجهف م0٠15 /ه 1/5١ ىلوألا يدامج /١١ ةليل ىلإ

 ليخو لام نم رادلا يف ام بهنو هلتقو هراد يف « ليلخ نب فرشلا » بلاحملاب

 اهبو يزغلا بوقعي نب رمع اهريمأو مجهملا ةنيدم ثداحلا اذه ربخ غلبو . لامجو
 نب ساهو ريمألاب ادجنتساو اعاطتسا نم اعمجف . صلختسملا متاح نبا ريمألا

 - دهاجملل هلمحي لام لباقم روم يداو ةزاح ىلع ىلوتسا دق ذئموي ناكو . دمحأ

 « دمحم نب يلع» » ىلع مهب اومجه ًاسراف نيعبرأو نيتئام دشح امهل مت كلذبو

 تعمتجا ًاريخأو « نيقابلا مازهناو , دمحأ نب ساهو دئاقلا لتق نع موجهلا رفسأف

 نب يلع » ىلع اوقدصو نييديزلاو ةرصاقملاو ةيرحقلاو ةامرلاو ةبزاعملا لئابق
 بهتناو يناميلسلا فالخملل ًادئاع مجهملا ةيرق نم بحسناف ءاقللا « دمحم

 . اهوقرحأو مجهملا ةنيدم لئابقلا

 نم ناك يذلا ليئاكيم نب نيدلا رون ريمألا بلغت م 151 /ه 17 ماع يفو

  ةيلامشلا تاهجلا نم اهيحاونو مجهملا ةنيدم ىلع . دهاجملا كلملا ءارمأ

 . م 151 /ه ال54 ىلوألا ىدامج 6 تبسلا موي دهاجملا كلملا يفوتو

 هنإو . نونف ةدع يف كراشمو هقفلا يف علضتم حيصف : رعاش هلأب دهاجملا َتْفْضَو

 . لوسر ينب ملءأ

 نم ةفحت لكب قافآلا نم هودصقف . مولعلل هعيجشتو نونفلل هتبحم سانلا فرع

 اهيف لذبف يومحلا توقاي طخب يناغألا باتك نم ةخسن هل تيدهأ ىتح بتكلا

 دلجم فلأ يتئام ىلع تلمتشا هبتك ةنازخ نأ ارخف هيفكيو . ةيرصم رانيد يتئام

 . ةعئارلا ينابملاو ةعيدبلا روصقلا زعتب أشنأو . ةعابطلا نف فرعي مل رصع يف
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 : دهاجملا نب سابعلا لضفألا كلملا

 بلغتملا ليئاكيم نب دمحم ريمألاو ةضقتنم مهتكلمم فارطأو لضفألا ىلوت

 ىلع هل بطخو ضرحو روّمو ددرس تلمش ىتح هذوفن ةقطنم عسو دق مجهملا ىلع
 . ةيماشلا ةهجلا ةفاك يف اهربانم

 هل تماقتسا ىتح لاوحألا ةئدهتو تارغثلا دسو قوتفلا قتر يف لضفألا ذخأ
 نب دمحم رئاثلا بيدأتل ةيوق ةلمح درج م 1517 /ه ال56 ماع لوأ يفو  رومألا
 . يلماكلا دمحأ نب نيدلا رخف ريمألا ةدايق تحت ليئاكيم

 : ليئاكيم نب رون نب دمحم ريمألا

 لامعأ هعطقأف دهاجملا ناطلسلا ءارمأ نم ليئاكيم نب نيدلا رون هدلاو ناك
 تلاوت يتلا تابارطضالاب رعش ىتح هيبأ لمع يف دلولا يقب هدلاو ةافوبو ٠ ضرح
 رهظيو « ما /هاا١ ماع يف كلذو 2 هتعاط نم هدي ضفنف دهاجملا ىلع

 ةيديزلا مامإ عم قافتا قباس ىلع ناك ليئاكيم نبا نأ ثداوحلا ءارقتسا نم
 ىلوتساو هرمأ ىرشتساو ةيقافتالا كلت هتعجشف دمحم نب يلع هللا نيدل دهاجملا
 يضم دعب ىتح هبلغت ىلع رمتساو « اهربانم ىلع هل بطخو . ددرسو روم ىلع

 ةلمحلا هيلع لضفألا درج نأ ىلإ دهاجملا نبا لضفألا ناطلسلا دهع نم نيماع
 ا . اهيلإ انرشأ يتلا

 : يلماكلا دمحأ نب نيدلا رخف ريمألا ةلمح

 هب ىقتلاف ىلماكلا ريمألا ةدايقب ليئاكيم نبا بيدأتل ةلمح لضفألا كلملا ثعب
 رفف همزهو ءم 64 /ه ا/6 ىلوألا يدامج "1 موي  ديبز لامش  ةمحقلا يف
 تمدقتو « هللا نيدل دهاجملا ةيديزلا مامإ دنع ةدعص ىلإ هتميزه دعب ليئاكيم نبا
 . ةيماشلا ةهجلاو ضرح تلتحاف لضفألا تاوق

 عاطتسا شيجب ليئاكيم نبا ةيديزلا مامإ ناعأ م 154 /هالالا ةنس يف ش
 دايز نيدلا رخف ريمألا رسأو اهيلع هبلغت قبس يتلا تاهجلا ةداعتسا هتطساوب
 ْ . رسألا دعب هقلطأو يلماكلا

 فرح



 دايز نيدلا رخف ريمألا ةيناثلا ةرملل لضفألا زهج م 188/٠١ /ه الالا ماع يفو

 . يلماكلا همزهف - ددرس ىلإ مدقت يذلا - ليئاكيم نبا لاتقل يلماكلا

 نب ركب ابأ « نادعب » خيش لاتغا نم لضفألا ثعب م ١1/7 /ه الال4 ماع يفو

 . هسأرب هيل | لصوو ة ةضوعم

 ةثالث ديبز ةنيدم رصاحو يلع نب حالص مامإلا لزن م ١ "1/6 /ه اال ماع يفو

 ٠ . لابجلل 1 لل ع يب رسل كلملا ا مايأ

 ىلإ لمحو ؛ قنروخلا ريل يف اهب نر « 1١1/5 /ه الا/8 نابعش ١١ ةعمجلا

 . ةيلضفألا ةسردملا يف نفدو ءزعت ةنيدم

 هك | )0 د

 ١- اهدهع يغاهل نيظنال ناكو 1 ل ملل ةقودجلا :

 . ةفرشملا ةبعكلا هاجت « ةمركملا ةكمب » ةسردم أشنأ 37

 يس كيوتو ةي مزاح سأبلا الا يلاع لاب فصو

 :  ٠ هقراعم.

 هل , خيراتلاو باسنألاو ةيوغللاو ةيوحنلاو ةيهقفلا فراعملا نم بناج ىلع ناك

 : هتافلؤم

 . مجعلاو برعلا باسنأ ةفرعم يف ممهلا يوذ ةيغب ٠١
 . نورقلاو :فئاوطلا ةفرعم يف نويعلا ةهزن 3

 . نميلا ء اهقف تاقبط ةفرعم يف نئسلاو اياطعلا باتك 7

 .. ناكلخ نبا خيراتل رصتخم ا

 . رابخألا زنك باتكل رصتخم - ه
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 : لضفألا سابع ليعامسإ يناثلا فرشألا كلملا

 نب دواد ديؤملا نب يلع دهاجملا نب لضفألا سابعلا نب ليعامسإ فرشألا

 يتلا ةروهشملا هتديصقب ةغللا يف طيحملا سوماقلا باتك فلؤم يزاريشلا بوقعي

 : اهنم

 ههجو يف نم ضرألا كولم ىلوم
 انل قينجألا ههجو ايحم ردب

 تلتعاو تلجو تفرش ةرسأ نم

 رباك نع ارباك ةفالخلا اوور

 ام لثم لوسر نع يلع ىورف
 نع احيحص دواد هاورو

 يلع نع كلذك سابع هاورو

 سايقم اميأ رون سابقم

 ساربنلاو نيرمقلا نع نغم

 سايقب اهؤالع ساقي نأ نع
 سابلإ الب دنسإ حيحصب
 سابلا يذ رمع نع فسوي هيوري
 سالجلل هنع يلع يورو رمع

 سابع نع ليعامسإ هاورو

 نينثإلا موي يف ةعيبلا هل تمتو لضفألا هدلاو ةافو بقع هتعيابم ىلع ةمألا تعمجأ

 نب دمحم ريمألا يفوت هدهع نم ةيناثلا ةنسلا يفو . م 17/5 /ه ا/ا/8 نابعش 4

 : رومألا ترقتساف مهتعاط نع جراخلا ليئاكيم

 يلبنسلا نيدلا رخف ريمألا ةسائرب جحلا ىلإ ينميلا لمحملا لاسرإب رمأ اهيفو

 يهو ديبز ةنيدمب دجاسملاو سرادملا نم ةسرادلا رثاملا ةرامعل كلذ دعب غرفتو

 : وهو هلالطأ تفعو هراثا ترثد مسق نيمسق ىلع

 ::فرعصلا ةفيسلا ةجردجلا د
 . ةيفيفعلا ةسردملا -

 . رقنس كباتألا دجسم -

 جا لقا مج دج اح . ناخليخ دجسم -

 . ثيدحلا ملعو ةيفنحلل ةروصنملا ةسردملا -

 . ةيماظنلا ةسردملا -
 . ةيليئاكيملا ةسردملا ©

 . رخاف يشاوطلا دجسم - ا/

 : وهو هديدجتب رمأف فلتلا ىلع فرشأ ام وهو يناثلا مسقلاو

 : ةيعفاشلل ايلعلا ةيروصنملا ةسردملا 31
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 ىربكلا ةيفيسلا ةسردملا م . ةيقباسلا ةسردملا - *

 . قباسلا دجسم د ه . ةيهقفلا ةيجانلا ةسردملا 5

 . هجاحلا دجسم - ة/ . ليدنق ةسردملا - 5
 ..نيليملا ةسرتم ن4 . هثافحا دجسم 4

 يتسردمو ةيراكهلا ةسردملاو ةيمسمسلا ةسردملاو ةيمصاعلا ةسردملا ٠

 . ثيدحلاو تاءارقلا
 ١ ديبزب عماجلا دجسملا .

 رصنلا راد ىمسملا رصقلا ءاشنإب رمأ م 117/8 /ه 8٠١/ يأ ةنسلا كلت يفو

 . ديبز نم زوقلا ةيحان يف

 حالمملا ةيرق يف ةيراسيقلا ةرامعب رمأ م ١8:4 /هاللك ماع لاوش رهش يفو

 هيمو 0 اال

 . ًافينو نيثالثو ةئام ا - 3 دجاسملاو واذا

 نيدلا دجم روهشملا ملاعلا نميلا ىلإ لصو م14 /هاا5 ماع يفو

 هلماع ىلع فرشألا كلملا رمأف ندع ءانيم يف لزنو هركذ مدقتملا يدابأ زوريفلا

 ىرخأ رانيد فلأو مودقلا فيراصم رانيد فلأ فرصو هماركإ يف ةغلابملاب ندع يف

 جرخو ماركإلاو ةوافحلاب فرشألا هلبقتسا هلوصوبو ديبزب هتلباقمل هرفس زيهجتل

 ءانثأ يفو لامجلا ةعئار تناكو هتنب جوزتو ءاضقلا ةفيظو هيلإ دنسأ مث « هلابقتسال

 هل اهداعأ قابطأ ىلع فرشألا كلملل هادهأو روهشملا هسوماق فلأ نميلاب هتماقإ

 : لوقي سوماقلا ةمدقم يفو مهارد ةءولمم

 فاطعأ يف اوبلقت نيذلا ءامظعلا كولملاو ءافنحلا ءافلخلا نم ةبابص هللو

 دودجلا تشعنأ ضغلا بدألا رامثب اوهكفتو , لصفلا قطنملاب اوبجعأو ؛ لضفلا

 ركذلا ديلخت اومار مهفاطعأ دمحلا للح ءاستكال تزتهاو مهفاطلأ رثاوعلا

 لب .٠ ماجا ةفراشم دعب ناث رمعب اوشيعي نأ اودارأو  مالعألا ىلع ماعنإلاب
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مب نامزلا نأ هبازحأو لهجلا ةلودب نولئاقلاو 51 هبالطو ملعلاب نوتماشلا معز
 مهلث

 نسح قافا نم حجنلا حبص علطف مهفونأ أ ًامغارم رهدلا مهيلع درف دوجي ال

 000 كولم 0 تارسألا قافنب قلصلا كلن تام 0 قافتالا

 . هنانتما 0 0 اياربلا قاع دلع 0 ةيولأ دقاع . مالسإلا

 خلا

 يميرلا نيدلا لامج ةاضقلا يضاق فنصم كلذ دعب فرشألا ىلإ لمحو

عو ةعبرأ يف هيبنتلا حرش يف هيقفتلاب ىمسملا
 رشع ىنثاب هيلع هزاجأف ًادلجم نيرش

 . جابيدلاو ريرحلا باوثأب ةفوفلم ةضفلا قابطأ يف تلمح رانيد فلأ

 هي ماع مالو ىلا نم اضيف ميلا كلملا اذه ةليج تناك ادعو

 .م1560 مه ٠8 لوألا عيبر 14 يف يفوت - وعلا

 : لوألا رصانلا كلملا

 نب ديؤملا دواد نب دهاجملا يلع لضفألا سابعلا ليعامسإ فرشألا نب دمحأ

 ماع لوألا عيبر نم نماثلا موي هدلاو ضرم ءانثأ ةعيبلا هل تمت تمت رفظملا فسوي

 ىلع نيجراخلا ضعب بيدأتل لابجلا ىلإ جرخ عيبر 15 يفو م /همملع و

 داعو بجر رهش يف اهلخدف «؛ ديبز ىلإ زعت نم لزن بجر يفو ًاروصنم داعو هتعاط

 ةمير عاضخإل يلماكلا دايز نيدلا ردب هدئاق ريس اهنمو ةدعقلا رهش يف زعت ىلإ

 . ًارفاظ داعو هتمهم يف دئاقلا كلذ قفوت دقو « اهلامعأو

 . ًارهق ةنيثد ةئيدم ىلع ىلوتسا م 1800 /ه .6١ ةنس يفو

 جارخلا 5 رخأت يتلا نازاج هعومج يف دصق « ةنيثد » نمو

 اهريمأ هيل |داعف « .ًامايأ اهب ماقاف اهريمأ اهرداغ دقو اهلخدف ٠ يوسسلا

 دحأ انا « ديبر ىلإ يلماكلا دايز نب دمحم ريمألا قفرب هلسرأف اسست
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 ريمألا هيلإ عفشتساف ديبز ىلإ ةوزغلا كلت نم داع ىتح ةرامإلا يف ريمألا براقأ

 نيسمخو رانيد فلأ نيرشعب هلصوو هيلع علخو هيف مهتعافش لبقف اهنايعأو اهئاملعب
 1 * هترامإل هداعأو اكولمم

 : يلح ىلإ هجورخ

 عرسأف جارخلا عفد نع رخأتملا اهريمأ عاضخإل يلح ىلإ راس نازاج نمو
 وفعلا بلطيو فحتتلاو ايادهلاو رخأتملا جارخلا لمحي كربلا يف هتلباقم ىلإ اهبحاص
 هلوبق نم سيل يذلا طرشلا لبقف « ًاسرف » نيسمخ ماع لك يف ثعبي نأ طرتشاف
 . هترامإ ىلع هاقبأف برهم

 : يشبحلا دهاجملا نيدلا دعس ءانبأ ةدافو

 كلم ىلع نيدجنتسم نيدلا دعس ءانبأ هيلإ دفو م 1408 /ه 4١١ ماع يف
 نب ةضوعم يفوت ةنسلا كلت يفو . اريخ مهدعوو مهتدافو مركأف ةشبحلا

 هيلع معنأف « ةضوعم نب رهاط » خيشلا ًاملسم مدق م ١4114 /ه /4١1 ةنس يفو
 0 . هعم نم ىلعو

 نيعباتلا رهاط ينب دالب ءاعنص بحاص مامإلا ازغ م1117 /ه م١٠ ماع يف

 ىمسي عضوم يف مامإلاب ىقتلاو هشيج سأر ىلع رصانلا كلملا كرحتف نييلوسرلل
 ىلإ مث « ملاجعلا » دالب ىلإ راس اهنمو , نابح يداو ىلإ هبقعتو همزهف « مارضلا »
 لئابق نايصع هغلبف « ديبز ىلإ لزن زعت نمو زعت ىلإ داع اهنمو ء ندعو ةنيثدو نيبأ
 . ىلع ىلوتساو ٠ مهنوصح نم ًانصح نيعبرأ ذخأو مهعضخأو مهيلإ راسف باصو
 . لدنصلا بشخ نم اهفوقس لعج ةقينأ رئامعو انيصح ارصق هب ىنبو ريراوق نصح

 ديبز ةنيدم ئلع ىلوتساو نيسح هوخأ هيلع راث م15114/ه871 ةنس يف
 ضبقو « ديبز ةنيدم داعتساو .زعت نم رصانلا كلملا لزنف . رفاظلاب بقلتو
 فنأتساو نجسلا نم جورخلا نم نكمت كانهو ءزعت نجس ىلإ هلسرأو هيلع
 هيخأ ىلع راصحلا قاطن برضو هشيج سأر ىلع ادجم رصانلا راسف « ةروشلا
 رمأو تابعث نصح ىلإ هلسرأو هيخأ ىلع ضبقف ًارهق اوملستسا ىتح هباحصأو
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 . هتايح ةريس يف ءادوس ةطقنو - هخيرأت يف ةمصو تناكف - هانيع لمست نأ

 . ةراعلاب ةديدجلا ءانيملا حتتفاو ديبز ىلإ رصانلا لزن

 : نيصلا دفو لوصو

 بكارم ثالث هلقت نيصلا نم دفو نميلا ىلإ مدق م١147 /ه م٠ ماع يف
 نأ رهظيو ؛ ةيبعنلا ةلمعلا نم أكل نيرشع اهتميق غلبت ةسيقن اياده لمحت ةيرخب
 . يراجتلا لدابتلاو ةيداصتقالا تاقالعلا قيثوتل تناك ةدافولا كلت

 نييلوسرلا نأ رهظيو هيدي نيب ضرألا لبقي ملف  دفولا رصانلا كلملا لبقتسا
 ضرألا ليبقت نم ةمومذنلا ةيمجعألا ةداعلا كلت مهروصق « لوكوتورب » يف اوذختا

 كيدهي نيبصلا كلم كديس : دادتعا لكب الئاق دفولا سيئر مدقت لب - مهيدي نيب

 معنوأ كب اك رصانلا كلملا هباجأف . كتيعر يف لدعلاب كيصوبو هتايحت

 ىلإ ًاباتك رصانلا بتكو ةفايضلا رصق يف مهلازنإب 5 مهب افتحاو تئج ءيجملا

 نمو « ةقئافلا فحتتلاو .ةسيفنلا ايادهلاب هقفرأو امركم دفولا داعأو 5 كلم

 . ندع ىلإ هعييشتب رمأو نميلا تاجوسنم نم ةيكولم بايثو ةيرب شوحو اهتلمج

 : نيدلا دعس يشبحلا دهاجملا ءانبأ لوصو

 كلملا ىلإ اوثجتلاف نيدلا دعس ءانبأ ةشبحلا كلم مزه م 1١477 /ه م80 ماع يف
 زعت نم مهلابقتسال رصانلا كلملا لزن ديبز ةنيدم ىلإ مهلوصو هغلب امدنعو رصانلا

 يتئام مهل زهجو لدغ مث داهجلل ةيقيرفأ ىلإ روبعلا يف بغرو ةرم ريغ مهب عمتجاو
 مهتنواعم يف رمتساو ةلآلاو ةدعلا ةلماك ىرخأ سرف يبث دئام ةيطع مهاطعأو ٍسرْف

 . مهتناكم اوداعتسا ىتح' ايدامو ًايبرح

 ُ : حاسجن نبا ةرو

 نباب بقليو يرعشألا مساقلا يبأ نب دمحم ) همسا رئاث رصانلا دهع يف رهظ
 كلملا تاوق .هتدصف ديبز ةنيدم ىلع ءاليتسالا دصق هعومج ترثك امدنعو ( حاجن

 هكلمب ةماعلا تبرضف « الوتقم كلذ دعب حبصأو اهلوخد نم نكمت مث رصانلا
 . ( حارو ةعاس حاجن كلم ) : اولاقف لثملا دمألا ريصقلا
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 5 هرثام

 الاومأ هئاشنإ ىلع قفنأ دقو ديبز ىداو لحاسب ءانيملا ىسرملا ءاشنإ - ١

 . ةلئاط

 . ةرهاقلاو ةجنرتلا رصقو ريراوقب صحفلا نصح رمع - ؟
 . هيلإ بوسنملا  ديبزب يرصانلا رصقلا ءاشنإ - *
 تاهج نم هايملا اهيلإ ىرجأ نيتاسبو نيميظع نيرصق ةحديبب أشنأ - ؛

 . ةديعب
 . ديبزب يشاوطلا ةهج يف ةيناحرفلا ةسردملا هتدلاو تأشنأ - ه

 :٠ هقالسخأ

 زفتسي الف هرصع كولم دنع لمتحت ال رومأ هيلإ عفرت هنأو ملحلاو مركلا هنع رهش
 . هيخأب هعنص ام ىوسب مذي ملو هبضغ كلذل

 ىلوألا يدامج ٠١ دحألا موي رخآ يف يفوت نأ ىلإ لابجلاو مئاهتلا هكلم لمش

 هدلاو ةسردم يف نفدو زعت ةنيدم ىلإ لمحو صحفلا نصح يف م 1474 /ه 7

 . فرشألا

 : يناثلا روصنملا

 ةناتمو ةعاجشلاو لدعلاب رهشو « هيبأ ةافو دعب كلملا ىلوت . رصانلا نب هللا دبع

 نم برطلا يفرتحم لوخد عنمو ٠ ةعئاش تناك تاركنم ةلازإ هنع فرعو « نيدلا

 ناكو  ءاسنلا نم تافرتحمو ًاقوس برطلل نأ لدي امم  هتكلمم راد ىلإ ءاسنلا

 يذب يرفظملا عماجلاو ديبزب ةرعاشألا دجسمب ةعامج حبصلا ةالصل ًامزالم

 هتكردأ ىتح هنس رغص عم كلملا ءابعأب ضوهنلاو دجلا ىلع بأد هنأو « ةنيدع .

 ديبز ةنيدمب ةريبكلا رادلاب م ١571 /ه م٠ رخآلا عيبر ؟ه ءاعبرألا موي ةافولا
 ٠ . فرشألا هدج ةسردم يف نفدو زعت ىلإ لمحو

 : ثلاثلا فرشألا كلملا
 . « يناثلا روصنملا » هيخأ دعب كلملا رمأ ىلوت رصانلا دمحأ نب ليعامسإ

 ةياصولا سلجم نأ عبطلابو « ةلودلا نايعأ نم ةياصو سلجم فلأ هنس رغصلو
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 ةدم ضمت ملف « ةنيابتملا عماطملا باحصأ ةلودلا نايعأ نم ةعامج الإ نكي مل

 رومألا تلتخاف « هيلإ ا وا اولا وب يك

 نأ دارأ لفطلا كلملا كلذ نأ رهظيو . رصقلاب كيلامملا دبتساو نمألا برطضاو

 ةرخآلا يدامج 4 يف كيلامملا هيلع ضبقف « مهتافرصتل ًادح عضي لمعب موقي

 هرئاخذو رصقلا نئازخ اوبهتناو زعتب يرضحألا يكلملا رصقلاب م1578 /ه م١

 . هاوح امو

 : رهالظنلا كلملا

 نجس نم جرخأف فرشألا نب ىبحي رهاظلا ةيلوت ىلع يأرلا يوذ عامجإ دقعنا
 ةعيبلا هل تذخأو م 1478 /ه م١1 ةرخآلا ىدامج ٠١ ةعمجلا موي حبص تابع

 نصح ىلإ ثلاثلا فرشألا عولخملا هيخأ نباب لسرأف زعتب لدعلا رصق ىلإ بكر مث
 . ةسارحلا تحت ةؤلمدلا

 مخف بكوم يف ةدعقلا يذ " ةعمجلا موي اهلخدف « ديبز ةنيدم ىلإ رهاظلا لزن

 هيخأ نبا علخ ىلع اورمأت نيذلا كيلامملا ةروطخو ذوفنب رعش دقو « عئار لافتحاو

 نبا ريزو ةرداصم نع عروتي ملو ًايفنو التق مهدابأو مهب ليكنتلا يف ف ريبدتلا مكحأف

 ل كلذ دعبو . يولعلا هللا دبع نب ليعامسإ نيدلا فرش يضاقلا هيخأ

 نع هاضر راهظإ دعب هنأ يهو كلملا اذه خيرات يف ةمصو خيراتلا لجسي انهو هنع

 ا الإ ةجوزلا كلت عسي مل - هنم قلطت نأ اهتم ايلاط هنود لشسار رْيزؤولا

 . اهقلط ملاظلا كلذ ةوطس نم فوخلا ريثأت تحتو كلملا هب اهلسارام ىلع اهجوز

 ةنيدم ىلع ًايلاو هنيعو جوزلا ىعدتساف ةجوزلا قالطب رهاظلا كلملا ملع

 رمألاب لوألا جوزلا ملع . كلملا اهجوزت ةجوزلا ةدع ءاهتنا دعبو . بلاحملا

 يولعلا باهشلا هيخأ ىلع ضبقلاب كلملا رمأف ةكم ىلإ ًابراه رفو هتيالو كرتف
 خيشلا تيبب ًاريجتسم اجلف يولعلا باهشلا ربخلا غلبف . مهرودو مهلاومأو
 ىلإ أجلف كلملا نم كريجن ردقن ال : خيشلا هل لاقف .راتهلا ةحلط نب يلازغلا

 هراضحإب كلملا رمأف « ةيناحرفلا ةسردملاب ةفورعملا ةدلاولا ةكلملا ةسردم

 رمأف كلملا يدي نيب هوفقوأ ىتح هسأر ىلع فحصملا لمحف دونجلا هتقاسف

 هملظ فقي ملو « ةئيرب ةيحض لجرلا كلذ بهذ اذكهو ٠ ًاروف هفقلغ :سرحضب
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 كلذو . مهرود مدهو مهلاومأ ىفطصاو رداص لب . دحلا كلذ دنع ةرسألا كلتل
 5 م65 /ه م ماع بجر يف

 نب يلع نيدلا سمش خيشلا هيلع مالسلل مدق م ١11١ /ه مه ماع يففو

 : هراقأ

 . يدهاجملا ناخلا ىبرغ ديبز ةنيدمب ةفورعملا ةسردملا هتجوز تأشنأ - ؟

 « ديبز ةئيدمب م 1١478 /ه 847 بجر رهش يف موي رخآ ةعمجلا موي يف يفوتو
 . ةيرهاظلا هتسردمب نفدو زعت ىلإ لمحو

0 

 ةيبيدأت ل ةدعب ا 3 مادقإو هكر ةقكلاجم راد شاب لقو ٠ عبارلا 0

 هتدم لطت ملو ةيسورفلاو ةعاجشلاب اهيف رهتش داو ديبز يداوب نم نييشرقلا ةليبق دض

 نفدو م ١44١ /ه 848 ماعزعت ةنيدمب يفوت ٠ ًابيرقت رهشأ ةثالثو ن 0 هر

 . ةيرهاظلا ةسردملا ىف

 : ىئناشلا رفظملا كلملا

 هدونج نم ةعامج هيلع راث هتعيابم لعب ٠ يناثلا روصنملا نب هرب رفظملا فسوي
 كانهو ديبز ىلإ نايصعلا نينلعم زعت نم اوجرخو ٠ نانظاتسلا كبكي ةدايقن كارتألا
 ًاكلم لضفألا كلملا نب نامثع نب ليعامسإ نب دمحم نيدلا دسأ لضفملا اوماقأ

 ىلع نييشرقلا ةليبق تلوتساو . لئابقلا ىلع ةليزج الاومأ عزوو ديبز ةنيدم لخدف
 نم ةوق رفظملا لسرأف رومألا تءاسو نمألا لبح برطضاو ديبز يداو لهأ لخن
 يف دالبلا لزت ملو ةرايدلا بعش يف لتق يي ءذلا لضفملا ةروث ىلع تضق زعت
 ماع لوألا عيبر يف علخ مث . ةئيدملا بهنب هدونج رمأو ديبز ىلإ لزنف . ىضوف

 .م 1١114 /ه م51/
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 : دوعسملا كلملا

 ةنس *١١ هرمعو كلملا ىلوت رصانلا نب فرشألا نب نيدلا حالص دوعسملا كلملا

 . م 1514 /ه م41/ لوألا عيبر ٠ نينثإلا ةليل

 يف ةيلوسرلا ةلودلا تناكو  كلملا يف ةرفاس رهاط ينب عماطم تزرب هذهع يف

 هورهظأ ءيش لوأو فقوملا رهاط ونب لغتساف يشالتلاو لالحنالا نم اهراودأ رخآ

 رفظملا قباسلا كلملا عولخملل ديبأتلاو فطعلا وه دوعسملا كلملا دهع لوأ يف

 . جحل ىلإ هب اوراسو

 , جحل لخدو مهمزهف جُحْل ىلإ مدقت اهنمو ندع ىلإ دوعسملا كلملا زهجت

 ينبب رفظملا دجنتساف « رفظملا ةرصاحمل زعت ىلإ قاتلا دقت معسل ندي

 ةبراحمل لاطسقلا راد ىلإ هتاوق سأر ىلع رهاط نب رماع خيشلا لزنف . رهاط

 موي يف زعت ةئيدم هترداغم نمضتي ًاحلص مهعم مربأ ىتح هرصاحو دوعسملا كلملا

 . م /١55 /ه م81 ناضمر ١8 ةعمجلا

 مهقفاري رهاطلا ونب هافتقاف . لاوش ” موي اهافاوف ندع ىلإ زعت دوعسملا رداغ
 ةميزه ةياهنلا تناكو « ندع برق د دوعسملا نيبو مهنيب لاتقلا تينكبو .«رفظملا

 /ه/م65 ا دوفستملا ةيلبدن نق فك فل ارك اريخلو . دوعسملا

 م1

 ةبراحمل يوق شيج سأرا ىلع نويرهاطلا 0 م 2 0 يفو

 يرام ىف يقفل كحل 10 نا ياسا اشعل لل ل 1

 مسالا الإ هريغوأ دوعسملل سيلو ديبعلل

 ةهج يف ديبعلا عمتجا رهاط ينب عم هبورحب لغتشم دوعسملا امنيبو ًاريخأو
 ةتقؤم ةنده دقعف ديؤملاب بقلت يذلا رهاظلا كلملا نب نيسحلا اوعيابو « ديبز
 ةرماؤمب رعش قيرطلا ءانثأ يفو ) ديؤملا ةبراحمل ديبز ىلإ زهجتو نييرهاطلا عم

 عاطتسا نمب رهاط ينب عم برحلا فنأتساو زعت ىلإ داعف هشيج نم هدض ربدت

 كاريرا



 برحلا هقدصأ كانهو « ندع ىلإ لحر زعت نمو « هدهعل نوصلخي نمم مهعمج

 . 88/8 ماع ةرخآلا ىدامج يف كلملا نع مهل لزانتلا ىلإ رطضا ىتح نويرهاطلا

 لوسر ينب كولم لودج

 ةدملا بلا نم مسالا

 ةنس رهش

 ١ - م1144/ه540 ما117؟8/ه8٠51  روصنملا يلوسرلا يلع نبرمع "

 ىف ما1595/ه555 م1159/ه551/ لوألا رفظملا - ؟

  8ما119ا0/ه555 م1195/ه4 لوألا فرشألا ١

  - 4ما19ا0/ه5 ديؤملا 1١لاه/ 195١م 0"

 ه  و ما957/هال54 ما951/ه١ دهاجملا

  5ما1/5/هالال» ما8517/ها4 لضفألا 1

 ٠ - /ه41 ماا/5/هالال+ يناثلا فرشألا 15٠6م ”<

 م11154/هملالال م116.0/هم٠* لوألا رصانلا - م 35<

  - 4و ما1170/هم1*٠ م1171/همملا/ يناثلا روصنملا

 ٠ ما:70//هم ثلاثلا فرشألا ١ثممه/1158م ١

  0١ما158/ه8417 ما11:18/همالا رهاظلا .

  -7و م١114 /هىكه ما18/ه87 عبارلا فرشألا

 ١ ما1147/هم40 م١114 /همل6 يناشلا رفظملا 1
  5م1156 /همهو م115١" /ه841/ دوعسملا 1
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 لوسر لآ كولم خيرات يف ةماع ةرظن

 لصفلا تاحفص يف ًاروثنم كب رم امم داجمألاو راثآلاب ءيلم مهخيرات نإ

 مل نإو  بادآلاب عولوو ةفرعملاو مولعلاب فغش مهل ًاكولم اوبجنأ دقو . قباسلا

 ةمألا يف نيلماعلا فئاوطلا كولم ةمئاق يف نودعي مهنأ نم لقأ الف ةياغلا اوغلب نكي

 . ةميركلا ةيبرعلا
 ءانب يف ىلوألا مهتودق ٠ يلوسرلا يلع نب رمع لوألا مهتلود سسفؤم ناك

 ناك : ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد باحصأ مهنع لوقيو )2 ملعلا عيجشتو سرادملا

 نم مهضعب ناكو )0 دجاسملاو سرادملا ةانب نم نييلوسرلا نيطالس مظعم

 . باتكلا

 بلغأ يف مهناطلس دتماو . نرق ثلثو نينرق ماد دق ةرسألا كلت كلم نإ

 نادو نامع رافظو رحشلاو زاجحلا اتقو لمش امك « ةماهتو نميلا رثكأ ىلع مهدهع

 امك فعضلاو ةوقلا نم دوهع مهب ترم دقو « لفسألاو العألا نميلا مهناطسل

 8 مهيلعو مهل دهاش خيراتلاو  دوجولا ريتاسدو ةايحلا نئس هيضتقت

 35 مهراثأ

علا عيجشتو ةفرعملا رشنو سرادملا ءانب يف دلاخلا رثألا مهل ناك
 ماركإو مل

 ةرادإو كلملا ماهمب هلاغتشا عم ةدلاخلا تافلؤملا فلأ نم مهكولم نمف « ءاملعلا

 باتكلا مهنمو « ةلودلا رومأ لكب مئاقلا اهيف كلملا ناك دوهع ىف  ةلودلا رومأ ةفد

 يف ام عومجم غلب نم مهنمو سرادملا داشو بتاكملا سسأ نم مهنمو « نوزربملا

 تغلبو  ةعابطلا هيف فرعت مل دهع يف  ةردانلا بتكلا نم دلجم فلأ اتئام هتبتكم

 مهلسارو « قارعلا نم ةردانلا بتكلا مهيلإ تيدهأ نأ ملعلا عيجشت يف مهترهش

 دوفو يفو  دالبلا يصاقأ نم ءاملعلا مهدصقو دوفولا مهحوس ىلإ تمدقتو كولملا

 نبا » روهشملا ةلاحرلا مهيلع دقو امك  دهاش ربكأ مهطالب ىلإ « يدابا زوريفلا »

 . « ةطوطب

 « يميرلا نيدلا لامجل » مهتباّنإو « يدابا زوريفلا » ةدافول مهماركإ يفو
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 ينغي ام ؛ رانيد فلأ رشع ينثاب « هيبنتلا حرش يف هيقفتلا ١ ب موسوملا هفلؤم ىلع

 :مهتلود ماظن

 ةالو دي ىلع مكحت دالبلا تناكو « ةيرادإلاو ةيذيفنتلا ةطلسلا ىلوتي كلملا ناك
 نورمتأي مهتاهج نوئش ةرادإو مهرئاشع مكح ىلع مهرقي ءامعز وأ كلملا مهنيعي
 مهدحاو ىمسي نويرادإ ةالو ندملا بلغأ يفو . جارخلا هتنازخل نوعفديو هرمأب
 ناويد كلملل ناكو « مامزلا وأ دشملا » مهدحأ ىمسي جارخلل راظنو ريمألا وأ يلاولا
 دئاوعلا لاصحتسال نوجرخي لامعلا رابك ناكو . جارخلل رخاو لئاسرلل
 . ةيموكحلا

 ظ : شيجلا
 اهلحارم ىف اهدامتعا لج ناكف « ةيبويألا ةلودلا نع تقثبنا ةيلوسرلا ةلودلا نإ

 كلملا مهاقبأ نيذلا .زغلاو داركألاو كيلامملا نم فلؤملا اهشيج ىلع ىلوألا
 ةناعتسالا دئاس ديلقتك ناكو مكحلا مئاعد نيكمتو نمألا ىلع ةظفاحملل دوعسملا
 نكي مل وه يذلا يلوسرلا يلع نب رمعل مهلتق دعب مث « ةيبنجألا رصانعلا كلتب

 لهأ نم نيدنجملاب ةيبرعلا هتأشنو هدلوم مكحب رفظملا هنبا ناعتسا نميلا ديلاوم نم
 يف امهم ارصنع مهنم ريثكلا حبصأ دق يذلا رصانعلا كلت عطقنت مل نإو , دالبلا
 ش : ةرادإلاو شيجلا

 بيرقتلا هجو ىلع لجار فالا ةرشعو سراف فلأ نم فلأتي مهشيج ناك

 يلوسرلا طالسبلا ديلاقت

 : لوقيو « هسأر ىلإ اهعفري مث هتبابسب ضرألا سمي رئازلا لخد اذإ : ةيحتلا
 . ةلصب ةبورعلا ىلإ الو مالسإلا ىلإ تمت ال ةيمجعأ ةداع يهو  كزع هللا مادأ

 ريرحلاب ةرتسملا سفانطلاب ةشورفم ةيلاع ةكد ىلع كلملا سلجم ناكو

 3 سس



 نيفص صاخلا سرحلا فقيو . نيصلا جوسنم نم وأ نميلا تاجوسنم نم رخافلا
 : يتآلا هجولا ىلع حالسلا يكاش

 قردلاو فويسلا باحصأ مهنم هيلي 5

 . ٌّيسقلا باحصأ - ؟

 ءاسؤرو ريمأو «رسلا ١ بتاك مهيليو ةلودلا لاجرو بجاحلا نيفصلا نيبو
 اولعف ماق اذإف « هللا مسب ) توصب اوحاص كلملا دعق اذإف « ةيشيواشلاو سرحلا

 . رصقلا يف نم لك همايقو هدوعق تقو كلذب ملعيف كلذ لثم

 ىلع رئازلا ملسيف كلذ داتعا نمل هيلع لوخدلاب نذأ هسلجم يف ىوتسا اذإو .
 كلملا لوقيف . دوعقلاب رمؤي نم الإ دعقي الو هل مسر ثيح فقيو - ةقباسلا  ةفصلا

 ىلع هفقوم نم ًابيرق دوعقلاب رومأملا كلذ مدقتيف . دعقي ًانالف رم : سرحلا سيئرل

 . طاسبلا

 : ةيكلملا دئاوملا

 : نيتجرد ىلع دئاوملا رضحت مت
 ةلودلا فارشأ نم ىلوألا ةقبطلاو ةاضقلا يضاقو كلملل لوألا طامسلا - ١

 . . نيزاتمملا فويضلاو ءاهقفلاو

 . انركذ نمم ةيناثلا ةجردلل يناثلا طامسلا - ؟

 : م ١417 /ه ال46 ةنس يف فرشألا كلملا ءانبأ ناتخ ناجرهم فصو

 تانيزلا ةماقإو ةلودلا ةهبأ راهظإو تاناجرهملا ةماقإب علو ةيلوسرلا ةلودلل
 ةيمسرلا بكاوملاو ةمخفلا مئالولا ةماقإب تابسانملا نم ريثك يف حارفألا رهاظمو
 خرؤملا لجس دقو « ىقيسوملا يأ « ةناخلبطلا » برضو شيجلا تاضارعتساو

 ءانبأ ناتخ لفح يف تاناجرهملا كلت نم ناجرهمل اقيش افضو ) يجرزخلا ,

 : لاقف فرشألا كلملا

 يف عرشف هدالوأ ريهطت ىلع فرشألا كلملا مزع لاوش رهش لوأ يف
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 نامرلاو زرألاو لسعلاو نمسلاو ةطنحلاو عبرألا تاوذو رويطلا نم هنم دبالام ليصحت

 نسوسلاو زوجلاو زوملاو لبنسلاو ةفرقلاو رمحلاو مطرقلاو سدعلاو

 . اهعاونأو اهسانجأ فالتخا ىلع لوقبلا نمو

 . هكاوفلا رئاسو نوميللاو رومتلا نمو

 ءيش ةرهزملاو ةنولملا اهلاكشأ فالتخا ىلع عومشلاو طيلسلاو بطحلا نمو

 . يناشاقلاو مشيلاو ينيصلا ةينآلا نمو « ريثك

 ريشابطلاو ضيبلا نازيكلاو جاردألاو يدابزلاو نوحصلا نم راخفلا ةينآ نمو

 نيمسايلاو سجرلاو درولاو لفلاك روهزلاو نيحايرلا نمو . رهاطملاو بيرارقلاو
 . ههابشأو يداكلاو روثنملاو

 : 9 ءامو ربنعلاو

 فصو يف ذخأ لفحلا كلذ نؤم ىلع لوصحلا يف عورشلا فصو دعبو

 . دوفولا

 : ناجرهملا دوفو ةماقم فصو

 : لاق نأ ىلإ « ةكلمملا ءاحنأ رئاس نم نومدقملاو ءارمألا دفاوت

 ١ - ملاس نب دمحم نب فيطللا دبع نيدلا جارس ديبز يداو دشم لصو .

 . رخفلا دمحم نب ةبه نيدلا زع ريمألا لصو - "

 : ناجرهملل ىولحلا عنص

 جرخأف ًاريثك ًاثيش اهنم اولغتشاف ىولحلا عانص بلط لاوش رهش ىضقنا املو
 : مهل

 . طق لمعتسي مل امم نحص ةئامسمخ ينيصلا نوحصلا نم -

 . « بورضملا » ىولحلل ريثك ءيش يديبزلا راخفلا نم - ؟
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 : ىولحلا عاونأ نم عانصلا زهجف لاق نأ ىلإ

 ١ - بورضملا . *"  كبشملا .

 . ةيرهاقلا - . ةيعرقلا -

 . ةيشاخشخلا - 5 . ةيرازيشلا - ه

 اهريغو ريطلا هابشأو خيطاطبلا - 8 8 ذينافلا - ط7

أف اميظع الافتحا سانلا رئاسو لب ةيكلملا رادلا لهأ لفتحاو
 رصقلا ىلإ اورضح

 . ةأرما نهنم فلختت ملو ءاهجولاو نايعألاو نيفوصتملاو

 : ايدهلا

 موي ىف ةسيفنلا ايادهلا « ميداقتلا م ةلودلا لاجر رابكو نومدقملاو ءارمألا لمحو

 . ةدعقلا يذ ١

 هلا ىف ا نلمح < جادشس

 . الامح نوتس اهلمح ىسمشلا يلع نب دمحم نيدلا ردب ريمألا ةيده

 . فصولا نع لجت اهنأب تفصوو ريزولا نيدلا باهش يضاقلا ةيده

 . زعت نصح ريمأ نيدلا يفص ريمألا ةيده

 . غئاصلا رمع نب نيدلا يضر يضاقلا ةيده

 . يسمشلا رداهب نيدلا ءاهب ريمألا ةيده

 . ربص نصح بحاص ركب وبأ نيدلا رخف ريمألا ةيده
 . نيمدقملاو ةاضقلاو ءارمألا نم مهريغ اياده

 ةللجم ةيتفلا ةهرافلا رقبلا نم ناسأر ايادهلا كلت نم ةيده لك مدقتتو

 جيزاهألاو لوبطلا عرق نيب دشاح بكوم يف ايادهلا فزتو نولملا ريرحلاب

 حاس ىلإ بكوملا لصي نأ ىلإ قاوبألا عيمجلا مدقتت ينطولا صقرلاو ةيبعشلا
 حبذتو « رقبلا نيسأرلا » نع ريرحلا باوثأ نورازجلا عزنيف يكلملا رصقلا
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 لبطصألا لهأو نيلامحلاو نيلايفلاو « ساوسلا » نم كانه رضح نم اهمحل عزوتيو
 . رصقلا ىلإ ايادهلا لخدتو مهكلس يف نمو

 : ضارسعتسالا

 ديعسلا ناديملا ىف ضارعتسا ةماقإب يكلملا رمألا ردص ةدعقلا يذ ” موي يفو
 ءارمأ نودشملاو ةاضقلاو ءارمألاو ءارزولا هدوهش ىلإ مدقتف ؛ مايأ ةثالث « تابعث » ب
 نم فلؤملا شيجلا ماقو يقيسوملا يأ ( ةناخلبطلا ) ةمدخو ن ومدقتملاو يحاونلا
 مادو ةيبعشلا تاناجرهملا ةماقإو ةيسو رفلا باعلأو ضارعتسالاب ةاشملاو ناسرفلا
 00 مايألا ةثالثلا ةليط كلذ

 9 يكلملا طامسلا

 : ةيتآلا ةفصلا ىلع نيعألا ذلتو سفنألا يهتشت

 . موحللا عاونأو ةيذغألا فانصأ ىلع لمتشيو لوألا طامسلا - ١
 . ىولحلا فانصأ ىلع لمتشيو يناثلا طامسلا - ؟
 زوجلاو زوللا نم تارسكملا فانصأ ىلع لمتشيو ثلاثلا طامسلا - "*

 ْ . قدنبلاو قتسفلاو عقعقلاو
 كسملا ىلع لمتشيو رخابملاو روطعلاو بويطلاب صاخ عبارلا طامسلا - 4

 1 ةيلاغلاو درولا ءامو ربنعلاو دنشلاو دنلاو جسفنبلاو لدنصلاو دوعلاو

 نيدشملاو نيواودلا ءاسؤرو ةاضقلاو ءارزولاو ءارمألا نم نيوعدملا دوشح مدقتو
 ىلع اوماق سلجملا مهب صغ نأ دعبو . بعشلا تاقبط رئاسو ءاهجولاو ءاهقفلاو
 8 عبارلاف ثكلاثلاف يناثلا طامسلا ىلإ اولوحت مث باطو ذلام اولوانتو لوألا طامسلا

 لئكحلا

 نورابتي ءابطخلاو ءارعشلا ماقو لفحلا قدارس ىلإ عمجلا لوحت كلذ دعبو
 : عئارلا لفحلا كلذ ءارعشو ءابطخ نمو « حئادملاو ةداشإلاب
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 . يرشانلا دمحم نب يلع نيدلا قفوم 5

 . يجرشلا ركب يبأ نب فيطللا دبع نيدلا جارس -
 يحبصألا يبأ نبا نامثع نيدلا فيفع - 5 . سراف نب نيدلا يضر -

 يروزملا ركب يبأ نب نيدلا ناهرب - 5 . سايإ نب نيدلا رون

 : يفريصلا ركب يبأ نب دمحأ نيدلا باهش 35

 . ينيطلا نيدلا قفوم - 4 . يفاحجلا نيدلا ناهرب -
 ٠ يزاجحلا نسحلا نب يلع .

 دئاصقلاو بطخلا كلت نم ًائيش دروي مل يجرزخلا نأ ديدشلا فسألا عمو
 : ةيتآلا تايبألا اهنم درون يتلا هتديصق الإ

 ل

 جحا < © دج دم اح

 هرسأب بيصخلا نميلا عوضتو

 تقرشأف ليلكلا قربلا قلأتو
 مركألا كولملا ريهطتب احرف
 سدنس لئالغ يف رطخي حودلاف

 سجرنب تابنلا متعم ضورسلاو
 رماز اذهو داش اذ ريطلاو

 تامغنلا بيطأب مامحلا اذشو

 تافرع ىلإ ندع نم بيطلاب
 تاملظلا سدنح ىف هراونأ

 تاداسلا ةلجلا نيمظعألا ني
 تارطقلا ؤلؤل رثني ىقفألاو
 تابن لكب يرزت قئاقشو
 تاوصألا حصفأب نوصغلا قوف

 . ءارعشلاو ءابطخلاو يكلملا سرحلا

 : ليخنلاو هزنتلاو صنقلاو ديصلا

 ديصلا ةضاير ةسراممو سفنلا نع حيورتلل تارتف ةيضقت نوُيلوسرلا داتعا

 () توبسلا مايأ ىمستو ينجلا بطرلاب

 توبسلاو ليختلا مل /ه5575 ةنس « نميلا دالب ةفصود هسباستك يف رواجملا نبا فصو ىلإ

 - هورك  عزاجملا - ليثالا  ةلحملا  ةيشرجملا  احيدكلا  ضيبألا : يهو عطق رشع لخنلا :لاقف
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 يف وأ شحولا رمح ديصل ةينيسحلا تاهج ىلإ نوجرخي اوناكف ديصلا ةضاير امأ
 ءىطاوشو باوهألا ءىطاوش ىلإ ةيكلملا مهبكاوم يف نوجرخي اوناك امك اهريغ
 لغاشم نم نوغرفي لامرلاو فافضلا ىلع نوعتريو رحبلا هايم يف نومحتسيف ةنيتملا
 . لابلا ةحارب نومعنيو ةايحلا

 نم ةهزنل ًافصو يجرزخلا خرؤملا انل لجس دقف ليخنلا جارخإ يف مهتاهزن امأ
 م ١711 /ه ا/١ا/ نابعش ” يف فرشألا كلملا لزن ) لاقف ةيكلملا تاهزنلا كلت

 ةيوحل لعجو تالبطصالا اهبناجب تميقأو شيرارعلا نم راد هل ترمع دقو لخدلل

 تالا ىلع ةيوحلا توتحاف يبونجو يلامشو يبرغو يقرش باوبأ ةعبرأ رادلا

 تاعدوتسملاو تاتويبلا رئاسو ريمحلاو لاغبلاو لايفألاو ليخلا نم اهلك ناطلسلا

 عدوتسمو ( ةناخبرشلا ) بارشلاو خبطملا عدوتسمو تاشورفملا عد عدوتسمو ةنازخلاك

 بيترتلا كلذب عضوملا نادزاف ( ةناخلبطلا ) ىقيسوملاو ( ةناخ تكرلا ) جورسلا

 دادعتسالا لامكو ةهبألا ةياغ يف تناك مهتالحر نأ انل حضوي امم . ادع ميظنتلاو

 . ةنيزلاو

 «رافظو ندعو رحشلاو زاجحلاو نميلا مهتلود جوأ يف مهناطلس لمش

 اظفتحم م١117 /هالالا ماع ىلإ لظ دقف فعضلا تارتف نم هللخت ام عمو

 . خسرف عبر اهلوطو اهضرع نوكي عطقلا كلت نم ةدحاو لكو . ةنجحو سراغملا « اريهقلا رجحملا -

 دحاو لك لبقتي لخنلا لمح اذإف ةفلتخم ناولأ تاذ اهلك . يراضخ  يرافص  يرامح : فائنصأ ةثالث اهبطرو

 يف سانلا نوميقيو : لاق نأ ىلإ نيبأ لامعأ رخآ ىلإ ضرح باب نم سانلا هيلإ ىجيو هردق ىلع سانلا نم
 رمتلا نم لمعيو برشو كحضو بعل يف مهو ؛ حلاوملاو تاضومحلا مهلكأ بلاغو ةئالث وأ نيرهش ةدم لخنلا

 لخنلا عرف اذإف , رانيد فلأ 1٠١ هجارخ غلبيو ةليلو موي يف هلمع حلصي خيضفلا ىمسي ذيبن بطرلاو ربلاو
 ةمات ةلماك ةدع المج نوسبلي ام دعب « رمزلاو لبطلا » ب راجفلا عم رايخألاو رابكلا عم راغصلا جرخ  اذكه

 فداقشلا ىلع مهنم سانو لمج ىلع ةعبرأ لك بكريو . يلحلاو عناقملا هتبقر يف دشيو لقالقلاو سارجألا نم

 لزنيو « ةزافلا » عضوملا ىمسيو لبج نب ذاعم هب لزن عضوم هنأ لاقي , رحبلا ىلع فرشم دجسم ىلإ نوشميو
 نيموي عوبسأ لك يف الإ عضوملا اذه ىلإ جرخي امو فصقو صقرو بعلو برش يف مهو ءاسنلا عم لاجرلا هيف

 . ًاسأر دالبلا اولخد كانه نم اوعجر اذإو سيمخلا مويو نينثالا موي
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 ةفضلا ىلإ رمحألا رحبلا ىلع ةيقرشلا ةفضلا زواجت لب « يرادإلاو يسايسلا هذوفنب

 /هالالا ماع ثداوح يف يجرزخلا خرؤملا ركذ دقف « ةيقيرفإ يف ةيبرغلا

 ةقطنم نمض ناك , فيهأ يشاوطلا وهو ديبز ىلع يلوسرلا يلاولا نأ ءمل٠

 امهريغو « عليزو ناوع » ك رحبلا ءارو ام لمشتو لب « ضرح ىلإ ندع نم هتيالو

 يف ةيبرعلا دالبلا زواجت ةيلوسرلا ةلودلا ذوفن نأ يأ . اذكه ةعساشلا دالبلا نم

 . ةيقرشلا ةيقيرفإ ىلإ اهريغو نميلا

 : ةيساسيسلا تاقالعلا

 ةيبرعلا دالبلا تزواجت مهرصع كولمو لودب ةيسايس تاقالع ةيلوسرلا ةلودلل

 ةيقيرفأ ءىطاش ىلع رشابملا مهذوفن ادع ناكف ةيقرشلا لودلا ىلإ رصمو ةماع

 مث نيدلا دعس دهاجملا ملسملا ةشبحلا ناطلس عم ةيسايس تاقالع مهل يقرشلا

 ددملاو يبرحلا نوعلا ىلإ ةيسايسلا ةقالعلا قاطن زواجت لب « هدعب نم هئانبأ عم

 . « ةيلوسرلا ةلودلا » خيراتب صاخلا لصفلا ايانث يف ًاروطسم هارت امم يركسعلا

 ايادهلا لدابتو ( ةيسامولبيدلا ) ةدافولا قيرط نع ةيسايس تاقالع مهل تناك امك

 دقعو رصعلا كلذ فرع يف يسايسلا مهافتلا يف يساسألا لماعلا تناك يتلا

 هيضتقت امل كولملا نيب ىرحألاب وأ مولعم وه امك لودلا نيب ةيدولا تادهاعملا

 ماهلا عقوملا نم ندع ءانيمل امل صخألابو يراجتلا لدابتلاو ةيداصتقالا تاقالعلا

 - خيراتلا كلذ يف ناك يذلاو « نميلا تاجتنم ريدصتو قرشلا ةراجت لابقتسا ىف

 دالبلا ىلإ سرافو ناليسو دنهلاو نيصلا نم ةدراولا نفسلا لابقتسا نم  لازي الو

 : يتأي ام ةيداصتقالاو ةيسايسلا تاقالعلا كلت نمو « اهريغو ةيبرعلا

 لصفلا يف الصفم كب رم امك  ةيلوسرلا ةلودلا ىلإ لصاولا نيصلا دفو - ١

 . ةيلوسرلا ةلودلاب صاخلا

 كلملا ىلإ م 155 /ه 54 يف هنم دفو رخآ لصو دقو « دنسلا كلم - ؟

 . نميلا يف ةدوجوم ريغ راجشأ لئاسف سورغ ايادهلا ةلمج نمو . لضفألا
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 رويطلا لضفألا كلملا ىلإ اهلمح يتلا ايادهلا نمو « طوقيلاك » كلم دفو - *
 جابيدلا ةقيدح يف اهسرغب لضفألا رمأ يتلا روهزلاو راجشألا لئاسفو ةردانلا

 .«عرعت »ب

 ةيدولا تالصلا قيثوتل م "17 /ه م١٠ ةنس يف ناليس كلم دقو -.5

 ( ابنعلا ) راجشأو لايفأ ةعبرأ اهلمح يتلا ايادهلا نيب نمو ةيداصتقالا تاقالعلاو

 نييلوسرلا ىلإ ةيداصتقالاو ةيسايسلا تالصلا ديدجتل ةثعب دنهلا كلم دفوأ - ه
 . م1899 /ه 6١57 ةنس

 ةيداصتقا تاطابتراو ةيسايس تالاصتاو ةيدو تالص ةيلوسرلا ةلودلل تناك اذكهو
 يذلا هدالب شرع ةداعتسا نم هب نكمت يوق شيجب هتدمأف مهدهع يف قرشلا لودب

 : رافظو رحشلاو تومرضح

 « رافظ ىلإ امهزواجت لب .رحشلاو تومرضح ىلإ ةيلوسرلا ةلودلا ناطلس دتما

 تلوتساف فرشألا هنبا ةدايقب ةيلوسرلا تاوقلا تمدقت يلوسرلا رفظملا دهع يفف

 دقو , رفظملا نب دواد ريمألاب رافظ ةرامإ تطينأو ه 578 ةنس يف كلذو « يظوبحلا

 خرؤملا ركذ دقو . نماثلا نرقلا ةياهن ىلإ رحشلا ىلع نييلوسرلا ةرامإ ترمتسا
 وه رحشلا ىلع يلوسرلا ريمألا نأ م 155 /ه 58 ةنس ثداوح يف يجرزخلا
 م 137 /ه الهه ةنس ثداوح يف ركذو . رجاح نب ىسوم نب دواد نيدلا مراص

 ثعبف اهب نيرئاثلا دحأ ةميزهب رحشلا لهأ بتك ةيلوسرلا ةلودلا ىلإ تدرو هنأ
 . يسامشلا ريمألا رحشلا ةرامإل

 ةيدو تاقالع مهل تلظ امنإو مهتيعبت نع كلذ لبق تجرخ دقف رافظ امأ
 نأ .ما98"1/هم١ ةنس ثداوح يف يجرزخلا ركذ دقف . رهظي امك ةيسايسو
 0 : . ةيلوسرلا ةلودلا ىلإ أجتلا نيرئاثلا دحأ هيلع بلغت يذلا دهاجملا ىمسملا رافخ كلم
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 : ةيديزلاو ةيلوسرلا ةلودلا

 مسقلا يف ةيلوسرلا ةلودلا ىلع جورخلاو ةروثلا ةيديزلا ةمثأ نم دحاو ريغ لواح

 جات نب ميهاربإ مامإلا راث رفظملا كلملا دهع يفف « ةيحورلا مهتطلسب نيدي يذلا
 يف نجسو رامذ ةعقوم .يف يلوسرلا شيجلا هرسأف م 177١ /ه 51١ ةنس نيدلا

 . م ١7584 /ه 541 ةينملا هتكردأ نأ ىلإ زعت

 يبعشلا رجنس يلوسرلا دئاقلا هرسأف يجارسلا دمحم نب يبحي مامإلا راث هلبقو

 . م 17557 /ه 55٠ ةنس ءاعنص لماع

 عم بورح يف رمتساف م 1717/1 /ه 5175 ةنس يبحي نب رهطملا اهدعب راثو

 ىلوتساو يدهملا هنبا هدعب ماقف م ١781 /ه 591 يفوت نأ ىلإ نييلوسرلا شويج
 . م 1737/8 /ه ال78 ةنس يفوتو ءاعنص ىلع

 يفوت نأ ىلإ دمحم نب يلع يدهملا اهعباوتو ءاعنص ىلع ىلوتسا 6٠/ ةنس يفو
 | . م 1849 /ه الالا# ةنس

 « نميلا لابج بلغأ هذوفن معي ناك نييلوسرلا ناطلس نأ ةرتفلا كلت يف ظحالنو

 نالوخ دالب ازغ ديؤملا كلملا نأ ” ج ه ةفيحص يف يجرزخلا دروأ دقف

 . اهبرخأو
 نم ًافلؤم رامذ ىلإ ًاشيج ريس دهاجملا كلملا نأ ” ج 50/ ةفيحض يف دروأو
 بانأو « ناه نصحو زامذ ىلع شيجلا ىلوتساف لجار فلأ ١١و سراف ٠

 /ه 9 ةنس ىلإ امهتباين ىلع رمتسا هنأو . اجارق نيدلا نيز ريمألا امهيلع
 . يزاجحلا نباب لزع مث م ١4

 نم رهاظلا نصح ىلع لضفألا كلملا ىلوتسا م 158 /ه 7/1/٠ ةنس يفو

 . مهلتقو اهخويش نم ًاخيش 18 ىلع ضيقو « سنع دالب
 نادعب لبج سيئر لاتغا نم لضفألا كلملا ثعب م1514 /هالا/* ةنس ىيفو

 ركب يبأ نب دمحم لوتقملا نبا ماقف ءزعت ىلإ هسأرب هلصوو ةضوعم نب ركب ابأ
 امهمدقت يف اغلبو زعت وزغ دصقل اراسو هلصوف يديزلا حالص مامإلاب. دجنتساو
 فارطألاو لئابقلا ىلع هرماوأ لضفألا كلملا ردصأف ناضمر 5 يف دنجلا ىلإ
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 دنجلا نم ًاعجار مامإلا ركف حالص مامإلا ىلع ةعجرلا طخ عطقو تاقرطلا ظفحب

 ةرغ يف ديبز ىلإ لصوو ةماهت حالص مامإلا ازغ م ١/0 /ه الالال ةنس يفو

 ةيداب لئابق ىلإ بتكف . فيهأ يشاوطلا اهيلع ريمألا ناكو مايأ ةثالث اهرصاحبو لاوش

 ةطخلاب مامإلا ملعف « لخادلا نموهو جراخلا نم مامإلا ةمجاهمل دادعتسالاب ديبز

 رجانح نبا ةدايقب ةيلوسرلا تاوقلا تمدقت ةنسلا سفن يفو عبارلا مويلا يف فرصناف

 ١ هرسأو هتميزه نم نكمت شيجب مامإلا ثعبف نوصح ةدع ىلع تلوتساف رامذ ىلإ

 لقح ىلإ سايإ نبا ةدايقب ةيلوسرلا تاوقلا تمدقت م 117/5 /ه /1/4 ةنس يفو

 دالب ىلع تاراغلا نش يف تذخأو حالص مامإلا طاشن تفقوأف ءاعنص برق

 ةعقاولا تاهجلا ىلإ حالص مامإلا مدقت م 8 /هالوا ةنس عيبر يفو « مامإلا

 ىلإ اولصوف بلاحملا ىلإ ضرح نم ةيلوسرلا ةلودلا لامع بحسناف « ديبز لامش
 تاوقلاب مهدمأو مهزكارم ىلإ عوجرلاب مهرمأ يذلا فرشألا كلملا اولباقو ديبز

 باب ىلع ركسعو ىلوألا دامج رهش يف ةركلا مامإلا داعأو ؛ ًادئاع مامإلا بحسناف

 موي يفو م ١89 /ه ال١4 ةنس ىلوألا يدامج موي يف كلذو ديبز نم ماهس

 . اعجار بحسناف زعت نم ديبز ةدجنل ةلصاولا ةيلوسرلا تاوقلا وندب ملع هنم

 ةدايقب ةماهت ىلإ ًاشيج يج حالص مامإلا ثعب ةنسلا كلت نم ةدعقلا يذ رهش يفو

 تهتناو بلاحملا 7 ةيلوسرلا تاوقلاب مدطصاف رقابلا ىبحي هبيرقو روصنم هالوم

 . يمامإلا شيجلا ةميزهو رقابلا ىبحيو روصنم لتقب ةكرعملا

 ةنس يفو معن نصح ىلع ةيلوسرلا تاوقلا تلوتسا م 14٠ /ه 7/417 ةنس يفو
 ىبحي نب رهطم نب يلع نب حالص فرشألا كلملا ىلع دقو م 19946 /ه 91

 . مهرد فلأ نيعبرأب همركأف نارود نصح فرشألل ملسو يديزلا

 رافظ لهأ نم ةلاسر رفظملا كلملا دهعل لئاسرلا ناويد نمض دجوو

 1ك



 نوهني نوعادلا ةيعرلا دعبو : ءانثلاو هلل دمحلاو ةلمسبلا دعب ىفرحلا اهصن ©) اذهو

 كاله اهدصقو ءالبلا قراط دالبلا قرط هنأ . هنأش هللا ىلعأ . مظعألا ماقملا ىلإ

 /ه "46 ةنس ةرخآلا عيبر رهش نم يناثلا ةليل ناك امل هنأ كلذو « هلثمب عمسي مل

 كلذ ىلع تمادو ةدشلا ةياغ يف يلامشلا قفألا نم ةفصاع حير تبرض م 5

 ةراتو ٠ مهلدم دوسأ ةراتف « اناولأ يتأي ناكو . رصعلا ىلإ هموي رمتساو حابصلا ىلإ

 ءرملا رصبي ال ىتح ىرخأ ملظيو هنم جرخت رانلا نأ نظي ىتح ةرمحلا ديدش رمحأ

 . ةملظلا ةدش نم هسيلج

 رطملا لصحف رسنلا علطم نم برضف حيرلا فلتخا رصعلا تقو ناك املف

 امف برقعلا علطم نم حيرلا بهو « هلثم دهاشن مل ميظع رطم ليللا لوط رمتساو
 الولو همده الإ اراد ليسلا قلي ملف ناكم لك نم تلاس دق لويسلاو الإ رجفلا رجفنا

 . سانلا قرغل رحبلا ىلإ دالبلا بناج حتفب ىلاعتو هناحبس هللا نم

 ديدجلا بردلا رسك ىتح فصولا هنع زجعي ًاعولط ءاعبرألا ةليل رحبلا علطو

دهو اعارذ نينامث وحن ىلإ دالبلا يف لصوو هب لصتت يتلا رودلا مدهو
 تويبلا رئاس م

 اهليخن رثكأ ترسك حيرلا نإف  نيتاسبلاو لامعألا نم دالبلا لوح ناك ام امأو

 ىلع ماعطلا نم ناك ام ىلع ليسلا ىتأو « زوملا فلتأو ليبجنزلاو لفوفلا نم

 نيترم ةنيدملا رادقم عضاوم ىلإ لصوو ديبعلا عيمج بهذأف رحبلا علطو ءارجإلا

 . ثالث وأ

 نولكأيام نودجي ال مهلاومأ نم ءارقف سانلا رثكأ حبصأو « باودلاو يشاوملاو

 نيعرصم مهتكرت ريثك قلخ سانلا نمو « ماعنألا عيمج لابجلا نم لويسلا تلزنأو

 . بناج لك يف

 بجوأ نم اهترامعو . ىلاعت هللا الإ عنام الو بورد نودب دلبلا تراصو

 . طوطخم 546 ص « طويطو » خيرات 00(
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 هتياعر نسحو هربو انالوم لضفت نم لؤّسلا بجوأ لاملاو لذبلاب هيف مايقلاو نوكي ام
 ةنس « ناويدلا » انع عفريو هفطعب اناعري نأو ةقفشلاو ةياعرلا نيعب انلاوحأ يف رظنلا
 نم قحأ نحنو . ميمع انالوم ناسحإو . ءيش ىلع ردقن ال انرص دقو « ةلماك

 انالوم فطع مث هللا الإ أجلمو ذالم انل سيلو هيلإ هناسحإ لصوو هيلع قدصت

 صاخلا لصفلا ىلإ عوجرلا يفو ةلودلا كلت نع هضرعتسن ضيف نم ضيغ اذه

 . يقب ام اهخيراتب

 رفاو بيصنب نف لك نم ًاذخآ مولعلاو فراعملا يف ًاعلضتم رفظملا كلملا ناك

 هيف عربو بطلا ملع سردو « ةغللاو وحنلا يف عسوتو , ثيدحلا سردو هقفلا أرق

 . سرادملا ءاشنإب افوغش مهب اراب ء ءاملعلل ًابرقم ناكو

 : مهكولم ضعب مولعو فراعم

 نم هل ناكف بيصن رفوأب فراعملا يف برض يذلا هدلاو زارط ىلع فرشألا أشن
 هبيذهتو هميلعتو عد رفظملا | هدلاو ىنتعا دقو « زفاح ربكأ هدلاوب ةودقلاو ةئيبلا

 هقفلا فرشألا سردف 2 ًابدؤمو 57 يرارحلا دعسأ نب ديعس ةمالعلا هل ذختاو

 دنع ةعساولا هفراعم فقت ملو كلفلا ملعو بطلاو باسنألاو ةغللاو وحنلاو ثيدحلاو

 يف - قبس دقو « فيلأتلاو ةبرجتلاو رابتخالا ىلإ اهزواجت لب سردلاو ليصحتلا
 نفل ام انه فينزل ةديقلا انام ىلا ! ةراشإلا - ةيلوسرلا ةلودلاب صاخلا لصفلا

 : لصفلا كلذ ةباتك دعب هيلع

 ١ - باسنألا ةفرعم يف باحصألا ةفرط باتك .

 " - بطلا تادرفم يف دمتعملا .

 : موجنلا ملع يف ةرصبتلا ت7

 ١ ( ةرطيبلا يف ينغملا 0

 )١( ج 7:9 ص يلكرزلل مالعألا 0 .
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 يف فرشألاو - هتايح.يف رفظملا هدلاو هلسرأ باتك نم بطلا يف هتعارب رهظتو

 لاق ًابيبط هنم بلطي سربيب رهاظلا كلملا ىلإ هلسرأ بابشلا ناعيرو رمعلا لبتقم

 : هيف

 هفرعي ال ام بطلا نم فرعن اننإف « انسفنأل بطلا ديرن اننأ يلاَعلا ماقملا نظي الو
 ءاملعلا نم  فرشألا دصقي رمع اندلوو « ةبيبشلا مايأ نم هيف انلغتشا دقو « انريغ

 . هلثم دحأل سيل عماج باتك هلو بطلاب

 هدادتعا يف ىلجتتي ًاباجعإ فرشألا هنبا ءاكذو ةباجنب ًابجعم رفظملا كلملا ناكو
 . سربيب رهاظلا ىلإ هباتك يف ةصاخ بطلابو ةماع همولعب

 ةيلوسرلا ةلودلا خيرات يف ةرغ همايأ تناكو . لوسر ينب كولم رايخ نم فرشألاو

 . ةرطاعلا ةريسلا هل دلخي ام هتكلمم لهأب ربلاو بدحلا نم هنع رثؤيو

 : دهاجملا كلملا رعش نمو

 انقلا فارطأب زعلا تلنانأ

 انتمينلا اكلم فينستلا: نحت
 انأ كلملا يف ملاعلا قرعأ انل سانلا ىعدت رخف لك

 بتكلا ندخ كلملا لبش انأ
 يبأ دوادو يدج ْ فسوي

 بسحلا ىكاز كلملا ديهشلاف
 انف نو هب نر بصنملا ىلاع بدلا َنِلَعَو

 ش اربخ مهالع تحضأ 2 نإ ١

 ىرت نيعلاب ينم ىلعلاف
 ارز ام  اذإ ثيللاك انأ

 ىنملاو ينيمي يف ايانملا ارخز اماذإ رحبلاك انأ
 يلا ولو ناحيحلا هللا



 هعبتأ الف ىلو اذإو

 امدقلا يدودج نم ل نمي

 ءامسلا ءام نم ماشل ١ كلم مث

 انه نم وأ انه نم وأ انه نم امغر اًرط سانلا نورشعي

 اهلهتسم ةدوجلا ةياغ يف اهنأب تفصو ةلوطم ةديصق هلو

 . اهلهتسم ريغب اهنم رفظن مل

 : لاق طويطو خرؤملا هدروأ ام هنم ينفلا عادبإلا ةياغ يف دقنو قئاف لسرت هلو

 حالصإ بحي عناص لك مهللا  ديبز يداو يقرشب ذاعم دجسمب هبتك ام كلذ نمو
 . ينحلص أف كتعنص انأو - هتعنص

 00 لا يف 0 كب رم دقو « بدألاب مارغ نييلوسرلا كولملل ناك

 مهعيجشت نع ةيلوسرلا ةلودلاب
 ا ا 2 يلا يرسل ريح هنفنياعرز « هيبنتلا حراش

 دقو ٠ يلوسرلا رفظملا.رابخأ يف كلذ نم ًافرط اندروأ دقو « مهتياعرو مهتيانع نم

 مدقتلا ىلإ دهعلا كلذ ءامعزو لحاطفب ادح امم مهتلود يف عبتم ديلقتك كلذ راس

 نب رهطملا لاق لاكيم نب دمحم رئاثلا ىلع لضفألا كلملا راصتنا يفو مهحدمل

 : راصتنالا كلذب هوئيو هحدمي رهطم نب دمحم

 ىشخي هسأب يذلا شخت مل كلهجل
 املثم كلملاب كانم نم كادرأو
 مطمطغ وهو رحبلا مومط تجلو
 هرتس (دهاجملا) ىخرأ نأ كرغأ
 ىلجنا ؛ذإ مالظلا يف ًاحفص كنع افع
 (هنبا) كلملا يف زتباو ىوثاملف

 اشقرلا ةيحلا الو ىعفألا بهرث ملو

 ىشعألا هتقان رهظ نم ىحض ىدرت

 اشرحلا هب ىقال «(رايتلا)» جلو نمو
 ىشخت يذلا هنم كاهني ملو كيلع

 ىشغي ذإ ليللا يفو ناسحإو لضفب

 اش نم هقلخ يف كلملا يطعي كبرو



 فخت ملو اًيرس نمؤت ملف تيلو

 ةبصعب هادن انيبلف اناعد

 ىلكلا فطقي اهبرض ضيبب كوستأ
 متلشف (لاشف) يف ترقتسا املف
 انقلا كدنج تللظ لايل نامث
 ءاشي نم هيتؤي كلملا نأ رت ملأ

 اضقلا كفقوأ ثيح نم فقو نأت

 اشغام(دمحم)ايهنم كاشغف

 اشحفلا نع شوحفلا هنث ملو اًيوغ

 اشعأ اهحنج يف راظنلل 1

 اشَر ءامدلاب اهبرض نم ىرشلا ش
 اشحألا قرتخيو الشألا 2

 اشنإلا عدتبم رابجلا امسلا هلإ

 اشحلا نكس (هناويإ) هتاف نمف

 د د
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 ةيرهاصطصلاةلودلا ٠

 رهاط انبا رماع نيدلا حالص رفاظلا هوخأو يلع نيدلا سمش دهاجملا ناكلملا
 5 يشرقلا يومألا نيدلا جات نب ةضوعم نبا

 نب يبلع نيدلا سمش دهاجملا لخد يلوسرلا دوعسملا كلملا لزانت رثأ ىلع
 يفو ركعتلا نصح م 14 /ه 88/8 بجر 7 ةعمجلا ةليل ةضوعم نب رهاط

 نيسح ديؤملا نصحلا يف ناكو 2« شيجلا ةيقب سأر ىلع رفاظلا هوخأ لخد حابصلا

 ًاراد هل اصصخو ماركإلاب همالستسا ناوخألا لباق دقو ملستساف « رهاظلا كلملا نبا
 . ثادعملاو ةحلسألا نم هتدهعب ام هنم ايرتشاو اهنكسي

 مهتعاط ميدقتل دفو لاسرإب اوعرسأف دوعسملا كلملا لزانتب ديبز ةنيدم لهأ ملع
 يف كرحت اهنمو مهلابقتسا نسحأف ندع ىلإ هجوت دق يذلا دهاجملا كلملا ىلإ
 . ءالولاو ةعاطلاب ةماهت دوفو هيلإ تمدقتف ديبز ىلإ لاوش "

 يف رحشلا كلم سراف نب ديعس نب دمحم ةناجد ابأ ةيلوسرلا ةلودلا رايهنا عمطأ
 عست يف م ١401 /ه 81١ رخآلا عيبر رهش يف رحبأف ندع ةنيدم ىلع ءاليتسإلا
 ىلاهألاو ةيرهاطلا ةيماحلا هتمواقف هتاوق لازنإ رشاب ءانيملا ىلإ هلوصوبو نئافس
 ةديدش ةعبوز تبهف ءراصحلا هيلع برضو هنئافس ىلإ عجارتف ةديدش ةمواقم
 سأر ىلع رهشلا نم 5 موي رفاظلا كلملا مدق مث « هتئافس نم نيبكرم تمطح

 ةدايقلا بكرم يف ةرغث تحتفناف اعجار علقأو رحشلا كلم ءاجر عطقناف ةريبك ةوق
 عرسأف رسكملا لحاس ىلإ هسفنب ايجان لزنو بكرملا قرغف . كلملا هلقتسي يذلا
 نم اوجن نيذلا هلاجر نم ةلمجو هيخأ نباو هرسأف هشيج سأر ىلع رفاظلا كلملا
 وزغ ىلع رحشلا كلم زفح يذلا عفاي ءابقن نم يسافلا كرابم مهنم لتقو . قرغلا
 هريسأ همدقتي دشاح بكوم يف اهلخدف ًارفاظ ندع ىلإ داعو اهكلمت يف هعمطأو ندع
 . لمج ىلع رحشلا كلم

 ضهنف ةيرهاطلا ةلودلا دودح ىلإ ءاعنص مامإ مدقت م١ 508/ه857رفص يف
 ىلإ امهنم لك اهرثأ ىلع داع نيفرطلا نيب ةنده تدقعو رفاظلا كلملا هوحن
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 بجر رهش يف امهنيب لاتقلا بشن دقف  اهدمأ لطي مل ةندهلا كلت نأ ديب هدالب

 لوف 0 0

 :٠ ءاعنصل رفاظلا كلملا ةوزغ

 هاقلتف ءاعنص ةهج ىلإ رفاظلا كلملا مدقت م15 /ه 875 ناضمر رهش يف

 ناطلس ةعقوملا كلت يف لتقو لاتقلا امهنيب بشنو ( ممر ) ىمسي عضوم يف اهمامإ
 قيقش رهاط نب دمحم خيشلا نييرهاطلا نم لتقو مامإلا باحصأ نم فوجلا

 . رامذ ىلع ةيرهاطلا تاوقلا تلوتسا ماعلا كلذ يفو « رفاظلاو دهاجملا نيكلملا

 ركب يبأ نب ليعامسإ ةمالعلا خيشلا ىلع دهاجملا كلملا ضبق ةنسلا كلت يفو

 ةلودلا ةبراحم ىلع هضيرحتو نازاج ريمأ ةبتاكم ةمهتب ديبز ءاملع دحأ يتربجلا

 رمأ ةنسلا كلت يف . هحارس قلطأف ةمهتلا ةحص مدع دهاجملل ققحت مث ةيرهاطلا

 : غلبف يبدلا لخن رصحب دهاجملا كلملا

 . ةلودلل جارخلا هيلع عفدي ام آ]روووثثوت

 . ليجعلا ينبل فلأ رشع ةسمخ اهدثث

 . ةيفوصلا ىقابل 1320 لل

 ةثالث سرفلا ةميق ًاسرف نونامث ةنسلا كلت يف هلباقم عفد لخنلا جارخ رادقمو

 . ةيقوأ نوتسو

 لخنلا ةداعإب « نييشرقلا » ةليبق ىلع دهاجملا كلملا رمأ ردص ةنسلا كلت ىفو

 . ديبز يداو لهأ نم هباحصأ ىلإ ةيلوسرلا ةلودلا دهع رخاوأ يف هوبصتغا يذلا

 ظ : رحشلا دالبل رفاظلا ةوزغ

 راجلا ىلع هتكلمم ةعقر عسوي نأ بحأف طاشنلا نم الضف رفاظلا ىأر

 لامج ةورك ةقفن تغلب دقو 2 يلبنسلا نيدلا نيز ريمألا هتمدقم ىلعو رحشلا
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 دهعلا كلذ يف ةيئارشلا ةميقلا نم هتماخض هل غلبم وهو رانيد فلأ رشع ىنثا ةلمحلا

 : يتأي امك شيجلا مدقتو

 . يلبنسلا نيدلا نيز ريمألا ةدايق تحت ةمدقملا - ١

 . يرهاطلا دواد نب كلملا دبع ريمألا ةدايق تحت بلقلا - "*

 . هسفن كلملا ةدايق تحت ةرخؤملا -

 ىلاوف ًابراه اهكلم رفف رحشلا يضارأ نم تند ىتح اهمدقت ةمدقملا تلاو

 رثأ ىلعو « حتفلاب ًاريشب نيدلا ملع هنبا لسرأو ةنيدملا لخد ىتح هفحز يلبنسلا

 كلذ دعيو « عزاو الو ةيشخ نودب ةنيدملا بهنف كلملا دبع اهلخد يلبنسلا لوخد

 نب ليعامسإ نب دمحأ ريمألاب اهترادإ طانأو دالبلا ةرادإ بترو رفاظلا كلملا اهلخد

 . لوألا عيبر ١ ةعمجلا موي ندع ىلإ داعو « ينميلا رقس

 : ةيرهاطلا ةلودلاو ةيديزلا مامإ رصانلا نبا

 رصانلا نبا ءاعنص مامإ نأب رابخألا هتفاو ندع ىلإ رفاظلا كلملا لوصو دعب

 لوح ةسئاي ةمواقم همواقت رهاطلا باهولا دبع ريمألا تاوق نأو « رامذ ىلع ىلوتسا

 مدقتو بجر رهش يف. اهداعتساف رامذ ىلإ هشيج سأر ىلع رفاظلا عرسأف ةنيدملا

 راصحلا قاطن هيلع ددشو ( ناره ) نصح يف هرصاح نأ ىلإ رصانلا نبا بقعتي

 ىلإ هوملسو نصحلا نم ةبيرقلا لئابقلا ضعب هرسأ ًاريخأو لاحلا هب تقاض ىتح

 1 ةمامإلا يف هسفانم رهطم مامإلا

 لابجلا يف ةيرهاطلا تاوقلا تطشن م 145 /ه م51 ىلوألا يدامج يفو

 لابجلا نم اهالاو امو « هنارحب » ىلع رفاظلا ىلوتساف عضوم ريغ يف اهمدقت تلاوو

 عرسأف بلع نصح ىلع مامإلا داوق دحأ ىلوتسا ةرخآلا يدامج يفو نوصحلاو

 بجر رهش يف نصحلا داعتسا ىتح شويجلا ثعب يف دهاجملا كلملا

 : ءاعنص ةيرهاطلا ةلودلا لوخد

 ةنيدم ىلع ةيرهاطلا تاوقلا تلوتسا ما1517/ه/51/ لاوش رهش يف

 باهولا دبع ريمألا ةكلاملا ةرسألا دارفأ دحأ اهترادإ ىلع تبانأو «٠ ءاعنص
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 اهرمأ ىلوتي اهيحاون ضعب ةيرهاطلا ةلودلا هتعطقأو اهمامإ لزانتو يرهاطلا دواد نبا

 5 مهترادإ تحت

 اهريمأ درطو ءاعنص ةنيدم رصانلا نبا داعتسا م1556 /ه م59 ماع يف

 نإ : يناميلا قيقعلا بحاص لوقيو « اهلامعأو ءاعنص ةنيدم ىلع ًايلك ىلوتساف

 نييرهاطلا نأ رهظيو 2 لاملا نم ءيش لباقم ءاعنص ةنيدم عاب رصانلا نب دمحم

 ءاعنص ىلع هلماع رفاظلا كلملا رمأف ءاعنص يف رصانلا نبا دوجو ىلإ اونئمطي مل

 لماعلا درطو راثف رمألا دورو ىلع رصانلا نبا علطاف ديبز ةنيدمب هيلإ هصاخشإب

 . ءاعنص ىلع ىلوتساو

 . ةماهت رومأ نابعش نب دهاجملا ىلو ةنسلا كلت نم بجر يفو

 : رفاظلا كلملا لتق

 سأر ىلع ءاعنص ًادصاق زهجتف رصانلا نبا ةروثب رفاظلا ىلإ رابخألا تلصو

 اهيلع برضو ةنيدملا يحاوض ىلإ هشيج سأر ىلع لصو ىتح فيثك شيج

 مزحلا ةبهأ ذخأ مدع نع هشيج ةرثك ىلع ًادامتعا رورغلا هعفد دقو ءراصحلا

 هداوق دحأب دجنتسا راصحلا ةقلح ماكحتساب مامإلا رعش امدنعو . سارتحالاو

 اومحتقاف هلاجر سأر ىلع مامإلا ةدجنل ًاعرسم لبقأف براش ىسيع دمحم وعدملا

 ريغ تغابملا موجهلا عاشأو اهماظن لتخاف ةرغ نيح ىلع ةيرهاطلا تاركسعملا

 رصانلا نبا كابترالا كلذ عجشو « ةميزهلا تناكف . بارطضالاو ىضوفلا رظتنملا

 نم ةيقابلا ةيقبلاب تدوأ ةمراع ةراغب مايقلاو ةنيدملا نم جورخلا ىلع ءاعنص لهأو

 سأر ىلع تبث رفاظلا نإ : ةيديزلا ريغ رداصملا لوقتو « روعذملا شيجلا تابث

 . لتق ىتح لاطبألا لاتق لتاقو هشيج نم قيرف

 ةدعقلا يذ يفو « ديبز ةنيدمب ةيضرأ ةزه تعقو ىلوألا يدامج نم عباسلا يف

 . نايفس نب يلع فيرشلا تنب رهاطلا دواد نب باهولا دبع ريمألا جوزت
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 دالبلا يشيبحلا زيزعلا دبع نب رمع ريمألا دهاجملا كلملا عطقأ 615 ةنس يف
 . - ديبز نع  ةيماشلا

 ديبز ىرق نم  طساو  ةيرق نم ًابيرق يفرشألا بهذلا رهظ ةنسلا كلت يفو
 رمع نب دمحأ نب ركبوبأ بيدألا يفوت اهيفو «. بعشلل دهاجملا كلملا هحابأو

 . يعليزلا يليقعلا

 : دهاجملا كلملا ىلع . نيدلا دعس يشبحلا دهاجملا ءائبأ ةدافو

 ةدجنلا نيبلاط دهاجملا كلملا ىلع يشبحلا نيدلا دعس دهاجملا ءانبأ دفو
 عوردلاو ةدعلا نم اهمزلي ام عم ةيبرعلا ليخلا نم سوؤر ةسمخو ةئامب مهناعأف

 . حالسلاو

 ديبز ةئيدم يف دهاجملا كلملا ماقأ م 1417/7 /ه 818 ناضمر ١ا/ ةليل يف
 . مهتاقبط فالتخا ىلع ديبز لهأ ةفاك هيلإ ىعد ًاطامس

 « عبيدلا » هيمسي ام لمعو اطامس فسوي ريمألا هيخأ نبا ماقأ <34 ةليل يفو

 برضو راجشألاو رامثلا عاونأب اهنيز -رصنلا سوق  رادلا باب ىلع « ةعالط
 ةلودلا دهع يف ماقت تناك تالافتحالا هذه نأ رهظيو . ةفلتخملا تاطافنلا
 نمو نييمطافلا.دهع يف رصم يف ةدئاسلا ديلاقتلا نم نميلا ىلإ تلقن يتلا ةيلوسرلا
 . مهدعب

 ًاسراف نيسمخ نم ةفلؤم ةبيتك دهاجملا كلملا زهج م 1475 /ه 88١ يفو
 . نيدلا دعس يشبحلا دهاجملا ءانبأل ةدعلا ةلماك

 دالبلا ىلإ ديبز نم رماع نب فسوي ريمألا جرخ م /١4171 /ه 887 نابعش يفو

 . ضرح ىلإ ةيديزلا نم جارخلا لصحتساو ةيماشلا
 9 يرهاطلا دواد نب باهولا دبع كلملا

 دواد نب باهولا دبع ريمألا هيخأ نبا ىلإ هتايح يف دهاجملا كلملا دهع

 ندع ىلإ هجوتف «روصنملاب » بقلتو ةعيبلا هل تددج هتافو دعبو . رهاط نبا
 سانلا عمجو رهشلا نم ٠7 ءاثالثلا موي اهلخدف طامقلا نيدلا لامج هتبحص يفو

 ل عةهك-



 ىلو رهش دعبو مهريغو شيجلا يف تابهلاو ءاطعلا قرفو « هتيلوتو همع ةافو نلعأو
 . زعت ىلإ هجوتو طامقلا ىضاقلا ندع ءاضق

 نيب بغشلا عقو ديبزب روصنملا ةماقإ ءانثأ يف م 1481١ /ه 885 ماع يفو

 : نيبزح ىلإ اومسقناو ديبز ةرادإ يفظوم

 « رشغد ىلع نب لضفلا 3 ىبلاحملا نمحرلا دبع « ىبهلا هللا دبع هيقفلا 3

 1 نوجشلا دمحمو .رمحألا ونب تعا 7

 : ةرادإلا يف يلوو مهفئاظو نم اولزعو اوبدأف

 لامعأ « ماسبلا دمحم هيقفلاو يولعلا نمحرلا دبع نيدلا هيجو هيقفلا ١

 . ناويدلا

 . ءافيتسالا ىلحبلا دمحأ هيقفلا - ؟

 1 بغشلل ءاد لك مسح كلذبو

 م449١ /ه 494 ةرخآلا يدامج نم عباسلا ءاثالثلا ةيشع روصنملا يفوت

 .٠ « نبج » ةدلبب ءاعبرألا حبص نفدو

 :فئاي

 ١ - ديبزب ةروصنملا ةسردملا - "* . ةرعاشألا دجسم ديدجت .

 ةدايزلا ناكم يف هبصن ةبطخلل ربنمو ديبز ةنيدم عماج ىلإ ةدايز فاضأ - *

 . هدهع يف نميلا يف ريظن هل سيل

 . بإ ةئيدمب درجسم د ه . ةنردملاب ةسردم - 4

 : يرهاطلا باهولا دبع نب رماع : يرهاطلا يناثلا رفاظلا كلملا

 مث ةنارقملا ىلإ لحر ةافولا ىلع مايأ ةثالث ءاهتنا لكعبو « هدلاو ةافو دعب ىلوت

 ٠ . ةيقرشلا دالبلا رهاط نب رماع نب هللا دبع خيشلا هلاخ عطقأ

 - ”؟هأل



 : رماع نب هلا دبع خيشلا ةروث
 ةروثلا نلعأ ىتح ةيقرشلا دالبلا ىلع هترامإ يف ريسي ريغ هللا دبع خيشلا ثبلي مل

 . هتخأ نبا ىلع جورخلاو
 هنأو هلاخ ةروث هتغلب امنيح زعت ىلإ ةنارقملا نم لحر دق رفاظلا كلملا ناك

 برخأو روصنملا اهانب يتلا ةعينملا رادلا بهتناو نبج ةنيدمب هنئازخ ىلع ىلوتسا
 . راجتلا لاومأ رداصو اهضعب

 رفاظلا راس « هوحن هجوتو ةلتاقملا نم هدشح نكمأ ام دشح الإ رفاظلا عسي مل

 ةرخآلا يدامج ؟؟ ءاعبرألا موي « نبج » لصوف مهدشح نم نكمت نم سأر ىلع
 نب رمع ريمألا دي ىلع اهبنيب حلصلاب ىهتناو لاتقلا محتلاو م ١1584 / ه 4
 . مهنم يقب نمو ءرماع نب هللا دبع هتلوؤخ ىطعي نأ ىلع يشيبحلا زيزعلا دبع
 1 بعشلاو ريرج لبج مهعطقيو ندع ةيابج نم رانيد فلأ نيعبرأ

 ةرصاحمل باهولا دبع نب رماع ناطلسلا زهجت م١١16 /ه ٠4ا/ ماع يفو

 هراصح نم اهذقنأ ىتح م ١6١ ؟/هوؤ١م مرحملا نعل هراصح رمتساو ءاعنص

 . يزمحلا نيسح نب دمحم ريمألاو يلشولا مامإلا
 كراعملا احر ترادو ءاعنص راصحل ةركلا داعأ م14 /هو١٠ ةنس يفو

 يلشولا مامإلا رسأو امهمزه ىتح هركذ قباسلا ريمألاو يلشولا نيبو هنيب ةيماحلا

 ءاعنصو اعيمج ةماهت ىلع هكلم دتماو ارفاظ ءاعنص لخدو . رصانلا نب دمحأو

 | . نوصحلا نم امهنيب امو ةدعصو

 هريبدت ةعسو هتسايس نسح الول هكلم ىلع يتأت نأ هلاوخأ ةروث تداك
 نميلا هل ناد مهيلع هئاضقبو نجسلا يف مهجزو ًارخؤم مهرسأ نم هنكم يذلا
 يفو ٠ ةنيصحلا لقاعملاو ةيوقلا نوصحلا عيمج ىلع ىلوتساو هلفسأو هالعأ
 يتلا ديبز ةنيدم ىلإ تمدقتو نميلا يروغلا هوصنق تاوق تلصو همايأ رخآ
 ةسكارجلا ةلباقم ىلع ةريثكلا هدونج وقت ملف عافدلا نصح رفاظلا اهلعج
 ةكرعملا تهتناو « نميلا اهدهاشي خيراتلا يف ةرم لوأل يتلا ةيرانلا مهتحلسأو
 ءزعتو عادرو ديبز ىلع ةسكارجلا ءاليتساو باهولا دبع نب رماع رفاظلا لتقب
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 . © بتكلا عممجب ًافوغش ملعلل اّبِحُم ناكو م 1617 /ه 9477 عيبر يف كلذو

 ةرامإلا ىلع اوماقأو ندع ةرامإ نم مهل يقب ام يف مهلولف عمتجا رفاظلا لتق دعب

 نيح ىكرتلا دئاقلا اهيلع ىلوتسا ىتح ةمئاق هترامإ تيقبو رهاط نب دواد نب رماع

 ريمألل دهعلاو نامألا ىطعأو م 1688 /ه 44 ماع ندع ىلع هئاليتسا
 دنهلا ىلإ هجوتملا هلوطسأ يف ةدايقلا ةنيفس ةرايزل هاعد كلذ دعب مث . يرهاطلا

 ةيراس ىلع هسأر عفرو ريمألا لتقب ملاظلا دئاقلا رمأ ةنيفسلا ريمألا مدق تئطو امدنعو

 . هترسأ دارفأ عيمج لتق كلذ دعب مث « ةنيفسلا

 سانلا يف سانلا لدعأ هيخأ دعبو رماع نبادعب نيدلا عاض يالخأ

 سايلا ةياغ يف سانيإلاو نمألا نم اننا هللو هللو ادقف ذمن
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 سداسلا لصهفلا

 يبا فالبخملا

 © يبطقلا لا ءارمألا
 ءانبأ ىلإ مناوغلا ءارمألا نم نازاج ةرامإ تلأ يرجهلا عساتلا نرقلا لئاوأ يف

 نيدلا بطق نب دلاخ مهنم ةرامإلا ىلوت نم لوأ نيذلا يبطقلا لآ ءارمألا مهتمومع

 ساهو نب ةزمح نب يبحي نب مناغ نب مشاه نب دمحم نب مشاه نب دمحم نبا
 مث « نييلوسرلاب ةطبترم ةرامإلا كلت تناكو . ينسحلا بيطلا يبأ نبا

 . نييرهاطلاب

 رهظي ام ىلع جرخ يتلا ةرانملا ةنيدم بارخ ناك اذه يبطقلا دلاخ دهع يفو

 ىلإ  اهلهأ حزنف « ةنيدملا برخأو مهيلع راغأ ام دعب  مهمغرأف هتعاط نع اهلهأ
 . دمض ةيرق

 . م 148 /ه 847 ماع يفوت

 : نيدلا بطق نب دلاخ نب بيرد
 . م ١48 /ه 8457 ماع نازاج ةرامإ ىلع هدلاو فلخ
 . رانيد فلأب ديبز ةموكح ىلإ | يرسم تعبي ناكو

 : ينابرغلا رعاشلا لوقي بيرد ريمألا يفو

 دهاشملا عيمج يف يتوص تينثو ةوعد «نابرغ» سأر نم ىدنلا توعد

 دلاخ نب بيرد ىفك نم دعبلا ىلع ينباجأف ًانلعم يتوص تينثو

 لبجلاب ةئيصحلا لقاعملا مهلو نازاج يداو العأب مهينابم مهل تناكو « قنعملا » ةعلق باحصأ مهو )١(

 ' اهبردو . ايرثلا ةامسملا ةنيصحلا ةعلقلا اهب مهرثأم نمو ةراجلا ةهجب تبخلا ىلإ ليطتسملا درجلاب روهشملا
 اهبو . يداولا ةفض برق ىلإ ةدمتسمو ةروكذملا ةرحلا يف الامش ةبراض مهتنيدمو . اجنلا بردب روهشملا
 . ةرصعم ةئامسمخ تناك اهب يتلا تيزلا رصاعم نإ : ليق . ريبكلا اهعماج
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 9 بيرد نب دمحأ

 . دلاخ نب بيرد هدلاو ةافو دعب ةرامإلا ىلوت

 نأ رهظيو « تاكرب نب دمحم هترامإ ىلع راغأ م 47١/ا/ /ه 887 ماع يفو
 ىلإ ةرامإلا كلت مض يف تاكرب نب دمحم عماطم ةراغلا هذهل رشابملا ببسلا

 ريمأ اهقيدص ةدعاسم نع اهزجعو ةيرهاطلا ةلودلا فعض سمل دقو « هذوفن
 . نازاج

 هنإ : لاقيو ٠ لئابقلا تاوق نم دشح يف زاجحلا نم تاكرب نبا زهجت
 /ه 4877 لوألا عيبر يف نازاجا ىفاوف هيرارسو هتاجوز هذه هتوزغ يف بحصتسا

 يف ةبغرو لاتق نودب هناعذإ يف ًاعمط بيرد نب دمحأ ىلإ رذنلا ثعبو م1١

 همودقو لاملا نم ءيش عفدو هل ةيعبتلاب هفارتعا يف رصحنت يتلا هبيلاطمل ةباجتسالا

 هيلإ مدقتف  لاتقلل دعتساو طئاسولا بيرد نبا ضفرف . فارتعالل ليلدك هيل
 بيرد نب دمحأ مزهناف . اجنلا برد برقب لاتقلا امهنيب بشنو تاكرب نب دمحم

 لوقيو « تاروعلا تفشكتاو ناكسلا بلغأ لتقو « هتنيدم ىلع تاكرب نبا مجهف

 مل ام باجحلا فشكو ةناهملاو لذلا نم نازاج بحاص ءاسن ىلع ىرج : عبيدلا

 نم ذخخأو ريثك ءيش ةسيفنلا بتكلا نم اهيفو « هنئازخ تبهتناو باسحب دحأل نكي
 تحبصأو دالبلا روسو ةرامإلا رود تمدهو تقرحأو هدجو هوبأ هعمج ام حالسلا

 دالبلا اكرات كلذ دعب تاكرب نبا داعو . ىهتنا . اهشورع ىلع ةيواخ «7 نازاج

 رهظيو ةيرهاطلا ةلودلا ىلإ هنبا بيرد نب دمحأ ثعب م 141/8 /ه 4817 يفو

 ىلإ لصوف « ةيساقلا ةنحملا كلت يف هترصن نع اهيلحت ىلع بتع ةلاسر لمحي هنأ
 ىلإ هزهجو هيلع معنأو يرهاطلا رماع نب فسوي ريمألا هلابقتسا نسحأف ديبز ةنيدم
 0 ءاطعلا هل لزجأو هتدافو دهاجملا كلملا مركأف ندعب دهاجملا كلملا همع

 : امركم ةيبأ ىلإ

0000000001 
 . ديبزب روصنملا كلملا ىلع مودقلل م ١58٠ /ه 88ه ماع هسفن بيرد

 )١( لصفلا اذه لوأ يف يتلا ةيشاحلا عجار . ءاجنلا بردب ةروهشملا ايلعلا نازاج ةئيدم .
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 ةيناطلسلا تالآلا راضحتسا يف ثعبف « ريمألا مودقب روصنملا كلملا ملع

 فيلحلاو دفاولا ريمألا نيع يف كلملا ةهبأ ءادبإل مزلي امو « ةيكلملا فحتلاو

 قفخت بكوم يف هلابقتسال جرخ ديبز ةنيدم رهاظ ىلإ هلوصو هغلب امدنعو « بتاعلا
 فناتساو ابكر مث « ًاقناعتو الجرت الباقت امدنعو ناسرفلا هب فحتو مالعألا هيلع

 سرحلا نم ةيشاح هل لعجو « هتفايضل دعأ رصق يف هلزنأو . هريس بكوملا
 جرخف .زعت ىلإ روصنملا كلملا مزع نأ ىلإ هماركإو هتياعر لحم ناكو « يكلملا

 نم "1 موي نازاج ىلإ هقيرط يف داعو قيرطلا فصن يف هعدوو نيعيشملا عم ريمألا

 . ءافجلا بابسأ تلازأو تاقالعلا تقثو دق ةرايزلا كلت نأ رهظيو . رهشلا

 ٠ بدملا نيب ام يف ديدش راصعإ به م 1 ه1 /ه 8957 ةنس نابعش يف

 العأب ةّلح غلب ىتح هالعأ يف ةلعتشم رانلاو ع نيتيرقلا يف نم هاري ثيحب بلخو

 قرحأف قرشملا ىلإ هقيرط يف راس مث « اهيف نمب ةلعتشم اهتشع ريطف « نيتيرقلا

 . شوحولاو ًءابظلا
 دلاخ نب هللا راج نب دمحأ رئاوغلا اَبأ ةيواطعلا لتق م 161١ /ه 411 ماع يفو

 . ميطحلا نب دلاخ هيخأ نبا هعم اولتقو . ليخلا اورقعو لاملا اوبهتناو

 ماع ىلإ تدتماو ةيراض ةعاجم يناميلسلا فالخملا تحاتجا ةنسلا كلت يف

 يداوو نازاج يداو يف صخألابو . ناكسلا رشكأ تكلهأو م 1619 /ه 6

 تنفأ احلملاو ايبص يفو « نارفنوأ رفن الإ ةيرق لك ناكس نم جني ملف ء دمض
 7 ىصحي ال ام

 : بيرد نب دمحأ نب يدهملا

 حارجلا رعاشلا لوقي تيبلا اذه ءارمأ يف دقعلا ةطساو دمحأ نب يدهملا ريمألا

 ةينازاجلا كلامملا هب تّْره نم هب حدم يذلا نأ ) هناويد ةمدقم يف رجاش نب

 تاالتماو هاوفألا هدماحمب تقطنو عاقبلا همراكم تقبطو . اهفالخأ هتعضرأو اهفاطعأ

 نب دمحأ نب يدهملا نيدلا لامج عامجإلا هتدايس ىلع دقعناو عامسألا هركشب

 .( بيرد
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 : همايأ يف يفولا رعاشلا كلذ لوقيو

 ردك هب اموفص كب انشيعو  ررغ ىدهلا زع اي كب انمايأ

 ربجنم يدهم اي كب انرسكو 0 بعشنم يدهم اي كب انعدصو

 ربص ©")يفصلا نب اي انئادعأ لاحو ةيلاح يدهم اي كب انلاحو

 هب قاف يذلا مركلاب ًاروهشم يدهملا ناك : يناميلا قيقعلا بحاص هنع لوقيو
 يورذلا رجاش نب حارجلا مهنم ءارعشلا رثكأ هحدم ًاحيصف ًابيدأ ناكو « هنامز لهأ
 مهاطعأو هوحدم نيذلا هئارعش نمو سانلا يديأ نيب لوادتم روهشم ناويد هل يذلا

 هيف هلو هحدمي ةدلعص نم هلصي ناك يدعصلا ىبهلا دمحم رعاشلا ةليلج الاومأ

 هلاق ام نسحأ نم يه يتلا ةقئارلا ةديصقلا انه تبثن نحنو ىهتنا . ةنانطلا دئاصقلا
 : ريمألا يف

 يدعب تنك فيك ربخ هللب  دنرلا تاذب يحلا عبرم اي
 يدجو لوطو يدابكأ رحاو يدحت ةادحلا كيف تفقو له

 يدهج ىصقأ كيف يعمدو يحون

 انما نفث تاذ ايو لسكو» ايلف  ايرنلو المعلا :تيفك

 ابعن اليل موبلا ريط كيفو ابظلاو ماعنلل ىوأم تحبصأ
 دعولا قودص لاطه كداج

 اهتقعزا “ طش. ارتيقت» . ارفق ريصاطتلا لس فتحا
 ارج تلن امل ينيع عمدف  ارفلاو ءابظلاو ماعنلا كيف

 دوسم لجلجم نم كاقس
 رهبعلاو اهب سآلا كحضيو  رفولينلاو حيشلا كيف تبني

 رصححأو ضيسبأ كيف رهزلاو ؟ربنسلا كيف ضكري ادغ اذإ
 دنرلا نوصغ نابلا قناعو

 ىضقنا ناك يذلا شيعلا عجريو 2ىضم ام دوعي له يرعش تيلف
 اضيبأ يداوس داع دق تاهيه اضغلا تاليثأل يقسو ايعر

 دوسملاك ادع دق يضيبأو

 - تعني دمحمف مهريغو ةقطنملل ةلكاهبلا خيرات يف دوجوم اذهو دمحأ همسا نمل رصتخم تعن )0(
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 ةماسولاو ةمعنلاةرهاظ هماق بيضقلاك افيه برف
 ةماهت يفو دجن يف تقناع 2 ةمادملااهرغث يف ةحيلم

 دولا عاضم ريغ ًاببحم :
 رصعملا لازغلاك اديغ بح يف رذعاو يلذع كنع عد يلذاع اي

 رصعم ثالثو رشع ةنئبا  رمرملا قح لثمابعك كدت
 دهن تاذ ريغ قانعلا عوط

 رتسي هتلسرأ نإاهرعشو  رهزي لالهلا لثماهنيبج
 ركسم رثئوكم رطعغم ربثعم كسمم اهرغثو

 دهشو قتاع مادم هيف

 افقرق رمخ كتطعأ تمش وأ  افرفر ًاقرب كيرت تمس نإ
 افيهأ انصغ كترأ ترطخ وأ افنش ايبظ كترأ تظحل وأ

 يدبأو ةرات اهاوه يفخأ

 بيصن ىفو امسلا بر اهلانأ 20 بيجع يف ابيجع نسحلا نم توح
 بيبط مويلا هل سيل ملأ يب بيثك يفابيضقو امشوو اليل

 ديزلاك اهسملم يتلا الإ
 حايص اهيطرقل لجحلا تمص نإ حادر بيباعرلا بيعارخلا نم
 حالملا تايرجاحلا اهنم راغت حاشولا عاج اهجلمد تعبشأ وأ

 دقلا نيلب نابلا رخافت
 ادجسع دودخلا يفو اًولْوِلو 2 اادرمز اهمسبم نم كيرت
 ادفلا ليكرهلا ضيبلا اهل نك 2 ادمثألا ديرت اماسعن ءاجعد

 يدفأ ءوس لك نم انأ اضيأ
 جعدأو جعدأ جاس فرطلاو جلفم بنش اهنمرغشلا

 جهوع ءاسنلا نيب اهنأك جلبأ نيبجلاو ماس ديجلاو

 دجن ءابظ نم امدأ علتأ

 دهنام(ميل )ةضغاهبعكو دلوب ضخمت مل ءاسعن ءاسعل

 )١( اذكهو نيدلا رخفب هللا دبعو نيدلا هيجوب نمحرلا دبعو نيدلا يفصب دمحأو . ردبلابو نيدلا زعب .
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 هيدر ليلا كلنارلا تمرح لا ' ٠ ..ديبح هان انيتاوقا انيقات
 درسلا حيلم بطر ؤلؤل وأ

 اهنذأ طرق دعب اي ةقيشر اهنصغ يف ةمامح اهنأك

 دقعلا لاجم يف سيمت نيح

 اهند رطق نيح يلقع لهذي  اهنسرغصل ىوهت ام كيطعت

 اهنزم نم ادغ دق يرحب جبمو  اهنف نم ىوهلا يف ينف راص دق
 يدنئز رارش نم اهالطصم وأ

 ىطخلا تاليوطلا ربغلا نم تسيل اطقلا ةيشم ضرألا ىفاهتيشم
 اطس نإ مذي ال بحملا نإ ىطخلاو اهنم شيمختلا ينبجعي

 دعوب دجت مل نإ ةبيبح

 فرحنت ال عجضملا نم ىلسك فشري اهنم كاوسملا اهرغُ يف

 فقرقلا هيف بد دق نمك تماق 2افصنيراهنلا داك اذإ ىتح
 دكلل ال كارلا كاوس ىلإ

 هلجخ نم هدخ يف ةرمح وذ 2 هللك نم يل فرشأ نداشو

 دصلا كاذب اسنأ ينضاعأ

 يشيرو ىمن دق يشاير ثيح -60شيرع يبأ مايأ سنأ مل

 يشيع باطو يمون يل ذلام 20يشيطو يتعالخ تهتنا ثيح
 يدهملا مامأإلا ماعنإب الإ

 يمطافلا يرمهزألا يرديحلا يمناغلا يدلاخلا يبطقلا

 مساوملا يف سانلا لك ثيدح  يمشاهلا ينسحلا يشرقلا

 دعم نم راكيبلا ةطقنو

 رشتنا عقنلا اذإ ناندع سراف 2رغغثلا ناعط ءاجيهلا رفنضغ

 ررغلا تاحيحصلا ليخلا بهاولا رمقلا نباوانل متلا رمقلا
 درجلا تانفاصلا تابرقملا
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 ديزم مضحخو مامه الإ دمحم امو يدهملا دمحم

 دجسعو قرو هنم ضيفي دعري نيح كينغي ضراعو
 درف يأ رصعلا اذهبدرف

 الطلاو سؤرلا يوهي هفيسو الكلاو روحنلا ىوهي هنانس

 الملا مه مهنإف مهريغ عد العلا بابرأ نيدلا بطق لآ نم

 دجملا لاجرو يلاعملا لمهأ

 لالحلا ولحلاو بذعلا لالزلا وه لانيال الانم دجملا نم لان
 لازنلا موي هعرد يف ادغ نإو لالجلاو لامجلاو ءاهبلا زاح

 يدعم نباو سابعلا هنولف

 اتمصام اذإ دسألا بهرتو اتفتلا اماذإ ددغلا تفلت

 ىتفلا وه يقتلا وه يقنلا وه اتشو فيصمو عيبر يل وه

 هديع نحل لاح ةحممل
 ملقلاو ىرولا يف ضام كفيس ملعلا كيلع ًاقافخ لاز ال

 مشمشغ ايو دجملا يماحاي مكح ًاعيمج سانلا يف تنأف

 دسألا هابج قوف هؤاول
 نيسح ققحملا ةمالعلا نع ةياور يفرشلا دعس نب دمحم ةمالعلا لاق

 « ةدعص ةنيدمب ملعلل ًابلاط ناك يبهلا دمحم رعاشلا نإ نامغج نب ليعامسإ نبا
 نأ اهوبأ دارأف لامجلا ةعئار تنب ةهاجولا يوذ نم اهئاينغأ دحأل ناكو
 ىلإ هبرق ام ملعلل بلاطلا ٠ كلذ قالخأ يف ىأرو « هراد يف ثكمي نمب اهجوزي

 ىنغلا نم اهجوز نأ نظت ًاتقو ةاتفلا تثكمو . هجوزف هطرش قفاوو هبلق
 هتاولخ نم ةولخ يف اهحراص ىتح اهدلاو زكرمو قفتي امب لاحلا ةعسو

 اهسرعل زهجملا اهدلاو نأ نم تنقيأف هل عفنأ هتحارصو هقدص نأ ًانظ هتلاحب
 قراف نيح قدزرفلا ةمادن مدنف ةقرافملاب رمألا ىهتناو اهجاوز ةقفنب مئاقلاو

 يدهملا هلأسف . يدهملا يف ةديصقلا هذه لاق ىتح اهب ثبشتلا يف ماهو راون
 يلع : هل لاقف هتصق فصوو ٠ معن : هل لاقف . دجوي فصولا اذه له

 . اهيلع لخدو هسفنل ةاتفلا بطخو . ةدعص ىلإ يدهملا هجوتو . كتدعاسم

 كا



 اهدلاول لذبو هرعاشل كلذ دعب اهبطخو اهب لوخدلا لبق اهقلط اهل هتدهاشم دعبو
 . راصتخاب اذكه امهاضر بجوأ ام اهلو

 : نازاج ىلع ىلح ريمأ ةراغ

 دمحم نب سيق يلح ريمأ راغأ يدهملا ةرامإ يف م1618 /ه 8 ماع يف

 يف امهنيب ةكرعملا ترادو « هلاتقل يدهملا ريمألا دعتساف نازاج ىلع يمارحلا

 تسلا هباحصأ يف لتقلا رحتساو يدهملا مزهناف . ايبص يداو العأ « رئاوغلا

 العأب ةروهشملا هتعلق ىلإ بحسنا اهنمو . بلخ يداو العأ ا » ىلإ

 ىلإ تامرحلل ًاكتهو ًابهن نازاج يداو يف يلح ريمأ شويج تثاعف نازاج يداو
 ىلح ريمأ بحسنا كلذ دعيو « ةنتفلاو راعسألا ءالغ سانلا ىلع عمتجاو رحبلا

 . هنطو ىلإ ًادئاع

 )١( ةيناثلا ةعبطلا  يفارغجلا مجعملا » انباتك عجار « .

-7548- 



 ةيرهاطلا ةلودلاو فالخملا نيب ةيسايسلا ةقالعلا

 ةيرهاطلا ةلودلاب ( دمحأ نب يدهملا ) يناميلسلا فالخملا ريمأ ةقالع تناك .

 دئاصق ريمألا رعاش ( رجاش نب حارجلا ) ناويد يفو ءالولا ةقيمع ةلصلا ةقيثو ةقالع

 فالخملا عضو ناكو يرهاطلا كلملل ريمألا نم يسايسلا ءالولا :ىلع لدت ةلدابتم

 نب يلح ءارمأ مهئافلحو ةكم ءارمأ عماطم نيب وهف اقف عضو خيراتلا كلذ يف

 نولوتسيو بلغألا يف نورصتني ةرم ريغ يناميلسلا فالخملا اوزغ نيذلا بوقعي

 يف مهتراجو « ةياغ قيقحت نودب نودوعيو لقألا يف نومزهنيو فالخملا ىلع

 فالخملا ىلإ ندع ءارو نم اهناطلس دتمي يتلا ةيوقلا ةيرهاطلا ةلودلا بونجلا

 هتراج يف رمل كلذ دجوي يو هب يمتحت دنس نم عضولا كلذب ةرامإل دبالو يناميلسلا

 . ءالولل ًاراهظإو رشلل ًاءافتكا ةيداملا ةلماجملاو ةيسايسلا ةعناصملاب ولو ةيبونجلا

 هدشري ام ةقطنملا يف خيراتلا ثداوح نم هب ترم دق يدهملا ريمألا نأ كش الو

 مدع ه89 ةنس يف سداسلا نرقلا يف فالخملل ةمكاحلا ساهو ةرسأ تدارأ دقف

 ضرح ةعقو يف هشيج اهقحسف ديبز يف ينيعرلا يدهم نب ىلع ةموكحل ناعذإلا

 ذخأي نم ىلإ اهراصبأب ةرسألا نم ةيقبلا تحمطف « - مدقت ام عجار  ةفورعملا

 يذلا رصنلا ققحي ام ناميلس نب دمحأ اهتقو يف ةيديزلا مامإ يف دجت ملف اهرصانب
 « ةدعص تاهج يف يلامشلا العألا مسقلا يف رصحنت ةيحورلا هتدايس نأل هوجرت

 مهو ناميلس نب دمحأ نوئواني يبونجلا العألا مسقلا يف رصانع ةدع كانه ناكو

 . نييريمحلا نم مهريغو يمايلا لاك نادمه نيطالس

 رصم نم دونج نميلا ىلإ لصت ةرم لوأ ناكو . رصم ىلإ مناوغلا أجتلاف
 ناحابك اساددو اهئر ظاتزالا قاكن خيراتلا كلذ لبق امأ « نميلا ىلع ءاليتسالل

 .:يحيلضلا دهع يف
 جارخلا نأب رعشي دمحأ نب يدهملا ىرنف هسفن ديعي خيراتلا دجن انهو

 ةقالع ءاشنإ ىلإ ردابيو رصمب هتقالع طبر ىلإ حمطيف هقهرأ هترامإ ىلع ررقملا
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 يف ريمألا اذه حومط اهنطاب نوكي دقو « جارخلا نم ملظتلا اهرهاظ ةيسايس

 روفجنز يف لفطلا مدق عضيو يروغلا هوصناقب هتيمست ىلإ ردابيف لفط يدهملل

 : هتصالخ ام نمضتي باتكو اياده عم هوصناق ىلإ اهثعبيو ةقرو ىلع هعبطيو

 ١ - هناطلسب هرمأ طبرل لؤافتك همساب هنبا هتيمستو يروغلا ناطلسلاب هباجعإ .
 نب رماع ناطلسلا نم هيلع ضورفملا رئاجلا جارخلا نم هاوكش "' 

 . باهولا دبع

 هضرعو نميلا ىلع ءاليتسالل شيج لاسرإب ةردابملا يف حاحلاإلا -

 . طقف نازاج ةرامإ ىلع ءاقبإلا لباقم شيجلل تاليهستلاو ةدعاسملا

 ةبحصب هداعأ كلذ دعبو « هلابقتسا يروغلا نسحأف رصم ىلإ دفولا لصو

 . نميلا ىلإ يرصملا شيجلا

 ىلإ نيدلا زع هيخأب يدهملا ريمألا اهقفرأف نازاج ىلإ ةيرصملا ةلمحلا تلصو

 .ماهلا /ه /41١١ ةنس يف كلذو . ةيرهاطلا ةلودلا ةبراحمل ديبز

 : يدهملا ريمألا ةياهن

 داك تانج ىلإ ديبز ةنيدم 0 داما تاوقلا درخدال لعب 00 رع ريما داع

 تاذ يفو « هتدع دعأ كل ها نم قئوتسا اذإ ىتح هيأ ةثوانملا رصانعلا

 لاملا نم هتايوتحم ىلع ىلوتساو ةرامإلا رصق ىلع مجه ةرغ نيح ىلعو ةليل

 هتيشاح ىلع ضيفو ديدحلاب هلبكو نجسلا ىلإ ًاريسأ هاخأ داتقاو ليخلاو حالسلاو

 . مهبلغأ لتقو

 :م ١١١4 /ه 4! ماع يف يدهملا ريمألا لتق

 هلتق ىلوت نم اليل هيلإ لسرأ هنإ : لاقيو « نجسلا يف اتيم يدهملا حبصأ |

 درو يالازيمالا فلو هايد نع هيرتاو هجم كد هير دحر تع

 ه1



 00 يورذلا رجاش نب حارجلا هرعاش ةمجرت يف ةيبدألا هتايح فصو نم ضعبلا

 : بيرد نب دمحأ نب نيدلا زع ريمألا

 هلباقف نازاج ىلع هتلمح يمارحلا سيق ريمألا ددج م ١ه١٠ /مه55 يفو

 لايمأ ةثالثب دمض يداو ىلبق نارضخ ىمسي عضوم يف هشيجب نيدلا زع ريمألا
 لتق دعب نازاج ىلإ هعجارت يف بحسنا يذلا نيدلا زع ىلع ةرئادلا ترادف رثكأ وأ
 ايبص نايعأ نم ةلمجو بيرد نب دمحأ نب يبحي ريمألا مهنمو هلاجر رثكأ

 . اهناعجشو

 دض نيدلا زع ريمألا هب ماق يذلا بالقنالا رمأ ديبزب ماعلا يرصملا دئاقلا غلب

 ىرئف -رمألا كلذ لثم ىلع عالطا قباس ريغ ىلع هنأ رهظيو  يدهملا هيخأ

 ريوغلا همسا دئاق ةدايق تحت نازاج ىلإ ةيبيدأت ةلمح درجي ماعلا سفن يف ردنكسالا

 دحأ ىلإ دالبلا ةرداغم ىلإ نيدلا زع ريمألا عراسيف اهكرحت رابخأ نازاج ىلإ لصتو

 لابجلا ىلإ مهرثكأ اهرداغيف ةمواقملا مقعب دالبلا لهأ رعشيو ةيئانلا تاهجلا
 نازاج يداو قرحتف ةمواقم نودب اهمدقت ةيرصملا تاوقلا يلاوتو « ةيئانلا تاباغلاو

 . ديبزب اهدعاوق ىلإ دوعتو تدجو ام بهنتو برختو رمدتو رحبلا ىلإ لبجلا نم

 : نيدلا زع ريمألا لتقم

 ةسكارجلا خيراتب صاخلا لصفلا يف هيلإ ان :رشأ يذلا بالقنالا ماق
 بالقنالا كلذ ىدوأ دقو ء نيدلا زع ريمألا ةطخ ىلع مقانلا ردنكسإلاب حوطف
 ةيرصملا ةلمحلا سفن يف هل ناكو ءادعصلا نيدلا زع سفنتف ردنكسالا ةايحب

 يذلا يمورلا لامك نوكي دقو هيأر نوديؤيو هتيضق ىلع نوفطعي ءاقدصأ

 باتكلا نم لصف وهو  رجاش نبا حارجلا راعشأو ةمجرت نمضتي ءارغلا « ةماميلا  ةلجم يف ًاثحب انرشن )غ0(
 . ىلاعت هلوحب ًابيرق عبطيسو . يناميلسلا فالخملل يبدألا خيراتلا مساب هداوم رضحن يذلا
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 نع ةدايز لطت مل يمورلا لامك ةدم نأ ديب ريمألا ىلع نوفطعي نمم نورئاثلا هبصن

 « انحضوأ امك علخلا هبيصن ناكو ليوطلا ىمسملا صخشلا هفلخف فصنو نيماع

 « ريمألاب يصخش لاصتاو ةفرعم ىلع ناك اذهو . يلوش ردنكسإلا هبصنم يف لحو

 رمألا رخآ يفو ©« قبس امك نيدلا زع ريمألاب دجنتسا يذلا وه يلوش ردنكسإإلاو

 امك ديبزو هيقفلا تيب نيب امهنيب ت تبشن يتلا ةكرعملا يف ريمألا لتقو هعم فلتخا

 ماع يف ةكرعملا تناكو - يناميلا دل يف يطساولا خيرات نع ةياورلا تلقن

 .ما157؟1 /هومب

 : يبطقلا ىيحي نب دمحم ريمألا

 تفلتخا نازاج ىلإ ديبز نم نيدلا زع ريمألا هبحصتسا يذلا شيجلا عوجر دعب

 فالخلا رصحناو مهرثكأ لزانت رمألا مقافت دعبو ةرامإلا ىلوتي نم يف يبطقلا ةرسأ
 رمألا ماقتسا امهنيب تاشوانم دعبو يدهملا نب دمحأو يبحي نب دمحم نيريمألا نيب

 . م 1654 /ه 970 ماع ىلوألا يدامج رهش يف يبحي نب دمحمل ًاريخأ

 : ةماهت يف مالسإلا خيش ةافو
 نب رمع نب دمحأ يضاقلا مالسإلا خيش يفوت م 1674 /ه 47٠ ماع يف

 ديدشتو ةمجعملا يازلا حتفب دجزملا دمحم نب نساحملا يبأ يضاقلا نب دمحم

 يتلا ةليلجلا تافلؤملا هلو ةيعفاشلا هقف يف ةجح هللا همحر ناك . ةمجعملا ميجلا

 ىوري يذلاو « باحصألاو يعفاشلا صوصنب طيحملا بابعلا ١» باتك اهرهشأ نم

 هعمجو هبيترت نسح يف هلثم فنصي مل هنأ اوعمجأ هتقو يف ماشلاو رصم ء ءاملع نأ

 : هيف لئاقلا وهو نينس رشع هبيذهتو هفيلأت يف ثكم . هبيوبتو

 ةديدجلاو ةميدقلا بتكلا نم رفش لجأ تايسعلا نإ الأ

 ندع كر للا فيقدم يرهد هيلع .تبعت دق ًاباتك

 ةليعب هتفاسم تدناك دقو هيبلاطل ءكاضقلا تيرقو

 ةليتع ةزراب هيف ىه اهف اياوزلا يف ايابخلا ىلع تصغو

 "0 قريصكا احبج هع كشر فيدو
 ةليلدم دلدم هب يل ترمو
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 ةليمحلا هبهاوم نم يدارم

 دجي ال هبوث لسغ اذإ ايندلا نم اللقتم هفراعم ةعسو هعلضت ىلع هللا همحر ناكو

 قدصب نادهشي ناروهشم ناتيب هلو ليلقلا الإ هلاح ةقيقح ملعي ال كلذ عمو « هريغ

 : امهو هلاح

 ةيافك مهل تدجو ام لوعو شيع كسنَض الول هللاو امأ

 ةيالولاب ايوب تفغشأ الو يرهد لوط ىشع تقراف امل

 ديبز ةرادإل ررقملا جارخلا عفدي ناكو « هترامإ يف يبحي نب دمحم ريمألا ثكم

 نب دمحأ هسفانم كلذ لغتساف هثعب نع فلختف م 16717 /ه 44 ماع ىلإ ًايونس

 ديبز ةرادإل هتفلاخم نع ةعاشإلا ميسجت يف ذخأف - ديبز يف ميقملا  يدهملا

 . ناميلس يلاولا دنع هيلع ةياشولاو هل ديكلا يف دجو ةعاطلا نع هجورخو

 ليخلا نم ةيدهب ثعبف هديك طبحي نأ بحأف هسفانم ديكب ىبحي نب دمحم رعش

 ها اما ديب ًاتقو هنع رظنلا فرصو ةيدهلا لبقتف ناميلس يلاولل فحتلاو

 بلق ءارغإ ىف : ادهج ولأي الو ةصرف لك يف هيلع بيلأتلا ةعباتمو ءارغإلا ةالاوم يف

 لمكتسي امنيبل هلغشيل ةعدخو اريدخت الإ ةيدهلا مدقي مل هنأو هريذحتو يلاولا

 ةفرعمو هروغ ربس يف ةبغرلاو ظقيتلا ىلإ يلاولا بجوأ امم هتبهأ متتو هدادعتسا
 لوسرلا دوزو . لاحلا هل فشكيل ىيحي نب دمحم ريمألا ىلإ الوسر لسرأف هتقيقح

 . ةميقلا لاسرإب هدادعتساب حوليو ليخلا نم ددع بلط نمضتي باتكب

 « ةالابملا ةلقو ثارتكالا مدعب هلباقف ىبحي نب دمحم ريمألا ىلإ لوسرلا لصو

 لق : هل لاقو . هتهج يف ليخلا دوجو ةلقب د هفرص ًاتقو هتماقإ دعبو

 . هاندصق اندصق نإو هانكرت انكرت نإف ةفلاخم الو ةعاط اندنع هل سيل : كبحاصل

 هتايرحت ةجيتنب هربخأو ةلاسرلا قوطنم ناميلس غلبأو ديبز ىلإ لوسرلا داع

 اضرلا هل رهظأو يدهملا نب دمحأ ىعدتسا وتلا يفو ناميلس ريمألا ةرئاث تراثف
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 ا و هلوسر ةمهم هنع ترفسأ ام ضعب ىلع هعلطأو

 نأ لبق لاتقلاب هردابت نأ يأرلاو 6 هاياون ءوس مكل حضويو يصالخإ ةقيقحو يحصن

 ال ل ل ول بع د يدير دما م

 متي ملو البقم كار نإ عروتي ال ةعدخ هنإف هيلإ كضوهن دعب ًاحلص هعم مربتوأ

 . كيلع هتفلاخمل دوعي مث هنع لحرت ىتح ًارهاظ نعذي نأ هدادعتسا

 ىلع ىيحي نب دمحم ريمألا هاقلتف نازاج ىلإ هتاوق سأر ىلع ناميلس زهجت
 /ه 474 ماع لوألا عيبر ١؟ موي يف ناعمجلا ىقتلاو مهدشح عاطتسا نم سأر
 ريمألا لتق نع ةكرعملا ترفسأف . بدملا نم بيرق نرقلا ىمسي عضومب م
 دمحأ هفيلح ةرامإلا ىلوو نازاج ىلإ ناميلس مدقتف هشيج ةميزهو ىبحي نب دمحم

 نم رسكنملاو ررقملا جارخلا عفدو ةعاطلا موزل هيلع طرتشا نأ دعب يدهملا نب
 . هفلس ةدهع

 : يدهملا نب دمحأ

 م م11 /ه و5 لوألا عيبر يف نازاج ةرامإ يدهملا نب دمحأ ىلوت

 قون للان ةفلق لكي وو نييكسملا لا كلاب نايل هيلاطا سل ايديال كيلا
 تابتاكم دعبو ؛ ديبز ةرادإ نع هلالقتسا نلعأو بلطلا ضفر حاحلإلاب رعش املو
 . هعاضخإل ديبز نم ناميلس زهجت « حاجنلاب للكت مل طئاسوو

 لسرلا ثعب اهنمو « ةيبرحلا هتلمح سأر ىلع شيرع يبأ ىلإ ناميلس لصو
 امب ءافولاو رسكنملا جارخلا عفدب هبلاطيو هرذنيو هرذحي يدهملا نب دمحأ ىلإ
 « اجنلا برد » ىلإ ناميلس مدقت « ةاجترملا ةجيتنلا ريغب لسرلا تداعف هيلع طرتشا

 يدهملا نب دمحأ ريمألا لتق ةيماح كراعم دعبو لاتقلا بشنو يبطقلا لآ ةنيدم

 « لاومألاو رئاخذلاو ةحلسألا نم هتوتحا ام عيمج بهنو ةنيدملا ىلإ ناميلس مدقتو

 ةبطقلا ةرامإ ىلع ىضقو رحبلا ىلإ نازاج ىرق عيمج قرحأو اهريمدتب هشيج رمأو
 نازاجل اريمأ مريب ىفطصم وعدملا هيخأ نبا ثعب كانه نمو « ديبز ىلإ داعو اهلك
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 م ١هر9و /ه 117ه ماع يف يزيزعلا فسوي نب رماع ةرامإ

 رومألا تبرطضاو نمألا لتخا نازاج ةعطاقم نع مريب ىفطصم ريدملا ليحر دعب

 ةيبطقلا ةرسألا دحأ ريمأت ىلع فالخملا ءاهجوو نايعأ يأر عمجأف ئضوفلا تداسو

 ضرعو  ةلمهملا ءاحلا رسكب  نحدلا ىلإ مهنم دفو هجوتو ( زيزعلا دبع نب رماع )
 ترقتسا رومألا ديلاقم همالتسابو شيرع يبأ ىلإ مهعم لزنو قفاوف ةرامإلا يلوت هيلع
 ةلتقل هتلضانمو نميلا ثداوحب هنع مريب ىفطصم لاغتشاب ظحلا دعاسو « لاوحألا

 . ةماعلا ةرامإلا ىلع هيسفانمو هلاخ

 ردكي ملو دالبلا ءاخرلا معو اهنارمع عستاو هدهع يف شيرع يبأ ةنيدم ترهدزا

 يف ةرهاجملا يف اوذخأف دمحأ نب يدهملا ءانبأ هابرقأ دسح الإ هدهع وفص نم
 ريصملا نم مهدلاو لان ام ىلع بعشلا فطع نم مهل ناكو « ةرامإلا ىلع هتسفانم
 اذه ضوعي ذخأف . مهمامأ هزكرم فعضب هرعشأ ام عابتألاو عئانصلا ةرثكو نزحملا

 ةئامتس مهددع غلب ىتح نادوسلا نم نيبولجملا ديبعلا ءانتقا نم راثكإلاب صقنلا

 اوفرصتف نانعلا مهل قلطأو ةحلسألاب مهججدو قازرألا يف مهيلع عسوو ؛ كولمم

 نم بعشلا جضف «٠ ًاداسف دالبلا يف اوثاعو رطبلا مهب ىرشتساف ةرامإلا نوئش يف

 . نتفلا تمجنو نمألا لتخاو مهرورش

 ةكم ريمأ مهفيلحو يلح ءارمأ نم هدادضأ اهبانطأ ةبراضلا ىضوفلا تعمطأ

 نم هتهج نمؤي نأ بحاف هددهي رطخلاب فسوي نب رماع رعشو تاكرب نب يمن ابأ

 نب يدهملا ةسائرب ديبز ىلإ ًادقو م ١977 /ه 484 ماع يف ثعبف كارتألا ةيحان
 ماقف ٠ « لاملاو ليخلا نم ةسيفنلا ايادهلا مهتبحصو يمكحلا لآ نم هريغو يداهلا

 . مهافتلا ءوس ةلازإو نأشلا حالصإ ىلإ قفوتو هتمهمب دفولا

 نيبو هنيب تمت يتلا تالاصتالاو اهب ماق يتلا ريبادتلاب يلح ريمأ رعش
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 ةبسانملا ةصرفلا نيحتي ًاتقو ثيرتف . تاقالعلا ديدجتو يكرتلا ديبز يلاو ردنكسالا
 ةمواقم نودبو همدقت ىلاوو هتاوق سأر ىلع كرحتف م 1677 /ه 94٠ ماع ىتح
 مامأ قيرطلا حسفأف ىلعألا نازاج ىلإ شيرع يبأ نم بحسنا رماع ريمألا نأل ركذت
 . دالبلا ةيلخاد ىلإ لغوتيل همصخ

 كرحت مث 2 امايأ مجتساو شيرع يبأ ةنيدم لخد ىتح همدقت سيق ريمألا ىلاو
 اناظ همصخ عافد ةوقب ًافختسم هلهأو هلاقثأ شيرع يبأ يف ًاكرات العألا نازاج ىلإ

 . هباكر يف اريسأ هب هتدوعو هيلع ء ءاضقلا ةلوهس

 كلت ىلع ءاضقلا ىف لمأ هلكو . العألا نازاج ةنيدم ىلع سيق ريمألا فرشأ
 ةزفحتم هلوصو رظننت يتلا تاوقلا كلت هتأجافف « ةنيدملا لخاد تنصحت يتلا ةوقلا
 لمش تتش ءىجافم موجهب هتلباقو  ةرركتملا تايدعتلا نم مولثملا اهفرشل رأثتل
 علهلا هب غلبو ءيش ىلع ىولي ال سيق ريمألا ىلوف . همامأ ةموزهم اهدراطو هتاوق

 هلاقثأ شيرع سا يف اكرات « ىلح » نول ادئاع ةراحلا قيرط كولس ىلإ فوخلاو

 . هودع دي يف ةدراب ةمينغ اوعقيل هتجوزو هميخمو
 ذخأو يمكحلا يداهلا يدهملا جرخف ميخملا ىلع ىلع اولوتساو نودراطملا لبقأو

 لاح نأ ىلإ هراوج يف تثكمو ههجو يف اهراجأو هراد ىلإ سيق ريمألا ةجوز

 . ةمركم ةززعم اهنطو ىلإ جيجحلا عم اهزهجف , لوحلا
 : ةيناغلا سيق ريمألا ةوزغ
 ريمأب لصتا ًاريخأو ةميزهلا كلت راع لسغ يف ركفي يلح ىلإ داع نأ ذنم ذخأ

 نكمت ىتح هبحاص رمأ هيلع نوهيو فالخملا ىلع ءاليتسإلا يف هبغري حارو ةكم
 راسو هدشح نم نكمت نم لك يلح ريمأ دشحو هلاجر نم ةوقب هدادمإ يف هعانقإ نم
 دادعتسالا يف ذخأ سيق ريمألا مدقتب ؛ فسوي نب رماع ىلع فالخملا ىلإ
 . ًارفاظ داعو ةميزه رش همزهو هتاقالمل مدقتو بمأتلاو

 : نازاجل ةكم ريسمأ وزغ

 وزغل بهأتلا يف ذخأف « هراجو هفيلح ةميزه يمن يبأ ةكم ريمأ ىلع نهت مل
 شيب ىلإ لصو اذإ ىتح ةكم نم مدقت م ١6 /ه 94417 ماع يفو هسفنب نازاج
 : ةيتآلا طورشلا هيلع ضرعي رماع ريمألا ىلإ !ذفو كعب فقوت
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 ١ ةعاطلا نالعإ .

 ريمألل قفارملا هشيج ىلع هنم قبس امع وفعلا بلطو ةيضرتلا ميدقت - "

 . ةيونس ةبيرض عفد ريرقت - '*

 مدقتف هضفرب يمن يبأ ىلإ دفولا داعو ممش لكب طورشلا كلت رماع ريمألا ضفر

 ءارمألا ةنيدم ءاجنلا ع 00 العألا ا ةنيدم ىلع ىلوتساو يمنوبأ

 هلنمو ( نافجلا 0( ىلإ 0 0 ريمألا بحسنأ . 0 ىلإ ا ١ همم

 م 1975 /ه 1847 ماع ةياهن ىلإ هيدل ماقأو دمحأ هذوخانلا ىلإ ديبز ىلإ هجوت
 هل بتكو هتدافو مركأف نيدلا فرش مامإلا ىلإ لحرف « ةدعاسم هنم دجي مل هنأكو

 ريمألا ةداعتسال هلاجر نم ةوقب هتدعاسمل ةدعص يلاو نيدلا زع ريمألا هنبا ىلإ ارمأ

 . هترامإل

 : فالخملا ىلإ ريمألا ةدوع

 مهاع نب مساق ةدايقب ةيوق ةلمح نيدلا زع ريمألا هعم زهج ةدعص ىلإ هلوصوب

 ملف فالخملا يمنوبأ رداغ يذلا تقولا يف ةلمحلا لوزن فداصو هبرش نباو

 يذلا رماع ريمألا مسا ليبسلا اهل دهمي ةمواقم نودب ةيمامإلا ةلمحلا تمدقت

 /ه 444 بجر يف شيرع يبأ ةنيدم تلخد ىتح  يعرشلا هريمأ فالخملا هربتعي

 5 م ا ا”ا/

 ريمألا ىلع ًاجاوفأ ًاجاوفأ فالخملا نايعأو ءاهجو لبقأ شيرع يبأ ىلإ اهلوخدبو

 يف ةريغلا ىلفل بهلأو دسحلا ران ججأ ام جاهتبالاو ةوافحلا بورض نم نيدبم رماع

 الوتقم حبصأف ةرامإلا رصق يف اليل هلاتغي نم اثعبو هلتق ىلع ارمأتف نيدئاقلا بلق

 . .شيرع يبأ ةربقم يف هنامثج اوراوو يمكحلا لآ هزهجف هشارف ىلع
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 نويرصملا ةسكارجحلا

 نازاج ريمأ لاصتا نم « يناميلا قيقعلا » بحاص هركذ ام ىلإ مدقت اميف انرشأ
 . خلإ « ةريزجلا بونج ىلإ ةوق ثعب هبلطو . يروغلا هوصناقب

 جنرفإلا نم هوصناقب يرهاطلا رماع نميلا ناطلس داجنتسا هقبس وأ كلذ ىلتو

 .رمحألا رحبلا ءيطاوش يف ثيعلاو بهنلاو بلسلاب مهتايدعتو « نييلاغتربلا
 كئلوأ دض مهتدعاسمل تاوق ثعب بلط نم نوملسملا دنهلا كولم هعفر امو
 . جنرفإلا

 ةلودلا ةقالعو لاصتا نم  ًاقباس - خيرأتلا ناظم يف قبس دق امو كلذ ىلعو

 يمالسإلا لطبلا رهظمب روهظلا نم هوصناق عنميام كانه نآلا سيلف ةريزجلا

 را لاجم عيسوتو « ةيب رويألا ةلودلا داجمأ ةداعإو يبويألا نيدلا حالصب ءادتقالاو
 ةثارول علطتملا يكرتلا فحزلا دض نصحتلاو . يسايسلا اهذوفنو يويحلا
 ىمسألا يسابعلا ةفيلخملا دوجوب ًايروص كاذنآ رصم اهنضتحت يتلا . ةفالخلا
 تحت نيملسملا باطقتساو اهذوفن عيسوتو اهناطلس دمل همسا لالغتساو « اهيدل

 نيملسملا ءارمأو كولم نم ىرتت تابلطلاو ةحناس ةصرفلا تماد ام « ةفالخلا مسا

 . جنرفإلا نم ودع دض ةدعاسملا بلطب دنهلاو ةريزجلا بونج نم

 كاذنآ ةلود ىوقأ ناك يذلا ىنامثعلا ناطلسلاب هوصناق لصتا دقف هعيمج كلذل
 يف سدقملا داهجلاب الوغشم ناك يذلاو ةكاتفلاو ةديدجلا ةحلسألا ثدحأ كلميو
 كولم يف نأ هنئمطيو هرظن يف هوصناق عفري ام كلذ يفو . ايساب هنم رثكأ ابوروأ
 . هللا ليبس يف لاتقلا ةضيرفو داهجلا ةنس يبحي نم نيملسملا

 - ينامثعلا ناطلسلا نم ةيرانلا ةحلسألاب ةدعاسملاو اضرلا ضعبب ىظح العفو
 ققحيو « ةيلاتقلا هتردق يف ديزيو هتوق لمكي ام كلذ يف نإ لاحلا ةعيبطبو  كاذنأ

 . ةديعبلا هحماطمو هفادهأ
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 : ةيسايسلا ةلاحلا

 امك نميلا كلم هيلإ لآ دق يرهاطلا باهولا دبع نب رماع يناثلا رفاظلا ناك

 ىلع طغضلا يف أدبو ةيلخادلا تاروثلا ىلع ءاضقلا هئاهدب عاطتساو - لبق انفلسأ

 فعضل مهتاهج ىلع ةرطيسلا لماكب نوعتمتي اوناك نيذلا نييلحملا ءارمألا ةطلس

 تقولا ةسايس تايضتقمل ارظن يرخا هقيس وم لعاسلو ةزاث ةماعلا ةيزكرملا ةرادإلا

 مهئامسأب بطخيو جارخلا ضعبولو مهل يدؤي مادام 4 يمسالا رهظملاب ءافتكالاو

 كلتل اًدح عضي نأ يف هعمطأ باهولا دبع ناطلسلا ءاهد نأ ديب ربانملا ىلع

 مامإ ىلع قانخلا قيضو موجهلا ىلاوو طغضلا ددش دقف كلذ ادعو « تايعاطقإلا

 مهنم بلطو نارمك يف ةسكارجلاب هرودب لصتا يذلا نيدلا فرش مامإلا ةيديزلا

 حبتأ اذكهو « ةيرهاطلا ةلودلا ىلع ءاضقلا يف مهتدعاسمل دعتساو مدقتلا

 ريغملا عمطأ ام ةيرهاطلا ةلودلا ىلع ءاضقلا يف ةيلخادلا ةدعاسملا نم ةسكارجلل

 : احضوم هارت امه. نميلا نع تاليؤلا ر غو تهم ليس

 : ةيرصملا ةيسكرجلا ةلمحلاو يدركلا نيسح

 ىلإ تارجك ناطلسو نازاج ريمأو رماع ناطلسلا نم لك بلط ىلإ | انرشأ

 [لسنوتعي نيذلا لاغتربلا ةبراحمل ةدجنلا  رصم كلم يروغلا هوصناق ناطلسلا

 يف « اهريغو ميريو ةرطقسو مشق مأ ةريزج مهلالتحاو رمحألا رحبلا يف ًايبسو ًابهنو
 . طيحملاو جيلخلا

 عفادملاب ةحلسم ةنيفس نيسمخ وحن نم انوكم الوطسأ هوصناق ناطلسلا زهج

 دنسأو سيئرلا ناملس ةرمإ ثحت ت(6 دنوللا )نم ةلتاقملاب هنحشو ةيرانلا ةحلسألاو

 كلذو ( ةدج ( ةنيدم ةباين هالو ن نأ دعب هداوق رابك نم يدركلا نيسحل ةماعلا ةدايقلا

 .ماد١ /ه /91١1 ةنس يف

 مث همتأ نأ ىلإ يلاهألا هتيانب يف رخس « ّيوق روسب اهنصحو « ةدج » لصوف

 ناملس ريمألا زهجت ركذ دنع يناميلا قربلا نم 47 ةفيحص يف ءاجو يكرتلا سنجلا نم مه : دنوللا (1)
 . لتاقم فالآ ةعبرأ كارتألا دنوللا نم هل بتكو : هلوق
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 ( هاش رفظم ) ناطلسلا عم عمتجاو « ويد » ىلإ لصوف دنهلا ىلإ لوطسألاب هجوت

 . داعو كلذب هتمهم نم ىفتكاو ( هوك ) ىلإ باحسنالا

 ىلإ ثعب اهنمو ( ناَمْلَس ) سيئرلا هعمو هتلمحب ( نارمك ) ةريزج ىلإ لصو
 بلط بسح اولصو مهنأ اهدئاق ىري يتلا ةلمحلا قازرأ نيمأتب هبلاطي رماع ناطلسلا
 ع ةينس ةيده هلوسر عم قفرأو لاغتربلا نم هوصناقب دجنتسا يذلا رماع ناطلسلا

 هعم نواعتيو قازرألاب هدمي نأ ناطلسلا دارأ ةيدهلاو ةلاسرلاو لوسرلا لوصوبو
 هعفد همزلي يذلا جارخلا ةلزنمب نوكيس قازرألا نم نآلا همدقي ام نأب هريزو هحصنف
 . امهنيب تاقالعلا ترتوتف قازرألاب هدادمإ نم ناطلسلا عنتماف . ةنس لك

 هيلا كخيو ادرقوراكلا دازف ( يدركلا نيسح ) ب لصتاف نيدلا فرش مامإلا ملع
 م يدهملا ) هب لصتا كلذكو )2 ناطلسلا دض نواعتلاو مهافتلل ًادفو

 ريمألا هيخأ ةدايقب شيجب مهديأف هوصناق عم ةقبسم ةقالع ىلع وه يذلا نازاج

 ةنيدم بحاص ( يدركلا نيسح ) ىلع دفوو . ديبز ىلإ مهقفار نيدللازع

 ليهستو ةريملا نيمأتب هل دهعتف هيلع علخف ( لوبقم نب ركبوبأ ) هيقفلا ( ةّيحللا )
 . رماع ناطلسلا دالب وزغل هعم مدقتلاو هدلب ل مهلوزن

 يف كاذنا ةيرانلا ةحلسألا فرعت مل امنإو يوق شيج رماع ناطلسلا ىدل ناك
 مهقدانب صاصرو مهعفادم فئاذق ةسكارجلا قلطأ ةكرعم لوأ يفو ةماهتو نميلا
 يف مهدعاسو ديبز ةنيدم اولتحا نأ ىلإ | ةازغلا مهبقعتو هشيجو ناطلسلا مزهنا

 مهلالتحا 3 « ةيديزلا نم نيدلا فرش مامإلا مهلسرأ نم ناطلسلا عم مهبورح
 .م5 /ه 9471 ةنس ىلوألا يدامج رشع يف ديبز ةنيدم

 - لبق ةيرهاطلا ةلودلاب صاخلا لصفلا عج ارا

 ةنئيدم ىلع  ىلو نأ دعب - سيئرلا ناملس هعمو لوطسألا يف ندع ىلإ راس مث

 . ( يابسرب ) ريمألا ديبز

 هيلع تعنتماف اهمجاهو ندع ىلإ  انرشأ امك  يدرسكلا نيسح هجوت
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 م5١16 /ه 9177فبجر ١١ قفاوملا تبسلا موي رحبأو اهتضرف يف هدجو ام ذخأف

 كارتألا ىلوتسا نأ ىلإ اهب امكاح لظو سانلا لاومأ نم هيلع ىلوتسا امب ةدج ىلإ

 يدركلا نيسح لتقب ةكم فيرش ىلإ لوألا ميلس ناطلسلا رمأ ردصف . رصم ىلع

 . ًابيرقت م 1817 /ه 9478 ةنس يف كلذو ةدج هايم جراخ يف هقارغإب رمألا ذفنف

 ةماهت يف ةسكارجلا نم هعم نمو ( يابسرب ) يقب ةدج ىلإ يدركلا نيسح ةدوعب

 ةبراغملاو كارتألاو ةسكارجلا نم فلؤم شيج هعمو زعت ىلإ ديبز نم راسف نميلا

 رفص رهش ” يف زعت ىلإ لصوف نازاج ريمأ شيج نم ةقرفو ةيديزلا نم ةقرفو
 لخدف « بإ » ةهج ىلإ لاتق نودب رماع ناطلسلا بحسناف م7١ /هول؟

 نئازخ ىلع ىلوتساو اهلخدف ( ةنارقملا ) ىلإ راس مث اهحابتساو زعت يابسرب

 ( اعنص ) ةهجل جرخو « ردنكسا » ىمسي ًابئان اهيف ىقبأو اهحابتساو رماع ناطلسلا

 ةنس رخآلا عيبر 7 يف كلذو هءانبأ رسأو هلتقو هشيج مزهف رماع ناطلسلاب ىقتلاو

 م ١هاا/ /ه وال

 اهراجت ىلع هرداص امو لاومأ نم هدجو ام بهنو ةونع اهذخأف ءاعنص ىلإ مدقتو

 نيرهش ةماقإ دعبو اهريغو زعت نمو ناطلسلا نئازخ نم هيلع ىلوتسا ام ىلإ هفاضأو
 ىلوتسا يتلا مارحلا مئانغلاب ةلقثم لمج فاللا ةينامث هقفارت ديبز ىلإ اعجار كرحت
 يتلا يكولملا ثاثألاو تارهوجملاو يلحلاو رئاخذلاو دوقنلا نم ةصاخ اهيلع

 اهناطلس رمتسا يتلا ةيلوسرلا ةلودلا كولم نم نويرهاطلا كولملا اهيلع ىلوتسا
 فيو هيلع حدك ىرشملا طيبون الق ةجكاتعو ةلاشأاو هيف ناس. نس كان
 كلل عيمج ىلع اولوتاو خي ةئلقو هول نايرعلا نم فلا فل نو سيخ

 ىدامج يف ديبز ىلإ مهلف لصوو . هسأرب يجن ركسعلا نم ملس نمو مئانغلا
 . م 18١11 /ه 9177 ةنس ةرخآلا

 ةثعب هتلصوو مرضخملا ردنكسإ نميلا ةيالو ىلوت اهحرش لوطي رومأ دعب
 يف مهدلقو مهيزب ايتو مهل نعذأف ناطلسلا ةعاط يف لوخدلاب هبلاطت ةينامثع
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 كلت خيرات اهيف مظن يتلا ةزوجرألا بحاص ©» يطساولا لاق دقف اذهلو ءيش لك
 : ةرتفلا

 1 ًامرضخم هتلود ا

 ناعذإلا اذه ىلإ  اضرلا نيعب -رظني مل يسكرجلا يرصملا شيجلا نأ ديب
 نم بناج ىلع ناك دئاقلا نأ الول  نايصعلا نلعي نأ داكو هدئاقل ركنتف يرهاظلا
 لعفي مل هنأ مهل رهظأو . صاخ رمتؤم يف ةداقلا رثكأ راضحإ ىلع لمعف ءاهدلا
 ةعطاقم تحبصأ اهسفن رصم نأل فقوملا هيعدتسي ام ىضتقمب المع الإ كلذ
 نميلاو نميلا ةماهت يف مكحلا نأو . مهيأر ىلع لازي ال وهف كلذ عمو ةينامثع
 . كارتألا يديأب ال مهيديأب لفسألا

 يف اوذخأو ًايرهاظ هراذتعا اولبق ةسكارجلا نأ ثداوحلا تايرجم نم رهظيو
 0 ماع يف ىهتنا يذلا مهريبدت ماكحإ نم اونكمت ىتح ًارس هدض لمعلا

 . يمورلا لامك ىمسي مهنم صخش ىلإ رمألا دانسإو هلتقو هيلع موجهلاب م

 : : يمورلا لامك ةيالو

 اولوو « هولتقو سمألاب هوديؤم هيلع راث مث - ًابيرقت - ًافصنو نيتنس ةيالولا يف ماقأ
 . « ليوطلا كب يلع » ىمسي مهنم اصخش هناكم يف

 هيلع راث هيلوت ةنس سفن يفف هتدم لطت ملو « يمورلا لامك » يلع فلخ
 . يلوش ردنكسا همسا مهنم ًاصخش اولوو « ةسكارجلا

 : ةدج يلاو يناثلا نيسح

 رصم ىلإ ميلس ناطلسلا اوقفار نمم لصألا يكرت ةدج بئان يناثلا نيسح ريمألا

 يناورشلا مساق ريمألا اهبئان ةافو دعب ةدج ةباين رصم يلاو كب يريخ هالو

 ًاددع اهتاعدوتسمو اهتضرف يف دهاشف ةدجل بئان ةفيظوب رصم نم لصو
 يروغلا ناطلسلا اهزهج ناك يتلا ةيبرحلا تالآلاو عفادملاو بكارملا نم

 دنهلا ىلإ اهب مدقتف لاغتربلا برحل يدركلا نيسح عم قباسلا رصم ناطلس

 )١( ١» ةرتفلا كلتل موظنم خيرأت هل ديبز ىرق نم : « طساو » ةيرق ىلإ ةبسن « يطساولا .
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 . ةدج ىلإ هعم اهب عجر مث اذه لبق انرشأ امك  نميلا ةماهت ىلإ اهب داع مث

 مهنيب تافالتخالاو ىضوفلا نم نميلا ةماهت يف ةسكارجلا ةلاحب اذه ملع املو

 ىلإ هجوتلا يف هنذأتسي ( كب يريخ ) رصم يلاو ىلإ عفر نميلا ةماهتب مهدادبتساو
 تس ةنس يف أرحب ةدج نم هجوتف « ةقفاوملا هتدروف مهيلع ءاضقلل نميلا ةماهت

 . ةئامعستو نيرشعو

 . ةدج ىلإ داعف هلاتقل يدصتلل ردنكسا ريمألا مهف ديبز ةهج ىلإ لصو

 : يمورلا كب لامك ةيالوو مرضخملا ردنكسإ لتق

 -( سيرلا ناملس ) ةلمح عم رصم نم نميلا ةماهت ىلإ يمورلا لامك لصو
 مرضخملا ردنكسا ىلع ةسكارجلا رمات نأ ىلإ اهب ىقرتي لظو  هركذ مدقتملا

 ردنكسا ىلع لخد ذيفنتلا ىلع قفتملا مويلا يفو ةيرومأملا ذيفنتب مايقلل دعتساف

 نأ مومعلل نلعأو هسأر عطق هب ىلتخا امدنعو هب ءالتخالا يف هنذأتساو مرضخملا

 ةماهت ةيالوب دمعتملا نيسح ريمألا ناطلسلا لوسر عنمو ةنطلسلا دض ناك ردنكسا

 عبس ةنس يف كلذ ناكو ةفئازلا تارربملا نم كلذ ريغ ىلإ . لفسألا نميلاو

 5 ةئامعستو نيرشعو

 يلوتملا ناكو « اهيحاونو ديبز يف « ناميلس ناطلسلل بطخو هدعب ةيالولا ىلوتو

 هيلع رمأت هيلوت ىلع فصنو نيتنس يضم دعبو هترمإ تحت . ناضمر ريمألا زعت رمأل

 قبس امك - . ( ليوطلا كب يلع ) ىمسي رخآ ًاصخش اولوو هولتقو سمألاب هوديؤم
 - اذه لبق كلذ ىلإ عاملإلا

 هفالمز هيلع راث ةنسلا كلت سفن يفف هتدم لطت ملو رمألا ليوطلا ىلوت

 .ما167غ/هو ةنس كلذو ( يلوش ردنكسا ( ىمسي رخآ ًادئاق ةدايقلا اولوو

 ( دنوللا ) نم ركاسع لفسألا نميلاو ديبز يف ناكو - لبق انرشأ امك

 - انفلسأ امك  هلتقو « ليوطلا ريمألا ىلع اوراثف مكحلا ىلإ مهتداق علطتي

 0 رول ل ل

 : ريغ ةلاحلا تناكو . ردنكسالل هدعبو ناميلس ناطلسلل ربانملا ىلع اوبطخو

- 58*- 



 لذلا فانصأ مهماسو سانلا لاومأ رداصف اهبانطأ ةبراض ىضوفلاو ةرقتسم

 دالبلا لهأ نم ةيبرعلا لئابقلاو . ندملا زواجتي ال مهرمأف كلذ عمو . ناوهلاو
 . لبسلا فيختو تاقرطلا عطقو يداوبلا رمأ ىلوتت

 : ةيناثلا ةرملل نميلا ىلإ سيرلا نامُلَس ةدوع
 ( اشاب دمحأ ) نايصعو ةنتف ءانثأ يف ( ةكم ) ىلإ ( رصم ) نم ناملس لصو
 لاتق ىلع يمورلا نيسح ريمألا اهبئان عم مهافتو ( ةدج ) ىلإ ةكم نم راس مث

 نم ( ةدج ) يف دجوي ام ذيفنتلا ىلع امهعجشو « نميلا ةماهت يف دنوللاو ةسكارجلا

 ىلإ هتوزغ دعب ( ةدج ) ىلإ يدركلا نيسح ريمألا عم تداع يتلا رئاخذلاو بكارملا
 ىلإ اهب داعو - ًاضيأ - يمورلا نيسح نميلا ةماهت ىلإ اهلقتساو زهجت مث . دنهلا

  يبرعلاو رمحألا نيرحبلا يف مهطاشن نويلاغتربلا فناتسا ءانثألا كلت يفو 7

 . نارمك ةريزج يف زكرمتلا ىلإ اوداعو طيحملاو

 اسأرو ةكمو ةدج نم ةدوجوملا ركاسعلا يمورلا نيسحو سيرلا نآَْلَس عمج
 مهادراطو اهنم نييلاغتربلا ادرطف نارمك ىلإ ارحبأو ةدج ءانيم يف دوجوملا لوطسألا

 . ( ةعقبلا ) ديبز ءانيم ىلإ اهجوت مث رمحألا رحبلا ءيناوم يف

 هلصو امب مهربخأو دنجلا ءاسؤر بلطف « ةعاطلاب هنابلاطي ردنكسإلا ىلإ السرأو
 الول ةقفاوملا يف هتبغرب امهربخأو نيدئاقلاب اًرس لصتاف لاتقلاو ةمواقملل اودعتساف
 . لاتقلا يف دنجلا ددشت

 ( ديبز ) يف يتلا تاوقلا ىلع بلغتلا نم امهنكمت ال امهتوق نأ « نادئاقلا ملع

 . ةقزترم مهنم نابلطي ( ةرهملا )و ( عفاي ) يتليبق ىلإ اثعبف

 ةقزترملا لوصوبو هسفن وه اهدوقي ةوقب هتدعاسم نابلطي نازاج ريمأل ابتك امك

 : يتأي ام ىلع اوقفتا نازاج ريمأو

 ةيامحل لوطسألا يف شيجلا يطايتحا عم ( يمورلا نيسح ) فقي نأ - ١
 . ةرخؤملا
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 ىلع هشيجو نازاج ريمأو ةقزترملاو شيجلا ةيقبب سّيرلا ناملس مدقتي نأ -
 . ديبز

 نيرصاحملا مغرأ ىتح اهقياضو ةنيدملا ىلع راصحلا قاطن برضو شيجلا مدقتف

 . نامألا بلط ىلع

 هرهظ ةيامحل ةنيدملا جراخ هشيجب فوقولا نازاج ريمأ نم ناملس بلط اهدنع

 5 مئانغلا نم همسق هل نمضو ردغلا نم هفوخ ةجحب

 34 ا ا وي ىلع ىلوتسا ا

 هك لالا ني سل ناسا حما نأ ال الإ نيدلا زع ريمألا ةفك

 , هشيج ةميزهو ينازيجلا ريمألا لتق نع رفسأ داضم موجه نم ناملَس

 , لذلا مهموسو يلاهألا ةقياضمو راجتلا ةرداصم يف ذخأو ديبز ىلإ َناَمْلَس داعف

 يف نيسح ريمألا ذخأف ةلاحلا ةئدهتل ( نيسح ريمألا ) ىعدتساف هدض اوراثف

 ىلإ اولامو ( ناملس ريمألا ) اوبنتجاف مهيلإ برقتلاو مهتلامتساو يلاهألا ءاضرتسا

 هيلع مهلابقإو سانلا ةبحمو نيسح ريمألا زكرم ةوقب ( ناملس ) رعشو ( نيسح )
 رهش يف كلذو رصم ىلإ اراف هجوتو لوطسألا عطق ضعب بكرو ديبز كرتو فاخف

 .م 1١6174 /ه 947٠ ةنس بجر

 : يمورلا نيسح ةافو

 هتدم لطت مل امنإو 3 ةيعرلاب قفرلاو ةريسلا نسحب يمورلا نيسح ريمألا فصو

 ضرم دعب ةئامعستو نيثالثو نيتنثا ةنس يف هللا هافوتو ابيرقت نيتنس وحن نم رثكأ

 . دالبلا ىلع يمورلا ىفطصم ةبانإب اهلجس ةيصوو « همزال

 : ةثلاثلا ةرملل سيرلا ناملس لوصو

 اشاب ميهاربإ ءارزولا سيئر لوصو اهيف فداصو رصم ىلإ نال لصو

 ريزولا ءارغإ يف ذخأو يمورلا نيسح هليمز نم هيلإ ىكشو هب لصتاف رصم ىلإ
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 ًاداسف نوثيعي نيذلا لاغتربلا م جنرفإلا لاتقو نميلا صالختسا يف هتبغرو هب ةياشولاو

 ردا ةرشبلا قمل طساو م كازنألا:دنوللا وب قم فألا ةكيلرأ هع تيدتناف ركبلا نوف

 همسا تاوقلل دئاق هقفاري م ١576 /ه 477 ناضمر رهش يف اهلصوف ةدج ىلإ

 ةافو دعب هلصوف نميلا ةماهت ىلإ هجوتو جح نأ ىلإ اهب ثكمف ( ةزمح نيدلا ريخ )

 . نيسح ريمألا

 ِ ناحلا

 هلت لا لما ال ل ورا يا ول

 ملس نإ هنأ ىفطصم مهف لوسرلا ةدوعبو . ةناتسألا ىلإ هزيهجتل هسفن ملسيو دالبلا

 هلوح اوفتلاف ءاطعلا مهل لزجأو هيدل يذلا دنجلا لامتساف ( ناَمْلَس ) هلتق هسفن

 مهل لذبو َناَمْلَس عم اولصو نيذلا ( دنوللا ) نم ةعامج ةلامتسا يف ذخأف هوديأو

 هج ىإإ هييز هايم نم حركت لئآلا كاز دي ارتستلاو لاملاب وفازخاو ءاطعلا ليزج

 ةهج ىلإ هتميزه يف رمتساو ىفطصم مزهف مهنيب لاتقلا محتلاو ( فيلصلا )

 دلير ) ةنينلم ىلع :ىلتسا» ( ةاملساوا ىلإ هركسع مضنا هتميزهبو ( ندع )

 همسا امكاح اهب ماقأو ةنيدملا لهأ لاومأ رداصف كاذنا ةيالولا رقم تناكو

 لاومأ بهنو ( ةلبج )و ( بإ ) ةهج ىلإ راس مث اهريمأ لتقف زعت ىلإ راسو . سنوي
 . نيدلبلا لهأ

 يلاهألا هيلع راثف ( ةيديزلا ) يف ( ةزمح نبا ) ىعدي ( دنوللا ) نم صخش ناكو

 . هلاومأ ىلع ىلوتساو نال لصوف هسفنب انا برهف

 ىلع امهيأر قفتاو ( ينامرقلا يلع ) هيقفلا تيب مكاح ىلإ ةزمح نبا أجتلاف
 لبقأف ناملس بئان سنوي ريمألا ادرطو ةنيدملا اذخأو ةوقب اراسف ديبز ىلإ هجوتلأ

 ضعبلا نيع أ لمسو هب رفظ نم لتق يف ذخأو « ةنيدملا امهيلع محتقاو هتوقب ناملس

 جرخو « مهب مهب ىفطصم دعاس دتشاف ندع يف ىفطصمب قاحتلالا ىلإ ضعبلا رفو

 ::ناملس لايقل قدع نم

 مزهف ( ةبيرتلا ) يف ناشيجلا ىقتلاو هلاتقل راس كلذب ناملس ملع امدنعو
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 بلغأ لتقو لمس امك هينيع لمسف ةزمح نبا رسأو ناملس هلتقو هقحلف رفو ىفطصم

 . ةئامعستو نيثالثو عبرأ ةنس يف كلذو رمألاب درفناو . ىفطصم ركسع ا

 نييرلا نانتسلتو تاتنلسلا فالضفملا

 اهذوفن دادتما ًايناث ينامثعلاو الوأ يسكرجلا يرصملا ذوفنلا عسوت نمض نم ناك

 لق ام الإ ةيبرعلا ةريزجلا بونج رئاسك  نازاج ةقطنم  يناميلسلا فالخملا ىلع
  ةيسكرجلا ةلمحلا اودعاس نازاج ءارمأ نأ عمو .٠ لابجلاو يصايصلا يف دعب وأ

 اهازغ دقف  كاذنآ  اهئارمأ نم دحاو ريغ لتقو ةقطنملا وزغ مهيفكي ملف  مدقت امك
 هترامإ يف ًاضيأ اهازغو ىلوألا هترامإ يف سيرلا ناملس اهازغ امك مرضخملا ردنكسا

 هتطلسب ةرشابم اهطبرو ةقطنملا ىلع ًاريمأ مريب نب ىفطصم هتخأ نبا ماقأو ةيناثلا

 . ةيبطقلا ةرامإلا رابخأ نم مدقت ام عجار  ديبز يف

 : نيدلا ريخو ناملس

 نآلا عقو « هيلإ ةراشإلا قبس امك - ( يمورلا نيسح )و ( َناَمْلَس ) نيب عقو امك

 هليمز كرتو ةطلسو ذوفن لكب هسفنل َناَمْلَس رثأتسا دقف ( نيدلا ريخ ) هليمز نيبو هنيب
 ناك نإو « امهنيب ىروش رمألا امهلوصو لوأ يف ناكو راسا ىلع ارفض
 ريخ ربصف « « طقف لوطسألا دئاق وهف َناَمْلَس امأ «  ةلمحلا مومع دئاق وه نيدلا ريخ

 ريمألا لتقو ةبيرتلا ةكرعم يف ناملس راصتنا دعب امنإو . ضضم ىلع نيدلا

 رمأتلا يف ذخأ كلذ دنعو 0 يأ نيدلا ريخل قبي ملو رمألاب دبتسا ٍىفطصم

 : مهي

 : ةرماؤملا

 ( ناَمْلَس ) هليمز دض ةيرسو ةفيصح ةرماؤم كبح يف نيدلا ريخ ذخأ
 ؟ ةلماجملا ةريزجب فرعي عضوم ىلإ ( ناَمْلَس ) هجوتب ةصرفلا تحنس امدنعو

 ةلماجملا ةريزج ىلإ ميمصتو ةعرس يف اوراسف ذيفنتلل هعم نيرماتملا ءاسؤر ثعب

 ةدرحلا ىف اوكردكاو ةسئار ارعظتتر ( سيرا نابتلس رت ناعما اق ارجكما
 ناطبقلا ) لثم هعم نيرمآتملا ءاسؤر نيدلا ريخ لسرأف « نيدلا ريخ ريمألا ىلإ
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 ا ا ا يلاب )و ( يبلحلا ميرك )و ( نانس
 نابعش رهش لوأ ىف اهب هعابتأ عيمجو َناَمْلَس باحصأ اورسأو ةئيدملا ىلع اولوتساف

 ريب ني طن ةيدملا مهيلع محتقا اموي رشع ةثالث دعبو م 1678 /ه ة“ه

 . هعم نمو نائس ناطبقلا لتقو

 ءاغلإو نازاج ريمأ هلتقو ( نازاج ) ةقطنم ( ناملس ) وزغ نع ؛ , مدقت ام عجار

 اهطبرو ةقطنملل ًاريمأ ( ( مريب ىفطصم ) هتخأ نبا لاسرإو 4 ةيلحملا ةرامإلا بصنم

 . هترادإب ةرشابم

 ١ نازاج نم مريب ىفعصم كرحت

 ديبز ىلإ راس مدقت امك - مريب ىفطصم هتخأ نبا ىلإ ( ناملس ) لتق ربخ لوصوب

 ناملس لاجر نم وهو ةحلسألاو نفسلا ىلع هلاخ بئان ( رقص ) هجاوخلاب لصتاو

 . - انرشأ امك  ديبز ةنيدم ذخأو مدقتو «٠ هرزوتساف نيصلخملا

 : لاتقلا

 نيلاوملا نم عاطتسا نم نيدلا ريخ عمج مريب ىفطصم دي يف ( ديبز ) ةنيدم طوقسب
 شيج مزهف نيفرطلا نيب اهدشأ ىلع ةكرعملا ترادو لاتقلل جرخو تاوقلا نم هل

 ىلع ىلوتساو « هديب هلتقو ىفطصم هعبتتف ًابراه ( نيدلا ريخ ) رفف ( نيدلا ريخ )
 نم ناك نم لتقو لاومأ ةرداصم يف ذخأو . ديبز ةنيدم يف رقتساو . دالبلا عيمج
 لاومألا نم عمجو . يلاهألاو ةسكارجلاو كارتألا نم هدعاس نموأ نيدلا ريخ راصنأ

 مل كلذبو . لئاسولا عيمجبو ميرغتلاو بهنلاو بلسلاو ةرداصملا قيرطب ريثكلا

 ةصرفلا نونيحتيو . رئاودلا هب نوصبرتي نيدلا ريخ عايشأو دنوللاو .رومألا رقتست
 عاطتسا امو . هرئاخذو هلاومأ عمجف . رارفلل هرمأ ريبدت يف ذخأف . هيلع ضاضقنالل

 , هلاخ لاجر نم نيصلخملاو هلهأ نم هب ذولي نمو عفادملاو حالسلا نم هذخأ

 ادعاسم هعم لعجو نيبرقملا هباحصأ نم ( يمورلا يلع ) دالبلا ىلع هنع بانأو

 ةنيصح ةعلق ءانبب موقي فوس هنأ ايروم ( نارمك ) ةريزج ىلإ هجوتو كب دمحأ همسا
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 هلوصوبو ءانبلا تالآو « نيثانبلا عم هجوتو نييلاغتربلا جنرفإلا ةيداع عفدل ةديدج
 نحش دنهلا ىلإ بكارملا عوجر رفس ناح امدنعو . سسألا عضو ةرشابمب مهرمأ

 ناملس هلاخ اهب لصو يتلا ةلودلا نفس يف هعبتي نمو هلهأو هتحلسأو هلاومأ عيمج

 ةئامعستو نيثالثو تس ةنس يف كلذو دنهلا ىلإ راسو رقص هجاوخلا هعمو سيئرلا

 ةنس يفوت نأ ىلإ ًارخآ هاش نويامه ةمدخ يف مث الوأ يهلد كولم ةمدخ يف لظو
 .م 1١678 /ه16

 : يمورسلا يلع ةباسين

 داق هليل لع ناو ناك مرتو نت نتطعسمتو عنا /ه 975 ةنس يف

 يبداول امكاح ناك يذلا ( ردنكسا ) مهمعزتي نايصع ةكرحب دنوللاو ةسكارجلا

 ( نارمك ) يف وهو ( ىفطصم ) بهف هسفن ىفطصم لبق نم ( لاؤذ )و ( ماهس )
 نورماتملا عجشت اهدنعو 3 ةميزه رش تمزهف ةكرحلا كلت دامخإل ةلمح ديرجتب

 . لبق انرشأ امك  دنهلا ىلإ هرفسب لجعتف ىفطصم دضع يف تفو

 ةونع اهلخدو ديبز ةنيدم ىلع مدقتلا ىلإ عراس هليحرب ردنكسا ملع امدنعو

 :.نمنلا ةماهت غيمج هل تنعذأف

 :زوم ردتكس الا

 درط نم نكمتف لفسألا نميلا عاضخإل زهجت هتعاطل نميلا ةماهت عوضخب

 ديشيام عمو .امهريغو (ركعتلا)و (زعت ) نم ( مريب ىفطصم ) لاجر
 ةقطنملا يخرؤم نإف هتريس ليمجو هريبدت نسح نم يناميلا قربلا فلؤم هب

 اضغبم ءامدلل ًاكافس ناك هنأو « ةيناروطلا ةعزنلاب هفصتو كلذ سكع ركذت

 مهدالب يف داقو داسو « مهئامس قفأ يف ف هلجم مجن غزب نيذلا ٍبرعلل ضغبلا دشأ

 ا ضال ماس ع نر هتاحعا را حم ىف حد دا

 ماسو . دنوللا هباحصأ ىلع ةوالع « ةريثك ًادادعأ دوسلا يلاوملا نم ىنتقا
 هتلصو دقف كلذ عمو ناوهلاو ةنكسملا تارارم مهقاذأو لذلا مهب برعلا

 يفو ل اقع ماوعأ ة ةهكتس اهيف رمتسا يتلا هتيالو دييأتب ةيناطلسلا ميسارملا

 نم ريثك ىلع ىلوتساو )2 هنأش لحفتساو نيدلا فرش مامإلا ريمأ يوق همايأ
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 ةنس ةافولا هتكردأ ىتح فعض عقوم نم عفادي زوم ردنكسالا ناكو « ةينميلا لابجلا

 وهو دمحأ ةذوخانلا ةياصو تحت رصاقلا هنبا هفلخي نأب ىصوأو م 1685 /ه 44
 . ةهجلا يف كارتألا ءامدق نم لجر

 : ةياصولاب دمحأ ةذوخانلا ةيالو

 ةورث عمجو لاملا نم لثأتف ةريزجلا بونج ىلإ اولصو نيذلا كارتألا ءامدق نموه

 نم ناكو « مارحلا لئاسولا ىتشب لاملا نوعمجي نيذلا هئاقفر رابك نأش ةلئاط

 رقت ةيالولا ىلع زوم ردنكسا اَرْن املو ًايلحم ةلودلا فئاظو يف بلقت « نيذفنتملا

 . هتيالوو هنبا ىلع هاصوأف هيلإ هباحصأ برقأو هريشمو هريزو حبصأ ىتح هنم

 ىلإ هتاوق ثعبف هشويج ترئاكتو نيدلا فرش مامإلا تاوق تمظع همايأ يفو

 مادقتسا نم دمحأ ةذوخانلا نكمت ىتح ًامايأ راصحلا قاطن اهيلع برضف ديبز ةئيدم

 مزهف نيركسعملا نيب ًايراض لاتقلا محتلاو ةماهت ءاحنأو ندع تاهج نم تادجن

 /ه 9847 ةنس رخآ يف كلذو يلبجلا مسقلا ىلإ ايفيستف قيادلا فرش شيج

 ةنس مداخلا اشاب ناميلس لصو ىتح ةيالولا ىلع دمحأ ةذوخانلا رمتساو . ماك

 ١ .م8١“6/ه6
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 عباسلا لهفلا

 ةريزجلا بونج يف كارتألل لوألا دهعلا
 تدتما يرجهلا رشاعلا نرقلل قفاوملا يداليملا رشع سداسلا نرقلا يف

 اهتهج نع لقنت يتلا رصم قيرط نع اوفرصنا كلذبو دنهلا ىلإ « لاغتربلا » تاحوتف
 « ضيبألا رحبلا ربع ابروأ ىلإ رحبتل ةيردنكسإلا ىلإ هنمو سيوسلا ىلإ دنهلا ةراجت
 رضأ يذلا رمألا يكيتنلطألا طيحملا يف حلاصلا ءاجرلا سأر نودصقي اوراصو

 . ةيداصتقالا ايكرت حلاصمب

 ماع يف رصم ىلع ميلس ناطلسلا دهع يف ايكرت تلوتسا نأ قبس دق ناكو

 ناطلسلا رمأ قبس امل ءانب م1677 /ه 9179 ماع يفو ءما18١16 /مه 5

 ةيبرح ةلمح لاسرإو رمحألا رحبلا يف يوق لوطسأ ءاشنإب رصمب هيلاو ينامثعلا

 ىلإ يراجتلا قيرطلا ةداعإ ىلع مهماغرإو نييلاغتربلا ةبراحمل سيوسلا نم ةيرحب

 . رصم
 هدئاق ىعدتساو م 1678 /ه 44ه يف ندع ىلإ ينامثعلا لوطسألا لصو

 ريمألا ىبلف ةدايقلا ةنيفس ةرايزل يرهاطلا دواد نب رماع ندع ريمأ اشاب ناميلس

 بصنو هلتقب دئاقلا رمأ ماقملا هب رقتسي نأ لبقو « ةنيفسلا دعصو ةوعدلا يبرعلا

 لك رثأتو لاتق نودب ندع ىلع تلوتساف هدونج لزنأ مث نمو « ةيراسلا ىلع هتثج
 . التق ةبارقب ريمألا ىلإ تمي نم

 هطابض دحأ اهترادإ ىلع بانأ ةرداغلا ةقيرطلا كلتب ندع ىلع ءاليتسالا دعب

 . دنهلا ىلإ هلوطسأ علقأو « مارهب » ىمسملا
 كلم فؤختل ًارظن حاجنلاب للكت مل يتلا ةمهملا كلت - هتمهم ءاضقنا دعبو

 ندع ريمأ عم رداغلا هلمع نم قبس امل هردغ نم « هاش رداهب دومحم تارجكلا

 ينامثعلا دئاقلا دض نييلاغتربلا عم داحتالل ًارخؤم هاش رداهب ٍدومحم بجوأ امم

 هدالب مض ًابلاط رحشلا كلم هل بتك اهيلإ هلوصوبو ندع ىلإ | ًادئاع اذه بحسناف

 ش . ةينامثعلا ةلودلا كالمأ ىلإ
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 . نميلا لحاوسب ًارام رصم ىلإ ًادئاع ندع نم ينامثعلا دئاقلا علقأ
 - ةسكارجلا رابخأ عجار  دمحأ ةذوخانلا نم بلطو « اخملا » ءانيم لخدو

 اهب لزنأو فيلصلا ءانيم ىلإ رحبأف هبلطل بجتسي ملف ةينامثعلا ةيعبتلا يف لوخدلا
 هاقتلاف ديبز ىلإ مدقتلاب هرمأو « نانس » وعدملا هيقفارم دحأ ةدايقب هشيج نم امسق

 ةنيدم يف نصحتو ريخألا مزهناف لاتقلا امهنيب بشنو ديبز جراخ دمحأ ةذوخانلا

 ىتح قانخلا هيلع قيضو تاوقألا تمدع ىتح راصحلا نانس هيلع برضف « ديبز

 عم ًاقنش همدعأو هيلع ضبقلا ىقلأ مث « ةنيدملا ملتساو نامألا بلط ىلع همغرأ

 . ةينامثعلا ةلودلا كالمأ ىلإ نميلا مض كلذبو « ةسكارجلا هلاجر نم ةلمج

 لئاسقلا نإف كالا هفرتقم توفي و ردخلا نع ليصألا يبرعلا هعبطب رفني يبرعلا نإ

 دض نييلاغتربلا عم تقفت تقفّتاو ةيكرتلا ةيماحلا نم اهريمأ لتقل ترثأت ةيندعلا ةيبرعلا

 . كارتألا

 رمحألا رحبلل ًايبرح الوطسأ ماعلا سفن يف اولسرأف كارتألا ىلإ رابخألا تلصو

 لسرأو . زمره ةريزجو طقسم ىلع ىلوتسا مث . ندع درتساف « يريب » ةدايق تحت
 نأ ربتعا يذلا فيلصلا ءانيم يف طبارملا اشاب ناميلس ماعلا دئاقلا ىلإ رئاشبلاب
 ىفطصمب » فورعملا ىفطصم ىلإ نميلا ةيالو دنسأف تهتنا دق ةيسيئرلا هتمهم

 1 ءاج ثيح نم ًادئاع علقأو « ةزغ

 : ١ ةزغ ىفطصم يلاوسلا

 يذ رهش يف كلذو « نازاج اهنمو ةيماهتلا ماسقألا ىلإ هباون يلاولا اذه لسرأ

 . م 1548 /ه 44ه ماع ةجحلا

 م ١941١ /ه 444 ماع يف نميلا ةيالول لصو هنأو راشنلا ىفطصم مساب يناميلا قيقعلا بحاص هركذو )١(

 ةثالث نميلا ىلإ لصو هنأ ىلإ راشأو . ديبز ةئيدم ناك هزكرم نأو يحاونلا يريدم ىلع ةدش بحاص هنأب هفصوو
 : تارم

 ًايلاو ناكو . تاوئس سمخ يأ م 1845 /ه 4658 ماع ىلإ م١194 /ه 444 ماع نم ىلوألا ةرملا - ١

 . ديب ةئيدم هزكرم نميلا ىلع
 . رهطملا نيبو هنيب حلصلل ٠ رمدزا » مايأ يف لصو  ؟

 . ديبز ةئيدم يف يفوتو نميلا ىلإ لصو - *
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 عقوف نميلا يف عسوتلا ةيلمع يف كارتألا ذخخأ م1679 /ه9145 ماع يفو

 لهتسم يف "007 . نيدلا فرش مامإلا نيبو مهنيب حلسملا مداصتلا

 رفوت 0 مهفادهأ 0 نيجار ةيسايسلا بيلاسألا لاجمل 0 0

 0 ىلإ ناولهبلا قل نسح ىمسي د 8 ةليحلا ة ةعس ارد

 ما645 /ه 4017 بجر يف : فرصتب هدرون ام طوطخم ١17 ةفيحصب يناميلا قيقعلا بحاص ركذ )١(

 سيوأ راس اهسفن ةنسلا نم لاوش رهش يفو , راشنلا ىفطصمل ًافلخ ناميلس نب سيوأ اشابلا نميلا ىلإ لصو
 يتلا  زعت نمو . م 165 /ه 401 ةجحلا يذ ٠ ءاثالثلا موي زعت ىلع ىلوتساف لابجلا ىلإ ةلمح سأر ىلع
 نم راس م 1547 /ه 964 يفو ٠. ةينميلا ناجل نت يقم دج عييت ىلع نارا - قالطنا زكرم اهلعج

 لاجر نم هئاقفر عم ناولهبلا نسح وعدملا رمآت . نايح يداو ىلإ لصو املف ذ ٠ ةيديزلا دالب ىلإ ةيعفاشلا دالب

 .ما164ا/ /مه 64 ىلوألا يدامج يف كلذو « هولتقو ةلمحلا

 هعم رواشتلل ةرمدل اهقرادإ ارت يا راق ىلإ ليعرلا مهرثكأ بلطف اشاب سيوأ لتقب ركسعملا ملع

 فوس رمدزا نأ لمؤيو , زكرملا ىلإ حمطي ناك ناولهبلا نسح نأ حوليو ةيالولا زكرم يف سيوأ فلخي نم لوح
 نظ باخ رمدزاب هتقفرو ناولهبلا نسح قافتاو رامذ ىلإ ركسعملا لوصوب هنأ ديب « هتينمأ قيقحت يف هدعاسي
 ضعب نيب ةيرسلا تارواشملا دعبو « ةيالولاو ةدايقلا زكرمب ناسنإ لك نم قحأ هسفن ىري رمدزا نأل ناولهبلا
 لتقب مهتملا وه هنأو ناولهبلا نسحب ماهتالا دانسا اوررق - ًاعبط ناولهبلا عالطا نودبو  رمدزاو ةلمحلا ةداق
 ناك نمو . هملعب لظتسيلف ناطلسلا ةعاط يف ناك نمف . ناطلسلا ةعاط نع اجراخ دعي كلذبو , اشاب سيوأ
 رثكأ زاحنإو  ءافخلا يف هدض ربد امب ناولهبلا رعش اهدنع هعم قبيلف ناولهبلا نسحل ًاعياشمو ةعاطلا نع ًاجراخ
 . نيدلا فرش مامإلا ىلإ مهب راس هتصاخ نم لقألا الإ ناولهبلا عم قبي ملو . يناطلسلا ملعلا ىلإ دونجلا

 ليثمتلا عراب ناكو هتقث بستكا ىتح ةعاطلا نسح هل رهظأو نيدلا فرش مامإلا ىلإ ناولهبلا نسح لصو
 يف سلجبي ال ناكو . هتبحم يف ينافتلاو مامإلل ةعاطلا ناولهبلا رهظأ : ١77 ةفيحصب قيقعلا بحاص لوقيو
 لامتساف ههجو اهب حسمو همارحإ يف ةماخنلا ذخأ مامإلا مخنت اذإف هيدي نيب ًامئاق لثتمي ناك لب مامإلا ةرضح
 دصقل رامذ نم هشيجو رمدزأ كرحتب رعش ىتح نيشملا هرود لثم قافنلاو ركملا اذه لثمبو مامإلا بلق كلذب
 تفرع دق هل لاقو مامإلا تيب ىلإ اهلخدأو لمحلا ةليقث لافقالا ةمكحم )١( قيدانصب لبقأف ءاعنص ةرصاحم
 انفرع دق : مامإلا هل لاقف . يصالخا قدص ىلع ًاناهرب كيدي نيب اهعضأ يتنازخ هذهو يئالو قدصو يتبحم
 لصي نأ لبق رمدزا يودعو كودع هب لتاقأ ًاشيج يل زهجت نأ.يالوم اي يأرلا : لاقف « انيلع ريشت اذامبف كحصن
 رارفلا ليهستو كلذب مامإلا ةعيدخ دصق امنإ قيقعلا بحاص ًاضيأ لوقيو « ةئيدملا هذه يف ًاعيمج انرصحيو
 - هيأر ىلع هعياشي يذلا ديبز ريمأ يكرستلا رديح رسيمألا ىلإ ء ءاجتلإلل ديبز ىلإ هسفنل

 )١( ص قيقعلا ١7 .
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 عجار -رهطملا هنبا نيبو هنيب ةنتفلا عقويو قاقشلا رذبي نأ عاطتساف نيدلا فرش

 الغتشاو هنباو مامإلا نيب ًاعورم لاتقلا بشن  ةيديزلا ةمئأب صاخلا لصفلا

 ةصرفلا هل تحنسف صبرتملا يزاغلا ودعلل دادعتسالاو ةبهألا ذخأ نع امهضعبب

 مدتحم هنباو مامإلاو ءم6 /ه 96857 ةنس ىلإ عسوتلاو فحزلا يف ذحخأف

 ىلع ةمألل ةدابإلاو ءانفلا نم لاتقلا اذه هرجي ام ء ءالقعلا ضعب ىأرف « امهنيب لاتقلا

 لزانت ىلع ىهتناو امهنيب حلصلل اوعسف « ةيدرفلا ةرثألاو ةيصخشلا عماطملا حبذم

 . رهطملا هنبال نيدلا فرش مامإلا
 سميوأب ءمال6855 /هو6م+ ماع لزع ىتح هتيالو ىلع ةزغ ىفطصم رمتسا

 . اشاب

 :اشاب سيوأ
 لاوش رهش يفو «م 1678 /ه 47ه ماع يف ىفطصمل ًافلخ نميلا ىلإ لصو

 زعت ىلع ىلوتساف العألا مسقلا ىلإ ديبز نم ةلمح سأر ىلع راس ةنسلا كلت نم

 دالبلا وزغل ةدعاق زعت نم لعجو م 1678 /ه 94ه ةجحلا ٠١ قفاوملا ءاثالثلا موي

 . ةيعفاشلا دالب عيمج ىلع ءاليتسإلا نم نكمتو ةرواجملا

 لاجر هيلع رمأت هقيرط يفو « ةيديزلا دالب ىلإ راس م 1641 /ه 404 ماع يفو
 « ةدايقلا يلي نميف مهنيب اميف نورمأتملا فلتخاو 2 نايح يداو يف هولتقو ةلمحلا

 اهترامإ ىلع بونيو « مهتطلس تحت تناك يتلا رامذ دصق ىلع مهيأر عمجأ أ بخأو

 ىلوتو ةدايقلا ىلوت يف ةعماطلا رصانعلا ىلع بلغتلا نم رمدزا نكمت كانهو « رمدزأ

 . ةلمحلا ةسائر هسفنوه

 رمضي ديبز ىلإ هلوصو دنع هنأو « يلبجلا مسقلا يف ةماعلا ةدايقلا ىلوتو ركاسعلا لامتسا دق يذلا رمدزا دض -

 ةعاط ضقن ءاعنص نم هجورخ دعبو . رامذ بوص هسأر ىلع هجوتو ًاشيج مامإلا هل زهجف ةماهت ىلع ءاليتسإلا
 ققحتف ةراجح ةءولمم اهدجوف قيدانصلا حتف هتنايخ ىلع علطا امل مامإلا ناو . ديبز ىلإ شيجلاب راسو مامإلا

 . هتنايخ نم ذئنيح

 ةعرسلا حانج ىلع ثعبف « ديبز دصقي هنأو ٠ شيجلا كلذ سأر ىلع ءاعنص نم ناولهبلا كرحتب رمدزا ملع
 ةلمحلا كلت تمدقت العفو  ديبز ىلع ناولهبلا نسح قبسيل ىسوم ىمسي ريمأ ةدايق تحت ةكرحلا ةفيفخ ةلمح

 كي ا 2 هسفائم ةوق دي يف ديبز ةنيدم طوقسب ناولهبلا ملع ديبز ىلع تلوتساو

 . هولتقو هباحصأ حالس رثكأ تبهنو تبلأتف هلشفب لئابقلا تعماستو
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 :رصدزأ

 ىف فعضلا ةطقن فرع دق ناكو « ءاعنص ًادصاق راسو ةلمحلا ةدايق رمدزأ ىلوت
 ريخ اهلغتساف ةسفانملاو ءانحشلا نم هتبارقو هناوخإ نيبو هنيب امو رهطملا فقوم
 ىف تالاصتالا كلت ترمثأو . هب لاصتالا همهي نم لكب اًرس لصتاو . لالغتسا
 تاوق رادقم ىلع فوقولاو بولقلا ةلامتساو ءارآلا ةقرفتو فالخلا ةقش عسوت
 : رولا

 عالطالا همهي ام لكو . هتفك يف ناحجرلا ناكف « كلذ لك دعب رمدزأ مدقتو

 عاق موي ةكرعم يه رهطملا عم اهيف محتلا ةعقوم رهشأو « ةيبرحلا ةهجولا نم هيلع
 باب » قدنخ نم ءاعنص رمدزأ لخدو الث ىلإ رهطملا باحسناب تهتناو ءاعنص
 تبهنو ةمسن فلأ وحن ءاعنص يف لتقو . سماخلا روباطلا لاجر ةنواعمب « ةخبسلا
 . نامألاب ىدان مايأ ةثالث دعبو . ضارعألا تشدخو رودلا

 ريثك ىلع ءاليتسإلا مهل متو لابجلا يف كارتألا زكرم دطوت ( ءاعنص ) طوقسبو
 كلذ ىلع لاحلا رمتساو ًاعفن يدجت ال ةسئاي ةمواقم مواقي ( رهطملاو ) دالبلا نم
 . م 16417 /ه 464 ماع ىلإ لاونملا

 هقارحإو شيرع يبأ يف ةيكرتلا ةيماحلل هترصاحم دعبف رهطملا وخأ نيدلا زع امأ
 خيرأتب صاخلا لصفلا يف اهانحضو يتلا ةروصلا كلت ىلع ةروكذملا ةنيدملل
 عفترا هاخأ نأو رمدزأ ديب ءاعنص طوقسب هيلإ ربخلا لوصوو - كارتألا دهع يف ةماهت
 اهيلع ىلوتسا دق فوجلا بحاص رصانلا دجوف ةدعص ىلإ اعرسم بحسنا الث ىلإ
 لامتساو راصحلا هيلع برضو رصانلا هبقعت كانهو رافظ ىلإ هجوتف كارتألا مساب
 هلسرأ يذلا رمدزأ ىلإ هلسرأف . هل هوملسو هيلع اوضبقف لاملاب رافظ نصح لهأ
 . ةناتسألا ىلإ هرودب

 ًادقفتم ةيشيتفت ةلحر يف ءاعنص نم رمدزأ جرخ م667١ /ه٠97 ماع يفو
 علطو هيقفلا تيب ىلإ مث ديبز ىلإ اهنمو زعت ىلإ اهنمو رامذ ىلإ دالبلا نوئش
 لزن هنمو . ناسعل ىلإ هجوتو نوصحلا ضعب ىلع ىلوتساو عربف ةمير ىلإ

95946 - 



 ردصأو رومألا دطوف م ١568 /ه 47٠ ماع رفص ٠١ يف هلصوف شيرع يبأ ىلإ
 لفقو نازاج ميلقإ يلاهأ نع بئارضلا ففخو . ماظنلا ىلع نيجراخلا نع وفعلا
 هتيالو ةدم تناكف م 6١ه /ه 95٠ لوألا عيبر نك ىلإ اهنم ادئاع

 : رنهشا 5و تاونس 8 نميلل

 : ةيناثلا ةرملل راشنلا ىفطصم

 اود معلا رتوش يف شيرع# لبا ةقيدم لاعتدف ارب نميلا ىلإ لإ
 مث دبعم نب دمحم سيئرلا قنشب هلالخ يف هرمأ ردصأ . ًاعوبسأ اهب ماقأو م ه4

 ةرغ موي ديبز ىلإ لصوف نازاج ميلقإل اريدم درك ميهاربإ لو نأ دعب ةليفز ىلإ ناس

 نابعش ٠١ موي اهب يفوتف ديبز ىلإ عجرو . رهشأ ةسمخ هب ماقأف زعت دصق هنمو رفص
 وعدملا داوقلا دحأ هعزانف ناملس ريمألا هفلخي نأب ىصوأو م ١567 /ه 457 ماع

 ىلإ نميلا ةيالو ىلع رمتسا ايكرت نم ديدج لاو لصو نأ ىلإ هيلع بلغتو هبر دبع

 . اشاب دومحمب لزعو م /ه و4517/ ماع

 : اشاب دومحم

 ماع اشاب ناوضرب لزع نأ ىلإ رمتساو م 160 /ه 7 ماع يف نميلا ىلوت

 ' ( ةمئألا دهع يف نميلا رابخأ عجار )م 8 /ه واع

 ٠ اشاب ناوضر
 . رهطملا ةيار تحت نميلا لاجر طشنو « ةمواقملا رمأ دادزاف «. ءاعنص ىلإ لصو

 ءاضق الو حاجن ال هنأب . هقبس نم يأر . ناوضر ىأرف . لاضنلا رمأ كارتألا اوقاذأو

 كلذ ءانثأ يفو .٠ ةرفاسلا برحلا هيلع نشف رهطملا ىلع ءاضقلاب الإ ةمواقملا ىلع

 نع نؤملا عطقو يلبجلا مسقلا يف ف هايارس ثبو رهطملا طشنف لزعلاب رمألا هدرو

 : ةيلبجلا ندملا رثكأو « ءاعنص

 :اشابدارم

 هرثأ يفتقيو هفلس لمع لمكي نأ دارأو م 5 /ه 0/8 اقوا دو ىو

 ةكرعملا كلت نف اعيوص رخو للعلا يف مزهف رهطملا ىلع تاراغلا نش يف

 . درطو م ١ه51/ /ه واله ماع: ءاعنص لوخد نم رهطملا نكمت هيلع ءاضقلابو

 - هيلع قلطي ناك امك  مهرين نم اهررحو ةيلبجلا ةقطنملا بلغأ نم كارتألا
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 انها نايك: ةانيح

 ةحلسألا ثدحأب ةججدملاو ةدوزملا ةيكرتلا لفاحجلا سأر ىلع لصو

 نأ دعب ةبلغلاو رصنلا اهل متو , اكد ةمواقملا زكرم تكدف . اهرصع يف ةيمنهجلا

 ماع ىف ايلاو اشاب ماهرب اهيلع لعجو ةرادإلا نانس بترف اراهنأ ءامدلا تلاس

 . ايكرت ىلإ هنمو جحلا ىلإ هجوتو م49 /ه ةالا/

 : اشاب ماهرب ةيالو
 ترثك كلذلو , ءامدلا كفسو فرجعتلاو ةعاظفلا يلاولا اذه هب فصوي ام لقأ

 برطضاو لاوحألا تءاسو هدونج سصضعب نم هيلع نايصعلا عقوو هذهع ف نتفلا

 . نمألا

 هنبا هفلخف يناثلا ميلس ينامثعلا ةفيلخلا يفوت ما /ه 987 ماع يفو

 نييعتو اشاب ماهرب لزعب م ١هاله /مهومل“ ماع 6 هرمأ ردصأف . ثلاشلا دارم

 ىقبف هفلخ توم ربخ هافاو زعت ةنيدم نم لزعلل أيهتي ماهرب اميفو ٠ اشاب ىفطصم

 5 هاوكش يف ببست نم لتقو هدهع نم نيرمذتملا ىلع ريكنلا ددشو هتيالو ىلع

 هرمأ ردصأف اشاب ىفطصم ةافوب ينامثعلا ةفيلخلا ملع ةنسلا كلت سفن يفو
 رقتساو ةنسلا سفن ىف ءاعنص لصوف ةعرسلا حانج ىلع هجوتف اشاب دارم لاسرإب

 . م١168 /ه 9489 ماع ىلإ نميلا ةيالو ىلع

 . 2 اب

 هتيالو ءانثأ يفو م 0١ /ه 9489 هدهع ىف اشاب دار نمل اهل نهبلا ىلإ لبصَو

 ةناتسآالا ىلإ امهب ثعبو ةيخأو دواد نس هيلا مامإلا ىلع ضبقلا نم نكمت

 ىلعألا « نيفرشلا »١و «رمرم يذ »١و «راشع هو « عدم» و« الث ١» ىلع ىلوتساو

 مث تقولا نم ةرتف لابجلا يف ةمواقملا ةكرعم ا ىضقو «( ةلعص »و لفسألاو

 هجوت دقو . اشاب نسح يلاولا نيبو هنيب لاتققلا بشنو مساقلا مامإلا مايقب ٌتفنؤتسا

 ىلع هتباين ترمتساو اشاب ل ايكرت ىلإ روكذملا يلاولا

 . م8١5١ /ه /٠١١1 ماع ىلإ نميلا
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 :اشاب رفعج

 رثكأ ىلع ىلوتساو . مساقلا مامإلا ةبراحمل زهجت مث . نميلل ًايلاو لصو
 /ه ٠١ 5 ماع يف لزع ىتح هتيالو ىلع لزي ملو . هدي تحت يتلا تاهجلا

 ىلع اشاب رفعج يقبف ديبز ةنيدمب هلوصو رثأ ىلع يفوت يذلا اشاب ميهاربإب م 4
 . م515١ /ه ©١٠١5 ماع ىلإ ةيالولا

 : اشاب دمحم

 ءانثب اورفظ نيذلا لئالقلا ةالولا نم ناكو . اشاب رفعجل ًافلخ نميلا ىلإ لصو

 ناكو « بئاصلا ريدقتلاو رظنلا دعبو ةرادإلا نسح نم هب فصتي امل نيموكحملا

 ماع يف لزعو مساقلا مامإلاو ايكرت نيب مت يذلا حلصلا ةقفوملا هيعاسم نم

 . اشاب يلضفب م1577 /ه ٠١

 5 اشاب يلضف ةيالو

 رديحب لزعو مساقلا مامإلا دالوأو كارتألا نيب مربملا حلصلا ضقتنا هتيالو يف

 . م 1574 /ه #٠١ ماع اشاب

 038 اشاب رديح

 يفو ىلعألا نميلا يف راوألا ةلعتشم برحلا رانو نميلا ةيالو بصنم يف رقتسا

 . ةيناميلا دالبلا رثكأ ىلع ديؤملا مامإلا ىلوتسا م 15717 /ه ماع

 هوصناق دئاقلا زاجحلا قيرط نع رصم نم لصو م 1770 /ه 84*٠١ ماع يفو

 دونجلا تلوتسا م 177“ /ه ٠١47 ماع يفو . يدنج فالآ ةرشع سأر ىلع

 لولف اهب تطبار يتلا عزومو اخملاو ديبز ادع ام  ةماهت راطقأ عيمج ىلع ةيمامإلا

 نم - هركذ قباسلا  هوصناق بره م 05ه /مه ١6 ماع يفو ةيكرتلا تاوقلا

 -رصم مث زاجحلا ىلإ هقيرط يف  ديبز قرش  ىمحلا ىلإ ديبزب كارتألا ركسعم

 . هريس ىلاو مث مامإلا نباب ىمحلا يف قفتاف

 نم كارتألا رمأ ىهتنا اهيفو ٠ ديبز مامالل كارتألا ملس اهسفن ةنسلا كلت يفو

 . - ةمئألا خيرات عجار  نميلا

 : نميلا يف كارتألل لوألا رودلا يهتني اذهبو
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 نماثلا لحفلا
 ىناميلسلا فالخختملا

 كارتألا ةالولل لوألا دهعلا يف

 دئاقلا بانأف . ةماهت ىلع م168١ /ه9 5© ماع يف « ةيكرتلا » ةلودلا تلوتسا

 اهنمو ةيماهتلا دالبلا ىلع هباون اذه ثعبف ةزغ ىفطصم ديبز ةيالو ىلع يرحبلا
 . نازاج

 الامحم هعم بحصتساو جحلا دصقل ديبز نم هجوت م ١همو /ه 4145 ماع يفو

 هميلاعتو مالسإلا رهوج عم ىفانتي امم قاوبألا خفنتو لوبطلا همامأ برضت انمي

 ديبز ىف كارتألا ةالولا لبق نم ايونس لمحملا اذه رييست رمتسا دقو . ةيماسلا

11" ْ 
 لوقيو « نازاج » ميلقإل ًاريدم رمدزا اغألا نيعت م 1١94 /ه 445 ماع يف

 لهأل ةمحر تاوشابلا ةيالوب هللا حتف ماعلا اذه يف : ناسحلا رهاوجلا بحاص
 عضولا ددحيو مهروجو  ةسكارجلا  دنوللا ملظ نم هوداتعا امم ةماهتو نميلا
 : يتآلا هجولا ىلع خيراتلا كلذ يف نميلل يسايسلا

 ١ - ةرشابملا كارتألا ةرادإ تحت نازاج ىلإ زعت نم .

 فرش ماماإلل ةدعص ىلإ ةيلبجلا ةقطنملا يزاوي امم الامشو زعت نم - ؟

 . نيدلا

 هدجسم أشنأو هترادإل ًازكرم شيرع يبأ ةنيدم ذختاو نازاج ميلقإ ىلإ رمدزأ لصو

 ةروكذملا ةلحملا نيب همساب ةروهشملا ركبلا رمعو رفحو نيعلا ةلحم رخا يف يذلا
 . شيرع يبأ ةنيدمو

 ةياهن ىلإ هل ًافلخ ريصقلا هللا دبع قطط نيش 49 ماع ىلإ هترادإ ترمتساو

 يف لزعو ةرادإلا يف يكرتلا « ةنمؤم » نيعتو اذه لزعو مم 7 /ه 8 ماع
 : ناولهبلا نسحب ماعلا ةياهن

 يف راشنلا اشاب ىفطصم يلاولا نم نازاج ميلقإ ناولهبلا نسح مزتلا وأ نمض

 ناكو « رحابلا » ةيرق يف نكاسلا عفاش نيمألا نب , نيزلا ةمالعلا يفوت هيفو 45١ ماع

 . ايبص يداو يف ينيد ذوفنو ةيملع ةلزنم هل
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 نويجاوخلا ءارمألا

 يزامنلا ةمالعلا دروأ . تاورذلا ءارمألا دعب ايبص يداو يف ةسائرلا مهيلإ تلآ

 يداه نب يلع نع هدانسإب « فالخملاو ايبص خيرات يف فالسلا » هفلؤم يف

 يجاوخلا شراهم نب ابي رذ ريفألا وه ةيلاحلا امض ةيادم طنا وسلوأ نأ يكسنملا

 برغلا نم يداولا فارطأ يف مهنكاسم كلذ لبق تناكو م ١561١ /ه 48 ماع

 نيسح نب ىسيع وه مهنم ةسائرلا ىلوت نم لوأو «روقند وبأ ١ ىمسي ناكم يف

 . شراهم نب بيرد ةسائرلا ىلع هفلخو م ١554 /ه 45١ ماع ىفوتملا يجاوخلا

 فرش مامإلا نبا نيدلا زع ريمألا راغأ ناولهبلا نسح دهع نم ىلوألا ةنسلا يف

 لوأ ىلإ بجر رهش نم روهشملا نازاج برد لفسأ « قوينسلا » يف ماقأو . نيدلا

 ملظلا يف ًاجهنم طتخا يذلا ناولهبلا نسح دهع يف نازاج ميلقإ لاوحأ تءاس
 نيجان سانلا رفف . نينمآلا عورو نيببستملا لاومأ رداصف ريبعتلا دح قوفي فسعلاو

 ريمألا لصوف ديبز يلاو ىلإ ىواكشلا تعفرو ةيصقلا نكامألاو لابجلا ىلإ مهسفنأب

 هلهأل هيلع تبث ام ناولهبلا نم جرختساو نيملظتملل هباب حتفو قيقحتلل رمدزأ

 /ه 485 ماع يف نوبرأ ىبحي نييعتو ناولهبلا نسح لزعب هتمهم تهتناو
 ١ م65

 بقلملا « يعليزلا نامثع نب دمحأ » روهشملا دهازلا يفوت ةنسلا كلت ىفو

 . كاوسملا بحاصب

 : نازاج ىلع نيدلا فرش مامإلا نب نيدلا زع ريمألل ةيناثلا ةراغلا

 ًاصخش هنع اذه بانأف ) مريب 0( همسأ خا ريدمت نوبرأ ىيحي ريدملا لزع

 نيدلا زع ريمألا لزن م1647١//ه984 ةرخآلا يدامج رهش ىيفو .روحألا ىعدي

 كلذ ءانثأ يفو . ةليل نيسمخ نازاج ةعلق يف روحألا رصاحو هتوق سأر ىلع

 ىفتكنو ءىسلا فرصتلاو ةعينشلا ةطلغلا كلت نع هتقامح تفشكتو هبضغ دتشاف

 م



 زع ريمألا رمأ : لاق نزحملا ثداحلا كلذل « يناميلا قيقعلا ١» بحاص فصوب انه

 تقرحأو اهلهأ جرخأف « بدملا » ىلإ اهلهأ جارخإو شيرع يبأ ةنيدم قارحإب نيدلا

 هيلجر ىلع يشمي رثكألا ناكو . بدملا ىلإ سانلا راسو : لاق نأ ىلإ « ةئيدملا

 تطقسأو تامرحلا تكهتناف « عاتملا نم يرورضلاو لافطألا هرهظ ىلع لمحيو
 اهنظ يتلا لاومألا نم ءيش نيدلا زع ريمألل رهظي مل هلك كلذ لك عمو « لماوحلا

 3 بجر رهش لوأ يف نزحملا ثداحلا اذه عوقو ناك « هللاب الإ ةوق الو لوح الف

 هدلاو ْنأو كارتألا دي يف ءاعنص ةنيدم طوقسب رابخألا هتلصو هنم رشاعلا مويلا يفو

 ريمألا نأل اهلوخد نم نكمتي ملف « الث » ىلإ ًاعرسم ًافكناف « الث » ىلإ ارف هاخأو

 يفوجلا رصان هدراطف رافظ ىلإ هجوتف اهيلع ىلوتسا دق . فوجلا بحاص ارصان
 دئاقلا ىلإ ةسارحلا تحت هلسرأو هيلع ضبقف ملستسا ىتح راصحلا هيلع برضو

 اهيلإ هقيرط يف يفوتو ايكرت ىلإ هلاسرإب يكرتلا دئاقلا ماقو ءاعنص يف رمدزأ يكرتلا

 . عبني لحاسب

 : مدهب نازاجب يكرتلا ريدملا رمأ نيدلا زع ريمألا باحسنا دعبو

 ١ نازاج عماج .

 . بيرد نب دمحأ ريمألا ةبق - "
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 .٠ قينجنملاو قدانلاب نيروصحملا 7 ىلع نومريو ةبقلاو ةرانملا

 يف نازاج ىلإ اشاب تاحرف لصو م /١1641 /ه 484 ماع لاوش رهش نم " يف

 تاحرف ريدملا لصو م ههه لوألا عيبر ١4 يفو « نميلا ىلإ هقيرط

 ةيركسع ةوق هقفارت نازاج ميلقإل ريدم شيرع يبأ ىلإ ناركسلاب بقلملا يكنزلا

 لئابقلا لاجرو رئاشعلا ءاسؤر ةرئاث هلمعب راثأف ةيبيدأتلا تاوزغلاو تاراغلا نم رثكأف

 . «رتنح » ةعقو ةيباهرإلا تاراغلا كلتل ةجيتنك تناكو

 مالا



 0) . ٠ ةعقو

  نيملاظلا كارتألا ةالو رظن يف ةيبيدأتلا تالمحلا نم ةلمح اهساسأ يف يه

 بلاط هنأ رهظيو « ناركسلا تاحرف ريدملا دهع يف تاكرحلا كلت تطشن دقو

 ةباجتسالا مهيدل دجي ةيموكحلا دئاوعلا عفدب « ع » ءاسؤر نييجاوخلا

 : نم هتوق فلأتتو ايبص يداو بوص كرحتو هتاوق عمجف
 ٠6 ناسرفلا نم .

 ٠” قدانبلا ةلمح نم .

 دادعتسالاو ةبهألا يف ذخأف يكرتلا ريدملا كرحتب شراهم نب بيرد ريمألا ملع

 مهب مدقتف ةدشاحلا اهعومج يف هيلإ تردابتف فالخملاو ايبص يداو لئابق ىخنتساو
 فلأتت لئابقلا لاجر تاوق تناكو . ةلمحلا هيف تركسع دق يذلا «رتنح » ىلإ

 نم
 . ناسرفلا نم "6

 ٠ ةاشملا لاجرلا نم .

 سفنلا نع ًادايذ ةلمحلا ةلسابلا ةيبرعلا لئابقلا لاجر تددشو لاتقلا محتلا
 ةينيدلا ةزيرغلا مهعفدت . مهروجفو كارتألا لذابم نم هنومهفي امل - ضرعلاو

 كلذبو ًابلسو التق لئابقلا لاجر مهترثأتف رابدألا كارتألا ىلوف « ةيبرعلا ةيمحلاو

 لبسلا نوعطقي اوثاعف لئابقلا لاجر ىرضتساو ةموكحلا ةبيه تمطحت راصتنالا

 . ةلباسلا نوفيخيو

 ثداحلاب ديبزب هعجرم ىلإ بتكو شيرع يبأ ىلإ امو يه يكرتلا ريدملا داع

 ةغلابملا نم هل َّنع امب هتميزه ًارربم فالخملاو ايبص لئابق نايصعو رطخ امسجم

 . شيوهتلاو
 يبطقلا باهولا دبع ريمألا ءاعدتسا

 فالخملا ءازجأ نم اهريغو شيرع يبأو ايبص نيب تالصاوملا تعطقنا
 نايعأ عمتجاف لبسلا نوعطقي لئابقلا لاجر ثاعو نمألا برطضاو يناميلسلا

 )١( ينيسحلا ةيرق نم بيرق عضوم لبلب نو ىلع ءاحلا مضب رتنح .
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 ىلع 3 عمجأو ىضوفلا كلتل دح عضوو يأرلا لدابتل اهفالخمو ايبص يداو
 مهرم أ هتيلوتل ةرامإلا يف ةرسألا كلت ةَق ةقباسل ًارظن يبطقلا باهولا دبع ريمألا ءاعدتسا

 . نمألا يفضيو ءامدلا نقحيو قتفلا عقري ام كلذ ءارو نم نوكي نأ ىسع

 هيلع ضرعو باهولا دبع ريمألا لباقو « حادبلا ةيرق ىلإ ايبص نم دفو هجوت
 مهؤامدو مهخاورأ نولذبي مهنأو دايقنالا نسحو ةعاطلا ىلع هودهاعو قفاوف مهرارق

 : ديبز نم لصت تادادمإلا

 ةيوق ةلمح درجف ديبزب يكرتلا يلاولا ىلإ ناركسلا تاحرف ريدملا بتك تلصو

 تلخد م ١٠١58 /ه وه ماع ىدامج 6 موي يفو « تايلمجلا تاحرف و ةدايقب

 نأ دعيو « ناركسلا تاحرف ىلع بورضملا راصحلا تكفو شيرع يبأ ةنيدم

 : ةاجحملا ةعق

 ىلعو يناميلسلا فالخملا لاجر اهاقتلاف ايبص بوص ةيكرتلا ةلمحلا تمدقت

 مهرثأتو كارتألا مزهناف لاتقلا محتلاو ةيجاوخلا ءاسؤرلاو باهولا دبع ريمألا مهسأر

 ريمألا عسي ملف شيرع يبأ ةنيدم ةحاس برغ ىلإ ًابلسو ًارسأو التق لئابقلا لاجر
 ًاراظتنا اهب نصحتتلاو نازاج ةعلق ىلإ هلاجر نم ىقب نم نيب ليحرلا الإ تاحرف

 ا . ًاموي 04 ةعقولا هذهو ( رتنح ) يتعقو نيب ةدملا تناكف  ددملل

 : ناركسلا تاحرف ريدملا لتق

 يبأ ىلع تاراغلا نشي لظو (9 نازاج ةعلق يف تاحرف ريدملا نصحت

 ءكاتفلاو هلتق نم نكمت ًانيمك هل دعأف باهولا دبع ريمألا لاب قلقأو شيرع

 .العألا نازاج ةعلق )١(

 د



 هنامثج بحسو م 164/8 /ه 408 ماع بجر ١7 ةعمجلا موي رجف يف هلاجر رثكأب

 نفدو ( شيرع يبأ يقرش عضوم ةانثم فاقو مالو ةلمهم ءاحب ) قلحلا فرط ىلإ

 . كانه

 : ءاسعبرألا ةعقو

 نم حيضوتلا دورو كلذ ديأ امك تاحرف ريدملا لتقب ديبز ىلإ رابخألا تدرو

 ةيوق ةلمح يلاولا درجف ةلمح لاسرإب عارسإلا يف ًابلاطم دبعم نب دمحم خيشلا
 : نم فلأتت هبر دبع اغألاو تايلمجلا تاحرف اغألا ةدايقب

 . سراف مهمه

 ٠ قدانبلا ةلمح ةاشملا نم .

 شيرع يبأ ىلإ اهقيرط يف اهل ليلدلا نوكيل دبعم نب دمحم خيشلا اهاقلت دقو

 ايلعلا نازاج ةعلق تلخد م ١46١ /ه م68 نابعش 4 قفاوملا ءاثالثلا ةليل يفو

 مهتلاه دقو يأرلا هجوأ دبعم نب دمحم عم اهدئاق ريدي ءاعبرألا ءاسم نيل تثبلو

 ىلإ ًاباتك ريخألا بتكي نأ ىلإ ةليحلا مهتدهو شيرع يبأ يف ةدشتحملا عومجلا

 نوممصم كارتألا نأو « ريذحتلاو ةحيصنلا نمضتي اهفالخمو ايبص لهأو نييجاوخلا

 ريذحتلاب مهيلإ مدقتي وهف اذهلو لاومألا بهنو لاجرلا لتقو ايبص ةمجاهم ىلع
 نع بذلاو ضايحلا نع دوذلل اوردابي نأو 3 ةرغ ىلع نوذخؤي ال ىتح ةحيصنلاو

 . ضارعألا

 راثأف مهلئابق لجو مه شيرع يبأ يف نيطبارملا ايبص نايعأ ىلإ باتكلا لصو

 يقبو ةعاسلا روف نم ليحرلا ىلإ مهرثكأ عراسو رطاوخلا ةلبلبو بعرلا نم ةجوم

 مهريس ةهجوو كارتألا ةكرح ةبقارمل هنويع ثعبو هلاجر باهولا دبع ريمألا أبع
 . شيرع يبأ ىلإ مهكرحتب ءاعبرألا موي رجف هيلإ تداعف

 تلبقأو « ةعرسلا حانج ىلع اهعيزوتو هلاجر دشحو هتاوق ةئبعت ىلإ ريمألا فخ
 : يتآلا هجولا ىلع ةعزوم كارتألا تاوق

 ١ - ةنيدملا لامش يف باهولا دبع ريمألا ة ةهجاوم يف ةرسيملا تاوق .
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 . ةنيدملل ةيناميلا ةهجلا نم ةنميملا - ؟

 . برغلا نم ةنيدملا مجاه دقو بلقلا -

 ةعفادملا تاوقلا تمزهف نيفرطلا نيب ًايماح لاتقلا بشنو ةكرعملا احر تراد

 ةذيلتسم يمكحلا لآ فص ىلإ تأجتلاف جورخلل ًاذفنم اهل دجت ملو ةركنم ةميزه

 لا ماقو « ليتق ةئامنامثو فلأ ايبص لهأ نم ىلتقلا ددع غلبو « ةينيدلا مهتمرحب

 ىلتقلا ةاراومو نيئجتلملا ةيامح يف (رمحألا لالهلا ) ةيعمج ةمهمب يمكحلا

 نيتميظع نيتوبر مهيلع اوماقأ ىتح ثيراحملاو رقبلاب اوناعتساف مهنفد نع اوزجعف

 دئاق.فرشأ مويلا كلذ رهظ دعبو شيرع يبأ ةنيدم لبق « رمدزا » اشابلا رثب يبرغ

 جرخ ةعاسلا كلت يفو « دبعم نب دمحم هعمو ةرامإلا نصح نم ةيكرتلا ةلمحلا

 دئاقلا ىلإ راشأف دبعم نب دمحم هقمرف ةنيدملا رداغيل ًاركنتم باهولا دبع ريمألا

 هولتقو دنجلا هكردأف « هيلإ جرخي نم رمأف . باهولا دبع ريمألا : الئاق يكرتلا

 . ( هتمحرب هللا هدمغت )

 يف لثملا هب برضي مويلا كلذ لظو « ةنزحملا ةياهنلا كلتب ةكرعملا تهتنا

 . يناميلسلا فالخملا

 م 1548 /ه 488 لاوش رهش ةياهن ىلإ شيرع يبأ يف يكرتلا دئاقلا ثكم

 . ديبز ىلإ ادئاع بحسناو رومألا ءيدهي

 : يدهملا نب ىسيع ريسمألا

 ىتح شيرع يبأ ةنيدم ىلع تاوزغلا عباتيو تاراغلا نشي هيخأ لتقم دعب ماق

 - كارتألا ىلإ يبرحلا هدوهجم هجوي نأ نم الدبو نينمآلا فاخأو ناكسلا ةحار قلقأ

 : نيعداولا ناكسلا ىلإ همه هجوو هفده لعج  هيخأ ةلتق

 ٍلخاد نينصحتملا  كارتألا نم اودجي ملو هتاوزغب ًاعرذ ةنيدملا ناكس قاض

 ًرخأو ليسلا تعطقو فالخسملا يف نمألا لتخاف هرش عفد يف ءانع ريك مهلقاعم

 : ةيتآلا يحاونلا يف اوتتشتو اوتتشتو اهلهأ جرخف « اهقرحأو شيرع يبأ ةئيدم « حبص

 ١ بوقعي نبا يلح ىلإ مهرثكأ لحر .

 تار ل



 . راقحلا ىلإ مهضعب لحر - "؟

 . ةشط ىلإ مهضعب لحر - *

 يمكحلا دمحم نب مساقلا وبأ مهب جرخف مهزجعل نوزوعملاو ءارقفلا فلختو

 ةياهن يف الإ ةنيدملا ىلإ اودوعي ملو « اروج » ىلإ ىوقتلا يوذو دابعلا نم ناكو
 . ماعلا

 ًاريدم ( يكرتلا نيفشاط ) اغألا لصو م 1667 /ه 4684 ماع لوأ يف
 ىسيع ريمألا ازغ ةرخآلا ىدامج يفو . شيرع يبأ ةنيدم هزكرم لعجو فالخملل

 . نازاج ردنب يدهملا نب

 : نازاج ردنب يدهملا نب ىسيع وزغ

 « نازاج ردنب » مساب خيراتلا كلذ يف فرعت تناكو ةيلحاسلا نازاج ةنيدم مجاه

 ردنبلا يف بكتراو « ءاجنلا بردب ةروهشملا ةئيدملا ىلعألا نازاج نع اهل ازييمت

 نب ليقع هيجولا لحم ىلإ لخدو . فصولا قوفي ام بهنلاو بلسلاو لتقلا نم
 ةمينغلاب القثم بحسناو ردنبلا قرحأ كلذ لك دعبو هلاومأ بهتناو يعليزلا دمحأ
 يف اعباق نيفشاط ريدملاو , اموي رشع ةسمخ اهب ماقأو «رحابلا » ةيرق ىلإ مارحلا

 «رحابلا » ةيرق نم هجورخ ةكرح دصرتت ريمألا لوح هسيساوج ثب دق شيرع يبأ
 . هلاجر نم ةوق سأر ىلع ماق هكرحت ربخب هتفاو امدنعو

 ةلمهملا لادلاب « نحدلاب » هلقعم ًادصاق رحابلا نم ىسيع ريمألا كرحت
 ىلإ لصو اذإ ىتح ةّزاحلا قيرط اكلاس « ةدحوم نونو ةلمهم ءاح اهدعب ةروسكملا

 اددع لتقو ةميزه رش همزهف ةرغ ىلع « نيفشاط » هتغاب « لديحم ١» ىمسي عضوم
 ريمألا اجنو ( ردنبلا ) لهأل ةبوهنملا لاومألا عجرتساو هليخ رثكأ منغو هباحصأ نم
 (رمدزا ) يلاولا ىلإ عقاولاب عفرو شيرع يبأ ىلإ ريدملا داعو « نحدلا » ىلإ هسأرب
 يف عيظفلا ءادتعالا اذه لثمل دح عضو لفكي ام ذاختا حرتقي نأ نم الدبو ديبزب
 . هنع وفعلا بلطو يدهملا نب , ىسيع ةلامتسا ىلع لمعلا حرتقا . لبقتسملا

 دلكمكل



 رهظي يذلا  نيدلا فرش نب رهطملا ريمألا نم باتكب ًاقفرم وفعلا موسرم هدرو
 : رهطملا باتك نمضتيو  هبكترا ام لك يف يدهملا نب ىسيع ريمألل عفادلا هنأ

 « كارتألا ةعاط يف لوخدلاب ىسيع ريمألا حصنيو رمدزا نيبو هنيب حلصلا مت دق هنا

 يف اهحاورأ حابتو اهؤامد ردهت ةيصخشلا عماطملا ليثمتل احرسم ةمألا تناك اذكهو

 . ةيدرفلا تاياغلا ليبس

 رمآلا ىهتناو مالستسالا لوبق نع هعنمي ام هيدل قبي مل ىسيع ريمألا نأ عبطلابو

 . شيرع يبأ ةنيدم نكسو هل بتار ريرقتب

 . فالخملل اريدم ( يكرتلا فسوي دمحم ) م 4 /ه 9451١ ماع يف نيعت

 ةيناثلا ةرملل نميلل ًايلاو راشنلا اشاب ىفطصم لصو م ١هه0 /ه 457 ماع يفو

 نيعو دبعم نب دمحم خيشلا قنشب رمأ هتماقإ ءانثأ يفو اعوبسأ شيرع يبأ يف ماقأو

 . يدسألا لوبقم نب دمحأ ةمالعلا يفوت اهيفو . فالخملل اريدم درك ميهاربإ اغألا

 ىلإ هيف ىهتناو م ١446 /ه 9٠0١ ماع نم هأدتبا فالخملل اخيرات فلأ دق ناكو

 زاجيإلا هجو ىلع فالخملا ثداوحو عئاقو يف هبلاغ م 6١ه“ /ه ماع

 قئاف لسرت هلو . طخلا نسحب هيرصاعم نيب ةمالعلا اذه رهش دقو . راصتخالاو
 . فالخملل يبدألا خيراتلاب صاخلا ءزجلا يف اهدرونس ةقئار راعشأو

 فالخملل ًاريدم ( يكرتلا يلغاش ) اغألا نيع م 16617 /ه 434 ةنس يف

 ذخأو لاومألا زازتبا يف ننفت يذلا ملاظلا ريدملا اذهل ةئيس ةريس خيراتلا لجسيو

 ىلإ نازاج ردنب نم حلاصملا بابرأو راجتلا رثكأ رفف فسعلاو ةنظلاب ءايربألا

 ومنلا يف تذخأو « ايبص ىلإ ةيداصتقالا ةكرحلا تلقتنا كلذل ةجيتنو « ايبص

 1 . راهدزالاو

 همع نبا ةسائرلا يف هفلخو يجاوخلا شراهم نب بيرد ايبص سيئر يفوت اهيفو

 نمو «٠ يزامنلا قيدص نب حلاص نسحلا وبأ ةمالعلا يفوت اهيفو 2« ىسيع نب بيرد

 : هتافلؤم

 دئاقع هيف عمج ديفم حرش اهيلع هلو ةعطاسلا راونألا اهامس ةينيد ةموظنم - ١

 . ةنسلا لهأ
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 . ةيسدقلا ثيداحألا باتك - *

 . كلام نبا ةيفلأ ىلع حرش - *

 دمض يداو لئابق نم نيفاعملا نيب ةنتف تعقو م1669 /ه 455 ةنس يف

 نيب نكسو ةبهلص ىلإ لقتناو افاعملا يلع نب دمحأ ةمالعلا مهنع لصفناف

 دمحم هرصع يف دمض ةمالع ىلإ اهثعب ةيرعش ةعطق يف كلذ لجس دقو « ةمزاوحلا

 : اهنم يدمضلا يلع نبا

 يراوج افاعملا ونب تءاسأو يراد مزاح لآب تنأمطا

 رارشألا ةءاسإ وكشأو  ربلا نسحلا ركشأ هللا ىلإف

 ةمالعلا باوج عم يبدألا خيراتلا يف ةلماك ىلاعت هللا لوحب اهدرونس ةليوط يهو

 ٠١ . يدمضلا

 ىلإ « اشاب ناوضر » ديدجلا ىيكرتلا يلاولا لصو م 16١ /ه 954 ماع يف

 ةيالو ميسقتب ةيناطلسلا رماوألا هتدرو هلوصو دعبو ٠ نميلا ىلإ هقيرط يف نازاج
 : نيمسق ىلإ نميلا

 1 « ةرامس ليقن » ىلإ نازاج نم لوألا مسقلا تل

 « ةجرحلا » ةهج نم ماشلا دالب يصاقأ ىلإ « ليقنلا » نم يناثلا مسقلا - ؟

 . هيلي امو «رعلا ١» نم «راقحلا » تاهج ىلإ

 ناوضر لاقتسا يرادإلا ميسقتلا .كلذل ةجيتنك هنإ : قيقعلا بحاص لوقيو

 . اشاب

 : ماظعلا مأب ةروهشملا ةعاجملا

 ةيراض ةعاجم ىناميلسلا فالخملا تحاتجا م6 /ه الا“ ماع يف

 هب نوتاتقي ام سانلا دجي مل لب تاوقألا تزعو هناكس نم معألا بلغألاب تكتف
 ةتيملا تلكأو مدلا يلقو اهفّسو ماظعلا قحس ىلإ يداوبلا ناكس نم بلغألا رطضاف
 . ماظعلا مأ ةنسب فالخملا يف ةعاجملا رهتشتو لافطألاو
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 5 كارتألاو يدهملا نب ىسيع ريمألا نيب ةنتفلا فائئتسا

 « حادبلا » ىلإ اهدعب لقتنا شيرع يبأ ةنيدم يف ًاتقو يدهملا نب ىسيع ثكم

 ىتح م ١1667 /ه 484 ماع نم . ءاحو فلأف ةلمهم لاد اهدعب ةمجعم ءابب

 عقو هكرحت نأ انه ظحالنو م 1655 /ه 941/4 ماع يف يبرحلا هطاشن فنأتسا

 هئاليتساو كارتألا ىلع تازيهجتلاب نيدلا فرش نب رهطملا هيف ماق يذلا تقولا يف

 ةيالو رابخأ عجار  ةيلبجلا ندملا رثكأ ىلع راصحلا قاطن هبرضو فارطألا ىلع

 . هاندأ حضون اميف رصحنتف ةرهاظلا بابسألا امأ  نميلا يف كارتألا

 ريدمل نيعباتلا كارتألا دونجلا نم رخآو ريمألا عابتأ نم لجر نيب فالخ عقو

 ًابلاطم ريمألا ماقف ريمألل عباتلا يدنجلا لتق ىلإ ىدأ نامهط نانس اغألا ميلقإلا

 كاحت نمم نويزاهتنالا بهف صاصقلا ذافنإ يف ريدملا بغرف يعرشلا صاصقلاب
 يدنجلا لتق مدعب ريدملا ىلع نوريشي ةمئانلا نتفلا مهتياعسب راثتو سئاسدلا مهب
 يف ريمألاو ةلطامملاو فيوستلا يف ريدملا ذأ انهو « ةيدابلا لهأ نم لجرب يكرتلا

 ران ثيرأتو قرخلا 8 يف ةقرفتلا ةاعد ذحخأو « ذيفنتلاب ةبلاطملاو ديدشتلا

 كارتألا هاقلتف شيرع يب أ ةمجاهمل راسو هعومج ريمألا عمج كلذ رثأ ىلعو « ةنتفلا

 ىلع ءاليتسالا ىلع هتردق مدعب ريمألا رعشو « نيموزهم اوداعف ةنيدملا جراخ

 « ةعقاولا بقع لحتراف ةنيدملا يف ميقي خأ ريمألل ناكو « حادبلا ىلإ داعف ةنيدملا

 شيرع يبأ ةنيدمو  ةنيدملا حبصيس هنأل هيخأ نم زاعيإب ناك هليحر نأ سانلا عاشأف

 اهبناوج يف عاشو ةنيدملا تجتراف - هقزنو ريمألا اذه ملظ نم تاليولا تساق دق

 ةردابملا الإ ديدعرلا اهريدمو كارتألا نم ةليزهلا ةيماحلا كلت عسي ملف . فوخلا

 . مهسفنأب نيجان نميلا ىلإ ليحرلاب

 بجر /١٠ سيمخلا موي ةنيدملا لوحدب عراسف كارتألا ليحرب ريمألا ملع

 هلاجر ضرعتساف فالخملاو ايبص لاجر نم ةدشاح عومج يف م7”16/ه

 رابخألا تدفاوت ىتح يبسن ءوده يف نيرهش ةنيدملا يف ماقأو ةعمجلا موي يف

 عوبسأ ضمي ملو يكرتلا يلع ريمألا ةدايقب فالخملا ىلإ نميلا نم كارتألا كرحتب

 دودح ىلع مهلاتقل مدقتي نأ نم الدبو شيرع يبأ نم ةريسي ةفاسم ىلع يهو الإ
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 . ىلعألا نازاج يداو ةعلق يف نصحتلا ىلإ

 ةنيدملا يقرش تميخ نأ ىلإ لاتق نودب اهمدقت تلاو دقف ةيكرتلا ةلمحلا امأ

 . ءوسب يكرتلا دئاقلا مهل ضرعتي ملف ةئيدملا نايعأ اهيلع دفاوتف نامألاب تدانو

 مهيلإ جرخف العألا « نازاج » ةعلق ىلإ اوراس مهلوصو ىلع يناثلا مويلا يف

 دعبو « هتهج ىلإ امهنم لك داعو رهظلا ىلإ ىحضلا نم لاتقلا رمتساو ىسيع ريمألا
 ةكرعملا يف لتقو ايماح لاتقلا محتلاو ةعلقلا ىلع مهموجه كارتألا فنأتسا نيموي

 ىلإ اوداعو حادبلا ةيرق كارتألا بهتناو ريمألا مزهناف يدهملا نب لداعلا ريمألا

 لإ 0 ناكملا هل بيطي 7 1 3 « قرحملا » يف ةماقإلاب هرمأف

 . ةافولا هتكردأ نأ ىلإ هب ءاناوب و بلسلا ل

 : فالخملا يف كارتألا ىلع نيدلا فرش رهطملا ةلمح

 نيدلا جارس ةدايقب فالخملا ىلإ ةلمح رهطملا ريس م ا١هدال /هاواله ماع يف

 ةيماحلا قلطأف تملستسا ىتح ًامايأ نازاج ةعلقب ةيكرتلا ةيماحلا رصاحف نامثع
 ريمألا اهرمع نأ ىلإ ًابارخ تيقب دقو « ةعلقلا برخأو «زامهط نانس » اهدئاقو

 لابجلا ىلإ داع ةعلقلا همده دعبو ء رشع يناثلا نرقلا لوأ يف بلاغ نب دمحأ
 باطخ نازاج ميلقإ لهأ ىلإ درو ةنسلا كلت يفو . كارتألا ةطلس ىلإ دالبلا تداعو

 : هصن نمضتي يكرتلا يلاولا نم

 : نازاج يلاهأ ةفاك ىلإ

 ةرشك نم مهناطوأ نع مهقرفتو دابعلا لاوحأ تتشتو دالبلا بارخ انغلب

 فعض انملعب لصتا املف ًابهذ فلأ رشع ةثالث الوأ ناك وهو مهيلع ليقثلا لاملا

 لاملا اوقرفتي نأ .مهيلعف بهذلا نم ةئامسمخو فالا ةعبرأ كلذ نم انعفر دالبلا

 -لثثكل



 رخآ ىلإ  ناودع الو ملظ الو ناصقن الو ةدايز ريغ نم ردقلا اذه ىلع يناطلسلا

 . دالبلا رئاس ىلإ هممعو - ضيهملا بولسألا اذهبو ىنعملا اذه يف ام

 لرعو نازاخل اريدم اخيك دما رفعجااغآلا لصو م 1674 /ه 447 ماع يف

 اغألاب م 6١الا/ /ه 948٠ ماع ريخألا لزعو يجناليب دمحم اغألاب 485 ماع يف

 ايخك دمحأ رفعج ريدملاب اذه لزع م 16/8 /ه 485 ةنس يفو . يكرتلا نيسح

 دارم » ريدملاب م14 /ه 41/ ماع يف لزعو ماع نع هتدم لطت مل يذلا

 . « يكرتلا

 : ناليخنو اعرق ضرأ رسجح
 رمع نب يلع نب دمحم ةمالعلا يضاقلا رجح م 4 /ه 941/ ماع يف

 ةنسلا كلت يف يضاقلا يفوت دقو دمض يداو يف ناليخنو اعرق ضرأ يدمفلا
 نم يضاقلا نأب ضعبلا هللع دقو رجحلا ايبا ربت نت سانا فلات اهيقن

 اوكله دق اكالم يضارألا كلتل نأ ملعي ةليوطلا هتفرعمو هزكرم مكحب هنأو نيرمعملا

 امنإ : ضعبلا لاقو « ماظعلا ةنسب » ةروهشملا ةعاجملا يف دالبلا يف مهقرفت دعب

 نأ هحجرن يذلاو لفسألا دمض ةيرق لهأل ىعرملاو باطتحالل قفترم اهنأل اهرجح

 سمطل يفكت ال اماع رشع ةعبرأ نأو م ١6568 /ه 91/7 ماع يف يه ماظعلا مأ ةنس

 ىلإ برقأو هجوأ ةريخألا بابسألا نأو اهكالم ةفرعم مدعو ضرألا ةيكلم ملاعم

 . بطتحمو ىعرم يهو اميس ال نيعماطلا عمطل ًاعدر رجحلا ةيلوقعم

 تنسو نازاجل اريدم انكتك همز رقت ناك م 1١1/8 /ه 9445 ماع يف

 ةيعرلا لاومأ زازتبال امنغم كلذ ءارو نم ريدملا منتغاف ًاسوملم ًانسحت ةعارزلا

 لاصحتساب مهمزلأو رئاشعلا ءاسؤر عمجف ةررقملا ةيموكحلا لاومألا ةفعاضمب
 لوصح دنعو كلذ هل اونمض ىتح نجسلا يف مهب جزف اوعنتماف ةفعاضم دئاوعلا

 نأل فيفختلا يف هومحرتساف ةحراسملا ةهج ىلإ لاصحتسالل هسفنب جرخ ةرمثلا

 اومرضأو اليل هومجاهف مهماحرتسال غصي ملف هعفدب مهبلاطي امب يفي ال لوصحملا
 رارفلا الإ هجني ملف هباحصأ نم هلتق نم اونكمت نم اولتقو هب لزانلا نكسملا يف رانلا

 . شيرع يبأ ىلإ
 , ىسيع نب دمحأ ريمألا ىلإ اوأجتلاف رظتنملا ءازجلا نم نوببستملا يشخ
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 ةدعص بحاصب هدلاو ةافو دعب هتقالع طبر دق ريمألا ناكو « راقحلا ١» ىف يدهملا

 . ديؤملا نيسحلا نب دمحأ

 ا موا ماا جرخ

 هبقعتو شيرع يبأ 7 ًاموزهم ريدملا داعف دمحأ ريمألا نيبو هنيب حلسملا مداصتلا

 نم يشخف شيرع يبأ مجاهيس هنأ ًانلعم ًامايأ اهيف ماقأو ةجرحلا ةيرق ىلإ ريمألا
 ريمألا طرتشاف حلصلا يف ريمألا نيبو هنيب طسوتلا يمكحلا لآ نم بلطو هتمجاهم

 نجس يف نيذلا نيجاسملا عيمج قالطإ شيرع يبأ ةمجاهم نع هعوجرل ةيضرتك
 ةجرحلا نم مقي ملو ريدقتلاو ءانثلا قحتست اهارن ةيبرع ةماهش يهو يكرتلا ريدملا
 . نوجسم رخآ قلطأ ىتح

 : يبطقلا يدهملا ىسيع نب دمحأ ريمألا

 يبطقلا ةرسأ ىلإ تداعأو فالخملا لهأ رظن يف ريمألا ةلزنم ةيضقلا هذه تعفر

 نطوم« بلَسلا » ىلإ « تبخلا » نم لئابقلا رثكأ تلحرف ةفلاسلا اهداجمأ نم اكيش

 يبأ ةنيدم ةمجاهمب « ةدعص » نم ًارمأ ىقلت ىتح مايأ ةرشع ضمت مل هنأ ديب ريمألا

 يكرتلا ريدملا نيبو هنيب حلصلاب رمألا ىهتنا امنإو ةنيدملا بوص كرحتف شيرع

 ةيكرتلا ةيماحلا رصاحو ةئيدملا مجاه كلذ دعب هنأ ديب . لاملا نم غلبم عفد ىلع

 نميلا ىلإ دونجلا لحرو ةدعص ىلإ نالصأ ريدملا اهدئاق لسرأق تملستسا ىتح

 ةيكرتلا تاوقلا تلصو كلذ ءانثأ يفو ؛ شيرع يبأ ةئيدم يف ةئئاكلا ةعلقلا برخأو

 دمحأ رفعج قباسلا ريدملا مهتبحصو شيرع يبأ ةنيدم رهاظب كارتألا ميخ

 يكرتلا شيجلا ةّرَعَم نم ةيشخ هورداغ دق نازاج يداو ناكس عيمج ناكو . ايخك
 نب بيرد ريمألا ىلإ يمكحلا لاو ( دارم ) ريدملا يكرتلا دئاقلا لسرأف ايبص ىلإ

 نيدوجوملا عيمج داعف تن سل ل عانقإلا يجاوخلا ىسيع

 . ايبص 2
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 نييجاوخلا نيب لاتقلا

 بيسلا تناكو « نيقيرفلا نم ةعامج حرجو ةيبظلا ةهجب مهنيب لاتقلا بشن

ٌديفم ىسيع نب نيسح نب يلع لتق اهدعبو 3 ىسيع لاو شراهم لآ نيب قارتفالل
 

 . ةمانم ىلإ 29 ةيراجغلا نم شراهم لا لوحتف بيرد نب ىسيع نبا

الخملل ًاريدم دارم نييعتب ديبز يلاو رماوأ تردص م ١هم* /ه 54١ ماع يف
 ف

 ةنيفس تلصوو شيرع يبأب هتميخ يف الوتقم دجو يذلا ايخك دمحأ رفعج - نع الدب

نكي امعتحلاو فانيلا داوم لمحت نازاج ردنب ىلإ
 . شيرع بأ ةعلق ةراهعل 

 ارت ودرب مسام هش نط ل5 4

 رماوألا تردص مم ١ 84 /ه 1445 ماع يفو 2 يكرتلا مي ميهاربإ ريدملاب ريخألا

00 

 . ناوضر ريدملاب ماعلا سفن يف اذه لزعو

 : ةيجاوخلا نيب ةئتفلا ددجت

 00 ع ها ا

 عئاظفو تانرحلا كاهتنا 3 00 2 هرصب ”كتعقو ركل ةرامإلا نع

 د اوس 05 « ةنيدملا للا ا روما

 بح صتسي نأ هرمأو هلق نم 500 0 كاحضلا نيسح 01 تا رابخألا

 ايبص ىلإ اهنمو شيرع 0 ٍيحرابلا ىلع شيرع يبأ ريدم

 )١( نيليم وحن ةبهلص ةيرق برغ .

 تسر



 . رخآلا هادعتي ال قيرف لكل ةنيدملا يف ديدج طيطخت -
 . نيفرطلا نيب ةنتفلا ثيرأتب مهتي يذلا عفاش ميلعلا دبع هيقفلا جارخإ -
 . ماوعأ ةعبرأ ةدمل لوعفملا ةيراس طورشلا هذه رمتست -

 سمش هجوتب م 1048 /ه ٠٠١5 ماع يف نيفرطلا نيب لاتقلا فنأتسا دقو
 . بايغ منتغا يذلا صاصم هاخأ هنع هتبانإو زاجحلا ىلإ ىسيع نب بيرد نب نيدلا
 . ةعذج اهداعأو هيخأ

 محا دج دمج اح

 يف ةريطخ تاحارجب بيص أو ةرئادلا هيلع ترادف همعو صاصم نيب لاتقلا بشن
 ىلإ ايبص نم اموزهم جرخو نيديلا بضعأ هتايح ىقاب اهرثأ ىلع شاع هيدي

 يشيرعلا يرافطلا ىسيع غيلبلا رعاشلا يفوت م 1117 /ه ٠١7 ماع يفو
 درونسو ةكم فارشأو كارتألا ءارمأو رحشلا كولم حدم يف ةقئار راعشأ هل تناكو
 . فالخملل يبدألا خيراتلا يف هراعشأ نم هيلع انرثع امم ضعب

 ىسيع نب نيسح نب دمحأ سيئرلا يفوت م1518 /ه ٠١7/8 ماع يفو
 . دمحأ نب نسحلا هنبا ايبص ةسائر ىلع فلخو يجاوخلا

 . عازه نب رايس ةبعش ينب لئابق سيئر يفوت م 1876 /ه ٠١6 ماع يفو

 ديؤملا ةيديزلا مامإ نيب مربملا حلصلا ضقتنا م 55 /ه ٠١5 ماع يفو

 ىلإ مامإلا بتك كلذ رثأ ىلعو . اشاب رديح يكرتلا يلاولاو مساقلا نب دمحم نبا
 ىلع مهرقي كلذ لباقم هنأو كارتألا ةعاط نع يلختلاب نييجاوخلا ايبص ءاسؤر
 يمليدلا يداهلا ريمألا فالخملا ىلإ لزن كلذ دعبو لوبقلاب هوباجأف هيلع مه ام
 . ةيقافتالا ماربإل

 دونجلا فالخملا ىلإ تلزن ةنسلا كلت نم لوألا عيبر رهش يفو
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 مايأ ةرشع دعب ملستسا ىتح نازاج ةعلق يف يكرتلا ريدملا ترصاحو « ةيمامإلا

 . هناكس فصنب تكتف فالخملا يف ةعاجم تعقو ماعلا رخاوأ يفو

 « ةيراض ةعاجمو فالخملا يف ءالغ عقو م 5 /ه 1١١845 ةنس يفو

 يكسنملا ين ماعلا 0 يش اهنم دجوي 5 00 ا

 . ايو

 يف رحبلا دم دازو ةدشب ةيبونجلا حايرلا تفصع م "0 /مه ل6٠ ةنس يف

 مطو 00 شاوحألا رئاسو نيراطعلا قوسو دجسملا لخدو ةضرفلا قرغأو نازاج ردنب

 : اهلهأ قرغي نأ داكو ةيحان لك نم نازاج لبجب قدحأو ةخبسلا ىلع

 يعفاش ناكو عفاش نيدلا ملع دمحأ ايبص يتفم يفوت م 7 /ه ٠١517 يفو

 . بهذملا

 ريخألا يسيردإلا دهعلا ىلإ ىقب يذلا يعليز ىسيع شوح اهنمو . عئاضبلا تاعدوتسم : شاوحألا (1)
 كارتألا هتددج نأ دعب م 1456 /ه 1١786 ةئس ىلإ ناكو كرمجلا زكرم يهف : ةضرفلا امأ « ةريخذلل اعدوتسم

 ةرامع هب نآلا وه يذلاو « هلبق روكذملا يعليز ىسيع شوح مامأ هعقومو ليزأ مث . نيرمعملا نم انمهف امك

 يف ىهصاب يبحي دمحم خيشلا هترامع ددج دجسملا سفنو . عراش دجسملا نيبو هنيب لصفيو ديربلا زكرم

 , ©" نآلا اهيلع دوجوملا ةروصلا ىلع اهرخآ تارم ةدع ةيدوعسلا ةموكحلا هتددج مث م 141 /ه 1708٠0 ةئنس

 : . ةيلاحلا قوسلا نم يبونجلا مسقلا وهف نيراطعلا قوس امأ

 )١( ةنس يف يأ ١408 .
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 عساتلا لصحفلا
 هتاعدو يديزلا بهذملا

 : يلع نب ديز مامإلا
 ناك : ةيمالسإلا قرفلا يف مدلا يبأ نبا لاق : هيلإ بوسنملا بهذملا بحاص

 دمحم هوخأ ناكو « ةلزتعملا سأر ءاطع نب لصاول ذملتتف لوصألا ملعرثآ دق ديز

 أطخلا زوجي هنوك عم « هنم سبقو هل ذملتتو لصاو ىلع أرق هنوك هيلع بيعي رقابلا

 يف ملكتي ناك لصاو نألو لمجلا برح ىلإ هجورخ ببسب يلع مامإلا هدج ىلع
 . ردقلاو ءاضقلا

 نب نابأو يلع نب دمحم هيخأو هيبأ نع يور مالسإلا ءاملع رابك نم ديز ناك

 هللا محر : لاقف , دمحم نب رفعج هركذ , دمحم نب رفعج هنع يورو « نامثع

 . هلثم ةرخا الو ايندل انيف كرت ام هللاو اديس هللاو ناك ىمع

 دجسم ديز لخد لاق يرهزلا هللا دبع نب نمحرلا دبع انثدح راكب نب ريبزلا لاق

 نم ةعامج يف ميهاربإ نب دعس ىأرف « قرشلا باب نم راح موي يف ِةَِي هللا لوسر
 لهأ نم فعضأ متنأ موق اي اذه ام : لاقو مهيلإ راشأف اوماقف , همايق ناح دق شيرق

 دعس لاقف .مكل اف ماشه نم اًرش سيل ديزي نأ اندهش انإ :لاق ءال :اولاق ؟ةرحلا

 ش . لتقف جرخ نأ ثبلي ملف ةريصق هتدم هباحصأل

 اببس تناكف ةوفج هنم ىأرف يومألا ةفيلخلا كلملا دبع نب ماشه ىلع دفو

 . ةفالخلاب هتبلاطمو ةيمأ ينب ىلع هجورخل

 داوق دحأ يفقثلا رمع نب فسوي لتاقف « ةعيشلا هيلإ تمضناف ةفوكلا ىلإ راس
 . ًاماع 44 رمعلا نم هلو م 7/4 ١ه 17 ماع هقرحأ مث هبلصو هلتقف ماشه

 . ةحلصملل لضافلا دوجو عم لوضفملا ةمامإ زوجي ناك

 قلخ هيلع عمتجاف « ديز نب يحي هنبا هتوعدب ماق ماشه ةفالخ يف ديز لتق امل

 بتكف دمحم نب رفعج كلذ غلبف « هئادعأ ةلتاقمو هعم مايقلاب هودعوو هوعيابو ريثك

 : ناجيبرذأب لتقو شويجلا هيلع نويومألا درج ىتح هل عمسي ملف كلذ نع هاهني هيلإ

 . قرف ةثالث ىلإ ةيديزلا تقرفت دقو

 ١ - ةيرتب -"“ . ةيناميلس - " . ةيدوراج .
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 ةيدبرزلا

 ةفيحص يف « ةيديزلا » ناونعب نيمأ دمحأل « مالسإلا ىحض » باتك يف ءاج

 : هصن ام ةعيشلاب صتخملا يناثلا لصفلا نم ” ج

 نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب ديز ) عبتت ةعيشلا قرف نم ةريبك ةقرف ةيديزلا
 . ( ةيواعم نب ديزي )و ( نيسحلا ) رود ةيناث ماشهو وه َلْثَم ( بلاط يبأ

 ىلإ بهذو نييومألا ملظ نم هموقو هلاني امم ًارفان ةقالخلا ىلإ اوم ليز ناك
 ا ا قارعلا

 ىشخي ماشه ناكو ةرصنلاب هودعوو نييومألا ىلع جرخي نأ ةفوكلا له لهأ هيلع حلأف

 قارعلاب اليوط هعدي الأ يفقثلا رمع نب فسوي ( قارعلا ) ىلع هلماع رمأف « هبناج

 ينب ىلع جورخلا ىلع مزعو هتاعد ثبو داع مث . جرخف ليحرلاب فسوي هرمأف
 . ةيمأ

 نم رمألاب قحأ هنأ ىريو . لذلا هركيو ةفالخلل هسفن حشري ميدق نم ديز ناك

 ماشه هل لاقو - ًاماشه تغلبف ( لذ الإ دحأ ايندلا بحي ال هللاو ) : 000
 همأ تناكو  ةمأ نبا تنأو كانه تسلو اهانمتتو ةفالخلا ركذت كنأ يغلب دقل :

 صتخاف ةمأ نبا ليعامسإو ةرح نبا قحسإ ناك دقل : نينمؤملا ريمأ اي لاق - 5
 لوسر مهنم ناك ىتح ىمني كلذ لاز امف برعلا مهنم لعجف ليعامسإ دلو هللا
 . هللا

 نوريثك هحصنو هتطخ ذفن م88 /ه ١5١ ماع قارعلا يف ناك املف
 : ديز لاق ؟ كعياب مك هللا كتدشان لاقف ليهك نب ةملس هحصن . لعفي الأ

 . لصح مكف لاق «٠ . افلأ نونامث لاق ؟ نسحلا كدج عياب مكف لاق ٠ افلأ نوعبرأ
 تجرخ يذلا كنرقأ لاق . يدج لاق ؟ كدج مأ ريخ > تنأ لاق . ةئامثلث لاق ؟ هعم

 عمطتفأ لاق , يدج هيف يذلا نرقلا لب لاق ؟ كدج مهيف جرخ يذلا نرقلا مأ هيف

 يقنع يف ةعببلا تعور, يرعباب دق لاق ؟ كدجي هناقاوأ رقع دهرا الخلال ينوينتلا

 . مهقانعأو
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 ةينالعلا خفن ةفوكلا لهأ نإ , مع اي : لوقي ديز ىلإ نسحلا نب هللا دبع بتكو
 ةييرلقا راش او يتسلل يات هدا يف عزج اخرلا يف جره ةريرسلا روخ

 مهتوعدب ّيلإ مهبتك ترتاوت دقلو ةوجرم ةلودب نوؤني الو ثادحألا يف ةدعب نوتيبي ال

 مهل ًاحارطاو مهنم ًاسأي مهركذ نع ءاشغ يبلق تسبلأو «  مهئادن نع تمصف

 ١ مترخ متبروح نإو متضخ متلمهأ نإ : بلاط يبأ نب ب ىلع لاق ام الإ مهل امو

 . ( متصكن ةقاشم ىلإ متبجأ نإو متنعط مامإ ىلع سانلا عمتجا نإو

 ( لصوملا ) لهأو ( داوسلا ) لهأ ىلإ ةاعدلا ثعبو ًائيش حئاصنلا هدفت مل
 داهجو كي هيبن ةنسو هللا باتك ىلإ مكوعدن انإ ) سانلا اهيلع عيابي يتلا هتعيب تناكو

 هلهأ نيب ءيفلا اذه مسقو نيمورحملا ءاطعإو « نيفعضتسملا نع عفدلاو نيملاظلا

 لهجو انل بصن نم ىلع تيبلا لهأ انرصنو رّمجُملا لافقإو ملاظملا درو ءاوسلاب
 . ( مهيديأ ىلع هدي عضو . معن اولاق اذإف ؟ كلذ ىلع نوعيابتأ « انقح

 دعوملا لبق جورخلاب هباحصأ رمأ مث « ًارهش رشع ةعضب كلذ ىلع ثبلو
 قرفت دجلا دج املف « هباحصأو وه هبلطي رمع نب فسوي نأ سحأ امل ددحملا

 | رس مم ريس م اوك الإ هعياب نم رثكأ هنع

 لمد باد قط يبت هب ردأف ةاتخب ىإ دب كير هنأ دعا ىضق هنم عزتنا

 ةنس ديز لتق ناكو لزنأف ديلولا رمأ مث « ًابولصم ندبلا ثكمو ةنيدملا ىلإ لسرأ مث ُ

 .مال٠4 /مها1 ١

 كلملا دبع نب ماشه همصخ هفصو . ةجحلا يوق نيدلاب ملعلا عس او ديز ناك

 ةوالحب لاجرلا رارتجاو . هغوصو مالكلا هيومتب ًاقيلخ انسل الدج الجر هتيأر ( لاق

 ىلع ةوطسلا نم دو ا ل ا تع

 نيل نم اهاشح مهعامسأ لاجرلا هراعأ نإ . . جلفلا لينل ةداحلا ةوقلاب مصخلا

 ريغ هيلإ اليم مهدجو لكي هللا لوسرب ةبارقلا نم هب يلديام عم هقطنم ةوالحو هظفل
 . ( مهنايدأ مهدنع ةنوصم الو مهمالحأ ةنكاس الو . مهبولق ةدئتم
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 ثبي ًايراوتم اهب ماقأو ( خلب ) ىلإ راصو ناسارخ ىلإ ديز نب ىبحي هنبا برهو
 تباصأ ةباشنب بيصأف « ديزي نب ديلولا ىلع جرخ مث « ةروشلل أيهتيو ةاعدلا

 - ىبحي ينعي - قارعلا لجع رظنا نأ رمع نب فسوي ىلإ ديلولا بتكف , هتهبج
 ناكو ٠ تارفلا ىف يف هرذ مث ةنيفس يف هلعجا مث ةرصوق يف هلعجاو «رانلاب هقرحأو

 . مال" /ه ١178 ةنس يف كلذ

 ةدايز بابسأ نم ًاببس ائيور يذلا وحنلا ىلع ييبحي هنباو ديز لتق ناك دقو
 . مهيلع ةروثلل دادعتسالاو نييومألل ضغبلا

 ًاديز رصني ناك ةفينح ابأ نأ نييبلاطلا لتاقم يف يناهفصألا جرفلا وبأ يور دقو

 تنأ اهب نعتساف كودعل داهجلا ىلع ةوقو ةنوعم يدنع نإ : لوقي هيلإ لسرأ هنأو

 . هنم هلبقف لامب ديز ىلإ ثعبو حالسلاو عاركلا يف كباحصأو

 نم ًاريثك نآلو , ةفوكلا لهأ نع انركذ امل هترصنل مهلك ةعيشلا هلوح عمتجي ملو
 ناك هنألو دمحم نب رفعج هنبال مث ءرقابلا دمحم هيخأ ةمامإب نولوقي اوناك ةعيشلا

 كمحر اولاقف مهنم ةعامج هيلإ عمتجا « ةالغلا يضري ال الادتعا هعيشت يف الدتعم

 ادخا كفو اهو امهل رفغو هللا امهمحر ديز لاق ؟ رمعو ركب يبأ يف كلوق ام هللا

 لهأ مدب بلاطت ملف اولاق بتاريخ الإ انينييق لوقز الو اههنم ًأربتي تيبلا اذه لهأ نم

 دشأ نإ ديز مهل لاقق ؟ مكيديأ نم هاعزنف مكناطلس ىلع ابثو نأ الإ تيبلا اذه

 نإو « نيعمجأ سانلا نم َْي هللا لوسر ناطلسب قحأ انك انإ | متركذ اميف لوقأ ام

 يف اولدعف اولو دق « ًارفك مهل اندنع كلذ غلبي ملو هنع انوعفدو انيلع اورثأتسا موقلا
 كئوأ ناك اذإ ءالؤه كملظي ملف اولاق « ٍكَك هلوسر ةنسو هللا باتكب اولمعو سانلا

 اوسيل ءالؤه نإ لاقف ؟ نيملاظب كل اوسيل موق لاتق ىلإ وعدت ملف كوملظي مل

 ةنسو هللا باتك ىلإ مكوعدن امنإو ؛ مهسفنألو مكلو يل نوملاظ ءالؤه نإ « كئلوأك

 متيبأ نإو متدعس انومتبجأ متنأ نإف افطت نأ عدبلا ىلإو ايحت نأ نئسلا ىلإو لكي هيبن

 وهو هيبأ دعب مويلا انمامإ رفعج اولاقو « هتعيب اوثكنو هوقرافف . ليكوب مكيلع تسلف |
 . ةضفارلا ديز مهامسف مامإب سيلف يلع نب ديز عبتن الو + هيبأ دعب رمألاب قحأ

 تضف



 : هميلاعت

 ملو « ةمطاف دالوأ يف ةمامإلا اوقاس يلع نب ديز عابتأ : يناتس رهشلا لاق

 لك نوكي نأ اوزوج مهنأ الإ ةيفنحلا نب دمحمك يأ مهريغ يف ةمامإ توبث اوزوجي
 ناك ًاءاوس ةعاطلا بجاو ًامامإ | نوكي ةمامإلل جرخ يخس عاجش دهاز ملاع يمطاف

 اذه هبهذم ناك امل يلع نب ديزو . . نيسحلا دالوأ نموأ نسحلا دالوأ نم

 نب لصاول ذملتتف ملعلاب ىلحتي ىتح عورفلاو لوصألا لصحي نأ دارأ بهذملا

 يتلا هبورح يف بلاط يبأ نب يلع هدج نأ لصاو داقتعا عم ةلزتعملا سأر  ءاطع

 نم نيقي ىلع ناك ام  ماشلا باحصأو « لمجلا ١» باحصأ نيبو هنيب ترج

 هنم سبتقاف « هنيعي ال أطخلا ىلع ناك امهنم نيقيرفلا دحأ نإو . باوصلا

 لوضفملا ةمامإ زاوج هبهذم نم ناكو « ةلزتعم اهلك هباحصأ تراصو ٠ لازتعالا

 هتعيش تعمس املو « رمعو ركب يبأ ةمامإ ححص اذه لجأ نمو . لضفألا مايق عم

 هيلع هردق ىتأ ىتح هوضفر نيخيشلا نم ا[ الا ارفرر هم هلام نع كلا

 لب هجولا اذه نم ال ةرظانم رقابلا دمحم هيخأ نيبو هنيب ترجو . ةضفار تيمسف

 ىلع أطخلا زوجي ناك نمم ملعلا سبتقيو ءاطع نب لصاول ذملتتي ناك ثيح نم
 لهأ بهذم ريغ ىلع ردقلا يف ملكتي نمو ٠ نياق نيكانلا لاحت ياوبح
 ىلع لاق ىتح ًامامإ مامإلا نوك يف ًاطرش جورخلا طرت تشي ناك هنأ تين نمو ٠ ثيبلا

 طف يري ملازنألا « يناس ليز الغ عي هانا جل كشر كعلم سن

 . يناتسرهشلا نع لقن ام ىهتنا « جورخلل ضرعت الو

 ؛ عومجملا ) باتك مهبتك نم انيديأ نيب ام مهأ نمو لاق نأ ىلإ

 ايهقف ابيترت ةبترم « هيواتفو ديز مامإلا نع تيور يتلا ثيداحألا هيف تعمج

 هيف تاياورلاو , ديز بهذم ىلع هقفلا يف عمج باتك لوأ هنأ اوركذ دقو

 نع هيبأ نع ديز نع ينثدح الثم لوقيف . ةمئألا نم هئابآ نع ديز نع اهلك

 لثم «. ديز اهيف لئس ىواتف هضعبو طمنلا اذه ىلع هرثكأو . يلع هدج

 هيلع سيل لاق د ل هن د ل

 باتكلا اذه يف يور ام ضعبو - هقفلا باوبأ لك يف اذكهو ءرطفلا ةق
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 هيوري ام فلاخي ؛ يلع نع نيسحلا هدج نع نيدباعلا نيز يلع هيبأ نع ديز نع
 ةيديزلا للعيو « يلع هدج نع نيدباعلا نيز يلع هيبأ نع رقابلا مامإلا نع ةيمامإلا
 رقابلا نع ةاورلاو . مهيلع نعطم ال نيذلا ةيديزلا لودع ديز نع ةاورلا نأب كلذ
 . مهتلادع انل تبثت تبثت مل ةيمامإلا

 لهأ نع ةيورملا ثيداحألا امهدحأ نيتماه نيتيحان ىلع انعلطي باتكلا اذهو
 مهلوصأ ىلع عالطالا نم نكمي كلذو « ًايهقف ًابيترت ةبترم يلع ىلإ ديز نم تيبلا

 ءيش ذخأ مدع يف ًاعيمج تيبلا لهأ ددشت انيرت ةيناثلاو . ماكحألا اهيلع اونب يتلا
 عومجملا يف ًاثيدح دجت داكت الف ةمئألا نع الإ ثيداحألا ةياور الو ماكحألا نم

 دوعسم نبا وأ رمعوأ ركب يبأ نع ءيش الو . يلعوأ ديز ريخألا هعجرمو الإ ريبكلا
 . ةباحصلا نم مهريغوأ

 ناونع تحت يرصملا نيمأ دمحأ روتكدلل « مالسإلا ىحض » يف درو ام ىهتنا

 . « ةيديزلا »

 : نميلا يف ةيديزلا

 بهذم ىلإ نميلاب اعد نم لوأ « نيعلا روحلا » هباتك يف يريمحلا ناوشن لاق

 دمحأ جرخف ةدعص ىلع بلغو نالوخ نم لزنف ؛ ّيسرلا نيسحلا نب يبحي ةيديزلا
 رخآ يف يسابعلا دضتعملا ىلع ًادفاو قارعلا ىلإ نميلا نم « يليكألا هللا دبع نبا
 هدمأف يفتكملل عيوب دقو قارعلا ىلإ لصوف نيسحلا نب يبحي ىلع هب دجنتسي همايأ

 نيسحلا نب يبحي نأب نيمرحلا يلاو باتك درو كلذ ءانثأ يف . شويجلاب يفتكملا
 . شويجلا ثعب نع يفتكملا لدعف « ءاعنص نم جرخ دق

 بوعشلا خيرات » هباتك يف ( ناملكورب لراك ) يناملألا قرشتسملا لاقو
 يف ناك نئلو : هصن ام ( نميلا يف ةيديزلا روهظ ) ناونع تحت « ةيمالسإإلا
 ءاهز اهنع تلقتسا نأ دعب ديدج نم رصم حتفت نأ دادغب ةموكح ةعاطتسا

 دالب ىلع اهناطلس ًابيرقت 5 هسفن تقولا يف « ةيلكلاب تدقف دقل ًاماع نيعبرأ

 ليدعت نع مالسإلا زجع « ةيروطاربمإلا نم يئانلا ميلقإلا كلذ ةيبونجلا برعلا

 ”كتروورخ



 نييطارقتسرألا ماكحلا نأ كلذ الماك ًايرهوج اليدعت ةيسايسلاو ةيعامتجالا لاوحألا

 نولعفي اوناك امك مهذوفن قطانم ىلع مهتطلس نوضرفيو مهعالقب نوظفتحي اولظ
 « ءاعنص يف ةفيلخلا لثمم نم ةضراعم اودجي نأ ريغ نم ( ريمحو أبس ) دهع يف
 ءالؤه دحأ انل كرت دقلو . دارطإلا نم ءيش يف جارخلا نم مهبيصن نودؤي اوماد ام

 تاكابتشا دعب ه "ه7 م 45ه ماع يفوت يذلا « ينادمهلا نسحلا وهو نييلحملا

 هنطوم نم ةروص « ةيطارقتسرألا ةقبط ىلع ةرطيسملا ةيسايسلا ىوقلا عم ةقحالتم

 ةيمالسإلا ميلاقألا نم يأل سيل يتلا ةميدقلا ةيفاقثلا هداجمأب رخفلا يف قرغتسملا

 نأ قحلاو « « برعلا ةريزج ةفصو »و « « ليلكإلا » هيباتك يف كلذو . اهعراضي ام

 ىوقلا ءوشن عجشت نأ « نمزلا نم ةرتف « ريخلا نم تأر دق ةيسابعلا ةموكحلا

 تقفخأ نأ دعب نومأملا نأ كلذ ىلع لدي يمسرلا اهلمع بناج ىلإ ةيلحملا

 يدنج ةدايق تحت ( ةيناسارخ ) ةوق ةيبونجلا برعلا دالب ىلإ هجو ةيولعلا هتسايس
 ةيواعم يخأ هيبأ نب دايز ىلإ بسنلا ىعدي ناكو . دايز نب دمحم همسا برجم

 تومرضح يف رحشلا ىتح ةيلحاسلا تاعطاقملا عاضخإ ىلإ اذه دمحم قفوف هيبأل

 يف نيمكاحلل ةعضاخ ةيلبجلا يضارألا تلظ نيح يف هناطلسل دالبلا فراشمو

 دالبلا يف مهناطلسب اوظفتحي نأ هباقعأو وه عاطتسا ديبز يف هرقم نمو . ءاعنص

 دقف ءيش نم نكي امهمو ًاماود رمألا مهل رقتسي مل ن إو ةنس نيسمخو ةئام لاوط

 دحأ ( نمحرلا دبع نب رفعي ) دي ىلع ًاديدش ًاحبك يناثلا هفلخ ةطلس تحبك

 عاطتسا دقلو . مصتعملا لامع ىلع ةعاطلا اصع اوقش نيذلا نييلحملا فارشألا

 ىلإ هنبا قفو نيح يف بونجلا هاجت يف هتطلس طسبي نأ مابش يف هرقم نم ٌرْفْعُي

 نويولعلا ثبلي ملو . ءاعنص ىلع اريمأ هب فارتعالا ىلع ةيزكرملا ةموكحلا لمح

 ةقطنملا يف مهركذ يتأيسو ةطمارقلا ةاعد رهظ دقف . ءالدلا نيب مهولد اولدأ نأ

 ثب نع اوعطقني مل نإو اليوط مهزكرمب ظافتحالا نع اوزجع مهنكلو ةيئانلا ةيلبجلا
 باقعأ دحأ حجن دقف « ةيناثلا ةيحانلا نمو ةيحان نم اذه ةيسايسلاو ةينيدلا مهتياعد

 ةيداعل دمصت نأ تعاطتسا كانه ةطلس هترسأل ءيشني نأ يف « يلع نب ديز »

 ضهن يتلا ةرماغملا دعبف برعلا خيرات يف ًايوق ًارصنع مويلا ىلإ لازت الو لايجألا

 ىلإ هباقعأ بحسنا ماشه يومألا ةفيلخلا ةطلس ىلع قارعلا يف اهئبعب ديز

 ل ”2*-



 ناتسربط فارشأ ناك نأ قفتاو ةيروطاربمالا فارطأ يف ةعقاولا تاعطاقملا
 هيلإ نودنتسي اميعز نوسمتلي نيوزق رحب نم يبونجلا لحاسلا ىلع ناردنزامو
 هسفن  ديز ةدفح دحأ  ديز نب نسحلا عضوف « رهاط لآ ءارمألا روج نم ًاصلخت

 ةعاربو مزعلا ةوقب هدادجأ نع زاتميو يرلا ةنيدم يف لزني ناكو . مهتمدخ يف

 نرق فصن ىلع ديزت ةدم كانه اوتبثي نأ هباقعأو وه قفو دقلو . ةسايسلا
 كلذك . ةلواطتملا بورحلاب تلفح (م 978 /ه 15# -م4854 /ه؟60)
 ببسب لامآلا هيلع تقلعو . يسرلاب فورعملا نيسحلا نب يبحي  ديز باقعأ رهظ
 ' ةرايز دعب هل نيبت اذإ ىتح يولعلا تيبلا داجمأ هتمامإ ءانثأ ثعبي نأ يف هعروو هملع
 كانه هسفنل نكمي نأ هيلع رذعتملا نم نأ ( ناتسربط ) يف هتمومع ءانبأل اهب ماق

 ناكو « اهبانطأ ةبراض ىضوفلا تناك ثيح ةيبونجلا برعلا دالب ىلإ هراظنأ هجو
 نيسمخ عم رهظ م 441/ ةنس راذآ 15 يفو ةنيدملا يف ًافورعم ىضوفلا هذه ربخ
 قيرط ىلع مئاقلا يسيئرلا فقوملا يهو ( ةدعص ) باوبأ مامأ - ريغ سيل الجر
 نم ددع ىلإ قفو دقو هتعاط ىلإ سانلا اعد كانه نمو « ءاعنصو ةكم نيب جاحلا

 يف ( اذكع) ىراصتلاو نيملسملا نين اهب حلضأ يتلا ةمركستلا نم بيسي راصنالا

 . دعب اميف ؛ ةقطنملا كلت يف ةبراضلا لئابقلا نيب امو الوأ ةميدقلا نارجن ةيفقس ةيفقسأ

 ةلودلا لاجرو ةطمارقلا نأل , اهرواج امو ةدعص ىلع ةرصتقم تلظ هتطلس نكلو

 كرت دقف ٍءرمأ نم نكي امهمو « كانه هذوفن هنوعزاني اوناك بونجلا يف ةيرفعيلا

 اوثبلي مل ًانيكم ًازكرم م 11١ /ه نيا ل

 | . مهناطلس اوطسبو هنم اوقلطنا نأ

 5 نيسحلا نب يبحي

 نالوخ نب راحص نم ةميطف ينب ءاسؤر هجوت نميلاب ةطمارقلا رمأ مقافت امل

 روهشملا يولعلا نيسحلا نب ىبحي ىلإ ةرونملا ةنيدملا برق سرلا لبج ىلإ
 يداهلا مامإلاب بقلتو ةمامإلاب هوعياب كانهو . نميلا ىلإ هب اومدقو يسرلاب
 كولم (نييرفعيلا) ةبراحمل راس نالوخو ةدعص تاهج يف همكح نطو نأ دعبو
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 /مه 5 ماع يفو نالوخ ىلإ داعف ةنيدملا ىلع ءاليتسإلا نم نكمتي ملف . ءاعنص

 ىلوتسا ماعلا سفن يفو . همكح ةدعاق اهلعجو ةدعص ةنيدم ىلع ىلوتسا م 17

 ةدعلا اودعأ اهنمو « مابش ةدلب ىلإ نويرفعيلا زاحناف ةونع ءاعنص ةنيدم ىلع

 ةنس يفو ةدعص ىلإ يداهلا بحسناو اهوداعتساو « ءاعنص صالختسال اوكرحتو

 ( نييرفعيلا ) اهنم اودرط نأ دعب ءاعنص ىلع ةطمارقلا ىلوتسا م 405 /ه 4

 مدقت دقف هتيالو اهيلع لطت مل امنإو ةيماد كراعم دعب اهنم مهجرخأو يداهلا مدقتف
 تاوق اهنم درط نأ دعب اهيلع ىلوتساو م 107 /ه 7414 ماع يف رفعي نب دعسأ

 /ه 794 ماع ىلإ مهتزوح يف تيقبو ءاعنص ىلع اولوتساو ةطمارقلا ركف يداهلا
 ةطمارقلا جرخأو ةنيدملا ىلع مدقتف يداهلا مامإلا ءاعنص لهأ ىعدتساف م ١

 يف اهب يفوتو ةدعص هتدعاق ىلإ داعف ةيناث ةطمارقلا هتجرخأ ماعلا سفن يف هنأ ديب

 . م١931 /ه 7944 ماع يف يأ ةنسلا كلت

 د د
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 : ىلعألا نميلا يف يسايسلا 500 ةيعامتجالا ةلاحلا

 .نم ةلاح يف عبارلا نرقلا لهتسمو ثلاثلا نرقلا رارس يف ةريزجلا بونج ناك

 تارايت يف ةيسايسلا لويملاو بهاذملاو تاعزنلا ىتش هعزانتت ىضوفلاو بارطضالا

 هانلقن ام يف لامجإلا هجو ىلع ةماعلا هتلاح فصو نم فرط كب رم دقو . ةسكاعتم

 تايعاطقإلا تناكف حاضيإلا يف ةدايزو ( ناملكرب لراك ) يناملألا قرشتسملا نع

 عايشألاو عابتألاو ةيبصعلا نم اهل كلت نم ةماعز لكو ل وألا ماقملا اهل رسألا ةماعزو

 توافتلا نم جردم يف . يلبقلا اهطيحم يف برطضت ةلزع هبش يف اهلعجي ام

 يرئاشعلا فرعلا ايانث يف بدي هاياقب نم سيسر لازي ال يذلاو ثوروملا يقبطلا

 كلذ يفو « ةمقلا ةياعزلا ةرسأ لتحت جردملا كلذ العأ يفو .٠ خيراتلا كلذ ىلإ

 ترغشو ومدلاو خيرفتلل ًابصخ القح ةطمارقلا وأ ةيليعامسإلا اهل تدجو برطضملا

 هتبرت يف ترذبو عماطملا هيلإ تعرهف براجتلل هحالصو لقحلا كلذ ةبوصخب
 تعزوت تامدقملا كلتل ةجيتنكو كلذ ءوض ىلعو . تاعزنلاو بهاذملا ىتش
 يسايسلا عضولا نم هنيبتن اه 0 ةديدع تارامإو تاليود ىلإ نميلا يف 7
 : يتآلاك وهو خيراتلا كلذ يف

 ١ - ةيدايزلا ةطلسلا تحت اهيلي امو زعتو ةماهت .

 ١ - يولعلا نيسحلا نب يداهلا ةطلس تحت نارجنو نالوخو ةدعص .

 بلغألا يف نييرفعيلل اهيلي امو مابشو ءاعنص - ى .
 - ًابونجو ّب] ىلإ فناجت امو - ايلا ةحانم ىلإ ًابرغو - ًايلاح ةجح ةقطنم

 ةطمارقلل عفاي ىلإ .
 - قطانملا نمض ةديدع لئابق يف ثراوتلاب ةماعزلا اهيلإ تلا تايعاطقإ

 تايعاطقإلا كلت رهشأو . اهجراخو هالعأ ةروكذملا :

 ) )1«رفاعملا » كولم يدنركلا لآ ةيعاطقإ .

 حوتفلا يبأ لآ ةيعاطقإ (ب) .
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 . ةرخيذملا ةهج يف يخانملا لآ ةيعاطقإ (ج)
 . «رعشلا نصح » باحصأ يعبنلا لآ ةيعاطقإ (د)

 . « نابكوك نصح » باحصأ يحاوزلا لآ ةيعاطقإ (ه)
 4 ينادمهلا ماعدلا و

 ةيلحملا اهتماعزو ثراوتملا اهناطلسب ةظفتحم تايعاطقإلا هذه تلظ دقو

 سماخلا نرقلا يف « يحيلصلا دمحم نب يلع » اهلازأ نأ ىلإ يوقلا اهذوفنو

 . هذوفنو هناطلس داعتساو هتطلس مهنم ريثكلا فنأتسا الوتقم هتافو دعبو يرجهلا

 هدعاس دقو يلامشلا مسقلا يف همكحل دطو نأ دعب ًافنآ كب رم امك يداهلا يفوت

 ١ نييولعلا ىلإ نالوخ ةليبق لويمو حالصلاو ىقتلا نم هب مستي ام هزكرم تيبثت يف
 العألا نميلا يف ةروهشملا لئابقلا ثالثلا يدحإ يهو نميلا لئابق رهشأ نم تناكو

 : يهو

 يف نويرفعيلا ماكحلا اهنم يتلاو  خيراتلا يف ةناكملا ةروهشملا  ريمح ١

 5 مالسإلا

 مالسإلاو ةيلهاجلا يف خيراتلا يف ةناكملا ةفورعم ةيوق ةليبق يهو نالوخ - "

 مكح ميعدت يف ىلوطلا ديلا اهل تناك دقو « ةدعص ةنيدم اهترضاحو

 . يداهلا اهرئاشع ضعب ىعدتسا يتلا يهو . يداهلا مامإلا

 : ليكبو . دشاح : نيميظع نيمذج ىلإ مسقنتو نادمه *

 نب ةيواعم عم هبورح يف يلع مامإلا بناج ىلإ تمضنا يتلا يه هذه نادمهو

 1 يلع مامإلا لوقي اهيفو « نايفس يبأ

 يماهسو يتنج ٌرْمأ بان اذإ مه مه نيذلا ( نادمه ) تميت
 ماقثل ريغ نادمه نم سراوف  ينباجأف ةوعد . مهيف تيدانو

 مايو عيبسلا ءايحأو . مهنو انقلاب سطاعملا مشلا بحرأ نمو

 7 نييولعلل فورعملا اهئالو ىلع ةليبقلا كلت تلظ دقو
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 كلذ يف هبهذم رشنو « هترامإ سيسأتو همكح ميعدت نم يداهلا مامإلا نكمت

 هلخد هنأ ةياور يفف ٠ نميلا ىلإ هلوخد ةنس يف ةياورلا فلتختو « نميلا نم مسقلا

 مث هتهج ىلإ داعف رفظي ملف ءاعنص حتفل مدقتو م8487 /ه ماع يف

 هناطلس رشن اهنمو ( ةدعص ) ةنيدم لتحاو م 8941 /ه ؟84 ماع ةركلا فنأتسا

 بورح دعب عاطتسا لقو « ير انا 1١5 همكح دمأ نوكي ةريخألا ةياورلا ىلعف

 ىرخأ ةهج نم نييلحملا ءارمألا نيبو ةهج نم ةطمارقلا نيبو هنيب ةيماد كراعمو

 كبتشا هنإ : لاقيو « ةيحورلا هتطلس مئاعد تبثيو همكح دعاوق يسري نأ عاطتسا

 بورحلا كلت مغربو © ( هوتا ) موي يف كلذو كاحضلا نب دمحم نادمه ديس نيبو

 تقبس امك بقلتو ةكسلا ىلع همسا شقن دقو « ةدعص ةنيدم هتمصاع تناك

 . ىبحي نب دمحم هنبا عيوب هتافو دعبو . قحلا ىلإ يداهلاب ةراشإلا

 لزانت اريخاو نارجتتو نادت ىلع ةمكح كيقاو:ةدلاو يخيب دمحم قلع
 .م 9١ /ه ٠١" ةنس ىيحي نب دمحأ رصانلا هيخأل

 : رصانلاب بقلملا ىيحي نب دمحأ

 لا دبا رد وام عل ىلوت

 95 ةذم دعت ةتمصاع 0 هومزهف ذ ماهم /اها ا يف 0

 . يفوت ىتح رزجو دم نيب هيئوانم نيبو هنيب لاحلا ترمتساو

 دمحأ نب ىبحي هنبا نكمت ًاريخأو همع ينبو هتوخإ نيب فالتخالا عقو هتافو دعبو

 . هسفنل ةعيبلا ذخأ نم

 )١( رشاعلا ءزجلا ليلكإلا نادمه دالب يف مصحم يداو طقاسم نم هوتا .

 08مل



 امهنيب بشنو راتخملاب بقلملا مساقلا هوخأ هفلاخف انمدق امك ةطلسلا ىلوت

 فارشأ نم ءارمألا دحأ عم مدطصاف ءاعنص ىلع يلوتسي نأ عاطتسا يع )0 لاتَقلا

 .م 965 /ها"؛ه ماع يف هلتق مث كاحضلا هرسأف .« كاحضلا ىمسملا دشاح

 كاحضلا هدلاو لتق نم هتدعاسمب نكمتو هركذ قباسلا كاحضلا نب سيق عم قفتا

 . م 9ا/ال /ه "51/ ةنس يف يفوت امهنيب اهاحر تراد يتلا كراعملا دحأ يف

 3 و ا

 نكمت 0 2 يا يف تيد دق قاقشلا رةاربو ةسفانملاو تافالتخالا تناكو

 . مهدي تحت يتلا تاهجلا ىلع بلغتلا نم ينايعلا

 : يولعلا يناسيعلا يلع نب مساقلا

 دعبو يناثلا يداهلا ةطلس تحت ام ىلع بلغتلا نم نكمتو زاجحلا نم دفو

 كلذ دعب عجارتلا ىلإ رطضا هنأ ديب رامذ ىلعو ءاعنص ىلع ءاليتسالا عاطتسا كلذ

 ماع يفوت نأ ىلإ اهب رقتساو  ةدعصو ناويخ نيب  نايع ىلإ اهنمو ةعادو ةهج ىلإ
 .م١٠٠1" /هموع

 : يناسيعلا مساقلا نب نيسحلا

 تناك هتطلس نأ رهظيو « مساقلا نب دمحم هعزانف هدلاو ةافو دعب عيوب

 م١٠٠1 ١/هؤ١ ماع نم نأل « تقولا نم ةرتف يف ةدعصو ناهلا ىلع رصتقت

 نم ريثكلا ةيدايزلا ةلودلا تداعتسا دق سماخلا نرقلا نم لوألا دقعلا فصن ىلإ

 اذإو « ةيلبجلا ماسقألا بلغأ يف ةمالس نب نيسحلا اهئايصوأ دحأ دي ىلع اهتطلس

 كلت نأ حجرت ىلعألا مسقلا يف ةينارمعلا ةمالس نب نيسحلا راثآ ىلإ انعجر

 ةلودلا رابخأ عجار هل ةعضاخ تناك ةدعص ةنيدم اهنمض نمو ماسقألا
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 ةيسايسلا ديبز ةطلسل ةعضاخ ىهف « ةمئاق ةيلحم تارامإ كانه تناك اذإو ةيدايزلا

 نوكت دقف لك ىلعو « دادغب ةفالخ نم يحورلاو يسايسلا اهذوفن دمتست يتلا
 يف لتق هنأ ركذ دقف « يلامشلا يقرشلا مسقلا يف ينايعلا يلع نب نيسحلا ةطلس

 هلتقبو . دشاح فارشأ نم دامح لآو كاحضلا لآ نم نييلحملا ءارمألا عم هبورح
 يف تف دقو ءرمألا نم ءيش هل متي ملف مساقلا نب رفعج هوخأ هناكم ىلع هفلخ

 ةزمح هينبا عم يولعلا نمحرلا دبع نب نيسحلا نب ىبحي مشاه يبأ لوصو هدضع
 بهو « هللا نيدل ديعملاب بقلتو « طعانب » هسفنل اذه مشاهوبأ ىعد دقو . ىلعو
 ماع يفوت نأ ىلإ هتوعد ىلع رمتساو . نادمه ءاسؤر نم فارشألا هتدعاسمل
 هنم بلس ام ةداعتسال ةيناث رفعج به مشاه يبأ ةافو دعبو ء م ١٠ه /ه 5

 . ظحلا هفعسي ملف

 : رصانلا نب حسنفلا وبأ

 رسألا ضعب يف رصحنت يتلا ةيلحملا تاضراعملاو ةيلئاعلا ةسفانملا نأ ظحالنو

 سوفن يف نمكي لازي الف يحورلا ذوفنلا امأ . يولعلا مكحلا ىلع تضق ةمكاحلا
 يروت ةيوق ةماعز ىلإ ذوفنلا كلذ رقتفي امنإو نادمهو نالوخ ناكس نم ريثكلا

 تارايت ىف اهذوفن ىشالتو يداهلا ةرسأ دعب رثكأوأ ناترسأ تدجو دقو « هراوأ

 نم تاضراعملا بهم يف اهتطلس ةوذج تدمخوأ ةيلئاعلا تاسفانملاو تافالتخالا
 ةيديزلل ةيحورلا ةوعدلا دوكر رابخأ تلصتا هنأ كش الو . ةيلحملا تاماعزلا ةارس

 ماع يف هافاوف نميلا ىلإ ضوهنلا ىلإ حتفلا وبأ زفحتف . مليدلا يف نمب نميلا يف
 طتخاف ةعيشلا نم ريثكلا هتوعدل باجتساف . هسفنل ىعدو م 4 /ه ع6

 ىضق ججأتملا هذوفنو يحيلصلا ةوق نأ ديب ةقطنملا كلت ىلع بلغتو رافظ نصح

 ماع لتق ىتح يحيلصلا تاوق لبق نم ادراطم لظف حتفلا يبأل لمأو حاجن لك ىلع
 5 سنع دالبب م ١٠ه /ه 5:5

 : ييحي نب نسمحرلا دبع نب نيسسحلا
 تاوق مدقت درل ىدصتلاو ةمواقملا ةكرح دوقي نأ حفلا يبأ لتق دعب لواح

 ناميلس نب رماع يحيلصلا ةداق دحأ دي ىلع لتقف . يلامشلا مسقلا نع يحيلصلا

 . طعانب م 51١٠ا/ /ه 489 ماع يف اهمأل دمحأ تنب ةديسلا يخأ يحاوزلا

 نر



 : نيفرشلا وذو - لضافلا فيرشلا

 م ٠١1/8 /ه 454 ماع فوجلا ةيحانب ةليغ لتقف ةيحيلصلا ةلودلا ىلع جرخ
 ناكو . ةيحيلصلا ةلودلا فارطأ ىلع ةراغلا دواعي ملو نيفرشلا وذ هوخأ ةكرحلا داقف

 ثعبيو « دودللا نييحيلصلا مصخ حاجن نب شايج هتمواقم دضعيو هكرخ يذغي

 ٠ . رانيد فلأب ًايرهش هل

 ةيحيلصلا ةلودلا نإف نيينميلا نييولعلا خيرات يف لاب تاذ نكت ملة ةرتف تضقنا

 نييحيلصلا ةفرعمو اهزكرم ةوقو اهتاعد طاشنب تعاطتسا هئافلخو يحيلصلا دهع يف
 دهع يف تعاطتسا نميلا يف ةيسايسلا لاوحألاب صلخلا نميلا برع نم مهو
 رسألا تاموكحو تايعاطقإلا بلغأ ىلع ءاضقلا ةلودلا كلتل لوألا سسؤملا

 طاشن توفخ ىلع كلذ هدعاسف . محرلا وأ ةرهاصملاب هيلإ نومتني نمب مهلادبتساو
 نم ةيعاد هسفن يحيلصلا نأ عمو  اهتاعد طاشن نم دحلا وأ تاوعدلاو بهاذملا
 هابرق يسايملا هجهنمو همزح 5 الإ  ةينطابلا مهتعدبب نيفورعملا نييديبعلا ةاعد

 . يلبجلا مسقلا يف هينطاوم بولق ىلإ ًاريثك
 ماع يف « ةيديزلل » ىرحألاب وأ نميلا يف نييولعلل فنأتسي طاشن لوأ ىرنو
 مئاعد تضوقت اهتومب يتلا ( دمحأ تنب ةديسلا ) اهيف تيفوت يتلا ةنسلا يهو ”
 نب دمحأ مامإلا ةوعد مايق ظحالن ةنسلا كلت سفن يفو . ةيحيلصلا ةلودلا كلت
 . لكوتملاب فورعملا ناميلس

 : لكوتملا ناميلس نب دمحأ

 « نارجنو فوجلاو ةدعص مكحو م11 /ه هانا ماع يف ةمامآلاب عيوب

 رابخأ رظنا  يمايلا نارمع نب دمحأ نب متاح نادمه ناطلس نيبو هنيب لاتقلا بشنو

 : ةيباتكلا تالداجملا نم امهنيب راد ام ةلمج نم « متاح » هيلإ بتكو  نيينادمهلا

 حامرو انق اهيفرجتشت ملو انضرأ ذخأت يحلطلا قرولابأ ٠

 : ينادمهلا

 لا



 ةفرعمل هتشقانم ىلوت ء ءاملعلا ٠ نم سلجم دقعنام /ه هه ماع يفو

 . ةمامالل هتيحالص ىدم

 ( عبيدلا ) خيرات يف رن ملو « ةيحاجنلا ةلودلا دهع رخاوأ يف ديبز ىلع راغأ دقو

 هرصب فك هرمع رخأآ يفو مهيلع رصتناو ةطمارقلا براحو اهيلع هئاليتسا نإ ةراشإ

 يفوتو هحارس قلطأ اريخغاو هدي يف ًاريسأ مامإلا عقوو « مساقلا نب  ةتيلف » هيلع راثو

 .ما1 /مه 5 ماع ناديحب

 ناروت ةدايقب نميلا ىلع ةيبويألا ةلودلا بلغت ناك ًابيرقت ماوعأ ةثالثب هتافو دعبو
 هلهس نميلا دالب رثكأ ةلودلا سمشل ناك ( نلمجلا دئالق ) بحاص لوقيو « هاش

 . ءزجلا اذهب ةيبويألا ةلودلا رابخأ عجار  هلبجو

 : ةزمح نب هللا دبع روصنملا

 ىلوتساو  ةلزتعملا نم ةقرف  ةيفرطملا براحو ه هو ماع يف هتوعد نلعأ

 تاوق مامأ باحسنالا ىلإ رطضا ريصق دمأ دعبو ١ ءاعنص لخدو رامذ ىلع

 . م ١7١5 /ه 5١4 ماع نابكرك نصحب يفوتو نييبويألا

 لك ىلع ىضق اهل رومألا بابتتساو ةيبويألا ةلودلا ةلوص نأ حولي هتافو دعب نمو
 . ةيديزلا ةمئأل لاب تاذ ةكرح

 ش : رصانلا نب دمحم نيدلا زع

 ماع يفوتو ماسحلا قاشتما ىلإ عازنلا ىدأو روصنملا لآ هعزانف ةمامإلاب عيوب

 . رافظب م 1١975 /ه 51*

 : لكوتملاب بقلملا روصنملا نب دمحأ

 نب نيسحلا نب دمحأ عياب مث ما /ه 4 ماع يف هسفنل ىعد

 كلملا اهب حدم يتلا ةديصقلا هرعش نمو ميس

 )١( ةهج يف مهنم لك . دحاو تقو يف رثكأ وأ نامامإ موقي هنأ ظحالي .

 تكريرغركا



 دوعت تايضاملا يلايللا لعل

 ىوللاو نامعن نيب ام لزنم ىفع
 ًاسناوأ يناوغلا نيعلا هب تناكو

 ىنتبمو . حامرلا بيبانأ رجم
 اهصارع قوف حوَّدلا نوصغ نأك

 نهنحلاو ةنسيكتلا نب انترادايق

 هلخم رافظ ىسمأ نمب فيكف

 هلهع قيثاوم ىقبت ىتف نإو
 يل جاه يماشلا قربلا ىرس امإو

 ىرثلا مثلت نأ حيرلا بونجل لهف
 ةدعصو ديعصلا نيب عبرأ ىلع

 ىذألا الف نيبلاطلا جح رعاشم

 : حدملا يف اهنمو

 ًافسوي جاتلا اذ كلملا تدصق املو
 رصقم ال ىتف نابلف . توعد

 ىرذ ىلإ باكرلا ىجزأ ال يلامو

 دوعس يهو رهدلا «موجن» ودبتتف

 دورب تاسمارلا هب ترخجبو

 دورت شوحولا نيعلا هب تحضأف

 دورب نهعبر ءابظ بابق
 دونب نهقفوفوفهت طخلا انف

 دورز دورزلاو ضور ضورلا له

 ديلجل هتيقل ام لثم ىلع
 ديزم هيف سيل افايشنشاو :ىئوج
 دوعص نهل تايحت رشنب

 دوهع نهب يل شارب نيبو
 ديعب ءاجرلا حجن الو بيرق

 ديلب نيديلا ىسمهاو الو لولم

 ديعص ديعصلاو بهش بهشلا اهب

 . «رودبلا علاطم » يف ةديصقلا هذه نم هيلع انرثع ام اذه

 بقلملا يلوسرلا يلع نب رمع ةلود لهتسم يف م14١1 /ه5 ماع هتوعدب ماق

 ءابطخلا رمأو .ةكم ىلإ تومرضح نم كلم هنأ عبيدلا ركذي يذلا روصنملا

 قوطتتم نيب قيفوحلا مطختس هلو + نمبلا رئاس رام قاعل اركي نأ
 يذلا عبيدلا خيرات نيبو ةيديزلا ةمئألا خيراتب ديشي يذلا العألا مسقلا خيرات

 يف ةروصحم تناك هتوعد نأ هجتنتسن ام برقأو  لوسر لا كولمب ديشي

 روصنملا ءانبأ هعزان هنأ درو دقو . ةيصقلا نكامألا ضعب يف خيراتلا اذه

 هنأو صاصرلا دمحأ وعدملا نييلحملا ءاسؤرلا دحأ همواقو ةزمح نب هللا دبع

 كردريرا



 ىمسي عضومب لتق ىتح شويجلاب مهدمأف رفظملا كلملا هتمومع ءانبأ هيلع

 هسفنل ىعدو روصنملا ةرسأ دحأ ماق هلتقبو « م ١١ه /ه "65 ماع « هباوش »

 ةرجه » يف اذه روصنملا يفوتو م ١17694 /ه "601! ماع يف روصنملاب بقلت

 . م ١179١ /ه 51/٠ ماع « ةناغر

 : نيدلا جات نب ميهاربإ يدهملا

 يدهملا مايق ما /ه5الا ماع يف دجنو : روصنملا ةافو ىلإ انرشأ

 ىرحألاب وأ « نييلوسرلا ةقادصب ًاطبترم نكي مل هنأ رهظيو . هتوعدب ميهاربإ

 . هدهع يف اهتمظع جوأ نييلوسرلا ةلود تغلب يذلا يلوسرلا رفظملاب

 رفظملا شويج هترسأ دقو هتوعد ىلع ءاضقلل شويجلا ريسي رفظملا ىرن كلذل

 حوليو 587 ماع يف يفوت نأ ىلإ رسألا يف يقبو ديبز ىلإ ! ًاريسأ هتداقو رامذ يبرغ

 ريدقتلاب لاح لك ىلع يدهملا اهلباق فطعو مركب هريسأ لماع دق رفظملا كلملا نأ

 : ضعبلا اهنم درون ةدلاخ دئاصق ةدعب ةبصخلا هتيرعاش تقطنأو . ركشلاو

 بجع انلاعفأ يف رهدلا بئاون

 هفرصت يف ًاموي رس نإ رهدلاو
 بثك نع رهدلا فورص ينتمر دقو
 ينقرطت نيح ًانابج يندجت ملف

 : هرسأل هفصو دعب لوقي نأ ىلإ

 «كلم» ىلإ يب اوءاج كلذ دعبو

 سند نم ضرعلا يقن «ربزهلا» وبأ
 تدهش ام ناسحإلا نم هنم ناكف

 : هترسأ ىلإ اهثعب ىرخأ ةديصق نمو

 ركاش رفظملل مكيلإ ينإو

 برحلا اهظفل ىنعمو ظفل برحلاو
 بلقني رس ام اذإ ليلق نعف

 بطعلا اهدنع تايضام مهسأب

 بحتنا ءاسأبلا ىدل ًاغوزج الو

 بذك الو روز ال لاملا لذابو
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 : يجارسلا مامإلا

 ةدايقب  هتكرح ىلع ءاضقلل  ًاشيج رفظملا ريسف م 17176 /ه 51/4 ماع ماق

 . عئارشلا اهنم أربتت ةيشحوو ةيربرب يهو هينيع لمس مث هرسأف رجنس يبيعشلا

 : ىضترملا ىبحي نبا رسهطملا

 ىلع ةيلوسرلا ةلودلا بئان ناكو  اهتوق ناوفنع يف ةيلوسرلا ةلودلاو هتوعدب ماق
 زوللا 0ج نم « ميعنت » برق هعم لاتق يف كبتشاف  رفظملا نب ديؤملا ءاعنص

 /ه 59٠ ماع رهطملا يفوت . اهبرخأو ميعنت ىلع ىلوتساو ديؤملا هيلع رصتناف
 .م١10

 : ىيحي نب رهطملا نب دمحم يدهملا

 ملعلا عساو ناك ء م ١791 /ه 54٠ ةنس يف هدلاو ةافو دعب ةمامإلاب عيوب

 يف هتعيش رثكأ نإ : لاقيو ٠ ( يلع نب ديز هقف يف يلجلا جاهنملا ) فلؤم وهو
 : ةمغلا فشاك يف درو ؛ علاطلا ردبلا بحاص لوقيو هتمامإب اوفرتعي مل لابجلا

 ضعب نإ : لاقي ىتح هلضف اوركنأو هيلع اولماحت رهاظلا ءاملع نأ هللا كقفو ملعا
 نأو . اذك ملظلا يف هانعم رافظ بحاص نيبو هنيب قرف ال لوقي ناك مهلضافأ
 ةلع هذه رهاظلا لهأ لاقف ٠ هللا هافشف هيلع حسمف هيلإ هب ءيجو ةباد بكر ًادعقم
 روهشملا رعاشلا هحدم يذلا وهو ةلعلا تلاز ةبادلا دعقملا بكر املف ةزهزهلاب لوزت
 ْ . ةرئاسلا هتديصقب يدمضلا لميته نب يلع نب مساقلا

 همار مير ةيحتلاب حراطف ةمالسلا كلو اضغلا تئج اذإ

 ةمارغ يدسج نم تفلتأامو يمقسل له ةيلئاولل لقو
 ؟ةماهت نم هدجن» نيأو «نيأف ءادجن» تللحو (ةماهت) تللح

 /ه 1/174 ماع يفوتو ةيماح كراعم يف يلوسرلا رفظملا كلملا تاوق عم كبتشاو
 . رمرم يذ نصح يف م

 كورلا



 : دمحم نب رهطملا هللاب ق؟اولا مامإلا

 ىلوتساو م 1١78 /ه 4 ماع دمحم نب رهطملا هدلاو ةافو دعب هسفنل اعد

 . دمحم نب يلع يدهملا هضراع مث م 848 /ه 48 ماع ءاعنص ةنيدم ىلع

 ملعلا ىلع اًبكم رمتساو لزانتلا ىلإ رطضا ىرحألاب وأ ةمامإلا نع هل قثاولا لزانتف

 5 ةافولا هتكردأ ىتح

 : روصنم نب يلع نب دمحم نب يلع يدهملا مامإلا

 ماع يف هسفنل اعد مث . « ناهلا ةرجه » يف م ١ .ه /ها/٠ه ماع دلو

 ةيديزلا ءاملع رثكأ هتعيب ىلع عمتجاو ,2«الث» ةنيدم ف م17*٠ه /ه ه٠

 دقو )2 يمليدلا حتفلا 5 ةرسأ نم نيدلا سمش هضراعو هركذ مدقتملا لزانتو

 ىلإ هتمامإ ىلع رمتساو ةدعصو رامذو ءاعنص ىلع ىلوتساو يدهملل رومألا ترقتسا

 بقلملا يلع نب دمحم هنبا هفلخف ءم 1/١ /ه الالا* ماع ةافولا هتكردأ نأ

 : هركذ ىتآلا رصانلاب

 : ةزمح نب يبيحي ديؤملا مامإلا

 ةجرد غلب ىتح مولعلا اهب ىقلتو م ١ /ه 558 ماع ءاعنص ةئيدمب دلو

 يذلا ةغالبلا مولعو ةيديزلا هقف يفو لوصألا يف ةديدعلا تافلؤملا فلأو داهتجالا

 .'«زارطلا » روهشملا هفلؤم هيف فلأ

 ماع يف هتوعد تناكو  هركذ قباسلا  يدهملا مامإلا ةافو دعب هسفنل اعد

 يفوت دقف  هتدم لطت ملو « هريغو دمحم نب رهطملا هضراعو م ١ /هالءا

 .م ١٠8 /هال٠ه ماع يف

 9 نيدلا حالصب روهشملا يبحي نب يلع نب دمحم رصانلا

 ىلإ هب لغتشاو ملعلا بلطو م 178 /هالا“4 رفص ١1 ةعمجلا ةليل يف دلو

 ماع هدلاو ةافو دعب ةيديزلا ءاملع نم ةمامالاب عيوبو داهتجالا ةجرد غلب نأ

 براحو اهب رقتساو ءاعنص كلمو هتمامإ ةطلس تعستاو ءماا/١ /هالال»

 فارطأ ىلع تاراغلا نشي ناكو « مهلاومأ حابتساو نميلا لابج يف ةيليعامسإلا

 ترش



 هونتو ةيديزلا ةمئأ رخافمب ديشت يتلا ") ةماسبلا ةديصق نم جتتنسنو ةيلوسرلا ةلودلا

 ظح نأ وأ رفسلا ىلإ يضاملا بكارلا ةلاجع تاراغلا كلت نأب مهعئاقوو مهراثأب

 : لوقي ذإ كلذك ةرامإلا نم حالص

 رفسلا ىلإ يضاملا بكارلا ةلاجع 2 اهترامإ نم حالص ظح ناكو

 ررغلاو ليجحتلا ةحضاو ءاضيب ةخداش رهدلا يف ةرغ اهنكل

 اهيا هضراع انك +ديؤملاب فوزعتلا ةزمح نب ىيحي هتوعد يف هضراع دقو

 ريخألا ةمواقم ىلع ءاضقلا نم رصانلا نكمت دقو « ىضترملا ىيحي نب دمحأ

 . هنجسو هيلع ضبقلاو

 - ةيتآلا ةصقلا فرصتب هنم صخلن ام « ةماسبلا حرش » يف فيحزلا ةمالعلا لاقو

 يلوسرلا لضفألا كلملا دهع يف ةيلوسرلا ةلودلا اياعر نم نميلا ءاهقف ضعب ىكش

 عبطلابو - ةديصق يف هاوكش نمضو . لضفألا ةوفج نم هيقالي ام رصانلا مامإلا ىلإ

 اياعروأ ةكلمملا نيب ىرحألاب وأ « لضفألا كلملاو مامإلا نيب ةافاجملا نإ

 يلعألا يلامشلا مسقلا اياعر نيبو يعفاشلا مامإلا دلقت يتلا ةيلوسرلا ةكلمملا

 يف لاج « ةيملق » ةكرعم ىوكشلا كلت نم لعج  ًاديز مامإلا دلقي يذلا يمامإلا

 8 ةلوجلا هذه « يسايسلا رعشلا اهناديم

 نب رهطملا نيبرقملا هترسأ دحأ رمأ 2 رصانلا مامإلا ىلإ ةديصقلا كلت دوروبو

 هفاصنإل لخدتلاب يكاشلا دعي هناسل ىلع ةديصقب يكاشلا كلذ ىلع ةباجإلاب قثاولا

 . لضفألا كلملاب ضرعيو ةيلوسرلا ةلودلا دعوتيو

 نييلوسرلل ناكو . يلوسرلا طالبلا تغلب ىتح اهباوجو ةديصقلا سانلا لقانت

 لضفألا نم نيبرقملا دحأ بهف « ءابدألاو ءارعشلل عيجشتو فطعو بادآلاب مارغ

 : ةيتآلا ةديصقلاب رهطملا ةديصق ىلع ةباجإلل يعادلا نبا وعدملا

 )١( يسلدنألا نودبع نبا ةديصق اهب ضراع يريزولا دمحم نب ميهاربإ نيدلا مراصل ةديصق ةماسبلا :

 تكرير



 امامأايقرفتلا لبق يفق

 داؤف يلو كيلإ قوش يلف
 ئردعتتلاو ييتصقتلا ةفلتكأ

 ًاولس الف كنع مربصلا تمدع

 تأ ءاشحألا ممرضأ اممو

 هيف ركفلا لاجأ نم ًامالك

 « باصأ » نم لبخت هوتعملا
 (قيش لاق دق انمي ظحي ملف

 اهربتخاو كرومأ يف رصبت
 3 ءيش ريغف . تلأس نم امأف

 انجل ادن: حام لاجسلا
 « ههصع » تضع نم دوجي فيكو
 لاثم ىلع توذح ام كرمعل

 ًاصخش تكرح نأ كنم بجعأو

 «باصأ» وأ «ةمتعبو هل رخت
 ىوقي كاذ نم مأ٠ قيطي فيكو

 ميرك كلم اهراطقأ يفو

 يضاوملاب يماحي ىصقألا ىلع
 مهعطتقا نييعفاشلا : تلقو

 انازت نأ الإ :قسهرتللا أ
 ريخب هاندرأ نم  ىىلون

 اهنع تدرش دق تلق . كضرأو
 اراصتنا مهب يجترت كنأو

 هاتأ امل .«”رهطم لاقو

 تالماص كرصنب .انعامو

 تلتيسلاو ةيكنشلا كتوواظن
 اماهتسم كب ادغ دق باذم
 امارغ الإ هديزي -(سيلو
 اماوألا يوري اهل لصو الو

 ايفالك ندي دا نع ىلا ينكح
 امارح هتيؤر دنع هآر

 اماطحلا ىطعي هنيدب دارأ

 اتاننألا لجن ام مللي تلو
 اماركلا دفتراو .ءتئش نإ لسو

 اماعط عبشي مل عوجلا مامإ
 اماشتحا الو هيدل لضف الو

 امارملا يطعي وأ يحلا بالك
 اماذ نيرادلا يف ترردخا دنقو

 [تاذتلا انهم ةحيفشلل ديوي

 اماطخ ا هفكب سمي

 اماضت نأو لانت نأ اهامح

 اماحي ال هنع مار دق نمو

 امارتحاو ًامامذ مهعسوأو

 امانس ارغلا ةلملا لمهأل
 امامأإلا بهو دق هللا انيفو

 انسفانججلا مجسني نيعلا عمدو

 امامر ًاتاومأ تظقيأ دقل
 امالك ىزج مالكلاب باوج

 اماعت دق كحرش نومضم نعو

 )١( ىلوألا ةديصقلا بحاص ىلع باوجلا ىلوت يذلا قئاولا نب رهطم .
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 دافر يف كخفن ناكف تخفت
 اكلم ©” تابع يف نأ رت ملأ
 نجما كليجا و ك يبرم
 اهيدتعم كلهأو ايندلا ىمح

 اليمج  انالوف هانوجر

 ًانيثم هبهاوم نم .انبهو
 ازع لاني «كولملا» حدم نمو

 ىقلت سابعلا لضفألاك امو

 موق ميظعو جوتم لكو
 افوقو هتحاس دنع مهارت

 «اهورت مل نإ انليخ انمدع »

 اصالد ةسبال . ديصلا اهيلع

 يحعفاش كلم مامأ ريست

 ًاردص رمسلا حامرلاب طقني

 اوحابتسا مكل هدودج لكو

 امارض خفنت ملو هب تررغ
 اماقأ دق ةيعفاشلا حرصل

 اماسي الو ماري ل ٠ ليصأ

 انانشو اتي ايهلتفا نيمأو
 اماودلا ايندلا ىلع هل د

 اننازك اتانحتإو  اهانيعحاو
 اماتيلاو لمارألا انينغأو

 امامإلا حدم نم لذلا يفقليو

 امامأ الو ءارو ال اكيلم

 امالغ هل نوكي نأب دوي

 امامذلاو ةمالسلا نوموري

 اماسحلا « بضعلا » هءارو نوكي

 امايق «مكتلعص» باوبأ ىلع

 يسمارت الو جايهلا يف قناعت
 انايللا سحتاو نشتا وف
 اماه ضيبلا يضاوملاب لكشيو
 امازل اذه يف نوكي ففوسو

 نب يبحي . رصانلا مامإلا لاح ناسل نع . يعادلا نبا ةديصق ىلع باجأ دقو

 : يشرعلا نسح
 امالملا ردبلا ىلإ يدهت تتأ

 اهيف طخ تتاريستلا ةهلنفم
 اهيدتبم ةعاضو ىلع لدت

 اتاك هنئمانوحن لمحتو

 اهيف تبتك لوصفلا ةرثانم

 اماصخلا رحبلا نم يعدتستو

 امانم ينظ يف ناك نونج

 اماثللا هتقامح نع فشكنو

 امالس هئراق ناسل لوقي

 اماظنال كلقع لقم الابخ

 )١( لوسر لآ كولم روصق ءانغلا هتوبر ىلع تناك ربص لبج ىقرش هزتنم تابعث .
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 الالض اهب ليحتسملا ىنمت

 هيلئاقل مالكلا عفن امو

 ايرثلا ىلإ ءارثلا راس ىتم
 «ريبث » ىلإ حايرلا تتأ ىتم

 ارا وأ ًابلك ترصبأ ىستم

 ىط « رامح » نباي تهبشأ ىتم

 افرح ةيهفاحست نأ ضهنتو

 قاحم الب رينملا « ردبلا هوه
 اياربلا يف مكحملا كلملا وه
 ًانامأ انب عينملا لبجلا وه

 يداعألا ىلع حابملا فتحلا وه
 تنض ءاونألا اذإ يطعملا وه
 ًارخفو الضف ىرولا قاف ىتف
 يداعألا هب رقي لضف هل

 لضف يأب نامكرتلا نبايف
 يزاخملاو ةلافسلا برت ايو
 يلاعملا يف كعابو ينرخافت

 سأر يهو يلاعملا جات انأ
 متملع دق دنهملا فيسلا انأ
 اماعت اذإ مالظلا ردب انأ

 ىرخف ءايلعلاو دجمللانأ
 اباستحا ىوقتلا ىلإ يعادلا انأ

 ىتح ( مالحألا , يف تنعمأ دقل

 بنذ نايمعلا يف « سمشلل هامو

 انيف تعمط فيك . برتلا كيفب

 اماشتحا الو ءايح ال بذكتو

 امالكلا لعفلا عبتتي مل اذإ
 ؟امانسلا فخلا تماس دق ىتم

 ؟امامشو» تزهوأه نم تلافف

 ؟امامتلا ردبلا هتوصب فاخأ

 ؟امامإلا كتقامح وأ كقسفب

 اماسي نأ نم هقحو لجي

 امالظلا رمغ اي تنك ام اذإ
 امالغ اوهألل تنك ام اذإ

 اماصتعا هتورذ لح دق نمل

 اماثتلا عدص امل يدجي نلف

 امامغلاهتحار نطبب نأك
 اماطفلا غلب امو مهداسو

 اماتكنا هب نوري ال دوو

 امامأ وأ ًافلخ لضفلا زوحت
 امامز ايلعلل تكسمأ ىتم

 اماره هب تغلب ام ريصق

 (تانتح تتناك اذ[ اهكيبويفتو
 اماه يلإ لالظلا حاط اذإ
 اماطت اذإ مولعلا رحب انأ
 اماطحلا كرخفم ناك ام اذإ
 .امامإ ىوقتلل هللا ينارب

 امازتها تنعمأ تظقيتسا اذإ

 امامهلا ثيللا « ىلطلا ١ لهج امك

 امالظ «ايندلا »رصبأ ام اذإ

 اماري نأ نم اندجم ىبأيو
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 ًافعش ماهلا نوبراضلا نحنو

 ( اجات ١» دجملا ماه قوفانكو

 مكنم « تاوكزلاو يجترن متلقو

 تناكف انهزن تاوكزلا نع

 اصاقتنا انزبنت عييشتلابو

 اوديحت الو ءاقلل اوبهف

 ِ تراد ةعقو نم مكف

 اهيلع انميخ « ديبز » مويو

 اودعتساو دلجتلا اذه اوعد

 انم « راذعألا لمحت اهذحخو

 اماطتلا مطتلي برحلا جومو

 انانسعبا هيحس قدمك
 امالك الو تقدص المف الف

 امارح انيلاوم ىتح ىلع
 اماذ مسالا اذهب ملعن ملو
 * افارغ مكاتب" انيل نإ
 امادصلا اهسراوف ةدوعم

 امايأاهب « تانصحملا » انكرت
 اناتيس معكقاش يك انك
 اماتقلااهلقاعم اندقعأو

 اماين اندصاقم نع مكارن
 امالسلاو ةيحتلا ال مكيلإ

 ةعماجلا قرفتو ةيبرعلا ةدحولا عدصت ةيبهذملا ةموصخلا تناك اذكهو

  ةظعو ةربع يضاملا يف نوكي نأ ىسعف « ةميركلا ةمألا هذه ءانبأ نيب ةيمالسإلا

 تاياغلا تدحتاو كرادملا تقتراو يعولا هيف جضن رصع يف ىلاعت هللا دمحب نحنو

 ةوخألاو ةيبرعلا ةدحولا ةميركلا ةمألا هذه ءانبأ راعش حبصأ دقو « لويملا تدحوتو

 . عيمجلا قوف ةيمالسإلا

 . رمرم يذ نصح يف مم ١9411١ /هابوم ماع رصانلا مامإلا يفوت

 : نيدلا حالص رصاسنلا دمحم نب ىلع روصنمل /

 /اه الاب ماع رصانلا هدلاو ةافو دعب عيوبو م ١ا/اا* /ه الابو ماع دلو

 ىلإ هتمامإ ىلع رمتساو هدانجأ ترثكو هتمامإ ةعقر تعستا اهنأ لاقيو ءم ال١

 . م ١475 /ه 84٠ ماع ةافولا هتكردأ نأ

 : ناميلس نب دمحم نب مهطملا لكوتملا

 م15 /ه88 ماع يف « هركذ مدقملا روصنملا ةافو دعب هسفنل اعد

 هحارس قلطأ كلذ دعب مث « نجسو رسأ اريخأو رامذ مث نالحك ىلع ىلوتساو

 م ١4174 /ه 41/4 ماع ةافولا هتكردأ نأ ىلإ فعضلاو ةوقلا نيب هلاوحأ تلاز امو

 . رامذب
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 ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةلاحلا

 ةماهتو لفسألاو ىلعألا نميلا يف

 نب ىبحي يداهلا ةمامإ ذنم نميلا يف ةيديزلا ةمئأ خيراتو لاوحأ لبق انحرش
 طبترم ةريزجلا بونج خيراتو . رهطملا لكوتملا ةمامإ ةياهن ىلإ يولعلا نيسحلا
 ىلع تبلقت دقو « هتاعزنو هلويم بسح لك نوخرؤملا فرصت دقو هضعبب جئاشولا

 طيحملا يف ترولبتو تغبطصا ةئراطو ةيلحم تارامإو تاموكحو لود نميلا

 نم تفلخ وأ اهصئاصخ ضعبب تظفتحا وأ طيحملاب ترثأتوٍترثأ نأ دعب يلحملا
 5 بعشلا ةيسفن ف ادكار لاز ام بساورلا

 تارامإلا نم خيراتلا اذه ىلإ ىلوألا اهتأشن ذنم ةيديزلا ةمامإلا ترصاع دقو
 يوذ- نيقباسلا « ءاوذألاو كولملا » نيِيِرّيُمحلا لئالس نم نوردحني نيذلا ةيلحملا
 تاراضحلا كلت لالظ صّلقت دق نكي ناو  ليثألا دجملاو ةقيرعلا تاراضحلا

 ةيندملا كلت نم ءيش انرشأ نم ىلإ لصي مل نإو , هتايط لجس يف نامزلا اهاوطو .
 «ريثكلا ةثوروملا مهديلاقتو فالسألا صئاصخ نم اوئرو مهنأ كش الف « ةرهازلا
 كلذ نمو

 اهل ةدحاو ةرسأ يف روصحم يثارو ةيريمحلا ةلودلا يف مكحلا ماظن نأ - 1 ١

 . اهدبعمو اهتهلا
 . فورعملا تاقبطلا ماظن - "؟

 مهل ءاسؤر ىلإ ةرجهلا كلت بسنتو ةرجه مسا ةنيدملا ىلع قلطي ناك هنإ 2
 نم اهعنميو ؛ لواطتلا اهنود رصقي ةلجت يف مهلعجي ام ةناكملاو ةيبصعلا نم
 ةرسألا كلت ىلإ ال اهئالو ىلإ بسني اهنكاس نم نإو اهادع نمب طالتخالا
 مدأو . ندج لوخوأ عابتأ يأ « ندج » مدأك , نالف ينب « مدأ » لاقيف « ةليبقلا وأ
 . اذكهو . دثرم ينب

 عضو يف فرصتلا قلطم ةرسألا ةسائر يف لثمتت يتلا ةرامإلا وأ ةلودلل نإ - 5
 . ةمألا روهمجو داوس ةحلصم يف ال اهذوفن ءاقبو زكرم تيبثتب ليفكل | عيرشتلا
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 ءارمألا كانه نأ امك رفعي لآ ءارمألا مالسإلا يف نييريمحلا ةلالس نمو

 : مهريغو نيينادمهلا

 سماخلا نرقلا ىلإ ةيلحملا اهتطلس ىلع تظفاح يتلا رسألا كلت رهشأ نمو

 : يحيلصلا دمحم نب ىلع مهذوفن ىلع ىضق ىتح يرجهلا

 يذلا . لامح نب ضيبألا ءانبأ نم مهو .رفاعملا كولم يدنركلا لآ ١

 . مهفالخم

 . ءاعنص رمأ ناك مهيلإو نادمه نيطالس كاحضلا لآ - ؟

 "٠ نالوخ نيطالس حوتفلا يبأ لآ .
 : نعم لآ - 5

 . رعشلا نصح باحصأ « يعبتلا لآ - ه

 عجار رسألا نم ءالؤه ريغ كانهو  ءزجلا اذهب  ةيحيلصلا ةلودلا خيرات عجار

 ةيديزلا ترصاع دقف رسألا كلت ادعو ءارمألا رابخأو  ءزجلا اذهب ةطمارقلا رابخأ

 : ةيئآلا لودلا العألا نميلا يف

 نب يبحي لوألا اهسسؤم دهع يف دمحم نب ميهاربإ دهع نم ةيديزلا ةلودلا - ١

 . يولعلا نيسحلا

 نييرفعيلا ادعو . نييسابعلل يسايسلا ءالولاب نيدت ىتلا ةيرفعيلا ةلودلا - ؟

 رسألا نم ريثكلا قانتعاو العألا نميلا بلغأ ىلع اهبلغتو ةطمارقلا ةرعد كانهف
 : مهتعدب وأ مهتوعدل ةريبكلا

 تعاطتساو ةينميلا دالبلا بلغأ اهتطلس تلمش يتلا ةيحيلصلا ةلودلا ©

 ةمئألا نم نانثا لواح دقو هلبجو هلهس نميلا يف تاوعدلا رئاس تبك وأ بلغتلا

 يبأ خيرات يف ةيديزلا خيرات عجار  يحيلصلا ةداق دي ىلع امهفتح ايقالف ةمواقملا

 . نمحرلا دبع نب نيسحلا حتفلا
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 اهتوعد تناكو )2 يناثلاو لوألا اهيرصع يف ةيحاجنلا ةلودلا ترصاع 322

 . ةيحور

 دهع ءاضقنا دعب لابجلا يف ذوفن تاذ تلظ ةيلحملا تارامإلا نأ ظحالن

 /مهل6 < ماع نم ترمتسا يتلا ينادمهلا سلغملا لا ةرامإك « ةيحيلصلا ةلودلا

 سامج ريمألا دهع يف اهدهع رخآ يف تمضو م ١74 /ه 587 ىلإ م 6
 . © بنج » دالب اهمكح ىلإ

 اهنأ دجنف ةينادمهلا ةرامإلاو ةلودلا نع تقثبنا يتلا نييمايلا ةرامإ يفو (ب)

 تصلقت مث ؛ ا ا م و

 رمرم يذ ريهشلا مهلقعم يف مهتطلسب اوظفتحاو مهيلع نييديزلا بلغتب مهتطلس
 ِ نماثلا نرقلا يف حالص مامإلا ارخؤم هيلع مهبلغ ىتح

 اهريغو ءاعنص ىلع ءاليتسإلا تعاطتسا يتلا ةيبويألا ةلودلا دهع يف - 5

 ىلع اهذوفن ةيبويألا ةلودلا تطسب دقو نابكوك ىلإ ةزمح نب هللا دبع مامإلا بحسنا
 . ركذت ةطلس اهريغل قبي ملو دالبلا بلغأ

 بيرقتلا هجو ىلع فصنو نينرق ءاهز رمتسا يذلا ةيلوسرلا ةلودلا دهع يف -
 خيرات نم قبس ام عجار م ١458 /ه 869 ىلإ م 1778 /ه 5178 ماع نم يأ
 . ءزجلا اذهب ةيلوسرلا ةلودلا

 يف تماق ةديدج ةلود دهع يف ةمئألا خيرأت فنأتسن اذه ىلإ انلصو دقو نآلاو

 اهخيرأت محتلاو ةيرهاطلا ةلودلا يهو عساتلا نرقلا نم ريخألا فصنلا يف نميلا

 أرقت مالعأ ةاده ةمامإلا مهنم ىلو دقو نييديزلا ةمئألا خيراتب اهرصع ثداوحو

 يبيحب مهنم لوألا نتسوؤعلا ناكو تاحفصلا هذه ايانث يف ةقرفم مهفيلاتو مهخيراوت

 امك « نيرخأتملا ولغ نع ًاديعب حالصلاو ىوقتلا نم بناج ربكأ ىلع نيسحلا نبا

 لبس » روهشملا هباتك يف ريمألا ليعامسإ نب دمحم دهتجملا ةمالعلا يور

 ريشي امك نييمشاهلا نم اوسيل نويربطلاو « نييربطلا نم هتانب جوز هنأو « مالسلا

 3 سداسلا نرقلا يف ناميلس نب دمحأ مامإلا مايأ نم أشن ولغلا نأ
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 : دمحم نب رصانلا مامإلا

 رهاط لآ كولم نيبو هنيب برحلا بشنف م /١581 /ه 84١ ماع يف هسفنل اعد

 دقو ةيلوسرلا ةلودلا كالمأ ىلع ءاليتسالا ىف اوذخأ دق خيرأتلا كلذ ىف نيذلا

 ةطساوب م 1451١ /ه 6 ماع بجر يف رصانلا مامإلا رسأ نم نويرهاطلا نكمت

 نب رهطملا مامإلا هسبحف رسألا كلذ نم جرخ دقو ةميحلا دالب نم بقرع لهأ

 .م ١17 /ه مال ماع ةافولا هتكردأ ىتح نابكوك يف ناميلس نب دمحم

 ادع ام ةيديزلا دالب ىلع ةمامإلا ىلوتو نسحلا نب نيدلا زع يداهلا هدعب ماق دقو

 . م ١1448 /ه 4٠٠ ماع ةدعص لامعأ نم هللف يف يفوتو دشاح

 _ يجارسلاب فورعملا يلع نب روصنملا

 نم ريثكو ةيديزلا ءاملع نم ةعامج هعيابو م 56١ه /مهة.6٠ ماع ةمامالل اعد

 هترسأف يرهاطلا باهولا دبع نب رماع ناطلسلا نيبو هنيب لاتقلا محتلاو ةيعرلا

 ةثالث دعب هحارس رماع ناطلسلا قلطأو م 16١4 /ه ماع يف ةيرهاطلا تاوقلا

 . ةنسلا كلت سفن يف يفوتو رهشأ

 5 نسحلا رصانلا مامإلا

 يف كلذو .نميلا يف (ةوهقلا» نبلا ةرجش تفشتكا هتمامإ دهع يف : لاقي

 (37١)تاقلا ةرجش نإ :لاقيو اهترمث يلغ سانلا لمعتساو ماه08١/ه4 ماع

 ةأتف » ةلجم يف رشن نامقل ميحرلا دبع ذاتسألل ناونعلا اذهب ثحب يف ءاج « ةيخيرات ةحمل تاقلا ) (1) >

رون ناخ بوقعي هللا دبع خرؤملا ذاتسألل تاقلا ةلاسرو ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد نم هاقتسا  ةيندعلا « ةريزجلا
 هد

 . هيلع انرثع ثحب ىفوأ هنأل انه
 عجارملا نم ًاريثك نأ ىتح ىلوألا اهتبانمو ةرجشلا هذه نع ثحبلا ىصقتسي نأ نيخرؤملا نم دحأ لواحي مل

 فشكلا اذه لافغإ يف ىرأ امك ببسلاو  نأشلا اذه يف ًاقلطم ًائيش ركذت مل ةيناطيربلا فراعملا ةرئادك ةيسيئرلا

 ةلاحرلا نم ةعامج نأ ريغ , ةديدع نيئس ةشبحلاو نميلا « نيتدلبلا اتلكب طاحأ يذلا ضومغلا وه تاقلل ميقلا

 ملاع مهنيب نم ناكو ”اوطاذان“ ريبن ةسائر تحت م1717 /ه1115 ةنس يف ةيئميلا دالبلا يف اوحاس نييبرغلا

 ويلوي ١١ /ه 1١05 يف « ميري» يف ربقو تام يذلا « لاكسروف رتيب » همسا تابنلاب صتخم يديوس

 . م )الكا

 « لاكس سلوديا اتاك » ينيتاللا ظفللا اهيلع قلطأ ىتح اهنع ريرقت لوأ بتكف ةدبنلا هذه ملاعلا اذه فشتكا

 ةيعيبطلا ةهجولا نم اهنع ملكت امنإو . لوألا تاقلا نطوم يه نميلا نأ انل لقي مل ملاعلا اذه نكل هيلإ ةبسن

 ىرت اي نمو « هيصقتسيو هنع فشكي نأ دحأ لواحي مل لهجلا ءارحص يف ًارومطم اهلصأ ىقبو طقف ةيملعلاو

 - . ىفكت ال دهاوشلاو ةليلق ةلدألاو هررقي وأ كلذ لوقي نأ عيطتسي
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 كلملا ناو . افلكو وتاك تاقلا نومسي ( اراهمالا » نا تاق ةدام تحت ةيمالسإإلا فراعملا ةرئاد لوقت
 هيف عرزاو يل ارصق , هضارم ؛ نيدلاريج رصق نم لعجأ فوسل م امم 07 /له ا/ا““ ةنس لاق « نويس ادمع »

 . تاقلا
 م1478 /هم1/ ماع ةتفللا دالب نم « نبلا » لخدا يلذاشلا رمع نب ىلع نأب يرئازجلا رداقلا دبع لوقيو

 هنأ نولوقيو « ةشبحلا » نم « نميلا » ىلإ لخدأ تاقلا نأ سانلا ضعب نظيو . تاقلا نع سانلا هب ضاعتساف
 نوكي دقو . نيبرز وبأ ميهاربإ همسا يمرضح فوصتم هب ءاج يذلا نأو .م 14.٠ /ه م84 ماع اهيلإ لقن
 حتفلا ذنم يأ . ديعب دهع ذنم لخدأ هنأ وأ دحأ هب تأي مل ًايعيبط ًاتابن نوكي امإ هنأ نظأ ينأ ريغ .اقح اذه
 . يشبحلا

 يضارأ يف « نبلا » دوجو نكلو نبلا عرزي ثيح الإ عرزي ال تاقلا نأ نوئظي سانلا ناك دقلو : هتعارز
 'ةعضب دعبت يتلا ةينارفعزلا يف ةيبيرجتلا ةيموكحلا ةقيدحلا يف « قارعلا ٠ يف تيأر دقو معزلا اذه لطبأ ةديعب
 ديعب وج يف ةيجاجز صافقأ يف تاقلا عرزي نأ برج دقف . اهتراداب صتخملا ذاتسالا ةلواحم دادغب نع لايمأ
 . حجنت مل مأ ةبرجتلا تحجنأ دعب اميف ردأ مل نكلو هانقذ دقو . اماود ةبوطرلاب عيشم رحبلا نع

 نم تلقن نإف . ةصاخ ءاوجأ الإ نابيطتست الو سراغ لكل نانيلت ال سارملا اتبعص ناتتبن نبلاو تاقلاو
 ينأكو . روعشلا ةقيقر ةفهرم ةرجش يهف « اهمعطو اهنولو اهمجح ريغتب اهتروث تنلعأو اهتريقع تعفر اهنطوم

 ناك يذلا « يفوصلا رديح » خيشلا نع مالكلا يف ةتبنلا هذه ةيساسحو شيشحلا فاشتكا ةصق يمالسإلا فوصتلا
 . ناسارخ نم رواشن يف ميقي

 عرزي دقف ًامزال أطرش ةرارحلا وأ ةدوربلا تسيلو مدق ٠٠٠ نيب حوارتي ولع ىلع الإ عرزي ال تاقلاو
 دقو « ءاوجألا فالتخاب فلتخي همعط نأ الإ «وجومك » ةراحوأ ؛ ءاعئصو ابابأ سيداك ةدوربلا ةديدش قطانم يف
 ةليصف نم وه تاقلاو . «انات » ةريحب ةقطنم ىتح « باكلا » ةئيدم يف عرزي هنأ ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد تركذ

 ببس ربكأو يويحلا روطتلا ملس يف هطاطحنا ليلد اذهو 8 7 رذب الو رهز هل سيلو « ايشارتس اليس سوتبرا »

 تاقلا نأ دبالو فيعض تابن ضرألا نم ةعقر ربكأ ركتحي نأ عيطتسي ال يذلا تابنلا نأل هرثاكتو هراشتنا مدع يف
 اذإف « ءىماظ هرش تابن كلذ قوف وهو راشتنالاو رئاكتلا لئاسو مظعأ رهزلا نأل هب سانلا ةيانع الول ضرقنيس
 مث  ةراضلا داوملا وأ لمرلا نم ولخ ريزغ ءامب يقست ضرألا يف ديداحخأ تلمع مث هداوعأ تفطق هتعارز ديرأ
 كلت ومنتف مادقأ 5و 4 نيب حوارتت تافاسم اهنيب كرتتو داوعألا سرغتو دامسلا نم ةريفو ةيمكب ةبرتلا ىذغت
 ةرجشلا ىقبتو قاروألا فطقت ةعبارلا ةنسلا يفو . ديزت ال ًامدق ٠١ ىلإ ١١ نم اهلاوط غلبت راجشأ ىلإ داوعألا
 يف تاقلا قاروأ فطق نكمي ال هنأ : مسار ميهاربإ ذاتسألا ينربخأ دقو « ةيانعب تعرز اذإ ماعلا ةليط لغت
 -.نميلا يف عرزي امك ءأابيرقت ةشبحلا تاعطاقم لك يف عرزي وهو ايرثلا بورغ دنع ًاموي؛١٠الإ مهللا رره

 طوقس دعب هنأو ادج ةريغص راهزأ تاقلا ةرجشل نأ تاقلا اهب عرزي يتلا لابجلا لهأ ضعب نم موهفملا )١(
 لقعلا ةيلمعب رثاكتي لب اهتعارز برجي مل امنإو روذب هبش اهنأ دقتعي ةليطتسم ةريغص بوبح علطت ةرهزلا
 ش . سرغلاو
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 وو ولولا لالا ا ا ا م ام ا لا ع ع ل و و وو و وع ل ع ووو موو و و و ١ ١

 لئاسو ىلإ وأ ينيجه باصخا ىلإ اذه دوعي الو . ًانيب ًافالتخا تاقلا عاونأ فلتختو . هنوسدقي شابحألاو -
 اذإف . مومعلا هجو ىلع ةئيبلاو ءاملاو ةبرتلا ىلإ دوعي امنإو . هناصغأ معطت الو هل رهز ال تاقلا نأل . ميعطتلا

 يف عرز ام اذإو . اهمعط ريغتل ىرخأ ةئيدم يف اهعرز لواحو هلئاسف نم ةليسف ام ةئيدم نم ناسنإلا عزتنا ام
 امك . راحلا وجلا تاق نم دوجأ درابلا وجلا تاقو هتمق يف وأ هطسو يف عرز ول امع همعط فلتخا لبجلا حفس
 نم ًاقرو ىلحأ طسوألا نصغلاف رجشلا معط نيعت ىرخأ لماوع انهو . ابابأ سيدأو ءاعنص تاق يف لاحلا وه
 اهتريس ديعتو اهسأر عطقي مث ًاماع ١5 تاقلا ةرجش شيعتو . ريصقلا نم ًاجوتنم دوجأ ليوطلا رجشلاو هريغ
 . ىلوألا

 « يتيلبلب تاقو يشاوهلاو . يناتسبلاو , يجارجلا ىلإ مسقني هنم ىشبحلاو عاونأ تاقلاو : تاقلا عاونأ

 . يررهلاو . اباب سيدأ تاق وه اذهو ,وسيلوو .وجومو
 , ىدحلاو . يرصعلاو يداولا : هنمو عاونأ ىلع أاضيأ وهو ءاعنص يف عرزي ام دوجأو ينميلا تاقلاو

 يضارقملاو يعرشملاو يفحاتصلاو ينادينلا . هنمو زعت تاق مث . هريغو ىسلحالاو . ىشفعلاو . ىضورلاو

 . )١( يناثملاو حربملاو ورشلا : هعاونأ نمو . ربص تاقو . يدودالاو

 ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد تركذ دقو « ماع لك يف تاقلا نم ةشبحلا وأ نميلا هجتنت ام دحأ فرعي ال : ماقرأ

 نأ ةريزجلا ةاتف نم ه1 ددعلا ىف ءاجو . تاقلا نم ًانط 7٠,0٠٠ نينسلا دحأ يف اتردصأ ةشبحلاو نميلا نأ
 رثكأ ةئس لك تاقلا يف فرصت ندع نأ اذه ىنعمو . تاقلا يف ًايموي (1) ةيبور 80٠٠ برقي ام فرصت ندع

 . طقف ًايموي تاقلا نم ةلسارف نيثالث ةميق يهو ةيبور نويلم عبرو نويلم نم

 لبق  نازاج ةعطاقمو يديم ىلإ ةيلامشلا لابجلا نم درت فانصأ انهو . ندع يف ةفورعملا عاونألا هذه )١(

 . ينابيع . يناوهد . يرهز . يمالس . ةيساخلا نبا . يريظنلا . يفيرشلا لجحلا اهرهشأو  ًاعبط عنملا

 . ًافاعضأ غلبملا فعاضت دقف نآلا امأ . نرق عبر لبق ريدقتلا اذه (؟)

 ةراصعلا كلت يه امو . باشعألا هذهب سانلا علو يف رسلا وه ام نكلو : ءاملعلا ضعب ءاراو تاقلا لوعفم

 ىوتحي تاقلا نأ غروبس ارتس ةعماج نم رتيب تربلا ثاحبأ تلد دقل غاستسملا ةولحلا قاذملا ةرملا ءارضخلا

 . نيتاقلا تافلسو نيتاقلا تاتيسا : اهنم صلختسا هنأ ليقو . ةحئارلا ةميدع معطلا ةداح ةيولق تارولب ىلع

 . نملا ركسو كينثلا ضماحو تيزلا نم ةيمك هيف دجو امك . نيتاقلا تالسيلاسو . نيتاقلا ديمورب
 نيجورديهلاو نوب ركلا نم فلأتتو ةيولقلا ماذ#أ» ةلئاع نم يهو تاق ةظفل نم ةقتشم نيتاق ةظفلو

 . نيئاكوكلاو ( ةراجسلا ) نيتوكينلاو « ةوهقلا » نيثافاكلاو نينكرتسالا اهلاثمأ نمو . نيجورتنلاو .

 لوبلا فافجو مضهلا ءوسو ةيومدلا ةرودلا لالتخا ًافعضو ةوق فلتخت يتلا تاردخملا هذه رارضأ نمو
 . باصعألا ىلع ديدش ريثأتو بلقلا ناقفخ دايزاو

 تاقلاو ايرالملا نأ ديفي ام ١١ ةحفص يف م #14 /ه ١87 ماعل ندعل نسين لينولوكلا ريرقت يف ءاجو

 لسنلا ىلع هريثأت ىلإ راشأ يكيرمألا لصنقلا رزوم سلراشت نأ امك , لاحطلا مخضتو دبكلا رجحت بابسأ امه

 . ىهتنا , برعلا كولم هباتك يف يناحيرلا نيمأ يبرعلا بتاكلا هركذ لمهي ملو
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 ماض يلوح كدر نا يتكاالا دعب نميلا يف تلمعتساو تفشتكا غبتلاو

 .م54١" /هوه٠

 .م ١١7 /مه 48 ماع رصانلا يفوت

 1 يلشولا مامإلا

 - دبع نب رماع ناطلسلا مزه يذلا وهو رصانلا ةافو دعب هسفنل اعد

 نبا نأ ثداحلا ليصفتو  ةيرهاطلا ةلودلا خيرات عجار - ء ءاعنص برق يرهاطلا

 راصحلا قاطن رماع ناطلسلا هيلع ددش دقو ءاعنص لخاد يف ًارويضتعيم ناك رصانلا

 ىلإ تدأ يرهاطلا شيجلا ىلع فافتلا ةكرحب « ءاعنص جراخ نم يلشولا ماقف

 . رصانلا نب دمحأ هوخأ هفلخف رصانلا نب كلذ ءانثأ يف يفوتو ةقحاملا ةميزهلا

 ةنيدملا ىلع ىلوتسا نأ دعب ىلشولا رسأو ءاعنص ىلع ة ةركلا رماع ناطلسلا داعأف

 1 :دقهت' ىلإ ًاريسأ رضانلا حب دمتحأ داتفاو

 : نيدلا فرش لكوتملا

 برغ يهو « الث ١ يف م 16١05 /ه 917 ماع ىلوألا ىدامج ٠١ يف هسفنل اعد

 ةيماحلا ىلع موجهلل ءاعنص لهأ هاعد نأ ىلإ اهيف ثكمو موي ةفاسمب ءاعنص

 رفس دعب ءاعنص يف تيقب يتلا  نميلا يف ةسكارجلا رابخأ عجار  ةيسكرجلا
 . ردنكسالا اهدئاق

 . نيدلا زع نب نيسحلا رصانلا هسفانم يفوت م 1617 /ه 94174 ماع يفو

 ىلع ءاليتسالاو ةيسكرجلا ةيماحلا ىلع ءاضقلا نم قفوتو لاجملا همامأ حسفناف

 ةدابإو ةيرهاطلا ةلودلا كالمأل ةسكارجلا حاستكا كلذ لبق هل دهم دقو « ءاعنص

 لاجملا عسو . يرهاطلا باهولا دبع نب رماع ناطلسلا لتق نأ ةقيقحلاو « اهشيج

 نم ةيقابلا ةيقبلل اشاب ناميلس يكرتلا دئاقلا لاصئتساب ًاريخأو « نيدلا فرش مامالل

 لك نم ناديملا هل ىلخ . ندع يف ةليزه ةرامإ | ةماقإ نم اونكمت نيذلا  نييرهاطلا

 ةوقلا مظع نم تناك يتلا ةيرهاطلا ةلودلا ةحازإب همامأ لاجملا حاسفنابو سفانم

 هلقع ةحاجرو هرظن دعبب كردأ دقف « هتمامإ ىلع ًارطخ لكشت ثيحب ةكلمملا ةعسو

 . كارتألا مهو ًارش مظعأو ًارطخ دشأ ليخد ودعب ينم هنأ
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 نيذلا ةسكارجلا ىلع هبلغتو . اشاب ناميلس يكرتلا دئاقلا دي يف ديبز طوقسبو

 ةعيبطب كردأ دقو . ًاقرشو الامش فحزلا يف يكرتلا دئاقلا ذخأ ةماهت رمأ نولوتي اوناك
 دق يذلا نيدلا فرش مامإلا صخش يف لثمتي ةمواقملا رطخ نأ نرملا براحملا

 نإف روسيم كلذ ليلعتو . ةشهدم ةعرسب ةيناميلا تاهجلا رثكأ معي هذوفن ذخأ

 رامذ ىلإ الامش ةدعص نم يأ يلامشلا ىلعألا مسقلا انينثتسا اذإ - ةريزخلا بوتج

 نيبو مهنيبو عفاوش اهناكس عيمج - ديز مامإلا بهذمب نيدت يتلا 2 ايويح عادرو

 عفاوش  اهلهأ يتلا يأ ماسقألا كلتو مولعم وه ام يبهذملا نيابتلا نم مهناوخإ

 ةلودلا رصع نم ةيبونجلا ماسقألا بلغأ ىلع ترطيس ةيوق تاموكح رقتسم تناك

 مسقلا خيرأتلا راودأ نم ريثك يف اهناطلس لمشو ةيرهاطلا ةلودلا دهع ىلإ ةيدايزلا

 سنجلا يبنجأ رصنع دالبلا ىزغ دقو نآلا امأ . ةيديزلا ةمثألا ناطلسب نيدي يذلا

 يخأو انأ » لئاقلا لثملا اهيلع قبطني لاحلا نإف مالسإلاب نيدي ناك نإو « ةغللاو

 ةيار لوح هعيمج نميلا فتلا كلذبو « بيرغلا ىلع يمع نباو انأو يمع نبا ىلع
 ديحوت يف لوألا لماعلا ةيسايسلا هتكنحو عساولا هملعل ناكو . نيدلا فرش مامإلا

 نيدلا فرش مامإلا ناك يناميلا قيقعلا بحاص لوقيو . بولقلا فالتئاو فوفصلا

 نطابلا يف هل ًابراحم « هرشل ءاقتا رهاظلا يف زوم ردنكسا يكرتلا يلاولل الماجم

 . ةيتاوملا ةصرفلل ًاراظتنا بوثولل دصرتف

 عجنأ نم نأ هذه ةلاحلاو اوأرف كارتألا ةداقلا ىلع كلذ فخي مل هنإ عبطلاب

 نتفلا ةراثإو عينملا دسلا كلذ ناكرأ ٌةَعِزعز ؛ ًايلك نميلا ىلع مهئاليتسال لئاسولا

 ةطلسلا نم هل يذلا مزاحلا مامإلا كلذ لوح فتلملا ميلسلا مسقلا كلذ يف

 عجنأ نأ اوأر « هتيار لوح هرسأب نميلا فافتلا لفكي ام ةينيدلا ةناكملاو ةيحورلا

 يتلا قيرفتلا ةسايسو ركملا 0 ا ا ا

 امنيبل صرفلا اهب نوئيهي لقألا ىلعوأ ةليزهلا مهت اوق هققحت ال ًاغلبم اهب نوغلبي دق

 اوثعب كلذل « ةيبرحلا مهضارغأ قيقحتل ةيفاكلا ا مهيلإ دراوتتو لصت

 هرود لثمي نأ ركاملا كلذ لذ عاطتسا دقو . نيدلا فرش مامإلا ىلإ ناولهبلا نسح

 ان ا ا ا ل رو ريحا

 م ١



 : ةيتآلا روطسلا يف هلصفنس امك © رهطملا هنباو نيدلا فرش مامإلا نيب

 ةياور امأ . 5١7 ةفيحصب « نميلا خيرات » هباتك يف يعساولا هدروأ ام ىلع ةياورلا هذه يف دمتعن )3(

 نأ : نيتياورلا نيب قيفوتلل هارن يذلاو كارتألا ةالو رابخأ رظنا  كلذل ةفلاخم يهف « يناميلا قيقعلا ١ بحاص
 ججأتم ناولهبلا ناك امنإو . هركذ راملا رودلا ليثمت ىلع ديبز يلاو اشاب رديح عم ًاقفتم ناك ناولهبلا نسح

 ةيالوب هسفن ىنمي ناك سيوا لتق املف لئاسولا ىندأب هتياغ ىلإ لصوتلا نع مجحي ال ًارماغم ًاحومط عماطملا
 ةيناثلا ةرملل هسفانمب رعش امنيحو  رودلا كلذ لثمو مامإلا ىلإ لحر هيلع بلغت دق رمدزا هسفانم ىأر املف نميلا

 نم بلغتملا رقت ًامئاد ةيكرتلا ةلودلا نأل ؛ ةماهت ىلع ءاليتسإلا يف ًاعمط هلمع ام لمع ءاعنص ىلإ مدقتي فوس
 : يتأي ام درون رمألل احيضوتو  اهخيرات يف كب رم امك هيلع بلغتي ام ىلع اهتالو

 نيب تمجن دق ةئتفلا تناكو ءم 46 /ه 946١ ةنس ةدعقلا رهش لوأ يف نميلا ىلإ اشاب سيوأ لصو

 هثحي سيوأب لصتاو . فرصتلا اذهل هيبأ ىلع رهطملا مقنف ( ىلع ) هنبا هدهع ةيالو ىلو يذلا هدلاوو رهطملا
 . يبرحلاو يبدألا نوعلاب هدعوو . يلبجلا مسقلا ذخأ ىلع

 راسو . ( زعت ) ىلع ىلوتساف اهسفن ةئسلا نم ةجحلا يذ رهش لوأ يف ديبز نم مدقتو رهطم ءادن سيوأ منتغا
 رخاوأ يف ( نايح ) يداو ىلإ لصو نأ ىلإ نيدلا فرش مامإلا تاوق عم لاتقلا يف رمتساو , اعنص ةهج ىلإ اهنم
 . م 154ا/ /ه 484 ةنس رخآلا عيبر

 نيذلا هتعامج عم قفتاف ( ناولهبلا نسح ) همسا مهنم صخش * ةدايق تحت ( دنوللا ) نم ةعامج هتاوق يف ناكو
  قافتالا متف مهل هلامهإو سيوأ دادبتساو اهب نيينامثعلا كارتألا دارفناو ةطلسلل مهتقرافم نم رمذتلا مهبان دق
 ىلوتي مث مهوليمتسي ىتح هركسعم دونج ىلع اهعيزوتو لاومألا ىلع ء ءاليتسإلاو ٠ سيوأ لتق ىلع - انرشأ امك

 .رمألا ناولهبلا نسح

 ناك نم شيجلا يف ىدانو يناطلسلا ملعلا بصنو رمدزا هل ىربناف 0 سيوأ لتقو ةرماؤملا ناولهبلا نسح ذفن

 . يناطلسلا ملعلا ىلإ ركسعملا زاحناف قبيلف ناولهبلا عم ًايصاع ناك نمو ناطلسلا ملعب لظتسيلف ًاعيطم ًاعماس
 . قيقعلا باتك بحاص هيلإ راشأ يذلا رودلا لثمو مامإلا ىلإ رفف دنوللا نم هتعامج الإ ناولهبلا عم قبي ملو

 ناولهبلا نسح رعشو 05 ءاعنص ىلإ مدقت شيجلا رومأ بترو هرمأ مظن نأ دعبف اليوط هلهمي مل رمدزأ امنإو .

 ناولهبلا جورخ يفو كب رم امك رهطملا اهلخدف هدعب مامإلا اهنم جرخ امك ءاعنص نم جرخف هفقوم ةجارحب

 . لابجلا نابرع لبق نم قيرطلا يف لتق « رديح » هليمز ىلإ « ديبز » ادصاق

 . ةيالولا رمأ ىلوتو « ديبز » ةنيدم ىلإ ديدجلا يلاولا اشاب داهرف لصو اهسفن ةنسلا كلت نم ةدعقلا رهش يفو
 . باتكلا اذه نم 747" ص رظنا

 نم سيلف . بثك نع ثادحألا شياع نممو رشع يداحلا نرقلا لاجر نم وهو يناميلا قيقعلا بحاص نإ

 . العف ثدح دق نكي ملام لجسي نأ لوقعملا

 سم ”"ةه6



 دعب ناطلسلا ةوقو ةناكملا مظعو ةعقرلا عاستا نم مامإلا هغلب ام ىلإ نآلا دعنلو

 ةلودلا تاوقل كارتألا قحس دعب صخألابو سفانم لك نم ناديملا هل ىلخ نأ

 ةدعص ىلع تلوتسا ةيمامإلا تاوقلا نأ م ”١67 /ه 98 ماع يف دجنف ةيرهاطلا

 فالخملا دالبلا كلت ىلإ مض اريخأو . تاهجلا كلتب لصتي امو بإو ةلبجو زعتو
 ىلع اهتارادإ عيزوتوأ دالبلا ميسقت يف ذخأ راطقألا كلت هل تناد امدنعو يناميلسلا

 : يتآلا هجولا ىلع هئانبأ

 ١ - اهيلي امو الث لامعأب رهطملا هنبا صخ .
 . اهعبتي امو نابكوك دالب لامعأب نيدلا سمش هنبا صخ - "*

 . اهلامعأو ةدعصب نيدلا زع هنبا صخ م

 ةياور ريشتو نيدلا فرش مامإلا ىلإ ةمهم يف ناولهبلا نسح هجوت ىلإ انرشأ
 رهطملا هنباو مامإلا نيب ةئتفلاو قاقشلا ثادحإ نم نكمت هلوصو دعب هنأ يعساولا
 امهلاغشاو نيفرطلا ةوق ىلع يتأي نأ داك ةرمدم برحو عورم لاتق ىلإ روطت يذلاو
 ىلإ ءالقعلا ظقيتي ملولو . نميلا يف يكرتلا مكحلا مئاعد ديطوتل يفاكلا تقولا
 ىلإ نميلاب بورحلا كلت تدأل هنباو مامإلا نيب نيبلا تاذ حالصإو ثعشلا مل
 كلذبو رهطملا هنبال مكحلا نع مامإلا لزانتب حلصلا ىهتناو . ققحملا رامدلا

 نازاج ىلإ زعت نم راصو دالبلا نم ريثكلا ىلع اولوتساو فقوملا كارتألا لغتسا
 . ديدجلا رهطملا مامإلل ةدعص ىلإ زعت نمو « كارتألل

 : نيدلا فرش نب رهطملا

 رم امك « الث » لامعأ ىلوت . بصانملا ربكأ دلقتي هيبأ ةمامإ يف رهطملا ناك

 امهنيب تديازت دقو - هيبأ نيبو هنيب رومألا تمزأت هب ةصاخ ةيعاطسقإك كب
 يف عمجلا ىدحإ ةالص دعب هيلع ضبقلا ءاقلإب هدلاو مه ىتح الوأ ةشحولا

 ةالصلا راظتنا يف هدلاو عم عماجلا يف وهو ربخلا هب لصتاف . لباقلا ةنيدم

 هلاجر ءاسؤر ىعدتسا نم دجسملا يف هناكم نم ثعبو هتدع رمألل ذخأ الاحف

 دقو الإ ةالصلا تلمكأ امف دادعتسا متأو ةبهأ لمكأ ىلع هوفاوف صاخلا هسرحو

 "ها



 طسوتف « لبجلا ىلإ ةرشابم ميلستلا بقع دجسملا نم جرخف حالسلاب اورضح
 رهطملا هجوت اهرثأ ىلعو « ةجيتن نع ةطاسولا كلت رفست ملو امهنيب حلصلل هوخأ
 لاتقلا بشن مث نمو ٠ « فارجلا » ىلإ هدلاو عجرو ابضاغم « الث » نصح ىلإ

 . نيدلا سمش يناثلا هنبا مامإلا شويج دئاق ناكو « امهنيب

 « هتياغ نم نكمتي ملف هدلاو ىلع ضبقلا ءاقلإ الواحم فارجلا رهطملا ازغ

 ىلإ هدلاو رطضا رهاقلا هقوفتو ديازتملا هطغض تحتو هدلاو ىلع برحلا ىلاوو
 . دالبلا ىلع هناطلس طسبف هل ميلستلاو لزانتلا

 : كارتألا نم مهؤامسأ ةيتآلا ةالولا رهطملا رصاع دقو

 ١ - هتيالو يماع لالخ يف ريرم لاتق يف هعم كبتشاو رمدزا .

 ىلإ برقأو ةيعضوم امهنيب تاشوانملا تناك  اشاب ىفطصم  ةيالو يف - ؟
 . ةحلاصملاو ةعداوملا

 تزرحأو هلاتق يف تدجو ةيكرتلا تاوقلا تمدقت اشاب دومحم ةيالو يف - "
 : + اهوعلم امدقت

 . رهطملا ةبراحمل تالمحلا تدرج اشاب ناوضر ةيالو يف -

 ءاضقلاو دارم ةميزه نم نكمتو رهطملا تاوق تطشن اشاب دارم ةيالو ىف  ه

 هاليتتمالا' متو :«ءاعتص ةئيذم ىلع لاطبألا ةبورعلا لاججر فحزو.ةعلمح ىلع
 باحسنالا ىلع مهمغرأ ىتح تالمحلا مهيلع ددش ءاعنص طوقس دعبو « اهيلع

 . ةماهت لوهسو ديبز يف ةطبارملا ىلإ اورطضاف ةيلبجلا ماسقألا نم

 مدق نأ ىلإ كارتألا هجو يف فوقولا نم لاطبألا ةبورعلا لاجرب رهطملا نكمت - 5

 ةروربملا دوهجلا كلت ىلع ىضقو يمنهجلا هداتعو ةرارجلا هشويجب اشاب نانس

 . كارتألا ةالو خيرات عجار  ليلقلا الإ رانلاو فيسلاب

 . الاجس امهنيب لاتقلا بشن ماهرب وأ مارهب ةيالو يف -

 ىتح هلقاعم ظفحب هؤانبأ ماق هتافوبو م 6١ا/5 /ه 94٠ ةنس رهطملا يفوتو

 . ةناتسألا ىلإ مهلسرأو اشاب نسح مهيلع ضبق

 لما



 09 ديؤملا نب نسحلا

 نم اونكمتف مهتوق ناوفنع يف كارتألاو م1655 /ه 9ا/4 ماع هتوعدب ماق

 هيلع ضبقلا اوقلأ نأ ىلإ مونهألا لبحب بابصلا نصح يف هترصاحم مث « هرحد

 ماع رهطملا ءانبأ هقفاري ةناتسألا ىلإ لسرأو م 1686 /ه #49 ةنس ًاريسأ

 ش .ما585١ /ه 94

 | : دمحم نب مساقلا روصنملا

 ليصحتلا متأ ىتح هتقو خويش نع ملعلا ىقلتو م ١ه١٠5 /ه وال ماع دلو

 هيلع ضرتعا دقو « لوصألا يف ساسألا باتك هتافلؤم رهشأ نمو )2 فيلأتلل غرفتف

 . ساربنلا هامسأ باتكب يدركلا ىكملا ةمالعلا هيف

 هتوعد تناكو « ةراق لبج يف مم ١هؤال/هزل٠٠ك ماع مرحملا يف هسفنل اعد

 نسح ةيالو يف كارتألا نيبو هنيب لاتقلا بشن مث ٠ لاوحألا رارقتسا مدعل ةيحور

 خلسب اشاب نسح رمأف مامإلا مع عئاقولا كلت يف رسأو , اشاب
 ةيشحو يهو « هدلج

 « اميرك ايبرع الضانم هصخش يف نميلا تدقفف « نادبألا اهل رعشقت ةيجمهو

 نصحب كارتألا مهنجسو هلهأ عيمجو دمحم هنبا رسأو « ةراهشب » روصنملا رصوحو

 . نابكوك
 5 قانخلا هيلع قيضو اشاب نائس هدراطو

 ةدراطم هودراطو هلقاعم ىلع ةيكرتلا تاوقلا تلوتسا اشاب رفعج يلاولا دهع يفو

 ليلقب كلذ دعب روصنملا نأ ديب . نسحلا هنبا رسأو هيلع اوضبقي نأ اوداكو ةديدش

 .٠ ١ الث براغ ةعقوم يف هراصتناب هطاشن نم ًائيش داعتسا

 ىتح برحلا نم لاحلا كلت ىلع اشاب ميهاربإ ةيالو مث اشاب رفعج ةيالو تهتناو

 ةيرشبلا رزاجملا كلتل ًادح عضي نأ هئاهدو هتكنحب عاطتساف اشاب دمحم يلاولا مدق

 ةينامثعلا ةفالخلا ةطلسب هفارتعا دعب تاونس رشع ةدمل هدي تخت ام ىلع ةلودلا

 متو ةقفاوملا.هتدزوف نيفرطلا نيب اهلالخ يف لاتقلا فكي
 ةلذم لعبو « حلصلا ماربإ

 .  مساقلا نب دمحم ديؤملا هنبا هفلخف روصنملا ٠ ئفوت همارنإ نم ةزيجو .

 ل موع



 _: مساقلا نب دمحم ديؤملا

 . هنامز خويش نع ملعلا ذخأو م 1687 /ه 44٠ ماع دلو

 حلصلا دقع ىضمأف م 177١ /ه ٠١78 ماع يف هدلاو ةافو دعب ةمامإلاب عيوب

 اشاب دمحم يلاولا لزع ىتح هطورشب لمعلا ىلع رمتساو كارتألاو هدلاو نيب مربملا

 هيأ ةفايقرب« ةميبتلا وأ ىلإ نيج كني ما 7 9 0 نب حلا يفو

 . نالوخ دالب  ناحلم - شافخ 0

 ءاضقنا دعبف كانه ةيكرتلا تاوقلا مواقي ةدعص ةهج يف نيسحلا هوخأ ناكو

 قييضت يف ذخأو ءاعنص ةنيدم رصاحو بونجلا ىلإ لقتنا لامشلا يف ةيبرحلا هتمهم
 . اهتيماح ىلع قانخلا

 ىلع راس هحيضوت قبس ام ىلع ءاليتسالا ةمهم نم ىهتنا نأ دعبف نسحلا امأ

 رمألا_مظتنا كلذبو , ّبِإ مث الث دالبو نابكوك :رصح ىلع ىلوتساف هشيج سأر

 م 568 مهل ٠ 40 ماع يفو . الامش ةدعص ىلإ ًابونج ندع ةيمحم نم ديؤملل

 ىلع هناطلس دتمي نم لوأ وهو « ةيماهتلاو ةينميلا دالبلا عيمج - ىلع ءاليتسالا هل مت

 . عاقصألا كلت

 نب دمحأ هوخأ هفلخو « ةراهش يف م 1547 /ه ٠١67 ماع ديؤملا يفوت
 .ما544١ /مه 4 ماع ليعامسإ هيخأل ةمامإلا نع لزانت مث . مساقلا

 : دمحم نب مساقلا نب ليعاسسإ لكوتملا

 مولعلا رئاسو هقفلا هرصع ءاملع دي ىلع ىقلتو م /مه 848 ماع دلو

 . بتك ةدع فلأو ةيغالبلاو ةيوغللاو ةينيدلا

 هسفن ىلإ اعد دق دمحأ هوخأ ناك دقو . م 1544 /ه ٠١64 ماع هسفنل اعد
 دنعف « ناروض يف ناك دقف ليعامسإ امأ « ةراهش يف ديؤملا ةافو ًارضاح ناك هنأل

 هنأل م 414 /مه ٠5 ماع يف اهنلعأ ىتح هتوعد بابسأ ةئيهت يف ّذخأ كلذ

 . مهبهذم يف ةربتعملا ةمامإلا طورشل عماج ريغ دمحأ هاخأ ربتعي
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 دمحأ رمأ ذخأو هتعيابمل لابجلا لهأ رثكأ لبقأو هتوعد مساقلا نب ليعامسإ نلعأ

 ٠ لحتراف نيوخألا نيب لاتقلا بشنو ةوقلاو روهظلا يف ليعامسإ رمأو فعضلا يف

 مدقتف ليعامسإ تاوق هب تطاحأو الث ىلإ مث ؛ « نارمع » ىلإ مساقلا نب دمحأ

 عامتجالا كلذ ىهتناو نيوخألا نيب عامتجا دقعل هل دهمو امهنيب -حلصلل ةعامج

 مامإلل رومألا ترقتسا كلذ رثأ ىلعو ؛ ةمامإلا نع ليعامسإ هيخأل دمحأ لزانتب

 جحل هشويج تزغ مث تومرضحو عفاي ىلع هشويج تلوتساف ليعامسإ لكوتملا
 رهزأ نم هدهع ناكو يناميلسلا فالخملاو ةماهت نم اريثك هناطلس لمشو ندع نيبأو

 . نميلا يف ةيديزلا ةمامإلا دوهع

 بيطلا عاونأ نم هعمو تام ليعامسإ مامإلا نإ : ديرملا ةيغب بحاص لاق

 اهيلع يتأي ال يتلا ضورعلاو دقنلا نم هفلخ ام ادع ام ةضف ةيقوأ فلأ ةئام هتميق ام

 . م 6١ا/5 /ه ٠١ هلال ماع ةرخآلا ىدامج ه ةعمجلا ةليل يف يفوت . رصحلا

 : مساقلا نب نسحلا نب دمحأ يدهملا

 بلغتف ديؤملا نب مساق هضراعو ليعامسإ لكوتملا همع توم دعب ةمامإلا ىلوت

 .ما١54/ه ٠١957 ماع ةافولا هتكردأ نأ ىلإ هتمامإ ىلع رمتساو هيلع يدهملا

 | : لكوتملا ليعامسإ نب دمحم ديؤملا

 نسحلا نب دمحأ يدهملا ةافو دعب ةمامإلاب عيوب م 5 5 /ه ١5 ماع دلو

 هبشأ هدهع يف دالبلا تناك لامجإلا هجوبو م 1581١ /ه ٠١957 ماع هركذ مدقتملا

 نسحلا نب دمحأ نب دمحم ؟ ليعامسإ لكوتملا نب يلع- ١

 ديؤملا نب مساقلا - 4 ٠ نسحلا نب نيسحلا نبا

 ةبطخلا ريغ ديؤملل سيلو اهتاداريإو اهنوئش يف فرصتيو ةهج ىلوتي مهنم لك

 لكأي ال ةيشخلا مئاد ةدابعلا ريثك ناك : يتأي ام هنع علاطلا ردبلا بحاص لوقيو

 . اذكه . هل لحت ةهج نم اهنأ ملعي نأ دعب هيلإ لصت . روذنلا نم الإ

 . م1545 /ه /٠١91 ماع ةرخآلا ىدامج  ةعمجل | ةليل يفوت

 د 66*7



 بهاوملا بحاصب فورعملا دمحأ نب دمحم

 لوقيو هركذ مدقتملا ديؤملا توم دعب ةمامإلا ىلوت م 1707 /ه ٠١ 40 ماع دلو
 ةيعرلا نم لاملا ذخأي ناك كولملا رباكأ نم كلم هنإ : علاطلا ردبلا بحاص هنع

 اذه اهكلم نأ ىلإ اهنم كارتألا جورخ دعب نميلا تناكو ريدقت الب هقفنيو ريدقت الب

 هلح نم لاملا ذخأ اذه ماق املف عرشلا هغوسي ام الإ لام ذخأو روجلا نع ةنوصم

 هنم هبشأ كولملاب راصو هتوطس تنكمتو هتبيه تلجو هتلود تمظعف هلح ريغو

 اذإ ناك هنأل ةدجسلا بحاص ىمسي ناكو هسبلم يف دهزتي وهف كلذ عمو ءافلخلاب

 غرمو هلل ًاركش دجسو هداوج نع لجرت دانجألا نم هيدي نيب ام ىأرو هبكوم نم جرخ

 نأ ىلإ كلذب ًاملاع لتق دقو كشلاو نظلا درجمب ءامدلل ًاكافس ناكو ضرألاب ههجو

 نكي ملو هيلع اوأرق امبرو مهب هبشتيو مهسلاجيو ملعلا لهأ ىلإ ليمي ناكو : لاق
 ًابهرو ًابغر هترضح ءاملع كلذ ىلع هدعاسيف ملعلاب رهاظتلا بحي ناك نكلو ًاملاع

 نم لئاسم لقن هيفو هيلع تفقو فيطل دلجم يف ةرينملا سمشلا هامس فينصت هلو

 بولسأ ىلع ةلوقنم الو ةبترف ريغ اهنكلو دمحم نب مساقلا مامإلا هيبأ دج تافلؤم
 ناكف كلذ عمو هضرغ ام الو هعوضوم ام باتكلا كلذ ىلع علطملا يردي ال لب
 امل ةقيقحلاب هفيرعتو هحصن مهعوسوم يف سيلو ءاملعلا رباكأ نم ةعامج هيلع هأرقي

 ريمأ وأ هئارزو نم ريزوب عاقيإلا دارأ اذإ هنأو « ةبوقعلا ليجعتو شيطلا نم هيلع لبج

 . ًائيش هنم ذخأي الو هلام باهتناب هدنج رمأ

 هيلع راثف م 17١5 /ه ١١78 ماع ىلإ هتمامإ يف لاحلا كلت ىلع رمتسا

 لزانتلا ىلإ هرطضا ىتح هتروث يف حجنو لكوتملاب بقل يذلا نيسحلا نب مساقلا
 ىلع لكوتملا رمتساو هسفن ماعلا يف يأ م 1711/ /ه ١١174 ماع يف هسفن علخو
 اشاب ليلخ لوصو ناك مامإلا اذه دهع يفو م 1777 /ه ١١04 ماع ىلإ ةمامإلا

 . مامإلا اذهل اهنم مسق ميلستو دومح نب دمحأ نم ةماهت عازتناو نميلا ىلإ
 يفوت دقو ليعامسإ لكوتملا ناطلس اهيلإ تما يتلا راطقألا بلغأ هتمامإ تلمش

 . ًاعولخم م 1571١ /ه ٠١٠ ماع

 "هك



 : لكوتملا نب نيسحلا روصنملا

 هسفانم ىلع بلغتو مم ١1 /ه ١19 ماع هدلاو ةأفو دعب ةمامإلاب عيوب

 رثكأ ىلع بلغو هدانجأ ءاسؤرو هتبارقو هنبا رسأ نأ دعب يدهملا قاحسإ نب دمحم
 زعت دالبب لقتسا يذلا لكوتملا نب دمحأ هوخأ الإ سفانم هل قبي ملو ةيناميلا راطقألا

 تدانبلا نميلا ىساقو نيوخألا نيب يا لاتقلا بشنو د ةيرجحلاو

 دمحأ رصعلا رعاش لوقي امهيفو امهبورح يف لافطألا هل بيشي امب امهنم ينميلا
 : ايراوم يحيكرلا نيسحلا نبا

 نينثإلا الك نم لاخ لضفلاو دحاو ءامب ايقس دق ناونص

 . م ١48 /ه ١١51١ ماع يفوت

 مسح كلذبو ؛« د عيوب

 ةينميلا دالبلا بلغأ ىلع هتمامإ ترمتساو ةمسقنملا نميلا ةكلمم تدحتاو فالخلا

 . م ١الا/4 /ه ١١184 ماع ةافولا هتكردأ نأ ىلإ

 اعنصب رونلاو ىوقتلا دجسسم هراثا نمو

 1 يلع روصنملا

 رصع هرصع ناكوم يدهملا ةافو دعب م ١771/4 /ه 4 ماع ةمامالا ىلوت

 فالخملا يف تاريخ لآ خيرات عجار  فارطألاو يحاونلا ءارمأ بلغتب فعض

 دادتما ناك هدهع يفو م 1809 /ه ١7714 ماع ناضمر ٠١ يف يفوتو - يناميلسلا

 . ةيماهتلا راطقألا ىلإ ةيباهولا ةيحالصإإلا ةوعدلا

 ةمامإلاب عيوب هدلاو ةافو لدعبو ءاعنص 000 مد 7 ةمامإ يف ىلا ةرامإ ىلوت

 .م ١809 /ه ١؟؟84 ناضمر ١١ ةليل

 ناكو م5١181/ه175 1١ ماع ةافولا هتكردأ نأ ىلإ هتمامإ ىلع رمتسا دقو

 ل هال



 فالخملا نع هذوفن لالظ صلقتف ةيباهولا ةيحالصإلا ةوعدلا ةوق ءانثأ يف هدهع

 تءاسو نامثع نسح نب نسح هريزو هيلع بلغت دقو « ةيماهتلا راطقألا نم ريثكو

 . هتمامإ اهلمشت يتلا دالبلا يف ةعاجملا نم ريثك تامو لبسلا تعطقناو لاوحألا

 : هللا دبع يدهملا

 لبسلا هدهع يف ْتُقّيَخَأَف دجلا نع لفاغتلاو وهللا ىلإ ليملاب ًافورعم ناك
 ناكو ءاعنص ةنيدم رصاحو يجارسلا يلع نب دمحأ هدض ماق دقو لاومألا تبهتناو

 ماع يفوت ةيديزلا ةمئألا ةطلسل يشالتلاو فعضلا دهع رخآ اذه يدهملا دهع

 ١اه/ره“18م.

 : ىلوألا ةرملل . يدهملا نب يلع روصنملا
 ديؤملا نب نيسحلا هعزانف م 187ه /ه ١١81١ ماع هدلاو ةافو دعب ةمامإلا ىلوت

 هوعلخو دنجلا هيلع راث هتمامإ نم لوألا ماعلا ءاهتنا دعبو دال يشن ىف ةادسر وم

 . نسحلا نب هللا دبع هنع الدب اوبصنو

 : نسحلا نب هللا دبع رصانلا

 يف ةروهشملا نادمه ةليبق هتلتقو م 1875 /ه ١75807 ماع يف ةمامإلا ىلوت
 .م ا١م١1 /مه 155 ماع هتاهزن ىدحإ

 : لكوتملا نب دمحم يداسهلا
 رصانلا اهب ماق يتلا ةهجلا ريغ ةهج يف م 185 /ه ١١65 ماع رمألا ىلوت

 . م٠184 /ه ١١685 ماع يفوتو

 : ةيناثلا ةرملل . يدهملا نب يلع روصنملا
 كيلع ددرتيسو ريطاسألا تايصخش ىدحإ اهنأكو ةيصخشلا هذه ثداوحب رمتس

 كعرت مل نإو هلزعو هتيلوت ثداوحو ةرركتملا هتامامإ ءابنأ كلباقتسو تارمو ةرم همسا

 ماع يداهلا ةافو دعبف ةفرظتسملا اهئابنأب كفرطت لقألا ىلع فوسف ةريثملا اهثادحأب

 هبيرق هيلع راثف ةمامإلا ىلإ يدهملا نب يلع روصنملا ديعأ م 184 /ه 48

 ' رئاثلا ىلع بلغتلا نم يدهملا نب يلع نكمتف روصنملا نب يبحي نب دمحم
 . هدرطو
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 : روصنملا نب ىيحي نب دمحم

 ىلإ ىيحي نب دمحم ءاجتلا ىلإ رديح نب يلع نب نيسحلا رابخأ يف انرشأ
 يف هتمامإل ىبحي نب دمحم ةداعتسال ةلاعف ةدعاسم نم نيسحلا هب ماق امو هتحاس

 لابجلا ىلإ مدقتلا ىيحي نب دمحمل مت ةيبرحلا ةدعاسملا كلتل .ةجيتنكو لابجلا
 كلت لباقم يفو م 1840 /ه ١71١ ماع يف كلذو يدهملا نب يلع ىلع بلغتلاو

 دمحم رقتساو « اهتاهجو زعت نع يلع نب نيسحلل ىبحي نب دمحم لزانت ةدعاسملا

 نيب تاقالعلا ترتوتو م 1848 /ه ١1514 ماع ىلإ يلبجلا مسقلا يف ىيحي نبا

 متو ةماهت ىلإ هشيج سأر ىلع ىيحب نب دمحم لزنو لاتقلا بشنو سمألا يفيلح
 راصحو « عيطقلا ١» ىلع موجهلا مث « هيقفلا تيب »و « لجاب » ىلع ءاليتسالا هل

 . الصفم كب رم امك اهسفن عيطقلا يف يلع نب نيسحلا

 كارتألل هئاعدتساو رسألا نم ىلع نب نيسحلا صيلخت ىلإ لبق انرشأ امك

 دئاقلا كلذ دعب لصو دقو . هدي تحت يتلا دالبلا مهل ملسيل نميلا ىلإ لوصولل
 . ةماهت عيمج ىلع ىلوتساف نوع نب دمحم ةكم ريمأ هتقفربو . اشاب قيفوت

 مهمالتسا مث كارتألل يلع نب نيسحلا همصخ ءاعدتساب ىيحي نب دمحم ملع
 نيسحلا عم هكابتشا ةصرف منتغا دق يدهملا نب يلع يناثلا همصخ ناكو ةماهت
 رفاظ ريغ يبحي نب دمحم ةدوع هعجشو بوثولل دادعتسالاو لئابقلا بيلأت يف ذخأف

 لاجرلا يف ةحدافلا رئاسخلا دبكتو هتاوق تعضعضت دقو ءيشب ةماهتل هتوزغ نم

 نب يلع بهف 2 ةتأوانم ىلع ة أرج لئابقلا دازو . هيلع هرمأ نوه امم داتعلاو

 , كارتألا هيلع نيسحلا ضرحي نأ ىبحي نب دمحم ىشخو « هتأوانمل يدهملا

 هنم ًابلاط اشاب قيفوت يكرتلا دئاقلا ءاعدتسا ىلإ عراس كلذل . نيران نيب حبصيف

 لب . طقف ةوعدلا كلتب فتكي مل لب « دالبلا هملسيل يلبجلا مسقلا ىلإ مدقتلا
 مهبحصتساف هوفاو ىتح مهمودق رظتناو هتكلمم فارطأ ىلإ هتاقالم ىلإ هسفنب عراس

 : ءاعنص ىلإ

 م18494/ه1758 ناضمر 5 ةعمجلا موي ءاعنص ىلإ ةيكرتلا ةوقلاب لصو

 ران ثيرأت يف ذخأو . يدهملا نب يلع همصخ ةصرفلا منتغا انهو ةنيدملا مهملسو
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 كارتألا نم دالبلا عابو مكعاب ىيحي نب دمحم نأ اعيدنم لئابلا نينو ديقا ةروقلا

 فعاضو بناج لك نم ءاعنص ةنيدم ىلع لئابقلا لويس ترمهناف بناجألا ءالخدلا

 تدابأو عافدلا تانيصحت تحستكاف ءاعنص لخاد اهرظتنت يتلا مناغملا اهسامح

 رصقلا يف نصحت نم الإ ةايحلا ديق ىلع اهنم قبي ملو « ةيكرتلا ةلمحلا لاجر رثكأ
 ذاقنإ نم ىيحي نب دمحم نكمت دهج لك دعبو . ناطلسلا ناتسب يف وأ يموكحلا

 . ةسارحلاو ظفحلا تحت ةماهت ىلإ مهتداعإو مهنم ملس نم

 اهنم ةنيمثلا هبتكو هراد اوبهنو . فاقوألا رظان ىنايرإلا تيب اومجاه دقف راوثلا امأ

 رصق ىلع مهموجه اوفنأتسا كلذ دعب يا ةودالا :لراجلا بتكلا نم باتك فلأ

 هتبقر عطقب رمأ يذلا يدهملا نب يلع ىلإ ًاريسأ هوداتقا ىتح ىيحي نب دمحم

 . يدهملا نب يلعل كلذ دعب رمألا متو فيسلاب

 : ةثلاشلا ةرملل يدهملا نب يلع

 وه اهو اهرابخأ كفرطت وأ كعورت فوس ةيصخش انرشأ امك يدهملا نب يلع نإ
 . همصخ سأرب حوط نأ دعب ةثلاثلا ةرملل ةمامإلا ىلوتي

 و ا م ور دوا سو
 نش يف ذخأو لمعلا هنكمي ثيح ىلإ بحسنا لب « ةميزهلل نكتسي مل يلع نبا
 دمحم سمألا يفيلح نيب برحلا بوشن دعبو . همصخ ىلع تاباصعلا برح

 ىبحي نب دمحم ةدوع دنعو ؛ ًارظتنم صبرتي لظ يلع نب نيسحلاو ىيحي نبا
 يدهملا نب يلع طشن هب ينم ام ءارج نم دحلا لولفم ىوقلا كوهنم ةماهت نم
 ءاعدتسا نم عجنأ ةليح ىيحي نب دمحم ري ملف , همصخ زكرم جرحأ اطال

 ةناعتسالا يف رديح نب يلع نب نيسحلا لوألا همصخ ىلع لمألا عطقيل كارتآلا

 يدهملا نب يلع يناثلا همصخ زكرم مهب جرحيل ىرخألا نمو ةهج نم هدض مهب
 مهئاعدتسال فخ ساسألا كلذ ىلعو ددجلا هئافلح كارتألا ةوقب هيلع يضقيو

 فقوملا لغتسا يدهملا نب يلع نأ ديب . لجاب برق ىلإ مهتاقالم ىلإ عراسو لب
 رج ىذلا هماهحاةيراحمو داهجلل لئاقلا لاجر ةسامحو ةيمحجراثاف لالعشتلا ريخ
 تدجنو ام:ناعرسو « مهدالب كلمتل مهئاعدتساو بناجألا كارتألا دالبلا ىلإ

 دما



 اهعبطب رفنت يتلا  ةلسابلا ةيبرعلا لئابقلا لاجر بهو « ةبهتلملا ةباجتسالا هتياعد

 ىلإ تمدقتو هئاول تحت ةعراسملا ىلإ تبه  ىبنجأ لخدت لك نم ليصألا ىبرعلا

 نب دمحم رصق ىلع ةقداصلا اهتلمح تلمحو ةيكرتلا ةلمحلا بلغأ تدابأو ءاعلب

 عطق مث الوأ هنجسب رمأ يذلا يدهملا نب يلع يدب خيب. اريسأ هتداتقاو .« ىيحي
 ع

 . هسأر

 رصنلا كلذ دعب ىمستو ةماعلا ةعيبلا يدهملا نب يلع تعياب كلذ دعبو
 هيتمامإ يف حاجنلا هفداصي مل يذلا لوألا هبقل رييغت يف بغر هنأ رهظيو  يداهلاب

 : لئاقلا قدزرفلا رد هللو رخؤي الو مدقي ال مسالا نأ ريغ  نيتقباسلا

 قئالخلا يفاوقرف نكلو ًاعيمج ىنكلاو سانلا يف ءامسألا يوتست دقو

 ملف « اهتقباس نم ريخب ةرملا هذه يف هظح نكي ملف هبقل رييغت نم مغرلابو
 دمحأ همسا ديدج رئاث هيلع راثو نمألا لتخاو ىضوفلا تداس ىتح ةزيجو ةدم ضمت

 : يتأيس امك مشاه نب

 8 مشاه نب دمحأ روصنملا

 يلع دض ةروثلا معزتو مشاه نب دمحأ ماق م 1849 /ه ١1568 ماع رخاوأ يف

 يف يدهملا نب يلع راصحل مهب مدقتو لئابقلا لاجر هلوح تفتلاف يدهملا نبا
 رطاوخلا لبلبي لقألا ىلعوأ لخادلا نم هدض ةنيدملا لهأ ريثي نم ثعبو « ءاعنص

 امامإ اوعياب . يدهملا نب يلع دض ءاعنص لهأ راث دقف لك ىلعو ٠ ممهلا طشيو
 ديدشت مشاه نب دمحأ نم كلذ ىعدتساف نمحرلا دبع نب سابعلا وه اديدج

 ناتسب ىلإ لوخدلا نم هتاوق ضعب تنكمت ىتح تامجهلا ةالاومو راصحلا

 ناطلسلا ناتسب يف هرقم نم لاقتنالا ىلإ نمحرلا دبع نب سابعلا رطضاف ..لكوتملا
 « ءاعنص ةنيدم بلق يف ةكرعملا احر ترادو . يموكحلا رصقلا ىف نصحتلا ىلإ

 /ه 1١55 ماع يف كلذو مشاه نب دمحأل هبزحو سابعلا لزانتب تهتناو
 .م 166

 دبع نب سابعلا هفلس ىلع مشاه نب دمحأ ضبق م١186 /ه11771/ ماع يفو

 يف لظ يذلا يدهملا نب يلع قبسألا مامإلا فوختف نجسلا يف هب جزو نمحرلا
 ليلجلا ةمالعلا مهنمو هبزح ءاسؤر هعبتو ءاعنص نم رفو . هعلخ ذنم ءاعنص

 الكا



 يداولا ةهج ىلإ امهريغو يرمعلا نمحرلا دبع ةمالعلاو يناكوشلا دمحم نب دمحأ
 ةرملل يدهملا نب , يلع اوعياب كانهو ءاعنص برغ لامش تاعاس ثالث دعب ىلع

 . ةعبارلا

 ملف ءاعنصب مهرود ةرداصمب رمأو هترئاث تراثف مشاه نب دمحأب مهرابخأ تلصتا

 ناكو يدهملا نب يلع ةفك تحجرو مهطاشن نم للقيوأ مهدضع يف كلذ تفي
 : يتآلا هجولا ىلع خيراتلا كلذ يف نميلا يف ف يسايسلا عضولا

 ١ - كارتألا ةطلس تحت لابجلا ضعبو ةماهت .

 5 نارجن بحاص يمركملل اهلامعأو زارح 1

 . ليكب لئابق هيلع رطيست لابجلا نم مسق - ؟*
 : ةيديزلا ةمئألا تاطلس نيب حجرأتت اهلامعأو ءاعنص 3

 ءاعنص ىلع راصحلا قاطن برضو هراصنأ سأر ىلع يدهملا نب يلع مدقت

 هتنواعمل ىرتت مهعومج تلبقأف - بهنلاو بلسلا يف ةعماطلا - لئابقلا تعماستو

 تاوقلا اهتلخدو عافدلا طوطخخ تراهنا ىتح ةسئابلا ةنيدملا ىلع موجهلا مهب ددشف

 ءامدلا رادهإ نم كلذ عبتتي ام عم ًابلسو ًابهن ةنيدملا يف ام لك ىلع تنأو ةمجاهملا

 « بحرأ » دالب ىلإ رف دقف مشاه نب دمحأ امأ . تاروعلا فشكو حاورألا قاهزإو

 وهو ديدج رئاث جورخ ًاءوسو ًاجرحت ةلاحلا داز لب دحلا اذه دنع رومألا فقت مل
 ماع يف كلهو يداهلاب ىمستو هسفن ةمامإل ًايعاد ىحي نب دمحم نب بلاغ
 رثكو ةنتفلا ران تججأتو ةلباسلا تفيخاو لبسلا تعطقناف م 1861١ /ه 1/

 . بهنلاو لتقلا

 . اهيلع هتطلس طسبو ءاعنص لوخد نم بلاغ نكمت ًاريخأو

 نم رحبو رانلا نم ناكرب يف رومت ةلاحلاو م67 /ه 1١1754 ماع لح

 كارتألا ىلع ركي نأ نم الدبو ةرفاظ ةوزغب هزكرم ززعي نأ بلاغ دارأف . ءامدلا
  ءاعنص نع نيموي ةفاسم ىلع زارح يف يمركملا ىزغ « عيمجلاب نيصبرتملا
 . بلاط يبأ نب هللا دبع نب دمحأ ءاعنص ةرادإ ىلع هنع بانأو

 ككل



 لظو-. « شافح » ىلإ بلاغ لحرف « لاحلا يف ةخانم هنم درتساو داضم موجهب
 : ىتآلاك ةفراجلا نتفلا نم رايت ىف فقوملا

 يف مايأ ةعبرأ ةفاسم ىلع شافح ىلإ ةخانم نم هتميزه دعب بلاغ لحر - ١

 . هتعاط يف لوخدلا ىلإ سانلا وعدي ءاعنص نم ةيبرغلا ةهجلا

 يدهملا نب يلع ماقأ اهسفن ةفاسملا ىلع ءاعنص نم رخآلا بناجلا ىلعو - ؟

 . هتعاط ىلإ رخآلا وه سانلا وعدي « ميري » يف

 ٠ نيمصخلا ىلع ًارئاث ءاعنص نم موي ةفاسم ىلع لكوتملا نب سابعلا ناكو -

 ىلع ضقناف رخآلاب امهنم لك لاغتشا منتغا اريخأو - يدهملا نب يلعو بلاغ
 ديؤت امهادحإ « نيتقرف سانلا قرتفا ءاعنص بلق يفو . اهيلع ىلوتساو ءاعنص
 ديؤت ىرخألاو . بلاط يبأ نب هللا دبع نب دمحأ هبئان دعاستو دمحم نب بلاغ
 تمسقناو نيقيرفلا نيب ء ءاعنص لخاد يف ةكرعملا احر ترادو . لكوتملا نب سابعلا

 زيزأ نم الإ ! عراوشلا ترفقأو مهتويب يف نوعداوملا رصحناو نيركسعم ىلإ ةنئيدملا

 نيرهش وحن ةدابعلا نم ريبكلا عماجلاو دجاسملا تلطعو صاصرلا .

 نم لك بلغتو ىضوفلا تداسو « ةنيدملا راوسأ دردات قاع رت رصحنتاو

 | هتهج ىلع أسأب هتيبصع نمو ةوقلا هسفنا نم سخأ

 ياللا تي للم ل دل ل لا
 هللا دبع نب دمحأ ةنيدملا ىلع هبئانو بلاغ نيب ةئتفلا ران تراطتسا  اهروس نود

 ./م ١1م6 /ه 584|١ ماع يف كلذو 5 بلاط يبأ نبا

 0 املا ا «هينانو بلاغ ني نصماصرلا قلطأو 0 قشنتماو
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 ا ءاعنص يف ة ةلاحلا كلو تلرعلا جرحتو اءوس تدادزا وا نأ 5

 . اما ها 07 قرش

 : ريزولا هللا دبع نب دمحم روصنملا

 هيلإ اهب مدقت يتلا ةعيبلا لبق « ةينيدلا مولعلا يف ةجح « هرصع لضافأ نم

 يع نانو امكاح ويزولا دمحم نب ىلع هتانزقا دحأ مهعم ثعبو « ءاعنص ء ءاملع

 . ةفالخلا فيسب هبقلو ةنيدملا ىلع

 تنمأو رومألا تأدهف « اهترادإ بترو ءاعنص ىلإ يريزولا مكاحلا لخد
 - ءاعنص ةنيدم ىلإ ريزولا روصنملا مامإلا لخد ةنسلا كلت نم رفص ا/ يفو . لبسلا

 ىلإ عماجلا نم جرخ مث . داحتالاو ةعاطلا ىلع ثحو ًابيطخ عماجلا ربنم دعصو
 لئابقلا درطو ةميحلا ةهج ىلإ جرخ كلذ دعبو « ةماعلا ةعيبلا هسفنل ذخأو رصقلا

 ةفاسمب « عانس » ةهج ىلإ مدقت م 1864 /ه ١11/١ ماع يفو . اهيلع ةبلغتملا

 . لكوتملا نب , نيسح ةضورلا ىلإ لحد هجورخ ءانثأ يفو « ءاعنص نع نيتعاس

 . لكوتملاب ىمستو ًامامإ هوعيابو بحرأ لئابق ضعب هيلع عمتجاو

 : لكوتملا نب نيسح
 قرطلا اوعطقو ء بوص لك نم بهنلاو بلسلا يف ةعماطلا لئابقلا هيلإ تلبقأ

 - ةنيدملا مهب مجاه اريخاو تك هوزأ دشو هتدعاسمب عبطلاب نيرهاظتم - لبسلا اوفاخأو

 لاتقلا بشن - ءيش لك لبق اهبهن يف ًاعمط مئاق لك ةرصنل لئابقلا فخت ًامئاد يتلا

 علخ ىلع نيفرطلا وديؤم قفتا ةياهنلا يفو ٠ يريزولا راصنأ نيبو نيمجاهملا نيب
 دمحأ نب نسحم ةمامإلل حشري نأو . نيسح لكوتملاو  يريزولا روصنملا
 . مهقفاوف هيأر ذخأل يراهشلا ىلإ نيفرطلا نم دفو ضهنف . يراهشلا

 : يراهشلا دمحأ نب نسحم ماسمإلا

 * عانس يف ماقأ مث « ةجح لهأ ةوعد يف ذخأ
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 هريزو عم فلتخا ًاريخأو هتزوح يف اهلوح امو ءاعنص تيقب دقف بلاغ يداهلا امأ

 يميحلا دمحأ لزنف  قباسلا فالتخالا دعب هعم حلطصا دق يذلا  يميحلا دمحأ

 . ىضوفلا كلتل دح عضوو لابجلا ىلإ عولطلل كارتألا ىعدتسي ةماهت ىلإ

 : دمحأ نب نيسح يداسهلا

 تفتلاف . ءاعنص يف هتوعدب دمحأ نب نيسح ماق م 84 /ه 1١١ه ماع يف

 . دوقنلا ىلع همسا برضو لئابقلا هلوح
 راصحلا هرصق ىلع اوبرضو ءاعنص لهأ راث م٠185 /ه ١1775 ماع يفو

 مامإلا اوعدتسا هجورخ رثأ ىلعو «٠ ءاعنص نم جرخو راصحلا كف نم نكمتف

 . كانه ماقأو تاعاس ثالثب ةنيدملا برق ىلإ مدقتف 8 يراهشلا دمحأ نب نسحم

 لئابقلا عمج يف ذخأ ةنيدملا نم هجورخ دعبف . دمحأ نب نيسح يداهلا امأ

 ًادئاع بحسناف ٠ لئاطب رفظي ملف ءاعنص مهب مجاهف ةريثك عومج هل عمجت ىتح

 . ىتأ ثيح نم

 : ةيليعامسإلا ةعامج طاسشن

 ةميحلا ىلع اولوتساو ةيليعامسإلا ةعامج طشن م 1851١ /ه //١11 ةنس يف

 ىلإ مهب بيهيو مهلاتقل لئابقلا ضهنتسي يسبكلا دمحم نب دمحأ ةمالعلا بهف

  يراهشلا نسحم مامإلا ىلع يأرلا قفتاف . برحلل مهدوقيل هنوضتري مامإ بصن
 هناعأف ٠ ءاعنص لخدو مهعم جرخف .رمرم يذب هتماقإ لحم ىلإ مهنم دفو مدقتف

 . اهيلع ىلوتساو ةميحلا ةنيدم ىلع مدقت اهنمو « لاملاب اهلهأ

 ةينطابلا سيئر نأ يراهشلا نسحم مامإلا غلب م 1857 /ه 1١774 ماع يفو
 ىلإ لحرو « مهنم هسفن ىلع فاخف « ليكب ةليبق لامتسا دق ةيليعامسإلا
 . اهب ماقأو رمرم يذ ىلإ دعص اهنمو « ءاعنص

 ' نسحم مامإلا لبق نُم ءاعنص مكاح يسبكلا نيب ماصخلا راث كلذ رثأ ىلع
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 هملسو لكوتملا نب نيسحلل ضيعم نسحم لسرأف ضيعم نسحم اهسيئر نيبو
 ءاعنص ىلع راصحلا برضو «. رمرم يذ نم يراهشلا نسحم مامإلا كرحتف ةنيدملا

 يراهشلا نسحم مامإلا نيبو ضيعم نسحم ءاعنص سيئر نيب حلصلا مت ًاريخأو
 نأ ىلع ةبطخلا هل ماقت ١ دلما د لدرتملا نب سيح حاجا لالا وتب نأ ىلع

 م1858 /ه ١786 ةنس ىلإ كلذ متو « اهلهأ نم اهيضاقو ةنيدملا مكاح نوكي

 م 1481/7 /ه ١789 ةنس ىلإ ةمئألا كئلوأ نيب تاعزانملاو تافالتخالا تلظ

 ءاعنص لتحاو  نميلا يف كارتألا ةالو رابخأ رظنا راتخم دمحأ دئاقلا مدقتف

 امك . كارتألا ةطلس تحت يلبجلا مسقلا رثكأ لخدو « ةمئألا ةوعد تتفخف

 ماع ىلإ  نميلا يف كارتألا ةالو خيرات يف يأ  مهخيرات يف كلذ انحضوأ :

 .م1808/ه 6

 . رسلا هتيرق ىلإ ًابضاغم جرخف ريزولا روصنملل رارقلا كلذ قري مل
 : يراهشلا دمحأ نب نسحم لكوتملا مامإلا

 ةعاس ةفاسم ىلع « ةدح » يف لظ ةعيبلا دعبو . كب رم امك ةمامإلاب عيوب

 . ةيبرغلا ةيبونجلا ةهجلا نم ءاعنص نم فصنو

 : ةيناثلا ةرملل «٠ بلاغ ةمامإ وأ ديدج مامإ

 نب سابعلاو يبحي نب دمحم نب بلاغ عمتجا ثادحألا كلت روطت رثأ ىلع

 دعب اوررقو  نوقباسلا ةمئألا ةثالثلا - بلاط يبأ نب هللا دبع نب دمحأو لكوتملا
 ىلع اوقفتاو , هتدضاعمو هتنواعم ىلع اودهاعتو ًاناعإ مهدحأ بصن ةلوادملا

 دعبو لوألا هبقل  يداهلاب ىمستو امهراصنأو « هاقيفر هعيابف . بلاغ بيصنت
 يتلا «روضح و دالب ىلإ هعايشأ سأر ىلع ةضورلا نم كرحت ةعيبلا ميسارم ءاهتنا

 ةميحلا ىلإ كرحت روضح نمو « ءاعنص نع تاعاس عبرأ ةفاسم نم رثكأ دعبت ال

 /ه “/١11 ماع يف كلذو « ءاعنص ىلإ هجاردأ داعو . نيدرمتملا ضعب بدأو

 . م ا661/

 : نيريزو نيب فالتخا

 ريزو يميحلا دمحأ نيب لاتقلا مث فالتخالا عقو ةنسلا كلت سفن يف

 . يراهشلا دمحأ نب نسحم لكوتملا ريزو يماشلا دمحأ نيبو . بلاغ يداهلا
 فلل



 نم برطضملا رحبلا كلذ تارايت يف حجرأتت رومآألا تلظو « امهنيب لاتقلا مادو

 مامإلا نيب فالخلا عقو مث « م 1801 /ه ١71/4 ماع ىلإ ثداوحلاو نتفلا

 مامإلا يدهملا نب يلعب ريزولا لصتاف « يميحلا دمحأ هريزوو بلاغ يداهلا
 يف هتدعاسمب هل دهعتو « ءاعنص نم ةعاس ةفاسم ىلع ميقي ناك يذلا « قبسألا

 ءاعنص لخدو هتوعد يدهملا نب يلع نلعأف « ءاعنص ةنيدم هميلستو ةمامإلا ءاقترا

 ١ . م 1881/ /ه ١171/4 ماع رفص يف

 : ةسماخلا ةرملل . يدسهملا نب يلع ةمامإ

 ميقملا بلاغ يداهلا ملعف « ءاعنصب ةعيبلا هل تمتو يدهملاب ةرملا هذه َبّهلت

 اهيلع برضف هتدصو اهباوبأ تلفقأف ءاعنص مهب مجاهو لئابقلا عمجف ةضورلاب

 دشحو لئابقلا عمجل نالوخ دالب ىلإ لحرف  اهحتفب رفظي ملو  ةدم راصحلا قاطن

 ترمتساو ةميحلا ىلإ ةنيدملا نم يدهملا نب يلع جرخ هليحر رثأ ىلعو . راصنألا

 يلع علخ ىلع حلصلا متو م 18601 /ه 1١ا/4 رخآلا عيبر رهش ىلإ ةمئاق ةنتفلا

 . ةمامإلا يف بلاغ ءاقبو يدهملا نبا

 رقتست مل رومألا نإف ةمامإلا نع بلاغل يدهملا نب يلع لزانت نم مغرلابو

 هنع اولخت ىرحألاب وأ « هوكرت كلذل لالا ءاضرإ نم نكمتي مل هنأل بلاغل

 ىلإ بلاغ ىلوف ًامامإ هوبصنو يراهشلا دمحأ نب نسحم قبسألا مامإلا وحن اوهجتاو
 . اهب نصحتو ءاعنص ةنيدم

 : دمحم يداسهلا نيدلا فرش

 يتلا ةنسلا يفو م 1874 /ه ©١796 ماع يف « مونهألا » لبج يف هتوعدب ماق

 نصح ىلإ هتاوق زهجو ةمواقملا ةكرحب ماق كانه نمو ةدعص ةرجه ىلإ لقتنا اهدعب

 م86 /ه /١1١1 ماع يف يفوتو « ةجح هو « ريفظلا »

 : نيدلا ديمح يبحي نب دمحم روصنملا مامإلا

 /ه /١.01 ماع يف كلذو « هتوعد نلعأ يداهلا نيدلا فرش ةافو رثأ ىلع

 .رم ١4

 ريفظلا نصح ىلع راصحلا تبرضف هشويج ثعب م1840 /ه17:04 ماع يفو

 كالا



 « ةضورلا »و ء«ناحلم»و « شافح »و « ميري»و « فرشلا »و « روسم »و

 . زعت هتاوق ترصاح امك ءاعنص ىلع راصحلا برض مث « ءاعنص تاهج نم اهريغو
 ماقف « ةيبرحلا تاكرحلا كلت تناك  يقح ليعامسإ ةيالو يف  ةنسلا كلت يفو

 يفوت كلذ رثأ ىلعو . لشفلاب تءابف ةنخاسلا ةكرحلا دامخإل ةلمح ديرجتب يلاولا

 كالسألا تعطقو مامإلا طاشن دادزاف « ةنسلا كلت سفن يف يقح ليعامسإ يلاولا
 /ه ١١9 ماع يف كلذو ءاعنص لخاد يف ةيكرتلا تايماحلا تنصحتو « ةيفتاهلا

 مرحملا " يفو « تاوقألا تمدعو « ءاعنص ىلع راصحلا دتشاو م١6

 نيبو « مامالل ةرصانملا لئابقلا لاجر نيب ةدشب لاتقلا محتلا م امها /مهزم.و

 لخاد تاوقألا تمدعف « هتاقلح تمكحأو راصحلا دتشاو نيروصحملا كارتألا

 تراد هسفن رهشلا نم 5 يفو اهترداغم ىلإ ءافعضلا نم ريثك رطضاو « ةنيدملا

 مامإلا تاوق تلوتساو . ءاعنص نم فصنو ةعاس ةفاسم ىلع « ءادرحلا » ةكرعم

 تراد يتلا كراعملا كلت رهشأ نمو ٠ ةميسج رئاسخ كارتألا اودبكو ةحلسأ ىلع

 . « فرحلا و ةكرغم اهاحر

 : فرصحلا ةكرعم

 مامإلا نيب ةفينع ةكرعم تبشن هيفو « ءاعنص نم ةعاس ةفاسم ىلع عض ةوم فرحلا

 . ًاراهنأ اهيف ءامدلا تلاس كارتألاو

 : ءاعنص لمأ

 مهنومهتي كارتألاف « ءاعنص لهأ بورحلا كلت ىف ةنحمو ًاءالب سانلا دشأ ناك

 ةنيدملا نم جرخ نمو ؛« كارتألا ةدعاسمب مهنومهتي مامإلاو لئابقلاو مامإلا ةألاممب

 مامإلا لاجر ةضبق يف عقو كارتألا تنعو راصحلا ةعاجم نم هلهأو هسفنب ايان

 لئابقلا لاجر ليسو 3 لتق مواق وأ عنام نمو عاتملا طقس نم هعم ام لك نم هنودرجي

 ةبقاصملا فارطألاو يحاونلا تصغ ىتح عطقني ال بهنلاو بلسلا يف .ةعماطلا

 ىلع ًايدعتو ضارعألل ًاكاهتناو الع التق نونعمي ةرخازلا مهعومجب ةنيدملل

 . مهتايدعتل دح عضوو مهحامج حبك ىلع رداق ريغ مامإلاو ؛ تامرحلا
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 كراعم دعبو . يضيف دمحأ دئاقلا مدقت كلذ دعبو فصنو نيرهش راصحلا ماد

 ىلإ مامإلا عفترا كلذ دنعو  نميلا يف كارتألا ةالو خيرات عجار  ءاعنص لخد ةيماد

 ىلإ اهنم عفتراف دشاح ةهج ىلإ يضيف دمحأ مدقتف . دشاح ةهجب ةلفقلا لقعم

 . اهيلإ عجر مث يضيف دمحأ داع نأ ىلإ ىرخأ ةهج

 .م ١9١084 /ه ١55 ماع لوألا عيبر يف روصنملا مامإلا يفوت

 : نيدلا ديمح دمحم نب يبحي مامإلا

 ءاعنص نم ةلفقلا يف نيدوجوملا ءاملعلا عامجإب هدلاو ةافو دعب ةمامإلا ىلوت

 تلصو مث «. اهسفن ةنسلا نم لوألا عيبر ١94 يف هتوعد رمأ نلعأو . ةدعصو رامذو

 هللاب يتمصع ) ةكسلا ىلع همسا برضو « « ةراهش »و « ثوح و ءاملع ةعيب هيلإ

 قاطن اهيلع برضو العألا نميلا ندم بلغأ مجاهو لئابقلا عمجو ( لكوتملا

 كلت لانف راصحلا اهيلع ددشو « ءاعنص ىلع يسيئرلا موجهلا هجوو 2. راصحلا

 اهلهأ جرخف تاوقألا تمدعو دابكألاو بولقلا هل تتفتت ام ظحلا ةدوكنملا ةنيدملا

 . اهل ىثري ةلاح يف مهرسأو مهلافطأ عم

 دالبلا ةيراضلا ةعاجملا تحاتجاو 3 نؤملا ٠ تمدعو تاوقألا تزرع مث ٠ ةيلايخ

 لوقيو . اهلهأ نم ندم ترفقأو ىرق تيلخأ ىتح عيرملا توملا اهبابسأب عقوو

 دالب نيموي هتحاسم اميف ًاعوج اوتام نيذلا اهناكس نم ترففقأ امم - ١

 . « ةعداو »

 . ًافلأ نوتسو دحاو عوجلا نم اوتام نيذلا « بإ وو «زعتدو ٠ سنآ » يفو - ؟
 . ًافلأ نورشعو ةئالث ًاعوج تام اهلوح امو ةلبج يفو -

 . نبتلا لكأ ىلإ سانلا رطضا نالوخ دالب يفو - 4

 تا



 . هتلفط لكأ ىلإ عوجلا مهدحأب غلب ءاعنص ةيداب .يفو - ه

 يف تام نم ريغ صخش ةئامتسو فلأ ءاعنص جراخ لباقلا ةيرق يف تام - 5

 . اهلوح ىرقلا رئاس
 ةسمخ « تيوحملا »و « نابكوك » ىلإ اولحر نيذلا ءاعنص لهأ نم تام - ا/

 . صخش فالآ

 راسيلا يوذو راجتلا تويب ةمجاهمب ةطرشلا يكرتلا يلاولا رمأ ءاعنص لخاد ينو

 : 5 ططقلا كا رتل 0 تاوقألا نم مهيدل دب دجو ام لك ىلع ء ءاليتسإلاو

 . فصنلا ادق اعوج

 نابكوك يف مامإلا ىلإ ادفو ءاعنص يف نيذلا كارتألا ثعب رمألا مقافت امدنعو
 5 ميلستلا يف ةضوافملل رداقلا دبع نب يلع نب هللا دبع ةمالعلا مهقفاري

 . مساق نب دمحأ  اهمالتسال هثعب يذلا  مامإلا بودنمل ءاعنص كارتألا ملس

 كلذ دعبو رئاخذو ةحلسأو داتعو تادعم نم اهب امو ةنيدملا ملستف 2 نيدلا ديمح

 . ةنيدملا نع تاعاس ثالث دعبي عضوم ىلإ مامإلا لزن

 ةيماحلا اهترداغ نأ دعب ءاعنص مامإلا لخد م 146٠0 /ه 177 ماع يفو

 . يلاعلا بابلا نم ةدهاعملا قدصت ىتح ةخانم ىلإ ةيكرتلا

 نيذلا ليلقلا ريغ ناكسلا نم ةيلاخ اهلالطأ ىلع موبلا قعني ًابارخ ءاعنص تناك

 دالبلا يف اهلهأ قرفت دقو « هيلع نوفاخي ام مهعم سيل نمم ليحرلا اوعيطتسي ب مل

 . يضيف دمحأ لوخد دعب الإ اهيلإ اودوعي ملو

 ةليبق لك تماقف « مئانغلاب مهبويج تألتماو لئابقلا فونأ يف رصنلا حير خفن

 نيمئاقلا ىلع عماطملا حامج حبك رذعتو . تايعاطقإو اهسفنل تازايتماب بلاطت

 . يضيف دمحأ ةدايقب ةيكرتلا تاوقلا تلصو 'ءانثألا كلت يفو -رمألاب 0

 ردصأو يضيف دمحأ اهلخدو «, ءاعنص نم مامإلا بحسنا ةنحاط كراعم' دعبو

 . مهتنيدم ىلإ ء ءاعنص لهأ داعف ؛ ًاماع ًاوفع

 ت1



 يبحي مامإلا عم ةضوافملل ايكرت نم دفو لصو م95 /ه 14 ماع يفو

 لصو نأ ىلإ  كارتألا ةالو رابخأ عجار  ةالولا بقاعت مث . حلصلا طورش عضوو

 . هاندأ هحضون امك اشاب ةزع

 اشاب ةزع يلاولا نيب حلصلا ةدهاعم عيقوت مت م 141١ /ه ١78 ماع يفو

 0 ال نشا كامل

 ةناتسألا ىلإ اشاب ةزع داع كلذ دعبو «٠ فاقوألل نيفظومو ةيعرش مكاحم ماماإلا

 رماوألا تردص نأ ىلإ نميلا ىلع ًايلاو رمتساو ٍميدن دومحم نميلا ةيالو يف هفلخو

 ايكرتو ءافلحلا نيب حلصلا طورش هتضتقا امل اذافنإ يبحي مامإلل نميلا ميلستب
 ةلودلا دهع أدب كلذبو ءم 19148 /ه امد ماع نميلا نم كارتألا بحسناو

 . هتمحرب هللا هدمغت . نيدلا ديمح دمحم نب يبحي مامإلا ةمامإب ةيلكوتملا
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 الا





 ماعلا لصفلا
 * ىنا ميلسلا فالخخغملا

 :تلانسع تدوم ةراكحملاو

 ديز نب دمحأ ةكم ريمأ يفوت م 1 /ه 8 ماع نم ىلوألا ىدامج يف

 اوعفرو . دعس نب ديعس بيصنت ىلع نايعألاو ركسعلا رابكو يأرلا ووذ عمتجاف
 ش . ةقفاوملا هنوجري ينامثعلا ةفيلخلا ىلإ ةعبتملا ةداعلا بسح

 بلاغ نب دمحأ وهو ربصلا غرافب ةصرفلا هذه حونس بقرتي نم كانه ناكو

 هل لذبي رصم يلاو ىلإ ةباتكلاب ردابف  عبني يف خيراتلا كلذ يف ميقملا يتاكربلا

 هتيلوت ىلع لمعو هدعاس وه نإ لاملا نم ةلئاط غلابم عفدب هل دهعتيو بئاغرلا
 نب دمحأ ةيلوت ىلع هتقفاومب ةدج مكاح ىلإ رصم يلاو بتكف ءزاجحلا يف ةرامإلا

 . ةكم ةفارش بلاغ

 . ةكم ىلع ًاريمأ بلاغ نب دمحأب ىدانو رمألاب ةدج مكاح عحدص

 1 يناطلس رمأ ردصي مل ام فيسلا ةكم نود : لاقف ؛ دعس نب ديعس ريمألا غلب

 ةمركملا ةكم ىلإ ةلمح سأر ىلع هسفن بلاغ نب دمحأ هقفاري ةدج مكاح زهجتف

 ىلإ ةكم دعس نب ديعس ريمألا رداغ حاجنلا اهل بتكي مل يعاسمو تابتاكم دعبو

 لاوش يف كلذو « بلاغ نب دمحأ ديدجلا ريمألاو ةدج مكاح اهلخدف . فئاطلا

 .م ١588 /ه 848

 ريمأ بلاغ نب دمحأ ريمألا نيب فالخلا بشف م15884/ه١١11 ماع ّلَح

 ووذ جرخو . هميعز حشري قيرف لك حارو فارشألا ةيقبو . ةمركملا ةكم

 مهريغو ثراحلا ووذ ماقو . ةذفنقلا ىلإ ةلدابعلا نم ةعامجو عبني ىلإ ديز
 رشلا مقافتو ىضوفلا تداسو نمألا برطضاف بلاغ نب دمحأ :دض فارشألا نم

 ) )1١ايخيراتو ايلحم اهرسأب نازاج ةعطاقم ىلع قلطي : يناميلسلا فالخملا .
 ةمالسلا ةيرق نود ام ىلإ ايبص لامش ناك ام ىلع قلطيف يماشلا فالخملا وأ فالخملا ةملك امأ .

 ب فورس



 ةلاسر لسرأف ديز نب نيسحلا نب دمحم نييعت ىلع ةقفاوملاب رماوألا تردصف

 ىلإ جرخو . ةكم رداغي نأ اهرثأ لبق بلاغ نب دمحأ ريمألا ىلإ هلبق نم
 رخاوأ يف ايبص ةئيدم لصو . دمحم هللا نيدل رصانلا ةيديزلا مامإب دجنتسيل نميلا
 فصنلا يف « شرعلا عادر » ىلإ لصوف هريس يلاو مجتسا نأ دعبو « نابعش رهش

 ًانحم هك ةرافإ ةداعتسا يف هتدعاسم هاجرو مامإلا ىلع لخدف ٠ ناضمر رهش نم

 امإلا ناكو  راطقألا كلت ىلع بلغتلا رمأ هيلع الهسم هريغو زاجحلا كلمب مامإلا

 اريمأ هلعجو هرطاخ بيطي ام ضعبب هدعوف -رومألا ريدقتو رظنلا دعب نم بناج ىلع
 ماع رفص رهش فصن يف شيرع يبأ ةنيدم لصوف يناميلسلا فالخملا ىلع

 .ما540/مه٠ ١

 هسفنل ةوعدلا يف ذخأو « لكوتملا نب دمحأ وه ديدج رئاث ةدعص يف مجن
 لوخدلا ىلإ هوعدي فالخملا ءاسؤر ضعبو بلاغ نب دمحأ ريمألا ىلإ هبتك تدروو

 دعب العألا نميلا ىلإ ةدعص نم هراصنأ سأر ىلع لكوتملا يلع نب دمحأ هجوت
 : هنع بانأ نأ

 ١ - هتبارق نم ًايلاو ةدعص ىلع .
 ا <"

 0 نرحل هنبأ 1 0 ىلع ىلوتساو « ةدعص 0 ًاريسأ ل رصانلا

 ةينآلا دالبلا هتعاط يف تلخدف اهيلع ًابئان

 50 :ةفوسلا د
 .ةجحدالب - 4 .نابكوك * 

 .تارمع 5 .نالحك

 . قفوتي نأ نودب ةدعص ىلإ ًاعجار رك مث « ءاعنص ةرصاحمل راسو

 ىلع اولاتحاف رصانلا مامإلا باقع نم اوشخو « ًابئاخ هعوجر ةراهش لهأ كردأ
 . رصانلا مامإلا ىلإ هولسرأو هيلع اوضبقو يلع نب نسحلا مهلماع
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 دمحأ ريمألا منتغا العألا نميلا ىلإ لكوتملا دمحأ نب يلع جورخ ءانثأ يف

 - هتعاط يف ةلخادلا دالبلا فارطأ ىلع ةراغإلا يف ذخأف هبيغت ةصرف بلاغ نبا

 ةلمج نمو  هدض رئاثلا اذه ماق يذلا رصانلا مام نيعباتلا ءارمألا دحأ هتفصب

 ريمأ ناكو . بلاغ نب نسح هيخأ ةدايقب «قعُملاو ىلإ اهثعب ةيرس تاراغلا كلت

 - نيقباسلا يناميلسلا فالخملا ءارمأ نم يبطقلا نيدلا زع ريمألا وه قنعملا

 . اهدرطو ةيرسلا ةميزه نم قنعملا ريمأ نكمتف
 : لفعفلا در

 يلا راتعلل بلا ويح رس اا و اغلا نيدلا زع ريمألا ىلع نهي مل

 ” بر . . ةماهت ىلإ اهب , راسو عادل 00 تلبقأف ةيبرقلا لئابقلا 9

 هيل ل وع رت ع اوس ا ع ٠ شيرع

 لولف نم ةميزهلاب ملعف ناديملا نم دعب ىلع ةرخؤملا يف بلاغ نب دمحأ ناكو

 لولف عمجف ©” اهشورع ىلع ةيواخ اهدجوف شيرع يبأ ىلإ ًاعرسم داعف هشيج

 ةنيدملا ىلع ىلوتسال مجاهملا شيجلا مدقتولو ةنيدملا ةعلق يف نصخحتو هشيج

 ًادئاغ بحتسنا مجاهملا شيجلا دئاق يلع نب مساقلا نأ ديب ء ركذت ةمواقم نودب
 ةفصلا ىلع ةدعص ىلإ هيبأ ةدوع ربخ هب لصتا كانهو . عضوم مسا «رابلا » ىلإ

 . حزار ىلإ داعف ترم يتلا

 . رصانلا

 : بلاغ نب دمحأ ةرامإ لوأ يف فالخملل يرادإلا عضولا

 ةروصلا ىلع فاالخملا يف يسايسلاو يرادإلا عضولا ناك خيراتلا اذه يف

 : ةيتآلا

 . ريمألا اذه دهع يف ةئيدملا نم جورخ لوأ اذه ناكو )03(
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 شيرع يبأ ةنيدم قرش نم يهو هذوفن اهلمشي اموأ بلاغ نب دمحأ ةرامإ 3

 . ًابونج ضرح ىلإ الامش شيرع يبأ ةيداب نمو « ًابرغ رحبلا لحاس ىلإ
 ١ - اهيلي امو قنعملاو ْثَّرُحلا ىلع لمتشتو يبطقلا لآ ةرامإ .

 يبأ نب دمحم ريمألا اهيلع بونيو يريقشلاو دمض اهعبتيو ايبص ةرامإ
 . شيب فالخم اهعبتيو « يجاوخلا بلاط

 وهو بلاغ نب دمحأ ريمألاب تطينأ يتلا ةرامإلا لمشت قيضلا زيحلا كلذ يف

 ًاقرش هناريج باسح ىلع عسوتلا يف ةبغرلا ىلإ | هتعفد ةعساو لامأو عماطم بحاص

 : هعماطم قيقحتل ىلوأ ةوطخكو الامشو

 نييلامشلا هناريج نيب قاقشلاو فالخلا روذب عرز ىلع لمعلا يف الوأ ذخأ

 نعاطم نب نيسح دمض ةرجهو يريقشلا لماع شطب كلذل ةجيتنكو « ةيجاوخلا
 ةيرق ىلإ لخد دق ثباعلا اذه ناكو « هتقطنم يف نمألاب نيثباعلا ضعبب يجاوخلا

 نب دمحأل ةادأ نوكي نأ اذه دعبي الو  لماعلا 007 راوج يف يريقشلا

 حبصأف نجسلا يف مرجملا يريقشلا لماع عد دوأ  ةطخلا هذه هعم ربد بلاغ

 ساخ لماعلا نأ ًايغدم ةلْيَغ لكتب لماعلا 1 هراجأ يذلا ماقف ٠ . ًاتيم نيجسلا

 امهنيب طسوتف - 000 ىلإ امهنيب ةعفارملا تلصوو هتمذب
 لوبقلاب بلاطملا رهاظتف « لوتقملا لهأل ةيضرتو ةيد لاملا نم غلبم ميلست ىلع
 . رفو هتيب يف مئان وهو هلاتغاو لماعلا ىلع اليل ادع ةزيجو ةدم دعبو . اضرلاو

 م 15937 /ه #١١١7 ماع نابعش 4 موي جرخف ايبص ريمأ ىلإ ثداحلا ربخ لصو

 « هتدعاسم ىلع ةهبشلا تماح نمو لتاقلا ةبارق ىلع ضبقلا ىقلأو يريقشلا ىلإ
 يجاوخلا بيرد نب بلاط يبأ نب ب نعاطموهو . ضيرحتلا يف لوألا مهتملا نأ ديب

 فوفص يف ةرغث ثادحإ نم نكمت كلذبو . بلاغ نب دمحأ ريهألا ىلإ ًائجتلم رف

 . نييلامشلا هناريج

 ةيقرشلا ةيحانلا ىلإ هاجتالا

 حزار لبج لئابق ةلامتسا ىلع لمعف ةيقرشلا ةيحانلا ىلإ همامتها هجو كانهو

 يف تزكرمت ةوقو الماع هلبق نم لسرأف هتعاط يف اولخد ىتح بئاغرلاب
 ىحضأو احرلا يقش نيب يبطقلا نيدلا زع لوألا همصخ حبصأ كلذبو لبجلا

 ل #”الك ل



 ل و ل

 . ةدعص ىلإ ارينا لماعلا داتقاو حزار لبج داعتساو ًاعرسم بهف . همصخل رصنلا

 : لامشلا يف عسوتلا ةكرح ىلإ ةدوعلا

 مامإلل عفرلا ةالاوم ىلإ ةعيرذو ًاببس يريقشلا ةيضق نم بلاغ نب دمحأ ذختا
 ةلامتسا يف ًادهاج لمعي ىرخأ ة ةهج نم حارو هيلإ ايبص ةرامإ مضب هل نذإلا يف

 نكمي ايبص فالخم نأب مامإلا ىلإ عفرلاب مدقتلاو ءارغإلا ليلو قب اع لها

 ةينمأ يهو ةدعص ريمأ ىلع بلغتلا مهب لهسلا نمو لتاقم فالأ ةسمخ ديئجت هنم

 ىلإ نودعس نب دمحم بيقنلا مامإلا دفوأ الاحف  اهقيقحت ىلإ مامإلا حمط املاط

 هنم ادب نإو لتاقم فالأ ةسمخ دينجتب هبلاطي يجاوخلا بلاط ىبأ نب دمحم ريمألا

 رذتعا العفو بلاغ نب دمحأ ىلإ ايبص ةرامإ دانسإب هغالبإ بيقنلا ىلعف راذتعا لقأ

 نب دمحأ ريمألا ىلإ ايبص ةرامإ تدنسأف  عاطتسم ريغ كلذ لثم نأل  ايبص لماع

 فالا ةسمخ هردق ايبصو فالخملا لهأ ىلع يدقن لدب ضرفب الاح ماقو بلاغ

 ىلع اهعزوو لتاقملا فالا ةسمخلا لباقم  دهعلا كلذ يف ةلوادتم ةلمع  رمحأ

 . هاندأ ةئيبملا :تاهجلا

 ١ - ةثامعبرأو فلأ اهل ةعباتلا ىرقلاو يريقشلاو دمض ةرجه ىلع «
 ةئامتسو فالا ةثالث يماشلا فالخملا ىرقو ايبص - ؟ .

 ررق هنأو يدقن لدب ميلست اوراتخا اهفالخمو ايبص لهأ نأب مامإلا ىلإ بتكو

 نأب مامإلا نم باوجلا هدروف رمحأ لع فالا ةسمخلا 0

 ناكسو اهفالخمو ايبص لهأ ىلع ارمأ مامإلا نم ردصتسا لب كلذب فتكي ملو

 : يتأي امب يناميلسلا فالخملا ةفاك

 ١ مهتاهجب مهرورم يف ةموكحلا لاجرو دونجلا ةفايضب مهمازلإ .

 . عرازملا صرخ ريرقت - ؟

 . لبنس هريزو ايبص ةلامع ىلع هنع بانأو
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 : يوّدَبلا ةيرق بلاغ نب دمحأ طاطتخا

 نم ضوهنلاب مامإلا رمأ هيلإ ردص م 159437 /ه ١١١7 ماع نم لاوش رهش يف

 نميلا ىلإ ةدعص ريمأ ةكرحب رعش مامإلا نأ رهظيو بلخ يداو ىلإ شيرع يأ

 ًادادعتسا بلخ يداو ةفض ىلع بلاغ نب دمحأ ركسعي نأ بغرف لفسألا

 نيذلا ايبص لهأ مهتلمج نمو ةعطاقملا لهأ ىلع دينجتلا ضرفب ماقف  ءيراوطلل

 نودنجملا هيلإ دراوت امدنعو - لتاقم ةئامثالث مهيلع ضرف  يدقنلا لدبلا اوعفد دق

 خياشم مزلأ رقتسا نأ دعبو يداولا ةودع ىلع همايخ برضو بلخ يداو ىلإ ضهن
 نم راجتلا ىعدتسا هتماقإ لوط عمو تويبلا ءانبو ءانبلا داوم راضحإب ةهجلا كلت

 كلا لمعلا 0 ايعوبسأ ًاقوس اوييسستوب نأب ميهرمأو اهريغو ايبص

 : هيلإ ةيتآلا تاهجلا ةيالو رمأ دانسإب مامإلا رمأ هدرو مايأل

 .قرحملا *"  . نيفرشلا دالب - ١

 .سرعملا - ْ . بحللا *“" 

 .رولم 5 . نعاضو مهاعدالب 9.١

 . ىحضلا -ا/

 : هذوفن ةرئادو هترامإ ةعقر تعستا كلذبو

 ةليبقو ©') ريملا لئابق بيدأتل ةلمح زهج م 1547 /ه ١١١ 4 ماع لهتسم يفو

 . ايبص ةلامع نع لبنس لزع كلذ دعبو مهنم دحأب رفظت ملف ةبعش ينب

 0 ةدايقب ة ةبعش 3 لئابق ضعب ماق 0 كلت نم ىلوألا ىدامج يفو

 هال اور م

 رهسلاو صرحلا يف ينيسحلا لهأ ذخأو ( يقيزرلا رباج نب يلع ) وعدملا ًاضيأ
 بجر 5 سيمخلا ةليل يفو رأشلا ذخأل اوزفحت نيذلا ةبعش ينب نم ًافوخ

 )١( نزحلا : ريملا .
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 ًاصخش نيرشعو ةينامث اولتقو ينيسحلا نويبعشلا دجه م 19 /ه 64

 . ةبعش ينبل ةوطس لوأ هذه تناكو رابآلا اومطو ةيرقلا اوقرحأو

 : فالخملل لكوتملا دمحأ نب يلع ريمألا وزغ

 شيج ىلع ًاقحاس ًاراصتنا رصتنا دق  ليلقب خيراتلا اذه لبق  ةدعص ريمأ ناك
 دتشاف رصانلا مامإلا نبا ليعامسإ هدئاق لتقو  ةدعص ةئيدم ازغ يذلا  ءاعنص مامإ
 هتعاط ىف لوخدلل بلاغ نب دمحأ ريمألا ةلامتسا ىف ذخأو يدعصلا ريمألا دعاس

 ريمألا لحرف يناميلسلا فالخملا وزغل ةيوق ةلمح درجف هتلامتسال بجتسي ملف
 هقحلو شيرع يبأ ةعلق يف ماصتعالاو نيصحتلل يودبلا ةيرق نم بلاغ نب دمحأ

 بغري نمل ريمألا نذأو يناثلا مويلا يف شيرع يبأ ىلإ هتعتمأو همرحب لبنس ريزولا
 . اهناكس رثكأ © اهرداغف ةنيدملا لهأ نم جورخلا

 :ةكرعملا

 ةماقإ ىلع لمعلا يف شيرع يبأ ىلإ هلوصو ةعاس نم بلاغ نب دمحأ ريمألا ماق

 يف دونجلا عيزوتو ةيجيت - ةيجيتارتسالا نكامألا يف تاماكحتسالا ءانبو تانيصحتلا

 . ةماهلا زكارملا

 ةيدعصلا تاوقلا تمجاه م 1597 /ه ١١١5 بجر اال ةعمجلا موي يفو

 ةيماح اهتلصأف ةعلقلا لامش اهقيرط ءاجف ةنيدملا لخاد ىلإ ةقرف تمدقتو ةنيدملا
 ىرخأ ةقرف تمدقتو ةعلقلا وحن مدقتلا نع مهتدصو اهقدانب ناريئب تاماكحتسالا

 تقرحأف قوسلا نم ةبيرقلا تويبلا قارحإب بلاغ نب دمحأ ريمألا رمأف قوسلا بهنل
 مهمواقو ةنيدملا جراخ ىلإ ضعبلا رفو ةنيدملا قرط ةفرعمب مهلهجل مهضعب رانلا
 عجارتلا ىلإ موجهلا ءدب نم مايأ ةسمخ دعب اورطضاف تاماكحتسالاو ةعلقلا يف نم
 . باحسنالاو

 قوفي ام موجهلا اذه يف ةيداملا رئاسخلا نم شيرع ين ةنيدم لهأ لان

 مهلاومأ تيقبف لامجلا دوجو مدعل مهلاومأ ليمحت اوعيطتسي مل مهنأل ريدقتلا

 )١( بلاغ نب دمحأ دهع يف شيرع يبأ ةنيدم لهأل يناثلا جورخلا وه اذهو .
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 تمدقت امدنع اهبشب بلاغ نب دمحأ ريمألا رمأ ىتلا قئارحلا تتأف ةنيدملا لخاد

 دعب هنإف كلذ ىلع ةوالعو لاومألا نم ريثكلا ىلع - قوسلا تمجاهو ةقرفلا
 بلسلاو بهنلل تويبلاو رجاتملا ىلإ عفادملا شيجلا جرخ نيمجاهملا باحسنا
 (7 ناينابلا قوس نم تابوهنملا نأ يوريو بلاغ نب دمحأ نم عمسمو ىأرم ىلع

 ةميق بسحب ميسج غلبم وهو ( ( لاير يأ ) شرق فالا ةينامث هتميق ام غلب ةصاخ

 ًايراجت ًازكرم تناك شيرع يبأ ةنيدم نأ قبس امم لدتسيو دهعلا كلذ يف ءارشلا

 . مهتراجتب صوصخم قوس مهل ناينابلا نم ةيدنه ةيلاج هبو ًازاتمم

 و
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 : هبيعس ونئب

 ناكو ةبعش ينب برد ٍمساب مهيلإ | ةبوسنملا بردلا ةيرق ةبعش ينب لئابق نكست

 برد مساب درو دقو حولم برد مساب اًضيأ فرعي ريشع يداحلا نرقلا يف : لب ًاقباس

 /ه ٠١/8 ماع يفوتملا ليعامسإ ٍلكوتملا ةيديزلا مامإ يزاغم يف حْولُم نبا

 نأ لبق هيلع قلطي ناك مسالا اذه َّنأ « دوعلا حفن ليذ ١ بحاص ركذيو م 4

 اوبسن مهنأو ةشيب دالبو « نارهش » دالب هلبق مهنكاسم تناك نيذلا ةبعش نب هنكسي

 مهيدل سيلو بلغت نم مهنأ نومعزي ةبعش يب نأو ةبعش ىمسي كانه لحم ىلإ

 . ( معثخ نم ) مث ( بلكأ ) نم مهنأ مهئاسؤر نم مهف هنأو ليلد كلذ ىلع

 : يتأي ام هيلع ظحالن نحنو

 فالخم مث : هصنام ١١٠١ ص برعلا ةريزج ةفص يف ينادمهلا ركذ 1

 : ةيدوألا نم هيفو قربأ ةبصحو شبيب ةنيدمو ليلج لحاس رثعو . رثع
 . شيب (ب) .نامألا ([!)

 . ضيب (د) .دوتع (ج)

 . فينز (و) . مرمرعو مير (ه)
 .دوسمعلا (ز)

 )١( صاخ قوس اهل ةيدنه ةيلاج شيرع يبأ يف ناك هنأ لدي اذه .
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 . دوتع يداو ىلع يه بردلا ةيرقو خلإ دزألاو ةنانكو نالوخل وهو

 ةليبق ركذ م 1518 /ه ٠١ 1ا/ ماع ثداوح يف ىيناميلا قيقعلا يف ءاج - ؟

 نيدرمتملا دحأ هاب ا عروس ل را كل ل
 ةوزغ لبق نم بردلا نونكسي اوناك ةبعش ينب نأ انل حضوي اذهو - شيب يف هيلع

 . اماع نيتسو دحاوب ليعامسإ لكوتملا

 راش لطبلا سرافلا ةافو ركذ م 1577 /ه ٠١8 ماع ثداوح يف ءاجو - “9
 ًامركو ةعاجشو ةيسورف هرصع يف هلثم دجوي ال هنأب هتعنو بردلا بحاص عزايه نبا
 ريبك مساب راش نب يلع: ةهنبا ةافو ركذ م 15176 /ه ١٠ه ماع ثداوح يف دروو

 1 هيبأ دعب هدلب سيئر ناك هنأو ةبعش يب

 ( حولم ينب بردب ) رشع يداحلا نرقلا رخاوأ يف بردلا ةرهش نوكي كلذبو
 ناك هنأ حولي امك نوكي لب « خيراتلا كلذ دعب الإ هنكست مل ةبعش ينب نأ ينعي ال

 . هناكس ةبعشونبو هيلع مسالا اذه قلطي

 اوذختا . ةدجنو ةيسورف لهأ موق ةبعش ينب نأ فالخملا يخرؤم لاوقأ قفتت

 يف بلاغ نب دمحأ ريمألا دهع نم يأ ماع ةئام وحن ةنهم بهنلاو بلسل او وزغلا
 ماع دوعس لا ةعاط يف راش نب رارع لوخد ىلإ م٠ /ه 1١١١ فالخملا

 .ماالهم4/هاا

 مهمواقو ةعاطلاو دايقنالا مدع بلاغ نب دمحأ ريمألا رمألا لوأ يف مهنم كردأ

 /ه ١١١4 مرحم يف ةلمح زهجف مهبيدأت يف ركفف مهتاهج يف بهنلاو وطسلاب
 ىلإ هنمو دمض ىلإ شيرع يبأ نم تراسف بلاغ نب نسح هيخأ ةدايقب م

 ةيرقلا كلت جراخ يفو  احلملا يقرش ةيرق - يلدينصلا ةيرق ىلإ اهنمو ةبهلص ةيرق
 مونلا يف ركسعلا طغف هدئار رذحلاو ةطيحلا اهدئاق ذختي ملو ةلمحلا تركسع

 ناسرفلا نم ةيرس تمدقتف ةلمحلا جورخب اوملع دق ةبعش ينب نأ رهظيو  قيمعلا
 اهدئاق مزح مدعو ةلمحلا ةلاح نم تملعف رابخألا علطتست احلملا ةهج ىلإ

 مهنم اولتقو اهلاجر يف علهلاو بعرلا اوعاشأف اهودجهف اهعنعابع ىف اهعمطأ ام

 وود يل ةضاسر ىلا لو ننس بيار اهئادم ريتال دنع اخ ١

 . ايبص ىلإ ًاموزهم
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 ةيلحملا ةرامإلا 0 ةبيهلا مدعو ةوارضلا نم ًائيش رصنلا كلذ مهبسكأ

 يلبقلا مهدح نم دعبأ ىلإ مهطاشن ةعقر اوعسوو بهنلاو وطسلا ىف اودامتف

 انرشأ امك اهنئاقربز الا تسيل تادف يرسل ورع قار ااا هر

 اولتقو ينيسحلا ةيرق ىلع اومجهو ةراغلا اوددجف ايبص ىلإ ًاريسأ ديتقاو اذه لبق هيلإ

 مهنم ينلع وزغ لوأ ةوزغلا هذه تناكو رابآلا اومطو تويبلا اوقرحأو ًاصخش 14

 دصب بلاغ نب دمحأ ريمألا لاغتشا اومنتغاو مهتلود تدتشا كلذبو فالخملا ىلع

 تاك يلع ميتاوج رضوا تدلصملا يور يو ا دم ان رحم

 ؛ اهسشن ايبص ةفئيلهنمب اوفو ىزقلا
 : بلاغ نب دمحأ عم ةدوع

 نم لكب شطبي ماقتنالاو يفشتلا ةقيرطب ذخأ « شيرع يبأ » ةكرعم ءاهتنا دعب
 مهنم  نجسلا يف ةعامجب جزو تامارغلا ضرفف ةدعص بحاص الام هنأ مهوت

 دمض ةيرق ىلإ ( لبنس ) هريزو ريسو هلاومأ رداصو يبطقلا نسحلا نب تاريخ ريمألا
 ءافطصا ىلع مزع دقو راصحلا نابإ هتدعاسم نع اودعاقت مهنأ ةجحب - يريقشلاو

 ىلع يتأي ىتح ةيجيردتلا تامارغلا ضرف ضعبلا هل حجرف نيتيرقلا لهأ لاومأ
 ررقو تامارغلا ضرفف لبنس هريزو ثعب كلذل ؟ ةجض نودب مهلاومأ عيمج
 . درف لك ىلع تالاكتلا

 : ىلعألا نازاج ةعلق ريمعت

 كلت « نازاج ةعلق ريمعت يف أدتبا م 1197 /ه ١١١4 ماع نابعش رهش يف

 دقعلا بحاص لوقيو يبطقلا لآ ءارمألا لقعم ( ايرثلا ) ىمست ىتلا ةنيصحلا ةعلقلا

 ري مل هنأل نيدلا بطق نب دلاخ ريمألا وه اهرمع نم لوأ نأ نظي هنإ : لصفملا
 نيذلا  ديبز كولم راثأ ركذ « عبيدلا » نأ عم هلبق اهترامع ىلإ ةراشإ هأرق اميف

 يتلا ثادحألا امأ ًانأش اهنم لقأ يهو كربلا ةرامعك مهناطلسل اعبات ناك فالخملا

 : وهف اهب قاح دق يذلا بارخلاو اهيلع تبقاعت

 ةلودلا رابخأ رظنا - يبطقلا رئاوغلا يبأ دمحأ ةرامإ يف لوألا بارخلا - ١

 ْ . ةيبطقلا
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 . ىبطقلا فسوي نب رماع ةرامإ ىف ىناثلا بارخلا - ؟

 . نيدلا فرش نيدلا زع ريمألا ةلمح يف ثلاثلا بارخلا - *

 راجشألا اهتصرع ىلع تتبن دق ةسماط ًاموسرو ةسراد الالطأ ةعلقلا تناك
 اههجو نع فرجتو راجشألا عطقت نأب رمأف باشعألا اهرثدنم نم يقب ام ترتسو
 . تغلبف اهتحاسم حسمت نأو ماكآلاو ةبرتألا

 . طاريقو داعم نمث الإ دواعم ةثالث 33

 ناكو افصنو عرذأ ةعبس 0 يبرغلا بناجلا نم ميدقلا اهساسأ عرذ - ؟

 1 هدسب رمأف باب عضوملا كلذب

 ةياغ يف اهدييشت ميمصتو اهئانب ةداعإ يف همامتها ةياغ لذبو رمش مث نمو
 رمأو ءانبلا ىلع هسفنب فرشأو ةهجلا كلت يف هتميخ برضو ماكحإلاو ناقتإلا

 كلت ينكس ىلع سانلا لبقأف هايملا اهيلإ فرصو اهلوح تناك يتلا عرازملا ءايحإب

 0 يل را

 : لبس ريزولا وزغ

 ينب ةليبقو سوحنلا ةليبق وزغب لبنس ىلإ هرمأ ردصأ نابعش رهش فصن يفو
 امك هتدعاسمل بهي نأب ايبص مكاح رمأو ( شيب ) ةيحانب نيتعمجتم اتناكو  ةبعش

 كرحتي نأب ةلمحلا يف مكاحلا لمعب موقي يذلا بضاغ مساق بيقنلا ىلإ بتك

 . امهتدعاسمل

 نيتليبقلا عقوم عالطتسال ليخلا نم ةعيلط تمدقت رواشتلا دعبو ةثالثلا عمتجا

 ىلإ تداعو سأر فلأ براقي ام اهنم تقاتساف مهمعن ىعرم ىلع ةعيلطلا تلدتساف

 . ركسعملا

 ىلع اولبقأ ىتح ًاظيغ نوقرحتي اوراغأف ةليبقلا براضم ىلإ خيرصلا لصو
 ادعو تحل نمامسق اومنقو الجر نيسمخ هاجر نم اولقو هرمجاهف ركسعملا

 رجي ( يريقشلا ) ىلإ لبنس داعف هعمج اوقرفو هلمش اوتتش نأ دعب مهمعن اوقاتساو

 . ةميزهلا لايذأ
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 دمحأ ريمألا مكح ىلع فالخملا يف ةمواقملا حور لاعشإب ًاناذيإ راصتنالا اذه ناك

 ىرقلا ةمجاهمل اوماقو نيروتوملا نم مهريغ ةبعش ينب ىلإ مضناو بنذملا مرجب

 « انهدلا .زوقلا : ةيتآلا ىرقلا تحبص م 948 /مها4١٠١ ناضمر رهش يفو

 . شيب « ةلثألا « ايادعلا

 ريزولاو ةعلقلا ةرامع ىلإ همامتها لك ًافراص بلاغ نب دمحأ ريمألاو اذه لك

 : ةيتآلا ةصقلا همكح رداون ةلثمأ نمو ليكدتلاو ملظلا ىلع ًابئاد لبنس

 لاملا زازتبال ةليسو ةثداحلا نم لبنس ذختاف اميلس جرخأف رئب يف مالغ عقو

 : ةيتآلا ةروصلا ىلع ءازجلا ضرف ةقيرطب

 : لاملا نم ًاغلبم رثبلا ناريج ىلع ضرف - ١

 . اظهاب ءازج يبصلا مأ ىلع ضرف

 لامعلا يف تاليدعتلا ضعب ىرجأف ققحملا رطخلاب ريمألا رعشو ةلاحلا ترتوت

 . كلذ ففخي نأ ىسع

 . ريضخ > نب يلع هلحم يف نيعو ةيديزلا ىلإ ايبص لماع لقن 3-1

 يف نوكيل ينيسحلا لئابقو ةبهلص ةيرق ىلع بلاغ نب نسحلا هاخأ نيع - ؟

 . لبنس ةدايقب يريقشلا ةيماح ززع

سرف تلمح ما159"/ه١١١ # ةدعقلا يذ ”" موي سمش بورغ لبقو
 ينب نا

 اههجو يف فوقولا ىلع لبنس ريزولا وقي ملف يريقشلا ىلع ةقداص ةلمح ةبعش
وخد نم نيمجاهملا ضعب نكمتو ةدجنلاو ظافحلا ووذ هيمحت هراد يف نصحتو

 ل

 ىلإ لبنس لحتراو نيرفاظ اوداعو هودجو.ام لك اوبهنف هراد يف مرجلا بناج

 بحسناو عافدلا طخ عدصت موجهلا كلذبو ىلعألا نازاج ةعلق يف ريمألا

 ينب اوئلام نأ باقعلا دشأب ةبهلص لهأ دده نأ دعب ايبص ىلإ بلاغ نب نسح
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 تير يسم ةيوا ةهرشل

 ىضوقلل ًاحربدف دالبلا تحضأ اذكهو مئانغلاب ةلقثم تداعو ايبص

 : بلاغ نب دمحأ ريمألا كرحت

 ينب ةيداع درل بلاغ نب دمحأ ريمألا به م 5١و: /مه ١1٠٠ مرحم رهش يف

 : يف مهوحن زهجتو  ةبعش
 : قدانبلا ةلمح نم 5

 ٠ ضيبألا حالسلا ةلمح نم .

 مهنم موقب شطبي نأ عاطتساو 1 ( ةّراحلا ) قيرطب . نازاج ةعلق نم راسو

 نأب رابخألا هتفاو رفظلا هل حال ام ءانثأ يفو مهل ةيلاوملا لئابقلا هتوطس تفاخف

 .رمأ ةيلوتب ًايمامإ ًارمأ لمحي لزن دق ( يبطقلا نسحلا نب نيدلا زع ) قباسلا همصخ
 دالب ىلإ لصو  مامإلا داوق دحأ يدهملا نسح نب مساق نأو هنع الدب فالخملا

 . يمامإلا رمألا ذيفنتل ًاشيج دوقي نيفرشلا

 يف ةعرسلا هجو ىلع ذخأو نازاج ةعلق ىلإ ًاعرسم بلاغ نب دمحأ ريمألا داع
 نؤملاو تاوقألاب اهنحشو را ًاروس اهيلع رادأو اهريمعت نم يقب ام مامتإ
 ةرامإلا ىلع هئاقبإ يف يف ة مامإلا ءاضرتساو يجرت يف ذخأ ىرخأ ةهج نمو ةلتاقملاو

 : دادعتسالا

 . لسرأف ةمساحلا ةعاسلل دادعتسالا يف ذخأ

 ةطياةزناو نير ىلا هيج ورز ارق نئأر ىلا بلاغ ويوم ذاع ١
 . ةنيدملا لوح سيراتملا ةماقإو رابآلا

 . نازاج ردنب ةيامحل ةوق ثعب - "

 ينب ىلإ بتكو «يودبلا» ىلإ هجوت هنمو « ضرح » ىلإ نيدلا زع ريمألا لصو
 لماع رغش امدنعو « هتيبلتل ةعرسم تلبقأف هتدعاسمل مهلوصو بلطي ةبعش
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 ونب تلخد . هيلإ لوصولاو باحسنالاب هرمأف بلاغ نب دمحأل بتك اهكرحتب ايبص
 اهرمأو ةنيدملا ملستف نيدلا زع ريمألا لبق نم لماع اهلباق كانهو « ايبص ةنيدم ةبعش

 5 ىلعألا نازاج ةعلق راصحل مهب راس يفرقلا نمو ©( ( يفرقلا » ةيرق يف هتلباقمب

 مهيلإ جرخف راصحلا ءدب ىلع نيعبرألاو عبارلا مويلا ىتح الاجس برحلا لظو

 تبحسنا كلذ رثأ ىلعو « نيمجاهملاب ةميزهلا قاحلإ | نم نكمتو بلاغ نب دمحأ

 . ضرح ىلإ نيدلا زع ريمألا داعو ايبص ىلإ ةبعش ينب لئابق

 : ريخألا طاشنلا

 ضرح ىلإ ةيرس لسرأو ٠ بلاغ نب دمحأ ريمألا طشن راصتنالا كلذ رثأ ىلع

 يداو يف ىلوألا ةيرسلا تطبارف ةطماص ىلإ ىرخأو نيدلا زع ريمألا ةدراطمل

 يف طبارملا شيجلا ىلع مجهف تادادمإلا هتفاو دق نيدلا زع ريمألا ناكو « « َةيِل
 ةمواقم لك ىلع يضق كلذبو ؛ ةطماص يف ةطبارملا ةيرسلا ترفف « هقحسو ةيل

 كلت يفو « هلهأو هسفنب ًايجان ليحرلا يف ركفف سأيلا بلاغ نب دمحأ ريمألا كردأو

 يفو . هجاتحي امب هزهجف « هليحرتب ًارمأ لمحي مامإلا لبق نم بودنم هلصو ةرمغلا

 ىلإ شيرع يبأ نم لحترا ءم ١544 /ه ١١١8 بجر ١١ قفاوملا ءاثالثلا موب
 رهشأ ةرشع وحنو تاونس ثالث فالخملا يف هتماقإ ةدم تناكو « زاجحلا

 نم ناك فالخملا نم هجورخ موي نإ : « لصفملا دقعلا ١ بحاص لوقيو

 . دايعألا

 : نيدلازع ريمألا

 اهب ماقأو ايبص ىلإ | هريس ىلاو مث « شيرع يبأ ةنيدم ىلإ | لخد نابعش لوأ ىف

 ماع ةجحلا يذ رهش ىلإ . شيرع يبأ ىلإ ًاعجار ركف « لاوش رهش ةياهن ىلإ

 م1594/ها٠

 دقع ىلإ لئابقلا ترطضاو فالخملا يف نمألا برطضاف 1028 ناك

 . اهنيب ممذ

 د 38مخك-



 ىناميلسلا فالشخشتعملا

 تاريخ لا ةرامإو

 فصنلا يف ديؤملا مامإلا دهع يف ديدحتلا هجو ىلعو ةيمساقلا ةلودلا مايق دعب

 ةريزجلا بونج نم كارتألا درط نم تنكمت نأ دعب -رشع يداحلا نرقلا نم لوألا

 ةلودلا مايق ىتح كلذ ىلع ترمتساو « عاقصألا كلت عيمج ىلع اهتطلس تدتما

 باب ىلإ ةماهت رامسم يبأ دومح ةدايقب اهناطلس لمش اهرودب يتلا ىلوألا ةيدوعسلا

 ىلإ تداع مث م 1818 /ه *١77 ةنس ىلإ هتطلس تحت ترمتساو بدنملا

 . 29 اشاب ليلخ لوصو دنع كارتألا ناطلس

 فالخملا ةلاح بلاغ نب دمحأ دهع ىف فالخملا ةرامإ رابخأ ىف انحضو دقو

 . م1595 /ه ©١١١٠ ماع ىلإ ةيرادإلاو ةيسايسلا

 وهف تاريخ لآ ىلإ فالخملا ةلامع دانسإ ةياغل خيراتلا كلذ دعب عضولا امأ

 : يتآلا هجولا ىلع

 هتلامعب موقيف شيب ىلإ يماشلا فاالخملا عم ايبص يداوو دمض يداو ب١

 ارحل
 نم لماع هتلامع ىلوتيف . دّمض يداو بونج ىلإ ضرح بونج نم - ؟

 ةججأتم نتفلا رانو . رقتسم ريغ نمألاف كلذ عمو «٠ مامإلا لاجر نم وأ ةقطنملا

 يناميلسلا فالخملا ىلإ زاجحلا نم لصو رشع يداحلا نرقلا رخاوأ يف

 هحوزن بابسأ يف نوخرؤملا فلتخيو « ديز يوذ نم ريبش نب تاريخ فيرشلا
 دمحم نب تاكرب ةرامإ يف ترج يتلا ثداوحلا بابسأل هنأ انل حجرتي يذلاو

 : يتأي امب كلذ ىلع لدتسنو « يتاكربلا

 دعس ةرامإ تهتنا اذكهو : 564 ةفيحص يعابسلل ةكم خيرات يف درو

 )١1( كارتألا مكحل يناثلا رودلا عجار ١
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 هوخأ بانأ تاونس سمخ ةكم مكح نأ دعب م 1104 /ه ٠١17 ةياهن لبق ديز نبا

 يوذ ىلإ دوعتل ديز يوذ نم ةرامإلا تجرخ كلذبو « اهنم نيتنس ىف هنع دمحأ

 اهضري ملو تاكرب عايشأ اهذبحف تاكرب ةيالو نأش يف فارشألا مسقناو . تاكرب

 ةكم فارطأ ىلإ نورخآ دعتباو فئاطلا يحاون ىلإ مهضعب لحتراف ديز ووذ
 . دالبلا جراخ ىلإ مهضعبو

 ىقبأف . ليعامسإ لكوتملا مامإلا دهع يف شيرع يبأ ةنيدم ىلإ تاريخ لصو

 ةضرف نم اصصخم هل ررقو . هتدافو مامإلا مركأف ءاعنص ىلإ هريس عباتو كانه هترسأ

 . هدوأب موقي نازاج

 علضتو بدألا يف ةكراشم هل تناكو « ةماقإ راد اهذختاو شيرع يبأ ىلإ داعف

 ملو ةافولا هتكردأ ىتح ةنيدملا لهأ نم ةعامج هدي ىلع ميلعتلاب.عفتناف ةيبرعلا يف

 . هتافو ةنس ىلإ انيديأ تحت يتلا رداصملا رشت

 ديهمتلا يف ذخأف . فالخملا يف هسفنل ةرامإ سيسأت ىلإ قوتي تاريخ ناك

 دمحم هديفح دهع يف الإ رمثي مل هسرغ نأ ديب فالخملا ءاهجو ىلإ برقتلاب هسفنل

 . دمحأ نبا

 : تاريخ نب دمحأ نب دمحم ريمألا

 ةرامإلا بقل هيلع قلطي نأ قحتسا يذلا تاريخ ةرسأ يف - لوألا صخشلاوه

 ىلوألا ةرذبلا هرذبو يناميلسلا فالخملل هدج ناطيتسا نم فينو ةئس نيعبرأ دعب
 فالخملا لئابق يف ةياعدلاو . رمتسملا لمعلا قاطن يف ةرامإلا هذه ةاون سرغل

 ١( ةيبطقلا ءارمألا ةدايس ةضهانمو « هباونو هلاجرو مامألا نم ددوتلاو برقتلاو

 سانلاو نيتفورعملاو فالخملا يف نيتروهشملا نيترسألا نييجاوخلا ءاسؤرلاو
 يف دجملاو ةقباسلا يوذ ىلإ رظنلاو - يضاملا سيدقت ىلع نوروطفم مهعبطب
 مهرماوأ ىلإ | ةايقنالاو مهل ميلستلا ىلإ برقأ مهو ريدقتلا نيعب ةماعزلاو ةرامإلا

 هتيحالص مهل تبثي ىتح ثيدحلا وأ ديدجلا ىلع نولبقي الو - مهلوح فافتلالاو

 يف ةداج يهو ناليج ةرسألا هذه ىلع ترم دق يه اهو ءاقبلا هل لفكت يتلا

 . اهتلواحم

 . ( نيدلا بطق نب دلاخ ) مهترامإ سسؤم ىلإ ةبسن ٠ )١(
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 رهوج هدبع ةيحللا ىلع روصنملا مامإلا لماع ناك م ١778 /ه 1١١14١ ماع يف
 ايبص ادعام يناميلسلا فاالخملاو رومو ةيديزلا : نم لك هتلامعب طبترتو

 . اهفالخمو

 ًايبسن فالخملا دعبلو يرادإلا زاهجلا ةنورم مدعو تاهجلا هذه قاطن عاستالو

 لصحتو ةهجلا هذه يف نمألا لبح برطضي ام ًاريثك ةرادإلل يسيئرلا زكرملا نع

 نم يلامشلا مسقلا  انينثتسا اذإو « ةميكشلا يديدشلا فالخملا لئابق نيب نتفلا
 مسقلاف نييجاوخلاب هتلامع ةطانملا , ةمالسلا ىلإ دمض يداو نم وهو فالخملا

 : نم نوكتي يبونجلا

 . نازاج ردنبو . شيرع وبأ : هندم رهشأو « نازاج يداو -
 . ةحراسملا فالخملا لئابق ربكأ دالب يف رمي وهو ؛ بّلخ يداو ِ

 . ليبش ينب ةليبق ضرأ يقست يتلا ةيدوألا نم هريغو رْشْعَت يداو 5

 . ضرح ةنئيدم

 هلصيوأ نييلحملا ةيبطقلا ءارمألا نم ريمأ هترامإ ىلع موقي خيراتلا اذه لبق ناكف
 كلذ ديفحل ةصرفلا تحنس انهو . بتتسم ريغ نمألاف كلذ عمو مهلامع نم لماع

 , مدقت كلذل ةجيتنو ةرامإلا زكرمل هسفنل ديهمتلا مامتإ ىلع لمعلا يف ذخأف دفاولا
 ةلامع دانسإ يف يعسلا سامتلاب رهوج هدبع ريمألا ىلإ عفرلاب ةهجلا راجتو نايعأ
 . يتاريخلا دمحم نب دمحأ ىلإ فالخملا نم مسقلا اذه

 ةمالعلا فالخملا ءامعؤ دحأ ىلع مهاعسم حاجنو مهسامتلا لوبق يف اولوعو

 دانسإ ىلع ةقفاوملاب رمألا دروف حاجنلاب مهاعسم للكتو لوبقلاب مهسمتلم ىظح
 ريمألا ىلإ | دمحأ ريمألا هجوت كلذ رثأ ىلع .روكذملا دمحم نب دمحأ ىلإ ةلامعلا

 ةيرس دنج كانه نمو « ةرادإلا ميظنتل بجي ام لوح هعم مهافتلاو هركشل رهوج هدبع

 طسب يف بغر ريمألا نأكو شيرع يبأ ىلإ داعو . تومرضحو رحشلا لهأ نم
 نييجاوخلاب مدطصاف يلامشلا مسقلا ىلع هتلامع

 محا جا دحام
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 0 ةوزغ

 ةيجاوفملا نييزعتلا نيب د ىلوألا ةكرعملا تبشن يس و 8#

 ةدايس ىلع ًاتقو رمتسا يذلا عارصلا كلذل نالعإ ةقيقحلا يف يهو - تاريخ لآو

 لكشب ةيئاهنلا ةلحرملا هذه يف هسفن نع برعأ يذلاو نيترسألا نيب فالخملا

 . حلسملا وزغلا

 اذه دنع فوقرلاب دا رألا فنك لو ةنيدملا دي الا

 يبأ ىلإ اجار رك افانأ ماقأ نأ دعبو « اهقارحإو ةنيدملا بهنب رمأ لب ءراصتنالا
8 

 . شيرع

 مل عبطلاب يذلا مامإلا ىلإ مهاوكش عفر الإ عقو ام لك ءازإ ايبص لهأ عسي مل

 هدبع ريمألاو دمحأ ريمألا ىعدتسا مهاوكش لوصوبو كلذ لثمب ىضري وأ غستسي

 الدب لسرأو هيدل دمحأ ريمألا ىقبأو هلمع ىلإ رهوج هدبع فرص امهلوصوبو رهوج
 نييجاوخلا دحأ ىلإ اهدنسأ دقف ايبص ةرامإ امأ « فالخملا ىلع الماع هنع

 : دايدجلا لماعلا

 ىلإ هاخأ ثعبو شيرع أ يف رقتساو ىضترملا دمحم ديدجلا لماعلا لصو

 نوكت دقو يدلخملا ىمسي بيبح لا نم رئاث مايق هلوصو فداصو « نازاج ردنب

 ثاعو رئاثلا اذه ةكوش تدتشاو ريمألا لزع ىلع لعف درك اهب ًازعوم ةروثلا هذه

 , ىضترملا نيسحلا اهلماع هيلإ جرخف نازاج ردنب ىلإ مدقت ًاريخأو فالخملا ىرق يف

 . لشفلا ىلإ هتكرح تهتناو يدلخملا لتقب ىهتناو لاتقلا امهنيب بشنو

 مامإلا ىلإ سامتلاب فالالخملا نايعأو ءاملع مدقتيو ةليسو ةثداحلا كلت ذختتو

 مامإلا ةقفاوم ردصتو م0١17 /ه57١1 ماع لهتسيو دمحأ 7 ةداعإب

 ريمألا هجوتي ماال"'/ه 6 ماع .يفو .. رومألا رقتستو شيرع يب أ ىلإ دوعيو

 مو



 /ه ١١45 ماع يف ريمألا دوعيو « ًادمحم هنبا ةلامعلا ىلع بينيو ءاعنص ىلإ
 مضب ٠ ةريبج ىمسي عضوم يف سبع نم ةليبق وزغب موقيو فالخملا ىلإ م 1”

 رفظي ملف ءاه اهرخآو ةنكاس ءايو ةحوتفم ةيتحت ءاب اهدعب نم ةمجعملا ميجلا

 . لئاطب
 يذ رهش نم عبارلا ءاعبرألا موي ةافولا هتكردأ ىتح هتلامعب مايقلا ىلع لزي ملو

 « تاظعاولا » دالب نم « ةلقحلا » ىمسي عضومب م ١74١ /ه ١١84 ماع ةدعقلا

 . هيف ىروو « ضرح » ىلإ هنامثج لقنو

 تاريخ لآ دمحأ نب دمحم ريمألا
 يناميلسلا فالخملا يف هترامإو

 ؛ ةقفاوملا هتدروف هدلاو هيلع ناك ام ىلإ هرارقإ ًاسمتلم مامإلا ىلإ هدلاو ةافوب عفر
 ةرسألا كلت دارفأ نيب سفانت مجن هنأ ديب . يعيبطلا اهارجم يف رومألا ترمتساف

 سفانتلا اذهو دعن اميف ترمتسا ىتلا تافالخلا ىف ىلوألا ةرارشلا دعي وهو

 هسفنل ةلامعلا بلطب تاريخ نب دمحم نب ناذوح عوزن وه مجانلا فالخلاوأ
 هدهم يذلا ديهمتلاو باشلا ريمألا مزح امنإ . لحارلا ريمألا ناوخإ يف ربكألا هتفصب

 ىلإ همع عوزن نأ ظحالنو « هزكرم ٍدطو دق هتايح يف بصنملا ماهم هيلوتب هدلاو
 ىري يذلا لجرلا عوزن لب ةرفاسلا ةرهاجملاب ةرملا هذه يف نكي مل ةلامعلا بلط

 سانلا دايقنا مدع هل حضتا ىتمف . ةجحلا مادختساو يأرلا لامعإب اهبلطيو هتيقحأ

 . مئالم تقوو ا ةصرفل ًاراظتنا عقاولاب ميلستلا ىلإ حنج عجرملا ةقفاومو

 هيلع دفاوتف شيرع يبأ ' ىلإ ديدجلاريثألا لصو مالا /ه ١١64 ماع يف

 ًارارمتسا هجهنم نوكي نأب لمعلا يف ذخأو نيئنهمو نيزعم فالخملا نايعأو ءاسؤر

 . هدلاو ةسايسل

 * مرحكخ مجم
 دمحأ مهسأر ىلعو ( يبطقلا لآ ) ةسفانمب ًايوق ًاروعش رعشي دمحم ريمألا ناك

 نم نيبتنو ثرحلا لئابق يف ذوفنو ةيوق ةيبصع هل لازي ال يذلا يبطقلا تاريخ نبا
 ١ . ةسفانملا هذه حوضو يتآلا ثداحلا
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 اهفيرصت ميظنتو لويسلا هايم زجحل ماقي يذلا دسلا ىلع ةماهت يف قلطي مقعلا

 يداو العأ فورعملا جيرشلا يف ةيعارز ضرأ يبطقلا لآل ناكو ءام ةهج ىلإ

 ةماقإ يف روكذملا ةبطقلا سيئر نذأتساف « اهاقسم لطعتو اهمقع برخ دق نازاج

 . مايقلا ىلع فرشأ ىتح ريمعتلا ةرشابمب ماقف هل نذأف مقعلا

 ردصأف ةرسألا كلت ةلاحل ًاشاعتنا مقعلا ةماقإ يف نأب  هبن وأ  ريمألا رعش ًاقحو

 . مهريغو © ةدقعلا لهأك هلفسأ نع ءاملا فرصي هنأ ةجحب مقعلا مامتإ عنمب هرمأ

 لهأ نم ةئيه جارخإ ريمألا نم بلطف « هجاجتحال عمسي ملف يبطقلا جتحا

 مويلا يفو رظنلل ةئيه ريمألا نيعف « هيفن وأ ررضلا عوقو ريرقتل ةعارزلا نوئشب ةربخلا
 ةئيهلا تملع دقو 3 هناسرف نم ةبكوك يف هسفنب ريمألا جرخ اهجورخل ررقملا

 ةصالخ فلؤم لوقيو  مقعلا فسن تررقف هسفنب ريمألا جورخ ءارو نم ةدوصقملا

 ١ مقعلا فسن ريرقت ىأ « كلذ نإ : نولوقي رضح نمم سانلا رثكأو : دجسعلا

 تناك فسنلا رارقب مهقطن درجمبو هنم فوخللو ريمألا ةبغرل ًاقباطم الإ مهنم نكي مل

 . ةعاسلاو وتلا يف ًاروف مقعلا فسنب رمأف ةرضاح ( ثرحلا رقب ) دئامضلا

 ىوأمو مهلثوم قنعملا ىلإ فقوملا نم باحسنالا الإ يبطقلا سيئرلا عسي مل

 ىلإ عفر نأ دعب ريمألا ىلع ابرح اهلعشأو ثرحلا لئابق ةراثتسا يف ذخأو مهتيبصع

 . بثك نع ةلاحلا

 يفكي ام ةوقلا نم هيدل نكي مل ظحلا ءوسلو ٠ مهبيدأتل ةوق هسفنب ريمألا داق

 نأ ةميزهلا تداكف تومرضحو رحشلا لهأ نم ةفلؤملا ةيرسلا الإ - مهتروث ءاهنإل

 . ةيواهلا ىلإ ةيرسلا كلتب حوطت

 : ماي لئابقل لخدت لوأ

 هتيب لهأ نم ةحلسم ةضراعم فداص ةمامإلا ءاعنص مامإ ملست ءانثأ يف

 : نازاج يداو ةودع ىلع ثارحمو ةيرق ةدقعلا )١(

 تضلوا



 ىلإ بابسألا ىوقأ نم ناكو . ةمامإلا زكرم ىلإ ءاقترالا نم همرحت نأ تداك
 اريدقتو يمركملا لا مهئاسؤر ةطساوب ماي لئابقب هراصنتسا هزكرم ةيوقتو هتفك ناحجر

 داعتسا رومألا رارقتساو نمألا بابتتسا دعبو زارح دالب مهعطقأ مهفقومل
 ىلإ اولزن كلذ رثأ ىلعو 5: لاتقلا هنيبو مهنيب بشنو مهترئاث تراثف مهعطقتسا ام

 تلقثأ نأ دعب اوفرصناو انيدو اليس اهتاجرأ يف اوثاعو هناطلسل ةعبات يه يتلا ةماهت

 'ثّرحلا تداكو رمألا هزل دق دمحم ريمألاو روم ىلإ مهلوصو دنعو مئانغلاب مهبايع

 هتوعد اوبلف مهيعدتسي نم لسرأف . مهتدوعب ملع . هتاوق لصأتست نأ ةبطقلاو
 ىلع ىتأو مهيشاومو مهلاومأ ىفطصاو ثرحلا لئابق مهب , كدف هترصن ىلإ اوعراسو

 مدهو هنع مهالجأو اعير ,ذ اكتف ةبطقلاب كتفف قنعملا يب دف ن ةركلمب ام لك

 . مهتعلق
 هل قري مل مامإلا نأ فداصو ٠ مهب قاح امم نيملظتم مامإلا ىلإ ةبطقلا هجوت

 هل نيلاوملا ةبطقلا ىلع . ءادعلا هنوبصاني نيذلا مايب دمحم ريمألا لاصتا

 هيلع نيبوسحملاو

 : فالخضلا رداوب

 رمذتلا أدبف هتعمسل ةئيس ةياعد ناك ميرخ مقع ةيضق يف ريمألا فرصت نإ

 يف بابسألا حوضو عم مهب قاح امل ناكف  مهتناكم يبطقلا لآلو  راكنتسالاو
 نأ رعش ثرحلا نم هتدوع دعبو . راكنتسالاو ءايتسالا نم ةجوم مقعلا عوضوم
 - ةلامعلا زكرم همنست يف هدلاو ىلع ليمج مهئاسؤر دحأل فلس نم مهو  ةيماعنلا

 هرودب ماقف . شيب ةهج يف ذوفن مهل ناكو « هتافرصت داقتنا يف ةرهاجملاب اوأدب

 يبأ نجس يف مهئاسؤرب جز جاجتحالاب مهتريقع اوعفر امدنعو . مهذوفن نم دحلاب
 . مهدايقنا نسح ىلع دهعتو نامضب الإ مهقلطي ملو شيرع

 . ةيماعنلا نيبو هنيب امم أوسأ ةبعش ينب لئابق ن 10 ل يا
 ىلع مهترهاظمو حالسلاب مهدمو مهل نيداعملا () وقحلا لهأ عيجشت هت يف ذخأ دقو

 قل

 ىلإ يزاغلا نب ةليبقو دمض نم ابونج ةدتمملا سبع ةليبق دالب ةدعاق يه خيراتلا كلذ يف وقحلا ةيرق )01(

 . يناثلا ءزجلا بونجلا يف يبعشلا بدألا يباتك يف ةبعش ينبب صاخلا لصفلا رظنا . نييزعلا لابج

 ليش



 راجفنالاو ريطتسملا رشلاب رذني نايلغلا نم لكش يف رهظي رمذتلاو ءايتسالا ذخأ

 يأرلا ةراثإ يف ةبطقلاو ةيماعنلاو نييجاوخلا نم هموصخ فقوملا لغتساو عورملا
 مهاوكشو مهخارصتسا عفرب يناميلسلا فالخملا يف نايعألاو ءاملعلا ماقو « ماعلا

 . اران فالخملا هيلع مرطضاو © ءاعنصب مامإلا ىلإ

 ةروثلا حاجن سمل امدنعو . مهنيبو هنيب لاصتالا متو ناذوح همع ةصرفلا منتغا

 ةقطنملا ةرادإ هب طانت يذلا ساملا نمحرلا دبع ريمألا هقيدص ىلإ نميلا ىلإ هجوت

 دانسإ ىلع صرحي اذه ناكو ( ةيديزلا » ىلإ « اخملا » نم يأ ةماهت نم ةيبونجلا

 ةميزه هربتعي هاعسم قفوت مدع نأ عبطلابو ريمألا ةافو ةعاس نم ناذوح ىلإ ةلامعلا

 نآلاو باشلا ريمألا قيدص  ةيلامشلا ةقطنملا ريمأ رهوج هدبع هليمز حاجن مامأ ةيبدأ

 مايب هلاصتا ببسب ريمألا ىلع هبضغ ملع دقو « مامإلا ةسايسب سانلا ملعأ نم وهو

 مامإلا يبوسحمو نيقباسلا فالخملا ءارمأ يبطقلا لآ ةمرحل ريمألا نم ةياعرلا مدعو

 ىتح ءايوقألا لامعلا ىلع ءاقبإلاب يضتقت مامإلل ةيديلقتلا ةسايسلا نأ همهفلو ًايلاح
 لزع ىلع مامإلا نوع كاذنيح لماعلا نوكيف لاوحألا تاتلتو رومألا مهيلع مزأتت

 نم قثاو وهو مدقت انهو . ةرسألا هذه عم ةمئألا ةلاح يف كب رميس امك . هسفن

 ىطعأو هاعسمل باجتسا الاحف . ابسانم تقولا يأر دق مامإلا ناكو « هاعسم حاجن

 ةلازإ يف فرصتي نأب ًاضيوفت ىرحألاب وأ . فالخملا ةلامعب ًارمأ دمحم نب ناذوح
 ' . فالخملا ةلامع نع هيخأ نبا

 م 1144 /ه ١١هال ماع لوأ يف شيرع يبأ ىلإ نميلا نم ناذوح ريمألا داع

 رومألا بتريو تالاصتالا يلاوي ثكمو فالخملا ىلع هتلامعب يرسلا رمألا لمحي

 نذأتسا كلذ دنعو « ءيش لك مت ىتح ةضراعملا رصانعو ةمواقملا لاجر عجشيو

 . ايبص يف الإ فقوتي ملو هعرازم ىلإ جورخلا يف هيخأ نبا

 ةيمامإلا ةرضحلا ىلإ هئاملعو يناميلسلا فالخملا رباكأ نم عفرلا رثكأ : دجسعلا ةصالخ باتك يف ءاج )١(

 ءاحصتنلا حئاصن لبقي ملو : مشغو ربجتو ملظو ىدعتو ةيعرشلا كلاسملا ريغ كلسو ةيعرلا كلهأ ريمألا نأب

 . خلإ كلذ ريغ ىلإ ءاملعلاو لضافألا بانج يعار الو
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 : ايبص يف ناذوح ريمألا

 م144١ /ه ١١هال ماع ىلوألا ىدامج ةرغ موي حبص حلي ملف « اليل جلدأ

 مامإلا رمأ نلعأو ديدحلاب هلبكو اهلماع ىلع ضبقلا ىقلأف ايبص ةنيدم يف الإ
 يفو « اهفالخمو ايبص ءاسؤرو نايعأ ةفاك هيلإ تلبقأف فالخملا ىلع هتلامعب

 ىلإ لصو دق ةبعش ينب عومج ضعب ناكو ةبعش ونبو . ةيماعنلاو ةيجاوخلا مهتمدقم
 تيوقو هرزأ مهب دتشاف ةنوج ينبو بلص لهأ نم مهؤافلح مهعمو ةمالسلا ةيرق
 :هتكرش

 زهجتو مزحلاب عردا امنإو ةرظتنم ريغ ةتغابم تناكف هيخأ نبا ىلإ رابخألا تلصو

 يعسلا ةيغب دمض ةرجه يف هفقوأو همامعأ دحأ هتاقالمل مدقتف ايبص ىلإ هتقو نم

 مايأ ةينامث ةدمل شيرع يبأ ىلإ دمحم ريمألا دوعي نأب يعسلا ىهتناو حلصلا يف

 . قافتا ىلإ ةيملسلا طئاسولا نكمتت ىسع

 قفاوملا تبسلا ةليل يفو . قافتا ىلإ لوصولا نودب ةينامثلا مايألا تهتنا

 لهأ عومج سأر أر ىلع ناذوح ريمألا مدقت م 1/44 /ه /١١61 ىلوألا ىدامج ١١

 اهئايتسا نع ًابارعإ هترصانمل تبه يتلا مهعم نمو ةبعش ينبو اهفالخمو ايبص

 مصخلا هافاو انهو « عيدبلا ةيرق ىلإ لصو نأ ىلإ هيخأ نبا ةسايس دض اهطخسو
 هراصنأ سأر ىلع مضناو . يبطقلا تاريخ نب دمحأ ريمألا وهو هيخأ نبال لوألا
 ةيرق برق اهاحر تراد ةكرعمب ىهتنا لاتقو تاشوانم دعبو ةمجاهملا عومجلا ىلإ

 مدقتف راصحلل تدعتساو تنصح يتلا شيرع يبأ ىلإ دمحم ريمألا مزهنا ةدقعلا

 ماع نابعش ٠١ ىلإ ةنيدملا ىلع راصحلا قاطن برضو مجاهملا شيجلا

 : ةيتآلا طورشلا ىلع ميلستلا متو م 17/44 /ه /٠61

 . مامإلا ريمأ ىلإ دالبلا ملست نأ -

 . دارأ ثيح ىلإ دمحم ريمألا جرخي نأ - ؟

 . نارجن ًادصاق شيرع يبأ نم دمحم ريمألا جرخ نابعش ١ موي يفو

 : ناذوخ ريمألا ةرامإ
 بحاص هفصو « ةيديلقتلا ةعلخلاو ةقفاوملا هتلصوف مامإلا ىلإ ةجيتنلا عفر
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 - هتسايس جاهنمو هقالخأ كالم هنم فشتسن ًازجوم ًافصو يلكهبلا دجسعلا ةصالخ
 - بلاغلا يضري امب هتريس يف جزيو تاعبتلا هلهاك ىلع ىقلت بولغملا ناك نإو

 « هتريس هحضوتس ام اذه , كلذ ناك لهف « دايقنالا عيرس دايقلا سلس ناك : لاق

 هنيلو هئوده يف بعشلا يأرو ايبسن رومألا تاأدهف فالخملا يف رمألا مامز ىلوت

 تعمطف دادبتسالاو ةدشلا تفلأ دق سوفنلا نأ ديب . سانلا ىلإ هببح ام هعضاوتو

 ذوفنلاو ةطلسلا نم طسقب نوبلاطي سمألاب هراصنأ بهو هيلع تلصح امم رثكأ يف
 . مهسفنأب هولوتي مل نإ

 ىلإ ضهن ناضمر رهش لهتسم يفو نابعش رهش ءاهتنا ىلإ شيرع يبأ يف رقتسا
 جرخ لاوش يفو ءم 15 /ه 6١1١ه1ا/ لاوش لاله لبق داعو دمضو ايبص تاهج

 . م ١948 /ه ١1هال ةجحلا خالسنا ىلإ اهب ثكمو يودبلا ةيرق ىلإ

 لبق انعملأ دقو - وقحلا ةيرق حابص ىلع مهنيعي نأ هيلع اوطرش دق ةبعش ونب ناك
 ينب دض وقحلا لهأل 00 0 00 ٍلهأ نيب ءادعلا ىلإ

 مك ولا م

 اولجف ةمواقملا ىلع مهتردق مدع اوكردأو مهدض هجوملا وزغلاب وقحلا لهأ ملع

 عيبر رهش يفو شيرع يبأ ىلإ داع مرحم خلس يفو « ةيرقلا دجسم ىتح اهنم ءيش
 نب دمحم ريمألا هيخأ نبا لوزنب رابخألا هتفاو م 1,746 /ه ١١648 ماع لوألا

 . فالخملا ةرامإ ةداعتسال ماي نم ةوق سأر ىلع دمحأ

 : لاتتقلا

 ىرقلا لهأ ذخأو هراصنأ دشحو بهأتلاو دادعتسالا يف ناذوح ريمألا ذخأ

 ناكس حزنو مهارق نع حوزنلا يف يحرسملا ٍتْبخ ىلإ ضرتح لامش نم  ةيناميلا
 دمحم ريمألا لوصوب رابخألا تدراوت لوألا عيبر رخخأ ي ىفو . ناسرف ىلإ نازاج ردنب

 اهتيماح ةنيدملا تملس مايأ ةينامث ضرح ةنيدمل هرطاحم ٍدعبو « ضرح ىلإ

 .٠ ةنيدملا لخدو
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 ةيرق يف ميخ ىتح هدوشح سأر ىلع شيرع يبأ نم ناذوح ريمألا جرخ
 ضرح نم جرخ غمادلا يف همع لوزنب ملع ام دنعف دمحم ريمألا امأ « « غمادلا ١
 همع عافد ةطخ يف بارطضالا تعقوأ ةعراب ةكرح هنم تناكو . يودبلا ةيرق لتحاو

 هتلابق ركسع ىتح همدقت دصل ابرغ عوجرلاو غمادلا ةيرق نم ليحرلا ىلإ هرطضاو
 . رخآلا ركسعم ىلع موجهلا ًابيهتم امهنم لك لظ اذكهو . «احج » ةيرق يف

 ريمألا أدتبا م 17/46 /ه ىلوألا يدامج * قفاوملا تبسلا رصع يفو

 هيخأ نبا شيج مدقتو . هباحصأ قرفتو اموزهم عجارت ام ناعرسو موجهلاب ناذوح
 يف نصحتو شيرع يبأ ىلإ داعف وه امأ « هتعتمأو هتميخ بهنو هميخم لحتساو
 اهدنعو . « باقم » ىلإ همدقت هيخأ نبا اهلالخ يف لصاو مايأ ةينامث ثكمو ةعلقلا
 ةوقب هدادمإ هوجري مامإلل بتكو نميلا ىلإ لحرو هنمأف هسفنل نامألا ناذوح بلط

 هتمه فعض ىلإ هتميزه بابسأ بسنو ةعرسلا كلت لثمب هجورخ ىلع مامإلا همالف
 لخد هجورخبو « هيلإ داعو « هيخأ نبا حلاصو هرصن نم ناذوح سئيف هئانغ ةلقو

 مهئاعدتساو سانلا ةلامتسا يف ذخأو . شيرع يبأ ةنيدم دمحأ نب دمحم ريمألا

 فالخملا ةرامإ ىلع دييأتلا هنم بلطو عقاولاب مامإلل عفرو مهنكاسم ىلإ ةدوعلل
 : دشني هلاح ناسلو ةقفاوملا هتدروف

 ًاعم مكل كالهلاب يل نمو قيدص 2 شعي نمو ودع يدنع مكلكف
 ةلامع تحت“دوعت نأ ريمألا ىلع مامإلا طرتشا دقف اهفالخمو ايبص امأ

 ٠ . ( ةيجاوخلا )

 :ماقتنالا تا

 يفو  فورظلا هتضتقا تقؤم ءودهو تمص دعب  ةقباسلا هتسايس ريمألا فنأتسا
 ىرحألاب وأ هتلامعل هتدوع ىلع يناثلا ماعلا يف يأ م7/45١/ه64١1 ماع
 قيقحتلا هجو ىلع لاوش رهش يف لب - فالخملا ةرامإ ىلإ ةرملا هذه يف

 مهرودب ايبص لهأ هلباقف «هّبنَص» ةيرق يف ركسعو ايبص ةنيدم وزغ ىلإ ضهن
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 يف رصحنت يتلا هبلاطمب ريمألا لسر مهيفاوي هيبظلا يفو « هيبظلا ةيرق ىلإ عافدلل

 دوعي نيتهجلا نأب نيجتحم هبلط ايبص لهأ ضفرف ةيابجلا لصحتم فصن عفد
 . ىرخألا ىلع هبانأ ام لثم ايبص ىلع ةيجاوخلا بانأ يذلا مامإلا ىلإ امهرمأ

 بهنو دمض ةرجه ىلإ ريمألا كرحت مهمازهنابو ايبص لهأ مزهناف لاتقلا محتلاو
 ريرس هل عضوي نأب رمأ ةنيدملا قارحإ دعبو « اهلهأ قرفتف اهنكاسم قرحأو اهرود
 « ةنزحملا ةيلمعلا كلت ةجيتن دهاشو اليلق هيلع حارتسا دمض ةرجه ةيرقلا ينامي

 ايبص لهأ نم ةعامج نأب ربخلا هلصو لالطألا كلت يف هفرط حرسي وه امنيبو

 نيكرتشملا هئانبأ ىلع ًاقافشإ نايرلا ةيرق نم راغأ دقو - دمحم نب كرابم همعاوقل

 نامثج لمحف مهكردي ملف مهبقعتل ضهنف هولتقف  ةكرعملاب ملع امدنع ريمألا عم
 . دمض مضب ةلحرلا كلت يف ىفتكاو شيرع يبأ ىلإ داعو همع

 ىتح اهفالخمو ايبص لهأ ةهبج عيدصت يف هءاهد لمعتسا ريمألا نأ انل حوليو

 هتءارب نلعي ةيماعنلا ءاسؤر دحأ ىرنف ةيماعنلاو نييجاوخلا نيب ةرغث ثادحإ عاطتسا

 . ايبص ىلع محتقيو ةصرفلا هذه ريمألا لبتهيو ايبص لهأ نم

 يودب الإ ايبص لهأ رعش امف ةفطاخ ةكرح يف هتاوق سأر ىلع ريمألا زهجت
 ريمألا نم لوسر مهلصو ليلقب كلذ دعبو « ارغلا » ةيرق يف هباحصأ قدانب صاصر

 ىلإ اوراس مث اوضفرف تالصاحلا فصن عفد لوبق يأ لوألا طرشلا مهيلع ضرعي

 ىلإ ايبص لهأ عم فالخملا لهأ نم ناك نم عراسف لاتقلا محتلاو هلاتقل « ارغلا »

 ىف محط مهتلوطبب لثملا هب برض ًاعئار ًاتابث ايبص لهأ تبثو مازهنالا

 مهنم ملاسلا داعو اومزهناف ةعاجشلا ىلع ةرثكلاو ةوقلا تبلغتو يناميلسلا فالخملا

 0 01 0 ا ا و
 تراد يتلا  ةليللا كلت حبص يفو « ةبعش ينب ىلإ هجوت دقف يجاوخلا بلاطوبأ

 : رمأ مث ةنيدملا ةعلق يف رقتساو ايبص دمحأ نب دمحم ريمألا لخد  ةكرعملا اهيف

 ١ - اهيف دجو ام ىلع ءاليتسالاو ةنيدملا بهنب .

 5 ايبص ةعلق بارخإب 3
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 نم ناكرألا 8 ناينبلا قيثو ناكو يجاوخلا دمحم نب نيسح تيب مدهب - و

 . شيرع يبأ ىلإ ًادئاع هجورخ 0 ةنيدملا قارعاب ت8

 . هتيالو ىلإ ايبص مض كلذبو

 لهأ ةدعاسمل ةوق لاسرإب "لعف مه دقو مامإلا هاضري ال اذه هلمع نإ عبطلاب

 هريغو همع همواقف يدهملا مامإلا هنبا هفلخو ءيش لك تهنأ هتافو نأ ديب « ايبص

 فالخملا يف يدهملل ةعيبلا ذخأو يسايسلا ريمألا ةصرفلا :منتغاف مهتيب لهأ نم

 ديدجلا مكحلا ءانب يف مهاس نمم حبصأ اذكهو هل نيديؤملا لوأ نم هنأ نلعأو

 . فالخملا ةلامع ىلإ روم مضب ديدجلا مامإلا هأفاكف

 :ماقتنالا 5

 ماع نم نابعش رخاوأ يف ريمألا ىرنف ةبعش ينب رودو ةيماعنلا رود يقب نآلاو

 ةلمحلا ناسرف يف ناذوح همع هقفاري شيرع يبأ نم زهجتي م /مهاال؟

 هربت يلاوي هنمو ةيعشا يتب وزغ دصقب ارهاظتم اين( يذاوأ يف + نايا را اناث

 مزع مث « ًامايأ ماقأف « ةمالسلا 9 ةيرق نم ًابيرق - ري

 ناذوح همع اودعاس نيذلا  ةيماعنلا ءاسؤر ىلع ضبقلا وهو هلجأ نم ضهن ام ىلع
 اجنف ميهاربإ نب نسحلا سيئرلا ةيماعنلا ريبك رعشف  ةبعش ينبو نييجاوخلا عم

 : ةيتآلا تاذيفنتلاب ريمألا ماق الاحو  ةبعش ىنب برد ىلإ هسفنب

 تقاس « انهدلا ة ةيرق ىلإ ن :يسحلا نب رفاظ همع نبا ةدايقب ة هيرس لاسرإ ا

 . اهتقرحأو ةيرقلا يف ام عيمج تبهنو شيرع يبأ نجس ىلإ نيلبكم ةيماعنلا نايعأ

 تلعفو « ةيماعنلا نايعأ نم اهب نم تقاسف « ةلحملا » ىلإ ةيرس لسرأ - ؟

 . م ١/49 /ه ١١557 ماع ناضمر رهش يف كلذو . انهدلا يف لعف ام نيع اهيف
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 : ماقتنالا 2

 ذيفنت مت امدنع انهو ةلمحلا ناسرف نمض ناك ناذوح ريمألا نأ اذه لبق انرشأ

 ا دشف هرود تأ كش ال هنأو رشابملا ببسلا هنأ كردأ ةيماعنلا ىلع باقعلا

 . هلحم يف حبصي ملو اليل

 هءارو ددشف . ةبعش ينب نيرخآلا هموصخب قحل هنأ ًاناظ همع رارفل ريمألا عاترا

 ميم اهدعب فيرعتلا ةلآب - « ةورملاب » قحل هنأ هل ققحت ًاريخأو هكردي ملف بلطلا

 شيرع يبأ ىلإ ريمألا داع . ثرحلا دالب نم  ءاه اهدعب واوو هنكاس ءارو ةحوتفم

 فارطأ ىلع تاراغلا نشي ب ةورملا نم ماق يذلا ناذوح همع نأشب همامتها غرفأو

 دق مهل لاقو هنم أربتف هتايدعت نم ريمألا ىلع ةحراسملا ىكشف ةيبونجلا فالخملا

 هئابرقأ عيمج همد نم أربت اذإف كريغ الهأ هل نإ ريمألل اولاقف هولتقاف همد مكل تحبأ

 . هنم ةءاربلا ىلع ( تاريخ لآ ) عيمج ريمألا مغرأف هانلتق

 ىلإ ءاجتلالاو نارجن ىلإ ليحرلا ىلإ باهرإلا اذه تحت ناذوح ريمألا رطضا
 ريمألا ةبتاكم يف ذحخأو ( يمركملا ليعامسإ ) يضاقلا مهسيئر همركأف ةمراكملا

 ىلع ىق قيئاوملاو دوهعلا ذخأو كلذ ىلإ قفوت ىتح امهنيب حلصلا يف ًايعاس دمحم
 مهل رهظاو ًانسح الابقتسا مهلبقتساف ( ماي ) ءاسؤر نم دفو عم هثعبو همعل ريمألا

 ممص دق ناكو همع نع وفعلاب يمركملل هعطق يذلا دهعلاب همايقو ءافولاب هدادعتسا

 . هليغ همع لتقل فوجلا لهأ نم موقب دعتساو كلذ ريغ ىلع

 : ليفشتتلا

 هربد ام ةلمج نمو همع نم صلختلل دئاكملا ريدي دفولا ةرداغم دعب ذخأ
 هنكسي يذلا يحلا برق ةيليل ةراغب اوموقي نأ هعئانص ضعب ىلإ زعوأ هنأ

 حلفت ملف هنولاتغي ًاعزاف همع جرخ اذإ ىتح « فوجلا » » لهأ نم ًائيمك بترو همع

 ربد دق ناكو ًاملسم هتداعك هيلع همع لخد مايأب كلذ دعبو « ةديكملا كلت

 ريمألا راشأ ءريمألا برق سلجملا هب رقتساو ملس نأ دعبو نييفوجلا عم رمألا

 ريمألا ىلع مالسلا ديري هنأ ايروم يفوجلا مدقتف ةيفخ ةراشإ نييفوجلا دحأ ىلإ
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 طئاحلا ىلإ هعفد مث تداك وأ اهنابأ ىتح همفب هماهبإ ! ىلع بكناو هدي لوانتو ناذوح

 هاضتناف ةيمادلا هانمي هنكمت ملف هفيس يضتني نأ مهو ًافقاو بهو ناذوح ريمألا هعفدف

 هسأر مأ ىلع هفيس دحب اذه هبرضف هيخأ نبا ًادصاق تفتلاو يفوجلا نعطو هارسيب

 ةتوقمملا ةرداغلا ةقيرطلا هذهبو هسفن تضاف ىتح رخأ هنعط مث هيلع ًايشغم رخف

 رادلا نم هنامثج جارخإ هئابرقأ دحأ ىلوت مث  هسلجتم يف « همع» ىلع ىضق

 . م 178٠ /ه ١158 ناضمر ٠١ يف كلذو هتمحرب هللا هاشغت هتاراومو هزيهجتو

 : رئاثلا

 ءافو ىلع هل نماضلاو ناذوحل دهعتملا وه ناكو همعل ريمألا لتقب يمركملا ملع

 ٠ نأ يف هلثمل ةبيط ةصرفل اهناو يناميلسلا فالخملا ىلإ | ماي سأر ىلع لزنف ريمألا

 لتقو ل ل ئانغلا نم هباطو ةاميو ءافولا رهظمب رهظي

 ريمألا لزع دق مامإلا نأب فالخملا وح يفو شيرع 0

 ىلع اولبقأو هموقو يمركملل حئابذلاو ةمعطألا ميدقت ىلإ اوعراسو عيمجلا رشبتس

 ةفايضلاب قتعملا بحاص 01 رم ا ا وا

 .مااله./ه ١١517 ماع ناضمر رهش يف كلذو شيرع يبأ ىلإ مهتبحص راسو

 ةهج ىلإ اهلهأ رثكأ رف ذقو هتلمح يف شيرع يبأ ةنيدم قرش نم يمركملا رمو

 . ةعلقلا يف نصحت دقف ريمألا امأ . اهريغو ايبص

 هوحوارو هوداغو ةدقعلاو شيرع يبأ نيب شيرع يبأ ةنيدم يلبق يمركملا ركسع

 يمركملا نيبو هنيب حلصلا متو ةدعقلا رهش ىلإ هراصح ىلع اوماقأو تاراغلاب

 : ىلع

 يمركملا اوناعأ نيذلا فالخملا يلاهأ عيمج نع ًاوفع ريمألا ردصي نأ - ١
 . لاملا نم ًاغلبم يمركملل عف ةدي نأ - ؟
 01 ر و

 . نارجن ىلإ يمركملا داع كلذ دعبو
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 : ةمالع يبأ روهظ

 دالب نم"( ةعجشلا ) ةيرق يف ةمالعوبأ رهظ م 1751١ /ه ١١714 ماع بجر يف

 ةماعلا بولق ةلامتسال عرولاب رهاظتي لصألا يبرغم لجر وهو  نونلا مضب - مهن
 يأ ةيودهملا ىعداو ةماعلاب ررغ لجدو ةذوعش بحاص ناكو هتعاطل سانلا ىعدو

 رمأ هتلوص نم عزعزتف هتعاط يف لوخدلا ىلإ اوردابتو هب سانلا نتفف يدهملا هنأ
 مزهت ملو نوصحلاو عقاوملا لتحت هايارس تثتباو جحلو ندع ناطلسو ءاعنص مامإ
 : ىلع هايارس تلوتساو ةيار هل

 . مهلقاعمو مهنوصح تبرخو دشاح دالب رثكأ - ١
 . هيقفلا تيب ىلإ ةماهت ىلع - ؟

 اهدرطف غمادلا ةيرق ىلإ تلصوف فالخملا ىلإ ةيرس ةمالعوبأ لسرأ لاوش يف

 همزهو روم يف هشيجب ىقتلاو هتبراحمل ريمألا زهجت كلذ دعبو يبطقلا دمحأ سيئرلا

 يبأ ىلإ ةدوعلاب ريمألا. ىلإ مامإلا رمأ ردصف ءاعنص مامإ ىلإ ىلتقلا سوؤرب لسرأو
 شيرع يبأ ىلإ الاح داعف ةيحللا ةنيدم ىلع ءاليتسالا يف عمطي هنأ هغلب هنأل شيرع

 . م ١1/8١ /ه ١١56 مرحم رهش يف

 و

 ا يو ا ا

 ناكو  لاتقلل هسفنب مهدوقي نأ عنتماف دارأ ام ثيح ىلإ مهدوقي نأ هنم اوبلطف رذتعاف

 كلت يف ةوك نم الإ ًادحأ لباقي الو ًادبأ اهنم جرخي ال ةفرغ ةفكع هسفنل ذختا دق

 اعنص مامإ ىلإ هسأرب اولسرأو هولتقو ةوكلا نم ارسق هوجرخأ هنم اوسئي امدنعو ةفرغلا
 . مهنطو ىلإ اوداعو مهزئاوج هنم اوذحخأو

 لئابقب ناعتساو ةبعش ينب ةليبق لاتقل ريمألا زهجت م1760 /ه54١1 ماع يف
 مرحم فصن يفو ٠ هوفاوف فالخملا لهأ عم هبورح يف هتدذمع مه نيذلا ماي
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 هراصتنال ناكو مهتنيدم لخدو مهمزه نأ ىلإ ايلعلا قيرطلا ىلع بردلا ىلإ راس

 . فالخملا ءاجرأ ىف ةبيه

 « ٌةكَلِب » فالخملا يف ةروهشملا ةعاجملا تناك م 61 /ه ١11/1 ماع يفو

 . ناكسلا رثكأ اهتيحض حارو

 اهبناجب ايحأو ةرونلا ف يف ةعلق ريمألا طتخا م ١768 /ه ماع يف

 . نمألا اهب داسو ةهجلا كلت ترمع اهريمعتبو ةيعارز اضرأ

 ىلإ اهدنسأو ايبص ةلامع نع نيسحلا نب رفاظ همع نبا لزع ١177 ماع يفو

 :افيف لابج وزغ

 وزغ حجرت هتدوع يفو ةبعش ينب ةليبق وزغل مهب راسو ماي لئابق ريمألا ىعدتسا

 مساق افيف لبج خيش لسر هلصو مشألا لبجلا ةدعاق ىلإ لصو امدنعو  افيف لبج

 ناكس نم لصحي مل هنأ ًاحضوم ةملاسملا هنم ايجار يوكعملاب بقلملا دمحأ نب ل

 ةيبرحلا ةئبعتلاب ماقو هئاجر ىلإ ريمألا تفتلي ملف بيدأتلاو وزغلا ىعدتسي ام لبجلا
 : يتآلا هجولا ىلع قرف ثالث دنجلا مسقو

 . يبرغلا بناجلا نم علطو لوألا مسقلا - ١

 . يلبقلا بناجلا نم علطو يناثلا مسقلا -
 . يبونجلا بناجلا نم علطو ثلاثلا مسقلا -

 . لبجلا سأر يف عامتجالا نوكي نأ ىلع

 : لبجلا لهأ لاح فصو

 مهحالس « فضول قوف ةوارضلاو شحوتلاو ةوادبلا نم لاح يف لبجلا لهأ ناك

 حامرلا ةقالذو ٌدح قوفي امب فارطألا ةددحملا ةيربملا رجشلا داوعأ

 ءيطخت داكت الف « ةراجحلاب فضولا وهو رخآ ًايئادب ًاحالس نولمعتسيو

 اهيمريفراوسلا ةرود يف ةقلح مهدحأل قلعي هنأ لاقيو «٠ ضرغلا مهدحأ ةفضو
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 يوكعملا مساق مهخيش يف داقتعاو ةقث مهلو اهطسو نم رجحلا ذفنيف ةفيضملاب
 . ىلوألا مهتيلهاج يف برعلا ةداع ىلع رجزلا وأ ميجنتلا نم ابرض سرامي يذلا

 : ريمألا تاوق مدقت
 ةيلامشلاو ةيبرغلا ناتقرفلا تعاطتساو قباسلا بيترتلا ىلع ريمألا تاوق تدعص

 تحال نأ دعبو « امهل ةلباقملا لبجلا لهأ ةوق ىلع بلغتلا ىلوألا ةلحرملا يف
 يتلا ةيبشخلا بارحلا كلتب ةهج لك نم امهيلع لبجلا لهأ عمجت رصنلا رداوب امهل
 ميلأ باذع يف هتقبأ نونملا ضايح هدروت مل نإف همسج يف ترسكتا اهب نعط نم
 يتلا فضولاب مهومر نأ دعب . ءيطبلا توملاو ممستلا هكردي ىتح ريطتسم ملأو

 ملسي ملو اهتهج نم ةقرف لك تمزهناف سومرلا نم ءايحألا ىندتو سوؤرلا قلفت
 لبجلا لهأ اهيلع قبطأو تلضف اهليلد لتقف ةيبونجلا ةقرفلا امأو , لقألا الإ امهنم
 ىلإ مشألا لبجلا كلذ قلازم يواهم يف ىدرت لتقلا نم ملس نمف بناج لك نم
 ريمألا عسي ملف ابيرقت شيجلا ةحلسأ عيمج نويفيفلا منغو , كالهلا يواهم
 . شيرع يبأ ىلإ ادئاع ليحرلا الإ

 عومج سأر ىلع يمركملا ليعامسإ يضاقلا لزن م ١ /ه ١١1/0 ماع يف
 هيلإ جرخف شيرع يبأ ةنيدم برق ميخف افيف لبج لهأ نم مهباحصأ رأثب ذخألل ماي
 رخآلا نم سارتحا ىلع امهنم لك ناكو « همدقمب بيحرتلاو هلابقتسال دمحم ريمألا
 دعيو « ًاهركم ريمألا هقفاوو افيف لهأ لاتقل مهعم جورخلا ريمألا نم يمركملا بلطو
 نم حاورألا يف ةراسخو الوه دشأ ةركنم ةميزهب اونم مهدوعصو لبجلا ىلإ مهلوصو
 . ىلوألا

 ايبص ةلامع نع دمحأ هنبا دمحم ريمألا لزع م ١77 /ه 1١1١/ا/ ماع يف
 دعب هنجسو هلزع لوألا عيبر يفو 5 يجاوخلا بلاط يبأ نب نعاطم سيئرلا اهالوو
 . هنبا ىلإ ايبص ةلامع داعأو 5 هكلمي ام عيمج رداصو شيرع يبأ ةعلق يف لزعلا

 : ناطحق لئابقب ةناسعتسالا
 نع الدب مهب نيعتسيل ناطحق لئابق ءاعدتسال هلسر ثعب ةنسلا كلت يفو

 بحاص لوقيو «. فالآ ةعبس مهنم هيفاويس نأب مهرابخأ هيلإ تدراوتف ماي
 ه5 -



 شطب قازرألاو ةريملاب مهلابقتسال دادعتسالا يف هنم ةبغر : دجسعلا ةصالخ

 نفادملا جرختساو هردق مظعيو هرصح بعصي ام مهنم ذخأو , ًاميظع ًاشطب ةيعرلاب

 : سانلا يديأ يف ام رثكأ يه ةريثك ًابوبح عمجو بوبحلا نم

 مهب جرخف لجر ةئامسمخو فلأ ىوس مهعم سيلو ناطحق نم هلسر تداع

 . شيرع يبأ ىلإ عجرو ًاحلص مهعم دقعف مهب رفظي ملف سبع ةليبق بيدأتل

 : ضيبلا جيرش ءايحإ

 ءايحإب م ١/54 /مه 1 ماع يف ريمألا ماق دقو « ءارجش ضرأ وه جيرشلا

 « ءانبلا يف لمعتست يتلا اهادوعأ الإ اهيف عفن ال يتلا هراجشأ عطقو جيرشلا كلذ

 نع الدب هانكسل اهراتخا ةيرق هيف انب مث « هيقسل ليسلا ءام ليوحتل امقع هل ماقأو

 .٠ «» ءارهزلا مسا اهيلع قلطأو ء شيرع يبأ

 ةيرق نكسف دمحم نب يلع هنبا ىلإ دمض يداو ةلامع دنسأ اهسفن ةئسلا يفو

 فرط يف يداولا بناج ىلع ةعساو اضرأ ايحأو انصح هب رمعو « يريقشلا

 . يوهجلا »

 : قوزاضلا

 عنصب يتاريخلا دمحأ نب دمحم ريمألا رمأ م 17548 /ه 1147 ماع يف

 نأو « بشخلاو ديدحلا نم هنأب فصوو « هتبقاعم ديري نم ةبقاعمل ( قوزاخ )
 هتبقاعم دارأ نم هيلع دعقيف:دحلا ةياغ يف هفرطو . لجرلا ةماق لوط نم بيرق هلوط

 1 تام صخشلا نم عزن اذإف ىلعأ ىلإ ربدلا نم ذفنيف

 . اتامف نيرخآ نيلجرب مث « هديبع ضعبب كلذ لعف دقو

 ليعامسإ هيخأ ةافوب دمحم ريمألا ىلإ 597 هللا ةبه نب 0 بتك

 هيلع درف « ةيديلقتلا ةقادصلا رارمتساو تاقالعلا ديدجت هنم ًابلاط هللا ةبه نبا

 )١( ضيبلاب نآلا فرعتو .
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 ا هباوج يف رشي ملو ٠ ًايساومو ًايزعم

 (لطخ دفا دنا ةيلطب ناهتنا يا ا البل يد فال ل يراد

 ريمألا اذه مهتلمج نمو « تاريخلا لآ ءارمألا مهفطاوع تقلمت نيذلا هفالسأ نم

 ىلع مهتطلس تيبثتو مهذوفن زكرت يف مهدامتعا لج كب رم امك تاريخ لآ ناك

 لهأب اونيعتسي ملو ماي ىلع اهدعب نمو « مهترامإ لوأ يف مراضحلاو رحشلا لهأ
 تدراوت امدنع اذهل  مهريغ عمو ردانلا يف الإ دالبلا لهأ مه نيذلا فالخملا

 /مه 5 ماع لوأ يفو ٠ ليكب لئابق ءاعدتسال هلسر ثعب ماي لوزنب رابخألا

 . لتاقم فالآ ةثالث مهددع غلب ىتح هئادن ةيبلتل دفاوتت مهعومج تأدب م

 ىلإ يمركملا هللا ةبه نب نسحلا ةدايقب ماي تلزن م ااا ١ /ه ١١/85 عيبر يفو

 اودتعاو لاومألا اوبهنو يشاوملا اوقاتساو « التقو ًابهنو ًابلس دالبلا يف اوثاعو ضرح
 شيرع يبأ ىلإ ضرح نم ناكسلا رفف « ةماهت لوهس يف اوحادناو ءاسنلا ىلع
 ةوالع اهاعدتسا يتلا لئابقلا هتفاو ىتح جورخلا يف ددرتم شيرع يبأ يف ريمألاو

 : يهو ليكب ىلع

 ١ - ةديبعو ةعادو .

 . ةلئاوو راحص 3

 “«*  ناطحق .

 ميهاربإ فرح ىمسي عضوم ىلإ شيرع يبأ نم ليكب لئابقبو مهب ضهنو
 ةدصاق ماي ةليبق نأ نظف ريمألا غلبف « ةعيلطك ماي نم موق مدقت كلذ .ءانثأ يفو

 نمو ةيماعنلا نم مهضعب ناسرفلا نم ةعامج بدتناف شيرع يبأ ىلإ هتفلاخم

 مهتأجاف يودبلا ةيرق فرط دنعو « مهريس ةهجوو مهربخ هوملعيل مهريغ
 ليخو بئاكرلا نم ددع مهعمو ًاسراف رشع ةسمخلا ىدعتت ال يهو 2 ماي ةعيلط

 رسأو ريمألا باحصأ مزهناف لاتقلا امهنيب بشنف « مهددع لثشم يف ريمألا

 د55



 نوكسو ميملا مضب . حلملا ىلإ ميهاربإ فرح نم ريمألا ضهن كلذ دنع « مهضعب

 يف ركسعي نأ ىلع مزع هنمو . رشعت يداو قوف  ةلمهملا ءاحلابو ماللا

 . ميمو فلأو داص اهدعب ةلمهملا ءاحلا نوكسو ميملا رسكب « « ماصحملا »

 ريمألا ذفني نأ لبق هلاجر أبعف يمركملا هبنتف 2 نارجن ىلإ ةعجرلا طخ مهيلع عطقيف

 :ةقيعتلا

 : يتآلاك بلقو نيحانج هلاجر يمركملا اَبَع

 ١ - دجاوم ةليبق .
 ' مشج ةليبق 3

 . ةمطاف لا ةليبق -

 . يداولا ليسم تزواج ىتح ضرح ةنئيدم لامش تراسو

 : ينآلا هجولا ىلع هلاجر ريمألا أبعو
 ١ - دمحم نب دمحأ هنبا ةدايقب دجاوم لباقم يف ةديبعو ةعادو .

 . دمحأ نب نسحلا هيخأ ةدايقب مشج لباقم يف ليكب - ؟

 . رديح هنبا ةدايقب ةمطاف لا لباقم يف مهتقبط يف نمو ةلئاوو راحس 8

 عجشأ نم مهنأ عم فالخملا لهأ نم دحأ ريمألا دنج يف نكي مل هنأ ظحالي

 . هالعأ مهركذ درو نيذلا ناسرفلا ضعب انينثتسا اذإ ةدجنو ةلاسب ةماهت لاجر

 نسحلا بيصأو لتقلا اهيف رثكو دجاوم تمزهناف ةكرعملا احر تراد

 دقف ةمطاف لآ امأ ,. مشج تعجارت كلذكو . هتبكر يف ةصاصرب يمركملا

 - دمحم ريمألا ميخم ءارو ىلإ مهتدراطو ةلئاوو راحس نم اهمامأ نم تمزه

 يف ام عيمج ةمطاف لا تبهنو  قئاقدب كلذ لبق هنم بحسنا يذلا

 دمحم ريمألا ميخم تدهاشف ةعادوو ليكب تداع كلذ دعبو «ريمألا ميخم
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 قفاوملا سيمخلا مويلا كلذ سمش برغت ملو « هذاقنإ مهنكمأ ام اوذقنتساف ًايلاخ
 ىلتقلا ددع ردق دقو شيرع يبأ ةحاس يف نيمزهنملا ضعبو الإ ىلوألا يدامج ١

 . ليتق 00٠ ب نيقيرفلا نم
 « ىلوألا يدامج 79 قفاوملا تبسلا موي شيرع يبأ ةنيدم هسفن ريمألا لخدو

 : يتأي ام ةحجارلا يه ماي ةفك نأ ةحضاو ةلالد لدي اممو

 ١ - ةكرعملا يف رسأ دق « مهريغو ليكب دئاق دمحأ نب نسحلا نأ .

 يف نيمزهنملا ضعبو الإ  ةكرعملا موي برغت مل سيمخلا موي سمش نأ - ؟
 . شيرع يبأ ةحاس

 . شيرع نبأ ىلإ ةكرعملل يناثلا مويلا حبص يف ريمألا لوصو كا

 . ةنسلا كلت يف بجر رهش رخاوأ ىلإ ضرح ةنيدم يف يمركملا ءاقب - 4

 هتفاو ىتح شيرع يبأو ضيبلا نيب ددرتي لظ شيرع يبأ ىلإ ريمألا ةدوع دعبو
 هتافوب تداكو . م ١7/0/١ /ه ١١84 ماع ةجحلا يذ ؟1 ةعمجلا موي يف ةينملا
 رديح هنبا فالختساب هتيصو بابسأب هنفدل ىلوألا ةعاسلا نم هدالوأ نيب ةنتفلا مجنت

 ىلإ ربخلاب عفرو دمحم نب دمحأ ربكألا هنبا هفلخي نأ ىلع مهنيب يأرلا مت اريخأو
 5 ديدجلا ريمألا ةبانإ ىلع ةقفاوملا هوجرو مامإلا

 : تاريخ لآ

 متي ملو رديح هنبا هفلخي نأب ىصوأو ( يتاريخلا دمحأ نب دمحم ) ريمألا يفوت
 ىلإ عفرو دمحم نب دمحأ ربكألا هنبا هفلخو كب رم امك  ةيصولا كلتب لمعلا

 تاظفحتلا ضعبب ةبوحصم ةقفاوملا تدروف ةقفاوملا سامتلاو ةافولا ربخب ءاعنص
 . ةقزترم دونجك ( ماي ) مادختسا ىلع ةيصوتلاو

 هتوخإ ىلع تاررقملاو ةيطعألا يف عسوتي ادغ دقف ىرخأ ةهج نمو
 رومألا أدهت ملف مهتسفانم ةرئاث نكسيو مهتميخس لصأتسي كلذب هلع همع ءانبأو

 هتبيه تلقف ةدارإلا ةوق هصقنت ناكو ةدازتسالا بلط يف مهنم لك ذحأو
 مهفطاوعل قلمتلاو ةارادملا يف ذخأ هيوذ عماطم ءازإ مزحلا لمعتسي نأ نم الدبو
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 لوصحم ىلع مهنم دحاو لك ىلوتساف مهنيب ةيعرلا عزو ىتح كلذ يف ىدامتو

موسي هتوخإ نيب ةعزوم تايعاطقإ حبصأ فالخملا نأ يأ مهرمأ هب طانملا ةيعرلا
 نو

 تاداريإلا دراوم تبضنو ةيزكرملا ةطلسلا تشالتف مهتابغرو مهئاوهأ بسح ةيعرلا

 اوجرخو فالخلا اونلعأف تايعاطقإ مهل نكي مل نم ةيطعأ ترخأتو ةيريمألا

 . شيب ةهج ىلإ نيرئاث وأ نيطخاس

ال ماي ةليبق ءاعدتسا ىلإ رطضا ءاعنص ةيصوتب المعو
 هتفاو امدنعو مهمادختس

 ىتح يبصع رايهناو ةيسفن ةدقع هتباتناو مهنم فوخت فالخملا نم مهوندب رابخألا

 . ةمهم يف تاظعاولا ةهج ىلإ هريس نأ قبس يذلا . رديح هاخأ ىعدتسا هنإ

 لاملا نم ًاغلبم هل عفدو ةرامإلا نع هل لزانت هبلطك ةعرسلا حانج ىلع هافاو امدنعو

 . هتيب ىلإ بحسنا مث نييمايلا ةقفن دسل

 : دمحم نب رديح ريمألا

 سأر ىلع هجوت مث ةقفاوملا هتدروف ٠ ءاعنصل عقاولاب عفرو رمألا مامز ملست

 ىلإ داعو مهدالب ىلإ ةدوعلل مهزهجو ةيطعألا مهيلع عزو هنمو ضرح ىلإ ( ماي )

 . م ١ا/الا* /ه14857١1 رخاوأ يف شيرع يبأ

 5 مدسسنلا

 هتلاح داعتساو دمحأ ريمألا نع ةيسفنلا ةدقعلا تلاز مهدالب ىلإ « ماي » ةدوعبو

 يف نصحت اريخأو ةرامإلا نع هلزانت ىلع فسألاو مدنلا لئالد هيلع تدبو ةيعيبطلا

 عنمو راصحلا قاطن هيلع برضف هرطخب هوخأ رعشف بوثولل دادعتسالا يف ذخأو هراد

 هيلإ هقيرط يفو نميلا ىلإ شيرع يبأ نم هجورخب امهنيب رمألا يهتناو تاوقألا هنع
 رخآلا هيخأ نبال ابضاغم جرخ دق هرودب وه يذلا « دمحأ نب نسحلا » همعب قفتا

 هرفس لوألا يلاوف كرتشملا امهمصخوأ امهودع دض لمعلا ىلع اقفتاف رديح ريمألا

 . يودبلا ةيرق يف رخآلا رظنناو نميلا ىلإ
 بتكف هاوكش هثبو ءاعنصب مامإلا ىلإ دمحأ ريمألا لصو

 ىلإ مامإلا

 باتكلا رفسي ملف ةحلاصملا امهل ريخلا نم ىري هنأو هيخأ ىوكشب رديح ريمألا
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 مث بوثولل ةبسانملا ةصرفلا نيحتي ةيديزلا ةئيدم ىلإ دمحأ ريمألا لزنو ةجيتن نع
 1 دمحأ نب نسحلا همع هب قحل

 فوني ام مهنم هيلإ لبقأف ) اماي و ىعدتساو ةروانملا هذه نم رديح ريمألا فوخت

 « مايب هراس همعو هيخأ عم مامإلا ليم يف هسمل ام ىلع دركو لتاقم فالآ ةثالث ىلع
 نأ عبطلابو « نعاض هو « مهاع » ىلإ لصو نأ ىلإ ايزاغ ةيقرشلا مامإلا دالب ىلإ
 نم هيلع لوصحلا نع عروتي ملف لاملا ىلإ جاتحي شيجلا نم ددعلا كلذ لثم
 ةيعرلا لاومأ نم حابتساو ) هصن ام كلذ يف ةهزنلا بحاص لوقيو ةيعرلا لاومأ
 « ماي » فصن فرصو ضرح ىلإ داعف رفظي مل هفرتقا ام لك عمو ( ايافخلاو رهاوظلا
 . مهفصن هيدل ىقبأو م1014 /ه84١١ ماع يف كلذو مهدلب ىلإ

 نب نسحلا ريمألا ىطعأ نأ ةيبرحلا ةرهاظملا هذه ىلع هدر ناكف مامإلا امأ
 هيخأ نبا ىلإ رمألاب اذه ثعبف فالخملا ىلع هتيلوتو هيخأ نبا لزعب ارمأ دمحأ
 « ماي » فصنل ةقحتسملا ةيطعألا هنع همع لمحتي نأب طرتشاو أهركم لزانتلا لبقف
 . هطرش همع لبقف ةمدخلا يف نيقابلا

 هوساق امل ًارظن ضرح ىلإ ديدجلا ريمألا لابقتسال فالخملا لهأ عومج تبه
 . رديح دهع يف ملظلاو نحملا نم

 : دمحأ نب نسحلا ريمألا

 ماقأو فالخملا يف ةطلسلا مامز ملتسا م4 /ها14848١١ ةدعقلا يذ رهش يف
 ريمألا نم ةرادإلا ملست نم هنع ةباينلل شيرع يبأ ىلإ ثعب نأ دعب ضرح يف

 . رديح

 : نيكيرشلا نيب فالتخالا

 همعو دمحأ ريمألا نيب ًاكرتشم ناك لمعلا نأ  مدقت اميف  انحضوأ
 مامز ىلوت دقو نآلاو «رديح » ريمألا كرتشملا امهمصخ دض دمحأ نب نسحلا
 مت ام لكب كيرشلا هل في ملف هطسقب بلاطي هكيرش ماق دقف « نسحلا ةرامإلا
 ىلإ هجوتلاب عراسو « ضَرَح يف همع ةماقإ منتغا كلذل قافتالا امهنيب هيلع
 مصخ رديح قباسلا ريمألا هوخأ هلباق ةنيدملا فرط يفو شيرع يبأ
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 دض لمعلا ىلع امهافتو ةرامإلا نم نامرحلا امهنيب دحو دقو مويلا قيدصو سمألا

 . امهمع

 ةيرق ىلإ ضرح نم دمحأ نب نسحلا ريمألا هجوت ماالا/ه /ه8١ مرحم يف

فتالا هل قبسي مل نم هترسأ نم هلبقتسا كانهو ( يودبلا )
 نبا مهنمو ضرح يف قا

 . ايبص لماع بصنم هيلإ دنسأو همع هيلع فطع يذلا دمحم نب رصان هيخأ

 : يدهملا مامإلا ةافو

 قلقلا ذخأف يدهملا ( ءاعنص ) مامإ يفوت ماالا/ه /ها8 ماع بجر يف

 دمحأ هيخأ ينبا ديدجلا مامإلا دضعي نأ ةيشخ نسحلا ريمألا بلق رواسي فوخلاو

 نم يونسلا ررقملا عم ةعيبلا قاروأب هل ثعبو ةعيبلا هل ذخأو عجشت هنأ ديب رديحو

 طقسأ دق هنأب ريمألا امصخ كردأ انهو فاللخملا ةلامع ىلع دييأتلا هلصوف ليخلا

 نإف ةوقلاب امهدصق كاردإل ( ماي ) لئابقب ةناعتسالا امهل لضفألا نم نأو امهيدي يف

 عقاولاب فارتعالا ىلع ةنومضم مامإلا ةقفاومف كلذ مت

 : ماي ةليبق لوزن

 ريمألا لحأف براحم ةثامسمخ ماي نم لزن ماالالك /ها ١84 ةدعقلا رهش يف

 مهلوزنل ىلوألا ةعاسلا نم ءادعلا هنونلعيس مهنأب هنم ًانظ رذحلاو دادعتسالا يف

 « ةحلصم عاجنو منغم ةاغب ( ماي ) نأ هتافو امهوعدتسا نيذللا هيخأ ينبال ًاديبأت

 ةحلصملا ليبس مهل نيبتسي ىتح لاجعتساالا مدعو يورتلا ىف ذ اوذخأ مهنأ العفو

 ةحيصن مهنم ريمألا بلطف ( ماي ) نم نيدنجتملا ضعب ريمألا ىدل ناكو

 عنقن اننإ ) : مهباوج ناكف ( نارجن ) ىلإ ةدوعلاب مهعانقإو ددجلا مهئاقفر

 ةمدخلل انلبق نإف هيلإ الإ لزنن نأ انعنمو « هيخأ ءانبأ انبلط دقو لصحي امب

 يورتلا ىلإ جاتحت ةنرم ةباجإ يهو ( اناعد نم ىلإ انّوَس لإو ةداعلا بسح

 ناك دقف مهنم ةدافتسالاب ةريصبلا هفعست مل ريمألا نأ ديب ء ركفلا لامعإو

 نيضار مهفرصي ام مهئاطعا وأ مهمادختسا مدع ىلع ممصو مهنم ةبيرلا ديدش

 . ةرابز يف اوميخ ىتح مامألا ىلإ نوفحزيو هنوضوافي مهو اوتأ ثيح نم

 هاا



 نم اورم هرب نم اوسئي امدنع حابصلا يفو اوسمأو مهموي ةيقب اوضقو ( فلغلا مأ )
 يتلا ضيبلا ةيرق ىلإ مهتهجوو يبرح ضارعتسا هبش يف شيرع يبأ ةنيدم فارطأ
 دعبو « هوعدتسا ضيبلا ىلإ مهلوصوبو دمحم نب رديح قباسلا ريمألا اهب مهرظتني
 ريمألا نأ يهيدبلا نمو ماي نيبو هنيب هتطاسو ضرعي همع ىلإ لسرأ . ةمهافملا
 اهضفرف ةطاسولا كلت ءارو ام ملعي هنأ كشال , هيلع ممص ام ىلع ممص دق يذلا
 هنبا دمحأ ريمألا لسرأ امك ماي ركسعم يف هتميخ برضو رديح رح كلذ دنعو

 . نيومتلا داوم اهنع اوعنمو شيرع يبأ ىلع راصحلا اوبرضو دمحأ نب رديح

 : شيرع يبأ راصحو نسحلا ريمألا

 باوج هافاو ىتح ًارظتنم لظو ادجنتسم عقاولاب مامإلا ىلإ نسحلا ريمألا بتك
 ىلع مهضحي يناميلسلا فالخملا لهأ ىلإ رمأ ىرحألاب وأ باتك هقفربو مامإلا
 . هفص يف لاتقلاو هبناجب فوقولا

 ةدوع نم مهفوخت مهتباجإ ةعرسل لماع ربكأو . هتدعاسمل فالخملا لهأ به
 يبأ ىلإ ىرتت مهبئاتك تلبقأو . هتدم يف ملظلا عاونأ اوقاذ يذلا رديح ىلإ ةرامإلا
 . هبناج يف لاتقلل شيرع

 :٠ لاققلا

 نم مهعم نمو شيرع يبأ لهأو رديح ريمألل نيديؤملا ماي نيب لاتقلا بشن
 م11ا//5/ه1144 ةجحلا وذ7١ موي يفف نسحلا ريمألل نيديؤملا فالخملا لهأ
 نوعفادملا مهيلإ جرخف ةنيدملا ةمجاهمل رديح ريمألا ةدايقب ( ماي) تمدقت
 ةركلا اوداعأو رديح ريمألا عيجشتب مهتيونعم اوداعتسا مث رمألا لوأ يف  مهومزهو

 رش مهومزه مث مهنكامأ نع مهولازأف نسحلا بزح مهراصنأو ةنيدملا لهأ ىلع
 رضاحلا تقولا يف ىمسي ام ةنيدملا يف دجوي مجاهملا شيجلا ادع ناكو ةميزه
 ةيونعم ميطحت بيصنب مهاس دق دمحأ ريمألا هتدايق ىلوتي سماخلا روباطلا
 هيراشتسمو نسحلا ريمألا ةصاخب لاصتا ىلع ناك امك مهتكرح لشو نيعفادملا
 مهنأو نيعفادملا ءانغ هرظن يف نوللقيو ةفطاخ تاراشتساو ءارآب هيلع اوريشيل
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 مهعافد فعضب هسلاجم ىف حرصي نأب ريمألاب ادح امم عافدلا يف نيصلخم ريغ

 ريمألا سبح دقو مهسفنأب ةقثلا مهدقفأو نيعفادملا سوفن يف زح امم مهئانغ ةلقو
 طاحم هنأ نم هعور يف يقلأ دق امل ةنيدملا لعخاد ةيمامألا ةعلقلا يف هسفن

 ماع رفص رهش يف نميلا ىلإ بحسناو ةنيدملا كرت ًاريخأو هلايتغال نيدصرتملاب

 . ماالالك /مهاو

 امهنم ةرامإلا ىلوتي نم يف ناوخألا فلتخا ةنيدملا نم نسحلا ريمألا جورخبو

 هنأ ىعدي دمحأو ناديملا يف لاجو لاصو ماسحلا قشتما يذلا وه هنأ ىري رديحف

 لوطلاو لوحلا بولسم هكرتو فرصت لك نع ريمألا دي لغو عافدلا لئاسو طبحأ

 3 دمحأ ريمألا ةفك تحجر اريبخأو لاتقلا ىلإ يدؤت نأ نيوخألا نيب ةسفانملا تداكو

 نم بولقلا رفن ام هترامإ دهع ىف رديح ريمألا ةرادإ ءوس نم تساق دق سانلا نأل

 نع مهعمجأب اولحر ةرامإلا ىلإ داع نإ هنأ اوممص شيرع يبأ لهأ نأ ىتح هتوعد
 هسفن ىلع مهل لعج ىتح دمحأ ريمألا ةرامإب اوضري مل مهنإف كلذ عمو « ةنيدملا

 . لوألا هدهع يف هب مستا يذلا فسعلاو روجلاو ملظلا نم ماي هوجو نم ءانمض

 : ةيناثلا ةرملل دمحم نب دمحأ ريمألا

 يبأ ةنيدم رديح ريمألا سأر ىلع نويمايلا لخد كلذ رثأ ىلعو ةيناثلا ةرملل ىلوت

 فالخملا مهب يلب ذنم ةداعلا ترج امك ةنيدملا لهأ ىلع ريمألا مهعزوف شيرع

 5 عا يفوت ةدودعم مايأ دعبو ةنيدملا ناكس ىلع اليقث ًائبع اوناكو

 هلمؤت تناك ام لج هتومب ماي تدقفف م 17/5 /ه ١١94٠ لوألا عيبر رهش يف يأ

 ١( ةدئافلاو منغملا نم

 بلطو فالخملا يف رومألا مامز ىلع هضبق أبنب ءاعنصل دمحأ ريمألا عفر

 ةبلاطملا يف ماي تطشن كلذ رثأ ىلعو ديلقتلا ميسارم هتدروف هرارقإ ىلع ةقفاوملا
 دتشت مايو تادراولا ةلقل رذتعي ريمألا ذخأف . نارجن ىلإ ةدوعلل مهزيهجتو مهتيطعأب

 . ةنيدملا بهن ىلع اورمأت ريمألا نم راذتعالاو مهنم ةبلاطملا تحتو بلطلا يف

 . خ كوبسملا بهذلا (1)
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 : شيرع يبأ ةنيدم بهنت ماي

 بهن نويمايلا رق م1775 /ه ١١4٠ رخآلا عيبر ١١ قفاوملا ءاعبرألا موي يفو
 فالخملا ءاجرأ نم نيقوسملاب قوسلا ظتكا دقو راهنلا ةوحض يفو ةنيدملاو قوسلا

 .وطسلاو بلسلاب مهمايقو قوسلا فارطأ يف نييمايلا موجهب الإ سانلا رعشي مل
 . عافدلل مايقلاو مهتعاضب مزح يف تيناوحلا لهأ بهأت ام ناعرسو

 « يشاوملا ضعب ىلع الإ اولصحت دق نكي ملو مهتطخ لشفب نويمايلا رعش
 وه عقو ام نأب اهئاهجوو ةنيدملا نايعأ نم راذتعالاب مهؤاسؤر مدقتو اهوداعأو اوفكف
 سوفنلا تنكسف بوهنملا اوداعأو مهئاهفس ضعب نم هنأو مهنم ملعوأ عالطا نودب
 اهارجم يف قوسلا ةكرح تذخأو رجاتملاو تيناوحلا تحتفو نانئمطالا داسو
 قوسلا ةرداغمو مهتاجاح ءاضق يف يداوبلا لهأ نم نوقوسملا لبقأو يعيبطلا
 ىلع نييمايلا موجهو قوسلا نم ةبيرقلا تويبلا يف رانلا بوبش الإ مهعار امف
 ىلع سانلاو ضيبألا حالسلا راهشإو صاصرلا قالطإب ابوحصم تيناوحلاو رجاتملا
 وطسلا رمتساو موقلا ءاسؤر تادهعت ىلإ اونأمطا نأ دعب دادعتسإ قباس الو ةبهأ ريغ

 ليعامسإ نب دمحأ دهوش دقو ليللا فصن ىلإ رصعلا دعب نم بهنلاو بلسلاو
 ةمدص تناك دقو ماي ءاسؤر نم هريغ عم بهنلاو بلسلا لامعأ رشابي هسفنب يمركملا
 نوعباق فارشألا نم يأرلا ةداقو ةمواقملا حور مهتدقفأ ةنيدملا لهأ ىلع ةديدش
 . بهنلاو بلسلاو قئارحلا نودهاشي ًانكاس مهنم ًادحأ كرحي مل مهرود يف

 ثداحلا كلذ يف مهفقوم ىلع ًاقيلعت « فيرظلا ةهزن » بحاص لوقيو

 دهاشي سلاج مهتم لك + تفيرشلا دالوأ نم لوعملا هيلع نع عيمجو) : ةضن اه

 رمأ لك عوقوو « تارّدخملا فشكو « عيظفلا بهنلا نوريو « ةنيدملا يف قيرحلا

 ش دوم يتكوأ دج اواو يحل نيتي لإ ١ عينش

 : سفنلا نع عافدلا

 ليللا فصتتنم دنع ةفراجلا ةمدصلا كلت ةيشغ نم ةنيدملا لمهأ قافتسا

 ناعرسو مهتنيدمو مهسفنأ نع عافدلا اوررقف ًادحأ اوري ملف مهتداق وحن اوتفلتو
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 نم ربكألا مسقلا تمغرأ ةقداص ةلمح نييمايلا ىلع اولمحو ةتامتسا يف اوبه ام

 تويبلا ىلإ يلاهألا نم مسق ىقتراو ( ريبكلا عماجلاب ) ماصتعالا ىلع نيدتعملا

 عماجلا لخاد يف مهورصحو قدانبلا نارينب مهولصأو عماجلا نم ةبيرقلا رجحلا

 مهومغرأو ( نييمايلا ) نم مسق اهب نصحت يتلا ةيمامألا ةعلقلا دصق رخآلا مسقلاو

 مهودراطو حاورألا يف رئاسخ مهودبك نأ دعب ةعلقلا نم نيرغاص جورخلا ىلع

 : ( عماجلا ) يف مهباحصأ عم لوخدلا ىلإ مهوأجلأ ىتح

 نييمايلا نمأو يلع نب يبحي هنبا هعمو ( دمحم نب يلع ) ءارمألا دحأ لخدت انهو

 اذه يف ةهزنلا بحاص دهشتسا دقو ( حلمألا بعش ) ىلإ مهب جرخو ههجو يف
 : لاحلا ىضتقمل قباطملا تيبلا اذهب مهتيامحل لخدتلا

 روفغم كبنذو لوبقم كرذعو  ةبيبح يدنع تنأ لاح لك ىلع

 ريمألا ىلإ اولسرأو مهعور خرفأ ىتح ( حلمألا بعش ) يف نويمايلا رقتسا
 مهرعي ملف ةقباسلا مهتمدخ ىلإ مهتداعإ نيبلاطو نيرذتعم ( دمحم نب دمحأ )

 ةناعتسالا ىلع قفاو ىتح ( ماي ) بناج يف هناوخإ بهف مهدرط ىلع ممصو ًاتافتلا

 . هيوذو هناوخإ تويب يف مهعزوو ةنيدملا ىلإ مهداعأو ةداعلاك ةمدخلا يف مهب

 4 لمفعكفلا در

 دادعتسالل مهزفحو مهسفنأ وحن مهبجاو ىلإ بعشلا هبن عورملا ثداحلا كلذ

 مهيف اوتامأ نأ قبس نيذلا « ةداقلا ىلع نوكرلا مدعو مهتزوح نع دوذلل ظقيتلاو

 كلذل مهتيامح نع اولخت نمزلا عم مث ةعناخلا ةيعرلا عباطب مهوعبطو ةمواقملا حور
 ىضوفلا كلت نإف ىرخأ ةهج نمو ءيراوطلل دادعتسالاو بهأتلا يف بعشلا ذخأ

 نم مهدونجل قبي ملف ذوفن نم مهل امب تحوطو « ءارمألا كئلوأ ةبيهب تراطأ دق

 جورخلا ىلإ ةرامإلا دنج نم درف يأ ؤرجي ملف ةلودلا ةلوصوأ ةوقلا سأب ( ماي )
 : حالس نودب

 تلقو دمحأ ريمألا ةطلس تفعضو لاوحألا تءاس كلذل ةجيتنكو

 تلسحت يذلا .« دمض يداو ىلإ هجوتلا ىلع ريمألا مزعف ةرامإلا تاداريإ
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 شاعتنالاو قافترالل ٠ ةريضخ ةيرقب ماقأو م 17ا/ا/ / ه ١١941١ فيرخ يف هتعارز

 عقوف هدنج ةيافكو هتيافكب ةيعرلا فيلكتو ةعارزلا كلت ةرمث نم قازترالل ىرحاألاب وأ
 ةحابتساب مه هنأ كلذ نم ربكأو هلهأ رثكأ رفف مهءارضخ دابأ ام يداولا لهأ ىلع هنم
 يعدتسي نأ الوأ هلادب مث ليحرلا ىلع مزعو ايبصب الوأ أدبي نأ ىأر امنإو مهلاومأ
 نيصرلا ريكفتلاب زيمتي ريمألا اذه نأ ديب هعم رواشتلل « دمحم نب رصان هاخأ

 ةركفلا هذه ةمواقمل ةيبرعلا هتماهشو يناسنإلا هبجاو هعفد دقف « ايبص لماع هتفصبو

 . يجاوخلا نعاطم نب يلع ةيلوتو هلزع ىلع مزع دقو هفرصف هيخأل اهحيبقتو ةشئاطلا
 نب نسحلا لوزنب رابخألا دورو نأ الإ هتبغر ذيفنت يف هيلع دمتعي نأ هنكمي يذلا
 . هاياون قيقحتو هتبغر ذيفنت نع ًاتقؤم هتفرص ماي سأر ىلع يمركملا يلع

 ثكمو ٠ شيرع يبأ ىلإ ةدوعلاب عراس ( ماي ) لوزن رابخأب ريمألا ملع نأ درجمب
 نييمايلا نم هدونج ضعب مدطصا كلذ ءانثأ يفو مامتهالا بوبشم قلقلا يداب اهب

 مهظيغ هؤاقفر مظكف نييمايلا دحأ لتقف ةنيدملا يلاهأ ضعب عم ةماقإلا يمئادلا
 . ةيتاوملا ةصرفلل اراظتنا

 : يمرسكملا لوصو

 ةيرق ىلإ لقتنا مث ء « فرشم بعش » يف ركسعو يلع نب نسح يمركملا لصو
 دمض يداوو نازاج ىرق ىلع وطسلاو بلسلاو تاراغلاب ماق اهنمو «« ةدقعلا »

 نميلا ةهج ىلإ اوفرصناو هوذخأف لاملا نم ءيشب مهئاضرتسا ىلإ ريمألا رطضا ىتح

 . بهنلاو بلسلل

 : يناثلا لزانتلا

 هنأ رهظيو ةيسفنلا ةلاحلا - رهظي امك - ( ماي ) لوزنب ريمألا تدواع

 هقلق نع جتنو مهتدوع نم بناجلا فوختم لظ نميلا ىلإ مهفارصنا دعب
 ةبلاطملا يف مهحاحلإو دنجلا نم هيدل نم بغشو رومألا مزأتو نمألا بارطضا

 (رطفلا ديع) موي يفو بارطضالاو قلقلا هب دازف ةرخأتملاو ةرسكنملا مهقازرأب
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 بكوم نورظتتني اولظو ديعلا ةالص ىلإ ةنيدملا لهأ جرخ م 1111١ /ه 1ا/ا/ا/

 اوفرصناو اولصف هجورخ نم اوسئيف ةرامإلا راد نم جرخي ملف ريمألا

 هسارح نم ناسراح هعبتاف ًايفاح هراد نم جرخ ةالصلا نم سانلا فارصنا دعب
 هيدلاو يربق نيب يثجو « ةربقملا ١ لخد ىتح هاعبتاف دصقي نيأ ناملعي ال امهو

 ةرامإلا نع تلزانت ينورت : امهل لاقف نيسراحلا ىأرف هلوح تفتلا مث 2. رديح هيحخأو

 ريمألا لواحف ثيرتلاب هل ةراشإلاب نيسراحلا دحأ مهف يناوخإ نم اهديري نمل

 ضيرملا ةئيه يف هراد ىلإ اهرثأ ىلع لمح ةيبصع ةبون هترتعا مث هب شطبلا

 اعنصل عفرلاو دمحم نب ىلع هيخأ ةبانإ ىلع اوقفتاو هناوخإ عمتجاف . فندملا

 عقاولاب
 يتاريخلا دمحم نب يلع ريمألا

 رومألا ةئدهت ةلواحم ىلع لمعلا يف ذخأو دمحم نب يلع ةرامإلا نوئش ىلوت

 ىلإ اهنم داعو - 000 ةرامالل ةعبات تناكو تاظعاولا ىلإ جرخ مث

 شيب ىلإ مث شيرع يبأ ىلإ مهبحطصاف ماي نم ةعامج هلباق كانهو ( ضرح )
 . م ١الال4 /ه ١١97 ماع يف شيرع يبأ ىلإ داع ًاريخأو نميلاف

 : مايو شيرع يبأ لهأ نيب لاتقلا

 ريمألا ةيشاح نوت هع كاع /ه ١١957 ةرخآلا يدامج يف

 ريمألا ةبلاطمب ةوقلا مهسفنأ نم اوسنأ دقو ماي ماق - شيرع يبأ لهأ نيبو  هدنجو

 ريمألا دهع ىف يمايلا مهقيفر لتق يذلا وه هنأ اومعز صخشب دوقلا نم مهنيكمتب

 مل اذإ هميلستب مهل دهعتو نجسلا يف مهتملاب ريمألا جز مهتدارإ دنع الوزنو دمحأ

 يف ريمألا عجاري نم اولسرأو ةنيدملا تجضف مهقيفر مد يف ةنيدملا لهأ مهضري

 طتشاف مايل ةيدلا نم رثكأ لذب ىلإ يلاهألا رطضاف ماي ةاضارمب مهيلع لاقف هتطلغ

 شيرع يبأ لهأ ضفرف لوقعم الو عاطتسم ريغ ضيوعتب اوبلاطو بلطلا يف ءالؤه

 مهتدارإ ىلع الوزنو هب دوقلل مهتملا مهميلست ريمألا نم نويمايلا بلط كلذ دنعو

 1 مهتملا لجرلا مهميلستب ريمألا رمأ

 -/١107اع-



 عرسأف يعرش تابثإ الو ةمكاحم نودب هنم دوقلل هوداقو مهتملا نويمايلا ملتسا
 لهأ رهمجت اهدنع . مهنجسب رمأف ذيفنتلا ءاجرإ نيجار ريمألا ىلإ ةنيدملا ءاهجو
 ىلع نوفرشي ثيحب عماجلا نم ابيرق اوطبارو ةبخاص ةرهاظم هبش يف اوراسو ةنيدملا
 ذيفنتو ةحاسلا طسو يف هفاقيإو لجرلاب ماي لابقإ الإ مهعار امو ذيفنتلا ةحاس
 . لاتقلا بشنو رانلا نورهاظتملا قلطأف هسأرب فيسلا حوطف . مهتبغر

 :ةكرعملا

 ىلإ ةنيدملا لهأ رطضاو رهظلا ةالص دعب ىلإ راهنلا لوأ نم ةكرعملا تأدتبا

 مهلان امل نويمايلا دارأف ةيماح ًاران نييمايلا اولصأ اهنمو رجحلا تويبلا يف نصحتلا
 ءالؤه نظف ( تاريخ لآ ) ءارمألا تويب ىلإ لوخدلا شطعلاو سمشلا ةرارح نم

 نيب اوعقوف قدانبلا صاصر نم اظاوش مهولصأف مهتويب ىلع موجهلا نوديري مهنأ
 « مهتدراطمل ةنيدملا لهأ جرخف ةنيدملا جراخ ىلإ اوبحسناف مهفقوم جرحتو نيران

 ىلإ مهموي نم اولحرو اليتق 4٠ ةكرعملا كلت يف ماي نم ىلتقلا ددع غلب دقو
 . نارجن

 لأ رعشو « ةماركلاو ةزعلاب اورعشو ةنيدملا لهأ ةيونعم نم راصتنالا اذه عفر
 ةناعتسالا وأ نآلا دعب باسحلا نم اهطاقسإ نكمي ال ةوق ةنيدملا يف نأ تاريخ
 فري هبلق ذخأ يذلا دمحم نب دمحأ ريمألا كردأو , نيرجأتسملاب مهناهتما ىلع
 امم عزفملا ملحلاو بعرملا حبشلا ماي يف ىري يذلاو ةثلاثلا ةرملل ةرامإلا زكرم ىلإ
 نآلا دعب هنكمي ةوق ةنيدملا لهأ ىف نأ يأر . نيترم ةرامإلا نع لزانتلا ىلإ هبجوأ
 لهأ ممص دق يذلا هيخأ دض مهعم قفتي نأ هل ريخلا نم نأو . اهيلع دامتعالا
 نويمايلا هب داتقا يذلا لجرلا ةيضق يف هفقومل ارظن ةرامإلا نع هتيحنت ىلع ةنيدملا
 - كلاهتملا رهظمب رهظي ال ىتح هتبغر قيقحتل ىلوأ ةروطخك يأر هنأ ديب . املظ
 نع الدب دمحم نب يبحي رخآلا هوخأ ةرامإلا ىلوتي نأ ىلع ةنيدملا لهأ عم قافتالا
 . دمحم نب يلع ريمألا
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 : دمحم نب يبحي ريمألا

 دق رومألا نأ الإ دمحم نب يلع نع الدب هب اضرلا ىلع ةنيدملا لهأ قفتا

 ىلع فالخملا لهأو ةصاخ ةنيدملا لهأ ذخأو « ًاريطخ ًاروطت ةنيدملا يف تروطت

 : ةيتآلا رومألا يف ةحضاو اهزيمتن ةمواقم تاريخ لآ ذوفن ةمواقم يف مومعلا هجو

 يتلا ةسايسلاو اهسفنل اهتدطو يتلا ةناكملا ةرسألا كلتل ناك عبطلاب - ١

 اهسفن تعبطو اهتطخ ضراع نم لك ةأوانمو اهئانبأ يف ةطلسلا راكتحا نم اهتمسر
 امك فالخملا لهأ ريغ نم ةقزترملا دونجلا ىلع تدمتعاو يطارقتسرالا عباطلاب
 ريغب رهاظتلا ىلع دحأ ؤرجي ال ناكو « ةيضاملا تاحفصلا يف ميركلا ءيراقلاب رم

 هتبغر يدبي بعشلا ذخأ دقف نآلا امأ . مالستسالاو عوضخلاو ناعذإلاو ةعاطلا

 . ىرخأ هدرمتو هرمذت نلعيو « ًاعون
 لهأ ضعبو تاريخ لآ ةمدخل نيعباتلا ( نايفس ) ضعب نيب حلسم مداصت عقو

 مالكلاو يساقلا درلاب ةنيدملا لهأ نم لبوقف عفادملاك ءا ارمألا ضعب راغأف ةنيدملا

 . حراجلا

 دمحأ نب دمحم ريمألا امهايحأ نيذللا ضيبلا جيرشو ميرخ جيرش نأ - ؟

 ةلوصو ةرامإلا ةبيه اهطوحت يتلا ةصاخلا عرازملا نم اناك هتثرول ًاكلم احبصأو
 . ًاحرسم نآلا تحبصأف ةفجاو بولقلا اهنع فناجتتو ةفئاخ نويعلا اهقمرت مكحلا
 نأ نودب ةئيدملا لهأ لاهج نم تارمثلا ىلع وطسلا نهتمي نمل ًاداترمو تايدعتلل

 كلتل يعارز داريإ ربكأ بوضن كلذ نع جتنف يدعتلا ةيداع عفر نع امهكالم يوقي
 تبضن ذوفنلا لالحمضاو ةطلسلا يشالت عمو ةيطعألا دعب مهلاوحأ هيلع موقت ةرسألا

 ىلع ةعزوم مومعلا هجوب يه يتلا ةيطعألا عزوت اهنم يتلا ةيريمألا تاداريإلا عبانم

 . ( ماي ) نم ةقزترملا دونجلا ةيطعأ دعب ةرسألا كلت
 دض اهفالخمو ايبص لهأ بيلأتب اوماقف ةصرفلا هذه نويجاوخلا لبتها -

 ةرامإ نم نيتنيدملا فقوم ديحوتل شيرع يبأ لهأب اولصتاو دمحم نب رصان مهلماع
 . تاريخ لا
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 لك بوني ةنيدملا ءاسؤر نم ةيلحم سلاجم شيرع يبأ ةنيدم يف تنوكت -
 ةرئاد نمض اياضقلا مسحو لكاشملا لصف تقولا سفن يف ىلوتي ةعامج نع وضع

 . ةلاحلا كلت ىلع م /ه ١1

 : يمركملا ةدايقب ماي لوزن

 نيب حلص ماربإ دصقب ًاعرذتم يمركملا لزن م 1١/ا/94 /ه ١١95 ماع ءادتبا يف
 هباحصأ رأثب ذخألا وه يقيقحلا دصقملا ناك نإو مايو شيرع يأ ةنيدم لهأ

 يودبلا ةيرق نم يمركملا ذختا دقو . مهذوفنو مهتطلسو نييمايلا ةناكم ةداعإو
 يعارزلا لوصحملا ىلع ىلوتسا نأ دعب شيرع يبأ ىلع ةجعزم ةراغ نشل ةدعاق
 . 0 يحرسملا تبخ » مومعل

 : فالخملا لهأب شيرع يبأ لهأ داجنتسا

 ىلإ مهباهرإ تحت اهلهأ رطضاف ةنيدملا ىلع ةيباهرإلا تاراغلا نويمايلا ددش

 ةمجاهم نع اتقؤم رخأتف عمجتلا اذهب يمركملا رعشو . دمض لهأ مهافاو امك

 ةدوعلاب تادجنلا كلت نم ريثكل حامسلل ةنيدملا لهأ رطضاف مهتماقإ ةقفنب اهلهأ

 . ةنيدملا بوص مدقتف يمركملل ةصرفلا تحنس كلذ دنعو . مهناطوأ ىلإ

 . يمركملا موجه

 « ةنيدملا ىلع فرشت يتلا فلغلا مأ ةرابز يف ركسع نأ ىلإ ىمركملا مدقت

 نييمايلا ركسعم ىلع ةنيدملا لهأ مدقت م 17/4 /ه ١197 مرحم موي يفو

 : يتآلا بيترتلا ىلع
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 . ةنميملا يف ليكب ةليبق نم ةعامج سأر ىلع دمحم نب ىيحي ريمألا كا

 . بلقلا يف مهئاقفر ةدعاسم ىلإ اوعراس نيذلا ايبص لهأ - ؟

 . ةرسيملا يف شيرع يبأ لهأ -

 نيذلا ةنيدملا لهأل ةلماجملا باب نم ةكرعملا ىلإ جرخي مل ريمألا نأ رهظيو

 ظحالن اننإف . نييمايلاب لاصتا ىلعوهف الإو . ةرامإلا كب رم امك مهتدعاسمب ىلوت

 لهأ نم نوكتت يتلا ةرسيملا امأف . بلقلاو ةرسيملا ىلإ اهتوق تهجو اماي نأ

 ىتح ًادوهشم اناث ابيض ايبص لهأ تبثو موجهلا ةدش ةأطو تحت تراهنا دقف « ةنيدملا

 ةهزنلا بحاص لوقيو « ةراسخ نودب تعجارت دقف ةنميملا امأو « ًاضيأ تمزه

 نويمايلا رثأتو ةنميملا باحصأ يأ  ريسي مهيلإ دصقلا ناكو - فقوملا ىلع ًاقيلعت

 لهأ نم ىلتقلا غلب دقو . لتقلا مهيف اونخثأو شيرع يبأو ايبص لهأ نم نيمزهنملا
 يك اك رك رام ل لا

 ضماغلا هفقومل حيرص ريسفت هنإف عجارتلا دعب دمحم نب ىيحي ريمألا فقوم امأ

 رصحنت بلاطم نم هنوجرب ام لك قيقحت ىلع نييمايلا نيبو هب قافثالا مت دقف او

 : يف

 نيبو مهنيب ةنتفلا لبق هيلع اوناك امبسح ةقزترم دونجك مهمدختسي نأ - ١
 2 . نييشيرعلا

 ا ا اا يل عب نأ - *

 . مهتنؤمل اهدصري نأو « هريغو يحرسملا

 هيخأ دهع نم ةرسكنملا مهتيطعأ يف هوبلاط قافتالا مربأو حلصلا مت نأ دعب
 دقف نآلا امأ . اهديدستب ءافولاب مهل دهعت دق اذه ناكو , دمحم نب يلع ريمألا

 0 اظن مهتجاجل ةرثك ىلع هعم اولهاستو لوألا مهميرغ لإ مهلاحأ

 هيخأ ىلإ مهنم :م رارفلا ىلإ هورطضا ىتح هيخأ ةبلاطم يف ديدشتلاب اوماقو مهعم هفقوم

 . ايبص لماع

 نم فوختلاب نورعشي مهنإف  مهبناج يف ريمألا فقوم نم مغرلابو
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 يف مهزكرم ةمالس يف تاظفحتلا ةدايز يف نوبغريو شيرع يبأ لهأ بناج

 هنأل هسفن ريمألاو ماي هيلع قفتي ام اذهو « ةنيدملا لهأ ةلاح فاعضإب لبقتسملا

 تيقب اماي نإف كلذ ىلعو « هزكرمل تيبثت كلذ نإف . مهتطلس تيبثت نم غلب امهم
 ةروصب ضعتبلا الإ ةنيدملا ىلإ مهنم لخدي ملو . فلغلا مأ ةرابزب اهركسعم يف
 ةيرثكألا يأر ىلع الوزنو مهتيضرت ةدايز ىف ريمألا نم ةبغرو ٠ يناثلاب اوداعو ةتقؤم
 يذلاو دمحم نب دمحأ ريمألا هقفاري مهركسعم ىلإ ريمألا جرخ دقف . هترسأ نم

 لهأ دض مهب ةناعتسإلا ناسحتسا يف هترسأ كراشي هنإف . ماي نم هروفن مظع ىلع

 يمركملاب هيخأو ريمألا عامتجا دعبو  هعيمج فالخملا ناكس دضو لب « ةنيدملا

 مهتمدخ قباس ىلإ مهتداعإو ماي ةمالسل يئاهن نامضك يمركملا طرتشا

 : يتأي امب ريمألا موقي نأ هترسأو ريمألل مهتدعاسمو

 ١ شيرع يبأ ةنيدم يف نوصحلاو لقاعملا عيمج مده .

 غلابم مهميرغتو يمركملا مهمهتي ةنيدملا نايعأ نم صاخشأ ةدع لاقتعا - ؟

 : لاملا نم

 كانهو هقفارف ايبص ىلإ هتقفارم هنم يمركملا بلط مث نمو نيطرشلا ريمألا ذفنف

 . ايبص لهأ ىلع ةلثامم ةمارغ تضرف

 : يبحي ريسمألا ةبكنو نميلا ىلإ ةلحرلا

 ريمألا ةلعاسمب نوديري ام ةياغ ىلع مهتابغر ذيفنت نم نويمايلا ىهتنا
 ريمألا ةدعاسمب اهوضرف يتلا ةمارغلا لاصحتسا نم مهئاهتنا دعبو . هتنواعمو

 نسحلا همع هعم بحصتساف نميلا ىلإ مهتقفارم ريمألا نم اوبلط ايبص ىلع
 ىلع لوصحلا ليبس يف هلذب ام لك نع مغرلابو « مهعم راسو دمحأ نبا

 ىلع لوصحلا يف هحاورأو هلاومأو يماهتلا بعشلا صالخإب هتيحضتو مهاضر
 مهتيطعأب هتبلاطمب اوماقو هفعض اولغتساو ديزملا بلط يف اوطتشا دقف مهصالخإ
 مهضارغأ ىلإ لوصولا لبس مهل لهسو تامدخلا مهل مدق يذلا وه هنأ لاح يف

 هميخم اكرات مهنم رارفلا ىلع لاتحا بلطلا يف هيلع اوحلأو اوددش امدنعو
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 رارف ىلع هنوذخاؤي فوس موقلا نأ همع رعشو ٠ مهيديأ نيب ةمدخو هديبعو هليخو
 قباسوأ ملع نودب كلذ نأ ًادكؤم ًارذتعم الصنتم يمركملا ىلإ عراسف « هيخأ نبا
 هيخأ نبا ناكم يف ةرامإلا يلوت هيلع ضرعو هرذع ركاملا يمركملا لبقف هنم عالطا

 هتيلوت ىلع ةقفاوملا لوصو ىلإ ةيطعألا عفد يف مهبلط لجؤي نأ طرش ىلع لبقف
 رهظ يفو ءريمألا مايخ ىلإ هتميخ نم لقتنا كلذ رثأ ىلعو . لبقف . ءاعنص نم
 هسفنب صلخي ملو ديبعو ليخو عاتم نم همايخ يف ام لك اوبهنو هيلع اوبثو مويلا كلذ
 ىلإ مهقيرط يف ضرح ىلإ مهعم هب اولحرو رامح ىلع هوبكرأف دهج لك دعب الإ
 , ةّيحللا ىلإ هحرسو هيلع ذخأ ام ضعب يمركملا هل داعأ ضرح يفو . نارجن
 هيخأل ةرامإلا نع لزانتو شيرع يبأ ىلإ مهليحر دعب داعف دمحم نب ىبحي ريمألا امأ

 . دمحم نب دمحأ قباسلا ريمألا

 : ةثلاثلا ةرملل « دمحم نب دمحأ ريمألا

 نم ناضمر رهش يفو . ءاعنصل عفرلا لوألا همه ناكو ةثلاثلا ةرملل ةرامإلا ىلوت

 ناطحقو ناحنسو ةعادو نم ةقزترم ادونج ىعدتسا م 17174 /ه ١١97 ةنسلا كلت
 ًاءوس ةلاحلا داز دقو ءرقتست مل لاوحألا نأ ديب هزكرم تيبثت يف مهب ةناعتسالل
 هافاو نيذلا مايب ًانيعتسم ةرامإلا ةداعتسال دمحم نب ىيحي قباسلا ريمألا هيخأ ضوهن
 دمحأ ريمألل نيديؤملا شيرع يبأ لهأ نيب لاتقلا بشن انهو  لتاقم فلأ مهنم
 لسرأ لاملا ىلإ ةجاحلاب ىبحي ريمألا رعش امدنعو ٠ ىبحي ريمألا راصنأ ماي نيبو

 « هيلإ اهولصوأو هلهأ لاومأ تحابتساف نازاج ردنب ىلإ ةيرس سأر ىلع هتبارق ضعب
 ءم ١0/8٠١ /ه 1١١196 ماع ىلإ ىضوفلا نم ةلاح يف فالخملا لاوحأ تبرطضاو

 نب ريشبو دمحم نب روصنمو دمحم نب دومح مهو دمحأ ريمألا ناوخإ جرخ اهيفو
 يف اوثاعف مهتيطعأ رخأت بابسأب نيرئاث رديح نب دمحم امهيخأ نباو دمحم
 ةلفاق اوضرتعا ًاريخأو ةلباسلا لتقو بهنلاو بلسلا مهسفنأل اوحابتساو تاقرطلا
 مهتحلاصمو مهئاضرتسا ىلإ ريمألا رطضاف هلمحت ام اوبهنو شيرع يبأو ايبص لهأل
 . هيلع بهن ام لاومألا لهأ نم هسأب ىشخي نمل لمتحاو
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 دمحأ ريمألا نيب ةنتفلا مقافت دادزا م 1717/8 /ه ١١97 لوألا عيبر رهش يفو

 رماوألا تدرو كلذ دعبو ( ةريدلا ( ىمسملا مهيح قرحأف ىيحي هاحنأ ديؤت هترسأ

 ةرامإلا ماهم دمحأ ريمألا هيلإ ملسف يبحي ريمألا ةيلوتب ءاعنص نم

 : ةيناثلا ةرملل : دمحم نب ىبحي ريمألا

 3 ايبص تاوكز لاصحتسال ) ماي 2 سأر ىلع راس ةرامإلا ماهم مالتسا دعب

 نمث نوضاقتي اوماق نيذلا ( ماي ) تابلط نم اهب صلختلل مهيلع تامارغ ضرفو

 ىلع ةمارغلا ضرفو ايبص لهأ نم تاوكزلا لاصحتساب ىفتكا ًاريخأو ء رصنلا

 ةدضاعمو مهتكوش ةوقلو ةمارغ يأ عفد نع اوعنمت دقف ةنيدملا لهأ امأ اهفالخم

 دمحأ ريمألا يفوت اهيفو « مايو ريمألا مهنع فرصنا دقف مهبناج يف هفوقوو مهلماع

 « بلاطوبأ ىمسملا مهدحأ جرخو هؤانبأ بضغف هتاررقم هوخأ عطقف « دمحم نبا

 مهتلباقم ىلإ همع ردابف مهنم ةعامج هعم لزنف مهدييأت بلطو ( ةعادو ) دالب قلا

 يبأ ىلإ مهب راسو ةعامجلا كلت ةدايق ملتساو هيخأ نبا ءاضرتساو نايفس دالب يف

 لهأ عم قفتا دق ٠ دمحم نب يلع ريمألا هاخخأ نأ هغلب قيرطلا ءانثأ يفو شيرع

 لهأ ءاهجو ىلإ لسرأو ايلعلا ( نازاج ) ةعلق يف فقوتف هدض ةروثلا ىلع ةنيدملا

 مهنم ددع هافاوف مهعم مهافتلا يف ةبغرلاب ًارهاظتم مهاضرتساو رواشتلل شيرع يأ

 ' هيخأ عم حلاصت اهدعبو ًاصخش رشع ةسمخ مهنم هيدل زجتحاف

 : انهدلا لهأو ةلحملا لهأ نيب ةئتفلا

 تقهزأ اهئارج نم يتلا ةعورملا ةنتفلا تعقو م 17417 /ه ١١١7 ماع يف

 ٌاليوط اتقو ترمتساو يماشلا فالخملا ىلع ةثراك تناكو ىرقلا تقرحأو حاورألا

 ةدايسلا ضرف ىلع انهدلا لهأ ةيماعنلا عوزن وهف ةنتفلا كلتل رشابملا ببسلا امأ

 هذه تماصلا عارصلا كلذ بقعأ ًاريخأو مهغم ةبيرقلا ىرقلا كلت لهأ ىلع ذوفنلاو
 . ةيلبقلا برحلا

 ةيماعنلا دحأ ماقف ءامدو تاراث ( ةلحملا ) لهأو ( سبع ) ةليبق نيب ناك
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 ةلحملا لهأ هضرتعاف ةلحملا ةيرق نم بيرق ىلإ هب ىضمو سبع نم الجر قفرأو

 هب رورملاو مهودع ةراجإ قح مهريغ الو انهدلا لهأل سيل هنأ ةجحب يسبعلا اولتقو
 . مهامح يف

 عمتجاف هراوج اورفخأ ةلحملا لهأ نأب هتريشع يف ًاخراص هتيرق ىلإ ىمعنلا داع
 : ةيتآلا ةيضرتلا نيبلاط ةلحملا لهأ ىلإ اولسرأو ةيماعنلا

 دنع مههوجول ًاضييبت ةيرقلا ديوست يف نأ نيمعاز ( ةلحملا ) ةيرق قيرحت - ١
 . لوتقملا ةليبق

 . ليتقلا ةيد لباقم ةيضرتلا - *

 لماعب نيبناجلا نم ربخلا لصتا « نيبلطلا اوضفر ةلحملا لهأ نإ عبطلاب

 ةعبرأ راضحإب ةلحملا لمهأ فلكف يتاريخلا دمحم نب رصان ريمألا ( ايبص )

 - يناجلا رضحي ىتح ليتقلا مد يف نامضك  نجسلا مهعدوأو نئاهرك صاخشأ

 مهل ملسي نأ اوطرتشاو ةيفاكلا ةيضرتلا ءارجإلا كلذ يف اوري مل ةيماعنلا نأ ديب

 مهنيب ةبتاكملا ترادو انهدلا ةيرق يف مهنجس مه اولوتيل نئاهرلا صاخشألا ةعبرألا

 . ةجيتن ىلإ دؤت ملو ايبص لماع نيبو

 ضعب هجوت نئاهرلا صاخشألا ةعبرألا مهل ايبص لماع ميلست مدعل ةجيتنكو

 . ةلحملا ةيرق قيرحت ىلع مهتناعإل ةبعش ينب ةليبقب ًادجنتسم مهئاسؤر

 ققحملا رصنلا هانعم ثلاث فرط لخدت نأ اوكردأو ةلحملا لهأ فوخت انهو

 ( ايبص ) يلاهأ نم مسق مهتدعاسمل جرخف ( ايبص ) لماعب اوخرصتساف مهموصخل
 جئاتنلا نم ةيشخو ةكرعملا ضوخل بهأت يف ناقيرفلا لظو لماعلا دونج نم مسقو
 طسوتلل ( يلكهبلا نسح نب دمحأ ) ةمالعلا ىلإ نيقيرفلا ءالقع مدقت ةميخولا
 ىلع فوقوللو مهافتلل انهدلا ىلإ هجوتلاب عراسو بلطلا ملاعلا كلذ ىبل « امهنيب

 : حلصلل ساسأك اوطرتشا مهعم ضوافتلاو مهئاسؤرب هعامتجا دعبو مهرظن ةهجو

 ١ - لتاقلا مهل ملسي نأ .
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 . ةلحملا نم هراضحإ نوبلطي نم مهل ملسي نأ -

 حالصإ يف ةعربتملا ةطساولا ال رصنلا دعب ةوقلا قطنم امهيلمي ناطرش امهو
 ملاعلا كلذ نم ةبغربو « ةلحملا لهأ نم ضفرلاب تلبوق اهنأ عبطلاب « نيبلا تاذ

 لهأ عم ةركلا داعأ تامرحلا ناصتو ءامدلا هب نقحت حلص ىلإ لوصولا يف لضافلا

 صاخشأ ةثالث راضحإ لوبقب هل اورهاظت هحاحلإ مامأو مهتلامتسا يف ذخأو انهدلا

 نوميقي قحلاب دهعتلاو ةيضرتلاو فارتعالا ليبس ىلع ةلحملا لهأ هوجو نم نئاهرك
 ةيضرتلاو راذتعالاب اوماق ةلحملا لهأ نأ فالخملا لهأ ملعي ىتح مايأ ةثالث مهدنع

 دحأ يف انهدلا لهأل رايخلاو يلبقلا فرعلاوأ يعرشلا هجولاب مهيلع بترتي
 . نيهجولا

 مهيلع ضرعو ةلحملا ىلإ د و وكلت

 لبلجلا ملاخلا كحيل ةجيتنكو هأعسم 1 تدعاس مهاجر وهل | لصوت ام

 ةياغلاو دوشنملا حلصلا ىل 00 ا د وا

 . انهدلا ىلإ صاخشألا ة ةثالثلاب راسو ةوجرملا

 ةثالثلل مهمالتسا درجمبو اهتامسق نم يفشتلا قطني هوجوب انهدلا لهأ هلبقتسا

 ضعب انلن دقف ًادشار فرصنا : ليلجلا ملاعلل اولاقو ديدحلاب مهولبك صاخشأل
 قوقح نم مهيلع بجي امب مهركذي حارو خيشلا دي يف طقسأ اهدنع « هديرن ام

 فرصناف ع ًانذأ 6 دجي 0 « هيلع 0 ا امل 0-0 و ءافولا

 , لئاط ىلع مهنم فقي ا 2« ىرخأ 5 ةرم : مهدشانيو 0 ومع
 : مهتهج ىلإ ايبص لهأ نم نوعمتجملا قرفت كلذ ءانثأ يفو

 لماع ىلإ تاعجارمو تالاصتاب يدهم نب مساق ةلحملا لهأ سيئر ماق

 رارقإ لفكي ام ذاختا ًايجار دمحم نب يبحي ريمألا ماعلا ةهجلا ريمأ ىلإو ايبص
 نأ ىأرو هتيرق ىلإ عجرف ةجيتن نع هتالاصتا رفست ملف ءامدلا نقحو قحلا
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 دستو ءامدلا نقحت ةجيتن ىلإ لصي هلع انهدلا لهأب ةرشابملا تالاصتالا برجي
 ضعب ىلإ ةجاح يف انهدلا لهأ ءانبأ دحأ جرخ كلذ دعب . قفخأف ةنتفلا باب
 اوضرتعاف هجورخب نويلحملا رعشف « ةلحملا نم برقلاب اهقيرط رمت يتلا ىرقلا
 انهدلا لهأ ىلع رمألا مظعف مهباحصأ يف ةنيهرك مهتيرق ىلإ ًاريسأ هوداقو هليبس
 ارا مهدحأ حبصأ دقو نآلا فيكف مهدحأ هراجأ راج مدب نوبلاطي اوناك نيذلا

 : برصحلا

 لهأ عمج م 17/817 / ه ١١١7 ماع نم بجر ٠ قفاوملا ءاثالثلا موي يف .
 ا ةيرق مامأو ةلحملا ةيرق ةمجاهمل اوراسو مهعومج انهدلا

 نيتهجلا نم ةيرقلا مهتلايخ تمحتقا انهو ًدحأ اوري ملف نيعفادملا ةكرح نورظتني
 لخاد نم قدانبلا نارين اهيلع تقلطناف ةيرقلا عراوش يف تضكرو ةيبرغلاو ةيناميلا

 نيرشع اهتراسخ تغلب نأ دعب رابدألا ليخلا تلوف بناج لك نم تويبلا بورز

 . ًاريسأ نيرشعو اليتق

 : ةطاسولا

 يعسلا يف ( احلملا ) لهأ ضعب مدقتف انهدلا لهأ ىلع رئاسخلا تمظع

 لوحتلاب ( ةلحملا ) لهأ مازلإ ىلإ ىعسملا ىهتناو مهموصخ نيبو مهنيب ةطاسولاو
 ليما نيركش اكشلا و لكأ علت يرقلا افي واخلملا نا يشل
 نع اولوحتو كلذب ةلحملا لهأ يضرو قتفلل ًاقترو ةنتفلل ًادس كلذب نوكيل

 . مهتيرق

 ١ - احلملا ةيرق ىلإ لوحت مسق .

 . ةيدابلا ىلإ لوحت مسق - ؟

 يفو بهنلل ىرقلا لهأ ظتكاو ( ةلحملا ) قيرحت ةيلمع ذيفنتل انهدلا لهأ مدقت
 لهأب تخرصتساف ةلحملا لهأ نم ( ةأرما ) ىلع ءادتعا عقو كلذ ءانثأ

 عراسف ( انهدلا ) لهأ نيبو مهنيب لاتقلا محتلاو اهتدجنل اوبهف (احلملا )
 تيوقو مهددع رثك كلذلو ( احلملا ) لهأ فوفص يف لاتقلا ىلإ ( نويلحملا )
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 مهيلع ةبيصملا تناكو مهعمج مزهناو ( انهدلا ) لهأ ىلع ةرئادلا ترادو مهتكوش

 . ةكرعملا بلق يف مهسيئر لتقب ربكأ

 زاجحلا ىلإ انهدلا لهأ ءاسؤر نم نانثا هجوت م 1788 / ه ١7١ ماع يف
 يفو مهتيغبب ظحلا مهفعسي ملف احلملا يلاهأ ىلع هلئابق ضعبب نيدجنتسم

 مهءاجر ةبعشونب لبقف مهتدعاسم مهوجرو ( ةبعش ينب ) ةليبق ىلع اوجرع مهتدوع
 . ةمالسلا ةيرق يف اوركسعو مهعم اوراسو

 : ايبص لماع كرحت

 ضيبلا ىلإ هجوتلاب عراسف انهَّدلا لهأ عم « ةبعش ينب كرحتب ايبص لماع ملع
 مدقتو دونج نم هيدل امب هدمأف دمحم نب يبحي ريمألا هيخأ ةعطاقملا ريمأب داجنتسالل

 مهؤافلحو نويبعشلا رعش امدنعو انهدلا لهأ مهئافلحو ةبعش ينب ةراغ دصل مهب

 ةلاحإب اباتك هجوو ( ةمالسلا ) ةيرق يف ركسع نأ ىلإ همدقتوه ىلاوو اوبحسنا وندب

 ملف هاضمأ عرشلا امهنيب هاضق ام نإو عرشلا ىلإ مهموصخو انهدلا لهأ ةيضق

 ماشلا ىلإ ( انهدلا )و ( سعان ) يتيرق يف ةيماعنلا نم يقب نم لحرو اوقفاوي
 ٍىضاغت وأ دمحم نب رصان ريمألا نذأف نيتيلاخ ناتيرقلا تحبصأف مهمرحو مهلافطأب

 ًافلح رصان ريمألا دقع مايأ دعبو نيتيرقلا قارحإب اوماقف ةلحملاو احلملا لهأ نع

 ىلإ داعو مهئافلحو نييبعشلا دض عافدلاو لتكتلل يماشلا فالخملا ىرق يلاهأ نيب

 . ايبص

 لوألا عيبر قفاوملا دحألا موي يفو ةصرفلا مهؤافلحو نويبعشلا منتغا هعوجربو

 ( ةلحملا ) لهأ مهعمو اهلهأ جرخف احلملا ةيرق اومجاه م 17/88 / ه 6

 لهأ نمو ًاصخش رشع ةينامث ايبص لهأ نم لتقو اومزهف نيمجاهملا دصل ايبصو

 هراجلاو احلملا ىرق نومجاهملا قرحأو دحاو « هراجلا ١» نمو نينثا احلملا

 .«عةشعلا»و

 سأر ىلع ًاعرسم لصوف (ضيبلا) ةيرق يف ًابئاغ دمحم نب رصان ريمألا ناك
 نامألا نيبلاط ةمالسلا ةيرق لهأ لسر هلباق «ايادعلا» ةيرق ىلإ لصو امدنعو هتوق

 عوجرلا ىلإ اوعراس نيذلا « انهدلا ١» لهأ مهئافلحو ةبعش ينب نم مهتءارب نينلعمو

 . بردلا ىلإ ةدوعلاو
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 : يجاوخلا نعاطم نب يلع سيئرلا
 دمحم نب دمحأ ريمألا جورخ ىلإ م 10/// / ه ١141 ماع ثداوح يف انرشأ

 هاخأ نأو اهلهأ لاومأ ةحابتسال « ايبص » ىلإ ضوهنلا ىلع همزعو دمض يداو ىلإ

 نعاطم نب يلع ىعدتسا ريمألا نأو هتطخ ىلع هقفاوي مل ايبص لماع دمحم نب رصان

 دراوت الإ همزع ذيفنت نع هنثي ملو ايبص ةلامع هيلإ دنسي نأب هدعوو . يجاوخلا

 دمحأ ريمألا ةسايس دض كلذ دعب ثداوحلا تبقاعتو ( يمركملا ) لوزنب رابخألا

 . ايشعو ةركب ايبص ةلامع ىلإ علطتي نعاطم نب يلع لظو

 : مهلماع دض ايبص لهأ ةروث
 مهذوفن صلقتو تاريخ لآ زكرم عزعزت م 178٠١ / ه ١١94 ناضمر رهش يف

 نعاطم نب يلع ) ةصرفلا كلت منتغاف ةرامإلا زكرم ىلع مهنيب فالخلا رثكو

 ايبص لهأ عمتجا كلذل ةجيتنكو مهلماع دض ايبص لهأ بلؤي حارو ( يجاوخلا

 ةكرح ديحوتل شيرع يبأ ىلإ مهنم ةعامج هجوت مث نييجاوخلا دحأ مهيلع اوماقأو
 ةلامع نوكت نأو نيتنيدملا لهأ نيب قافتالا العف متو  هحيضوت قبس امك  ةمواقملا

 ةرشابم نم مهلماع عنم ىلع ايبص لهأ مزع يوق كلذبو نييجاوخلا ىلإ ايبص
 ءاشعلا ةالص دعب لبطلا عرق يهو ةيسمتلا برض ةرامإلا رهاظم نم ناكو  هتطلس

 هيلع تدع دجو نمو نمألا سرحوأ ةيرودلا جرخي اهرثأ ىلعو جورخلا عنمب ًاناذيإ
 لآ نسحأ نم دمحم نب رصان ناكوت اهلاطبإب ايبص لهأ ماقف « هيلع ضبقو ةفلاخم

 ةرفاسلا ةمواقملاو يدحتلا كلذ ءازإ رطضاف . خيراتلا بتك دهشت امك ةريس تاريخ

 قلطأو .رطفلا ديع موي يف ةرامإلا رصق نم ايبص لهأ ىلع برحلا نالعإ ىلإ
 دمحأ ريمألا ملعف ءرانلا قالطإ فاقيإ هنم اوبلطو ةئيدملا لهأ عاتراف صاصرلا

 لهأ مزهنا تاشوانم دعبو ايبص ىلإ هتوق سأر ىلع راسف هيخأ نم ايبص لهأ فقومب

 بارخإب دمحم نب رصان اهلماع ماقو اهضعب قرحأو هدونجل ريمألا اهحابأو ةنيدملا
 فك يف طسوت مث لبقتسملا يف اهب ايبص لهأ نصحت ىشخي يتلا لقاعملا ضعب
 . ةنيدملا قارحإ مدعو بهنلا

 ايبص ةنيدم نم جرخف هتطخ لشفب نعاطم نب يلع رعش ثداحلا كلذ دعب
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 نم ذختاو هتنكاسمل فالخملا لهأ نم ةعامج لامتساو « لايسملا » عضوم ىلإ

 . ةنيدملا لماع دض ةمواقملل اركو عقوملا كلذ

 : يف صخلتت ةرماؤم ريبدت يف ماق ديدجلا هركو نمو

 . هركو نأل - نييئادفلا نم ةعامج ةقفرب ينيسحلا ةيرق ىلإ هركو نم هجتي نأ -

 ةليل هقافر للستو همزاول ضعب ءاضقل ايروم جرخ دقو  لماعلا نويع ةبقارم تحت
 . نيدرفنم ذيفنتلا

 . اليل ةوهقلل لماعلا ةوعدب ايبص يف هتبارق ضعب موقي - "

 سرحلا نم ًايلاخ ًابيرقت  ةرامإلا رصق نوكي عبطلاب - ةعاسلا كلت يف - “

 . مهبناج نمأي ال موق راد ىلإ دصاق وهو اميس ال مهرثكأل لماعلا باحصتسال

 ىلع ىلوتسيف فطاخ موجهب هتعامج سأر ىلع نعاطم نب يلع مدقتي - 4
 . رصقلا

 لوانتل لماعلا يعدتسا ذيفنتلا ةليل يفو ةموسرملا ةطخلل ًاقبط رومألا تراس

 ةيرق يف هلاجر عمجتو ةيرسلا نعاطم نب يلع ةكرح نأ ديب ةوعدلا باجأو ةوهقلا
 برق نوعمجتي ودبلا نم ةعامج نأب ايبص يف ةليللا كلت يف ترسف ينيسحلا
 نيب ةطبارملل مهبابش نم ةعامج اودعأو اهلهأ طاتحاف ةنيدملا بهنل ينيسحلا

 نوقابلا رفو بيصأ نم بيصأو رانلا مهيلع نوطبارملا قلطأف هتعامج سأر ىلع

 تقرط نأ ىلإ ةبلجلاو ةجضلا تلاعتو نيرئاث اوبهف رانلا قالطإ ةنيدملا لهأ عمسو

 يذلا هتيب ىلإ هب اولخدو « اميلس نعاطم نب يلع اودجوف ةبهلص ىلإ نويجاوخلا
 لصتا حابصلا يف نكلو دحلا اذه دنع فقيو ىراوتي نأ ربخلا داكو ةنيدملا يف
 . ةرماؤملا ةطخ ذيفنتل كرش الإ يه ام هل ةيجاوخلا ةوعد نأ لماعلا ملعب
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 رئاسو دمحأ ريمألا هيخأ ىلإ ةباتكلا ىلإ لماعلاب بضغلاو ظيغلا غلب ام ناعرسو
 . روضحلاب ةعراسملا مهنم ًابلاط هب طيحي نأ داك ام ةروطخخ مهل ًاحراش هموقو هناوخإ
 اوفشكو هتامرح اوكهتناو نعاطم نب راد اومدهو تاريخ لآ لبقأو رفف نعاطم نبا ملعو

 مهتعطاقم ىلع ايبص لهأ ضرحو ايبص نم نييجاوخلا عيمج لماعلا جرخأو هتاروع
 رمأ ردص كلذ دعب مث ٠ شيب ىرق يف نويجاوخلا قرفتف مهتوادع ىلع عامجإلاو
 . ايبص ىلإ ةدوعلاب مهل حامسلاب هيخأ ىلع دمحأ ريمألا

 ىلإ اهدعب لحترا مث ًامايأ ايبص ىلع تاراغلا نشي ذخأ هنإف نعاطم نب يلع امأ

 هتكردأ نأ ىلإ لاوحألا هب تبلقت دقو . ايبص ىلإ دعي ملو لابجلا يف ةعادو ةهج
 . م 1988 / ه ١٠١7 ماع « يحضلا » العأ يف « حبارجلا » دالب يف ةافولا
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 رشع يداحلا لصحفلا

 ةيحالصإإلا ةوعدلاو نويدوعسلا

 نميلاو ةماهتو ىناميلسلا فالخملا ىف

 ماع ىلإ « يتاريخلا دمحم نب ىبحي ريمألا ةرامإ ىلإ قبس اميف انرشأ

 ريمألا اذه نيب بذاجت يف فالخملا ةرامإ تلظ اذكه لوقنو م 17/84 /ه 6

 نيب مهو , نوفلتخي ىرخأو مهدحأ يلوت ىلع مهيأر عمتجي ةراتف «. هناوخإو

 عمتجا ىتح لاوهألا دشأ هئارج نم فالخملا لهأ ىساق « لاتقو عازنو فالتخا

 . يتاريخلا دمحم نب رديح نب يلع ريمألا يلوت ىلع ةرسألا كلت رابك يأر

 : يناميلسلا فالخملا يف ةماعلا ةلاحلا

 . رديح نب يلع ريمألا فالخملا ريمأو م 17/48 / ه ١717 ماع يف نحن

 ءارمألاو بارطضالاو ىضوفلا نم ةجوم يف ماع هجوب فالخملا يف لاحلاو
 بعشلاو ةرامإلا ىلع ةيلئاعلا تاعزانملاو تافالتخالا مهاوق تكهنأ دق تاريخلا

 دمحم نب رصان ايبص لماعو « ةريحلا نم روجيد يف وهو صالخلا سمتلي
 يرادإلا زاهجلا لطعتل لوحلا بولسم هرظن دعبو هيأر ةفاصح ىلع - يتاريخلا

 رود « نييجاوخلا نم هل ةيوقلا ةسفانملا دوجو عم « ايبص يف هرود ودعي الو ماعلا

 ريمألا باشلا هنبال هزكرم نع ىحنتف ةخوخيشلا هتكردأ دقو « رومألا ةبراقمو ةارادملا

 « هبراجتو هتارابتخا هضحميو ههيجوت ىلع فرشي دعب نم حارو , رصان نب روصنم

 قيض غلب امهم ةرامإ يف هرارقتساو هدرفت اذه مهبيرق ىلع نوسفني ؛ تاريخلا سفنو

 . ءيش ال نم ريخ  مهرظن ىف  اهنأل اهقاطن

 ميحج ىلإ هتلاحأ دق « انهدلا لهأو ةلحملا لهأ تاعزانمف ايبص فالخم امأ

 تربصف « ريصقلاب سيل اتقو تاراغلاو وزغلا اونهتما نيذلا ةبعش ينب لئابقو
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 - ةمواقملا حور مهيف اوتامأ نيذلا تاريخ لآ ةأطو تحت يهو  ةدم ةرواجملا لئابقلا
 تنكمت اذإ ىتح سفنلا نع عافدلل تبهو اهتيشغ نم تقافتسا ربصلا دجي مل املو
 يتلا  ةبعش ينب تاكرح لعج امم وزغلل زفحتلا يف اهرودب تذحخأ عافدلا نم
 ةنهم نويبعشلا مأس كلذل « مرغلاو ةروطخلاب ةفوفحم رمألا لوأ يف ةلهس تناك
 . ريخلاو نمألا ىلإ مهب يضفي لبقتسم ىلإ نوعلطتي اوحارو  وزغلاو تاراغلا

 ىرخآ دعب ًاتقو فالخملا حايتجا نم اوذختا نيذلا ماي ةليبق كلذ ىلإ ففأ
 ديطوت يف ةيبرحلا مهتدعاسم ىلإ تاريخ لآ جايتحا مهتمهم لهسيوأ مهدعاسي
 ةيربربلا نم راودأب نوموقي نويمايلاو ٠ مهتناكمو مهذوفن ميعدتو مهترامإ زكرم
 ءارمألا دحأ  راودألا ضعب يف  اهلاصحتسا رشابي تامارغ ضرفو لتقلاو بلسلاو
 يبأ لهأ ىلعو ايبص لهأ ىلع ةضورفملا تامارغلا يف عقو امك مهسفنأ نييتاريخلا
 . مهريغو شيرع

 مهنوع ىلإ جاتحي يتلا ىرخألا لئابقلا ماي وطس عجش دقف كلذ لك قوفو
 تاريخ زازتباو طلستلا ىلع ةعادوو ناطحقو ناحنسك « تاريخ لآ ىبرحلا
 . ملظملا هليبس رينت لمأ ةقراب ىلإ علطتي هذه ةلاحلاو حبصأف فالخملا

 يلع اهئاوضأ جهوب تللست دق ةيفلسلا ةيحالصإلا ةوعدلا ةعشأ تناك كلذ ءانثأ
 ثيحب تناك ةلاهجلا كلت ةقافصو ةظلغ نأ ديب « ةلاهجلا ىف ةكلاحلا ريسع ءامس
 برستتل ةفدارتملا اهبهايغ فوجس يف عودص ثادحإ ةيحالصإلا ةرورضلا متحت
 نوكت دق عومجملا وأ درفلا مسج يف رتبلا ةيلمعو . ةوقب ةقفدتم رونلا ةعشأ
 . ةايحلا ريتاسدو ءاقبلا نئس اهيعدتست ةيرورض

 : ةيحالصإلا ةوسعدلا نع ةملك
 نم اهيلع بترتي امو ةوعدلا هذه رثأ نم هاندروأ امع ةغلابملاب ضعبلا انمهتي دق

 هبتك ام ضعب زارباب كلذ ىلع درلاب يفتكنف « ةيموقلا ةظقيلاو ةيمالسإلا حورلا ثعب
 . يبرغلا ملاعلا يف ملعلا نيطاسأ

 درادوتس بورثول » فيلأت « يمالسإلا ملاعلا رضاح » باتك يف ءاج

5 



 «رشع نماثلا نرقلا يف ةيمالسإلا ةظقيلا » ناونعب لوألا لصفلا يف « يكيرمألا

 1 : هصنام

 يلدتلا نمو « غلبم مظعأ عضعضتلا نم غلب دق يمالسإلا ملاعلا ناك

 رشتناو « هعاقصأ نم عقص لك ةملظلا تقبطو هوج ٌدبراف هكرد قمعأ طاطحنالاو

 قرغتساو « يبرعلا بيذهتلا راثآ نم ًايقاب ناك ام ىشالتو بادآلاو قالخألا داسف هيف

 لهجلا داسو . سانلا يف ةليضفلا تتامو تاوهشلاو ءاوهألا عابتا يف مالسإلا

 اياطم ىلإ ةيمالسإلا تاموكحلا تبلقناو . ةليضفلاو ملعلا تاسبق تأفطناو

 : لاق نأ ىلإ « لايتغاو ىضوفو دادبتسا

 بحاص اهملع يتلا ةينادحولا تسبلأف « ءادوس ةيشاغ هتيشغ دقف « نيدلا » امأو

 تايرا قم هجاستلا تلو: ةيفوضلا نوشتو تافازخللا نتف افجشا مالا ةلاسرلا

 نم نوجرخي نيكاسملاو ءارقفلا فئاوطو ءالهجلا ءايعدألا ديدع رثكو تاولصلا

 سانلا نومهويو تاحبسلاو ذيواعتلاو مئامتلا مهقانعأ يف نولمحي ناكم ىلإ ناكم

 سامتلا سانلل نونيزيو ءايلوألا روبق ءروبقلا جح يف نوبغريو تاهبشلاو لطابلاب

 رمخلا برشي راصف « نارقلا ١» لئاضف سانلا نع تياغو روبقلا ءانفد نم ةعافشلا

 ةمشح ريغ ىلع تامرحلا تكتهو لئاذرلا ترشتناو . ناكم لك يف نويفألاو

 رئاس يف امهريغ لان ام « ةرونملا « ةنيدملا »و « ةمركملا ةكم » لانو « ءايحتسا الو

 ةلمجلا ىلعو . تائزهتسملا نم ًابرض سدقملا « جحلا » راصف « مالسإلا ندم

 بحاص داع ولف ءرارقلا ديعب اطبهم اوطبهو نيملسملا ريغ نوملسملا لدب دقف

 ةنعللا قلطأو بضغل مالسإلا يهد ناك ام ىأرو رصعلا كلذ يف ضرألا ىلإ ةلاسرلا

 . ناثوألا ةدبعو نودترملا نعلي امك نيملسملا نم اهقحتسا نم ىلع

 ادب دق توصب اذإ هتملظ يف جلدمو هتعجه يف قرغتسم مالسإلا اميفو

 نينمؤملا ظقوي مالسإلا دهم ةيبرعلا ةريزجلا هبش ءارحص بلق يف يودي

 ناكف « ميقتسملا طارصلاو ليبسلا ءاوس ىلإ عوجرلاو حالصإلا ىلإ مهوعديو

 ران لعشأ يذلا ( باهولا دبع نب دمحم ) روهشملا حلصملا وه امنإ توصلا اذه

 . يمالسإإلا ملاعلا اياوز نم ةيواز لك ىلإ اهتنسلأ تعلدناو تلعتشاف ةوعدلا
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 ميدقلا يمالسإلا دجملا ةداعتساو سوفنلا حالصإ ىلع نيملسملا ضحي ذخأ مث

 ملاعلا يف ىربكلا ةظقيلا تأدب مث « حالصإلا ريشابت تدبتف ديلتلا زعلاو
 . يمالسإلا

 تناكو « م 17٠١ /ه 1١١117 ةنس يلاوح دجن يف باهولا دبع نب دمحم دلو
 دقو « ًامالسإ نادلبلا ىقنأ  هيلدتو مالسإلا طاطحنا ىلع  رصعلا كلذ يف دجن
 رود ىلإ ىروشلا رود نم ةفالخلا لقنت تناك فيك مالكلا نم فلس اميف انفرع

 مهجاردأ نودوعي ميضلا ةابأ رارحألا برعلا كلذ رثأ ىلع ذخأو . يقرشلا دادبتسالا

 لك اهنع اودصو « مهنطومو مهدالب زيرح يف مهتيرحب نوعتمتي ثيح ءارحصلا ىلإ
 ةيلمرلا يراحصلا كلت قارتخال ًاموي هسفنب ررغ ناطلس الو ةفيلخ الف مهيلع لماح
 لكل ماودلا ىلع نماك هيركلا توملا ثيح ةكلهملا اهيفايف يف لغوتلاو ةقرحملا
 لحلا ًاماود مهبأد لب مهيلع ًامكاح طق اوفرعي مل كانه برعلاف « ليخد بيرغ عماط
 اذه ىفو « ءارحصلا بلق ىف تاحاولا فلتخم ىف تاعجتتملا دايتراو لاحرتلاو
 هبوشي ال يبرعلا مهلبن ءاقنب ظافتحالا ميدقلا ذنم برعلا عاطتسا عينملا نصحلا
 مهيف ةماعزلاف لحرلا ودبلا امأ « حير اهناينب يف خفنت ال ةيسايسلا مهتطبارو ةبئاش

 يف رضحلا امأو . مهنوؤش ريبدتو مهماكحأ ىلع مايقلا نولوتي نيذلا مهخويشل
 ءالؤه دي يف ام غلبم نأ ديب « ةناكمو ةلزنم ايلعلا رسألا خويشل ةماعزلاف تاحاولا

 فوقولا ىلع ماودلا ىلع ىوقت ال ةنهاو ةروص يه امنإ ةعاطلاو ةطلسلا يف خويشلا
 يف هعاضخإ « كرتلا » عاطتسا ام لجو « ةفورعملا ةيموقلا تاداعلا رايت هجو يف

 ةيزاجحلا ةسدقملا نكامألا ىلع مهناطلس نم ًائيش اوطسب مهنأ وه برعلا دالب
  ةلقتسم ةرح تلظ دقف « ةيلخادلا دالبلا « دجن » امأ ءرمحألا رحبلا لحاسو

 مهئابآ نم مهيلإ ردحت امب ظافتحالا يف نولاغي اهيف ءارحصلا برع حرب امو
 . ةعماجلا ةورعو ةسايسلا ةدحوو نيدلا لئاضف نم مهدادجأو

 ذنم ناك اذإو . باهولا دبع نبا اهيف دلو امل « دجن » ةلاح تناك اذكه

 هركذ رهتشا ام ناعرس نيدلا يف هقفلاو عالطالا ىلإ ليملا ديدش هتأشن

 بلطو هرمع لوأ يف جحف . ىوقتلا ىلع ماوق ءرفاو ملعب فرعف همسا عاذو
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 مث ٠ سراف ىتح ةرواجملا دالبلا نم ريثك ىلإ حاسو « ةرونملا ةئيدملا يف ملعلا

 تحصف ةيمالسإلا ةلاحلا ءوس نم هنيع مأب هاري امل اينيد ابضغ العتشم دجن ىلإ داع

 دالب ىلإ دالب نم الحار ةديدع نينس ىضق « حالصإلا ةوعدب مايقلا ىلع هتميزع

 لعجي نأ ليوط داهج دعب عاطتسا ىتح سوفنلا اظقوم ةوعدلاب رشبف ةريزجلا هبش يف
 « ةوعدلا لبقي انأشو ابعك اهئامعز ىلعأو دجن ءارمأ ربكأ وهو دوعس نب دمحم

 ةعيفر ةيعامتجا ةلزنمو ةيلاع ةيبدأ ةناكم كلذب باهولا دبع نبا بستكاف اهيف لخديو
 هتياغ غولب هتنكم دق ةليلج ةدافتسا كلذ نم دافتساف « اهب ناهتسي ال ةيبرح ةوقو

 كلتب ةهيبش ةيبرعلا ءارحصلا عيمج يف ةيسايس ةينيد ةدحو يلاوتلا ىلع تنوكف

 نبا هجهن يذلا جهنملا نإف عقاولا يفو « ةلاسرلا بحاص اهأشنأ يتلا ةدحولا

 ركب يبأك نودشارلا ءافلخلا هجهن يذلا جهنلا كلذ ًاريبك اهبش هبشيل باهولا دبع

 ةفيلخ ريخ ناكف « دوعس نبا هفلخ م 17/417 /ه ”١7١ ةنس تام املو «رمعو

 ناك ام ىلعو نيدشارلا ةفالخ راثا نويباهولا ىفتقاو « ريبكلا يمالسإلا حلصملل

 نوكي نأ هضرعيل ناك ام كلذ نإف « ةميظعلا ةيبرحلا ىوقلا نم دوعس نبا دي يف

 . هموق ينبو هعابتأ ةيرح نهتمي ملف اهروتسدو ةعامجلا يأر ىلع الزان ماودلا ىلع

 رشتناو تاقرسلا سانلا نمأو يدعتلا عطقناف ةلداع ةئيكم اهفنع ىلع هتموكح تناكو

 ةحاو لك يف ناكو . بيذهتلاو ملعلا ىلع فكعو ةحارلاو ةئينأمطلا تداسو نمألا

 : نيملعملا نم ددع ةيودب ةليبق لك يفو ةسردم

 دلوج سانجأ » قرشتسملل « مالسإلا يف ةعيرشلاو ةديقعلا ١» باتك يف ءاجو

 هقيفرو ندنلب يفاقثلا زكرملا ريدم رداقلا دبع نيسح روتكدلا ةمجرت « رهيست

 ١ : هصن ام 7؟/ ص

 يتلا كلت ةيبرعلا ةمألا اهب تماق يتلا ةيبرحلا ةينيدلا تاكرحلا مهأ نم

 يفوتملا باهولا دبع نب دمحم برعلا دالب طسوأ يف ةثيدحلا ةنمزألا يف اهراثأ

 دئاز فغشب اهيلع لبقأ دقو «ةيميت نبا تافلؤم سرد نأ دعبف ماه

 اهراصنأو اهعايشأ رثكو اهرثأ مظع ام ناعرسو ةينيد ةكرح هينطاوم يف راثأ

 تزرحأف لاتقلا رامغ ضوخ ىلإ برحلا ىلع ةروطفملا ةيبرعلا ةمألاب تعفدو
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 دالب ىلإ ةريزجلا هبش تزواجت ىتح اهذوفن نم ترشن ةرهاب ةيبرح تاراصتنا ةدع
 . قارعلا

 تابلقتلا نم اهيلع رم ام عم لازت ال ةلود سيسأت ىلإ ةكرحلا هذه تضفأ دقو
 برعلا دالب طسوأ يف ةمئاق اهتفعضأ يتلا ةيلخادلا تاعزانملاو تاسفانملاو ة :ريثكلا
 : لاق نأ ىلإ - ةريزجلا هبش ةسايس يف يوق رثأ اذ الماع دعتو

 هتاجاجتحاو ةيميت نبا تاداقتنال يلمعلا قيقحتلا يه « ةيباهولا ةكرحلاو
 يتلا غيصلا ىلعو «٠ عامجإلا اهرقأ يتلا ةنسلل ةفلاخملا عدبلا ىلع ةيلبنحلا
 ةايحلا يف ةثدحتسملا عدبلا ىلعو « يمالسإلا يخيراتلا روطتلا لالخ تررقت
 . ةيمويلا

 ىلع لمعلاو ةنسلا مساب اهلك لامعألا هذه نويباهولا يتأ دقو : لاق نأ ىلإ
 اميف هنأ ىلع . حلاصلا فلسلاب نولثمتم اذه مهداهج يف مهو اهتداعإو اهئايحإ
 اذه يف مهقبس دق يومآلا ةفيلخلا زيزعلا دبع نب رمع نأ ىرن يبنلا ربقب قلعتي

 , ةدابعلل ًاعضوم رثألا اذه يف سانلا لعجي نأ نم افوخ ةلبقلل ةيلصألا ةهجولا ريغ

 يف ةعبتملا تاهاجتالا ًافلاخم حيرضلا عضوم هاجتا لعج امدنع هعنم دا ارأ ام اذهو
 . ىهتنا . دجاسملا

 تحت ( ناملكورب لراك ) فيلأت « ةيمالسإلا بوعشلا خيرات » باتك يف ءاجو
 هبش يف - -رصم يلاو - يلع دمحم قيفوتلا فلاحي مل : « « ةيباهولا ةكرحلا » ناونع
 ةكرحب هناطلس مدطصا كانهف «٠ , ايروسو رصم يف هفلاح ام ردقب ةيبرعلا ةريزجلا
 , ةيبرعلا ةريزجلا بلق دجن يف دلو هنأ كلذ ليصفتو . ىربك ةينطو ثاعبنا
 هقفلا ةسارد ىلع هسفن ًافقاو ملعلل ابحم أشنف ميمت ةليبق نم باهولا دبع نب دمحم

 . ةعيرشلاو
 ةديقعلا ىلإ ديعي نأ ىلإ ىعس ام لوأ ىعس هدلب ىلإ بأ املف : لاق نأ ىلإ

 أجتلا 184٠ ةئس يفو . قيضلا هطيحم يف يلصألا امهءافص ةيمالسإلا ةايحلاو
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 ةريصق ةرتف تضقنا اذإ ىتح ابيحرتو ةوافح يقل كانهو ءدوعس نب دمحم ىلإ

 ىلع ءايلوألاو لوسرلا سيدقت بجش دقلو ٠ نيديرمو اراصنأ هميلاعت تبستكا

 ضعبو ةينارصنلل اديلقت نورق ذنم نيملسملا نيب عاش دق ناكو  هروص فالتخا

 يف نوكراشي نيذلا نيملسملا كئلوأ كرشلاب ايمار - ىرخألا ةينيدلا سوقطلا

 ذحخأو « اودابيوأ مهيغ نع اوعجري ىتح مهبرحب نآرقلا يضقي نيذلا وأ سيدقتلا

 . خلإ ةمارص يف ةعامجلا ةالص ءادأب هعابتأو دمحم

 . ( ىلوألا هتراهط يف مالسإلا

 ةيخيراتلا ةنامألاو ةهازنلاب اوفصتا بناجألا برغلا ءاملع نم موق ةداهش يهو

 . يبهذملا زييمتلاو ضارغألا نع نيديعب

 دحاو ريغ هفصنأ دقف . ةضرغملا تاياعدلا نع مغرلابف يبرعلا قرشلا يف امأ

 ةديصق هيلإ بتك يذلا يناعنصلا ريمألا ليعامسإ نب دمحم ليلجلا ةمالعلا مهنمو

 : اهنم ةليوط

 يدجي ال دعبلا ىلع يميلست ناك نإو 22دجن يف لح نمو دجن ىلع « مالس

 دشرلا جهنم نع لض نم يدتهي هب 2اهحوس لح ملاع نع يلأساو يفق
 يدهملا اذبحايو يداهلا اذبح ايف دمحأةنسل يداهلا دمحم

 :ريلسع

 ةيمتحلا ةجيتنلا تناكف . ريسع ىلإ نييدوعسلا نم ىلوألا ةيرسلا تمدقت دقو

 بونج يف ةيباهولا ( ةيفلسلا ) ةوعدلا رشنل ذوفنلا ةدعاق اهلعجو ةعاطلا يف اهلوخد
 امك فالخملا ىلإ مث ةبعش ينب لئابق ىلإ تبرست ريسع نمو « ةيبرعلا ةريزجلا
 , الصم كلب رميش

 اهلبقتل ةباجتسإلا يف اوأرو - ًاحضوم يتأيس امك  فالخملا لهأ اهلبقف

 لدعلل ًايلمع ًاقيقحتو ةحمسلا ةعيرشلا ملاعمل ًاءايحإو ةيمالسإلا حورلل ًاءاكذإ
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 دهعلا اذه لبق تبرست يتلا  ةيقبطلا قورفلاو ةيعامتجإلا زجاوحلا عفرو ةاواسملاو
 ىلع صرحلاو ءابإلاو ممشلا مهتافص زربأ نم نويميمص برع مهو - نرق وحنب
 1 عمتجملا دارفأ نيب ةاواسملا 2 يشمت

 : يقلفلا نيسح نب دمحأ لوألا ةيعادلا

 لئابق يف اهقيفوت رابخأ هتوهتساو ةيباهولا ةوعدلا حاجن هرهب ايبص لهأ نم وه
 0 2 فالخملا لهأ ةلاح نم هاري امو عمس ام نيب نراقو « ةبعش ينبو ريسع

 نم ةوعدلا يقلتيل ةيعردلا ىلإ ًارجاهم فخف « نتفلاو تابارطضالا نم هءاجرأ

 . ديتعلا اهلئومو يفاصلا اهعبنم

 « دوعس نب زيزعلا دبع مامإلاب لصتا اهئدابم هليصحتو ةيعردلا ىلإ هلوصو دعبو
 باتكلاب هقفرأو هل باجتساف « يناميلسلا فالخملا يف ةوعدلا رشنل هبادتنا هاجرو
 : يتآلا

 * ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 اصوضخل يتاميلسلافالخملا لعأ نم هاري نم ىلإ دوعس نب زيؤعلاا دبع نم

 ةفاكو يمعنلا لآو مهناوخإ رئاسو ىيحيو رصانو دومحو دمحأ نب دمحم ءانبأ ءارمألا

 « ةياوغلاو كرشلا قيرط مهايإو انبنجو قحلا ليبس ىلإ مهايإو هللا انقفو ةماهت لهأ
 نحن ام يأرف انيلإ مدق يقلفلا نيسح نب دمحأ نأ ةلاسرلا هذهل بجوملاف دعب امأ

 : هابتشالا هب لوزي ام مكل بتكن نأ انم سمتلاف كلذ ةحص ققحتو هيلع

 نم ةرتف ىلع ِِلي دمحم لسرأ ىلاعتو هناحبس هللا نأ هللا مكمحر اوملعاف
 صاالخإ هتدبزو « هدكأو كلذ مظعأو ماتلا عرشلاو لماكلا نيدلاب لسرلا

 قلخلا قلخ يذلا وه كلذو كرشلا نع ىهنلاو هل كيرش ال ىلاعت هلل ةدابعلا

 نأ الوسر ةمأ لك يف انثعب دقلو » : ىلاعت لاق امك هلضف ىلع باتكلا لدو هلجأل
 نيصلخم هللا اودبعيل الإ اورمأ امو # : ىلاعت لاقو *# توغاطلا اوبنتجاو هللا اودبعا

 عيمج فرصو ىلاعت هلل ةدابعلا صالخإ وه نيدلا صالخإو . # نيدلا هل

 هللاب الإ ثاغتسي الو هللا الإ يعدي ال نأب كلذو هل كيرش ال هدحو ىلاعت هلل ةدابعلا

 بغري الو بهري الو هاوس ىجري الو هللا الإ ىشخي الو هلل الإ حبذي الو
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 حلصي اال ىلاعت هلل ناك ام لك نأو هيلع الإ رومألا عيمج يف لكوتي الو هيدل اميف الإ

 سسأ يذلا ةيهولألا ديحوت هئيعب اذهو لسرم يبنل الو برقم كلمل هنم ءيش

 . هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىنعم وهو رفاكلا نود ملسملا هب درفناو هيلع مالسإلا

 هيلإ سانلا انوعدو هانعبتا لسرلا نيد هنأ انملعو كلذ ةفرعمب انيلع هللا َّنَم املف

 لهأ ةدابع نم هللاب كرشلا نم سانلا بلاغ هيلع ام ىلع كلذ لبق انك نحنف الإو

 ىلإ مضني ام عم مهنم تاجاحلا بلطو مهل حبذلاب برقتلاو مهب ةناعتسالاو روبقلا

 رئاعش كرتو تاولصلا كرتو تامرحملا باكتراو تاركنملاو شحاوفلا لعف نم كلذ

 خيشلا دي ىلع هراثدنا دعب هرثأ ايحأو هئافخ دعب قحلا هللا رهظأ ىتح مالسإلا

 قحلا ةهج انل زربأف « باملا هترخآ يف هل هللا نسحأ ( باهولا دبع نب دمحم )

 نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا ديجملا هللا باتك نم باوصلا ةهجوو
 نم سانلا بلاغ نيدوهو هيلع نحن يذلا نأ انل نيبف ديمح ميكح نم ليزنت هفلخ

 مهب ةناعتسالاو مهل رذنلاو مهيلإ برقتلاو مهتوعدو مهريغو نيحلاصلا يف داقتعالا

 ددهتو هنع هللا يهن يذلا ربكألا كرشلا هنأ مهنم تاجاحلا بلطو دئادشلا ىف

 نإ ظ : ىلاعت لاق هنم ةبوتلاب الإ هرفغي ال هنأ هباتك يف ربخأو هيلع ديدشلا ديعولاب
 هللاب كرشي نم هنإ ىلاعت لاقو 2 # كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا

 نود نم نوعدي نيذلاو : ىلاعت لاقو 1 # رانلا هاؤامو ةنجلا هيلع هللا مرح دقف

 . « ريبخ لثم كئبني الو مككرشب نورفكي ةمايقلا مويو

 رفكلاو كرشلا نم هيلع نحن امانفرعو مالسالاانل هللا فشك نيحف

 هتمئأ مالكو هلوسر ةنسو هللا باتك نم ةعطاسلا ةلدألاو ةعطاقلا صوصتنلاب

 انكامو هيلع نحن ام انفرع مهتياور ىلع ةمألا تعمجأ نيذلا مالعألا

 لوأ هللا نأو .رذحو هع هللا يهن يذلا ربكألا كرشلا هنأ الوأ هب نيدن

 اوعدت الف هلل دجاسملا ناو :  ىلاعت لاق امك كلذو هدحو هوعدن نأ هب انرمأ ام

 بيجتسي ال نم هللا نود نموعدي نمم ملظأ نموإ» : ىلاعت لاقو 4 #4 ادحأ هللا عم
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 ةماقإو كرشلا ىفنو هدحو هلل ةدابعلا صالخإ وه هب ىلاعت هلل نيدن يذلا نيدلا نأ

 . ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو مالسإلا ناكرأ نم كلذ ريغو ةعامج ةالصلا

 نيدلا وه اذه نأ مانألا نم نيربدتملاو ماهفألاو رئاصبلا يوذ ىلع يفخي الو
 لبقي نلف ًانيد مالسإلا ريغ غتبي نمو ط : ىلاعت لاق لكي هللا لوسر هب انءاج يذلا

 تيضرو يتمعن مكيلع تممتأو مكنيد مكل تلمكأ مويلا » : ىلاعت لاقو * هنم
 معنو ةرخآلاو ايندلا يف هظح وهف لمعلا مزلو اذه لبق نمف 4 ًائيد مالسإلا مكل
 مهولتاقو © : ىلاعت لاق هنم لبقي نلف ربكتساو كلذ ريغ يبأ نمو مالسإلا ظحلا
 . 4 هلل هلك نيدلا نوكيو ةنتف نوكت ال ىتح

 هذه لق »© : ىلاعت هللا لاق « بجاولاب مايقلاو مكيلإ ةحيصنلا هذهب اندصقو
 #« نيكرشملا نم انأ امو هللا ناحبسو ىنعبتا نمو انأ ةريصب ىلع هللا ىلإ وعدأ يليبس
 00. مالسلاو , دمحم ىلع هللا ىلصو

 باهولا دبع نب دمحم خيشلا تافلؤم هعم لمحي ناكو . باتكلاب ىقلفلا لصو

 داشرإلاو ظعولاب ماقو « ةرفاعجلا لئابق دنع شيب يداو لفسأ نطوتسا كلذ دعبو
 كلتل نيرواجملا نيب ةوعدلا تشئفو هيلع بولقلا تعمتجاو هلوح سانلا فتلاف

 . ةليبقلا

 لصفيو ةاعدلا لسريف ينيدلا ميعزلاو دشرملاو ملعملا رودب موقي يقلفلا ناك
 تعمتجاو فالخملا ىرق نم ريثك ىلإ هتوعد ترس ام ناعرسو . اياضقلا يف
 عزاولا نمو ًادنس ةوعدلا نمو ةوق مهسوفن نم موقلا سنأف ةقرفلا دعب بولقلا
 هتطلس يذلا ايبص ريمأ ةطلس نم صلختلا ىلع مهيأر عمجأف ًاناطلس ينيدلا
 يتيرق ثداح يف كب رم دقو  فالخملا نم ةيلامشلا ةهجلا ىرق ىلإ ةبسنلاب ةيمسا
 ذفانلا ناطلسلا وأ ةيلعفلا ىوقلا دوجو مدع ىلع يفاكلا ليلدلا انهدلاو ةلحملا
 نوري لب ةوعدلا قنتعي مل نمل مهيلع ناطلس ال نأ نوري موقلا حبصأو ةرامإلا كلتل
 يقلفلاب نولصتي مهسفنأ ايبص لهأ ذخأو اهفلاخ نم ةعاط نع جورخلا 55
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 مهريمأ نم مهفوخ الول ةوعدلا يف لوخدلل ةباجتسالا يف مهتبغر نع هل نوبرعيو

 فالخملا ريمأ رديح نب يلع همع نبا ةطلسب ايرادإ طبتري يذلا روصنم نب رصان
 : اعلا

 لاصتالا ىلإ عراسف تابثو ةدؤت يف هتقطنم وحن فحزي رطخلاب ايبص ريمأ رعش

 صارخ جورخ تقو ناح ءانثألا كلت يفو « ثيرتلاب درلا هدروف هعجرمب داجنتسالاو

 ةرشابم نع مهوعنمف ةرفاعجلا ىلإ صاوخلا ماعلا فالخملا ريمأ ثعبف عرازملا
 5 مهوزغل زفحتف مهتفلاخم ريمألل دكأت كلذ دنع 3 مهجاردأ اوداعف 3 صرخلا

 : زيهجتلا

 دمحم نب دومح همع ىلإ بتكو مهريغو ماي نم هعومج رديح نبا ريمألا عمج

 ةلمحلا يف كارتشالل عارسإلا ىلع هثحي رشعت يداوب هعرازم يف ابيغتم ناك يذلا

 يبأ نمو هبنقم سأر ىلع دادعتسالا ةبهأ ىلع لصوف « ليخلا نم ددع هيدل ناكو

 « نيرجحلا » ىمسي عضومب تركسعو ايبص يداو يبرغ ىلإ ةلمحلا تراس شيرع

 اوبرشت يتلا ةوعدلا ىلع يضقيو مهنايك ددهي يذلا وزغلا اذهب ةرفاعجلا رعش

 فالخملا نم ةيلامشلا ةهجلا لهأ لبقأو « عافدلا ىلع اوممصف ءاهئدابم

 2 « حيطبلا » ةيرق ىلإ اوضهن « ةراجلا » ةيرق يف مهعمجت مت نأ دعبو مهتدعاسمل

 5 نيرجحلا يف ةيركسعلا ةلمحلا ةمجاهمل اومدقت اهنمو

 : ةكرعملا

 ةوقلا دصل يفاكلا دادعتسالا مهئافلحو ةرفاعجلا ىدل نكي مل هنا عبطلاب

 لماك ىلع يه يتلاو هسفن ماعلا يناميلسلا فالخملا ريمأ اهدوقي ىتلاو ةمجاهملا

 كرتشا دقو « هذوفنو هتطلس ءاقب اهتجيتن ىلع بترتي ةكرعمل دادعتسالاو ةبهألا

 ةايحلا ةكرعم اهنأ مهملعل مهعابتأو مهليخب تاريخ لآ ةفاك ةلمحلا كلت ىف
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 8 مهئافلحو ةرفاعجلا ةميزهب ةكرعملا تهتنا دقف « ةمدقملا نم

 0 0 هركسعم ىلإ | ريالا داع ةكرخملا اهنا كيرا

 : دمحم نب دومح همعو رديح نب ىلع ريمألا نيب فالخلا

 همع نيبو هنيب فالخلا بشن ىتح ريمألا ةدوع ىلع لئالق مايأ الإ ضمت مل

 . رهشأ ةينامث وحن رمتسا لاتق ىلإ فالخلا روطتو « ةرامإلا ىلع دمحم نب دومح

 : يبعشلا راش نب رارع

 رابخأو ثداوح نم ريثكلا ةيضاملا تاحفصلا ايانث يف ميركلا ءيراقلاب رم دق
 حورو وزغلا ىلع مهنم لايجأ تبشف ًاقزترم وطسلاو تاراغلا اهذاختاو ةبعش ينب ةليبق
 اهلاثمأ هل ضرعتيو باصي امب كلذ ءارج نم تبيصأو تباصأ دقو حافكلاو ةيسورفلا

 اهدارفأ يف ةبوبشملا ةيبرحلا ةعزنلاو ةيسورفلا حور تناكو « منغلاو مرغلا نم
 امم يسايس أدبموأ ينيد بهذم نم ةيماس ةياغوأ ناطلس ىلإ فدهت ال عبطلاب
 تاياغلاوأ ةميوقلا ءيدابملا باحصأ هيلإ وبصي ام ىلإ حورلا كلتب يقتري
 ىوق تدتشاو اهتوذج تججأت امهم حورلا كلت لثم نأ يهيدبلا نمو « ةيماسلا
 ةعزنلا كلت ىرخألا لئابقلا تلباق اذهل . يشالتلاو دومخلا ىلإ روحت اهتعزن
 ىلإ تحنجف رطاخملاو ةبوعصلا اهفحت ىلوألا ةمهم تحبصأ ىتح اهلثمب ةيئادعلا
 ةوق اهيلإ فرصت ةياغو جهنم يف ركفي اهدارفأ نم رفن ذخأو صالخلا لبس سملت
 . ةيبرحلا اهتعزنو ةيحافكلا اهتقاط

 لئابق ىلإ اهتارايت ترس دق ةيباهولا ةوعدلا ريشابت تناك ءانثألا كلت يفو
 هحورو ةذافنلا هتريصب راش نب رارعب تعفدف ريسع ىلإ اهذوفن دتماو . نارهش
 ةرجهب ملع هنأ عبطلابو  ةوعدلا قانتعا ىلإ ةدايسلا وأ نيقيلا ىلإ ةشطعتملا

 ريمأب لصتا كلذل  مهريغو يمحتملا لاك ةوظحلاو قيفوتلا اولان نمم ريثكلا
 ىهتناو ةبعش ينب لئابق يف اهثب ىلع مايقلاو ةوعدلا قانتعا ىلع هدهاعو ةشيب
 هووذ هعاطأف « ةيباهولا ةوعدلا ةاعد نم ةيعاد هموق ىلإ هتدوعب لاصتالا كلذ
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 عقاولاب عفرو فقوتف هيلإ وعدي ام دض نورخآلا فقوو هلئابق نم ضعبلاو نوندألا

 ينامجعلا رماع نب مازح ىلإ ةيعردلا رماوأ 00 «راظتتنالاب رمألا هلصوف

 . « لولذ » ةئامسمخو سراف ةئام سأر ىلع بونجلا ىلإ كرحتلاب

 نيفلختملا ىلإ و را | مازح ةيرس تلصو

 قثوتسا كلذبو ةعاطلا يف لوخدلا ىلع مهمغرأو مهرود ىلع ىلوتساو مهحبصف
 ينبو انق لهأو ىسوم لآ دالب هذوفن ةقطنم تلمشو عاطملا ميعزلا حبصأو رمألا هل

 . دوتعو قيقشلا ىلإ زاجحلا ةاداس نهأ نم مو د

 ىلإ هبحصو ( يقلفلا نيسح نب دمحأ ) يناثلا ةيعادلا هافاو بردلا يفو

 مهتمزهف تبخلا لهأ عم لاتق يف ةيرسلا تكبتشا 55 دّيَسلا تح » يفو فالخملا

 . اهمدقت تلاوو

 : فالخملا يف ةيدوعسلا ةيرسلا

 مازح ةحلاصم هنم نوبلطي رصان نب روصنم ايبص ريمأ ىلإ فالخملا ناكس عره

 ذخأو ةقطنملا نايعأ ةفاك ريمألا عمجف تامرحلل ًانوصو ءامدلا ةقارإل ًابنجت رماع نبا

 يقلفلا لصو مهعامتجا ءانثأ يفو 2 رمألا يف رواشتلاو فقوملا ضارعتسا يف مهحعم

 ماعلا ريمألا ىلإ دفو لاسرإ ىلإ نيرمتؤملا يأر عمجاف مازح نم ًاراذنإ لمحي

 يبأ يفو ٠ فقوملا لايح يئاهنلا هرمأ ىقلتو راذنإلا ضرعل يناميلسلا فاالخملل

 دفولا فلأت العفو ًامازح لباقيل فالخملا تاهج لثمي نم لسري نأ رزقت شيرع

 : نم

 ١- شيرع يبأ ةقطنم نع يتاريخلا دمحم نب يبحي ريمألا .

 . دمض ةقطنم نع يدمضلا هللا دبع نب دمحأ مالسإلا خيش -

 : ايبص ةقطنم نع دمحم نب رصان نب روصنم ريمألا ل

 هنيب قافتالا مت ةلباقملا دعبو . نيرجحلا يف مازح ركسعم ىلإ دفولا لصو
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 دوعس نب زيزعلا دبع مامإلل ةعيبلاو دهعلا هوطعأو ةعاطلا يف لوخدلا ىلع مهنيبو

 : يتآلاك مهتاهج ىلع مهبانأف

 5 شيرع يبأ ةقطنم يف ةوعدلاو ةرامإلاب يبحي ريمألا موقي 3ك

 شيب ةقطنم ادع , ايبص ةقطنم يف ةوعدلاو ةرامإلاب روصنم ريمألا موقي -
 . يقلفلا اهتيعاد يتلا ةرفاعجلاو

 . ةينيدلا رومألا يف امهيلكل ًاعجرم هللا دبع نب دمحأ مالسإلا خيش نوكي - و

 . دجن ىلإ ًادئاع همايخ ضوقف تهتنا هتمهم نأ مازح ربتعا كلذبو

 : دمحم نب دومحو رديح نب يلع نيريمألا نيب قافتالا

 دشأ ىلع تفن دؤكسأ نيريمألا نيب ةعزانملا نأل رومألا رقتست مل مازح ليحر دعب

 ل ل ا

 . ةقفاوملا تدروف ءاعنص مامإ ىلإ دومح

-455- 



 دمحم نب دومح فيرشلا ةرامإ

 نب يلع هيخأ نبا لزانتب مت يذلا حلصلا رثأ ىلع - ًافنآ كبرم امك ةرامإلا ىلوت

 : يتآلاك يناميلسلا فالخملا يف يسايسلا عضولا ناكو -رديح

 ١ - دومح ةطلس تحت ًابونجو دمض يداو نم .

 - رصان نب روصنم ريمألا ةطلس تحت ايبص يداو .

 ايبصل ةدئاع اهنإف احلملا ةيرق ادع ام .

  - 4راش نب رارع ةطلس تحت عملأ لاجر ىلإ الامش شيب نم .

 : دومح ريمألا اهثعبي ةيرس لوأ

 وزغ ىلع رارع عم قفتا يذلا يقلفلا ىلع ادومح ( احلملا) لهأ خرصتسا

 يمزاحلا دلاخ نب نسح هريزوو يلع نب يبحي هيخأ نبا ةدايقب ةيرس ثعبف مهتيرق

 كارتشالا ( روصنم ) اهريمأ نم تبلطو ايبص ةنيدم تفراش نأ ىلإ ةيرسلا تمدقتف

 ركسعو مهتلباقمل (  بشخلا مأ ) ةيرق يف هعمجت طاشنب موقي ناك يذلا - يقلفلا

 مزهناف لاتقلا بشنو ( ايلعلا ةمالسلا ةيرق ) يبرغ ( فرشم ) ىمسي عيضوم يف

 . « بشخلا مأ » ىلإ ارقهقتم يقلفلا

 : راش نب رارع ةكرح
 تحنس انهو « هوحن هعومج سأر ىلع عراسف يقلفلا ةميزهب « رارع » ملع

 يف ةيغرلابرهاظت - دودج همع عم قافو ريغ نلع ناك يللا" اب ريمأل ةضرلا
 ىتح لاتقلا نع فقوتلا امهوجري دومح هدئاقو رارع نم لك ىلإ بتكف فقوملا ذاقنإ

 . هئاجرل اوباجتساف . فقوملا ةيوستل اهيلإ لصي
 ءاهز يف ايبص نم روصنم جرخ مه: 57 ماع ةدعقلا يذ ١6 موي يفو

 نيقيرفلا نيب طسوتلاو تالاصتالاب ماقو نيركسعملا نيب همايخ برضو لتاقم فلأ
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 المعو « هتهج ىلإ قيرف لك عوجرب يضقت امهنيب ةنده دقع نم نكمت ىتح
 : شيرع يبأ ىلإ دومح ةيرس تداع 2 اهاضتقمب

 لتحاو هناسرف نم ةبكوك سأر ىلع مدقت بردلا ىلإ دوعي نأ نم الدبف رارع امأ

 اذه يف امهنيب متو رصان نب روصنم هب عمتجا كانهو يلفسلا ةمالسلا نصح

 نأب دهعتو ةيدوعسلا ةعيبلاو ةيباهولا ةوعدلا ريخألا لبقتو قيثاوملاو دوهعلا عامتجالا
 . هتهج ىلإ امهنم لك داع كلذ رثأ ىلعو هتقطنمل نيرواجملا يف اهل ةوعدلاب موقي

 : رصان نب رو صنم ريمألا

 دوعس نب زيزعلا دبع مامإلا ىلإ همامضنا انلعم رارعب هعامتجا دعب ايبص ىلإ داع

 : لاقو هكرت ىلع ممصف هيطاعتم ربكأ نم كلذ لبق ناكو غبتلا يطاعت عنمب ىدانو

 . هاطاعتن نحنو غبتلا يطاعت ىلع سانلا بدؤن نأ انب حيبق

 : دومح ريمألا همعو روصنم ريمألا نيب فالخلا

 لاتقلا هتأدابم ىلع مزعو هترئاث تراثف هيخأ نبا فقومب رامسم وبأ دومح ملع

 يقلفلا لاتقب الوأ كيلعف ٠ كيخأ نبا هنأ. : هل نيلئاق « ثيرتلاب هناوخإ هيلع راشأف

 : روصتنم دادعتسا

 لهأ ىلع ةّمْلَقلا ىرجأو ةبهألاو دادعتسالا يف ذخأف روصنمب ءابنألا تلصتا
 يعدتساو براحم فالأ ةثالث مهددع غلبف حالسلا ةلمح ءاصحا ةيلمع يأ هتقطنم

 هفيلحل بتكو دادعتسالا مدق ىلع رظتناو ةئبعتلاب رمأف ديري ام هل عمتجاف ليخلا لهأ
 . شيب يف طبارو هعومج سأر ىلع هوحن كرحتف ًادجنتسم رارع

 :دومح مدقت

 ىلإ هناوخإ ضعب ثعب قيرطلا ءانثأ يفو م7١18/ ه5١17١ ماع ةجحلا يذ رهش
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 ىلاوو يقلفلاو رارع نيبو هنيب اميف لخدتي الو دايحلا مزلي نأ هنم بلطي ( روصنم )

 اهدعب ةلمهملا ءاحلا نوكسو ةددشملا لادلا مضب ( لْحّدلاب ) ركسع ىتح همدقت
 . ىلفسلاو ايلعلا نيتمالسلا يتيرق نيب عضوم ةنكاس مال

 : ةكرعملا

 تهتناو لاتقلا بشنو هتمجاهمل مدقت لحدلا هلوصوب رارع ملع نأ درجمبو

 رارع امأ هركسعم ىلإ دومح داعو ىلفسلا ةمالسلا نصح ىلإ رارع ةميزهب ةكرعملا

 . بردلا ىلإ ادئاع ةمالسلا نصح نم لحر دقف

 ةيرق يف ركسعو أدئاع لحر مث . قباسلا هركسعم يف ًاموي نيرشع دومح ماقأ

 دق اذه نأ ديب هباهرإو روصنم ىلع ريثأتلا دصقل ةيبرح ةروانمب ماق اهنمو رحابلا

 ةطساو دعبو . بولطملا ريثأتلا نع رفست ملف « ةروانم نم ربكأ وه امل دعتسا

 ملو رذحو ةبهأ يف وهو رحابلا ةيرق يف همعب روصنم قفتا نيفرطلا ةبارق نم يعاسمو

 .م189

 : فالخملا يف ةيدوعسلا ايارسلا

 ةنسلا كلت نم لوألا عيبر رهش يف دومح اهب ماق يتلا ةكرحلا كلت رثأ ىلع

 يناطحقلا ناربزو ينامجعلا رماع نب مازح ةدايقب فالخملا ىلإ ايارس ةدع تكرحت

 ةيرق يف الوأ تركسعو دومحل ةيلاوملا دمضو ينيسحلا لئابق اهتهجو ناكو
 لك لبقأف رصان نب روصنمو يقلفلاو رارع نم لك اهادئاق ىعدتساو « نيرجحلا

 قيسنتو ديحوتل رمتؤم دقع كانهو دادعتسالا ةياغ ىلع هتعاط لهأ سأر ىلع مهنم

 مهرظن يف هتفصب دمض ةمجاهم ىلع يأرلا قفتاف فدهلا ديدحتو موجهلا ةطخ

 . خيراتلا كلذ يف ةيديزلل يملعلاو يحورلا طاشنلا زكرم

 نيذلا دونجلاو هلهأ نم ةديدشلا ةمواقملا مغربو دمض ىلع تاوقلا تفحز

 ةنيدملا تقرحأو عورملا لتقلاو ةقحاملا ةميزهلا مهب تقحل دقف دومح مهثعب

 . لاومألا تبهتناو
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 روصنمو رارع نم لك نيب دهعلا ددجت كانهو ايبص لا ةيدوعسلا تاوقلا تداع

 ايارسلا تفرصناو هل نيلاوملاو دومح دض ةكرتشم ةهبج فيلأت ىلع اودحتاو يقلفلاو
 1 . دجن ىلإ ةدئاع

 هنم فوختي امو عقو ام لك هل حضو نأ دعب ًادجنتسم ءاعنص مامإ ىلإ دومح بتك
 هوملع امع ةيعردلا ىلإ ةكرتشملا ةهبجلا تعفرو ديعاوملا ىوسب رفظي ملف البقتسم
 ىلإ اهرماوأ تردصف هيلإ تادادمإلا لوصو نم هنوشخي امو ءاعنصب هتالاصتا نع

 نارهشو ريسع لئابق عيمج رفنتساف دومح عاضخإإل كرحتلاب رماع نب باهولا دبع

 مدقتلاو دادعتسالاو بمأتلاب رارعو يقلفلاو روصنم ىلإ رماوألا تردص امك ناطحقو
 يف ناضمر ١؟ يف ايبص لصو يذلا باهولا دبع ةدايق تحت شيرع يبأ ىلإ
 . ةثالثلا ءامعزلا باحصأ نم هيلإ مضنا نم ريغ لتاقم فلأ نيرشع

 نم هركسع دتماو نيليم وحنب اهيلبق ركسع ىتح شيرع يبأ ىلإ مدقت ايبص نمو
 1 . ( درجلاب ) فورعملا لبجلا ىلإ ةنيدملا برغ

 5 عافدلا تادادعتسا

 ةلتاقملا دشحو تاماكحتسالا ماقأو نوصحلا بترف عافدلل دومح ريمألا دعتسا
 ناسرفلا نم ةقرف أبعو « ةيلامشلا اهفارطأ يفو ةنيدملا جراخ ةيمامألا طوطخلا يف
 ( ةريدلا ةلحم ) ماحتقا نع ةمجاهملا ليخلا ةراغ دصل ةنيدملا برغ يف تطبار
 . ( رديح نب يلع ) هيخأ نباب اهتدايق طانأو تاريخ لآ نم هترسأو ريمألا يح

 : ممجمهلا ةطخ

 نإف ( ةريدلا ) ةلحم ىلع يسيئرلا موجهلا هجوي نأ باهولا دبع دارأ
 رارع يأرلا اذه ىلع هعم قفتاو نومضم ةنيدملا ىلع ءاليتسالا رمأف تطقس
 مهنأ هل نيحضوم ةنيدملا كلت ءاسؤر ًايصخش هب لصتا دق يذلا راش نبا
 ككئلوأ ىلع ضبقف لاصتالا اذه ربخ دومح غلي دق ناكو لاتقلا ىلع نيمغرم
 هتكردأف موجهلا ةطخ رصان نب روصنم غلب . نوجسلا يف مهب جنو ءاسؤرلا
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 لاز امو ( باهولا دبع ) ىلإ عراسف « هيوذو همع ىلع قافشإلا هعفدو ةبارقلا ةفطاع

 هل دهعتو ةنيدملا ىلع موجهلا هيجوتو هتطخ ليدعت ىلع هلمح نم نكمت ىتح هب
 ةنيدملا لهأ ىلطصا اذكهو « هترسأ ةيقبو همع عوضخ نمضي هنأ اهميلست لاح يف |

 يطارقتسرالا رصنعلل ةياقوو فيسلل ةئيرد اوناكو ةقحاسلا ةكرعملا ران ريعسب

 1 . مكحتملا .

 : ممجعهلا

 ةعيلطلا يف ليخلا لعجو بلقو ةرسيمو ةنميم ىلإ همسقو هشيج باهولا دبع بع

 مهثحتو ةمجاهملا قرفلا قوست الاجر طوطخلا ءارو نم لعجو دومح ليخ ةلباقم يف

 . فطاخلا موجهلا ىلإ مهعفدت لب مدقتلا ىلع

 تعلعل م 180 /ه ١7117 ماع ناضمر ١6 قفاوملا ةعمجلا موي رجف لبقو

 اهادص ددرت مهتاوصأ تودف فارطألا يمارتملا ركسعملا كلذ يف نينذؤملا تاوصأ

 مهتاوصأ يودت ةنيدملا بوص اومدقتو تاعامج رجفلا اولص مث ماكآلاو يباورلا |

 ( نيعتسن كبو دبعن كايإ نيدلا موي كلام اي ) : ممجهلا راعش ددرتو ريبكتلاب

 تلاسو ةكرعملا تمدتحاو ( نوصحلا ) وحن اوعفدناو ةيمامألا طوطخلا تحستكاف

 مادقإ نأ ديب فصولا قوفي الاسبتسا نوعفادملا لسبتساو « لوادج ءامدلا

 يف تطقسف بعص لك لهس ىلتقلا ثثج ىلع نوصحلا ىلإ مهئاقتراو نيمجاهملا

 دضع يف كلذ تفف ( ةريدلا ) ىلإ نيعفادملا نم اجن نم اجنو انصح انصح مهيديأ

 هدعو عنتماف ميلستلاو نامألا بلط هنوجري دومح ىلع اوماقو اهلخاد نينصحتملا

 ابودنم مهريغو دمحأ نب بلاطوبأو رديح نب يلع لسرأ كلذ دنع . افعض مهنم

 مهتيامح ىلوتيل هباحصأ نم الجر باهولا دبع مهل لسرأف نامألا مهل بلطي

 دق رديح نب يلع نأ نالف انأو مكربخأ ) : هتوص ىلعأب حاص هلوصوبو « مهنمؤيو

 . هراد نع برحلا اوفكف ( نيملسملا عم لخد

 ءيهي امم رديح نب يلع ميلست نوكي امبر هنأب مهولا هرواسو دومح دي يف طقسأ

 تهتنا كلذبو « هل ىطعأف نامألا بلطي بودنم لاسرإب عراسف ةرامإلا ةيلوت هل

 . عوضخلاو ميلستلاب ةكرعملا
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 ا ىلإ هتيب نم دومح راس رهشلا كلذ نم ١7 قفاوملا دحألا موي يف
 نم دوعي نأ داكف رمألا ءيداب يف هب لفحي ملف باهولا دبع ىلع لخدو يدوعسلا
 نم ءىربتلاو مالسإلا نيد ىلع ) ةدهاعملل هدي دمو هسفن كلامت هنأ ديب ىتأ ثيح
 هالاو نم ةالاومو « دوعس نب زيزعلا دبع مامإلل ةعاطلاو عمسلا ىلعو هاوس نيد لك
 يف هعم فطلتو باهولا دبع هيلع لبقأ كلذ دعبف 6 ةوعدلاب مايقلاو هاداع نم ةاداعمو
 . هتيب ىلإ | ًادئاع دومح فرصناو . ثيدحلا

 : ةرامإلاب موسقي نم ةبانإو لسيحرلا

 ىلع بوني نم لوح هحارتقاب مدقتي باهولا دبعل نيقفارملا ةداقلا نم لك ذخأ .
 يقلفلاو رارعو ( رديح نب يلع ) اهالوتي نأ روصنم يأر ناكف فالخملا ةرامإ
 قبس يذلا ( دمحم نب يبحي ) ةيلوتب راشأ مهضعبو ( دومح ) ىلإ اهتداعإ ! ناحرتقي
 اهديعي نأ باهولا دبعل حجرت اريخأو ( ينامجعلا رماع نب مازحل ) دهعلا ىطعأ نأ
 لآ ) ةرسأ رابكو ةداقلا روضحبو ركسعملا ىلإ هاعدتساف لوألا اهبحاص ( دومحل )
 يقنلاو فورعملاب رمألاو ةرامإلا رومأب مايقلا ىلع دهعلا هنم بلطو هاندتسا ( تاريخ
 ةنيابمو نميلا لهأ نم'هءارو نم: لاتقو هلوسر ةنسو هللا باتك ىلع ريسلاو ركنملا نع
 امإلا ةقفاوم ىلع ًايئاهن فقوتي هترامإ تيبثت طرش نإ : هل لاقو ( ءاعنص ) مامإ
 اريمأ هرابتعاو هل ةعاطلاو عمسلا روضحلا نم بلطو « ( دوعس نب زيزعلا دبع )
 شيرع يب أ نم لحترا م ٠ .م /ه ١1711 لاوش ١9 سيمخلا موي يفو 3 مهيلع
 . زاجحلا ىلإ مدقت هنمو بردلاب رمف ادئاع

 | : دمحم نب دومح ريصمألا

 ذخأف ثّرحلا .ينب ةهجل ةيبيدأت ةكرح يف جرخ يدوعسلا دئاقلا ليحر دعي
 نبا ةدايقب ليخلا نم ( ةيرس ) ريس ءاحنألا كلت يف هلوجت دعبو نئاهرلا مهنم

 برجملا فورعملا براحملا وهو دومح ناكو « نميلا ىلإ رديح نب يلع هيخأ
 ةيباهولا ةوعدلا ططخو كيتكتو بيلاسأ نم ذافتسا دق روهشملا عاجشلاو
 نميلا ءاحنأ نم ريثكلا ىلع ءاليتسالا ليبس هل لهس ام ةيموجهلا اهتاكرحو
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 . 9 دوعس نب زيزعلا دبع مامإلا مساب

 تئيهو ةيبرعلا ةريزجلا لب نميلا ءاجرأ يف ترس دق نييدوعسلا ةبيه تناك

 كلت تمدقت ةنسلا كلت نم ةدعقلا يذ رهش يفو اهتعاط يف لوخدلا لبقتل سوفنلا

 ذخأ لبق نمف ةعاطلا يف لوخدلا سانلا ىلع ضرعت ةيبونجلا تاهجلا ىلإ ةيرسلا

 ةيدوعسلا ايارسلا تاراغ نم هءارو امو برحلا هتنلعأ عنتماو يبأ نمو دهعلا هنم

 ةعاطلا يف مهتكوش ةوق ىلع ناورم ونب لخد اسراف نوثالث اهماوق يتلا ةيرسلا كلتبو
 نب يلع ىمسي مهنم ًاصخش مهيلع ترّمأ مث مهءارو نم ةلتاقمو دهعلا اهنم ذخأت

 تلبقأف بونجلا بوص ةيرسلا كلت تمدقتو مهيدهاجم تبحصتساو زوعم دمحأ

 تلاوو باوث لآ نم ًاصخش مهيلع تلوف ةعاطلا نلعت سبعو نسح ينب لئابق اهيلإ
 ش ظ . اهمدقت

 رعشت ةليبقلا لعجت ةوعدلا كلت لوبق نأ يهو . اهيلإ ةراشإلا بجي ةظحالم انهو

 ءايحإب موقت نأ اهيلعو اهنم اهريمأف مكحلا يف ةيلعفلا اهتكراشمو اهتناكم ةيمهأب

 فلختملاو يناوتملا بيدأتو ةعامج ضورفلا ءادأ نم ًايلمع نيدلا موسر
 بذهتف

 اهقلاخ ىلإ هجتتو اهلويم براقتتو اهتديقع دحوتتو اهبولق ىوقتلاب نيلتو اهعابط كلذب

 لوزتف ىلاعت ىلوملا وه راضلاو عفانلاف ,ةطساوب ةلسوتم ريغ ءاخرلاو ةدشلا .يف

 ةنبل درفلا حبصيو ىوقتلاب الإ دوسأ ىلع ضيبأل لضف ال حبصيو ةيقبطلا قراوفلا

 دجاسملا يف ديحوتلا ءيدابم مهيلع أرقتو يعاّمتجالا حرصلاو .يموقلا ءانبلا يف

 دقو  ةماركلا يناعمو ةزعلا هيف هبنتت داهجلا يف هتكراشمبو ةطسبم ةلهس ةروصب

 اهنأل - كب رم امك اهناطلس ديطوتل نيقزترمب نيعتست نأ ةقباسلا تا ارامإلا تداتعا

 000 ' .٠ اهترامإ ءانبأب قثت ال وأ لوعت ال

 ًاريخأو ًافوختم دومح لظ دوعس نبا ةقفاومب دومح ةرامإ تيبثت رمأ قلع يذلا باهولا دبع ليحر دعب (1)

 نأو ةعاطلا يف هصالخإو ةوعدلل هلوبق نمضتي باتكب هبحصأو ريشب نب نسحلا ةسائرب ةيعردلا ىلإ ًادفو ثعب
 هترامإ لصف مامإلا وجري نأ ةحناس ةصرفلا ىأر اذإ هنأي هلوسر ىلإ زعوأو « خلإ ةوعدلا لبقتل هردص حرش دق هللا

 ليوعتلاو هب ةقثلا نمضتت مامإلا نم ةيهفش ةلاسر لمح هلوسر داع دقو « ةرشابم ةيعردلاب هطبرو باهولا دبع نع

 1 . زيزعلا دبع مامإلا ىدل ةوظحلا لائيل نميلا وزغ يف دهتجاو رمش اهرثأ ىلعو هيلع
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 تغلب نأ ىلإ ةعاطلا يف اهلاخدإو دالبلا كلت مض ةيرسلا كلتل مت اذكهو
 اذإ ىتح . روم يداو لئابق ةدوع ىلع لمعلا يف اهدئاق ذخأ اهدعبو تاظعاولا
 لماعلا رعشو  ميلستلا هنم بلطي مهلماع ىلإ بتك « مهتباجتسا قدص ىلإ نأمطا
 ىلإ لئابقلا حونج سمل دقو ةمواقملل ةيفاكلا ةوقلا هيدل سيلف . هفقوم ةجارحب
 لماع ىلإ هزكرم ةرداغم ىلإ رطضاف « هنع لغاش لغش يف ءاعنص يف هعجرمو ةوعدلا
 نأ امك دومح ىلإ روم يداو مضنا كلذبو . كلملا دبع نب حلاص ريمألا ةيحللا
 ةيرسلا دئاق ىلإ يلاهألا بتكف ةديدحلا ىلإ ًايجان اهلماع اهرداغ اهسفن ةيحللا

 . هفرط نم اهيلع بوني نم لاسرإ هنم نوبلطيو عقاولاب

 ةوعدلا لوبقو ةعاطلا يف روم يداو لوخدب دومح ريمألا ىلإ رئاشبلا تلصو
 اهلماع رارفب ةيحللا لهأ باتك لصو روم هيف لصو يذلا مويلا يفو كرحتلاب عراسف
 ةليزج الاومأ اهراجت بلاطو اهلخدو هسفنب مدقتف اهمالتسال بئان لاسرإ بلطو
 دعبو « نيمغرم هل اهعفد ىلإ اورطضاف دوعس نب زيزعلا دبع مامإلل اهلاسرإ ةجحب
 .ثعب اهنمو روم ىلإ ًادئاع لحرو طاريق نب دمحم ىلإ اهترامإ دنسأ ًاعوبسأ اهب ماقأ نأ
 /ه 117١1 ةجحلا رخآ يف ةديدحلا ةهج ىلإ ايزاغ رديح نب يبحي هيخأ نبا

 نيدهاعم ةيرحقلا ىلإ ( ليلص ) نم ةماهت رئاشع.ءاسؤر هيلإ تلبقأ ءم *8٠
 زيزعلا دبع مامإلل ةعاطلاو عمسلا ىلعو هاوس نيد لك نم يربتلاو مالسإلا نيد ىلع
 اهمض نم ىهتنا نأ دعبو هيقفلا تيب ىلإ هيلإ ًادئاع تاهجلا كلت رمأ حبصأ اذكهو
 ىلإ جرخ اهنمو شيرع يبأ ىلإ داع م "٠ ٠ /ه 1١7١4 مرحملا لوأ يف كلذو

 اهب ىنبو دمحأ نب نسحلا همع اهطتخا ناك بلخ يداو ىرق نم « ةنجلا » ةيرق
 ناطحق نم ةيدوعسلا ايارسلا هيلع تدراوت اهب هتماقإ ءانثأ يفو . ًاعينم القعم
 . نميلا وزغل هتبحاصم هنم نوبلطي نارهشو نامجعلاو رساودلاو

 :وزفنلا

 بعادت ىتلا ةينمألا تناكو نميلل ةيدوعسلا ايارسلا سأر ىلع دومح راس
 اهفارطأ ىلع ميخ ىتح همدقت ىلاوف ةديدحلا ةنيدم ىلع ءاليتسالا يه هداؤف
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 . باوج نودب هيلإ لوسرلا داعف ةعاطلل عوضخلاو ةوعدلا يف لوخدلا ىلإ امهوعدي

 ًاموزهم لماعلا ىلوف نييدوعسلا سأر ىلع هلباقف هلاتقل لماعلا جرخ رثألا ىلعو

 تبص االاحو عفادملاب زهجملا ةنيدملا لقاعم مظعأ ( هيقيدصلا ) ةعلق ىلإ أجتلاو

 ةفيذق رامسمب دومح بيصأو عجارتلا ىلع مهتمغرأف نيمجاهملا ىلع اهعفادم نارين
 نع مهب مدقتف ىرخأ ةهج ىلإ هاجتالاو ةدوعلا ايارسلا هنم تبلطف هقنع ةحفص يف

 ( اتيحتلا ) ةيرق اوغلب نأ ىلإ ( سليجملا ) ىلإ مث ( ةقفالغ ) ىلإ لحاسلا قيرط

 . ايلعلا قيرطلاب يناميلسلا فالخملا ىلإ مهب داعو اهيشاوم اوبهتناف ديبز ىرق نم

 : ريسع ةرادإ نع لاصفنالاب ةبلاطملا

 درت تناكو رماع نب باهولا دبعب هطابترا نع ضار ريغ كب رم امك دومح ناك

 ذنم هفلأ دق يذلا عوضخلا مدعو دادتعالا نم ءيشب هلباقتو رماع نبا لسر هيلإ

 طابترالا اذه يف ىري عماطملا عساو كلذ ادع ناكو هتهج لهأ نم ىلوألا هترامإ

 ريمأ رصان نب روصنم هيخأ نبا ىعدتساف هضارغأ لبس يف فقيو هلامأ نم دحي ام

 زيزعلا دبع مامإلا ةعجارم يف هتبغر لوح يأرلا هعم لدابت كلانهو هيلإ لصوف « ايبص
 هسفنل ةعجارملا يف ىعسي نأ هل ذبحو ريسع نع فالخملا لصف يف «دوعس نبا

 مت ةرواشملا دعبو ةرشابم ةيعردلاب ًايوس اطبتري نأو ريسع نم لصفلا يف ًاضيأ وه
 .رديح نب دمحأو « دلاخ نب نسحلا ريزولا نم فلؤم دفو ثعب ىلع قافتالا

 ىرحألاب وأ ريسع نع لاصفنالا يف ةبلاطملا يف يعسلل هسفن نع روصنم امهقفاري
 ررقتف دوعس هنبا ىلوتو مامإلا ةافوب ءابنألا تدرو ءانثألا كلت يفو باهولا دبع نع

 مث رهاظلا يف ديدجلا مامإلا ةئنهتو لحارلا مامإلا يف ةيزعتلا دفولا ةمهم نوكي نأ

 اممو . فحتلا سيفنو ايادهلا ليلجب مهقفرأو ةيقيقحلا ةمهملا يف كلذ دعب يعسلا

 : هدفو هب ىصوأ

 هلمع بجي امو ديدجلا دهعلا يف عضولا ةقيقح ةفرعمو ةلاحلا سرد - ١

 . ةيعردلا ةسايس نم برقتلل
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 نأو دوعس مامإلاب ةرشابم هطابتراو باهولا دبع ةرادإ نع هلصف يف يعسلا - ؟

 يونسلا داتعملا جارخلا عفدب (أ)

 . هعوبرب 7 رشئو 1 داهجب 2ب)

 0 هيلإ يفت ةتليخ طاعإوأ هريخأت 0

 باهولا دبع عسي مل عبطلابو ةعيبلا ديدجتو ةيزعتلل ةيعردلا ىلإ دفو لاسرإ
 هل حامسلا الإ

 ةيزعتلا ميدلت دعبو ًانسح ًالابقتسا مامإلا هلبقتساف ةيعردلا ىلإ دفولا لصو
 نب دمحم خيشلا ءانبأب لصتاو ةيسيئرلا هتمهم لوح لمعلا يف ذخأ ةعيبلا ديدجتو
 ايادهلا نم هلمحي امب مهيلإ مدقتو 3 يلعو هللا دبعو نيسح مهو باهولا دبع

 اهرشن يف هينافت ىلع لمعلاو ةوعدلا ةرصانم نم دومح فقوم مهل حرشو مهمساب

 هطابتراو باهولا دبع نع هلصف يف مهتدعاسم اكو مهفطع كلذب اردتسم

 لصفلا ىلع مامإلا ةقفاوم نم نكمت نأ ىلإ ثيثحلا يعسلا دفولا يعسو ةيعردلاب
 : يتآلاك

 ١ - ةرشابم ةيعردلاب اهطبرو باهولا دبع نع فالخملا ةرامإ لصف .

 داهجلا رمأ ادع ام ةيعردلاب ايرادإ اهطبرو باهولا دبع نع ايبص ةرامإ لصف - "
 . باهولا دبعب طبترم وهف

 طابترالاو باهولا دبع نع لاصفنالاب ةقفاوملا لمحي دومح ىلإ دفولا داع

 مدتحت ةسفانملا تذخأ ةعاسلا كلت نمو باهولا دبعل ةمدص كلذ ناكف ةيعردلاب
 دشحو راصنألا باذتجا ةدرابلا برحلا نم لكشتو سئاسدو رادو ىلإ لوحتتو

 . ةمساحلا ةعاسلل ًادادعتسا ىوقلا

 يبد ةليبق وزغل شويجلا دشح م /ها7١؟7١ ناضمر رهش يفو
 نبا ىلإ ةدايقلا دنسأو نازاج يداو العأب عسمجتلا زكرم ليو قل صيرح

 3 لة )0(
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 رمألا ىهتناو 0-0 ةليبقلا كلت ءافرع 00 ىلع ل تانقراسم تعقوو

 . ةعاطلا يف مهلوخدب

 ىلع يفلعلا يمحي نب حلاص ةديدحلا لماع ءاليتساب دومح ىلإ رابخألا تلصو
 مث رديح نب يلع هيخأ نبا ةدايقب اهصالختسال ةوق لاحلا يف لسرأف ةيديزلا ةعلق

 ةعلق صالختساو هتميزه نم نكمتو م 1804 /ه ١719 ماع يف هسفنب راس

 تحت الامشو ( ماهس ) نم نوكي نأ هبجومب ررقت حلص امهنيب دقعو هنم ( ةيديزلا )

 ىبحي نب. حلاص داع كلذبو ( ءاعنص مامإ ) ةطلس تحت ًابونجو هنمو دومح ةطلس

 . شيرع يبأ ىلإ رخآلا داعو ( ةديدحلا ) يف هزكرم ىلإ

 ايبص ريمأ ىلع دوعس مامإلا نم رماوألا تردص م 6 /ه ٠٠ ماع يف

 عم .زاجحلا ىلإ ريفنلاب ةبعش ينب ريمأ راش نب رارعو ءرصان نب روصنم

 ىسيع هاخأ رارع ثعبو هيدهاجم سأر ىىلع روصنم راسف رماع نب باهولا دبع
 نب

 ىلإ هلوصو دعب الإ باهولا دبعب ريخألا قحلي ملو هبعش ينب يدهاجم ىلع راش

 دومح هسفانم وأ همصخ فص ىلإ رارع ليمب رعش دق باهولا دبع نأكو « ثيللا و

 دقو هباحصأ ءاسؤرو راش نب ىسيع خبوف رارعب ةياكنلل ةجح اذه مهرخأت نم ذختاف

 هبعش ينب ليخ ذخأ هتدوع يف يلح غلب امدنعو ةكم ريمأ دض ةوزغلا هذه يف قفوت
 نيبو هنيب عقو ام ىلإ بابسألا ىوقأ نم اذه هلمع ناكو رخأتلا كلذ ىلع ىلع مهل ًاباقع

 . هحضونس امك رارع

 ىلع راص امم رارع فنأف مهليخ تذخأ نأ دعب همعش ينب ودهاجم داع

 هل دهعتو باهولا دبع نع لاصفنالا ىلع هعجش دق ادومح نأ رهظيو هرئاشع

 هثحو باهولا دبع نع مامإلا رظن يف ةيمهأ لقي ال هنأ هل حضوأو ةدعاسملاب

 باهولا دبع بلغت نم نمأي ال هنأ اذه ىلإ دومح عفد دقو . كلذل لمعلا ىلع

 ةوزغ يف رصنلا نم ارخؤم هلانامو هصالخإو هفقاوم قباسو هتناكمل هيلع

 ةأفاكم هب فالخملا طبر ةداعإ يف ىري دوعس مامإلا لعجي دق امم زاجحلا

 ءاعنص مامإ بزح نم ناك قبس اميف يذلا دومح ةعاط نامضل ًانيكمتو هصالخإل
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 ترتوت كلذ رثأ ىلعو باهولا دبعب طابترالا نم هتفنأب رهاجي ًارارع ىرن اذهل
 هيف ام ادع هبعش ينب يدهاجم ليخل باهولا دبع ذخأ نأ رهظيو امهنيب تاقالعلا
 وهو كلذ نم دعبأ وه ام ىلإ يمري ًاضيأ ناك رارعل ةهجوملا ةناهإلاو لينلا نم

 . امدقم ةيبرحلا رارع تادعم ىلع ءاليتسالا

 ةروثلا ىلع مهعم قفتاو عملأ لاجر لئابق ءاسؤرب رارع لصتا دقف لاح لك ىلعو
 اج طا هوانا نأ ةكرحلا كلت ءارو نم دصقملا ناكو ةصاخ باهولا دبع دض

 عفر يف ةصرفلا حنست : كانهو رمألا يف رظني نم لسريف دوعسب رابخألا لصت

 هنع مهلصف لقألا را يح نر .لطو بنحإلا دبع وتم مهخارصتسا

 : دومحب ةوسأ ةيعردلاب ًاطبترم هبعش ينبو هلاجر ىلع الصفنم ًاريمأ رارع لعجو

 هذهب ارس دقو رصان نب روصنم ايبص ريمأ دومحو رارع نيب لاصتالا ةطساو ناكو
 شيرع يبأ ىلإ هجوتف « ةيناثلا ةوطخلا نم ًافوختم لظ ًارارع نأ ديب رارع نم ة ةوطخلا
 ةنواعملا ىلع هدهاعو اذه هنأمطف دومح نم ةدعاسملاو ةنواعملا ىدم ةفرعمل
 رارع داعف . رمألا بزح نإ باهولا دبع هجو يف فقت ةدحوم ةهبج فيلأتو ةمواقملاو
 . نانئمطالا ضعب هيدلو هتهج ىلإ

 ةيعردلل عقاولاب عفرف باهولا دبع ىلع تارماؤملاو تافلاحملا هذه فخت مل
 هلجعتست رارعل ةباتكلا يف تعراس يتلا عملأ لاجر ةمجاهمل كلذ دعب راسو
 . اهتدجنل لوصولا

 نأ دعب ةبعش ينب نم هعاطأ نم سأر ىلع عملأ لاجر ىلإ رارع عراس
 ايجار ةيعردلا ىلإ عفرو ةيقافتالا بسح هدمتسي دومح هفيلح ىلإ بتك
 لمؤي ناكو باهولا دبع تايدعت نم هيعدي ام يف قيقحتلاو رظنلل دفو لاسرإ

 اهنم مدقت عملأ لاجر ىلإ هلوصوبو دفولا لصي نأ ىلإ ةمواقملا هتعاطتسا يف نأ
 مامز ىلع باهولا دبع لاجر ضبق دقو الإ اهفارطأ ىلإ لصي ملف نيبعشلا ىلإ
 نمم هنأ نينلعم رارعب نيددنم قاوسألا يف ء ءاهقفلاو ةعواطملا ماقو اهيف رمألا
 هتقبس دق ةياعدلا نأ دجوف عملأ لاجر ىلإ داعف , ًاداسف ضرألا يف ىعسي
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 عملأ لاجر ءاسؤر ضعب هتبحصب بردلا ىلإ ًادئاع بحسناف اهلهأ مع دق بعرلاو
 5 باقعلاو ةذخاؤملا نم هسفن ىلع فاخي نمم

 لتاقم فالا ةرشع سأر ىلع هيلإ مدقتف هباحسناو رارع لشفب باهولا دبع ملع

 يف راسف دوتع يداو ليسم ىلإ ىهتنا ىتح همدقت ىلاوو رظانم ةبقع قيرط ًاكلاس
 داكع لبج لعجو بنج ةينثت « نيبنجلا ١» ىمسي عضوم ىلإ لصو نأ ىلإ هارجم
 . اهركذ راملا نيبنجلا يف حرطو هراسي ىلع

 : بردلا نم بحسني رارع

 عاطتسا امو هليخو ,هتيشاحو هلهأب لحتراف ةمواقملاب هل ةقاط ال نأ رارع كردأ

 عئالط تمدقتو « ًادومح هفيلح ًادصاق عملأ لاجر لهأ نم ةئامسمخ هتقفربو هلمح

 مدهف شيجلا اهلخد كلذ رثأ ىلعو ةيلاخ اهتفلأف بردلا ةيرق ىلع باهولا دبع

 ةبعش ينب لئابق هيلإ لبقأو هدجو ام لك ىلع ىلوتساو رودلا قرحأو نوصحلا

 . هلبق نم ًاريمأ مهيلع لعجو مهنمأو حالسلا مهنم ذخأف دوتعو قيقشلاو

 : : ةيناث يناميلسلا فالخملا وزغ ىلع بامولا دبع مزع

 ءانثأ يفو ةيحللا وزغل قيقشلا نم نفسلا زيهجتب أدبف دومح ةرامإ وزغ ىلع مزع

 . فقوتف فالخلا يف رظنلل ةيعردلا نم دفو لبقأ كلذ

 :دففولا

 ليحرلاب الاح هرمأو دوعس مامإلا رمأ هملسو باهولا دبعب الوأ قفتاو دفولا لصو

 هنمو ريسع نإ داعي رمألاب عدصف ةيعردلا ىلإ هجوتلاو دنجلا حيرستو ريسع ىلإ

 . ةيعردلا ىلإ ليحرلل بهأت

 هاقلت يذلا - رصان نب روصنم اهريمأ لباقف ايبص لصو نأ ىلإ هريس دفولا ىلاوو

 ىقلتف باهولا دبع ىلإ ردص ام لثمب دوعس رمأ هوملسف « ١ ميركتلاو ةوافحلا ةياغب

 . شيرع يبأ ىلإ دفولا راسو لوبقلاو لاثتمالاب رمألا
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 : شيرسع يبأ يف دفولا

 فقاوملا كلت يف لاملاب ًايخس ناكو  ماركإلاو ةوافحلاب دومح هلباقف دفولا لصو
 هتمهم نأشب دفولا عم رباخت مث « ماعنإلا ليمجو ةلباقملا نسحو ماركإلاب دفولا رمغف
 هعسي ملف ءراش نب رارع هعمو ةيعردلا ىلإ ههجوتب يضقي يذلا رمألا هوملسف
 لمعي حارو  فقوملا جرحتو رمألا هيلع مظع دقو  لوبقلاو لاثتمالاب رهاظتلا الإ
 اللعتم هئاقب ةرورضب هعانقإ الواحم قرطلا ىتشب دفولا ةلامتسا ىلع ادمهاج

 ىلوتسا يتلا ةيبونجلا دالبلل ءاعنص مامإ عاجرتسا نم فوختلاو رومألا بارطضاب
 الدب « رارع عم دمحأ هئبا ثعبب ةدادعتسا هل ًارهظمو دوعس مامإلا مساب هنم اهيلع

 . ًايبسن سفنتف دفولا هقفاوف ةيعردلا ىلإ هنع

 : دفولا رفس

 ىلإ راسو راش نب رارعو دلاخ نب نسح ريزولاو دومح نب دمحأ دفولا بحصتسا
 . ةيعردلا ىلإ هجوتو اهريمأ بحصتساو ايبص

 : ةمكاصملا

 دومح نب دمحأ لازناب دوعس مامإلا رمأف . ةيعردلا ىلإ هتقفرب نمو دفولا لصو
 مهرظتني كانه ناكو مهماركإب رمأو ةفايضلا راد يف رصان نب روصنمو دلاخ نب نسحو
 . ةمكاحملل باهولا دبع

 نب روصنمو دومح نب دمحأو رارعو ةهج نم باهولا دبع نيب ةمكاحملا تأدب

 هترزاؤمب نيرخآلا مهتاو ةنتفلا ةراثإب ارارع لوألا مهتاف ٠ ىرخأ ةهج نم رصان
 ىلإ رصان نب روصنمو دومح نم ةرداص ةيطخ قئاثو زاربإب هاوعد ديأو . هضيرحتو
 هيدل رارع ءاقبإب مامإلا ىفتكاف ىلوألا ةجردلا يف رارع ةنادإب ةيضقلا تهتناو « رارع
 مهعم لسري نأ ىلع امهيترامإ ىلع امهئاقبإب امهل حامسلاو نيرخآلا نع وفعلاو
 لامعلا كئلوأ ىلوتي نأو دومح ةقطنم ىف ةرادإلا ىلع نوفرشي هلبق نم لامع
 ةيعردلا ىلإ يقابلا لسريو دومحل انيعم اغلبم هنم اوملسي نأو جارخلا لاصحتسا
 : دومح دفو ىلع طرتشاو
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 ةباجاب اودعتساو ةوعدلا يف اولخد اذإ الإ نادمه لاجر مادختسا مدع ١

 | . داهجلا يعاد

 . ةنده مهل دقعي الو ءاعنص مامإ لامع حلاصي ال نأ 2

 . ةيحللا جارخ نم ًاغلبم ايبص ريمأل فرصي نأ -
 داهجلا نوئش يف طبتري نأ ىلع هتداعك ايبص ةرامإل هداعأ دقف روصنم امأ

 بجوأ امم ريخألا طرشلاب هل في مل دومح همع نأ ديب ًاقباس ناك امك باهولا دبعب

 . الصفم اهأرقتس امك امهنيب ةموصخلا

 : دفقولا ليحر دعب دومح

 ةجح ىلع هلماع ناكو نميلا ىلإ دومح هجوت  هلبق كب رم امك دفولا ليحر دعب

 اهتداعتسال ايوق اشيج درج دق مامإلا نأ احضوم « ةدجنلا لاسرإ ىف هيلع حلأ دق

 قش نم تنكمتف  ةجح نم بيرق عضوم ةبلصلا ىلإ ةوق ريس هنمو روم ىلإ راسف

 : مالسب ةيماحلا سأر ىلع ةجح نم بحسناف روصحملا هلماعل قيرطلا

 يف نأ ىرنو - ةيعرشلا دودحلا ةماقإ يف أدتبا م 1806 /ه ماع يفو

 ةبغرب انرعشي ام . نصحملا ينازلا دلجو لتاقلا لتقو قراسلا دي عطق نم اهتماقإ

 ليجست نأ انل حضوي امك « اهتماقإ ىلع نيصيرحلا نييدوعسلا نم برقتلا يف
 اهتماقإل ناكو « خيراتلا كلذ لبق اهتماقإ مدع ىلع ليلد اهل دهعلا كلذ يخرؤم

 ذقئنتسا نأ دعبو « هترامإ ءاحنأ يف نمألا مئاعد تدطوو داسفإلا رباد تعطق ةبيه

 . ةيعردلا ىلإ هدفو ةمهم ةجيتن هنع رفست ام رظتني روم ةعلق ىلإ داع هلماع

 حلاص ةديدحلا لماع نيبو هنيب ةدوقعملا ةندهلا دمأ ىهتنا ةدملا كلت ءانثأ ىف

 نم بتكلا هتلصوف ةقزترم دونجك ماي نم ةعامج ىعدتسا يذلا يفلعلا ىبحي نبا

 لقعم ةمجاهم ىلع مزاع احلاص نأب ةيرحقلا لئابق سيئر ةديمح نب يلع خيشلا
 . كلذ دعب هسفنب لوصولاب هدعوو هلاجر نم ةوقب هيلإ ثعبف ةيرحقلا

 عكا



 : يفلعلا حلاص نيبو هنيب برحلا

 سيئرلا لقعم ةمجاهمل مهريسو ماي نم ةقزترملا دونجلا ةدايق هيخأ نبا حلاص ىلو
 هسفنب دومح ريمألا راسف ةديمح ىلع يفوت ةلمحلا كلت رييست ءانثأ يفو ةديمح ىلع

 . ةنسلا كلت نم ناضمر رهش لئاوأ يف ةيرحقلا ىلإ روم نم
 5 ةكرسعملا

 حلاص ةديدحلا لماع دنج نيبو هنيب ةكرعملا تمحتلا لجاب ةنيدم نم برقلابو

 ةقاس ىلع راغأ ةكرعملا يف كرتشي مل مهنم ًاقيرف نأ ديب ماي تمزهناف - ماي نم لئابقو
 . قيقرلاو نؤملاو ةريخذلا عيمجو هتنازخ ىلع ىلوتساو دومح

 : عدخخلا

 مهتلامتسا ىلع الماع  حلاص عم نيدنجتملا نييمايلا لساري دومح ريمألا ناك

 نم مه نيذلا  دومح دنج ةلامتسا ىلع ًادهاج لمعي هرودب حلاص ناكو « هيناجل
 . هركسعم ىلإ اومضنا العفو ليكب ةلامتسا نم حلاص نكمت اريخأو - ليكب لئابق

 يف حاحلإلاو حلاص ىلع بغشلاب دومح ريمألا يعاسمل ةجيتنك ماي تماقو
 اوطسوتي نأ ىلع مهتيطعأ مهملسي نأ ىلع مهعم قفتا ًاريخأو « مهتيطعأب هتبلاطم
 هيخأ نبا هيلإ اوداعأو كلذب اوماقف . دحاو ماعل ةنده ىلع دومح ريمألا نيبو هنيب

 . نارجن ىلإ اوهجوتو مهتيطعأ اوملتساو .

 | : لجاب نصح ريمعت
 ىفو « اهرومأ بترو لجاب نصح ريمعت مت نأ ىلإ لجاب يف دومح ريمألا ماقأ

 مامإلا باون هقفاري ةمكاحملا ةيضقل ةيعردلا ىلإ هثعب يذلا دفولا هلصو كلذ ءانثأ
 . جارخلا لاصحتساو ةرادإلا ىلع فارشإلل مهثعب نيذلا دوعس

 : نميلا ةماهت يف دوعس مامإلا لامع

 ةفاك ذافنإل هدادعتسا رهظأو لابقتسا نسحأ دومح ريمألا مهلبقتسا
 ةعامج ثعبو اهريغو ةيحللا يف جارخلا يرومأمو لامعلا عزوو دوعس رماوأ

 هقكاكل



 ىلإ مهعفد امم تالصلا مهل لزجأ دقف كلذ ادعو . يشاوملا تاوكز لاصحتسال

 اهطرتشا يتلا طورشلا ةفاكب هئافوو رماوألا ذافنإب همايقو هئالو قدصب دوعسل عفرلا
 ىلع هعالطإ دنعو . ةرامإلا ىلع هرارقإ لباقم هدفو هنع ةباين اهذيفنتب دهعتو

 مربملا حلصلاب ابراض هترامإ ةعقر عيسوت ىلع لمعلا يف ذخأو نأمطا دفولا تاعوفرم
 هتابغر ضعب قيقحت ىلإ لصو نأ دعبو « طئاحلا ضرع يفلعلا حلاص نيبو هنيب

 رمأ طانأ نأ دعب شيرع يبأ ىلإ ًاعجار داعو حلاص عم حلصلا ددج عسوتلا يف

 : يتآلاك نييلحملا مهئاسؤرب لئابقلا

 ١ - ةديمح نب يلع نبا ةيرحقلا ةرامإ ىلع .

 . يعامج دمحم سوبعلا ةرامإ ىلع - ؟

 . يمارلا دمحم نب يلع ةامرلا ةرامإ ىلع -

 قاسو ضرألا نم ةعساو ةحاسم حلصتساو ةماقإلا يف بغر روم هلوصو دعبو

 ةرهزلا ةنيدم طتخا م 18٠08 /ه ١77١ يأ ةنسلا كلت سفن يفو « هايملا اهيلإ

 . انيصح القعم اهب ديشو اهانكسب سانلا رمأو

 : ةديدحلا لماع يفلعلا ع

 ىلع هنأ رهظيو - ةكم ريمأ بلاغ نم باتك هلصو م 5/177١ ماع مرحملا يف

 هنأ هل حمليو نييدوعسلا ةعاط يف هلوخد هل ركذي كلذ لبق هب ةقادص ةلص

 باهولا ديبعب لصتي نأ هيلع ريشيو نييدوعسلا ىلإ مضني نأ هتحلصم نم ىري

 همزعو هيلع ءاعنص مامإ طخسب رعش دق ءانثألا كلت يف حلاص ناكو  رماع نبا

 هيلع متحت هزكرم ماهم نأب هعجرمل حلاص بتكف هلاومأ ةرداصم ىلع

  اهلئابق رومأ حالصإو اهلاوحأ دقفتل هيقفلا تيب ىلإ ةديدحلا نم جورخلا

 اذه لصو امف « « حلاص هبتك اميف باهولا دبع عم قافتا ىلع ناك ًابلاغ نأكو

 امك ةعاطلا يف لوخدلاب هبلاطي باهولا دبع بتك هتدرو ىتح هيقفلا تيب ىلإ
 لامع رمأ دق هنأو « فلختلاو يناوتلا نم هرذنيو هرذحيو « ةكم ريمأ لحد

 هب لصتت نأ ةيدوعسلا ايارسلا رمأ امك هيلإ لوصولاب ةيحللا يف دوعس مامإلا

 كلذب بتكو ةعاطلا يف لوحخدلا ىلإ عراس كلذ دنع « هرماوأ عبتتو

 هلك



 دنع ءاعنص مامإ لاجر نأل  ةديدحلا وزغل هدمتسي رخآب هقحلأو باهولا دبعل

 خياشم هلصو دق ناكو اهب هدالوأو هلاومأ اوزجح باهولا دبع عم هقافتاب اوملع ام
 ضبقب اودهعتو دوعس مامإلا مساب مهتهج ىلإ لامع لاسرإ هنم نوبلطي ديبز ةيداب
 . نويدوعسلا دونجلا نم هيدل نم مهعم لسرأف نييدوعسلل هميلستو ءاعنص مامإ لماع

 ةعلقلا ىلإ اوزاحناف مهيلإ ةيدوعسلا ةيرسلا مدقتو عقاولاب ديبز ةنيدم لهأ ملع
 نأ دعب  حلاص ىلإ اوداعو هودجو ام اوبهنو ن ويدوعسلا اهيلع ىلوتساف ةنيدملا اوكرتو

 . اتيحتلا ةيرق يف ةيماح اوقبأ
 وزغب هلاغتشا فداصف دونجلا لاسرإب هدمتساو باهولا دبعل عقاولاب حلاص عفر

 ماع بجر رهش يف كلذو . دونجلا لاسرإب هدعوف ةميزهلاب هنم داع يذلا نارجن
 .م18:5 ه١

 : يتاريخلا دمحم نب دومح ريمألا

 عضولا ناكو « دوفلكلا ليلص ةليبق خيش برح يف الغتشم ناكف دومح امأ

 ١ - دمحم نب دومح ةرامإ تحت ليلص دالب ىلإ شيرع يبأ نم .
 : يفلعلا ىيحي نب حلاص ةرادإ تحت اتيحتلا ىلإ هيقفلا تيب - "؟

 . ءاعنص مامإ ةعاط تحت لجاب ىلإ ةديدحلا - “

 يفلعلا يبحي نب حلاص نيبو هنيب ةسفانملا تناكو  ةصرفلا دومح ريمألا منتغا

 ىتلا ةقطنملا نمض تناكو  ةديدحلا ىلع ءاليتسالل ةيرس لسرأف  اهدشأ ىلع

 - يفلعلا ىيحي نب حلاص ىلإ اهئاجرأ يف ةوعدلا رمأ ةطاناب ةيدوعسلا رماوألا تردص
 وه هنأو مهاوس ىلع دي نيملسملا نأ دومح مهباجأف « دوعس لامع كلذ ركنتساف

 . دوعس مامإلا ةعاط يف حلاصو

 نمض ةديدحلا نأل  ةبيرلا نيعب ددمح نم فرصتلا اذه ىلإ حلاص رظن

 يذلا باهولا دبع نيبو هنيب مربملا قافتالا بسح هلمعل تصصخ يتلا ةقطنملا
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 . ةيدوعسلا ةيارلا تحت اهساسأ ىلع ىوضناو ءاعنص مامإ ةعاط نع ىلخت هبجومب

 هتمهمو ةيدهو ًاباتك لمحي حلاص ىلإ باهولا دبع نم دفو لصو خيراتلا كلذ يف

 مكحب دفولا رم « هئالو قدصو هصالخإ ىدم ةفرعمو هلاوحأ ىلع فرعتلا ةيقيقحلا
 مهل ضرعتساو ةليزجلا تالصلاو ميركتلاو ةوافحلاب هاقلتف . دومح ىلع هريس هاجتا
 دوعس مامإلا ةعاط ىلإ دالبلا نم همض امو ةوعدلا رشن يف لامعألا نم هب ماق ام

 ةديدحلا ىلإ ةيرس ثعب هنأ كلذ نمض نمو , هلبقتسم يف هلمع ىلع عمزي امو

 ءاليتسإلا دنع هنأو . اهيلع ءاليتسالاو يفلعلا يبحي نب حلاص ءانبأو لاومأ ذاقنإل

 هيلع قطنم هنإ عبطلابو هلرمألاف حلاصب وأ هب اهرمأ طانأ نإف مامإلل عفري فوس اهيلع
 هيلع وه امل راهظإكو ؛ داقتنالا بجوي ام هلمع يف دفولا ري ملف عانقإلا نم ةحسم

 رحبلا قيرطب ةيرس دفولا راظنأ تحتو هسفن تقولا يف ثعب صالخإلاو ةوقلا نم

 ةمجاهم لواحت ءاعنص مامإل ةوق يأ نم يمهيردلا نصح ةيامحو حلاص ةدعاسمل

 دعب هنأ الإ - باهولا دبع نم هيلإ تادادمإلا لوصو لبق - هيقفلا تيب يف حلاص

 ايبسن رمألا هل بتتساف حلاصل تالا دبع نم تادادمإلا تلصو كلذ

 : ةديدحلا ةنيدم ىلع ءالسيتسالا

 « صوانقلا ١ يف نصح ءانبب ماقو ١ ليلص ةليبق عاضخإ نم دومح ىهتنا

 عطقيل - قرشلا نم «عيطقلا» ةيرق رهاظ يف ركسع نأ ىلإ راسو ةيماح هب كرتو

 هتيرس لبق نم ةرصاحملا ةديدحلا ةئيدم يف هتيماح نع ءاعنص مامإ تادادمإ

 لوصولا يف مهثحتسي دوعس مامإلا لامع لا هرسكسعم نم بتكو - ىلوألا

 نم اوبلطي نأ مهنم اجرو . ناطحقو رساودلا ةازغ نم ةماهت يف نم عيمجب

 عيمجلا باجتساف هتاوق ىلإ مامضنالا يمهيردلا يف نيطبارملا نييريسعلا دونجلا

 الوأ هنوفاوي هسيساوج ناكو « هتكوش تيوقو هدنز دتشا كلذبو « هئادنل

 ندت ملف « ةديدحلا ةيماح ةدجنل ةمداقلا ءاعنص مامإ تاوق تاكرحت نع ل وأب

 ةيفاولا تامولعملاو ةماتلا ةياردلاو اهتاقالمل ةبهألا ةياغ ىلع وهو الإ ةماهت ىلإ

 ىلع ةروحدم اهداعأو ةميزه رش اهمزهف « ةيبرحلا ةهجولا نم اهنع هنهي ام لكب

 دونجلا بلغأ ثعبف ) ةديدحلا ىلع ء ءاليتسالا رمأل غرفت غرفت هت كانهو ) باقعألا
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 ىتح ةروصحملا اهتيماح ىلع قانخلا قييضتو اهل ةرصاحملا تاوقلا ودا كيشل
 ريمألا اهلخد اهدعبو . رديح نب يبحي هدئاق ةنيدملا ملتساف ميلستلا ىلع تمغرأ
 دوعس مامإلا لامع ىعدتساو ةيدوعسلا ةوعدلا راعش رهظأو لفاح بكوم يف دومح

 . دوعس مامإلا مساب اهيلع ىلوتسا هنأ نلعأو لاومألا رصحل

 يفلعلا يبحي نب حلاص دهعب لخاد وه ام مض يف داجلا لمعلا يف ذخأ مث نمو

 دجن لهأ نم ةوق ىلع سراف يلع نب دمحم هئابرقأ دحأ ثعب كلت هتطخل ًاذافنإو

 - ديبز لهأ ىلع يفلعلا حلاص ةدعاسمل ةدجنو ددم هنأب رهاظتي نأب هرمأو - رساودلاو

 اودهاعي نأ مهنم بلطي ةبيرتلا لهأو نييشرقلاو قينارزلا خئاشم ىلإ بتكب هدوزو
 لك يلوي نأب مهل دهعتو ةيدوعسلا ةوعدلا ىف لوخدلاو ةعاطلاو عمسلا ىلع هدئاق

 عمسلا ىلع احلاص اودهاع دق موقلا نأ لاح يف  هتهج ةرامإ ىلع مهنم خيش
 دمو « دومح دئاقل باجتسا نم مهنمف  ةيدوعسلا ةوعدلا يف لوخدلاو ةعاطلاو

 ءاليتسالل اعرسم ناطحقو ريسع نم هيدل نم سأر ىلع مدقتف حلاص ملع « ددرت نم
 هسفانم دئاقو الإ اهيحاوض ىلإ لصي ملف دومح تاوق اهيلع هقبست نأ لبق ديبز ىلع

 مامإ لماع اهب نصحت يتلا ديبز ةعلق ىلع موجهلاب عراسف ىرخألا ةهجلا نم هيرابي
 طرش ىلع ةعلقلا هميلست رمأ يف هضوافو دومح دئاقب لماعلا اذه لصتاف « ءأعنص
 ددم عم ةقفاوملا هتدروف دومح ىلإ دئاقلا عفرف ةيموكحلا لاومألاو هلاومأب ظفتحي نأ
 رمألا دئاقلا عدصف . ناديملا نم باحسنالا ىلع هماغرإو حلاص درطل دونجلا نم
 نيب دوعس مامإلا لامع زجحف اهدرط ة ةرشابمو حلاص تاوق ىلع موجهلاب دعتساو

 تيب ىلإ عجرف باهولا دبع ىلإ عفرلاو عوجرلاب حلاص ىلع اوراشأو نيفرطلا
 . هيقفلا

 جحلل همزع تفداصو ءرماع نب باهولا دبع ىلإ حلاص تايعفر تلصو

 هاري ام وحن مامالل هيأرب ىلدأو دوعس مامإلا ىلع اهضرع هكسن متأ نأ دعبو

 قلخب ةماهت يف نزاوتلا ةفكل ظفح كلذ يف نوكيل حلاص دييأت ةرورض نم

 امو دومح عماطم نم هاشخي ام ًاحضوم ناديملا هل ولخي ال ىتح دومحل سفانم

 ه-ةكك



 ىلإ دفو سأر ىلع بيعش نب يماط لاسرإب مامإلا رمأف 2 هصالخإ مدع نم هسملي

 . فالخلا ةيوستو فقوملا ةساردل نميلا

 مل يتلا لئابقلا لاخدال ديبز ىلإ مدقتلاب عراسف دومح ريمألا ملعب كلذ لصتا
 . هيقفلا تيب الإ حلاصل قبي مل يماط لصو اذإ ىتح هتعاط يف لخدت

 ٠ : بيعش نب يماط لوصو

 لوصولا يف هل بتكو « حلاص ةطلس تحت يهو « يمهيردلا ىلإ يماط لصو

 نم قيض يف حلاص ناكو . هل بدتنا ام لوح هعم ضوافتو حلاص هلصوف هتلباقمل
 هصالخإ ىلع دمتعي لجر هنأ رهظيو . ةفايضلا مرك ءافضإ نم هنكمت مل لاحلا

 دعب حرص يماط نأ لاقيو « يماط فرع يف ءيش لك اذه سيلو « هثالو قدصو

 ىلع ربصيف نيد بحاص امإ « نيلجر دحأ احلاص نظن انك : الئاق ةلباقملا كلت

 دونجلل حمسيف كلم بلاط امإو . هبلطي ام ىلإ لصي ىتح ليبارغلاو ىولبلا
 . نيلجرلا دحأ نكي ملو . مهترصنو مهصالخإ هل رفوتي ىتح لام نم هدنعامب

 ىلإ سانلا ليمتسي دومح اذهو « هقحب ماق امف كلملا امأو  لزعمب هنع وه نيدلاف

 . هتباجإ نع دحأ فلختي امف نيدلا رشنو لاملا لذبو لدعلا راهظإب هتعاط

 هب فلأتي لاملا نم ءيش هيدل ناك اذإ هيلع راشأ حلاص صاوخ دحأ نأ لاقيو

 يف اونوكيل مهتفايض بجاوو مهتيافكب موقي نأو هتقفرب نيذلا ريسع ءاسؤرو ايماط

 . هتروشم ىلإ غصي ملف حضاولا هقح بناج

 انلك هل لاقو . هسفن هيلإ وبصت ام لك هيدل دجوف دومح ريمألاب يماط لصتا
 حلاص ةمه فعض نم هفرعن امل الإ ديبزو ةديدحلا ىلإ انمدقت امو « دوعسل نوعبات

 مامإلا ريبدت مث « هللا ريبدتب نآلا يهو يديزلا مامإلا تاوق دي يدامت نم ةيشخو

 يماطل مزلي ام لكب هدادعتسا ضرعو ربلا يفاضو ةفايضلا مركب كلذ عفشو « دوعس

 نم بلطلا الإ كلذ دعب همه نكي ملف . كلذ ريغو بئاكرو باهزو لام نم هتقفرو
 ضررعي ىتح  رضاحلا تقولا يف حلاص دي تحت يقب امل ضرعتلا مدع يف دومح

 1 تالاصلا ليزجو ءاطعلا رفاوب القثم لحزو حلاص ةقطنم بتر مث  هيدل ام دوعسل

 هةكالل



 ديبزو ةديدحلا ىلع دومح ريمألا دييأتب رماوألا لوصو هتمهمل ةجيتنلا تناكو
 خوضرلاو هيلإ مامضنالا الإ كلذ ءازإ حلاص عسي ملف هيلع ىلوتسا ام لكو
 . طقف هيقفلا تيب ةرامإ ىلع هرقي نأ ىلع هتحلاصمل

 رمع نأ دعب ديبز ىلع دومح نب دمحأ هنبا بانأف دومحل رومألا تبتتسا كلذب
 « الامش بردلا ىلإ ابونج ديبز نم هترامإ تدتما دقو شيرع يبأ ىلإ داعو اهروس

 . م1801 /ه ١17151 ماع يف كلذو

 جحلل رديح نب يلعو رصان نب روصنم ناريمألا هجوت ةنسلا كلت رخاوأ يف
 راق ناوعط نجم اجوعت لسرأف وحج را اموررزت نيادوغيت ىلط يركز
 دومح ريمألا نيبو امهنيب حلصأو « ةرهزلا ةنيدم رهاظب ميخف لجر فال ةثالث سأر

 روصنم ريمألا داعو . سيق ةليبق وزغ ىلإ مهب راس مث . دهعلا امهنم لك ىلع ذخأو
 . م 1804 /ه #1١77 ماع رفص يف ايبص يف هترامإ ىلإ

 : فالخضلا رداوب

 هدصاقم نع حصفيو هتحفص نع رفسي دومح أدب م 1808 /ه1777 ماع يف

 « فاللخلا هنم مهفي امب مهلسرل حرصو نييدوعسلا نع ةماهتب هلالقتسا رمأ يف

 دومح يف ةصرفلا هل حنست نأ المأ كلذب رسف « رماع نب باهولا دبعب ربخلا لصتاو

 هوزغب باهولا دبع ىلإ رماوألا تردصف « هفالخب ةيعردلا ىلإ رابخألا تلصو

 /ه ١774 ماع يفو « نيبناجلا نم بهأتلاو دادعتسالا يف 7 ماع ىضمو

 فالخملا بوص ةرئاكتملا هدوشح سأر ىلع رماع نب باهولا دبع مدقت م 4

 « شيرع ابأ لصوف « دادعتسالاو ةبهألا ةياغ ىلع هتاقالمل ةرهزلا نم دومح جرخو

 . هتاقالمو هدصل ضهن اهنمو

 :ةكرعملا

 الو الوه كراعملا دشأ نم ةكرعم تناكو شيب يداو يف ناعمجلا ىقتلا

 ءاضغبلاو ةوادعلا نم نيمصخلا ينو ءافلأ نيعبرأ نع اهيف نوكرتشملا لقي

 -ة5ك4-



 برادتقاو ةرق نم هيتوأ ام لكي ةكرتملا هذهل فعتنسيو هدهج غرقت امهنم الك لج ام
 تأالمو اناردغ ءامدلا تلقح ام دعب تهتناو الوه نوكي ام دشأك لاتقلا احر ترادو
 دومح ةميزهب ةلوهملا ةكرعملا تهتنا بيصخلا يداولا كلذ باحر ءالشألا

 ىلإ ءيج مويلا كلذ ءاسم يفو « هشيج لمش قزمت نأ دعب ايبص ىلإ هباحسناو
 اعدا ميرك سرفو سيفن بلسب  همع عم ًاكرتشم ناك يذلا - رصان نب روصنم ريمألا
 حالسلاو باهولا دبع سرف سرفلا نأ لاحلا يف فرعف هبحاص لتق هنأ هلماح

 كلذب هل ناكو « ةميزهلا ةرارم هيدل كلذ ففخف « دومح همع روصنم ربخأف هحالس

 اهيف دعتسيو اهنصحيل شيرع يبأ ىلإ دومح عراسو « هشيج باصأ اميف ءازعلا ربكأ

 . ايبص يف روصنم يقبو « ةمواقملل

 عفرو هنع بوني نم ةماقإ ىلع هدئاق لتق دعب يدوعسلا شيجلا ةداق يأر عمتجا

 ايبص ىلع اولوتساو مزهنملا شيجلا لولف بقعتل فحزلا اولاوو « ةيعردلا ىلإ ربخلا
 همع ىلإ هدعب أجتلا دقف . لطي مل مهعم هقافتا نأ ديب ء رصان نب روصنم مهالاوف

 . ةارسلا ىلإ داعو ايبص يف ةيماح يدوعسلا شيجلا كرتف شيرع يبأ يف دومح

 : ةكرعملا دعب ةلاحلا

 /ه ©١177 ماع ىلإ ةيدوعسلا تاراغلل ًاحارمو ًاحرسم فالخملا لظ اهدعب

 ىلإ ةماهت ىلإ يفياضملا نامثع ةدايقب ةيدوعسلا تاوقلا هيف تمدقت يذلا مم 18٠

 امك « مئانغلاو بالسألاب ةلقثم تداعو اهمامأ ام لك ةحاتجم ةيسبعلا تغلب نأ

 ةوسقلا نم بكتراو احداف ابهن اهلهأ لاومأ بهنو ةيحللا بيعش نب يماط ىزغ
 دومح ريمألا ضرتعا دقو . اهرسأب ةماهت يف بعرلا ثروأ ام ةئيربلا حاورألا رادهإو

 ةلمهم ءار اهدعب ةدحوم ءابب 2 «ربرب ١» ىمسي عضوم يف هب يقتلاو هلوفق ءانثأ يف هل

 داعو رفظي ملف . شيرع يبأ بونج برغ رفعج نزو ىلع ةلمهم ءارو ةدحوم ءابف

 نيذلا - عملأ لاجر ودهاجم هاقال هتدوع قيرط يفو «© هريس يماط لصاوو 3 اموزهم

 . اهتيماح اولصأتساف اومدقتو ةريخألا
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 ازغف مدقت مث « ةيحللا وزغ بيعش نب يماط دواع ًاضيأ ةنسلا كلت يفو

 ةيرق تحابتساو يديفرلا دمحأ نب دمحم ةدايقب ىرخأ ةوق تلصو امك 2 ةديدحلا

 . يريقشلا

 : ةماهت يف يسايسلا عضولا

 : يتآلاك يسايسلا عضولا ناك م١٠18 /ه 66 ماع يف

 ١ - ةيدوعسلا ةطلسلا تحت الامشو ايبص نم .

 هيداغتو هحوارت  دومح ةطلس تحت ديبز ىلإ ابونجو شيرع يبأ نم - *
 8 ةيدوعسلا 007

 . نييديزلا ةمئألا ةطلس تحت ىلعألا مسقلا -

000 

 ًايلاوم ناك يذلا - ةدعص ريمأ ةطاسولاب لحخدتف فقوملا رطخب دومح ريمألا

 دنيوي نييدوعسلل

 ىلإ دومح تفتلاف )2 يعيبطلا اهعضو يف رومألا ترقتسا ةيقافتالا كلتل ةجيتنكو

 لقاعملا ريمعتو ةعساشلا هكالمأو ةعساولا هعرازم دقفتو « برحلا هتدسفأ ام حالص

 يف بيصن الو حالصإلا يف ظح هل سيلف دوهعلا كلت يف بعشلا امأ  نوصحلاو

 . رارقتسالاو' نمألا هبسحو  تارامإلا تاداريإ يف ىرحألاب وأ 2 ةلودلا لخد

 - يلع دمحم بورحب م ا١ما١1 /مه 55 ماع ءادتبا نم نويدوعسلا لغتشا

 تلغتشا .٠ نسوط هئبا ثعبف « ةيبرعلا ةضهنلا كلت ىلع ءاضقلل ايكرت هتبدتنا يذلا

 . كلذ نم مهأ وه امو دومح نع ًاعبط كلذب ةيدوعسلا ةلودلا

 ينبو ٠ فرشلا دالب يف ةراتخم ةيرق دومح طتخا م "1١181١ /ه 14 ماع يفو

 « دوعس مامإلا يفوت مم 181" /ه 4 ماع يفو « هانكسل اهراتخاو اهب هتعلق

 . دوعس نب هللا دبع هنبا هفلخف
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 ءاعنص مامإ شويج وزغ

 . هتنيابمو مكحلاب هدارفنا ةصرف منتغاف . دومح هفلسأ ام ءاعنص مامإ سني مل

 شيجلا لصاوف « ةراتخم ةيرقب هرقم يف هتمجاهمل ًايوق ًاشيج ثعبو . نييدوعسلل
 ل ا ا لا زربف ةيرقلا ىلع فرشأ ىتح همدقت

 , هركسعم ىلإ قيرف لك داعف . ليللا مهنيب زجحو هسفن ريمألا حرجو . ةميسج
  فورعملا هءاهد لمعتساف لاتقلا هركابي فوس ىنميلا شيجلا نأب دومح رعشو

 | نمت نع لل" يعن تمت مهنا نونو ققارعلا جرحأ يف هفعسأ املاط يذلا

 تمتو رمألا ىوس دقو الإ سمشلا قرشت ملف ةليزجلا يواشرلا لاصيإ نم

 . لبقأ ثيح نم داعو همايخ مجاهملا شيجلا ضوق ةدودعم مايأ دعبو . ةقفصلا

 : هتيارقو ريسمألا نيب ءانحشلاو رفانتلا

 نب روصنمو رديح نب يلع هيخأ ينباو ريمألا نيب مربملا حلصلا نع مغرلاب
 ,مهتاقالع دسي مل ءافصلا نإف ,نامهد نب دمحم يدوعسلا دئاقلا دي ىلع رصان

 ام رديح نب يبحي رخآلا هيخأ نبا نم ريمألا سمل م5١181/ه1150 ماع يفف

 .ةمركملا ةكم ىلإ الحرو .روصنمو يلع ناريمألا بضغف نجسلا يف هب جزلا بجوأ

 امهاوكش هاثبو « اشاب نسح زاجحلا ىلع هبئانو يلع دمحم لجرب الصتا كانهو

 هناينمم . هيلع ءاضقلاب الإ نميلا نع لوزي ال ملظلا نأ هل احرشو دومح ريمألا نم
 ىلع ايلوتسيل شيجب امهدادمإ هنم ابلطو هدض امهدعاس اذإ هتلود ىلإ دالبلا مض

 نييدوعسلا عم مهبرح تهتنا ىتم امهبلط ةباجإب امهدعوف . هتلود مساب نميلا

 اوراتخاف .زاجحلا نم هناراتخي لحم يأ يف هتياعر تحت ةماقإلا يف امهريخو

 كانه اثكمف . ةذفنقلا تالصاح نم تاررقملا امهيلع ىرجأف . يلح يف ةماقإلا

 دعبو « هاقفارف . ةفورعملا هتلمح سأر ىلع ريسع ىلإ . اشاب نانس راس نأ ىلإ

 لتقف ةلمحلا عم روصنم يقبو يلح ىلإ رديح نب يلع عجر ريسع نم ةلمحلا وند
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 ىلإ يلح يف رديح نب يلع لظ دقو  ريسع رابخأ يف الصفم رميس امك  نانس عم

 مسقلا ىلإ ةراتخم نم دومح ريمألا هجوت م1816 /ه ٠*١17 ماع يفو

 هقيرط يف « ةبرجلا » ةيرق يف ركسع لب شيرع يبأ ةنيدم لخدي ملو . يلامشلا

 . الس لبج وزغل

 : يناميلسلا فالخملا ىلإ بيعش نب يماط رارف

 يبحي ةمالعلا دنع . انهدلا ةيرق ىلإ لزن مث .وقحلا ةيرق ىلإ رف اهنمو « ةيلسم »

 فاالخملا ىف نيكملا هاجلاو ةيملعلا ةناكملا يوذ نم ناكو  ىمعنلا نسح نبا

 هيلع راشأف دومح ىلإ ءاجتلالاو مودقلا يف هيأر بلطو دئادشلا نم هاساق ام هثبف

 مميو هتحيصنل غصي ملف « ةيقرشلا لابجلا يف يفتخي نأب هحصنو هيلإ نوكرلا مدعب
 نب نسح ةمالعلا هريزو فالخملا ىلع بئانلا ناكو « هراتخم ىف ادومح ادصاق

 هيلع ضبقلل ءانهدلا ىلإ ةيرس هناكم نم ثعبو « ايبص لتحاو هتوق سأر ىلع
 درجمبو « ايبص ىلإ مهمامأ هوداتقاف يمعنلا هقيدص ةبحص . ةيرسلا هب تقتلاف

 نم ةيرس تلصو لئالق تاعاس دعبو  ديدحلاب هليبكتب رمأ ريزولا ىلإ هب مهلوصو
 هملسف ايبِص تلخدف  ةارسلا نم هرارف ةعاس  هتدراطمل تبدتنا ىلع دمحم ناسرف

 : دمحم نب دومح

 , ةناكملا بوهرم فرصتلا قلطم ًاكلم حبصأو دومح رمأ مظع خيراتلا اذه دعب
 ابج ىصقأ ىلإ ًابونج ديبز نم اهدودح تدتما ىتح هتكلمم ةعقر تعستا دقو
 . الامش ةارسلا

 : ىلع دمحمب هتالاصتا

 ءاشنإو هب لاصتالاب دومح كلملا ىلع تضق ىلع دمحم تاراصتنا نإ
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 دمحمل بتك لئالق مايأب اهدعبو  ددرت الو ةمواسم نودب يلع دمحم لاجرل
 هصنب رفظن مل باتك عم ليخلا مئارك نم سؤر ةعبرأ هئادهإب كلذ عفش مث . يلع

 : هصن كل لقنن يذلا اشاب يلع دمحم باوج صن نم هنومضم فشتسن امنإو.

 نع ةرفسم كتماقتساب ةرعشم ةثالشلا كبتك انيلإ تلصو دقف دعبو
 2 عملا لاجر لاح نعو . ناسرف ةريزج بلط نع ةئبنم كتماهشو كتمالس

 ةيلسم نع ( اذكه ) صخألابو ةبعش ينب ىلع هانمدق نمو . بردلا لهأو
 نيداقنم كرمأل مهعمجأب اوناك تاروكذملا نأو . ةمالسلاو بشخلا مأو

 دق هنأ كملع ىف نكيلف «. نيدابلاو نيرضاحلا ىلع هعيمج كلذ ةفرعم تلحأو

 ماد نإ وهو ميخو هعترم ملظلاو ةيرع ةحارلا نم ًابكرم ةيعرلا يف كملظ انغلب
 انعوطو غلابملا يضارألا كلت نم انغلب ام نحنو . ميركلا يبنلا هب ربخأ امك رمد

 ىلاعتو هناحبس هللا اضرل ابلط الإ غلابلاو خيشلا نيب قرف الف يصاسعلا مهنم

 هللا ضافأ يذلا انتمعن يلو جاهتبال ًاببستو بصولاو بصنلا نم اهلهأ ةحامتساب

 انيلع نيدراولا نم انرعشتسا دقو . بصو حوتفلا ضويفب هتظحالمب انيلع
 ةيباهولا دراوت الإ لجو لق نم ملظب رعولا كبكرأو لمح ام ىلع كلمحام كنأ

 كتهجاومب نمل الو كل ًارودقم نكي مل ام ةيندلا ايندلا نم مهبلطو كتاهج ىلإ

 مويلا دعبو .ورمعل ديز ربخ يف هانجردأو رومألا نم فلس اميف كانرذعف

 كتبحم ىلع مهبولق نيذلا كدلب لهأ مهو ةقفشلاو قفرلاب كتيغر تيعرتسا نإ
 نم نجا اه كم اويذتعتسا'دزاونلاو رداضلا نماانعمسو ةقربفم ريغ ةقفتم
 تربخأ نم ىلع كئاعرتسا يف انتمعن يلو ةرضح دنع كل ىجرتن « دراوملا

 ةيباهولا نم كعنام نم الإ كتعاط نم مهجرخي مل هنأو كاياعر قباس نم مهنأ

 ضيرم يوادي نأ هاسعو . حانجلا ضيهم انئاججر رئاط دري ال هلعلف كياعو

 انلح مامز كلام وه هللا هرصن ناطلسلا انالوم نإف « حاجنلا مهرمب كمالا

 5000 عيطتسن الو هيلإ رومألا لك يف انعجرمو اندقعو

 نم ةفلاخملاب اوعار امو مهاعرشتسا نم اوعار نيذلا ةيعرلا نم هللا كاعر نكف
 نأ كايإو كايإ . كل ريقفلا ءاعدب ىبقعلا ةمالس بلطنو « مهاعرو هوعر

 تهه/



 ملظلا ملظ حازنت اهب ةلادعلا سمش نإف . كله نميف راطخألا ماحقاب كلهت

 كنع انغلبي الف . تاجح هللا نيبو اهنيب سيلف ٠ مولظملا ةوعد رذحاو باجنتو

 يف ةنسحلاف ًانماك ةدئفألا يف ناك ام ريثتسيو ًانطابو ًارهاظ رودصلا رغوي ام رودص

 ا ون داس سي بس ب 1 ما

 ل ل

 يهو عئارلا نسحلا تاذ كتيده لاسرإل ًانمضتم عبارلا كباتك انلصو دقو اذه

 لوبقلاب الحم اندنع تلح دقف . لوجحو ررغ نسحلا نم اهل يتلا لويخلا عبرألا

 . ةليزجلا ايادهلا ةفاك ىلع اندنع ةمدقم ةليمج ةيده نم اهفرظأ ام ىلحم

 هلحم يف هلهأ نم هلهأ ىلإ ىتأ اذإ سيفنلا ءيشلا نسحأ امو

 يي و ا يل ل

 را نأ رع ادي كلا ا كلذ لبق اعمس انيغصأ ام نحنف  داسف ضرأل

 ا ا

 فالخملا وزغل يمحتملا دمحأ نب دمحم كرحت م 1815 / ه ١171 ماع يف

 . اشاب

 ةهج ىلإ مدقتو دادعتسالا يف ذخأف دومح ريمألا ملعب وزغلا اذه ربخ لصتا

 م املاك /ه ١" ١ بجر 1١48 قفاوملا ةعمجلا موي يف كانهو )2 هتاقالمل بردلا

 . ريسع نئلإ هتدوعو ىمحتملا ةميزهب تهتناو ةكرعملا احر تراد

 دي قلطأو « هترامإ نوئشل غرفتف رصنلا ةيولأ هسأر ىلع قفخت دومح داع
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 دجلا دعاس نع اذه رمشف اهنوئش * ةرادإو اهرومأ ريبدت يف دلاخ نب نسحلا هريزو

 ثحلاو تاداشراإلل لوجتت تائيه فلاو“ 34 دالبلا يف اهرشنو ديحوتلا يف ةلاسر فلأو

 . ةينيدلا رئاعشلا ةماقإ ىلع

 « ةراتخملا » ىلإ داعو « نالحك لبج ىلع ئلوتساو ةينميلا لابجلا ىزغ اهيفو

 هغلب ةنسلا كلت يفو ء م 1811 /ه ١17757 ماع ىلإ دالبلا ةرادإ ىلع رمتساو ارفاظ

 شيب يداو ىلإ دومح مدقتف هوزغل عمجت ةكرحب موقي يمحتملا دمحأ دمحم نأ

 ةفورعملا سبع ةليبقل ايزاغ راس هلوزن مدع ىلإ نأمطأ امدنعو نيرهش ءاهز ماقأو

 . شيرع يبأ ةنيدم ىلإ داع مهب رفظ نأ دعبو يناميلسلا فالخملا قرش يف

 رابخأ عجار  ريسع دالبل اشاب ينسح وزغ ناك م 18117 / ه 7”١77 ماع يفو

 بزحتو نييريسعلا نيب فالخلا عقوف زاجحلا ىلإ داع اهيلع هئاليتسا دعبو  ريسع
 لثجم نب يلعو يمحتملا دمحأ نب دمحم مهيسيئر دض ةيكرتلا ةيماحلا عم مهرثكأ
 اذه فداصو « ريسع رمأ يلوتل هئاعدتساو دومحب ةناعتسالا ىلع ناسيئرلا قفتاف

 شيج ثعب ىلإ عراسف حومطلا هبلق اهل قفخ املاط ةينمأو هسفن يف ةفراج ةبغر
 . يمزاحلا دلاخ نب نسحلا ريزولا ةدايقب امهتدجنل

 نسح ىضاقلا ةسائرب ناسرفلا نم ةعيلط همدقتت ريزولا ةدايقب شيجلا كلذ راس
 يف دلاخ نب نسحلاو عملأ لاجر يف ةعيلطلا ترقتسا ىتح يمكحلا فيطع نبا

 ناريمألا اهقفاري اشاب ةعمج ةدايقب يكرتلا شيجلا نم ةوق نأ ملع كانهو . « ةمحلا »

 ةكرعم يف مهعم كبتشاو مهاقالف ريسع يلإ فحزت رديح نب يلعو رصان نب روصنم
 ىمكحلا فيطع نب نسح ةدايقب هتعيلط همدقتت ريسع ىلإ مدقتو 2 مهتميزهب تدوأ

 هفقوم جرحتو ٠ نييريسعلا نم هشيج ددهتي امب رعش ةارسلا لابج يف طسوت اذإ ىتح

 ه هرمأل ريسع عاضخإ نم نكمتو هتدجنل يوق شيج سأر

 ماظتنالاب اورهاظتو ةارسلا لابج لئابق هيلع تلاهنإ م1818/ه1 5 ماع يفو

 2 2906ه -



 دهم ا ب كر الو 0

 . ةضيرف ةردقلا عم هلاتق نأ نودقتعيو

 ىلع اشاب نانس كرحتب رابخألا هتفاو . رومألا دطويو بولقلا فلؤي وه امنيبو
 دقو -رصان نب روصنمو رديح نب يلع ناريمألا هامصخ ةقفربو ةيوق ةلمح سأر
 يف روصنم ىقبيو قيرطلا ءانثأ نم دوعيو « رديح نب يلع رخأتي نأ رادقألا تءاش
 . ةلمحلا ةبحص

 ملأ دق ناكو . هتهجاومل دومح دعتساف ةارسلا ممق ًادعاص رارجلا شيجلا فحز

 ةلاسبلا رم يغبني امب عقاولا هباجو عضعضتي ملو نهي ملف كلذ عمو «. ضرملا هب
 . مزحلاو

 : ةكرسعملا

 شيجلا يلوف ضيبألا حالسلا لمعتساو ةكرعملا احر ترادو ناعمجلا ىقتلا

 يفو لابجلا سوؤر .يف نيقيرفلاب نيصبرتم ةارسلا لهأ ناكو . رابدألا يكرتلا

 اوضقنيل - ةبلغلا نوكت نمل ربصلا غرافب نورظتني  باعشلا فارطأو ةيدوألا قياضم

 اوبقعتو مهيلع اوضقنا كارتألا مازهنا مهل حضتا املف « ًابلسو التق مزهنملا ىلع

 دوضتمو شاب نانس نمار ىلع ةليحلا :نم يرث :عهتلمج نبو « ةروعذملا مهلولف

 امرتماقت مىيع رستنار ةامسملا ةبقعلا يف نويريسعلا مهقحل رصان نبا

 . روصنمو نانس مهيف امب

 . ةكرعملا دعب

 شارفلا مزلف ضرملا ةلع هيلع تديازت دقو ًارفاظ هركسعم ىلإ دومح ريمألا داع
 م 1818 /ه ١17 ماع لوألا عيبر ١.4 قفاوملا نينثالا موي يف ةافولا هتكردأ ىتح

 . هتمحرب هللا هدمغت ةارسلا يف كلام ينب دالب نم ةحالملا ىمسي عضوم يف نفدف

 د الك



 نأ دئاقو ريمأك عاطتسا ةقئافلا ةلوطبلاو ةئوطبلا نم ةلسلس ةيصخشلا هتريس نإ
 لآ ةريسأ يف ةيصخش عملأ وهو ء هرصع ةسايسو هنمز ثادحأ نم ةمقلا يف فقي

 . تاريخ

 ناك . كلذ هفالسأ نم دحأل قبسي ملو  ةكسلا ىلع همسا برضو ًاندم طتخا
 /ه ١1774 ماع يف ةيناثلا ةكسلا برض مث ١ شيرع يبأ مسا اهيلع هدوقن ةكس

 مايأ 2 ديبز مساب ةعبارو « ةرهزلا ةنيدم يف تبرض ةئلاثو .« ةراتخم يف مم م11

 : هراثآ نمو

 ١ - م1808 /ه٠157 ةنس روم يداو يف ةرهزلا ةنيدم طاطتخا .

 ١" - ماع سيق دالب يف ةراتخم ةنيدم طاطتخا ١711 م1817 /ه .

 اهنارمعو يكلساللا زكرم اهنم مسق يف نآلا يتلا نازاج ردنب .ةعلق رمع - “

 . رضاحلا اهلكشب اهنارمع اوددج نيذلا كارتألا دي ىلع ىلاحلا

 . ديبز ةنيدم روس ةرامع ددج -

 . ةديدحلا ةنيدم روس رمع -

 ىلإ يقابلا هلكش ىلع هءانب متأو بابقلا ىلع ةريدلا روس نطاب يف ًاعماج أشنأ - 5
 اذه ىلإ هلكشب اظفتحم لازي الو - رديح نب يلع نب نيسحلا ريمألا هخيرات لاح

 ءاملعلا ىلع فقوأو فانصألا ةينامثلا ىلع داعم ةئامسمخ فقوأ - ا/

 . رخآ افقو نيملعتملاو
 . م1818 / اه “١18 ماع يفوتو م 64 / ه١/1١1 ماع دلو

 د عال -



 ةيخيرات ةقيثو
 (» فالخملا يف لوألا يدوعسلا دهعلا نع

 ميحرلا نمحرلا هلامسب

 (. .) دوعس لآ زيزعلا دبع نب دوعس نب هللا دبع ريمألا ىلإ دلاخ نب نسح نم
 بجومف دعبو هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع هللا مالس تاحلاصلا تايقابلاب هايإو

 , هوركم لك عيمجلا نع هللا لاحأو كلاح نع لاؤسلاو مالسلا مكغالبإ طخلا

 مكتيفاع ىلع هلل دمحلاو تلصو هتبحص يتلا طوطخلاو لصو دادش نسحو

 هذه نم لقتناو هدنع ام فيرشلل هللا راتخا نأ دعب طوطخلا لوصو ناك

 نيضم رشعل هتافو ناكو ( . . . ) لاح نسح ىلع ةيقابلا رادلا ىلإ ةينافلا رادلا

 تام دقلف هلزن مركي نأو همحري نأ لوئسملا هللاف ىرخألا يعيبر رهش نم

 نم هللا ءادعأ نيبو اننيب هللا عمج نأ دعب هتافو ناكو هللا تاذ يف ًادهاجم

 هللا ءادعأ ذخأو ىلوألا عيبر رهش نم نيضم نيرشعو عبرأل مهريغو كرستلا

 مهتشاب لتقو ءربنقلاو عفادملا نم هورجام لك ىلع ىلوتساو ماورألا نم
 هللا مهذخأو روجفلا لهأ نم ىصحي ال نمو رصان نب روصنم لتقو اغأ نانس

 فلأ نم رثكأ كرتلا نم لتقو ديدش ميلأ هذخأ نإ ةملاظ يهو ىرقلا ذخأ امك

 ' ,ىهدحو بازحألا مزهو هدنج رصنو هدعو قدص هدحو هلل دمحلاف ليتق

 نم ناك نم كلذ دعبو هيدي ىلع ةرجافلا دونجلا هللا ذخأ نأ دعب هللا هافوتو

 ىلإ اوعجر . مهردلاو رانيدلا لهأ نم مهعمج نيذلا دونجلا نم ركاسعلا

 عمج ىلع هللا انناعأ مهذوفن دعب نمو كرتلا ذخأ امك هللا مهذخأو مهدالب

 ةنسو هللا باتكب لمعلا ىلع مهريغو ريسع نم عيمجلا دهاعو نيملسملا لمش

 ةاداعمو نيملسملا ةالاومو ةعاطلاو عمسلاو ةاداعملاو ةالاوملاو هللا لوسر

 نيملسملا انهجو كلذ دعب نمو رسيلاو رسعلا يف ةعاطلاو عمسلا ىلعو مهودع

 ىلوألا ةيدوعسلا ةلودلا ناونعب 4 ص « ةيدوعسلا تارمتؤملاو تاعماجلا يف تارضاحم ه انباتك عجار )١(
 5 . ةيخيرأتلا ةلاسرلا هذه ىوحف حضون اهيفف
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 يداو يف ىرق ةلمج هللا رمدو « ةحدنت » لهأ نم نارهش يداو لهأ نم نتمت نم ىلإ
 ةدرلا لهأ رارشأ نم نآلم نجسلاو طخلا طخن لاحو ريسع دالبو نارهشو ةحدنت

 ةقلح انذخأو انيديأب تراص كرتلا ىلاو نم لك يديأب يتلا ليخلاو كرتلا تاشابو
 انذخأ نأ دعب نميلا ( ةديفر )و ( ةديبع ) اندهاع دقو هخيراتو « هتقلح ذخأ انيأر نم

 رمحألابو رشب ينب عيمج دهاعو رهش ينبو نارهش عيمج دهاعو ؛ هللا دارأ نم رايد

 عملأ لاجرو انيلإ نوبتكي مهو ناحنسو فيرش ىلإ نيملسملا دح راصو رمسألاو

 خانملاو هخيراتو مكل انركذ دق امك هلوسر ةنسو هللا باتكب لمعلا ىلع عيمجلا دهاع

 نحنو تردصو فالآ ةرشع نم رثكأ نيملسملا نم هيف عمتجا دق هنم نحن ىذلا
 رمألا يف تابثلا هللا لأسن هللا ءادعأ داهجل نودؤمو نورصنتسمو هللاب نونيعتسم

 انغلب دقو هللا دنع نم الإ رصنلا امو هباتكو هنيد رصني نأو دشرلا ىلع ةميزعلاو
 مهلوخدو «ريدس هو « ميصقلا »و « مشولا » ىلع ةيرفكلا ةفئاطلا هذه ءاليتسا

 انبونذ انل رفغي نأ العو لج هللا لأسن بونذلا تارمث هذهو ضراعلا بارطضاو

 ملسملا دبعلاو نيرفاكلا موقلا ىلع انرصنيو انمادقأ تبثيو انرمأ يف انفارسإو

 وه هللا لبحب كنممتلاو هللاب ماصتعالاو هكالس ةلقل ىدهلا قيرط يف شحوتسي ال

 طارصلا ىلإ ةيادهلا هللا لأسن هبر ريغ ىلإ رقتفي نأ ملسملل يغبني الو ةاجنلا سأر

 طخلا انلسرأو فيرشلا ةافو دعب تلصو كبوحلا دمحم ةبحص كتاباوج ميقتسملا

 ءاش نإ مكعم وهو هباوج مكيلإ ردصو دومح نب دمحأ دلولا ىلإ هيلإ مكنم يذلا
 هتيصانب ذخأي نأو هددسيو هتبثي نأ هللا لأسن هللا ءادعأ داهج يف ةمهلا ىلع مئاقو هللا

 ةموهفم ريغ تاملك رشع وحن ) برحلا دعب انيلإ لصو بيبش دلولاو ريخلا هيف.ام ىلإ
 . ىهتنا ( ةقرولا لكاتل
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 ةماهتو نميلا يف ةماعلا ةلاحلا

 كارتألا مكحل يناثلا رودلا

 . كب رم امك « ةيبرعلا ةريزجلا بونج نع يكرتلا مكحلا لظ صلقت
 بلغأ ىلع مهمكح نويديزلا ةمئألا طسب ما151"ه /ه 4١٠ه ماع نمو

 امك فعضلاو بارطضالاو ةوقلاو رارقتسالا نيب ةطاسولاب وأ ةرشابم ةيبونجلا ماسقألا
 . دوجولا سيماون هيضتقت

 نكمتو ةورذلا مهتطلس هب تغلب يذلا م1547 /ه85١٠١؟ ماع ديؤملا يفوت

 هناطلس لمش دقو « نميلا نم كارتألا ءالجإ نم هتكنحو هئاهدو هتوقو هتراهمب

 تناكف . نآلا ىلإ مهخيرات لوأ نم مهمكح ةياعر تحت تلظتسا ةعقر عسوأ

 دهع انينثتسا اذإو  ابونج جحلو ندع ىلإ الامش ةدعص نم هتكلمم دودح

 فلخ دقو هتطلسل تومرضحو عفاي دالب عضخأ يذلا ليعامسإ لكوتملا
 اهلالخ يف تناك ابيرقت نيماعوحن م1147 /ه١١ 657 ماع مساقلا نب دمحأ هوخأ .

 /ه884١٠١ ماع لكوتملا ليعامسإ رخآلا هيخأل لزانت ىتح ةرقتسم ريغ رومألا

 هنئازخ تعرتاو ةمامإلا ةطلس تلثأت اذه ليعامسإ دهع يفو م14

 رظنا -ةصاخلا تاقفنلا يف ةمامإلا زكرم ىلع عسوو لاومألاب

 دعتت مل يتلادمحأ يدهملا ةدم تضقناو ءزجلا اذه نم "هه . ”ه4 ص

 اهرودب يه يتلا . ليعامسإ نب دمحم ديؤملا ةدمو «. ماوعألا ةسمخلا

 امم مغرلاب يبسنلا اهرارقتسا ىلع رومألاو . ًاضيأ ماوعألا ةسمخلا زواجتت مل
 مساق به لوألا دهع يفف . تافالخلاو بارطضالا نم اهدهع باش

 . فينع لاتقب الإ ةحلسملا ةضراعملا كلت ىلع بلغتي ملو هتضراعمل ديؤملا نبا

 نيب تايعاطقإ ىلإ دالبلا تمسقت دقف ليعامسإ نب دمحم ديؤملا دهع يف امأو

 بحاص ةمامإلا ىلوت ريخألا ةافوبو . ةبطخلا ريغ هل سيل ناكو . هترسأ

 فالخملا ىلع بانأ دقف . ةوقلا مكحو باهرإلا هدهع يف داس يذلا بهاوملا

 دمحأ دهعل يناميلسلا فالخملا رابخأ عجار  يتاكربلا بلاغ نب دمحأ يناميلسلا

 ةطلس تحت لابجلا نم يلامشلا مسقلا رثكأو ةدعص تلصفنا امك بلاغ نبا
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 مساقلا لكوتملا هيلع رئاثلا ةمامإلا يف بهاوملا بحاص فلخو  دمحأ نب يلع

 /ه 1١9 ىلإ م1710 /ه ١١179 نم هتمامإ دهع رمتسا يذلا نيسحلا نبا

 نب هللا دبع نب دمحم مهنم هترسأ نم ةعامج ًاضيأ وه هيلع راث دقو م 7
 بحاص هركذ امك هيلع مهتروث ببس ناكو . ديؤملا نب نسحمو مساقلا نب نيسحلا

 نم مهريغو ةداسلا نيب ةيوستلا دارأ ينجشلا ىمسملا هلامع ضعب نأ علاطلا ردبلا

 . ةيموكحلا بئارضلا يف بعشلا

 /ه ١١78 ماع دمحأ نب نيسحلا روصنملا هنبا ةمامإلا يف لكوتملا فلخ

 راوألا بوبشم برحلاو فالخلاو قاقشلا لظو رمألا دمحأ هوخأ هعزانف م 77

 امهدهع يف نميلا ناكو . م 17/48 /ه ١١51١ ماع لوألا يفوت نأ ىلإ امهنيب

 /ه ١١5١ ماع نم . اذه روصنملا نع ةباينلاب هالوت دقف فالخملا امأ . نيمسق

 كلذ دعب هترامإ نوثراوتي اولظ نيذلا هترسأ مث . يتاريخلا دمحم نب دمحأ م8

 دييأتلا وأ ةبطخلا يف مسالا الإ ةمئألل سيلو . هتاردقمو هرومأ ىلع نورطيسيو
 ةيعبتلا كلت نع هلوحتب نورعشي نمم رخآلا ىلع رسألا كلت دارفأ دحأل يحورلا

 ةيحالصإلا ةوعدلا ذوفن اهيف دتما يتلا ةنسلا يهو ء م 18٠١ /ه ١7١ ةنس ىلإ

 شيرع نبأ ةكرعم دعب اهئاول تحت ىوضنا مث يناميلسلا فالخملا ىلع ةيباهولا
 شيجلا دئاق راصتناب تهتنا يتلا م 180* /ه /١1711 ناضمر ١6 ةعمجلا موي يف

 ةرامإ يف دمحم نب دومح ىلع هئاقبإو ةيعردلاب فالخملا مكح ةطانإو يدوعسلا

 ءاعنص مامإ مكحل ةعضاخلا دالبلا براحي نأ ىلع كلذ لبق ناك امك فالخملا

 وزغب رعش ىتح هئالو ىلع دومح لظ دقو « ةعاطلاو عمسلاب هيلع دهعلا ذخأ دعب
 هرابخأ عجار  فالخملا رمأب لقتساف ةيعردلا ىلإ هلفاحج مدقتو .. يلع دمحم

 اشاب قيفوت لوصو ناك دومح نب دمحأ هنبا ىلوتو دومح ةافو دعبو  ءزجلا اذهب
 . نميلل كارتألا مكحل يناثلا رودلا ءادتباو

 : نميلا يف كارتألا مكحل يناثلا رودلا

 يذلا ماعلا وهو م1819/ه ١75 ماع نم ةقيقحلا يف ربتعي رودلا اذه نإ

 لصفلا عجار  يتاريخلا دومح نب دمحأ نم ةماهت ةرامإ اشاب ليلخ عزتنا

 ليلخ 8 دعبو  رديح نب يلع ريمألاب صاخلا لصفلاو « ريمألا اذهب صاخلا
 طارتشا لباقم ءاعنص مامإ ىلإ امسق ملس  الصفم هيلع فقتس امك دالبلل اشاب
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 سأر ىلع ليلخ داع مث « رديح نب يلع ريمألا ىلإ امسقو « جارخلا نم ريسيلا عفد

 «زاجحلا يلاوب مهملا يف اطانم رديح نب يلع رمأ لظ دقو ءزاجحلا ىلإ هتاوق

 يتأيس امك  نييريسعلا وزغ نم اهللختي ام عم لاونملا كلذ ىلع ةلاحلا ترمتساو
 روكذملا ريمألا هيف دجنتسا يذلا ماعلا يأ م 4 /ه ١76٠ ماع ىلإ  هدعب

 ريمألا ىلإ باتكب اهقفرأو ةماهت ىلإ ةي دوق ةلمح ريس يذلا اشاب دمحأ زاجحلا يلاوب

 كلتل مت العفو هيلع ةبلغتملا ةيريسعلا تاوقلا ةزجانمل نميلا ىلإ هنبا اهعم لسري نأب

 دمحم ءابرقأ دحأ هفلخ مث « نيمأ دمحم ةدايقب ةماهت لوهس ىلع ءاليتسالا ةلمحلا

 لعجف رصم نم ىرخأ ةلمح سأر ىلع ًارحب لصو « اشاب ميهاربإ ىمسملا يلع
 /مه 5 ماع ىلإ نميلا ةيالو ىلع رمتساو هتيالول ًازكرم ةديدحلا ةنيدم يف اذه

 رديح نب يلع نب نيسحلا ريمألا ىلإ دالبلا ميلستب رماوألا هيلإ تردصف ءم

 نم يلع دمحم تاوق باحسناب ةيضاقلا ( ةردنل ) رمتؤم تارارق ذيفنتل ةجيتنك
 ١ . ةينامثعلا ةلودلا ةيعبتل ةدئاعلا دالبلا

 /ه ١5584 ماع ىلإ يلع نب نيسحلا ريمألا ديب ةماهت رمأ لظ كلذ دعبو

 - نيسحلا ريمألا نم ةماهت ملتساو اشاب قيفوت هيف لصو يذلا ماعلا وهو م14

 . ريمألا اذه رابخأ عجار

 : الاب قيفوت
 /ه ١7714 ماع يف نميلا ىلإ ةكم ريمأ نوع نب دمحم هقفاري اشاب قيفوت لصو
 نب دمحم مامإلا هب لصتا كلذ رثأ ىلعو « ريمألا نم ةماهت ملتساف م

 ىلوتساو ءاعنص ىلإ ةلمحلا كلتب راسو يلبجلا مسقلا فارطأ يف هلباق مث « ىبحي

 ءيوانملا  يدهملا نب يلع مامإلا مهيلع رك هنأ ديب ءاعنص ةنيدم ىلع كارتألا

 دابأو ةنيدملا محتقا نأ دعب ةماهت ىلإ باحسنالا ىلع مهمغرأو ىبحي نب دمحمل

 ةمئأ رابخأ عجار  هسأر عطقو ىيحي نب دمحم مامإلا همصخ ىلع ضبقو مهرثكأ

 ىلع اشاب قيفوت لظو . نوع نب دمحم داع ةديدحلا ىلإ ةلمحلا ةدوعبو  ءاعنص

 . هل ًافلخ اشاب يرس لصوف ةافولا هتكردأ نأ ىلإ دالبلا ةيالو

 اهدئاق لوح ضئاع لآ ةرامإ ىلع ءاضقلا نم كارتألا لفاحج ءاهتنا دعب
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 ىلإ ديثولا فحزلاو مدقتلا يف ذخأو ةريزجلا بونج ىلإ ةيبرحلا هلامعأ راتخم دمحأ

 نم ًافلؤم هلابقتسال ًادفو يدهملا نب يلع مامإلا هيلإ لسرأف « ةخانم » لصو نأ

 . يسبكلا دمحأ ديزو ناضمغ نيسحو يسبكلا دمحم نب دمحأ ةداسلا

 نم هيلع يه امو ةرارجلا قلايفلا دهاشو هخانم ىلإ يمامإلا دفولا لصو

 هميدقتو مامإلا تايحت هوغلبأو راتخم دمحأ دئاقلا اولباقف ؛ ددعلاو دادعتسالا
 ةيناطلس رماوأ لمحي راتخم دمحأ ناكو ؛ ءاعنص ميلستب هدادعتساو ةعاطلا ضورف

 يف نيينامثعلا ةالولل ًارقم اهلعجو نمألا رارقإو نيدرمتملا بيدأتو ءاعنص ىلإ مدقتلاب
 يف لاوحألا رارقتسا دنع مامإلا ةبغرب ةلباقملا كلت يف دفولا هيلإ راشأو نميلا
 تاملكب مغمغو هسأر زه نأ دزي ملف ةيناطلسلا ةياعرلا تحت هيلإ دالبلا رمأ ضيوفت

 . اهانعم دفولا مهفي مل  ةيكرت

 ةفاسمب ءاعنص برغ ( رصع ليقن ) تلصو نأ ىلإ اهمدقت ةيكرتلا تاوقلا تلاو
 نب بلاغو يدهملا نب يلع نيمامإلا نم لك هتاقالم ىلإ جرخف ؛ فصنو ةعاس

 مث ؛ راتخم دمحأ مهلباقف ءاملعلاو ءاسؤرلا نم مهريغو لكوتملا نب نيسحو دمحم
 ءالخإ ضيعم نسحم ءاعنص ةنيدم سيئر ةطساوب يدهملا نب يلع مامإلا نم بلط
 . نادمغ رصقو ةنيدملاب ةطيحملا عالقلاو لقاعملا

 تلتحاو ءاعنص ةنيدم ةيكرتلا تاوقلا تلخد م 148177 /ه ١1789 رفص ١5 يفو
 . نوصحلاو لقاعملا

 : ءاعنص يف راتخم دمحأ

 ىلع ءاضقلاو نمألا ديطوت يف لمعلا ىلع ذخأو نميلا ةمصاع يف زكرمت
 يف أدبو ةيموكحلا قئاثولاو تالجسلا يدهملا نب يلع مامإلا نم بلطو تافالخلا

 : يف صخلنتت يتلا هتسايس جمانرب ذيفنت

 رسألا نم ةصاخلا نود بعشلا ةماع نم برقتلاو ماعلا يأرلا ءاضرتسا - ١

 . قباسلا دهعلا لاجرو ةمكاحلا

 نود لوحت ةلزع هبش يف مهلعجو مهتوعد لاجرو ةمئألا ذوفن رصح - ؟

 . لئابقلا ءاسؤرو بعشلاب رشابملا مهلاصتا
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 ًابتار لاير فالآ ةثالث ريرقتو « مامإلل عفدت يتلا ةاكزلا دئاوع عفد عنم »م

 . هترسأو مامإلل ايرهش
 . كارتألا نيفظوملاب اهلاغشإو نيينطولا نيفظوملا ءاصقإ -

 . لامهإ نودب ةرخأتملا بئارضلا لاصحتسا  ه

 . ءاعنصب اهتيالو نوكت نميلا ءاحنأ عيمج يف ةيندم ةرادإ ليكشت 5

 ةلمح درج رهشأ ةعبرأ دعبو : نميلا كيرتت 3 ىلإ يضفت ةيرامعتسا ةسايس يهو

 فرش نب دمحأ ةطلس لازت ال يتلا نابكوك ىلإ اشاب يلضف هنواعي مظاك ىسوم ةدايقب
 . اهيلع نيدلا

 دسو مشألا لبجلا كلذ نيصحتب ماقف ةلمحلا كلت كرحتب نابكوك ريمأ رعش

 مهعم كبتشاو ةيكرتلا ةلمحلا هجو يف ذفانملا قالغإو قئاوعلا بصنو هباصلو هتاينث

 . ميلستلا ىلإ اهتياهن يف رطضا ةيماح كراعم يف

 :اشاب بويأ دمحأ ةيبالو

 20 5 ىلإ مزعلل كرحت يذلا اشاب راتخم جا هفلس نم دالبلا ةرادإ ملست

 لابجلا ققش ةميحلا دالب يف لازلز عقو اهيفو م 18377 /ه ١794٠ ماع يف كلذو

 م 181/5 /ه ١1797 ماع ىلإ هتيالو ىلع يلاولا اذه رمتسا دقو . راهنألا ضيغو

 . اشاب ىفطصمب لزعو

 : اشاب ىفطصم ةيالو
 ىدامج يف هفلس نم ةرادإلا ملستو م امال /مه9+ ماع يف ءاعنص لصو

 تاروث عقو ام لجو ماسج ثادحأ هدهع يف نكي ملو . ةنسلا كلت نم ةرخآلا

 ديدش لازلز عقو م 18178 /ه ١19٠8 ماع يفو , اهيلع ءاضقلا نم نكمت ةيلحم

 . اشاب ىفطصم لزع اهيفو اهفيلاخمو ميري ىلإ دتماو ءرامذ يف

 : يقح ليعامسإ ةيالو

 لوأ نم ناكو ديدجلا يلاولا ءاعنص ىلإ لصو م 84 /ه 6 ماع يف

 : هلامعأ

 ١- ملاظملا رباد عطقو ةلادعلا رشن .
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 . ءاشترالا نم نيفظوملا يديأ ىلع برضلا - ؟

 . ةيرادإ سلاجم سيسأت - "*
 سرحك ( ةي ديمح ) مسا اهيلع قلطأ نميلا ءانبأ نم بئاتك عبرأ ليكشت - 4

 5 000 « يلخادلا نمألا ىلع ةظفاحملا ةمهم اهيلإ دنسأ ينطو
 نم هنوقلتي امل مهماملإ ةعرسو ةلاسبلا نم مهيف ىلجت امو مهطاشن هعجش دقو

 نم فوخت يذلا يلاعلا بايلل 0 عفرف مهنم ةلماك ةقرف فيلأت ىلإ بيردتلا

 . يلاولا لزعو بئاتكلا عبرألا لحب هرمأ ردصأو كلذ جئاتن

 : اشاب ةزع دمحم يلاولا
 ماع يف يفوت دقف هتدم لطت ملو م 1887 /ه ١794 ماع يف نميلا ىلإ لصو

 .م اممخه/ه

 يضيف دمحأ ةيالو

 طحقو فافج دهع هدهع ناكو م 6 /ه ١1١1 ماع يف ء ءاعنص ىلإ لصو
 بعشلا جضف ةوشرلا تشفت :و يلاهألا تاوقأ زازتبا ىلع دونجلا أرجت ىتح ةرادإ ءوسو
 . م1885 /ه ١.17 ماع هلزعب رمألا ىهتناو ناطلسلا ىلإ عفرلاب

 :اشابزيزع
 ءاول رشن يف لمعلا ىلع ذخأف م 1١885 /ه ١.08 ماع هفلس نم ةرادإلا ملست

 ىقلتو « نيشترملا نيفظوملا دي ىلع برضلاو ةيشفتملا ملاظملا ةلازإو ةلادعلا
 يريخ نيسح ةدايقب ةلمح لسرأف . ةدعص مامإ نيدلا فرش ىلع موجهلاب رماوألا
 ماع يف لزع اهرثأ ىلعو « « نارمع » ىلإ عجارتلا ىلع تمغرأو ةميزهلاب تينمف
 . م1444 /هاال.ه

 : اشاب نامثع ةيالو
 تفنؤتساو ةوشرلا تدجتساف م1888 /ه ١١8 ماع يف نميلا ىلإ لصو

 /ه ١07 يف لزعو . قبسألا يضيف دمحأ دهع يف تناك امم دشأ ملاظملا

 4 م1

 : اشاب يرون نامثع
 مراكم كارتألا ةالولا ةريخ نم ناكو . نميلا ةيالو يف ُهْيِمَس فلخ
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 كارتألا ةالو عيمج يف عيرض هل نكي مل هنأ يف رهش ىتح ةرادإ نسحو قالخأ

 ةلودلا لاجر ةيقبل هلمع قري ملف « هتاقدص ةرثكو هنيدتل هيقفلاب بقل دقو نميلاب

 ىلإ ةطبضم اوعفرف ةصاخلا مهحلاصمو مهبرام ىلع ققحملا ءاضقلا هيف اوأرو
 هدهع يفو « نميلا ةيالول حلصي ال ةرادإلا ءيس ةدارإلا فيعض هنأب يلاعلا بابلا

 كلذ ناكو . اهريغو « ةجح »و « ريفظلا » كلمو يداهلا نيدلا فرش مامإلا طشن

 اهيف يفوت يتلا يهو ١7177 ماع يف هلزع ناكو « هيف عفر ام تديأ يتلا بابسألا نم

 . - ةمئألا رابخأ عجار - يداهلا نيدلا فرش

 : ةيناثلا ةرملل اشاب يقح ليعامسإ

 اهيف بصن يتلا ةنسلا يهو م 180 /ه ٠ ٠ ماع يف ءاعنص ىلإ لصو

 مزاحلا مامإلا اذه عاطتسا دقو « نيدلا فرش هفلسل افلح دمحم روصنملا مامإلا

 يف ةكرحلا لولشم هكرتو هتطلس لف ىتح اهيف ةداوه ال ًابرح هيلع اهمرضي نأ
 قاطنو م 1897 /ه ١04 ماع يف يفوت  نميلا ةمئأ رابخأ عجار  ءاعنص

 . ءاعنص ىلع بورضم راصحلا

 : اشاب يضيف دمحأ

 نم ةميظع ةوق سأر ىلع م 1847 /ه ١04 ماع لئاوأ يف ءاعنص ىلإ مدقت

 روصنملا مامإلا تاوق نيبو هنيب لاتقلا محتلاف « ( قحفم ) ىلإ همدقت ىلاوو كارتألا

 روفو ءاعنص ةنيدم لخدو مدقت « سيمخلا قوس يف اهاحر تراد ةنحاط كراعم دعبو

 . لاوحألا ترقتساو رومألا تأدهف « ماعلا وفعلاب هرمأ ردصأ هلوخد

 ىلع ضبقلا ةلواحمو ( دشاح ) ةليبقل زهجت ةنسلا كلت نم بجر رخآ يفو
 عقوم ىلإ اهنع عفتراف ( ةلفقلا ) يف مامإلا ناكو دشاح دالب لخدف هنكمأ نإ مامإلا

 ةماقإب رمأو ءاعنص ىلإ داعو مهبيدأتب يضيف ديمحأ ىفتكاف رخآ نيصح

 . ةنيدملاب ةظيحملا تاعفترملا قوف تانيصحتلاو تاماكحتسالا

 يف يأرلا ةناغ نم اسيفرو ًاملاع نيسمخ ىلع ضبق م1847 /ه١ ٠ ماع يفو

 نمو ينايرإلا لآ نمو يسيبكلا يبحيو يريبزلا نيدلا دعس مهنم العألا نميلا
 ىلإ ةسارحلا تحت مهلسرأو مامإلاب مهتالاصتا ةمهتب مهريغو يزارحلا لآ
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 رهش يف عجرو ةيشيتفت ةلحرب ماق لاوش رهش يفو ( ايكرت ) ىلإ اهنمو ةديدحلا
 . اهسفن ةنسلا نم ةجحلا

 الكش مشاغلا يكرتلا مكحلل ةمواقملا تذخأ م 1844 /ه 1١1١ ماع يفو
 نوئيسي نيذلا كارتألا نيفظوملاو « تيمندلاب » نيرومأملا تويب فسن يهو اديدج
 يضيف دمحأ لزعب رمألا لصو م 18917 /ه 1١16 ماع يفو ؛ مهتطلس لامعتسا

 ؟ ( اشاب يملح نيسح ) هفلخ نيعتو

 اعلضتم « ءافكألا ةالولا نم ناكو م1461 /ه قفل ماع يف ءاعنص ىلإ مدق
 ماق هلوصو رثأ ىلعو « هيوذ ىلع ابدح « ملعلل اعجشم « مولعلاو فراعملا نم

 : ةروثأملا هلامعأ نمو « ناطلسلا نم اهلمح يتلا تاقدصلا عيزوتب

 ١ نيشترملا ةلودلا يفظوم دي ىلع برضلا .

 . ملاظملا ةلازإو يواكشلا لابقتسا - "؟

 هنجسب رمأف مشاه دمحم قباسلا يلاولا «روايب » 2 يواكشلا هيلإ تمدقت - “

 ىعدي رخآ فظومب كلذك لعف امك ةيروس ىلإ هلحرو هتفيظو نم هلاقأ مث

 . ( حازرم )
 ةيوناثلاو ةيثادتبالا سرادملا ءاشنإ ىلع لمعو فراعملل ةلقتسم ةرادإ سسأ تال
 . تاعانصلا بتكمو

 . لضفلاو ملعلا لهأ ميدقتو بيرقت يف ذخأ 2-0

 هنأ هنع رهش يذلا ( كب ينسح ) هسأري يراشتسا سلجم يلاولا كلذل ناك
 بتكلا ءانتقاب هفغش نم غلب دقو ةيرادإلا نوئشلا يف علضتلاو ملعلا نم بناج ىلع
 اهؤارش هيلع رذعت يتلا بتكلا نم خسنتساو تاطوطخملا نم ةسيفن ةبتكم عمج هنأ
 . ريثكلا ءىشلا

 برقتلا ةسايس تناك ةلحرملا هذه يف ةموكحلا ةسايس نأ ظحالي اممو
 سلجملاو يلاولا ىلع يلاعلا بابلا رمأ ردص دقف بعشلا فطاوع ةلامتسال

 .- ماد



 ًابرقت « ًاكارتأ مأ اوناك ًابرع ( مئامعلا ) سبلب نييكلملا نيفظوملاو يراشتسالا
 . ينطولا هروعشل ةاعارمو بعشلل

 ةيراشتسالا ةنجللا هقفارت ايكرت ىلإ هجوتو ١48 ماع ( اشاب يملح نيسح ) لزع

 . اشاب هللا دبع ريشملا هفلخ ةيالولا لامعأ ملستو

 : افاب هللا دبع يلاولا

 فتاهلا دمو ءاعنص عراوش ضعب قيسنت هلامعأ نمو ًافنآ كب رم امك ىلوت

 م1907 /ه ١7١ ماع يف لزعو ىلعألا نميلا يف تاهج ةدع ىلإ يكلسلا

 . علاضلا ىلع زيلكنإلا يدعت هاجت مزاحلا ريغ هفقومو هلهاست هلزع بابسأو

 :اشاب قيفوت
 ىلع رمتساو م 1407 /ه ١7١ ماع يف نميلا ةيالو ىلع قباسلا هفلس فلخ

 /ه ١717 ماع يف ىبحي مامإلا هنبا هدعب ئلوتو روصنملا مامإلا يفوت ىتح هتيالو

 لتخاف ىلعألا نميلا ندم ىلع راصحلا ريخألا برضو لاتقلا محتلاف م 4
 تلسرأف  باتكلا اذه نم هلحم يف مامإلا رابخأ عجار  ىضوفلا تداسو نمألا

 لصوف ةيوق ةيركسع ةلمح سأر ىلع ةثلاثلا ةرملل ( يضيف دمحأ ) ةيكرتلا ةلودلا
 كراعم دعبو لابجلا ىلإ همدقت ىلاو اهنمو م16 /ه مام ماع يف ةديدحلا

 وفعلا نلعأو يضيف دمحأ اهلخدف ( ء ءاعنص ) نم مامإلا بحسنا ةيراج ءامدو ةيماد

 ىلإ ءودهلا رمتساو ًايبسن تشعتن تشعتناف مهتنيدم ىلإ نوتتشتملا ءاعنص لهأ عجرف ماعلا

 . اشاب نسحب يضيف دمحأ اهيف لزع يتلا ةنسلا يهو م 1108 /ه 175 ماع

 ٠ : اشاب نسح
 « لقعتلاب ًافصتم ناكو ءم هم /ه 5 ماع يف ءاعنص ىلإ لصو

 يّدَعَت مدعو « ةنده دقع ىلع ىبحي مامإلا عم قفتاو « نتفلا هدهع يف تنكسف

 صخرو مامإلا عم ةيدو تاقالع أشنأو نابكوك يف مامإلا ةرايز يف بغري نمل حمسو

 سفن يف ةيعرش مكاحم ةماقإ يف مامإلا بغر امم هيدل يضاقتلا يف بغري نمل
 م١191 /ه ١74 ماع يفو ءاعنصو ةميحلاك كارتألا اهيلع رطيسي يتلا دالبلا

 دمحمب ىلوألا ىدامج يف لزعو رفص ١1ا/ يف ءاعنص لصو يذلا كب لماكب لزع

 . اشاب يلع
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 : اشاب يلع دمحم يلاولا

 نأو . سرش فرجعتم هنأب فصو . م١191 /ه ١7 ماع نميلا ىلإ لصو

 هتضهانمل ييحي مامإلا بهف بولقلا رفنف توربجلاو ةوسقلاب مستت هتسايس
 برضو «٠ بوص لك نم تلبقأف هفرجعتو هتسرطغ نم ةرفانلا لئابقلا ىعدتساو
 اذه يف يبحي مامإلا خيرأت عجار  ىلعألا نميلا ندم ةيقبو ءاعنص ىلع راصحلا

 رهش يف ءاعنصل اشاب ةزع لوخدب ىهتناو ةجحلا رهش رخآ ىلإ راصحلا مادو باتكلا

 .م 1١91١١ /ه ١79 ماع لوألا عيبر

 : اشاب ةزع دمحأ

 دعبو م 141١ /ه 1١74 ماع لوألا عيبر يف ًافنآ كب رم امك ( ءاعنص ) لخد
 يرمعلا نيسحلا دي ىلع حلصلا ماربإل ( يبحي ) مامإلاب لصتا رومألا ترقتسا نأ

 ةنس ةدعقلا رهش ةرغ ىلإ ةضوافملا ترمتساو مامإلاب قفتا مث نيسح نب مساقلاو
 عامتجالا ررقتو مامإلا نم ةقفاوملاب حلصلا ةدوسم تداعو 1911١ /ه 649

 تعقوو مامإلاب ( اشاب ةزع ) عمتجا ررقملا دعوملا يفو ( ناعد ) يف يئاهنلا
 . ةزع نمو هسفن مامإلا ةلالج نم ةدهاعملا

 دشاح- ائابق ءاسؤرل ةيرهش بتاور كارتألا ررق م 1417 /ه ٠*١7 ماع يفو
 ( اشاب ةزع ) هسوت ةنسلا كلت نم ةجحلا رهش يفو ءاعنص لهأ نم ءاملعللو بحرأو

 /ه ١*١ ماع نم بجر يفو ( يلع دمحم ) ىلإ نميلا ةرادإ ملسو ايكرت ىلإ

 تردص ةدعقلا رهش يفو هبتكم سيئر هنع بانأو ايكرت ىلإ اذه هجوت م ل41

 ىلإ هتيالو ىلع رمتسا دقو نميلا ىلع ايناو ( ميدن دومحم > .بيعتب ةيناطلسلا رماوألا
 . م 1918 /ه ١5 ماع دالبلا نم كارتألا باحسناب رماوألا تردص نأ
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 0 0 اا ةقيثو ةروص لانك خم :
 ةنس فالاخملا وي يتاريخلا دومح دمحأ ريزو
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 دومح نب دمحأ ريسمألا

 هتداق ءارأ تقرفتو شيجلا ةملك تفلتخا ةارسلا يف (دومح )ريمألا ةافو دعب

 ديحوتو لمشلا عمجو ثعشلا مل يمزاحلا دلاخ نب نسحلا هريزو لواح ام ردقبو

 ىلع ةرطيسلا عطتسي مل دومح نب دمحأ ريمألا هنبال ةعيبلا ىلإ مهتوعدو فوفصلا
 ران تلعتشاو هسفنل ةعيبلا لواحي ريزولا نأب ركسعملا يف عيشأ دقو . فقوملا

 نم عم ىرخأ ةيحان ىلإ مهنع ريزولا زاحناف بغشلا رثكو بارطضالا داسو ةنتفلا
 . ( شيرع يبأ ) ىلإ لزنو همايخ شيجلا ضوقف شيجلا نم هل هئافو ىلع لظ

 ناكو ريمألل ةعيبلا ءاطعإب هتداقو هؤاسؤر مدقت شرع يأ ىلإ شيجلا لوصوبو

 يف هيلع تناك ام ىلع رومألا ترمتساف هدلاول ًافلخ هيلوت نالعإ | مهلوصو قبس دق

 . ( ةماهت ) راطقأ
 : دلاخ نب نسحلا ريزولا

 لزنف ريسع يف هفقوم جرحت  ةمدقتملا ةفصلا ىلع  ريسع نم شيجلا ليحر دعب

 هيبأل هدهع ىلع هنأو هلوصو أبنب ريمألل بتكو ( دمض ) هنطوم يف رقتساو ةماهت ىلإ
 امهنيب تعسف ءافولا ىلع هدهاعو هب نظلا نسحأ نإ هتعيابمل دادعتسالا ىلعو

 و كروب ب ديا :و طئاسولا

 ةوق سأر ىلع شيرع يبأ نم ريمألا جرخ عامتجالل ررقملا مويلا ىفو
 هقفاري ( دمض ) ةيرق نم ريزولا جرخو ناسرفلا نم ةيرس همدقتت شيجلا نم
 نأ نيقيرفلا نم نوفرطتملا داكو - شيجلا لاجر نم هئافو ىلع لظ نم

 فقوتلاب هناسرف نم نيروهتملا ىلع راشأ ريمألا نأ الول برحلا ران اولعشي
 عامتجالا دقع مث نيعلا ىأرم ىلع ناقيرفلا فقوف « ةنيكسلا ىلإ دالخإلاو

 . نازاج دالبل ( يفارغجلا مجعملا ) يف فالخملا ةيدوأب صاخلا لصفلا عجار (1)
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 دحاو بكوم يف نابكوملا دحتا مث ادهاعتو ةقساب ةرجش لظ تحت نيدرفنم الباقتو

 الابقتسا بكوملا ةنيدملا تلبقتساف شيرع يبأ ةنئيدم ىلإ ريزولاو ريمألا همدقتي

 . مائولاو يفاصتلاب ًاناذيإ عفادملا تبرضو الفاح

 : ةماهت يف ةيسايسلا ةلاحلا

 ناكو يعيبطلا اهارجم يف رومألا تراس  ريصقلا  دمحأ ريمألا دهع لوأ يف

 فرشأ دق خيراتلا كلذ يف ناكو . بولقلا نم هاتبرق نيللاو ةبيطلا نم بناج ىلع
 طوقس ىسمأ دقو ( دجن ) يف ةيبرحلا هتمهم ءاهتنا ىلع ( يلع دمحم ) شيج
 ةييرعلا ةريزجلا ءاختنا يف مهتالمع ةعرمت تطشنف عقارلا مك يف ( ةيعردتا)

 كئلوأ ضعب لصتا دقو « هيلع ءاليتسالا رمأل ديهمتك بونجلا ىف صخاألابو

 زاجحلا يف يلع دمحم ةداقب لاصتالا هل جورو دومح نب دمحأ ريمألاب ء ءالمعلا

 لوألا مصخلا -رديح نب يلع ريمألا هبيرق نأ تقولا سفن : يف هل نيحولم - ًامدقم
 فالخملا رمأ هيلوتب اهدعوب كارتألا ةداقلا بلاطي لاز ال  هلبق نم هيبألو هل

 ءالمعلا كئلوأ نأو اميس ال مهب لاصتالا يف بغرو مهيأرب ريمألا رثأت ف يناميلسلا

 هريزول ناكو « ةيمسإلا ةعاطلاب هنم نوعنقيس كارتألا نأو .ًامدقم هوعمطأ نق
 ريمألل نكي مل ام « ةيسايسلا ةكنحلاو ةبرجتلاو ة ةربخلا نم دلاخ نب نسحلا
 لثم يف طروتلا نم هل ًارذحم تاجيورتلا كلت ىلإ ءاغصإلا مدعب هحصنف « عبطلاب

 ردقب رطخلا ةعاسل تقولا سفن : يف بهأتلاو داعتبالا ىلع هل ًاثاح تاقالعلا كلت

 . ةيانعلا نم ًائيش هيأر رعي ملف . ناكمإلا

 : نيسيمخلا لئابقل دمحأ ريسمألا وزغ

 لئابق لاتقل كرحتو 5 دلاخ نب نسح ريزولا دالبلا ىلع بانأ كلذ لالخ يف

 قفوت ٠ يمكححلا فيطع نب نسح يضاقلا مهدئاقو هدنج اولتق نيذلا , نيسيمخلا
 وزغ يف لغوتف رصنلا هاهدزاو « ةيصاعلا لئابقلا عضخأف ةوزغلا كلت يف ريمألا

 رابخألا هتفو ريسيب كلذ لييقو ٠ الحك ليج همدقت غلب نأ ىلإ يلبجلا مسقلا

 بونج يف عسوتلا الإ يكرتلا شيجلل قبي مل اهطوقس دعب عبطلابو « ةيعرّدلا طوقسب
 . ةريزجلا
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 ناديملا نم لوحتت ةيبرحلا تايلمعلا تأدبو م 14115 /ه ماع لهتسا

 . نميلا ىلإ زاجحلا نم اشاب ليلخ كرحتو بونجلا ىلإ يدجنلا

 :اشاب ليلخ

 . ةماهت ىلإ اشاب ليلخ ةلمح كرحت أبن ةغلاب ةشهدب دلاخ نب نسح ريزولا ىقلت

 لمعلا نع هتكرح لشيوأ ةمدصلا لوه هظهبي مل . برجملا لجرلا وهو هنأ ديب
 « نالحك ةهج يف ريمألا ىلإ الاح ربخلاب ثعبف عاطتسملا ردقب بجاولا عافدلل

 دادعتسالا نم هذختي فوس امب املع هطيحيو ةدوعلا يف عارسإلا ىلع هثحتسي

 مهتاقالمل مدقتو « دونبلا رشنو . دونجلا دشح لعفلاب ريزولا رشاب دقو .٠ ةمواقملل

 دعي وه امنيبو لوألا عافدلا طخ اهلعجيو ةعينملا اهداوطأ يف طباريل ةارسلا ىلإ

 يبأ ىلإ مدقتو قيرطلا نع لدع يكرتلا شيجلا نأب رابخألا هتفاو « ةارسلا يف ةدعلا

 يف عارسإلا ىلإ رداب دقف نهي مل هنأ الإ هدي يف طقسأف ةفطاخ ةكرح يف شيرع

 لقألا ىلع يفاكلا تقولا همدقت ريخأتو قيوعتلل ولو هعم كابتشالا المؤم هبقعت
 ىلإ لصو املك ناكف نهولاو لشفلا هيلإ بد دق هشيج نأ الإ . ريمألا دادعتسال

 هشيج رثكأ قرفت دقو الإ « ضيب » يداو ىلإ لصي ملف هنم قيرف لزخنا ةلحرم

 ىلإ يكرتلا شيجلا قبسي نأ نيب ددرتلا ةلع يف عقو كانهو « ةءدابملا نع هقاع امم

 « ةارسلا دالب ىلإ دوعيوأ ةمواقملا ةكرح اهنم دوقيو هعافد طخ اهب زكريو دمض ةعلق

 همأل هيخأو « طلسم نب دعس » سأر ىلع « ديغم » ينب نم ةعامج هدنج يف ناكو

 ةعيبلا هل اودقعي نأ اودعتساو ةارسلا ىلإ ةدوعلا رمأ هل اوحجرف لثجم نب يلع
 ةينمأ نع ةنابإلل ةصرفلا هتتاو انهو . ريخألا سفنلا ىلإ هنع عافدلا ىلع هودهاعيو

 مهعم عجرف ةرامإ سيسأتل ةاون ةصرفلا كلت نم ذختاف اهيلإ قات املاطو هبلق بعادت

 هزكرم ززعي نأ يأرف قفوتي ملف هزكرم ديطوتل لمعي كانه لظو « ةارسلا ريسع ىلإ
 فئاطلا برق ىلإ مهب ازغو ريسع نم ًاعومج عمجف هتناكم يلعت ةرفاظ ةوزغب
 . ةوزغلا كلت يف هيلع تضق ةلمح هل درجف زاجحلا ىلاو هتكرح تزفتساف
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 : دلاخ نب نسحلا ةياهن

 مهلوح نمو نييريسعلا نم ةعيبلا هسفنل ذخأ ريسع ىلإ دلاخ نب نسحلا لوصوب

 هدنسي ناك ام ةرادإ ىف سرمت دق اعاجش ادئاقو اميكح ايرادإ هلضفو هملع عم ناكو

 ىلع ًايلمع هرومأ ناسنإلا ذخأ اذإف يلمع نيرمتو « ةياردو نف مكحلاو « دومح هيلإ

 . دومح دعب يناثلا نوكي نأ داكي ةيبرحلاو ةيرادإلاو ةيسايسلا هبراجتو هتربخ

 ةيحانلا يف دومح رياغي ناكو « بيرغب هيلع نكي ملر يسع يفرمألا ىلوت امل اذهل
  اهاذتحاف ةيفلسلا ةوعدلا يف ينيدلا حالصإلا ةطخب فغش دقلف ةينيدلاو ةيملعلا

 . اهتسردم ريغ نم هللا همحر هنأ ولو 2 اهكيتكت نم دافتساو هجهن ضعب يف

 عماطمو .« ةبرطضم رومألاو . ةبسانم ريغ بابسألاو « ةيتاؤم ريغ فورظلاو
 طيحي ناك يذلا روسلا كلذو ةريزجلا ىلع هناطلس طسبل هتاعلطتو يلع دمحم
 دمحم مخز يف ريسلا يف تأر ةكم ةفارشو . دَهْنا دق عماطملا نم ةريزجلا

 طوقس. ىف ثار.دقوا«« :«نيئلاب ولو اهلا اهل ققحي أما هلفاطيج ةبكازمو . ناع

 اهنئمطي ام ىلع دمحمل ةيعبتلا تحت همع نبا رديح نب ىلع ريمأتو « دومح نبا

 ىلع ىلوتسي دلاخ نب نسح اذإف )2 يلع دمحم ةدعاسمب اهرود بعل ىلع

 ةهج ىلع ةقفوم ةوزغب ماق لب كلذب فتكي ملو . هترامإ كانه ميقيو ريسع

 ىلع يلع دمحم يلاو عم نوع نب دمحم قفتاف . فئاطلا بونج برق « ةشيب »

 اميسال اهرمأ لحفتسي نأ لبق ةئشانلا ةكرحلا كلت ضهجت ريسع ىلإ ةلمح رييست

 ىلإ اهتدوع نم نوقرفي يتلا ةيحالصإلا ةضهنلا جهن جهني دلاخ نب نسحو
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 نب دمحم ةرمإ تحت قجنس ناميلس يكرتلا دئاقلا ةلمحلا سأر ىلع ناكو ةايحلا

 : نم فلأتت تناكو هسفن نوع

 ١ - كارتألا .
 1 . زاجحلا نابرع - "

 . يشيبلا ناّبكش نب ملاس نب دهف ةسائرب ةشيب نابرع -

 - نابكش نبا اهيلإ تمضف ةشيب ىلإ اهنمو فئاطلا ىلإ ةكم نم ةلمحلا تكرحت
 لبج ىلإ تلصو ىتح اهمدقت تلاوو ريسع ىلإ تمدقت ةشيب نمو , انمدق امك

 . (ركش ))
 لئابق نم عاطتسا نم عمجف اهتمواقمل ىدصتي بهف دلاخ نب نسحلا رعشو

 باعشلا ضعب يف نصحتم بيج يقبو اهمزهف ةعقوم يف مهعم محتلاو « ريسع
 . نيبحسنملا اياقبب قحليو بحسنيل ليللا بقرتي

 كلذ يف هفرع نم هفرع هداوج ىلع ةعقوملا ناديم دقفتي دلاخ نب نسحلا امنيبو

 . هللا همحر اليتق هادرأ ايران ًاقلط هيلع قلطأف بيجلا

 : هتيرق ىلإ مهنم لك داعو هدنج قرفتو هدنج ماظن لتخا هلتقبو -

 اننا
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 دلاخ نب نسح نم ةلاسر
 كن دل ل ل ل ل 0 0 0 0 0 0 0 1 ا ا 6 0 مكايإو انقفوو راسلا مكنع هللا عمس

 ا ا و ا ا وقرا يور دحألا موي مكطوطخ لوصوو مكتيفاع

 1 وفا هامل وو سا ف عمج ىلع نيملسملا ءاليتساو ةماهت نم

 كب #4 ل 913 ب جانا لع # د6 زا هاهي 88# هالو ده اق دو فوكمي لأ "ع يخل ا هور هه فج اوي هم نمل ل اخ 3 كفا ني اف

 تام حج رو ىلإ اوبتك ةماهت نم اولصو .........

 لالا ا لعامل ا جا ل ب ةفئاطلاو انيلإ مههجو نكيو

 ا نيملسملا هللا ىفكو رصم نم هلصاو

 هذه مهتصقو هلصأ ةميزهب هعامسب ... . مزهنا دقف هعم نمو ةعمج امأو

 يقبو لضألا هللا ذخأ مكنم لفسأ نمو مكقوف نم مكؤاج ذإ بازحألا ةصقب هبشأ

 ةصق يف هلوسرل هللا ركذام رظنف ةيقرشملا ةفئاطلا مهو مهورهاظ نيذلا

 رخآ ىلإ مهيصايص نم باتكلا لهأ نم مهورهاظ نيذلا لزنأو بازحألا
 نجنف . .. نآلا بازحألا موي ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاق دقو ةيآلا

 يف هللا ةنس نإف بازحألا ةصق ؟ الع رصنلا نم هلوسرل هللا بتر ام رظتنن

 نلو لبق نم تلخ دق يتلا هللا ةنس ىلاعت لاق امك ةدحاو نيقحاللاو نيقباسلا

 امنإو يضاملا يف هلثم تدجو الإ لبقتسملا يف ..امو اليدبت هللا ةنسل دجت

 ميقتسملا طارصلا ىلإ ةيادهلاو دشرلا ؟ الع ةميزعلاو رمألا يف تابثلا هللا لأسأ

 نم متققح امو ةلجآلاو ةلجاعلا تافصلا نم اهيلع هللا بترام لاني كلذيف

 رمألا يف مهلو انل تابثلا هللا لأسنف مهنم ةلصاولا ةدعاقلاو دشاح لاجر لاح

 دمحأ خألا ةبحص طوطخ مهيلإ انبتك دقو دشرلا ىلع ةميزعلاو هاضري يذلا

 هلل ةباجتسالا دارملا ةيلكو دشاح طخ ديوست ردصو نادمه ةفاك ىلإو يفرشلا

 لذلاو هللا ةعاط يف زعلا نإف ايندلا يف زعلاو ةرخآلا يف زوفلا اهيفف هلوسرلو

 نحنو نيه اهرمأف ايندلا رمأو هللا ةعاطل عبت يه امنإ ايندلاو هتيصعم يف

 وه ام هيف لذبلا هللا لامف العو لج هللا يف لومأملا وه امك نميلا هللا حتف نإف

 رداب نمو ماقملا اذه يف قبسلا ةليضف مهلو مهريغ نمو مهنم نيدهاجملل الإ

 ةرخآلاو ايندلا يف ةباتإلاب هيلإ هللا رداب ةباجإلا يف العو لج هللا ىلإ
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 فئاوطو اهرودصو 4 ربكأ ةرخآلا رجألو ةنسح ايندلا يف ِمُهَْئوَبل » : ىلاعت لاق
 مهرودصو انرودص حرشي نأ العو لج هللا لأسن ميلع هب هللا طاشن يف نيملسملا

 مهلاومأو مهسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإف هللا دنع اهيف انتبغر لعمي نأو قحلل
 نارقلاو ليجنإإلاو ةاروتلا يف هيلع ادعو هلعجو ةنجلا كلذ يف نمثلا لعجو

 زوفلا وه كلذو هب متعياب يذلا مكعيبب اورشبتساف هللا نم هدهعب ىفوأ نمف
 تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا هللا دعو دقو لمعلا يف صالخإلا هللا لأسن ميظعلا

 مكنم اونما نيذلا هللا دعو 9 : لاقف ربكأ ةرخآلا رجألو ايندلا هذه يف اثالث
 مهلبق نم نيذلا فلختسا امك ضرألا يف مهنفلختسيل تاحلاصلا اولمعو

 « يننودبعي انمأ مهفوخ دعب نم مهنلدبيلو مط ىضترا يذلا مهنيد مهل ننكميلو
 نيدلا يعدمل دبالف ثداوحلا هذه كردص يف ربكت الو ةدابعلا ةدئافلا طحمو

 نم ءولمم نآرقلاو دعاقلا نم دهاجملاو بذاكلا نم قداصلا ابهنم نيبتي ىولب نم
 نينثا يناث ةكم نم ِةلط لوسرلا جرحخأ دقو ءايبنألا صصق لمأقتو اذه

 نيف رم نر يترتب دكر هبا :بسلزا يسع انك لف درسوا تع جاو
 دعب نمو انيتأت نأ لبق نم انيذوأ# هللا هثعب نأ دعب نم هل هموق لوقو بقرتي
 فيك رظنيف ضرألا يف مكفلختسيو مكودع كلهي نأ مكبر ىسع لاق انتئج ام

 ةبقاعلا هللا لعج دقو يبنلا لاينادل يسوجملا رصن تخب رسأ رضحتساو # نولمعت

 لمأتو هاوقت انقزري نأ هللا لأسن اوقتا نيذلا عم هنأ ربخأو ىوقتللو نيقتملل

 حتفي مل ارشع ةنيدملابو هللا ىلإ قلخلا وعدي ةنس رشع ثالث كي يبنلا ءاقب
 ا رص ابويا جب مز راو يلو يباح كالا

 هلجر نوخضريو هنوميقي تففياطتلا لهأ ءاهفس اهفس ناك ىتح فياطلاو ةكمب

 هل ركذيو هيلسي هبر لزي ملو هريغو ةبقع نب ىسوم ركذ اى ةراجحلاب
 اوبذك ام ىلع اوربصف كلبق نم لسر تبذك دقلو ) هلوق يف اى ءايبنألا صصق
 مكح دقو اهمكحل ضقان آل يأ ( هللا تاملكل لدبم الو انرصن مهاتأ ىتح اوذوأو

 ءاشن نمو مهانيجنأف »© هللا لاق اك مهأبنو نيلسرملا أبن كءاج دقلو هئايبنأ رصنب
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 رصنو 50 نم عابتالا ردقب دقن , ةثارولا هذه ا لتتم عابتألو # كداؤف هب

 انل عسوأ هتيفاع نإف ةرخآلاو ايندلا يف انيفاعي نأ العو لج هللا لأسنو هبقاعو

 يف ىرج امو مكيلإ دمحأ لوصوو شيرع يبأ يف مكءاقب مايأ ةهج نم متركذ امو
 تكرت امف تنأو فحصلا اهيلع تيوطو مالقألا اهب تفج رومأ هذهف هريغو دمض

 م 0 تنأ الو وا دبع

 م ب ا ا

 كقبس امنإ ًاردق نوعفدي ال مهف اذه عمو ودعلا لاتقل ةوقلا نم هيف دعأ دق امو اهب هلل

 الوسر هللا ثعب امل ًارذع ردقلا قبس ناك ولو نيفلكملل 20 0 اهيفا سيل رادقألا

 ضعبب مكضعب ولبيل نكلو مهنم رصتنال هللا ءاش ولو ًاداهج ضرف الو ًاباتك لزنأ الو
 ناك ام ناكو هيف رمألا هيلإ نم ءاج ىتح شيرع وبأ يف كمزلي يذلا تلعف دقف تنأو

 نم دحأ نم 0 يلع تيب تمده كنوك يردص حرشي اممو

 فارقألا يديأ عفد رصم ىلإ 0 بابسأ 0 ةيكرتلا ةداطلا هذهو 0

 نيدلا اذه رصن دارملاو ضوع هيف سيلف هللا ريغ ضوع ءيش لك يفو اهبرخيل الإ
 دعب هللا ءاشنإ مكيلإ ةقيقحلاو هقلخ نم ءاش نم دي ىلع هرصنب هللا لفكت دقو

 امك دشاح ىلإ طخ ردصو هادع نم اهيف نم ذخأي هللا وجرنو هشار هشيب ىلإ لوصولا

 طحخو بطغألا ىيحي ىيحي نب دمحأ خألا نفل طخو ليعامسإ ىيحي خألا ل طحخو هارت

 . اهارت امك ديز نب دمحأ خألا ىلإ
 م1915 مهمه وأم 19415 /ه 1“: هكر ىف

 /ه 17ه وأم 1415 /ه ١784 ةنس نابعش رهش يف لتق هنأل رهشب هلتقم لبق اهبتك هنأ رهظيو »

 ش . « ماعلا ديدحت يف فالتخا ىلع م 5

 . مهنلا ةدشو . صرحلا ةبلغ : هرشلاو . هرش وهف , برط باب نم : هرش )١(
 . ةلصلاو ةبهلاو ةيطعلا : ةهرشلا  دجن حلطصم يفو , بتعلاو ةمالملا : ةهرشلاف : انتهج حلطصم يف امأ

 . لصألاب اذكه 6 . ةلصب هلصو يأ : نالف ريمألا هرْشَف
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 : فيرعتو ليلحت

 ةروصملا رامسم يبأ دمحم نب دومح ريزو دلاخ نب نسح نم ةلسرم ةلاسرلا

 : يتأي ام اهلوأ نم عوطقم هذهب

 ١ - هيلإ لسرملا مسا :
 . رطسأ ةعبس اهئرهتو قرولا لكأت ةجيتن اهنم عوطقمو - "
 مكطوطخ لوصوو ) هيف دروو ثلاثلا رطسلا ةيقب ليلدب ةيباوج ةلاسر اهنا تت

 مزهنا دقف هعم نمو هعمج امأو ) ب : أدبي ةلاسرلا نم ميلسلا مسقلا لوأو
 يلع دمحم ةداق دحأ اشاب ةعمج وه اذه ( هعمج ) و ( " هلصأ ةميزهب هعامسب
 ريسع ىلإ ةلمح دوقي هجوت هنأ مولعمو . زاجحلا يف هتداق ءاسؤر نمو رصم يلاو

 ىلإ نيئجتلملا دومح يوخأ انبا ( رصان نب روصنم )و ( رديح نب يلع ) هقفاري

 ةلمح دوقيداع هنأكو . عملأ لاجر دالب نم ( ةمحلا ) يف دلاخ نب نسح ةدايقب

 . خيرأتلا اذه يف ىرخأ

 ىلإ ريشي كلذ دعبو ةيناآرقلا تايآلا درويو . . بازحألا ةعقو ةلاسرلا يف ركذي مث
 ةلصاولا ةدعاقلاو دشاح لاح نم متققحو ) : اهيلع بيجي يتلا ةلاسولا يف ءاج ام

 نأ مولعمو .  مهنم ةلصاولا ةفئاطلا وأ ةعامجلا اهنأ نظأ انه ةدعاقلاو - . مهنم
 : مهريغب نيعتسي امك نادمهو دشاح نم ةقزترم دونجب نيعتسي ناك رامسم ابأ دومح

 ةفاك ىلإو ٠ يفرشلا دمحأ عم  لئاسر  طوطخ ةفئاطلا كلتل بتك هنأ ركذي مث

 ًاريثك ليطي الو خلإ . . ةيصعملا لذو ةعاطلا زع ىلإ دشري يضمي مث
 ةملك ) لومأملا وه امك نميلا هللا حتف نإف نحنو : ةرشابم كلذ دعب لوقيف

 مهلو مهنم نيدهاجملل الإ وه ام هيف يذلا هللا لامف ) نوكت دق ( ةموهفم ريغ

 )١( لصالاب اذكه .



 يف فورعملاو  نادمهو دشاح ةقزترم ىلإ دوعي ريمضلا نأكو (  قبسلا لضف

 دوقي م 1414 /ه 7*١ ماع ريسع ىلإ ههجوت يف دلاخ نب نسح نأ خيرأتلا

 - دومح نب دمحأ هنبا دهع يف يأ دومح توم دعب الإ هنطو ىلإ دوعي مل دومح شيج

 . ءابدألاو بدألا ىلع ءاوضأ انباتك نم ١ ج اهدعب امو 81 ص عجار

 6ع! ميلع هب هللا طاشن يف نيملسملا فئاوطو اهرودصو ) ةلاسرلا ىف ءاجو

 درويو ءايبنألا صصقو ةينارقلا تايآلاب كلذ ىلع للديو داهجلا ةليضفب هوني يضميو

 مايأ ةهج نم متركذ امو : لوقي ةلاسرلا هيلإ لسرملا ىلإ باطخلا هجوي مث

 مكيلإ «  اذه ١» دمحأ وه نم ملعن الو  دمحأ لوصوو « شيرع يبأ يف مكءاقب
 « هركشيو هرذعي هنأو فحصلا تيوطو مالقألا اهب تفج رومأ هذهف هريغو دمض يف
 اوعفادي مل نيذلا دمض يف ناك نم ىلع داقتنالا نأو ء دمض رمأ يف هدقتني ال هنأو

 هيلع بجي امب ماق دق بطاخملا يأ هنإو « عافدلل ةمزاللا ةوقلاب اودعتسي ملو هنع

 . . خلإ رمألا هيلإ نم ءاج ىتح شيرع يبأ يف

 (رديح نب يلع ) تيب مده بطاخملا نأ ول هردص حرشي امم ناك هنإو
 ةرامإ نم تاريخ لآ ءارمآلا علخل الإ وه ام يلع دمحم شيج لوصو نأو . . . خلإ

 هنأ ملعن الو ( هشار ةشيب ) ىلإ لوصولا دعب مكيلإ ةقيقحلاو لوقي نأ ىلإ  ةقطنملا

 اشاب ليلخ كرحتب ملع امدنع ريسع ىلإ يناثلا ههجوت دعب الإ ةهجلا كلت ىلإ لصو

 نأ هنم انظ ( هارسلا ) يف هدصل شيج سأر ىلع راسف يناميلسلا فالخملا ىلإ

 . لحاسلا قيرطب لصو ليلخ امنيب ريسع ىلع هقيرط نوكيس ليلخ

 ةكرحب كانه ماقو ريسع ىلإ وه هجوتو دلاخ نب نسح باحصأ قرفت اهدنعو

 . ١784 ةنس نابعش يف هلتقب تهتنا يتلا ةمواقملا

 -هةهءاد



 : ىتأي ام ةصالخلاو

 . هملقبو دلاخ نب نسح نم ةلاسرلا نأ - ١

 5 همع نبا رديح نب يلع تيب مده

 هتوزغ ليبق اهبتك دلاخ نب نسح نأ ىلع لدي اهنومضمو ةلاسرلا ةجهل نأ -
 . ةقيقحلا حضوي ام انريغل وأ انل رهظي ىتح ايلاح انل ودبي ام اذه ٠ ةشيب ىلإ ةريخألا
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 8 دمحأ ريمألا فقوم

 لصوف ةماهت ىلإ لوزنلاب عراس هيلإ ريزولا باتك دورو لاحبف دمحأ ريمألا امأ
 يف رقتسي نأ لبقو . بشخلا مأ ةيرق نم يكرتلا شيجلا كرحت دعب شيرع ابأ
 لب اهيلإ شيجلا لوصو لبق ةعلقلا نم ترف يتلا دمض ةعلق ةيماح هتلصو ةنيدملا
 . ايبص ىلإ هلوصوب مهملع درجمب

 دصقم نأ ةفلاسلا تاياعدلاو تاجيورتلا نم ريمألا لقع يف رمخت دق ناكو
 ىلعفلا ريمألا لظيسف وه امأو « دالبلا ىلع ةينامثعلا ةدايسلا ضرف وه اشاب ليلخ
 ةبهألا بجاو نع هرخأو ةمواقملا رمأ يف مزحلاب ذخألاو دجلا مدع هيلع نوه امم
 ةقزترملا دونجلا نم مهريغو نادمه لاجر نم شيج هيدلف الإو ٠ عافدلل زفحتلاو
 فعض نأ ديب , فيرش حلص ىلع لصحي ىتح لقألا ىلع ةمواقملا مهب عيطتسي
 كرحتف ةعدلاو ةمالسلا ىلإ نوكرلاو ةناكتسالاو عوضخلا ىلإ حنجي هتلعج هتدارإ
 نوع نب حجار قفرب ةلاسر هيلإ ثعب اهنمو دمض ةعلق ىلع ىلوتساف ايبص نم شيجلا
 نأب ققحتو ةديكألا ةبغرلا ريمألا نم سمل امف كلسملا يعفن ناك يذلا يربنشلا
 ىتح ةرامإلا زكرم ىلع هئاقبإب ًايهفشولو دعولا وه ليلخ دئاقلا نم هبلطي ام لج
 امنيبو هوجري ام لك ىلع لصحي فوس دئاقلا ىلإ هعم لصو ىتم هنأب هعنقأو هنأمط
 جورخ الإ مهعار امف دئاقلا لوسرو ريمألا نيب ةلباقملا هنع رفست ام رظنت سانلا
 ةياهنلاب كاردإلا نم ليلق هل نم لك كلذ دنع رعشف . لوسرلا ةبحص هسفنب ريمألا
 ؟ نيتيهتنملا هتايحو ريمألا ةرامإل ةمتحملا

 : رديح نب ىلع ريسمألا

 نم تمدقت يتلا اشاب نانس ةلمح ىلإ دومح ةلود ىلع مالكلا رخآ يف انرشأ
 امك رصان نب روصنمو رديح نب يلع ناريمألا امهقفاري ناك هنأو . ريسع ىلإ زاجحلا
 انعملأو . دومح كلملا امهمعل نيبضاغم نميلا نم امهجورخ ىلإ هلبق ةراشإلا قبس
 داع هنأو « ةارسلا ممق علط نم رخآ يف ةلمحلا نع رديح نب يلع ريمألا رخأت ىلإ
 ظحلا هدعسأ ىتح ًادهاج لمعي لظو زاجحلا ىلإ هجوت هنمو بوقعي نب يلح ىلإ
 . اشاب ليلخ ةلمح قفارف



 :اشاب ليلخ

 ملو شيرع يبأ ىلإ -رديح نب يلع هقفاري ةيوقلا هتلمح سأر ىلع ليلخ لصو
 ليلخ بودنم لصو نأ درجمبو « يبرحلا هزكرمو هيبأ ةلاسب يف دمحأ ريمألا نكي
 ىلإ هعم راس كلذ ىلإ ةراشإلا قبس امك  دمضب هركسعم نم هثعب يذلا اشاب
 شيرع ىبأ ىلإ ةدوعلاب ليلخ هرمأف ًانيكتسم ملستساو هعوضخ مدقو اشابلا ركسعم
 اشاب ليلخ لخد نأ دعب يناثلا مويلا حابص يفو . هلبق نم اهترادإ ىلوتي رومأم قفر

 رمأ مث ةنيدملا يلبق همايخ برضو اهنوصح نم عفادملا جرخأ شيرع يبأ ةنيدم
 رمألاب عدصف ميلستلاب لقاعملاو ندملا يف هتايماحو هلامع ةفاك ىلإ بتكي نأب ريمألا

 ىلع دمحأ ريمألا لظو «. ديبز ىلإ شيرع يبأ نم دالبلا مالتسال هلاجر ليلخ ثعبو
 حالسلاو ليخلل ددجتتو ىرتت ليلخ تابلطو روكبلاو لئاصألا يف دئاقلا ةلضاوم

 . هيدل ام عيمج ىلع تتأ ىتح هتزوح يف يذلا

 ًاباتك لمحي ءاعنص مامإ ىلإ الوسر ثعب ةماهت لقاعمو ندمل هلاجر مالتسا دعبو
 دق ةيناهاشلا رماوألا بسح هنأ : هنومضم اشاب يلع دمحم نم باطخ هيطعيو هنم

 « هيلإ اهميلستب دعولا هيفو دومح ريمألا ةئرو نم دالبلا عازتنال دونجلا زهج

 . مهعم ضوافتلل هتلباقمل نيبودنم دافيإ بلط وهف ليلخ باطخ نومضم امأو

 ضوافتف اغأ فسوي ةسائرب كارتألا نم دفو هقفاري عجرف ًادفو ءاعنص مامإ ثعب
 نم غلبم عفد ىلع قافتالا بلط يف رصحنت يتلا ميلستلا طورش لوح مامإلا عم

 ءانثتساب دالبلا مالتسال هلامع مامإلا ثعب كلذ رثأ ىلعو مامإلا قفاوف او جارخلا

 هدر نر لعل زميل نوكأ دقوا ل هرتشا يتلا شيرع يبأ ةرادإل ةدئاعلا دالبلا
 . رصم ىلإ اريشأ هلسرأو دمحأ ريمألا ىلع ضبقلا اشاب ليلخ ىقلأ دفولا ةدوعبو

 : رديح نب يلع ةراسمإ
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 /ه ١774 ماع ةدعقلا رهش يف ًادئاع كرحتو هدونج عمج رديح نب يلعل يلامشلا

 . قيقشلا برق ىلإ رديح نب يلع ريمألا هعيشف زاجحلا ىلإ م 49

 رابخألا تلصو م 187١ /ه ١78 ماع يفو هترامإ نوئش ةرادإل ريمألا غرفت
 . رصمب دومح نب دمحأ ريمألا ةافوب

 م ا ولا م

 م ترا تامل الإ ا راسا رديت ؛ هنيبدأتل ةوق سأر ىلع ريمألا راسف

 ليزهلا خيراتلا 5 يف ةيموكحلا لاومألا نأل - دالبلا تالصاح يف هناوخإ هعم
 وا يوم الا ع سو +زيمألا قوق. نم اقح كناك

 اهدنسأ مث هريغ ىلإ ةلامعلا دنسأو هلزع مث هعاضخإ نم ريمألا نكمتف ايبص ةرامإب
 . م 1877 /ه ١74 ماع يف يلع نب نيسحلا هنبا ىلإ

 يلع نب نيسحلا مهلماع ىلع ايبص لهأ راث م 6 /ه ١2 ماع يفو

 راصحلا ءانثأ يف داعف قيقشلا ةهج يف ًابئاغ ريمألا ناكو ٠ اهتعلق يف هورصاحو

 ىلع اوممصف ددرتلا نم ةدئاف ال نأ اوكردأ امنإو « مهفقوم ةجارحب ايبص لهأ رعشف

 لهأ لبقف « هنبا لزعب مهتيضرت ىلع لمعلاب يضقت ةسايسلا نأ ريمألا ىأرف هلاتق

 وزغ مهل ًاحيبم ( ماي) ءاعدتبألا هلسر ثعب كلذ دعبو ةئيكسلا ىلإ اوءافو ايبص

 . اهفالخمو ايبص

 :مايوزفغ
 - ةرسألا هذه خيرات يف كب رم اميف تفرع نم مهو « هتباجتسال نويمايلا فخ

 قباس الو ةبهأ ريغ ىلع مهو - شيب قيرط نع مهلوزنب الإ ايبص لهأ رعشي ملف
 مهئطوف مهتمواقم دجت ملف . مهسفنأ نع عافدلل لاحلا كلت ىلع اوبهف  دادعتسا

 /ه ١74٠ ماع رفص يف كلذو مهلاومأ اوبهتناو مهنم ريثكلا اولتقو نويمايلا
 ىلع ةبوقعو الاكن جارخلا مهيلع فعاض لب عقو امب ريمألا فتكي ملو م

 . هئبا ىلع ةروثلا نم هوفلسأ ام

 فالخملا نم مسق ىلع لثجم نب يلع ةارسلا ريمأ ةطلس تدتما ةنسلا كلت يف

 د-هدك-



 يف عفري ةفورعم ةدم ىلإ ريمألا ةيماح ايبص ةعلق يف ىقبت نأ ىلع اهفالخمو ايبص

 لوعفملا كفان حلصلاف ةدجن هتلصو نإف اشاب هي اهلالخ

 كارتألا نم ةيرس تلصو ةدملا ءاهتنا لبق هنأ كليب . ةعلقلا نم ةيماحلا بحسنتو

 دمض ىلإ مهب مدقتو هزكرم ززعتو ريمألا رزأ مهب دتشاف . يدنج ةئامعبس نم ةفلؤم

 ُ ةارسلا ىلا مهؤاسؤر رفف لثجم نب يلع نيئلامم اوناك نيذلا ةمزاوحلا بيدأتل

 : لشجم نب يلع لوزن

 ىتح اهتيماح رصاحو ايبص ىلإ لثجم نب يلع ريمألا لزن كلذ رثأ ىلع
 . هدالب ىلإ داعو هلبق نم ةيماح اهب ىقبأو مهحارس قلطأف تملستسا

 : ةيكرت ةدجن لوصو

 دجنتسي لسرأف ايبص ةداعتسال ةيفاك ريغ هيدل يتلا ةيكرتلا ةيرسلا نأ ريمألا كردأ

 ربمألا اهداق اهلوصوبو رحبلا قيرط نع ىرخأ ةيرسب هدمأف اشاب دمحأ زاجحلا يلاوب
 مالستسالا ىلع ةيريسعلا ةيماحلا مغرأ ىتح عفادملاب اهتعلق برضو ايبص ةداعتسال

 . شيرع يبأ ىلإ داعو ةيماح اهب لعجو اهتعلقو ةنيدملا ملتساف

 : ةيناثلا ةيريسسعلا ةلمحلا

 اهيلع برضو شيرع يبأ وزغل مدقتف ايبص ةداعتسا رمأ لثجم نبا ىلع نهي مل

 يف كلذو اهفالخمو ايبص نع هل لزانتو رديح نب يلع ريمألا خضر ىتح راصحلا
 ./م ا١ماا//ه ام ماع

 : ةثلاسثلا لثجم نبا ةوزغ

 فالخملا حاتجاو نميلا ةماهت لثجم نبا ازغ م 187٠0 /ه ١745 ماع يفو

 يقرش « ناعدو » ةامسملا دوفلكلا ةعلق رصاحو ليلص دالب لصو نأ ىلإ يناميلسلا

 ةعلقلا برخأو مهحالسو مهلاومأ ىفطصاف اهباحصأ ملستسا ىتح « صوانقلا »

 . ريسع ىلإ داعو



 ةعبارلا لثجم نبا ةلمح

 لبق نم  ةرهزلا لماع نيبو ليلصو روم ىلع لثجم نبا بئان نيب فالتخا عقو
 لاجر دحأ هيف لتق ٠ ماسحلا قاشتما ىلإ ىدأ ىلع نب نيسحلا هنبا رديح نب ىلع

 . لثجم نبا

 دق رديح نب يلع ريمألا ناكو . شيرع يبأ ةنيدم رصاحو لثجم نبا مدقتف

 نيذلا (زاملب ةجكرت ) سأر د اا نابلألا لوصو رصنلا زارحإ

 هربخأف مهربخ علطتسي نم لسرأ شيرع يبأ نم مهوندب لثجم نبا ملع نيح
 - ريسع رابخأ رظنا  ًافلح مهعم دقعف لثجم نبا ةدعاسمل نودعتسم مهنأ مهسيئر

 : ةيتآلا طورشلا ىلع احلص ةنيدملا لالتحا هل متو هشيج ىلإ ! نوينابلألا مضناف

 اهتعلق يف ةيريسع ةيركسع ةيماحب ًايركسع شيرع يبأ ةنيدم لتحت نأ - ١

 . زاجحلا ىلإ كارتألا دونجلا رديح نب يلع ريمألا لحري نأ - ؟

 . بئانك ةرامإلا يف رديح نب يلع ىقبي نأ - *

 ًايلك دالبلا ىلع ىلوتسا لب ثلاثلا طرشلاب ريمألل في مل لثجم نبا نأ لاقيو
 . ريسع رابخأ عجار م #18 /ه ١749 ماع يف لثجم نبا يفوت نأ ىلإ

 يذلا - ( ضئاع ) ريمألا لسر هتلصوف ةرامإلا ىلع هتطلس ريمألا داعتسا هتافوبو

 . عنتماف ةعيبلا ديدجتو دهعلا ذخأل  ةرامإلا يف لثجم نبا فلخ

 : يناميلسلا فالخملل ضئاع ريمألا وزغ

 يذ رهش يفو « هوزغل زهجتف هتعيب نع ريمألا عنمتب هربخأو ضئاع لوسر داع
 ٍركسع ىتح مدقت اهنمو ( ايبص ) هتاوق سأر ىلع لصو م ١874 /ه ١١149 ةدعقلا

 ًادئاع بحسناف لئاطب رفظي ملف ريمألا ن نيبو هنيب كراعملا ترادو شيرع أ ةحاسب

 . اهتيامحل ًادنج ايبص يف كرت نأ دعب ءاج ثيح نم



 : زاجحلا ىلإو نم تادادمإلا لوصو

 هتلصوف تادجنلا لاسرإ يف هدمتسي زاجحلا يلاو اشاب دمحأل عفر دق ريمألا ناك

 نأ لاح يف ايبصب ةيريسعلا ةيماحلا ىلإ مهب مدقتف ضئاع ريمألا باحسنا دعب

 نوطسبي ضئاع ىلإ مهرمأ لآ نيذلا لثجم نب يلع لامع ىرحألاب وأ ضئاع لامع
 . اخملا ىلإ ةيديزلا نم مهناطلس

 نيمأ دمحم ىمسمي دئاق ةدايقب ةيكرت ةلمح تلصو م "١8 ع /ه نيك ماع يفو

 عم يلع نب نيسحلا هنبا لاسرإب يضقي رديح نب يلع ريمألا ىلإ ًابناتك لسحي

 . نييريسعلا نم هصالختسال نميلا ىلإ ةلمحلا

 ةديدحلا ءام ىلع تركسع ىتح اهمدقت تلاوو ريمألا نبا اهقفاري ةلمحلا تراس

 اهمكاح لحرف « ةنيدملا تملس نأ ىلإ ةيريسعلا ةيماحلا ىلع موجهلا تددشو

 كلت ةفاك ىلع ءاليتسالا ةلمحلل مت مث نمو ريسع ىلإ ادئاع حرفم نبا يريسعلا

 . اهسفن ةنسلا كلت يف اخملا ىلإ راطقألا

 اشاب يلع دمحم رصم يلاو هعجرم ىلإ عفرف نيمأ دمحم دئاقلل ةماهت تناد

 - اشاب يلع دمحم تخأ نبا هنا لاقيو - اشاب ميهاربإ ىمسملا هئابرقأ دحأ لسرأف

 ةئرادإل ارقمو همكجمل ًاركرم اهلهجتو:رجبتلا:قيرط نع ةليدحلا ىلإ ! لصوف نميلل ًايلاو

 ةرهزلا ةنيدمب نيسحلا ريمألا رقتساف . رديح نب يلع نب نيسحلا ريمآلل اذه نذأف

 تالضاح نم ًايوهش ًابتار ةلررق يذلا يلع دمحم رمأب كلذو هتماقإل ًاراد اهذختاو

 فراعملاب هركفو هسفن ديوزتو ةركاذملاو سردلل ةلزعلا كلت يف ريمألا غرفتف ةيحللا

 . ةيبدألا

 ماع يف يفوت نأ ىلإ ةديدحلا يلاو لبق نم شيرع يبأ ةرامإ ىلع لظف هدلاو امأ

 . اذه دعب هحضونس امك م 1878 /ه 4

 : ةماهت وزغل ماي كرحت

 يلاولا دهع يف 5 دالبلا داس يذلا يبسنلا 0 كلذ ءانثأ يف

 قيرط نع - ةماهت وزغل ماي كرحتب رابخألا هتفاو دقو الإ رعشي مل اشاب ميهاربإ
 مهدصل كارتألا نابلألا نم ةوق عم يلع نب 00 ريمألا بدتناف . شيب
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 ايبص ىلإ مدقت مث هدلاو لباق كانهو شيرع يبأ ىلإ ةوقلا كلتب ريمألا مدقتف

 هموجهب الإ اورعشي ملف مهلاتقل جرخ اهنمو ايادعلا ةيرق يف اوركسع دق نويمايلاو
 تاشاشرلاو عفادملا نم رصعلا كلذ يف - ةثيدحلا ةحلسألاب ةزهجملا ةوقلا كلتب

 ريمألا داع ريثكلا مهنم دصح نأ دعب ًاتاتشأ مهعمج تتشت تتشتو رابدألا اولوف قدانبلاو

 مايأ دعبو اشاب ميهاربإ ىدل هنأش رصنلا اذه عفرف شيرع يبأ ىلإ ًارفاظ باشلا

 ةعلق اهب ىنتباو ةيلماكلا ىلإ فرصنا مث نذأتساو هتلمحب ةديدحلا ىلإ لحر لئالق

 هدلاو اهيف يفوت يتلا ةنسلا يهو م 1878 /ه ١784 ماع ىلإ اهب رقتساو ةنيصح

 ماقو اهيلإ راسف هدلاول ًافلخ شيرع يبأ ةرامإ هيلإ دنساو اشاب ميهاربإ يلاولا هاعدتساف

 . بوغرملا هجولا ىلع ةرامإلا كلت بجاوب

 : فالضخنلا

 ةيوقتو هزكرم ديطوت يف ذخأو شيرع يبأ ةرامإ يف يلع نب نيسحلا ريمألا رقتسا
 كلذل ةجيتنكو . بايترالاو قلقلا نيعب هفرصت ىلإ رظني اشاب ميهاربإ لعج امم هذوفن
 نيب عقو يذلا فالخلا ناكو ءرفاسلا ءادعلا ىلإ تلا مث امهنيب تاقالعلا ترتوت

 مامأ لاجملا حسفأ دق نوع نب دمحم ريمألا ةكم فيرشو يرصملا زاجحلا يلاو

 ايروس يف ةيبرحلا لامعألاب رصم يلاو لاغتشا ىلإ ةفاضإلاب ضئاع ريمألا

 دض فوقولاو ةمواقملاو زفحتلا ىلإ نيسحلا ريمألا كلذ لك عجشف  نيطسلفو

 ةلمح زيهجتل دادعتسالا يف هرودب ذخأ يذلا اشاب ميهاربإ يكرتلا ةماهت يلاو ةسايس

 . هبيدأتو هعاضخإل

 رج ها هكا 0 وحلا ل هربوا

 نأ ديب يلاولا ىدل ديدش عقو قافتالا اذه ىدصل ناكف ةماهت يف كارتألا ةبراحم

 مل نيفرطلا نإف ىرخألا ةهجلا نمو ةهج نم عرستلا ةبغم نم فوخت ًاضئاع ريمألا

 ايونس هعفد ةيقافتالا بجومب ررقت يذلا غلبملا ديدحت ىف قافتالا ىلإ الصوتي

 نيسحلا ريمألا ىأرف + هكيرتل ارويكو ةليئمو كلذ نم دخلا يذلا ضئاع ريمألل

 ىلإ نيسحلا نب دمحم هنباب ثعبف عيرسلا لمعلا نم هبلطتي امو فقوملا ةروطح

 . هئافو ناهربو هاياون قدص ىلع ةنيهرك هيدل نوكيل ضئاع
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 ةردنل رمتؤم ةجيتنل قئاقحلا ضعب ترفسأ دق تناك ثادحألا كلت ءانثأ يف

 هنأت يلع دمحم رابتعاب هتارارق تهتنا يذلا م٠184 /ه ١؟65 ماع دقعنملا

 دمحم خوضر مدع لاح يف ةوقلاب هتارارق ذيفنتب رمتؤملا دهعتو ةينامثعلا ةلودلل

 . يلع
 كلذ يف تالصاوملا ماظتنا مدعل ةرخأتم نميلا ىلإ درت رابخألا نأ عبطلابو

 حرفم نب دمحم ةدايقب ةلمح لسرأف ًاضئاع ريمألا رابخألا كلت تزفحف « خيرأتلا

 . نميلا نم كارتألا درط يف نيسحلا ريمألا عم كارتشالل

 بارطضالا ةياغ يف نيسحلا ريمألا امنيبو مايأب يريسعلا شيجلا لوصو لبقو
 ةيناطيربلا ةلودلا تناك  هبورغو موي لك قورش يف كارتألا موجه رظتني وهو قلقلاو
 مايقلا . دمألا ةديعبلا ةيرامعتسالا اهحلاصمل ةمدخ . اهقتاع ىلع تذحخأ دق

 ىلإ اهشويجو اهلوطسأ نم عطقلا ضعب تلسرأف « ةوقلاب رمتؤملا تارارق ذيفنتب
 يناطيربلا لوطسألا برضف ليلجلا ىلإ يلع دمحم نب اشاب ميهاربإ رقهقتف اديص

 عطق تس سأر ىلع ( هيبان لاريمألا ) مدقت مث  مولعم وه امك اهلتحا مث توريب
 هعسي ملف رمتؤملا تاررقم طورش يلع دمحم ىلع 6 ةيردنكسإلا ىلإ ةيبرح
 ا ا ا كلت نمض نم نأ مولعملا نمو « اهلوبق الإ

 ىلع هرماوأ يلع دمحم ردصأ كلذل ًاذافنإو ةينامثعلا كالمألا نم هدي هيلإ تدتما ام

 . ةينامثعلا ةلودلا مساب يلع نب نيسحلا ريمألل دالبلا ميلستب نميلا يف هدئاق

 : رديح نب يلع نب نيسحلا ةرامإ

 مث  دونجلا دشح يف ذخأ ضئاع ريمألا ىلإ هنبا نيسح ريمألا ثعب نأ دعب

 رماوألا تلصوف )0 ةديدحلا ىلإ مدقتو هدشح ىلع اهمضف ةيريسعلا تاوقلا هتلصو

  رحبلا قيرط نع هجوتو ةديدحلا هل ملسف ميلستلاب نميلا يلاو اشاب ميهاربإ دئاقلل

 اهدودح دتمت هترامإ تحبصأف هترامإ ىلإ اهمضو اخملا وحن مدقتو اهرمأ ريمألا بترف

 , اقم اقيعلا ىلإ ! الامش يناميلسلا فالخملا نم

 ندع وزغب مهو ؛« هترامإ ىلإ امهمضو « سيح »و ديبز بوص كرحت اخملا نمو

 عفر يذلا  ةديمح يلع ةيرحقلا ةليبق سيئر نايصع هغلب اما كلذ نع لدع مث

 هاا -



 ةطاسولا رفست ملف حلصلل طسوتي نم اذه ثعبف ضئاع ريمألا ىلإ ريمألا نم هاوكش

 سيئرلا حنج لجاب نم ىند امدنعو سيئرلا برحل ديبز نم ريمألا مدقتف « ةجيتن نع
 ماع لوألا عيبر رهش يف كلذو هنع وفعلاب رمألا ىهتناو نامألا بلطو ةملاسملل

 ادئاع هريس ىلاوو ةرهزلا ىلإ اهنمو ةديدحلا ىلإ ريمألا داعف م 184٠ /ه ١6

 نم ءيش اهيلع نار دق ريمألا نيبو هنيب تاقالعلا تناكو ,. شيرع يبأ ةنيدم ىلإ

 اددج كانهو - شيب يداو يف عامتجالا ررقتو امهضعبب الصتاف « روتفلاو رتوتلا
 . هتهج ىلإ امهنم لك داعو فالخلا ايوسو ةدهاعملا

 : نارجن ةعلق ءانب

 يف نارجن مساب ةفورعملا هتعلق ءانب يف أدتبا ةنسلا كلت نم ناضمر رهش يف
 ىلع لمتشت اهنأو ةماهت يف لقاعملا عنمأ نم اهنأب تفصو دقو « شيرع يبأ ةنيدم

 ةثالثب هنصحو ةماهت يف ه هرصع يف ةرامعلا نف هغلب قسن نسحأ ىلع ًاتيب نيعبرأ

 نساحم هيلإ لقنو ناطلس نب ديعس هيلإ اهدادهأ يتلا ةيبرحلا عفادملاب ةزهجم جا اربأ

 موسوملا خيراتلا بحاص هفصوو « دلجم ةئامثالث ىلع ىوتحت ةبتكمو ةنيمث رئاخذو
 شيرع يبأ ةنيدم يلبق ناضمر رهش يف هئانب يف أدتبا - هلوقب « كوبسملا بهذلاب »

 نصح لقعملا اذهو . نامزلا فلاس يف ةنيدملا هذه يف هلثم نبي مل : لاق نأ ىلإ

 ةرجملا ليدانق نم هيلاعأ حابصمو جسجس هيلاعأ ميس نينرعلا خماش ملعو نيصح

 يف ةلثام رصقلا اذه لالطأ لازت الو ىهتنا - حارفألا ىلإ حاورألا وعدي نول هل جرست

 ةمالعلا مهنمو رصعلا كلذ ءابدأ رصقلا كلذ فصو دقو 22 شيرع يبأ ةنيدم

 . ةعرزلا باهولا دبع نب ركب وبأ يكملا ةمالعلاو شكاع دمحأ نب نسحلا

 يف ماقأ اهدعبو هتعاطل اهعضخأو ملسأ ةليبق ازغ م 1847 /ه ١764 ماع يف

 ظفاحم ةطساوب ديجملا دبع ناطلسلا نم ىناطلسلا دييأتلا هدرو اهيفو ةرهزلا ةئيدم

 . لاثتمالاو لوبقلاب ريمألا هاقلتف ربانملا ىلع هل بطخي نأ ىلع ةكم ريمأو ةدج

 : دمض يداو قرش يذلا جيرشلا ءايحإ

 نذأتسا نأ قبس دق ناكو ءضرألا كلت ءايحإب ماق م184/ه١1؟694 ماع يف

 رابآلا ةرامعل اهعيبل هراجحأ ىلع نيجاتحملا ضعب بقن كلذ دعب نمو م /ه1074 ةنس ىلإ يأ (1) ٠
 يفاوس اهيلع تطغ ىتلا ىصحلا راغصو رجآلا اياقب تاتف الإ قبي ملو هتاساسأ لك ىلع اوتأ نأ ىلإ رودلاو
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 هءايحإ رشابي ملو  هتافو لبق هدلاو نم هقدصو ةهجلا نايعأو ماكح نم
 ىمحلاب ةفورعملا هتعلق هب ىنبو ةليزج غلابم هحالصإل فرصو ماعلا اذه يف الإ

  خيراتلا اذه ىلإ مسالا اذهب ةفورعملا ىمحلا ةيرق تسسأت خيرأتلا كلذ نمو

 دعب ةرم لوأل نارجن رصق يف رقتساو شيرع يبأ ىلإ يبونجلا مسقلا نم داع اهيفو
 . هئانب ءاهتنا

 : روصنملا نب ىيحي نب دمحم مودق

 هلبقتساف ىيحي نب دمحم شيرع يبأ ىلإ مدق م1845 /ه ١7517 ماع يف

 جرخف مزهو يدهملا مامإلا ىلع ءاعنص ةهج يف را دق لوألا ناكو ماركإلاب ريمألا

 لزنو ةهجلا ىلإ داعف هلمؤي امب رفظي ملف « ةدجنلا ًايجار اهريغو رصم ىلإ لابجلا نم
 تس ع ع نا روظو تقاس اناكرسألا ىلع ًافيض
 عسوتلا ةسايس هيضتقت ام هل ةباجتسالا يف

 زيهجتلاو دشحلا يف ذخأ مث نمو « ةدعاسملا طورش ىلع هفيض عم ريمألا قفتا

 دقع اهنمو ديبز ىلإ هشيج دوقي راسف هدادعتسا متو هتبهأ تلمكتسا ىتح دادعتسالاو

 ىلوتساف ةمير ةهج ىلإ هب مدقت شيجلا نم مسق ىلع ىبحي نب دمحمل ًاءاول

 . اهيلع

 مسقلا ةكرح هنع رفست امل رخآلا مسقلا سأر ىلع رظتنا دقف نيسحلا ريمألا امأ

 . ضوهنلل زفحت ةمير لبج لالتحاب رئاشبلا هتلصو امدنعو « لوألا

 يفوه راسو هئابرقأل ةيولألا دقع م 1845 /ه ١17517 ةجحلا رهش لهتسم يفو

 ديع مايأ اهب يضقو سيح ىلع ىلوتساف ماي نم اهدونج فلأتي يتلا ةرخؤملا

 ىلاوف هشيج ىلإ مامضنالل اهلهأ لبقأف لابجلا فراشم ًادعاص مدقت مث ىحضألا
 ةمصتعم - يدهملا اعنص مامإل ةيماح اهب ناك يتلا زعت ىلع ركسع ىتح همدقت

 يفو « ةنيدملا ىلع ىلوتساو ميلستلا ىلع اهمغرأ ىتح عفادملاب اهبرضف اهتعلقب
 مث نمو ( بإ ) دودح ىلإ دنجلاو زعت فالخم هيلإ مض م 1 /مها# ماع

 همها



 هفيلح نأشل غرفتلا يف ذخأ مث اهترادإ ىلع لامعلا نييعتو اهنوئش ميظنت يف ذخأ

 فقوملل يئاهنلا عضولا ريرقت ءاعنص مامإ همواقم ةوق ىلع هراصتنا يف لمؤي يذلا

 ش . لابجلا يف

 دقو ءاعنص لالتحا وه ب يذلا شيجلل يسيئرلا فدهلا ناك

 داعو « هفيلحل ةماعلا ةدايقلا نيسحلا ريمألا دنسأف راصحلا ةلئاط تحت تحبصأ

 ءادأل ةيافكلا هشيج يف ري مل هنأ ديب ندع وزغ ةركف هدوارت لازي ال ناكو « ةماهت ىلإ

 . اهنع لدعف ةروطخلاب ةفوفحملا ةوزغلا كلت

 كلذ دعبو ءاعنصل هفيلح لالتحاب رئاشبلا هتفاو كانهو ديبز ةنيدم ىف ريمألا رقتسا

 يف تناك تاطوطخم ىلع لمتشت بتك ةنازخ اهنمض نمو هفيلح نم ايادهلا هتلصو

 . ةئيمثلا هتعومجم ىلإ اهمضف ةردانلا بتكلاب ًافوغش ريمألا ناكو - مامإلا لآ ةزوح

 ضيئاعو نيسحلا نيريمألا نيب فالخلا رداوب

 هعفدي يذلا غلبملا ثعب نع نيسحلا رخأت م 18417 /ه ١777 ماع يف
 ملو - يلبجلا مستقلا يف برحلا تاقفن نم هظهبي ام بابسأب ضئاع ريمألا ةنيزخل

 لابجلا ىلع ريمألا ةلمح ىف نييريسعلا كارتشا ىلإ راشأ هدهع يخرؤم نم ًادحأ رن
 وزغ وه ءانثألا كلت يف هب ماق ام لكو « . خيراتلا كلذ يف هتوق جوأ يف ًاضئاع نأ عم

 بلطلا ديدشت يف ذخأو . ةعامج ينب لئابق عاضخإو ءاعنص مامإل ةدئاعلا مقاب

 ةكرح ىلإ اضرلا نيعب رظني مل هنأ رهظي امم , ررقملا لاملا يف نيسحلا ريمألا ىلع
 ش . ريمألا اهب ماق ىتلا عسوتلا

 نم بناج ىلع حبصأ هنأ كردي رخآلا بناجلا نم نيسحلا ريمألا ىرنو

 هرودب ذخأف . يبحي نب دمحم هفيلح ىلإ تقولا سفن ةن يف دنتسيو ةوقلا

 ٠ هيلإ دنتسا يذلا ديدجلا.فلحلا نأ ديب . تابلطلا كلتل فيوستلاو ةلطامملا يف

 رطخلاو ءادعلا رداوب ديدجلا فيلحلا نم ريمألا سمل دقف «. مدي مل ًايئدبم

 « بوثولل زفحتم باينألا رشكم ضئاع اذإف هئارو ىلإ ًارظان لفجأف ققحملا
 نأ هل حجرتو .ءاحرلا يقش نيب هسفن لعجي نأ ريبدتلا نسح نم ري ملف

 ثعبف « ديدجلا فيلحلا نم ةلئاغ نماو ةدئاف ىدجأ ضئاع تاقداصم
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 نسح ةداعإ نم نكمت ىتح هعسو ام لمعف ريسع ىلإ دمحم نب نسحلا هيخأ نبا

 ىلع ءادتعا لك عفد نم اهبجومب ضاع ريمألا دهعت ةيعافد ةدهاعم دّقعو تاقالعلا

 . ريمألا دالب

 : ىبحي نب دمحمو ىلع نب نيسحلا نيفيلحلا نيب فالخلا

 يف ذخأ لابجلا يف هل رمألا بابتتساو ءاعنص ىلع « يبحي نب دمحم ءاليتساب

 ريمألا هيلع ىلوتسا امم . امهريغو دنجلاو زعتك يبونجلا مسقلا مض ىلع لمعلا
 فيلحلا كلذ نأ هنم انظ هفيلحل هيلع فارشإلا وأ ةماعلا هترادإ طانأو لامعلا هل نيعو

 ىف فيلحلا كلذ هيلع ىلوتسا ام نأل , ىمسالا ءالولاب هل نيدي لقألا ىلع نوكيس
 يلبجلا مسقلا امأ « هشيج كارتشاو هتدعاسمب الإ نكي مل يلامشلا يلبجلا مسقلا
 كلذبو حتفلا قح هلف هسفنب هيلع ىلوتسا ىرحألابوأ ريمألا هحتف دقف يبونجلا
 لاملاب هفيلح ريمألا دعاس مسق « نيمسق نم ةفلؤم يبحي نب دمحم ةرامإ نوكت

 مل يبحي نب دمحم نأ ديب . هسفنب هيلع ىلوتسا مسقو هيلع ءاليتسالا يف لاجرلاو
 ةناعتسالا ىلإ فورظلا هتمغرأو لاوحألا هترطضا يعرشلا قحلا بحاص هنأ الإ ري

 امدنع لثملاب ريمألا ليمج لباق دق هنأو . لابجلا ةمئأل نيعبات هفالسأ ناك ريمأب

 بحس كلذ دعب ريمألا ىلعو «. اهيلإ ةراشإلا تقبس يتلا ةسيفنلا ةيدهلا هل ثعب
 امهنم لك ذخأو « ناتيرظنلا تفلتخا اذكهو هيلإ هتداعإو يبونجلا مسقلا نم هدونج

 . ةيسايسلا هعامطأوأ هتبغرو هتحلصم نيعب قحلا ىلإ رظني

 رطخب ريمألا رعشتساو نيفيلحلا نيب تاقالعلا ترتوت ةمدقملا كلتل ةجيتنكو

 « ءاحنألا كلت يف زكرمتيل ًاديدج الماعو ةوق ثعبف هترامإ ددهي فيلحلا كلذ

 - ةماهت يف ريمألا مكحل ةئوانملا رصانعلاب هتالاصتا ىلاو دقف ىبحي نب دمحم امأ

 رم يذلا  ةديمح يلع يرحقلا ةليبق سيئر وه ريمألل ةيهارك مهدشأو مهاوقأ ناكو
 . لجاب قيرط نع ةماهت ىلإ لوزنلا ىلع هعم قفتاو - هنايصعو هتافلاخم ضعب كب
 . هتليبق ةرطيسو هتلئاط تحت يه يتلا
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 1 : موجهلا

 دقع ىلإو ضئاع ريمألاو نيسحلا ريمألا نيب ةيدولا تاقالعلا ةداعإ ىلإ هلبق انرشأ

 ىأر دقو « ءادتعا لك نم لوألا ةرامإ ةيامحب ريخألا اهبجومب دهعت ةيعافد ةدهاعم

 ةعدلا ىلإ نكرف يجراخ موجه يأ نم يفاكلا نامضلا كلذ يف نأ نيسحلا ريمألا

 نم هفالسأ ةسايس ىذتحا هنأل  نادمهو ماي نم ةقزترملا دونجلا نم هيدل نم حرسو

 ةعد يف ةديدحلا يف ماقأو - فالخملا ناكس ريغب مهزكرم ديطوت يف ةناعتسالا

 ةقزترملا دونجلا نم ةيقب هيدل تيقبو همصخل باسح يأ بساح ريغ ضفخو

 مامإلل يحورلاو ينيدلا ءالولاب نونيدي عبطلاب مهو هل صاخ سرح ةباثمب نيينادمهلا
 موجهب ىيحي نب دمحم همصخ هأجاف ةلاحلا كلت ىلعو « لوألا همصخ يديزلا

 ىتلا ةليزهلا هتايماح لولف نم ةجعزملا رابخألا دورو ىلع الإ هنم قفي مل فطاخ

 نبا سيئرلا ةدعاسمب لجاب يف مجاهملا شيجلا دودحلا ىلع اهزكارم حاتجا

 باصعألا رتوتم ركفلا برطضم وهو « زفحتلاب ةردابملا الإ هعسي ملف « ةديمح

 لص الواحم مهدشح نم نكمت نمو هسرح سأر ىلع مدقت ةروصلا كلت ىلعو

 ةيرق يف هيدل نم عم هيقالي نأب « هيقفلا تيب ١» ىلع هلماع ىلإ بتكو نيمجاهملا
 . ةفيلخلا

 لبق مجاهملا شيجلاب يقتلي نأ هتياغ لك  ًاعرسم ةديدحلا نم ريمألا جرخ

 يف بدت ةنايخلا سمل دقو الإ ةنيجش ةيرق ىلإ لصي مل هنأ ديب لجاب يف هزكرمت

 ءوسب عرستي الأ دارأ دقف هسمل امع مغرلابو  نادمه نم هلج يذلا  ريغضلا هشيج

 نوينادمهلا دمعتف اليل ةنيجش نم مدقتف « مزحلاب ذخألا هتاف ىرحألاب وأ نظلا

 ىبحي نب دمحم نوكي رخأتم تقو يف الإ لجاب لصي ال ىتح هريس هاجتا ليلضت
 8 كلذ ناك العفو اهنيصحتو لجاب رمأ نم ىهتنا دق هيف

 هعافد طخ زكري نأ دصقف هفادهأ ىلإ هقبس دق مجاهملا شيجلا نأ ريمألا ملع

 ركسفو اعجارتم تديسلاف اهلتحا دق ودعلاو الإ اهفارطأ غلبي ملف ةيمناغلا ةيرق برق

 ةراشإ ىلع هنيبو مهنيب قافتالا متو ىبحي نب دمحم هبقعتف عيطقلا ةيرق لبق
 . ناديملا نم اوبحسنا تقلطأ ام ىتم ةصوصخم
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 : ةكرصعملا

 تبسلا موي يف يبحي نب دمحم شيج ىلع فحزو هبئاتك بترو هشيج ريمألا اّبع

 ريمألا رعش ناشيجلا ىءارت امدنعو ء م 1848 /ه 4 مرحم ١ قئاومللا

 قفتملا ةراشإلا تقلطأف هتعاجش هتتاو ام لكب ًانيعتسم مجهف هشيج ةنايخ ةقيقحب

 وقرر نيا دمهلا ند يضل ند نجتتا) دي ني امحمر نين املا نيب اهيلع
 هتبكر يف ةصاصرب ريمألا بيصأ موجهلا نم ةعاس دعبو ريمألا عم مهنم مسق

 نيينادمهلا نم هعم يقب نم ةسارح يف هميخم ىلإ ناديملا نم اهرثأ 0

 يقب نميف عيطقلا ةعلق ىلإ ميخملا نم باحسنالا ىلإ رطضاف هشيج عمج تتشت
0 

 : راصحلا

 موجهلا ددش مث راصحلا قاطن يبحي نب دمحم هيلع برض ةعلقلا ىلإ | هئاجتلابو

 هبحصو ريمألاب لاحلا قاض ازيا عافدلاو ةمواقدلا يف هبحصو ريمألا تامتسا امك

 لوبق ىلإ رطضاف هباحصأ يف لذاختلا ادبو نؤملا ذافنو راصحلا ةأطو ةدش نم

 قالطإو هتمالس ءاقل ةيماهتلا دالبلا نع هلزانت يف صخلتت يتلاو ميلستلا طورش

 يف ميقملا نيسحلا نبا دمحم هنبا ىلإ هرمأ ردصأو لزانتلا ةقيثو بتكو هحارس

 شيرع يبأ لماع رديحو اخملا لماع دمحم نب نسحلا هيخأ ينبا ىلإو « ةديدحلا

 اهلصو امك ةديدحلا ىلإ لصو دق اخملا لماع ناكو « مهيديأ تحت ام ميلستب

 مهدادعتساب ىيحي نب دمحم ةباجإ ىلع مهيأر عمجأ فقوملا سرد دعبو « رديح

 ةنيدم ىلإ | املا مهيلإ هلوصوو « هحارس قالطإ دعب دالبلا ميلستب ريمألا رمأ ذافنإل

 نم ةعيبلا ذخأو عافدلل بهأتلاو دادعتسالا ىلإ باوجلا ثعب دعب اوفرصناو « ةرهزلا

 دعب ةديدحلا يف ةلاحلا ترقتساف ةرخأتملا مهتيطعأ ضعب , اوفرصو . دنجلا

 ةديدحلا نع عافدلا ةمهم ىلوتي نأ ىلع ةثالثلا قفتاو . ىضوفلاو بارطضالا
 طانت نأو ةرهزلا ةنيدم ىلإ نيسحلا نب دمحم ريمألا هجوتي نأو « دمحم نب نيسحلا

 . شيرع يبأ ةقطنم رمأ ةمهم دمحم نب رديحب

 متامب ىفتكاف « ةديدحلا ةنيدم نيصحتو تاءارجإلا كلتب ىبحي نب دمحم ملع
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 سأر ىلع كرحتو هيدي نيب ًاريسأ ريمألا داتقاو ةيديزلاو ىحضلا ىلع ءاليتسالا نم هل

 نيسحلا ريمألا هريسأ ىقبأو . سيح ىلعو اهيلع ىلوتساف ديبز ةهج ىلإ هشيج
 ىلع ىلوتساف مدقتو « ةيشيشبلا » ةامسملا ديبز ىرق ىدحا يف ةسارحلا تحت

 . الامش ةيديزلا ىلإ ابونج اخملا نم ةماهت يف هناطلس دتما كلذبو اخملا ةنيدم

 : ةماهت نم يلامشلا مسقلا يف ةلاسحلا
 نيسحلا نب دمحم ريمألا هنبا ةرادإ تحت يلامشلا مسقلا لظ ريمألا رسأ دعب

 زفحتلاو دالبلا ىلع ةظفاحملا نم رثكأ ثادحألا كلت ءانثأ هرودقم يف نكي ملو

 مايقلا نم دبال هنأ ىأرو . رسألا يف هيبأ ءاقب نبالا ىلع نهي مل هنإ عبطلابو عافدلل

 فقوملل سيلف « نذإو « لمعلا كلذب مايقلل ءيش لك هزوعأ امنإو . عيرس لمعب

 لباقم يجراخ ءادتعا لك نم مهتيامحب دهعت دق يذلا ضئاع ريمألا مهفيلح الإ

 لاسرإ ىلع همع ءانبأو ريمألا نيب يأرلا متف هتنيزخل هنوعفدي يذلا يونسلا جارخلا

 ةهرب هيدل ثكمو هيلإ هجوت العفو . ضئاع ريمألا ىلإ دمحم نب ىلع ةيحللا لماع

 ةناعتسالل نارجن ىلإ هجوتلاب هل حامسلا يف هنذأتساف ةجيتنب رفظي ملف . تقولا نم
 ىلإ داعف . طقف ةماهت ىلإ ةدوعلاب الإ هل نذأي ملف رسألا نم ريمألا صيلخت يف مايب

 . ضرح قيرطب نارجن ىلإ هجوت ١7584 رفص رهش يفو شيرع يبأ

 : ماي لئابقب ةناعتسالا
 ةمراكملا مهئاسؤر ةطساوب ماي نم بلطو نارجن ىلإ دمحم نب يلع لصو

 شيج مهنم هعم راسو هيعاد اوبلف . ريمألا صالختسال ةماهت ىلإ هعم لوزنلا

 ةيديزلا ةنيدم يف نيسحلا نب دمحم ريمألا ىلإ مهب لصو نأ ىلإ ةدعلا لماك

 ةديدحلا لماع مدقت امك ديبز ىلإ مهب مدقتو مهيلع ةدايقلا ءاول ريمألا هل دقعف

 ىلع افحزو ناشيجلا دحتاو هيخأب ىقتلاو دونجلا نم هيدل نمب دمحم نب نيسحلا

 /ه17715١ ىلوألا ىدامج ةرغ ءاثالثلا ةليل ةنيدملا ىلع ءاليتسالا متو ديبز ةنيدم

 - لمعلاو ريسألا ريمألا مهتسارح يف نيذلا سارحلا ةضوافم يف اذخأ مث نمو م4
 4 قفاوملا ءاثالثلا موي يفو . لاملا نم غلبم لباقم هميلست ىلع مهتلامتسا ىلع

 -ةهام-
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 هدذحو هللدمحلا

 رديح مركملا مركألا لمكألا لجألا خألا ىلإ يمركملا ليعامسإ نب دمحأ نم
 . هللا هسرح يلع نبا

 هب انفرعو لصو مكباتك . مالسلل تردص . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 ءاشنإ نحنو مهانرذعأ دقو هدادس الإ مهلمأ ناك امم كلذل لمأ مهل امف ريغلا امأو

 يف كلانه الإ انوقلي تركذ نم مزلت تنأ دقف مكيدل الإ ةليللا يسمن ام هللا

 هللاو مولعم نوكي قاسلا ىف هللا ءاشنا نحنو ادغو قباس هتفرع امبسح ( باقم )

 . م 185/8 /ه 1١؟85 ةنس ةدعقلا رهش ١4 ةعمجلا

 متخلا



 يف رقتساو ةغلاب ةوافحب هيخأ ءانبأ هلبقتساف . هلقتعم نم ريمألا جرخ ىلوألا يدامج

 نابعش رهش رخا يف اخملا ىلع ىلوتساو هتدايق ىلوتو هل ذقنملا شيجلا ميخم

 .م 1١858 /مه 4

 00 ضياع ريسمألا وزغ
 ةماهت مضل ةدعلا دادعإ يف ذخأو نيسحلا ريمألا رسأ ةصرف ضئاع ريمألا منتغا

 ًاذافنإ ة ةدجنلا همع نبا مساب ًابلاط دمحم نب يلع هلصو امدنعو ريسع ىلإ ًايئاهن

 لامكتسا يف دج لوسرلا فارصنا دعبو اردتم كب رم امك - هفرص ةدهاعملل

 رسألا نم ريمألا صالختسا نوعيطتسي ال مهنأ دقتعا ماي لوزنب ملع امدنعو  ةبهألا
 دحأ عم قفتا نأ دعب ةماهت ىلإ مدقت كلذل . نيموزهم نودوعيس مهنأ يف كشي ملو

 ريمألا صالختساب رابخألا نأ ديب . رديح نب يلع نب دومح ىمسملا ريمألا ناوخا

 مل هنأ حرصو هناكم يف فقوتف « ةيلسم » ةيرق يف ركسعم وهو هتفاو دق رسألا نم

 ىلع نيسحلا ريمألا نيبو هنيب قافتالا مت ًاريخأو ةايحلا ديق ىلع ريمألا نأ ملعي

 . ًاقباس امهنيب ةدوقعملا ةيقافتالا ساسأ

 يف هدهز ام دئادشلا نم يساق هنأ ىأرو ريمألا ة ةيسفن قعر ثداحلا كلذ نإ

 ريمألا ءافو مدعو « يبحي نب دمحم دوحج نم هاقال ام كلذ ىلإ فضأ . دجم لك

 غلبأ ت .رثأ ةيبصع ةمدصو ةيسفن ةدقع هيدل كلذ لك فلخف « هشيج ةنايخو ضئاع

 قيقحت ىلإ هتعفدو سأيلا نم ةمتاق ًابجح هركف ىلع تلدسأو هتايح ىرجم يف ريثأتلا
 زيلكنإلا يعس كلذ لك ىلإ فاضي ( . . براي يئادعأ ىلعو ) : لئاقلا لثملا
 . ندع ةرمعتسم وزغل هزيهجت نم قبس امل مكحلا نع هتحازإب ةطلسلا ىدل ثيثحلا

 : نميلا ىلإ نيينامثعلا ةدوع
 زاجحلا يلاو ىلإ هرمأ ردصأو حايترالاب بلطلا ينويامهلا طالبلا لباق

 اولصوف شيجلا ةوق عم نميلا ىلإ كرحتلاب نوع نب دمحم ةكم ريمأو اشاب قيفوت
 مهلوخد ربخ غلبو . . ابحرم ريمألا اهب مهلباقف ةديدحلا ىلإ اهنمو ةيحللا ىلإ
 نم فلزتلاب همصخ درفني نأ بحي ملف ىبحي نب دمحم ءاعنص مامإ ةديدحلا
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 مسقلا فارطأ يف مهلبقتسا لب ًابحرم مهب لاصتالا ىلإ هرودب عراسف « كارتألا
 نب يلع ماقإلا هسفانم اهيلع ىلوتسا نأ قبس يتلا ءاعنص ىلإ مهب لدعصو يلبجلا

 . ءاعنص ةمئأ رابخأ عجار  ةونع اهيلإ مهلخدأف  ءانثألا كلت يف  يدهملا

 : ةياسهنلا

 عاضخإل ةلمح س أر ىلع اشاب قيفوت دئاقلا هلسرأ ةماهتل كارتألا مالتسا دعب
 شيرع يبأ ةنيدم لوألا هنطو ىلإ هجوت ةمهملا كلتل هئاهنإ دعبو ( ملسأ ) ةليبق

 دعبو اهيلإ هليحرتب ةناتسآلا نم رماوألا تردص نأ ىلإ نارجن ىّمسملا هرصقب ماقأو
 نم هدارأ لحم يأ يف ةماقإلا يف ريخو يرهش بتار هل ررق ةناتسآلا ىلإ هلوصو

 /ه ١791 ماع ةافولا هتكردأ نأ ىلإ اهب ماقأو ةكمب ةماقإلا راتخاف ةينامثعلا دالبلا

 . هتمحرب هللا هذمغت م ا مالك

 : هتراسمإ

 ًابرقم بدألل ًاعجشم ناكو « ًاماع نيرشعو ةينامث ًادارفناو ةباين هترامإ ةدم تناك
 زاجحلا نم دحاو ريغ حئادملاب هيلإ مدقتف ةرواجملا دالبلا يف هركذ رشتناف هيوذل

 ةديصقب هحدم ةعرزلا ركبوبأ يكملا ةمالعلا ةلسارملاب هحدم نممو العألا نميلاو
 دقو - يبدألا خيراتلا يف تاضراعملا عم اهرشننس - هرصع ءارعش نم تضروع ةعئار

 ررغب حدمو تقولا ءادأ نم ةعامج هلوح فتلاو هدذهع يف اخ بادآلا ترهدزا

 لعجيو هرطاخل قوري ام فصو حارتقا يف دابع نبا بحاصلا دلقي ناكو 3 حئادملا

 عم  مالقألا اهرامضم يف لوجتو حئارقلا اهناديم يف يرجت ةيبدأ ةبلح هحارتقا نم
 يف ةهزنلا ىلإ هبكوم يف جرخي ديبزب هتماقإ نابإ ناكو - عبطلاب نيدهعلا نيب قرافلا

 تاماقملا رارغ ىلع نوكت هتهزنل 00 ءابدألا ىلع حرتقا دقو ليخنلا نيتاسب

 يف اهضعب درونسو طوطخم باتك يف تاماقملا كلت تنود دقو ةيعيدبلاو ةيريرحلا

 . رشع ثلاثلا نرقلا يف ةماهت يف تاماقملا نفل جذومنأك يبدألا خيرأتلا
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 ينام يلسلا فالخملا

 كارتألل يناثلا دهعلا يف

 2 هحيضوت قبس امك اشاب قيفوت دئاقلا دي ىلع ةيماهتلا دالبلل كارتألا مالتسا دعب

 يف اهبانطأ ىضوفلا تبرض « ايكرت ىلإ رديح نب يلع نب نيسحلا مهليحرتو
 نسحلا نيريمألا نيب شيرع يبأ ةنيدم يف فالخلا بشن مث يناميلسلا فالخملا

 ىلإ ةنيدملا لهأ مسقناو رديح نب يلع نب دمحم نب نيسحلا همع نباو نيسح نبا
 ل ل ول سل كل دو ا رك

 ىممسملا هرصق يف نصحتملا همصخ ىلع عفادملا هنم قلطي القعم نارجن ىمسملا
 فئاذق تناكو . نارجن رصق ىلع هعفادم فئاذق هنم قلطي هرودب يذلا خماشلا

 دمحم نب نيسحلا لسرأ اريخأو « ءايربألا دصحت ةنيدملا طسو طقاستت نيقيرفلا

 مكحب درفتلا هنكمأ كلذبو هرصق يف نيسحلا نب نسحلا اولاتغا هلاجر نم ةعامج
 يبأ يف راج وه ام لك نع مهناطلس ديطوتب لغاش لغش يف كارتألاو ةنيدملا

 ُُه

 . سيرع

 هملظ نم اهلهأ جضف . شيرع يبأ يف يلع نب دمحم نب نيسحلا مكح رقتسا

 هيلإ هجوتف هاعدتساف ةديدحلا يف يكرتلا يلاولا ىلإ مهخارصتسا اوعفرو « هتوربجو

 مدعو 2 يبإلاب فورعملا رعاشلا نم ةديصق هتلصو قيرطلا فصتنم غلب امدنعو

 : تيبلا اذه ىلإ اهنم لصو ىتح هيدي نيب ةديصقلا أرقو رعاشلا لوسر

 ' يفخ كاَنُه ٌرسوأ مورلا لئاوغ 2هلمحت يهو اهنم فدرلا امنأك

 . شيرع يبأ ىلإ ًادئاع هبكر فرصو . كبسح : دشنملل نيسحلا لاقف

 نم يلاهألا خرصتسا 2 ًاملاظ ريسلا ء يس ناكو ةنيدملا مكحي نيسحلا لظ

 هتلحر عطق دعب ةجيتنلا نكت ملف - ًافنآ كب رم امك - يكرتلا ىلاولا ىلإ هملظ

 شيرع يبأ ةنيدم سيئر رطضاف « لبق نم أوسأ الإ هتدوعو قيرطلا فصن نم
 هل دهعتو ضئاع نب دمحم ريمألا ءاعدتسا ىلإ يزمحلا نسح نب دمحأ
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 ضئاع نبا عمطأ دقف ىرخألا ةهجلا نمو « ةدعاسملاو ديهمتلاب ةئيدملا لهأ مساب

 نميلا يف مهيلع ةججأتملا نتفلا نيكستب كارتألا لاغتشا ةباجتسالا ةعرسب هارغأو

 هبناج يف فوقولا نع ةنيدملا لهأ ىلخت ريمألا كردأف . شيرع يبأ بوص مدقتف

 ريمألا رفف يريسعلا شيجلا همحتقاف خماشلا ىمسملا هنصح لخاد نصحتف

 خماشلا رصق مدهو ةنيدملا ىلع ضئاع نبا ىلوتسا هرارفبو نميلا ىلإ نيسحلا

 .ما458 /ه 4 ماع ىلوألا يدامج يف كلذو

 3 شيرع يبأ ىلع مهتطلس ةداعتسال كارتألا مدقت

 يناميلسلا اشاب دمحأ ةدايقب كارتألا مدقت م 1855 /ه 0١ ماع يف

 نازاج ردنب نم مث هنم ةيريسعلا ةيماحلا درط نم اونكمتو شيرع يبأ صالختسال

 م 1851 /ه ١785 ماع يف لزع نأ ىلإ هلمع ىلع اذه رمتسا دقو « ماقم مئاق

 ماي لئابقب تاريخ لآ لصتاف « يكرت مكاحب ريخألا لزع مث نيسح نب ديز هيخأب
 وطسلا نم تفرتقاو اداسف هئاجرأ يف ثيعت تلزنف فالخملا وزغ ىلع مهوثحو

 كارتألا ثعبف ةطماص يف يسيئرلا مهركسعم ناكو فصولا قوفي ام لتقلاو بلسلاو

 . مهدرط تلوت ةوق

 : ضئاع نب دمحم ريسمألا ةوزغ

 ىلع الوأ ىلوتساف ةماهت ضئاع نب دمحم ازغ م 1817/١ /ه ١7848 ةنس يف

 مدقتو ةديدحلا ىلإ - ار اهلحرو ةيكرتلا تايماحلا هنم درطو يناميلسلا فالالخملا

 - ةديدحلا ةنيدم ىلع ىلوتساو التقو يهتز ايلس اهناحنرأ يف ثيعي نميلا ةماهت ىلإ

 م اخملا ١ ىلإ تنير كاطع لاك

 . ريسع
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 كلت سفن يف  هلاتقل شويجلا تدرجف ةناتسآلا ىلإ ةيربربلا هتراغ رابخأ تلصو

 رابخأب صاخلا لصفلا يف ليصافتلا عجار  راتخم دمحأو فيدر ةدايقب  ةنسلا

 قحال ىمسملا هبئان رفف يناميلسلا فالخملا ىلع مهتطلس كارتألا درتساو  ريسع

 مايق ىلإ كارتآلاب يناميلسلا فالخملا ةرادإ تطينأ خيراتلا كلذ نمو ريسع ىلإ

 . ةيسيردإلا ةلودلا

 3 يناميلسلا فالخملا يف ةماعلا ةلاحلا

 ىضوفلا تبرضف افنأ كب رم امك  فالخملا ىلع مهتطلس كارتألا داعتسا
 بلغألا يف  يموكحلا زكرملا ةيانب ىدعتت ال يكرتلا ريدملا ةطلس تناكو « اهبانطأ

 « اهنارين ججأتت ةيلبقلا بورحلا تبشو اهضعب ىلع تاراغلا نشت لئابقلاو  معألا

 مث م1847 /ه ١٠١ ةنس ىلإ دمض لهأو شيرع يبأ لهأ نيب لاتقلا بشنو
 يفو ةحراسملاو ثرحلا نيب يقرشلا بناجلا نمو شيرع أ لهأو ةحراسملا نيب

 يفو مرخلاو ةيماكحلا نيب يبرغلا بونجلا يفو ةحراسملاو ليبش ينب نيب بونجلا

 هضرعو فالخملا لوط يف بورحلاو نتفلا تلظو ةرفاعجلاو ايبص لهأ نيب لامشلا
 اسنرف صيخرت ةوسقو ةوارض بورحلاو ةنتفلا دازو اهل ةبقاصملا ةليبقلاو ةليبق لك نيب
 تدازو ةماهت يف ةحلسألا ةراجت تطشنف يتوبيج ءانيم اهترمعتسم يف ةحلسألا عيبب

 برضف برغلا سلبارط برح عقو م ١49١1١ /ه 89 ماع يفو كارتألل مهتمواقم

 ىلإ نتفلاو ىضوفلا ترمتساو « ةيبرعلا رمحألا رحبلا ءيناوم يلاطيإلا لوطسألا
 امك  يسيردإلا يلع نب دمحم مامإلا ماق هيف يذلا ع 1404 /ه 15717 ماع
 . ىلاعت هلوحب يناثلا ءزجلا يف كلذ ليصفت ىلع يتأنس

 د دع *
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 ردعوتم

 مالسإلا ردص يف الو يلهاجلا رصعلا يف خيرأتلا ملاعم حضاو نكي ١ .ريسع

 هباتك يف ينادمهلا هركذ اموه .زيزعلا يبرعلا ميلقإلا كلذ نع هيلع انرثع ام لكو

 نم لئابق , اهيماش نم ةميزح نطاوُي مث : لاق « برعلا ةريزج ةفص » روهشملا
 نم ةبقع « هيت سأر ىلإ ريسع ناطوأف . زنع يف تلخدو ترزنت ةينامي ريسعو ءرنع

 : يهو ةماهت فارشأ

 .ةرادلا  "؟ دانهنا 1

 .ةبصضللا -4# .احيتفلا -
 .ببط -5 .ةحلملا ©

 .لبع -8 .ةناتأ -ا/

 ورصد وعملا باف
  1١ةبدحلا .

 . ريسع ةيدوأ هذه

 : ناطوأ اهدجن يفو

 ١ عورزو نوصح دلب ديفرلا .

 5 ثراحلا ينب نم مهنإ : لاقيو « دزألا نم نويرشبلا هنكسيو ايعس يداو 2

 . زنع نم رماع نب هللا دبعونب اهنكسيو ةقنُع 2

 ةماسأ ونب اهنكسي راباو بانعأ اهيفو . شرج ةيدوأ نم نيعلا يهو ٠ ةحدنت - 4

 . دزألا نم

 ريثك ناعلط يداو اهيليو زنع نم مصاع يبأ ينبل عرازم دلب « ابيَعلا -
 . زنع نم دسأ ينبل عرازملا

 : ىقسملا اهل لاقي دجسم تاذ ةريبك ةيرق مهلو زنع نم « ةبيشل اعرقلا - 5
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 زنع نم كلامونب اهنكسيو « ةينمت - ا/
 . ببط - 6

 . دوطلا ضرأ هذه ىمستو

 : يهف مدحج مأ ةيحان ىلإ اهروغ امأو اهروغ

 . ةبيذلا )1(

 . ةبيش نم ةرئاح ينبل  ةقاسلا (؟)

 . نامعنلا ينبل يهو . علض ةبقع « ةبقعلا سأر 2

 : ةارسلا ضرأ ناونعب باتكلا يف دروو
 . ةليجب ةارس (؟) . مهفو يلع ينب ةارس )0(
 . عملأ ةارس (4) . جرفم نب نامالس نب دزألا ةارس ةنفإ

 . سود ةارس (5) . قراب ةارس (6)
 . دماغ ةارس (0)

 نبا كلامونب هنكاس لبحلا هيف داو لبع اهينامي نم رجحلا دالب لوأف لاق نأ ىلإ
 : خلا رهش

 4١ ٠6 اهيلع ىضم يتلاو ينادمهلا نع اهلقنن يتلا تامولعملا هذه نم مغرلابو

 . اهئامسأب ظفتحت ىرقلا كلت رثكأ تلاز الف ًاماع

 نع ةيبونجلا زاجحلا لابج ديدحت يف يومحلا توقايل نادلبلا مجعم يف ءاجو

 ىلإ داقني ةفرع ىلع فرشم لبج دوطلا : يعمصألا نع ةياوروأ ةياكح دوطلا

 ةارس لاقي . هرهظ ءيش لك ةارسو هولعل كلذب يمس امنإو ةارسلا هل لاقي « ءاعنص »
 بونجلا نم زاجحلا لابج ددحو « دزألا ةارس مث . ناودعو مهف ةارس مث , فيقث
 . ثيلثت يداوو حجذم دالبب

 اهلمش دقو « اهتريزج اهيلع لمتشت يتلا ةيبرعلا دالبلا نم مسق ريسعف لك ىلعو
 يف ةريزجلا ماسقأ ةيقبك لظو « ةيدمحملا ةيادهلا راونأ تعطس ذنم ةفالخلا رمأ

 دادغب ةطلس تفعض نأ ىلإ يسابعلا رصعلا مث يومألا رصعلاو نيدشارلا ةفالخ
 اهراونأب خيرأتلا ءاوضأ هيلع طقاستت ملو هرئاشع ءاسؤر هرمأ ىلوتف اهذوفن لظ صلقتو

 . ىلوألا ةيدوعسلا ةضهنلا دعب الإ ةعطاسلا
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 ىلوألا ةيدوعسلا ةلودلا دهع يف

 .م180 1 /ه “١١1١١1 ىلإ م ١/٠٠ /ه ©١١١١ ةئس نم رماع نب دمحم

 رهظي امك  ريسع دالب تناك  دوعس نب دمحم نب زيزعلا دبع مامإلا دهع يف

 ٠ بونجلا ىلإ ةيباهولا ةوعدلا رايت عفدنا امدنعو نييلحملا اهرئاشع ءاسؤرب مكحت

 -رماع نب باهولا دبع هوخأو ةطقن ةن يبأب فورعملا رماع نب دمحم ةيعردلا ىلإ رجاه

 يفلزلاب ًازوفو ةوعدلا يف ةبغرو ملعلل ًابلط  ةديفر ةعيبر ةليبق نم يمحتملا لآ نم

 امهو . دجملاو ةدايسلا اهديرمل حيتت « ةبوثملاو ةيادهلا ادع يتلا  اهئدابم لخأ ىف

 . ءاجرلاو ةسائرلا لحم امهتليبق يف

 نم مهئالمز نم نيحجانلا ةمدقم يف نابلاطلا ناك ىتح ةريسي ةدم الإ يه امو

 . ةبلطلا
 « هتقفرب ريسو ديز نب عيبر ةدايقب ريسع عاضخإل ةيرس زيزعلا دبع مامإلا زهج

 ماع فصتني ملف رصنلا ةيرسلا كلتل بتكو رماع ينبا باهولا دبعو دمحم

 رشنل قالطنالا ةطقن اهنم ناكف ؛ ريسع عاضخإ مت دقو الإ م ٠ /مه 16
 ىناميلسلا فالخملا ىلإ يلاتلابو اهل ةرواجملا لئابقلا يف ةيباهولا ةيفلسلا ةوعدلا

 . نميلا ةماهتو
 لئابقلاو ريسع 0 نيب ةوعدلا راشتناو يدوعسلا مكحلا مئاعد ديطوتبو

 هلامعأ نم ناكو . ةطقن يبأ باهولا دبع ىلإ اهترامإ مامإلا 58 اهل ةرواجملا

 : هزكرم ماهم ضعب ءاضقل ةيعردلا ىلإ لحر مث نمو « عملأ لاجر لئابق عاضخإ
 هترامإ ةدمو م 18٠17 /ه /١171١1 ماع يف يردجلاب هتباصإ رثأ ىلع يفوت هتدوع يفو

 : اير ناتنس

 3 م 18:4 /ه ١774 -م 1/٠1 /ده !١١ ١ال نم رماع نب باهولا دبع

 - شيرع يبأ وزغب رماوألا هيلإ تردصو ريسع ةرامإ هيلإ دنسأ هيخأ ةافو رثأ ىلع
 : ةيبرحلا هلامعأ مهأو  دومح ةرامإب صاخلا لصفلا عجار

 ةدايس تحت دمحم نب دومح ريمألا اهمكحي يتلا شيرع يبأ ةرامإ وزغ تد

 . ءاعنص مامإ
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 . رصنلا اهعيمج يف هل ناك ( دعاسم نب بلاغ )

 هانلصف امك شيب يداو ةهج يف يناميلسلا فالخملل ةيناثلا هتوزغ يف اليتق يفوت

 .م 6 /ه ١70 -م ام١٠6 /ه ١١١١ بيعش نب يماط ةرامإ

 « ريسع ىلع ًاريمأ بيعش نب يماط ةماقإب ةيعردلا رمأ ردص باهولا دبع لتق دعب

 : هتاوزغ رهشأ نمو

 ةدابإو اشاب يلع دمحم تاوق نم ةذفنقلا عاجرتسا اهيف هل مت ت ىتلا هتوزغ 3-1

 سأر ةئامسمخ اهتلمج نمو ةيبرحلا اهددعو اهرئاخذ ىلع هئاليتساو اهلاجر بلاغ

 . م 18154 /ه ١719 ةنس ةرخآلا ىدامج رهش يف ليخلا نم

 هئاليتساو ةقحاس ةميزه دماغ دالب يف اشاب يلع دمحم شيجل هتميزه - ؟

 دمحم نب دومح عم امهكابتشاو ةماهت وزغل يفياضملا نامثع عم هكارتشا - و

 ديعس ةعقوملا كلت يف لتق دقو «ريخألا ةميزهب تهتنا يتلا (ربرب ) ةعقو يف

 :هتياهن

 لشف دعب هسفن اشاب يلع دمحم رصم نم كرحت م1816/ه1178 ةنس يف

 « ريسع بوص هشيج دوقي مدقت هنمو زاجحلا لصوف - هتميزهو نسوط هنبا

 يماطو دوعس نب لصيف ةدايقب ةيدوعسلا تاوقلاب يقتلا «ةبرت»و فئاطلا نيب اميفو

 نب يماط داع اهرثأ ىلع . نويدوعسلا مزهنا ةيراض ةكرعم دعبو « بيعش نبا

 تاوقلا دصل مدقتو « هلئابق نم هدشح عاطتسا نم عمجف « ريسع ىلإ بيعش

 ةيرق تلصو ىتح اهمدقت تاوقلا كلت تلاوو ًائيش هيدصت نغي ملف ةفحازلا

 رياك 04 لا تراس ا ا دو ا
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 ًافيض لزن هيلإ هقيرط يفو - ةماهتو شيرع يبأ ريمأ دمحم نب دومح ريمألا ىلإ
 نأب هيلإ راشأف هدصقب اريشتسم هحتافو . يمعنلا نسحم نب يبحي هقيدص ىلع
 دومح نيبو هنيب قبس امب هل اركذم بسانملا تقولا ىلإ ةيقرشلا لابجلا يف يفتخي
 هتيماح اهب لازت ال يتلا  ايبص ىلإ هتقفارم قيدصلا كلذ نم بلطو هيأر ىلع رصأف
 تاوقلا ءاليتساب فالخملا ىلإ رابخألا تلصو دق ءانثألا كلت يف هنأ ديب  ةيريسعلا

 سأر ىلع دلاخ نب نسحلا هريزوو دومح ريمألا بئان مدقتف « ريسع ىلع ةيرصملا
 ةنيدملا ىلع ىلوتساو « ايبص ةعلق نم ةيريسعلا ةيماحلا درطف « دمض ةعلق نم ةوق
 يف ةوقلا كلت هتقالف اهب ايماط نأ هغلب يذلا  انهدلا ةيرق ىلإ هلاجر نم ةوق ثعبو
 هليبكتب الاح رمأف دلاخ نب نسح ريزولا ىلإ هتداقف ضبقلا هيلع تقلأف قيرطلا
 . ديدحلاب

 هتدراطمل ليخلا نم ةبكوك تثعب دق ببط تلتحا يتلا ةيكرتلا تاوقلا تناك
 هملسف - ليلقب هليبكتو هب لوصولا دعب  ايبص تلصوف هيلع ضبقلاو هرثأ صاصتقاو
 ىلإ ةبكوكلا كلت يف هب تداعف . ديق الو طرش نودب دلاخ نب نسح ريزولا اهل
 ةناتسألا ىلإ لسرأ مث ةدم اهب نجسف . رصم ىلإ هلاسرإب رمأ يذلا اشاب يلع دمحم
 ريدقت الو هزكرمل ةياعر نودب . فيسلاب هسأر زح مث اهعراوش يف هب فوط كانهو
 . ةيبرعلا هتلوطبل

 داعو اهب ةيماح يكرتلا دئاقلا ىقبأ كلذ دعب يماط ىلع ضبقلاو ببط لالتحابو

 . زاجحلا ىلإ هشيج سأر ىلع

 :ماما6 /ه )؟9"-مارماد له | يمحتملا دمحأ نب دمحم

 دعبو « ىمحتملا دمحأ نب دمحم ريسع ةرامإ ىلوت ١1١ ناضمر رهش يف
 دتشاف اهرخآ نع اهدابأف ببط يف ةيكرتلا ةيماحلا ىلع مجه هيلوت نم ةليلق مايأ
 نأ دارأ هنأكو . اهتلوص نم ًائيش ةرامإلل داعأف هتكوش تيوقو هدعاس كلذب
 لئاحم لهأ ىلع نغطضي ناكو « هزكرم ززعي رخأب راصتنالا كلذ عفشي
 ىلإ داع مث « مهتيرق قرحأو مهلاومأ بهنو مهازغف يلع دمحم شيجل مهتالاوم
 ميرغلا هربتعي يذلا دومح ريمألا نم رأثلا ذخأل دشحلاو ةبهألا يف ذخأو هلقعم
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 ملو هتمرح يف طرف يذلا بيعش نب يماط همع نبا باصأ امع لوألا لوئسملاو

 /ه ١1١ ماع يفو « هب أجتلا نمل ءافولا قحو , راوجلا بجاو هصخش يف عاري

 نم مدقت يذلا دومحب ىقتلا ةبعش ينب برد نم ةبرقم ىلعو هوزغل مدقت م 5
 ةميزهب تهتناو نيشيجلا نيب ةفينع ةكرعملا احر ترادو  هتاقالمل شيرع يبأ

 . . هدعاوق ىلإ هتدوعو يريسعلا شيجلا

 ىلع دمحم لاجرب لئاحم ىلع هموجهو ببط ةيماحل هلاصئتسا رابخأ تلصتا

 لبق هيلع ءاضقلل يأرلا لدابتو رمألا ريبدت يف اوذخأف هتكرح مهتزفتساف زاجحلا يف

 ًارظن اهيدل يتلا تاوقلا زوفب مزجلا مدع نم مهبيهت اليلق مهرخأ امنإو هرمأ لاحفتسا
 شيج مامأ هتميزه نأ ديب دجن يف خيرأتلا كلذ ىلإ تاوقلا بلاغ تناكو  اهتلقل

 مهبيهتل ادح تعضوو ةردابملا ىلع مهتعجش ركذلا ةفنآلا ةكرعملا يف دومح

 ةدايقب هيلإ مهتلمح لاسرإ اوررقف هتوق ىدمو هتقيقح نع ةحضاو ةركف مهتطعأو
 : اشاب ينسح

 : اضشاب يتسح ةلمح

 ةيرق لخد نأ ىلإ همدقت ىلاوو « ةشيب قيرط نع هتلمحب اشاب ينسح مدقت

 هتمهم نأ دئاقلا كلذ ىأر هرارغبو  ةمولعم ريغ ةهج ىلإ رفف  ريمألا لقعم - ببط

 ريسع ءاسؤر نم قيثاوملاو دوهعلا ذخأ دعبو ةيرقلا كلت يف ةيماح ىقبأف تهتنا دق
 ١ . زاجحلا ىلإ داع

 : يمحتملا دمحأ نب دمحم روهظ

 ينسح ءاليتسا دعب كب رم امك - يمحتملا دمحأ نب دمحم ريمألا ىفتخا

 ىلع يقب نم هاعدتساف ينسح داع نأ ىلإ ًايفتخم لظو « ببط لقعم ىلع اشاب

 ريسع ءاسؤر بلغأ نأ الإ « « ببط يف يتلا ةيماحلا ىلع موجهلل كرحتو هئالو

 مهيلختو مهصوكن هعفدف هتكراشمل ةباجتسالا نع اوعنتماو هتدعاسم نع اولخت

 دض دمحم نب دومح ةماهت ريمأب ةناعتسالا ىلع لثجم نب يلع عم رواشتلل هنع
 دومح ةباجتسا ةجيتنلا تناكو كلذ ىلع هقفاوف « امهتعاط نع ةفلختملا امهتليبق

 عجار  دلاخ نب نسح هريزو ةدايقب ريسع ىلإ اهي ةتايشرإو امهتوعدل
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 هئاليتساو هسفنب كلذ دعب همدقت ناكو  دومح خيراتب صاخلا لصفلا ىف ليصفتلا

 هرسأ دقف دمحأ نب دمحم امأ 5 يمحتملا لآ ةفيحص تيوط كلذبو ريسع ىلع

 5 هولتقو دومح توم دعب كارتألا

 : م 18171 /ه ١١4 17-م ١414 /ه ١194 يديغملا طلسم نب ديعس ةرامإ

 رصم يلاو تاوق تاراغ تلاوت يمحتملا دمحأ نب دمحم ريمألا لتق دعب

 نيب بارطضاو ىضوف يف ريسع لاوحأ ترمتساو نوع نب دمحم ةكم ريمأ ةدعاسمب
 ةنس ىلإ ةكم ريمأو كارتألاو رصم يلاو تاوق بناج نم ةرركتم تاراغو ةيلبق نتف

 ةوزغلا هذهل دنج دقو . رساودلا يداو ةكم ريمأ ازغ اهيف يتلا م 183717 /ه

  عوضخلا ىلإ اوءاف دق كلذ لبق نيذلا ريسع لئابق مهتلمج نمو لئابقلا لاجر
 ةوزغلا كلت ءانثأ يفو هسفن طلسم نب ديعس ةوزغلا كلت يف ريسع سأر ىلع ناكو

 طلسم نبا عجرف ةكم ريمأ ماعلا ةلمحلا دئاق نم ةناهإ ضعب طلسم نب ديعسب قحل

 ىلع هعم نمب مجهو مكلع ةليبق ضعبو عملأ لاجرو هتليبق هتبحصبو . ًابضاغم

 عرسأف . زكرملا قرحأو مهدرطو عازه ىمسملا اهريمأو ببط يف ةكم ريمأ ةيماح
 ديعس ىقتلا طيشم سيمخ ىلإ لصو امدنعف . ريسع ىلإ رساودلا يداو نم ةكم ريمأ

 ريمأ يضرف « دوتع يداو يف ىرخأ ةكرعم يف كلذ دعب همزه امك همزهو طلسم نبا

 ردق عفترا نيراصتنالا نيذهبو . زاجحلا ىلإ | ًاعجار داعو بايإلاب ةمينغلا نم ةكم

 . مهيلع هورمأف ن نييرمسعلا موق ظن يف هتناكم تلعو « طلسم نب ديعس

 افوخو « ةيلوئسملا ةيشخ  هئارغإل باجتسا ىتح زاجحلا يلاو رظن يف طلسم نبا

 هسفن يلاولا مدقت مث . هعجرمل هرودب عفرف لبقتسملا يف نواهتلا رطخ هرجي امم

 دعب ةيليلحتلا ةساردلا يف هحضونس امك . - ةيبيدأت ةلمح دوقي

 : طلسم نب ديعسو نوسع نب دمحم

 قيقحت  قوعي ام ةلمحل ا مامأ قبي مل هشيج تيتشتو دلاخ نب نسح لتقب

 ةلمحلا كلتل ةيلعفلا ةدايقلا نأ امبو « اهتمرب ريسع دالب ىلع ءاليتسالاو رصنلا
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 دقف هتيصخش لئابقلا ةفرعمو هترسأ ةناكمو يعامتجالا هزكرم مكحب نوع نب دمحمل

 اهتحلصم نم ىتلا ةلمحلا كلت ةدايق يف ةيرادإلاو ةيسايسلا رومألل ردصتملا ناك

 .٠ هتيصخش ءارو يراوتلا

 رايخ مهل سيلو  اهوطعأف نييريسعلا نم ةعيبلا نوع نب دمحم بلط دقف اذهل

 . خيراتلا كلذ يف ريسع دالب ةدعاق ( ببط ) ةدلب يف هركسعم برضف

 ارتشإلا هل قبس يذلا يمحتملا دمحأ نب دمحم كاذنأ نييريسعلا زربأ ناك

 ا يتلا يمحتَمْلا ةرسأ نم وهو « لوألا يدوعسلا دهعلا يف عئاقولا يف

 « هريغو باهولا دبع هالت مث رماع نب دمحم نم أدبت « ةيدوعسلا ةلودلل ريسع يف

 اذإ اميف ةلمحلا كلت دض ةكرحب مايقلل هتاكرحتو هتاعلطتب نوع نب دمحم رعشف

 1 ةلمحلا كلت تاوق تبحسنا

 هل دسم جا 2 ورا ع

 . 0 هئبا

 عم ةيماح تقبأ ريسع لهأ عوضخب اهتمهم حاجن ىلإ ةلمحلا تنأمطا نأ دعبو

 يف كلذو اهلوح امو ريسع يف اهتسايس ديطوتل . نوع نب نيعملا دبع نب دمحم

 نيعملا دبع نب اره هيخأب ةيرادإلا رومألا طانأو م 187١ /ه ١785 ةئس ءادتبا

 ءريسع مخاتت يتلا لئابقلا باطقتساو « ةيسايسلا رومألا ةرادإل غرفتيل , نوع نبا

 اهريغو نارهشو ريسع لا دج . رساودلا يداو ةيحانل هذوفن ةرئاد عسوي نأ دارأو

 ه ديغم ينب ةكوش دقفتف ( ليسا ) ىلإ كلت هتهجو يف غلبف , رساودلا يداو وزغل

 ةيفقك اكسل هتماركل راثف ةازغلا مامأ هخيبوت يف دتشاو هبنأو هاعدتساف هموق نم

 مهب مجاهف هتليبق هلوح تفتلاف « هيلع ةروثلا نلعأ « اقسلا » ىلإ لصو امدنعو

 . ةدلبلا ىلع ىلوتساو ( ببط ) هدلب يف يتلا ةيماحلا
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 : طلسم نب ديعس ةروث

 ىلإ ( نوع نبا ) ىضمو « ريسع ىلع ًاريمأ هسفن بصنف طلسم نبا ةروث تحجن
 0 0 نبا) ءاليتساب ناحل ل 0-3 رياولا - هتهجو

 0 . للجسم يا عس) ةيراسملا اهداف 0 يتلا
 كلذو نيعملا دبع نب عازه لتقو ةلمحلا ةميزهب تهتنا دوتع يداو يف ( طلسم نبأ )
 . م 18717 /ه ١1174 ةنس نم بجر رهش يف

 هتيرق نم ذختاو ريسع يف هترامإ تدطوتف طلسم نب ديعس ةناكم رصنلا كلذ ززع
 دودح نم اهرواج امو ريسع دالب ىلع هترامإ تعستاو هترامإل أرقم ( ءاقّسلا ( ةدلب

 . الامش «رجحلا » دالب ىلإ ًابونج « ةعداو » دالب

 ميسجت يف ذخأف « هيخأ لتقو هتلمح ةميزه ( نوع نب دمحم ) ىلع نهي مل
 نأو اشاب دمحأ يلع دمحم لبق نم  زاجحلا مكاح ىدل « ةديدجلا ةرامإلا رطخ
 رصم ىلإ اشاب يح عفرف ٠ دوعس لآ ةضهنل ديدج ثعب يه ةديدجلا ةرامإلا هذه
 دمحم نم رمألا ردصف « ةروثلا كلت رطخ يف اغلابم هرودب نوع نب دمحم عفر امك

 . ( نوع نب دمحم ) اهدوقي ةيوق ةلمح زيهجتب يلع
 1 يا ع يك ور سالو ورا

 رقت اليك نيثالث وحن ةفاسم ىلع طلسم نب ديعس اهل ىدصتف «راعش ةبقع »

 ا 1 رب لق هوو لرد ىف اهم تس او كيا رد
 لخادلا ىلإ « ًامزهنم طلسم نب ديعس بحسنا . خيراتلا كلذ ىلإ ةبسنلاب - ةثيدح
 . ةليوطلا ةمواقملل هدادعتساو هفوفص ميظنت يف ذخأو

 ىلع ىلوتساو ةلمحلا نم ةوقب نوع نب دمحم مدقت طلسم نب ديعس ةميزهب
 ل لا تل هيد حلا عراف ل طل راديتم لضرب[ نسر اذ
 رحدو (ببط) ةنيدم ةداعتسا نم م1 /ها51١؟174 ةنس نابعش رهش يف نكمت

 اهئالصإو « يبرحلا اهدوهجم لشو اهب رئاسخلا قاحلإو اهتقياضمو ةلمحلا
 ًاحلص ريسع نم باحسنإلا الإ نوع نب دمحم عسي ملف , ةجعزملا تاراغلاب
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 ًاراظتنا زاجحلا ىلإ ةلمحلاب داعو شيجلا ةعمس ىلع ءاقبإو هجولا ءامل ةنايص

 ىرخأ ةصرفل
 امنإو « ريسع ىلع نوع نب دمحم مدقت م 1876 /ه ٠ ةنس لئاوأ يفو

 هغلب امدنعو « هبناج ىوقو هتناكم تدطوت دق طلسم نب ديعس حبصأ ةرملا هذه يف

 اهباقعأ ىلع تصكنف « « اهمزهو نارهش دالب يف اهتاقالمل جرخ ريسع نم ةلمحلا وند

 . زاجحلا ىلإ ةدئاع

 هتفاو ىتح ريسع ةرادإل غرفتف ةيسايسلاو ةيبرحلا هتناكم نم راصتنالا كلذ عفرو

 . م 187ا /ه ١747 ماع يف ةينملا

 :م 14177 /ه 44١١-م 1417 /ه ١47 لثجم نب يلع ريمألا

 ىلع هتلمحب رصم يلاو لاغتشا نابإ ةرامإلا ىلوت طلسم نب ديعس مع نبا وه

 رارغ ىلع لمعلاب ذخأف ةيفلسلا ةيحالصإلا ةوعدلاب ًاعبشتم لثجم نبا ناكو ةيروس

 يف لوألا ناكملاب ةيظافحلا ءاملع صخ دقو ملعلا لاجرل ريدقتلا نم دوعس لآ

 م1874 /ه ١7847 ماع يف سبع ةليبق ةوزغ هل يبرح لمع لوأو . هترامإ

 نمو « اهنم ةيكرتلا ةيماحلا جرخأو ايبص ماعلا سفن يف ىزغ مث مهلاومأ مهرطاشو

 امهنيب تطسوتف رديح نب يلع اهريمأ هلاتقل جرخف شيرع يبأ وزغل مدقت ايبص
 . ريسع ىلإ داعو حلصلاب طئاسولا

 ماع يفو هتعاطل مهعضخأو ةعادو ةليبق ىزغ م 18794 /ه 6 ماع يفو

 مدهو اهرواجي امو ليلص دالب ىلع ىلوتساو نميلا ةماهت ىزغم 181١ /مه 5

 تارازملاو بابقلا نم دالبلا كلتب ام لازأو « ناعود » ةامسملا دوفلكلا اهسيئر ةعلق

 ًاعجرمو ًادشرم يظفحلا نمحرلا دبع خيشلا لعجو هلبق نم ءارمأ اهتاهج يف نيعو
 : ىلع ىلوتساف ( شيب ةطابح ) ازغ م 18171 /ه ١7417 ماع يفو ةينيدلا رومألل

 ١ - ليلاهصلا ةليبق .
 . رهقلا ىمسملا مهلبجو ثيرلا ةليبق - ؟

 اهيلع ىلوتساف « شيرع يبأ ةرامإ وزغل مدقت م 14177 /ه ١744 ةنس يفو
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 رادب ةفورعملا ةعلقلا اهب ينبف ") نابلألا دونجلا اهمالستسا ىلع هدعاس دقو ًاحلص
 لباقم همساب نميلا وزغ ىلع نابلألا دونجلا عم ق قفتا امك ةيماح اهب بترو رصنلا

 ءاليتسالا نابلألل مت دقو ريسع ىلإ داعو . ددعلاو نؤملا نم مزلي امب مهدمي نأ

 هل متو مهتبراحمل لزنف درمتلاو ملظلاو ءاليتسالا يف اوذخأ مث « نميلا ةماهت ىلع

 دمحم بانأ رصنلا هل مت نأ دعبو . ًايلك مهدرطو مهلمش قيزمتو مهيلع ءاضقلا
 يفوت يتلا ةلعلا هب تقلع دقو داعو ةديدحلا ةنيدم هرقم لعجو دالبلا ىلع حرفم نبا

 هتكردأ ريسع ىلإ هتدوع نم نيرهش دعبو لاجرلا قانعأ ىلع ةفحم ىلع لمحف . اهب
 . ةافولا

 برحل هلوصو ءانثأ زاجحلا ىلإ اشاب ىلع دمحم مهب مدق نيذلا « نابلألا » دونجلا نم ةعامج مه )١(
 مهنكمأ ام ىلع اوطسو زاجحلا ىلاو ىلع اوراث اهيفو م ١ /ه ١7141 ماع ىلإ كانه اولظ دقو . نييدوعسلا
 ءانثأ يفو ٠ ًاداسف نوثيعي نميلا لحاوس ىلإ اورحبأو ةيعارشلا نفسلا ضعب اوبصتغاو ةريخذلاو نؤملا نم هذخأ
 ةدعاسملا «زاملاب ةجكرت » مهدئاق ضرعف نازاج ىلإ مهلوصو ناك « شيرع يبأ ةئيدمل لثجم نبا » راصح
 رديح نب ىلع اهريمأ عوضخو شيرع يبأ ةئيدم مالتسا كلذب هل ناكو . مهتدعاسم لبقف لثجم نبال ةنواعملاو

 ةوزغلا كلت يف نابلألا ءالؤه ماق دقو نميلا ةماهت وزغب اوموقيو هتوعد يف اولخدي نأ ىلع ةيقافتا مهعم دقع مث

 مهارغأ دقو « ةفاك ةماهت ندم ىلع مهناطلس اوطسب كلذبو , اهلامعأو ديبز -  اخملا  ةديدحلا ىلع ءاليتسالاب
 ىلع ىلوتساف مهلاتقل راسف لثجم نبا عم هب اوقفتا امم مهيديأ اوضفن ًاريخأو دالبلا يف عئاظف باكتراب رفظلا اذه
 «زاملاب ةجكرت » مهسيئر امأ ؛ ًارسأو التق مهلولف بقعتو ةيماح كراعم دعب ديبزو . اخملاو . ًاحلص ةديدحلا
 . ارحب رارفلا نم نكمت دقف

 لم7ك



 ليلحتو ةسارد

 يلع دمحم لغش دقف لثجم نب يلع ظح نسح نمو لاجرلا مدخت ثادحألا

 مهسأر ىلعو مهتافالخب ةكم فارشأ لاغتشاو « ايروسل هوزغب ةلودلا عم هبورحب

  ةكم ءارمأ ءانبأ زربأ ناك يذلا نوع نب دمحم عماطملا بحاص طيشنلا لجرلا

 نع اهب لغتشاو ةرامإلا يسرك عبرت دقف « ةرامإلل هسفن حشري يذلاو ديز يوذ نم

 . نيح ىلإولو ( ىلع دمحم ) تاوق عم وزغلا يف كارتشالا

 اهلغتساو ريسع ةرامإ يف هتوق ديطوت لثجم نب يلعل ءودهلا نم د

 يف هدعبو ( يناميلسلا فالخملا ) يف ًابونج عسوتلا ىلإ ريسع يف هرمأ تيبثت

200 
 ةكم ةرامإل ًايسايس عباتلا « رديح نب يلع ةرامإ تناك 5 فالخملا يفو

 نازاج ةنيدمو ايبص يف ةيكرت تايماح هلو ء رصم يلاو يلع دمحمل اهرودب ةعباتلا

 ةعباتلا يداوبلا لئابق رومأب متهي ال « رديح نب يلع ناكو « شيرع يبأ ةمصاع يفو

 ىلإ وقحلا لامش نم يلبقلا اهلاجم دتمملاو  كاذنآ  ةيوقلا سبع ةليبقك هترامإل

 فالخملا ناكو « نمألاب ثبعت ةليبقلا كلت تذخأف ءدمض يداو لامش

 ةطنحلاو لسعلاو نمسلاو مُدالا لثم ريسع ةماهت تاجتنم فيرصتل ًاقوس يناميلسلا

 دعب ريغ يف تماسيو فرشي ةليبقلا كلت عقومو يعوبسألا ايبص قوس صخاأألابو

 انباتك عجار  ةبعش ينب ةليبقو ةليبقلا كلت نيب ميدق ءادعلاو « ايبص ريسع قيرط

 . 75 ج ه ىبعشلا بدألا

 عسوتل ًاديهمت هراج ةوق ىدمل روغ ربسو عسوتلل ةليسو قيرطلا مهعطق نم ذختاف

 : يتأيس امك نميلا ةماهت يف رخآ

 ودعلا ةبعش ينب ةليبق نأ عبطلابو « سبع ةليبق ازغو هعومج عمجف
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 يهو « كارتشالاب لثجم نب يلع رمأ اهلمش يذلا لئابقلا نم سبع ةليبقل يديلقتلا
 . اهونمت املاط ةينمأ

 تدنج ةرامإ ةمواقم عيطتست الف اهتوق تناك امهم ةدحاو ةليبق نأ فورعملا نمو
 بهنو سبع ةليبق عاضخإب ةوزغلا تهتنا دقف لك ىلعو  لئابقلا نم اددع مهل
 يناميلسلا فالخملا ريمأ كرحي ملو . ةعاطلا يف اهلوخدو اهلاطبأ لتقو اهلاومأ
 . انكاس

 ةيماحلا جارخإو اهلالتحاو ايبص ةنيدم ىلع فحزلا لثجم نب يلعل نكمأ كلذبو
 /ه ١747 ماع نم لوألا فصنلا يف كلذو . شيرع يبأ ىلإ تبحسناف ةينابلألا
 : . هموق نم ايبص ةعلق يف ةيماح ىقبأو م 8

 : ايبصل شيرع يبأ ريمأ ةداعتسا

 ةكمب اشاب دمحأ ىلإ عفرف ايبص ةنيدم ذخأ « رديح نب يلع » ىلع نهي مل
 هيدل امم اهيلع مضت ةيعفدم اهبحصي « أرحب ةوقب هيلإ ثعبف ددملا هنم بلطو عقاولاب
 ةيماحلا مجاهو هسفنب مدقتو ( شيرع يبأ ) يفو نازاج ةنيدم يف نابلألا نم ةوق نم
 ًافصق ةعلقلا فصق يف هتيعفدم تذخأف « ةهرب هتمواقف ايبص ةعلق يف ةيريسعلا
 ىلإ ايبص اورداغف مهل باجتساف باحسنالاو حلصلا بلطل ةيماحلا مغرأ اديدش

 روهشو م 81 /ه ١17417 ماع ةيقب ءودهلا يناميلسل | فالخملا ةقطنم داس

 وزغل هتاوق دوقي ( لثجم نب يلع ) مدقت مث م 18717 /ه 17417“ ةنس نم ةدودعم

 : دادعتسالا

 هدذصو هلاتقل رظتناو ةلتاقملاب نوصحلا نحشو «, رديح نب يلع ريمألا دعتسا

 ةطساو تمدقتف ناشيجلا لباقتو هلاتقل جرخ ( لثجم نب يلع )وندبو
 ثيثحلا يعسلا ( لثجم نب يلع ) لاجر ضعبل ناكو . حلصلا يف طسوتلل ةريخ

 حلص يف ( لثجم نب يلع ) ةبغر الول لاحلا ةعيبطبو ٠ ةطاسولل ةردابملا يف
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 هنأ لاحلا ةعيبطبف (رديح نب يلع ) ريمألا امأ « لاجرلا كئلوأ مدقت امل فرشم

 : ىلع صني حلصلا ناكو « اتقؤمولو ًازوف هربتعا لاتقلا نع همصخ شيج عوجرب

 ١ - ايبص ةنيدم نع رديح نب يلع ريمألا لزانت .

 . ريسغ ىلإ هشيجب لثجم نب يلع ةدوع - ؟

 دلاخ نب يلع نب دمحم ايبص ةرامإ ىلع بانأ نأ دعب لثجم نب يلع داعو

 . ايبص يف ةيريسع ةيماح هعم ىقبأو « ّيدمضلا يمزاحلا

 : يناميلسلا فالخملا نم هتدوع دعب لثجم نب يلع

 حمست ال زاجحلا يف ةبرطضملا ةلاحلا تناك م 1877 /ه ١7847 ةنس نم

 عقو دقف « ةريزجلا بونج نم اهريغوأ ريسعل ال كرحتي نأ يلع دمحم تافتلاب

 2 ةكم يف 2 يلع دمحم ةيماح دئاقو 2 بلطملا دبع ديدجلا ةكم ريمأ نيب فالخلا

 نييعت يف بغرو « بلطملا دبع بيصنت ىلع قفاوي مل يلع دمحم نأ اهبابسأو
 نلعأف كلذب بلطملا دبع ةيماحلا دئاق غلبأف . نوع نب نيعملا دبع نب دمحم

 ىعدتساو « هئادنل ةيدابلا تبهف داهجلاب ىدانو ةينابلألا ةيماحلا ىلع برحلا

 نم يرصملا شيجلا جارخإل امهدوهج ديحوت هنم بلظو (رورس نب يبحي )
 /ه ١787 ةنس ىلوألا يدامج 18 يف ةكم ةمجاهم ىلع دعاوتو « هقفاوف زاجحلا

 م1811

 نم نوع نب نيعملا دبع نب دمحم لصو ةكم ىلع موجهلل دادعإلا ءانثأ يفو

 نيمجاهملاو موجهلا ططخ طابحإ يف رثألا هلوصول ناكف . يلع دمحم رمأب رصم
 مهتيونعم عفرو يرصملا شيجلا فقوم يرق تقولا سفن يفو . مهكابرإو

 . ةمواقملل

 رورس نب يبحب عجارتو فئاطلا ىلإ ( ىنم ) نم بلطملا دبع بحسنا العفو

 . ةديعبلا ةيدابلا ىلإ « ةمطاف يداو » نم
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 زكرم هملستو هشيج نع راصحلا كفب ىلع دمحمل عفرو . سانلا هيلع لبقأف

 نم ةدجنلا لوصوبو . همصخ ةدراطمل ةعيرس تادجن لاسرإ هنم بلطو  ةرامإلا

 نم هيدل يتلا ةوقلا عم راسو « ةيدابلا نابرع نم هعمج عاطتسا ام عمج رصم

 ىتح همجاهف « فئاطلا ىف بلطملا دبع نصحتف ؛ فئاطلا ىلإ يرصملا شيجلا

 .٠ ميلستلا ىلإ هرطضا

 ىتح م 1871 /ه /١7841 ةنس يف ءابولا ةجوم ترسحنا امو م 0٠*18 /ه 465
 « ديشروخ » ةكم ظفاحم رفو «زاملب » ةدايقب يلع دمحم شيج يف ةقرف ىوقأ تراث

 ةرئاثلا ةقرفلا ةنتف نيكست نوع نب دمحم لواحو « مهشطب نم هسفنب ايجان ةدج ىلإ

 مهعم كرتشي مل يذلا شيجلا ةيقب راصحب نورئاثلا ماقف « فئاطلا ىلإ حزنو هايعأف

 .رم ١ تثضير /ه 75١/م ةنس يف كلذو مهتنتف مواقيو

 ةلودلا ةئيزخو ةيموكحلا لاومألا اوبهنو « ةدج ىلإ نورئاثلا بحسنا ًاريخأو
 ىلإ اوراسو مارحلا مهمئانغب اهولمحو يلع دمحمل ةدئاعلا نفسلا دحأ اوبكرو

 . هحيضوت قبس امك لثجم نب يلع عم اوق اوقفتا مث نازاج

 يلع دمحم لاغشنا

 - م 1817 /ه 1١774 ةنس ةكم ىلع هئاليتساب هنإف رصم يلاو يلع دمحم امأو

 قلطملا فارشألا مكح اهيلإ ديعي نأ ري ملف نيتنس اهرامغ ضاخ سورض برح دعب
 هجولا ىلع ةينامثعلا ةطلسلل ةعباتلا رصم ةطلس تحت زاجحلا ةرادإ لعج لب

 : يتآلا

 نابرعلا رمأب هذوفن رصحو « هتقفاومب رمألا ىلوتي يذلا صخشلا رمأ ديق - ١
 . ةيلخادلا نوئشلاو

 هيلع قلطي يذلا زاجحلا يف هتيماح دئاقب ةسايسلاو عافدلا رمأ طاني - "

 . ظفاحملا مسا ايسايس وأ ًاعضاوت

 قبي ملف ١7 ةنس ةيعردلا طوقسب نييدوعسلا عم هبرح نم ىهتنا دقل

 لعج - ةديدج تاعلطتو داجمأ نحل هرظن دمي حارف 4 كاذناآ هلغشي ام.هل
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 : يف ذخأ رصم ىلإ هتدوعبو « هتامامتها لجب ىظحي ال ًارمأ - برعلا ةريزج هبش

 هنبا ةدايقب رصم ىلإ همضو نادوسلا وزغل ةيبرح ةلمح زيهجت رمأب لاغتشالا - ١

 .ما6 /ه 77١ه ةنس يف كلذو ليعامسإ

 يرتشملا وطال ىف نانويلا هالي نم عوروملا ١ لإ | ميهاربإ هنبا زيهجتب - "

 يف كلذو فورعم وه امك يرصملا لوطسألا ىلع ةيبوروألا لودلا ليطاسأ تبلأتف

 ْ م1874 /ه ١1789 ةنس
 ةودلا عم هيرحل زيهجتلاو دادعإلاب لفتشلا م 1416 /ه 116+ ةنس نم - و

 ىلإ هشيج سأر ىلع ميهاربإ هنبا ريس هتبهأ لمكتسا امدنعو ايروس يف ةينامثعلا

 يتلاو م 83١ /ه ١1841 ةنس كلذو صمحو بلحو قشمدف ( اكع ) مث ( ةزغ)

 . م #1487 /ه ١17859 ةنس ( ةيهاتوك ) ةيقافتاب تهتنا

 هسفنب هجوتلا ىلإ يلع دمحم رطضاف نيطسلفو ايروس يف نتفلا تبش مث -

 يتلا ينامثعلا شيجلاو هشيج نيب بيز ةكرعم ةرادإل مث نيرئاشلا ةرئاث نيكستل
 دمحم ) ىلع اهحلاصمل ةمدخ ةيبروألا لودلا بلأت مث « كارتألا ةميزهب تهتنا

 يلع دمحم مغرأ يذلا م /ه ١767 ةنس هردنل رمتؤم دقعو ١ ( يلع

 . طقف رصم يف هتيالو رمأ رصحو عجارتلاب ةينامثعلا ةلودلل ًاعبات هتفصب
 يلودلا ىوتسملا ىلعوأ زاجحلا ىوتسم ىلع اهنم ناك ام ءاوس ثادحألا هذه

 وه امب ًاتقؤم يلع دمحم لاغتشاب نييريسعلا ةروث حاجنل ةصرفلا تأيه يتلا يه
 مهأ

 -م 1875 /ه ١179 نم ريسع ىلع هترامإ تدتماو راث - طلسم نب ديعسو

 .ما187/ه174»

 /ها1١؟49 م1811 /ه ١747 ةنس نم هقباس فلخ لثجم نب يلعو

 . ما48
 /ه ا“ -م4“»14 /هاا٠6 يديغملا ىعرم نب ضئاع ريمألا

 :-م امرها

 نأ دعب ريسع يف ةرامإلا تسسأت ذنم ىلوألا ةرملا ىه ىهو ةرامإلاب هفلس هيلإ دهع

 راتخيوأ لوألا اهدهع يف امك دوعس لآ نم مئاقلا ريمألا نم رمأب ريمألا نيعتي ناك

 . ريخألا دهعلا يف يرجي ناك امك يأرلا يوذ لبق نم
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 . ضئاع لآ ةرسأ مكحل لوألا سسؤملا وه ضئاع ريمألاو
  ةعيبلا ذخأل مهثعب نيذلا هلسر هيلإ تداع ىتح  ةرامإلا يسرك ىلع رقتسي مل

 كفل هشيج سأر ىلع مدقتف .٠ شيرع يبأ بحاص رديح نب يلع ريمألا عنمت ربخب
 داعو ةوزغلا هذه يف قفوي ملف .رصنلا راد ةعلق يف ةروصحملا هتيما نع راصخلا

 ريمألا راصتنالا اذه عجشو ميلستلا ىلإ هتدوع دعب هتيماح ترطضا دقو « اموزهم

 . اهتعلق نم ةيريسعلا ةيماحلا درطو ايبص وزغ ىلع رديح نب يلع

 : ريسع ىلع كارتألا مدقن

 مهريمأ لوح ريسع لئابق فافتلا رصم يلاو شيج ىرحألاب وأ كارتألا جعزأ
 ةكرحلا هذه دأو مهحلاصم ةمدخو مزحلا نم هنأ اوأرف .٠ يعرم نب ضئاع ديدجلا
 - ةيبرع ةكرح لك دامخإ ىلع نوصيرحلا مهو  اهرطخ لاحفتسا لبق اهدهم يف
 ةيررحت ةكرح لك يف هل ىءارتي يذلا  ةكم ريمأ يديلقتلا مهفيلح مهعجش دقو

 دينجتلل لئابقلا ةقزترم ةوعدب مايقلا هبناج نم لذبف  ةيباهولا ةضهنلا رطخ
 كارتألا نم ةفلؤم ةلمحلا تمدقت م 1874 /ه ١75٠ ماع يفو . مهتدايقو

 يف تكبتشاو نارهش دالب ىلإ ةشيب قيرط تكلسو ةكم ريمأ سأر ىلع ةقزترملاو

  طيشم سيمخو اهبأ نيب  دوتع يداو ىلعأ يف ضئاع ريمألا عم ةلئاه ةكرعم
 اهبأ اولتحاو كارتألا مدقتف « اقسلا » ىلإ اوبحسناف نييريسعلا ىلع ةرئادلا تناكف

 ىلإ ضئاع مازهنابو , ببط يف ةكم ريمأ ةدايقب نيذلا ةقزترملا تاوق تميخو
 مجاهو ريسع لئابق نم نيناوتملاو نيفلختملا ىنثتساو هلاجر فوفص مظن « اقسلا »
 ىلإ تبحسناف باحسنالا ىلع اهمغرأو . ببطو اهبأ يف ةيزاغلا تاوقلا مهب
 . اهب تطبارو  نارهش دالب نم «(  ةمونت ةحاب »

 دمحم تمغرأ نميلا ةماهت ىلإ زاجحلا نم ىرخأ ةلمح تمدقت كلذ لالخ يفو

 هلوخي - حلص بجومب اهنم جورخلا ىلع . ةهجلا كلت ىلع هبئان حرفم نب
 : حالسو لام نم هدي تحت امب باحسنالا

647 - 



 . ةديدع تاهج نم ريسع ىلع ةيكرتلا لفاحجلا تفحز ةنسلا كلت رخاوأ ىفو

 : ناَّرِهش دالب نم 1

 . ةمحقلا قيرط <

 . ةبعش ينب برد قيرط نم - “
 . اقسلا ىلإ ةكم ريمأ نوع نب دمحم سأر ىلع زاجحلا قيرط نم - 4

 . نيّبعشلا قيرط نم - ه

 أدب رفص رهش يفو راوألا ةبوبشم برحلاو م 1878ه /ه ١؟١8 ماع لهتساو
 : يتآلا هجولا ىلع .عافدلا ططخ ذيفنت يف ضئاع ريمألا

 ىضقو قيفوتلا هفلاحف اقسلا يف كارتألا ركسعم ىلع موجهلل ًاشيج ثعب - ٠ ١

 تاراصتتنالل الالهتسا ةعقوملا كلت تناكو ارسأو التق ركسعملا كلذ تاوق ىلع

 : هدعب ةعباتتملا

 - ةديفر ةعيبر ةليبق لزانم ىلع ةراغإلاب عملأ لاجر لئابق ىلع هرماوأ ردصأ - ؟
 اهتمهم يف تحجنف مهيدل ةركسعملا ةيكرتلا ةيماحلا ىلعو « كارتألل نيلاوملا

 . ةيماحلا يفو مهيف التق تنخثأو

 3 ةديدعلا مهتاركسعم يف علهلاو بارطضالا عقوأ لكشب مهتايماح زكارمو كارتألا

 2« ريسع دودح جراخ ىلإ باحسنالا خلا اورطضاف نيومنلا طوطخ مهيلع عطقو

 . ةفطاخلا اهتامجهو تاباصعلا تاراغ طغض تحت نيرقهقتم

 رايهنا انعجرأ اهتاببسمب رومألا انللعو بابسألا انيرقتساو رظنلا انققد اذإو

 ةيبرعلا لئابقلا نم ةليبق مامأ ٠ بوص لك نم ةفحازلا لفاحجلاو تاوقلا كلت
 ا ع راو رب ري

 اندجول « ةرقهقتم لفاحجلا كلت عجرت مث « ةليصألا ةيبرعلا اهتعاجشو اهدئاقب

 هنأ دجن ةيخيراتلا رداصملا ىلإ انعجر اذإو « ايلعلا ةدايقلا زاهج ىلع أرط اللخ نأ

 فيدر نيب بشن ًافالخ نأ,ثراغوه نع لق ( ةريزجلا بلق ) باتك يف درو
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 زاجحلا يلاو اشاب دمحأو نوع نب دمحم ريمألا نيبو فورعملا يكرتلا دئاقلا اشاب

 ىلع هذوفن طسب يف نوع نب دمحم ريمألا ةبغر بابسأل ؛ اشاب يلع دمحم لبق نم

 هيلإ هجوتلاب نيريخألا ىلع يلع دمحم رمأ ردص كلذ رثأ ىلع هنأو « ريسع لئابق

 م مالك /مه 6 ماع يف هيلإ الصو العفو رصمب

 نم يأ ماوعأ ةثالث ريسع نع ةيكرتلا تالمحلا رخأت فالتخالا كلذ نع جتنو

 ضئاع ريمألا اهلالخ غرفت م 1878 /ه ١785 ماع ىلإ م 181*ه /ه ١78١ ماع

 هقفتلا ىلع عيجشتلا نم ةيلحملا تاحالصإلا ضعب ءارجإو هترامإ نوئش ميظنت

 : ةيتآلا تاوزغلاب ماقو ةيظافحلا ءاملعلا دي ىلع نيدلا يف

 ١ - هتعاطل اهعاضخإو « لخنلا ةشيبل » هتوزغ .

 يتلا ماي لئابق تاراغ نم اهيلع ةظفاحملل ةبعش ينب برد ىلإ ةيرس لاسرإ - ؟
 . بلسلل ةماهت ىلإ تردحنا

 يلاو كلذ بقع اهدرتسا دقو . هتعاطل اهعضخأو نارهزو دماغ هسفنب ازغ - "٠"

 . اشاب دمحأ زاجحلا

 ةركنم ةميزهب ينمف نارهزو دماغ دادرتسال لتاقم فلأ نيرشع دوقي مدقت -

 . نادغر ةكرعمب ةكرعملا هذه رهتشتو هشيج بلغأ اهيف ىنف

 وقحلا لهأ ىلع مجه مث شيب يداو يقرش لئابق نم ةرهجلا ةليبق ازغ -

 . ةرهجلا ةليبق اووأ مهنأ ةجحب ءاسنلاو لاجرلا يف التق مهيف نخثأو

 ةدهاعم صوصنل ةجيتنك -زاجحلا نم يلع دمحم تاوق باحسنا رشأ ىلعو

 ريمألا نيبو هنيب دقع كارتآلا ىلإ نوع نب دمحم ةكم ريمأ رمأ عوجرو ( ةردنل )
 ريمألا قلطأ دقو ءرخآلا ةطلسل نيدقاعتملا نم لك مارتحاب يضقي ًاحلص ضئاع

 مستبا اذكهو « نادغر ةعقو يف اورسأ نيذلا ء ريسع ىرسأ عيمج نوع نب دمحم

 . دالبلا نم ريثك ىلع هتطلس تدتماو هترامإ ناكرأ دطوف ضئاع ريمألل ظحلا

 يبأ ريمأ رديح نب يلع نب نيسحلا ريمألا عم قفتا م٠184 /ه1565١ ماع يفو

 انج لورا كلب دقن نبل ماهل ف لح ما تارل :راجم ع
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 تلصو راصحلا ءانثأ يف هنأ الإ 3 ةديدحلا راصح يف ك ارتشاف حرفم نب دمحم ةدايقب

 لصفلا عج ار اهلهأل دالبلا ميلستو باحسنالاب اشاب ميهاربإ ةماهت يلاول رماوألا

 . يلع نب نيسحلا ريمألا رابخأب صاخلا

 اهنمو « شيب يداو بونج « ةرطاقملا » ازغ م 1841 /ه ١171 ماع يفو 2

 . ةدهاعملا نم امهنيب ام ديكأتل شيرع يبأ ىلإ ردحنا
 ا

 لئابق شيرع يبأ عم كا ارتشالاب ازغ م1847 /ه ١7608 ةنس يفو - 8

 . رْهَقْلا لبج غلب ىتح شيب يداو ردص ازغ هعوجر يفو ( ْثّرُحلا )

 . هتعاطل ةعادو ةليبق عضخأ م 1847 /ه ١709 ةنس يفو 2

 ريمأ نيبو هنيب دوقعملا حلصلا دونب ىعادتت تأدب م 1844 /ه ١75٠0 ةنس ىفو
 كلا للا ل و هدو ا كوع

 . يكرتلا يلاولا نيبو هنيب عقاولا فالخلا

 ٠- /مه 05 ماع يفو ١1845 مقاب » ازغ م «

 يق ني ماش نادل ىلا هيل راع هاج د دج اهو

  1١مهمعن رثكأ قاتساو « ثرحلا ازغ اهنمو ايبص ازغ .

 ريمألاب قافتالل حرفم نب دمحم ثعب م6 /مه 6 ماع يفو ١-

 نأ الإ , دودحلا ديدحتو حلصلا ديدجتل « ةشيب يف . نوع نب دمحم نب هللا دبع

 ىلإ مدقت اهنمو « ةشيب ىلع هيراغب .ةدعب يذلا ماعلا يف حلصلا ضقن ًاضئاع

 ازغ تاهجلا كلت نمو لاتق نودب ديري ام ىلع هوحلاصف ةماهت ةأرسو ٠ نرقلب

 .«ثيلكتد

 اهمضو نارهزو دماغ دالب ىلع هتراغ دّدَج م 1807 /ه ١774 ماع يفو ١-

 . ضئاع نب دمحم هنبا اهيلع ماقأو هترامإ ىلإ

 ماع ىلإ دتماو ء ريسع يف فراجلا ءابولا عقو مم امه" /ه 4 ماع يفو
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 .دودح تغلب دق .تناكو ١17177 ماع ضئاع ريمألا هب يفوتو م 1861/ /ه 0-_

 رحبلا ىلإ ابرغو الامش نارهزو دماغو ةشيب ىلإ يلامشلا قرشلا يف ثيلثت نم هترامإ

 . يناميلسلا فالخملا ىلإ ابونجو رمحألا

 :-م اال /ثه 4 م 1/65 /ه ١ ١ال* ضئاع نب دمحم

 كلذ لبق تناك دقو )2 هدلاو نم ةثارولاب ةرامإإلا هيلإ لوؤت يريسع ريمأ لوأ وه

 يف مث ةديقو ةعب ةليق نم يمحتملا لآ يف الأ « ةبارقلا نم دشرألا ىلإ لوؤت

 .' ديغم ينب .ةليبق نم حجان يب

 ًادجم هتبسكأ ؛ ريسع ىلع كارتألا تامجه دصب ضئاع هدلاو تاراصتنا امنإو
 ةرامإلا ياوتب 0 هدلاو ةافو دعب حشرت يذلا هنبا هتحلصم يف فظوت 03 هموق يف

 ّْ : ريسع خويش ةيقب مث نوثدألا هموق الوأ هعيابف

 ةيوق تلظ يتلا 0 . لاوحألا نكسو « رومألا دطو دق ضئاع مزح ناك
 را هنبال كلذ نكمف « ةيلحملا تارابإا نم اهلوح ام ىلإ ةبسنلاب ةنيتم

 . ًابونج دادتمالاو

 ةديدخ لازم ءاشنإو 3 يعارزلا عسوتلا يف مايقلا ىلإ هيلوت 3 ةيادب نم فرصناف

 . ةهبألل ًاراهظإو زهظملا بحل اغابشإ .روصقلا ضعب ةداشإو . هصخشب ةصاخ

 3 ةمركملا ةكمل ةريملا لقحو ؛ ةيعارزلا زاجحلا ةعيض نارهزو دماغ دالب تناك '

 كاذنآ  اهتاَجتنُم فيرصتل قوس اهل سيل يتلا « ةريفولا ةيعارزلا اهتالوصحمب
 يف صخألابو , زاجحلا يف لامعألاب اهلهأ لاغتشا كلذ ىلإ فاضي «زاجحلا الإ

 « ةصاخ جحلا مشوم يفو . ةماع ةنسلا لالخ يف « ةَّدج »و . ةمركملا ةكم
 ال ل ءمريمشلاو ةطنحلا نم ةيعارزلا عهتالصابت تناكو

 ...ةنسلا ةليط زاجحلا .دسي ام دامع يه

 كارتألا ىأر هتافوبو «ريسع ىلإ نارهزو دماغ دالب ضئاع مض دقل

 دمجمو كارتألاو 2 .اهيلع ءاليتسالل. ايبياتع نوكي دق تقولا نأ ةكم ريمأو
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 نمو « ةيبرع ةرامإ لك دض مهفقوم فصو ميركلا ءيراقلاب رم دق ةكم ءارمأو يلع

 . هلهع يفو ضئاع لبق ةصاخ خيراتلا كلذ يف ريسع ةرامإ

 نارهزو دماغ دالب ىلع ءاليتسالل ةكم ريمأ ةدايقب ةوق كارتألا لسرأ دقف كلذل

 يف ناشيجلا لباقتو هتاوق سأر ىلع مدقت اهكرحتب ضئاع نب دمحم ملعبو

 كلت نوكلو ةلمحلا مامأ هتوق فعضب ىلوألا ةعاسلا نم رعش امنإو ( هاوخملا )

 ىلإ برقأ ملسلا ىلإ حونجلا ىأر دقف ًايلمع هب رمت مل - كلذ لبق  ةبرجتلا
 دالب نع ضئاع نب دمحم لزانتب ىهتنا يذلا حلصلل طئاسولا تمدقتف هتحلصم

 اهترادإ بيترتل نارهزو دماغ دالب ىلإ ةكم ريمأ راص حلصلا ماربإبو « نارهزو دماغ

 . ةكم ىلإ لزن مث اهنوئشب موقي نم نييعتو

 /ه ١74١ ةنس يف كلذو ريسع ىلإ ةرشابم داع دقف ضئاع نب دمحم امأ

 يتلا عملأ لاجر ةروث ىلع ءاضقلا دعب ضئاع نب دمحم ريمألا لظ .م4

 لواجتيو « اهعباوتو ةارسلا نيب ام لوحي - يتأيس امك  ةكم ريمأو كارتألا اهربد

 امك بونجلا نم كارتألا سئاسد رذحب ىقوتيو « فالخملا ءارمأ عم ًايسايسو ًايبرح

 ريسع نيب تاقالعلا ) نونعملا لصفلا يف الصفم كلذب ميركلا ءيراقلاب رميس

 . ( يناميلسلا فالخملاو

 ةبسانملا ةصرفلا نونيحتيو بونجلاو لامشلا نم هترامإب اوطاحأ دق كارتألا نإ

 يف كارتألاب هسفن لغشف هدلاو ةنورم يف ريمألا نكي ملو ةيبرعلا ةرامإلا كلت قحسل

 . هيلع ءاضقلل زفحتلل مهتزفتسا ةروصب ةماهت

 يف موزهملا هدنج هبكترا ام عم ( ةديدحلا ) ةنيدم راوسأ تحت نم هتميزهل ناكو

 ضارعألا كتهو تاركنملا عنشأ باكترا نم ةصاخ « ةيديزلا » ةدلب يفو ةماع ةماهت

 يف كلذو دابكألا هلوهل رطفتتو نادبألا هل رعشقت ام لاومألا بهنو راتسألا فشكو

 هتفأش لاصغتسا يف نيدجم مهرودب كارتألا زفحتف م ١81/1 /ه ١784 ماع لاوش

 : يتأيس امك مهلفاحج تمدقتو هترامإ ىلع ءاضقلاو

 دمحأو اشاب فيدر دمحم ةدايقب ةذفنقلا ىلإ ةيكرتلا تاوقلا تلصو
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 ةذفنقلا ءانيم نم لوألا مدقتو يدنج فلأ نورشع اهماوق ةلمح يف اشاب راتخم

 . ( قيقشلا ) ءانيم نم راتخم دمحأ مدقت امك يَلَح بوص

 ىلاو مث ةيضئاعلا دودحلل زكرم لوأ ( بوقعي نب يلح ) ةدلب اشاب فيدر لتحا
 اهدنع « م 1417 /ه ١784 ةنس ةجحلا وذ ٠١ موي اهلتحاف ( لياحم ) ىلإ هفحز
 ةماقإ يف ذخأو ( راعش ةحاب ) يف طبارو لئابقلا نم هدوشحب ضئاع نبا كرحت

 كلت نم نومدقتيس كارتألا نأ هنم ًانظ ٠ لوألا عافدلا طخ ةئيهتو تانيصحتلا

 . ةهجلا

 يف اوطبارو ةفاك ريسع ةماهتو عملأ لاجر لئابق ضئاع نبا ضهنتسا نأ قبسو

 . نيمزهنم اولوو يكرتلا فحزلا دص يف ًائيش اونغي ملف بوقعي نب يلح ةهج

 يداو » لصو ىتح هفحز ىلاو نييعملألاب ةميزهلا هقاحلإ دعبف فيدر امأ
 طقسأف . للهت حطس يف اهمايخ تبصنو ةبعصلا ةبقعلا هتاوق تقلست هنمو « صوعلا

 نم باحسنالا ىلإ رطضاف هعافد ةطخ تكبتراو هباسح نازيم لتخاو ريمألا دي يف

 نع هموجه رفسي ملف . موجهلاب كارتألا ةأدابمل ةعيرس ةكرحب مايقلاو هطوطخ
 مدقتف ناديملا كلذ نم باحسنالا ىلع مغرأ ىتح الاجس لاتقلا لظو ؛ حاجن

 . اقسلا لتحاو فيدر

 اقسلا برغ ةيرق «  ريفحلا » ىلإ ًاعجارتم بحسنا دقف « ضئاع نبا ريمألا امأ
 . اهب نصحتو « ةدير » ةيرق ىلإ أجتلاف قانخلا كارتألا هيلع قيضف

 :ةّلي يو

 لئاسو نم اهيف هدعأ امو ةيعيبطل ١ اهتعنمو اهتناصحلو ةدير يف ريمألا نصحت

 فيدر دئاقلا ردصأف « « لئاطب اهيلع ةرركتملا مهتامجه نم كارتألا رفظي مل عافدلا

 ىلإ رحبت نأب ةذفنقلا ءانيم يف طبارملا يطايتحالا شيجلا نم مسق ىلع هرمأ
 : برغلا ةهج ههج نم ةدير ىلإ تعتقو راش دما ةفايشب قيقشلا
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 : راتخم دمحأ مدقت

 نيب تسمأ كلذبو ةدير برغ ركسع نأ ىلإ هفحز ىلاوو قيقشلا ءانيم نم مدقت
 . احرلا يقش

 رمتساو موجهلا  راتخم برغلا نمو . فيدر ةدايقب قرشلا نم  ناشيجلا ددش

 يف لشفلاو سأيلا بدف « ةمواقملا لاجر بولق هلوهب لزلزف ةيلاوتم مايأ ةسمخ .
 يف ناك نم مهنم جرخف ريمألا براقأ يف اهلمع لمعت ةنايخلا تذخأو مهسوفن

 ءريمألا هب نصحت يذلا رصقلا الإ قبي ملو . حرفم لآ ملستسا مث نارهش نصح

 ةعاجشلا مهنم دجي ملو ٠ نيبرقملا هلاجرو صاخلا هسرح ةيونعم تعضعضتف
 ريمألا ءاجر ةضيهملا مهتيونعم عفر يف دجي ملو . عافدلاو ةمواقملا ىلع ةرباثملل

 مهرثكأ بلطف بناج لك نم رصقلاب كارتألا طاحأ دقو . مهممهل هضاهنتساو
 بلط ىلإ ذئنيح رطضاف هيلاوم ريغ ريمألا عم قبي ملف كارتألا ىلإ اوزاحناو نامألا

 . لوبقلاب هل دهعتف هلهأو هسفنل نامألا اهنم طورش ىلع راتخم دمحأ نم نامألا

 لخدو هسفن ريمألا ملس « ميلستلا طورش لوبقب هدهعتو راتخم دمحأ ةقفاومبو
 . هيلاومو هلهأو ريمألا ةمالسب راتخم دمحأ دهعت نع مغرلابو . رصقلا ىلإ كارثألا
 مهحالس نم مهودرجو هعم نم عيمج ىلع ضبقلا اوقلأ دقف « مهحالس ذخأ مدعو

 . نجسلا مهوعدوأو

 امدنعو ءراتخم دمحأ اهلخد يذلا مويلا يف ةدير ٍلخدو اقسلا نم فيدر لزن

 هعاديإو هيلع ضبقلاب الاح رمأ راتخم دمخأ راوجب ًادعاق ضئاع نب دمحم دهاش

 رمأ ةليللا كلت ءاسم يفو « هليمز لبق نم دوهعلا نم هل عطق امل عارم ريغ نجسلا

 /مه 8 ماع رفص يف كلر هاجر ءاوو ني اصقيلا يئالثر هدمخ عب هلتقب

 . م امّال؟

 0 را ل الا لا
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 ءيشب ًايبسن مستا يذلاو م 1414 /ه 170/ م 1417 /ه ١801 ماع نم دتما
 يف ليصفتلاب هل ضرعتن فوس امم « ةينارمعلا تآشنملا ضعب ةماقإو حالصإلا نم
 : ىلاعت هلوحب . ىناثلا ءزجلا

 ليلحتو ةسارد

 نوططخي اوذخأف ريسع يف ةيبرعلا ةرامإلا كلتب اعرذ اوُقاض لق كارتألا نإ

 ءاضقلا نم صرفلا مهنكمت مل امنإو يلع دمحم دهع ذنم ًاركبم اهيلع ء ءاضقلل

 ( لثجم نب ىلع ) دهع يف مث ( طلسم نب ديعس ) دهع يف اولواح امردقبو « اهيلع
 مهتلواحم رفست ملف ميركلا ءيراقلا اهيأ كلذ كب رم دقو - ( ضئاع ) دهع يف مث

 . !ركذيزوف نع

 ةهجاوملا نم الدبف ةديدج ريبادت يف اوذخأف ضئاع نب دمحم دهع ءاجو

 ةكايحو ةرشابملا ريغ تاكرحلا ةراثإو ةيسايسلا ريبادتلا يف اوذحخأ ةرسئابملا
 يناميلسلا فالخملا ءا ارمأ نيب كاحي ناك ام كلذ نمو . سئاسدلا ثبو تارماؤملا
 كرحملا ةكم ريمأو بونجلا يف ذ ةرماؤملا ةرؤب وه ةديدحلا 4 0 . و

 اهنكمت ةوق نميلا ةماهت يف كارتألا ىدل 00 0 ١7/٠ ةنس يفو

 مالا را ل ال والا يابا

 ةماهت يف ةطلس نم هل ناك ام نع هل لزانتيو « يكرتلا ةديدحلا يلاو بلاطم ضعبل
 مي زيا لإ كلر الرتب مل( نرحل ليا نات نارتو ديا

 رمي مو اجا لب ًاضيأ كلذ دنع لاحلا فقي ملو . ا

 . بسانملا تقولل هيلع كارتألا ىدل كلذ بستحا هنأ لاحلا ةعيبطبو
 نب ىلع ةنتف ةكرح ريدي نأب ةكم ريمأ اوكرح م1858 /ه1786١ ةنس يفو



 يفو لب طقف عملأ لاجر يف ال ثيرأتلاو ضيرحتلا ةرشابم يف ةكم ريمأ ذخأف

 . فالخملا ةقطنمل .يلامشلا فصخنلا

 ةروثلا نأ لدي امم « هتيار تحت نولتاقي امامإ مهل اوبصنو عملأ لاجر لهأ كرحتو

 . بونجلا يف يبعشلا بدألا انباتك نم 7 ج ؟94 ص عجار -ريبدتب ةربدم

 اميف ةصرفلا رظتني ( ةذفنقلا )' ةدلب ىلإ ةوق سأر ىلع هسفن ةكم ريمأ كرحتو
 :عملأ لاجر ةروث كسامت“مدع امنإو هرودب وه فحزيل عملأ لاجر ةروث تدمصول
 هزفحت ىلع لظامنإو كرحتلا نع فقي هتلعج ضئاع نبا ةوق مامأ اهرايهنا مث

 ءاوتحا يف مهم لماع عملأ لاجر ةروث ىلع ضئاع نبا راصتنال ناكو 0 ٠
 . ةكم ريمأ دنع اذه تروا ةرولا كلت تايفلخ

 نكمي ضئاع نباةرامإ قمع يف ةحجان ةيفخ ريبادت يهف ةينامثعلا ةلودلا دنع امأ.

 2 يىدجأ تاسراممو نقتأ ةروص يف اهدودرم رامثتساو لبقتسملا يف 07 ا

 هتثل دحأ امو .مراغم نم هتفلك. امو ةروثلا كلت ةاناعمب رعش هسفن ضلئاع نبا امنإو

 نم هنع ترفسأو 2 تارابتخا نم هيلإ ةبسنلاب هتزرفأ امو ةيلخاد تاقزمت نم

 مايقو ةديدج ةروثل تاراجفنا فيظوت اهمهأ نمو « ةديدج تاحورطو « تاروصت

 موقت ىرخأ اللات .ةليبق عم هتيلخاد قمع يف تاطابترا نيتمتب :ب ةينامثعلا ةلودلا

 : ا

 دقو هكرخت ديمجت ةيغب ةكم ريمأ عم تاضوافم ءارجإب زدابي ضئاع نبا ىرت اذهل

 ٍ ةديكأ دوعوو ةشيبو دماغ ةهج نم دودحلا“ ىف تاالزانت هتردابم عم مالق

 ملع عم باجيف عملأ لاجر ةروث رمأ يلوتم نع اًماع ًاوفع بلطي ةكم ريمأ ىرنف
 . .مهتدعاسمل ةذفنقلا نإ هكرحتو ةروثلا كلتل نوع نبا ريبدتب ضئاع نبا
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 ايدافتوأ اهلمحت ىلع هتردق مدعب رعش . ٍطوغض ةجيتن الإ ناك ام همدق ام لكو

 هيف ردقأ نوكي تقو ىلإ اهئاجرإ وأ ًايلاح اهلوصح مدع يف بغري ةيلبقتسم تاعقوتل

 . اهتهباجم ىلع

 ةيريسعلا ةيماحلا تدرط يناميلسلا فالخملا ىلإ ةلمح اودرج ةنسلا سفن يفو

 . شيرع يبأ نم ةيزمرلا
 ىلع قيمع ريثأت تاذو ضئاع نبا ةيسفن يف ةلاعف تناك لماوعلا كلت لك

 . ةيبرحلا عئالطلا لبق ةيسايسو ةيبدأ عئالطو تامدقمو « نييريسعلا تايونعم

 نكي ملو قاست ةينامثعلا دوشحلاو ةيراج تادادعتسالا تناك تقولا سفن يفو
 اشاب عمو ةكم يلاو عم تالاصتالا يف ذخأ هنأ رهظيو ضئاع نبا يلع كلذ ىفخي

 ىلعولو هل ىقبت حلص ةضوافمل لاجملا ةئيهتو وجلا فيطلت ةيغب . رثكألا يف نميلا
 ردلا ) بحاص نأ الإ « تالاصتالا كلت ليصافت ىلع فقن ملو «ريسع ةرامإ

 فلأو نيتئامو نينامثو عبس ةنس لاوش رشاع سيمخلا موي يفو : لوقي ( نيمثلا
 امب هبتاكو تابتاكم نم هيلع علطي مل امب اشاب ليعامسإ نم ققعب نب دمحم لصو
 . ديعب وأ بيرق هيلع فرشأ هنأ ملعي ال

 : ريسع ءارمأ نم لئاسر

 يلع ريمألا ىلإو ( ةمزاوحلا ) ىلإ اهضعب هجوم ريسع ءارمأ نم لئاسر ىلع انرثع
 . ةيابج مالتساب لاصيإو ( كلهد ) ةريزج سيئر ىلإ دهع اهرخاو رديح نبا

 نازاج ىلإ اهب لصو دقو ةمزاوحلا دحأ ىدل تناك لئاسرلا كلتو
 نازاج ةقطنم ريمأ . يريدسلا يكرت ريمألا يلاعم ىلع اهضرعيل دمض ةيرق نم

 طسوتلا وجريو ريسع ءارمأب تالاصتاو ضام هفالسأل نأ اهئارو نم دصقي

 يتلا لئاسرلا كلت لوح يأرلا ينم بلط دقو ءررقم يف ةموكحلا ىدل هل
 هيلع ترشأف هترسأل ةبسنلاب يخيرات ثارت اهنأ ىريو اهيلع ًايصخش صرحي
 ضورعم عم ريمألا يلاعمل لصألا يطعي نأو لصألا قبط اروص اهل ذخأي نأب

 ىلع كلذ ىلع هتقفاوف اهنم لصألا قبط ًاروص هل خستنأ نأب يناجرف هبلطي
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 ةروص نيتروص ىلع اهتخسن العفو قفاوف « اهنم ةروص ذخأب يل حمسي نأ ةطيرش
 ريمألا يلاعمل اهملس دقف لئاسرلا كلتل لصألا امأ . هديب ةيناثلاو يدل اهب تظفتحا

 ةنس ةدعقلا رهش يف كلذو . ايلعلا تاهجلا ىلإ هيلاعم اهعفر دقو يريدسلا يكرت

 .م 9١ه /ه 8١مابال/

 ةفيحص يف اهيلع قيلعتلا عم كلهد سيئر ىلإ ةهجوملا ةلاسرلا ترشن دقو

 ىلإ ترشأو م 14964 /ه ١/8 ةنس ناضمر " يف ١١6 ةفيحص ءارغلا ةماميلا

 5 لئاسرلا كلت ردصم

 يف لسرتلا قيرطل ةحضاو ةروص انيطعت يهف ةيخيراتلا اهتميق لئاسرلا هذهل نإ

 ردصي امل لئاسرلا ناويد مسا قلطن نأ ًازاجم انل قح اذإ نييريسعلا ءارمألا نيواود
 يذلا هبانلا رودلا مغرب ةيريسعلا تارامأآللا نأ ةقيقحلاف الإو تابتاكم نم مهنم

 « نميلا ةماهتو . يناميلسلا فالخملاو ريسع  ةريزجلا هبش بونج يف هب تماق
 ةيبرحلا نيتيحانلا ىف راطقألا كلت ىلإ ةبسنلاب هتيمهأ هل ناك . نمزلا نم ةبقح
 ةوادبلل ةيرطفلا ةجاذسلا لثمي ةرادإلاو ميظنتلا ةيحان نم ناك هنأ الإ . ةيسايسلاو
 هنإف ليصألا ال دلقملا كسمت ةيفلسلا ةوعدلاب نوكسمتي اوناك نإو مهو « ةيلبقلا

 . ةيحالصإلا ةوعدلا كلت ةكرح هيلع تلمتشا امم ريثكلا مهزوعي

 حمالمو مهتبتاكم ةقيرطو مهتسايس جهنم هنم سملت اطمن لئاسرلا هذه يف دجتو

 ةيبرعلا ىلإ اهنم برقأ ةيماعلا ىلإ لئاسرلا كلت جهنمف ةيئايبلا ةهجولا نم امأ
 اهعباط ىلع بلغيو ةيمسرلا تامسلا نم اهيف زربأ ةيصخشلا ةهجولاو . ىحصفلا

 يرئاشعلا ءاهدلا عماول اهضعب ايانث يف حال نإو ةيرطفلا ةحارصلاو ةيدابلا ةجاذس
 يب لاسر كلت رسب ركنا نإف لك ىلعو , طلستلاو وزغلا ودعي ال لاجم يف

 . اهرشن نم لوأ وه باتكلا اذه بحاصو . خيراتلا هبلطتي ًاءوض

 ةقداص ةروصب ظافتحالاو ةيخيراتلا ةنامألا ىلع ةظفاحم لصألا قبط اهانلقن دقو
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  1مح و

 ميحرلا نيمحرلا هللا مسب

 هملس . دلاخ نب نسح نبدمحم مامهلا بيبحلا ةرضح ىلإ طلسم نب ديعس نم

 . هفاخي ام لك نم هنماو ؟ هافا نم هللا

 : هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 نمو . مولعم انيدل رص تركذ امو . هناوضر هللا مكلصو لصو ميركلا مكباطخ

 ىرح ام امأو . كتمالس هلل دمحلاو . روربم جح هلعجي نأ هلأسن مكجح ةهج

 عقوأ دقف ودعلا امأو . انيلع بوتي نأ هللا لأسن . بونذلا اهببسو هللا اهردقم رومألاف

 . هلهأ وه يذلا هلل دمحلاو هريغ هب بصي مل ام هب هللا

 ىلإ انبتك دقو . رومألا ديدستب اندوو نيلبرغم نيبعات مكناوخإ نأ مكافخي الو

 مكاضرأو مكلام نم اتب ام مكيلع در ناك نإ هل انركذو طوطخخ رديح نب يلع ريمألا
 . ةاكزلا فيلاخملا نم ذخؤي الو نوضرت نم رمؤيو

  هركت الف . لوبقلا ضعب لصح هعمو طخلا لصو ناك نإ . كملسمي هللا تنأو

 . نوكب انب ردق امف ءيش لصحي مل ناك نإو

 (). هلهأ رب مل رهشأ ةتس مهضعبو ميظع بعت اودعت .” كناوخإ نأ ثيح
 دالب نم . ةارسلا لهأ تمس نم انعم يقب ام هللاو . هنودهعت ام ىلع مهداع ام

 . ديغم ينب الإ . نينامثوأ نيعست الإ . ةعداو دالب يف . رعيرع ىلإ رمسلاب
 . لصحي هللا ءاش نإ جرخملا دعبو . نيبلا تاذ حالصإ اندارم نيح لدف

 عقوأ . ىلاعتو هناحبس هللا نأ فرعنو . هيلع لمعن الف ماشلا لهأ حلص امأ

 نع مكرسي ام نورت هتوقو هللا لوحب مهريغ بيصي مل يذلاو . يزخلا مهب
 لوغشم بلقلاو . لعفن ام هللا ءاش نإ نورتو . مكسفنأ اومزلأ متنأو . بيرق
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 نوكي هللا ءاش نإ لفغن الف نميلا يف كرحت انعم نأ انيأر اذإو . هللا ملعي امك مكعم
 عمجي ميظعلا هللا لأسنو مكيلع زعي ندو نسحم نبا ىلع انل ملسو 1 مولعم مكيدل

 داهجلاف دالبلا تدكرو سفنلا تباط اذإو ( ) هاضريو بحي ام ىلع لمشلا

 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو هباتك مكحم يف هللا رذع نم الإ رذع هنم الو ةضيرف

 دمحأ ىلع اوملسو رصان نب دمحم سأر نم ( ) عمج أرقاف كلذكو هبحصو هلاو
 . ةعامجلا ةفاكو نيسح نبا

 متخلا

 م1800 ه4

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هملس دلاخ نب نسح نب دمحم مامهلا فيرشلا ةرضح ىلإ لثجم نب يلع نم

 . هافاعو هللا

 . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 - تركذامو . هناوضر ىلإ هللا كلصو ميركلا كطخ لصو هنإف . هلل دمحلا دعبو

 لاوزو نيكمتو ريخ ىلع عامتجالا بتكي نأ لوئسملا هللاو مولعم انيدل راص

 . نيما نيديعبلاو نيبيرقلا نم نيدسفملا
 كيخأ رخآأ الو . مولعم اندنع وهف اهتالو داسفو اهداسفو ةماهت لاوحأ نم تركذو

 . ةنؤملا ةدشو طحقلا نم انيديأ تحت نم هب هللا التبا ام الإ اهيلإ هجوتلا لاثمأ نم

 . اناياعر يف اهنارفغ هللا لأسن بونذلا ببسب كلذو

 امك . اهنم داسفلا عزنو اهحالص ىلع نيصيرح انإ مولعم كيدل نكيلف الإو
 . اناياعر يف هنأول

 كلت ىلإ ةكرحوأ لوزن هللا ءاش نإ انل ءيجي مويو . نأش ةعاس لك يف هلل نكلو

 لوأ انفيرعتو الإ اشمم هللا ءاش نإ انل عقي الو لجعم انئبن مكئيجي ةروكذملا تاهجلا

 هلوحب داسفلا ليزيو دابعلاو دالبلا محري نأ ميظعلا هللا لآسنو . مكيلإ لصاو

 نم عبرأ الإ كيخأ دنع ام هللاو نأ ملعاف بوكرملا ةهج نم تركذ ام ًاضيأو . هتوقو

 . ليخلا
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 لصتو دايجلا نصحلا ضعبل وأ ةبيطلا باودلا ضعبل رظتنن هللا ءاش نإ نحنو

 نسحلا ىلعو نيسحلا دمحأ ىلع انل ملسو اذه . لاحلا ىف اهدجن ام . خيراتلا

 يفوجلا دمحم نب نيسحو خيراتلا لاحو . ماتخ مالسلاو ملاس تنأو دالوألا ةفاكو

 لصب ةياوج اهلا اس ةرودمبلا .ةنليمرا مك رطخو هيلع هلازساو' وزن بليل

 مستخلا

 كدبع اذه - لكوتلا هيلع نم اي
 م1411 /ه11747 لثجم نب يلع

 : ةيتآلا ةيشاحلا لصألا ةقرولا العأبو

 . يزعلا مامهلا مهشلا دلولا
 : هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 متيأر اموأ فصن قح ءيش هل متيأر اذإ . هل قئاسلا ةبحص باوجلا كيلإ ردص

 ىلإ يشميوه هل نوركذت مكنأ مايأ دعب متيأر اذإو . ءيش لصحي مل لجرلاو ثيح
 . مالسلاو مكيلع نم يذلا يف هيلع نونكرتو ةجح وهو ثيح كانه

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هللا هملس نسح نب دمحم مركملا مرتحملا ةرضح ىلإ لثجم نب يلع نم |

 . . ىلاعت

 . . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع هللا مالس

 انيدل راص هتركذ امو . هاضر عيمجلا هللا لصو . طخلا لصو دعيو

 مكيدل بتكملا ءاقبإب تبصأو . لصو ةديمح ىلع طخ .كلذك . مولعم

 فرشت هطخ اذهو . هيلع انبوجف .ركذ يذلا هباوج امأو . طخلا لاسرإو

 . كبتكم ةبحص انيدل ىتلا هطوطخ انعجرأو . همتخت هيلع فرشت ام دعبو . هيلع

 قئاقحب كفرعن ام دعب هل بوجتو . هل انباوج ىلع فرشتو اهيلع فرشت ىتح

 همك



 ان منا قحلملا يف هارت تنأ دق . نادال نزديلع ييقاف داتا

 ل د
 ينل ذ ع لا وتبع ىلا ةكفرلاو رسما ةيسوو كرك الان

 فورص انيفكيو هتمعن ركش انعزوي نأ لوئسملا هللاو نيملاعلا بر هلل دمحلاف

 اهنم يداوب ملعن هللاوام . اهيلع ةمحرلا نيملسملا دالب عيمج كلذكو . هتمقن

 هخيراتو . رهش ينب دالب ىلإ نادمه دالب نم « هملع انلصو ام دح يف « لاس ام الإ

 فيرشلا ضوخ ةهج نم تركذ ام كلذك تويبلا نم جرخن ام ًاراهن رشع انثإ انل دق

 . لقاع هلمحتسي ال رمأ اذه نأ . فراع تنأف . ةيحللا ردنب ةهج نم ريشب نسح

 اننيب ضوخلا مت ناك نإ الإ . ةدحاو ةقبر انم نولصحي هللاو الو . ةردق هيف انل الو

 نورحتتي ملاذإ . مهيلإ ذبنن ىتح ءيش انم لصحي الو . نيرداغ نحن الف . كو

 نأ وجرأو . همكح كلذ يف هّللف ضاقتنا رمألا يف راص نإو . مهيلع هانطرتشا ام

 يف ءيش مهيلع انطرش الف طرشلاو . اهريغ ىلعو اهيلع نيملسملا دي دمي هللا

 لمعلاو هللا يضري ام ىلع ةماقتسالا طرشب هانديق انإ الإ . ايندلا رمأ نم ةدعاقلا

 باوج امأف . مهنم لصاحوه امرمألا اذه نأ ملعتو . لي هلوسر ةنسو هللا باتكب
 عبس ديزت نأ ريغ نم بعتلا نم مهدسي ام . . دقف ريخ هللا هازج نسح فيرشلا

 . لاب هل يقلت ال رمأ اذهف . اهلمحتن فالا ةسمخ يونس ررقمو . ةئام رشع
 ١ . مكفيرعت اندرأ . باب اذه يف حتفي داع ال هل ركذأ فيرشلاو

 دوعيو هربادم هيف اذإ دارم انل نأل . . تنأ الإ دحأ هيف فرشي ال قحلملا اذهو

 مخخلا

 هدبع يلعو  كلملا هللا

 مام /مه 6

 سيمخلا موي هللا ءاش نإ لصت «كربلا» يف ةلاسر اهنم نيفلأ .لاير فالآ ةرشع

 2 ههال



 رظن ىلع ةديدحلا ىف نيفلأو . اخملا يف فالا ةتس ةلوحم . لاير فالأ ةينامثو
 ةدعقلا يذ نيرشعو ةسمخ هخيرات كلذ ملعي ريمألا ىلإ كلذ ملسي فسوي انيخأ

 . م1877 /ه ١1744 ةنس
 متخلا

 كلملا هللا

 هدسبع يلعو

 هلل دمحلا

 * كلهد ةريزج لهأ ةفاكو ىسوم نب شيبح ىلإ

 5 هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 مالسإلا يف لوخدلا مكدصق متركذ لصو نسح نب دمحم خألا ىلإ مكطخو

 مكيلإ رياصلاو . انيلإ ام بحأ نم اذه سأب الف مالسإلا لهأ ةوعد ىلإ زايحنإلاو

 لاح مكلاح دق نإ ياعلي يكرت بانجل كيبرأب انم مكل طحت اذهو - انل مث هلل

 نم دحأ هب متفلك نإف مكل ضرعتلا نم دهاش مكيديأب نوكي ًاضيأو .-نيملسملا

 انلعج دقو هب فلكي نيفيس ميهاربإ خألا انمزلأ دقف الإو رحبلا قيرط يف مكفرط
 رمأ نم هب مكرمأ اميف اوعيطأو هل اوعمسا متنأف . نسح نب دمحم خألا ىلإ مكرظن
 انيدهي هللاو ضورعلاو شرقلا نم ةاكزلا ةضيرف نوعزتني انلامعل اذهو هلوسر رمأو هللا
 ا ماتخخ ماللنسلاو' ميقتسمل . ماتخ مالسلاو ميقتسملا هطارص

 كلملا هللا

 هدبع يلعو

 دها 8.

 انودهاع نأب . هللا مهملس كلهد لهأ ةفاكو ىسوم نب شيبح ديب انباطخ اذه

 . هنع ىهن ام كرتو هب هللا رمأ ام ةماقإو هلوسر ةنسو هللا باتكب لمعلاو مالسإلا ىلع

 /ه 17148 ماع ناضمر رهش ةرغ هخيرات انطخ ىلع فقاو لك كاذ ملعي

 .ما1407
 مخخلا

 كلملا هللا

 هدسبع يلعو

 - 66ه



 : ريسع ءارمأ لئاسر نم روص

 : هريغو يوحن أطخ نم اهيف امب يطخلا اهمسرو يفرحلا اهصنب اهلقنث

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نسح نب دمحم نسح هيف بحملاو هللا يف خألا بانج ىلإ يعرم نب ضئاع نم

 هللا ةعلس مزاغلا ةلاخ قنا

 : هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 مكطخ . هبحصو هلآو دمحم ىلع مالسلاو ةالصلاو هدمح قح هلل ًادمح دعبو

 ىلع كدلاو طخ اذكو . عيمج اهانققحت قي و قيحالملا نم هيط يف امو لصو مركملا

 هللاف انم حماسملا بلطي هنأو مارحلا هللا تيب ىلإ ههجوت نم تركذ امو هانمهف نسح

 متنأو نحنو . نطابو رهاظ هنع يفعمو حماسم وهو . ةمالسلا هبحصيو دارملا هغلبي

 نسح خألا ديب تلصو يهف سرفلا امأو . ةيفاص ةلزنملاو دحاو لاحلاو . سانلا ريغ

 اننيب يذلا ىلع اندنع يهف سرفلا امأف . هب هتيصوأ امب هسأر نم انل ققح دقو دمحأ

 نم ةفاك ىلع انل ملسو . دحاو لاحلاو اذه . اهيف هتصح ىلع لك . اهيف كنيبو

 . مالسلاو مكاعري هللاو مكيلع نوملسي انيدل

 متخلا

 كلملا هللا

 م1848 /ه 54

 . رديح نب يلع مركملا فيرشلا ىلإ يعرم نب ضئاع نم
 35 هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 دعب لوأ دامج رهش يف نيرشعو عبار هلعل دحألا موي اهرودص دعبو

 ةعمجلا موي نوع نبا 00 الا مصفنا نأ

 داعو هحرطمب اشاب دمحأ لقتناو «رظانم» يف ةميظعلا بورحلا دعب رهشلا يف 731٠

 ىلع فلاخي دحأ ال هنوظفحي ريسع نم بيحص يرشع دحأ هعم ءاج ثيح نم

 كحل نع د با قيمانل نإ ل 0

 ثدح 037 اهيع مهموشرو 0 ةلفا كلذ يفو 0 حلصلا ىف ةلخاد

664 - 



 اشاب دمحأ ىلع انطرش دقو هب كنيمزال انارتف انل دودحملا يف كنم حلصلا خيرات نم
 . مالسلاو كفرصت اذه ربتعي لاحلا كيلع نوكي الف هيف انوطعأو كلذ

 متخلا

 كلملا هللا

 هراسبع ضئاعو

 ميح ىلا نمح -رلا هللا مسب

 هللا هملس يلع رديح مركملا مرتحملا خألا بانج ىلإ ضئاع نب دمحم نم

 ا
 . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 هانققحتو مركملا كباتك لصو . ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو
 انبتكو هيلإ هانلسرأو لصو نيدلا زع نب نسحل يذلا ةنامألاو هاضر عيمجلا هللا لصو

 نأ هيط يف نامألاو كيف لمألا بسح اذهو ترصق امو كبتكم ةبحص طخ هيلع

 هيلع ةقشملاف ةبرغلا راتخا نإو نسحأ هل وهف شيرع يبأ ىلإ هعوجرو حارملا يضر
 عفر مكيلع بجاولا ناك الف اشابلا باتك نأش نعو كيلع انبجاوب تيفوأف تنأ امأو
 ملو يليقع يلع مهارد نم مهأ ةيعرلا نيب امف ًايناثو اطبأ دق ءيش يف هيلإ ةيكشلا

 طخلا مقر لاحو تفولا كلذ ًادحأ انيلع اكشوأ اشابلا ةيعر ىلع ذخأ ءيش ملعن

 لجر مهنم اومزلو مهيلع اودتعا دمض لهأ نوركذي احلملا لهأ يف ذ باتك انلصو

 مهنم نأ فراع تنأو لجر مهنم اومزلو كلذ دعب اوزغ احلملا لهأو هجو ريغ يف

 مكبلطنف هجو ريغ يف هولتق ايبص لهأ نم لتق ليتق يف ةنس مهل ايبص يف سيباحم
 اضيأو مكنمو انم ههاركإ عناملا رمأ يلو مزليف عرشلا يف عنم نمو مهيف عرشلا مكح
 يفكي رمألاف ةيعرلا نيب ثدح امو ههجو مهنيب نوذخأي ايبص لهأو شيرعوبأ لهأ
 ' بتكملاو ثيح هيلع نيبوجم نحنف اشابلا امأو كلذب اضرلا مكيلع بجي الو
 انم مالسو هب هانلسرأ ةقث اندجو نإو هللا ءاش نإ مكيلإ هباوج لسرن نآلاو لجعتسا

 نإ ةعطقنم ريغ اننيب رابخألاو مكيلع نوملسملا ناوخإلا ىدل نمو مكيدل نم ىلع
 . مكيلإ ردص اشابلا باوج مالسلاو ىلاعت هللا ءاش

 مارحلا بجر
 مامكك /هاامملع

 مخخلا ( ائيدل ظوفحملا لصألل ةروص )

 ل6596
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 ريسع ىف كارتألا ةالو

 (طقف روهش ةعسن) م1417 /ها44١-ما41/! /ها17/4 نم فيدر

 ةبخنلا كلت لتقبو « ًاربص ريسع ءاسؤر نم الجر ”ه و ضئاع نب دمحم لتق دعب

 . ريسع دالب يف ةمواقملل هتريقع عفر نم قبي مل ةيبرعلا

 ةطلسلا مئاعد تبثيو اهترادإ مظني ( اشاب فيدر ) ةيكرتلا تاوقلا دئاق ذخأف

 . توربجو سرطغتو ةدش يف امنإو اهعوبر يف ةيكرتلا

 ريسع ءاهجوو خويشو ءاسؤر نم مهنم صخش ةئامتس ايكرت ىلإ

 , هترادإ ىلإ ايبص ةنيدم مضو 3 ببط وأ ءاقسلا نم الدب هترادإ رقم اهبأ لعجو

 عفرو ههجو يف لقالقلا ةراثإ يف اوذخأف سانلا طخس تراثأ ةفرطتملا هتسايس امنإو

 . هدض يواكشلا

 قرفلا ىلع ةوالع شيجلا بلغأ عم مدقتلاب اشاب راتخم دمحأ ىلإ رمألا ردصو

 كارتألا ةالو رابخأ عجار - ءاعنص ىلإ عيمجلاب فحزلاب ةديدحلا ىلإ تلصو يتلا

 /ه ١789 ةنس لئاوأ يف اعنص ةنيدم لخد ىتح همدقت ىلاوو  نميلا يف

 1 م امال"

 . اشاب راتخم دمحأب حيزأ ىتح ريسع دالب مكح يلع اشاب فيدر لظو

 :(م امثاله /ه 17941 -م امال /ه 1١؟/4)راتخم دمحأ

 ( اشاب بويأ ) هفلخل اعنص ةيالو راتخم دمحأ ملس ١46 ناضمر رهش يفو

 ًايبسن ريسع عوبر ءودهلا داسف « . اشاب فيدر نم اهترادإ مالتسال ريسع ىلإ هجوتو

 نإو هفلس ةدش نم ففخ ام فيدر ةدشو شطب دعب ةمعانلا هبشلا هتسايس يف اوأرو

 /ه ١١ ةنس ةياهن ىلإ ريسع مكح ىلع رمتساو ركذي قراف كانه نكي مل

 . كب نامثعب لدبأف م اماه

 هكا" د



 :(م 141/6 /ده 1591 -م 141/8 /ه 41١١)كب نامثع

 , يدادبتسالا كارتألا مكح نم نويريسعلا مس َس دقو ةرادإلا هفلس نم ملست
 راجت يلا تيس نينا وو ع ادمرو امي قالا ةغل عقاب يللا يبنجألا
 تبشف « الماعتو ةدابعو اكولس اهشياعو « ةيئيدلا اهتابجاوب كسمتو 0

 مكحلا كلذب اهمربت نع برعتو . اهقيض نع حصفت ريسع ءاحنأ بلغ [ يف نفلا
 , عملأ دالب اهب تماق ةروث اهزربأ ناكو سانلا ىلع ةضورفملا بئارضلاو . ليخدلا

 . هلحم كب رديح نييعتو هلصفب رمألا ردص هترادإ فعضو هفرصت ءوس رثأ ىلعو

 (م امال /ده 17594 -م 1415 /ها47١) كب رديح

 نوخرؤملاو « اهتايموي لجسيو تايفرصتملا خيرات نودي نم كانه نكي مل

 ابرح لودلاب اهتاقالعو اهتالصو ةينامثعلا ةيروطاربمالا ثداوحو رابخأب الإ نونتعي ال
 متهت ال ةينامثعلا ةفاحصلاو « ماعلا ىوتسملا ىلع يتلا ثادحألاوأ اعلق
 زاربإو . ةعساولا ةيروطاربمالا فارطأ يف - تدجو نإ - تاروثلا رابخأ ةيطغتب الإ

 نامثعل ًافلخ ريسع ىلإ لصو هنأ هدهع يف ريسع ةيفرصتم نم هيلع انفقو ام لكو

 . م 181/ال /ه ١5984 ماع ىلإ اهيف لظو كب

 14٠(: /ده 1١1741 -م 1/1ال /ه ١144 ) اشاب يضيف دمحأ

 ذخأو ١ فسعلاو روجلاب ريسع يف هدهع رهش نيزرابلا كارتألا تاوشب نم
 . ةيموكحلا دئاوعلا ميلستو .٠ بئارضلا عفد يف ةدشلاب يلاهألا

 اهرانب ىلصأ نم دشأ نم ناكو . ضئاع نب دمحم نب يلع ريمألا راث هدهع يفو

 بهف « ةديفرو ةعيبر ةليبق عم ةكراشملاب عملأ لاجر لئابق ةماهت ريسع اهدانز حدقو
 ' ةوسقب ةمواقملا قحسو اهبأ يف طبارملا يكرتلا شيجلا سأر ىلع يضيف دمحأ
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 :(م ١/4/1 /مه ٠6٠١| -م ال١8 /ه ١714 ) اشاب نيسحت

 ةلودلا تاركسعم ىلع تاراغو 3 نمألا لبح بارطضاو نتفلا نيب ىضقنا ةديع

 لقنو تاونس ثالث ةلاحلا كلت ىلع رمتساو اهبأ ةنيدم ةيفرصتملا ةدعاق فارطأ ىف

 . ( اشاب تعفر )ب

 :(م اه /ده اره م ار" /ه ١6١ ) اشاب تعفر

 ةسمخ ةيفرصتملا يف رمتسا دقف كلذ عمو هفالسأ دهع نم ًاريخ هدهع نكي مل

 . ( اشاب نيمأ دمحم ) هفلخو تاونس

 :(م 184 /هاا7"١٠-م 1/44 /اه ا*٠ه ) اشاب نيمأ دمحم

 . تاونس ةسمخ مكحلا سأر ىلع لظو هفلس نم ةيفرصتملا لامعأ ملتسا

 :(0م 1/84 /ه ا”ا5-م 1741 /ه ١٠١ ) اشاب فسوي

 . ( مظاك ىسوم ) ب لزعو نتفلا ران دومحخو ءودهلاب هدهع مستي

 :(م١1 / ه 19١5١-م / ه ١١4 ) مظاك ىسوم

 . اشاب يقح ليعامسإ ةيفرصتملا ىلع هفلخو ةدحاو ةنس نع هتدم لطت مل

 :(ماهخ# /ه ا" 00م1 /ه ١١١19 ) يقح ليعامسإ

 نأ يف يبحي مامإلا هضهنتسا يذلا ضئاع نب دمحم نب يلع عم اوراثو ريسع لهأ

 فيفختو ريسع يف ةيبناج ةروثب كارتألا لاغشإ ةيغب ريسع يف كارتألا ىلع روشي

 . هيلع طغضلا

 مغرأو مزعو ةيورو مزحب فقوملا ةهباجم نم يقح ليعامسإ فرصتملا نكمتف

 ةسمخ وحن هتيفرصتم ىلع رمتساو اهبأ نع راصحلا كف ىلع ضئاع نب يلع

 . تاونس

 :اشاب مظاك

 هتدم تهتناو م 14017 / ه ١778 ةنس لئاوأ يف ةرادإلا هفلس نم ملتسا
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 4)١91(: /ده زا" 111 /اه ا١"*١ ) كب رديح

 هتفيظو نم ( اشاب ىلامك قيفش ناميلس ) ليقأ ١١ ةنس رفص رهش يف
 ةروثلا مخز ةوق يف كلذ ناكو 2 « كب رديح » ب هبصنم ّىلمو ريسع فرصتمك
 ةمخاتملا لئابقلا يف اهذوفن اهفيظوتو . ريسع لئابق لجل اهباطقتساو « ةيسيردإلا

 كلت رايت هجو يف فوقولا عطتسي ملف ةعداو دودح ىلإ نارهزو دماغ دالب نم ريسعل
 . ( اشاب نيدلا يبحم ) ب هتلدبأف هفقوم فعضب ةلودلا ترعشو ةمراعلا ةروثلا

 ١914(: /ده "١ )اشاب نيدلا يبحم

 اهسفن ةينامثعلا ةلودلا حلاص ريغ يفو لب هحلاص ريغ يف سيل لاوحألاو لصو
 فالتئالا لود تاهبج رايهنا ءادتبا حضو دق يتلا ىمظعلا برحلا بابسأب كلذو
 يفو « ناديم ريغ يف مهل ةعباتلا لاتقلا تاهبج تعدصتو « اسمنلاو ايكرتو ايناملأ
 هيداغتو هحوارتو يحاونلا عيمج نم يسيردإإلا ةروث ريسعب طيحتو لب بونجلا

 لامشلا يفو يسيردإلا عم ةماهت ريسع صخألاب وأ ريسع لئابق فصنو « تاراغلاب
 ايكرت نيب لاصتا لك اهمايقب تعطق يتلا ةكم فيرش يلع نب نيسحلا ةروث يبرغلا
 زربأ نم ( نيدلا يبحم ) نأ عمو « اهتمرب ةريزجلا بونجو لب ريسعو زاجحلاو
 . هتاكرحت دض فورظلاو تقولا نأ الإ ةيكرتلا تاءافكلا

 . ةمواقملاو دومصلا ةلواحم الإ ةسكاعملا فورظلا كلت لك عم هيدجي الو

 انايبع توبمت نا وعلا نمك“ نب ثوسملا نج نمكي ملا اذإو

 بولقل ًافلأت اهتدايق لعجيو نيينطو نيدنجمب ناعتساو هتاوق زهجف
 لاجر دالب يف ٌيوقلا نيبعشلا زكرم مجاهو « ضياع لآ » دحأ يف نييريسعلا
 دجي مل كلذ لك امنإو هيلاعأ يف عالقلا ضعب ىنبو « هلالتحا عاطتساو عملأ
 . دودحم تقو ىلإ طقف هيلع ء ءاضقلا ريخأت يه ةكرحلا كلت ةدئاف لعجف ًاعفن

 ةيلئاعلا هتاقالع هلو يبرعك وهو . ةكم فيرش ةروث طاشن كلذ ىلإ فاضي

 ةياعدلاب نوموقي اوذخأ نييلحم ًاراصنأ هتروث تبطقتسا دقف «ريسعب ةيخيرأتلا

 -ةهككس



 يسيزدإلا علما ةمصاعلا نيش ىف لوم ةعادقل كانه نأ امك هحلاصل

 لمعت 0 تارماؤملا مواقيو )2 ةيسيردإلا تاوقلا لتاقي ناكف

 هيلإ رمألا ردص ىتتح « ةكم فيرش حلاصل لمعت يتلا ىرخألاو يسيردإلا حلاصل

 1 ميلستلاب

2 

 هكالد



 يناميلسلا فالخملاو ريسع نيب تاقالعلا

 نب يلع ريمألا نأ هغلب لثجم نب يلعل ًافلخ ريسع ةرامإ يعرم نب ضئاع يلو
 رديح نب يلع ىلإ ًادفو ثعبف « هفلس نيبو هنيب مربملا قافتالا ءاغلإ نلعأ رديح

 ةجحب رديح نب ىلع ضفر هتمهم ضرعو دفولا لوصوبو . قافتالا كلذ ديدجتل
 مل ةقطنم يناميلسلا فالخملا نأو « هماربإ ىلع فورظلا هتمغرأ قافتالا كلذ نأ
 باهولا دبع نأ مغرلاب رامسم ابأ دومح همع نأو ريسعل ةعبات مايألا نم موي يف نكت

 هطابترا دومح ضفر دقف « هيلع رصتناو هعاضخإل ةيدوعسلا ةلمحلا داق ةطقن ابأ '

 دومح طابتراب باهولا دبع ىلإ دوعس مامإلا رت ولصق ةيعردلل عفرو . باهولا دبعب
 دفو داعف .رساودلا يداو سيئرو نابكش نباو باهولا دبع لثم هلثم ةيعردلاب
 . ضئاع

 يفو يناميلسلا فالخملا وزغل ةعيرذ ةيقافتالا ديدجت ضفر نم ضئاع ذختاف
 ىلاوو هشيج سأر ىلع ( ضئاع ) مدقت م 87 /ه ١7849 ةنس ةدعقلا رهش
 ىلإ هشيجب داع ًابيرقت ارهش ماد() لاتق دعبو شيرع يبأ ةنيدم فارطأ ىتح همدقت

 . اموزهم ريسع

 : ةيتآلا تاءارجإلاب ( رديح نب يلع ) ماق هشيجب ضئاع باحسنابو

 ١ - لثجم نب يلع دهع نم رصنلا راد ةعلق يف ةطبارملا ةيرسلا درط .

 . اهتعلق يف ةدوجوملا ةيماحلا ليحرتو ايبص ةنيدم ةداعتسا -"

 ايبص لامش نم يأ  يناميلسلا فالخملا نم يلامشلا فصنلا ةداعتسا - *
 . ةبعش ينب برد ىلإ

 ةرامإ دهع يف امأ . « رديح نب يلع » يفوت نأ ىلإ كلذ ىلع ةلاحلا تلظو

 - يلع نب نيسحلاب صاخلا لصفلا عجارف رديح نب يلع نب نيسحلا
 ىلع عزانتلا عقوف رديح نب يلع نب 6-5 يفوت م65 /ها11/7١ ةنس يفو

 )١( ةكم مكاح قيرط نم كارتألا نم ةوق رديح نب يلع ىدل تناك .
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 نصحتو ( دمحم نب نسحلا ) همع نباو ( نيسحلا نب نسحلا ) هنبا نيب ةرامإلا
 لاتقلا الدابتو شيرع يبأ ةئيدم لهأ نم ةعامج هيلإ زاحناو هنصح يف امهنم لك

 قاطن قيضأ يف الإ جراخلاو لخادلاو ءاطعلاو ذخألاو ةكرحلا نم ةئيدملا ترفقأو

 . ليللا يفو

 امهب صبرتي ( ضئاعو ) هدييأت بلطيو ضئاع ريمألا قلمتي ذخأ امهنم لكو
 لامو حالس نم امهيدل ام ىلع برحلا يتأت ىتح امهفعض ةصرف نيحتيو رئاودلا

 ةصرفلاب ضئاع رعش امدنعو . رهشأ ةثالث وحن ةلاحلا ترمتساو . تايونعمو

 اهنمو ايبص ةنيدم ةحاس يف ميخ ىتح هشيج نم ةوق دوقي ةارسلا دوط نم لزن ةبسانملا

 كلذو ( دمحم نب نسحلا )و ( نيسحلا نب نسحلا ) ىلإ هلسر عم هراذنإب ثعب

 . م 1885 /ه ١1/7 ةنس لوألا يدامج ةرغ سيمخلا موي يف

 نوصحلا ءالخإ امهيلع طرتشاف ةعيبلا نيلذاب نينعذم هيلإ الصو ثلاثلا مويلا يفو

 : يهو شيرع يبأ ةنيدم يف اهنم نالتاقتي يتلا عالقلاو

 .نارجن -! . خماشلا نصح - ١

 . مكاحلا - .رصنلا راد - #”

 يف زكرمتلل يدنج ةئامتس لسرأ اهنمو ( ارضخلا ) ىلإ هشيجب. كرحتف اقفاوف
 . نميلا ةماهت ىلإ امهبراقأ ضعبو نيروكذملا بحصتسا مث ةروكذملا عالقلا

 ةماهت تجتراف ةديدحلا ةئيدم يف اميقم اشاب دومحم يكرتلا يلاولا ناكو

 ىلع ىلوتساو ( ارهزلا ) يف هميخم برضو « ةبهرو ةبغر سانلا هيلإ لبقأو « هكرحتل

 ةيرث ىلإ لصو ىتح «  ةديدحلا ه ىلإ راس مث , ةيوق ةيماح اهيف ماقأو اهتعلق

 ناكسلا ىلخأف « ةديدحلا ةنيدم نم ايو :. لاك يع انام ل جلا

 قرحأ نأ دعب اهب ًانصحتم اشاب دومحم يلاولا اهيف لظو مهسفنأب نيجان ةنيدملا

 دعبو « برحلاب ةنيدملا حواريو يداغي ضئاع ناكو شقلا تويب نم ةنيدملا لوح ام

 رابآلا ثيولتب رمأ اشاب دومحم نإ : لاقيو . فراجلا ءابولا هدنج يف ىشفت مايأ

 ذاقنإب هباحصأ ءاسؤر هيلإ راشأف « هركسع بلغأ كله دقو « نوعاطلا بوركمب
 . باحسنالاب ةيقابلا ةيقبلا
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 ةرخآلا ىدامج رهش نم نيرشعلاو سماخلا موي شيرع نأ ةنيدم ىلإ لصوو

 . شيرع يبأ ءارمأ رابك رسأب رمأ مث مايأ ةثالث اهب ماقأو ١

 دمحم ني نسحلا 3 . يلع نب رديح 3 ١

 1 دعا نوت دخلا نيمالا هع نع ال ةنونكلاو 0

 . ةيربجلا ةماقإلا تحت ءارمألا كئلوأ ىقبأ ريسع ىلإ | هلوصوبو

 دعب ريسع لامعأ نم اقسلا ةدلب يف ةافولا هتكردأ نابعش نم 7٠ ءاعبرألا موي يف

 ظ ظ , +. ةننس 19 وجت رمأت نأ

 | ضئاع نب دمحم ةراسمإ

 ءارمأ قالطإب هرمأ  ةرامإلا رومأ بيترتو ةعيبلا لخأ دعب هب ماق ءارجإ لوأ ناك

 نأو ةنيهر مهنم.ريمأ لك لعجي نأ ىلع  هترامإ ءاسؤر عم رواشتلا دعب شيرع يبأ
 رّثم وه يذلا (رصنلا راد ) ادعام . اهنوصحو ةنيدملا عالق مده ىلع اوقفاوي

 0 ا : ةوييصلا ةفاجلا
 ةدعقلا 71 موي يف كلذو نوروكذملا ءارمألا هقفاريو هشيج سأر ىلع ريمألا لزنو

 /ه 1171/7 ةنس ةجحلا ١6 يف شيرع يبأ ىلإ لصوف م 1865 /ه 1117/7 ةنس
 هعبتأ مث ( نارجن ) نصح مدهب أدب ةجحلا ١ قفاوملا تبسلا موي يفو م

 نب نسحلا ) شيرع يبأ ةرامإ ىلع بانأو رصنلا راد نصح ادع ام نوصحلا ةيقبب
 دنسأ امك . دمض يداو دودح ىلإ روم يذاؤ ذودح نم ( رديح نب يلع نب دمحم
 دا اراد يارد سل را ىلإ اهفالخمو ايبض ةرامإ

 3 . ريسع ىلإ

 ا وما تا يمألا امأ
 ىلع نييمايلا ب ىلإ هجوتف ريسع ىلإ ْضئاع نب دمحم

 5 ٠ شيرع يبأ ةرامإ ةداعتسا

 ةعاف راعي لعت نك « نسحلا نب نسحلا د لوصو جر كف : « نيمثلا ردلا ا 00

 دهالعس



 ًايسايس ًارود بعلي نأ بغرف نارجن ىلإ | ههجوتب ( دمحم نب نسحلا ) هفلخ ملع

 هسفانمو همع نبا نم نيواحتاو نيبال تالاطللا نيون رح يرد

 مهعانتما يف هتبغرب مهل حمليو لوصولا ىلع مهثحتسي نيينارجنلل بتكف
 ةملشي فوس ماي عم هلوصوب هنأ نيسحلا نب نسحلل بتك امك « , مهفيظوتو
 فوس نيسحلا نب نسحلا لوصوب هنأب ضئاع نبا ريمألل ًاضيأ بتك امك « ةنيدملا

 :نيمألل هن ةعداتموهل اريدخف هليمربو هيلع نماقي

 امب ةتلاسر ىلع ًاباوج دمحتف نب نسحلا ىلإ نفئاغ' ني دمحم ريفألا تدكف
 : يتأي

 . هيلع يضق يتلا ةوقلاو ةدجنلاب كيفاون فوسو ّيلإ عفراف ةماهت ىلإ
 عفرلاب قفوي ملو قبس امك ماي عم هقافتا ىلإ نكر دق دمحم نب نسحلا نأ الإ

 يف صالخإلا ةيريسعلا ةيماحلا هنم سملت مل املو ١ ضئاع نب دمحم ريمألا ىلإ

 : هرمأ ةقيقح مهل تفشكنا « ةمواقملا

 لئابق ضعب هقفاري شيرع يبأ ةنيدم فارطأ ىلإ نيسحلا نب نسحلا لصوف
 نسحلا نأ ال | شيرع يبأ ةنيدم يف نم ىلع بلغتلا مهتعاطتسا يف سيل « نارجن

 . لاتقلل دادعتسالا رشابي مل نارجن لئابق نم هب ملع ام ىلع ًانركر دمحم نبا

 ةنيدملا ءاسؤر ىلإ شيرع يبأ جراخ يف هركسعم نم نيسحلا نب نسحلا بتكو

 نصح لوح مهنكاسم تناك نم ادع ام « لوبقلاب هوباجأف ةعاطلا مهنم بلطي

 دمحم نب نسحلا رقم خماشلا

 فرع دقف رصنلا راد نصح يف ميقملا هلاجرو ةيريسعلا ةيماحلا سيئر امأ

 نب نسحلا يعرشلا مهريمأ ىلإ ةنيدملا لهأ لويمو دمحم نب نسحلا ةعداخم

 . نيسحلا

 نسحلا لصو 1١؟ا/“ ةنس ةدعقلا يذ رهش نم رشع سداسملا ةليل يفو

 نسحلا دي يف طقسف , ةنيدملا فرط ىلإ نيينارجنلا نم هدذنجو نيسحلا نبا

 ل هةالإ-



 هلاجرب ضهنيو ةيماحلا هيلإ مضيف ضئاع نبال هصالخإ ىلع وه الف دمحم نبا

 دقف « هرزأ نودشيف هعم ةنيدملا لهأ الو « ةمواقملل ةيريسعلا ةيماحلاو نيليلقلا
 . نيسحلا نب نسحلا مهريمأ ىلإ اومضنا

 نم هن * ثعب هيلإ بلطيو نيسحلا نب نسحلل بتكي نأ الإ اليبس هل ري ملف

 نسحلا هيلإ ثعبف هيلإ مهتلامتسا نم نكمتيس هنأ هنم ًانظ مهافتلل نيينارجنلا ءاسؤر
 ( خماشلا ) هنصح تحت ىلإ اولصوف مالظلا حنج تحت نيينارجنلا ءاسؤر نم ةثالثب
 مهركذو « مهتلامتسا ةلواحمو مهعم مهافتلا يف ذخأو مهيلإ لزنو ٠ هيف نصحتملا

 « هولوو نيسحلا نب نسحلا نع اوفّلخت شيرع يبأ ىلإ اولصو ىتم مهنأ مهدعوب
 « هيلإ مامضنالا اوضفرو « هئارغإ ىلإ اوغصي ملف . ءاطعلا ليزجب مهدعوأو
 ىلإ دعصو مهقرافف « اليدب هعم اولزنو مهيلإ لصو نمب نوذختي ال مهنأ هومهفأو
 . هلصخح

 . هوباجأ نارجن لهأ الو . هفص يف ةيريسعلا ةيماحلا الو هعم ةنيدملا لهأ الف
 اوقلطأف ةيريسعلا ةيماحلا تملعو «. اهبرغ نم ةنيدملا نيسحلا نب نسحلا لخدو
 : اوفقوت مث مهيدل عفدم نم فئاذق ةثالث

 « نسحلا نب ىلع » نيينارجنلا ةقزترملا سيئر ىلإ نيسحلا نب نسحلا زعوأو
 ملف « ةعاطلا يف لوخدلل هليمتسيو ( دمحم نب نسحلا ) ب لصتي نأب يمركملا
 هتيشاح عم خماشلا هنصح يف دمحم نب نسحلا مصتعا . اهلشفبو ةلواحملا حجنت
 . نيينارجنلا هشيجو نيسحلا نب نسحلا ىلع نارينلا قالطإ يف أدبو

 ءاليتسإلا وه . هعاضخإو « هتقياضمل ةليسو ريخ نأ نيسحلا نب نسحلا ىأرو

 مل يتلاو . هيف نمو نصحلل دروملا يه يتلاو خماشلا نصحل ةيذاحملا رئبلا ىلع
 نؤملا نم هب دعتسا امو هنصح ةعانمب زتعموه امنيبو « ةيفاكلا ةيامحلا اهيلع لعجي
 ىلع همصخ مغري ىتح ًامايأ دومصلا هنكمي اهيلع ًادامتعا هنأ دقتعي يتلا ةريخذلاو
 نم ًايدانم عمسي وه اذإف هلمأ ءامس يف قلحم وه امنيبو « ةنيدملا نم باحسنالا
 ىلع ءاليتسالل ةمدقتم نيينارجنلا ركسعم نم ةيرس نأب الئاق هرذحي ةنيدملا لهأ
 . هلوح عافدلا عقاوم ذخأب رمأو نصحلا باوبأ قالغإب رمأ الاحف ءرئبلا

 هالك



 ناريج مهل ىدصت ىتح هنم اوبرق امف نصحلاو رئبلا وحن نيينارجنلا ةقزترم فحز

 ىلع عفرو هسأر زحو يمركملا لاجر نم يدنج لتقو « ةنيدملا لهأ نم نصحلا

 ىمرم نع اليلق عجارتلاب هتعامج رمأف هظاغأو ( يمركملا ) كلذ ءاسف دومع
 نصح نم ةبيرقلا دجاسملاو تويبلا ىلع اليل ىلوتسا مالظلا ىجد امدنعو « نارينلا

 نم نصحلا ىلع قلطت رانلاو الإ حابصلا يف دمحم نب نسحلا رعشي ملو 5 خماشلا

 . رثبلا دورو نم مهدراو نكمتي مل ىتح راصحلا هيلع مكحأو بناج لك

 نامألا بلط يف نيسحلا نب ب نسحلا ةبتاكم يف ذخأ « نوب ا

 : يتأي ام هيلع طرتش

 . ةعاطلا يف لوخدلا ت3

 د نا ل

 18 ىلإ نيسحلا نب , نسحلا ركسعم يف نوقبي انهر هناوخإ نم نينثا 00

 نب ديعس ) ةيريسعلا ةيماحلا سيئر عم ليحلا ريبدت يف دمحم نب نسحلا ذخأ

 هقيرط يف ايبص ىلإ هجوتلاو نصحلا نم جورخلاب هعانقإ نم نكمت ىتح ( يضرم
 . (رصنلا راد ) نصح نيسحلا نب نسحلا لخد هجورخبو . ريسع ىلإ

 ليحلا نم نم هربد امو ( دمحم نب نسحلا ) ةعداخمب ضئاع نب دمحم ريمألا ملع

 ذخأو همدقتت ليخلا نم ةبكوك مدقف « ةيريسعلا ةيماحلا جارخإ ىلع هلمعو « هلشفو

 . هشيج سأر ىلع شيرع يبأ ىلإ لوزنلاب دادعتسالا يف وه

 اهدئاق بنأف ايبص يف هلباقت ةدورطملا ةيماحلا اذإف ايبص ىلإ ةبكوكلا تلصو

 : ضئاع نب دمحم ريمألا مودق رظتناو هدونجو يضرم نب ديعس

 الصفم متامب ملعو ايبص ىلإ لصو م1865/ه1 571/7 ةنس ةجحلا 715 موي يفو

 نيرشعلاو سداسلا شيرع يبأ ةنيدم يحاوض ىلإ لصوف هريس ىلاوف

 د هالا#



 اذإف يأرلا هجوأ ريدي ذخأو ةنيدملا لوح هركسعم برضو ةجحلا يذ رهش نم
 : عضولا

 نكمي ال اي اهنصح دقو نيسحلا نب نسحلا ةطلس تحت ةئيدملا - ١

 . ةيحضتب الإ اهذخأ

 ٠ - مهزيمأ لوح نوقتلم ةئيدملا لهأ نإ . ٍ
 اعمط نيينارجنلا ىلإ لام دق رمألا هيلإ دنسأ ناك يذلا دمحم نب نسحلا - "“
 ةلئاط تحت نآلا وهو هسفن ضئاع نبا وه عدخ امك . عدخناف هوقبي نأ يف
 . راصحلا

 . هيف زكرمتت تناك يذلا نصحلا نم تجرخأ دق هتيماح - 3

 نب نسحلا ) عم حلصلا ماربإ وهو . طسوألا لحلا ىلإ ليمي هلعج كلذ لك

 : يتأي ام ىلع ( نيسحلا

 ١ - ًاقباس هيلع ناك ام بسح هترامإ ىلع نيسحلا نب نسحلا رقي نأ .
 هم "ع

 " - لاملا نم ًايونس اغلبم نيسحلا نب نسحلا هل عفدي نأ .
 ريمألل ًاعبات اهعباوتو ايبص ةرامإ ىلع دومح نب دمحأ نب نسحلا لظي نأ 5ك

 ةنس ةجحلا 71 موي ريسع ىلإ ادئاع هجوتو ضئاع نبا ١11/4 م 1868 /ه .

 نسحلا نم باوجلا ناكف بتكو لصي ملف « جارخلا لوصو ضفئاع ريمألا رظتنا
 تادئاعلاب ةبلاطملل نيلصأ نب يداه ىلع هيدل نم لسرأف « ةلطامملا نيسحلا نب

 ةضرف تالصاح نأو « ريذاعملا الإ نيسحلا نب نسحلا نم دجي ملف ةيموكحلا

 ةميقملا ةيريسعلا ةيماحلل فرصي امع الضف هدنج بتاورب يفت ال تاوكزلاو نازاج
 بتار نازاج ةضرف تالصاح نم فرصي نأ حلصلا هيلع مت امم ناكو . نازاج يف

 امك ةيريسعلا ةيماحلا بتاوز ىلع ةوالع دومح نب دمحأ نب نسحلا ايبص لماع

 . هلبق انرشأ

 نسحلا نم نيبرقملا ضعب راشأف ( نينح َيْفْحِب ) ضئاع نبا لوسر داع
 هل نوكيس هيلع قفتملا غلبملا نودب ريمألا لوسر عوجرب هنأ نيسحلا نبا

 -6ال5 -



 عمج يف ربدتي نأ عفنألاو ىدجألا نم هنأو « هحلاص ريغ يف يسكع دورمو تايفلخ

 . ضضم ىلع لعفف قيرطلا يف ضئاع نب ريمألا لوسر هب قحليو غلبم

 نب نسحلا دض ريبدتلا ماكحإو يأرلا لامعإ يف ضئاع نبا ذغأ كلذ دعب

 دوسي امو ةرامإلا بجاوب مايقلا مدعو هتريس ءوس ةجحب ةرامإلا نع هتحازإو نيسحلا

 | . نمألا مدعو ىضوفلا نم ةقطنملا

 نسحلا ايبص ريمأ هبيرقب نيسحلا نب نسحلا داطصي نأ بسنألا نم هنأ ىأرو

 نيسحلا نب نسحلل هتسفانمو هل هصالخإ ىلإ نئمطي يذلا . دومح نب دمحأ نبا

 يضفيو دالبلا ءاهجوو لئابقلا خياشم ليمتسي نأب هعم مهافتو « ريسع يلإ هاعدتساف

 مهقاهرإو نيسحلا نب نسحلا دادبتساو ملظ نم نوناعي ام ريمألا غلب هنأب مهيلإ

 مزع دق - ضئاع نبا -ريمألا نإف 8 2 هشطبو هملظ نم هنوناعي امو ريمألا بلاطمب

 ذيفنتلل هرثأ ىلع دونجلا نأو ةرامإلا نع هئاصقإ ىلع

 ىضرأ دق هنأكف ضئاع نبا لوسر فرضنا دعب هنإف نيسحلا نب نسحلا امأ

 ( ارهزلا ) ةدلب ىلإ هجوتف . دوقنلا ضعب نم ضئاع نبا لوسر هب قحلأ امب هسفن
 تناكو « اهنوئش ريدي نم شيرع يبأ ةنيدم يف هنع بانأو روم يداو دالب نم
 .ما809 /ه اه ةنس لوأ يف كلذو . كانه ماقأف هترامإل ةعبات « ارهزلا »

 تلصو - انفلسأ امك - ( ارهزلا ) ةدلب ىلإ نيسحلا نب نسحلا كرحت ذنعبو

 نب دمحأ نب نسحلا ( ايبص ) لماع اهلبقتساف ايبص ىلإ ضئاع نبا شيج عئالط

 « ليمتسا وأ نيسيحلا نب نسحلا بئان فوختو نيضراعملا روهظ مهب تيوقف دومح
 ” دوو ةفطنملا ىلع ورقملا جارخلا ضعي عدي ءامشساو ٠ .نضئاع نبا ىلإ نكن

 : هعفد ررقت ام ملتسي ًالوسر ضئاع نبا لسرأ

 و رك لا لا نع وست ةةدسمسلا داعامو ْ

 هاله



 قبس دقو (  نارجن ) ىمسملا هنصح يف زقتساو . ىلوألا ىدامج نم رشع عساتلا

 مدهب أدتباو شيرع يبأ نوصح مده رشاب ضئاع نب دمحم ريمألا نأ انرشأ نأ

 ماي ةقزترم نم ةيرس هعمو - نصحلا كلذ ممر كلذ دعب هنأ رهظيو  نارجن نصح

 اهب فرصيل ءراجتلا لاومأ ةرداصم يف ذخأ ةنيدملا يف هرارقتسابو  نارجن لهأ

 مهلعجيل مهنم ةعامج ىقبأو مهنم حرس نم حرسو « نييمايلا نم ةقزترملا بتاور
 اذه هفرصت راثأف « ةنيدملا لهأ نم نيدنجملا نم الدب ( رصنلا راد ) ةعلقل ةيماح

 . مهلاومأ رداص نيذلا راجتلا بضغ نم قبس ام عم مهطخس

 ةلامتساو لمعلل كرحتف ( دمحم نب نسحلا ) همع نباو همصخ كلذ لك لغتسا

 نب نسحلا ديري نيذلا ةنيدملا لهأ نم رصنلا راد ةيماح هوحن بطقتساو نيطخاسلا
 . دئاكملا نم هل ربدي امل ظقيتم ريغ نيسحلا نب نسحلاو ؛ نيّيمايلاب مهلادبإ نيسحلا
 يف شاشقلا نم « ' ازربم » هل ذختا دق ١ ةحيصنلاب هل يلدي نم ىلإ يغاص الو

 . هتحارل ًاصاخ ًاناكم هلعج ( تاريخ لآ ) ةرسألا يح ( ةريدلا ) ىح ضعب

 ةصرفلا نيحتي نيسحلا نب نسحلا نأب ( دمحم نب نسحلا ) ملع ىلإ لصوو
 ىف هقبسل ًاديهمت هتصاخ نم نويعب هرثأ عبتتيو هتكرح دصرتي هرودب ذخأف , هلتقل |

 1 . هب كلذ وه رشابي نأ لبق هلتقوأ هيلع ضبقلا ءاقلإ

 عفترا م 1864 /ه 16 ةنس ةرخآلا ىدامج رهش نم ؟١ ءاثالثلا موي يفو

 ةبكوك يف نيسحلا نب نسحلا بكرف . شيرع يبأ يف ةراغ بلطب خيرص توص
 ىلإ اوداعو . نازاج لحاس برق اولصو نأ ىلإ ةنيدملا ءاسؤر هقفاري ليخلا نم
 . ءاعبرألا ةليل ةنيدملا

 هيلإ عفر م 18091 /ه ١118 ةنس ةرخآلا ىدامج "5 ءاعبرألا موي يفو

 نم ناك اذإف «٠ سولجلل ناكم ءرجحلا نم وأ شقلا نم ىنبي 1 ىاز هرخآو ءارلاو ميملا حتفب : زربملا )١(
 . شيرع نع ةياثك وهف شقلا نم ناك اذإو . ةدحاو ةفرغ نم نوكتيف رجحلا

 .ةالك-



 ةعلقلا ميلست ىلع نومواسي .مهنإو تليمتسا دق ( رصنلا راد ) ةعلق ةيماح نأ

 . ةنيدملا ىلع ىلوتسا دقف ةعلقلا ملتسا نم نأ هانعمو دمحم نب نسحلل

 نجسلا يف مهب جزو هيدعاسمو ةعلقلا ةيماح سيئر ىلع ضبقلا ىقلأ الاحف

 . اهظفحو ةعلقلا مالتسال هترسأ لاجر نم ةعامج ثعبو

 سمشلا بورغ لبقو ) : لاق ةيفرحلا نيمثلا ردلا فلؤم ةرابع داريإب ىفتكا انهو

 كلذ يف درفناو « ةداعلا بسح ؛ شاشقلا زربملا كلذ ىلإ جرخ مويلا كلذ نم

 امف «. ناوعألاو هديبع هنع درطو « رديح نب بلاطوبأ همع نباب ىلتخاو . ناكملا

 ىف هيلع اومجه دق دمحم نب نسحلا ديبع نم ةعامجو الإ برغملا ةالص دعب رعش

 عم هنأ ريغ . اهب ذولي ةليح دجو امف , نيديلاب هوكسمأو ( شاشقلا زربملا ) كلذ

 انعم شما : نولوقي هكاسمإ ءانثأ يف مهو 3 ؟ يناوشلاو ءادعألا ةتامش نم ةيشخ

 نكامألا يف ؟ توصلا برضو دعتسي ملو . ةمالسلا كلو دمحم نب نسحلا ىلإ

 دقو ضرألا يف حاطف ىرخأ هرهظ يفو ةنعط هترصاخ يف هنعطف ديبعلا ضعب هردابف

 ناك ةصاصر هتباصأف تيبلا ءارو نم قدنبب ىمرف بلاط وبأ امأف 4 حارجلا هتنخثأ

 تاركس جلاعي ةعاس ىقبف نيسحلا نب 0

 كلذو تيبلا نم بناج يف نفدو ( نارجن ) ةعلق ىلإ لمحو « هبحن ىضقو توملا

 .م 18869 /ه اااه ةنس ةرخآلا ىدامج نيرشعو ثلاث يف

 بلط ةنئاشلا ةروصلا كلتب همع نباو همصخ ىلع دمحم نب نسحلا ءاضقبو

 همالف «  عقاولا ؛ كلذب ضئاع نبا ريمألل عفرو «. هوعيابف هتعيابم سانلا نم

 ًايجارو هاضر ًاسممتلم ريمألا ىلإ هلئاسر يلاوي لزي ملو , هلعف ىلع ريمألا

 هتارماؤمو هلمع ناكو « ءامتنالا نم ةعبتملا ةداعلا بسح ىلع هتدعاسمو هتقفاوم

 +هنم ىتاثلا رقثو ىناتلاب هتروح تمانيو ةليع ءانفا ا ركشيم ةزونسلا كلت
 هترمإل ةيعرلا ةماع ركنت « ه«ترانمإ ىلع نضلاع نبا ةقئارم مدخي مهملع عمو

 لاوحألا تدسفو تاقرطلا عطقب تارا ماقو « هيلع ةفلاخملا ترهظو

 - ةالال



 فيرصت يف بانأو ( خماشلا ) هنصح يف بجتحا ًاريخأو )2 رومألا تيرطضاو

 كراش نسح نب دمحأ سفنو ةنيدملا خويش نحل د نسح نب دمحأ خيشلا رومألا

 ريمألا ىلإ عقاولاب نسح نب دمحأ خيشلا عفرف . مهروفنو مهللمو مهمربت سانلا
 . ًارس هبتاكي لظو  رومألا هيلإ تل يتلا لاحلاو ةقيقحلاب هفشاكو ضئاع نب دمحم

 برستي سأيلا تلعج ةيسفن ضراوع هل تضرع دق © دمحم نب نسحلا ناكو
 يبأ يف هتماقإ نم صلقف ريمضلا بينأت ةجيتن كلذ نوكي دقو .رايتلاك هسفن ىلإ

 . ةثارحلا لمع رشابي هعرازم نيب ٠ « صصجملا » ةيرق يف اهلاطأو شيرع
 دض سانلا نأو « ةقطنملا يف عقاولا ةقيقحب ضئاع نب دمحم ريمألا ملع امدنعو

 ةليبق ةقزترم نم ددعو ةنيدملا يف هعئانص ضعبوأ نيندألا هتبارق ادع ام ريمألا

 . راصح ةلئاطل دومص الو ةكرعم ضوخل نيلهؤم اوسيل ( راحس )

 هيلع لبقأف ةنيدملا برغ يف هركسعم برض ىتح ًانئئمطم هشيج سأر ىلع مدقت
 ىلإ هركسعم نم بتكف « ةعاطلاو عمسلا ميدقتو مالسلل شيرع يبأ ةنيدم لهأ

 لطاميو ريذاعملا عوني دمحم نب نسحلاو ةعاطلاو عمسلل هوعدي دمحم نب نسحلا

 لضفو , نامألا لاتغملا ريمألا نصح نارجن نصح ةيماح بلطف ديعاوملا يف

 1 خماشلا رصقو (رصنلا راد ) يتيماح ىلع فقوملا

 اهدنعو . هتيماح تملستساف (رصنلا راد ) ىلع موجهلاب ريمألا رمأف
 هلوح برضو خماشلا رصق ىلع (رصنلا راد ) عفادم فئاذق قالطإب رمأ
 قحلم هل رصق يف دمحم نب نسحلا ىقبو « ةيماحلا تملستساف راصحلا قاطن
 نم ةرغو ةلفغ يف هيلاوم ضعب عم اللستم جرخ ليللا نج اذإ ىتح نصحلاب

 اومنغو خماشلا ةعلق دنجلا محتقا حابصلا يفو « لابجلا ىلإ ذفنو نيرصاحملا

 قفرت « هللا دبع نب دمحأ نب نسحلا » ةقطنملا ةمالع ىلإ ريمألا اذه نم ةلسرم ةيطخ ةلاسرب انرفظ )١(

 . لصفلا رخآ يف اهتروص

 - ةهالثد-



 نم رمأو « نميلا ةماهت ىلإ لحرو « ةعلقلا مدهب ريمألا رمأ اهدعيو اهيف ام عيمج

 . نارجن رصقو (رصنلا راد ) مدهي

 : نميلا ةماهت ىلإ مدقتلا

 يف ميقملا يكرتلا يلاولا ثعب كانهو « ارهزلا » ةدلب ىلإ كلت هتهجو يف لصو

 اهريغو روم يداوو « ارهزلا » نوكت نأب قافتالا متو ارهزلا ىلإ ادفو ةديدحلا ةنيدم

 « كلذ ىلع حلصلا ىهتناو كارتألا ىلإ الامشو اهنم ناك امو ضئاع نب دمحم ىلإ

 يدامج "8 موي شيرع يبأ ةنيدم ىلإ لصوف ًاعجار داعو « الاّمُع» اهيلع بترو

 . م1889 /ه ١١ اله ةنس ةرخآلا

 ناكو يلصاولا ةيرق يف فقوتو « نازاج ةنيدم ىلإ راس مايأ ةثالث ماقأ نأ دعبو

 هيلإ لصو مهيلإ هكرحتب اهسيئر ملع امدنعو كرتلا نم ةليلق ةيماح نازاج ةنيدم يف

 هلاجر نم ةوق ثعبو ليحرلا لئاسو هل ءىيهف ( يلصاولا ) ةيرق يف ًاملستسم
 « ريسع ىلإ هقيرط يف ايبص ىلإ راسو « نازاج ةعلق يف زكرمتلاو ةئيدملا مالتسال

 نب دمحأ خيشلا ةقطنملا عيمجو شيرع يبأ ةنيدم مكح ىلع بانأ نأ دعبو

 ءانيم ىلع ءاليتسالل ةيبرح ةنيفس نميلا اشاب ثعب 1/1/ ةنس نم نابعش رهش يفو

 يبأ ىلإ داعو مزهف مهدصل شيرع يبأ نم نسح دمحأ خيشلا عرسأف نازاج

 عقاولاب ريمألل عفرو هناكم هوخأ ىلوتف ةنسلا كلت رخخآ يف يفوت دقو « شيرع

 ىقبو شيرع يبأ ىلإ راسو مهلحم تلحو نازاج نع كارتألا تلجأ ةوق تلصوف

 ٠ . اهب

 هرمأ ىلوتي امو يناميلسلا فالخملا ىلإ كارتألا تاعلطت ضئاع نب دمحم ىأر

 نيبو هنيب حلصلا متف تاوق بلجو . تاكرحت نم هب نوموقي امو نميلا ةماهت نم
 : يتأي ام ىلع نميلا اشاب

 نميلا ةماهت نم هدي تحت اميف ةطلسلا ىلوت رمأ كارتألا ىلإ ديعي نأ - ١
 . ةينامثعلا ةلودلا ىلإ ًابونج دمض ةهج نم يأ ( يناميلسلا فالخملا ) فصنو

 . ضئاع نبا ىلإ الامشو ايبص بونج نم -

 - هاله



 عملأ لاجر لئابق ضعب ىلإ ةكم ريمأ زعوأ م 1854 /ه ١ ةنس لوأ يفو

 نبارعشو هتاوق سأر ىلع ةذفنقلا ىلإ لصو مث . كلذ ىلع مهعجشو ةفلاخملاب

 نع وفعلا ةكم ريمأ بلطف . حلصلا يف تاضوافملا ترجو .رمألاب ضئاع

 : امهنيب رمألا ىوسو عملأ لاجر لهأ نم نيفلاخملا

 تقولا ضعب تنعذأو ( لثجم نب ىلع ) هلبق اهازغ دق ثيرلا ةليبق نأ ىلع
 ضئاع نب دمحم اهازغف . اهلوح نم ىلع وزغلاو ةراغإلاب اهتداع يه امك تماقو

 . مهرابك نم ةعامج سؤر زح نأ دعب ناعذإلا ىلع اهربجأو رهقلا اهلبج يف
 ترشتناو ةعيبلا هوطعأو ًامامإ مهل اوبصنو عملأ لاجر لهأ ةنتف تمجن اهدعبو

 فالخملا نم يلامشلا فصنلا ىلإ لصوو بردلا لهأ ىلإ نايصعلا ىدامتو ةنتفلا
 مدقت مث . مهتنتف دمخأف ضئاع نب 29 ديغس ةدايقب هشيج مهيلع فحزف يناميلسلا
 . بشخلا مأ ةيرقب كلذ لعف مث اهقرحأو اهحابتساف ةبعش ينب برد ىلإ شيجلا

 هي ا ع د ! ىلع ضئاع نب دمحم لظ

 . ًابرغ بوقعي نب يلحو ًابونج ايبص ىلإ ةشيبو

 تدعصتو كارتألا نيبو هتيب ةضوافملا تعطقنا م 1817٠١ /ه /١1741 ةنس يفو
 ثعبف . اهلايح هركسعم برضو ( ةديدحلا ) ةنيدم ىلإ هشيجب مدقتف تافالخلا

 فالخملا لا 0 نال (ْ ىلإ ًاباتك ةديدحلا نم نيكرتلا يلاولا

 . كلذ 0 غصي ملف « ةينامثعلا ةلودلا 9. 00 ةديدعلا

 « تالمحلاو تاراغلا ديدشتب هشيج عئالط ىلع رمألا يف هموي نم ذخأو

 جرخف ٠ مالستسالا ىلع مهربجيل ةديدحلا ةنيدم يف كارتألا ىلع قييضتلاو

 . يبعشلا بدألا انباتك نم ١ ج ١6 ص عجار )غ2(
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 دمحم باحسنا ىلع نيفرطلا نيب حلصلل 3 يرابلا دبع دمحم ةمالعلا مدقتو

 بكترا هباحسنا ءانثأ يفو « ينامثعلا شيجلا هبقعتي نأ نودب ريسع ىلإ ضئاع نبا

 . ةيناسنإلا نيبج هل يدني ام ضارعألا كاهتناو بهنلاو بلسلاو دسافملا نم هشيج

 عجار هيلع ءاضقلاو ريسع وزغل ةيوق ةلمح لاسرإب ترمأف عقاولاب ةناتسألل عفرو
 : - ضئاع نب دمحم ب صاخلا لصفلا

 د6 داع د

 م41



 يلع نب دمحم نب نسحلا ةلاسر نم

 ( شكاع ) دمحأ نب نسح خسيشلا ىلإ

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 مالسإلا فرش ةماهفلا .... ةمالعلا يضاقلا ىلإ .. دمحم نب نسحلا نم

 . هللا هملس هللا دبع نب دمحأ نب نسح

 .: هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 : هبحصو هلأو دمحم انديس ىلع همالسو هتالصو « هدمح قح هلل دمح دعبو

 تلصو ىمظعلا ةلاسرلاو . . . . لاوحأ نع دادولا ديكأتو يناهتلاو مالسلل تردص

 ضرغلا ىلع وهف هيف امو لوألا طخلا نأ .......... تلصتا ةدوملا لبحيو

 0 ريض لك مكافكو ءازجلا ريخ هللا كازج تدسفأ دقلو

 لثم ىلع ضرعت نع ...... ضرغلا ىلع هنأ الإ . . ! . . . . . كيخأو
 بلطن مل 250006 هيلإ تحمل امو لهجلا ءاد قايرتلا يه يتلا 2011110 اذه

 يف ىمظع رومأ ترذاح هللاو انأف « هيلع انقرتفا يذلا هجولا ىلع دعولا زاجنإ مكنم

 نسحأ ىلع قافتالا ردقي هللا ىسعو نسلألا ماهسل 23500001 ينإف كيناج

 مقنلا لازأو معنلا هللا مادأ معن ........ جاتحت ام تنك نإو ...... قافو

 نم لقأ وهوأ سوماقلا نم ريخألا فصنلا هديبو يجاوع ىلع دمحأ خألا كيب اذهو

 لصفب بابلا يف 20000 نيعلا باب ىلإ لوألا يئزج سوماأق انيلع لخد فصنلا

 نأ وجرأو ورت امك هرخآ نمو بابلا مامت هلوأ يف هضرأ لكأ هيفو همامت رخآل نيسلا

 ةقشملا لامتحا يف لضفلا لكو قيلي هارت امك ..... متنأو هلوصو فداصي
 هالع هللا مادأ عيمجلا ديس نأ هب عوطتملا دب 000 اولجع اولضفتو

 هعنام وهو حيلصت نم جاتحت امو ةخسنلا هوتفرع ... .٠ سوماقلا 11 رذعال

 انل اولجع اولضفتو ةلباقملا لجأل انقح ةخسنلا رضحي مل هنوك روكذملا دعاسو
 ضايبلاو تكدس اب هدم دوجوملا نم ضايب ةدش عبر تردصو ىنسحلا 0 رم كلذ

 اميس فيرشلا مكماقم هاوح نم ىلع انل ملسو اذه . .... لاح لك ىلعو ليلق
 . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا فيرشو يبرغملا خألاو يلامجلا خألا

 مخلا

 ههممك





 ا ف ا ا ا فلؤملل ةدراو ظيراقت

 1 ل ةيناثلا ةعبطلا ةمدقُم
 رشانلا ةمدقم  ىلوألا ةعبطلا ةمدقم

 00 عبطلا ةمدقم

 ) لوألا لصفلا )

 00 ةريزجا بونج

 00 نابتق ةكلمت

 20 ةشيحلا وزغ

 ريبزلا نب هللا دبع ةفالخخ يف

 ناورم نب كلملا دبع ةفالمخ يف
 كلملا دبع نب نايلس ةفالسخ يف

 م06 0. م واو د. اه ده واهو ها شه اه واه ده ده اه هاه ع »

 م اه. دو دو د. او هواها. هع دعو هع ده. اه اه هاه اه م« #

 وا. ا. م ا.ه دو اواو د. او او ده 6. ع. واه ده هه ههه

 ه6 ا. واو هو و دو او هواه ده ده هاه هاو ده و ده دعاها عه

 .و ا. هيو هو د... و و هد هواه ده د«. « واو ده هه هه

 .٠.0 و واو ا . ا. و واو . هه هو هه ع اه اه اه اه ا ها»

 .م او مو د. و او هو و ده و هواه هه هو ده هع اه هو اه »

 م6. ا. و اواو .٠ اواو هاه هو هو هاه عاق ده هو هاه اه »

 هو هو و و واو دو و او دودو و ده د «ه ع و اه اه ده اه هه

 واو و اواو و. و او دو دع هو ا.ه دعاه هو هه هاه اه د. اه ه8

 مهو دم اواو دو دو دو اواو ا. عاشوا. هاه ده هاه عاف هه

 . و د. اواو د. د. واهو د. د هاهو مه هه هو ده هه اه اها هل #

 واو و دو دو دو. ا.ه ده هاه. عاف هاه هو هو اه ده هه.

 هو ده م. ادمأاو د. د« هع دعاه ده هاه اه اهاه ه هاه اه هه

 و و او او او ده دو دعاه هواه ده ده هه اه ده هه هله

 هاهو د. دو دع ادقع د. ا. ا.افو اه ده ده هاه ده ده »ع اهله
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 زيزعلا دبع نب رمع ةفالصخ يف
 كلملا دبع نب ديزي ةفالخ يف

 ديزي نب ديلولا ةفالخ يف
 ديلولا نب ديزي ةفالخ يف
 دمحم نب ناورم ةفالخ يف

 ....  ىبسابعلادهعلا

 2 -ووسمتلا ةفالتخ يف
 ...  يدهلملا ةفالخ يف

 و ةمالب

 هد و او د. اعاد. د. ده د. د .وله واه ده ده هه هه

 . 6 . .٠ م. اهو و واو د. اه ده د .ه ىو و دعاقواه «ه ها هه

 و در هاو د. ا. ا. ا. او دع دو د هو د. اهو ده اه هادو اه اه هى ههه

 ه6 هم. ا. ام ا. ا. د. اواو واو ادق هاه ده ده اه د. اه اى. هاف

 .060 ه6 .٠ م. واو و. دوم. د. او ده د. اعاو هه ده اه هاو ىو

 ه د. او هو و عام د. ا. .٠ م. عاود ها. ىو اه هاه اه هه

 ه6 د. ده 6و د. واو و واو موف هه واع اه اواو هلو

 ٠.06 ا.ه مه. د. د. هو ادهم او هو دو اهو د فواو د. هو اواه ها هو اه هه.

 ه6 ده و د. او ا. و جاو و اواو واو ا. واوا. هو هع اه هه

 .ه 1.6 . اواو و و او ده هو ده واو او ىو ده و د. واه هه

 ٠.0650 ا. ا. 6. ىو دو ده و. د. هو د. اواو واو هاه هاو هه

 ه0 ده. د. هو اع دو دو هو و و دودو واو واو ها هاه دقاق اه»

 هاما د. و ا. واهو د. اواو هاو عاود واو ده دو اع ادعاه هاهلاف

 .ه 6م ا.ه م اه. او واو د. د. و واو ده واو ده و اهو ده هه ا.ه

 0 ةريزجلا بونج ىلإ ةيخيراتلا قرطلا

 ( يناشلا لصفلا )

 .ه ه ده ده ا. و هوو ا. او اعوام. و. واو اه اه ههه يمالسإلا خيراتلا يف ةمام#

 م اب وعل جفا ف طاش و فحمل مالسإلا روهظ دنع ةماهت لئابق رهشأ

 0 ما ةيخيراتلا ةمابت ندم رهشأ .

 ل عبارلا نرقلا يف اهارقو ةماهت لئابق
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 7“ ا ا طم اع احواش مك ( ثلاثلا لصفلا )

 0 000000000101211: يناميلسلا فالخملا

 10 ا وو و مروا روع نك ام ىمكحلا فرط نب ناهيلس

 ا ا يناميلسلا فالخملا لئابق
 1 م - ةحاسملاو ناكسلا ريدقت
 "ا 1 ا ا فالخملا لئابق ضعب تاجهل

 0 0 0 00 نميلا لئابق ضعب تاجهل

 0 0 0 ( عبارلا لصفلا)

 ةلل د ا ل ب ا رجا جا ورع ديهت

 هل ةيدايزلا ةلودلا
 00 ا ا دانز نبا
 914 قرف اسم واو طال ل ينمو اا مما عدلا وأو دمحم نب ميهاربإ
 3541 ل م ا واسوا عت ميهاربإ نب دايز

 0 0000 ميهاربإ نب قاحسإ
 0 ا 1 1 14151 11 شيجلا يبأ نبا
 66 ملا واو اووف وفا ةمالس نب نيسحلا

 كا اا ااا ا ا دايز نب هللا دبع

 0 ا 1 1 1 نييدايزلا ءارمألا ةدمب لودج

 0000 0 0 ةيحاحنلا ةلودلا
 ا ل و امام واول بوك منوم ماسالا راق ا حاجن نب لوحألا ديعس
 15 ا م ا ورجال حوا انتو وجمل دام“ سوال لوحألا ديعس ةميزه

 امال ولا او ور صدع لوك ماطو اهخوب نمل وحامل حاجن نب شايج

 1 اة ولا عع ديبز ىلإ حاجن نب شايج ةدوع

 اننا وللا قال رن الاوان طم شايج ءانبأ فالتخا
 درا 0 ا ا ام روصنم نب دمحم نب كتافلا ةرامإ



 ا ١ ل او وب ا ا نييحاجنلا ءارمألل ىنمزلا لودجلا

 اذ دوس سو فما يحاجنلاو يدايزلا دهعلا يف ةماعلا ةلاحلا
 000 ا ا 0 اا 0 ةيحاجنلا ةرامالا ةنزاوم

 116 1 ةماعلا ةطمارقلا

 175 ا ا ل لضفلا نب يلع

 11791 نة م ا ا حنا ان ل 4 ماو بشوح نب جرف نب روصتنم

 0 نويلاوحلا
 1١ ا ا و ف نميلاب ةيرفعيلا ةلودلا

 الا يا ا و نادرو ىلع

 ا يرفعيلا ناطحق نب هللا دبع
 ا ١ ا 2000 يرفعيلا دعسأ

 ا م ا ا تاكوربلا يبأ نب لضفملا

 نا ا 01 كاحضلا لآ

 ا ا ا عيرزلا ونبو مركملا ونب

 0 ا ا ا 1 1 ينادمحلا سلغملا لآ ةرامإ

 116 ل واس ا اوف وعما اسم لو يريمحلا يدهم نب يلع

 ١10 ا ل ا ةيحيلصلا ةلودلا

 0 0010101212 يحيلصلا يلع نب مركملا دمحأ

 ١11 ةلبج يذ ةنيدم

 ١17 يحيلصلا دمحأ نب أبس

 ١ الا ا و حما نييحيلصلا مكح ةدمل ينمزلا لودجلا

 اق 1 و او ا يحيلصلا دهعلا يف ةماعلا ةلاحلا
 ١ةزل ل ا ل ا أو هع 7 ةيحيلصلا كراعملا رهشأ

 16142 را م زاجحلل يحيلصلا مدقتلا

 اهم ت1 نييحيلصلاو نييحاجنلا نيب ةكرعملا ليصفت

 - 6ةمال-



 عاما ةلمعلا ديحوت

 1000 مئاظكلا ةكرعم

 تاكربلا بأ نب لضفملا ريزولا
 .. حوقفلا يبأ نب دعسأ ةرازو

 ةريزجلا بونج يف ةيبويألا ةلودلإ
 50000 يبويألا بويأ

 210 نيكتغط نب زعملا

 أ دله 8 ا 8 ال قي وأ! قمتم هك دا يدع دوي دع رو # يو و هعيوحت ليربج نب يزاغ كباتألا

 0 رصانلا مأ

 12 ا ا ا بل يو ييسر ونس نيدلا يقت نايلس

 200 دوعسملا كلملا
 نييبويألا مكحل ينمزلا لودجلا

 3 ( ليخنلا 2 ديلاقتلاو تاداعلاو 6( كديبز © يبويألا دهعلل ةماعلا ةلاحلا

 , ةلمعلا « نيزاوملا « ريياعملا 2 سابللا 3 لخنلا جارخ 3 توبسلا

 و. هو و واو ا. اد. او ده د. اةواه دعاه هاه اه ده هه عااهاع»

 هه. و و و دو د .اواو ده د. دعاه ده اه هاه هه هه« اه

 . 6و و دو واو دو د. دو دى. ده ده هو دو ده او ده دعاه هه »اه

 هاو و و واو هو ده د .عاعاه عاف اه اه ده هه وه اه هه

 مو و اواو و اواو د ه د. او ده دى اه عاق هو د. اه ده هه

 م ده او د. دودو د .او ده او د دواقو هاه واهو اده ه ع اه « هه

 ٠ واو و اواو هاو هواه هواه هه هه هه هه »© هه ©

 ىو واو واو واوأاو واوا. اه هاه هه و هه هه هه «© 8

 ىو و واو هاو دو. د .اف ده .اواه هع هه ها ه هه

 وو . اواو .ادواو دو ده هاهو هاه هو ده ده هه اه © ه#

 وه ا. و. د .واو واع واو ها هاه « ها ه ع اه هاه »ه هه »

 وا. ده و د. د. دعاه او هاه ه هاه اه ده هاه ده اه هه »

 هاه و و د. . واو ادع د . عاف اعاد. اه ده ههه اه هه

 3 سابللا 3 ءاسنلا ىلح 3 بئارضلا| « ةغابد )ا لمعم 3 تاجوسنملا

 44 ةيبويألا ةينارمعلا راثأآلا

 ) سماخلا لصفلا 2

 وه هو و . 6و و دو اه و دوو هده د. ادع او هو و ده ده هو اه.

 نو د. د. واو و. او دم او ع. هاه واهو هه هو ده فه ع ه8

 . و واو او واو دو دو و دو اه عاف افو ده عاف او هه هه

 . 6. واو د. و او دعواه. هادو او د ع اواه«ه هو و ده اه ه8

 عبو جه نم عباسلا نرقلا ىلإ سماخلا نرقلا نم يناميلسلا فاالخملا
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 ؟ 2010. ناميلسلا فالخملا يف نييناهيلسلا ةرامإ
 ينايلسلا فاالخملا يف مناوغلا ءارمألا

 2110 ةيوسرلا ةلودلا

 ه6 ده ده د. ده د. ده ده دو و ناو اه و او د. او او هو و ا. واو اة او اق عه يلوسرلا يلع نب رمع

 52507101010 يلو سرلارفظملا

 1 ا لوألا فرضشألا كلملا

 1000 لوألا ديؤملا

 20 ا دهاجملا كلملا

 5577 اهتدوعو اطوصوو ةيرصملا تاوقلا

 ةيرصملا تاوقلا ليحر دعب دهاجملا كلملا

 د ا ل رهاظلا ةيابن

 2 د لا هم دمحم نب يلع ريمألا

 5000000 دهاجملا نب لضفألا

 0 هاك يناشلا فرشألا كلملا

 0 ا رصانلا كلملا

 0 وو واو عون لح ىلإ هجورخ

 50 ىثبحلا نيدلا دعس ءانبأ ةدافو

 1 ا ا نيصلا دفو لوصو

 در وروح يناثلا روصنملا

 11111111 ثلاثلا فرشألا كلملا

 ا ا ل ول دما دولا ل بي ا رهافثغلا كلملا

 ا عبارلا فرشألا كلملا

 ل م ا م يناثلا رفظملا

 ه6 هاو دو د. د. واو ده اه او م ا. ا.ه

 هلل ىلا ىلا ىلا ل ا ا 0 00000010

 هه هادو دو اد. ده دوا. هاه اه دوا. هه

 هه هاو اد. اودع د. و دو ده واه هافأاه

 ه6 هه دة اق د عاو دو او د. دعا. هاه هله

 .060 0 ا. د. د. او اد. د. د عاق دى هاه هه

 ه6. هاو د. او اواو دع اهو واق هاه عه

 ه6 . هاو هو واو و واه و هو ها هاه

 6٠و هو دو او و واو ده هواها. ه هع ها»

 ه ده هاو م. ا. اه و دو او هاهو د. و اهأ»

 ه6 6م 6و ها هو ا. ده دو او د واواو همه هه

 096٠و . و د. او و و هو او واو اه ههه
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 ماما. اما. هدرا. د. دهدف د. اة د.دفاقأاق نييلوسرلل ينمزلا لودجلا

 00 نييلوسرلا كولملا خيرات يف ةماع ةرظن
 كو كيف اوال ا قاد قيد خله اه مح هور دوي هيك هاذب هلق مهسراثأ

 1 يسايسلا ذوفنلا

 ا ةيسايسلا تاقالعلا

 يول نر ملا نط هدو ا دينو رافظو رحشلاو تومرضح

 0 ةيديزلا ةيمامإلاو ةيلوسرلا ةلودلا
 در ل ا مهكولم ضعب راعشأو مولعو فراعم

 اطل ا ول رو او رحشلا دالبل هتوزغ

 1 1 ا ال ا م كراك را يروون م ءاعتص لوخضد



 5300000 رفاظملا كلملا لتق
 م ل اح ىثبحلا دهاجم ءانبأ ةدافو

 0 ْ باهولا دبع كلملا

 0 يناثلا رفاظلا كلملا .
 1 رماع نب هللا دبع خيشلا ةروث

 0 ( سداسلا لصفلا )

 ينايلسلا فالخملا يف ىلوألا ةيبطقلا ةرامإلا

 0 دلاخ نب بيرد

 2 ا و حلا مال قمل ل ع عوكل نازاج ىلع يلح ريمأ ةراغ

 ةيرهاطلا ةلودلاو فالخملا نيب ةيسايسلا ةقالعلا
 2000 يدهللا ريمألا ةياهن

 هس أ 1 وحاول انراو قنا 1و جن زف) ري كحل فور ور نا يم يدهملا ريمألا لتق

 50000 دمحأ نب نيدلا زع ريمألا

 000 نازاج ىلع يرصملا شيجلا ةراغ

 000 نيدلا زع ريمألا لتقم

 200 يبطقلا يبحي نب دمحم ريمألا

 000 ةماهت يف مالسإلا خيش خيشلا ةافو

 هنا د ول م ل يدهملا نب دمحأ

 1 ..... ةيناثلا ةيبطقلا ةرامإلا

 0 زيزعلا فسوي نب رماع

 ٍنايلسلا فالخملا ىلع يلح ريمأ ممجه

 ينايلسلا فالخملل ةيناثلا ىلح ريمأ ةوزغ

 ..  ينايلسلا قالدتلا لع ةكم ريما ةزاق

 ه6 ها عا. انوا. و واه هاو ىف اعلاه

 ه8 كح او كفاه كمه افرام اهياو اواو هو

 ٠ه ها 6م ده ا .ه د. ا. ا .اواو . اهو واو ا.ه

 هه 066. م ع اثاق أد. ا.د اة. اق او ا.ه

 ه6 065ف6ظ هو هو او د. ا. واو .او ا.ه

 ٠ه م 6م ا.ه و د. د. او د. ا. اوال

 ه6 668 هاو د. ا. اه. هع ا.د اع ا عاقأا»

 . 060 6م 6 د. د. و د. اه اهوا. .ا.اع اعلاه

 ه6 6 ثم و د. د. ا. د. او و د. دع اقأع

 ه6 6م ثم د .او و او د. اد. عاق ها و اعه

 م د6 د. م واو ا ءاثعاد. دعاه ا ةواو اه علاه

 م ا. و ده ادعو و. و و ده اه د. اواو اهله

 و 6م د. د. ف و واو د. دوا. ع راو هاه

 يه ده دم ها واو د .او ع اع او هاو ا. ا ىلاه

 مه ا.ه هام ده. اعواد. اة. ا.اق اد. ماه وه

 ه6 ثا د. اف اد. د. ها و واو واقد. ىلع

 ماد. دم ادم دع ام ماو اد. هو اعاو واه ىلاه

 ها 6 د. و د. اعاد. دعا. د. عاق د. اق اهله

 ٠ 0م 6م مام د. و وادع ع اهف
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 يناميلسلا فالخملا هنطو ىلإ هتلحر نم ريمألا ةدوع
 نويرصملا ةسكارجلا

 ةيسايسلا ةلاحلا

 ديبز يف اريمأ ىابسرب
 مرضخملا ردنكسا ريمألا

 يمورلا لامك ةيالو
 يمورلا نيسح ريمألا

 مرضخمملا ردنكسا لتق
 ةيناثلا ةرملل سيرلا ناميلس ةدوع

 يمورلا نيسح ةافو

 ةثلاثلا ةرملل سيرلا نالس لوصو

 برحلا

 سيرلا ناملسو ينائيلسلا فالخملا

 نيدلا ريخو ناملس
 ةرفاؤشتسسملا
 نازاج نم عريب ىفطصم كرحت

 لالا

 ةياصولاب دمحأ ةذوخانلا ةيالو

 ( عباسلا لصفلا)

 ةريزجلا بونج يف كارتألل لوألا دهعلا

 ( راشنلا ) هزغ ىفطصم يلاولا
 اشاب سيوأ

 ةيرصملا ةيسكرجلا ةلمحلاو يدركلا نيسح

 ٠ه م 6.6."

 هوا م 6م ٠.٠١

 م6 هم و م م « ه8

 .. م ا. ده. اواو ع اه هو

 .٠.0 .اوا.و د. هاو د هاه « هاه ا« ىو دى هو ده اه هه

 ماو ا. د. م. و د. هو دو دو هاو و ع هاه ده هه اه ا« »

 وو د. او د. اهو عاود ه واه هه هاه ه8

 ٠ ا. او دو واو دودو ها عاود هاه اه ها © هه «# ا ه »ا«

 .٠ و او دو اء ا. ماو ادع ها دهاه ع «ه هاه ا« هو هد هاه.

 . و. واو د. و. و هو هو و هو اهو . هاه اه هاه ©

 ه6. راو . د. ىو. واه د. واود. عاف اه ده هاه »اه

 هو م. اواو و. .ءاو ده دو اع ده واهو واه ده »هده هه

 .٠.6 و اواو . واو او د. هو د. هاه هاه هع هه و اه »و

 هو او د. وام. د. و هع و عوده اه د« هو هع اه هه ©

 ىو و اواو . هاو و واو . ا.ه ده اه ع و اه« د« هه ا« »

 يه واو و. واو و د. و دعواه عداه هاه »ها » »8

 ىو. و او و و و هاه هه هاه هه هه ه8 «© © © © ©

 ى٠ه ناو أو هاو و ده هاو اه هاه © © © © © © © © ©

 و٠ وو ه.اوأاو . واو هه واهو « واه د » هاه »©

 ٠ نو ها واو هاه هاهو ه هاه © © © © © © © © ه9

 ىو واو او ده واهو هواها. هاه هه © © © © © »©

 وو و. و دو و د. د. و. واهو هاه ه عه ده هه هه ©

 واو او د. ماع . ا .او ادى اه هاه اه »ا هه

 . ناو او و دودو و عامه هه هه © »© »© هاه« »ا

 نه و او واو اه هو هو هاه ه6 »© © © © © © © «© ©
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 5987 ا و نيام و وتو و لا قا سك رمدزأ

 ا اا 0 ةيناثلا ةرملل راشنلا ىفطصم

 111 ا لا ا ف مو ع وا اس أ اك هما اشابدومحم

 13 م ل الا ودام و ا نس ا اشاب ناوضر

 151/76 ا ع ال قو فرم اطال اواو ما خام اشابدارم

 "اخ ا ل فو اوتو املا قالوا هنأ و اا اشابنانس

 اال ا اا ورا واس ا ام اشاب ناههرب

 ل ا 1 ]1 1 1 1 ااا ا اشاب نسسصح

 م و ا اشابرفعج
 1327 ياا سلا و ا ل ا ا اشابدمحت

 11 م ا ا م ا وا اشابىكضف

 ا ااا 00 اشاب 0000

 5953 1 ( نماثلا لصفلا )

 قا لا كارتألا ةيالول لوألا دهعلا يف ينائيلسلا فالخملا

 ضر 0 اا ا ا نويجاوخلا ءارمألا

 0 نازاج ىلع نيدلا زع ريمألل ةيناثلا ةراغلا

 71 ا ( فالخملاو كارتألا نيب ) رتنح ةعقو

 قا اا 0 0 يبطقلا باهولا دبع ريمألا

 11 ل ل مم ا ل تل ا د 0 ةاجحملا ةعقو

 1 حم هملول ف ةقطنملا يف يكرتلا ريدملا لتق

 ل لا سوم يناميلسلا فالخملا لهأو كارتألا نيب ءاعبرألا ةعقو

 1318 7 - كارو ا م ل م يدهملا نب ىسيع ريمألا

 11 ا نازاج ردنب يدهملا نب ىسيع وزغ

 7 ل ماظعلا مأب ةروهشملا ةعاجملا



 ..  كارتألاو يدهملا نب ىسيع ريمألا نيب ةنتفلا
 يناميلسلا فالخملا يف كارتألا ىلع رهطملا ةلمح
 2 ناليخنو ىعرق ضرأ رجح

 515 يدهملا ىسيع نب دمحأ ريمألا
 ا ا نييجاوخلا نيب لاتقلا
 11110 نييجاوخلا نيب ةئنتفلا ديدجت

 ننال نو وج او ( عساتلا لصفلا )

 2 ا هتاعدو يديزلا بهذملا

 ةيديزلا

 يه. ا. وام ده د. ا. هع اه # ها »

 هاو و. واهو هم هو د. هاه ا« # ©

 ل اتاي رول اولا كوبا وأ دوب دوو و اروع هلا هدهد دوي هون م دي في فلا اع ال 19 808 هب“ قالا 46

 )001111 1 ا يديزلا بهذملا ميلاعت
 0000 ااا نميلا يف ةيديزلا

 نزل و ور رو ع د2 16 قم هلق ”فرراف د هرم رولا مقر اهو هو 65 قو دومجز# نهي وتامر نيسحلا نب ىبحب

 ىلعألا نميلا يف يسايسلا عضولاو ةيعاتجالا ةلاحلا
 0 ا ا كف اج توتا عدو و ب قرروا رصانلا ىيحم نب دمحأ

 ناو د. د. ادن دوا. ا.د. دةاو دة اف اف اعأاو رصان نس حتفلا وبأ

 26 ل ادع الأ و قلم رلبحوأ 4 هاد واهتم ا و ا سعال أ ناهيلس نب دمحأ

 ٠ه هو و دو او هو دو اه م و ام ا#»

 ماو ام د. . هع اه ده د. ده هه »
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 ةحفصلا

 71 م روصنم نب دمحأ

 06 ا و احا لاا وم ل ا يا نيسحلا نب دمحأ

 نر م ا با عنو حيي كسا ف و لا نك جا نيدلا جات نب ميهاربإ

 564 2 ا ا ا ا و ما يجارسلا مامإلا

 15197 ا ىيحب نب رهطملا

 5 ١ ا ا ا رهطملا نب يدهلملا

 ا ا قئاولا

 1110 ل وا ا ا ا ا يلع يدهللا

 1 و ل ا ىيحي ديؤملا

 م ا ا ماكل جا را يو تل ونا سل يك دمحم رصانلا

 5510 ا و دمحم نب ىلع نب روصنملا

 نا 0 ا ا دمحم نب رهطملا لكوتملا

 106 ىلعألا نميلا يف ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةلاحلا

 50 ماو جس وف لقال نإ تبحر دمحم نب رصانلا مامإلا

 750 ا ا جام ل انتا يجارسلاب فورعملا روصنملا

 قا و ا ع كيك ام نان فنا امارات نسحلا رصانلا

 ا ل 0000000 يشولا ماماألا

 نال 0 كارتألا عم هبورحو نيدلا فرش مامإلا

 10 نيدلا فرش نب رهطملا

 ىلا ا ديؤملا نب نسحلا

 ا دمحم نب مساقلا
01 

 594 يلا و امتحان د ا مساقلا نب ديؤملا

 ان ا اا ا ا مساقلا نب لكوتملا

 86ه ا ا ا اا دمحأ يدهلملا

 نسل ود ا لكوتملا ليعاسإ نب دمحم ديؤملا



 مود ا و مل 0و ا روب هوب ب ع ف رو هعمل مو سم بهاوملا بحاص
 مايل م توم ا امم هيا امل دام دوم لكوتملا رصنملا
 بهاي ' ا مول مبلل اقوا ول ا د رع وج عاف يساهلا يدهلملا
 اا ا ا ا ا ا ا ع ع يلع دركسلاا
 ةقابت ١ م وملاو 1 نوب ا رب ورش كا ا وعبا وسع ع اع دمحأ لكووتملا
 مهر اا ف نإ هلع وذ و معزا نورا يول لع ما هللا دبع يدهللا
 تور 2 لا لو ملا هوو او واو 6 وو باع ىلوألا ةرملل يلع ررصخلا
 تورك لاا رع ل وامل اال وامل راح ا وام جا مرسل م اعسبو هللا دبع رصانلا
 نيل | ا ا ا ا دمحم يداهىهلا
 هزت وو ميسم ا وو ما ا ةيناثلا ةرملل ىلع روصنملا
 موه 1 اا ا ا ا موو ص ملال اوتو قوق رعب بالواو فاش ىبحم نب دمحم
 سوا اطعام ااا ل سلا ة قرم جاو عاما ةثلاثلا ةرملل يدهلملا نب يلع
 فايا وااو ةماعلا ةماعلا مشاه نب دمحأ روصتنملا
 0 ا ا 0 ريؤولا روسبصتملا
 بنعم ل وا كما ملا اوفا ول هل و وتوج ياو اصنع لكوتملا نيسح
 وعلا ل واو واو اوك ورب ضم والو اوت هيلا عم يراهشلا نسحم
 عموم اد ا م كفل تاو لوم رام اواو وتلا اا طعما نيسح يداها
 اال ا ا ا ا ةيليعاسإلا ةعامج طاشن
 نيو ا ا ا 3 نسحم لكوتمللا
 ا ا ل 1210 ديدج مامإ
 يدخل د ا نيريزو نيب فالتخإ
 ل د م ما ..  ةسماخلا ةرملل يدهملا نب يلع ةمامإ
 مياس ل حلا ا يدامىلا نيدلا فرش

 يي ا لا ىيحي نب دمحم نب روصمنملا

 00 ا فرصا ةكرغف



 ةحفصلا

 قطا ااا 2000 ءاعنص لهأ

 8 مسا ا ل ل يضيف دمحأ مدقت

 اطل نيدلا ديمح نب ىيحي مامأإلا

 اضوا  ا ( رشاعلا لصفلا )

 5 و ا عقلا بلاغ نب دمحأ ةرامإو ينايلسلا فالخملا
 596 و وت سفرا نما او وسلا و ل اج 1 لعفلا دودر

 ا 0000000 يناميلسلا فالخملل يرادإلا عضولا

 5 ١ ويل د شوا ماس هسا ةيقرشلا ةيحانلل هاهجتإلا
 اللا و قمل ا مقا اع فول لامشلا يف عسوتلا ةكرح ىلإ ةدوعلا

 ا ا يىودبلا ةيرق بلاغ نب دمحأ طاطتخا

 سما 00 يناميلسلا فالخملل ةدعص ريمأ ةوزغ

 مقل د سو مما ةخسمتا تالف ا ةكرلمحلملا

 ال ا ا م طا ولنا رار فجرا وجا لول ةبعش ونب

 ل اا 1 0 بلاغ نب دمحأ عم ةدودع

 اضل ا ىلعألا نازاج ةعلق ريمعت

 1 اماما وتس ابا ننال مرا ف نو لبنس ريزولا ةوزغ

 884 اح ا نا ا وو متم و ال رفوف مو اع ةبعش ينب موجه

 اح يو تسلا مسا و جما بلاغ نب دمحأ ريمألا كرحت

 5887 * جو ل ب علا ا ف م داتلعتسالا

 586 7 ا تو سصتاا كو مطلبا لا نيدلا زع ربمألا

 1810 وكلا اللا امو و جوا لاو يا م ريخألا ططشلا

 م ا ا م ا نيدلا زع ريمألا

 مال ل ا تاريخ لآ ةرامإو ينايلسلا فالخملا

 ل ا 1 ا تاريخ نب دمحأ نب دمحم ريمألا

 ا يا ا ل لا و ا ف ايبص ةوزغ



 .٠ مو م. اواو هع. هو دعاه هه هه« هاه اه ده هه هه © ه8 # » ديدجللا لماعلا

 1 اوس هاا احس ع متو تاريخ لآ دمحأ نب دمحم ريمألا
 . ميرخمقع

 ماي لئابقل لخدت لوأ
 . فالخلا رداوب

 ايبص ف ناذوح ريمألا

 .  تاذوح ةرامإ

 0 لاعتقلا

 )غ1( مقر ماقتنالا

 (؟) مقر ماقتنالا

 )2 مقر ماقتنالا

 ا ذيفنتلا

 ريمألا تاوق مدقت

 ناطحق لئابقب ةناعتسالا
 ضيبلا جيرش ءايحا
 ..  قوزاخملا

 ريمألاو ماي نيب برحلا
 0 ةفيعتلا
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 ةحفصلا

 257 ا اما قنا ا رم ا م ا مدنللا

 هالعمر سوا بان ننعم دمحأ نب نسحلا ريمألا

 كل ا نيكيرشلا نيب فالتخالا

 5132 وت ف و ا يدهملا مامإلا ةافو

 هاك يا ا و 0 ماي لوزن

 517 ا شيرع يبأ راصحو نيسحلا ريمألا

 5711574 ا ا ا ا لانتفتقلا

 5 ا ام ا ..  ةيناثلا ةرملل دمحم نب دمحأ ريمألا

 41 ل ا شيرع يبأ ةنيدم ببنت ماي

 2 سفنلا نع عافدلا

 5162 وم ف رو حلبا اسال ل ا ل ف نا اب لفغفلا در

 2116 ل اا م ع ا 1210000 يمركملا لوصو

 تا اا ا ا يناقلا لزانتتلا

 511035 تا يتاريخلا دمحم نب ىلع ريمألا

 10 مايو شيرع يبأ لهأ نيب لاتقلا
 ا ا ةكرمطخملا

 18 دمحم نب دمحأ ريمألاو ةنيدملا لهأ

 ا 0 دمحم نب ىبحي ريمألا

 1-5538 ا يمركملا ةدايقب ماي لوزن

 515026 فاللخملا لهأب شيرع يبأ لهأ داجنتسا

 5420 ا ل ا يمركملا موجه

 110 ا 5 يبحي ريمألا ةبكنو نميلا ىلإ ةلحرلا

 11 ا ا وعل مراد ب دمحم نب دمحأ ريمألا

 1714: و وكم حام دحام وا ةيناثلا ةرملل دمحم نب ىبحي ريمألا

 ا 0 00 0 000010 ءانهدلا لهأو ةلحملا لهأ نيب ةنتفلا



 ةحفصلا

 الاخ ا ا م هام دعس قوام ا اع ع ف عك رمطسم بر خللا
 6و ا يل لا م ل ريم هرب ف يول ونال تو ل ةطسمولا
 ا ا اا ا ا ايبص لماع كرحت
 4884: اا اع طلو يروا ع يجاوخلا نعاطم نب يلع سيئرلا
 هلق ل 1 تلا يب وسلوا وحلو ا ايبص لهأ ةروث

 رض ا ( رشع يداحلا لصلفلا)

 قرش . 2 نميلا ةماهتو ينايلسلا فالخملا يف ةيحالصإإلا ةوعدلاو نويدوعسلا
 فضرب 100 0 ينايلسلا فالخملا يف ةماعلا ةلاحلا
 6 اولا قل ول وعول ااا ا ةيحالصإإلا ةوعدلا نع ةملك
 دا | ا ا ا ا ا ا ا ل ل رنيسسع
 ةقدخ وتو يقلفلا نيسح نب دمحأ لوألا ةيعادلا
 را ا ا ا زيسهجتلا
 ع اا ول او يدا يووم هلا مال ووش دوم و ماسر داع حوطملا ةكرسحعلملا
 11341 ١ ول اقف كيان عضل هنن دمحم نب دومح همعو دمحم ريمألا نيب فالخلا
 644 الا ايلا ص وو للا علك لم و لولو امفاف او مح حو عدم راش نب رارع
 25460 م مل م ماحب جنط عم يناميلسلا فالخملا ىلإ مازح مدقت
 6464 وتلا ل افك ع مد هم لالا مام عمم دوا فاللخملا يف ةيدوعس ةيرس
 4450 ل يو دمحم نب دومحو رديح نب يلع ريمألا نيب قافتالا
 0 ا 0 دمحم نب دومح فيرشلا ةرامإ
 461/8 صو جلوب وحل لم طر اما لم األ اول محطم دوم اهثعبي ةيرس لوأ
 اة ا ا ا راش نب رارع ةكرح
 2441 ا ا قحاب ووو تضعف و سقوط رصان نب روصنم ريمألا
 4 | و و ع عل 0 همعو روصنم نيب فالخلا
 44 ل ا لا أو مام 1 هاوساو دوو صراعا اطال طوع ف روصنم دادعتسا

 4 ا هو ولا را رد هج هاو عام هطول هارلطت 4 عج اماعجام دومح مدقت



 ةكرسحلملا

 فالخللا يف ةيدوعسلا ايارسلا

 عافدلا تادادعتسا

 موجلملا ةطخ

 ةرامإلاب موقي نم ةبانإو ليحرلا

 دمحم نب دوم ريمألا
 وزفغلا
 ناطق الا ةياذقلا
 بحسني ررع

 يناهيلسلا فالخملا وزغ ىلع باهولا دبع مزع
 دفولا

 دفولا ليحر دعب دومح

 يفلعلا حلاصو دومح نيب برحلا
 ةكيبتتسسلا
 عادذالقخلا

 لجاب نصح ريمعت
 ..  نميلا يف دوعس مامإلا لامع

 ةديدحلا لماع يفلعلا حلاص

 دمحم نب ودم

 ةديدحلا ةنيدم ىلع ءاليتسالا

 بيعش نب يماط لوصو

 ٠ ع ها ده اه ده. هاو هو هاو ها و و ا. و وا اءعاو ا ءاهأع

 ٠ه 60 .٠ وو ه. واو ا. عه ا. اواو و واع عاق اهلا
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 ا ل ا وباب 17 ياودقال دقوا ملم ةكرحلملا
 ا ا ةكرعملا دعب ةلاحلا
 1 ا ةماهت ىف ىسايسلا عضولا
 ا ءاعنص مامإ شويج وزغ
 510018 هتبارقو دومح نيب ءانحشلاو رفانتلا
 خا” 6 اه قفااولا هل يابس و هر هيو هاوي فقم بيعش نب يماط رارف

 يال و حج ول لو باف يو ريما اف هتالاصتاو دمحم نب دومح

 1 كارستألا مكحل ىناثلا رودلا
 ا ا لس ا(نيشاب قيفوت

 ا ميج لوو مط كام راف 6 ىرون ناثع

 و. م. واو دهام عه

 6م ا. م م6 ع ا. اهو

 هه و د. او دمام عاق.

 ىو دو ماو ده واف هو

 مه او راو هاه ده اه علاه

 ما. ام د. عاق د. اه ا.ه

 ماهو ة.اذاه د. اه ا« ها

 ىو. او د. م6. ع ده اه اق

5 5 5 5 5 2 2 2 

5 5 5 5 5 2 2 2 2 

 ماو و واو د. دعاه هاف

 ىو و او دو د. هاف اه#



 0 ا ا 7 دومح نب دمحأ ريمألا

 1 ل ل ا دلاخ نب نسحلا ريزولا

 110110111100000 ا ا عامتجالا

 171111 0 1ب-بد------ ةماهت ىف ةيسايسلا ةلاحلا

 0 نيسيمخلا لئابق دمحأ ريمألا ةوزغ

 سس لا ديس رنا سا . اشاب ليلخ

 ا ا ل حلا اواو قتلا نو دلاخ نب نسحلا ةياهن

 000 دومح نب دمحأ ريمألا فقوم

 نفل ا سلا ااا رديح نب لع ريمألا

 0 ا و ا اشاب ليلخ

 1 م و راها 3 م و طا رديح نب ىلع ةرامإ

 أ ةضاو فر زك لوو اع رام قولوا يد زا ل تم نا ل اد ماي وزغ

 201070710101 001 لثحب نب يلع لوزن

 00 لااا ا ةيكرت ةدجن لوصو

 1 ةيناثلا ةيريسعلا ةلمحلا

 00000 ز ز ز ز ]ز ز]زآ ةثلاثلا لثجم نبا ةوزغ

 ا ةعبارلا لثجي ةلمح

 5*ششه 85 ينايلسلا فالخملا ضئاع ريمألا ةوزغ

3 

 6581 ول ا

 6ك



 زاجحلا نم تادادمإلا لوصو <
 ا ل و ةماهت وزغل ماي كرحت
 0 نيسحلاو ضئاع نيب فالخلا
 ا رديح نب ىلع نب نيسحلا ةرامإ
 يو ا م لاس نارجن ةعلق ءانب

 50 روصنملا نب ىبحي نب دمحم مودق

 000 لبجلا مسقلل نيسحلا ةوزغ

 0 نيفيلحلا نيب فالخلا

 ا ةماهت نم يملامشلا مسقلا ىف ةلاحلا

 ابن د يوتا اون كك ماي لئابقب ةناعتسالا

 00*12 ةمابت ضئاع ريمألا وزغ
 ا ب ولو ةريخألا ةلحرملا
 3 و او نميلا ىلإ نيينامثعلا ةدوع

 ب مم كاما ل كما اا يمل قبلا يقرع ةيابنلا

 1 ا 3 قيام ل فرم عرج وب دحوا# هتررمإ

 يناثلا ينامثعلا دهعلا ىف ىنايلسلا فالخملا
 ا شيرع يبأ للع كارتألا مدقت

 ل م ل ضئاع نب دمحم ريمألا ةوزغ
 000 يناميلسلا فاالخملل ةماعلا ةلاحلا

 ا ا طال ريسسع خيرات زجوم

 ا اولا اهل دولا هه وبا لاهل ووو هن ١ اهي تاه هي اهي اا .٠ و و. 6. هه ها عه
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 0 ل نا ا طلسم نب ديعس ةرامإ

 هو متو تم طلسم نب ديعسو نوع نب دمحم

 2 اا ل او و طلسم نب ديعس ةروث

 ا ا داو ا جرت كي لثحب نب يلع ريمألا

 ه6 6 6. ا.ه ا. ا. او ا. عاود. و ا.ا. ا. اقأو ليلحتو ةسارد

 1 ايبص شيرع ىبأ ريمأ ةداعتسا

 مل ل را دادعتسالا

 ينايلسلا فالخملا وزغ نم هتدوع دعب لثحم نب ىلع

 0 رصم يلاو لع دمحم لاغشنا

 وا ا م يعرم نب ضاع ريمألا

 0 ا ريسع ىلع كارتألا مدقت

 ا ضئاع نب دمح ريمألا

 هس ا ورا" نام عب لول است وب ةلير

-56- 

 0 كل دوس م

 )0000 0 0 0 ]  ] ز ]ز ] ] ز] ]ز ]ز]ز]آز]ؤ]ز]]“

 211111 ا

 اها او روج وا قا ثوب اما راو مق وادا ألا أ هل اهياس ده" ا فرقا وح و وو جا ناهضطسوا نو مكاو مخي د  ىيىيسح- اشاب ىئنسح ةلمح

 1 لإ ا لاو و 1

 6 1 ا ا اب فيز رول ا نا

5 

 201001001101011 0 ز ز 0

 41 ا

 2 ا ا سلا خو ال

 ا ل ا فدو هايل

 .ه هم 6. 6. .او م اما. . عا. ادعو

 هه م ثم هو دم و د. ماو م 6.



 ا ا ا ل ىلا ىناهيلسلا فالخملاو ريسع نيب تاقالعلا

 61/6 دك واو ياو فا وال نال اف طق متو وا قالا ضلئاع نب دمحم ةرامإ

 81/4 5 ا اولا ياا قا اقل ام وم نميلا ةماهت ىلإ مدقتلا

 ءزجلا اذه ىف ةيخيرات قئاثو

 6 باتكلا اذه نم اهلحم ىف اهصوصن اندروأ ةقيثو ١ا/ وحن ىلع ءزجلا اذه ىوتحي

 مل اهنأ ريغ اهلك اهروص زاربإ دون انكو . اهعضاوم ركذ ىلإ ةجاحب ءىراقلا ىرنال امم

 . انتبتكم ىف ةظوفحم اهوصأو ريوصتلا دعب حضتت

 ه-3552



 ديسسلولا حياضم
 نيضفلما يدين ية





 خيبراشتن

 يناميلسلا فازخمل#



65 500175 

 روصلاو قئاشبولاب ةدوزم  ةعسوم ةديبزم - ةحقتنم



 ةثلاثلا ةعبطلا
 م1984 اه 1١5٠



 ووعي مرور بست بر تم: را قيضيرل) عيررط) لوا نع
 ةيدوعسلا ةبسرعلا ةكاللا كلم



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 . هالاوو هتنس عبتا نمو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا

 فالخملا» انباتك نم ىناثلا ء ءزجلا نم ةيناثلا ةعبطلا يه هذهف دعب امأ

 يف - ان  ًاماع نيرشع لبق عبط يذلا «خيراتلا ىف بونجلا» وأ «يناميلسلا

 ةليوط ةدم لبق ةعبطلا كلت تدفن دقو « ىبرعلا باتكلا راد عباطم ىف ةرهاقلا

 . اهريغوأ تابتكملا يف دوجوم ريغ حبصأو

 ةداعإ ىلع لاوحألاو فورظلا دعاست مل امنإو هعبط ةداعإب ريثكلا راشأ دقو

 هحيقنتو ديدج نم هتساردب مايقلا ىلع ىلاعتو هناحبس هللاب تنعتسا ًاريخأو

 تلصحتسا تاروشنمو قئاثوو تابيقعتو تاكاردتسا نم يدل عمتجا ام ةفاضإو

 : اهنم « ىلوألا ةعبطلا دعب اهيلع

 هيلع غبسأو « هتبوثم هللا نسحأ 2١ يضاملا دمحم نب ىكرت خيشلا تاركذم ١

 ةعبطلا يف اهنم ةدافتسالاو اهخسنل ّيلإ | اهثعبف ًاروكشم لضفت ىذلا « هتمحر لباو

 . باتكلا اذهل ةيناثلا

 ةمالع ىدسأ يتلا « اشاب يلامك قيفش ناميلس ريسع فرصتم تاركذم - ؟

 «برعلا» ةلجم يف اهنم دجو ام رشنب خيراتلا ىلع ًادي رساجلا دمح خيشلا ةريزجلا

 ْ . ءارغلا

 نيب تراد يتلا كراعملاو . اهبأ راصح كف نع يتاكربلل «ةيناميلا ةلحرلا» * 

 . راصحلا كفل مدقتملا شيجلاو يسيردإلا شيج

 نرقلا يف نازاج ةقطنم ةمالعل «نيملسملا ريمأ بقانم يف نيمثلا ردلا» - 4

 . (شكاع) دمحأ نب نسحلا خيشلا رشع ثلاثلا

 ءاعنصل تهجوت ةنجل لوأ ىف كرتشاو نيزرابلا ةلودلا لاجر نم ١ يضاملا دمحم يىكرت خيشلا وه )١(

 مومع ىف وضعك كرتشا مث « ءاعنصو ضايرلا نيب ةقلاعلا لئاسملا ىف ىبحي مامإلا عم تاضوافملا ىف وضعك

 -ةيدوعسلا نيب اهبأ ةئيدم ىف تدقع ىتلا ةضوافملا ىتنجل عم ًاريخأو ءاعنصو ضايرلا نيب ةضوافملا ناجل

 لَ



 ا ا 0 ن

 ةنس ىف ةيدوعسلا ةيبرعلا ا ةرازو هتردصأ ىذلا (« 00 باتكلا ) - 5
 .م ١؟مم /ها*ه'؟

 ةقباسلا لوصفلا نم ريثك ةباتكو 0 .٠ ةديدج 0 و ىعدتسا دقو

 لوصفلاو ةريثكلا تاكاردتسالاو ةديدجلا تافاضالا ضعب يناثلا ءزجلا داز دقو

 . ئلوألا ةعبطلا يف هيلع ناك اًمع ثلثلا وحن ةقحلملا قئاثولاو , ةدجتسملا
 هلضفتو هتيانع رساجلا دمح خيشلا ةريزجلا ةمالع ليلجلا انذاتسأل ركشأ ًاماتخو

 لأسأو هنم لوألا ء رجلا مطب ماق نأ هل فلس دق امك ) باتكلا اذه عبطب مانا

 2 لامعألا عيمج يف قيفوتلا هلأسأ امك عفانلا ملعلا نم باتكلا اذه لعجي نأ هللا

 . دادسلاو ةناعإلاو

 ىليقعلا دمحأ نب دمحم : نازاج

 تاركذملا كلت ىف نود امك , ةدج راصح ءانثأ ةكلمملا ىلإ زاجحلا مض ذنم هتاركذم نود دقو . نميلاو -
 كلت يئادهإب - هللا همحر - ًاروكشم مركت دقو . يىبونجلا يق ةرشلا ناديملا ىف ةيئميلا ةيدوعسلا برحلا تاكرح

 ا ا ا

5١5 



 يناوخإل همدقأ «خيراتلا يف يبرعلا بونجلا» يباتك نم يناثلا ءزجلا وه اذه

 ليعتسا امين لدبعم ميخشتوريدقت قه هب ينوبح ام مهل ًاركاش داجمألا ةبورعلا ءانبأ

 . ركفلا لعاشم ةلمحو نيفصنملا نم لوألا ءزجلا هب

 يكرتلا دهعلا رخاوأ وهو الأ هقباس يف تفقوت ثيح نم ءزجلا اذه يف تأدب دقو

 . نورق ةعبرأ ءاهز ٠ يبرعلا نطولا هرامعتساب يلُب يذلا

 رمخت هبقعتو ةضهنلا هذه وحص ةعشأ هقبس دهعلا كلذ بابض عاشقنا نأ امبو
 لابقتساو ىضم دهع ةياهن ربتعي كلذ نإف ةدعاصلا ةيموقلا ةظقيلاو يبرعلا ىعولا

 ريسع يف تارامإلا كلت نيوكتو كارتألا رين نم ّيررحتلا حافكلاب أدب . ءاضأ رصع

 ا م ا ا امل مايقب ىهتناو اهريغو ةماهتو

 ةجيتنك ةريزجلا هبش ءازجأ بلغ غأ اهتيار لظ يف تدحوو اهتدحو كلس يف تارامإلا

 دعو هل روفغملا ةلالج لوألا سسفؤملا ةدايقب يررحتلا لاضنلاو يلوطبلا حافكلل

 . هتمحرب هللا هدمغت (دوعسلا لصيفلا ن نمحرلا دبع نب زيزعلا

 دتشاو اهجئاتن تيوقو اهتاياغ تققحت امهم رضاحلا ثادحأ نإ لاحلا ةعيبطبو

 تعمجت ديعبلا يضاملا مضخ نم ةعفدنم تارايت ربتعت اهجاومأ تعفتراو اهّدم

 اذه تنوك ىتح ةميركلا ةيبرعلا انتمأل يلوطبلا حافكلا لحارم ىتش يف اهدفاور

 . يبرعلا نطولا ءازجأ ىتش يف دعاصلا ثعبلاو رخازلا يعولا
 صالاختساو هتارابتخا ضرعو يضاملا ثداوح فشك خيراتلا ةمهم نإ

 مدقتلا زفاوحو دجملا لماوعب ضبنت ىق قئاقحلا نم راطإ ىف هطوطخ مسرو هبراجت

 ةيناسنإلا بكاوتو ةدحولا فادهأ ققحت دو ةوقلا مهلتو ةربعلا ىحوت دهاشم يف

 هدكلم ب



 لبقتسملا لامآ ىلإ علطتلا ةعورو يضاملاب زازتعالا ةوشن لايجألا عور يف ثعبتو
 . قومرملا

 ىلعو ريسلا لواحأ  اهدودح يف امنإو « ةياغلا كلت غولب يسفنل يعدأ تسلو

 . بيصن دهتجم لكلو ةعضاوتملا يدوهج قاطن يف - رينتسأ اهثوض
 اذه رداصم نم ريثكلا ىلع لوصحلا يف ةداملاو تقولاو دهجلا نم تلذب دقل

 نأ لأسأ هللاف لوألا ءزجلا رداصم عمجو فيلأت يف هتلذب امع لقي ال امب ءزجلا
 . ًايواح ريخلاو ةقيقحللو ًاعفان عضاوتملا دوهجملا اذه لعجي

 نازاج ةعطاقم  (يناميلسلا فالخملا) خيرات هلماكب هبعوتسا دق ءزجلا اذه نإ
 تارامإ نم هلاوز دعب غارفلا ألم امو ينامثعلا دهعلا رارس نم ةماهتو ريسعو  ايلاح
 ةيبرعلا ةكلمملا يف اهجامدناو اهلالحمضا ىلإ اهئّشْنم نم قطانملا كلت يف
 . ةديتعلا ةيدوعسلا

 (ندع) تايمحملاو نميلا خيراتب ًاصاخ ثلاثلا ءزجلا نوكيس ىلاعت هلوحبو
 خيراتلاب اصاخ عبارلا ءزجلا نوكيس امك نامعو تومرضحو اهل ةعباتلا تانطلسلاو

 .2©) ةماع ةماهتل يبدألا

 ريهشلا ةثاحبلاو ريبكلا بتاكلا عيجشتو داشرإ لضفب ديشأ نأ ينرسي نانو
 هللا دبع) ةمالعلا خيشلل نانتمالاو ركشلا صلاخب مدقتأ نأو رساجلا دمح ذاتسألا
 عماللا طوطخملا هخيرات نم يناثلا ءزجلا ىتراعإب هلضفت ىلع (يدومعلا ىلع نب
 .() ىطخ نذإب ابوحصم يناميلا

 نميلا خيراتب صتخملا ثلاثلا ءزجلا مساب هيلع تمزع ام نع فدصأ ىنتلعج ىلامعأ ةرثكو تقولا نإ )١(
 هذه لثمب موقي نم ةقيقشلا راطقألا كلت ىف حبصأ دقو . نامعو تومرضحو اهل ةعباتلا تانطلسلاو تايمحملاو
 صاخ فلم ىف قاروأو تاصاصق ىف لازي ال وهف ةماهتل ىبدألا خيراتلا امأ ء العف اهب ماق دق مهضعبو ةمهملا
 . ناعتسملا هللاو . ةيبدألاو ةيخيراتلا ىتمهم متأل دمألا نم ةحسف هللا لأساو ةماهتل يبدألا خيراتلا مساب

 . يليقعلا ىسيع دمحأ نب دمحم ذاتسألا مامهلا اندلو ةرضح : هصن اذه (1)
 يخي راتلا انياتك نم ىناثلا ءزجلا هقفر مكل ثعبن مكيف هللا كراب ىملع دوهجم نم هب نوموقت امل ًاريدقتو اعيججشت

 مكملع ىلإ لصي مل ام هنم اوذخأت نأ رطاخ بيطب مكل انحمس دقو ةسرادألا ةريس ىلع لمتشملا يناميلا عماللا
 ىف مقر مخل ًانذإ اذه انلعجو هيلإ ةراشإو باتكلاب ًاهيونت اهيلإ نوريشت ىتلا رداصملا نم نوكي نأو

 عييقوتلا .ه ١/1

 يدومعلا يلع نب هللا دبع مكدلاو

 هدكلكم



 ينودمأ نيذلا لضافألا كئشلوأ ىلإ ريدقتلاو ركشلا صلاخ يدسأ امك

 اوسرمتو هلاوحأ اوربخو يسيردإلا دهعلا اودهش نمم مهو  مهيديأ طخب لئاسرب

 4 ءزجلا اذهب ةليذملا رداصملا ةمئاق ىف مهءامسأ تدروأ دقو  هلامعأب

 ىتلا ةعوبطملاو ةطوطخملا رداصملا مئاوقب ءزجلا اذه تليذ دقف ةدئافلل ًامامتإو
 :٠ يتآلاك نيأزجلا داوم تامولعم اهنم تيقتسا

 . لوألا ءزجلل ةطوطخملا رداصملا ءامسأب ةمئاق - ١

 . لوألا ءزجلل ةعوبطملا رداصملا ءامسأب ةمئاق " 

 . يناثلا ءزجلل ةطوطخملا رداصملا ءامسأب ةمئاق -

 . يناثلا ءزجلل ةعوبطملا رداصملا ءامسأب ةمئاق - ؛

 ينودافأ ةاور ءامسأ نم ىناثلا ءزجلل شماوهلاو نتملا يف هيلإ ترشأ ام ادع اذه

 هللاو هجومو دقان لك نم ءانبلا هيجوتلاو هيزنلا دقنلاب بحرأ ىنإو مهتركاذ هتعو امب

 . ىلاعت ههجول اصلاخ لمعلا لعجي نأ لأسأ

 اهالى ١ / 1١/ يف نازاج

 يليقعلا ىسيع دمحأ نب دمحم

 -كاا/-





 لوألا لحفلا

 يناميلسلا فالخملا ىف ةماعلا ةلاحلا
 1 ا١”1-7١05؟:ه نم

 / ه ١746 ماع ايبص ىلإ  انفلسأ امك سيردإ نب دمحأ ليلجلا ذاتسألا لصو
 لصفلاو - ريسع خيراتب صاخلا لصفلا عج ار لْثَجُم نب ىلع ةرامإ يف م 9

 ًابتار هل ررقو هتدافو (لثجم نبا) مرتحاف - 3 ءزجلا رديح نب يلع ةرامإب صاخلا

 . نازاج )١( ةحلمم نم

 . ةيسايسو ةينيد لماوعو تارايت فالخملا عزانتت دهعلا كلذ يف تناك

 اهنيعم عوبني قفدت ةوق خيراتلا كلذ يف تدقف يتلا ةيباهولا ةيفلسلا ةوعدلا كانهف
 كلتل يقيقحلا ريصنلا (دوعس لآ) ىلع اشاب يلع دمحم ءاضق دعب نم . يفاصلا
 يذلا لا 0 ير يسال ا ءارمألا ىقبو 2 دل

 . اهتديقع رهوجو اهئَدْبَم ةقيقح

 فالخملا ٌءارمأ - (تاريخ لآا) اهدضعي يتلا ةيديزلا ًاضيأ كانه تناكو
 ديلقتلا ثيح نع نييرينعلا نآف مهناش لب (ءاعتس]) ةمئاك ةنيقع نع ال- كاذنيح
 لعجت اهنأل يسايسلا وأ يرهاظلا اهجهنمب ظافتحالاب نوكسمتي مهو طقف ف يسايسلا

 وو لوألا ءزجلا عجار - نييولعلل رمألا ىلوت يف ةيلضفألا

 دحأ رصانت ةقيرطلا كلت ىلعو ةرطيسلاو لا ىلإ دنتست يتلا (اشاب يلع دمحم)
 . رخآلا ىلع ءارمألا

 اهخيشو (ةيدمحألا ةيفوصلا ةقيرطلا) تدجو ةعمتجم لماوعلا كلت نيبو

 لك هتاف دق يذلا - بعشلا ةيسفن ىلإ ةيحورلا اهتدايس ّدمل ًادهمم قيرطلا
 نوكرلاو راكذألا ةوالتب لاغتشالاو يفوصلا لتبتلاو ةلزعلا يف دجوف  ءيش

 ندعمب هنع ضيعتساو مدر دق نآلاو . رمحألا لبجلا بونج فورعم عضوم وه نازاجب حلملا ندعم )١(
 ١509/١/99 ةيرسودلا ةعلق بونج ةيبونجلا لابجلا يف حلملا

 دكا



 يف ىولس ربكأو ءازع ريخ  ةموعزملا تاماركلا نم رظتني اميف لمألاو تايبيغلا ىلإ

 لاهتبالاو كربتلا ةاغبل داصقلا عجتنمو 34 لاحرلا طحم (ايبص) تحبصأف « هتلنحم

 . ىفوصلا

 : يبرغملا سيردإ نب دمحأ ديسلا

 دمحأ نب نسح ةمالعلا هذيملت هل مجرت ةماهتب ةيسيردإلا ةرسألل لوألا دجلا وه

 امب «رهدلا نايعأ خايشأ ركذ يف .رهزلا قئادح) ب موسوملا هفلؤم يف شكاع
 ل

 ربكأو هتقو خويش نع ملعلا ذخأو . ناوريقلا لامعأ نم «شئارعلا» ةدلب يف دلو)

 ةنس ةمركملا ةكم ىلإ رحبلا قيرطب هنطو نم هجوت مث « يزاتلا باهولا دبع هخويش

 باتكلا فئاطل نع ريسفتلاب لاغتشالا همه العاج ةدابعلل ًادرفتم لزي ملو ١1

 تاونس سمخ اهب ثكمف رصم ىلإ داع اهدعبو (ةيوبنلا ةنسلا ىلإ تفتلا مث زيزعلا

 ىلع يتأن ام لاق نأ ىلإ نميلا ىلإ هجوت مث ةنس ١1 اهب ماقأف ةكم ىلإ عجر مث
 : هصيخلت

 نيعب ًاظوحلم ناكو ةرظانملا اهئاملع نيبو هنيب يرجت «ةكم» ب هتماقإ ةدم ناكو)

 هيتأي امم هيلع قازرألا لايثناو شيعلا ةعس نم ةبيط ةايح ايحيو اهئارمأ نم مارتحالا
 ؟؟ اذكه (حوتفلا نم

 نحن : لاق 00 ل 0 ا امدنع 0 3 نأ ىلإ

 ا ا ا ل أ

 ىلع ثحي يذلا 3 يمالسإلا نيدلا رهوجو قبطنت ال ةيفوصلا ةعزنلا هذهو

 . رمثملا لمعلاو عورشملا بسكلا

 نميلا ىلإ . ةمركملا ةكم نم ىلاعت هللا همحر  هتدم رخآ يف جرخ)

 (ةَدْيَدَُحلا) ىلإ هقيرط يف (نازاج) ردنب يف لزنو (ثيللا) نم هرفس ناكو
 (لدهألا نمحرلا دبع) ظفاحلا اهملاع هاقلتف (ديبز) ىلإ هريس ىهتنم ناكو

 دك



90375 
 هيلع لابقإلاو ةدافإلاو داشرإلاو ظعولل ادرجتم ديبز يف ثكمو ماركإلاو ةلجتلاب

 . (عّرومو اخملا ىلإو ديبز يحاونو يداوب ىلإ جرخي ناكو ديازتم

 ةنس نم ناضمر رهش ىف اهيلإ هلوصو ناكو (ايبص) ةنيدم ىلإ لحترا مث
 7١ تبسلا ةليل ةافولا هتكردأ نأ ىلإ داشرإلاو ةيادهلل اهب ماقأف م 18719 /ه 66

 يف هباحصأ قرفت هتوم دعبو « هناوضرو هتمحرب هللا هلمغت ١76 ماع بجر
 . ىهتنا (تاتشلا كرابملا عمجلا كلذ ىبقع ناكو تاهجلا

 ءانثلا رشن» ب موسوملا هخيرات نم ىناثلا ءزجلا ىف يلشولا خرؤملا هل مجرت دقو

 : هلوقب «نسحلا

 جرخ مث دالوأ هل دلوو جوزتو كانه ماقأف رصم ديعص ىلإ هنطو نم هجورخ ناك)

 ةينابرلا فراعملاو ةينيدلا مولعلا نم هللا هحنم امم ًارشان نميلا ىلإ مث : (ةكم) ىلإ

 ناميلس نب نمحرلا دبع ةمالعلا ه 29 ا

 ماع ديبز ةنيدم ىلإ يسيردإلا انخيش دفو : لاقف (يناميلا سفنلا» هباتك يف لدهألا

 افشاك ةنسلاو باتكلا رارسأ مولع نم هللا هحنم ام ارمشأت () ماما /ه74١+

 ترانتسا ام قئاقحلاو قئاقرلا كلت نم ىلمأ دقو ةرهازلا امهفئاطلو ةرهابلا امهتراشإ

 . ةميلأ سوفن اهتالفغ تاحارج نم هب توادتو ةميلس بولق هب

 ةهج ىلإ مث (اخملا) ىلإ هجوتلا هل أدب مث ًاموي نيرشع ًالوأ هتماقإ ةدم تناكو
 يل باتك هنم ىتأ ةهجلا كلت ىلإ لصو املو ريثك قلخ هداشرإب ا

 . ةيتآلا تايبألاب ًاليذم ---

 دهعلا ىلع لاصولا ىف ىنإو ميظع ١ مكدادوو مكبح ديبز له
 دحلا ىلع تادئاز رومأ هيفو مكيلإ اقوش بلقلا ىنم 0 دقل

 دعبلا نع اهيزن ابرق انبرقت 2 ةيانع ميركلا ىلوملا نم جارو
 دض نع هزنملا سنألا طسب ىلع مكتيبو ىنيب لمشلا انم عمجيو

 طوطخم ىف هتمجرت ىف درو ام لك ىف اهنم هجورخو ةكم ىلإ ىسيردإلا لوصو خيرات ىف ًاكابترا انظمحال قل
 رصم ىلإ عجر مث ًاموي رشع ةعبرأ اهب ماقأو ١7١4 ةكم ىلإ لصو هنا هتمجرت لوأ ىف لوقي الشمف «رردلا دوقع»

 -اهدجن ١7١4 نم ددملا هذه انبسج اذإ ةنس ةرشع انثا اهب ماقأو ةكم ىلإ اهبنم عجر مث تاونس سمخ وحن اهب ماقأو

 ١اك؟آك-



 كلذ جهنم اهظافلأ موهفمو اهتجابيد نم فشتسنل ةلاسرلا صن يلشولا دروي ملو

 . نايبلا جهنمو لسرتلا نف ذ يف ربحلا

 نيب ًأطسو ةيفوصلا ءاملع مظن نم اهنأ علطملا نهذ ىلإ ردابتيف تايبألا امأ
 رعاشلا ةمالعلا تايبآألا ىلع باجأو ةلاسرلا ىلع هانبجأ دقو (ةءادرلاو ةدوجلا)

 : 0 ا د

 دنلا قباع مأ كسملا قيحس ميسن

 ارشان فطللا ةياغ يف يعن 8

 انخيش فراعملا رحب ىدهلا يفص

 ءانشنتلا د ةيدعبد ا: ددكر 0
 مكدادوو مكبح ديبز لهأ ايف

 دئازلانم قوشلا نإ كرمعل

 يديس تلق ذإ بلقلا يف ام تمهبأو
 امنإو اذه ماهبيإلا نسحأ امو

 درولا ةحئار هنم تحاف ضورلا مأ

 درفلا ملعلا ةرضح نم انتا 2
 دعبلا يفو انم برقلا يف افولا فيلح
 دعولاب حرصي الوق (اخملا) ضرأب
 دهعلا ىلع لاصولا يف ينإ و ميظع

 دجن ابص هيلع ترم اذإ جيهي
 (دحلا ىلع تادئاز رومأ هيفو)
 دولا صلاخخ نم ناك ْذِإ هب انررس

 ةرهاز ىلايللاو مايألا لزت ملو . ماعلاو صاخلا هيلع لبقأف ديبز ىلإ داع مث

 نم هئالمإ نم بتكت مالقألاو , ةدابعلاب اهتاقوأ ةرومعم « مولعلا فئاطلب اهضاير

 . رتافدلا هنم تئلم ام دراوشلاو دئارفلا
 ةمالعلا دشنأو هعييشتل ريثك قلخ عمتجا (ايبص) ىلإ هليحرب عادولا فزأ املو

 : ةديصقلا هذه يمتعلا ميركلا دبع رعاشلا

 دشنم بكرلا فقوتسي نأ نأ امأ

 امنإف اهولمعت ال مكلسر ىلع
 انل ةضبق اهراثا ىرث نم اوذخ
 تبعشت قيقعلا نأ اوملعت ملأ

 مكقارف لسبق نيعلا [ ومد ترخذ
 مكرمع هللا لوط انوركذاف الأ

 دجنم ةياكشلا فوهلم دجنيو

 0 موق ءاشحأ اهئطاوم

 دملثإ رظاونلل اهارث بيطف
 ددخت نيزحلا دخ ىف هيراجم
 دعسم سمألل مويلاف هدعب امل
 دهُذُه باغ ابصلا مودخم لاق دقف

 ةدم ماقأو : هصن ام دروي فلؤملا دجن اهدعب ىتلا ةحفصلا ىلإ انعجر اذإو 1181 - 15+ 0+ 1114 -

 ١17417 - ١781 - "١ هلبق امو اذه هلوق نيب انعم لضفيف . “١747 ةئس اهنم هجو رخ ناكو  ةكم دصقي - كانه
 . هيلإ دتهن ملام اذه ء 17144 ةنسو ١ نيب ام ىف يسيردإلا ناك نيأف ءاةنس
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 امنإ ءبخلا فرعن ال اننأ ىلع

 امنإف ًاخويش انك نإو نحنو
 مكنع ضيفلا لفاح نم تعضر دقو

 ةدمل عاضرلا نأ اوملعت دقو

 ىلعلا بلط انب ىأني نأ هللا يبأ
0 

 دعقيو ميقياممانبامانب
 دهمت رغاصألا دهم انمالحأال

 دشريو ليلغلا يوري ىّدُه نابل

 اودعسأو اهولمكتساف تلمك امو

 دمحأ دمحأو انك ام فيك ىلع

 دروت لبق نكت مل ًاضايح اندرو
 دهشمو دوهش مكنم اذبحايف أر أطأط نزملا ض ضوح كنأك

 هحدتماو « ماركإلاو زازعإلاب اهلهأ هاقلتف (ةديدحلا) ردنب ىلإ ههجوت ناكو
 اهعوبر ترهدزاف « ميركتلاو لالجإلاب اهلهأ هاقلتف (ايبص) ىلإ راس مث اهؤابدأ
 : لاقف ا تع

 (لخت) ىلع ًارْذَق ْتَلَُف تلف يذلا أ يرعش تبل

 ةداشإو ًارطاع ءانث يلشولاو شكاع نع هاندروأ اميف ىريل ميركلا ءىراقلا نإ
 نع ليلجلا ذاتسألا كلذ ةايح نع ءايشأو ءايشأ ققدملا ثحابلا زوعي امنإو . ةحاوف

 نم وهف ةماعلا هتايح نع ءايشأ امهنع هاندروأ اميف نكي نإو ةصاخلاو ةماعلا هتايح
 ةحفص زاربإ يملعلا ثحبلا بلطتي امنإو عفرألا لحملاب حالصلاو ىقتلاب ةرهشلا

 هميلاعتو هسورد ىقلي فيكو هموي يضقي ٠ رع ناك فيك نع ةيفاو ةعصان

 فقاومو هتاداشرإ ةقيرطو هميلاعت جهنمو نيديفتسمل | ىلع هدئاوف رشنيو هيديرم ىلع

 كلذ ريغو « هدعبو هرصع ىف ةماعلا ةايحلا ىف هريثأت ىدمو هتارظانم تاماقمو هظعو

 . لاجرلا ءاحلص نم هلاثمأ ةايحل ةساردلاو ثحبلا جهنم هبلطتي امم

 , (فوصتلاو سيردإ نب دمحأ) ناونعب يناحيرلل «برعلا كولم» باتك يف ءاجو
 : لاقف تحببلا هبلطتياام ضعن

 يناثلا يفو برغملا دالبو (ناريإ) امه ةيفوصلل نيدروم يمالسإلا ملاعلا ىف نإ
 (يزاتلا) امهو فوصتلا يف هخويش ركذ مث سيردإ نب دمحأ اشنو دلو

 . خلا (يرديجملا)و
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 ىعدت يهو همسا ىلإ ةبسن (ةيدمحأ) هتقيرط ىمس دقو» لاق نأ ىلإ

 اهعابتأ نأل ةيلذاشلا ةقيرطلا ناونعف اهناونع امأ ريسعو ةماهت ىف كلذك

 ناونعب هسفن ردصملا ىف ءاجو «نييلذاشلا كلسم ةيعدألاو ليلهتلاب نوكلسي

 . (ريسع ىف ةسرادألا)

 مل ايو هربق ىلإ عيشو م181ا//ه1788 ةنس ايبص يف يفوت يذلا لجرلا نإ)
 يف يسيردإ كلمب ملحي نظأ ام ىلع نكي ملو سانلا نم دحأ ىلع ةدايسلا غبي

 . (اهجراخ وأ ةيبرعلا دالبلا

 ةصلاخلا هلل ةيدوبعلا ريغ ريغ يف بغري ملو حلاصلا لجرلا تومي : لاق نأ ىلإ

 نم ذخؤيو ءايلوألا ماقم ىلإ عفريف هللا قلخ نم دحأ ىلع ةيبوبرلا نم ةدرجملا

 . ديدج يبرع كلمل ةيوازلا رجح هحيرض

 ميهاربإ ةزوح تحت تناك املا ىلإ 0 انودصب الو رتل

 اولظ يلاهألاف ينامثعلا يلاعلا بابلا مساب اهلتحا يذلا ريبكلا يلع دمحم نبا

 رسل 2« سيردإ نب ةمحا اذهمم لسلا دعو يسايسلا برطضملا كلذ يفو

 ملو . هوديرمو هباحصأ لج قرفت هتوم دعب امنإو ٠ يحورلا هزكرم تيبثتو هتقيرط
 را وس ولا و مل هو د 0

 يف ةريخألا هتايح نم سيردإ نب دمحأ اهشاع يتلا ةدملا نأ ظحالنو . ثوروملا

 ناكف ؟ هعيمج بعشلا ةيسفن يف هتقيرط روذج خيسرتل ةيفاكلا ةدملا نكت مل ايبص

 سوفن يف ناميإ ةوقب اهريثأت نكي ملو اهيحاوضو (ايبص) ةنيدم يف ىوقلا اهريثأت لج
 ةديقعلا نيب حضاو قرفو . هتيصخش ىوقتو حالص يف داقتعا نع امنإو « هيديرم

 . داقتعالاو

 (ةّديدحلا) ىلإ هجوت دق هتقيرط يف هتفيلخو دمحأ نب دمحم هنبا نأ ظحالنو

 يحورلا زكرملا هترداغم يفو مايأ ةينامثب هتافو لبق الإ (ايبص) ىلإ دعَي ملو اهب ماقأو

 . هيلإ انرشأ ام حضوي ام ةديدحلا ىلإ هحوزنو
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 هب ماقأو . ةديدحلا ردنب ىلإ هجوت هنإ مث ) : يلشولا خرؤملا لوقيو

 راسف هلق برق ىلإ ! ةيلكلاب هللا ىلع لابقإلاو حالصلاو لومخلا عم ةديدم ةذم
 ىلإ

 / ه5 ماع بجر 7 ءاثالثلا موي اهب يفوتو مايأ ةينامثب هتأفو لبق ايبص

 .مامالا/

 : سيردإ نب دمحأ نب دمحم نب يلع

 ناكو يحورلا هزكرم يف هدلاو فلخو هتقو 00 7-5 هدج كردأ

 ا / ه4 7 ةجحلا ١ يف ةينملا هتكردأ ع ا ا

 : مهو ةعبر أ ءانبأ فلخو "0 هئبا ةدوع لعب

 0 يفوت دقو

 8 يلشولاو نسحلا ءانثلا رشن )ع(
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 ىناثلا لحفلا
 سيردإ نب يلع نب دمحم مامإلا

 رجح يفأشن) : لاقف هرصاع دقو ٌيلشولا خرؤملا هل مجرت ١191 ماع ايبصب دلو

 ةينيدلا مولعلا درت يادعا قاع احلا طخب ولا مضا ىاهوتلاو

 مث كانه جوزتو (شكاع نسح نب ليعامسإ) ةمالعلا ىلع اهب أرقف (شيرع يبأ)

 ملعلا يف عسوتلا ًابلاط ةيرصملا رايدلا دصق مث ةدم اهب ثكمف (ايبص) ىلإ عجر

 لحرف موهفملاو اهقوطنم نم علضتو عرب ىتح ةليوط ةدم (رهزألا) عماجلاب ثكمف
 نا لا و يا كمل ار ولكل ري رحل ىلإ

 ثيدحلا واعر تالالاو عورتلاو ارصالا ب يح انوا ايواح هارت هياط هي هلا

 كلذ تذحأ دقو 0 0 ضعب اذكو ل رايدلا مرتع اجل

 دقو - هايقل يل قفتي ةي مل اذه مقر تقو ينوكل - ةزاجإلاو ةبتاكملا قيرطب هنع (تبلا)

 ىسرمب وهو ّيَلِإ هلسرأ مث ٠ هرمأب هريغ لقنب هضعبو هدي طخب هضعب:هلقنب ينفعسأ

 : ًارصتخم هظفلب هلقنن ام لاق نأ ىلإ (يديَم)

 « هريغو ٌكاتقو ًاملظو ًاروج تئلم دق دالبلاو ايبص ىلإ هعوصجر ناكو)

 بولق هيلإ تبذجناف ةعيرشلا ةماقإو هللا ىلإ سانلا وعدي ماق ايبصب رقتسا املو
 ءرفن فالآ ةسمخوأ ةعبرأ وحن موي لك هيلإ دري ناكو « دلب لك نم قلخلا

 مهظعي ذخأف باز لحم يف وجت دجق ءاسعلاو يرخملا راع

 ةيافكو « هرثكأ ليللا نم يضمي نأ ىلإ ةينيدلا رومألا مهملعيو مهركذيو

 تالصلا نم هب نولصي ام ىلإ تفتلي الو اورثك نإو هيلع 2١ نيدفاولا ءالؤه

 تاللصلا نم متحتي ام عم ةيلاملا تادعاسملا نم نيعم ىلإ هتيافك يف جاتحي مخضلا ددعلا اذه 0

 . عبطلاب دوف
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 .( خلإ . . هفرط نم ءالكو هضبقي لب رثك نإو مهلاومأ ةاكز نم الو

 ةروص ءىراقلل زربنل . مجرتملل رصاعملا يلشولا خرؤملا خيرات نم اذه لقنن
 نم انكرتو راصتخالا عم اذهو هرظن يف يسيردإلا مايقل خرؤملا كلذ روصت نم

 . ةالاغملا وأ ةغلابملا ىلإ تمي ام لصألا

 لاجر نم وهو  يدومعلا يلع نب هللا دبع ةمالعلل «يناميلا عماللا» يف ءاجو
 : يتأي ام يسيردإلا دهعلا

 ةياغ يف بعشلاو ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا هبأد هيبأ دعب ناك
 ةيرحبلا زكارملا ىلع روصقم مهرمأو ةيكرتلا ةموكحلا نم طغضلا مدعل ةيجمهلا
 رهش يفف « اهلانت مهتوطسو اهيلع مهيديأ يتلا ةلزانلا يضارألاو ةارسلا روطبو
 لاهسلا هذهب اعدف ةيسيردإلا ةلودلا مايق ناك م ل ماع ةجحلا

 تطغو تامرحلا تكهتناو ًازاهج داسفلا يف اودامتو راعُدلا رثك امل ايبص ةنيدمب

 رمألل درجتف ةيجمه بعشلاو رئاشعلا تراصو فيعضلا لتقي ىوقلاو . تايلبلا

 ايبص لهأ نيب ام برح ىرج هنأ ةوعدلا ببس فداصو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 ةرفاعجلا نم ًاسانأ نإ لاحلا ىضتقاف امهنيب ةنده ىلع حلصلاب طسوتف ةرفاعجلاو

 ضعب مهضرتعاف روكذملا دمحم ديسلا نم حلصلاب المع ايبصب قوسلا اودارأ

 مهنم اوذخأف اوملستساف مهلتق اودارأو مهيلع اولاصو ةنيدملا جراخ ايبص لهأ ءاهفس

 فطر ايم كارلا ع - كلذب ملع املف هتهاجو يف ديسلا مهرضحو حالسلا

 دصتقو هفيس درجو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ىلع ينعيابي نم : لاقو مهتبثو
 ايبص لهأ يقاب هعيابو مهريزعتب رمأف هيلإ مهب اولصوف هللا مهلذخف داسفلا لهأ

 . فالخملاو

 : ةيلاطيإلا ةيسيردإلا تاقالعلا

 دمحم) ب لاصتا ىلع ناك ايبص هسأر طقسمو هنطو ىلإ (يسيردإلا) ةدوع َلْبَ

 هب ةقادص ةلص ىلع ناك يذلا (ةرهاقلا) ب ةيلاطيإلا ةرافسلا مجرتم (يولع يلع

 . كلذ لبق

 ايلاطيإو ١7 - ١408 ماع يف ناك يسايسلا لاصتالا كلذ نأ لاقيو
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 لاعشإب ايكرت لغشت نأ ايلاطيإ تدارأ دقف «(ايبيل - برغلا سلبارط) وزغل ةدعلا دعت

 . ًامدقم اهل ةعباتلا تاهجلا نم ةهج يف برح ران

 فورعملا يلاطيإلا ىسايسلا (ىتيلوج روينسلا) كاذنا ايلاطيإ ةرازو ىلع ناك

 ةفضلا ىلع عوصم ةنيدم اهتدعاقو ( ايريترأ ) ةرمعتسم ايلاطيإل نأ مولعملا نمو

 ةمات تامولعم ىلع ةيلاطيإلا ةموكحلاو (ةماهتل) ةلباقم . رمحألا رحبلا نم ةيبرغلا

 ذوفنلا نم اهيف ةسرادألل امو (يناميلسلا فالخملا) ةقطنم لاوحأب ةلماك ةياردو

 اج اه رصم ىلإ هتلحر يف هسفن ّيسيردإلا نأ كلذ ىلإ فضأ كاذنا يحورلا

 ةضيرف ءادأل (زاجحلا) دصق اهنمو ارحب عوصم ىلإ هتلحر أدب ناك ملعلا بلطل
 . رصم ىلإ راس زاجحلا نمو م1846 /ه171 ماع يف كلذو (جحلا)

 ليصحتلاو كرادملا ومسو ةيصخشلا ةوق نم بناج ربكأ ىلع يسيردإإلا ةدايسو

 لامكتساو رصم ىلإ هتلحر نم ةدافتسالا ىلإ قراخلا هؤاكذ هدعاس دقو يملعلا

 ةرئادب ىماست امم ةيلودلا ةسايسلا تايرجم ىلع هعالطاو رهزألا ةيلك يف هتسارد

 ةقيرطلا تاقلح نيب فوصتلا لاجم قاطن ىف ثوروملا هترسأ ةرئاد قاطن نع هريكفت

 نم 00 ةروث هتفلخ امو (نادوسلا) يف هتدهاشم هتمهلأ دقو « كربتلا تاحفنو

 رمأت الول هنأ أو حاجن نم هزرحأ امو (ريبكلا يلع دمحم) يدهملا لبقو ةيودم ةرهش

 تلتحاو هشويج تمدقتل ةيرامعتسالا اهحلاصم ىلع ًافوخ هتكوش دضخ ىلع لودلا

 دن امض اثرإو انوروم كليب هقرسأل ىقبأ دقف كلذ لك نم مغرلابو (ةناتسآلا)

 . دجملا

 هلقع يف جلتعي ام ةلواحم ىلإ ةبوبشملا هتمه هب تقتراو بهتلملا هحومط هعفدف

 نم هب ىلحتي امو هتيصخش زوربو فالخملا ىف هترسأ مسا عومل ُهَّلّهْأو نطابلا

 فالخملا لئابق عابطبو «٠ هسأر طقسم لاوحأب فراعلا ريبخلا وهو  ىوقتلاو ملعلا

 ايلاطيا, عم هقافتا كلذ ىلإ فاضي هفادهأ قي و قيقحت ىلإ كلذ لك هعفد . يناميلسلا

 يناميلسلا فالخملاو ةماع ةيبرعلا دالبلا ةيلخاد رثكأل ةيكرتلا ةموكحلا لامهإو

 . ىضوفلا تداسو نمألا مدعناو هلئابق نيب نتفلا تعاش ىتح ةصاخ
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 ًاذإ همالحأ بابض يف اءارتي ًاملح ققحيو هحومط ©) يذغي ام نآلا دجو دقو

 . ايبرحو ايدام هتروث ةدعاسمل اهنامضو يبرحلا نوعلاو يلاطيإلا ضرعلا لبقيلف

 ةموكحلا نأ لاقيو ايبص ىلإ ةقيرط يف (ةديدحلا) ةنيدمب لزنو نميلا ىلإ هجوت
 اهنويع تلعجف (ايلاطيإ) ةموكحب هتالاصتا لوح كشلا ضعب اهرماخ دق ةيكرتلا

 عاطتسا ثيحب رظنلا دعبو يأرلا ةفاصح نم لجرلا نأ ديب هلوصو ةعاس نم هدصرتت

 فارطأ يف فورعملا هدج دجسم يف لزنف هلوح موحي ام ددبيو مهنويع للضي نأ

 مهل تبثأ ىتح رمأ لك نع ةلزعلاب لاغتشالاو ةدابعلا ىلإ فرصناو (ةديدحلا)

 مهدصرت سامح رتفو رمأ لك نع دهزلاو ةدابعلا نوؤشب هفارصناو هكولس نسحب

 هلوصوبو هلهأو هدلاو ىلإ ةدوعلل ايبص ىلإ ادئاع ةديدحلا نم فرصناف « هتاكرحل

 ىعوصملا ملاس دمحم) ةطساوب ةيلاطيإلا ةموكحلا نيبو هنيب تالاصتالا تناك

 نم ريثكب ةيراجت تاالماعمو تاالاصتا هل يذلاو نافورعملا نارجاتلا (يتينشلا رهاطو

 الإ ايبص نع دعبي ال يذلا (ةرفاعجلا زوق) ىسرم قيرط نع كلذو ةهجلا لهأ

 هتالسارمو هتيصخشو هترسأ يف وهو ًاماع (١١)دعب هنطو ىلإ هلوصو نإ

 نطولا ىلإ نينحلا يف هدلاول اهلسرأ ىتلا دئارفلا هدئاصقو (وصم) نم هدلاول

 ةياعدلا اهلقانتتو نيرئازلا دوفوو (نيديرملا) تاقلح يف أرقت كشال تناكو

 سامحلا ءفدو قوشلا ةرارحب سوفنلا أيهو ريدقتلا نم ةلاهب هتيصخش طاحأ

 هئابرقأ دحأ عم مداخلا اذه رفاس دقو نآلا ىلإ ةايحلا ديق ىلع لازي ال وهو همدخ صاوخ ضعب ىنربخأ )١(

 هذه نم عونب ديعصلا ىرق دحأ ىف ماق يسيردإلا ةدايس نأ . ديعصلا ىف ةينيزلا ةيرق ىلإ لصوو رصم ىلإ

 ىلإ الاح رفسلاب هيلع اوراشأو هنع جارفالا ىف عفشف يلحملا مكاحلا نم هيلع ضبقي نأ داكو لشفف ةلواحملا

 ةراشإ ريشي ام رصم نم هدلاو ىلإ اهلسرأ ىتلا ىهو باتكلا اذه ىف ةروشنملا هدئاصق ضعب ىف درو دقو نادوسلا

 . ثداحلا اذه ىلإ ةيفخ
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 نأ عبطلابو اذكهو مهريغ ىلإ مهنمو نيبرقملاو نيديرملا ىلإ راشبتسالا ىودع
 ايه نم مودقب لاحلا فيكف هيلع نيئنهملا دوفو لاهنتو هتبوأ بقترت بئاغلا ليبنلا
 ميركب نيئنهملا لبقتسا «هباوبأ عسوأ نم خيراتلا جلي نأ ممصو ميظع رمأل هسفن

 ءربلا ليزجو ةفايضلا مركو ةيصخشلا ضرفو دادتعالا عم ةلباقملا ليمجو قلخلا
 ميظعتو لثملا برضم اهلعجو تايلاثملاب قلعتلا ىلع مهعبطب نوروطفم سانلاو
 نيديرملاو ءاقدصألا بابلأ بلخف اهنم بناج رفوأ ىلع يسيردإلاو اهب نيفصتملا
 . نيضراعملا راكفأ ريحو نيلدتعملا باجعإب زافو

 8 لوألا رودسلا

 ربلاو ةفايضلا مرك نم هراوز هب لباقي امو هيلع وهامو همدقمب (فالخملا) عماست
 بئاغلاو ًاربخم نوكي نأ عماسلا بحأف « داشرإلاو ظعولا نم هسلاجم يف هب موقي امو
 ىلع ريشأف « هراد مهب تقاضو « ايبص ىلع نيئنهملا دوفو تلاهناف ًادهاش نوكي نأ
 « ةتقؤملا ةماقإلاو ةحارتسالل . فويضلل مهرود يف اوعستي نأب « نيبيرقلا ناريجلا

 (ايبص) قوس شعتناف هباسح ىلعو هراد يفف فويضلا ةيافكو ماعطلا لوانت امأ

 جرخي ناكف ًاعيمج مهب سلجملا قيضو نيدفاولا ديازت عمو ًايبسن اهتراجت ترهدزاو
 سانلاب مت دايو برغملاو أ رصعلا دعب نم هءارو عومجلا ءىفكنتف يناميلا يداولا ىلإ

 نع ًايهانو فورعملاب ًاثدحمو ًادشرمو ًاظعاو عومجلا كلت يف موقيو تاضورفملا يف

 هتوص تاربنو هقطنم ةوقو هنايب رحسو هظفل ةغالبب ريهامجلا بابلأ بلخيف ركنملا
 ءاجرأو ةحيسف ءاوجأ يف مهب قلحيف ًادايقنا عرسأو ًارثأت دشأ ريهامجلاو يروهجلا

 ىدبألا ميعنلا نم قافاو قاف يف مهب فوطيو ةعنام هاونو ةرجاز عداورو ةديعب
 لجآلا ميعنلاو ةلجاعلا ةبوثملا نم نسحملل دعأ اميف مهبغريو يدمرسلا باوثلاو
 نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةماقإ نم بجي امب حمليو ريشي هفقاوم ايانث يف ناكو
 . ركنملا

 روهظ يف هل نوجوري اوذخأو ةرواجملا دالبلا نم دوفولا هيلع تلاسناف
 رظنو عدبلا تجارو ةلاهجلا هيف تداس دهع يف تازجعملا عوقوو تاماركلا

 ةماعلا نيب اهل جور ام معزب حالصلا نم اهل تايصخش لالخ نم نيدلا ىلإ سانلا

 ك9



 محل ئعرا هللا 7

 #6 ةرمتجؤي شمل للطك رك نيك ب مهتاباد ىئملا بتر حا زمننا ناف دعتق

 دار مر لكك ار م اطر انيك ذ لع هلدملا
 ا ا
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 ماج
 يس و | وريغزب نب لبا سنادع هس ا كل
 قالو نولملا رول ريا ولدا | يبو جوتن
 اوم 2 [يببو اه رسا ف 0 اسرل ل١ مرغمرت الاعص مش اجي او 9ءلطرعو ياراعي لع ىلع قنا ورسو ى ليج د ليس 4 اولوارت ل نأ 7 نعال دمار مي

 دا موو بارما: 7 ذات لحس ق بساع اه 0 اوم سرا يا زصو سو

 ةشراجلاو.ليبش ىنب ىتليبق نيب حلص ةنده ةقيلو



 ثادحباو فرصتلا ةردق نم دالبلا نم ريثك يف ةصاخلا ضعب لوقع يف مكحتساو

 نع كاذنيح تدعب يتلا مهايند يف هقلخت نأ مهماهوأ مهل تءاش ام تازجعملا

 زينلا لقعلاو داقولا ءاكذلا لغتساف « مولعلا ليبسو نيقيلا موهفمو نيدلا ةقيقح
 . ةيخيراتلا هتمهم يف اهمدختساو لويملا ةجاذس

 . : يناسميلسلا فالخملا يف ةماعلا ةلاحلا

 ماع ةياغل فالخملا يف ةماعلا ةلاحلا هتغلب ام ىلإ لوألا ءزجلا رخآ يف انرشأ

 . (يسيردإلا) ةروث لبق ليصفتلا نم ءيشب اهلوانتن انهو المجم م1109 /هااا/

 هيرو ديفا عدنا[ يناميلسلا فالخملا لصف 5 كلذ يف
 نم تارايت يف فالخملا جامو اك الإ د دزت مل ةلاحلا نأ الإ (ريسع ةيفرصتمب)

 : يتآلاك ةيلبقلا بورحلا

 ١ - ةحجنملاو قيقشلا لئابق نيب ةنتفلا تبشن .

 . سبعو ةبعش ينب لئابق نيب - "

 . ةداسلاو شيب لهأ نيب -

 . ايبص لهأو ةرفاعجلا نيب - 5

 . ةحراسملاو شيرع يبأ لهأ نيب مث دمض لهأو شيرع ىبأ لهأ نيب - ©
 . سبعو ينيسحلا لهأ نيب - ؟

 . مرخلاو ةّيماكحلا نيب -7

 . ثرحلاو نايفس نيب - 8

 .(3) ثرحلاو ةحراسملا نيبو ليبش ىنب نيبو ةحراسملا نيب - 9

 00 و و تا كد 5-0

 58 نمألا مدعناو ءامدلاب هضرأ حومتو ةنتفلاب ججات ران فالخملا حبصأ

 لئابقلا لب ةخبسلا لوأ مهمكح ىدعتيال (نازاج) زكرم يف كارتألاو . ىضوفلا

 )١( هيثرجب بونجلا يف ىبعشلا بدألا انباتك يف باهساب ةيلبقلا بورحلا كلت نع تاحيضوت رظنا .

 كال



 مكاح مهل كلذ لبق ق ناكو ىرخأو ةنيف نيب ءاملا لامج قاتستو اهتاذ نازاج وزغت

 ىفتكاو عفر مث اهراوسأ همكح ذوفن ىدعتي ال ©') اهتعلق يف ًاعباق ايبص يف يروص
 ىقال جرخ نمو عالقلاو بونلا كارتألا كسم سمشلا تبرغ اذإ ىتلا نازاج زكرمب

 نيب 0 ءادعلاف 0 لئابقو ند ب ةنتفلا ادع 0 ايبص 0 هفتح

 ةصاصرب لوألا هردابف هيلإ جرخف هاعدو (نيخيش نب ىيحي) 2 زكرملا 0

 - ةدحاو ةنيدم يف انه امهو ىلعألا زكرملا ىف هتيب ىلإ لتاقلا فرصناو ًاليتق هتدرأ

 ةمكاح ةطلس دوجو مدعل هتاضاقم لوتقملا خيشلا ةريشع عطتست ملو ايبص يه يتلا

 خيفلا + تحأ أ نبا للست ءاثالغلا 0 مايأ نم موي يفو ءرأثلا ذخأ ىلع تاوعف

 ليتقلا ةريشع هت "م نا و ا

 ىلإ أجتلاو املاس مهنم رارفلا عاطتسا هنأ الإ لثملاب هولباقو صاصرلا مهيلع قلطأف

 رش نم نمأي ثيح ىلإ هجرخأف ليللا نج ىتح هعنمف (يجاوخلا فيرش دمحأ راد)
 . هلثم تارشع نم دحاو  هتاذ دح يف  ثداحلا اذهو هيدراطم

 خيش لاخ وه (ةيراقملا) ةليبق دارفأ دحأ كارتألا نم يدنج لتق نازاج يفو

 خيشلا كلذ  ةفورعم يهو - ةياورلا يل ىور دقو ©) خيراتلا ىلإ رمعملا ةيراقملا

 : لاقف هسفن

 هيلع قلطأ موي تاذ يفو مهعم عفتنيو كارتألاب لصتي لاحلا ريقف يلاخ ناك

 هادرأف دونجلا دحأ قدنب قلطأ لاق هنأ نظأو  رانلا كارتألا دونجلا دحأ

 فصنو ةعاسب نازاج نع دعبت يتلا ةيراقملا ةيرق ىلإ لوتقملا لمحف - ًاليتق
 بابشلا راودأ لوأ يف ًاعفاي ىتف تنك : يثدحم لاق ٠ ًابيرقت مادقألا ىلع ًاريس

 ةيانعلاو رادلا يف دوعقلا الإ يل مهال لومخلاو ةغدلاب ةيرقلا لهأ نيب ترهش

 )١( ةطسوتملاو ةيئادتبالا ةسردملا اهناكم ىف ىنبو ١ا/ا/ ةنس ىف تمده ايبص ةعلق .

 ) )1ةنس ىفوت : يرقم هدج نب ىلع وه 141 .
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 ًافوطع يلاخ ناكو نيردزم ّيلإ نورظني اوناك يحلا لهأ نأ ىتح ىسأر رعش ليجرتب
 لارا ديما ب هر ا  لفط انأو يدلاو تدقف نأ دعب يلع

 ناعرس امنإو باوصلا يندقفأ ام ةرسحلاو ىسألا نم يحناوج نيب راثأ ةدماه ةثج
 ءىش لك ىهتنا ىتح هزيهجت ىلإ تفرصناو يبلقب ام تمتكف ربصلا يندواع ام
 تعطقو - يرجنخ ىأ - - يلصن تعزتنا بارتلا هتاراوم لبقو ربقلا ىلإ هانلمحف

 يزجنا ينا يلاخاي ١( كراثيماذه الئاق نامثجلا عم اهتسسدو يرعش نم ةليدج

 وفرع اها ءاردزاو ةيركسل اهلك كاراقني ةوعيشملا لإ ارظتفا# كراثب ذخأ يأ كب
 . تفرصناو تارظنلا كلتب لابأ ملف « ةقباسلا يتلاح نم

 يف يسفن تذخأ مث نمو - ةمار وهف قاد يسأر تززج ينأ يمه لوأ ناك

 ىتح نامرحلاو فظشلا ةأيح ىلع دوعتلاو يحلا نع بيغتلاو يلبإ ءارو جورخلا

 4 هديرأ ام ىلع تدوعت

 ىنبحاصي نأ انل ىلوم نم تبلطو يتيقدنب ًالماح يحلا ىلإ تلصو موي تاذ يفو

 . طقف يرهظ يمحيل ةئيرد نوكي نأ وهو ًاطرش هيلع تطرشو يمزعب هتربخأو

 تهبن هراونأ حئاول قفألا يف تعشعش اذإ ىتح رجفلا بقرأ تبو

 (" ىطسولا ةبونلا انبراق ىتح يدصق يف بيرتسي ال ىتح هبحاص ثداحأ

 ىه امك  لامجلا نم بطحلا ةمزح ذخأيل كارتألا دونجلا دحأ حرخف
 اهلوانو « ةداعلا بسح اهب دعتسا ىتلا ةمزحلا حتفو لامجلا علطف  ةداعلا

 هتيدرأو رجنخلاب هيلع تمحتقاف ةمزحلا َلَوانَتَيِل هيدي ٌيدنجلا عفرف ٌيدنجلل

 .«يبعشلا بدألا» انباتك نم 7” ج ٠ 94 ص عجار - يزمر نهر راثيملا )١(

 ةيامحل (ةبون) مسا اهيلع قلطيو جاربأ ةثالث اونب كارتألا نأل  راطملا لوح ةدوجوم ةبونلا هذه راثآ لازت ال (1)
 ىفشتسملا ءارو اهعقوم ةيناثلاو ةرماع ةيقاب لازت الو (عّلطملا) قوف ىلوألا (رئافحلا) نم ءاملا بلجت ىتلا لامجلا
 تينب دقف (رئافحلا) عقوم ىف ىتلا ةعلقلا امأ , نيتيقاب ناتريخألا لازت الو . راطملا لوح اهعقوم ةثلاثلاو . ميدقلا

 . ه 185 ةلس يدوعسلا دهعلا ىف

 د كه



 مهضعبو ةبونلا نم كارتألا قدانب نارين ىلع تقلطناو حيرلل يقاس تقلطأو ًاليتق

 لجرلا اجن مث توجنو تدعب ىتح يعبتت نع مهلغشي نأ عاطتسا ىلوملا امنإو جرخ

 عطتست ملو (نازاج) نع تاعاس سمخ دعب ىلع (ةحراسملا) ىلإ رفو . هسفنب

 : هيلإ مضناف يسيردإلا ماق ىتح اقيلط لظ دقو هيلع ضبقلا ةموكحلا

 رارقتسا مدع نع رخآو نيح نيب رركتت يتلا اهريغ نم ةروصك اهيورن ةصق هذه
 ةليبق نم درف نع اذه ناك اذإف اهتطلس زيكرت نع ةيكرتلا ةموكحلا فعضو نمألا

 لاحلا نوكي فيكف ةلودلا زكرم نع فصنو ةعاس ةفاسم ىلع حصألا ىلع ةريشع وأ

 ؟ ةعطاقملا لخاد يف سأبو ددع تاذ ةليبق عم

 : يناثلا رودلا

 نعل ةنيعقن نو طردت تناراتعالاو م .قرألا كاديؤمتلا يف لوألا دودلا هن
 ناك نإو  هدايقنا ةعرس ىدم ةفرعمل لهسألاو رسيألا قيرطلاو هتيلباق ىدم ةفرعمو

 نيمختلا ةفرعم نأ الإ - فالخملا لئابق عابطب ةفرعم ىلع هنأ اذه لبق انرش ؟أ امك

 لجرلا دهز يف ًاداقتعا دايقنالاو رخآ ءيش يلمعلا قيبطتلاو ءيبش سدحلاو

 ريغ روبقلا سامتلاو روذنلا لازجإ وأ تاكربلا سامتلا زواجتيال يذلا -هحالصو

 نوعلا هعفنو هؤاكذ هدعاس دقو . لاوهألا ماحتقاو راطخألا ضوخو بلغتلل دايقنالا
 ةلحرملا هذه يف هريغ ءيش الو ريفولا لاملا وه ناك لاقي امك, يذلا يلاطيإلا

 ْ . ىلوألا ةيبيرجتلا .

 ءاجو (م108 /ه155) ماع ةليط يأ ًالماك ًاماع لوألا رودلا قرغتسا دقو
 فورعملاب رمألاب رهجلا ىف ًالوأ ذخأف ةيلمعلا ةبرجتلاو قيبطتلا رود ىناثلا رودلا
 خلست فالخملا لئابق تناك  ةنسلا ناتخ ىلع سانلا ضحو ركنملا نع يهنلاو
 هريثأت ةوق كردأ دقو  ءالقعلا ىلع حارتقاك حرتقاو -رعشلا تبانمو بيضقلا دلج
 ةداعلا كلت رباد عطقل ةقيرط ريخ هراد يف مهب ذولي نمو مهئانبأ ناتخ نأ مهيلع

 باجتساف ةفلاخملا رش نمؤيو ًايلمع ةنسلا ناتخ قيبطت نوكي كلذبو ةئيسلا
 . ةماعلا مهعبتاو ةصاخلا
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 دوسلا بالكلا يأ  ةرّمْثملا بالكلا لتقب حصألا ىلع حصنوأ رمأ ناك اهلبقو

 كلانهو تقو لقأ يف عونلا كلذ ينفأف  ءاضيب رعشلا نم ةعقب اهنافجأ ىلع يتلا

 ثبشتلا يف تذخأ دق هروذج نأو - ًاعون - سوفنلا يف لغلغت دق هناطلس نأ سمل

 يويحلا قيرطلا . هعورشم ىلإ ةبسنلاب ةيويح ةطقن كلانه امنإو ةايحلا ةبرتب

 (ةرفاعجلا زوق) وهو  رمحألا رحبلا ربع - عوصم يف (ايلاطيإ) ةفيلحلاب رشابملا
 نم ءيش يهو دوقن امإ هدري امو « اذه انخيرات ىلإو (ايبص) ل ىعيبطلا ىسرملا

 ناكمإ يفو . ةيضفلا ةلمعلا نم كلذ لثموأ لمحملا ةفيفخلا نمثلا ةيلاغلا ةلمعلا
 . هرطاخل ًاماركإ اهرورم نع فرطلا ضغ ةرفاعجلا

 لمعلاو ةيذيفنتلا ةثلاثلا ةلحرملل يلمعلا ْوُيهَتلا ةلحرم يهو ةلحرملا هذه امأ
 « ةحوتفم قيرط نع داتعو نؤم دوروب اهنالعإ لبق دادعتسالا نم دبال ةروثلا نالعإل
 اهليحرتو (ةرفاعجلا زوق نم) نؤملا لوزنف لاحلا ةعيبطبو اهيلع رشابملا ناطلسلا هل

 ةفوفحم ةيلمع - لاتقلاو ةنتفلا نم ةرفاعجلاو ايبص لهأ نيب ام ىلع  (ايبص) ىلإ
 ىلإ لحري مهلحاس يف لزني يذلا حالسلا نأ نوريس ةرفاعجلا نأل  ةروطخلاب

 . ايبص لهأ مهئادعأ

 ىتمو فيك فرعي ثيحب انفلسأ امك رظنلا دعبو يأرلا ةفاصح نم يسيردإلا نإ
 . اهتقو برق وأ (ةيلمعلا) ةلحرملا تءاج نآلاو . هديري ام ىلإ لصي

 دقف « (ايبص) لهأ نيبو مهنيب حلصلا ةطساو يف ةرشابم (ةرفاعجلا) ردابي لهف
 دمحأ) كانهو « ةجيتنلا سكعب يتأي امب (ايبص) لهأ كس دقو ةزفامستلا طخشت
 داقتناب حرصي حبصأو تمصلا لبح عطقو هربص ليع دق يذلا (يجاوخلا فيرش

 : هتاكرح

 . ريكفتلاو ةيورلا ىلإ جاتحي رمألاف ًاذإ
 (اه 33 ) ماع ايبص لهأو ةرفاعجلا نيب ةيلبقلا برحلا هذه تأدبو

 دا



 امك ةئتفلا باب قالغإ يف ةرخازلا ريهامجلا يف هظعو ربنم حلصلل ديهمتلا ليبس
 سانلا نيب حالصإإلا يف بيغرتلاو (اهظقيأ نم هللا نعل ةمئان ةنتفلا) رثألا يف درو

 موقي فوس ام لوبقل سوفنلا أيه ىتح ًامايأ بأد اذكهو ًاريثأت 50 تارابعب

 سوفنلا نأ رعش اذإ ميلا 0 ا 3 مث

 رمختت ةركفلا كرت تََيَهَن دق نيتليبقلا نم

 00 يف بغر
 دفتسيلف كلذ قوفو « دصق لك نع دعبأو يعسلا نسحل نمضأ نوكيل نييبناجلا

 طورشلاب لخي نم دض يبرح نامض ةطساو نوكي ثلاث فرط مضب حلصلا نم

 مل نإو رمألا مزل اذإ فلاخملا ىلع هدرجي ًاحالس هدي يف حبصي ٠ حلصلاب ثبعيو

 : هذوفن ةقطنم نمض حبصأ فرطلا كلذ نأ هيفكيف كلذ بجوي ام رمألا نم بزحي

 نب حرفم) هلمش خيشو (شيب) ىلإ ايبص لامش نم يماشلا فالخملا كلانه

 (رارع نب دمحم) مهلمش خيشو (ةداسلا ةليبق) فالخملا برغ كانهو (يبقلا نسح

 امهحتافو امهلئابق هروجوو نيخيشلا ىعدتساف 6 هاجلاو ةناكملا يوذ نم امهالكو

 هذه باب دسي نل مهل لاقو « نيبراحتملا نيفرطلا نيب حلصلاب امهيعس يف هتبغرب

 : يتأي اميف صخلتي امو هاري ام امهل عضوو مكلاثمأ الإ ةنتفلا

 ١ ةنتفلا ران ءىفطيو نيبلا تاذ حلصي ام يف يدجلا يعسلا .

 هبهوتسن امإف رخآلا فرطلا هركني وأ ديزي امو نيفرطلا نيب ءامدلا افاكتت نأ

 امهنم فرط لك نع هتيد انأ نمضأوأ

 مهنم نوذخأتو مهلئابق عيمج ىلع ةرفاعجلا ءاسؤر مكل نونمضي -
 ايبص لهأل مهنع نومزلملا متنأف كلذب لخي ام عقو اذإو يدعتلا مدعب قيثاوملا

 )١( ال560 ص ىدلاو ىلإ هجوملا هباتك صن عجار .
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 (ايبص) لهأ نع انأ مكبلاطأف طورشلا نم طرشب لالخإ وأ يدعت وأ ةفلاخم عقو 7

 نإف يدتعملا بيدأتو الثم لتاقلا 0 بوهنملا ةداعإب ةرفاعجلا نوبلاطت متن

 مهقيثاومب اوساخو دهعلاب اولخأ نأو تمعنو اَهبف مهدهعتب كلذ دنع ةرفاعجلا ىفو

 : قحلل اوئيفي ىتح مهيلع ةدحاو دي ايبص لهأو انأو متنأف مهممذ اورفخو

 هوجوو )١( ريثاومب نودهعتيو مهرئاشع ىلع ايبص هوجوو ءاسؤر يل نوئمضي - 5
 0 ِ نم ةفلاخم وأ ءادتعا لك نمو حلصلل ضقنو للخ لك يف

 نموأ مهنم دحأ نم لصح نإف ةرفاعجلل مكمامأ مهيلع نمضأ يرودب انأو ةرفاعجلا

 0-0 انأو .انأ يلإ نولصي ةرفاعجلاف (ةرفاعجلا) ىلع ىدعت درفوأ ةعامج

 دوعأو أو مكل ء ءانمض ةرفاعجلا ام لثمب يدتعملا عدرو بيدأتو بولسملا درب دهعتملاو

 ا ءانمضلاو نيدهعتملا (ايبص)إ رئاشع هوجوو ءانمض ىلإ كلذ يف

 انأ نوكأ ساخوأ فلخت نمو تمعنو اهبف مهدوهعب ءافولاو ًاروف مهتامازتلاب اوماق نإف

 . نعذيو قحلل ءىفي ىتح هيلع ايبص نم يفولاو متنأو

 هاعسم ةقيقحلا يف وه يذلاو  مهاعسم للكتو ءاسؤرلا كشلوأ ىعس
 . (ايبص) ىلع ال هتدايس ثتدتما كلذبو « نيتليبقلا نيب , حلصلا دقعو حاجنلاب
 ةرفاعجلاو فالخملاو ايبص ىلع لب . نيضراعملا درجو عم حفلا لب ناكامك

 ردنب ةخبس ىلإ . ًالامش شيب نم دتمي هذوفن حبصأف ةحمطلا مهئافلحو

 تشالتو تباذو (عوصم) عم ارحب هتلصاوم قيرط تحتتفاو (نازاج)
 تددبت ذوفنلا عاستابو عاجلا اذهب ٠ عومجملا مضخ يف ضراعملا تاوصأ

 يف قيفوتلا لك قفوي نأ عاطتساو ايبص يف ةليلقلا (ةضراعملا) تاوصأ
 شيجك حبصأ ًاثلاث افرط مضي حاجنلا نومضم ًانرم هلعجيو حلصلا كلذ ماربإ
 قيثاوملاو دوهعلا هاطعأو هب يضرو قفو دقو . ةجاحلا دنع يطايتحا
 دمحأ) ادعام . مهيلع يسيئرلا نماضلا وه نوكيل (ايبص) ءاسؤر عيمج

 هئافو ىلع نهرك ةيصخشلا هتاينتقم وأ هحالس نم ًائيش لجرلا عضو وه ىلحملا حلطصملاب : ريثاوملا )١(
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 نظو « ةرئادلا جراخ لوألا ضراعملا كلذب حبصأف هنم رطخ ال ددعو (فيرش

 . هيف كرتشي ملو ٌرْشَتَسُي مل ماد ام . ةيرخسو ْءزه حلصلا كلذ نأ (فيرش دمحأ)
 ىلع (حلصألل ءاقبلاو) ةيدرف ةعزن لك ىلع بلغتي ًامئاد يعامجلا لمعلا نأ الإ

 نم بوبحم ريغ هنإ لب « ايبص لئابق يف ةملكلا عاطم نكي مل (فيرش دمحأ) نأ
 ةأرجلا مهل « نيدودعم دارفأ ىلعو هتعاجش ىلع هتضراعم يف دمتعي وهو ةيرثكألا

 ةريشع وأ دارفأ نم هتبغر مواقي نم ةأوانم ىلع مهب نيعتسي . اذه انتقو لبق . ةيفاكلا

 نآلاو  ًاضيأ (خيراتلا) اذه لبق كارتألاب تالص نم هل ناك اموأ « ددعلا ةدودحم

 « (نازاج) ردنب لبج تحت ىلإ شيب نم لب « ايبص نعال . كارتألا لظ صلقت دق
 عوطأ اوحبصأ ىتح (ينيسحلا) لئابق لامتسا دق (يسيردإلا) نأ كلذ ىلإ فضأ

 ول اميف يناثلا عافدلا طخ (ةينيسحلا) ةيرق نم لعجي نأ هنم ةبغر « هنانب نم هل
 . (ايبص) ىلع بلغو رمألا بزح

 ةوسن ىلع ةنيدملا ةحاس ىف نودتعي (ايبص) )١( بابش نم ةسمخ ىرن انهو

 مهنوموسيو ةوسنلا يلح نوبلسيو . قوسلل نيقوسم (ةرفاعجلا) نم ثادحأو

 اذه نم لقأ دهعلا اذه لبق ليفكو . (ايبص) ةنيدم قوس موي مويلا كلذو « فسخلا

 . ةعذج برحلا ديعي نأ ءادتعالا

 باسح يف همربأ نمو هثتجيو حلضلا كلذب حوطيل ًابقترم ناك ام اذهو
 ةيصخشلا كلت يف ةقثلا نأو لدبت دق لاحلاو ريغت دق وجلا نأ مهتافو (نيضراعملا)

 موزل الأ ةوسنلل نيقفارملا ثادحألا كئلوأ ىأرف ناطلس اذ حبصأ دق اهزكرم ةوقو

 (يسيردإلا) ىلإ ةوسنلا مهقفارت اوضمو حالس نم مهعم ام نيدتعملا اوطعأف عرستلل
 نم مهرذحيو فقوملا سفن يف مهيدعت مهيلع ركني نم نودتعملا نابشلا ىقل دقو
 . نوكي ام نورظتني . يماشلا زكرملا ىلإ مهعم امب اوبحسناف « هوبكترا ام ةبغم
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 ةبترتملا ةجيتنلاو ايبصو ةرفاعجلا نيب حلصلا ماربإ ىلإ يناثلا رودلا يف انرشأ

 قيرط نيمأتو هتالصاوم ةمالس نامضو هتدايس مامأ (زوقلا) ىسرم حتفك هماربإل

 مض دقف ىسايس بسكو ىبدأ بسك يداملا بسكلا ءارو نم ناك دقو هدادمإ

 مض امك . مهتماعو مهتصاخ ىلع رثأو يطايتحا شيجك يماشلا فالخملا

 هتملك ذوفن يف ايبص لهأ ىأر دقف ىبدألا بسكلا امأ . هتدايس ة :رئاد ىلإ ةرفاعجلا

 ددع ىلع دارفأو ,(فيرش دمحأ) ادعام سأر لك هل أطأط ام هتدايس عاستاو

 مهنم رثكأو أو مهلثم دنع ةعومسم ملك ًاراصنأ هل نأ نيقي ىلع مقل ادغو : عباصألا

 ةيشع نيب اوحبصأف (ينيسحلا) لئابق لامتساو عراس دقف كلذ قوفو . ةدعو ًاددع

 « هيدي نيب سرحك ةليبقلا كلت نم ضعبلا ذختا دقو هنانب نم هل عوطأ اهاحضو

 لابج ةهجل -اقرش . هذوفن عسو هنأ امك « يوما ينلإ حانتلا نب هيلا دوو

 . لاحلا ىضتقا اذإ ثلاث عافد طخ هل نوكيل « ةيعارز ايفا ىرتشاو (بوره)

 : يسيردإلا ىلإ ةرفاعجلا ءاجتلا
 ًاعيمج مهددعو « حالسلا يبولسملا ثادحألا قفرب . تاخراص ةوسنلا تلصو

 سمع رست ةرئاعجللا عيبصي نحل اولاقو « هيلإ اوكشف مهلبقتساف «. ةعبس

 كيلإ رمألا درنف ايبص ةحاس يف انيلع يدعتلا عقو نآلاو كنامض ىلع مربملا حلصلا

 . مهع انمض نوبلاطي مهو انباحصأ ىلإ عجرن وأ قحلا انل ذخأت امإف

 رعشو « رظنلا ديعبلا وهو . قافتالل قرخلا كلذ ءارو نم داري ام يسيردإلا كردأ

 ةليسو هنم ذختيو مزحلا نم ىغبني امب عقاولا هباجي نأ عيطتسي ثيحب ةوقلا نم هنأ

 فقوملل ذخأ الاحف . مهيلع ىدتعملا ىلع ذخأ ام در نم ربكأ وه امل نكمأ نإ

 : يتأي امب ماقو . هيدل هب نيريجتسملا ىقبتساو « هتبهأ

 : مهو هل ءانمضلا « ايبص ءاسؤر ىعدتسا

 عيرم رصان - ؟ دوعسم دمحأ نب هدبع - ١

 -كقشا-



 خساف نسح 3 عفاش يماش يلع - .

 يهصاب ىبحي لمحم- 5 لهس رصان نب ديشر-

 يركز ىبحي- 6 ناحرس ىسيع-
 يليقع نسح نب يلع نب فسوي ٠١ حرفم ميهاربإ يلع- 4
 قاحسإ ليربج ١١ نيدباعننسح-١١

 ناوضر رهاط دمحم 5 يجاوخ رصان نب دمحأ ١
 مصلا ديشر 65 بادرس دمحم نب دومح ١6

 . عمتجملا يف ةناكملاو ةيبصعلا ىوذ نم مهريغو

 مالملاو بينأتلاب مهلباقو دتحا كانهو « عومجلا تظتكاف سانلا عمسو
 حلصلا يف يدعتلا مدعو ءافولا ىلع ايبص لهأ ىلع يل ءانمض متنأ : مهل لاقو
 امإف مكنم يدعتلاو قرخلا عقو نآلاو . ةرفاعجلا نيبو مكنيب هانمربأ يذلا

 ( ينيسحلا ) ىلإ لحرأ 00000 هوجو ) مكلام مكنأ ينوربخت
 مكتملك دنع لاجر مكنا : اولوقتوأ ةمذ الو دهع مكلام مكنأ سانلل نلعأو

 رذتعاف ءرذحو ظعوو . لعفناو دتحاو نيدتعملا نورضحتو (مكهوجو)و
 ءانم دحأ اضروأ عالطا نودبو « مهب دتعي ال ء ءاهفس نم عقو ام نأب روضحلا
 عافدلل نيبهأتم . يماشلا زكرملا يف اوعمجتف . ربدي امب اورعش نودتعملاو
 : عيمجلا هل لاقو هسامح دتشا هدو .اوعنمف ىسيردإلا لسر مهلصوف

 تراسو موقلا مدقتي هراد نم جرخو « هماسح لتساف كرمأ تحت افيد نحن

 نم ىماشلا زكرملا ىلع فرشأ ىتح مهتحلسأب هءارو ًابيرقت اهلك (ايبص)
 ىلإ موقلا ضعب عرسأ كانهو عماجلا برقب قوسلا ءارو يذلا عفترملا
 اورظنف . مكوحن تلبقأ اهرسأب (ايبص) هذه اورظنا : لاقو (نيدتعملا)
 طقسأف حالسلا يكاشلا دشاحلا عمجلا نم مهدلخب رودي نكي مل ام نوري مه اذإف
 اودع نوت اولبقأو 3 مالستسالا اوراتخاف مهتيونعم تراخو « مهيديأ يف

 ءهوفرتقا امب الاكن . مهسوءر عطق نم دبال هنأ : مسق ةأو . بكرلا ىلع
 ىسيع نب دمحم مدقتو هفاطعتساو هئاضرتسا يف سانلا 2 . مهريغل ةربعو
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 كيلإ اولبقأ مهاهو . مهسوءر عطقت نأ تمسقأ كنإ : ًالئاق . هنم يمعنلا يضاق

 . كوفع مهبهوأو كنيميب ارب « مهيصاون زجف « . مهيلع ردقت نأ لبق نيعئاط

 « هيدي نيب اوديتقاو عمجلا كلذ مامأ فقوملا يف .« مهروعش تزجو . يضرف
 هب فحت ًارفاظ هراد ىلإ داعو ًاراشبتسا صاصرلا قلطأو لوبطلا تعرق اهدنعو

 , :لالجنإلاو رابكإلا رهاظم نيب نيهامجملا
 قفاوي ثللذو هتوعد نلعأو نيعاو ةعاطلاو تي ىلع عيمجلا هدهاع هتدوع يفد

 5 , ةغلابمو ليوهت يف ثداحلا نووري (ايبص) ب 0

 ةعيبلا ذخأف . ذوفنلاو ةوقلا نم هغلب ام وه فرعو . هنأش ةيضقلا كلت تعفر

 ملف (ربخلا) مهقبس دقو فالخملا لئابق ىلإ هلسر ثعبو (ايبص) لهأ نم هسفنل

 تلبقأ دقو الإ م1908 /ه1775 ةجحلا يذ ١ قفاوملا يناثلا مويلا سمش قرشت

 يفو ةيرانلا ةريعألا تاقلطو لوبطلا مهمدقتت مهدوشح يف (ينيسحلا) لئابق

 نمحرلا دبع نب ميهاربإ - 4 يورذلا نسح هدبع- ١

 يعبسلا نسحم نب دمحم ه يورذلا دومح  ؟

 يشابه هللا دبع- 5 نيلاطرلا نيستا

 مهنم ذخأو مهتفاضتساو مهلابقتساب رمأف . مهلئابق ءافرعو ءاهجو مهقفاري
 . نيقابلل نذأو هيدل ءاسؤرلا ىقبأ مث تالصلا مهل لزجأو (ةعيبلا)

 : مهؤاسؤر مهمدقتي (يماشلا فالخملا) لئابق تلصو مهدعبو
 ١ فالخملا لمش خيش حرفم نب دمحأ .

 مداصم نب نسح *  يبقلا رديح دمحم "؟

 ةداسلا ةليبق لمش خيش رارع نب دمحم - غ

 ضيمغ نب دمحأ - 5 رارع نب ىيحي- ©

 فيطع نب ميهاربإ - رفاظ نب نمحرلا دبع -
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 مركأو ةعيبلا مهنم ذخأو مهلابقتسا نسحأف « مهلئابق فئارعو مهئاهجو عم
 . نيقابلل نذأو ءاسؤرلا هيدل ىقبأو مهتدافو

 . شرخألا دمحم نب يلع مهلمش خيش مهمدقتي (ةرفاعجلا) لئابق مهالتو
 8 هيدل ءاسؤرلا ىقبأو مدقت ام سفن مهعم لمعف هتليبق هوجوو

 دمحأ نب يلعو (ةميلحوبأ) مهلمش خيش مهمدقتي (دَمَّض) يداو لئابق مهافتقاو
 نسح نب يلعو فافحلا نمحرلا دبعو نسح نب دومح همع نباو يمزاحلا يليبشلا

 دقو . ءاسؤرلا هيدل ىقبأو مهمدقت نم عم لمع امك مهعم لمعف مهريغو ليبنز وبأ
 دفو نمم أزهو رهاظتو ( ينادوهلا دمحأ) ىعدي صخش (دمض) فيارع نم فلخت

 . عنتماف يسي ردإلا هاعدتساف

 1 دمضل بهمأتلا

 هريغ ءىرجت دق ةفلاخمو ًازوشن 5 ينادوهلا دمحأ فلخت يف نأ يسيردإلا ىأر

 ءاسؤر نم بلطف (دمض) ىلإ ريسلل ؤيهتلاب رمأف ًاعوفرم ًاتروص ةضراعملل لعجتو
 راسو «(ايبص) لهأ عم مهلئابق ءاعدتساب فرش سرحك هيدل مهاقبأ نيذلا لئابقلا

 (عفدم) شيجلا عمو فلاخم عاضخإل هدوقي شيج لوأ وهو (دمض) ىلإ عيمجلاب
 لهأ ٍلبقأ ىتح (دمض) ةيرق ىلع شيجلا فرشأ نأ امو (ايلاطيإ) هب هتدمأ ريغص
 . ًارفاظ (ايبص) ىلإ داع مث ةيرقلا لخدف (لبحب) ًارغاص داقي ينادوهلاب ةيرقلا

 : ةموكحلا ليكشت

 بسحي ام يبرحلا ذوفنلا تالمؤمو ناطلسلا رهاظم نم اهل ةوق حبصأ
 ميدقت نع ةردابملا نع صوكتلاوأ ةفلاخملا هسفن هل لوست نم لك هباسح

 ءاهجولاو ءاسؤرلا نم هيدل حبصأ امكو . فالخملا لئابق نم ةعاطلا ضورف

 , دارأ ىتم اهب مهكرحي ةوق ةادأو مهباحصأ ةعاط ىلع نامضك مهاقبأ نيذلا
 ثيح هبكومب فحت فرشلا سرح نم ةبيتك مهعومجم نم فلأتيف كلذ ادعو

 ةوقلا 0 نم ًارهظم هيدل مهدوجو حبصأف رومألا ماهمب اهفلكيو راس
 نم وه هيأرب ديحولا رهاجملاو ضراعملا فيرش دمحأ ناك اذإف ناطلسلاو

 هك4ش؟-



 لب اهؤاهجوو (ايبص) ءاسؤر مهاهف (ايبص) يف ةناكم وذو لفسألا زكرملا ءاسؤر

 ةعماس هرمأب رمتأت ةعنملاو ةيبصعلا ووذو فالخملا لئابق ءاسؤرو لمش خويشو
 توص نم فيرش دمحأ ةضراعمل قبي ملف هباكر يف يشمتو هيدي نيب ريست ةعيطم
 « طقف (ايبص) ةنيدم يف ال هتسايس ىرجم ىلع رثؤي رطخ تاذ ةناكموأ . عومسم

 ةدحاو (ايبص) ةنيدم ىتلا . هرسأب يناميلسلا فالخملا ىف لب هسفنب هدادتعا ثيح

 . ةديدعلا هلئابق نم ةليبق اهلهأو هندم نم
 م1904 /ه1375 ماع ةجحلا يذ رخاوأ يف لب (ةوزغلا) كلت نم هتدوع دعب

 ' مهؤامسأ ةينآلا ةداسلا نم ءارزو هل لعجو هتموكح لكش

 يهصاب ىيحي دمحم - ؟ يمزاحلا بادرس دمحم نب دومح ١

 ناوضر رهاط دمحم 5 يمكح يركز ىيحي -

 : ةداسلا نييعرشلا ةاضقلا نم ةفلؤم ايلع ةيعرش ةمكحم ماقأ امك

 يمعنلا فيطع نب ميهاربإ - '" يبقلا رديح دمحم ١

 فافحلا نمحرلا دبع - 4 ليبنز وبأ نسح نب يلع ١

 نامسلا رجيم هللا دبع دمحم ©

 . يعرشلا هجولاب ماكحألا ررقتو تاموصخلا يف تبتو اياضقلا يف رظنتل

 (بوقعي نب يلخ)و (عملأ لاجر) نم لئابقلا دوفو هيلع تلاثنا كلذ رثأ ىلعو
 ةماهتو (قيقشلا)و (ةمحقلا)و (رحبلاو انق)و نارهزو . دماغو رهش ينبو نارهشو
 . اهتعاط ةمدقمو ةدهاعم اهريغو نميلا

 : يجاوخلا فيرش دمحأ

 نم (ايبص) ءارمأ خيرات (لوألا ءزجلا نم يناثلا مسقلا يف) ميركلا ءىراقلاب ّرَم
 شراهم نب بيرد ريمألا وه ةيلاحلا (ايبص) ةنيدم سسؤم نأو نييجاوخلا
 انرشأو (تاريخ لا) ءارمألا دي ىلع مهتارامإ يشالت ةيفيك انحضو امك ؛ يجاوخلا

 يهو م1781 /ه145١1 ماع (ايبص) ثداوح يف اهمسا زرب مهنم ةيصخش رخا ىلإ

 1 يجاوخلا نعاطم نب يلع ةيصخش

 ثداوح يف نأش تاذ مهنم ةيصخش ىلع رثعن مل خيراتلا كلذ دعب نمو
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 يذلا رصعلا اذه ىتح - ةفورعملا ةدودعملا اه :رئاشع نم ةريشعك اوقب نإو « ايبص
 ةيوقلا هتيصخشو هتعاجش هل هتلهأ ًازورب (فيرش دمحأ) هيف زرب ىذلا 0

 . يسيردإلا عم هفورظ هتزربأو

 : هتأاسشنو هدلوم

 ةقدلا هجو ىلع هتأشن ةيفيكو )١( هدلوم ةنس نع ةقيقدلا تامولعملا انيدل سبيل

 هنأ « هتايح كردأ نمم ةايحلا ديق ىلع ىقب نمم « هيلإ انلصوت ام لكو قيقحتلاو
 نيرخآ ءانبأ هنم تبجنأو اهبراقأ دحأب (فرش) همأ -- يبص وهو هدلاو تام

 . ةايحلا ديق ىلع همأ نم هناوخإ ضعب لازي الو

 هقيرط قشي فيك فرع امنإو كب رم امك - ًاميتي (فيرش دمحأ) أشن
 : هتامولعم

 هل ذلي ناك هنآ هفرغ نمم تفورعملا نمو « ةءارقلاو ةباتكلا ملعت دق 29 ناك

 يبأ) و(يرتحبلا) ك ءارعشلا ضعب نسوا هيدل ناكو رعشلاو بدألا بتك ةعلاطم

 . ًايبدأ ًاقوذ لجرلل نأ انلدي اهؤانتقاو (يبنتملا)و (مامت

 (ايبص) لثميل رايتخالا هيلع عقوو  كارتألا لاجرب لصتاو هتيصخش تزرب دقو

 . رايتخالا مهيلع عقو صاخشأ ةثالث دحأ ناكف (ينامثعلا ناثوعبملا سلجم) يف
 . مهو (ةناتسآلا يف يناميلسلا فالخملا) اولثميل

 . ايبص نع . يجاوخلا فيرش دمحأ - ١

 دقو داع . هئاقفر عم داعف هئاغلإو سلجملا ضاضفنا ىلإ كانه اوثكم دقو
 . اهتفالخو ايكرت ةمظع هتيسفن ىف تعبطنا

 . يسيردإلاو يهصاب نس يف هنأب دحاو ريغ اندافأ )١(

 نم ددعو فيرش دمحأ نب دمحم نمو ىلوألا ةجردلا يف ىراشم نسحم نم تامولعملا هذه انيقتسا (؟)

 . ءايحألا
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 : ةدوعلا دعب ةيلمعلا هتايح

 يف همحازمو ةلوفطلا بعلم يف  هسفانم هزرحأ يذلا يراجتلا حاجنلا هضمأ

 دق ًارجات حبصأ دقو هيلإ رظنو . يهصاب ىيحي دمحم  ةلوجرلا ايندو بابشلا جرادم
 دقو هدلاو نم هثرو ام ىلع عايضلا فاعضأ بستكاو هتلاح تلثأتو هتراجت تعسوت

 لاملا هل نكمو ةرهشلا ليبس هل دهمف ًامدخو نلاومو ًانادخأو ًاناوعأو ًاراصنأ هل لعج

 غولبل قيرطلا رصتخي نأب كلذ لك هبغرف « ةردقلاو ةيبصعلا ةوق دهمت ام نسحأك
 (عوصم) ىلإ لحرف « ةايحلا بصعوه يذلا لاملا قيرط نع هتياغ قيقحتو هتينمأ
 لوصحلا هل دهم دقو ةيراجتلا اهتويب رهشأ عم ةيراجت تاقفص دقعو (ندع) ىلإ مث
 ىلإ داع مث .(ناثوعبملا سلجم) يف قباس وضعك همسا « تاقفصلا كلت ىلع

 ةراح) لامش هراد برغ يتلا ةمكألا يف رصق ءانب ىلع مزعو ةراجتلاب الغتشم ايبص
 لاومألا باحصأ فقوتف ةيراجتلا لامعألا يف قيفوتلا هفلاحي مل هنأ ريغ « (ةلباوملا

 ىلإ هجوتف . كلذ يف دي هسفانمل نوكي دقو . عئاضبلاب هدادمإ ةالاوم نع

 ملف (ايبص) ىلإ ةيناث داعو . عوصمو ندع راجت عم هارجأ ام سفنب ماقو (ةديدحلا)
 ام ةقيقح وه اذهو « هدنعام ىلع مهتلماعمو مهتلصاوم نع فقوتف « هتلاح شعتنت

 اياعر لاومأ ذخأي هنإ : هلوقب هيلإ راشأ يذلا يسيردإلا ديسلا باتك ةيشاح يف درو

 .©) خلا . . بناجألا

 ءايحأ نم دحاو (ّيح) يف اوأشنو اودلو دق يهصابو يسيردإلاو فيرش دمحأ نإ

  ابصلا عتارمو ةلوفطلا جرادم يف تناك مهنيب سفانتلا ةرذب نأ لاخنو (ايبص) ةنيدم

 ةلجتلاو ليجبتلاو يسيردإلل يحورلا زكرملا نم ءيش لك مغرب لوألا ناكو
 - هيلإ ةبسنلاب  امهاري هترسأل رابتعالا ةرظنو .٠ يهصابل يلاملا زكرملاو « هترسأل

 نارظني امهو « لاجملا ةقيض ةيودب ةرظن « هلثم نييليبقب اسيل - نيبيرغ نيبرضح
 رارجتساو « ديعبلا ىضاملا باسح ىلع شيعت « لاحلا ةطسوتم ةرسأ نم هنأ هيلإ
 ةثارولا روذبو ٠ هتمهومس ردقب قوفتلل مهنم لك روعش يكذت ةسفانملاو « هتايركذ
 مكحلا كرتنلو ةلبقتسملا ثداوحلل ريسفتلا عدنلو . نطابلا هلقع قامعأ يف ةنيفدلا

 . خيراتلل

 )١( ص رظنا 726 .
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 : يهصاب ىيحي دمحم

 نب ضوع هدج لصو (ايبص) ب ةيراجتلا ةناكملا ةفورعملا يهصاب ةرسأ نم وه

 2 ا تومرضحب ماّبَش ةدلب نم « يهصاب دمحم

 . هدلاو جهن ىلع راسف « ضوع نب ىيحي اهب هل دلوو

 ىلع هقفلا ءىدابم أرقف م141/ا/ /ه178١ 5 ةنس يف ايبص يف ىيحي دمحم دلوو

 علاطو ةباتكلاو ةءارقلا ملعت نأ دعب . يهصاب نمحرلا دبع نب ملاس ملاعلا هبيرق

 هيلع لبقأو . يراجتلا هلمعب لغتشا مث ةيخيراتلاو ةينيدلاو ةيبدألا بتكلا ضعب
 . علطتملا بابشلا حورب

 ”ةةتاححش

 مدعو ىضوفلا نم  ايبص يف (عمتجملا كلذ) لاوحأو فورظ يف عفيو عرعرت
 نم يوق لكل ةلماجملاو ةعناصملا ىلإ هعفدت ملاسم رجاتك هتلاح نأ ىأرف  نمألا

 ةكراشملا نع ًاديعب رجاتك شاع هدلاو نأ كلذ ىلإ فضأ . ايبص يف ةيبصعلا يوذ

 . هب دلو ىذلا نطولا ثداوح ىف ةيلعفلا

 هعمتجم لاوحأ نم ًايبلس ًافقوم فقي نأ حومطلا علطتملا باشلا كلذل قري مل
 يراجتلا هلمع يف مهب نيعتسي ناك نمم هدلاو عئانص ىلإ ]! فاضأف هدلب نوؤشو

 يف طقف مهمدختسي نأ نم ًالدبو مهب دادتعالاو مهيلإ نوكرلا هنكمي ةديدج رصانع

 صقن مهب دسيل ناعجشلا ديبعلا ىنتقاو حالس ءافلح مهنم ذختا ةراجتلا لمع

 هلامعأ رشابيو هضارغأ ىلإ ىعسي يذلا عاجشلا رجاتلا جهن هلمع يف جهنو ةيبصعلا
 2 ةيعارزلا يضارألا ايرتشا لق هدلاوو هدج ناكو 4 بناجلا نومأم ضرعلا يمحم

 . يسيردإإلا

 يضقت هتناكم يف نمو هلثمل - دوب مي نا

 (ايبص) لهأ نيب برحلا تبشن دقو « ةيلبقلا بورحلا يف يلعفلا كارتشالاب

 . (ةرفاعجلا)و
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 :هتايبح
- 

 يف مهعم ًالعف كرتشا . ةيبصعلا يوذ ءاسؤرلا نع لقي ال هنأ هينطاومل نهربيلو

 ىنبو مهناوخإ يف ايبص ءاسؤر جرخ اذإف 08 ةرفاعجلا عم تاكابتشالاو تاراغلا

 ةكرعملا يف كرتشاو هيلاومو هعئانص نيب هسرف ىلع وه جرخ . مهيوذو مهتمومع
 5 هريغك

 دقو « امهيرصاعم نيب فورعم ءيش ةسفانملا نم (فيرش دمحأ) نيبو هنيب ناك
 امب هسفانم زبني نأ هلولحي سفانملا نأ عبطلابو . لوألا ةايح يف كلذ ىلإ انرشأ
 ميلا نك ا امهعمتجمو . صقنلا وأ فعضلا طقن نم هيف هل ىاارتي
 رومأ يف هكارتشا نإف نآلا امأ « يلاملا هحاجن هيلع سفني لوألا ناكف  يلبقلا
 عيب بحاص) هنأب هزبني حارف ةسفانملا ران ججأ دق ًايبرحو ايلا عمتجملا لاوحأو

 - ناعطو برح لجر سيل هنأب يرضحلا زبني يذلا يليبقلا نأش يرضح هنأو (ءارشو
 اهل سيل ةدفاو يهصاب ةرسأ نأ ىري هنأل (ايبص) لهأ نم تنأ ام : هل لوقي ةراتو
 يبرعلا قفألا يف شيعتال ير رئاشعلا عبطلا اهيلمي ةقيض ةرظن يهو . ةميدق ةناكم

 . حسفألا ىناسنإلا قفألا هلب حيسفلا

 لصحيف امهيراد نم بيرقلا اي نارضحي اناك
 (ناثوعبملا سلجم) ةيوضعل فيرش دمحأ رايتخا نأ رهظيو يحالتلاو زبانتلا امهنيب
 يناثلا ىرن مهتقث ىلع لصحو كارتألا نم لوألا برقت ام ردقبو «٠ هسفانمل قرت مل

 . مهيدل ةوظح يأ نع ًاديعب

 ةعمج موي لك رصع يفو . ةسرادألاب ةنسح ةلص ىلع ( يهصاب ) ناكو

 نم مويلا كلذ يف هروزي يذلا 3 يبقلا رديح دمحم هابص ليمز عم رضحي

 دومحو يركز ىيحي لثم ايبص بابش نم مهريغ مهعم رضحيو (احلملا) هتيرق
 هعم ءاشعلا ماعط نولوانتيو 2 يسيردإإلا دمحم نب يلع ةروازمل هريغو بادرس

 هللا مهمحر يراشم نسحم نمو ةيطع نب دمحم هيخأو شنق ةيطع نب يلع نم تامولعملا هذه لج انيقتسا )١(

 نلفت

 3 نك



 ضعبب . يهصاب مهفحتي دقو -رصعلا كلذ يف يحورلاو ينيدلا هزكرمب 2
 ليبس ىلع هنم كلذ نأ دقتعن الو ,. فرطلا نم هتراجت هبلجت امل ارظن ايادهلا

 فورظلا هيضتقت ام مكحب امنإو « ةينيدلا هتعزن يف ايلمع الجر ناك دقف «كربتلا»

 . مهعمتجم فرع يف يديلقتلا كولسلاو
 . هسفانم سكعب . مهتلماجم نع ًاديعب ناكف فيرش دمحأ امأ

 : فيرش دمحأ ةيضف

 يذلا لاجملا كلذ غلبت يسيردإلا يعاسم نأ نظي (فيرش دمحأ) نكي مل

 . حاجنلا نم هتغلب

 ةينلع وأ ةيفخ ةضراعم لك ىلع هبلغتو هتسايس حاجنو (يسيردإلا روهظ نأ ديب
 ةلواحملا كلت ىلع هبلغت يف ةيناثو . ايبصو ةرفاعجلا نيب الوأ حلصلا يف هقفوتو
 هططخ نم ةيسيئر ةطخ ىلع ءاضقلا ىرحألاب وأ حلصلا كلذ ضقن اهب ديرأ يتلا
 راهشإو هتروث نالعإل مث رصنلاو زوفلل ًاذفنم لب ةاقرم هعورشم مدهل ربد امم هذاختاو

 5 هناطلس تيبثتو هرمأ

 يف مهنم ةبغر ٠ نيريشتسم فيرش دمحأب لصتا ايبص ءاهجو ضعب نإ لاقيو
 ىلع نيدتعملا صاخشألا ةسمخلا راضحإ يسيردإلا بلط لوح هيأر ىنلِع فوقولا

 مر رم دجال ويارا عك ليحرلاب ددهي هنأو (ةرفاعجلا)

 لحري هوكرتا ايبص لهأ نم وه ام بيرغ لجر اذه : لاقف . صاخشألا كئلوأ
 . هنم مكرضي ام

 ةوعدوأ يسايس أدبموأ ةيعامتجا ةركف بحاص فيرش دمحأ نكي مل

 ضرفت ثيحب ةوقلاو ةروطخلا نم لقألا ىلع « ةيوق ةيلبق ةدايس ىتحوأ ةيئيد
 « فالخملا نع الضف اهرسأب (ايبص) ةنيدم ىلع اهتدارإ يلمتوأ اهدوجو
 مهريست ةيشاحب هتناعتساو ءيش لك لبق هتعاجش نم ةدمتسم ةئيرجلا هتافرصتو

 هتريشع مث كارتألا دنع هتناكم مث هديري امب يفخلا زاعيإلا يف ةيوقلا هتدارإ

 نكت مل.نإو يتلاو . ةناكملا ةفورعملا (ايبص) رئاشع نم اهريغ لثم يتلا
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 رئاشع ةلاح ريغتت ملو « هرمأب رامتئالا وأ دايقنالا ىلع كلاهتت وأ هاري ام هكراشت

 1 يسيردإإلا مايق ءانثأ ىف هيلع اوناك امع ايرهوج اريغت نآلا ىتح ايبص

 دي يف طقسأو ًايبرحو ًايسايسو ًايبدأ رصتناو روهظلا كلذ يسيردإلا رهظ امدنعف
 ةيصختشلا قللت مواقي نأ: نم" ةقعتما هناوةرملا ةقيقعتلا هلا ترهظو فيرش دمت
 حلسملا فالخلا نلعي نأ نم هنكمي ام ةوقلاو لوحلا نم هل سيلو . ةقراخلا

 متشلا ىلإ يه تارابعب ًاهوفتم ًاقناحسهتيب مزلف ٠ الوم ينلعلا ضارتعالا يدبيوأ

 ةينامثعلا ةلودلا مواقي دبعلا اذه لثم . نالبخ متن ةنأ (ايبص) لهأاي : هلوقك برقأ

 1 . مكلايع اودرشو مكتويب 8 ًافوتكم هتداق دق ةلودلاب ينأك

 يف راكنإلاو « هرايت ةمواقم ةوق عيطتستال راشتنالا هل بتك اذإ أدبملاف تاهيهو

 هأدبم قنتعا يذلا . روهمجلا ىلع لب يسيردإلا ىلع سيل ةرخأتملا ةلحرملا هذه

 . هتدايق مامز هل ملسو

 دقو يعرش ناطلس اذ حبصأو « انفلسأ امك ةعيبلا هسفنل ذخأ دق يسيردإلا ناك

 . فصو

 0 ًايفطاعو ًايداقتعا هل ةيلاوملا ريهامجلاو يسيردإلا الإ ! ايبص يف سيل

 ايزو حبصأ يذلا فيرش دمحأ الإو . دهعلا كلذ يف ةماعلا ريبعتب (يدهملا)

 . ماعلا يأرلا دض رهاظتلا يف ةوق هل سيل هدرفمب

 لولشم حبصأ دقو ةفلاسلا هتأرج باسح ىلع الإ شيعيال نآلا :فيرش دمحأو

 هدهع ةسايسو هرصعل ةبسنلاب ليحتسملا لمع لجر مامأ « مالكلا ادع ام فرصتلا

 . هطيحمو

 . هتضراعم ىلع لازيال صخش مامأ . يسيردإلا تمصل سانلا علطتو

 ميدقت نم . فالخملا ناكس ةماع هيف لخد اميف لخدي ملو « فالخلاب هترهاجمو

 أدب انهو « ريهامجلا فطاوع ٌردتسي هتمصب وهو دهعلا ءاطعإو ةعاطلا

 سوساج هنأو « اداسف ضرألا يف نوعسي نمم فيرش دمحأ نأ حرصي يسيردإلا
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 ظحالت هتانكسو هتاكرح تحبصأو « ريثكلا هاماحتف . كلذ لثمو نيكرشملا كارتألل

 . ريسفت رش رسفتو « ةقد لكب
 .. هتموكح لكشو روهمجلا هعياب دقو . ناطلسلا بحاص حبصأ نآلا يسيردإلا نإ

 لك قوفو « دالبلا ىلع هباون ثعبو (ةيعرش ايلع ةمكحم) بصنو « هءارزو نيعو
 ةدهاعم بجومب كب رميس امك - ةيكرتلا ةموكحلا ًاينمض هب تفرتعا دقف كلذ
 . (رئافحلا)

 : ةيروصلا هتمكاحمو فيرش دمحأ ىلع ضبقلا

 صخشلا وهو « هتاهوفتو فيرش دمحأ ءابنأ يسيردإلا عماسم قرطت تلظ

 ىبحي دمحم ريخألا هسفانم كانهو هعيابي مل يذلا ة ةزرابلا تايصخشلا نم  ديحولا

 2 ىبقلا رديح دمحم يهصاب قيدصو يسيردالل ايزو حبصأ دق يذلا يهصاب

 . ةيسيردإلا ايلعلا ةمكحملا سيئر حبصأ ىذلا

 00 (29 ةمأ) هتزوح يف تلخدف « قيقرلا يف رجاتي فيرش دمحأ ناك

 لخدتي نأ صخش عيطتسي ال خيراتلا اذه لبقو ةضواعلا ةهج يف نينكاسلا (ماي)

 ىرحألاب وأ -(ةمألا) وخأ لصوف « لاحلا ةعيبطب هفورظ تريغت نآلاو  هتافرصت يف

 اهيلع ىلوتسا ةرح تخأ هل نأ اهدافم (يسيردإلا) ىلإ ىوكش مدقو - يعدتسا

 . ايبص يف نيدوجوملا راجتلا دحأ نم اهغابو ورش محلا

 ىتح (يهصاب) دنع ةيراجلا عاديإب رجاتلا ىلع , يسيردإلا رمأ لاحلا يف
 ةوعدلا بحاص ماقأو رجاتلا ةمكحملا تعدتسا « ةيضقلا يف لصفلا رمأ ردصي

 دمحأ فيلكت بلطو فيرش دمحأ نم ىرتشا هنأب رجاتلا عفادف رجاتلا ىلع هءاعدا

 « ةمكحملا لئاط تحت سيل فيرش دمحأ نأ عبطلاب « هيلإ ةميقلا درب فيرش

 عرشلا ىدل هتلباقم وأ هنم ةميقلا بلطب رجاتلا ماق وأ رجاتلا ىلإ ٌرعوأ ىلوأ ةوطخكو

 . ةميقلا كل ربدأ انأو كنم هتعبام ىلإ دعأ لاقف

 دمحم دمحأ رجاتلا هقتعأ ىلوم ىلإ ةبسن قيزراب نامأ ىعديو ةايحلا ديق ىلع لاز ال ةمألا جوز نإ )١(
 . لصفلا اذهب ةدراولا ليصافتلا نم ًاريثك هنم تدفتسا دقو قيزراب

 . هللا همحر رمعملا صخشلا اذه يفوت م١141 /ه٠74١ ىلاوح ىف ًاريخاو
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 ةقاحيو هتحا ةداعإ ديريو تعبيو تكريت هر تعنأي بلطي خاج عوضوعلا ثعياتت

 اهعاب نم ىلإ كلذ ليحيو ةعبت لك نم لصنتي هرودب رجاتو . اهقرتسا وأ اهقرس نم
 هتزوح يف تلخد ةيراج نأ الإ هرودب ىري ال فيرش دمحأو . فيرش دمحأ وهو هنم

 رمأ هل ربدي وهو « هيلإ اهديعي نأب ةيراجلا بغري مل اذإ يرتشملا يلعف « اهعابو
 : هسفن يسيردإلاب الو اهمكحو ةمكحملاب ال فرتعي الو , ةميقلا

 تذخأو ,2) عنتماف . فيرش دمحأ تعدتساف ةمكحملا ىلإ رجاتلا داعف

 ناعذإلا ديري ال فيرش دمحأ نأب ماعلا يأرلا ىدل ةيناثلا ةوطخلل جورت ةياعدلا

 « هريغ لثم هيلع ذفنيو فلكي مل اذإ ةعيرشلا مكحل ليطعت اذه نأو . عرشلل
 يف عنتماف لسرلا ددرت رثكو ارسق هيلع ضبقيس هنأب عيشأو ةفلاخمو هنم نايصعو

 هراد لخديوأ هرسقي نم عيطتسي ال ثيحب ةعاجشلا نموهو ةمواقملل دعتساو « هراد

 . ةدماه ةثج الإ

 بقارت رادلا لوح داصرألا تلعجف هدض لوحت ةطقن هراد ىف هعانتما ناكف

 هراد ىلع قيوطتلا مكحأو . روصحم هبش حبصأف 2 هب لصتي نمو هتانكسو هتاكرح

 . جورخلا هيلع رذعت ىتح

 ٍسانلاو ,روعشلا بهليو ,ماعلا يأرلا ءىبهي يسيردإلاو دتشي طغضلا لازالو
 كردأ دقو - يسيردإلا ىأر « هرارصإ ءازإو تناك امهم ةجيتنلا لجعتست اهتعيبطب
 لو تفاقنا نإف هيوذ ترقب هديتي نأ قرد راصحلا طغض هتيسفن ىلع هثدحأ ام
 , مهمع نبا داتقا وأ مجه هنأ ريغلا نم نوفنأي الو مهريغ دحأ ىلع مالملا حبصي
 نوع اوحبصأف مهل هتفلاخم مهسنفنأ ىف زحو هئايصع ىلع ًادوهش اوناك عنتما نإد

 : هيلإ ثعبف . هيلع يسيردإلا

 كلذ يف مههوجو نم دحاوك ربتعيو هلاوخأ ةيجاوخلاو 34 بادرس دومح ب

 . خير أتلا

3 
 قيزراب نامأو فيرش دمحأ دمحمو يماط دمحأو يريشب هللا دبعو يراشم نسحم ةياور

)١( 
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 ىلعألا زكرملا يف ةيجاوخلا ءاسؤر نم وهو « يجاوخلا رصان نب دمحأ - "

 . نيندألا هتمومع ءانبأ نم يجاوخ يلع نب نسحم -''

 . ىبرقلا جئاشو هب مهطبرت نمم مهريغ عم « ميهاربإ دمحم - 4

 نأ مولعملا نمو «٠ كتلباقم ديرن : اولاقف « مهفرعف هودانو « هراد ىلإ اومدقت
 فرع ىتتم . هدي يف طقسيو هدضع يف نهوي هنإف « هتدارإ ةوق تناك امهم لجرلا
 بناج ًايبدأ نوديؤيوأ . يبلسلا فقوملا هنم نوفقي « هيلإ سانلا برقأ نأ
 . همصخ

 : هانعم ام دومح لاق « ةلماجملاو ةيحتلا دعبو « هيلع اولخدف موقلل نذأ

 اننيعيو . فقوملا حلصي اميف اندعاست نأ - يأر دادس هفرعن نم تنأو - كنم وجرنف

 « ماقملا قومرم ةناكملا عوفرم « كتيب ىلإ كلذ دعب تدعو ءيش لك ىهتنا هتلباقو

 . مهقفاو ىتح هب اولاز الو

 . ةيوقلا هتيسفن ىلإ برست نهو لوأ كلذ ناكف

 باب ىلإ هب اولصو ىتح . همأ نم هل خأ هقفاري هفيس هديبو مهعم راس

 . ةياورلا فلتخت انهو . يسيردإلا

 ملف نذإلا هل نوبلطي اولخدو بابلا ىلع هوفقوأ مهنإ : لوقت ىلوألا ةياورلاف
 نع انحفص نجسلا لخد ىتمو الوأ نجسي لاقو هتلباقمب يسيردإإلا هل حمسي

 . هرمأ يف انرظنو هتفلاخم

 همامأ فقوف يسيردإلا ىلع هب اولخد مهنأ ركذت : ةيناثلا ةياورلاو
 سانلا . دمحأ اي كيلع هللا ناحبس : الئاق يسيردإلا هردتباف ملسي نأ نودب
 انملست ال كلذ عمو . نوكت نمف تنأ الإ انتوعد يف اولخدو اودهاع مهعيمج
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  كرمأ يف عرشلا هررقي ام الإ كلذ دعب انيدل سيل . فيرشلا عرشلل نعذت الو

 . هترضح نم هب اوفرصناو . ءيشب هبجي ملف نجسلل هوذخ

 هنأ نظ دقو « بناج لك نم هب اوقدحأ دق صخش ةئم سمخ نع فوني ام هءارو

 . تاهيهو « هعنم دحأ عيطتسي الو هتيب ىلإ راس يسيردإلا باب قراف ىتم

 ىمستو ٠ يهصاب تيبو يسيردإإلا تيب نيب ىتلا ةحاسلا طسوت امدنعو

 قيرط هب نيقدحملا ريهامجلا ةهجو تناكو قرط ةدع اهنم عرفتت ىتلاو (ةبلجملا)
 وه دارأف (عياف ىبأ ىسيع ناجسلا تيب يف) هفلخ نجسلا يذلا يهصاب تيب

 « كلذ نيبو هنيب ليحف « هراد ىلإ ةيدؤملا قيرطلا ىلإ فارصنالاو مهتفلاخم
 ةدجنلا ووذ مهيف ناكو . ةرسيو ةنمي هب نوقدحملا قرفتف هفيس ىضتناف

 بادرس دومح مهيفو « مهتلوجر ىّذحتي نأ مهيلع راعلا نم هنأ اورعشف : ةعاجشلاو

 مهربص نم ىقب ام راطأف () هتيبنج هوخأ ىضتناو مهريغو ايبص هوجو لجو هؤاقفرو
 نايدحتي نيلجر نم الإ تارابتعالا دودح نع فقوملا جرخو «٠ يدحتلا اذه ىلع

 مهتيدرأ نم ةلاسبلا لهأو دومح ذختاو فويسلا تيضتناف ةعامجلا وأ روهمجلا

 ةوقب فيرش دمحأ نضتحاو فلخلا نم لجر للستو امهيلع اولمحو « ًاقردو ًاسورت
 نم حالسلا اوعزتناو « هئادرب هوقثوأو هدي نم فيسلا اوفطتخاو نورخآلا هيلإ عرسأف
 . ديدحلاب هالجر تديقو نجسلا ىلإ هوداقو « هيخأ

 لشفلا هلشف دعب ًارغاص دينعلا مصخلا ديق دقو ًامستبم هتيب نم يسيردإلا فرشأ

 نم يأرلا يوذو هئارزوو ةمكحملا ةاضق ءاعدتساب ًالاح رمأف ةريخألا هتلوج يف ماتلا

 هتمكحم ةاضق ىلإ هلاؤس هجو انهو . فيرش دمحأ فيس راضحإب رمأو هلاجر
 رديح دمحم باجأف هحالس راهشإو فيرش دمحأ ةلوص يف نولوقت اذام : ًالئاق

 3 (ًاعْرَش هادي ٌعطَقتو ُفيسلا ٌرَسْككُي) : يبقلا :

 )١( هرزثم ةزجح ىف ءرملا هلعجي رجنخ .

 هكمهك د



 9 1 علا .

 لهأ نم هيلع ةسارحلا ةدايزب طيحتسا ليللا يفو نجسلا يف هموي ةيقب يضق

 لئابق) ءاسؤرو ءايبص ءاهجوو ءارزولاو ةاضقلا رضح حابصلا يفو مهريغو ينيسحلا

 ىلغأو ةديدش ةسارحب تطيحأو نجسلل قصالملا (يهصاب) تيب يف (فالخملا

 امدنعو 1 يصاب ىلإ ترص ديحلا دك حو للا را ا

 : لبر مح ا ال يقل اهات رناججلا داع فيملابلا مهل الئاق حالسلا وكاش

 « نيتعكر يلصأ ينولهمأ : لاقف . هيدي عطقب هيلع مكح عرشلا نأ غلب مث

 1 غسرلا نم اهنابأف « ء يتميلا هدب عاطقلا لواتتو طاتبباهل شرفأ مث ىاضن

 اهنابأف ىرسيلا لوانتف !! كنود : عاطقلل لاقو « هانمي وه ىلدأف « يلغملا ثيزلا

 . رسيألا ىلدأو تيزلا نم نميألا همصعم عفرف « ًاضيأ ٍْغْسُرلا نم

 ماع لئاوأ يف كلذو , هيلاوم دحأ هلمحف هتيب ىلإ جورخلاب هل حمس اهدنعو

 ةضراعم لك مسح . بعرلا نم ديدش عقو هيدي عطقل ناكو 1904 / 7

 . فالخوأ

 جوأ ىلإ ناسنإلا عفري دئادشلل دلجتلاو مالآلا لمحتو بئاونلا ىلع ربصلا نإ

 0 رباصلا ءودهب ةمكحملا ةيحضتلا ىلع لابقإلاو « ددؤسلا ءايلعو فرشلا

 برضم اهبحاص ةلوطب نم ذاختالاو « لالجإو ليجبت لكب ةنيمق « لمجتملا

 . لثملا

 نمو ةعاجشلاو ربصلاو ةيحضتلا فقاوم يف تايلاثملاب مهترطفب نوفغش سانلاو

 ةلثمأ نم اثم حبصأ ةيحضتلا مالا لمحتو دئادشلا تارابتخا زايتجا عاطتسا

 خيراتلا لخدي اذكهو ًاتيص دعبأو اركذ هبنأ كلذ دعب فيرش دمحأ حبصأف « ةلوطبلا

 هلذبي امب ضعبلاو راصتنا نم هزرحي امب ضعبلاو ةيناسنإلا ىلإ هيدسي امب ضعبلا

 . مالا نم هلمحتي امب ضعبلاو ةيحضت نم
 -كها/ د



 »١( ىقرشلانادبيمل اىف

 كارتألا ةوق اهيلإ تهجتا ىتم حاستكالا ةلهس ةماهت لوهس نأ رعش يسيردإلا نإ
 ايبص نم ةيقرشلا ةيلامشلا ةيحانلا يف بوره لابج ىلإ هرظنب علطت هنأ لبق انرشأ دقو
 ةقطنملا لابج امنإو كانه ًائصح سسأ امك ةيعارزلا يضارألا ضعب ءارش يف ذخأو
 يف ماصتعالل حلصت ثيحب ةبوصخلا الو ةعانملا نم تسيل فالخملل ةيلامشلا
 . اهادم لوطي دق برح

 ىلإ « كلام ينب » نم يهو ةيبونجلا ةيقرشلا ةيحانلا لابج ىلإ هرظنب هجتيلف اذإ
 ىلختو ةيرطفلا ةجاذسلاو ناكسلا ةرثكو ةبوصخلاو ةعانملا نم اهنإف «رهاظلاو»
 لشف دعب  هنكمي ثيحب كاذنآ ىبحي مامإلل يحورلا ذوفنلا نع اهدعبو اهنع كارتألا
 ةوعد هترغأ ءالولا ضعب هل هيدل ىقب نم يذلا (ىليل مأ بحاص يمساقلا) ةوعد

 اهقاحلإ مث الوأ اهيف هذوفن لغلغت ىلع لمعي نأ  ايئاهن هنع يلختلا ىلإ يسيردإلا
 ماع يف كلذو ىرتت اهدوفو هيلع تلاثناف هتاءارغإو هتاعد ثعبف ةرامإ نم هيوني امب
 مهلوخد بلط ىلإ ةدافولاو ةباجتساالا يف ىلوألا ةوطخلا حاجن هعجشو ها

 يلبجلا مسقلا يف ةداعلا يه امك مهنئاهر ضعبلا مدقو نيبغار اهولذبف ةعاطلا يف
 مدع يف لهاستلا عم اهملتسي نم مهعم لسرأو مهركشف ةاكزلا ءادأب اودعتساو

 . مهيف ةجاحلاو

 يسيردإإلا ثعب - ىتأيس امك 3 اشاب ديعسو يسيردإإلا نيب رئافحلا ةدهاعم دعبو

 «اذش» يف لامعألا طانأ امك  ةعامج ينب - ةيقرشلا لابجلا ىلإ رصان نب رارع
 نم فرشلاو ةسائرلا تويب نم هتوعدل ةباجتسالا يف نيقباسلا ىلإ «ريظنلا»و «رعلا»و
 قاس» مسا هيلع قلطي ام بلغأ هذوفن لمش دقو الإ ١7:51 ماع ىهتنا امف اهلهأ

 . (هللف) ةرجه ىلإ الغلغتم ريسع فراشم ىلإ ابيرقت رهاظلا نم وهو «بارغلا

 نسح نب دمحأ نب نسحم عماللا بيدألا ذاتسألا قيدصلا نم لصفلا اذه تامولعم نم ريثكلا تدفتسا )١(
 . ةفاقثلا عساو ركفلا ررحتم عيلض بيدأ وهو نميلاب ةميركلا ةيمساقلا ةمئألا ةرسأ نم بلاط وبأ
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 زيهجتلا يف ةداج كارتألا نأ رعش امدنع صخألاب م١٠19 /ه178١ ماع يفو

 ممق ىلإ فحزلا نم ةكم ريمأ ةدضاعمب مهتاوق تنكمت مث « هتفأش لاصفئتسال

 «ريسع» ةقطنم ريغ ةقطنمو ديدج ناديم ىلإ علطتي ذخأ «اهبأ» راصح كفل ةارسلا

 فالخملا وزغ اولواح ول اميف كارتألا هجو يف فقتل اقرش هعافد طخ اهب قمعي

 ْ ..يناقيلسلا

 مل اهنأ مهفي هنأ الإ ةيبهذملا ةيحانلا نم لابجلا كلت دوسي امب ملع ىلع ناكو

 دشاحك ةيلخادلا قرشملا لئابق اهيلع ىتلا ةجردلا ىلإ سوفنلا يف ةلغلغتم نكت

 خيراتلا يف نوفرعي مهنأ الإ نالوخ لئابق نم اوناك نإو ءالؤهو . نادمهو ليكبو

 اهلئابق ءاسؤر رابك ىعدتسا ةقطنملا كلت ىف داجلا لمعلل ةمدقمكو ةلفاسلا نالوخب

 مهنمو : حزار خويش بلغأ هيلإ دفوف ايلهأ نم ةناكملا تاذ رسألا ءامعزو

 : ءاسؤرلا

 مساقلا دمحأ نب ىلع نب نيسحلا : ةداسلاو « عانم لآو « حرف لآو : نافلغ لآ

 نسح نب هللا دبعو بلاط وبأ نسح نب دمحأو . بلاط وبأ ىلع نب دمحمو

 كلت ةلامع دنسأ اهميدقتب نئاهرلا مدقي مل نم فلكو مهنم قثوتسا نأ دعبو

 : تاهجلا

 ٌداماع نيدلا حن نيسح نب هللا دبع
 ريضنلا هزكرمو حزارل - / 2 0

 ايضاق ىلوحلا نيسحلا نب ىلع

 اذشل ًالماع هللا دبع نب رهطم

 ةفرشلا اهب عضوي ةقطنملا كلت ىلإ ةلوجب مايقلل دادعتسالا يف ذخأ مث نمو

 . هناطلسو هذوفن حرصل ةيئاهنلا

 اهبوص دشاح دشح يف كرحت م١٠14 /ه4 ماع ىلوألا ىدامج يفو

 . هتكرح
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 : اذش يف يسيردإلا

 ةفاك نم نيلبقتسملا دوفو ترطاقت دق تناكو اذش لبج حفس ىلإ هبكوم لصو
 . ةبهتلم ةسامحو ةعئار ةرهاظم يف هلابقتساو هايقلل حزار

 نماوك راثأف ةقيثولا هتينبو ةعرافلا هتماقب بكوملا ةمدقم يف لبجلا ىقتراو
 . ةبالخلا ةياعدلا اهبولق ىلإ هتقبس يتلا لئابقلا عومج سوفن يف باجعإلا

 نم عستم ناكم يف ةيرق «نادمه رهات» ةيرق يف رقتسا نأ ىلإ هدوعص ىلاوو

 هل تناك ىذلا ريخلا لجرلا «رهاط نب يلع» هسسأ عماج دجسم اهبو اذش لبج

 تاحارتسالا ءانبو تاقرطلا قشو دجاسملا ءانب نم لابجلا يف ةيريخ لامعأ
 ءاجرأ يف ةلوجب ماق ةروكذملا ةيرقلا يف هتحارتسا دعبو هللا هو ءاقعا نيرفاسملل

 رطيسي ماه يجيتارتسا عقوم يف مكحتي يعيبطلا هعضو مكحب يذلا مشألا لبجلا

 لالطأ دهاش لبجلا يف هتلوج ىفو ةيقرشلا لابجلا بلغأ وحن ذفانملاو قرطلا ىلع

 جيراهص ةئالث رفحب رمأ امك هئانب ةداعإب رمأف اذش لبج ةّمق يف (نالحك) نصح
 ىلع نصحلا ىنبف هراصح ىلإ رمألا ىعدتسا اذإ ءاملا نم نصحلا ةجاح يفكتل
 ةروكذملا ةيرقلا ىلإ داع مث . دهعلا كلذل ةبسنلاب ةوقلاو ةعانملا نم عضو نصحأ
 ةعادوو حزار لابج عيمج نم هيلع مالسلل تلاهنا ىتلا ةدشاحلا عومجلا ىف فقوو

 . بولقلا عماجمب ذخأو بابلألا بلخف دكر ًاظعاو اهريغو

 تيب» ىلع هبكرم رمو ريطظنلا لبج أد صاق عئارلا هبكوم يف لبجلا نم ردحنا مث
 نم دهعلا كلذ يف ًافورعم ناك ام ىلع « ماوعلا هدصقي حيرض هب ناكو «يفوصلا

 نا هريس ىلاو مث هدصق نم سانلا عنمو همدهب رمأف ًاكرشو ةعدب روبقلاب لسوتلا

 . ةعيضلا

 هاقلتف همدقمب جاهتبالاو ةبهألا ةياغ يف تناكو ةعيضلا ةيرق ىلع هبكوم لبقأ

 دككع



 حزارو ريظنلا ءامعزو ءاسؤر ةيقب نم هبحاص نمو نافلغ نب دمحم اهلئابق سيئر

 . هتليلو هموي ىضقو عئار لابقتسا يف اهلخدف

 لوبطلا عرق ناكو نيلبقتسملا عومجب تاقرطلاو تاحاسلاو حوفسلا تصغو

 . ناذآلا مصي صاصرلا يودو

 : ريظنلا ىلإ

 ةيرشبلا لتكلا هبكوم قشي «ريظنلا» ىلإ ةعيضلا رداغ يناثلا مويلا حابص يفو
 . ريظنلا ةعلق يف امهلعج نيريبك نيعفدم هعم علطأو ةدشاحلا عومجلاو ةمحازتملا

 عفترم لك يف اليل نارينلا تدقوأو جاهتبالاو ءالولا رهاظمب ريظنلا لبج هلبقتساو
 . نارينلا نم ةلح يف جهوتي لبجلا ىسمأف لبجلا يف ةينثو

 ريظنلاب ماقأ نأ دعبو بعص لك همدقمب لهسو بولقلا لامتساو تالصلا قدغأف

 . ةماهت ىلإ ردحنا عوبسأ وحن

 : لعفلا در

 ىتشب اهب لبوق يتلا ءالولا رهاظمو ةيسيردإلا ةلوجلا كلت رابخأ تلقتنا

 يحورلا هذوفن لاجم ةيلبجلا ةقطنملا ربتعي ىيحي مامإلاو . تاليوهتلاو تاغلابملا

 . زفحتلاو ظيغلاب كارتألا اهلباقو

 نم ىغبني امب ذوفنلا كلذ ةمواقمو مزحلاب ذخألا ىلع نيفرطلا ددهج تقفتاو

 . ةحلسملا ةمواقملاو مزحلا

 ةهجلا كلت يف ديدجلا ذوفنلا ةكوش دضخي نأ يف ىبحي مامالل ةصرفلا تحيتأو

 . ىرتس امك هل نيلاوملاب لكني نأو ةايحلا ةبرتب هروذج ثبشتت نأ لبق

 نمو ًاقرش «رذع ةللف» دودح ىلإ ةيلبجلا ةقطنملا يف يسيردإلا ذوفنلا غلب دقو ٠

 دشاح لئابق لاجر نم ةوقب ىبحي مامإلا ثعبف ًالامش «راحسو دالب ىلإ ًايونج رهاظلا

 يسيردإلا تلاو يتلا نالوخ لئابقب ليكنتلل «بينوبأ يداهلا دمحمو» ةدايقب نادمهو

 . هتعاطل تخضرو

 ه-ككا د



 : لاتقتقلا

 الول ةيسيردإإلا ةفكلا حجرت تداكو ىيحي مامإلا داوق نيبو فالخملا نم مهعم

 ىلاوو «نيدلا ديمح مساق نب دمحأ» همع ةدايقب ددم لاسرإب ىيحي مامإلا عارسإ
 فاقيإ ىبحي مامإلا عاطتسا كلذبو اهيحاونو ةدعص ىلإ تادادمإلا لاسرإ مامإلا

 ةمئألا لئوم اهريغو ةدعص ىلع ىلوتسي نأ داك يذلا دعاصلا يسيردإلا فحزلا
 . يحورلا مهذوفن زكرمو ةيديزلا

 فقوت دقو نيتهبجلا دودح ىلع ةيلحم تاعاطق يف راوألا بوبشم لاتقلا ىقبو
 ىلع ظافحلا ادع ام ديدج مدقت يأ زرحي نأ نودب ةيعافد ةعقوم ريغ يف يسيردإإلا
 : قباسلا هذوفن هيلي ام

 حزار كلام ينب  افيف  رعلا  هبنم

 (مرخ) لبج لالتحا ىيحي مامإلا تاوق تعاطتسا م1917 /ه11077 ماع يفو
 لبجلا برغ ىلإ هتاوق ضعب لكوتملا دئاقلا لزنأو حزار فارطأ يف ماهلا عقوملا
 . ةفورعملا (رامغ) ةيرق لالتحال قمع ىمسملا يداولا يف روكذملا

 : ةعقوملا

 هللا دبعو يمزاحلا دمحأ نب يلع ةدايقب ةيسيردإإلا تاوقلاب مدطصا يداولا يفو

 نأ دعب هدعاوق ىلإ يلكوتملا شيجلا عجارتب ىهتنا ًاريرم لاتقلا ناكو نيسح نبا
 ىلع مدقتلا يسيردإلا شيجلا عاطتسا ولو ليتق ةئم سمخب ردقت ةحداف ةراسخ دبكت

 « ةقطنملا كلت يف يلكوتملا شيجلل ةلاعفلا ةوقلا ىلع ىضقل ةميزهلا كلت رثأ
 . ةهجلا يف عضولا بلقي ًاريغت فقوملا ريغتلو

 ماع لوأ يف هنأ الإ , هلبق نيبملا عضولا ىلع ةيسيردإلا دودحلا تيقب
 يسيردإلا تكردأ دقو ريظنلا لبج يلكوتملا شيجلا لتحا م1977 ه١
 هتامم دعب ةلواحملا حلفت ملو . هتداعتسا لواحيوهو ١7151١ ماع نابعش يف ةافولا

 . نبالا مامإلا خيرات يف ًالصفم كلذ أرقتس امك ديدجلا مامإلا دهع يف

 دكك؟أ
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 نفلازكماشرص ةئابرو رئانر يطرب الوتد نوه ع لشكل هنوف ٍ
 ذك درعبرر رلامتافزيؤ سهلا نعال مرد حارل رك[ تمد عك تجند اعيرزعلا .! نورنا. اوتج درج سرس بدم :٠ ندم اجبلصو كر انروبو اج سنازكازحو ناصر رباجم اب قد انيلا,تج حر رص ميركل اتكلم لاو 2
 احس ال صاحل !لابفلا اور تالر اوحال "ناك راض انناخ |. .اهدجر امن 'ركعلا ارسم انا ل صو / 7

 الها اهلصاح ا و طئاوض ميرزا نفح نوال نع: اير اكل ناطور منا (رصح دبل ةفاسيو ذا <
 + زلال صخ كافل يفانخارو فكي حوزإ 2 ىف اك رفززكه رهفلا نير طل دك رئامد اس زف أ اذه سك ومسج

 بناجر كهحروو نازوجن ماو ر)اعيومو هس واصلاولاف ناريجزمو ةيزنقل نعنتصنم هج

 | عوام دخاد ذك دنا مالا زج هوت امو ليفلالةج امر هاتضم [رلع قو تالا 206
 ل ملون رحل رزبطصارف رمت ع ناث يلازم زحان هدول اردت ؛او ءدرخاعز يلا نع ايري ترج . ناؤجراعو كافاني, عنج دماج ابره ده نا ننس ؤفلاازخاو ايان هن أدناصرَر نا“ +

 , زمر( ليعإ . ارح سول دوت نازترعل او تان ؤشفل "دع ارتجار :ةلمدعبتاوزهجواو هيي ند
 طور رض اوناك تلا يمهجلاو دكزنلا لع محص تربص مبارضم نازح مج تان وفرت 0 ع

 قصت دحل سب انكلإ نار ايح ١) نع درن لع و انفرصئر للام له انمن وكسب صو ١ كي مدرع نل كارلا اوحر م زكو هدرظنلا دج فراس باشر رص و موف رماة 7 : -- 7 . يو لا تاتنكر وص : مرر مو "هب : لحام هيمي :ءاعل نيام دامفلا عمي فنقلاة هج نالا "مدس مطلع او هعناهتشنف را تل
 . يزل اوه ءادع مارح طق و مدد اروع اوضعمل د «6يكرب) لل خل صح هر ول ملا
 مهتبيزفاورل اعراحارفو. + قحار و لث انلا الوه لجازمف ابداع ج36

 هيئاهشلا ةفطنملا ىف هلمامو دئاقأ ىلا يشردالا لئاسر نم ةهاسد :)

 ب



 ثلاثلا لحفلا
 ىسيردإلاو ةينامنثعلا ةلودلا :

 2 ل ا ب نأ (كارتألاو ةالو دلخب 5-0-6

 ةباقرلا تحت هعضوو ايلاطيإ ةموكحب هلاصتا نع مهتامالعتسا ملقب لصتا ام مغربو

 تاعاشالل هديدبتو ةيفوصلا هتلزعو ىنيدلا هكلسمب هتعاطتساو « ةديدحلا يف

 تمي ام لك نع هدعبو ةلزعلاو مداعلل 200 مهدجسمب هدرفت يف هتبثأ امب تاعئاشلاو

 فرصنا ٍمهكوكش تددبتو مْهْدَصَرَت سامح رتف ام اذإ تح ) ببسب ةسايسلا ىلإ

 - ًالصفم هتأرق امك الماك هرودب ماق ايبص يفو - ًافنأ كرم امك د ايبضىلإ

 بزح)و (يقرتلاو داحتالا) بزح نيب ةيبزح كراعم يف كاذنا ايكرت لاجرو

 ملو « ايكرت خيرات يف فورعم وه امك « . مكحلا ي ىسارك ىلع سفانتو (فالتئالا

 لغشي امم ةيمهألا نم ةصاخ (يناميلسلا فالخملا )وأ ةماع (ةماهت) مهدنع نكت

 : يسيردإلا ىلإ يكرت دفو لوأ
 كاذنيح 3 ديازتملا هطاشن نع تايعفرلا ترثكو 3 يسيردإلا رمأ رهظ امدنعو

  ةوق هقفارت نازاج ىلإ دفو لاسرإ نع اهتاءارجإ لك تضخمتو . ةموكحلا تقافتسا
 : يهف دفولا ةمهم امأ . كلذ دفولا ىأر اذإ . اهلامعأ رشابت نأ رمألا مزل اذإ

 ١- يناميلسل | فالخملا يف ةلاحلا سرد :

 . هاياون ىلع فوقولاو هدصاقم ةقيقح ةفرعمو . يسيردإلا رمأ عالطتسا - ؟

 ةقيرطلا خيش * يطوؤنرألا قيفوت ةيوضعو اشاب كديعس ةسائرب دفولا ناكو

 1 ماع لوأ يف نازاج ىلإ دفولا لصو «(ةناتسآلا) يف (ةيدمحألا)
 م٠1

 رم ايبص ىلإ ديبز نم هرفس عم سيردإ نب دمحأ هدج نأل . ةسرادألل عجار ريمضلا : مهدجسم )١(
 انخيرات ىلإ قاب هنأ حجرأو دجسملا اذه اهئانثأ ىف ىنب ةريسي ةرتف اهيف ماقأو ,م14179 /ه5١ 46 ةنس ةديدحلاب

 . ه ١409 ماع ىناثلا عيبر نم م اذه
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 رمأ ةيلج عالطتسال . ىطوؤنرألا قيفوت ةسائرب ًايعرف ًادفو يسيردإلا ىلإ ثعب اهنمو
 . اهرقتسم يف ةلاحلا سردو يسيردإإلا

 . فورعملا هئاهدو ةيسايسلا هتكنحب يسيردإلا هلباقف ايبص يعرفلا دقولا لصو

 « كلم الو ةرامإ يف ال عمطم يل سيلو ةلودلا اياعر نم لجر ىنإ : مهل لاقو
 كح يهنلاو قو رعملاب ومالا ىدنارو ةييدلا ةزيغلا "الإ هب تحف اهب ىلإ: يفد الو
 شد ب هج كوألا يدج لصو ذنم كلذ اهترشابمب ةفورعم ىترتساوب و كلا
 تعربتف لئابقلا نيب بورحلاو نتفلا هنع مجن الامهإ رطقلا اذه تلمهأ ةلودلاو

 رارقإب يتلود تمدخو . نيدلا ةقيقحل مهداشرإو مهنيب حالصإلل هللا هجو اذيماف

 سيئر ىلع هريثأت ناكو . نيدلا ملاعم ءايحإو داقحألاو نئاغضلا لالتساو نمألا

 يف (ةيسيردإلا ةيدمحألا ةقيرطلا) خيش - تفرع دق نم وهو احلا يعرفلا دفولا

 ًاعنتقم (اشاب ديعس) ىلإ ادئاع هيدل نم راسو . كربتو « حيرضلا رازف ةناتسآلا

 . (اشاب ديعس)و يسيردإلا نيب لبقملا عامتجالل ليبسلا دهمي « ايضار

 اكمل ب برقم ىلا فرك نا فدخل احرز نوع ىلإ تيل ددحملا تنل

 بصنو نازاج نم جرخف اشاب ديعس غلبأو راس مث مزحلاب اذهتأو ةطيحلا يف ةدايز

 . تاوقلا ضعب هعمو تاذلاب (رئافحلا) ىف همايخ

 5 ةدهاعم لوأ

 نم هتقابلب نكمتو « دفولل هلاق ام هعماسم ىلع . يسيردإلا داعأف ةلباقملا تمتو

 : يتأي امب ةضوافملا تهتناو « هاياون نسحب (اشابلا) عانقإ

 ١ يناميلسلا فالخملا ىلع اهتيعرشو ةينامثعلا ةيعبتلاب فرتعي نأ .

عبتي امو ايبص نوؤشب ينامثع فظومك موقيو ماقم مئاق ةبتر حنمي نأ - "
 يأ اه

 . ًالامش يلح ىلإ ابونج ةطماص نم

 نميلا نيب (يناميلسلا فالخملا) ربع (فارغلتلا) كلسلا دمب دهعتي -“*

 . زاجحلاو
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 انس روبل هنا ا

 هدحو هل دممحلا

 تلسن امو العشلا ةرقبلا نأ هسفن ىلع فرتعاو رقأو يماط نب ميهاربإ خألا رضح

 هعاب يذلا روثلا نمث يف هوبأ دنع هل مهارد لباقم كلذو ميهاربإ نب دمحأ هدلول

 ديسلا لضافلا يديس ةيمس هل اهلعج يتلا ةيامّسلا مهاردلا يف يماط نب ميهاربإ
 يلعو دمحم دلولاو يعفاشلا دمح خألا ةداهشب سيردإ نب دمحأ نب دمحم نب يلع

 - هللا همحر  فاطع نب دمحم نب يلع هللا ىلإ ريقفلا هبتك
 ه١117 رخآ دامج رهش خيراتب (يسيردإلا دهع نم ةقيثو)

3 



 اهل نيرومأم ثعبو (فالخملا يناوم يف ةيكرمج) زكارمب ةلودلل حمسي نأ -

 . اهيدل نم

 تالصاحب ىفتكت نأو  هحارتقا ىلع ءانب - بئارضلا ءاغلإب ةموكحلا دهعتت  ه

 نأ لباقم لاصحتسالا يف اهنع وه بوني نأو . يشاوملاو بوبحلل ةيعرشلا ةاكزلا
 ىف هرارقتساب دهعت يذلا نمألا رارقإل ينطو شيج تاقفنو هتاقفنل . ثلثلا هل نوكي

 . فالخملا

 . دعب اميف « يسيردإلا دهع لوأ يف ةاكزلا لاصحتسا نايب يتأيسو
 ةلودلا تفرتعا اهبجومبو ءيش لك لبق « يسيردإإلا جلابع يف ةلرم ةيفاعلا يهو

 . كلذ لبق اهب فرتعملا ريغلا « هتطلس ةيعرش تتبثأو ناطلسلا هتلوخو اينمض هب

 ثعبو « ايبص ىلإ يسيردإلا داعو ةيقافتالا تمربأو ينطو شيج فيلأت يف هتضوفو
 همزلأو ةيقافتالا نم ةخسن هءاطعإو (ريسع فرصتم) روضح بلط يف (اشاب ديعس)

 ةدئاع عملأ لاجر نوكت نأب  ةيقافتالا بسح  همهفأ امك اهئوض ىلع يشمتلا

 0 يسيردإلا ةقطنمل

 دودح نم دتمت ةقطنم ىلع ةيقافتالا كلت بجومب ة ةرطيسلا ٍيسيردإلل مت اذكهو

 .(نازاج) ةنيدم ادعام « 5 ةطماص ىلإ ليف (بوقعي نب يلح)

 ةلاحلل دفولا ةساردل ةجيتنك « نورظتني نومئاشتملاو نوضراعملا ناك لاح يفو

 اذإف « هتفأش لصأتست مل نإ يسيردإلا ةكوش دضخل هل ةقفارملا تاوقلا مدقتت نأب

 . عملأ لاجر كلذ يف امب اهعمجأب ةقطنملا ىلع ًاديؤم هب ًافرتعم دوعي وه

 : ةيتآلا تابيترتلا ىلع هتدوع ةعاس نم لمع « ةيقافتالا كلت دونبب فامعو

 : ةيتآلا تاهجلا ىلإ هباون ثعب

 ١ (يلخو ةبي) ىلع . ناشرخ نب دمحم .

 . مهيلي امو رمسألا ينب (قراب)و (لئاحم) يمعنلا رارع نب ىيحي - ؟

 . تارهزو دماغو ةدراجملاو (رحبلاو انق) يناكوشلاو يمعنلا ىفطصم - *

 . (هاوخملا) لاصفلا +

 -ككاأل



 .(عملأ لاجرل) رارع نب دمحم  ه

 نع اوبونيل نايحض ةرجهو (افيفو راحسو رعلا)و (ةعامج) ىلإ رصان نب رارع - 5
 . (ةاكزلا) لاصحتساو تاهجلا كلت ةرادإ يف هتدايس

 ةوق رثكأو ًارطخ دشأ - ةيقافتالا دعب  ادغ يسيردإلا نأ (ريسع) فرصتم ىأر

 . رظنلا تفلو عفرلا يف ذخأف لبق يذ نع ةلودلا نم هب ًافرتعم هتفصب « ًازكرم تبثأو

 كلذ ءارو نم يمرت يهو  ةيكرمجلا زكارملل ةلودلا مهتلسرأ نيذلا نوفظوملا امأ

 دقف ايلاطيإ نم هيلإ تادادمإلاو نؤملا لوصو عطقتو دالبلا ةيلخاد يف هزجحت نأ

 هبش يف مهلعجو لئابقلا لاجر مهيلع راثأ نأ دعب اوتأ ثيح نم ةلوهس لكب مهداعأ

 اعأت ارا عجر ضعبلاو « مهوداعأف هباونب ءامتحالا ىلإ مهضعب رطضاف ةلزع

 نورهاجيو نيدلاب نوكسمتيال نيرومأم اولسرأ مهنإ ةلودلل بتك دقو . هسفنب

 ٠ ءييسلا مهكولس ىلع را سانلا مهنم رفنف يصاعملاب

 : ريسع فرصتم ةلواحم

 ةعئاملا ةيقافتالا كلت رخبتو يسيردإلا زكرم ةوقب ريسع فرصتم رعش
 نم لزنف + ةجيغنلاب تأت مل هتاعوفرم نأو ؛ يسيردإلا ءاهدلا ةرارح ىلع
 رومألا 0060 ىلع فوقولاو ةلاحلا سردل ايبصب ارام نميلا ىلإ (ةارسلا)

 لجرلا نأو ةلودلل يسيردإإلا مكحلا مئاعد تيبثت نم اقح هجهدا اهداف

 يف نذأتساو ملسف' « هرزأ دشو هتدعاسمل لاهنت تايناكمإ هئارو نمو ًاكلم ديشي

 نع ةناتسآلاب لصتا اهنمو (نارمك) ىلإ هنمو (نازاج) ىلإ هريس ةالاوم

 رشابيو ؛(ايبص) قيرطب (ريسع) ىلإ دوعي مث . يرحبلا (فارغلتلا) قيرط
 (شيرع يبأ) يف (ركسعم) ةماقاب ةلودلل حامسلا لوح يسيردإلا عم ةمهافملا

 ةمزاحلا ةباجإلا هبيجيف (يسيردإإلا) ءاهد نع بزعت ال ةفوشكم ةلواحم يهو

 ًايعاد نكي ملو « ةيقافتالا صوصن فلاخي اذه نإ) : هلوقب .ةنرملا

 اهديروتو ةاكزلا لاصحتساب اندهعتو ةعطاقملا انمأ دقف . كلذ بجوي امل كانه

 كك



 « حاورألاو لاومألا يف ةراسخلاو ركسعلا قوس رمأ ةلودلا انيفكو كلسلا دمو ةلودلل

 06 دهعتب لخأ نم ىلع ةعبتلاو « ءيش يأ ثادحإب حمسن الو

 كلذ دعب هنأكو .٠ ءايشأو ءايشأ هسفن يفو ريسع ىلإ داعو يلاولا دي يف طقسأف

 ةبقاع نمآو هضرغل رتسأ ىرخأ ةقيرطب هيدي يف ةقرو رخآب بعللا برجي نأ يف بغر
 للي ميساب ةارسشلا م ينامكعلا :نقيجلا نم ةينك لزناف 1 عاجبلا' هتلاخي ل ثإ
 كلتب ايبص ىلإ لوخدلا ةيقيقحلا اهتمهم نإ لاقيو (نازاج ردنب) ةيماحل رايغ
 كلتل ًارتستو . ةفطاخ ةروصب يسيردإلا ىلع ضبقلاو ةلفغ نيح ىلعو ةروصلا
 يماظن ركسعمو ةتباث رفاخم دوجو مدع نم ايبصب هرورم ءانثأ هيلع فقو املو ةياغلا

 - تاهيهو - ةلواحملا كلت ةلوهسو رسي يأر هنأ دعبيال يسيردإإلا عم بردم سرحو

 نم اهعم سيل . يدنج ةئم سمخ براقي امم فلأتتاهنإ : لاقيو ةبيتكلا تلزن
 هباون وأ يسيردإلا رعشي ملو « مالعألا اهعمو . تاسدسملاو (بارحلا) الإ حالسلا

 نيتعاس ةفاسم ىلع (احلملا) ةيرق برق تحبصأ ىتح اهريس تلاوو « اهلوزن نع
 لمش خيش اورعشأف . قيرطلا نم ةبيرقلا ىرقلا لهأ مهب ملع كانهو (ايبص) نم
 ىلإ خيرصلا ثعبو « اهارقو احلملا لهأب خرصتسا 0 يماشلا فالخملا

 بتكو 0 اوفقوأو راصحلا نم ًاقاطن لئابقلا مهيلع تبرضف اهريغو ةلحملا

 نم لاسرإب رمأو ءيش لك (يسيردإلا) مهفف ءريبدتلا بلطو عقاولاب يسيردإلل
 (نازاج) ةيماحل رايغ لدب مهنأ اوباجأف نوديري ام ةقيقح ىلع فقيو مهربخ علطتسي
 تحت اوراسو مهنع راصحلا كفب فالخملا لئابق غلبو مهقفارت تاوق لسرأف

 . (نازاج) ةخبس اولصو نأ ىلإ ةباقرلاو ةسارحلا

 : فيرش دمحأ ىلإ ةدوع

 دعب هتيب ىلإ لمح نأ ىلإ -. فيرش دمحأ يدي عطق ىلإ هلبق مدقت اميف انرشأ

 هتتاو ىتح كارتألا ةبتاكم يف ذخأف 5 هحورج نم يفش نأ ىلإ | هراد يف لظو عطقلا

 (ضرح) ىلإ اهنمو (شيرع يبأب) ةيناثلا هتلئاع ىلإ (ايبص) نم اليل ىرسف ةصرفلا
 ًالفاح ًالابقتسا اهب لبقتساف ةديدحلا ىلإ اهنم ينامثع (دارط) هلقأف (ةيحللا) ىلإ مث

 . (لوبنتسا) ىلإ رحبأ ًاتقو ثكم نأ دعبو
 ك4



 نابأو هصالخإل كلذ لك هلان ام نأ ًاحضوم هباصأ ام اكشو هيدل امب ىلدأ كانهو
 ترالصف كلذ ريق ىلإ ايلاطياب هتقالع ليصفتو يسيردإلا رمأ هغلب ام ةلودلا لاجرل
 ةلودلا يفظوم نم ًافظوم هتفصنب (لوبنتسا) ىلإ يسيردإلا روضح ٠ بلطب رساوألا

 ثيل نم أ قف: اوم معي ف لا يت نع يسيلا ع

 هنكمي كانهو لابجلا ىلإ تختسسب من اما تفر. ىلإ ولو ةنوكحلا مواقي نأ عيطتسي
 . دمأ ىلإ ديريام ضعب ولو ققحي د حلص ىلع لقألا ىلع لصحي نأ ىلإ ةمواقملا

 ةيبلت ىلإ عراسي فوس هنأ نظت اهنأ ثيحب ةلفغلا نم ةلودلا. نكت مل عبطلاب '
 ىذلا هنايصع نلعتو ةجحلا هيلع ميقت ضفرلا لاح يف هنأ تدارأ امنإو « اهيعاد

 اهنأ الإ هتباجإ مدعب اهمزج عم ةلودلا نأ ريثكلا دقتعيو « هماغرإل ةلمح ديرجت رربي
 . هغلب ام ردقب ةوقلا نم حبصأ هنأ دقتعت ال

 : ةسيكرتلا ةلمحلا

 ةضوافمو ةبتاكم : وأ هتلوخو (بغار دمحم) ةدايقب ةيوق ةلمح ةلودلا تدرج

 ًائيش كلذ ُدفُي مل نإف , ةلمحلا ديرجت ريثأت تحت هتانق نيلت نأ ىسع يسيردإلا

 همامأ دجوف يسيردإلا ةلسارم يف اهدئاق ذخأو نازاج ىلإ ةلمحلا تلصو
 اوكردأ نمم ضعبلا لوقيو « ةعاجشلا ىلع بلغتستو ءاهدلا ىلع توفت ةيصخش

 دعب يذلا « دئاقلا كلذ ريمض يرت رتشي نأ عاطتسا يسيردإإلا نإ : دهعلا كلذ

 هيلإ رف ةميزهلا

 مات ملع ىلع ناك يذلا . يسيردإلا ةبتاكمو ةضوافم يف دئاقلا ذخأ

 ءاعدتسال هرماوأ ردصأ ىتح لوزنلا يف تذخأ امف اهدئاق ةمهمو ةلمحلاب

 ةقطنملا يف هدئاق ىعدتسا امك ؛(ليبش ينب) ىلإ يلح نم لئابقلا لاجر

 كال



 ىلإ (ةراجنملا لت) نم ةرئاد فصن هبش يف (نازاجب) تقدحأف (رئافحلا) ىلإ

 ةيرق ىلإ سيوسلا سأر فرط نم ةيماكحلاو ةحراسملاو ليبش ينب ١-

 . يقرشلا بونجلا يف «سوبركلا»
 . رئافحلا ىلإ سوبركلا نم لفسألاو العألا نازاج يداو لئابق - ؟

 . رحبلا لحاس ىف ةراجنملا سأر ىلإ رئافحلا نم فالخملاو ايبصو دمض - '*

 ةدايق طانأو (ءارغلا) ةيرق يف يطايتحا شيجب طبارو ايبص نم هسفنب جرخو
 . ايبص لهأ نم هلاجر دحأ (ناوضر رهاط دمحم) ب ناديملا

 : ةكرعملا

 يف ذخأف . فحزلاب يكرتلا دئاقلا ىلع رماوألا تردص « ةلسارملا لشف دنعو

 راصحلا قاطن ديدشت يف يسيردإلا شيجلا ذخأو . هرك ىلع فحزلل دادعتسالا

 هيلع دتشاو يكرتلا شيجلا قياضتف « ارب اهيلإ دري ام لكو (نازاج) نع (ءاملا) عنمو
 (ناسرف ةريزج) نم ءاملاب هديوزت يف ةيكرتلا رخاوبلا تذخأف ءاملا عنمو راصحلا عقو

 ٠١ قفاوملا نينثإلا موي رجف يفو . ارحب اهريغو (ناسرف) ىلإ ناكسلا لحرو
 نم عفادملا نارين هيمحت موجهلل فحز م١191 /ه1579١ ماع ىلوألا ىدامج

 . ةيكرتلا رخاوبلاو عالقلا

 : ةيبعتلا

 ةثالث ىف ةيعفدملا نارين ةيامح تحت -انمدق امك  يكرتلا شيجلا مدقت

 . تاهاجتا

 ١ - ةيبونجلا ةيحانلا يف (اياضملا) قيرط هتهجوو نميألا حانجلا .

 . ءاملا رابا  (رئافحلا) ههاجتاو بلقلا - *

 . ايبص قيرط « (هراجنملا) ههاجتاو رسيألا حانجلا - '“

 د كالا -



 مهتامدقم تلصو دقو الإ مالظلا رسحنا امف . رجفلا ةشبغ تحت كارتألا مدقت

 اوقلطأف « هءارو ىراوتي ماكا الو رجش ال ةفوشكم ضرأ يه يتلا خابسلا رخاوأ ىلإ

 يسيردإلا شيجلا ىلع . تيمتسملا ةلاسب ىف نيمدقتم مهقدانبو مهتاشاشر نارين

 . ةفوشكملا خابسلا ىلع فرشملا ظمحلا رجشو يباورلاو ماكآلا يف هعقاوم ذخآلا

 يف ىدانت لاغبلاو ليخلا ىلع نيدانم ةطساوب هرمأ يسيردإلا دئاقلا ردصأ دقو

 ىلع مكنم نوحبصي ىتح صاصرلا قالطإ مدعب رجفلا لوأ ٍنم شيجلا فوفص

 . ةقطنملا يف فورعم لحم ساقم .(داعم)

 عرس أ بلقلا ناكو دع اولاوف يسيردإلا شيجلا فقوت كارتألا ةأرج يف داز

 شيجلا مامأ ريسي ناكف -(مَوْشَم) مساب لئابقلا هبقلت طباض همدقتي - اهذقت قرفلا

 لئابقلا لاجر دحأ قلطأف « ب اييرقت ارم ويعم نعوشمفا ىتح «. ةلاسب لكب

 ةدش يف نارينلا مهيلع تقلطناو . ًاعيرص اهرثأ ىلع رخ ةصاصر هيلع سواشألا

 مهل دئاقلا رمأ ردص هنإ : لاقيو . كارتألا مزهناو , اهفده ةصاصرلا ءىطخت ال

 ماظن لتخاو ضيبألا حالسلاب لئابقلا 0 (ريفنلاب) عجارتلاب

 لئابقلاو ةفوشكم عجارتلا قرطو عيرسلا عج ٍارتلاب رمأ مهغلبي (ريفنلاف) مهعجارت
 خابسلا تطغتف مادقإو ةوارض يف مهلولف بقعتت تعفدناف رصنلا ةرشن اهتذخأ

 نارين ةيامح تحتو ليتق ةئم سمخو نيفلأ كارتألا نم ىلتقلا ددع ردقيو مهثنجب

 يف نصحتلاو (نازاج ىلإ) لوخدلا نم شيجلا نكمت رخاوبلاو عالقلا ةيعفدم
 يف يسيردإلا شيجلا يقبو ءرحبلا قيرط نم ددمب ززعو اهتاماكحتساو اهلابج
 . مهزكارم ىلع ةيليللا تاراغلا يلاوي هزكارم

 اشاب تزع ناكو . مامإلا عم هقافتاو نميلا ىلإ اشاب تزع لوصو دعب

 لاسرإب هرمأ ردصأف « ةيبرعلا ةريزجلا بونج يف تاوقلا ماع دئاق نيُع دق

 « كب بغار يالاريمأ » ةدايقب نازاج ةقطنم « يناميلسلا فالخملا » ىلإ ةلمح

 تاشاشرلاو عفادملاب ٠ ًاثيدح ًازيهجت ةزهجم . يماظن يدنج فالآ ةعبرأ اهماوق

 كالا



 ةدايق تحت نوكت نأ ررقملا ناكو . رخاوبلا ىف : ةديدحلا ءانيم نم اركب تكرحت

 0 ا

 كلذب يهتنت ةمهملا نأ ىأر اشاب تزع ماعلا دئاقلا نأكف « هتادادعتسا متي مل هنأ الإ

 . كب بغار يالاريمألا ةدايقب شيجلا نم ددعلا

 برضل ةقطنملا لئابق رافنتساب هرمأ يسيردإلا ردصأ « نازاج ىلإ اهلوصويو

 . اهيلإ مداقلا شيجلاو « ةنيدملا نع ءاملا عطقو راصحلا قاطن

 ةيطايتحالا هايملا لامعتسا ىلإ شيجلا رطضا مكحملا راصحلا طغض تحتو
 ىلإ ةدوعلاو رخاوبلا بوكر الإ رايخ مهمامأ قبي ملو اهوذفنتسا ىتح رخاوبلا يف
 «رئافحلا» ىّمسملا هايملا دروم ىلع ءاليتسالاو لئابقلا درطل جورخلا وأ « ةديدحلا

 . ةنيدملا نع لايكأ ةسمخ ةفاسم ىلع

 لاجر نم اهيف اوكرتشا نيذلا نيرمعملا نع ًاينايع افصو « ةكرعملا انفصو دقو
 . ًايفاك نوكي ال رخآلا بناجلا نود بناج نم فصولا وأ ربخلا نأ الإ لئابقلا

 اشاب قيفش ناميلس تاركذم وهو . يكرتلا بناجلا نم ردصمب انرفظ دقو

 هتصالخ « اشاب تزع ماعلا دئاقلا نم هيلإ درو غالب ىلإ هيف هيف دنتسي ريسع فرصتم

 ةلمحلا اهيف ترسكنا ةديدش ةكرعم كانه تعقو : هصن ام دروي مث هالعأ هانْصْخَل ام

 دونج نم ةئم سمخو نافلأ تاعاس ثالث لالخ يف لتق دق هنأو ًاشهدم أ اراسكنا

 . ًاشطع مهنم ريثكلا تام دقو  نازاج ىلإ ةلمحلا يقاب عجرف « ةلمحلا

 دادزا هنأو « هيف تقلتخاف « رحبلا يف ةلمحلا لاغب تيقلأ ءاملا نادقف ببسبو

 ةروثلا طاشن ددجتو هتوق ىلع ةوقو « ًاديدج ًاذوفن راسكنالا اذه ببسب يسيردإلا

 : ةأرج دادزاو « ريسعو ةماهت يف

 رعاشلا لوق ىلع هيف اندمتعا ىذلا انريدقت ىلع ديزي ةكرعملا ىلتق ددعو

 امأ « ةعئار ةيبعش ةديصق يف ةكرعملا فصو يذلا يمالسلا هللا دبع ىبعشلا

 لك ىلعو  ليتق يفلأ ىلع ديزي امب ةكرعملا كلت ىلتق ردقيف هسفن يسيردإإلا

 هكالال



 ريدقتلا ىلع ال 34 اهشيج ىلتق ترصح يتلا ةماعلا ةدايقلا نم وه يكرتلا غالبلاف

 يسيردإلا هركذوأ رعاشلا لاق امك نيمختلاو

 (نازاج) ةلمحل ةيكرتلا ةموكحلا رماوأ تلصو دقف (نازاج) راصح رمأ لطي ملو
 زكارملا برضو راصحب يلاطيإلا لوطسألا مايق ىلع ءانب (ةذفنقلا) ىلإ ءالجلاب

 عم  يسيردإلا شيجلاب ةروصحملا (نازاج) يف ةيكرتلا تاوقلا ءاقبو - ةيلحاسلا
 تدغاو + ارب ةلمحتلا تلتف اهتذارإ هانت ارحب اهْيلَع يلاطيإلا لوطسألا برض

 دنع ضعبلا يف رانلا تمرضأو اهنم ريثكلا تقبأو نؤملاو داتعلاو ةريخذلا نم فخ ام
 هلصو رثألا ىلعو . دعاصتي ناخدلاب يسيردإلا شيجلا رعشف « ةعفد رخآ عولط
 يسيردإلا اهلخدو . هدجو ام لك ىلع ىلوتساو ةنيدملا لخدف ءالجلاب نيقيلا ربخلا

 . كلذ دعب هسفن

 شيجلا لوخدو « باحسنالاب تملعف (ةيلاطيإلا ةيبرحلا عطقلا) تلصو
 ةيكرت تادارط ةثالث تمطحو اهتبرضو (ةذفنقلا) ىلإ ةعرسم تراسف يسيردإإلا
 . يرحبلا لقنلا لئاسو نم اهريغو (ءانيملا) يف ةيسار

 ةبهأ ىلع (بوقعي نب يلخ) تاهج يف يتلا ةيسيردإلا تاوقلا تناكو
 ةيلاطيإلا ةدايقلا نيب كب رميس امك كلذ لبق متدق تاكرحلا قيسنت نأل دادعتسالا

 تاوقلاو ةذفنقلا ءانيم ايلاطيإ تبرض دقف كلذ ىلعو  يسيردإلاو رمحألا رحبلا يف
 . ارب اهمجاهت ةيسيردإلا

 : لامشلا ىف ةيبرسحلا تايلمعلا

 نأ يسيردإلاو اشاب ديعس نيب ةمربملا ةيقافتالا عيقوت دعب هنأ . اذه لبق انرشأ
 ماع لوأ كلذو (ةيقرشلا) لابجلاو (ةيلامشلا) تاهجلا ىلإ هباون ثعب ريخألا
 تنلعأ امدنعو (مهزكارم) يف ةيلامشلا ةهجلا باون لظف 2,م١٠19 /ه6

 دوهجملا قيسنت ةطخب المعو اهفيلح يسيردإلاو (ايكرت) ىلع برحلا ايلاطيإ
 . (ريسع) يف كارتألا لاتقل اًدجم به دقف . .كرتشملا ىبرحلا
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 :لاتقتقلا

 : يتآلا هجولا ىلع تكرحتف كارتألا ةمجاهمب هرماوأ يسيردإلا ردصأ

 ١ ةنيصحلا اهلقاعم مجاهو (راعش ةبقع) قيرطب (لهشألا دمحأ دئاقلا) مدقت- .

 (ةحجنملا)و (كربلا)و انقو (لاجر) لئابقب يمعنلا ىفطصم دئاقلا مدقت - ؟

 (اهبأ) زكرم نيب تالصاوملا عطقل (صوعما ردنب ةبقع)و (هدوُسْمأ ةبقع) قيرطب
 . (راعش ةبقع)و

 (صامنلا) ةبقع يف تالصاوملا عطقب رهش ينب خياشم ىلع هرمأ ردصأ -#
 .(نيقاس ةبقع)و

 ناطحق خيش عم كارتشالاب « رفاظ نب نمحرلا دبع هدئاق ىلع هرمأ ردصأ - 5

 . راصحلا قاطن برضو مهتهج نم كارتألا ةشوانمب

 ةدعقلا يذ رهش يف كلذو الماك ًاقيوطت (ريسع) لبجو (اهبأ) قيوطت مت كلذبو

 ىتح كارتألا ىلع راصحلا ةأطو اهيف دتشا ةدم رمتساو م١191 ه 4 ماع

 ةبقع ةيماح كلذ لالخ يف تملستسا دقو . ططقلا لكأ ىلإ | ةعاجملا مهترطضا

 زكرملا كلذ يف ةدوجوملا نؤملاو' عفادملا (يسيردإلا) ةداق ملتساو .(راعش)

 .()زاتمملا

 : ةذفنقلا ىلإ ةيكرتلا تادحنلا در

 (ريسع) يف ةروصحملا اهتيماح ةدجنل « ةذفنقلا ىلإ ارحب تاوقلا ةلودلا تثعب

 ارحب اهقيرط يف يتلا ةيقبلا رظتنت ةطبارم تاوقلا كلت تلظو تادادمإلا تاز

 دق يذلا 3 يلع نب نيسحلا (ةكم) ريمأ فحز كرحت يجترت ىرخألا نمو ةهج نم

 . هحضونس امك  هكارتشا ضرع

 ةيرق يف ةطبارملا هشويج دئاقو (هبي) يف يسيردإللا بئان  ناشرخ نبا ناك

 ةيمهأو ترحلا ةروطخبب رعش دق  رظتنملا فحزلا بقرتو ءىراوطلل (شوشخم)

 راسو هب قثي نم (هتدايق) ىلع بانأف (ةذفنقلا) ءانيم تلصو يتلا ةيكرتلا تاوقلا

 . (ايبص) ىلإ ًاعرسم
 )١( ىوادع حرفم نب رصان نم ةصاخ ةلاسر .

 دكاله



 : ناضشرخ نبا لوصو

 يلامشلا ناديملا لوح همهي ام لكب (يسيردإلا) طاحأو ناشرخ نبا لصو

 تاكرحت نع هملع ىلإ لصو امعو ةذفنقلا ءانيم تلصو ىتلا ةيكرتلا تادجنلاو

 . هئانبألو هل ةقفارملا تاوقلا ددعو (نيسح فيرشلا)

 يعدتسي فقوملا نأ ىأرو مامتها لكب . يهفشلا ناشرخ نبا ريرقتل عمتسا

 دالبلا ةيلحاد يف اهاحر رادتس كراعملا نأو 5 مزحو ةوق لكب عيرسلا فرصتلا

 : ةيتآلا تاءارجالاب هرماوأ ردصأ الاحف 2 ءىطاوشلا ىلع ال

 : لئابقلا ىلع ماعلا ريفنلاب هرماوأ ردصأ

 يشودلا دمحأ نب نيسح : ةدايقب ةهبجلا ىلإ مهريسو ةحراسملا ىلع (1)

 . يحرسملا

 نب نسحمو خساف نسح : ةدايقب ةهبجلا ىلإ مهريسو ايبص لهأ ىلع (ب)

 . يجاوخ يلع
 . يداولا يعار نيسح : ةدايقب ةهبجلا ىلإ مهريسو ةرفاعجلا لئابق ىلع (ج)

 . يواغم نب نيسح : ةدايقب ةهبجلا ىلإ مهريسو ينيسحلا لئابق ىلع (د)
 يبأ دمحمو همارغ نبا : ةدايقب ةهبجلا ىلإ مهريسو وقحلا لئابق ىلع (ه)

 . نيرش

 . يدوتعلا يفرشلا ىبحي : ةدايقب ةهبجلا ىلإ مهريسو دّوتِع لئابق ىلع (و )
 . يهبم نب يلع : ةدايقب ةهبجلا ىلإ مهريسو قيقشلا لئابق ىلع (ز)

 , يمعنلا رارع نب ىيحي هنواعي . بادرس دومح ريزولا ةماعلا ةدايقلل بختناو

 لئابق فيلكتب هرمأو ءاوللا هل دقعو . يناكوشلا ميهاربإو « ناوضر رهاط دمحمو
 ميخ ىتح همدقت شيجلا ىلاوو مهقيرط يف نيذلا لئابقلا نم مهريغو (ةبعش ينب)
 . (ريعلا ىبأ زوق) يف

 د كاك



 يسيردإلاو كارتألا نيب ريسع

 ىف الإ اهحربت ال اهتاركسعم فق ةيماح 8 4 اهبأ ةنيدم يف ميقي فرصتمب

 مايقلا وأ ةاكزلا ةيابج ةقفارم لثم يف قاطن قيضأ ىف ةيرارطضالا تاكرحتلا ضعب

 ةمودعم هبش ةقثلاو ةدوقفم هبش موكحملاو مكاحلا نيب ةلصلا تناك « ةيرومأسمب

 . ًاريسع مهافتلاو « ًاديعب لصافلا لعجت كيمس زجاح ةغللاو

 ىداوبلا نأش اهنأش رارقتسا الو نمأ الو « ةدوجوم ةموكح ال اهبأ جراخ يفو

 . اهبارت قوف ةطلس الو . اهعوبر يف ةيكرتلا ةلودلل مكح ال يتلا ةيبرعلا

 ةليبق لك نيب ةنتفو . ةمات ةلزعو « نمأ ةلقو . ةقافو ةبرتمو غارف يف سانلاو

 . ةججأتم نتفلاو ةرعتسم ةوادعلا رانو . ىرخأو

 سانلا دفاوتو ريسع ةماهت عوبر يف ةفورعملا هتروثب يسيردإلا مايق كب رم دقو

 ناطحقو نارهشو رهش ينبو نارهزو دماغ نم هيلع مهلابقإو .٠ لئابقلا ءاسؤرو

 . ابونج ديبز ةهج ىلإو زاجحلاو

 ةريزجلا بونج يف تو زهيو اهذوفن ددهي امب ةينامثعلا ةلودلا ترعشو

 قفدتملا دملا فقوي كلذ لع ميلاقألا ماكح- يف ريغتو دفولا ولت دفولا لسرت تذخأف

 . رماغلا رايتلاو

 : ريسعل ًافرصتم ئيفش ناميلس

 ناكو . يلامك قيفش ناميلس وه ريسعل (ًافرصتم) تثعب كلذ دعب نمو ًاريخأو
 يف يسيردإلا ةروث مايقل ناكو )2 ةيبرعلا ةغللاب ملي نممو ينامثعلا شيجلا ةداق نم

 هلثم رايتخال عفاود ريسع

 )١( لوألا ءزجلا رخآ ىف ريسع ىف كارتألا ةالوب صاخلا لصفلا عجار .

 د 5الال



 ةيلخادلا ريزوو ةيبرحلا ريزوو 2 ءارزولا سيئر لباق ةناتسأآلا هترداغم لبقو

 ةنودملا تامولعملاو 3 يسيردإإلاب ةصتخملا تافلملا ىلع امهترازو يف علطاو

 . هتيصخشو هتروث لوح

 روفسوفلاب ههجو يلطي يسيردإلا نأ نم ةياعدلا هتجور ام تامولعملا كلت نمو

 © ًافوفلم ًايبرهك ًاكلس لمعتسي نأوأ . ههجو قلأتب مهرهبيل اليل هراوز ىلع جرخيو
 هنأب مهل ودبيف , ازه مهزهيف مهترثكل نيدهاعملا صاخشألا كئلوأل هدمي لبج ىلع
 5 رصعلا كلذ يف جاور هل ناكامم 0 ةزجعمو ةمارك بحاص

 : يسيردإلاو قيفش ناميلس

 امك ريسع يف ةدوجوملا ةقرفلل ةيركسعلا تادعملا لامكتساب ةلودلا هتدوزو

 يف ةدوجوملا ةيكرتلا تاوقلا نأ لاح يف ةليقثلا تاشاشرلا حالس نم ةبيتكب هتقف ةرأ
 . ىدنج ٠٠١ اهبأب ريسع

 قيقحتلا رشابو « «شاشرلا ةبيتك)» عم ةصاخ ةرخاب يف ةذفنقلا ءانيم ىلإ لصو

 نم تادافإ نم جرخو ةهتيصخشو هتكرحو يسيردإإلا نع تامولعملا عمجو

 حلصلاب ىعسيو هللا هجول ايات ريا ىلإ سانلا وعدي دشرم كد هنأب 0

 ةعاطلاو عمسلا ىلع هدهاعتو هعيابت ةهج لك نم لئابقلا هيلإ تلبقأ هنأو
 دق يسيردإإلا ةكرح تناكو ,. ”ركذملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو

 .٠ نيدشرملاو ةاعدلا نم ريثك مهنيب لكجويو «٠ اهيداوبو ريسع لئابق تلمش

 فيرصتب ماق كلذ دعبو هفلس نم مالتسالا رشابو ديدجلا فرصتملا لصو

 مث ٠ ةيسيردإلا تاوقلا كرحتب رابخألا هتفاو كلذ ءانثأ يفو هترادإ رومأ

 . ىئان لحم ىف ىئابرهك دلومب لصوم كلسلاو )غ3(

 . هدض ةياعدلا هذه نم هيف أربتي ىذلا يسيردإلا روشنم نم ١/ ص عجار (؟)

 . هتاركذم ىف «قيفش ناميلس» هلجس ام اذه ()

 د 518-



 ىلع راصحلا قاطن برضو ةحلسملا ةروثلاب لئابقلا ىلإ يسيردإلا رماوأ لوصو

 . اهتيماحو اهبأ )١© ةنيدم
 عقوملا تاذ لئاحم ةدلب لتحاف يمعنلا ىفطصم يسيردإإلا دئاق مدقتو

 . ةذفنقلا ةدلب يف يرحبلا هئانيمب هتالاصتاو ريسع ىلإ ةبسنلاب يجيتارتسالا

 نؤملا نوزخم ىلع ىلوتساو ايبص ىلإ اهب ثعبو ةيكرتلا ةيماحلا رسأ امك
 . رئاخذلاو

 لئابق يف هيجوتلاو داشرإلا لامعأب نوموقي اوناك نيذلا نورخآلا ةداقلا ضهنو

 ةروثلا نالعإب نرقلابو رهش ينبو ءرمسألابو رمحألابو ناطحقو نارهشو ريسع
 . اذه لبق هاندروأ امك  اهبأ راصحل مهتعامج ميدقتو

 ةركذم قيفش ناميلس بتك لئاحم ىلع يسيردإلا شيجلا موجه رثأ ىلعو
 ءارسألا ةداعإو نيمجاهملا باحسنا بلطو « ةجهللا ةديدش جاجتحا

 : يتأي امب يسيردإلا هباجأف

 تملع امل لئابقلا نأو « ةياردوأ ينم ملع نود ىلع تعقو لئاحم ةثداح نإ)

 مهلاتق يف كلذ لامعتسا مكتين نأ تنظ (ةشاشرلا عفادملا) ةبيتكب مكلوصو ربخب

 . كلذ ببس ثدح ام ثدحو . ةيلهاجلا ةريغلا اهتكرحف

 ةنيكسلا ىلإ دالخإلاب مهحصنأ ةرئاثلا لئابقلا كلت ىلإ تبتك رمألا ينغلب املو

 اعدوتسملا نم ذخأ ام لكو . ىرسألا مكل داعيسو ىتحيصنل اونعذأو

 يك ىضولا ثدختس . روتسدلا مزاول نم يه يتلا «ةيرحلا» نأ تمهف دقو)

 بناجألا نم ًادونج نأو « عرشلا ماكحأ ليزتو ٠ نهجاوزأب تاجوزلا تاقالع

 ىلع يضقتس ةلودلا نأو « نوينامثع دونج مهنأ ىوعدب ريسع لحاوس نولخديس

 كلذ لعلو « ليبقلا اذه نم لاقيام نوقدصي مهتطاسبل ءالؤهو . خئاشملا ةطلس

 . (مهتروثو سانلا جايه بابسأ نم
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 كا/لة



 : ريسع ءاجرأ ىلإ ةروثلا دادتماو اهبأ ةنيدم راصح تامدقم

 نم لعجف ًاعلطتسم يسيردإلل بتكي نأ بحأف ًاسجوتم ًابقرتم قيفش ناميلس لظأ

 . باجأف

 تحت اوعقي نأ نوفاخي مهنأل مكيلإ ةدوعلا نع نوعنتمم مهناف ىرسألا امأ)

 . مهزكارم نع عافدلا يف لاسبتسا نود «راوثلل اوملستسا مهنأل . باقعلا ةلئاط

 ال نمم ءارقفلاو ءاغوغلا نم ريثكلا ديب اهنم ريثكلا عقر الاف :دزحلاو رئاعؤللا انمار

 : ةدحجن بلط

 يوقتو هعقوم ززعت ةيركسع ةقرف ثعب ابلاط ةناتسآلا ىلإ قيفش ناميلس عفر

 ةكرح زكرم ايبص نم بيرقلا نازاج ءانيم يف مهلوزن نوكي نأو « هقوفت ديؤتو هزكرم
 . ةذفنقلا ءانيمب اهلازنا متو يدنج فالأ ةثالث اهماوق ةقرف ةناتسآلا تثعبف يسيردإلا

 : ةناتسآلا نم نيضوافم لوصو

 خيش يطوؤنرألا قيفوتو اشاب ديعس ةسائرب ةناتسآلا نم دفو لوصو ىلإ انرشأ
 ةرادإ لوح قافتالا نم هنيبو مهنيب متامو « ةناتسألا يف ةيسيردإإلا ةيدمحألا ة ةقيرطلا

 ىلع ةيعرشلا تفضأو يسيردإإلا فقوم تززع دق ةيقافتالا كلتو اهتماهتو ريسع دالب

 . تفرح

 لاسرإب ةطيحلا تبجوأ ةبهتلملا هتاريذحتو ةنخاسلا اهبأ فرصتم تايعفر نأ الإ
 ٠ . اهيلإ راشملا ةقرفلا

 ةوق زكرم نم يسيردإإلا عم ضوافتي اديدج ادفو ةقرفلا عم تثعب ةناتسآلا تناكو

 : هنومضم قيفش ناميلس ىلإ ةيلخادلا ةرازو نم رمأ ردصو « ةقرفلا كلت يف ةلثمم

 دكمع



 0 هيلعو يسيردإلا عم ثحابتلل نوبدتنم نولوئسم هقفاريس ةقرفلا دئاق نإ

 . مهعم كارتشالاو

 ىلإ هوقبس دق ةقرفلا دئاق مهيف امب دفولا دجوف ايبص ىلإ قيفش ناميلس لصو
 هفقوم ةمالسب مهعانقإ عاطتساو 2 ةثداحملا يف يسيردإإلا مهعم ذخأ دقو «ء ايبص

 ةئدهت يف ةلودلا ةمدخو مهداشرإو سانلا ةياده الإ هل دصقم ال هنأو ةوعدلا نم

 نأو « ةلودلا ىلع ةينامثعلا لفاحجلا قوس ريفوتو لئابقلا نيب حالصإلاو لاوحألا
 لاح يف . مهزازفتساو مهروفنو لئابقلا جيهت الإ ةديدجلا ةقرفلا دوجو ىلإ ةجاح ال
 هتعاطتساب . ةقطنملا هذه يف هنأو ىرخأ نيدايمو نكامأ يف اهيلإ ةجاحلا ةرورض

 ديطوتل نيدلا ملاعم مهنيب ايحأو مهدشرأو مهعوط دق نيذلا لئابقلا لاجر ءاعدتسا

 موي هرركو . حلسم فالا ةتس ىلع قوفي ام مهلوصو موي ىعدتسا العفو . نمألا

 عومجلا كلت روضحل ريضحتلا قبسي مل هنأ مهل دكؤيل قيفش ناميلس لوصو

 . تقو يأ يف ةعيرس هيدل لئابقلا نم ةباجتسالا نأ لب مهلابقتسال

 امب تهتناو ٠ تاضوافملا ترادو تاسلجلا تلاوت قيفش ناميلس لوصو دعبو

 نوؤشب مايقلا نم اشاب ديعس نيبو هنيب قافتالا مت ام ىلع يسيردإلا لظي نأ - ١

 : عملأ لاجر دالب اهنمض نمو ةيقافتالا ىف ةحضوملا ةقيرطلا ىلع ةقطنملا

 لبق نم فظوم لئابقلا ىلإ يسيردإلا مهثعبي نيذلا نيدشرملا قفاري نأ - "

 . اهبأ فرصتم

 ةعاطلا ىلإ دالخإلل لئابقلا ىلإ ريسع فرصتم عيقوتو هعيقوتب روشنم عيزوت - "
 . ةنيكسلاو ءودهلا مازتلاو

 اهريغوأ ةذفنقلا ةهج يف ةديدجلا ةقرفلا ءاقبل ةجاحلا مدع ىلع قافتالا - 4

 . ةناتسآلا ىلإ اهعاجرإ ةرورضو

 كما



 ىف ةقرفلا ةقفارمل ةذفنقلا ىلإ دفولا داعو ةنجللا ةمهم تهتنا ةيقافتالا عيقوتبو

 : هزكرم ىلإ اهبأ فرصتم داعو ةناتسآلا ىلإ ةدوعلا

 رثكأ ةيقافتالا كلت نم ديفتسملا وه يسيردإلا نأرهظي ةيقافتالا دونب ةسارد نمو

 : دقف رخآلا بناجلا نم

 عم ىلوألا ةيقافتالا تقثوو همايقل ةيعرشلا تدكأتو هفقوم ديأتو « هزكرم ززعت

 هحاجن مث  ةقطنملا ىلع ةيحورلاو ةينمزلا هتطلسب فارتعالا تددجو اشاب كديعس

 ءاضقلاو هديدهتل الإ تبلج ام ىتلا ةيركسعلا ةقرفلا ةداعإ ةرورضب دفولا عانقإ يف

 . هتروث ىلع

 دضع يف تفو « ةناكم نتمأو طلسم قيقاو اكرم ىوقأ وهو ةنجللا تداعو

 اشاب ديعس مودق دنع نورظتتي اوناك نيذلاو لبق مهيلإ انرشأ نيذلا نيليلقلا نيئوانملا
 نم ةطلسلا هلوخو ةيعرشلا هحنم دقو اشاب ديعس نوري مه اذإف هيلع ءاضقلا بقرت

 لابجو كلام ينبو افيف لابج ىلإ رحبلا لحاوس نمو ضرح دودح ىلإ عملأ لاجر
 1 ىلوألا ةيقافتالا ديؤت ةيناثلا ةنجللا نوري مل حزار

 ةلودلا ىلع رئاثك هيلإ نورظني ةناتسآلا ىف اهيفظوم رابكو ةيكرتلا ةلودلا تناك اذإو

 ةماعلا نإف « لبق كب رم امم كلذ ريغو ليجدتلاو ةذوعشلاو رحسلا هيلإ بسنتو
 ليلد نسحأ دجن الو كلذ سكعب هيلإ نورظني مهريغو ةماهتو ريسع يف ةصاخلاو
 ! ريسع لئابق نم كلام ينب هيقفو يتفم نم رداص باطخ ريغ هاندروأام ىلع

 . هسفن قيفش ناميلس ريسع فرصتم

 دهازلا هيقفلا اهخويشو ريسع تالاجر نم يسيردإلا راز نم ةلمج نم ناك دقل

 باطخلا اذه بتك ايبص نم خيشلا ةدوع دعبو هرضخ نب هللا دبع نب دمحم خيشلا
 مهقلعتو سانلا ليم نم هدهاش امو هتاعابطنا نع هيف برعي فرصتملا ىلإ

 نيرشت ؟4 موي باطخلا هلصو دقو . هوحن مهلابقإو « هيلإ سانلا دفاوتو يسيردإلاب
 .(9 ةينامثع ”3*١ ةنس لوأ

 )١( يبرعلا يرجهلا خيراتلا نع نيتنس وأ ةنسب فلتخي امنإو يرجه خيرات ينامثعلا خيراتلا .
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 « هتريرس هللا حلصأ نم ةرضح ىلإ هللا دبع نب دمحم نم « هدحو هلل دمحلا

 ءاسلج نم هسرحو لدعلاو قحلل هللا هقفو ٠ اشاب ناميلس هتريس دمحو هتريصب رونو

 . ءوسلا

 عيمجلا ديسو انديس ةرايز ىلإ انهجوت - هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا)
 عاد وهو مانألا ديس ةنس هب رصنو مالسإلا هب هللا رمع سيردإ نب ىلع نب دمحم

 . ةيدمحملا ةقيرطلا ىلإ ةيعرلل داه . نئسلاو قحلا ةماقإو « نتفلا ندا ىلإ
 ولف . مالسإلا ناطلس ناطلسلا ةفيلخلا ةعاطو هلوسرو هللا ةعاط ىلع مهضحيو

 . اوس ةيلإ تهجوتل هيلإ ىعد امو « هتين تفرع

 ةماقإ يف دهتجم كنأو « ءاملعلل بحم كنأب ةديمح ةركاذم كيف تراص دقو
 عقوف ٠ دابعلا بولق تفلأتو « مالسإلا لهأ هيلإ دفو دقو . لطابلا ةلازإو ةعيرشلا
 كيف ىرن امل كلذب كفرعن انببحأ « كلذ ىلع هلل دمحلاف . ناميإلا رهظو نامألا
 نحن لب كلبق ًادحأ انبتاك طق امو ًادحاو ًافرح هيلإ انبتك ام كريغ ناك ولو حالصلا نم
 . مالسلاو هللا هاضريو هبحي امل عيمجلا هللا قفو . قلخلا نع ةلزع لهأ

 نيذلا ةماعلا ءارآب فيكف « اهداهزو ريسع ءاملع نم هيقف يأر وه اذه ناك اذإف
 مهلعجو 2 . مهلوقع ىلع ىلوتساو مهتدكفأ ىوهتساو مهبابلأ يسيردإإلا بلخ

 - ًاكرشو املظ - تازجعملاو تاماركلا هيف نودقتعيو 3 سيدقتلا نيعب هيلإ نورظني

 ٍ يسيردإلاو « قيفش ناميلس نيب يناثلا عامتجالا

 يكرتلا شيجلا ركسعم نيذلا ةارسلا ريسع ىلإ تاروشنمب يسيردإلا ثعب
 ىلع مهضحيو كارتألا ىلع برحلا اهيف مهنلعي (اهبأ) مهدالب ةدعاق يف
 دقتعاو كلذب قيفش ناميلس ملعو 8 مدقت ام ىلع - حالسلاو لاملاب دادعتسالا

 . اهبأ ةرصاحمل مهعفدي هنأ ةقيقحلا نأ لاح يف زاجحلا وزغ يوني يسيردإلا نأ

 طسبل نولمعي زاجحلا سفن يف نودوجوم هتاعد نأ موهفملا ناك نإو
 . ةكم وزغل دعتسي هنأب ةناتسآلل عفرف قيفش ناميلس لجعتسا دقو « هذوفن
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 يسيردإلا ىلإ ةحلسألا لوخد نم ًاعنم ءىطاوشلا ةرافخل نفسو ةوقب هدادمإ بلطو

 ىف سيل هنأو « ايروس ىف ناروح ةروثب ةلوغشم ةلودلا نأب « ةباجإلا هتدروف « ارحب

 ىلإ بهذي نأ هيلع نأو «ريسع ىلإ ةوق ىأ لاسرإ رضاحلا تقولا يف اهتعاطتسا

 . نيح ىلإ ولو هتكرح ديمجتل مهافتلاب ةقيرط داجيإل يسيردإلا ةلباقمل ايبص

 تناك ىتتلا ةناتسآلا ىلإ ههجوتب قربأو - يسيردإإلا ةرايزل هجوت كلذ رثأ ىلعو

 ةذفنقلا ىلإ نيئادعلا ةطساوب اّرب هتايقرب لسري ناكف .رهش دعب الإ اهلصت ال هتايقرب

 كالسأ ىلع ريطت ةدج نمو « ةدج ىلإ ةيعارشلا نفسلا ةطساوب اهرودب اهلسرت يتلا
 . ةناتسآلا ىلإ قربلا

 نم نأو ظيقلا مسوم يف تناك يسيردإلا ةرايزل هتلحر نأ قيفش ناميلس ركذيو

 يتلا حزار لابج نم ريظنلا ىلإ ايبص نم مسوملا اذه يف لقتني نأ يسيردإلا ةداع

 ايبص نع دعبت ريظنلا نأ ةقيقحلاو . اليك نيتسوأ نيسمخ ةفاسم ايبص نع دعبت
 يرباجلا نمو 48 ةفاسم (ةبوخلا)و (يرباجلا) ىلإ نازاج نم نأل اليك ١0 ةفاسم

 يسيردإلا نأ مث « اليك ”7 ب نازاج لامش يه ايبصو اليك 76 وحن ريظنلا ىلإ

 ناكف كلذ ادعامو هلبق مدقت ام ىلع  هرمأ أدبم يف ةدحاو ةرم الإ ريظنلا ىلإ لصي مل

 ايبص نم دعبت يتلا (©) ةينيسحلا) ةيرق ىلإ ءاسم ايبص نم ءانثألا كلت يف جرخي

 ماني نازاج يف نيذلا كارتآلا نم ًافوخت اهيلإ هلهأ َلُحَر دق يتلاو اليك رشع ةسمخب

 ناميلس فرصتملا ىلع مغت تناك رابخألا امنإو « ايبص ىلإ دوعي حابصلا يفو كانه

 ًاطخ اهلعجيل بوره لبج يف هترسأل نكاسم ءانبب ًاضيأ طاتحا دقو ةثطاخ هلصتوأ

 . كلذ ىلإ جاتحي مل امنإو « « ةينيسحلا مث ايبص ىلع بلغول اميف ًاثلاث ًايعافد

 بلطو هيل ! لوصولا يف يسيردإإلا نذأتسا دقف ايبص ىلإ إ هتلحر ةيفيك امأ

 ةدحاو ةرم الإ هيلإ علطي ملو . ريظنلا لبج ىف طق فيصي مل هنأ يسيردإلا رصاع نم نيب فورعملا نم )0(
 خرؤملا هدروأ دقو . ربخلا رتاوتمو عئاش وهف «ةينيسحلا» ةيرق ىلإ ءاسم لك هجورخ امأ  هحيضوت قبس امك  طقف

 . يلشولا
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 لهأ نم صاخشأ ةثالثب هل ثعبف هريس يف هنوقفاري صاخشأ ةثالث هل لسري نأ هنم
 يسيردإإلا لاجر عم هقفاري  ناميلس كلس دقو نازاج ةقطنم يناميلسلا فالخملا

 هبقع مث فاعش قيرط كلس  مكلع ةليبق خيشو يلديصو نيبيبطو ناسرف ةرشع

 نأ ىلإ مهريس اولاوو شيب يداوب ناكر يداو ىقتلمف ناكر يداو - (ضومحلا)
 . ايبص  بشخلا مأ ىلإ اهنم مث ةيلسم ةيرق اولصو

 هعلطأو يسيردإلاب عمتجا ةحارتسالا دعبو قيلي امب لبقتسا ايبص ىلإ هلوصوب
 : يتآلا راوحلا كلذ رثأ ىرجو هريس طخو فاعش قيرطل اهمسر ةطيرخ ىلع

 ةطيرخلا نم ةروص مكئاطعإل دادعتسا ىلع ينإف متئش اذإ : قيفش ناميلس

 ةدئافلا يهامو . لمعلا اذهب مكسفنأ متبعتأ اذامل نكلو « مكركشأ : يسيردإإلا

 ؟ هنم اهنوعقوتت يتلا

 دادعإب مايقلا نكمي ال ةلوهجم ةيفارغجلا اهلاوحأ لظت ًادالب نإ : ناميلس

 نمو اعيمج سانلا نم ةلوهجم دالبلا هذهو اهحالصإو اهرامعإ لئاسو

 . مهسفنأ اهلهأ

 : ةيتآلا ةيحانلا ىلإ هرادأو 3 ثيدحلا عطقو 34 معن معن : يسيردإإلا

 لقنل ندعو عوصم ىلإ ريسع لحاوس نم رفاست يتلا نفسلا نإ : يسيردإإلا

 ةجحب ةيكرتلا رفخلا نفس اهضرتعت راجتلا عئاضبو يلاهألا تاجاح

 راجتلاو ةميسج رارضأ كلذ ءارج نم اهباحصأ قحليف اهشيتفت

 ةقيرط كلذل دجن انتيلف اهنم نوكشي بعاصم كلذ نم نوقلي

 6 . ةيضرم

 ةموكحلل سيل يتلا روغثلاب قلعتي اميف ةلأسملا هذه لحت نأ ىرأ : ناميلس

 (كربلا  مسولا  قيقشلا زوقلا) لثم نوفظوم اهيف
 بناج نم نييمسر نيفظوم روغثلا هذه خئاشم لعجت نأب

 ةنيزخ نم بتاور مهل صصخيو اهل نيريدم ةفيظوب ةموكحلا
 نفسلاف ةموكحلا مساب ايمسر امتخ مهدنع لعجنو . ةلودلا
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 يسيردإلا

 ناميلس

 يطعيو نيعملا صخشلا اهشتفي روغثلا كلت دحأ نم علقت يتلا

 بكرملا لباق اذإف تشتف اهنأب ةداهشك ةموتخم ةيمسر ةقرو اهبحاص
 عضن مث « اهليبس ىلخيف ةداهشلا ةئيفسلا تزربأ رفخلا نفس ىدحإ

 حالسلاب مهدوزنو نيينطو ركاسع روغثلا كلت نم دحاو لك يف
 نوكي كلذ تلعف انأ اذإو نمألا رارقإ يف هنولمعتسي يموكحلا

 عمو « ةموكحلل ًاراصنأ نوريصيف بتاورلا نم ةيتاذ ةعفنم خياشملل

 اوناك امك حالسلا بيرهت نم ةدافتسالا ًاضيأ مهناكمإ يفف كلذ

 . نولعفي

 حبصي نأب طق ىضرأ ال انأ ؟ ناميلساي ينم ديرت اذام : ! ًالعفنم :
 كردم يننإ . اهرماوأل ًاعبتو ٠ ةموكحلا لاجر نم لحاوسلا خئاشم
 « لحاسلا وحن اليلق جردتت نأ ةمدقملا هذه نم ديرت تنأ . 0

 ىلع طق قفاوأ الو ةلودلاب يل ةقث ةقث ال انأ , روغثلا يف ًادونج عضت نأو

 كعبصأ دمت ال نكلو لبجلا يف تنأ سلجا . يعاسملا هذه لثم
 .:ادبأ لخاوسلا ىلإ

 كلذ يل لاق) : هلوقب يسيردإلا مالك ىلع قيفش ناميلس قلعيو
 3 لحاوسلا اوكسما : يل لاق يضاملا 0 يفو 5 مويلا ١ اذه ١ يف

 نوفظوم ايبص نم ةبرقم ىلع وهو « نازيج رغث يف ةموكحلل نكلو :
 ؟ كلذ نم هومتيأر ررض يأف دونجو

 نأ هديرأ الو ,. ىضم اميف ةرم عقو دقل دقل . هديرأ ال ًاضيأ اذهو ١

 اهيف يلو . ينم ةبرقم ىلع نازاج نإف كلذ نع الضفو ءرركتي

 00 | نوريطي ؛ ها

 يل هيي يو اهرب حيلي ال مارق قاوم يف اهنإف

 كاك



 ناميلس

 يسيردإإلا

 اذه تمدق امنإو . بجوم الب نوبرطضت ديسلا ةرضحاي مكنكل :

 ىلع نوقفاوت ال متمد امو . مكرومأل ًاليهست هيف نأ ىلع حارتقالا
 : ىرخأ ةهج نم مكل لوقأ نأ ديرأو . يحارتقا بحسأ انأف كلذ

 لحاوسلا عدت نأ اهناكمإ يف سيلو . اهكلم رمعت نأ ديرت ةلودلا نإ

 . خلا ٠ . ًابارخو ةغراق

 ينوعدي ةلاسر ّيلإ بتك ىيحي مامإلا نإ . دجب ركفن لاعتو نسح :

 . هتلاسر ىلع دعب هبواجأ مل ينإو « ةلودلا ىلع ًاعم قافتالل اهيف
 لودعلا ىلإ هوعدأ مامإلا ىلإ بتكأ انأو تئش اذإ نيعفدم ينطعأف

 « هبيدأتو هيلإ فحزلل دعتسم انأف اهنع عجري مل اذإف . هتركف نع
 يذلا ءادعلا نأو اميسال هداريإ ىلإ يعاد ىرن ال امب ناميلس قلعو
 ةشقانملا هذه ىلع ناميلس قلعو «. نيمامإلا نيب هعوقو مايألا

 انكو مهفلا مامت هبحاص انم لك مهف مويلا كلذ نم  لوقي ًاضيأ
 انأو ؟ هسفن لجأل لمعي وه . دحاو لبح ىلع نابعلي نيزابمجلاك
 ؟ . ةماع ةحلصم هنأ امل لمعأ

 -ةيقري نيطو © نازاخت ىلإ ايبنَط نايل رداغ ةشقانملا هذهل يلاتلا مويلا يفو
 نيبو هنيب راد ام لك اهيف ركذ ةناتسآلا ىلإ رفخلا اور دبع نط انين دهب
 اهران لصت فوس ريسع يف عوقولا ةبيرق ةروث باوبأ ىلع هنأ ىري هن هنأو « يسيردإلا

 رفخ نفس ىدحإ ىلع ةيرحب ةلحرب مايقلا ىلع مزع هنأو , زاجحلاو نميلا ىلإ
 م سطسغأ رهش يف اذه ناكو اهبأ زكرم ىلإ ةدوعلا مث لحاوسلا

 ًابهذ هينج فالآ ةرشع هعمو ايبص ىلإ اهنمو نازاج ىلإ هتلحر نم داع ءه ه4

 ةميزعلا رارصإو دجلا مئالعو مامتهالا لئالد هايحم ىلع ىأرف يسيردإإلاب عمتجاف

 . كلذ لبق هآر دق ام ريغ ىلع يدحتلاو كرحتلا ىلع

 لاقف ًاعدوم هيلع نذأتسا يناثلا مويلا يفو هنذأتسا ةيمالكلا ةلماجملا دعبو
 هركشف قيرظلا يف كدشريو كقفاري نمب كبحصأ ىتح سمأ ينتربخأ تنك : هل

-"41/- 



 يف اهبأو ايبص نيب ةفاسملا عطقو لجع يف هتعاس نم لحرو مهب هقحلي نأ حرتقاو

 . مايأ ةسمخ يف عطقت ةداعلا نأ لاح يف مايأ ةثالث .

 : تادالعتسالا

 نؤملا رخديو تاوقألا عمجي هتعاس نم ذخأ اهبأ ىلإ قيفش ناميلس لوصوبو

 رمأ رودصب مهربخأو ةقطنملا خياشم رضحأ كلذ دعب مث بطحلاو بوبحلاو
 فقوم ىلإ حملو « ناثوعبملا ساجمل مهنم ءاضعأ ةثالث باختناب ةناتسآلا

 نع ارسفتسم مهلأسو اهبأ راصحب مايقلل لئابقلا ضيرحت نم هفشتسي امو يسيردإلا

 . مهيأر

 : زوف نع ةجيتنلا تهتنا دقف تاباختنالا عوضوم امأف

 . لثجم نب دمحأ نب هللا دبع- ١

 . طيشم نب زيزعلا دبع - "
 . رهش ينب نع يلبسعلا ديعس نب جارف - “

 امدنعو « ةناتسآلا ىلإ اهنمو (صامنلا) قيرط نع ةذفنقلا ىلإ ةثالثلا ثعبو

 جارف امأو طيشم نباو لثجم نبا داعف ةروثلا ران ججأت رداوب اوأر صامنلا ىلإ اولصو
 . ةناتسآلا ىلإ هجتا. اهنمو ةذفنقلا ىلإ لوصولا نم ارس نكمت دقف

 : ةكرسحلا تاماقم

ف برحلا رارش ناعملب قربتو نايلغلاب رذنت ةروثلا رداوب ناميلس دهاش
 ىعدتسا

 ةروثلا رداوب نم هاري امو هب رعشي امب مهفشاك عامتجالا دقع لامكتسا دعبو خياشملا

 هبناج ىلإ اوفقي نأب فحصملا ىلع ءالولا نيمي اومسقيو هودهاعي نأ مهنم بلطو

 . مهتباجتسا مدع ملعف « دحأ هبيجي ملو تمصلاب اوذالف « ةلودلل نيصلخم

 مهب قثي نم ضعب هيلإ رضح ءاسملا يفو يلاتتلا مويلا ىلإ مايقلاب مهل نذاف
 : يهو ةقيقحلاب هودافأو

 كلا



 خياشم رشُع مهددع غلبي ال عامتجالا اورضح نيذلا خياشملا نأ الوأ
 . ادمع روضحلا نع اوبيغت نوقابلاو ءريسع

 . ًادارفأو خياشم ريسع ءاحنأ عيمج مع ةروثلل دادعتسالا نإ - ؟

 مهلئابقو خياشملا رثكأ ىلإ مامضنالا نع اورضح نيذلا خياشملا رخأت اذإ - *

 ةرداصمو مهلاومأ بهنب يسيردإلا رمأو . مهتناكم اودقف ةروثلا يف اوكرتشي ملو

 مويلا يف هعسي ملو ! كرمأ ربدتف «٠ هئادأب مهتفلك يذلا مسقلا نع اوعنمت. كلذل

 . مهتاهجو مهلئابق ىلإ فارصنالاب نيعمتجملل 0 نأ الإ إ يناثلا

 كارتألا ىلع ةروثلل كرحتلاو دادعتسالاب لئابقلا ىلإ يسيردإلا تاروشنم نإ

 ريسع خياشم عيمجو لئابقلا نيب نيدوجوملا هتاعدو هداوق قيرط نع ًاعابت عاذت

 دق هنأ امك داهجلاو ةعاطلاو عمسلا ىلع ىلع هودهاعو يسيردإلا ىلع اودفو مهريغو

 كارتشالاو ريسع نع تالصاوملا عطقب ريسع لوح يتلا لئابقلا ىلإ هرماوأ ردصأ
 . نييريسعلا عم مهتاكوشب

 بيصي ال كارتألا صاصر نأب عومجلا نيب اهل جور يتلا تاياعدلا ةلمج نمو

 نأو « هللا نم مهل ةمينغ وه رئاخذو حالسو نؤم نم كارتألا ىدل ام عيمج نأو ًادحأ

 قيفش ناميلس نأو , ةهج يأ نم ةدعاسم مهل سيلو ددم مهلصي نل كارتألا

 تفثك دق تاياعدلا تناكو ىحضألا ديع ىف اهبب ىحضيس ةيحض اهبأ فرصتم

 . ه ١13:4 ةنس ةدعقلا رهش يف كلذو ق قئاقح اهنأك ةماعلاو ةصاخلا نيب اهل جورو

 ةفراجلا لويسلاك عومجلا تقفدت م١191 /ه774١ ةدعقلا رهش رخاوأ يفو

 نوعفدي يسيردإلا ةداقو . اهبأ نم ةبيرقلا ةقطنملا لوح ةقفدتملا تارايتلاو

 مهنودعويو .رصنلاب مهنودعيو ةصاخلا نوعجشيو ةماعلا نوضرحيو عومجلا

 طقنلا فعضأو قرطلا رسيأ كولس يف يأرلا هجوأ مهعم نوربديو مئانغلاو زوفلا
 . مهدالبب فرعألاو ىردألا دالبلا لهأ مهنأل لبسلا لهسأو

 هكلمق-



 : نأب قيفش ناميلس فرصتملا غلب يلايللا كلت نم ةليل ىفو

 : ةليفر خياشم دحأ دومح -ذ١

 ىلع ناثحَيو يسيردإلا رماوأ مهناغلبيو سانلا :ناضرحي اهبأ لوح نادوجوم
 امهيلع ضبقلا ءاقلإ نم اونكمتو اليل هلاجر ضعب لسرأف اهبأ ةمجاهم يف عارسإلا
 . نجسلا ىلإ امهوقاسو

 ماكآلاو باضهلا نيب ةيراوتم ( علض يداو ) سأر يف يتلا اهبأ ةدلب تناك

 اهضعب نع ةلصفنم ءايحأ ثالث نم فلأتتو ًارتم نيعستو ةئمو نيفلأ عافترا ىلع

 يداو ) ةيادب دنع ةعقاو يهو تيب ٠6و نيب اهنم يح لك لزانم حوارتت

 ةسمخ ىلإ ةرشع اهنم لك عسي ةيرجح جاربأ ادع ام روس اهب طيحي ال ناكو ( نارهش
 . يدنج رشع

 ةيركسعلا هتربخ مكحب فرصت دقف يركسع دئاق قيفش ناميلس فرصتملاو

 يف دودسلاو ناردجلا ماقأو « ةيعافد قدانخ ةدلبلاب ةطيحملا جاربألا نيب رفحف

 ةياغ يف ةعلق كلذب ةدلبلا تحبصأف ةدلبلا لخاد ىلإ ةيدؤملا قرطلاو ذفانملا

 ش . نيصحتلا

 : موجميهلا

 قفألا وحن هراظنمب علطتيو عافدلا طوطخ دقفتي قيفش ناميلسو موي ةحيبص يفو

 )» ًافلأ 0 0 نيب اهدادعأ 0 ةدشاح انودجرد دهاشي هب 0 اهبأب طيحملا

 . 11000 0 لابجلا

 ةعاس عبر زيكرتو ةعرسب ًابص مهيلع اهنارين حتفو عفادملا تايراطب ميدقتب رمأف
 . ةيبرغلا لابجلا نم فلخلا ىلإ تعجارتو عومجلا تقرفتف

 كة -



 مصعملاب راوسلا ةطاحإ بناج لك نم اهبأب اوطاحأو اومدقت يناثلا مويلا يفو
 ىلإ مهدرت ةداج ةيعافد تاكرحب مهل اودصت ةيموجه تاكرحب اوماق املكو

 نم ةروصحم ةنيدملاو عافدو موجهو بذجو دش نيب فقوملا لظ اذكهو « مهنكامأ

 ..اهتاهج عيمج

 قيرطب ةلاسر بتكي نأ يهو نييرسلا ةاعسلا ةطساوب هعجرمب هتالاصتا تناكو

 لئابقلا نموه يذلا يعاسلا رزئم يف اهيلع طاخيو ةيكلسلا ةراشإلاو ةطقنلاو طخلا

 ذخناو هناك لئابقلا نب ايراوتم ٠ ةفيخو ةيفع: ىف 'برستيو ٠ مهخويش ضعي هدقاشياو

 سفنب دوعيو ةذفنقلا مكاح نم باوجلا ملتسيو ملسيف ةذفنقلا لصي ىتح مهنم
 , ةرئاث نميلا نأب ء رصاحملا هشيجل تاروشنم ثعبي يسيردإلا ناكو « ةقيرطلا
 حاصيف . اهبأ نع هتلزع ةلودلا نأو ةلودلا ىلع فلاخم قيفش ناميلس نأب ةراتو

 تحش دقو مهتايونعم مطحيو مهدضع يف كلذ تفيف نوروصحملا هعمسيل كلذب

 رهشأ ةعبس كلذ ىلع ةلاحلا تمادو مدعلا ىلع تفرشأ ىتح اهبأ لخاد تاوقألا

 مهم يركست ركرع و فو (ناهش) عارم طقسوابصخلا نم شدانملا رهشلا ىف ىفو :امانأز

 . نيعفدم عم هب يتلا ةبيتكلا تملستساو ةّيَ) ةبقع ةمق ىلع

 ةرهم يمعنلا ىفطصم مهسأر ىلعو راصحلا يف نيكرتشملا يسيردإلا ةداق ناكو

 غلبأو رثكأ قبس امك  مهدئاقو نيرصاحملا ةيسفن ضفخ يف ةرثؤملا ةياعدلا يف
 دالب يف بغرت ال ةلودلا نأو « هتلزع ةلودلا نأب مهدئاق ىلع دنجلا اوبلأيل كلذ نم

 ء دودسم رحبلا قيرط نأو نيروصحملل نؤموأ تادادمإ لسرت نل اهنأو برعلا

 . دنجلا عمسيل كلذب نوداني

 اهبأ لخدو هتدجنب ةكم فيرش لصو ىتح ًامايأو رهشأ ةعبس راصحلا ماد دقو

 . الصفم كلذ يتأيس امك

 - ىيحي مامإلا نم يسيردإلا ىلإ لصو يذلا باطخلا ىلإ لبق انرشأ دقل

 يف هب هعامتجا ءانثأ ءايبأ قرحضتم- قيفش ناميلسل لاق يسيردإإلا نأو

 . . خلا ةلودلا ىلع هعم قافتالل هوعدي ىيحي مامإلا نم ةلاسر لو هنأ - ايبص

 كلا



 عادخلا باب نم هنأ يسيردإلا لوق ربتعاو يسيردإلا قدصي مل قيفش ناميلس

 هنأو هتبراحمل نيعفدم هتطعأ ةلودلا نأب مامإلل بتكي مث نيعفدملا ىلع لوصحلل

 . هبرح ىلع قفاوي ملو نيعفدملا ملتسا

 لصفلا عجار  يسيردإلاو ىبحي مامإلا نيب ًامكحتسم ناك ءادعلا نأ ةقيقحلاو
 ىلإ 9 يسيردإلا لوق نأ رهظيو  ىبحي مامإلاو يسيردإلا نيب نونعملا
 وه امك  هتروثب ماق كلذ دعب ىبحي مامإلا نأ تتبثأ ثادحألا نأل . ةقيقحلا

 مامإلا عم حلص ماربإل اشاب تزع قيرفلا لاسرإ ىلإ ةلودلا ترطضاف  فورعم
 لب ٠ يسيردإلا دض كارتألا عم قفتا مث (ناعود) ةيقافتاب ةفورعملا ةيقافتالا تمتو

 . يتأيس امك  هبرح يف مهعم كرتشاو

 ملاع نم اهقيقحت ةلواحم يف ذخأ ةيسايس عماطم بحاص يلع نب نيسحلا ناك

 ىلإ ةلمح زهجف ,زاجحلا ىلع ًاريمأ ةناتسآلا نم داع ذنم عقاولا ملاع ىلإ ركفلا
 فورعم وه امك  ةدوعلا ىلإ رطضا امنإو « ةليزجلا لاومألا لذبو هسفنب اهداق دجن

 . ًازوف هنظ ام ضعب ققح ام دعب ه1778١ ةنس لوأ قفاوملا م1409 ةنس ىف كلذو

 ناميلس» ديدجلا فرصتملا فلصب مدطصا هنأ الإ ريسع يف هذوفن دم لواحي

 يفو « ةيبرع ةيصخش يأ زورب بحي ال ةيلاغملا هتيكرت مكحب ناك يذلا «قيفش

 هريكفتو هركف رصحي نأ ةيلعأل او هور ابزع اهتتيح يدل تلزم اذار أ هرظن

 : ةسايسلاو لويملا يكرت نوكي نأو 3 هتقطنم هتقطنم يف هطاشنو

 ىلإ يسايسلا هطاشن ىدامتو ريسع ةماهت يف يسيردإإلا ةروث تماقو

 انربخأ دقف )2 ةكم ىلإ لصو ةاعدلا ضعبو لب ثيللا برق ىلإ ! زاجحلا يداوب

 لاجر نأ ةدج يف هل يتارايز دحأ يف فيصن نيسح دمحم يفلسلا خيشلا
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 مث مهنجس متو ةكم يداوب يف يسيردإلا ةروثب نيرشبملا ىلع اوضبق نيسحلا

 دفو مهنم هيلإ دفوو نارهزو دماغ ةهج ىلإ لصو هتاعد ضعب نأ امك . مهداعبإ
 . باتكلا اذه يف هركذ مدقتام ىلع  ةعاطلاو عمسلا ىلع هودهاع

 ينب خويش مهنمو تاهجلا كلت خياشم هيلإ دفوو يسيردإلا ذوفن يوق امدنعو

 نب ىلح» يداوبو ةاوخملا خويشو يليبشو . يلبسعلا زياف نب ديعس مهنمو رهش
 رهش ينب عم ضيا هدهاعو هزاز ىلعألا مسقلا يفو . ةذفنقلا يداوب لئابقو «بوقعي

 نع ًللضف ريسع خياشم عيمجو نارهشو ناطحقو نرقلابو رمسألابو رمحألاب خياشم

 1 رول ب يول يح اج , ةماهت خويش

 هسفن زاجحلا وزغل يسيردإلا علطتب رعشو لب هعماطم

 ةلودلل عفرف نيسحلا اهمنغف . ريعبلا رهظ تمصق يتلا ةشقلا اهبأ راصح ءاجو

 2 ةصاخ فادهأ ةدع ققحي كلذ يف وهو « اهبأ راصح كف ىف هتمدخ اهيلع ضرعي

 : اهنم
 كف لطبك هزوربو « يبرعلاو يكرتلا نيلاجملا يف ثادحألا ةمق ىلع زوربلا ١

 ريسع ريرحتو ةيكرتلا اهتيماحو اهبأ ةنيدم ىلع رهشأ ةعبس ذنم بورضملا راصحلا
 1 يسيردإإلا ذوفنلا نم ةماع

 زاجحلا يف ةيديلقتلا هتماعز ىلع ةوالع ريسع يف هب فرتعي ميعزك هحاجن - "

 هتاحومط قيقحتل ةلودلا نم هلصتس يتلا رئاخذلاو لاومألا نم ةدافتسالا

 زاجحلاو ريسع يف هل زرابلا سفانملا حبصأ يذلا يسيردإلا ىلع ءاضقلا -

 : را

 يطغت يتلا ةينامثعلا ةيروطاربمالاو ةيكرتلا دئارجلا تاحفص ىلع هروهظ -

 . ةغلابملاو ليوهتلا نم ريثك عم ةلودلا ىلع نيجراخلا دحأ ىلع

 كل



 ثادحأب ةمتهملا ةيبروألا فحصلا ىلإ رابخألا كلت ىدص لقن نم هلمؤي ام ١
 هبشو مومعلا هجو ىلع ةيبرعلا دالبلا رابخأ نم هيلإ علطتت امو ةصاخ ةينامثعلا ةلودلا
 . ةتيبملا ةيرامعتسالا اهعماطم قيقحتل صوصخلا هجو ىلع ةيبرعلا ةريزجلا

 ىدامج ه قفاوملا سيمخلا موي لصوف ةمركملا ةكم نم هشيجب نيسحلا مدقت
 ىلع (مرجلا مأ) ىمسي عضوم يف هركسعم برضو م١ /ه١1 199 ةنس ىلوألا
 يف قيقحتلا هجو ىلع لب هلوصو نم مايأ ةسمخ دعبو ةذفنقلا ةدلب نم ةعاس ةفاسم
 فلأو سراف ةئم ةثالث اهماوق ةيرسب ثعب ىلوألا ىدامج ٠١ قفاوملا ءاثالثلا ءاسم
 (ناشرخ نب دمحم) يسيردإلا دئاقلا اهب ميقي يتلا ةيرقلا تمجاهف «ناجه»
 . اهركسعم ىلإ تداعو

 (هبي) يداو ىلإ (مرجلا مأ) ركسعم نم ةيرس تمدقت ىلوألا ىدامج ١8 ةليل يفو

 دعبو نالجع يداو يف يسيردإلا شيجلا ةعيلط اهتلباق اهفده ىلإ لصت نأ لبقو

 5 اهركسعم ىلإ ةكم ريمأ تاوق تداعو ةكرعملا تهتنا نييبناجلا نم رئاسخ

 ةكرعملل ًادادعتسا اهريغ اهالتو مدقت امك ةيعالطتسا تناك تاوزغلا كلت نإ
 . ةلصافلا

 يناميلسلا فالخملا لئابق ضهنتسا دق - انرشأ نأ قبس امك  يسيردإلا ناك
 ناك نم لجو رحبلاو انقو يلح يداو لئابق ضهنتسا امك كربلا ىلإ ةطماص نم
 يف نيرصاحملا نأب اهبأل نيرصاحملا لئابقلا يدهاجمو ةداقل بتكو اهبأ ًارصاحم
 بابسأب ةقشم مهيلع موجهلا يف نأ اوأر نإف تاومألا مكح يف مه (اهبأ) لخاد

 نب نمحرلا دبع مهيلع نوكيو راصحلا ريزعتل نيفلأ رادقم مهيلع اوقبأف مهنصحت

 شويجو مكنإ مث ٠ . فيه ينبو « ةديفر ةعيبرك مهب قثي نمم نوكيو .رفاظ

 . هعضوم يف حضوم وه امم خلا . . ميظع شيج يف لئاحم ىلإ نولزنت نيملسملا

 ةفرعمل ةيعالطتسالا تاوزغلا نالدابتيو ةيسيئرلا ةكرعملل نادعتسي نافرطلا ذخأ

 . امهتايونعم ةوقو امهحالس ةردقو امهتوق ىدم
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 نب نيسحلا نم رمألا ردص ١794 ىلوألا ىدامج ٠١ قفاوملا نينثإلا موي يفو

 شيجلا ناكو يسيئرلا هزكرم يف يسيردإإلا شيجلا ىلع موجهلل دادعتساالاب يلع

 : ةيتآلا تاوقلا يف لثمتي
 ددذلطع

 1 ١ زويلورتمو 8 ةيلبج عفادم هعمو يكرتلا يماظنلا شيجلا فا

 : ناسرفلا نم ددع مهعمو برعلا ناودبلا نم ةناجه نكمل

 ددع نأ ةذفنقلا ماقم مئاق ةدافإ ىلع ءانب لوقيف اهبأ فرصتم قيفش ناميلس امأ

 : شيجلا

 ١ - طروأ عبس ةيماظنلا دونجلا نم :

 . ودبلا نم ةوقو عفادملا نم ناتيراطب - ؟

 (ابدلا مأ) ىمست رثب ىلع ةرخآلا ىدامج ةرغ ءاثالثلا ةليل لزن ينضم ريس دعبو

 هيدل عمتجا هنويع ةدوع لنعو عضولا سرديو هنويع ثيبيل همويو ةليل ىضقو

 . ةيتآلا تامولعملا

 ١ - يدنج فالآ ةرشع نع هدادعت لقي ال يسيردإلا شيجلا نأ .

 يهو خرملاو رمسلاو لثألا راجشأ نيب هلوحو يداولا ىلعأ نم رشتنم هنإ - "

 اوحسم مهنأ نظ ىتح « زيكرتو ةعرس يف اهممح قالطإب ةيكرتلا ةيعفدملا ترمأ

 مهبقعتف لتاقي وهو (هبي) يداو ىلإ يسيردإلا شيجلا عجارتف ء احسم ةباغلا
 نم ةباغ يف هبي يداو يف ةديدجلا مهطوطخ يف اوطبار ىتح « ةناجهلاو ناسرفلا

 . رحبلا ىلإ يداولا ىلعأ نم دتمت كارألاو لثألا جارح

 - ىلاتلا بيترتلا ىلع ةكم ريمأ تاوق تراس

 ا . لوألا روباطلا راس - ١

 . يناثلا روباطلا راس - ؟

 . ةنميملا يف . ةريخذلاو نؤملاو لاقثالا

 . ثلاثلا روباطلا - 5
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 . ةرسيملا يف نابرعلا نم ةفلؤملا تاوقلا - ه

 . ةعيلطلا يف ناسرفلاو ةناجهلا ةوق - 5

 الإ يه امو ةرخآلا ىدامج ؟ قفاوملا ءاعبرألا موي نم لاوزلا دعب تقولا ناكو
 اهيفتقيو رحبلا ةيحان ىلإ ةمزهنم ةعيلطلا تداع دقو الإ هريس يلاوي شيجلاو ةعاس
 طوطتخ اهردصمو ةظحل يف ميحجلا اهنع تقشنا امنأك ةفثكملا نارينلا نم ميحج
 : جارحلا يف هعقاوم ذختملا يسيردإإلا شيجلا

 ةيعفدملا ةيامح تحت يكرتلا شيجلا نكمتو « راض لاتق يف ناشيجلا محتلاو

 داضم موجهب هرودب اهلباقف يسيردإلا شيجلا طوطخ ماحتقال موجهب مايقلا نم

 تاوقلا تلظوا ةنواعملا ةوقلا تمزهنا امنيب . ىلوألا مهعقاوم فلخ ىلإ مهتدر

 بناج لك نم ًابيرقت  ةيسيردإإلا تاوقلا اهب تقدحأ قاد جرح تاقرم يف اظل
 ًايدنج نيعبس ادع ام ةيكرتلا ريباوطلا ةثالثلا ةدابإب ةكرعملا تهتنا ةسئاي ةلواحم دعبو
 . رارفلا مهاجن طقف

 تجرخ دق تناكو  زاجحلاو نميلا نم ةعرسلا حانج ىلع ةيماظن تاوق تلصوو

 : اهعيمج تفلأف ة ةقباسلا تاوقلا لولف ىلإ ! تمضناو . كلذ لبق نيتهجلا نم

 . كب يكز ةدايقب "هه نع يدنج 86٠١ روباط لك ماوق ةيماظن ريباوط ةثالث -

 . كب ليعامسإ ةدايقب ١٠٠٠١ اهلمجمو فيدر ريباوط ةثالث -

 . كب نيدلا ءايض ةدايقب نميلا روباط مساب فرعي روباط -

 - ًابيرقت  اهسفن يهف ةناجهلاو ةلايخلا نم ةنواعملا تاوقلا - 4

 نم ةنواعملاو ةيكرتلا تاوقلا تكرحت ةقباسلا ةميزهلا نم مايأ دعبو
 0 شيجلا عقاوم ىلع ةمدقتم (ابدلا مأ) يف اهركسعم

 شيجلا من منتغاو مهمدقت تفقوأ نارينلا نم لباوب مهولصأف - ىلوألا هطوطخ

 ثالث رمتسا فراج داضم موجهب مهرودب اوماقف موجهلا فقوت يسيردإإلا

 كقك-



 ةحداف رئاسخ نم هب بيصأ امع مغرلاب يكرتلا شيجلا مهل دمصف تاعاس

 5 ةميسج تايحضتو

 دعب الإ هفاقيإ نم نكمتت مل يتلا ةنميملا ىلع هموجه يسيردإلا شيجلا لوحف
 5 ةحداف رئاسخ هديبكتو دهج لك

 نأ دعب الإ | موجهلا دص عطتسي مل يذلا نميلا روباط ىلع هموجه لوحف

 ) 00 مونلا ناقيرفلا قذي مل ةليل تناكو ؛« ماعلا يطايتحالا نم تاوقلا ضعبب

 . رهاط دمحمو ناشرخ نباو بادرس دومح ةدايقب يسيردإإلا شيجلل قوفتلا ناكو

 هاوفأ يك ىكرتلا شيجلا حتف فئاخلا ةالص قيرف لك ىدأ نأ دعب ركابلا حابصلا يفو

 لّيُح ىتح زيكرتو ةدش يف يسيردإلا شيجلا اهب زكرمتي يتلا - ج جارحلا ىلع هعفادم

 , ةيعقادملا تاريثب احسم ةباكلاو جارحلا اوحسم مهنأ مهل

 يسيردإلا شيجلا ةرسيم نودهاشي مه اذإو . نارينلا كلت مجح نم مغرلابو

 ىلإ ةباغلا نم اهجورخ دعبو 20 يرطيب خيشلا ةدايقب ةقافخلا 50000

 تمزهناف اهنارينب ةيعفدملا اهيلع تزكرو رحبلا ةيحان نم اهتمجاه حارب ضرأ

 ةناجهلاو شيجلا امهئاروو كب يكز يالريمألا اهءارو مدقتو جارحلا ىلإ 0
 جارحلا فارطأ مهولصوأ ىتح

 ةليوطلا رجانخلا 0 يفو . كشفلا 0 اهيلع ةرفطنمت رزآملا الإ 0

 مهودع ىلع اوعفدناو مهرجانخ اولتسا مث مهقدانب نارين ةدحاو ةعفد اوقلطأو

 مهيلع تزكرو ةريبك ةفاسم مهودع رقهقت دعب الإ عجارتي ملو ضيبألا حالسلاب
 اهيف اوطبارو 3 مهطوطخ ىلإ اوعجارتف اهنارين عفادملا

 ثدحأ راض موجه يف ماكآلاو جارحلا نم بلقلاو ةنميملا تمدقتو

 يكرتلا شيجلا فوفص تبرطضاف ةرسيملاو بلقلاو كارتألا ةنميم يف ةوجف
 هموجه يسيردإإلا شيجلا لوحف 3 ةوجفلا تدس ةيحضتو دهج لك دعبو

 . نيصلخملا يسيردإلا راصنأ نمو «نيينانكلا بوقعي نب ىلح» لئابق خياشم نم )0(

 -كةال-



 م ا ا تاوقلا هيقب ىلع

 بردت نوتيلا, قيام كس مك نامل نر ىلع ردو قدح كاع

 ًاعجارتم يسيردإلا شيجلا بحسناف رصعلا ىلإ ةكرعملا ترمتساو نيقابلا ةيمح
 ٌدايتق نيرشعو ةئامعستو فالا ةعبرأب رئاسخلا نم يكرتلا شيجلا ينم نأ دعب

 . 88٠0 عومجملا نوكيف 0/8 اريلوكلا ءابو اياحض مهيلإ فاضي

 ةعومجم غلابلاو ةريخألا ةكرعملا يف كرتشا يذلا يكرتلا شيجلا نم قبي ملو

 قش نأ ةلمحلا دئاقو ةكم ريمأ ىأرف . يدنج ةئامعبسو فلأ الإ . فالا ةعبس

 رشع رثكأو مظعأ تدادعتساو شيجو ربكأ ةلمح ىلإ جاتحي ايبص ىلإ قيرطلا
 وحن كارتألا نم اهرئاسخ غلب ةيلوأ ةيبناج ةكرعم اياحض ناك اذإف . هتلمح فاعضأ

 6٠٠ ةلاجرلاو ناسرفلاو ةناجهلا نم لتق هنأ ضرفنلو « ةئامثالثو فالا ةسمخ

 بشألا ليغلاو ةروثلل ديتعلا نطوملا يف ةيراضلا كراعملا رئاسخ نوكت مكو فيكف

 . «)زوقلا نع لحارم نامث دعبي يذلاو ةكرحلل

 لابجلا وحن ُدَعْطَيَو ايمعل كلرحتلا رع ايئاهن دهون ظنلا فرطيتقأ أر اذهلو

 يطايتحالا نم يكرتلا شيجلا نم نيجانلا ةئامعبسلاو فلألا ىلإ بلا ربع 3

 نم اير نيفلأ عم ةئامنامثو فالا ةعبرأ لمكي ام تادادمالا نم هلصو امو

 . ١759/5/٠١ موي كلذو نابرعلا

 مهليبس ضرتعتو يسيردإلا راصنأ نيبو مهنيب رودت كراعملا تلظ دقف كلذ عمو

 اقش هقيرط قشي وهو اهريغو ( لوهس )و ( ةياجحلا عبر ) يفو (فرشم يداو) يف
 . لصو ىتح كارتالا ىلع ةرئاث لازت ال دالب يف

 اونكمت ىتح ةهجلا كلت لئابق نيبو مهنيب لاتقلا محتلا (قراب) يداو يفو

 مسا  ًاضيأ هيلع قلطيو ؛ يلحو هدفنقلا ةهج ىف ىاز هرخأو . واولا نوكسو فاقلاب ءزوقلا» مسا (1)

 . «ةرفاعجلا زوق» هل لاقيف «ةرفاعجلا» ىلإ فاضي ىذلا «زوقلا» ريغ وهو «ريعلا ىبأ زوق»
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 دس يل كم 0

 هتضرتعاف (ةجردلا ةبقع) ىلإ هقيرط قش 0-5 لاتقلا راد (حبص ةبقع) يفو

 نبا) نارهش خيشو ميلد نب دمحمو رفاظ نب نمحرلا لبيع ةدايقب لئابقلا نم تاوق

 . 29 نوعفادملا مزهنا ةيماح ةكرعم دعبو عملأ لاجر خويشو (طيشم

 ةمواقملا نم ةدئاف ال نأ فرع «راعش» مهلوصوب يمعنلا ىفطصم ملع امدنعو

 مري أهبأ ىلإ نيسحتلا لّضوف ةماهت ةهج ىلإ اهبأ راصح- نع ةتاوق ةيقب تيخسلاف
 . ه 1878 بجر 19 قفاوملا علا

 كفب هتدجن ىلإ عارسإلا ىلع ثحت ةناتسآلا ىلإ قيفش ناميلس تافارغلت تناك
 1 . اهبأ يف ةيكرتلا ةيماحلا نعو هنع راصحلا

 ايبص هتروث ةدعاق يف يسيردإلا برضتل نازاج ىلإ ةوق لسرت نأ حرتفي ناكو

 8 : كلذ قيقحتل ةبوعص نم رثكأ فرعت ةلودلا نأ لاح يف اهسفن

 . يسيردإلا ةيضق نع  اهرظن يف  مهأ لكاشمب ةلودلا لغاشمل ًالوأ -

 كلذ يف ةلودلل يتأتت ال ةريبك تاوق ىلإ جاتحت هتكرح ىلع ءاضقلا نأ -
 . تقولا

 ةدوزم نازاج ىلإ اهلاسرإ حرتقي يتلا ةلمحلا نوكت نأ ىري ريسع فرصتم ناك
 : يتأي امب

 ءاسحأ يهو لايكأ ةسمخب اههايم دروم نع دعبت نازاج نأل  هايملل ريطقت ةلآ ١
 . ةلوهسب ريغملا لبق نم اهمدر نكمي

 . نفسلا ىلع ةلومحم نؤملا تاعدوتسمو تايفشتسملا نوكت نأ - "

 نيب ضرأ يف ًاليك 0 نازاجو ايبص نيب ةفاسملا تناك امل -*

 )١( يتاكربلا . ةيناميلا ةلحرلا .
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 تارايسب ةدوزم ةلمحلا نوكت نأ حرتقي هنإف ةحطسمو ةيواستم لمرو ءاسلم )١( ةخبس

 . ةلماك ةقرفل دونج ةلماحو ةعردم

 فيك فرع يتلا لئابقلا لب هسفن يسيردإلا صخش سيل وه عوضوملا نأ هتافو

 لك ىلع هليبس يف لاتقلل ةدعتسم يهو اهنادجو يف لغلغتيو اهبولق ىلع ىلوتسي
 يف امأ , نازاج ةقطنم يف اذه ًالامش يلح ىلإ ًابونج ضرح نم ةقطنملا نم ربش

 بح يف نوقوفيو ءالولا يف انه لئابقلا نوواسي كانه لئابقلاف اهسفن ريسع ةماهت
 ْ . هتالاومو يسيردإإلا

 : برحلا ايلاطيإ نالعإ
 ةنس م ١191١ ربمتبس 79 يف كلذو ةيكرتلا ةيسلبارطلا برحلا ايلاطيإ تنلعأ

 هلاق اممو ًابيطخ مهيف ماقو ريسع لابج تل ا

 سلبارط ةعطاقم ىلع اودتعاو . ةلودلا ىلع برحلا اونلعأ نييلاطيإلا نإ)

 ءانيم ريسع دالب هاجت ايلاطيإل نأ نوملعتو « ةيبرعلا ل برغلا

 لهف نييلاطيإلا تاراغ عفدل انه نحن دعتسن نأ ىغبني 0 : نس اوعلا
 فناتسا مثءمعن : اوباجأف ةدحاو ادب نوكت عافدلا يف كرتشن نأب ىنودهاعت

 خياشم نم دحأ مكنيب سيلو « ريسع خياشم نم ليلق ءزج مكنأ نوسملعت
 « ايبصو « عملأ لاجرو ءرحبلاوانقو ( ىسوم لاآ) لئابق نأو ةماهت

 . نويماهتلا ًاذاف ٠ يسيردإلل نيلاومو . ةلودلل نيداعم نولازي ال شيرع يبأو

 -ىزأو . عافدلل هذاختا عمزن يذلا ءانبلا اذه نم ةدئاف الف انقاثيم جراخ
 فالخلا يسانتن نأ هوعدأو ءاننيب مت امب يسيردإلل بتكأ نأ  متقفاو اذإ

 . ىلإ ةخبسلا ىف ًالامش نازاج نم هجتت ىهف ةيلاحلا قيرطلا ريغ + ىلع ايبصأ - نازاج قيرط تناك 9

 مالس « مالسلاف - ضمحلاو «هلاه» نابثك برق ىلإ ءأضيأ ةخبسلا ىف - ناييبلا» ىلاوح مث «2') ةراجنملا»

 ةيناميلا جورعلا رخآ فحتف « لولعب مقع ف  ءارغلا» ف , هئطابلا ةيرق قرشف  هحمطلا تاورف . ةحمطلا

 4١" ٠ ص ةيناثلا ةعبطلا يفارغجلا مجعملا انباتك عجار  ايبص ف ىداولا ليسم ىلع ايبص نم ةبيرقلا

 دتماو اقرشو علطملا نم كلذ دعب نارمعلا رشتناو ابرغو علطملا نودام ىف نارمعلا دح ناك (1)

 - يريدسلا ىكرت نب دمحم نازاج ةقطنم ريمأ ايحأ م1474 /ه8١ 4 ةنس ىلاوح ىفو « ًالامشو ًابونج

 هال



 ضفر ول نورت اذامو « نييلاطيإلل عافدلا يف ًادحاو أدي نوكن نأو اننيب ىذلا
 . ضفري ال هنإ : اوباجأف يسيردإلا

 ىلإ عقاولاب عفرو ةسلجلا يف مت امو يسيردإلل ىرج دق امب ةلاسر ريرحتب رمأف
 يسيردإلاب قافتالاب نذإلا بلطو ةيلخادلاو ةيبرحلا ةرازو

 هنأو حارتقالاب هرورس نع ًابرعم « ًايباتك يسيردإلا در ىقلت ًاموي نيرشع دعب

 . نيرخآ صاخشأو 2 يهصاب ىبحي دمحم نم ًافلؤم هيلإ ًادفو لسرأ

 هرعشي قيفش ناميلسل دفولا 0 يسيردإلا دفو لصو دقو

 ةمهملا هذهل يسيردإلا رمأب نيبعشلا لصو هنأو 6 حلصلا رمأ يف مهافتلل هدادعتساب

 | : هثالمز عم

 اهنأ نم ةيرقلا نييمعلا' زلإ ةفراقملل يفك ناميلش دفع نأ نم الدنو
 دفولا ىعدتسيل نيبعشلا ىلإ اصخش ثعب . ضوافتلل هنع نيبودنم لاسرإ وأ

 : اهبأ يف هيلإ روضحلل يسيردإلا

 يسيردإلا نأو « ةيكرتلا ةموكحلا لثمي هنأ قيفش ناميلس يأر يف ٍعوضوملاو

 ناميلس حارتقا هلوبق نع برعي نأ هيلقف اراك حبصأو ةلودلا اياعر نم ًادحاو ودعي ال

 .٠ ةموكحلا زكرمب ًافارتعاو ةعاطلا ىلع ناهربك اهبأ يف هيلإ هدفو لسري نأب

 لقتسم ميعزك اهسفن ةيكرتلا ةلودلا هب تفرتعا دق لجر هنأ هرودب ىري يسيردإلاو

 اهدوفوو . برحلاو ةسايسلا يناديم يف تاالوج بسك دقو ريسع ةماهت يف ًايرادإ

 هنم ناهربك ريسع فرصتم حارتقال باجتسا هنأو هتضوافمل ةناتسآلا نم هيلإ لصت

 تافاسم عطق « نيبغشلا دالب ىلإ ًادفو لسرأف تقولا اذه يف ةينلا نسح ىلع

 هب ردجألا ناكف دحاو موي نم لقأ الإ نيبعشلاو اهبأ نيب سيلو 5 وقت مايأ ةسمخ

 . يسيردإلا دفو عم ضوافتلل هلبق نم ًادفو لسريوأ دفولا لباقي نأ

 يسيردإلا بودنم نم ًايباتك ًاياوَج لمحي قيفش ناميلس ىلإ صخشلا داع

 ةراجنملا قرش نارمعلا حبصأ م1448 /ه5.04١ ماع لوألا عيبر رهش يف نآلاو . هنكسو ةراجنملا لت -

 ش . اهلامشو اهبونجو

 الماك



 درب لمحت ىلع هتردق مدعو هتحص فارحنا بابسأب اهبأ ىلإ لوصولا نم رذتعي

 (اهبأ) نيب طسو ناكم وأ « (نيبعشلا) ىلإ لوزنلاب لضفتي نأ هنموجري كلذل (اهبأ)
 . نيبعشلاو

 رضحي نأ هوجري « ةموكحلا زكرم ةقرافم هتعاطتسا مدعب قيفش ناميلس هباجأف

 . اهبأ ىلإ عولطلا نع يسيردإلا بودنم رذتعاف (اهبأ) ىلإ وه

 امب يسيردإلا بودنم نيبو هنيب درلاو ذخألا اذه ىلع قيفش ناميلس قلعيو

 : ىتأي

 8 اقر سيل يسيردإلا 0 نأ هلم تدكأت (اهبأ) ىلإ يلوسر داع -

 : ا ا ل

 . البق هعفر ام نع ةيبرحلا ةرازو باوج لصو ءانثألا كلت يف

 يبدألا ذوفنلا نم اوديفتست نأ مكل ىغبني وهو ًاقباس هانبتك ام مكل دكؤن (ج)
 نآلا اهذافنا نكمي ال يتلا هتنواعم ضعب نع ضيوعتلل ةكم ريمأ ةلودل يصخشلاو
 دالب ىف ةرضاحلا ةلاحلا ىلع ةظفاحملا اونسحت نأو . ةرضاحلا تالكشملا ببسب

 . بسانملا تقولا لحي نأ ىلإ ريسع

 ةينامثعلا ةدايسلا ىلع ةظفاحملل مكيعاسمبو مكتمدخب فرتعت ةرازولا نإ

 ةلود ذوفن نم ةدافتسالا ًاضيأ يرورضلا نم ناك املو . ةيمحب يركسعلا فرشلاو

 . بابلا اذه ىف ةكم ريمأ

 يف مهايإ هزجحو (عملأ لاجر) يلاهأ نم صاخشأ ضعبل ةكم ريمأ فيقوت امأ

 . كلذ يف لاحلا هتبجوأ ام بوصتسا ىلاعلا بابلا نإف « ةنيهر ةفصب ةكم

 مادامو .رحبلا قيرط حتف ىلع فقوتمف ايبص ىلع ةلمحلا زيهجت امأ

 داء 1ك



 00 ةيركسعلا تاركا قوسف نآلا لاحلا يه امك ًاطيشن ودعلا لوطسأ
 . هتبعم نم

 امبو ةناتسآلا ىلإ يسيردإلا ةوعدل ةيرس يعاسمب موقي اشاب تزع نإف كلذ عمو
 نإف ةيلاطيإلا برحلا نع ءىشانلا رضاحلا فقوملا جئاتن نم يه ةلاحلا هذه نأ
 ىلإ صرفلا زاهتنا عم , رضاحلا فقوملا ىلع ةظفاحملا اونسحت نأ مكتيورب لمألا
 . برحلا يهتنت نأ

 ةيبرحلا ريزو

 نم مهف هنأ يسيردإلا دفو نم هفقوم نع هسفنل ًارذتعم قيفش ناميلس لوقيو
 ىلإ يسيردإلا ءاعدتسال ةذختملا ريبادتلا نأشب هطيحت اهنأ ةرازولا (فارغلت)
 نيم حلا نيناوق بسحب هل لوخي ال هزكرم لثم يف وه نم نأو « ةناتسآلا
 . ةلودلا ىلع ةروث ةماعز ىلوتي يسيردإإلا لثم الجر ناذكتسا الب

 رضحي مل اذإ هنأ هل بتكو اهبأ ىلإ يسيردإلا بودنم عنمت نم ةعيرذ ذختا اذهل
 ىلإ يسيردإلا بودنم داع كلذ رثأ ىلعو ةضوافملا ءارجإ ىلإ ليبس الف اهبأ ىلإ
 بلجف ةندهلاو ءودهلا نم ةصرفلا كلت نم دافتسا تقولا سفن يف هنأو . ايبص

 . (اهبأ) ىلإ ةذفنقلا ءانيم نم داتعلاو نؤملا

 : «مارهألا» ةديرصج ىف روشنم ىيحي مامإلا ىلإ يسيردإلا نم باطخ

 عم قافتالا ةلأسم نإو» 74 ىيحي مامإلا ىلإ سيردإ نب يلع نب دمحم نم

 نحن يدبن ةرم لك يفو تارم عبرأ مهعم ةركاذملا انأدب دقل . هدسفت هيلإ ةموكحلا

 . ريفحتلاو توربجملاو ماي كلا الإ اةنولباقي ذلخ..ع ةقافرلا' ىلإ ليعلاو .« ةيذلجلا
 بلاطملا هذه ليصفت عمسي يذلاو «. ةطاسبلا ةياغ ىف مهنم انبلاطم تناك

 ىأ ىلع بلاطم ىمست نأ قحتست ال اهنإ ىتح . اهتطاسبل كحضلا نم كلامتي ال

 . اهانبلق هجو

 داو



 ةياغ يف هنم انبلاطم تناكق « قيفوت«') ةجاوخلا انءاج ىلوألا ةرملا ىف

 مهل انلق امنإو « ليبقلا اذه نم ًائيش الو ل ل

 نيفظوملا بتاورو ةموكحلل يطعت تادراولا عيمجو ةموكحلل نوكت يضارألا نأ

 وه هانبلط ام ةياغو ةموكحلا لبق نم فرصت

 ١ عرشلا ماكحأ ىلإ يلاهألا ةوعد يف قحلا يل نوكي نأ .

 . مهبر رماوأ سانلا غيلبت ةفيظوب موقأ نأ -

 . لبق نم هيلع ناك ام ىلع نازاج يف لماعتلا ىقبي نأ - “

 جاجح نوؤش * يف لخدتلا نع نسح نب حلاصو « ةكم ريمأ دي فكت نأ - 4

 . داتعملا اهرادقم نع انه ةوقلا دازت ال نأ

 : مكنيبو مهنيب قافتا دقعل يعسلاب كلذ قوف مهاندعوو

 نيحلا كلذ ىتح نكي مل هنأل دحلا اذه ىلإ ةطيسب ذئموي انبلاطم تناك امنإو

 توربجلاو ةدشلاب انولباق انبلاطم ةطاسب نم مغرلاب اهنكلو « ءامدلا اننيب تكفس دق

 بغار دمحمو ءاشاب يلع دمحم ةدايقب ىربكلا ةيركسعلا تالمحلا انيلع اوقاسف

 : نلعأو . ركاسعلا فولأب نازاج ًالتماف . كب

 ١ نوع نب نيسح فيرشلل نوعبات ريسع جاجح نأ .

 . نوجسلا مهوعدوأو ريسع دالب لاجر ىلع ضبقلا اوقلأ - "

 . مهونجسيل اندنع نيذلا جاجحلا اوبلاط - “

 اه تواصل يتلا قررا ميول خل ناب اوربا اهلك ةييرتملا تارت كاسر و

 تهتنا دقو «ء انسفنأ نع عفادن نأ انررقف اذه لك لمتحن مل اننإ . . اندالب ىلإ

 . مولعملا انراصتناب اريخأ مهلامعأ

 )١( هنع مدقت ام عجار «ةناتسآلا» يف ةيسيردإلا ةيدمحألا ةقيرطلا خيش يطوؤنرألا قيفوت : وه .
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 اننكلو مكحارتقا ىلع انقفاوو ًادج ًانسح انلقف اننيب متطسوت متنأ ةيناثلا ةرملا يفو

 ىلإ انرفس ىلع قافتالا اوقلع مهنأ يهو « اهذيفنت ليحتسي يتلا ةطقنلا ىلإ انلصو

 . ةناتسآلا

 . اثبع نولواحت متنكف ء رصم ىلإ كب زيزع عوجر دعب ةعجارملا مترركو يعسلا

 اوراسو ةيركسع (ةطروأ) نيثالثو ةعست نم ةفلؤم ةلمح انيلع اوزهج كلذ دعبو

 . ينادمصلا نوصلاو يرابلا نوعل ارهظم انكف اهب انيلع

 انقفاوف ناوخإلا ضعبو اشاب ىلإ يلا مهئيبو اننيب 6 ةثلاثلا ا ةرعلا يفو

 . ريسع فرصتم اشاب ناميلس حلصلا يف ةضوافملا انيلع حرتقا ةعبارلا ةرملا يفو

 كرتو قافتالا ىلإ هيف انوعدي انيلإ بتك يلاطيإلا ءادتعالا عقو امل هنأ كلذو

 نم اندفوأو « نيعلاو سأرلا ىلع تلقف « ناوخإلاك ةدحاو ادي نوكن نأو قاقشلا
 مهركسعم نم بيرق ناكم ىلإ « هاندمتعا يذلا لجرلا لصوو هضوافيو هب عمتجي

 رمألا يف لطامي اشاب ناميلس ناكف « هعم ةضوافملاو عامتجالل اشاب ناميلس يعدو

 نم ةيركسعلا هتوقو هسفن ذقنأف هيلإ دوقنلاو نؤملا 00 تقولا اهيف سلتخا 2 ًامايأ

 اهيلإ لصو ىتلا ةئيسلا ةلاحلا

 باجأو ةمظعلاب رهاظتو « نجملا رهظ انل بلق هدروتسا امب ىنغتسا نأ دعبو

 دهاش املف . هعم يتلا ةيركسعلا طروألا زهجي ذخأو « هب قيلي ال ًاباوج انلوسر
 اننإف هلك كلذ نم « انيلإ عوجرلا الإ هلعفي ام همامأ دجي مل لاوحألا هذه اندمتعم

 أشن ملو « لمع لك نع انفقوت ةدشلاو شطبلا نم نويلاطيإلا هلعفي امب انملع امل

 متنك اذإ مهل لوقن (يديم) يف ةدوجوملا مهتبيتك ىلإ انبتكو ٠ ةكرح ةيأب موقن نأ
 . انوربخأف ءيش ىلإ ةجاح يف

 :ةنيدتلا ةيدع كار نديلا ماه ةادتلو نيا شارشلا دما قعرلا وع يعارفلا لا

 المهد



 ل يم ا ا ل ا ا
 رم يتلا ءاملعلاو ةداسلا لزانم 27 عيمج قارحإ ىلإ وه رداب لب ةيركسعلا هنوئش

 ء دجسملا ريغ ىفشتسم نوكيل هراتخي ًاناكم دجي مل نازاج ىلإ لصو املو . اهب
 دقل كانه ىلإ اهانقس ةميظع تاوق مهل زهجن نأ ىلع انتلمح دق لامعألا هذه نإ
 . قافتالا دي انل دمي نم دجن مل اننكلو « ًاقافتا دقعن نأ ةرم لك يف انلواح

 دع دع د

 : نازاج ىلإ ةيناثلا ةلمحلا

 ءاملا درومل اهقيرط يف اهب تينم يتلا ةقح ةقحاسلا ةميزهلاو ىلوألا ةلمحلا لشف نإ

 ةقطنملا يف لئابقلا نيب اهتبيه ةيكرتلا ةموكحلا تدقفأ (رئافحلا) نازاج ةئيدمل

 كارتألا لتحا ذنم ةرم لوأل يذلا يسيردإلاب مهقلعت دتشاو ةيلاتقلا اهتايونعم تعفرو

 شيجلا ىلع قراخلا راصتتالاب هتدايق ةمكح لضفب مث هللا لضفب اونكمت ةقطنملا

 . ىكرتلا

 ىلإ رمألا ردصف اهزكرم دطوتو اهتعمس عفرتو اهتناكم ديعتست نأ ةلودلا تدارأف
 شيجل ًادئاقو نميلل ًايلاو نيع دق ناك يذلا  اشاب يلع دمحم ءاوللا تاوقلا دئاق
 ةديدحلا يف لظو ةيالولا زكرم ملستي نأ لبق كلذ نع لدع مث ىبحي مامإلا ةيراحمل

 مت املو تقحسو تمزهو كب بغار دمحم ةدايقب امسق اهنم ثعب يتلا هتاوق عم

 تاوقلا كلتل ةّمهم الو ىقب نميلا يف ماعلا دئاقلاو ضوافملا اشاب تزع نيب قافتالا

 لوح هارت امب رمألا مث ةيقافتالا كلت ىلع ةناتسآلا نم قيدصتلاو ةقفاوملا راظتنا الإ

 . اهتهجو

 ءانيم نم ارحب هعم هتاوق تلمحو هسفنب ةلمحلا تاوق ةدايقب رمألا هيلإ ردصف
 : ىلع نازاج ءانيم ىلإ ةديدحلا

 ١ (ضيبألا رحبلا) ىربكلا ةينامثعلا ةلاقنلا .

 . اهريغو ةيكرتلا رخاوبلا نم ددع - ؟

 يمعنلا ىفطصم تيب قارحإ يف نيسحلا نب لصيف ةوق عم اشاب ىلع دمحم تاوق ضعب كارتشا ىلإ ريشي (1)

 . ءزجلا اذه نم ١8/ ص عجار هرحبلا انق» ةدلب يف هريغو

 دءالعكس



 هتلصو م١191 /ه1778 ماع رخاوأ يفو نازاج يف اشاب يلع دمحم لظ

 . نازاج ىلإ هقيرط يف نارمك ةريزج قيضم لوحرم يلاطيإلا لوطسألا نأب رابخألا

 ةدوعلا ةلواحم ةركف ىلع )2 ناسرف ىلإ نازاج نم هنفسو هتاوقب بحسنا الاحف

 ملع 3 ةيبرحلا ةرازو رماوأ ىقلتي ىتح اهيناوم ىدحا يف ةطبارملاو نميلا ةماهت ىلإ

 لاجعتسم ًاباتك هل بتكف هيلع مزع امو يلع دمحم باحسنا ربخب ريسع فرصتم

 يل ٠ آلاك

 ةجاح يف دعت مل ىيحي مامإلا عم ريخألا اهقافتا دعب  نميلا يف ةماعلا ةدايقلا نإ

 هئيجم نسحتسيف ةفيعض اهنإف ةذفنقلا ةيماح امأ . اهشيجب قحلت ىرخأ تاوق ىلإ
 دوجو عم نميلا ةماهت ىلإ هريسم وأ ناسرف يف هءاقب نأل ةذفنقلا ىلإ هنفسو هتاوق عم

 نؤملاو رئاخذلا عيمج قارحإب ماق دق ناكو . رسألل هضرعي يلاطيإلا لوطسألا

 نازاج قفأ تلاحأف نارينلا تبشو لجع ىلع ناك هباحسنا نأل ةليقثلا تادعملاو

 فصن برق ىلإ ىحضلا نم ةبهتلم تارينلا تلظو حاض راهن ىلإ اهلوح امو

 لئابقلا ضعب للست ىتح كل انه ام نوملعي ال هشيجو هلاجرو يسيردإلاو « ليللا

 بحسنا دق شيجلاو اهبلغأ ىلع رانلا تتأ دق نؤملاو تادعملا اودجوف ًاعلطتسم

 عمجي نم هلاجر نم يسيردإلا لسرأف نارينلا لوح ام بهنت لئابقلا تعفدناف

 . رئاخذلا نم ىقبت ام

 ىلاطيإلا لوطسألا هبقعتو ةذفنقلا ىلإ هنفسو هتاوقو اشاب يلع دمحم لصو

 (ضيبألا رحبلا) ةريبكلا ةنيفسلا ادع ام اهعيمج نفسلا رمدو اعورم ابرض اهبرضو
 . ةذفنقلا ءانيم ترداغ دق تناكو ىرخأ ةريغص ةنيفسو

 ىلإ ةراشإلا قبس امك - ارب ةيكرتلا تاوقلا مجاهي يسيردإلا شيجلا ناكو
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 . اهئارو امو ريسع لئابق ىلإ هتاعدو هتداق ثعب ىرخأ ةيحان نمو  مدقت اميف كلذ

 ةدلب لالتحال هيدل نم ةوق لسرأ ةذفنقلا ىلإ هلوصوب ريسع فرصتم ملع امدنعو

 تابيترتلا تعضو اهلالتحابو ةذفنقلا ءانيمو ريسع نيب ىجيتارتسالا عقوملا لياحم

 هعجارم نم رماوألا هتلصو دق يذلا اشاب ىلع دمحم ىلإ لسرأو تالصاوملا نيمأتل

 : هقفاري «لياحم» ىلإ هجوتف ةيركسعلا هتاوق عم ريسع يف ءاقبلاب

 ١- هاشم طروأ ةسمخ .

 . ةيلبج ةيعفدم ةيراطب - "

 : ةشاشر عفادم ةعبرأ - *

 : نييوارحص نيعفدم - 5

 . ةريخذلا نم ةريبك ةيمك ©

 . هتوق عم اهيف ماقأو لئاحم ىلإ يلع دمحم لصو دقو

 : لئاحم دادرتسال ةيسيردإ ةطخ

 عقاولاب عفرو (رحبلا انق) يف تزكرمتو لئاحم نم ةيسيردإلا تاوقلا تبحسنا

 ءاعدتساو «رحبلا انق» يف هتاوق عيمجتب يمعنلا ىفطصم هدئاق ىلع رمألا ردصو

 يف يمعنلا رارع نم لك ىلإ هرمأ ردصأ امك « هيلإ روضحلل لئابقلا لاجر عيمج

 ةاوخملاو قرابو نارهشو رهش ينب يف ةاعدلاو ةداقلا يقابو ناطحق دالب ةهج

 . مهدوهج ةالاومو مهطاشن فيثكتب رمحألابو رمسألابو نرقلابو

 ًاراظتنا (يلح) ةهج يف طباري نأب ناوضر رهاط دمحم رخآلا هدئاق ثعب امك
 يسيردإلا نيب قيسنتلا ةطخ بسح ةذفنقلا هايم ىلإ يلاطيإلا لوطسألا لوصول

 اهبأ ىلإ رابخألا تلصوو قيسنتلا ةطخ بسح ةذفنقلا ةهج ىلإ مدقت مث . ايلاطيإو
 ىلإ يروفلا باحسنالاب لئاحم يف هتاوقل هرمأ ردصأف رحبلا انق يف عمجتلا ةكرحب
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 ةهجلا كلت يف هتروثب مايقلا ىلع ايلاطيإ عم  انحضو امك  قفتم يسيردإلا نإ

 . برغلا سلبارط يف اهتهبج ىلع طغضلا فيفختل ايكرت ىلع

 صخألابو ةيكرتلا يناوملا اهلوطسأ برضو ايكرت ىلع برحلا تنلعأ دقو نآلاو

 سفنت دقف اهيلع راصحلا قاطن تبرضو رمحألا رحبلا ءىطاوش ىلع ناك ام

 « كارتألا نم ةقياضم نودب ةريخذلاو حالسلا لابقتسا هنكمأو ءادعصلا يسيردإلا

 ةرجه) برق ىلإ ةيقرشلا لابجلا ىلإ دتماو يبرحلاو يسايسلا هطاشن داز كلذبو

 . نميلا ةماهت يف هطاشن عفر امك ةدعص تاهجو (هللف

 ةينامثعلا ءىناوملا ىلع هرطخ يبرحلا هطاشنو يلاطيإلا لوطسألا تاكرحتل ناك

 ةذفنقلل هبرض ناكو « هلبق انحضو امك  ةيلحاسلا اهندمل هبرضو رمحألا رحبلا ىف

 ادع ام يرحبلا راصحلا هضرفو يناوملا ةيقب برض هالتو هقبسو يف

 0. ةيسيردإلا يناوملا

 ةيلخادلاو ةيبرحلا يترازو ىلإ ةيتآلا ةيقربلا ريسع فرصتم عفر كلذ رثأ ىلعو
 . 1917/6/77 خيراتب

 اوذخأ راوثلا نأو , (ناطحق)و (ةينمت) يف ترهظ ةروشلا رداوب نأب تملع)

 ةوق اهعمو « نيفلأ نم فلأتت طروأ تس نم ةفلؤم ةيماظن ةوق تبحصف نوعمجتي

 («فعش» ىلإ تلصوف . مهخويش عم «اهبأ» لوح نيذلا ريسع لئابق نم ةدعاسم

 « قيضم طسو نم اهيلإ دعصيو (ناكر) يداو ىلع ةفرشملا ةينمت ةبقع ىلإ اهنمو

 نيب كلام ينب ىلإ ًابونج ترسف ءرتم ةئامعبرأو نافلأ رحبلا حطس نع عفترت يهو
 تماد برح حابصلا يف مهنيبو اننيب تبشنو . ةخماش لابج يف ءامص روخصو ةباغ

 ع ىرقلا انيلتحاف انيلإ ةمضنملا لئابقلا ةدعاسمب مهيلع انبلغت نأ ىلإ تاعاس عبرأ

 . (مهانتتشف ةماهت حوفس يف راوثلا نيبو اننيب ىرخأ ةكرعم تبشن يناثلا مويلا يفو

 لئابقلا ةدعاسمب نكمتنس ةهبجلا هذه نم انيهتنا ىتم اننأ ميظع يئاجرو)

 435 نارهشو ةّديِبَع يف نيدوجوملا نيدرمتملا ريمذت نم اهمامضنا ىلاوتي يتلا
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 ةاكزلا لاومأ نم نؤملاب اننزاخم ذلمنو .(«اهبأ» ريصم ىلع نئمطن كلذب . زوقلاو

 ةذفنقلا عم تالصاوملل انيمأت (رهش ينب) ىلإ اهنم دتمنل (رمحلب) دصقن مث

 . لبجلاو ةماهت يقيرط نم (زاجحلا)و
 يف ةمدخ نسحأ اننومدخي اوحرب ام نيذلا صاخشألا ةأافاكم بجاولا نم نأ

 يضاملا ماعلا يف ةرازولل تمدق دقو « نآلا ىلإ نيتنس ذنم ترمتسا يتلا برحلا
 يف تعاض اهنأ ىلع لدي امم باوج يندري ملف مهئامسأب لجس عم ةضيرع
 . هتبلط ام قيقحت ًايجار ديربلا عم رخآ لجس ميدقتب نآلا ترداب اذهل . قيرطلا

 انيتأي نأو « ةذفنقلا ىف طقف ثالثوأ نيتطروأ ءاقبإ قباسلا يف تحرتقا تنك
 انومتدعو يتلا . هينج فلأ نوعستلاو تاسوبلمو . تامهمو عفادمو طروأ تس
 جاتحن الو « ةنينأمط يف نوكيس ريسع ريصم نإف لبجلا قيرط نم تءاج اذإف « اهب
 ثدحي مل اذإو . لامشلا وحن ةروثلا حور نايرس كلذ عنميو . دحأ ةنوعم ىلإ
 نأ اننكمي انيلإ رضحتس ىتلا ةوقلا لوصوب هنإف رضاحلا انفقوم لدبي ديدج ثداح
 . يدنج ةئامنامث نم لقأ ةطروأ لك دونج نوكي ال نأ طرشب « ايبص ةلأسم لحن

 يتلا تاحالصإلاب نيسحلا نب لصيف ريمألا مايق نإ) : لوقأ ةريثك بابسأل ينإو
 (هب سأب ال لمع وه اهيحاوضو ةذفنقلا يف اهب مئاق وه

 . اهدئاقو ريسع فرصتم

 : ناتلاسر طيشم سيمخ ةدلب يف وهو يقلت ةيدقفتلا هتلحر ءانثأ يفو

 . نميلا شويجل ماعلا دئاقلا اشاب تزع نم امهادحإ ١

 . زاجحلا ةقرف ةدايق نم ىرخألاو - ؟

 : هصن امب ىلوألا ةلاسرلا ىلع باجأف

 تيقلت ه٠ م1 يف نميلا شويجل ةماعلا ةدايقلا ىلإ
 ببسب نآلا ىتح يدي ىلإ هلوصو رخأت دقو 1917/14/١7 خرؤملا مكرمأ مايأ ذنم
 . ةريخألا ةكرحلا ةبسانمب ناطحق ضرأ يف نيرهش ةدم يئاقب

 دءلاكع د



 وهو ناصقن الو هيف ةدايز ال ًارخآو ًالوأ مكراظنأ ىلع هتضرع ام لاح لك ىلع
 يلاهأ برهي ملو « رياربف رهش يف عملأ لاجر ىلع ام ةكرحب مقن مل اهنيعب ةقيقحلا

 ماق لئاحم يف ًادوجوم ناك يذلا . اشاب ىلع دمحم نأ وه ذئموي ثدح يذلاو
 : هعم ذخأو . لئاحم نع تاعاس تس دعبت ىتلا (انق) ىلع ةكرحب

 ١ كب رديح يالاريمألا .

 نتسكرشلا كبأ نكز :يشابكبلا
 . يدركلا كب يكز يشابكبلا -
 دقو « تاشاشرلاو ةشاشرلا عفادملا ضعبو « ةاشملا دونج نم ةئامسمخو

 يسيردإلا دئاقلا زكرم «انق» ةيرق نم برتقا املو « يبأر ذخأ نود كلذ ىضمأ

 حالسلاب ةرهاظمب راوثلا همجاه « عفدملا ىمرم ىلع اهنم راصو (يمعنلا ىفطصم)

 نإ : هعم نيذلا داوقلا لاقف برح الب عوجرتلا ررقو . مهنم فاخف « ضييبألا

 ىف ءاقبلا شيجلا عيطتسي ال ثيحب ع ةأرجو ًاوتعو ةوارض نيرث ئاثلا ديزيس عوجرلا

 ا ًاعجار بحسناو « مهحئاصن ىلإ غصي ملف ٠ . اهسفن لئاحم

 فحزو « ةوطسو سأبو ةوق اذ يمعنلا ىفطصم حبصأ مويلا كلذ نمو « مالظلا

 . لئاحم ةدلب مامأ لزن ىتح مامألا ىلإ راوثلاب

 راصو قرطلا تعطقناو مهرودب اوراثف « عملأ لاجر لئابق ىلإ ىودعلا ترسو
 . اليل لئاحم نوزغي راوثلا

 اهنإ : ةلئاق ةمصاعلا ةعداخم لواحت زاجحلا نأ وه هل فسآ انأ يذلا رمألا»
 اوراص ىتح ةلودلل ةعاطلا نيمي مهتفّلَحو 2 عملأ لاجر ءامعز نم نئاهر تكسمأ

 . اهل نيلاوم

 عملا لاجر ىلع تلوتسا ةريغص ةوق نأب رابخألا بهذت ةيناث ةهج نمو

 ريطاسألا هذهب داريو . دنجلا نايصع الول متي داك راصتنالا نأو اهلهأ برهو

 ١١2لا -



 ًاعنم . مهولاو نبجلا نع ءىشان هنأب انخارص ليوأتو عملأ لاجر ةلأسم ريغصت
 5 ءىرج دادعتساب ةلودلا مايقل

 ىفختف ةبذاك لامعأ اهيف دجلا رومأ طلاخي اذكه تحرب ام ريسع ةلأسم نإ

 ريسع ىلإ ديربلا لاصيإ نع زجاع « ةكم ريمأ ةلود امنيبو راظنألا نع قئاقحلا

 لاعسرلا نم تارقعلا لسريو+ كلذ ءارو خم ديفتسيل ًايبداو ايدام اذوفت هينيقنا لخشتي
 « هوحن لئابقلا ةلامتسا ىلإ مهتطساوب ىعسيل نيفظوملا رهظمب رهظيف . . . : لاثمأ

 يأ ىف « نيفظوملا ءالؤه نأل نيدرشتملا ءالؤه دعاسن نأب رماوألا ىقلتن نحنو

 . مهوليمتسي نأ اوعيطتسي وأ . اهلهأ اوليمتسي نأ اوعاطتسا ةقطنم

 ةروث ةلاح يف قطانملا هذه لك . ةذفنقلا  رهش ىنب  نارهز دماغ قطانم هذه

 اهلك عملأ لاجرو ايبصو لئاحم قطانم هذهو « اهيضارأ يف ديربلا رورم نكمي ال
 ال اهنم هيف فرصتن يذلاف اهيف نحن يتلا دالبلا ةدعاق امأ . نيرئاثلا يديأ يف

 كلت لثم ىلع ءاضقلا يغبني كلذ ىلعو « انقدانبو . انعفادم ىمرم زواجتي
 . بيعالألاو فسافسلا

 يف ريسعف هيف ةدوجوم ةلودلا تمادامف ريسع حور وه ريسع يف لابجلا مسق نإ)

 يذلا يلبجلا مسقلا وه اهل زكرم خلصأف ايبص ىلع ةرثؤم ةكرح ديرأ اذإو ةلودلا دي
 . ىهتنا (لامشلا يف يرست ال بونجلا ةروث نإف اندي يف وه مادام

 : اهيف ءاج دقف زاجحلا ةدايق ةلاسر امأ

 فرصتم دمعتو لابجلا قيرط نع اهبأ ىلإ ةدحاو ةبح لاسرإ اهنكمي ال اهنإ)
 . (لئاحم ربع اهبأو ةذفنقلا نيب نيومت طخ حتفب ريسع

 : ةيتآلا ةلاسرلا ةيلخادلاو ةيبرحلا يترازو ىلإ ريسع فرصتم عفر كلذ رثأ نعو

 لهس ( لئاحم ) ىلع ءاليتسالا نأ ليصفتلاب ًاريخأ مكل تضرع دقل )
 ليحتسملا نم هنأ ريغ ءاندنع ةدوجوملا تاوقلاب تقو لك يف نكممو

 د االا1١-



 ىلبجلا مسقلا ىلع هسفن تقولا يف ةظفاحملا عم نيومت طخ سيسأتو « اهيف ءاقبلا

 ( ريسع نم

 00 ا * نإز لاق نأ ىلإ

 2 تيناكأ اهلك اهزيغو ةنوقلا»' يف تاراضتنا عوقو نع رشت يتلا زابخألاو « نايبص

 «17377 ةعرقو» «فيدرلا» ةوقب ةفدصلا هجوب اوقرفت دق ةذفنقلا اومجاه نيذلا راوثلاف

 : نيتدرمتم ةذفنقلا ىلإ اتبهذ نيتللا

 ءاحنأ ىلإ «ةذفنقلا» راوج يف يتلا نيرئاشلا ةوق ة تلقتنا مويلا كلذ نمو

 ةرداق ريغ تناك اذإ زوقلا يف كب لصيف اهدوقي يتلا ةوقلاو عملأ راوجو .«لئاحم»

 كانه يتلا ةديدجلا انتاوق تحبصأ اذاملو كانه يه اذاملف عملأ لاجر برض ىلع

 . انتاوق رئاس يه امك لمعلا نع ةلطعم

 رئاس امأ . طقف ةذفنقلا ىلع ظفاحن نأ ةنهارلا ةلاحلا يف بجاولا نم نإ

 ةجيتنلاو « ملظم لبقتسملا نأل (صامنلا) ىلإ يتأت نأ بجيف ةمهملا تاوقلا

 .«لبجلا يف عامتجالا نم صانم الف اهيف كوكشم

 : لاق نأ ىلإ

 نإف دوقنلاو دونجلا انيلإ تلصوو هللا ءاش مايا ةكرحلا هذه تهتنا اذإو

 ىلإ يسيردإلا ةطلس عاستا نود نيلئاح نوكنو ىقبت ريسع يف ةلودلا ةطلس

  (زاجحلا)  لامشلا

 ةروثلا ةرئاد عيسوت ريغ اهل ىنعم ال يسيردإلا عم قافتالا ةلواحمو)

 نم لقأ الف رمألا يفالتل ةرورض كانه ناك نإو . لتاق مس يهف ايروسو قارعلا ىلإ

 . ىهتنا (كلذ نع تامولعملاب يتافاوم عم ثيرتلا ةطخ مازتلا
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 عبارلا لحفلا

 نيسحلا نب لصيف لوصو

 قشي وهو ةذفنقلا نع ةيقرشلا لابجلا فراشم يلع نب نيسحلا علط ن أذنم

 روشنم عجار عاهل ةيلاوملا :تاهجلا كلت لئانقو نسيردإلا شيخ نيب اقش ةقيرط
 لتحاو يسيردإلا شيجلا داع دقف يلح ىلإ ةبسنلاب امأ . - يتأي اميف يسيردذإلا'
 1 : ةرشابم خيسحلا 0 دعب تاهجلا كلت يف 0 هزكارم

 لب 6 يو زاجحلا نا

 زاجحلاو ايبص قيرط ىلع ىجيتارتسا عقوم دهعلا كلذ ىلإ ةبسنلاب (زوقلاو)
 يداو لئابق ال لئابقلا نيب انتاج و هتوعد ترشتناو دتما دق يسيردإلا ذوفنلاو

 : ثيللاو ة ةقودو ةذفنقلا لئابقو لب طقف يلح

 كلذ فرعي هي نيسحلاو ذئنيح ٠ يتاؤم 0 رظلاو داما ةيكرشلا ةيمادحلا

 فنأتسي مث ًالوأ ةذفنقلا لوح يبرحلا يسيردإلا طاشن فثك برخحلا ايلاطيإ نالعإو

 ل فداصو ) ىبرحلا هطاشن هولتي ثيللا يف ىحورلا هطاشن كلذ دعب

 ةيبرحلا ةرازو ىلإ ريسع فرصتم عفر ةذفنقلا 00 برضو برحلا -

 منتغاف نيتطروألا كلت لاسرإب زاجحلا ةدايق ىلإ | ةرازولا رم أردصف نيتطروأ لسرت نأ

 نأو نابرعلا نم ةوق نيتطروألا قفاري نأب ىري هنأب عفرو ةصرفلا ةكم ريمأ نيسحلا

 ةيسيردإلا تاوقلل ىدصتيل نيسحلا نب لصيف هنبا ةدايقب كلذ نوكي

 ةوق هقفارت انهلضوف « ةذفنقلا ىلإ لصيف يف مدقتو « ةقفاوملا راك

 يلحو ةذفنقلا يداوب خويش ةبتاكم يف ل نابرعلاو ماظنلا نم ةكرتشم

 يف

 :١لا -



 ليمتسي نأ عاطتسا العفو . دوعولاو ينامألاو اياطعلاو تابهلاب مهُليِمَتسَي اهريغو
 ضعب هالت . يسيردإلا عافدلا رادج يف اخرش ثدحأ امم لئابقلا كلت خويش ضعب
 مهلامتسا هلئابق لاجر ضعب نيذلا ريعلاب زوق ىلإ اهنم للستف ةهبجلا يف عدصتلا
 رذح ىلع عفادف زوقلا لهأ نم ةنايخلاب يسيردإلا شيجلا رعشو يمشاهلا ءا ارغإلا

 . نيصلخم لئابقو ةتباث ضرأ يف هطوطخ نوكيل ًابونج عجارتي وهو

 : ةيتآلا ةلاسرلا اهبأ فرصتم ىلإ بتك زوقلا نمو

 . ريسع فرصتم ةداعس بانج ىلإ نيسحلا نب لصيف نم

 قفاوملا 1378 ةنس ناسين 7١ خرؤملا مكباتك ميركتلاو مارتحالا ديب تيقلت)
 متبرعأ ام ىلع مكل ركشأ ينإو ؛ صاخ باتك هنأب هيلع رشؤملا 1917 ةنسويام ه
 . ةينلا يف صالخإإلاو ةبحملا نم يوحن هنع

 نييلاطيإلاو ءايقشألا نأ زاجحلا ةدايقو . ةمركملا ةكم ةرامإ َتَمِلَع املو)
 تلعجو « ةيبرحلا ةرازو ىلإ كلذ تغلبأ ةذفنقلا ىلع ةكرتشم ةكرحب نوموقيس
 تاوقلا عم داحتالل مث « موزللا دنع اهنع عافدلاو ةذفنقلا ةيامحل ةوق يتدايق تحت
 دعب دوصقملا فدهلا وحن اهب مدقتلا مزع ىلع ماشلا قيرط نع درت ىتم ةيماظنلا
 .٠ اهب مايقلا يغبني يتلا تاكرحلا نأشب ةطخ ىلع قافتالاو مكتدايق عم ةلوادملا

 « عنقلا » ةقطنم ىلإ ًالوأ ءايقشألا عفد نم هيلإ قفو ام ىلع ىلاعت هللا دمحأ ينإو
 نم مداقلا لادبتسالاو فيدرلا طروأ نم لك اهزربأ يتلا ةيلاوتملا ممهلا رثأ ىلع
 يتلا ةددعتملا ةريغصلا كراعملا يف ًايناثو . ةذفنقلا يف ةدوجوملا تاوقلاو , لئاحم
 تتشت ( قربلا )و ( قمع )و ( ةريفكلا )و ( يلح ) ءاحنأ يف مكيعاد اهيف كرتشا
 ش . ةروكذملا تاهجلا لك مهنم رهطتو ءايقشألا لمش كلذب

 وه اهريرقتل رباختن نأ يغبني يتلا ريبادتلاب قلعتي اميف زجاعلا اذه ىأرو
 . يلا : ىتأيام

 -الاق



 هلامآ رصح ؟ يسيردإلا نئاخلا نأ وه هنايبب متلضفت يذلا مولعملا.رمألا نإ .

 لحاوس عيمج ىلع هناطلس طسبيل ةيلاطيإلا برحلا ةصرف زاهتنا ىلع هتطخ ينبو
 ةذفنقلا لتحا اذإف « هنايكب ملاعلا هل فرتعي ىتح جراخلاب ةلص ىلع نوكيو « ريسع

 عقوم نع ولجأ نأ ليحتسملا نم نإف كلذ ىلعو « زاجحلا ىلإ فحزلا نم نكمت

 : ةذفنقلا ىلإ ةيتآلا قرطلا ىقتلم اهنألو . ةهج نم ةيركسعلا اهتيمهأل «زوقلا»

 تاميلعتلل فلاخم عقوملا نع ىئالج نإو . ةيبونجلا ةهجلا نمو « لئاحم نم

 : ةكم نم اهانيقلت يتلا

 رمألاب سيل وهف ايبص ةلأسم ءاهنإل اشاب تزع ةلود عم ةلباقتم تاكرحب مايقلا امأ)

 نم ليلقب رمألا اذه متي نأ هتيانعو يرابلا نوعب نكمي لب . نونظت امك ريسعلا

 . ةمهلا

 نم نإف لومأملا ا ,نآلا ةكرحلا هذه ترصخأت اذإو

 متي ىذلا  ةذفنقلاو اهبأ نيب قيرطلا حتف - لاحلا تناك امهم: اد ىروربفلا

 دوعتو « لامشلا وحن ةيسيردإلا 0 0 هب نأل لئاحم لالتحا ىلإ عوجرلاب

 . ةدجو ةذفنقلاو اهبأ نيب تالصاوملا

 اهبأب رمي ىذلا لابجلا قيرط نم زاجحلاو ريسع نيب تالصاوملا نيمأت ةلأسم امأ
 ريغ قيرط وهف - كلام ىئب  نارهزو دماغ  ثراحلاب نارمش  رهش ىنبو ةمونتو

 نكي مل ةقطنملا كلت نكست يتلا لئابقلا نإف كلذ نع الضفو لفاوقلا ريسل حلاص

 . نايصعلا نم ةلاح يف تحرب امو « اماع رشع ةسمخ ذنم ةموكحلاب طق ةقالع اهل

 دعب الإ نوكي ال قيرطلا كلذل ًانيمأت ةعاطلل خوضرلا ىلع لئابقلا هذه لمح نإ
 نع ةزجاع زاجحلا ةلامج نأ كلذ ىلع دز . ةميظع تاوق مادختساب ليوط نمز

 ةيالوو ةكم ةرامإل نكمي ام لكو . كلاسملا ةبعصلا نوزحلا كلت يف لاقثألا لقن
 رطضتف . طقف دماغ قيقع ىلإ تامهملاو نؤملا لاصتا وه « هالعفت نأ زاجحلا
 را ا هذه: لقنل اهتهج نم لامجلا ريبدت .ىلإ ريسع ةموكح

 ا
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 نوكت ريسع نوؤش يف مكبانج اهب نوموقت 0 ريبادتلا نأ نم نيقي ىلع انأ
 ةءافكلاو هب ملسملا ءاكذلا طرف نم هيلع متنأ ام ىلإ رظنلاب ةباصإلا لك ةبيصم

 نإف كلذ عمو «٠ عاقبلا هذه يف تاونس 3 براجت كلذ رعلإ فاضي « ةمولعملا

 . هب درفني ًاداهتجاو ًالقتسم ًاركف ناسنإ لكل

 . ًافنآ اهنايب ىلإ ةجاحلاب ترعش يتلا ءارآلا ليبقلا اذه نم

 لاصيإ يف اهانلمحت يتلا كلاهملا ميظعو . رطاخملا ةجرد متردق مكنأ دبال
 هقتاع ىلع ذخأ يدلاو نأو . اهبأ ىلإ يقرشلا قيرطلا يف تلسرأ يتلا غلابملا

 ةفلتخم لئابق تزاتجاف « اهبأ ىلإ تاهينجلا فولأ لسرأو اهريفاذحب ةيلوؤسملا

 ةفادبعلا درجمل لب « ةدئاف لباقم يف وأ ضرغل كلذ لعفي مل وهو براشملا

 . ةلودلل صالخألاو

 ناكو ضرغلا ىلع ينبم ليوست ىأ ىلإ هنذأب غصي مل هنأ ىلع ليلد اذه هلمعو

 اهنع لوؤسم وه يتلا زاجحلا نوؤشب لاغتشالا ىلع رصتقي نأ يدلاو ناكمإ يف

 نوعلا دي دم ةينامثعلا ةعماجلاو « مالسإلا وحن ةيلملاو ةينيدلا هتيمحل نكلو

 . ريسعل

 فولألا تارشع لقنك ًاليقث ًائبع هقتاع ىلع ذخأي ةمؤكحلا لاجر نم لجر يأو

 . ايزي رع دمع قرم العب لدم ىلإ قسوم افلم لاق ل تاهجما
 ةموصخلا بح هبلق يف نوكي ةمهملا هذهب موقي الجر نأب لوقي فيرش ريمض يأف
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 ىلعو هيلإ هومتلسرأ باتك ىلع ًايساق ًاباوج يدلاو نم متيقلت مكنأ

 م ل و د م راخسلا ع نو كل

 : عقاولا ياي بأ يدبي يأرلا باحصأ نم

  نولوقت امك  ةموضخلاب مكوحن رعشي يدلاو نأ ول ءاشابلا ةرضحاي

 يف ةلخاد يه الو , هنم ةلوؤسم تسيل دالب يف ركفي نأ هل ىغبني ال ناكل

 ءاهل ةمزاللا لاومألاب اهفاعسإ يف ةيلوؤسم لمحتي الو هتفيظو ةرئاد
 ةريغض ةمدخاولو ةكلفملا هذه ةمدخل ىعسي هنئأ نلع ناهرب اذه ةلطع- نإ

 -ءالكالد



 . مهلويمو نيرخآلا ةمدخ لجأل ةسدقملا ةفيظولا ىسنت نأ انترسأل نكمي ال

 تقو يف نكي مل يدلاو نأ ةيعطق ةروصب مكل دكؤأ يننإ : لوقلا ةوفصو

 . مكنم ءاتسم

 يدلاو عم قافتالاب اولمعت نأب مكترمأ ةموكحلا نإ : ميركلا مكباتك يف نولوقتو

 ىلع  ءيش لك لبق - ًاصيرح ناك اهبأ يف ناك امل يدلاو نأب فرتعي مكريمض نأو

 ناك بابلا اذه يف اهحرتقي ناك يتلا تاخارتقالا نأ ريغ . قافتاب مكعم لمعلا

 دئاقلا نأب لوقلا ًامئاد مكنديد ناكو « . ًائْيَس ًايقلت اهيقلت ىلع مهولا مكلمحي

 اذه مكلوقب متنكو هتناكمو هفرش نع لزانتي ال ةيروتسدلا انتموكح يف لقتسملا

 ريخأتل ًاببس كلذ ناكو  قافتاب لمعلا نم ةيزكرملا ةموكحلا هب رمأت ام نوضقانت

 كلذ ىدأف « ةيضاملا ةنسلا يف اهلح ًانكمم ناك نأ دعب ىرخأ ةنس ريسع لكاشم

 . لاملا نم ريداقم تاراسخو ةينامثعلا ةمألا ءانبأ نم ميظع ددع ةيحضت ىلإ

 . ةيركسعلا لكاشملل انتهجاومو
 كلذ ضرعأ ينإو . يه قليف يأ نم ملعن مل اهئيجم ةرظدتنملا طروألا نإ

 . يتامارتحا قئاف لوقف انيدتلم

 لصيف : ةكم ريممأ لجن

 زكرمو لقعم وزغي نأو . يسيردإلل ةعباتلا لئابقلا يضارأ يف لغلغتلا

 لئاحم زكرم ىلإ مدقتف «رحبلاو انق » يف ( يمعنلا ىفطصم ) يسيردإلا دئاقلا

 اليك ”ه ب ( رحبلاو انق ) نع دعبت يتلاو اشاب يلع دمحم ركسعم ثيح

 هيب ازرع يخت ىلع اوقع اهو ىلع ديمحيم وحج نعي عب يدع مدع داعتر

 موجه ةأطو تحت اورطضا مهنأ الإ . يمعنلا ىفطصم تيب اوقرحأو رحبلاو انق

 , لئاحم ةدلبب اومتحا نأ ىلإ مهدراطت لئابقلاو عيرسلا باحسنإلا ىلإ داضم
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 ملا ةهج ىلإ لئاحم نم بحسناف اي ناك ةاقلت يذلا سردلا نأ رهظيو

 . زوقلاو

 : ةيدقفتلا قيفش ناميلس ةلصحر

 ةييروصتلا يتزازو: ىلا نفض ناتي اهمفر: ىلا ةيقرلا ىلإ حلق ايرخفا
 هقفارت يتلا تاوقلاو ةلمحلا حصألاب وأ ةلحرلا كلتب همايق ةنمضتملا « ةيلخادلاو
 1 ةدعاسملا تاوقلا نمو يماظنلا شيجلا نم

 ل 0 كلت. ءانثأ يفو ناطحقو ة هينمت يف لاتقو تاشوانم نم. هب ماق امو

 . اهدرون فوس اشاب يلع دمحم نم ةلاسر

 اهنمو ةيرقلا ىلع ءاليتسالاب هتكرح تهتناو (فاعش) يف (ةينمت) ىلإ لصو دقل

 (ةينمت) خياشم خيش ىلإ ةلاسر اهنم بتكو مهتيرق يف لزنو (عزجم لآ) ىلإ راص

 ندعو هتلباقم بلطو دومح

 دقو (قيضملا) ع ىلوثسا .(عزجم .لآر ىلإ هلوصول ةيلاتلا ةليللا حابص يفو
 (عفنيمأ لآ) ىلإ اهنم لحر مث لئابقلا بتاكي ًاموي نيرشع نم رثكأ (ةينمت) يف ىقب
 يف .هدوجو .ءانثأ يفو (نميلا ةديفر) ىلإ اهدعب هجوت مايأ ةثالث مهيف ثبل نأ دعبو
 نأب هملع ىلإ لصو هنأب اهبأ يف دوجوملا اشاب يلع دمحم نم ةلاسر هتلصو ةديفر

 ىلإ نيهجتم ةّيت يداو ىلإ (لئاحم) قيرط نم ريسلا نودصقي .عملأ لاجر لئابق
 هنأو هريس طخب هربخي هباجأف ةعرسب اهيلإ هتدوع بلطيو اهبأ ىلع موجهلاب «راعش»

 لسا ءايآ سيسارع اعتنق نوكس

 2 طيشم سيمخ : ىلإ لصوف (نارهش) دصق اهنمو (يعز) ىلإ هتقو نم راصو
 . اهبأ ىلإ راص

 نأو ( ريسع ) يف هتسايس ىلإ ةبشنلاب ةلمحلا كلت جئاتن فصي ناك اذإو
 فصو نم عطقم رخآ يف لوقي هنأ الإ نمألاو ةنيكسلا ىلإ ! اودلخأ لئابقلا

 منأ ملو . اموي نيسمخو ةسمخ وحن هذه اننتلحر تقرغتسا ) هتلمحوأ هتلحر
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 دعب ىلع) نابهذ ةيرق يف طيشم نب زيزعلا دبع لزنم تلخد امدنع الإ نانئمطاب اهيف
 . (اهبأ» نم (اليك نيثالث وح

 اشاب تزع ماعلا دئاقلا ةسائر تحت نميلا تاوقل ًادئاق اشاب يلع دمحم نيع
 مامإلا عم لصوتلا الواحم اعنص ىلإ هجوتو ةديدحلا تاهج يف هتاوق عم هاقبأ يذلا

 حلصلا ىلإ هعم لصوت امدنعو  ةلودلا دض لابجلا يف ةروثب ماق دق هرودب وه يذلا
 امبو . تاوقلا كلت ىلإ جاتحي ال رمألا حبص أ ةفورعملا (ناعد) ةدهاغعم هعم مربأو

 ايلاطيإ نالعإل بقرتلاو تقو ىلإ جاتحي 0 اهعفرو اتقو تذحخأ ةضوافملا نأ

 لظ دقف ةاماحلا تامامتهالا نمض هتروثو يسيردإلا عوضومو 2 مئاق برحلا

 . هتاركسعم يف شيجلا

 يسيردإلاب لاصتالا حاجنلا نم ةبيرقلا هتالاصتا رخآ يف اشاب تزع ىأرو

 يسيردإلاو ىيحيب مامإلا نيب .سفانتلا ناكو ىيحي مامإلا يأر كلذ يف جزمتساف

 نب ىيحي نيمامإلا نيب نماثلا لصفلا عج ار صبرتلاب نطبم ءادع ىلإ ]| لاحتسا دق

 ذوفن بحاص هنأ ل ا ا موا

 اهيلع يسيردإلا باوج اندروأ يتلا ةلاسرلا يسيردإلل بتكف يسيردإلا ىلع. يبدأ

 ربتعيو . ةوقلا عقوم نم بيجي ناك يسيردإلا نأ فرعت اهاوحف نمو  مدقت اميف
2 ّ 2 ٌٌ 

 . ىبحي مامالل ايوق ادن هسفن

 يسيردإلا جاردتسا ىلع اشاب تزع عم ًاقفتم ناك ىبحي مامإلا نإ: لاكي امكيبو
 . هريصم فورعم كانه نأ لصو اذإ ىتح ةناتسآلا ةرايزل ةباجتسالل

 جردتسي نأ نم ًارظن دحبأو نطفأ ناك يسيردإلاف نينثالا دي يف طقسأ امنإو

 ةثاعييمتحتو كالا ةطبنلا نه 5 ل 1 نا ع ابحت لادن نع

 تالا



 ةعقو تناكف يسيردإلا ةمجاهمل نازاج ىلإ كب بغار دمحم ةدايقب يدلج

 . ةميزه رش تمزهو ةقرفلا كلت ةيرثكأ اهيف تديبأ ىتلا «رئافحلا»

 مدقتلاب يلع دمحم رمأ يسيردإلا ةباجتسا نم ّسْئَيو اشاب تزع كلذ غلب امدنعو

 . مدقت اميف هانحضو امك اهلصوف يسيردإلا ةبراحمل نازاج ىلإ هشيجب

 دئاقلا رطضاف رمحألا رحبلا ىلإ اهلوطسأ لوخدو برحلا ايلاطيإ نالعإ مهلجاعف
 2 ناسرف ةريزج ىلإ نازاج نم باحسنالا ىلإ هنفسو هشيجو اشاب يلع دمحم

 ىلإ داع نإ كالهلاو ريمدتلاو ناسرف ةريزج يف ىقب نإ راصحلا وأ رسألا ىشخيف

 رمدو يلاطيإلا لوطسألا هعبتف ةذفنقلا ىلإ بحسناف « ةديدحلا تاهج ىف هركسعم

 . حيضوتلا قبس امك - ًارنسب يسيردإلا شيجلا همجاهو « هنفس

 يلاطيإلا لوطسألا باحسنا دعب ةذفنقلا يف هزكرمب ظافتحالا عاطتسا امنإو

 نم ىقبأ كلذ دعب مث -ريعلا يبأ زوق يف هتدعاق ىلإ يسيردإلا شيجلا باحسناو

 عم نواعتو لئاحمو اهبأ نيب لظو لئاحم ىلإ هتيقبب راسو ةذفنقلا يف هشيج نم هاقبأ

 . ةدوعلاب رمألا هل ردص ىتح «رحبلاو انق» وزغ يف لصيف
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 يىسسيردإلا ىلع ةديدج ةلمح

 ةيكرتلا تاوقلل ماعلا دئاقلا اشاب تزع نم ةيرس ةلاسر تلصو- /*/ ٠7 يف

 خياشم ضعب دي ىلع ىبحي مامإلا ةطساوب لابجلا قيرطب ةيبرعلا ةريزجلا بونج يف
 : ةلاسرلا نومضمو قيفش ناميلس ىلإ ةدعص

 دق ةماعلا ةدايقلا نأو « ايبص يف يسيردإلا ىلع ةيركسع ةلمح رييست ررقت)
 ىلع ةرْهُزلا) ةدلب يف ةيعفدملاو ناسرفلاو ةاشملا نم يدنج فالآ ةرشع تدشح
 نينامثو نيعبس نيب ام ةفاسم ىلعو (ةيحللا) رغث قرش اليك نيثالثو ةسمخ ةفاسم
 هرودب ىبحي مامإلا نأو رحبلاو ربلا قيرط نم اهيلإ فحزتسو .«' ايبص نم اليك
 نع دعبي يذلا ريظنلا لبج هفده العاج لابجلا قيرط نم ةيديزلا لئابقلاب فحزيس
 اليك نيرشعو ةئامب ايبص نع دعبت ريظنلا لابج نأ ةحصلاو اليك نيعبسب ايبص
 لصت ىتح ةرْهُزلا نم فحازلا شيجلاب قيسنتو ةلص ىلع نوكيسو اليك نيعبس ال
 نم مدقتلل دادعتسالا هتاوقو ريسع فرصتم ىلع نأو « دحاو نا يف ايبص ناتوقلا
 دالب ةرادإ فيرصتب دهعي نأو « ةريخذلاو نؤملاب دادعتسالا عم ايبص وحن لامشلا

 ( لئاحم ةدلب يف هنم ةبرقم ىلع هركسعم دوجوملا (اشاب يلع دمحم) ل ريسع
 . ىهتنا

 دمحمب لصتاو ْوُيَمَّلاو دادعتسالا يف ذخأ يرسلا رمألل ريسع فرصتم مالتساب
 . اهبأ ىلإ هلوصو ةعرس ابلاط راونألاب ةرباخملا ةلآ ةطساوب يلع

 : يتآلا باوجلا اشاب تزع ىلإ بتكو

 قازرألاو دنجلا لقن نم دادعتسالا نم مت امب ةدافإلاو ديهمتلا دعب)

 « ايلاطيإ عم برحلا ببسب نكمم ريغ رحبلا قيرط نع ةيبرحلا تامهملاو

 )١( اليك نيسمخو نيتئام وحن « ةرهزلا ١و « ايبص » نيب ةفاسملا .
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 . طقف ربلا قيرط نع نوكي نأ ثيحب ٍةَلْمَحلا هذه يف دامتعالا نإف كلذ ىلعو

 . تاقوألا لك يف ادا («ةماهت» وج نأ مكترضح مولعمو

 نع الضفو + اليك نيرشع نم رثكأ دخاولا:عوبلا يف ذ زاتجي نأ عيطتسي ال دنجلاو

 بهذملل نيعباتلا نم مهلك ايبص ىلإ (ةَرْهُزلا) نم لئابقلا عيمج نإف كلذ

 2 ايبص ىلإ (ةرهزلا) نم ريسي دنجلاف 2 يسيردإلا راصنأ نم مهعيمجو )2 يعفاشلا

 . ىَبَأ وأ ءاش عاطقنا الب اللصاوتم ًالاتق لتاقي وهو

 يذلا  يكمانسلا راجشأ لالظ تحت ةعقاو قيرطلا ىلع يتلا ءاملا رابآ نإ مث

 00 ا ا نميلا عم اندودح نم نأ هفرعن

 نإف كلذلو ايبسن قيرطلا نع ةديعبلا ترسل سارا دجوي ناك نإو

 + اهيرض نعرظنلا فرصو ٠ يب ررض اهيرش نم نجلا لاسو « ةلهسم اههام

 . برشلل ءاملا دنجلا دجي الف اهلك رابآلا هذه مدرت نأ لئابقلا ةعاطتسا ىف نإف

 يف ةيبرح نفسب ًايمحم نوكي نل ةلمحلا هذهل رسيألا حانجلا نإف كلذ ادعو

 . ةيلاطيإلا برحلا ببسب رحبلا

 ةرطخلا ةيركسعلا ةكرحلا هذه لثم ءارجإ ىلع ىوقت ال ةلمحلا هذه ىرأ كلذل

 ايبص ىلإ لوصولا نم ةلمحلا هذه تنكمتو « ليحتسملا انضرف اذإو ةماهت ضرأ يف

 ةعمتجملا ةريثكلا تاوقلا هذه ةشاعإ رمأ وهو « ةلكشم كانه نإف « ةحجانو ةرصتنم

 . رحبلا باب دادسنا عم اهل ةيفاكلا نؤملا دادعإو دحاو ناكم يف

 نم اهيلع عطقيس مامألا ىلإ هنم رمتل ةلمحلا هقشت يذلا قيرطلا نأ بير الو

 دونجلا رم يتلا عضاوملا عيمج لالتحا ىلإ دوعتس لئابقلا نأل هنم اهرورم دعب اهئارو

 نم « ةيبرحلا تامهملاو « رئاخذلاو نؤملا ءىجم ليحتسملا نم حبصيف  اهنم

 . تدجو امثيح ةلمحلا ركسعم ىلإ ةديدحلا

 تبرتقاو (ةرهزلا) يف ةدوجوملا ةيماظنلا تاوقلا ترضح اذإ هنأ ىلع

 رئاخذلاو نؤملا راضحإ مامإلا ىلوتو « ىيحي مامأإلا تاوق عم لابجلا نم
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 ريسلل برغلا ىلا لوحتتو «ريظنلا» ىلإ تاوقلا لصت امدنع وجرأف شويجلل ةمزاللا

 . ًاضيأ انأ يتكرح موي َنّيَعأل لاحلا يف يرابخإب اورمأت نأ « ايبص ىلإ

 شاشر عفادم ةعبرأو «٠ ةاشملا نم يدنج فلأب ريسأ نأ يتعاطتسا يف نإو

 . لاحلا بسحب انأ اهراتخأ يتلا قرطلا نم ةميظع ةعرسب ةيلبج ةيراطبو

 نكت ملو ايبص تلصو اذإ امأ . مايأ ةعبرأ يف ايبص لصأ نأ ذئنيح نكميو
 يف يننأ اودكأتف , اهيلإ مامضنالا نم نكمتأ ملو . كانه اهومتركذ يتلا تاوقلا
 ىهتنا .(هيف بير ال يذلا كالهلا يف عقأ ةلاحلا كلت

 نذأف مهدالب ىلإ عوجرلا نيبلاط فيدرلا نم طروأ عبرأ تدرمت نيحلا كلذ يف

 ةوقب اوقتلا لئاحم نم نيتلحرم دعب ىلع نورئاس مه اميفو . ةذفنقلا ىلإ رفسلاب مهل
 نايلاطيإ ناعفدم هعمو .«ناوضر رهاط دمحمو» ةدايقب يسيردإلا شيجلا نم

 دونجل حمس اشاب تزع ماعلا دئاقلا نأ «اهبأ» دنج غلب ءانثألا كلت يف . مهرصاحف
 مهنم (اهبأ» ركسعم يف ناك نم راثف « ايكرت ىلإ عوجرلاب 1175و ١178 ةنس ةعرق
 ةيساق تاءارجإ ذخأب حمسي ال تقولا نأ قيفش ناميلس ىأرو « نيتطروأ وحن مهو

 شيجلا نم نيرصاحملا مهناوخإ ذاقنإ دعب - ةذفنقلا ىلإ هجوتلاب مهل حمسف مهوحن
 ىلإ ًاعيمج اوراسو العف مهناوخإ اوذقنأو . كلذ ىلع اوقفاوف - قيرطلا يف يسيردإإلا
 . «ةذفنقلا» اولصو نأ

 : بونجلا يف ةيبرسحلا تايلمعلا

 /ه1778 ماع نم ريخألا ثلثلا يف تأدب « بونجلا يف ةيبرحلا تايلمعلا نإ
 نميلا ىف لئابق ضعب ةلامتسا هتسايسو هئاهدب يسيردإإلا عاطتسا دقف م٠

 ىفتكاو .داتعلا ضعبو لاملاب مهدمي ناكو . مهريغو (رشن) ينبكو 2« سبع لاتقل

 (جيه يداه) مهتلمج نمو ةيرس تادهاعمو « ةيئالو تالماجمب مهريغ نم

 2 ير يلبقلا هذوفن ةوق ىلع وهو تاظعاولا لئابق خياشم خيش

 هيلإ لصو امو ثداوحلا تايرجم ىلع 00 ةيسايسلا هتساحب كردأف

 ءالرلا ناهظإو يسيردإلا ةلئاس نم دل هنأ . تامولعم نم ههقتسا امو
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 امو هزكرم مكحب هنأ ًاحضومو « دييأتلا هل ًارهظم ةبتاكملاب هب لصتاف « ًارس هل

 دض يئادع فقوم لك بنجت ىلع اًرس لمعيس امنإو ًائيش عيطتسي ال ةوق نم كارتألل
 يسيردإلا ملعب لصتا اهدعب هنأ الإ « هتادوهجم لكب كلذ دودح يف هديؤيسو هتوعد

 « مهتمالس ددهي لقعم ءانبب كارتألل حمس هنأب (رشن ينب) ك ةيلاوملا لئابقلا نم

 نم ةعيرذ منتغا دقف « هتفيلح عم كرتشملا يبرحلا دوهجملا قيسنت ىضتقمب المعو

 ةيرسلا تلصوف «رارع نب ىيحيو ةدايقب نميلا ىلإ ةيزغ لوأ ثعبف ىوكشلا كلت
 دئاق نكمتو «نيسحلا دمحأ نب دمحم» ةدايقب ىرخأ ةيرسب اهززعو اهفادهأ ىلإ

 نإ لب لاقيو « ةنيهر هيخأ ثعب ىلع «جيه يداه» عم مهافتلا نم ىرخألا ةيرسلا

 تاظعاولا دض (رشن ينب) ديضعت نم نيتيرسلا تنكمت دقف لك ىلعو . رسأ هيخأ

 نجسف جيه هدبعب كانه اهنم ةوق تقبأ نأ دعب  اهعم تداعو (كارتألل) ةيلاوملا

 :يكرت دقو

 ىلع ءاضقلا يف مهلشف ةقباسلا تالمحلا لشف دعب  اوكردأ كارتألا نإ

 تبتكو ادفو تثعبف ةيملسلا تالاصتالا ةلواحم يف مهتدايق تبغرف - يسيردإإلا

 يف عامتجالا نوكي نأ قفاوف « قافتالل ددحي لحم يف هتقفاوم بلطت يسيردإلل

 دبعو يعارشلا دمحأ نم فلأتي وهو اهيلإ دفولا لصو ددحملا دعوملا يفو (يديم)

 مث مهيلإ هقيرط يف (احج) ةيرق ىلإ لصو دق يسيردإلا ناكو امهريغو يرابلا

 (اياضملا) ىلإ مهدفو رضحي نأ بلطيو يديم ىلإ لوصولا نع رذتعي نأ هل حجرتت
 دجن ملو « نميلا ىلإ داعف ةجيتن نع دفولا ةمهم رفست ملو كانه دفولا هلباقو هوقفاوف
 اهيلإ فدهي يتلا ةياغلا ددحتو دفولا ةمهم لجست يتلا رداصملا قيقحتلا هجو ىلع

 لودعلاب يسيردإلا عانقإ دفولا ةمهم نإ : ضعبلا لوقيو «. هلاسرإ ءارو نم كارتألا

 نأ لباقم فالخملا يف ةيكرتلا تاوقلا زكرمتب خوضرلاو (ايلاطيإ) عم هتفلاحم نع

 . تاهيهو « ىرهش بتار هل ررقُيو (اهتاهجو ايبص) ىلع اهل ًابئان نوكي

 الاؤس هسمتلي مل ًاباصتغاو ابالغ ءيش سامتلا قاطأ نم
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 المعو عسوتلا يف ةبغرو  قباسلا لصفلا يف اهركذ راملا  كارتألا فوحزل ةجيتنكو

 ..بونجللا ىلإ هشويج تمدقتو ةيتاؤعلا ةضرفلا لبتها كقف ايلاطب] عم تقلا
 : يديم ءانيم ىلع ءاليتسالا

 ءانيم اهنمو رمحألا نردعبلا ءيناوم يلاطيإلا لوطسألا برض ىلإ لبق انرشأ

 كارتألا راذنإو « اهيلع اًرب راصحلا برضو يسيردإلا شيجلا مدقت هدعبو (يديم)

 وهو راصحلا ديدشتب ورمأ رادصإب ىفتكاف مهتيماح تعنتماف ميلستلا بوجوب

 لوطسألا) لصو ىتح ًاموي نيرشعو ةعبس نم رثكأ ضمي ملو - ةجيتنلاب فراعلا

 مدقتف ةيبرحلا عق ةاوملاو . تاماكحتسالا ىلع هفئاذق نارين بصو (يلاطيإلا

 : ضرح ةنيدم لالتحا

 شيخ دوقي هسفنب يسيردإلا مدقتف (يديم) لالتحاب ايبص ىلإ رئاشبلا تلصو

 (صضرح) لتحاف ناوضر رهاط دمحم دئاقلا هتمدقم ىلعو ىطسولا قيرطلاب اًرام ًارخآ

 (يديم) ىلإ وه راسو يمعنلا فيطع نب ميهاربإ ىضاقلا اهيلع بانأ مث . اهلخدو
 نب ميهاربإ هدعاسي ناوضر رهاط دمحم ةدايقب رحبلا قيرطب ةوق ثعب نأ دعب
 . (ناسرف) ةريزجب ةيكرتلا ةيماحلا لاتقل نيدلا حتف

 : ناسرف ةريزج لالستحا
 تلوتساف (ناسرف) ةريزج ىلإ ترحبأ اهنمو يديم ىلإ ضرح نم ةلمحلا تراس

 ىلع ةلمحلا يف هدعاسمو هقيفر بانأ نأ دعب (يِدّيم) ىلإ رهاط دمحم داعو اهيلع
 ::ةريرحلا

 : ىديم يسيردإلا مودق

 ةكرعملا ريدي اهب ماقأو يديم يسيردإلا لصو م١191 /ه177*٠ ماع نابعش يف

 يف تزكرمتو (نميلا) ىلإ ضرح نم تمدقت دق هشويج تناكو بونجلا يف
  هدئاق ةدوعبو ةيحللاو يديم نيب لحاسلا قيرطب ضعبلاو (يرستبلا فدك)

 دءاككد



 كارتألا ىلع ةهبج حتفل ىوق شيج ىلع هريس (ناسرف) وزغ نم ناوضر رهاط دمحم
 (جيه يداه) اهتليبق ميعز ناكو , تاظعاولا دودح يفو (سبع) دالب نم (ةنيرد) يف

 ء يسيردإلا عم (باوث يلع ىيحي) (سبع) لئابق ميعز ناك امك كارتآلا عم
 . نميلا ةماهت يف ىحرلا ابطق امه ناروكذملا ناميعزلاو

 :لاتققلا

 ١91١ /ه ١7٠ ماع رخاوأ يفو كارتألاو يسيردإلا نيب ىحرلا رئاد لاتقلا لظ

 (لابجلا) لهأ ىلإ هروشنمب ثعب يديم نمو (ايبص) ىلإ ( يديم) نم يسيردإلا داع
 لظو (يسيردإلاو ىبحي مامإلا) ناونعب صاخلا لصفلا يف كلذ ىلإ انرشأ امك
 . م1917 /ه١80١1 ماع ةليط رفو رك نيب لاتقلا

 يكرتلا دئاقلا نأ ال ] ٠ يسيردإلا عم (سبع) خياشم سيئر مامضنا ىلإ انرشأ

 رعش امف « سبع دالب ىلإ لوخدلاب كارتألل حمسف ةبناج ىلإ هتلامتسا عاطتسا

 هيأر اعلطتسم سيئرلاب لصتاف ةيرقلا يف برضي كارتألا ريفنو الإ يسيردإلا لماع

 دالب ىلإ يناكوشلا ميهاربإ روكذملا لماعلا لوحتف « « مالسب انع لوحت : : هل لاقف

 اهريغثو سبع دالب ىلإ شويجلا يسيردإلا 0 ا ينب)

 . م1416 هز 84 ماع ىلإ بس هلا عامل

 : ىلوألا ىمظعلا برحلاو يسيردإلا

 مل يسيردإلا مجن نكلو : - ١ ج 598 ص «يناحيرلل برعلا كولم» يف ءاج

 برح يأ « جنرفإلا لودو ةينامثعلا ةلودلا نيب نيبرح لالخ الإ ًالألتيو لعي
 برحلا : اهئافلحو ايناطيرب عم هكارتشا يف مث ايلاطيإ عم ١917 ةنس كارتألا

 يذلا فيلحلاو دودللا كارتألا ٍمصخ نيبرحلا يف ناك دقف ىلوألا ىمظعلا

 ىلع ةسايسو ًاران «هننشتناف اهالي نييلاطيإلا نم ذخأ .دوهعلا ضقني ال
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 « ةمدخ ةريزجلا يف ءافلحلا مدخف ًاحالسو ًالام زيلكنإلا نم ذخأو « هودعو اهودع
 كارتألا ريغ هل لازي ال ناكو . عادخلا اهدسفي الو عامطألا اهبوشت ال ترغص نإو
 دعي ناك نيحلا كلذ ىف دويزلا ىلع هراصتنا نكلو .ودعلا اذه هب براحف ودع
 ْ . ايكرت ىلع ًاراصتنا

 ًاروسج ًاميمص ًايبرع ناك دقف . دحاو أدبم ىلع هرمأ ءدب ذنم هتابث هلئاضف نم نإ
 . برعلا ءارمأ نم مهفلاج نمو كرتلا ةئادعإ ىلع تناك ةلود يا فلاخي هيخي امي

 بلاغلا ىف ناكف .(ىيحي) مامإلا مهقيدصو (نيسحلا) مهفيلحو كارتألا براح

 هندل نم اهحلس هنكلو هتفيلح تناك لاوحألا نأ ركنن ال 3 ًازيزع ًامئادو 2 ًارصتنم

 . ءاضملاو مزعلاب

 برعلا ءارمأ نم ءافلحلا ىلإ مضنا نم لوأ ناك هنأ برعلاو جنرفإلا هلهجي اممو
 دقع دقف (ايناملأ) ةفيلح كارتألا ةلود ىلع ةيبرعلا دالبلا يف حالسلا لمح نم لوأو

 يتلا 1916 ماع ناسين ىلوألا ةدهاعملا (ندع) يف مهتموكح ةطساوب (زيلكنإلا)

 تاءادتعالا نم هدالب لحاوس اومحي نأو لاملاو حالسلاب هل اودهعت اهبجومب

 دوقي (يسيردإلا ىفطصم) همع نبا مدقتف لاتقلا يلاتلا رهشلا يف رشابف را

 دونج تلصو « ةيلاوتم تارحد مهرحدف كارتألا ىلع لتاقم فلأ رشع ىنث

 نكلو  ةماهت يف -  ًالامش ةذفنقلا ىلإو . ًاقرش (ةدعص) 0 ىلإ يسيردإلا

 نيسح كلملل اهالخأ ١9315 ماع زومت ٠١ يف اهيلع ىلوتسا نأ دعب يسيردإإلا

 قلعتت ل هئاقدصأل ًاماركإ

 . خلا (ناسرف) ةريزجب

 : ءافلحل |١ بئاج يف لاتقلا

 هلوخدل ايناطيرب عم هتيقافتال ةجيتنكو م1915 /هامالك ماع نابعش رهش يف

 نب ىفطصم ةدايقب ةيسيردإلا شويجلا تمدقت ايكرت دض ءافلحلا بناج يف برحلا

 : يتآلا بيترتلا ىلع ةيحللا ىلإ يسيردإلا لاعتملا دبع

 ل 0/58



 دمحأ ةدايقب (ةيحللا نطع) هتهجوو لحاسلا قيرطب لوألا مسقلا ١

 00 ١

 نسحلا ةدايقب (نيسح ريد) هتهجوو لحاسلا تبخلا قيرطب 0 0 -ِ

 ةدعاسمب ةيحللا ةنيدم ىلع لوألا شيجلا ىلوتساو امهيفده ىلإ ا تلصو

 اهذختاو « ةيبرحلا عقاوملا برضب اهلوخدل دهم يذلا يناطيربلا لوطسألا
 سمألاب يذلا 62 ىلع كارتألا ظئافح تراثف ةماعلا ةدايقلل ًازكرم ىفطصم

  اهئافلحو ايناطيرب فص يف  ةيناثلا ةرملل مهلتاقي نآلاو ايلاطيإ فص يف مهلتاقي
 يف عمجت تاكرحب ماقف (كب بلاغ) ةهجلا كلت يف مهتدايق ىلع ناكو

 ىلإ مدقتو مهدنجو تاظعاولاو روم يداو لئابقل بئاغرلا لذبو (تاظعاولا)
 .نؤمو رئاخذ نم هيفام عيمج ىلع ىلوتساو (نيسح ريد) يف يسيردإلا ركسعملا

 يسيردإلا شيجلا اهيف مزه ةكرعم دعب ةحلسأو

 :ةميزهلا

 ةدعاسمل لازت ال ةيحللا ةنيدم ءانيم يف (يناطيربلا) لوطسألا عطق ضعب تناك

 ءاليتسالاو ةميزهلا نع ترفسأ يتلا (نيسح ريد) ةكرعم تعقوف يسيردإلا شيجلا
 نطعلا يف يذلا يناثلا شيجلا عطتسي ملو داتعو نؤم نم هب امو ركسعملا ىلع
 كارتألل ةيوق ةيعفدم (نيسح ريد) ىلإ هقيرط يف نأل ةكرعملا يف كارتشاالاب مايقلا

 يهامو كارتألا نم موجهلا يف هرود ًارظتنم هزكرمب ًاظفتحم ىقبف « حلملا لبج يف
 « ةيحللا ةنيدم لخاد ىلإ ةلولق تيحسلاف موجهب يكرتلا شيجلا هتغاب ىتح مايأ الإ
 ةطخ ذاختاو فقوملا سردل يسيردإلا ىفطصم ماعلا دئاقلاب شيجلا دئاق لصتاو

 ىلإ لحاسلا قيرط نع باحسنالاب رمأف باحسنالاب وأ ةمواقملا يف ةعيرس

 .(يديم)

 دتشاف نؤمو داتع نم هب امو (نطعلا) ركسعم ىلع كارتألا ىلوتسا

 نأ ةيشخ ةنيدملا ىلع موجهلا نم ًافوختم لظو همنغ امب يكرتلا شيجلا دعاس

 لوطسألا نأل ًارظن اهتاماكحتساو اهعالق يف نصحت دق بحسنملا شيجلا نوكي

 ل 0/754



 . اهلتحاو مدقتف ةيلاخ ةنيدملا نأ هوملعأ هسيساوج نأ الإ .رحبلا نم هرهظ يمحي

 يف علط ىقب نم ةيقبو ٠ ىناطيربلا لوطسألا ىلإ أجتلا دقف ماعلا دئاقلا امأ

 عطق ضعب ىلإ دئاقلا ءاجتلاو ةنيدملا ىلإ كارتألا لوخدبو يديم ىلإ نفسلا

 باحسنالاو اهئالخإ ىلإ كارنألا رطضاف ةنيدملا ىلع هعفادم نارين بص لوطسألا

 : ةيتآلا زكارملا ىلإ عفادملا ىمرم ةلئاط نع ًاديعب

 ١ تاظعاولا - * . حلملا لبج- " . ةرهزلا ةنيدم ىلإ- .

 ظفتحا دقف رشن ينب دالبو (يرتبلا) يتهج يف يبونجلا يقرشلا ناديملا امأ

 . هزكارمب اهيف يسيردإلا شيجلا

0 

 اس سما جاو هم نار را

 (دشاح) يتليبقو (ماي) نم ةقزترم دكينجت نم هنكمي ام ةداملا نم هيدلو اميس ال

 نيدئاق ةدايق تحت (روم يداو) ىلإ مهثعبف بف مهدوشح تلبقأف 3 اوعدتساف (ليكب)و

 نب هللا دبع كمحأ 0 دوم نب روع لوألا فاالخملا لاجر نم

 الإ صاخلا هسرح مهنم لعجو لاموصلا نم ةقزترم ادونج فظوو يناورملا يركب
 . زكارملا يف مهقرفف يلاهألا عم اومجسني ب مل مهنأ

 3 تاوقلا مدقت

 نم نسحأب اهبيصن نكي ملف (رْوَم) يداو يف كارتألا ىلع تاوقلا تمدقت
 سبعو (روُم) يداو لئابق راصتنالا كلذ عجشف ةميزهلاب تينم دقف قباسلا شيجلا
 اهثالو نع دحت مل يتلا تاظعاولا لئابق ىلع ةوالع كارتألا عم مامضنالا ىلإ

 مهعم (جيه يداه) اهميعز ةعناصمب لامع كارتألل

 : ءىئاوملا برضو كارتألا ىلع راصحلا ديدشتو زيلكنإلا

 طاشن نم ًاءزج هتلآض ىلع ةماهت يف كارتألا طاشن يف زيلكنإلا ىأر
 ىلع فورعملا هفحز فحز دق (يبنللا) لارنجلا ناكو  فالتئالا لود
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 ديدشتو هلبقو كاذنا ايكرت ةطلس تحت يتلا يناوملا برض ناكف نيطسلف يف كرتلا

 يناطيربلا لوطسألا برضف (يبنللا) 0 ماعلا موجهلا ةطخ نم ًاءزج راصحلا

 ىلإ داتعلاو قازرألا نم ديزمب ثعبو (ةيحللا)و (فيلّصلا)و (اخملا)و (ةديدحلا)
 يف فالتئالا طوطخ تراهنا ءانثألا كلت يفو ارب موجهلا ةعرسب هبلاطو يسيردإلا
 ةفيلخ نم رماوألا تردصف لوبنتسا اسنرفو ايناطيرب شويج تلخدو نيدايملا عيمج

 ةيبرعلا دالبلا يف ةيكرتلا تاوقلل ةديدجلا ةرازولا ةطساوب ديدجلا كارتألا

 هريغك يسيردالا ملتسا كلذب ًلمعو . ةيناطيربلا لقنلا طئاسوب ليحرلاو مالستسالاب
 .م11 /اها لال ماع يف كلذو دالبلا نم هيلي ام برعلا ءارمأ نم

 ةنيدم ادع ام دالبلا نم اهريغو فيلصلا ةدلبو ةيحللا ءانيم يسيردإلا ملتسا

 . زيلكنإلا اهلتحا نأ قبس يتلا  ةديدحلا

 سيق دالب ةهج يف كارتألا باحسناب يسيردإلا شيجلل ناديملا يلخو

 تمدطصا انهو (ةجح) برق ىلإ اهعسوت يف تقلطناف ءهروجحو نيسيمخلاو

 يف اهزكارم معدت ن أ ةيسيردإلا تاوقلا تعاطتساو هجول ا ىبحي مامإلا ةمواقمب

 . ةوقلاب تاهجلا كلت

 : ةديدحلا ةنيدمل يناطيربلا لالتحالا

 اهيحاوضو ةنيدملا يف همدق دطوي نأ يوني ناكو (ةديدحلا) ةنيدم زيلكنإلا لتحا

 ةرمعتسمب أرب لصتت ةديدج ةرمعتسم سيسأتل قالطنالا يف ءدبلا ةطقن اهنم ذختيو

 ةكئاشلا كالسألا نم ًاقاطن 5 ادد « نمزلا عم ندعو تايمحملا

 يحاوضلا خويش ةلامتسا يف ذخأو ةنيدملا ىلع

 هب تدده امع 20 ادرخلا ةليبق هتلقتعاف 0 ىلإ أدفو كعب مث نمو

 .٠ ا

 يفو (ةديدحلا) سفن يف زيلكنإلا تمجاه لئابقلا نأ كلذ ىلإ فضأ

 مهنم دحاو قفوتي ملو لصانق ةثالث ريغ ةنيدملل التحم اهاضق يتلا ةنسلا لالخ

 لالالا



 ميلستل ًاريخأ اهرطضا امم « ايناطيرب ةسايسل نيكمتلا نع ًالضف ةلاحلا ةئدهت يف
 اهنوبغري يتلا ةموكحلا ىلإ مامضنالا يف اهلهأ ءاتفتسا دعب . يسيردإلل ةنيدملا

 ربص ليع املو . ةيرصملا ةموكحلا ىلإ مامضنالا وأ ايكرت ةدوعب امإ مهرثكأ كسمتف
 ةنيدملا لخدف يسيردإلا شيجلل يناطيربلا دمتعملا زعوأ دقو الإ اورعش ام زيلكنإلا

 دمحم) دئاقلا مدقت كلذ دعبو ارحب زيلكنإلا بحسنا اهرثأ ىلعو اهترادإ رشابو

 بونجلا يف شيجلاو تارادإلل يسيئرلا زكرملا اهلعجو لجاب ىلإ (ناوضر رهاط
 . م1919 /ه18 ةنس يف كلذو يبونجلا قرشلاو

 ليسلا دده امدنع (ةديدجلا ايبص) سيسأتب رمأ م1919 /ه178 ماع يفو

 ماع يفو (ةيسيردإلا ايبص) مسا ةديدجلا ةنيدملا ىلع قلطأو (ايبص) ةنيدم ناكس
 لخدو نميلا ىلإ ةيدقفت ةلحر يف ةريبك ةوق سأر ىلع راس م1970 /ه109

 . ايبص ىلإ اهنمو نازاج ىلإ داعو امهريغو ةديدحلاو ةيحللا يتنيدم

 دوعس نبا) ناونعب صاخلا لصفلا يف هعجارف ةيدوعسلا ةموكحلاب هتقالع امأ

 ماع نابعش يفو (ريسع) ناونعب صاخلا لصفلا يف ريسع نوؤش اذكو (يسيردإلاو
 هتمحرب هللا هدمغت يسيردإلا يلع نب دمحم مامإلا يفوت م1477 /ه١0

 . هناوضرو
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 ةيناطيربلا ةيسيردإلا ةدهاعملا

 : ١91١8 ةنس ليربإ رهش خيراتب

 زيزعتو كارتألا دض برحلا نش ىه ةدهاعملا هذهل ةيسيئرلا فادهألا نإ ١
 . ايناطيربو هلئابق لاجرو يسيردإلا ديسلا نيب ةقادصلا قاثيم

 مهدعاوق نم كارتألا درط لواحيو موجهلا نشي نأ يسيردإلا ديسلا قفاوي - "
 هترامإ ةعقر عسوي مث نمو هتوق ىصقأب نميلا يف ةيكرتلا تاوقلا قياضي نأو نميلا يف
 5 كارتألا باسح ىلع

 ريثي ام سمي الو بسحف كارتألا دض لوألا يسيردإلا ديسلا فده نإ -“

 . كارتألل العف هدي دمي مل يذلا ىيحي مامإلا عم ءادعلاو ةموصخلا

 موجه يأ دض يسيردإلا ديسلا ةرامإ ةيامحب ةيناطيربلا ةموكحلا مزتلت - 5

 مامإلاو يسيردإإلا ديسلا نيب أكنت يتلا لكاشملا يف رظنلل ةيسامولبدلا لئاسولا

 . سفانم يأ نيبو ىبحي

 ةريزجلا برغ يف اهدودح عيسوت يف ةبغر يأ ايناطيرب ةموكح ىدل تسيل - ©

 . ةيناطيربلا ةموكحلا ةقادصب نوظفتحي مهلكو هترامإ قاطن يف لك

 ةدم ةليط برحلا يف هل نوعلا ميدقت يف رمتستسو ةيبرحلا تادعملاو لاملاب هتدمأ

 الا



 عيمج يف ةحالملا ىلع راصحلا ايناطيرب هيف ضرفت يذلا تقولا يف هنإ -

 يسيردإلا ديسلا تطعأ دقف رهشأ ةدع ذنم رمحألا رحبلا يف ةيكرتلا ءيناوملا

 مدقت ذإ ايناطيرب نإو ندعو هثناوم نيب يراجتلا لماعتلاو ةحالملا يف ةلماكلا ةيرحلا

 ضرعتي نلو رمتسيس زايتمالا اذه نأب دهعتت امهنيب ةمئاقلا ةقادصلل ازمر زايتمالا اذه
 . فقوتلل

 ةيراس حبصتو ةيدنهلا ةموكحلا نم اهيلع قداصي ىتح ةيقافتالا هذه نلعت -4

 .() لوعفملا

 )١( /1؟54 خيراتب " ددعلا ىف ةدهاعملل صخلملا اذه ترشن ىتلا ءارغلا ظاكع ةديرج نع القن 11/4/17 .
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 سداسلا لصفلا

 ريبلسع دالب

 ىلإ ةيسايسلا ريسع لاوحأ ىلإ لوألا ءزجلا نم ريخألا لصفلا يف - لبق انرشأ
 ماع يف (اشاب راتخم)و (اشاب فيدر) ةدايقب اهيلع ةيكرتلا تاوقلا ءاليتسا ةياغ
 ىلإ ةيفرصتم مساب ايكرت لبق نم مكحت تلظ خيراتلا كلذ نمو مم" /ها8
 : م٠1 /ها ماع

 : اههبأل يسيردإلا اصح

 امك  «اهبأ» راصحب يسيردإإلا ماق م٠0 /هام ماع ةدعقلا يذ رهش يف

 (قيفش ناميلس) فرصتملا دهع يف  يسيردإلاب صاخلا لصفلا يف الصفم رم

 فيرشلا)  كاذنآ  ةكم ريمأ ىأرف ء رهشأ ةعبس وحن راصحلا قاطن مكحأو
 تاعئاشلا ديدبتو . هزكرم ديطوتو هذوفن عيسوتل تحنس ةصرفلا نأ ( يلع نب نيسحلا

 هدادعتسا ةينامثعلا ةلودلا ىلع ضرعف . زيلكنإلاب هتالاصتا لوح موحت تأدب يتلا
 . اهنع راصحلا كف يف ةمهاسملاب مايقلل

 عجار -راصحلا كف ىنح يماظنلا شيجلاو (نابرعلا) نم ةوق سأر ىلع مدقت

 . ةيسيردإلا ةلودلاب صاخلا لصفلا

 ل ا

 ٍيعاسم طبحيل (كارتألا) بناج ىلإ هتلامتسا (يلع نب نيسحلا) ىأرف راصحلا
 ًارمأ ردصتساو كارتألا ىدل ىعسف - :رطخب رعشي أدب يذلا  يسيردإلا هسفانم
 . هل ىرهش بئار ررقتو فرصتملل ًانواعم هنييعتو (ضئاع ع نبا) نعوفعلاب ًايناطلس

 : ىلوألا ىمظعلا برحلا

 - مولعم وه امك  ناملاألا بناج يف برحلا يف كارتألا كرتشا

 بناج يف (يسيردإلا) لخدو مهتفيلح عم نارسخلاو ةميزهلاب اهنم اوجرخو

 - /"ه



 طورش نم ناكو (ةكم) ريمأ (يلع نب نيسحلا) هدعب لخد امك اهئافلحو (ارتلكنا)
 . (ةيبرعلا) دالبلا عيمج نع يلختلا : ايكرت ىلع ءافلحلا

 /ه181١/ ماع لوألا عيبر يفو . اشاب نيدلا ىيحم (ريسع) ةيفرصتم ىلع ناك

 ريسع ءالخاب (يسيردإلا) ةطساوب (زيلكنإلا) قيرط نع هتموكح رمأ ىقلت م18

 . ةيزيلكنإلا ةيرحبلا طئاسولا ىلع ًارحب ليحرلاو

 هلبق نم نيبودنم عم هثعبف يسيردإلا ىلإ (زيلكنإلا) ةطساوب موتخملا رمألا درو

 لزنو . اهلهأ ىلإ دالبلا ملسو (نيدلا ىبحم) يكرتلا فرصتملا لثتماف (اهبأ) ىلإ
 (قيقشلا) ءانيم ىلإ يسيردإلا يبودنم قفرب . نييرادإلا نيفظوملاو ةيماحلا عم

 رخاوبلا يف مهوعلطأو اهوبحصتسا يتلا ةفيفخلا ةحلسألا مهنم ملتسا كانهو

 . صخش فالا ةثالثب مهددع ردقيو مهرظتنت يتلا ةيزيلكنإلا

 ايناطيرب ةوعدل باجتسا نم لوأ يبرعلا ريمألا (يسيردإلا) نأ فورعملا نم

 (يسيردإلاب) صاخلا لصفلا عجار  (ايكرت) دض برحلا يف اهبناج يف لوخدلل

 يف مهتبغر ىلع ةحضاو ةلالدو دوصقم زاعيإ هيلإ يناطلسلا رمألا زيلكنإلا ثعب يفو

 . ريسع ىلع هذوفن طسب

 هتلواحمو . هتينمأ بعاد املاط ملح (يسيردإلا) ىلإ ةبسنلاب (ريسع) كّلمتو
 ةيسايسلاو ةيبرحلا هيعاسمو . هتكرح ةيادب نم هنإف ةعاسلا ةديلو نكت مل كلذل

 نسح) ريمألا نأ كب رم دقو . هدعبو اهبأل هراصح لبق هتزوح ىلإ اهمض ىلإ فدهت
 نأ (يمشاهلا) ءاهدلا عاطتسا امنإو . ريسع راصح ءانثأ يف هألام دق (ضئاع نبا

 . (اتقؤم) ةئشانلا ةقالعلا كلت عطقي

 لامشلا نم  كاذنا  (ةيمشاهلا ةكلمملا) نيب ةعقاو ةيسيردإلا ةلودلا نأ امبو

 ءالج لبق نيفرطلا الك عم رفاس ءادع ىلع وهو بونجلا نم (ةيلكوتملا ةكلمملاو)

 فوفحم امهباسح ىلع عسوتلاو . ءالجلا مت دق نآلاو . هيلع ابلإ اتناكو كارتألا
 - يقرشلا لامشلا يف عسوتلا يف ةيتاوملا ةصرفلا تحنس دقف اذإ . ةروطخلاب

 . اهتاوف لبق ةصرفلا لبتهيلف نيفرطلا دحأ صخت ال ةعقر يف  ريسع
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 ىلإ ريسع يف ةرادإلا ملس نيدلا ىبحم يكرتلا فرصتملا باحسنا ءانثأ يف

 (ضئاع) لآ ذخأو - ًايمسا  هترسأو ضئاع نب نسح هنواعم ىلإ حصالاب وأ اهلهأ
 تارامإلا نم عماطملا نوري مهو . لوهجملا لبقتسملا لوح يأرلا هجوأ نوريدي

 يدوعسلا ذوفنلا ةفصاع زيزأ اهمهأو مهدالب ءامس ىلع موحت ةبثوتملا (ةيبرعلا)
 لئابق ىلإ اكيشو فحز دقو ةيمالسإلا حورلا ءاكذإو ينيدلا حالصإلا عئالط همدقتت

 تايرغمو (ةيمشاهلا) ةسايسلا تارايت برغلا نمو .(نارهش) فارطأو (ناطحق)
 . اهبأ راصح كف دعب مهعم يصخشلا فقوملاو بيرقلا ليمجلاب ريكذتلاو دوعولا
 يذلا نرملا يفوصلا ءاهدلا تايرغمو ةمعانلا ةيسيردإلا ةسايسلا بونجلا نمو

 - كلذ اولواح نإ - صلختلا ةلوهسو يسايسلا مهنايك ءاقب هتايرغم يف مهل ىَآرت
 : يلي اميف ةسكاعتملا تارايتلا لثمتتو

 ةيسايسلا اهتيعبتو ريسع يف ةيخيراتلا هتقالع ىلع زكتريو يدوعسلا ذوفنلا - ١

 مامضنا ةعرسو ةيحالصإلا ةيفلسلا ةوعدلا تارايت نآلا همدقتتو دوعس لآل ةفلاسلا
 تلعتشاو اهفطاوع تبرهكت ةّيلَبقلا حورلا اهتلعش تسم ىتم يهو اهقانتعال لئابقلا

 مأ هؤاسؤر كلذ دارأ يسيئرلا ةوعدلا ردصم وحن هرسأب بعشلا هجتاو ةينيدلا ةريغلاب
 . اوديري مل

 ةصاخلا اهمضهت « ةيسايس ةركف نمضتت يهو (ةيمشاهلا) ةياعدلا - "
 هل نمض ةيبرع ةموكح ةماقإ يهو لئابقلا نع ًالضف بعشلا ةماع اهكردت الو
 مهنأ لاح يف (بدنملا) ىلإ سوروط لابج نم اهسيسأت ءافلحلا مساب زيلكنإلا

 قارعلاو ايروس لعج ىلع (وكيب سكياس) ةدهاعم اسنرف عم اودقع دق
 فورعملا حيرصتلا ةيزيلكنإلا ةموكحلا تطعأ امك امهنم لكل ذوفن يتقطنم

 نيرخآلا برعلا ءارمأل اهتعطق يتلا دوعولا ادع اذه . دوهيلل روفلب دعوب

 يف دحأ لخدت مدعو يجراخ ءادتعا لك نم اهتيامحو مهتارامإ مارتحاب

 دض (نيسحلا) ةروثلا معزت ةقباسلا ةركفلا كلت تحتو - مهتارامإ نوؤش

 مامضنالا برعلا ىلع بجي هنأ ىريو . برعلا مساب ملكتي حارو . كارتألا
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 ةيقحأب اهئارمأ ل ف ل هئاول تحت

 . اهل ًاميعز هسفن ماقأ يتلا ةماعزلا كلت.

 . ضارغألا ةددحم ملاعملا ةحضاو فادهأ اهل سيلو . ةيسيردإلا ةوعدلا - "“

 ةيقحأ يسايسلا اهجهنمل نإف ةينيدلا حورلا ءاكذإ يف اهبحاص دج نإو يهو
 ةقيرطلل) يفوصلا جهنملا ىلع حالصلاو عرولاو ملعلا تالهؤمب (ةمامإلا)
 تنهرب اهنأ ىرت يتلا ةيوقلا ةيصخشلاو نرملا ءاهدلاو بئاغرلا لذب عم (ةيدمحألا
 دض تبراح ةيبرع ةرامإ ةداشإو ةمامإلا وأ كلملا ةمهمب علطضا نم ريخ نم اهنأ

 ىف مهتحلصم نأ اوأر ًاريخأو .(ضئاع لآ) بذاجتت لماوعلا كلت تذخأ انهو
 : ىلع مهيأر قفتاف نيتريخألا نيتيحانلاب لاصتالا

 (نيسح كلملا) ىلإ ٠ ضئاع نب نمحرلا دبع نب دمحم هجوتي نأ ١-

 ةيامح ةدهاعمب ريسع طبر ىلع مهدامتعا لعجت ةيقافتا دقع لوح هعم ضوافتيو

 . هعم

 يسيردإلاب لاصتالاو ةرباخملا يف ضئاع نب دمحم نب نسح رمتسي نأ - ؟
 . نيسح كلملاب لوألا ةمهم هنع رفست ام حضتي ىتح

 نسح ةلامتسا يف دجو متهاف . نمحرلا دبع نب دمحم رفسب يسيردإلا رعشو
 ءاسؤرو ريخألا حنج ةمعانلا ةيسامولبدلاو ةيرغملا دوعولا ريثأت تحتو دمحم نبا

 . نمحرلا دبع نب دمحم راظتنا نود (ايبص) ىلإ لوزنلل ريسع

 :ايبص ةيفاقتا

 يف لوخدلاب ةدافولا تهتناو ريسع ءاسؤر هعمو ايبص ىلإ دمحم نب نسح لصو
 نوكي نأو 2١ يرهش ررقمك ؛ لاير فالأ ةسمخ غلبم لباقم « ةيسيردإلا ة ةريظحلا

 ايو اهل وكوت ةيسيردإإلا ةلودلا نع ريسع ةرامإ ىلع ًابئان ضئاع نب نسح

 داتعلاو حالسلا نم كارتألا تافلخم ىلع ء ءاليتسالا ىقح يسيردإلل نأو ايفان

 . يبرحلا
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 نب نسح) أدبو . ١7 تهتنا نأ ىلإ يعيبطلا اهارجم يف رومألا ترمتساو

 اهالت مث ضيرعتلاو ءافجلاب اهبودنم ءىدابيو ةيسيردإلا ةسايسلل رمنتي (ضئاع
 ياو .٠ : ىتأيام

 نل هنأب هتطساوب ريسع (تاوكز) مالتساب فلكملا يسيردإلا بودنملا حراص- ١

 عفرف (ةيونس تاررقمك) مهل اهفرصب نوبلاطي ريسع ءاسؤر نأل تاوكزلا هيلإ عفدي

 يف هآري اميف (ضئاع نب نسح) ةضراعم مدعب رمألا هدروف يسيردإإلا بودنملا

 . تاوكزلا عوضوم

 ملست داتعلاو ةحلسألا نم (كارتألا) تافلخم نوكت نأ ةيقافتالا بجومب - ”

 (ضئاع نبا) ذخأ مث , امسق لحر العفو . اهليحرتب بودنملا رمأ دقو ؛ يسيردالل

 . يقابلا ليحرت نع بودنملا عنم ًاريخأو هضارتعا ىدْبُي

 ةيقافتالا ضقن لوح ةفوشكملا اياونلا نم هاري ام ًاحضوم هتايعفر بودنملا ىلاوو
 فقوملا اذه يف ىدجأ نيللا ةسايس نأ ىري ناك يسيردإلا نأكو . اهساسأ نم

 ريسع وج ةدوربل ةحصلا فارحنا نم هوكشي ام هيرتعي بودنملا ىرنف . مهعم
 ع هئابرقأ دحأ هنع بينيف يسيردإلا هقفاويف « لئاحم ىلإ لوزنلل ةزاجإ بلطيو
 نم لمعيو زاجحلا نم 00 نب دمحم ريمألا) دوعي كلذ ءانثأ يف « هتزاجإ يف

 ذاختاب اهؤاغلإ نوكي نأ يناثلا ىريف ةيقافتالا لوعفم ءاغلإ ىلع ىلوألا ةعاسلا

 يسيردإلا ىلإ ًادفو ثعبيف عئارذو بابسأ

 عم تاالصاوملا عطقو هيدل دفولا زجتحاف مقا اياون دفولا نم يسيردإإلا كردأ

 نع ندع نم اهدرت ةيجراخلا اهتاجاحو ريسع عئاضب تناك تقولا كلذ يف (ريسع)

 نع مهتنغأ ة ةذفنقلا ءانيم نأل اعفن زابضخلا دجي ملف نازاجو يديم قيرط

 كلملاب مهتالاصتا ةيوقت كلذ ءارج نم ناكو « نيقباسلا نييسيردإلا نيءانيملا

 . رثكأف رثكأ نيسح

 ل ا/ل"ةؤ-



 : لاتقلا

 كلذ يف (ةيمشاهلا) ةسايسلا تبعلو -ًافنآ رم امك  ًاعفن راصحلا دجي مل امل

 ناطحق خيش - ىلإ اوزعوأو اوطشنف (ضئاع لآ) تعجشو اهرود رتوتملا وجلا
 ةباجتسالا هنم اودجي ملف « هيدل يسيردإإلا مكاحلا ىلع ةروثلاب  ميلد نب دمحم

 0 يردإلا ةيماحلا ىلع راثف (لئاحم) خيش (دلاخمأ نب ناميلسب) اولصتاف

 أ دعب ةعلقلا ىلع ىلوتساف (لاموصلا) نم مهلجو  اهمجاهف ةعلقلاب تنصحتف

 . نوقابلا ملستساف )١7( حرجو مهنم ًايدنج (14) لتق

 9 ةيسيردإلا ةلسمحلا

 ريسع ىلإ « بادرس دومح ريزولا ةدايقب ًاشيج يسيردإلا زهج كلذ رثأ ىلع

 . كب ميلس اهطباض ةدايقب ةيسيردإلا ةيماظنلا ةبيتكلا هقفارت

 ةبقعلاو (صوعلا) يداو قيرطب (نيبعشلا) زكرم نم يسيردإلا شيجلا مدقت
 ءاقللا ةبهأ ىلع (نييريسعلا) دجو كانهو .مشألا (للهت) حطس ىقتراو (ءامصلا)

 هلمع (ضئاع لا) لصو دق يذلا يمشاهلا بهذملا وأ ةسايسلا تلمعو هراظتنا يف

 مهيلإ نمو رحبلاو انقو عملأ يداوب نم هتيرثكأ يذلاو يسيردإلا شيجلا فوفص يف
 . (نيبعشلا) هتدعاق ىلإ هعجارتب ةكرعملا تهتناو

 مهفيلح يف اوأرو , رصن نم هوزرحأ امب ًافلصو ًاهيت (ضئاع لآ) فونأ تلاشو
 اودعتساو ةبهألا اوذخأف قومرملا ددؤسلاو ولحلا رفظلاو دوشنملا لمألا ديدجلا

 رصانعلا دضخو عمق ىلع طلستلاو ةفحازلا ةيدوعسلا ةيفلسلا ةوعدلا ةلواصمل

 . اهل ةيلاوملا لئابقلاو

 ظافتحالاب (قيبعشلا) 0 ا هتاوشلا هرم راي دفق يسيردإلا امأ

0 

 مهنأو (ضئاع لآ)و ريسع نع ًاحملمو . ةقادصلاو ةالاوملا ىلإ ًايعاد

 (ةيمشاهلا) ةسايسلا ةرمخ مهسوؤرب تبعل دق قيثاوملاو دوهعلاو هيلإ مامضنالا دعب
 ةماعزلاب ةبلاطملا يف فورعملا يعسلا بحاصو نيفرطلا ءادعأ دشأ اولاو دقو
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 مهو يروم « ةيبرعلا ةريزجلا (ءامعز) ىلع ىربكل

 1 خلا .. . اهبأ يف داتعلاو

 ىلع رزؤملا رصنلا نم  كاذنا - نويدوعسلا هزرحأ ام ىلإ ةراشإلا انتوفي الو

 ةنتفلا نم مجن ام مث « ةيسيئرلا هتوق مهقحسو (ةبّرت) ةعقوم يف (يمشاهلا) شيجلا
 رادقألا نأكف « اهراوأ ءافطإب مهلاغتشاو (ديشر لآ) هجو يف ناحرسسلا يداو يف

 . نييدوعسلل بسانملا فرظلا تأيه

 : ريسعو ضايرلا

 تدجو دق مهتوعدو (ريسع) ب انفلسأ امك ةيسايسو ةيخيرات تاقالع دوعس لآلو

 يف ةذخأ (نارهش) فارطأو (ناطحق) لئابق ىلإ -البق انرشأ امك  قيرطلا اهل
 ةيسفنب لصتي ينيد حالصإ ةيباهولا ةيفلسلا ةوعدلاو . اهسفن ريسع بوص راشتنالا
 اهحالصإب هجتت ىهف اهريغل ةصاخلاب لصتت ةسايسلا تناك اذإف . ةرشابم بعشلا

 اهناميإ ةوقو اهتارايتب لشت ةحساك ةوق ةيعامجلا ةباجتسالاو دارفألا ةيسفن ىلإ ينيدلا
 مهئامسأب رجاتتو ةصاخلا اهتحلصمل ةعامجلا رخست يتلا ةيلبقلا ةماعزلا ذوفن

 كلت اهقانتعاب يتلا ةليبقلا ةيسفن يف ىدص اهتوصل دجت ال ةيبلس ةماعز حبصتف
 ينيدلا حالصإلا اهقيرط نع قثبنملا ةوعدلا ردصم ىلإ هجتت ةيحورلا ةوعدلا

 تاقالعلاب مهايإ ةركذم (ضئاع لآب) لصتت يحورلا اهفحز يف يهو تذخأو
 يسايسلا ءالولاب مهنم ةعناق فيسلا نع ينغت ةسايسلا لعل ميدقلا ءالولاو ةقباسلا

 ةوشنو وهزلا رورغ مهلخاد انرشأ امك مهنأ الإ (ريسع) ةرامإ ىلع ءارمأ مهئاقبإو

 يف ااثمتم يدوعسلا طاشنلا نم مهل ىاارت ام عمق يف نيداج اوذخأف رصنلا

 . ضايرلاب مهتالاصتا اوققحت وأ اوكش نييريسعلا نم صاخشأ

 ءارغإلا»و ضرعلا يف م1919/ه18 ماع نم لوألا فصنلا ىضقناو

 لئابقلا ءاسؤر ضعب مدقتيف . ىرخأ ةليسو ٌمدعت الف ًاذإ ًاعفن دجت ملف ةلامتسالاو
 (ضايرلا) ردابيف (ضئاع لا) ملظ نم مهلان ام نيكاش (ضايرلا) ىلإ مدقتلاب

 اهنأ معزب ةطاسولا كلت (ضئاع لا) ضفريف مهتاءلظت ةلازإ يف طسوتلا ىلإ

 5١/ا-



 ىلإ مهب شطبلا ديرأ دقو - نوملظتملا رفيف ةيلخادلا مهنوؤش يف يسايس لخدت

 ةدايقب ضايرلا نم يوق شيج كرحتي هسفن ماعلا نم ريخألا فصنلا يفو ضايرلا

 . (ريسع) ىلإ دعاسم نب زيزعلا دبع

 تدذخأ دق يتلا (نارهش) دالب نم - (ءارضخلا) ىلإ يدوعسلا شيجلا مدقت

 ناطلسلا اهب نييدوعسلل حبصأو ينامثعلا دهعلا رخاوأ يف اهيلإ اهقيرط ةوعدلا
 دف اهشفن ريسعو ةكرعملا نضوخل دادعتسالاو ْوُيَهَتلا ةبهأ يف ذخأ اهنمو . يحورلا
 . ضايرلا ىلإ اهرئاشع ءاسؤر ضعب ءاجتلا كب رم دقو - ةوعدلا اهيلإ تبرست

 ةدايقب ًاشيج ةعرسلا حانج ىلع تلسرأف مهوحن شيجلا كرحتب ضئاع لآ رعش
 دعبو عافدلل ًادادعتسا اهعقاوم تذخأو (ةلجح) يداو ىلإ | نمحرلا دبع نب دمحم
 ةكرعملا احر تراد مهبوص يدوعسلا شيجلا عئالط تمدقت ؤيهتلا يف نيموي يضم

 . مهرقهقتو نييريسعلا ةميزهب تهتنا يتلا

 لآ) ذخأو تقولا ضعب  ةلجح يف هراصتنا دعب  يدوعسلا شيجلا فقوت
 لج اولقنف ةمواقملا ةيونعم اودقف دق مهنأ الإ (اهبأ) نيصحتل دادعتسالا يف (ضئاع
 . ةمواقملا شيجو ناكسلا ىلإ رعذلا برستف  اهبأ جراخ ىلإ مهرئاخذو مهضارغأ

  ةمواقملا زكرم يف عضولا ةقيقح نيعلطتسم (ةلجح) يف ةهرب نويدوعسلا ثيرت
 نوكت ًامئاد يتلا ةبيرقلا لئابقلا مهيلإ مضناو . لاحلا ةقيقح ىلع اوفقو ىتح  اهبأ
 ىلع تلوتساو اهفحز تلاوو (منغملا) يف ةبغر لب ًادييأت ال رصتنملا فص يف
 مهلباقف اوملستسا مث (ةلمرح) فورعملا مهلقعم ىلإ (ضئاع لآ) رفو ةونع ةنيدملا
 ةرامإ مهيلع ضرعو ميركتلاب اولبوقو ضايرلا ىلإ اوبلط مث « ماركإلاب (دعاسم نبا)
 اوماقأو اوداعف ةدوعلاب مهل حمسف اورذتعاف مهفالسأ اهيلع ناك يتلا طورشلاب (ريسع)
 . (ةلمرح) ب

 يريسعلا دفولاب دعاسم نبال ثعبو ةجيتنلا كلتب رس دقف يسيردإلا امأ
 لحرو اهبأ ةرامإ ىلع بانأ رومألا ترفسأ نأ دعبو هيدل هزجتحا يذلا
 . دجن ىلإ

 دءالقكك-



 دهف) ب لزعف ضايرلا ىلإ ىواكشلا هدض تمدقت دعاسم نبا هبانأ يذلا نأ الإ

 باجتسا ىتح (ضئاع نب نسح) ب اولاز الو نيضراعملا هرئاث ادهت ملو يليقعلا
 تمواقف ةيدوعسلا ةيماحلاو ريمألا اهب رصاحو (اهبأ) ىلإ مدقتو ةروشثلا يعادل

 اهحالس اهل ىقبي نأ طرش ىلع تملستساف لاحلا اهب قاض ىتح ةمواقملا اهنكمأ ام

 نييدوعسلا راصنأ عمج ريسع نم هجورخ دعب يليقعلا نأ الإ دجن ىلإ لحرتو
 نكمت نيمك دادعإ نم نويريسعلا نكمت امنإو (نارهش) يف تاراغلا ران مهالصأو
 . هوقرحأو ةمواقملا زكرم (طيشم سيمخ) ىلإ اومدقتو هرسأ نم

 هتوزغ نم ًارفاظ دهعلا يلو ةدوع كلذ فداصو ضايرلا ىلإ رابخألا تلصو

 ريمألا يناثلا هنبا دوعس نبا زهجف « ريس ديشر لآ ءارمأ دحأ هباكر يفو لئاحل

 (نيسح كلملا) ىلإ ةكم ىلإ (ضئاع لآ) رفف (اهبأ) هب لتحا يوق شيجب لصيف
 . اهطاشن دكرو اهبأ برق ىلإ تمدقت لئابقلا ةقزرتسمو ماظنلا نم ةوقب مهدمأف

 نب زيزعلا دبع) ب لدبأف يفوتف (ناصيفع نبا) اهيلع بانأ دق لصيف ريمألا ناكو
 (لئاحم) ىلإ عجارتلا ىلع ةيمشاهلا تاوقلا ماغرإ نم نكمت يذلا (ميهاربإ
 . (ةذفنقلا)و

 نب زيزعلا دبع ريمألاب اولصتا اهنمو ةلمرح ىلإ اوداع دقف (ضئاع لآ) امأ

 مهّلخر اهنمو و 8 مهرازتسا مث ةلمرح يف مهرقم يف مهراز يذلا , ميهاربإ

 مهتفاو نأ ىلإ ميركتلاو ةياعرلا ىلع اوقبأو (ضايرلا) ىلإ

 دا



 عباسلا لصحفلا

 يسيردإلا يلع نب دمحمو نيدلا ديمح دمحم نب ىيحي

 لصو ه 1١٠ ماع يف (يديم) ةنيدمل يسيردإلا شيجلا لالتحا دعب

 - كلذ ىلإ ةراشإلا قبس امك اهب ماقأو نابعش رهش يف (ضرح) نم اهيلإ يسيردإلا
 مسقلا ىلع اهعيزوتب رمأو اهرشن يتلا ةروهشملا هتلاسر ررح اهنمو لاوش رهش ىلإ
 ىبحي مامإلا نيبو هنيب ناك ام لك ًاحراش يلبجلا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 تاومسلا يف ءايربكلا هلو . نيملاعلا بر ضرألاو تاومسلا بر هلل دمحلا)

 هلو ةرخآلاو ىلوألا يف دمحلا هل وه الإ هلإ ال هللا وهو ميكحلا زيزعلا وهو ضرألاو

 هلسرأ هلوسرو هدبع دمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ الأ دهشأو « نوعجرت هيلإو مكحلا
 . نوكرشملا هرك ولو هلك نيدلا ىلع هرهظيل قحلا نيدو ىدهلاب

 اناده اوملعاو . ةيآلا (نيدلا نم مكل عرش) لوقي ىلاعتو كرابت انبر نإف دعب امأ
 متهت تذخأو هددصب ةيكرتلا ةلودلا ىأر امل نيدلا ديمح نبا نأ مكايإو هللا

 (يشرعلا نيسح)و (رماع ىيحي نب دمحأ) لاسرإب انيلإ أجتلا . هدصقو هلاصئتساب

 نأ يف بغريو « انيلعو نيدلا ديمح نبا ىلع ضبقت نأب دبال ةيكرتلا ةلودلا نأب

 عنصلا كلذ ىلع هانقفاوف ٠ برحلاب مهتمواقم يف هعياشن نأو « ةدحاو ادي نوكن

 ' هنم الو انم دحأ اهاطختي ال ةررقم دعاوقو ةبورضملا طورشلا عم

 كارتألا هلامتسا (رئافحلا) ةعقاو كارتألا نيبو اننيب ام تعقو املف

 فلكملا نيباصنلاو نيّرُشُعلا كلذ ريغو تالايرلا نم ًافلأ نيثالث هل اولعجو

 ا -



 عمو « اندض نوكيل كلذ ىلع مهقفاوف اهالاو امو (اعنص) ةهج يف يلاهألا اهئادأب

 قحلا نيدلا اذه نأ عم .(نيباصنلاو نيرشعلا) يهو نيدلل ةداضم داوملا كلت نأ

 . رشعلا عبر ىلإو رشعلا نم ىندأ ىتح ةاكزلا ريداقم يف ففخي لاز ام

 ىتح داهجلل انكرح امل « كئلوأ نعو ينع لئس اذإ بيجي اذامب يرعش تيلايو

 ىصحي ال امو بورحلا نطاوم نم نطوم لك يف لاجرلا نم فولألا كلذ يف بهذ
 الول نيقيرفلا نيب نأشلا لاطتساو مجعلاو برعلا نيب ةوادعلا دادتشاو « لاومألا نم

 لمع نم»و «انم سيلف انشغ نم» : لَك لاق دقو . هرصني نم نرصنيل دعو دق هللا نأ

 . هيلع هللا هرهظأ المع

 ودعلا ةناعإ يف ماق لب . طقف نيشاغلا فقوم فقوو . هشغ ىلع رصتقا هتيلايو

 ةهجب (نيدلا فرش نب دمحم) هرظاون دحأ ةيضاملا مايألا يف جرخأ ىتح « انيلع

 (ىليل مأ) يف ((2) يمساقلا) نيكملا لجرلا كلذ دصقيف رهاظلا يف امأ (ماشلا)

 عم لابجلا ةهج يف (ماشلا) يف انباحصأ ىلع برحلا حتفيلف نطابلا يف امأو

 ىبحي نب دمحأ) مالسإلا يفص ةمالعلا طخب اهرخآ « هنيبو اننيب ةبورضملا دعاوقلا

 يتلا تاباوجلا كلت تنيب امك . ودعلا عم اندض قافتا دقعي الأ بنتجي نأو (رماع

 دارأ امئيحو « دمحلا هللو اهضعب انطبض دقو . كارتألا ن نيبو هنيب ءىجنو حورت

 اندالب يف مهنم ناك ءادتعالا نأ ةيوق ةجحب مهانمزلأ ءادتعالل راكنإلا مهضعب

 وصخ صال ردا دل تاجا تاكل رح ايوتعا انتعاط لهأ طسوو

 . انتعاط لهأ نم هنأ فرع دقو . لسالسلاب قوثوملا (ثيغم نب ريمع)

 هنأل ةوقلا دادعإب هيلإ تافتلالاب كانه انل رظانلا انبتاكي ناك املاطلو
 « هيلإ تفتلن انك امف ةنامألاب انيدل رهاظت نإو ةنايخلا 0 ناك
 عقاولا مهنم عقو ىتح « حالسب هل دعتسي نأ زوجي الو ملسملا وخ أ ملسملا نأل

 (نيدلا ديمح نبا) نأكو . حتفلاو هللا رصن ناكو . قحلا ناوخإ عمتجاف

 )١( ةدعص يحاوني ؛ ىليل مأ » ةهج يف هتمامإل سانلا اعد يذلا « يمساقلا » وه .
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 تناك امك . مهلاتق بوجوو كارتألا ريفكتب نوداني مهو . ًابيرق اوركذتي مل هباحصأو
 لابجلا ةمئأ ناك امك « انريغ دنعو « اندنع ةدوجوملا . هدلاو لئاسر كلذب يدانت

 نم ًائيش مكيدل لعلو .(دمحم نب مساقلا) مامإلا مايأ ىلإ كلذ ىلع لبق نم
 . ؟ لئاسرلا كلت صوصن

 ةالاوم انيلإ نوبسنيو اهيف اننورفكي هلئاسر نم ةلمج ىلع انعقو اننأ بئاجعلا نمو
 , باب نأ عم اذه مهل نيأ نمو (دحألا) ب (ةعمجلا) لدبتسن اننأ ىتح ىراصنلا
 ىلع داع الإو رمألا نيبتي ىتح يعطقلا ليلدلاو نايبلا نم هيف دبال قيسفتلاو ريفكتلا

 . رفك دقف ًاملسم رفك نم نأل « هيرتفم

 ال ؛ نيدلا ديمح نباو نحن دهاجن يضاملا ماعلا يف اننأ نيقي ىلع مكنإ
 تقولا كلذ يف نأ عم « هللا ةملك ءالعإ نم هيلع انطبارت امل لب « ةينارصن ةسيسدل
 ثداوحلا مهنيب ثدحت مل ًاناوخإ مهريغو (سنرفلاو نايلطلاو زيلكنإلاو كارتآلا) ناك
 . ماوعأ ةثالث داهجلا يف انل ىضم نأ دعب الإ

 يعارشلا دمحم : ةداسلا انيدل رضح مايأ اهتهبش انمسح دق ماهوألا هذه نأ ىلع
 ديمح نبا دارأ ول كلذ لك . لضافألا مهؤاقفرو رماع ىبحي نب دمحأو  يثوحلا
 نإ مهداهجب موقنو . نيدلا ءادعأ نم اناؤس نم ىلع ةدحاو ادي نوكن نأ نيدلا

 زيلكنا وأ نايلطوأ كرت اوناك ءاوس ةيمالسإلا رايدلا هذه يف لوخدلا اودا ارأ
 الو . عازن ىندأ مهنم رهظي مل عامتجالا اذهب نيدلا ءادعأ ملعي ولو . مهريغوأ
 . لاتقلاو عازنلا نيدلا لهأ رشاعم انم مهل رهظ نيح الإ لمعلا ىلع مهأرجأ

 لئاسرلا كلت رشنو (كارتألا) ةناعإب باوجلا الإ « نيدلا ديمح نبا نم ناك امف

 نأ نظي هنأك . باوصلا نع ايضاغتم ( . . .) نأش وه امك زمللاو زمهلاب ةنوحشملا
 قحلاب فذقي نأب هللا دعو دقو , تاهيه تاهيهو لطابلا لفط اهرضي قحلا .سمش
 . نوفصت امم ليولا مكلو قطار رعت هغمديف لطابلا ىلع

 يه هذهف ؛ ةحلسألاو (عفادملا) نم انيديأب امع اهني نولأست امبرو

 داا/ئ5-



 ينزا#ةرق نم تلم ام مهل اونعاوإلا: ىلاعت لوقي اهليصحتتب هللا انرمأ يتلا ةوقلا

 . «يمرلا ةوقلا نإ الأ» : ثيدحلا

 وهو « لحارمب كلذ نم دعبأ نوزوجي مهنموه نيذلا (ةيديزلا) بهذم نأ ىلع
 يبأو « ةرتعلا نع «رحبلا» باتك يف هاكح امك . داهجلا يف رافكلاب ةناعتسالا

 نم ةثالث لتقو دحأ موي لكي هللا لوسر باحصأ عم جرخ (نامزق) نأ حص امل ةفينح

 لجرلاب نيدلا اذه رزأيل هللا نإو ٍةِلَي لاق ىتح نيكرشملا ءاول ةلمح (رادلا دبع) ينب

 . «رجافلا

 اهنم رومأب نيكرشملاب ةناعتسالا نم عنملا ثيداحأو ثيداحألا هذه نيب عمج دقو
 صن هيلعو اهبرقأ اذهو : رجح نبا لاق 3 اهيف صخر مث ةعونمم تناك ةناعتسالا نأ

 يعفاشلا

 (زيلكنالا) نم اهبلجتسا يتلا (شقبلا)و سولفلا برض (تانيكمك) هذه تسيلو
 هذه ىلإ نيدلا يف ةرورض يأ نأ عم (ندع) قيرط نم نيدلا ديمح نبا

 . اهبلط يف للذتلاو (تانيكملا)

 ناك لهو حلاصلا فلسلاب ةوسأ انلو ةصوصقملا دوقنلا هذه ىلع هتمث هتمئأ شاع دقو

 لطاب لطابلاو هعابتا انقزراو ًاقح قحلا انرأ مهللا كلذك نودشارلا ءافلخلاو لوسرلا
 . لوطملا روشنملا كلذ يف ءاج ام رخآ ىلإ . . . هبانتجا انقزراو

 لعب (يديم) ةنيدمب هتماقإ ءانثأ هرشن )2 يخيرات لجس (يسيردإلا) روشنملا نإ

 ةداقو ءاسؤر ىلع عزوو م17 /ه :( ماع يف كارتألا نم اهيلع هثاليتسا

 تاروطت ًاحراش ىيحي مامإلا نيبو هيب تاقالعلا اعضؤم يلبجلا مسقلا يف يأرلا

 فاصنإلا انمزليف ىرخأ ةهج دض ةهج نم ةياعد روشنمك ناك نإو وهو « ثداوحلا

 ةهجلا كلت هب تدر روشنم يف امإ ىرخألا ةهجلا عافد ةهجو نع ثحبن نأ خيرأتلل
 ينتعت يتلا رداصملا ةلق ىلعو لقألا ىلعف (عقاولا) وهو كلذ انزوعأ اذإو هريغوأ
 عبتتو ثداوحلا ءارقتسا نم صانم الف دهعلا كلذ يف ةسايسلا قئاقد يرحتب

 : يتنأي اميف اهصخلن يتلا رومألا تايرجم

 -ا/5ا/-



 /ه ماع ىلوألا ىدامج رهش يف هسأر طقسمو هنطو ىلإ يسيردإلا داع

 (يضيف دمحأ) مدقت دقو كارتألا نيبو هنيب ةرئاد كراعملا تلاز الو . ( ةراهش ) ىلإ

 ىبحي مامإلا لظو ءاعنص يف (هدعاوق) ىلإ داعو ةقحاس ة هميزهب ينمف ةراهش ىلإ

 ا ع كرك نأ ىلا وئاودلا مهب اضيوتم نيصحلا هلتدم يف

 . ١79 ماع يف ىهف كارتألاو مامإلا نيب ملعلا ةدهاعم امأ

 : فالتخالاو قافتالا

 نيب ةكرتشملا ةياغلا تدحو م١191 /ها1794-م9405١1 /ه785١ نيب اميف

 لوصو ناك م84 /هاا/ ماع يف هنأ حجرنو 2 كارتألا ةمواقم يهو نيمامإلا

 لهتسم يف هيلإ راشأ يذلا دفولا وهو يسيردإلا مامإلا ىلإ ىيحي مامإلا دفو

 كلت بقعأ دقو اشاب نسحو ىيحي مامإلا نيب ةتقؤملا ةندهلا دهع يف يأ « هروشنم

 ةدهاعم دقعب اشاب تزع يكرتلا يلاولا الإ اهئفطي ملو برحلا ران بوبش ةندهلا
 ماع يف يأ (رئافحلا) ةكرعم تناك اهسفن ةنسلا كلت يفو مامإلا عم حلصلا

 ةيسيردإلا تاوقلا مامأ (نازاج) يف ةقحاسلا كارتألا ةميزهو م١191 /ه84

 نيمأ راشأ دقو «راشأ امب مامالل كارتألا ةلامتسا ىلإ هروشنم يف يسيردإلا راشأ دقو

 كلت حلصلا ةدهاعم ىلإ «برعلا كولم» هباتك نم ١ ج ١55 ص يف يناحيرلا

 عم برحلا ةبهأ ىلع ةلودلا تناكو نميلا يلاو (اشاب تزع ذئموي ناك) : هلوقب

 هعنميل مامإلا ةحلاصم ىلإ مركو ةحاصفو ةكنح نم هل ناك امب تزع ىعسف ايلاطيإ

 : يسيردإإلا ذئدعب لعف امك ودعلا ةفلاحم نم لقألا ىلع

 حبصأو يسيردإلا رمأ لحفتسا دقو كارتألا عم ىيحي مامإلا اذإ قفتا

 عيمج يف ثوروم يحور ذوفن بحاص ىبحي مامإلاو هذوفن لك ددهي ًارطخ
 ىرنف (ديز مامإلا) بهذمب نيدت يتلا ةدعص ىلإ «رامذ نم ةيلبجلا ةقطنملا

 نيبو هنيب ةيقافتالا كلت دقعل كارتألل هتبراحم ءانثأ يف فورظلا تبجوأ هنأ

 نكي مل يتلا يسيردإإلا ةوعد ءوشن نابإ يف كارتألا ىلع هلثم رئاشلا يسيردإلا

 لمؤي ناك ىيحي مامإلا نوكي دقو قيفوتو جاور نم هتيقل ام ىقلت نأ اهل رظتتني
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 حمطملا دعبو قفآلا ةعس نم يسيردإلا ديسلاو هذوفنل ًاعبات - يسيردإلا نوكي نأ

 نع ًالضف ةبورعلا ءامعز ني تلف يلعفلا هدوجو تبثأ ثيحب ةيسايسلا ةكنحلاو

 دفولا قافتا دعبو م1109 //ه171/ ماع يف ىرنو 0١ ًاعبات نوكي نأ ىضري نأ

 ىلع حرتقا يذلاو (اشاب ديعس) هسأر ىلع ناك يذلا قيقحتلا هجو ىلع (ينامثعلا)

 فالخملا ىلع مكاحك (يسيردإلا) ىقبي نأ ىلع  انرشأ امك  ةينامثعلا ةلودلا

 هسفن يسيردإلا نإ . ةلودلل عبات ينامثع فظومك «ماقم مئاق» مساب ينامليسلا

 ىلإ هباون ثعب اهرثأ ىلعو « هذوفنب ةلودلا نم ينمض فارتعاك ةيقافتالا كلت ربتعا
 امو (افيف) لبج ىلإ هثعب يذلا (يمعنلا رصان نب رارع) باونلا كئلوأ نمو تاهجلا

 اهخيويش هعيابو اهدوفو هيلع ترمهنا دق لابجلا كلت لئابق تناكو لابجلا نم اهيلي
 ةرئاد عيسوت ىلإ قالطنالا ةطقن (افيف) نم يسيردإلا دئاقلا لبق انرشأ امك  لعجف

 (ةدعص) برق ىتح اهعيمج حزار لابج لب ريظنلا هذوفن لمشف يسيردإإلا ذوفنلا

 دق اهضعبو ةيكرت زكارم ةقطنملا كلت يف ناكو (ايبص) ىلإ مهنئاهرب اولبقأو ًابيرقت
 يمساقلا عمو ٠ ةلفلم لك نع نورا ضهلاو زرت يف مامإلا عم تمضناو تراث

 مامإلا ةحلصمو كرتلا ةحلصم تقفت تقفتا امك يمامإإلا ذوفنلاب يسيردإلا ذوفنلا مدطصاف

 كلذ ةجيتنلا تناكف (حزار) ةهج يف لاتقلا بشف يسيردإلا ذوفنلا رايت دص يف

 يف ناونعب صاخلا لصفلا عجار  هروشنم يف يسيردإلا ديسلا هب داشأ يذلا رصنلا

 . يقرشلا ناديملا

 مامإلاو كارتألا نيب حلصلا مت ىتح دتشي ءادعلا راصتنالا كلذ دعب ذخأو

 كانهو (رئافحلا) ةكرعم هيف تثدح يذلا ماعلا وهو م1911 /ه1784 ماع يف ىبحي

 )١( لصفلا ىف ءاج ١5 هصن ام . يعساولل نميلا خيرات نم :

 ظعولاب برقتي ذخأو عرولاو دهزلاو حالصلا رهظأو ايبص ىلإ - يسيردإإلا مامإلا دصقي - دمحم ديسلا لصو

 دوجلاو مركلاب سوفنلل ًاباذج  اذكه - ًايئيد الجر حبصأف . ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو داشرإلاو

 مامإلا نم نذإلا بلطو . ةنداهملاو ةبتاكملا ىيحي مامإلا نيبو هئيب ترجو لاق نأ ىلإ ةميظع ةرهش هل تراصو

 ةرثك عم نذإلاب هل بتكف ةياغلاب مامإلا ملعي ملو . ميلعتلاو داشرإلل تاهجلا كلت ىف هئاقبي  اذكه  ىبحي
 هرش مقافتو هنأش مظعو هتكوش تيوقف نميلا فارطأ نم دوفولا هيلإ تدفو مث . ًابتك هل ىدهأو  اذكه  ءاطعلا
 . ةقيقحلا ىفاني لب عقاولا عم قفتي ال هنا دقتعا لوق اذهو ؟ . هرطخ لواطتو
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 ىلإ برقتي أدب هسفانم يسيردإإلاو 2 كارتألل يلو الخ ىبيحي مامإلا حبصأ دق

 دالبلاو مالسإلا ةحلصم نأ لوألا ىري ناك امكو ايكرت دض ايناطيربل فيلحك ءافلحلا

 ناطلس نم صلختلا نأ ىناثلا ىري « ةينامثعلا ةيكرتلا ةفالخلا تحت اهئاقب ةيبرعلا

 امهعم فلاحتلا نأ ماد ام  ايناطيرب وأ ايلاطيإ ءاوس ناك فيلح ةيأ ةدعاسمب كارتألا

 « ةيبرعلا ةيموقلاو مالسإلا ةحلصم يف وه لبقتسملا يف دالبلا لالقتسا سمي ال

 نيمأ هلجس ام درون نأ انيلعف هيلع قيلعتلاو روشنملا داريإ نم انيهتنا دقو نآلاو
 . هنع ىناحيرلا

 ىيحي مامإلا هاجت ةصاخلا يسيردإلا مامإلا ةرظن

 ةفورعملا هتلحر يف « يناحيرلا نيمأ روهشملا يبرعلا بتاكلا مودق ءانثأ يفو

 ةدهاعم عوضوم يف هعم ىناحيرلا ثحب ءانثأ ىف يسيردإإلا مامإلا ديسلا لاق

 ةباثمب انل وه ةبيرق هنيبو اننيب ةلأسملا) : نيسح كلملا نيبو هنيب نماضتلاو ءاخإلا
 ةسايسلا ىفو نيدلا ىف ةمكح . ةمكح اندنع . نودشارلا هؤانبأ نحنو بألا

 نوكن الإ ةدهاعملا ىلع رهشأ ةعبرأ رمت ال هللاو « اندي يف لئابقلا ةوق . . . اندنعو
 . (دوعس نبا نيبو هنيب انحلصأ

 ىعسي كش ال وهف دجن ناطلسو كلملا ةلالج نيب متحلصأ اذإ : يناحيرلا

 ةفلاحملا وأ يعابرلا قافتالا كاذ ذإ متيف ىبحي مامإلاو مكتدايس نيب حلصيل

 . ةيبرعلا ةدحولا يف ةيوازلا رجح نظأ امك يهو ةيعابرلا
 ا را يسيردإإلا

 ريسع رمأ انالوم اي هللا ىلع سيل : يناحيرلا

 مورت امم نوديعب بيدألا ة ع ساب سب بارع يسيردإلا

 درع ادرجتم هاتعفت نست : يع ارش هللاو انب رضأ ٠ لجرلا كلذ نكلو

 اننيب عفنلاو ررضلا ناك دقف نيسح كلملاو نحنو امأ ٠ شغو ررض لك

 نحن . . نورادغ نوعادخ برعلا . :: انين اهرق رمألا ىرت كلذلو هنمو انم

 فالحألا ىلإ مضنا نم لوأ « ىربكلا برحلا يف كارتألا ىلع لمح نم لوأ
 ةحاس نع ًاديعب كانه ماقأو ( ةراهش ) ىلإ ] بحسناو كرتلاو قفتاف وه امأ

 د ا/له١



 نحن ؟ اهب انوعفن ةعفنم ةيأ . كرتلا نم انءاج دق برعلا نحن ريخ يأ . لاتقلا

 . اندالب ىلإ اوداع اذإ مهبراحنسو برحلا ءانثأ مهانبراحو برحلا لبق مهانبراح

 0 ا ع ع ا د م اج م

 ءانثأ يف اذه انرهظ ءارو نم ًاحلص مهايإو دقعي حارف , هنع مهانعفد « هيلع مهفحز

 يفاهاندروأ يتلا ةدهاعملا ىلإ ريشي  نيدهاعتم هايإو نحن انكف اهلبق امأ . برحلا

 نورمي اوءاج املو (نميلا) نم مهدرطو كارتألا ةبراحمل ةفلاحم اندقع - لصفلا لوأ

 دهع هنيبو اننيبو لبقن فيك : مهل انلقو مهانفقوأ لامشلا ةهج نم هوبرضيل اندالب يف
 مهعنمي ملف لابجلا ءارو نم اننوبرضي اوبهف (اعنص) ىلإ ذئدعب كرتلا لصو . هللا
 . قرو ةصاصق هدنع دهعلا نأك اندهع ونص انفيلح نيدلا ديمح نبا

 ىلإ ىيحي مامإلا نم لوألا امهيلع تعلطا نيباتك يفو : يناحيرلا لوقيو

 يدامج ”ه هخيراتو ىيحي مامإلا باتك يف ريخألا نم هباوج يناشلاو يسيردإإلا

 : ةمدقملا دعب م١1 /ها1 يناثلا

 نوضو ةيبنجألا سئاسدلا عفد يف هللا وجري نم لك يعسب بحرن اننإ)

 ضرغ انل سيل نأ ًانيقي اوملعاو . بناجألا لخدت نم ةيبرعلا دالبلا هذه

 ىرن نأ الول هللاوو . ناسللاو بلقلاب هللا ةمدخب مايقلا ريغ يف دصقم الو

 ًانكاس انكرح امل عاقصألا هذه ىلع رافكلا ا لة ل

 طباورلا نم لودلا نيبو مكنيب ام عم هنأب مكل حرصنو «٠ ًانماك انرهظأ املو
 نم نوموري امو . نيملسملاو مالسإلاب ةراضلا دصاقملا نم مهل امب ملعلاو

 نوعفدي ال مهنأبو ماقو دعق نم لك ىلع ةلماشلا ةرطيسلاو ماعلا طلستلا
 مهتلودل هنم ةدافتسالا نودعي ميظع ضرغ لباقم الإ رئاخذلاو لاومألا

 ضعب يف انم مهل ةدعاسملا مدع الإ انتوادع راهظإ نع مهلمحي ملو مهتلمو

 متفصنأ دق , نوكيس امو ناك ام مهنيبو اننيب ناك امل كلذ الولو ةينميلا دالبلا

 ا /مهأ



 مهبرحو مهعْنَمو مهعافدل ريمشتلاو ةدعلاب قل مايقلا نم (يفرشلل) هومتحضوأ امب

 نم مهل له وهو مهم رمأ ىقب نكلو « دوصقملا ضرغلا وه كلذو رحبلاو ربلا يف
 را رو تسل ا ا

 يأ ىلإ مهل ةليسو لك هب لوزي طباورلا كلت نم كاكف نم مكل لهو نميلا يف

 دعب أبخم ال هنإف ًائيش انومتكت ال نأ اذه انباتك عم مكتقادص نم لئؤملا . !؟ زواجت

 ىلإ لوصولا ىلإ اهكلاسمو لودلا ةسايسب فرعأ متنأو « سورع دعب رطع الو سوب

 اميف رظنلل هيخأ ىلإ خأ باتك مكيلإ اذهو . ليحلا تانولتم نم همربت امب اهضارغأ

 . خلإ . . . نيرفاكلا ررضو ديك عفديو نيملسملاو مالسإلا زعي

 : ىيحي مامإلا ةدايس ىلع يسيردإلا ةدايس باوج

 هتيغب نأ هل دكؤي (يفرشلا) عم هباتك لوصوب هملعي مالسلاو هللا دمح دعب

 عيمج عم قافولاو ءاخإلا مكحم ىلع انسفنأ ىرن نأ) ةدوشنملا هتلاضو ةدوصقملا

 0 101 ا و ريا ا

 هللا كرد ا اك اجر ا و وا ب ع انرظن
 تازخو نم ركنأ وه امب هيلع رك لب نانسلاو فيسلا مكح ىلإ هاخأ خألا اعدف لأست

 ' ةفاكلا ىلع ىلاعت بجوأ ثيح نكلو لاحلا ىدامتو حرشلا لاطل « ناسللاو ملقلا

 . ةجحلا نم يرابلا ىدل مكلو انل صلخم الف ًاناوعأ قحلا ىفو « نازح | اونوكي نأ

 . ةجحملا هذه قيرط حضو 000

 0 ا ها

 ىلع هللا هارجأ ام مومعلل رهظ لب ةسيسد لك نم انتءارب نع لاحلا فشكناف

 ىلع فالتخا (ةلمجلا هذه ىفو) : ىتأي امب كلذ ىلع ةيشاحلا ىف (ىناحيرلا) قلع دقو . زيلكنإلا يأ )١(

 نمو هتصاخ نم دحأ الو يسيردإلا ةدايسل هلثمب وأ مالكلا اذهب قطني مل (ىفرشلا) نأل , ءىبس دصقو يل ليق ام

 . رهاظف اهنم دصقلا امأ مهفيلحو مهقيدص ذئموي هنأ نع ًالضف . ارحبو ارب زيلكنإلا براحي نأ يسيردإلل نيأ

 يسيردإلا نيب ينأ مهدعبيل ىعسي مامإلا ناك امك مامإلا نم زيلكنإلا برقت ىشخي يسيردإلا ناك دقو

 . ؟زيلكنإلاو
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 : رئاسلا لثملا متفرعو ةرضاحلا ةقيقحلا مكل تحضت ال مولعملا ريخلا نم اندي

 ةجح لاق امك الإ نميلا لاحو انلاح ام ةلمجلا يفو . ةحرابلاب ةليللا هبشأ ام

 : مالسإلا

 يلّرْغِم تْرَسْكف ًاجاسن يلزغل دجأ ملف ًاقيقد ًالزغ مهل تلزغ

 نع هيف نايبلا متبلط ام امأو . هلضفل ٌدار الف ريخلاب حتف اذإ ىلاعتو كرابت هللا نإ

 ةيبروألا برحلا تماق امل اهنأ مولعملا نمف هي ةسايسلا هيلإ يمرت امو نميلا

 نم ءيش يف لخدت نود لالقتسالا اودارأ اذإ برعلا ةدعاسم ايناطيرب تنلعأ

 ةصرفلا هذه ترمو ةفلتخم ءاوهأو ةقرفتم ءارآ ىلع 0 فسألا عم نكلو مهنوؤش

 مدعو فالتخالا يف نآلا هدهاشن ام ىلع . . سأر اهيلإ | عفري ملو رمت تداكو

 مهترقتحاف دشرلا مدع مهسفنأ ىلع اوتبثأ . ةسايسو ًانيد مهنأش عفري امل « هابتنالا

 ةوق الو لوح الف ممألا رئاس نيب نم مهتيموق طاطحنال ة 0 اوراصو د نيعأ

 . هللاب الإ

 الف « ةسايرلاو يلاعملا نم ْلَحَمِيو ةسايسلاو ملعلا نم روفو ىلع مكلاثمو

 يف ةقيرط هللا دنع موقألا وه امو « ةمألا هذهل ثعشلا ْمَّل نوكي فيك مكيلع يفخي

 (يناحيرلا) قلعيو 178 نابعش ١6 يف ليكولا معنو هللا انبنسحو ةمغلا هذه لاوز
 : يتأي امب نيباتكلا ىلع

 ةيسايسو ًارهاظ ة ةينيد ىبحي مامإلا ةوعد نأ : نارمأ حضتي نيباتكلا نيذه يف)

 . (المع ة ةيموقو ةيسايسو انا 5 ةينيد يسيردإلا ةدايس ةوعدو ان

 مامإ باتك يفو « ديفي املق دوصقم ضومغ ءاعنص مامإ باتك يف نإ : يناثلا

 . ماهبإ هيف سيل صيصختو ةرربم ةحارص نازاج

 . يناحيرلل يصخشلا يأرلا اذه عبطلابو

 اله“ د
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 كب نمر باغ لرلاو ماو دلا تاتو مال ودا سيؤ ربع <-مطق نا ىادودع ن لأ ةرردو كرو رسا حدو

 ,ماورلا هيلا اياذ حسام داعم نس ضر اعلا' جسد تيلا اواي ودعم يق مكر سو وعسل
 5 ىرتاب ملكا ىعا مذ و در اهفذ هع اطحلإو عملو ملدبو ندو دما نيد لع يقفاوم ا وسع نم اندم
 506م زازعلو نما رةّتسم ام دوعسملا لمادا دوع ب لاحق تمت نمم_لونمعلا دانعنص :/جوبس ان انا ت/دث#
 مبا هريقر مفكلا عانجا اريلا ةعاما كاسر صتلاتباغ و يعالإ قلاسإ منجم ا يسوي امري كح
 مسوين رك ذاع اصاناف اف م هاشدنالو ملت ئلللام ليا مزن انحو ملبلا تانتلالا معن ماراص
 وصححه الو دوحسئزييالو يف ااه لعق !«ىبهكلنر اص ف ةناملسو يعدد تك محول ل ريس نا
 وفروا موحر عند: معن فسلاو لاه لعمل قسم كدلابقريلا لع مكر اص سو مالكم ل وتد الو مغ
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 .١8 ةنس ةدعقلا يذ 4 ىف ةخرؤم دعاسم نب زيزعلا دبع ريمألا نم ةلاسر

 د اوه



 ىفطصم ديسلا ىلإ دشار دمحم نب هللا دبعو دوعس لآ دعاسم نب زيزعلا دبع نم

 هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا نيمآ هادهو « ىلاعت هللا هملس يمعنلا دمحم نبا

 كلذكو ةلودلا بلغت لبق رمألا قباس يف ريسع ةعطق نأ مكمولعم نم كلذ دعبو

 خويشو « نيدلا ةماقإ نم ةمولعم هيف مهتريسو دوعس لآ كلم يف نميلا بلاغ

 ىلع ةقفاوملا «نسح» نم انبلط ةلودلا كلم لاز املف دوعس لآ ميداقم نم ضئاعلا

 ركذيو ىرت ام مهيلع هللا ىرجأ كلذ اودر املف ةعاطلاو عمسلاو هلوسر نيدو هللا نيد

 ام دوعس لآ كلم نأ نومعزي لياحم ؟ ىضق نم لوقعلا ءافعض نم سان نأ انل

 قباس يف ةيضرملا مهتريس ركنتسي ام هنأ ثيح دساف معز اذهو نميلا يف رقتسي
 مهل راص ببسلا اذهبف ةملكلا عامتجا يف نيدلا ةماقإ دمحلا هللو دصقلا ةياغو رمألا

 ضعب رياص ناك نإف مهاقلت الو مهل تفتلت ام كنأ مزجن انحو مكيلإ تافتلالا ضعب

 اذكه راص نمف ناميلسو نسح دي تحت ةعقولا لبق ريسع نأ ؟ مولعم نكيلف ركذ ام

 مالك مهل نوقلت الو . مهنوضرتعت ىضرن الو دوعس نبا ةيالوو هلاح ىلع قاب وهف

 نم وجرن كلذ دعب رظنلاو هلاح ىلع مكل ىقبي ةعقولا لبق ديلا هيلع مكل راص نمو
 .م15 /ه17784 ةنس ةدعقلا اذ 5 . مالسلاو قيفوتلا مكلو انل هللا

 متخلا متخلا

 ىولج نب دعاسم نب زيزعلا دبع دشار نب دمحم نب هللا دبع
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 نماثلا لحفلا

 يسيردإلاو ددعس نبا

  امهنيب ةفاسملا دعب ىلع دوعس نبا عم ةلماجمو لاصتا ىلع يسيردإلا ناك

 يتلا م1914 ماعويام ”0 قفاوملا ه١ 801/ ماع نابعش ١8 يف (ةبرت) ةعقو دعبو

 . ةيبرعلا ةريزجلا ءاجرأ ىف ديعبلا رثألا اهل ناك

 ةمئاق سأر يف اهعضوو اهيلإ نوكرلا ىغبني ةوق كانه نأ يسيردإلا رعش

 ةدعاسم يف (نيسحلا) كارتشا ذنم ءادعلا نم نيسح كلملا نيبو هنيبو . باسحلا

 هيلإ انرشأ امم كلذ دعب عقو ام مث  فورعم وهام  (اهبأ) ررصح كفب كارتألا

 قيرط نع يكرتلا ريسع يلاو غلبت - ًابيرقت - رهشأ ةئثالث ةدمب (ةبرت) ةعقو لبقو
 دودح يف يسيردإلا لاجر هاقتلاو ميلستلا رمأ ةيناطيربلا ةلودلا ةطساوب يسيردإلا

 تقبس امك  ةيناطيربلا رخاوبلا مهرظتنت ثيح قيقشلا ءانيم ىلإ هوقفارو (نْيَبْعْشلا)
 1 - كلذ ىلإ ةراشإلا

 زيلكنإلا رايتخاو ألمي نأ دبال كارتألا باحسنا هثدحأ يذلا غارفلا نأ عبطلابو

 غارفلا كلذ ءلمل ينمض ليوخت باحسنالاب رمألا ملست يف يسيردإلا ةطاسول

 - اهلهأ ىلإ دالبلا ميلست رمألا نومضم ناك نإو -

 (ةماهت) ىلع ةلطملا اهتاعفترمو ماهلا (يجيتارتسالا) اهعقومب ريسع دالبو
 يأ رطخ ءردل ةيلامشلا دودحلا ةيامحل ةيعافد ةرورض  كاذنا ةيسيردإلا ةكلمملا -

 نيب ةروصحم ةيسيردإلا ةكلمملا نأ كلذ ىلإ فضأ (ةماهت) لوهس ىلع موجه

 اهمامأ سيلو يبرغلا لامشلا نم ةيمشاهلا ةكلمملاو بونجلا نم ةّينميلا ةكلمملا
 باعصلاو ةرطاخملاب فوفحم رمأ وهو امهدحأ باسح ىلع الإ عسوتلل ةصرف

 . دحأل تسيل كاذنيح (ريسع)و

 يذلا كارتألا ىلع راصتنالا ةرمخب شتنم خيراتلا كلذ يف نيسح كلملاو

 ل الهك



 م1919 ماع رياني ١6 قفاوملا ه54/11١//١1 يف ةرونملا ةنيدملا همالتساب متخ

 . (ريسع) وحن هعماطم تهجتاف

 كلذ متحخو البق هانحضو امك  يسيردإلا ىلإ اهمامضناب ريسع رمأ ىهتنا دقو

 ةميزهلا قاحلإ يف مهحاجنو ضئاع لآ ةروثب يسيردإلاو ريسع خيرات نم لصفلا
 . مهعاضخإل ةارسلا ىلإ دعاصلا يسيردإلا شيجلاب

 امك (ضايرلاب) لصتاف نيسح كلملا وهو ةكرحملا ةوقلاب يسيردإلا رعشو
 ةيدوعسلا شويجلا حاستكا ةجيتنلا تناكو  ريسعب صاخلا لصفلا يف انعملأ

 ةصاخ ضئاع لآلو ةماع ريسعل ريصملا نم هانمتي ام ودعي ال لاحلا ناكف . ريسعل

 تلدوبتو يسيردإلاب دعاسم نب زيزعلا دبع (اهبأ) ةلمحل يدوعسلا دئاقلا لصتا دقو

 قتال ةيدل نصتحملا كولا ريخألا عبو ةيدرلا تالاصتالاو تاتاكملا امين
 لئاسرلا دحأ ىلع انرثع دقو . هسفن دجن ناطلس ةمظعب لصتا امك .(دعاسم)

 عملأ لاجر ىلع يسيردإلا لماع ىلإ . دعاسم نب زيزعلا دبع ريمألا نم ةهجوملا
 7٠ه 4 ص) . ةيسمشلا اهتروص اهلباقم . خيرأتلاو ةقيقحلل باتكلا اذه يف اهانرشن

 .(الههو

 يسيردالل دلو هنأ 2 ةايحلا ديق ىلع لازي الو - يسيردإلا مدخ دحأ يوريو

 نب زيزعلا دبع مامإلل بتكو (زيزعلا دبع) هامسأف نبا م1119 /ه18١ ماع يف

 يتأي ام ةلاسرلا كلت نمض نمو (ةيامسلا) هذه نع دوعس

 دوهع ةياعرو ةقثلل الهأ دجأ ملف ةريزجلا ءاجرأ ءاحنأ يف رظنلا تلجأ ينإ)

 نيدلقملا متنأف هللا ينافوت اذإف . نونملا نهر مدا نبا نأ اوملعاو . مكاوس ءاخإلا

 .(خلا . . . يتيب لهأر يتلئاع ىلع ةياصولاب

 ةفيحصب يسيردإلا ناويد لجس يف لجسم باطخلا صن نأب هركذ ام ديأ دقو

 .م1919 /ها1884 ةنسل ١

 ىلإ الي دفو هجوت . لئاحمو ريسع ةيدوعسلا تاوقلا تحستكا نأ دعبو

 ةوافحلاب مهلبقتساف . دشار نب هللا دبع ىمسي صخش ةسايرب (ايبص) ب يسيردإإلا

 )١( ةيعردلا ةيرق لهأ نم ماي دمحم نب روصنم وهو م1168 /ه1707/8 ةنس باتكلا اذه يفيلأت دنع يأ «
 نأ ىلإ يسيردإلا يلع هنبا ةمدخ ىف لظ يسيردإلا ةافو دعبو نيصاخلا يسيردإلا مادخ نم ناكو -

 - ا/ةهأل



 الاحف ةحرضألاو بابقلا مدهب هيلع اوراشأو مهتمهم لوح هعم اومهاعتو ميركتلاو

 ' هرمأ ردصأ

 ٌلايل كلذ رشوبو هيلع ةداشملا ببقلاو سيردإ نب دمحأ هدج حيرض مدهب ١-
 4 ضرألاب ىوس دقو الإ سمشلا قرشت

 . ةيسيردإلا ةكلمملا بلغأ يف تارازملاو ةحرضألا عيمج تمده - ؟

 . قاوسألا نايشغ نم ةيدابلا ءاسن عنم

 ىلإ ًادئاع فرصنا مث اهريغو تاءارجإلا هذه بلغأ ةرشابم دفولا دهاش دقو

 : ريسع ةرو نم يسيردإلا فقوم

 اهريمأو ةيدوعسلا ةيماحلا ىلع (ضئاع لآ) راث حصألابوأ ريسع لهأ راث
 هرودب وه راثف) دلاخمأ نب ناميلس لئاحم سيئر ىلإ اوزعوأو مهدودح نم اهوجرخأو
 ريمألا هنبا دوعس نبا ثعب ريسعب صاخلا لصفلا يف كب رم امكو 3 هيدل نم درطو

 . (لئاحمو ريسع داعتسا يوق شيج سأر ىلع (لصيف)

 1 نا يف 32 ىلع 0 0 00 (لئاحم) سيئر ةروت * هخلب اد هلمع

 تمدهو رودلا تقرحأو تقلا ب 0 ةيسيردإإلا تاوقلا ا (ريسع) ب
 تبحسناو نيسح كلملا ىلإ هرودب رف يذلا 3 دلاخمأ نب ناميلس رود اهعفدمب

 . اهتدعاق ىلإ ةدئاع
 ضئاع لا ةلواحم

 « يسيردإلا ىلإ اوبتك ريسعل لصيف ريمألا شيج حاستكا دعب ضئاع لآ نأكو

 تحت مامضنالا مهرايتخاب نيحولم 2 هوحن مهنم ىرج نأ قبس امل مهفسأ نيرهظم

 د هني 3 0 ىلع ءاقبإلا ع 3 فاطعتسا 0-0 اذإ اميف 3

 ةايحلا ديق ىلع لظ دقو ةقطنملا ىلإ داع اهنمو زاجحلا ىلإ ندع نم مث ندع 7-7

 . هللا هافوت مث ه ا نا ماع براقي ام ىلإ

- 7/8 



 ميحرلا ن نمحرلا هللامسب

 دجمألا لجألا بناج ىلإ . دوعسلا لصيفلا نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع نم

 . يسيردإلا يلع نب دمحم ديسلا خألا ةرضح مخفألا

 . هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا ديزم ءادهإ دعب

 هانذخأف م 1477 / ه ١75٠ ماع ةجحلا ةرغ خرؤملا مركملا مكباتك اندرو دق

 ضعب هقوطنمو هاوحف نم انمهف انأ ريغ مكتحص ماودب نيرورسم هانولتو ميركتلا ديب
 يتلا انكالمأ ضعب نع انيديأ عزنك . مكلثم نم اهلمؤن ال يتلا ٠ ةيلايخلا ينامألا

 عم دهعلاو ناميألاب ةررقملا قيثاوملاو دوقعلاب ةدكؤمو « انئابا نع اهانثرو
 ام بسح . ةرهطملا ةملكلا هذه ةيوقت ىلع ةينبملا ةقادصلا ةطبارب « 2) مكبانج

 تاريرحتلا هب دهشت امك هلوبقل مكاوعدو كلذل مكتبحمو يي

 نع الضف كلذ سكع سكع مكدنع ليختي نأ انلابب رطخي ملو . 0

 . ًانطاب الو ًارهاظ ال .

 مهيكرحمو (ريسع) نم ءايقشألا ءالؤه هثدحأ ام مكزفتسا ناك دق هنأ الإ 3

 امل اراهظإو . مهيلع ةبوقع ماكحتسا الإ انيدل هدعن ال امك ء اضروأ لعف وأ لوقب

 يف امع اهتمجرتو ءاطغلا اهفشك يف ثداوحلا ةداع يه امك . قفانم لك نطاوب يف

 : ليق امك قيدصلا وأ ودعلا بلق

 يقيرب ينّصًّصٌَقُت تناك نإو ريخ لك بئاونلا هللا ىزج
 يقيدص نم ىّوُدَعاهب تفرع نكلوابُحاهل ىركش امو

 نإو # : ىلاعت لاق امك . هدنج عم هنوك نم هللا هبتك ام ىلع لاحلا دوعت مث

 لامتحالا اذه عمو . هرمأب نومئاقلا مه هدنج نأ كش الو * نوبلاغلا مهل اَنَدنَج

 يضر باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ لوقب المع نسحأ وه ام ىلإ هفرص ًاعرش انمزلي
 ريخ لمحم اهل دجت تنأو ءوس ىلع كيخأ نم جرخت ةملك لمحت ال) : هنع هللا
 . ةماعلا ةحلصملا كلذب اجر .(ةبحمو

 يخأ نكلو « هيف فالتخال سيل . طقف مهافت ءوس رمألا نأ كشن ملو

 .م15 /ها1884 ةئس رفص ٠ خيراتب يسيردإلا ةدايسو هتمظع نيب ةدهاعم ىلإ ريشي )١(

 ل ا/له4-



 قافتالا ىلع تابثلاو . قوقحلا ةاعارم مكترضح ىلع بجاولا هللا كظفح
 ًامئادو . ةنومأم ريغ لاوحألا نأل , ةجرحلا تاقوألا يف ريغتلا مدعو « ةدهاعملاو
 (ريسع) يلاهأ ىلع سمألاب ىرج امك . سانلا هلمؤي ام ريغ ىلع رهظت بابسألا
 مهيكرحم ىلع 0 مهكالهل اي اوراص ةعاطلا نع ةجراخلا ةفئاطلا

 . كلذل مهل نيقوشملاو

 هللا ءاش نإ لب ََّلَز لوأ ىلع بحاصلا ذخان ام اننأ مكترضحل نيبأ نآلاق
 . انركف ريغ ىلع ةيعضو نوكي نأ الإ مهللا . مكنيبو انئيب قبس ام ىلع نوميقتسم

 ىلع قاب رمألا ناك نإف . عقاولا ىف ريخلاو « كلذ انل اونيبف . انضرغ ريغ ضرغوأ
 ىلع هانيرجأ لب . لابلا ىلع تئافلا رمألا لعجن ال اننأ هللاب ًاقثاو نكف انيأر بجوم
 نم هيلإ انرشأ ام مهوت الف . لبقتسملا ملعم يضاملا نأ انوجرو نسح ىرجم

 . (باتعلا ىقب ام دولا ىقبيو) ليق امك ناصقن الو ةدايز باتعلاب ةيذؤملا تارابعلا

 اذه ةيافكلا هيف امب هانفرع نحنو « لصيف نبالا نيبو مكنيب ةعجارم نم دبالو

 متمدو مكيلع نوملسي دالوألا انمو ماركلا دالوألا ىلع مالسلاو هفيرعت مزل ام

 . (متخلا) .م17 /ه١141١ رفص "0 يف نيسورحم

 ثعب هيخأ نبا ىلع يسيردإلا نسحلا مايق دنع م1476 /ه44"1 ماع يفو

 ىفطصمو ميلد نب دمحمو ركسع نبا نم ًافلؤم ًادفو زيزعلا دبع كلملا ةلالج

 ةلاحلا ىلع فارشإلل ةحلم وبأ باهولا دبعو يمعنلا رفاظ 1 نمحرلا دبعو يمعنلا

 هيخأ نبا حازأو تحجر نسحلا ديسلا ةفك نأ الإ نكمأ نإ « نيبلا تاذ قيفوتلاو

 ىأر دفولا هجوت دعبو . اهبأ ىلإ دفولا داع لاوحألا ا ةمامإلا زكرم أوبتو
 دهع يف ىبحي مامإلا ىلوتسا دقو « هلوح موحت ايلاطيإ عماطم نأ يسيردإلا نسحلا

 رعلاو هبنم يلبج ىلع ىلوتسا هدهع يفو ةكلمملا فصن نم رثكأ ىلع هيخأ نبا
 نأ هيلع راشأف . يسونسلا فيرشلا دمحأ يمالسإلا ميعزلا هترايزل لصو دق ناكو

 نسحلا حجرف « دوعس نبا عم ةيامحو ةقادص ةدهاعمب طبتري نأ هل ريخلا نم

 (ةكم) ةدهاعم ماربإ هتطساوب متو زاجحلا ىلإ هجوتف ةمهملا كلتل هبدتناو . كلذ

 . ةيدوعسلا ةيامحلا يف لخد اهبجومب يتلا ةفورعملا

 الكف



 ةمركملا ةكمةدهاعم

 : ةديجحو هلل دمخم ا

 هلل نسحلا ديسلا مامإلا نيبو , اهتاقحلمو دجن ناطلسو زاجحلا كلم نيب

 5 ىسيردإلا

 ءارمأ نيب ةطبارلل ةيوقتو « ةيبرعلا دالبلا نايكل ًاظفحو « ةملكلا ديحوت يف ةبغر

 اهتاقحلمو دجن ناطلسو زاجحلا كلم ةلالحلا بحاص قفتا دق « برعلا ةريزج

 نسحلا ديسلا ريسع مامإ ةدايسلا بحاصو دوعسلا لصيفلا ن نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع

 : ةيتآلا ةدهاعملا دقع ىلع ىسيردإلا لع نبا

 ةميدقلا دودحلا نأب ىسيردإلا ىلع نب نسحلا مامإلا ةدايس فرتعي : ىلوألا ةداملا

 نيبو دجن ناطلس نيب ةدقعنملا مل /ها ماع رفص ٠١ ةيقافتا 5 ةحضوملا

 هذه بجومب اهتاقحلمو دجن ناطلسو زاجحلا كلم ةلالج ةدايس تحت ىه « خيراتلا

 . ةدهاعملا

 يأ عم ةيسايس تاضوافم يف لخدي نأ ريسع مامإل زوجي ال : ةيناثلا ةداملا

 نم كلذ ىلع ةقفاوملا دعب الإ يداصتقا زايتما يأ حنمي نأ زوجي ال اذكو . ةموكح

 . اهتاقحلمو دجن ناطلسو زاجحلا كلم ةلالخلا بحاص

 ةقفاومب الإ حلصلا ماربإو برحلا راهشإ ريسع مامإل روجي ال : ةشثلاغلا ةداملا

 . اهتاقحلمو دجن ناطلسو زاجحلا كلم ةلالحلا بحاص

 ةداملا يف ةنيبملاريسع يضارأ نم ءزج نع لزانتلا ريسع مامإل زوجيال : ةعبارلا ةداملا

 . يلوألا
 مع ماعز مكاو تاي دب ناطاو ر ام فا رع : ةسماخلا ةداملا

 ةسرادألا هيلع قفتي نمل هدعب نمو هتايح ةدم ىلوألا ةداملا يف ةنيبملا يضارألا ىلع 0

 . هتمامإل نيعباتلا دقعلاو لحلا له

 ةرادإ نأب اهتاقجلمو دجن :ناطلسو زاجحلا كلم فرتعي : ةسداسلا ةداملا

 دتءالكا ا



 نم كلذ ريغو لزعو بصن نم اهرئاشع نوؤش يف رظنلاو « ةيلخادلا ريسع دالب

 لدعلاو عرشلا قفو ماكحألا نوكت نأ ىلع ريسع مامإ قوقح نم ةيلخادلا نوؤشلا

 ٠ . نيتموكحلا يف يه امك

 يدعت لك عفدب اهتاقحلمو دجن ناطلسو زاجحلا كلم دهعتي : ةعباسلا ةداملا

 نيب قافتالاب كلذو . ىلوألا ةداملا يف ةنيبملا ريسع يضارأ ىلع عقي يجراخ وأ يلخاد

 . ةحلصملا يعاودو لاوحألا تايضتقم بسح نيفرطلا

 . اهبجاوب مايقلاو ةدهاعملا هذه ىلع ةظفاحملاب نافرطلا دهعتي : ةنماثلا ةداملا

 تيفرطلا خم اهيلع قيدصتلا دعب اهب الومعم ةدهاعملا هذه نوكت + ةعساتلا ةداملا
 . نييماسلا

 ةروص لك ظفحت نيتروص يف ةيبرعلا ةغللاب ةدهاعملا هذه تنود : ةرشاغلا ةداملا

 . نيتدقاعتملا نيتموكحلا نم قيرف ىدل

 . ةمركملا ةكم ةدهاعمب ةدهاعملا هذه فرعت : ةرشع ةيداحلا ةداملا

 ربوتكأ ١" قفاوملا ه 14ه ةنس رخآلا عيبر 54 خيرات يف ةدهاعملا هذه تعقو

 .م19156 ةنس

 اهتاقحلمو دجن ناطلسو زاجحلا كلم

 (يكلملا متخلا) دوعسلا لصيفلا نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع .

 . ىسونسلا فيرشلا دمحأ مالسإلا مداخ فرحألا هذه مقار روضحب كلذ مت

 متخلا

 الكا



 عساتلا لصفلا
 سيردإ نب يلع نب دمحم مامأإلا لئاسر نم

 لوألا هلذهع ىف

 هلويمو هتاهاجتاو هاحنم اهنم فشتسي ةيلمعلا ءرملا ةيسفن نم ةروص لئاسرلا نإ

 هتافرصتو هتكرح نع ةيخيرات ةقيثوو هتيصخش نع ةربعم ةروص ىهف هتسايس جهنمو
 : اهنم انرتخاف هلئاسر نم هب سأب ال ددع ىلع انلصحت دقو « ةيبدألاو ةيرادإلا

 جهنم حرشت هلئاسر مدقأ نم دعت فلؤملا دلاو ىلإ يسيردإلا نم ةلاسر ١

 هتارربم هب حضوي قحلم اهلو هتروث تارربمو اهكلس ىتلا ةقيرطلاو ىلوألا هتكرح
 دلاو نم راسفتسا ةلاسر ىلع باوج ةلاسرلاو يجاوخلا فيرش دمحأ يدي عطقل

 م1509 /ها/ ىلوألا ىدامج يف يسيردإلا ةلاسر خيراتو )2١. فلؤملا

 . ةيفارغوتوفلا اهتروص عم اهرشنن

 ىلع هتروث تارربم هيف حرشي جراخلا ىف يسيردإلا هعبط روشنم ةروص - ١؟

 ةيضق تاروطتو هتكرح نم راودأ ىلع هنومضم يف ىوتحي ىخيرات لجس وهو كارتألا
 . كارتألا عم هتروث

 “٠ - ص ىف هداريإ قبس ىلبجلا مسقلا ناكس ىلإ هجوم روشنم 45/ .

 يمعنلا ىفطصم ةيلامشلا ةهبجلا ىف هدئاق ىلإ يسيردإلا نم ةرداص ةلاسر - 4

 .ما١٠9١/ه ١7/8 لوألا عيبر 7١ خيراتب

 6 هع خيراتب ةيناثلاو خيرات نودب ىلوألا : ىلع نب رديح نب رصان ىلإ نيتلاسر ©
 .م151 /اه 88 مرحم 8

 ةرخآلا عيبر خيراتب يمعنلا ىفطصم ةيلامشلا ةهبجلا ىف هدئاق ىلإ ةلاسر 5

 : م٠1 /ها 378 ةنس

 .م١٠15 /ها خيراتب دمح ىنب ةليبق ةاكز قيقحتب نايب - /

 نوظفتحي ال رصعلا كلذ لاجر نأل « هيلا ةهجوملا ةلاسرلا دجن ملو يسيردإلا ةلاسر اندجو )١(

 دالك



 ةرخآلا ىدامج خيراتب يمعنلا ىفطصم ةيلامشلا ةهبجلا ىف هدئاق ىلإ ةلاسر 8

 .ما١٠9١/ها848

 . م١191 /ه178 ةجحلا ؛ خيراتب ةارسلا خياشم ىلإ ةلاسر 4

 ٠ ةنس ةدعقلا 7177 خيراتب ليبش ىنب خياشم ىلإ ةلاسر- ١778 /ه ١91١١ام.

 ريزولا عيقوتب م١191 /ها179١ ةنس رفص خلس خيراتب مالتسا لاصيإ- ١

 /ه579١ ةنس ةرخآلا ىدامج 8 خيراتب يمعنلا ىفطصم ىلإ ةلاسر - ؟

 5١ام.

  1١ةنس ةرخآلا ىدامج < خيراتب ةقباسلا ةلاسرلاب قحلم ١79اه/

 1١م.

 ماع لوألا عيبر خيراتب ريظنلا لبج ىف هيضاق ىلإ ةلاسر 84

 .م١١19/ه49*1

 . م١191 /ه١ 579 نابعش ؟ خيرأتب يمعنلا ىفطصم ىلإ ةلاسر

 /ه49 ةنس ةرخآلا ىدامج 4 خيراتب رديح نب رصان ىلإ ةلاسر 35

 .ماو١١

 ٠ - ىف دمح ىنب خياشم ىلإ ةلاسر  7١ةجحلا ١ 159اه/ 191١م .

 .م١191 /ه1379١ ةجحلا ىذ ؟4 خيراتب ليبش ىنب خياشم ىلإ ةلاسر-

 . م1977 /ه١4١ ةنس لوأ عيبر ىف ىمعنلا ىفطصم ىلإ ةلاسر 4

 خيراتب ناوضر رهاط دمحم ةيسيردإلا شويجلا دئاق نم روشنم ةقيثو - ٠

 . ةيسمش ةروص عم . م١197 /ه379١ ةنس نابعش 7

 عيبر 71 خيراتب ناوضر رهاط دمحم ةيسيردإلا شويجلا دئاق ىلإ ةلاسر - ١

 . م1977 /ه1 4١ ماع ىناثلا

 نا عيبر 718 خيراتب ةيبونجلا ةقطنملا يف هدئاق ىلإ يسيردإلا نم ةلاسر - 7

 . م1917 /ها1 41١ ةنس

 -ا/م"5-





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 مهب هللا فطل سيردإ نب دمحأ نب دمحم نب يلع نب دمحم نم

 دمحأ لضافلا ققحتم ليمج فصو لكبو قلختم قالخألا مراكمب وه نم ىلإ

 مكيلع مالسلا يلعلا كلملا ةيانعب ًاظوحلم ًاظوفحم لاز ال يليقعلا ىسيع نبا
 . هتاكربو هللا ةهحرو

 هوتحرش امو « لصو ميركلا مكباتك ماركإلاو ةيحتلاو مالسلل تردص

 انحتف امل يريبغلا بلاط ىبأ نب دمحأ يرونلا مامإلا لضافلا باتكو . لصتا

 ةقيرط هتلمش نمم ناك ثيح دمحلا هللو . هتايوط حلاص انل تحال هتايط

 يديس مظعألا ذاتسألا سيدقتلا لهأ مامإ يالومو يديس نإف دجلا يديس

 نم نأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ينعي ب يدج ينرشب لوقي سيردإ نب دمحأ

 دقف , هليفكو هيلو انأ هتلافك ىلإ الو يريغ ةيالو ىلإ هلكأ ال كيلإ ىمتنا

 عيمج تمع دقو ةميظع ىرشب هذهو هقيرط لهأب ملسو هيلع هللا ىلص لفكت
 لضافألا اهرشنت هداروأ تلاز الو «راردملا يهلإلا ضيفلا مكحب راطقألا

 حونمملا لمكألا دي ىلع ةداعسلا رادب اميسال نيديرملل اهفاحتإو اهطبضب ينتعتو
 هللا همحر باونلا ليعامسإ مامإلا خيشلا نع ذخآلا كب راتخم جاحلا رارسألاب
 يديس تاكرب نم هنأ كشالوهف ناميإلاو نمألا نم نآلا هللا هرهظأ امو

 : ىلاعت هلوقب لمعلا ىلإ هتايح يف هنع هللا يضر اعد مكو رثكأ ىقب امو دمحأ

 هب انيصو امو كيلإ انيحوأ يذلاو احون هب ىصو ام نيدلا نم مكل عرش

 نيكرشملا ىلع ربك هيف اوقرفتت الو نيدلا اوميقأ نأ ىسيعو ىسومو ميهاربإ
 هللا دمحب انلز الو # بيني نم هيلإ يدهيو ءاشي نم هيلإ يبتجي هللا هيلإ مهوعدت ام
 داحتاو رارحأ ةيعمج ىلإ مهقرفت يف سانلا نأ ةقيقحلا يفو كلذ ىلإ وعدن

 لكب ةلفكتم ةعيرشلا نأ اوأرل ةقيقحلا اوملع ول كلذ ريغو ةيدمحمو ةيملعو
 ًائيدح ناك ام - ءيبش نم باتكلا يف انطرف ام » اهنولواحي يتلا قالخألا مراكم

 ةمحرو ىدهو ءيبش لك ليصفتو هيدي نيب يذلا قيدصت نكلو يرتفي

 اومصتعاو 8 لجو زع لاق . هاوس نيدلا حور سيل داحتالاف # نونمؤي موقل
 ءاج قحب الإ ضرعلاو لاملاو مدلا ةمصع يه يتلا ةيرحلاو # ًاعيمج هللا لبحب

 دءلكك-



 هيلع لاق ةيربلل اهب نيدلا اذه ءاج يذلا سيماونلا نم يه ىهلإلا نوناقلا هب
 اومصع دقف اهولاق اذإف هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» : مالسلا
 هللا عفريإ» بترلا عفر اهب يتلا ةرئ ئادلا يه ةيملعلاو «قحب الإ مهلاومأو مهءامد ينم

 نم لكلل ةعماجلا يه ةيدمحملاو ©« تاجرد ملعلا اوتوأ نيذلاو مكنم اونمآ نيذلا

 يردأ امف «قالخألا مراكم ممتأل تثعب امنإ» : لَك لاق امك قالخألا مراكم ةلمج

 ىلوتسا دق ايندلا ىلع بلاكتلاو ىوهلا نوكي نأ الإ ءاج نيأ نمو فالتخالا اذهام

 اوعبتت الوإ# : ىلاعت اهيف لاق يتلا لبسلا يتأت ذئنيح هنإف بلقلا ىلع امهمكح

 يلوأل اميسال مهل بحنو ةلملا لهأل ديرن انك امو «هليبس نع مكب قرفتف لبسلا
 يذلا ىوقألا ليبسلاب كسمتلا الإ حالفلاو مراكملا يف انل ةودقلا مه نيذلا ةلودلا

 وإلا ةنغ ذيع امي زيلع لايو «دوعبتاف اميمتسو لطارق دارو ىززملا ةيالاق

 اميف اميسال مالسإلا لهأ لمش ىلإ هاقوشاوو هللا ليبس نع كلضيف ىوهلا عبتت
 انسفنأل انيضر دقو عاشو دمحيال ام عاذو عازنلا مهنيب لاط هنإف ةيعرلاو ةلودلا نيب

 ال لوقعلا هذهل امف انم صرفلا مهانكمو اننيدل نيفلاخملا نييوابوروألا فاعم

 ةآرم ىلجت ىتح ماملإ ىلع لقعلاب نوكن نل هللاو ربدتت ال بولقلا هذه لاب امو ركفتت
 نكمي الف ةوبنلا راونأب طوبرم موي لوأ نم هيف نحن ام نإف « مانألا ديس عابتاب انراكفأ

 مالسإلا عجري ىتح ليبسلا اذه ىلإ ةوعدلا نم لمكأ الو نسحأ امف دوصقم هريغ نم

 يلهب زهر نحبلا نوقي لاو. لاح نسحب ةيغرلاو ةلونلا داتا ةكينازق كح
 هللا ةمحرو ماقملا هاوح نملو مكل ماتلا مالسلاو ليلجلا كلملا معن ليبسلا

 .ةتاكرب

 ١ /ه 1 ىلوألا يدامج 1١904م.

 نيب نتفلا ران دقعي لاز ال وهف يجاوخلا دمحأ فيرشلا نأش نمو

 هلئابق نيب هتنتف تلاط دقو نيبلا تاذ داسف ىلإ ىوهلا يف بكتريو . لئابقلا
 تاونس تس وحن ترمتساو ةرفاعجلا ىمست مهل ةرواجم ةليبق نيبو ايبص لهأ
 عامتجا ىلإ ةوعدلا تلصح املف هللا ليبس نع اذصو اوتع الإ دادزي الو هببسب

 ءامدلا كفس ىلع ةدايزب مزعو رمألا هيلع ربك نيدلا يف مهيواختو نيملسملا

 د الاكال



 سانلا نمأتل هيدي عطق وأ همادعإ امإ نيتلصخ ىدحإب الإ هرش نم صلختي ال ثيحب
 عطقب ىفتني ررضلا ناك املو ةيذؤملا حراوجلا نيبو هنيب قرف ال ناك دق ذإ هرش نم

 ذخأي وه ذإ ةلوٌدللو ةيعرلل ماع هررض نأ ةقيقحلا يفو همادعا نع اهب ىنغتسا هيدي

 ةلودلا ىلع ررضلا لصحيف مهاياعر يف نورداغي ال مهو ةيبنجألا لودلا اياعر لاومأ

 نم جرخو انامز اهنم علخنا دق هدعاست مل ةلودلا ىأر امل وهو بناجألا ةبلاطم نم

 دسافم نم هل مكو . ردانبلا لخدي الو قوقحلاب بلط ثيح ًادراش (ةديدحلا)

 بعتو هادي عطق نأ دعب ةبوتلا رهظأ دق نآلاو اراهج رارحألا قاقرتسا ىلع ءاليتسالاك

 . ةعيرشلا نساحمب قئاللا وه امك هتاساوم ىلإ دشرن انلز امو اريخ هلو انل هللا وجرنو

 ل م58



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 0 رع ل ياكل ع قالا أ يذلا هلل دمحلا »

 نيثكام انسح ارجأ مهل نأ تاحلاصلا نولمعي نيذلا نينمؤملا رشبيو هندل نم ًاديدش

لا قداصلا هللا دبع نب دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو 4 ًادبأ هيف
 يذلا نيمأ

 هللا ىلإ ًايعادو ًاريذنو ًارشبم # ةفاك سانلا ىلإ هلسرأف برعلا ة ةريخ نم هللا هافطصا

جرخأ ةمأ ريخ متنك © : زيزعلا هباتك يف هيلع لزنأو 4 ارينف اجارسو هئذإب
 سانلل ت

و © هللاب نونمؤتو ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت
 ممألا لاوحأ نم هل نابأو أ

 ىلع ليئارسإ ينب نم اورفك نيذلا نعل :  لاقف نولقعي موقل رجدزم هيف ام ةقباسلا
 ركنم نع نوهانتي ال اوناك نودتعي اوناكو اوصع امب كلذ ميرم نب ىسيعو دواد ناسل

 دعتي نم # : 0000 ا وا ااا امل

 مه كئلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو © : لاقو * هسفن ملظ دقف هللا دودح

 .# نوقسافلا مه ككئلوأف نورفاكلا مه كئلوأف  نوملاظلا

 أبنب قساف مكءاج نإ اونمآ نيذلا اهيأاي» ىلاعتو كرابت هللا لاق دقف دعب امأ

 ةيآ» كي لاقو «نيمدان متلعف ام ىلع اوحبصتف ةلاهجب ًاموق اوبيصت نأ اونيبتف

 ا «ناخ نمتوأ اذإو فلخأ دعو اذإو بذك ثدح اذإ ثالث قفانملا

 يننأ ملعي هللا ام ينع اولقن دق ديزأ الو هللا نم ةيادهلا مهل بلطن نمم ًاضعب نأ

 تاياورلا نم نم اريثك اوهوشو نيدسفملا نع الإ ردصي الام يل اوبسنو ءارب هنم

 برعلا كئلوأ ىلع اوبذكو هيومتلاو ريرغتلا سابل اهسابلإب ينع اهنووري يتلا

 نورختفي ام مهرمأ يف كي هللا لوسر نع يور دق يذلا نيصلخملا
 دقف هب

 «نميلا ةهج يف ناميإلا حير ُمَنْش هل ينإ» لاق هنأ مالسلاو ة ةالصلا هيلع هنع ىور

 ينسحلا يمساقلا بلاط ىبأ دمحأ نب نسحم ذاتسألا ميركلا قيدصلا نم ةيده لصألا تيقلت )١(
 وهو

سلا نم مهفي امك تاروشنم نم ددع هقبس روشنم
 . همايقل ًاريربت رشن روشنملا اذه نأ حجرنو . قاي

 دءالكؤ لا



 ةياور يفو «ةينامي ةمكحلاو نامي ملعلا» : لاق هنأ ِةِلَك هنع ىورو لاق امك وأ
 ركذأ نأ ىلع ًاقح ناك كلذك كلذ ناك اذإو «ةينامي ةمكحلاو نامي ناميإلا»
 هللاو برعلا ةريزج ريغ يف نيملسملا ي ىناوخإ سوفن هب نئمطتل ةقيقحلا ًالمجم

 هللاب نمؤن ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم نونمؤم هللا دمحب نحن ليكو لوقأ ام ىلع
 ةرهطملا ةعيرشلا قفاوي ام ىلع لمعنو رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو
 عدبلا ةلازإ يف دهتجنو ركنملا نع ىهننو فورعملاب رمأت انتقاطو انملع غلبم

 نيعداخم الو نيركام الو نيجادم الو نيئارم ريغ نيدلا لهأو نيدلاب ةراضلا
 ماوعلا لوقع ىلع ماهوألا وذ اهب هومي يتلا ةضيرعلا يواعدلا نم ًائيش ىعدن ال

 ا د + نورتني امك وعشت الو نومعري امك ةيدهملا لحفل ذلك
 زيزعلا تنأ كنإ انتملع ام الإ انل ملع ال كناحبسإ» نوعيشي امك بيغلا ملع نم
 ا ا ةلاطبلا وذ هلواحي ًائيش روصتن ال لب «ميكحلا
 ةينافلا ةيويندلا ضارغألا نم ًائيش الو الام الو ًاهاج بلطن الو نومهوتيامك

 ةليسوو ةرخآلا رادلا ىلإ ًاغالب نوكي ام الإ مهللا . نوعماطلا اهيلع كلاهتي يتلا
 ءاوسو انعطتسا ام هيف ىرحتن يعرش قيرط نم نيملسملاو مالسإلا ةحلصمل
 نيلماعلا نم دحاو يديأ ىلعوأ انيدي ىلع ةجيتنلا ترهظ ريخلا بلط يف انيلع
 لكو رشلا نع انعطتسا ام دعابتنو ريخلل ريخلا بلطن هللا مِلَع  انإف نيملسملا
 « بينأ هيلإو تلكوت هيلع هللاب الإ ىقيفوت امو »8 حالصإلاو حالصلا وه هب متهن ام
 فرعي امو يتيبرت قيرط يفو ةنسح ةوسأ رهاطلا يفلس نم يل ناك دقلو
 ربكأ يتأشن ذنمو يتريرسو يريسو اهيلع انأ يتلا قالخألا نم يب نوفراعلا
 تلغش يتلا ةجضلا كلت امف أذإ | ءارقلا لوقيس هللا دمحب هتركذ ام ىلع ناهرب
 جورخلاو يغبلا نم نومعزي يذلا اذه يف ببسلا وهامو قافآلا نم ًاريثك
 نم راه فرج افش ىلع هيف تحبصأ يذلا تقولا يف ةلودلا ىلع شيوشتلاو
 ءاقلإو اهتالاجر كسامت مدعو اهراوطأ ريغتو اهبازحأ فالتخا ببسب رايهنالا
 ءادتعا نم اهباتنا ام عم اهرايخأ ىلع اهرارشأ بلغتو اهرارغأ ديب اهمامز
 ضعبو اهوفظوم ةلودلل اذه قلخ دقف نيعماطلا يديأ نم هاشخت امو نيدتعملا
 مهتكرتو بصانملا فوج مهب نآلا ةلودلا تألم نيذلا كئلوأ نوقراملا اهطابض

 ءايح الو ةيشخ الب ضرألا يف نوشيعي مهئايربكو مهفلصو مهئاولغ ىلع

 دالالثعء-



 جورخلاو يصاعملاب نورهاجتيو ضارعألا نوكهتنيو مارحلا نوحيبتسي مهارنف
 نودؤي ةالصلا الف نيبدأتم الو نيلابم ريغ هلوسرو هللا دح يتلا دودحلا نع

 مهسفنأ هلب مهرغاصأل الو نولدعي مهمكح يف مه الو نوموصي رهشلا الو

 عم اهيلع مهفوكعو ةوشرلاب كيهانو . نورجزي ةيعرلا قازرأ يف لاغيإلا نع

 عيمج لامهإو ةيبرعلا ةغللاو ةيبرعلا ةمألل مهراقتحاو ةيعرلا لاومأ يف مهثبع
 موقلا نع الإ ردصي ال امم كلذ ريغ ْئلإ نيدلا لاجر ةناهإو ةماعلا حلاصملا

 داجيإ يف مهل قالخ ال نيذلا مجعلا كئلوأ ةبغر عم اذه لك . نيرداغلا نيملاظلا

 لاقثألا نم هلمحتت ام قوف ةلودلا لمح نم اونكمتيل نتفلا ةراثإو لقالقلا

 ىتح شويجلا شييجتو دونجلا عمج ىلع ةوقلا تاذ ةلودلا اهب ءونت يتلا

 يتلا ةريبكلا تادهعتلا كلت يف ارس نيدهعتملا عم كارتشالل ةحودنم مهل نوكت

 نوطبو يارد رام نا لاومأاهيف لاكت

 سانلا لاوحأ تحلص تبرخ مأ ةلودلا ترمع كلذ دعب مهمهي الو مهئاكرش

 عبنم برعلا ةريزج يف نيمكاحلا لمع اذه ناك اذإ يرعش تيل . تدسف وأ

 ىأرم ىلعو صلخلا جالا ةيدابلا برع ينارهظ نيب يحولا طبهمو ةوبنلا

 هنأ ىرتأ ةرضاحلا لهأ هنم نئتام مهسفنأ ةيدابلا لهأ لاني دق لب مهنم عسمسمو

 امهمو هعانقا تلواح امهم نوملسم هماكح نأ قدصي نأ يبرعلل نكمي اذه عم

 لك قوف لمعلا ةغالب نأ نيح يف ةفلتخملا قرطلاب هيلع ججحلا داريإ يف تلطأ

 لامعأ ىلع رطيسي ءدبلا نم حبصأ دق هنأ مرج ال الك نايب لك قوف هنايبو « ةغاللب

 لقالقلا اهيلع نوميقيو نتفلا اهيلع نوريثي نيذلا رارغألا ثادحألا ةلودلا

 نع مهتوكس نوكي ثيحب نوربعي امك ايلعلا عجارملا ملعب كلذ ناك انيلع ءاوسو
 . ةدملا يف انيلإ ىمن دقلو مهنم ملع ريغبوأ دصاقملا نم دصقم يأل كلذ

 ةيبرعلا اميس الو نادلبلا نوعيبي اوحبصأ دق نابشلا ءالؤه لاثمأ نأ ةريخألا

 دئارجلا ضعب يف نآلا لبق رشن امم ءارقلا فرع دقف دعبو نامثألا سخبأب

 نميلا دالب ىلإ اهريغو ةيرصملا رايدلاب ملعلا بلط نم اندع امل اننأ ةيرصملا

 ةرفنلا 0 ا ال اناا ىلطرتالا ادجو انل لوألا ا

 فب نمألا لالتخاو تيغاوطلا ىلإ | ةمكاحملاو «راشعألا عفد نع . عانتمالا 0:

 د االالا



 مهبراغ ىلع سانلا لبح ةموكحلا كرتو رأثلاب تابلاطملا ببسب ءاحنألا عيمج
 ةيعارزلا وأ ةيراجتلا ءاوس تاكرحلاو لامعألا عيمج فقوأ يذلا رمألا كلذ
 اذإ الإ ربش ديق هلحم نم جرخي نأ هنكمي ال هعم لجرلا ناك دح ىلإ اهريغو
 م ل 0 ا لا
 : ,داهسلا ليطيو داقرلا عنميو دابكألا تتفي ام تيأرل كاذ ذإ تيأر ولو

 اباصملاو ةلحاق ضرألاو ةلمهم ةيعرشلاو ةلطعم دجاسملا .تيأرل تيأرول
 هتقفر ًابحاصم هحالسل ًالماح الإ هدلب ىلإ جرخي نأ لجرل نكمي الف ةلصاوتم
 ةئيربلا حاورألا لتقو بهنلاو بلسلا نم تيأرل تيأر ول لب هتسارح ىلوستتل
 بورحلا نم تيأر لب « ةيساقلا بولقلا هل نيلتو ةتباثلا سوفنلا هنم جعزت ام
 ءاسنلا 0 دويو لاومألاب بهذي ام ذاخفألاو رئاشعلاو لئابقلا نيب ةمئادلا ةيلهألا

 ىلع ًالصاح كاذ ذإ هارت كلذ لك ةيرذلا للقيو لسنلا عطقيو لافطألا متييو

 فاقيإل لامع لمعت وأ ًانكاس كرحت نأ نود اهلاجرو ةموكحلا نم عمسو ىأرم
 ًامامتها نيفظوملاو ماكحلا نم دحأل دجتال دقو فراجلا ءالبلا اذه ليبس
 كارتشالاب وأ هدارفنا ىلع هل حبر هئارو نم نوكي ام الإ رومألا هذه نم رمأب
 نأ اهنكمي ال اهنأ ىلإ اهسفن ةموكحلاب لاحلا تلصو دقلو هناوعأ ضعب عم
 راجلاب يمتحتو شويجلا شيجتو ةدعلا دعت ىتح ءاملا عقاوم نم يقتست
 ءالقعلا راصو ةفاكلاب قيضلا دتشا نأ اذه عم بير ال راعلا اذه فيكف
 اوُلَوَل الخدم وأ تاراغم وأ أجلم نودجي الو ةلاحلا هذه نم جرخم نع نوثحبي
 كلذ نم انل لعج اهجرفي نأ هللا دارأو ةمزألا تدتشا امل .2) نوحمجي مهو هيلإ

 هللا ىدهف ريخ حلصلاو حلصلل نيتميظع نيتليبق نيب لوخدلل ينقفو ذإ ًاجرخم
 ةيهلآلا هتوقو هللا ةدارإ الولو . كلذ متيل ناك امو هيف اوفلتخا امل اونما نيذلا

 مكاحتلا لحم ةرهطملا ةعيرشلا ىلإ مكاحتلا لالتحاو ةقباسلا ءامدلا طاقسإ ىلع

 هباتك يف هللا لزنأ ام بسح ىلع ةيعرشلا دودحلا ةماقإو تيغاوطلا ىلإ

 فلسلا يده هيلإ دشرأ امو ملسو هلا ىلعو كي هيبن ةنس هتنيب امو

 يف نمألا بتتسا كلذب نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر نودهتجملا ةمئآلاو حلاصلا

 )١( ةيآلا . . . « تاراغم وأ أجلم نودجي ول » اهباوصو ةبوتلا ةروس نم هال ةيآلا .

 د لالا -



 ىلع سانلا َنِمأو ةعارزلا تحلصو ةراجتلا تراسو نيتليبقلا نيتاه ضرأ

 ةالصلا تميقأو لافطألاو يرارذلا تظفحو لابلا ءودهو لاومألاو سفنألا

 هللا دودح دعتي نمو ىلاعت هللا دددح ىلع ظفاوحو تاعامجلاو دارفألا نيب

 كلسلا اذه يف ماظتنالل ىرخألا ليابقلا قانعأ تبأرشا كانه هسفن ملظ دقف

 رفانتلا ببسب لصاحلا ىنعملا كرتو ةيسفنلا ةحارلا ىلإ مهسوفن تلامو

 ةليبق لك ناعنمت مهتماهشو برعلا ةفنأ نأ مولعملا نمو لذاختلاو مصاختلاو

 ىلإ فيعضلا اذه هللا قفوف ًارس مهلسر ّىلإ تعباتتف حلصلا بلطب ء ءدبلا نم

 هب زاف ام لثمب اوزافف صالخإلا ةكربب مهنيب حلصلا متف لئابق ةدع نيب لوخدلا

 اوصلخأ ولو نيرومأملا ضعب نيعأ يف ىذق كلذ ناكف نوقباسلا مهناوخإ

 مهئادأ ةلوهسو نمألا مومعل مهينامأ ربكأ نم كلذ ناكل مهتمأو مهتموكحل

 اولعج ذإ رخآلا ضعبلل ةصرفو ضعبلا نيعأ يف ىذق كلذ ناك معن مهتيرومأمل

 لئاط ال اميف ةظهابلا تاقفنلا قافنإ ىلع ةلودلا لمحل هيلع نوئكتي اكتم رمألا اذه

 اذهل حابرألا نم نوءاشي ام نيدهعتملا نم مهئاكرشلو مهل نوكي كلذبو هتحت

 نوعيذيو تاهرتلا نرقلعمو تاعاشالا نوعيشي ضرم مهبولق يف نيذلا ذخأ

 ءافطإ يف تدهتجاف نيبناجلا نم ةروثلا نارين نوبهليو تايرتفملاو لطابألا

 ةرثكو ةلماعملا نسح عم ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب اهلاعتشا لوأ ىف ةوذجلا كلت

 تبلغ اذإ حلفأ ملف ةئيس نم سوفنلاب قلع ام لوزي ىتح مهافتلا بلطو ةلماجملا

 ةيغاص اند نيملاظلا تارابع تدجوو « نيدشارلا دشر ىلع نيواغلا ةياوغ

 ءالمالاو ةلاحلا ةدهاشم نع نيديعبلا ةلودلا لاجر نم دقعلاو لحلا يوذ دنع

 اذه ةلتاقمل اهلاسرإو شويجلا زيهجتب رماوألا تردصف طسقلاب اهيلع

 ىلع رهظ ام ببسب كلذو ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو هل لوح ال يذلا فيعضلا

 ىأر املف هتدئاف روهظ عم ماكحلا نيعأ يف قري مل يذلا حالصإلا نم هيدي

 تبث ىتح ركفت مهسوفن تذخأو بيرلا مهماكح يف مهلخاد كلذ برعلا
 مه امنإ لامعلا ءالؤه نأ نايعلا هل هرهظي ام دضب يودبلا عنقت نأ ديعبو  مهيدل

 تلسرأ امنإ شويجلا هذه نأ مثإ نظلا ضعبو اونظو ةيمالسإلا ةلملا ريغ ىلع

 مهسفنأ نع عافدلل اوبهأتف اوعاطتسا نإ مهنيد نع مهودري ىتح مهتلتاقمل

 ةيمالسإلا ةريغلاو ةيبرسعلا ةيمحلا مهيف تبدو مهنمأو مهتحار نعو مهنيد نعو

 لالالا



 نأب مهتعنقأ ىتح نوكسلاو ةمكحلا ىلإ مهديعأل مهتدح نم فطلأ تذحأف

 بجاوب مايقلا عم مهيضارعأو مهلاومأو مهسفنأ نع نيعفادملا فقوم اوفقي
 لجرلاو رارجلا هشيجب نميلا ىلإ اشاب ديعس رضح ىتح فقوملا اذه اوفقوف نيدلا
 بعصلا كلذ محتقي نأ هتداعس دري مل ذئدنع نيرصبتملا ءالقعلا نم رهظي ام ىلع
 هل رهظو قحلا فرعو انربخ املف ىقالتلا ىلإ تدمعو دمعف هسفنب رمألا دواري ىتح

 ام ىلع ىقبت نأ ىلع انعم قفتا نيئيع يذل نسمشلا روهظ :تاعاشالا كلت“بذك
 بسح ىلع ةيبرعلا ةعطقلا هذه يف ماكحألا نوكت نأ لبقت ةموكحلا نأو هيلع نحن
 ةلودلا ةدعاسم يف يسفن تدهجأ اننيب قافتالا اذه مت املف ةيمالسإلا ةعيرشلا
 اهدوجو دهع يف تنكمت دق نكت ملو (فارغلتلا) دم ىلع اهتدعاسو ىلاعت هلل ةبسح
 حايرلا جاردأ بهذت تناك يتلا تاقفنلا ةرثك نم اهيف ناك ام ىلع كلذ نم نميلاب
 دوعلا يف عفدت كلذ لبق تناكو كلذل ةمزاللا مئاوقلا نم دوع فالأ ةرشعب اهتنعأ دقو

 ال يذلا ودبلا 0 ا ها ا ل اعلا
 راشعألا نم رسيت ام عفدب برعلا تعنقأو هتلمع كلذ لك ةموكحلا يديأ مهيلإ لصت

 تادعاسملا نم كلذ ريغ تلمعو ًائيش ةموكحلل نوعفدي اونوكي ملو ةاكزلا مساب

 ةموكحلا تمدخ دق لمعلا اذهب ينأ نظأ تنك اهحرشل تقولا يف ةعس ىرأ ال يتلا
 يتلمو يتلودل يصالخا يل نوفرعيو كلذ يل نوظفحيس اهلاجر نأو « ةمدخ لجأ
 طلتخت مل يتلا ةعقبلا هذه نوعديو قافتالا اذه ىلع نوقداصيف يموقو ينيدو

 حاترم ركنملا نع ىهنأو فورعملاب رمأ يننوكرتيو هللا دودح اهيف ماقت يبنجألاب
 ام ثداوحلا نم اورهظأف موقلا لثم ءاس نكلو ريدكت الو شيوشت ريغ نم ريمضلا
 نأ ىلإ برعلا باصعأ ريدخت اهب داري ةعدخ الإ نكي مل قافتالا كلذ نأ رهظأ
 هللا امو اهلامعأ نولطبيو اهلاصوأ نوعطقيف ةمألا ءاشحأ ىف نوركاملا كئلوأ لخدي
 . 0 لاخلا يحب انه ناغي

 امك  ةيلاعلا عجارملا نأ نم نوفظوملا مهأجاف ام الإ كلذ دعب برعلا عري مل

 مهدهع دعب نم مهناميأ اوثكن مث ةقيرطلا هذهب حلصلا ىلع قدصت مل  نوربعي
 ىلع نوعنشي اوذخأو دودحلا ةماقإ مدعب اضرلا اورهظأو نيدلا يف اونعطو
 انل اورهظأ مث كلذ ىبأت ةنئدملا نإ : اولاقو مدلا يلول قحلا كرتو دودحلا ةماقإ

 هذه يف هد ىلع اولضفت مهنأب اهيف اوررح ةلودلا اهترشن تاروشنم

 د الال5:-



 نود تايندملا يف ةعيرشلاب لمعلا ةحنم مهسفنأ دنع نم مهوحنم وأ دالبلا

 امم كلذ ريغ ىلإ تايئانجلا يف كلذ بلط يف ددشتي نمب اوعنشو تايئانجلا

 انلقف كلذب انملع ثيدحلا مهروتسدو مهضارغأ هابأتو مهدصاقم فلاخي

 ةعيرشلا تناك ىتم نالذخلا اذهلايو « هللاب ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةرقو لوحال

 لك نم ولخ برعلا دالبف . كلذ عنمي يذلا امو اهدودح ماقت نأ نود ماقت

 ىه امك ةعيرشلا ذيفنت ىف ةبوعص دجت ةلودلا نأ انضرف اذإف نيدلا نع بناجألا

 كلذب يلاهألا اضر عم انه اهذيفنت يف ةبوعصلا يه امف برعلا دالب ريغ يف
 يتلا تايندملا كلت يهام مث هبلط يف مهددشتو مهل هجئاتن روهظو هب مهرورسو
 يي ديو اندنع ةورث الو ةعيرشلا ىضتقم ىلع اهنم مكحلا انوحنم

 مهارتأ نيمكحملا مكحب يضارتلا لصحيال ةيندما تاعزانم يضتقيل دالبلا يف

 تاعانصو روبت نل ةراجت اهيف اودجوأف دالبلا يف ًاحالصإ اولمع مهنأ اومهوت

 ءيش ةيندملا تاعزانملا نأ اونظف كلذ ريغ ىلإ تارمثم تاعارزو ةجئار

 مكحلا نوكي نأب مهيلع لضفتي نأ مهنيدب نيكسمتملا ءالؤهل ةنحملا نم دعيري

 طخس ىلع لمعلاو هللا ةبراحم نم هللاب ذوعأ ةيمالسإلا ةعيرشلا بسح ىلع اهيف
 تئطو نم لك اهآرو اهتيأر يتلا دسافملا كلت نأ نآلا لبق عمسأ تنك دقل هللا

 ةرهطملا ةعيرشلا نادبأ اهنم رعشقت يتلا دسافملا كلت نيفيرشلا نيمرحلا همدق

 يذلا مارحلا هللا تيب جاجح مزالي يذلا فوخلا كلذو اهتينبأ اهب راهنتو

 ةرهاطلا سفنألا ةلتقو قيرطلا عاطقو ةبلسلا وشف عم ًانمآ ًامرح هللا هلعج

 نودصقي رمألاب نيمئاقلا ةلودلا لاجر ضعب نأ عمسأ تنك كلذ لك ةئيربلا

 اهنوضقي مهسفنأ يف تاجاحو اهنوديري برامل هيلع نودعاسيو هدوجو ىلإ

 ةفيعضلاب يه امو ةلودلا تلمعل تاجاحلا كلتو براملا هذه الول هنأو

 نيملسملل ًانيمأت هرحم ىلع ةرهاطلا ةعطقلا هذه يف نمألا داجيإ نع ةزجاعلا

 اوكرتي نأ يعرشلا بجاولا ةيدأتل دصقلاو ةيمالسإلا ةيمحلا مهعفدت نيذلا

 ةيويندلا مهحلاصم ةفاكو مهناطوأو مهتريشعو مهجاوزأو مهناوخإو مهءابأ
 ا ل و ا ا

 تنك * و مهقزر ام ىلع تامولعم مايأ ريف هللا مسا اوركذيو

 ىأرو تيأر دقو نآلا امأ . اهلاجرو ةلودلا نع عافدلا يف اديحولا الف عمسأ

 - الاله



 نقوحلا بوح زيهجتو ةيعرشلا دودحلا ةماقإ ليبس يف لامعلا كشلوأ فوقو برعلا

 نيبهاذلا سبحو مارحلا دجسملا نعو هللا ليبس نع مهدص عم كلذ ىلع انتبراحمل

 يوذ نأ تلق اذإ ىظخأ الو بيرلا ينلخادي ناك دقف ةضيرفلا ءادأل نميلا نم

 هيلع انأ ام عمو كلذ ريغب مهعانقإ نكمي ال ثيحب اوحبصأ برعلا نم يأرلا
 يف اوفقي نأ ىلإو هيلإ 0 ا ىلإ داتشرإلا ف

 نميلا لاجرل تشيج اهنأ تعاشأ نأ ةموكحلا ثبلت ملو عفادملا فقوم

 يفكي ام رئاخذلاو نؤملا ريفو نم مهيلع تقدغأ اهنأو اهب مهل لبقال ًاشويج

 لا ايبا وا ياو يوري سس

 اهتيعر يديأ ىلع برضلاو ليكدتلاو ليثمتلا مهل تحابأ امك « مهريغ نود اهاياعر
 صلخلا اهئادعأ لبق اهسفن ىلع هترظح يذلا رمألا كلذ هب مهل لبق ال امب

 1 ب ا ا اعلا ا اا يو ف ترشنو

 ءاضق انرظتناو انسفنأ نع عافدلل نيهركم انبهأت كلذب انعمس امل . مهعم اهبرح
 ىلإ ةدوعلا 0 ا ثداوحلا نم فراص مهفرص دق مهب اذإو هللا

 مهيدل رفوتتو عناوملا لوزت امثير حلصلا يف مالكلا ةعيدخ ىلوألا ةعيدخلا كلت

 انبطاخيل قيفوت خيشلا مهلوسر انل اولسرأ ذئدنع مهدصاقم مامتإل بابسألا
 رمألا يف هيلإ ضوفم هنأب انوربخأف اشاب ديعس عم ةلباقملا هيلإ انضرعف كلذ يف

 نوكت نأ وهو الآ لوألا انساسأ ىلع ءامدلا نقحب ابحرم « انلقف ةيافكلا هيف نأو

 اهيئانجو اهيندم نيب قرف ال ةيمالسإلا ةعيرشلا بسح ىلع انرايد يف ماكحألا
 وهو الأ يمالسإلا يعيبطلا قحلا كلذ ةيمسر ةفصب انل فرعي نأو كلذ ريغو

 نيرومأملا نم دحأل نوكيال ىتح رثكنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا
 تعدوأ بجاو نم انيلع امب انمق نحن اذإ انيلع ليبس تاياغلا يوذ نيلوضفلا

 ةلودلل هيلع يهام ىلع لاحلا ءاقب عم كلذ لئابقلا نيب قيفوتلاب موقن نأل لاحلا
 انل اوزهجو مهنم هللا رخس انم نيرخاس انولمهأف ةلودلا ةباجإ | انرظتناو 'انكرتف

 هللاو اوعاشأ امك ديدش سأب يتاذ نيتميظع نيتلمح انل ٍودعأو ًايناث شويجلا

 ةفلؤم يهو لامشلا نم اهادحإ دحاو نأ يف امه ناتلمح ليكنت دشأو ًاسأب دشأ

 ةعيرسلا هعفادمو ةيرانلا ةلآلاو ةافوتسملا هددعب لماعلا شيجلا نم ميظع ددع نم

 ةرايسلا دئارجلا يف ريهشتب اوعاذأ امك اذجن ريك دعو ىمرملا ةديعبلاو اهريغو

 لالالك -



 هيدلو ةداعسلا يبحاص ةدايقو هتدايق تحت يلع نب نيسح فيرشلا عابتأ نم

 نشيجلا اذه نأ نم نيحلا كلذ يف رشن ام دحأ ىلع ىفخي ال دقو نيسورحملا

 دالبلا عيمج ريمدتل ةيفاكلا رئاخذلاو نؤملاب ةلودلا هتدوز دق كرتشملا

 نشيجلا نم اهلك ةيوقلا ةلمجلا هذهو نازيج يف بونجلا نم اهيناثو ةيبرعلا

 عيمج ىلع نايضقتس نيتلمحلا نيتاه نأ اوعاذأو لوطلاو لوحلا يذ لماعلا

 ةوق الو.انل لوح ال يذلا هللا ىلع اندمتعاف اهقيرط يف يتلا دالبلاو دابعلا

 نذإب ةريثك ةئف تبلغ ةليلق ةئثف نم مك# انلقو هناحبس هيلإ انرمأ انضوفو هب الإ

 ركشلا هلو هللا ةنوعم لاقي قحلاو انتدعاس دقلو «نيرباصلا عم هللاو هلل

 تاليوتهتلاو ةريبكلا نابخألا هذه نمش لوئعو ءعو كرعلا ةبايشت

 ليحلا انتيعأ امل اهنم دصقملا ام ةيدابلا بارعأ اهلاثمأ فرعي ال يتلا ةريثكلا

 انررطضا هتعيرشو هللا دودح هعم ظفحت يملس لح ىلإ كوصولا نم نحصل و

 ةعقاولا تعقو اذإ ىتح عفادملا فقوم برعلا تفقوو انسفنأ نع عافدلا ىلإ

 قربلاو دوعولا كلت نأ رهظ بونجلا شيجو لامشلا شيج شيجلا نم لك عم
 لزلز ذإ قدنبلا ٌعرافك الإ تسيل تاعاشإلا كلت نأو نحط الب ةعجعج

 اميظع ًاباذع ميلدعاو مهيلع هللا انرصنو اديدش الازلز لازنلا دنع ناشيجلا كناذ

 هتاودأ نم ًاريثك عقوأ ام نالذخلا نم هلان دق كرتشملا لامشلا شيج نأ كلذ

 هللا هاده فيرشلا بانج رطضاف برعلا يديأ يف هتامهمو هرئاخذو هنؤمو

 ىفخت ال يتلا تار ارثؤملا ضعبو محرلا طيسوت ةطخ يه ىرخأ ةطخ عبتي نأ ىلإ

 ةكولسم ريغ ةرعو قيرط نم اهبأ ةهج ىلإ ريسي نأ نم نكمت ىتح ىرخأ ةرات
 ةطبارم يتلا ٍقيرطلا كلت ةذفنقلا نيبو اهنيب ةلصوملا ةداتعملا قيرطلا نع دعتبت

 نأ دعب الإ ًالوذخم دوعي اليكل هتروعوو هلوط ىلع هلضف دقو اهيف نميلا برع

 يقتلي .نأ ريغ نم كلذ ناكف اهبأ لوخد تناك امنإ هتيرومأم امنأك اهبأ لحدي

 رابيو داوس هيلع يزابلا عم اهنم جرخ نأ ثبلي ملو ىرخأ ةرم ةينميلا برعلاب

 دقو بقرتي هنم ًافئاخ ءاج امم ةروعو هنم دشأ وه يذلا ثلاشلا هقيرط يف

 ىلع لمتشملا تافاسملا ليوطلا ةروعولا ديدشلا ثلاثلا قيرطلا اذه لضف
 0000 ريسي يذلا قيرطلا كلذ ةشيب قيرط هايملا ليلقلا تابقعلا بعصأ

 مهنأ ينغلب دقو . نيدرشملا نيلوذخملا نيدارقلا قيرط هنأل دجن ةهج فئاطلا

 - ا/الال د



 اننكلو ةبلغلا نم مهلامب ناك اهبأ مهلوخد نأ نومعزي.اوذخأو قئاقجلا اهروز
 نحنف ةديعب ضرأب اولخ ام اذإ نيملكتملا مالك انمهي ال نيفراعلا برعلا .نجن

 0 امأ ليكولا معنو اني روع هللا ىلع الإ انل دامتعا إل ٍلامعألا لاجر

 برعلا اهيف فقو يتلا ةعقاولا كلت رئافحلا ةعقاوب هرسمأ ىهتناردقِف بونجلا

 دقو نازيج نم ةعاسلا عابرأ ةثالث دعب ىلع رئافحلا هايم ىلع قوش ةدخلا هقنرد
 مهيباوطو مهعالق يف اونكمتو اهلابجو نازيجب مظنملا ةموكحلا. شيج زكرنمت
 مهبكارم مهتدمأو رحبلل ةرواجملا ماكآلاو لابجلا ىلع ةمخفلا مهعفادم وتيتو
 رحبلاو ربلا نم عفادملا قالطإب برعلا نوجعزي اوذخأو ةدعاسملاب ةيبرجلا
 فصتنم نينثإلا موي ناك اذإ ىتح هردقو هللا ءاضقل نوملستسم_ نورباض. بريعلاو

 ةمجاه مظنملا شيجلا ةوق تجرخ ما١١9/ه594١ ةنس ةيناشثلإ ىداسمج

 يتلاو تايكألا قوف يتلا عفادملا ةيامح تحت تاقلطلا ةعيرس عفاببملا كيهعمو

 نأ هللا ءاشام ةيركسعلا مهليح نم اولمعو عالقلا يف يثلاو ةيرحبلا ٍبكارتملا يف
 ىقلأ :يذلا ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو برعلل لوح الو كنلذ: لك اولّمعي

 : اورصتناو# نيرباصلل هذعو هللا مهقدصف ًاريثك هللا اوركذو اوتبثف زتبصلا' مهيلع

 برعلا ربص معن «نوبلقني بلقنم يأ اوملظ نيذلا: ملعيسو اوملظام دعب َنَم

 مرمرعلا شيجلا كلذ ىلع برحلا احر ترادف نيدلا' دودح ةماقإ نع اوعفادو

 عقو دقو حارجلا هذعت ملو رارفلا :ةأاجن نيذلا ريسيلا رزنلا الإ هلك كله ىتخ

 تاقلطلا ةعيرسلا عفادملاو تامهملاو رئاخذلاو قدانبلا نم برعلا- يدنا يف
 ل م

 0 هلإ هلال يقابلاب تبهذ 238 :اضارمأو ة ةيوج "دونجا يال ددمتلا نم

 مهئارو نم هللاو حارو حارتساف نازيجأ نع ء ءالجخلا ىلإ ان رطضا 0

 ريسع ىلاو نم انءاج نأ ثبلي مل هلك اذه ذعب . ريدق ءيش لك ىلع وهو طيخم

 نايلطلا عم ةريخألا ثداوحلا دعب ام ىلإ عجري هخيزات ملسللا ةيف حنجتي تاك

 ل هتداعس ىلإ انلسرأو هللا ىلع نيلكوتم هعم انحنجو هللا رمي انعدقف

 هقيرط يف لوسرلا كلذ اندوزو بلط امبسح كلذ يف هبطاختيل 'برتغلا واسبك "نم

 بصن دق هنأو ةعدخ انب ديري امنإ يلاولا ةداعس نأ (اهبأ) نم ةبزلقم ىلغ وشو

 لا//-



 هنأب هملعأو باتكلا هيلإ لسرأو هنمأم ثيح ةنيدملا جراخ فقوف هلابح كارش انل

 لا ا ا لا ملسلا يعاد ًايبلم ءاج دق

 ةمظعلاب اءولمم لويذلا :ليوظ ايوتكمهيلإ لسرأ نأ الإ هباوج ناك امف . قفوملا

 امم ًاقيش مكاحو.: قافتالا نضفرو ديعولاو ديدهتلا نم ةملك ولخت ال ءايربكلاؤولعلاو
 مكنأ :ركذي هيفو « .يدنفأ نيسح نم ًاباتك تذخأ دق » : دحاولا فرحلاب هيف ءاج

 ةلاحلا ٍهذهف بلطلا اذه يف.تبجعف اهتيفيكو ةموكحلا تلا نايب نع ندا

 متكراكفألا بسانم رافكلا ,عم عقاو نآلا وه يذلا ثداحلا نأو ةنكمم ةهبشلا ٍريصت

 الإ | ةيعرلا. .فئاظو امف ةيعرلاو ةموكحلا نيب ؛ طورش ريست لهف طورشلل ةجاح الف

 ةيركسعا ةلمح. . لسون نأ هللا ىلع نيلكوتم انمزع دقو اهرماوألو ةموكحلل ةعاطلا

 نكي ملو نامألا . مهئاطعإو نيعيطملا نع وفعلاو ةدشب نيفلاخملا نيصاعلا ةيبرتل

 نيسمخلا نع ديزت يتلا ةوقلا .نأو مهب ةناعتساو انم زجع نع ريسع داحتا انبلط

 ًاروياط رشع ةعبس رادقم اندنع يتلاو ةيحللاو ةرهزلاو ةيديزلا يف ةدشحنملا روباط

 كلذب نوملعت متنأو جراخلا يفو لخادلا يف ريسعو نميلا يف ودع لكل ةيفاك يه

 بيتاكم انتلصوو بوتكملا !ذهءانلصو خلا . . « داسفلاو يغبلا ةبقاع نوردقت ًاضيأو

 نظأ امِف كلذ نم رثكأ اهيف اهيفو برعلا: ىلإ ةموكحلا لامع ضعب نم تلسرأ ىرخأ

 مهنأو طمنلا اذه ىلع نآلا ةلودلا لاجر نأ . ىلع انفسأ ةدش هيلع ىفخي ءىراقلا

 رجح نوفقاو ًامئاد مهنإ ءاهتنالا نم تبرق املك اهنوريثيو نتفلا نوقلخي نيذلا مه

 يا هتبقي جم درت نيرا ل ا ليبس يف ةرثع

 ل 0 هللا مهاد. ةجرحلا تاقوألاو

 دال



 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسي

 نب ىفطصم مانألا ةكرب ليلجلا ديسلا بانج ىلإ سيردإ نب ىلع نب دمحم نم .

 : هللا هملس .يمعنلا دمحم

 ةدهاعملاو ةيحتلاو لا تردص . . . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا .

 مدلضفت نإو « حيال مكيلإ قوشلاو « دعي ال مكتع لاؤسلاو ةيضرأ مكقالتخأُب

 هننمو ةلصاوتملا هيدايأ ىلع ةنملاو دمحلا هللف انيدل نم نعو اننع لاؤسلاب

 دمحي ال يذلا اندمحو لصح حارشنالا هبو لصق ميركلا مكباتك ء ةلسارتملا
 . لئابقلا ةدهاعمب متنسحأ دقو ناميإلاو نمألا هيف لغجو مكاشمم يف كراب نأ هاوس

 يفف هللا ىلإ ةوعدلا مكمه نكيلف اذكهو ثيللا يلاوح نمو كلام ينب نم

 قدانبلا «معنلا رمح نم 0 اذحناو ليتر كب هللا يدهي نألو ثيدحلا

 ١( (ةارملا) كلذكو متنسحأ دقو متركذ امك عيمجلا الصو دق اهعم امو

 وا ا هللو كنمو انم هللا لبقتو تلصو

 0 دبع يضاقلا باونلا نأ هللا وجرأو داسفلا لهأ نم متركذ نمو

 نسحأ ىلع مهو متنأ دمحأ نب ب هللا دبعو يراهنلا قزارلا دبغو دمخم نبا

 رد اولبقي ىتح روكذملا يضاقلا لضف نمو مهلضف: يف اورشناو ماري ام
 مكبلطل هتباجإ ناشرخ نب دمحأ يل ركذ دقو مهعم مهنأل مهب اوقثيو مهيلع

 نم باتك ىنءاجو دعاسو دضع وهو متنأ اونوكو ًاريخ هللا هازجف شيجلا ىف

 بحن كلذكو رهش ينب © ةاره ىلإ اسيل كويدتا هيف رك ذي ولاف نبال

 لضفت اميف لبجلاو لهسلا يوتسي نأ مهوحنو رمحلبو رمسلب ةارص يفو كانه
 متنأ ام ىلع اوضماف ةارصلا كلت نع متدعب دق مكارأ نكل لجو زع يرابلا هب

 هذه ؟ ةاضق دعب نكمي ؟ ءارصلا لهأ ةلأسمو اولكوتف هللا ىلعو نوهجوتم هيلع

 سيل فيعض طخلا نأل يسيردإلا مامإلا باتك دحأ نم طلغلا لعلو ةطوبرملا ءاتلاب لصألا يف اذكه (1)

 قدانبلا نم عون مسا وهو «ترم» عمج «تارملا» دصقي هنأ حجرتيو عجاري ملو ىلمأ لب هسفن يسيردإلا طخ

 . ةيئالمإلا طالغألا ضعب هدعب ءىراقلا ظحاليسو ةفورعملا

 . ةعاطلا نع نيجراخلا نم لجر مسا هنأ رهظيو لصألا يف وه امك (7)

 8١لا -



 لاجر نم شويجب ؟ ةارصلا عولط ىلع اومزعت نأ (انق) ىلإ مكعوجرو تامهملا
 تنسحت مهلاوحأ ن !يرتو مكدع رخاتلا يف مهاطتاع الكف هوحتتو ةعرك يبو علا

 اذه . مهحلاصم يف رظني يركز ىبحي انيخأ انفلك دقف مكتلئاعو مكدالوأ نأش نمو

 سلجملا لهأ يناوخإو ءاقشألا يناوخإ نمو ينم مكيدل نم ىلعو مكيلع مالسلاو
 ديعس نيبو يتيب حلصلا يف ررح امم نيتقرو تردصو نيملاس متمدو ناوخإلا مومعو

 موقي دمحم نب زيزعلا دبع بئانلا اهنوطعت ةدحاوو أرقتل مكفرطب ىقبت ةدحاوف اشاب
 /ها7 978 لوألا عيبر <"325 ماقملا هاوح نمو مكيلع ماتخ مالسلاو هتهج يف اهب

 : .م٠1

 تورابلاف ةضرعلا نييزت متدرأ ثإو « عونمم تاضرعلا يف قدانبلا برض كلذك

 . مكايإو انقفوي هللاو كسحلاو ليتفلا قدنبب

 -1١ما -



 . مسيحرلا دعا هاو 5 ا

 رديح نب رصان ليبنلا هيبنلا ليلجلا فيرشلا ىلإ سيددإ نب ىلع نب ددجم نم 1

 مكقالخأب 5 ةيحتلاو مالسلل 57 هتاكربو هللا 6-5-0 ا

 مكدق مكملعي نوكيف نميلا ةهج ىلإ هجوتلا .ىلع مزع انل نأ مكافخي ال ةيضرلا

 ةدهعلاو حالسلا فانصأو رباعملاو قدانبلاب دادعتسالاب نيفلسملا مومع ئلغ.نوهبنت

 كلذ يف يخارتلا لصحي ال لجأل ةلأسملا هذهل نايعألاو خياشملا عمج يف مكيلع

 داسفلا لهأ نم ةياكشلا ترثك دقف حالصإلا دصقلاو هللا ةمحرو ,مكيلبع. مالسلاو

 ش () مالسلاو داسفلا لهأ داهج مزلي امبرو

 ىلإ جاتحي داهجلا نإف مهعن ةاكزل رومأ نوظحالت اولضفت ليبش ينب كلذك

 يسفن امأو دادعتسالا يف ةمه يف 29 ريقحلاو صوصخلاب رباعملا لجأل لاملا

 . هللا نم ىنغ يف هللا دمحبف
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 مامهلا مالسإلا ءايض ةيولعلا رخافملا ليلكإ ىلإ سيردإ نب يلع نب دمحم نم

 . رديح نب يلع نب رديح نب رصان مادقملا

 نيملسملاو انرض دقو لصو ميركلا مكباتك هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
 نيب ةنتف لك اهب فشكناو نيع لك اهب ترق يتلا مكيعاسم فيرشل نيركاش

 « لفقلا ١ ىلإ حاورلا متدرأ نإو ادج اهيلع اوظفحا مكديأب يتلا ةنيهرلاو نيتفئاطلا

 اعيمج انيلإ اوهجوتف دمحأ نب يداه مكلصو اذإ هيلع ةظفاحملا عم هيف ةنيهرلا لعجو

 تاظعاولا نئاهر يقابو م١1 /ه 48 مرحم 8 مالسلاو نيملاس متمدو اذه

 انيلإ مهب نوهجوتي ىلع نب دمحمو رارع نب ىيحيو دمحأ نب دمحم ىلإ لسرأ

 )١( ةنس ةححلا ىف هنأ حجرنو خيرات نودب ١79

 لوأ ىف مامتهالا نم هيف وه املو هيلع رطاوخلا دراوتل هلئاسر ىف ىشاوحلاو دارطتسالا ةرثك ظحالن (7)

 . هتكرح
 . هنم ًاعضاوت هلئاسرو هتابتاكم ىف (ريقحلا) ةملكب هسفن نع ىنكي ام ًاريثك (ريقحلا) (")
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 ل2 لإ . ميحرلا نصخرلا هلامسب
 ىفطصم ليبنلا. لضافلا ليلجلا ديسلا ىلإ : سيردإ نب يلع نب دمحم نم

 تردص هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا نيمآ هللا هملس يمعنلا دمحم نبا
 متنسحأو لصو ميركلا مكباتكو ؟ ةنهارلا مكقالخأب ةدهاعملاو ةيحتلاو مالسلل

 دنع نم. مهفرط نم طخ ىنءاجف عملأ لاجر ةهج نمو رهش ينب ىلإ هجوتلاب
 كش الف متلجعتسا متنأ نكلو نيفلأ اورضح ركذو رارع نب ىبحي ديسلا
 اذإ ةرملا هذه دعب مكل يغبني نكلو لسك نم اولخي ام مهو متلجعتسا مكنأ

 يف ةياغ اوثحبتو مهرخأ نع سانلا عمتجت ىتح نورظتنت ناكم ىلع متمزع
 رثكأ وأ نيرهش داهجلل اهنوجاتحت يتلا ةفاسملل مهدادعتساو مهروضح
 نوعجريو نوللعتيو مهداز الخي ال ىتح ةفاسملا هذه مهداز عيمج نورضحيو

 ةاقث الإ نوذخأت الف برح وه ول فيكو ماظنب وه امو شيجلا يف صقن اذه
 فرعنسو هنوفرعي ءارمألا عم داهجلا بيترتو مكنود نورفي ال مهخويش
 هعم الإ شيجلاب يشمت ال تنأو رخأتلا اذهب همولنو ىبحي ديسلل ةعاسلا هذه يف

 عوجلاب نورسكني لاتق عقو ولف لخدي نيح ىلإ جرخي نيح نم هتيافكب داز
 يف متنأو لابجلا ةهج ىلإ اهنم انجرخ دقو أيبصو ةيادعلا ىلع نولجعتت ال متنأو
 نم زاجحلا لهأ نم مهدعب نمو ةرمغ ينب ىلإ اوهجوت رهش ينبدعب اذه مكيشم
 مالسإلا ةضيب هذهف دماغ ىلإ رمحلب نم زاجحلا اوفصو اهريغو ةارسلا معثخ

 نإف زاجحلا لهأ انناوخإ ةرايزل هيف سلجن حلصي بيط ناكم انل اورظناو
 ةياغ يف هلهأ نوكيو هللا ءاش نإ ابيرق هجولا مكيلإو اهمسق تذخأ دق ةماهت
 يليبشو زياف نب ديعس خيشلا نأش نمو « ةدراب هلابجو ريثك هؤامو ةبحملا نم
 لك فرعأ تنأف باطخلا اذه متكاو هلاح فرعت ديعسو نيدسلا يف حصان

 خويش ىلع لكتت الو داهجلا دنع مهدجت ىتح اهخيشب رهش نبا نم ةليبق
 اميف رظناو هيأر ذخ شبعد نب نمحرلا دبع ىمسي حصان خيش هيفو لمشلا
 قاقشلا يف ريخ الف هب اوضر نإف نيفورعم لئابق ىلع يليبش ةقروو حلصي
 مهرمأ بعص نإو هرش يفكيو هرطاخ ربجي اميف ديعسل مالكلا. حلصأو
 يتلا لئاسملاو انيلإ تلزن اذإ كعم نولزنيو نايعألا ضعب عم انيلإ مهلسرأف

 ل ا/87*



 انفرع نارهزو دماغ ىلإ ةبترلاو همولنو هفرعنس عياف نب يلعو اهولصفاف اهلصف نكمي

 هل نإف كدهج ديعس نم ًانطاب رذحاو مهيلإ هجوتي ماشلا نم هعوجر دعب ناشرخ نبا

 نايعألاو خياشملا رذح ًانطابو عادخ مهحلص ةقيقحلا يف مهو كرتلا ءالؤهب قلعت

 اذه نمأ يف مهدنع اولخد امل نميلا نم سانأ اوكسم دقو مهيلع لوخدلا نم

 مكيلع مالسلاو اذه مهيلع هللا رهقو نونساحي اوماد ام نسحف رهاظلا امأو حلصلا
 م١٠19 /ه58١ ةئس رخآلا عيبر يف مالسلاو انيدل نممو انم مكيدل نم ىلعو

 . متمدو مكل ًادنج كيلإ هجوتي ريسع نم ريخدلا هنم نمو رارع ىيحي ديسلا انمزلأ دقو
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 ميحرلا نمحرلا هلاوسب

 هبحصو هلآ ىلعو دمحم انالوم ىلع ملسو هللا ىلصو هلل دمحلا

 . سيردإ نب يلع نب دمحم نم

 هللا هملس يمعنلا دمحم نب ىفطصم لحملاو ردقلا عيفر لجألا ديسلا ىلإ
 ةدهاعملاو مالسلل تردص . . . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ... ىلاعت
 ةمالسلاب دماغ مكلصوأ يذلا هلل دمحلاو لصو ميركلا مكباتك ماركلا مكقالخأب
 نأ بحنو متنسحأ دقف دماغ يف مكءاقب متركذو ةكم ةرامإل نيبستنملا مكئلوأ دعبأو
 ام تقوو ةفيرشلا مكتمهمب قيلت دالب اهنإف نارهزو دماغ دالب مكزكرم لحم نوكي
 فيرش لاح كمهي الو كلذ معنف رطاخلا نانئمطا تقو يفو انتاهج ةرايز نوبحت
 نادغرب ىقبي متركذ رارع نب ىبحي ديسلاو انعم هللاو اوتبثاو اوتبثتف . مشاغلا ةكم
 ىرجأ دق هللا نإف لاثتمالا همزلي الو هب هوربدف حالص هيف متيأرامو رظن نسحأ مكرظنف
 نوهجوتت مكنإو ةشيب(١) ةدام يف مكانفرع دقو هترمعو مالسإلا حلاصم مكدي ىلع
 ةشيب ىلإ ًاعيمج ىبحي ديسلاو متنأ هجوتلا متيأر نإو مكيلإ رظنلاو نآلا اهيلإ
 2( ١ ةشيب نم هبحاص هيلإ لصي نأ ىلإ ناكملا يف هفلخي يناثلاو هجوتي مكدحأ وأ
 وهو لاملا تيب لام مالتساو دالبلا للخ حالصإل ةشيب ىلإ مكهجوت نأب مكانفرعو
 متققحت نإ هلم دمحمو نيقحتسمو . . ةعواطمو خويش نيب رخآلا فصنلاو فصنلا
 نم العو مكيلع مالسلاو مكل ررحت ام اذه سبحلا تحت هوذخف دهعلا ثكن نم
 نب دعس هيبنلا هيقفلل لماكلا ماتلا مالسلاو هتاكربو هللا ةمحرو انيدل نمو انم مكيدل

 ةيفيك انفرع دق امك نيقحتسملا مسق نم ءيش هئاطعإ ىلع انهبنو رقص نب ناديمح

 خيشلا هانضبق مكلهأ ىلإ مكطخو مكيدل نم ىلعو مكيلع مالسلاو اذه هوكزلا
 ةنس رخآ دامج هخيرات مالسلاو انعم ناك ثيح يناكوشلا دمحم نب ميهاربإ
 .ماو١٠ /مها"4

 ةلمجلاب زيزعلا دبع بئانلا مكقفري ةشيب ىلإ مكهيجوت يف متيأر نإ كلذك
 . . بئاغلا هاري الام ىري دهاشلا

 )١( لصألا يف : ١» تثدام « . 7 )
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 ميحرلا ن نمحرلا هللامسب

 ينبو وو ديغم ينب ةارسلا ريسع انناوخإ ىلإ سيردإ نب يلع نب دمحم نم

 : مهادهو انادهو هللا مهالوت ةديفرو ةعيبرو كلام

 هيف متنك ام نوملعتف انناوخإ دعب امأ . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 مكيلع اولعج لاومألاو سفنلا يف مكل كارتألا ملظ نم نيملسملا رئاس نود نم

 حلصلا وأ مكفوخ اونمؤي مل مهنأ عم ناطلس نم اهب هللا لزنأ ام مالقأ ةعبس

 نيملسملاك ارارحأ مترصو مكنم طقف ةاكزلا ذخأل اوعجر ىتح مهيلع انمقو . 9

 روجلاو ملظلاو داسفلا تالآ كارتألا تناك املو . نيملاظلا ملظل ءاقرأ متنك نأ دعب

 ا ل ل

 دقو حلصملا نم دسفملا ملعيو كلذ ىلع علطملا هللاو نيملسملا اهيأ مكعفانم

 هل ميدي انني امك قييلالا تر ةقلاخيتو ةيدلسمللا لف لاجرب يدم اللا دخلا ىلع

 . نيمكاحلا ريخ وهو هللا مكحي ىتح فيسلا

 مهوعبتتل لوقلا مكل نوفرخزيو مهولاوتل بهذلا مكل نولذبي مهنأ انغلب دقو
 ٍمكقتعأ الو مكؤادعأ سمألاب مهو مهوتقفاو نأ مكل ابجع ايف 0 نع اوطبثتو

 ادحأ اونهتمي ملو مكريغ اذخأ اوملظَي مل اونمأ ول نآلا مهو مالسإلا ةوعد الإ مهنم

 ةصرفلا تقو اذه متنأو «مهدالب نم مهدرط دق ؟نيملسملا نم لك نآل . مكاوس

 دهع اوركذاو هللا ريغ ًامكح ديري نم مكسفنأو مكلاومأب اودهاج هللا هللاف اهومنتغاف

 . اليفك مكيلع هللا متلعج دقو اهديكوت دعب ناميألا اوضقنت الو هومتلمتحا يذلا هللا

 ملظلا نم مكوملسل مكنوبحي اوناك ولو بح نع مكل هولذب امف بهذلا مكرغي الو
 تنمأ لاق قرغلا هكردأ املف# : نوعرف ناميإك مهناميإف نآلا امأ مالسإلا ة ةوعد لبق

 اناده ىلوتي . هللاف 4نيملسملا نم انأو ليئارسإ ونب هب تنما يذلا الإ هلإ ال هنأ

 . م١191 /ه18974١ ةجحلا 4 مالسلاو مكادهو

 - ا/4ا/-



 ميحرلا نمحرلا هللامسب

 نب دمحمو نعاطم دمحأ ماركلا خياشملا ىلإ سيردإ نب يلع نب دمحم نم
 دمحم دمحأو ش دمأ يواسم دمحأو نسح مسقو لهس ليقعمأ يدهمو يلخدم ديز
 يليمص نسح نيسحو ةفينم يلع نب بلاط وبأو ىوجب دمحم نيسحو ىسيع
 ينب لاقع ةفاكو ىبرجم رهاطو ةيشارعلا فئارعو يدرج دمحم يداهو هدبع سيردإو

 . هللا مهملس ليبش

 مكفلاخم يف فالخلا رثك دقف دعبو هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 نالف راتخن لوقي مهضعبو نالف راتخن لوقي مهضعبف مكتهج لهأ ءارا تبرطضاو
 دمح ينب نأ انملعل رديح نب رصان مالسإلا ءايض مكرومأ انيلوو هللا انرختساف
 مكفئارعو مكلاوحأ بتري انماقم روكذملا انمقأ دقف ةماقتسالا ةياهن يف هباحصأ

 مكَدّدع اوضرعتل ًاريغصو ًاريبك هتقفر متنأو انيلإ لصي كلذ دعبو ةرظنب مكرومأو
 / ه١ 3578 ةنس ةدعقلا 717 نيملاس متمدو مكناوخإ ةحراسملا لعف اى انيلع مكَدّدغو

 : م٠1

 . داهجلا مزاولو رباعملاب دادعتسالا نم مكيلع مزالو
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 ملرعا

 دو ملا ني رتساو انيشسا

 ثزرم فعغلار كامو

 3 اوربرر ليتم لعل اماما
 نور وظ عسرع
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 ميحرلا نمحرلا هللامسب

 يمعنلا دمحم نب ىفطصم ليلجلا ديسلا ىلإ سيردإ نب يلع نب دمحم نم

 . هللا هملس

 مكباتك ماركإلاو ةيحتلاو مالسلل تردص . .. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 لصو هخيرأتبو ًاريخ هللا مكازجو تلصو رباعملاو قدانبلا هتبحصبو لصو ميركلا
 عقاولا مكل انققح دق مكافخي الو اهودرتل مكيلإ تردص تاباوجب دومح نم باجن

 ركسعلا نادنموق انيلإ لصو كلذ دعبو ينابرلا رصنلا نم لصح امو نينثإلا موي
 هنأل بئاجعلا نم ناك لصاحلا لاتقلا اذه نأل لاوحألا نم افئاخ ابراه ةجراخلا
 حيراجملا تغلبو نيفلأ ىلع ةدايز كارتألا نم كلهو رصنلا لصح ةليلق ةفاسم يف
 بتك ةذفنقلا نم فيرشلا رسك امل هنأ نادنموقلا اذه انربخأ امك لصاحلاو ةئامسمخ
 نيتهج نم زيهجتلا لصحف نيمرحلا ديسلا ذخأ روسكم تحور اذإ يننإ : كرتلل

 نازيج يف تلصح دقو فاللا ةتس هعمو اعنص بحاص يلاولاف نازيج نمو ةذفنقلا نم

 نازيج يف ىقب امو ليلق الإ اهنم ىجن امو هللا شطب اهيلع عقوو فال ةسمخ برق
 ىلع ةردق مهيف الو اهريغو لاغبلا نوذخأي ةجراخ ةلخاد برعلاو ركذي الام الإ
 ىمسي يكرت عم نازيجل نيع يذلا نم لقأف ةذفنقلا قيرط نع يذلا امأ ةعفادملا
 ةموكحلا نم فعض نم ةلصاحلا تازيهجتلا هذه نادنموقلا انربخأو اشاب تأشن
 نأو ةدايز نآلا نميلا نم ذخأت ةموكحلا ردقت الو ةذوخأم نميلا نم نازيج ركاسعو

 انربخأو . ةدم دعبف اوزهجولو مهدالب يف نيلوغشم مهو لوبنطصا نمف زهجت بحت
 ةهج نوفرعتو . اذهب مكانملعأ . أدج ةموكحلل ةفوخم نازيج ةعقو نأب نادنموقلا
 ةقشم مظعأو هللا هتتش هنوردقي اوناك يذلا زيهجتلاو كرتلا ىلع ةبعص تراص نازيج
 : موهفم مهرمأ يلح لهأف مكتهج ةماهت نم لصاحلا داسفلا عم ةذفنقلا ةهج نآلا

 مهو رارع نب ىيحي نم باوج كلذكو هورظنا « دومح باتك ردصو

 ةرصاحملل مكهجوت دعب سانلا نأ رابخألا نم ىرن ام ىلعو انق لهأ نم نوكشي

 مهاهني داع نيذلا هللا ءادعأ نم اوبرقتو دهعلا اوضقنو مهيف ريبك للخ لصح
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 اولهج الإ مهلاخأ الف ةضيرعلا دماغو نارهز امأو مهتحارو لئابقلا ءالؤه لجأ نم

 هللا دمحب رصنلاو نازاج كرت نم لقأ ةذفنقلا نم اوجرخ كرتلا نأ عم قافن اذهو كرتلا

 نمو اهلاجرو ةارصلا ةقيقح نع انل عفرا لصاحلاو . نوهقفي ال نيقفانملا نكلو مئاق

 روتف انيأر املو ةحلصلا اهيفف نكمأ نإ نئاهرلا ىرتو ةماهت لهأ دقفتو ضرم هبلق يف
 نئاهر ذخأ يف ةمهلا نآلاو نئاهر مهضعب نم انذخأ ( ليبش ينبو ناورم ينب )
 نسحأ نم مهو ماش مه نمو ةحراسملا هلهأ ناك نازيج لاتق هللا دمحبو يقابلا

 ةماهت لهأ نم ةجيتن لصحت مل اذإ لجأل مهتكوش عمجت ةارصلا لهأو . هللا لاجر
 املك كرتلا نورتو ( هّيَت ) ك ةيدوألاو تابقعلا ىلع نولباقت ةارصلا لهأو متنأ نونوكت

 نكلو رابدألا نولويو نولذخي ةرم لك يف هللا دمحبو نسحأ وهف ناكملا مهيلع رح
 . لايرلاو بهذلا سانلا بعل

 ةوعد هذه نأ مكرشبأو مكلو انل نوكيو مكظفحيو انظفحي هللاو اذه ررحتو
 . ةروصنم

 مدهنم ريغ ًانكر ةيانعلا نم  انل َّنأ مالسإلا رشعم انل ىرشب
 . م١191 /ه ١59 ةرخآلا يدامج 58 نيملاس متمدو

 د د
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ١( ةمدقتملا ةلاسرلاب عوفشم قحلم

 . . تامهملا يفاك هلل دمحلا

 نولوذخم كارتألا ءالؤهو ىلاعت هللاب ةروصنم ةوعد هذه نأ مكافخي ال
 ةدحاو نيتزيهجت اوزهج ةقشم لكب مهف مهدالب يف نتف يف هللا مهلغش دقو

 نأ ثيحب نميلا زكارم نم اولامو اولاخ دقو نازيج نم ةدحاوو ةذفنقلا نم

 يف مهدمي يذلا لوبنطساو . مهرباد عطقنا تبهذ ام اذإ همثئءامو ةهجلا هذه

 ىلع كّرلاو ديعيو اهيف هللا ءىدبي ةديدع رهشأ دعبف مهدمأولو لوغشم لاحلا
 ءاعنص يلاو شويج اهنأل نازيجب ةكوشلا مظعأ تناك دقو « هذه مهتكوش رسك

 اهيف هللا ىفكف ريسع تويب بارخل اهودعأ يتلا عفادملاو ةريبكلا ةوقلا اهيفو

 لهأ هللا دمحبو دمحلا هللف اهيف توملاو ليلقلا الإ مهنم جني ملو اهلمش تتشو

 نازيج باحصأ نم لقأ مهو ةذفنقلا ةهج يف يتلا كارتألا انعمو . ةمه يف انتهج

 ماق دق رصنلا نأ هللا دمحبو ةنتفلا تنكس نازيج ةمداصك ةمدص نودجي ولو

 كرتلاب قحلا ةشطب تيأر ولو اهنع نولفاغتيو هللا تايآ نوري سانلا نكلو

 ىلإ ةراجنملا نمو علطملا ىلإ رئافحلا نم ًابجع تيأرل نازيج نم ةجراخلا
 مكتماهت لهأ تيلايو لوهم ءيش تاومألا نم هوفخأ امو ليتقب ليتق لبجلا

 لهأ نم يبلق شوشت دقو . ًاميظع ًارصن هللا رصن بئاجع نم نوريف نورعشي

 هللا» مهب قثي ال امبرو (قراب لهأو شيرلاو ىسوم لاو انق) لثم مكتماهت
 رمألا درب ةرصاحملل مكهجوت عمو ربصلا عم رصنلا نكلو ةداعلا قرخ

 تاومألا ةلزنم ىهبأ يف نيذلا ءالؤه نإف ©"( ١ الو مهيف ليلق
 نإف( ١ مهنصحت بابسأب ةقشم ضعب مهيلع لوخدلا يف متيأر اذإف

 نمحرلا دبع مهيلع لعجيو ةرصاحملا ظفحل رثكأ وأ نيفلأ رادقم لعج متيأر

 لصف باطخلا ىلع دحأ عالطإ دئاقلا دارأ اذإ ةيرس تاميلعت ةباثمب هنأكو قباسلا باطخلاب ًاطوبرم دجو )١(
 . اهافخأ وأ ةحفصلا هذه

 )١( لصألا نم هعضوم لكآت وأ ىحمنا دق ضايب ىلع عضو ام .
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 ءالؤه نوكيو فيه ينبو ةديفر ةعيبرك مهب قثي نمم ( ) نوكيو رفاظ نبا

 متنسحتسا اذإ لاوحألا بيترت'مكافخي الو عملأ ( ) نيقداصلا نم مهيف لاجرلا

 مهتي نم اصوصخ ريسع ( ١ مكعمو نيملسملا شويجو مكنإ مث يأرلا اذه
 مكودعو هللا ودع اهب نوبهرت ةميظع ةوقو ميظع شيج يف لئاحم ىلإ نولزنت ةنايخب

 0 .) ةهج يف نوثكمت مث مهلاجر نوجرختستو مكتماهت لهأ بولق اهب نوتبثتو

 ( )  قرابو شيرلاو ىسوم لآ نم مكتماهت لهأ نومزلتو ةارسلا شويجو متنأ
 كرتلا ةمداصمب مهومزلتو مهيفو انيف كرابي انبر ددع مهو ةيضرعلا لهأ عيمصد

 هلام ذخأ عجر نم نأ مهوملعأو مهلاومأو مهتويب ذخأل نيشام كرتلا نأ مهو ربخأو

 عطقنيو طابا لزنمب مهعم نونوكنو نوتبثي دو نورعشي مكتماهت لهأ )١( اوظحو هرادو

 هشيجو رارع نب ىبحي امأ كرتلا باهرإ لصحيو اهريغو لئاحم نم . . . رباد

 ال ام ىري دهاشلاو ةروشملا قيرط نموه لب مازلإلا قيرطب ال ءانلق امو (. . 57 1

 حتفلاو ماكل رضتلا نأ ملعاو مكايإو انالوتي هرصن زيزعو هظفحب هللاو بئاغلا هاري

 : أرقنو اندالب نم كرتلا بهذي ليلق امعو ةليلق ةرباصم ديري نكلو همالعأ ةرشتنم

 اج دامج 3" © نيملاعلا بر هلل دمحلاو اوملظ نيذلا موقلا رباد عطقفو»

 .ما١5

 )١( اوضح » : اهباوصو لصألاب اذك «
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 ريظنلا لبج يف هيضاق ىلإ يسيردإلا نم باطخ,

 ةمالعلا .قيفاقلا ىلإ سيردإ نب يلع نب دمحم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 هللا هظفح هللا دبع نب رهطم ديسلا مالظلا رون « ةماقتسالاو لضفلا له 00

 هدمح دعبو . . . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو هاعر هتياعرأ نيعبو هالوتو'

 انيلإ تلصو دقف هالاو نمو هلاو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ىلاعت

 لصو اهرخآو « ةميخفلا ةقئ 0 اهيناعم نم ءاجنرألا ترطغتو ةميرثكلا مكبتك
 فيس هيلإ راشأ ام انل ققحت :و(") نيدلا مجن نيسح نب هللا دبع ديسلا ةيعمب
 ككئلوأ نيبو اننيب امع حرسشلا بلط كلذ عمو . ماركلا ةقدح زونو مالسإلا

 ناك نيدلا ةماقإ نم اندالب يف اوأر امل سانلا 0 َِءأ كلذ لماخو 5 ماعلا ١

 # نورفاكلا هرك ولو هرون متم هللا 8 نإو ٠ هئافطإل راتسألا ءارو نم' ماهيعس

 0 ىلإ « انيعس دضب وه اميف نوبسكي مهناوعأو مه اوُلاز اف

 انيلإ لصو مهلوصو ءانثأ يفو نومعزي امك انذوفن ةلازإلا نازيج ردنب ىلإ ة ةوقلا.

 انلباقتو ٌالوأ اولصو ةرايسلا ةوقلا نادنموق اشاب ديعسو متُيأر امك قيفوت دمحم
 انضرأ هللا دمحب مهو انم نومقني اذامف هللا انبر لوقن انإ مهانربخأو مهو نحن
 زكارملاو ءىطاوشلا يف يتلا مهردانبو مهراحب يف مهل ضرعتن الو مهنم ةيلاخ
 نإف لاتقلا دادعتساب نذؤت ةدايزلا نأل هيلع ةدايزلا لبقت ال ريسع ىف يتلا
 كللذ اعف ةليوطلا ةدملا هذه هب: اوعتق دق اهب. اوعنقو مهركاسع انع رحبلا كسم
 بجعاف مهنيبو انئيب داهجلاف اندالب يف لقنتتو ركاسعلا جرخت نأ الإ اوبأ نأو

 اوثكمو فارغلتلاب نارمك يفو لوبنطسا ةرباخمل اوهجوتو نورضاحلا كشئوأ
 مهتداع نم نأل نوجرخيس مهنأ نومعزيو بيذاكأ نوعدي اورضحو انقانأ

 نالعإ نم ادب رن ملف دابعلا اوكلهأ كلسملا اودجو نإو سانلا باهرإ

 ىدحإ الإ انب نوصبرت له لق # مهئاقل ىلإ قوش يف هللا دمحب سانلاو داهجلا
 نحنو 4# انيديأب وأ هدنع نم باذعب هللا مكبيصي نأ مكب صبرتن نحنو نيينسحلا

 نم ةيباوج ةلاسر يهو . يمساقلا بلاط وبأ دمحأ نب نسحم ليلجلا ذاتسألا ٍّيلإ اهادهأ ةلاسرلا هذه )١(

 . « ريظنلا ١ لبج يف «هيضاق» ىلإ يسيردإإلا
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 دق مهدارفنا ىلع هتليبقب 'مهنم دحاو لك يذلا لاجرلا لاطبأ انيدل هللا دمحب
 نم بارغلا قاس ذإ ةخماشلا لابجلاو .ةنيصحلا لقاعملا انيدلو هدالب نم مهدرط

 ةماهت نأ عم ؟ ؟ مجاعألا ىلع رغألاو ( فئاطلا ) ىلإ ( حزار ) اذه مكدلب

 هللا ءاش نإ ًاميظع ًافقوم نوفقيسو ماجعألا ضقانت يتلا ةرارحلاب مهيوكت
 سفنلاب مقت مل ةوعد هذهو ىلاعت هللا رصنب كش الو ةناعتسالا هللابو . ىلاعت

 ةماعلا هب محريل قحلا ةماقإل لب روبثو ةشئاط ةجف تناك الو ىوهلاب الو
 نأو ةسامحلا ماجعألا كئلوأ ىأر املف ةنملاو دمحلا هللف .قلخلا نم ةصاخلاو

 ةيناث ةرم انيلإ اوعجرف ةسايسلا نسح نم لب « لذ نع ال لوألا انباطخ

 قبس اميف هب اوعنق دق ناك امب اوعنقو « ةيراج مالكلا فئاطلب مهقالخأو
 رخآلا باطخلا يفو لوبنطسا يهو . ةناتسآلا ىلإ عفرتس مهركاسع نأو
 هللا اهزعأ ةفرشملا ةكم ىلإ ةيحللا نم زحبلا ءىطاش ىلع كلسلا دم انم اوبلط
 اذهو هودم املك هنوعطقي اوناك مهنأل برعلا نم هنيمأتو كلذ ىلإ مهانبجأف

 نا نورا ان مكمل لح ودم اد مينا عفن هب لب انيلع هب ررض ال

 ةلزنمب وهف ًاعطق امطق لئابقلا هلعجت شيوشت  اندأ دنع نوفاخي مهنأل ةياغ

 0 مكح مكيلع هبجوأ ءيش وهو قفتا ام لصاح اذهف انيدل ةنيهرلا

 نم ركاسعلا اهب نوقوسي يتلا مهدالب يف نتفلا نم هب هللا انع مهلغشأ امو

 (ءابرحلا نولتت امك) نونولتي مهاهو اوبثو ةصرفلا اودجو ولو بناج لك
 هظفح«' مامإلا امأو نيتوعدلا ضقانتل ًادبأ قافتالا نكمي ال نطابلا بسحبو

 اميس الو دحاو انودع نوكيو ةوعدلا داحتاب لصاح هنيبو اننيب قافتالاف « هللا

 ًابرحوأ ًاملس نإ دحاو انيأر نوكي نأ بجو دقو ماجعألا ءالؤه ةلتاقم يف
 نم مهيلع ىظلتت ةيبرع ران يف هللا نذإب مهردق امو اذه نم مهيلع رضأ الو

 اذهب ةرئاد مامإلا نيبو اننيب اميف تاباطخلاو عةكمد» ىلإ «اعنص » برق

 هللا اوقتا اونمأ نيذلا اهيأ اي» : ىلاعت هللا ءاش نإ ًابيرق قافتالا دقعنيسو

 اوقرفت الو ًاعيمج هللا لبجب اومصتعاو . نوملسم متنأو الإ نتومت الو هتاقت قح
 ًاناوخإ هتمعنب متحبصأف مكبولق نيب فلأف ءادعأ متنك ذإ مكيلع هللا ةمعن اوركذاو
 . «اهنم مكذقنأف رانلا نم ةرفح افش ىلع متنكو

 ىبحي مامإلاو يسيردإلا نيب لاتقلا بوشنو فالخلا لبق تررح ةلاسرلا هذه )١(
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 لخدأ ىبرع مامإلا نأل انسفنأل بحن امك مامإلا نع ةعفادملا بحن هللا دمحبو

 لهأب هربع الو نيدلا يف هناوخإ نويع كلذب رقأو ةيبرعلا ةوطسلا نم بعرلا مهيلع
 انلاه دقو «ميلعلا عيمسلا وهو هللا مهكيفكيسف» قاقشو ةزع يف مهنإف . قافنلا
 هاقبأ يداهلا نب دمحم نيدلا فرش مامإلا نبا نيبو «راحس» نيب ةمئاقلا برحلا

 نوربدي مهاهو ءادعألا تابثو هيف ىشخي ىذلا تقولا اذه لثم يف اميس الل هللا

 مل ىذلا مهرفظ نم برحلا هذه نوديري مهنأ كشالو ملعن مل مأ انملع ليحلا

 يمساقلا ىيحي نسحلا ديسلا مامإلل لاملا اولذب الو , باكر الو ليخب هيلع اوفجوي

 مهبلط ريغب مأ مهبلطب ماجعألا مهل لذبل انب ةلوليحلا الولو ضرغلا اذه لجأ نم الإ

 هللا انرختسا ةلوهملا ثداوحلا عمو . ىَجش بلقلا يفو ىذق نيعلا يف انيقب نكل

 مركأ هنإف لمشلا عمجي كلذب هللا لعلو لاوحألا يف رظننل عولطلا ىلع انمزعو ىلاعت

 . م١191 /ه ١79 ةنس لوأ عيبر رهش ررحو لوؤسم

 الله5



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 سيردإ نب يلع نب دمحم نم
 هللا هملس يمعنلا دمحم نب ىفطصم ليلجلا ديسلا ىلإ

 ةليبق لك الإ نآلا شييجت حصي 7 اهنظبارشز سانلا 0 مكتفيظوف ---
 مكانربخأو اهنودمي اهراوجب نمف ددملا تجاتحا ذإو اهتهج يف علاطلا عنمت ةحصان

 ينتءاج دق نآلاو زكرملا معنف عملأ لاجر اوحلص اذإو انق يف رارقلا نأب

 باهرإو تاحالصإ لجأل مهيلإ كلوصو نوديري ةوعدلاب نوكسمتم مهو

 هب هجوتي مهانملكو مكيلإ طح مهعم انبتك دقو اهبأ ىلإ علاطلا عطقو ءادعألل

 ىلع ربصلا نأ كافخي الو ًاعيرس مهيلإ نوهجوتت كلذ دنع دبالو مكيلإ ةعامج

 ميدق نم ءايعلا مهتفص قلخلاو 2 لامكلا قالخأ نم تاوفهلا نع زواجتلاو ىذألا

 0 ا يو نحل 00 نكلو
 لهأ ةازاجمو ةظالغلاو ١( ةظاظفلا لبقي ال ره هنإف هيلع نحن ام اوسلو

 مهقانعأ برضت نأ قافنلا لهأ يف لئس اذإ دلل ناك دقو ةءاسالاب ةءاسإلا

 يف هللا هللا تنأف « ىباحصأ لتقأ ىنأب سانلا ثدحتي نأ بحأ الو : لوقيو عنميف

 دعب نيملسملا بلط نم دبالو عملأ لاجر خ خويش عم [ضريمع قالخألا نسح

 يضاقلا نم باتك انعاج دقو سأرلا نم ةركاذملا لصحتو هللا ءاش نإ ديعلا

 اوطبرت عملأ لاجر دلب ىلإ مكلوصو عمو دهعلا ىلع مهو ةديفرو ةعيبرو رقص

 كرتلا نأ مكرشبأو دحاو عاد تحت اونوكي ىتح عملأ لاجر نيبو امهنيب
 اوتكس نازيج يف انقياضم اوناك نأ دعبف نتفب انع مهلغشو قحلا مهب شطب دق

 نطب امو اهنم رهظ ام نتفلا ءىفطي نأ هللا لأسنف انيلإ حلصلاب مهطياسوو

 .«عةضاضفلاو : لصألا يف )١(

 -/اة/ا 



 ىلإ اوحنج ةقياضملا ورأ اذإو اوربكتو اوعمط يخارتلا اوأر اذإ كرتلا نأ كافخي الو
 . مالسلاو انيدل نمو انم مكيدل نم ىلعو مكيلع مالسلاو اذه ةملاسملا

 ١99 / ١91١١ نابعش 56

 عم امهولسرأ ؟ميتسلا لهأ نم ىذلاو قراب لهأ نم يذلا لئابقلا كلذك

 مل نإو انيلإ هلسرأف كيلإ هب اوءاجو مهومزل نإ, ةيراهشلا لتاق امأ انيلإ ةظفاحملا
 لصو )١'« ليلجلاو ةيلهاجلا ةرارم ضعب اوقوذيل مهكرت نإف كسفن فلكت الف اولعفي

 لصحتت لعل كلذكو انل اهوذخ رثكأ وأ نيقودنص توبن ةنوم قيدانص متدجو اذإو

 0 0 كلذ ىلع ةيعاد ةجاحلا نإف انل اهولسرتو ميخ مكل

 هيرافم متراز نإو اهوحلتصا مكهيجوت نب تاق كلا لا ةلسع لآ ةداسلاو 8

 مالسلاو انفرطل نيمصخلا اوبلجا مهنيب

 )١( عفادملا لبانق : ليلجلا .
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 ميلا نمحرلا هللا مسبب

 . هللا هملاس رئليخ نيس مامهلا فيرشلا ىلإ تكول نب يلع نب دمحم نم

 ال هيف“ كرتلا نم ةلث ةدايزل نازاجب مئاق داهجلا نأل لاحلا يف يواعدلا عيمج رخأت

 لئابقلا نم .مكراوجب نمو ليبش ينبو دُمُح ينب ىلع © ظحف (يلح) لهأ منتغا
 54 000 نيملاس 2ع لجعلا 0 ريخأت لك نم رذحلا ) ةعرسب اوجرختلو

 0-5 يم ١ . م١191 /ه١ 79 ةنس ىلوألا ىدامج

6 3 

 حامجو 2(" ىبحي مأ هدبع ماركلا خياشملا ىلإ سيردإ نب يلع نب دمحم نم

 . هللا مهملس مهلاقعو دّمُح ينب فيارع ةفاكو

 رصان ديب اهرودص مكافخي ال مالسلل تردص هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 لصي ال لجأل جراخ شيجلا نإف اهرضحي داهجلا يف مكتبونب هانرمأ دق رديح نبأ

 يذ 7١ مولعم مكيدل نوكي المه مهكرتي ال مكيدل هلوصو عم جراخلا شيجلا نأل

 : م١1 /ه8 ةنس ةجحلا

 )١( ضحف : اهباوصو لصألاب اذك . |

 ) )5«رفسما يف مايصما ربما نم سيل» : ثيدحلا يف درو امك  ىنحيمأ : باوصلاو لصأالاب اذك .
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسبب

 دمحأو يواسم دمحأ ماركلا خئاشملا ىلإ سيردإ نب يلع نب دمحم نم
 وبأو راهق نسحو دمحم يداهو ديز دمحمو نسح نب يلعو نعاطما يلعو نعاطما
 مهفئارعو ليبش ينب لاقع ةفاكو يبيرعو نيسح مأ نسحو يشنحم ةفينم بلاظ
 7 . هللا مهملس

 دق رديح نب رصان ديب اهرودص مكافخي ال هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 متنأو الإ لصي ال لجأل جراخ شيجلا نإف اهرضحيو داهجلل مكتبوشب هاشنرمأ

 نأل هطبض بجو دقف درمت نمو داهتجالاو ةمهلا ىف هللا هللاف ؟ .نيدعتسم نيرضاح

 ةنس ةجحلا يذ ؟4 مولعم مكيدل نوكي المه مهكرتي ال هلوصو عم جراخلا شيجلا
 .ماوؤ١١ /ه9*1



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 يسيردإلا يلع نب دمحم نم

 هللا هافاع يمعنلا دمحم نب ىفطصم مالسإلا ءايض مامهلا ديسلا ىلا

 هلإ ال يذلا هللا كيلإ دمح دمحأ ينإف دعب امأ . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 اذه لبق باوج مكيلإ قبس دق هبحصو هلآو هئايبنأ متاخ ىلع ًاملسم ًايلصم وه الإ

 كاذف لصيف ريمألا ىلإ هوتملس وأ هب مترفظ دق متنك نإف نسح صوصخ نمو

 ديز ينب يف هنع نوشتفي لاجر اولعجاف ديز ينب دالب يف هنأ رابخألا ترثك دقف الإو

 انيلإ هب لصي يداه نب دمحم ديسلل هوملسف هب مترفظ نإف عملأ لاجر مومع يفو
 هيف مكل ناك اذإو انمامإ ىلإ هانلسرأو هب انرفظ دق اننأ لصيف ريمألا اوفرعو لاجر عم

 نايقتلاو تقيبلا دعيج 10 0 ب

 أ ىلإ وكل انوع اوناك نجوي مل نت وكمل ىلع قيفتلا ءاردتإ 1

 نسحأ كلذف رحبلا يف رخآلاو انق يف نيروكذملا دحأ نوكي نأ متيأر اذإو

 . نيملاس متمدو ًاريخ يداه نب دمحم ديسلابو امهب اوصوتساو

 م1977 /ه١14 ةنس لوأ عيبر يف
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 ميسحرلا نمحرلا هللا مسب

 هديأ انديس رمأ بسح حراطملا ىلع يشمي هنأب ديزم هدبع دمحم خيشلا ديب اذه

 و يو ب يسع ا كلا فار يب ع

 نم مهيديب ناك ام ةفرعمو ًاعيمج ةمداقملا ىلعو هنوملاو هفرصلا بابرأ اهلامع ىلعو

 ددعب مهملقيو مهددع هباحصأو خيش لك خئاشملاو مهتحاصن ة ةفرعمو قازرأو ة ةنوم

 خيشلل لاثتمالاو ةعاطلا رمألا اذه فقاو لك ىلع مزليف بتكي همسأب الك ءامسألا
 . 8*١ / 1937١ نابعش ؟ يف مالسلاو هديب ررح اذه ةسكاعم ريغ نم روكذملا

 ناوضر رهاط دمحم

 (متخ)
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 حارا 2 دع



 احل ال ا عملا 53 02000000

 . هللا هملس . . . ناوضر

 هلإ ال يذلا هللا كيلإ دمحأ ينإف دعب امأ هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 لصو ميركلا مكباتك . هبحصو هلآو هئايبنأ متاخ ىلع ًاملسمو ًايلصم وه الإ
 ا ا ديزم هدبع دمحمو باوص اهيف مكيأرف ناحلم ةلأسم امأ

 نوسمخ مكيلإ تردص دق هنوملاو انيلإ لوصولاب هوفرعو مكلاوحأ اوبترف الإو
 ديجلا ديدجلا حلصملا نم ةسمخو ىلصأ نوعبرأو ةسمخ اهنم قودنص

 ىتح لسرملا اذه نم اوعفاد مكداهج ردقبف ةيلصألا ةنوملا ةزع مكافخي الو

 بيترتو هابتنالا ةمه يف نآلا انأف ديدجلا حلصملا نم ةلمج هللا ءاش نإ مكيجت

 ةلمح مكيلإ تردص 0 هللا ءاش نإ نؤملا حيلصتل ةمزاللا رومألا

 يديم يف اهلوأ مكيلإ ةهجوتم ةحراسملا ةكوشو دراوت ىلع مهو يديم نم

 انيلإ فرع هسيره ل ةريصبب اهجالع يف اوفطلتف «يوغبلا» ةلأسمو
 نمانلا :نايغا نم ةسيرم دمحاو كيتا: ىلإ ٠ عجرأ ةبره نحب هللا ىيرتعلا ديسلا

 اهلهأو ةهجلاب ةفرعم ىلع مكنأل مكرظنف هقالطاو هنيهرب هطبض متيأر اذإف

 يتأي ىتح كلذ ىلع مهوراجف رومألا نوراجي متركذ امك اوماد ام قينارزلاو

 ىلاعت هللا نوعب لوذخم ودعلاو مداق رصنلاو هللا ءاش نإ ًابيرق . . . . جرفلاب هللا .

 ل ةديدحلا رومأ نم مكلاب اوذخو

 هنا افلا هدا وحكة عراه 181 ديف دو كالي هيا 8 8010" ها ب 38“ يزوبلا وح" زهر فلا ره هزل طب ل هاش هش بوت“ ره ورح وأ اول ول يأ اهلا مه أي

 م11 /ها#:١ يناث عيبر 3
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 وه الإ هلإ ال يذلا هللا كيلإ 520000 هللا سيو مكيلع ماس
 ودعلاو بيرق هللا ءاش نإ رصنلاو لصو ميركلا مكباتك « هئايبنأ متاخ ىلع ًايلصم
 رطاخ ةلاجإ ىلإ جاتحت يتلا ءايشألا نإ مكافخي الو ينغي ام لإ قبس دقو لوذخم

 اوبراقو اوددس رومألا ةيقبو تامهملا يف الإ اولسرت ال متنأف انيلع قشت ركف لامعإو
 . هللا ءاش نإ مكعم قيفوتلاو

 ا ب دي مم و جو ف ولا ةلرقا مكنكمي ةيلابجلا ةلأسم لثمو
 اي“ نيل اولا ا - دوب يحيل اهل هك ةهرح دهم رز "18+ رن » هع كو وح جبت دنع فج اخ سوبا قد 1 ب زب لاا ديلا مع وصرف و م ا اا وق اقم ا نظر ف نبا د قا 0 نا

 م1577 /ه١8541١ ةنس ناث عيبر 58 يف

 دم د

 يلمعءكم



 رشاعلا لحفلا

 يسيردإلا ةفاقث

 رابك نم تازاجإو ةيملعلا رهزألا ةداهش لمحي ينيد ملاع يسيردإلا مامإلا

 تاالاجر نم هنأ ىلع ةوالع حيضوت ىلإ جاتحي ال فورعم رمأ اذهو  ةقطنملا ءاملع

 نمو - كارتألا دض ةيررحتلا ةضهنلاو برحلاو ةدايقلاو ةسايسلا يف نيزرابلا برعلا

 هصقني الو ًارعاش نوكي نأ هديزي ال يدايقلاو يعامتجالاو يملعلا هزكرم لثم يف وه
 مايأ رصم نم هلج لسرأو ابصلا مايأ يف هلاق ديج رعش يسيردإللو « هنكي مل نإ

 ناك نإو طسولا وأ نسحلا رعشلا نم يرظن يف دعي وهو . رهزألا يف ملعلل هبلط
 . امهتاحلطصم هللختتو يهقفلاو يفوصتلا طمنلا هيلع بلغي

 . (ببس مكوحن يلامو نامزلا ىلو) ةديصق يف الثمف
 . هلوقك ةيفوصلا تاحلطصملاب ةاشوم اهنأ ىرن

 بصن الووغل ينس املأمدق اهب تيظح نأ ول ةحفن ًاقشنتسم

: 0 

: 0 
 بهشلا هئاجرأ يفو ىلجت ردب امك لامكلا لهأ ىلع ىلجت ردب

 : هلوقكو

 برقلاو راونألا اهمتاوخ امك اهحتاوف تايحت هيلإ ينم

 يهو يهصاب 0 نب ملاس هخيش ىلإ اهثعب يتلا هتديصف يفو

 خسانلا ىلع اهتعبت ليحن نأ لمتحي بارطضالا ضعب اهخسن يف عقو ةديصق
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 تيبلا يف (يلجتلا) ةملكك ةيفوصلا تاحلطصم نم ريثك ةديصقلا يفو لوألا

 عبارلا تيبلا يف (سدقلا ةرضح) ةملكو عساتلا تيبلا يف (اياوزلا) ةملكو ثلاثلا
 . رشع

 نمو (لقن هل وار) هلوقك ةيهقفلا تاحلطصملا نم ةشثلاثلا ةديصقلا يفو

 ةبهسم ةسارد ىلإ جاتحي رمألاف الإو هيونتلل اهاندروأ ةلجعتسم ةماملإ هذهو

 لوحب كلذ نوكيسو هاحنمل يبدألا راسملاو هرعش يف اهيلإ راشملا حمالملا حضوت

 . ةقطنملل يبدألا خيراتلا انباتك يف  ىلاعت هللا

 د د
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 (ايبص) يف هدلاو ىلإ (رصم) نم اهثعب ىتلا هدئاصق

 3 يلامو نامزلا ّىلو

 ىلإ ريسأ نأ نع ىوهلا ينقعي نإو
 اهب تيظح نأ ل ةحنن [فقطيم

 ينحنمي نظلا ليمج لازي نلف

 مقأ قئاقحلا يأ نم قئاقدللو

 تحرب ال . نمحرلا ىضق راس تييُح

 ذلا نم تيقب ام يبلقب لازي الو
 ىتفب اوقفري نأ ىمحلا لهأل امف

 هلاوماقأ دق مهنع فلختلا يفو

 ادبأ مهريغ نم يرولا يف نكي ملو
 لا لب ءافشلا يهو . هثيداحأ ىوهي

 هرظانم ضور يف . كبسحو ىدهت
 هلبالب اهنقفح افق اكييع فاق“

 امج ثيدح ىف اذام يردت امنأك

 امك لامكلا لهأ ىلع ىلجت ردب

 ةحمجرم ناببلا مع رظتملا هنأك

 ةهزنم ناولأب كيلإ ىدهت

 برأ يتداس مكاوس يف يل سيلو
 بستني نسحلا عيدب هيلإ ّن يح

 بصن الو وغل ينسم اجمل انمذق

 بلطلا اهضور نم ينتجي ةضورب
 بجح اهدعب يداؤفل ًامفرا

 برطضت هارم ىلإ ًاقايتشا ىسفن

 بنط اهل دودمم مسارم ىرك
 بضل لدفرلا يف كلليدل نر
 بيلا فت ال لمت ب يلع يس لا
 بسح الو دجم الو ليدب هل
 تاظعا الو لوق اهب ال يدنا حاز
 بهذلاو ردلا ههصحو دجربز

 بطخ اهل ناصغأ ربانم ىلع
 برطلاو ديرغتلا اهل يهف . نيدلا ل
 بهشلا هئاجرأ يفو ىلجت ردب

 برعلاو مجعلا هيف نايس ماهف

 بحسلا نرقت امود قعاوصلابو

 برقلاو راونألا اهمتاوخ امك
 بلشخمل اهايحم دنع ردلاف
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 هخيش ىلإ رصم نم اهثعب
 ( ايبص » ب (« يهصاب نمحرلا دبع نب ملاس »

 ًارومعم بابحألاب هاندهع عبر
 هلداع ناولسللو يبلقلامف

 مكأ ىلع (ايبص) نم حفسلا ينكاساي

 مكثدحأاقدص هيبرغب ىنإ

 مهدعبدعب ل نسفنلل :تلقو

 اهترمزو ايندلا يف هللا كراب ال

 نمو شيعأ ال هاوه تولس نإو
 تعمتجا يذلا ىلوملا ملعلا انخيشاي
 هملاعم يحماي نيدلا ةجهباي

 هب عاججوسعا ال انناشإ كارب نمب

 هتياو ىمظعلا هتجح تنأل

 تسجببنا 8 0 قفدت ْذنم

 اهعلطم تنأ سمنت تقرشأو

 هل لامكلل 0 كيشنم ناحبس

 تجهتبا يذلا ىلوملا (ملاس) يديساي
 ةرظابي مكنم ىقنلا .مانيإ ئلادج
 هبناوج نم امالس يكزأ كاهو

 اروصحمتم امني ىلع كاع يلق

 اروحسم حار دق ىوهلا قيرط يفو

 اروط ىدهلا يلجتل ادغ مكب

 اروح كيلقلا تلعج :عادردلا موي
 ارورسم دعب ىفلأو يشيع بيطي

 اروكشم ىايبص نم مدانأ مل نإ ن

 اروبثم قحلا لصضي ىسمأ هولسي
 اريدقت سيل 2 لئاضفلا هيف

 اروثدم ملعلا (اياوز) نم 0

 ارون هناوكأ نم ًألذلت

 ارورغم ناك دق نم دشرت 0
 اروربم ناك ًابرش سانلل باطف

 اريونت لج رون حال دق ملعلل
 اروهشم ناك ركذ سدقلا ةرضح ىف

 اردت ريب فاجملا هب

 اروعسم يغلاب ءيرسما داؤف ىلجت
 اروثنم نوكلا يف ًادغ حوفي كسم

 د 3
 : رصم نم هدلاو ىلإ ةيتآلا ةديصقلاب ثعبو

 لذعلاهنهني ال يبلق نإ الأ

 يننإف مالملاب يلوذعافكف
 ولست الف بحت نمع تدغ يسفنو

 لغش هب تينع اميف يلو مصأ

 ( لقعلا رسؤي ىوهلا يف نكلو نونج
 نأ دافأ ىلوألا ةصقلا يوار نإف رصم ديعص يف ةكرحب مايقلا هتلواحم ىلإ اهيف انرشأ ىتلا ةيشاحلا عجار (1)

 . ىلقع ضرم وأ نونجلاب باصم هنأ ةقطنملا ريدم هبراقأ اهب فطعتسا ىتلا تارربملا نم
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 دهاعم نع ةولس ىبلقل ام الأ

 هتلعج دق ىوهلا نيد يف بلقلا اهب

 .يل سيلو مارغلا عورصم تحبصأف

 هتحمل يناميلا قربلا اذإ حونأ
 ال له دهاقجلا كلت يق" اباد
 هضايرو ىمحلل عوجر ىل لهو

 لبنلاو مراكملا ثيح (ارغلا) قرشب
 لقن هل وار نيعلا عمدو .ابوعش

 ولتي نذإ هيجترأ قار دجولا نم

 نلار اه بقلا عر فوع تانك
 ولحي لهو نامزلا وفصي لهو وند
 لهن هل لالزلا بذعلا هبرشمو

26 3 

2 
. 

8 
 : اضيأ هلو

 اعماول اهارأ ام قورب كلتأ

 ًاقلأتم ىرس (ايبص) نم رونلا مأ
 اهجيرأب تدب ام دو ةحفنو

 اهباحر مؤناقوش اهب انمهف
 مكثيدحب امك احاورأ شعنتو
 رتنإ حفسلا ينكاس نم انتبحأ

 ايلاس تحبصأ طق ام مكدهع نعو

 اعلاوط ًاسومش مأ ًارودب ءىضت
 ايقلاو يحتلاب ناك اداؤف انحف

 اعطاس نوكلا رّوَن ًاريبع حوفت
 اهب لعل
 اعماسم دادولا لمأ نم فئشت

 اصواطم يبلق تيفلأ مكبح ىلع
 اعبارملاو ىوللا ولسي نمل ابتو

 د د

 ماا



 رشع يداحلا لصحفلا

 يسيردإلا دهعلا ةياهن ىلإ ةرجهلا لبق نم يتاميلسلا فالخملا ةقطنمل
 ًايعامتجاو ًايسايس يسيردإلا دهعلا يفو

 ًايرادإو

 مالسإلا لبق  ينايلسلا فالخملا مسا هيلع قلطي ام ةلاح ةسارد يف انلغوت اذإ

 ىلإ سرادلا اهب ريئتسي ةصاخ تامولعم وأ ةلقتسم ةدام ةيكيسالكلا بتكلا يف دجن ال

 بونج نع رداصملا كلت يف درو ام لك امنإو مدقلا يف لغوملا هخيرات نم سرد ام ءالجإ
 تنودف ءىطاوشلل مهدايترا ودعت ال نيذلا نيرماغملا نم داور نع لوقنم ةريزجلا

 تايمسملا كلت قيقحت ةفرعمل  هخيرات لاح ىلإ - ءاملعلا لصوتي مل لئابقو ندم ءامسأ

 هجو ىلع ال نيمختلاو نظلا ىلع هيدل حجرت ام ءوض ىلع اهرسفي مهنم لك حارو
 ظ . نيقيلاو قيقحتلا

 ةيكيسالكلا بتكلا ةطراخ يف اهندمو اهلئابقو ةريزجلا هبش عضوم ىلإ انعجر اذإو

 سيراضتلا سفن هيف لثمي يبرغلا ءىطاشلا لوهس نأ دجن سوميلطب ةطيرخ وأ
 ندملا ءامسأ نأ الإ . نيرشعلا نرقلا طئارخ يف ةموسرملا ناجلخلاو سوءرلاو
 لعلو ةموهفم ريغ لبق انرشأ امك  نيتروكذملا نيتطراخلا ىلع ةنودملا لئابقلاو

 مهتغلب ديعبلا دهعلا كلذ ءاملع ليجستو داورلا قطن يف فيرحت نم جتان كلذ

 . لوألا ءزجلا نم (ةماهت) لصفلا يف كلذ ىلإ انرشأ دقف لاحلا ةعيبطبو

 لجس ام وه ةيرثألا شوقنلل نيقرشتسملا داورلا فوشك نم هيلع انرثع ام لكو
 مسا ىلإ داليملا لبق 775 ةنس يف ريشي ىذلاو 6/5 0 موسرملا يرثألا شقنلا يف

 ةنس ١١1 ع «ةماميلا» يف روشنملا انثحب عجار (نيتوكعلا) عضومو دمض يداو
 . ماؤها /هاالا/

 اهمالسإ ةنلعم ْهِلكَيذ لوسرلا ىلإ تدفو يتلا دوفولا ةلمج نم نأ دجنف كلذ ادعو

 . مكح ةليبق سيئر « يمكحلا دجلا دبع
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 سونايارط) اهأشنأ يتلا (ةينامورلا ةكسلا) قيرطلا نأ كلذ لك ىلإ فاضيو

 تناك باتكلا اذه نم لوألا ءزجلا يف ةماهت ناونعب صاخلا لصفلا عج ار -(رصيق

 ناونعلاب لوألا ءزجلا يف فلس ام ءوض ىلعو « ىناميلسلا فالخملا بلق يف رمت
 : ةيتآلا نيوانعلا تحتو فلاسلا

 عبارلا نرقلا يف ةماهت لئابق - ١

 يحمل فرط نب كعامل: هتبسنو يناميلسل فالخملا -؛

 مناوغلا 0

 . ىبطقلا لآ ءارمألا

 يادار ةيسازبللا:ن رجالا نار: كرألا ةزجنلا/ نمد ىتادلا» بنفلا ىف درو اه
 00 فالخملا يف

 لا ساس نر ا ا

 : نيمسق نم  فلأتي كلذ لبق ناك دقف . ديعبلا هخيراتل

 رقت - الامش ايبص ىلإ ًابونج سبع نم يهو مُكَح دالب ١

 ةمحقلا 0 ع وهو رثع فالخم " 

 ًايلاح

 تناك كلذب المعو رسألا ىوقأ ىف ةسايرلا نوكت ةيلبقلا ديلاقتلا مكحبو

 اهزكرمب ةظفتحم تلظو 20 يمكحلا دجلا دبع لآ ةرسأ يف . مكح دالب ةساير

 ' سماخلا نرقلا نم لوألا فصنلا دعب ام ىلإ

 مهو ةرشاعلا ةنسلا يف دوفولا ماع ِدْئي يبنلا ىلع اودفو نيذلا دوفولا ءاسؤر دحأ يمكحلا دجلا دبع )١(

 - يلجبلا هللا دبع دمحأ رجح نب لئاو  ليبحرش نب ميهاربإ  لالك دبع نب ثراحلا  لامح نب ضيبألا

 . يمكحلا دجلا دبع
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 نالوخ نم ًاطيلخ مضي لب ةدحاو ةليبق فلؤي نكي ملف (شع) () فالخم امأ
 ةساير ىلع قفتي مل طيلخلا كلذ لثمف لاحلا ةعيبطبو مهريغو  دزألاو ةنانكو

 . دحاو مذج ىلإ يمتنملا يلبقلا عمتجملا نأش « ةدحوم

 ينب نم موق ىلإ -رثع فالخم يأ  هتساير تناك ثلاثلا نرقلا يف هنأ ىرئف

 ىوق فعضو يشالت ىلع لديف ءيش ىلع لد نإ اذهو . مهيلاوموأ . موزخم
 يذلا مكح فالخم فالخب ءىراط هتساير ىلإ ىقري نأ عاطتسا ثيحب ةيبصعلا

 : يلحملا هطيحمو يلبقلا هقاطن جراخ نم ءىراطل نعذي مل

 يف نكت نإو -رخآلا ميتقلا وع نكي تاير كي لك راك ناحل ريع

 ةعباتلا ديبز ةرامإب ثلاثلا نرقلا لوأ نم ًايرادإ نيطبترم نيتهجلا الك تقولا سفن

 . م15 / هال ع ماع ىلإ ةيسابعلا ةفالخلل

 - يمكحلا فرط نب ناهيلس مكح ةليبق سأر ىلع ناكو م9854 /ه/4 ماع يف

 اهطابترا ىرع ديبزل ةعباتلا تاعطاقملا نم ٌريثك تمصفف دجلا دبع لآ نم
 فعضلا نم شيجلا يب بأ دهع يف ةيدايزلا ةرامإلا هيلإ تغلب امل ًارظن . يسايسلا

 ريمألا كلذ حومط فقي ملو هتهجب لقتساو فرط نب ناميلس ةصرفلا لبتهاف
 تحت نيفالخملا دحوو (شع) فالخم مض ىتح ادهاج لمع لب دحلا كلذ دنع

 . ةدحوملا ةرامإلل ةمصاع رثع ةنيدم ذختاو (يناميلسلا فالخملا) مساب هترامإ

 (يرثعلا) رانيدلاب تفرع همسا اهيلع شقن ةديدجلا ةرامإلا مساب ةكس برضو
 يداصتقا زكرمو يلام رابتعا تاذ بونجلا يف تناك يتلا . ةيرثعلا ةلمعلا وأ

 نيتريخألا جاور يف قرافلا عم رصعلا اذه يف رالودلا وأ ينيلرتسالا - لثمت

 ىلإ تومرضحو نميلاو زاجحلا يف ةرصحنم ىلوألاو هرسأب ملاعلا قاوسأ يف
 هل غلبم وهو يرثع رانيد فلأ ةئامسمخ ةرامإلا كلت لخد غلبو . نامع

 مث:هيفو يمكحلا دجلا دبع ونب مكح فارشأ دعاسلابو : ينادمهلل «برعلا ةريزج ةفص» باتك ىف درو )١(

 قوس وهو رثع هلحاسو شيب مث:0 4 ص ىفو دجلا دبع لآ «مكح» نم هكولمو مايأ ةسمخ ريسم ىهو مكح دالب
 مث ٠ اهديبع نم ليقو «موزخم» ىنب نم هكولمو «دزألا»و «نالوخد»و «ةنانك» ل وهو رثع .فالخم مث:هيفو ميظع

 . شيرق ىلاوم هبو شيب
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 ةرامإلا هاضاقتت ام ادع اذه رصعلا كلذ داصتقا يف ةيئارشلا هتميقو ةيلاملا هتماخض

 . ضورعلاو ةينيعلا دئاوعلا نم

 /ه٠46 ةنس ىلإ هئانبأو يمكحلا فرط نب ناميلس ةرامإ تلظ دقو

 نأب كلذ دعب  ىناميلسلا فالخملا خيراوت هيلإ تراشأ ام نإو . 24

 . ةقيقحلا بناجي م7١٠٠ /ه# 97 ماع يف (نييولعلا) ىلإ تلآ ةرامألا

 لبق عبطلاب - كلذو . رداصملا كلت ىلع ًادامتعا أطخلا اذه يف نحن انعقو دقو
 . نييحيلصلا خيرات اهنمو لوقن ام ىلع نهربت يتلا رداصملا ىلع انفوقو

 دعب « نييولعلا ىلإ تلا فالخملا ةرامإ نأ ةعطاقملا وخرؤم لجس فيك امأ

 ريخست ةقيرط وأ باب نم نوكي دقف م١١٠١” /ه7917 ماع يف يأ فرط نب ناميلس
 ةيحان نم امإ قبس اميف ةمكاحلا رسألل نيخرؤملا ةمدخو رسألا ةمدخل خيراتلا

 * فورعم ءيش.عيشتلا وأ ةديقعلا ةيحان نموأ ةوظحلا سامتلا وأ برقتلا

 فرط نب ناميلس ةرسأ ذوفن رايهناو بئارزلا ةعقو دعب هنأ انيدل حجرتيو

 يتلا نييحاجنلا ةلود ىلعو مهيلع ةقحاسلا ةميزهلا ىلع بت ارت امل ةيمتح ةجيتنك

 ةرامإ) صاخلا لصفلا عجار فالخملا ةرامإ نم نويولعلا 0 اهبناجب اوفقو

 دهعلا ىف فالخملا ةرامإ 0 تيقب دقو (لوألا ءزجلا فالخملا ىف نييناميلسلا

 يدهم نب: ىلع ةلود تماق انآ ىلإ ةيسانسلا ههتيعتت تحت نيحاجتلل يناغلا

 ةثامعبرأو نيسمخ ةئس ىف هنأ يحيلصلا رابخأ نمو : هصن ام ؛ ةرامع فيلأت » « نميلا خيرات » ىف ءاج 00(

 يحيلصلا مهيلإ راسف افلأ نورشع نادوسلا طالخأو ةشبحلا كولم نم هيلإ عمتجا دق يمكحلا فرط نبا نأ هغلب

 رحتساف  ىلهأ اهبو هيف تدلو ىذلا نطولا وهو فرط نبا لامعأ نم « بئارزلا » ب اوقتلاف سراف يفلأ ىف

 يف دمحم نب دمحأ يدج مهزاتحا فلأ الإ مهنم قبي ملف نادوسلا ىلع ةرئادلا تناك مث برعلاب موي لوأ لتقلا

 ديفح حجرن امك وه انه فرط نباف خلا امهراصح يف دحأ عمطيال ناعينم نالبج ناتوكعلاو « ةوكع » ب هنصح

 نباو دوعس نبا انرصع ىف لاقي امك ىمسملا ىلع ةرهشلا بيلغت باب نم وه فرط نباب هتعنو فرط نبا ناميلس

 ةنيدم ىقرش دجويو . دمحم نب ىيحي مامإلاو لصيف نب نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع كلملا يتلالجل نيدلا ديمح

 نيعلض ىلع ًارخؤم انرثع دقو . هالعأ تافصاوملا امهيلع قبطنت ال امنإو . نيتوكعلا نايمسي ناليج « ايبص »

 فصولا امهيلع قبطني ( بئارزلا ) ىمست ةيرق امهنيبو يزاغلا ىنب دالب ىف نيقماس « ةديصم » لبج ىف
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 أجتلاف « نييولعلا ساهو ةرسأ نم فالخملا ءارمأب تلكنو نييحاجنلاب تفصعو

 ةرسأل داعأو ةهجلا ىلع ىلوتساف (ناروت) هاخأ ثعب يذلا نيدلا حالص ىلإ مهضعب

 امنإو يسايسلا ديقتلا نم ءيش ىلع يناميلسلا فالخملا ىلع ةرامإلا ساهو

 هنأ انديني فو رقملا ةلاحرلا رواخملا قرا يرق رهظي انك ةرسألا كلت ةزنن لحجسلا
 يديأ يف لامعألا تيقبف : لوقيف ًايلك اهذوفن ىشالت دق م1778 /ه57175 ةنس يف
 تجرخف (زغلا) دي مهيلع تلخدو نييولعلا ينعي موقلا فعضف 6 ةنس ىلإ موقلا

 (ربخ دالبلا يف مهل قبي ملو) لاق نأ ىلإ (زغلا) ةزوح يف تراصو مهيديأ نم دالبلا

 نولوتي ٠ مهرسأل ذوفن ةيقب دجن اننإف عقاولا يف قبطني ال اذهو راصتخاب ىهتنا

 ءارمأو مشاوهلاو ساهو لآ رظنا دهعلا كلذ يف هالوت نم زربأو « ةقرفتم تايعاطقإ
 | مث مهيلإ هرمأ لآف نويرصملا ةسكارجلا ىلوتسا ىتح لوألا ءزجلا يف ةتغاب

 نم يناثلا مسقلا يف ةسكارجلا رابخأ عجار لوألا مهدهع يف نيينامثعلا كارتألا

 0 يف ةيديزلا ةمئأب هرمأ طبترا مهنمو نييديزلا ةمئألا رابخأو لوألا ءزجلا

 نييجاوخلا ءارمألا ىلإ (اهفالخمو ايبص) ةساير مهلبق ناكو . رشع يداحلا
 ةليزملا ةيكرتلا ةيماح لا ىلع بلغت مهتلاتسابو هفص يف (ءاعنص) مامإ مهل تساف
 /ه157 4 نميلل اوداع نأ ىلإ زاجحلل كارتألا بحسنا ًاريخأو - ىلعألا نازاج يف

 .م181

 بلق يف (ةيولع) «) ةيعاطقإ ةماقإ نع ةديدجلا ةيعبتلا كلت تضخمت دقو
 مكحلا يف ةيلضفألا لعج يف ةلودلا بهذمل ةزيكر نوكتل (يناميلسلا فالخملا)

 يبولع نيبو ءاعنص يف يسيئرلا زكرملا. نيب قافتالا مت كلذ ىلعو (نييولعلل)
 4 ايبص ىلإ ةحراسملا دودح نم تلمش يتلا ةيعاطقإلا كلت ديدحتب فالخملا

 ةليصألا ةيبرعلا اهتعيبطب يتلاو ةميكشلا يديدشلا فالخملا لئابق نأ الإ

 عوضخلاو ةطلسلا راكتحا ىلإ ي يمرت ةيبهذم وأ ةيسايس ةطخ يأ لوبق مضهت ال

 ايبص ىلإ لصو م5 مها ماع بجر ٠ ىفو هصن ام 715 ص ( يناميلا قيقعلا ١» ىف ءاج )١(

 ةيالو مامإلا مهل لعج  نييولعلا  فارشألاو مامإلا نيب سلاجم ريرقتب يفرشلا دمحم نب دمحأ دهتجملا ة ةمالعلا

 .« اهرسأب مهل تررقتو عاسو ىلإ نميلا ةهج - نم ةحراسملا دودح نم
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 ءاقب يأ اهل قبي ملو ةيعاطقإلا كلت ًادج ريصق تقو دعب ت تشالاتف « اهتضفر ام ةرسأل

 ةراقللذ لبق نم نييعتاوكلاب اهترامإ ردا طافي نقلا اهنفد ادم ةزاغإل ادع ام قرت أ
 كاذنيح تقولا سفن يف مهو ةيحور ال « ةيعامتجا ةيلبق مهتطلس ربتعت نويجاوخلاو

 ةطخلا كلت يسانت ىلإ ءاعنص ةمامإ 00 (ايبص) يف ةيوقلا رئاشعلا نم

 . اهلبق نم (ًالماع) تثعبو ةيعاطقإلا كلت رمأ يف ةيسايسلا

 نازاج يف (يبطقلا) ةرسأ دحأ هل نيعي وأ مهلاجر دحأب ألمي زكرملا اذه رمتساو

 لآ دمحم نب دمحأب زكرملا كلذ ةرامإ تطينأ ىتح ايبص يف نييجاوخلا نموأ

 اًثراوتم (فالخملا) ةرامإ رمأ ىقبو تاريخ لآ ءارمأب صاخلا لصفلا عجار تاريخ

 ترقأف م 7 /ه17١1151/ ماع نييدوعسلا ةطلس تحت لخد نأ مي

 0 هئالو تحت لظ يذلا 2 تاريخ لآ دمحم نب دومح قباسلا اهريمأ هترامإ ىلع

 نأ ىلإ هريغو فالخملا رمأب لقتساو مهتعاط نم للحتف م1811 /ه11771/ ماع

 هاحنو , اشاب ليلخ لصوف نيماع برق دومح دمحأ هنبا هفلخف 17788 ماع يف يفوت

 لظ زاجحلا ىلإ اشاب ليلخ عوجر دعبو « يتاريخلا رديح نب يلع هلحم يف لعجو

 ةرامإب صاخلا لصفلا عجار (نييريسعلا)و رديح نب يلع نيب حجرأتي فالخملا رمأ

 لوألا ءزجلا نم . 9٠6 017/٠ ص يف ريسع ءارمأب صاخلا لصفلاو رديح نب ىلع

 رمألا مقافت دعب هنأ الإ  ةلودلل اعبات هتفصب (يلع دمحم) ل ًاعبات زاجحلا رمأ ناكو

 ىلإ ةوق ثعب امك . ايروس ىلع هتلمح درج خيراتلا يف فورعم وه امك اهنيبو هنيب

 نأب (رديح نب يلع ريمألل) بتكو همساب هيلع ءاليتسالل زاجحلا قيرط نع نميلا

 . نميلا ىلإ ةلمحلا عم هنبا لسري

 0 ا كا م 1

 5-5 /مه 4١ ماع 00 0 قيفوت) 0

 : ةيتآلا ةجيتنلاب جرخن زجوملا ضارعتسالا اذه نم
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 ةيخيراتلا اهتيمهأ اهل تارامإ ثالث هعوبر يف تماق يناميلسلا فالخملا نإ

 . ةصاخ بونجلا خيرات ىلإ ةبسنلاب
 لظ يف (رثع)و (مكح) يفالخم دحو يذلا يمكحلا فرط نب ناميلس ةرامإ- ١

 . ةصاخلا هترامإ وأ هنايك فالخم لكل هلبق ناكو  ةدحوم ةيوق ةرامإ

 عسوتلا نم ةيدوعسلا ةيعبتلا تحت وهو نكمت يذلاو دمحم نب دومح ةرامإ - "

 ةيعردلاب طابترالا نم هللحت دعبو (اخملا) هتطلس تغلب نأ ىلإ ةماهت بونج يف

 1 هتكلمم ىلإ ريسع مض نم نكمت همكح نم ريخألا ماعلا يفو لب

 ةمدقملا هذهب اهتساردل اندهم يتلا طقف اهسسؤم دهع يف ةيسيردإإلا ةموكحلا “ 

 ةلاحلل ةماع ةسارد نآلا لواحنو ًالصفم اهخيرات ميركلا ءىراقلاب رم دقو ةزجوملا

 . اهدهع ىف ةماعلا

 . ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ًاءزج يناميلسلا فالخملا حبصأ دقف كلذ دعب امأ
 هل روفغملا ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف اهتدحو ةيبرعلا ةمألل ددجو اهلمش دحو يتلا

 . دوعسلا نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع

 هلاك



 ىناثلا لحفلا

 ةيسيردإإلا ةلودلا نع ةماع ةسارد

 . ةيسايسلا ةيحانلا

 ةيسايسلا ىحاونلل ةماع ةساردل لصفلا اذه دقعن انهو هبورحو ةيسايسلا هتالاصتاو

 . ةيسايسلا ةيحانلاب أدبنلو ةيبدألاو ةيعامتجالاو ةيرادإلاو

 راودألاب ترمف « ًالوأ يناميلسلا فالخملا عوبر يف ةيسي يردإلا ةلودلا تماق

 اهئارو نم يمري ةليسو ىلإ اهب عرذتي ةوعد نمف ةئشان ةلود لك اهب رمت يتلا ةيعيبطلا
 : اهدودح لمشي ةلود تغلب ىتح ةياغ ىلإ

 ١ - ًابرغ رمحألا رحبلا ىلإ ًاقرش ةدعص برق نم .
 . ًابونج هيقفلا تيب ةنيدم لامش ىلإ الامش (بوقعي نب يلح) نم 3

 ا نواس ل اوتافلسا لمت يرض قاعألا منقل يفو -
 اهناطلس اضيأ لمش يتلا ةموكحلا كلت ديشي نأ عاطتساو (لابع)و (ةمير) ىلإ

 لاجرو (نيبعشلا) ىلإ همكح كلذ دعب رصاقت نإو نارهشو اهبأ تقولا ضعب

 . هتافو ىلإ (عملأ)

 ةفارشو (اعنص ةمامإ) امهو نيتمكاح نيترسأ ىوقأ نيب نينرعلا ةخماش تفقو ةلود

 تعسوت لب طقف . امهعامطأو امهتسفانم نم اهسفن ىمحت الأ . تعاطتساو ةكم
 . ناديم ريغ يف امهباسح ىلع

 امنإو معنف  كاذنأ اهموصخ اهمصو امك - نيتيبنجأ نيتلود تفلاح دق اهنإ امأ

 لتاقو (احالس)و (الام) امهنم ذخأ دقف ةيبرحلا ةدعاسملاو حلاصملا لدابت ةفلاحم

 ريغ ءيش الو هتفيلحل انش اكلم هسفنل هب ققحو د ةلازتألا - امهودعو هيودع هب

 . كلذ
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 لئت ملف هيلإ يمرت ام ءارو نم ايلاطيإل ةياغلا تهتنا نأ ىلإ الوأ (ايلاطيإ) فلاح
 ةفيحص توطناو . يداصتقا وأ يسايس زايتما يأ بسك وأ يدام منغم يأ ايلاطيإ
 ءيش الو . يبرح دوهجم هلباقي . لامو حالس . ءاطعلاو ذخألا يلقح يف باسحلا

 . زيلكنإلا مهلثمو « كلذ ريغ

 ةديقع ةيبوعشلا هركيو . هتيموقب رخفيو هتبورعب زتعي يبرع ميعزك يسيردإلا
 ءانبو كلم ةداشإ يف ًادهاج ىعس « ةيبهذم ةيفئاط هتريس يف سملن ملو : 57

 - هتئشنتو هتئيب مكحب كلذو . يفوصلا كولسلاو ينيدلا حالصإإلا نم جهنم يف ةلود

 دق نم لوألا هدجو باسحلا نم هطاقسإو هيسانت نكمي ال يوق لماع ةثاروللو

 0 مامإلا) عاطتسا امنإو . هرصع يف فوصتلا بطق تفرع

 عفتري نأ . هريكفتو هتفاقث يماستو - ابيرقت داهتجالا ةبتر اهب غلب يتلا ةينيدلا هفراعم

 ةيموقلا ةرئادو حالصإإلا طيحم ىلإ هترسأ ةرئاد طيحم نع ايلاع بثوتملا هحومطب

 ' ريض ماميعر ناص ناملاطاو هيرب

 هرصع يف نيدلا ءاملع رابك نم ةديقعلا م ا . بهذملا () يعفاش وهو

 اييلاط داعو هاغتبم لافف ملعلل ًابلاط هسأر طقسم نم (يسيردإلا) جرخ

 (ةينامثعلا ةفالخلا) هيف ربتعت تقو يف ةلواحمب ماق « هتينمأ تققحتف كلملل

 ترخسو لوقعلا اهيف اهتمدخ «. لايجأو لايجأ تضم دقو . هضرأ ىلع هللا لظ
 ةيعاد لك مصوف  كاذنا  نيدلا ءاملع اهتيعرش ترقأو مالقألا اهحلاصل
 هيده نع فارحنالاو نيدلا ةريظح نم قورملاب يبرع حلصموأ يمالسإ

 - ةيبرع ةضهن وأ ينيد حالصإ لك ىلع ءاضقلا كلذ ءارج نم ناكف . ميوقلا

 مامإلا ) اهيمعز لتقو دجن يف ةيفلسلا ةيمالسإلا ةكرحلا ىلع ءاضقلا رمأ سيلو
 تبدجو ركفلا بضنف  ديعبب . هتمحرب هللا هدمغت ( دوعس نب هللا دبع
 حورلا دامخإب كارتألا فتكي مو ءرارحألا درشو ممهلا تشالتو لوقعلا

 يناروطلا رصنعلا يف يف مهجمدو برعلا كيرتت ىلع اومزع ىتح ةيبرعلا

 : همساب اهدحأ ةعقوم هابص ىف هسفن يسيردإلا طخب نوتملاو لئاسرلا نم ددعل ةديرف ةخسن ىتزوح يف )غ1(

 . يعفاشلا ينسحلا سيردإ نب دمحأ نب يلع نب دمحأ نب يلع نب دمحم
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 ثدحف يناميلسلا فالخملا يف امأ . مومعلا هجو ىلع ةيبرعلا دالبلا يف اذه

 نمألا لبح بارطضاو ىضوفلاو لهجلا يواهم يف يدرتلا نم هغلب ام نع
 . جرح الو

 يناميلسلا فالخملا نع ام ةمدقتملا  ةبورعلا راطقأ نم رطق يأ يف ناك

 يف مالسإلا ةخيشم نم ىوتفو يناطلس موسرم رودص ةكرح يأ دامخإل يفكي
 بلأتتو راصنألا هلوح نم ضفني ىتح نيدلا ةريظح نع جراخ رئاثلا نأب ةينيطنطسقلا

 . ةيبنجأ ةلود لالتحاو رامعتسالا حلاص يف ىوتفلاو موسرملا كلذولو ةماعلا هيلع

 ءامعز لتق كلذ ىلإ فاضي ةلاطإلا نع ينغي ام (يبارع دمحأ) ةروث دامخإ يفو

 بصن كلذ دعبو ةناتسآلا عراوش يف مهب فاوطتلاو . ريهشتلا دعب ةاعدلا ريرحتلا

 .©) ًاسح قيرعلا يبرعلا يعاولا بابشلا مهسحو (توريب)و قشمد يف قناشملا

 ىطختتو بئاصملاب أزهتو راطخألا ىدحتت ةيماصعلا حورلاو يوقلا ناميإلا نإ
 ريهشتلا ةياعد الو ةبراضلا ىوقلا الو ةرخازلا دوشحلا كلتب ُهَبأَي ملف . باعصلا

 لاعشإو نتفلا ثيرأت كاذنأ اهتحلصم نم يتلا ايلاطيإ ةموكح عم طبتراف . ريفكتلاو

 . اهعم قفتاف  ايكرت ىلع ةروثلا

 لوقعلاو سوفنلا ىلع ريثأتلا لئاسوب عرذتو ةسايسلا نسحأو ريبدتلا مكحأف
 ءايمع ةلاهج يف ةقحاسلا ةيبلغألاو  ةيداعتملا لئابقلا نيب فلأو مئاخسلا لتساف
 ةيلبقلا بورحلاو ءامدلا نم ةريحب يف وفطي هعمجأب ينإميلسلا فالخملا لب
 . سفنلا نع عافدلاو قمرلا دسي ام ىلع لوصحلا الإ معألا رثكألل مه الو

 اهادص هتوعدل ناكف . هطيحم يف اهريفاذحب تقبط دق باغلا ةعيرش نأكو

 نإ عبطلابو . لوقعلاو سوفنلا ىلإ اهقيرط هتاداشرإلو اهريثأت هتسايسلو

 وأ لماشلا ينيدلا حالصإلا ةوعد نكت مل - هتروث حصاألاب وأ  هتكرح

 رارقإو مكحلا ىلإ علطتملا ينيدلا ملاعلا ةوعد يه امنإو . ةيعاولا ةيموقلا ةظقيلا

 ةموكحلا هنأش تلمهأ يذلا - يلبقلا عمتجملا يف نتفلا لاصئتساو نمألا

 نفلا كلت ميكس لوألا همه ناكف < ةيلبق تورو ىضوف ىلإ تبلقناف

 )١( ةيآلا نم « هنذإب مهنوسحت ذإ ط : ىلاعت هللا لاق . لتقلا : سحلا ١67 نارمع لآ ةروس نم .
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 اهراظنأ ليوحتل ةروثب كارتألا لاغشإ يهو اهقيقحتل هسفن بدتنا ةياغ ىلإ ةليسوك
 ةداشإو كلم قيقحت هصخشل ةصاخلا ةياغلاو يعرف ناديم ىلإ يسيئرلا ناديملا نع

 ليوحت ىلإ  ًادجم  فرصنا . يديهمتلا لمعلا دعب مث  انرشأ امك  لمعف ةرامإ
 - ةقاطلا كلت نم ددبت ام انسق اذإو «. فدهو ضرغ ىلإ ةددبملا ةيحافكلا ةقاطلا

 اندجو هيلإ تهجو يتلا فدهلاو ةياغلا ىلإ  اهضعب لتق نم ةيلبقلا بورحلا يف
 ءاخرلاو يداصتقالا شاعتنالا لمشو نمألا نم داس امع الضف . ديعبلا قرافلا

 دق اهردصم نع رظنلا ضغب يتلا - ةيجراخلا ةدعاسملا لايثنا ءارو نم يشاعملا

 تناك ام ىلإ ةبسنلاب يداملا ءاخرلاب ةيناميلسلا دالبلا ىلع ةرشابم ريغ ةفصب تداع

 قهزت برطضم طيحم ىف روجألا ردهزأب قاش لمعب موقيوأ « ًالطاع درفلا ناك
 بجاوب موقيو دجملا ةبيرض ىدؤي اي دنج حبصأف  .بابسألا هفتأل هئاجرأ ىف سفنلا

 تايناكمإ هدفرتو « ةميكح ةمزاح ةميزع هريستو ةيوق ةدارإ هعفدت نطولا نع عافدلا

 فرصت اذاملو تءاج نيأ نم ملعي ال  درفلا ناك اذإو  داريإلا ةمظتنم دراوملا ةرفوتم

 يذلا ءاودلا رصانعب ةياردو ملع ىلع ضيرملا لجرلا نوكي نأ يرورضلا نم سيلف
 . هئاضعأ يف عشي ةايحلا ءفدو ءافشلا بيبدب هيطاعت ءارج نم رعشي

 تاهجلا ماكحو ةاضقلاو ةداقلاو ءار زولا يناميلسلا فالخملا لاجر نم حبصأ
 رسحنا دقو - قازترالل مهل نيعم ال نيدلا ءاملع ناكو ءيش ال كلذ لبق ناك دقو
 ىلع يضارألا تاعيبم قئاثو ةباتك الإ ( نازاج ) ةنيدم يف شمكناو كارتألا ذوفن
 يوقلا دعاسلل مكحلاف كلذ ادعامأ . ةيرقلا يف ثاريم ةضيرف ةمسق وأ اهعيب رزن

 . ءىرجلا بلقلاو

 ةداق دض حاجنب كراعملا ىحر او رادأ نيذلا شويجلا ةداق مهنم حبصأ
 ءارزولا مهنمو « ةكرعم ريغ ىف رصنلا ليلاكأ مهنم عزتناو ينامثعلا شيجلا
 اوناكف نييناطيربلاو ةيكرتلا ةلودلا لاجرو ايلاطيإ عم ضوافتلل اوبدتنا نيذلا
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 ماكحلاو ةاضقلا مهنمزربو . فقوم ريغ يف قيرف لك عم ؤفاكتلا مدق ىلع
 1 نيياردإلا

 اهنأ « ةئفاطلا نطفلا كلت تلعشأو ةيفاغلا رعاشملا تظقيأ يتلا كلت حور يأف

 كلت ةوق امنإو اهدوجو ةيهلإلا ةردقلا تءاش ةيماصع ةيصخشو ةيوق حور كش الو

 نمو . طقف اهتايح يفو ةياغلا روصحم ىدملا دودحم اهعاعشإ ردصمو ةيصخشلا
 ةدمو هردصم ةايحب دمألا دودحم نوكي ام ةيصخشلا ىوقلاو ةيحورلا تاعاعشإلا

 ام اهنمو ددحم دمأ ىلإ لظي ام اهنمو هتوق تشالتو أفطنا تام اذإف هبحاص ةايح

 . دامآلا لواطيو لايجألا ىطختي

 ةيصخش ىلع ينجتلا ةزيجولا ةساردلا هذه ءارو نم دصقن الاننإ

 اهناينب داش يتلا ةموكحلاو وه خيراتلا ةمذ يف حبصأ دق لجر وهف يسيردإلا

 قحلا هبجوي امم رثكأ ءانثلا نم هتيصخش ىلع علخن نأ ديرن الو , اهناكرأ ماقأو

 هتيصخشو .٠ حداقلا دقنلا هرضي ال امك فئازلا ءانثلا هعفني نلف  خيراتلل

 ةمألا هذه ءانبأ نم لاجرلا ءامعز نيب اهاركذب خيراتلا ظفتحيس ةريبكلا

 خرؤملا ىلعو خيراتلا حرسم ىلع ءامظعلاو ءامعزلا تبجنأ يتلا ةليبنلا ةيبرعلا

 ةلبقتسملا لايجألا وحن هبجاو هيلعو قئاقحلا نم هطمغي وأ هيلجي اميف هتعبت

 تارابتخاو براجتلا يده يلع ريستل قيرطلا اهيئشانل دهميو ليبسلا اهل رينيل
 بكتنتيو ممهلا ذحشي خيراتلا ةسارد نم حضاو جهنمو بحال عيهم يف يضاملا

 مهكرادم مهب تمس ةمأ لك دارفأ نم دارفأ مه لاجرلا ءامظعف . للزلا رثع اهب

 تلاحوأ مهبرام غولبب رادقألا مهتدعاسف رومألا يلاعم ىلإ مهممه تلاعتو

 « براجتلاو تارابتخالاو ثادحألاب لفاح لجس خيراتلاو . اهكاردإ نود

  ةماهلا تايصخشلا ةايح هيزنلا دقنلاو قيمعلا سردلا لوانتي ال نأ أطخلا نمف

 ميهافم ىلع قبطني لوقلا اذه نأ دقتعأو . ( محري ال خيراتلا ) ليق دقو

 لامعألاب ديشي قئاقح تبثو ةضهن لجس اهخيرات نم ذختت يتلا ةيعاولا ممألا

 للز وأ فارحنا لك دنع ريشيو هبنيو ةرثأم لكب هونيو ءاطخألا ديقيو

 ' اهرخف نوكي ال خيراتلا ثداوحو ةميظعلا لامعألاف . ةعبت عوقو وأ
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 نوكي دقو اهيلعو ةمألل لب « هيلع اهررضوأ هسفن صخشلل اهعفن حصألاب وأ

 ةدحاولا ةمألا طيحم ةرئاد زواجتي ام خيراتلا ىف ريثأتلا ىوق نم ةيصخشلا لامعأل

 . ماعلا يناسنإلا طيحملا ىلإ

 بلغتلاو قوفتلا يف نرملا اهبولسأب تقوفت . ةحجان ةكرحب ماق يسي يردإلا نإ

 ملاع ىلإ لايخلاو ينامألا ملاع نم اهب زربف اهقيقحت ليبس يف فقو نم لك ىلع
 بونجلا ىف مث ايناث ريسع مث الوأ يناميلسلا فالخملا سفن يف - عقاولاو ةقيقحلا

 بتاك ةداهش انه هلجسن ام نسحأو « ًامئاد قوفتملا ناكف هولجاسو مهلجاسو ًاثلاث
 ( برعلا كولم ) روهشملا هباتك يف (يناحيرلا نيمأ) ذاتسألا وه فورعم يبرع

 ًايبرع ناك دقف دحاو أدبم ىلع هرمأ ءدب ذنم هتابث ئسيردألا لئاضن نم نإو

 وه ناك نمو كرتلا هئادعأ ىلع ةلود ةيأ فلاحي « هتياغ ليبس يف ًاروسج ًاميمص

 براح ٠ كلذ نع لوحت الو هثدبم يف بذبذت امف . هيلع برعلا ءارمأ نم مهفلاح

 ًارصتنم بلاغلا يف ناكف ىيحي مامإلا مهقيدصو نيسح كلملا مهفيلحو كارتألا
 مزعلاب هندل نم اهحلس هنكلو هتفيلح تناك لاوحألا نأ ركتن ال ؛ ًازيزع ًامئادو

 . ىهتنا . « ءاضملاو

 نيب هتحايس نم هلف كلذ ادعو . ةينيدلا مولعلا يف ةجح ىقحيب -ربتعي وهو

 مظنو ةسايسلا تايرجم ىلع فقي هلعج ام )2 نادوسلاو رصمو زاجحلاو عوصم

 تاكو ايمن ةيبروألا ةراضحلا اهتزغ دق رصمو « كاذنا راطقألا كلت يف مكحلا
 ملعلا هليصحتو ةيلعفلا ةيناطيربلا ةيامحلاو ةيمسالا ةينامثعلا ةيعبتلا تحت ذئنيح

 ىماستو هتمه ذحشو هتيلقع لقصو هكرادم قافآ عس مو كلذ لك (رهزألا ) ةعماج يف

 يحورلا هثارت ىلإ | ًافاضم فلس ام لك نم ناكف « ايلمع يردك هركف بردو هبهاومب

 . جهنملا ةيمالسإ اهنوك يف صخلتت انرظن يف يه يتلا هتسايس جهنم . يفوصلاو
 . ةيرظنلا ةيميلقإ أدبملا ةيبرع ةعزنلا ةيفوص

 ديفتست فيك فرعت ةقيقد ةفيصح ىهف ةيجراخلا ةيسايسلا ةيحانلا نم امأ
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 : يهو نيتيبرع نيتموكح نيب وهو بقاثلا هرظنب ىأر دقو ٠ يلخادلا اهلالقتسا

 ١ + لايصفلا ىف نيوحت كالجلا ركنا

 . بونجلا يف ىيحي مامإلا ةموكح - ؟

 ةدعاسملا ىلع دامتعالاو 6( ثوروم ثارت ىلإ كدسكتست نيتموكحلا الكو

 هلثم نيطبترم برعلا ءارمأ حبصأ دقو ىمظعلا برحلا ءاهتناب ىهتنا ةيجراخلا

 دمتعي لاع ىوتسم نم ةيبرع ةقادص دنس نم دبالف « ايناطيرب عم ةقادص ةدهاعمب

 . ةلصفم كب رم امك دعب اميف ةياصو ىلإ روطت ءاخإو ةقادص ةدهاعمب

 : ةيلخادلا ةسايسلا

 مايق دنع يناميلسلا فالخملا ةلاح نع ةلصفم ةسارد  ميركلا ءىراقلاب رم

 ةيلخادلا ةسايسلا ضرعتسن نآلاو  همايق نابإ ةيلخادلا هتسايس نعو . يسيردإلا

 ىتح بعشلا ةيلقع يف اهملاعم زاربإ يف جردت ةيفوصلا ةيحورلاو يعرشلا
 ىف وهو . ىجراخلا نوعلاب انيعتسم ةياغ نم هسفن بدن امل ريثأتلا ةوقب هرحس

 يجراخلا نوعلاب نيعتست ةيروثلا تاكرحلا لجو ةيداصتقا ةرورض هفورظ لشم

 فطعلاب عتمتت تناك ىربكلا ةيكيرمألا ةروثلاف - برغلاو قرشلا يف -

 ةراقلا نع ارتلجنا ءاصقإ وه كلذ ءارو نم ةياغ هل يذلا 2 ىسنرفلا نوعلاو

 بابسألا هل تنكمو فورظلا هتدعاس ًابيرغ ىبحي مامإلاو نيسح كلملا نم لك رظن يف يسيردإلا ناك (1)
 . ثوروملا دجملاو دلاتلا ثارتلا نم امهلام هل سيل هنأو
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 ايكرت دض ناقلبلا ةروثو لودلا ضعب نم فطعلاب ىظحت تناك ةيلاطيإلا ةروثلا اذكو
 . ةيسايسلا براملا نم مهل امل ةلود ريغ نوعب تيظح

 ريهامجلا هتعاطل تعضخف - ًالصفم كب رم امك  ةيلخادلا هتسايس تحجن
 وه هزرحأ يسايس حاجن لوأ ناك كلذ دعبو )١« ةيلخاد ةضراعم لك ىلع بلغتو

 تالخملاز ىلع ةيعرشلا هتطلسب ايكرت تفرتعا اهبجومب يتلا ( رئافحلا ) ةدهاعم
 ةيلخاد ةبقع لك تللذت ( يجاوخلا فيرش دمحأ ) يدي هعطق دعبو (يناميلسلا .

 ةاضقلا لاسرإو تاهجلا ىلإ ةابجلاو لامعلا ثعب ىلإ فرصناف ضراعم لك نعذأو
 غلب لاموصلا نم ًاسرح هسفنل ذختاو رومألا ترقتساو نمألا دطوتف دودحلا ةماقإو
 مجانمو ةماهت زكارم ضعبو لياحم يف تايماحك مهقرف مث ةئامسمخلا وحن مهددع
 . حلملا

 : ةيرادإلا ةسايسلا

 ردصتو تالماعملاو تارباخملا هيلإ درت ةطلس لك ردصم هسفن يسيردإلا ناك
 شويجلا دوقيوأ ةرادإ يف بونيوأ ةطلس هل نم لك ىلإ تاهيجوتلاو رماوألا هنم

 اهل سيل ةيمسا مهتارازو امنإو ةثالث ءارزو نييعت ىلإ انرشأ دقل « ةيابجلا ىلوتيوأ
 امل ذيفنتلا وأ تامهملل بادتنالا مهلامعأ لجو « ةفورعم تارازو وأ تاصاصتخا

 تارباخملاو لئاسرلا ضف هسفنب ىلوتي هرمأ أدتبم يف ناك . رماوألا نم هردصي
 دفو مث « بتاكك ينايبصلا يعانقلا يلع هيقفلاب ناعتسا مث د هملقب اهيلع ةباجإلاو

 7 ءالج دعبو . ءاشنالل ًابتاك هذختاف ( يملعملا نمحرلا دبع ) ذاتسألا هيلإ

 دحأ (يدنفأ لماك) هسأري ةفلاسلا ةلودلا يفظوم نم ةرمز هلكشي ناويد هيدل حبصأ

 1 ينامثعلا دهعلا يف نيريدقلا (ءاعنص) ةيالو ناويد باتك

 نيلاوملا نم صخألابو بايترالا نيعب ىلوألا ا ناك 3

 ١ شيرع يبأ يف يدعصلا روصنم - ؟ ايبص يف يجاوخلا فيرش دمحأ .

 . ناسرف يف ليهس هللا دبع - ؛ نازاج يف يراصنألا ديوس يلع -

 نميلا ىلإ ًالوأ رف دقف عبارلا امأ ريظنلا لبج يف ثلاثلا نجسو نارهش ىلإ يناثلا يفنو ١ لوألا يدي عطقف

 . هنع ىفع مث ةدم هنجسو هيلع ضبقف ًارخؤم داع مث

 د مكك-



 : ماعلا يرادإلا زاهجلا

 : نم ةمصاعلا يف ماعلا زاهجلا لثمتي

 ةيمالسإلا ةعيرشلاب ةديقم ةطلس لك ردصم وه يذلا هسفن يسيردإلا ةيصخش - ١

 ةيسايسلاو ةيعيرشتلا تاطلسلل ماعلا عجرملاو يسيئرلا ردصملا وهف ععط

 . ةيذيفنتلاو

 : مهو ةثالثلا ءارزولا هنواعي - "

 كلذب قلعتي امو تاكوشلا دينجتو لئابقلا نوؤش رمأ ىلوتي يذلا بادرس دومح

 صخشب لصتي . دجو امو رمؤي ام ذفنيو ايوفش ةيهيجوتلا رماوألاو تاداشرإلا ىقلتيف
 . هاقلتي ام دودح ىف لمعيو ةرشابم يسيردإل

 ادع اميف ( يمكحلا يركز ىبحي )و ( يهصاب ىيحي دمحم ) ناريزولا -*

 . ةاضقلا نم ددع هكراشيو (يبقلا رديح دمحم) اهسيئرو ايلع ةمكحم - ؛

 "داعم بدلا ةماجلا قالا اردو وول دارمل فورت رحب يحمل 6

 . كلذ ريغو

 : ندملا يف ةرادإلا ةزهجأ

 : نم بلاغلا يف فلأتي يرادإ زاهج ةنيدم لك يف
 يرادإ مكاح يأ لماع - ١

 "  يعرش يضاق .

 5 لام تيب رومأم -*

 .. فيرع مهل ةقزترملا دونجلا نم - ًابتر ىمست - ةيماح - 4
 ٠ ندملا تاهمأ يف ةيدلب سيئر  ه

 ىلع ًافّرعم ًامسر ئضاقتت ةيلحاسلا ةيسيئرلا ندملا يف يكرمج موسر ةرئاد - ؟
 1 تارداصلاو ةيجراخلا تادراولا

-871/- 



 يف هنع بوني ناكو هسفن يسيردإلا مامإلا تاهجلا لكل يسيئرلا عجرملا

 .(يسيردإلا لاعتملا دبع نب ىفطصم همع نبا) ةيبونجلا تاهجلا

 الو مقر نودبو « ةيداعلا تابتاكملا ةطساوب نوكت ام ًابلاغف تالاصتالا ةيفيك امأ
 . ةيلاملاو ةيرادإلاو ةيلخادلا رومألا يف اهسفن ةقيرطلاب رماوألا هنم ردصتو ليجست

 ةسائرب يسيردإلا ناوندلا ليكشت دعبف ةيجراخلا تابتاكملاو رماوألا نم مهملا امأ

 : نئامرلا

 نم صخاألابو نئاهر يناميلسلا فالخملا لهأ ريغ نم ذخأي يسيردإلا ناك

 ًانامض هيدل ةنيهر ةليبق سيئر لك نبا ذخأي نأ نئاهرلاو . لابجلاو نميلا ةماهت لهأ
 . ةفلاخملا نم سيئرلا كلذ ةعاطل

 : تالصصاوملا

 لئاسووأ ةكلمملا ءازجأ طبرت ةمظتنم تالصاوم دهعلا كلذ يف نكت مل

 زواجتي ال (تارايسلا) نم دودحم ددع ادع ام تاناويحلا الإ ةثيدح تالصاوم

 فويضلا رابك لقنل وأ ةئراطلا تالاحلا يف لسرتوأ هسفن يسيردإلا تالقنتل عبرألا

 ةطساوب لسرتف (لامعلا) تابتاكم ريبعت حصأبوأ : يموكحلا ديربلا امأ

 تافاسملا نوعطقيف تا ) هدحاو ( نيباجن ) مسا مهيلع قلطي (نيئادع)

  ةهرافلا باودلا مهريغ لمعتسا امبرو ًاودع ةديعبلا

 : ةيموكحلا تاداريإلا
 ىلع ةيعرشلا ةاكزلا وأ . يجراخلا نوعلا رمألا لوأ يف تاداريإلا عبانم - ١

 يجراخلا نوعلا عاطقناو لامشلاو بونجلا يف عسوتلا دعبو . يشاوملاو بوبحلا
 : ىلع تزكرت «٠ ىلوألا ىمظعلا برحلا ةياهنب

 ١ بوبحلاو ىشاوملا ةاكز تاداراو :.

 . حلامملا تادراو - "
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 . ةيكرمجلا موسرلا - '"“

 :رسماوألا

 لاجروأ هئارزو دحأ ىلع رمأ ام اذإف . اهرودص روف ةيسيردإلا رماوألا ذفنت

 جرخت ال ةلجترملا رماوألا كلتف كلذ عمو اروف هذيفنتب مزلي نم غلبأو الاح رداب ةلودلا

 . ةحلصملا هيضتقت امع

 7 ةلودلا زاهج ميظنت ةلواحم

 لكشي نأ دارأ يسيردإلا نأ دهعلا كلذ اورصاع نيرونتم لاجر نم موهفملا

 تافرصنملاو تاداريإلل ةنزاوم ةلودلل مظنت نأو ثيدحلا ماظنلا ىلع ةلودلا زاهج

 هبش عضو يف نييئاصخألا دحأ ىلع دمتعا هنأو . تاصاصتخا تاذ تارازوو

 يعرشلا جهنملا عم مئالتي امب هداوم يف لدعف هتدايس ىلع ضرعو . يساسأ روتسد

 نوؤلميس نيذلا صاخشألا ءامسأ ىلإ هيف راشأو نامزلا تايضتقمو دالبلا ةلاحو

 : ةرازولا زكارم

 5 ةرازولا ةسايرل يسيردإإلا ىفطصم - ١

 5 ةيجراخلل ىهصاب ىيحي دمحم ١

 . ةيلخادلل يركز ىيحي

 . ةيبرحلل بادرس دومح 5

 . لدعلل ىبقلا رديح دمحم ©

 تلاح امنإو هل ةاون (كب ميلس) ةبيتك نوكت ىماظن شيج ءاشنإ ىلإ هيف صن امك
 : كلذ ذيفنتو مامتإ نود ةركبملا هتافو

 9 ةيموكحلا هرئام

 ايحأو تايانبلا ضعب أشنأ امنإ ةماع قفارم ءاشنإب ماق هنأ وأ ةدلاخ رثام هل نكي مل

 . خيراتلاو ةقيقحلل ةمدخ اهدرون هسفنل ةيعارز يضارأ ضعب

 شيب يداو ةودع ىلع )) ةنزرلا 2 ضرأ ايحأ م1 / هم ماع ىف ا

 . ايبص لامش يف ةيصبخللا ضرأ ايحأ م١117 /ه#*9 ماع يف  ؟
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 . يديم ةنيدم قرش يف ةعلق ينب ١914 / ”ا/ ماع يف

 مسا اهيلع قلطأو ةديدجلا ايبص ةنيدم سسأ ١41١4 / 8 ماع 50

 : ةيسيردإلا

 . ناديملا دنع نازاج ىف ةصاخلا هراد ىرحألاب وأ ةموكحلا تيب ىنب ©

 . ةيلاملا عدوتسم ناك ىذلا  اياضملاب لاملا ثيب ىنب - ؟

 . ليزأ دق خيراتلا اذه ىفو

 : لامعلا تالهؤمو تاحيشرتلا

 يف ةقباسلا يوذ نم مهراتخيو (مامإلا) لبق نم ًابلاغ نوكي  لامعلا حيشرت
 تالهؤم كانه سيلو « ةناكملا ةفورعملا رسألا يوذ نموأ هتكرحل ةباجتسالا

 حشرملا ةيصخش يف صالخإلا داقتعاو ةقثلا نم رثكأ ةصاخ

 : نثولججسلا

 هيو درألا عاطقو ةلتقلاو نيمرجملاب اًضاغ ناكو (ايبص) ةعلق يف ماعلا نحل ا

 نم نجسلا لخدي تاهجلا ةيقب يفو تاءارجإلا تمت ىتم يعرشلا مكحلا مهيف

 ام ًابلاغو ةدلبلا خيش وأ يضاقلا هنجسب رمأي - ةبجوم بابسأل لماعلا رظن يضتقي

 ةتقؤم نوكتو كلذ بجوتست تافلاخم وأ تايدعت بابسأل نجسلل عاديإلا نوكي

 اهئاهتناب نجسلا ىهتني

 ؛:ةبلنلا ةحلسحلا"

 مهدهع لوأ نم « ًايلك ًالامهإ ؛ يناميلسلا فالخخملا 2 كارتألا نإ

 مسقلاو ريسع يف ةيئادتبالا سرادملا نم أددع اوأشنأ مهنأ مغرلابو هرخأ ىلإ

 ةسردم ىأ ءاشنإب ظحي مل فالخملا نأ الإ .يلبجلا 5 يفو ةماهت يف ىبونجلا

  ةطوطخم ةيملعلا مهراثآ لازت ال ءاملعو نيروهشم ءارعش بجنأ دق هنأ عمو
 هنأ ال 0 0 يف ىلاعت هللا لوحب  مهمجارت أرقتس خيراتلا اذه ىلإ
 0 وأ يملع طاشن لك - اينوفا ندا دف هلا هيض

 ةربعلا امنإو حجنو ليصحتلل اهريغوأ ةدعص ىلإ رفسلل هئانبأ ضعب حومطلا
 ةلاحلاو يسيردإلا ماقف . ةفرعملا عويشب لب ديلا عباصأ زواجتي ال ددعب سيل
 عزاولا مادعناو نمألا بارطضاو ةلاهجلا عويشو ىضوفلا نم اهانحرش امك

 ةماع ةسردم داشرإلاو ظعولا فقاوم نم ةفورنعملا هتاماقمل ناكف . ينيدلا
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 يسيردإلا يلع نب دمحم ماماإلا

 1١م -



 بدتنا مث ميوقلا هيده يف ريسلاو نيدلا رئاعش ىلإ ةصاخلا تضحو ةماعلا تدشرأ

 بسح نوتملا ميلعت ةقيرط ىلع ميلعتلل غرفتلل دهعلا كلذ ءاملع نم دحاو ريغ

 يف ءيش هنم نكي ملف . ثيدحلا جهنملا ىلع سرادم حتف امأ . ميدقلا جهنملا

 ءارعشلاو ءابدألاو ءاملعلل 58 فراعملا يف هعسوتو هتأشن مكحب ناك دقو هدهع

 فالخملا لهأ سفن نم مهنم ددع هيدل عمتجاف مهب , اراب مهيلع ًابدح مهل ًاعجشم

 سلاجم هل ناكف « ةطقانشلا نمو يلبجلا مسقلا نمو نميلا ةماهت نمو ينايلسلا

 . ميلعتلل تاقلحو لب ةرواحملاو ةشقانملاو ةدافتسالاو ةدافالل ةصاخ

 رهشأو دئاصقلا ررغب حدم دقو « هيلع بيثيو ديجلا رعشلاب بجعي ناك امك

 : هدذهع ءارعش

 ١- يربيشحلا ميه دمحم .

0 5 "7 

 , ىطيقنشلا نيمألا دمحم

 8 يسونسلا دمحم نب يلع - 3
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 ةيدمحألاةقب ةقيرطلا

 يسيردإلا دمحم مامألاو

 داش يتلا ةماعدلاو ةيسيردإلا ةرسألل يحورلا ثرإلا يه (ةيدمحألا) ةقيرطلا نإ

 لوأ يف هدي طخب هباطخ صن عجار  ىلوألا هتلواحم يف هتوعد حرص اهناينب ىلع

 نم اهيلع يفضيو اهبقانمب ديشيو يحورلا اهثارت لغتسي هارتسف 2 خيراتلا اذه
 مولع يف داهتجالا ةجرد لجرلا غولب عمو . ركذلا فنا هباطخ يف هأرقت ام  ةسادقلا

 نأ لبق مهتقيرط يف هدلاول ةفيلخ ًايصخش وهو يوقلا اهلماع ةثارولل نإف . نيدلا

 ينس ًاررحتم ةماعلا ةسايس هيضتقت ام ادع ام يف كلذ لك عمو . اكلم نوكي

 ةديقعلا

 دهمي نأ رشابملا لاصتالا ( دجن ناطلسب ) هلاصتا لبق رهظي ام ىلع دارأ دقو
 ةتظلتب نقر احوو اناطلس اهجتيتم: وع محير ةيمضمر ةفيراطب ةقيرطلا كلك تقلا

 لكش ( ةيحللا ) ةنيدم ىلإ هلوصوو كارتألا باحسنا دعب العفو . ةيسايسلاو ةينمزلا
 : يتآلا هجولا ىلع ةقيرطلل تاخيشم

 ١ يدنقلا ) ىمسي لجر ةديدحلا ةنيدم يف ( .

 "  سدنج ) ىمسي لجر ةيحللا ةنيدم يف ( .

 .( سدنج دمحم ) ىمسي لجر ( ىديُم ) ةنيدم يف -

 عوصم ىلإ هثعبيل ةنيعم تافص يذ لجر نع ثحبلا ةيحللا نايعأ نم بلط - 4

 ىلإ هلحرو ًابتار هل ررقف نيمأ ىسيع ىمسي صخش هل رضحأف ةقيرطلل ةيعادك
 ىلع ناكو « مهزيجيو نيديرملا نم ةعيبلا ذخأي نأ هلوخو تاميلعتلاب هدوزو عوصم
 . امئاد هب لاصتا

 ةقيرطلل لوألا سسؤملا ىركذل يونس لفح ماقي ناكف كلذ ادعو

 ىقبي الو هسفن مامإلا هرضحي ايبص يف . سيردإ نب دمحأ ريبكلا ذاتسألا

 روضحل ايبص ىلإ هدلب نم لحريو الإ ةيسيردإلا ةكلمملا يف ةفورعم ةيصخش

 )١( يتحفص رظنا 007568 765 .
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 هنأ ىوريو ًاليل ةسداسلا ةعاسلا يلاوح يف ةداع ماقيو (لوحلا) ىمسيو لفحلا

 : نم ةقيرطلل ةيديلقتلا ميسارملا هيف يرجت

 ١ هبقانمو ريبكلا داتسألا ةريس ةءارق- 8

 . مغنم توصب ةيزمهلاو ةدربلاك راعشألا ضعب دشنت - "

 . تابطرملاو تايولحلا عزوتو ماعطلا دئاوم دمت -
 ىلع (نييدوعسلا) ءاليتسا دعب هنأ الإ دهعلا كلذ يف ًادئاس ناك امم كلذ ريغو

 مده دشار نب هللا دبع ةسايرب ايبص ىلإ مهنم دفولا لوصوو لئاحمو ريسعو (اهبأ)
 كلت كرتب ةماعلا ىلع ددشو تارازملاو ببقلا رئاسو (هَذَج) حيرض يسيردإلا
 نودب هب لفتحي ىقب هنأ ركذيف يونسلا لوحلا امأ  هلبق ةراشإلا تقبس امك  عدبلا

 | . قباسلا ديلقتلا يف ةغلابملا
 قل

 : ءارمألا ةداسلا مهو هدهع ىف ةيسيردإلا ةرسألا دارفأ رهشأ

 زيزعلا دبعو باهولا دبعو يلعو مامإلا وخأ يسيردإلا يلع نب نسحلا ريمألا

 .هسفن مامإلا ءانبأ نسحلا دمحمو ميحرلا دبعو

 ١ - رصم ) ديلاوم نم وهو  لاعتملا دبع نب ىفطصم ريمألا (

 . (رصم ) ديلاوم نم وهو  لاعتملا دبع نب يبرعلا دمحم ريمألا - ؟
 “"  (رصم ) ديلاوم نم وهو  لاعتملا دبع نب يسونسلا دمحم ريمألا .

 . يسونسلا دمحم نب دباعلا ريمألا - 5

 : ىسيردإلا ناويدلا

 نب يلع ذختا مث هديب هدرت يتلا لئاسرلا ىلع ةباجإلا ىلوتي ناك هرمأ [دتبم يف
 نمحرلا دبع رعاشلا بيدألا هيلإ دفو نميلا لالتحا دعبو اصاخ ابتاك يعانقلا دمحم

 ١ هناويد ىف ءاشنإلا بتاك هذختاف « ىمتعلا ىملعملا

 فطعو ةياعرب عتمتي ' نسحلا دمحم + ريخألا الإ ةايحلا ديق ىلع قبي ملو هللا مهمحر مهعيمج اوفوت دق )1(

 . فئاطلا ىف ميقيو كلملا ةلالج ةموكح
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 دحأ ( يدنفأ لماك ) هترادإ ىلوت اناوبف سسأ كارتألا باحسنا دعبو

 رمع مهنم نيريدقلا كارتألا يفظوم نم ةلمج هعمو ءاعنص يلاو ناويد باتك

 . يملح
 . ءارزو سلجم هل فلأ هنأ يسيردإلا مايقب صاخلا لصفلا لوا يف انك

 فلفلوأ ترو ءامسا, نيسكم دهعلا كلذ لاععر رهتكأ ءامسأ ةروت انهو الع ةمكحنو
 .:لاجرلا

 : ءارزوللا

 )١( يهصاب ىبحي دمحم .
 . يمكحلا يركز ىبحي (؟)
 5 يمزاحلا بادرس هللا دبع نب دومح (9

 : ىسيردإلا سلجم يف ءاضقلا لاجر رابك ١

 )١( يبقلا رديح دمحم .
 . يطيقنشلا نيمأ دمحم (؟)
 . يدمضلا نسح نب يلع (*)
 ,(0) فيطع نب ميهاربإ نب يلع (5)

 . فيطع نب هللا دبع دمحم (©)

 . يدومعلا هللا دبع (59)

 . يسونسلا دمحم نب يلع (0)
 ١ ينيدراملا يرون دمحم (8)

 ٠'- شويجلا ةداق ءاسؤر :

 )١ ( ناوضر رهاط دمحم .
 ) ) 7عملأ لاجر دالب ةرامإ هب طينأ مث ... يمعنلا دمحم نب ىفطصم :

 )”* ( يمعنلا رارع نب ىيحي .

 يملعملا نمحرلا دبع عم كارتشالاب ماكحألا قيقدت ةمهم هب طانت تناكو يسيردإلا مامإلا دي ىلع ذملتت (1

 . رفاظ نب نمحرلا دبع نب نسح كلذ انل ىور امك يمتعلا
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 . يمعنلا رارع نب دمحم ( 4 )

 . يمعنلا رصان نب رارع ( ه )

 . ضيمغ نبا ( 50
 ١/ ناشرخ نبا( .

 . يشودلا نيسح (8)

 . سالكلا (4)

 )٠8( يمكح يلع دمحأ .
 ) )1١يمزاحلا يليبش دمحم نب يلع .

 )١5( رامسم وبأ دومح نب روصنم .

 د يناورملا يركب نب هللا دبع دمحم (19

 نا يوادعلا يناكوشلا دمحم )١4(

 : تاهجلا لامع رهشأ - 4

 رابلا دمحم نب رمع( )١

 مداصما يلع نب نيسح ( 5١

 فيطع نب نسح ( 54 )

 يمزاحلا دمحأ ( ه )

 ديز نب نيسحلا نب دمحأ ( 59

 يليئادلا ( 7

 يعرم نامثع ( 8)

 يمعنلا رصان نب رارع ( 4 )

 يعرم نب دمحم )٠١(

 . روم يداو لماع

 . ناحلم لبج لماع
 . روم يداو يضاقو ةرهزلا لماع

 . لابع لبج لماع

 . رشن ينب لماع
 . ةيديزلا لماع

 . ةمير لماع

 . ةجلولا لماع

 . ةعامج لماع

 . نالوخ لماع

 . عرب لبج يف لماع
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 . ليلص ةزاح لماع يمكح ديزم هدبع دمحم (١؟)

 . ريظنلا لماع يعافر ىيحي نب نيسح )١(

 5 لامعألا ىتش يف لاجر - .٠

 )١( ةصاخلا ةئيزخلا نيمأ يرماعلا دمحأ نب دمحم .

 . نازاج كرمج ريدم ناديز ميهاربإ حلاص (؟)

 5 صاخلا سرحلا ءاسؤر نم يرمز دمحأ ()

 ةبسحلا سيئرو نيصاخلا نيقفارملا نم نيدلا حتف نب ميهاربإ (4)

 : ع

 نم ع ابوك نا 3: قورشلا برق 0 0 ةوالتل فرصنيو هراد دجسم يف

 فلأتيو روطفلا ماعط لوانتيو ىحضلا يلصيو 0 لاستغالا رشابيو ظقيتسي

 1 : نم

 )١( رمقملا ةطنحلا زبخ .

 . نبللا (؟)
 . لفلفو حلم (")

 . ركسلاو بيبزلاب رشقلا ةوهق نم قيربإ روطفلا دعب هل مدقيو

 لئاسرلا يف رظنلا رشابيو لوخدلاب باتكلاو ءارزولل نذأيو هسلجم ىلإ لخدي مث

 تقو ىلإ نيرئازلا رابكل نذأي مهملا يهني نأ دعبو « هسفنب رومألا فيرصتو ةدراولا

 ءادغلاب رمأيو يلصيف رصعلا ىلإ ةسلجلا فنأتسيو ةعامج يلصيف رهظلا ةالص

 9 هراد لخاد هدرفمب هءادغ لوانتيف وه امأ راوزلا رابكو ءارزولل دئاوملا دمتف

 ١ - قرملاب توتفملا ةرذلا ريمخ .

 د مالال -



 . زرألا

 . جاجدلا -

 . ةعمدلا ىمسي ةيبرغملا ةقيرطلا ىلع خوبطم (مادإلا) نم نحص -

 . ةيلح نحص

 ةفرش ىلإ جرخيف ًابيرقت ءاسم ةسماخلا ةعاسلا ىلإ هله عم هراد يف رصتخيو

 نأ ىلإ هبكوم يف ةيشمتلل جرخي ةراتو . ا رادلا

 . هدرو أرقي مث هيلصيف برغملا نيحي

 رابكو ءارزولل نذأو هسلجم لخدو ةعامج ىلص ءاشعلا ةالص تقو ناح اذإف

 . ليللا نم تقو ىلإ هترضح يف اوقبو هتلود لاجر

 : دوددحلا

 . م١197 /ها٠5 ماع يف يسيردإلا اهمكحي يتلا دالبلا دودح تغلب

 . «هنثموبأ» وهو بوقعي نبا يلَحو كّربلا لئابق نيب لصافلا دحلا ؛ الامش-١
 دالب لحاس ىلإ كربلا لامش نم دتمي طخ يف رمحألا رحبلا ظ00

 . قينارزلا
 دتميو « عملأ لاجر دالب نم نْيبْعُشلا دودح رخآ ةيلامشلا ةيقرشلا ةيحانلا يف - نإ

 (حزار)و (هبْنُم) لبجو كلام ىنب دالب ىلع لمتشيو ةعامج دالب ىلإ | اقرش ابونج اهنم

 يقرشلا بونجلا يف دتميو روجح لابجو سبق دالب ىلإ دتميو ريظنلاو رعلا لبجو
 . (عرب) لبج ىلإ

 هجو ىلع ردقي ضرع يف « ليك ةئم عبس وحن ةيلحاسلا هدودح لوط غلبيو

 . ابيرقت اليك نيثالثو ةئم بيرقتلا

 : يموكحلا لخردلا
 دوهجملل ايلاطيإ نم هدرت يتلا ةيلاملاو ةيبرحلا ةدعاسملا ىلع دمتعي ناك

 نوعلا هافاو نوعلا كلذ بوضن دعبو كارتألا دض هب موقي يذلا ىبرحلا
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 نم يكرمجلا لوصحملا ىلع دمتعا برحلا ءاهتنا دنعو اهسفن ةياغلل يناطيربلا

 لبجو نازاج نم لك يف حلملا نداعم نمو ةديدحلاو ةيحللاو يديمو نازاج ءيناوم

 نيتئمب كرامجلا كلت تالصاح ردقيو ليلص يف (ةّمقلا)و .روم يداوب حلملا

 ىشاوملاو بوبحلا تاروشعو حلامملا تاللاصاح اهيلع فاضي لاير فلأ نيسمخو

 هنو لع ًايرهتش لاير لأ ةقم تالق انهعزمغ نم ةلوذلا تالصاح عومجم غلبيو

 . بيرقتلا

 : شيسجلا

 لاتقلا يعادل لئابقلا رفنتست نأ يهو  لئابقلا تاكوش ىلع يسيردإلا دمتعا

 ىمظعلا برحلا تايرخأ يفو يبيرقتلا اهدادعت بسح ةليبق لك نم ةفورعم ةبسنب
 ءارو نم يمري وهو ليكبو دشاح يتليبقبو ةدحاو ةرم ماي نم ةقزترمب ناعتسا

 يف يسايس ضرغ ىلإو فالخملا لئابق نع لاتقلا ءبع فيفختل مهب ةناعتسالا

 دنجلا ردقيف برحلا ءاهتنا دعب امأ « ةلصلا كلت باسح ىلع البقتسم عسوتلا
 . يدنج يفلأب نومئادلا

 .(نيبعشلا) اهزكرم « كب ميلس ةدايقب يماظنلا شيجلا نم ةبيتك هيدل ناكو

 : ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيحانلا

 ةيلبقلا تايبصعلا تاعزن هءاجرأ دوست يناميلسلا فالخملاو يسيردإلا ماق

 ةليبقلا عم لاتقلا لجاستي هدودح يف لزعنم عمتجم ةليبق لكل نوكي نأ داكيو

 حلصأف  يسيردإلا دهعلا لبق فالخملا ةلاحب صاخلا لصفلا عجار  ةرواجملا

 ةيشيعملا لاوحألا تنسحتو نمألا داسف . نئاغضلا لتساو بولقلا فلأو نيبلا تاذ

 . ديلاقتلاو تاداعلا ةنوشخلا دعب تنالو

 مجرو ينازلا دحو قراسلا دي عطقو لتاقلا لتق نم . ةيعرشلا دودحلا تميقأو

 . نصحملا

 ًايراج ةالصلا تاقوأ ىلع هيبنتلاو . هترامإ ءاحنأ ةفاك ىف ًادئاس نمألا ناكو
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 دودحلا ذافنإ يف قرف ال عمتجملا كلذ يف ةدئاس سانلا نيب ةاواسملا تناكو

 . عيضوو فيرش نيب تابجاولاو

 نودب نوبيجتسيف داهجلا اهنم نيرداقلا ىلع ضرفُي لئابقلا عيمج تناكو

 . ةيدابلا ناكسو « نادلبلاو ندملا ناكس نم فلأتي عمتجملا ناكو

 لوح اهنوعري « ماعنأ باحصأ مهنم لقألاو « ةعارزلا عمتجملا فرح بلغأو

 تاقوأ يف « لابجلاو نوزحلا اهب نوعجتنيو . يعرلاب مهؤانبأ موقيوأ مهارق
 . فافجلا

 ةريبكلا كالمألا باحصأو . فرحلا ىلوأ يه ةعارزلاف ندملاو نادلبلا يف امأ

 مهسفنأب اهثرح نورشابي ةريغص تايكلم باحصأف رثكألا امأ . فصنلاب رجؤت
 دارفألا نم درفل ةعرزم دجتال نأ لقف / 6٠١ نوكت نأ داكت ةريغصلا تايكلملا تناكو

 هب غبصيو رصعي يذلا مسمسلاو نخدلاو ةرذلاك توقلا ةدام دامع بوبحلا نأل

 يطغي يذلا . يلحملا يعارزلا لوصحملا نم كلذ لكو « هب مدأتسي « ماعطلا
 . عوصمو ندعو زاجحلا ىلإ ضئافلا ردصيو « دالبلا ةجاح

 . ناتخلا وأ جاوزلا مئالو يف وأ دايعألا ىف الإ هنوطاعتي ال ةيدابلا ىفف قيقدلا امأ

 تاوقألاف . ندملا يف ةلقب لمعتسي طقق « ةيدابلا هيلع لبقت الف زرألا امأو

 توقلا يف ءاوس « دوجوم يتاذلا ءافتكالاف اهسفن ةقطنملا لوصحم نم ةيرورضلا

 فقسيو يلحم عونصم وهف « قرحملا بوطلا نم تناك ءانبلا داومف ءانبلا وأ

 . راجشألا عورفو شيشحلا نم وهف شقلا نم ناك نإو مودلا عوذجب

 زاجحلا ىلإ ارحب ضئافلا ردصيو ًانمسو حئابذ ةقطنملا يفكت ةيناويحلا ةورثلاو
 . عوصمو ندعو

 تاناويحلاو نمسلاو بوبحلا دعب ةقطنملل ةيسيئرلا تارداصلا نم ناكو
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 نمو ةرثكب مانغألا دولج نم ةريفو تايمكب ردصت « ةحوبذملا - دولج مدألا

 ةلقب راقبألا دولج

 هتاجايتحا يطغيو ةنسلا لوط هيفكي داكي هتعرزم نم درفلا لوصحم ناكو

 يرتشيو اهنم تاتقي هلوصحم نم ةرذلاو هتامينغوأ هترقب نم بيلحلاف ةطيسبلا

 ةوسكلا ةميق يطغي ام عيبيف ةرسك ىلإ جاتحإ اذإ امأ 2١ كلذ لثمو هتوهقك همزلي ام
 : . هماعنأ نم

 ثرح لمعب درفلا موقي ةعارزلل يسيئرلا لصفلا يف ةيدابلا يف تاعمتجملا تناك

 لك نيعرازملا ىلع اهحالصإ ةفلكت عزوتتف ةيسيئرلا دودسلا امأو . اهفيظنتو ضرألا

 . اهتدوجو هضرأ ةعس بسحب

 تداج اذإف . اهحالصإ ضرألا بحاص ىلعف زجاوحلاو ةيعرفلا دودسلا امأ

 يديألاو ثرحلاب عيمجلا لغتشا ضرألا تقسو لويسلا تضافو راطمألاب ءامسلا

 بونجلا نم نوتأي ليلقو مهسفنأ ةيدابلا نم ةيرسقلا لهأ نم ةدوجوم ةلماعلا
 . دودحلا نم نيبيرقلا لامشلا وأ

 ةحارلاو لكألا تارتف الإ لوقحلا يف ةعارزلا لامعأ يف هلوطب راهنلا نوضقيو

 اوقلحت وأ . ءىربلا مهوهلو مهبعل ىلإ نايتفلا جرخ ليللا مهنج اذإف ةالصلاو

 . ليللا نم عيزه ىلإ دشنم (قرطم) لوح تاقلح

 ةرئادلا ثادحألا يف نوثدحتي تاقلح ةيرقلا ةحاس يف نوعمتجيف لاجرلا امأ

 شيجلا يف بونجلا وأ لامشلا يف نيدهاجملا رابخأ وأ مهلوح ام وأ مهعمتجم يف

 . يسيردإإلا

 ىف نيدهاجملا تاكوش ةدمو اهئانبأ نم نيدهاجم نم ةيرق ولخت ال تناكو

 ةيرقلا ىلإ ةعامج عجر اذإف . رثكأ ءاقبلا رمألا ىعدتسا اذإ الإ رهشأ ةثالث بلغألا

 ريغ وأ ركس وأ ةوهق لباقم الثم ةرذ ةضياقملا قيرطب تاجاحلا ىرتشت ةقطنملا نادلبو ىرق يف ناك 00(

 , كلذ
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 ام لوح هتيدجو هتفارط هل مهعمتجم يف ثيدحلا نوكيو ًامايأ مهب ةيرقلا تلفتحا

 اوناك يتلا تاعمتجملاو دالبلا رابخأ وأ رفسلا قاشم نم هوساق وأ ةكرعم نم هوضاخ

 يلصيف ًاركبم ًامئاد صخشلا اهيف موقي ةيدابلا ىرقف ةعارزلا ءاهتنا دسعب امأ
 6 و ا ع  ةيرقلا دجحسم يف حبصلا

 ضي نب ىلإ فاض راقألا نيج اذإف ةيناجم ةدعاسم نوكت ام ًابلاغو ه هناريجوأ

 ضرأ بحاص ناك نإو اهرثب لوحوأ ةيرقلا ةحاس يف امإ رصعلا دعبو ٠ +: ةلوليقلا

 نضل

 . لوقلا يف ىتح شحفلاو لذبتلا نع ديعب

 ليصفتب هنع انثدحت دقو (ناتخلا) تالافتحا وهف تالافتحالا مساوم لغجأ امأ
 .«بونجلا يف يبعشلا بدألا» باتك عجار

 اهيليو (ايبص) ةمصاعلاف ةايحلاب لفحأو نسحأ لاحلاف نادلبلاو ندنملا يفو
 . اهريغو «شيب»و «ةطماص»و نازاجو «شيرعوبأ»

 عمتجم كانه عمتجملاف « اهريغل يبيرقتلا طمنلا ايبص ةمصاعلا نم لعجنلف
 . يهصاب ةعارزو ةراجت نيتيب رهشأ ناكو « خيراتلا كلذ يف . يراهجت يعارز
 .. يركزلاو

 ءامعزلا دوفولا نم ناكو يسيردإلا ىلع دوفولا ةرثك ةيراجتلا ةكرسحلا شعنأو
 ةعامجلا هقفاري نم مهنمو لامشلاو بونجلا نم لئابقلا خويشو ءاهجولاؤ ءاملعلاو
 صخش اتئام دوفولا طسوتم نإ : انلق ولو « ةثالثلا وأ ناصخشلا هقفاري نم مهنمو
 فويض مهنإ عبطلابو فالأآ ةتس ًايرهنت نيدفاولا طسوتم ناكل مايألا .ىدذم ىلع

 فاضي هتلويس نم ديزتو ىراجتلا قوسلا شعنت مهمزاولو مهتيافك امنإو يسيردإلا
 . ةيراكذت ايادهك نورتشي اه كلذ ىلإ
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 ةيونعم ةورث تايصخشلا كلت لثشم لوصو نإف ةيبدألا ةيحانلا نمو

 ةيسيطانغم مهبذجت تناك نإو مهنإف «٠ راكفألا لوانتو حيقلت يف ةيبدأو
 نمب مهطالتخاب مهنإف ةيونعملاو ةيبدألا هتوقو يحورلا هريثأتو يسيردإلا
 . ةماعلا يف نورثؤي مهرودب نيذلا ةصاخلا نيبو مهنيب يركفلا لدابتلا نوكي هنود

 يسيردإلا راد ىلإ ةيشاحلا رابكو لوقحلا ىلإ وأ قوسلا ىلإ نوركبي سانلا ناك

 لحموأ يهصاب لحم ىلإ وأ  ةجئار ةكرح اهل ناك يتلا  ةغابصلا لمع ىلإ وأ

 ثيدحللوأ تاورتشملل ءاوس ىشغت يتلا تالحملا نم امهبتكم ناكف يركزلا

 . ةسلاجملاو

 رثكألا وأ ة ا ا

 1 هراد يف ثكمي وأ فلعلا عيب ناكم (راجعملا) ىلإ نوجرخي نم كانهو . لقألا وأ

 اهسرامي ةيضاير ةياوه كانه نأ امك , مهضعب تويب يف نوعمتجي ليللا يفو
 « ناجلوصلا هرُحْسُملا» بعلل ةرمقملا يلايللا يف بابشلاو لاجرلا نم ضعبلا
 لوألا ءزجلا «بونجلا يف يبعشلا بدألا» انباتك عجار «يراسلا» ىمست ةبعلوأ
 . ةيبعشلا ديلاقتلاو تاداعلا لصف

 مهريغو نآرقلا ظيفحتل بيتاتك ىلإ ْمُهَءانبأ نولخدي لاحلا وروسيمف لافطألا امأ
 : . بعليو عتريوأ هابأ دعاسي امإ

 اهريغو ناسرفو نازاج يف اهتطشنأ ةيرحبلا تالصاوملاو صوغلا نفسل ناكو
 نيصاوغلل فرصي وهف مهبيلاسأ نيصاوغلا نومي نموأ صوغلا نفس باحصألف
 نمثب هيلع هلجسيو هبايغ يف هلهأ ةلاح نمؤي امو « هترفس يف هتجاح دسي امو قازرأ

 قر يف راحبلا حبصي اذهلو ضفخنم نمثب صوغلا لوصحم يرتشيو عفترم

 مايأ ةعبرأ صوغ لوصحم يأ - سماخلا مويلا صوغ ةئيفسلا بحاصلو « نيدلا

 . ةئيفسلا بحاصل مويو صياغلل

 رخآلا فمن ة ةنيفسلا ةرجأ فصن كلاملل نإف تالصاوملا نفس باحصأ امأ

 ٠ ةدحاولا ة ةرفسلل تاقفنلا مصخ دعب ةراحبلل
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 يسيردإلا دهعلا يف رسعشلا ٠
 يربيشحلا ميهاربإ دمحم ةمالعلل

 يسيردإإلا دمحم مامأإلا حدم يف

 قاذم نسحلا عيدب نم يفصنم نم
 هظحاول نم مهسب يادؤف ىنبضأ
 افنج هرجه ىسومل ًاميلك ىحضأ

 تقرش  ةيردب ةرغ هذهو

 هب ٌتْمِلَظ ِمْلَظ يذب مظن ردلل
 هتبابص يف ابص دصلا وذ راص دق

 افخ دعب ناميإلاو نميلاب ءاج نم
 يلع لجنو سيردإ عرف دمحم

 ترشتناو توملا دعب نيدلا هب ايحأ
 رشب نم هاكزأ ام هللا كرابت

 هل سيلو اضري وأ بضغني هلل
 هةقيبل كلذدق كللملا ةييسو

 مهمركي نوفاعلاو حفصيو وفعي
 اهب دوجي ماوقأ قانعأ باهو

 ةستطخم "هللا تناك, :لفعاوو
 همراكم اصحإ نع رخفلل تزجوأ

 : هرسيأب ليصافت نع ًاينغتسم

 مكدوجب ذاول ينإ يالوم

 عمط نع هينغيامب هيلع دجو
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 قادحأ نيب تانجو ىنج ناج
 ىقار هلام انضم مسجلا رّيصف

 ؟ قاحسإو دواد سأبلاب راصو

 قارشإل اهنع تقرس دق سمشلاو
 قانلا ضيبألا يفصلا بيثكلا قوف

 قاشع لك مولظ ميلظلا قنع
 يقال يذلا ضعب نم قاذ هتيلاي

 قالطإب مهيدهم دابعلا يداه

 قارشإب كش اجد سارُدا هب
 قافاب تماق ذإ رغلا هتايآ

 قابس - ءايلعلاو زعلا ةورذل -
 ؟ قادصم لاوقألا يفو ءيش سفنلل

 قاثيمو دهع افوو ةدوج وذ

 قالخأو نسح نم لئامشلا ولح
 قانعأب كاثف نيدلا ىمح ىفو
 قافتشإو فاطلإب ثيدحلابو
 قاروأو مالقأب ىصحت سيل ذإ
 قاسنأ ضعب يف لمجم جذومنأ

 قالخأ تايضرمب يبلقل حفناف

 قالمإ وحن ءافص نيعب رظناو



 : ًاضيأ هلو

 اَمِهِب ذإ ليللا يف ادب قفأ ردبأ
 هرهوج داز ردبب لاله اذو

 ةقراب وحن نم ىرس دق قراب مأ
 امحف ىمحلل ارشن تمسنت دقو

 افج لاطو هانضأو ىمسج قش دق

 امف نيتلقملا رحسب لوقعلا ىبسي
 اهرسأيف املظ ةّرغاهب يمري
 نم ةعرشب يعادلا مياقلا دمحم

 ترشتناو ناميإلاو نميلاب ءاج نم

 دهتجم قلخلا حالص يف يذلا اذه

 تئلم دق ضرألاو انءاج يذلا اذه

 تكلم امك الدع اهألميداعف

 ىرسف هلضف ًادوج مع يذلا اذه

 امكف اصلاخ هرزي نم يذلا اذه

 اهرمهاوظ ىصحت ال هيلاعم اذه

 هغتباف بللا اذاي ميملاب كيلع
 يديب ذخ نيدلا يفصاي يديساي

 مكمداخ ميهاربإ لجن دمحم

 مكبسحأف بوسحمل مكيلع ينإ

 ؟امحف لسرم يفف ادب ايحملا مأ

 امستبا هب ملظ يذ ةماستبا مأ

 امجسنم راص دق هب ينيع ءامو

 امرص يذلل يراكُدا اهارك ينيع

 املك دقو يبلق ىوجو هلصوب

 امضه دقو الإ هتيمر تزاج
 املظ يذلاب ًاكتف لدعلا يذ رسأك
 اممألا تقاف دق ةمأ هل تناك

 امئس الو هنع ىنوام درسا يف
 امهبنم ملظلا ليل ليل راص دقو ًاروج
 امعنلا هب ىلوأ نمل 126 و

 امه نيح ثيغلاو امط نيح رحبلاك
 ١( املتساو نكرلا سمو فاطو ىعس

 امهب ام ضعب ىركذو ايافخلا فيك

 امجر دق ناطيشلل ميسملاب نإف

 امرك هتلمأ امك نم ينلوأو

 ا ا 4 حا وو و يح ا كا > وجري

 («”امحر نم ريخ متنأف ينولمهت ال

 ىف ولغلا نم نم ًادئاس ناك امع ةربعملا رعاشلا ةرظن ىف ةغلابملاو ولغلا ىلع دهاشك نيتيبلا نيذه درون )١(
 هنم ذختن نأ بجي ىضم رصع خيرات ىكحن نحنو . مرحملا ولغلا نم اذه نأ كش الو يسيردإلا ةيصخش

 . ةديقعلا ءافص ىف فيرشلا عرشلا جهنم عابتاو ولغلا لاوز ىلع ىلاعتو هناحبس هللا دمحنو . ةربعلا



 يلشولا ليعامسإ خرؤملا ةمالعلا لاقو

 هلحاور تدج سيعلا يداحل لق الأ

 املكم ىسمأ بلقلا روطب ميلك

 هفطتلو سلا يسن ةفاش وفقر
 ىبرلاو دهاعملا كلت ىلإ هادح

 ايقفرب دجملا يداحلا اهيأ ايف

 ادسيشتم تارهس مجنلا ريمس تيبي

 ًافقاومو ىمحلاب ًادهع تركذت
 هتفرق بنذب له ىرعش تيلايف

 اقللاو لصولاب مايألا فعست ىرت
 جرعم ينإف الصو لنأ مل نإف

 ةعاس جرعم الإ نكي مل ولو
 دمحم رينملا رديبلا ديسلا وه

 اجومتمامط نإ مولع مضخ

 متاحو نعمب ييرزي مرك هل
 هسفن ريغ هفك يف نكي ملولف)
 العلاو دجملا دي تلاط دق هانميب

 هلوفأ دعب قحلا دومع رذو

 ًارصان ءاج دق هللا عرشل مامإ

 كلاعب دوسأ لهجلا مالظ ناكو

 ىوهلاو سيلبإو توغاط مكحو
 يدرلاو يعبلا لصأتساو اهُمْرهَأَف
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 هلماوز هدفت مل ىنضمب اقفرف

 هلباقت دجو ران هنم سناو
 هلهاثمو ابصلل تاحفن ىلإ
 ةليالتنو ملا ناي تاتنايح
 هلخات نيسلا نم مسح هل يفضي
 هلئالغ ريرهمزلاب تيلب دقو
 هلصاوف تلاح تاهيه ةدوع لهف

 هلعاف ةعيطقلل ًادهع راتخا مأ
 هلما ةدوملا عطق ىلع ينإف

 هلحاس فرعي سيل ملع رحب ىلإ
 هلئالق يل عفان ينإف ًاليلق

 هلصاو سيردإل نم يلع ليلس
 (هلئان دوجلاو نافرعلا هتجلف)

 هلباو داج نإ نزملا لبو لجخيو
 (هلئاس هللا قتيلف اهب داجل

 هلهاك دتشاو نيدلا ةانق تماقو

 هلفار زعلا نم درب يف وه اهف

 هلئالدو هماكحأ تعلط دقو

 هلكاث هيكبي مالسإلا ةبرغ نمو
 هلئابحو هكارشأ مهل تدمو

 هلباقي اذ نم مزعلا فيس درجو
 هلقاعمو تدطو دق هملاعم



 ًاجهنم عرشلا هل ىحضأ نمل ىبوطف
 الجاع هيتأتف ىرخألا نكت نإو

 هرصنل اولوت ماوقأل اكفه
 هنيبو ينيب مايألا عمجت ىنم
 انعمجل لاصولا ثيداحأ يورنو

 (هلمانأاهنم رفصت ةيسهيود)
 هلئاس ةفاسملا دعب ىلع ىنإو

 هلئاس يدخ قوف ينيع عملدمف

 هلئاسرو ىونلا ثيداحأ ىوطتو
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  :يدماقلا دمحم نب زيزعلا دبع ىضاقلا ةمالعلا ةديصق نم

 يسيردإلا يلع نب دمحم مامإلا يف

 ؟ سيلغتو ريجهتب بكرلا يداحاي
 لسو باكرلا ٌٌدحاو اهعراو اهعارو
 اهيذاحم قبست ةناريع لك نم
 اهل بيبحلا ركذ ىلع اهوضير نإ
 ىلإ تلحر دق اولاقو اهوقوشو
 اك امس نم يلع نب دمحم

 نمي ىلإ ماش نم قلخلا هل تناد
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 سيعلاب كانيشم يذلا كاوه ًاقفر
 سيرعستو لاحرإ نيب ةيسشسمل
 ؟ سيربصم لك اسهيلتعي ةنجه نم
 سيبارسكلا تحت نم لتست داكت
 سيرد نبا انالوم نيدلا ددجم
 سيردت ءاسنبأ نم نيدلا ةرصنب
 سيسندت لك نع تفرش ةوعدل



 يمتعلا ن نمحرلا دبع ذاتسألا عيلضلا ةمالعلا لاقو

 ةيحللا ةنيدم لالتحاب يسيردإلا ًاثنهم
 احتفنا رهاقلا مساب حوتفلا باب
 ادب حالفلا جرب يف دعسلا بكوكو
 ةيقرتب (رورشسم ودا حبصأو

 دعو ة ةوشن يهيت ضرألل تلق دق

 قثف ٌتْضْبَق اهييحل «ةيحللا» يذه

 اهلوأ ناك اماذإ حوتفلا نإ

 ىلع كيدي العأ دق هللف كارشب

 مدأف يلتعي نأ نم عفرأ قحلاف

 نأل نيعباتلا نيصلخملا صلختساو

 اودهجولو اوناخ مهنإ«) ًادشاح» عد
 اوركم مهنأ الولف“") «ليكب» امأ

 هترصن زاح مهنع يبر نإو

 ةضفار دجلا لك لذبي فيكو

 ةحلصم كش اال مهبذج يف نكل
 مكرهظأ نيب اذه سانلا اهيأاي

 هتلمب ًاصالخإ هللا ىلإ وعدي
 هتوعد بيذكت يف روزلا متهوم

 تحنم دق ضرألا زونك متيأر امل

 مهبولق يف ابعر لزنأ هللا

 احدص العلا حود يف رصنلا رئاطو

 احضتم ردبلا رونك رون حالف
 اهيشم قاوشن هبلقادغ امل
 احرم العلا عبسلا تزتها كزوفب

 احلو ىهن نم فلاخو امتح رصنلاب
 احبسلا مظني دق املثم تعباتت
 احنم دقو ىطعأ دقو دابعلا ىديأ

 احمس دق هللا نإف دهجلارشن

 احضتفاو فاخ ًابوذك درطاو راصم
 احزن (هئام) يف (كمسد) مهنإف
 احصن نم لق نكلو مزعب اوماق
 احلط نم ريغ مهيف دجوي سيل ذإ
 احبق املك الإ قحلا بسحت ال

 احضتا دق امزح مهئانبأ ذخأو

 ىحض سمش متلا ردب نوكلا مدقم

 احفن ذإ قحلا رمأل ًالاشتما لب

 احدق هنأش يف نم لك ادي تبت

 احتف يذلا يف موق لوأت هل

 انينن ذإ هم افوخ هوئاطعأ معن

 احضو دق ردبلاك ًادسأ اودهاش ذإ

 هتبراحم يف مهنم ةقزترم يسيردإلا َدْنَج نميلا يف ناتفورعملا ناتليبقلا « ليكب » و «دشاح» (؟ 2 1)

 . كارتألل
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 اعمط آل لاملا نوتذبي اريكسات

 مهو قونألا ضيب مهعمطي فيكو
 هلمانأ تضاف يذلا ماماإلا اذه

 ىصع عيمجلا سانلاو فكلا وه اذه

 امك دابعلل ان هللا هماقأ

 هركني فوس قحب تقطن دقو

 ًابذك لقأ مل ينأ ملعي هللاو

 مهلوق لبق مهيلع باوج اذه

 احنج ىدهلا وحن نم لك اذب يردي

 احنم نم لج نكلو نوزيمم
 احرب ام رحبلا جومك اميمع ادوج

 احر عيدبلا نوكلاو بطقلا وه اذه
 انحش هل رجلا انعدر نيبرلل
 احطش يدتعملا اذه نولوقي موق

 احبس هيذك يف نم هللا حبقف
 احبب الو الرق انباذك زاف ال

 د دع د
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 مشع ثلاثلا لصفلا
 قل يسيردإإلا دمحم نب ىلع مامإلا

 ىلع كب رم امك ١41١ ةنس نابعش " موي يلع نب دمحم مامإلا هدلاو يفوت

 . نونملا عيرص هرثأ ىلع رخ هب ملأ داح ضرم رث
 : هتاسشنو هدلوم

 تنب ميرم همأو م1906 /ه784١ ماع ( نادوسلا ) نم ( هلقند ) يف دلو

 ماع يفو تاونس نامث همأل هدج دنع ( نادوسلا ) يف لظو ليوطلا نوراه

 هدلاو فنك يف يبرف ايبص ىلإ همأ عم هب لصو نم هدلاو ثعب م11 /ه

 مهيلع أرق نيذلا هخويش نمو ةغللاو هقفلا ىف تارصتخمو ةباتكلاو ةءارقلا اهب ملعتو
 ملو يسونسلا دمحم نب يلعو « يطيقنشلا نيمألا دمحمو قحلا دبع حلاص دمحم

 يعرشلا ثيرولا هنأ فورعملا نم ناك نإو  دهعلا ةيالوب هتايح يف هدلاو هل عيابي

 5 نيكل نبالا هتفصب هدلاول

 هتلود لاجر تلهذأ ةمدص ناك ءىجافملا لحارلا مامإلا توم نإ لاحلا ةعيبطب
 هنفد رمأ زيهجت ىلإ سافنألا يروهبم ةلودلا لاجر فرصناف ةماع بعشلاو ةصاخ

 . رومألا ةئدهتل يغبني ام ذخأو

 موي ىلإ هنفد ءىجرأ دقف نابعش "5 قفاوملا ءاثالثلا موي تناك ةافولا نأ عمو

 ةيسيردإلا ايبص نم لمحو يبشخ توبات يف عضوف رهشلا نم 4 قفاوملا سيمخلا
 يسيردإلا ىفطصم همع نبا ىلإ قربأو هترسأ ةريقم ىف نفدو ةميدقلا ايبص ىلإ

 . اعيرس روضحلل رصم يف بيغتملا

 : ىأرلا ىوذ عامتجا

 هتعيلط يف ماع عامتجا دقعو ايبص ىلإ يناميلسلا فالخملا لاجر رضح
 : ءارزولاو يلعو يسيردإلا نسحلا ناريمألا

 نأ ودعي ال ةيملعلاو ةيلمعلا ةيحانلا نم الإو خيراتلا كلذ فرع يف ًادئاس ناك امل ةاراجم مامإلاب هتعن )١(

 . ريمأ بقل هيلع قلطي
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 . يركز ىبحي-١

 1 يهصاب ىيحي دمحم - ١

 . رذديح دمحم “" 

 . بادرس دومح

 . يأرلا ووذو ةلودلا لاجر ةفاك  ه

 ومس لحارلا مامإلل ربكألا نبالا ةعيابم ىلع اوقفتا درلاو ذخألاو ةلوادملا دعبو

 39 ةعيبلا

 . ةينآلا تاءارجإلا تذختاو روضحلا عياب عامتجالا سلجم نمو

 . عامتجالا رضحي مل نم ءاعدتسا ١

 . ربكألا نبالا ةعيابمو ةافولا نع نالعإلا  ؟

 ذخأو ةلاحلا ةئدهتل ةيبونجلا ةهجلا ىلإ يهصاب ىيحي دمحم ريزولا بادتنا -
 . ةعيبلا

 . ةافولا تلت يتلا مايألا كلت يف يعيبطلا اهارجم يف رومألا ترجو

 -رصم نم ًادئاع- يسيردإلا ىفطصم ريمألا ومس ايبص لصو نابعش 317 موي يفو

 . ةرملا هذه لبق فالخملا ايري مل نيذلا (يدتهملا)و (يداهلا) هينبا ابحصتسم

 نم ىأر امنإو ينامألا هردص يف تجلتعا دقف ةيسيردإلا ةرسألا ديمع هتفصبو

 . مهتقفاومب رهاظتف اهميني نأ ةسايسلا نسح

 . هآترا امل ىأرلا لامعإ يف ذخأ مث « ًايصخش وه عياب لب

 : ىسلوألا ةردابلا

 هومالو هلوصو راظتناو يورتلا لبق ةعيبلا ءاطعإ يف مهلاجعتسا ىلع موقلا مال

 ءانبأ نوكنلو . ىضم ام عدنلف : مهل لاقف هتعيب ءاطعإ يف هلاجعتسا ىلع مهرودب

 . ةعاسلا
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 ءىدابم ىلع الإ لصحتي ملو نسلا ريغص مامإلا نأ سلجملاو ةرسألا ىلع حرتقا

 رصم ىلإ لسريو ةرسألا دارفأ دحأ هنع بيني نأ ةحلصملا نمو ةيبرعلا مولعلا

 . رهزألاب قحتليل

 ةياغ نم ولخت ال يهف ٠ دصقلا لبنو ةياغلا ومس نم اهفنتكا امهم ةلواحم

 ناك نإو (ىفطصم) الإ نوكي نل ديدجلا مامإلا نع بوني فوس يذلا صخشلاف
 نم ةعامج سوفن يف ىوه يأرلا اذه فداصو هحانج تحت هيوطي فوسف هريغ

 لحارلا مامإلا نمز يف مهيلع ًاطوغضم ناك نيذلا صخألابو ةلودلا لاجرو ءارزولا

 . مهتهج يف ةطلسلا هل يسيردإلا ىفطصم ناك نيذلا ةماهت بونج ءامعز ضعبو

 هتبارقب الإ (ىفطصم) نوفرعي ال مهف هلئابقو يناميلسلا فالخملا ءامعز امأ

 ىلإ م1509 /ه1317 ماع يف لصوو رصم ناكس نم هنأل يفوتملا مامإلا
 اعيمج اولحرو 1 هبيرقل ىلوألا ةوطخلا حاجن رثأ ىلع ًارئاز هيوخأ مب ملا

 . شيجلا ةدايقو رومألا ماهم نم

 : ءارألا تبعشت انهو

 ةحلصم ىلع صرحلاب ًارهاظتم هيأر يف (ىفطصم) عياشي وهو لوألا قيرفلا - ١
 هتجاح نوكتسف (ىفطصم) ةباين تمت نإ ىريو ديدجلا مامإلا لبقتسمو حلاصو

 : : قبس امل  نوهأ هتحازإو فخأ مهيلع هتناكمو رثكأ مهيلع

 . ناوضر رهاط دمحمو يبقلا رديح دمحمو يهصاب ىيحي دمحم مهتمدقم يفو

 ناكسلا روهمجو لئابقلا ءاسؤرو فالخملا ءامعز ةيرثكأ مهو يناثلا قيرفلا -

 هريغ الو ىفطصم ال مهيدل هلدعي الو ديدجلا مامإلا وه يعرشلا ثراولا نأ نوري

 . لوألا سسؤملل ربكألا نبالا هنأل

 ميهاربإ نب يلعو يدمضلا دمحم نب يلعو يركز ىبحي مهتمدقم يفو
 مومعو فالخملا لمش خيش دمحأ نب حرفمو يبقلا دمحأ نب يكمو فيطع نبا

 خيش ةميلح وبأو شيرع يبأ لمش خيش ليربج دمحمو ةحراسملا رياشع ءامعز

865 - 



 . مهريغو ينيسحلا لمش خيشو ةيماكحلا خيش يمكح يلع دمحأو دمض لمش

 هترامإ نأل ليمأ ( ىفطصم) ىلإ مهو ةيبونجلا ةقطنملا ءامعز ثلاثلا قيرفلا " 

 خيش اشاب دمحأو جيه يداه تاظعاولا لئابق لمش خيش مهتمدقم يفو

 ةياصو لضفي ديدجلا مامإلل هئالوو لوألا سسؤملل هصالخإ عم عبار قيرفو - 4
 ةكنحلا نم هيفو هيخأ نبال قحلا ظفحي نم ريخ هاريو (يلع نب نسحلا) همع

 ينظم ىلوتي ناو ةمولع لامكتبا ىلإ ةجاح يف وه يذلا باشلا كلذ قوفي ام

 00 قباسلا مامإلا ةايح يف هب علطضي ناك ام

 ضبقلا (باشلا مامإلا) عاطتسا دقف ةفيفخلا عباوزلا كلت بوبه نم مغرلابو

 . ةئيفلا

 ةفصاعلا مويغو (ايبص) هتمصاع رداغي مل ديدجلا مامإلاو 5 نارهش ىضم

 ناكو  بونجلا ىلإ ًاهجوتم ضهن لاوش / يفو ةيسيردإلا ةسايسلا قفأ يف عمجتت

 (يديم) ىلإ اهنمو (نازاج) ىلإ ايبص نم بحسنا دق يسيردإلا ىفطصم ريمألا

 . رذح يف هيلع مزع ام يف ذخأ اهنمو

 دشاح عمجو لفاح بكوم يف (يديم) ةنيدم (مامإلا) لصو لاوش ١ موي يفو

 يف لمعلا ىلإ (يسيردإلا ىفطصم) ريمألا هقبس دقو . هلابقتسال ةئيدملا تجرخف

 ب ار نيلئاق ءارهتساو ءافج يف نيفرطتملا ضعب مدقتو اهلاجر صضعب ةلامتسا

 . ًادئاع عجرو هظيغ متكف هراغصتسا نيرهظم (ميتيلا يلع)

 . يمعنلا رصان نب رارعو . يمعنلا ىفطصمو بادرس دومحو ايبص لئابق ءامعز 0(
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 9 ةدوعلا

 هفكي مل يذلا (يسيردإلا ىفطصم) اياون نم ًابايترا دشأ وهو ايبص ىلإ مامإلا داع
 اذه لبق ىلإ  ةروتسم ةرماؤم نم هكوحي امو هتدوع ةعاس نم ةمصاعلا يف هراثأ ام
 : هدض روعشلا ريثيو يديم ىلإ هقبسي ىتح  تفولا

 اهيف ىشفت امل (نازاج) ىلإ ًادئاع (يديم) ةرداغم ىلإ رطضا (ىفطصم) نأ الإ

 . ةيحللاو نازاج نيب لقنتي لظو نازاج يف هينبا ىقبأو (يردجلا ءابو) نم

 : كشلا هرماخي . رذح ىلع وهو ايبص هتمصاع يف يقب يديم نم مامإلا ةدوعب

 لواحي نيصلخم ريغ مهنأ ىريو هءارزو اوحبصأ نيذلا هيبأ ءارزو ىف- ١

 ىفطصم) ةياصو حجري ضعتبلاو هيلع ا انفلسأ امك همع ةماقإ مهضعب

 . (يسيردإإلا

 ةمامإلا زكرم هيلع سفني هنأ ىريو (يسيردإإلا 00 0
 . اهب قحأ هنأ ىريو

 همع نأ لاح يف ًارهاجتم ًاسفانم هيف ىريو (ىفطصم) هيبأ بيرق يف -
 ىلع صرخلاب رهاظتيو هيخأ نبا ةحيصت يف هتيغر نلعي لب رهاجي مل ىقيقحلا
 هتحلصم

 تاياغلاو ةفلتخم ءارآلاو مويغلاب دبلتم قفألاو م1979 /ه١1*51 ماع ىوطناو
 تافالتخالا كلتل ددم هلالهتسا يف ناكف م1477 /ه57١1 ماع لهتساو ةنيابتم

 . ةماعلا نيب تارهمجتلاو تابزحتلاو ةصاخلا نيب

 ءارزولا نم داقتناو ةرسألا نم ءايتسا عضوم باشلا مامإلا ةريسو
 تاالصلا مهل لزجأ هنأل طقف لئابقلا لاجر نم ناسحتتساو ةلودلا لاجرو

 هدلاو نكي ملو للدملا اهاتف هارت تناك ةصاخلاو «؛ ةحلسألا مهيلع عزوو
 بعشلا نمو.ةصاخ مهنم هل ذخأو دهع يلوك ًاضرف مهيلع هضرف نأ قبس

 هقح بوجو ةفرعم يف ىلوأ ةوطخك نوريسيو هتيقحأب نورعشيف ةعيبلا ةماع
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 رومألا ةرشابم ىلع ايلمع بردتيو « هتيعبت مث نمو همدقت نم نوفنأي الو هتيقبسأو

 ةيطعألاب مهنم قيرف ءافطصاو ةرسألا لاوحأ ىلع فارشإلاو نوئشلا فيرصتو

 فرع هبجوي امم . اذكهو ةلزنملا ومسو ةناكملا وندب نيرخاو مجلا ءابحلاو ةليزجلا

 . مهتقو ةسايسو

 ًاعساو ًاملعو ةنرم ةمزاح ةدارإو ةهجوم ةيوق ةيصخسشو ةريسم ةبيه اوداتعا ءارزولاو
 هتروث عئانص مهف « هدئاق نم طباضلاو هذاتسأ نم ذيملتلا فقوم كلذ لك نم نوفقي

 مل هدتبا نإ ءرغ باش مامأ اهاحضو ةيشع يف مهسفنأ اوفلأف هتيلمع بيردتو
 نإو ملعلا ةلقو ةثادحلا ةرارغو بابشلا شيط هلجعأ يورتلا دارأ نإو ةهيدبلا نسحي

 بكرمو عقزدلا ةعزنو ابصلا نونجب ةبوشملا كلملا ةزع هب تأن ةراشتسالا دارأ

 اينذف مهؤارأ تريحتف ةريصب ريغ ىلع راسو ىده نود ىلع فرصتف . صقنلا

 نم ريغ عمو اودهع ام ريغ يف مهنأ اوكردأ مث لحارلا لالجو ىضاملا ةبيه مهرمغت

 ةطيحلا عم نيرخآلا نود هب رثأتسي نأ مهنم لك ٌبحأف مهئانبأ نم نبا هنأو . اوفرع

 50 باشلا (مامإلا) نم برقتي ذخأف (يسيردإلا ىفطصم)و (همع) نم هسفنل

 ا م ا ا

 نأ هل ًانيبم رظنلا تاهجو فالتخا عم ةقيرطلا سفنب هريغ هقبس دقو هريغ نود هيلع

 نم ةناطب كئلوأ ءارو نمو ىفطصم هبيرق بزح نم وأ (همع) بزح نم وه لوألا
 هيلع نوريشيو ةنتفلا ةراثإو رشلا مهادع نم لك يف نوري نيذلا جذسلا نيبرقملا
 عاضف هلويم عم قفتيو هل سنأي امب ةجذاسلا مهلوقعو ةطيسبلا مهميهافم دودح يف

 هتلود لاجر لكب نظلا ءاسأف ةلعتفملا هكوكش ريجايد يف طبختو رستبملا هباوص
 . مهنونظ هب تءاسو

 حالسلاو ءاخسلاب لئابقلا لاجر ىلع لبقأ ءالو نم هتاف ام ضّوعيلو

 ةضيرملا هتيسفنل ءازعلا ضعب هلوح مهفافتلا نم هل ىءارتي ام يف ناكف

 ءونت امب ةلقاثتم ةئيطب م197/ه7147١1 ماع نم لوألا فصنلل روهشلا تزاتجاو

 كاحتو كبحت ةيفخ تارماؤمو تافالتخا نم هيلع يوطنت امو ثادحأ نم هب

 هجتاف مهيف هبايتراو مهنم هكوكشب هتلود لاجر رثكأ رعشو . مالظلا يف
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 ب مهضعب لصتا امك ؤطابتلا ةبغم نم هنوفوخيو هنوثحتسي . ىفطصم ىلإ مهضعب
 نبا تافرصت ءارج نم ةلودلا ةمالس ددهي يذلا رطخلا غلبم هل نيحضوم (همع)

 . ةئطاخلا هيخأ

 : ةرماؤم
 عتمتي وهو فقوملا مامز ىلع ضبق لق ةريسيلا ةدملا كلت يف ديدجلا مامإلا نإ

 رهوج اذإف و ع لا يس 0 ةيبعشب

 0 مزجي الو ةلواحم لك 0 اقع يف احم عج ب يتلا لئابقلا نعاس

 ةيلهأ برح دعب الإ نوكي نلف بلغتلاب الدج د امهنم
 : ةريرم

 فرصتلا مث نمو مامإلا ىلع ضبقلا يي يهو ةفورعم ةياغلاو قيرطلا رصتخنلف ًاذإ

 . يلئاعلا رسألا ةلئاط تحت وهو همساب

 ذافنإ ىف ةرسألا ىلجر يأر تحت لمعلاب ةردابملا بوجوب ةلودلا لاجر رثكأ قفتاف

 يهو ذيفنتلل ةيطغت نوكت ةراس ةبسانم يفو ةفطاخ ةكرح يف هيلع ضبقلا ءاقلإ
 ذاتسألا اهسسؤمو ةيسيردإلا ةقيرطلا ميعز ةافو ىركذ  «لوحلاب» لافتحالا ةبسانم

 : يف صخلتتو (سيردإ نب دمحأ) ريبكلا

 رخآ نوكيو ةوقب (مامإلا) نضتحيف يوق صخش مدقتي لافتحالا ءانثأ - ١

 ًادعتسم ىلوألا ةظحللا سفن يف ثلاث ن دو هيذي قثوتف لفقو ةلسلسب ًادعتسم

 . ةعرسب هدي نم فيسلا فاطتخال

 مهعمو لفحلا يف هنم ةبيرقلا مهسلاجم نم اهدارفأو ةرسألا الجر مدقتي - ؟

 ةئدهتل ةلودلا لاجرو ءارزولا فرصني مث نمو هذحخأل حالسلا يكاشلا مهسرح

 ءارزولاو (ةرسألا) نيب ماع قافتا كانه مادام رسيب هتيوست لقتعي يذلا فقوملا

 . ةلودلا لاجرو

 لامكتسال وجلا ًاَيهُيو تقولا هل حاتيو ةسارحلا تحت رصقلا يف مامإلا زجحي -*
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 : ةيبونجلا ةقطنملا ىلع قئاسلاك - اناث ئنطنعن وكيد

 ةحلصملاو مامإلا ةحلصم - ًايرهاظ  اهئارو نم يرحتي ةطخ ظحالي امك يهو
 لك لبق ماعلا حلاصلاو ةياغلا لبنو دصقلا نسح اهقيبطت يف يرحتو تمتول ةماعل

 :قافخإلا

 ىلإ هجورخ لبق رمألاب (مامإلا) ملع دقف . لشفلاب تءاب ةلواحملا كلت نأ الإ

 لخدو هتبهأ رمألل ذخأو مهيلع دمتعي سرح ةدايزب فقوملل دعتساف لافتحالا ناكم

 اهيف ررقت يتلا (رفصلا) ةعاس لبقو دادعتسالاو رذحلا ةياغ يف لفحلا لحم ىلإ

 . (نازاج) ادصاق اهبكرف هترايس هل ترضحأ دقو لافتحالا لحم رداغ ذيفنتلا

 (رئافحلا) يف ركسعي نأ هرمأو ةيماظنلا هتبيتكو كب ميلس ىعدتسا (نازاج) يفو
 ىعدتسا كانهو (اياضملا) ىلإ راسو هصالخإب قثي نم اهيلع بانأو ةنيدملا نصحو
 عمجب مهرمأو ةحراسملا لمش خيشو يمكح يلع دمحأ ةيماكحلا لمش خيش

 يبأ لئابق ىعدتسا امك (يلصاولا) هتاعمجت زكرم ىلإ مهقوسو امهلئابق نم لاجرلا

 . عمجتلل مهريغو شيرع

 مدق ىلع اهنم ليحرتلا ناكف (نازاج) تاعدوتسم يف نؤملاو رئاخذلا تناك

 ةمجاهمل دادعتسالاب مهرمأو هلصو نم لك حلسو عمجتلا زكرم بوص قاسو

 . (ايبص)

 نأ نودب رذحو ةفخ يف لفحلا نم ( مامإلا ) جورخب نورماتملا رعش

 ةعراب ةكرح تناكو مهيديأ يف طقسأف . ةداتعملا ميسارملا ءاهتنا رظتني

 مهعسو يف نكي ملف . اهساسأ نم مهتطخ ىلع تتأو مهلامأ لك تطبحأ

 همايق ىعدتسا امب مهل ملع ال نأكوأ . هجورخب ةالابملا مدع راهظإ نم رثكأ

 - م8هز/ -



 ةبيخلا نم ةماود يف موقلا قرفتو لفحلا روضحو دوهش يف همع) بانف . تغابملا
 نؤملا تاعدوتسم اهبو (نازاج) دصاق مامإلا نأ اونقيتو عيرذلا قافخإلاو ةريرملا
 مهاوقأو ادد فالالخملا لئابق ربكأ (ةحراسملا) لئابق حرصتسي فوسو ةريخلاو

 .(ايبص) مهب مجاهيو («ليبش ونب» مهيليو هوحن ًالويم مهدشأو أو ةكوش

 : ةرماؤملا ةياهن

 دمحم هلاخ بانأو (نازاج) نصح نأ دعب مامإلاف . موقلا هعقوت ام لك ناك
 - جرخو لئابقلا نم شيج اهدناسي رئافحلا يف ةيماظنلا ةبيتكلا لعجو اهيلع نوراه

 يلصاولا يف ركسعو هوت - لئابقلا ءاسؤر ىعدتساو (اياضملا) ىلإ انفلسأ امك
 ىلع مزع كانه نمو مهاعدتسا نم عيمجو ةحراسملا عومج هيلإ تلبقأ كانهو

 . (ايبص) ةمجاهم

 نم ةياغلا قيقحتو فدهلا ىلإ لوصولاو ءادلا مسحل عرسأ ةمزاحلا ةردابملا نإ

 يخارتلاو ةدؤتلا قطنم عم يشمت ال رومألاو , يورتلا هفنتكا امهم ءىطبلا ثيرتلا

 يدوي يأرلا يف نونجم نم مزاح فرصتو ةيوق ةعيرس ةبرض نوكت دقف ددرتلاو
 يف فقع اهعفن نوكي ام ردقب ةسايسلا ةدؤتو نيفرتحملا ةساسلا ربكأ ططخب

 برطضملا طيحملا ىف ىودجلا ةميدع اهنأ الإ نيتورلا تاذ ةيسامولبدلا لاوحألا

 .. فيخملا يبالقنالا لازلزلاو ءاجوهلا ةفصاعلا رذنب ددهملا

 لماعلا لب « لماع ىوقأ  رفصلا ةعاس لبق  ءىجافملا (مامإلا) جورخل ناك
 يف عوفولا نم هتاجن ىلع ةوالعف . لافتحالا ةليل يف ةرماؤملا لشف يف يسيئرلا

 اهزاهج ءازجأ ككفت هحاجنل ةيمتح ةجيتنك بترت دقف هصانتقال بوصنملا كرشلا
 . لماعلا

 ءارو نمو ةروتسملا ةبعللا قاروأ فشكو بسانملا تقولا يف جورخلا يف حجن

 داري هيلع ىدتعم هتفصب لئابقلا ءامعز روعش بسكو ةماعلا فطاوع ردتسا كلذ

 حطسلا ىلعوفطي امل عاصني قمعتلا ليلق هتعيبطب روهمجلاو ًاراثثتساو ًادسح هتيحنت
 . لقعلا توص ءادن ىلإ هنم عرسأ ةفطاعلا ءادن ىلإ وهو

868 - 



 : ىلوألا ةرماؤملا فوفص ىعادت

 نمف  رخآلا ىلع ةمئاللاب يحني لكو نيرماتملا فوفص يف بدي لشفلا أدب
 ةعاس هيلع ضبقي مل اذامل لوقي رخاو ةيلمع ريغ ةطخلا نأب حصن دق هنإ : لئاق

 لك نإ لاقي اذكهو  ةطخلا باسح يف نكي مل هجورخ رمأ لوقي ثلاثو هجورخ

 . رخآلا ىلع ةعبتلا ءاقلإ يف ذخأ مهنم دحار

 . ًارذتعمو ًالصنتم (يلصاولا) ب (مامإلا) ركسعم ىلإ لصو مهضعب نأ ىتح
 يمعنلا فيطع نب يلعو يبقلا رديح دمحم يلصاولا ركسعم ىلإ لصو نمم

 (نسحلا) همع فص ىف ةلودلا لاجر نم رثكألا فقوو . امهلبق لصو يركز ىيحيو
 رخآلا بناجلا يف لعف در ثدحأ (يلصاولا) ركسعم يف هدشح نإ لاحلا ةعيبطبو

 ةيبونجلا ةقطنملا لئابقب مهيلع بلج دقو ةيلامشلا ةقطنملا لئابق ةيمحلا تدذحأف

 يقيقحلا فدهلا وه حبصأ يذلا (همع) بناج يف فوقولاو دادعتسالا يف اوذخأف

 (مامإلا) ةزوح تحت (نازاج) يف رئاخذلاو نؤملا عيمج نأ الإ « مامإلا ةمجاهمل

 هنأ كلذ ىلإ فضأ نيتفكلا ؤفاكت مدع يؤر انه نمو . رخآلا فرطلا دنع سيلو

 لاصفناو ةلزع يف رخآلا فرطلا لعج فالخملا نم يبونجلا مسقلا لئابق ةباجتساب

 نيذلا مهو (لجاب) ىلإ ايون يديم نموه ىذلا ةكلمملا فصن نم رثكأ نع مات

 مكح تحن تحبصأف - هصخشل مهئالوو مهرصن ىلع ( ىفطصم ريمألا) لوعي

 هصالخإ ىدم يف كوكشم وهو الامشو ايبص نم الإ هموصخل سيلو رشابملا (مامإلا)

 كاذنا ليمي نم ءالؤه يفو لب يماشلا فالخملا ضعبو دمضو ايبص ادع ام مهل

 . (مامإلا) فص ىلإ

 نيبناجلا نم ريدقتلا مهل سانأ مدقتف ريخ حلصلا يف نأ يناثلا فرطلا ىأر
 يفو (دمض)و فالخملاو ايبص لهأ عومج ىف ( ىفطصمو نسحلا) ناريمألا بكرو

 ةلودلا ءارزوو ةرسألا ءارمأ هدهش لفاح عامتجا دقعو (مامإلا) ب اقفتا يلصاولا

 : مائولاو قافتالا مت تالوادم دعبو (يناميلسلا فالخملا) لاجرو
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 ١ - ىفطصمو همع نم ةدهاعملاو فارتعالا ديدجت :

 . يضاملا نع وفعلا -

 . كلذب ًايباتك هرمأ ردصيو ةيبونجلا ةقطنملا ىلع ىفطصم بيني نأ - "

 هلمع ةرشابمل راسو (ةيبونجلا ةقطنملا) ىلع ةباينلا رمأ (ىفطصم) ملتسا ًالعفو
 ىلإ داعو ةعمتجملا دوشحلا (مامإلا) فرصو (ايبص) ىلإ (نسحلا) ريمألا عجرو
 . هتماقإل أرقم اهذختاو (نازاج)

 . حلصصلا دعب

 تقولا ليفك ايئدبم ًايسايس ًازوف حلصلا كلذ يف نأ هعياشي نمو ىفطصم ىأر
 ذخأ ةيبونجلا ةقطنملا يف رارقتسالا نم ( ىفطصم) نكمت ىتم هنأو يقابلا قيقحتب

 لاجر نم ريثكو « ةيلامشلا ةقطنملا ىلع فحزو لالقتسالا نلعأ مث دادعتسالا يف

 - حلصلا كلذ دعب مهو ىفطصمو (نسحلا) اوئلام مهنأل . هعم قافتا ىلع ةلودلا

 قبس دق امم ةبسنلابو نورظتني امم نوفئاخ - صالخإلا ال فورظلا هتضتقا يذلا

 رمألاب سيل هيلع رجحلا وأ (مامإلا) ةيحنت نأ يهو ىلوألا ةبرجتلا نم ةركف اوذخأ

 9 عقاولا مهل تبثأ دقو ريسيلا

 ةبسنب يناميلسلا فالخملا لئابق ءالو يف لثمتت ةيوق ةيبعشب عتمتي مامإلا نأ ١

 جاور هل ناك امم كلذ ريغو هدلاو نم ةمامإلا ثرإ يف هتيقحأ يف اهداقتعاو ادج ةريبك

 . تقولا كلذ ىف ريثأتلا

 . نينثالا ىدل سيل ام نؤملاو رئاخذلا نم هدي تحت نإ - ”

 . هوفرع ام ةردابملا ةأرجو بابشلا ةميزع نم هل نإ - “*

 فوخو ةيشخ ىفو رذحلاو ةطيحل ١ ةياغ يف مهتافرصت تناك كلذ ساسأ ىلعو

 ١ مهصاالخإ نم قثاو الو مهتيح ان

 همكم



 ميسحرلا نمحرلا هللا مسسب

 ىفطصم مالسإلا ءايض مامهلا ليلجلا ديسلا ىلإ سيردإ نب دمحم نب يلع نم

 : هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 هئايبنأ متاخ ىلع ًاملسمو ًايلصم وه الإ هلإ ال يذلا هللا كيلإ دمحأ ينإف دعب امأ
 نم متحرش امو مكتيفاع ىلع هللا اندمحو لصو ميركلا مكباتك . هبحصو هلا ىلعو

 يف نيساي نب يلع خيشلا ىلع ةلاوح اذه يط مكيلإ رداصلاف ركسعلا شاعم ةهج
 تقولا ىف ذ هذهب مكل انلجعو ركسعلا نافع عت دن ا ووشسس لاثو نيتئامو فلأ

 رضاحلا تقولا فيلاكت مكيلع ىفخي الف رابكلا ةاساوم صوصخ نعو رضاحلا
 . نيملاس متمدو )2١. لاونم نسحأ ىلع رومألا لعجي نأ هللا لأسنف هفرصنم ةرثكو

 )١( ةموهفم ريغ ةملك .

 هقكأ -



 ميحرلا نمحرلاهللا مسب

 دمحم نب ىفطصم مالسإلا ءايض مامهلا ديسلا ىلإ سيردإ دمحم نب يلع نم

 . هللا هافاع ىمعنلا

 متاخ ىلع ًاملسمو ًايلصم وه الإ هلإ ال يذلا هللا كيلإ دمحأ ينإف . . دعب امأ
 ىلع هلل دمحلاو متحرش امب متنسحأو لصو ميركلا مكباتك . هبحصو هلاو هئايبنأ

 نسح خيشلا امأو « ةلئاو لاو ةعيبر نيب ةمذلا لعجب متنسحأو ةمالسلاب مكلوصو

 هلوزن نأ متركذو هل نامألا ةقرو مكيلإ ردصو هيلع دهعلا ذخأب متنسحأف ميهاربإ نبا

 رصان خيشلا امأو نايعألاو وه لزنيو هوخيش سأب الف فيلكت بجوي ةخيشم نودب

 هريس هللا سدق دلاولا يديس نمز ىف ملاظ يب ىلع اخيش ناك ثيح ميهاربإ نبا

 دق ثيح ىيحي نب مساق خيشلا كلذكو اندنع نم هباوج عطق.نوكيو انيل ! لزني دقف

 ركذي يذلا ةاكزلا ةلأسم امأو لاوحألا نوكس ىلع هللا دمحنو انيلإ هجوتيف اندهاع

 يذلا هل ملس نأب دومح فيرشلا انربخأ دقف دومح فيرشلا ديب اهملس هنأ يلدبعلا

 هديب يذلا نايبلا بجومب نولصحتست مكدقف ذخأي مل ءيش يقبو لئابقلا نم هذخأ

 يلعل ةلاوحلا ةقرو مكيلإ ردصو باجنلا عم 2 . . مكيلإ ردصو كلذ نايب انل اوعفراو

 . م1974 /ه1 8457 ةنس ةيناثلا دامج يف . نيملاس متمدو نيساي نبا

 )١( ةموهفم ريغ ةملك .

 لمكا -



 ْ 1 : 0 اك نعاس م + م ب

 3 عرم تاوذنيم صولا دوج / دولنا ال و 0 2

 0 ملأ لاو ميم سس متلو بك ص طم روم دل ام نعام لكلا

 ا عا ل بهو سم نوب ملوي 8 0 قررا صو ميلطورعلا سَ ما 4

 هقف سداد وس ون انوع نان رتل ورعا جطلااعاو نا 7 يا

 ا لاوضا نوكس ل عايلاي» يلا حريم ماعم يزز ا يع سر اوم طق نع
 ذضامإ يسوع لافتا ومع ىذا لوس نشا ع .وولزيذ/لبههس نب بلاد يالا 4

 لا سو ب كتف ب 000 يبين ناباسمرج 7 06-5 يمس

 نيما . هللا هظفح ديزم هدبع دمحم خيشلا مامهلا دجاملا .....

 هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 خياشملاو نيرخأتملا انملعو تاكوشلا نم اوهجوت ام انمهفو لصو ميركلا مكباتك
 : نوذخأت امدنع انل اونيبف نؤملا صوصخ نم امأ ماقملا ىلا نيبولطم مهعيمج

 تافتلالا . ريضنلا ةهجب ةلزانلا ةكرحلا انملعو لاير نيسمخ مكيلا تردصو كلذ

 نيملاس متمدو اولص سأب الف داهجلا خياشم عم نولصت نإو ةهجلا كلت ىلإ لصح

 . مالسلاو

 يسيردإلا كولمم .م1976 /ها144 رفص
 نوراه دمحم

 مك -



 : ةيبونجلا ةقطنملا يف ىفطصم ريمألا

 رمأ لمحي (ةيبونجلا ةقطنملا) ىلإ راس م1474 /ه147١ ماع لهتسم يف

 (مامإلا) نم هل تحنم ةقطنملا نأ حرصي « ىلوألا ةعاسلا نم ذخأو « اهيلع هتباين

 . رذحو ةطيح يف بوثولل دهميو لقتسملا لمع لمعيو

 ةعاشإلا كلت ددبي نأب بغرف هب موقي ام لكب (مامإلا) ىدل رابخألا ترتاوتو
 ةيبونجلا ةقطنملل هسفنب مدقتف ةيسايس ةيلمع ةكرحب معازملا كلت ىلع يضقيو

 هعيذي ام نأب سانلل رهظيل - (ىفطصمل) يرادإلا زكرملا (ةيحللا) ةنيدم دصقو
 . هل ةحص ال ةقطنملا كلتل لالقتسالا هحنم نع ىفطصم

 9 ةلصرلا

 يف عباتك  (ىفطصم) هلبقتساف ةيحللا ىلإ اهنمو (يديم) ىلإ (نازاج) نم راس
 ذافنإ ةيبلتو دايقنالا ةلماجمو ةعاطلا ربو ءالولا بورض نم رهظأو لالجإو ةوافح

 اقلاع لازي ال ةقطنملا ءامعز نم ًاريثك نأب هعم مهافت كلذ دعب . هكوكش ددب ام هرماوأ
 ءوس لك ىهتناو ىضم دق هنأ لاح يف هتيحان نم نئمطم ريغ مامإلا نأب مهناهذأب
 عم ًايشمتو ةئفلا كلت ناهذأب قلع ام ةلازإلو صالخإلا الإ هيدل سيل نأو مهافت
 نسح ةيحالص هحنمي نأب ةماع ةلودلا ةحلصمو ةصاخ ةرسألا ةحلصم هيضتقت ام

 ءامعز هرضحي ماع سلجم يف حيرصتب لضفتي نأو مومعلل كلذ نلعيل فرصتلا

 . هيلع هدامتعاو هتقث هنم مهفي امب ةقطنملا

 اوبوصف (مامإلا) ءارزوو يراشتسمو ىفطصم نيب اربدم ناك رمألا نإ 9 لاقيو

 . ةقطنملا ءامعز لك ىلع ءىرقو كلذب ارمأ ررحف هيأر

 لابقتسالا نسح نم دجوو هعماسم قرط دق امم ريثكلا لاز ًابيرقت كلذ رثأ ىلعو
 ةيوناث تاءارجإ ضعبب رمأف نانئمطألا ىلإ برقأ هلعج ام ةلاحلا ءودهو دايقنالا ربو

 . (نازاج) ىلإ داعو ةقطنملا يحاون يف لامع ضعب ليدبتك
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 : فقوملا يف ديدجلا

 تلصتاو . داجلا لمعلا يف ذخأو ءادعصلا ىفطصم سفنت ( مامإلا ) ةدوعبو

 تاهج نم هعفادتت كوكشلا تذخأو نيقيلاو كشلا نيب ىقبف ( مامإلاب ) رابخألا
. 

 نئعسس .٠

 اهكرتوأ اهرجه يتلاو (ايبص) يف نسحلا همع عم يقيقح قافو ريغ ىلع وهف - ١
 . هل ًامئاد رقم (نازاجت) ةنيده نم ذختاو همع انهشأر ىلعو هترسأ اهيفو

 مهنم ةبير ىلع وهف ةلودلا لاجرو ىمادقلا ءارزولا صالخإ نم نئمطم ريغ - "<

 . هنم فوخ ىلع مهو

 ةباجتساو ىفطصم ىلإ اهليمب رابخألا هيدل ترتاوت دق ةيبونجلا ةقطنملا

 . هتروثل اهئامعز

 مدع بابسأل يورتلا مدعو شيطلاب ءارزولا درهم رس و سقت ةناقرتطل تجنيس ت4

 يف ةقثلا مدعو كشلا نم هرواس امل مهئارآ ىلع دامتعالاوأ مهتراشتسا

 مل لجر وهو نوراه دمحم هلاخ ىلع ةلودلا رومأ لح يف هدامتعا حبصأ 6

 كلسي نأ ىأر دقو ةصاخلا ةيشاحلا نم درف هنأ الإ هدلاو دهع يف ةفص يأ هل نكي

 ةقطنملا ىلإ نوراه دمحم هلاخ ثعبف ىفطصم فقوم يف ةمكحلاو يورتلا ةقيرط

 هفرص بجي امو ةديدحلا كرمج تالصاح نأشب ىفطصم ىلإ ةلاسر لمحي ةيبونجلا

 : نازاجل يقابلا ثعبو ناوضر رهاط دمحم دودحلا تايماح دئاقل

 نم دج امو ىفطصم ريمألا اياون ةفرعمو لاوحألا يرحت ىهف ةقيقحلا ةمهملا امأ

 .٠ ةروثلل هزفحت نع ةعاشإلا

 هعم مهافتو اهب ىفطصم ريمألا دوجو فداصو ةديدحلا ىلإ ثنوراه دمحم لصو

 دكأ ام دادعتسالا يف همامتهاو يسايسلا هطاشن نم دهاش دقو ةمهملا رهاظ 9
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 نيعم نع ثحبلاو دادسعتسالا

 نم ًاسرد ذخأ دقو داتعو ةدع نم اهل يغبني امو ةبثولا يف ىفطصم ريمألا ركف
 نم دبال ًاذإ  نازاج يف (مامإلا) عدوتسم يف نؤملاو داتعلاو « ىلوألا ةلواحملا
 بقارت يهو اهذوفن لاجم ةقطنملا بونج ربتعت ارتلكناو لاملاو داتعلا ىلع لوصحلا
 يسايسو يدام بسك نم هلمؤت ام ردقبو . طاشن لك يف اهفنأ سدتو ةكرح لك
 يأب لودلا نم رخآ فرطل حمست الو يخسلا فرطلل اهنازيم ةفك يف حيجرتلا نوكي
 (فيلصلا حلم ندعم) كانهو مدقتيلف كاذنآ  اهذوفن ةقطنم وهف بونجلا يف لخدت
 . اهتاشنم زيلكنإلا برضو . ينامثعلا دهعلا رخاوأ يف ةيناملأ ةكرش هتلغتسا دقو
 . ةمهافملاو ةقادصلا نوبرعو ةمواسملا عضوم هلعجيلف

 قباسلا مامإلا دهع نم  لاموصلا ةقزترم نم سرح فيلصلا ندعم ىلع ناك

 . هل نوصلخيو مهب قثي نمم ًاسارح هل لعجو مهلصف ىلوأ ة ةوطخكو

 عم مهافتلا نع هتالاصتا ترفسأو « نارمك مكاح حصألاب وأ دمتعملاب لصتاو

 هدادمإ لباقم (فيلصلا حلم) مجنم لالغتسا زايتما اهحنم ىلع ةيزيلكنا ةكرش
 اهل ثعبف ةيقافتالا دقع رمأ ىف ضيوفت ةقيثو ةكرشلا تبلطو لاملاو داتعلا ضعبب

 7. ةيبونجلا ةقطنملا ىلع هتباين رمأ نم ةروص

 : ةيقافتالا لطبت تاءارجإ

 هبئان نيب اهدقع عمزملا ةيقافتالا نأشب  ءافخلا يف رادي امب (مامإلا) ملع

 ًاصاخ ًالوسر ثعبف (نارمك) ةريزج مكاح قيرط نع ةيزيلجنإلا ةكرشلا وأ ةموكحلاو

 . ( سماخلا
 ( فيلصلا ) نأشب دقعت ةيقافتا يأ نأب ًاراذنإ جاجتحالا نمضتيو

 ريغ ًافرصت ربتعي هاوس صخش يأ عم (ةيسيردإلا) قطانملا نم هريغوأ

 نمضتتف . ةصاخلا ةيقربلا امأ . هنع الوؤسم هسفن دعي الو هب ديقتي ال عورشم

 لكك



 عقاولا فرصتلاو البق ةيناطيربلا ةموكحلاو هدلاو نيب ةقباسلا ةقادصلا ىلإ ةراشإلا

 . ةقادصلا هبجوت ام فلاخي يذلا

 اهب حجرت ًامئاد يتلا ةيسايسلا اهتساح ةوق مكحب ةيناطيربلا ةيسامولبدلا تأر دقو
 اذه لثم ءيش متي مل هنأب ةنئمطم هتباجأف . حجرأ (مامإلا) ةفك نأ نيمصخلا ىوقأ

 . فقوملا هنع رفسي امل اراظتنا ةيقافتالا ديمجت يف تذخأ ىرخألا ةيحانلا نمو

 كلت ىلع لوصحلا نم ًاقثاو ناكو هتحفص نع رفسأ دق ىفطصم ريمألا نإ
 هلامأ ىلع ءاضقلاو لشفلا هانعم رخأتلاو « هتروثل ىسيئرلا ءاذغلا ىه ىتلا ةقفصلا

 ةلافنر نم ءانختلا ىف هيديؤنت لصتاو هتان قاع ةركي قت ما ضارعلا
 مهو . ةبقاعلا نومأم الو ةجيتنلا دومحم ريغ (مامإلا) عم مهفقوم حبص أ نيذلا ةلودلا

 مهب ترم دق - اعط ةزسألا نم - هريغب (مامإلا) لادبتسا يف ةديكألا مهتبغر ىلع

 نوظفتحيس مهنأو مايقلا ةعرسب هيلع اوراشأف ةيساق سورد ىلوألا ةبرجتلا نم

 هتروث ىلع ىدجأو عفنأ مهفقوم كلذب نوكيو مامإلا بناج يف يرهاظلا مهفقومب
 . يلامشلا مسقلا يف اهل ديهمتلا عئالط اوناك يبونجلا مسقلا يف تحجن اذإ ىتح

 :ةرولثلا

 هلامعو بونجلا لئابق ءامعز نم قثوتساف بيترتلاو دادعتسالا يف ىفطصم ذخأ

 . روم يداو يضاقو لماع رجبم ميهاربإ دمحمو ناوضر رهاط دمحم دودحلا دئاقو

 لامتسا امك ءاهدلاو ذوفنلا ةوقب روهشملا (تاظعاولا) لئابق ميعز جيه يداهو

 نم امهدنجب الصفناف « نييواخملا نامثع ىلعو هللا دبع اخملا لهأ ةقزترم يدئاق

 ةءافكلا مدعو لهجلاب همصيو مامإلاب ددني اروشنم جرخأ مث نمو هيلإ امضناو يديم

 ىلإ رطضا رومألا عايضو ةلاحلا ءوس هتغلب ام ءازإ هنأو ريبدتلا ءوسو ةياردلا ةلقو

 , كلذ رثأ ىلعو ةرسألا فرشو ةلودلا نايكل ًاظفح مايقلا

 قينارزلا نم ةقزترم ىعدتسا - ١

 -مكال -



 . (ةرهزلا) ةنيدم يف ركسعت نأب (اخملا) ةقزترم رمأ - ؟
 7 (حلملا) لبج يف ركسعتل (يدتهملا) هنبا ةدايقب ةيسيئرلا هتوق ريس -'“

 يبأ زكرم يف اهعئالط نوكتو (ةيلامشلا) ةقطنملا ىلع فحزلل قالطنالا زكرم هنم
 ” ٠ ةيلامشلا ةقطنملا لئابق ةلامتسا ىلع لمعلا يف ذخأو قلح

 : ةروثلاو مامإلا

 رطخ ةمسجنم رابخألا دراوت اهتلتو ةتروثب ةنذؤم (ىفطصم) تاروشنم تلصو

 نم ىغبني امب فقوملا هباج هنأ الإ اًره مامإلا تزهف . ضاقتنالا ةروطخو فحزلا
 تلبقأف يناميلسلا فالخملا لئابق ىعدتساف ةمزاحلا ةعيرسلا تاءارجإلا
 ىتح لاملا لذبو نؤملاو ةحلسألا تاعدوتسم حتفف . ىرتت - مهتدنجتم  مهتاكوش

 ٠ : نيشيج ىلإ مهمسق دشحلا لمكتسا اذإ

 قيرطلا هريس طخ نوكي نأب رمأو (يبقلا دمحأ نب يكم) ل هءاول دقع ١-
 . ىلحاسلا

 يطسولا قيرطلا هريس طخ نأب رمأو (يفكع ميهاربإ نب مساق) ل هءاول دقع - ؟

 | . (ضرح)

 5 نوراه نب بلطملا دبع هلاخل نيشيجلا ىلع - ةماعلا ةدايقلا ءاول دقع - “

 اهمزهف ىفطصم شيج عئالط هب ةركسعملا (قلح يبأ) ىلإ لوألا شيجلا مدقت
 لبج يف ةيسيئرلا ةوقلا دصقو يناثلا شيجلاب ىقتلا روم دودح لوأ يفو هريس ىلاوو
 ةعلقب نصحتف يقب نم عم يدتهملا ىقبف اهبلغأ رف رف مث ًامايأ تمواق يتلا ( (حلملا)
 . لبجلا

 (ةيحللا) رداغ قلح يبأ يف هعئالط مازهنا رثأ ىلعف ىفطصم ريمألا امأ
 لبج) يف ةيسيئرلا هتوق ىلع مامإلا شيج بلغت نأ الإ (ةيديزلا) ةنيدم ىلإ
 مقتصر هنفع ىف تو زال هنا رولا نايم شب ل اناا

 هركف رصحف (حلملا) لبج ةعلق يف هنبا راصح هركف لغشأ ام رثكأو هتيونعم

 لئابق ميعز جيه يداهب ًارس لصتاو ءراصحلا قاطن نم هنبا جورخ رمأ يف

 لكحل



 ةليسو ريبدتو ةليحلا لمع يف (يلع مامإلا) ىلإ هرودب مضنا دق يذلا  تاظعاولا

 ربدي ثيحب ريبدتلا ةفاصحو ءاهدلا نم (جيهلا) ميعزلاو راصحلا قاطن نم هجورخل
 يلع مامإلا شيج عم هلئابقب مضنا دق (جيهلا) ناكو اليل جورخلا ليبس روصحملل
 . دومصلا عيطتست ال ( ىفطصم) ةكرح نأ فرعام دعب راصحلا ةيلمع يف كرتشاو

 حلملا لبج ىلع يلع مامإلا شيج ىلوتساف ةيديزلا يف هيبأب يدتهملا قحل
 . (ةرهزلا) ةنيدم لتحاف

 ةنيدم يف يأرلا هجوأ ليجيو هرمأ ربدي « يسيردإلا ىفطصم ريمألا لظ

 هب ىدصتي رخا شيج عمج هل ىتأتي ملو سفنلا راهنم ىوقلا رئاخ وهو (ةيديزلا)
 دق لام ةبابص نم هعم يقب ام ىلع لوصحلا اهمه مذارش ىوس مامإلا شيج فقول

 رداغف يلع مامإلا شيج عئالط تمدقتو ةلشافلا ةكرحلا كلت يف هلج عاض

 ةئربتم ةرذتعم (ليلص) لئابق تلبقأو شيجلا اهلتحاف ةديدحلا ةنيدم ىلإ (ةيديزلا)

 ىلإ ( ىفطصم) رفف (ةديدحلا) ةنيدم ىلإ انئمطم شيجلا مدقتف (ىفطصم) نم

 خيش ىلإ أجتلاف شيجلا هبقعتف .«ةعوارملا» ١2(بصانم) ضعب هبحصي (ظنم)
 عولطلاب هل حمس مث هعم يقب ام لك نم هدرج يذلا (ىنيتف دمحأ) قينارزلا خياشم

 اهيلإ مامإلا هجوت ةديدحلا ةئيدم شيجلا لوخد رثأ ىلع .(نارمك) ةريزج ىلإ ارحب

 ةعراسم نأ الإ ىفطصم ريمألا ىلع ضبقلل (قينارزلا) دالب مجاهي نأ يوني ناكو
 : نازاج ىلإ داعو ةيتآلا تابيترتلا ىرجأف همزع نوه (نارمك) ىلإ هجوتلاب ىفطصم

 ١ ةديدحلا ةئيدم هرقم نوكيو ةيبونجلا ةقطنملا ىلع ًابئان بلطملا دبع هلاخ- .

 لوألا لماعلا نع الدب روم يداو ىلع ًالماع (رابلا دمحم نب رمع) هرهص - ١"

 . ةروثلا يف (ىفطصم) ألام يذلا (رجبم ميهاربإ دمحم)

 . رشن ينب دالب يف يشيرعلا يلجم دمحأ

 . ةيديزلا يف يفكع ميهاربإ مساق - ؛

 بصانملا لوح 45 ص ةماهت يف فوصتلا انباتك رظنا )١(
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 . لجاب يف يمكح ديزم هدبع دمحم ©

 . سبع دالب يف مصمأ هدبع دمحم -"

 . (يديم) ةنيدم يف دارج هدبع - ا/

 اولصو نيذلاو ةلودلا لاجرو ءارزولا عيمج لاقتعاب رمأ ةديدحلل هترداغم لبقو

 ظفحلا تحت ةيبونجلا دودحلا دئاق (ناوضر رهاط دمحم) مهعمو (ةديدحلا) ىلإ

 هجوتلاب يسيردإلا (دباعلا دمحم ريمألا) ىلع رمأ نازاج ىلإ هتدوع دعبو ةسارحلاو

 : مهو (ندع) ىلإ مهداعبإ يف هعم كرتشيل هبئانو هلاخ ىلإ رمأب هقفرأو ةديدحلا ىلإ

 ١ يهصاب ىيحي دمحم - " يمزاحلا هللا دبع نب دومح- .

 . يبقلا رديح دمحم - 4 يمكح يركز ىيحي- "*

 . يمعنلا فيطع نب ميهاربإ نب يلع- 5 يطيقنشلا نيمأ دمحم ه

 . يمزاحلا دمحم نب يلع  ا/

 . يمعنلا فيطع نب ميهاربإ نب هللا دبع دمحم -

 . يبرغملا دمحم ٠ . يمتعلا نمحرلا دبع 4

 ١١ ناوضر رهاط دمحم . ١7 يمزاحلا يليبش دمحم نب يلع .

 ١ ةديدحلا زكرم يضاق ينيدراملا رون دمحم .

 ةربخلاو ةيسايسلا ةبردلا يوذ نم مهتلود يف ةقباسلاو رادقألا يوذ نم مهريغو
 لوأ ذنم لاوحألا اوربخو بورحلاب اوسرمتو رومألا اوسرام نيذلا ةيرادإلاو ةيبرحلا

 . هدلاو ةكرح

 تاءافكلا نم دالبلا ترفقأف ( ناسرف ) ةريزج ىلإ مهريغ ىفن امك

 ' اهصقنيو ةربخلا اهزوعت رصانعب نيعتسي حارو براجتلاو ةربخلا نم تقلمأو
 هلاح لثم يف ابصلا تارارغو نسلا ةثادح نم مهضعبو ةيلمعلا ةبردلاو مزحلا

 ةسايسلاو مزحلا رصانع تاموقم لك ةلودلا تدقفو ر ومألا هيلع تسبتلاف

 ةمدصب بيصأ هنإ : لاقيو ةيرادإلاو ةيبرحلاو ةيسايسلا اهتزهجأ يف ةوقلاو

 - ماء



 راملا يونسلا لفحلا ةليل يف هيلع ضبقلا ةلواحم ةليل نم يلقع بارطضاو ةيسفن

 عم مهتْلاَمت ىلع ةوالع هسمل امو ىفطصم ةروث عمو ًاليلق هرثأ ديازتي لزي ملو  هركذ

 ركفلا برطضم لظف مهوحن نظلا ءوس هب داز ىلوألا ةلواحملا يف ىفطصمو همع

 ءيش لك رصحف . نيلوألا هتلود لاجر نم دحأب قثي ال هلعج امم ؛ باصعألا ززفتم

 حلاص رمعو دارج هدبعو ٠ نوراه دمحم هلاخ هدعاسي هصخش يف رومألا نم

 تامهملا يف ًاصاخ ًابودنمو ًاراشتسم ىروص سيمخ. نب :ئيحيو. .:ءارزو:- مشاه
 نأب مه دقو . ًابجاح دارج ميهاربإو نازاجل ًايعرش ًايضاق يسونئسلا دمحم نب ىلعو

 ىفطصم) عملأ لاجر يف هلماعو ( جيه يداه تاظعاولا ميعز) نييفنملا عم ىفني

 (جيهلا) ف . نالجرلا طاتحاف . هقباس نع ًارخأتم همزع ءاجف (يمعنلا دمحم نبا

 لمعي حارو تغوب ول اميف ةمواقملل دعتساو هاعدتسا امنيح ةلطامملا يف ذحخأ

 لمعي ذخأو ةقابلب هيلإ مودقلا نع رذتعا يناثلاو . هأرقتس امك همكح نم صلختلل

 عملأ لاجر رمأ حبصأف لئاسولا ىتشب ىفنلا كرش يف عوقولا نم هيشاحت ليبس يف
 مامإلا دنع سيلو نايصعلاو ةعاطلا نيب طسو دح يف ردقلا ةفكب ريصملا قلعم

 . ةيدوعسلا اهبأ ةرامإ ىلإ لماعلا أجتلا ًاريخأو لماعلا هب مغري ام « ىَوَقْلا راهنملا

 ةقطنم هديؤتو ةشئاطلا هتافرصت نع ضار ريغ (نسحلا) همع نأ كلذ ىلإ فضأ

 ثادحألا مهل تنهربو مايألا مهل ترهظأ نيذلا يلامشلا مسقلا نم اهريغو ايبص

 هدض اقباس هنوديؤي نيذلا حبصأف . شيطلاو قرخلا نم مامإلا كلذ ةسايس يفام

 نم مهلج نيذلاو نيقباسلا ةلودلا لاجر نم تايصخشلا كلت ىفن ناكو . كلذ دعب

 ةقطنملاو ةماع بعشلا ةيسفن يف ريدقتلاو ةناكملا نم مهل نيذلاو يلامشلا مسقلا

 نيدهاز اوحبصأف ةروكذملا ةقطنملا يف قداصلا ءالولا هب دقف ام رخآ ةصاخ ةيلامشلا

 مهصالخإ نْم ًاسئاي هرودب حبصأ وه هنأ امك (نسحلا) همع لوح نيفتلم 2 هئالو يف

 : مهتعاطو مهئالو قدصو

 ةمامإلا الإ هيف هل سيل عملأ لاجر ىلإ دمض نم يلامشلا مسقلا لظ كلذبو

 نإف اهلامشو دمض نم ىتلا دالبلا ىف فقوملا هنع رفسأ امل ةجيتنكو ةيمسالا

 دمض يداو بونج نم هلئابق هيلإ تبرقتف طسوألا مسقلا ىلع لوع مامإلا

 مالا



 مهل قدغي حارف  يناميلسلا فالخملا نم يبونجلا مسقلا - ليبش ينب ةياهن لإ
 مسقلا لئابقل ةظاغإو مهئالو ةدايز يف ةلامتسا ةحلسألا مهيلع عزويو تالصلا

 : ةيسيردإلا ةكلمملا نم ىبونجلا مسقلا ىف ةلاحلا

 ١ - ةيبونجلا ةيسيردإلا ةقطنملا دئاق (ناوضر رهاط دمحم) :

 - ةيسيردإلا ةلودلاب صاخلا لوألا لصفلا يف  ةيصخشلا هذه رابخأ نم رم
 يف مدقتملا يسيردإلا شيجلا سأر ىلع مدقت دقو اهرود ىلع ءوضلا يقلي ام

 . (لجاب) ةنيدم لتحا نأ ىلإ بونجلا
 يبرعلا بتاكلا ىنثأ دقو ةيبونجلا دودحلا يف لقثلا زكرم كاذنا لجاب ةنيدمو

 فيكو هتقو ةسايسل همهفتو ةيلمعلا هتبردو هتفاصح ىلع ١ (يناحيرلا نيمأ) ريبكلا
 اهلغشيو اهضعب ىلع يسيردإلا ةعاط نع ةجراخلا دودحلا لئابقب نيعتسي نأ فرع

 ةيامح يف همزحو هئانغ عم هلمع حلاص يف اهرخسي لب ضعب ىلع اهضعب ةراثإب
 ةلودلا ةسايس ىف ةرغث هداعبإو هلمع نع هئاصقإ يف ناكف (نميلا) ةيحان نم دودحلا
 . ةيعافدلا

 ”  ةيبونجلا دودحلاو :

 لكاشملا ةلكشم تناك 34 ىيسيردإلاو لكوتملا نيقباسلا نيمامإلا نيب دودحلا

 « ايلود هيلع فراعتملا ىنعملاب ( راوج نسح ) ةدهاعم نيفرطلا نيب سيلف

 ةيلبج قطانم ىف دودحلاو , اهتيعرشب فرتعي ةيقافتا اهمعدت ةططخم دودح الو

 اهلصفت دقو ىرخأ يف ايبسن دعابتتو تاهجلا ضعب يف ادج براقتت ةرعو

 كلذ لثمب ىضق ( لابع )و ( ةليجحلا ) نيب عضولا ناك امك مارح ةقشوأ ةليبق

 : يتأي ام يناحيرلل « برعلا كولم ٠ باتك يف درو (1)
 ملسف . اهيف ةيسيردإلا ركاسعلا دئاقو «لجاب» لماع ناوضر رهاط دمحم خيشلا انروزي ءاج رهظلا دعب

 هيف ملعو لقع ىلع تلد تالاؤس دنهلاو رصم نعو زيلكنإلا نعو ةيبروألا ةسايسلا نع انلأس مث رذتعاو
 ىأر نود . ًاديفتسم ًاربختسم لأسي ناك دقف قوذلاو ةمكحلا نم ءىش ىلإ - ةماعلا ةداعلا فالخب - نارقتفي ال
 كلت نونكسي (ةرحقلا) ةليبق نأ هثيدح نم ائملعف . ًالضفم ًاديفم ناك هدالبب صتخي اميف هنكلو هيدبي هل صاخ
 . خلا ماهسو ددرس يبداو نيب ةهجلا

 مام -
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 لومشو يعيبطلا اهعضو مكحب هل ةعبات ةيلبج ةقطنم اهنأ ىري ( ىيحي) مامإلاو

 ا يسيردإلاو . ام تقو يف اهيلع ةيديزلا رو

 يفر كرت ىلع فلكم ناتو و يطوف يدك فريق حار لح

 لاجرو « امهنم فرط لكل ةحناسلا ةصرفلا لابتهال ةزهنو مئاد فالخ عضوم

 راكوأب ةنصحم (ةيجيتارتسالا) عقاوملاو هدودح ىلع امهنم لك نوزفحتم (نيمامإلا)
 . تافلاخملا هفتأو بابسألا لقأل فئاذقلا لدابتت عفادملا

 - بيهرتو بيغرتو ءارغإو ةلامتسا نم اهبيلاسأو ةسايسلا كلذ ءارو نمو

 رثكأ يسيردإلا بناجلا ناكو . دودحلا لئابق لاجرو ءامعزل  نيبناجلا نم

 عجار «( دئاوعلا ) نم مهئافعإب هئارغإو رفاولا هئاخسو ةمعانلا هتسايسل ًاقفوت
 ةروفوم ىعسلا ةحجان ةيسيردإلا ) ةيسامولبدلا 2 تناكف - يسيردإلا روشنملا

 ةيلبجلا تاهجلا يف صخألابو ةيسايسلا ةياعدلاو ىملسلا بسكلا ىف طاشنلا

 ( ةليجحلا ) (  عرب ) - ( ةمير ) ك ( يعفاشلا بهذملا ) اهئاجرأ يف دئاسلا
 ( ليكب )و ( دشاح ) يتليبق نم ريسي ريغ اددع نأ كلذ ىلإ فاضيو . اهريغو

  ةداملا ةرفو نم نودجيو ةقزترم دونجك ) يسيردإإلا )امهمدختسي ناك

 ةيطعألاو تايماركإلا نم مهؤاسؤر هلاني ام عم مهتموكح ىدل هنودجي الام

 ىلع ( توخبم رصان ) ( دشاح ) ةليبق ميعز ناكو . علخلاو يواسكلاو

 نم ةديعب ةياغ ىلإ ىم يمري ناك يسيردإلا نإ : لاقيو (هتليبق) ةقزترم سأر

 - بسانملا تقولا نع رخأت امنإو هرثأ كلذل ناك دقو . مهمادختسا ءارو

 ةافو عم اهتروث تناكف لكوتملا مامألا ىلع (دشاح) ةليبق تراث دقف

 ةحعربتسو تاكا ةمنا ب نميلا ) دهع يلو مزح نم تدجوف 3 يسيردإلا

 فلخ يذلا -(توخبم رصان نب رصان) اهميعز رفف اهتروث دمخأ ام هتضهن

 - مالا



 هسأيأ ام يسيردإلا  لحارلا مامإلا فلخ نم دجوف ةسرادألا ىلإ  ةماعزلا ىف هدلاو

 ةجيتنك كلذ دعب ٌرف مث هتموكح نم هنع ىَفُعو داعف مهبناج يف هدهزو مهترصن نم
 نيمأ دمحم) ةمير خويش رابك دحأ نأ امك (ريسع) ىلإ ىلوألا هتريرج نم هفوختل
 مامإلا ىلإ ائجتلم رف يبجلا نيمألا دمحم (ةمير) خياشم خيش لب (يميرلا
 ةطخلا كلت غستسي مل يسيردإلا نأ الإ هتهج ىلإ مدقتلا هنم ًابلاط يسيردإلا
 هيدل هاقبأو . ميعزلا كلذ سامح نم نيوهتلا يف ذخأف ينلعلا موجهلاو ةرفاسلا
 مامإلا ىدل ةعجرلا طخ هسفنل نمؤي نأ بحأو نظلا ءاسأف راظتنالا نيهر امركم

 حدقلاو حيرجتلاب اهاشحو يسيردإلا ىلع اهيف لمح ًابتك هتلالجل بتكف (ىسحي)
 - ًاعبط ةقيقحلل ًافالخ - يسيردإلل هدصق يف تارربملا نم ءاش ام هسفنل لحتناو
 رضحأف ةلاسرلا كلت ىلع ضبقي نأ عاطتسا ثيحب ةظقيلا نم ناك يسيردإلا نأ الإ

 رمأو هعرقف هدي يف طقسأف ةلاسرلا زربأف ركنأف ماهتالاب هتغابو هسلجم يف (ميعزلا)
 لاحلا لدبت دعب قحاللا مامإلا دهع يف قلطأ ىتح نجسلا يف لظو هنجسب

 . ىبونجلا مسقلا ىلع (ىبحي) مامإلا ءاليتساو

 - اهسسؤم ةايح يف - ةيسيردإلا ةسايسلا اهب فصتت >2 تناك يتلا ةفصلا كلت ىلعو

 يئاجفلا هتافو يف ناك مهريغو دودحلا لئابق ءارغإو ةلامتسا ةيسامولبدو طاشنلا نم

 لمألا باحر ىلع تلطأو ةمالسلا ميسن (ةيلكوتملا) ةموكحلا هنم تقشنتسا سفنتم
 . ةعساولا اهلامآ قيقحتل بحرلا

 يف هفلخي وأ قبي مل - يسيردإإلا مامإلا كلذ تومب - ةوذجلا كلت ءافطنا دعبو

 عطقناو نازيملا ةفك تلاشو عضولا بلقناف ىيحي مامإلا ةيصخش لئامي نم هزكرم

 5 صالخإإلا ىلع غلابلا ريدقتلاو ءاجرلا عاعشإو عفدلا ةوقب ةيمامإلا

 هيضراعمب ركفلا لوغشم هنإ ديدجلا يسيردإلا مامإلل ءيش ال نآلاف

  دودحلا ىلع هلامعو ىفطصم هيبأ مع نباو نسحلا همع  مكحلا ىلع
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 علطتلا يف يسايسلا طاشنلا يروفوم ةيوقلا حورلا كلت تاءاحيإ تحت اوناك نيذلا

 ىوقلا مهبذاجتت اوحبصأ عسوتلا ةسايس يف بئادلا لمعلاو دودحلا ءارو امل

 نسحلا نيب دصاقملا ةفلتخملا تاياغلا ةضراعتملا تارايتلا ةسكاعتملا ةيلخادلا

 (لامعلا) كئلوأ نم فيصحلا بسح « مهنم لك راصنأو ىفطصمو ديدجلا مامإلاو

 دبلتملا وجلا كلذ قفأ يف دجي ام ىلإ ًاعلطتم هتالص ديدحت يف ًاقيقد نوكي نأ
 ىتح فارطألا لك عم مهتالص نيسحتو دودحلا ىلع ةظفاحملا مهافكو . مويغلا

 . دودحلا ءارو امب

 لقثمو 0 نيدتإلا هانا زاهجلاف 0 تالصلاو تاررقملا ني نيعم

 . لخادلا يف راصنألا بسك فيلاكتب لهاكلا

 هرودب علطتو ةرتوتملا هباصعأ تخرتساو ءادعصلا ينميلا بناجلا سفنت

 هريغ يف عماطلاو البقم هباحصأ نم قباسلا ضرعملا ىأرف نئمطملا قئاولا نيعب
 ذخأ رابتخا ةرتف دعبو ريبخلا برجملا ثيرت ةهرب ثيرتف .- هب اعناق ىحضأ

 بناجلا يف - نييسنملا ءاقدصألاب تالصلا ديدجت «. ىلوألا ةبرجتلا ءدب يف

 يلي اميف اذه لكو - ًانقباس ةيراوتملا راصنألا عيجشت اهالت مث - يسيردإلا

 0 عناملا جايسلاو يقاولا عردلا يه دودحلاو  ةرشابملا ةيسيردإلا دودحلا

 بئادلا لمعلل ةجيتنكو - تاوطخلا بعصأ نم نوكت دق ىلوألا ةروطخلاو

 مث يجيردتلا بوضنلاو رومضلا يف يسيردإلا ذوفنلا ذخأ ثيثحلا يعسلاو
 « ألمي نأ دبال غارف لكو . ةرشابملا دودحلا ىلع شامكنالاو صلقتلا ف

 ذوفنلا هيلع لدسنيو الإ دودحلا نم ةهج يف (يسيردإلا) ذوفنلا رسحني امف

 يلئاعلا فالخلا نم مجن امو هيضراعمب لوغشم يسيردإلاو ( يلكوتملا ينميلا )
 ىلإ انعملأ امك - ٍةهومملا ةيوستلا كلت فالخلا ةلأسم وست ملو هادع ام نع

 هتسايس تارت الك ف( ركرسلا و عار ( يلصاولا ) حلص يف كلذ
 نيب ماسحلا قت قتشما اذإ ىتح « ةيناثلا ةلحرملل وجلا ةئيهت يف ذخأو ةيديهمتلا

 ةكرعملا ةجيتنل ًازاظتنا تقوملا راظتنالا يف ذخأ (ىفطصم) هبيرقو ( مامإلا )

 مالم د



 راهنم ةبلحلا نم زئافلا جورخو (ةيسيردإلا) ىوقلا نحاطت نع رفست فوس يتلا

 . ناينبلا عضعضم ىوقلا

 لاجر ىفن اهالتو  مدقت امك (يسيردإلا يلع) مامإلا زوف نع ةكرعملا ترفسأ

 دودحلا لماعو دئاق مهيف امب . يسايسلا نارملاو ةيبرحلا براجتلا يوذ ةلودلا

 بئانلا رئاثلا لوألا بئانلا لحم لحو براجتلاو تاءافكلا نم دالبلا ترفقأف

 يف كارتشالا الو « ةرادإلا يف نارملا هل قبسي مل لجر وهو (بلطملا دبع) ديدجلا

 مامإلا (مأ) هتخأ عم نادوسلا نم دفو بيرغ « ةفرعملاو ملعلا نم لاخ . بورحلا

 قباسلا اهدئاق ةءافك ىف نكي مل نمب دودحلا زكارم تلغشو . يسيردإلا يلع

 . هينواعمو

 ةنخثم ةكرعملا نم تجرخ ةيسيردإلا ةموكحلا نأ قبس ام لك ىلإ فضأ

 , روسكلا ريبجتو حورجلاو ضوضرلا ديمضت كاذنا اهفقوم يف اهبسح حارجلاب
 عقاوملا مض ىلع لمعت تدغف (ةيلكوتملا :نميلل) ةاجترملا ةصرفلا تحيتأف

 وه نم ةلامتساو ةمخاتملا لئابقلا جاردتسال وجلا ءيهتو دودحلا ريف ةيجيتارتساالا

 0 ةفاسم دعبأ

 8 تاظعاولا لئابق خياشم خيش جيه يداه ميعزلا

 تاظعاولا لئابق يف ال يوق ذوفنو « ةبوهرم ةناكمو زاتمم زكرمب عتمتت ةيصخش
 م نك ضو ع وبلا د كاب م

 2 ا و ا ا

 ةمرتحملا هتناكم يف لظ رمألاب (يلع مامإلا) هئبا عالطضاو (يسيردإإلا) ةافو دعبو

 د وا ا قويرملا زكرتز

 0 منو لشنلا ىل 1 (ىفطصم) فقوم نأ -ريبخلا برجملا وهو

 ققحتو « رظتنا دقو  ًاليلق رظتنيلف عقاولا هققحي

 مضاك



 هنراقف هتايناكمإو هتيونعمو هتدعو هددعب هنويع هتفاوف ( يلع مامإلا) شيج لبقأ

 . ءيش لك مهفف . اهليلجو هتكرح قيقد ىلع علطملا وهو (ىفطصم) تاوقب

 ماعلا دئاقلا هل بتك (قلح يبأ) زكرم يف ركسعت يتلا (ىفطصم) عئالط ةميزهبو

 ىلع لازي ال هنأب هباجأف (ةلباقملا) هنم بلطيو هفقوم نع مهفتسي (بلطملا دبع)
 يف هلاجرب كرتشا العفو (حلملا لبج) زكرم ىلع هلاجرب مهلباتيس هنأو ةعاطلا

 هنبا زكرم جرحي هروعشو ةيديزلا هلوصوبو ةيحللا رداغ دق ( ىفطصم) ناكو راصحلا

 لمعلا هنم ايجار جيه يداه ىلإ بتك  راصحلا قاطن هيلع برض يذلا (يدتهملا)

 8 ىجنف اليل (يدتهملا) للستو ءاهد لكب رمألا ربدف جورخلا يف هنبا ةدعاسم ىلع

 هنكم اذكهو حلملا لبج زكرم نيمحتقملا ةعيلط يف هلاجرو ( جيه يداه) ناكو

 فلزتلا ىلإ لاحلا هرطضي مل بناجلا زيزع وهو (نيفرطلا) ءاضرإ نم هؤاهد
 يسايسلا فقوت جرحلا فرظلا يف فقوتي يلمع يسايس لجرلاف . راذتعالا وأ

 ةعاسلا تناح اذإف - بسانملا تقولا يف لمعلا ةيرحب هسفنل هظافتحا عم  ريدقلا

 دق حبصأو ٠ ةحجارلا ةفكلا بناج ىف ىلعفلا هدوجو تبثأ ةمئالملا ةصرفلا وأ

 ةحجانلا ةكرعملا يف حالسلا ةلمح زايتماو براحملا قح ًايبدأ هلو زوفلا يف كراش

 وهف رضاحلا يف ةمهاسملا لمع ةقيقحب رباغلا هفقوم ةمهتو قباسلا هددرت ةعبت وحميف

 . هب هترادجو هل هتيلهأ ىلع يلمعلا ناهربلا مدقي لب هبلطي الووفعلا يدجتسي ال

 - هتكرح ةوق سملو (لوألا يسيردإلا) ةعاط ىلإ سانلا لايثناب رعش امدنع وهف

 هدادعتسا ضرعي مدقت  بونجلا يف يسيردإإلا ةكرحب صاخلا لصفلا عجار

 قاطنو هتايناكمإ دودح يف هتكرحل ةمهاسمو ةدعاسم لك لذبب هل دهعتيو - هتباجتسال

 (روم يداو) يف نوزكرمتم كاذنيح كارتألا نأل « اًرس اذه نوكي نأ طرتشيو . هذوفن

 ملعف رابخألا بلغأ ىلع علطي هانغو هئاهدو هتنورم مكُحب لجرلاو (تاظعاولا)و
 يف ناملألا قوفتو - سيوسلا  ةانقلا ةمجاهمل يناملألاو يكرتلا شيجلا قوسب
 ميعزلا (سبع لئابق ميعز) همصخل (يسيردإلا) ةلامتسا ىلإ فضأ يبرغلا ناديملا

 . يسيردإلا شيجلل هلابقتساو (باوث ىلع ىبحي)
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 ىلختف « ةيسايسلا ةيقبسألا يف هسفانم هيلع مدقتي نأب ىضري ال (جيه يداه)و

 نصت يملا امندع امييباأل كارتألا !يلاوو: (ىبشردإلاو مع ةيرتسلا هسئاشتا نع
 لئابقب كرتشا روفلا ىلعف ةيسيردإلا شويجلا مدقت مهدصو يبرحلا مهفقوم

 طاشتساو كارتشالل روم يداو لئابق عفدو لب . يكرتلا شيجلا عم تاظعاولا

 . تاهيهو هلايتغابو هراصنأو هتمجاهمب هايارسل هرمأ ردصأو . ًابضغ يسيردإلا
 يلبقلا هذوفنب (كب بلاغ) يكرتلا دئاقلا فقوم ززعتو . بارغ نم رذحأ  لجرلاف
 هك هيخأ رسأ نم (ةيسيردإلا) ايارسلا دحأ تنكمت دقو . يعامتجالا هزكرمو

 . اهتعلق يف يسيردإلا هنجسف (ايبص) ىلإ هتداقف (جيه

 ةنيدمو هتاراصتنا جوأ يف كب بلاغ ناكو .(جيه يداه) مزع نم كلذ نهي مل

 . هيخأ صالختسا ىلع رمألا ربدو هعم قفتاف هتضبق يف ةيحنلا

 : ذاقنإلا ةليح

 صخش مهسأر ىلعو ةراحبلا نم نويئادف اهتفد ريسي ةيعارش ةنيفس تلسرأ

 دحأ عم اهسيئر لزنو (زوقلا)» ىسرم نم ةهج يف تلسراف (مناغ دمحم) ىعدي
 نكمت هنإ : لاقيو رمألا هعم ربدو ريسألاب لاصتالا نم ارس نكمتو ايبص ىلإ هيقفارم

 يبرغلا يناميلا جربلا يف ريسألا نجس عضوم ناك . ةعلقلا سرح ضعب ةوشر نم

 اليل بابلا ىلع ةددشم ةسارحلاو لامشلا نم دحاو باب ىوس هل سيلو ةعلقلا نم

 . نيطلاو دوسألا رجحلاو قرحملا بوطلا نم ةميدق ةعلقلا ةرامعو ًاراهنو
 ةحاس ىلع لطي يذلا جربلا طئاح يف ًابقث ريسألا ثدحي نأب رمألا ربدف

 كسامتملا نم رجح وأ ةبوط جارخإ نم نكمت ام لكو ماع ليبسو ةيلاخ
 فاشتكالا نم ارتس هريغ يف ةيلمعلا لواحو ايروص هعضو ىف هداعأ نيطلاب

 يذلا هذقنم رعشأف بولطملا بقثلا ثادحإ نم ىهتنا ىتح تان ريسألا بأدو

 ةبرقمب هاقبأ (ًارامح) ذقنملا رضحأو تقولا ددحف - هب لاصتا ىلع ناك

 ةضورفملا ةيدأتب نولوغشم ةعلقلا سرحو  برغملا ناذأ دنعو جربلا نم

 - الث



 نم دهج لكب هسفن جرخأو  ًايروص ةعوضوملا -راجحألاو بوطلا ريسألا عزتنا
 ذخأو ءادرب هورثدو . دعملا (رامحلا) هوبكرأو هقفارمو ذقنملا دي هتفقلتف بقثلا

 هسفنب ظفتحي نأ عيطتسي ال فند ضيرم هنأك رسيألاب رخآلاو نميألا هدضعب مهدحأ

 لجر مهفداص ام لكو هدؤت يف مالظلا ةشبغ يف اوراس مث نمو رامحلا رهظ ىلع
 هيبقع ىلع اعجار راملا لفجيف , رودجم انعم قرحت ال دعبا نيلئاق هاهبن  ةراملا نم

 ىرقلا رفقت فيخم قحمم ءابو لكشب عقي ناك دهعلا كلذ يف يردجلا ضرم نأل

 وتلا يف تعلقأو ةنيفسلا ىلإ هلاصيإ مهنكمأ ةروصلا كلتبو - تيمملا هئابو نم

 ةهج لك ىلإ ثيثحلا بلطلا راسو نويعلاو داصرألا تئبف رمألا فشتكا حابصلا يفو

 تلصوو اهتتافف . يناثلا مويلا يف ةنيفسلا بقعتل (نازاج) نم نفس تجرخو

 صالختسا ناكو « جاهتبالاب هيخأو كارتألا نم تلبقتساف (ةيحللا) ىلإ ةنيفسلا

 . يكرتلا دئاقلا (كب بلاغ)و (جيه) ل ايونعم ازوف  ةروصلا كلت ىلع ريسألا

 : ةماهت بونج الجر
 يلع ىيحي : ةماهت بونج الجر : لاق هنأ يسيردإلا مامإلا نع رثؤي

 مرتحم . هليبقو هتهج ميعزو هموق ديس نيلجرلا الكو جيه يداهو ء باوث
 يناثلاو ةماهشلاو ةعاجشلاب لوألا مستيو . يأرلا عاطم لوقلا ذفان ةناكملا

 نارصاعتيو نارواجتي نيميعز لكك يوق سفانت امهنيبو ةسايسلاو ءاهدلاب
 (سبع) ىلإ لوخدلا هشيجل لهسو يسيردإلا ىلإ مضنا دق لوألا نأ انرشأ دقو

 - بونجلا يف ةيبرحلا تايلمعلاب صاخلا لصفلا يف قبس امك كلذ دعب ىرنو
 باحسنالاب يناكوشلا يسيردإلا دئاقلا ىلع ريشي باوث يلع ىبحي ميعزلا نأ

 . هينذأ عرقي كارتآلا ريفنو باحسنالا ىلإ دئاقلا رطضيو  هزكرم نم

 يف يوقلا ميعزلا كلذ ةلامتسا مهتحلصم نأ اوأر كارتألا نأ لاحلا ةعيبطبو

 يتلا ةطخلا كلت نأ دهعلا كلذ رصاع نم ضعب يوريو . مهبناج ئلإ عوجرلا

 هسفانم قبس نم بناجلا فوختم ناك هنأو (جيهلا) ةروشمو داشرإب تمت

 طسب ىتم ذوفنلا يف ةيولوألاو ةيلضفألا هل لعجي امم . يسيردإلاب هلاصتال .

 دالب يف اهتدايق زكرم يتلا هشويج تلتحاو بونجلا ىلع هذوفن يسيردإلا

 مام/4-



88٠ - 



 نم جيهلا نآلا كردأ دقو  اهزوف ليبس يف هلئابقو هذوفنب ميعزلا كلذ ةكراشمو سبع

 ةعاس نأ مهبناج يف برحلا ضاخ يذلا يسيردإلا ءافلح قوفتو ةسايسلا تايرجم

 ىلعو ؛ هفقوم طمن نم هسفانم فقوم نوكيل قبس امب راشأف اهنيح ىند دق (كارتألا)

 كارتآلا لحخدو باوث يلع ىبحي دنع نم يسيردإلا شيجلا بحسنا دقف لك

 ًاطخس دتشاو ًاظيغ يسيردإلا مدتحاف . كارتألا فص يف هسفانم حبصأو (فنرلا)

 . يسيردإلا ءادع يف نيكرتشم هسفانمو وه حبصأو . هسفانم ىلع

 كارتآلا هدمأف (باوث يلع ىبحي) ىلع شيجلا ولت شيجلا (يسيردإلا) قاس

 سبع دالب ىلإ ثعبي نأ يسيردإلا رطضا ىتح ةمواقملا يف دجف داتعلاو نؤملاب

 ىلع طغضلا كلذب فخف ققححتي رصن الو ركذت ةدئاف نودب شيجلا دعب شيبلا

 ىلع نوهأ عجبا حبصأ كلذبو (تاظعاولا لئابق)و (جيه يداه)و كارتألا

 تحت لخديوأ (يسيردإلا) شيجلاب بحري مل هنأل « هسفانم فقوم نم يسيردإلا

 يف اًرس هدهج ىراصق لذبي نأ ىلع هعم قفتا لب  هلبق انرشأ امك ةرشابملا هتعاط

 . خلا . . هتروث ةدعاسمل هناكمإ دودح

 ديدشت يف ( يسيردإلا مهفيلح ) نولجعتسي ( «2زيلكنإلا ) ناك

 داتعلا نم ديزملاب مهبلاطف مهب ةقحاسلا ةميزهلا قاحلإو (كارتألا) ىلع موجهلا

 كارتألا عم رود نم هيعلي امو (جيهلا) نع مهل حسملو ةيداملا تادعاسملاو

 ةرادإو ةماهت تالاجر لكب لكب ةياردو ملع ىلع مهو . تاظعاولاو روم لئابقب

 نقارن كاندي ًاثيدح نارمك ةريزج يف اهعرفو ندع يف مهتارابختسا

 هءارو ام علطتست (جيهلل) تبتكو (ندع) ب اهترادإ تلصتاف قئاقحلا قدأب

 . ًاضماغ ًاعالطتسا ناكو تايمحملا تاخيشمك ةخيشم يف عمطم هل كانه لهو

 هدقتعت امع ًاديعب نظي امك ناك هنأ الإ .(ةيديلقتلا) ةيرامعتسالا اهتسايس نأش

 سيلو هبناج يف كارتألا ةبراحم هنم ديري يسيردإإلا نأ هنم مهفي امب اهباجأف

 لجعتسي ال لجر هنأو نميلا ىلع مهذوفن نوطساب كارتألاو كلذ ىلع ةردقلا هل

 ع دهعلا كلذ ةسايس ىلع علطم رمعم نطاوم كلذ يندافأ )١(

 مما



 موجهلاو برحلا هرشابو هيلع ردقي امب هنم ضري ملف اًرس هدييأتب بحر دقو رومألا
 يكرتلا شيجلا ةدعاسم الإ هعسي ملو هشيج موجه دصل كارتألا تردتباف هلئابق ىلع
 زكرم نم رثكأ يف عمطي ال لجرلا نأ ةيزيلكنإلا ةرادإلا تمهفو « هنم بلط امك
 بناج نم هتنأمطف ةماهت رمأ ىلوتي نم تحت ةيلبقلا هتماعزب عناق ةلزنملا زاتمم
 ميدقتب تفتكاو - هنأشب ( يسيردإلا) تجر اهنأو هنم برقتلاب هيلإ تراشأو يسيردإلا

 ةياهن كلذ فداصو « ءيش لك متو هتلامتسا نم يغبني امب يسيردإلا تمهفأو

 (جيهلا) ردابف (زيلكنإلا) قيرط نع باحسنالاب ةناتسآلا رماوأ رودص هالتو برحلا
 هتهج هملسو هدودح نم ةبرقم ىلع ركسعملا يسيردإلا شيجلا دئاق ءاعدتساب
 ةفطختم نم مهتايح ىلع فوخلا ةجحب  كارتألا نم هتهج يف نم ىلع ظفاحو
 . ديدجلا دهعلا راصنأ ةعيلط يف حبصأ كلذبو يسيردإلا دئاقل مهملسو  لئابقلا

 هدهاع (باوث يلع ىيحب) (كارتألا) تلامتسا امدنع (جبهلا) نأب ضعبلا لوقيو
 ًاحلص مهدحأ دقعي الأو يسيردإلا دض كارتألا بناج يف ةدحاو اذ انوكي نأب
 (كارتألا) عم ريخألا لخد امدنعو امدقم هعالطإو ؛ رخآلا راعشإ نودب هعم ادرفنم
 مث . لوألا طخلا يف حبصأ هتفصب هيلع لاتقلا ءبع كرت يسيردإلا نع ىلختو
 شيجلا دئاق ءاعدتسا ىلإ انرشأ امك يسيردإلا عم ةحلاصملا ىلإ جيهلا لمع
 خلا. يسيردإإلا

 هلئابق بلغأ هنع قرفتو هدي يف طقسأ ةياهنلاب باوث يلع ىبحي ملع امدنعو
 ريمألا) اجر يذلا اهبصنم ىدل (ةعوارملا) ىلإ هجوتلاو ءافتخالا ىلإ رطضاف
 . هنع يفعف (ايبص) ىلإ هجوت مث مامإلا ىدل هل ةعافشلا يف يسيردإإلا ىفطصم

 دق كارتألا ناكو - ًايفتخم لظف ةعاورملا بصنم ةعافش حلفت مل
 .دجو امئيأ همد كفسب هداوق ىلع هرمأ ردصأ دق يسيردإإلاو اوبحسنا

 - ًاريجتسم « سيردإ نب دمحأ حيرض يف طبارو ايبص ىلإ ًارس هجوت ًاريخأو
 ممك -



 . نامألاب هل لسرأف كلذب يسيردإلا غلبو « دهعلا كلذ ىف ةداعلا ىه امك

 دقف يومألا رصعلا يف تعقو ةيبدأ ةثداحب ينركذت هذهو ركذي ءىشلاب ءىشلاو

 برعلا نم ةأرما تناكو . ديز نب ميمت ىمسملا دئاقلا عم وزغلل ًاثْعَب جاجحلا ضرف

 نأ راشأ نم اهيلع راشأف اهنونج نجف ثعبلا يف دن (شيبح) همسا دحاو نبا اهل

 كلذ ةأرملا تلعفف هيبأ ربقل ًامظعم قدزرفلا ناكو  قدزرفلا دلاو بلاغ ربق دصقت

 قدزرفلا بتكف اهلاحب هتربخأو قدزرفلا ىلإ اهب تلصو ربقلا بارت نم ةنفح تذخأو

 : وزغلا ريمأ ىلإ ةيتآلا تايبألا

 اهباوج يلع ىفخي نلف « ًاديور يتجاح رخفت ال ديز نب ميمت

 اهبارت اهيلع يفاسلا ةرفحلابو 2 بلاغب ميمتاي تداعف ينتتأ

 اهبارش غاسي ال مأ ةربعل 0 ةنم هيف منتغاو ًأشْيَبُح ينبهف
 اهباهش بش برحلا ام اذإ ثيلو دجام كنأ ماوقألا ملع دقو

 دحأل لاقف ةمجعم ريغ (شيبح) ةملك تناكو , ديز نب ميمت ىلإ ةعقرلا تلصوف

 ةتس دجوف هب ينتئاف سينخ وأ شيبح همسا ناك نم ركسعملا يف رظنا : هلاجر

 ينوتئاو هبحاص مهنم ذخأي قدزرفلا ىلإ مهوثعبا : ديز نب ميمت لاقف نيمسالاب

 . نيقابلاب

 نأل فصنلا ىلع لب ةداعلاك (سبع) ىلع ةماعلا ةماعزلا هل كرتي مل امنإو

 ماع يفوت دقو لعفف لاصفنالا ىلع هعجشي يسيردإلا نأب رعش رخآلا فصنلا

 . يسيردإلا اهيف يفوت يتلا ةنسلا يف يأم1977/ه١0

 مامإلا دهع يف لئابقلا ءامعز نيب ىلوألا ةناكملا يف لظ دقف (جيهلا) امأو

 هفعض نم سمل ام سمل دقو . هفلخ دهع نم لوألا رودلا يف اذكو يسيردإلا

 عرستي مل امنإو (يسيردإلا ىفطصم) رمأ حاجن يف هريغ مسوت امك مسوتو
 تقولا يف لمعلا ةيرحب هسفنل  هتداع يه امك ظفتحاف ةياهنلا ىلإ طروتي وأ

 (ىفطصم) ةعيلط مزهو يسيردإلا ىلع مامإلا شيج لصو ام العفو بسانملا

 هبئاتك ىلإ مضناو ةباجإلاب رداب ىتح هيأر (دئاقلا) علطتساو قلح يبأ يف
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 نأ مزع ديدجلا مامإلا امنإو  ًالصفم هلبق كلذ ىلإ انرشأ امك  هلاجرب كرتشاو
 لا ديدجلا دئاقلا عم اهيف ناك يتلا - ةديدحلا نم داعف نييفنملا ةمئاق يف هلعجي

 صرفلا 0 راذتعالاو ةلواطملا يف ذخأ كانه نمو . ضرملاب اللعتم هتهج

 ةلودلا نأ ملعي وهو « هتغابي موجه يأ دصل دعتسا بلطلا ةيدج كردأ امدنعو

 لمعو ةيلكوتملا ةموكحلاب ىرخألا ةهجلا نم لصتاو راضتحا ةلاح يف ةيسيردإلا
 نأب اًهَنأمَط دقف وه امأ اهتريظح- ىلإ هل ةرواجملا لئابقلا عض ليبس ديهمتل ًادهاج
 ءالوو صالخإ نع الإ كلذ لعفي ال لئابقلا نم هريغ ضرأ يف ليبسلا دهمي يذلا

 . مكتيعدتسا يلوح وه نم لك نم متيهتنا اذإ فوسو

 يفنلا رمأ نأ الإ رثكأ يسيردإإلا يف بغري وهف ةنرملا ةسايسلا اهنأ لاحلا ةعيبطبو

 هلوح نم نأ يسيردإلا د ا ا | همغرأ
 هيضرتلاب يسيردإلا نم رفظ نإف الوطو الوح هنم لقأ مهو هتعاط ضقن دق لئابقلا نم

 نإق لاخلا ةعيطي هم ناك م ةيلكوتملا ) دعمت ام اتا ىلع هوقلا هم ندعلو
 نم يسيردإلا ناك اذإو مدقت يأ لبق هعم رمألا ةيوست نم دبالو هيلع شيجلا قيرط
 ةلودلا ىدل هيعاسمب مدقت دق وهف لئابقلا كلت ذاقنتسا نع زجعي ثيحب فعضلا

 نم ىهتنا ىتم اهشيج ءاعدتساب مدقتملا نوكيسو هصالخإ اهيدل فلسأو ةيلكوتملا
 اهب مهلغشأ يتلا لغاشملا

 : : ديدجلا بئانلا

 هدئاق ملتساو م197هر/ه1 41 ماع بجر رخاوأ ىف ةديدحلا شيجلا لخد
 مامإلا اهلصوو ( مامإلا ) بئانك ةرادإلا مامز (نوراه نب بلطملا دبع)
 دعبأ نأ دعبو  اهيلإ ةراشإلا قبس يتلا - تابيترتلا ىرجأو مايأب كلذ دعب
 جيه يداه ( تاظعاولا ) لئابق ميعز بلط يف ثعب ةلودلا لاجرو ءارزولا

 ةوق ( مامإلا ) ثعبف ضفرف هيلع فلكف لطامف بلطلا رركت مث رذتعاف
  تاظعاولا دودح ىلع ةطبارم تلظف اهتمهم ءادأ عطتست ملو اهمواقف هقوسل
 هؤاهدو هتالاصتا تدهمو ةيلكوتملا ةموكحلاب لصتا دق ان :رشأ امك ناكو
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 : هدالب دودح ىلع اهشويج تفقوو هلوح ىتلا ةيسيردإلا دالبلا ىلع اهثاليتسا ىلع

 يسايسلا لغلختلا ذأ دقف الامشو ًابونج اهيلي امو (دعس ينب)و (لابع) يف امأ

 اهمضو يسيردإلا ذوفنلاب فصع ىتح (ىفطصم) ةروث دعب نم اهحاتجي يلكوتملا

 « يلعفلا لالتحالا هولتي يسايسلا وزغلا رمت رمتساو اهريغ مض يف لمعلا ىلع ذخأو

 ةيلكوتملا شويجلا تلغلغت دقو الإ ديدجلا بئانلا ءوبت ىلع رهشأ ةتس ضمت ملو
 لاتق وأ برح نودب « اليك 7١ - 4٠ نيب دودحلا طخ لوط ىلع لخادلا يف

 ًايبرح ًازوف اهكرحت مدعو (ةيسيردإلا) ةلودلا زجعو لهسلا راصتنالا اذه اهبسكأو

 لينل عفادتلاو اهناضحأ يف ءامترالل مهاعد . لئابقلا ءامعز ةيسفن يف 2

 للذ ام لذبلاو ءارغإلا لمعو كلذ قوف ددرتملا مدقتو رخأتملا عراسف يفلزلا

 . باقرلا نعذأو باقعلا دهمو باعصلا

 برح نم ةماود يف هسفن ىري مامإلا بئانو الإ عباسلا رهشلا فصتتني ملو

 0 مطحم سفنلا راهنم اهمضخ يف قرغ . باصعألا

 مهرثأ ىلع يلكوتملا شيجلا نأب نيفجرم 3 ةديدحلا ىلإ تايماحلاو لامعلا ةيقب

 .(نازاج) ىلإ ءيش ال نم هسفنب ًايجان ةيعارش ةنيفس بكرف (ةديدحلا) ةمجاهمل

 جرملاو جرهلا داسو ةيماح الو مكاح ثودب ) ةديدحلا ) ةئيدم تحبصأ

 لهأ نم . 0 ةديدحلا كل للا ر يلزا نجلا 0

 ةيحان نمو هتمهم يف ةرالعاست ةئحافملا 1 حلا كا قافأو يسن

 هلئاق ناكو ةديدحلا نم لايك نيثالث ةفاسم ىلع ىلكوتملا شيجلاف ىرخأ

 ةديدحلا لالتحا رمأل باسح لك انيياع ريدقتلا ديعب (ريزولا نب هللا دبع)

 ذاقنتسا ىلإ ىدعتي دق لب اهلالتحا نود داج عافدو تابقع نم فقيس امو

 عارسإلا هنوجري ةديدحلا لهأ بودنم دورو الإ 00 امف . ةلتحملا ماسقألا

 ةرادإلا ةرغاش مايأ ةثالث تلظ نأ لعب عبارلا مويل مويل يف اهلخدف 5 ةنيدملا لوخدل
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 : حلا لئاسو لك نم ةيلاخ

 هغلبف اهترادإ بيترت يف ذخأو عبارلا مويلا حابص (ريزولا هللا دبع) اهلخد

 هنأ نظف قاوسألا يف 0 ضفو تافالخلا مسح نم لجرلا كلذ هب موقي ام
 تنأ : هلأس هيدي نيب لثم امدنعو لجرلا تداتقا هلاجر نم ةوق ثعبف (ةسرادألا) نم
 مهف نأ دعنو ةسرادألا نم ال دالبلا لهأ نم لجر انأ : لجرلا هل لاقف « يسيردإ
 . هحارس قلطأ هرمأ ةقيقح

 : ريزولا نباو نميلا دهع يلو

 يف ريزولا نباو يلامشلا مسقلا لالتحا ةكرح ريدي «ةجح» يف دهعلا يلو
 ةقطنم جيهلا نبا ملسف يبونجلا مسقلا لالتحال ةفحازلا تاوقلا سأر ىلع بونجلا

 ىلإ لجاب نم ريزولا نبا لتحا امك دهعلا يلو تاوقل (ةيحللا) ىلإ (روم يداو)
 ةلودلا ةيار تحت هرسأب ةيسيردإلا ةكلمملا نم يبونجلا رطشلا حبصأف (ةيديزلا)

 . يقيس ندي وتحلل نيبعا ووش ردابو ةبلكرتملا
 : لوهذملا ةقافتسا

 اًره هتزهف , هتلفغ يف طاغ وهو . يسيردإلا يلع مامإلا ىلع رابخألا تدراوت
 بكرف . هلاخ رارفو (ةديدحلا) طوقسب ملع دقو « روعذملا مئانلاك بهف ًافينع
 (ىماي روصنم) صاخلا همداخو (نوراه دمحم) يناثلا هلاخ ابحصتسم ةكراعب

 رارفلا ىلع هموليف (ةيحللا) وأ (ةرهزلا) يف يأ بونجلا يف هلاخب ءاقتلالا ًادصاق
 ليختي امك 2 لئاسو ءىيهي امنيبل اهيف هدجي يتلا ةهجلا يف فقوتلاب هرمأيو

 ىلع ىحضأ اذإ ىتح (ةيحللا) ىلإ هنمو (يديم) ىلإ نازاج نم هريس ىلاو « هل
 مدلفلا سرح برغتسا  اهلتحا لق يلكوتملا شيجلا ناكو  اهنم دحاو ليم دعب
 هبقعأف فقت ملف فقوتلاب ًاراذنإ (ريفنلا) اهل برضف ةيلامشلا ةيحانلا نم ةرايسلا مودق
 (١>ةيلابجلا) الئاق (يسيردإلا) هبنت كلذ دنع اهتدراطمل سرحلا جرخو رانلا قالطإ
 هتاجن تناكف ةيئاهنلا ةعرسلا قلطأو ةرايسلا ةفد ةرادإب قئاسلا عرسأف (ةيحللا اولخد
 : ةبوجعأ

 )١( ىلعألا نميلا لهأ ىلع انتهج لهأ هقلطي مسا لابجلا ىلإ ةبسن .
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 : يديم ىلإ ةدوسعلا

 ديص ترافق (يروه) راضحاب الاح رمأ يديم يلإ هتدوعبف كلت هتقامحب ظعتي مل

 ةريزج ًادصاق نيحالملا نم نينثاو هيقفارم عم ةعرسلا حانج ىلع هبكرو  كامسألا

 يهو تلتحا يتلا ءىناوملا هايمب رميس هقيرط نأ يأ  ةيحللا بونج - (نارمك)

 ةتس باكرإ اهدحأ يف يلكوتملا مكاحلا عسو يفو - سابع نبا  ةبوخلا  ةيحللا

 . اقوم هي ةفوعلا وأ هتايح ىلع نوضقي براق يف دونج

 ةنيدم قوفو (نارمك ةريزج) بوص ًابونج ًاهجتم (يديم) نم (براقلا) جرخ
 لاجر ضعبو (بلطملا دبع) هبئانو هلاخ  موؤشملا بكوملاب - ىقتلا (ةيحللا)
 ىنذأف - نازاج ىلإ مهقيرط يف  ناتيعارش ناتنيفس مهلقنت ةداقلاو تايماحلا

 . هرفس عباتو (نازاج) ىلإ هوقبسي نأ مهرمأو دارأ ام مهنم مهفو مهنم (براقلا)

 : كامسألا براق يف نارمك لخدي يسيردإلا يلع مامإلا

 ملع ىلعوهف الإو  ةروصلا كلت ىلع همودق يزيلكنإلا اهمكاح برغتساف لصو

 ىلإ قربأو ًايقرب (ندنل) ب لاصتالاب هل حامسلا هنم بلط ةلباقملا دعبو - ءيش لكب

 (ندنلز ةمركح نإ + لاقيو . ًابضتقم ًارتاف درلا ناكف ةدغاسملا ًابلاط ًايكاش اهنموكح
 ءاقل رظنلا ضغ ىلع تقفاو اهنأو ديدجلا عضولل اضرو قافتا قباس ىلع تناك

 ماع ةجحلا رهش يف كلذو (يديم) ىلإ داعف . تايمحملا يف عضولا ديمجت

 .اه *51”"١

 : ةبعجلا يف مهس رخا

 لولف نم هريغ دجو امك (نازاج) نع الدب اهيف هرظتني هلاخ دجوف (يديم) ىلإ داع
 : مهنمو ةحستكملا تاهجلا لامعو تايماحلا

 ١ بلطملا دبع هبئانو هلاخ :

 .(ةيديزلا) ةقطنم دئاق يشودلا ىيحي - "؟
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 “"  ©7(ةرهزلا) وروم يداو لماع رابلا رمع .

 ١ رشن ينب دالب يف تاوقلا دئاق عليز رهاط دمحأ - ؛

 رخآ لذبل عمجت زكرمو (لبح) ةيرق يف عافد طخ لعج ىلع هيأر رقتسا كانهو
 . تاف ام ةداعتسال دوهجم

 :لبحةيرق

 عافد طخ اهنم لعجف ًابونج . ًابيرقت اليك رشع ةينامثب (يديم) ةنيدم نع دعبت
 يف ذخأو (نازاج) ىلإ داعو ةدايقلا (بلطملا دبع) هبئانو هلاخ ىلوو عمجت زكرمو

 نأ ىشخف (قلح يبأ) ىلإ يسيردإلا شيجلا مدقتب (جبهلا) رعشو ؛(يرتبلا)
 تثعب دق يتلا  ةيلكوتملا ايلعلا تاهجلاب لصتاف ءران ضيمو دامرلا ءارو نوكي
 سج يف هل نذإلا يف اهيلإ بغرو  يسيردإلا شيجلا نم ةبرقم ىلع تطبار تاوق
 * لوح مهعم مهافتلل يسيردإلا نم هيلإ نيبودنم لوصو بلطو ضبنلا

 نيب ةنده دقعب . دمأ ىلإ ةنهارلا عاضوألا ديمجتوأ عقاولا رمألا رارقإ ١

 . ةضوافملا ءاهتنا ىتح . هدي تحت ام ىلع نيفرطلا نم لك ظفاحي  ؟

 كلت يف ناكو 4 ةجيتن نع ةضوافملا رفست ملو نيبودنم يسيردإلا هيلإ لسرأف

 شيجلا ديدبت يف ىرخألا نمو ةهج نم دشحلا يف ةيلكوتملا نم ًايراج لمعلا ءانثألا

 داعف شيجلا رثكأ قرفتو ةيناثلا ةقيرطلا تحجنو لئاسولا ىتشب عمجتملا ي يسيردإإلا

 ,«لبخ) ىلإ :ىفب نمو هتداف

 داتعلاو نؤملا نم ل ام قوسو ديدج نم دشحلا يف يسيردإإلا ذحخأو

 لصيف ًاحابص ةعساتلا ةعاسلا يف هترايس يطنمي ًايموي لظو (لبح) زكرم نول

 نبا هميحر هيلإ ثعب مث روكذملا لماعلا دض لئابقلا ةراثإو باصعألا برح نم ةجوم جيه ىداه راثأ )١(

 . ةطخلا تحجنو لعفف ىديم برق ىلإ نيصبرتملا نم هترافخ همعزب ىلوتيو جورخلاب هحصني ريمع
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 ( نازاج ) ىلإ دوعيو ه ةعاسلا ىلإ )١( ( هدئاقو هلاخ ) ب قفتي هو اربصف (لبح)

 مايأو م 1476 /ه 55"١7 ماع لوألا عيبرو رفص يرهش لالخ كلذ ىلع رمتساو

 .رخآلا عيبر نم

 : يمكح تباث ىبحي

 رعش « كانه هاقبأو (نازاج) ىلإ يلع مامإلا )هاعدتسا (يدّيم) ةيلام ريدم وه

 (يديم) ب هتلئاع ةروازمل نذإلا بلط يف فطلت مث ًامايأ لظف يسايس نيحس ةنأب
 نضرحلاب رتلضاف ةيلطف اهب دل عرمسملا مايألا نم رثكأ رخأتف . هل حمسف دوعي

 نع ملع (يلع مامإلا) نأكو لطامف هصاخشإب (يديم) لماع ىلع رمألا ا

 هتالحر نم هتدوع تايشع نم ةيشع يفو . شيطلا هفختساف (نميلا) ب هل تالاصتا

 هترايسب رم . هتالاصتا طاشن نع تامولعم نم هلاخ هدوز ام رثأ ىلع  (لبح) ىلإ

 . هيلع ضبقلاو رادلا ماحتقاب هَديِبَع رمأ رادلا باب دنعو (تباث ىبحي) تيب ىلع

 هتخأ نبا ةيمح ةراثتساب رمألل طاتحاف مامإلا دصقب ملع دق روكذملا ناك

 ةوخنلا باشلا تذخأف هتيبصعو هيبأ زكرم ىلإ دنتسي يذلا عليز عيبر نب يلع
 هئاقفرو هيلاوم ضعب عم رادلا باب لخاد نم طبارو هلاخ َنأمطَف ةيمحلاو

 رانلا قالطإب مهرداب رادلا ماحتقال ديبعلا لوزنو ةرايسلا فقوت دنعو

 تجترا تاقلطلا يود رثأ ىلعو . يمرلا مهعم اولدابتو ءارولا ىلإ اوعجارتف

 ملع ىلع وهو  ةبيرقلا ها نا دل بل يلع عيبر سيئرلا لبقأو ةنيدملا

 ةنيدملا ءاهجوو عليز رهاط دمحأ لوألا سيئرلا لبقأو - اع قباس

 فقوتلاب افطعتسفو ًاردشم مامإلا يدي نيب هسفنب ًايمار (يلع عيبر) ردتباف

 ةيليثمتلا (اماردلا) كلت ءانثأ يفو رادلا نم (تباث يحير جارخإ يف هسفن الذابو

 مهب لخدو ديبعلا يلع عيبر ذخأف يفلخ باب نم ًاركنتم (هلاخ باشلا) جرخأ

 نمم وهو - لئابقلا خياشم دحأ نأ لاقيو همسا كلذ تحت عضيو مامإلا لاخ رماوألا ىلع عقوي ناك )١(

 ةطوب رم ءات رماوألا دحأ يف لعج مامإلا بئانو ًادئاق هتجاذسو هفعض ىلع بلطملا دبع لثم 0 نأ 0

 ا
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 عيبر) هاجرو ةرايسلا يف رظتنملا مامإلا ىلإ عيمجلا داعف لجرلا ودجي ملف رادلا ىلإ
 ىلإ هتليل يف مامإلا داعو هنع ثحبلل يفاكلا تقولا مهئاطعإ يف نورضاحلاو (يلع

 نبا هقفرأ اهنمو ىرخأ راد ىلإ  انفلسأ امك  جرخ دقف تباث ىيحي امأ «(نازاج)
 لكوتملا مامإلا اهلتحا دق يتلا - سبع نم نسح ينب دالب ىلإ هلصوي نمب هتخأ

 دّيَعُسب لاصتالا يف مهل دهمو لمعلا ةطخب مهيلع راشأ ةيلكوتملا لاجرل هلوصوبو

 ىلع ءاليتسالا مت ىتح رهش ضمي ملو يديم يف هريغو يلع عيبربو لبح بحاص
 . لبح

 : ممصجميهلا

 موجهلا ةليل.يفو ءيش لك يوسو .دعسم نب دِّيَعُس عم رمألا ربُد
 هرصق لباقت يتلا هروصق دحأ ىلإ اهلخدأف ةيلكوتملا تاوقلا ضعب تمدقت

 شيجلا نم مسق لبح ىلع لبقأ ركابلا حابصلا يفو (بلطملا دبع) هيف يذلا
 برضو تاقلطلا نم ةعفد قلطأو . ةدلبلا فرط ىلإ ليبسلا هل دهم دقو مدقتو
 ىلع سماخلا حالسلا ىربناو . لثملاب رصقلا ىلإ هقبس دق نم هباجأف ريفنلا

 ةاجنلاب اروعذم قافأ يذلا شيجلا ىلع ريشيو «٠ حئاصنلا عزوي ةعرسلا حانج

 عبت ىتح للستت هلئاوأ شيجلا دهاش امف ددرتملا حفنيو نيمألا بردلا ىلع هلديو
 كسفنب جنا : هل الئاق دئاقلا ىلإ علط نم علط ءانثألا كلت يفو . لوألا رخآلا
 تعمس لق مهباحصأو ليللا نم هرصق يف (ةيلابجلا) و ةيرملا عاب (ديعس)

 هقبس يذلا لبطسالا وحنل رصقلا نم الان عرسأف ةيرقلا فارطأ يف مهريفن

 قلط هادرأ ىتح باكرلا يف هلجر عضي ملو (هناصح) هل دعيل (سئاسلا) هيلإ
 ةيقب باوصب هعرصم راطأف هئانبأ دحأ نم (ديعس) رود دحأ نم يران

 نم درف (لبح) يف دجوي الو الإ ةعاس فصن ضمت ملو شيجلا ةيقبو هسرح
 ىلع اولوتساو نومداقلا مهاقالو ليللا نم اوبتر نم لزنف شيجلا دارفأ

 . اومجوه ول اميف عافدلل انهصح ديعس روصق نم اوذختاو يسيردإلل هودجو ام
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 : عليز رهاط دمحأ لوألا يديم سيئر

 نمو هتليبق خارصتساب 0 دمحأ اهسيئر عراسف يديم ىلإ ربخلا لصو

 ل ىلوألا ةوطخلا لبح لالتحا نأ ملعي وهو (لبح) ىلإ هب ًامدقتم هيعادل باجتسا

 ىلع) مامإلل عفرو - ًايناث ةيسيردإلا ةلودلا نم يقابلا مسقلاو الوأ (يديم)

 هموي نم راسو . لاجرلاو ؛ ةحلسألا هدمتساو هيلع مدقأ امبو عقاولاب (يسيردإلا

 ةيلكوتملا ةموكحلا تثعبف ًامايأ قانخلا اهيلع قيضو لبح ىلع راصحلا قاطن برضو

 دمحأ) فقوم جرحتف ىلوألا ةوقلا فقوم تززعو راصحلا قاطن تكفف ةيوق ةلمح

 ةهجلا نم 5- شيجلا تامجه دصب الوغشم كاذنا يسيردإلا ناكو  (رهاط

 ةلق كلذ ىلإ فضأ همع نيبو هنيب فقوملا مزأتو (اذش)و (ثّرَحلا) ىف ةيقرشلا

 طخ هيلع عطقت ةوق مودق نم رهاط دمحأ يشخو  ريبدتلا فعضو نؤملاو ةريخذلا
 .(يديم)و (لبح) نيب (فدكلا) يف طبارو عجارتف ةعجرلا

 : تبا ىيحي ةدوع

 امع حفصلا يف يسيردإلا ىدل طسوتلاو روكذملل وفعلا هنيحيمتسم رهاط دمحأ

 لكوتملا مامإلا لاجر دنع هئاقب يف نأو هتلئاعو هراد ىلإ لجرلا دوعي نأو فلس

 (ودعلا) مهي ام لكب ةياردو ملع ىلع هتفصب يبرحلا فقوملا ىلع ررضلاب دوعي ام

 . كلذ ريغ ىلإ

 ميمصتلا وأ هراد ىلإ ةدوعلاب هل حامسلا امإف كلذ ءارو نم فورعم  دصقلا

 دمحأل ديؤملا قيرفلا نيقيرف ىلإ ركسعملا عدصني كانهو هنجسو هيلع ضبقلا ىلع
 + ةياكوتملا ةلوبللا ةقك يف لئاق ةبنقن ىلع عبروا ىلع ميرا ديونلا قيرتلاويرهاظط

 ةطخ ىلع فقوتي عوضوملا طقف (يديم) طوقسب هب اموزجم نوكي نأ داكي رمألاو
 . تباث ىبحي ةدوعل ةطخلا روحم وه اذهو . دمألا رصتقيو تقولا اهب رصتخي
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 رمألا ىف سيل ناك نإو  هرظن ىف  ةبغم نوهأ هآر ام (رهاط دمحأ) راتخا دقو

 ْ ْ . هراد ىلإ ةدوعلاب روكذملل حمسف رايخ

 5 يناثلا طخلا

 0 و م ا

 لاتقلا ءبع نأ الإ . نيلتاقملل ةريخذلا نم ليلق عم ةرايسلا يف ايموي فئاذقلاب
 عفادملا نم وهو نوصح ةدع يف عفدملا دجي ملو (يديم) لهأ قت ٌوتاع ىلع حبصأ

 بناجلا نم موجهلا ناك ةيماح ةكرعم يناثلا طخلا يف ترادو ةميدقلا ةيكرتلا

 . ركذت ةراسخ دعب دترا يذلا يلكوتملا

 نمو ةملكلا قرفو عمجلا ددب ام يسيردإلا ركسعملا يف ذ ةوشرلاو ةنايخلا تلمعو

 يف دجي ال رهاط دمحأ موي تاذ حبصأو « يديم يف ؟ويفاخبلا روباطلا) كلذ ءارو

 يديم ىلإ عفدملا بحسو باحسنالا ىلإ رطضاف نيندألا هءابرقأ الإ ركسعملا

 اهراجتو يلع عيبر مهيأر ىلعو ةنيدملا لهأ رثكأ امنإو . ةنيدملا يف لاتقلل دعتساو

 . يلكوتملا شيجلا لاخدإ ىلع اوقفتا دق (يعافر فيرش ميهاربإ) مهسأر ىلعو

 لخد م1976 /ه174 4 ةنس ةرخآلا ىدامج ١51 ةليل يفو ةمزاللا تابيترتلا ترجو

 عم رانلا قالطإ لدابتو مهرود يف هوعزوو اهجراخ دحاو ريغ هاشلتو ةنيدملا شيجلا

 م هراصنأو رهاط دمحأ

 ةنيدملا ىف لتاقي رهاط دمحأ

 ةليبق سيئر 3 يمكح دمحأ نب يلع هعم ناكو هراد يف دعتسا هتدوع رثأ ىلع

 هرصقل لباقملا ىهصاب رصق ىف هاخأ رهاط دمحأ بترو هتدعاسمل لصو ةيماكحلا

 لوخد دنعو ةيبرغلاو ةيقرشلا نيتعلقلا يف هبراقأ ضعب لعجو ةيقرشلا ةيحانلا نم

 دمحأ نب ىلع هعمو يديم نم ًاجراخ بحسنا رهظلا دنعو ىهصاب تيب ىف نيذلا

 5 نازاج يف يسيردإإلا دصق هنمو مسوملا لصوف يمكح

 ا ا كم دلل
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 : ىقرشلا ناديملا ىف
 ةلحرم يفو ةيلبجلا ةيقرشلا ةقطنملا يف رايتلا سفن ىرس راودألا كلت عيمج يفو

 (يماوعلا) ةدايقب يلكوتملا شيجلا محتقاو حلسملا وزغلا نم اهبيصن اهل ناك وزغلا
 كلت لالتحا ىلع ىيناميلسلا فالخملا لئابق ةرئاث تراثف هلوح امو (اذش) لبج

 2 مهماعنأ عجتنمو « مهيشاوم يعر داترمو . مهنطوم ىلع ةلطملا تاعفترملا

 نيسح) ثعبو نيمجاهملا دصل مدقتلاب لئابقلا كلت ىلع يسيردإلا رمأ ردصف

 : مهو اهتدايق ىلوتيل (ىفطصم

 . راقع يبأو قاحسإ هللا حتف دمحم ةدايقب شيرع يبأ لئابق - ١

 . ىهيقف دمحأ نب يلع ةدايقب ةحراسملا لئابق - ؟

 . ثرحلا لئابق - "
 . لدابعلا لئابق - 5

 ةطخ مظن هركسعم نمو (بلسلا)و (هعيمخ) يف ركسعو ىفطصم نيسح راسف
 : يتآلا هجولا ىلع موجهلا

 ١ - نميألا حانجلا  ةيبونجلا ةيحانلا نم (ْثرحْلا) لئابق .

 . رسيألا حانجلا يف لدابعلاو شيرع يبأ لئابق - "

 . بلقلا يف ليبش ينبو دّمُح ينبو ةحراسملا لئابق - "

 « يلكوتملا شيجلا مزهناو مايأ ةثالث رمتساو لاتقلا بشنو هتهج نم لك مدقتو
 . لبجلا ديعتساو

 (ةضيمح) ىعدي صخش ةدايقب يلكوتم شيج مدقتو تادودعم مايأ تضمو

 (ثرُْحْلا) لئابق تدانتو (اَوَق) ةيرق همدقت ىف غلبو (ْثرحْلا ىنب دالب) مهادو
 دعب مجاهملا شيجلا عجارتف بناج لك نم نيريغملا دصل تمدقتو (ةحراسملا)و
 .(ةضيمح) هدئاق لتقو حاورألا يف رئاسخ دبكت نأ
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 :ةعيرسس ةرلقن

 « لافتحالا ةليل يف  يسيردإلا ىلع ضبقلا ءاقلإ ةلواحم دعب هنأ لبق انرشأ

 عم ديازتي اهرثأ ذ ذخأو هتايح ىرجم ىلع ياما اوك اهركذ راملا

 - ةيحضتلل دادعتسالاو صالخإلا هكيلامم ضعب نم سمل هن أ فداصو مايألا رورم

 ةباثمب نوكي مهنم ددع ءانتقا اهنيح نم هل رطخف . ةليللا كلت يف -رمألا مزل نإ

 ةئاملا ىلع مهددع داز ىتح ًاراف هيلإ أجتلا نم لبقتساو ىرتشاف صاخلا هسرح

 نيعم ذخأ اذإ ! ىتح تافورصملا يف مهيلع عسوو حالس نم هيدلام نسحأب مهحلسف

 موقي ام دجي مل بصخألاو عسوألا مسقلل نميلا عاطتقاب بوضنلا يف ةلودلا تاداريإ

 ةمجاهم ىلإ اودامت مث مهيديأ هيلإ لصت ام لاشتنا يف اوذخأف نوداتعي ام دسب

 . ينلعلا وطسلاو (نازاج) يف ةعابلا تيناوح

 : قدخخلا

 ةمجاهمو بوثولل زفحتي همع نأ ىرخألا ةيحانلا نم رعش نميلا لالتحا ءانثأ يفو

 هسفن ةيامحل (نازاج) ةنيدم لوح قدنخ رفحب ماقف هتمامإ نع هداعبإو (نازاج)

 . نازاج ةنيدمب عستملا كلملا كلذ نم عناق هنأكو  همعزب

 زخبلا ءىطاق حط اندم ءانيقفلاو ةييوكحتلا ةيخانلا نم رفجلل لاتعلا فاسو
 الو (علطملا) نع يلامشلا ءىطاشلا نم ءادتبا ةيلامشلا ةيحانلا نمو ًالامش ًاهجتم
 . خيراتلا اذه ىلإ ةلثام هيمسقب قدنخلا كلذ راثا لازت

 ش :ةشرولا
 حالصإل منصمك « ءىطاشلا ىلع ©) (يليجلا) ةهج يف ةرامع دييشتب ماقو

 اهمامتإ ةالاوم نع ةجرحلا هفورظو يلاملا هزجعل فقوتو شيطارخلا ليدبتو حالسلا
 م14 /ه١ه/4 ىتح ةفصلا كلت ىلع تلظ دقو  دوقعلا ىوتسم ىلع يهو

 ىلع 1917 ماع يف اهءانب تددج دقو ةيئادتبا ةسردم اهتلعجو ةموكحلا اهتفقسف

 ام تقرغتسا اعنصم هدارأ ام ةرامعو قدنخلا كلذ رفح فيلاكتو - ةنهارلا ةروصلا

 . لام ةبابص نم ىقبت

 ماسبلا تيب نم برقي ام ىلإ لبجلل ةيبونجلا ةيوازلا نم دتمملا طيرشلا ىلع قلطي ناك مسا : يليجلا (1)

 هبناج يفو لبج نب ذاعم ةطسوتم ةسردم نآلا عقت طيرشلا اذه ىفو هسفن لبجلا حفس ىلإ طشلا نمو ايلاح

 . هيبنتلا ىرج . لحاوسلا رفخ زكرم ىبونجلا
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 : نودعبملا ةلودلا لاجر

 ىلإ ةراشإلا قبس امك (ندع) ىلإ ةلودلا لاجرو ءارز رولا يسيردإلا يلع لدعبأ

 راعسأ رايهنال ةجيتنك يراجت نيد يمكح يركز ىيحي قلع ناك دقو كلذ

 يفاصلا نسحم نب دمحم يندعلا رجاتلل ىلوألا ىمظعلا برحلا دعب (دولجلا)

 امهنيب ةيراجتلا ةقالعلا فنأتست ملو (يركزلا) عم لماعتلا عطق يفاصلا نإ : لاقيو

 ةيسيردإلا ةلودلا يف هزكرم هل لجرلاو ةيلاملا ريخألا لاوحأ شاعنإ ىلع دعاسي امم
 نيدلاو رسكنملا هنيد يف ةنيفلا دعب ةنيفلا  ةبتاكملا ةقيرطب - بلاطي يفاصلا لظف

 الإ هدادس يف ذخألا ىلع هنيعي الو  دهعلا كلذل  ةيئارشلا ةميقلل ةبسنلاب ميسج

 دسل درومو رمعلا بسك وه يعارز راقع ىوس هيدل سيلو يراجتلا طاشنلل هفانئتسا

 يف ذخأ كلذل . هعمتجم يف تابجاو نم هيلع بترتي امو ةريثكلا هتافورصم ةيطغتو
 . بذهملا راذتعالا

 ةبلاطم نم ةيشخ (ندع) ىلإ رفسلا يف (يركز ىيحي) ددرتف داعبإلا رمأ ءاجو

 نل هنأ هنم مهفي ًادعو يفاصلا دغوو طشوتلا دارأ نم يفاصلل بتكو (ميرغلا) كلذ

 دعو نودب نيمطتلا ىلع لدي مالك نم كلذ ىنعم يف وه ام وأ (يركزلا) يضاقي

 يف ال ةلئسملا تريث أ كانهو (ندع) ىلإ هئاقفر عم . يركزلا هجوتو . يعطق
 حلاصل يركزلا ءاقفر ةطساوب عوضوملا يوسو صاخ وج يف امنإو (ندع) ةمكحم

 اهتقيقحو - هتعمس ىلع صرحلاو لجرلا ةمارك ظفح - ًارهاظ - ًاعبط - (يفاصلا)
 يف وهاموأ داعم ةئم ثالث ادعام يفاصلا ةيكلم ىلإ اهلقنو هتاكلتمم عيمج زجح
 دمحم نإ ليقو - هدي تحت يركزلا ةايح لالخ راقعلا ىقبيو ةلئاعلل ىقبت اهدودح

 اورثأ ىتح قافرلا ةيقب ىلع ارثأو ةيوستلا كلت يف يفاصلا ًاريثك الام يهصاب ىيحي

 مهتداهشب ةقيثولا ىلع هؤاقفر عقوو ةيوستلا كلتل خضرو (يركزلا) ىلع مهرودب
 .(ندع) ةمكحم لجس يف تلجسو وه عقو امك

 ثادحأ نوبقرتي مهو روهش ةعضب (ندع) يف لاجرلا كفقئلوأ ثكم
 للستلاب 00 رابخألا تدراوتو ا نيعب 00 هلبقتسم د 0
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 مث عوصم (ةيلاطيإلا) ةرمعتسملا ىلإ اولحتراف مهبارأ ام زيلكنإلا ءاضغإ نم اوسمل

 1 ا ل

 ةيقرشلا ةفضلا يف كاذنا  ةيرامعتسإلا اهعماطم ايلاطيإلو ةيسي ردإلا ةلودلا ىلإ

 نم يسايسلا مكاحلا سملو ةصاخ يناميلسلا فالخملاو ةماع رمحألا رحبلل

 - ابيرقت  (ةرمسأ)و (عوصم) نيب ام يف اولظو مهنيبو هنيب دعابي ام مهتينطوو مهتهازن

 ةريزج ةرمعتسم ىلإ مهقيرط يف مهو « اهيلإ اوداع يتلا (ندع) يف يتلا ةدملا سفن
 هيف لغلغت ىذلا تقولا ىف ُه ٠ هرابخأ نم ةوجنبو نطولا نم برقلاب اونوكيل نارمك

 هتعزن وأ يبهذملا هليم مكحب قيرفف ءارآلا تقرتفاو (لبح) ىلإ ىلكوتملا شيجلا

 عئالط عمو كانه نمو (نميلا) يف لوزنلا حجر ةصاخلا هتحلصموأ ةيسايسلا

 . نطولا ىلإ هتدوع نوكت فحزلا

 ْ قباسلا مامإلا ءارزو )0 مهسأر ىلعو ينسلا هبهذمو ةلدتعملا هتعزن مكحب رخاو

 اهنم ةبرقم ىلع وأ  كاذنا - ةيدوعسلا دودحلا يف لوزنلا اورثآ'

 م ةطماص ىلع ةلمحلا

 دادعال ةدعلا تدعأ (ضرح) ةدلب يف اهمادقأ ةيلكوتملا ةموكحلا تدطو نأ دعب

 ديهمتلا ذخأ دقو (دمض) ف (شيرع يبأ) ىلإ اهنمو ةطماص لالتحال ةيوق ةلمح

 ةليبق خيش هدعاسي (ديعس نب يضاقلا) اهدئاق ناكو هقيرط ةلمحلا كلت ريسل

 روصنم نباو يمزاحلا دمحأ نب يلع اهقفاري 2 يسيمخلا ىلع دمحم نيسيمخلا

 :(ةذلعو) فارشأ رابك ومو امي وبأ محو

 اهتطخ نم ىلوألا ةلحرملا يف ذ حجنت نأ تداكو (ةطماص) ىلإ ةلمحلا تلصو

 . لامع تسلا ةالاوب يف تذخأ (ةطماص) يف اهرمأ تبتر نأ دعبو - ةموسرملا

 تاعمجتب ترعش . يلامشلا (تبخلا) ىلإ ةطماص نم اهجورخ دعب اهنأ ديب

 . اههجو يف فوقولاو اهقيرط لوح لئابقلا

 نب يلعو  نميلا يف ةيعارز يضارأ بسك دق وهو ناوضر رهاط دمحمو يبقلا رديح نب دمحم مهنم )١(

 ء مهريغو يمزاحلا دمحأ

 . مهريغو يهصاب ضوع ىبحي دمحمو بادرس هللا دبع نب دومحو يركز ىبحي مهنمو (؟)
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 3 ةكرعملا

 ينب)و (ليبش ينب)و (ةحراسملا) نم يناميلسلا فالخملا بونج لئابق عماستو

 (ليبش ينب) ضعبو (دّمَُح ينب) نم ضعبلا ةألاممو (ةطماص ةدلب) لوخدب (ثّرحلا
 عافدلا ةزيرغو ةيمحلا مهتعفدف لاش مدقتلا ىلع مزع يذلا فحازلا شيجلا عم

 ةيراض (ةكرعم) تناكو (ةطماص) لامش يف اوعمجتو هدصل فوقولل سفنلا نع

 رئاسخ هدبكت دعب ةطماص ىلإ ًاموزهم يلكوتملا شيجلا دادترا اهتجيتن ىلع تبترت

 . راصحلا قاطن هيلع برضو اهتعلقب ىمتحاو ةميسج

 ةاضقلا ةريشع نم هلاوخأ ديري فرصنا ةميزهلا دعبف يمزاحلا يلع نب دمحأ امأو

 . هتمحرب هللا هدمغت (ةيدارجلا) ةيرق برق لتقف (ليبش ينب) نم

 نم ةيوق ةدجن تلسرأف (ةطماص) ةعلقب نيمصتعملا ىلع راصحلا دتشاو

 ريواغملا لاطبألا نم وهو رامسم وبأ دومح نب روصنم اهسأر ىلعو (ضرح)

 روصنم لتقو اليثمتو ًالتق اهلاجر يف اونخثأو اهلمش اوتتشو لئابقلا لاجر اهضرتعاف

 يف نوروصحملا امأ . ضرح ىلإ دهج لكب اهلولف ىجنو ةكرعملا يف رامسم وبأ
 ءانثأ يفو (ضرح) ىلإ نيدئاع جورخلا نم اونكمت ءانعو ديك لك دق ةعلقلا

 . (ثرحلا) ينب نم ليحارش ينب ةليبق خيش 2١ يليحارش نابيس لتق راصحلا

  نسحلا همعو يلع مامإلا نيب هدشأ ىلع عارصلاو ةرئاد ةطماص ةكرعم تناك

 . همعو مامإلا نيب يلئاعلا عارصلا لحارم رخآ ضرعتسنل  ريسي تقوب كلذ قبسنلو

 هليكب عاصلا حفطو لجرملا نايلغ راف (ضرح)و (يديم) طوقس دعب

 ١45 ماع ىف نميلا ىلإ لوخدلا ىف ًايلاح ليحارش ىنب خيش نابيس ىلع هنبا رأثلا ذخأ ةزيرغ تعفد )١(

فاسم نيسيمخلا نيبو هئيبو هدلب ىلإ ًاعجار ركو هدلاو رأثب نيسيمخلا خيش براقأ دحأ لتق نم نكمت ىتح اللستم
 ة

 . نميلا دودح لخاد دجملل مايأ ةعبرأ
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 ةيقبلا يفالتل ضوهنلا ىلع هوثحو يسيردإلا نسحلا لوح فالخملا لهأ فتلاف
 ىهتنا دق هيخأ نبا رود نأب وه رعشو عئاضلا قحلاو ةراهنملا ةرامإلا كلت نم ةيقابلا
 . داجلا لمعلا يف ذخأف هرودب ةيواهلا افش ىلع حبصأ هنأو

 : يسونسلا فيرسشلا دمحأ يمالسإلا ميعزلا لوصو

 دقو زاجحلا قيرطب (نازاج ىلإ) يسونسلا فيرش دمحأ دهاجملا ميعزلا لصو
 عئاضلا دجملا نم ةيقابلا ةيقبلا يفالت ةيغب همعو مامإلا نيب ةطاسولاب ىعسي نأ اجر
 دمحأل ةدوع رخآ يف هنإ لاقيو (يسيردإلا يلع) شيط ءازإ ءابه تبهذ هدوهج نأ الإ
 قلطأ يسيردإلا باهولا دبع هقفاريإ ناكو (ايبص) ىلإ نازاج نم يسونسلا فيرشلا
 . ةنيدملا مهترداغم نم ًابيرقت فصنو ةعاس دعب ًافيوخت عفدملا امهيلع

 : ةيدوعسلا ةطاسسولا

 ةقادصلا نم تعفترا يتلا ةيدوعسلا ةيسيردإلا تاقالعلا ىلإ  مدقت اميف ان رشأ
 اهجئاتنو اهرامث ضعب ةياصولاو ةميدقلا ةقادصلا كلتل سملن انهو  ةياصولا ىلإ
 فعضلا نم اهارتعا امو ةكلمملا كلت فصنل نميلا مض نع مغرلاب هنأ ظحالنف
 (زاجحلا) يفو - ًالوأ (ريسع) يف راصتنا نم هوزاح ام عم  نييدوعسلا نإف رايهنالاو
  كاذنآ مهل ةعباتلا 0 ّ ةسرادألا لاوحأل ضرعتلا اولواحي مل مهنإف ًايناث
 ًادفو ةيدوعسلا ةموكحلا تثعب همعو مامإلا نيب عازنلا عوقوو ةلاحلا مقافت دنعو
 الإ هتالاصتا دفولا أدب العفو . نيبلا تاذ حالصإ لواحيل (ميلد نب دمحم) ةسايرب
 بثك نع ةلاحلا بقاري لظف دفولا يعاسم فقوأ فالخلا دادتشاو رتوتلا ديازت نأ
 . ريسع ىلإ ًادئاع دالبلا دفولا رداغ زوفلا نم نسحلا نكمت اذإ ىتح

 : حجانلا بالقتالا

 داجلا زفحتلاو دادعتسالاو ةبهألاو راصنألا ءاعدتسا يف يسيردإلا نسحلا ذخأ
 (ايبص) ىلإ ةوق لاسرإو. اهدهم يف ةكرحلا دأو لواحف هيخأ نباب هرابخأ تلصتاو

 . (ايبص) ةمجاهمب (ديبعلا) رمأف لاوحألا هنكمت ملف
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 :ديبعلا ةلسمح

 نم مهلوح موحت لئابقلا ةفطختمب اورعش (مالسلا) اولصو امدنعو ديبعلا مدقت

 يف اوكبتشا (رحابلا)و (ارغلا) نيبو سارتحاو رذح ىلع مهريس اولاوف بناج لك
 نوقابلا مزهناف (ديبعلا) دحأ اهيف لتقف مهل نيصبرتملا (نسحلا) راصنأ عم ةشوانم

 . نازاج ىلإ

 :رلاصح

 يبأ يلاهأ يلع مامإلا ىعدتساف (نازاج) راصحل نسحلا راصنأ مدقت كلذ دعب

 درطل (جوبعملا) ةيرق ىلإ (ديبعلا) جرخأو هيلإ اولبقأف هتيامحل مهضهنتساو شيرع
 يف نسحلا راصنأ نكمت هرثأ ىلعو نيموزهم اوداعف اهيف ركسعملا شيجلا ضعب

 اوفرصناف مهينطاومو مهناوخإ نيبو مهنيب لاتقلا ىودج مدعب هباحصأو شيرع يبأ

 . نيدئاع

 رثكأ رارفو نيعفادملا نم ةيلاخ ةنيدملا نأو ىعسملا حاجنب نسحلا ملعو

 اهلخدف ناسرف ىلإ ةيعارش ةنيفس يلع بكر اهدنعو ةنيدملا ةمجاهم ررقف (ديبعلا)

 يسونسلا تيربت دمحأ ةقفازي يناثلا 1 يف تار اهلخد مث . نسحلا شيج
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 رشع عبارلا لصحفلا

 يسيردإإلا نسحلا

 اهب ثكم نأ دعبو (نازاجإ هعم اولخد نيذلا لئابقلا لاجر لك ةمامإلاب هل عياب
 يسونسلا ةطساوب لمعف ناسرف يف قباسلا مامإلا ناكو (ايبص) ىلإ داع امايأ

 كانهو (ايبص) ىلإ هبلط اهنمو (نازاج) ىلإ داعو ةدوعلل هتلامتسا ىلع يسيردإإلا
 عم مهليم ناك نيذلا شيرع بأ ءاسؤرك  هوعيابي مل نيذلا لئابقلا ءاسؤر ىعدتسا

 لوخد ءانثأ يف نيلغتشملا ثرحلا ىنبو ليبش ينبو ةحراسملا ءاسؤركو (يلع)
 . ةطماص نع عافدلاب (نازاج)

 نبا و ل ا ب 6 مهلوصوبو
 هيخأ نبا نأب مهل احملم لاخلا احراش مهيف بطخو هبناجب (قباسلا مامإلا) هيخأ
 2 هتعيابمب عامتجالا ىهتناو . هل ةعيبلا ءاطعإ مهنم ايناطو رمألا نع لزانت
 دعبو ندع ىلإ هجوت اهنمو هل نذأف نارمك ىلإ هجوتلاب نذإلا همع نم قباسلا مامإلا

 . دوعسلا زيزعلا دبع كلملا ةلالج باحر دصق ةدم اهب ثكم نأ

 "0 فل ايلاطيإ عسمالم

 دقو (عوصم) ةرمعتسم تلتحا ذنم ةيرامعتسا عماطم اهل ايلاطيإ نإ

 نأ نودب تاقالعلا كلت تهتناو ةيسيردإلا ةلودلا سسؤمب اهتقالع ىلإ انرشكأ

 يناميلسلا فاالخملاو ةماع نميلا لوح موحت عماطم اهل تلظو 5 منغمب رفظت

 صخش لصو امك عوصم لهأ نم هرمع دمحم» ىعدي صخش مهنمو ايبص ىلإ لصت ايلاطيإ لسر تناك )١(
 هعم ناك ىذلا ايروس رازج اشاب لامج نع هل ارييمت ريغصلا لامج مساب فرعي هنإ لاقيو . لامج همسا ىكرت
 , ةجلاعملاو بيبطتلاب موقي ناكو ةيودأ بلجو هتمهَمل ةيطغت بيبط ةيصخش لحتناو ايبص ىلإ لامج لصو . اهيف
 لسرأ نأب هئاقدصأ دحأ نم رذنأ هنأ لاقيو -رف هيلع ضبقلا ءاقلإب مه ىذلا  ىدوعسلا بودنملا لوصو دعبو
 . مالظلا حنج تحت ايبص رداغ الاحف ٠ 5006 الملا نإ» ةيآلا نمضتت ةريغص ةراشإ هل
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 ةيداصتقا تاقالع تأشنأ دالبلا رثكأ ىلع (ىيحي مامإلا) ءاليتسا دعب ةصاخ

 فيك فرع ثيحب ةسايسلا قمعو رظنلا دعب نم هنأ الإ هتلالج نم ًاريثك تبرقتو
 فقومب ترعشو اهتاياغ نم ةياغ قيقحت نم اهنكمي نأ نودب ةدافتسالا ىخوتي

 مامإلا نيبو مهنيب ةميدقلا تالصلاب ةركذم اهلسر تلاوف عضعضتملا ةسرادألا

 ام ريخ ةيلاطيإلا ةقادصلا نأب ةريشم كلذ ريغو ةدعاسملا دي دمب ةحولم قبسألا

 ىتش نم « ةايحلا يهاولا اهنايكل ددجيو ءاقبلا ةعضعضتملا ةلودلا كلتل لفكي

 ليباحأو هكرش ىف تارامإلا عوقول يرامعتسالا اهكولسب فورعملا ءارغإلا لئاسو

 بناجل ليمي نأ داكو (تايف) ةرايس نسحلل ةيدهب تثعب ءانثألا كلت يفو « هدابعتسا

 - هترايز يف ناك يذلا - يسونسلا فيرشلا دمحأ يمالسإلا دهاجملا نأ الإ مهتاعد

 دوجو مدعو ةلودلا رقفو فعضلا ةلاح هيلع ىكش امدنع هيلإ راشأو هرذحو هحصن

 ًارظن ةيدوعسلا ةيامحلا بلطي نأب ©» (اذش) لبج ىلع (نميلا) ءاليتساو حالسلا
 ىلإ رفسلا هنم بلط نأب ةجيتنلا تناكف ةيديلقتلا ةقادصلا نم نيترسألا نيب امل

 ةيقافتا دقع يف ةطساولا ناكو هوا العفو ةيامحلا ةدهاعم دقع يف هضوفو (زاجحلا)

 ءاهح مدقت يتلا (ةكم) ةدهاعمب تفرع يتلا ةيامحلا

 : نييفنملا ءارزولا عوجر

 0 ا ا ا /ه14١© ماع يف

 يناوملا دحأ يف مهلوزن ىلإ | لبق انرشأ دقو « ايبص ىلإ (بادرس هللا دبع نب دومح)و

 نطولا ىلإ اوداع عملأ لاجر دالب يف مهلاوجت دعبو ةيدوعسلا دودحلا نم ةبيرقلا

 : سبعو ناورم ينب لئابق ةروث

 يسيردإإلا ىلع قباسلا مامإلا هجوتو يسيردإلا نسحلا ةروث حاجن دعب

 مهل نيرواجملاو ناورم ينب خياشم ضعبب كانه نم هلسر تلصتا ندع ىلإ

 اهلالتحا دنع اوجرخ نيذلا - يديم لهأ ضعب نأ ريسيب كلذ لبق فداصو

 .ماؤكه /مها* ماع يف اذش لبج ىلع ةيلكوتملا ةموكحلا تلوتسا )١(

 هقفناد



 ةلباسلا ضرعتو قيرطلا عطق يف اوذخأ ليبش ينب لئابق عم كارتشالاب (مسوملا) ىلإ
 فقوتلاب ندع يف مهباحصأ رابخإ يديم راجت ىلع بجوأ امم . ضرحو يديم نيب
 . عئاضبلا لاسرإ نع

 ةعاطلاب بيرقلا اهدهعو ةهجلا كلت لئابق ءالو عم بابسألا كلت ترفاضتف
 يديم ىلإ صاخلا قباسلا يسيردإلا مامإلا مداخ لوصو ةفداصم ةسرادألل
 لوزنلاب هل حامسلا ىبحي مامإلا نم بلط قباسلا مامإلا نأب تجار يتلا ةعاشإلاو
 « نميلا ةموكح ىلع اهريغو سبعو ناورم ينب لئابق تراثف . ةيحللا وأ - يديم يف
 نأ الإ يديم برق ىلإ رهاط دمحأ اهسيئر سأر ىلع يديم لئابق ضعب تمدقتو
 ىنب لئابق امأ . اوتأ ثيح نم ةدوعلا ىلع مهماغرإو مهتمجاهم نم نكمت «يشرعلا»
 سبع لئابق تماقو اهدهم يف مهتكرح تدمخأ ةوق ىيحي مامإلا اهل قاس دقف ناورم
 بحسناف . هتكرح ىلع تضق مامإلا ةوق نأ الإ يناكوشلا دمحم اهخيش سأر ىلع
 . ةيدوعسلا ةموكحلا ىلإ أجتلاو زاجحلا ىلإ هجوت اهنمو ايبص ىلإ

 : ثرحلا نايصع

 مهنيب لاتقلا بشنو ثّرُحْلا لئابق نم نايصع عقو م1977 /ه1140 ماع يف
 ةيلابشلاو ةيشارعلاو ةحراسملا لئابق نسحلا مامإلا مهيلإ قاسف ةحراسملا نيبو
 (سركلا) لثم مهخئاشم ضعب سبحو ةعاطلا ةريظح ىلإ اوداعو ثرحلا ملستساف
 ددجتو ةليقع وبأ رف نجسلا يف ةدم مهثكم دعبو ايبص نجس ىف ةليقع ىبأو
 نب دمحأ) ةدايقب مهعاضخإل دنجب نسحلا مامإلا ثعبف ثرحلا ينب نم فالخلا
 ركسعملا ىلع ةتغابم ثرحلا مجهف « بضقلا مأ » يف ركسعف (') (يمزاحلا دمحم
 يمزاحلا دئاقلا داعو ةحراسملا خيش سيردإ دمحأ نب يلع ىلتقلا ةلمج نم ناكو
 . ايبص ىلإ

 : فافز ةريزسج

. 
 هماصحلا ةيرق خيش فيطع نسح دمحم نب ىبحي ةياور نم هاندفتسا ام اذه

)١( 
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 مامإلا ىلع هتروث بقع دالبلا هترداغم دعب ىلوألا ةدوعلا هذهو ديدجلا مامإلا ةرايزل

 طورش لباقم (فافز) ةريزجب طفن لالغتساب ةيقافتا دقع ةروص هعم لمحي ناكو يلع

 شيطارخ نم اقودنص نيتس وحنب هعم لصوو جاتنإلا بساكم نم حبر ققحت ال ةيمهو

 ةكرشلا عم قافتالا يف همع نبا عانقإ نم نكمتي فيك فرعو ةميدقلا قدانبلا

 نيفظوملل نكاسملا ضعب ءانبب تماقو رفحلا تادعم لازنإ ترشاب العفو « ةيزيلكنإلا

 كلت ءارو ام ىلإ ةموكحلا تهبنت دقو (ةكم) ةدهاعم دعب تناك ةيقافتالا كلت نأ الإ

 ةيعرش مدعب ةكرشلا ترعشأف يسايسلا ررضلاو يداصتقالا لالغتسالا نم ةيقافتالا

 طفنلا ةيمك نأ ةللعتم اهرفح ترشاب ىتلا ةروفحملا رابآلا ةكرشلا ترمطف ةيقافتالا

 . ةعجر ريغ ىلإ دالبلا ترداغو اهتعتمأ تمزحو يراجت ريغ

 ىلع ضبقلل (وقحلا) ىلإ هلاجر (مامإلا) ثعبف . نالتاقلا رفو « ايبص - شيرع يبأ

 لئابق ةفاك ضهنتساو هسفنب ضهنف - عبطلاب  امهلئابق ةدعاسمب اعنمتف نيلتاقلا

 مناغ) اهخيش داتقا يتلا وقحلا ىلإ اهنمو (بشخلا مأ) ىلإ هريس ىلاوو (فالخملا)
 (مناغ) ثكمو امهرارفب هتليبقو خيشلا رذتعا نيذلا نيلتاقلا يف ةنيهر (حرفم نبا

 . هحارس قلطأ مث يهصاب تيب يف ةماقإلا ددحم - ايبص يف امايأ

 دامع وه ىذلا - ةرذلا  ماعطلا مدعو ةيراض ةعاجم تعفقو ةنسلا كلت يفو

 ربكأ ناكو (ندع) قيرط نع دنهلا نم بوبحلا تبلجو يداوبلا يفو دالبلا يف توقلا

 ةقئاضلا كلت فيفخت يف يباجيإ رودب ماقو ( يهصاب ىيحي دمحم) اهل نيدروملا
 ةراجت نأل ةدودحملا مهدوهج ردقب هريغ ماق امك تاقدصلا نم هلذبي ناك امب

 /ه14١ه© ماع ةليط ترمتساو خيراتلا كلذ يف يهصاب اهب درفتي نأ داك ةقطنملا

 .م15 11 /ه5 ماع نم ضعبلاو م15
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 : يدوعس بودنم لوأ

 ناكو ةقطنملا ىلإ 2) يدوعس بودنم لوأ لصو م1477 /ه5 ْماَع يف

 م ا ملا و

 : يبادتنالا ةرئادل ًازكرم (نازاج) ذختا 006 ًامايأ ماقأ ن 7 دعبو (نيدباع نسح)

 : يسيردإ دفو

 نم فلؤم (زاجحلا) ىلإ يسيردإ دفو هجوت 26140371 /ه141/ ماع لوأ يفو

 ءاهتنا دعبو هللا ةمحر ىلإ لقتناف يردجلا ضرمب ريخألا بيصأ فئاطلاب مهتماقإ

 . ايبص ىلإ يطيقنشلا داعو هينيع ةلجاعمل رصم ىلإ ( يهصاب) هجوت مهتمهم

 هفلسل افلخ ايماس ابودنم نالثخ نب هللا دبع لصو م1978 /ه1741/ ماع يفو

 امو ّرعلاو هّبنم لابج ىلع ةينميلا ةموكحلا تلوتسا اهيفو دحاولا دبع نب حلاص
 . امهرواج

 : شيرصع يبأ ةفاسخم

 ىلإ (رحبلاو انق) نم (يمتعلا هللا دبع) هلماع لقن يسيردإلا ىأر

 يف لماعلا ذخأف ةيبونجلا ةقطنملا يف نمألا لتخا دق ناكو هلقنف شيرع ىبأ

 رارقتسالا نامضل ةليسوك هلمع ةرئاد عيسوتو نمألا ميعدتو ةطلسلا زيكرت

 ءاسؤر ىعدتساف هتطلس رشابو يسيردإلا نم تايحالص ىلع لصحتساف

 نيهراك مهرشكأ ىّبلف نئاهر ميدقتب مهمزلأو مهريغو ةيماكحلاو ةحراسملا

 1 دحاولا دبع نب حلاص وه )1(

 ىبحي خألا هب ىدادمإب مركت ىذلا يهصاب ىبحي دمحم رفس زاوج ىلع دفولا اذه رفس خيرات ىف اندمتعا (؟)

 . يهصاب دمحم
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 بهو مول نامل
 هركرلا لا 2 (
 تمرة

 : بو يسيردإلا دهع نم ناتكقث

 3و6



 مهلوح موحت نمب نجسلا ءيلمف مهريغو ةحراسملا كاتف نم نمألاب هثبع هغلبي نم
 اهيلع هعياشو ةماعلا اهنم تقياضت ةيرادإ تاءارجإ قيبطت ةلواحم يف دتشاو نونظلا
 ١( شيرع يبأ ءاسؤر نم نيلدتعملا دييأت ىلع هتاءارجا يف لوعي ناكو ةصاخلا
 «ايبص» ىلإ هجوت هنأ ةمزألا دادتشا دنع فداصو ني رثكألا ىدل لعف در كلذل ناكف
 داعف اهلوخد مدعب هورذنأو ةنيدملا لهأ رثكأ رهمجت داع امدنعو هزكرم ماهم ضعبل

 ملو 29 نيرئاثلا حصني ًالوسر لسرأ نأ دعبو عقاولاب يسيردإلا ربخأو «ايبص» ىلإ
 يسيردإإلا هجوت مث يمتعلا ةدايقب مهريسو لئابقلا تاكوش ىعدتسا حصنلا دجي
 ءاسؤر ىلع ضبقلاو هلمع ىلإ لماعلا ةدوعب فالخلا ىهتناو (يلصاولا) ىلإ هسفن

 . ايبص يف مهنجسو ةضراعملا

 يفحصلا يرحبلا سنوي ةلاحرلا ةقطنملا راز م1174 /ه1748١ ماع يفو
 | . نميلا ىلإ هقيرط يف يقارعلا

 تاسكن هللختي نمألاو يبسن ءوده يف لاوحألاو م1478 /ه11741/ ةنس ترم

 ب هراد يف صخش لتق دقف لئابقلا ةنطيشتم ضعب نم ةيدرف تايدعت نم ةيلحم
 يف لتق امك ةيصخش بابسألاو هلتاق ىلع ضبقو يمرضحلا ملاس همسا (ايبصر
 رفو هيخأ نبا هب مهتاو قبسألا مامإلا دهع لاجر نم نيدلا حتف نب ميهاربإ ايبص
 سفنلا نع عافدلا ةرورض اهيضتقت ةيمتح ةرورض حالسلا لمح ناكو مهتملا

 . ىرخأ ىلإ ةدلب نم رفاسملل
 ًايماس ًابودنم رعيوشلا دمح لصو اهلالخ يفو م1478 /ه144 ماع لهتساو

 تاوطخ (ةيامحلا) ةدهاعم بجومب ةيدوعسلا ةموكحلا تذختاف نالثخ نبال افلخ

 رومألا تطانأف يسيردإلل ةيلمعلا ةدعاسملاو نمألا رارقإ ةرورض اهتضتقا ةيباجيإ

 نوكي نأ ىلع يماسلا بودنملا لاجر نم سانأب ةقطنملا بلغأ يف ةيرادإلا
 ام ةهج نم نيعملا لجرلا نأ لاحلا ةعيبطب امنإو هسفن يسيردإلا مهعجرم

 يلع نب رمعو ىناميلا زكرملا غئاص يداهو . شيرع ىبأ مومع خيش ليربج نب دمحم نب ليربج )١(
 . مصقألاب روهشملا  يجاوخلا .

 ةياور نم . قاحسإ هللا حتف دمحمو برح فسويو ليربج دمحم نب يدانجمأ يلع اهيمعزتم رهشأو (1)

 . قاحسإ هللا حتف دمحم
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 ةيدوعسلا ةموكحلا نم تايصوتلا نع مغرلابو يقيقحلا هعجرم يه هنيبعت ةهج ربتعي
 ماجسنالا نأ الإ نيللاو قفرلاب ريسلاو هتاداشرإ عابتاو يسيردإلا رطاخ ذخأب اهلاجرل
 بودنملا لزعو لماك ريغ ناك ىلوألا ةوطخلا يف ةلحرم لك نأش ةلحرملا كلت يف
 برقتلا ةسايس عم ًايشمتو لدعلل ًايرحت مهريغب مهلدبأو لامعلا كئلوأ نم دحاو ريغ

 يسيردإلا ةبغر ىلع ًالوزنو

 ريغ يسيئر دروم انه سيلف دراوملا ةبضان هبش ةلودلا تاداريإ نأ كلذ ىلإ فضأ

 لك يف رداصلا وأ دراولا ىلع فورعم مسر ذخأ نم ةيداع ةقيرط ىلع (كرامجلا)

 ةلاعفلا ةباقرلا اهزوعيو ىضوفلا اهتيابج دوسي (اياضملا  ةمحقلا  نازاج) نم

 ًاريثك ةيداعلا ةروصلا كلت ىلع ىتحو ةبوهرم ةطلس نم ضورفملا نئقملا ماظنلاو
 حلسملا بيرهتلاب ليئضلا مسرلا نم عئاضبلا بيرهت كرامجلا لامعأ ضرتعي ام
 عضولا ءاسف ةقطنملا لخادل (اياضملا) نمو عملأ لاجرل (ةمحقلا) نم لك يف

 ةناعإ فرص تررق ةيدوعسلا ةموكحلا تناك دقو . ةقياضم كلذ ىلع بترتو يلاملا
 ةيفاك ريق اعيصو اوك د ةلاخلا ىزهدت د تصيماو ةدودلا دبل سيرحل ره
 «راجلا) ةوغش بلفنتو هتيقرتو معضولا سونا هلام هل ةذبلا مالا ىعدتتلا امن
 يرهش غلبم فرص ريرقتب عضولا ىهتناو يلدبعلا دمح وه ةيلاملل ريدم اهالت مث

 . هب نوذولي نم دئاوعو ةصاخلا هتاررقمل يسيردإلا نسحلا مامالل

 مامإلاو زيزعلا دبع كلملا نيب اهرود ةرباخملا تذخأ ةنسلا كلت سفن يفو

 نم يهو نميلا اهيلع تلوتسا يتلا (هّبْنُم) لبجو (ّرُعلا) لبج نأشب ىبحي
 ريعز نب دهف ةسايرب يدوعس دفو لصوو ةيدوعسلا ةيامحلا تحت يتلا ضرألا

 نيدفولا عامتجا متو (يشرعلا هللا دبع) ةسايرب ىنمي دفو لصو امك
 يدوعسلا دفولاف فالخلا مسحي ام ىلع نادفولا قفتي ملو (شيرع يبأب)

 ةلودلا ىضارأ نم ءزج هنأ مكحب لبجلا ةيكلم يف هقحب كسمتي يسيردإلا

 كلذ لثمب ىعدت نميلا ةموكحو يدوعسلا بادتنالا تحت ةلخادلا ةيسيردإلا

 (زيزعلا دبع) كلملا ةلالج ىيحي مامإلا ّمَكَحْف هعجرمل لك نادفولا عفرو

 . رمألا مسح كلذبو نميلل اهنع لزانتلا فالخلل امسح هتلالج ىأرف رمألا يف

 -لا٠ة



 اهريغو كلام ينبو (افيف) -. فالح ا كلذ مسح بجومب ىيحي مامإلا فرتعا امك

 . كاذنا ةيسيردإلا ةيدوعسلا لابجلا نم

 : ةردلكلا

 عقتو (شيب) يف (ةردكلا) ضرأ ءايحإب يهصاب ىبحي دمحم ماق ةئسلا كلت يفو

 ةقطنم نمض دعتو ةكولمم ريغ ءارجش ضرأ اهتفصبو (بشخلا مأ) ةيرق نم الامش
 لكل هيلع قفتي ام فرعي ثيحب اهماستقاب مهيلإ زاعيإلا ىلع لمع دقف شيب لئابق
 لوط يف هَلْ ًاداعم نوعبرأ اهلهأ مومع نم  ةبه  ىطعي نأو (ةحاسم) نم ةريشع
 ءاسؤرو ءاهجول ىرحألاب وأ - ليزجلا مهل لذبو جاحلا قيرطب دحت يتلا ضرألا

 اهتحاسم ردقتو ةيعرشلا قئاثولا ذخأو قيرف لك صخي ام ىرتشمب ماق مث نمو شيب

 نسحلا مامإلا (1) ثعب . ةردكلا ضرأ ةقفص تمت نأ دعبو داعم )5٠٠١( يلاوحب

 ةبه نمض لخاد هتفصب نضحلا ضرأ ةبه ىلع دييأتلا مهنم بلطو (شيب) خويشل
 كلذ ىلع اوقفاوف ءاطعلا ضعب مهدقنو برغلا نم هل ةقصالملا (ةنزرلا)» ضرأ

 . ةمزاللا ةقيثولا تررحتو

 )١( نالمه ىعورم خيشلا هيلسم ةيرق خيش كلذب يندافأ .
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 ةسررادألاو دوعمس نيا

 نب زيزعلا دبع دجن ناطلس نيب ةمئاقلا تاقالعلا ىلإ مدقت اميف انرشأ

 هدهع يف . يسيردإلا يلع نب دمحم ريسع ةماهت مامإو . دوعسلا نمحرلا دبع
 . كلذ دعب هترسأل زيزعلا دبع ناطلسلا ةياعر رارمتساو ةافولا هتكردأ نأ ىلإ ريخألا

 هراج ةيحان نم هترامإ صاقتنا ىأر نأ دعب يسيردإلا نسحلا مامإلا هآترا امو
 ةنيدم ىلإ (لابُع) لابج نم ةرامإلا كلت فصن ىلع هئاليتساو . ىيحي مامإلا

 .(يديُم)

 نم همدقت امو 3 سئاسدلا نم هكوحت امو ةيلاطيإلا عماطملا «٠ كلذ ىلع ةدايزو

 ةرايس اهؤادها اهنمو (عوصم) اهئانيمو ةيرتيرألا ةيقيرفألا اهترمعتسم نم تاءارغإلا

 . ىرخألا ايادهلا ضعبو (تايف)

 يمتعلا هللا دبع يضاقلاب هلمع نم لصف دق « عملأ لاجر دالب يف مهلماع يمعنلا

 كلملا 2زيزعلا دبع ناطلسلا ىلإ هجوت مث « ةيدوعسلا اهبأ ةرامإ ىلإ اجتلاف

 نمو ةيسيردإلا ةرامإلا لاجر نم هتفصب « ةدج ةنيدمل هراصح ءانثأ  زيزعلا دبع

 ةرامإلا فصنل ىبيحي مامإلا صاقتنا همغو هلاه دقو « نيزرابلا ةقطصنملا ءامعز

 . كربلا ىلإ مسْوُملا نم رخآلا يلامشلا فصنلا ددهي امو . يبونجلا ةيسيردإلا

 لاجر» دالب لماع يمعنلا ىفطصم بلط هنأو , هتلود لاجرل «يسيردإلا ىلع» داعبإو ىفن ىلإ لبق انرشأ )0(

 هدي تحت ام ملسف . ميلستلاب هرمأو هنع الدب ىمتعلا هللا دبع «يسيردإلا» لسرأف . فوسو لطامو رذتعاف «عملأ

 . هيلع ضبقلا ءاقلإ نم هنطو ىلإ داع نإ فوختي هنأل (اهبأ) ىلإ هجوتو
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 ةرامإلا هنطو لاوحأ هل حرشو (ةدج) ةنيدم يحاوض يف كلملا ركّسَعُم ىلإ لصوف

 ةلقو ىضوفلا نم ةقطنملا هيلع امو « اهيقاب ددهي امو , اهنم صقتنا امو ةيسيردإلا

 دمحم مامإلا ةرامإلا سسؤم نيبو هنيب يتلا ةقادصلاب المع هتلالج نم اجرو . نمألا

 هتلالجل لحارلا مامإلا نم ةيصولاب كلذ دعب هتلالج ًاركذم يسيردإلا يلع نبا
 هاري امب مايقلاو فحزلا فقول لخدتلا هوجريو .هدعب نم هئافلخو هترامإ ىلع هتيصوتب
 نيدسفملا دي ىلع ذخألاو . تارماؤملا رباد عطقو عماطملا ديك درل ريبادتلا نم
 نم ةوق لاسرإب الإ متي ال كلذ نأب هتلالج ىلإ راشأو « 0 يف نمألاب نيثباعلاو

 لاجرو ةقطنملا يف يسيردإلاب لاصتالا دعب هتلالج ىأر | - يدوعسلا شيجلا

 ءاهجتوو نايعأ ءامسأ نم امنا نفس ىلع نيرو أم ءامسأب 3 هاطعأ امك  ةهجلا

 هنم كلملا لصو نمل ًاباوج  لئاسر مهل بتكيل لئابقلا خويشو ةقطنملا لاجرو
 لئاسرلا ةباتكب كلملا رمأف . ةلاسر هنم لصت مل نمب ءادتباو لخدتلا بلطب ةلاسر

 ةيفيك يف هعم رواشتيو « اهبأ ريمأ ىلإ اهلمحيل يمعنلا ىفطصم ىلإ اهميلستو

 ءاهجولاو نايعألا كئلوأ ىلإ ةهجوملا ةلاسرلا صن اذهو . اهيوذ ىلإ اهلاصيإ
 ٠ : خياشملاو

 ميحرلا نسمحرلا هللا مسب

 / خيشلا خألا بانج ىلإ لصيفلا نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع نم

 ماودلا ىلع هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا |

 نكلو اياصوو « بيتاكم مكنم انئيجي ةدملا هذه لوط نأ مولعم كلذ دعب
 . يسيردإلا نيبو اننيب يذلا رارقلا بجومب نيعنتمم

 . مكرومأ يف انلخدت بجيو . مكتهج نم هتافتلا مدع انل نيبت مايألا.هذهبو
 دنج نيمدقم اننأ مكفيرعت انيبح . لاح نوكسو , ةيفاع ةروّدُم مكنأ ملعن نحنو
 اه يف بغار يذلا ناسنإلاف « دالبلا حالصإو , سانلا نيمأت لجأل نيملسملا نم
 يب هلأ : ليغ انريلأ ةزن ىلع اهلل « هتعاطو هتعيابم بتكيو « هييحي هللا رمألا

 قيفوتب . لهس ةعاطلاو عمسلا ىل ىلإ هبلجف كلذ ريغ هدنع يذلا ناسنإلاو 2. ركسع.

 1 . هريسيتو هللا
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 اونوكتل باتكلا اذه ميدقت انيبحو . هب نظن اميف دوزأ مكنأ هللاب انلمأ نكلو

 اذه حالصلاو ريخلا هيف امل مكاياو انقفوي نأ هللا وجرأ . ةريصب ىلع اندنج نوكيو

 (متخلا) . مالسلاو مكفرعن مزل ام

 باطخ عم ركسع نب هللا دبع اهبأ ريمأل اهملسو يمعنلا ىفطصم لئاسرلا لمح

 0 عالطالاو لئاسرلا مالتساب هرمأي ركسع نبال صاخ

 ةقيرطلاو مهيلإ تهجو نم ىلإ إ! اهلاصيإ ةيفيك يف يمعنلا ىفطصم

 9 ىفطصم ةياعرب ةيصوتلا عم صاخشألا وأ صخشلا رايتخاو . اهلاصيإب

 . هئارآو هتروشمب ذخألاو هماركإو

 يلوتب مايقلل حشرملا صخشلا ىلع رايتخالا مت ةلوادملاو عامتجالا دعبو
 . ةيساسألا ةمهملا تناكو يضام نب دمحم نب يكرت خيشلا وهو ةمهملا

 ١ - اهتبوجأ ذخأو ةلوانم اهباحصأ ىلإ لئاسرلا لاصيإ .

 : لئاسسرلا لمحي بودنم

 ليخلا نم تس ىلع صاخشأ ةتس هقفاري اهبأ نم يضام نب يكرت خيشلا راس

 بشت نأ لبق - م1974 /ه١14/17/1 يف كلذو ةعتمألاو دازلا لمحل نيلولذو
 ا . نسحلا همعو يسيردإلا يلع نيب ةنتفلا

 ىلإ ركسع نب هللا دبع اهبأ ريمأ نم ةيطخ ةلاسر ةيكلملا لئاسرلا عم لمحي ةمهملاب
 هعم مهافتيس هنأو ٠ بدتنملا صخشلاب فيرعتلا ودعت ال يسيردإلا دمحم نب يلع
 . اهب فلكملا ةمهملا يف ًايهفش

 مايأ ةعبرأ دعبو « قئاللا لزنلا يف لزنأو (نازاج) يضام نب يكرت خيشلا ل
 . امهاوس دحأ اهرضحي ال ةصاخ ةلباقم نوكت نأو ةلباقملاب نذإلا بلط

  ىكلساللا ةعلقب دعب اميف ةفورعملا  ةعلقلا يف تقولا تددحت نأ دعبو

 هقكاأ



 يف بدتنملا ذخأ (اهبأ) ريمأ باتك هملس « ةداتعملا ةلماجملاو مالسلا دعبو

 : ثيدحلا

 نيب ىضوفلا راشتنا  مكدالب يزايتجا ءانثأ يف تسمل دقل : يضام نب يكرت

 الو  ءامدلا كفسو لاومألا بهن نم مهنيب امو . مكتدايسل نيعباتلا لئابقلا

 لثم بلط نورت نإ  هناو ةلاعف ةوق الإ اهرومأ حلصي ال لئابقلا هذه نأ  مكافخي

 نوكي نأ دبال امنإو « مكرومأ حلصي امب نضي ال وهف  كلملا ةلالج نم ةوقلا هذه

 . دحاو ءيش هتلالجو مكنأب ملع مكلاجر دنع
 نم لب افا نملك ناع هصرت# مكديب انباتك اذهو . يدل عنام ال : يسيردإإلا

 . اندالب رئاس يف انلاجر

 عملأ لاجر ىلإ ًابونج سْبَع دالب نم انلاجر نم هاري نم عيمج ىلإ) : هديب بتكو
 . الامش

 نوكيلف «ءدعاسو وضعو . دحاو لاح دوعس نبا كلملا ةلالجو ينإ

 (متخلا) . ( مولعم

 ىلوتسا ام ىلع ىلوتسا دق ىيحي مامإلا شيج ناكو ءريسلا اًذُِم لحرو عدوف

 أدبف . طقف الامش روم يداو ىلإ ًابونج لجاب نم « ةيسيردإلا دالبلا نم هيلع

 . بونجلا نم أدب هنإ يأ ١ سبَع دالبب لوسرلا

 « دحاو دعب ادحلاو اهماسؤو وأ اهتنيئز دضقيو ةهجلا ىلإ لضي ب نأ هتطخ تناكو

  ةعاطلاو عمسلاب دهعلا هنم ذخأي ديهمتلا دعبو . كلملا ةلالج باطخ هملسي مث

 , ظفحتملا وأ فقوتملا مهنم دجيو « رثكألا مهو ةباجإلا عيرسلا مهنم دجي ناكو

 . هرمأ رظتنيو يسيردإلل عفري فوس نأب رذتعيوأ هعنقي فيك فرعيف « لقألا مهو
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 نيبو هنيب مهافتلا راص مث « يمتعلا هللا دبع خيشلا عملأ لاجر ريمأ ءالؤه نمو

 . ةمهملا هذهل بدتنملا لوسرلا يضام نب يكرت

 اهبأ ريمأ ركسع نبال مدقو (اهبأ) ىلإ ًادئاع اهحراب عملأ لاجر نم هئاهتنا دعبو
 1 مهيلإ هجوملا يسيردإإلا باطخ عم لئابقلا خويشو ءاسؤر ىلع اهذخأ يتلا هقاروأ

 يتأيس امك يسيردإلا يلع نب نسحلا همع هيلع ماق دقف يسيردإلا يلع ةدم لطت مل

 . كلذ حاضيإ

 ىلإ ةقطنملا هيخأ نبا رداغو . يسيردإلا نسحلل رمألا ًايبسن رقتسا نأ دعبو

 نيكاربلاك ةرجفتملا ثداوحلاو ةلزلزملا ثادحألا نم ِةماَوَد يف هسفن نسحلا دجو « ندع

 . ةمدتحملا

 اهتميزه دعب ةطماص ىلع ةركلا ديعتل ضرح نم كرحتت ىبحي مامإلا شويجف - ١
 . لوألا

 ةهج يف لئابقلا نيبو هنيب ةكرعملا رودت ةيقرشلا ةيحانلا نم هسفن مامإلا شيجو - ؟

 . ثّرحلا

 . ضعبلا اهضعب ةلتاقمو ةقطنملا لئابق نيب مامزلا طارفناو نمألا لالتخإ

 ىلإ مهولامتسا نم طاشنو قفألا ىلع حولت يتلا اهعماطمو (ايلاطيإ) تاءارغإ - ؛

 . مهبناج

 حلاصل نولمعي اوذخأو نميلا يف اولزن نيذلا نييفنملا ةقطنملا ءامعز ضعب طاشن  ه
 .20 مامإلا

 .(ناسرف) ةريزج يف طفنلا نع بيقنتلا ىلع ةيزيلكنا ةكرش ةمواسم -5

 نيميلا تاذ حنرتي وهو . تايرغملا كلت هكرحتو ىوقلا كلت هبذاجتت نسحلاو

 5 ىبحي مامإلا يأ )ع(

 ثا



 بحأ ال فورعم دهعلا كلذ لاجر نم صخش ندافأ دقو . ىرخأ راسيلا تاذو ةرات
 ناكو « هنم نيبيرقلا يسيردإلا نسحلاب مئاد لاصتا ىلع مه نمت ناكو همسا ركذأ نأ
 : لاق تارماؤملا ليباقعو « ةسايسلا ليباحأ فرعي ال ًابيرقت ةرطفلا ىلع لجرلا كلذ
 ةرايسو ايادملا ضعب لمحت ةيلاطيإ ةرخاب تلصو دق تناكو . نسحلا ىلع تلخد

 ش . يلاطيإ بودنم عم (تايف)

 هتهدابم ترظتناو . تملسف ًامهاس هتدجوف ىسيردإلا نسحلا ىلع تلخد : لاق
 : ًالئاق لإ تفتلا مث . تقولا ضعب هراكفأ يف باغف

 : ةعرسب همالك فنأتساو . . . . خيشاي ىرت ام

 انتقافإ الإ رخآلا فصنلا نع هعدري مو انتكلمم فصن صقتنا دق ىبحي مامإلا - ١
 لوقلا لوسعمو تابتاكملاو تاءارغالاب انليمتسي نآلاو . لئابقلا لاجر ةمواقمو

 . هعم ةفلاحملاو هيلإ مامضنالل

 دَنْعَي مل ةقيقحلا ىفوهو « اننيب ةيصوتو ةيقافتا يخأ موحرملا نيبو هنيب دوعس نباو - ؟
 يتنواعمو « رهاظلا يف اننيب ريخ ةطساو لسرأ (َيلَع) ىلع انتمْوَق ءانثأ ينو « انيضارأ ىلع
 ةيامح انل بلطي نأ ىريوهو همودق ذنم يسونسلا فيرش دمحأو , نطابلا يف ةصاخ انأ
 ةفلاحمل نوليمت انتصاخ نم ةعامجو تنأو  دوعس نبا ةيامح يأ انعم ىقب ام ىلع

 ؟ كحصنو كيأر وه ايف (ايلاطيإ)

 فوس ىيحي مامإلاف اهضعب لكأت برعلا نأ هارأ يذلا يديساي : هل تلقف : لاق

 . تئش ىتم اهدرطت ائيش اهنم تيأر نإو , نسحأ اهنم ديفتست فوسو ككلم
 . تكسو . همالآ رتجي اركفم ةظحل نسحلا تمصف ؟ اذكه

 هفواحمو هناجشأ هثبو يمونسلا فيرش دمحأ هفيض لباق يلاتلا مويلا يفو
 عورشم يف هيلإ تنأ هجوت : هل لاقف . دوعس نبا ةيامح بلطي نأ هيلع مزعف
 هجوت العفو . عنام ال : لاقف « كدعب دقولا لسرأ فوسو ةيامحلا ةدهاعم
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 ةنس رخاوأ يف ههجوت ناكو . ةكم ةدهاعم هتجيتن نم ناك يذلا ضيوفتلا لمحي

 تمربأ نأ ىلإ ةهرب نيفرطلا نيب ةعجارملاو ةضوافملا ترخأ امنإو .«. "4

 .م175 00 رخآلا عيبر 54 يف ةكم ةدهاعمب ةفورعملا . ةدهاعملا

 « يلع هيخأ نبا ةأرج - هل الو ع دمحم هيخأ ةيرقبعو ءاهد يف نسحلا نكي مل

 ىلإ هعبطب جاتحم وهف ةيصخشلا لقتسم ريغ امنإو « ةماعلا نم ًابوبحمو ًانيدتم ناك

 امنإو كاذو اذه يأر نيب ددرتي وهو . لمعي امب هيلع نوريشي صاخشأ وأ صخش

 . عجارت نودب هذفن ةتبغر يأر قفاو اذإ
 ججأتو ةيلكوتملا تاءارغإلا تفثكت « تقوب يسونسلا فيرش دمحأ رفس دعبو

 لمعلل ىبحي مامإلا مههجوو مهافنم نم نميلا ىف اولزن نيذلا ءامعزلا تاطاشن

 قفاوو هتلامتسا يف اوذخأف « « يطيقنشلا نيمأ 00 مهنمو ةقطنملا يف هحلاصل

 : نم دفولا فلأت العفو ٠ ىبحي مامإلا ىلإ دفو لاسرإ ىلع مهعم

 00 يطيقنشلا نيمأ دمحم - ١

 .(9 فافحلا نمحرلا دبع يضاقلا - ؟

 © يدّمُضلا ىلع نب دمحم يضاقلا -

 اوعفرو ىبحي مامإلا راصنأ نم رثكأو ىوقأ ًاضيأ راصنأ نييدوعسلل ناكو

 ربخلا راطو  مهوسفانم هب راشأ امع هفرَص مهايعأ نأ دعب اهبأ ىلإ ةعرسب
 حانج ىلع لصوف يضام نب يكرت خيشلا بدتناف تاميلعتلا تلصوو اهبأ نم

 كلذ يف ةفاسملاو . ايبص ىلإ اهبأ نم هقيرط يف وهو . دفولا هجوتو . ةعرسلا
 يديم ىلإ ايبص نم مايأ ةثالث قرغتست تالصاوملا لئاسو ىلع تقولا

 يسيردإلا يلع نب دمحم مامإلا ىلإ هيخأو هدلاو عم دفو يطيقنشلا ناديز دمحم خيشلا نب نيمألا دمحم )00(

 مث يسيردإلا نبال ًابدؤم ايبص ىف نيمألا دمحم ىقبو « ةرونملا ةئيدملا ىلإ هدلاو لحرو « ايبصب هوخأ ىنوتف

 . نيبرقملا مهلاجر نم حبصأ

 /ه16١ ةئس يف يفوتو ًاريثك رمعو ءاضقلاو ملعلا لاجر نمو طوطشلا ءارمألا نم فافحلا نحرلا دبع (9)

 : ًابيرقت م6

 ىفوت يسيردإلا دهعلا ىف ءاضقلا لاجر نمو « رمع لآ ةاضقلا نم « يدمضلا دمحم نب يلع نإ محم (5)

 ةقطنم ءابدأو ءاملع ىلع ءاوضأ» مساب موسوملا عوبطملا انباتك عجار  بيرقتلا هجو ىلع م1975 /ه1706 ةنس

 .«نازاج
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 ىجحي دمحمو وه عاطتساو يضام نب يكرت لصوف . تاحارتسالا عم ًابيرقت
 مامإلا ىلإ دفو ثعب زيجت ال كلملا نيبو هنيب يتلا طباورلا نأب نسحلا عانقإ يهصاب

 عورشم ماربإل يسونسلا فيرش دمحأ ميعزلا متبدتنا مكنأ لاح يفو . ىبحي

 مكتدعاسمل دعتسم هتلالج نأو .زيزعلا دبع كلملا عم ةيامحو ةقادص ةدهاعم

 دودحلا زايتجا لبق قيرطلا نم دفولا عاجرإ نوكردتست مل اذإ هنأو « مزلي ام لكب

 ثعبو نسحلا عنتقاف « هتلالج ةموكح نيبو مكنيب ادج تاقالعلا ءوست فوسف

 ىلإ داعف عوجرلا رمأ هاملسو دودحلا لخدي نأ لبق هب ايقتلاف . دفولا ةداعإل نيسراف
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 ىهصاب رداقلا دبع نم فلؤم دفو ثعب ةمهافملاو ةعجارملا كلت ةجيتن تناكو

 دمحأ اهماربإل هجوت يتلا ةكم ةدهاعم ماربإ مامتإل () فيطع نب يلعو 2١١ ينغرملاو

 ةذفان تحبصأو م1976 /ه15١ه© رخآلا عيبر ؟5 خيراتب كلذو ىسونسلا فيرش

 . خيراتلا كلذ دعب نم لوعفملا

 ةيقبلا ىلع ًاظافحو . يلكوتملا فحزلا نم ءاقتا ةنامحتلا فليت لأ انمبو

 اهفصن عاطقتسا ىلإ مامإلا دي تدذتما دق يتلا ةيسيردإلا ةرامإلا نم ةيقابلا

 ىيحي مامإلا ىلإ زيزعلا دبع كلملا بتك ةدهاعملا كلت ماربإ رثأ ىلعف . يبونجلا

 صوصنو ةيسيردإلا ةرامإلا ةيقب فحزلا نع فقوتلا ءاجرو ةطاحالل مت امب

 . يتآلا لصفلا يف ةحضوم امهنيب تابتاكملا

 نيبو هنيبو . رصم ىف ميقي ناكو «ةيمتخلا» ةفئاط سيئر ينادوسلا ميعزلا وخأ وه ينغرملا نومأملا )1(

 . مهترايزل ايبص ىلإ لصو دقو . تالاصتاو ةقادص ةسرادألا

 زكرم أوبت هجرخت دعبو . يسيردإلا يلع نب دمحم مامإلا ىلع أرق يمعنلا فيطع نب ميهاربإ نب يلع (؟)
 ىف هئالمز عم داعو . يسيردإلا دهعلا لاجر نم ىفن نم عم ندع ىلإ ىفن مث . هخيش ىدل اريثأ ناكو ءاضقلا
 ىف اوضع بدتنا مث هنطو ىلإ داعو (ةكم) ةدهاعمب ةفورعملا ةدهاعملا دفو ىف امضع بدتناو . نسحلا دهع

 نس ىف وهو ىردجلا ضرمب بيصأ كانهو م1478 /ه1+ 417 ةنس زاجحلا ىلإ ةيناثلا ةرملل يسيردإلا دفولا

 . ابيرقت 6
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 رشع سداسلا لصفلا

 تابتاكملا نم مامأإلاو كلملا نيب رادام

 . دوعسلا لصيفلا نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع نم

 ىبحي مامإلا ميشلا ميرك ممذلا يفو . بانجلا يلاع باحرلا حيسف ةرضح ىلإ

 نيما نيعملا برلا هظفح : نيدلا ديمخ

 نع راسفتسالا عم « هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ليزج ىدهأ دعب

 هيف باتك اذه لبق مكترضحل قبس دقو . رورسلاو ةيهافرلا لاحب متلزال مكتيهافر
 : نيرورسم هيلع متفرشأو 2 مكلصو هللا ءاش نإ « مزلي ام تادافإلا نم

 مهلؤخدو بناجألا نم ظفحتلاب مكيخأ ىلع متررك امك هنأ مكترضحل ضرعن مث

 ىلع ةوالعو « نميلاو ريسع فارطأ يف نيروكذملا لاغتشا ةرثكو ةريزجلا هذه يف
 مل اذإ انثأ ةسرادألا نم بيتاكمو ريسع ءاسؤر عيمج نم بيتاكم انيلإ درو دق كلذ

 ٍدحأ يف نوكنف تناك ةموكح يأ ىلإ ءاجتلالاب نيروبجم نونوكي مهنوئش يف رظنن
 2 : نيتلاحلا

 ىلع ةظفاحملاب مهرارقتساو اهيلع ةدايسلا لبقن وأ ,دالبلا ملتسن نأ امإ

 انعسي مل هنإف نوريثك رومألا هذه يف نولغتشملاو جرح تقولا نأ ثيحو « مهقوقح

 يف يلخادلا مهلالقتسا ىلع انتدايس تحت اونوكي نأ انلبقو « مهلاوحأل ةبقارملا الإ

 نولخدتي ال نأو سانلا نيب لدعلاو عرشلا مكح ىلع نوشمي نأ طرش ىلع مهدالب

 دقو « انيأر ذخأو انتعجارم نودب تاضوافم الو زايتما الو حلص الو . برح رمأ يف

 . اذهب هقفرم ةدهاعملا صن نورتو « كلذ ىلع اوضمأو اوباجأ
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 : رومأ ةثالث بجومل . كلذب مكمالعإ انببحأ مهتحارو مهتزوح نع عافدلاو

 : هالعأ انركذ امك 5 لوألا

 . مكفرط يف ةكرح ىندأ مهنم نوكي ال نأ ةسرادألا ىلع انطرتشا اننإ : ىناثلاو

 . ةسرادألا فارطأ ىلع اودعتي ال

 امب نودعتسم نحنف مكنيبو اننيب لاوحألاب صتخي اميف تاعجارملا لبق نم امأف

 هيف امل عيمجلا قفوي نأ لوئسملا هللاو . مكقوقح ظفحيو زيزعلا مكرطاخ حيري
 هللاو يلاعلا مكماقمل هعفر بجو ام اذه « ايندلاو نيدلا رومأل حالصلاو ريخلا

 ' هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو , مكظفحيو مكاعري

 متخلا م1977 / ه1 ةنس بجر ؟ يف

 : ىتآلا باوجلاب ىيحي مامإلا هباجأف
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هللا هظفح لصيفلا نمحرلا دبع ليلجلا ماقملا بحاص ليبنلا ناطلسلا ةرضح

 نم هاوهي ام لكل ةلفاكلا )2 هتاكربو هللا ةمحرو تسألا مالسلاب هفحتأو هايإو انقفوو

 8 هانمتيو ريخلا

 مالسإلاو هللا ىلع ةساردألا ةأرج نم مكغلب ام هيلإ انادح امل ءراصنألا

 مهنيكمتو ء ناسرف ىلإ نيملسملا دالب ىلإ ىراصنلا مهلاخداب نيملسملاو

 ليبس ريغ عابتاو اهماكحأ ةعاضإو , هللا ةعيرش لامهإ عم . كلذ نم
 ةمداخلا دئارجلا نم ةريثك عطق اهيفو بتك انيلإ تلصو اذإ « نينمؤملا

 تاوادعلا سرغتو « نميلاو دجن نيب اميف مالكلا رثكت . ةيركفلا للملا راكفأل
 ةقلاحلا نتفلا رذبو صضيرحتلا دصقل « قيوشُستو حدقو حدم يف قاقشلا نيزتو

 دكاثكحع



 , لوبقب ةءاميإ هيف باتك ميلد نب دمحم خيشلا نم انيلإ لصو مث « رعشلا قلحت لاوقأل

 نوبسحيو هنوري امك نيملسملاو مالسإلا ءادعأ نم هوقلت ام كلذو « ةسرادألا عادخ

 مداصتو . قاقشلا نايغط دنع ةثيبخلا مهبرام غولب هب نولمأيو . باسح لك هل

 . رورشلا ران ججأتو . لاومألا باهذو سوفنلا قاهزإو « ءامدلا ةلاسإو « بئاتكلا

 عطقنيو « اهقيرغ ذاقنإ زعيو « اهدامخإ رذعتي لويذلا ةليوط قاشم يف لصوتلاو
 . مالسإلا ةعيرش زازعإو « م مهثعش ملو ا

 يف كلذ نع هللا انرختساف « مالسإلا ءادعأ مُهمهتلي ن أ ىلع نيملسملا ةيامحو

 امل مكتظيفحو ةينيدلا مكتفطاع ةراثإل مكيلإ حاضيإلا ميدقتو هاندرأ امل يضملا

 قيرفتو نيملسملا دح لف نم بناجألا هدصقي امو « ماثآلا نم ةسرادألا هبكتري

  دجنو نميلا نيب شيوشتلا ريغ يف مامتها مهل قبي ملو . برعلاو نيدلا عامتجا
 رسكو نيملسملا عاضخإ مهل مت نيقيرفلا نيب نحاطتلا ناك اذإ هنأ نم هنودقتعي امل

 . مارم لك برعلا نم اوغلبو « مالسإلا ةكوش

 ًاهناكك دالب وأ ةلود ةيأ نم دوفوو مالك لك درنو بنتجنو دصن انأ هللا ملع دقو

 مالسإلا ىلع ةبغملا ءوس نم هملعن املو « مكنيبو اننيب ةقرفتلا ليبس يف ًاثيدحو

 . نيملسملاو

 شويجلا نم انبلط نم فيقوتب انلامع ىلإ انبتكف هاندصق ام ريخأتب ةريخلا تضقف

 نكي ملو ءيش يف «') ةنايدلا لهأ نم اوسيل ةسرادألا نأ متملع دق لوقنف

 مهل دوهشم ةماهت ىف وأ برغملا يف يف ءاوس مهو , ةقيقحلا فناجي ةسرادإلا نع مامإلا نم لوقلا اذه نإ 0(

 يلع نب دمحم مامإلا الإ مهنم نكي مل ولو . فرعي نأ نم فرعأ - ريسع ةماهت يف - لوألا مهدجو . ىوقتلاب

 بونج يف كارتألا ىلع روثي يبرع لوأ ناك ىذلاو , ريسع ةماهت يف مهترامإل لوألا سسؤملا يسيردإلا

 كولم عيمج نعو هنع ةبهسم ةسارد مدقو مجرت دقف  يناحيرلا نيمأل برعلا كولم باتك يف ءاج امك  ةريزجلا

 ىلع هرمأ ءدب ذنم هتابث يسيردإلا لئاضف نم نإ : ىناحيرلا هنع لوقيو . هسفن ىبحي مامإلا مهنمو . برعلا
 وه ناك نمو . كرتألا هئادعأ ىلع ةلود ةيأ فلاحي « هتياغ ليبس يف ًاروسج ًاميمص ًايبرع ناك دقف دحاو أدبم

 . كلذ نع لوحت الو هثدبم ىف بذبذت امف « هيلع برعلا ءارمأ نم مهفلاح
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 لذ اهلذب يتلا برعلا زازعإو . نيملسملا حلاص ةدارإل ةيبرع وأ ةيمالسإ ةيمح مهل

 . كئلوأ لثم يف كلذ مهل نوكي ىنأو « مالسإلا

 قاقحتسا ةيعورشم نود نم نميلا دالب نم ةعطق نيبصتغم الإ اوسيل مهنأ عم
 ركنملا نع اوهنو فورعملاب اورمأو . هماكحأ اورجأو « هللا ةعيرش اوماقأ مهنأ تيلو
 . نيملسملاو مالسإلاو برعلا اومدخو « ءامدلا اونقحو « دالبلا اونمأو عدبلا اومدهو

 ةحودنم انل ناكل كلذ مهنم ناك ولف « دالبلا نم ءيش يف بناجألا اونكمي ملو
 نم نيملسملاو مالسإلا ةحارإو مهدرطل ةيولوألا قح انلو . ضارعإللا يف

 يتم لهف موقلا ديس هلعلو يسرح »ا دجحم نب ىلع عيلخلا رع دقو ٠ هرورتا
 . ادمعت موؤشملا هدصقل ناعي نم

  ًازيزع ًامئاد ًارصتتم بلاغلا يف ناكف , ىبحي مامإلا مهقيدصو . نيسح كلملا مهفيلحو كارتألا براح -
 « ءاضملاو مزعلاب هندل نم اهحلس هنكلو ٠ هتفيلح تناك لاوحألا نأ ركتن ال

 ءانبأ نم امهالكو 3 مامإلا هدعب راثو «ايبص» هيبأ سأر طقسمو هسأر طقسم ىف كارتألا ىلع را يسي يردإلا نإ

 هرودب دعي يبنجأ بصتغم ىلع راث نم لهف «يلع نب نيسحلا» زاجحلا ىف كارتألا ىلع راث امك يتلا

 . . ؟ ًابصتغم

 كلت امهئيب تراد ىتلا بورحلا تسركو امهرمأ ءادتبا ذنم نيميركلا نيميعزلا نيب نمزم ءادعلا نأ رهظيو

 . روشنملا كلذ ةمدقم ىف ءاجو م١

 هلاصئتساب متهت تذخأو « هددصب ةيكرتلا ةلودلا ىأر امل نيدلا ديمح نبا نأ مكاياو هللا اناده اوملعاو»

 نأ دبال ةيكرتلا ةلودلا نأب انعم مهافتلل «يشرعلا نيسحدو «رماع ىبحي نب دمحأ» لاسرإب انيلا أجتلا . هدصقو
 . انيلعو نيدلا ديمح نبا ىلع ضبقت

 طورشلا عم عنصلا كلذ ىلع ىلع هانقفاوف . برحلاب مهتمواقم ىف هعياشن نأو . ةدحاو ادي نوكن نأ يف بغريو

 5 هنم وأ انم دحأ اهاطختي ال . ةررقم دعاوقو . ةبورضملا

 ريغو . تالايرلا نم ًافلأ نيثالث هل اولعجو . كارتألا هلامتسا «رئافحلا» ةعقاو كارتألا نيبو اننيب تعقو املو
 نوكيل كلذ ىلع مهقفاوف . اهالو امو ءاعنص ةهج ىف ىلاهألا امهئادأب فلكملا نيباصنلاو . نيرشعلا كلذ
 .ال44صضصا"ج اذه انباتك نم مدقت اميف الماك روشنملا عجار خلا , اندض

 ةئس ةيناثلا ىدامج 6 خيراتب يسيردإلا ةدايس ىلإ ىيحي مامإلا نم هجوملا باطخلا ىلإ انعجر اذإو

 مامإو مكاحو مدن ىلإ مامإلا نم ًارداص هدجن باتكلا اذه ىف " جالدا يف هصن عجار م1 مها

 7 .  نآلا هتعني امك - بصتغم ىلإ ال هلثم
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 ءادعأ لامآ بيخت هيف ام ًاعيمج انعسو يف لهف ًاحيحص انيلإ غلب ام ناك نإف
 قوقحلا ةفرعمو فاصنإلا الإ كلذ سيلو . نيدلا قنور نوصيو مالسإلاو برعلا

 نيلهاجلا ءاهفسلا مالك عيمج انحارطاو نيملسملاو مالسإلا حالص هب ام ريثأتو

 برقتي نم سانلا نم نأ ىلع . تاسوسحملا الإ نوفرعي ال ماعنألاك مه نيذلا

 ع ةيرفكلا للملا يأل ةمدخ فاعزلا مسلاب جوزمم وهو لسعلا نم ىلحأ مالكب
 ؟ كرادتلا نكمي لهسف

 اذه اولمأتف .« كلذك مكيلإ لسرن وأ . دقعلاو لحلل ًادمتعم انيلإ متلسرأ امإ

 مكيدل فداصي نإف « نيرفاكلا لامآل عطقو 2 حالصلا هللاو هبغف « فاصنإلا نيعب

 , دجامألاو مكلاجنأو مكدلاو ىلع مالسلاو اذه . . وجرملاو لمؤملا وهف ًالوبق
 .ماؤاك /ها*ه نابعش 4 يف هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا فيرشو

 0 هتلالج در

 5 دوعسلا لصيفلا نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع نم

 ىبحي مامإلا مركملا خألا ميشلا ميرك ممهلا يلع مرتحملا بانج ةرضح ىلإ

 هاعرو هللا هظفح . مخفألا . . . نيدلا ديمح

 نع راسفتسالا عم « هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ديزم ءادهإ دعب امأ

 نع متلأس نإو . ةمعنلا ماودو . رورسلا لامكب متلز ال مكنأو مكتيهافر لاوحأ
 دجتسي ملو هوجولا عيمج نم ماري ام ةياغ ىلع لضفلاو ةنملا ديزم هلو يهف انلاوحأ

 . ةحارلاو ريخلا مومع الإ . مكترضحل هعفر بجوي ام رابخألا نم اندنع
 انعزويو هتمعن مكيلعو انيلع عباتي نأ العو لج ىلوملا لأسنو . نانئمطالاو

 . اهركش

 نوعلطت هللا ءاش نإ . هتقوب بجو ام ةدافإلا نم هيف باتك مكترضحل انم قبس

 . رطاخلا نيرورسم عيمجلا ىلع
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 بيطخلا دمح مكترضحل انبودنم اذه انباتك لماح هللا ءاش نإ مكلصي كلذك

 صوصخب بجي امب مكترضح عم ضوافتيل انلبق نم ضوفم روكذملاو هاقفرو
 انلو عيمجلل قوقحلا ظفحو . مكلو انل حالصو ريخ هيفام ىلع قافتالاو ةمهافملا

 ءوسل رثأ قبي ملو متيو لصحيس دوشنملا قافتالا نأ مكترضحب مث هللاب لمألا ديطو

 كلذ يف ام مكترضح ىلع ىفخي الو . رطاخلا ريدكتو فالخلل لحمو . مهافتلا
 . برعلاو نيملسملاو مالسإللو عيمجلل ةبقاعلا نسح نم مت ىتم بولطملا قافتالا

 هللا لأسنو « ةيبرعلا ةميشلا هاضرتو ةيمالسإلا ةعيرشلا هب رمأت امم كلذ نأ كشالو

 لاوقألاو لاعفألا ددسي نأو ةعفانلا ةمهملا كلتل حاجنلا هيف امل نيقيرفلا قفوي نأ

 هعفر بجو ام اذه عيمجلا ةبغر بسح ةنسح ةجيتنلا نوكتل نيقيرفلا نم

 مامإلا دلاولا يديس انيدل نمو ماركلا لاجنألل انتايحت غالبإ ءاجرلاو , مكترضحل

 لاوش ١4 مالسلاو مكاعريو مكظفحي هللاو مالسلا مكنودهي دالوألاو ناوخإلاو
 .م1977//ه6

 :رورسسو ريخ قحلم

 ميدقت انيبحأ . ةلصاوملا بحو . قوثولا بجومب هنإ مث : مكدوجو هللا مادأ

 نم اتشب رشع ةسمخو « ةميدقلا انفويس نم نيفيس يهو « انبودنم عم ةركذتلا ضعب

 نأو « مكلقعب انتفرعم بجومب نكلو . يلاعلا مكردق ىلع ةليلق اهنأ ولو اندالب جسن
 ,ركذ ام ميدقت ىلع انرساجت هريغو كلذ نم زعأ اندنع مكردق نأ نوملعت مكترضح

 . متمدو ريصقتلا نع حامسلا مكلأسنو هلوبق وجرأو

 نييعتب يكلملا رمألا ردصف « هب ملأ ضرمل بيطخلا دمح دفولا سيئر رخأت
 ةماهتو اهبأ نم دفولا هجوتو يضام نب يكرتو ةحلم يبأ باهولا دبعو طيشم نب ديعس

 اهلصوف « ايادهلاو باطخلا لمحي اعنص ىلإ م /ه84١ه ةدعقلا 18 يف

 ناكو « ًانسح ًالابقتسا دفولا لبقتساو ربلا قيرط نع ًاموي نيرشعو ةسمخ دعب
 ةفايضلا راد يف راظتتنالاو مامجتسالا دعبو ه6 ةجحلا ١ موي مهلوصو

 بدتناف كلملا ةلالج باتك هوملس ةيحتلا لدابتو ةلباقملا دعب و مامإلا مهلبقتسا

 . ريزولا نب هللا دبع ةسايرب ادفو مهعم مامإلا
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 ىلإ يدوعسلا دفولا رطضا امم ةجيتن ىلإ لصوتلا نودب ًارهش ةضوافملا ترمتسا

 لح ىلإ لوصولا مدعل هفسأ مامإلا ىدبأف رفسلاب نذإلا بلطو مامإلا ةلباقم بلط

 ةجيتن ىلإ لوصولا ءيهت ةصرف حاتت نأ ىنمتو هفسأ دفولا هكراشو نيفرطلا ىضري

 . كلملا ةلالجل اباوج مهملسو ةنسح

 رخآلا عيبر ٠١ موي ىلإ ةكم ىلإ يدوعسلا دفولا لوصو دعب ًافقوتم فقوملا لظو
 نب دمحم خيشلا نم فلؤم دفو بادتناب هتلالج رمأ م1977 /ه145 ةنس نم

 امهعم بتكو ةثحابملا فانكتسال ءاعنص ىلإ امهرفسو يضام نب يكرتو ميلد

 : يتآلا باطخلا

 ممهلا يلاع بانج ةرضح ىلإ دوعسلا لصيفلا نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع نم
 ديزم ءادهإ دعب نيعملا برلا هظفح نيدلا ديمح نب ىيحي خألا ةرضح ميشلا ميرك

 روفومب متلز ال مكتيهافر نع راسفتسالا عم هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع ماتلا مالسلا

 7١ خرؤملا مكفرشم نإ مث « ريخب همعن ديزم ىلع هللا ركشي مكبحم نعو . معنلا
 مولعم مكيخأ دنع ناك مكترضح فرع امو . لصو م1917 /ه5 مرحم

 برعلا ةملك ةملكلا عامتجال مكتبحمو مكاياون نسح نم هومتيدبأ ام صوصخب
 هللا مادأ مث . كلذل لهأ مكنأ كش الو « ةديمحلا مكاياجس نم دهعن يذلا اذهف

  قافتالا ةبحم ىدبأ نم مكيخأو . هلهأو نامزلا ةلاح مكيفاخ وه ام مكءاقب

 امدقم لمعلا نوكي نأ يغبني نكلو « ريثك هنإ انئيب اميف ريغلا لوخد نم ريذحتلاو

 .ىاك مكتداع هنأل مكيلع ريثكب سيل هنإ ورغ الو . . . هومتيدبأ اميف لوقلا ىلع

 يتلا تاثحابملا مدعو قافتالا مدع نأ فسألا عم نكلو . كلذ مكنم ىجريو ليمج

 فسا ريثك اذهو لصح ام . ةحلصملا بلجل سفنلا يفام كرتو قافتالا برقت

 مكتياغ يف انتفرعم بجومب نكلو . حصان يبرع ملسم لك فسؤيو مكيخأ
 رركن نيروبجم انرص قافتالا ىلع مكصرح نم انوبودنم انل هودبأ امو « ةدومحملا

 يتلا سوفنلا يف رجضلا ضعب راص هنأ عم « ةيناث ةرم قافتالا بلط مكيلع

 . . . مهلاح مكافختال

 ورم



 مكيلإ دفون اننإ مث هللا ىلع اندمتعاو « مكنيبو اننيب كش ىندأ لخدي ال نكلو

 انلمأ غولب يف انئاجر لجأل . يضام نب يكرتو « ميلد نب دمحم ريمألا انيبوسحم

 « مكنيبو اننيب اميف فالتئالاو برقتلا ةبحمب اهاوه سوفنلا قاحلإو « مكب مث هللاب

 نافقاو امهنأ امك مزلي امب مهانفرعو « تاعجارملا عيمج يف انلبق نم نوضوفم مهو

 « هاضريو بحي امل مكترضحو انقفوي نأ هللا وجرن اثيدحو اميدق ةقيقحلا ىلع
 تامولعملا يقابو « قافتالاو فالتئالا يف برعلاو نيملسملا عيمج لامأ ققحيو

 اندنع نمو « ماركلا لاجنألا تارضح مالسلا غالبإ عم ةيافك نيروكذملا سوؤر نم
 /ه145١ ةنس رخآلا عيبر 778 يف.مكظفحي هللاو مالسلا مكوغلبي دالوألاو ناوخإلا

 .ماو/

 (مكخخلا)

 ربيغت لجأل هللا ءاش نإ  دجن ىلإ نيهجوتم هخيرات لاح مكيخأ مكدوجو هللا مادأ

 نمو ةمركملا ةكم يف مايصلا نأ هللا ءاش نإ مزعلاو . دلاولا ىلع مالسلاو ءاوهلا

 نم تاكرح ريصي ليحتسم ةكرحلا نأ مكترضح مولعم ةسرادألا ةلأسم صوصخ

 نكلو اهريغو 2١ ناورم ىنب تاكرح مايأ يف عقو ناك ءيش ريصي هنأوأ . مهتهج

 رومألاو رطاخلا نينئمطم اونوك دحاولا دبع نبا انمداخ ىلعو . مهيلع نيدكؤم نحن
 . ىهتنا . بولطملا قفو نوكت هللا ءاش نإ

 /ه155 ةنس ةرخآلا ىدامج ” قفاوملا دحألا موي ءاعنص ىلإ دفولا لصو

 يف مامإلا مهلبقتسا هنم 4 قفاوملا ءاعبرألا موي يف يأ  ثلاثلا مويلا يفو م

 ىلإ اوفرصناو كلملا ةلالج باطخ هوملس ةلماجملاو ةيحتلا دعبو ةداعسلا رصق
 يف ثحبلا رادو ةيناثلا ةرملل مهلبقتسا مايأ يضم دعبو . ةفايضلا رادب مهلزن
 : مهتضوافمل بدتنا هنأب مهدافأو مهتمهم عوضوم

 ١ يرمعلا هللا دبع لوألا ريزولا .

 )١( ص (ناورم ىنب ةكرح لوح) ءزجلا اذه عجار 1١١ 5
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 . رهطملا ميركلا دبع ناويدلا سيئر - ؟

 تلاوتو ىلوألا ةسلجلا تأدبو مامإلا ابودنم رضح ددحملا دعوملا يفو

 فالخب ةيباجيإ ًاحور يمامالا دفولا يف يدوعسلا دفولا سملو ًايموي تاسلجلا
 يف مهافتلا ليمجو ةيضقلل مهفتلا نسح يمامإلا دفولا نم اوسملو ةقباسلا تارملا |

 ةلالج ةدايسب يمامإلا دفولا فرتعا تاضوافملا يف رم لوألو ةشقانملاو ةرواحملا

 نيب دودحلل ةطيرخ هبش مسرو « ريسع دالب مومعو . ةيسيردإلا دالبلا ىلع كلملا

 ةهجوب نيقيرفلا نم لك كسمتو نارجن ةلأسم الول قافتالا متي نأ داكو « نيتكلمملا

 مامإلا ةلباقم ىلع يأرلا متو . تاسلجلا تفقوت انهو « هيأر دنع فقوتلاو هرظن
 ىلع فقوملا ضرعو « ىبحي مامإلا دنع نادفولا عمتجا ددحملا دعوملا يفو ىيحي

 هدفو عم لصوتلا مدعل هفسأ ديدش مامإلل ىدبأو . يدوعسلا دفولا ملكتو « مامإلا

 لزانتيو لهاستي نأب هدفو ىصوأ هنإ : مامإلا لاقف . نارجن عوضوم يف ةجيتن ىلإ

 مادامو يتيصوتب لمعلا مكعم ةضوافملا يف مهنم متسمل كش ال مكنأو . ريثكلا نع

 نأ لمأيو هسفن زيزعلا دبع كلملا اهيف مكحي هنإف (نارجن) ةلأسم الإ قبي مل هنا

 ىلإ هلبق نم ًادفو لسري فوسف اذهل  دوهعملا همركو هتمكحب اهلحب موقيس كلملا

 دفولا نذأتسا كلذبو . اعنص يف ترج يتلا تاثحابملا ءوض ىلع ةضوافملل ةكم

 م1978 /ه155 ةنس نابعش 54 موي يف كلذو هدالب ىلإ رفسلا يف يدوعسلا

 : كلملا ىلإ مامإلا نم ةيتآلا ةلاسرلا لمحي

 نئمحرلا دبع نب زيزعلا دبع كلملا ريطخلا دحوألا سيئرلاو ريبكلا كلملا ةرضح
 . دوعسلا لصيفلا

 . داشرلا ةطخ هيلاعم تداشو «ء دادسلا ةحنم هتقفار

 انبر نم ءالاو ةديمح لاوحأ نع اهرودص « هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 . كلفلا ءىشنمب ماصتعاو . كلملا برب ةقثو ةديدع ةليمج

 هانيَع نم نيبو ًاسأر ماركلا مكيبودنم نيبو اننيب ةعجارملا تناك نأ دعب

 حلصي ام رظن يف مهل نيضوفم انأ « هب مهانملعأ ام لوأ ناكو , مهعم ةعجارملل
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 امنإف ربكت الو , لواطتلا دارملا سيل هناو « نيقيرفلا نيب دمحيو . نيفرطلا نيب
 ريغ )١( (هبعت يف نيملاعلا ةحار نم هتلحر ضاضق نم حري ملو» قاشمو باعتإ كلذ

 وه ةيآلا «ريخلا ىلإ نوعدي ةمأ مكتم نكتلوإ» ىلاعت لوق وحن يف ينابرلا رمأل
 ريغ دارملا الو لاوطلا باقعلاو باعصلا ماحتقاو لاوهألا مشجت ىلإ انادح ىذلا

 ىلع حاحلإلا ناك املو . فاستعا الب نيفرطلل قوقحلا ا . فاصنإلا

 « تاعجارملا ىف لاسرتسالاو . لاجملا عيسوتو ةماقإلا يف ٠  ماركلا نيبدتنملا

 نأ تارزاسستلا نوضغ نم انل حال ءنيفرطلل حالتم هيفاام ضيخبب يطق

 اوبلطف « دامتعالا نيتمو دادولا صلاخ مكترضحل انم اوفرعو . ةدودحم مهتايحالص

 ةلاضلا ىلع لوصحلل ًاببس هللا ءاش نإ نوكتس يتلا . ةدومحملا ةدوعلاب نذإلا

 امي« ةدافإلاو حاضيإلا مكئرضحل مهتم نوكيل  ةدوصقملا ةيغبلاو م ةدوشنملا
 ريخلا نم هللا ءاش نإ غلبملا رفسلاب مهل انذأف حاضيإب ءالولا صولخ نم انيدل هوفرع

 ززعم ضحم ملس قرفت لب « ءادتعا قرفت مهنيبو اننيب قرفتلا سيلو . نطولا ىلإ
 هنأ ًاعطق اوملعاو « ةدافإلا مكنم رظتننل اننإو . ىدملا لوط اهتبثأ يتلا ةطخلل

 برعلا ءادعأ سطاعمل ًاماغرإ . فاصنإلا انع دعب نإو ؛ طق ناودع انم نوكي ال

 . ماثتلالاو داحتالا نم هوجرن اميف ًاعمطو « مالسإلاو

 © لئاتع ةلؤجمت نود كوست الو العتوم قافزلا طبر نوكي:نأ انوي ناك دقلو

 اهلهم جيمس كلا ةرورم ىلا لوتطرلا لكما انبي

 اهمكحأ نودب « تاقالعلا نم اننيب ام ميظنت نأش يف ىضرن ال انأب فارتعالا عفو

 , لاصتالا نم بولقلا نيب ام حيضوت ىلإ جاتحن ال نحنف . ةداشإ اهنتمأو . ًاساسأ
 اننيب ام روتف ىلإ ايعاد نوكي ال ةيقافولا ةركذملا ليجأت ءاهتنا نإو . دادولاب اهنارمعو

 منو + نيملنيعلاو مالمإلا تالتغدب ام يلع عيمجلا لاب] نمي تانسانملا ف

 غالبإب اولضفاو . نيعملا هللاو . مهعدص ربجو . مهتملك عمجو . مهثعش

 . ماتخلاو أدبملا يف مكيلع وهو مالسلا فيرش دجامألا مكلاجنأ

 )١( هلبقو . مامت ىبأل رعش تيب اذه .

 ةاكك



 ناك ىتح . قيوشتلاو . سئاسدلا نم ةسرادألا نم ناك ام مكترضحخ غلب هلعل
 . ىهتنا . ناسرف ةلأسم دعب هذهو ناك ام

 ىلإ هجوتلاب مهرمأو هلاجر نم ًادفو مامإلا فلأ ةرشابم يدوعسلا دفولا رفس دعبو
 : ىتآلا باطخلا مهعم بتكو ةكم

 كلملا ةلالج ريقوتلاو ماظعإلا لالخل عمجتسملا ريطخلا كلملا ةرضح
 هيعاسم للكو هيضارم نم مورم لكب هللا هفحتأ لصيفلا نمحرلا دبع زيزعلا دبع
 مكيلع مالسلا قيوعت لك هنع فرصو قيفوتلا بهاومب اهنازو « هيغبي يذلا حاجنلاب

 راثيإ ىلع ةيوطنم دادولا ساسحإ يف ةرفاس اهرودص . هتاكربو هللا ةمحرو
 مساق ةمالعلا خألا ةبحص حيرصتلا هب قوري امع . حاصفإلا نسحو . جاضيإلا
 دمحأ نب سابع ةمالعلا دلولاو « ةرابز نب دمحم ةمالعلا دلولاو . مامإلا نب نيسح

 مكروضح ىلإ مهانلسرأ ؛ + عاف ىلع ني هللا دبع يرخنلا خيفلا ميدتو هوي اربإ

 ريرقت موزلب ةيضاقلا بابسألاو هوجولا نع حاصفإلا ةيلك مهنم نوكيل ليلجلا

 نب نالوخ نم دودعم وهام لك عم « ؟ يسيردإلا بصتغملا ديب اميف ؛ ريصملا

 ءانبو نيبناجلا ةمارك ىلع ةظفاحملا نم كلذ يفامو « ديز نب نادمهوأ رماع

 . مئادلا بولقلا ءافصل نيتملا ساسألا

 ىلع لوصحلاو عسوتلا يف ةبغر ةيأ ,. حيرصتلا اذه لثم ىلإ عفاد ال هنإ
 يف نكلو اندنع امل لثامم مكيدل لاحلا نأ دقتعنو « ةيدام ةرمث هءارو نم ىنتجي ام

 تاقافتالا ىلع سسؤيو ينبي اميف . ةماركلا ىلع ةظفاحملاب ىمسي ام نيبجلا

 امع ولخت نأو نيبناجلل ةعورشملا قوقحلا ىعرت نأ اهلثم يف مزاللاف « ةيمسرلا
 لكب . نيصبرتملاو داسحلاو ءادعألا نع ًالضف انلاجر نم تاالوقتلا لئاسو ءىبهي

 . زماهملاو زماغملا ىلع لوصحلا نم در

 ةماركلا كلت ىلع ةظفاحملاب لالخإ ال هنا « مكتيارد لثم ىلع ىفخي الو
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 « ةلالد حصأو « ًاردق ىلعأ وهام اهيف لب ةعورشملا قوقحلا ةلاح يف مكتهج نم
 بوهرم ثداح لك نم . برعلا ةريزجو مالسإلا ةياقو يف مكتبغر روفو ىلع

 ضوهن نم عنمي ءىراط لك عفدل اهيف ةعفانلا ةلتكلا نوكتس « .؟ مكمامتها

 الماك ًاحوضو مكل حضتي ةليلجلا ةقيقحلا ىلع مكفاقيإ دعب هنأ انلمأو . بوغرم

 ةاعارم نأ الإ « ةيداملا دئاوفلا نم ددرتلا ةرثك بجوي ام مت امو « هب انصرح ام موزل

 عورشم وهام بلط يف فاصنإلا ةرئاد نع جرخت الو « مزال ةكرتشملا قوقحلا

 انئادعأ راظنأ يف « انتمارك يف الخم هارن اميف نوبغرت مكنأ نظن ال لب لوقعم

 : مكئادعأو

 ءاش نإ امهئافتنا ىلإ ليبس الو « نارقتسم نالصاح امهف ددوتلاو فالتئالا امأو

 نم « كلذ قوف اموه دارملا امنإو . برعلاو مالسإلا ءادعأ فونأ تمغر نإو هللا
 امو داقتعالا صولخو بلقلا ميمص نم داحتالاو ةرصانملاو ) ةرهاظملاو ةدهاعملا

 ءادعأل ليبس ال نأب دحوم لك نانئمطال ةبلاجلا ةحلاصلا راثآلا نم كلذ ىلإ

 نم ةيقابلا ىلع ء ءاضقلاو ةيبرعلا ةريزجلا يف مهعامطأ بلاخم باشنإ ىلإ مالسإلا

 ارخذو لاخلا يف ًاحالص مكلو انل هوجرن ام ةياغ اذهو ) هلهأو مالسإلا ةكوش

 مدهتو نيملسملاو مالسإلا نأش هب عفتري حلاص لمع لكل ًاعيمج هللا انقفو « داعملل

 .م /ه1755١1 ةنس نابعش ” ررح مالسلاو نيلضملا لامأ هب

 م مكتلالجل ةديصق اذه قفربو

 ورحم ةرفز ماثولل تردص

 اهانمي يف لجسلا ىط ديبلا ىوطتو نوزحلاو لهسلا عطقت
 اهيف نحن يتلا ةلاحلا حضوت

 انرصف ةادعلا يديأانتةقرف

 ٍتائف نم اهل ابنت تاففو
 نكلو ٌديدع اصحلا لثشم ىه

 تاتش انيييكحي يكسو
 ىتخ ةيادهلا َعزاو تّدقف
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 اهاهتنا دنع نيملسملا رشعم

 اهامح ىمحت قيطت ال ًاقرف

 اهابشأ (؟١ هئاش ىف تحبس

 اهاندأ اهظوظح نم ترثآ

 اهاسم نماهحابص زيمت مل



 تناكف لوهملا اهلهج ىمطو
 لهجلا نم ءاد دشأ ءاد يأ

 تلظو ءافشلا زع اذهلو

 : لاق نأ ىلإ

 يئاوم هلآلا نم انيلعو
 نتستو قافولا ىلإ وعدت ىه

 ريغلاو ةماهشلل اي يدانتو
 اويحشو ادادس' مككيأر ارتيكحت
 ٍداحتا عوُرُذ مكنم اوجسناو

 وخإ نم رزاتلا عنمي يذلا ام

 اهنع فواخملا عفدي يذلاو

 سوتلا بلط نع سوفنلا عانتقاو
 امج سوفنلل ناك اذإو

 اذس يأرلا ةدحو نم اهانبو

 تدان قحلا صصح ٌرمألا حضو

 انس ناك ابك .قيقنيسلاو
 انع «ةكولألا» هذه اولمح

 راَرز نم جوتم كيلمل
 لا ملع اهنابيش هتأرو

 مامه يرسم درفم كلم
 ايازملا ريخ وهو لدعلا نمو

 رابتعا ناكم هدنع ىرت نا

 دحأ عفر م4 /ها١٠/١١/45١ خيراتبو

 اهاش ه هابشأ ظافحلا ماقم يف

 اهانب رصقل 22 ىوقأو

 اهاجشوكشت نيملسملا ةلاح

 اهانخ نإ . لابجلا كدت ق

 اهتناكوت ربا ظانكومتللا نأ كف
 اهاولب اوعفداو . نيدلا دضع

 اهانغ مكيف لوطي مائوو
 اهاخإ هلآلا يضري . نيد نا

 اهافوو اهقافو الإ سيل
 ؟ [فاوس تيصن يف كلخلل عيح
 اهادهو اهدر لقعلل ناك

 اهاوان نم مامأ ًانيص و

 اهاوجر هذه قدصلا وكيلا

 هط لآ نم ضايرلا دفو ثعب
 اهابحو اهلوبق مهانمو

 اهارذ يف ةعيبر هتبجنأ
 اهاحر بطقو اهماطسب .لال

 اهالحب اهدوعس هتدلق

 اهالع مظنو ىهنلل ارثأ
 اهارسم نم مارملل الصوم

 يدوعسلا دفولا ءاضعأ دح

 : يتآلا ريرقتلا يضام نب يكرت خيشلا 8 بدتنملا

 . مظعملا كلملا ةلالج

 ماركلا يديألا ليبقتو « ماودلا ىلع هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 تاضوافملا ديدجتل نميلا ءاعنص ىلإ انهجوت رمألا بسح مكتلالجل ضرعأ
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 كلت لوح مكمداخ تاعلاطم بجومبف هتموكح ءامعزو ىيحي مامإلا عم
 . هركذ نسحي ام ضعب مكل حرشأ نأ تيبح تاضوافملا

 ةطقنلا يف هغم انملكت املك « ةديعب ةيمارمو ةبيرغ عماطم وذ ىبحي مامإلا

 هلف فالتئالا بلطي هنأب ًالوق لوقي ناك نإو . اهنع غاز ةلكشملا لحل ةنكمملا

 . ةديعب دصاقم

 اهقيقحتب هللا حمس ال لامأ هلو . دصق نع رئاودلل صبرتم هنأ مكمداخل ققحتف
 دودحلاب فارتعالا الو فالخلا مسح ديري الو , رضاحلا تقولا يف دصقم هل سيلو
 لح يف بلطي لازي الو ١ ةجيتن ريغب ةبتاكمو ةملاسم ديري لب « هيلعو هل ةمولعملا
 . ةكم قافتا

 ملسم هن هنأو ريسع دالب نم ةعطق يف يسيردإلا نأب هاندفأو هل انحضوأ مكو

 هيبودنم نيبو انئيب تارواحملا تلاط ىتح « ًاقدسالو اها هراجأف هيخأب راجتسا

 نيبودنم لاسرإ نم دب هل نكي ملف , اعنص يف نوميقم نحنو « ًاموي نيسمخو ةعبرأ
 ىلع نمي نأو « ماري ام ىلع رومألا يهني نأ هللا وجرنو . مكتلالج ىلإ هلبق نم
 بجو ام اذه . مكدوسح مغر ىلع مكرصنو مكزعو مكدوجوب نيملسملاو مالسإلا
 . مكظفحي هللاو يديس هعفر

 مالسلاب يظحو . ميركتلاو ةوافحلاب لبقتساو . ةمركملا ةكم ىنميلا دفولا لصو
 يف فالتخا عقو دقو « مهعم ثحابتلل يدوعس دفو بدتناو .« كلملا ةلالج ىلع

 نيسح نب مساق دفولا وضع نم ةعوفرملا ةيقربلا نم هفشتسن ينميلا دفولا نيب يأرلا
 ىبحي مامإلا ةلالج ىلإ

 كلملا ةلالج لضفت « غالبلا ىلع دمحلا هلل « ةرونملا ةنيدملا نم انعجر)
 « ةياغ ىلإ انوبعتأ ناوخإلا « ماركإلا ةياغ ةنيدملا ريمأ نم انلنو تارايسلاب رمألاب
 لمان الو « ةبق اع ول ناي ار اقل درت تجاوب لح ءركف مهل رقتسي ال
 ةقيقح 'ىلع اوظفاحي ملو « ةبرجت الو ةبقارم الب راكفأ ةاشالم لب « ةجيتنلا نسح
 مكوجرن ١ ىضوف يهف ةحارص اهسيئر :نيعي مل ةئيه لكو ٠ يغبني امك ىعسملا
 مالسلاو لطب ال كاخأ هركمو افعتسالا لوبق مكنم الضف وأ « ةمزاجلا ةعطاقلا ةدافإلا

 .(م1978/مه
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 . مامإلا نم ىقربلا باوجلا

 انرس  ةكم بلاط وبأ نيسح مساق ونصلا ىلإ نميلا كلم ىبحي مامإلا نم

 نم مكراعشإ هيلع لمتشا ام ادج انءاسو . ةكم ىلإ ةرايزلا نم ةمالسلاب مكتدوع

 « هعوقو ضرف ول كلذ لثم مكيلع رهظي نأ نسحي لهف اذه عمو . فالتئالا مدع

 ةباينلاو ةدافولا ةمارك ىلع مايقلا نم ظافحلل مكاقفر ىلع اذه ضرعب مكرمأن اننإو

 ةدومحم ريغ ةبقاعلا نإف . قاقش دحأ نم انل رهظ اذإ هنأ عيمجلا ملعيلو « انع

 . مالسلاو
 : ةيقورسشلا لاسبجلا

 ىلإ يسيردإلا محلا لوصو ىلإ 2١ يقرشلا ناديملا ناونعب مدقت اميف انرشأ
 ه.17737 ةنس ىلإ قطانملا كلت ىلع ادتمم هناطلس لظو ةدعص برق (هللف ةرجه)

 ءاليتسا مت كلذبو مامإلا شيجو يسيردإلا شيج نيب (مرخ) ةكرعم تعقو امدنع

 لابج نم هدي تحت ام ىلع يسيردإلا مكح رصتقاف (مْرُخ) ةعلق ىلع مامإلا شيج

 يفو اهءاروامو (افيفو) (كلام ينب) لابجو «(اذشو) (ريظنلاو) امهنيب امو . رعلاو هبنم
  هلحتساو ريظنلا لبج خياشم ىبحي مامإلا لامتسا م١197 /ه١1751 ةنس لوأ

 كلت نم نابعش يف ةينملا هتلجاعف هعاجرتسال شويجلا دشح يف يسيردإلا ذخأف

 مهباصمب يسيردإإلا ءافلخ لغتشاو « ءادعصلا ىيحي مامإلا سفنت هتافوبو ء ةنسلا

 ىبرحلا هطاشنو ةيسايسلا هتكنحو هدلاو ةيصخش ةوق يف هفلح نكي ملو - حدافلا

 ىلع نيب «راوألا ةبوبشم ةنتفلاو 5*١ 4 ةنس يفو ٠ (ريظنلا) يف همدق مامإلا نطوف

 عمطو )2 هلوح امو (اذش) لبج يلكوتملا شيجلا محتقا 2 نسحلا همعو يسيردإإلا

 ثرحلا دالب ىلع فحزلاب هشيج رمأف اذش لبج نم دعبأ وه اميف ىيحي مامإلا

 يزاغلا شيجلا اومزهو عافدلل اوعمجت ريواغملا ةقطنملا لئابق نأ الإ « لدابعلاو

 . لدابعلا لابجو ثرحلا دالب نم هذخأ ام اوداعتساو

 ةكم ةدهاعم بجومب ةيدوعسلا ةدايسلا تحت ةيسيردإلا دالبلا تلخد امدنعو

 : ةيتآلا لابجلا ىلع لمتشت ةيقرشلا اهدودح تناك

 . 5608 ص رظنا )١(
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 ١ - كلام ىنب ) لابج - ؟ هلوح امو ( هبنم ) لبج ( .

 . ( افيف ) لابج - 5 هلوح امو ( رعلا ) لبج - *

 . ( لدابعلا ) لابج -

 هعسوت نم تزجحو ىيحي مامإلا عماطم هجو يف بابلا تدص ةكم ةدهاعم نإ

 ةنس نابعش 4 خرؤملا يباوجلا هباطخ يفو « ةيسيردإلا ةقطنملا باسح ىلع
 ل دعيو شويجلا دشحي ناك هنأ ديفي ام 1١ م0 /هه

 (لاَبُخ) نم يأ - يبونجلا اهفصن نم رثكأ ىلع يلوتسا نأ دعب ةيسيردإلا دالبلا
 فصنلا ىلع ءاليتسالل (يديم) ةنيدم ىلإ ًايوغ ًالامش اهل ةمخاتملا لابجلاو

 : هباطخ يف لوقي وهف يلامشلا

 ةأرج نم مكغلب ام هيلإ انادح امل ءراصنألا عمج ةلاح يف نحن امنيب »

 نيملسملا دالب ىلإ ىراصنلا مهلاخدإب نيملسملاو مالسإلاو هللا ىلع يسيردإإلا

 . « كلذ نم مهنيكمتو ناسرف ىلإ

 1 عم ةيسيردإلا ةموكحلا تقفت تقفتا ةكم ةدهاعم لبق هنأ خيراتلا اهتبثي يتلا ةقيقحلاو

 - مدقت اميف  ناسرف رزج نم (فافز) رزج يف طفنلا نع بيقنتلل ةيناطيرب ةكرش

 تأر ةكم ةدهاعم دعب ةيدوعسلا ةيامحلا يف يسيردإلا لوخد دعب هنإ مث « الإ سيل
 امنإو « تلحرو بيقنتلا نع ةكرشلا تفقوتف ةيقافتالا كلت ءاغلإ ةيدوعسلا ةموكحلا

 ةعيرذ كلذ نم هذاختاو هلخدتل ًاريربت لمحلاو بئذلا ةصق لثمي نأ دارأ ىبحي مامإلا

 0 كلذ نم ذختا ناكل ةيدوعسلا ةيامحلا يف اهلوخد الولو . ةقطنملا وزغل

 . اهوزغل

 طيحأ دقو ةيدوعس ةيمحم تحبصأ دالبلاو حلسملا وزغلل لاجم قبي مل اذإ

 ضعب ةلامتساو لاومألا لذبو ءارغإلاب يملسلا وزغلا ةرشابم يف ذخأف « ايسر
 يواشرلا نم ةيديهمتلا تاءارجالا دعب العفو . ةقطنملل ةيقرشلا لابجلا خياشم
 : لابج تلتحاف هشويج تمدقت ضيرحتلاو ةياعدلاو ةيطعألاو

 . اهلوح امو (رعلا ) . اهلوح امو ( هُم )

 . ة14 ص رظلا )١(
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 هذهب مامإلا ثعبف يئادعلا فرصتلا اذه ىلع ةيدوعسلا ةموكحلا تجتحاو

 ريمأ قيرط نع (يديم) ةنيدم ىلع هلماع ةطساوب . ةرشابم ريغلا ةيباوجلا ةركذملا
 ٠ : اهصن اذهو نازاج

 يضاقلا يديم لماع ىلإ نيدلا ديمح دمحم ىيحي مامأإلا نميلا كلم نم

 . يشرعلا هللا دبع ةمالعلا

 نوكيس هنإ ًايفارغلت مكيلع باوجلا قبس : هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
 كلت رمأ فشكن نأ اندرأ دقو « نازاج ريمأ هبتك ام نأش نع حاضيإلاو ةدافإلا

 حرش مايأ ةسمخب مهفارغلت لوصو لبق (نيقاس) لماع نم انيلإ لصو هنإف , تاهجلا
 : هتصالخ هررح اميف بابسأ عم هليصفتو عقاولا

 رماع نبا نالوخ لئابق نم قيرف مهيلإ نمو (رُْعْلا) لهأو (هبنم ينب) ءالؤه نإ

 ؟ (ريسع) نم الو (ةماهت) نم اوسيلو

 . [هتبلاطم نع ةجراخ ريسعو ةماهت نأ انه ظحالن ]

 نأ نيبلاط نئاهر هيلإ اولسرأو ةرم ريغ (نيقاس) لماع ىلع ددرتلا مهنم ناك دق
 ناكرا نم اعيش اهلهأ فرعي الو موقي ال يتلاو لابجلا كلت ىلإ مهعم لسّرُي

 قطنت الو نوجحي الو هللا نوركذي الو . نوموصي الو نولصي الف . هباداو مالسإلا
 ؟ نيتداهشلاب مهتنسلأ

 ةرم مهنئاهر لوبقو . مهلوبق مدعو هندل نم مهعاجرإ (نيقاس) لماع نم ناكو

 ىضوفلا نم هيلع مهام نوفصيو . ةجحلا هنومزلي اولصو ةرملا هذهو « نيترمو
 . رورشلا لكب ةرهاجملاو

 ةطرو نم مهذاقنإو . سانلا نم ةمأ حالصإل ًابلاط مهتدعاسمب فلكتف

 . كالهلا

 اوعضوو ةعاطلا اومزتلا نأ دعب لاَقُعلا ةبحص ءاملعلا ةداسلا ضعب لسرأف

 . مهنئاهر

 مهعم نمو ءاملعلا ةداسلا لوصوب رورسلا ةياغ تاهجلا كلت لمأل ناكو

 ليي



 كلذ يف قري ملو ٠ ةفايض نسحأ مويلا كلذ مهوفاضأو دالبلا فارطأ ىلإ مهوقتلاف

 . ةبغاش ىندأ وأ . مد ةرطق

 ءاملعلاو ةداسلا تاجاح نأ ىتح هيف دحأ بغري ام دالبلا يف نكي مل هنأ ىلع

 . دعب نم ةلومحم مهعم نمو

 هبادآو مالسإلا اهلهأ ميلعتل ةهجلا كلت ىلإ مزعي نم بلطب لماعلا متها دقو

 ؟ ةفيرشلا

 انركشو هيلإ راشملا (لماعلا) نم ناك ام انسحتسا باتكلا كلذ ىلع انفقو املو
 . ىهتنا . نيملسملاو هللا يضري يذلا لمعلا كلذ هل

 دمحم)و (يضام نب يكرت) كلملا ةلالج ندل نم انيلإ  دفولا تاحرتقم يفو
 ؟(رماع نبا نالوخ) يهف ماشلا ةهج نم نيدلبلا نيب لصافلا دحلا نأ  ميلد نبا

 5 دجنو نميلا نيب دنز حدق ةدارإوأ دحأ يأ ىلع ناودعوأ شرحت اذه يف لهف
 انكرت انأ ىتحو كلملا ةرضح نيبو اننيبو ملسلل ةبحملاو ظفحتلا نم ةياغ ىلع انأو

 نم مهئايلوأ نم هيقالن ام ىلع امغر هموق ةئثدهت نم مزتلاو مكح امب هتقياضم
 ءاقلإ نم نيسيآ ريغ . هنع لوزنلا يسيردإلا معز امع فرطلا نيضاغو « عيدصتلا
 . هيراجم ىلإ ءاملا هب دوعي ام ىلإ كلملا ةرضح نم ةرظن

 طباور نم هلمؤن امو « نيتهجلا نم دداوتلا نم هدجن امو « مالسإلاو نيملسملا

 . كلذ ىف تالصلا

 . براملاو بئاغرلا ةياغ . نيملسملا

 ىلع فوقولل كلملا ةرضح ىلإ هلاسرإ لجعيل نازيج ىلإ اذه لاسرإ مكمزليف
 /ه١ه٠ يناث عيبر 79 - مالسلاو . ةقيرط لمجأو حضوأ ةدافإلاو « ةقيقحلا

 .ماوالا
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 نيدفو نييعت ىلع قافتالا مت ًاريخأو نيلهاعلا نيب تايقربلاو لئاسرلا تلدوبتو
 . ميكحتلاو ضوافتلاو ثحابتلل شيرع ىبأ يف ناعمتجي يدوعسو « ينمي

 ةدعو نارا نيمأ ادعو رمعم نيدهللا كبع ةساكرب ادفو كلملا ةلالج. تع

 ددع ةيوضعو يشرعلا هللا دبع يديم لماع ةسايرب يمامإلا دفولا لصوو تايصخش

 ,فيتف) نلا لوصولا نوي ةدم ضاكحاسلاو تاضواقملا تزمعماو تايمكتتلا نب
 اهلمش - تايقرلا نفددع لدا نيو هع ىلإ هال م نيدقولا نما ل< عفر ارو

 (هّبنم)و (ّرْعْلا) يلبج عوضوم يف كلملا ةلالج مامإلا مكح - رضخألا باتكلا

 (افيف) ىلع هتلالج ةدايسب هرودب مامإلا فرتعا نأ دعب . مامالل هتلالج امهنع لزانتف
 دودحلا ىلإ ريشأ امك « ةيقرشلا دودحلا يف عوضوملا مِسُح كلذبو (كلام ينب)و

 رهش يف ينميلا دفولاو يدوعسلا دفولا نيب اعنصب ترج يتلا ةضوافملا يف ةيبونجلا
 ىلع هباوج يف ىبحي مامإلا ةلالج مدقت امك ١ م1978 /ه145 ةنس نابعش
 نإ : هلوقب م 191 /ه ١ه٠/#/109 ةخرؤملا هتلاسر يف يديم يف هلماع

 . خلإ .. (9 ريسع الو ةماهت نم وسيل رماع نب نالوخ

 . 4758 ص رظنا(١)

 . 487 ص رظنا )١(
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 نأ داك قارعلا كلم لصيف كلملا هيخأب زيزعلا دبع كلملا ةلالج عامتجا دعب

 ضار ريغ ناك  نيسحلا نب هللا دبع ريمألا نأ الإ , نيترسألا نيب يفاصتلا لصحي

 قارعلا كلم اهب دارأ ةدهاعملا كلت نوكت دقو . قافتالا كلذ هل قري ملف « مت امع

 اهعيمج ةرسألا نوكت ال نأ ثيحب هللا دبع ديب نوكت (ةيجيتارتسالا) امنيب (اكيتكت)
 تحجن نإف ايلحرم اهذيفنت يناثلا لواحي ةيجيتارتسالا امنإو . ةهباجملا فقوم يف
 ىلع اهلشف قحلي الف ىلوألا اهتلحرم يف تلشف نإو . اهعيمج ةرسألل ةحلصملاف

 لالتحالا شيجو يناطيربلا بادتنالا تحت اتناك ندرألاو قارعلا نأ أملع دحاو ريغ
 نالعإ امهعم ةدهاعملا بجومب  امهدحأ عسو يف سيلو «٠ ندرألاو قارعلا يف

 الإ قبي مل ثادحألا كلت لك ىلعو ءزيلكنإلا ةقفاوم نودب حلص ماربإ وأ برح

 . نيبناجلا نيب مائولاو ءاخإلا لح دقو . خيراتلل ىركذ

 نم هنأو . دوعس نبا برح يف ةيدجم ةليسو ال نأ هللا دبع ةيلقع يف خسرت دقو
 ىمسي بزح سيسأت ىلع ادمتعم فارطألا ةبعشتم ةرماؤمب مايقلا حجنألاو ىدجألا
 يفو نازاج ةقطنمو . زاجحلا نم لامشلا يف بعشو ايالخ هل نوكت رارحألا بزح

 ءاضعأو نيبستنم ءاضعأو نيلماع ءاضعأو ةماع ةيعمج بزحلل نوكي نأو « اهريغ

 0. يووس

 ءاضعألا نع شيتفتلاو راصنألا نع ثحبلاو بزحلا سيسأتل لمعلا يف ذخأو
 لك هعْوَر يف ثفنيو هيوهتسي نأ عاطتساو . غابدلا نيسح باشلاب قفتاو نيديؤملاو
 . هتيسفن يف لوجي ام

 دح ىلإ ةرماغملا بحو عافدنالل دادعتسالا هدنع رمعلا لبتقم يف باش غابدلاو

 : نيرهاظلا ءاضعألا زربأ نم ناكو سفنلاب ةيحضتلا
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 ١ - ديز نب ركاش .

 "  ىبلاغلا دلاخ .

 *  ىثراحلا هللا دبع 1

 / غابدلا نيسح -

 : غابدلا ىلع  ه

 . ينامي زيزع - 5
 : غابدلا دوعسم -ا/

 . يطيقنشلا نيمأ دمحم -

 5 هرارق دوعسم 4

 يذلا (يزاجحلا ينطولا بزحلا) سيئر ىلإ زاجحلا يف هتسائر دنست نأب ررقو

 . يلع هنبال كلملا نع لزانتلاب نيسح كلملا بلاط

 ذاقنإل تاعربتلا عمجل رصمو ايسينودنأو دنهلا ىلإ ءاضعألا ضعب ثعبو

 يماكح ةطساوب ةيلاطيإلاو ةيناطيربلا نيتموكحلا عم مهافتلاو  مهمعزب زاجحلا

 اوذخأو « حاجنلا دنع ءىش لباقم فرطلا ضغبو . عوصمو ندع يف امهيترمعتسم

 نم ةموكحو تاهجلا نم ةهج ريغب تالاصتالاو . ايالخلا نيوكتو لمعلاب

 . نارمك ةريزج ىلإ ءاضعألا ضعب لصوو . اهريغو ةكلمملا بونج يف تاموكحلا

 نطوتسملاو . ةديدحلا لهأ نم بجر يداهلا دبع دمحم فارشإب ةّيلخ اونوكو

 يركز يكم ةطساوب يسيردإلا نسحلا عم دقعو ايبص ىلإ لصوف . نارمك ةريزج

 يمكح ديزم هدبع دمحم لعجو يئدبملا قافتالا متو . يطيقنشلا نيمأ دمحمو

 ىبحي مامإلاب اولصتا امك يسيردإلا نيبو مهنيب لاصتا ةلص يطيقنشلا لافلا دمحمو

 سأيلا نيب مهلعجيو مهيندي الو مهيصقي ال يذلا يرغملا عنمتلا رهظي ناكف

 عمسم ىلعو هيضارأ يف مهطاشن نع فرطلا ضغ عم -رمألا !دبم يف  ءاجرلاو

 ةديدحلا لماعو دمحأ دهعلا يلو هينبا ىلإ مهلاحأ اوحلأ امدنعو . هلاجر نم ىأرمو

 . مهطاشنل ازكرم ةّيحّللا ةنيدم ذاختاب مهل حمسو . ًاعافدنا دشأ ناك يذلا (ردبلا)
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 ىبحي نب يكم خيشلاب قفت ةثا هنأ . همسا ركذأ نأ بحي ال ةقث قيدص يندافأ دقل

 امهنيب الوطم ثيدحلا ىرجف م٠ /ه١٠8١ ةنس يف رصمب ةرهاقلا يف يركز

 ةنس انتقطنم يف تعقو يتلا ةلشافلا ةكرحلا كلت تاببسم ىلإ لصو ىتح

 لمحت «٠ ةيلاجترا تناك مكتكرح نإ : يكم خيشاي : هل لاقف م9 /مها"ها

 (رارحألا بزح) ةكرح ىلإ انوكرف ٠ ىلوألا اهتعاس نم اهتميزه مخزو اهلشف روذب
 نيمهلتسم متمق مكتكرح يف متنك اذإف . ةنتفلا نم نوتأ يف ةقطنملا جز يف متعفدنا

 ْمَقَي ملوهف ليبسلا متللضو . قيرطلا متأطخأ دقف ةيسيردإلا ةموكحلا سسؤم ةكرح

 . حصأ ايؤرو حيحص ريدقتو . نعمتو ريبدت دعب ماق لب ؛ « مكلثم الاجترا هتكرحب

 ةخوخيشلا تمطحو « اهناينب يف سوسلا رخن دق ايكرت نأ ًالثم فرعي وهف
 هتعفد يتلا ةلودلا نأو .(ضيرملا لجرلا) مسا ةساسلا اهيلع قلطأ ىتح ٠ اهنايك

 هدادمإب هل تدهعتو « برغلا سلبارط يف ايكرت عم برح ىف ةكبتشملا ايلاطيإ يه

 ةفضلا ىلع لباقملا عوصم ءانيم اهترمعتسم نم + انيرجو ايوكعمو ايدام ةقفعابمو

 ةطساوب ارحب هتيامحب ايلاطيإ تدهعتو (ريسع ةماهت) ةقطنمل ايقيرفأ نم ةيقرشلا

 يف اهدونج نأو . اهل رصح ال يتلا ايكرت لغاشمب ةديكألا هتفرعم عم ..اهلوطسأ
 ىيحي مامإلا ةكرح ةمواقمب ةلوغشم نمبيلا

 نم فعضأ يهو 2 يدنج يفلأ ىوس اهيدل دجوي الف اهرسأب ريسع دالن يف امأ :

 موقت نأ الضف - كلذ دعب ثادحألا تنهرب امك - ًاهناع توضب ارابصتم كتف نأ

 ١ . موجه ةكرحب

 نمأ ىلع ةظفاحملا تعاطتسا ول « ةليزهلا اهتاوقل ريخلا نم زاجحلا يفو'
 . ةيلخادلا هتالضاوم قرطوأ . جيجحلا

 دقو ىرخأ ةوقب اهزيزعت تعاطتسا امل . تاوقلا ضعب زيهجت تعاطتسا ول اهنإو
 . هسدح ةحصو هريدقت ةقد 0 تنهربو 2 2 تلد

 نم « ةقداص دوهعو ..ةداج دوعو 00 ًادامتعا لب - 0 انوك الاتفتوا
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 اندنع « ةديدحلا لماعو مامإلا نبا ردبلا دمحم تابتاكم نإو ةيلكوتملا ةموكحلا

 ايبص يف نوكيس  ةكرحلا مايق درجمب هنأ اهيف مسقأو هدلاو مامإلا نع ةباين اهررح

 . توملا وأ رصنلا ىتح اندنع لظيس لب رادقألا فيراصتل انكرتي نل هنأ دهعتو

 ناكو  فورعم وه امك  اقرغ يفوت ةكرحلل يئاهنلا ريضحتلا ءانثأ يف امنإو
 . ددحملا تيقوتلا رخؤي نأ نم قيضأ تقولا

 ام ىلإ ةبسنلاب ناك امنإ «(رارحألا) بزح (نيغابدلا) بزح عم انطبترا انك اذإو
 ْ ْ . ةيناثلا ةجردلا يف مدقت

 يذلا لاعفلا لخدتلا دجن مل « نميلا مامإ نبا ردبلا دمحم ةافو ثداح دعبو

 ناك انحاحلإو انكرحت دعب امنإو . يلاتق دوهجمو يلاضن لمع ىلإ هدوعو مجرتي

 دييأتلاو ةيدجملا ريغ ةليلقلا ةدعاسملاو « ةرشابملا ريغ ةدناسملا ضعبب ءافولا

 . (بونجلا ةروثب صتخملا لصفلا عجار)  هدهع ىلوو مامإلا نم يونعملا

 ١ - ًالوأ هللا دبع ريمألا هب هد امم بزحلا تاداريإ تناك .

 ةياعد يف اوقرغ نيذلا دنهلا يف دارفألاو تايعمجلا ضعب تاعربت نم - ”

 . مهمعزب زاجحلا ذاقنإل ةناعإلاو تاعربتلا هذه نأو . بزحلا

 لزانتلاب نيسحلا تبلاط يتلا ةيصخشلا كلت ىلإ بزحلا ةسائر دانسإ ! ىلإ انرش رشأ

 يحس غليعب هذَوَر ذأ لعب ابدلا نيسح ىلإ هل ديعريمأل دمع كلذ هانثأ يف

 ضعب بطقتسي تزحلل ًاعرف فلؤيو . رصم ىلإ رفسلا يف َّدِجُي نأب لاملا نم

 : مهنمو تايصخشلا ضعب نم كانه بزحلا فلأتف نييزاجحلا

 يواوزلا فسوي: نابصلا فوؤرلا دبع
 قداص هللا دبع دمحم غابدلا حلاص

 ....ةقيقط وبأ ميحرلا دبع نب دمحم ةدافر نب ملاس نب دماح

 : . مهريغو
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 نب دمحم اذكو ةلادعلا نم ًاراف (يلَب) ةليبق خياشم نم ةدافر نب دماح ناكو
 .رصم ىف عرفلا كلذ سسأ نأ دعبو . رصم يف نيئجال ةقيقط وبأ ميحرلا دبع

 يف ةرتف اميقم ناك يذلا غابدلا رهاط كانه هافاوف نميلا ىلإ مث ندع ىلإ هجوت

 ضعبب مهودمأو مهلاجر ضعبو ةسرادألا عم مهطاشن اوفثك نميلا نمو . سابع
 . ةطخلا مهعم اوقسنو لاملا

 امك مهومضو زاجحلا بابش ضعب باطقتسال اهرود ةيرسلا ةياعدلا تذخأ امك

 . بزحلا ىلإ لاقي

 * ايل لهطخم ةظحتلا تنئاكو

 ١ - كانه ةروثب زاجحلا لامش ىلإ برستلاب ةقيقط وبأو ةدافر نبا موقي نأ .

 . زاجحلا يف ةروثب مايقلاو , دوعس نبا لايتغال ططخ تقولا سفن يف - ؟

 5 بونجلا يف يسيردإلا ةروث موقت تقولا سفن يفو - '"“

 باطقتساو سئاسدلا كوحو . لمعلا يف اوذخأف مهططخم حاجن اودقتعا دقو

 3 ددج راصنأ

 يونعملا اهدييأتل ًابلط . يلاطيإلا يلاولا ةطساوب ايلاطيإ ةموكحب بزحلا لصتاو

 ىلع كشوأ رخَّذُم نم نيسحلا نب هللا دبع ىدل امو لاملا ىلإ جاتحت ةكرحلاو
 ايناطيرب ترعشو « هديدست عطتسي مل هتمذ ىلع ٍنيد لمحت ىلإ رطضاف . دافنلا

 ىلع فرشي افظوم تنيعف « هتافرصتب  عبطلاب  ةملاع يهو نويدلا نم هلمحت امب

 . رصقلا ةينازيم وأ هتاصصخم دودح يف اهقافنإ هوجوو هتاصصخمو هبتاور

 ذنم « ةميدق ةقادص « ةناتسآلا ىف ىفنملا سابع يويدخلاو هللا دبع نيبو
 يويدخلاو « ةرمتسم ةنفقاددملا هلم لازت الو رصم ىلع يورد ناك

 وه امك ةيديلقت ةقادص نيترسألا نيبو . تناك ةهج يأ يف كلملا ىلإ شطعتم
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 نإو . هترسأو هللا دبع ريمألا ةاسأم سفن شياعي سابع يويدخلاو . فورعم

 امهنم لك ةلاح هيلإ تلا يتلا ريصملا يف ناقفتي امهف بابسألا تفلتخا

 هتيصخش حاتفم ملعيو . هقيدص سفن يف فعضلا ةطقن فرعي هللا دبعو

 لينل هلذبب نضي ال ام لاملا نم هيدلو . نمث يأبو . ةهج يأ كلم ىلإ ةعلطتملا

 نم مئاعد ىلع تديشو مُهَوْلا ىلع تينب ولو . هسفنل ةكلمم ةداشإ يف هتينمأ

 . ينامألا

 ىلع هعلطيو . بزحلا مساب . سابع يويدخلاب لصتي نأ هللا دبع ىأر كلذل
 ريرحت نم معزي امك  هتياغو هيمارمو فيالماوب صرحا نحو . هططخم

 بزحلا دادمإ ىلع هتقفاوم يف بزحلاو وه دادعتسالا لماك ىلع هنأو « زاجحلا

 .زاجحلا ىلع اكلم نوكيل . نييزاجحلا نم ةعيبلا هل ذخأي نأ لباقم لاملاب

 يذلا عولكملا كلملاو ميدقلا قيدصلا سفن يف ىوه ضرعلا اذه فداصف

 ٍيفو ةعقر ةيأ يف شرع ىلإ هينامأ عامجو هلاما لكب قوتيو . كلملا ىلإ شطعتي

 ًايخس ًاطسق عفدو . لاملا 11 ا ا ل لا

 . كلذ دعب ةدعاسملا ةالاومب دهعتو

 لامنش يف ةروثلا ران لاعشإل بدتني نأ ىلع ةدافر نب دماح ىلع رايتخالا متو

 نيمأتو . يويدخلا هلوح يذلا لاملا ضبقل (يلاولا اشاب دماح) هجوتو . زاجحلا

 نبا لايتغاب موقي نم بدتنيو بونجلا يف مهتروثب ةسرادألا موقي نأو ةمزاللا ةريخذلا
 : زاجحلا يف ةروث هلايتغا رثا ىلع موقتو 3 مدقت امك زاجحلا يف دوعس

 . بزحلا طشنو ةكرحلا تذغتو بزحلا لَوَمَت يويدخلا هعفد يذلا لاملا نمو

 ءاضعأ عم لمعلا رشابو رصم ىلإ غابدلا نيسح هجوت كلذ رثأ ىلع

 عرفلا دقعو (ةقيقط وبأو) ةدافر نب دماح ىعدتساو 2« رصمب بزحلا عرف

 ةدافر نبا هجوتي نأ بزحلا سيئر رمأ ىلع ءانب اهيف ررقت ةلجعتسم ةسلج
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 ةروثلل ديهمتلل 0 ندرألا قرش ربع زاجحلا لامش ىلإ امهتعامجو ةقيقط وبأو

 1 لئابقلا خويش ةلامتساو

 مث لق يذلا عرفا قيماعل حْوَصُم ىلإ ةمهملا ءاهنإ لعب غابدلا نيسح هجوتو

 تحت ًازهاج حبصأو هاغتبم هل نمأت نأ كعبو « نييلاطيإلا نيلوؤسملا عم مهافتلا

 طاشن نم هب ماق امب هريرقت عفر اهنمو (جُحَل) ىلإ اهنمو ل
 . هصن يتأيسو  ديز نب ركاش ىلإ ماهم نم هزجنأ امو

 ةريزجو (عوصم)و (ندع) نيب ددرتتو « دراوتت مهبزح ءاضعأو مهلسر تذخأ

 . مهطاشنب ملع ىلع ايلاطيإو ايناطيرب و ع اعل

 انلع نمو قازرأو ةدلبا ىلع 10 ا

 0 ناذكتسا نودب كلذ نوكي الو بيرملا متت ورا

 بجي امك رمألا تدجوف عوصم تلصو مث رصم نم لإ تبتك : .ةيحتلا دعب

 يذلا ةجيج اننا امهلقاق نوملجتا مكن دب الوب «فلرعتتلل ارعرط ( ةيحللا] انداتما دقو

 . فلحو ةرهاصم عملأ لاجر نيبو مهنيبو . . . مهذوخفو . . . نع نع مهددع ديزي

 ش . ةمزاللا تاميلعتلا لمحل (عوصم) ىلإ لصنسو

 ةثالث انلسرأ دقو ىلاعت هللا ءاش نإ - حاجنلا ىلع لدت رداوبلا نأ دوصقملاو

 ادع نيمتهم لسعر

 ١ يزاجحلا بونجلا لئابقل دحاو . "  لحاسلا لئابقل ىناثلاو .

 . ريسعل ثلاثلاو - "

 00 لاجر ذحأ ةحراسملا 0 اا

 ا
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 ىلع انقفتا يتلا ةعفدلا نكلو . روصتن امم رثكأ ةجيتنلاو ءرمألا يف انعرش دق نحن

 ةيقرب مكيدل ريتركسلاو (نازول) يف اشاب دماح ىلإ انبتك دقو , لصت مل يقرب اهليوحت
 . هيلع انقفتا يذلا حالطصالا بسح اهانيأر يتلا ةجيتنلاب

 اورذحت نأ مكزجرا ًادج نولطعتم نوَُم نحنو 8 د

 ةقدلاب هذيفنت ةظحالمو انه نم مكل ليفرعلا 0 0 ةظحالم وجرأو

 ش . ةيهانتملا

 ةكرح دعن نوكت نأ بجي لامشلا ةكرحو . لامعألا يف ماظتنالا ديرن انك اذإو

 . اهوكيهو 4 ًاروف بونجلا

 دقو اذه (ديعس) ءاضمإلاو (يدشلا) فورعملا ناونعلاب انوقربت تأدتبا اذإو

 (ندع) ىلإ رضحيل (فرش) فيرشلا ىلإ بتكن نأ كانه بونجلا عرف راتخا
 عرسي هلعجتو .رخأتي هعدت ال فوس ةجهلب ريطخلا ينطولا رمتؤملا روضحل

 | . انلصيو اهمساب رفاسي يتلا ةيرسلا ةقيرطلا هانمهفأو . روضحلل

 مراوركلا ةقفارمل و 3 مزاللاب همهقن 007 دنعو

 نع مزال ةيزكرملا ها لصيس لك ىلعو ٠ )2 4 رخل عرف ىأر 0 ١

 غابدلا نيسح دمحم : عيقوتلا

 ل ا ىبحي مامإلا

 : : يتأي.امب دمحأ فيسلا هذهع يلو ىلإ رعي نأب دعو ىلع مامإلا نم
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 ١ ةكرحلا دييأت .

  3ةروثلاب ٌيلعفلا مهمايق يفةسرادألا ةدعاسم :

 - مهتدعاسمب نيينميلا ضعبل حامسلا .

 ةسرادألا لاصتا ىلع ةوالع اذه مامإلا عم متام ىلع مهعلطأو ةسرادألاب لصتاو

 . دهعلا ىلو دمحأ فيسلاب هدعبو ةديدحلا ةقطنم لماع مامإلا نبا (ردبلا) ب

 : لامشلا ةروئو ةدافر نبا

 ىلإ مهقيرط يف رصم نم (امهعابتأو) ةقيقظ يبأو ةدافر نبا هجوت ىلإ انرشأ
 نأ دعبو 18١ مرحم رهش لئاوأ يف (بقنلا) ىلإ عيمجلا لصوف زاجحلا لامش
 ًاطسو مهقيرط اولعجو (ةفلولا برد) ىلإ هنم مث (رضخلا) ىلإ اوراس ةهرب اهيف اوثكم

 اوزاتجاو . ةيرصملا دودحلا نم ةطقن رخآ (ةباط) اولصو ىتح لبجلاو لحاسلا نيب

 بزحلا دارفأ دحأ مهافاو كانهو (حيرشلا) ىمسي عضوم ىلإ ةبقعلا اودعتو دودحلا

 . قازرألاو داتعلاب غابدلا دوعسم

 مهراصنأ ضعبب نولصتيو « مهرمأ نوربدي ًامايأ (حيرشلا) يف اوثكم
 رمتسم لاصتالاو ةدعلا نودعيو  لئابقلا خويش نم مهريغ نوليمتسيو « مهلئابقو

 نم ةعيرسلا تاوزغلا ضعبب اوماقف « ندرألا يف يسيئرلا زكرملا نيبو مهنيب

 دقو دادعتساو رصبتو ةظقي يف مهتاكرح بقارت كلملا ةلالج ةموكح تناكو

 ش : يتأي امب هرمأ كلملا ةلالج ردصأ

 ىلإ كرحت اهنمو « كوبت قيرط كلس « لّيقُع نب هللا دبع ةدايقب شيج رييست - ١
 (عدبلا)و (لقَح)

 نب دمحمو ناولح نب هللا دبع ةدايقب تارايسلا هلمحت رخآ شيج رييست - ”«

 . (ابض) هتهجو يلامشلا لحاسلا قيرط كلس ناطلس
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 يف .٠ يطايتحالا نجسلا يف ةيزاجحلا تايصخشلا ضعب تعدوأ ًاطايتحاو

 . اهيف ٌملض مهل نوكي نأوأ ةياعّدلا مهفرجت نأ ىشخي نمم ضايرلا

 ١ - فيرشلا روصنم نب يلع 0 . غابدلا ميه اربإ .

 *" - يثراحلا نيسح نب يلع - 4 . غابدلا ىسيع .

  8يشا باهولا دبع - 5 . ليقع قب قاحسإ نيمأ .

 ينايحللا قوزرم - 6 , ةتاحف ةزمهح داب .
 . داوع نسح دمحم ٠ . ينويسب نيسح 14

 . ليمج زيزعلا دبع ١١ ةةزادورأ ناميلتا كا
 ١ حولصاب دمحأ .

 . مهريغو

 . يتآلا غالبلا م1937 /هه١ ةنس رفص 7١ خيراتب ةموكحلا تردصأو

 نم ةهج ةيأل ةيسايس ةياعدب موقي نأ دالبلا هذه لهأ نم دحأل زوجي داك

 . هتبقاعمب ةنوذأم ةطرشلا ةرادإف اذه نم ءيش هيلع ملُع نمو . تاهجلا

 لمعي وأ « اهب موقي نم لكو دالبلا هذه يف ةعونمم تابزحتلاو بازحألا نإ
 ةيسدقل ةنايص هبيدأتو كلذ نم هعنمو هبقعت نع ةلوؤسم ةطرشلا ةرادإ نإف اهيف

 بلطيو دالبلا هذه يف ةدابعلا دارأ نمف : اذه ىلعف اهيف نمألل اظفحو « دالبلا

 الف كلذ ريغ دارأ نمو « ل

 لصتا ام ىلع ةيناطيربلا ةموكحلا ىدل ةيدوعسلا ةيجراخلا ةرازو تجتحاو
 قازرألا برست عنمب ةيناطيربلا ةموكحلا ترمأف « ندرألا قرش تافرصت نع اهملعب

 اهتايرود ترمأ امك « ندرألا قرش قيرط نع ةدافر نبا ىلإ ةيبرحلا تامهملاو

 ندرألا قرش يف يناطيربلا يماسلا بودنملا رشن مث دودحلا ةبقارمب ة ٍةبرع يداوب

 دض نيرئاثلل اهقيرط نعوأ . ندرألا قرش نم را حاس غالب
 قانخلا قييضت ىلع لمعت ةيدوعسلا ةموكحلا تذخأ كلذ دنعو . دوعس نبا ةموكح

 . ةطقن قيضأ يف مهرصحتل لامشلا يف نيرئاثلا ىلع
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 هتعامجو (ةدافر نبا) نأ ةموكحلا تنقيت ذفانملا عيمج دس لامكتسا دنعو

 ا ل ا ا ا را

 هميلستل همودق بلطب هل ةباتكلاب (ابض) يانا نيا زاعيإلاب ةطخلا تذختا

 ىتح لهسلا طسوت امو )» ةدلبلا لحال اهرمص' لون ةلاسرلا هغيلبتبو اولعفف ةدلبل

 ا ل ل ا

 هتَدَجَه م7 /ه١61١ ةنس لوألا عيبر ؟9 قفاوملا تبسلا موي حابص يفو

 دامحو ةقيقط وبأ ميحرلا دبع نب دمحمو « ةروثلا ميعز ةدافر نب ملاس نب دماح

 دمحأ نب ناميلسو « ةدافر نب دماح نب حلافو « غابدلا دوعسمو « ةدافر نب دماح نبا

 .:ةكيفط وبأ

 ةروث 6 كللو ايمو ةدلب يف هب فيطو ا نبا سأر ليحل ديو

 لراتتب ىف اجو هجين ةلراظ ةدخاو لدحر ا عتجلو او لدي افا يدوجاةلجس

 طسرلاو لامشلا يف ةروثلا مايق ىلإ فدهي انعملأ امك 0 ناك دقف ءايعإو

 ا 1 ل ول ا وللا ل ا

 امك اوناكو ةرئاث لك تدمخأ ةلماش ةلماك ةروصب ةكرحلا كلت ىلع مربملا ءاضقلا
 ةيوبشم ٌلائاط ًاتقو لظتسف عيرسلا رصنلا اهفلاحي مل اذإ لامشلا ةروث نأ نودقتعي

 . ةدحاو ةكرعم ىفو تقو رصقأ ىف تدمخف نارينلا ةججأتم راوألا

 نوكي نإو « لمألاو ربصلاب ىلُكّتلا ءازع اوزعتف بونجلا ةكرح الإ قبي مل نذإ

 نينا سعت يارذلخا ةايكرف سيال الا نكي هلا اذإ
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 لامشلا يف مهتميزه نأ « هرودب مامإلا ىأرو . ينامألاب اوقلعتو لمألاب اوذالف

 بونجلا يف مهتروثب اوماق نإف نوردقي امم فعضأ نونوكيس مهف هحلاص يف
 رمأ وهو حاجنلا مهل ققحت نإف . معأ فعضو دشأ ةجاح يف هيلإ نونوكيسف

 هتدعاسم لباقم نمضأ ةيسي ةيسيردإلا دالبلا ىلع هؤاليتسا نوكي فوسف هيف كوكشم

 - هرظن يف وهو الإ دوعس نبا رصتني نلف اوحجني مل نإو « ةسرادألا عم هليمجو مهل

 نوكيسو « نيتروثلا يف يبرحلا هدوهجم دعب . حالسلا لولفم . حارجلاب نخثم
 كلت تحتو  رادقألا كحضتف نوردقتو  ريثكب همصخ فقوم نم لضفأ هفقوم

 هتدعاسمبو ًاقباس ناك امم رثكأ مهتاكرحل دئازلا عسوتلا مامإلا نم اوسمل ةرظنلا
 يف اهريغو نؤملا نم ةريبك تايمك نزخب مهل حمسو مهطاشن فعاضت ةديدجلا

 . اهريغو ( يديم )و ( ةيحللا )

 لوخد ىلإ دوعس نباب ةسرادألا ةقالع نع صاخلا لصفلا رخآ يف انرشأ

 ىبحي مامإلاو هتلالح نيب رادامو ةكم ةدهاعم بجومب ةيدوعسلا ةيامحلا يف ةسرادألا

 مامإلا فارتعا هبش ىلإ ةضوافملا تلصو نأ ىلإ . تاضوافملاو تابتاكملا نم

 يف انرشأ مث «(نارجن) عضوم الإ قبي ملو زيزعلا دبع كلملل ريسعو ةسرادألا دالبب

 هتالاصتاو (رارحألا بزح) ةروث تامدقمب (ةلشافلا ةكرحلا رداوب) صاخلا لصفلا
 حامسلاب هلاجر رمأو هذهع ّيلوب لاصتالل بزحلل هتلاحإو ىيحي مامإلاب مث ةسرادألاب

 ىيحي نب يكم خيشلا هب دافأ امو . ةسرادألا ةدعاسمو هيضارأ يف بزحلا طاشنل

 ةروثلا لبق ةيسي ةيسيردإإلا ةروثلا لاجرل مامإلا نب ردبلا ريمألا دهعت نع هللا همحر يركز

 2 باهسإب ةروثلا تاسسالم ضرعتسن نآلاو

 دمحم ةطساوب ةسرادألاب ارك لصتا انعملأ امك بزحلا ةكرح ءادتبا نم

 نيهعلا ىف اهريغو ِة علا ةنيدم يف كرمج ريدم ناك يذلا بجر يداهلا دبع

 كرامجلا كلس يف فئاظو ةدع يف بلقتو . يسيردإلا دهعلا يف مث « ينامثعلا

 نطوتسا ةيسي ةيسيردإإلا ةرامإلا نم ىبونجلا فصنلل ىبحي مامإلا ةموكح لالتحا دعبو

 : لاقي امك ناكو هريغو يهصابل ًايراجت ًاليكو لغتشاو « نارمك ةري

 ة5ا0/-



 ولا ةفيلع ةزوصب امنإو.ئكيردالا ىتطسل ةروث نفي كاراطجادعف ةننايسلا ندتك
 نع هعفبظو ىف لظو. « داعبالاو نحسلا نم هريخ لان اهلي ملف ينير رودالل رهظي
 . انفلسأ امك  نارمك ةريزج نطوتسا

 دا فتالا نيتردملاةلاجر فسفو: سيرد عانق طتلباوب أ ايضا لل( ليفوت
 فران ناس رانحلا كبور ةقدئحلا ةقئارملا امس تقم ىلإ فاو و :برحلا:هنلر
 بدتناو . يسيردإلا بزحلا لاجر نيب لصولا ةلص وه ناكو . قافتالا مت ىتح
 ءاعنصو ةديدحلاو ايبص نيب اذكو نارمكو ايبص نيب لاصتالل نيصخش يسيردإإلا

 ١ - يمكح ديزم هدبع دمحم 5

 لظو ةقطنملا ىلع اودفو نمم (ايناتيروم) نم وهو . ) يطيقنشلا لاف دمحم - "*<

 00 0 ةسرادألا ةمدخ يف

 ىلإ قربأف ةسرادألاب هبزحو غابدلا نيسح لاصتاب ز زيزعلا دبع كلملا ملع

 ةقادصلاب هايإ 0007 « ةياوغلا نم ارش او نيا هغلب امب يسيردإلا نسحلا

 كلملا ةلالجل هتيصوو « يسيردإإلا يلع نب دمحم م هيخأ نيبو هنيب ةميدقلا

 ريغ ةدعاسملا نم ةيسيردإإلا ةرامإلل هتلالج همدق امب مث « هترسأو هترامإ رمأب

 ةيامحلل هيلإ مهئاجتلاب ًاريخأو . هيخأ نبا ىلع نسحلا مايق ءانثأ يف ةرشابملا
 . ةكم ةدهاعم بجومب

 « كلذ لبق نم ةروثلل ريضحتلا يف ذخأ دق يسيردإلا نسحلا ناك نيح يف

 مهاقبأ ايبص اولصو اذإف « ةيرود هبش تاعامتجالاو . لئابقلا خياشم يعدتسي ذحخأف

 مهل ثعب مهعومج تدشتحاو . مهداوس رثك اذإ ىتح هتفايض يف ةميدقلا ايبص يف

 كانهو « هرصق يف (ةيسيردإلا) ايبص يف ةليللا هذه عامتجالا نأب مهيلع هبني نم اليل

 . مهنم نيبرقملاو ايبص ءاهجوو ةيشاحلا لاجرو . راصنألاب صغ دق رصقلا نوكي

 لكل هئبعتو غامد لج ماقم موقي امب 520 نسحلا موقي مب كانهو

 مهبغريو مهذعيو مهيِنَمْيو ةروشلا ىلع مهزفحيو 3 ل نم مهرفني ام
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 كلت رضحيو «. لوقعلا ةئيهتو سوفنلا دادعإ نم هيلع ردقي ام لك لمعيو « مهبهريو
 بزحلا طاشن دعاسو سامحلا ىكذيف . بزحلا ءاضعأ ضعب تاعامتجالا

 نم ةيصخشلا زفاوحلاو ةيسفنلا لمارعلا ضعب كانه نأ « ةيسيردإلا ةباجتسالاو

 يف هنوري امب لاحلا رييغتل نوقرحتي نيذلا .« نسحلا ىلإ نيبرقملاو ةيشاحلا لاجر

 ريغ ناك يذلا ماعلا حلاصلا ساسأ ىلع ال تاذلاب مهحلاصو ةصاخلا ةحلصملا

 ع ةيبرعلا ةريزجلا نم ريثك يف  كاذنيح  ملاعملا حضاو الو . تامسلا زراب
 ساسحلا رتولا ىلع برضيو « ضاقتنالا ةركفل وجلا ٌءىَيَهُي قيرفلا كلذ ىضمف
 دهعلا اورصاع نيذلا مهتمدقم ىفو ةرامإلا لاجرو لئابقلا خياشم نم ريثك ىدل

 . لوألا يسيردإلا

 ةيرادإلا لامعألا اولوتو كارتألا ىلع هتاراصتنا يف اوكراش نيذلا صخألابو

 ةيلبجلا قطانملا نم تاهج يفو اهلامشو ةماهت بونج يف ةيبرحلا تادايقلاو
 . ريسعو

 رقو ام ءوض ىلع . كيشولا زوفلاو « لجاعلا رصنلاب مهنونمي ةنتفلا وجورم ذخأو
 كانه نأو . ةفيعض ةيدوعسلا ةموكحلا نأبو .(بزحلا) تاياعد نم مهناهذأ يف

 ةموكحلل ىقب اذإ هنأو . ريسع يف ةثلاثو , زاجحلا يف ىرخأو . لامشلا يف ةروث

 . دجن ريغ وه سيلف ءيش

 نبغلاب روعشلا قيمعت نم كلذ ريغ ىلإ « مامإلا شويج هوحن ةمدقتم نارجن نأو
 ضارغألا اهيلمت ىتلا فيجارألا نم . لاحلا اهب ريغتي ةضافتناب ليجعتلا بلطو

 تاالالشلاك تارايت يف ةعفدنم ىقالتت لويملاو تاقيوشتلاو تاءا ارغإلا تعفدناو

 ةروثلل اهئيهيو لئابقلا ثحي ةيبذاجلا بطقو لقثلا زكرم وه يذلا نسحلا بلق ىلإ
 نم قبي ملو ةماعلا مهعبتاو ةصاخلا هعم عاصناو « هبلق عامجب عاصنا دقو ةكيشولا

 ضعبو يهصاب ىبحي دمحم خيشلا لثم ةيلقأ الإ مهيأرل هتفلاخم يف كشي
 . ةيصخشلا كلت فقوم حرشنلو - تايصخشلا
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 : ةسرادألاو يهصاب ىبحي نب دمحم

 فيرش دمحأو . يهصابو « يسيردإلا نم لك أشنم نع انعملأ نأ - قبس
 : ىحضأ كلذبو « ةيسيردإلا ةروثلا حاجن ىلإ مهنم لك عم انفقوو « يجاوخلا

 ميول رح ا ل كيل
 ريسعو ةيقرشلا

000 ١ 
 همادخ دحأ - رصعلا كلذ ريبعتب - - حصألاب فاو يسيردإلا ءارزو دحأ ىهصاب

 . (© نيصلخملا

 هولسرأو كارتألا هنضتحا اهدعبو هيدي عطق لبق ةضراعملا ميعز فيرش دمحأ - م

 . هولتقف هصالخإ يف اوبارتسا مث اهبأ ىلإ

 -رصعلا كلذ يف ربتعي امب  مهتاعيقوت نوجوتي ءارزولا نم هءالمزو يهصاب نإ
 - هلعن مداخو (يسيردإلا كولمم) . فيرشتلا بترو فرشلا باقلأ نم

 ًاوبح  هسلجم ىلع لبقأ اذإ « يسيردإلا ةلباقم هل متن :ت ناك صخشلا نإ : لاقيو

 ةقيقحلل اهدرون دهعلا كلذ رصاع نم ىدل ةفورعم قئاقح هذهو بكرلا ىلع

 . خيراتلاو

 رابك نم وه لب ربكتملا وأ ربجتملاب نكي مل يسيردإلا َّنأ درؤن ًاضيأ ةقيقحللو
 « ةقيرطلا خويش ميظعت ىلإ وعدي « هثرو يذلا ةيفوصلا كلسم نأ ريغ هرصع ءاملع
 نم غلب امهم درفل نكمي الو مهمامأ فاعضتسالاو ةيشخلاب رهاظتلاو 3 مهمادقأ مثلو

 . ديلاقتلاو تاداعلا نم ةثوروملا بساورلا نم عيرسلا صلختلا هتيصخش ةوق

 عم ةيفوصلا ءارقف ةلزنمك يأ  ءارزولا ةلزنم يه كلت تناك اذإف

 .ا9/88 صرخقظنا )١(
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 يف فوصتلا مامإ 6-5 3 ةيفوصلا حلطصم يف كولسلا بدأ هنومسي امب مهخيش

 . فيرعتلا نع ٌيِنغ هاوقتو هحالصب وهو هرصع

 ةمق ىلع اوناك نيذلا لاجرلا كئلوأ ناكو . دهعلا كلذ يف ءارزولا ةلزنم كلت

 دكؤم ولغو جذاس صالخإ نع ةيديلقتلا ضورفلا كلت لثم نومّدقي . يهنلاو رمألا

 ديلاقتلا كلتل ًاصلخم نكي مل نم ىتح هتردقو هقدصو يسيردإلا ىوقت يف
 ىتح هدوعتيو ؛ كلذب رهاظتي هنإف 5 ءالولا بورض راهظإو ةعاطلا يف ةالاغملاو

 : ةداع هل حبصت

 ىلع ًاعلطم ًايكذ ًافقثم ناك لب . جذاسلا طمنلا كلذ نم . يهصاب نكي ملو
 هقفلا ءىدابم ذخأ دقو . اهنم ريثكلاب ةرماع هتبتكمو . بدأو خيرات نم ثارتلا بتك

 . ايبص يف يعفاشلا هقفلا ءاملع نم ناك يذلا يهصاب ملاس خيشلا هبيرق ىلع

 كلذ لثم يف هبحاص ىلع ةيانج نوكيام ًاريثك ءاكذلاو , ًايكذ ناك يهصاب نإ انلق

 ءاكذلا طرفم) . هلوقب قيفش ناميلس اهبأ فرصتم هب ُهَتَعَن ام يفكيو . عمتجملا

 . (ةلئاطلا ةورثلا بحاصو

 - نوبرقملا هب ىلحتي ام عفنأ يه . ءايمعلا ةعاطلاو . يأرلا ررحتم ناكو

  هقيدصو هابص ليمز يركفلا ررحتلا اذه ىف ناكرتشي وأ ىهصاب كراشيو  كاذنأ

 ايهم ءادغاان ىف نافلدكيو + ايلعلا ةنيكدييلا ءاقعأ نم. + علا ندح دحيم
 ١ ْ . ةسايسو

 ةينيد هتكرحو يسيردإلا مايق َّنأ رمألا لوأ دقتعن انك : لاق يهصاب نع يوري

 عاطتسا دقو « يبنجأ نوعوأ 2 يجراخ طابتراو أ يسايس ضرغ لك نع ةدرجم

 لوخد موي ناك ىتح  هؤاقفرو وه يأ نحن ىتح انيلع ّيّمعي نأ قراخلا هئاهدب
 10 و د

 انملع مويلا كلذ نمو هينجلا فالا تاذ نم ةموتخم رّرَص سمخو ًاباطخ لمحي

 . همايق دناست ةيجراخ ةسايس كانه
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 . يهصاب ىلإ نئمطيل نكي مل « هرمأ رارقتسا دعب يسيردإلا نأ ف يوريو

 . َّمَه ام لك ناك هنأ الإ . همادعإ وأ هنجسو هيلع ضبقلا ءاقلإ ىلع ةرم ريغ مزع هنأو

 . كلذب ةرم حرص دقو . ةمرحلا بجاوو . ةمدخلا قباس هيدل هل عفشي ناك

 لاقف ءارزولا هئالمز عم همامأ لثام وهو يهصاب ىلإ تفتلا يسيردإلا نأ ركذيو
 يهصاب باجأف (رفعج) هريزو ديشرلا نوراه ةفيلخلا لق اذامل لوقت دمحماي : هل

 كلذ يف . يديساي لاقي : هيلع لاؤسلا كلذ لثم ءاقلإب ةأجافملا لوه نم امثعلتم
 كلثم 2١ ىطاعتم ناك امنإو . . البةعرسب هتباجإ ىلع ًابقعم هردتباف « ةفلتخم لاوقأ
 . كلف لرالل ىناستملا سور « ةيشيز فقرتي نأ داكإ ىهتماب دول خاف: لتقل

 ضعبو . يديلقتلا هتلئاع كلسم يهف . ةراجتلا يف ًاليصأ ناك يهصاب نإ
 افاعيصأ :ةكراخت :كلثأت يسيردإلا دهعلا يف امنإو + نيدبلا ءانملع نه ناك مهنم
 ' نم دورطلا تارشع درت تناك هنإ : لاقيو .٠ يركز ىبحي ريزولا هليمز هالتو ةفعاضم

 ىلإ ندع نم مهعئاضب ليحرت يف راجتلا ةعرسل . تامالع نودب ةلمهم عئاضبلا
 بورضم راصحلاو ةيبونجلا رمحألا رحبلا يناوم نم حوتفملا ديحولا ءانيملا نازاج
 ةعرسل ضعبلا مهضعب راجتلا ةمحازمو « كارتألا تحت يتلا يناوملا ةيقب ىلع
 تامالعلا نم ةلمهملا عئاضبلا زرفتف نازاج ىلإ اهلوصوبو ٠ كلذ ثدحي نحشلا
 اهعزوتي مايأ اهيلع يضمت امدنعو - 000 اهباحصأ فرعي ىتح «. ةدح ىلع

 . ةريثكلا ىرخألا حلاصملا كلذ ىلإ فاضي . يركز ىبحيو يهصاب

 ىلوألا ةيملاعلا برحلا بقع (مدألا) دولجلا راعسأ روهدت دعب هنأو
 ةمزألا كلت نم جرخي نأو اهيدافت عاطتسا هنأ الإ ةحداف رئاسخ يركزلا لان
 هليكو ىلإ زعوأو فوختف . ءيش لكب ملع دق يسيردإلا نأ رعشو . اميلس
 هبلاطيو يسيردإلا ىلع ةصاخ ةروصب ه هوكشي نأب ء يف ىفاصلا نسحم دمحم نذدعب

 )١( هدودحل زواجتم . هينعي ال اميف لخدتي : انتهج ىف ىنعت .
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 هيلع دوعيو فطعلا هل ثرويامم . كلذ لثموهامو 2 هيلع تابلطو نويدب

 05 نوكي ام ًاريثك يهصاب نأ دهعلا كلذ يرصاعم نيب فورعملا نمو

 هيلع دوعي مث ١ اضرلا هنع لصحي مث « هل نذؤي الو لوخدلاب ءارزولل نذؤيو « هيلع
 . ءاجرلاو فوخلاو اضرلاو طخسلا نيب ناك لامجإلا هحو ىلعو *# طخسلا

 . ًاعيمج مهداعبإب ىهتنا امم . ةصاخ

 : نسحلا دهع يف

 لدابت لاحلا ةعيبطب ناكف ىَّمْنَملا نم . هئالمز عم . يهصاب لصو

 نورظتني اوناك ديدج مامإ نيب تالماجم ضارعتساو رعاشم ءادبإو فطاوع
 ذبحملا قيرفلا نم ىهصاب ناك لب «. هتياصو هلقأوأ . هيخأ ةافو نابإ هتمامإ

 رم ام . هيخأ نبا نم هببسب مهلان دقو . دمحم نب يلع هيخأ نبا ىلع هتمامإل

 ةرامإلا حير دكرو « فطاوعلا تدمجو « تالماجملا تيلب مث افنا كب

 نامرحلا َدَّحَوو . اهلاجر لاوحأ تفعضو . اهتاداريإ تلقو « ةيسيردإلا
 يف عيمجلا ىواستو « ةغرافلا تالماجملاب غارفلا لغشو « مهنيب كرتشملا

 « طيشنلا رجاتلا ىهصاب الإ « ةيداملا ةلاحلا تءاسف . فئاظولا نم لطعتلا
 هتراجت ةيمنت ىلإ تفتلا دقف « ةداجلا هتعيبطو « هئشنم مكحب . داجلا يلمعلاو

 نيقباسلا نيسفانملا لاوحأ رخأت هلعاسو .اهطاشن عونو .اهلاجم عسوف
 ناكف ةيضاملا هبراجتو . ةيعامتجالا هتناكمو هذوفنو . ضيرعلا ههاج هناعأو

 « لاملا هل َدُّهَم بعصت امو . ذوفنلاو هاجلا نم اهدفرت دفاور هتراجتل
 تالماجملا نع ءرملا نالغشي « ٌيلمعلا طاشنلاو حاجنلاو كلذ نوكيام َّلقو
 نوبرقملا حبصأف . رعاشمو فطاوع ايند ايندلاو  تالاحلا نم ريثك يف

 ةماع ةروصب عمتجملا ءاهجو نم مهريغو . ةصاخ يسيردإلا لاجر نم

 مدعو « ةريغلا نيعب - يهصاب لاوحأ ىلإ حصاألاب وأ - يهصاب ىلإ نورظني
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 , مهسفنأ ةسرادألا ىلإ ىودعلا ترس يلاتلابو , دسحلاب نطبملا « حايترالا ش
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 دهعلا كلذ يف تناك . اذه انرصع يف اًدج ةطيسبلا رومألا ضعب كلذ ىلإ فضأ

 . دسحلاو ةريغلا ران لعشتو ةرئاثلا ريثي امم

 ىوتسملا كلذ يف ءاينغألا هّلَب طسوتملا نكمت ال ةيداصتقالا لاوحألا يّدرت ناك
 داصتقالا ةياغ يفو . ردانلا نم ردنأ يف الإ هريغ وأ . رجحلا نم ةيفاضإ راد ءانب نم

 . ةديدج نزاخم ءانب بلطتت ترهدزاو « تمن يتلا يهصاب ةراجتو . راصتخاللاو

 ايبص يف رجحلا نم ًاتويب أشنأو . لعفف ةعسوت ىلإ تجاتحا هقويبو 00
 يع را ال راهدزالاو ءاخرلا تاقوأ يف سانلاو « ةميدقلا ايبص ىفو ةيسيردإلا

 تاقوأ يف ًامئاد . ينبيو ددجيو ءىشني مهنم لك داكي لب كلذ لعف نمل ةطبغلا
 ناك درف ةلاح تدعس اذإف . نامرحلا يواسي دوكرلاو يداصتقالا رخأتلاو ةمزألا

 . ءادألا يف ًازاشنو ةدعاقلا يف ًاذوذش

 نوكت دقو « هتالقنت يف ةرايسلا مدختسي يذلا ديحولا وه يسيردإلا مامإلا ناك
 - ابيرقت  عيمجلا نيب ةيداصتقالا ةلاحلا ءوس تواس دقو  كاذنيح كلملا ةراش نم

 ةعسل ىهصاب ادع ام اهءانتقا دحأ دارأ ول كلذ لثم ءانتقا ةلاح لمحتت ال ثيحب

 نيرثكألا فرع يف رقو دقف . نيعألا هب ىذقتو نسلألا هب هكولت امع الضف « هتراجت
 .(يسيردإلا مكاحلا) تايصوصخ نم كلذ نأ

 قباسلا زاجحلا كلم يلع نب نيسح كلملا دهع يف ناك دقف ًاديعب بهذن الو
 زاجحلا يف سيلو « كانه راجتلا ةلاح نسحت عم « ةرايس ينتقي نأ دحأ ردقي ال
 ةدوجوم ةركألا تناك دقف ْنّذِإ . يسيردإلا ىلع مول الف هل الإ ةرايس هدهع يف هرسأب

 . هريغ يف

 يا يسيردإلا دفولا اهيف هجوت يتلا ةنسلا يهو 0 ماع يفو

 ةمهم ءاهتنا دعبو ؛ يهصاب ىبحي دمحم دفولا ءاضعأ نمو زاجحلا ىلإ
 (ندع) قيرطب هتدوع عمو « هينيع ةجلاعمل رصم ىلإ يهصاب هجوت 0
 هباسح ىلعو يسيردإلا مامإلل ىرخألاو . هسفنل امهادحإ نيترايس ىرستش
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 ريغ نم هنأ ىار  فراعلا وهو هنأكو . ةيكرمجلا موسرلا نم يهصابل مصخت
 ُبْلَج ناكو . ىرخأ يسيردإلل ذخأي نأ نودب ةرايس هسفنل ذخأي نأ غاستسملا

 (ةردكلا) ضرأل يهصاب ءايحإ ءاجو « ِزْمْغو رمل سمه راثُم ةرايس هسفنل يهصاب

 « هسفن يسيردإلا نم ناغطضا لحمو « ريثكلا نم دسح ةراثإ عضوم ءاج شيب يف

 « لوألا يسيردإلا مامإلا الإ ءارجش ةقطنم ءايحإب ٌدحأ مَقّي مل خيراتلا كلذ ىلإف
 يهصاب دادضأ راثأو شيب يف (ةنزرلا) ضرأب اهالتو (ةيصبخللا) ضرأ ايحأ يذلا

 اهريغل ىدامتي يهصاب امبر : مهلوقب . يسيردإلا نم نوبرقملا هممصخ صخاألابو

 . ةنزرلل ةقصالملا لب ةبيرقلا (نضحلا) ضرأ لثم

 مامإلا هيخأ ءانبأب ةصاخ ةنزرلا نأو « ةنزرلا ضرأ نمض نم اهرابتعاب (نضحلا)
 مهبهرو مهبغرو ءاسؤرلا كئشلوأ ىساوو وه هل (نضحلا) نوكيف قبسألا

 ْ . كلذ ىلإ ةراشإلا تقبس امك - هوقفاوف

 (رْبّصلا يبأ) ضرأ ءايحإ ةلواحمب يهصاب ماق م1470 /ه144 ةنس يفو
 انور عض فت ةتاف (شيب)و عرفو يبيداو ىلع ةلحملا لامش قرش يتلا

 5 قفرمو مهنيب ةعاشم ضرألا كلت رابتعاب مهريغو (ةداسلا) ةليبق

 ضرأ ىرتشم اهبجومب مت يتلا ةقيرطلاب . ةقفصلا تمتو . مهماقنأل
 تججأتف . ةحاسم ربكأوأ (ةردكلا) ضرأ ةحاسم ردق يف يهو (ةردكلا)

 ىلإ اوزعوأف . يهصاب دادضأ بولق يف . ديدج نم دسحلاو ةريغلا ران

 ٍّبَهَف . كلذ ىلع ضرتعت نأب (ةمالسلا) لئابق نم ىهو (ةناحهلا) ةليبق

 ىكشف يهصاب رعشو « يسيردإلا ىلع اوكشو نيمواقمو نيضراعم ةناتهلا

 نظو ءرمألا يف رظنلاب هدعوف ًاصيصخ يسيردإلا عم مهافتو « هرودب
 دييأتل اضيأ ىوكشلاب ةداسلا ةليبق ىلإ زعوأو مهعنقيس يسيردإلا نأ يهصاب
 مهصخي ام اوضبق دقو ضرألا كلت عاب نمم ةداسلا ةليبق ءاسؤر ناكو . هفقوم

 امنإو . نيضرتعملا ىلإ ةبسنلاب ىوقألا مهو . رثكألا يهو ةميقلا نم
 يسيردإلا نم نيبرقملا نم هممصخو يهصاب دادضأ مهعم نوضرتعملا
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 يذلا مويلا يفو . اهديدحت وأ ضرألا حسم نم يهصاب عنم ىلع (ةناتهلا) اوضحف

 يف . يهصاب هّجوت ةلحملاو ةمالسلا لئابق ةيقبو ةداسلا ءاسؤر عم يهصاب دعاوت
 ةلحملاو ةداسلا ءاسؤر هبن دقو « اهديدحتو اهملستو ضرألا ىلع فوقولل هترايس
 ديدحت نم هنوعنمي فوس ةناتهلا ةليبق نأ ءاسملا يف هغلبف . ضرألا ىلع روضحلل

 دمتعي لاجر هعم هيفاوي نأب شيب يف هضرأ ىلع هليكول بتكو طاتحاف . ضرألا

 نه ركيو 4 شيف لئابق هتعامج نم حلسم ةئمب ىتأو هليكو دهتجاف . مهيلع

 . (ربصلا ىبأ) ىلإ بشخلا

 ةليبق ءاهجوب لاصتا ىلع يسيردإلا نم نوبرقملا هؤادعأو يهصاب موصخ ناك

 ديدهتلاف الإو . نكمأ نإ هب كتفلا ىلع مهنوضرحي لب « ةيفخ مهنودناسيو ةناتهلا

 : خراصلا عنملاو حراجلا

 . عفاش قيدص نب مساق نب نيدلا حتف هقيدص هعمو « هترايس يف يهصاب ركب
 هعم مهذخأو ةداسلا ةليبق ءاهجو ىلع رمو . حالسلا اولمح دق هيلاوم نم ةسمخو

 ةناتهلا نم نيسمخلا وحن ةعامج اودجوف . ربصلا تأ ىلإ اولصوو ةيناثلا ةرايسلا يف

 ديدحت نم مهعنمل مهوضرتعاف . مههوجو تامسق يف حضتي رشلاو . نيحلسم

 عفترا دق هتعامجب البقم يشيبلا هليكو اذإو . ماصخلاو ةجاجللا تعقوو ؛ ضرألا

 لهأ نم تاعامج لبقأو . مهتفك تحجرو « هتعامجو ّيهصاب رزأ دتشاف مهجاجع

 اومالو لقاعلا اوحصنو « ىرقلا نم مهريغ لبقأو 2 ضرألا يعئاب نم مهو 2 ةلحملا

 ةناتهلا نأو ضرألا ديدحتب 0 حمس نأب فقوملا ىئهتناو . هيفسلاو عرستملا

 . ءاطعلاب يهصاب مهيضريوأ ٠ عرشلا ىل | مدقتلا مهيلعف ضارتعا مهل ناك اذإ

 يف رظني نأب ًالماجم هدعوف « ًايكاش يسيردإلا ىلإ لصخدو . يهصاب داعو
 يدوعسلا بودنملا ىلإ هجوتو . ةقيقحلا فرع دقو . دعولاب وه ىفتكاو نيدتعملا

 . ةيناث ةرم يدعتلا نم مهرجزو نيدتعملل لسرأف ةيضقلاب هربخأو نازاج يف

 . ربصلا يب بأ ةيكلم ليجست تاءارجإ تمت 3 لقف ىرج ام لك نع مغرلابو
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 مايق نورظتني موصخلاو نوضراعملا ناكو 3 ةريخألا اهلحارم يف ةيروثلا ةكرحلاو

 اهقاطن جراخ نمو  اهيضراعم نه ئهصاب ىبحي دمحتمو . باسحلا ةيفصتل ةروثل

 . ًالبقتسم نوديري ام هعم مهل نكيلف

 ةيرط لازت ال  اهيلإ ةراشإلا تقبس يتلا (يفاصلاو) (يركزلا) ةيضق كانهو
 العفو (يفاصلا) عم ةحلاصملا ىلع « يركزلل .ربكألا نبالا مزع دقو ..حارجلا
 نإ : لاقيو « يهصاب ىيحي دمحم خيشلا نم ةيصوت دعو . ندع ىلإ رفاس

 لح نودب هعوجر ةجيتنلا تناكف « ديقعتلاو ضيرحتلا اهقبسوأ اهالت ةيصوتلا

 كعفني نل : يفاصلل هلوقب يركزلا نم ديدهتلاو ماصخلاو رفانتل داز لب « ةيضقلل
 . رسي الام وه ىريسو ىرتسو يهصاب

 ا ىلحتي رس ةماعلا تاينج ف 0

 55108 هارت ديا ياكل نس الو ا

 « رعيوشلا دمح يدوعسلا بودنملا لزع ما 6 ماع لوأ يفو

 . ةقطنملا يف ًايماس ًابودنم ريعز نب دهف هفلخو

 :ءدب ىلع دودع

 مهقافخإ دعب  (رارحألا بزح) نومسي نمم ةنتفلا لسر تذخأ

 اهتاءارغإ لصاوتو . ةنتفلا ثيرأت يف مهطاشن نوفثكي لامشلا ةكرح يف

 اوذخأ نيذلا ةصاخلا باذتجا نم تنكمت ىتح راصنألا باطقتسار اهبيغرتو

 اهتوعد دعاسو  لوقعلا ةئيهتو سوفنلا داذعإو « ةماعلا جبيهت يف مهرودب

  ةظاظفلا نم يرادإلا ايبص ريمأ يزاجحلا هللا دبع نب دمحم هيلع ناك ام ةنتفلل

 زيزعلا دبع كلملا ةممكح هاضرتال امم . فسعلا ةدشو عبطلا ةنوشخو

 ملس امدنعو ةعمجلا ة د ا ل ا

 ةالصلا ءاهتنا دعب لبقأ 0 لكو عماجلا جراخ ىلإ جرخت نأ دونجلا رمأ مامإلا

 اوحطبي نأ نيفلختملاب رم أ جرخ ام دعبو عماجلا دجسملا ةحاس يف هنوفقوي

 ىلع انتقطنم يف برضلاو . يصعلا نم ًاددع هرهظ ىلع مهنم لك برضيو
 اةها/ل د



 ءيس عقو كلذل ناكف . تاناهالا ربكأ نم دعيو فكنتسي اهريغ وأ ةروصلا كلت

 . بولقلا ىف نغضلا ثروأ

 ىكش رامتخالا ليبس يف ةروثلاو هنأ كلذ نمو (شررَلا) هيدل ةبوقع رسيأ ناكو

 ًاسلاج ناكو نيفورعملا ناعجشلا نم وهو . يرداق يلولهص ميهاربإب هيلع صخش
 هرمأي هسأر ىلع ًافقاو يزاجحلا ريمألا دونج نم يدنجب الإ رعش امف ؛ هتوناح يف

 نم صلختف ةعاس لبق ةممصخ صخش نيبو هنيب عقو دق ناكو ءريمألا ةباجإب

 « يهصاب تيب ىلإ عرسأو صاصبرلاب ةأبعم هءارو ةدنسملا هتيقدنب ذخأو . يدنجلا
 ىلع لجرلا هجو ىأرف « قوسلا ىلإ هترايس بكريل جراخ يهصاب اذإف ةظحل رظتناو
 انأ ىبحي ابأاي : هل لوقيو هسأر لبقيو هيلع هسفنب يمري صخشلا اذإف هدهعي ام ريغ

 لسرأف . يزاجحلا ىلإ وكشي حارف نالف عم تمصاخت . ىزاجحلا نم كهجو يف
 اذه صاصر غرفأ فوس اهدنعو يبرضب رمأي فوس تلصو اذإ ملعأو ًايدنج يل
 هنأمطف « كليخد ينارتف « اهتجيتن هللا ملعي ةنتف نوكتسو . هسأر يف قدنبلا

 يزاجحلا ىلإ هب لصو « هعم بكرو . يهجو يف تنأو يعم بكرا : لاقو يهضاب

 هسمي نأ نودب هعم يلولهص ميهاربإ جرخو رمألا ىّوُسو ةمساح ةمهافم هعم مهافتو
 م
 . ءيش

 ' ىهوأ لغتسي نم نأش اهلاثمأو كلت ةنتفلا ةاعد لغتساو سانلا ةمقن تدتشا

 ةظلغ ريعز نب دهف يدوعسلا بودنملا غلبو ةئيسلا ةياعدلا ضارغأل بابسألا

 اهتلورهو « ةمومحملا اهتاوطخ يف ريست ةكرحلا تذخأ كلذ مغرب امنإو
 ةموكحلا دض ةهجوملا ةياعدلا نم ةفراج ةجوم ةقطنملا تآلم دقو . ةعيرسلا

 . يهصاب ىلع ءاضقلاو ةبثولل راكفألا ٌءّيَهَت . ةصاخ يهصابو ةماع ةيدوعسلا
 . ةعضاوتم ةدام نم هب مهودمأ امو . (رارحألا بزح) عم مهطابترا دعبو

 دهع يلو نيبو مهنيب هتافو دعب مث .مامإلا نبا ردبلا ريمألا نيبو مهنيب متامو

 . ةسرادألا مهنمو لوألا : نيقيرف ةروشلا ومعزتم ناك . دمحأ فيسلا نميلا
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 مهنأمطو « ةقباسلا مهداجمأ ةداعتساب مهدعوو بزحلا ةياعد مهترغ مهسفنأ

 مهتموكح نأو « مهدالب ىلع ىيحي مامإلا ءادتعا مدعب (بزحلا) دهعت بسح

 ىغبنيف ةيدوعسلا ةموكحلا عم علاضلا وه يهصاب نأو « مهل ًاعرد نوكتس ةرظتنملا

 . ةصرفلا حونس دنع هنم صلختلا

 يهصابو يركزلا نيب ام فورعمو . يركز يكم هسأر ىلعو رخآلا قيرفلا امأو
 يتلا (ةشقلا) تناكف . يركزلا كالمأ زجحو (يفاصلا) ةيضق تءاجو ةسفانملا نم

 يكم ىلإ مضناو « ببستملاو ببسلا وه يهصاب نأ اوربتعاو 5

 نيذلا ةقطنملا بابش اوفرجو ٠ نسحلا راشتسم يطيقنشلا نيمأ دمحم يركز

 ًايراجت هعم لماعت نموأ . دسحلا نّيَعب ًايعامتجاو ًايلام ل قوفتل نورظني
 مه ناكو « ريثك مهو يهصابل يذلا نم هنيد دادسل هضرأ عيب ىلإ رطضاف « سلفأو
 لوألا وه يهصاب ىلع ءاضقلا نأو . قوفتلاو ذوفنلا بحاص حبصي نأ قيرفلا اذه

 . مهدنع مهألاو

 : تاعاامتجالا

 لئابقلا خياشم ءاعدتساب بزحلا عم قافتالا مامتإ دعب يسيردإلا أدب

 ددج اولصو اذإف . نايعألاو ءافرعلاو وه ةليبق خيش لك نادلبلا ءاهجوو
 فيكو « مهنوؤشو مهلاوحأ نع راسفتسالا يف حلي اهدعبو . مهعم دهعلا
 اضر عضوم نوكي نل مكاحلا نإ لاحلا ةعيبطبو « مهتهجل هترادإو مهريمأ

 . توكسلا مزلي ال هنأب يسيردإلا قلعيو ثيدحلا أدبي انهو عيمجلا نم

 ءادعلا ةمغن مه نوسمليو انسفنأب مكنوؤش يف رظنن فوسو ِءمكل ملأتن اننإو

 « مهريمأ دادبتسا نم يكشتلاو ءرمذتلا نورهظيو اهيلإ ًايئاقلت نوبذجنيف
 . ريمألا ةلماعمل هاضر مدع مهل رهظيف ةصرفلا حاتت انهو « مهمعزب هملظو

 هنإو . دجي ام لكب هرابخإ بغري هنإو عقاولا نم ملأتلا يف مهل هتكراشمو

 ضعبي مهُحَفنَي مث ٠ مهملاظم ةلازإ ىلع لمعيو .مهنأشب عفري فوس

 يعي ةلم لعبو هب مهطابترا دكؤيو ء مهب دهعلا ددجي اذكهو . ءاطعلا
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 ةياغلاو . دوشنملا ضرغلا ىلإ برقأو حضوأ ةروصب مهعم مهافتيو مهءاعدتسا

 نممو . نعذي ىتح ةمواسملا نوكت نجسلا يفو نجس بجتسي مل نمو « ةوجرملا
 امك  ملعي الو . يطايتحالا نجسلا يف امنإو ةحراسملا خياشم خيش نجس

 ناكوأ « ةروثلل دادعإلا يف ةباجتسالل هيلع طغضلل ناك نجسلا له  ينغلب

 , ةكرحلا راكفأب ةئبعتو . غامد لسغ ةيلمعلوأ هيومتلاو ةيمعتلا ضرغل ًايروص
 ناكو . نازاج يداو عاطق ةدايق ىلوتو الاكف ًاوضع ناك ةروثلا تماق امدنع هنأ الإ

 ' . ةّيلَلَحَج دروم ىلع هزكرم

 « ةباجتسالا لوبقل نيئيهم اوحبصأو « خياشملل تاءاعدتسالا تحجن نأ دعبو

 ةيسيردإلا ايبص يف ةيليل تاعامتجا دقعتو اهءامعزو ةهج لك خياشم ىعدتسي ناك

 ذخأي مث . مهيرغيو مهزفحيو مت امب مهفشاكيو هسفن نسحلا اهيف مالكلا حتتفي
 نأ دعب بزحلا نم هلصو امم ةيطعألاب مهحفنيو . دهعلا ديدجت يف مهيلع
 وو تا يف ؤيهتلاو لمعلا مهنم بلطيو « ةكرحلا برقب مهفشاكي

 نوفصتي نيميمص برعك  نازاج ةعطاقم يناميلسلا فالخملا ناكسو

 عيرس هّدجت ميقلا ىلع هتظفاحم نم غلب امهم بعش لكو « ةعاجشلاو ةماهشلاب
 . هتدايق ةفد ىلوتيو « هرمأ مامز دّلقتي نمل ديلاقتلا روثأمو ةداعلا مكحب ةباجتسالا

 . اوعدخ ام كلذ الولو

 : ءارسمألا ةلصحر

 (زيزعلا دبع )و ( باهولا دبع ) ءارمألا ىلإ ريشأ ءانثألا كلت يف
 سسؤم  يسيردإلا يلع نب دمحم مامإلا موحرملا ءانبأ ( ميحرلا دبع )و
 مهلوخد دعب نم ةلحر لوأ يهو  نازاج ةنيدم ىلإ ةلحرب مايقلاب - ةرامإلا

 . يدوعسلا بودنملا ةماقإ زكرم نازاج ةنيدم ىلإ اهب نوموقي ةيامحلا يف
 مالسلل مث مهلابقتسال سانلا هيبنتو رعاشملا ظاقيإ ةرايزلا كلتب دصق امنأكو

 ىف تالوجو ةنّيدملا قفارم يف تارودب مه اوماقو . مهب ءافتحالاو مهيلع
 اورازو . تاماكحتسالاو عفادملا راكوأ اودقفتو ءاهيلع ةفرشملا تاعفترملا

 كن



0" 
 ةيامح مهلمشت ءاقدصأ ءارمأو فرش فويض مهتفصب يدوعسلا بودنملا مهرازو

 نم ةياصو كلذ قوفو . كلملا ةلالجب ةقادص تاقالع مهدلاولو ةيدوعسلا ةموكحلا

 نيفظوملا رابكو ةنيدملا ءاهجو اهيلإ اعد ةلفاح ةبدأم مهفرش ىلع ماقأ اهدعبو

 نب دباعلاو « يبرعلا دمحم اهسفن نازاج ةنيدم يف نيميقملا نيسيردإلا نيريمألاو

 .٠ يسيردإلا دمحم

 مهتماقإ ءانثأ يفو . مهتيشاح عم « ايبص ىلإ اوداع عوبسأ وحن اوثكم نأ دعبو

 . مهب ءافتحالاو مهتلباقمو مهتيحتل نازاج نم ةبيرقلا لئابقلا خويش لبقأ نازاج يف

 : يسيردإلا نسحلا دهع يف ةيسيردإلا ةرادإلا

 ةيرادإلاو ةيلاملا تارادإلاو يموكحلا زاهجلا ىلإ رشع يناثلا لصفلا يف انرشأ

 نيح ىلإ يسيردإإلا يلع نب دمحم ةرامإلا سسئم دهع يف يسيردإلا ناويدلاو

 . هتافو

 ءارزو ىفن : هتاءارجا لوأ نم ناكو )0 يسيردإلا يلع هنبا رمألا ىلوت هتافو دعبو

 مدخ نم رزوتساو ًاراشتسم نوراه دمحم هلاخب ىفتكاو « ةموكحلا لاجر لكو هدلاو

  رومألا برجي مل نمم بابشلا ضعب هنم برقو ايداع اضيق + دارج ةديغيأ

 ىلع فرصتي لكلا يف لكلا وه ناكو نيصخشوأ ًاصخش ناويدلا باتك نم ىقبأو

 . الصفم كب ٌرَم امك  ةبرجتوأ ىده نود

 ١ يهضاب هللا دبع دمحم رزوتساف ٠ نسحلا همع ةروشب هدهع ىهتناو

 ٠ يهصاب رداقلا دبع رزوتساو . هاصقأ مث . لاملاب هتكرح دفر يذلا

 مث . ءاعنص يف نيدولوملا كارتألا ءانبأ نم . يدنفأ لماك هيخأ دهع يف

 هقككأاد



 وى

 يف ًافوقوم لظو هيلع بضغف . نميلا دهع يلوب هلاصتا يف هكولس نم بارتسا

 ..:نميلا ىلإ | رفو اليل هرمأ ربد ىتح ,٠ هيب

 هرادل ربدملا ناكو . شيرع يبأ لهأ نم يلكهب دمحأ ا

 هدنع ريثألا وهف «رورس نب صيحب ىمسي يلاوملا نم صخش يلعفلا ريزولاو
 فرصلاب رمأيو دري ام ةلق ىلع كرامجلا نم لصي ام ضبقب هرمأي « هيدل مدقملاو

 . مزلي ام نيمأتوأ فويضلا ىلع

 هلاصتا دعبو « ةرادإ الو ةبقارم الو ةموكح زاهج الو ةبساحم الو ناويد الف

 . ًايسايس ًاراشتسم هلعجو « نازاج نم نيمأ دمحم مدقتسا يزاجحلا بزحلاب

 دري ام ىلع ةباجإلاب يلكهبلا رمأيو تابتاكملا ىقلتي هسفن يسيردإلاو

 . رجبم هللا دبع دمحم ايبص يضاق اهيف لصفي يواكشلاو

 ةرادإلاو ةلاحلا يه هذه . يركز يكمو رابلا رمع هرهص هيلإ نيبرقملا نم ناكو

 لاجر لماعك ًايبسن ةيئانلا تالحملل لامعلاو . كرامجلا يرومأم نيعي الثم وهف
 اهيلع باونلا مه اهخويشف دالبلا ةيقب امأ . ةمحقلا وأ « رحبلاو انقوأ ٠ عملأ

 ةقطنملا ءاهجوو خويش نم بتاور مهل نمو 2 هتيشاحو يسيردإإلا تاررقم تناك

 2 كلذ نم ءيشب ءافولا نع ةقطنملا تاداريإ زجعل 0 نم ايرهش لسرت

 ميظنتو نمألا باتتسال ةيلامو ةيرادإ تاميظنتب موقت قت نأ ةيدوعسلا ةموكحلا تأرف

 رنا بالا روتإو د رهجلا ضايع دقو

 تالصاح نم فرصت تناكف كلذ لبق امأ . ةيامحلا ىف ةقطنملا لوخدو (ةكم ةدهاعم) دعب اذه )١(
 . نيرهشورهش بتاورلا رخأتت اذهل رخآلا رهشلا ىلإ لجؤتف الاو فرصتف تالصاح تدجاوت نإ كرامجلا

 هقكا؟ل



٠ 

 بلغأ نأل دولج 0( (ايوخأ) ريمأ لك عمو ةقطنملا يف ءارمأ نييرادإ نييعت متو

 يبأ ةنيدم ادع ام « ةحلاصملا قيرطب اهخيش دلب لك مكحي ةقطنملا نادلب

 هذوفن لمشو « يمتعلا هللا دبع يضاقلا وه ًامكاح اهل يسيردإلا نيع دقف 3 شيرع

 50 ةيماكحلاو ةحراسملا

 . انفلسأ امك  اهيلع ءاضقلل هسفنب

 ركذي ءيشال تناكف  ةمحقلاو قيقشلاو اياضملاو نازاج يف يهف كرامجلا امأ

 : ةبساحم الو ةبقارم الو شيتفت ثيتفت الف

 . انركذ امك  ةيلامو ةيرادإ تاميظنتب موقت نأ ةيدوعسلا ةموكحلا تأر اذهل

 نيفظوم لاسرإب ةيلاملا ةرازو ىلإ رمألا ردص م1975 /ه١1761 ماع رفص يفو

 امك . يسيردإلا عم رواشتلا دعب بودنملا رظن ىلع نييرادإ ءارمأك ةقطنملل ددج

 تاميظنتلاب مايقلل ةدج ةيلام ريدم يكرتلا ناميلسلا دمحم نم لك ىلإ رمألا ردص

 امع « ةيرس تايرحتب مايقللو تارابختسالل ( يضام نب يكرتإو ةقطنملا يف ةيلاملا
 بزحلا ءاضعأب تالاصتاو « ةيروث ةكرح نم مهناوعأو ةسرادألا ىلإ بسني

 ةبقارملاو قيقدتلل مهب قثوي سانأ نم ةيرحبلا يناوملل نيفظوم رايتخاو ٠ مهريغو
 . نازاج ىلإ ةدج نم عيمجلا رفاسو . هيف هبتشي مداق لك ىلع شيتفتلاو

 ةطساوب اًربوأ ةّيعارشلا طئاسولاب ارحب امإ + ةدجو :نازاخ نيب طئاشولا تاك
 ريتخا « ةيعارش ةنيفس يف ًارحب مهليحرت ىلع رايتخالا متف ف « ةريبكلا تارايسلا

 ددع مهقفاريو ٠ ناميملا دمح كرامجللو « يضاق هللا دبع خيشلا ةيلاملا ةسائرل

 : رمألا صن اذهو نيفظوملا نم

 نب يكرتو يكرتلا ناميلسلا دمحم ىلإ لصيفلا نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع نم
 : يضام

 )١( تامهملا ىف مهلسري ةقطنملا مكاح عم نوكي ىذلا يماظنلا ريغ دنجلا ىلع ( ايوخألا ) مسا قلطي «

 ةوخإ »و « ناوخإ » ىلع عمجي : خألاف : ةغل امأ صاخ سرحك نوكيو « .

 دلك



 0 هلا ب ا ونا لا

 0 قئاقحمو هللا ءاش نإ  بئاغلا هاري الام رضاحلا قري « ةيصوت : ىلإ 0

 . فارغلتلاب اننيب نوكت مكدنعو اندنع ودبي امب

 بالجتساو « اياعرلا رومأ ىف رظنلاو . تارابختسالا كتمهم ىكرت اي تنأ امأو

 اضيأو .٠ مهرضي يذلا نعو . مهبلجيو مهيضري يذلا شيو انفيرعتو سانلا بولق

 مزلي امب كنوربخيو . كتهج نم نوريصي يفارملا يف يذلا اه لبق نمو
 هنولصوت ىتح هنع نوثحبت مالك متعمس اذإف « هريغو مالكلاو جراخلاو لخادلاو

 لهأ نكلو . هحارمو هئيجم نيأ نم فرعي ىتح هنوكسمتف هبتشم متيأر اذإو « هرقم

 . ريمألا ةعاط نع نيرهاظ نونوكي ام مهريغو يفارملا

 قفاون ام رمأ اذه نأل ريمألا نود ةيعرلا ىف لخدتلا زايتما طحت ال ىكرتاي تنأو

 . هنيبو كنيب قفوي اميف ىعست موزلمو . قاقش هيف ريصيو هيلع

 « هانيسانت ريغص رمألا ناك نإ « هللا ءاش نإ فوشنو انغلبت « لاح ّلقأ راص اذإو
 . مكنم ءىطخملا يف نورظني نيشتفم انُحْوَر ريبك ناك اذإو

 الو ليلق ال لخدت هيف كلامف رمألاو تالصاحلاو ةرامإلا رومأ يف لخدتلا امأو
 هنيبت كدنع ام عيمجو « مهدنع يتلا مهتامولعمو « سانلا رطاوخ ذخأ امنإ « ريثك

 نييبتلاو ةدحاو ةلاح ىلع هللا ءاش نإ وهو تنأ نوكت ىتح « ريعز نبا ريمألل

 . بئاغلا هاري الام رضاحلا ىريو

 هيلع مه امو « اياعرلا رمأو « مكتارابختساو مكرومأ ريرقتو . ءيش لكب انوغلبو

 . اندنع مث هللا دنع عينشتلاو « هونيب ًاضيأ هيف اوفلتخا امو «ء انل هونيب

 ىلع ريعز نبا الو . ىكرت نبا اي الو . ىضام نبا اي تنأ ال بجي الو

 ك5



 عاطتسا نإ هحصني هقيفر نم فاش نم لب « يناثلا رطاخل ةاعارم للخ هيف ريصي رمأ

 ةنس رفص ١١ يف مالسلاو مولعم نوكي انيلإ رمألا عفريف الإو . هلل دمحلاف

 ش .م1999 /ها١

 نب يكرت ماقو ةيلاملاو ةيرادإلا مهلامعأ يف نيفظوملا اوبتر نازاج مهلوصوبو

 : هيدل دكأتف ةعيرسلا هتايرحتب ىضام

 ناموقي ةيلاطيإلا ةرمعتسملا عوصم ءانيم يف غابدلا يلعو نيسح نأ - ١

 . ىيحي مامإلاو ةسرادألاب امهتالاصتاو امهطاشنب

 نفسلا' نارخاتسو رئاغدلاو نوملا نانوختي ئديمو ةيحّللا يف مهيعرف نأ - *

 ةكرابمو ةدعاسملا نادجي لب طاشن ىلع امهل ضرتعُي الو ىبحي مامإلا اياعرل ةعباتلا

 : لصاح قيسنتلاو 8 ةرمتسم ةسرادألاو غابدلا نيسح نيب تاالاصتالا نأ_«+م

 . نيغابدلاو ةسرادألاو نميلا دهع ىلو نيب مات هبش نوكي داكي براقتلا - 5

 حبصأ لامشلا ةروث دامخإ دعب يبرحلاو يسايسلاو يئاعدلا طاشنلا نأ 6

 . نازاج ةقطنم ىلع ابصنم

 نم نيتفلتخم يضام نب ىكرتو « ريعز نب دهف بودنملا نم لك ةهجو تناكو
 مدعو يّرحتلاو يّورتلا ىلإ ليمي لوألا ناكف هتروطخ مييقتو فقوملا ةيمهأ ثيح
 فالتخابو  هتمهم مكحب لك - ةعانق هبش هيدل رخآلا امنيب « عفرلا يف عرستلا
 لصوت امب هتلالجل يضام نب يكرت عفر « ةيضقلل امهتيؤر نيابتو امهيرظن يتهجو
 . هيلإ

 هنأب : هانعم امب هباجأف « ًابرغتسمو ًابنؤم ريعز نبا ىلإ هتلالج قربأف
 هتيقرب لاحأف . هنومضم ةحصب عنتقي نأ نودب ائيش عفري نأ ٌبحُي ال

 ةساردو . مهافتلاو « ريعز نباب عامتجالاب هرمأو يضام نب كرت ىلا

 -هكة 



 للي

 تامزلتسم نم نايري امعو « ةلاحلا نع لجعتسم ريرقت عفرو , ًاكرتشم ةيضقلا
 . بجوي ام كانه ناك نإ « ةيعافد

 ىلإ ةدوعلل دعتسي ناك يذلا . يكرتلا ناميلس دمحم روضحب عامتجالا متو

 نم نييرسلا نيربخملا نم «رابخأ نم هيدلام يضام نب يكرت ضرعو -زاجحلا
 يأر ناكو . تامولعم نم هيدل ام ريعز نب دهف ضرعو . اهجراخو ةقطنملا لخاد
 غلابم يضام نب يكرتل لصت يتلا رابخألا نأ - يضام نب ىكرت لوقي امك -ريعز نبا
 يكرت بلطو . كلملا ةلالجل ةسلجلا ةياهنب لك عفرو , هيأرب لك كسمتو « اهيف
 هنأ هنومضم امب باوجلا لصوف ةكرحلا ىلع ءاضقلل ةوق هلسرأ ريرقت يف يضام نبا
 درو امك . كلذ بجوي ام هنم لصح اذإ الإ يسيردإلا دض لمعب مايقلا نكمي ال
 هصن اذهو كلملا ةلالج بئان نم باوج

 . يضام نب يكرت مركملا ةرضح

 نيبغاشملا ءادعألا سيساوجو تاكرح نع رابخألا نم اندري ام ةرثك ىلإ رظنلاب

 انملعب لصتا ام ضعب اذه هقفر قحلم يف مكل حضون اننإف . بونجلا يف مهلامعأو
 هذه يف . لاوحألاو رومألا ريس ةبقارموحن بجي امب مايقلاو . لمأتلا ةياغب هتعلاطمل
 ةديفملا قرطلا ذاختاو « ةقيقحلا ىلع فوقولل ماتلا يرحتلا لمعو « ةيحانلا
 انيلإ ًاعابت جئاتنلا عفرو . ثدحي ام لكل هابتنالاو ظقيتلا عم . ةمزاحلا ططخلاو
 هلاسرإو ( شنللا ) زيهجتب انرمأ دقلو . اهليلجو اهقيقد قئاقحلا عيمج ىلع ةلمتشم

 كلذ نوكيو . اهيف هبتشملا نفّسلا شيتفتب مايقلا يف . مكرمأ تحت نوكيل مكيلإ
 . ررح اذلو ةيانعلا لامكو ةقدلا ةياغب

 لصيف كلملا ةلالج بئان

 لاجرو . يسيردإلا لبق نم . قاسو مدق ىلع ًامئاق ةكرحلا طاشن ناك
 عرفو , ًاثيثح مامإلا لاجر نم عيجشتلاو 34 عارسإلا نع هنلديتا فرجا

 نمو عوصُم نم هب رمتسم لاصتا ىلع ( يديم )و ( ةيحّللا ) يف بزحلا

 قلك



 نؤملاو رئاخذلاب اهنحشو نفسلا نم ًاددع (بزحلا) رجأتسا دقو « يِدّيمو ةيحْللا

 . اياضملاو نازاج يف اهتلومح لزنتل ةكرحلا مايق راظتنا يف

 لاجرو لئابقلا خويش اهرضحي ةديدجلا ايبص يف اليل دقعت تاعامتجالاو
 هتهج يف ريضحتلل فرصني نم فرصنيو « ليللا فصتتنم دعب نوفرصنيو « ةقطنملا

 مهرفني امبو مهزفحي ام لكب مهتغمدأ نوألمي هراصنأو يسيردإلاو ىقبي نم ىقبيو

 عملأ لاجر نأو . اهيلع يضقم ةيدوعسلا ةموكحلا نأو « ةيدوعسلا ةموكحلا نم

 موقتو هتضافتناو هرودب موقيل مكتكرحو مكتموق رظتني زاجحلا نأو ءروشت فوس

 . مكوحن كرحت ةوق يأ برضتو مكرصانت كانه ةموكح

 لسريسو « انديؤي ىيحي مامإلا نأو « اندنع ةليلقلا ةمذرشلا هذه ىلع ءاضقلا الإ

 « مدلاو لاملا حابم عداخوأ فلخت نم نأو . كلذ ريغ ىلإ  انتدعاسمل هشويج

 ٠ اهرمأ ىلوتي نمل دايقنالاو  اهناطلسو « اهذوفن ةطلس يأ ةطلسللو

 ليكتتلاو ءازجلل ةضرع نوكيس بجتسي مل نم نأ لئابقلا خويش رعشو
 دض « ةريثم تاياعدب اهلوقع تنحشو اهراكفأ َتِْلم دق مهلئابقو . نجسلاو

 0 لطابلا وأ قحلاب اهتوخن تريثتساو اهتغمدأ َتَبُع اذإ ريهامجلاو . ةموكحلا
 نأب ةريثملا ةياعدلا مكحب ةعانق هبش مهيدل حبصأ دقو « عافدنالا ةيوق ةباجتسالا
 مادام اوكرحتي نأ نم فعضأ اونوكي الأ مهيلع نأو (ريسع) اذكو روثي فوس زاجحلا

 رثكأو « َعْوَصُم نم تنجش نؤملاو رئاخذلا نأو .« تاهجلا كلت يف ةرئاث سانلا نأ

 اهبحاصي ُتءاَرْعِإلاف ةوالعو « اهتانحش لزنت ىتح مهكرحت رظتنت نفسلا يف اهنم
 جترتو هناخد دعاصتي ًاناكرب ةقطنملا نم لغج كلذ لك « رئامضلا ىرتشم هو ةيطعألا

 ضعب نأ ىتح . لهجلا ءاغوغ يف لقعلا توص عاضو « راجفنالل ًادادعتسا هناكرأ

 ةنايخلاب اومصو مهنأل مهلاوقأ تقنخو « مهتاوصأ تعاض نيلقعتملا لئابقلا خياشم

 . لطابلا جهر يف قحلا توص عاضف ةعداخملاو

 -ةكالا



 م نيذلا خياشملا نم ءالقعلاو «نادلبلا ءارمأ فراوطل بتك ريعز نبا ىلإ تلصو

 نوفرعيو . هردق قح فقوملا نوردقي مهنأ وأ « ةيافكلا اهيف امب ةكرحلا مهوهتُسَت
 . ءامدلا كفسو رامدلاو بارخلاو رورشلا نم ةنتفلا هرجت فوس ام

 ارمتؤم دقعيو 2 خياشملا عيمج وعدي ْنأ هركفب جرخو 5 يأرلا حادقأ لاجأو

 ٌيسيردإلا نأ الإ « مهبلغأ رضحو «, تاوعدلا هجو العفو « ةلاحلا هيف ضرعتسي

 . هاري امب نيوعدملا رَمْأ وأ مهافتو ةوعدلا عورشمب ملع

 امب هسفن ريعز نب دهف ةسلجلا حتتفاو نووعدملا عمتجا ددحملا مويلا يفو

 مكل نيذلا دالبلا لهأ متنأو .ريثكلا ينغلب دقو . مايألا قبست ثادحألا نأ : هانعم

 لامشلا يف اولشف دق سانأ مهو « نتفلا ثرْوَي نم انهو , اهررض مكيلعو اهريخ
 . بونجلا يف ىلاعت هللا نذإب راحو

 يهو اهنع لوؤسم وه دالب يف يرشتست ةنتف كرتي نل دوعس نبا نأ نوملعتو
 . نتفلا ءيفطي اميف يسيردإللو . انل ةحصانملا مكيلعف « هتيامح تحت

 لظ نم كانه ناك نإو « ءيشب ملعلا مدعو لصنتلا نع الإ عامتجالا رفسي ملو

 . ركذت ةجيتن ريغ ىلع عامتجالا ضفناو « ًاتماص

 فاروطلا ىلع ضبقلا ءاقلإو . تاكرحتلا رداوبب ريعز نبا دنع رابخألا ترتاوتو
 . ىصقألا هدح غلب دق ةروثلل دادعتسالاو زيهجتلا نأو « ايبص ىلإ مهلاسرإو

 ناكو . يمكح دمحأ نب يلع خيشلا ةيماكحلا خياشم خيش ىلإ لسرأف

 هلوصوبو ٠ ةعرسلا هجو ىلع هيلإ لوصولا هوجري نيزرابلا خياشملا نم
 لكل ردقي كلملا ةلالج نأو . ةرضاحلا ةلاحلا نع هعم مهافتو « هب عمتجا

 نإف « نيثباعلا ثبعل ةقطنملا كرتي نل دوعس نبا نأ مهفتو : تقرت لني
 ةنتفلل اَءْرَذ كلذ يف نوكي نأ ىسع . كلئابق عم انبناج ىلإ فقت هللا ءاش

 ةعيبطب هنأل . متول هيجو يأر وهو . كلذ ىنعمب وه امو رشلل اتيوصهتو

 شكلك



 ىف لخلختو قاقشنا كلذ يف نوكيف ٠ . مهريغ ةّيماكحلا ف مضني فوس لاحلا

 هةر .مايأ ةثالث لالخ يف ةيموكحلا تاوقلا دراوتت ىتح اتقؤم ولو . ةروثلا فص

 . تارايسلاب زاجحلا نم مايأ ةسمخ وأ ةتس لالخو ريسع نم مايأ

 : لاقو ةيفاكحلا نم ريفاغملا خويش دحأ 0 يروفغم نيسح دمحم ينربخأ

 ادفع هقريضلاو غزا يأر ىلع هعم ارضاج تنكو  دمح أ نب يلع خيشلا قفاو

 دعب امنإو اهخويشو ةّيِماَكَحْلا ءاهجو نم مهب قثي نم عم مهافت انهو (اياضملا) ىلإ

 يدهاجمب مدقتي نأب هرمأي دمحأ نب يلع خيشلا ىلإ يسيردإلا بتك تلصو نيموي

 قاطن برض يف كارتشالاو يسيردإلا باهولا دبع ةلباقمل (رئافحلا) ىلإ ةيماكحلا
 ْ ْ . نازاج ةنيدم ىلع راصحلا

 مت يذلا مهافتلاب هركذي . ريعز نب دهف نم باتك هدرو . ةدودعم تاعاس دعبو

 .. نازاج ىلإ هتليبق لاجر عم روضحلاو « ةردابملا ىلإ هب بيهيو امهنيب

 لك رضحي نأو ةيماكحلا خياشم الاح ىعدتساف « ميقُملا ٍدَعَقْمْلا يف خيشلا اذإف
 ام ىلع مهعلطأو مهعم ةسلج َدَقَع « ةليللا كلت يف مهعامتجابو . هلاجر مهنم
 ىتح فقوملا مهل حضوي ذخأو « ريعز نبا باطخ ىلع مث . يسيردإلا نم هلصو
 . نازاج يف ريعز نبا ىلإ هجوتلاب مهعانقإ عاطتسا

 (سوبركلا) ةيرقب ارام نازاج ىلإ اياضملا نم هموقب جرخ ةليللا كلت رجف يفو

 يفو ٠ نازاج ىلإ هقيرط يف هعم مهبحصتسا العفو ريفاغملا لاجر نم اهب نم مضل
 هيلع انراظنأ ترقتسا امو « انبوص هسرف هب بخي اججدم ًاسراف اندهاش (ةخبسلا)

 خيشلا وه اذإف ٠ رظنلا انققحف - يلعاي عجرت قالطلاب : اهتاض انف مرت دقو الإ

 يسيردإلا دهعلا ةداق نم وهو . دمحأ نب يلع خيشلا دلاو 2 يمكح يلع دمحأ

 . هنبال ةخيشملا نع لزانت يذلاو « ًاقباس ةّيِماَكَحْلا خياشم خيشو « لوألا

 روكذملا خشات: ينربخأ امك , نازاج ةقطنم ريمأ ىريدسلا يكرت ريمألل هصنب ربخلا ىور دقو 0(

 ”انيوقتاد ه 1786 ةئس يلاوح يف
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 0 7 ةييدضوم ذم

 لوصو دنعو « هعرازم دقفتل (ةيراعقلا) ةيرق ىلإ (يبارملا) نم ههجوت ناك دقو

 ةيرق يف يمكح يلع دمحأ خيشلا دوجوب ملع نازاج راصحل رئافحلا باهولا دبع

 هربخأ مث )2 ةسرادألا عم ةقباسلا هفقاومب هركذو 3 هاخنتساو هل لسرأف 3 ةيراعقلا

 . هيلإ هب لصيو هليبس ضرتعي نأ هاجرو . هنبا فقومب

 ريعز نباب هتالاصتاو . نبالا خيشلا ةكرحب بافهولا دبعل عفر نم كانه عبطلاب

 ١7 نازاجو اياضملا نيب ةفاسملاو « نازاج ىلإ هلئابق لاجرب ريسلا ىلع همْزعو

 نم ةسمخوأ ًابيرقت لايكأ ةعبرأ دعب ىلع دلاولا خيشلا اهيف يتلا ةيراعقلاو . اليك
 . هلمع ىغبني ام ىلع هعم قفتاو هاعدتساف « رئافحلا

 . . عجرت قالطلاب ًاددهم هنبا رحن وحن هتبرح زهي هسرف ىلع دلاولا خيشلا فقو
 ةيماكحلا رشحت ديرت تنأو « (رئافحلا ١ ىلع ةقطنملا لئابقو باهولا دبع مكديس

 دمحأ خيشلل ناكو . هعم نيذلا خياشملا بينأتو « هنبا يأر هيفست يف ذخأو

 بوص هلبق هنبا مدقت نأ دعب الإ مهنع فرصني ملف 2 ةمرتحملا هتملكو هتناكم يلع

 . موقلا هءارو راسو باهولا دبعو رئافحلا

 ىلإ لصي نأب ةفطعلا ةليبق سيئر” فيطع نسح نب دمحم عم قفتا كلذكو
 هرثأ ىلع ملسأ ضرم هب ملأ دقو هتيرق ىلإ لصوف ريعز نبا بناجب فقي نمب نازاج
 . مايأ ةثالث دعب حورلا

 هلاجرو يسيردإلاو . ةظحل لك يف راجفنالاب ُنْذْوُي هرتوتب فقوملا لظ

 ايبص يف ًاراهنو . لئابقلا ءاسؤر ىعدتسيو « ةيسيردإلا ايبص يف اليل دقعت

 نمم ناك يذلا ماسبلا ناميلسلا دمح خيشلا يل هدكأو , دمحم نب ىيحي خييشلا هنبا ربخلا ىور )١(
 . ةعلقلا يف اورصوح

 4م



 3 5 5 نا 1 , 8 3 + اننسسللا

 ها

 قازرألاب ةنوحشملا نفسلاو ةرمتسم مهيلإ هلسرو « ىرتت بزحلا لسرو « ةميدقلا

 . اياضملاو نازاج لوح نفس ثالث وحن لصت ةريخذلاو

 ليل لوبطلا قل عرقب برحلل ريضحتلاو 3 ىرتت زيهجتلاب لئابقلا ىلإ رماوألاو

 . ةظحل لك يف ةكرحلاب مايقلاو ةروثلا نالعإ رظتنت سانلاو ًاراهنو
 دهفل اهتروصو يضام نب يكرتل كلملا ةلالج نم ةيقرب تدرو ءانثألا كلت يف

 ةقيقحلا ىلع فوقولاو . يسيردإلا ةلباقمو , الاح ايبص ىلإ هجوتلاب هرمأي ريعز نبا
 . ايبص يف دادعتساو ةيقيقح ةروث كانه لهو ةلاحلا سردو هنم

 ميحر رابلا رمع مهيلإ لصو دق . شيرع يبأ لهأ نأ رابخألا تلصو اهمويو
 كلت يف ضعالابو اذ نيبرقملا نمو . شيرع يع ناكس نم وهو يسيردإإلا

 رمألاو يسيردإلا ملعلاو « ةروثلا مالعأ مهملسو ةروثلاب يسيردإلا رمأ لمحي ةنوآلا

 . نازاج راصحل كرحتلاب

 دمحم امهو نازاج ةنيدم يف نيميقملا نيسيردإلا ىلإ ريعز نب دهف لسرأف

 تاكرحتلاو ةروثلاب مايقلا نم هملعب لصتي ام نع امهعم مهافتو دباعلاو يبرعلا
 دوعس نبانيبو هنيب ام عم ةموكحلا ىلع ةروثلل كرحتي نسحلا نأ ةقيقح لهو ةبيرملا
 ةحص ال بيذاكأو فيجارأ هذه نأ هانعم امب «. هاباجأف . تايقافتالاو دوهعلا نم

 انلاومأو انلئاوع عم ضرعتن نازاج يف نحن انيقب امل ةروث كانه ناك ول هناو . اهل
 . هتلالجل بجي امب عفرو « ءايمع ةريح يف ىقبف . كالهلل

 ضعبو يكلساللا ةعلق يف ءاملا نزخخ يف رواشتلا دعب ذخأ ىرخأ ةيحان نمو

 . ةعلقلاب ماصتعالا ىلإ ةرورضلا هتأجلا اذإ ءىراوطلل ًادادعتسا قازرألا

 ةنخاس تامولعم نم هيدل رفوت امب « ةلجعتسم ةيقرب يضام نب يكرت عفرو

 هغلب هنأ اهنومضم ةيقربب . يسيردإلل هتلالج قربأف « ةبهتلم ثادحأو

 هرذنيو « هيف هلمؤي ام دض يه ةكرح نم هب موقيو ةروث نم هل رضحي ام

 )١( برحلل ريضحتلا يأ هريضحتلا» ىمسي ًافورعم ًاصاخ اعرق لوبطلا عرقت .

 شالك



 نبا يكرت رمأو كلذ نم هرذحيو «قيثاوملاب ثكنلاو دهعلا ضقن هتكرح ىلع بترتي هنأب
 . ايبص ىلإ هجوتلاب يضام

 طيسب مهافت ءوس نم « ةعيرذ ذختا دقف « ايبص يف ةروثلا تأدب مويلا كلذ يفو

 « ةيماح ةداشم تروطت تيناوحلا باحصأ دحأو ايبص ريمأ ايوخأ نم يوخ نيب

 رمأف يسيردإلا ىلإ ًافوتكم هوقاسو . يوخلا اولقتعاو , اهتجيتن سانلا رهمجت
 . اهب مه يتلا رادلا يف هايوخأ ةيقبو ريمألا لاقتعاو هنجسب

 مهافتلا ىلع امهيأر قفتا « ايبص ىلإ ههجوت لوح ريعز نب دهف عم رواشتلا دعبو

 نب يكرت عم هجوتي نأب كرحت وأ ةكرح يأ دوجو يفني يذلاو - يسيردإلا دباعلا عم
 . ( دباعلا ) قفاوف يضام

 : ايبص ىلإ ةلحرلا
 « يضام نب يكرت اهلقتساو نامداخ (نايوخ) اهعمو ةيموكح ةرايس ترضحأ

 امهقفاري نأ ريعز نب دهف ىأرو ١176١ بجر 4 ءاسم يف كلذو يسيردإلا دباعلاو

 5 صاخلا هبتاك

 تفقوت يسيردإلا رصق باب دنعو « ايبص ةنيدم ة :رشاعلا ةعاسلا يف اولصو

 وأ ةكرح يأ هوفص ركعي ال ءىداه تمص يف طغي هلوح امو .رصقلا اذإف ةرايسلا

 ىوس ةأفطم راونألا ىتح . ةروثب مايقلل كرحتي «ريمأ رصق نكي مل هنأكو . ةبلج
 وأ - عنقيل دباعلا تفتلاف « ريخنلاب هسافنأ دعاصتت هتابس يف ّطغ دق دحاو سراح

 رصق اذه له ليكولا معنو هللا انبسح : الئاق - يضام نب يكرت ركف رّدخيل حصالاب
 يكرت هباجأف « ةيدوعسلا ةلودلاك ةريبك ةلود دض « ةروثلل رضحيوأ 5 ةكرح رْيَذُي نم

 . ريخلا الإ | نوكي ال نأ وجرن اننإ : ًابجعتم يضام نبا

 ؟ يسيردإلا نيأ نذإ -: يضام نب يكرت

 هربخأو « هيلإ بهذأسو « ةيسيردإلا ايبص يف : يسيردإلا دباعلا

 . ًاروعذم ماق يذلا سراحلا ظقيأو ةرايسلا نم دباعلا لزنو . ربخلا مكيتأيسو '
 ءرصقلا ةباوب حتفو . هايحو ًافقاو ضفتنا يسيردإلا دباعلا هنأ فرع املو

 قالك



 ةيقرب يضام نب يكرت هملسف ةيسيردإلا ©') ايبص ىلإ هلقت ةرايس ذخأ حارتسا نأ دعبو

 . يسيردإلا نسحلل اهملسيل كلملا

 ةنيدملا قرش لامش يف نيدباع نسح تيب ىلإ اهقيرط ىلوألا ةرايسلا تذخأو

 . هسرح (  هايوخأ )و ايبص ريمأ «  ةموكحلا ( ةفراط ) نطقت ثيح

 يضام نب يكرت لزنف اهرمأ فشكتسي نم رادلا نم جرخ ةرايسلا ةكرح عامسبو

 ةلماجملاو مالسلا دعبو دامحلا ميهاربإ (ةفراطلا) دجتوف ٠ لخادلا ىلإ هتقفرب نمو
 لبق نم ٌدحأ مكاتأوأ ءيشب متعمس له : يضام نب يكرت لأس ةيديلقتلا
 !؟ يسيردإإلا

 لهأ نم لاجر انيلع لخد برغملا دعب هنإ . معن : دامحلا ميهاربإ (ةفراطلا)

 امك  انيلع ىشخيو ةكرح اهيف دالبلا َّنأل تيبلا نم جورخلا مدعب انوغلبأو « ايبص
 . رهظلا لبق نم ةيربجلا ةماقإلا تحت نحنو لئابقلا نم  نولوقي

 نيحلسم صاخشأ ةرشعب اذإف . عامسألا اوخاصأف .رادلا لخاد ىلإ قيرطلا

 تيبلا طئاح ةرداغم مدعب يسيردإلا نم ًايهفش ًارمأ مهغلبأف مهنم دحاو مهمدقتي

 . مهبقارت راَّدلا جراخ ةددشم ةسارح مهيلع تعضو دق هنأو « هيف مه يذلا

 عالدناب ًاناذيإ ٠ صاصرلا قالطإ زيزأ نوعمسي مهو الإ تاظحل الإ يه امو

 قدانبلا نم مهتحلسأ مهتبلس ةحلسم ةعامج تلصو حابصلا يفو « ةروشلا

 8 ةرايسلا ترداصو رجانخلاو فويسلاو تاسدسملاو

 . ةميدقلا ايبص نع اهل ًازيبمت , ةديدجلا ايبص مساو ةيسيردإلا ايبص مسإ اهيلع قلطي (1)
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 : نسحلا ىلع هاقفرو يكرت لوخد
 ءاحنأ رئاس نم اهيلإ تلبقأ يتلا لئابقلا ددشحب ةصاغ ةميدقلا ايبص تناك

 بجر ه قفاوملا ةعمجلا موي حبص يفو - ةيسيردإلا  ةديدجلا ايبص اذكو ةقطنملا
 بكوم يف ةديدجلا ايبص نم يسيردإلا نسحلا لبقأ م197١ /هاه١ ةنس

 لخد ىتح « علعلت ديراغزلاو قلطي صاصرلاو قفخت تايارلاو عرقت لوبطلاو دشاح ٠

 هيلع مالسلل سانلا لبقأو « ةميدقلا ايبص يف هرصق

 رمأ « سانلا ءاهجوو نايعألاو خياشملاب رصقلا ةحاس تدشتحا نأ دعبو

 ةرهاظم هبش يف مهلوح سانلاو . نيروفخم « هعم نمو يضام نب يكرت راضحاب
 مهنيب نمو عومجلاب هتاحاس تئلم دق يذلا ءرصقلا ةحاس اولخد ىتح جايهو
 يهصاب رداقلا دبعو . يطيقنشلا نيمأ دمحمو . يركز يكمو يهصاب ىبحي دمحم

 . مهريغو رديح دمحم نب رديحو

 لحملا ردص يف يسيردإلا اذإف سلجملا ىلإ هؤاقفرو يضام نب يكرت لخدأف

 نعو .رابلا رمع هرهص هراسي نعو . يسيردإلا باهولا دبع هيخأ نبا هنيمي نعو
 دباعلاو يسيردإلا زيزعلا دبعو . يسيردإلا يبرعلا دمحم باهولا دبع نيمي
 يسيردإلا

 , دوعس نباب هتقالع نع ثيدحلا يف نسحلا عرشو ٠ سمولجلاب اورمأف

 هتلالجل هئالو ىلع لاز ال هنأو « ةبيطلا تاقالعلا نم قبس ام هثيدح يف اضرعتسم

 ةلماعم ءوس ببسب روفنلا ضعب لئابقلا نم لصح ظحلا ءوسل امنإو : لاق نأ ىلإ
 ءادتعا وأ ثداح يأ عوقو نود ةلوليحلل نازاج ىلإ هجوتي فوس هنأو « هتلالج ءارمأ
 .وجلا ةيقنتل هعم رباختيو « هتلالجب - 2 لصتيس هنأو . كلملا لاجر ىلع

 قبطنت ال ىتلا تالماجملا نم كلذ ريغ ىلإ . اهدهع قباس ىلإ | تاقالعلا ةداعإو

 ْ . دهاشملاو لصاحلا لاحلا عقاو ىلع
 ةدهاعملاو . كلملا نيبو مكنيب ةبيطلا تاقالعلا : يضام نب يكرت هباجأف'

 نإو « ةنتف ثدحيوأ .وفصلا ردكي اميف ببستلا مدعو . مهافتلا يعدتست ةمربملا
 : باجأف . كلذ دي دؤي كلملاو « هبلطي امو , هدنع ام لكب هتلالجل عفري نأ هيلع
 . هللا ءاش نإ [رمألا يف رظننس
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 مهيلع تددش كانهو . لقتعملا ىلإ ةسارح مهعمو اوفرصناو مايقلا يف مهل نذأ مث

 . ةسارحلا

 يتلا (ارغلا) ةيرق ىلإ لئابقلا دوشح ةيقبب نسحلا جرخ رصقلا نم مهجورخبو
 مدقت مث مايأ ةعبرأ لبق نم باهولا دبع ةدايقب ةروثلا دوشح عئالط اهب تركسع دق
 ظ . لئابقلا نم شيج سأر ىلع نازاج ىلإ

 ّ يسيردإلا باهولا دبع مدقت

 لتاقم ةئامسمخ وحن دوقي ارغلا ةيرق ركسعم نم يسيردإلا باهولا دبع مدقت
 نازاج نم لايكأ ةسمخ ةفاسم ىلع (ةراجنملا لت) يف ناك سمشلا بورغ دنعو
 ىلإ هليل لوط هب لظو ةنيدملا راونأ دهاشي وهو ءاشعلا مث ةعامج برغملا ىلصف

 . ةراجنملا نم بيرق وهو رئافحلا دروم وحن مدقتف حابصلا
 نم ةاقسلا عنمو لايكأ ةسمخب ةنيدملا نع دعبت يتلا رئافحلا ىلع ركسعو

 تلاهناو « رئافحلا اهدروم لالتحا اهلتقم نازاج ةنيدمو فقوملا مزأتف . ءاقستسالا

 اهلالتجلاو اهيلإ باهولا دبع لوتظو مهذجت دقن بونص لك نم رئافخلا ىلع لئاقلا
 . ةنيدملا بهن يف اوعمطو ًاريثك اوعجشتف ةمواقم نودب
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 رشع نماثلا لصفلا

 ناززطج ةقطنم ىف ةلاحلا

 : نازاج ةنيدم ىف ةلاخلا

 يسيردإإلا دياعلا هعمو « ءاسم م. ةعاسلا يلاوح نازاج نم يضام نب يكرت هجوت

 نوكسو سماد مالظ يف اهقيرط ةرايسلا تقش و (ايوخألا) حبو ةراملا بتاكو

 . فيخملا بقرتلاو . يركفلا دورشلاو « « يسفنلا ضابقنالاب جزتمم ةباكلاب رثختم

 نباو « ةقطنملا ءاجرأ نم نازاج دحأ لخدي مل حابصلا نمف جرمو جره يف سانلاو

 صيرحلا لجرلا وهو « ثداحلا ُهَيّرَحَو .رمألا همهدف « هتريح ىف قراغ ريعز

 ضعب هعم ذخأي نأب هرمأو ّيزاجحلا نا ىعدتساف « دلجتملا

 يف ةموكحلا ىلإ ءىجتلملا قينارزلا خيش ينيتف دمحأ لاجر نم اددعو (ايوخألا)

 ةهج يف مهضعب بترو « يناكوشلا ةعامج ضعبو « هتعامج نم دادعأو وه نازاج

 ةّيرودك مهب موقي يقابلاو اياضملا قيرط ىلع ضعبلاو  ةنيدملا لخدم (علطملا)
 )١( ةنيدملا ىف

 تقرشأ نأ ىلإ « ماين ال نوردخم سانلا « ةظقيلا مون ةلاح يف ةنيدملا تتابو

 ةاقسلا اذإف م1937 /ه181 ةنس بجر "5 قفاوملا سيمخلا موي حبصأو سمشلا

 . رئافحلا ىلع ركسعم باهولا دبع نأب ةنيدملا يف عاش . ءام نودب نودوعي

 هللا دبع خيشلا مهتمدقم يفو . يأرلا يف مهيلع لوعي نمب ريعز نبا عمتجاف

 ىلإ ةريخذ نم نكمي ام ليمحت ىلع يأرلا متو . يزاجحلا دمحمو يضاقلا

 . تاماكحتسالا يف يتلا عفادملا ليطعتو « ةعلقلا

 دادعألاو دادعتسالا يف هتعامجو ريعز نبا ىلإ ةبسنلاب سيمخلا موي ىضقناو

 . ةلحرم رخا يف ةعلقلا يف نصحتلل

 يندملا عافدلا عضوم ىلإ ىدؤملا عراشلاف ةيرسودلا ةعلق بونج قرش كلسي اياضملا قيرط ناك )١(
 فلأ ماع ىلإ اذه اياضملاف فدرلاف هينجلا تبخف «ةبئولا» ىلإ كانه نمو ةعاذإلا ةيوقت ىذاحي نأ ىلإ ةخبسلاف

 . اياضملاف سوبركلاب رمي ىذلا فوصرملا طخلا سسأت كلذ دعب نمو نيعستو ةئامثالثو

 كةالك-



 « دروملا ىلع باهولا دبع شيجو عونمم ءاملاف . اهراطقأ نم ةنيدملا تجتراو

 . اهبهنو ةنيدملا لالتحال نوزفحتي « خابسلا فارطأ ىلع لئابقلاو

  مادقألا ىلع ًايشم قفدتت ًابارسأ ةئيدملا يحاوض ىلإ حوزنلا يف يلاهألا أدبو

 . عومدلا رطقتسُتو , دابكألا هل رطفنت رظنمل هنإو  ةيرثكألا

 5 هركسعم يف تملا نتحلا عجشو ير 3 فصن

 (رئافحلا) بوص هركسعم نم رخاآ مسقب عفدف , ءاملا دروم لالتحا يف باهولا دبع

 . ةنيدملا ىلع راضحلا ديدشتل

 نيثالث مهددع زواجتي ال « نييدجنلا دونجلا نم ددع ريعز نب دهف ىدل ناك

 (باهولا دبع) ركسعم ىلع قفدتت لئابقلا نأب ربخلا هءاجو قدانبلا مهحالس « الجر

 يرحل لحاس نم ةرئاد فصن يف خابسلا فرط يف نازاج لوح نورشتنيو

 تقفدتول «  عافدلا عيطتست ةوق ة هيدل سيلو « لامشلا يف رحبلا لحاس ىلإ بونجلا

 . براحم فالا ةسمخ ىلع مهددع ديزي نيذلا عومجلا كلت

 لهأ نم يناكوشلا (ايوخأ)و قينارزلاو (هايوخأ) بتر نأ دعب سيمخلا ءاسم تابف

 . قلقلا ديزمو ءربصلا غرافب ةعمجلا موي قورش نورظتني سبع

 :راصحلا

 لخرو « ةليلق ةريخذ نم يقب ام عزو بجر 5 ةعمجلا 0 يفو

 ةراجحلاب ةعلقلا باب ٌّدسب رمأو « زاجحلا ىلإ ةنيفس يف هضارغأ ضعبو هءانبأ

 نوفظوملاو هتعامج هيدل عمتجا ةعمجلا ةالص تقو ناك املو « سبجلاو

 رشع ةسمخلا وحن مهددعو نويدجنلاو , يضاقلا هللا دبع سأر ىلع نويزاجحلا

 ةرشابم ةالصلا دعبو ةعلقلا تحت يذلا عماجلا يف ةعمجلا اولصو نيرشعلا وأ
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 نم ىقب نم جرخو « لابحلاب ةعلقلا نيفظوملاو (ايوخألا) نم هعم نمو وه ىقترا
 . ليلقلا نم لقأ الإ ةيدابلا ىلإ ناكسلا

 ةيحانلا نم لابحلاب اولدتو (ايوخألا) ضعبو يزاجحلا لزن برغملا دعبو
 لئابقلا عئالط نوري مهو الإ كانه اولصو امو « (علطملا) وحن اوردحناو « ةيبونجلا
 تحت نم « يلامشلا لحاسلا وحن (علطملا) لامش يذلا لبجلا ءارو نم برستت

 « ةعلقلا ىلإ لوصولا نيبو هنيب ٌلّْيح ةعاس عبر رخأت نإ هنأ رعشو .(ايابصلا لبج)
 بونج نم بونجلا نم صاصرلا تاقلط عمس علطملا نم هعوجر يفو
 نوذولي مهو (هايداهاو) نيمجاهملا راعشب هباحصأو وه حاصف .2) ةبيرضملا
 وه ىقتراف لابحلا مهل اولدأف « ةيبونجلا ةيحانلا نم ةعلقلا اولصو ىتح . تويبلاب
 . ةعلقلا ىلإ هباحصأو

 تويب نمو « عماجلا ةرانم نم ةعلقلا ىلع قلطت رانلاو الإ ةعلقلا ىقترا امو
 . مهرودب رانلا نوروصحملا قلطأف . اهريغو ةسرادألا

 اهبهنل يلاهألا تويبو راجتلا تاعدوتسمو «. ةنيدملا ىلع لئابقلا ليس رمهناو
 نولدابتي نوبراحملاو « مارحلا ةمينغلاب مهريمحو مهلامج نولمحي . اهبلسو
 لالظ اهيلع ميَحُي ةئيدملاو . ةرفقم عراوشلاو . نيروصحملا عم رانلا قالطإ
 . ءانفلا حابشأ اهئاجرأ ىلع موحتو توملا

 مهنمو ٠ نيرشعلا ىلع فوني ام ةعلقلل ةفوشكملا تويبلاو عراوشلا ىف لتقو
 ناكو . ةموكحلا ىدل ءىجتلملا . يديم ةئيدم سيئر « علْيَز رهاط دمحأ خيشلا

 هل بتكم يبرغلا يبونجلا نكرلا يف ناكو . نآلا درخ شوح . رقصاب شوح يف
 - اليتق هتدرأ ةصاصر هتباصأ دقو الإ هّدرامو ةذفانلا باب نم ابناج حتف « ةيبونج ةذفان

 . هتمحرب هللا هذمغت

 رشاعلا مويلا ىلإ .نيرصاحملاو نيروصحملا نيب نارينلا لدابتب لاتقلا رمتسا
 يف هباحصأو يضام نب يكرت ىلع لخد مويلا كلذ ةحيبص يفو بجر نم
 لدهألا دمحأو . يطيقنشلا نيمأ دمحمو . يركز يكم (ايبص) ب مهلقتعم

 , نازاج ىلإ ارغلاب هركسعم نم مدقتلا ديري يسيردإلا نسحلا نأب مهوغلبأو

 حبصأو خيراتلا اذه ىف سمط دقو حلملا ندعم ناكم  رمحألا لبجلا بونج  حلملا ندعم ةبيرضملا )١(
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 اولاز ال ةعلقلا يف نيذلا نأو . ًايكلسال هعم رباختلاو . كلملا ةلالجب لاصتالل

 عفادملا هيجوتب رمأيس هنإف الإو . ءامدلل ًانْفَح فكلا مهنم ديري هنأو «رانلا نوقلطي

 نب يكرتل ربخلا مهغالبإب نوديري مهنأكو  اهيف نمب اهرمديو . ةعلقلا ىلع

 هجوتلل دعتسم هنأو « ةعلقلا ىلع عفادملا قالطإل موزل ال : مهل لوقيل ٠ يضام

 الو هل لوح ال روسأملا : يضام نب يكرت مهل لاقف - ميلستلاب مهعانقإل هئاقفر ىلإ

 لاط نيروصحملا نأل هسفن يسيردإلا نم نولسرم مه عبطلابو اوفرصناف «. ةوق

 نمو « هيلع مهأ وه امل غرفتي ىتح مهميلست يف بغري يسيردإلاو . مهدومص

 صلختستو راصحلا كفت رحبلا قيرط نم ةدجن مهلصت نأ ىشخي ىرخأ ةيحان

 . ةروثلا ىلع ءاضقلل قالطنا زكرم اهنم نوكيو . نازاج ةنيدم

 « يسيردإلا ربص ليع م1977” /ه1/١8١1//١1 قفاوملا ءاعبرألا يفو

 يف يتلا ةلطعملا عفادملل تاقلط نع ةريخذلا عدوتسم يف اوثحبف , هفواخم تدازو

 ريثأتلا رثؤي ملف ةعلقلا بوص عفادملا دحأ هجوف . اهدجوف (علطفلا) ماكحتسا

 تقرم ةفيذق لوأف . ماكحتسالا يف عفدم ربكأ يناثلا مويلا يف ذ اوهجوف . بولطملا

 جربلا تباصأ ةثلاثلاو « ناردجلا ضعب تعدص ةيناثلاو « اره اهَتَّرهف ةعلقلا قوف نم

 رخآ نأو . دفن دق مهيدل ءاملا نأ فداصو . دونج ةثالث تلتقف ةعلقلا يف يسيئرلا

 ةلآ نأل «اوملسف د 0 ةلالج نم مهتلصو ةيباوج ةيقرب

 فيس دمحأ عفر ءانثأ يفو ضيبألا ميلستلا ملع اوعفرف 5 ةعلقلا لخاد يكلساللا

 يفو ٠ هفتك يف ةصاصرب ِبْوُص ملعلا نيفظوملا نم ةكم لهأ نم يناورش نيدلا
 . رانلا قالطإ فقوت اخابض 4 ةعاسلا وحتت

 : ميللستلا

 :29 ةعلقلا ىلإ لصو رانلا قالطإ فقوت رثأ ىلعو

 ةيماكحلا خيش يمكح دمحأ نب يلع ؟ يسيردإلا دباعلا ١

 هللا دبع خيشلا ركذو . ةعلقلا يف اورصوح نمم وهو  ماسبلا ناميلسلا دمح نم هتدفتسا ام اذه )١(

 همع ىلإ هعم باهولا دبع هلسرأف , رئافحلا يف باهولا دبعل ريعز نبا نم باتك لصو : هخيرأت يف يدومعلا

 . ميلستلا يف كرتشا يدومعلا نأو « هيلع قفاوف نسحلا
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 . ءافرشلا خيش ينيدمحأ رصان مساق - 4 يركز يكم-*

 . شيرع يبأ خيش دمحم نب ليربج-5 رديح دمحم نب رديح- ©
 نب يلعو يكم خيشلاو يسيردإلا دباعلا ةعلقلا ىلإ علطف , لابحلا تيلذأف

 : يف صخلتت يتلا ميلستلا طورش رطسو . دمحم نب ليربجو , يمكح دمحأ
 اهنمو ةعلقلا دوجوم ميلستو « مهحاورأ ىلع ةظفاحملاو . نيروصحملا ةمالس

 . زاجحلا ىلإ نييزاجحلا ليحرتو « ةميلس يكلساللا

 . اهيلع قفاوف نسحلا ىلإ طورشلاب لسرأو

 نوفظوملا لحرو . نوروصحملا جرخأو « ةعلقلا باب دسي يذلا ًءانبلا مدهو
 دمحو يزاجحلاو ريعز نب دهف لحر دقف نويدجنلا امأ ةنيفس يف نويزاجحلا
 تحت نازاجب يسيردإلا راد يف مهاقبأ نوقابلاو « اًيبص ىلإ ةعامج مهعمو ناميملا
 . ماقال” /ها81/10١//7١ قفاوملا سيمخلا موي يف كلذو « ظفحلا

 : نازاج ىلإ باهولا دبع لوخد
 دمحمو . يركز يكم هقفاري ةنئيدملا باهولا دبع لخد ١7// ةعمجلا موي يفو

 بكومو ةرثاكتم دوشح يف لئابقلا ءاسؤرو « يسيردإلا دباعلاو « يسيردإإلا يبرعلا
 . نامألاب حاصي نأب رمأو (مهراد) لخدف لفاح

 لك نم ٌةيواخ ٌةيلاخ مهروُد اودجوف . يحاوضلا يف نيذلا لهألا عب داعف
 : . تبهن دق ررسلا ىتح ءيش

 يف شيجلا ةيقب يف ّيسيردإلا نسحلا لخد ٠/14 قفاوملا تبسلا موي يفو
 ىيحي دمحم مهنمو « نيقباسلا ءارزولا نم ةقطنملا لاجر هعم « لفاح بكوم
 امنإو « هلاجرو نسحلا نم مهيلع بوضغملا نم هنأ فرعي ناك نإو يذلا يهصاب
 هتيب يف هفلختو جرح ىلع ًاجرح هفقوم ديزي ال ىتح فلختي ال نأ هيضتقي فقوملا
 . كلذ ءارو ام فورعمو ةفلاخملاب رهاظتلا هانعم

 دوشح عيمجو نازاج ةنيدم لخدف علطملا يف باهولا دبع هيخأ نبا هلبقتساف

 . مهرثكأ امو , هيلع تدفاوتوأ باهولا دبع عم تلخد يتلا لئابقلا

 ةنيدملا لهأ نم عجر نم جرخو . همودقل ةيحت عفادملا تقلطأو
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 ديراغزلاو . قلطت ةيرانلا ةريعألاو فرفرت مالعألاو . نيلبقتسملا عم هلابقتسال

 : بزحلا ءاضعأ نم هيلإ مدق هلوصول يناثلا مويلا يفو

 . ىنامي زيزعو بلطملا دبع نب قداص نب دلاخو غابدلا يلع

 يفو ةريخذلا نم ليلقو « زرألاو قيقدلا نم ةيئاذغ داومب ةيعارش ةنيفس تلصوو

 غابدلا يلع نازاج يف ىقبو « نميلا ىلإ قداص نب دلاخ رفاس هدعب يذلا مويلا

 . ينامي زيزعو

 « ايبص ىلإ نازاج ّيسيردإلا نسحلا رداغ 7/11 قفاوملا نينثإلا موي رخآ يفو

 ثعبو مهمعزب ةدلبلا ةيامحل حلسم ةئم وحن نازاج يف ىقبأو . باهولا دبع هعمو

 * ناسرف ةريزج لا دولنج ةسمخ

 (ارغلا) ةيرقب هركسعم يف هدوشح ىقبأو (ارغلا) يف فقوتف نازاج نم نسحلا داع

 خويش ىلإ هرماوأ لسرأو 3 ءاسملا يف ايبص لخدو 3 ايبص نم لايكأ ةتس دعب ىلع

 -زاجحلا قيرط يف ةطقن قيضأ -(ةبقرلا) قيضم بيرختب قيقشلاو ةحجنملا لئابق

 : نازاج

 دق . نسحلا ةروث نع ةعوفرملا ريراقتلاو تايقربلا ىلع ءانب ةموكحلا تناك

 دلاخو « نادمحلا ناميلسلا دمح عم يدنج ةئم سمخ لقت ةرايس نيعبس تزهج

 ناك مههجوت نأل ةكرحلا تاببسُم نع قيقحتلاو يسيردإلا عم مهافتلل « ينقرَقْلا

 . ةروثلا مايق لبق

 نبا) ةدايقب رساودلا نم ًايدنج نيسمخو ةئم لقي (ضايرلا) شنللا تزهج امك
 . (ردان نبا)و (ناعرد

 عم ثحابتلاو قيقحتلل  انعملأ امك  هئاقفرو ناميلسلا دمح ةمهم تناكو

 نم كلملا ةلالجل تايقربلا تلصو ةكم نم مههجوت نم نيموي لبقو « يسيردإلا

 مهب قحلاف , يكلساللا ةعلق يف نصحتلل هئاجتلاو , ةروثلا مايقب ريع نب دهف
 ٠١١4 : ةيتآلا ةلاسرلا مهعمو ةعرسلا هجو ىلع هجوتلاب اورمأو « ليهش نب دمحم

 . م1977 / هاه 1/10//ه يف

 هقمفأ-



 . لصيفلا ن تب
 . هللا هملس نضام نب قكرت موكحلاى

00 : 

 ةيلاملا ةرازو ليكوو « ديلولا وبأ دلاخ خألا مكيلإ اذه انباتك يلماح نإ دعبو

 ةلالج نم بتك مهعمو . ةمهمب اوفلك . مكيلإ اهجوت دقو ..ناميلسلا دمح
 ام عم « « اهنوبلطي يتلا تادعاسملا ءارجإ يضتقي « اهيلع نوعلطت دبال , كلملا

 ْ . « لصيف » ررح مهتهمل ليهستلاب دوعي « مزالوه

 يتلا ةنيفسلاب تقتلاف « نازاج ىلإ اهقيرط يف ة ةذفنقلا ةنيدم ىلإ ةلمحلا تلصو

 0 مرسلا كاكا

 ةيدوعسلا ةموكحلا نأ نم « ريهامجلا تبهلأو . بعشلا تردخ يتلا ةياعدلا نإ
 ىف ةروثلا نأو « ةدودعم مايأ الإ اهرمع نم قبي مل هنأو . اهيلع يضقملا مكح يف

 تل ةرئاث لحاسلا لئابق نأو . تراث ريسع دالب نأو . راجفنالا رود يف زاجحلا
 مزحلاو ةظقيلا مدع ىلإ اونكر ًاريخأ هراصنأو نسحلا نأكو . فيجارألا نم كلذ ريغ
 ىلإ مهرودب اهنوردصيو بزحلا نم مهيلإ ردصت تناك يتلا ةياعدلا كلت ريثأتب

 . ريهامجلا

 ذحخأي نأ الدبف ايبص ىلإ 7/17 قفاوملا ن نينثإلا موي ءاسم نازاج نم هعوجر دعبف
 « بردلاو قيقشلا نيب طباَرُيوأ قيقشلا ىلإ تاوقلاب مدقتي هيخأ نبا رمأيو مّرحلا
 لحاسلا قيرط ىلإ . ةبعش ينب برد ةهج يف ريسع قيرط نم هتاوقو هدونج رشتنتو
 ره ثم كلذ نع الد تحلا مأ يف يناثلا طخلا يف وه ركسعيو قيقشلا نم
 ارغلا ىف ةركسعملا تاوقلاو « ارغلاو ايبص نيب ددرتي هيخأ نباو « ايبصب هراد يف

 يذلا ءودهلا يف ءاثالثلا موي ىضقناو . طابضنا الو ماظن كانه سيلف « + اهفيفن قرفت
 . اسمه لقانتت رابخألا تأدب ءاغبرألا موي قورش عمو « ةفصاعلا قبسي
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 نيدراشلا لئاوأ نأو قئارحلا ةنْدأ شيب لهأ دهاش دقف لبقأ يدوعسلا شيجلا نإ
 . (ديسلا تبخ) ىلإ اولصو دق قيقشلا نم

 تارايسلا ةلمح لوصوب نسحلا ىلإ ةدكؤملا رابخألا تلصو راهنلا ةوحض سو
 . اوحزن دق قيقشلا ءارو ام ناكس نأو قيقشلا ىلإ

 / ةاسسسلا حش

 « يلالها هدبع نب يلع نب نسحلا اهريمأ اهلبقتساف (كربلا) ةلمحلا تلصو
 دودحلا لوأ ةمحقلا تلصوف «ةريصب ىلع ريستل رابخألا ضعب هنم تقتساف اهفاضأو

 ءىلُمو برخ دق (ةبقرلا) قيرط نأ تملعو « ةمواقم يأ دجت ملف ةقطنملل ةيرادإلا

 لئابقلا نم دارفأ ضعب تدجوو ةضرتْعملا روخصلا تلازأو هيلإ تلصوف روخصلاب

 نأ ىلإ ٠ سارتحاو ةظقي يف مهقيرط اوربعف « تارايسلل مهتيؤر درجمب اوراوت

 زاحناو « اهناكس اهرداغ دق « اهشورع ىلع ةيواخ اهودجوف . قيّقشلا ةيرق اولصو

 ةديعبلا تاهجلا ىلإو لحاسلا قيرط ىلع « ةرفاعجلاو قيقشلا نيب ام ىلإ اهناطُق
 يف ىعرت « ةقود لهأل البإ هلبق امو قيقشلا ةهج يف ةلمحلا تدجوو « قيرطلا نع

 مهضيوعتل دادعتسا ىلع مهو نازاج ىلإ مهءارو اهقوسي نم اولزنأف تاهجلا كلت
 «. كلذ دعب

 (ارغلا) ىلإ ايبص نم جرخ قيقشلا ةيرقب ةلمحلا زايتجاب نسحلا ملع امدنع
 يف (ةداوس) ةيرق وحن مدقتلاب نيقابلا رمأف  اوقرفت دق ركسعملا يف نم رثكأ دجوف
 . لحاسلا طخ

 : ةداوس ةعفقو

 كانه ةطبارملاو ةداوس ىلإ ريسلاب (ارغلا) ركسعم يف هدجو نمب نسحلا باهأ

 سيلو « ةيفاك ةريخذ الو « دحوم حالس مهيدل سيلو اوراسف « تارايسلا ةلمح دصل

 يكم ةدايقب اسراف رشع ةسمخ وحن مهمدقتيو ةصاصر نيرشع نم رثكأ مهبلغأ عم
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 يف تارايسلا اهيضارأ قرتخت ةطسبنم ةخبس مهمامأو « ةداوس ةيرق برغ اوطبارو
 . رصبلا حمل

 عفدمب اهضعب . ةحلسم تاحفصم عبرأ اهمدقتت تارايسلا تلبقأ رصعلا دعبو

 فيظنو ديدج حالسب نوحلسم دونجو ةفيفخلا تاشاشرلاب اهضعبو تاقلطلا عيرس
 . ةيفاكلا ةريخذلاو

 تاشاشرلا مهُتَلْصَأف قدانبلا ىمرم نع تدعبف « نارينلا قالطإب ةعيلطلا تتغوبف
 . ضرتعملا دنجلا ةلغاشمل دونجلا ضعب لزنو « نارينلا نم لباوب

 يمزاحلا يلع نب دمحأ لثم يسيردإلا تاوق نم ظافحلا ىوذ نم ةعامج لتقف

 . مهريغو يهصاب رداقلا دبع نب ملاسو

 سأر ىلع ايبص ىلإ عجر مهضعبو نيقرفتم اوبحسناف ىقب نم مئازع تراهناف
 ْ 0 . يركز يكم

 ةلمحلا نأ ىتح . اهقيرط تارايسلا لئاوأ عم ةعيلطلا تلصاو مهباحسنابو
 . ةكرعملا تهتنا دقو ترم

 تعمجتو اهلئاوأب تارايسلا رخاوأ تقحالتو . بيغملل فلدت سمشلا تلدت
 وحن ىفو رذحو ظقيت ىف ةفيفخلا ةيعفدملاو تاحفصملا اهمدقتت تاليكشت ىف

 فصن ةفاسم ىلع (ةلاه) نابثك نم برقلاب تناك ةنماثلا وأ فصنلاو ةعباسلا ةعاسلا
 . تارايسلا ريسل نازاج نم ةعاس

 , اهعقوم ةناصحب ملع ىلع مهو . نازاج ىلع اليل مدقتلا رورغلاو ريرغتلا نمو
 . اهنع عافدلل تاوقلا نم يسيردإلا هب دعتسا  مهريدقت بسح  نوكي دق امو

 مهنظ ناكو ءاملا دروم (رئافحلا) ًامئاد  نازاج ةنيدم لتقم نأ ملع ىلع مهو
 : يتأي ام اوررق نظلا اذه ىلعو « اهيمحت ةوق اهتيامحل تعضو دق هنأ

 لوصوب راظتنالاو . نمت يأب اهيلع ءاليتسالاو (رئافحلا) ةمجاهم ١-
 اهبوكرو رئافحلا ىلع موجهلا دنع اهمارجأب يَرّذتلاو , لبإلا (ةيعر) () تامجه
 . تارايسلا اهزاتجت ال يتلا ةيلمرلا نابثكلا زايتجال

 )١( ةقان ةثام ىلاوح : ةمجهلا .
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 . رجفلا عولط ىلإ (ةلاه) نابثك يف فقوتلا -

 مسقلاو اهب شيجلا نم مسق ىقبي رئافحلا ىلع ء ءاليتسالا نم نكمتلا دعب
 نابثكلا نيب اوتابف ًارحب (شنللا) اهمجاهي امنيب ٌربلا ةيحان نم ةنيدملا مجاهي رخآلا

 . تارايسلا راونأ اوأفطأف نيسرحم (ةلاه) يف

 : شللا

 فوخلا نم ةجوم سانلا رمغ ىتح تارايسلا راونأ ةنيدملا لهأ ضعب دهاش ام

 اوري ملف لزانملا حوطس نمو لابجلا نم سانلا ف ف رشتساف ربخلا عاذو « بعرملا

 : لئاق نمف لاوقألا تفلتخاو راونألا تأفطأ تارايسلا نأل ضعبلا هار يذلا ءوضلا

 هنإ لاق نم مهنمو .2) (مطحلا) دقاوم ران اهنإ لوقي نم مهنمو « نايعرلا نارين اهنإ
 تددجت ةرشاعلا ةعاسلا يفو . كلذ ريغ ىلإ فوخلا ماهوأو رصبلا عادخ
 ةعتمأ سانلا دهاش امدنع كلذ دكأو « ةيدوعسلا ةلمحلا تارايس اهنإ : تاعاشإلا

 . هتلئاع عم نفسلا دحأ ىلإ لحرت (يسيردإلا يبرعلا)

 لخدف رصعلا دعب يسيردإلا باهولا دبع عم ايبص نم لصو دق يبرعلا ناكو

 عجهي نأ دعب «ليل هلهأ اولحري نأب همدخ ىلإ زعوأو . ةلجعتسم ةروصب هراد

 مهب مودقلل ةحراسملا ةهج ىلإ باهولا دبع ةبحصب هجوتم هنأ مهربخأو . سانلا
 . ةنيدملا ةيامحل

 ةدحاولا ةعاسلا وحن يف هنأ الإ « ًاعون ةئيطب ةدلبلا نم حوزنلا ةكرح تماقف

 قلطأف شنللا حابصم هنأ فرعف رحبلا يف ضموي رون دهوش يلاوزلا تيقوتلاب ًاحابص
 باسني قرمو ء.ةراونا نئنللا افطإف « نيتفيذق ةيقربلا ةعلق بونج يذلا ركولا

 ءرسألاب لحاسلا ٌّصَغو « ارحب ليحرلل سانلا نم ددرتملاو رخأتملا بهف « ًابونج

 . ًاحابص ةثلاثلا ةعاسلا وحن يف « ناسّرف ةريزج بوص تعلقأو نفسلا تألتماو

 ةدايق الف . مهفقوم ةجارحب نازاج ةيماح مهنم ةفلؤملا يدنج ةئملا رعشو

 ةمواقم ينغت اذامو « تادجن مهلصت نأ ىلإ « مهتمواقم دفرت ةريخذ الو « مههجوت

 . باحسنالا ىلإ اورطضا اذهل اهرسأب ةنيدم يف « يدنج ةئم

 امدنعو لئاس ليسيف رانلا قوف ضمحلا عورف عضوب هيلع لصحيو ضمحلا رجش ةراصع : مطحلا )0(
 . بايثلا فيظنت ىف لمعتسيو ذخؤيف لئاسلا اذه دمجتي رانلا دمخت
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 يفو (اميشعلا) لحاس بوص « رذحو ةفخ يف بونجلا بوص (شنللا) للست
 ءىطاشلا برق هوسرأ نأ ىلإ فيداجملا هتراحب لمعتساو (هكرحم) فقوأ ءودهو دوي

 . مهسوؤر ىلع عوفرم مهحالسو ءاملا دونجلا ضوخي ثيحب .

 ةنمي اوتفلتو ءىطاشلا نم ىَنَد « هيلع رانلا قالطإ مدع نم نأمطا نأ دعبو

 اولسناف , ءودهلا مهعجشف « ةمأن يأ اوعمسيوأ « ةكرح يأ اوظحالي ملف « ةرسيو

 يأب اوسحي ملف (ءىطاشلا ىلع ةلطملا ماكألا بوص نيمدقتم مالطا م يف

 لك) « . مهءارو ءيش ال اذإف « , اهالعأ اوغلب ىتح . رذحو ةفخ يف اهوقلستف ةكرح

 مهضعب داعو ةيمامأ ةسارح زكارم مهضعب أيهف «') (يبرغلا ناديملا يف ءىداه ءيش

 ىلإ ءىطاشلا ىلإ (شنللا) برقف (شنللا) يف رمجلا نم رحأ ىلع نيرظتنملا ربخي
 . تاعفترملا اوقتراو مالسب هيف نم لزنأو « اهيلإ لوصولا هنكمي ةطقن ىندأ

 « ىلوألا سمشلا ةعشأ تللستو « قفألا ىلع َقيِفّصلا ُهَمُقْرُب مالظلا ىَضَن
 رهسلا اهلبذأ نويعب دنجلا علطتف « ةنكادلا ةشبغلا اياقب ةيبهذلا اهتشيرب حسمت

 نوكسلا هفليو . قبطملا تمصلا هفلغي فقوملا اذإف . فيخملا بقرتلا اهاشعأو
 الو « ريطاسألا ليواهتو « ىؤرلا حابشأك ىءارتت مهلوح ماكآلا سوؤرو بيهرلا

 مدقتلا نأ ناظقيلا دوعتملاو برجملا براحملا ةساحب اوكردأف ب كلذ ريغ ء يش

 ةيامحل تاعفترملا ىلعو (شنللا) يف نيرشعو ةسمخ وحن اوقبأف ءروسيم
 اميشعلا ءىطاش نيب ةفاسملا فصن اوعطق ىتح « ابرغ الامش اوراسو . مهروهظ
 ظّ . تاعامج قرفتلا ىلع اوقفاوتو يأرلا اولدابتو اوعمجت كانهو « ةئيدملاو

 . ةيقربلا ةعلق بونج نئاكلا جربلا اهتهجو ىلوألا -
 . يكلساللا ةعلق اهتهجو - ؟
 . رثكألا مهو ةبيرضملا قيرط اهتهجو - "*
  ًايلاخ هودجوف ٌهعقوم اوقترا ىتح روخصلاب ذولت ىلوألا تراس

 )١( ىلوألا ىمظعلا برحلا نع ةيملاع ةروهشم ةياور ناوئع : اذه .
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 ةهجلا نم ردحناف . دعب نم مهقمر (ةيجبطلا) نم دحاو رخآف مهب بحري
 . هسفنب اجنو ةسكاعملا

 مهتنكمأ ضعبلا ذخأف ىسوم مأ داؤف نم غرفأ يكلساللا ةعلق تدجو « ةيناثلاو

 : يسيردإإلا دياعلا تيب بوص اوردحنا نورخآلاو 2 سيراتملا يف

 مهرئاقع اوعفر  نآلا ةقلحلا  حلملا ندعم -(ةبيرضملا) تلصو امدنع .ةثلاثلاو

 ضعب مهتاوصأ ىدص ىلع جرخف « صاصرلا نوقلطي مهو + ةيلخت قو نيدلقم

 مهب داجنتسالل بهذ نيذلا ةحراسملا ةليبق نم مهنوبسحي « نيفلختملا يلاهألا

 . كلذ ىلإ انرشأ امك  يسيردإلا يبرعلاو باهولا دبع

 امو ةيبونجلا ةيحانلا نم . فلخلا نم ةدجنلا مودق ناهذألا نع ًاديعب ناكو

 . مهتويب ىلإ سانلا ًافكناف « يسيردإإلا

 : نيتعامج ىلإ هذه ةعامجلا تقرتفاو

 ٍزكرم - يركزلا تيب تدصق ىرخألاو . يسيردإلا تيب تمجاه امهادحإ

 اعيد مهعومجم نأ لاح يف نييدجنلا ىرسألا ثيح . يدوعسلا بودنملا

 . نيسمخلاو ةئملا زواجتي ال

 ايي جرخف « ءيش لك فرعف « قدانبلا تاقلط ىلع يسيردإلا دباعلا هبتنا
 نم.ةرازغب صاصرلا مهيلع طقاست قيرطلا ٍيفو , ءانيملا ىلإ همدخ ضعب عم

 دق ءانيملا يف ةنيفس رخآ ىلإ هلقتساف ًاريغص ًابراق دجوف 5 يكلساللا ةعلق سيراتم

 . همادخو همرحو وه اهب قحلف اهَعْلَق تعفر

 اولزن نم صاصرب قئاقد سمخب كلذ دعب هلصو نم ءانيملا ءىطاش ىلع لتقو
 نم غابدلا يلع مهنمو . يكلساللا ةعلق يف نممو . يبونجلا عفادملا جرب نم
 .(بزحلا) ءاضعأ

 اوفرع دقف ىَرَسألا هيف يذلا يركزلا تيب تدصق يتلا ةعومجملا امأ

 - ة4الء



 ءزاجحلا نم ةمداقلا ةدجنلا اهردصم نأو يموكحلا حالسلا نم تاقلطلا نأ

 نم مهتمالس اونمضيو « مهحالس اوملستي نأ ىلع ةعبرألا مهسارح عم اوقفتاف

 . نيمجاهملا

 مهتمالس ىلع مهونأمطو مهوقلت رادلا ةمجاهمل ةعامجلا تلبقأ امدنعو

 هب ناكو يركزلا تيبل قصالم وهو « هيلع مهولدف يسيردإلا تيب نع مهولأسف
 ىتح بيصأ نم بيصأف تاقلطلا مهعم اولدابتو . رادجلا 5 « سارح ةرشع

 يف مهفداص نم اولتقف ًاضكر اهنوبوجي ةنيدملا عراوش يف نوتجاهملا لصتاو

 هوذخأف « بيبط ةيصخش لحتنم وهو « ينامي زيزع طباضلا ىلع ضبق امك
 ليحأ الاحو « هوفرعف هئاقفرو ناميلس نبا ىلإ هوذخأ مث 3 نيباصملا ضعب ةجلاعمل

 . ةكرحلاب قلعتت ةيرس تابتاكم نم هعم ام ىلع ضبقو قيقحتلا ىلع

 ضعب دباعلاو يبرعلا لبطصا يف دجُْوَف . اهعيمج ةنيدملا لالتحا مت كلذبو
 . ةنيدملا لالتحاب مهتراشبل تارايسلا ةلمح ةاقالمل اهوبكرف ليخلا

 لبقو نيسرحم اوتابو -(ةلاه) نابثك ىلإ  انفلسأ امك  تارايسلا ةلمح تلصو

 اهترثك عم لبإلا نأل اريثك اورشبتساف البق اهيلإ راشملا - لبإلا تلصو رجفلا

 ةيماحلا رظن تفلت ال ثيحب اهنوقوسي اهنايعرو . موجهلل يهيومت راتس اهنم نوكيس
 . رئافحلا ىلع

 رئافحلا اهتهجوو ةئيطبو ةظقي تاكرحت تكرحتو رجفلا ةلمحلا تلصو دقل
 . ةقان ةئم عبس ىلع فونت يهو « لبإلاب مهلبق نايعرلاو

 ةعاس عبر لك دعبو « ةعرسب اهب مَهَرَدو لبإلا روهظ ىطتما دنجلا ضعبو

 ىلع رئافحلا نم اوبرق ىتح « ريسلا نوفنأتسي مث رخأتملا مدقتي ىتح اليلق نوفقوتي
 تفقي ىتح ونادي نم اولعبف 34 ةكردع يأ نودهاشي ال عه اذإف اوققوتف 3 قدنبلا ىَمرَم

 2 ادخن كعب مل اذإوندلاب مهل ريشيو سرتحي نأو ٠ هسفن ءاملا دروم ىلع

 - شخ



 ىتح ةلمحلا تمدقتف مهل راشأف صخش يأ هب سيل اذإف دروملا لصو العفو

 . رئافحلا ىلع تركسع

 ناسرفلا نم ةرشع نودهاشي مه اذإو ةخبسلا.يف كرحتت تارايسلا ضعب امنيبو

 !! ةنيدملا انللتحا ! ىرشبلا : نوحيصي مهو « مهنادرأب نوحولي

 وحن اومدقتو . جاهتبالاو حرفلا ةحيص اومتكف ىرشبلاب ةلمحلا ةداق ىلإ اوفدقتو
 « ةنيدملا ىلإ مهعم ةوقلا ةيقب اوذخأو اهيمحت ةبيتكب (رئافحلا) اوبتر نأ دعب ةنيدملا
 سأر ىلع ىلاهألا نم دوجوم وه نم جرخف 3 نامألاب مهحئاص حاص مهلوخد دعبو

 . مهونأمطف ةلمحلا ةداق ىلع اوملسو « يعلُيز دّمَُح ةيدلبلا سيئر

 لابجلا يف ةنيدملا لوح ةمهملا عقاوملا ىلع تاوقلا نم مهعم نم اوبتر مث نمو
 . تاماكحتسالاو يكلساللا ةعلقو تاعفترملاو

 , ةيدابلا ىلإ ٌرف مهرثكأو حابصلا يف ناسرف ةريزج ىلإ يلاهألا نم رف نم لصو
 علقأو هجاتحي امو ءاملاب دوزت لب ةريزجلا يف لزني ملو يسيردإلا دباعلا لصو امك
 . (نارمك) ةريزج ىلإ

 نأ فداصو ًايدنج نيسمخ وحن لقي ناسرف ىلإ (شنللا) لصو يناثلا مويلا يفو
 لوح اورواشت دق . يوارعش رمع دمحم خيشلا اهسيئر مهسأر ىلعو ةريزجلا ءاهجو
 عجفملا ريصملا نم مهرظتني امو « يسيردإإلا مهلسرأ نيذلا دونجلا ةسمخلا ريصم

 ىلع مهيأر قفتاف ةقلط رشع ةسمخ الإ يدنج لك عم سيلو (شنللا) لصو ول
 ضرع يف مهب ةلغوتم مهتلقأ ةنيفس مهل ترضحأ الاحو (اياضملا) ىلإ مهليحرت
 . اياضملا مهتلصوأ ىتح (شنللا) ةاقالم نم ايشاحت رحبلا

 ةعتمأب ةلقثم نفسلا ضعب ءانيملا يف دجوو . ناسرف ىلإ (شنللا) لصو
 , ةدلبلا بوص اولزن مث نمو (شنللا) يف اهوغرفأو .. اهوذخأف يلاهألا
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 ميهاربإو ٠ يعافر ىيحي نب نيسح هليمزو يوارعش رمع دمحم خيشلا مهاقتلاف

 ةريزجلا نأ مهومهفأو ضيبأ ًامَّلَع نولمحي مهو « نايعألا نم مهريغو يدجنلا
 فاعسإل ءاملاب اودوزتو « دونج ةرشعو ًاريمأ اهيف اوقبأو مالسب اهولخدف مهب بحرت
 يتلا ةعتمألا لهأ مهافتقاو « نازاج ىلإ اوعلقأو . كانه هترفو مدعل نازاج يف نم
 . ةلماك مهل اهتداعإب اورمأف « ةلمحلا ةداق ىلع اوكشو نفسلا نم تذخأ

 : ايبص يف فقوملا

 طخ ىلع « ةداوس ةيرق ىلإ هتاوق هلاسرإو (ارغلا) ىلإ يسيردإلا جورخ ىلإ انرشأ
 . ةكرعملا هنع رفست ام رظتني ايبص ىلإ هتدوعو لتق نم لتقو اهتميزهو لحاسلا

 اورهاظت نو . اهيكرحم الو ةروثلا عم سيل ةقطنملا نم يلامشلا ثلثلا ناك دقل
 . مهعم مهنأ ًارهاظ

 ةرادإ نم هسفن هدبع نب نسحلا اهسيئر لصف دق ةقطنملا نم يهو - كربلاف

 . لاله ينب لئابق ىلع ًاريمأ هتلعجو كلذ لبق نم ةموكحلاب طبتراو ةقطنملا

 ا 3 و نقل يع

 دادتما لبق ايروس يف اسنرف عم دنجت دق . كنحم يدوعس ريمأ اهب عملأ لاجرو
 هنطو ىلإ داع مث « ةفرشم ةبتر ىلإ ةيدنجلا يف عفرتو زاجحلا ىلع دوعس نبا رمأ
 عملأ لاجر ءاسؤر عنقي فيك فرعو « يندملا كلسلا يف مث ةيدنجلا يف لغتشاو
 امنإو « ضاقتنالاب مهل رماوأو لئاسر لوصو نم مغرلاب « ةلاحلا بقاريو هتقابلب
 اوعيطتسي ملف « هترادإل ةعبات عملأ لاجر يذلا اهريمأ هبنتو اهبأ نم مهبرقو هتظقي
 . كرحتلا

 ملف اهبأ ريمأب لاصتا ىلع « يبعش يداه نب دمحم خيشلا ةبعش ينب سيئرو

 . ةكرحلا نم ةعاس لوأ نم ةبوكحلا بناج يف ناك لب ًانكاس كرحي
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 هئالو ىلع لظف ةكرحلا كلت يف كرتشي مل . يفكع ميهاربإ نب مساق شيب خيشو
 امأ ةظحل لوأ نم « ةكرحلا يف كرتشي مل ةقطنملا ثلثف نذإ - كب رميس امك

 ل ةلمحلا نأ كب رم دقف « قيقشلاو ةمحقلا

 : ايبص ةداوس ةكرعم داصح

 بونجلاو لامشلا يف ةقرشملا ةيهازلا اهتاراصتنا وهز تشاع يتلا ةنيدملا كلت
 ةكرعم لولف اهتلصو امدنع نزحلاو ةباكلا اهتيشغ ةنس ةرشع ثالث لبق كارتألا ىلع

 ىلتقلا ىف نيضخش زربأ ناكو . ىحرجلا دادعأو « ىلتقلا شوعن اهالتو (ةداوس)

 هتيرق ىلإ لوألا نامثج ذخأ يهصاب رداقلا دبع نب ملاسو يمزاح يلع نب دمحأ

 مالظلا ىجسو يهصاب ىيحي دمحم خيشلا هيبأ مع نبا راد ىلإ يناثلاو « ةيبظلا

 « بيهرلا بقرتلاو . فيخملا قلقلا اهداسو « ةنيزحلا ةئيدملا ىلع « ًاشحوم ًابيثك

 باقر اهضعب سودي « ةمحازتملا ةقحالتملا راكفألا نم تاماود سوؤرلا يف ترادو

 عبطنت ةع رسم قحالتت ءادوسلا رطألاب ةلّلجملا ةمتاقلا رظانملا تذخأو ضعب

 هتشحو ىلع ليللا ىوطناو « ةقناحلا ةيرطضنلا راكفألا تاشاش ىلع ىشالتتو

 يذلا فيثكلا بابضلا فس نم ء ءيشلا ضعب ًاددبم ًايباك حابصلا لطأو  هلوهو

 ركسعم) ىلإ هلاجر ضعب نسحلا ثعبف « تئافلا ءاسملا مالظ عم ًاكلاح رثخت

 ركسعملا دجوف « ايبص ىلإ ةلمحلا تلبقأ اذإ « عافدلل ةعيلطك ةّبهألا ذخأتل (ارغلا

 يداني دانم جرخي نأب زمأو « اهنع اوحزن دق ةيرقلا لهأ ىتح « هئاجرأ يف موبلا قعني
 . ليحرلل دعتست سانلا نأ هغلب ام دعب ايبص نم جورخلا مدعب

 نوعزويو .ةقثلا نوثبي , ةكرحلا وديؤمو ءراصنألاو ةيشاحلا جرخو
 ةيافنو « تارايسلا تادرخ نأب « ليواقألا نوعرتخيو . عنطصملا تالا

 . هجولا ءام ةنايصل مكيلإ هب تعفد . ةموكحلا دنع ىقب ام لك وه « حالس

 نازاج تلخد ىتح « مكل هللا اهقاس ةمينغ كلذ لكو « ةعمسلا ىلع ةظفاحمو

 رابخأ لقانتي روهمجلا امنإو « ةفوزعملا رخآ ىلإ هنم جورخ ال يذلا لوخدلا
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 يتثم ىلع فونت تارايسلا ددع ْنَأَو « 0 ءيش يف ةكرعملا

 جهلأو « ًاعقدم نيسمخلا ىلعوبرت عفادملاو « ةئملا نع ديزت تاشاشرلاو « ةرايس

 تانهكت كلذ لكو . . .و ايبص ريمدتل تاوقلا كلت لبقتس نازاج بيترت دعب

 يسيردإلا ال مهددع ىتح ملع الو نازاج نم دحأ لصي مل هنإف ةامعم ةقيقحلاو
 « نازاج ةنيدم ىلإ اهقيرط يف ةكرعملا دعب تهجوت ةلمحلا نأ ملع ام لكو هريغ الو

 لالظ يف ةقرفتم . تافارز سانلاو , ةفقوتم لامعألاو ةلفقم قاوسألاو « الإ سيل
 . اهضعب ىلع ش ويختو اضعب اهضعب نكربشوي تاعاسلاو كورلا

 نم يسيردإلا دباعلا سارح دحأ لصو رهظلا دعب ةيناثلا ةعاسلا يلاوح يفو

 يف ضوضرلاو جاجشلاو « هسأر يف غلابلا حارجلا رثأ نم « رج هيلجر رجي نازاج
 ربخلاب ىلدأو , يهصاب تيب ىلإ لصوف ٠ يهصاب يلاوم نم وهو . همسجو هسأر
 هباصأ يذلا حرجلا نأو . اهسرامو اهشياع يتلا ةحيحصلا تامولعملاو « نيقيلا

 .©) (شنللا) لاجر دحأ نم حالسب ةبرض

 ليوهتلاو ةغلابملا عم ء رصبلا حمل يف ايبص ءاجرأ يف عاذو ربخلا عاشف
 ىلع رطاوخلا ةلبلبو . فاجرإلا ىمَحو « اهراطقأ نم ايبص تجتراف . شيوشتلاو
 . ناك امم غلبأو دشأ

 (تيرفع فك ىلع) ىماعلا لثملا لوقي انك نانلاو الا معلا تبرغامو

 الإ دهاشت نلف , مهلئاوع ليحرت يف سانلا ذخأف ءرمأب ٌديقَت قبي ملو 0 طرفلاو
 مهادع ام امأ راسيلا يوذ دنع اذه « ليمحتلل خانت ىرخأو « ةلمحم روثت 7 ل

 . ليحرتو جاعزنا ةكرح يف اهرسأب ةنيدملاف « مادقألا ىلع يي ىلعف

 . عايضلاو قزمتلا نم ةلاح ىصقأ يف سانلاو

 : ةججان ريغ ةلوداحم

 رفزيو يال طلخا نات فاق يس سب ديم عشا

 بلق قفخ قفخي رون نم اص يصب ىأرو ركفلا رادأو . ةرسسحلا ظاوشب

 5 « نعاطما » ىمسملا يسيردإلا سراعع ةياور نم )3(

 كفا



 ىطخلا بخي جلدأف « هتيب نم ديعبب سيل يذلا . يسيردإلا رصق ىف رضتحملا

 : هدجوف .رصقلا ىلإ ناحلسم ٌنادبع هعمو

 هم اب هه هءر

 يسمم وأ حبصُم + قوقل ودع بي نأ ةباكلا نم ىضنتي

 مهسيئرل لاقف مهئامسأو مهاميسب مهفرعي 2 سرحلا نم ددع بابلا ىلعو

 بابلا 0 مارح ىنحو ا 2 نير م ماما ىلع يل نذاتسا

 . عيرسلا لطعلا رسال ع تي الو « رابتعا

 نينا هع عما ( يركز يكم ) دودللا يهصاب مصخ يسيردإلا ىدل ناكو

 3 قاوّرلا ءارو اوراوت « ةعرسب يأرلا لدابت دعبو « قافرلا نم مهريغو 3 يطيقنشلا

 . هل َنذأو

 ها كما ك5 7-0 مالسلا ملسف

 مالكلا ةلصاوم يف ذخأو (  ثادحألا تعطأو ينتفلاخ ) : : هنم مهفي امب مالكلا

 قل ا د .بهيأرل رضتملا ةنغ هيرشي ناك إو: 000 ءادسإو

 فقوتلا مكتدايسل يأرلاو لثمألا نم هنأ . ىديساي يرأ : ثيدحلا فنأتسا مث

 نم مهلقنو  هئاقفرو ريعز نب دهف قالطإب رمألاو . فقوملا نم دحلا اذه دنع

 ةليللا هذه يف مهعم مهافتلاو مكتلباقمب مهل نذإلاو قئال لحم ىلإ يلاحلا مهنجس

 ةداق عم ضوافتلاو « مهعم مهاقتلل هارت نم تيتوأ « لاحلا حلصي ام رمأ يف

 « ةحلاصملا متتو ١ كلملا ةلالجب ايقرب لصتت ىتح ٠ نازاج تلخد يتلا ةلمحلا

 ريعز نب دهف عم ةمهافملاب هللا ءاش نإ ًادهعتمو ايفان ىلاعت هلوحب يندجتو

 ىتحو هئاقفرو « ناكتاجلا امص لق فاعلا لاحلا ىضتقا نإو «٠ يضام نب يكرتو

 ةيضقلا يهنيو لاوحألا ءّيّذَهُيو رومألا حلصي اميف هئاجربو كلملا ةلالجل قاربإلا
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 : فا 00 متيو اندنع نوكت

 . ىرج ام لك اوعمس دق « قاورلا يف نيراوتم اوناك نيذلا نإ : لاقيو
 . مهيأرب الإ ائيش لمعي نأ هنكميال يسيردإلاو

 0 كلذ هلاق ام انعمس : يحكم لاقو نّيمستبم اولخد هجورخ درجمبو

 ايبص ةرداغم مزحلا ن نمو « انلثمو « مكتدايس لثم ىلع يلطنت ال ٌةليحو ةلوُبحأ هلاق

 . باسحلا هعم ىّفَصُيو « همغر ىلع ًارفاظ دوعتو

 نم نكمتيس هنأ هداقتعا يفو .رصقلا ىلإ ًاركبم يهصاب بهذ حابصلا يفو
 حلصي ام لوح ضوافتلا عورشم أدبي ْمْث نمو « هئاقفرو ريعز نب دهف قالطاب هعانقا

 الإ « نيفرطلا ةحلصمل دوعي امل هبجومب لصوتي . فرشم حلصل دهميو . فقوملا

 نأو ( ةيبظلا ) ةيرق ىلإ هرداغ دق يسيردإلا نأ ملعو « الاخ رصقلا دججو هنأ
 « هراد ىلإ ًادئاع يهصاب لصو امو « اليل هلبق ةديدجلا ايبص ترداغ دق ( هلئاوع )

 « هناصح ىلع ًاضكر يناميلا يداولا عطقي ىطيقنشلا دهاش هنأب ربخي نم ءاج ىتح
 . هداوج ثحبي هرثأ ىلع يركز يكمو

 هيت نم قافأ ةدودعم تاظحل دعبو « قيمع ريكفت يف قرغتسا « هراد ىلإ هتدوعب

 « هل رزجال ةنتفلا نم ًارخاز اَّدّمو . اهبانطأ ةبراض ىضوف ىري وه اذإف « هريكفت
 حيّرلا اهعفْدَيو جوملا اًهِمِهاَدُي ةئيفَسو « نكادلا اهرّيثِعب قفألا تللج ءادبر ةفصاعو

 ةزيرغلا هيف مكحتت ًافقومو .روخصلاو باعشلاب ماطترالاو قرغلا ةيواه ىلإ

 . لقعلاو ة ةريصبلا ال « ءايمعلا

 . هؤاقفرو ريعز نبا هيف رشح ىذلا لقتعملا نيدباع نسح تيب كانه
 ةشعو نيتفرغ نع ةرابع رادلاو . اصخش نيثالثلا ىلع فوني مهددعو
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 لكو « قولحلا ٌصصغ ٌلٌصصْطَو « نيعألا ىَّذَق ةياعدلا مهنم تلعج دق نولقتعملاو

 د حبصأ دقو « ةنتفلا يف ليتق هل لتق هنأب لئابقلا نم ىعدي

 ضعب فختسي وأ « نيروتوملا ضعب موقي نأ ىشخو ةاسأملا كلت لك بابسأ

 « ةعاسلا كلت لثم يف لقتعملا ةمجاهمب  عمتجم لك يف مهرثكأ امو  نيروهتملا

 عفدنيو « قناحلا روهمجلا فتليف . . . ةمجاهمب ةادانملاب عفتري توص الإ وه امو

 . ةعقاولا نوكتو « كرتشملا يعامجلا روعشلا ىودعو « ةفطاعلا ةروث يف

 رعشو « ةماهلا فقاوملا يف اهرود ليثمتب لاجرلا ىلإ يحوت ًامئاد فورظلاو

 يسيردإلا ذوفنلاب ةديفس ريغ فرصتلاب فقوملا اهبلطتي يتلا ةيصخشلا هنأ ًايئاقلت

 2 ميدقلا هثارت رحسب اره ةرطخلا ةظحللا هذه لبق بعشلا هيلإ علطتي يذلا

 قيربب ةذوخأملا نويعلا قلعتو « ةلعتفملا ةديدجلا هتكرح ريثأتو . ةفلاسلا هداجمأو

 . ريعز نبا بودنملا رسأو « نازاج ةنيدم ماحتقا يف « تّقَوملا رصنلا

 بعشلا داعف « مالظلا حرسملا للجف راونألا تئفطأ اهاحضو ةيشع نيب مث
 . سأيلا ةواشغ نم ةريح يف « هقيرط سملتي اهودشم

 هتناكمو « ميعزك يعامتجالا هزكرمو ةقباسلا هبراجتو هزكرم مكحب :يهصابو

 نم ةكرحلا قيرف بارتسا دقو « اهئَدَبم نم ةكرحلا لطخب مات عانتقا ىلع ةيموقلا
 . رطخ رصنع هنأ مهيدل لجسف « كلذ دعب ادقتنم مث الوأ ظفحتملا هفقوم

 يكم نيبو هنيب  اهيلإ ةراشإلا تقبس يتلا  ةصاخلا تاموصخلا كانهو

 لباقم « يراقعلاو يلاملا هطاشنو . هتراجت مخضت ىلإ دقحلاو ةطبغلاو

 مهسأر ىلعو « هيسفانم دنع ةيراجتلا ةكرحلا فقوتو ةيلاملا ةلاحلا عضاوت
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 يف يهصاب زكرم داك يذلا )2 ةسرادألا زكرم ىلع روهمجلا فاطعناو 62 يركرلا

 . هناعمل قيرب بجحي نأ « ةيلاحلا ةيحانلا

 نومكو دادترا هل نوكي نيتهج نيب مدتحي امدنع يداملاو ىبدألا سفانتلا نإ

 رفظلا لماوع فورظلا ءىيهت وأ لمكتست ىتح هادم لوطي وأ رصقي دقو ءراشتناو

 . مهدحأل

 اهللختي « ةفينع تازه ةديدجلا ةكرحلا طاشن ءادتبا ذنم ىهصابب ترم دقو
 ام عم  نونظي امك  مهدض هكولسل راكنتساو « حراجلا كاهل: رملا هكاقحلا

 هلقع يف نزتخا كلذ لك « جعزملا دعوتلا نم مهل صلخي نم نعو مهنع هغلبي

 تقولا ىف  لمعلل ةيبدألا ةعاجشلا زفاوح نآلا هسفن يف تراثأ رومأ اهلكو « نطابلا

 نقتعا ا ذكمر ( ةيكح ةدعاقو ةكلم ةيضاع قرت صخب ءازإ  ًابسانم هنظ يذلا

 نم ال لعفلا در باسح بسحي ملو - يسيردإلل ةبسنلاب ىهتنا ءيش لك نأ يهصاب

 هرودب وهف يسيردإإلا ديأ يذلا روهمجلا نم الو لب . هموصخ نم الو « يسيردإإلا

 . هئاطخأل ًانالعإو هرعاشمل اند كاذنا - يسيردإلل ةءاسإ وأ ٌدَحَت لك ربتعي

 هيلع بجاولا همتحيو . جرحلا فقوملا فورظ هيلع هيلمت هنظ امب يهصاب ماقف

 ةيامح وأ « ةيذيفنت ةطلس نودب ةرغاش ةمكاحلا ةطلسلا اهتكرت دق ةدلب يف ميعزك

 ع ةقادص ةدهاعم اهعم اهطبرت ةرواجم ةقيدص ةموكح لاجر نم ىَرْسُأ ءازإو ةئيمأ

 نع ةباين اهماربإ يف مهسأو . اهدقع يف كرتشا نم دحأ وهو « ءالوو ةيامح قيثاومو
 كرتي الأ يسيردإلا ىلع بجوألاو ىلوألا ناك هنأ ىءارتيو .هسفن يسيردإلا ةموكح

 ماظنب هباحسنا ناكاولو لئابقلا كاَتْفو « ريهامجلا ءاغوغ نم كتفلل نيضرعم هارسأ

 « مهتايح ىلع نمؤي ىتح زيرح ناكم ىلإ هئاقفرو ريعز نب دهف ليحرتب رمأ ناكل
 . ةضوافملل ةمواسم ةدامو حلصلل مهافت عوضوم مهنم لعجيل
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 : نيلقتعملا حارس قالطإ

 ءيش لمع نم دبال وهو « يباجيإ لمع ةليصحب « هريكفت نم يهصاب جرخ

 نيحلسملا ضعب هقفاري امّهادحإ بكرو « هيترايس ريضحتب هتعاس نم رمأو « ًاروف

 نأب ىرخألا ةرايسلا ىلإ راشأو « نيدباع نسح تيب : قئاسلل لاقو هسارح نم

 . ةعبتن

 ريبك قمرف « نوحلسملا هعبتو لزنو « ناترايسلا تفقوت « رادلا جايس ةحتف دنعو

 جزمي ناك نإو « هلوصو ءارو ام  عبطلاب  مهف دقو « اسباع ابطقم رادلا سارح

 تَدَّبف ءيش لكب ىهصاب همهفأف « هلثم ةيصخشل مارتحالاو ةقايللا نم ءيشب كلذ

 ديزي ال كباحصأ ينباي : هل لاقف « ضارتعالاو درمتلا مئالع سراحلا هجو ىلع

 نوئيجي اوبهذ ةعبرأ . . سراحلا لاقف « ةعبرأ الإ مهنم ىرأ الو ةينامث نع مهددع

 . روطفلاب

 فوني لاجر مهو « ةفرغلا باب مهيلع قلغت ًأجاجد اوسيل نيلقتعملا نإ ينباي معن
 اوناكل الإو ةنيدملل مامإلا ةرداغم اوملعي ملو . اصخش نيثالثو ةسمخ ىلع مهددع

يسو يأبو مكيلع اومجه دق اوعمس نإ مهب كنأكو « هابقع دمحت ال امب اوماق
 ةل

 عنام الو « نماو نصحأ وهف يتيب ىلإ مهذخأ نأ نسحألاو (ةعاجشلا بلغت ةرثكلا)

روهشملا تيبلا ددري وهو نيلقتعملا ىلع لبقأف 2 يهصاب لخدو ابناج
 : 

 يلاَص مويلا اًمّرَحِب ىنإوه 2 ذدلا مِلَعاَهِتانجج ْنِم ْنكأ مل

 . نوملعي ةظحللا كلت ىلإ مهؤاقفرو يضام نب يكرتو « ريعز نب دهف نكي ُمّلو

 امب مهحلسو « هتيب ىلإ مهذخأو « هرارقب مهربخأف ايبص رداغ دق يسيردإلا نأ

 لاجر نم نييسايسلا نيجاسملا نم ددع ايبص ةعلق يف ناكو « حالس نم هيدل دجوي

 : مهنم ةقطنملا

 ١ شيرع يبأ مكاح يمتعلا هللا دبع ىضاقلا .

 ؟  شيرع يبأ لهأ ءاهجو نم مصقألا يلع نب رمع .
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 5 يمزاحلا يليبش يلع نب دمحم - '"

 ةروثلا دض مهنأ ملعي وهو . هيلإ مهب يتأيو . مهنجس نم مهقلطأ نم لسرأف
 ثعبف . كلملا ةلالج مساب ءريعز نب دهفل دهعلا اوددج مهلوخدبو « نيرئاثلاو
 يلع دهعلا ذخأو , ةنتفلا نيكستل دَمَض ةدلب ىلإ ريخألاو . شيرع يبأ ىلإ نيلوألا
 . ًاعبط «ريعز نبا» ةقفاوم دعب . كانه نم

 نوبلطي « احلملا ةدلب خيش دمحأ نب يكمو يبقلا رديح دمحم لصو رهظلا عمو

 ميدقلا ترد ىلإ رديح دمحم مالكلا هجو يهصاب راد امهلوخدبو نامألاو وفعلا

 هقناعف (نما وهف نايفس يبأ راد لخد نمد ِةكَي هللا لوسر لاق امك مويلا : يهصاب
 ةموكحلا حالس نم نيقدنبب نيحلسم اناكو . هقيفر عم ريعز نبا ىلإ همّدقو يهصاب
 نب يكرتو ريعز نبا نم عقوم ىطخ نامأ امهل ررحو امهنم تذخأف « نيسدسمو

 - (ايوخألا) ضعب هعمو نازاج ىلإ (يضام نب يكرت) هجوتي نأ يأرلا متو يضام
 . يهصاب تيب يف نيقابلا عم ريعز نب دهف ىقبيو  دونجلا

 : نم لك لصو كلذ دعبو

 "  يهصاب رداقلا دبع .

 "  عفاش مساق نب نيدلا حتف .

 . ًايطخ ًانامأ مهنم دحاو ّلُك ىطغأو اودهاعف

 ناميلسلا دمح ةلمحلا ةداقب قافتالل نازاج ىلإ يضام نب يكرت هجوت ىلإ انرشأ
 ةلالج نم ًاباتك هوملسو . مهربخأو . مهب قفتاف ليهش نب دمحمو . ينقرقلا دلاخو
 .م1987/ اه ا1ه١ /5 / 55 يف 5٠١ ددع : هصن اذه كلملا

 . يضام نب يكرت مركملا بانج ىلإ لصيفلا زيزعلا دبع نم
 هللا هملس

 هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
 ضعب لجأل « ناميلسلا دمحو ؛ ديلولا وبأ دلاخ مكيلإ اندفوأ دقف  دعبو
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 .(متخلا) . مالسلاو مولعم

 : هصن اذه كلملا ةلالج بئان نم رخآ باطخو

 يضام نب يكرت مركملا ىلإ لصيفلا نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع نب لصيف نم
 دلاخ خألا مكيلإ اذه انباتك يلماح نإف دعبو  هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
  ةمهمب افلك مكيلإ اهجوت دق . ناميلسلا دمح ةيلاملا ةرازو ليكوو ديلولاوبأ

 عيمج ءارجإ يضتقيف « اهيلع نوعلطت دبال كلملا ةلالج نم بتك امهعمو

 . ررح مهتمهمل ليهستلاب دوعيو مزال وهام عم « اهنوبلطي يتلا تادعاسملا
 لصيف : عيقوتلا

 امب اهنحشف - ةلامح  ةريبك تارايس ثالث هعمو ايبص ىلإ يضام نب يكرت داع

 نازاج ىلإ تداعو ةفيفخلا ةيلبجلا عفادملاو « داتعلا نم يسيردإإلا راد يف هدجو

 . ايبص يف وه لظو

 هعومج دشحي يسيردإإلا نأب يهصاب ىلإ رابخألا تلصو مويلا كلذ سفن يف

 . راهنلا رخآ يف ايبص ةمجاهمل

 : يسيردإلا فقوم

 ىلإ م1597 /ها1"ه١ / 0 / ١4 موي ايبص نم يسيردإلا جورخ ىلإ انرشأ
 «(هلئاوعو) هتيشاح لاجرو هراصنأ هب قحالتو « هموي ةباحس اهب لظو (ةيبظلا) ةيرق
 ظفلت نأ هتكرح تداك دقو (ةشيتو) ةباغ يف ثكمو ينيسحلا ىلإ جرخ اهنم مث
 لُحَر دقف ءاسم حابص تارايسلا نم ةلمح ةتغابم بقرتي نثمطم ريغ وهو « اهسافنأ
 « هيلإ ةبسنلاب ًادج جرح فقوملاو . دمض ةجرح ىلإ ينيسحلا نم (هلئاوع)

 امهل راصنأ امهعمو ةروثلا دض طاشنب ناموقي شيرع يبأ يف مصقألا رمعو يمتعلاف
 . مهسفنأ شيرع يبأ لهأ نم
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 ةملاسملا ىلإ مهوعديو « هدلب لهأ ليمتسي يمزاحلا يلع نب دمحم دّمض يفو
 0 ةروثلا نع لاصفنالاو

 اهب ايبصو  اًرس ةموكحلل مهديبيأتو . ةروثلا نم مهفقوم ىلإ انعملأ دق ٌبْرَّدلاو
 . مهلاجرو يضام نب يكرتو ريعز نب دهفو يهصاب

 اهنم اولعجو ءاملا درومو اهلابجو ةنيدملا اونصح دقو « ةلمحلا تاوق نازاج يفو
 .:اهماحتفا رعي ةغلق

 دقو . مصخلا ةحلصم يف نوكي . ةحجانلا ططخلا يف ليدعتلا ضعب نأ الإ

 حاجنلا ضعب هل حيِتْيف , هسافنأ ةعومجمب ذخأ دق قانتخا نم سفنتلا هل حبتي
 . اهاحضو ةيشع نيب ةميزهلاو قانتخالا رظتني ناك نيح يف تقؤملا

 : فقوملا يف ديدجلا

 تاعمجت نع يضام نب يكرتو ريعز نب دهف عم يهصاب ةمهافم رثأ ىلع
 يضام نب يكرت ذخأي نأ . امهتعامجو يكرتو ريعز نبا ىأر مث « ايبص ةمجاهمل

 . يسيردإلا تيب يف نوزكرمتيو « ةديدجلا ايبص ىلإ ًايدنج نيرشعو ة ةسمخ

 يسيردإلا تيب يف نوقابلاو ريعز نب دهف لظيو 5 ةيمامأ ةسارح ةطقن مهنم نوكيل

 . ةميدقلا ايبص يف

 ذخأ هلوصو ةعاسو « ةديدجلا ايبص ىلإ يهصاب ةرايس يف يضام نب يكرت مدقت

 نوكي ىتح شقلا نم ةينبملا نكاسملا نم هلوح ام قارحإو « رصقلا نيصحت يف
 هباحصأ ىلع عزوو نيمجاهملاو نيللستملا ةيؤر نم مهنكَمي ٌعساو حارب همامأ
 . ةيفاكلا ةريخذلا

 ةكرح يف مهو ينيسحلا يف هدوشحو يسيردإلا نودهاشي اوناك رصقلا ىلعأ نمو
 ىلإ ماو" را أ موي ةليط مهعقوم يف اولظو . فحزلل بهأت

 ا ا حل : تارايسلا اذإو . سمشلا بورغ
 فحزلل يسيردإلا دوشح عمجتب مهتملعأ مهتارابختسا نأ مهديفت ةلمحلا ةداق

 صن اذهو تارايسلا كلت ىف نازاج ىلإ ةعيرسلا ةدوعلاب مهرمأتو « ايبص ىلع

 . مهتلاسر

 دلووو ل



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 .م "١6 / اه 1ه1 ةنس بجر ”١؟ يف ايبص ىلإ نازاج نم

 هللا هظفح يضام نب يكرت مركملا ةرضح

 مكديفن تاظحالملا ضعبل ًارظن دعبو 2 هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 مكعم نيذلا دنجلاو متنأ « ةليللا هذه اوعجرت نأ يضتقي « مكمودق دنع اهنع

 اذإو تارايسلا يف مكعم ةلمحم « اهومتدجو يتلا ةيبرحلا تامهملاب مكعم نوتأتو

 د تملا نركب مكعم ريغصلا عفدملا بلج نكمأ

 رخآو ا فا نا نواب هك لإ نوني ا نفد

 نم انفوخ وهو .(ايوخألا) هلجأ نم انعفر يذلا ببسلا انركذو . هدحو يهصابل

 دبالو راكفألا يف شيوشت لصحي كلذبو « ةيعرلا نم دحأ ىلع مهنم دحأ يدعت

 ًاعيرس انيلإ اومدقاو اورخأتت ال د دوصقملا مهل اهئاطعإ لبق بتكلا ىلع نوعلطت مكنأ

 . مكظفحي هللاو

 ناميلسلا دمح ديلولا وبأ دلاخ ليهش قب دمت

 عوجرب راذنإلا نمضتي ةصاخ - يهصاب ىيحي دمحم ىلإ هجوملا باتكلا ناك

 . نازاج ىلإ هجوتلا ىلع هثحيو يسيردإإلا

 وه مهعم كلذو ريعز نب دهف ىلع رمو تارايسلا يكرت بكر بتكلا ملستبو
 ايبص نايعأ ىلإو « هيلإ هجوملا باتكلا اوملسف . يهصاب تيب اودصقو (هايوخأو)

 هنم اوبلطو . مهرمأ نم ةلجع يف مهو « هب صاخلا باتكلا وهاس أرق نأ لغَنو

 . نازاج ىلإ مهعم هجوتلا
 ال هنإ : هرطاخب لوجت ال تناك يتلا ةأجافملا لوه نم رثأت دقو . مهباجأف

 8 هتعامجو هلاومأو (هلئاوع) كرتو « مهعم باهذلا هنكمي

 2 هموصخو هدوشحو ّيسيردإلا نم هرظتني ام ىلإ هرظن تفل اولواحف

 اهقارحإو ايبص بهنب رمأ تامولعم نم يدل ام بسح ّيسيردإلا نأ

 . هوركمب هلاني ال يسيردإلا نأ دقتعي هنأ مهباجأف هيلع ضبقلاو

 هكدا



 ّدشأ « ًءاليل ةليل يف ايبص تتابو « هوعدو نأ دعب نازاج ىلإ مهتارايس تكرحتف

 هيلاومو همدخو يهصاب الإ اهب سيلو . يسيردإلا اهيف اهرداغ يتلا ةليللا نم الوه
 1 اهلهأ نم ليلقلا نم لقأو هيفظومو

 : ةطخلا يف ليدعتلا

 نامث اهنم (ىرول) ةرايس نيعبس نم اهعومجم يف فلأتت تارايسلا ةلمح نإ

 ةريخذلاو مايخلا عم 0٠٠ 5٠٠ نيب لقت يقابلاو ء ةفيفح ةيعفدمو شاشر ةحفصم

 يأ « ةنؤملاو مهتريخذ عم « ًايدنج نيسمخو ةئم لمحي (شنللاو) « ءاملاو نؤملاو
 وول يع عما ال١5 يلكلا ةعومجم يف مهنأ

 ةثالث بلطتت (اميشعلا) ىلإ (علطملا) نم ة :رئاد فصن هبش يف اهب ةطيحملا لابجلا

 يف وهف ةيوق ةيامح ىلإ جاتحي (رئافحلا) ءاملا دروم نأ امك . ددعلا اذه فاعضأ

 ١ لادبتلاو + برتجلاو. « قرشلا نم. يحاوت ثالث نم ةتمجاهم لهست عزم
 . لايكأ ةسمخ ةئيدملا نع دعبيو

 نكميو رئاسخل اهضرعي (نازاج)و (ايبص) نيب تاوقلا تتشت نأ ةموكحلا تأرو
 كلت ليتكت باوصلا نم نأو « ةقرفتم اهيلع ءاضقلا نم ٌوُدعلل ىرخألا ةهجلا نم
 ركسع نب رمع ةدايقب (اهبأ) نم تكرحت يتلا ةوقلا لبن اهني . نازاج يف ةوقلا

 - بردلا «(اهُبأ) قيرط قش عيطتست ال اهنأ نظي ناكو . ةحلم يبأ باهولا دبعو
 فالخ لبجلاو ٌيلحاسلا لهسلا نيب ةقطنملا فصتنم يف قيرطلا نأل ةلوهسب - شيب
 يذلاو . ءىطاوشلاب اًيمحم يبرغلا شيجلا حانج نوكي يذلا . يلحاسلا قيرطلا
 - بردلا  عملأ لاجر لئابق فقومب اهبأ ةرامإ ةفرعم نم مغرلابو . تارايسلا هتزاتجا
 . اهباسح اهل برحلا يف ةطيحلا نأ الإ ةموكحلل يلاوملا - شيب

 تردص كلذل ةجيتنو « نازاج يف ةوقلا كلت عيمجت باوصلا نم نأ يقر كلذل

 . ايبص نم باحسنالاب هئاقفرو ريعز نب دهف ىلإ رماوألا
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 : لعفلا در

 نأو « راهنت نأ تداك ةمواقملا نأ هحيضوت قبس ام ىلإ ًارظن  مدقت اميف - انرشأ
 هسفن يسيردإلاف « موجهلل ال عافدلل يه ينْيَسُحلا يف عمجتت تناك يتلا دوشحلا

 . (دمض ةجرح) ىلإ ينيسحلا نم هلقثو (هلئاوع) لُحَر دق

 باحسنا رابخأب هوفاوف . اهلوح امو ايبص يف هسيساوجو هنويع يسيردإلل ناكو
 تطشنو « ءاَدْعّصلا سفنتف « ةديدجلاو ةميدقلا ايبص يف ةدوجوملا ةليلقلا ةوقلا
 تحارو ةرئاثلا ةكرحلا حلاص يف تاعئاشلا تجسنو « ضافضف بوث يف ةياعدلا

 زاجحلا نم تزهج يتلا ةلمحلا نأب . اهضارغأ حلاصو قفتي امب باحسنالا رسفت

 ةميدق تارايس اهنأو ٠ تاوق نم ةموكحلا ىدلام ةياهن يه نازاج ةنيدم تلخدو

 ءانع لكب زاجحلا يف تارايبلا تاكرش نم ةموكحلا اهيلع تلصحت (ةدرخ)

 مهتفرعمل ةلمحلا ةداق ّنأو . اهريغب اهزيزعت اهتعاطتسا يف سيل هنأو .دهجو

 نم ةليلقلا مهتوق اوبحسف نازاج ةنيدم يف مهتاوق عمتجت نأ يف اوبغر « ةقيقحلاب

 . كلذ ريغ ىلإ -رمألا مزل ْنِإ راحبإلا نم ةبرقم ىلع اونوكي ىتح « ايبص

 ٌدض اهجهتنا يتلا « لوألا يسيردإلا ةسايس جهنم نم ةسبتقم ةياعد يهو

 رشاعلا لصفلا يف لامشلا يف هدئاق ىلإ ةهجوملا يسيردإلا ةلاسر عجار  كارتألا

 اهلكاشمو اهتامامتها اهل ناك ايكرتف « نيفقوملا نيب َناّتَش هنأ مهتافو  ءزجلا اذه نم

 لويملا ةنيابتملا تايسنجلا ةفلتخملا اهبوعشو ةعساولا (اهتيروطاربمإ) يف
 تابوعصو « ةيبرعلا دالبلا نع (ايكرت) ُدْعَبو . ءالولا ةعزوملاو . تانايدلاو
 . برغلا سلبارط يف ايلاطيإ عم اهبرحب اهلاغتشاو . دهعلا كلذ يف تالصاوملا
 حالسلاب يسيردإلا دادمإب ايلاطيإ دهعتو . ةهج ريغ يف ةيلخادلا تاروشلابو
 ّدض ىلوألا برحلا ءادتبا يف ايناطيرب عم هفلاحت مث « هئناوم ةيامحو « لاملاو
 ءادتعا لك نم هترامإو هيناوم ةيامحو « لاملاو حالسلاب هدادمإب تدهعتف « كارتألا

 « ةيبرحلا مهتايناكمإو « ةيملاعلا تالصاوملا قرط ىلع ءافلحلا ةرطيس عم

 . نيدايملا ىتش يف ةرارجلا مهشويجو

 د٠٠ و“ )ىء



 بناجأ مهنأ مساب كارتألا براحي ناك لوألا يسيردإلا ْنأ كلذ ىلإ فاضي

 صوصنلاب ديقتت ال ةيروتسد ةلود ٌتحبصأ مهتلود َّنأو . برعلا ىلع ءالخد
 يف ايكرت نع لاصفنالل لمعت ةيبرعلا ةينلعلاو ةيرسلا تايعمجلا تناكو « ةيعرشلا
 . ةينامثعلا ةيروطاربمألا يف تايموقلا نم اهريغك . ةهج لك

 سيل « يلخاد نايصع ةكرح نع ةرابع هذه يسيردإلا ةروثف كلذ نم اذه نيأو

 لامشلا يف ىلوألا هتبرجت تلشف دق يذلاو  ًامسا (رارحألا بزح) الإ هئارو نم

 . امهدلاو ةكرابمب ىيحي مامإلا ينبا نم يفخلا عيجشتلا وأ 5 ةدافر نبا ةروث يف

 « هاوس هألمي نلف ةروثلا تحجن ْنِإ « ةقطنملا يف غارف ثودُح يف اعمط « اعبط

 . دقتعي امك

 زوف ةراشو رصن ةمالع « نيليلقلا هدونجو هلاجرو ريعز نب دهف باحسنا ءاج دقل

 قفتي ام عمو اهتبغر بسح هرسفت ةكرحلا تدغو .هعم نمو يسيردإلا رظن يف

 لوأ وه ايبص نم باحسنالا نأ « اهيديؤمو اهراصنأ نيب تعاشأف . اهينامأو

 يف اهعمجت دعب . يلكلا باحسنالل اهتمدقمو « ةيدوعسلا ةلمحلل ضاهجإ

 امب اوأدبيلف الهس ًارصن مهتبسكأو 3 تايونعملا توقتو لئابقلا ت هرشبتساف « نازاج

 ودعلا نأب « لوألا يهصاب مصخ يركز يكم يسيردإلا 0 مهألا وه

 3 ةروثلل رصن ربكأ هيلع ءاضقلا نإف . يهصاب وه دينعلا مصخلاو دودللا

 نم ةكرح لكل ٌدْبالِو فلختموأ فلاخم وأ عداخم لكل هب لثملا برضتو « ًايلخاد

 ربكأو ءارغإ ىوقأ يهصاب لاومأ ةحابإ يفو ٠ نابجلا بلق اهل علخني ةبعرم ةبرض
 يدحتلا نوكيس رصنلا اذه تايطعم قلطنم نمو « ا

 . رصنلا ةصنم ىلع اهتزفقو  ةددرتملا رصانعلا طيشنت قئاوعلل

 حابأ دق يسيردإلا نأب داهجلا حئاص حاص يناثلا مويلا يف العفو

 عيمج ةمينغو هيلع ضبقلاو . يهصاب لاومأ بهنو « ايبص ةمجاهم سانلل

 . ركذت ال ةيلقأ الإ , فالخملا لامش لئابق نيب هتناكم يهصابلو ' ايبص يفام

 د ١١١5



 « دَمَض ةيدابو ءوهجّلاو يرْيَقُشلاو سبع نم يلاومو ةاغوغب يسيردإلا ناعتساف
 «ء دشحو عمجت يف افرب مويلا كلذ ىضمو مهريغو ةحراسملا نم تاعامجو

 . ةثراكلا راظتنا ىف ىهصابو

 ىفختي وأ يفتخي نأ نم همّيقو هلثمو .(هلئاوعو) هلاومأب ىَطْحْلا ديقم ناك دقل
 ةلاقلا يشخي ال نمل رارفلاو ءافتخالاو يفختلا قرط عسوأ امو «رارفلا ةلواحم وأ

 : ةعمسلا ىلع صرحي الو

 نمض اناكو هناسحإ ىلع شيعي نممو « هعئانص نم نيصخش يهصاب ثعب دقل

 ملف « ةدح ىلع دحاو لك عالطتسالل مهثعب  هبناجب فوقولل مهصلختسا نم

 . هيفظومو هيلاومو همدخ نم مهددع ىلإ انرشأ نم عم هراد يف لظف هيلإ ادوعي

 ىهصاب لاومأ هتحابإو ايبص ىلع موجهلاب يسيردإإلا هب ىدان يذلا ءادنلا كلذبو

 نورظتني اولظو . بهنلاو بلسلا ةاغب ددشح تعمجت ايبص بهنو هيلع ضبقلاو
 .٠ موجهلاب ةراشإإلا

 : يهصاب تييبو ايبص ىلع موجهلا

 يتيح انلا نم عومجل ١ كلت تلاهنا م11 /هالهأ ةنس بجر 8 موي يفو

 اهَمَمَُح ثفنت اران اهرججأف « هدادضأو يهصاب موصخ ماقو ةيبونجلاو ةيقرشلا

 هتاعدوتسم تايوتحم اهارغأ يتلا « ةيئاغوغلا ريهامجلا بولق يف اهظاوش بهتليو

 ةسيفنلا ةعتمألاو . دوقنلاو ةراجتلا ضورع نم « هنئازخ تاينتقمو هراد تادوجومو

 . دهعلا كلذ ىلإ ةبسنلاب مخض غلبم وهو « لاير نويلم وحنب اهتميق ردقتو

 ىتح الو ةريثكلا دوشحلاو رخازلا دملا فقوت نأ عيطتست ةوق يهصاب ىدل سيلو

 يضرأ قباط نم ةنوكم اهتعس ىلع هراَذَف « موجهلا كلذ دصل دمصت ةنيصح راد
 لك نم ةلوهسب اهقلست نكمي اهناردجو « أرشابم الاصتا ةرواجملا تويبلاب ةلصتمو

 يف دجوت ال سيراتملا ىتح اصخش نوثالث وأ نورشعو ةسمخ ينغي اذامو « بناج

 . رادلا طئاوح

 لعنه ل



 نم هعم نم نكمتيل هلئاوعب يسيردإلا تيب ىلإ لقتنيو هراد كرتي نأب هيلع ريشأ
 ملف « هتايح ظفحي نامأ ىلع لصحي نأوأ « هللا نم جرف حاتي ىتح هنع عافدلا
 . كلذ بوصتسي

 ةدوجوملا ةريغصلا ثالثلا تارايسلا يف ةصاخلا :(هتلئاع) ذخأي نأ هيلع ريشأف

 هفقاومو « ةضيرعلا هداجمأ دعب هنأ ىأرف . نازاج ىلإ مهعم اهلقتسيو هتزوح يف

 . رارفلا هلثمب قيلي ال ةدوهشملا

 ةثالثب موجهلا لبق اهكلس ول ةحوتفم ةاجنلا باوبأ تناك دقل يهصاب هللا محر

 همد ردهأو هلام يسيردإإلا حابأ دقو « ًادج ةريسع كلذ دعب امناو « نيمويوأ مايأ

 ١ يسيردإلا دنع ىفلزلاو ةوظحلاب  نآلا  مهنم لك زوفيل هنودصرتي ءاغوغلا حبصأف

 . يهصاب موصخ هلاجروأ

 حابصلا يف ةديدجلا ايبص ىلإ عومجلا كلت لويس قفدتف موجهلاب:رمألا ردصو

 ذخأ دقو . اهناكس نم ةيلاخ يهو ء م1977 /ه17081/1/74١ موي يف ركابلأ
 . وه امك رودلا يف ىقب ام لك اوكرتو « مهعاتم نم يرورضلا سانلا

 يف هنكاسم ىلإ مايأ لبق مهلقن نيذلا يهصاب ةرسأ نكاسم ةديدجلا ايبص يفو

 - مهثاثأو مهتاشورفمو مهدضنو مهنساحمو مهتعتمأ لج نودلابو « ةميدقلا ايبص

 قئاقد يف اهتايوتحم لك اوبهنف رشتنملا دارجلاك اهيلع نوريغملا رمهناف يه امك
 اهولمحف مهريمحو مهلامج نيريغملا عم ناكو « افصفص ًاعاق اهوكرت ىتح ةدودعم

 اهب عضو ةرفح ةيف رفح ناكم كانه نأ مدخلا ضعب مهل راشأو « مارحلا مهتمينغب

 ةيقب ىلع نورخاأتملا حادناو « هودجو ام لك اوذخأو اورفحف ةرسألا يلحو غاصم

 0  هودجو ام لك اوبهنف « ةديدجلا ايبص تويب
 . قئارحلا نارين الإ ىرت الو ناذآلا مصت قدنبلا تاقلط الإ عمست

 ٌيتأك نوعفدني . عمطلا رش سامحلا ىمح يف عومجلا تعفدناو .
 ةهج ىلإ يهصاب يلاوم دحأ جرخ ةعاسلا كلت يف . ةميدقلا ايبص ىلع ليسلا

 بولسم سأرلا جوجشم تيبلا ىلإ ةعاس عبر دعب داعف . ًاعلطتسم ةئيدملا قوس

 هلك



 ةميدقلا ايبص يف مهلوأ . مهل َدَدَع ال موقلاو يب لح ام نورت : ًالئاق , حالسلا

 . ةديدجلا ايبص يف مهرخاو

 ةيرق ىلإ بكري نأب هئاقدصأ ضعبو هلاجرو هباتك يهصاب ىلع راشأ اهدنعو
 . نيمجاهملا ءاهفسل هسفن ضرعي الأو (ايادعلا)

 بكرف ةيرقلا كلت ىلإ لامجلا ىلع (هلئاوع) ةعاس فصن لبق هقبس دق ناكو
 برغ يتلا عرازملا طسوتي ملو ؛ نيحلسملا هيلاوم نم ةثالث هعم ىشمو هرافلا هرامح

 . بناج لك نم مهنيب صاصرلاو «رادلاب اوطاحأ دق نومجاهملاو الإ ةنيدملا

 بابلا ريسكت مهتلواحمو . مهترثكو نيمجاهملا ٌةَبَلَج رادلا يف نوقابلا لاهو

 قلستي مهريغ نودهاشي مه اذإف . مهقدانب نم تاقلط اوقلطأف . سوؤفلاب يسيئرلا
 اوقلطأو ةيبرغلا ةيحانلا ناردج اوزفاقتف ءرادلل ةقصالملا تويبلا ةهج نم ناردجلا

 . مهسفنأب نيجان حيرلل مهناقيس

 بناج لك نم اورمهناو ناردجلا اوقلستو باوبألا اومطح ىتح قئاقد الإ يهامو
 نم نزاخملاو تاعدوتسملا يف ام لك ىلع اًوَتأو بهنلا اورشابو ءرادللا ىلع
 تاشورفملاو دضنلاو ثاثألا ىتح هودجو ام لكو ةشمقألاو ضورعلاو عئاضبلا

 . مهروهظو مهريمحو مهلامج ىلع تابوهنملا كلت اولمحو

 ةياهنلا يفو . دوقنلا نم اهتايوتحم اوذخأو سوؤُفلاِب ةيديدحلا نئازخلا اومطحو
 هينيع لاجأو بتكملا ةفرغ جرد ءاقترا ىلإ هعفدو هداوج ىلع ةريسملا دئاق 0

 بيلاودلاو يساركلا بتكملا طسو يف اوموكف .رانلا مارضإب مهيلع راشأ مث ايفشتم

 ىلإ اهتنسلأ تلاعتو باوبألاو ذفاونلا تمهتلاف نارينلا اهيف اولعشأو قيدانصلاو
 . راهناف يبشخلا فقسلا

 اوريسي نأب نيريغملا نم ددع ىلع هرمأ ردصأ نأ دعب تيبلا جراخ ىلإ فرصناف

 يف وأ كانه هتيفصتوأ ايبص ىلإ هدايتقاو (يهصاب) ىلع ضبقلل (ايادعلا) ةيرق ىلإ
 : قيرطلا ءانثأ

 و ٠١١١-



 نم . يضماح سوحمو يرزحم نارمح سأر ىلع حلسم ةئم وحن مدقتو

 نم . عفاش يلع نب ىبحي مهعمو همساب الإ يهصاب نوفرعي ال نيذلا ةحراسملا

 ةعرس يف ريسلا ثحت ايادعلا ةيرق ىلإ اهملعو اهتفزو اهلوبطب ةبيتكلا تمدقتو

 . قباستو

 : ايادصعلا يف

 مهئابآ ىلع هل ترسكنا ًانويد يهصاب مهاضاقت نمم ايادعلا نايعأ ضعب ناكو

 يسيردإلا لاجر ضعبل ماحرأو « يركزلا عم مهفطاعتو « مهتناكم مهتيرق يف مهلو

 د قعر يول لاس نوم يتمشل تززلا سجس درسا كلل لك

 وه لبقأ امدنعو « ةرفاسلا ةتامشلاو توبكملا يفشتلاب جوزمملا ضارعإلاب اهلوصو

 ىلإ هقيرط ذخا وهو . تاقرطلا يفوأ بورزلا قوف نم هنودهاشي اوفرشأ ةيرقلا ىلع

 . هليكو تيب

 ىلإ ًابيرق الجر ناك لب « ةيرقلا ىف ) دوفنلاو ةيبضعلا :يوذ .نم هليكو نكي مل

 هتمرح تكهتناو حستكا نكي مل نإ « ًائيش هفقوم ني ملف « رشلا نع ًاديعب لقعتلا

 فقوملا ةدح فيفخت ىلع هنيعت هتيصخش يف ةوق الو هيمحت ةيبصعال راصتخاب وهف

 . هلكوم ةيامجو

 هتقبس دقو « هليكو تيب ىلإ يهصاب ىبحي دمحم خيشلا لوخد دعبو
 هلتقب رمأ ّيسيردإلا نأب « ميلحلا بلق لزلزت يتلا فيجارألاو ةياعدلا

 - نييدوعسلل نيئلامملاو نيفلاخملا نم هنأل  هلتقيوأ هرسأي نم نأو « همد رادهإو

 نم هموصخ دازو . يسيردإلا دنع مث هللا دنع رجألاو ىفلزلاو ةوظحلا هلف

 هب ذولي نمو وه سملو . فقوملا مزأت يف - مهيلإ ترتر نيذلا  ةيرقلا لهأ

 عمجتلاو ءرادلا لوح هصخشل مهدصرتو . هلوح ءاهفسلا موحو ءرشلا رذن
 2 مساق نب نيدلا حتف هقيدص هعم ناكو « لوقلا حيبقب حيبقب مب ةرهاجملاو كانهو انه

 . يمعنلا ىفطصم ايادعلا يف هتيب نم مهافاوو . يهصاب رداقلا دبع همع نباو

 « نآلا هدي ريغ يف فقوملا امنئإو « يسيردإلا دهجعلا ةداق ربك نموهو
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 ءاهفسلا دحأ مادقإ نم هعم نم ىشخو « جرملاو جرهلا ديازتو « هرود ريغ رودلاو

 يتيرق ىلإ (ايادعلا) ةرداغمب هيلع اوراشأف . هابقع دي الام ىلع مهضعب وأ

 . هيمحيام (ةّداَسلا) ةليبق ةماهش يف دجي نأ ءاجر (ةيلاعلا) وأ (انهدلا)

 الإ ةثالثوأ نيليم ردقب ةيرقلا نع دعبي مل امنإو « هيلاوم نم ةثالث هعمو بكرف

 . ماكآلاو راجشألا نيب نيراوتم . هلتقل نيصبرتملا ضعب هعم نمو وه دهاش دقو

 لك كعسا اد « ةاجنلا لبس هيلع تقاضو . سأيلا هرمغ دق ايادعلا ىلإ داعف

 ةيداع ْدَر ّنَع نيزجاع ءالقعلا هيف فقي يذلا « ميركلا لجرلا ىلع فقوملا كلذ

 ىضوفلاو « ةمكاحلا ةطلسلا نم مهءادتعاو مهطلست نودمتسي نيذلا « ءاهفسلا

 ءالبنلا دض ةماعلاو ءامرعلا هب ماق امب (ةيسنرفلا) ةروشلا ترم دقو « ةبراضلا

 « برغلا وأ قرشلا يف ءاوس سانلا مه سانلا نأ تبثي ام . ءامعزلاو فارشألاو

 هردصت امل تامزألا يف ةباجتسالل سانلا عرسأ ةماعلا 1 « ناكمو نامز لك يفو

 نأ فاخي نم مهنم لب مهحير بهذتو 8 مهذوفن ْلَشُي ء ءالقعلا نأو « ةكرحلا ةاعد

 ىشالتت ميعزلا لجرلا نأ بيجعلاو « هيلع بوصعملا ةمهتوأ بنذ هيلإ بسني
 نم ةدودحم ةقاط اهل ةيرشبلا سفنلا :نأل هتقاط دمجتتو هاوق ردختتو هتايونعم

 دمحأ نأ ةقطنملا خيرات يف ًالاثم ىرتف . لاجرلا ءامظع يف ىتح . لامتحالا

 هراد يف مصتعا نأ دعب هعسو يف ناك يذلاو « ءىرجلا عاجشلا لجرلا وهو فيرش

 راصحلا هبش يف لظ « هلاقتعاو اهماحتقا ىلع يسيردإلا لاجر ؤرجي ملو
 يف سأيلا نّسأتو نهولا برست نأ دعب يسيردإلا هداطصا ىتح هيلع بورضملا

 ةميق ام امنإو  كاذنآ  ةريشعو ةناكم وذ فيرش دمحأ نأ عم « ةيوقلا هتيسفن
 ةطاسلا ةيطرد مامأو «رئانعلا نم اهلثم تاردع ههعيت هبا ىف ةريشعل ةيبصعلا

 ناونعب يذلا لصفلا عجار  كاذنأ ةقطنملا فصن ىلع تغط دق يتلا يسيردإلل

 ةكرحلا رايت مامأ ةيبصعلا ىشالتت فقوملا كلذ لثم يفف -(يجاوخلا فيرش دمحأ)

 : دجنف مهقافتملا يروثلا اهدمو « مظاعتملا

 ءكالدقل



 تزرفأو . اهدقح ريهامجلا لوقع يف تغرفأ دق نأ دعب رمأت ةطلس - ١

 يحوت ام برشتو اهرمأب رامتئالل راكفألا ترحسو لوقعلا تأيهو اهنغضو . اهضغب

 . هب
 خسرو « تاعقوتملا لك اهنادجو يف قمعتو ةاناعملا كلت لك تصتما ةماع " 

 ةعطاقلا تاعانقلا اهدنع حبصأف « ةماعزلا كلتل تاروصتلا لك اهروعش يف
 يف ريسلاو . ةيحضلاب كتفلاو ضاضقنالل اهتاموهفمل اهفيظوتل ةزفاحلا تاعافدنالاو
 . ةوق لكب ةكرحلا طخ

 . ةباجتسالا ةدوقفم ذوفنلا ةلطعم رعاشملا ةرّدخم ةليلق ةصاخ - “

 زارفإو « مهيفلاخم قحسو « مهدوجو تابثإ ىلإ نوعلطتم ةكرح ءامعز - ؛
 . مهتاقوعم ةلازإو مهعماطم عابشإو مهداقحأ

 خبشلا اهشيعي يتلا لاحلا تناك مزأتملا فقوملا كلذ يفو تاروطتلا كلت يف
 5 يهصاب ىيحي دمحم

 ةيوقلا هسفن تناكتساو « هيرظان يف ايندلا تماغ دق هليكو راد ىلإ يهصاب داع

 ةفجاولا ةيرقلا تعمسو عمس ىتح ماقملا هب رقتسا امو . ثادحألا ةرمغ مامأ
 . هيلع ضبقلل ايبص نم نيمداقلا دنجلا ةبلجو لوبطلا عرق ةبقرتملا

 صخش امنإو روهمجلا يف كلذ عاشو هلتقب نيريغملل ردص دق رمألا ناك دقل
 نيهلا نم سيل ةيعامتجالا هتناكمو ٠ يهصاب ىيحي دمحم خيشلا ىوتسم يف

 ءيرجلا روهتملا نوديري هموصخو يسيردإلاو « هريغ ىلإ ةبسنلاب هيلع ءاضقلا .
 الو قالخألا ةعبتب الو ريمضلا ةيلوؤسمب ديقتي ال يذلا . لوؤسملا ريغ شئاطلاو
 ءادعلا ديحولا اهبنذ ةيصخش حور قاهزإ يف ةيعرشلا رجاوزلا الو نيّدلا عناوم
 ةيصخشلا تايصوصخلا كلتوأ . ةكرحلا رظن ىف ةيسايسلا ةفلاخملاو يصخشلا
 . مهيلإ انرشأ يتلا ةكرحلا لاجر ضعبو هنيب

 : يهصاب ىلع ضسبقلا
 : اهدوقي ةبيتكلا كلت تلبقأ

 . ةحراسملا نم يضماح سوحمو يرزحم نارمح

 ١١د



 . ايبص نم عفاش يماش ىلع نب ىيحيو

 مث « همع تنب يهصاب وخأ جوزت دق - انرشأ امك - يهصاب راهصأ نم ريخألاو

 هتيب يف اهاقبأو اهقلط مث يهصاب ىبيحي دمحم هوخأ اهيلع هفلخو « تنبب اهنم قزر

 هيرجي أم اهيلع ىرجي قزرلا يف اهيلع اسوم هراد نم مسق يف « هيخأ نم اهتنب عم

 رخأت مث ايراجت يهصاب عم اذه لماعت دقو « اهناوخإو اهدلاو يساويو (هتلئاع) ىلع

 دجو ءاضغبو دقح هدنع بسرتف هنم هصلختساف ًاعرش يهصاب هنم هاضاقت نيد هيلع

 . نآلا ًاسفنتم امهل

 ناذألا مصت صاصرلا تاقلطو . لوبطلا عرق ىلع نوصقري ةيرقلا ىلع اولبقأو

 ةنمي لوجي . تلصملا هرجنخ ًاعفار موقلا مامأ ىهابتي عفاش ىلع نب ىيحيو

 يهصاب هيف يذلا تيبلا تلخد ىتح « اهتاقلطو اهتفزب ةبيتكلا تضمو « ةرسيو

 هنم بلط مث « « هلوح امو تيبلا اهب صغ ةرهاظم هبش يف اهرسأب ةيرقلا تعمتجاو

 هقفاري مهعم بكر ًاحابص ةرشاعلا ةعاسلا يلاوح يفو ايبص ىلإ مهبحصي نأ

 اولصو بورغلا ليبقو . مساق نب نيدلا حتفو يهصاب رداقلا دبعو يمعنلا ىفطصم

 تح . ايبص

 ةشحو يف رادلاو « هبتكم نم دعاصتي ناخدلا اياقبو ةبوكنملا هراد برقو

 - يكماي : يهصاب هل لاقو يركز يكم مهلباق اهمامأو « بئارخلا ةبآكو « رباقملا

 كيدلا ًانهر . اهنم تارعش هذهو « كوبأ اهرقو املاط ةيحل هذه  هتيحل ىلإ راشأو

 - صالخلا ىلع دعاسي امب تلمعو يضاملا تيسانت نإ كفقومل ريدقتلاو ءافولاب

 يهصاب ذخأب ةبيتكلا لاجر ىلإ تفتلاو روتفب يكم اهلوانتف كلذ ىنعم يف وهام وأ
 . مهرود ىلإ حاورلاب هعم نيذلل حمسي نأو يسيردإلا راد ىلإ

 قبي ملو نوريغملا قرفتو « يسيردإلا تيب لإ هفقوم نم يهصاب ّذحأ

 عضوو « يديدح ديق رضحأ الاحو « هتسارح يف صاخشأ ةعبس وحن الإ

 دعيو  ليئض يزاغ حابصم اهنم نكر يف عضو ةفرغ ىلإ ديتقاو هيقاس يف

 يسيردإلا مادخ دحأ لخد هلودس مالظلا لدسأام
 نم ضْعو نيصاخلا
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 رضتحملا نينأ اهنم َّنأ هنطب يف ةيوق ةمكل همكلو - يهصاب نم برق» حابصملا ءوض
 . ىولتي وهو هنع فرصنا مث

 : دمض ىلإ يهصابب جورخلا

 اذإو نيقاسلا ديقم وهو ًارامح بكرأ نأ دعب هسارح هب جرخ ركابلا حابصلا يفو
 نإف ءىرجلا روهتملا دجوي مل انرشأ امك هنأ الإ . هتيفصتب مهيدل رمألا ناك
 نأ ىلع ىأرلا متف . ةعدارلا ةيبدألا اهتوقو « ةعناملا اهتمرح ةريبكلا ةيصخشلل
 لالذإلا نم مت امب ىفتكُي نأ ىسعو لعل . يسيردإلا ميقي ثيح  دمض اودصقي
 يلع ميهاربإ خيشلا يل ىَور دقو « ةيبظلا ةيرق لوح نم هب رمو « ليكدتلاو عيورتلاو
 اهترمث تبراق دقو ةعارز ةيؤرل يخأو انأ ةيبظلا ةيرق نم تجرخ : لاق يرجاش
 .رفقم ضرألاو , اهلوصحم عمجب نولغتشم نحن امنيبو , اهداصح رخأت نم فلتلا
 تعلطتف , سارح ةسمخ وحن هعمو سأرلا رساح ًارامح ًابكار ًاصخش دها هأ انأ اذإف
 ٠ نم تبجعتف ةريهظلا رح يف نورئاس مهو يهصاب ىبحي دمحم خيشلا وه اذإف
 . رادقألا فيراصت

 * دمض يف

 ّيسيردإلا نكلو ٠ اهبيذعت نم ةرم فلأ ريخ ةيحضلا ىلع زاهجاإلا نإ
 كلذ رصع دعبو « هتيحض ىلع ةمحرلا ةصاصر قلطي نم دجي مل وأ كلمي ال
 كلت ةدهاشمل ةماعلا نم روهمج رهمجتف . دمض ةدلب ىلإ هب لصو مويلا
 . ةاسأم لك ةدهاشم ىلإ مهتعيبطب نوروطفم سانلاو « ةريبكلا ةيصخشلا
 اولأسو « عنُمَف , ءادتعالا ةلواحمب ءاهفسلا ضعب ماق ةدلبلا اهلوخخد دنعو
 ةيرق ىلإ هترايس بكر مهوندب عمس نأ لاح هنأ اوملعف يسيردإلا نع هسارح
 ةدلبلا تاقرط يف هب نورودي اولظف « ًاتقؤم (هتلئاع) ميقت ثيح ةجرحلا
 يهصاب عم لماعتي ناك ء دمض ءاهجو نم صخش تيب دنع نم اورم ىتح
 لشم مهلو ًاشارفو ًاريرس يهصابل مدقف « هراد اولخدف مكربمأل اوفرصناو حابصلا ىتح ريخ ىلع يدنع اولضفت : هسارحل لاقو « هراد نم جرخف ايراجت
 .لظو ًاضوتف ءام بلطو هسارحل همدقف رذتعاف ؛ ماعطلا هيلع ضرعو كلذ
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 سفنلا اهتيأاي) : ىلاعت هلوق عّجَر اهرخا ىلإ لصو اذإف رجفلا ةروس ولتيو يلصي
 ذخأف بيلح هيف ءانا هل مدقو هفيضم لبقأ ليللا فصتنم دنعو اهرخآ ىلإ . (ةنئمطملا

 . ةوادلاو دجهتلل داعو ريسيلا هنم

 امنإو « هلتق ىلع ضارتعالا مهعسو يف سيل هنأ مهيأر متو دمض لهأ عمتجاو

 . كلذ مهوغلبو « دمض ةدلب دودح يف هلتق ةرشابم مدعب هسارح اورذني نأ مهيلع

 ممدنع رمألا معن )2 ىده ريغ ىلع هب اوراسو هسارح هذخأ ركابلا حابصلا يفو

 ةيصخشلا كدنن لتق ةرشابم يف مثأتي هعم نم لكو .؟ ذفنملا نيأ امنإو « هلتقب

 مهيلع رهظي هسارح نأب رعش قيرطلا يفو . شيرع يبأ ةيحان ىلإ هب اوراس ةليبنلا

 )0 يدعص روصنم دمحأ خيشلا هليكو دنع نم لاير فالا ةرشع عفدب مهل دهعتيو

 ةسمخب شيرع يبأ ةنيدم نع دعبت يتلا (شيرع يبأ ةمكاح) ىلإ اولصو امدنعو
 . لايكأ

 امهءاجو هتاجن ًايشخو هب كتفلا مدع امهعار امهيلإ انرشأ نيذلا هيمصخ نأكو

 . شيرع يبأ ىلإ اب اوراس دق هسارح نأب امهربخي نم

 موقي دق ةيصخش ةدارإ ذيفنت وه . ةمكاحم نودب لتق رمأ ذيفنت نإ ةقيقحلا يفو

 . هللا فوخ الو ةيلوؤسملا ردقي ال هيلإ زعوم صخش اهب

 اذهل ميظعلا بنذلا رصإو ةيلوئسملا ةحادفب رعشت يهف ةعامج يأ  ةعامجلا امأ

 ىلع ىضم دقف تاعاس ةعبرأ نع ديزت ال شيرع يبأ ىلإ دمض نم ةفاسملا نإف

 . ؛تاعاس عست نم رثكأ ةمكاح اولصو نأ ىلإ دمض نم مهجورخ

 امهتيغب هيف ادجو الجر ايطعأف لتقلا نم هتالفإ نم هامصخ ىشخ انرشأ امكو

 امنيأ بكرلا قحلي نأب هيلإ ازعوأو (كشف) مازحو « ةنيمث ةينامثع ةيقدنب  ةبوغرملا
 : ةزئاجلاب هادعوو « ىهصاب ىلع ىضقيو هكردأ
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 ريسلا اوفنأتسيو ًاليلق اوحيرتسي نأ هسارح دارأ « ةمكاح ةحاس ىلإ اولصو امدنعو
 لجرلا اذإ ةالصلا ةماقإب مهي وه امنيبو ءوضولل ءام يهصاب بلطف شيرع يبأ ىلإ

 هللا هدمغت اليتق هادرأ هسأر ىلع ايران اقلط قلطيو مهئارو نم فقي فلكملا

 . هتمحرب

 ةقطنملا لاجر عملأ نم تناك يتلا ةميركلا ةيصخشلا كلت ىلع ىضق اذكهو

 ةفورعملا اهتدايسو ةدوهشملا اهفقاومو . يعامتجالاو يسايسلا اهيضام اهل اهمركأو
 اذه ايانث يف هنع رطس ام ىلإ عوجرلا يفو  ةرواجملا دالبلا يفو اهعمتجم يف
 . ةلاطالا نع يفكي ام باتكلا

 /17/ 5“ موي حبص يف اهترداغ دقف ايبص ىلع تراغأ يتلا عومجلا امأ

 ريسع نم لزن اشيج نأب ربخ مهلصو هنأل مهتاهج ىلإ اوقرفت م1977 /ه١
 سيل ةيلاخ اهدجنوف ايبص شيجلا لصو ءاسملا يفو ايبص اوكرتف شيب ىلإ لصو دق
 1 نيللستملا نم ةيشخ تويبلا نم اهيف ىقب ام اوقرحأف دحأ اهب
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 ريما اق ةقطنملا ىلإ | ةعيرس ةلمح زيهجتب اهبأ ريمأ ىلع رمألا ردص دقل

 ةثالث وحن لجع ىلع مهنم فلأتف . مهتكوش زيهجتب ريسع لئابق ىلع رمأو رمألا
 ل را ل . ركسع نب رمع ةدايقب « براحم ةئم ةسمخو فالأآ
 مهفاضأو يداه نب دمحم اهخيش مهاقتلاف بردلا ةدلب اولصوف ةقطنملا ىلإ اومدقتو

 اهخيش مهلبقتساف بشخلا مأ ةيرق اولصو نأ ىلإ مهقيرط يف اوراسف « هلئابقو وه
 . ةمزاللا ةفايضلا مهل مدقو يفكع ميهاربإ نب مساق

 ءاسم 5 اهولخد نأ ىلإ ةمواقم ةيأ اودجي ملف ايبص ىلإ سارتحاب اومدقت اهنمو

 رقت اهتويب فصن قرتحا دقو ةيلاخ اهودجوف ماو /ها9ه1/107/95 موي

 ٠ نيحلسملا للست نم ًافوخ شقلا تويب نم يقابلا اوقرحأف

 ىلإ مامضنالل نازاج ىلإ نوقابلا مدقتو براحم ةئم ةسمخ وحن اوقبأ كلذ دعبو

 . اهب نم
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 يجاوخلا مصقألا يلع نباو يمتعلا هللا دبع

 ةنيدملا لهأ ةوعدل شيرع يبأ ىلإ مصقألاو يمتعلا هجوت ىلإ - لبق - انرشأ

 ءاهجوو خياشملا ةوعد ةرشابم يف اذخأ امهلوصوبو « ءودهلاو ةنيكسلا ىلإ دالخإلل

 بارخلا الإ اهئارو نم ةجيتن ال ةلجترم ةكرح اهنأ مهل نيحضوم « يلاهألا

 ٠ يضام نب يكرتو « ريعز نب دهف نم يلاهألل نامأ نم امهديب ام اضَرَعو «رامدلاو

 « حجرت نأ يمتعلا ةفك تداكو . داضُم رودب اوماق , امهبزحو هنباورابلا رمع نأ الإ
 امهراصنأ مجهو ؛ ةفلاخملا نم ريذحتلاو نامألاب نوداني ةدلبلا يف نيدانم ثعب دقف

 يذلا  هلتقوأ رابلا رمع دمحم هنبا ىلع ضبقلا ءاقلإ ةلواحمل (رابلا) تيب ىلع

 مث هءافخا, هلاجر ضعب عاطتساو هراصنأ عجارتف ةنيدملل مكاحلا ةفيظوب موقي ناك

 . ةمكاح ىلإ رادلا جراخ ىلإ هبيرست

 اوعاطتساو هبزح طشنف ايبص ىلع موجهلاب يرس ربخ رابلا رمع راصنأ ىلإ ءاجو
 . مصقألاو يمتعلا دض ةنيدملا لهأ نم ريثكلا رهمجتف فقوملا ىلع ةرطيسلا

 يذلا مويلا سفن يف ةنيدملا نم جورخلا ىلع امهومغرأ ىتح امهيلع طغضلا اولاوو
 : ايبص ٌيسيردإلا مجاه

 4 مصقألا رمعو يمتعلا جورسخ

 نب دهف نأ ناملعي ال امهو (ايبص) نيدصاق امهيسفنب نييجان ةئيدملا نم اجرخف
 ايبص ىلع يسيردإلا موجه مويلا كلذ نأبو نازاج ىلإ اهارداغ دق هءاقفرو ريعز

 . يهصاب ىلع ضبقلاو

 ددج دق يهصابو ايبص لاومأ بهنو ايبص ىلع ةيسيردإلا تاوقلا موجه ناكو

 ١ . لئابقلا نم ريثكلا تبطقتساو ةكرحلا طاشن

 ا لا رولا وا ممل هع

 . قيرطلا ىف يف
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 لئابقلا نم طيلخ مهو . ةهجلا كلت يف يسيردإلا مهبتر نمم ةعامج ةدقعلا
 يمتعلا ناكو , مهيف ةلوؤخ مصقألا رمعلو (مرخلا) ةليبق نمو ءافرشلا نم مهرثكأ

 : لاقيو امهقيرط اوضرتعاف هراف رامح ىلع مصقألا رمعو « هداوج ةرهص يطتمي
 ةبحصلا ةمرحو ةقفرلا قح امنإو .ءوجني نأ سرافك يمتعلا عسو يف ناك هنإ

 . هرودب وه ملستساف « هيلع ضبق دق هقيفر ىأر دقو « هتفقوأ

 اوداعو « هيلع ءادتعالا نود اولاح مرخلا نم هيوخأ لاوخأ نإف مصقألا رمع امأف
 هنباو رابلا رمع مهبطقتسا دق نيذلا سانلا هلبقتساف , شيرع يبأ يف هتيب ىلإ هب

 طخسلاب هولبقتسا « نيفلاخملا ىلع هرودب مهضرحو ) يسيردإلا ةعاطل

 خيشلا مرخلا ةليبق خيش لصوف « هب اوكتفيو هراد اومحتقي نأ اوداكو . بضغلاو

 ناكم ىف مهيدل لظو مهراوج ىف هوذخأو هتليبق نم ةعامجو يمكح دمحأ نب يلع
 .ريرح

 :مصقألا رمع ةاجن

 يتعامجو انأ هانذخأ :2) مرخلا ةليبق خيش | يمكح دمحأ نب يلع خيشلا لاق
 تفلي ال ريغص تيب يف هانيفخأ كانهو (ةقيّدِص) اهمسا انارق نم ةيرق ىلإ هتيب نم

 لوصو مويلا كلذ ىف فداصو « هل نيسراح يتبارق نم نيصخش تلعجو رظنلا

 لثم مهسننأب نيجان (مهلئاوع) امهعمو ايبص نم ىجاوخ مساقو نسحم هيوخأ
 امهانأمطف يبأ تخأ يتمع نبا' يجاوخ يلع نب مساق ريخألاو سانلا نم مهريغ

 يجاوخلا مسقألا يلع نب رمع امهيخأ ىلع

 مهولزنأ : لاقف . دمض يف يسيردإلا ىلإ تهجوتو يموق نم ةعامج تذخأ مث

 يسيردإلا ىلع تلخد ءادغلا دعبو ؛ مهلُزن اومركو (مصلا) ىمسي صخش دنع

 . مصقألا رمع عوضوم يف هتملكو يتعامج نم ةلمج يعمو

 مصقألاو يمتعلا ىقبو .٠ سمأ هانلتقو هرمأ هللا انافك ىبحي دمحم :لاقف

 ضرألا يف نيدسفملا نم دسفم يف ىناجرتت لصاو تنأو « هللا ءاش نإ نولتقي

 )١( خيراتلا اذه ىلإ ايح لازي ال .

 هلاك



 ىلإ الإ سمش نم لقتنأ ال فوخ يلع امف انأ امأو . مهنم مكتحار الإ ديرأ ام هللاو

 ىفوأ هيف هرمأ ذفنل رمأ ول هنأ ملعاو « . مصقألا لتق ذيفنت ىلع مزعلا هنم تيأرف

 : لوقأو  كاذنأ ةداعلا يه امك امهلبقأ هيتبكر تمزلو هريرس تحت ٌتْلَخَدَُف « هريغ

 كريرس تحت نم جرخأ ال لوقأ انأو . نكمي ال : لوقي وهو ءانل هبهوأ يديساي
 تحت نم جرخأ : لاقف . ءاجرلا انأ ترركو . نكمي ال : رركو « انب هبهت ىتح

 ىتح جرخأ ال تلقف « هانيشم عرشلا هب مكح امو . هيف عرشلا مكحن نحنو ريرسلا
 سأيلاو رجضلا ينكردأو سمشلا تند ىتح هيمدق تمزالو ٠ هيف يباحصأو ينعفشت

 انمركت مل اذإ هللاو , انراوج يف لئابقلا نيب انبيحت ال ىديساي : تلقف يفقومب مربتلاو
  هتجهل تريغت . كلذ تلق امدنع « ءايحأ يتعامجو انأو دحأ هيلإ لصي الف . هب

 « نوعنامت متنأو . نيدسفملا نم مكحيرن بحن انُحِإ . كيلع هللا ناحبس : لاقو
 « هنعوفعلاب باهولا دبعل ةقرو يل بتكا تلقف « هب مركت لاقف « هب انمركأ : تلقف

 هيلع تملسو هتركشف « همتخف همتخا يديساي لضفت : تلقف هملقب بتكف

 0 1 0 هذفنأف (ةيمخزلا) ةيرقب باهولا دبعل يتعامجو ان انأ تفرصناو

 اننأ ةيرقلا لهأ ملعف تاقلط ةدع انقلطأ ةيرقلا نم انبرق امدنعو (هقيدص)

 : ا 8 انيعاسم حاجنب ًاجاهتبا مهيدل نم تاقلطلا اوقلطأف وفعلاب

 ةدافتسا مصخلا هنم ديفتسي دق ةحجانلا ططخلا يف ليدعت بر هنأ ىلإ انرشأ

 . ًاروهشوأ ًامايأ ولو هتكرح ذقنت دق

 نم ةقاطو مخزلا نم قفدب ةكرحلا دمأ ايبص نم هئاقفرو ريعز نبا باحسنا ّنِإف
 : : دقف . طاشنلا

 ١ هتايح ىلع ىضقو يهصاب لاومأ بهنو ايبص يسيردإلا مجاه .

 . (رئافحلا) ءاملا دروم مجاهت تاوق لسرأف هعافد طوطخ بتر - "

 (ةّياَلَحَج) يف اهتدايق لعج « هَحّمُأ نيسح ةحراسملا خيش ةدايقب ةهبج نّوك
 . ةيقرشلا ةيحانلا نم نازاج نم اليك رشع ةسمخ دعب ىلع
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 نم برقي ام مهنم َنّوَكو ليبش ينبو ةحراسملاو ةّيماكحلا لئابق ضهنتسا - 4
 . نازاج نم بونجلا يف اياضملا مهزكرم لعج براحم فالأ ةثالث

 : ىمتعلا هللا دبع ىضاقلا ةايح ةياسهن

 دودللا همصخ ىلإ هلاسرإب يسيردإلا رمأف . لئابقلا كلت ةضبق يف يمتعلا يقب

 ةياهن ىلع يتأنسو . بذُعو دّيق انهو (ةيللحج) ةهج دئاق « ُهَحمُأ نيسح خيشلا
 . هتاسأم

 ديق ىلع لازي ال وهو  مرخلا ةليبق خيش يمكح دمحأ نب يلع خيشلا ينربخأ
 يف يمتعلا هللا دبع يضاقلا تيأرف (هيللحج) ركسعم ىلإ تلصو لاق : ةايحلا
 ركسعلا يدعت نم هيساقي ام ينثبف هيلع تلخدف ينادانف « اديقم ةريغص (ةفيقس)

 تبغ مث هيلع هتيقلأف هب مرحتأ كفاحل ينطعا : لاقف هيلع يّدعتلا مدعب مهتحصنف
 كتحيصن تعفن دقل : لاقف ةأجف ينادانف ركسعملا ىلإ تدع مث . عوبسأ وحن
 هَحمأ نيسح عم مهافتلاب ةدعاسملا كنم ديرأ امنإو .ركسعلل كرجزو 2 كفاحلو

 هَحمأ نيسح عم تمهافتف . يرارف ليبس لهسيو لاير ةئم ثالث ينم ذخأي نأب
 انأ امنإو ءاال : هل تلقف . نآلا كعمو رضاح غلبملا له : لاقف ركسعملادئاق
 . رخآ تقو ىلإ مالكلا تأجرأف كلذ نوكي ال : لاقف . كليفك

 عم تمهافتو . ركسعملا ىلإ تلصو 2. ةمهافملل يناثلا مويلا حبص يفو

 .(ءافرشلا) لئابق لمش خيش رصان مساق خيشلا هليمز هعمو ةحمأ نيسح
 . تاهجلا نم ةهج ةبقارمب موقلا ضعب ىلإ زعويل ةحمأ نيسح فرصناف

 (يمتعلا) عوضوم يف نيسح خيشلا ىلع ىنعأ : رصان مساق خيشلل تلقف
 مهافتأ ىتح . ديعب ريغ فرصناف لبقم نيسح خيشلا اذه . سأب ال : لاقف
 « امهدهاشأ انأو مهافتلا يف رصان مساق ذخأو . ةحمأ نيسح لبقأ العفو ىءهعم

 )١( رعاشلا لاقو « ءادرلا : فاحللا .

 ضحم دجام نع لس دق هنأ ىوس هءادر هيلع ىقلأ نم ردأ ملو
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 0 اهيلعو ةلبقم مم ,لولذ اذإف «ءامهوحن تلبقأ ةمهافملا تهتنا املو

 « هحمأ نيسحل ايطخ ملسو هللذ رهظ ىلع نم لف ل ةثالثلا انفقوف ٍيسيردإلا

 ءربخلاب هل عجرأ ىتح ىرأ د و الئاق هفدرأو

 سأرلاو نيعلا يلع مامإلا رمأ : لاقف

 ضعبل لاق مث هذيفنت الإ ينعسي الو رمألا ىهتنا : لاقو ةبيرق ةيحان يب ىحتناف

 كانه عفترم ىلإ هنوبحسي اوعرسأف هولتقاو انه ىلإ هناكم نم يمتعلا اوبحسا : هلاجر

 2 عفترملا لفسأ ىلإ هوعفدو هللا الإ هلإ ال : لوقي يمتعلا دهاشي هتمرب ركسعملاو

  ةايحلا قراف ىتح قدانبلا باقعأب 5 . رجانخلاب ًانعط ة ةيشحوب هيلع اولاهناو

 ؟ ديقلا نيأ : ةحمأ نيسح لاقف نوذفنملا داعو بارتلا هوراوف  هتمحرب هللا هدمغت

 1 راج راقد تاجرا رو اعلا اور الا حا اللا نينا ارو

 . ىرت تنأو هتلتق ينأب مامإلا ربخأ : لاقو يسيردإلا لوسر

 ةمرخلا ىلعأ ةقطنم ىلإ | كرحتلاب رمألا هيل | ردص دقف (ةَّمْرحْلا) نم ًاركبم هجوت

 ىلإ 0 (اهبأ) قيرط نع هريس ىلاوو. موقبلا نم « ةّينرو ةبرت تاكوش سأرو
 هلباقي نأو نازاج ىلإ اهبأ نم هكرحتب ةيقرب هئاقفرو ناميلسلا دمح ىلإ لصو اهبأ
 ةيلاوملا لئابقلا نع ةمزاللا تامولعملاب هدوزيو « شيب ةهج ىف يضام نب يكرت

 . ةفلاخملا لئابقلاو , ةموكحلل

 كلذو ًاحلسم نورشعو تارايس ثالث هقفارت نازاج نم يضام نب يكرت كرحتف
 ةطبارملا ةّيرسلا ىلع هقيرط يف ٌرمو ء م1977 /ه١101 ةنس نابعش ةرغ موي يف

 . ةنمأ ريغ قيرطلا نأ هوربخأف نمآلاو لهسألا قيرطلا نع مهلأسو ايبص يف

 يبأ قيرط يف نابعش ؟ موي حابص يف كرحت مهتامولعم نم ةدافتسالا دعبو

 . شيب  دئاعقلا

 صاصرلا مهيلع لاهنا )2 يداولا ليسم ىلإ | دئاعقلا يب أ ةيرق مهزايتجا دعبو
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 يداولا لاسر ريزغ رطم لطه حابصلا كلذ يف نأ فداصو . تاهجلا عيمج نم

 تمجهف نيطلا يف تزرغ نأ دعب تارايسلا تفق قوت يداولا ليسم يف مهطسوت دنعو

 نينثا اورسأو « مهدونج بلغأ اولتقو . تارايسلا ثالثلا نم نيترايس ىلع لئابقلا

 ةعجارتم طقف نورخآ ةثالثو يضام نب يكرت اهيف يتلا ةريغصلا ةثلاثلا ةرايسلا تجنو

 . صاصرلا لباو تحت فلخلا ىلإ

 ةرئاد ةكرعملا نأ تملعذف صاصرلا زيزأ تعمس دق ايبص يف يتلا ةيرسلا تناكو

 جورخبو « مهتدجنل نيتئم وحن مهنم عرسأف « لئابقلا لاجرو تارايسلا لاجر نيب
 ىلع يأرلا متو « مهوحن ةلبقم هنودهاشي مه اذإف يداولا نم ةريغصلا ةرايسلا

 ةلمحلا ةداق قربأف نازاج ىلإ يضام نب يكرت هجوت اهنمو « ايبص ىلإ عوجرلا
 يؤل نب دلاخ ىلإ اهيدل نم اهب قربأف ةبولطملا تامولعملا عم « عقاولاب ةموكحلل
 ةطساوب اهبأ نم هل قربأف هتنمح عم هجوت دق يؤل نب دلاخ نأ دجوف اهبأ يف

 . هقفارت يتلا (ةطاشلا)

 : ايبص يف يتلا ةيرسلا

 نم ُثذخنا يدنج ةئم سمخ وحن اهرادقمو ايبص يف تزكرمت يتلا ةيرسلا نإ

 ىرخألا تويبلا ضعب نمو ايبص ةعلقو يسيردإلا تيبو يهصاب راد حوطس
 شيخلا سايكأو قيدانصلاو حئامصلا نم دجو ام اوذشأف عافدلل عقاومو تاماكحتسا

 مُهَنَقَو ةمكحم سيراتم اهنم اولعجو لزانملا 0 6 بارتلاب اهوؤبعو
 ةفثكملاو ًاراهن ةعطقتملا تامجهلاب اولغوش دقف غ ١!! عمو « نيللستملا رورش نم
 كلذبو « اهنم ايبص نكاسم بلاغ يتلا شقلا تويبلا قارحإ ىلإ [ اورطضاو اليل
 عماجلا ىلإ ليللا رخخأ يف نولمدي اوناكف « اراهن نيلاستلا ةيؤر مهنكمأ

 نولدابتيف صاصرلا قالطإب ةيماحلا نودغشيو بارخلا تويبلا ضعبو « دجاسملاو

 يسيردإلا عفترا نأ دعب الإ للستلا فكي ملو لقأ نوبيصيو رثكأ نوباصيو مهعم

 . دمض ةهج نم

 : اهبأ نم يؤل نب دلاخ جورخ
 حرخ ام هنإ : ةيموكحلا رداصملا لوقتو اهبأ نم يؤل نب دلاخ مدقت

 ةكرعملا يف لتق هنإ : ةيسيردإلا رداصملا لوقتو « ضيرم وهو الإ هدلب نم
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 :ةرمس ةكرعم

 بشخلا مأ ىلإ | هقيرط يف مدقت مث « ةبعش ينب برد ىلإ يؤل نب دلاخ لصو

 : لئابقلا ةياور لوقتو . يداولا يف ًاطبارم لئابقلا نم ًاشيج دجو (ةرُمس) يداو يفو

 « هتايحب تدوأ ةصاص» مهدحأ هيلع قلطأ ةمدقتم تناك ةعيلط لئابقلا كلتل نإ

 هشيج نيب ةكرعملا ا « ةلتاقلا ةصاصرلا كلتب ًاباَضُم هلولذ قوف نم ًافكناف

 ةرادإ دلاخ نب دعس هنبا ىلوتق . دلاخ شيج ىلإ ةبسنلاب ةلق اوناكو لئابقلاو

 ىلتقلا نم ددع مهنم لتق نأ دعب تمزهناف لئابقلا لاجرب شيجلا طاحأو « ةكرعملا

 . مهتاهج ىلإ نرجانلا قرفتو

 ىلإ لصوف ٠ شيب ىلإ همدقت لصاوو ىلتقلا ةحلسأ ىلع دلاخ شيج ىلوتساف
 تاميلعتلا تناكو . يفكع ميهاربإ نب مساق اهخيش مهلبقتساف . بشخلا مأ ةدلب

 يتلا ةليللا حابص يفو « ةموكحلل مهخيشو شيب لهأ ةالاومب دلاخ نب دعس ىدل
 اوضقف « احلملا ةيرقب رمف « ايبص ىلإ هقيرط يف مدقت (بشخلا) مأ ىلإ اهيف لصو
 (دئاحتلا يبأ) ةيرق ىلإ اولصو مث « يبقلا رديح دمحم مهنمو اهب دجو نم ىلع
 دعبو «. اهب ةطبارملا ةيريسعلا ةيرسلا مهتلبقتساف ايبص اولصو مث اودجو نم اولتقف
 . نازاج ىلإ هريس ىلاو شيجلا حارتسا نأ

 : ةروشلا نابإ ةقطنملا يف ةماعلا ةلاحلا

 كلذ ناّبِإ يف ةكرحلا كلت تناكو . فيرخلا لصفوه ةماهت يف يسيئرلا لصفلا
 مل راطمأ ةيناثلا ىدامج لوأ ىف ىف ةريزغلا راطمألاب ءامسلا تداج دقو « لصفلا

 يف قبي ملف خابسلا تح كورتلاو نايدولا تقسف ةمراعلا لويسلا تضافو . اهدهعت

 يف يش يشمت ال كنأ ىتح ناكم لك يف ةعارزلا تداجو عرزو الإ دحاو ربش ةقطنملا

 اهفحت « نادلبلا يف عراوشلاب هبشأ عرازملا نم تدغ تاقرطلاو 2 ةعراز الإ ضرأ

 يف اهب نومتحي سانلل ةياقوو هللا نم فطل كلذ يف ناكو 5 ًاراهنو ابكي ةرضخلا

 . اهتابن نيب اومتحاو اهب اوذ ال ءيشب اورعش نإف مهريس ءانثأ
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 : ةيسيردإلا ةطخلا

 ةكرعم دعب تارايسلا ةلمح تنكمت نأ دعبو ةيعافد ةيسيردإلا ةطخلا تناك

 (شنللا) يف ارحب ةلومحيملا ةرزينلا نأ :كذدحو نازاج ون مدقتلا نم (ةَداَوَس)

 دروم ىف ةيامح تبتر نأ دعب . اهرودب تارايسلا ةلمح تلخدف اهتلخد دق ضايرلا

 ْ . (رئافحلا) ءاملا

 1 ل
 5 ةجرحلاو دّمض نبب لقتني لظو مهب قحل مث « ايبص هتمجاهم

 نم ددع يف تكبتشاو (رئافحلا) ةمجاهمل لئابقلا نم تاوق ثعب دق ناكو
 مهنم ظافحلا ىوذ نم ةعامج لبقأ بجر ؟© موي رصع يف تناك ةعقو ربكأو عقاوملا

 مهعم كبتشاف هريغو شيرع يبأ لئابق ءاهجو نم يمكح ليقع دمحأ نب دمحم
 . بجر رهش ةليط ةريغصلا عئاقولا تلاوتو « ناعرد نبا ةدايقب يموكحلا شيجلا

 اهيف لتق يتلا ةكرعملا ةليل يدنج ةئم سمخ لمحت زاجحلا نم ةرخاب تلصو دقو

 كارتشالل (رئافحلا) ىلإ تارايسلا ىلإ رحبلا نم نولزني دنجلا ناكف « ناعرد نبا

 ةليللا كلت يفو بسانملا تقولا ىف ةدجنلا كلت لوصو الولو « ةرئادلا ةكرعملا ىف

 . ةيمامألا اهعقاوم نم باحسنالا ىلإ رئافحلا ةيماح ترطضا امبر ناكل تاذلاب

 : يتأي امك ءانثألا كلت يف عافدلا ةطخ تناكو

 ىلع نم ةهجاومل اهبراقامو « ةقيحُدو ةيواّصخلا ةهج يف لئابقلا نم عومج ١
 رئافحلا ةكرعم ىف لتق يذلا ليقع دمحأ نب دمحمو « رصان مساق ةدايقب رئافحلا

 ش . ةفلاسلا

 : هَحمأ نيسح ةدايقب ةيللحج دروم يف لئابقلا نم عومج  ؟

 *  يمكح دمحأ نب يلعو سالكلا ةدايقب اياضملا يف لئابقلا نم عومج .

 (ةيمخزلا) ةيرق يف يسيردإلا باهولا دبعب تاوقلا كلت ةدايق تطيناو
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 مهنم ةيماح لعجو ةيريسعلا ةلمحلا لوصو دعبو شيرع يبأ ةنيدم بونج قرش يف
 ةيرق قرش ةرابزلا ةيرق ىلإ دمض نم هسفنو هلئاوعب يسيردإلا لحترا ايبص ىف

 . ًاعبط نميلا قيرط نع (بزحلا) نيبو هنيب لاصتالا ناك كانهو « ةيمخزلا

 ةماقإ ررقت نابعش 4 موي نازاج ىلإ اهلوصوو يؤل نب دلاخ ةلمح لوصو دعبو
 ركسعملا يوقف ءاملا دروم ىلع « رساودلاو ريسع ركسعم بونجو قرش اهركسعم
 نم مضناف ةيواصخلا ةهج يف لئابقلا تاعمجتل يبرح لوعفم لك لطبأو يموكحلا
 . ةيللحج يف ةحمأ نيسح ركسعم ىلإ مهنم يقب

 : اهفارطأو بشخلا مأ ةيرقل يسيردإلل ةيلاوملا لئابقلا وزغ

 مساق شيب خيش فقوم ناكو . بردلا خيشو شيب خيش فقوم ىلإ لبق انرشأ
 هلابقتسا نم هفقاوم رركتو « هدالب برقل يسيردإلا ىلع ٌّدشأ يفكع ميهاربإ نبا
 ذنم ةكرحلا ىف هلئابق الو وه ال هكارتشا مدعو مهرورم ليهستلو ةيموكحلا تاوقلل
 يمتعلاو ٠ يهصاب ىبحي دمحم عم هتكرح ءادعأ ةمئاق يف ُهَلُجَس دقو ءاهمايق
 . مهريغو يبعش يداه نب دمحمو يمزاحلا يلع نب دمحمو مصقألاو

 دقو شيب خيش يقبو ؛ مهميطحت نم رادقألا هتنكم نمم يسيردإلا مقتنا دقو

 صخرأ اياضملا هوزغ ليبقو ٠ هنم مقتني نأ لبق ءاهتنالا كشو ىلع هتكرح نأ ىأر

 يلامشلا فالخملا لئابق ضعبو ٠ سبعو وقحلا لئابق لثم ةيقرشلا ةهجلا لئابقل

 كلت سأر ىلع لعجو . نكمأ نإ اهخيش لتقو . بشخلا مأ ةدلب قارحإو بهنب
 . ةراقش ابأ نسح دمحمو دمحم نب رديح للئابقلا

 لاحف . يهصاب ةاسأم نم ًاسْرَد ذخأ دق ناكو - شيب خيش ملعب ربخلا لصتا
 يأرلا لدابتو ةرواشملا دعبو « هملع ىلإ لصو امب مهربخأو 3 هلئابق عمج هغلب ام

 . يلع قافتالا مت

 للحلاو ىرقلاو نعطملاو ةردكلا تاهج ىلإ مهنكاسم دلبلا لهأ رداغي نأ ١

 . (لئاوعلا) نع اهيف عافدلا نكمي يتلا
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 هتيامح ىلع رهستو « هتسارحل همزالت ةعامج هلئابق بابش نم هل لعجي نأ - ؟

 ىلإ ةدلبلا رداغ ةمجاهملا لئابقلا وُنُدِب ملع اذإ ىتح , رذح ىلع ةنيدملا ىف َّلَظَو
 . نعطملاو ةردكلا نيب ةنيمأ ةهج

 بابسألو ءرركتت نل ةطلغ ناك ىهصاب نع سانلا ىلخت نأ كلذ ىلإ فاضي

 دهمت اهنأو ايبص نم اهتيماح تبحس ةموكحلا نأب ةماعلا ىلع تاعاشإلا جيورت

 (نينيع ىذل حبصلا حضو) دقف نآلا امأ . ةقطنملا نع اهيلختو اهتاوق راحبإل

 كلت ىلع ءاضقلاو ةموكحلا ةوقب ناميإو ملع ىلع ةصاخلاو ةماعلا تحبصأو

 . راضتحالا رود يف تحبصأ يتلا ةكرحلا

 يف رانلا اومرضأف ةيلاخ اهودجوف بشخلا مأ ةدلب نم اوند نأ ىلإ عومجلا مدقت
 لهأ هفلخ امم . عاتملا طقس نم دجو ام بهنب اوماق كلذ لالخ يفو « اهئاجرأ

 . اوءاج ثيح نم اوقرفت مث « ةيرقلا

 ش 3 ناعيبر نبا ةلمح لوصو

 ىلإ هقيرط قشو مهريغو ةبيتع نم ةقورلا نم اشيج دوقي ناعيبر نب رمع لصو
 حزنف مهيمحت ةوقال نأب لئابقلا رعشو تاوقلا تفثكت كلذبو , نازاج ىلإ لصو نأ

 . نميلا ىلإو لابجلا ىلإ سانلا

 نم مهريغك ةيماكحلا لئابق رطضاف ذم رّذش اياضملا يف يتلا تاوقلا تقرفت

 يلع دمحأ نب. يلع مهخياشم خيش سأر ىلع اهيحاوضو يديم ىلإ حوزنلل لئابقلا
 ةقطنملا لئابق فيلكتب ضرحو يديم يلماع ىلع مامإلا رمأ ردصف ٠ يمكح

 (بزحلاو) مامإلا نْيباربدُمْأرمأ اذه ناكو . مهناطوأ ىلإ عوجرلاب نيحزانلا

 نأ تذختا يتلا بيلاسألا نمو « ةموكحلا لاتق ىلع لئابقلا رابجإل يسيردإلاو .

 اهيلإ ىعدو ةيماكحلا خياشم خيش فرش ىلع ةميلو ماقأ يديم لماع يشرعلا
 يلع خيشلا هفيض ىلإ ّيشرعلا تفتلا ءادغلا ماعط ىلع مه ام ءانثأ يقو « ريثكلا

 : الئاق دمحأ نبا
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 اونوكي نأ مهب نسحي ال مكلثمو . فّرَعُي ال كلثمو اقح ناطوألل نإ يلع خيشان

 ةلتاقُم اهتعاطتسا يف سيل ةيعرلا امنإو كلذ فرعأ : دمحأ نب يلع خيشلا
 . ةلودلا

 « نورت ىتح ناطوألل بجي امب متمقو متمواق لهف ةلود مكءارو متنأ : يشرعلا

 . ةلوجرلا نع متيلخت دق مأ

 . مكعدوتسأ هللا نامأ يف : ًالئاق ماعطلا نم هدي حسم . دمحأ نب يلع

 ءاجرو هيلع حازملا ةحسم ءافضإو فقوملا فيطلت ىشرعلا لواح ام ردقبو

 ١ . كلذ ىلإ هبجي مل ةوهقلل سولجلاب  خينشلا

 .اياضملا ىلإ لصوو هموق خياشم نم هعم ناك نم جرخو دمحأ نب يلع جرخف

 5 مهدالب

 تاالاصتالاو ةضراعلا ة 0 ىلإ ةرابزلا ة ةيرق نم جر لق يسيردإإلا نسحلا ناك

 ةحراسملا لئابق ىلإ هرم أردصأ الاحف « مت امب رعشأف ة ةرمتسم (بزحلا) نيبو هني

 ةيماكحلا خياشم خيشل بتكو 4 اياضملا ركسعم ىلإ مهتكوش لاسرإت ليش ينبو

 ليَبُش ينب نم هلصتس يتلا لئابقلا عم هلئابق دينجتب هرمأيو ةدوعلا ىلع هركشي

 اياضملا ركسعم يف عمتجاف « . ركسعملل أدئاق سالكلا نيع دق 7 ةحراسملاو

 (بزحلا) لبق نم ةيعارش نفس ةثالث تلصوو « لتاقم فالآ ة ةعأ ىلع فوني ام

 . رشعت لحاس يف اهتلومح تلزنأو ةريخذلا ضعبو قازرألا لمحت

 ': ةكرصملا

 اميو (اياضملا) يف دشتحت يتلا تاعمجتلا نازاج يف شيجلا ةداق غلب

 . ل وب سو ع م م
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 ىلع دعاسيو « ةروثلا رمع ليطي ام تاعمجتلا كلت يف ةموكحلا تأر دقف

 جلاب مرج طرمبه (ياعيلا ركرغلا ا كلت ىلإ تادضر . تاهجلا صعب لحد

 مث ٠ نازاج ىلإ ةلمحلا لوخد دعب « ةيلاطيإ ةرخاب هيلإ ت تلصو دقو . نفسلا وسرل

 ةلمحلا ةداق ضعب اهيلإ علطو 2 ءانيملا لخاد تسرو نازاج ءانيم ىلإ هنم تكرحت

 ةّدج يف يلاطيإلا ريفسلاب تلصتاف ةموكحلل قربأو . تعلقأف عالقإلا اهنم بلطو

 . اهجاجتحا هيلإ تمدقو

 نازاج قيرط ىف ىلوأ ةطحم اياضملا ةدلب نإف اياضملا ىسرم ةيمهأ ادعو

 نينثا ىوس نازاج ةنيدم نع دعبت الو . نميلا  مسوملا  ةطماص  ةحراسملا

 . فورظلا كلت لثم يف ةيبرحلا هتيمهأ هل اذهك زكرمو اليك نيرشعو

 ةدجاوتملا تاوقلا ددع نع تامولعملا رفوت دعبو هتمجاهم ةموكحلا تأر اذهل

 . ةمجاهملا تاوقلا تلكشت (ًايفارغوبط) عقوملا ةساردو هب

 : يتآلا هجولا ىلع تاوقلا تفحز نابعش ٠١ ةليل يفو

 قيرط تكلسو لبإلاو ليخلا ىلع ةلومحم يؤل نب دلاخ نب دعس تاوق ١

 . تبخلا قيرطب (ةرهزم) ةيرق قرش نم يلامشلا قرشلا

 ةيرق نيب اطسو ةحلم يبأ باهولا دبعو ركسع نب رمع ةدايقب ريسع تاوق - ؟

 . رحبلاو ةرهزم

 تكلسو ليهش نب دمحمو ناميلسلا دمح ةدايقب تارايسلا ةلمح تاوق
 . لتاقم فالآ ةثالث وحن لقت ليل تارايسلا تاوق الوأ تمدقت « لحاسلا قيرط
 اهمدقت تلاوو « ةفيفخلا عفادملاو تاشاشرلاب ةحلسم تاحفصم عبرأ اهمدقتت

 . لايكأ ةسمخ وحن اياضملا ةدلب نع دعبت يتلا نابثكلا يف اهزكارم تذخأ ىتح

 يودو اهزيزأ عمسيو اهراونأ دهاشي اياضملا يف يسيردإإلا شيجلا تابو

 . ةيماكحلا خياشم خيش ىلإ | طق (راذنإ تلسرأ ليللا فصن دعبو اهتاكرحم

 تيب يف هتدايق زكرم يف ركسعملا دئاق ىلإ هسفنب راسو راذنإلا ذحأف
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 نأ همهفأو هعم رواشتلا يف ذخأو 2 ليك فصن وحن ةدلبلا نع دعبي يذلا ةموكحلا

 « حاورألا ةنايصو ءامدلا نقح ىَدَجألا نمو اهب ناهتسي ال ةوق ةيموكحلا تاوقلا

 ناك اذإ وه هيلع ّنأو فارصنالاب لئابقلا ماهفإل دعتسم هنأو « ميلستلاب ةباجإلاو

 نحنو ةريدلا لهأ كلئابقو كنإ : هباوج ناكف , زكرملا ةحرابم ميلستلا ىف بغري ال

 « لئابقلا ةيقبو انأ مواقن فوسف كدلب نع عافدلا يف بغرت ال تنك اذإف' مكفويض

 . مكدلب نع عافدلا نع متيلخت مكنأ يسيردإلاو لئابقلا ملعت ىتح

 ءامدلا نقحي امب كيلع ترشأ امنإو « دحلا اذه ىلإ ةلاحلا غلبت مل : هباجأف

 انريصم تنأو نحنف الإو . ةدجاوتملا لئابقللو كلو انل ريخلا هيفف كلذ تيأر نإف

 ىف لمألا اذه : لاقف اهرامغ يضئاخ ةمدقم يف اننأ دجتسو . ققحملا توملا

 رجفلا لبق تقولا ناكو « ةكرعملل دادعتسالل هموق ربخيل هيدل نم فرصناف كتماهش

 . تارايسلا تاوق عم هعقاوم ذخأو « ريسع شيج لصو ةعاسلا كلت يفو . لوألا

 يف اهزكارم ذخأ يف لئابقلا 0 دولا ذحأو هموق 0

 متاقلا قفألا ةحول نم مالظلا ادع ةيئاروللا اهديوب حسمت حابصلا ريشابت تأدب

 ةيليللا ةسارحلا هلغشت يذلا يمامألا طخلا يف مهزكارم ىلإ سانلا جرخو مهجتملا
 : يتآلا هجولا ىلع مهبيترت ناكو . ليللا لوط مهنم تاعامجب

 ةحراسملا نم مهعم نمو « يواسم دمحأ نب دمحم خيشلا ةدايقب ليبش ونب - ١

 يف يذلا (كارالا) فْدرلا يف نميألا معلا ىف تدهن 3 مهخويش ةدايقب

 | يبرغلا بونجلا

 دمحأ نب ليعامسإ ةدايقب مهريغو ريفاغملاو ةيماكحلا هلغشو ا حانجلا - ؟

 دمحأ نب يلع خيشلا ةدايقب لئابقلا نم مهريغو اياضملا ةيماكح بلقلا

 . ظافحلاو ةدجنلا يوذ نم لاجرو « يمكح لوبقم ئيحيو سالكلاو
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 ةيلمع) عافدلا ْنأو . اهحالس ءاضمو اهتوقب ةفرعم ىلع ةموكحلا ةدايق تناكو
 . نيعفادملا لبق نم ةردابم رت ملف ةعاس وحن ترظتناف (راحتنا

 ىتح توصلا ربكم اهعمو . تدوج ديعس ةدايقب تاحفصملا ىدحإ تمدقتف

 ةادانملا يف تدوج ديعس ذخأو قدانبلا تاقلط اهلصتال نيعفادملا نم ةطقن برقأ
 لقعتلاب مستملا لجرلا كنإ دمحأ نب يلع خيشاي : توصلا ربكم ةطساوب
 مكمامأ مكموي سيل مويلاف ءامدلا اونقحاف مكتحلصم يف تسيل ةكرعملاو . رصبتلاو
 , مكلاومأو مكئامدو مكسفنأ ىلع دوعس نبا نامأ مث هللا نامأ مكل ةيموكح تاوق
 : تانيمطتلا نم كلذ لثمو

 ةعاس فصن وحن دعبو اهتدايق ىلإ ةحفصملا تداعف موقلا نم دحأ هبيجي ملف

 ترجفناف ةيناثلا ةفيذقلا تقلطأ ةعاس عبر دعبو 3 باهّزِإك عفدم ةفيذق لوأ تقلط تقلطا

 . ةيلاخلا اهتويب يف رانلا تلعشأف ةيرقلا يف

 حانجلا ىلع موجهلا زكرو ةاشملا اهعبت « امهتاشاشر ناقلطت نيتحفصم تمدقتو
 ىلع تاوقلا تلامف . نميألا حانجلا مزهنا ةعاس وحن رمتسا عافد دعبو ؛ نميألا
 تمدقتف ةاشملا مدقت فقوأو ةيماح ةكرعملا تمدتحاو . زكرم موجه يف بلقلا
 مزهناف . بلقلا زكرم ىلع ةاشملا مدقتو . بلقلا يف ةرغث اتثدحأف ناتحفصملا
 . مئاقلا يطغت ًاجارح ةيوتسملا ضرألا كلت نم تلعج يتلا عرازملا وحن ًاعجارتم

 يلع خيشلا بحسناو هتدايق زكرم لاملا تيب وحن هتعامجو سالكلا بحسناف
 « باحسنالا يف ذخأف « هيلع طغضلا ىلاوت دق يذلا رسيألا حانجلا ىلإ دمحأ نبا
 )2 ةيماكحلا نايعأو خويش نم ةدعو لوبقم ىيحيبو ليعامسإ هاخأ خيشلا بحصتساف

 0 ل 0 00 الامش 0

 1 مهتم ناك نم لكر لوبقم ا

 برق ىتح لولفلا ةدراطم يف شيجلا ذخأو (اياضملا) ةكرعم تهتنا كلذبو
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 يف ركسعو داع مث ليخلاو تارايسلاب ( نيبهازلا تب ) ىلإو ( ميهاربإ ينب مالس )
 : نت ىتأ دق يتلا اياضملا ةيرق فرط

 ايلاخ هتفلأف شيرع يبأ ةهج ىلإ 0 58 تكرحت ا ةعقو دعب

 : 50 ع

 : ضيبلا ةكرعم

 هعومج باهولا دبع اهيف عمج يتلا ضيبلا ةيرق وحن تكرحت ةمكاح نمو

 ىلإ مهتدراطو « هعومجو باهولا دبع مزهف « ةيماخ ةكرعم مهنيب تبشنو مهَتَحّبصُف

 . ةيقرشلا لابجلا برق

 ( ةيواغلا ) ةيرق يف ركسعو « ْثرحْلا ينب دالب ةهج ىلإ عفترا دق نسحلا ناكو

 لابج ىلإ هتأجلأ نأ ىلإ هتدراطف ناعيبر نب رمعو دلاخ نب دعس تاوق هوحن تمدقتف

 . ةيدوعسلا لدابعلا

 : : نارمك ةريزج نم يسيردإلا دباعلل يسيردإلا ءاعدتسا

 لصوف نارمك ة ةريزج ىلإ أجتلا يذلا يسيردإلا دباعلا هبيرق يسيردإلا يقدجلا

 ىلع مّسَوُمْلا ةيامح رمأ هب طانأف ه١78١ ةئس نابعش رهش رخآ ىف ذ يديم ىلإ

 نم ةنيفس تلصو كانهو ركسعمل عمجت ةطقنك ةقزترملا ضعب دنجف ةينميلا دودحلا

 : لمحت بزحلا لبق
 دقو دوقنلا نم غلبم عم . قيقد سيك ؟"0٠0و زر سيك 0٠76و رمت ةلدع كلا

 ضعبو هرارق قوزرمو بلطملا دبع نب قداص نب دلاخ : مّسَوُمْلا ىلإ اهقبس

 . مهئاقفر

 نسحلا ىلإ قداص نب دلاخ هجوت مث اليلق ةكرحلا دوقنلاو قازرألا كلت ٌتْطّشَنَق
 يف يسيردإللا دباعلا دنع .هؤاقفرو هرارق قوزرم لظو ةضراعلا ةهج يف يسي ررحإلا

 . مَّسْومْلا
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 هعمو يسيردإلا دباعلا دنع هئاقفر عم هب لظو ء مسوملا ىلإ قداص نب دلاخخ داعأ ملأ

 دقو يسيردإإلا نسحلا نيبو مهنيب ديربلا لقنل اضخش هقظوو ةقزترملا ضعب

 ةيرق يف يسيردإإلا نسحلا ىلإ مهنم ةلاسر لوأ تلمح : لاق يلكأ) قوز

 ىلإ هرداغ دق قداص نب دلاخ تدجوف « مسوملا ىلإ تدع مث « ةيمخزلا

 لازتالو « يسيردإلا دباعلاو هئاقفرل باوجلا تملسف ؛ نسحلا ةلباقمل (ةيمحزلا)

 | | 0 . اهيلع سارحلاو ةصوصرم قازرألا
 ىلإ (بزحلا) ءاضعأ نم ةلاسر تلمح ناضمر رهش مايأ نم موي لوأ ءاسم يفو

 تعمس (رشعت ) تلصو امدنعو . رجفلا مّسوملا ةيرق ترداغو يسيردإلا نسحلا
 ةليللا كلت يف اياضملا نم اوجرخ نيذلا سانلا ضعب تندجوف « عفادملا ئود

 تربخأو « مّسوملا ىلإ تعجرف اياضملا مجاهي يموكحلا شيجلا : اولاقف' مهتلأسف

 ءوجللا مهيلعف ءيشب اورعش نإو . رذح ىلع اونوكي نأو « عقاولاب يدلاوو يلهأ
 ربخلا غلبو . يلهأو يدلاو هب تربخأ امب ةقزترملا ةعومجم رعشف « يِديُم ىلإ
 كانه تعقوو . ةيمخزلا ىلإ الاج هجوتلاب ينرمأو . ةدشب ينبنأف يسيردإلا دباعلا
 ٠ . شيجلا هبقعتو . بحسناو « هراصنأو يسيردإلا اهيف مزهنا ةكرعم

 دق يسيردإلا نأ ةيمخزلا ىلإ يقيرط يف انأو تملعف ف مويلا كلذ رصع ترسو ش
 ةلاسرلا تملسف (شايع) ةيرق تلصو ىتح يريس تيلاوف (شاّيع) ةيرق ىلإ ! اهرداغ
 كانهو . ىدَيَم ةنيدم تلخدف ؛ ًايلاخ هتيفلأف ٠ مّسوُمْلا ىلإ تدعو اهباوج تذحخأو
 ء ىذيم ةنيدم نم ةيقرشلا يحاوضلا يف ذ (بزحلا) لاجر ضعبو دباعلا نأ تملع

 ضعب نم تملعو 2 يسيردإإلا تاوج هتملسو هتلصوف 2 (نزاخملا) نم ةبيرق

 ركسعم نم اهنأ اونظف ءرشعت ةهج يف اليل نارين ءاوضأ اودهاش مهنأ هسارح
 ريا : .١٠ نميلا دودح 0 ىلإ اوبحسناف . ةموكحلل

 5 سدسنفو ةقلط ةئم اهعمو 5 نيدانز تاذ ةيقدنب هعمو 5 : ديربلا تملستو : لاق
 يريد ا يكلم تا ترا نأ نم الدبو ءًابهذ هينج ةئمو .ةقلط نوعبرأو
 ا ني يرد ننرلا ًابرغ ثرس

 5 هسفن هتياور نمو عليز نسحم صخشلا كلذ مسا )1(
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 ةرايزل مزع ىلع ناك هرودب يذلا يدومعلا هللا دبع يضاقلاب تقفتا يدْيَم يفو

 كانهو « (ضرخ) ىلإ قيرطلا يف انقفارتف ؛ يديم يف هلهأ نمأ نأ دعب نسحلا

 ىنب دالب نم (ةيواغلا) ةيرق ىلإ (شايع) ةيرق نم لقتنا يسيردإلا نأ انملع

 . ْثرَحْلا
 لماعلاب تلصتاف « سّدسملاو ةيقدنبلا ينم دنجلا ذخأ ضرح ةدلب انلوخد دنعو

 . ّىلإ اهدرب رمأف يسيردإلل يعم ةلسرم اهنأب هتربخأو

 يف بغرف هتفايض يف انلزنو ( يلع بيط) ةيرق ىلإ يدومعلا خيشلاو انأ تهجوتف

 : ةيواغلا ةيرق يف يسيردإلا ةرايزل انتقفارم

 ةمجاهمل دعتسي « (رجح يبأ) ةيرق يف اركسعم يول نب دلاخ نب دعس ناكو

 « ةيواغلا ةيرق ىلإ هركسعم قرش نم « مالظلا يف ةيفخ انللستف (ةيواغلا) ةيرق

 اذش لبج ىلإ أجتلا نأ ىلإ يسيردإلا دروطو سيطولا ةيماح ةكرعم ترادو ةيواغلا

 . ةينميلا

لب نم (رجح بهز) ىلإ يسيردإإلا ينحل لصو ناضمر رهش فصتنم يفو
 دا

 ةنيدم ىلإ هب مدق ٌيمامإ ٌدفو هلصوو « كانه (هلئاوع) ىقبأو « ضرح قرش نميلا

 تيب يف لزنو يديم ةنيدم ةيماح هب طيحت . لفاح بكوم ىف اهلخدف « يدِيَم

 لقنتي لظو «٠ لوألا يسيردإلا هأشنأ يذلا تيبلا وهو « ةنيدملا برغ ىف « لاملا

 . رجح يبأو يِدْيُم نيب
 ىلع لابجلا لئابق ضرحي « نازاج ةقطنمل ةعباتلا لابجلا يف باهولا دبع ىقبو

 1 ةمواقملاو دومصلا

 دع انش ب ريدعلا كيه هلم نوتبسو

 ةسرادألا ةكرح يف رخآ فرط لخدت نم زيزعلا دبع كلملا ةلالج يشخ

 زيهجتلاب كاذنا - لئاح ريمأ دعاسم نب زيزعلا دبع رمأف (بزسحلا) ربغ

 ةسمخ هماوق ةيدابلاو ةرضاحلا نم يوق شيج سأر ىلع « نازاج ةقطنم ىلإ

 دوا



 يف : الإ نازاج ةقطنم ىلإ ا ملف د ا ةبونجم 00 7-5 ىلع 0

 . ناضمر رهش رخاوأ

 رقتسي مل يتلا ةهجلا يهو لابجلاو لوهسلا نيب ةطسوتملا نوزحلا هقيرط ناكو

 (وقحلا) لصو ىتح قيرطلا كلت يف راسف . نمألا اهيف

 ةدايقب وقحلا ةهج ىلإ مهريسو . نوزحلا لهأ ىخ ل ارا

 كلت ىلإ ايارسلا ضعب ه هركسعم نم دعاسم نبا لسرأف ,دمحم نب رديح

 ةكرعملا كلت يف لتق نممو « عومجلا كلت ةميزهب تهتنا ةكرعم ترادو تاعمجتلا
 ش . وقحلا خويش نم هريغو يمصاعلا يمحس دمحم

 (ةينيسحلا) ىلعأ يف ميخ نأ ىلإ هشويجب مدقتو وقحلا ةعلق يف ةيماح ىقبأف

 | . (ينيسحلا) ةيرق ىلإ (ةينيسحلا) نم هركسعم ٌّدتماو

 بويجلا ىلع ءاضقلل ايارسلا ثعبي ناكف ةيموكحلا شويجلا ةدايق هيلإ تدنسأو
 - الس لبج - لدابعلا كلام ينب  ءافيف  يزاغلا ينب لثم لابجلا يف ةيقبتملا
 لقتنا لاوش ديع دعبو « ةقرفتملا شويجلا كلت ىلع ايارسلا كلت تضقف اهريغو
 ..اناضتلا ىلإ ةركسمب

 يف دودحلا ىلع يؤل نب دلاخ نب دعس ركسعمو « ناعيبر نب رمع ركسعم لظو

 . دودحلا ىلع (دّمَح ينب) ةهج يفو (ثرحلا)و (رجح يبأ) يتهج

 امو (يدّيَم) تاهج يف يلاهألا نم نوزيثك ىقبو . بورحلاو كراعملا تهتناو

 . اهلوح

 ' ش :دفولا
 ىلإ هجوتلاب « ليهش نب دمحمو يضام نب يكرت ىلإ كلملا ةلالج رمأ ردص

 كلذب مامإلل كلملا ربأو « مهناطوأ ىلإ مهتدوعل ديهمتلاو « يلاهألا نيمأتل .يدْيَم

 9 دفولا لوصو موي ددحتي مل امنإو « قفاوف
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 هل لسريو « مسْوُمْلا 00 هجوتي امدنع دفولا نأ يديم لماع دقتعا

 ةحوتفم دودحلاف مهلوصوب نذأ دق مادام مامإلا ن أ دفولا نظو « 000 ىتح رع

 . هيف نولصي تقو يأ يف نيدلبلا نيب

 تناك رهظلا ةالص دعبو « ركابلا حابصلا يف نازاج نم دفولا هجوت كلذ ىلعو

 . فقوت نودب رفاخملا اوزاتجا دقو « لماعلا رصق باب دنع مهترايس

 هعارامو ةلوليقلا ةمونل دعتساو هسابل نم ففخت دق تقولا كلذ يف لماعلا ناك
 فيرع ةردابمو هسارح طغلو . رصقلا باب دنع اهتاكرحم زيزأو . تارايسلا قاوبأ الإ

 « هبوث يدتري ًاجعزنم لزنف ؛ كابتراو ة ةريح يف هربخي رصقلا ىلإ دوعصلاب سرحلا

 مالسلا دعبو  ءودهلا عنصتف تف هجول اهي دفولا مامأ وه اذإف « لوزنلا يف ًاعرسم

 هجو ىلع دعأف نا لزن دادعإب رمأ مث . (يمسرلا) هسلجم ىلإ مهقفار

 . هيلإ اولقتناو ةعرسلا

 مهفاقيإ مدعل ةنيدملا جراخ يذلا زكارملا رفخ ا احنمم ازهأ ردصأ مهجورخيو

 . لوخدلاب مهل نذإلاب هرمأ ردصي ىتح تارايسلا زاجتحاو

 مهافتلاو مهنيمأتو ةقطنملا لهأ ءاهجو ءاعدتسا يف ذخأ هلزن يف دفولا رارقتسابو

 مهحاورأ ىلع نونمآ مهنأ مهماهفإو . مهفلأتو مهناطوأ ىلإ ةدوعلاب مهعم

 يف اوكرتشا نم ىلع ىتح ماعلا وفعلاب كلملا رمأ ردص دق هناو « مهلاومأو
 فصن داع دقو الإ ناضمر رهش هتني ملو مهتدوعل تاليهستلا تلذبو . ةكرحلا

 . يقب نم داع لاوش رهش نم لوألا فصنلا يفو سانلا

 يف لاّعَف لماع دعاسم نبا دوجول ناكو « نازاج ىلإ يِدّيَم نم دفولا داع اهدعبو
 ةقطنملا ءاهجو نم ريثكلا ذخأف . سانلا نيمطتو . لاوحألا نيكستو رومألا ةثدهت
 هتفصبو « نامألا ذخأو هتلباقم يف . ةموكحلا ةذخاؤم نم نيفوختملا لئابقلا خويشو

 ىلإ رومألا ةداعإ ىلإ ىعذأ هيلإ نانئمطالاو هب ةقثلا تناكف ةكلاملا ةرسألا نم

 . يعيبطلا اهارجم

 لاجر ريمأ دعاسم نبا ىعدتسا 2 لاوحألا ءولذهو رومألا رارقتسا دعبو

 "١د



 0 قيرطب دجن م 0 ل ىتح

 ش .اها"ه١ ةنس ةدعقلا

 ردص ىتح « نازاج ةقطنمل ياردإلا ريمألا لامعأب 8 احقشلا روصنم لظو

 8 يف اريمأ رعي نييعتب رم و م1948 /ه167/5/78 ىفو ةقطنملل أ ثلا دمح نييعتب رمألا

 . م1917 /ه118ه7 ةنس نابعش رهش يف هلمع رشابو نازاج ىلإ

 : رعيوشلا دمح

 ةموكحلا تأر دقو 2 0 « نازاج ةنيدم ىلإ رعيوشلا دمح لصو

 ًارظن زكرملا كلذ غارف ألمت ةيصخش ةقطنملا يف ةرامإلا بصنم لغشي نأ

 ةرامإ رب و رووح دمحو « ةرضاحلا اهتيمهأو « بيرقلا اهيضامل

 . دوعس نبا ىلإ ةرامإلا كلت مامضنا لبق ديشر نبا

 تانييعتلا ىرجأف ةقطنملا ندم مَهَأل 3 نييرادإ ءارمأ نييعت ىف ذخأ هلوصو لعنبو

 ش : : ةيتآلا

 . (ايبص) ب ًاريمأ رعيوشلا ىلع هاخأ نيع- ١

 . شيرع يبأب رعيوشلا نسحملا دبع هبيرق 7

 . ناسرف ةريزج ىلع رعيوشلا ميهاربإ هبيرق - “
 . هلاجر نم َءاَرَمأ ةقطنملا نادلب ةيقبل نيع - 5
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 امم  افنا - كب رم ام امه بزحلاو ةسرادألا ةيضق نم ىبحي مامإلا فقوم نإ

 تراد امم مهميلست نع هراذتعاو هيلإ ةسرادألا ءاجتلا كلذ دازو الصفم هاندروأ

 كلذ لك « دودحلا ديدحت عوضوم كلذ ىلإ فاضي مامإلاو كلملا نيب تارباخملا

 ةقحاللاو ةقباسلا تافالخلا ءاهنإل . ءاعنص ىلإ دفو لاسرإ نيتهجلا نيب ىضتقا

 ةرازو ليكو نادمحلا ناميلسلا دمح نم يدوعسلا دفولا فلأتف 000 :

 . يضام نب يكرتو . ديلولا وب أ دلاخو ةيلاملا

 : يفرحلا هصن درون دفولا ءاضعأ دحأ ىلإ رداصلا رمألا وه اذهو

 دلع

 ْ ١6

0 

0 0 

 نسل“ 0 ل « هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
 امب انوديفت انيلإ ةلصتم مكتامولعم نوكت لمألاو ةيفاعلاو ةحصلا متأب هللا لضف نم

 دمحن ةرسم هوجولا ةفاك نم انتهج رابخأو « ةيفاعو ريخب هللا لضف نم نحن .رسي
 ةجحلا 7 يف ررح مالسلاو مزل ام اذه اهديزمو ةمعنلا ماود هوجرنو , كلذ ىلع هللا
 (متخلا) م1918 /ها١1181 ةنس

 ىف ١9 ٠ مقر يضام نب يكرت باتكل هللا ءاش نإ رورشو ريخ قحلم

 مكيف هللا كراب فارغلتلاب متركذ ام ىلع انعلطا دقف م1986 /ه 6
 تنأو ءرش هيف نم بهذي نأو «نيملسملاو مالسإلل وُدَع لك لذي نأ هللا لأسنو

 "خه ١١



 مزلي امب تاميلعتلاو دلاخو دمح عبرلا عم يشمتو هللا ىلع لكوت هللا ءاش نإ

 . (متخلا) ءيش ىلع فسأ مكدعب الو « ةكرب هيف مكداهتجا نإ | هللا ءاش نإ « . مهعم

 : تاميلعتلا صن اذهو : نيبودنملل تاميلعت

 ميحرلا نمحرلا هللا 2 ظ

 ىيحي مامإلا ةلالج عم نيضوافملاو نيبودنملل ةرداصلا تاميلعتلا

 :ةملنقم

 انعم ةحيرصلا ةسايسلا عابتا يف ددرتم هنأ ىيحي مامإلا تافرصت نم رهظي يذلا

 نم ىلوألا ةجردلا يف هنإف كلذل « ةينلا نسحو صالخإلا اهُتَمحُلو اهاَدُس يتلاو

 . نيتيساسأ نيتدعاق ىلع هلمع يف دفولا ريسي نأ ةيمهألا

 كلما" هلال نازت: نينو هطاقحلا نكاور )اما لوقو فانارد/ ىلع قرشا
 . هدالب هاجتو . ههاجت

 نوكيو « لبقتسملا وأ لاحلا يف ءاوس « هاريوأ . هكوكش ريثي رمأ لك بنجت -

 قاشم مشجتو « هيلإ دفولا لاسرإ ىلإ هتلالجب َتَدَح يتلا بابسألاب هماهفإب كلذ
 وه انل رهظي ام ىلع يساسألا ببسلاو « ءاعنص ىلإ روضحلل قيرطلا ءانعو رفسلا
 ىلع داحتالاو (َرُعْلا) لبج ثداوح دعب نيبناجلا نيب تسسأت يتلا ةقادصلا ديطوت
 « برعلا ةريزج ظفحي نأ هنأش نم ام لك ىلع قافتالاو . مالسإلاو برعلا زع هيفام

 : . اهلهأ نيب فلؤيو

 : تاقالعلا

 فالخلا بجوت رومأ ةيأ نيدلبلا نيب دجوت ال . ةنملاو دمحلا هللو هنإ
 ترهظأ دق .(رغلا) ثداوح دعب مت ام نأل ,. لوقي ام دفولا ىدل سيل هنأو

 ةدهاعم نيبناجلا نيب تدقع دقو . اهرهاظم ىلجأب نيبناجلا نيب ةقادصلا

 كلملا ةلالج مدقت ىرخأ ةهج نم مث . امهنيب تلدوبت يتلا تايقربلاب ةقادص

 روهظلل يعسلاو . ةفلألاو ةقادصلا ةيوقت هادؤم حارتقاب ىبحي مامإلا ىلإ
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 دفوي نأ هتلالج دارأ دقف كلذ عمو 3 هارغ مصقتت ال يذلا نيتملا داحتالا رهظمب

 .نم هدنع ام ىلع علطيو 2 مامإلا يدي نيب ارضاح نوكي يكل ءاعنص ىلإ دفولا

 يف تبلاو اهيف ةضوافملل دعتسم هنأو « اهدييأتو تاقالعلا ةيوقتب ةصاخ « تاحارتقا

 . نيبناجلا ةقادص ىلع ةدئافلاب دوعي ام لك

 - ةلهاعملا :٠ ٠

 اهمربأ يتلاو م14” /ه٠6١ ةنس نابعش يف اهيلع عقو يتلا ةدهاعملا نإ

 ةظفاحملاب نحن هدعنو ؛« ةمئاق تلازالو . ةحلاص ةدهاعم مامإلا ةدايسو هتلالج

 00 . اهئاقب ىلع كلذك اصيرح نوكي هتدايس نأ لمأنو اهيلع

 نأ « نيتيهتنم انوكت مل ول نكمي نيتيساسأ نيتطقن ةدهاعملا هذه تلح دقو
 : امهو « اننيب - هللا حمس ال  فالخلا ببست

 ١ نميلا نيبو ةماهت ريسعو ةارسلا ريسع نيب دودحلا ةلأسم .

 " - قيرفلا ٌّدض دحاولا قيرفلا دالب يف ًالامعأ نوبكتري نيذلا نيمرجملا ميلست
 .رخآلا |

 ةدهاعملا َّنأل ةيهتنم نآلا تحبصأ انرشأ امكف « اهيلإ راشملا دودحلا ةلأسم امأ
 مامإلل (َنُعْلا) لبج نأب هتلالج ميكحتب ىبحي مامإلا ةدايس لوبق ءاجو . كلذ تتبثأ
 لوبق ءاجو . كلملا ةلالجل ناعبات ' (كلام ينب)و (افيف) ؛ نأب مامإلا ةدايس فرتعا مث

 رييغت ناكمإب ناك ءاعّدا يأ ىلع ًايئاهن ًايضاقو « هيف اًنايو « رمألل ًاعطاق هتدايش
 ا ا . انلوه لعفلاب كلملا ةلالج دي تحت يذلاف . دودحلا

  2اندي تحتوه امم ءيشب انبلاطي نل هنأ امك , هدي تحت ءيشب هبلاطن نلو « هل «
 ةمادإ يف ةبغر هتلالج نإ فالتخالا باوبأل اعطقو + عازتلا بابسأل ًاعبم هنأ الإ

 يكل « ةليبقب ةليبق وأ ةليبق فصن ليدبت عنامي ال مامإلا عم ةقادصلاو مهافتلا نسح
 ةدحاو ةهج يف ةدحاولا ةليبقلا داخفأ نوكي .

 بيعش مضك كلذ:عم دودحلا طخ حيحصت يف ًاضيأ عنامي ال هتلالج نأ امك

 رخآ بناج ىلإ ليسمو بناج ىلإ .

 ”ا/ل ١١



 عفرت اهنأل ةينونمملا عم اهيلع قفاوي هتلالج نإف . كلذ يف ةبغر مامإلل ناك اذإف
 . نيدلبلا نيب ام ةمسقنم دالب نيب . فالتخالا عئمتو « عزانتلا

 دودحلا نع تامولعملا نم مهدنع ام ىلع دانتسا نيبودنملل ناك اذإ اذه
 اوذخأيلف انتحلصم ىف كلذ نوري ال اوناك نإو « انتحلصم ىف كلذ نوري لئابقلاو

 ْ . كلذ يف مهيأر نايب عم هتلالجل عفريو ىبحي حارتقا

 ظافتحالا ىرن اننإف ةدهاعملا يف تتبث تتبث يتلا نيمرجملا ميلست ةلأسم امأو

 . ةنسحلا تاقالعلاو ةقثلا ةمادإل ىساسأ طرشك انا اهب كسمتلاو

 ةحارصب انملعي نأو « انفقوم لثم رمألا اذه يف هتدايس فقوم نأ لمؤن اننإف كلذلو

 . ةدهاعملا ضقاني ًافقوم ناك يسيردإإلا ثداوح يف هتدايس فقوم نأل . كلذ ىلع

 : : نيرمأ انل نيبيو ةحارصب هيأر انفرعي هنم بلطن اننإف كلذ ىلع ءانبو

 !؟وه امك صنلا ذافنإ ىلع ٌمُمَصُموه له-١

 يف اهيلع راس ىتلا ة ةقيرطلا ىلع ريسلاو « هءاغلإ ىريو كلذ ديري ال هنأ وأ - * |

 : مهسفنأ ةسرادألا وأ « مهعابتأو (نيغابدلا) هاجت ءاوس « ةسرادألا ثداوح

 : اهب فارتععالاو دودحلا 4

 ةلأسم 97 لق (َرْعْلا) مكحو 3 ةدوقعملا ةدهاعملا نأ فيك قبس اميف انركف

 ةقفاوملا نكمي يذلا ليدعتلا ىف انيأر رك « نميلاو ريسع نيب دودحلا

 كلذك اهنإف - قرشلا - لخادلا نم ريسع ءارو اميف اندودح امأو

  مامإلا يضام نباو « ميلد نبا راز امنيح م1977 /ه1755 ماع ذنم اهيف توتبم

 بجومب دجنل نومزال مهنأو دجنل نرحل (نارجن» ٍلهأ نأب هانملعأو

 نأ ىلع تقولا كلذ يف قفاو مامإلا ةدايس نأو 3 ةانعلا امك « ةرورضلا

 ابوتحجو (ةلئاوإ نم ناك امو ءانل دئاعوهف ّالامشو نارجن نم ناك ام

 لل خ



 دودحلا ليدعت ناكمإ نعو « رضحملا يف هيلإ | راشملا صنلا بسح « هل دئاع وهف

 هئارجإ يف عنامن ال اننإف ريسع يف كلذ هبشأ ام وأ ةليبق وأ بعشك « ًاطيسب ًاليدعت

 : نارجن يف

 اًيلج دودحلا رمأ يأ رمألا اذه نم دفولا فقوم نوكي نأ ةرورضلا نم لك ىلعو

 2 دودحلا هاجت انفقوم ريغتي نأ ليحتسملا نم هنأ وهو « مامإلا همهفي نأو + اهفاو

 هو دم ل يرمسما 2 0 كرنب

 عبات ناك امع لؤأتتي نأيهبلاطت ال ان امك « هنع لات نل انوه اميديأ تحن
 . (يديم)و (ةديدحلا) ىلإ مامإلا تاوق لوخد لبق ةسرادألل

 نم دوصقملا « اهيلإ انرشأ نا ةطيسبلا تاليدعتلا وه هيلع قفاوي يذلا نإو

 امك ةلاحلا نوكت نأ ىلع هدصقو « ةنسح اياون تناك نإ « هاياون نوفرعت مكنأ كلذ

 ردكلا بجوت ةّدِش هون ال دوصقملا ءرخآ تقو يف ريصي مالكلاو 2 يه

 نع ةريظن هيلو مايزيرتا يف هرضارو الوم دالخلا)

 ّّ : ةديدجلا ةدهاعملا .ه

 50000 « ةحلاص ةادأ ةيلاحلا ةدهاعملا ىرن ان اننإ انلق

 قفاوملا نمو « كلذ يف ىبحي مامإلا ةبغر ةلاح يف + ىرخأ ةدهاسم دقع نم ًافئان

 ةديدج ةدهاعم دقع يف ًابغار ناك اذإف . هسفن مامإلا ىلإ كلذ رايتخا رمأ كرتي نأ

 . لكشلا ة ةفرعم يرورضلا نمف

 ا 0

 1 ش م ا ة اجلا د ١

 عورشملا هتم اويلطاف , ُهَحَجَرَن ام وهو « ىلوألا هةر هنا راسخ نإف

 فشكتنت ال ىتح داوملا بيترت .ليدبت دعب اقرب ةضتانوفرعو ةمدقي يذلا

 عورشملا صن انعضو دقو « هيف انيأر ىرن يكل ءاهلح نكميو ةرفشلا
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 . داوملا نم ءيش ليدبتوأ ليدعتل اننيب ةلصتم ةرباخملا نوكتسو هل اذه اومدقف

 ةيسيردإلا عئاقولا لالخ ىبحي مامإلا تافرصت نم انل رهظي يذلا نأ امب
 ةمزاج ةروصب ىرن ال اننإف « ةلبقتسملا روكذملا اياونب ةقثلا ىلع ًاريثك عجشي ال

 هيف انلوخد ضرف ىلع اننيب ةيلمع ةميق نم يعافدلا يموجهلا قافتالل نوكي ام

 ًاعنام ىرن ال + ةيبرعلا ةريرجلا مابا وع عافدلا ةلاح يف اننإف كلذ عمو « هعم

 : يتأي امب دهعتلا لوبق نم
 ١ - ةدهاعملا يف ةقحلم ةبتاكم يفوأ « ةدهاعملا يف كلذ عضو .

 نييماسلا نيقيرفلا دحأ دالب ىلع يجراخ ءادتعا لوصح ةلاح يفو - "7

 : يتأي امب قيرف لك دهعتي نيدقاعتملا

 ماتلا دايحلا ىلع فوقولا (أ)

 . ةيونعملاو ةيبدألا ةنواعملا (ب)

 : يتأي امب قيرف لك دهعتي ةيلخادلا تاءادتعالا ةلاح يفو

 . هيضارأ نم ةدافتسالا نم يدتعملا نيكمت مدعل ةلاعفلا ريبادتلا ذاختا (أ)

 . هدالب ىلإ نيئجاللا ءاجتلا عنم (ب)

 . مهنيومتوأ مهعيجشتوأ نيدتعملا عم كارتشالا نم هاياعر عنم (ج)

 . مهنع نؤملاو رئاخذلاو تادادمإلا عنم (د)

 . هدرط وأ هدالب ىلإ مهنم رفي نم ميلست (ه)

 ٠١ - ميك حتلا :

 ىلع نيبناجلا نيب لصحي فالخ لك ةلاحإ ىلع قفتن نأ ًاقلطم انيدل عنام ال
 ةباتك) ةدهاعملا يف حضاو حيرص صن كلذل عضويو .ردصي يذلا ميكحتلا

 اننيب دوقعملا ميكحتلا (لوكوتورب) يف ةدراولا صوصنلاب ةناعتسالا نكميو (ةقحلم
 اهنم مكدنع يتلا تادهاعملا ةعومجم رخا يف دوجوملاو . قارعلا ةموكح نيبو
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 : دادغب ىف يبرعلا رمتؤملا - /

 يونملا يبرعلا رمتؤملا ةيضق لجأ نم ىبحي مامإلا عم رباختتي نأ دفولا ىلع نإ
 نالقتسملا امه كلملا ةلالجو هنأ ىلإ رظنلاب هنأ , مهفي نأ وأ « دادغب يف هدقع

 يف تامولعملا الدابتي نأ يرورضلا نم هنإف « , ًاحيحص اًمات ًالالقتسا مهريغ نود

 فقوم ملعن نأ بحن اننإف كلذلو . مهلبقتسمو برعلاب ةقالع اهل يتلا رومألا لك

 نمو « ةدحاو أذ نوكن نأ هايإو بحن اننإو « يبرعلا رمتؤملا هاجت ىبحي مامإلا

 . هنأشب قلعتي اميف دحاو ىأر

 رثكأ فقوم ىلإ رظنلاب هنأ الإ , فيرش هب نيمئاقلا ضرغ نأ ٌعَمف رمتؤملا امأ

 هنم ضرغلا نوكي نأ ىشخن اننإف , برعلا نم نيمعزتملا ضعبو « ةيبرعلا دالبلا

 ىلع هنم ةدافتسالا نييعفنلا ضعب لواحي نأوأ « هنع مولعم وهام فالخ رخآ ايش

 ش نيرخآلا باسح

 امهم نييواسنرفلا ةمواقم ىلع ةدافتسالا مهدصق نأ كش الف ايروس لهأ امأ

 ةوقلاب اسنرف هجو يف فوقولا نم مهنكمت ال مهتوق نأ ملعن اننكلو « ةلاحلا تناك

 ريغ عاسم نم ررضلا هبيصي يذلا مولعمو (..... 0 و ماا وشب ف 0

 هفقوم انل نيبي نأ ىيحي نم بلطن اننإف اذهلو . كلملا ةلالجو مامإلا ةدايس وه ةيئطو

 يبلسلا لمعلا ةطخ ىلع مهافتلل ريبادت نم هذاختا انيلع بجي اذام ملعن يكل

 . يباجيإلاو

 : فارتعالا

 نم اندنع عنام ال هنإف نميلا ىلع ًاكلم هتفصب هب فرتعن نأ مامإلا بلط اذإ
 نوكيف هصن امأ هباب اوحتفت الف هبلطي مل نإف « . كلذوه بلطي نأ طرش ىلع . كلذ

 ةلالجلا بحاص ةرضحب نميلا كلم ةلالجلا بحاص صح بيرتخا# يلي امك

 . ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلع اكلم َز زيزعلا دبع كلملا

 :٠ ةمهم ةظحالم
 اهتيبثت يرورضلا نمف . دودحلا ىلع ىيحي نيبو مكنيب قافتالا مت اذإ

 لبق نميلا ىلع هتيكلمب ىبحيل فرتعي نكمي الو . ةدهاعملا يف نوكت ةدام يف
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 نيب تناك يتلا ثيداحألا رضحم يف ةدوجوملا يه دودحلاو . دودحلاب فرتعي نأ

 يف ةداملل اساسأ نوكتل , اهب سأب ال اهارن ىبحي يبودنمو ٠ ميَِلُذ نباو يضام نبا

 . ةدهاعملا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نيب ةدهاعم عو رشم

 ىبحي مامإلا ةموكح نيبو

 قحلا نيدو ىدهلاب ءاج يذلا هئايبنأ ريخ ىلع ملسنو يلصنو 3 هركشن هلل دمحلا

 . ريخ وه يذلاب حتفتسنو

 زيزعلا دبع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا كلم ةلالجلا بحاص ةرضح نإف دعب امأ
 ةبغر نيدلا ديمح ىيحي مامإلا ةلالجلا بحاص ةرضحو دوعسلا نمحرلا دبع نبا

 ايار طيور 3 يروا ديل يرحل سرا جا قمل ل يح

 نأ دعب  يدهع لكش يف نيدلبلا نيب دودحلا تيبثت ةرورضل ًارظنو . اهلالقتساو
 م11 /ه11145 ماع اعنص يف دقع يذلا عامتجالا كلذ نم لوألا مسقلا مت

 خيراتب ةيريرحتلاو ةيقربلا تاعجارملا يف ذرخآلا مسقلا متو . نيقيرفلا يبودنم نيب.
 . (ٌرعلا) ةلأسم ىلع فالتخالا ىرج مايأ

 قيدصت تزاحو « نيقيرفلا يبودنم نيب تدقع يتلا ةيقافتالا ىلع ءانبو

 يف اهتروص ةقحلملاو داوم ةينامث ىلع ةلمتشملاو . نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا

 ةمادإ يف نيقيرفلا ةبغرل ًارظنو 2 ,مئادلا اهلوعفمل ًاتيبشت 2 ةدهاعملا هذه بلص

 « ةئجافملا تامهملا مامأ اديعاو ادضع انركم أ يف امهتبغرو امهيدالب نيب مالسلا
 ةرضح بدتنا دقف ةيبرعلا ةريزجلا ةمالس يف امهنم ةبغرو « جراخلاو لخادلا نم

 نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا كلم ةلالجلا بحاص

 نيبودنم نيدلا ديمح ىبحي مامإلا ةدايسلا يحاص ةرضح بدتناو دوعسلا لصيفلا

 نيرخآلا نيبودنملا قاروأ ىلع نيبودنملا نم لك علطا نأ دعبو « امهنع نيضوفم
 : ةيتآلا داوملا ىلع اقفتا . لوصألل ةقباطم تدجوف
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 8 ىلوألا ةداملا

 امهيتموكح نيبو « ةينميلا ةكلمملا نيبو « ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نيب دوسي

 . اهب لالخإلا نكمي ال . ةصلاخ ةقادصو « مئاد ملس امهاياعرو

 يتلا تاعزانملا عيمج ةقادصلاو دولا حورب الحي نأ نادقاعتملا ناقيرفلا دهعتيو

 فقاوملا رئاس يف يبرعلا يمالسإلا ءاخإلا حور امهتقالع دوسي نأو « امهنيب عقت

 . تاالاحلاو

 : ةيناثلا ةداملا

 يف نيلثملل نوكيو . يلصنقلاو يسايسلا ليثمتلا تاقالع نيدلبلا نيب سسؤت

 عم قفتتو ةيمالسإلاو ةيبرعلا دعاوقلا اهب يضقت يتلا ةنايصلا قوقح نيدلبلا نم لك

 : ةثلاثلا ةداملا
 00 لاول نم يدل اهرب يباب 1 00

 2 8 ابدأ هبدؤت دلبلا ةموكحف اهيضارأ يف لمعي يتلا 0-0 2 ٍنم ناك نإ

 ملسيو هيأ هيلع 00 يقلي هنإف ا دلبلا 2 ص ناك 3 ًاديدش ا هعدرتو

 لاحلا يف ىرخألا ةموكحلا ربخت نأ اهيضارأ يف ناودعلا يلا ةموكحلا

 نع موزللا دنع ةيباتكلاو ةيقربلا تاعجارملا ىرجت نأو . كلذ نع

 . نيمرجملا كغلوأ لامعأل ةعدار

 : ةعبارلا ةداملا

 2 عن يأ لجأل ميكحتلا ىلإ اجلي نأب نادقاعتملا نايماسلا ناقيرفلا دهعتي

 بيترت ميكختلل عضويو , مكحلا هردصي يذلا مكحلا البقي نأو « امهنيب

 . هلوصح ةيفيكو ٠ هبلط ةيفيك نيعي

 : ةسماخلا ةداملا

 امهتمأ ةيبرعلا ةيمالسإلا ةعماجلا امهعمجت نيذللا نييماسلا نيقيرفلا نإ
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 نوئش ةيقرت لجأل امهدهج نالمعي امهنإو « ًارش دحأب نايوني ال امهنإو ةدحاو
 ةمأ يأ هاجت ةيناودع ةين ةيأ نايوني ال امهنأو . نوكسلاو ةنينأمطلا لظ ىف امهتمأ
 00 . تناك

 : ةسداسلا ةداملا

 ديازتو تالصاوملا ليهستل يديرب قافتا نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا نيب دقعي
 . امهيدالب نيب لاصتالا

 ٠ ةعباسلا ةداملا
 نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا دحأ دالب ىلع يجراخءادتعا لوصح ةلاح يف

 : يتأي امب قيرف لك دهعتي

 . دايحلا ىلع فوقولا - ١

 . ةنكمملا ةيونعملاو ةيبدألا ةنواعملا - ؟

 : قيرف لك دهعتي ةيلخادلا تاءادتعالا ةلاح يف

 نم ةدافتساالا مدع نم نيدتعملا نيكمت مدعب ةلاعفلا ريبادتلا ذاختا ١

 . هيضارأ

 . هدالب ىلإ نيئجاللا ءاجتلا عنم - ؟

 3 مهنيومت وأ مهعيجشت وأ نيدتعملا عم كارتشالا نم هاياعر عنم - '*

 . يدتعملا نع نؤملاو رئاخذلاو تادادمإلا عنم 4
 . اهيلإ مهدرطوأ هدالب ىلإ مهنم رفي نم ميلست - ©

 : ةنماثلا ةداملا

 نيقيرفلا غالبإ خيرات نم ةذفان حبصتو نيتخسن نم ةدهاعملا هذه تررح
 ةقفاوملاو ةدهاعملا هذه داوم ىلع عالطالاب ايقرب امهضعب نيدقاعتملا نييماسلا

 هيلع قفتي يذلا ناكملا يف ةنكمم ةدم عرسأب ماربإلا تارارق لدابت يرجي « اهيلع

 . ناقيرفلا

 تاميلعتلا عم دفولا اهب دوز يتلا ةدهاعملا عورشمل لماكلا صنلا اذه
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 م1978 /ه ١837 ةنس رفص ١ خيراتب ( نازاج ) ةنيدم نم دفولا هجوتو ةقباسلا

 . ءاعنص ىلإ هقيرط يف

 :دفولا ةلصحر

 تلانيزلا هنقيرط ءانثأ ف 55 508 ةلصاوم 0 ارحت كيشول

 دهاشي ىتح نارجن وزغب ًاجاهتبا تاالافتحالاو ةعوفرملا مالعألاو . ةيبوصنملا

 . عوضوملاب ًاقبسم طاخُيو 2 دفولا

 مث ٠ يديم ىلإ هرفس لصاوف تارايسلا ىلع 2 نازاج نم دفولا ةلحر تناك

 تاعفترملا ىقترا لجاب نمو ( لجاب ) ف ( ةديدحلا ) ف ( ةيديزلا ) ف « ةّيحللا
 . م #1917 / ه 7١ه07 ةنس رفص " يف ( ءاعنص ) ىلإ ةيلبجلا

 : لابقتتسالا

 مامإلا ةلباقم ددحت ل راد يف اولزنأو امن يرك الابقتسا دفولا لبقتسا

 ةلالج باتك دفولا مدق « هتلالج ىلع مالسلاو ةيحتلا دعبو . هرصق يف مهلبقتساف

 . هجاهتباو همامتها ميرك مهل رهظأو . رورس يف هلوانتف كلملا

 رهاظم نم يديم ةنيدم نم هجورخ نم ءادتبا دفولا هدهاش ام ىلإ لْبَق نم انرشأ

 ةبسانمب كلذ نأ نوقفارملا مهبيجي نولأسي امدنعو . مهقيرط يف مالعألاو ةنيزلا

 شيجلا مدقت ءادتبا ناك تقولا كلذ يف نأ ةقيقحلاو . نارجن ىلع ءاليتسالا

 لامعتساو هتاهج ضعب يف لغوتلا نم نكمت كلذ.دعبو فارين ذاإلب ىلإ | ىمامإلا

 نارجن سيئر يمركملا رفف « ةمراكملا روبق شبنو ءرْذَب ةدلب تويب مدهو ةدشلا

 يف « همدقت ةالاوم يف شيجلا ذخأو ضايرلا ىلإ | اورف مهخويش نم هعم نم هعمو

 .مامالل نيلاوم اوناك نارجن لهأ نم لقأ قيرف كانه نأ لاح

 كرتلا َةّبش مهبيصن ناكو « مِهلْزُن ىلإ دفولا فرصنا ةلباقملا كلت دعبو
 نوذخأيو نوبوانتي مامإلا ةموكح ء ءاضعأ ضعب مهب لصتي ؛ لامهإلا ّن َنيرقو

 ليصحتك مامإلا بلاطم مهعامسأ ىلع نوديعيو ةلماجملاو ثيدحلا يف مهعم
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 مدعو للم هبش يف دفولا حبصأ نأ ىلإ مهنم نوعمسيو . لئاق لوقو لصاح
 ةديدشلا ةبقارملا عم . مهيلع عسومف مهلاوحأبو مهب ةيانعلاو ةفايضلا امأ , قيدصت
 . مهب لصتي نمو . مهتاكرحتو مهتانكسو مهتاكرح لك ىلع ةظحالملاو تنصتلاو
 . دجنو زاجحلا نيبو مهنيب اميف ةيكلساللا ةرباخملا مهنع تعطقو كلذ ريغ ىلإ

 هلثم صخش نم هتيسفن ىلع اهطوغضو ةبقارملا ةأطوب رعشي يداعلا ناسنإلاو
 . ةيمسرلا هتفصو ( ةيسامولبدلا ) هتناصح هل دفوب فيكف

 دفولا نوكي ىتح ٠ نارجن وزغ نم هشيج ءاهتنا اهلالخ يف رظتني مامإلا ناك

 عقاولا رمألا مامأ )2 هءارو نم ةيدوعسلا ةموكحلاو

 تاكرحت قدأب ملع ىلع يهف ةلفغ يف نكت مل اهرودب ةيدوعسلا ةموكحلا امنإو
 نميلا دهع . يلو ةدايقو « هدّدعو دك ناس ورك عا « ةيلكوتملا ةموكحلا

 . شيجلا كلذل هسفن

 ىلع ةباقرلاو لامهإلا هبشو « ةقياضملل ضرعتي ء ءاعنص يف نيرهش دفولا لظ

 ىلع جتحا اذإو ؛ هل ةدراولا تايقربلا بجحو ةرداصلا هتايقرب لاسرإ عنمو هتاكرحت
 . يكلساللا زاهج بارخ :ةجحب ًازهاج راذتعالا ناك كلذ

 ةيلاملا ريزو هيخأ ىلإ ( ناميلسلا دمح ) دفولا سيئر بتك ةلاحلا كلت ءازإو
 : ناميلسلا هللا دبع

 | . ناميلسلا هللا دبع خألا

 ا  انوحن تان انقرعت الرا ءرشسلا نع انومتم

 . م 198م / ه 1817/4/4 نوهبتشي الكل ًارصتخم

 ناميلسلا دمح

 : ةيتآلا ةيقربلا مامإلا ل ةلالجل هتلالج قربأ باتكلا لوصوبو

 دذع

 .ما1998 هه 105/41/١1 يف اكالك
 لسرن مل اننأ خألا ملعي مث . ةيفاعلاو ةحصلا متأب خألا نوكي نأ وجرأ
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 مغريو نيملسملا حيري امو « داوملا مسحل الإ . مكيلإ اننيب هلاسرإ ررقت يذلا دفولا

 . نيدلا ءادعأ

 كلت دفولا ماقأ لصت ملف هلوصوب مكنم ةيقرب انلصت نأ دفولا لوصو موي رظتنن انكو

 باب ناكو ةدئاف مهتماقإل انيأر ام نحنو . تقاض مهرطاوخ نأكو « ةليوطلا ةدملا

 ءافشلا متقزر دق اونوكت نأ وجرن . مكب اًملم ناك يذلا ضرملل وهو . حوتفم رذعلا

 مل« كلذب ةيقرب مكتطساوب مهل انقربأو مكتبغر نوقبي مهانرمأ كلذك « هنم ةيفاعلاو

 . ًاباوج اهل رن

 ءاهنإب انسفنأ لمؤنو مهلمؤن انكو 4 ءاقبلا يف مكرمأ لاثتماب مهانرمأ كلذ عمو

 ىلإ لوألا عيبر "هه خيرات نم نكلو . كلذب انسفنأ لمؤن نآللو . حاجنب رومألا

 . كلذ انبرغتساف ةيقرب ٍّيأ مهنم َرْن مل يناثلا عيبر نم نماثلا مويلا

 , رومألا ميمتت : نأو ةجح وأ ةيانج مهيلع سيل ءالؤه دفولا ءاضعأ ن نأ خألا ملعي

 ل ا عجار اهميمتت مدعو

 . هنوكلسي يذلا

 هنأ اننيقيو ةينالعلا الو رسلاب ال يونعم الو يدامال بجوم انرظن يف سيلو ءانم
 . مكرظن يف كلذك

 الو نامزلا قباس يف ال لمعت مل نوروكذملا اهب لموع يتلا لامعألا نأ ىلع

 . بناجألا دنع الو نيقحاللاو نيقباسلا . مهئارمأو مالسإلا تاموكح نيب « هقحال

 وجرن يتلا مكدصاقم ةقيقح فرعن نأ ىضتقاف . لاجم توكسلل قبي مل كلذل

 سيل يذلا دفولا ذاقنتسا يناثلاو . نيملسملاو مالسإلا زع اهيفو . ةنسح نوكت نأ

 . هللا مكافاع ا بجوم هرابخأ عاطقنال الو « بجوم هتناهإل
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 مكدفو نم مكيلإ ةدافإلاب ةقث ةَقث الإ 3 ةيقربلا تادافإلاب باوجلا كرت نكي مل: 6م ١ةم؟

 « ةيفاعلاب هللا نم دقو « ةياهنلا انب غلب يذلا يفرج ًاقنايت انرذع ناكو . ميركلا

 . اهلاوز هللا لأسن ةيقب ىقبو

 نم ء ءامكح بلط نم يرمعلا هللا دبع يضاقلا نم ناك . انضرم ادادتشا دنعو

 كمت نا ا + قارعلا ةيركخت نفر رصم ةركح

 ءاوهلا رئاط نأ دافأف . يرمعلا هللا دبع يضاقلا لاؤس انم ناكو « دفولا انيلإ عفر دق

 ١ اهيدسم كلذو هلع خم ءاعنص نم لسرأ دق هنأو 2 حلاص ريغ يديدحلا

 ( ةديدحلاب ) ناك يذلا نع الدب ( زعت ) ب يذلا ءاوهلا رئاط ةدم لبق انبلج انكو

 ريبك اذه ءاوهلا رئاطو لوألا حالصإ يف لمعلا نآلاو « هبيكرتل سدنهملا دوجو رخأتو
 . للعلاو ضارمألا ريثكو نسلا

 ىلإ دفولا هجوت دقو « ًايعطق نوكي مل رمأ اذهف مكيلإ تافارغلتلا عنم امأو
 انبتك دقو هللا ءاش نإ هنورتس ام مكترضح ىلإ انررحو . سيمخلا سمأ مكترضح

 فرعيل دفولا ىلع ةديدحلاب ءاوهلا رئاط ضرع نوكيل ( ةديدحلا ) ىلإ نآلا
 نيبو اننيب سيلف ةايحلا ديق ىلع انمد ام نيقي ىلع انتقادص نم اونوكو « ةقيقحلا

 . مكيلع مالسلاو . . . دمحلا هللو ليمج لك الإ مكترضح

 ددذع

 . م #19 ه ١87 ةنس ىناثلا عيبر 5

 ضرم مكضرم نأ علطملا هللاو ةقيقحلا . مكتحص انترسو تلصو مكتيقرب

 مكراذتعا امأ . برعلاو مالسإلا رمأ همهي برعلا نم صخش لك بحن اننأل انل

 دفولاو . بوبحم بوبحملا لعفي ام لك . لوبقمف دفولا تايقرب لبق نم
 انمهي ام هللاو نكلو . عيمجلل ةدئاع ةحلصملاو . مكيخأ خألاو . مكمادخ
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 0 مكيلع نوفخيي ام نيذلا رارشألا بانذأ 2 ضارغألا لهأ يطاعت الإ

 ني أر دئارجلا ىلع متعلطا اذإو . مكفرطب رداصم نع اهنوردصيو ١ مكنيبو

 .لوقنام

 لومأم وه اذهف ةايحلا ديقب متمد ام مكيخأ ةقادص ىلع نوموادت مكنأ متركذ امو

 سفنلا نع عافدلل جوحي ام رمألا لازام كلذ ىلع ًانامأ مكيطعي مكوخأو . مكيف

 نم اننيبو مكنيب نوكي ام نأ « هيف مكل دكؤأو , مكل هلوقأ يذلا نكلو « فرشلاو

 جراخلا نم ضارغألا لهأ عباصأ نأو « هيف مكل الو انل ةحلصم ال فالتخالا

 بحم امإ ناصخش الإ ! مكتيبو اننيب فالخلاب ىعسي الو ةصرف كلذ ذخأت لخادلاو

 : رعاشلا لاق امب ركفو « عيمجلا ىلع رئاودلاب حرفي ودعوأ « موش

 هبقاوع ينجت ام ركفي ىتح ١ المع بكتري مل نم سانلا مزحأو

 : نيرمأل ةيقربلا هذه ميدقت تببحأ

 بتكتف مهل هومتيدبأ امو . مهرابخأ انل نوعفريو نازيج نم دفولا لصي امدنعو
 . هللا مكافاع لاحلا هيضتقي امب باوجلا

 : زاجحلا ىلإ دفولا رفس

 يناثلا عيبر 4 خيراتب ناميلسلا هللا دبع هيخأ ىلإ ناميلسلا دمح باتك عفر دعب

 يضاقلا هريزو صخألابو مامإلا لاجر ىلع دفولا حلأ 1 ١؟مم/ همها

 كلذ ءارو نم نوفدهي مهو . رفسلاب مهل حامسلل مامإلا ةلباقم مهتبغر يف يرمعلا

 : نيرمأ ىلإ

 ١ ًاباجيإ وأ ًابلس ةجيتن ىلإ لوصولاو ةضوافملا ءايحإ امإ .
 . كلذ رذعت لاح يف مهتموكح ىلإ ةدوعلاب مهل حامسلا وأ 5,

 ءاثالثلا موي يف تمتو ةلباقملاب مامإلا ةدايس مهل حمس ٠ مهحاحلإل ةجيتنكو

 هل حامسلا بلط حاجن ةرداب يأ دفولا سملي مل اَمَّلَو « يناثلا عيبر 4 قفاوملا
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 ١١ قفاوملا سيمخلا موي يف اعنص نم دفولا هجوتو . مهقفاوف مهتموكح ىلإ رفسلاب
 اذه هتلالجل مامإلا نم ةيطخ ةلاسر لمحي م 14“ / ده ١837 يناثلا عيبر

 : اهصن
 .م19"_ها"ه١/1/4؟ يف

 مكترضحل صالخإلاو بصعتلا ةدش الإ ًابيع هيف دجن ملو ميركلا دفولا لصو
 نآلا ىلإو ةياهنلا انب غلب يذلا « انرثأ عنامل ةماقإلا لوط دعب درلاو ذخألا ناك دقو

 دق لمأتو اولصوف قارعلاو رصم يتموكح نم ءامكح بلط ناكو « ةيقاب هراثآو
 ْ . يفاشلا هللاو « ةلعلا مهل تصخشت

 دادولاو ةقادصلا ةيلك الإ مكترضح نيبو اننيب نكي مل هنأ هللا مكسرح اوملعا

 كلذ ىلع ىلاعت هللا ىقلنس انأ لمؤنو
 ةيماهتلا يضارألا نأش يف ميركلا دفولا نيبو اننيب ءانبلا هيلع: فاك اهواز

 نوكي نأ ةمونت ىلتق ةلأسم ىفو .؟ نآلا هيلع يه امك اهؤاقب نوكي نأ ةيريسعلاو

 . مكنيبو اننيب ةعجارملل اهيف ضوخلا
 ىضرن الو « قاقش ىلع هدعاسن الأ انتمذو انهجوب هانلعج يسيردإلا نأش يفو

 دقف قاقشب هسفن ثدحي هارن الو « هيلع مكدي ىلع انديف ثداح هنم ثدح نإف . هل

 يف ضوخي ال هسفنب عطقنم نآلا وهو « هباحصأو هناوعأ ردقو . هسفن ردق فرع
 لاير فلأ ةدايزب اولضفت هللابف ٠ مكترضح نم هل صصخملا ةلقل اليلق وكشيو ءيش
 ةرثك نوداتعيو فيلاكت ووذ مهف . مهتيشاحو مهتالئاعو . باهولا دبعلو « هل

 . ةدايزلا كلتب اولضفأف قافنإلا

 نم ءزج مهنأ نوملعت متنأف هللا مكافاع كلملا ةرضحاي نارجنو ماي ةلأسم امأ '

 امب مكترضحل انحضوأ نحنو « نميلا لئابق ةصاصم مه لب . لصفم هلام نميلا
 « مهنع رظنلا اوضغت نأ مكوجرن مث مكوجرنف . لمؤملا وه امب مكباوج داعو هانبتك
 ناك نإ مكيلع ررض الو . مكنيبو اننيب دادولاو ةقادصلا ءاقبتسال كرادتلا اونسحتو

 داسفلا نم هيلع مه ام ىلع مهانكرت نإ مكل عفن الو « ماي رمأ حالصإ انم

 . ةيجمهلاو

 داوملا نأش يف ةعجارملا تناكو « ميركلا دفولاب ًاريخأ قافتالا ناك مث

 ٠ه١6أ-ه



 رايتخا ناكو . يواض نبا ةبحص انيلإ لسرملا ميركلا مكباتك اهلمش يتلا عبرألا

 مكترضح ىلإ مهلوصو نوكي ىتح . داوملا عبرألا نأش يف ضوخلا ريخأت دفولا
 ايقرب انيلإ باتكلا اذه نع ةباجإلاب متلضفت اذإو « هللا ءاش نإ مكل نوحضويسو
 : ةنّيَمّدلا نبا لاق ام دشننو كلذ رظتنن نحن

 كلامش يف ينتريص مأ حرفأف 2ينتلعج كيدي ىنمي يفأ يل نبأ
 . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو نيسورحم متمدو

 دلع

6 

 ىبحي مامإلا ةلالج ىلإ كلملا ةلالج نم ةيقرب
 م19 اه 181 ىناثلا عيبر 1١ خيراتب

 انل مهرابخإو « نازيج ىلإ دفولا لوصوب هنأ اهب مكانفرع ةيقرب هلبق مكل مدقت
 الإ اهيف اوركذي مل ةيقرب مويلا مهنم اندرو دقو « هنأشب كعجارن مكباتك نومضمب
 ةيقربلا يف ناكو « باتكلا نم دوصقملا ىنعملا انل حضتي ملف . مكباتك ةصالخ
 سفن نولسري مهل انقربأ دقو . دوصقملا يف ًاضومغ تلعج يتلا طالغألا ضعب

 : نيرمأل « انيلإ باتكلا
 + ةلماعجلا نسحو ةقاديعلا قلع نضرحسلا + لوألا
 اهب نوموزلم مكل ةدئاعلا رومألا ضعب نأ باتكلا ىوحف نم انل رهظ : يناثلا
 ةررقملا وأ اهيف فلتخملا ءاوس . انتهج نم ناذللا نارمألاو ءاهيف مزجلا يف
 . اهلاح ىلع اهنولبقتوأ ٠ اهنولجؤت

 ريغ انل رهظي هصنب باتكلا درو ىتم هلعلو . ةصالخلا نم هانمهف يذلا اذه

 .دمحت ام رمأ نم رومألا كرادتو . تالصلا ةيوقت يف انم ةبغر نكلو . ىنعملا

 : مكيلع درلا يف دادعتسالل ةريصب ىلع نوكنل مكتعجارم انيبح بح . هايقع

 ولو ةثارولاب تسيل رومألا نأو « دحأل سيل هلل كلملا نأ نومهفت يخأ : الوأ
 ْ . كيلإ تلصتا ام كريغل تماد

 « ةفورعمو ةموهفم رومألا ضعب يف ةقباسلا انراثآو انتثارو نإ : انننات
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 ءيش ىلع ءادتعالا بحن الو « ةينافلا رومألاب بلاطن ال اننكلو . سانلا لك دنع

 عاق انك « مكيلع فاخب سيل مكعم قافتالاو نيزلل انتبحم نإ « انيديأب سيل

 . هلحم يف ليمج لعف كلذ ىرنو . قباسلا يف مكرطاخب ام عيمجل مكانبجأ دقو

 اولمع نيذلا موقلا نأ فسألا لك عم انل رهظي نكلو . ةدعاسملاو فالتئالل برقتو

 ضعب نوكردي مهلعل رمألا مقافتل . لئاسملا ضعب يف اولخدت مكيلع ىفخي ال ام
 هلاق ام مهيف ناك دقف هلل دمحلا نكلو . ىلوألا مهلامعأ يف هورسخ امم ءيشلا

 .«ةسوسولا ناطيشلا ديك رخا لعج يذلا هلل دمحلا» : هيلع همالسو هللا تاولص

 الو انباقر يف يتلا ةنامألا ةهج نم الو . هللا ةهجن نم ٌرَّذْعُن ام اننأب نوملعت ىخأ

 بولطملا كردن امإف , بجاولاب موقن ىتح مكنيبو اننيب يتلا ةقادصلا ةهج نم
 ىلع مزاللاب مايقلا الإ مهءازإ انعسي ام اننيدو انفرشو مكفرش نأ نوملعتو ءرذعنوأ

 نارمأ لصحو ةمزاللا تاميلعتلا هانيطعأو اندفو انلسرأ « نّيب ناهربو حضاو رمأ

 . رخآلل انفسأو امهدحأ اننزحأ

 وهف انفسأ امأو « ةيفاعلا مكلو انل هللا لأسن مكتحص لالتخا وهف اننزحأ ام امأ

 . قافتالا مدعو رخأتلا

 انم ال انفرش الو اننيدل حلصي ام ةقث الو ساسأ ريغ ىلع يذلا ناينبلا نإف نآلاو

 . مكنم الو

 هرقي ساسأ ىلع نوكتسو « انمو انل بولطملا يف مكتيبو انئيب ةعجارملا تناكو

 يذلا اذهف « قيدصلا هب رسيو .ودعلا هب مغري امم ٠ يرصعلا فرعلاو نيدلا

 : ةيتآلا ةثالثلا هوجولا ىلع الإ لصحت ام رومألا تناك نإف ) اندارم وهو هبلطن

 ١ اياعرلل الو انل ال ةنينأمط الو ةحار لصحتال .

 . كلذب هل هلقث درام ناطيش لك ىقلي  ؟

 *  بناجألل ةكحضم نوكن .
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 ىلع خألا ناك نإف . هدوجو نم ريخ همدع نأ ىلع انوقفاوت مكنظأ رمأ اذهف

 مزاللا يرجن نأ هللا دهاعنو ,. كلذ بحن نحنف هيف نوملسملا هنظيو هدهعن ام

 ريغ رمأب ملكتن نأ هللا ىلإ أربنو . انتهج نم ةنايخلا مدعو . مكتهج نم فاصنإلاب

 : تاساسأ ىلع مهافتلا ىلع ةماتلا ةقثلا انيطعيلو رمألا نهربيلف عورشم

 كانه َّنأ الإ « قباسلا ىف تناك امك اهتيبثت ىلع قافتالاو دودحلا ةلأسم اهلوأ
 . مكنيبو انئيب ةحلصملل دئاع يرورض ليدعتل موزل

 1 مكنيبو اننيب الكشم ثدحي مكفرطب دسفم لك داعبإ : امهيناث

 نرقي رمأ كانه سيلو « ةيالو مهل بحن ام اننأ مكديفن ( نارجن ) ةلأسم : ثلاثلا
 نودعتسم نحنو « اياعرلا نيب ب راضمو حلاصم يه امنإ « عمط الو نيدال مهنيبو اننيب

 ةدايز ريغب 507 اناياعر حلاصمو مكحلاصمو انحلاصم ظفحي اميف عجارتن نأ

 كلذ ىلع انومتبجأ ْنِإف ء سوفنلا هب حيرتستو مكوخأ هاري يذلا اذهو « ناصقن الو

 . انحارتقا يدبن وأ . كلذب مكحارتقا يدبت نأ امإف ءرمألل نودعتسم نحنف

 ءابأي ءيش هيف ةغوارملا نإف هالعأ ركذ امك امنإو « هنم ةدئاف ال رمألا ناك نإف
 ًاقح انيلع مكماقمو مكفرشل نإف « : ًاقح انيلع انسفنأل نأ امكو : عرشلاو نيدلا
 دمحنو هارن يذلا وهف كلذ ىلإ انومتبجأ نإف «٠ ف مكمن لأب كلو اا

 ةوق الو لوح الف كلذ ريغ ناك نإف كلذك مكايإو انقفوي نأ ىلاعت هلأسنو « هيلع هللا

 هبحن ام حالصلا نم مكل بحنو . فالتخالا بحنال اننأ هللا دهشنو « هللاب الإ

 نأ هلأساف نيملسملاو مالسإلل انتين قدص ملعي ناك نإ هللا نم وجررأو ٠ انسفنأل
 ا ويا يوما محم انلعجيو . هتملك يلُعيو هنيد رصني

 , هلذخيو هنم مقتني نأ ةغوارملاو ةنايخلاو شغلا دصقي ناك ْنَم ْنأ هلأساف كلذ

 . هرش نيملسملا يفكيو

 رنلمح قافتالا ةبحمو ةقفشلا نكلو . لاقملا مكيلع رثكأ دق مكاخأ ْنِإ
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 رمآلا فلاخو ببست نم ىلع اهلعجو « مكنعو ىنع ةيلوئسملا عفدل كلذ ىلع

 . يتلا ٌةَطْحلا ىّدعَنأ ال نأ هللا دهاعأ .ينإو « نيملسملا ةحلصمو ٠ عورشملا

 ند يننولماعت يتلا ةلماعملاب مكلماعأ نأو اهيلع نوريشت

 ريخلل مكايإو انقفوي نأ هلأسأو فرشلاو نيدلا نع ًاعافد نوكي نأ

 ب مامإلا هب .م ”١9 ه ه/784/#8 :ةيتآلا ةيقربلاب مامإلا هباجأف

 اننكلو ( يِدْيَم ) نم اهذخأ راركت عم « هانعم انل رهظي مل مكتيقرب نم ريثك : ج
 ةوادع مكترضح نيبو انئيب نكي مل هنأ دارملاو , لامجإلا ىلع دارملا انفرع

 ىسعو هللا ءاش نإ كلذ ىلع تومن اننأ دقتعنو ٠ قافوو ةدومو ةقادص لب قاقش الو

 لك لامكتسا هيفف هنيعب انررحم لوصو دعب الإ مكترضح ىلإ اذه لصي ال نأ

 . نيضرغلا نيب عمجي امب . فارطألا

 نم اَهّلَح ( ةمّونَت ) ةلأسمو « هيلع تناك ام ىلع مكتيقرب يف متركذ امك دودحلاف
 0 الو هدعاسنال نأ « انتمذو انهجوب هانلعج دق يسيردإإلا ةلأسمو 2 مكترضح

 نأ نظنال اننأ ىلع « هيلع مكدي عم انديف ءيش هنم ناك نإو « قاقش ىندأب هل

 نإ مكرصح نب ارجو وورلا مظعي نم قدصت الف ٠ ًايعطق ءيش هنم لصحي

 . ًايرهش لاير فلأ يسيردإلا صصخم يف اوديزت

 حالصلا هيف امب ةعجارملاف . مهنع رظنلا اوفرصت نأ مكانوجر ماي ةلأسم يفو“

 . دادولا مزال نم وهف مكترضح نيبو اننيب حالفلاو

 كلذ فلاخي رمأ لك نأو « ءالولا نم مكترضحل انيدل ام مكل حضتا دق هنأ نظنو
 . لوذبمو انيدل طقاس

 انم مدقت ام دكؤنو  ميركلا مكدفو عم هانبتك اميف مكقفاوي وه ام انل رهظي ملو

 « ةايحلا ديق ىلع انمد ام اءوس نيرمضم ريغ . مكل نولاوم انأب ةرم ريغ مكروضحل

 : دادولاو ةقادصلا ةيلك عم اهلامهإ ىرن رومألا ضعب امنإ
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 ىيحي مامإلا نم ةيقرب

 م1998 / هه 4 خيراتب

 نيملاعلا بر هلل دمحلاف انتين هيلع قبطنت ام تقفاو ذإ مكتيقرب انترس دقل : ج

 ام ىلع مكباوج لوصو رظتنملاو ءوفصلا ردكي ام هب نوكلسي رارشأل ليبس الو

 لاو صرحا كدب عك كاطع
 . مامإلا ةلالج ىلإ كلملا ةلالج نم ةيقرب

 .م1998 اه ١*ه؟/1/575 خيراتب

 لاحب هلل دمحلا نحنو « ةيناثلاو ىلوألا مكتيقرب انيقلت - هللا كظفح يخأ

 . خألا هركذ اهب املع انطحتاو + ةحيضلا

 ةيولطملا داوملا لحل لمعلا ةيفيك نع راسفتسالا اهنم دصقلاف ةقباسلا انتيقرب ام امأ

 اننإف رهظي ملوأ ًاقباس هانبتك امم خألا ة ةرضحل دوصقملا رهظ ءاوسو « مكنيبو اننيب

 ةدح ىلع ةيقرب عوضوم لكل درفنو اهيلإ راشملا عضاوملا يف اندنعام خألل حرشن
 باوجلا يف رظنلاف كلذ لصو اذإف « ةيلج ةروصب دوصقملا حضوتيو . اهلح لهسيل

 هل ةلانحتإ ): ليقول

 نينئمطم نوكن نأو ءالولاو ةقادصلا ىلع ةظفاحملا نم خألا هيلإ راشأ ام امأ
 00 ا

 « ةقادصلا مئاد تيبثتل داوملا مسحب خألا ىلع انراركت كلذ يلع انليلدو « هللا ءاش

 مكدنع ام الإ اندنع سيل هنأب قثيلو رطاخلا نئمطم خألا نكيْلو عيمجلا ةحار نيمأتو
 ىلع بجاولا وه اذهو ًارهاظو ًانطاب هب هللا نيدن يذلا وهو . ةقادصلاو ةبحملا نم

 0 مالسلاو نيملسملا لمش عمجيو كلذ ققحي نأ هللا وجرن يبرع ملسم لك

 0 ع 00

 ضيرحت ةجيتن فالخلا ضعب ةيدوعسلا لدابعلا ةليبق نم عقو ءانثألا كلت يفو

 ََق ةربأف ءاعنص ىلإ ( لدهألا ٌدمحأ ) يسيردإلا لاجر دحأ هجوتو . يسيردألا

 . .: ةيتآلا ةيقربلا هنم تلصوف عقاولاب مامإلل هتلالج

 دع دإع دع
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 زيزعلا دبع خألا كلملا ةلالج ىلإ

 ١ م1917 اه 1*ه7/6/» خيراتب

 ىلع اونوك هللا مكظفح زيزعلا خألا اهيأ .؟ ةلاجع الامجإ تايقربلا ضعب : ج

 امنإ اذهو . ةقادصلاو افولا الإ انم نودجتال هللاوف كلذ عمو «٠ انتقادص نم ةمأت ةقث

 انريغ نم الو انم نوفاختال مكنأ دقتعن نحن الإو « مكترضحل ةقيقحلل فاصنإوه

 لبق هنإف ( لدابعلا ) نأشبو  هلوصو ذنم هب قفتن ملو انيل |! لصو لدهألا 6

 موزلب مهعنقي نأ ( يديم ) لماعل انبتك دقو . مهفوخو مهروفن انيلإ غلب مايأ ةرشع
 , عالطا ىندأ هيف انل رْمأ ٌّيأب اومتهت الو ٠ ةطيسبلا مهراكفأ شدخي الو 0

 فلاخي ام اوُبَّذَكَو , ًاقلطم ًامئاد انع اذه اوظفحاو . مكناوخإ دحأك الإ انوبسحت الو

 هللا ءاش نإ رومألا لكو « مارحلا بذكلاب مكل بتكن نأ ىلإ ةلاجد انسلو . كلذ
 . مالسلاو هللا ءاش نإ مكل حضونسو « نوبحت امك

 كلملا ةلالجل مامإلا نم ةيقرب
 ماو90/ ه١ خيراتب

 هاسع ام لك عنمل نيفرطلا نم دودحلا طبضل مزاللا وهف ماي رمأ نم هب متدفأ ام
 يرجت دبال هللا ءاش نإ ( ماي ) رومأ طابضنا عم «٠ دودحلا نيب قاقشلا نم ثدحي

 ًامومع نيملسملا نيب رش لك عفر اندصق تامدقم نإو . نوبحت امك رومألا

 . مكيلع مالسلاو مكروضحبو انب قلعتي اميف ًاصوصخو

 : نازاج ىلإ دفولا لوصو

 / ه 1707/4/١4 قفاوملا دحألا موي نازاج ىلإ ًادئاع يدوعسلا دفولا لصو
 ىبحيب مامإلا د ا 2 0 عفرو م ١

 قيرطلا عطق نإ لاحلا ةعيبطبو دنا عاقاجق نييعول] ا

 ةكم نم اذكو ًامايأ قرغتسي ةتلفسم الو ل
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 ىبحي مامإلا باتك هوملس كلملا ةلالح ةلباقم دعبو ضاايرلا ىلإ مهلوصوبو

 نم ىيحي مامإلا نيبو اننيب رادام قاروألا هذه ةعلاطم نم مكتلالجل حضتي )

 « ةانألاو ربصلاو دهجلا نم هانلذب امو « ىرخأ ةهج نم هيبودنم نيبو اننيبو . ةهج

 زعو « مالسلاو حلصلا هئارو نم نوكيل . مهعم حيرصلا قافتالا ىلإ لوصولا لجأل

 انتبغرو ةيملسلا انتياغ نايبل ةوق نم انيف ام لكب انلمع دقو . نيملسملاو برعلا

 ىدم دعبأ ىلإ انقفو دق اننأ نظنو « ةسوملم ةزراب اهراهظإو قافتالا ىف « ةصلاخلا

 « انمارم فيرش تابثإو اندصاقم لبن نع ريبعتلا يف انتافرصتو انتاكرحو انمالك نم
 مهضارغأو ةيفخلا مهتاياغ ىلع فوقولا ىلإ انداقتعا بسحب انفو اننأ امك

 يف انوحن ةذختملا مهبيلاسأو مهططخو « ىّمْرَمْلا ةديعبلا مهحماطمو « ةروتسملا

 يف ضومغلا بناج مهمازتلاو مهتابلطتو . مهتغوارم نم مغرلاب كلذو مهتالماعم
 . تاركاذملاو تاثحابملا

 ليبنلا ضرغلا اذه ىلإ لوصولا يف انتادوهجم عيمج نإ نإ فسألا ء لم لوقل انقإ

 ديدش عمو « ءاّمَّص َةَرْحَص ىدان وأ « ءاَمَْجَع ٌرواح نمك انكف « ىدس تعاض دق

 اضر نلعن انِإف ةيملسلا انيعاسم قافخإ نمو « هانمتن انمتن ام ىلإ انلوصو مدع نم انفسأ

 نيبو اننيب ةنميهملا ةلاحلا كلت ةلازإ | ىلإ انقفو انن أ وهو دحاو ءيش نم انرئامض

 بصني اميف كشلل الاجم كرتتال ةروصب قافنلاو بيّرلا عانق انلزأو « ىيحي مامإلا

 ىلع فوقولا دعب انتموكحلو ؛ سئاسد نم اهيلع سديو , ليباحأ نم اندالبل
 ظفحو اهعفانم ةنايص لجأل لبقتسملا يف هيلع ريست ًاتباث ًاجهنم ٌطتخت نأ قئاقحلا

 قراوط يتأتو « نميلا يف رمألا مامز ىلع نيضباقلا ةينهذ لدبت نأ ىلإ اهكالمأ

 علطتت ةيبرع ةمأ كانه نأ ةفرعمو « انتملاسمو انتحلاصم ىلع مهربجي امب ناثدحلا

 . مالسإلاو برعلل زعلا هيف ام ىلع داحتالاو قافتالا مهنمو انم بلطتو مهيلإو انيلإ

 ريغ ةروصب « مكتلالخ ةهج نم ةينلا يفاص ريغ ىبحي مامإلا انيأر دقل
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 ةيخيرات ةرتف يف « هل ةرواجم ةيمالسإ ةيبرع دالب وحن . ملسم يبرع كلم نم ةلومأم

 انشهدأ دقو « مهدقاعتو « نيملسملاو برعلا دئاست موزل لقاع لك اهيف ىري ةبيصع

 انزجع دقو . يبرع ملسم نم هعقوتن نكن مل يذلا يئادعلا روعشلا اذه هللا ميأو

 لمحم ىلع هلمح نكمملا نم هنأ مغرلاب نماكلا ءادعلا كلذ بابسأ ليلعت نم

 ةهج نم مكتلالجل يصخشلا دسحلا وأ حومطلاو . ةهج نم ةيديزلا ةديقعلا
 . ىرخأ

 ًاهجو انتهباجمو انتبراحم نم زرتحي هنكلو « انفاخيو انهركي ىبحي مامإلا نإ
 يلاهألاو لئابقلا داسفإ ىلع لمعي نأ يف صخلنتت اهيلع ريسي يتلا هتطخو « هجول
 هيلإ نيئجاللا ضعب اهنم « ةديدع لئاسو ضرغلا لجأ نم لمعتسيو « انل نيعباتلا
 1 صاخشأ عم تالص مهل نيذلا ٌيديزلا بهذملا ةاعد اهنمو .اناياعر نم

 وأ برحلاب انكالمأ نم ةعطق ىلع ٌرهجأ ةحناس ةصرفلا َّنأ دقتعا اذإ مث « اندالب

 ةلطامملاو مرا ةلأسم يف لصح امك « مكتلالج ميكحتب رهاظتلاب وأ سدلاب
 ىوصقلا هتياغ نأ ريغ . اهيلإ أجلي يتلا ةلاعفلا لئاسولا نم فيوستلاو ةغوارملاو
 لوصولل لودلا دحأ عم كابتشالا وأ ةيلخادلا نتفلا ةصرفو « راظتنالا ىلع ةزكترم
 . هللا اهققحال ضارغأ نم هانمتي ام ىلإ

 كلملا ةلالج ىلإ ىبحي مامإلا نم ةيقرب

 م1998 له خيراتب

 ريغ انم نكي ملف « و ا ا

 امم مكيلإ غلب املكو . ًارركم مكترضحل انحضوأ امك ةقادصلا ىلع ةظفاحملا

 كالهو مالسإلا سمط ديري نمل عَّدْحَت الأ رذحاف « ءارتفا ضخم كلذ فلاخي

 . مالسلاو رساخ متنأو نحن بلاغلاو . مكل الوانل قاقشلا يف ريخ الف « عيمجلا

 مامإلا ىلإ كلملا نم ةيباوج ةيقرب
 | م1978 / ه ١"ه١7/17/15 خيراتب

 ضعب ديشحت خألا غلب املو هه١٠7/1/7 خيراتب خألا ةيقرب انيقلت دقل
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 اهدشح َّنأو ةمدقتملا انتيقرب يف كلذب مكتربخأ دقو . حيحص اذهف « دونجلا

 داسف عمقيو « ةيفاعلا يغتبم حيرتسيل اياعرلا نيمطتو « ةنيكسلا ىلع ةظفاحملل

 تثدح هنأ خألا متكنالف ةيناث ةهج نمو . ةهج نم اذه  هيغتبمو داسفلا بحاص

 : ىهو دادعتسالاب يضقي بجاولا انيأر فقوملا يف ةبيرلل وعدت رومأ

 كلذ نأ ًاضيأو . مكتدايس بودتم نيبو هين ناك امن اتغليو انفو لصور

 . مكتطخ يف لدبت كانه نأ انل َّلَد امم مكنم انيلإ دفولا هلمحي ىذلا باتكلا

 مكتبلاطم نع سانلا ضعبل هومتثعب ام فحصلا نم ريثك يف رشتنا دقل : ًايناث

 ةلأسم كلذب متقحلأو نارجن يف هومتلعفام مث « ريسعو « ةعطاقملا نم اننادلب يف

 ىلوألا ىدامج يف ةرداصلا « ناميإلا » ةديرج هترشن ام ىلع انعلطا : ًاشلاث

 . هيلع متمزع امو مكتطخ نع ةربعملا

 امم انوحن خألا فقوم يف ًارييغت كانه َّنأ دقتعن انتلعج تامولعملا هذه عومجم

 « هربخ مكغلب يذلا دنجلا ضعب لاسرإو « ءىراوطلل تادادعتسالا ذاختال اناعد

 ءاهنإ اهيف هوجرنو . فقوملا ةقيقح اهيف هل نيبن خألل ةركذم لاسرإ ىلع نيمزاع انكو

 , ءادعألا حبكيو اياعرلا نئمطيو )2 نيفرطلا ىلع هررض دوعي يذلا فاللخلا بابسأ

 مالسإلا ةدحول هتياعرو 3 فاصنإلا نم خألا نم هلمؤن ام راظتنا انباتك انرخأ دقو

 : وهو هب مكانربخأ نأ قبسام ريغ انيدل سيلف نحن امأ « نيملسملاو

 . ةدهاعمب اهتيبثتو دودحلاب فارتعالا : الوأ

 . ةسرادألا ةداعإ : ًايناث

 . نارجن ةلأسم : ًاغلاث

 نأ وجرنف قافتالا ىف ةبغر نم هيف هدهعن ام ىلع خألا ةدايس ناك نإف

 قافتالا مث نمو « ةمدقتملا ثالشلا لئاسملا يف حوضوب هيأرب انل حرصي
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 يف عامتجا دقع نكمأ نإو . ةحضاو ةروصب مكترضح نيبو اننيب يقرب كلذ ىلع
 : نيرمأ مكوجرن انكلو « ةيئاهن ةروصب ةدهاعملا عضول هيلع قفتن يذلا ناكملا

 . ثالثلا داوملا يف تبلا ليجعت : لوألا

 هيلع ةباجإلا وجرت ام اذه « ضومغ نودب مات حوضوب ةطخلا نايب : يناثلاو

 ا
 الإ يغبن الو هدي تحت اميف عمطم وأ « دصقم انل سيل هنأ خألا دكأتي نأ بحنو

 ىلع انربجي يذلا لب ٠ مكنيبو اننيب ةقادصلاو .راوجلا نسحو ؛ ةيفاعلاو ملسلا

 حالصلاو ريخلا هيف امل مكاياو انقفوي نأ هللا لأسأو , ديحم هنع انل سيل عافدلا
 5 نيملسملاو مالسالل

 زيزعلا دبع كلملل مامإلا نم ةيباوج ةيقرب

 م1917" اه 0/1 خيراتب

 ءادعألا تبكي ام الإ انئيب نوكي ال هللا لوحبو اهلوصو انرسو « مكتيقرب تلصو

 عفرو مهافتلا ءوس ةلازإل مكترضح ىلإ انيدل نم دفولا لاسرإ نسح نورت لهو
 انوديفأف مالسلا ظفحل فاك اذه لهو يغبني ام ريرقتو . قئاقحلا حاضيإو ؛ هابتشالا

 . مكيلع مالسلاو مكيأرب

 مامإلا ىلإ زيزعلا دبع كلملا نم باوج
 م 1988 اه 1867/1/71 خيراتب ًايقرب

 ىلعو ةنيمثلا هتاحاضيإ هل انركشو 7-07/1/71“ خيرات خألا ةيقرب انيقلت
 نمي نأ هللا نم وجرنو . مهافتلا ءوس ليزيو ءادعألا تبكي يذلا رمألاب صخألا
 . هلمع هلوق قباطي نمم مكايإو انلعجيو ةيادهلاب مكيلعو انيلع

 اذهو مهافتلا ءوس ةلازإو , لكشملا مسح ريغ ديرنال اننأ هللا هظفح خألا ملعب

 . اناهتنمو انأدبم هللا ءاش نإ

 ةقيقحلا راهظإ هب داري بلط لك يبلن نحنف انيلإ دفو لاسرإ خألا حارتقا امأ

 . نيملسملاو مالسإلا ةحار هنم لصحيو

 لاآ١كع م



 لكاشملا لحل لسرلا لاسرإ لدابتن نحنو « تاونس ةدع انل هنأ ملعي خألا نكلو

 نكمي الو انصخشو مكصخشب ةقلعتم ةلأسملا نأ نوملعتو « ًائيش دوفولا نُْت ملو

 رمألا ليوطتو « هللا ءاش نإ انصاخشأب اننيب هيلع قفتن امب الإ الجآو أ الجاع َّلحُت نأ

 يف ديزيو .رومألا ديقعت يف ديزي ليوطتلا نإف . سكعلاب لب ةدئاف هنم سيل

 وه « هنودب لكشملا لحل اليبس ىَرْن الو , حلصألا هارنو هحرتقن يذلاو , لكاشملا
 ةقباسلا انتيقرب يف اهانزجوأ يتلاو لبق نم اهب مكانفرع يتلا داوملا ثالثلا يف تبلا

 . تابثإ وأ يْفَن امإ ٠ ةحضاو ةروصب

 ةروصب اهحاضيإو ةلأسملا مزحب مث هللاب الإ رومألا ميقتست نأ نكمي الو

 لجاعلا يفالت خألا ىلع بجوي يذلا وه اهيلع قافتالا مدع نإو « ةحيرص

 هب مث هللاب قثن يذلا باوجلا هيلع اناطعأو كلذ ىلع خألا قفاو اذإف . لجآلاو

 . ناكم يأ يف لاوحألا ةيوستل لهس مكنم وأ انم دفولا ميدقتف

 مامإلا نم ةيباوج ةيقرب

 م 1988  ه 181 نابعش ٠ خيراتب

 نم مكيلإ انركذام ريغ اندنعام هللا مكافاع اوملعاو « ةميركلا مكتيقرب تلصو
 ملعن اّنإو ماوقألا مداصت نع الضف مالكلا بجوي ام انم ثدحي مل هنأو . ةقادصلا
 ءادعأ ةرسامس نم مكيلإ ىقليام الول . مالسلا ةبحم نم اندنع ام مكدنع نأ

 يقبام اونوصت نأ هللاب مكلأسن نحناهو . شيوشتلاو ءارتفالاو بذكلا نم « مالسإلا

 نم هدكؤيو هرهظي ام ريغ هل سيل ًاقداص أخأ انوذختت نأو « ةيبرعلا ةشاشحلا نم
 املو . ممألا نيب هراهشتسال مكقفاويس اندل نم دفولا رفس نأ نظن انكو . ةقادصلا

 مكل حضونس ًابحرمو « دادولاو ةقادصلا ديكأتو « هابتشا لك عفر نم مهنم نوكيس
 هيف نيباجملا نم انلعجي نأ هللا لأسنو « ةيقرب يف ةدام لك ًايقرب داوملا ثالثلا رمأ
 . مالسلاو ءاخإلا نسح ريغ انم نودجت الف لاح لك ىلعو « لاح لك ىلع

 كأس



 يقربلا كلملا باوج

 م1918 اه 1057/8/5 خيراتب

 مكتقادص نم متركذ امب ًاملع انطحأو ه ١07 نابعش 7 يف خآلا ةيقرب انيقلت

 رخآ ىلإ ماوقألا مداصت نع الضف مالكلا عفر بجوي ام مكتدايس نم ثدحيال هنأو

 . اهيلع مكركشن يتلا ةنيمثلا ظافلألا نم هومتركذ ام

 ىلإ أربنف انعم مهلخدتو مالسإلا ءادعأ ةرسامس لخدت نع هللاب انومتلاس دقلو

 ٍّيأ يف لع ًاريثأت ّيبنجألل َّنأ يتايح يف ملعأ ام دمحلا هلو الو , كلذ نم هللا
 ملو . مهنم دحأ يننواعي ملو . برعلا نم دحأ نيبو ينيب نوكي وأ ناك رمأ

 . يدنعام ةقيقح هلل دمحلاو نوملعي مهنأل . دحأ مهنم كلذ ىلع ينضرحي

 2 0 يف رظنلا اوققدت نأ ىلاعتو هناحبس هب مكلأسأ هللاب ينومتلأس امكو

 نأ ىلاعت هلأسنو ءامدلا نقحلو نيملمسلا لاح هب هللا حلصي اميف يأرلا نوهنتو

 هللا ىلإ هودرف ٍءيَش يف ُمتغزانت ْنِإف © : اسلاك

 . « لوسّرلاو

 اهب مكانربخأ يتلا انبلاطمو « مكيلإو مكنم مويلا هعجرمف ملسلاو برحلا امأ
 . اهنم دبال اهيلع نوبيجتس مكنأ ةريخألا مكتيقربب انوتبجأ يتلاو

 مكل اهانركذ يتلا بلاطملا نع عافدلا ريغ دصاقملا نم ءيش انل سيلو
 اهيلع توكسلا اننكمي الو

 مكل انثكن وأ . مكضرأ نم ءيش ىلع انيدتعا اننأ نوسملعت متنك نإف

 انمزتلاو هب انومتربخأ ٌدْهَع هنيبو مكنيب ًاقْيِدَص مكل انبراح وأ « ادْهَع

 يضقي امب مكل نودعتسم كلذ نم ًائيش انلعف انثأ نوملعت متنك اذإ هب مكل

 ٍفانُم لمع يأ لمعن مل اننأ نوملعت متنك نإف , دهعلاب ءافولاو ناودعلا درب

 عنمو . دهعلاب ءافولاو فاصنإلا ريغ مكنم بلطن الف مكنيبو اننيب انركذ امل
 مكلأسن اذهلو . دعب نمو لبق نم لخدم هنم مكل نكي مل رمأ يأ ىلع ناودعلا

 -الك؟ال



 هابقع دمحت الام ثودح لبق رمألا ىف اورظنت نأ دمحم نيدب مث مالسإلاب مث هللاب

 . لقعلاو ةعيرشلا يفانيو
 كلملإ ىلإ عتب ماقإلا ماكو

 م1977 / ه 1681/8/8 خيراتب

 تناك ام اوركذت مايو نارجن لجأ نم هيلإ مترشأ امو 2//07/ 7 يف انترفشل عبات

 اذه عمو ًارركم انيلع هب متدفأ امو « مهيلع ةكرحلا لبق نم مكتنيبو اننيب ةعجارملا هب

 ضرغ انل سيلو . مكسفنأ متنأ مكتماهف ىلإو مكترضح ىلع انل مكحلا عدنسف

 لهأ نم نيبراهلا عاجرإ يف انيعس ىسنيال خألا ْنأل , مكعم انرّيَعُي كلانه

 مكتيمأت دعب عجري مل نم انرمأ ىتح « مهرارف دعب مهدالب ىلإ يناميلسلا فالخملا

 .م كيلع مالسلاو ًاربج هانعجرأ

 ىبحي مامإلل كلملا نم ةيباوج ةيقرب
 م1908 / هه خيراتب

 و ( نارجن ) ةهج نم خألا اهيف ركذي يتلا 6 خيراتب خألا ةيقرب انيقلت

 مكل انتدافإو « هيلع ةكرحلا لبق نم مكنيبو اننيب تناك ةعجارملا نأو ( ماي

 0 ل سا ا ع

 رخآ ىلإ مهعاجرإو يناميلسلا فالخملا لهأ نم نيبراهلا ةلأسمب اننوركذتو

 . هومتركذام

 ىلع انلمحت فورظلا نكلو « ةعجارملا هذه لثم يف ليوطتلا بحن ام يخأ

 . نيرمأل كلذ

 . قلخلا عيمج عم اهايإ انّير اندوع يتلا ةحارصلا : الوأ
 . صيحم هنع سيلام ىلع الإ راصتقالاو ىوهلا ةبناجم : ىناثلا

 نيب نوكي نأ لاب ىلع انل رطخي ملف ةكرحلا لبق انتيقزبب انيلع مكجاجتحا امأ

 . دحلا اذهل ضماغ رمأ هقيدصو قيدصلا وأ « هيخأو خألا

 اذه ىلإ ةوابغلا مكيخأب اوروصتت نأ مكركف لخدي نأ انلابب رطخي مل هنأ امك
 . دحلا

 س15



 ضعب رمألا ءارو نأ انلاجر دحأ ىأر نأو اهنأشب مكتيقرب انتدرو امنيح ثدح دقلو

 اننيب ضماغلا رمألا بجوت يتلا بابسألا دعابتو مكب مث هللاب انقوثو نكلو ريذاحملا
 ةلخادم انل سيل نأ مكلاؤس ىلع ًاباوج اندنع امب مكانبجأو . كلذ انركنأ مكنيبو

 حاضيإلو مكرطاخل ًانيمطت مزلي امب مكانْدَقأو , ( نارجن ) لهأ ىوس ( ماي ) عم
 : نيرمأ

 . ( نارجن ) لهأ يف الإ . مهيف لخادت انل سيل ( ماي ) نأ : لوألا
 ائيَش نكي ملو ٠ ميدق نم هلهأو نارجن لهأ عم انتلخادم نوملعت : يناثلا
 ضارغألا نم ضرغ انل نكي ملو . مكتحلصمو ني هل كلل نار افق
 فلاخن نأ نكميال هنأ مكل انيبف رمألا مكل حضوت ىرخأ ةيقربب متبلطو . ىرحألا

 نيبو « مُيَلُد نباو يضام نب يكرت نيب مت ناك دق امم . قباسلاب مكنيبو اننيب ناك ام
 . ريخألا خيراتلا ىلإ هيلع لمعلا َّلَظ امم ءاعنص يف مكيبودنم

 فرعنال اننأ امك « مكنيبو اننيب ام ضقنب يضقي ًاببس ملعن الو عقاولا وه اذه
 ا

 رمألا نأ انل رهظ مكتيشاح نم مهتلصو يتلا بتكلا نارجن لهأ انيلإ لسرأ املف

 لاسرإب انلجع ةحارلل ةبحمو ملسلاب انم ةبغر نكلو 2 تلّدت دق ةطخلا ّنأو « ريغت دق

 اذه ىف رظني ملو لصح ام نيبودنملا ىلع لصحو « ةلكشملا لحل مكيلإ نيبودنم

 ( لصألا ىف موهفم ريغ مالك ) ةميظعلا ةلكشملا هذه نأ اندنع تبثف . مهعم رمألا

 . اهردقي ال نأ هللا وجرن يتلا ةيناثلا ةقيرطلاو

 ( نارجن ) لهأل مكتيشاح نم ةلسرملا بتكلا انيلإ تدراوتو ءرمألا مقافت املو
 انيلإ مهئاجتلاو انم مهبيرقتل الإ . مهيلع ءادتعالا كلذ نم ضرغلا نكي مل هنأ نيبت
 هذه ناوأ لحي نأ ىلإ . ديدج ربصب رومألا انعفدو . مكيلع رمألا انرركف

 . ةعجارملا

 داك



 اذهف مكل مكحن نأ اننورمأت متنك نإف « هنم دوصقملا انل ٌرّهَظ الف ميكحتلا امأ

 مكيف اهنظن يتلا ةقيقحلا ىلعررمألا َّنأو , ًاطلغ مهفلا اذه ناك نإو . بيرغ ءيش

 هب لصح لبق نإف ( نارجن ) ةيضق يف اندنع ام رخا وهو « اندنع ام حرشن اننإف
 . نيملسملا نيب ةياكنلاو ءادعألا ةحرف ريغ هضفر ءارو سيلف ضفر نإو . بولطملا

 الو اهكلمنال مكنيبو اننيب ةدياحم دالب . هدودحب ( نارجن ) نوكي نأ هارن يذلاو
 قباسلا يف هيلع اوناك امك نولظيو « ةيلخادلا مهنوؤش يف لخدتنال نأو « اهنوكلمت
 انمو مهنيبو اننيب ةنسح ةلماعملا نوكت نأو . مكنامزو اننامزو اندادجأو انئابأ نمز نم

 . مكنمو

 عجارتن مهبيدأت بجوي فلاخم ٌرمأ مكيلع وأ انيلع نارجن لهأ نم ثدح نإف
 اولبقي مل نإو « هلل دمحلاف اولبق نإف « ةيفاعلاو ملسلا ىلإ مهوعدن « متنأو نحن
 اوكرتيو ىنسحلل اوئيفي ىتح لمعلاو لوقلا يف مكايإو كرتشنف مهبيدأت ىضتقاو
 . لكاشملا لوزتو ةحارلا لصحتو فرشلا هب ظفحي يذلا اذه . ثيبخلا لمعلا

 : مهتهج نم انراعو انفرش ظفحيو

 مكافاع يخأ . مهايإ مكعاجراو « يناميلسلا فالخملا » لهأب مكداهشتسا امأ

 لهأف . اذه نم اذه دعبأ ام لوقنو . هيخأل خألا نايب بْيَع ريغب خألل نيبن هللا

 تيلايو مكنيبو اننيب يذلا دهعلا بجومب الإ مهوعجرت مل « يناميلسلا فالخملا
 كلذ ىلع ةدايزو « عيمجلل نوكسلاو ةحارلا متتل مهاوس نم لمش دهعلاب ءافولا

 قوقح نم القعو ًاعرش انمزليام انكرتو , مهنع انوفعف ًاماع ًاوفع انم متبلط دقف

 لامعألا كلت اهوقرس يتلا هريغو يهصاب لثم اياعرلا لاومأو اهوبهن يتلا ةموكحلا
 اذه . مكترضح لجأ نم هلك كلذ انلمحتف نيحلاصلا هديبعو هللا طخست يتلا
 امإو « مكب مث هللاب اننظ وهو حيرص لوبق اّمِإ وجرنف , مكل ُهْنيَب مكيخأ دنع يذلا
 ثالثلا داوملا مسحب اولجعت نأ وجرأو « هللاب الإ ةوق الو لوح الو . حيرص يفن
 نيملسملا ةحارو ءادعألا دياكمل ًاعفد اهليجعت ىف نأو « ةدئاف ريخأتلا نم سيل نأل
 ويفعل هلا كانو اياعرلا نيب ةيوشتلل هنو و ةئاغ

- ١١56 



 زيزعلا دبع كلملا ىلإ ىيحي مامإلا نم ةيفرب

 م 191718 اه 1707/8/9 خيراتب

 وهام انل اوحضو اولضفت يسيردإلا نأشب ه ١67 ةنس نابعش 4 انتيقربل عبات

 نم اوغلب دقف « هيل 0 ا ل ا ا

 الو . ءيش اهنم انيلع مهل سيل ق وقح مكيلع مهلو « ةلاَفّسلا ةياغ ىلإ ةجاحلا

 « ىفيض يف ينوزخت الو . تدل ريك يبايع ساد ندع رع درارط

 مالسلاو هنع حزحزتن ال

 مامإلا ىلإ زيزعلا دبع كلملا باوج

 ماوه خيراتب

 « نيرمأ تحضوأ دقف يسيردإلا ةلأسم نأشب 8/9//07 ةخرؤملا مكتيقرب انيقلت

 ىف هنأو قح هل هنأ ىناثلاو )2 هب نومزتلم مكنأو يسيردإلا نم اندارم ةياغ 0

 . كنضلا ةياغ

 الإ نكي مل ليمجلا نم هعم هانيرجأ ام نإو . مكافخيال يذلاب ردغلاو ةنايخلا نم

 : نيرمأل

 . ملكرطاخل ةاعارم : لوألا

 . عيمجلل ةيفاعلاو ملسلل ةبحم : يناثلا

 "0 ئاسدلا د ا ا

 2 ممل دعو« فا لأ ميسو يع عين 5-6 ١

 داوملا ىلع مكتيبو اننيب قافتالا مَ اذإف ٠  اعنص ىلإ هوعفرت نأ امإو « مهل انتدعاسم

 . مكظفحي هللاو مهرمأ حلصي اميف ًارصاق مهيلع ّعَدَن ام هتوقو هللا لوحبف ةيقابلا

 -الدككم



 زيزعلا دبع كلملل مامإلا نم ةيقرب

 م1978 هع خيراتب

 لضفتي نأ مدقملا مهألاو ه8/4/١و ه خيراتب زيزعلا خألا نم ناتيقربلا تلصو

 بعصيام ثدحي نأ لبق , اهيف مه يتلا مهتاطحم زواجت نع هدانجأ عنمب خألا

 ناديم يف لوخدلاب . مكيديأو انيديأ نم رمألا عرخو « هيفالت مكيلعو انيلع

 ناودع انم نوكيال نأ هقاثيمو هللا دهع انيلع مكلو 6 حاَفّصلا قاشتما رودو حافكلا

 . مكنمو انم لايخلا روصتيام قوف ميظع رمألا نأ زيزعلا خألا ملعيلو . زواجت الو

 2 نمحرلا خف اناا لاجعتسالا نم روذحم لب 2 ينأتلا نم روذحم الو

 . مكنيبو انئيب قاقشلا نم ًائيش ديرنال انأ خألا ملعيلو 34 ناطيشلا نم ةلجعلاو

 ير مكدض كارتشالل ةماهتو ريسعو زاجحلا نم نآلا انيلإ تابتاكملا َنإَف
 . مكيلع هللا دهشنو « هاضرن الو كلذ

 :فيرشلا فارم نيفرظلا نما غلب «رئاودلا عيمجلاب صبرتي نم َةّمَن نأ اوملعاو

 ىف مهنإف « فالخملا لهأل ديدهتلاو زواجتلا كرتيل نازيج ريمأ ىلع اوُدَكَأ اولضفتو

 . روفنلا كشو ىلع مهو . فوخلا نم ةياغ

 امك ةيلاعلا مكترضح ىلإ ًادمتعم ًادفو انثعب نم مكيلإ هب انرشأ امم َنَسْحَأ رن ملو
 مارضإل ضيرحتلاب الإ مهل مامتها ال يذلا « رارشألا مالكو لامآ عطقنلو « مكانفرع
 عم ةعجارملاب اولضفتو « اوقدصو ( لجع رش ىلع ام ) : نولوقي ماوعلا نو «رانلا
 ضوع الو مهل ضرغ ال يذلا مكباحصأ رايخ نم ةريصبلاو ةنايدلا يوذ

 اولجعو 2 انيلع هللا دهشتو « انتّوخأو انتقادَص ىلع نوظفاحم نحنو

 باتكلا اذه رابتعاب اولضفتو 3 هنورتامب « ًاناسحإو الْضَفَت اذه يف انتدافإ

 مالنمإلا زع هب ام ىلإ مكايإو انقفوي نأ هللا لأسنو ء قودص حوصن خأ نم

 ١ هريجتسنو هب نيعتسنو ٠ هاضريو هبحي ام ىلإ انيصاونب ذخأي نأو نيملسملاو
 اذه ضعب لعج امنإ « ءاجرلا ةعطقنم « ءاحنألا ةملظم برح ىف لوخدلا نم

 د1 كالا



 فيرشو متمدو ىنعملاب لخملا ميظعلا طلغلا نم ريفشتلا يف نوكي امل ًاحوتفم
 : مكيلع مالسلا

 ىبحي مامإلا ىلإ زيزعلا دبع كلملا نم ةيقرب

 م1979" --ه 98/1 خيراتب

 07/2 موو انتيقرب ىلإ اهيف ريشت يتلا 07/8/1١ ةخرؤملا خألا ةيقرب انيقلت
 « عازنلا راثم يه يتلا ةثالثلا رومألا ىلع مساحلا باوجلا متلمهأ مكنأ انيأر دقو

 ةعجارملا عم « . اهنأشب باوج ىلع مكنم ظحن مل يتلا , دودحلا ةيفصت صخألابو

 دانجألا ءاسؤر عنم بلط يف خألا هيلإ راشأ ام ْنإو « ةليوط ةدم اهيلع ىضم اهيف

 اوزواجتي ملو .ركذ امم ًائيش اودعتي مل اندانجأ ءاسؤر نإف مهتاطحم زواجت نم

 . اندودح فارطأ نع ىتح ةديعبلا مهتاطحم

 امأو مكيلإ درت امك . مكلامع ضعب لاوقأ نم انل درت يهف بيذاكألاو لاوقألا امأو

 . اهتروطخ يف اندنع كشالف اهتروطخل مكفصوو ةلاحلا روطت نم هيلإ مترشأ ام

 رارضألا نم ليوطتلا نع جتني امب انداقتعال الإ رهشأ نم مكيلع حل ْمَل نحنو
 . ةيلج لاو ةلجتافلا

 مكل انحضوأ دقو « انديبال خألا ديب مث هللا ديب وه رشلا عفدو . رومألا مسح ْنِ
 انربصو دفولا انثعبو « تاونس ةدع ملسلل انلمعو , اهيلع ديزمال ةحارصب انبلاطم

 باوجلا انلصي نأ وجرن انكو ءرشلا مسحي ًاساّسح ًارمأ خألا نم َرْث ملو : ًاريثك

 هركنال نحن « انأدب امك لازنال اننكلو « ءاجرلا نم مكل هانلصف ام دعب مساحلا

 كانه امو « مكتيبو اننيب لكشملا لح نع زجع دفولا نأ مكانربخأ انكلو دفولا ءىجم

 راب ل را

 ديدحت يه نآلا اهرركنو ًارارم مكتدايس ىلع اهانضرع داوم ثالث انه
 انلزانت نارجن « توسكف دلع بتكتو « ةيعطق ةروصب مكنيبو اننيب دودحلا

 ةخرؤملا انتيقرب يف انرشأ امك . مكنيبو اننيب ةدياحم ةعطق نوكي انلقو هرمأ ىف.

-١١548- 



 مكنيبو اننيب يتلا ةدهاعملا قبط ةسرادألا ةداعإ انيلط 50 "هك نابعش 4

 « ةحارلا يف ةبحمو انم الهاست اعنص يف مهتماقإ نوكتف ًابعص كلذ ناك نإ مكاندفأو

 . اهريغ ديرنال ةثالثلا بلاطملا هذهف

 . (ال) : اًمإو ( ْمَعَن ) : اّمِإ . اهنولوقت ةملك ىلع فقوتم برحلاو ملسلاو
 ةبتاكملا ةرثك نم خألا هيلإ راشأ ام امأو . لكشملا لحيو فقوملا حضوياذهو

 + افايكعا اهريعنال تابتاكملا هذه لثم نإف : ةاجيحلاو ةماهتو ريسع نم تدرو يتلا

 ىَفو ْنَم هللا ىلع نولكتم اننإو « مكدالب ءاحنأ رئاس نم ريثكلا كلذ لثم انيدل َّنأل
 نم لك ىلع هرصنب ليمجلا اندوع يذلا وه هللاف انب ٌرَّدَع نمو . هعم ايفو . انعم

 . ردغ

 50 قبس دقف . رئاودلا مكبو انب نوصبرتي نم نأشب متركذ ام امأو

 يف حيرصلا هباوج خألا نم بلطن نآلا نحنو . لكشملا لحل اريثك انيعس كلذل

 هذه مامأ تبلا يف خألا باوج ضومغل اريثك انبرغتسا دقلو . لاكشإلا اذه لح

 يتلا ةطخلا نوكت نأ انل حجرتي لب ىشخنو ةروطخلا ةنيبملاو « ةحضاولا ةلاحلا

 ْذِإ مهريغو يرمعلاو يشرعلا لاثمأ , مكلاجر ضعب هركذ امل ًاقبط خألا اهيلع ريسي
 رومألا يف انددتشا انومتيأر اذإ ىتح انعم ةلواطملا مكتدايس ةطخ نم هنأ اوركذ

 يف متلو .رمألا يف متلهاست اندالب نايك نع عافدلل دودحلا ىلإ انتاوق اندشحو

 اوموقتل مكل ةحناس ةصرفلا نودجت ذئنيحو 3 مهديعنو اندونج ةمه رتفت ىتح لوقلا

 نوديرت ام اوذخأتو

 ريسلا نوبحت متنك نإ يذلا نظلا اذه لثم نم هللاب خألا َذيعأ ن ْنأ بحأ ينإو
 ةتامشو .روذحملا عوقوو . رومألا ديقعت ريغ كلذ ءارو نم سيلف 2 هب ٌلخألاو هيلع

 . مكبو انب ب انب ءادعألا

 امنإو 3 اهرظفر الو نتفلا 00 انفارطأ كار اناياعر عيمج ل أ مكديفن
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 مهسفنأ نورخؤي ال فرشلا نع ّبَّذلا ةلاح يف نكلو . ةحارلاو ملسلا نوبحي
 . اليدب كلذ نع نولبقي الو « ةدحاو ةقيقد مهلاومأو

 هبضغب لوخدلا نم هب ريجتسنو . حالصلا هيف امل مكايإو انقفوي نأ هللا لأسن

 . « اهظقيأ نم هللا نعل ةمئان ةنتفلا » : ٍةيلي لاق امك هنأ ةقيقحلاو

 مث هللا ديب مكانربخأ امكوه 3 هرارقتساو ملسلاو 34 هماكحتساو برحلا ىخ

 نوعفادم اننأو « ةنتفلا الو 8 برحلا بحنال انأ هقلخ عيمجو هللا نهشنو ) 0

 . نيملسملا ةزوح نم انقانعأ يف ه هانلمحت امو )2 اندالب نع

 كلملا ىلإ ىبحي مامإلا نم ةيقرب

 م 1988  ه 1867/8/19 خيراتب

 رمألا مسح الإ ديرنال ( ْمَعَن )و 07/8/١١ ةخرؤملا زيزعلا خألا ةيقرب انيقلت

 الو « 0 و « مكترضح نيبو اننيب

 مهبعتي ةماهت لهأ ن أ ريغ اعنص ىلإ مهلاقتنا نم ةسرادألا ةلأسم يف هومتيأر امب س 5

 « ديبز ىلإ مهلاقتنا مكترضحل بسان نإف « اًدج ديدش ءاعنص ُدرَيو . لابجلا ُدْرب

 ا ل ا

 ىلع ضرعتلا عنمو . مهب موقيو . مهلاح ربجي اميف رظنلا نسح مكنم وجرملاو
 « مومعلل ةدومو ةعمس نسحو « ةياعرو لضف كلذ يفف « , اهب موقي نمو مهكالمأ

 مالسلاو مكترضحل هبتكن ام فلاخي اضرغ انل نإ : لوقي نم مالك ىلإ اوتفتلت الو

 .مكيلع

 مامألا ىلإ كلملا باوج

 م1998 -ه خيراتب

 تناك ذنم اهيف هانيأر ام لمجأو « مارتحاب 05/8/1١19 ةخرؤملا خألا ةيقرب انيقلت

 مسح الإ نوديرتال مكنإ : اهيف نولوقت يتلا ةزيزعلا ةملكلا مكنيبو اننيب ةعجارملا
 . قحاللاو قباسلا يف مكيف هلمؤن يذلا اذهو . هوجولا نسحأب مكنيبو اننيب رومألا
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 دربلا ةلاحل ًارظن نكلو «. ءاعنص ىلإ ةسرادألا لاقتنا ىلع نوقفاوت مكنأ متركذ

 . مهيلع فطعلا ىلع اننودحتو 3 ديب ىلإ مهلاقتنا نوحجرت

 ةفاخم الو ًامامتها سيل ةسرادألا نأشب مكدلع انحاحلا َّنِإ : هللا مكافاع يخأ

 ىلع قفاون انْنإو 2 مكنيبو اننيب مهافتلا ءْوُس داعبإ دصتلا امنإو 2 هللا ءاش نإ مهنم

 الو ةيوق ةقيثو مهريغ نأشب وأ مهنأشب, 1 1 هي د

 . (روُفْضُعْلا َنم ربكأ ّخَمْلاِب ) : ليق امك يخأ نكلو « مهنع رصقن

 داوملا مسحنت ناتللا امهو . نوكي ام مهأ « اهب مكانعجار ناتللا ناتداملا كانه

 رثكأ مكترضحل حرشن نأل ةجاح الو 3 ىنعمو ةدام ةرورضلا يف امهو 3 اهمسحب

 يفو لجآلاو لجاعلا يف حالصلا هللا ءاش نإ اجري امهِمّسَحِب نإ « انحرشو قبس امم

 تو رداحت و رفا يذلا امهمسح ريخأت

 .نآلا مكل كلذ.دكؤا ءيردصب لوجي ام ضع مكل ترشأ ن نأ قبس : يخأ

 نوكي ال يكل لايعلا ضعبو لاملاب يدفأ نأ ٌبحأ يننأ هاوس ٌبرال يذلا هللاو ملا

 ةدايز ديرأال يننأو 2 ماسحلل ضرعتلا نع الضف مالكلاب مما يأ مكتيبو اننيب

 ةيامحوه هيلع انل بجي يذلا رمألا « لاوحألا نم ءيش يف روطت الو 3 كلملا يف

 كلذ ىلإ دجن انمد ام كلذ نع رخأتلا اننكمي الو « انباقر يف يتلا ةنامألاو نيدلا

 نيبك اههعم حرتلا نأ ٍنيتداملا مسح مامتإ يف رظنلا مكوجرأ مث مكوجرأف ٠ اليبس
 داسفلا هنم ناك اود ٌلِمْهَأو حرجلا ربك نإو « ةمالسلا هل ىجري ءاودلاب رشوُب نإف
 ةثالث ىلع يوتحت ةلاحلا نأ لوقأ نأ بحأو . كالهلا ىلإ يدؤي يذلا « ريبكلا

 : رومأ

 . مكنيبو اننيب براقتلا : اللوأ

 . رضاحلا لاحلا يف مهفقومو برعلاو مالسإلا ةلاحل ًارظن : يناثلاو

 امم هارجم ريغ يف ءاملا يرجي نأ نم ريذاحملا : كلذ لك ربكأ وهو : ثلاثلاو

 . هرذحنو هفاخنت

 هيلع هللا دهشي يذلا , مكيخأ ريمض يف يذلا اذهف انم هب ملعأ متنأو
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 امم مظعأ كلذ يف نودافت رومألا جئاتن متدكأتو « ةديعبلا مكتيرظن يف مكقفو اذإف

 : يبرعلا رعاشلا اهلاق يتلا هللا مكاده اوملعاو ىدافتن

 ْتَحْلَص اَم ياّرلا لمأب ُرْومالا ىَدْفُت
 . مكظفحي هللاو نيتداملا ىلع باوجلا يف ةعرسلا مكوجرأف

 كلملل مامإلا نم ةيباوج ةيقرب
 م1998 /ه خيراتب

 هركن انأ ملعي هللاو هنم ٠١ سيمخلا موي يف 6 خيراتب خألا ةيقرب انيقلت

 ىلع انولمحت ملف « نظلا ءوس مكيلع بلغ متنأو « ةياهنلا ىلإ مكنيبو اننيب قاقشلا

 ةمه رتفت دصقل ةلواطملا انتدارإ | نم عتركذ ام لاي قلع اني رطخي لو « ةمالس

 د ا 1 يا ل ل ل

 ثيح معن « ةعماس ًانْذَأ مكترضح نم اودجوو « نئاغضلا ثبل ةروص لكب نوعسي

 امب ةسرادألا ةدقع تلحنا دقو هللا ءاش نإ سأب الف , ًادفو انثعب مكيدل قري مل

 فيك انل اوحضوأو اولضفتف مكيلع هب انبجأ امو « مهنأشب ةدافإلا نم هب متلضفت

 ةدهاعملا كلت نع يفكي لهو 3 ًايفاش ًاحاضيإ مكنيبو اننيب ؟ دودحلا ديدحت نوكي

 ليجعتب اولضفتف . شيوشتو ةنايخو ردغ نم ةّيلَج ةروصب ةوخأو ةقادص لكب

 اذه لجع دقو قاقشلا ران خادقنا فاخنو « مالس يف عوبسألا ٌئيضم انرسي هنإو
 . مكيلع مالسلاو ةلواطملا ةدارإ نم هب انومهتت هت ام عفدلا

 ىبحي مامإلا ىلإ كلملا نم ةيباوج ةيقرب

 م1998 /ه خه خيراتب

 مكهرك متركذ دقو هنم 7 خيراتب 01/8/1٠17 ةخرؤملا خألا ةيقرب انيقلت

 فالخلل انهرك نأ ملعي هللاو ١ دودسفلاب يتااكن كيلا 3 ا

 ملعي هنإو . كلذ هدصق ناك نم لذي ْنأ هللا لأساف مكعم فالتخالاو
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 عم صخألا ىلعو . قلخلا رئاس عم ةحارلاو ملسلا وه هيلإ ىعسن ام بحأ نأ هللا

 ةحارلا هل ميديو « دييأتلاو زعلاب ُهَّدِمُي نأ كلذ هدصق ناك نم هللا لأسأف . مكترضح

 . نامألاو

 لاوقأ ىّقلتن اننإو « نظلا نسح ريغ ىلع مكايإ انلمح نم هيلإ مترشأ امو
 هانركذ ام امأ . يرمعلاو يشرعلا لاوقأ نع مكل هانيور ام ىلإ مترشأو « نيرتفملا

 مامأ نورثكي مهنأ كشالف رشلا لهأ امأو . انعمس امب الإ اندهش امف نيروكذملا نع

 . نيملسملاو مالسإلل رش هيف ناك نم تبكي نأ هللا نم وجرنو . قاقشلا

 تيدنأ نم ةاهزايتا لهس مهنأشب ةعجارملا ترج امكف ةسرادألا ةلأسم امأ

 نو تل لا ول

 ةحضاو ةفورعم دودحلا نيدحتت ةيقنك نإ « دودحلا ديدحت ةيفيك نع مكلاؤس امأ

 بودنم نيب ناك يذلا ساسألا ىلع مكنيبو اننيب نيعت دودحلاف «. اهيف ماهبإ ال

 افلؤم اندفو ناك مايأ م178١ / ه١ 45 ماع يناثلا يدامج يف ءاعنص يف انبودنمو

 ةيضق يف انمكح مايأ ليدعت نم كلذب قحل ام مث « ميلد نب دمحمو يضام نبا نم
 . خألا نيبو اننيب بوتكم ءاخإو ةقادص دهعب نيدلبلا نيب ةطقنلا هذه نيعتف رُعْلا)

 ذفن ىتم ديطو اَنَلَمأ َنأو امك . دودحلا ةلأسم يف ةمساحلا ةقيرطلا يه
 خألا نم وجرأو اذه . ءاخإلاو ةقادصلا ىَّرُع ىوقأ خألا ن 0 كلذ

 . مكظفحي هللاو ةثلاثلا ةداملا يفو . ددصلا اذهب باوجلا لجعي نأ

 كلملا ىلإ مامإلا نم ةيقرب

 م19 / ه 1807/8/15 خيراتب

 هادبأ ام ل 0 كيد ا 8 0 0

 ةسوابلا حس وك مح مم كا لالا
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 مالسلاب ىهتني رمألا اذه نأ نظلا بلاغ َّنِإو , ةحيبقلا ضارغألا وذ الول « نيفرطلا
 . نيشرحملا فونأ مغرب ةقادصلا ديكأتو

 الو كلذ سرد نوكيل « دودحلا ةلأسم يف دارملا حاضيإ مكترضح نم انبلط دقو
 ( ةمراكملا ) سئاسد نم انفوخو « دونجلا دشحل ل لاجعتسا ناك هنأ ىفخي
 0 ل كيال 34 مهراكفأ يجوَرُمو ٠ مهعابتأو ؛ ةيليعامسإإلا

 . مكيلع مالسلاو حاجن لك لفكي ام
 مامإلا ىلإ كلملا نم ةيقرب

 م1988 / اه 1595/8/59 خيراتب

 نم هركذ امب ًاملع انطحأو هنم 74 يف 5 00 خألا ةيقرب انيقلت
 0 خألا ُهَلّمُأ اميف ريبك هللا ءاش نإ انلم وع ملسلاب رومألا مسحب

 . هتملك يلغعيو هنيد رصنيو ؛ ءادعألا

 « هيلع َدّيِزَمال حوضوب اهنأشب مكانفرع دقف ( نارجن ) ةلأسمو « دودحلا ةلأسم امأ
 : ةحارلا نمؤيو ملسلا ظفحي امب هرارقإو . باوجلا يف ليجعتلا مكوجرن كلذلو

 « داسفوأ ةبغاشم ّيأب انل دصقال هنأ مكل انحضوأ دقف اندونج ديشحت لبق نم امأ
 امك رمألا نم نيقي ىلع اونوكتف . قباسلا يف مكل ه هانحضوأ امل الإ ! كلذ نكي ملو

 بلاطم انيدل سيل هنأل . مكديب مث هللا ديب ملسلاو ترعلا نأ قباسلاب مكانفرع

 ةباجإلا مكوجرنف مكتزيضح نع: بولطملا امنإو:؛ , اهيلع مكبيجن ىتح انم اهنوبلطت

 جتنيال رمألا مسح يف ريخأت لك نإو ٠ ًءادعألا َتّبُكيو داوملا مسحتل مدقت ام ىلع

 ٠ . هبقاوع نم ىشخنو عيمجلا ىلع ىلع داسفلا الإ

 امعأ امنإو « انتداع نم سيل اذهف سانلا لاوقأل انعامتسا نم هومتركذ ام امأ

 | : نيرمأ نم ةبكرم
 ١ ةصاخ مكعمو ةماع سانلا عم نكمم لكب ملسلل يعسلا .

 . ريغال فرشلاو ةمذلا ىلع ةظفاحملا  ؟
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 لاجعتسالاو 3 داوملا مسحب عارسإلا وه ةزيزعلا مكترضح ىلع هرركن يذلاو

 رهظت نأ بحن ام « ايابخ اياوزلا يفف ٍءيش ىنْدأ لصح نإ هللا حمسال هنأل اهيف
 دقعلاو لحلا ىف لة لم علا نوكت نأو « ماودلا ىلع ملسلا بحنو

 . مالسلاو مكديب مث هللا ديب اهنيكستو رومألا ةراثإو 3 هالعأ مكانفرع امك

 زيزعلا دبع كلملا ىلإ ىيحي مامإلا نم ةيقرب

 م1974 / ه ١787 ةنس ناضمر ١ خيراتب

 ةوادع الو قاقشال هنأ انيدل 1 نابعش 7” 20 0 ةيقرب انيقلت

0 

 ةياغ وه امب هللا ءاش نإ َةَّلَحُْم دودحلا ٌةَدَقُعو , متركذ امك ةسرادألا ُةَدَقُع
 « ةنس نيرشع ةدمل ةينيد ةّيِمْلس ةّيبح ةدهاعم طبرب كلذو . مكنمو انم بولطملا

 هذه ءاهتنا لبق هللا ىقلنلو « دالبلا نم العف هديب ام ىلع نيفرطلا نم لك اهيف تبثي

 5 اهريغو دودحلا ىفف دارملا قفو ىلع ةيناثلا ةدقعلا تلحنا اذهبو ةدملا

 هللا مهذخأ . . . نوشاغلا الولو ٠ لبق نم نالصاح ةقادصلاو ٌّداَوَتلا نأ ىلع
 . ةقادصلا ريغ يف ًائيش كلذ نم ٌدحأ عمس امل مهنم فصتناو

 ءانيإلل كلنا نماةنقرب
 ناضمر ؟؟ خيراتب

 /هاها؟ ناضمر نم يناثلا مويلا ءاسم ه7 نابعش 2 يف خألا ة ةيقرب انيقلت

 دصتقلا ّنَأو ء انئيب يول 1 ل ١ علا اح او

 خألا ركشن انا « مهلامأ ققحي « ءادعألا حرفي ام كرتو )2 ةبحملاو فالتئالا وه

 . هب هللا نيدن يذلا وهو « 0 « انيدل ام نيع وه يذلا هنايب ىلع

 ل ١١ ا/6ه



 لئاسم ةيناثلاو ةسرادألا ةلأسم ىلوألا ناتدقع بولطملا نم لحنا دق هنأ متركذ

 تبثت ةنس نيرشع ةدمل ةينيد ةيملس ةّيبح ةدهاعم دقع اهيف متحرتقا يتلا . دودحلا

 نأ متوجرو « هدي تحت يتلا دالبلا اهيف نيفرطلا نم لكل نوكيو . دودحلا اهيف

 . فالخ ىندأ انئيب نوكي الو . ةدملا هذه لبق هللا نوقلت

 تبثت نأ لبقنو « هحارتقا ليؤنو لقت انو . اذه هحارتقا ىلع خألا ركشن انإ

 [نيادقمت نإ حفذابلا نودي تدفام يرق لكل ةزكيو وننرظلا نب , دودحلا

 وه اذه «. ةنس نيرشع ةدمل ةينيد ةيملس متركذ امك . ةقادص ةدهاعم مكنيبو

 هللا ءاش نإ اتلحنا دق ناتدقعلا نوكت اذهبو . الجاو الجاع هبحن يذلاو « اندارم

 هناحبس انئاجرب مث هللا لضفبو . ةحلاصلا مكتينو مكترضح ةدعاسمب . ىلاعت

 خألا نم وجرن كلذكو « نّْيَنَدَقْعلا نم نسحأب ةثلاثلا ةدقعلا ّلَحُت نأ ىلاعتو
 قافتالا ةغيص عضول نيبودنملا نييعت نكميل « ةثلاثلا ةلأسملا لحب ليجعتلا

 . برعلاو مالسإلل بحم نمؤم لك هب حرفي يذلا يئاهنلا

 ان نت

 . ىيحي مامالل كلملا قاربإو كلام ينب ىلع يدعتلاو ثادحألا ديعصت

 مامإلا ىلإ زيزعلا دبع كلملا ةيقرب

 م1978 / اه ١51/48/59 خيراتب

 دلاخ لآ مه ( كلام ينب ) نم ةقرف نأ وهو , رطاخلا ردكي ربخ مويلا انغلب ىخأ

 مهل اومذقو . مكيفظوم ضعب ىلإ اولصو مهنأو « مهتعامج عم اوفلخت ةملسم لاو
 اننأل , اتجاعزنا اذه بجوأ دقو « ةريخذلا ضعبب مهودمأو .مهعم اوقفتاو نئاهر

 ُدْلَوتي نامزلا لاط املك هنإو . تهتنا راذعألا رخآ نآلاو , كلذب ٍدَحأل ًاباب حتفن مل

 « هاشخن يذلا وهف داسفلا كيرحتو ليوطتلا وه دوصقملا ناك نإف « دوزأو كلذ لثم

 . ليكولا معنو هللا انبسح الإ لوقن الو « ةناعإلا هللا نم وجرنو
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 ذافنإ وجرتف مكب مث هللاب انلمأ وه امك « انل هومتحضو ام ىلع رمألا ناك نإو

 : نيرمأ

 مسحل ءيش لك سأر يه يتلا اهيلع ةدهاعملاو دودحلا ةلأسمب انفيرعت : لوألا

 . داوملا

 ةدهاعملا بسح دسفم لك ميلستو « لخدتلا نع مكيرومأم اوعنمت نأ : ىناثلا

 . مكنيبو اننيب

 هقاثيمو هللا دهع انوطعت نأوجرنف ٠ حيحص ريغ رمألا نأ َنوُعّدَت متنك نإف

 مسحب اوعرست نأو « هيف متلخدت الو نكي مل اذه نأ « يبرعلا ىمالسإلا فرشلابو

 . ( تارجن )و ( دودحلا ) ) فالخلا راثم يه نيتللا نيتداملا

 عوقو نم ةفاخمو « ةيفاعلاو ملسلا ىلع ًاصرح كلذو « اهريخأت نم ةدئاف ال هنأل

 . مكظفحي هللاو ةحيرصلا ةباجإلا ةعرس وجرئف « متنأو نحن هاشخن ام

 كلملل ىبحي مامإلا نم ةيباوج ةيقرب
 م1915 / ه ١"ه'” ناضمر ه ىفف

 ءاثالشلا موي م1537 / ا هاه؟/8/1؟9 ةخرؤملا خألا ةيقرب انيقلت

 ةقيقحلاو « كلذ انيلإ غلب « ْمَعَن ( كلام ينب ) نأش نم م 144 هه 1

 مكترضح ىلع ليوعتلا رمألا ةياغ ( فالخملا ) لهأ مكح مهمكحف « هل ةيمهأ ال

 « شويجلا ةّرَعَم نم مهعم فوخلاف . مهرومأ ريرقتو . مهتعور نيكستو مهنيمأتل
 لهأ عزف عفر هب امل « نازيج ريمأ ىلإ ديكأتلاب اولضفتت نأ مكترضح ىلإ قبس ناكو
 « نيشختلل ىنعم ال نّيّللاب دارملا ناكمإ عمو . مهديدهتو مهفيوخت كرتو « دالبلا

 هجو لعلو « ضرغ انل سيلف . مهنم ةركف مكل نكي الو . مهنوصب رمألاب اولضفتف
 نم مكباحصأ ضعب نم هنوعمسيو هنوري امل « انباحصأ ضعب نم مهل ةدعاسملا

 با ربل يا وا

 . اهمدعو اهتحص نم أربن الو انيلإ

 58 ىلع مهؤادتعاو ( نارجن ) ىلإ مكدنج نم ةفئاط فحز ناك نإ
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 ضرغ الو انل ةدارإ ال هنإ لصاحلاو . ةحص كلذل نوكيال نأ وجرن عفادملا برضب
 . لاح رييغت الو . مكترضح نيبو اننيب قاقش يأل

 نمم بتك انيلإ لصت نورتو لب « ًامولعم نوكي هيلع يهام ىلع دالبلا هذه
 . مالسلاو تابثإ الو يفنب اهيلع بجن ملو ءرانلا مارضإ نوديري

 مامإلا ىلإ كلملا نم ةيقرب

 م4"19/ له ١"ه7 ةنس ناضمر م خيراتب

 ءاج امب ًاملع انطحأو « هنم نماثلا ءاسم يف 7/9/0 خيراتب خألا ةيقرب انيقلت
 رورش مكايإو انيقيو « قيفوتلاو ىدهلاب مكيلعو انيلع ْنَمَي نأ هللا لأسنو . اهيف
 . انلامعأ تائيسو « انسفنأ

 ىلإ أربنو « قاقشلا بحي ال . يبرع ملسم مالك مكعم ملكتأ ْنأ ّبجأ : يخأ

 ّْ . ناتهبلاو بذكلا نم هللا

 : ةثالث رومأب خألا ةيقرب يف ءاج ام صخلتي

 ١ فالخملا ةلأسم .
 . ( كلام ينب ) ل مكباحصأ ضعب ةدعاسم -؟
 1 ( نارجن) ةلأسم تا

 . ةيلخاد ةلأسم اهنآل . اهب مكيلع ٌدرْن الأ انيلع ناكف ( فالخملا ) ةلأسم امأ
 قبس هنأل ًارظن نكلو اناياعرو انتيلخادب مكل لخدال هنأ امك . مكتيلخادب انل لخد ال
 . مكل عقاولا حيضوت بحن مكتهج نم هيخأل خأ فيرعت خألا انفرع نأ انم

 2 مهيلإ ةلسرملا دونجلا نم اوعزج دق اونوكي نأ ىّشاَحَف ( فالخملا ) لهأ امأ
 هللاب مكل مسقأو . مهفوخ نمؤت هللا ءاش نإ اهنإ لب ٠ افوخ مهبولق يف ثدحت وأ

 هذه يسيردإلا فرطو . مكفرط ىلإ اولصو نيذلا انينثتسا اذإ ةلأسملا ىلع انم
 مهكيرحت راص نيذلا ( كلام ينب ) نم ( دلاخ لآ ) نم ءايقشألا ادع امو « مايألا
 .٠ متركذ امك مكترضح باحصأ ببسب
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 دهعلا اوبلطو « انريمأ ىلإ اوعمتجا ةكرحلاب اوعمس امل فالخملا لهأ ٍعيمجو

 : نيلمع مهعم لمعي نأ هوجرو « مدلاب مدلاو سفنلاب سفنلا َّنأ قاثيملاو

 مهبلط ىلع الوزن امنإو « انتداع نم نكي مل كلذو « مهنم نئاهر ذخأ : لوألا

 . جراخلاو لخادلا يف مهتدعاسمل انتاوق نم دنج لوزن اوبلط : يناثلا

 . اهيف ةّيْزم ال ةقيقحلا ىه هذه

 هذهف مهل مكباحصأ ةدعاسمو ( دلاخ لآ ) ةلأسم يهو : ةيناثلا ةلأسملا امأ

 : نيرمأل ةجرد رخآ ىلإ انتنزحأو ًاريثك اَنبَفَسآأ ةلأسم

 رركت امل ًارظن « كلذ ىف مكلامع نم دحأل ببس يأ ريصي اننظ ام انأ ١

 ناكف فيجارألا نم مهلصو امب مهنع رذعلا امأ . دوهعلاو قيثاوملا نم انيلإ مكنم

 ىلع مكتهج نم انتغلب ةريثك فيجارأب مكانفرع نأ قبس هنأل , نوكي الأ يغبني

 اوكرتي نأ هلامعو خألا ىلع بجاولا ناكف اهل ةحصال نأب انعنقو انوتنمطف « انتهج

 . مكب مث هللاب انقثو امك « انب مث هللاب اوقثي نأو « اوتبثتيو لاوقألا

 ةكرحلا مدعو ( فالخملا ) لهأ ةاعارم ىلع انضرحي خألا نأ : يناثلاو

 . مهيلع

 مكباحصأل مكلبق نم نوكت نأ بجي ناك اهنكلو « ةلوبقم ةحيصن هذه : يخأ

 هذه نأ ةقيقحلاو « ةيعرلا ىلع ةنتفلا اوكرح نيذلا مه اوناك ْذِإ ىَّرْخأو ىلوأ مهنأل

 . نيرمأ الإ لح اندنع اهل سيلو ةميخو ةلأسم

 انلمع ام اننأب قدصلا ىلع مث « هيلع اندامتعاو « مكب مث هللاب انقوثو : لوألا

 . هللا ءاش نإ هدعب وأ مويلا هللا هرهظيو . مكيلع ىفخي « مكّدِض ائيش لمعن الو

 . مكدنع مث هللا دنع اهلحو اهتمصاخم يناثلا

-١١ 1/4 



 مكح الإ مهل اندنع سيلو . بجاو قح اذهف مهنيمطتو اياعرلا ةلأسم امأو

 نوبراحي نيذلا ءازج اّمنِإ »8 ىلاعت هلوق ىلوألا 4 0 5 ةعيرشلا

 . © هللا

 عيمج عم هب هب لمعن يذلا اذهو « نينرقلا يذ نع ىلاعت هللا هصقام : ةيناثلاو

 دياب كدا امو :ناركقلا هي لولا اهنألإ مكحلا نم اندنع سيلو اناياعر

 حصنلا هل لذبي . هسفن ىلع همرجف ءاسأ نمو « هانأفاك نسحأ نمف « , دلِيَِي دمحم

 . نانسلا الإ هل سيلف ىبأ نإف ناسللاب

 1 ار لا كل اب رز را ا

 عنمب ًاراهنو اليل مهيلع دكؤن انداوقو انئارمأ عيمج ْنأو « انرمأ الو انملع الو انيضر
 5 هريغ نع الضف مالكلاب ناودعلا

 : نيرمأل مكيلع يه امم ربكأ انيلع يه ةلأسملا نأ
 . لعفلاب هفلاخنو ًامالك ىطعن نأ هللا ىبأي : لوألا
 . مالَّسلاو ةحارلا يف انبح : يناثلاو

 خبوو مزاللا لمع هللا هّقفو لصيف نبالا نكلو 3 مكانفرع امك تعقو ةثداحلاو

 . هسبحب رمأو . ريمألا لزعو . مهبقاعو نيلعافلا

 ىفخيو هللا هملعي ريثك الو ليلق ال انم مكيتأي ال هنأ هاوس بر ال ىذلا هللاب اوقثو

 . ليكو لوقن ام ىلع هللاو . ركم نم الو , رذع نم مكيلع

 يا يخأ

 وأ « ةنتفلا بحيو ضرغ بحاص امإ . نيصخش دحأ نم هيف رشلا عقي فالتخالا

 ىلع اوصرحاو « انتهج نم هللاب اوقثف . داسفلا لمعيف حالصإلا ديري لهاج نم

 . نيملسملا نيب ٌرشلا عفدي هللا لعل داوملا مسح ةع

 م1984 / ه 87/9/5*١1 خيراتب كلملا ىلإ مامإلا نم ةيقرب

 ا و ماسلا راو سبا حتما دق

١١48. 



 . رخآلا بناجلا يف هعابتأ نم نوكي امع لفاغتي نأ انم دحأ نم

 فلاخي اميف الو قاقشلا يف انل ةدارإ ال هنأو . ةددعتم ًارارم قبس ام مكل قبس دقف

 هللاو 2 نيهركم الإ ةقيرطلا هذه نع جرخن الو . زيزعلا خألا نيبو اننيب ةقادصلا

 ناضمر رهش : كردأ نمم انلعجي نأو ريخ لكب مكيلعو انيلع امداق رهشلا اذه لعجي

 الل ا

 كلملا ىلإ مامإلا نم ةيقرب

 م1974 / اه ١"ه7/9/9 خيراتب

 يفو ةنس نيرشع ةدهاعملا طبر يف مكيلإ هانقربأ ام لوبق ةديفملا خألا ةيقرب انيقلت

 ةلأسم يف مالكلا ىقبيسو « ضرغلاب ءافولا هانقربأ اميف ةقيقحلا يفو . دودحلا

 ال هنأ ًاقباس انيلإ متدفأ نيذلا . ةمراكملل مكعادخنا نم انعم ةيشخلاو ( نارجن )

 ( نارجن ) يف تاكرحت ثدح ناك دقو « ةيويند الو ةينيد ال مهنيبو مكنيب ةطبار

 مكترضح ىلإ انفلسأ امك ةيدولا ةرباخملا ءاهتنا ىلإ تاكرحلا مكعنم مكنم وجرنف

 ا . مالسلاو ه17١ه7 ناضمر 5 خيراتب

 مامإلا ىلإ كلملا نم ةيباوج ةيقرب

 م1974 / اه ١07 ناضمر ١١ خيراتب

 متركذ هنم ١١ ءاسم م 19175 / ه ١ه7 ناضمر 4 ةخرؤملا خألا ةيقرب انيقلت

 ةلأسم امأ « هتيقرب ىلع ًاباوج خألل هانركذ ام لوبقب مكانفرع نحنو . دودحلا ديدحت

 لك نأ مكل دكؤن يذلاو « هنم 8 خيراتب نيتيقربب مكتدايس انفرع دقف ( نارجن )

 هنومواقت امم مظعأ همواقنس مكتيبو اننيب الكشم ببسي ثداح ّيأ لمعي ناسنإ

  نيملسملاو مالسإلا نيب رشلا بحي قفانم الإ كلذ لثم ىلع مدقي ال هنأل 3 متنأ

 8 ءادعألا نم هارنو

 نأ ةقث ىلع اونوك « ولا ا ا

 هيف ام”ىلع ةرصتقم انراظنأ امنإو . تايالولا وأ لئابقلاو .٠ صاخشألا ديرتال انراظنأ
 . لجآلاو لجاعلا يف قاقشلا عنمو « عازنلا فكو ةماعلا ةحلصملا
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 مسح مكوجرن كلذل « ًاضيأ مكتياغ اهنأ هللا ءاش نإ نقيتنو مزجنو انتياغ هذه

 ايفو هللا ءاش نإ ينودجتسو «٠ نوكسلاو ةحارلا نم بولطملا لصحي ىتح داوملا

 . مكءاقب انمدع ال ةحارلاو نامألاو مالسلا ىَبَقُع مكايإو هللا ءاش نإ دمحنسو مكعم

 كلملا ىلإ مامأإلا نم ةيقرب

 ناضمر ٠6 خيراتب

 ىلإ قبس دقو م 1484 / ه ١"ه7 ناضمر ١١ خيراتب خألا ةيقرب انيقلت

 يلاعب قيلي امك ةدافإلا نوكت نأ خألا نم وجرملاو هنم ١ ةخرؤم ةيقرب مكترضح

 ماغرإو « نيملسملاو مالسإلا حلاصو . ةقادصلاو ةوخألل نسحي امبيو « هردق

 5 نيرفاكلاو ءادعألا

 لب مهيلع ءاليتسالاو « ( ماي ) مامزل انضبق نم ًاعطق روذحم ال هنأ خألا ملعيلو

 . ةصاخو ةماع ةحلصم كلذ ىف

 ّيأو ةّيوخألا ةدهاعملا دعب ًاصوصخو « ناودع ىندأ انم لصحي نأ لاحملا نمو
 ةيضاملا ةدملا هذه يف مكترضح نيبو اننيب ةلصتملا دودحلا يف تلصح دق ةرواحم

 . دودحلا ىف نآلا دعب لصحي فيكف

 اهانمتن يتلا ةدافإلا يف مكقلخ ميركو مكترضح ىلع ليوعتلاف ةلمجلا ىلعو
 ةيليداال نعيرتو هلمؤن اهيرتغ يف ةخلضم الو اًهريغ يف من الوب ءاوتم نوف لو
 . ةيسايس الو ةيويند الو

 انمد ام ةّوحألا ىلع ةظفاحملاو , ةقادصلا نع لوحنال نأ هللا مكافاع اوملعا مث
 ىعسو مكراكفأ شوش نم هللا محر الو « ارركم مكترضح اندعو امك « ةايحلا ىلع

 , مكقلخ ميرك عمو « نيرجأتسملا نم ّذُب الو « انيلإ ةقباسلا مكتدافإ رييغتل
 ةعبرأ فرظ يف تارواحملا يهتنتو ٠ دارم لك لصحي نيرجأتسملا لاوقأ مكحرطو

 . مالسلاو مايأ
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 نازاج ريمأل كلملا نم ةيقرب

 م1914 ه ١ه7/9/11/ خيراتب

 دبالو ءوسلا لعاف ريغ فسأتي الو ءهرودعف هللا ءاش نودع لكو مكتيقرب انملع

 سميلف « كتمه رتفت الو ؛ مزعلاو مزحلاب دم تنأو ( ىبحي ) ل انتيقرب ىلع تعلطا

 . رصاق هللاو كيلع

 لصاوتم دنجلاو . دمحلا هللو ريثك ( ريسع )و ( دجن ) نم كدنع يذلا دنجلا

 يشمي ثلاثلاو ( ةشيب ) يف يناثلاو ( لصيف ) دنع هلوأ لصيف ىلإ ( ضايرلا ) نم
 ( ضايرلا ) نم

 اوعمجا متنأو )2 ةيوقلا ةمهلاو مزعلاو مزحلاب مث هللاب اهلك رومألا نأ فرعتو

 الف دحأ مطلع نإ ا + كتسبلا رح مكس ارلتيماو ةردجللا ىلع مكعامج

 هللا نأب اورشبأو . موجهلاب مكأدبي ىتح أدحأ اومجاهت ال « هللاب الإ ةوق الو لوح

 .ودع لك هللا ءاش نإ لذاخ

 مامإلا ىلإ كلملا نم ةيباوج ةيقرب
 م1984 / ه ١"ه؟ ناضمر ١ا/ خيراتب

 مكتيقرب انيقلت نأ دعب م 194 / ه ١807/9/1١ ةخرؤملا مكتيقرب انيقلت

 . ( نارجن ) نأشب ةريخألا مكتيقربب ةقحلملا هنم ١6 و ١ ةخرؤملا

 ا وو لا و ا

 لاوقأ ذخأن ال اننأ عام مكانربخأ ٠ ءاقحالو ا هللا ىلع اندامتعاو

 ةهج يف لعف امب انل متحرض ام دعب نكلو 4 مكب مث هللاب قثن امنإو . سانلا

 هللاب انقثوو ًاقباس انل هومتركذ ام نيب « انيظع اتوافك اياز كلام ينبو ( لدابعلا )

 + ركب انكر اهو ) هب مث

 هانيدبأ دق ام فلاخي لمع وأ لوق هدنع سيل علطملا هللاو مكاخأ نإ

 يذلا اذهو «. ءىراوطلل دادعتسالل ىعدو . ةشهّدلا بجوأ دقو مكترضحل

 امنإ ( لدابعلا )و ( كلام ينب ) انمهي الف . ديلا نم رمألا طرفي نأ هاشخن
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 ءيش لك كرتن « ةليمجلا هدئاوع ىلعو « ةقادصلا ىلع مث « هللا ىلع اندمتعا

 . ىلاعت هللا انناعأ انيلتبا اذإف « حالصإإلا يف اندهج لمعنو

 هيلوت ىلع ةقفش ذجويال هنأ مكانربخأ ( نارجن ) ةلأسم يف هومتركذ ام ىلإ عجرن

 هققوت( ناره و نأ مهو 3 حالصإإلاو ةحارلا ىلع ةقفشلا امنإ 2 كلذ ٌّبحن الو

 ةدئاعلا ةحلصملا يف رظنلاب الإ . ةلوهسب هلح نكمي الو , مهم انتهج يف

 نا اعل يت يرححا يأر وه حيري يذلا رمألاو « نيفرطلل

 نمضتو « ةسرادألا داعبإ امهو . امهنم انيهتنا نيتللا نيتلأسملا ىلع مكايإو دقاعتن

 امك دودحلا ىقبت نأ يناثلاو 2 ( ؟روكذملا لحملا ىلع هتهج نم مكتكرح عيمج

 نيرشع ةدمل ةيدو ةدهاعم دقعنو . فرطلا اذه يف انلوخد ذنم مكنيبو اننيب تناك

 نع مكنمو انم ركاسعلا دعبي نأو « تالجملاو دئارجلا يف كلذ نلعيو . ةنس

 لجؤتف ( نارجن ) ةلأسم امأو « ةيعرلا ةحارو كابتشالا عنمل « تالحملاو دودحلا

 ىتح « هدنع يذلا لكشملا يدبي لكلاو « دودحلا نع مكنمو انم نوبودنم بدتنيو

 , اندارمو انتحلصم ظفحيو مكدارمو مكتحلصم ظفحي . يملس لح ىلإ لّصوَتُي

 . كوخأ هاري يذلا اذهف

 اهنوبتكت مث . مكنيبو اننيب ةبوتكم اهلكش ررقتي نأ و جرنف . كلذ ىلع متقفاو اذإف

 نع لصيف اندلول اهنولسرتو « اهعقونو انتهج نم اهبتكنو « اهنوعقوتو مكتهج نم

 اندلو قيرط نع( ةدعص) يف مكلجتل اهلسرتو +( ةدعض:) ف :مكلجت قيزلع
 يذلا ناكملل « انتهج نم دفولا اهب مدقيوأ « و . لصيف
 مكيتأي ال هنأو لكشملا لح الإ دصق مكيخأل سيل هن أ هللاب مكدهاعأو « هيلع قفتن

 اذه ىلع باوجلاب عارسإلا مكوجرأف حضاو ىلع هيدبأ الإ « ةنايخ الو ردغ انلبق نم

 . مالسلاو
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 كلملل مامإإلا نم ةيقرب

 م1974 / ه 1"ه؟ ناضمر ١١ خيراتب

 (زنربلا ) ضعب مالسإلا فيس دلولا لصو ناضمر ١6 خيراتب ةيقربلا ريرحت دعب

 ةبراحم ريرقت هب ررقت هنأو نارجن يف هب انباحصأ براح ناك يذلا عفدملا صاصر
 . ( نارجن ) ب يذلا انركسع برح يف مكدنج

 نيبو اننيب راص امب ملع هل امو , ةنيضحلا قوف شيجلا عم َناَب عفدملا نإو
 . ةعجارملا نم مكترضح

 ىلإ ركسع ضعب مزعب رمأ دق هنأو « ( ماي ) دالبب ةدوجوم مكدونج َّنأ ًاضيأ دافأو
 . ( افيف )و ( كلام ينب ) دودح

 ا ل ا ل ا رسل

 نم رمأ كو مكلابب لخديال مكترضح نالعإ اذهب اندرأف . ةيدولا ةعجارملا نم

 . مالسلاو ديلا يف وه انتهج

 مامإلا ىلإ كلملا نم ةيباوج ةيقرب
 م94١1 /ه ١"ه” ناضمر ا/ خيراتب

 هنم /١ ةليل فصتنم ه7 ةنس ناضمر ١6 ةخرؤملا مكتيقرب انتلصو : ىخأ

 ضربوا راج ىلإ كلج م لبر يدا هلا لذ ند اذ رسل
 مكتربخأ دق اذه نإ هللا مكافاع يخأ ( نارجتت ) ثداح دعي ناك اذه نأ ( كلام

 مث ( كلام ينب ) ل لسرأ مكباحصأ ضعب نأ انومتربخأ دقو نارجن ةلأسم لبق هب

 هنم 11 خيراتب انتيقربب مكل انحرش دقو . ًاضيأ ( لدابعلا ) ل متلسرأ مكنأ انومتربخأ

 : مزكيام

 بحن اننإو « اهتعبتو برحلا نم هيلإ أربنو هللاب ذوعن اننأب ًاحاضيإ مكديزن نآلاو

 ىلع سانلا ضرحت يتلا يسيردإلا بتكو تاهج نم دنجلا قوس نكلو . ملسلا

 . عافدلا الإ كلذ ءازإ انعسي الف « « مكنيبو اننيب رمألا عقيل ةنتفلا
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 انم دنجلا عجري وأ « هلمع اولمعاف ملسلاو حلصلا يف ةبغر مكترضحل ناك نإف
 نإو عيمجلل حلصي يذلا لاحلا يف مكتيبو اننيب ةعجارملا متتو . هنكامأل مكنمو

 ديدهتلا قيرط نم الإ لصحيال ( نارجن ) ةلأسم يف مكتيبو اننيب مالكلا دصقلا ناك
 : نارمأ هنم لصحيو . ًاحلاص ًارمأ جتني ال اذهف

 ١ ملاعلا رطاوخ جيهت .

 ديدهتلا عقو اذإ هنإو « ملسلا عم الإ ملسلا ىطعن ام اننأ انتلاح مكافخي ام 1

 . سفنلاو لاملا هيف لذبن اننإف

 « برحلا ةيلوئسم مكلمحأ مث « هيلع مكلخدأ مث , هللا ىلع مكلخدأ ينإو
 . مكترضح نم هلمؤن ال يذلا رشلا اذه يف عوقولا نع ملاعلا مامأ مث « هللا مامأ

 مث هللاب ًاقوثو , اهبذكنو ةقيقحلا ىرن نحنو « لاقي ام عيمج انكرت نأ قبس دقو
 . مكدوهعو مكدوعوب

 ناك نإو « هاهتنم رمألا غلب دقف برحلا بوشن تاكرحلا هذه نم دصقلا ناك نإف
 . مكظفحي هللاو مكانفرع امك ملسلا قيرطف ملسلا دصقلا

 كلملا ىلإ مامإلا نم ةيقرب
 م1984 / ه 18١ ناضمر ١١ خيراتب

 خيراتلاب ةيناثلا كلذكو م1984 /ه"6؟ ناضمر 8 ةخرؤملا خألا ةيقرب انيقلت
 يف ناك امع ةدافإلاو مكبذكت الف « مت دق ام ىلع هللا اندمحو روكذملا
 دودحلا ىلع ةلمتشملا ةدهاعملاو ةسرادألا ناتدقعلا تلحنا دقو ( نارجن )
 « دايحلا يف ( ماي ) دالب كرت نم زيزعلا خألا هب دافأ ام الإ قبي ملو . دمحلا هللو

 خألا ملعيلو . اهيلع دحأل ةيالو الو . ةينمي اهنوك عم انيلع لكشم كلذو
 انل سيلو ٠ مكنيبو اننيب ًاصوصخ . ملسلا ىلع ةظفاحملل صرحأ اننأ زيزعلا
 ( فالخملا ) لهأ ءازو . مكنيبو اننيب قاقشو ناودع ىندأ وأ لقأل ةدارإ

 مكنوع نم نخن لوقن لب ! ( نارجن ) يف متلق امك اهيف لوقن الو مهريغو
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 200 يعادلل ) مكعادخنا نم انعم ةيشخلا امنإو .؟ نوبحت امك مهتعور نيكستل

 « مهيف مكترضحل عمط الو « ةينيد ةطبار مكنيبو هنيب سيل هنأ متابنأ يذلا هناوعأو
 نيب ناودعلا عنمو ءامدلا نقح نم خألا هيلإ راشأ امل عون ( ماي ) مامز انضبق يفو

 ا . مهريغ نيبو ( ماي )

 دالب نم دنجلا بحس نوكيس لهو « ةياهنلل حاضيإلاب هللا م

 ( يعادلا ) ضرغل ةقفاوم . كلذل بجوملا مدع عم ءاهزك وأ ًاعْوُط ( ماي)

 ( يعادلا 0 هرك نإ مكترضح نيبو اننيب ةقادصلا 6 حجر يس مأ . هناوعأو

 عفرو ملسلل ىعسي خألا ناك نإو « كلذ ىنمتنو ٌبحنو ححجرن امك . هناوعأو

 و هيلإ لوُرَهْن نحنف داقحألا

 . نيقشلا ٌبحأ ةثلاثلا ةداملا هذه لحل ةدافإلا ةعرسب اولضفتو

 عاش نأ دعبو ؟ ( لدابعلا ) ىلإ ( حزار ) نم ركسع ضعب مزع انيلإ غلب دقو
 . ( نارجن ) ةمجاهم يف ( ماي ) و مكدنج ةكراشم

 قاقشلا ىلإ ليم ىنذأ انتهج نم نورت الف ةلمجلا ىلعو « مزلي ام انررك دقو:

 مكشويج لدابت نم هيلإ غلبي امل عافدلا لامعأ انباحصأ ضعب لمعي امّنِإو

 مامإلا ىلإ كلملا نم ةيباوج ةيقرب

 م1914 / اه 1١87 ناضمر /١١ خيراتب

 ةحارلاو ملسلل مكبح امأ هنم ١17 ةليل ه7” ناضمر ١ ةخرؤملا مك ابل

 . ًارارم مكيلع هانررك دقو 3 ل

 افكقلو اقباتن مات ًاصيبشرت اهرمأ مكل انحضو دقف ( نارجن ) ةلأسم امأ

 اننأ مكانربخأو . تراص يتلا ةريخألا ةكرحلا ةهج نم ٌصخألا ىلعو
 : لوقن اذام نكلو . اهب انملع الو اهانيضر ام اننأ هللاب مكل انمسقأو اهانعنم

 « هيلع ادنج نوقوستو ( كلام ينب ) يف ةنتفلا نوكرحي مكباحصأ ناك اذإ

 . يحورلا « نارجن ١ سيئر يمركملا وه : ( يعادلا ) (2١

 -ل/ا1١١4-



 نم ادنج نوريسي مكباحصأ ضعبو « هيلع ًادنج نوريسي مكباحصأ ضعبو

 متنلعأ دق ة مكنأو « عاض مالكلا نأ ربتعي يب اذهف ( لدابعلا ) فارطأ ىلع ( حئاد )
 مكنأ انل نودكؤي اوناكو « هنم سائلا انرذحي ناك يذلا اذهو « هب مئادبو برحلا

 تبأ انتميشو اننيد نكلو « ةعداخم مكنيبو اننيب يذلا مالكلا نو.« هيلغ نوفزاغ

 . ابر هللاب انيضرو خألا دوهع انلبق امنإو « « كلذ لبقن نأ انيلع

 خألا ناك نإف ةليح ديلا يف ّقبي ملو . سانلا هلاق امل ًاقّدصم ريخألا لعفلا ءاجو

 1 دودحلا نم ةجرّد رخآ ىلإ دنجلا دعبيلو . تاكرحلا عي عيمج عنميلف هلوق يف ًاقداص

 انيأر امك « كرحيو بتكي يسيردإلاو يشمي مكدنجو 0 ةعجارملا تناك نإف

 رمألا ناك نإف « ةبيطلا سوفنلا هلبقت الو هللا هاضريال رمأ اذهف ةعطاقملا لهأل هبتك

 معنو هللا انبسح إ الإ لوقن الف هيلع متمزع ام ىلع نومزاع متنأو انلافغإ دصقلاو
 . *# نيعتسن كايإو دبعن كايإ نيدلا موي كلام اي  ليكولا .

 كلملا ىلإ مامإلا نم ةيباوج ةيقرب
 م85 / ه ١"ه” ناضمر 8 خيراتب

 دقف هللا اندمحو م1984 /ه717 ةخرؤملا ةثلاثلا خألا ةيقرب ؛ انيقلت

 هلمؤن انك يذلاو 2 يغبن انك ام كلذ ء نيملسملاو مالسإلا زعو « اللا اهتم اننا

 دشحلا بجوي ناك ام زيزعلا خألا ةرضحاي ةقيقحلا يفو مكترضح نم

  مكارغأو مكفلكو « اهعزن نم هللا محرال ةيناطيش ةعزن يه امنإو « زيهجتلاو
 يف « ءاخإلا نسح ريغ انم نودجت الو « نوبحت امك نحنف لاح لك ىلعو
 مكتدافإب هانملعأو « مالسإلا فيس اندلو ىلإ انبتك الاحو ؛ ءاخرلاو ةدشلا

 تقو اونيب اولضفتف . زواجتو ناودعو ةكرح لك نم هانعنمو . ةميركلا
 ةدهاعملا طبرل هنورت ام ثيح اهريغ وأ ( يِديُم) ب نيبودنملا عامتجا
 لك عفر نوكيسو . فارطألا عيمجل ةلماشلا ةيويندلاو ةينيدلا ةيوحألا
 ماعلا وفعلا يف مكترضح ىلع ليوعتلاو «٠ مكترضح ندل نمو انيدل نم دانجألا
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 نم مكشويج ةرعم فوخ نم انيلإ ليامت نم لكل لماشلا فيرشلا نيمأتلاو قلطملا
 ةياغ يف مهف ٠ مهعازفإ لاوزو مهتعور نوكسل مهوحنو ( كلام ينب )و ( لدابعلا )

 . لجولاو فوخلا
 وفعلاب مهنيمطت عم « 70000

 عيمج كلذب نكستل ( ةيسيردإلا ) ةروثلا لبق هيف اوناك اميف مهعاجرإو « نامألاو

 . لاجم ناودعلاو ناطيشلل ىقبي الو . رومألا

 ( لدابعلا ) رفكب نلعأ ففارنأ ضعب نأ  هقدصب مكحن الام انيلإ غلب دقلو

 انضرف ولو يغب قحال اذه لثمف .« ما م مهلاومأو مهئامد لالحتساو

 . كلذ ةحص

 امك دئارجلا يف اهرشنو « مكترضح نمو انم , ةدهاعملا عيقوت هللا ءاش نإ نوكيسو

 رثكأو « ةيمالسإلا تانايدلا يوذ ىدل اهرشن ىلحأ ام هللا ناحبسو  متركذ

 مكل انحضو دقو ( ماي ) نأش يف مكرظن نسح . ًانانتماو الوطتو ًاناسحإو الضفو

 . روذحملا عافترا يف بير الو كش الف « هابتشا هعم ىقبيال امب

 لحم ءاقبإو 2 ددبت ساسأو, . كلذ يف مالعلا ريخأت يف ريخ 0

 نودجي ول # « رول علا مهرومأ ةقيقحف ( يعادل ) اوعدخنت

 ٠ ندع يلاو نأ بئاجعلا نمو ,. # نوحمجي مهو هيلإ | اًرلول الخدم وأ تاراغموأ جلت

 نينو انبب ةدهاعملا تناك هناي ( ندع وأ نم ةيقري تلتضو اهنأ تينسلا نيمآ لبق ربخأ

 | 3 . مالسلاو كلذب انل كرابيو مكترضح

 اتمإلا ىلإ كلكسلا ترج

 م1984 / ه ١187/9/76 خيراتب

 ىلعو 2 هومتحضوأ دقام انرسو ه/9/م ةخرؤملا خألا ةيقرب انيقلت

 ءادعأ هللا تبكي نأ يح انإو ؛ )2 نيددشفملا تبك نم متوجر ام صخألا
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 ةدشلا يف ءاخإلا نسح مكتبحم نم هب متاضفت ام ًاضيأ انرس دقو « هتملك يلعيو نيدلا

 مكلجن رابخإ نم ًاضيأ هب متلضفت ام نو « كلذل لهأ متنأف ورغ الو « ءاخرلاو

 و ( كلام ينب ) نم نيدسفملا نع وفعلا انم متبلطو ناودعلا عنمب ميركلا

 . (لدابعلا )

 نأ فارطألا كلت ءالقعل قبس دقو « انتميش نم وفعلا نأ دمحلا هلو خألا ملعي

 ةهج نمو ةهج نم اذه 3 الاب : انيفلا ام هقزعوو ألا دوهعب مث هللاب اقوثو نكلو

 . نونونمت اننإف كلذ لجأ نمف اي ا

 0 ا ول كا لو وا نم :أ ىلع مهلهج لاهجلاو
 امكو . هوكرت نم نورضي الو ٠ ا عاعر جمه مه امنإ . فاخي

 نوؤشلاب لخادتلا روهظو « ةعمسلا مهربكي امنإو ( كب ناخ كل ناخ نم ) : ليق

 نحنف كلذ لجأ نمو . فرشلا بحاص هنم زئمشيو ءادعألا حرفي يذلا « ةيلخادلا

 . ةهبشلا لوزتو لحم وفعلل نوكي ىتح « مهنع مكتعامج نم مهودمأ

 نم رابخأ انتتأ 2 ةريخألا ثداوحلا هذه تعقو امل هنأ خألا ربخن 3 ةبسانملا هذهمو

 يف ءيبس عقو كلذل ناكو 3 نيبحملا ةباكو , ءادعألا ةحرفب ء ىبنت هريغو ( ندع )

 لوصو لبق تارايسلا ىلع ( اً ) ىلإ راس دهعلا يلو ( دوعس ) اندلو ناكو
 ريسيل ( زاجحلا ) نم ( لصيف ) نبالا زيهجت ناكو ؛ مايأ ةثالشب ةريخألا مكتيقرب

 يف ابُح انم كلذ نوكي نأ هللا ىلإ أربنو . هدنع يتلا تاوقلا ضعبب « لحاسلا قيرطب

 كلتل ةلباقمو « ةزيرغلا ىلع ةظفاحم وه امنإو . برحلا يف لغوتلا يف اح وأ « ةنتفلا

 . ةأجامملا

 ًارظن زاجح ا نم ( لصيف ) نبالا ريس كاردإ نم انكمت ةريختألا مكتيقرب دورو دعبو
 . هلحم ىلإ هانعجرأو « هنيبو انئيب ةيقربلا تالصاوملل
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 نم نكمت لع ها ةيقربلا تالصاوم دوجو مدغل ًارظنف (دوعس ) امأو

 . (ةشيب ) يف مويلا نوكي ذإ « هعاجرإ

 فالتخالا ىلع فسأن لب « هتيمعأل ال ءيس عقو هل ناك ًاريخأ عقو ام نإ ةقيقحلاو

 تناك يتلا دوعولاب ةقثلا عزعز ذإ 2 مكترضح وه يذلا زيزعلا نصحلا نم رهظ يذلا

 نوكت ْنأ انوجرو .رطاوخلا تأده ةريخألا مكتيقرب دورو دعب نكلو 3 مكنم ردصت

 بحرن نحنف نيبودنملا لبق نم امأ « هللا ءاش نإ ؛ ةميدقلا اهيراجم ىلإ تداع رومألا

 . نيرمأل ( اهبأ ) يف مهعامتجا نوكي نأ مكوخأ ىريو مهب

 ا . اهيف اندهع يلو دوجول ًارظن : لوألا

 . دفولا عم ( اهبأ ) يف تالصاوملا رفوتل : ىناثلاو
 نيعن .ىتح مكدفو هيف لصي يذلا تقولا نييعتو . اذه انحارتقا لوبق مكوجرنف

 كلذ ليجعت مكوجرنو « مهتلباقمل اندفو هيف

 |: نيرمأ مكترضحل ضرعن مث
 لازنال انطابو ًارهاظ ملسلا بح نم هيلع انك ام.نأ هللاب ةقث ىلع اونوك : لوألا

 3 هيف رذعن الام عقي ملام هنم هللا ىلإ أربنو ؛ كلذ فالخب انرمأ اننأ ملعن الو 2 هيلع

 . كلذ فلاخي رمأب رمأت نأ نم هللا ىلإ أربنو

 ا هي ا مكترضح ىأر اذإ : يناثلاو

 ابيرق دهعلا ءايلوأ نم نيوخألا دوجوب ةصرفلا زهتنن نأ ىرنف ء نوجرتو ءوجرن امك
 نود نم |مهنيب |مبف دهاعتلاو فراعتلل كلذ دعب ناعمتجي ىك « ضعب نم مهضعب

 دقف ( ماي ) ةهج نم امأ هللا ءاش نإ | قيفوتلا نم ةصرفلا هذه نأ فرن 4 نيكلا

 وس ار اوصل ناضل ل ضاع

 . الجاو الجاع فالتخالا

 هب نئمطتو « عيمجلا يضري اب نيبودنملا نيب لحي كلذ نأ انزابجرو
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 , انسفنأ رورش نم انذيعيو , مكايإو انظفحي نأ هللا لأسنو هللا ءاش نإ رطاوخلا
 : هتوقو هلوحب نيملسملاو مالسإلا ديؤيو « انلامعأ تائيسو

 كمللا ىلإ مامإلا نم ةيقرب
 م1974 / ه ١87 ناضمر ؟4 خيراتب

 ( ماي) عم شويجلا ترثاكت اهنأ مالسإلا فيس اندلو نم لصو اذه انموي يف

 لصوو ناك ام ناكو « ةدشلا ةياغب ( نارجن ) يف يذلا انركسع اومجاهو « عفادملاو
 نو خللا مكشويج نأ ( سْبَع ) نم « ريزولا نب , هللا دبع دلولا نم

 قالا ىلإ | هانبتك ام انك كقو . مكقوعام نسب مالسإلا فيس ل بات

 . مالسلاو مكئارمأ ىلإ رمألا ديكأتب اولضفتف

 مامإلا ىلإ كلملا باوج

 م1914 / ه 87"١1 ناضمر ؟© خيراتب

 اهيف ركذت يذلا م 1485 ه ١87 ةنس ناضمر 4 ةخرؤملا خألا ةيقرب انيقلت

 ا ل ا ا ا ولا

 « دحاو ٌيدنج الو رهشأ ذنم ةوقلا دزت مل « هل لصأ ال هلصو ام نأ ء ميركلا

 عنمب ءاسملا يفو حابصلا يف مهنع انرماوأ عطقنت مل نحنو . ةوقلا نم ءىيش الو عفدم الو

 . ناودع يأ

 . ةحصلا نم ءيش هل نوكي دقف « ريزولا نب د هللا دبع هركذ امو

 دُب كانه نكي مل ( كلام ينب ) ثداوحو ( لدابعلا ) ةثداح تعقو نأ دعب هنأ ذإ
 ىلإ دنجلا ضعبو ( ةطماص ) ىلإ (رعيوشلا ) مدقت ناكف « عافدلل ةّبْهألا ذاختا نم

 . ( ايايضلا )

 ءىراوطلل دادعتسا اهلك ( ةينيسحلا ) يف ةوقو ( شيرع يبأ ) يف ةوق عضوب انرمأو
 . ابهنكامأ نم كرحتلل ( دجن ) ىَوُق تعد َةّجَر ( دجن ) يف كلذ نم لصحو
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 « ةحرابلا انتيقربب مكانربخأ امك « تارايسلا يف اهمدقت دق ( دوعس ) نبالا ناكو

 « اهانيقلت نأ دعبو 07/9/3717 ةخرؤملا ةريخألا مكتيقرب لوصو لبق كلذ لكو

 . هللا الإ هاهتنم ملعي ال دحل رومألا نيكستو ةكرح لك فقوتب ةددشملا رماوألا انردصأ

 « هقاثيمو هللا دهع خألل دكؤن اننإو « وصور الج لكي حلل هاجرت عقارلا اذ

 يذلا دعولا فلاخن نأ نكمي الو « ِءادتعا يأ انه نوكي اه: هنأ ( برع ملسم دهع

 ينب ) لصو نم عاجرإب رْمألاب اولضفتف « ءارمألا رئاس ىلع اندكأ دقو ًارحّؤُم هيلع انقفتا

 . مكلبق نم ( كلام

 نم هللا ىلإ أربن يتلا ةلكشملا يهتنت نأ ىلإ دودحلا ىلع ةكرح لك فيقوتب كلذكو

 زواجتو ناودع يأ عنم ىف ٌدشأ نوكيل الإ ( دوعس ) نبالا لسرن مل نحنو . اهرورش
 اونوكف ٠ مكتييو اننيب ةقادصلا ديطوت يف ىعسيو ٠ تاهجلا نم ةهج يأ يف عقي

 . انتهج نم هللاب نيقئاو

 5 ا ل ع ا اولجعت نأ انؤاجرو

 يف نيملسملا ءامد نقحل مكايإو انقفوي نأ هللا لأسنو . نيبودنملا رمأ ليجعت وجرن امك

 . مالسلاو ناضمر نم ةكرابملا ةرشعلا هذه

 كمل ا ىلإ مامإلا نم ةيقرب
 ناضمر 4 خيراتب

 تلمتشا ام لك انرسو م ١95175 /مه خ0 //واو ةحخرؤئملا مكتيقرب انيقلت

 صوصخ نم مالسإلا فيس اندلو هعفر امل اًدج انبجعو . ةلملاو دمحلا هللو هيلع

 2 نيفرطلا نم لتقلا لوصحو 3 عفدملاب برضلاو ( نارجن ) يف انركسع ىلع فحزلا

 , روذحملا لاز دقف لاح لك ىلعو « نيفحزلا نم نيلتاقملا ضعب انل ىّمَس ىتح

 . رورشلا عيمج هللا ءاش نإ تعفتراو

 يف نيبودنملا عاتجا نوكي نأ نم سأبال مكحارتقا ةقفاوم يف ةبغرو

 دلولا انيدل نم نيبودنملا سأر نوكي نأ انيأر دقو ءمتركذ اك (اهبأ )
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 قيرطب ءراطفإلا ديع دعب انه نم مزعيسو « انيلإ هانبلط دقو ريزولا نب هللا دبع
 . ءاعنص نم همزع مويب مكفرعنسو ( ةدعص )

 فوقولاب هتثيعمب نم رطخي نأ ريزولا نب هللا دبع دلولا ىلإ[ انقر نآلا انرطخأ

 نأ هيلإ مترشأ ام ىنعمب مالسإلا فيس اندلو ىلإ انبتكو ؛ ةكرح ّلُك عنمو . قلطملا

 . مهتعور نكسي نم مهيلإ نمو ( لدابعلا ) و ( كلام ينب ) نم هيدل نم لسري
 لاسرإب اولضفتو . لماكلا نامألاو . قلطملا وفعلا مكترضح نم ناك دق هنأ مهملعيو
 . ميظع لجو يف مهف ٠ نيثدحملا سفن ةباطإل اندلو ىلإ «٠ نامألاو وفعلا مقر

 دانجألا ةطاحإو مهنم ناك ام عم ؛ « مهبلع مول الواو . مكدنج ةطاحإ نم ًاصوصخ

 مهتفيخ عفرو . مهرطاوخ ربج يف رظنلا نسح ريغ قبي ملف لاح لك ىلعو . مهب
 نم ثدح ام لك ىلإ تافتلا الو . ةدحاو نآلا مكديو انديو « مالسب مكيلإ مهدوعو

 مكل انحضوأ دقو ( ماي ) دالب نأش ىف مكترضح ىلع ليوعتلا نم ٌدْبالو ,رارشألا
 مكانفرع اى لئابقلا نم مهل نيدداحملا نيبو ( ماي ) نيب |ميفو ء سوفنلا هب بيطت ام

 . هللا ءاش نإ «”نوبحت | ًاقبانم

 0 هنأ اندلو نم لصو اذه ةباتك دعب هللا مكافاع معن

 اولضفتو عنملا نم متدكأ ام عم «٠ اندلو ىلإ لقانلا قدص نظن الو ( نارجن ) ىلإ

 : ينميلا دنولا

 ةيسايسلا ةهجولا نم « ةلدابتمللا تايقريلا هتحضوأو « هيلإ لصوتلا مت :ام رخآ

 ةقلعملا عيضاوملا يف رظنلل اهبأ يف امهعامتجا نوكي ينميو يدوعس نيدفو ىلع ةقفاوملا

 3 يهو

 . لخدتلا فك  ةنس نيرشع ةدمل ةدهاعم  دودحلا  نارجن عوضوم

 ةنس ناضمر 79 ةخرؤملاو ةريخألا مامإلا ةيقرب يف ميركلا ءىزاقلاب رم امكو
 . ريزولا نب هللا دبع هدفو سيئر نأو م1974 /ه "7

 ل ل ل ا ا ا
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 ىلع ضوافملا يدوعسلا دفولا فيلأتب رمأف اعنص نم هكرحتب ًايقرب كلملا رعشأو

 : ىتآلا هجولا

 .ةزمح داؤف ١

 1 محاز نب هللا دبع خيشلا  "؟

 . يضام نب يكرت تت

 1 0 هع

 ( نارهظ) ىلإ هجوتلاب ا نب يكرت خيشلا يدوعسلا دفولا ءاضعأ دحأ رمأو

 ( اهبأ ) ىلإ هتقفارملو هلابقتساو دفولا 0 بونجلا|

 دعبو « ًاقثال الابقتسا لبقتساو « بونجلا نارهظ ىلإ ينميلا دفولا لصو
 مهقفاري . اهمأ ىلإ مهب هجوتلل ةرظتنملا تارايسلا لقتسا « مامجتسالاو ةحارتسالا

 ةيسفن ةسارد يف مهلبقتسا نأ ذنم ذخأ دقو « يضام نب يكرت يدوعسلا دفولا وضع

 هتاعابطنا لجس دقو «؛ هتيصخش روغ ٌرِبَسو ريزولا نب هللا دبع ينميلا دفولا سيئر

 « ةعاجشلاو ةوقلاب رهاظتي هتداعك ناك) : هلوقب هنع ةيصخشلا هتاظحالم ةصالخو

 هدنع سيلف كلذ عمو . . اكتم ًاسرطغتم ناكو « اهعضوم ريغ يف رومألا عضيو

 هذه لبق « ةفرعم هب يل قبس دقو . نميلا ةيألول هسفن ٌحُشَرُيو , نيكلملل نصالخإ

 موءما958١/ه 145 ماع ءاعنص يف انتضوافمل مامإلا هبدتنا |نيح كلذو ةنوآلا

 . ( هتموكح نم ةينلا نسح مدع ىلع اليلد الإ هبادتنا نكي

 :اهبأ ىلإ دفولا لوصو
 نأكو ء ريزولا نبا ةيصخش تحت نيراوتم صاخشأ نم فلأتي ينميلا دفولا ناك

 /ه 4 ةخرؤملا كلملا ىلإ هتيقرب يف ْرِشُي ملوهف , كلذ دصق هسفن مامإلا

 هللا دبع دلولا انيدل نم نيبودنملا سأر ) لوقي وهف مهئامسأ ىلإ دفولا نييعتب م"

 "٠ يف دفولا لسرأ امدنع لمع امك نيبودنملا كئلوأ ءامسأ حضوي نأ نودب (ريزولا نبا

 . ًادرف ًادرف هدفو ىمس دقف م 1478 / ه ١545 ةنس نابعش

 هما ١98 د-



 يف لزنأو قئاللا لابقتسالا لبقتساف ةدعقلا يذ ؟ موي يف اهبأ ةنيدم دفولا لصو
 . حيرملا لزنملا

 ةماعلا ثيداحألاو ةلماجملاو بيحرتلا دعتي ملو يديهمتلا لوألا عامتجالا دقعو
 تضفناو رخآللا فرط لك ةيسفن روغ ٌرْبَّسو لامحالا هجوب . نيدفولا ةَمهُم لوح
 : ةيقربلا هذه كلملا ةلالجل يدوعسلا دفولا قربأ كلذ رثأ ىلعو « ةنسلخلا
 . مظعملا كلملا ةلالج ما" 4 /ه

 , قافتالا .نأشب اماع ثيدحلا ناكف . بيحرتلاو مالسلل ينميلا دفولاب انعمتجا
 ةيغب ءيشب مويلا مهعم ثحبن ملو . برعلاو مالسإلا ةزع . ةدحاو ةياغل انلمع نأو
 د ا ار

 بسح كلذ ىرجنسو « تايقربلا لدابتل اليهست (اعنص )و ( اهبأ ) نيب يكلساللاب
 .. ( دفولا ءاضعأ عيقاوت ) . مهبلط

 يدوعسلا دفولا ىلع هتلالج باوج

 ملسلل اليبس كانه نأ مادامو «ريخلا هيف ام هللا متي نأ وجرنو ع مكعامتجاب انملع

 كانه نوكيو ,دحجلا دعتي ملام« « هيلإ لوصولا ليبس يف مكدوهج عج ةورخل الف

 دل ا يي 00

 : هي

 ترادو 3 نيدفولا نيب يناثلا عامتجالا دقع م ١و"4 / اه ١"ه١١/7/ه موي يف
 يف ًافرسم « باصعألا رتوتم ريزولا نب للا دبع ينميلا دفولا سيئر ناكو « ةشقانملا
 ةرورضب يدوعسلا دفولا كسمتو ( ناَرجن ) عوضوم يف ثحبلا ضفر ًاريخأو )2 هتاهوفت

 0 ةجيتن نود سلجملا ضفناو « ةيضقلا كلت يف ثحبلا

 ةلالجل 8 لوادتلا دعبو ( ةزمح داؤف ) رقم يف'عمتجا يدوعسلا دفولا جورخبو'
 : ةرمح داؤف عيقوتب ؛ ةيتآلا ةيقربلاب اهالت مث د ةجيتنلاب كلملا

 نرااككم



 . كلملا ةلالج

 اندجو اننأ مكتلالجل انحضوأو ٠ ميلا تسلح نع ذولا نم ةقرن معالؤاجلل انعقر

 اوناك دقف « اندودح اولعُم كنف ةديحلا هذه ترهظ دقو « ةدئاز ةّدج نزولا نبا نم

 ىرتشا هنأو . ىيحي مامإلا ةوق نوركذيو . ةمظعلاو ةسرطغلا نورهظي قيرطلا يف
 متلزانت مكنأ نميلا يف اوعاشأو نانو نو « تاناشرلو عاملا مانو ذك

 موقي ناكو , فورعملا قوف انتسلج يف ةدحلا نم رهظأ دقو ( ماي )و ( نارجن ) نع
 اميف مكتلالج داشرإ رظتنأ ىأ ةسلجلا نم باحسنالا ديري هنأ ًارهاظتم دعقيو

 سمأ نم رثكأ فقوملا انل نيبتي هللا ءاش نإ ًادغو « هنورت

 ةيتآلا ةيقربلاب هتلالج مهباجأف

 م1974 / ه1/١1١/107/ .خيراتب

 ةقامحلا نم ريزولا نبا هرهظأ ام نأو . ينميلا دفولا نيبو انئيب ناك ام ىلع انعلطا

 نيللا اولباق ًاقفارم انج ا مهعم اوريس متنأو « لبقتسملل ًانسح الأف نكي مل

 + ادلذت الو نيكي رضتال ةدشلا ناب يهوربخأو « بدأب نكلو اهلثمب ةدشلاو ؛ هلثمب

 طلحو حالضلا مهدودت نم دوصقملا ناك نإو « ةيملسلا يعاسملا لقرعت انمنإو

 « ءوسلا لعاف الإ | فسأي الف كلذ ريغ رمألا ناك نإو ٠ بولطملا كلذف قوقحلا

 يدونج ترمأ الاح كلذك فيعض مهحالصإ يف يلمأ « نيقتملل ةبقاعلاو

 الف كلذ ريغ ناك نإو . صقن هب ام دادعتسالاف حالصلا لصح نإف « دادعتسالاب
 : ءيش لك ىلع همدقنو هبحن نحنف ملسلا امأ . هللاب الإ ةوق الو لوح

 : تاسلجلا يلاوت

 داؤف ىلع لماحت 0 « نيدفولا نيب تاسلجلا تلاوتو

 راصتقا يف يدوعسلا دفولا ءاضعأ عم بواجتي الو « ًايصخش الماحت ةزمح
 ( دودحلا ) يهو ٠ نيلهاعلا نيب راوحلا عضوم تناك يتلا داوملا ىلع 1

 عوضومو « ةيلكوتملا شويجلا اهتلتحا يتلا ماسقألا ىلع يدعتلا عفرو

 وه ناك امم « نيدلبلا نيب ةيسايس ةينيد ةيوخأ ةدهاعم ماربإو « ( نارجن )

 -لا١١8-



 ريزولا نبا.ناكو « ةلدابتملا تايقربلا هيلع تصن امك . نيدفولا اتا نو ةياعلا

 مهشيج باحسنا وأ ( نارجن ) عوضوم يف ثحبلا مدع ىلع ًاعطاق ًارازصإ ٌرصْي

 يف رودت يتلا تاسلجلا كلت نم ةسلج لك يف ناك ام هرودب عفري دفولاو « هنم
 عوضوم يف ٌصخألابو يمامإلا دفولا نم بواجتلا مدعل ةجيتن ةغرفم ةقلح

 . ( نارجن )
 هرودب يمامإلا دقولا ناك . ةسلج لك يف راد امب عفري يدوعسلا دفولا ناك امكو

 . مامإلل عفري
 ةلاسرلا يدوعسلا دفولل درو م 1475 / ه ١817 ةنس ةدعقلا يذ ١7 خيراتبو

 : ةيتآلا

 . م1974 /ه /١07/١1١/1١1 يف ةمركملا ةكم  اهبأ يف ميركلا اندفو

 هدفو سيئرل ىبحي مامإلا ةيقرب ىلع انفرشأ : هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
 هتايقرب ضعب يف انعمس دقو « هنيبو اننيب تصلخ ( نارجن ) ةلأسم نأ اهيف معز يتلا

 . كلذك اهيف يتلا ظافلألا ضعب انل
 ءيش لك ّلَحُي دفولا عامتجاب هنأ ءاجرو « عازنلل ًاعنم هعم لادجلا انكرت دقو

 ءانبو « ةقباسلا مكتاسلج يف دفولا مالك نم هب انومتربخأ ام ىلع ءانبو « لكشم

 . نظنام ريغ ىلع رمألا نأ انل رهظ دفولل ةريخألا ىبحي مامإلا ةيقرب يف هانيأر ام ىلع

 + ةحاريطب ىدنخام مكل عيضوأ نأ تببحأ كلذل

 ا اح وتاقال قانا يحب ءانإلا سرا ذا وعلاج

 نومضمو . اهصن مكدنعو اهنوملعت نيتللا نيتيقربلا ريغ كانه سيلو ؛ الكو اشاحف
 نبا ) ىلع نارجن دفو مدق امنيح ( ىبحي ) نم انتدرو ةيقرب ىلع ًاباوج اهنأ ىلوألا

 ملو ( ماي) ركذب هيف لمجأ الاؤس لأسف ) اهبأ يف (ركسع نبا )و ( دعاسم
 ّيأب ىّدعتي نأ ديري هنأ انل رطخي ملو ةيقربلا كلتب هانبجأ هرطاخل ًانيمطتف . صصخي
 . ( نارجن ) ىلع ةكرح ةيأ وأ ناودع

 يف انتلخادمو ( نارجن ) ىوس ( ماي ) يف ةلخادملا بحنال اننأ هاندفأ دقو

 نأو « مهيلع اندادجأو انئابآ نم ةميدق رومأ يه امنإ اهيلع يلوتلل ال ( نارجن )
 مهيلع نوكي الو مهل نيرواجملا نابرعلا فارطأ ىلع ثدحت ةكرح مهنم نوكي ال

 . مكدنع اهصنو ةيقربلا ىنعم اذه . مهرضت ةكرح
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 . رطاخلا نئمطم نوكيل هانبجأف ةلأسملا يف احاضيإ انديزتسي ة ةيقرب انتدرو دقو

 انبودنم نيبو هيبودنم نيب ناك ام ىلع وه ( نارجن ) ةلأسم يف هنيبو اننيب لمعلا َّنأو

 ةيقربلا كلت صنو ه5 ماع يف ( يضام نبا)و ( ميلد نبا ) نيقباسلا

 ابونجو ( ةلئاو ) نم نأ 010000 ىنعمو

 . انل الامشو اهنمو ( ىيحي )ل

 بتكلا . قحاللاو قباسلا يف انل ( نارجن ) ةيعبات ىلع مظعألا ليلدلاو

 . مهعم انتريسو « اندادجأو انئابا نيبو مهنيب ةدوجوملا

 ل ب سحا

 ثداوح مهيلعو ( نارجن لهأ ) نم يرجي نآلا ل ًاضيأ
 مامإلا ) نم الو لبق نم ( كرتلا ) نم ال دحأ اهيلع ضرتعي ملو ( دجن ) لهأ نم
 كعب نم ( نيكي

 ةاكزلا ذخأن نحنو « هدعب نم (ريسع ) مث ( دجن ) هلل انالو ذنم ( مهتيداب ) نأ

 1 . سمشلا لثم حضاو ليلد اذهف « « مهنم

 مهنأل انتفتسي مل ( قينارزلا ) و ( سبع ) لتاق امل ( ىيحي ) مامإلا ْنأ يناثلا

 . انيلع نوبوسحم مهنأل ( ماي ) نع انلأس نكلو « هتيعر

 ءارو نأ نظن ملو « هيخأل خألا ء ءاتفتسا « مهنأشب انل هءاتفتسا نأ اننظ نحنو

 + ليكي ريدي ارمأ كانه ثأو ءادوكم ايش ءاطقلا

 ( اعنص ) يف اندفو ةلاح مكيلع فاخب سيلو « لكشملا لحل ًادفو هل انلسرأ مث

 ثاللث اندنع يذلا نأب 2 اتصل و ا ا يع

 . دودحلا ةلأسم : ىلوألا

 , دودحلا نع مهداعبإ وأ « مهميلستل ةسرادألا ةلأسم : ةيناثلاو
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 هنيبو انئيب ةدهاعملا نوكت نأب حارتقاو ةلأسملا يف ماهفتسالا ضعب هنم ناكو

 دعبي نأ انيلع حرتقاو « هحارتقا انلبقف هنيبو اننيب دودحلا ددحت نأو . ةنس نيرشعل

 ةدياحم ( نارجن ) نوكت نأ هيلع انحرتقاو . ًاضيأ كلذ انلبقف ( ديبز ) ىلإ ةسرادألا

 . ( نارجن ) نأشب رارق يأ لصحي مل نآلا ىلإ تقولا كلذ نمف « هنيبو اننيب

 ةاواسملاب الإ يهتنت نأ نكمي الو « هتنت مل ةلأسملا نأ حضاو ليلد اذهو
 : ( روفصعلا نم ربكأ خفلا يف ) راص دق هنأ عمو « هنيبو اننيب فاصنإلاو

 ملسلا يف اّيح اندنج اَنُعَدَرو انسفنأ انَعَأ دقف . لابجلا ىلع مهؤادتعا يهو
 . انتبغر نم كلذ نأل ةيفاعلاو

 قئاثولا نم مكيدلو . كلذ بحي هنأب هتايقرب يف هترضح هادنبا امل ارظننو

 هذه يف اهركذت بحن ام ةريثك رومأ لبق نم اهب مكانربخأ يتلا تامولعملاو

 . ةيقربلا

 هللا دهشأو . حالصإلا يف اودهتجت نأ وه « هب مكرماو مكل هتبثأ يذلا نإ

 انرطضيوأ فرشلا سمي ملام « ريثكلا ءيشلاب يدفأ ولف « كلذ بحأ ينأ هتكئالمو
 . نيبذاكلا ىلع هللا ةنعلو . هعفن نم رثكأ لجآلاو لجاعلا يف انيلع هررض رمأ ىلع

 مامإلل يدنع ام رخآو يدنع ام لوأ اذه ّنأل , ةحارصلا هذهب مكربخأ نأ تببحأ دقو

 . مكل يدنع ام رخآو ( ىبحي )

 دع دز د

 هتلالج ةيقرب أرقو , تدقع ةسلج لوأ منتغا ةيقربلا يدوعسلا دفولا ملتسا امدنعو

 هبقعأ . تمص دعبو « باوجب ةريحلا هفعست مل « ًايفرح ينميلا.دفولا ىلع
 هنأب يدوعسلا دفولا سيئر هباجأف ةيقربلا ةروص ينميلا دفولا سيئر بلط « ةقافتسا

 يدوعسلا دفولا هعطق ديدج نم تمصلا ناو مهبلط يف نوركفيس هءالمزو

 . ( نارجن ) نأشب لوألا انحارتقاب نولبقت له : هلوقب

 . ال : ينميلا دفولا



 نأب نوملعت لهف ( نارجنب ) كسمتلا ىلع نورصت متنأ اذإ : يدوعسلا دفولا

 . ةلاحمال برحلا ىلإ يدؤي كلذ

 ةقشم انلمحت امو , ءىطخُ ملاننأ انداقتعا يفو اندنع ام انحضوأ اننإ : ينميلا دفولا
 . ةيهتنم ةلأسملا نأ انداقتعال الإ رفسلا

 . هب مكانربخأ ام الإ اندنع سيل : يدوعسلا دفولا

 . مت اب مامإلل عفرن فوس : ينميلا دفولا

 . ( هلت ) ىلإ لك فرصناو « ةسلجلا تضفناو

 يف هيلع ءىرق امو . ةضوافملا هيلإ تلصو امو عقاولاب مامإلل ينميلا دفولا عفر
 امنإو ( نارجن ) لوح صخاألابو « اهل بدتنا يتلا اياضقلا لوح دفولا ىلإ كلما ةلاسر

 بطرت وأ « هفافج نم يلب, . فقوملا يرطت ةديدج تاييلعت يأ قلتي م هنأ رهظي

 . رجحتو ةيبلس يف بلصتملا هفقوم نع ميرّيال ًافقوتم لظف ٠ هتسوبي نم

 هباجأ دقو هدفو هعفر امل ةجيتن لاصتالا اذه نأ رهظيو « اق كلملاب مامإلا لصتاو

 : ةيتآلا ةيقربلاب كلملا

 . ىبحي مامإلا خألا ةدايس م 19474 / ه ١07/1١7/5 يف

 لصو امل فسأن انإ « م 144 / ه ١87 ةجحلا ةرغ ةخرؤملا خألا ةيقرب انيقلت

 قبس دقو « انريغ هلمحتي ال امم ثدح يذلا « ليوطتلاو فالخلا ببسب فقوملا هيلإ

 ضعب ركذ امك انلالمإو انزيجعت ةيغب ةلواطملا يف مكتبغر نأب هانمهف اهب مكانربخأ نأ
 تقحلأ نأ انربصو انلوبقب ةجيتنلا تناكو . لوقلاب كلذ متيفن دقو « مكلاجر

 . ( نارجن ) ب ( لابجلا )

 اننولماعت مكنأو' « انءادعأ اولبقت مل مكنأو . دوهعلاب انعم نوفوت مكنأب نوركذت مث

 تلعف يتلا لاعفألاب هتنراقم عم مالك اذهو « هقيدصل ىيدصلاو + يسال خالاةلماعم

 . لاعفألا اهضقنت لاوقألا تمادام ؛ ليرد َرْمآلا نأ اندنع ررقتو «٠ انسي تدي
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 لمعل اودعاسو اودم مهعفرب دعولا دعب ةسرادألاو . دهعلا دعب تذخأ دق لابجلاف

 . حالصلا نم هوجرن ام قبي ملف ؛ ةنتفلا

 نع مهاَنثبَل مث ؟ ( نارجن ) لهأ انلمهأ « انسفنأ ىلع ةانجلا نحن اننأ ةقيقحلاو

 . مهافتلا ءاجر مهل ةدعاسملا انعنمو « لمعلا

 عقو نأ ىلإ ملسلل ابلط « مهدادمإ انفقوأو ( لابجلا ) و ( افيف ) لهأ انلمهأ اذكو

 رئاس انذفنتساو تابتاكملاو تاعجارملا عيمج انتيغأ نأ دعبو « هلك اذه دعبو . عقو ام

 ةبجاو اهارن يتلا ةحارصلاب مكترضح ربخن ْنأ الإ انل قبي مل « ةنكمملا ةيملسلا لئاسولا

 هلوح نم هانددمتساو 2 هللا ىلع انلكوت اننأب عادخلا نع مكترضحل ةماركو « انيلع

 انرمأو « انفرش نوصيو « اناياعر نمؤيو انتتامأ ظفحي يذلا بجاولا ءادأ ىلع « هتوقو

 . اندالب ذاقنإل عافدلاب

 حوتفم ملسلا بابو « هنم ةّئيب ىلع اونوكتل مزعلا اذهب مكترضح ةطاحإ انببحأ دقو :
 : وهو قباسلا يف هائيلط ام ريغ اندنع سيلو 2 هوعدرأ اذإ

 دودحلا ديدحتو مهيلإ انم مهرمأ كرتو « مهئاهر قالطإو ( لابجلا ) ءالخإ : الوأ

 . ةدهاعمب مكنيبو انئيب

 . ررقملا لحملاب ةسرادألا داعبإ : ًايناث
 . لاوحألا نم لاح ّيأب ( نارجن ) ب ةمواسملا : ًاثلاث

 نحنو ملسلا عنميال انفرش نع عافدلا نم هللا ءاش نإ اهلمعنس يتلا لامعألا نإو

 .اهيف نوروذعم

 . هللا ديب قيفوتلاو < هللا 6-2 دونجلا كيلقت دلو

 0 خيراتب ش

 هجوتب حاصفإلل خألا ركشنو ع ةفرع موي يف 07/1١7/5 خيراتب خألا ةيقرب انيقلت

 مزتلنس كلذ عم انإو ؛ « ليكولا معنو هللا انبسح © : لوقنف . انيلع هدانجأ

 عامطأو سئاسد نم نيفئاخ ةقادصلاو ملسلل خألا يفالت نيجار . نوكنسلا

 . مكانفرع ام ريغ ًاعطق ءيش يف فالتخا كانه نكي لَو , بناجألا

 هاك



 ةدلب قرش ( رجح بهز ) ىمسي عضوم يف هتماقإ تناك يسيردإلا نأ ظحالي ]

 يف ( ديبز ) ةئيدم ىلإ هلقنب قافتالا متف « ةيبونجلا اندودح برق ةينميلا ضرح
 انه مامإلا نأ لاح يف « ًابيرقت ليك ةئامسمخ وحن اندودح نع دعبت يتلاو لخادلا
 « ةيماهتلا ( ديبز ) نيب ةفاسملاو ( ةدعص ) ىلإ ةيقرشلا نم .هعفرب رمأ هنأ ديفي

 . [ ًابيرقت ليك ةلامعبس دع لقت ال ةدعضو ةيقرشلا انلابجو

 ليوعت نم مكانفرع ام رخآ ناكو ةدعص ىلإ لابجلا نم يسيردإلا عفرب انرمأ انإ

 . ( نارجن ) ب ناك املو « مهنيمأتل انيلع لابجلا لهأ

 امك ةسرادألا عفرو « نئاهرلا قالطإو ( لابجلا ) عاجرإ نم مكل اندعو امأ

 نومزلم نحن اذهف « هيلع يه امك دودحلا ءاقبإو اماع نيرشعل ةدهاعملاو هب انعجارت

 . ( ماي دالب يف فاصنإلا عم نآلا ىلإ هب

 دالب لك يف مكل ةوخأ ال هنأب مكفارتعا نم مكيلإ هانبتك امل هقيحالم تلمأتو

 . كلذ نع متوهس مكلعلف « مكتيقرب ظفلب اذه دعب مكيفاون دبالف ( ماي )

 هنورت ال ام مكيخأ ىلع نورت مك نكلو « قاقشلا الو ةلواطملا ديرن ام هللاو الو

  هانضقن دهع يأ « ناعتسملا هللاو دوهعلا ضقن انيلإ نوبسنتو ؛ مكسفنأ ىلع

 يف مكل الو انل الو نيملسملاو مالسإلل ريخ ال هنإف « هللا مكافاع رومألا اوكرادتف

 . مكيلع مالسلاو اننيب قاقشلا

 . ريخلاب مكيلعو انيلع هللا هداعأ ربكألا ىحضألا ديع موي يف اذه ررح

 مامإلا ىلإ كلملا نم ةيباوج ةيقرب
 م94١1 /ه "ه9 1١١/5٠١/ خيراتب

 هجوتب مكرابخإو حاصفإلا ىلع انل خألا ركش امأ هنم ٠١ ةخرؤملا خألا ةيقرب انيقلت

 . انلاعفأو انلاوقأ عيمج يف حاصفإلا ريغ اندنع نوكي نأ هللا ىبأيف ٠ اندونج

11١ 



 مخنو هللا انينحأ) + لوقت نيحنو ( ليكولا مهو هلا انيبج) : مكلوق امأو
 هداف ناك نم هللا فورت ءدودحتلا' لع :راستنلا ام ىدتمجلا ىلع ليكلا
 ريغ لطابلاب لمعي ْنأو انم قاقشلا هدصق نمو « هرصنيو هدّيؤي نأ ةيفاعلاو حالصإإلا
 هب تمشيو هرش نيملسملا يفكيو « هرحن يف هديك لعجي نأ -رهاظلاب هلمع

 . ءادعألا

 مكعمو قلخلا عيمج عم , بحأ ينأ هتكئالمو هللا دهشأف ملسلا امأو

 نمحرلا دبع يدلاو عم ملسلا بحأ ام لثم « اضوضخخ

 كلذ ىلع 0000 هللو نحنف بناجألا سئاسد نم مكفوخ امأف

 مكيدعت انيأر مكضوافي ايناطيرب ةموكح بودنم ناك امل وهو . يوق دهاش انيدلو

 الثل مهعم اوصلخت ىتح « لثملاب مكتلباقم انكرت اناياعرو اندودح ىلع مكزواجتو
 . انل دهاش ربكأ اذهف « ةيبنجأ ةسيسد اهنإ : لاقي

 لابجلا متلخد مكتيقرب يف رظنا . سمشلا لثم اذهف دهعلا يف ةنايخلا امأو

 ضقن ىلع لابجلا نم ربكأ انل ٌدهاش اذهف « مكتيبو اننيب ةنس نيرشع ةدهاعم

 امل هلثمب ناودعلا نع انرخأت نحنو . قافتالا دعب اندالب مكلوخد كلذو , دهعلا
 . زيلكنالا مكتضوافم انيأر

 هجو يأب اهنأش يف ةلخادملاب قح مكل سيلو « اناياعر لابجلا لهأف نآلا امأ

 .. نين راخم نيلتحيم اوتوكت نأ الإ + هجتولا نم

 هللا دهعو « هللا نامأ مكيطعن نآلاو . مهيلع نامألا مكانيطعأ دقف مهنامأ امأف

 . ًافلاخم ارم ُدْعَب اميف اولمع نإ الإ ,تاف ام ءازج لدرخ ةبح لاقثم انم مهيتأي ام نأ

 . يناثلا دهعلا يف ردغ « لوألا دهعلا يف ردغ نمو «. دحاو هللاو

 : مكل لوقأف « مكتيبو اننيب ةيفاعلاو ملسلا نوديرت متنك نإف
 ةليلق مايأ فرظ يف الاح يسيردإلاو مكدونج عسفر : ىلوألا ةلأسملا

 مكنيبو اننيب ررقت يذلا لحملا يف يسيردإلا نوسكيو . اهفارطأو لابجلا نم
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 « هنامأو هللا دهع مكيطعنو مهنئاهرو مهخئاشم حارس نوقلطتو ؛« لابجلا نوُلَخُتو

 . قاثيمو دهع باتك دوعس اندلو نم مهيتأي ىتح لابجلا لحدن ام اننأ

 ًادياحم نوكي نأ امإ « نيتلأسم اهيف اوراتخا « نارجن ةلأسم : ةيناثلا ةلأسملا

 . مايو نارجن لهأ نم مكيديأب ام نوكي نأ اّمإو « ًاقباس مكانفرع امك « مكنيبو اننيب
 مهدالب ( ماي )و ( نارجن ) لهأ نم انيديأ تحت ناك امو مكل مهسوؤرو مهدالب

 مدقت ام مكل حضوأو ء رومألا فقوتوأ « اذه ىلع هللا دهع انوطعتو « انل مهسوؤرو

 نارجن يداو نأ . كلذ نم يدصق نإ « ليوأتلاو ضرفلل الاجم نوكي ال ىتح

 (ردب )و ( ةداده ) امأ « مكل مكيديأ تحت يذلاو « انل انيديأ تحت هلهأ يذلا

 . ًاعطق مالك اهيف سيلو ءانل هذهف ( انوبح )و

 ةوق الو لوح الف كلذ ريغ ناك نإو . فاصنإلا اذهف فاصنإ كانه ناك نإ

 . اهريثيوأ برحلا بحي نم ىلع هللا ةنعلو « انرذع دقف « هللاب الإ

« 

 يف عارسإلا وجرنو « مكنيبو اننيب تاذ حالصإو « نيملسملاو مالسإلا زعب مكيلعو

 . مالسلاو هيفالت نكمي ال ام لوصح لبق مكل انركذ اميف ّببلاو « باوجلا

 كلملا ىلإ يبحي مامإلا نم ةيقرب

 م1974 /ه 1١/ 879/1١7 خيراتب

 انيلع هديعي نأو « حالفلاو حالصلا هيف كرابملا ديعلا اذه نوكي نأ وجرنو

 مامإلا ىلإ كلملا نم ةيباوج ةيقرب

 م98١1: /ه 0/1/١ خيراتب

 دقو « ماي دالب نأشب حاضيإلا انم نوبلطتو هنم ١١ ةخرؤملا خألا ةيقرب انيقلت

 مكيديأ تحت يتلا ماي دالب نوكت نأو « مكنيبو اننيب ًادياحم نوكي نأ ًاقباس مكانفرع

ب )و ( ةداده ) لثم ءانل قباسلا يف انيديأ تحت يذلاو . مكل قباسلا يف
 (رد

 . ادياحم نارجن راص اذإ « قباسلا يف مكل هانركذ ام اذهو ( انوُبُح )و

 -لأ١م د



 نم انيديأب (ردب ) نآل ( انوبح )و ( ردب )و ( ةداده ) ةلأسم مكل حضون اننكلو
 يذلا رارقلا انتدمعو ( انوُبح ) اذكو . انعم مهتدهاعمو ( ناوخإلا ) لوخد ذنم قباس
 2م 1١978 /ه ١745 ماع يضام نباو ميلد نبا انيبودنمو مكيبودنم نيب ناك
 . مكل وهف ًابونجو ( ةلئاو ) نم ناك امو « انل وهف الامشو ( ةلئاو ) نم ناك ام كلذو
 . قحاللاو قباسلا يف هيلع دمتعن انك يذلا اذهو

 د رجا دي هع رس سها سلا
 (ردب ) نأ ملعلا عم , ًادياحم ( نارجن ) نوكي نأ انحرتقاو « مكنيبو اننيب
 نم هدصقن يذلا اذهو انيديأ اهنأل قباسلا لاح ىلع نوكت (ةداده )و ( انوبح )و
 ( ماي ) نم اهريغو ( ةلئاو ) َّنأ امك ( نارجن ) يف دايحلا مكلوبق لصح اذإ ؛ . كلذ

 انببحأ اذل « هيف فالتخا عقي دق ( نارجن ) سفن يف كارتشالا نأل مكيديأب نوكت
 : ةريسلا نسحل نمضأو مهافتلل برقأ هنأل هدايح

 اًيحو « كلذ انهركو ءرمألا مقافتو ( نارجن ) لالتحا ىلع متررصأ مكنأ ثيحو
 نم نوكي ( نارجن ) سفن دايح ىلع اوقفاوت مل اذإ مكنأ انحرتقا « مالسلاو حلصلل
 تحت ناك نمو ؛« مهدالبو مهسوؤرو 2 مكل ةرضاحو ةيداب لهأ نم مكيديأ تحت تحت

 حيضوتلا وه اذه . مهدالبو مهسوؤرب انل نونوكي ةيدابو ةرضاح هلهأ نم انيديأ

 درلاب عارسإلاو هنع ليوأتلا داعبإو « هيف قيقدتلا مكوجرنف « ًاريخأ هب مكانفرع يذلا

 ,اريخخا هب مكانفرع يذلا لكشملا يضقنيو .رمألا مصفنيل حضاو مالكب

 نقحيو « ني 1 رصمي وحر ءامد :قحيو « نيدلا ءادعأ تبكيو . هتملك ىلعيو « هنيد رصني نأ هللا وجرنو

 . نيدلل ودع لك يزخي نأو « نيملسملا

 1 اهانركذ يتلا ا 0 ) نارجن ع ةلأسملا ١ ىلع متمزع اذإف

 يسيردإإلا 5 لابجلا نأش يف : ةلحادفلا هلع « نئاهرلا قالطاو 00
 نأو مهب ردغن ال هنامأو هللا دهع مكيطعن نحنو « هيلع انقفتا يذلا ناكملا ىلإ

 ل.لآآك



 فلتخي ال هايإ مكانيطعأ يذلا نامألا نأو . هيلع نكمتن ام لكب حالصإلاب دهتجن

 . هلع

 ةلزنم اوفرع دقو , لاح نسحأ ىلع نآلا انعم مه دمحلا هللو لابجلا لْهَأ َّنأ ىلع

 يف مهانكرت اننإو مهب مكدونج عاقيإ ةيشخ الولو « قباسلا يف انم مهلاحو مهسفنأ

 كورت , انوحن ليملا نم لعفلاب مهسفنأ يف ام اورهظأل « , مُهَّدِمُت ملو « قباسلا

 لأسن مهفاقيإو اندنج ةطخم رييغت نم نكمتنل ةعرسلاو ةيكربعلا باوجلاب ليجعتلا

 ريخلل مكايإو انقفوي نأ هللا

 ةيقرب يف نارجنو ماي نع متلزانت دق مكنإ ) اهنومضم ةيقربب يبحي مامإلا باجأف

 . ( ةقباس

 ةيقربلاب كلملا هباجأف

 م 1914 /ه ١1ه” ةجحلا ١ يف ةخرؤملا

 نع ةصالخ مكديفنو م 194 /ه *١881/1١15/1 ةخرؤملا مكتيقرب انيقلت
 اندنع سيلف ؛ هيف مكايإو انتلاحو ( ماي ) امأ « هيف ةدئاف ال ليوطتلا نأل ةقيقحلا

 ل و ا ل

 نأ انم مكبلط امأ . تافام لمع كاردإل «٠ لئاسملا يف ليوطتتلا الإ مكترضح

 عيمجو اهيف لامهإ ال ةطوبضم انلاغشأ نأ هللا دمحنف قربلا ريدم نم تايقربلا بلطن

 انئيب فالتخالا هللا ردق اذإو « ايش اهنم رركن ال ةدوجوم مكنيبو اننيب يتلا تايقربلا

 4 ناصقن الو ةدايز ريغب يمالسإلا ملاعلا يف مكنيبو انئيب ناك ام رشننس « مكنيبو

 ماودلا ىلع اهومتدجو نأشلا اذهب انتايقرب متلمأت اذإو . ضرعيو ل اوطي مالكلاو

 : ناتلأسم مكنيبو اننيب لمعلا َّنأ اهيف يف روكذم

 اذهف « مهاقفرو يضام نب يكرتو ميلد نب دمحم انيبودنم دي ىلع : ىلوألا

 . هنع ريغتن ال

 ريغ لهف . (ٌّرْعْلا ) ثداوح مايأ دقعنا يذلا رمتؤملا يف متو َدَقُع ام : يناثلاو

 . ؟ ًائيش نيدقعلا كلذ

 ا/- 1١1١١ -



 ناك انْدَقو نأ الإ هنم دصقلا سيلف اهيلإ مترشأ يتلا انتيقرب يف رمألا راصتخا امأ
 مهدنع ام مكل انحضوأ دقو , اهريغو ( نارجن ) لكشم لحل مكيلإ امدقم

 متيضمأ نأ ىلإ مكيدل مهومتزجح دقو . لوبق مكنم اوقلي مل مهنكلو . اندنع امو
 . نيرمأ دحأ ( ماي )و ( نارجن ) نأشب مكدنع لهف ( نارجن ) يف مكرمأ

 : مكل ( نارجن )و ( ماي ) نأب يضقت ةدهاعم امإ 3

 . مكلمع انزجأف ( نارجن ) ىلع مككرحت نيح انومتربخأ مكنأ وأ 5

 ( نارجن )و ( ماي ) ةهج نم « هيلع لوعملا وه اذهو . ةقيقحلا يه هذهف

 يف دوهعلا ىلع دحلا زواجت يذلا نم رظنيلو ءرمألا يف مكترضح ركفتيلف
 . ( لابجلا )و ( نارجن )

 وه لوعملا اهيلع يتلا ةقيقحلاو . اهوُمَتلُوأ دق انراكفأو . مكتيقرب ىلع اندر اذه
 مكافاع اهولمأتف م 1484 /ه 1801/11/1١ خيراتب انتيقربب ًارخؤم مكل هانقربأ ام
 . هللا

 . ريزولا نبا نأشب م 1975 /ه 1017/11/11 خيراتب ةيقربلا هل قربأ امك

 كلملا ىلإ امألا نم ةيقرب

 م1964 /ه 167/17/11 خيراتب

 نب هللا دبع ديسلا لوصوب انذرأ امنإو 05/١7/11 ةخرؤملا خألا ةيقرب انيقلت
 مهافتلاو « مكيلع ضرعلل هارن ام ةعجارملا نم هيلإ هنم نوكيل مكترضح ىلإ ريزولا
 توفي الف الإو « قافولا ناك نإ ةريسي ةدمل كلملا ةرضح اي اذهب سأب الو « لماكلا

 . مكيلع مالسلاو ناطيشلا نم ةلجعلاو « هللا نم ةانألاو . ءيش مكيلع

 ةينآلا ةيقربلاب كلملا هيلع باجأ دقو

 م1974 /ه 107/17/11 خيراتب

 انيلإ ريزولا نبا ديسلا لوصوب خألا حلي 5/17/110 خيراتب خألا ةيقرب انيقلت
 . ةريسي ةدم ةدملا لوطت نأ بلطيو



 مكنإو دصقلا َةوُس دّيأو . ًائيقي كشلا راص دقو , فسألل بجوم اذه نإ يخأ

 لحي نأ ريغص وأ ريبك نم هريغ الو ريزولا نبا الف « ةقباسلا مكلامعأ مامتإ نوديرت
 نكمي الو « هكاردإ انيلع ضرف وهو « هانبلط يذلا بلطملا ذفني نأ نودب لكشملا

 هب الإ | نوكي الف ءامدلا نقحو ملسلاو حلصلاو فاضنإلا نوبحت تنك نإف +: هكرت

 اننيب يتلا دوهعلا نإ ٠ « هيلع متزواجت اًقح الإ بلطن ملو . ًاططش بلطن مل نحنو
 يتلا (ٌرْعلا ) ) ةدهاعم متضقنو « يضام ن نباو ميلد نبا مكيلإ مدق مايأ مكنيبو

 لمعو « دودحلا ديدحت يف مكنيبو اننيب يذلا دهعلا متضقن مث « اهيلع انومتدهاع

 ىلع مكئاليتسا الإ باوج نم دوهعلا هذهل نكي ملو « ةنس نيرشع ةدمل ةدهاعملا

 دقو « داسفلاب لغتشي يسيردإلا ميدقتو ( لدابعلا )و ( كلام ينب )و ( افيف )

 هيف مهثحي هريغو ( ةينيسحلا ) بحاص ( دومح نب دمحم ) ل هنم باتك ىلع انفرشأ
 . مهدعويو مهددهيو « ةنتفلا ىلع

 مكنم انبلط « ىلاعت هللا فاخي فصنم لك هرقي مكنم هانبلط يذلا انبلطم نإ

 اوقلطت نأو « مكنيبو اننيب دهعلا دعب اهومتلخد يتلا اندالب نم مكدونج نوبحست
 هومتبلط يذلا نامألا مكانيطعأ دقو . مهنوؤش يف اولخدت ال 0  اهلهأ نئاهر

 اوبلط ْذِإ نوروذعم مهنأل ؛ « مهنم تاف ام ىلع مهبتاعن ملو « مهنع انوفعو « مهل

 ا مكس كلل لبنا ةااعتسال ين نلف يراود ل تالا

 ًادياحم نوكي نأ انحرتقاو ( نارجن ) يف فاصنإلا مكنم انبلط : انا

 نادلبلا نم هلامشب امو « مكل نادلبلا نم هبوَُجب ام نوكي نأو « مكنيبو اننيب

 متنك نإف ءامهنيب امو (انوبُح )و ( ةداده )و (ردب ) لثم انل-:نوكي نأ
 نارجن لهأ نم مكيديأ تحت نم نوكي نأ انحرتقاف هدايح ىلع نوقفاوت ال

 مهدالبو مه ( نارجن ) لهأ نم انيديأ تحت ناك نمو « مهنادلبو مه مكل

 وهامو . مكل نوكي نأ ( نارجن ) بونج عقاو وه ام ادع اذهو ءانل

 « مدقت امك انل وهف ( انوُبُح )و (ردب )و ( ةداده ) لثم ( نارجن ) لامش
 يتلا ةلماعملا نأل . حاجنلاب ءاجر ريخ ىلع انأو .« بلطلا اذه رركأ ىنإو

 هاللثق



 . ةمذلل ةءاربو « ةقيقحلل [هيضوت كلو 2 حاجنلا نم انتسيا اهب انومتلماع

 ةداعلا قوف لجعتسم ليوأتلل لباق ريغ حضاو رهاظ ءيش ريغب لمعلا فاقيإ امأ :؛
 مامتإ ىلع متمزع اذإ | حوتفم ملسلا بابو « طرف دق رمألا نأل « ناكمإلاب سبيل

 ب ملو « انيلع ىدامتي نودعلاو «رهشأةدع نيلع ىضم دقو« انئيروقت كام

 . هب انرمأ يذلا عافدلا نع ةحودنم انل نكي ملف «. ةدئاف تاعجارملا عيمج

 هءاقب متدرأ نإو « . عجر مكيلإ هعوجر متدرأ نإ ؛ , مكرمأ تحتوهف ريزولا نبا امأ

 هرمأو هتقافرو هتعامج نيب ميرك دلو وهو 3 مدقي انيلإ همودق متدرأ نإو « ىقب اهبأ ىف

 . مكيلإ
 مث هللا مامأ ةيلوؤسملاو ؛ در سا م

 يف هحضونس امك لاتقلا رادو « ةيدوعسلا شويجلا تمدقت ةيقربلا هذه دعبو

 . الصفم كلذب صاخلا لصفلا

 ١٠١لا



 نااللطجحت

 انباتك عجار  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا قرش بونج يف فورعملا رطقلا وه

 دهعلا ةياهن ىلإ ( يكيسالكلا ) دهعلا نم عبطلل دعملا ( خيراتلا راوطأ يف نارجن )
 . 29 ىنامثعلا

 ناك نإو ام ةهجل عضاخ ريغ  هلالخ ناك امك  ينامثعلا دهعلا دعب ناك دقل
 ةرادإلل ةعضاخلا مهتفئاط حلاصمل ةاعارم ةيبدأو ةيسايس ةلماجم كارتألا لماجي

 . ىلعألا نميلا يف . اهريغو ( زارح ) تاهج يف ةينامثعلا

 ( يمركملا ) يحورلا مهميعز ةرادإ تحت . ىمسالا مهئامتناب كارتألا عنقو

 , دنهلا يف ةيليعامسإلا ةفئاط مامإل يقيقحلا ءالولاب نارجن لهأو نيدي يذلا

 ْ . هتاهيجوت نوقلتيو « مهتاوكز هيلإ لسرتو

 نم ةيلبجلا تاعفترملا ةرادإ يبحي مامالل اوملس نأ دعب كارتألا ءالجبو

 عم  ًايلاح يبونجلا نميلا - كاذنآ ( ةيناطيربلا تايمحملا ) ىلإ | الامش ( ةدعص )

 . ةيسيردإلا ةرامإلا دودح سامت ييحي مامإلا دالب دودح تحبصأو اخملاو ديبز

 كاذنأ - ةعضاخ تسيل يتلا قينارزلا ةليبق امهنيب لصفت يبرغلا بونجلا يفو
 ( كلام ينب ) ىلإ يقرشلا بونجلا يف ( لابع ) نم يلبجلا مسقلا يفو امهدحأل

 . يقرشلا لامشلا يف

 ةلودلا دهع نم دوعس لآب ءالو دوهع اهطبرت يتلا  ريسع دالب دوعس نبا ٌمضو
 كلت يف ةيلكوتملا ةموكحلا عم دودحلا تسمالت كلذبو « ىلوألا ةيدوعسلا

 .. ةيحانلا
 تسسامت ةيدوعسلا ةدايسلا تحت ةيسيردإلا ةرامإلا نم يلامشلا مسقلا لوخدبو

 . نيتكلمملا نيب ةيقرشلاو ةيلامشلاو ةيبرغلا ةيبونجلا ةيحانلا نم دودحلا

 يلبق عازن يف ىهو « اهيلع نيفرطلا دحأل مكح ال دايح ةقطنم نارجن تيقبو

 . اهيلع ةراتو اهل لادُي ةرات نيتموكحلا لئابق عم

 .م145 /ه ١4٠04 ةئس باتكلا عبط حص )غ2(
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 ءىيهي نيفرطلا نم فرط لك ذخأ نيتموكحلا نيب ةرشابملا دودحلا ماحتلا ذنمو

 ناتموكحلا تدارأو « ءاعدالا ءاوتحالا لئاسو لوأو « ( نارجن ) ءاوتحال بابسألا

 عوضوم يف ضوافتلل ءاعنص ىلإ دفو 8 0 قافتالا متف , دودحلا ديدحت

 دفولاو يضام نب يكرتو ةحلم يبأو طيشم نبا نم يدوعسلا دفولا فلأتف دودحلا
 مل « ةينضملا نر ا ع هللا دبع ) نم ينميلا

 . ةكم ىلإ دفولا داعف ةجيتن نع تاضوافملا رفست

 ةضوافملا فانئتسال ءاعنص ىلإ دفو بدتنا م 1478 /ه ١745/68/17 يفو

 ءاعنص ىلإ يدوعسلا دفولا لصوو . يضام نب يكرتو ميِلُذ نبا نم فلؤم ةقباسلا
 ناويدلا سيئرو « يِرْمَعْلا هللا دبع لوألا ريزولا امهعم ةضوافملل مامإلا بدتناو

 ةرم لوأل هنإ يدوعسلا دفولا لوقيو ء تاسلجلا تلاوتو « رّهطملا ميركلا دبع
 هبشي ام مسرو « ريسعو ةيسيردإلا دالبلا ىلع دوعس نبا ةدايسب ينميلا دفولا فرتعا

 لك كسمت يتلا . نارجن ةلأسم الول متي نأ داك قافتالا نإو . دودحلل ةطيرخلا

 . اهئاعداب نيدفولا نم

 ىلوألا ةيدوعسلا ةلودلا تسسأت ذنم اهل ًاعبات نارجن ربتعت ةيدوعسلا ةموكحلاف
 ةرورضو ةيقرشلا ةيبونجلا اهدودحل دادتما هنأو . ةيخيرات قئاثو نم اهيدل ام بسح

 . ةيعافد

 . هيف طيرفتلا نكمي ال . اهل المكم ًاءزجو , اهل ًاعبات هربتعت ةيلكوتملا ةموكحلاو

 يديلقتو ةيمالسإلا قرفلا لك عم ( يدئاقع ) ءادع يف ةيليعامسإ نارجن لهأو

 ( ةبيط ) ةهج يف تعقو ةيديزلا عم ةنحاطلا مهبورح رخاو ةيديزلا عم صخألاب
 مدهو «٠ مهلقاعم رمد يذلا نيدلا فرش مامإلا عم هسفن نميلا يف نادمه دالبو

 تتشو مهدرشو ( ةبيط ) ةدلب ةيحورلا مهتمصاع نع مهالجأو . كانه مهنوصح

 ىلإ رحبأ اهنمو « ةديدحلا ىلإ نارجن ةمراكم ٌَدَج مهميعز رفف . مهتعامج
 ايحور اميعز هوبصنو هومدقتساف نارجن يف مهتفئاطب لصتا كانه نمو « ةذفنقلا

 . مهيلع
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 ءاقبلا كاذنا نودويو . ةهج ىلإ مامضنالا ٍِ نوبغري ال - ةيليعامسالاك مهو

 ةماعز تحن ةيلبقلا ةقيرطلا ىلع مهسفنأ مكحو نيتهجلا نيب ب مهتلاح ىلع

 1 يمركملا

 اودافتساو « نيتكلمملا نيب مهيلع يسايسلا سفانتلا اولغتسا تقولا سفن ىفو

 « مهتحلصمل ةينطابلا مهليحو مهءاكذ اوفظوو . مهتراهمب راودألا اوهساقتو ايذأن

 اوناكو مهدرمت نيتمتو ةيلبقلا مهتاردق ةيمنتو « مهدرفت روحمتو مهذوفن قيمعتو

 ىرخألاب ضعبلاو ةهجلا هذهب ضعبلا لصتيف ةنطفبو ةراهمب راودألا نومستقي

 مرك يف نأ نوري مهخويش رثكأو . هسفن يمركملا ناك نإو « ةيداملا ةدافتسالل

 . اهيلإ مهبرقي ام « ةنرملا اهتسايسو ( ضايرلا )

 م1978 /ه ١"ه7-م 19175 /ه 15ه ةنس نم نارجن تشاع كلذ ىلعو

 . نيتهجلا نيب ةدياحم نوكت نأ ةحجان ريغ ةلواحم ةلواحمو ةديفتسم

 صخألاب  ةحناس ةصرفلا نأ مامإلل ىءارت م #1947 /ه ١87 ةنس لئاوأ يفو

 ةنتف نم كلذ قبس امو « ةيلكوتملا ةموكحلا ىلإ هئاجتلاو يسيردإلا ةنتف دعب

 دعب « ةوقلا ةدو ُدُهَم حارجلاب ةنخثم ةيدوعسلا نأ اًنظ لامشلا يف ( نيغابدلا ةكرح )

 تقولا سفن يفو « نارجن يف ةيلحم ةنتف ةراثإ ىلع هتموكح تلمعف . ىرج ام لك

 ةئتفلا تماق امدنعو . لخدتلل نارجن دودح ىلع زيهجتلاو دشحلا ىف تذخأ

 تلامف لقألا اهعم لهاستو رثكألا اهمواقف « نارجن ىلع اهدونج تفحز ةيلحملا
 تقحسف هديؤي' نمو ( يمركملا ) يف ةلثمتملا ةيرثكألا كلت ىلإ اهَّدَجَو اهّدحب

 (ردب ) ةدلب يمركملا زكرم ىلإ تلخدف 0 ىلإ نيثجتلم اورفف « مهتوق
 دوقولا تبص كلذبو « هفالسأ روبق تشبنو « يمركملا تويب تبرخأو « اهترمَدَو

 ةيلكوتملا تاوقلا تزكرمتف ءردب نع 3 يمركملا راصنأ بهف ءرانلا ىلع
 حبصأو « ةمواقملا دي يف ماي دالبو ةيدابلا تحبصأف « نارجن يداو نوصح يف

 تاوقلا طاشن ديمجت نم ةمواقملا تنكمتو ةيلكوتملا تاوقلاب التحم يداولا

 . عافدلا ىلإ موجهلا نم اهفقوم رييغتو . عسوتلا نم اهنيكمت مدعو ةيلكوتملا

 يدوعسلا شيجلا نم ةيرس تمدقت نيتكلمملا نيب ةمزألا دادتشا دنعو
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 : يتآلا هجولا ىلع فقوملا لضفو . نارجن يداو لفسأ يف تطبارو

 5 ( نارجن ) يداو روصق يف ةنصحتم ةيلكوتملا تاوقلا -

 . ةرمتسم ةمواقملاو . دحأل تسيل ماي دالبو ةيدابلا - "

 . نارجن يداو لفسأ يف يدوعسلا شيجلا نم ةيرس - '"
 نيتهجلا يف نيتقيقشلا نيب لاتقلا بشن 144 /ه ١517/١7/14 موي يفو

 ريمألا ةدايقب ةيناثلاو « زيزعلا دبع نب دوعس دهعلا يلو ةدايقب ىلوألا ةيبرغلاو ةيقرشلا
 . زيزعلا دبع نب لصيف

 5 ًابونج ( ديَِز ) ةنيدم فراشم ىلإ 1 تلصو نأ ىلإ ةيدوعسلا تاوقلا تمدقت دقو
 . لجاب ةنيدم دعب لابجلا فراشم ىلإ يبونجلا قرشلا يفو

 ىلع ءاضقلا نم ةيدوعسلا تاوقلا تنكمت دقف يلامشلا يقرشلا ناديملا يف امأ
 . ةيمامألا هطوطخ يف لغوتلاو يلكوتملا شيجلل طاشن لك

 نم هفلؤمو « خيراتلا ربع نميلا ) باتك بحاص هرطس ام داريإب انه يفتكنو
 ةعبطلا 787 ص يف لاق ثيح « ةيراضلا برحلا كلت لوح نيينميلا انناوخإ

 : ىلوألا

 كلذ ىّدأو . . ًامامت ُتْلُش اهنإف ةيلكوتملا تاوقلا بناج نم ةمواقملا ةكرح امأ )
 يفو لب ء بسحو ةيقرشلا ةيلامشلا ةقطنملا يف ال ةيلكوتملا تاوقلا فقوت ىلإ
 : « ةيدوعسلا تاوقلا دي يف العف تطقس يتلا ةيبونجلا ةيبرغلا ةقطنملا

 : راسصحلا

 مامإلاو زيزعلا دبع كلملا نيب ةلدابتملا تايقربلاب صاخلا لصفلا يف انرشأ
 /ه7/11١187/1/ خيراتب ةريخألا زيزعلا دبع كلملا ةيقرب دنع انفقوتو يبحي
 رفسلاب هئاقفرو ينميلا دفولا سيئر ريزولا نب هللا دبعل نذأ مويلا سفن يفو م 4

 « بونجلا نارهظ قيرط نع هرفس نوكي نأ بغرو « قفاوي ملف ةذفنقلا قيرط نع
 طوطخ يف هكولسب ةرطاخملا يف هتايح ىلع ةيشخ كلذ ىلع ةموكحلا قفاوت ملف
 ةّديّدحلا ىلإ ههجوت يف ةليسو هل أيهت ىتح ةمركملا ةكم ىلإ هرفس ررقتو « لاتقلا
 ا
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 دفولا وضع .مهل قفارملا ناكو « ةكم ىلإ هؤاقفرو ريزولا نب هللا دبع لقتنا

 1! | ٠ | . يضام نب يكرت يدوعسلا

 ارظن ارب ندع ىلإ ةذج نموقنلاب حامسلا رظنتي ةكم يف ريزولا نبا ىقبو

 م نمل 0 ءانيملا وهو « ةّديدحلا و يدوعسلا لا ءاليتسال

 جر

 : دوعس نبال قربأف هتكلممب قيحي يذلا ناكربلا ةجرو لازلزلا ةزهب مامإلا رعشو

 دقعل انم ًاضوفم ريزولا هللا دبع دلولا اذهو ء لصح دقام ىفك : خألا اهيأ»

 متي يتلا طورشلا يقلتو زيزعلا دبع كلملا ةلباقمل ريزولا نبا رضحو « ةدهاعملا
 : ةيتآلا طورشلا هديب كلملا بتكف حلصلا اهب

 ١ ج 3١ةسرادألا ميلست 5

  5نارجن نم باحسنالا :

 فارتعالا .

 . ةنس نيرشع ةدمل ةدهاعملا فه 37

 العف قربأو . اهب مامإلل قاربإلل جورخلل نذأتساو « ريزولا نبا اهملست الاحو

 ةينميلا شويجلا تبحسناو « ةدهاعملا تدقعو . كلذ ىلع مامإلا ةقفاوم تلصوف

 ةيدوعسلا شويجلا تبحسنا امك « ةيدوعسلا شويجلا اهتلخدو . لابجلاو نارجن نم

 . الصفم هدرونس امك « برحلا كلت يف اهتلتحا يتلا ةيمامإلا نميلا ةماهت نم

 . يمالسإلا دفولا لوصو ناك ةدهاعملا ماربإ ءانثأ يفو

 لكب لصتا دق اضر وديع دمحم خيشلا فورعملا يمالسإلا تي ناك

 ةيبرعلا ةدحولا ىلع ًاصرح برحلا ءاهنإ امهاجرو ًايقرب ىبحي مامإلاو كلملا نم
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 ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف صخألابو . ناصرحي نم ريخ امهو ةيمالسإلا ةعماجلاو
 نالسرأ بيكش ريمألاب لصتا هروف نمو ةيدمحملا ةلاسرلا طبهمو « ةدزتلا دون

 ةلباقمل زاجحلا ىلإ دفولا هجوت ىلع يأرلا متف ان ٌةيوُلَع ىلع دمحمو ينيسحلا نيم

 ماربإ دعبو . مدقت اميف هيلإ انرشأ ام ا د دقو م
 اولباقو ءاعنص ىلإ اهنمو ةديدحلا ىلإ ريزولا نبا قفر دفولا ءاضعأ هجوت ةدهاعملا
 . دعب هحضونس ام ىلع مامإلا نم ةدهاعملا عيقوت متو ىبحي مامإلا

 ا د
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 نورشعلا لحفلا

 بونجلا يف ةلاحلا

 دق ةيبرعلا ةريزجلا بونج ىلع مهمكح نم يناثلا رودلا يف كارتألا ناك

 يذلا ماعلا وهو م 1818 /ه ١774 ماع يف مسقلا كلذ ىلع مهترطيس اوداعتسا

 مهفيلح اهالوو راَّمَسِم يبأ دومح نب دمحأ نم ةرامإلا عزتناو . اشاب ليلخ هيف لصو

 . رديح نب يلع

 عم ضوافتف اغأ فسوي هسأري هيدل نم دفو عم ءاعنص مامإ ىلإ ًاباتك بتك مث

 ىلإ هلامع مامإلا لسرأف « هتمامإ ىلع هرارقإ ءاقل « « لاملا نم غلبم عفد ىلع مامإلا

 ةماهت نم مسقو 2 يناميلسلا فالخملا وهو دومحل اهناث ناك ام ادعام « دالبلا

 دعب زاجحلا ىلإ اشاب ليلخ داع مث  انركذ امك -رديح نب يلع هيلع رقأو « نميلا

 : يتآلاك عضولا لظو . ةكم يف هتطلسب رديح نب يلع ةرامإ ةرادإ طبر نأ

 رديح نب ىلع ةرامإ تحت ( َقيَقْشلا ) ىلإ الامشو ليلص ةليبق دودح نم - ١
 . نيسحلا هنبا روم يداو ىلع هنع بونيو

 . دوفلكلا ىمسملا نييعاطقإلا دحأ ةطلس تحت اهرواج امو ليلص - ؟

 مامإ ةطلس تحت يلبجلا مسقلا عم هدعب امو اخملاو ةديدحلا لحاوس - *

 : ناكف نميلا ةماهتل نييريسعلا وزغب عضولا ريغت مث
 ةرامإب صاخلا لصفلا عجار  نييريسعلل اخملاو ةديدحلاو ليلص ١-

 . نييريسعلا

 -ريسع ةيعبت تحت شيرع يبأ ةهج يف رديح نب يلع ةرامإ ترصحنا - ؟

 . (رديح نب يلع ) ةرامإب صاخلا لصفلا عجار

 هااأاال



 ٠ - نييِدْيزلا ةمامإب صاخلا لصفلا عجار  يلبجلا مسقلا يف اعنص مامإ .

 ةدايقب يلع دمحم رصم مكاح تاوق تلصو م 4 /ها٠176 ةنس يفو

 هنبا لاسرإب يضقي رديح نب يلع ىلإ ًاباتك لمحي نيمأ دمحم ىمسي صخش

 تمدقتف « نييريسعلا نم نميلا ةماهت ىلع ءاليتسالل ةلمحلا عم يلع نب نيسحلا
 ىلإ اهريغو ةديدحلا نم نويريسعلا بحسناف ةديدحلا ىلع تلوتساو تاوقلا كلت

 تدذختاو « اهتيدابو اخملا ىلإ نميلا ةماهت ىلع يلع دمحم تاوق تلوتساو مهدالب

 شيرع يبأ يف هترامإ ىلع رديح نب يلع لظو . اهمكحل ةدعاق ةَديِدُحلا ةنيدم

 . ةديدُحلا يف يلع دمحم دئاقب ًاطبترم

 يلع نب نيسحلا هنبا هفلخف م 1878 /ه ١765 ةنس يف رديح نب يلع يفوتو

 ( ةردنل ) رمتؤمل ةجيتنك ةيرصملا تاوقلل رمألا ردص ىتح . شيرع يبأ ةرامإ ىلع
 يلع نب نيسحلل اهرسأب ةماهت ميلستب رمألا ردصف « يلع دمحم تاوق باحسناب

 , اخملا ىلإ دالبلا يلع نب نيسحلا ملستف ةينامثعلا ةفالخلا نع ةباين رديح نبا

 . كاذنا ةيناطيربلا ةيمحملا (  ندع ) وزغل زيهجتلا ىف ذخأو

 ديدجلا اعنص مامإ نأ الإ بإ ىلإ 5 ىلإ لصوف ّيلبجلا مسقلا ازغ مث

 ةماع يتم ا ةداعتسال ةاديستسالا لف لح سمالاب اعيلح ناك يذلا ىيحي دمحم

 « نيسحلا دالب وزغل ريسع ريمأ ضئاع ريمألا زفحت انه نمو . يلبجلا مسقلا نم

 هقبس اذه نأ الإ يبحي نب دمحم لاتقل دادعتسالل فرضناو . ضئاع عم هرهأ ىوسف

 ةيرق يف هنجسف يبحي نب دمحم دي يف ًاريسأ عقوف ةكرعملا ترادو . موجهلا ىلإ

 نم ةماهت نم يبونجلا مسقلا ىلع ىلوسساو :«ديبز ىرق ىدنحإ ( ةيشيشبلا)

 باون ديب رْوُم يداوو ةيحللاو ٠ ةديدحلا تيقبو اخملا ىلإ ًابونجو ( ةيديزلا )

 اي يع ملا

 نيسحلا ريمألا يخأ ءانبأ ناعتسا م 1848 /مه 4 ةنس نابعش رهش يفو
 هتداعإو . هقالطإ نم اونكمتو ريمألا اهب نوجسملا ةيرقلا ىلإ اومدقتو ماي نم ةقزترمب

 . ةرامإلا ىلإ

 -الاذد



 دق ندع ةمجاهم لواح يذلا ىلع نب نيسحلا دض ايناطيرب هكيحت تناك ام نإ
 دمحم لبق نم هتميزه دعب صخألابو ( ةناتسآلا ) نم ةباجتسالا ىلإ هليبس دجو
 اشاب قيفوت ةدايقب ةلمح ةينامثعلا ةلودلا تلسرأف . هرسأو اعنص مامإ ىيحي نبا
 هنم ةيكرتلا تاوقلا تملستو ةنسلا كلت سفن يف نوع نب دمحم ةكم ريمأ هقفارو
 مسقلا فارطأ يف مهلباقف ىبحي نب دمحم اعنص مامإب اولصتاو - مدقت امك ةماهت

 محتقا يدهملا ىلع هسفانم نأ الإ . هنم اهوملستو اعنص ىلإ مهب مدقتو يلبجلا

 دمحم داعو . ىيحي نب دمحم سأر عطقو « ةماهت ىلإ ل ا

 فرصي ريسع ةماهتو نميلا ةماهت ىلع امكاح اشاب قيفوت ىقبو . ةكم ىلإ نوع نب

 : يتآلاك عضولا ناكو يفوت نأ ىلإ ةدّيدحلا نم اهرومأ

 ١ - ءاعنص مامإ يدهملا نب يلع ةمامإ تحت ىلعألا يلبجلا مسقلا .

 . كارتألا مكح تحت ةماهت - "؟

 نيب هتدايس حجرأتتو رديح نب يلع ةثرو هرمأ ىلوتي يناميلسلا فالخملا -“
 . نييريسعلاو كارتألا

 ع اهراوسأ تحت نم هتميزهو ةديدحلل ضياع نب دمحم وزغ دعب كارتألا زفحتو
 فحز مث ؛ بوقعي نبا يلخ ىلإ اشاب فيدر لصو ريس ردت لفاحتجلا ارتعبو

 لت ىتح لاتقلا رمتساو م 1856 /ه 1١781١/١75/٠١ موي اهلتحاف لياحم ىلع
 تلصو مث « ريسع ىلع كارتألا ىلوتساف ه8 ةنس رفص يف ًارْبَص ضياع نبا

 ةريزجلا بونج اوداعأ اذكهو م 1817/7 /ه 1789/7/15 ء ءاعنص ىرخألا مهتاوق
 . كارتألا ةرطيس ىلإ

 ةنس نم ةماهت ىلع مهتاطل ناكو «دالبلا ةرادإ ىلع كارتألا رمتساو

 بهاذم نم بهذملا وُيِفَتَح كارتألاو « ةباينلابوأ ةرششابم م1815/ه1 7
 ناك نإو . بهذملا ٌيعفاشلا ةماهت لهأ عم نوقفتي ةعبرألا ةعامجلاو . ةنسلا

 ةحصب ةعانقلاو لصاح ةعبرألا بهاذملا لهأ نيب قافتالاف . مجاعأ كارتألا

 فالخ يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ عم مهف ةعيشلا فالخب « ةدوجوم مهبهذم
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 لامشلا يف ًارصحنم ةمئألا مكح ناك دقف ) خيراتلا هلجسي امك يسايسو يبهذم
 يف رصحنيو ةحاسملا كلت نع صلقتي دقو . ةدعصو رامذ نيب اميف ىلعألا

 نرقلا يف نيدلا فرش مامإلا دهع يف الإ يبسنلا عسوتلا هل بتكي ملو « ةدعص
 ديؤملا مامإلا دهع ىلإ نميلا ىلع كارتألا ىلوتسا كلذ دعب مث ء رشاعلا

 دالب ىلع همكح دتما نم لوأوهو ( م 1544 /ه 4١١٠-م 1570 /ه794١1)

 يف يعفاشلا بهذمب نيدت يتلا ةينميلا دالبلا هناطلس معو « هلّبجو هلهَس نميلا

 . لابجلاو لهسلا

 كولم وأ ءارمأ كيححي يدايزلا دهعلا دا هر 0 نم 0

 هصن ام طوطخم 40 ص ةيديزلا يخرؤم رابك نم وهو ريزولا نبال « ىولحلا قابطأ » باتك يف ءاج )١(
 بهذي يذلا مازلإلاب ريفكتلا وه ام اهنم . تاحراطم رصعلا ءاملعو . لكوتملا ليعامسإ مامإلا نيب تعقو اهيفو

 « دالبلا معي يذلا بيدأتلا نأش يف اهنمو يئريحملا يضاقلا ةعوبطم ةلاسر كلذ يف عضوو  هسفن - مامإلا هيلإ

 . تاوكزلاب قلعتي ام اهنمو . يباجملاو سوكملا نأش يف اهئمو . صاخ هببسو

 وه لفسألا نميلا نأ ظحالي  لفسألا نميلا دالبب ةيرهشلا بلاطملا هذه نع ليعامسإ مامإلا لأس املو

 ىمسيام يف اذكو . اهريغو ( سدق )و « ( همير ) (  ناحلم ) (  نادعب ) (  نيدعلا ١ - ( بإ )  (زعت )
 ةلمج نم ناكف . مهنم اهلاصحتساو اهذخأ ببسو  تاهجلا كلت يف اهريغو نميلا ةماهتو يبونجلا نميلاب ايلاح

 : يتأي ام لئاسلا ىلع هباوج
 نسحلا نب دمحأ يدهملا مامإلا ناكو ( . . رافك ةهبشمل او ةربجملا نأ  ةيديزلا  لدعلا لهأ بهذم يف نإ )

 : ليوأتلا رافك مهيمسيو « زعت دجاسم يف ةيعفاشلا ءاهقف دوجو لمحتي اال مساقلا نبا

 ليعامسإ مامإلا همع ىلإ  ةمامإلا هيلوت لبق  مساقلا نب نسحلا نب دمحأ يدهملا  مامإلا اذه لئاسر نمو

 ىأ - مهناو  ةيديزلا ءاهقف دوجو عم زعت دجاسم يف سانلا نومؤي ةيعفاشلا ءاهقف ىري امنيح بجعتي هنا : هلوق

 . مهدجاسمو مهسرادم يف ةثيبخلا مهدئاقع نوملعي ةيعفاشلا ءاهقف

 لود دوجو ببسب ةيعفاشلا ىلع ءاضقلا مدع يف مهرذع مهل ناك لكوتملا اوقبس نيذلا ةمئألا نأ ىري هنإو

 هءاضق ذفني نأ مامإلا ىلع بجيف نميلا مكحب نييديزلا ةمئألا دارفنا دعب امأ « يضاملا يف نميلا يف ةيعفاش
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 , © مهيلع

 يكرتلا مكحلا يف ةماهت لهأو يعفاشلا مسقلا لفسألا نميلا لهأ دجو دقو

 مءاوتي ام 03 يداوبلا نوؤشل مهلامهإو 43 هناطلس ذوفن ةلقو )2 هترادإ فعض ىلع

 يف ببسلا تناك ةيفئاطلا تاعزنلاو ةيبهذملا تافالتخالا نأ دجي ةريزجلا بوئج خيراتل سرادلا نإ )١(

 بونج يف هنأ الإ . ةيمالسإلا دالبلاو ةريزجلا ءاحنأ نم ريثك يف كلذ عقو دق ناك اذإو « ةيلحملا بورحلا لك

 « ةيفنحو هيعفاش نم قرفلاو بهاذملا نم ًاريثك نميلا بعوتسا دقل . فالتخالاو ةقرفلا ىلإ ىعدأ ناك ةريزجلا

 تلازو نتفلا تبشو بورحلا ترمتساو . اهريغو  قرفلا نم ةقرف  ةيفرطمو « ةيليعامسإو « ةيديزو جراوخو

 نميلا يف ةيعفاشلا امه امهناطلس داسو ةايحلا ةبرتب امهقورع تئبشت ناذللا نابهذملا امنإو « ليلقلا الإ اهرثكأ

 نم . يمسرلا بهذملا تلظ ةيعفاشلاف , يلامشلا ىلعألا مسقلا يف ةيديزلاو , ةماهتو ةيبونجلا نُميلاو لفسألا

 م1611 /ه 915 ةنس ةيرهاطلا ةلودلا ةياهن ىلإ م5١81 /ه ٠١١ ةنس نم ةماهت ىلع ةيدايزلا ةرامإلا دهع

 يدهم نب يلع دهع يف جراوخلا بهذمو يحيلصلا دهعلا يف يليعامسإلا بهذملا اهيف داس ةريسي تارتف يف الإ

 بهذملا ينسلا نييحاجتلا ناطلس نولضفي اوناك نميلا ةماهت لهأ نأ يبهذملا ءالولا قمع نم غلب دقو هينباو

 . لصألا يبرعلا بهذملا يليعامسإلا يحيلصلا ناطلس ىلع لصألا شابحألاو

 مهشويجب نويحيلصلا لزن ءاتشلا لصف ءاج اذإ هنإ نييحيلصلاو نييحاجنلا نيب بورحلا لوادت ءانثأ يف ناكف

 نفسلا يف نويحاجنلا لزن فيصلا لصف لبقأ اذإف كلهد ةريزج ىلإ نويحاجنلا رفف ةوقلاب ديبز ىلع اولوتساو

 ًاءافتحا هروشنم مالعألاو ةعوفرم فحاصملاب داهزلاو ءاهقفلا مهمدقتي ديبز لهأ مهلبقتسيف كلهد ةريزج نم

 . لابجلا ىلإ نويحيلصلا بحسنيف اجاهتباو

 دهع مهالتو « ةيبهذملا ةيحانلاب مهتيانع ةلق عم نييرصملا ةسكارجلا دهع  ةيرهاطلا ةلودلا دعب ءاجو

 .مهتسايس ىلإ حاتراف . نويئس ًاضيأ مهو م 17707 /ه م1698 /هو94ه ةنس نم لوألا كارتألا

 . نويعفاشلا ةيلخادلا

 ةنس ىلإ هئافلخ مكحو همكح رمتسا - م 7 /ه ١١4٠ ةنس كارتألا ءالجإ نم ديؤملا مامإلا نكمت دعبو

 فالخملا ىلع رديح نب يلع ةينامثعلا ةلودلا مساب رقأ يذلا اشاب ليلخ لوصوبو م1818 /مه 4

 باب ىلإ ةيديزلا نم يبونجلا مسقلا ىلع ( لكوتملا يبحي نب دمحم ) مامإلا رقأو ( روم ) يداوو يناميلسلا

 . ةلودلل ( جارخ ) لباقم لابجلا عم بدنملا

ىلإ اخملا ىلإ ةماهت دالب نم ريثك ىلع تارتف يف نييريسعلا ءاليتسا عم ًابيرقت هجولا كلذ ىلع ةلاحلا تلظ
 

 مامإلا هلباقف ةينامثعلا ةلودلا مساب دالبلا مالتسال نوع نب دمحمو اشاب قيفوت لصوف م 18417 /ه ١1755 ةنس

ب يلع ءاعنص مجاه ريصق تقو دعبو ءاعنص ىلإ ةيكرتلا تاوقلا ضعبب دعصو ىبحي نب دمحم
 درطو يدهملا ن

 ناكو ه١؟10 ةنس مشاه نب دمحأ روصنملا ىلوت هدعبو ىبحي نب دمحم مامإلا سأر عطقو ةيكرتلا ةيماحلا

 : يتآلاك م 1849 /ه ١1755 ماع يف ةريزجلا بونج يف يبيرقتلا عضوسلا

 ١ - نارجن بحاص يمركملل اهلامعأو زارح - ؟ . كارتألا ةطلس تحت ةيبونجلا لابجلا ضعبو ةماهت .
 ٠ ةيديزلا ةمئألا تاطلس نيب حجرأتت اهلامعأو ءاعنص .
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 ةريزجلا بونج مكح ىلع كارتألا لظو . ةينسلا مهدئاقعو ةيبهذملا مهلويم عم

 . ايكرت ىلع برحلا ايلاطيإ نالعإو سلبارطل ( ايلاطيإ ) وزغ ناك ىتح
 لصفلا عجار - يسيردإلا يلع نب دمحم ةماهت يف كارتألا ىلع رث ءاث لوأ ناكو

 زكرتي ثيح « ىلعألا يلبجلا مسقلا يف ىبحي مامإلا هالتو - يسيردإلاب صاخلا
 دض ةيروثلا امهتياغ يف قيسنتلل يسيردإلاب يبحي مامإلا لصتاو - يديزلا بهذملا
 افلتخا مث - يبحي مامإلاو يسيردإإلاب صاخلا لصفلا عجار - كرتشملا امهودع
 بواجت دقف بهذملا يعفاش يسيردإإلا مامإلا ةفصبو 0 يف امهنم لك راسو
 لابعو ةميرو ناحلم لهأك لابجلا لهأ ييعفاش ضعبو لب + ةماهت لهأ لك هنعم
 لصفلا عجار  لفسألا نميلا هيلإ مضنا ناكل رمعلا هب لاطولو مهريغو نافعصو
 ىلإ يسيردإلا ةرظن يناثلا لصفلا عجارو - ىيحيو يسيردإلا نيمامإلا  نماشلا
 . ىيحي مامإلا

 000 2 عيبرأت ىلإ ةيااناو ربا رح ىلإ 5 يسيردإإلا ناكو
 ترسأ ن نأ دعب ةماهت لئابق ىتعأ نم يهو ( اًرْحَفلا ) ةليبق هذهو 2 هيلإ ةماهت لهأ ليم

 يبحي مامإلا تاءادنل بجتست مل اعنص ىلإ ةديدحلا نم ةهجوتملا ةيناطيربلا ةثعبلا

 ةيسيردإإلا ةسايسلا ةموعنل امنإو « مهتاديدهتوأ زيلكنإلا تاءارغإل الو مهقالطإ يف
 هلاجرل ةروسأملا ةثعبلا اوملسو يسيردإلا ءادنل اوباجتسا . مهميهافم ىلإ اهبرقو
 ةنيدم هميلست هبساكم نم اديادخ ًاديصر زيلجنإلا ىدل يسايسلا هديصر ىلإ فاضأف
 اهوملسي ملو ءزيلكنإلا اهلتحا يتلام 6 /ه ١8 ماع يف (ةدّيدحلا)
 . مدقت امك - يبحي مامإلل

 ىلع ىضم دقو م1977/ه١141 ةنس نابعش رهش يف يسيردإلا يفوت دقل
 «تاونس ثالث ةديدحلا ةنيدم هملست ىلعو ةنس ةرشع سمخ كارتألا دض هتروث
 نم هيلع ىلوتسا اميف همكح خسر دق ةريسيلا ةهربلا هذه لالخ يف ناك امنإو
 فالخملا  هتروث قالطنا نطوموأ هسأر طقسم نع الضف نميلا ةماهت
 ُفّلَخلا هل نكي مل امنإو هتيصخشب سانلا قلعتو ءالولا هل قمعتو  يناميلسلا
 دمحم نب ىلع ربكألا هنبا هتفالخ ىلوت دقف « ةرامإلا بساكم ىلع ظفاحي يذلا
 ىفطصم هبيرق هيلع راثف , ٍنخَد ىلع ةلأسملا تيوس مث ىهَمَع ةضّراعف
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 عجار  ةرامإلا ىوق َتَنَهْوَأ رئاسخو تاكرحت دعب الإ فالخلا هتني ملو « يسيردإلا

 هدودح ىلع صبرتي يبحي مامإلاو - يسيردإلا ىفطصم ةروثب صاخلا لصفلا

 ةرامإلا نم يبونجلا فصنلا ىلع ضاضقنالل دهج لكب لمعيو « ةيبرغلا ةيلامشلا
 - ةيسيردإلا ةرامإلا نم يبونجلا مسقلا يف ةلاحلا ناونعب  مدقت امك  ةيسيردإلا

 « التاق اهئانبأبو اماق اهمساب ةمألا هذه لاجر نم امه يسيردإلاو يبحي مامإلا نإ

 برقأ يبحي مامإلا ناكو « كارتألا نم ةيبرعلا ةريزجلا نم يبونجلا ءزجلا اررح دقو
 ءافلحلاو كارتألا نيب ةينيطنطسقلا حلص ةدهاعم بجومبو « كارتألا سوفن ىلإ

 « ىبحي مامإلل مهيديأ تحت ام اوملس اهريغو ةيبرعلا دالبلا نم مهباحسناب ةيضاقلا

 نم يلامشلا ءزجلاو يناميلسلا فالخملا ةونع مهنم ذخأ دقف يسيردإلا مامإلا امأ

 ىلإ اومضنا ايبص ةذهاعم بجومب مهرودبو اهلهأل ريسع كارتألا ملس امك « ةماهت
 اوفلتخا مث . يسيردإلا عم هومربأ ام اوضقنف ةكم ريمأ مهلامتسا مث الوأ يسيردإلا

 ريسع ىلع ضايرلا تلوتساف « مهفالسأك اهيلإ مامضنالل مهتعد يتلا ضايرلا عم

 كارتألا نم ةيبونجلا دالبلا ىلع يسيردإلا ءاليتسا رمأ نيب ةدملا رصق نم مغرلاب

 ناك ةماهت يف ةرامإلا كلت هاجت روعشلا قمع نأ الإ هنبا ىلإ هدعب رمألا دانسإو هتومو

 نضل أ ةنيدخلا نيد ىلع ظاعما نم تارتس كالا لكف ذقت اهم نمعأ

 فصنلا ىلع ىبحي مامإلا ىلوتساف « يسيردإلا يفوت م1476 /ه 4
 ةيفئاطلا حور نأ الإ « يديم ىلإ يحضلاو ( لابع ) نم ةرامإلا كلت نم يبونجلا

 تاروثلاب « مهئايتسا نع نوبرعي ةماهت لهأ لعج يبهذملا فسعتلاو ةديدجلا

 يذلا . يسيردإلا مكحلا مهيلإ دوعي نأ المأ ةشئاطلا ةجفلا تاكرحلاو ةلجترملا

 ا . مهلويم مئاوي

 يضقف يناكوشلا دمحم سبع خيش اهمعزت سبع دالب يف ةروث تماقف 1

 :.هوعس نبا ىلإ مث يسيردإلا ىلإ اكنلاو اهيلغ
 ةنيدم ةمجاهمل ةليبقلا كلت لئابق عمجتو ناورم ينب ةروث هالتو - ؟
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 ةيلكوتملا ةموكحلا نم تادادمإلا تلصوف ؛ اهيلع راصحلا قاطن برضو « ٍيِذِيم

 . ةلشافلا مهتكرح ىلع تضقو مهلمش تتتش 0

 هعم ةعامجو ( يزوقلا ) ىمسملا مهخويش دحأ ةدايقب ليلص لئابق ةروث - "“
 اهيلع ىضقو اعنص نم تادادمإلا تلصو تاشوانم دعبو ةيديزلا ةدلب خيش مهنم

 دوعيو 8 تاوقب مهدجني نأ يف المأ ايبص يف يسيردإلا لا إ هؤاقفرو يزوقلا أجتلاف

 ةدهاعم بجومب ةيدوعسلا ةيامحلا تحت حبصأ دق يسيردإلا نأ لاح يف هيلإ مهرمأ

 . ةكم

 يف لخدتلا مدعب حِصْنَف ةدعاسملا مهبلطو مهئاجتلا نع ضايرلا ىلإ عف

 . وفعلا نيبلاط مهدالب ىلإ اوعجر نوع وأ دادمإ يأ نم اوسئي املو 2 0 0

 لاق امك مهتلاحو ؛ ةيبهذملا مهلويمو مهعابط عم مجسنم ريغ ديدجلا مكحلاف
 ةيلكوتملا ةمواقملا رايهنا لوح « خيراتلا ربع نميلا ١ باتك بحاص ينميلا خرؤملا

 - ةيعجرلا فقوم . . ديبز برق ىلإ يدوعسلا شيجلا مدقتو اهبابسأو ةماهت يف
 نومتهي ال نيذلا اهماكح لهاستو نميلا يف يبلسلا - مامإلا ةموكح دصقي
 عم هوبكترا ام ىلإ ةفاضإلاب « مكحلا شرع ىلع رارمتسالا مهل لفكي ام رادقمب الإ
 كافر ةيقبطلاو ةيبهذملاو ةيفئاطلا حورلا ثبو « لالغتساو ملظ نم مهلامع

 دصقي  مهنم فارطألا لهأ اميس الو يلاهألا لعج مرّبتلاو طخسلل ةاعدم ناك امم
 . دلب يأ ىلإ ءاوضنالا نولضفي - ةماهت يلاهأ

 ةسرادألاو مامإلا تاوق طاشن

 ماقف ةسرادألا طاشن فقوت ملو ( نارجن ) نم اهتاوق بحس نميلا ضرت مل
 دهمو ةيدوعسلا ةيلبجلا ةقطنملا يف فثكم طاشنب هراصنأو يسيردإلا باهولا دبع
 ناكو اهريغو ( لدابعلا )و ( افيف )و ( كلام ينب ) ىلع ءاليتسإلاب ةيلكوتملا تاوقلل
 لاصتا ىلع ناكو « بئاغرلا لذبو . لئابقلا كلت ضيرحتو ديهمتلا يف ةعيلطلا وه
 ةلمحلل ( ةدعص ) يف هتدايق زكرم ذختا يذلا دمحأ فيسلا قعبلا دهع يلوب
 . ( نارجن ) ىلع ةمدقتملا
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 ( افيف )و ( كلام ينب ) ىلع اهئاليتسا دعب ةيلكوتملا تاوقلا تمجاه دقو

 تمجاه امك اهيلع تلوتساو . ةضراعلا ةدلب تمجاه . اهريغو ( لدابعلا )و

 . موجهلا َّدَص اهتيماح تعاطتسا امنإو ْثّرَحلا ينب دالب نم ( ةبوخلا ١

 :دادعتسالا

 ةقطنم ىلإ تاوقلا تدراوتو « هتيمهأ رمألل ةموكحلا تذخأ قبس امل ةجيتن

 دمح ةقطنملا ريمأ جرخ اهدوجو لماكت دنعو . (زاجحلا )و ( دجن ) نم نازاج
 0 هركسعم برضو تاوقلا كلت عمجو .رعيوشلا
 ىلإ هركسعم لقنب رمألا هيلإ ردص ةمزألا تدتشاو شويجلا رثاكت امدنعو ( شيرع

 : ارو 2 تادادمإلا هيلإ تدراوتو ( ةطماص )

 : نازاسج ةقطنم لئابق كارتشا

 يف مهكارتشا لوبق هنم اوبلطو رعيوشلا دمح ىلإ ةقطنملا ءاهجوو خويش مدقت
 اهيدهاجمو اهتاكوشب ةقطنملا لئابق تلبقأف . كلملل عفرلا دعب قفاوف شيجلا

 هنم بلطو لوألا يسيردإلا ةيبرح ريزو ( بادرس دومح ) رعيوشلا دمح ىعدتساو

 فالآ ةسمخ وحن هدادعت غلب يذلا ةقطنملا تاكوش رمأ ىلوتيو « هبناجب نوكي نأ

 نم مهل امل يدوعسلا شيجلا عئالط ةمدقم يف تاوقلا مدقت ءانثأ يف اوناكو لتاقم

 : مهتقطنمل ةرواجملا دالبلاو دودحلا يف ةربخ

 ةيئاقولاو ةيعافدلا تاءارجإلا
 نازاج يف ةعلق ءاشنإب م 14880 /ه ا

 يف ( فيرشلا ) لبج ىلع يضاقلا هللا دبع خيشلا ةيلاملا نيمأ اهريمعت رشابو

 اهب تركسع ةبيتك لوأ مساب ( ةيرسودلا ) مساب دعب اميف تفرعو « ةئيدملا بونج

 . دهعلا كلذ يف هتميق هل غلبموهو « لاير فلأ نيعبرأ ءاهز اهريمعت فيلاكت غلبو

 ١ - ءاملا نطع - رئافحلا يف ةطسوتم ةعلق - .
 * - رئافحلا  نازاج قيرط يف ىطسولا ةبونلا ديدجت .
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 اهركذ مدقتملا ةبونلا نيب اهعقوم يتلاو اهنود يتلا 20 ةبونلا ديدجت -
 . ( علطملاو )

 رفخ زكرمل ةيلاحلا ةرامعلا قوف يبونجلا ءيطاشلا ىلع جرب ءاشنإ - 4
 . لحاوسلا

 . ثرحلا ينب دالب يف ( ةبوخلا ) زكرم يف رصق ريمعت -

 . ةضراعلا زكرم يف رصق ريمعت - "5
 ةسردم اهناكم يف ينبو خيراتلا اذه يف تمده دقو ( ايبص ) ةعلق ميمرت - '/

 . قوسلا برق يتلا ايبص
 . ةطماص ةعلق ميمرت - 8

 .وقحلا ةعلق ميمرت - 4

 . ( ةلشقلا ) ب ةفورعملا ناسرف ةعلق ميمرت ٠

 يبأ ) ىلإ ( يلصاولا ) نم يسيئرلا ركسعملا لقنو فقوملا مزأت امدنعو

 : ةيتآلا تاءارجإلاب رمأ ( ةطماص ) ىلإ مث ( شيرع

 : ةيتآلا تاهجلا يف ةيعرف تاركسعم ةماقإ - ١

 . ناطلس نبا ةدايقب شيرع يبأ ةنيدم جراخ ركسعم (أ)

 . دمحملا ناديعس ةدايقب ةضراعلا يف ركسعم (ب)

 . ةينيسحلا يف ركسعم (ج)

 : تاشرحتلا

 ( كلام ينب ) ل يلبجلا مسقلا يف يسيردإلا باهولا دبع طاشن ىلإ انرشأ

 كلت ىلع ىلوتسا يذلا يلكوتملا شيجلل دهمي « اهريغو ( لدابعلا )و ( افيف )و
 . ةدعص يف خياشملا ضعب لقتعاو نئاهر اهخويش نم ذخأو لابجلا

 ناديعس ) ركسعملا دئاق مزهف ةضراعلا ةدلب تمجاهو هتاوق تمدقت كلذ دعبو

 . موجهلا تدص اهتيماح نكلو ةبوخلا زكرم تمجاه امك . بحسناو ( دمحملا

 )١( قيرط وأ ناكم ةيامحل سرحلا هيف بوائتي يذلا جربلا : ةبونلا .
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 : زكرم ةوق رث هيجلا بحسناف ةضراعلا زكرم تداعتسا ةوق ةموكحلا تثعب كلذ رثأ ىلعو

 . ةضراعلا ةدلب ىلع لطملا ( الس ) لبج ىلإ يلكوتملا

 : ةطماص نم رعيوشلا كرحت

 برق ( دّمُح ينب ) دالب ىلإ ةطماص يف يدوعسلا ركسعملا كرحتب رمألا ردص

 : ةرشابملا دودحلا

 + .نديحتلا

 : ىبرغلا ناديملا ىف ناشيجلا

 نم ًافلأ نيثالث وحن نم يبونجلا يبرغلا ناديملا يف يدوعسلا شيجلا فلأتي

 لمج فآلا ةرشع وحن مهعمو « لبإلاو تارايسلا ىلع نيلومحملا ةاشملاو ناسرفلا

 تاللاصتالاو لقنلل تارايسو . كلاسملا ةبعصلا نكامألل داتعلاو نؤملا لمحل

 « تاقلطلا ةسمخلا وذ يناملأ ديدج دحوم حالسو « ةيكلسال ناديم تالصاومو

 :( 0٠156٠" : نم هعومجم فلأتيو

 . ةريبك لقن ةرايس نوسمخو ةئم ثالث مهلقت لتاقم نال

 ٠٠ سراف افلأ .

 . ةعيرسلا لبإلا ىلع فلأ نورشع 6

 نورشع ١٠و ةحفصم ةرايس نورشع ٠١ : شيجلا عمو : ةاشم اقابلبلاب

 . ةيعفدم نورشع "١7و اشاشر

 شيجلا نم فالا ةسمخ وحن نم ضرح يف طبارملا يلكوتملا شيجلا فلأتيو

 روجحو ملسأو نيسيمخلا لهأ نم نيدنجملا تاكوشلا نم ١٠٠66١و يماظنلا

 . ناورم ينبو

 . تاشاشرلا نم ٠١ هعم

 . ةيعفدم اتيراطب
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 ٠ فالآ ةسمخ يماظنلا شيجلا نم يديم ةنيدم يفو .

 1 تاشاشرلاو ةيلاطيإلا ةيقدنبلاب حاسم شيجلا . نيدنجملا نم ةهوثد

 حالسو (رشلا بلاط ) ةامسملا ةيلاطيإلا ةيقدنبلا يماظنلا شيجلا حالسو
 تاذ نم ىمظعلا برحلا لبق لبق ةعونصملا ةميدقلا قدانبلا نم طيلخ نيدنجملا

 3 ( ةبح مأ ) ةدحاولا ةصاصرلا

 « سبع دالب يف ةيبرغلا ةيبونجلا ةقطنملا يف يلكوتملا شيجلا ةدايق زكرم ناك
 ىلإ مامإلا ةيقرب يف ةراشإلا تقبس امك ريزولا نب هللا دبع ةدايقب صرح بونج
 ريزولا نبا بادتناب امنإو م 1984 /ه ١ه57/97/5؟85 ةخرؤملا زيزعلا دبع كلملا
 يف يتلا تاوقلا امو ءرخآ صخش ىلإ هتدايق دنسأ اهبأ يلإ هجوت يذلا دفولا عم

0 

 : ممجهلل ديهمتل لا

 ةماهتل ةيزاغلا شويجلا نم ريثكلا نأ ىرن ( ةيجيتارتسا ) ةيمهأ ( ضرح ) ل نإ
 ىلإ همدقت يف نيدلا حالص وخأ ( هاش ناروت ) "” همجاه دقف هتمجاهمب أدبت نميلا
 رضاحلا انخيرات يفو « كارتألا عب هيدر يف يديدإلا هتمجاهمب أدب امك ديبر

 رعيوشلا دمح ةدايقب يدوعسلا شيجلا ةييجأه

 هيلع ىلوتسي يذلا شيجلاف . لبجلاو لحاسلا نيب طسو ضرح ةدلب عقوم نإ
 ندملا نيب لاصتا لك عطقيو ةقطنملا بلق يف هنم مدقتيو نيرطش ىلإ دالبلا رطشي
 . ىطسولا ةقطنملا نادلبو ةيلحاسلا

 62 ةطماص ةدلب يحاوض يف - شيرع يبأ نم هلاقتنا دعب - يدوعسلا شيجلا ماقأ

 ثيحب دودحلا نم ةطقن برقأ ىلإ لقتنا مث « دمح ينب دالب ىلإ هركسعم لقن مث

 0 ل اس لاح

 ا ماس لك - ةفاسملا كلت برق 0 5 قدأو رابخألاب

 )١( ةيبونجلا ةيحانلا نم يدهم نب يلع ( هاش ناروت ) لبق همجاه .
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 ينايسلا يلع ضرح لماع ضرح يف ةطبارملا تاوقلا ةدايق ىلع ناك دقف اذهلو

 قدانخلا رفحو ضرح لامش هللا دبع نبا يداو ةودع ىلع ةيعافدلا هتطخ َّذَعَأ دقو

 ًامدقتم ًايعيلط اطخ عضو امك « تاشاشرلل عضاومو « ةيبارتلا تاماكحتسالا عضوو
 ةعلق هتدعاق . ىقرشلا اهلامش دتمي ةدلبلا لفسأ ىف ًاثلاث اطخو ء لوألا طخلا لثم

 تكلا عافدلا:لئاسو ىلإ ةبسلاب ةقيشعت هقلقا نمو + ةيدملا

 تاوقلا هيفاوت ىتح . يدوعسلا موجهلا فاقيإ عيطتسي هنأ لمؤي ناك هنأ دقتعيو

 موجهلا فاقيإب هنأ دقتعي ناك يذلا يبحي مامإلا ةطخ يه امك « سبع يف ةطبارملا

 ىلإ ةبسنلاب فازنتسا ٌبرح نوكت نأو ةلواطملا هنكمت هموجه ةَّدج رسكو يدوعسلا
 . يسيئرلا هزكرم نم يدوعسلا شيجلا تالصاوم ِدْعُب

 ىوق تراخ دق نوكتو 2 . فراجلا داضملا موجهلاب مايقلا كلذ دعب هنكميو

 هل رصنلا نكي مل َنإف مَن نمو  نظي امك - هدراوم تفزنتساو ' يدوعسلا نئيجلا

 . هتبغرل ًاقفو ةلأسملا ىوست

 هتافرصت يف ًاطاتحم ناك ينايسلا يلع ضرح لماعو ةعيلطلا ةهبج دئاق نأ الإ
 داومو داتعلاو نؤملاب « ضرح قرش بونج يف يتلا ةعلقلا نحش دقف « ةيعافدلا

 عقوم ةعلقلا نم هل نوكي دقف عافدلا طوطخ ْدُمْصَت ملول اميف « ًاطايتحا « ءانبلا
 ىتح تقولا ضعبولو ةمجاهملا تاوقلا مدقت قيعي ىتح دومصلا نم هنكمي يعافد

 . هيلإ ةعيرسلا تادجنلاو تادادمإلا دراوتت

 :ٌّييهتلا

 رئاس ىلإ | رماوألا تردص - لبق نم انرشأ امك تاضوافملا تقف تقفخأ امدنعو

 قفاوملا ءاثالثلا موي رجف يف تقولا ددحو موجهلاب ةيددعسلا تاهبجلا

 .م975١1: /مه 646

 لب اليك رشع ةسمخ نم رثكأ ا اننرعشأ دنقل

 لعجت ال هذهك ةفاسمو « لايكأ ة ةرشع ىلإ تاينحنملا صضعب يف ةفاسملا رصقت
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 ءىطخي دق امنإو ءرخآلا تاكرح دصرتت قيرف لك نويع نأل . ةميق ةتغابملل
 ةلواطملا يه يبحي مامإلا ةطخ نأ ىلإ انعملأو . اهبحاص ةقثلا نوختو ءريدقتلا

 لصحي وأ ةصرفلا أيهتت ىتح دودحلا ىلع عافدلاو فازنتسالا برح مث « نكمأ ام

 : ممجميهلا

 ةعاس راظتناو « ماتلا ْوُيَهّتلاو « لماكلا دادعتسالاب هرمأو هشيج رعيوشلا دمح ْأَبَع
 ىلإ مّسوملا لحاس نم دودحلا لوط ىلع هسيساوجو هنويعو هداصرأ ثعبو رفصلا

 . نيفرطلا نيب تالصاوملاو . نيتهجلا نيب لاصتا لك عطقو . (رانلا وبأ ) لبج
 تاحفصملاو تارايسلا تدعتساو « هرسأب ركسعملا كرحت ليللا فصتنم دنعو

 شيجلا أدبو « ءودهو ِةَدوُت يف ليخلا تمدقتو . تارايسلا يف ةلومحملا ةيعفدملاو
 هناسرفب لقأ وأ لايكأ ةسمخ دعب ىلع فقوتو ضرح ةهبج لوط ىلع هريس
 ىلص رجفلا ةالص تقو ناح امدنعو « هتارايسو هتيعفدمو هتاشاشرو هتاحفصمو
 ءاضفلا ىٌّرَدو « موجهلاب رمألا ردص ةالصلا ءاهتنا دعبو تاعامج تاعامج شيجلا
 هالتو ( نيعتسن كايإو دبعن كايإ نيدلا موي كلام اي ) دحاو توصب موجهلا راع

 تقلطناو . فجارلا لازلزلاو . فصاقلا دعرلاك ةيعفدملاو نارينلا تاقلط يود
 عافدلا طوطخ ءارو نم « ضَرَح ةدلب تفجتراف « اهكبانسب ضرألا ع ٌحَرَت ناسرفلا
 . اهنادبأ نم بولقلا تعلخناف اهناكس

 نم اهيرابث تارايسلاو تاحفصملاو . بناج يف ةلايخلا نم عئالطلا تمدقتو

 مدريو « هلبق ام ْمطَي ءرخازلا نافوطلاو .رشاحلا ليسلاك رخآلا بناجلا
 . هضرتعي ام

 راكوأو ةيمامألا طوطخلا تاماكحتساو عافدلا قدانخ نم نارينلا مهيلع تقلطناو

 لا اا د هر 7# 0 او ولا اق خشم ع 2 هم اوهد (|ه رفع مرمر
 هعضي انيحو انيح هعفري هعفدي ٌءرد ليسلا ءرد فداص
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 يف ةدلبلا تطقسو يناثلاو لوألا طخلا هالتو يعيلطلا طخلا حستكا ام ناعرسو

 لولف ضعب عم « ينايسلا يلع دلبلا مكاح دئاقلا بحسناف ةمجاهملا تاوقلا دي

 لغوتو ءراصحلا قاطن ةعلقلا ىلع برضف . ضرخ ةعلق ىلإ هيطايتحاو هتاوق

 طخ عطقو « ةرواجملا يحاوضلل هايارس ثعبو « اليك رشع ةسمخ ًابونج شيجلا

  ةديدحلاو ةّيحللاو سْبَعو يدْيَمو يديم ضرحو سبعو ضرح نيب كلسلا

 هيلع مه ام اوأرو نيدنجمب اورم ام لكو مهناطوأ ىلإ نيدنجملا لولف بحسناو
 . اذكهو مهرخأ ىلإ مهرودب اوبحسناف « ىوذعلا مهيلإ ترس

 ا لا ا

 ةحللاَو ةرهزلاو روم يداو لماعو « ةماهت خياشم ربكأ جيش يداه بتك تلصوو

 بطقتسيو مهسوفن نئمطيو ٠ مهرطاوخ بيطي ام لكب رعيوشلا مهباجأف ةالاوملاب
 : مهءالو

 نب لصيف ريمألا لوصوو « ةعلقلا ملست رظتني ًاموي رشع ىنثا ضرح يف لظو
 . ةيبرغلا ةيبونجلا ةهبجلل ماعلا دئاقلا زيزعلا دبع

 اليل رمعي ينايسلاو . اهران ةيعفدملا اهيلصت ًاموي رشع ىنث :ثا ةدماص ةعلقلا تلظ
 مل /ه ١85/١7/78 قفاوملا تبسلا ةليل ءاسم يفو « ًاراهن اهنم مّدهت ام

 اناكم مهل ددحو « ةريغص تاعامج ىلإ هباحصأ قرفو ةرغ ليللا ةأده يف سمتلا

 لئابقلا ّيز ىف ة اوركنت دقو « ةيقرشلا ةيحانلا يف ركسعملا ةلئاط نع ًاديعب عمجتلل

 نم للستو ةعطقتم تاقلط ةنيفلاو ةئيفلا نيب نوقلطي ةليلق ةعامج كرتو « ةيلحملا

 . اهيف دحأ قبي مل ىتح رخأت نم هب قحل مث ةعلقلا

 . هب رفظت ملف هتدراطمل شيجلا نم ةيرس تلسرأف ء رمألا فشك حابصلا يفو

 لئابق خويش نم لبقتسا نم لبقتساو . ضرح نوؤش رعيوشلا بتر نأ دعبو
 « يِدْيَم ةنيدم قرش ةعقاولا ( نزاخملا ) ةيرق بوص شيجلاب كرحت نميلا ةماهت
 ءاحلاب ( ناريح ) يداو ىلإ ( مّسْوُملا ) ةهج يف اندودح برق نم هركسعم دتماو
 : ةلمهملا

 - ا"



 نورشعلاو يداحلا لصحفلا

 نميلاوزلغ

 ناديملا ةدايق يلوتل زيزعلا دبع نب لصيف ريمألا لوصو
 تيقوتلاب ًاحابص ةرشاعلا ةعاسلا وحن يف م 1488 /ه 187/17/11 موي يف

 ءربلا قيرطب « نازاج ةنيدم لصيف ريمألا ىكلملا ومسلا بحاص لصو ىلاوزلا

 ( ْمَسوُملا ) ىلإ ( ةمحقلا ) نم ةقطنملا 5250 : ةرايس ةثم ءاهز هنقفارت

 هلبقتساو « ةدلبو ةيرق لك يف تانيزلا تبصنو مالعألا ترشنف . هومسب ءافتحالل

 . جاهتبالاو ءافتحالاب يلاهألا

 يلاهأ هلبقتساف .رفوألا بيصنلاو « ربكألا مسقلا اهل ناكف نازاج ةنيدم امأ

 قشي هبكوم راسف . جاهتبالاو ليلهتلاو ريبكتلاب ( علطملا ) يف اهؤاهجوو ةنيدملا
 اهجاربأ ىلع تقفخو تشرفو َتَعّيُه دق يتلا ةيرسودلا ةعلق ىتح ةيرشبلا لتكلا
 ىلع مالسلاب خياشملاو نايعألاو ءاهجولل نذأ سلجملا هب رقتسا نأ دعبو « مالعألا

 هومسب بيحرتلا ةديصق يسونسلا دمحم نب يلع خيشلا نازاج رعاش ىقلأو هومس

 « هومس فرش ىلع ةلفاح ةبدأم رعيوشلا دوعس نازاج ريمأ ليكو رهظلا يف ماقأ امك

 يبأ لهأ نايعأو ةنيدملل ةرواجملا لئابقلاو هخويشو هنايعأو نازاج ءاهجو اهيلإ ىعدو

 نيموي ماقأ نأ دعبو « هومس ىلع مالسلاو بيحرتلل اودفاوت نيذلا ايبصو شيرع
 تاركسعملاو شيجلاو اهريمأ لبق نم لبقتساف ( مّسوُملا ) ىلإ هبكر كرحت
 ممَسوُمْلا ركسعم ىلإ هبكوم كرحت حابصلا يفو « هتليلو هموي ةيقب هيف لظف . يلاهألاو
 يسيئرلا ركسعملا ىلإ كرحت مث مسوملا يف هموي ةيقب ىضقو ًاعئار الابقتسا لبقتساف

 . ( نزاخملا ) ةيرق يف
 : نزاكملا ىلإ هومس كرحت

 مودقل دادعتسالا يف ذخأ دق ةيدوعسلا شويجلل يسيئرلا ركسعملا ناك
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 ًابيرقت اليك رشع ةينامثوحت ( نزراخملا )أ مسوملا نين ةفاسملاو هند

 لالجإلا بورض لكب هلابقتسال بهو ركسعملا زتها ىتح بكوملا لهأ امو

 ناسرفلا نم فلأ عم «. رعيوشلا دمح ركسعملا دئاق مدقتو , ءافتحالاو جاهتبالاو

 نأ دعبو « هومسل ةيحت عفادملا تقلطأو . لايكأ ةعبس ةفاسم ىلع هومس لابقتسال
 ءاسؤرو ايارسلا ةداق لبقأ هومسل برض يذلا صاخلا ميخملا يف قئاقد حارتسا

 . هيلع مالسلاب فرشتلل لئابقلا خويشو نيدهاجملا

 يود ناكف 0 تا عفادملا تقلطأو عئار ضارعتساب شيجلا ماق

 يف تك سراف يفلأ رّيثع ةع راثو ءاضفلا ىَوَدو ضرألا هل تجترا فصاق

 يديم ا ) 0 ) باوص نم ةيقابلا ةيقبلاب كلذ راطأف بيهرلا ضارعتسالا
 ركسعم شيج بحسناو « روم يداوو سبعو يديسو ضرح نيب ناكسلاو هشيجو
 . مهنادلب ىلإ مهضعبو لابجلا لإ هتداق عم « وسع

 : يديم ةنيدم

 ( يشرعلا ) اهلماعو « نيتعينملا اهيتعلقو . ةخماشلا اهنوصحب يديم ةنيدم
 ذخأ كلذل « اهلالتحا لهسلا نم سيل نأ نظ ءاهدلاب كلذ لبق  فورعملا

 ذاختاو  ايلعلا ةدايقلا عم رواشتلا دعب  يأرلا هجوأ ةرادإ ىف هبرح ناكرأو رعيوشلا

 ةعانم ربَسو . فاشكتسالاب مايقلاو . ةميكحلا ةطخلا دادعإو ةمزاللا تابيترتلا

 دراوم ىلع# ةريغص عالق انه « اهيتعلقو اهنوصح ادعو 3 اهعافد عقاومو اهتاماكحتسا

 ( ةمّيودلا ) ةريزج نم يبونجلا فرطلا يف ةعلقو 3 لايبخلا نب عنادا كور ءاملا

 يف ةريزجلا نم ًامسق نإ يأ « يديم ىَسرَم ىلإ ْمسْوُملا لحاس نم دتمت يتل

 . تاماكحتساو « ةعلق (  روخلا )  يسيئرلا يديم ىسرم يف نأ امك « اندودح

 « ةنيدملا جراخ يلا عالقلاو تاماكحتسالا برضب ةيعفدملا تذخأ دقف كلذل

 ىلع تضق ةميوذلا ةعلق ىلع ةقفوم ةيليل راغب مُسْوملا ركسعم نم ةيرس تماق امك

 لوح فافتلا ةكرحو فاشكتسا ةيلمعب ليخلا نم ةبكوك تماق امك
 2 الامش ةهجتم ( نزاخملا ) اهركسعم نم تكرحتف راهنلا حضو يف ةنيدملا
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 رحبلا لحاس برق ىلإ يلامشلا عفادملا ركوو ةنيدملا نيب ام ًابرغ تفرحنا مث
 دهاشت سانلاو . ابونج تهجتاو ةيبرغلا ةعلقلا برغ نم ترم مث ( ةلغبلا ىسرُم )
 درخت نأ نودب . فوخو ةشهد يف . نوصحلاو تويبلا حرطس قوف نم اهكرحت
 رصق ىلعأ نم اهدهاشي هسفن يشرعلاو لب اهضارتعال ةنيدملا يف يتلا تاوقلا

 ةيماح ىلع ريفنلاب هرمأ ردصأ ًابونج تّهجَنا نأ دعبو - هترادإ رقموه يذلا - يهصاب

 اهتبجحو ًابونج تلغوت اهنأ لاح يف « اهيلع ةيعفدملا فئاذق قالطإب ةيبرغلا ةعلقلا

 . ةملاس ركسعملا ىلإ تداعو ( لمح ) ةيرقو يِدْيُم نيب ام تكلس مث « ماكآلا

 ىرخأ ةيرس تلسرأ امك ( لبَح ) ةيرق تلتحاف ةيرس تلسرأ كلذ رثأ ىلعو
 تقوط كلذبو  ةلمهملا ءاحلاب (  ناريح ) يداو زكرم (رْيَّدلا ) ةيرق تلتحاف
 دالب يف يسيئرلا ركسعملا نأ ةدايقلا تملعو . يحاونلا عيمج نم يِدْيَم ةنيدم
 نياببلا ( سعر عضاهعضو سع دالي لالتسال هيرسكلابراو بحس دق نبع

 . يناكوشلا دمحم

 نم للست دق ةيونعملا مطحم « ةريصبلا ىمعأ . صفق يف ريطلاك يشرعلا لظ
 ايؤرلا هيدل تمدعناف « ٌيماظنلا شيجلا الإ هيدل لضفي ملو نودنجملا هدنع

 مهب جزف اهئاهجوو ةنيدملا نايعأب هنظ ءاسو . ةحضاولا تاروصتلاو . ةحيحصلا
 . نجسلا يف

 جاومأ يف طبختي هلقعو « تاضقانتملا نم ةماوَد يف رودي هركف ذخأ

 ماكحتسا ءانبب رمأيو « ةمواقملا ىلع مزعي ةراتف « تايبلسلاو تاشيوشتلا نم

 ىنبيف  هلمع ةرئادو . هتماقإ رقم  يهصاب رصق ىلعأ يف . شاشرلا

 جورخلا ىلع مزعي ىرخأو قازرألاو ءاملاب راصحلل دعتسيو . ةعرسلا هجو ىلع
 مرحم ال ةليل يفو ًاريخأو « ينايسلا ضرح لماع هليمز لعف امك اللستم

 ةيرس ةروصبو « هشيج عم « ةسلخ باحسنالا ىلع ا مزع م1974 /ه11"ه

 دعب هرقم ةحاس ىلإ مهايارس اورضحي نأب مهيلإ زعوأو شيجلا طابض ىعدتسا
 « ِةّرغ ىلع . يدوعسلا ركسعملا مجاهيس هنأب ايَرَوُم ةرشابم . برغملا
 ةيحان ىلإ فارحنالاب مهرمأ مث « اليلق يقرشلا لامشلا ةيحانل مهب راس مهروضحبو
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 ًابسحت هيف ةدوجوملا نفسلا عالقإ مدعب رمأ دق ناكو ( ىسرملا ) ةهج ىلإ برغلا
 عيمج نأ دجو . ىسرملا ىلإ هلوصوبو كلذ ىلإ رمألا هأجلأ اذإ . اهيلع رارفلل

 قيرط نع باحسنالاب مهرمأو . ةقيقحلاب هشيج رابك حراصف . تعلقأ دق نفسلا
 راسو هتلغب بكرف . تلطعتف مهقبسيل ( ةريبك ) ةرايس بكرو « نميلا ىلإ لحاسلا
 ."شيجلا عب

 ناكو . اهروجش يكبتو اهّظح بدنت يه اذإف « ةنيدملا يف هباحسنا ربخ عاشف
  يعافرلا نسح نب ميهاربإ اهراجت دحأ سأر ىلع نجسلا يف ةنيدملا ءاهجو
 ىلع نزاخملا ىلإ الوسر يعافرلا ثعب عيرسلا رواشتلا دعب متو نجسلا نم اوجرخف

 ةنيدملا ملستي نم لاسرإ هنم بلطو رمألاب دئاقلا رابخإل احابصم لمحي ةعرسلا هجو

 . اهلهأ نمي

 ءارو هوبكرأف هتمهمب مهربخأف شيجلا تايرود نم ةيرود يقلف يلوسرلا راسف
 هبحصتسا يذلا رعيوشلا دمح ىلإ هلصوأو ركسعملا ىلإ هب عرسأو ناسرفلا دحأ

 : يتأي امب لاحلا يف هرمأ ردصأف لصيف ريمألا ىلإ هرودب

 ١ - اهلهأ نيمأتو ةنيدملا ظفحل شيجلا نم ةفيفخ ةوق لاسرإ .

 نم للستم لك عنمتو ةنيدملا لوح فوطت ةلايخلا نم ةيرود لاسرإ - ؟
 : جراخلا

 نم ريغ - ةنيدملا ىلإ شيجلا نم درف يأ لوخد مدعب ةدايقلا ىلع رمألا -#

 .ركذ

 ةيرود تمدقت امك « نمألا ظفح تاءارجإ ترشابو ىلاهألا ءاهجو

 نم ةرايس تماقو « ةنيدملا جراخ فاوطلاب اهلمع ترشابو .ناسرفلا

 اهلوصوبو « ةدلبلا ملستب ةدايقلا ربخت ةفيفخلا تاوقلا لقت يتلا تارايسلا
 برقأ ىلإ نتيجلا نم ةقرف عهعبو رعيرشلا دج هقفاري لسعيف ريمألا ويمس اق

 2 تاميلعتلاو رماوألا ٌردَصِي هليل ةليط ارهاس هومس لظو . ةنيدملا نم ةطقن

 . لوألا مكاحلا رقم يهصاب رصق يف رقتساو ةنيدملا لخد سمشلا قورش دنعو
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 ةقيقحب « يدْيَم ةنيدم ىلع اهئاليتسا دعب يدوعسلا شيجلا ةدايق تملع

 نفسلا بكر هنأب ء كلذ لبق اهيدل ربخلا ناك دقف ٠ لحاسلا قيرطب ارب هباحسنا
 هشيجو يشرعلا ناكو « هتدراطمب شيجلا نم نيتيرسل رمألا اردصف « ةديدخلا ىلإ

 ىلإ لصو ةنيدملا نم فصنلاو ةعباسلا ةعاسلا يلاوح يف يِدْيَم نم بحسنملا
 دق اهب طاتحا دق يتلا نفسلا دجوف فصنلاو ةنماثلا ةعاسلا يلاوح يف ىسرملا
 عرستل نحش ةرايس بكرف . لحاسلا قيرطب ريسلا ررق درلاو ذخألا دعبو . تعلقأ

 « يِدْيُم نيب ةفاسملاو . شيجلا عم راسو هتلغب بكرف . تلطعتف شيجلا لبق هب
 نامث وحن يف الإ اهوعطقي مل مهناف ثيرتملا يشاملل نيتعاسلا ىّدعتت ال لْبَحو
 طشلا نع اودعب نإو , مهمادقأو مهباود تزرغ طشلا نم اوبرق نإ مهنأل . تاعاس
 موزهملا شيجلا نإف . لئابقلا ةفطختم وأ .ودعلا تايرود مهب رعشت نأ اوفاخ

 ةيرسلا ةيرود مهتدهاش رجفلا ريشابت عمو « مهريس ءطب ناك اذهل , رش لكل ةضرع

 اهسيئر ىلإ تداعف لايكأ ةسمخ وحنب ةيرقلا نع دعبي لحاسلاو « لبح ةيرق يف يتلا
 نيتيرسلا تارايس اذإف مهضارتعال جورخلل دادعتسالا يف ذخأف رمألاب هتربخأو
 ليصف مدقتو . ميمصتو ةعرس يف مهتدراطمل اوكرحتف . مهرمأب مهوربخأف « ةلبقم
 مهيلع قلطأو . مهريس طخ عطقل فافتلا ةكرحب ماق مهتدهاشم دنعو . شاشرلا

 نيبو ءاملا يف اهرثكأ فصنو تاعاس ثالث ترمتساو ةكرعملا ترادو « نارينلا

 نم يقب نمو . يشرعلا رسأب ةكرعملا تهتناو . ضيبألا حالسلابو"” ىروشلا
 نأ ىلإ رسألا يف اولظو «نازاج ىلإ مهلاسرإب رمأف . يديم ىلإ مهب اوداعو هشيج
 . نيتموكحلا نيب حلصلا مربأ

 : ةماهتل نميلا لامع ةرداغم

 ءاعنص ىلإ ةماهت ىلع مامإلا لامع بحسنا سبَعو يِدْيَم طوقسبو
 « هزكارم نم يلكوتملا شيجلا ةيقب بحسنا امك . يلبجلا مسقلا نم اهريغو

 )١( نازاج ةقطنم يف تاتابنلا ءامسأ مجعم ه ائباتك ىف اهفصوو اهمسا اندروأ . ةفورعم ةيلحاس راجشأ «

 ماه /ه668٠84١ ةنس عوبطملا .

 د -5"1١1١



 هسفنب مودقلا وأ هئالوب ةيدوعسلا ةدايقلل ةباتكلاب ةماهت خويش نم مدقتي مل نم مدقتو

 ِ هدالب ميلستل

 ءارمأ لاسرإ بلطو 2 ةعاطلاو ءالولاب هلئاسر جيه يداه خيشلا دكأ امك

 8 هجم | ٠

 : ىديم نم مدقتلا

 امو . ةماهت يف ةمواقم لك رايهناو ٠ ةيلكوتملا تاوقلا باحسنالو كلذل ةجيتن

 شيج ةيفّضتو لْبَح بونج ةكرعم امهدعبو « يِدّْيَمِم ضرح يتكرعم ىلع بت

 كلذ ىلع بترت امو , هسفن يشرعلا رسأو ءريسأو حيرجو ليتق نيب يشرع
 ماكحلا نم ددع لاسرإب لصيفلا رمأ ردص دقف تاغارفلا ثودحو « قزمتلا

 لابجو رشن ينبو ةرهزلاو «ء روم : ةيتآلا تاهجلا ىلإ تاوقلا ضعب عم نييركسعلا

 . ةيحللا ةنيدمو ةيديزلاو سيق

 بونجلا ىلإ شيجلاب كرحتلاب رعيوشلا دمح ناديملا دئاق ىلع رمألا ردصو
 ىلإ لصوف « هدعب تارايسلا يف لصيف ريمألا راسو . ةرهزلا ىلإ اهنمو سْبَع قيرطب
 « ةدلبلا جراخ ىف هركسعم رعيوشلا دمح برض دقو « مرحم ١5 موي ( ةرهزلا )

 « تاعامج تاعامج دراوتت لابجلا فارطأو ةماهت بونج نم لئابقلا نايعأ دوفوو

 ردصأو ةهرب حارتسا نأ دعبو « ةعاطلاو عمسلا ىلع ةدهاعم ,اهءالو ةمدقم

 , ةحللا ةنيدم ىلإ راس رعيوشلا ىلإ هرماوأو هتاميلعت

 : ةديدحلا ةنئنيدم ةقطنم يف ةلاحلا

 « يديُم ةنيدم لالتحا دعب مهزكارمل ىيحي ماهإلا لامع ةرداغم ىلإ انرشأ

 هسفن ىيحي مانمإلا نب هللا دبع ريمألا ةدّيدحْلا لماع مهنمض نم ناكو

 لماع ( ةدْيدحْلا ) ةنيدم رداغ امكف - هسفن ديعي خيرأتلا ىرن اذكهو

 ترس ودب ةيكفتم اهات ابكيبتم « ثوراه نب بلطملا ديع ٌيسيردإلا

 ةطلس نودب ةرغاش ةنيدملا تلظ نأ دعبو تاونس نامث لبق . برض الو

 اذكهو يلكوتملا شيجلا سأر ىلع ريزولا نب هللا دبع اهلخدي مايأ ةثالث اهمكحت
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 ميلس ) ةنيدملا ةيماح دئاق اهرداغي هدعب مث هسفنب ًايجان مامإلا نب هللا دبع بحسنا
 ةطلس نودب ةنيدملا لضفتو ( نارمك ) ةريزج ىلإ يعارش قروز يف ( كب
 ملتسي نم ثعب بلطب لصيف ريمألا ىلإ مهلسر ةنيدملا لهأ ثعبي ىتح « اهمكحت
 نفس تلصو اهتيماحو اهلماع رارفب ةديدحلا ةنيدم روغشبو « اهلهأ نمؤيو مهتنيدم
 حاورأ ىلع ةظفاحملا ةجحب ءانيملا ىف تطبارو ةيسنرفو « ةيلاطيإو ةيناطيرب ةيبرح
 . مهلاومأو اهاياعر

 تلخد دقو كلذ ناك امنإو . اهدونج ضعب لازنإ ةيلاطيإلا نفسلا تلواحو
 دونج نكي ملو  ءانيملا يف دونج عضو اهمه ناك يذلا يدوعسلا شيجلا عئالط
 ٌيدوعسلا دنجلا مهل زرب ءانيملا نم مهوندبو« مهب نوملعي ةيلاطيإلا نفسلا
 ةدجب لصتاف كلذب ربخأ لصيف ريمألا لوصوبو . مهنفس ىلإ اوداعف مهوعنمو
 اهنفس ترمأ اهرودب يتلا تاموكحلا كلت ىلإ ةيجراخلا ةرازو تجتحاف اًيكلسال
 .*ةديدسلل ةيلقألا املا ةزداححب

 : قينارزلا دالبو ةديدحلا ةنيدم ىلع ءاليتسالا

 : يتأي امب هرمأ ردص لصيف ريمألا ىلإ ةديدحلا ةنيدم بودنم لوصوبو

 باتك عم يلاهألا بودنم عم ةدْيَدْحلا ةنيدم ىلإ شيجلا نم ةوق ثعب ١
 امب مهل نيقفارملا نييندملا نيفظوملاو شيجلا دئاق ضيرحتو « مهنيمطتو نمألاب
 . لامعألا ةفّد رييستو يلاهألا ةحار نيمأت نم بجي

 بلط يتلا , يحضلا ةنيدم مّلستل ناهبسلا ميهاربإ خيشلا ةدايقب ةوق ثعب  ؟
 . اهنمؤي نم لاسرإ اهلهأ

 قينارزلا خياشم خبش اهقفاري قينارزلا دالبو هيقفلا تيب ىلإ ةوق ثعب -'"
 . ةعاطلاو عمسلاب مهبودنمو مهبتك تلصو نيذلا ينيتف دمحأ خيشلا

 دعب لجاب ةدلب مهتدعاقو ارحقلا ةليبق دالب ىلإ شيجلا نم ةيرس ثعب
 ةهج ىلإ اهلوح ام لك ىلع ةيرسلا تلوتساو ةعاطلاو عمسلاب مهبتكو مهلسر لوصو
 ةرامإلا دودح يف ناك ام لماك ىلع ءاليتسالا مت كلذبو « اهتماس امو ( ةليجحلا )
 . ةقباسلا ةيسيردإلا
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 « نالثخ نب هللا دبع ةدايقب ( ديبَّز ) ةهج ىلإ شيجلا نم ةوق تلسرأ

 يحاوض ىلإ اهنمو ( ةينيسحلا ) ىلإ هنمو « ا
 ناح نأ ىلإ اهعم لاتق يف تلظو ةيلكوتملا تاوقلاب تكبتشا كانهو , ديبّز

 حلصلا

 : ةديدحلا لصيف لوخد

 يف ةّيَحّللا نم لصيف ريمألا بكر كرحت م 194104 ه 108 مرحم 117 موي يفو
 نادلبلاو ىرقلا هلبقتست لحاسلا قيرطب « بيهم بكوم يف « ةديدحلا ىلإ هقيرط
 فرشأ ىتح . ديراغزلا ةعلعلو لوبطلا عرقو ٠ حارفألاو جاهتبالاو ةوافحلاب لئابقلاو

 تاوقلا تجرخو يسيئرلا اهؤانيمو ةيلحاسلا نميلا ندم ربكأ « ةديّدحلا ةنيدم ىلع

 اهروصق ىلع مالعألا تعفر دق يتلا « ةنيدملا جراخ هلابقتسال « ةيدوعسلا

 هومسل ةيحت عفادملا تقلطأو « هبكوم ةدهاشمو هلابقتسال سانلا جرخو « اهرئاودو

 مامإلا نب هللا دبع ةديدحلا لماع رقم ةموكحلا رصق لصو ا ا هبكوم لازالو

 « هومس ىلع مالسلل ةيبنجألا لودلا لصانقو اهنايعأو ةنيدملا ءاهجو لبقأف . يبحي

 ةيموكحلا تاسسؤملاو ةماعلا قفارملاو ةيموكحلا رئاودلا ىلإ هتاهيجوت ردصأ اهدعبو
 ةعرس ىصقأب متي ىتح « ةعبتملا ةداعلاك ةدلبلا نوؤش ةرادإو اهلامعأ فانئتساب

 رئاس عم رعيوشلا دمح لصو كلذ دعبو ةكلمملا يف ةيعرملا ةمظنألا لوصو

 . ةنيدملا جراخ هركسعم برضو شيجلا

 : ناميلسلا هللا دبع خييشلا لوصو

 نتم ىلع ةيلاملا ريزو ناميلسلا هللا دبع خيشلا لصو هلوصول عبارلا مويلا يفو
 ةزهجأو « ةرادإلا لاجر نم ةعامجو نمألا لاجر نم ةيرس لقت « ةصاخ ةرخاب

 ءاسؤرو 2 ةيمسر تاعوبطمو تارادالل بتاكمو 2 اهيفظوم عم ةيكلسال تالاصتا

 . نيفظوم

 ةيرادإلا تارادإلا ميظنت يف تاءارجالا تذختا هلوصو تقو يفو

 ةرادإلا لاجرو . نمألا لاجر ماق امك اهرغاوش ءلمو اهريغو ةيلاملاو
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 وع

 فئاظولا رغاوش ءلمو 3 عهلاهتعا ةرادإو مهماسقأ ليغشتو مهرطا ءلمب ةيرادإلا

 انرشأ ىتلا ةدهاعملا ىقيدصت مت نأ لإ اهيجاوب مايقلاب ةيموكحلا ةزهجألا ترمتساو

 مامإلا نم اهعيقوت دعبو اعنص ىلإ يمالسإلا يبرعلا دفولا اهب هجوتو « افنآ اهيلإ
 : وهو ةدهاعملا هتررق ام ذيفنتب ةيلكوتملا ةموكحلا تأدب

 . ةكلمملا بودنم هملتساو العف كلذ مت دقو . نارجن نم باحسنالا
 وبودنم اهملتساو اهريغو لدابعلاو كلام ينبو افيف ةيلبجلا انماسقأ نم باحسنالا

 يف لصيف ريمألا بودنم مهملستو ةسرادألا ةيلكوتملا ةموكحلا تملس . ةكلمملا

 . ةكم ىلإ ارلكعر اهنمو ةدكدحلا ةنيدم ىلإ مهب لصو مث ديبز ةهج

 يتلا ةينميلا يضا ارألا نم باحسنالا يف ةيدوعسلا ةموكحلا تأدب كلذ ذافنإبو

 . يدوعسلا شيجلا اهيلع ىلوتسا

 دودح يفو « ديبَز ةهج يف يدوعسلا شيجلا اهيف طباري يتلا دودحلاب الوأ أدبو

 و ( ابتسم ) و ( ملسأ ) ىلإ اهتماس امو لجاب بونجو لامشو قرش يتلا لابجلا

 ميلستلا لامعأ بيترت مت دقل . ىطسولاو ةيلحاسلا قطانملا مث نمو ( ناورم ينب )
 تملسو نيتموكحلا نع نيبودنم نم ةقطنم لكل ناجل تلكشتو ةديدحلا يف

 عيبر ١9 يف يديم ةنيدم لصيف ريمألا لصوو قئاثو بجومب اهتادوجومو ةقطنملا
 . م 194 / ه 1١"ه» ةنس لوألا

 + كراج كامإ كردمل رعي وكيفلا دج ةدونع
 « لصيف ريمألا ومس ةرداغم بقع يديم ةنيدمل رعيوشلا دمح ةرداغم ىلإ انرشأ

 لصو يذلا ريمألا لابقتسال دادعتسالا يف ذخأو « اليل نازاج لصوف هريس ىلاو دقو

 . ةقطنملل يرادإ مكاحك هزكرم ماهم لاغشأ فنأتسا ريمألا ةدوعبو اعايف

 ةقطنم وزغ لخأ امك « هناطوأ :نلإ دوعي ريسعو زاجحلاو دجن وزغ ذحخأ

 هجو ىلع  ةقطنملا ناكس فرصناو « ةيداعلا هتايح ةدواعم يف ( نازاج )
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 كب رم امك ناكسلا حوزن عم لامهإلا هفلتأو . ةنتفلا هترمد ام ريمعت ىلإ - مومعلا

 . الصفم

 هللا دبع ةقطنملا ةيلام ريدم جحلا ىلع مزع م 1980 / ه 0*١ ماع ةياهن يفو

 كانه مهقحل امك يهصاب دالوأ ىلع يصولا ّيلكهب دمحأ هيجولا هقفارو يضاقلا

 ءارمأو ةرادإلا لوح كلملا ةلالجل ًاريرقت لوألا مدق كانهو . ةقطنملا ءاهجو ضعب

 يف لدعلا ىرحتي هنعرويشم نه امك ةللجلا ةلالج ناكو كلذ ريغو تاقحلملا

 قيقحت ةئيه لاسرإب رمأ لاحلا يفو . هدهج لكب . كلذ ىلع صرحيو « ةيعرلا

 ام تاءارجإلاو تايحالصلا نم ُتلَوْحَو (  بونجلا ةئيه ) مسا اهيلع قلطأ ملاظم

 0 بونجلا ةئيه تلصو م 1978 / ه ١84 ماع لئاوأ ىف

 0 يفو ٠ نوملظتملا مدقتف « مدقتيلف ةملظم هيدال نم لكف ٠ : ملاظملا

 لك ةئيهلا تفصنأ دقو . رعيوشلا دوعس هوخأ هنع بف رعيوشلا دمح ةقطنملا ريم

يواعرقلا هللا دبع دشرملا ةيعادلا ةقطنملا ىلإ لصو ةنسلا كلت ىفو
 رقتساو « 

 . سيردتلاو داشرإلا نم لوألا هسرغ رذب يف ذخأو ( ةطماص ) ةدلب ىف

 ةقطنم ريمأ ةقطنملا ىلإ لصو ه ١84 نيسمخو ةعبرأو ةئامثالثو فلأ ةنس شق

 كلملا ةلالج لبق نم ابدتنم ُنازاج ىلإ يريدسلا دمحأ نب يكرت خيشلا ريسع

 نكمتف الامش ثيرلا ىلإ ابونج لدابعلا نم نازاج ةقطنم لابج لئابق لاوحأ ةساردل

 مهبولق فيلأتو مهعم مهافتلاو لئابقلا كلت خويش ءاعدتسا نم ةفورعملا هتبردب

 ةليبق مهتلمج نمو . مهرومأ مظنو مهلاوحأ ررقو فئاخلا نمأو رفانلا ىندتساو

 وزغو تايدعتلا نع اوفكو نمألا رقتساو رومالا تأدهو لاوحالا تنكسف . ثيرلا

 . اهبأ هترامإ زكرم ىلإ داع هتمهم ءاهتنا دعبو . ضعبلا مهضعب
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 ةيبرع ةوخأو ةيمالسإ ةقادص ةدهاعم
 ةيلكوتملا ةينميلا ةكلمملا نيبو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نيب

 نم نميلا كلم نيدلا ديمح نب دمحم نب ىيحي مامإلا ةلالجلا بحاص ةرضح

 دوعس لآ لصيفلا نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع مامإلا ةلالجلا بحاص ةرضحو ةهج
 برحلا ةلاح ءاهنإ ىف امهنم ةبغر ىرخأ ةهج نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا كلم

 عمج يف ةبغرو امهيبعشو امهيتموكح نيبو امهنيب اميف ظحلا ءوسل ةمئاق تناك يتلا
 . اهلالقتساو اهتمارك ظفحو اهنأش عفرو ةيبرعلا ةيمالسإإلا ةمألا ةملك

 امهيدالبو امهيتموكح نيبو امهنيب ةتباث ةيدهع تاقالع سيسأت ةرورضل ًارظنو
 نيب دودحلا تيبثت يف ابحو ةلدابتملا حلاصملاو ةكرتشملا عفانملا ساسأ ىلع
 ةيوقتو امهنيب اميف ةيمالسإلا ةقادصلا طباورو راوجلا نسح تاقالع ءاشنإو امهيدالب
 مامأ ادحاو ادضع انوكي نأ يف ةبغرو امهيبعشو امهيدالب نيب ةنيكسلاو ملسلا مئاعد
 دقع اررق ةيبرعلا ةريزجلا ةمالس ىلع ةظفاحملل اصارتم اناينبو ةئجافملا تاململا
 نيبودنم ضرغلا كلذل ابدتناو امهنيب اميف ةيبرع ةوخأو ةيمالسإ ةقادص ةدهاعم
 . امهو امهنع نيضوفم

 : نميلا كلم ةلالجلا بحاص ةرضح نع

 .ريزولا دمحأ نب هللا دبع ديسلا ةدايسلا بحاص ةرضح

 : ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا كلم ةلالجلا بحاص ةرضح نعو

 بئانو هتلالج لجن زيزعلا دبع نب دلاخ ريمألا يكلملا ومسلا بحاص ةرضح
 ركذلا ىفنآلا امهيبودنمل نيكلملا ةلالج حنم دقو . ءالكولا سلجم سيئر
 ىلع ناروكذملا نابودنملا علطا نأ دعبو . قلطملا ضيوفتلاو ةماتلا ةيحالصلا
 امهيكلم مساب اررق لوصألل ةقفاوم اهادجوف امهنم لك ديب يتلا ضيوفتلا قاروأ
 : :ةيتآلا داوملا ىلع قافتالا

 ةكلمملاو نميلا ةكلمم نيب ةمئاقلا برحلا ةلاح يهتنت - ىلوألا ةداملا
 ةلالج نيب اروف أشنتو ةدهاعملا هذه ىلع عيقوتلا درجمب ةيدوعسلا ةيبرعلا
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 ةيبرع ةيمالسإ ةوخأو ةديطو ةقادصو مئاد ملس ةلاح امهيبعشو امهيدالبو نيكلملا
 نادقاعتملا نايماسلا ناقيرفلا دهعتيو اهضعب وأ اهعيمج اهب لالخإلا نكميال ةمئاد

 امهنيب عقت دق يتلا تافالتخالاو تاعزانملا عيمج ةقادصلاو دولا حورب الحي نأب
 تالاحلاو فقاوملا رئاس يف يبرعلا يمالسإلا ءاخإلا حور امهتقالع دوسي نأبو

 ًانلعو ب قافتالاو قافولا يف ةقداصلا امهتبغرو امهاياون نسح ىلع هللا نادهشيو

 ريسلا ىلإ امهتموكحو امهئاّنَروو امهئافلخو امهقفوي نأ ىلاعتو هناحبس هنم ناوجريو
 . امهنيدو امهموق زعو قلاخلا اضر اهيف يتلا ةميوقلا ةطخلا هذه ىلع

 لك لالقتساب رخآلل نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا نم لك فرتعي - ةيناثلا ةداملا

 ةلالجلا بحاص ةرضح فرتعيف اهيلع هتيكلمبو ًاقلطم ًامات الالقتسا نيتكلمملا نم

 مامإلا ةلالجلا بحاص ةرضحل نميلا كلم نيدلا ديمح دمحم نب ىبحي مامإلا
 امات الالقتسا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لالقتساب نييعرشلا هئافلخلو زيزعلا دبع

 ةلالجلا بحاص ةرضح فرتعيو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلع ةيكلملاب ًاقلطم
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا كلم دوعس لآ لصيفلا نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع مامإلا

 نميلا ةكلمم لالقتساب نييعرشلا هئافلخلو ىبحي مامإلا ةلالجلا بحاص ةرضحل

 مسق يف هيعدي قح يأ امهنم لك طقسيو نميلا ىلع ةيكلملابو ًاقلطم ًامات الالقتسا
 . ةدهاعملا هذه بلص يف ةنيبملا ةيعطقلا دودحلا جراخ رخآلا دالب يف ماسقأ وأ

 مساب هيعدي قح يأ نع ةدهاعملا هذهب لزانتي ىيحي كلملا مامإلا ةلالج نإ

 ةيبرعلا ةكلملل ةعبات ةدهاعملا هذه بجومب ىتلا دالبلا نم اهريغ وأ ةيناميلا ةدحولا

 ماي دالبو نارجن يف وأ ضياع لآ وأ ةسرادألا ديب تناك يتلا دالبلا نم ةيدوعسلا
 هيعدي قح يأ نع ةدهاعملا هذهب لزانتي زيزعلا دبع كلملا مامإلا ةلالج نأ امك

 نميلل ةعبات ةدهاعملا هذه بجومب يه ىتلا دالبلا ىف امهريغ وأ لالتحاو ةيامح نم

 . اهريغوأ ةسرادألا ديب تناك يتلا دالبلا نم

 نوكت يتلا ةقيرطلا ىلع نادقاعتملا نايماسلا ناقيرفلا قفتي  ةثلاشلا ةداملا

 ىلع هيف رض ال امبو نيفرطلا حلاصم ظفح هيف امب تاعجارملاو تالصلا اهب
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 امم لقأ رخآلل نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا دحأ هحنمي ام نوكي نأ ىلع امهيأ

 هلباقي امم رثكأ رخآلا حنمي أ ا 9 ىلع اذه بجوي الو ثلا قيرفل هحنمي

 . هلثمب

 نييماسلا ٍدرملا نم لك دالب نيب لصفي يي يذلا دودحلا طخ  ةعبارلا ةداملا

 ًاعطق الصاف ده طخلا الف ربتعيو يلي اميف يفاكلا ليصنتلاب حضوم نيدقاعتملا

 نم ًارابتعا نيتكلمملا ن يب دودحلا طخ أدبي امهنم لكل ع ءضخت ىتلا دالبلا نيب

 ىف ةماهت لابج ىلإ رمحألا رحبلا لحاس ىلع مسوملاو يديم نيب هليفانلا ةطقنلا

 نيب يتلا ةيلامشلا ةيبرغلا دودحلا ىلإ ىهتني نأ ىلإ الامش عجري مث ةيقرشلا ةهجلا

 قرشلا ةهج ىلإ فرحني مث لامشلاو برغلا ةهج يف مهلباقي نمو ( ةعامج ينب )

 دودح نيبو ةلئاو ةليبقل نيتعباتلا (راعو )و ( ةعقن ) دودح نيب ام ىلإ ىهتني نأ ىلإ

 قرشلا ةهج ىلإ فرحني مث ةدافر ةبقعو ( ناورم قيضم ) غلبي نأ ىلإ فرحني مث ماي
 نادمه نم . (ماي ) ادع نم نيب ام دودحلا فارطأ ىلإ قرشلا ةهج ىف ىهتني ىتح

 ةطقنلا نم دعاصلا روكذملا طخلا نيمي ب نعام لكف ماي نيبو هريغو يلئاو ديز نبا

 تاهج عيمج يف دودحلا ىهتنم ىلإ رمحألا رحبلا لحاس ىلع يتلا ةروكذملا

 وهف روكذملا طخلا راسي نع وه ام لكو ةيناميلا ةكلمملا نم وهف ةروكذملا لابجلا

 ضرحو يديم وه ةروكذملا نيميلا ةهج يف وه امف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم

 دالب عيمجو لدابعلا ضعبو ةعيضلاو اذشو رهاظلا لابجو ريملاو ثرحلا ةليبق ضعبو

 ماشلا راحسو ةعامج ينب لابجو دالبلا عيمجو خيشمأ لاو رع عم هبنمو حزار لابجو

 ةلئاو مومعو راعوو ةعقنو راحس مومعو ماشلا راحس نم ةعصيرم لحمو اهيلي امو دابب
 ءالؤه ديز نب نادمه نم نارهظ ماي ادع نم مومعو هقوهن ةبقع عم ( عرفلا م اذكو

 اهيلي امو ةروكذملا تاهجلا نيب وه ام لكو ةمولعملا اهدودحب مهدالبو نوروكذملا
 ةيتامبلا ةكلمسلا ني كويك تعبت وأ لعق اطايرا اظقرع ناك امهنههسا وكذي' كامن
 ةكلمملا نم وهف نيميلا ةهج يف وه كلذ لك م #19” / ه ١١87 ةنس لبق

 ةبوخلاو ثرحلا رثكأو نالعوو مسوملا وهو ةروكذملا راسيلا ةهج يف وه امو ةيناميلا

 ناطحقو ديلت لاو صيرح ينبو كلام ينبو افيف عيمجو لدابعلا رثكأو يرباجلاو

 نم امهفلخ امو ةدافر ةبقعو ناورم قيضم عم نارهظ ةعداو عيمجو « ةعداو نارهظو
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 نارجن يف وه نم رئاسو ةعداو روزو نضحلاو نارجنو ماي نم لامشلاو قرشلا ةهج
 ءالؤه قرشلا ةهج نم مايو نارجن فارطأ ىلإ ةقوهن ةبقع تحت وه ام لكو ةلئاو نم

 اهيلي امو ةروكذملا تاهجلا نيب وه ام لكو ةمولعملا اهدودحب مهدالبو نوروكذملا
 ةيبرعلا ةكلمملا دي توبث تحت وأ ًايلعف ًاطابترا ًاطبترم ناك امم همسا ركذي مل امم

 روكذملا طخلا راسي ةهج يف وه كلذ لك م 148 / ه ١7087 ةنس لبق ةيدوعسلا
 ةعداو روزو نضحلاو نارجنو ماي نم ركذ امو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم وهف

 ىبحي مامإلا ةلالج ميكحت نم ناك ام ىلع ءانب وهف ةلئاو نم نارجن يف وه نم رئاسو

 اهعيمج نأب زيزعلا دبع كلملا ةلالج نم مكحلاو ماي يف زيزعلا دبع كلملا ةلالجل

 يف ةلئاو نم وه نمو ةعداو روزو نضحلا نأ ثيحو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا عبتت

 نكد امن ذلإ ةورعتلا ةجردلا ةكلمملا يف مهلوخد نكي ملو هلئاو نم مه نارجن
 تدي اوملاو تاللصلاب عتمتلا نع ةلئاو لهأ مهناوخإ عنمي ب الو مهعنمي ال كلذف

 افنآ ةروكذملا دودحلا ةياهن نم طخلا اذه دتمي مث . ها

 ديز نب نادمه نم ماي ادع نم فارطأو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لئابق فارطأ نيب

 ىهتنم ىلإ ةيناميلا دالبلاو فارطألا لك ةيناميلا ةكلمملل كلم نميلا لئابق رئاسو
 ىلإ دالبلاو فارطألا لك ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلممللو تاهجلا عيمج نم نميلا دودح
 بونجو لامش طقن نم ةداملا هذه يف ركذ ام لكو تاهجلا عيمج - نم اهدودح ىهتنم

 ةروكذملا تاهجلا هاجتا يف دودحلا طخ ليم هاجتا ةرثك رابتعاب وهف برغو قرشو

 روكذملا طخلا تنبثتو نييعت امأ نيتكلمملا نم لك ىلإ ام لخادتل ليمي ام ًاريثكو

 ةفلؤم ةئيه ةطساوب هؤارجإ نوكيف هوجولا لمكأ ىلع اهرايد ديدحتو لئابقلا زييمتو
 ةداعلاو فرعلا بسحب فيج نودب ةيوخأ ةيدو ةروصب نيقيرفلا نم يواستم ددع نم
 . لئابقلا دنع ةتباثلا

 مارد يف نيدتادتجلا نييماسلا نيقيرفلا نم لك ةبغرل و2 : ةيماخلا ةداتملا

 ةسمخ ةفاسم يف نصحم ءانب ل كاد 5 الئاقتم اددهعت 550 امهنإف
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 لوط ىلع تاهجلاو عقاوملا لك يف دودحلا يبناج نم بناج لك يف تارتم وليك
 . دودحلا طخ

 هدنج بحسي نأب نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا نم لك دهعتي : ةسداسلا ةداملا

 نوص عم رخآلا قيرفلل ةعبات ةدهاعملا هذه بجومب تحبصأ يتلا دالبلا قع روف

 . ررض لك نع دنجلاو نيلهألا

 يلاهأ امهنم لك عنمي نأب نادقاعتملا نايماسلا ناقيرفلا دهعتي : ةعباسلا ةداملا

 نأبو قيرطو ةهج لك يف ىرخألا ةكلمملا يلاهأ ىلع ناودعو ررض لك نع هتكلمم
 يعرشلا قيقحتلاب هذخأ تبثي ام لك دربو نيفرطلا نم يداوبلا لهأ نيب وزغلا عنمي

 ةيانج نم عقو اميف عرشلاب مزلي امبو فلت ام نامضو ةدهاعملا هذه ماربإ دعب نم
 ةداملا هذهب لمعلا لظيو ناودعلا مهنم تبث نم ىلع ةمساحلا ةبوقعلاب حرج وأ لتق

 ررضلا ريدقتو قيقحتلا ةيفيكل رخآ قافتا نيقيرفلا نيب عضوي نأ ىلإ ًايراس
 .رئاسكلاو

 نأب الباقتم ًادهعت نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا نم لك دهعتي : ةنماثلا ةداملا

 نكمي ام لحل مهدهج المعي نأبو امهنيب تالكشملا لحل ةوقلل عوجرلا نع اعنتمي
 وأ لك ريسفت وأ ةدهاعملا هذه هؤشنمو هببس ناك ءاوس فالتخالا نم امهنيب أشني نأ

 مدع ةلاح يفو ةيدولا تاعجارملاب رخآ ببس يأ نع ًائشان ناك مأ اهداوم ضعب '

 حضوت يذلا ميكحتلا ىلإ أجلي نأب امهنم لك دهعتي ةقيرطلا هذهب قيفوتلا ناكمإ

 سفن قحلملا اذهلو هدهاعملا هذهب قفرم قحلم يف هلوصحو هبلط ةيفيكو هطورش
 . اهيف لكلل اممتم ًاضعب وأ اهنم اءزج بسحيو ةدهاعملا هذهل نيذللا ذوفنلاو ةوقلا

 ام لكب عنمي نأب نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا نم لك دهعتي : ةعساتلا ةداملا

 يناودع لمع يأل زكرمو ةدعاق هدالب لامعتسا ةيونعملاو ةيداملا لئاسولا نم هيدل

 ريبادتلا ذاختاب دهعتي هنأ امك رخآلا قيرفلا دالب دض هل دادعتسا وأ هيف عورشم وأ

 : يهو رخآلا قيرفلا ةموكح نم يطخ بلط لوصو درجمب ةيتآلا
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 ذاختا اهنم بولطملا ةمركجلا اياعر نم داسفلا لمع يف يعاسلا ناك نإ ١

 بدألاب هتموكح لبق نم اروف بدؤي كلذ توبثو يعرشلا قيقحتلا دعبف ريبادتلا

 . هلاثمأ عوقو عنميو هلعف ىلع يضقي يذلا عدارلا

 ريبادتلا ذاختا ةبلاطلا ةموكحلا اياعر نم داسفلا لمع ف يعاسلا ناك نإو  "؟

 هنيركجت ىلإ علمقيو اهنم بولطنملا ةموكتبلا لبق نم ًاروق' هيلع ىضيفلا .ققلي. هن
 ذاختا اهيلعو بلطلا ذافنإ نع رذع ميلستلا اهنم بولطملا ةموكحلل سيلو 00

 لاوحألا ىفو برهلا نم هنيكمت وأ بولطملا صخشلا رارف عنمل تاءارجإلا ةفاك
 دهعتت اهيضارأ نم رف يتلا ةموكحلا نإف رارفلا نم بولطملا صخشلا نكمت يتلا

 ىقلي اهيلإ ةدوعلا نم نكمت نإو ىرخأ ةرم اهيضارأ ىلإ ةدوعلاب هل حامسلا مدعب
 . هتموكح ىلإ ملسيو هيلع ضبقلا

 ةموكحلا نإف ةثلاث ةموكح اياعر نم داسفلا لمع يف يعاسلا ناك نإو -
 باطلا اهيقالاو كبد ارت تل اهيفار أ اع نمنح يربو اوس اللا

 نم عنميو هيف بوغرم ريغ اصخش هدعو اهدالب نم هدرطب ىرحألا ةموكحلا نم

 . لبقتسملا يف اهيلإ ةدوعلا

 رفي نم لوبق م نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا نم لك دهعتي : ةرشاعلا ةداملا

 ةعامج 1 ناك اذن 0 0 ناك انزع اوفو ناك اك ًأاريبك 5 ةعاط نع

 وأ 0 نكمت نإف هدالب دودح ىلإ نيرافلا ءالؤه 0 عنمل اهريغو ةيركسعو

 حالسلا عزن بجاو هيلع نوكيف هيضارأ يف لوخدلاب دودحلا طخ زايتجا نم مهلك
 ةلاح ىفو اهنم رافلا هدالب ةموكح ىلإ هميلستو هيلع صضبقلا ءاقلإو ءىجتلملا نم

 دالب ىلإ اهيلإ أجل ىتلا دالبلا نم هدرطل لئاسولا ةفاك ذختت هيلع ضبقلا ناكمإ مدع

 ."اهيحينو تلا ةموكحبلا
 ءارمألا عنمب نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا نم لك دهعتي : ةرشع ةيداحلا ةداملا

 عقوت وأ قلقلا ثودح عنمت يتلا ريبادتلا لماك ذاختاب دهعتيو ةطساولاب وأ تاذلاب

 2: ةروكذملا لامعألا «ببسب مهافتلا ءوس
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 لك لهأ نأب نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا نم لك فرتعي : ةرشع ةيناثلا ةداملا

 كلذل ةيعر ةدهاعملا هذه بجومب رخآلا قيرفلا يلإ ة رئاصلا تاهجلا نم ة ههج

 قيرفلا اياعر نم صاخشأ وأ صخش يأ لوبق مدعب امهنم لك دهعتيو رخآلا قيرفلا

 يف نيقيرفلا نم لك اياعر ةلماعم نوكت نأبو قيرفلا كلذ ةقفاومب الإ هل ةيعر رخآلا

 . ةيلحملا ةيعرشلا ماكحألل ًاقبط رخآلا قيرفلا دالب

 وفعلا نالعإب نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا نم لك دهعتي : ةرشع ةثلاثلا ةداملا

 وأ درف اهبكترا دق نوكي يتلا ةيئادعلا لامعألاو مارجإلا رئاس نع لماكلا لماشلا

 رادصإ هنم يذلا قيرفلا دالب ىف يأ هدالب ىف نيميقملا رخآلا قيرفلا اياعر نم دارفأ

 اوزاجتا وأ اواهتك نيدنلا ةاياغردارفأ قع لماك لماع دعو اذضإب ديدك هنأ انك وفعلا
 ذنم اوذخأ لامو ةيانج لك نم رخآلا قيرفلا ىلإ اومضنا لاكشألا نم لكش يأب وأ

 ءارجإ مامتملا مدعبو غلب ام اغلابو ناك ام ًانثاك مهدوع ىلإ رخآلا قيرفلا ىلإ اوأجل

 وأ زايحنالا وأ ءاجتلالا كلذ ببسب قييضتلا وأ بيقعتلا وأ ءاذيإلا نم عون يأ

 ءيش عوقوب نيقيرفلا يأ دنع بير لصح اذإو هبجومب اومضنا يذلا لكشلا

 ةعجارم نيقيرفلا نم كشلا وأ بيرلا هدنع لصح نمل ناك دهعلا اذهل فلاخم

 ىلع رذعت نإو ةدهاعملا هذه ىلع نيعقوملا نيبودنملا عامتجا لجأل رخآلا قيرفلا

 يح ىحاونلا كلت ىلع عالطالاو ةيحالصلا لماك هل رخآ هنع بيئيف روضحلا امهدحأ

 نيفرطلا قوقحب ءافولاو نيبلا تاذ حالطصب ةيانعلاو ةبغرلا لماك هل ناك نمم

 نوكي نابودنملا هررقيامو عازن وأ فيح يأ لصحيال ىتح رمألا قيقحتل روضحلاب

 + دق

 ميلستو درب نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا نم لك دهعتي : ةرشع ةعبارلا ةداملا

 مهنطو ىلإ مهعوجر دنع مهتئرو ىلإ وأ مهيلإ مهنع ىفعي نيذلا هاياعر كالمأ

 لقرعي الو هدالب يف رخآلا قيرفلا اياعرل نوكت يتلا كالمألاو قوقحلا نم ءيش يأ

 اهيف ةيعرشلا تافرصتلا نم عون يأ وأ اهرامثتسا

 مدعب نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا نم لك دهعتي : ةرشع ةسماخلا ةداملا
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 ىأ ىلع هعم قافتالا وأ ةموكح مأ ةئيه مأ ًادرف ناك ءاوس ثلاث قيرف عم ةلخادملا
 ثادحإ هئارو نم نوكي وأ هدالبب رضي وأ رخآلا قيرفلا ةحلصمب لخي رمأ

 . راطخألل اهنايك وأ اهحلاصمو اهعفانم ضرعي وأ هل تابوعصلاو تالكشملا

 امهعمجت نيذلا نادقاعتملا نايماسلا ناقيرفلا نلعي : ةرشع ةسداسلا ةداملا

 ناديري ال امهنأو ةدحاو ةمأ امهتمأ نأ ةيبرعلا ةيرصنعلاو ةيمالسإلا ةوخألا طباور

 ةنينأمطلا لظ يف امهتمأ نوئش ةيقرت لجأل امهدهج نالمعي امهنأو اًرش دحأب

 ريغ امهتمأو امهيدالبل ريخلا هيف امل فقاوملا رئاس يف امهعسو الذبي نأو نوكسلاو
 . ةمأ ةيأ ىلع ةوادع ةيأ اذهب نيدصاق

 نيقيرفلا دحأ دالب ىلع ىجراخ ءادتعا لوصح ةلاح ىف : ةرشع ةعباسلا ةداملا

 : ةيتآلا تادهعتلا ذفني نأ رخآلا قيرفلا ىلع متحتي نيدقاعتملا نييماسلا

 . ًانلعو اًرس ماتلا دايحلا ىلع فوقولا  الوأ

 . ةنكمملا ةيونعملاو ةيبدألا ةنواعملا  ايناث

 نامضل قرطلا عجنأ ةفرعمل رخآلا قيرفلا عم ةركاذملا يف عورشلا  اشلا

 هليوأت نكمي ال فقوم يف فوقولاو اهنع ررضلا عنمو رخآلا قيرفلا كلذ دالب ةمالس

 دحأ دالب ىف ةيلخاد تاءادتعاو نتف لوصح ةلاح ىف : ةرشع ةنماثلا ةداملا

 : يتأي امب الباقتم ًادهعت امهنم لك دهعتي نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا

 نم نيرئاثلا وأ نيدتعملا نيكمت مدعل ةمزاللا ةلاعفلا ريبادتلا ذاختا : الوأ

 . هيضارأ نم ةدافتسالا

 امك اهيلإ اوأجل اذإ مهدرط وأ مهميلستو هدالب ىلإ نيئجاللا ءاجتلا عنم : ًايناث
 . ( ةرشاعلاو ةعساتلا ةداملا يف ) حضوم وه
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 وأ مهعيجشت مدعو نيرئاثلا وأ نيدتعملا عم كارتشالا نم هاياعر عنم كات

 . نيرئاثلا وأ نيدتعملا نع رئاخذلاو نؤملاو قازرألاو تادادمإلا عنم : ًاعبار

 لك لمع ىف امهتبغر نادقاعتملا نايماسلا ناقيرفلا نلعي : ةرشع ةعساتلا ةداملا

 ليهستو امهيدالب نيب لاصتالا ةدايزو ةيقربلاو ةيديربلا تالصاوملا ليهستل نكمم
 ةيليصفت تاضوافم ءارجإ يفو امهنيب ةيراجتلاو ةيعارزلا تالصاحلاو علسلا لدابت
 موسرلا ديحوتب ةيداصتقالا امهيدالب حلاصم نوصي يكرمج قافتا دقع لجأ نم
 سيلو نيفرطلا حلاصمل ةلفاك ةروصب صاخ ماظنب وأ نيدالبلا مومع يف ةيكرمجلا

 ىتح ءيش يأ ىف نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا دحأ ةيرح ديقي ام ةداملا هذه ىف

 نحو . هيلإ راشملا قافتالا دقع متي

 نأل هدادعتسا نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا نم لك نلعي : نورشعلا ةداملا

 دارأ ىتم رخآلا قيرفلا نع ةباينلاب اودجو نإ جراخلا يف هيبودنمو هيلثممل نذأي
 كلذ يف دجوي امنيح هنأ موهفملا نمو تقو يأ يفو ءيش يأ يف كلذ رخآلا قيرفلا

 امهنيب اميف ناعجارتي امهنإف دحاو ناكم يف نيفرطلا نم لك نم صخش لمعلا
 موهفملا نمو ةدحاو ةملك يه يتلا نيدالبلا ةحلصمل دئاعلا لمعلل امهتطخ ديحوتل
 امك . هل قح يأ ىف تناك ةروص ىأب نيبناجلا دحأ ةيرح ديقتال ةداملا هذه نأ

 ,ةفيرظلا هذه كرلنل هرارطما أ امهدحا ةررح رف سف نأ ةكسال هلأ

 نابعش © يف اهيلع عقوملا ةيقافتالا هتنمضت ام يغلي : نورشعلاو ةيداحلا ةداملا

 . ةدهاعملا هذه خيرات نم ًارابتعا لاح لك ىلع م 1977ه 18٠ ةنس

 ةرضح لبق نم قدصتو ةدهاعملا هذه مربت نورشعلاو ةيناثلا ةداملا

 كلذ يف نيفرطلا ةحلصمل ًارظن ةنكمم ةدم برقأ يف نيكلملا ةلالجلا يبحاص

 صنام ءانثتسا عم اهماربإ تارارق لدابت خيرات نم لوعفملا ةذفان حبصتو

 ةيراس لظتو عيقوتلا درجمب برحلا ةلاح ءاهنإ نم ىلوألا ةداملا يف هيلع

 ةتسلا لالخ اهليدعت وأ اهديدجت نكميو ةمات ةيرمق ةنس نيرشع ةدم لوعفملا

 ١6د



 كلذ يف لدعت وأ ددجت مل نإف اهلوعفم ءاهتنا خيرات قبست يتلا ىلوألا رهشألا
 نيقيرفلا دحأ نالعإ نم رهشأ ةتس دعب ام ىلإ لوعفملا ةيراس لظت خيراتلا
 . ليدعتلا ىف هتبغر رخآلا قيرفلا نيدقاعتملا

 تررح دقو فياطلا ةدهاعمب ةدهاعملا هذه ىمست : نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا

 ةخسن نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا نم لك ديب ةفيرشلا ةيبرعلا ةغللاب نيتخسن نم

 ةدج هئيدم يف بتكو هعيفوت نيضوفملا نيبودنملا نم لك عضو دقو عقاولاب اداهشإو

 فلألاو ةئامثالثلا دعب نيسمخو ثالث ةنس رفص رهش نم سداسلا مويلا يف
 : م1974 ه ”١

- 

 ميحوولا

 دوعسلا زيزعلا دبع نب دلاخ / ريزولا دمحأ نب هللا دبع

 ند
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 ميحرلآ نمحرلا هللا مسب

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نيبو نميلا ةكلمم نيب

 كلملاو نميلا كلم يبحي كلملا نيمامإلا ةلالجلا يبحاص ةرضح نأ امب

 نم ةنماثلا ةداملا بجومب اقفتا دق ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا كلم زيزعلا دبع
 اهيلع عقوملاو فئاطلا ةدهاعمب ةامسملا مهافتلا نسحو ةقادصلاو حلصلا ةدهاعم

 اليحي نأ ىلع فلألاو ةئامثالثلا دعب نيسمخو ثالث ةنس رفص رهش نم سداسلا يف

 امهيتموكح نيبو امهنيب تاقالعلا نع أشني فالتخا وأ عازن يأ ميكحتلا ىلإ

 نييماسلا نيقيرفلا نإف لح نع ةيدولا تاعجارملا رئاس تزجع ىتم امهيدالبو

 : ةيتآلا داوملا يف ةنيبملا روصلا ىلع ميكحتلا ءارجإب نادهعتي نيدقاعتملا

 ةلاحإ لبقي نأب نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا نم لك دهعتي : ىلوألا ةداملا

 بلط مالتسا خيرات نم دحاو رهش لالخ ميكحتلا ىلع اهيلع عزانتملا ةيضقلا

 نم واستم ددع نم ةفلؤم ةئيه لبق نم ميكحتلا يرجي : ةيناثلا ةداملا

 نيقيرفلا قافتاب بختني عزاو مكح نمو مهفصن قيرف لك بختني نيمكحملا
 دحأ لبق نإف ًاصخش امهنم لك حشري كلذ ىلع اقفتي مل نإو نيدقاعتملا نييماسلا

 ىلع قافتالا نكي مل نإو ًاعزاو حبصيف رخآلا قيرفلا همدقي يذلا حشرملا نيقيرفلا

 ”00077 نأب ملعلا عم اعزاو نوكي امهيأ ىلع ةعرقلا ىرجت كلذ

 ةئيهل ًاسيئر حبص أ هيلع ةعرقلا تعقو نمف نيفرطلا نم نيلوبقملا صاخشألا

 صاخشألا ىلع قافتالا لصحي مل نإو ةيضقلا يف لصفلل انعاوإو ميكحتلا

 ىلع قافتالا لصحي نأ ىلإ دعب اميف تاعجارملا ىرجت نيفرطلا نم نيلوبقملا
 . كلذ

 رهش لالخ اهسيئرو ميكحتلا ةئيه رايتخا متي نأ بجي : ةثلاثلا ةداملا

 ىلع ةقفاوملا هم 'تولطملا قيرفلا ةياجتإل نيعملا زرهشلا ءانققتا نم داو
 م. يذلا ناكملا يف نيمكحملا ةئيه عمتجتو رخآلا قيرفلا بلطل هلوبقل ميكحتلا
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 لوأ يف نينيعملا نيرهشلا ء ءاضقنا دعب دحاو رهش نع ديزت ال ةدم يف هيلع قافتالا

 نم لاح يأب نكميال ةدم لالخ اهمكح يطعت نأ نيمكحملا ةئيه ىلعو ةداملا

 امك عامتجالل تنيع يتلا ةدملا ءاضقنا دعب نم دحاو رهش نع ديزت نأ لاوحألا

 نيقيرفلل ًامزلم مكحلا نوكيو ةيرثكألاب ميكحتلا ةئيه مكح يطعيو هالعأ نيبم وه

 ياا تبان نيرا نم لاو هني روت رعب ياو هليل صو

 ةئيه مامأ هرظن ةهجو نع عافدلل ديري نيذلا صاخشألا وأ صخشلا نيعي نأ

 . كلذل ةمزاللا ججحلاو تانايبلا ميدقتو ميكحتلا

 ميكحتلا ةئيه سيئر روجأو هيلع قيرف لك يمكحم روجأ : ةعبارلا ةداملا
 . ىرخألا ةمكاحملا تاقفن يف مكحلا كلذكو امهنيب ةفصانم

 اهيلع عقوملا فئاطلا ةدهاعمل ًاممتم ًاءزج دهعلا اذه ربتعي : ةسماخلا ةداملا

 . فلألاو ةئامثالثلا دعب نيسمخو ثالث ةنس رفص رهش نم سداسلا مويلا اذه يف

 نيتخسن نم اذه ررح دقو « ةروكذملا ةدهاعملا نايرس ةدم لوعفملا ىراس لظيو

 كلذب ارارقو ةخسن نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا نم لك ديب نوكي ةيب ةيبرعلا ةغللاب

 طل ف ل ا ل ا مويلا يف هعيقوت ىرج
 . فلألاو

32 

 عيقوتلا
 ريزولا دمحأ نب هللا دبع دوعسلا زيزعلا دبع نب دلاخ
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 ميحرلا نمحرلا هللا منسب

 . م 1975 / ه 1887 ةنس رفص " يف ررح

 هللا دبع ديسلا ةدايسلا بحاص خألا ةرضح ىلإ دوعسلا زيزعلا دبع نب دلاخ نم

 : هللا هظفح ىيحي مامإلا ةلالج لبق نم ضوفملا بودنملا ريزولا دمحأ نبا

 اننيب فئاطلا ةدهاعم عيقوت ةبسانمب هنإف دعب امأ هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 بحأ ةيناميلا ةكلمملاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يكلم يتلالج نع ةباين مكنيبو
 اهاضتقم ذافنإ لوبقو ةدهاعملا كلت رابتعا نكميال هنأ اذه يباتك يف مكل تبثأ نأ

 : يتأيام تابثإ يف الإ

 اهلهأ نئاهر قالطإو ةماهت يف انلابج ءالخإو ةسرادألا ميلست يرجي نأ ١
 . الاح

 اميسالو نيقيرفلا دحأ هرشني الو ًاموتكم ةدهاعملا هذه نومضم لظي نأ ِِث

 نأو ةصاخ ةماهت يف شيوشتلا نم كلذ ثدحي امل دودحلا ةلأسمب اهنم قلعتي ام
 ءادتبا نم فرشلاو ةنايصلا لماكب نوكي زيزعلا دبع كلملا ةلالج دنج باحسنا

 نم ًانومضم نوكي ةدملا كلت لالخ يف هيلع يناودع ثداح لكو هرخأ ىلإ هباحسن

 : مارتحالا قئاف لوبقب اولضفتو ىيحي مامإلا ةلالج لبق

 ( عيقوتلا )
 دوعسلا زيزعلا دبع نب دلاخ
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 . م 1974 / ه ١781 ةنس رفص ” يف ررح

 نم ضوفملا دلاخ ريمألا يكلملا ومسلا بحاص ةرضح ىلإ ريزولا هللا دبع نم
 هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا  ىلاعت هللا هظفح زيزعلا دبع كلملا ةلالج لبق
 دقو م 194 / ه ١"ها" ةنس رفص * خيرات مكومس باتك تيقلت دقف . دعبو

 نيب تدقع يتلا فئاطلا ةدهاعم ذافنإل مكومس هومتطرتشا امب املع تطحأ

 ةلالج دونج لبق نم ةلتحم تناك يتلا لابجلا ءالخإو ةسرادألا ميلست نم نيقيرفلا

 هذه لظت نأو اهلهأ نئاهر قالطإو زيزعلا دبع كلملا ةلالج دالب نم ىيحي مامإلا

 يذلا قافتالا بيترت متي نأ ىلإ دودحلا ةلأسم صخألا ىلعو ةموتكم ةدهاعملا

 ةنايصلا لماكب نوكي زيزعلا دبع كلملا ةلالج دنج باحسنا نإو هذافنإل هيلع انقفتا

 كلت لالخ يف هيلع ناودع لك نأو هرخآ ىلإ هباحسنا ءادتبا نم ثداح فرشلاو

 ينرسيو كلذب ًاملع تطحأ دقل ىيحي مامإلا ةلالج لبق نم ًانومضم نوكي ةدملا

 اولضفتو . انتهج نم ًايعرم نوكيس هنأو مكطارتشال انتقفاومو انلوبقب مكومس نلعأ نأ
 . مارتحالا قئاف لوبقب
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 ميحرلا نمحرلا هللأ مسب

 . م1984 / ه 1١808 ةنس رفص ١ يف ًاريرحت

 نم ضوفملا دلاخ ريمألا يكلملا ومسلا بحاص ةرضح ىلإ ريزولا هللا دبع نم

 : دعبو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا هللا هظفح زيزعلا دبع كلملا ةلالج لبق

 نع ةباين مكومس نم اهيلع عقوملا فئاطلا ةدهاعمب ًاقاحلإ انه تبثأ نأب فرشتأف
 مامإلا كلملا ةلالج نع ةباين يلبق نم ةعقوملاو هللا هظفح زيزعلا دبع كلملا ةلالج
 : تاوه امب ىيحي مامإلا ةلالج مساب دهعتأو ىبحي

 ةمزاللا تابيترتلا تلمع دقو زيزعلا دبع كلملا ةلالجل ةسرادألا ملستي ١
 الاح نوملسيسو يسيردإلا دمحم نب زيزعلا دنيع ديسلاو نسحلا ديسلا ميلستل

 لازيال هنأل ًارظنف يسيزدإلا باهولا دبع ديسلا امأ ةماهت يف لصيف ريمألا ومس لاجرل
 ءاحنألا كلت نم هئاعدتسال طئاسولاو لئاسولا تذختا دقف لدابعلا دالب يف نآلا ىلإ
 : يتأي امب هنأشب ىبحي مامإلا ةلالج مساب دهعتأف رمألا عطي مل نإف هميلستل

 عنمت نأو هل ةيونعم وأ ةيدام ةدعاسم لك نع ىبحي مامإلا ةموكح عنتمت نأ (أ١
 . ةنواعم وأ ةدضاعم يأ اهدالب نم هنع

 يتلا يضارألا يف هيلع ضبقلا زيزعلا دبع كلملا ةلالج ةموكح تدارأ اذإ (ب)
 ةيركسعلا تاقييضتلا عاونأ رئاس اهتهج نم لمعتس ىيحي مامإلا ةموكح نإف اهيف وه
 لك ىلعو هيلع ضبقلا يقلت نأ دهعتتو اهيضارأ ىلإ هرارف عنمل اهعيطتست يتلا
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لئابق نم ليبقو ةهج يأ يف هتكرح يف هعم كرتشا صخش
 ىلإ اولخد اذإ ديق الو طرش ريغب زيزعلا دبع كلملا ةلالج ةموكحل مهملست نأو
 هعم اوكرتشا نيذلا نم صخش يأ رارف وأ هرارف عنمت نأو ةيناميلا ةكلمملا تاهج
 . ةيناميلا ةكلمملا يضا ارأ ىلإ اولخد اذإ جراخلا ىلإ هلمع يف

 مهريغ وأ فارشألا نم مهتكرحو ةسرادألاب قلعت هل ناك نمامأ  "؟
 كلملا ةلالج ةموكح لبق نم نامألا مهلف يسيردإلاب قاحللا اودا ارأ اذإف
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 مهنإف كلذ اوءاشي مل اذإو .مهقحب قئاللا ماركإلاو مارتحالاو ةنايصلاو زيزعلا دبع
 ةرم اهيلإ اوداع اذإو اهيف ءاقبلاب مهل حمسي الو ىبحي مامإلا ةلالج دالب نم نوجرخي

 ةلالج ةموكح ىلإ نوملسي انيلإ اوداع اذإ مهنأب نورذنيو الاح نودرطيف ىرخأ
 مهميلستب ىيحي مامإلا ةلالج مساب دهعتأف مهدرط دعب اوداع نإف زيزعلا دبع كلملا
 مكومس اذه اوربتعت نأ وجرأف طرش الو ديق ريغب زيزعلا دبع كلملا ةلالج ةموكح ىلإ

 دهع اذه ىلعو مويلا اذهب مكومس نيبو اننيب ةدوقعملا ةدهاعملا ةلزنم هل اقيثو ادهع

 اذه ىف هيلع انقفتا يذلا يوفشلا قافتالل ًاقبط اذه نوكي نأ وجرأو هقاشيمو هللا
 ْ . مارتحالا قئاف لوبقب اولضفتو . نأشلا

 عيقوتلا

 ريزولا دمحأ نب هللا دبع

 ميحرلآ نمحرلآ هلآ مسب
 . م 194 / ه 1781 ةنس رفص " يف ررح

 دمحأ نب هللا دبع ديسلا خالا ةدايسلا بحاص ةرضح ىلإ زيزعلا دبع نب دلاخ نم

 . ىلاعت هللا هظفح ىيحي مامإلا كلملا ةلالج لبق نم ضوفملا بودنملا ريزولا

 باتك ىمالتساب مكملعأ نأب فرشتأف . دعبو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 ةسرادألا نأشب ىبحي مامإلا ةلالج مساب هب متدهعت ام نأشب مويلا خيراتب مكتدايس

 ءافولاو ةنامألا ىضتقمب هذيفنت نوكيس هب متدهعت ام نأب ةقث ىلع انأو مهعابتأو

 3 ةنكمم ةدم عرسأب كلذ ذيفنت نوكي نأ ىنمتنو ىيحي مامإلا ةلالج يف لومأملا

 مارتحالا قئاف لوبقب اولضفتو
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 . م1974 / اه ١87 ةنس رفص ”:يف ررح

 هللا هظفح ريزولا هللا دبع ديسلا مركملا ةرضح ىلإ زيزعلا دبع نب دلاخ نم

 انتكلمم نيب فئاطلا ةدهاعم عيقوت ةبسانمبف دعبو هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 ةكلمملا اياعر نم نيلقنتملا تالقنت نأشب هيلع انقفتا ام انه تبثأ نميلا ةكلممو

 رضاحلا تقولا ىف لقنتلا نأ نيدلبلا ىف ةيناميلا ةكلمملا اياعرو ةيدوعسلا ةيبرعلا

 نأشب صاخ قافتا نيدلبلا نيب عضوي نأ ىلإ قباسلا يف هيلع ناك ام ىلع لظي
 جحلل ءاوس لاقتنالا ميظنت لجأ نم اهذاختا ناتقفتم ناتموكحلا ىرت يتلا ةقيرطلا

 ىلع ةقفاوملاب مكباوج لانأ نأ وجرأف عفانملاو ضارغألا نم اهريغ وأ ةراجتلا وأ

 . مارتحالا قئاف لوبقب اولضفتو نأشلا اذهب هيلع انقفتا ام

 عيقوتلا

 دوعسلا زيزعلا دبع نب دلاخ

 . م 1984 / ه 187 ةنس رفص ” يف ررح

 لبق نم ضوفملا دلاخ ريمألا يكلملا ومسلا بحاص ىلإ ريزولا هللا دبع نم

 تيقلت دقف دعبو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا هللا هظفح زيزعلا دبع كلملا ةلالج
 نع يننإو نوزللا نيب نيشورفلا ناكر تالخت اجي رك ١ خيراتب مكومس باتك

 ناك يتلا ةقيرطلل ًاقبط رضاحلا تقولا يف لاقتنالا نوكي نأ يف مكومس عم قافتا

 لبقتسملا يف لاقتنالا ميظنت نأشب صاخ قافتا عضوي نأ يلإ لبق نم اهيلع ريسلا
 . مكتموكح بناج نم يعرم وه امك انتموكح بناج نم ًايعرم نوكيس كلذ نأو

 . مارتحالا قئاف لوبقب اولضفتو

 عييهقوتلا
 ريزولا دمحأ نب هللا دبع
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 بتكلاو ميكحتلا دهع ىلعو ركذلا ةفلاسلا ةدهاعملا هذه ىلع انعلطا نأ دعبف

 اهعومجم يف ةلمج اهانررقأو اهانلبقو اهانقدص اهيف رظنلا انعمأو اهب تقحلأ يتلا

 ًايكولم ًادعو دعنو دهعتنو اهمربنو اهقدصن اننأ امك اهنم ةرقفو ةدام لك يف ةدرفمو

 اننأبو صالخالاو ةنامألا لامكب هظحالنو اهيف درو امب هللا لوحب موقنس اننأب ًاقداص

 كلذ ىلع نورداق نحن املاط ناك هجو يأب اهب لالخإلاب هللا ةئيشمب حمسن نل

 اهانعقوو ةقيثولا هذه ىلع انمتاخ عضوب انرمأ اهيف ركذ ام لك ةحص تيبثت يف ةدايزو

 . نيدهاشلا ريخ هللاو انديب

 ةيامثالثلا دعب نيسمخو ثالث ةنس لوألا عيبر رهش نم عباسلا مويلا يف ررح

 زيزعلا دبع كلملا ةلالج انيخأ ةرضح نيبو اننيب ةدهاعمو ةيقافتا لوأ هذهو فلألاو

 . نمحرلا دبع نبا

 1 ىلاعت هللا امهحماس نيدلا ديمح دمحم نب ىيحي نينمؤملا ريمأ اذه بتك

 د د6 +
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 نازاج ةقطنم نم يلبجلا مسقلا

 ةلالج رمأ ردصف ةرقتسم ريغ ةقطنملا نم يلبجلا مسقلا يف لاوحألا تناك

 يصاعلا بيدأتل ةلمح سأر ىلع لوزنلاب ( ريسع ) ةقطنم ريمأ ىلع مظغملا كلملا

 صخألابو ةيئادبلاو ةلاهجلا نم ةياغ يف يلبجلا مسقلا لئابق نأل  رفانلا فيلأتو

 يف كارتشالل لوهسلا لئابق ضاهنتساب غلبا دق ( رعيوشلا ) ناكو - ثيرلا ةليبق
 دمحأ نب يكرت ) يلاعم ( ريسع )ريمأب اهلماكب ةمهملا تطينأف لجألا هقاعف ةمهملا
 ةيرق يف ميخ نأ ىلإ اهرومأ حلصأف لئابقلا ىلع هقيرط يف رمف ( يريدسلا
 ماهملا نم ريثكب ماقف ( نازاج ) ىلإ ردحنا ركسعملا رمأ بتر نأ دعبو ( ةينيسحلا )

 دقو ( ةينيسحلا )و ( ايبص )و ( نازاج ) نيب هلقنت يعدتسي ةيسيئرلا هتمهم رمأ ناكو
 مسقلا كلذ يف تافلاخملا ءاهنإ نم ةيسايسلا هتنورمو ةيلمعلا هتبردب نكمت

 ةيطعأو تاررقمب مهئاسؤر نم نيعيطملا ةأفاكمو ةلادعلا نم نيرافلا ىلع ضبقلاو

 ىلإ عوجرلاب ةقطنملا يدهاجمل نذأو لاضن الو لاتق نودب هتمهم ىهنأ كلذبو

 الاثتما ( نازاج ) ةنيدم يف ماقأ مث نمو ةدوعلاب ريسع يدهاجمل نذأ امك مهارق

 ىلإ ةدوعلاب هتوخإو رعيوشلا دوعسل نذإلاب رمألا ردص كلذ نعو ةيكلملا رماوألل

 دنعو . ةباينلاب ًايرادإ ًاريمأ ( ناساطلا ميهاربإ ) ةقطنملا ةيماح دئاق ميقأف مهنطو

 / اه "ه4 ماع رخآلا عيبر فصتنم يف هلمع ةقطنم ىلإ ريسع ريمأ داع كلذ

 1 م1
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 نورشعلاو يناثلا لصحفلا

 ١( ةقطنملا ءارسمأ خبرات زسجوم

 : لّيقُع نب هللا دبع ةرامإ

 ماع ةرخآلا ىدامج رهش يف ةقطنملا لامعأ ةرادإ رشابو ( نازاج ) ىلإ لصو

 قبس دقو  ةكلمملا لامش ىف ( ةدافر نبا ) ةعقوم لطب وهو م 147ه / ه 64

 اذه يف هتدم لطت ملو  لصفلا اذه لبق يفيرشلا بزحلا ةكرح رابخأ يف همسا

 . يضاملا زيزعلا دبع نب دمحم ةقطنملا ةرامإ يف هفلخو رهشأ ةتس نم رثكأ زكرملا

 : يضاملا زيزعلا دبع نب دمحم
 ةرادإ لامعأ رشاب بدألاو خيراتلا بتك ءانتقاو ةعلاطملل ةفورعملا هلويم هل

 م1917 / ه 17ه5 ماع يفو م 145 / ه ١هه بجر رهش يف ةقطنملا

 زيزعلا دبع ) كاذنا ةيلاملا ريدم مهسأ دقو نازاج يف ةيئادتبا ةسردم لوأ تحتتفا

 حاتتفا كلذ ىلتو كلذ ىلإ ( عجارملا ) راظنأ تفل يف ةروربم عاسمب ( ليمج

 . شيرع ىبأو ( ايبص ) نم لك يف نيتسردم

 7 ( نازاج ) يف ةطرش ةرادإ لوأ تسسأت يضام نبا دهع يفو

 قافتالل يديم ىلإ ( يضام نبا) ةقطنملا ريمأ هجوت ةنسلا كلت يفو

 ةقلعتملا اياضقلا يف ( ىيحي مامإلا ) ةلالج لبق نم بدتنا ىذلا (ريزولا نباب )

 فوس يتلا ناجلل ةيلمعلا تاييترتلا عضوو دودحلا طيطخت اهنمو نيتموكحلا نيب

 هتقفربو ( نازاج ) ىلإ داع مايأ ةثالث يديم يف ماقأ نأ دعبو . طيطختلا رشابت

 ةموكحلا هتققح ام ىلع لمتشيو « رهازلا ىدوعسلا دهعلا ىف نازاج » مساب صاخ باتك داوم ائيدل )١(

 . ىلاعت هللا لوحب ًابيرق عبطيسو ةقطنملا ىف ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيملعلاو ةينارمعلا ةضهنلا نم

 -ثكاكلكأد



 هي ول ل ا ا

 . نميلا ىلإ داعو ةكرتشملا امهتمهم ةقطنملا ريمأ عم

 /ه ١ هم ماع 56 يفو نازاج ةقطنم ةرامإ ىلع ) ديما نبا ) رمتسا

 يضاملا دمحلا دمحم هيخأ نبا هلمع ىلع بانأو ( ضايرلا ) ىلإ هجوت مم

 نب دمحم ريمألا ومس نازاج ىلإ لصو م ١9:٠ /ه ١هو رفص رهش لوأ يفو

 مامإلا ةلالج ىلإ هدلاو ةلالج لبق نم ًابدتنم ( ءاعنص ) ىلإ هقيرط يف زيزعلا دبع

 ايعافد ًافقوم نيتموكحلا ذاختاو  كاذنيح  ريطخلا يلودلا فقوملا ةساردل ىبحي
 . ةيناثلا ىمظعلا برحلا راطخأ نم امهيدالب ةيامحل ًادحوم

 هتقفربو ٠ يريدسلا يكرت ريمألا ريسع ةقطنم ريمأ يلاعم هومس لابقتسال لزن دقو ْ

 نب دمحمل ًافلخ نازاج ةقطنم ةرامإل حشرملا 3 يريدسلا دلاخ ريمألا هوخأ

 . يضاملا زيزعلا دبع

 : لابقتسا

 ةوافحلا ةرهاظمب . دوعسلا زيزعلا دبع نب دمحم ريمألا ( نازاج ) تلبقتساو
 اهرداغ مايأ ةثالث ماقأ نأ دعبو حارفألاو تانيزلا تميقأو مالعألا ترشنو جاهتبالاو
 . رحبلا قيرطب ةدج ىلإ ! داع هتمهم ىهنأ نأ دعبو ( ءاعنص ) ىلإ | ارب هقيرط يف

 : يريدسلا دلاخ نازاج ةقطنم ريمأ

 رشابو هفلس ليكو ٠ يضاملا دمحلا دمحم نم ةقطنملا ةرادإو لامعأ ملست
 هنا او اضم دلاخ ريمألاو م 45٠ 0 ني عم رح

 هتفصبو اسوا يرادإلا : دولا تك ررقو ةقطنملا ِق 0 ًاقيبطت ىراذإلا
 2 شاقنلا ةيرح مهلوخو ةقثلا حور ءاضعألا يف ثب دقف سلجملا سيئر

 : ثيرلاة هو زغ

 ماكل ماع يف يريدسلا رف را لوزن ىلإ مدقت |يف انرشأ
 - هللا نوعب قفو و هنأو ةصاخ ثيرلاو ةماع ةيلبجلا ةقطنملا لئابق بيدأتو حالصإل
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 كلت لئابق رومأ حالصإ نم ةيسايسلا ةنورملاو ةيلمعلا ةبردلا نم هب فصتي امب مث

 كلت ىلع لابجلا لئابق عيمج كلذ دعب راس دقو . ثيرلا مهتلمج نمو ةهجلا

 ةليبق الإ . . مهضعب وزغو تايدعتلا نع اوفكو لدعلا اوأرمتساو ةموسرملا ةطخلا
 مهتلاهجو هتاقحلمو رهقلا مهلبج ىلإ ةيدؤملا كلاسملا ةروعو اهعجش دقف ثيرلا

 لئابقلا عيمج نع مهتلزعل ةجيتنك باغلا ةايح نع مهب دعبت مل يتلا ةيئادبلا

 مهدعبلو  هريغ ىلإ ةبسنلاب  نارمعلا نع ديعبلا يفارغجلا مهعقوملو مهب ةطيحملا
 حور نع مهدعبو ءادعلا حورب مستا يذلا يلبقلا مهطيحمو ةيسيئرلا قرطلا نع

 ةعارزلل نيلت ال يتلا ةنشخلا مهتئيبو . نآرقلا نم ةيآأ فرعي نم مهيف دجت الف نيدلا

 يذلا يتاذلا ءافتكالاو . مهتلاح ةيئادب هلمتحت ال يذلا دكلاو ءانعلا دعب الإ ةلوهسب

 لكف ةرواجملا لئابقلا عم ءامدلا تاراثو يدعتلا ةايح هتمتحو شحوتلا هضرف

 نإف نبللا نم بخش وأ محللا نم ةحيرشو ماخلا نم رزّتم ( درفلا ) هجاتحي ام
 يف وأ  ةطنحلا نم روخصلا نيب تاضفخنملا ضعب عرز يفف ءامسلا تداج

 ىلإ هسفن قوتت نم ةجاح دسي ام  ةرواجملا لئابقلا دحأ نيبو مهنيب ةتقؤملا ةندهلا

 ٠ . كلذ

 لك عم ةبولسم يشاومو ةبولطم لوحذو ةلولطم ءامدو رمتسم ءادع يف مهو

 و (وقحلا )و ( ةعيبر ) ك لامشلاو قرشلاو بونجلاو برغلا يف مهل نيرواجملا
 ( صيرح ينب )و ( ديلتلا )و ( باسحلا )و ( ليلاهصلا )و ( بوره )
 لاحلا يلع اوناك م1188 /ه814١ ماع يف ريسع ريمأ لزن امدنعو ( ناطحقو )
 ةثالث الإ ةقطنملا ىلع رشابملا ةموكحلا فارشإ ىلع ضمي مل . اهانفصو يتلا

 قرغتسا يذلاو نميلا برحو تازيهجتلاب لاغتشالا لوألا ماعلا يف اهللخت ماوعأ

 نم ةموكحلا مهتراعأ ام عمو م148١ /ه784١ ماع يأ يناثلا ماعلا نم ارطش

 تايدعتلا نع ةرتف اوفك مهنأ الإ ةيئانلا مهتهج يف زكرم ةماقإو مهلاوحأب مامتهالا

 اوفنأتساو مهراوطأ فاعشو مهلابج للق ىلإ اوعفترا اهدعبو مهيرواجم ىلع وطسلاو
 مهحالصتساو مهسانئتسا ةسايسلاو ةمكحلاب لواحت ةموكحلا تلظو ىلوألا مهتلاح

 لئابقلا ىلع مهتايدعتو مهرش مقافت يضام نبا ةرامإ دهع رخآ يفو كلذ دجي ملف

 ملف مهوزغب مهل نذإلا ةموكحلا نم اوبلطو - مهيلإ ةراشإلا قبس ىتلا  ةرواجملا
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 ( ةيسامولبد ) لئاسو نم هب ماق امو يريدسلا دلاخ ريمألا لوصوبو قفاوت
 اهتوارض لاحفتتساو اهرمأ داسف ةلاح ىف ةيدابلاو « ايغ الإ اودادزي مل مهحالصتسال

 ةقطنم ) لئابق يدنجم نم ةلمح قوسب رماوألا تردصف ةوقلا الإ اهئادل ءاودال

 يف كلذو مهحالس ذخأو ثيرلا ناعذإب ةلمحلا ةمهم تهتناو ريسع لئابقو ( نازاج
 لئابق بلغأ درج دلاخ ريمألا ةدوع يفو مم ١و:؟ مها 5١ ماع ىلوألا ىدامج

 . داسفلا الإ هزارحإ نم جتنيال يذلا حالسلا نم لابجلا

 تناكو ةقظنملا ماحاو ةيملعلا حورلا ةوذج لاعشا يف ريبك لضف هيلإ دوعيو

 . ةيركف تابلحو ةيبدأ تاؤدن .ةضاخلا هتشلاجم

 : يريدسلا دمحم ريمألا

 نازاج رداغ دق ناكو  ةيقرشلا ةقطنملا ىلإ يريدسلا دلاخ لقنب رفاوألا تردص
 . يريدسلا دمحم هوخأ ديدجلا ريمألا عم داعف - ضايرلل ةضاخ ةرايز يف

 ةيبرعلا ةوتفلا حورو ليبنلا قلخلاو ةحامسلاب يريدسلا دمحم ريمألا ىلحتي

 :هدذهع يف ناك ام مهأ نمو . ةقطنملا يف ريثكلا بحب زافف ةليصألا

 ءىدبو « ريهماب ديعس دمحمل هزايتما ءاطعإو ءاملا عورشف سيسأت تا

 ةيفاك ريغ اهنأ رهظ مث  ةرفاعجلا لحاس يف  ةيسنم ةيرق يف نيرثب رفحب عورشملا
 . ( يرطاملا ) ةيرق ىلإ رفحلا لوحتف ةبولطملا ةيمككلا نود اههايم نأو

 ةيسائمب ةقطنملا هذه اهنمو ةكلمملا مومع يف ميقأ يذلا عئازلا ناجرهملا .#؟
 ٠ . رصم نم هل روفغملا كلملا ةلالج ةدوع

 يف كلذب ةموكحلا ترمأ امك - نيطسلف يدهاجم ةدعاسمل ةنجل سيسأت كك
 يسونسلا دمحم ليمزلاو ةنجلل اير فلؤملا بختنا دقو ةكلمملا ندم رث

 دال عدا و

 - ريزولا نبا ةكرح ىلع هراصتناب نميلا كلم  دمحأ ماهإلا ةئنهتل هبادتنا

 ةرايزلا كلت ءانثأ يف دمحأ مامإلا ةلالجلو هل نيتراكذت نيتزؤص هيلاعم ينادهأ دقو
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 يريدسلا ديمحأ نب دمحم ريمألا يلاعم

 خعيلا كلم دمحأ مامإلا هتلباقم ءانثأ

1١56 



 ل د لا ا و ل

 ىلإ هلاسرإ كاذنا ررقت يذلا نيدهاجملا نم فلؤملا شيجلل ادئاق 00

 :يريدسلا دعاسم ريسمألا

 : ةقطنملا ىف هلامعأ زربأ نمو ةرهشلل الاجم بغشلا نم اوذختا نازاج

 ١ ضرح ) يلاهأ نيب هنأشب فالتخالا عقاولا مسوملا يقس ةنجل ةساير (
 ماوعأ ةعست ءاهز عازنلا كلذ ىلع تقولا لاط دقو ةيدوعسلا ( مّسوملا ) و ةينميلا
 دفو عم ةيقافتا ىلإ لصوتلا نم ءزيبلا ىلع دمحم خيشلا عم كارتشالاب نكمت ىتح

 ضرحو مسوملا يلاهأ حلاص نمضي امب عوضوملا لحل نميلا .

 هلاقتنا دعب مث هباسح ىلع هانب دقو ةنيدملا جراخ يموكحلا رصقلا ءانب
 . هنع ةموكحلا هتضوع

 /ه١/11 ماع ةجحلا رهش يف نيربج نب ناميلس ةقطنملا ةرامإ ىلع هفلخ دقو

 .م1567

 150 نازاج ةقطنم ريمأ

 ( يريدسلا دعاسم ) هفلس نم ةقطنملا ةرادإ لامعأ ملتسا براجتلا هتبرد خيش

 ةرايزلا كلت ةقطنملا ( لوألا دوعس ) مظعملا كلملا ةلالج راز هترامإ دهع يفو
 ةديرج ترشن دقو ريظنلا عطقنم الافتحا دالبلا نسخ

 الفاح ًافصو م 14184 7/ ه 1١0/4/7/114 يف ١65 اهددع يف ( ىرقلا مأ
 كا ١
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 كلملا لابقتساب نازاج ةوافح

 زيزعلا دبع نب دوعس
 يكلملا بكوملل قفارملا انلسارمل

 ' نسق ةيفلح يف نازاج

 امدنع كلملا لابقتسال رحبلا ضرع ىلإ اهيلاهأ عومجب تفخ يتلا نازاج نإ

 ةميركلا ةروزلا هذه ترظتنا يتلا نازاج يف ةحرابلا ةليل اهيسارم ةرخابلا تقلأ

 مويلا اذه رجف تلبقتسا دق دادعتسا ربكأ اهيف تدعتساو ًاريثك اهيلإ تعلطتو اليوط

 ةبكاومل رحبلا ضرع ىلإ مهقراوزب اهيلاهأ ضعب حارف ةلجعم ةعرسم ةحرف ةركبم
 قراوزلا نتم ىلع فصنلاو ةيناثلا ةعاسلا يف هقيرط ذخأ امدنعو يماسلا .باكرلا

 يفو يلاهألا نم ةريفغ عومج هلابقتسا يف ناك ثيح ديدجلا فيصرلا ىلإ ةيزاخبلا

 رابكو ةيموكحلا رئاودلا ءاسؤر تارضحو يضاقلا ةليضفو ريمألا ةداعس مهتمدقم

 تفزع امك ةطرشلاو شيجلا نم ناتلث هتلالجل ةيحتلا تدأو اهؤاهجوو ةدلبلا نايعأ

 ىلإ يلاهألا نم نيفص نيب هقيرط هتلالج ذخأو يدوعسلا ىكلملا مالسلا ىقيسوملا
 لفحل ًاقدارس نازيج ةيدلب هيف تماقأ يذلا ءانيملل هجاوملا ريبكلا ناديملا اذه
 نم ةريبك فولأ قدارسلا جرا تدشتحا دقو ىدفملا كيلملا لابقتسال ةدلبلا

 باعلألا هذه نوضرعي اوأدبو مهلوبطو مهجي زاهأو مهباعلأب اودعتسا نيذلا يلاهألا

 ساوقأب قدارسلا لخدم نيز دقو ةميركلا ةيكلملا ةرايزلاب مهتحرف نع ربعت يتلا
 ( ميظعلا كلملاب ابحرمو ةيبرعلا ةريزجلا لهاعب الهأ ) : اهيلع بتكو ةريبكلا رصنلا

 ىلاعلا فاتهلاو راحلا قيفصتلا نيب ريبكلا قدارسلا ردص ىف هناكم هللا هظفح ذخأو

 مالسلاب فرشت مث اهنوددري سرادملا ةبلط ذخأ يتلا ةليمجلا ديشانألا هذه نيبو

 مهرمغي ًافقاو مهلابقتسال هللا هظفح ضهنو يلاعالا 7 عومج هتلالج ىلع
 نم ميركلا نارقلاب لفحلا حتتفا ةيبرعلا ةوهقلا تريدأ نأ دعبو ميركلا هفطعب

 ريمألا ةداعس ةملك يرضخ دمحأ ذاتسألا ىقلأ مث : يضيب روصنم دمحم بلاطلا

 رهازلا يدوعسلا دهعلا رثامب هونو هتلالجب اهيف بحر يتلا نيربج نب ناميلس خيشلا
 بيحرتلا يف ةدلبلاو ةيدلبلا ةملك ىقلأ يذلا يقالع هدبع نب يلع ذاتسألا هالتو

 دكالكاللا



 سلاجلل هنونكي يذلا بحلاو ءالولا روعش نع ريبعتلا يفو ىدفملا لهاعلا ةلالجب

 ةعئار ةديصقب يليقعلا ىسيع دمحأ دمحم ذاتسألا نازاج رعاش هبقعأو شرعلا ىلع

 ( كلملا ةلالج ةايحب فاتهلاو قيفصتلاب اهتايبأ تعطوقو عقولا لمجأ اهل ناك
 يلع نب دمحم ذاتسألا ىقلأ ريبكلا يبعشلا لفحلا اذه ماتخ يفو . مظعملا

 ةلالجلا بحاص ةرضح لضفت مث ناسحتسالاب تلبوق ةليمج ةديصق يسونسلا
 ىربك ياش ةدئام نازيج يف راجتلاو يلاهألا ماقأ ثيح ىلإ لاقتنالاب مظعملا كلملا

 . هتلالجل اميركت

 نيذلا نازيج يلاهأ نيب ةدئاملا ىلع تقولا ضعب هللا هظفح ىضمأ نأ دعبو

 هجوت ميظعلا يكلملا فيرشتلا اذهب ةسامحلا مهتفختساو حرفلا مههوجو رمغ

 ءاملا اذه « ءاملا عورشم ميقأ ثيح ( علطملا ) ةيحان ىلإ سورحملا بكرلا

 دوجولا زيح ىلإ هزاريإب تماقو ءابرهكلاو جلثلاو ءاملا ةكرش هتنضتحا يذلا

 ارتم وليك نيرشع يلاوح نازيج نع دعبي يذلا ( يرطاملا ) © يداوب
 يكل دعأ دقو علطملا ةيحانب ةدلبلا نم ةطقن لوأ ىلإ اريخأ ءاملا لاصيإ مت دق

 ريهامجلا تناكو ةميركلا هديب هحاتتفاب مظعملا كلملا انالوم ةلالج لضفتي

 اهتافاتهب هييحتو هفلخ ودعتو سورحملا يكلملا بكرلا ىيحت قيرطلا لوط ىلع

 بتكو عراش لك يف ةريثكلا رصنلا ساوقأ تميقأ دقو اهباعلأو اهجيزاهأو

 . دوعساي كعم انبولق دوعساي كل انحاو كيلملل ءادف نحن ) ضيرع طخب اهيلع

 قدارسلا ردص يف هناكم هللا هظفح ذخأ نأ امو . ( بولقلا كيلمب ًابحرمو
 ديعس دمحم خيشلاو ةدلبلا ريمأ نيربج نب ناميلس خيشلا هيلإ اعد ىتح دعملا

 مهنلعأو ةدلبلا يف ةيموكحلا رئاودلا ءاسؤرو عورشملا ىلع فرشملا ريهماب
 قبس ام عم صاخلا هتلالج باسح ىلع عورشملا اذه نوكي نأ ررق هنأ هتلالج

 عورشملا يف لمعلا فنأتسي نأ هللا هظفح رمأ امك .قفنيس امو هيلع قفنأ نأ

 ممعتو ةدلبلا لخاد ىلإ بيبانألا دمتو ءاملا ظفحل ريبك نازخ ماقي نأو

 ) )1١لصفلا اذه رخآ ىف اهدجت .

 . ىداو ال ةيرق يرطاملا نأل يرطاملا ةيرقب ةحصلا (1)
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 نأو لباقم نودب.عيمجلل ءاملا لذبي نأو ناديمو عراش لك يف دراوملاو تاسابكلا

 هيف لمعلا ىهتنا دقو الإ رهش ىضمي ال ثيحب الاح عورشملا يف لمعلا أدبي

 مامتإ يف ةدعاسملل مهعسو يف ام لك اولذبيو ًاعيمج اونواعتي نأب هتلالج مهاصوأو

 جراخ تدشتحا يتلا ةريثكلا ريهامجلا نيب أبنلا نلعأ امدنعو ميظعلا عورشملا اذه

 هتلالجل ءاعدلاو راحلا قيفصتلاو يلاعتملا فاتهلاب ناديملا ءاجرأ تود قدارسلا

 ميق أ ثيح قدارسلا جراخ ىلإ لاقتنالاب هتلالج لضفت مث قيفوتلا ماودو رمعلا لوطب

 يوري ًاحارق ًايفاص ًابذع ءاملا قفدتف ريبكلا روبنصلا هتلالج رادأو ءاملل لوألا دروملا

 فاتهلاو قيفصتلا ىلاعتو وبرتو زتهتف ءابدجلا ضرألا ىلإ باسنيو ةئماظلا سوفنلا

 نم برسك هئام نم لهنتو هنم ىقتست دروملا ىلع ريهامجلا تعفادتو ةيحان لك نم

 . ريدغلا ةفض ىلع عفادت ىشطعلا ريطلا

 : نازاج ىف ملعلا لهأل هتلالج ةرايز

 نب زيزعلا دبع خيشلا ةليقف راد ىلإ سورحملا هتلالج بكر هجوت مث

 ةقطنم يف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةئيه سيئر خيشلا نب نمحرلا دبع

 كلملا ةلالج فرش امدنعو ةديعسلا ةبسانملا هذهب رخآلا وه لفتحا يذلا نازاج

 ذخأو يلاهألا نم ريبك عمج اهمامأ دشتحاو مالعألاب ةنادزم رادلا تناك مظعملا

 دعبو ةيلاغلا هتايحب يلاعتملا فاتهلاو ةغلابلا ةوافحلا نيب اهلخاد ىلإ هقيرط هتلالج

 يذلا .يماشلا دمحلا ميهاربإ خيشلا هتلالج يدي نيب نيب مدقت ةيبرعلا ةوهقلا تريدأ نأ

 هيدايأو ةديدعلا هلاضفأب هونو هتلالجب اهيف بحر ةئيهلا سيئر ةليضف نع ةملك يقلأ

 ياشلا ةدئام ىلإ لاقتنالاب هللا هظفح لضفت مث هلاجرو « ملعلا » ىلع ء 00

 نيتميظعلا ةحرفلاو ةوافحلا نع ًاريبعت تناك يتلاو باطو ذل امب تلفح يتلا ةقين

 هللا كاعم « دوعساي كب ًابحرم : ةلئاق اهفاته ىلاعتي رادلا جراخ ريهامجلا 0

 . ماركإلاو ةوافحلا نيب خيشلا نب زيزعلا دبع خيشلا راد هللا هظفح رداغو « دوعساي

 داع كلذ دعبو هتلالج فرش ىلع ةليمج ياش ةلفح ماقأ يذلا ةقطنملا ىضاق
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 ةرتف كانه ىضق ثيح ةيكلملا ةرخابلا ىلإ هتيانعو هللا ةياعرب ًافوفحم هتلالج بكر
 5 ةريهظلا

 : هتلالجب نازاج ريمأ ةوافح

 تناك يتلا نازاج ىلإ ىرخأ ةرم هتلالج بكر داع« فصنلاو ةرشاعلا مامت يفو
 ماقأ ثيح ةرامإلا راد ىلإ هجوتو . ةصوصرم ةقفصم ةفتاه هلابقتسا يف اهعيمج
 ذاتسألا ىقلأ نأ دعبو هتلالجل ًايميركت الفح نيربج نب ناميلس ةدلبلا ريمأ ةداعس
 لاقتنالاب هتلالج لضفت مظعملا كلملا ةلالج يدي نيب ةليمج ةديصق هيقف دمحأ

 يلاهأ نم ريفغ عمج اهيلإ ىعد يتلا ىربكلا ءاشعلا ةبدأم تميقأ ثيح ىلإ
 . ةدلبلا

 : هتلالجب نازاج ةطرش ريدم ةوافح

 ىسيع ةطرشلا ريدم راد ىلإ دصقو ماركإلاو ةوافحلاب ًاعدوم رادلا هتلالج رداغ مث
 دمح باشلا هتلالج يدي نيب ىقلأو ةقينأ ياش ةلفح هتلالجل ماقأ يذلا يراشملا

 . يعادلا نع ةباين ةيبيحرت ةملك يحرسم
 : هتلالجب نازاج يف فراعملا ةيدمتعم ةوافح

 ةيدمتعم هتماقأ يذلا ريبكلا قدارسلا اذه ىلإ سورحملا بكرلا هجوت كلذ دعبو
 ملعلا ريصنب بحرت يتلا تاحوللاو رصنلا ساوقأب نادزا يذلاو ةدلبلا يف فراعملا
 ةرضح فرش نأ امو مهديشانأ نوددري سرادملا ةبلط تفطصاو رونلا ثعابو
 ذخأو قيفصتلاو ةيلاغلا هتايحب فاتهلاب هولبقتسا ىتح ىدفملا ةلالجلا بحاص
 ملسم هدبع دمحأ باشلا هتلالج يدي نيب مدقتو قدارسلا ردص يف هناكم هتلالج
 بلاطلا هالتو نازيج ىف ةيوناثلا سرادملا بالط هئالمز نع ةملك ىقلأ ثيح
 دمحم ذاتسألا ىقلأ مث ةيئادتبالا سرادملا بالط نع ةملكب يروص ميركلا دبع
 . نازاج يف ةيرصملا ةيبيردتلا ةثعبلا ةملك نامثع يفطل

 . يلاوز فصنو ةعبرأ ةعاسلا قفاوت يبورغ فصنلاو ةرشاعلا ةعاسلاو لصيف دهع فصتنم يف الإ يلاوزلا تيقوتلا ىلإ لدعي ملو ةكلمملا يف دئاسلا وه يبورغلا تيقوتتلا ناك )١(
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 : نازاجب ىماتيلل راد حتفب هتلالج رمأ

 اربع ةفيطل ةرواحم امدق ثيح حجارو رباج رمع يلع نالفطلا مدقت كلذ دعبو

 امهالتو مهنم بالطلا اهيلإ يوأي ماتيألل ًاراد ءاشنإ ىلإ نازاج ةجاح نع اهيف
 هتلالج باجتسا دقو ةيبيحرت ةملكب نازاج ىف فراعملا دمتعم ركاش نامثع ذاتسألا

 راد ءاشنإب روفلا ىلع ميركلا هرمأ ردصأو بالطلا اهادبأ يتلا ةبغرلا ىلإ هللا هظفح

 نوكي نأو « اهل ةرواجملا ىرقلا نمو ةدلبلا يف ماتيألا اهيلإ يوأي نازاجب ماتيألل

 ةميركلا ةيكلملا ةنملا هذهو يوبألا فطعلا اذه لبقتساو ةنكمم ةعرس ىصقأب كلذ

 بأ هتلالج هللا ظفحي نأ ءاعدلاو داحلا قيفصتلاب ليلجلا مهدلاوو ميظعلا مهيبأ نم

 . هنانحو بألا فطع نم هودقتفا ام هفطعو هنانحب مهيساوي مهل

 : هتلالجب ةيركسعلا نازاج ةيماح ةوافح

 بكرلا هجوت بالطلا هئانبأ عم ةعامج برغملا ةالص هللا هظفح ىدأ نأ دعبو

 نيبو هتلالجل ايميركت الفح نازاج ةيماح تماقأ ثيح ةدلبلا جراخ ىلإ سورحملا

 ذخأ ىلعألا مهدئاق ةلالجل دونجلاو طابضلا نم قداصلا ءالولاو ةعئارلا ةوافحلا

 بيحرتلا ةملكب يريسع نسح سيئرلا مدقت مث قدارسلا ردص يف هناكم هللا هظفح

 نيدم نمحرلا دبع مزالملا ىقلأ مث ةليمج ةديصقب كلملا دبع دمحأ مزالملا هالتو

 ثيح ميدقاب حلاص ةيرس نيمأ هبقعأو هلابشأ نيب هتلالجب اهيف بحر ىرخأ ةديصق

 هذه نع هوماقأ يذلا حرسملا اذه نع راتسلا عفر مث هتلالج يدي نيب ةديصق ىقلأ

 « ناظقي نك ١» يريسع نسح سيئرلا اهمدق يتلا ةليمجلا ةيركسعلا ةيليثمتلا
 ميركلا يماسلا هفطعب هدونجو هطابض رمغف شيجلل ىلعألا دئاقلا هتلالج لضفتو

 ميركتلاو ةغلابلا ةوافحلا نيب ناكملا هتلالج رداغ مث ةيلاغلا هحئاصنب مهديوزتو

 هللا ايح « ءاسملا اهيف يضقي ثيح ةيكلملا ةرخابلا ىلإ هتلالج دصقو ميظعلا

 . نيمألا يفولا صلخملا هبعشل ًارخذ هتلالج

 هذه مايأ نم نماثلا اذه ةعمجلا موي ناك م1964 /ه 1 يف نازاج

 دااالا-



 مكيلإو . ًاحاصفإو ًاريبعت اهربكأو اهلمجأو مايألا لفحأ نم ةنوميملا ةيكلملا ةلحرلا
 : نانييلا

 : هتلالحب نازاج ىفظوم ةوافح

 ةلالجلا بحاص ةرضح انالوم فرش مويلا حابص نم ةدحاولا ةعاسلا مامت ىف

 ةوافحلا نيب هقيرظ هتلالج باكر ذخأو ىرخأ ةرم نازاج ةنيدم ءانيم مظعملا كلملا

 ذخأ نأ امو « ًاعئار ايميركت الفح هتلالجل ةدلبلا وفظوم ماقأ ثيح ىلإ ماركإلاو
 ةيموكحلا رئاودلا ءاسؤر هتلالج ىلع لبقأ ىتح قدارسلا ردص يف هناكم هتلالج

 ةملك ديشروخ رداقلا دبع نازاج ةيلام ريدم ىقلأ مث نيبحرم نيملسم نيفظوملا رابكو
 هركشو مهدلب يف ةماقإلا بيط هل ىنمتو هتلالجب اهيف بخر ةدلبلا يفظوم مساب
 ىقلأ يذلا يدواتلا قوراف .روتكدلا هالتو مهلفح روضحب هللا هظفح هلضفت ىلع

 يحصلا ىوتسملا عفر ليبس يف هتلالج تادوهجم نع اهيف ثدحتو ةحصلا ةملك

 ىلإ لاقتنالاب هتلالج لضفت مث ةبيطلا دوهجلا هذه نم ديزملا هاجرو هبعش ءانبأ نيب
 . ايبص يف هتلالجب ةوافحلل ةقينأ ياش ةدئام تميقأ ثيح

 ثدحتي نيفظوملا هئانبأ عم مظعملا كيلملا اهاضق تقولا نم ةرتف دعبو

 لمعلا اوصلخي نأ مهوعديو ةميكحلا هتاداشرإو ةيمابسلا هحئاصنب مهرمغيو مهيلإ

 هظفح رداغ كلذ دعب مهتابجاو ءادأ يف مهدوهج ىراصق اولذبي نأو مهتمأل

 الفاح ًاعيدوت هتلالج عيدوتب كانه نم فرشت كلذ دعب لافتحالا ناكم هللا
 هقيرط ًاذخأ هللا ةيانعب سورحملا بكرلا هجوتو ميركتلاو ركشلاو ةوافحلاب
 (9 يلاوح اهنع دعبتو نازاج نم قرشلا ىلإ عقت يتلا " ايبص ةدلب ىلإ
 هيف نابثك يف تارايسلا صوغت ارو اهيلإ قيرطلا ناكو ًارتموليك نيعبرأ

 مهروزي نأو هبعش ءانبأ ىلإ ىعسي نأ الإ ىبأ ميظعلا كيلملا نكلو نايمرسلا فق

 تاعومجم قيرطلا لوط ىلع دشتحت تناكو تدعب امهم مهرايد يف مهروزي
 قيفصتلاو فاتهلاب كيلملا نويحي اوناك نيذلا نيعرازملاو ودبلاو نييورقلا نم

 )١( ىقرشلا لامشلا ىف ةحصلا .

 اليك ؟9 ايبصو نازاج نيب ةفاسملا ةقز

 -؟/ا1١1١ 



 حنملا مهئارقف ىلع قدغيو ًاعيمج مهل مستبيو ًاعيمج مهييحي هللا هظفح ناكو

 هباكر يف دوجلاو مركلاو لذبلا ىشميو كلملا باكر ىضم اذكهو ةيخسلا اياطعلاو

 يعرلاو ةعارزلا ىلع اهلهأ شيعي )١( ةريغص ةدلب يهو ايبص ةدلب ىلإ لصو نأ ىلإ
 دقف دوجلاو بصخلا نم ميظع بناج ىلع اهب ةطيحملا اهيضارأ نأ انظحال دقو

 تاريجشو ءارضخلا ةرذلا لوقح نم نيفص نيب ريسن نيتعاس نم رثكأ انيضق
 دق مهيبأ ةركب نع يداولا يلاهأ ناكو بناج لك نم انب ةقدحم ةرضخلاو مسمسلا

 يداولا باعش اوألم دقو اودبو ةدلبلا طسوتي يذلا ريبكلا يداولا اذه يف اودشتحا

 اودعتساو مالعألا اوعفرو رصنلا ساوقأ اوماقأ دقو مطالتملا رخازلا رحبلاك هفارطأو

 باكرلا قشو نوفتهيو نوحياصتيو نوبثاوتي اولعجو ةيلحملا مهتاصقرو مهلوبطب

 قدارس ميقأ ثيح ىلإ ةدشاحلا عومجلا هذه طسو ةبوعصب هقيرط سورحملا

 ةفيلخو ةريزجلا لهاعب بيحخرتلا تارابع هيلع تبتك يذلا ريبكلا لابقتسالا
 مظعملا كلملا انالوم ةلالج لبقتساو ميظعلا مهكيلمو ميركلا مهفيض نيملسملا

 بيحرتلابو دنلاو دوعلا رخابمب ريمألا مهتمدقم يفو يلاهألا رابك قدارسلا لخدم دنع
 نآرقلا ةوالتب لفحلا حتتفا لفحلا ردص يف هناكم هللا هظفح ذخأ نأ دعبو ليلهتلاو

 يف ةرامإلا ةملك مالس رهاط ذاتسألا ىقلأ مث نسح رباج بلاطلا نم ميركلا

 ةذتاسأ نع ةباين ةملك يقلأ يذلا هدبع دومح ذاتسألا هالتو هتلالجب بيحرتلا

 ذاتسألا هبقعأو دباعلا دمحم باشلا يلاهألا ةملك ىقلأ مث ايبص يف ةسردملا

 كلذ دعبو ميظعلا كيلملا وحن ايبص يلاهأ روغش تروص ةديصقب يكم هللا دبع
 لفحلا ماتخ يفو . بالطلا هئالمز مساب ةملك يهصاب رداقلا دبع بلاطلا ىقلأ

 تارابع نوددري ءابطخلا ناكو ةدلبلا يعرازم نع ةملك يضارألا هذه سيئر ىقلأ

 ىلع ءاضيبلا هيدايأو ةديدعلا هتالاضفأب نوهونيو هتلالجل ءالولاو ركشلاو بيحرتلا
 . بعشلا

 اهناكس انردق دقو ًافلأ نيرشعو ةسمخب اهناكس ( ىبلف ) ردق دقو ةئيدم ىه لب ةريغص ةدلب سيل ايبص نإ )١(

 , افلأ نيرشعو ةعبسب اذه انباتك يف
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 : ايبص ىداول دس ةماقإب هتلالج ةيانع

 هايم ظفحي يكل دس ةماقإب رمأيف لضفتي نأ مهتملك يف ُيلاهألا هتلالج اجر دقو
 ةيحانلا نمو ةعارزلا يف اهنم دافتسيف ةدلبلا ىلع لطهت يتلا ةريثكلا ةريزغلا راطمألا
 اذهب هللا هظفح متها دقو اهل لويسلا حايتجا رطخ ةدلبلا تويب نع دصي ىرخألا
 برقأ يف هتماقإل اديه عورشملا ةساردل نوينف نوسدنهم لسري نأ رمأو ءاجرلا
 هيعارو يناحلا نيا يبأ ةايحب مهفاتهو يلاهألا قيفصت ىلاعتو نكمم تقو
 راد ىلإ ماركإلاو ةوافحلاب ًاعيشم ناديملا هتلالج رداغ كلذ دعبو . هدئاقو رهاسلا

 ًاعومج هنلإ اعد ربك 5 0
 يف هبعش ءانبأ نيب ًائينه ماعطلا هتلالج لوانت نأ دعبو « ةدلبلا يلاهأ نم ةدشاح
 ىضق ثيح ىلإ ميركلا هتلالج باكر هجوت بيبحلا يلئاعلا يدولا لفحلا اذه

 تابغر ىلإ عامتسالاو اهقفارم دقفتو ةدلبلا لاوحأ يف ثحبي ةريهظلا ةرتف هللا هظفح
 . اهيلاهأ

 : ( شيرع وبأ ) ىف هتلالجب ةوافحلا
 ةثهاللا انسافنأ درتسن نأ لبقو ةعمجلا رهظ دعب نم فصنلاو ةنماثلا ةعاسلا يفو

 يف ايبص ةدلب رداغف ميركلا باكرلا كرحتف هللا هظفح رمأ ةبهاذلا اناوق ديعتسنو
 هتعدوو نازاج نم (') يقرشلا بونجلا ىلإ عقت يتلا شيرع يب أ ةدلب ىلإ هقيرط

 رعو قيرط يف باكرلا ىضمو بحلاو ةوافحلاو قيفصتلاو فاتهلاب ايبص يلاهأ
 ناكو لبق نم تارايسلا هقرطت مل قيرط تاضفخنملاو تاعفترملا ريثك كلاسملا
 عومج مظعملا كلملا ةلالج ىيحيل ةرات ةريثك تارم ريسي مث فقوتي باكرلا
 اتلك يف هتلالج نكلو قرطلا ةروعول ةرمو هتيحتل اودشتحا نيذلا يلاهألاو نيعرازملا
 امب ءىباع ريغ . ميركلا هايحم قرافتال ةبيبحلا ةماستبالاو ةعلطلا قرشم نيتلاحلا
 ىدؤت ةيماس ةلاسر هللا هظفح هفرع يف كلملاف ةقشم نم هفداصي امو بعت نم هاقلي
 ًامسا نوكي نأ لبق ةريثك بعاتمو مئاد رهسو ةرمتسم ةياعرو ىجزت ةليلج ةمهمو

 . ىقرشلا بونجلا ىف ال نازاج ةنيدم قرش عقت شيرع وبأ (1)
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 هبحاصي نميلاو هبكاوت عومجلاو بكرلا ىضم اذكهو ًامخف ًارظنمو ًاضيرع ًابقلو ًانانر
 نيسمخلا ةقيقدلاو ةرشاعلا ةعاسلا يف شيرع ابأ لصو نأ ىلإ هعباطو هعلاط رشبلاو
 هوماقأ يذلا ريبكلا قدارسلا اذه يف يلاهألا عومج هلابقتسا يف ناك ثيح ًارصع
 ةبلط فتهو هيلع مالسلاب مهعومج تفرشت نأ دعبو مالعألاو ساوقألاب هونيزو
 دمحأ نب دمحم بلاطلا نم ميركلا نآرقلاب لفحلا حتتفاو مهديشانأب ةسردملا

 دمحأ بلاطلا ىقلأ مث ةدلبلا ريمأ نع ةباين ةملكب مساق رصان ذاتسألا هبقعأو مساق
 قدارس هللا هظفح رداغو هتلالجب بيحرتلا يف يلاهألا ةملك يدومع حلاص
 ىربك ءاشع ةلفح ةدلبلا ريمأ ( نالثخ نب ديشر ) هتلالجل ماقأ ثيح ىلإ لابقتسالا

 سلاجلل ةدلبلا يلاهأو وه هنكي ىذلا بحلاو ةوافحلا ىدم نع ربعي نأ اهيف لواح

 ىضاقلا ةليضف راد ىلإ هللا هظفح هجوت كلذ دعبو ىدفملا شرعلا ىلع

 ْ ' . ةيبرعلا ةوهقلا لوانت ثيح قابرطلا نمحرلا دبع
 : ةيعيوقلا يف هتلالجب ةوافحلا

 ماقأ ثيح شيرع يبأل ةرواجملا ةيعيوقلا ةيرق ىلإ سورحملا باكرلا هجوتو
 رومأم ةلازغ وبأ يلع ذاتسألاو ءافرشلا ةحراسملا عيمج خيش يداصق يداه هتلالجل

 ىقلأ مث ةلازغ وبأ يلع اهاقلأ بيحرتلا ةملكب لفحلا حتتفاو ًايميركت الفح ةيلاملا
 هللا 0 ىدأ نأ دعبو ناحستسالاب تلبوق ةليمج ةديصق نوداهاب دمحأ ذاتسألا

 ياشلا ةدئام ىلإ | لاقتنالاب هتلالج لضفت هبعش ءانبأ عم ةعامج برغملا ةالص

 ميركتلاو ةوافحلاب ًاعدوم ناكملا ارهاق هتلالج ضهن تقولا نم ةرتف دعبو ةقينألا

 تناك اهيلإ قيرطلا يفو نازاج ىلإ سورحملا بكرلا هجتاو فاتهلاو قيفصتلابو
 ىلع داوجلا كلملا نم لاهنت اياطعلا تناكو عومجلا نم ىلاوتت تايحتلا
 . مهئارقف

 | : ( نازاج ) ىف هتلالجب ىربكلا ةيبعشلا ةحرفلا
 سورحملا هتلالج بكومل تدعأ دق تناك نازيج ىلع انفرشأ امنيحو

 نابشلاو لوهكلاو خويشلا هيف كرتشا ريظنلا عطقتنم ًاديرف ًايبعش الابقتسا
 نهديراغزب ةيحتلاو لافتحالا يف نكراش ءاسنلا ىتح ةماعلاو ةصاخلاو لافطألاو

 تيب ىلإ تيب نم هاودع ترس ماع حرف وه امنأكو تيب لك نم ةقلطنملا

 الاله ب



 يدايأو فتهت ًاعومج الإ ىرنال انكف ةلحم ىلإ ةلحم نمو عراش ىلإ عراش نمو
 ءالؤه امنأكو غرفتال عومجلا هذه نأكو ديراغزلاو تافاتهلا الإ عمسن الو قفصت

 نع ربعيل هتايناكمإو هاوقو هسفن دشح « ادحاو الجر تعمجت ةدلبلا هذهو سانلا

 اهبقترت نازاج تناك يتلا مهتاعاس نم ةعاسلا هذه هينافت نعو هبيحرت نعو )١( هروعش

 هذه ىلع كلملا باوج ناكو دعب اهتلغ دربي امل ىأمظ اهنإو ةروخف ةحرف اهنأ نلعتل

 عورأ هباوج ناك عئارلا قفدتملا بحلا اذه ىلعو اليثم اهل دهشن مل يتلا ةوافحلا

 نم ةميركلا هديب احولم عومجلا ىيحي ناك لمجأو ىدنأو نسحأ هتايحت تناكف

 ةميركلا هديب ملستيو ةعامج لك دنع قئاقد فقوتيو ةفوشكملا ةيكلملا ةبرعلا

 كيلملا ىلإ مدقتل زوجع ةأرما بكرلا فقوتسيو هتلالج ىلإ مدقت يتلا ضئارعلا
 اهنئمطيو هفطعب اهرمغيو اهل عمتسيف لضفتيو بكرلا فقوتيو هتلالج رمأيف اهسامتلا
 ءامسلا ىلإ اهيدي ةعفار ةحرفلا نم ةلهاذلاك ةفقاو زوجعلاو ميركلا باكرلا يضميو

 هذهب مقن ملو ةليوطلا تافاسملا هذه عطقن مل امنأك اذه لك قيمع لاهتبا يف

 ةيكلملا ةرخابلا ىلإ تاعاس دعب سورحملا باكرلا داعو راهنلا ةليط ةقاشلا ةلحرلا

 1 . رحبلا ضرع يف ةيسارلا

 : ةطماص قيرط ىف هتلالخب ةوافحلا

 يكلملا باكرلا هجوت تبسلا موي حابص نم ةدحاولا ةعاسلا مامت يف

 نكي ملو نازاج بونج عقت يتلا ( ةطماص ) ةدلب ىلإ هقيرط يف سورحملا

 هنكلو ب قيرط هليمز نم كلاسم حضوأ الو ةروعو لقأ اهيلإ قيرطلا
 نازاج نم ارتموليك /ه دعب ىلع عقت ىهف ةفاسم دعبأو الوط هنم رثكأ ناك

 قيرطلا يبناج ىلع فطصت نييورقلا ودبلاو يلاهألا عومج ماق ةداعلاكو

 ةقرشملا هتعلط ىلتجتو اهفطاوع نع هل ربعتو هتيحتل كلملا بكر راظتنا ىف

 هفطعب عيمجلا رمغي ناك مظعملا كلملا ةلالجلا بحاص ةرضح انالومب دهعلاكو
 رظانملا نمو نيكاسملاو ءارقفلا ىلع تابهلا قدغيو اهنم نسحأب تايحتلا دريو

 ناونعب لصفلا اذه رخآ ىف اهدجت رعشلا نويع نم ةديصق فلؤملا تمهلأ دق ًاقح ىربكلا ةحزفلا كلت )١(
 : . . ( جاتلا ةيحت )

 كلا١اا-



 رمأو هناييحي كيلملا ىلع البقأ ةلهكلا هتدلاوو سئاب ريغص لفط انفقوتسا ةعئارلا

 الئاق ةبهلا ذخأي نأ ضفر لفطلا نكلو دوقنلا ضعب امهيطعي نأ هنزاخ هللا هظفح

 يف نيرمألا يساقن انك نأ دعب هايإ انحنمو انيلع كلملا هقدغأ يذلا ءاملاب ىفك )

 يبناج ىلع نودشتحي ةطماص ىلإ قيرطلا يف عقت يتلا ىرقلا يلاهأ ناكو ( هليبس

 هللا هظفح ناكو مهباعلأ نيضراع نيفتاه نيقفصم كلملا باكر نولبقتسيو قيرطلا

 مهحرف نع ةفلتخملا مهتاريبعت ىلإ هللا هظفح عمتسي باكرلا فقويف رمأي

 : اياضملا ىف هتلالجب ةوافحلا

 ةوهقلا لوانتب لضفتي نأ كيلملا اوجرو بكرلا فاقيإ اياضملا ةيرق يلاهأ ىجرو
 تقولا ضعب مهنيب ىضقو ةيكلملا ةبرعلا نم لجرتو هللا هظفح باجتساف مهيدل

 ميظعلا كيلملا نأ نيقدصم ريغ مهو بكرلا ىضمو هفطعب مهرمغو مهتوهق لوانتو
 ش . مهنم عمتساو مهيلإ ثدحت هنأو هترايزب مهفرش

 : دحألا ةيرق ىف هتلالجب ةوافحلا

 يتلا دحألا ةيرق سورحملا بكرلا لصو تاعاس ثالث يلاوح ريسم دعبو
 فاتهلاو داحلا قيفصتلا نيبو ىدفملا كيلملا بكر َلابقتسآل تايهتو اهتدع تدعأ

 ةريثكلا مالعألاو رصنلا ساوقأ نيب قدارسلا ردص يف هناكم هللا هظفح ذخأ يلاعتملا

 كلام ينب يضاق ةليضف ىقلأ مث رباج دمحأ بلاطلا ميركلا نآرقلاب لفحلا حتتفاو
 هونو نيملسملا ةفيلخب اهيف بحر هتلالج يدي نيب ةملك ناجودلا دوعسلا ناميلس
 يذلا يريسع يدارج ميهاربإ ذاتسألا هالتو ةميظعلا هتادوهجمو ةدلاخلا هلامعأب

 لمجأ هتلالجب اهيف بحرو دحألا يلاهأو دحألا ريمأ ميوت نب دوعس ةملك ىقلأ

 اهرداغ ةليمجلا ياشلا ةدئام ىلإ تقولا ضعب هللا هظفح ىضق نأ دعبو « بيحرت

 ةوافحب اهيلإ قيرطلا يف لبقتساو رباج دمحأ يضاقلا ةليضف راد ىلإ يماسلا هباكر

 لضفت مث ةبسانملا هذه يف يضاقلا ةليضف ةملك هدبع دمحم بلاطلا ىقلأ دقو ةغلاب

 . يضاقلا اهدعأ يتلا ياشلا ةدئام ىلإ لاقتنالاب هللا هظفح
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 : ةطماص ةدلب يف هتلالجب ةوافحلا

 دحألا ةيرق هتلالج باكر رداغ ميركتلاو ةوافحلا نم رمهنملا ليسلا اذه نيبو
 تبحرو فصنلاو ةسماخلا ةعاسلا يف اهانيفاوو ةطماص ىلإ | هقيرط يف ريسلا ًافنأتسم

 ذخأو ةوافحلاو فاتهلاو قيفصتلاب ميركلا كيلملا باكرب ةدشاحلا يلاهألا عومج

 لابقتسال هتبهأو هتنيز ذخأ دق يذلا يملعلا ةطماص دهعم ىلإ هقيرط هللا هظفح
 ردصتو ديشانألاو ةيلاغلا هتايحب فاتهلاب دهعملا ةبلط عومج هتلالج ايحو كيلملا
 ظفاح هتلالج يدي نيب مدقتو دهعملا طسوت يذلا عساولا ءانفلا اذه هللا هظفح
 انالوم رونلا ثعابو ملعلا ريصنب اهيف ىنغت ةعئار ةديصقب دهعملا ريدم يمكحلا

 ناحلأ نيبو هئالمز نع ةيبيحرت ةملكب دهعملا بالط دحأ هالتو . ىدفملا كلملا
 ةقينألا ياشلا ةدئام ىلإ لاقتنالاب هتلالج لضفت ديشانألاب ةبلطلا حادصو ىقيسوملا
 دلبلا مكاح هتلالج لابقتسا يف ناك ثيح ةرامإلا راد ىلإ ميركلا باكرلا هجوت مث
 يف هناكم هتلالج ذخأ نأ دعبو 5 ملسم نب دمحأ يضاقلا ةليضفو ديدش نب نيسح

 نعو هسفن نعو ريمألا نع ةيبيحرت ةملكب يضاقلا ةليضف مدقت قدارسلا ردص
 لقتنا كلذ دعبو ةليمج ةغيلب ةديصقب شيدم نب ىلع بلاطلا مدقت مث يلاهألا

 يضاقو ريمأ هتلالجل ًاميركت اهماقأ ىتلا ىربكلا ءاذغلا ةدئام ىلإ هللا هظفح
 نوؤش دقفتي ةريهظلا ةرتف ىضق ًائينه ماعطلا هللا هظفح لوانت نأ دعبو . ةطماص
 غلاب مامتها نم هتلالج نع فرع امب اهاياضق يف لصفيو اهلاوحأ نع لأسيو ةدلبلا
 ةيانعب سورحملا باكرلا هجوت مويلا اذه ءاسم نم ةعساتلا يفو هتكلمم نوؤشب

 يفو ناكم لك يف ءالولا رهاظمو ةوافحلا ملاعم نيب نازاج ىلإ | ًادئاع هتياعرو هللا
 : ةيكلملا ةرخابلا رهظ ىلع ءاسملا هللا هظفح ىضمأو عراش لك يفو ةيرق لك
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 : نازاج ىف هتلالج عيدوتب ةوافحلا

 رابك نم ةريبك عومج ةيكلملا ةرخابلا ىلع دفاوت دحألا مويلا اذه حابص يفو
 ناميلس ةقطنملا ريمأ ةداعس مهتمدقم يفو اهب ةطيحملا ىرقلاو ندملاو نازاج يلاهأ

 ىلع مالسلاب فرشتلل اهيف ةيموكحلا رئاودلا ءاسؤرو اهيضاق ةليضفو « نيربج نبا
 ريصق ريغ ًاتقو عيمجلا ىضق دقو نيعدوم مظعملا كلملا ةلالجلا بحاص ةرضح
 يتلا ةميكحلا هتاداشرإو ةيلاغلا هحئاصن ىلإ نوعمتسي ليلجلا كيلملا ة ةرضح يف

 ظ . القعو ًاريخو ًاصالخإ ضيفت
 . نيمألا يفولا صلخملا هبعشل ًارخذ ىدفملا كلملا هللا ظفح

 . 6 ىرقلا مأ » ةديرج يف ءاجام ىهتنا
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 ةيحت

 عئارلا لافتحالا تفصو

 هقاج ٌريَسلاَو نايبلا را

 1 ٌفشدق قفألاف نواب يحد صاو

 0 ضضفملا هرجف يقمراو

 0 نم حاشو ىف

 ع ءايضلا ناتو

 ا رمغي هجهو ضاميإ فر
 تعش جاتلا نم ةضمو انسك

 لاتخت رونلا لئالغ يف تلفر

 جابقلا

 ديرفلا لابقتسالا جهانمو'

 همادُم يّبعو هبخن ىبرشاف

 همامغ ىجنيو انسلا فزي

 هماسقأانسلا مّ ٌعشو دقو

 هماسو موجنلاو ردبلا عبضر
 هماستبا بصل الآل دقو

 هماهت تءاضأ نعسلا يش ىشاوغ ف

 انا

 نازاج دجملا ةلح هيف تسبل

 لايت ةيحيسلا ةئيزكلا يف ضان
 تولق اهم ءامعسلا نق تفشو
 يرجي هيداهت يف كلفلا ادبو

 اذنقو نازاج فاتهلاب امهف

 ءارغ دجملا رئاشب نم ةليل

 هماخفو ةلالج تهاقتو

 همالعأ اوهلا بعاد دقو

 هماوح اضفلا يف بكرلا يقتلت
 همامأ سومشلا علطأ كلف
 هماكأ زهو هداوطأ 5

 همامت اهاهز يف نميلا ىقر

 6 داع د

 رونلا رهاز بهذم حابصو
 ديعو ناجرهمل اًَءّذَي ناك

 نازاج دجولا ةوشن يف ىداهتي

 ودشي بحلاو ءالولاب ًاجزه

 ًارورسو ةجهب بعشلا لعشأ

 هماش ىنامألا انس نعاضن

 همارغ ءاقللا بهلأ دق

 هماغنأاوهلاركسمأ المث

 همالغ يرابي هخيش ىشتناف

1١1١80 - 



 5 تافيروباك ىعلا ىلا ءارؤف نم .ديغلا درع

 تفشل فاق اكلم قرأ" اذ 56

000 

 ناز نيس يستتلا عيا

 تي رع

 اوصف تددبأو ؟كيركمأ 'ةسأ

 بعشلا ضهنأ نمو ىرأ اذام لاق

 قطن ريخ يف ريمألا باجأق
 تالاهلاك لا دئاوم تميقأو

 ًاناولأ رهزلا عئادب يف تقسن
 اهالتجا ديشرلا ال تالافتحا

52 
 'هتمالس يدؤت اهريهامج يف

 همارتحا يجزقو هرون ٍىلتجت
 . هماظتنا كيلملا ردق ًاقداص

 هماقأ اذ نمو اقللا اذهل

 هماهلإ هتيأر ام يديس

 .ةةماخفو ةعوزرو رون

 هماجسناو هسافنأ تكاحو

 هماشه ٌتقاضتسا الو اهالع يف

 ه-اآاما



 قفل جاتلا بكوم

 (هدوعس) تلجت دق (جاتلا) قرشأ

 ًاضمو قربلاكو (ًارهوج) انسلاك
 هنم عطسي عاعشلا يبرع

 ًادهع ةفالخلاايند تداعأو

 انلخف ءامسلا (هرصع) تكراب

 (هدونب) تلاعت دق (شرعلا) ىهدزاو
 (هديرف) ءايضلا بئاذ نم غيص

 هديضن ظاحللا رسحي (قلأ)

 هدوهع ىهزت حابصلاك ًارهاز
 (هديشر) نامزلا بكوم يف راس

 نانا

 اودشاو (ليلاكألا)و (راغلا) اورفض
 ًاضغ نيحايرلاو رهزلا) اورشناو
 ًاجيرأ روخبلاب (حيرلا) اوجزماو
 هازلا قفشلا يشاوح نم اوبصناو
 يصاونلاو انماه قوف رسيلو

 (اعومش)و (العاشم) اهولمحاو
 ءانغو ( اجزاهأ ) اهوقلطأ

 هديشن (ممجنلا) بلخي ًامغن
 هدورو ميظعلا بكوملا رمغت

 (هدوع) رشنلاب نيقفاخلا معفي
 هدومع (باحسلا) سوق (ًاقاور) ي
 هدوهم بولقلاو (جاتلا) بكوم
 هدوقو عسشي انسلاب تعطس

 هديعو نامزلا ةحرف اهنإ

 6# دج

 (دو ) نونكمب تبرعأ ةمأ

 ارووعشو ( افطاوع 2 ىظلتت

 ءايض ( قورشلا ) يف كالمتت

 هدولم تضافو هناضيف شاج

 .هدوهج تلكو اهلمح نع ّيع

 هدورت ( ليصألا ) ىلع اللمجو

 + دز

 يرادلا عاعش نم رطقلا سبل

 يندلا تزه فيها اهالجو

 رغلا همالعأ ءاضفلا يف تفرفر

 ىٌّود ءىطاوشلا ةفض ىلعو

 ( هدورب ) فرت ىح ضلاك اللح
 هدولح اهتددر دق ارورس ا

 هدوشح لوهسلا ىلع تجامو

 هدوعر تلاعت دق بعشلا (فتاه)

 + د

 )١( كلملا ةلالج لابقتسا لفح يف فلؤملا ةديصق .
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 ىداهت مضخلا ىلع ابكر ىح
 ًارخف (داضلا) ديسب ىداهتي
 تيحف ديتعلا رمحألا رخم
 انحل جوملا ( سئارع) تنغتو
 تلهو ( بونجلا ) يف نميلا رطخ
 (رونلا) ةقرشم ءايضلا تارفاس

 فرامك اهارذ يف (نازاجإ) فر

 هديعت راحبلا ىلع رصن نمر)
 ( هديدح ) اجاهتبا قطني نأ داك
 هدودذمو ( هجابثأ) ءافتحا هل

 هليلم فافضلا زه يب

 هدوجت (كيلملا) دي نم (معن)
 هدوفو دالبلا ىلع امالج

 ةدراشما ئدنيتيلا» نضوربلا :ىلع

 دع 3 د6

 ًائهاو كعوبر يف فرطلا حرس

 كوبحيو سوفنلاب كادفتي

 رظناو رغلا كراثأ لمأتو

 يرجي د ع نم اله

 ًاقارقر رهزأ عاعشلاك ًايفاص

 ولكي يكشللاو ءاحفلاب اسبنئاه

 هدوبك كتفقلت بعش نيب

 ( هدوهم ) هتنقل دق ءالو

 هدولخ نامزلا غمدي ًاقفرم
 هدورب ليلغلا عقني السلس

 هدوعر هترم « احهمستلا نزمك

 هديضن كيلملل دمحلا ( روس )

 دع دع

 سام دق قفألا قرشم (رغثلا) لفر

 يلايللا هيلع ةئيز تعلخ

 قرشلل ةريزجلا ديس مديلو

 هدودق فيصرلا (ا!فرم) ىلع تل

 هدوعس لالجلا ادر هابحو
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 : ١975 ددعلا اضيأ « ىرقلا مأ » ةديرج يف ءاجو

 كلملا ةلالج باكرل قفارملا انلسارم نم م1964 /ه 848 يف انءاج

 : يلي ام ةكلمملا يف لحاوسلا ىلإ ةنوميملا ةيدقفتلا هتلحر يف مظعملا

 ةيكلملا ةرخابلا تكرحت دحألا مويلا اذه رهظ نم ةسداسلا ةعاسلا مامت يف

 ةوافحلا نيب هتياعرو هللا ةمالسب اهقيرط ةذخأ نازاج ءانيم نم ( دوعس ريمألا »

 ةميركلا ةيكلملا ةلحرلا هذه تهتنا نأ دعب ةدج ءانيم ىلإ ءالولاو بحلاو لالجإلاو

 لحاوسلا  ىدفملا  مظعملا كلملا ةلالجلا بحاص ةرضح انالوم اهيف دقفت ىتلا

 اهيف شاعو ةريغصلاو ةريبكلا ةديعبلاو ةبيرقلا اهارقو اهندم رازو ةكلمملل ةيبونجلا
 تاعورشمو هلئاضف نم ريثكب تلفح ةليلق ًامايأ صلخملا هبعش ءانبأ عم هللا هظفح

 ةيكلملا ةلحرلا تهتنا نأ دعب تاذلاب تقولا اذه يفو ةديدس تاوطخو ةريبك

 انالوم لضفت ةدج ىلإ اهقيرط يف رمحألا رحبلا بابع انب رخمت ةرخابلاو ةنوميملا
 ىلإو ًاعيمج هبعش ءانبأ ىلإ يلاتلا باطخلا هجوف مظعملا كلملا ةلالجلا بحاص

 : [ضوصخ توسل تاتا

 لحاوسب انتكلمم نم ءزجلا اذه روزن نأ انطابتغاو انحايترا يعاود نم ناك دقل »

 ىلع فوقولاو مهلاوحأ يف رظنلاو مهنوئش دقفتو اهلهأب عامتجالاو ريسعو ةماهت
 ايبص اهيف انرزو نازاجب انللح مث ةمحقلاف كربلاف ةذفنقلا مث ثيللا انرزف مهتجاح

 يف هاندهاش ام انرس دقو ةعساولا ةيعارزلا اهقطانم يف انلوجتو ةطماصو شيرع وبأو
 جاهتبالا 'تايآو ةبحملاو ءالولا رهاظم نم اهانرز يتلا نكامألا هذه نم لك لهأ
 مويلا نحنو ًاعيمج مهل ليزجلا انركش بجوأ امم ةغلابلا ةوافحلا لئاسوو لالجإلاو
 مايقلا ىلع ةقداصلا ةميزعلاو ةنسحلا رثآملاو ةبيطلا ىركذلا انيدلو مهرداغن

 يف اهتاريخ جارختساو ةيعارزلا قطانملا هذه رامثتسا ريسيت ىلإ ةيدؤملا بابسألاب
 نيلئاس اهب ةقئاللا ةناكملا لحتو تاريخلا اهيف رثكتل ًاعيمج ناكسلا ىوتسم عفر

 . « بيجم عيمس هنإ هقيفوتو هنوعب اننكمي نأ ىلوملا
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 نم هيف امل قيلعت لك نع ينغ ميركلا يماسلا يكلملا باطخلا اذه نإف دعبو

 ضوهنلاو ريخلا رئاشبو بعشلل بحلاو ركشلا فطاوع نع حضاولا قداصلا ريبعتلا
 ةميكحلا ةدايقلاب فرشتت يتلا ةكلمملا هذهو ةمألا هذه ريخل ديفملا رمثملا لمعلاو

 ءابآلا نسحأ نم يوبألا فطعلاو عار صلخأ نم ةمئادلا ةياعرلاو دئاق ريخ نم

 ديزي نأو ريخلا كلم يف ريخلا ميدي نأ هالع يف هللا ىلإ عرضتن نأ الإ انل سيلو

 هكلم يف بعشلا ينامأو هبعش يف كلملا ينامأ ققحي نأو ربلا كلم دهع يف ربلا

 . بيجيف ىعدي نم ريخ هنا

 د د
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 فلؤملا ةديصق

 نازاج يف ةيدوعسلا نيعلا حاشتفا لفح يف

 ءاحطب فوج يقست دلخلا نم (نيع)
 مأ سدقملا (رهنلا) نم ليبسلسو

 تبحس دق (رولبلا» بضق اهنأ مأ
 تقلتئاو ءاوضألا ترسكت اذإ

 ءاحيف حفسلا يف (ةوبر) ىلإ ترج
 ءانيغ ءانيف نم (سيدارفلا) عبن
 ءاملاو رونلا عاعش نم (كئابس)

 يئارلل (قربلا)» ضمو عش هبوذ يف
 د د

 ةضهان (نازاج) مأ (لينلا) انهاهو
 اهللخت دق (دوعس) نم ةحفن مأ

 ءايحإو ثعب نم . دجملا بكوم يف
 ءامعن لك تفضأف « (ءاقبلا) رس

 دع دع د؟

 اهنهني باقحأ (نازاجب) تزاج
 ًامدتحم راهدألا (ةركاذ) هتعو
 تلجن ام (لايجألا) ىلع ىظلت رغث
 قفدنم ءاملا ليسو (ماوألا) وكشي
 تبهو دق ءانسحلا (بعاكلا) هنأك

 تزجتراو رغلا (يداوغلا) هترم اذإ
 ردص نع ثيغلا بوص لطاوه تلاح

 ءاضمرو حفل ىلع (ءامظلا) رح

 ءالصإ ظيق وأ ةرجاع حجهو نم

 ءاملاب (رخصلا) ضبي وأ هلامر

 ءاورإب ظحي ملو هيبناج نع
 ءارضو كنض ىلع «لامجلا رطش

 ءازرأ يأ ىساق (نزملا) دعاور

 ءاونأ قنر الإ (دراوملا) ىلإ
 د

 ةعفلم ايندلاو ) (رحبلا) تضارو

 ةطشان راخّرلا (رمحألا) اهب ىهزي

 ءاحنأ لك تباجو (عولقلا» ضيب
 ءابنأب حصفت مل  رهدلا لوأ يف -

 ءاسرإو عالقإ نيب (هروغث)

 ءارتبو (اروحلا) ىلإ (فيطقلا) نيب

 ءاوضأو مالحأ ضيف .اهفافض  اهللج قرشلا رحس (ءىطاوش) ىشغت
 ءالأل بوذ اهيلع لامجلا ضاف ةقرشم لمرلا طوطش تابهذم

 د د د

 -- ا1الك-



 تمظع ( ةيكلم ) ةبهاَهّيَحو
 (ءاداك) لك تزاجو (يفايفلا) ربع نمث الو نم الب مكيلإ تقيس

 دع دإع دع

 تعفدناف ضرألا قابط نم تطبنتسا

 اهعبانم نم تديقو تضيرتسا مث

 ياو ملا عا يرحم
 ببح نع رتفت ببص نم لهنت

 ءاولغو عزن يف (مهسلا) اهنأك
 ءاطبإو لهم الب (ّيئقلا) ىلإ
 (ءاذقأب) تتيل ام (برشلا) ةيحص
 ءايمل ءاسعل ىمل نم ةضموك

 ءاجرب لك يفطتو ليلغلا ىفشت ةغئاس (ءاملا) ريمنب ةجاجت

 ءاوضأو لفح يف نسحلا ةرلجم اهبكاوم يف يداهت . مكيلإ تفز

 ءارضخ لك تسامو (عوبرلا)اهب 20ترهدزاف بعشلا يف (ةيدوعس) تضاف
 ءافخإو رهج يف (ركشلا) اومهلتساو 2 ةقورم اهوبعو (ضايحلا) اودر

 ع

 الهن مكئايحأ يف (لهانملا) اودر

 د دع

 ًاقلتؤمو ًاجاهو (جاتلا) بحاص اي
 ةقفاخ (بعشلا) بولق هيلإ نمو
 ةحداص (نيعلا) ودش عمسأل ينإ

 ةرحاس (روحلا) ديشنك ةمغن يف
 قلطنم (نفلا) اهيفو (لامجلا) اهيف
 امب (نيدلاخلا) ءانث كيلع ينثت

٠ 

 مغن (اهراتوأ) نم فزعي داكي
 د6 د داع 9

 ىلع (نيلماعلا) ددهج هيف باشت

 ءافطو (بوبْوُش) نم (نزملا) اهنأك
 ءارثإو دجم نم نيليلجلا ىطعأ

 ءاضو «سمشلا رونك 2« نيبج ىلع

 ءاحنأ لك يف هرياست احم

 ءادصأو عجر يف نحللا ةيسدق

 يئاغصإو يسح تكلم ةعورو

 ءارطإو تثعن يف «(بعشلا) هتيلوأ

 (ءاشنإ) و (نمأ) يف (ةريزجلا) هب

 ءانب لك ىلعيو (ضوهنلا) جهن

- ١ 1481/- 



 انل (دوعسلا) اهادبأ (ىنامأ) تناك

 هزفحت دجملا ةاعد نم رماغم

 ءاّذف ردص يف تتب ة ذو

 ءاضم مزع يف ةيماصع سفن

 دم د

 اهسدقي ىركذ ةليلاهلثم يف

 هعلاطم (ًاردب) اهقفأ يف تقرشأ
 اهبناوج نم ًاهيت زتهت ضرألاو
 مغن يف دجولا قيرغ روعشلا ئماض

 تقلتئاف حبصلا ءوض ليللا احم ىتح

 هفتاهو الالجإ بعشلا ربكف

 مديرا صحا جم حجم
 اهددجي اماظعإ مويلا وهاهو

 مهظحلت لآلا مادو كيلملا ماد

 ءالعإو رخف يف زتعيو (بعش)
 ءاحطبو طش ىلع دوعسلا دعس

 ءامعنو وهز يف لاتخي بعشلاو

 ءاوضأ (جل) يف هبكاوم ودحي
 ءالألو ارغ ةرغ نم (ننسمش)
 ءاجرأ لك ىف اضفلا زه دعرلاك

 ءافحإو لالجإ رهاظم رخذي
 ءابنأو رعش يف دلخت (ىركذ)
 ءاسمإو حبص يف هللا ةيانع

 د6 د6 داع

-1١1١848- 



 ىسونسلا دمحم رعاشلا ذاتسألا ةديصق

 1 هرون رجفلاك حال

 ابح حاورألاو 000 هب ىجانتت

 كلا لمحي نأ لبق بعشلا لمح

 اةنفرت حولت ةزاخلا كلت

 دل 0 نيم ىشسسلاو
 عشلا فقو 0-0 هتلتئمق

 0 اهي 0 (ةدرو)» ينطو
 يسافنأ بطري يذلا ءاوهلا

 يمسج هب فلأ يذلا نايل

 مادم َتَعَأ ريا ريمنلاو

 هجاتو بولقلا هشرع (كلم)
 هجالتحخا عولضلا ءلم

 هجايتحاو هسفؤب ءانمفو جاس

 هجالع ميحرلا هفك يفو

 هجاجح دوحجلا سرخي هلضف

 هجالتعا اهاور يكزي تايركذ
 هجاجفو هحاطب دوك

 ةتبادهخلا ةدمردلا زه بعشل
 هجارفنا دالبلا مع ٌيويح

 هجاجم يهشلااهعوبنيو

 هجازهت يدوخ نحلو

 ا هعشت 56 نم

 هجابيد هجسن نم عءادر

 6 يحل هئام نم قر

 ا رعيممب اعلا ريرخو
 داؤف لك ىلإ دادتما هبيبانأ يف

 بصنت مسجلا يف قورعلا دادتماك

 دوهجب دشو انقذ[ هب افق

 -لاملاب لفحي (ريهماب) نكي مل
 ءزهلا قطنم هباصعأ ردخي مل

 تكس

 هجاشمأ

 امد هبلق ىلإ
 هجاجل دوسحلا نم اهعري مل

 اقيرب 2 هرغ الو
 هجاجعو ىوهلا هزه الو

 هجادوأ

 هجاور

-1١1١486- 



 نكلو حايرلا هلوح تفصع

 ىدهتساو ةميظعلا ةركفلا لمح
 مزعلا تباث هقيرط يف ىضمو
 يماستلا مار لاجرلاك لجر

 عيجشتلاب نيربج نبا هطاح لمع
 عيراشملا بطق ريزولا هاعرو
 كيلمو ةمأ يدنج وهو

 نمل بحر ةايحلا قيرطو

 هجارس حايرلا نم ىوقأ ناك
 يعدو (امحنأل كعمل او
 هجاتن اذهو ىطخلا بيحر

 هجاضن متو هسرغ اكزف
 هجاسن يذوحأ فطعلاو

 هجاتر يوقلااهحاتفمو

 هجاتو ابح بولقلا يف هشرع

 :جابهتو# ةووفي اوم يشم

 دع داع د
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 يريدسلا دمحأ نب يكرت ريمألا يلاعملا بحاص ةرضح
 هللا همحر

-١1١15١- 



 ثيرلل ةيبيدأت ةلمح سأر ىلع راس م 1468 /ه ١7/8 ماع مرحملا رهش يفو

 ريمأ ةارسلا نم لزن امك ناحرفلا لصيفلا هللا دبع ( ريمألا ) هتدناسمل لصو دقو

 ءاملا ( ريبانص ) لاخدإ مت ةرخآلا ىدامج رهش رخاآ يفو . 22 يضام نب يكرت ريسع

 نازاج ةنيدم تلفتحا م 1468 /ه ا/ه/١7/1© يفو نازاج ةنيدم ( تاراح ) ىلإ

 هليمز هالتو ةديصق فلؤملا ىقلأو ةنيدملا لخاد ىلإ ةيدوعسلا نيعلا ءام لاخدإب

 . لصفلا اذه يف اهدجت ةديصقب يسونسلا دمحم

 : يريدسلا يكرت ريمألا

 كلملا هل روفغملا هع وردم دمحأ نب يكرت ) ريمألا يلاعم

 انبأ ربكأ يكرت ريمألاو يكلملا ومسلا باحصأ نم ددع لاخو (زيزعلا دبع )

 قالو ةمارك لاس الب ةحايم عطانا ملت از نس ( يريدسلا ةمحار

 قفألا ةعسو عكا ةقرو دجملا ةعور ليصألا يبرعلا اهعبط يف حجزتمي ةيماس

 ريمأ هتفصب هيلإ انه انه هرطسأ امب فلزتأ الو ةحامسلاو لذبلا ضيفو ةسايسلا قمعو

 لي ولا رول جالس حراما مو بلا ولا

 جوحأ امو لمعلل ةيسفنلا عفاودلا مركأو ريخلل ةيناسنإلا زفاوحلا لضفأ نم نيلماعلا

 نم قداص ءانث ةملك ىلإ  طيسبلا لماعلا ىلإ ميظعلا كلملا نم  ةيرشب سفن لك

 : اهنم صخن ةعفان ةينارمع عيراشمو ةيحالصإ دوهجب هدهع مستيو

 ةقطنملا ماتيأ نم ميتي ةئم ميلعتو ةياعرو ةلافكل نازاجب ماتيألا راد حاتتفا ١

 1 ةموكحلا باسح ىلع

 . نارمعلا عاستال ًارظن ةديدجلا ( نازاج ) ةنيدم طيطخت - ؟

 "٠ - ذيفنتلا ةلحرم ىلإ ةساردلا لحارم نم ( نازاج ) يداو دس عورشم زاربإ .

 نيربج نب ناميلس خيشلا نازاج ةقطنم ريمأ باطخ ةيبيدأتلا ةلمحلا كلت نع انه هدرون ام نسحأو )١(

 : باطخلا صن وه اهو ثدح ام ليصفتب فلؤملل

-١١97- 



 0 . رس م ل - مازفتم
 0 ضل عر ل 5 1

 ل
 وتر كيبحت طي كرس انلاعاو هند ٠ تاكيرسدعو سد هةر

 كافر انحرب انو لاع ترس ىف ر تر برو ا مكن نار زك د كد امن لمنع

 / هس كنق مكرط نو تاره ١ انيعدن مسا رب ليلا
 : : امزع رباح تاير كر ةوعش نايم ثريات ض حن رصككذ لاع دل

 . سر ارك ثقرل راه نم مكرع مشا قش ل دهر ود ترااعلا

 1 تدار نكره ةيضفز قسقلل ر لادا انه بل ن اننا

 ] 13و دش كيناربايف لمعت ن انمراسص سند قم كرد نرسل

 , لب ًاسلاقخ 3 هداطلاس اكرر رطل ع اك اشتم ار ادعو
 ٍْ ران شعسدال اسير راف ادربعلاد ار اد احل ١ مميعم اندرعتس ١ ”و مت سل

 ل إى اشسلا نواز ىتص يشل لل رئت  ادداتسل ل اصل اس يرلا ةشسلا
 .لاركاعاب قاقلإزم قرر اضرززت انن مرت مسار جن ةئلهلاا "تو اع ةياكأ

 ميل ن اس٠ افطر ١ تايانكم ركون انكر راو دش لرش ىف معز اهو مق ٠

 ربا تلم _لكراش“ لن انحرب د عدمسلا و ضصردام لكداو سنلا إى

 ريا و اب ديج ال ٠ هب احلم ملغ ذلك عيد ل اهل اذهب عم عيب اس هاد
 يدائئاردا تنكر مصاعلا رسل "تمل امن اسر ١ ١دهض عيد را اريشس لاو

 ةزفخو نورصرب اهراش هدأ ير قزم اكد رطل التم لا
 لكن راهمد حرم الو "ا ايلا نريدشب د رايب زل ان ربات د و لما

 كه لكل اح انياصع ١ انطسص رقر م وردط لأول انو هس استس :

 0 ملط كاهل حرتساو تالرقل ال ت ان ارغشر ١
 ااطع و م امرزل انمسو: مزن و ةيطم ملم
 0 0 شمر طوسيسد انشا لهل س“ لا قبيل د لالي

47660 

 قلو يربو فخ ادب د9/ عع فس عدت زير كلا كرك دز » هيما
 لبا لا 0 راو اقاوم ستنال در سانا قطن
 اس ايلا اد لهل سلا طمس ناو راصت لد محيسن منيه مضر ل صرت
 . ةقرمو سرج ا ندر ارث مص اهل فل عب قلابتل د تش «( رم ل مسد



 ديو ىتابق يلايعام :اًطِض اح انآ د "م افنص هل ١ رو اج ا فو

 دعاره شمت ا (اه» مال اره ةرادك (7 ذل اهيا و دسلا ار ليذلا تم

 دراعن يلا تلشلا م دمتس يصر وس رارلان اننبره رقو يشلاب ماهّتع ار

 ابل اهمال دسي ل ناين ميرعس ليلا وسد انك «( هامش لل ةافمتا

 دواس بش كاف دوا وع ان نار لال لط مس دهر مك ل ص ادور رائع

 ةطاطوئاعرك ا هور ره ورب 2 رشد لل ال مزه خ0 يكول اذ ريوس !ء

 رينو و زود نطيلع (ىل "م ارط لا ديل! لروو لاهو الم نش

 ليرتلا دهتفاسد هزار تاديألا وبيع ف تدقو ل١ نيزال ١ مجسم

 عرفا دبات نا مد متم كيلا امي ةاهعلاعم تر عم فاز اه اب

 ادار ريك سس او تايلدا طنش ما ىلشوت د نا ل١

 , اصرار مكرخ انب تمقدا نيس ار ادشل ميس يئد “٠ ايمن نم ص لن |

 موت هنطع انو يم اهب (ثالافل رم مايحتن ار انهو | رباهتسا و

 يا لو سررشف» رتلإ) لع ١ نرد رعانلال (ر سا ططع» يذل امال يأس
 امج هدر باز د سن نو رلا ل اهم 5 هما لس ن اير ريو صفط م اير

 لا درع سام ل رتب لال لاس كب
 طل لا ل /عمسلاو تاس نازسبل ةيزب اهلا مسي زمر يدب

 ؟اسسادفمإ معه هرشع فعال يا اني هل رع ررص ١ سيلا اذه رك و
 بعمر اهّرِلو نر رث ل ل ولرر قالا بنا مور نييوفا ١ و همام روب ١

 هاو مهر يروفلا ز ئ كن عطس دل لس ٠ اصعل لم ت اشعابملا تأسسو

 لسا, نار اسب يلاميطنل اد ةلزيلا يصدم ' م املا يالا لرسم لرششو# لازم
 . مار بن يذق ثحان اههلادطر رز غاندي عررتو وعر
 ارمكا مب (له انس ب ”ابنرطس لو حو حرص ال قيساانو اهرب . فاد عر ركود رولا اتي اعلا 1 م ال صويا
 : 7 مس وسرصو عر اط دل تقرا عيش لد صنانل نيو ٍنح 0 اطل لعرب ببرح ىترلاتيزرطت واج اذه. سرق تلم وتلا سو مالا 0 لاخر (. هاا" ' وافل دلل
 4 7 0 نولي 0 :



 . ءابرهكلاب ( نازاج ) ةنيدم ةرانإ عورشم حاتتفا - 4
 عيراشملا يف عجارملا فدل هتاحارتقاو هيعاسمو ةروربملا هدوهج يلاوي لازي الو

 . ةقطنملا مليا ةنمدقنلا

 يريدسلا دمحأ نب يكرت نب دمحم نازاج ةقطنم ريمأ يلاعم

-١١946- 



 يف 51 ددعلاب رشن ةعارزلا ةرازو ماع ريدم عم ةودنلا ةديرج بودلم هب ماق

 : خيراتلا اذه يف هصن داريإ انرثأ « نازاج » نع م 1904 /مه 0١

 : ىلاتلا لاؤسلا ةعارزلا ريزو يريدسلا دلاخ ريمألا ىلاعم لئس»

 ةعرس ىنمتتو نطاومك ايصخش هل سمحتت يذلا ماهلا يعارزلا عورشملا وهام

 ؟ نم نسإ 3

 . نازاج يداو عورشم : 5

 ةيعارز ةقطنم ىلع تطلس يتلا ةفشاكلا راونألا ةباثمب ةباجإلا هذه تناكو

 يعارزلا سدنهملا ةداعس عم قاطنلا عساو ايفحص اقيقحت يرجن انحرف . ةماه

 يذلا ةريبكلا لامألاو . نازيج نع ةعارزلا ةرازو ماع ريدم ( غابدلا هللا دبع ديسلا )

 نوبحي نيذلا لك ةبيطلا تاينمتلا هكراشيو اهعيراشم قيقحت ةعارزلا ريزو ىنمتي
 5 مهدالبل ريخلا

 : نازيسج ةيمهأ

 ؟ ةيعارزلا نازاج ةقطنم ةيمهأ ءارقلل اورشنت نأ نكمملا نم له : س

 اومدقتسا نيذلا بناجألا ءاربخلاو نييدوعسلا نيينفلا ءارآ تعمجأ : َج

 ريسع مساب ةفورعملا ءاوس ةكلمملا نم ةيبونجلا ةقطنملا نأ ىلع دالبلا هذه ىلإ

 نأ نكمي يتلا ةمزاللا ةيعارزلا تايناكمإلا عيمج اهب رفوتت ريسع ةماهتو

 0 تاالصاحلا نم دالبلا ةجاح دس يف سوملم حضاو رثأ تاذ حبصت

 ثلث نع لقيال انبي اير دق ةلئاه تايمك اهنم دروتست يتلا ة ةيئاذغلا داوملاو

 العف جتنت يتلا تاللصاحلا نم اهمظعم ىف ىهو ايريع تادراولا ةفاك ةميق

 كلت داريتسا نأ نيح يف طيسب دوهجمب اهجاتنإ نكمي يتلا وأ دالبلا هذه يف

 امك سمأ وه امل هجوي نأ نكمي ةبعصلا ةلمعلا نم ًاريبك ًاردق دفنتسي داوملا

 دروتسملا اهليصحت ىلع لمعي يتلا ةعفترملا راعسألل ةجيتن كلهتسملا قهري

 -كة1١1١-



 عيمج نيتقطنملا نيتاه يفف يلحملا جتنملا ىلع ةصرفلا توفيو طيسولاو
 ةبذعلا هايملاف يعارزلا جاتنإلا ةدايزو نيسحتلاو ةيمنتلا رصانعل ةمزاللا تاموقملا

 امع الضف رمحألا رحبلا ىلإ ءابه بهذت اهنأ الإ ةرفوتم ةراضلا حالمألا نم ةصلاخلا

 000 هايم درت مل اذإ اذه « تلسلا » لثم بصخلا داوم نم هلمحت

 ضوعت نأ نكمي ال ةبصخ ةيعارز اضرأ اهعم لمحتو ىرقلا ضعب يف نايدولا رمدتف
 ماع يف ثدح امك سفنألاو ناويحلا نم هيلع يضقت ام عم رحبلا ىلإ اهب فذقتو

 ضرألا كانهو ةيرق فصن نم برقي ام نايدولا دحأ فرج ذإ م 1445 /ه 5

 اميفو دالبلا هذه يف ةيعارزلا يضارألا دوجأ نم اهنأب تفصو يتلا ةبصخلا ةيعارزلا
 اهضعب دوجوب تقولا سفن يف زيمتتو دج ةعساش تاحاسمب يهو دالب نم اهرواجي

 ىلع اهضعبو ةيرحبلا ءيناوملا نم بيرق يلحاس حطسم اهضعبو حطسم ةروص يف
 اهفطليف فورعم وه امك ةرارحلا ةجرد نم ريغي امم رحبلا حطس نم ةنيابتم تاعافترا
 ةقطنملا يف دجت يذلا تقولا يفف تالصاحلا عيونتل ةليسو نيابتلا اذه نم لعجيو

 ىلع دجن ( ةعيفرلا ةرذلاو مسمسلا لثم ) راحلا وجلا اهمئالي تاتابن ةيلحاسلا
 لابجلا تاحطسم ىف ةعرزنم ةيبسنلا ةدوربلا بلطتت تاتابن اهنم ةبيرق تافاسم

 ( ةرمثملا راجشألاو بانعألاو ةطشقلاو ةهكافلا راجشأو حمقلا ) لثم تاعفترملاو
 باجعإ تذوحتسا نجاودو زعامو مانغأو راقبأ نم ةمخض ةيناويح ةعومجم كانهو
 اهدلاو ةنبالاو اهجوز ةأرملا اهيف كراشت رجألا ةصيخر ةرفوتم ةلماع ديأ كانهو ءاربخلا

 نأ بجي يعارز ميلقإ اهنأب اهفصن مل اذإ ةيبونجلا ةقطنملا نأ لوقلا ةصالخو
 . دالبلا جراخ نم هلمكتسن ًاصقن دسيو رديو لغيف لغتسي

 :ةماهت ةقطنم

 نم ةحيرش رمحألا رحبلا لحاس ىلع نم ةدتمملا ةيبونجلا ةماهت ةقطنم يفف
 «منود» 5١,٠٠٠,٠٠٠ نادف نويلم فصن نع اهتحاسم لقت ال ةطسبنملا يضارألا

 فاك ريغ نيقمعتملا ريغل ودبي ناك نإو راطمألا طقاست نم لدعم كانهو

 تازجك نمد ايدو دودج يل ها ميس اال اةقؤ دج يف راجت ل: مايقل

 تاللصاحلا ةعونتم ةميدتسم ةرقتسم ةعارز مايقل يفكت ايونس لويسلا نم ةمخض

 -لا١١8 -



 نكمأ لغتست نأ نكمي ةيفوج ةيئام ةورث مدقت ام ىلإ انفضأ اذإف مساوملا ةنيابتم

 هايملا بلطتت يتلا ةميدتسملا تاعارزلا يف عسوتلا د روسيملا نم هنأب لوقلا

 . ةهكافلا راجشأ لثم ةنسلا رادم ىلع

 ٠ نالف فلأ :

 دودحلا يف دتمملا ءزجلا يف نادف الل لل دوجو ءاربخلا ررق ةقطنملا يفو

 يف تاحاسملا ةماخض نع ةركف يطعي امم طقف الامش م ك ٠١٠١ دادتمال ةيبونجلا

 دمض يداوو دوتع يداوو شيب يداو نايدولا نم ةقطنملا هذه يفو ةقطنملا مومع

 ةبصخلا ضرألا تاذ ةديدعلا نابعشلاو نايدولا نم هريغو نازاج يداوو ايبص يداوو

 0 ةريفولا هايملاو

 : ةيدوألا هذهل ةبسنلاب ةعارزلا ةرازو عيراشم يه ام : س

 عورشم ذيفنتل ( نازاج يداو ) ةرازولا تريخت ةديدعلا نايدولا هذه نيب نم : 2

 مخضأ هرابتعاب سيل ةبصخلا ل صاخ

 ش ارا نم هبرق لثم ةينف تارابتعال هتراتخا امنإو هنم مخض أوه ام كانهف نايدولا

 نم هولتي امل دار ةباثمب ًايجفومت ًاعورشم ذختت نأ تأرف هب هايملا تايمك لادتعاو

 لقا يزل انس اهي اهطوقجم ىف تسي ىلا ةنيدعلا ىرخالا ياتملا

 . ةيبونجلا ةماهت ةقطنم يف ةيعارزلا ةيمنتلل
 : نازاج يداو

 ؟ نازاج يداو عورشمل ةيفاو ةسارد ةرازولا ىدل له 7-1 سس

 ةلماك ةسارد ةسوردملا عيراشملا نم ربتعي نازاج يداو عورشم نإ معن : جا

 هنع بجوتست يتلا جئاتنلاو ةينمزلاو ةيلمعلا هلحارمو هفيلاكتو هتاينف ثيح نم ةافوتسم

 يداولا يف يونس نقيفت يتلا لولا ةايمن يف مكدتلا ىلإ فدهي هتلمج يف وهو

 عضاوملا يف روسجلا ة ةيوقتو يرلل تاونقو تالوحمو دودس ةماقإب كلذو هيضارأ يرل

 0 هايملا نم ةدافتسالا ىلإ عورشملا فدهي امك يداولا يبناج ىلع ةفيعضلا

 تاناضيفلا نم اهتيامحو اهرارقتساو ةعارزلا ميظنتل هب يضارألا ير يف ةقطنملاب
 . ةيلاعلا
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 : لحارم ثالث

 ؟ عورشملا اذه ذيفنت قرغتست ةلحرم مك : 5 س

 57700 ىلوألا لحارم ثالث ىلع مسقم عؤرشملا اذه : ج
 تاناضيفلا راطخأ نم يداولا اذه يضا ارأ نم نادف فالا ةسمخ ةياقوب ةليفك
 نم نكمل امك( ايكياوت و ااقلت السيل هيف ليتل مالت قيراط نع ةريدملا
 نكت مل نادف 00٠٠ ةحاسم يف يرلاو ةعارزلا ىف ةعبتملا بيلاسألا نيسحت

 . ةبيطلا نينسلا ريغ يف عرزنت وأ يورتل

 ماع ةسارد مامتإ دنع ةدئاسلا راعسألل ًاقبط عورشملا اذه فيلاكت تناك
 نويلم ١5 ) يلاوح تحبصأ هنأ الإ ( لاير نويلم م ءاهز ) م 1960 /ه 8/١

 نع ةقداص ةركف يطعت امم رضاحلا تقولا يف ذ ةدئاسلا روجألاو راعسألل ًاقبط ( لاير

 ةيفرصلا ةيدقنلا ةيحانلا نم اذه عورشملا اذه ذيفنت ءاجرإ نع تبترت يتلا رارضألا
 ةجيتن رخآل نيح نم ثدحت يتلا ةيداملا رارضألا ةميق انرابتعا يف انلخدأ اذإ امأ

 اهلماكب ةيعارز مساوم تاوفو ةيشام قوفنو ةيعارز 5 حاستكاو ةبرتلا فارجنال
 جاتنإلا لاثمأ ةتسب ءاربخلا اهردق يتلا جاتنإلا ةدايز يف ةصرفلا عايضو ىرق ريمدتو
 دح ىلإ لصت ةيعقاولا ةراسخلا نأ انل حضول كلذ نع دزت مل اذإ ىندأ دحك يلاحلا
 نع الضف يذلا يويحلا عورشملا اذهب ءدبلل سامحو ةمه لك ثحتسيس عورم

 نم هولتي اميف هتاربخو هجئاتن نم دافتسي يلمع يجذومن دئار وهف ةيداملا هدئاوف
 ةقطنملا رامثتساو رامعإ ليبس يف دئاوفلا سفنو ةعيبطلا سفن اهل يتلا عيراشملا
 اذه ذيفنتب ةينفلا اهتطخ ةرازولا تمسر دق ةثيدح ةيملع سسأ ىلع ةيبونجلا

 ةرورضب ةينمزلا وأ ةيلاملا فورظلا تضق اذإ تاونس ةثالثوأ نيتنس ىلع عورشملا
 . كلذ

 : يتآلا يف لامعألا صخلتت ىلوألا ةنسلا يفف

 ًابيرقت م . ك 0٠ لوطب دسلا عقوم ىلإ قيرط ءاشنإ - ١

 شرولاو نزاخملاو بتاكمللو نيفظوملاو نيينفلا ىنكسل ةرمعتسم ءاشنإ - "
 . ةيئابرهك تاطحمو
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 . عورشملا ذيفنت ىلع يرادإلاو ينفلا فارشإلا - *

 . ةنيعم تاقبط يف ةبرتلا تاقبطل ةقيقد ةيرابتخا تاسجب مايقلا -

 7,78 يلاوحب مدقت ام فيلاكت ةلمج ردقتو كلذ ريغو تاسيسأتلاو ةينفلا تاودألاو

 نتآلا يف صخلتف ةيناثلا ةنسلا يف لامعألا امأ الاير نويلم

 ١ - ينفلا فارشإلا يف رارمتسالا .

 *" - ةيمسوملا تامزلتسملا ىف رارمتسالا .

 * لاير نييالم 4 فلكتي هدحو اذهو هفيلاكت عم دسلا ءاشنإ ا .

 . لاير نويلم امهفيلاكت دسلا فلخ نيمقع ءاشنإ -

 لاير نويلم ١؟ وحنب  ةنسلا هذه يف لامعألا فيلاكت ردقت ًامومعو

 عورشملاو لاير نييالم ١5,8 يلاوحب ردقت عورشملا فيلاكت ةلمج نأ يأ

 ةريبك ةدايز يلحملا جاتنإلا ةدايز هنأش نم جئاتنلا ديكأ و 2

 ةيكالهتسالا اهتجاح نع ًاريثك ضيفتو ةقطنملا لهأ ءاخر ىلإ يدؤت

 ليصاحملا ضئاف فيرصت ةيفيك يف يدجلا ريكفتلا ةرورض يضتقي امب
 00 ةداج ةرقوملا ةموكحلا نأ ظحلا نسح نمو يناويحلا جاتنإلاو

 اهنأ فورعملاو تالصاوملا قرط وهو الأ دالبلا يف ينارمعلا بناجلا اذهل
 ةقطنمب نازاج ةقطنم طبرب ةليفكلا تاءارجإلا دذاختا يف العف تعرش

 قرطلا كلت ءوض يف هيلع نوكيس امب نهكشلا نكمي يرب قيرطب ةدج

 قيرطو ةكم  ضايرلا قيرطك ًايلاح اهسردنو اهارن يتلا ةزاتمملا

 ةينعم ىهف كلذكو ةنيدملا قيرطو ةنيدملا - ةدج قيرطو نارهظلا - ضايرلا

 نيب انطبر اذإف نازاج ءانيم نيسحت ىلإ ةهجتم ةينلا نإف يرحبلا لقنلا لكاس

 ةورثلاو ةعارزلا ريوطت نم هيلع بترتي امم عورشملا اذه اهقرغتسي يتلا ةدملا

 هسا"



 اندجو ءانيملا نيسحتو قرطلا ديبعت هقرغتسي ام نيبو نازاج ةقطنم يف ةيناويحلا

 ةظقي ىرن مدقت اميفف هصخي اميف لك ةصتخملا تاهجلا ينمز نيب قفاوت كانه نأ
 تالصاوملاب ةصتخملا ةهجلا نم ىرخأو ةيعارزلا ةيمنتلاب ةصتخملا ةهجلا نم
 ةيمنت وحن اهتاهاجتا يف ةلودلا ةزهجأ نيب مزاللا قسانتلا دوجوب رشبي امم ءىناوملاو

 هذه يف مئادلا قفرملا يه ةصاخ ةفصب ةعارزلا نأ يف كش الو ةيويحلا اهقفارم

 لأسنو ةلودلا تاداريإب يلاتلابو درفلا لخدب ًاقيثو ًارشابم الاصتا لصتي يذلاو دالبلا
 ْ . ءاقللا ىلإو قيفوتلا هللا

 : يواعرقلا هللا دبع دشرملا ةيعادلا

 هللا دبع ) ةيعادلا لوصو ىلإ م1484 /ه ه» ماع ثداوح يف لبق انرشأ

 هرارقتساو ملعلا رشنو داشرإلاب ًاعربتم همايقو ( نازاج ةقطنم ) ةماهت ىلإ ( يواعرقلا
 فلأتي ةصاخ لئاسو هل تناكو هتقفن ىلع اهأدب ةيفلس ةسردم هحتفو ةطماص ةدلب ىف

 ماقف ةبلطلا نم ددع هل عمتجاف ميلعتلاو ةيادهلل ةبغرلا هيف مسوتي نم بولق اهب
 جردتي ديحوتلاو ضئارفلاو ةيبرعلاو باسحلا ءىدابمو ةءارقلاو هقفلا ءىدابم مهنيقلتب
 نم ناكو حاجنلا هدي ىلع هللا لعجف فراعملا كلت يف عسوتلا ىلإ قيوشت يف مهب
 ةيعادلا بجعأ ةظفاحلا يوق ءاكذلا حامل رمعلا لهتسم يف ىتف هبالط ءايكذأ

 مولع يف بلاطلا كلذب رهشف ظفاحلا بقل هيلع قلطأف هتظفاح ةوقو هليصحت ةعرسب
 نانبلاب هيلإ راشي ًاملع حبصأ ىتح ( ثيدحلاو ةيبرعلاو ديحوتلاو ضئارفلاو هقفلا )
 ةرشعلا وحنب تأدتبا يتلا ةسردملا كلت تعسوتو سيردتلا يف ةيعادلا هيلع دمتعاف

 نييعرشلا ةاضقلا نم ددع اهيف جرختو ةئملا ىلع ديزي ام مضت تراص نأ ىلإ

 ًاعرشمو هقفلا لهانم نم الهنمو ملعلا رجه نم ةرجه ةطماص تحبصأف نيدشرملاو
 هعورشم حاجن ةموكحلا تأر امدنعو بالطلا اهيلع لبقأف ديحوتلا عراشم نم

 بتاورلا تررقو ةساردلا تاقفن تلوتو هتاددهجم تكرابو هاعسم تعجش

 2 . نيسردملل
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 ةطماصب ةموكحلا هتحتتفا يذلا يملعلا دهعملا ةرادإ هب طينأ دقف ظفاحلا امأ

 هتكردأ دقو ًاباتك رشع ةسمخلا ىلع ديزي ام لئاسرلاو بتكلا نم فلأ دقف كلذ عمو
 ضيفو هتمحرب هللا هدمغت م /ه ١ ماع يف رمعلا لبتقم يف وهو ةافولا

 . هناوضر

 ترسو تمعُي امنيأف للحلاو ىرقلاو نادلبلا يف يواعرقلا سرادم ترشتناو

 ةموكحلا تاقفن ىلع اهلكو ةيادهلا رسيتو ةيمألا براحت يواعرقلل ةسردم تدجو

 يف عاعشإ رانم وهف يملعلا ةطماص دهعم الإ قبي .مب مو سرادملا كلت تفقوت دقو

 . ةيبونجلا اندودح

 دم و17 /ف ١41 ةئس ةدعقلا يذ رهش نم ثلاثلا مويلا يفو

 ةرامإلا ليكو ةرامإلا زكرم يف هفلخف يريدسلا يكرت خيشلا ةقطنملا ريمأ يفوت 0

 .ررجتتملا ييئالا باجل يرسل ير رعب نك

 نب دهف ريمألا يكلملا ومسلا بحاص ةقطنملا راز م14 /ه ١مم ةنس 5
 . ًاعئارا ًالافتحا دالبلا همدقمب تلفتحاف اهلاوحأ دقفتل زيزعلا دبع

 تأدبو ةقطنملا معت ةينارمعلا ةضهنلا تأدب م 1956 /ه ١786 ةنس يفو .
 0 2 . اهبأ - بردلا  ايبص - نازيج قيرط طيطخت يف.تالصاوملا ةرازو

 ىرقو ندم نيب تاللصاوملا قرط طيطخت أدب م 1158 /ه ا ةنس يفو
 زيزعلا دبع نب هللا دبع ريمألا يكلملا ومسلا بحاص ةقطنملا راز اهيفو ةقطنملا

 1 . لابجلاو لوهسلا ىف رف ميتانكت ىف يطول سرحلا زكارم دقفتو

 . .زيزعلا دبع نب ناطلس ريمألا كا يلاوبتلا تينا ةقطنملا راز اهيفو

 نم تاهج ةدع' يف ةيزاوترالا رابآلا رفح يف ءىدب م1959/ه٠ ةنس فو ->

 لخ ديزب ام خرب خيراتلا اذه يف حبصأو تاورضخلل نيتاسبلا تئشن تغعشنأو ةقطنملا
 . يزاوترا رثب فالآ ةثالث

 ؟- 1١5١



 ىرقلا يف ةيزاوترا رابأ رفح يف ةموكحلا تأدب م 19170 /ه 14٠ ةنس ىيفو
 . برشلا هايمل نادلبلاو

 تالصاوملا قرط ةتلفس ذيفنتب أدب امك اهبأ - نازاج قيرط ةتلفس ذيفنت أدب اهيفو
 . ةيلخادلا

 ةلصتم ةئافسم تالصاو 0 5 0 نادلبلا لج تحبصأ نآلاو

 . نازاج ةنيدهب
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 ةحفص
 كا ا ا ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم
 ةلاقأ يخل ا و خا ورا وول ع هال هاارع ىلوألا ةعبطلا ةمدقم
 لق ور نعاس كدا يناميلسلا فالخملا يف ةماعلا ةلاحلا لوألا لصفلا

 0000 يبرغملا سيردإ نب دمحأ ديسلا
 13 وام وم و وب د ا حا انك سيردإ نب دمحأ نب دمحم نب يلع

 000000  زذ سيردإ نب يلع نب دمحم مامإلا يناثلا لصفلا
 7 ا ا وا وم اخو وا وعلا ةيلاطيإلا ةيسيردإلا تاقالعلا
 تارا ا ا ا 111111101100 ايبص يف يسيردإإلا
 ا يناميلسلا فالخملا يف ةماعلا ةلاحلا
 ةكاأ و ت طم ف اسم 1و وع جو ةروكا و ظا يسيردإلا ىلإ ةرفاعجلا ءاجتلا
 هورس ل اطل ابل و واو دلل روب اا هدا اور لا تع ع ةرولفثلا
 هلك كم مسام عج 1000 دمضل بهأتلا
 هع خل 2ك تقم وم هبال ساكورا ساطع ب اصل و اوس اع ةموكحلا ليكشت
 2 وو تا طل فب ا وو يطاق ع اقم اواو هنوف ماو يجاوخلا فيرش دمحأ
 6 و وا ضو طرا ل را ل اك 0 ديل 18 يهصاب ىبحي دمحم
 قا ب مسا او وبا ودعوا م ايسوووت هتمكاحمو فيرش دمحأ ىلع ضبقلا
 كازا ا ا يقرشلا ناديملا يف
 ا ل وول وا و اذش يف يسيردإلا
 ل ارم ول ياو هنااا ةعيضلا

 تا ا ا ا ريظنلا ىلإ
 هكا تول ولو رو بالو ورم عزو عم ووو 0 هدوطو في جيرسما لعفلا در
 ل و ل ا ا وم يا فلا علو كلام ينب  افيف -رعلا - هبنم
 هم ل ا م عم او بدل ماو جوخ ودول ةعقوملا



 رق م د ل او لوألا فقوملا

 25100 يسيردإإلا ىلإ يكرت دفو لوأ

 ا م ا ا ةدهاعم لوأ

 . ةذفنقلا ىلإ ةيكرتلا تادجنلا لوصو
 ل فقوملاب يسيردإلا مايتها
 0 يسيردإلاو كارتألا نيب ريسع
 ك1 ريسعل افرضتم قيفش نابلس
 516 يسيردإلاو قيفش ناميلس

 ا ةدجن بلط
 00 ةزاتبألا نم نيشوافم َلوَسَو

 ه8 6 6.06م ها. د. اه او اه ده هاهو ىو اهو

 .ه ه6 اه هاه ها. ا. هاو ام ا. هو ا. هم اه ىلع

 ه6 06ه 6 ها. د. هاو هو و هو ىف ده دعاه امه

 ه6 6م 60 هو عا. او اة او ا. هاه ا.ه. ىف.

 «٠ 6 6 66 6. 6. . او عا. هاه. اه اه ا. ههه

 .ه 6 فه ها هم ا.ه ا.د. ا.ه عا. ا. ا. ا. ام اى ا.ه

 ٠ه 6 ٠.٠ .ه هاه ا. . اه هاو ها هاو ا. هاه عه

 ه6 6606. ه. ا. و ا. هاه هاو ام ا. .اقه

 ٠هء .٠ ده هاه اه. هاو اهو هو هواه هو ىو ا« م6

 «ه 06ه 0.66م هاه او ا. ا. واه ده ا. واه اى . هه

 ٠ © ه6 06ه واو هو ده ا .او م. اهو . و هاه.

 ه6 .٠ هاو ا. مه هاه م. هاه د. ا.ه ىو.

 «٠ ٠ ده ده هو و دعاه ده و هو هو اه و ا. هاو اهله

 6٠ ٠96 شه هاهو ا. هو عاق ا. جا. واو اع هاه

 ومال وكلا م يسيردآإلاو قيفش ناهيلس نيب يناثلا عامتجالا

 00008 تادادعتسالا

 ىبحي مامإلا ىلإ يسيردإلا نم باطخ
 ا نازاج ىلإ ةيناثلا ةلمحلا

- 

 ٠60 6606569 ها. هاه هاو او «ه هاهو اه هه

 هده اه مع او د. ده هاه اه. واه ده و اه هه ا ىه



 ةحفض
 كيل 0 لئاحم دادرتسال ةيسيردإ ةطخ ا...

 0 خا صوفا '  .نيمللا نم للضيف لوضود عبارلا لصفلا
 اكل ا 5 ا 'اشاب يلع دمحم

 07 ................. يسيردإلا ىلع ةديدج ةلمح  سماخلا لصفلا
 0814 ار و اا عب ةقف بونجلا يف ةيبرحلا تايلمعلا
 1000 100 نوفق دف

 ال ا و و ا ىقيم ءاكم لع ءالمتالا
 0 ] ] ]ز] ]1 16 نضر ةنيدم لالتحا
 اا و ديلا سال نازل مط سا و وعتا ناسرف ةئيدم لالتحا
 0000 00 50000 يديم يسيردإلا مودق
 ا يم ل ع ا مخ و باح لا و دن لاتتقلا
 ابدل د ا ا رح باوث يلع ىبحي ةفلاخت
 يكالا نم 0 2310006 ىلوألا ىمظعلا برحلاو يسيردإإلا

 ١16 يعلو ع هك صم را اووا و واااقا يادولاعب ءافلحلا بناج يف لاتقلا
 ا ض11111111ةؤةز ةؤزؤز1زذ] ]11 ةهيزملا
 فرخ ا 0 ا ا دو لا 1 اا هك ا ةديدج تاوق

 1/0 ء يناوملا فرصو كارتألا ىلع راصحلا ديدشتو زيلكنإلا 76

 ا وس موا ا ع ةديدحلا ةنيدمل ىناطيربلا لالتحالا
 فيرا ا ا ةيناطيربلا ةيسيردإلا ةدهاعملا .

 ا واب وف ودول طعما ريسع دالب - سداسلا لصفلا
 000 اااا0ا00 0 اهبأل يسيردإلا راصح
 نس 0 0 ا ىلوألا ىمظعلا برحملا .

 اقل ا م رو وا هد هوم اح تايضاوعلا »هنن طفت و ريشع
 0/0١ ك2 ايبص ةيقافتا
 0 0 0 0000001 لاتقلإ .

 بخ ا ا ا لا او ووو دوما ب اا 215 ةيسيردإلا ةلمحلا

 ل ا1١1"11كع



 1 ل ا الل ناخب و كا ريسعو ضايرلا .

 37/267 ا كا يسيردإإلاو ىبحي نيمامإلا نيب  عباسلا لصفلا

 74 ا حم قلل 10 فاللتخالاو قافتالا .

 1616م ا ل لو رقما ول ل نا ةرامتلا ل1 ىبحي مامإلا هاجت يسردإإلا ةرظن

 1/8724 5 ا ا ما اوال و سطل جل م ىبحي مامالل يسيردإإلا باوج .

 0 ا يسيردإلاو دوعس نبا  نماثلا لصفلا
 17 ةزل م ل ا 0 ريسع ةروث نم يسيردإلا فقاوم

 رانا وو و و طقلا هوس ةاووقساس هما نام ضاع لا ةلواحم ٠

 175 م 000 ا ااا ةمركملا ةكم ةدهاعم

 اا سيردإ نب يلع نب دمحم مامإلا لئاسر نم  عساتلا لصفلا
 مق ميو ولا م فاو ا د يابسما ل مولا ع ع انا ف يسيردإ روشنم ٠.

 و6 ا اا اة ريضنلا لبج يف هيضاق ىلإ يسيردإلا نم باطخ

 ما ع م يسيردإلا ةفاقث  رشاعلا لصفلا
 م68 ظ11118 ايضا هذلاو لإ رضم نم هك نقلا ةدفاعق

 م6115 م ا ةماع ةسارد ةمدقم  رشع ىداحلا لصفلا

 ريف ياض ف1 .. .. ةيسيردإلا ةلودلا نع ةماع ةسارد  رشع يناثلا لصفلا

 ل ا ا ةفانملا عاقل :
 8187 بتنا دياب ضن يمتأ وابل جما طع فال ةيلخادلا ةسايسلا

 801 لا يل اخس مق جرا مت و و ةيرادإلا ةسايسلا +

 0 ا ماعلا ياردإلا زاهجلا
 را لا ا ل م تباعا
 01 منا اس طن كل 500 121000 تاللصاوملا...

 82714 مل عسا ل اوباما يح ا ا 000 ةيموكحلا تاداريإلا

 هذه 0“ 1000 0 رماوألا

 هنو 0 ا ا ا ا ةلودلا زاهج ميظنت ةلواحم

 0 اا ا ا ا ةيموكحلا هرثام



 0 يسيردإإلا دمحم مامإلاو ةيدمحألا ةقيرطلا

 00 ا يسردإإلا ناويدلا
 دا ول ا دين صوص ل اوس ما ماع ءارزولا
 0 يسيردإلا سلجم يف ءاضقلا لاجر رابك
 ا نو او ارا شويجلا ةداق ءاسؤر

 0 تاهجلا لامع رهشأ
 هع ل 4 كو وكم راك ايلا نمو عع اع عع و ع اعد دودحلا

 2100000 ةيداصتقالاو ةيعاتجالا ةيحانلا
 نه 6 هنأ د طهئراع لما اهل هاو ىسيردإإلا دهعلا ف رعشلا

 ور ا وس يأرلا ىوذ عامتجا
 مو للا لا جنو أ تو نوت ةعيبلا

 1 ف ةدوعلا

 ا ةلطساولا

 ٠.06 . ا. او هاهو ا. هى هه # »

 0 ا نوجسلا

 هه. و. دوه. هاو اع ىو اه اه »ا »

 ٠ واه. د. 6. د. واو ده اه عه ه

 ,' ها مو . واه ده ههه ا« #

 هو د. ماو ا. هى. م اه ا« اه »#

 هو م. واهو د. ىو د. دو هع اه«

 هو هو. هاهو «ه هه هاه هه

 ه6 ها. د .اقو د. ىو اه هاه هه

 ما. م ام. د. دعو ده م.« اه #

 يه و او م. مو د. د. هاه د« اه ©



 170107 ةيبونجلا ةقطنملا يف ىفطصم ربمألا

 011 0 ةلحرلا

 ما رتل ا فقوملا يف ديدجلا

 10 ا ا نيعم نع ثحبلاو دادعتسالا

 1 ةيقافتالا لطبت تاءارجإ

 هن او تبتولا جسرا نو لاح ةروشلا

 ا ما ل سما ف ف مجم ةروشلاو مامإلا

 .. ةيسيردإلا ةكلمملا نم يبونجلا مسقلا يف ةلاحلا

 . . تاظعاولا لئابق خياشم خيش جيه يداه ميعزلا

 »ظل ذاقنإلا ةليح

 000 0 غارفلا
 ه8 للم اهم هاا فعام ريزولا نباو نميلا دهع يلو

 0 لوهذملا ةقافتسا
 1 ا قم عقلا هوس و فما يديم ىلإ ةدوعلا

 كامسألا براق ىف نارمك لخدي يسيردإللا يلع مامإلا

 و ل مك ا وو اعل لبح ةيرق

 6 ويل لل ماا ل حفلا وو يدون وتلا 0

 0 ا تبا ىبحي ةدوع

 ا 0 وا كنون م فويل يناثلا طخلا

 0000 ةنيدملا يف لتاقي رهاط دمحأ
 1ظ25ظط©ههجشجهج 2 ش9 يقرشلا ناديملا يف
 ٠606 6م هات دعا هع ده ام اه ا .ف او دو ا. واف اه ا .اه اه اواو واهو اع ع. هاو اهو هاه ةعيرس ةرظن

 ٠ هو مام ده ماهم م.م.

 .ها6و د. عواده واه د. هاهو

 ه هده هام د. و و ه ىو

 ه 06 م هو م م او م اى.

 هدم 6. ده. و و د. ا. م ١.

 ٠ ه6 .ه هاهو و ده همه ه6

 ه0 6ه 6. هو دو اه . هه

 .٠ ه6 ماه او دج د. دع اهو



 ك1 0 0 0000 0 نودعبملا ةلودلا لاجز
 0 ا ةطماص ىلع ةلمخلا

 ل ا و وج ارا يما ا ةكرعم ا

 0 يسونسلا دمحأ يمالسإلا ميعزلا لوصو
 ا ا ا هوي يشم و يك ةيدوعسلا ةطاسولا ش

 ف ل رووا ا ا وج كوب افالم و وأ ا فيتو ذو 0 ا راصحلا

 000 1و اما ها ا مرو كير + .ايلاطيإ خماظما
 0 ........  نييفنملا ءارزولا عوج“
 2 ااا ٍ سبعو ناورم ينب لئابق ةروث“

 1#111111111ؤ]1ؤ1ؤز1ؤ 11 ترك راع

 ةسرادألاو دوعس نبا  رشع سماخلا لضفلا
 ١ تابتاكملا نم مامإلاو كلملا نيب رادام - رشع سداسلا لضفلا

 ااا ةيقرشلا لاب"
 ةلشافلا ةكرحلا رداوب - رشع عباسلا لّضقلا

١١9١١ - 

 . 66م م 6م. علاه

 ه6 6م ا . ماعم.

 م6 .٠ اف ا. وى.

 هم م ماهو ه6 ١

 6و م دعاهم م 6و

 م6 و. هو ادم اما اع.

5 5 27 2 5 2 0 

 هه هاه اع ماع.



 557 1 ا ةووعملا تارطنلا
 نفاد. دف ده د. دم اران دواف ده دةاعأو ريعز نبا ريمألا

 ا ا ريخألا فقوملا .

 ا ايبص ىلإ ةلحرلا
 7*5 نسحلا يلع هاقفرو يكرت لوخد ١

 ل ىسيردإلا بتاهولا دبع مدقت

 نازاج ةقطنم يف ةلاحلا  رشع نماثلا لضفلا
 ا ا ا لا وب أ وو يام ريعز نبا

 ا ا تا ميلستلا

.- ١ "1١١ - 

 هه ده ا. او واو و اواو دو دو ادع ده او واقع

 م ا.ه ده اهو دو دوا. واو د. او ده او عاق ا«

 م6 ثا. و واو اد. و او د واو ىف اع ا.ه

 يه و او د. هاو او واو د. ده. واو دا.ع . مه

 ٠ه هاهو دو دو دو دف ادو اد. ده. دع اع و او او ىف

 ه6 6م 6م 06م6 ماو و دو واو هاو اه ها

 ه6 66ه د. م دو واو د. د. د عاق. ا ى هه

 .ه06م ماو ولو ا . ها ف دع عاق دع اماق هه

 م د606ه6م096و وا. اه. هام ا ا.اءو اع اع موه

 م 6و و واو د. ادعو دعا دعاه. عاق. ى فه

 ه6 ا. ا. ا .او ا ماو د. عاود. هاه هى افأا»

 . 66م6 د. دعا ام د . ا. و د. د ر.اق هاف ىو

 ٠ ده د. اهم ماو اثاوأاو ة. اه دة. اقاق هع اقلاه



 ها وق دا نأ هيو ا اوبن ا اب نم بواب دمض يف

 هيل و هرواا ةيكو نم هنا نتج ريسع ةلمح

 ةقاء م اةثاثف يجاوخلا مصقألا رمعو ىمتعلا هللا دبع

 00 ااا مصقألا رمعو ىمتعلا جورخ

 ب خم ا تلو ل ا مصقألا رمع ةاجن

 ا سلا ع جم يمتعلا هللا دبع يضاقلا ةايح ةياهم

 م ا ل ب قو وو طرا وأم همر يؤل نب دلاخ ةلمح

 111 1 و ا و ايبص يف يتلا ةيرسلا

 0 عل فا ل وال بتم اهبأ نم يؤل نب دلاخ جورخ

 ا ا لم دال دل وم طر لا ةرمس ةكرعم

 ةروثلا نابإ ةقطنملا يف ةماعلا ةلاحلا

 اهفارطأو بشخلا مأ ةيرقل يسيردإلل ةيلاوملا لئابقلا وزغ

 نما. ان مينا. ا.اق دة .دة دعاة ادةءاقواقا ناعيبر نبا ةلمح لوصو

 م .......... أياضملا ةعقو

 211001101101111 ةكرحلملا
 6 1 طر ا ا 16ش جو منك اوت شيرع يبأ ةهج ىلإ مدقتلا

 0 ضيبلا ةكرعم

١751١1 

 ل و ل ماج قر“ هور ارق" فب أ »هج نق هزل محبو هم الا ةيسيردإإلا ةطخلا

 ه م ا. م 6و ا. ع6

 .ه6ه 6م د. دم ا. ام.

 .ه 06م 6. 6.6 . 6و6

 ه6 6م ا. 6م م و6

 ٠ء اهو ده. م ا. هو اهو

 مهو هاو ادم مم »

 هاف هاما. هم 6٠6

 ه6 هاه او هاو.



 ل حر عل نارمك ةريزج نم يسيردإلا دباعلل يسيردإإلا ءاعدتسا

 لا فدا طماط هال هدو هلق زول ا دعاسم نب زيزعلا دبع ةلمح لوصو

 ل وقحلا ةكرعم

 0 ل لو جول قر رق 0 14 نفر و07 قر 0و ا ل رعيوشلا لمح

 هه 6م هم و و و او دو او و واه ههه

 و ل ل هوا راو دوك رخو دمك تاقاللعلا

 و مسا رمامملا دوق اق هاج هةر ةلهاعملا

 2 ا ا سل محل وف جيم جلا ل وج اهم فارتعالاو دودحلا

 00 ]ز] ] ] ]0 ةديدجلا ةدهاعملا

 2 مل خخ تاو د لارنوب اق رلا فارولل ق0 نواعتلاو داحتالا

 21111 100000000 ميكحتلا

 000 ا دادغب يف يبرعلا رمتؤملا

 اا محال تما هحراوادتلل مآ لوو وت ام را قا فارقعالا

 هم افاد. اف دما.ام ا. د.اق دف اه اف دودو دة دو دم او هاو اق اة اة اقأو ةمهم ةظحالم

 ةموكح نيبو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نيب ةدهاعم عورشم

 1 ا فو كد راف نو ا هاما قالا هنن ع ىبحي مامإلا

 0 ل دفولا ةلحر
 00 م لابقتسالا

 ا ل ووو زاجحلا ىلإ دفولا رفس

 0000 ىيحي مامإلاو زيزعلا دبع كلملا نيب ةلدابتم تايقرب

 ان ا و كو نازاج ىلإ دفولا لوصو

 0 م ا و او ا ام ويرسم وجا نق جن ينميلا دفولا

 ا و وا اهمأ ىلإ دفولا لوصو

 2 ا نارسجن

 0 ا ا ب نبوي اونا واما و راصحلا



 11162 و ل وام 0 ل 506 يمالسإلا دفولا

 اا 0 بونجلا يف ةلاح لا  نورشعلا لصفلا

 ا ا ماو اج نو ا ةسرادألاو مامإلا تاوق طاشن
 1 ا ا دادعتسالا
 11 نازاج ةقطنم لئابق كارتشا

 00 0011 ةيئاقولاو ةيعافدلا تاءارجإلا
 ا تاضشرحتلا
 اال 0 ةلفواس كن ميوكلا كرم
 لل و يبرغلا ناديملا يف ناشيجلا
 ا ا . موجهلل ديهمتلا
 0 م لا ل ا ا م و ٌقويهتلا
 ا ل موجملا

 11 م ا ا نميلا وزغ - نورشعلاو يداحلا لصفلا

 11 جنا عل الملا نسما نافل ومس وتو لاو وو ا 5 يديم ةنيدم

 ١ امو وكلا ا بحسنملا شيجلاو ىشرعلا بقعت
 اا ا و اورام دوب ةياهتل نميلا :لايغ ةزداغق
 ا ا . يديم نم مدقتلا
 لدضم 1 0 .. ةديدحلا ةنيدم ةقطنم ىف ةلاحلا

 20 قينارزلا دالبو ةديدحلا ةنيدم ىلع ءاليتسالا .
 1 لو دا عل ا نظم د مصر وك ا ما ا ةديدحلا لصيف لوخد

 ١ ' . .ناميلسلا هللا دبع خيشلا لوصو

 0001 1 ]1 77 نارا ةراطإ نكرك رعيوشلا كي ةدرط

 ا ا ةيبرع ةوخأو ةيمالسإ ةقادص ةدهاعم
 ٠........ ١١67 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نيبو نميلا نيب ميكحتلا دهع
 اا نازاج ةقطنم نم لبجلا مسقلا .
 ناد .. ةقطنملا ءارمأ خيرات زجوم  نورشعلاو يناثلا لصفلا

1515 



 ةقطنملل ناطلس ريمألا يكلملا ومسلا بحاص ةرايز

115158 - 

 هو هم دعو . هاو دو هاف اه هه

 ا ا ليقع نب هللا دبع ةرامإ
 ا [أ110 يضاملا زيزعلا دبع نب دمجم
 ا يريدسلا دلاخ نازاج ةقطنم ريمأ
 311 ا ار ل ب ماا م ا ثيرلا ةوزغ

 00 0 يريدسلا دمحم ريمألا
 اجت تلا لو قنا جي و هس وطب يريدسلا دعاسم ريمألا
 ١155 م ا بلا 200 نيريج نب ناهيلس نازاج ةقطنم زيمأ

 5١١ل ل زيزغلا دع نب دوعس كلا ةلالج لابقتساب نازاج ةافح

 قا ا ا .نازاج يف ملعلا لهأل هتلالج ةرايز
 111 للم ايبص ىداول دس ةماقإب هتلالج ةيانع

 113 وو نأ ا يلا اقلام را للا مدواخ ةديصق جاتلا ةيحت

 الا يطل نخل وا لس اعنا امو قو ةديصق - جاتلا بكوم
 ا١امكك ..م مل نازاج ىف ةيدوعسلا نيعلا حاتتفا لفح ىف -  فلؤملا ةديصق

 اذرل ١ نو ا بجاد يسونسلا دمحم رعاشلا ذاتسألا ةديصق

 1 ا 0 نيربج نب ناهيلس نازاج ريمأ

 ا ا ا يا 0 يريدسلا يكرت ريمألا
 ااا ا يفحص قيقحت

 ا ا ا و نازيج ةيمهأ
 الا طيس اج طخ وب ا نق وا ابو م 15 ةماهت ةقطنم
 ا ا ا و وسمر يواعرقلا هللا دبع دشرملا ةيعادلا
 نا يريدسلا يكرت خيشلا ةقطنملا ريمأ ةافو
 ا لام لا وام هج ةقطنملل دهف ريمألا ىكلملا ومسلا بحاص ةرايز
 ا و ادا سوم نسا ةينارمعلا ةضهنلا ءدب
 ١7١7 . . . . . ةقطنملل زيزعلا دبع نب هللا دبع ريمألا يكلملا ومسلا بحاص ةرايز



 هات ا تا ا يس و روب اق ومب حب ما ةقطنملا فق هيزاوترالا رابالا رفح ءدب

 ل ةيلخادلا قرطلا ةتلفنم
 ا ا ءزجلا اذه سرهف
 ةيليصفتلا تانايبتسالا

 : لوألا ءزجلا تانايبتسا

 ا ا ا ا اا خش است واا 8 طأ ةبب لاجرلا ءامسأ نايبتسا

 ها وو مق قط فئاوطلاو لئابقلاو بوعشلا ءامسأ نايبتسا

 000000 تارامإلاو لودلاو نادلبلا ءامسأ .نايبتسا

 0006 لوألا ءزحلا ىف ةدراولا بتكلا ءامسأ نايبتسا

 ... تاقيلعتلاو ىشاوحلاو تاساردلا رداصمب نايبتسا

 : ىناثلا ءزجلا تانايبتسا

 0 ا خل لاجرلا ءامسأ نايبتسا

 00 تارامإلاو لودلاو نادلبلا ءامسأ نايبتسا

 00 لا فئاوطلاو لئابقلاو بوعشلا ءاهسأ نايبتسا

 ىناثلا ءزجلا ىف ةدراولا تايرودلاو بتكلا ءامسأ نايبتسا

 2000 تاقيلعتلاو ىشاوحلاو تاساردلا رداصمب نايبتسا

 0 ا ا ا ٠:ةطوطخملا باتكلا رداصم

 00000 ةعوبطملا باتكلا رداصم
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 لاجرلا ءامسأ نايبتسا
 م١٠ هدو "ه8 586-194 اشاب ميهاربإ

 5٠ ىقيرفالا ميهاربإ

 ال40 نيدلا جات نب ميهاربإ

 1١١7-١١7 شايج نب ميهاربإ

 ١75 ديجملا دبع نب ميهاربإ
 "517 8#*1 - 1١ ماعدلا هللا دبع نب ميهاربإ

 ٠٠١ 44 دايز نب هللا دبع نب دمحم نب ميهاربإ

 640 014١ اشاب ىلع دمحم نب ميهاربإ

 47 81 ىريزولا دمحم نب ميهاربإ

 1174-١78 (رفعيوبأ ) رفعي نب دمحم نب ميهاربإ
 6١-47 ىولعلا رفعج نب ىسوم نب ميهاربإ
 ه6/ نيفيس ميهاربإ

 5945-7017 درك ميهاربإ

 ١/5 ريثألا نبا

 ؟1١1/ ىدسألا نبا

 745 سايإ نبا

 77ه 54 ( ةلاحرلا ) هطوطب نبا

 ؟١١ ىزعتلا نبا

 43 ةيميت نبا

 715 رجانح نبا

 7145 ىزاجحلا نبا

 ”177 صلختسملا متاح نبا

 ١١4 نودلخ نبا

 راديودلا نبا 57١ 77١

 ١الا/ دايز نبا

 ”ا/ا/ هبرش نبا

 "هه نابعش نبا

 1١1-518 عوشلا نبا

 ةبطيرط نبا 71١4 - 77١

 ١١5 ليفطلا نبا

 ةا/ نولوط نبا

 ماما/ ىسلدنألا نودبع نبا

 "11 نامثع نبا

 ١١ ىجرعلا نبا

 ؟8١9-171١1- /7١1 نيدلا ءالع نبا

 2517“ هديمح ىلع نبا

 77١ زرابم نبا
 141-741 -926 رواجملا نبا

 ؟١7 نونكم نبا

 ؟١١ ديلولا نبا

 ١55 ىلالكلا ليعامسإ وبا

 ٠61 يعليزلا ليقع رمع نب دمحأ نب ركب وبأ
 60١4 6117 ةعرزلا باهولا دبع نب ركب وبأ

 كفي

 7460 - 774 ( نادعب خيش ) ةضوعم نب ركب وبأ

 5ا/ ه8 قيدصلا ركب وبأ

 “١7 كاحضلا دمحم نب دمحأ رفعج وبأ

 1/7 ىدايزلا ميهاربإ نب قاحسإ شيجلا وبأ
701174-07 

 ١1" ىزامنلا قيدص نب حلاص نسحلا وبأ

 ه8 ةزمح وبأ

 87 ةفينح وبأ

 (رحشلا كلم) سراف نب ديعس نب دمحم ةناجد وبأ

”> 
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 ١7/7 ( نيكتغط كولمع ) اير وبأ
 1١5 ١4٠ عيرزلا نب دوعسلا وبأ

 ١59 يحيلصلا باهش نب دوعسلا وبأ

 ينادمهلا مركملا دمحأ نب سابعلا نب دوعسلا وبأ

 امه “5

 ( كلملا ميسق ) يومألا رهاط نب فلخ ديعس وبأ
0 

 هالا/ رديح نب بلاط وبأ

 784/ يجاوخلا بلاط وبأ

 ١55 سابعلا وبأ

 ١7 يزمرهلا قرما نب نيسحلا هللا دبع وبأ

 ١7 يحبصألا ءالعلا وبأ

 4٠015 ( ةيودهملا ىعدم ) ةمالع وبأ

 ىنادمهلا مركملا دمحأ نب دوعسم نب تاراغلا وبأ

 نيا

 ٠١7 دلاخ نب هللا راج نب دمحأ رئاوغلا وبأ
 م48 77٠ نمحرلا دبع نب نيسحلا حتفلا وبأ

 مم 184 187 ىمليدلا حتفلا وبأ

 7١ ىناهفصألا جرفلا وبأ

 "0 يمكحلا دمحم نب مساقلا وبأ

 ( خرؤم ) ىنادمفلا دمحأ نب نسحلا دمحم وبأ

 ةالال هالك 1# "8خ1##
 1110-١1١8 بابحلا نب ىلاعملا وبأ
 هه 014 ىرعشألا ىسوم وبأ

 ؟ا/ا/ 71/5 7/8 7١7 تاكرب نب ىمن وبأ

 يولعلا نمحرلا دبع نب نيسحلا نب ىبحي مشاه وبأ
 نيرك

 ١7١ دعسأ نب رفعي وبأ

 ه7 ( رعاش ) ىبإلا

 ١44 لامح نب ضيبألا

 117/8 - ١78 رقنس كباتألا

 471 رهيست دلوج سانجأ

 7/  ةيد وبأ دمحأ

 1١7" ىدسألا لئاضفلا وبأ دمحأ

 قى, سيردإ دمحأ

 ١٠6١ ( روتكد ) نيمأ دمحأ

 ه٠.  ه0ا/- 446 اشاب بويأ دمحأ

 574 - 447 - 588 - 784 ناميلسلا اشاب دمحأ
 هكدا ه115 538-64

 ؟ه1/ ( هيقفلا ) ىلجبلا دمحأ
 7/57 يبطقلا رئاوغلا ا نيخأ

 414 ىمركملا ليعامسإ نب دمحأ
 771 لضفألا سابعلا ليعامسإ فرشألا نب دمحأ
 بيرد نب دمحأ نب ىدهملا نيدلا لامج نب دمحأ
 ناكل ف فيي ف

 هالو - ها/8 نسح نب دمحأ

 476 يلكهبلا نسح نب دمحأ

 ه7 يزمحلا نسحلا نب دمحأ

 ها/١٠ نيسحلا نب دمحأ

 هم. 668 نيسح نب دمحأ

 701 ىحيكرلا نيسحلا نب دمحأ
 ١7١ ىناوسألا ىناسغلا نيسحلا نب دمحأ
 440 - 447 44١ يقلفلا نيسح نب دمحأ
 عمال عه0-444- 448-4407 - 455

 77 ( يدهملا ) مساقلا نب نيسحلا نب دمحأ
 مومو د
 717 ( ةدعص بحاص ) ديؤملا نيسحلا نب دمحأ
 - 458 - 450 رامسم وبأ دمحم نب دومح نب دمحأ
 مرا ل116 #19 1457 -ةال4 - ؟الال
 ةهثءال 65
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 108 رديح نب دمحأ

 41794 - 998-407 ىبطقلا تاريخ نب دمحأ

 ٠71 يلع دلاخ نب بيرد نب دمحأ

 419 ديز نب دمحأ

 الا/# ( ةكم ريمأ ) ديز نب دمحأ

 - ١1/4 - 3١7 - 7١84 ( لكوتملا ) ناميلس نب دمحأ

 نان سس افلا

 488 نيدلا فرش نب دمحأ

 "977 ليكألا هللا دبع نب دمحأ

 م م8 م57 بلاط يبأ نب هللا دبع نب دمحأ

 ١49 عيلخلا هللا دبع نب دمحأ

 7٠١ يعليزلا نامثع نب دمحأ
 6/ يجارسلا ىلع نب دمحأ

 ١7١ لضفلا نب ىلع نب دمحأ

 ٠0٠4 ( ةمالعلا ) افاعملا ىلع نب دمحأ

 نب نساحملا ىبأ ىضاقلا دمحم نب رمع نب دمحأ

 ؟١/17 دجزملا دمحم

 71١-717 يبطقلا ىدهملا ىسيع نب دمحأ

 د#ا/4 ”الا# 7٠١# يتاكربلا بلاغ نب دمحأ

 د1 ل لال لالالا لال للالو

 نضل يي نا ل ل

 ١4 حالف نب دمحأ

 46 ( ديؤملا وخأ ) دمحم نب مساقلا نب دمحأ

 15 5:8١

 نم نيدلا ديمح مساق نب دمحأ

 - 49-508 ىتاريخلا دمحأ نب دمحم نب دمحأ

 -40١-*1-471-475-418-41"1

 /١51 يماهتلا دمحم نب دمحأ

 ١١17 بساحلا دمحم نب دمحأ

 ١٠-١51؟ يفرشلا دمحم نب دمحأ

 "77 يناكوشلا دمحم نب دمحأ

 - 404 +07 نيسحلا نب رفاظ دمحم نب دمحأ

 846ا/

 484 - ”58 يسبكلا دمحم نب دمحأ

 دمحم نب مساقلا نب ليعاسإ لكوتملا نب دمحأ

 7/5  *ها/

 "017 يدسألا لوبقم نب دمحأ

 781 ( لكوتملا ) روصنملا نب دمحأ
 "5/ - 78/8 رصانلا نب دمحأ

 "515 مشاه نب دمحأ

 4194 بطغألا ىبحي نب دمحأ

 750-755 ( بلاغ يداها ريزو ) يميحلا دمحأ

 ضني

 "ام صاصرلا دمحأ

 دمحأ نب نسحن لكوتملا ريزو ) يماشلا دمحأ
 755 ( يراهنشلا

 6606 ينرشلا دمحأ

 - 440 ( مالسإلا خيش ) يدمضلا هللا دبع دمحأ
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 ٠7١ خيشلا هدبع دمحأ

 44٠ اشاب ةزع دمأ

 ١8 ( ايبص يتفم ) عفاش نيدلا ملع دمحأ

 0/7 يجاوعلا ىلع دمحأ

 - 448 - 44817 - 1٠-4845 724 يضيف دمحأ

 ه5 6

 - 544 - 6176 488 484 اشاب راتخم دحأ

 هدا" 14

 ١517 يحيلصلا رفظملا دمحأ

 1١4-٠١١8- يحيلصلا يلع نب مركملا دمحأ

 1١٠ ١١١ 5*١ ه١50 ١55- ١58-

 -1١9؟١7-



 ل59 ل575 للك ل5 للهك ك6

 او 1مك4 ١58 -5١1ال-55١- 55ه

 4*١ ينادمحلا يمايلا مركملا دمحأ

 ١ كاحضلا دمحم نب رفعج نب رصانلا دمحأ

 م.٠ روحألا

 ٠ 48 ( قرشتسم ) رسالك دراودإ

 7117 ( كيلاملا نم ) ىمراصلا كبرأ
 بحرأ 41٠

 4/ (ىسنرف ثحاب ) ونرأ

 5 يحيلصلا دمحم نب دمحأ تنب ىورأ

 1 ا شل ا خا لل ا ل
 ١58421١44 ءلؤ4 2اكعه
 ه7 ( يشاجنلا شيج دئاق ) طايرإ
 ش 7٠١ ينايرإلا

 - 7945-5948-7991 797 (رامذ ىلوتم ) رمدزا

 نايل ا تن ا

 . ١" يبسابعلا يلع نب دمحم نب ىسوم نب قاحسإ
 51١

 1١5 - ١44-١7 حوتفلا يبأ نب دعسأ
 1١5١1١6-1١1 يحيلصلا باهش نب دعسأ

 اهو ١1هل١-40١-145١-١١١-109-64
 ١١ يرفعيلا ناطحق نب هللا دبع نب دعسأ
 111-١6١ يريمحلا يعالكلا لئاو نب دعسأ

 1178-170 1174 ميهاربإ نب رفعي نب دعسأ

 نضيع
 1581-7844-8484 - ؟ا/5- 59١ ردنكساإلا
 7/86 - 78 ال١ ىلوش ردنكسإلا

 787 ىلوتم ردنكسإ
 374١-1787-7481 مرضخملا ردنكسإلا

 179٠-8494 زوم ردنكسإلا

 1١١ ( يحيلصلا ةجوز ) باهش تنب ءامسأ

 ادد هوس 6-35 ١١-١-1١15
 1١174 ( يويدخلا ) ليعاسإ

 هه507 254١ ( يلع دمحم نبا ) اشاب ليعامسإ
 نبا ىلع دهاجملا نبا لضفألا سابعلا نب ليعامسإ

 نبا رمع روضتلا نبا فسوي رفظملا نا دؤانديؤلا

 77٠ يلوسرلا يلع

 ( ةمالعلا خيشلا ) ىتربجلا ركب ىبأ نب ليعامسإ
 ؟مم

 ( ثلاثلا فرشألا كلملا ) رصانلا دمحأ نب ليعامسإ

 فرم

 #ا/4 رصانلا مامإلا نب ليعامسإ

 57١ ( نيدلا فرش ) يولعلا هللا دبع نب ليعامسإ
 ١١١7 رفعج نب ليعامسإ نب دمحم نب ليعامسإ
 - 4٠٠ 401١-404 يمركملا هللا ةبه نب ليعامسإ

 ل1157 ل١17 ل14 سك دال س5 205 ف

 فا < في

 ه56 - 44817 488 54 اشاب يقح ليعامسإ

 ١١ ىنالوخلا حوتفلا وبأ نب رمسأ

 هه ىسنعلا دوسألا

 ه4 سيق نب ثعشألا

 817 ( يكرتلا ) نالصأ

 718 - /١1 ( كيلاملا نم ) يدومحملا ابنطأ

 ١149 ( رعاش ) لابقإ
 1١١7 ىكتافلا لابقإ

 ١74 رفصألا أبس نب ةعرز نب نايقا
 784 - 78٠١ الاله  ؟الا/ نيدلا فرش مامإلا
 موز لون 8841-5949 -15*
 مو 1/437 لكوتملا نب نيسحلا - اعنص مامإ
 موو ىدهملا مامإلا

 59/7 ديؤملا مامإلا

 48-4١١ - 414 47١ دمحم نب رصانلا مامإلا
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 855 "56 نسحلا رصانلا مامإلا

 ه١ ةيخزربلا ديعس مأ

 ٠١17 ( لوحألا ديعس ةجوز ) كراعملا مأ
 ١4 يمليدلا يداها ريمألا

 ١١١ يكتافلا سينأ

 44 ( قرشتسم ) ردنايسوأ

 4/ ( قرشتسم ) كنتيوأ
 _ه٠.اشاب سيوأ

 7954 - 787 ناميلس نب سيوأ

 ١ ( قئاولا ىلاوم نم ) خاتيا
 55717“ اشاب بويأ

 ىبويألا بويأ 1١1/8 - ١87

2# #6 # # 

 784 يبلحلا ىلاب

 178٠-581١ ( ريمألا ) ىابسرب

 ففي ٍلماكلا دايز نيدلا ردب

 - 719 (ريمآلا ) يسمشلا يلع نب دمحم نيدلا ردب

 <ظ3'<22ّك

 7// - "م1/ يتاكربلا دمحم نب تاكرب

 479 ( قرشتسم ) تاهكرب
 1917 اشاب ماهرب
 5١ ىروزملا ركب ىبأ نب نيدلا ناهرب

 ١4١ ىناحجلا نيدلا ناهرب

 ه5 ( ةيواعم شيج دئاق ) ةأطرأ نب رسب

 477 دمحم نب ريشب

 ةجكرتر( ىلع دمحم داوق نم ) زاملب

 ١0 مريب

 747 ( ىنامثعلا لوطسألا دئاق ) ىريب

 دلع د دع دنع دج

 ه١ ( نييئبسلا هلإ ) ماير بلأت
 ه56 ه5 15 اشاب نيسحت

 ١١١ ىحيلصلا دمحم تنب ةفحت

 ه٠1 . 6٠ م زاملب ةجكرت
 هما 5857 ( ريمألا ) ىريدسلا يكرت

 5 . © يضام نب يكرت

 19 15 يبويألا نيدلا سمش هاش ناروت

 186 -184 -#18" ل185 )اله لال:

 يرش لا 7 1

 ه77 85371١ - 4494 - 447 "ه9 اشاب قيفوت

 5٠ ( نييكيسالكلا باتكلا نم ) ستسارفويث
 دك داع دع

 ٠78 ( كلام ىنب خيش ) يشيبك نيسح رباج
 ه5 ةمادق نب ةيراج

 ( رصانلا كلملا ىلع يصولا ) يزاغ نب ليربج
 114 ١8٠١

 ٠75 دمحم نب ليربج
 - 5814-738 7517 يورذلا رجاش نب حارجلا

 قع
 هه يلجبلا ريرج

 41 ( دايز نبا ىلاوم نم ) رفعج
 "1 11791١# (اغألا ) ايخك دمحأ رفعج

 "ه8 ١؟9؟م8اشاب رفعج
 ١1 178 ىخانملا ىريمحلا دمحا نب رفعج | "45 - 79 ( ريمألا ) يسمشلا رداهب نيدلا ءاهب
 7617741 ( اشاب ناهيلس طابض نم ) مارهب

 746 ( ىديوس ملاع ) لاكس روفرتيب

 51١-١١8 طايخلا رائيد نب رفعج

 انضوك مساقلا نب رفعج <
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 117-711 رفعج نب ليعامسإ نب دمحم نب رفعج
 7١١ ( لماكلا كلملا دئاق ) ليرفج

 8114 ( ريمألا ) سامح

 75١9 يرماعلا روصنم نب دمحم نب نيدلا لامج

 776 - 5١1 ( ةاضقلا يضاق ) يميرلا نيدلا لامج

 ١4١ ميلق نيدلا لامج

 ٠55 طامقلا نيدلا لامح
 - 757 بيرد نب دمحأ نب ىدهملا نيدلا لامح

 كاما ات إل ل6 ا

 لك ف تفل

 جمعهباشاهلا:  ٠١.ه

 71١94 -718 ( خرؤم ) يدنجلا

 ١756 مظعملا رهوج

 51 يسودلا رمع نب بدنج

 *1١-/1١1-1١8-١١9- حاجن نب شايج

 اهو كه8 1١1١-١417 هلا5١؟ هللا

 مسا لالا لل

 ١49 ( ىناملأ رعاش ) هتيج

 ا د

 5ا/ ىئاطلا دعس نب سباح

 ١ ينادمهلا يمايلا نارمع نب دمحأ نب متاح

 ١78 لضفملا نارمع نب دمحأ نب مت

 ١"ا/ ينادمهلا سلغملا مشغلا متاح

 ه4 لالك نب ثراحلا

 0ه0/ ىسوم نب شيبح
 09-١78 هال روصنم نب جاجحلا

 4017- 449 - 448 ينارجعلا رماع نب مازح

 5171  ”ها“ - 7917 اشاب نسح

 949 ميهاربإ نب نسحلا

 - ©ا/4 - 61١ راسم وبأ دومح نب دمحأ نب نسحلا

 هالو

 715 يجاوخلا ىسيع نب نيسح نب دمحأ نب نسحلا

 -150-5408-4054ال يتاريخلا دمحأ نب نسحلا

 104-477-418-4175-411-4٠

 858٠١6١7-587 شكاع دمحأ نب نسحلا

 ها// هللا دبع نب دمحأ نب نسحلا

 6٠ يفيفلا يرفاعملا دمحأ نب نسح

 ههال  ؟ها“ ريشب نب نسحلا

 70/ نايتع نسح نب نسح
 6559 20577 رديح ىلع نب نيسحلا نب نسحلا

 هالال هال" هاله هال _ةالا_ ةهالا_ ةالث

 11-٠١5 يروجحلا ظافحلا ىبأ نب نسحلا

 - 4ا/95- 488 447 يمزاحلا دلاخ نب نسح

 456 495 س15" -4957 -؟ا98 -؟اله

 نا ل ل ا ل ا لا

 ١917 دواد نب نسحلا

 8574 ديز نب نسحلا
 4١ يشرقلا هللا دبع نب نسح
 ١/ يمعنلا رارع نب نسحلا

 ٠*0 نيدلا زع نب نسح
 4917 41/0 يمكحلا فيطع نب نسحلا

 ا/ا/ يفيفلا ايحيمأ ىلع نب نسح

 7:7١ بلاط ىبأ نب يلع نب نسحلا
 #ا/4 لكوتملا يلع نب نسحلا

 ١١1١ يناحئسلا نارمع نب نسحلا

 "46 - 3584 481# "ا/ه بلاغ نب نسح

 817 يفكع مساق نب نسح

 141 ةداتق نب نسح

 ها١1-هاال/-ه٠١1 دمحم نب نسحلا
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 - 589 يمزاحلا دلاخ نب نسح نب دمحم نب نسح

 هكف

 ه8 ضئاع نب دمحم نب نسحلا

 61١ 017 رديح نب ىلع نب دمحم نب نسحلا
 هال د ةالال هالك هالك هال“ ةالا

 41١5 يمركملا ىلع نب نسحلا

 ١75 روصنم نب نسح

 "ه9 ديؤملا نب نسحلا

 4٠08-4٠05 يمركملا هللا ةبه نب نسحلا

 860175949 1594 #79 ناولهبلا نسح

 "ها "هم 14

 5١7 ىلوسرلا رفظملا نبا ىلوسرلا نسحلا
 هاثا - 488 - 4٠/6 اشاب ىنسح

 الا/ ورجما نيسح

 ١١" ربرب نيسح

 ١١" (اغألا ) ىكرتلا نيسح

 7/817 - 787 ( ريمألا ) ىناثلا نيسح

 444 - 484 اشاب ىملح نيسح

 485 يريخ نسح

 781 - 786-585 - 584 يمورلا نيسح

 1 كاحضلا نيسح

 471/ رداقلا دبع نيسح

 51٠ يرمعلا نيسحلا

 1814 ناضغ .نيسح

 584 - 581١-5879 4 يدركلا نيسح

 "و٠ ىضترملا نيسحلا

 7517 نامغج نب ليعامسإ نب نيسح
 "6 دمحأ نب نيسح

 ا/5 ىكرابم ىواسم دمحا نب نيسح

 74/7 ( رصانلا ) نيدلا زع نب نيسحلا

 81994780117٠6٠١ -199 ةمالس نب نيسحلا

 101 ( شيجلا وبا ىلاوم نم ) ةمالس نب نيسحلا
 ١1١ ةؤ؟ ةال- هك

 7١7 بيبش نب نيسحلا
 75“ ( ديؤملا ) رهاظلا كلملا نب نيسحلا

 /١11 رهاط نب رماع نب نيسحلا

 ٠ ىبحي نب نمحرلا دبع نب نيسحلا
 - 4الا/ "50 ه9 رديح نب ىلع نب نيسحلا

 -هالاآ١ هل)١ هنخك هدم ا دهثال عمل"

 هدم هك5 ه1: ه7": -ه"”' ها" 145

 1١١8-1١١9-1١١١ يمقلا يلع نب نيسحلا

 ابل 5١و55 1*5

 57179 يولعلا ينايعلا ىلع نب مساقلا نب نيسحلا

 نورك

 5/854 - "55 "515 لكوتملا نب نيسح

 40” باهولا دبع نب دمحم نب نيسح
 557 ينوجلا دمحم نب نيسح
 "944 16٠١ يجاوخلا دمحم نب نيسح

 ١5 يعبتلا ةريغملا نب نيسحلا

 764م ديؤملا نب نيسحلا

 ١١١ يحيلصلا لهلهم نب نيسحلا

 ٠١" لاهنم نب نيصح
 1١14 ذقنم نبا ناطح
 ها/ بويأ نب مكحلا

 5٠ ىربربلا دامح

 41754978578-48 رساجلا دمح

 ه١7 رديح نب يلع نب دومح

 - 459 - 5377 - "81/ ( راهسم وبأ ) دمحم نب دومح

 -4650 5:55 -558 -ة55ال -55" - 559

 -4ه5 148 404 #44 -4ه7 4١

 7؟- 1١



 ل154 #15 ل1575 155١0 5928 -؟1!/

 دم ل4594 1:58 - 559 -5"" - 9

 ل عالق ل عءالك 500ه 595 597 -ةالا

 ها]ك لهدو له05 57 546 ١:6

 هدوم دمهالا هلا ها

 151-١57 مشاه نب ةزمح

 ٠١7 ساهو نب ةزمح

 يولعلا نمحرلا دبع نب نيسحلا نب ىبحي نب ةزمح
00 

 . "و6 "94 891 تاريخ نب دمحم نب ناذوح
 16١-1١١ #"99-_-؟"ؤال- "هك

 ه1 كب رديح

 هالءلا ه5. 61٠١ -هاال ىلع نب رديح

 - 409 - 408 يتاريخلا دمحأ نب دمحم نب رديح

 :١"ذ-5:٠75-5١

 7/٠١ ىبقلا دمحم نب رديح

 ب 0 -#ا4 5948 197 ( ريمألا ) ىكرتلا رديح

 8145 ينوصلا رديح

 دع دع دج د6

 71 دلاخ نب هللا راج نب ميطحلا نب دلاخ

 ١1١514 يريدسلا دلاخ

 هه صاعلا نب ديعس نب دلاخ
 ٠١8 يرسقلا هللا دبع نب دلاخ

 58/8 - 585 نيدلا بطق نب دلاخ

 1٠ ةفيلخ دمحم دلاخ

 باطخ 8/١ 5/١

 ١594 يروجحلا نسحلا نب باطخلا

 ٠١4 ( ديبز ىلاو ) ىتريترخلا

 75525152-714": ( خرؤملا ) يجرزخلا

:”> 

 1٠١8 1١9-١7١ يومألا رهاط نب فلخ

 ١75 ( نيدلا حالص لوسر ) ايبطلخ

 "5". ١ هم طه رصنتسملا ىمطافلا ةفيلخلا

 نمح

 يبسابعلا ةفيلخلا 1١١ 1٠ 5١5-114

 فمي

 هدا 4960 494 497١ "هك اشاب ليلخ

 هممد-ةهل+4

 ١17 ىريمحلا ةعرز نب يفيص نب أبس نب رفنخ
 ٠١4 ( ىبويألا دوعسملا دئاق ) يمزراوخلا

 ه٠1 ديشروخ

 7/1 يبطقلا نسحلا نب تاريخ

 7417 ( ديز ىوذ نم ) ريبش نب تاريخ
 785-788 ةزمح نيدلا ريخ

 785-78 كب ىريخ
0 

 ٠٠١ ناميلس نب دواد

 ه9 ىلع نب دواد

 7١7 ( بيطلا وبأ ) كتافلا نب دواد

 ١44 ( ريمألا ) رفظملا نب دواد
 "7١ رمع نب فسوي نب دواد

 7*٠ يلع نب دلاخ نب بيرد

 717 301 يجاوخلا ىسيع يلع نب بيرد

 نقيا

 8017/08٠١ يجاوخلا شراهم نب بيرد
 1١١١2949-17691 95 نمحرلا دبع  عبيدلا

 "16 ل خا ل"

 ( نييكيسالكلا باتكلا نم ) يلقصلا سرودويد
8 

 -5؟؟١-



 6١ نيفرشلا .وذ

 51 يريمحلا عالكلا ر

 ١174 راقم ىذ نب ميري نب ربكألا لاوح ىذ

 5١-57 ( أبس كولم نم ) يريمحلا ساون ىذ
 نو

1# 

 000 8١5 ةداتق نب حجار

 ه5 ديز نب عيبر

 هو ىماذجلا ةويح نب ءاجر

 ١١١ ميحر

 هرالد-ه:5-9ه80144-548 60176 فيدر

 ٠٠١ 46 1/7 ( شيحلا وبأ ىلاوم نم ) ديشر
 هه اشاب تعفر

 مما 81 795 اشاب ناوضر

 8*5 غئاصلا رمع نب نيدلا يضر

 74١ سراق نيدلا يضر

 7/17 ( ريمألا ١) ناضمر

 د دج

 نا ينابيشلا ةدئاز نب نعم نب ةدئاز

 ع يناطحقلا ناربز

 117 راكب نب ريبزلا

 - 44 دايز نب هللا دبع نب دمحم نب ميهاربإ نب دايز
00 

 هه ديبل نب دايز
 584 ىببكلا دمحأ ديز

 0714 رديح نب يلع نب نيسح نب ديز

 يلع نب نيسحلا نب نيدباعلا نيز نب يلع نب ديز
 7318-819 -311/ ( مامإلا ) بلاط ىبأ نب

 نير ا فلا

 601 رصان نب ديز
 ١919 ( عفاش نيمألا نبا ) نيزلا

 ١5 يلبنسلا نيدلا نيز

 71465 ( ريمألا ) اجارق نيدلا نيز

 - ١4 ىنادمحلا مركملا دمحأ نب سابعلا نب عيرز

 مو

 ١١17 ىكتافلا قيرز

 57١ ميعزلا

 ١45 كرابم يكز

 + دع د

 ١7١ ( نادرو ىلع وخأ ) روباس
 7144 يظوبحلا سيردإ نب ملاس

 ٠١7 ( خرؤملا ) ىعابسلا

 ١و سايعلا نب عيرز نب أبس

 1417-1١58 -8١1ا/ل ىحيلصلا دمحا ني ًأبس

 ام _طالا 1 اال

 يجرشلا ركب يبأ نب فيطللا دبع نيدلا جارس
 فرخأ

 77/ ملاس نب دمحم نب فيطللا دبع نيدلا جارس

 8٠١ نامثع نيدلا جارس

 7١17 ( كيلاملا نم ) يجارسلا
 1١8 117١-11751١-١89 يكتافلا رورس

 4/1 اشاب يرس

 7// ديز ىبأ نب دعس

 ؟6* ىشثبحلا نيدلا دعس

 كني ىريزلا نيدلا دعس

 ( ةشبحلا ناطلس ) يشبحلا دهاجملا نيدلا دعس

 ناك فما كافل

 1١551١١-1١١ حاجن نب لوحألا ديعس

 دله كا لك لإل سل سلعه

 -ا١5١ ١1ه  ١هىل -ا١هال 165 ١65

 ل ل ل ا

1١7556 - 



 ه١ ةدابع نب دعس نب ديعس

 ه١ ناطلس نب ديعس

 ه/١٠ ضئاع نب ديعس

 ها/ ىبلكلا فوع نب دوعس

 400 08 دوعس نب زيزعلا دبع نب دوعس
 4554 -45” 55١0  ؟هرىل 5 ؛هال - ؛هك

 ة١7- 557-255 668

 هال” ىضرم نب ديعس
 ه١٠6 641١ هاله ها“ 4 ناطلس نب ديعس

 هه

 مالا هال يديغملا طلسم نب ديعس

 ١8 ديعم ىبأ ديعس نب شايعلا نب ىلاوحلا ديعس
 ؟هال ةعاضرلا ديعس

 ه17 161 ديجملا دبع ناطلسلا

 و يومألا كلملا دبع نب ماشه نب ناهيلس

 7١17 ساهو نب ناميلس

 ٠ يئراحلا ديزي نب ناميلس
 هاما“ 445 قجنس نايلس

 ه5  ه56 اشاب قيفش نايلس

 هد14-"١9 7:9 (اغألا ) نامهط نائس
 "ه0 7947-591 741/ ( ناطبقلا ) نائس

 انادي

 ناد 0 را ب فا - ”ا/4 - ”ا// لبنس

 مه 7146 ( يلوسرلا دئاقلا ) يبعشلا رجنس

 ”5ا/ نرقم نب ديوس

 "15 عازه نب رايس

 "517 هيوبيس

 ه٠ ( نميلا ءارمأ نم ) نزي يذ نب فيس
 ١81١ كباتألا نيدلا فيس | - 584 - 78 ١/9 78٠ سيئرلا ناملس
 "خو - 5884-58 -785-6

 8+١" ليهك نب ةملس

 541١-1587-1791 ( ناطلسلا ) لوألا ميلس

”> 

 ه9 ( ةدئاز نب نعم مع نبا ) ناميلس
 547 - 837/4  اا/* ( يلاولا ) ناهيلس

 9548-1595-5912 59٠ مداخلا اشاب نايلس

 475-576 - 4" - 47١

 ها/ يفقثلا ىبحي بويأ نب ناميلس
 8 هاشنهاش رمع نب نيدلا يقت نب ناميلس

4 
 ٠١١ ينسحلا دواد نب ناميلس

 171١-9414-96 يمكحلا فرط نب ناميلس

 5١994145-74-7١١

 ١51/١11 يحاوزلا هللا دبع نب ناهيلس

 هال كلملا دبع نب ناميلس

 عاج

 ١7/8 ىسرافلا نايماب راشلا

 "81 ( بردلا بحاص ) عزايه نب راش
 ٠01 ( اغألا ) ىكرتلا يلغاش

 7١5 روصنم نبا نيدلا عاجش

 594-545 ( ةدعص مامإ ) نيدلا فرش

 4/410 -751/ دمحم يداها نيدلا فرش

 ١١١ ( حلاصلا كلملا دئاق ) ةحيش فيرشلا

 77١ لضافلا فيرشلا

 6١ه ١84 ةكم ءارمأ نم ىنيسحلا ركش

 ما” ةلودلا سمش

 88 ( يمليدلا حتفلا ىبأ ةرسأ نم ) نيدلا سمش

 8057 نيدلا فرش مامإلا نب نيدلا سمش

 ٠١١4 ىسيع نب بيرد نب نيدلا سمش
 كلملا ) ةضوعم نب رهاط نب يلع نيدلا سمش

 | دهاجملا ( 76١

١1١1952 



 779 ( ىضاقلا ) ريزولا نيدلا باهش
 فرخ ينريصلا ركب ىبأ نب دمحأ نيدلا باهش

 77١ يولعلا باهشلا
 1١ يناتسرهشلا

 د“ دج »<

 511 ( كيلاملا نم ) ليئاكيم نب مراصلا
 71414 رجاح نب ىسوم نب دواد نيدلا مراص

 465 (ريمألا ) كلملا دبع نب حلاص

 - 45١ - 40 484 يفلعلا ىيحي نب حلاص

455-455-7-/150 

 هم تلصلا

 58 ( زعت نصح ريمأ ) نيدلا يفص
 587 ( سيئرلا ناملس لاجر نم ) رقص

 574 يلع نب حالص

 1١4١189-١14 ىبويألا نيدلا حالص

 كاكاو -ثك18 56١5-1 -18» -1ال5 اله

 ني قا كافر

 جات نب ةضوعم نب رهاط نب رماع نيدلا حالص

 767 ( رفظملا كلملا ) ىشرقلا يومألا نيدلا

 515-546 :7١ ( مامإلا ) يديزلا حالص

 د# د# #

 ١8 ديعم ىبأ ديعس نب شايعلا نب كاحض

 هال ه5 زوريف نب كاحضلا

 ه8 يكسكسلا لئاو نب كاحسضفلا

 8٠ شرحألا هللا فيض

 اء دنع دج

 ٠١5 ( اغألا ) ىكرتلا نيفشاط

 - 4/7 40١ - 5594 - 5457 بيعش نب يماط

 هوه هاا هع هالله ا

 "الهوه ةلاه ىبأ نب رهاطلا

 514 رصيق سونايارط

 1417-1819 ١1/5 ( مالسإلا فيس ) نيكتغط

 -/لؤ5 لف #19" للا -ل884 -6

 ؟6١ -191/

 715 فيهأ ىشاوطلا

 6179 41١ ( ىلع دمحم نبا ) نسوط

 دنع دع

 76/8 - 778 ( رصانلا كلملا وخأ ) رفاظلا

 1789-507 نيسحلا نب رفاظ

 - ؟١ا/ ( ةولمدلا بحاص ) روصنملا نب رفاظلا

 فق

 »عع

 م١٠ (ريمألا ) ىدهملا نب لداعلا

 ه٠ 6508-6004 يديغملا يعرم نب ضئاع

 هام -هاك5 هله هاك: هأآ"9؟'- ه١

 -هؤ45 هه ه1" -ه575 ه١ ه١

 -هك١ ه4  هدهال  ه6ه5 2 ةهمه٠ 6© عال

 ه5 هك

 - 1١417 ( دمحأ تنب وخأ ) يحاوزلا ناميلس نب رماع

 نيرك كادت
 - 171/4 - 71/8 رهاط دواد نب باهولا دبع نب رماع

 اناني انا تدطلل

 ٠/87 يبطقلا فسوي نب رماع

 1١" يباهشلا رمع نب دابع

 1١4 ينادمطلا يمايلا مركملا دمحأ نب سابعلا

 لي

 71 ليلجلا دبع نب سابع
 5١" نمحرلا دبع نب سابعلا
 - 777 ( لضفألا كلملا ) دهاجملا نب سابعلا

 فيي كف

 755 501 لكوتملا نب سابعلا

- 1١7137 - 



 - 1754-١71 ( رصم بحاص ) يمطافلا يديبعلا

 نياي

 ه4 يمكحلا دجلا دبع

 77/ يروسملا ديمحلا دبع

 7117 يرهزلا هللا دبع نب نمحرلا دبع
 هه يظفحلا نمحرلا دبع

 "17 ( ةمالعلا ) يدوماعلا نمحرلا دبع

 ٠8915 ( ريمألا ) ساملا نمحرلا دبع

 ؟601/ يبلاحملا نمحرلا دبع

 ٠46 نامعن نمحرلا دبع
 1414١-1445-448-/ دوعس نب زيزعلا دبع
 ها"مغ-ة5:هم_-ة5:ه؟ -:ه“* عه"

 ١4 ( هيقفلا ) عفاش ميلعلا دبع

 9145 يرئازجلا رداقلا دبع

 هه روث نب هللا دبع

 8"١7 متاح نب هللا دبع

 م19 نسحلا نب هللا دبع

 ه/ ( رصانلا ) نيسحلا نب هللا دبع

 م44 7١1-777 ( روصنملا ) ةزمح نب هللا دبع

 4٠ سيمخ نب هللا دبع
 ها/ ريبزلا نب هللا دبع

 49 5٠ دايز نب هللا دبع

 - 417١ دوعس لآ زيزعلا دبع نب دوعس نب هللا دبع

3 

 ٠١< سابعلا ناميلس نب هللا دبع

 ٠١< يلفونلا ناميلس نب

 ها/ ديلولا نب دلاخ نب نمحرلا دبع نب
 ٠١7 يحيلصلا ىلع نب

 ا ٠ رداقلا دبع نب ىلع نب هللا دبع

 ١١ يرفعيلا ناطحق نب هللا دبع

 ه9 يثراحلا كلام نب هللا دبع

 هللا دبع

 هللا دبع

 هللا دبع

 40“ باهولا دبع نب دمحم نب هللا دبع

 640 نوع نب دمحم نب هللا دبع
 1٠١١-١69 ىحيلصلا دمحم نب هللا دبع

 +0 يريبزلا بعصم نب هللا دبع
 ها/ يمهسلا ةعادو بأ نب بلطملا نب هللا دبع

 مم _ 7٠ ( يناثلا روصنملا ) رصانلا نب هللا دبع

 ؟ه1/ ( هيقفلا ) يبحلا هللا دبع

 ه/ يمرضحلا ىبحي نب هللا دبع

 ١ يحيلصلا ىلعي نب هللا دبع ١6١

 ١6١ يحاوزلا هللا دبع

 ( جرف نب روصنم ىلع ىصولا ) يرواشلا هللا دبع
 الاطل

 ١ يدهملا هللا دبع

 84ه ناخ بوقعي هللا دبع

 ١554 ( ريمألا ) يرهاطلا دواد نب كلملا دبع

 هال ناورم نب كلملا دبع

 ه/ يدعسلا كلملا دبع

 - 1١79 يريمحلا يدهملا نب ىلع دمحم نب يبنلا دبع

 756ه م7" لاك 8# -١اله 15 5/١

 ؟ءضال 5ك

 "و14 7869-880 ( ريمألا ) رهوج هدبع

 1١١7-1١-١7 شايج نب دحاولا دبع
 (روصنملا كلملا) يرهاطلا دواد نبا باهولا دبع

 ”؟ها/-”ه5- "05

 848١846٠-457 رماع نب باهولا دبع

 4:5٠ 5١:- .-5:ه8 -عهك 16 2 وأ

5519 - 454 - 455-458 4:54 4554 

 هدرا هلل هكذؤ 14

 717 يجاوخملا باهولا دبع
 "68*05 (ريمألا ) يبطقلا باهولا دبع

 نذل ل ترا كل

-١558- 



 هه يموزخملا ةعيبر ىبأ هللا ديبع

 ه5 سابع نب هللا ديبع
 65 نايفس ىبأ نب ةبتع

 6٠ ( نيعم ةهلآ ) مضبق وذ رتثع
 ه5 ىفقثلا نامثع نب نامثع
 ه5 نافع نب نامثع

 ه79 559 ىفياضملا نامثع

 ه514 - 485 اشاب ىرون نايثع

 57١ (ريمألا ) نالجع

 - 447-1545 8١" ( ريسمألا ) راش نب رارع

 1:5١ -:هرم-غ:هال- :ها4-1ه0-5454-4١٠

 هال يدعسلا دمحم نب ةورع

 "ال١ اشاب تزع

 780 - 7814 ( نازاج ريمأ ) دمحأ نب نيدلا زع

 3010© ( ريمالا ) يبطقلا نسحلا نب نيدلا زع
 ملك د خمم الك

 46ه ( يداطلا ) نسحلا نب نيدلا زع

 -1917 - ١74 - ١95 يليبجنزلا نامثع نيدلا زع

 اوه
 7/4 رخفلا دمحم نب ةبه نيدلا زع

 585 اشاب زيزع

 74١ يحبصألا ىبأ نب نامثع نيدلا فيفع

 اركلملا يعليزلا دمحأ نب ليقع

 ٠64 يلبتسلا نيدلا نيز ريمألا نب نيدلا ملع

 84 لدهألا يلع

 ٠11 يحرابلا يلع

 5785-7817 ليوطلا كب يلع

 ( ةلودلا بيجن نبا ) يرصملا ميهاربإ نب يلع
 ليك لح

 ساو ماه (ريمألا ) لكوتملا دمحأ نب يلع
 ؛ه» زوعم دمحأ نب يلع

 ١7١ يحيلصلا يلع نب مركملا دمحأ نب يلع

 8١9 بلاط يبأ نب يلع

 ١85 يونسلا ىلع يبأ نب يلع
 الا// يقيزرلا رباج نب يلع

 ١78 - ١5١ ينادمهلا متاح نب يلع

 ه1 1/7 يمركملا نسحلا نب يلع

 714١ يزاجحلا نسحلا نب يلع
 711 ديفم ىسيع نب نيسح نب يلع

 -ه١1- 451١-4517 ( خيشلا ) ةديمح نب يلع
 همك هاك هاه

 - 447 444-445 #44 رديح نب ىلع

 -5ةالا -:58 - ؛:هأل  -:ه” :ه١ 00

 #55 - 583“ - 5م!  ؟الك  عاله  ؟ءالا؟

48 

 ل مهاثاإ/ همك رهام .هدخ .ةمرّم .ةهداب

 -6ه0:6 2.65+5 ه١" هدا ةءث

 هدر _همقذق همئ_ -هما”" هز 75 -هاثم

 *814 ريضخ نب يلع

 يلع نب رمع نب فسوي نب دواد نب يلع
 5١5 يلوسرلا

 "56ه ( فيرشلا ) نايفس نب يلع

 8/1١ عزايه نب راش نب يلع
 ١51 يحيلصلا باهش نب يلع

 ١78 حالص نب يلع

 77 ( نيدلا سمش ) ةضوعم رهاط نب يلع
 +4 يلذاشلا رمع نب يلع

 1/5 يتاكربلا بلاغ نب يلع

 "1149-78 414 ( يطمرقلا ) لضفلا نب يلع

 1177-177 يريمحلا يرفنخلا لضفلا نب ىلع

 ني شك 1

 هه دمحم نب مساقلا نب ليعامسإ لكوتملا نب يلع

 7177 ( ةيراجلا نبا ) دهاجم نب يلع

١1594 - 



 - ه601-08!/- 4ا/ه ( ةارسلا ريمأ ) لثجم نب ىلع

 هان يهالالب هك هاله .هالا ةهن4

 ٠.١ يكسنملا يداه نب يلع |

 نمحرلا دبع نب نيسحلا نب ىيحي نب ىلع |"
 مام. يولعلا .هموأزل هم5  هه6©ه 6565 626٠860075

 همم هدم

 ههه نسحم نب يلع
 ه0 014 860 ضئاع نب دمحم نب ىلع

 ”٠7 ( يدهملا ) روصنم يلع نب دمحم نب يلع

 8.6 ( ريمألا ) يكرتلا يلع

 78/ يمورلا يلع

 <11 يمعنلا ديس يلع

 ١7/7 يحيلصلا هللا دبع نب يلع
 ه0 يليقع يلع 175١ -ةغا١/- ع يقاريخلا دمحم نب يلع

 هام 9

 7١1/21/94 ٠١8 يورذلا دمحم نب ىلع

 م8 يبعشلا دمحم نب يلع

 4517“ يمارلا دمحم نب يلع

 7/85 ينامرقلا يلع

 1١9 ١١١-١١١ ( ريزولا ) ىمقلا ىلع

 ١١ نادرو يلع

 - 9498-1117-1١١9 84-97 "4 ينميلا ةرامع

 م01 مالا اي 15 هي ١١١ - | ١١١ ( نسحلا وبا ) يحيلصلا دمحم نب يلع
 "٠0١ "#٠١ ٠١6 ؟0/ ١ ١كخ#١-/ "1١

 ١19-55- ١5- ه١565

  1١65”#ه١- :ه١٠ 6ه١- 5ه /1١اهمال

  1١54“لا14 1١م - 148مل "1١95# 75711١

 نإ راش ضر © ضر ا ا

 74١ ( نيدلا قفوم ) يرشانلا دمحم نب ىلع

 ١6 ه1١

 "845 ( كلملا ) نويسادمع

 /١41 - 15١-155 يمايلا لضفلا نب نارمع

 8 ١/١

 ١54 يعيرزلا دمحم نب نارمع

 ؟1١/ راديودلا نب لايلاب نب رمع

 "و قيلح رمع

*:4١ 

 ريزولا دمحم نب ىلع 114"

 - 470 - 474 - 415 يجاوخلا نعاطم نب يلع
11 

 ٠١9 ميحس نب رمع

 ١178 ( هيقفلا ) مصاع نب رمع
 57/- 91/ هال ناورم نب زيزعلا دبع نب رمع

 165-568 يشيبحلا زيزعلا دبع نب رمع
 نب ديز نب نمحرلا دبع نب ديجملا دبع نب رمعإ- 5-3653 169 ( مامإلا ) يدهملا نب يلع

 9522609 باطخلا هل د غ844 - 4381# *5”  /53” 

 1١48١ (روصنملا كلملا ) يلوسرلا يلع نب رمع 1١-14 يجراخلا ينيعرلا يدهم نب يلع

 ؟ءال ١7ه 8خ6ه-5١

 هال رصان نب ىلع

54 75 

 امال
 1١578 ىمايلا لضفلا نب رمع

 ل 1"ه ل5384 5٠ 5١١"

 - فر



 ٠١<" ىباطخلا دقاو نب رمع

 - 17١5 ( نيدلا دهمم فرشألا ) فسوي نب رمع

11-11" 

 571 يزغلا بوقعي نب رمع

 18غ يفيرصلا ناثدع رمع

 1١65 - ١١١ 180-0 مثيلا ىبحي نب ورمع

 ١84 رحبلا ىسيع

 ٠٠١ يجاوخلا نيسح نب ىسيع

 :٠١ 5١1-5١4 ساهو نب ةزمح نب ىسيع

 461/ راش نب ىسيع

 ١165-1610-١648 يترحسلا جرف

 70701١ ( ناركسلا ) يكنزلا اشاب تاجرف
.0 
 م٠. ٠.8 تايلمتلا تاحرف
 ١١1١7 يريمحلا تاكربلا بأ نب لضفلا

 7601 رشغد يلع نب لضفلا
 410 0 اشاب يلضف

 ضي مساقلا نب ةتيلف

 1:55 ىثشيبلا نابكش نب ملاس نب دهف

 76. 7مم 77١ ( نيدلا دجم ) يدابأ زوريفلا
 0179 دوعس نب لصيف 01/057086 (ريمألا ) يدهملا نب ىسيع

 ملح

 ٠“ يدولجلا ديزي نب ىسيع

 ١" 4 يشيرعلا يرافوطلا ىسيع

 ب دع

 4517 ( ةكم ريمأ ) بلاغ

 8 78501 ( يدالا ) ىيحي نب دمحم نب بلاغ

 584 ١/01"
 5١ - ٠١4 ساهو نب ةزمح نب ىيحي نب مناغ

 1*5 راتملا ةحلط نب يلازغلا

 08 زوريف نب كاحضلا نب فيرطغلا
 7/١ (ردنكسالا دئاق ) ريوغلا

 ٠57١ رون نب ثايغلا
*«# 

 ١9 . ٠١07 كتاف نب دمحم نب كتاف

 شايج نب كتافلا نب روصنم نب دمحم نب كتاف
 ١118-1-0

 40١ يبطقلا دمحا نب سراف

 714 (ربص نصح بحاص ) ركب وبأ نيدلا رخف
 7714 717 يلماكلا دايز نب دمحأ نب نيدلا رخف

* 

 1917-748( إلا ) مساقلا
 4١4 ( يوكعملا ) دمحأ نب مساق

 ١” ليعامسإ نب مساق
 5 ١67 ١56 يولعلا ينايعلا رفعج نب مساقلا

 ا
 176 - "88 يدهملا نسح نب مساق

 - 1487 "ه5 ( لكوتملا) نيسحلا نب مساقلا

 ع
 ؟ا/ا/ مهاع نب مساق

 يعازخلا ىدمضلا لميته نب يلع نب مساقلا
“514-31 
 ؟5؟9 يولعلا ينايعلا يلع نب مساقلا

 5/ يفقثلا رمع نب مساقلا

 7١5 17١4-7١17 مناغ نب مساقلا
 "ه5 1781" ( روصنملا ) دمحم نب مساقلا

 نب لكوتملا ليعامسإ نب دمحم ديؤملا نب مساقلا
 "هه دمحم نب مساقلا

 ”١1 رصان نب مساقلا

 1"؟١-



 585 يناورشلا مساق

 5١١ حجار نب ةداتق

 75١8 ( كيلاملا نم ) ىرصقلا
 ؟6ه1/ طايقلا

 78٠-781 - الالؤ ١/8 ىروغلا هوصنق

 دمحأ نب ىدهملا نيدلا لامج نبا ) ىروغلا هوصنق
 717٠١ - 768 ( بيرد نب

 879 كاحضلا نب سيق

 - 771 - 7١4 ( يلح ريمأ ) يمارحلا دمحم نب سيق

 و”

 54 - ”1/ يدارملا ةريبه نب سيق

 07 مورلا رصيق

 ب ايي ابين

 14-377 ( ىناملأ قرشتسم ) ناملكورب لراك

 ديف

 74 ( لاطبألا ةيرظن بحاص ) ليلراك
 ١917 ( يليعامسإلا يعادلا ىلوم ) روفاك

 449 كب لماك

 4/8 ( يناطيرب طباض ) ندئتو رك
 184 يبلحلا ميرك

 ه4 ( سرفلا ماكح نم ) زيوربأ ىرسك
 49 ( ىناملأ قرشتسم ) رسالك
 , ه"ه هءال 545 ( ليلص خيش ) دوفلكلا

 581 7817 يمورلا لايك

 ان ا

 4ا/ ( يزيلجنا طباض ) ديتسل
 144 ( ىواسمن قرشتسم ) ديرفكيس ركنل

 414 درادوتس بورثول
 انا ا

 "1" نالجام

 م9847 5٠١-941-947- ( ةفيلخلا ) نومأملا

 ١57 يحيلصلا باهش نب كلام

 /1١517 حاجن نب كلام

 57 دمحم نب كرابم

 ١1/5 ( ةلودلا فيس ) ذقنم نب كرابم

 76017 ىسافلا كرابم

 51-١78 ( ةفيلخلا ) لكوتملا

 104 دمحم نب مساقلا نب ليعايسإ لكون ا
 نضل ا ولا الا اا ا

 "48 نيدلا فرش لكوتملا

 ١4٠ ( يدهملا نب يلع عابتأ نم ) مرحم
 د55 756 "54 يراهشلا دمحأ نب نسحم

 ضنن

 4/7 ديؤملا نب نسحم

 484 ضيعم نسحم

 ١78 دوعسم نبا تاراغلا يبأ دمحم

 ه56 6504 4417“ اشاب نيمأ دمحم

 864 594م4 اشاب دمحم

 نب نيسحلا نب نيدباعلا نيز يلع نب رقابلا دمحم
 857-331 1715١ -11/ بلاط يبأ نب يلع

 ؟ه1/ ( هيقفلا ) ماسبلا دمحم

 - 191 - 784 تاريخ نب تاكرب نب دمحأ نب دمحم

 4195-475١-1150 100 - "نة "وم

 "هه نسحلا نب دمحأ نب دمحم

 41٠١ يديفرلا دمحأ نب دمحم

 16١ يميرلا دمحأ نب دمحم

 670 4/8 404 يمحتملا دمحأ نب دمحم

 نرير نفس نفل

 4014 محشم دمحأ نب دمحم

 ٠65 ( بهاوملا بحاص ) دمحأ نب دمحم
 17146-71450 ةضوعم نب ركب يبأ نب دمحم

1١7*922 



 #١ كاحضلا يبأ نب دمحم

 71 يجاوخلا بلاط ىبأ نب دمحم

 م17 ه7 رماع نب دمحم

 51485 80174 8177 (ريمألا ) ضئاع نب دمحم

 هم" -هها١ هز هيوم هعال ه5 779 ( حاجن نبا ) يرعشألا مساقلا ىبأ نب دمحم

 ١178 ينادمطلا بيبقلا ىبأ نب دمحم

 "ها/ يدهملا قاحسإ نب دمحم

 41784 - ٠45 يناعنصلا ريمالا ليعامسإ نب دمحم

 ١١7 رفعج نب ليعامسإ نب دمحم

 67١ - 519 يمركملا ليعامسإ نب دمحم

 7557 تاكرب نب دمحم

 ١484-1540-١586 ( مشاه وبأ ) رفعج نب دمحم

 6088-6685ه  هه4 دلاخ نب نسح نب دمحم

 هه _ ههال

 "3174 ديز نب نيسحلا نب دمحم

 651٠١-61١- رديح نب ىلع نب نيسحلا نب دمحم

 هك هام _ هأاب

 75/ يزمحلا نيسح نب دمحم

 17١ ةيفئحلا نب دمحم

 571 دمحم نب رديح نب دمحم

 5٠ كمرب نب دلاخ نب دمحم

 557 نامغد نب دمحم

 71 هيبأ نب دايز نب دمحم

 -14- 5٠-93 دايز نب هللا دبع نب دايز نب دمحم

 ١19-07

 ١75 - ٠١4 يبرأملا دايز نب دمحم

 5517 ( ةمالعلا ) يفرشلا دعس نب دمحم

 41/4 - 437 دوعس نب دمحم

 ١51 يحيلصلا باهش نب دمحم

 ٠794 - 8978 كاحضلا نب دمحم

 761 ( رفاظلاو دهاجملا قيقش ) رهاط نب دمحم

 .ةهال4 - هال“ -هالا .هالع هكذا همه

 هما ه8 هاله  ةالث _ ةالال هالو

 6/٠١ - 6/١ ىرابلا دبع نب دمحم

 4457 مساقلا نب نيسحلا نب هللا دبع نب دمحم

 "1 زرحم نب هللا دبع نب دمحم

 514-755 ( روصنملا ) ريزولا هللا دبع نب دمحم

 55١- ع" . ,"ه باهولا دبع نب دمحم

 ةغه5-7

 651 518-555 ىسيردإلا يلع نب دمحم

 5178 يدمضلا ىمزاحلا دلاخ نب ىلع نب دمحم

 ١١" يدمضلا رمع نب يلع نب دمحم

 5٠ ناهام نب ىسيع نب يلع نب دمحم

 475 سراف يلع نب دمحم

 روصنم نب ىلع نب دمحم نب ىلع نب دمحم

 78. (رصانلا )

 حالصب روهشملا رصانلا» ىيحي نب يلع نب دمحم
 751 3 لال ل 5 ( نيدلا

 -59568-555 - 5/87“ "هو نوع نب دمحم

 -ةهالال هالله لهيك هالك هلأ هلل

 ههمؤ -هدا-ه44 ه4”

 6١7ه ينادعبلا ىسيع نب دمحم

 159 مساقلا نب دمحم

 454 طاربق نب دمحم

 106 1595-3084 ( سيئرلا ) دبعم نب دمحم

 انتي

 007 ققعب نب دمحم
 651١-5756-0147 حرفم نب دمحم

 - ور



 مو. “١ كاحضلا ه01٠/ رصان نب روصنم نب دمحم

 488 مشاه دمحم مام” ٠66 ( نيدلا زع ) رصان نب دمحم

 7514-١517 يدعصلا يبا دمحمأ 0176 577 ليئاكيم نب نيدلا رون نب دمحم
 8.37 يكرتلا فسوي دمحم 4/417 751١ ( يداهلا ) ىيحي نب دمحم

 ه9 ه7 595 اشاب دومحم 71/4 1/7 ( ريمألا ) ىيحي نب دمحم

 ؟١94 ( تارجك كلم ) هاش رداهم دومحم 87/ يولعلا نيسحلا نب ىبحي نب دمحم

 14. 3 ”ا ميدن دومحم -6"1/ ( اعنص مامإ ) روصنم نب ىيحي نب دمحم

 ه5  ه149 اشاب نيدلا ىيحم هاك هز]ه هزإ هز" "50 "69

 ؟ؤ١ ىدلخملا هال -هلا' هلا هذال

 ١51 يبنجلا نسح نب عفادم | 817 ( روصنملا مامإلا ) نيدلا ديمح ىبحي نب دمحم
 "711-17 ( يكرتلا ) دارم هو ىثراحلا نادملا دبع ديزي نب دمحم

 7917 ( ىناثلا ميلس نبا ) ثلاثلا دارم ١79 نمحرلا دبع رفعي نب دمحم

 84 يديبزلا ىضترم 77٠6 يزاريشلا بوقعي نب دمحم
 5١1 مناغ نب مساق نب ىضترملا ها/ يفقثلا فسوي نب دمحم

 469 ( ةمالس نب نيسحلا ىلاوم نم ) ناجرم 81١١ (اغألا ) ىجناليب دمحم
 فيش لما 477 يعامج دمحم
 ه/ يفقثلا فسوي نب دمحم نب ناورم 609 كبوحلا دمحم

 14١ (لداعلا كلملا نبا ) ىبويألا دوعسملا 6141 اشاب فيدر دمحم
 ااا م١ يبقلا دمحم نب رديح نب دهازلا دمحم

 - ١4 ينادمهلا يمايلا مركملا دمحأ نب دوعسم ؟6ا/ نوجشلا دمحم
 اوه 19 ا/ل* جاجح رهاط دمحم
 #١8 رفعج ىبأ مالغ دوعسم ها / ها“ نوع نب نيعملا دبع دمحم

 "ه٠ اشاب ىفطصم 485 اشاب ةزع دمحم

 7949 7919/7945 597 راشنلا اشاب ىفطصم | - 477 - 47١ - 478 (رصم ىلاو ) يلع دمحم
 عمه م.الب[-#59 - 584 - 5/8" - ؛ال5 - ؟ا/ا"

 4/”  5/6 - 581 - 784 - ١/194 مريب ىفطصم| - 5١١ -6505 08 هدا 6606 -6
 لك يمورلا ىفطصم لمالإل لمالك هالك هالا هلع 60611

 ؟94 ريصقلا هللا دبع ىفطصم هوال-ه44-ه١4-١8214 هلم
 ١44 -17937-179414 ةزغ ىفطصم 7 ليقع نب ىلع دمحم

 2 يجاوخلا بيرد نب بلاط ىبأ نب نعاطم <" براش ىسيع دمحم

 4.04 _الا/| دمحم نب دمحأ رفعج وبأ نبا ىضترملا دمحم

- 1١794- 



 - "595-010 (ريمألا ) نيدلا فرش نب رهطملا

 ناناوشك ىلا كورلا كولا

 778. "8 ( هللاب قثاولا مامإلا ) دمحم نب رهطملا

 - 74١ ( لكوتملا ) نايلس نب دمحم نب رهطملا
 نين كرك

 745 ىبحي نب رهطملا
 "0 ىضترملا ىبحي نب رهطملا
 7/٠١ هاش رفظم

 ١٠75 (زعت ريمأ ) لوألا نيدلا رفظم

 1١١- 15١-7١4 يلوسرلا رمع نب رفظملا

 انضران ك1

 5١ ىدتكلا رفظملا

 747 - 917/- هه لبج نب ذاعم

 1١١4-11" ه5 ةيواعم

 117851١-١79 ( يسابعلا ةفيلخلا ) مصتعملا

 177 ىبابعلا دضتعملا

 ١79 ىسابعلا دمتعملا
 "71 - 57١ هراداتسا زعملا

 1١1/8 - 1417-1١4894- نيكتغط نب ليعامسإ زعملا

145 

 ه8 نابيشلا ةدئاز نب نعم

 774 نيدلا جات نب ةضوعم

 7١9 ( دهاجملا ىخأ نبا ) لضفملا

 - ١7:7 - ١74 يريمحلا تاكربلا ىبأ نب لضفملا

 ١18-١8 -*ه

 الا/ ورجمأ حرفم
 ١١17 ىكتافلا حلفم

 ه١ ( نييثبسلا هلإ مسا ) ةقملا

 7 يفتكملا

 75017 ”517 ( نارجن بحاص ) ىمركملا

 74 لوألا فرشألا كلملا

 74 1١48 ىناثلا فرشألا كلملا

 74 ثلاثلا فرشألا كلملا

 4*9 55 عبارلا فرشألا كلملا

 3747-7555-1494 فرشألا كلملا

 - 748 - 744 4“”  يلوسرلا لضفألا كلملا

 نيرايش لا

 5١١ يبويألا حلاصلا كلملا

 هه "ه1 رفاظلا كلملا

 5149 - 774 سربيب رهاظلا كلملا

 57١١-5١١ (رصم كلم ) لماكلا كلملا

 - 7717 فرشألا نب نيدلا حالص دوعسملا كلملا

 اي ف

 - /7١1 - 15١8-1١19 ديؤملا نب دهاجملا كلملا

 5 تف في تي تف

64 - 7117-7505-7068 

 1749-16١ 745 - 745 رفظملا كلملا

 774 لوألا رفظملا كلملا

 7 4 ىناثلا رفظملا كلملا

 76/ - 774 ىناثلا روصنملا كلملا

 774 لوألا رصانلا كلملا

 11١5-11١1-1177 ىكتافلا هللا َّنَم

 51١ ( ةفيلخلا ) رصتنملا
 "84-5513 557 5١17 ( مامإلا ) روصنملا

 ناذاز نب بشوح نب جرف نب مساقلا وبأ روصنملا

 176117١-١75 ينوكلا

 51 مشاه نب دمحأ روصنملا

 ٠١5 دمحا نب روصنم

 717/8 ( ةطمارقلا نم ) نيسح نب روصنم

 51١-١18 ىخونتلا نمحرلا دبع نب روصنم

 ه1١17 -



 ( ىجارسلاب بقلملا مامإلا ) يلع نب روصنملا
 م46 ل
 ١74 مناغ نب روصنم
 1١7-1١ شايج نب كتافلا نب روصنم

 7١1-٠١8 مناغ نب مساق نب ديؤملا

 "مهو _ ”ه "ا: مساقلا نب دمحم نب ديؤملا

 41 ( ينالأ قرشتسم ) سلياخيم
 #2 اع

 ١١5-16 ه١١1 ( لاريمألا ) هيبان

 ؟وؤ7 794٠  ؟ا/ا/ دجحأ ةذوخانلا 477 دمحم نب روصنم

 7:1 748 ( فوجلا بحاص ) (ريمألا ) رصانلا ١10 تاكربلا بأ نب لضفملا نب روصنم

 777 يولعلا نيسحلا نب ىبحي نب دمحأ رصانلا +١١ حلفم نب روصنم
 06-558-5585© تاريخ نب دمحم نب رصان

 ##"2 54١

 417 روصنم نب رصان

  ١ا/9 نيكتغط ةلودلا فيس نب بويأ رصانلا

4- 5-185" 
 ماله 14 دمحم هللا نيدل رصانلا
 1١١1١١ 49 ( ناجرم يلاوم نم ) حاجن
76 

 ١47 - 1١5414 ( ةيحاجنلا ةلودلا سسؤم ) حاجن

 - 45ا/- 555 - 446 دمحم نب رصان نب روصنم

  عغهال 4608 .؛ه70 558 555 568١

 -عالا ل455 -؛5خ١3-55 /54- ١"55-

 هم5 -ةهدم١٠- 505 - 06

 مها/ لكوتملا نب نيسحلا روصنملا

 "0 - ها/ ىدهملا نب يلع روصنملا

 5484 - 5417 ( مامإلا ) دمحم روصنملا

 هه ةيمأ نب رجاهملا

 ١و 5٠١ 69 ( ةفيلخلا ) يدهملا

 4 نيدلا جات نب ميهاربإ يدهملا

 "ها/ نيسحلا نب سابعلا يدهملا

 41١ - "54 هللا دبع يدهملا

 ماه ىبحي رهطملا نب دمحم يدهملا

 51/5 300 يمكحلا يداملا نب يدهملا

 ١814 ليجع يلع نب ىسوم
 811 ضوع ىسوم
 هكم 46 مظاك ىسوم

 74١ ينيطلا نيدلا قفوم

 7١5 دمحم نب يلع نيدلا قفوم
 5919 ( يكرتلا ) ةنمؤم

 441 - "ىل/ "ه5 "ه6 ( مامإلا ) ديؤملا

 - 7334 - 7١٠6 5١5 ( رفظملا نبا ) لوألا ديؤملا

 اضراب كد تن

١65-1١6 

 يريمحلا ناوشن 117 777

 هيقفلا ) يمرضحلا ملاس نيدلا رصن ( 46
 ناجرم يلاوم نم ) سيفن ( 6 ٠١١

 مالا/ نودعس نب دمحم بيقثلا

 سايإ نب نيدلا رون 541١

 نيسح نب رون 5١4

 ليئاكيم نيدلا رون 577 77 - 774
 يكنز نيدلا رون ١4١

»##«# 

 ةفيلخلا ) يداهلا ( 6"

 م7 ىبرق ىداه

 ه/ ليعامسإ لكوتملا نب دمحم ىداهلا

 ١77٠١ ديشرلا نوراه

 ل 5"77 1١



 5١-١١8 ةمثره

 014 017 ( ببط ريمأ ) عازه
 -0/ ( يومألا ةفيلخلا ) كلملا دبع نب ماشه

 نيا للا ل ل

 7/9 هاش نويامه

 59 ىنادمهلا

 - 96-949 ( شيجلا وبأ تخأ ) ميهاربإ تنب دنه

 6١

 4ا/ ( ةلاحر ) نتوه

 047 ( قرشتسم ) ثراغوه
 ”5 سوورريه

 * ع »

 ه4 رجح نب لئاو
 5١-١118 ( ةفيلخلا ) قئاولا

 5١ ةمصع نب عساو

 581-759 ( خرؤم ) يعساولا

 117/ ( ةلزتعملا سأر ) ءاطع نب لصاو

 هال ىفقثلا ةملس نب دقاو

 . ه1 ( هيقفلا ) يولعلا نمحرلا دبع نيدلا هيجو
 ٠١8 ( خرؤملا ) يلشولا

 5177 - "48 - 564 ( مامإلا ) يلشولا

 76٠ ( خرؤملا ) طويطو
 ه/ دمحم نب ةورع نب ديلولا

 51-٠١" ديزي نب ديلولا

 اه يمكح ىلع نب يلو
 ١7١ دمحأ نب ساهو

 7١ ينسحلا ساهو
 5٠١8 ٠١52 ناهيلس نب ساهو

 مناغ نب ساهو
6" 

 ها/ هبيتم نب بهو

 ١19/4 - 1١87 ( ندع ريمأ ) رساي

 1917 - ١75 يدمحملا ريرج نب لالب نب رساي

 هالا/- 4175-777 -84 يومحلا توقاي

 51١ يرسقلا ريرج نب ديزي
 1١/8" ه5 ةيواعم نب ديزي

 ه9 يريمحلا روصنم نب ديزي
 ه/.ديلولا نب ديزي

 ١91 ( دشاح وبأ ) يراحصلا ميهاربإ نب ىبحي
 717١ بيرد نب دمحأ نب ىبحي

 يولعلا نيسحلا نب ىيحي نب دمحأ نب ىيحي
 8179 7/8 (روصنملا ١

 ٠١ نوبرأ ىبحي
 777 77١ ( رهاظلا كلملا ) فرشألا نب ىيحي

 -- 486 ( مامإلا ) دمحم نب روصنملا مامإلا نب ىبحي
4 

 "1" رقابلا ىيحي

 - ١١1 (دشاح وبأ ) كاحضلا دشاح نب ىبحي

145 

 888 يشرعلا نسحلا نب ىبحي

 477 يمعنلا نسح نب ىيحي

 ( يداهلاب بقلملا ) يولعلا يسرلا نيسحلا نب ىبحي
 يقف تضفي تال ل © سرب كلي 5

 انا كا ا ل ا

 ٠٠١ - ١ا/١ يناميلسلا ةزمح نب ىبحي

 5١ 73١97١84 ساهو نب ةزمح نب ىيحي

 الا/٠ - "59 ( مامإلا ) نيدلا ديمح نب ىبحي

 41/1 - 455 رديح نب ىيحي

 4317 يسبعلا ىتعأ . بيع ونمت كورا
 ه5 ىريمحلا ناشير نب ىبحي

 /1١1”" - 717١ ديز نب ىيحب

 1 1ا/-



 017/ رورس نب ىبحي

 ه/ ةهربأ نب ليحارش نب ىبحي
 151١6-141١8- ىتاريخلا دمحم نب يلع نب ىبحي

 ل1 474-474 1# ل١45 6-1

448-45 -445- 104-40754407 
 ١1/١ يناهيلسلا مناغ نب ىبحي

 07١ يمعنلا نسحم نب ىبحي
 710 يجارسلا دمحم نب ىبحي

 777 يلصاحملا كبشي

 ١٠١ دمحم نب ميهاربإ نب رفعي
 ١0 رفعي نب دمحأ نب رهاقلا نب رفعي
 1179 51١-178- ىلاوحلا ميحرلا دبع نب رفعي

 ضفي

 يلع نب دمحم نب ىسوم نب قاحسإ نب بوقعي
 51١ يسابعلا

 ه5 - هه ةيمأ نب ىلعي

 ه9 ىثراحلا عيبرلا نب ىلعي

 ه4 يمسابعلا ىلع نب ناميلس نب ىلعي

 ا 4 ىلع نب بوقعي
 هده ه.هاغأ فسوي

 1155-١77 جشألا نب فسوي

 765-717 (ريمألا ) يرهاطلا رماع نب فسوي

 /8-711-91١8- يفقثلا رمع نب فسوي

 ما

 874 يداها ىيحي نب فسوي

 رفظملا كلما ) ىناثلا روصنملا نب رفظملا فسوي
 77 ( ىناثلا

 44 - 48 ( قرشتسم ) ىفيلاه فسوي

 785 ( ناملس بئان -ريمألا ) سنوي

 -988؟١7-



 لئابقلاو بوعشلا ءامسأ نايبتسا

 تارامالاو فئاوطلاو

 ا/ا/ ( افيف لبج لئابق نم ) تايبألا
 741-783 الاله - 51١9 (بعش ) كارتألا

 41 147 118 146 1١15

 د55 "#5 ل" +٠" ل959 4

 "ه١ "56ه 6٠٠١" ١5#" ل "ثا م

 04# "ه5 "ه5 "مث "ها "ها

 اكمال لالا و ل لت ا

 - 5م8)/ - 58“ -ة:ىا١ - 5ال - ؟الال - ءالك

 65117 6084 هده 55# 2-590 - 869

 -ه575 614١ -هال' هاله ه7 ل6ا7#

 648  ه5اإل 655 8055 64“

 هم١ هالك  هكمل_ ةكال

 ٠١/ ( ةرفاعجلا نم ةريشع ) هولاثألا

 1١١4-١١١- #8 ه9 (بعش) شابحألا

 ١هال- 81:١

 ه؟6 ( ةرامإ ) ةيسيردإلا
 هالال هاث5 1١-781 ( ةليبق ) دزألا

 0171 ( ةليبق ) ملسأ

 ؟ها/ 937-95 - ”ا/- 85 ( ةليبق ) ةرعاشألا

 51/ ( ةليبق ) حباصألا

 سنج ) داركألا ( ١78 - 4/١

 78٠١ ( ةليبق ) بلكأ
 ها]*ه09.٠ ه8 ( ةلودو بعش ) نابلألا

 /4 ةريشع ( وقحلا نم ) ميهاربإ لآ
 الو ةريشع ( وقحلا نم ) فلاز نبا لا

 ٠4 ةريشع ( وقحلا نم ) ةئيط نبا لآ

 ا/4 ةريشع ( وقحلا نم ) ةيلاغ نبا لآ

60 

 ١/ ( احلملا رئاشع نم ) ىداه وبأ لآ

 /"١ ه ( ةريشع ) هبنرأ يبأ لآ

 47 ( ةبعش ىنب ةليبق رئاشع نم ) ةلس ىبأ لآ
 8417 1545-7175 ( ةرسأ ) حوتفلا ىبأ لآ

 4/1/ ( ةرسأ ) ىنايرإلا لآ

 1/94 -1/ه ةريشع ( نازاج ىداو ىف ) ىدسألا لآ

14 
 014 ( ةمكاح ةرسأ ) مامإلا لآ

 1 ( ةبعش ىنب ةليبق رئاشع نم ةريشع ) سايلإ لآ
 /ا/ ( افيف لبج لئابق نم ) عيوتما لآ
 7/ ( ثيرلا لئابق نم ) ةنحشما لآ
 78 ( كلام ىنب لئابق نم ) فيرشما لآ
 7 ( بوره لئابق نم ) خيشما لآ
 77 ( ثيرلا ةليبق نم ) يفيشما لآ
 /٠ ( ثيرلا ةليبق نم ) ةرعاصما لا
 4١ ( ةلحملا لئابق نم ) مادصما لآ
 7/ ( بوره لئابق نم ) فيهصمأ لآ
 78 ( ثيرلا ةليبق نم ) داجنما لآ
 قرش ةعقاولا لابجلا لئابق نم ) فيخنما لآ

 ا/ا/ ( ةضراعلا

 لال بيتمأ

 41 (احلملا رئاشع نم ) هيحوب لآ
 41١ «( ةلامجلا رئاشع نم ) رثبلا لآ

 77 ( كلام ىنب لئابق نم ) عاقبلا لآ
 4١ ( احلملا لئابق نم ) يكموب لآ
 م47 ١44 يعبتلا لآ

 4801 ( ةماهت سبع لئابق نم ةليبق ) باوث لآ

١788 - 



 ١/ ( ةشعلا ةيرق رئاشع نم ) ناربج لآ

 7 ( كلام ىنب لئابق نم ) ةفجحلا لآ
 ١/ (دئاعقلا وبأو احلملا رئاشع نم ) نيبيج لآ

 ٠4 ( كلام ىنب لئابق نم ) نيسح لآ
 74 ( كلام ىنب لئابق نم ) زارح لآ
 ( ةينميلا لابجلا ىف ملعلا رسأ نم ) يزارحلا لآ
 ء4ا/

 -1814 ( شيرع وبأ رئاشع نم ) يمكحلا لآ

 نسر سلك ففي

 م٠ ( دشاح ةليبق نم ) دامح لآ

 الا/ ( ىزاغلا ىنب ةليبق نم ) دايح لآ
 ١ ( ةشعلا ةيرق رئاشع نم ) رديح لآ
 78 سبح لآ

 ١84 باطخلا لآ

 105400 "49 141-84 تاريخ لآ

 ل118 كلا ل1151 4195 418-54

 هدأ كالك ل405 ل469 #14 د 1"

 هالك-ه"55-68

 ٠١ ( ةرفاعجلا نم ) نيريخ لآ
 ٠5 ( نازاج ىداو ىف ) سيرد لآ

 مام ( ةكلام ةرسأ ) لوسر لآ

 ٠ ( كلام ىنب لئابق نم ) ةبقرلا لآ
 197-148 - ١5 ( ةمكاح ةرسأ ) عيرزلا لآ

 711/ ( ةمكاح ةرسأ ) يحاوزلا لآ

 45 ( ةيريمأ ةرسأ ) دايز لآ
 87 ( ةريشع ) ديز لآ
 هالو ه4 -ا/8 ( ةكلام ةرسأ ) دوعس لآ

 64١

 ٠م ( ةليبق ) ةمالس لآ

 ٠١/ ( ةريشع ) ناطلس لآ

 ا/لا/ ( ةليبق ) ناملس لآ

 ٠78 ( ةليبق ) ىملس لآ

 74 ( ةريشع ) نينس لآ
 ٠١/ ( ةريشع ) هداوس لآ

 /7 ( ةريشع ) يعرم نب راش لآ

 ٠و ( ةريشع ) عفاش لآ

 م١٠ ةريشع ( ةرفاعجلا نم ) نالعش لا
 ٠4 ( ةريشع ) نيخيش لآ

 م47 7. ( ةمكاح ةرسأ ) كاحضلا لآ

 ٠و ( ةريشع ) ناريط لآ

 الا/ ( ةريشع ) ىملظلا لآ

 78 ( ةريشع) دمحأ لآ

 هد 147 447 ( ةمكاح ةرسأ ) ضئاع لآ

 4١ ( ةريشع ) دبعلا وبأ لآ

 ةمكاح ةرسأ ( نييمكحلا ) يمكحلا دجلا دبع لآ

 1١464 عام" الآ ا

 او -18 ( ةريشع ) (وقحلا نم ) ناوشع لآ

 41 ( ةريشع ) ليقع لآ

 4م ( ةريشع ) نالسع لآ

 الال ( ةريشع ) رمع لآ

 ٠8 ( ةريشع ) ( وقحلا نم ) موشغ لآ
 ١٠1ا/ نارجن نم ةمطاف لا

 78 ىلعزم لآ

 47 3/5 31/7/ - ؟3ا/8 - 7174 يبطقلا لآ
 من1

 74 ( ةريشع ) وقحلا نم , هنيطق لآ
 4١ ( ةريشع ) شبكلا لآ

1١750 - 



 ١44 -1١ا/ ( ةمكاح ةرسأ ) يدنركلا لآ

 ناي ضف

 1444-5178-0178 ( ةريشع) يمحتملا لآ

 هئ:9- هو" 508 -هالا

 الا ( ةريشع ) يردملا لآ

 79 ( ةريشع ) وقحلا نم . ديوم لآ
 4٠١ ( ةريشع ) عيرم لآ

 4١ ( ةريشع ) ينشم لآ

 857-1514 - 1١ا/ ( ةمكاح ةرسأ ) نعم لآ

 "484 - /1١ ( ةمكاح ةرسأ ) ينادمهلا سلغملا لآ

 649 ( ةريشع ) حرفم لآ

 م١ ( ةريشع ) مادقم لا

 11 ( ةمكاح ةرسأ ) يخانملا لآ

 ما“'؟ ( ةمئألا ةرسأ نم ) روصنملا لآ

 75 ( ةريشع ) نازاج ىداو ىف . يم لآ

 "17 ( ةريشع ) شراهم لآ
 ١/ ( ةريشع ) انهم لآ

 ٠٠١ 41 ( ةريشع ) ىرامع ىلع نب ىسوم لآ
 ١الال - 1١١8-١١4 ( ةمكاح ةرسأ ) حاجن لآ

 ال8 ( ةريشع )١ ةمشن لا

 ا/4 ( ةريشع ) ةماعن لآ

 ٠/8 ( ةريشع ) ةشعن لا

 87 ( ةريشع ) عزايه لآ
 م١ ( ةريشع ) دلاولا لا

 ١81 ( ةمكاح ةرسأ ) ساهو لآ

 74 - ١ ( ةمكاح ةرسأ ) رفعي لآ

 الا/ ( ةريشع ) مشجبأ

 الا/ ( ةريشع ) ىفاسحملأ

 الا/ ( ةريشع ) رثادمأ

 ٠9 ( ةريشع ) وقحلا نم . نيطالسمأ

 74 ( ةريشع ) ليبش ىنب نم « ةيباعشمأ
 7 ( ةريشع ) ةّرعمأ

 الال ( ةريشع ) ىمامعمأ
 4٠ ( ةيرق رحابلا ) رحابلا لهأ

 ضيبلا ةيرق ناكس ( نازاج ىداو ىف ) ضيبلا لهأ
7 

 18-١57 (زارح ناكس ) زارح لهأ

 الو (ايادعلا ةيرق ناكس ) ةيادعلا لهأ

 ةوشعلا ةيرق ناكس ( نازاج يداو ىف ) ةوشعلا لهأ

7/ 

 ١5١ ( لبج نالحك ) نالحك لهأ

 4! ( سنج ) ةقلامعلا . نييمارآلا
 1١4٠-1١97-١9 ( ةمكاح ةرسأ ) نييبويألا

 كلل

 »#ا# #

 مهالا/ ( ةليبق ) قراب

 الا/ ( ةريشع ) مكحلاب
 اله ( ةريشع ) ةيماكحلا نم « ميهاربإ ىنب

 ا/8 ( ةريشع ) دمحأ ونئب

 761/ ( ةرسأ ) رمحألا ونب
 نيف ( ةريشع ) دزألا نم ةماسأ ونب

 ١717 ( ةمكاح ةرسأ ) ينالوخلا حوتفلا لآ ونب

 ٠4 ( ةريشع ) ليبش ىنب نم . كرابما ونب
 ٠4 ( ةريشع ) ةحراسملا نم . كرابما ونب

 ا ( ةريشع ) لهجما وئب
 ١81 ( ةريشع ) ةمقمأ ونب

 "1/8 -5117/- 1١0/8 ( ةكلام ةرسأ ) ةيمأ ونب

 6175 ( ةريشع ) زنع نم . مصاع ىبأ ونب
 ٠4 ( ةريشع ) ليبش ىنب نم . ةيواجبلا

 ه71/ ( ةليبق ) ةليجب

 -41١؟١-



 ١885 ( ةرسأ ) رباج ونئب

 45 ( ةليبق ) ندج ونب

 ٠4 ( ةريشع ) ليبش ىنب نم . برجلا ونب
 8/ - ملال ( ةليبق ) ةعامج وئب

 7965 ( ةليبق ) ةنوج ونب
 /٠١1 ( ةمكاح ةرسأ ) حاجن ونب

 75/0 ( ةليبت ) شيبح ونب

 5/4 ( ةليبق ) مارح وئب
 457 م6  ا/ه  ا/4 ( ةليبق ) ثرحلا ونئب

 405 -1/ا/ ( ةليبق ) صيرح ونب

 461 ( ةليبق ) نسح ونب
 ٠ه ( ةريشع ) ةيماكحلا نم . هللا ظفح ونب

 ٠4 1/7 ( ةليبق ) دمح ونب
 71717 ( ةرسأ ) ةزمح ونب

 74 ( ةريشع ) ةحراسملا نم . جئاوح ونب

 ٠6 ( ةريشع ) ثرحلا ىنب نم ١ سراد ونب

 7941 778 ( بعش ) نييلاغتربلا

 7١١ - ١49 ( ةكلام ةرسأ ) لوسر ونب

 4146© ( ةليبق ) ديز ونب
 ١85 ( ةرسأ ) نيزلا ونب

 ١" ( نييولعلا نم ةرسأ ) ناميلس وئب
 7٠ه ( ةريشع ) ةيماكحلا نم . لهس ونب

 ا/ه ( ةريشع ) ثرحلا ىنب نم . ليحارش ونب
 هاله - 468-389 -ط/5 ( ةليبق ) ليبش ونب

 مالو د "ال48 - 1١14# م7 ( ةليبق ) ةبعش ونب

 عرك ممم 8مك 788 الذنك 98

 لب ا 3زؤو1 "و21 "ةؤ5 73946 -341*

 ل111 ل 1"و #1 ل158 - 1758 5“

 هامال  غالو ا - 4ه486-8ا- 45

 هالال ( ةليبق ) رهش ونب

 ٠/9 ( ةريشع ) ةيلاصبلا

 ١84 ( ةريشع ) فيرصلا ونب

 ١1 #١ ( ةرسأ ) يدشاحلا كاحضلا ونب

 7817 - 778 ( ةكلام ةرسأ ) رهاط ونب

 ١44 ( ةيولع ةرسأ ) نوينيسحلا بيطلا ونب

 ( ةليبق ) رغصألا لاوح ىذ ةجسوع نب رماع ونب
 في

 ١94750 69 (ةكلام ةرسأ ) سابعلا ونب
 1١و4١

 0171 ( ةليبق ) زنع نم . رماع نب هللا دبع ونب
 ٠7٠١ ( ةليبق ) سبع ونب

 ١47 ( يحيلصلا لا مهنم ) ديبع ونب

 ١47 ( ةليبق ) دشاح نب مشج نب بيرع ونب

 ا/ا ( ةريشع ) يجاوعلا ونب

 ٠/4 ( ةريشع ) دمح ىنب نم . ىسيع وئب

 ال9 1/1 ( ةليبق ) ىزاغلا ونب

 ٠74 ( ةريشع ) نالوخ نب راحص نم «. ةميطف ونب

 7/4 ( ةريشع ) دارق ونب
 ١/ -1/ 4 ( ةريشع ) ةحراسملا نم «. ةيراكبلا

 3517 157-1107# #1 ( ةليبق ) ليكب

451-408-5 

 85 نازاج . كلام ونب

 هاا/- 47/5 ريسع . كلام ونب

 51/ ( ةليبق ) ديجم ونب

 1١ 1١99 ( ةريشع ) موزخم ونب

 45 ( ةليبق ) دثرم ونب

 4617" 1/4 1/7 ( ةليبق ) ناورم ونب

 ١4 - ١917 ( ةمكاح ةرسأ ) نعم ونب

 الا/ ( ةليبق ) نعم ونب

 هه54 0145 هال“ ( ةليبق ) ديغم ونب

 -57؟1١-



 ا/ه ( ةيماكحلا نم ) يدهم ونب
 ١ا/ا/ - 74 ( دمح ىئب نم ) يدهم ونب

 47 ( ةريشع ) ةيانبلا
 01457 ( ةريشع ) حجان ونب

 ه71/ ( ةرسأ ) نامعنلا وئب

 ٠/4 ( ةريشع ) ةخراسملا نم . لصاو ونب

 الاث ( ةريشع ) دمح ىنب نم .« لصاو وني

 الا/ ( ةليبق ) ناعدو وئب

 له ( ةيماكحلا نم ) يلو ونب

 آن انين

 ٠88٠ ( ةليبق ) بلغت

 د اع

 هالا/ ( ةليبق ) فيقث
 و #

 7٠١ ( ةليبق ) لفاحمجلا

 ٠١/ ( ةرفاعجلا نم ) ةيبارجلا
 - 1741 - 8)ا/4- 71/١ - 788 ( سنج ) ةسكارجلا

"48" “38 5384 588 58386 5517" 

*- 454" 

 ال" ( ةريشع ) نازاج ىداو نم « ةرازجلا

 4017 ( ةليبق ) مشج
 -414#-5547-4# 4٠ ( ةليبق) ةرفاعحجلا

 ه"ه 555-45

 74 (وقحلا نم ةريشع ) ةلغج
 08 ةريشع ( دم ىنب نم ) ةَحأجلا
 75 ةريشع ( ليبش ىنب نم ) ةنانحلا

 ١77 ( ةليبق ) بنج

 ه4 4 ( ةليبق ) ةرهجلا
 84١ ( ةريشع ) ةلحاوجلا

 14-1 ةريشع ( ليبش ىنب نم ) ةرهاوجلا

 دلل 794# #”الال #1 ( ةليبق ) دشاح

 هداآدةهدد- 55١-555 5 مخل "4 -*ه

 ٠/9 ( ةليبق ) ةيرادحلا
 ال4  ا/ال ( ةريشع ) ةيبارحلا

 دا”"ؤ8 91-9947 "ال5 ( ةليبق) ثرحلا

 ه5ه هاله- عدد

 /٠7 ( ةليبق ) رشحما صيرح
 الو ( ةليبق ) باسحلا

 4494 -37814 1/4 ( ةليبق ) ىنيسحلا

 751 ( لوهأم لبج ) شافح
 ٠١/ ( ةليبق ) ةيواقحلا
 ه45  هالال 1/9 ( ةدلب ) وقحلا

 -ا/ه ا/4 ( ةريشع ) نازاج ىداو ىف . ةيماكحلا

 هاه اه اك

 51 ( ةليبق ) مكح
 ال5 ( ةريشع ) نازاج ىداو ىف « ةيزامحلا
 - 8684-١177 - ها“ ه١ (ريج ةليبق ) نويريمحلا

 نا يش اي سرر لك يش دل

 ال5 ( ةريشع ) ةحراسملا نم . ليتانحلا

 75 ( ةريشع ) نازاج ىداو ىف « ةنباوحلا
 -60ا/ 708 ال9 -ا/" ( ةريشع ) ةمزاوحلا

 ةهم'*

 ٠١ ( ةيماكحلا نم ) ةبساوحلا
 ١11 - ١79 ( رماع ىنب نم ) نويلاوحلا

 2 ه6 عةسراسملا نهو ةضماوتلا

 »# د## #

 ٠4 ( ةحراسملا نم ) ةياربخلا

 6/٠١ ( ةليبق ) معئنخ
 ١/ ( ةريشع ) ةيشادخلا

 ا/ه ةيرق ( نازاج ىداو ىف ) « ةلدارخلا

 -5؟1١-



 4١ ( ةريشع ) ينابزلا ه 76 1/4 ( ةحراسملا نم ) مرخلا
 455 ( ةليبق ) قينارزلا ,ه ةيرق ( نازاج ىداو ىف ) ةيواصخلا
 4٠١ ( ةريشع ) ىبيغزلا | _".7 07376٠0# 1/8 ( ةريشع ) نويجاوخلا

 5 لوب رو خخ 5# ل"ا#

 115 5و1 "ث1 "ؤ "46 "ف4
 /م١1 «( ةليبق ) ةداسلا

 م١٠ 1/4 ( ةريشع ) ةيعابسلا ةرضإ 5 ةرخل  ةدحلا
 مالم ايس امم مال الع كال 6 ( ةلي بق ) نالوخ

 للم ملا 1 ا ك1 ال6
 نا ب ضف

 الو الا ( ةليبق ) نايفس

 5٠١7 7١6 ( ةريشع ) نوينايلسلا

 74١ «( ةريشع ) ةنامسلا «*# «

 1-1١57 15١6-178 511/ ( ةليبق ) ناحنس 455 456 405 ( ةليبق ) رساودلا

 47/4 - 5 الو ( ةريشع ) ةحماردلا

 ٠/4 ( ليبش ىنب نم ) ةيلاهسلا ٠ ( ةريشع ) ةيناشدلا

 ٠4 ( ةحراسملا نم ) ةيداوسلا 4١ ( ةريشع ) ةكالدلا

 ٠/ه ( ةيماكحلا نم ) ةملاوسلا
 ع+

 ٠و ( ةريشع ) ةورذلا

 8/4 ( ةرسأ ) تاكرب ىوذ
 مال# ( ةريشع ) ثراحلا وذ
 هما مم م0“ ( ةريشع ) ديز وذ

 دج اج

 ا/9 ( ةريشع ) ةنعابشلا

 78 (وقحلا نم ) ةيفاتشلا
 7+ ( ةريشع ) ةدادشلا |

 الا/ ( افيف نم ةريشع ) ليحارش

 ٠/9 ( ةريشع ) ةيحارشلا
 ٠7١ شيرع وبأ نم نازاج ىداو ىف ةنوارشلا

 ٠4 ( ةحراسملا نم ) ءافرشلا

 4179 فيرش

 م7 45 ( ةدلب ) قيقشلا

 م١ ( ةريشع ) ةحمامشلا

 74 ( ليبش ىنب نم ) ةرباتشلا

#* ** 

 4١ ( ةريشع ) ةحبرلا
 ه514- 6147-045 078- 4ا/4 ةديفرو ةعيبر

 ه 47 ه1 ( ةليبق ) عملأ لاجر
 17١١509-778 ( ةكلام ةرسأ ) نييلوسرلا

 ضيا تدخل

 457 7751 ( ةليبق ) ةامرلا

 ٠4 ( ةحراسملا نم ) ةحجاورلا
 4١ ( ةريشع ) ينيخيشلا ه١ هاله 1 ( ةليبق ) ثيرلا ٠/٠ ةريشع ( نازاج ىداو ىف ) ةلذاوشلا ٠4 ( ةليبق ) ةحورلا ا/ا“ ( دمح ىنب نم ) ةرهشلا

 -54؟١1-



 19-417 (وقحلا نم ) ةينابصلا
 هال4- 4848-5١05 - لال ( ةليبق ) راحص

 ٠١/ ( ةرفاعجلا نم ) ةيخارصلا
 ا/5 ةريشع ( نازاج ىداو ىف ) ةيداعصلا

 4 ( ةحراسملا نم ) ةيحافصلا

 ٠9 ( ايبص نم ) ةبهالصلا
 1١7-1١5-175-1١57-1١55- نويحيلصلا

 كالا كالم للكع لكهح لقال 4

 مسا ال

 156 4514 ( ةريشع ) ليلص

 ١/ ( احلملا نم ) ةحدامصلا

 هاله 14 ( ةليبق ) ليلاهصلا

 ,4 ( ليبش ىنب نم ) ةمراوصلا
 الال ( نايفس نم ) ةفوصلا
 ٠4 ( ةحراسملا نم ) ةرماوضلا

 756 - 3295 - 5617 754 نويرهاطلا

 "45 نويربطلا

 م١٠ ( ةرفاعجلا نم ) حمامطلا

 ٠/7 ( دمح ىنب نم ) حيمارطلا
 ”٠/5 ( ةليبق ) ةحمطلا

 4 ( ينيسحلا نم ) ةشاوطلا

 ٠4 ( دمح ىنب نم ) ةرفاوطلا
 ا/54 ( ةحراسملا نم ) ةبلاوطلا

 الال ا/ه ( ةليبق ) لدابعلا

 لال ( ةرسأ ) ةلدابعلا

 ل هاله 4782-407 4؟1/9-14 ( ةليبق ) سبع

 646 - هانم هالا/

 457 ( نميلا ةماهبت سبع ) سوبعلا

 غال - 507/- 5١٠5 ( ةليبق ) ةديبع

 -175 1178 1117 ( ةكلام ةرسأ ) نييديبعلا

 ليفي

 ةيثاثعلا ٠١/

 454 ( ةليبق ) ناجعلا

 74 ( ليبش ىنب نم ) ةيشارعلا
 0 ( مّسَوملا نم ) ةّبرعْل

 // ( بوره نم ) « نييزعلا
 ٠75 ( نازاج ىداو ىف ) ةنواسعلا

 47 ( قيقشلا نم ) ةراصعلا
 ١/ ( احلملا نم ) ىفاطعلا

 ا/4 ( ةحراسملا نم ) ةفطعلا

 717 48١ يوطعلا

 -1/5 ( ينيسحلاو نازاج ىداو ىف ةريشع ) ةيلاقعلا

 ل

 ٠/4 ( دمح ىنب نم ) ةركعلا

 اه ( ثرحلا نم ) ةيوالعلا

 ها" (ريسع ) مكلع
 41 ( ةراجلا ةيرق رظنا ) نيرامعلا

 41١ ( احلملا لئابق رظنا ) ىرامع
 78 ( ينيسحلا لئابق رظنا ) ةربانعلا

 ه٠ زئنع

 سنع ١5١

 /م7 ةضراوعلا

 ا/و ةرماوعلا

 ا/4 ( ليبش ىنب نم ) افوعلا
 هالال دماغ

 ا/ه ( ثرحلا ىنب نم ) ةيواغلا

 ال4 ةيوازغلا

 ا/ه ( ةحراسملا نم ) ةوزغلا

 -58؟1١-



 ةفافغلا 1١/

 مناوغلا 754-7087١11١

#8 

 الو خساف

 نويمطافلا ١58-1١545-1١١7-51١١-

 كه١

 74 ( ليبش ىنب نم ) ةيحاتفلا
 ها* سرفلا

 4/ نويسنرفلا

 ا/5؟ ( نازاج ىداو ىف ) ةماصقلا

 ال5 ( ةحمطلا نم ) ةرقفلا

 /7 -ا/© ( نازاج ىداو ىف ) ءاهقفلا

 45 ةيقالفلا

 ٠4 ( دمح ىنب نم ) ةننفلا

 هه ١

# # # 

 م١ بابقلا

 ها١١- ها١١-١551-١515 ةيرحقلا

 ١٠١- ١١86-5057-1505 84 هه نويناطحقلا

 ة586-485-1:56-٠55- 2 ""- 5ك

 ٠/4 ( ةحراسملا نم ) ةلحقلا

 ١٠١4-74-75 944 ةطمارقلا

 نأ ناك يس فل

 455 - 7١687٠ نييشرقلا

 ا/9 ةيراصقلا

 ا/ا/ل ىصق

 3272 ( ليبش ىنب ) ةاضقلا

 ا/ ةاضقلا

 5 ( نازاج ىداو ىف ) ةيراعقلا

 هامه رهقلا

 74 ( ليبش ىني نم ) هداوفلا

 م1 يسوكلا

 <٠ ( نازاج ىداو ىف ) ةمساوقلا

 الا/ سيق
 07“ سويقلا

* 

 ٠4 ( ةحراسملا نم ) ةرركلا

 ٠7٠ ( ثرحلا ىنب نم ) بوعكلا
 ٠/54 ( ةحراسملا نم ) ةبلكلا

 * ”مإ_ا/ل١ء 5م - 5ا/ ةنانك

 ه5 ةدنك

 اله ( نازاج ىداو ىف ) ةلماوكلا

 ا#و # #

 ا/ه ( ثرحلا ىنب نم ) بوضخل

 - 7587  ”ا/4 ( ىكرتلا سنجلا نم) دنوللا

 "مهم_-51595- 586 - ”585- 5

 ان ع

 ىمنملا ١/

 ٠7٠ ( ثرحلا ىنب نم ) ةشراجملا

 ٠5 ( نازاج ىداو ىف ) ةيلاجملا
 ا/4 ( ةحراسملا نم ) ةماجملا

 ا/4 ( ةحراسملا نم ) ةرزاحملا

 م١ ةصاحملا

 74 ( ليبش ىنب نم ) ةشناحملا
 ٠/54 ( ليبش ىنب نم ) ةلخادملا

 74 ( ليبش ىنب نم ) ةركاذملا
 هاا حجذم

 ةورملا 4٠٠

 ا/ا* ةبيازملا

 ل”الم4- 1١1# م6 طلال اله  ا/54 ةحراسملا

 ه1 -8

 ٠4 ( ةحراسملا نم ) ةلماسملا

 -55؟1١7-



 48٠١-87 5 ( دمض ىداو نم ) خياشملا

 ١/ ةريشملا

 /م5 ةيماطملا

 7 ( دمض ىداو ىف ) ةرهاطمل

 775 ةبزاعملا

 ٠4 ( ةحراسملا نم ) ةيشاعملا
 ١6٠١  8١ا/ ه4 ةرفاعملا

 ٠4 ( ةحراسملا نم ) ةدياعملا

 8:08 1/5 ( دمض ىداو نم ) نوفاعملا

 الا/ ةملاعملا

 ىفاعملا 1١/

 نيديعملا “١7

 41 نويئيعملا

 ٠ه ( ةيماكحلا نم ) ريفاغملا

 ٠/8 ةرفغملا

 75 ( نازاج ىداو ىف ) ةيراقملا
 7177 ةرصاقملا

 م7 ةعبقملا

 ةمراكملا  4٠٠-١8ه

 م١ ةحالملا

 ا/4 ( ةحراسملا نم ) ةرقانملا

 م١ ةعانملا

 م١ ةحجنملا

 5854 ةرهملا

 407 دجاوم

 ١5 ( نازاج ىداو ىف ) ةيروملا

 م١1 ةلكاوملا

# > *# 

 ال4 ( دمح ىنب نم ) ةيحاجنلا
 11/١ - 188-٠١6 نويحاجنلا

 ه7 نوينارجنلا

 7/7 194 سوحنلا

 مور موه م9649“ م١ ةيماعنلا
 14د 17ه-451-505-560-48

 .8.٠ م١ ىزامنلا

 +٠7 ( نازاج ىداو ىف ) ةرمنلا

 ٠9 (وقحلا نم ) ةيراهغلا
 ةرصاونلا ١/

 "44 نويمشاهلا

 /م١ ةناتهلا

 ٠ه ةيراجملا

 8 ليذه

 م١ ةنشارهلا

 اله زيهازملا

 لاخلا" ١" ١؟7/-هع نادم

 لاا ت5 ل575١ ١1ه" 1١55 ١58-

 هدو هر "هر ”#1 خا اال

 همال_ هاال- هالك

 ةفداوهلا 5/٠

 ةلئاو  4٠١5-/ا١:

 اله ةبلاو

 الو ةيشاحولا

 #1 #1 #17 ل :١6ا9ل 1١05 ةعادو

 هوم _ هو

 نارهو ١5١

# # # 

-١750/- 



 4/4 عفاي

 ماي 10108751215518

 4٠١ 4205-4054ل 4١75ل 41#

-47١ 4:1 8 -:1١ 7-415 4١8 414 

 ” 5ل1" ل4755 45# )157-45-

 -6055 65755  هاّثكث هاك ها" .ةهثال

 مالك هالآ

 115 بصح

 87/8 "175 97٠8 نويرفعيلا

 نادلبلا ءامسأ نايبتسا
 تارامإآلاو لودلاو

 لهاثا/ب يهم ىيواثو يوما يهب ام - 1581١ -1؟هال-١٠18-١6١1 ةا/( ةنيدم ) بإ

 نر شا ا لل ضف تك

 ١417 ضيبألا

 هكم هد ابهأ

 اله - 17/4 - 755 195 1/54 ضشيرع وبأ

 -؟ؤ4 514 595-1798  ؟الال الك

 ككل تكل كرك ل تب لل

 دلال لا" خلا للا للف اإل

 داللم ما "ى ا"الك الل الا

 كوو و8 1 الك لل مك

 5 ا لا ا ل ل

 4١7-4٠3 "4١ 415 4١7-415

 1175 17# 177 -1175] 61 470١

 445 458 -455 4548-2 -445 -؟":

 4560 -4ه4 -4هال -404 -4017 -469

 لال -ةال5 459 4584-4554 - 45#“

 هدآك ه1 4489 454 49# -فغ؛ؤو١

 ها#» هلا! هلل

 هاله هلك هكا هلا هام هلال

 هه 0١مل هةهمال _ةهنمو

 -هم9 همه ه4" - هاثم

 3 كمل

 هالو  ةهالم هالك

 هكر 2 65٠

 هاله هال“ .هالا .هالإ . هام

 11١6 امال 16١ ةال ل45 ه8 نيبأ

 ”"ههم-71:5-24"7

 4٠١7 ( ةعلق ) ةرونلا وبا

 ها١٠ ةناتأ

 "17/8 17 ( مصحم ىداو طقاسم نم ) ةوتا

 8/6 ةلثألا

 ٠/ه ( ةيرق ) دحألا

 41 54 ءاسحالا

 ١47 ( ةدلب ) جورخألا

 45 ابابأ سيدأ

 م11 ناجيبرذأ

 هامل و هاله م1717 مم“ _ ا/91/ ةناتسألا

848 

 ةيردنكسإلا 591١-51١

 ا“ روشأ

 -448؟١-



 ١77 ( نصح ) حيشأ

 "ه4 ١94 باصأ

 41١ ناتسناغفأ

 717 ةيقيرفإ
 ١6٠١ ( ةرامإ ) ىدنركلا لأ

 ه5 ايناملأ

 1١-28٠0" ( ىداو ) نامألا

 011 مدحج مأ

 - 478٠-4407-4177 (ةيرق) بشخلا مأ

 ه١86-0 4

 ١5١ ( ةعيض ) ميهدلا مأ

 54١17 فلغلا مأ

 714 ( ةريزج ) مشق مأ

 ١5١ دبعم مأ

 "59 سنأ

 96-1547 ( ةنيدم ) باوهألا

 407 ( ةلود ) ةيناسوألا

 791١ ابوروأ

 91 ناريإ
 1١4١-1١87 188-١91- ( ةلود ) ةيبويألا

 فيي فما 7 ففي ل

#9 

 8/ ةضايرلا رثب

 596 ( قدنخ ) ةخبسلا باب
 2677-51-54 8 ( قيضم ) بدنملا باب

 #8 لباب
 ه15١15-61١1- 35٠١-4517-5554 09 لجاب

 7١051796-545 ( ةيرق ) رحابلا

 05/ راعش ةحاب

 53178 ( عضوم ) رابلا

 ةتغاب © ٠١

 57٠١ ( قوس ) ناينابلا
 515-791 - 57 ضيبألا رحبلا

 "5-55-١58 -57-#"ه رمحألا رحبلا

 ؟7 1584-151١-17 ؟لفث ؟ ”1#" 1#

 57-584 ىبرعلا رحبلا

 51 مزلقلا رحب

 نيرحبلا 8-9١

 545 انات ةريحب

 ىراخب 1١
 ةيرق ) حادبلا ( "701 ١9 1١"

 "95 "86 "الة "ال8 (ةيرق) ىودبلا

 /91" ١05 :4١١45094-15١

 44 ( ةئيدم ) شقارب
 0179 - 459 ( عضوم ) ربرب

 ؟91-3785- 1787-3748  الا/و لاغتربلا

 5151-7١17-47" ( ةيرق ) كربلا

 عرب ١١14-٠6٠١

 44 حيطبلا

 1١6١-8554-75560- ( لبج ) ( نصح ) نادعب

2355 

 45-377916711١6" -94 و١91 دادغب

 كفي

 1537 ليكب

 54517 ( ىداو ) حالب
 ١6٠١ ( ةرامإ ) دحاولا دبع ىنب

 "و6 ( ةيرق ) عيدبلا
 -404- 09-1507 -1785 - 714 هيقفلا تيب

 هاك ة؟50- 555-*

 ىداو ) ناحييب ( 26٠ ١١6-9585

 -55؟١7-



 11١7-17 ( نميلا ىف رووشم لقعم ) ركعتلا انقل ع
 نونيو يقم واسر نوال فو هنو | 210 417 كازا دلل (ةدينم» ىداقو لكي
 بريق ووو اري | القل بالم ادالملا ءانوج تالا ا
 هوب يق أ - 447 د41 علال وك لوك ملا
 يهنأ رهدأل كاله ل4144 440 45
 هجم هوو: هل د_-هك5-ها١'"

 هع4-ه5:75-هالا  ع95- 8١-448 ةشيب

 ه7 4 ا/94 ( ىداو ) ةحدنت

 7176 ميعنت

 50266 84 -ه175 844 "ك5 .#ه ةماه

 الا الا كف تو كال دك
 داوم حب نزلا يو قيم وو لوو |. 21031 د4 1785-0( ىداواب ةيرق) نيا

 همنا -همأ ه5 - 6

 00 ال ا دلو
 لره# لوم الل سلوم ل11 مل ١11 دونيب

 لالا سزوك سلتا سلك سلمك ا 6
 ل اال امال لامك كالو طالق 4١ ةلابت
 ل ؟هر آا_”مطهم "ها ل75" ل "7" ل 53٠١ ه1 81 677 داو فيلك

 دالك لال ل اىن7' لنآ ل١٠58 ل ”5ك6 4+4  ؛ه0 اتيحتلا

 38111 7 ضطا كدطللا كاش ا تدلل كدي

 لمهن هك "هم ل”هو "ه5 "67

 35 لالا 3من كارا رطل كاش كاستل

 454 404 "93" - 95" 7/5١ 1١5

 55١-45 -1:/م87# 5549 -8"5 - 08

 ه5 هاا" .ه١٠ هدك هذال 65

 ه19ةبرت

 ناتسكرتلا 9١

 عمم مالا _؟ةوم4 379١-7595-7897 ايكرت

 هدك اها"

 117١-455 -155 ( ةيرق ) ةبيرتلا
 12197-38194814 1١ ( ىداو ) رشعت

 فاو

 اال” ١58-١6١ ( نصح  ةنيدم) زعت

 لو -كى5 للكلى 18١  ١ال6 - ١الك

 دهم هل -مها575 هلأ -هاط8 61ه

 لهم هووص هالك ها"ثخ همه هالا  ةالثث

 هال _هالا هكذك هما“

 ه7 مه زاجحلا ةماهت
 د9 م رسع ةماجج | - 5١١ 5١6# 75١5 73١179 - 11١8 -آ5
 هعف لالا ال اال اك اللا الا
 00 ميرث | _؟هال 7460 784 184 58# 11

 معو 1778-71 ( نصح ) تابعث | 154 198 1585 788 358١ ح6
 7901-8484 -1796-15917 ( نصح دالب ) الث | "هال لمهإ١ "ه١. "18 "55 - ؟41/
 مبباد "هو _”هو دكر ”هأ هاو _ما* "59 "ك6

1١769٠ 



 457 - 4١-578 ( ةيرق ) ةراجلا

 17617  ؟؟8- 7اا/ ةيخيراتلا ىلعألا نازاج

 الا الا الا لا ا ا

 دالك -؟ال4 ملال كالا اله اال:

 د51 #5 للا 14 11 ا

 "مخه -5ىخ4 خ5 ١" ل م

474-385 

 800/05: 45 ةيلحاسلا نازاج ةئيدم

 -غ55 #15" -#"ؤ5 "9 خا ل ا#

 هال لهاظال همك له755 ه7 عالال

 هال هالك هال هود ل60

 ىداولا نازاج 41٠١ 948 ١5-758087١"

 ١5 !١7" /١ ":7اه"#- 3838و 3857

  15ه5”

 556 ( ةيرق ) ةنابجلا
 "ها - 785 ةلبج

 708 - 7ها/ ( ةدلب ) نبج

 591١ ( عضوم ) ةريبج

 9م ةشجلا

 ا/41/ ( ةيرق ) احج

 ٠١ ( ىداو ) نافحج
 517-7١ ( ىداو ) نالدج

 781١ -1781١-787-7584-185- - ؟ا/9 ةدج

 هو. دهزا» لمال»

 43١ ( دالب ) حيارجلا

 "ه1 فارجلا

 41/7 ( ةيرق ) ةبرجلا

 45٠ ( لبج ) درجلا
 ها600-548-94-15 شرج

 10/8 ( لبج ) ريرج

 ١6١ 51-954 ( فالخم ) رفعج

 ا// توملا ةلج

 ه١١ ليلجلا

 81 4١ ( ةيرق ) ةلاهجلا

 744 ( دالب ) بنج
 4ه/ نيينجلا

 -ا١6١-1:5١ ةا/ل هال ه5 همه دنجلا

 -75568 ١٠6١ - ل/الا١  1١844 لاو١ا - 5١١"

 هاه 8

 404 ( ةيرق ) ةنجلا
 "اه -:05 اروج

 - 58- 48- 4ا/ ( ندعو توم رضح نيب ) فوجلا
 1: ”"خ١ 55ه "ه#* ل 8١ه 7*8

 1١"ا/ و1 هوجلا

 نوجلا ٠٠١

 ه٠1 ىتوبيج

#* * * 

 مريم - 71/5 ةزاحلا

 نصح ) بح (105-1١6١ 5١7

 ١11 ( نصح ) ةبابح

 517 ( ىداو ) نابح
 م1107 "146 1١949 ه7 -ه ةشبحلا

 77” ىثح

 - ١١6١١955-١10 هال  ا"ه زاجحلا

 -ا١ه5 لهم -1ه١ *١5- 1١15 68:1١

 ملاذ ل508 ل١٠75 سلما ١/5 -١ا/:

 558 -؟لال ا اا ال الا

 ماب "لك الا ل ما مالو سم

 -455 -587" -ة5الا -عهل' -:عم عيب

 -مهون5 )854١- ه5 لهم لهممعشوبب

 1١ه6؟١-



 ةهككد-ه#"-8ه545 هم“

 ةى١ 1 917-205 "مو و
 هز" 4 هاا ( دالب ) رجحلا

 "*؟1-١51١50 روضح
 4١ا/ ( ديبز ٍ ىلا

 ّ 6 ة 0 0 ا
 ني رج

 ه1 ريفح لا
 ملل_ ملم "ام ٠05" راقحلا 1 155 ( لبج ) نالجح
 55 . ةلقملا دا”: "5مل "51 - ١486-75١5-55" ةحح

 1-95-417 ( ةيرق )وق ا 9 36 وقحلا هكر - مال
 548-594 -5ا/ ( ةئيدم  فالختم  دالب ) مكح ش 35 تود /١41 ( ديبز ىف عضوم ) ةنجح
 م9 ثدح

 ليش لا يل
 15” 1457545١  ةغهال :هو؛ ةديدحلا

 ه١ بلح
 5 7 414 41 454 ل 15ال ل4586

 2.5 0 ه8 يأ -.

 ( شيرع يب فرخ عصوم ) ل هاال هل)ا١ .هلإ ه)١ هدك 48
 ههؤ ( ىداو ) ىلح

 هوال ها“ظك ه5: -ها#"خ -ه5"١7 ه1

 1-9454 -178-548-1/1-17 بوقعي نب ىلح نا م

 ©55-6-6١ ١١1١- "55-7558-ا/مه "717
 ه١٠ ةبدحلا

 هو44 -ه04 47 -؛هال "ذللك داعم ,
 "17 - ٠:08" ةجرحلا

 هم١- 4
 59-48 ( ةئيدم ) ةدرحلا

 792. نميلا ةماهت املا 2 : - 95841٠١-١15 55 ( ةئيدم  ىداو ) صرح 201 اا 1١-98-١174 517 ( ةنيدم - ىداو ) ض
 كيففل كافل ثلا لل كرب كلل

 ه:١4 صمح
 لاله ل "الك هك #51 515 - ؟1219

 51-58-48 ( ىداو ) ةضمح
 15١١ #"]خؤ5 #"#خةخ١ "خ4 - "ملال - 38ك

 غا/ه ةمحلا
 همم -:؟5"” -:ا١ا!ل- 5١١-5١١ :١٠الل- 55

 4١17 - 405 ( عضوم ) ميهاربإ فرح

 ه٠ ( ةنيدم ) بيرح

 4ا/ ( ةلود ) ىبارومح

 355-454 "746-56 (دالب) ةميحلا

 444 - 6 باق
 ١ ل8817 30/4 84# 701 ( ةيرق ) ىنيسحلا

 11+ ( ديبز يحاوض نم ) ذبانحلا 00
 50 نسخ اجرت معرف راح 4 ( ةيرق ) ةينيسحلا

 <17 ءاروحلا م0٠ 1٠١ ( ةنيدم ) قاربإ ةبصح

 5954 - 591" ( ىداو ) نايح | هو ه9 ه١ 40 - 47 3756 تومرضح

 ٠7٠١ ( ىداو ) ديحلا | 36.  ؤ0/ و5 77 514 هو - هر - هال

 785-50 - ١07/4 ناديح | _رسسسع سرب 764 ول عا لا

 -؟65؟1١-



 ٠7٠١ 57 ( ىداو ) ناريح

 175١7944-7١6 -57-59 ( ىداو ) سيح

 هامل ها" هلا

 »اع

 440 ديسلا تبخ
 57٠١ "945 ىحرسملا تبخ

 "714 ناتسربخ

 ١الك 1١61١ ددخ

 9142641١-845 ناسارخ

 ه7 مرخلا

 549 ةبيرخلا

 59.- 5/7 ( ةنيدم ) فوصخلا

 ه59 - 94/4 ( ىداو ) ءارضخلا

 415 ( ةيرق ) ةريضخ
 7١*15 -98-ا1/6 59 ( ىداو) بلخ

54 - #8 85" - 1655 

 ٠ه ( ىداو ) سمخلا

 0147  ها/7 طيشم سيخ

 ا/ه ةبوخلا

 4/ ( ةنيدم ) ةخوخلا

 "64 ( دالب ) نالوخ

*##« 

 ه5 ةرادلا

 571 ( ةيرق ) ةيرادلا
 ل ها/ل5 هال" -ةها/١٠ ( نصح ) رصنلا راد

 هالة - هال د ةهالال

 1٠75 - 91/ ( ةيرق ) غمادلا

 76 ىبدلا

 77/4 - ؟1١/ ( ةنيدم ) ةئيثد

 415 - 5944 ( نيتمالسلا نيب عضوم ) لحدلا

 م5٠ ؟ا/ه نحدلا

 3780-1981-7949 47 ةبعش ىلنب برد

 - 1558 -4ه84 559-555 -450 5

 هرىم١ هك ه4 هوا” هاظا 5 ا/ا*

 4١*23 ( ةبعش ىنب برد رظنا ) حولم ىنب برد
 4568-46“ ةغه١٠ 285848 515٠ ةيعردلا

 458 -55”؟! -5غ١5 55٠١٠- -5هرىل -ة؛هك

 هكلد ه1 6558-0 55-556"-4875-أ48

 194٠١ ناعد

 ه١51- 91١-1١9" قشمد

 -7"١١-17١175؟-154١51-95 ( نصح ) ةؤلمدلا

 فرخإ ” فحل

 -١١ال-1١١-1١١5-١١١8 (ةريزج ) كلهد

 ١ه5- ١517

 474-8944 4١-84#- (ةيرق) انهدلا
 45": -15”#” 1:58 -537/ - 59" - 51ه

 مىمثثا- عال؟

 684 0817 ه7 ( ىداو ) رساودلا

 5145 ( نصح ) نارود
 ه'ه ( ليلص ةعلق ) ناعود

 9/ ةعودلا

 هالآ- 468٠-45١ - 574 ( يح ) ةريدلا

 1175-1617-7790 مليدلا

 ويد 58٠١

 94/8 فيحلا تاذ

 ١74 ( لبج ) راخذ

 ل” 745-9558 5١-99-15١8 رامذ

 لت لا 155 5554 55" "5

 186 "55-945 -“"غ١

- 1١787 



 94/8 نابهذ

 "مؤ 45 -51/ ( ىداو ) لاؤن

 هال ةبيذلا

 1١١5 417 قرشأ ىذ

 دا9١8-1١1-1145-1/ 1١5 ةلبج ىذ
 لذالك ١158-58 "1١

 7١6 ةئيدع ىذ

 هزم _7ه1796-1- 1541-777( لبج ) ةمير

 8٠١" ( ىداو ) مير

 نو *

 ٠7٠١ ( سمخلا ىداو ) ةرئاز
 477 - 47١ فلغلا مأ ةرابز

 51-58 -517256ه ( ةنيدم  ىداو) ديبز

 ل11 تخص 65-945-9#*-84-4
 م56 155# "55 ل "#"ه 1941/ رمرم ىذ

 ضن

 # # ع

 هاد هملكءال س5١ للكحه سك ل١#

 هللالسلكل5 "#١1 ل5١ ل١١١

 1١55 "١ ل١١ ل١75 للككو 1146

 -اه5 "١ - ١58-١57 168١ ١654

 هلاكم ل5" دلك؟' لكل كله -'١ه4 اسالال د ا/5 د "اله - "7/4 - 41/ ( لبج ) حرار

 ه5 هيت سأر

 57-١931 حلاصلا ءاجرلا سأر

 ه11/ ( علض ةبقع ) ةبقعلا سأر

 لااله للال4 لالالا“ طالع ساككأل ل لكك

 هاما لكم رلاله 1كال8  ١الا/ الك

 ل955 ملكا 219+ الخذك المك - 8١1ه

 كلك سم ل1 #0 1 لقال دهني والو فكك 408 - 440/ علأ لاجر
 كلا ساما كلل ل ل7 111 هند هوك همز مقدم وال04

 "ال4  ؟68 عادر

 "؟14 ( لبج ) سرلا

 كفحخلا كرا فلا كايضحلا كيفحل كيل

 ا ل خخ ل # للا ١" ل اا

 ل[؟ه6 ل508 ل1615 ل769 ل145 54| #74 ال#ال 17٠١-55 ( ةلود ) ةيلوسرلا
 الو لأ“ ل657 له "هال ”هك أ _انإ رااهك لهاا لاله ل1755:6ه ل "55

 نإ 01 الا ير

 ٠٠١ عراعرلا

 ه5 ديفرلا

 59 ( ةيرق ) ةبوكرلا
 د7 هه ( ىداو ) عمر

 "01 ( عضوم ) ممر

 مدرب _ مجاب مج5 "54 ةضورلا
 نع _ جم _ مه _## نامورلا

 هوغو 614م ( ةيرق ةدير

 ل "7م د "الئ ملال ل "7/5 ل "لآ ل ا

 784 758" 58٠١ 358١ ل ؟ا/ا/  ؟الك

 15959١ 584 - 58848 - غ18مل/ - 585 6

 للا ل1515 5958 555-554 "57

 3 11 تل للا كل ل كر ا تن

 38 يار © ب للا إل. سرنا يش

 -ةالا -458 -؟5ال -555 5554 - 08

 ه١ ه١" -ها١؟ ه١١  ه١٠ه  ؟الا/

 هلك _هكك5 هام

1١768 



 ةئيدم ) بئارزلا ( 86 ١6 - ١١4

 184 ( دالي ) قينارزلا
 8٠١ ( ىداو ) فينز

 هكك هذال -ه68-45 (دالب ) نارهز

 نيل

 ها” هده -؟الال - 545-58 ةرهزلا

 هالو هاله هد5ؤ هال

 و6 ال” الا 56-58 ( ةلود ) ةيدايزلا

 هآكداأ للكؤ9 "1١9 للهع ل9١1 ١15

 ني دما ضل

 5498-7544-8718 -1585 7505 ةيديزلا

 هزؤال هام -ه5١ :هال- 9 ٠١:1

 ؟4"-١191 عليز

 ايلا

 دعاسلا ١51-94-5

 هاا/ ةقاسلا

 71417 #5 "”»# ( ةلود ) أبس

 1١6١-١8١٠ ( نصح ) لوحسلا

 م5514 ( ةيرق ) رسلا

 - غالك - 40/8 - 4905 459 ( ليج ) ةارسلا

 هداك هدال-ه05١0 5

 75١7-7717 57-53 ( ىداو ) ددرس

 517 * ( لابج ) تاورسلا
 هم8 585 |  "ه ةيدوعسلا

 077 ( ىداو ) ايعس
 4374 ( دالب ) نايفس

 -ه8-1ه6514-18" ها" 4 (ةيرق) ءاقسلا

 هاثم ا ةهك'*

 ةرطقس ١1/9

 9 ناتفيقسلا

 478-795 #98 ١/4 ( ةيرق) ةمالسلا

 هم85 عال

 -4448 -44ا/-١48 ( نصح ) لفسلا ةمالسلا

 تح

 1١-551 ايلعلا ةمالسلا

 ١6١ ( نصح ) نادمسلا

 "51 عانس

 7437 دنسلا

 - 17511795-15١17 -54 557 ( ىداو ) ماهس

 غ:هضا/- 84

 "ا/4 - 54 ( ةنيدم ) ءادوسلا

 ه41  الا/ه نادوسلا

 ل هالال هاله-ه١٠-8":1-94١-ةةغايروس

 ه:١

 ؟٠94 سيوسلا

 41٠١ ( عضوم ) لايسلا
 ؟55 ناليس

 ايناس

 عكم- ؟0لاك  ١الك - ١17/4 - 5ا/- 41 ماشلا

 هال4- ه59 ( نصح ) خماشلا

 ٠١ (روكلا ىداو ) هياش
 1178-1179-1١ 917 ( ةيرق ) نايقأ مابش

 ضن

 1517-١517 ( باب ) قرابشلا

 - 40 44 - "94 - "ال 5" ةيبرعلا ةريزجلا هبش

 تك 6١-5 57-54-58” آ-ه؛ -ه؟-ذ5:4

 لل ا ا ل 6-5 ١١-١755

 هم,“ هوو هاكال- :58* - 8 - 559-83١

 1٠١5 ( ةيرق ) ةعجشلا

 ه15 ( ةيرق ) ةنيجش

 ه1١76



 - 10172 1545-1017 71417- ا)"ه ه4 رحشلا

 1:05 "5957-“"8مخؤ-”""#”- ١

 "5/4 1١79 ( نصح  دالب ) فرشلا

 "6 - "ال48 - "ا/4 /791  ( دالب ) نيفرشلا

 الا 54-59 © ( ايلاح مسوملا ) ةجرشلا

 4-96-9585 *'/ 

 ؟6١/ ( لبج ) بعشلا
 4١١ حلمألا بعش

 41١5 فرش بعش

 ٠١8 حلملا بعش

 ه 47 نيبعشلا

 ١51/1١6١ ( لبج نصح ) رعشلا

 7814 - 787 - 407# -38الا/ ( ةيرق ) يريقشلا

 ع٠ 6

 -همال-:ه14548-8 4/1 (ةيرق) قيقشلا

 ه1

 445 ( لبج ) ركش
 لا/4 - ٠59 ةراهش

 - 5/4 48٠-8٠0" ( ىداو  دالب) نارهش

 هئ95-هو#7-ه147 هالو

 *# ا #

 ه74 - "85 1/4 ةطماص

 ل١770 11-1890-195/“ - 89 ( لبج ) ربص

 فرخ

 1١-105 8٠١ 54 ( ىداو  ةنيدم ) ايبص

 3 ا ل ل رخال 0 لا ا ا لا

 دلاإ "5# "د "عال ل5

 مما "ىلا ال د االا/ د الك ل "ال:

 لنك كمال "مك "طلع "84 "مل

 8و 8"ةؤا7/ "ة؟5 "460 #94 "95

4١5-5١٠5 5١١ 5:5 5١” 5١١ 

 1505 155 1753# 5759-5535 -5ه

  1" 1# 1595 - 55ل1175 11#

  -55" - 6-55ال 5458-

 ؟ة6ك - 5808 55١٠ 55١ 4:58 4559-

 هدك .هذقش ا هجال ه١ 5 5ا0ل9 - عال

 ٠ه همم هامال هاله ل هاظع هاكه

 هاله  هالك_هال** هكك-ه"58-66094-3

 -4ه628 ع غ٠

 1917 عدص

 هه ( ةعلق ) ةيقيدصلا

 1868 "1١-١6١ -ةال- 945 "4 ةلذعص

 154 ل 5هل 7# ١/5١١" -1ا/

 544 739 ؤا7/ 346ه _ ا)الا/ل "خ54  ؟5ا/
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 ةقاقع ٠٠١
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 40/ رظانم ةبقع
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 ه١4 اكع
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 هوكع ١١4
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 ؛م5 "ال4 "هه نارمع
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 ه1 ةقنع
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 71/8 - 1486 ( ةلود ) ةيمطافلا

 ه7" احيتفلا
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 رعورب موو مالو مالم مالا كف ريو روس رول مب مو لم
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 باتكلا ىف ةدراولا بتكلا ءامسأ

 ةيسدقلا ثيداحألا

 برعلا ةريزج ىف ىبعشلا بدألا
 بونجلا| ف ىبعشلا بدألا

 مالعألا

 ىناغألا

 ليلكإلا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىف نارمعلا فادهأ

 علاطلا ردبلا

 يبطقلل « ينايلا قربل
 مجعلاو برعلا باسنأ ةفرعم ىف مهلا ىوذ ةيغب

 سورعلا جات
 رواجملا نبا خيرات

 عبيدلا خيرات

 ةيمالسإلا بوعشلا خيرات
 نميلا ىف ةيمطافلا ةكرحلاو نويحيلصلا
 ةكم خيرات

 طوطخم طويطو خيرات
 طوطخم نميلا خيرات

 باسنألاو خيراتلا ىف بادآلا ةفحت

 هيبنتلا حرش ىف هيقفتلا

 فلؤملا

 سيمح نب هللا دبع

 ٍليقعلا

 يلكرزلا
 ناهفصألا جرفلا وبأ

 ينادمهل

 قيلح رمع / د

 يناكوشلا

 رساجلا دمح ةمالعلا قيقحت

 لضافلا كلملا

 يديبزلا ىضترملا

 رواجملا نبا

 يبدا نمحرلا دبع خيشلل

 نالكورب لراك

 يعابسلل

 طويطو
 يطساولل
 فرشألا كلملا

 ىميرلا نيدلا لامج
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 دراولا تاحفصلا

 هركذ اهم

 قلما

 فب
 هاما مد

 هم هه١

535337 
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 "هم "م

 87” "هك
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45 

 لكمك 1٠”

 ١ع

 عال للا ؟

 او لها

 ان ل

 ”؟غا/

 "94 خل
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 فرخ قف



 اثكلا متسا

 بطلا ىف عماجلا
 فاطللا رهاوجلا

 نازاجو شيرع ىبأ خيرات ىف ناسحلا رهاوجلا
 ىمالسإلا ملاعلا رضاح

 نيعلا روحلا

 يتاريخلا دمحأ نب دمحم ةلود ىف دجسعلا ةصالخ

 نيملسملا ريمأ بقانم ىف نيمثلا ردلا

 يناورسخلا جابيدلا

 رجاش نب حارا ناويد

 نيناطلسلا ناويد

 ىبرغلا فلؤملل ىقرشلا ناويدلا

 - كولملا نم فالخملا يلو نمل كوبسملا بهذلا

 ماجبلا لعب
 فالخملاو ايبص خيرات ىف فالسلا

 كلام نبا ةيفلا حرش

 قشمد ىف رهش

 دروو كوش

 ىشعألا حبص

 نميلا دالب ةفص
 برعلا ةريزج ةفص

 مااسإلا نكس
 زارطلا

 باحصألاو ىعفاشلا صوصنب طيحملا بابعلا

 نميلا ءاهقف تاقبط ةفرعم ىف ننسلاو اياطعلا
 بئارغلاو بئاجعلاب لصفملا دقعلا

 مالسإلا ىف ةعيرشلاو ةديقعلا
 انو فرشألا كلملا

 فلؤملا ٠

 يبقلا رديح دمحم

 ضمهون جاجع بيرعت ترادوتس بورثول

 يريمحلا ناوشن

 ٍلكهبلا

 شكاع دمحأ نب نسحلا

 شكاع دمحأ نب نسحلا

 رجاش نب حارجلا

 يروجحلا ظافحلا ىبأ نب نسحلا نب باطخلا

 ىناو رسخلا جابيدلا

 ريمألا ليعاسا نب دمحم

 يزامنلا بوعي

 سيمح نب هللا دبع

 ىشرقلا هللا دبع نب نسح

 ىدن *قلقلا

 رواجملا نبا خيرات

 ىنادمهلا

 نيمأ دمحأ

 ةزمح نب ىبحي ديؤملا مامالا

 دمحم نب رمع نب دمحأ
 لضفألا كلملا

 لكهبلا نمحرلا دبع نب ىلع

 رهيست دلوج سانجا
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 دراولا تاحفصلا

 هركذ اهب
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349 
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 ضف
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 لسا
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 ٠٠١“ كم

 نك ضنا
 ده
 ضف
 انفيغأ
 قف
 فلن

 نوي
0 
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 باتكلا مسا

 ىنايلا قيقعلا

 رابخألا نويع
 ىرخأ صصقو رقبع ىداو ىف
 طيحملا سوماقلا
 نمجلا دئالق

 ةريزجلا بلق
 ةئيضملا ءىلآللا

 عملا
 تارمتؤملاو تاعماجلا ىف تارضاحم

 ناكلخ نبال خيراتلا رصتخم

 رابخألا زنك رصتخم

 رودبلا علاطم
 نادلبلا مجعم

 ىفارغجلا مجعملا

 ذيول

 ديبز رابخأ ىف ديفملا

 ثبرعلا كولم
 ىماهيلا رعشلا مالعا نم
 ىلع نب ديز هقف ىف ىجلا جابنملا

 فيرظلا ةهزن

 نورقلاو فئاوطلا ةفرعم ىف نويعلا ةهزن
 دوعلا حفن

 فلؤملا

 ىطساولا

 ةبيتق نبا
 ةفيلخ دمحم دلاخ

 يدابأ زوريفلا

 نامثع دمحأ ناسح

 ةرمح داؤف

 قرشلا دمحم نب دمحأ

 ديز مامإلل بسني
 يليقعلا

 لضفألا كلملا
 لضفألا كلملا

 لاجرلا ىبأ نبا

 ىومحلا توقاي
 ٍليقعلا

 حاجن نبا شايج

 ىمكحلا ةرامع

 ىناحيرلا نيما

 نارمع نب دمحم نب نارمع

 ىبحي نب رهطملا نب دمحم ىدهملا
 لكهبلا

 لضفالا كلملا

 ىلكهبلا دمحأ نب نمحرلا دبع

 ؟55- ١

 هركذ اهم دراولا تاحفصلا

 فيلر تن

 فم د افحغ

 نصل طلو

04 4" 

 "ما

1 

1: 

 "16ه 244

 ١5.1

 انفي

 ندي

 الب

 ضف

 ففي

53 

>”3234 

 انفرفوا

 كفي

 "8 كك

3 

14 

 ١١١ م5

 ناني
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 نيران

15 
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 تاقيلعتلاو ىشاوخحلاو تاساردلا رداصم

 يشاوحلا ينو ينايلسلا فالخملا انباتك (نتم) بلص يف اهؤاسأ ةدراولا رداصملا ءامسأب تسرهف

 .٠ لوألا ءزجلا

 ردصملا ةيشاحلا ةحفصلا

 نتملا وأ

 . ىتبتكم ىف ىتلا تاطوطخملا ىلإ ةراشإلا ىلؤألا ةعبطلا ةمالقم ىف: ملا ل

 . ةريزجلا تونج. راثأ اوفشتكا نيذلا نيقرشتسملا نع ةيشاح 53:

 امسأو ةريزجلا بونج: راثآ اوفشتكا نيذلا نيقرشتسملا نع نتملا 4

 .نييسنرفلا نم نيقرشتسملا نع نتملا 44
 ':' نييكيسالكلا باتكلا ضعب نع نتملا 6

 : ميركلانارقلا نتملا 6

 " ةيكيسلا ةلودلا مايق خيزاتل نيثحابلا ريدقت 2 نتملا لل

 . يجرزخلا , ةيؤئؤللا.دوقعلاو . عبيدلا ؛ ديفتسملا ةيغب نتملا 6:

 عبيدلا « ديفتسملا ةيغب نتملا هه

 ةنيجزلا ل دوقعلاو“ . ' عبيدلا «ليفتسملا ةيغب نتملا نك

 .نادبما « برعلا ةريزج ةفص ١ نتملا 1

 " هةيكيسالكلا بتكلا نتملا وب

 . يناذمحلا .ترغلا ةزيزج ةفص >> نتملا 14

 ش ١ >8 0 ةطوطب نبا نتا 36

 .' يملكحلا ةزامغ ؛ةرامع خيرات نتملا 14

 ” ينادمحلا اهركذ ىرق ضعب قيقحنل .' ةيشاخ م 59

 ا ا ةراتع خيرات 2نتملا 15

 ئومخلا توقاي' ,نادلبلا مجعم 2 نيملا 4
 يديبزلا ىضترملا . سورعلا جات 2نتملا م44
 + جو ةرامع خيرات 2نتملا 45

 9 عبيدلا « ديفتسملا ةيغب 20 نملا 45

 ديجملا دبع نبا ,نمزلا ةجهب نما 15
 اهدعب امو ”94 ص ةرامع خيرات ةيشاحلا 15



 ردصملا

 ةرامع خيرات

 ةرامع خيرات

 عبيدلا «ديبز ةنيدم رابخأ ىف ديفتسملا ةيغب

 .ةرامع خيرات

 شايج ىأر نع

 ظافحلا يبأ ىنبال نييروجحلا ناويد_ىورأ ةكلملا لوح
 ةرامع خيرات
 عبيدلا ,ديفتسملا ةيغب
 ةرامع خيرات

 ةرامع خيرات

 يريمحلا ناوشن .نيعلا روحلا
 ينادمحلا ١١ ص 7 ج ليلكإلا
 ينادمحلا «ليلكإلا
 ينادمهلا , ليلكإلا
 ينادمهلا . 4# ص ٠١ ج ليلكإلا
 ينادمحلا . 5 ص ٠ ج لبلكإلا

 ناملكورب .ةيمالسإلا بوعشلا خيرات

 ةيحاجنلا ةلودلا ريزو رورس لتق ناكم نع

 ندع خيرات ىف نمجلا دئالق
 ينادمهلا : 44 ص ٠١ ج ليلكإلا
 ىناملألا رعاشلا هتوج .««يبرغلا فلؤملل ىقرشلا ناويدلا»

 نيمأ دمحأ . 5؟ ص ١ ج مالسإلا رهظ

 « نييحيلصلا خبرات م باتك

 ةرامع خيرات

 ىرع ةملك نع قيقحت
 ةرامع خيرات

 ةرامع خيرات

 ةرامع خيرات

- 1١ 71548- 



 رولا ةيشاحلا ةحفصلا
 نتملا وأ

 هنباو مركملا دمحأ ةافو قيقحت نع ةيشاحلا ف

 هنباو مركملا دمحأ ةافو قيقحت نع ةيشاحلا فيا

 ندع خيرات ىفنمجلادئالق نتملا 75

 نميلا ىف سرادملا نع ةيشاحلا 7

 ىحاجنلا دهعلا ىف سرادملاو ء رصم ىف ةيعارزلا ىضارألا نع ةيشاحلا ا

 يقشمدلا رواجملا نبا خيرات نتملا لكما

 يبقلا رديح دمحم . فاطللا رهاوجلا ةيشاحلا "606

 ينادمهلا .برعلا ةريزج ةفص ةيشاحلا 3606

 يقرشلا دمحم نب دمحأ ,ةئيضملا ءىلآللا نتملا كح

 يعابسلا . ةكم خيرات ةيشاحلا "30

 ةريهظ نبا , فيطللا عماجلا ةيشاحلا 20

 يبقلا رديح دمحم . فاطللا رهاوجلا ةيشاحلا "060

 يفرشلا دمحم نب دمحأ « ةئيضملا ءىلآللا 2نتملا . "0

 ةرامع خيرات 2 نملا ٠"

 ٍليقعلا قيقحت ىروجحلا ظافحلا يبأ ينبال ءنييروجحلا ناويد نتملا 3205

 يبسبكلا . ةينسلا فئاطللا 2نتملا 304

 ١ ج طوطخم .يلشولا خيرات نما 224

 عبيدلا . ديفتسملا ةيغب 2 نتملا 3121

 ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد نتملا افياي

 يجرزخلا « ةيؤلؤللا دوقعلا 2نتملا فيفي

 رواجملا نبا خيرات ةيشاحلا احلل

 ةيؤلؤللا دوقعلا نتملا انثي

 طوطخم . طويطو خيرات 2 نتملا <34

 يناميلا قيقعلا نتملا "هه

 عبيدلا . ديفتسملا ةيغب 2 نتملا فك

 رجاش نب حارجلا ناويد نلا 7
 ٍناهيلا قيقعلا 2نتملا فل

 رجاش نب حارجلا ناويد نتملا 4

|١156 



 فيل

0" 

 فذ

0" 

 ىو

1 

0 

 ما

4 

 ف

 ضف

 ضف

 ضف

 ضف

4 

 قف

 قل

 يناميلا قيقعلا  ة

 | يناميلا قيقعلا

 15 ام دوا نق قالا عقال
 ىطساولا خيرات

 ٍناييلا قيقعلا

 1 ناسحلا رهاوجلا

 3 قدالا' . فالخم او ايبص خيرات ىف فالسلا

 0 نا ٍنايلا قيقعلا
 نيمأ دمحأ . مالسإلا ىحض

 مالسإلا نحف يناهفضألا جرفلا وبأ .نييبلاطلا لتاقم

 1 1 يتاتسرهشلا . لحنلاو للملا

 يريمحلا ناوشن . نيعلا روحلا ةلاسر

 ناملكورب ٠ ةيمالسإلا بوعشلا خيرات
 | تاور . ةيمالتسإلا توعشلا خيرات

 جليلكإلا ٠١ |

 فيحزلل اهحرشو زيزولا نبال ةماسبلا ةديصق
 ةيمالسإلا فاعلا ةزئاد نع القن  ةريزجلا ةاتف ةلحم

 35 ىعساولا . نميلا خيرات

 يناميلا قيقعلا

 ديرملا ةيغب
 يناكوشلا . علاطلا ردبلا

 -  يناكوشلا . علاطلا ردبلا
 *”يخيكرلا نيسحلا نب دمحأ ناويد

 يناميلا قيقعلا

 بئارغلاو بئاجعلاب لصفملا دقعلا
 ا عبيدلا . ديفتسملا ةيغب

 لصفملا دقعلا
 يعابسلا « ةكم خيرات

 - ا ”ا/



 ردصملا ةيشاحلا ةحفصلا

 يلكهبلا . دجسعلا ةصالخ ةيشاحلا م4
 دجسعلا ةصالخ نتملا 0895

 فيرظلا ةهزن 0نتملا ٠
 ىناورسخلا جابيدلا باتك سفن وهو كوبسملا بهذلا ةيشاحلا 41١

 يلكهبلا . فيرظلا ةهزن ةيشاحلا غ6

 درادوتس بورثول .يمالسإلا ملاعلا رضاح ةيشاحلا 24#

 رهيست دلوج مالسإلا ىف ةعيرشلاو ةديقعلا ةيشاحلا 248

 نالكورب « ةيمالسإلا بوعشلا خيرات ةيشاحلا
 «تاهكرب» صاخلا مسقلا برعلا ةريزج فاشتكا ةيشاحلا 4

 « ةيليقعلا ةبتكملا » ةيخيرات ةقيثو ١نتملا

 « ةيليقعلا ةبتكملا ٠ ةيخيرات ةقيثو نتملا 00
 « ةيليقعلا ةبتكملا » ةيخيرات ةقيثو نتملا و17

  06٠0نتملا  2١ةيليقعلا ةبتكملا » ةيخيرات ةقيثو «

 « ةيليقعلا ةبتكملا » ةيخيرات ةقيثو 2نتملا 648

 ينادمهلا ء برعلا ةريزج ةفص نمل 5

 ىومحلا توقاي , نادلبلا مجعم نتملا ه0
 شكاع دمحأ نب نسحلا . نيمثلاردلا نتملا هه”

 ( ةيليقعلا ةبتكملا تاينتقم )ريسع ءارمأ لئاسر 2 نتملا هه

 يلع نب رديح ىلإ ضئاع نب دمحم نم ةيخيرات ةلاسر نتملا هكا

 رديح نب يلع ىلإ يعرم نب ضئاع نم ةيخيرات ةلاسر 0ص 00665
 ١ ْ نيمثلاردلا ةيشاحلا هال٠

 نيمثلاردلا 2نتملا هال

 ( ةيليقعلا ةبتكملا ) ةيخيرات ةقيثو نتملا هم"

- ١17/1 



 لاجرلا ءامسأ تانك تأ

 ١1١75 ناطلس نبا [أ]
 ١٠ه١ ىواض نبا /ا/١ دارج ميهاربإ

 ٠47 ناصيفع نبا ١١1 يريسع ىدارج ميهاربإ
 +ا/+ ةمارغ نبا ١١ه - 897 يعافرلا نسح نب ميهاربإ
 /7+ ضيمغ نبا 6310/7 دامجلا ميهاربإ

 215 ةلاحرلاو رواحملا نيا ١١19 يماشلا دمحلا ميهاربإ

 لام# ل9 القإل -ا/47 دعاسم نبا 446 غابدلا ميهاربإ
 ة.فأ ١١178 ناهبسلا ميهاربإ
 5949-١١١7 طيشم نبا 8١ ليبحرش نب ميهاربإ
 7945 روصنم نبا ٠١74 رعيوشلا ميهاربإ
 944.1 ردان نبا 045/ يرداق يلولهص ميهاربإ
 ١١٠١ ( خرؤملا ) ريزولا نبا ١١١ ناساطلا ميهاربإ

 1١4/ شيجلا وبأ <41 نمحرلا دبع نب ميهاربإ
 544 ةميلح وبأ ال55 -5148 5147“ يمعنلا فيطع نب ميهاربإ

 ٠417 (مظعألا مامإلا) ةفينح وبأ ٠١١١ يرجاش ىلع ميهاربإ
 ٠٠١/ 1/8/7 ةفينم ىلع نب بلاط وبأ 444 علاف ميهاربإ
 844 441١ ةقيقط وبأ 405 810/ 755 نيدلا حتف نب ميهاربإ
 447 راقع وبأ ٠١7 يفكع مساق نب ميهاربإ
 و01 ةليقع وبأ ال94 -ا/37/ 51/5 ناكوشلا دمحم نب ميهاربإ

 /17 لامح نب ضيبألا كمل
 ٠917 ميهاربإ نب دمحأ 491٠ يدجنلا ميهاربإ
 845 رامسم وبأ دمحأ ١٠؟_؟ هم ناعرد نبا

 ٠55 يريبغلا بلاط وبأ نب دمحأ

 944٠ رونلا وبأ دمحأ

 5017١51-578 ( مامإلا ) سيردإ نب دمحأ

 ملاك -ملهك م" لتكك "ه1 615

 ج1/ه لهشألا دمحأ

 8٠١ 1/88 نعاطمأ دمحأ

 ٠١61١ ةَنْيمّدلا نبا
 9144-9445-٠٠١4 ةدافر نبا
 9417-814 909 1/88 1/85 دوعس نبا
 ةال4 فكم فكال فكل ف1 حلا

 1١4 - ١178-1115-111١
 /45 ديعس نبأ

 ا



 ١٠ه5 8١١1ه 9/8 لدهألا دجأ

 م61“ اشاب دمحأ

 ١11/6 نوداهاب دمحأ

 ١١141١ يلكب دمحأ

 11١/ا/ رياج دمحأ

 569 بلاط وبأ نسح نب دمحأ

 /811/ دومح دمحأ

 م15 ديز نب نيسحلا نب دمحأ

 ١١1١17 رامسم وبأ دومح نب دمحأ

 ١١١١ ه مساقلا نب نسحلا نب دمحأ

 8١ - 5195-5910 51/8 ناشرخ نب دمحأ

 نفل

 /١151 ( ذاتسألا ) يرضخ دمحأ

 417 يرمز دمحأ

 ١١947 يريدسلا دمحأ

 ٠/91 ديعس نب دمحأ

 91/9 يناورشلا نيدلا فيس دمحأ

 778 17١١ يعارشلا دمحأ

 - 518 5710/5914 يجاوسخلا فيرش دمحأ

544 545-548 

 ككفح كمال لتكهك س04 ته"

 فقال فمن ملكك التل سالت" سا

 ا

 0٠ح 6١"

 ,|-1/59-498-48949 ىسوتسلا فيرشلا دمحأ

 و5-9

 ١١176 يدومع حلاص دمحأ

 441-447 -449 -4484 عليز رهاط دحأ

4/85 

 811 يىلجبلا هللا ديع دمحأ

 ٠“ يناورملا يركب نب هللا دبع دمحأ

 ١١914 يمزاحلا حاتفلا دبع دمحأ

 ١١1/1١ كلملا دبع دمحأ

 ١١17١ ملسم هدبع دمحأ

 87١ يبارع دمحأ

 984-151 - 94417 - 891/ يمزاحلا ىلع نب دمحأ

 - 875 (ةيماكحلا لمش خيش) يمكح يلع دمحأ

 و59 -مهال - مه#

 "510 سيردإ نب دمحأ نب دمحم نب يلع نب دمحأ

 ٠755 يليقُعلا ىسيع نب دمحأ

 5147 ضيمغ نب دمحأ

 9154594-١١8 ىنيتف دمحأ

 ١11١ (ذاتسألا ) هيقف دمحأ

 74/8 ىضيف دمحأ

 حب نيدلا ديمح مساق نب دمحأ

 8549 ىشيرعلا ىلج دمحأ

 ةنرع لمع دعا ودع نيذعأ

 407 178-885 يمزاحلا دمحم دمحأ

 411 تاريخ لآ دمحم نب دمحأ

 81١5 ه ينرشلا دمحم نب دمحأ

 784 ىسيع دمحم دمحأ

 ٠١/ 1788 شدمأ ىواسم دمحأ
 ١١178 ملسم نب دمحأ

 541“ حرفم نب دمحأ

 ٠١1١ يدعص روصنم دمحأ

 588 51417 يجاوخ رصان نب دمحأ

 ١١71١ ه (روصنملا ) مشاه نب دمحأ

 م6٠ ةسيره دمحأ

 544 ينادوهلا دمحأ
 (مامإلا .مالسإلا فيس) نيدلا ديمح ىبحي نب دمحأ

 ة1560 9484-9545-9408" 9" لاو ه

 ١١؟5-54١١--45

-١ 177 



 1/48 1/44 ( ةمالعلا ) رماع ىبحي نب دمحأ

 و١7 اه 45

 8486 (راطشلا نم لجر ) سيردإ
 - 5541-5615-5655 5158© ( مامإلا ) ىسيردإلا

 كالا ستتم هككأ؟؛ ككل لككمع 04

 كلل كلن كالت دكالف كالا كالا#

 الل ت18 كحك هكحأ كفل "45

 الكاك دالاك؛ الكا لالاك لالا -الد9

 تالق دالالع الالا# السا لالالا الاال

 دثا/له#* لاله5 الها ال58 0/54 -ا/الك

 لالكك للك" لاله ل الوز ل الهال  الهك

 القل القل القال المك الق" اللا

 لحق محا محب الث4 القال الك

 م14 م78 -ىالال لمح لمنال دمك

 مال مالا" معع هملكل -ىكأل ملكك

 ش9 916 ه2951:94 41537 مالك - ماه

 ل50 هقلمأ -ثظش6175 456+ 6558 - 975

 5 ل ل ل يا

 لا ل11 كلك ل15

 ا١اه5-111»#

 78/4 هدبع سيردإ

 595 كب ليعامسإ
 31١1-٠١78 يمكح ىلع دمحأ نب ليعامسإ

 575 شكاع نسح نب ليعامسإ
 ١١١ ه ( مامإلا ) لكوتملا ليعامسإ

 7 ( مامإلا خيشلا ) باونلا ليعامسإ

 845 ( خرؤملا ) يلشولا ليعامسإ
 دمحم نب ىبحي ( نيدلا ديمح نب ىبحي ) ءاعنص مامإ
 نيدلا ديمح
 751١ ( يسيردإلا نسحلا ) ريسع مامإ

 ( نيسح كلملا ) ( ىلع نب نيسحلا ) ةكم ريمأ
 4148 ليقع نب قاحسإ نيمأ
 ١115 ينيسحلا نيمأ

 - م14 - م07 01-1758 /1١1- يناحجيرلا نيمأ

 انف

 [ ب ]

 ( يهصاب ضوع ىبحي دمحم ) يهصاب

 ( ردبلا دمحم ) ر ىبحي مامإلا نب ردبلا

 9457 رورس نب صيحب

 م١1١1 سوميلطب

 م6 يوغبلا

 591 ( خيشلا ) يرطيب

 [ت]
 ( باهولا دبع ) ر يزاتلا
 459-1١1١5- ( ريمألا ) يريدسلا دمحأ نب ىكرت

 ١١61-١1-١1١١1١95

 51١7-941١-41١5 يضاملا دمحم نب يكرت

 ولو #11 للواكا ل15 616 ةل#*
 لكك فكم لكك ل6“ 4814-01

 والم هالك قالا شمل“ والا ةالا

 1114 1121 -ةظ910 19" -ةه42475 ك4
 دارا سلب هسلداأكو هكلدحاأ سلعتف

 للرإلا# سكرتل سلرلا لكل سل ا"#

 لللدك هللنال ل5١1 للذقك لنقوم

 ١و5 6-7 ١١1١-١١55

 841 ديز نب ميمت

 4015-١١78 هاش ناروت

 ١١١9 -411/ اشاب قيفوت

 لال04 558-58٠ 5514 ىطوؤنرألا قيفوت

 االك

1١7175 - 



 ٠ [دج] 7
 ١11 نسح رباج
 ٠ 547 قاحسإ ليربج

 4.0105 ف"”ليربج “نب دمحم نب'ليربج
 4٠٠١ ه اشاب لامح

 4.٠١ ه ريغصلا لامح

 174 ( رويئسلا ) ىتيلوج

 وا ٠

 /11* لالك دبع نب ثراحلا

 117/8. يمكحلا ظفاح

 ا (.4141١ يلاولا ) اشاب ظفاح

 م00 917 اشاب دماح

 44144 بةرسوي ةدافر نب ملاس نب دماح

0 : 

 8/7 شيبح

 يزاجحلا 91/8 48٠١

 7/4/ اشاب نسح

 2 مى ميهاربإ نب نسح

 ٠/74 راتسم ىبأ نب دمحأ نب نسحلا

 517١ 517 شكاع دمحأ نب نسحلا

 ال5115 5158© ( مامإلا ) ىسيردإلا نسحلا

 -لهال 2-8685  لَلكمه 2 مله" 86" -الك؟

 قو واله -حالأ حالا مك 84

 انوذم -فدال سلب 4 فنا لفن فحم

 -ف415 9436 بهلب4 تا"

 كوالا" والان فما شاك ة"ال فلل

 5417 خساف نسح |'

 1 51417 مداصمأ نب نسح :

 3/4 نع ٠760 (ٍريمألا ) ضئاع نب نسح

 4417 - 444 - ليرك 5147-1١05 نيدباع نسح

 و0 - 48 يلالحلا هدبع يلع نب نسحلا

 . 408 ٍرفاظ نب نمحرلا دبع نب نسح 3
 / 7١1971 يريسع نسح

 م8+ فيطع نب نسح

 ٠١/ راهق نسح

 -- الإ (مامإلا ) يمساقلا ىنحي نسحلا
 5117 بلاط وبأ نيسح

 ش 2 د يحمل يشودلا دمحأ نب نيسح

 71/9 ىدنفأ نيسح 2

 0 257-18 ١4 0 - /١ ٠-١186 هحمأ نيسح |[

 ل

 4ةعه ينويسب نيسح

 /8/ يليمص نسح نيسح ْ

 441 44 ها ه5 غابدلا نيسح

 و55584

 "1/5 يداولا ىعار نيسح
 ١1174 ديدش نب نيسح

 ٠ اه 1 يشرعلا نيسح 3

 347 كاك 517 ( كلملا ) يلع نب نيسحلا

 00 . 537 7 555 59” 5١

 0 اياب ل اخ ل الكه الك

 "يق ني م16 - 811 - هم -ا/هال

 لملك 0

 56 مساقلا دمحأ نب يلع نب نيسحلا
 774 مداضمأ يلع نب نيسحأ -487 -441 48٠- -ةا/48 -ةالال -ةال4

 ١9١ ١١١١٠-1خ"“٠١-”5ه١١ا

 نيسحمأ نسح ٠١م < 35

 81١1-1117-١١18 رديح نب يلع نب نيسحلا

 ش 49 يسيردإلا دمحم نب يلع نب نيسحلا

 ؟ا/نةه ١ -



 211 تاريخ لآ دمحم نب دومح ٠١4 ( فيرشلا ) نوع نب نيسح
 م8417 ( ينمي دئاق ) ةضيمح 78/8 يوجب دمحم نيسح

 ٠١١ (ىالا ريمألا) كب رديح| /91 ىفطصم نيسح
 94٠9-1١77 91/46 رديح نب دمحم نب رديح "1/5 يواغم نب نيسح
 ليش /871  494٠0 يعافر ىبحي نب نيسح

 94855 ةدافر نب دماح نب دامح

 515-5184 - 5١ رساجلا دمح

 4/4 يعليز دّمح

 94/81 910/4 ه 91١ ماسبلا نايسلا دمح

 مل ذل9 مل ١دا١ 1559-5358-9939“

 لل ا ا ل يي ل

 1١١9171١4 9490-9860 رعيوشلا دمح

 2 خا 7 لن 5 للا 7 1

 لللوم سللمو للأسال سلمه ل 18“#

 [خ]
 -ا١١1) ةؤ9 945-492 ديلولا وبأ دلاخ

 ل كا

 1١51-١١5 (ريمألا ) يريدسلا دلاخ

 1١١179 -94/1 بلطملا دبع نب قداص نب دلاخ

 لير

 1١141-1١١8١- (ريمألا ) زيزعلا دبع نب دلاخ

 اامإل لزه5 كلامهم ل64١ ل18 ١6
 6١١م 407 يلدبعلا دمح

 ه0 يبلاغلا دلاخ ش 1 نعسلادج
 441١-4148 ينقرقلا دلاخ 98٠0 - 451 ناهيملا دمح
 1١19-1١7١-٠١72 يؤل نب دلاخ ١٠١8-٠١٠١ يزرحم نارمح

 ١١١١ ه-٠١١١1-م١1ا/ اشاب ليلخ 94468 هتاحش ةزمح
 59٠ ( ةديفر خياشم دحأ ) دومح

 41١4-8537 ( فيرشلا ) دومح
 [ د ] ٠/19 ( ةينمت خياشم خيش ) دومح

 م75 : ىليئادلا "5147 يورذلا دومح
 ( يمركملا ) ر : يعادلا 51414 نسح نب دومح
 546 (ريمألا ) يجاوخلا شراهم نب بيرد 5690-5684-5605 546- 517 تادرس دومح
 4١٠ه : ميلد نب دمحم نب ميلد ىمكأل الكل الك كحال كالت كالت
 865 -م4م/١٠ مه# اه مها مخه 2م

 عذ] ١١ ؟ه 4١

 ٠١8٠١ نينرقلا وذ ١1١1/79 هدبع دومح

 كلا١1 



 [د]

 ١١17/1١ جحار

 ٠٠4 51/7 ( ىالاريمأ ) كب بغار

 4489-49٠-491-841 عليز يلع عيبر

 ١119  ا/"ه اشاب فيدر

 ١١ا/ه نالثخ نب ديشر

 <47 مصلا ديشر

 [د1
 -ث5١43 9848 141 -ةهال -847 يركرلا

 ل

 "595-917 ( ىالاريمألا ) كب يكز

 ال١١ ( يشابكبلا ) كب يكر

 [ س ]

 <55 يهصاب نمحرلا دبع نب ملاس
 1814 - 4817 يهصاب رداقلا دبع نب ملاس

 1١1١-٠١794 دلاخ نب دعس

 ١١1/1 ميوت نب دوعس

 1١١9-١١4١-١١50 رعيوشلا دوعس

 5١١9٠-١١91١- ( كلملا ) زيزعلا دبع نب دوعس

 الكم -لاكال ل55١١ ١١9 ١١١5

 اامك 1١145

 ١١75 دمحملا .ناديعس

 ١١١7 (ريمألا ) زيزعلا دبع نب ناطلس

 104١-١١8 كب ميلس

 ٠/4٠١ دلاخمأ نب ناميلس

 -1١١-5١١58ا-55١١1 نيربج نب ناهيلس

 ١ فلا١1١ .١١595-1١1١94١0

 21١1/54 سيرج نب ناهيلس

 1١١/ا/ ناجودلا دوعسلا ناميلس

 5484-5940 (ريسع فرصتم ) قيفش ناميلس

 الاله امو 5575-55

 1١/8/ ىمكحلا فرط نب ناهيلس

 ينايسلا يلع ر ينايسلا
 1١١806 ( ىجي مامأإإللا نبا ) مالسإلا فيس

 ١١و١4 ١١97-1١44-1968

 [ش]]
 14147 917ا/ ديز نب ركاش

 7417 ليبش

 4147 ( فيرشلا ) فرش
 1١١7١ 41/95 ( مامإلا ) نيدلا فرش

 ٠٠١ ( خرؤملا ) ينرشلا
 نيسح كلملا ر : ةكم فيرش

 ١١١5 (ريمألا ) نالسرأ بيكش

 - 814 - 551 ( ىسيرداإلل دئاق ) يناكوشلا

 1 وا قا

 رعيوشلا دمح ر : رعيوشلا
 ٠١77 ٍبردلا خيش

 [ص ]

 نسحم ر : ىفاصلا
 ماا ناديز ميهاربإ حلاص

 ١117١ ميدقاب حلاص

 ٠٠١54 نسح نب حلاص

 ومو غابدلا حلاص
 41754 4٠04 دحاولا دبع نب حلاص
 ا/ؤا/ ( ىضاقلا ) رقص

- ١17/2 



 3 415 نيدلا حالص
 201371١ 2816 ه ىحيلصلا

 خا 1815 معلا"

 *[صض ]
 595 كب نيدلا ءايض

 [ط] ٠
 84 غابدلا رهاط

 (.١11/7 ذاتسألا ) مالس رهاط

 7 5179 ىتينشلا رهاط

 78/4 ىب رجم رهاط

 1 رصيق سونايارط

 230 عل
 ْ ١١١14 (ريمألا ) ىعرم نب ضئاع
 دولا ما نيمألا يسيردإلا دمحم نب دباعلا

 والو والك والا شالا

 ل يرش ل © ل ا كل

 ١11/3 ٠ ( ذاتسألا ) ركاش ناهثع

 675 ( ةحلولا لماع ) يعرم نامثع

 00 568-558-8 يمعنلا رصان نب رارع

 :مه8 اه م8574

 914٠-44١ ( يويدخلا ) سابع

 ال١١ يرابلا دبع

 -ةمال د

 -ة1990/ ( ةمالعلا ) ميهاربإ دمحأ نب سابع

 818ه 8117-41 يمكحلا دجلا دبع

 7/٠١ يرابنلا قزارلا دبع

 5173 ل 5970( ةمالعلا ) لدهألا نمحرلا دبع

 2 0 9168588 5145 فافحلا نمحرلا دبع

 7817 شبعد نب نمحرلا دبع

 ١١1/8 قابرطلا نمحرلا دبع

 0 دلاله ل ل
0 | 3 5-07 

 /0*2007 7111/١ نيدم نب نمحرلا دبع

 م ( ذاعنسألا ): يمثعلا يملعملا نمحرلا دبع

 مالا م11 م“ م: ما

 ١١١ 6 ( كلملا دلاو ) دوغسلا لصيفلا نمحرلا دبع |

 87٠0 - 874 ريمألا يسيردإلا دمحم نب ميحرلا دبع

 مو نابصلا فوؤرلا دبع

 ١١51١ 414ه ليمج زيزعلا دبع

 هوعس لآ لنفيفلا نحرلا”دببع نب زيزعلا دبع
 دال٠5 الهوتسألوال ال١5 516 (مامإلا

 96١-4١0 خ14 -مخ1ها هه الك؟ -الكذ

 ١1١ ت18 ثا هسلل5 لكل و

 كول كووأل نا" نفالالا 40 1#“

 1 كلا كحل كاد

 مايكرو لل تكإل لكدكخك ص57

 ١١١54 ١١6ك 1١1١15213١5 - ١اله

 ١١ ههنس 194 تكالدأل 1١84 ١١46

 ل393 هو 1 هوا و هال

 مب ا ا ل
 ليلدكل

 وس نازوف نب زيزعلا دبع
 م : كد الو 14

 - 414-850 (ريمألا ) يسيردإلا زيزعلا دبع
 هي لل يصلوا ١165 ةا/4

 دالحو يلا يئدماغلا دمخم نيازيزعلا:دبع

 ُ ا م 0م ملال اللا

 تا

 -١٠هك

5 0 



01 يسع هللا دبع | ديو ( رمآلا) قولجت نر ةغاسعما رب ةووعلا كبغ
 2511239 ره 10

 -١١١8-١٠١١5- ١١ه 4945 ة؟؟ لي و5“ ار“ اوم

 ٠7٠١ *٠١ - 588 طيشم نب زيزعلا دبع

 -1١14- 516 1457-619 يشرعلا هللا دبع أ _ وو  ةزل4 وذ 415 ىهصاب رداقلا دبع
 ككل### لكل"# ل ملا# سلركو لللام اة

 ١١17 ١ ديشروخ رداقلا دبع

 101 يدع 777 يمتعلا نيسح نب ميركلا دبع
 4414 ليقع نب هللا دبع ١117١ يروص ميركلا دبع

 11 ا 58/4 لثجم نب دمحأ نب هللا دبع

 914-1١١48-١١44- يرمعلا هللا دبع _ مك مله 1/8٠ ريزولا دمحأ نب هللا دبع

 1١١5-١٠١ -١١كأف أرز ءوت سلعحمو ١١95 لل" لام

 ١١91 (ريمألا ) ناحرفلا لصيفلا هللا دبع | _ووو#» وول. روءو ضوء وول

 9107 - 9105 -957 ( خيشلا ) يضاق هللا دبعأ _ووسبب رزعم  ضرؤؤ5 لله 1

 1١1١١-155١١1-ةش2|85ر ١ هه١ ١ ١ه4 ك1 ١41 116١

 1١4١-١١١١ يواعرقلا هللا دبع| روب رزا١5 -زظ١ه4 -1ظ١هال 116

 م14 - هال 6١١ه دشار دمحم نب هللا دبع ا

 /517 يواخملا هللا دبع 7# ىثراحلا هللا دبع

 155 يعرف نيردلا دبع 5689-5517-7954 نيدلا مجن نيسح نب هللا دبع

 458 رمعم نبا دبع ١ ومو هع تييألاو نيستملا نب نا كنيع
 ١117 ىكم هللا دبع و4-9

 ال 444 ناولح نب هللا دبع
 21118:-1010/ نوجج ( مامإلا) نب: هلا دبع ١١8494059٠4 نالثخ نب هللا دبع

 مقر 1194-١195 غابدلا هللا دبع ا 0

 ٠١96 محاز نب هللا دبع
 8٠١ مامإلا دوعس نب هللا دبع

 51/1 يمالسلا هللا دبع

 1١-2 1١١8494-١١9 55 ناميلسلا هللا دبع

 77١ ه ليهس نب هللا دبع

 ١7١7 (ريمألا ) زيزعلا دبع نب هللا دبع

 ٠١75 رعيوشلا نسحملا دبع

 - م8705 4854-859 نوراه نب بلطملا دبع

 ا١ل1ثإ/ مح -1حح - ةىال - 48454 - ىلالال

 1/5٠١ 1١١١791717 ةحلم وبأ باهولا دبع

 0 ل

 - 848 - 87714 ريمألا يسيردإلا باهولا دبع

- ١7084 



 514 ه يرقم هدج نب يلعأ ىبب وبه و4 ورع و4 و
 8٠١ نسح نب يلعأ .١ بو _ ورب  ةرو _ ةر. د ةا/4 هد م

 ١15-75 يدمضلا نسح نب يلع 47٠

 5148 - 544 ليبنز وبأ نسح نب ىلع 446 ىشأ باهولا دبع

 44ه يئراح ا نيسح نب ىلع لطم رت يزاتلا باهولا دبع

 6 لرخا نوح يلع 514١ دوعسم دمحأ نب هدبع

 811 يلع نب نيسحلا نب يلع الؤ9 ىيحيمأ هدبع

 518-4119-1١١١1- يتاريخلا رديح نب يلع 9551 410/1  ملا/٠ دارج هدبع

 4--١1١14-ها "١١

 غابدلا يلع /981  9441-4431-9586
 547 يورذلا نسح هدبع
 /1/8 - ا/9١ جيه هدبع

 884 عليز عيبر نب يلعأ ورب ومو م. (ديسلا) يسيردإلا يبرعلا
 م١٠ يبيرع ١ ه 545 يراصنألا ديوس يلع 875

 1١119 - 1١1-١١4 ينايسلا يلع كالا النا ل“ 59417 ال7 اشاب تزع

 774-748 ال7 الا الا
 491 ه نابيس يلع

 "147 عفاش يماش يلع ٠٠6 كب زيزع

 ٠١4 رعيوشلا يلع 414-481 48 ا/ يني زيزع

 5417 حرفم ميهاربإ يلع
 ١15177 ( ذاتسألا ) يقالع هدبع يلع

 فيطع ميهار.بإ نب يلع
 851/ نامثع يلع .ممو مه ماعم

 و15404 ملا
 ١١1١ رباج رمع يلع

 55١ رهاط نب يلع ١11/0 (ذاتسألا ) ةلازغ وبأ ىلع

' 
 5175 يهبم نب يلع

 501 ( ةحراسملا خيش ) سيردإ نب دمحأ نب يلع

 ه 5414-5517 يمزاحلا يليبشلا دمحأ نب يلع

013 

 ١١1/8 شيدم نب ىلع

 - 5156© ( مامإلا ) يسيردإلا دمحأ نب دمحم نب ىلع

 -/مكأا 46١- م60 م4:"98 الهمه "هي 00

 ٠١15 ( مرخلا ةليبق خيش ) يمكح دمحأ نب يلع
 89١- - 441" - ىمالا/ . حالك معه 8ك"

 ةيماكحلا لمش خيش ) ىمكح دمحأ نب ىلع
 9١54 . ١١١ "“١؟. ١1١5- . حام مام ) تب :
 ١١؟1؟-ؤ51 وهمة" هلل 111 414 شالو 4
 ل

 519 لثجم نب ىلع 1

 544 شرخألا دمحم نب يلع ع 0 "1714 عفاش دمحأ نب
 - 4101 - م80 - م87 يسوئسلا دمحم نب يلع يردك لا نوي 7147 يهيقف دمحأ نب

 7 ع و5٠ ه يدانجمأ يلع

- 1١17589 - 



 4145 ةدافر نب دماح نب حلاف 41١ - 875 يمزاحلا ىليبش دمحم نب ىلع

 385 عفاش قيدص نب مساق ني: نيدنلا عسف 01 يدمضلا دمحم نب ىلع
 9384-1١١8-٠١١١ | م4 - 805 ( هيقفلا ) ينايبصلا يعانقلا ىلع
 9117 ( خيشلا ) عانم ىلع نب هللا دبع يرخفلا ٠/91 يمعنلا دمحم نب ىلع
 58/4 يلبسعلا ديعس نب جارف 8٠١ - 548 يجاوخلا نعاطم نب ىلع
 5010 لاضفلا | 1149-3391 خ16 يدهم نب لع
 ١١7 ه ( قرشتسملا ) يبلف 5

 961-968-954-456/-971/ ريعز نب دهف 4140 فيرشلا روصنم نب ىلع

  ةا5 ل ؤا١ -ةال0 .ثك55 -ةث548 هك 451١-8171 (خيشلا) نيساي نب ىلع

 ةؤوؤ4 1498 فرىإ فشمىع ؤالال  ةالك | -تال١ -151 -4484 - 459 - 48" رابلا رمع
 دانرل لل 4418 -؟951-995- 07

 آنه /1 5 يملح رمع
 1١7941١-٠١7 174 ناعيبر نب رمع

 ١١١١ (ريمألا ) زيزعلا دبع نب دهف
 ٠748 ليقُعلا دهف 0 41/١ مشاه حلاص رمع

 1 917-36175-١١15- لال 0 ركسع نب رمع"
 1١951١98-٠١910 ةزمح داؤف نايك
 44-114 1٠١ ( كلملا ) نيسحلا نب لصيف 940

 10417 (ريمألا ) زيزعلا دبع نب دوعس نب لصيف
 كنون فوك طفلا لمحل الكل تلمح
 كال للا ل114 للحفل سلمك

 - 105 له مصقألاب روهشملا يجاوخلا يلع نب رمع

 ١١١6-٠١8 ة499 و1

 ال18 ثيغم نب ريمع

 الهك ل١14 ب 1١"و ط1" 11مل 811 يماوسعلا
 585 عياف وبأ ىسيع

 [3] /17ا# نيمأ ىسيع

 4٠١١-4548-4594 يفكع ميهاربإ نب مساق 44ه غابدلا ىسيع
 1١١4-٠١1 -ة <47 ناحرس ىسيع

 788 نسح مساق ١١17١ يراشملا ىسيع

 و11 949:0 /4371  (ةمالعلا) نيسح مساق [غ]

 ٠١١15 يجاوخلا مساق 8417 ( قدزرفلا دلاو ) بلاغ

 74٠ه ه . 504 ىمساقلا ما/94 - ما/8 1/794 كب بلاغ

 ال55 مامالا . دمحم نب مساقلا 6٠7 حرفم نب مناغ

 948٠-1١18-٠١15 ىنيدمحأ رصان مساق [(ف]]

 757 ىبحي نب مساق ١١77 (روتكدلا ) يدواتلا قوراف

-١15181- 



 0 ا 1١94-١١١7 ىواعرقلا
 51714 سيردإ نب دمحأ نب دمحم 7 17/ نامرق
 ١١1١4 : (ىلع دمحم تاوق دئاق) نيمأ دمحم م71 ىدنقلا
 0 41/4 يميرلا نيمآ دمحم ١١74 ىزرقلا

 41/4 يبجلا نيمألا دمحم فاكلا فرح
 46١ مه م١ يطيقنشلا نيمألا دمحم ودل _ مم4- 2855-458 يدنفأ لماك
 وكل فهو فلل فلم فن1 مال 07 ( ثرحلا خويش نم ) سركلا
 595-141 ةالم-ةالة  ةالكأ وحبل را لا م75 سالكلا

 444 9474 /4181  ( مامإلا نبا ) ردبلا دمحم ل
 هه /١١1١1 دوفلكلا

 ١154 ماسبلا دمحم [2]
 1١١514 (ريمألا) يريدسلا يكرت نب دمحم 7س 87١ ( لارنجلا ) يبنللا

 "1١1١961١191-١7 [م]

 ٠84 قيفوت دمحم | ( ذاتسألا ) بلاط وبأ نسح نب دمحأ نب نسحم
 م١6 ليربج دمحم ا/لو4 ه 54-4

 /177 سدنج دمحم "177 ميركلا دبع نب نسحم

 م74 ( يسيردإلا مامإلا نبا ) نسحلا دمحم | 201615 51/5 - 08 يجاوخ ىلع نب نسحم
 ٠١77 ةراقش ابأ نسح دمحم 145 يراشم نسحم

 017٠١ فيطع نسح نب دمحم 168 ميهاربإ دمحم
 410 داوع نسح دمحم ١١414 ةضراعلا خيش ةمص وبأ دمحم
 94147 غابدلا نيسح دمحم 715 نيرش وبأ دمحم

 154 يروفغم نيسح دمحم | هللا دبع دمحم ر : نامسلا رجبم ميهاربإ دمحم
 ١١517 يضاملا دمحلا دمحم نامل رك
 ١١١9 دومح نب دمحم | 845 - 877 ( ةمالعلا ) يربيشحلا ميهاربإ دمحم

 505505695146 - 5147 يبقلا رديح دمحم ٠١ 71/ ىواسم دمحأ نب دمحم
 ىماأ لىمأ معد ملكك -ى1اآال 6 ١١1/6 مساق دمحأ نب دمحم
 ١١9١ وول د11 445ه م١٠ م69 11١58- (فلؤملا) ٍليقَعلا ىسيع دمحأ دمحم

 وا -46ا/ يزاجحلا دمحم ١1

 394 - 551 ناشرخ نب دمحم ٠١1 ليقع دمحأ نب دمحم
 ا 977 بيطخلا دمحم 80/ يرماعلا دمحأ نب دمحم
 549-140 ( ناطحق خيش ) ميلد نب دمحم <45 فيرش دمحأ نب دمحم
 ث4 61754 978 ه9 48448 الكم ل6 نيسحلا دمحأ نب دمحم

 -582؟١1-



 -كادكأت كحال" للردكك ل0175 1م

 للي ل ل يل

 517١ ٠/٠١5 كب بغار دمحم

 ١١١6 ( خيشلا ) اضر ديشر دمحم

 951/ ( ةمالعلا ) ةرابز نب دمحم

 188-8٠١ يلخدم ديز نب دمحم

 ٠١77 يمصاعلا يمحس دمحم

 ١١55-١١58-١١88 ريهماب ديعس دمحم

 41414 ناطلس نب دمحم
 يسونسلا ىلع نب دمحم : (ذاتسألا) يسونسلا دمحم

 ١١97-1184-1158-4

 /1 4 لاعتملا دبع نبا ( ريمألا ) ىسونسلا دمحم

 9514-455 - 957 يكرتلا ناهيلسلا دمحم

 4175 بادرس راش دمحم

 745 يثوحلا يعارشلا دمحم

 ال15 نيدلا فرش نب دمحم

 941١-9948-٠٠١١ ليهش نب دمحم

 ليش
 م75 يوادعلا يناكوشلا دمحم

 14٠05 ( سبع لئابق خيش ) يناكوشلا دمحم
١1*51 ١١7* 

 قحلا دبع حلاص دمحم 66٠١

 - "ال5 556-51/1١- 5147 ناوضر رهاط دمحم

 دالكك اللا ال155 ال75 ال0 ١

 لوا -ماثه 231١5 خ16 م6“

 745ه - مالا -ىلالع مكال

 1١6" يعوصملا رهاط دمحم

 1١١19 1/8 51 لا/ ( ريمألا ) ضئاع نب دمحم

 - 878 يمعنلا فيطع نب ميهاربإ نب هللا دبع دمحم

00000 
 9451١ ىهصاب هللا دبع دمحم

 415 يناورملا يركب نب هللا دبع دمحم

1١١ 

 85ه

 5457-5417 ( خيشلا ) ةرضخ نب هللا دبع نب دمحم

 و9 قداص هللا دبع دمحم

 ةمكحملا ةاضق نم ) نامسلا رجبم هللا دبع دمحم

 -/45ا 5609-4175 51408 (ايلعلا ةيعرشلا
 و3487
 ل1 ا لا نب فارلا دع نب دمع

 414٠ 918 ةقيقط وبأ ميحرلا دبع نب دمحم

1 8 
 ١١57 (ريمألا ) دوعس لآ زيزعلا دبع نب دمحم

 1١15-١55 يضاملا زيزعلا دبع نب دمحم

 941417 979 بجر يداحلا دبع دمحم |

 41١ مصمأ هدبع دمحم
 - 48٠1-4177-8517 ( خيشلا ) ديزم هدبع دمحم

 4 - ١١1/444

 - "14 ( ةداسلا ةليبق لمش خيش ) رارع نب دمحم

 كدي
 875-554 يمعنلا رارع نب دمحم

 914 91١ م4 (ريمألا) يبرعلا دمحم

 ة١5 4
 6٠< شنق ةيطع نب دمحم

 589 ( حزار خويش نم ) بلاط وبأ يلع نب دمحم
 ( يسيردإلا ) سيردإ نب ىلع نب دمحم
 51١9-5178 (رصم يلاو )اشاب يلع دمحم

 ١١18-4117
 1١85-1٠١5 ( يكرت دئاق ) اشاب يلع دمحم

 فيفي ا ف ل

 ١١75 ( خيشلا ) زيبلا يلع دمحم

 1٠٠١-٠١77 99/8 يمزاحلا يلع نب دمحم

 815 يسيمخلا يلع دمحم

 41١ (يضاقلا) يدمضلا يلع نب دمحم

 ١١١5 ةبولع دمحم

 "171 يولع ىلع دمحم

 4٠٠١ ه رمع دمحم

1١1587 



 ٠١1١6 رابلا رمع دمحم

 49١ 446 (خيشلا) يوارعش رمع دمحم
 ١١١9 نوع نب دمحم

 <17 يمعنلا يضاق ىسيع نب دمحم
 4174 مئاغ دمحم

 5١< نافلغ نب دمحم

 9414/4 /477  يطيقنشلا لاف دمحم

 و. ه م47 قاحسإ هللا حتف دمحم

 ١١117٠١ (ذاتسألا) يفطل دمحم

 <47 يعبسلا نسحم نب دمحم

 ومال 4686-467 ىفناصلا نسحم نب دمحم

 ش 446-89

 مم يعرم نب دمحم

 /م١٠1 يبرغملا دمحم

 الم5 -اط/م١ هلم دمحم

 ١1517 يضيب روصنم دمحم

 41/٠١ مه ينيدراملا يرون دمحم

 دكا بيت وبأ يداحلا دمحم

 للآ١اآ5 4١1١ 649١ يبعش يداه نب دمحم

 ليفي
 و51 - 445 - 8586-3091 - 868 نوراه دمحم

 5148-5140 547 يهصاب ىيحي نب دمحم

 ه ال5: 70١١ "ه9" -كعها١ 56١0-58

 - م١6 -ىم675  م"خه 899  مآ5ا/ _ الك

 95١1١ “#65 65١54 24868 ملا لع م6

 46١ 656+ 45595  ة5ال ت5١ 9048

 .ؤهال ةشه5 4668 584 94ه“ 46

 1575 948٠ 1595١  ةا!/54 6ه9 44

 499 448ظؤا/ل 2455-9598 5955 9491

 دلك سده سالك كطاذداأ سلعتفو

 دلدكمو اثكلخأكاك سكلخدتكأ لولا لكم

 ١١15 "#١٠١1 ١٠١75 مك١١ #1١1١

 11١1ه

 1١14-1١١١9- (ديدجلا ءاعنص مامإ) ىبحي دمحم

 ١١؟١ ه

 1٠١8-٠١٠١ يضماح سوحم
 ١١٠١ ه (يضاقلا) . يثريحملا
 1 1775 اشاب نيدلا يبحم
 7٠ه اشاب راتخم

 ٠755 جاحلا كب راتخم

 ٠١179 هرارق قوزرم

 1460 ىنايحللا قوزرم

 415 ىنغرملا

 86٠١ ليوطلا نوراه تنب ميرم
 لاح غابدلا دوعسم

 ١١١5 (ريمألا ) يريدسلا دعاسم

 ؟11/ ةرارق دوعسم

 الو ؛ , 5409 هللا دبع نب رهطم

 (ريمألا ) يسيردإلا لاعتملا دبع نب ىفطصم
 لها لعن ىمل4 للمكو 4158 0

 مهو - مهال مهك مهو م68 م16
 مالا كفك محكم ىلكال ملكك -مك»

 ممل مما -ىمالال مالك مالو مال

 .١١78-5484-5675

 51/4 51/8 -5517/ يمعنلا دمحم نب ىفطصم

 لاو لالثح المو دالاط ال١ كل

 محل الهال الث ؟المك -الم# -الك#

 لكل ١ هنو ىكا لىكا م68 اه م6

 ١١١١-ةةمددللا

 /4 54 لبج نب ذاعم
 "78 يبقلا نسح نب حرفم

 يمركملا ١١48 1١١84-1١١80-1١١١١-

١1-111 

-١584- 



 [ه1 874-118 - 867 يبقلا دمحأ نب يكم

 811 رسجح نب لئاو | 457 441-404 4717-4748/ يركز يكم
 هاا 575 5371١ ( خرؤملا ) يلشولا | - وم4 وى -ةهى١ -ةالذ -ةال4 هال
 81١6 ساهو اذل] 1١١15 ة946 4945-99“

 هكلمدمعد-هلم

 ا ي] 4177 17٠-885 راهسم وبأ دومح نب روصنم

 3 ا
 - .٠

 490-441 -489 يمكح تباث ىبحي ٠١4 احقشلا روصنم

 214 يحب وج ىبحي

 /ا/١ يروص سيمخ نب ىبحي /1/ ماي نب دمحم نب روصن
 8/1/ ىشثودلا ىيحي .

 ير "| -مك8 66١ ىسيردإلا ىفطصم نب يدتهملا

 -ا/81 569-8 5148 51417 يمكح يركز ىبحي ِ
 مالا

 مال مه؟ مه 37 0 لي يق 0 مال لدا لم" ماكو ملال

 ؟4ه901-5!0 -مككاه مه ل
 د 2 ١171١ ه 1١١ ( مامإلا ) ديؤملا

 5174 نيخيش نب ىبحي [ن

 11 يدولا لرخلا ع 51 ميهاربإ نب رصان +٠ يدوتعلا ىفرشلا
 5847-5537-5175 يمعنلا رارع نب ىيحي

 ماه اا" من١  اخىمك - الارق اخ

 76٠١1١ نالجعلا ىبحي

 -17837 154 1/517 ىلع نب رديح نب رصان

 محد ضل 4

 ١١1/6 مساق رصان
 8/417 - 81/4 - 4الا/  ا/70/ باوث ىلع ىيحي 1/8 توخبم رصان

 5٠١4-٠١١١ عفاش ىلع ىبحي 44١ عيرم رصان

 95٠1 91/١ فيطع نسح دمحم نب ىيحي م/* توخبم رصان نب رصان

 - 551١ -56/ (مامإلا) نيدلا ديمح دمحم نب ىيحي و١٠ اشاب تأشن

 دالتك التاب تقلا لكحل لكمال ا [ه]

 د ال55 755 2 الا" م58 - ا/؟ا0/ ا" 1.5 ه غئاص يداه

 8746ه ال١65 د اله“ -ا/له5' -اله١ -ا/عم 7٠١ -1/84 يدرج دمحم يداه

 - خال: - مالا#* -ىحاه م55 -4خ35 لاو ١١ا/ه يداصق يداه

 هلأ ؟ 3505 560 8506١ 56١9 -ىلله» 66١ يسيردإلا ىفطصم نب يداها

 91١ ١5 9 5١6 6١5 لا1١ة 2 41١9 * - 858 -4851/- 1/88 -الاا/ ٠/74 جيه يداه

 -ث١5١ -ث؟١175 1756 -؟1؟9" 657١ ١15١ ] حاله - حال4 - مالا/ - مالك -ىزالا ك4

 #9645" 919988 -ةظا"7/ -ة؟68*"1 -ة"“" .؟ا"ل'|2 ١11*1١1١ م15 خلك -للذخا محا

 - 1١ 1"؟-15١١21 .ة؟5ا!/-ة558© 55ه 6 51/ ١م

1١15868 



 وهج ة66 ريصلا وبأ | - 9"1١١- ٠١4٠ لدسال للا ل ل##

 ١4 دئاعقلا وبأ لهم ال ءمأ ل١١ لكك 1٠١١4

 دلدكل ملحكع سك ١مم -١١هال ٠١65

 د١٠ ا

 ل نقم مط ١أؤأل ١1١2م" ل ١١الك - اه

 هللداإل سلؤ١م سلل١ا١ لكك ال6

 ءكللام ه-لاكازال ك5 -لط5١1١ 1١1١1١

 -ا515 ط5 ١1 "لل "١١1 "١١17#

 للهم ل64١ *1١١41- 1١١58 ١١65

 ١١٠5١ ١1١1ه _-ا١1١هال- ١١هك

 131١-٠١78 1/ يمكح لوبقم ىبحي

 ١١١الاغأ فسوي

 *اك -1١كك -1١مك1١

 و5٠ ه برح فسوي

 و9 يواوزلا فسوي

 5147 يليقع نسح نب يلع نب فسوي
 4:5 يرحبلا سنوي

 تارامإلاو لودلاو نادلبلا ءامسأ نايبتسا

[] 
 ٠١١؟١اه-8١1١١1بإ

 ٠١١ ( ةدلب ) سابع نبا
 النا هم5837-4- 5لا/ 51/6509 اببأ

 دتللال الكلك الثا الاد سالف تالدال

 الكا تاب الام دالاك؟ داللو الكلف

 494 419 ؟الالغ ؟الالال دالك» القال

 65 ١١ "961١١ة 66676١6

 سالب إ سلاف سلءل# سلددل فقم

 دمكانكك لدحم لدقك لدقا# لكنت

 ١1

 1١١-٠١7 رجح وبأ

 444 - م87 - مالا/ - 858 قلح وبأ

 4055ه 0٠١ 5175-558 شيرع وبأ

 ثا" لل للزكتك لاذقك ل4859 11

 والا لل ل زخه للدإل 905 تك

 راذزؤ؟ للداكو للدأ# ل١ ١ا# 0

 ااا الضم ١١55 ك6 ل114

 ا١امك-اظ١١الك ك6

 م18 ةلثم وبأ

 ١١7٠ (لبج) رانلا وبأ

 ١١/8 -1١11/ا/ ( ةيرق ) دحألا

 5174 ايريترأ

 44ه 9175-9147-9444 ندرألا

 5585148-154 : ةناتسآلا - لوبنتسا

 رالف اللا كأا اكرر لكما كال

 4881-9540-١١١9 -ط/46 44 -ا/ة1
 415 ةرمسأ

 77 ايناملأ

 544 مرسجلا مأ

 و75 -9497-904-465 588 بسشخلا مأ

 ل ري ل ل

 5468-545 ابدلا مأ

 "ا/ه ةبقع  ةدوسمأ

 507 بضقلا مأ

 74٠ه ىليل مأ

 م6٠ ارتلحنا

 ة171/ ايسينودنأ

 دم ل 578-559 51ا/ ايلاطيإ

 دالك لالاه دالآ١ لالا الع كالا

 م55 م١5 4ىاحك لالثع الك لكك

 1؟خك- 1١



 20 ا ل كحل ا تب يدل

 "١١7

 [ب]
 1١١7١ ه بدنملا باب

 185 -مالا -مال٠ 8895 - ا/”*” لجاب

 ١8 لكا#ل سكلاه سلكه 1

 ١15

 499 رحابلا

 ١١ة:ةداب

 اة 748/57 8١7غ 55-598ا/قراب

 ٠٠١ ه (ةيرق) ةنطابلا
 م15 ةتغاب

 فدك عجار يرتبلا

 ١٠١48 1١١99 ردب

 ١89*١1١

 444 عدبلا

 مالا“ - 8175-488 (لبج) عرب

 الاه قربلا

 94/5 ةيقربلا
 616 498 545 - 588 5 ظا/له كربلا

 “547 ١١84-595١

 #١1 لا/ثك اا ال9 - 7/74 ايناطيرب

 ١١1١14 ةشيشبلا

 ١١١١ هنادعب

١٠١5 ١٠٠١ 

 دادغب !٠١4

 ٠١١9 موقبلا

 551-597 رمسألب

 77١ ناقلبلا

 51/8 ( ةبقع ) صوعما ردنب

 "65 قوصلا تيب

 41-١١48 هيقفلا تيب

 5994 ( ةبقع ) ناحيب

 -51٠90-586-4815-87595-48175- "189 شيب

 1١-١١١5 18" -ةه5 960ه ه4

 ١-١5 ١1ة55-“*ل

 ١١-١٠١91١ #8 -الم"-ا/الا/ ال5١ هشيب

 ١٠؟9 ( ةيرق ) ضيبلا
 [ت]

 +55٠ (ةيرق) نادمه ر هات

 و144 كوبت

 ٠١١9 ةبرت

 8552-958 ا/"5-الا"ا - ١94  ؟ا/5 ايكرت

 “١١5-16١

 ١١٠١ هزعت

 ٠١٠ رشعت

 ال1 7١9 ةينمت

 ١٠ه٠ -ا/ا5 ةمونت

 "5-5357 الا/ ”ا/لا"- 51١5-5514-551١ ةمابم

 ال١ الها دالاثد الاال العال الحث

 هلق -4خ58 -ىقق55 8١ #8١ الهه

 1176-1158ه ؟9“"-17١1؟7؟ ١١1ه - خ47

 هكللأآو -١٠١٠الع٠ ١١58 -١١كال -48

 اه ١١٠١ اه /١١11  ١١١8 ١1١1١9

 لا”ثك ا١١1"خ١ 1١1١1١- ١١55 1١١58

 اا ل86١1 ١15 - ١١1854 5ه١ 1١

 ١-١١١١ ١1ة195١55-1١1١968-1١1١55-1*

 74٠ ( لبج ) للبت
 الاو ةّيت

 -/41؟١1-



 ا[ جل

 5454-١١54 ىرباجلا

 كه 54 ل١57 51١-519 نازاج

 هككأ ككل ككل لكك ل4

 كلك تمل ملا# كالا كلا سك

 الكل الإل الك ال1 البام كولا!

 دتالكع تالكا# تالف بالالم دا/سقا دال#؟

 م15 487575 -1لال 215 994 اوال

 801 #16 ن5 م84 "ال م

 - 868 -مها/

 4149 -خحال محك -مالف ما

 م55 -مكه - مك5 -م6ك٠

894 

 -9 5٠:٠١ ١5 2.8449 - مله8 8145 م7

 1555 -ةؤة"خه 45": 97"“" 96١١-5 ١94ا/

 .ةث57“" -ث؟57؟ -ة١5 455١ هه” ةه١

  ةا/ه  ةا!5 - ةالا - ةالم١ 559 06

 -9584 687” 9458٠ 9 ا/4 2 ةا!ل8  ةالك

 -9551 158 14960 4957” 9- 459١

 هلددك سلب" سكلندلا بلدا لطعتت

 #١5 ١ك ل١ لكامل ١1

 د" لا سكك له س5

 -١٠ه5 :#١١ ١٠١48 ١١44 3٠١١١

 ©١١56 "١١75 ١١م ل١١ الا/ ل ١ كال

 ”1١1١57 ل١5١ -ظ٠5١١ ظل١5١ -١1١"ك

 -١1ا٠6 كلا55١ ١15 /١57ا١ - ١١58

 لفل

 /ل؟هاحج

 ثا ل١٠1 بفك لالا5 5949 ةدج

 كلامك -للك5 ٠١5 ١١6ظل- 4*١١-

 .٠*١

 441/ ةيدارجلا

 818 - م85 ةعامح

 ١٠١٠هوهجلا

 4414 ةهج مسا « ليجلا

 [ حز

 717“ لئاح

 "5 1/ ةلباوملا ةراح

 /1ا/ ليلص ةزاح

 ٠١7941١١ شيرع ىبأ ةمكاح

 489١ - 495 4"١١- -4889 - 4488 لبح

 لادسلا

 1١١١-١٠١9 5 انوبح

 كل" خ1 كالا ت66 578 زاححلا

 4834-8١5 د الث١ المهااه-_الا* الكا

 لأ ثا ه2 مام ك4 -ىلال

 515١ 1849  ة7"خل 4"ال 5”"4 ل5

 157 144 ثف45 ه44 447 ه1
 لتكأ لنك قل دقوا لكل كك

 ٠١65 لاك١١ 4م١١5 -ه؟١7 ١-١١1١
 ١١18 - 1١١18 111/5 11 - ١١74 - | (ىداو) ةلجح 747

 ١١8 - ١854 ١- ”١1١57 ١955 1١1١956ا١ا.ه

١١" 5١-١١5٠١ -1١ 14 

 موك يعماجلا

 هواج 41١

 دلل للك ءالم سلرلال لو ةّيللَسَج

 1١-888 روجح

 مالواه- 485 -ا/"١ ةجح

 “١1417 - ملال“ مالا ةليجحلا

 517425396 5154-51" 517١ ةديدصحلا

 ءالال الكل الك كالا" كتف لل

-١5848- 



 كالا كل للا تفل ا

 4144 -ة1/ ولك ملم مالح مك

 ١١) كلله ل54١١ ١١١7 )مل

 ؟ءكللب كال ل5 لو 1

 ل

 ١١؟١ه-١١١١ زارح

 ثرحلا 4941١- ١١75-91

 ةجرحلا ٠١١١

 ال45 ال15 الا 559-47 ضرح

 1118 ونا نقال لزكك زكا لحكم

 ل58١ ل1١١ ل١ خ١

 -كاكلال ك8" للاخ للم ل

 ١١55-1145

 ""؟مرح 19١

 ا/47 ةلمرح

 هكالك 559-541١-5545-559". ينيسحلا

 04-١١٠١“ ١١17-1١١١-١٠١5

 ١١9717١7 -546-5844 ةينيسحلا

 ١-١١5١ 8١خ4-١ 1١-5”"11١7ه

 ةماصحلا 9٠١017

 نضحلا 9408 466 ١١156

 8١54 توم رضح

 ال5 -الال8 ال١7 5/556 رئافحجلا

 -984 ةالا/  ةالك  ةاله - ةا/م١ 4

 ١١١4-١١76-1١17

 444 لقح

 -"الكوقحلا ".١١155-1١١71١19

١5 

 م419-414-18مكح

 5568-5160-5917 -548 بوقعي نب ىلح

 ٠7 ١5لا ١6م

 ماخمل - ١1١١95 ا

 ةبقع ) ضومحلا ( 548
 م1 ةضمح

8156 1044 -0 

 نتاروح 85"

 ناريح 1١١١ -5"١١

 ل 179-835 تبخلا
 م اي 41/4 له هيلجلا تبخ

 ٠١79 نيبهازلا تبخ

 94.7 ديسلا تبخ

 7/0 ةارسلا معثخ

 ةيواصخلا !٠١72-1١١٠
 ؟:؛رضخلا

 ا/47 ءارضخلا

 1١٠١-1١١9-7117 طيشم سيخ

 م97 ةعيخ

 نيسيمخلا 1 1١١117-17

 ةبونخلا 8817-5884 ١١76-١١75-١١55

 م5 نالوخ

[ -*] 

 ٠١171١ ةقيحد

 1٠٠١-1١١7-١١١4 941 ةبعش ىنب برد

 599 (ةبقع) ةجردلا

 ٠١١99 - 814 ةيعردلا

 الا ةَئَيَرُد

 46٠ ةلقند

 599 (ةبقع) امهد

 ٠٠١9 انهدلا

 ١١١١ ه كلهد

-١588- 



 ةكلضوضأ سوول# سلول سل حولا للحل 11-١17 1هرس 515 ه ةيرسودللا
 1-1181: ١1١1ه 111ه ا
 ع١. ل88١ ل ١١م ةميودلا
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 ١9.1١١ 11؟411١331/ ةيخزلا ١١4 ريدلا

 7١9 يعز ٠/79 نيسح ريد
 و9-9. -907فافز + نيياخل

 1١1-١1١ رجح بهز ٠٠١ نابهذ

 دم الالف ال١ الال# لالالا ةرهزلا

 0 لاا مي.[د]
 ملثم -الوم إلإؤ 585 5579 حزار

١١55-١١88 ١41/ 

 ١١7١ ال44 رامذ

 5١١ه ةعداوروز

 -4الا/ - 485-858 الال4 - 859 ةيديزلا
 ١7١١-١١١١ه -ا١ا١ا1م- ممكن ما 57١ سيوسلا سأر

 تو | داع ردع ديوب ك7 راجل عر
 و18601 1888-888 م88 عملأ لاجر

 [ س1 5 0 ١١914 11917“ ةيخر
 مك 1 ٠١71/2915 ه فدرلا دعاسلا
 101821 بج اولا قاع ١ وهم 4١9-908 ةنزرلا ارغلا قاس
 وم "1/6 نيقاس

 اا المك نادغر

 ةا/5 ه -ا/١٠ ه 9569 ةخبسلا

 الؤ5 551١-5517-5548 راحس

 ١١97 -ا/نؤ١- 559-154 - 554 ةارسلا

 ش ٠4٠ ناحرسلا
 /ا/7 ددرس

 .0:311846 (ةيقع) ةدافر
 ٠١9 نميلا ةديفر

 94/1 94481١ (قيضم) ةبقرلا

 النو 586 (ىداو) ناكر

 ١١9 (ىداو) عمر

 7 ٠“؟ كل د 00

 16١-449 له مالس أ وجو لوول ا أ/ 7# /47 74١ ضايرلا

 ٠١54 ميهاربإ ىنب مالس | يع لمن الحمود ح4
6 ١ 

 ١١1١ 7؟"* ١١ :"١1١1-١٠57 هيكل ملل

  7بلسلا
 ما“ - م"5 م4819 ةمير ها١٠١ ١-١١ هل

  : 0لفل
0 0 

 ةرابزلا ٠١76-7١77 يح
 م14 د5الال 55١ 515١-5779 ديبز لوهس 5948

١58.0 - 



 وو. 9854 948 ةداوس

 5178-4174 5175 نادوسلا

 ٠١4١ م09١1 -ا/١1 ايروس

 5751-5174-1175 ايبص

 2010101 10 للا ايو الا

 ككأ تكتل سلكته هلك4ؤ4 ل540 17

 اللا ساللاا اللب كمال كلت كالا
 [ش]

 445 راسش دالك الا لالالالا لالا: ضلا# الا 9
 دمل# ملأ لىلد للحكام" الهال 0

 ه8 90١ 1958 محا -١55-"هحاذش
 م1 ملل ملل ملكك ملال مأك

 ١-١144
 - م65 - 4648 - ملهال مها" لمعت ىلا مفردا

 فلنا مقا مقل محلا حالا مكف 8
 ١١78 فيرشلا

 هللو .ثتا١ 7" 95:5 2.4985 ١-2 #299١
 لاو 5 اله راعش

 1014 4474-444" 9 7ءاه 1

 فالا فالا فام فكأل لقكل فكم

 686 2 ةل) 58٠١ 2 ةال4 90/54 الا"

 لنجل لدن ةكج 9491-447 ف1

 لتتم تاتنإل سلتك للرب" للتبال

 دللأؤل سروال سله سكبلك هكححا

 هللكن هللا لل لال علا

 ال9١ "86ه فاعش

 مثو 415 105-140 ١١ نيبعشلا
 "ءو فعش
 ١٠٠ه ىريقشلا

 دمك 146 ت5 546 #58 قيقشلا
 از ة11 هر" فلا 1#

 راهش 59١
 اوم 1١1م1 -١١ال؛ - 11-١١

 : الله٠ 1/44 ةراهش
 ا١رلال- 1١١1١5 ةقيّدص

 . 9٠م ةيراهشلا
 ةدعص  758 10١9 "51ال58 - 1١94

 دا" دل١ذأ5 ١١مل ث#”١5 - ملا

: ١١5-1١1١15١ 1١1١1 

 دابق تالا #4 ل599 ل 7الال نارهش

 7# ال١4 1

 ١١177 نافعص نه

 1771-855 فيلّصلا <56 ةطماص
 الها ال48 1046 ال#) ال١5 ءاعنص 1949 (ةبقع) حبص

 :١7575 -ؤ؟1" -؟5؟:؟ م55 -4خ5١1 -ءالث؟أ محبب محك مو5 5949 "اله ايبص

 157١-5535-6514 ه"١ ١ -555 .تككفن|رروروعإب يززلتلتك لازاله س١١ شل"

 -كلحمد سلدأ5 سكخوؤمف سلكرلال سلتا وولل سطوالاب لكل الك سكككا كاكم

 اطول سل دكت ل55١١ 2 ١٠١هال ١٠ه ا ا

 دادقت ملدقكت سلءف# لارإلا# كحال 917/4 ايابصلا

 ١ة؟١7-



 لرسوررزرخ] 1١1١74 ك7 سكك 1111

 ١57-1١١1١١5 ةديبع 9.٠

 (ةبقع) ءامصلا  5٠عتود5لا١١98-1١١95-5

 لاموصلا ١/1٠ 1لا رثع 81١8-81١4

 1٠١1-٠١١9 1/48 ةيادعلا [ض]
 - م846-55- 79958514-407 ندع ؟؛6ابض

 لل للا للا للك فحل ل 1١17-١١88 ىحضلا

  !١١ىلك ةشه6ا هظ601 #94 -ةه47 9440 <10 علض
 اوامر ا١.وءأ -مذالا -لملعهكف 8١7 "اا "454 دمض

 ١١١٠١ نيدعلا| - 9984-5 -9949 ٠١١8-1٠١8-1٠٠١
 لما ال ل 1 557-188 "همرعلا|- 31 “١-١١١5 ٠١7١- ١٠١55

 ا ا ل رض ١198-5

 55٠١ ٠١51 ٠١84-١١٠١-١١45 ةعيضلا

 57١ شئارعلا [ط]

 1/1١ 975 3١59-١١45-١١50 قارعلا و84١ 1/46  الالا/ فئاطلا

 الو ةيضرعلا 444 ةباط

 ال4 تال" 504 574 5١١5 ريسع ١777 سلبارط

 التل الل كق# كالف كالال كال# 1/٠١-98- ٠١٠١ برغلا سلبارط

 دالك نالخم الا الا لالا“ الكا ٠١1١ (ةيرق) يلع بيط

 القال الج الهو الكا الح امو [ظ]
 ملقم اله" المال دالكح دالهك ادع ١١514 - 56/8 رهاظلا

 61١14 محل مالك -ىخ"4 لم لىمغك6| ١١1١-١١55 991-995-999-5 ةيبظلا

 5 للا كي كارب تل كل كد 1١948-١١١4 بونجلا نارهظ

 ١١١15 1487 ث5ا 94545 -ة547/-157 [ عز

 دكدبو للدخل سل راال سل ل إلا# ٠١٠١6 ةيلاعلا

 دكانوأا هكنكمل هلدكإل لل ١هو ل65 1١7521١1-٠١795 ةضراعلا

 ؟كا١أو9 ط١ ١١6521١١179 4 ١١١١-١١١١ لدابعلا

 كلامك للكيك هللتكع للل؟ ١ لل" ١١١١-| 975 98:94 895 219 لابع
 5177-1١94-١١95 ل

 44-١١7985 ا(يشعلا | - 9/9 -1١61؟ -مغ١ -ملال» م١ سبع

1١ 7937- 



 844 ةبقعلا

 ٠١١5 ةدقعلا

 ٠٠١ لولعب مقع

 7١5 دماغ قيقع

 481١١6 ه ةوكع

 4١6 ه- م١1 ناتوكعلا

 415 نابع

 ال6١ قمع

 ٠4٠ صوعلا

 ٠١11١٠ شايع

 [ غل

 5ا/ا/ دماغ

 ١١19-٠١1 ةيواغلا

 -اةالم 56 . ل١١ 7/6١ اه كالا ارغلا

 4و١ 15 1417 ه4 - ةال8 ة1/ا/

 ""؟رامغ

 [(ف]

 دالكال دالا5 ال١9 ال١ 5/١ ناسرف

 ةرزق ة1رمم-ةمأ 9171-6148-17" 1ال

 عرفلا ١١44

 اسنرف 1١“/ا- ٠١4١

 نيطسلف ١١١5

 55١ ةللف ةرجهر : رذع ةللف

 -ة؟"١ 908-44 55١-558-54195 افيف

 5 8 7 نإ كتل كف

 5 ا 5 ا لا كل

١١5*-1+ 

 (ف]

 ةرهاقلا 97/8

 18“ -ةظ28أ١-957“"-9517؟-١9)0 ةمحقلا

 امك - 0

 ١١١١ه سدق

 ههه (ىداو) ىَرُق
 ١١75 (ةعلق) ةلشقلا

 و٠٠1 ةيراعقلا
 7/5 لفقلا

 م88 ةمقلا

 ال40 7١8 11811١١-171 رحبلا انق

 4و0و4

 عنقلا ١9-1١8"

 543-587 - 51/4 5/6 51/4 ةذفنقلا

 كالتق الجم الخال البل ل" 4

 الكا اللك اللف لالا الا# اللا

 كالقعا تالالال الو نايس اللا الا

 1١١١-1١١4-١185 ة449 م97 او

 1١١9-١١94 (لبج) رهقلا

 847 (ةيرق) اًوَق
 ١5) -ا١"-51/5-5948 ريعلا ىبأ زوق

 الكا الآاو  الآا5_ الاه

 /ا/8- 5/86 51 ا/ ةرفاعجلا زوق

 ةيعيوقلا ١١1/0

 سيق 878-19١

61 

 مق16-_-١55 نالحك

 "٠١4١١١ ههه 908 ةردكلا
 - 84/4 1/٠ 1/95 ( فدكلا ) ىرتبلا فدك

 ملا

 وا/5 ه 511١-959 سوبركلا
 ٠١6 ةريفكلا

1١19 - 



 - 81" - خ17 كرم  ”ا”ا“ يناميلسلا فالخملاا - 8556 855 80/44  ا8م١ال "5548 نارمك

 4114 ل١15 -خحلام خلاك لىلإم -ماؤ | -؟157؟ -ك1الال كد لحكك -خقال لذحا

 -لممو مما مهن لخا4 -18خ55 11ه ١١112١١115 ةنخ4 6558-5

 لكن للاخ لكل مقا" وكم لحكم [(01

 دكدألال سلدتم# سل" للاخ سلو 441-444 -9445 (ةعلق) يكلساللا

 لقال الءىوفك لكلحدك للك١الا -١ا/4 44 جحل

 ١١1١9 ده١؟١ ”١1 ١١ ١١١ا/| ا"  الاك9و  اغلا5-امل7"؟- "5964 ةيحللا

 مدح 8*5 يماشلا فالخملاا - 848  مثوؤ مالا“ الهه امال ا" "

 /1 5 رثع فالح | - مالؤ - ملال4  ملالا/ - 854 855 -8015

 ة٠78 941١6 ه  ا/ها/ ةرونملا ةئيدملا-456  ةه450 945495 -91/ 6417" خلك

 7مل - "597 55ا/ ةاوخملا| -١١"ال ١١١8 ١*"١١- - 6 -ةكك

 ١14 ةعوارملا 856 - 845

 91١ يبارملا و50 م79 ةيصيخللا

 ١١174 ةلغبلا ىسرم 7 م41/ ندنل
 5147 ايبص  يماشلا زكرملا 8147 نازول

 ثيللا ١4-5917-551١] - ١184-18٠١ ةعصيرم ١١514

 ليه4١ف/ا ةرهزم ٠١78-1١15

  ]1ابتسم ١١4٠١
 546 ةيلسم ١١55-١١58 ىرطاملا

 598 فرشم|-١1؟ 1١١ 80م8 5ال4 -55ا لئاحم
 م07 414 48١ م09 اه 515١ رصم] دالكال الكف الك ءاللك كاللك القال
 ه1 ؟"9 1" هلال 64١05 مالا 854 م55 ال5“ الهرم  /هأال -68

 ٠١6١3645-١54 ليل
 دالعع ا لكأتال كالو ل كال ك1 عوصم و655 556-2 ةلحملا

 لة 9ف24 4090 ب445 47# 4514| ١١١١ يونجلا نميلا  اهيدق ةيناطيربلا تايمحملا
 ةروزلل 155 95ه  ة؟هز١ -ةه41؟-ة؟8ى] لكل -ىخكال لكل ا"! كلا اخملا

 41١ ه ةديصم لفل 50 0 يل
 -1ه/ -لملها/ م٠ _ال7؟ه "الا اياضملاا 3١ ١#٠١-5"١٠١- #١١ نزاخملا

 همك  ةالك ه ةالا شالح شك 6 / ا ١١ه

 5 101 6 ا ل تا كا "1/0 شؤشخم

 -594؟1١-



 هلك لل لل لا لل

 ش ١11/1

 ةملا/ 485 - 941/8 ةبيرضملا

 ال9١ قيضملا

 ١١54 ناورم قيضم

 1007 دوالو فالك 844 147 علطملا

 ل ل

 نعطملا ٠١77-٠١74

 896 جوبعملا

 9١9 ها برغملا

 <74 ةيراقملا

 11917 زكرم  عزقم

 دالك ماو[ 51٠١ 571١-5547-5414 ةكم

 وعز ول وألال ف6 ق4 الوم

 ؟للأ؛4 للأ؟ لدحم للذمك فحل

 1١١1/11 ١1١

 ملالا/ - 1٠-8548 (لبج) حلملا
 56٠ 559 ٠١١١ (ةيرق) احلمل

 77١١-١7١١ه م85 م6١ ناحلم

 والا بالة 114 59-8788 55017 هبنم

 ١١14 وه و1

 واله ال١٠71 ه - 51/١ ةراجنملا

 م59 رظنم

 مالك - 858 م5  ال"*٠ - 7/7584 (ىداو) روم

 ءكللل كلل لفل 7 همك -مالط -ىالال

 ام# ط١ ١١١١ه

 وما 5 ا/ه _ ”17* ةححنملا

 41/ ايناتيروم

 عزوم 51١١"

 د 101751 -9587-94:64 مسوملا

 ا ١“ #*"11 :١١11 ١55

 ل الاو_ كالا دالاة الاه كاك

 يظل 1 م06 ال ىال دالك ا

 - قال لملك مالا ممكال م9

 وأن ؟ انوع ةراقإل ل زؤوا؟ خ7

 تتقتم دكر 9" لاا لثكله

 اطل واما ل75 للكأإل 6

 5 لا ا فر كا فر كا

 تال ل اما لل دمك لل

 تلك الخ لكل## لاا للا

 افذسم 7 هكا أ ١1١5١ 1ال

 ربملا ١١55

 ىديم

 و

 5 رخل

14 

 م 0 2 فنب

 47441483-704 الالا/ 197 دجن
 ا 2 يررقك لع لف
 ا ١١1١ ١1و40
 م فو هول ه6 نارجن
 راما رتل للروك هول

 لنوم لحكم لركلك تلدكا# للمف
 هكححل لحمل لحالم بلحالال لال

 هسلذكام اكلك ١١مم ١١م5 ١٠١8#
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 ةعقن ١١884 راعو ١١585

 ١١45 - 895 نالعو الا - 588 51/6 صاينلا

 م15 ةجلولا 11١5-١١58 8 ةقوبن

 [ي] فرح [ه]

 551-1595/ ةبيإ 2 ةمده - 944851٠١-446 ه ( نابثك ) ةلاه

 5١4-575١-575١-57595-5560"- نميلا و١41 5684-5512-7١94 ةللف ةرجه

 اللا الكك لالاكه كحل كالا 04 554 نايحض ةرجه

 الالك تالالا بالكأ الهو داله#» الها 1١١١5118-١١٠١9 ةداده

 4815 م15١1 ال417 ال١ الى غلاما 514١-5608"- 5845-١١57 بوره

 - 4415 - 1464 1481١- -خاا م94 اه -ما/ ١١١1 نادمه

 دقنك تناك لفنز لفتت مخك م ةثو 4717/6407 دنهل

 111 لت تام تلال ت1 سول [(د]

 1١78-1014 كحل قتل ت١4 قال | وحك الو مهو 04 867 لصاولا

 هلككا لد" لال سلخ سل الرب

 دلل هللاه بللهأإل نلءقن ل يو# 5999-٠١77 ةشيتو

 ١1211١1121١١77١ ١1١ه 91/5 ه ةبثولا

 -ل١ه5 41١5 ١١84 ١١44 !١ط ١١84 ه عاسو

 ١4-١١57 "١1١5-١١55 546-585 مسولا

-١ 155 



 تارامإلاو لودلاو تاعامجلاو لئابقلاو بوعشلا ءامسأ نايبتسا

[] 
 5114 ( بزح ) فالتئالا

 ٠١14 ( ةرامإ ) ديشر نبا
 5554( بزح ) يقرتلاو داحتالا

 الها 45 -ا/#"ه د ال8١ 54٠ كارتألا

815-35 

 - ؟97-9178-4"1/ 95 ( بزح ) رارحألا

 606  5545 54١-؟55ا7ل  -558لا5ذأ-| 

 148١- -الالا .ةثك5 157 909 ه4

 داكاله للا س٠“ سلك اا

 #١ ه"١٠ ١5١ ل ل

 م17“ -ا/5169-74 ( ةيفوص ةقيرط ) ةيدحألا

 404-188  اله5 ( ةرامإلا) ةيسيردإلا

 /484-1- “956 ١١١١-١١88-1١١7

 4154 ه دزألا

 ملسأ ١١4٠

 ةيليعامسإلا  17١1/5-1١1١-ه ١١1١

 ١١54 خيشمأ لآ

 ١9 عفنيمأ لآ

 ديلت لآ 11١545- ١١517

 ١٠الو - ٠١15-١١94 دلاخ لآ

 5140 519 تاريخ لآ

 ا/4 4١ ديشر لآ
 ٠١١9 9288-465 - 57 ( ةليبق ) ةداسلا

 1١١١-١١88 -ا/هه 519 دوعس لآ

 ٠/948 ىمعنلا لآ ةلسع لآ

 و6١ ه رمع لآ

 509 نافلغ لآ
 569 حرف لآ

 0515-811١ ىبطقلا لا

 الاه ناملألا

 ٠١1/5 ةملسم لآ

 "84 عانم لآ

 الو" ا/97 1٠١ ىسوم لا

 4481-4845-9485 -4811؟ 145 زيلجنإلا

 7 ١11-14-4

 [ب]
 م01٠6 1/4١- رحبلا

 مالا" - 144 - ماثو ال٠ - "ه2 ليكب

 5917-7١8 - 5ا/94 نرقلب

 414+ لب

 ال١4 ةعوث ونب

 ١١55-١١517 صيرح ونب

 89٠9 -1117/ نسح وئب

 1١76 مؤ الؤ9 م4 54 دمج ونب
 ل فيك اش

 8/26 دعس وئب

 -ا88-ا/87 - 054 -5ا/1 51/١ ليبش ونب

 61١ محال 246ه48 48٠١ لفو الآ

 ٠

 1157-3106 ةيعش ونب | لوو 1/47 1/41 174٠ 78 ضئاع لآ

 “١١5 - امهر -ا/ها/

 415 دجلا دبع لآ

 514-597 - 5الال -5اله "545 رهش ونب

 ممل اى لاك الا؟- ال١٠ م4١

 -/ا١15-



 8751 ملاظ ونب

 4١6-٠١7 ه يزاغلا ونب

 ا//1* ةرمغ ونب

 7/١١ ( ثراحلب ) ثراحلا ونئب

 ال١٠ 514-1١8 ( رمحللب ) رمحألا وشب

 ل اا

 1١8 ٠78٠ - 51/9 ( رمسللب ) رمسألا ونب

 دالمع الا5 الو 5608-557 كلام ونب

 والم لولا لولا فلل ماكل القال

 تكرالم دكرإلال سلالات ل ١0ا"ال س ؟

 دلدحن تلبوحك ككنوال كحوم كمال

 دللأأ للدحك 7 5- 1١١9# ١95)

 1154- ١1١7808-١١5 ١١1١:١١45

 م15 ه موزخم ونب

 21/9١ 94719591-١1١77 ناورم ونب

 ل

 /1//٠ ديغم وئب

 4, اا“ هبئم وئب

 355 م5 ال١ دالا6 ال114 رشن ونب

884 

 494٠ لاله ونب

 ٠/91 فيه ونب

 [ج]

 ١١7١ ه 8١5 نويرصملا ةسكارجلا
 3 خلا كارلا ا اب د ةرفاعحجلا

 اة تالت" 51-8؟-5

 7949 حامج

 ١1١14 - مثل م*5 - 554 ةعامج

 [ح]
 مالا“ م11 م89 ال١٠ 5021 دشاح

 ١١١الروجح

 ٠١ ؟ا/ ةيماكحلا

 90 م91/- 86417 #58“ ثرحلا وئب  ثرحلا
 ىللرلا يللا للراكو لالا فا

 ١١14-7

 ١18 باَّسُحلا
 9904-1١١8 415 5/1 #58 ةيماكحلا

 لي

 778م. ءافلحلا

 ١١1١ اه ةيفئح

 [خل
 ٠١1١ مرخلا

 : 4815-8411 نييجاوخلا
 ١١7١ ه جراوخلا

 وال4١4 5609-557 رماع نب نالوخ

 ورغم و3714 اال

][ 

 نيغابدلا م١٠١ ١1١1

 [ د ]

 ه9 حزار

 9479 4517 ب لؤال #9 -ا/4ا/ ةعيبر

 لدي

 ال00 05837 كله 548-558 عملأ لاجر

 دالوز دالا# سالا7؟ ؟الكا اللا الأ

 هنأ مالا فلك معا القال -اللل

 ل لل

 ٠/91 -7741/ ةديفر

-1١15548- 



 ةينر ٠١189
 ةقورلا ٠١158 ١٠<

 ثيرلا ١615 1١١5١الك ١١54) ١1١97)
 لجلي ْ

 و" 1/9437 شيرلا

 00 [ذ]

 1١99-1111 ةا87/-459 -451/ قينارزلا

 0 ل
 اللا تلو" ككالال 55/546 نارهز

 ش 5-741١
 - 1417-48 -519-178 ( بهذم ) ةيديزلا

 ااا دسلدعرم سلكه مالا كك

 ١١؟؟-١1١؟١-١١1١1-114١

 ١١7١ ه ةيدايزلا

 [ س ] 3

 ١١545 ماشلا راحس

 4145-9095( ةيبرعلا ةكلمملا ) ةيدوعسلا

 وهال ف114 44ه 97 ةدال

 ١١41-١575 ١- ذة. ت57. ة١5 9

 [ ص ]

 4859-1١١1-١١74 م19 ليلص

 ١١7١ ه نويحيلصلا
 ١١7 ليلاهصلا

 .عطت
 ١١7١ ه نويرهاطلا

 [ع]

 1١797179-١١660 971 897 لدابعلا

 -كنوق -كنوؤأل الذمم ١1م8 المك

 ١١94 ١- لذأ4 -ل)ذؤ7 ١90٠) ١م

 ١١50-1١14 ١1١5-١١1١-١١15

 8486  ملإ/لا لابع

 مال دالالو ؟الآال لالا ل619 سبع

 هاا لد للا لا #4 مهمل

 د١١! ١١154 1١١151 ١و4 041

 اامل_ظ١١م5-١1١مع 1#

 ٠١1784 ةبيتع

 1 94٠ ةيشارعلا

 ١١١١ ه-11١١١1-11١8/ نويريسعلا

 ا/لما/ مكلع :1١1١5 تككللا؟ ككلللأ لل ٠١-552 ما“

 تكلعملا تلال 6 ك١ تل“ تكا

 :١١ه1-6١8ع

 ا[ شا
 1١7١-١١7١ مالا“ ةيعفاشلا

 84.51 ةيلابشلا
 8169 ةكم ةفارش

 ٠١14 ءافرشلا

 و6١١ ه طوطشلا

 ال15 نارمش

 ماو 51/4 5148 نارهش

 ١١١8 ةعيشلا

 416-415 نويولعلا

 [غ]
 -ءللك لالا7؟ 259" . ه55/ 5م دماغ |

 الفل - المك 4

 411 ( ءارمألا ) مناوغلا

 [ف]

 745 ( نويسنرفلا ) سنرفلا

 [ ف

 -175١١؟ -41/7 0/١ ( ةرحقلا ) ىرحقلا

١14 

 ناطحق لالا؟   - 7١8-59 11/4ال014 -

-١75562 



 ١١15١ ةيفرطم | بو. برم ك١ بسب لالإو الزل

 ةليماعتإلا مجارو 101-1111ةراكلا ١194-11-4
 الا/٠ ىوعد - ةيدهملا 514ه ةمحقلا

 [] 4917 ةاضقلا
 ١١7١ ه نويحاجتلا | بوب بوم 6.٠ _ كالو هج 546 انق
 و79 رازن ا

 [ه]

 6 37 ( ةكلمملا ) ةيمشاهلا [ك]
 وه 4626 ةناتها /.1 4 ةنانك

 1١44-١١46 470/564 نادمه [ م

 [ه] 4819-9404 -ا/ه5 18/75 ( ةكلمملا ) ةيلكوتملا
 للولاد دفك 1و وت؟ ةلئاوأ روو»# مرورا يربو وعول وحاب

 1١1١1064-١15 1١-11١541-5ه١١ا ١1

 ١١515 نارهظ ةعداو 551/ ةدراجملا

 - مالال د ما/5 ال٠ -الا9 -ا/71/ تاظعاولا +7 ةشراجملا

 4م ه5 ةبلحملا

 م15 ساهو لآ | _ بور رم _ دابج جالا مج ةحراسملا

 [ي] 940١ خقه - ىمه#7 ممم مما ملاك

 داحمك لدقو كدق» ملأ ال مأيأ رةرزب فرم ل1 لل ل ا
 هلذمك ا١١له 8١١2م9 ١١ 1١55 سانام يارد ضارإل أل ادور لطللاو

 لانك#6 لنقل دكنحل تكانوؤحك كحال 2
 5 ا ل للا كلا ٠١50 ريفاغمل
 -1118-11١514-١١40 + ةيراقملا

١060 



 اهركذ ددرو ىتلا تايرودلاو بتكلا

 ( 74/17/74 خيرات " ددعلا ) ةديرج  ظاكع 447 ( فلؤملل باتك ) بونجلا ىف يبعشلا بدألا

 841٠6 ه نازاج ةقطنم ءابدأو ءايلع ىلع ءاوضأ

 ١١١ ه ريزولا نبال  ىولحلا قابطأ

 11174 1١55- ةديرج  ىرقلا مأ

 /٠41 ةيديزلا بتك نم  رحبلا
 ( فلؤملل باتك عورشم ) ةماهتل ىبدألا خيراتلا
1515 

 81٠6 نييحيلصلا خيرات

 81١6 1/49 ه يعساولل  نميلا خيرات

 م54 ةمابت ىف فوصتلا

 نسحلا  رهذلا نايعأ خايشأ ركذ ىف رهزلا قئادح

 57١" شكاع دمحأ نبا

 511“ (يتاكربلا) ةيناميلا ةلحرلا

 م1514 ه (ينادمهلا) برعلا ةريزج ةفص

 فيان

 7١" شكاع  رردلا دوقع

 41١5 ه نامعنلا يلع نب هللا دبع - يناميلا قيقعلا

 511 يدومعلا ةمالعلل - يناميلا عماللا

 عضاومو 71١ ىضام نب يكرت خيشلا تاركذم

 ىرخأ

 ىرخأ عضاومو 517 ريسع فرصتم تاركذم

 ها 7/448 - 1/١077 - 5117 ىناجيرلل - برعلا كولم

 ىرخأ عضاومو 914-77

 ١١١١ يليقعلل  خيراتلا راوطأ يف نارجن

 ١١95 ( ةديرج ) ةودنلا

 537١ ( يلشولل ) نسحلا ءانثلا رشن

 517١ لدهألل - يناميلا سفنلا
 ١١١5 خيراتلا ربع نميلا

 تالا



 ( نتم ) بلص يف اهؤاسأ ةدراولا رداضملا ءامسأب تسرهف

 ىشاوحلا يفو يناميلسلا فالخملا انباتك

 5 ىئنالثشلا ءزحلا

 . شكاع دمحأ نب نسحلا . رهزلا قئادح نتملا
 ىلشولا ليعامسإ . نسحلا ءانثلا رشن نتملا ١

 لدهألا نمحرلا دبع . يناهيلا سفنلا نتملا ١
 يناحيرلا نيمأ . برعلا كولم 20 نتملا 57
 يلشولا . نسحملا ءانثلا رشن نتملا 4
 ىلشولا . نسحلا ءانثلا رشن نتملا 68
 06 يدوسلا ل[ هبغ :نتازلا عماللا نتملا "7

 دهعلا كلذ ذانماز صاخنشأ نع ةياورو ةميدق تالجو فحص نع نتملا
 . : يننيردإلا مدخ صاوخ ضعب ةيشاحلا 6

 ةيخيرات ةقيثو 202١ نتملا 8١
 ةيخيرات ةقيثو نتملا 7

 ةيراقملا ةليبق خييش هدج نبا خيشلا ةياور نتملا 4
 ىسيردإلل ةلاسر ةيشاحلا

 يجاوخلا فيرش دمحأ نب دمحمو يراشم دمحم نب نسحم يتياور نع ةيشاحلا 5

 ه ١186 ةنس ىفوتملا قيزراب نامأ ةياور 2 ةيشاحلا "0

 قيزراب نامأو فيرش دمحأ نب دمحمو ىريشب هللا دبعو يراشم نسحم ةياور ةيشاحلا 4

 بلاط وبأ دمحأ نب نسحم ةياور نتملا 4

 يسيردإلل ةلاسر نتملا

 ةيخيرات ةقيثو نتملا 5

 رئافحلا ةكرعم ىف اوكرتشا نيذلا نيرمعملا نم ةعامج نتملا 57

 قيفش ناهيلس تاركذم نتملا <ا/*

 يوادع حرفم رصان ملقب ةلاسر نع نتملا اه

 ةيناثعلا ةلودلا اهردصت ىتلا تاروشنملا نم ةيشاحلا <

 - ا



 نم

0 
> 
5 
54 
544 
544 
03 

00 

7 

 7و

 الاه

 ففي

075 

 ,7ى5

,> 

7*6 

 الها

”7 

7*4 

 ا/ها/

6, 

76 

5 

07/4 

 اكفني

 الما

,> 

 فو

 قيفش ناميلس تاركذم

 يسيردإلا روشنم

 يسيردإلا روشنم

 قيفش نابيلس تاركذم

 قيفش ناهيلس تاركذم

 هفي رعتو « زوقلا » مسا دييقت نع
 يتاكربلا « ةيناريلا ةلحرلا
 ايبصو نازاج نيب ةلصوملا ةميدقلا قيرطلا نع

 ةراجنملا لت نع
 اهفارطأ تلكات دقو دهعلا كلذ نم ميدق ددع مارهألا ةديرج

 خيراتلاو ددعلا نيبتن مل ثيحب

 قيفش ناهيلس تاركذم

 قيفش ناهيلس تاركذم

 يناحيرلا نيمأ . برعلا كولم
 ١7/ ١/4 /174 ىف ددعلا  ظاكع ةديرج

 يسيردإلا . ىسيردإ روشنم

 -.يعساولا هوعبلا خيرات
 يناحيرلا نيمأ . برعلا كولم
 يناحيرلا نيمأ . برعلا كولم

 يناحيرلا نيمأ . برعلا كولم

 دوعس لآ دعاسم نب زيزعلا دبع نم ةلاسر

 دمحم نب روصنم « يسيردإلا مدخ دحأ

 دوعس لآ نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع نم ةلاسر
 يسيردإلا نم ةيخيرات ةلاسر

 يسيردإ روشنم
 يسيردإلا نم ةلاسر

 ىديونالا نم ةلاسر
 ينير الا" نم ةلاتغز
 يسيردإلا دهعلا نام فشك نايب

 يسيردإلا نم ةلاسر

- ١*0" 



88 

114 

 0و

07 

23 

”7 

9/ 

1 

 مع

 م6.

 م

 مه

 م5

 م15

 مث

 ماك

 هل

 م35

 م

466 

 مام

 8مم

 م8417

 خ48

000 

 كل

4:45 

 ان

 كلما

1484 

 ةيشاحلا

 ةيشاحلا

 ةيشاحلا

 ةيشاحلا

 ةيشاحلا
 ةيشاحلا

 ةيشاحلا

 يسيردإلا نم ةلاسر

 يسيردإلا دهعلا نم يلام لاصيإ
 1 ىسيردإلا نم ةلاسر

 ىقيردإلا نم لاسر

 ريظنلا لجو هيضاق لإ يميزمإلا نم ةلاسر
 ريسع ىف هدئاق ىلإ يسيردإلا نم ةلاسر

 هلامع دحأ ىلإ يسيردإلا نم ةلاسر

 دّمح ىنب خويش ىلإ يسيردإلا نم ةلاسر
 ليبش ىنب خويش ىلإ يسيردإلا نم ةلاسر

 ريسع ىف هدئاق ىلإ يسيردإلا نم ةلاسر
 ةيسيردإلا شويجلا دئاقل ةيسيردإلا ةدايقلا نم ميمعت
 ةماهت ىف هشويج دئاق ىلإ ىسيردإلا نم ةلاسر
 ةماهت ىف هشويج دئاق ىلإ يسيردإلا نم ةلاسر
 ينادمهلا . برعلا ةريزج ةفص

 ةرامع خيرات

 يناميلا قيقعلا

 يسيردإلا طخب لئاسر
 يناحيرلا . برعلا كولم
 رفاظ نب نسح ةياور
 مامإلاب نبالا يسيردإلا تعن نع

 ناحيرلا , برعلا كولم
 دهعلا كلذ ةسايس ىلع علَطُم نطاوم ةياور

 اهورصاع نم نيب ةفو رعم ةضيفتسم ةصق

 نيصاخلا يسيردإلا عابتأ نم امهو ةيطع نب ىلع هوخأو ةيطع دمحم ةياور نمض نم

 ريغصلا اشاب لامج نع

 فيطع نسح دمحم نب ىيحي ةياور نم
 يهصاب رفس زاوج

 يسيردإلا دهع نم ناتقيثو
 قاحسإ هللا حتف دمحم ةياور نع

 نالمه يعورم ةيلسم خيش ةدافإ
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1 

4 

 هن

 هل

 حلذلملا

415 

41 

4 

 قيل

458 

386 

 لف
944 

14 

 نتملا

 ةيشاحلا
 ةيشاحلا

 ةيشاحلا

 ةيشاحلا

 ةيشاحلا

 ةيشاحلا

 ةيشاحلا
 نملا

 لضفت ىتلا يضاملا يكرت خيشلا تاركذم ىلع هدعبامو لصفلا اذه ىف اندمتعا

 هللا همحر ىلإ اهاسرإب

 يمعنلا ىفطصم عملأ لاجر لماع نع

 ةقطنملا ىلإ هدوفوو يطيقتشلا نيمأ دمحم نع

 يدمضلا رمع نب ىلع نب دمحم يضاقلا نع
 ينادوسلا ميعزلا ىنغرملا نومأملا نع

 يمعنلا فيطع نب ميهاربإ نب يلع ىضاقلا نع

 يناحيرلا . برعلا كولم

 يسيردإ روشنم

 ةفو رعم ةيصخش

 ةيشاحلا
 ةيشاحلا

 ةيشاحلا

 ن هكا
 نتملا

 نتملا 5

 نتملا 7

 نتملا ٠

 نتملا 4

 ةيشاحلا

 ةيشاحلا

 ةيشاحلا

 ةيشاحلا ١9)

 ماسبلا دمحو فيطع دمحم ىيحي ةياور

 اياضملل نازاج نم ةلصوملا ةميدقلا قيرطلا نع

 نازاجب حلملا ندعم « ةبيرضملا » نع

 « نعاطما » ىمسملا يسيردإلا دياعلا سراح ةياور نم

 يرجاش ىلع نب ميهاربإ خيشلا ةياور
 مرخلا ةليبق خيش يمكح دمحأ نب ىلع خيشلا ةياور

 مرخلا ةليبق خيش يمكح دمحأ نب ىلع خيشلا ةياور

 عليز نسحم ديربلا فظوم
 خيراتلا ربع نميلا

 هرصع ءاملعو لكوتملا ليعامسإ مامإلا نيب تاحراطم نع
 ةريزجلا بونج يف ةيفئاطلا تاعزنلاو ةيبهذملا تافالتخالا نع

 ةكلمملا يف يلاوزلاو يبورغلا تيقوتلا نع

 ٠٠ه ةنس ثيرلا ةلمح دئاقو نازاج ريمأ نم فلؤملل درو باطخ نع
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 باتكلل.ةطوطخملا رداصملا

 ١ - راعشأ ىلع ىوتحي طوطخم .ىسيردإلل راعشأ | /١1-

 نب ىلع) طخب اهضعب هحئادمو يسيردإلا
 باهولا دبع طخب اهضعبو (فيطع
 يسيردإإلا

 نمحرلا دبع ءاديبز خيرات ف ديغعسلا ةيغب - 5
 عبيدلا

 طويطو . طويطو خيرات - *

 لدهألا نمحرلا دبع . نمزلا ةفحت -

 ليعامسإ نميلا ءالضف خيرات ىف نسحلا ءانثلا  ه

 يلشولا
 يدسألا .ناسحلا رهاوجلا - 5

 شكاع دمحأ نب نسحلا , رهزلا قئادح
 ه ١1794 ينوتملا يدمضلا

 دبع .دمحأ نب دمحم ةلود يف دجسعلا ةصالخ

 يلكهبلا نسحلا نب نمحرلا
 نسحلا .نيملسملا ريمأ بقانم ىف نيمثلا ردلا

 شكاع دمحأ نب
 كوبسملا بهذلا - ىناورسخلا جابيدلا

 نايلس نيناطلسلا .نييروجحلا ناويد

 نييروجحلا باطخلاو

 فالخملا ىف رهظ نم ركذ ىف كوبسملا بهذلا

 شكاع دمحأ نب نسحلا ,كولملا نم

 شكاع دمحأ نب نسحلا . دوعلا حفن ليذ

 يسيردإلا لئاسر

 نايصعلا ةكرح نع عليز نسحم ملقب ةلاسر

 يفيرشلا بزحلاو
 نم) يولح نيسح دمحم يضاقلا ملقب ةلاسر

 (يسيردإلا دهعلا لاجر

 - ع /

1 

 داك

-18 

4 

36 

71 

 تف

71 

1 

 ع

7 
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 مداخ) يماي دمحم نب روصنم ملقب ةلاسر

 (صاخلا يسيردإلا

 نمم) يوادع حرفم نب رصان ملقب ةلاسر

 (يسيردإلا دهعلا دهش

 نع فيطع دمحم نب ىبحي ملقب ةلاسر
 اهريغو ثرحلاو ةطماص بورح

 .فيحزلا . ةماسبلا حرش

 ,ىولسلاو نملا قابطأو ىولحلا فئاحص
 1 ريزولا نبا
 يميحلا . رحسلا تاقوأ ىف رمسلا بيط

 ىلع يوتحي ص ١١١ طوطخم .بيبللا ةربع
 يمركملا دهفلا رباج .ةيليعاسإلا خيرات

 نب ىلع ؛بئارغلاو بئاجعلاب لصفملا دقعلا
 . يكهبلا نمحرلا دبع
 «يناميلسلا فالخملا خيرات يف يناييلا قيقعلا

 يدمضلا نامعنلا يلع نب هللا دبع
 يفرشلا .ةئيضملا ءىلآللا
 يدومعلا هللا دبع .يناميلا عماللا

 يسبكلا «ةينسلا فئاطللا

 يضام نب ىكرت خيشلا تاركذم

 ىبأ نبا ءروحبلا عمجبو رودبلا علاطم

 لاجرلا

 يسيردإلا «ةيسايس تاروشنم

 فيرشلا ءانبأ رابخأ ىف فيرظسلا ةمهزن
 يلكهبلا دمحأ نب نمحرلا دبع
 ىفوتملا يلشولا ليعامسإ . نسحلا ءانثلا رشن
 اه 8 ماع

 ,دومح فيرشلا ةلود رابخأ ىف دوعلا حفن

 ىبكهبلا دمحأ نب نمحرلا دبع



 باتكلل ةعوبطملا رداصملا

 ينادمطلا . ليلكإلا ١

 ناكوشلا . علاطلا ردبلا " 

 ةماهيلا ةلجمب رشن رساجلا دمح ذاتسألل ثحب “ 

 يركبلا . يسايسلا تومرضح خيرات - ؛
 ناملكورب « ةيمالسإلا بوعشلا خيرات ©

 ىلع داوج « مالسإلا لبق برعلا خيرات - ”

 ناديبز يجروج . برعلا خيرات - ١

 دمحم ؛مالسإلا لبق ام رصعل برعلا خيرات -

 عفان كوربم
 يمكحلا ةرامع . نميلا خيرات 9

 يعساولا ,نميلا خيرات ٠

 ناديز يجروج . يمالسإلا ندمتلا ١

 ةريهظ نبا . فيطللا عماجلا "١

 ةبهو ظفاح . برعلا ةريزج يف اماع نوسمخ ١

 يدجو ديرف . فراعملا ةرئاد 4

 نب دمحم . مارملا غولب ىلع مالسلا لبس 6

 ىناعنصلا ليعامسإ
 يريمحلا ناوشن . مولعلا سمش 5

 ينادمهلا . برعلا ةريزج ةفص 1

 نيمأ دمحأ . مالسإلا ىحض

 يواخسلا . عماللا ءوضلا 4

 ءادفلا وبأ . رشبلا خيرات ىف رصتخملا ٠

 يجر زخلا . ةيؤلؤللا دوقعلا ١

 نب ىحي «يناهيلا رطقلا رابخأ ىف ينامألا ةياغ 7
 يمساقلا نيسحلا

 دمحأ ناسح . ندع خيرات ىف نمجلا دئالق

 نامثع
 ةزمح داؤف . ةريزجللا بلق -"4

 يناحيرلا نيمأ , برعلا كولم "8
 يرخف دمحأ /د هرضاحو هيضام نيب نميلا "5

0 





 ةاورلا ءامسأب نايبتسا
 يسيردإإلا دهعلا اورصاع نيذلا

 نط تا يي
 يروج نس

 قاحسإ هللا حتف دمحم

 سشملا هدبع دمحأ

 يماط دمحم دمحأ

 قيزراب نامأ

 راحتك دتيع

 يراضشم نسحم

 يوادع حرفم نب رصان

 هدجج نب يلع

 مه الو داليملا خيراتب ىنتعي مهدهع يف نكي مل هيلاعب نيروكذملا صاخشألا نأ اهب
 ةروثلا تماق : الثم لوقيف هدلوم خيرات نع مهدحأ لأسن انك ام دنعو . كلذب نومتهي

 تماق يسيردإلا ةروث نأ ملعلا عم - يبص انأو وأ ٠ يتف انأو وأ . باش انأو ةيسيردإلا

 برقأ يهف تايفولا امأ . داليملل يبيرقتلا ريدقتلا انعضو كلذ ىلعو  ه 1757 ةنس
 مييراقأ نم انمهف امك ةحصلا ىلإ
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 2 ا دم ايا وأ ىلع دج اج اع لع ره نجح ع اي هلا يحج د اج احح نا دج كا لله“ انه "تل هلم“ ده 17ص لطلا 1ج 7 هل تع دلل تع! بع اع

 ١ ج يناميلسلا فالخملا
 « لميته نبا » ينازاجلا رعاشلا
 « رجاش نبا » ينازاجلا رعاشلا

 نيناطلسلا ناويد

 ةمابت يف فوصتلا

 ةئيضملا ماغنالا
 ١ ج بونجلا يف ىبعشلا بدالا

 "جا بونجلا يف ىبعشلا بدالا

 نازاج ةقطنم نع ىفارغجلا مجعملا

 نازاج ةقطنم نع ىفارغجلا مجعملا
 ءابدالاو بدالا ىلع ءاوضأ

 تارقتؤملاو تاعماجلا يف تارضاحم
 نازاج ةقطنم يف ةيخيراتلا راثآلا

 دوعلا حفن

 مامغلا قيوافأ

 خيراتلا يف ظاكع قوس

 باهولا دبع نب دمحم خيشلا

 اشاب قيفش نايلس تاركذم

 ١ ج ةريزجلا بونج بدأ نم
 خيراتلا راوطأ يف نارجن

 يقتابنلا مجعملا

 ( كرتشم ) بونخلا ءارعش ناويد
 ىلكهبلل لصفملا دقعلا

 خيراتلا راوطأ يف ريسع
 نازاج ةطنمل يبدالا خيراتلا

 هللا دبع نب نسحلل نيمثلا دقعلا

 نامعنلا هللا دبع ل يناهيلا قيقعلا

 فيرظلا ةهزن
 ىحضلا دأر

 رهازلا ىدوعسلا دهعلا يف نازاج

 ؟ ج ةيلحملا تاجهللا مجعم

 7 دج ةريزجلا بونج بدأ نم
 ةماهت ةقطنمل يبدالا خيب يراتلا

 7 ج نازاج ءابداو بدا ىلع ءاوضا

 ةريزجلا بونجو نازاج ةقطنم خيرات
 ةريزخلا بونجو نازاج ةقطنم خيرات

 قيقحتو ليلحتو ةسارد

 قيقحتو ليلحتو ةسارد

 قيقحتو ليلحتو ةسارد
 ةفوصتملاو ةيفوصلا نع ةقيمع ةسارد

 رعضش ناويد

 ىبعشلا رعشلا نع ةعسوم ةسارد

 صوصنو ةسارد
 ةقطنملا ايفارغج

 ةعسوم ةيناث ةعبط
 نازاج ءابدأ نع مجارتو ةسارد

 ةيدوعسلا تاعماجلا يف تارضاحم

 روصلاب ىلح ةقطنملا راثآ نع

 ةساردو قيقحت
 رع ناويد

 ظاكع قوس نع ةسارد

 ةيلمعلاو ةيملعلا هتايح
 قيقحتو ةسارد

 ةريزجلا بونج ءابدأو بدأ نع ةسارد
 قيقحتو ةسارد

 ةنراقم ةيوغل ةسارد
 نازاج ةقطنم يف تاتابنلا نع

 ط؟فني؟١؛١

 ينف؟ط 07:١

 ١؛0"ين؟ ط

 "١:0 يف' ط

 ط١

 ط١

 ١405 يف ؟' ط

 قيقحتو ةسارد

 قيقحتو ةسارد
 قيقحتو ةسارد

 قيقحتو ةسارد
 رعش ناويد

 رضاحلاو ىضاملا نيب ةنراقمو ةسارد
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