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 « يبرعلا جيلخلا »

 نع ةعونم ثيداحأ يف مكب يقتلأس رهاز لبقتسم وحن بثاولا دلبلا اذه ةعاذا نم
 ةعاذاف 3 هناكم عورأ امو ، ثيدحلا لاجم عورأ امف } يتألا رحلا انجيلخ & ينرعلا جيلخلا
 مدقت 3 ناكم لك يف برعلا نيعمتسملا ىلا اهتوص لاصيا ىلع تبأد نوملعت اك تيوكلا
 دوست ةلود كلذ يف اهليلد« ديدسلا هيجوتلاو ةليصألا نونفلاو ةعفانلا تامولعملا مهيلا

 . نيعمجأ بيعلا ريخ وحنو ديعسلا هدغ وحن ةعيرس اطخب مدقتي بعشو ينبت ةموكحو

 نم ءزجلا اذهب قلعتي ام لكب نيعمتسملا انناوخا فيرعت فدهتست هذه ينيداحأو

 يف مهناوخا ىلا اهب هجوتأ ام ردقب ينيرعلا جيلخلا ناكس ىلا اهيقلا ال انأف ربكألا يبرعلا نطولا
 قافا ىلا لوصولاو ءاخألا حرص ةداشا يف ةيساسأ ةماعد ييأر يف فراعتلاف ةبورعلا ءاجرأ

 نيعمتسملا ىلا يدي هب دمأ لماش فيرعتب يثيداحأ ادبأ كلذ ءوض ىلعو . مهافتلا
 يضاملاو نكامألاو ديلاقتلاو بدألا نع ثيدحلا نم ةددعتم حاون ىلا دعب نم لخدنف
 . رضاحلاو

 اهنم عرفتت ةرجش نكرب نوكي ام هبشأ ايفارغج اعقوم هل هللا أيه يرعلا جيلخلاف
 كلت يف نطقي ثيح يسلطألا طيحملا ىلا اهعفترم يف لصت ىتح دتمتو ربكتف ، ناصغألا
 هعقومو . ةشيعملا يف حافكلاو ةديقعلا يف داهجلاو سفنلا يف ءابإلاب اوفرع برع موق ةمقلا
 نع ةيمهأ لقت ال رضاحلا رصعلا يف هتناكم نأ اك يرحبلا هعقوم نع ةيمهأ لقي ال ىربلا
 لقن يف طسوتملا ضيبألا رحبلا اهادأ يتلا ةمهملا ىدأ دقف 3 ةباغلا روصعلا يف هتناكم
 يف اندادجأ لقن بيغلا ىلا نيدفارلا يداوو لينلا يداو ةراضح ليألا لقن امكف ةراضحلا
 ةراضح تماق هئطاوش ىلعف ايسآ ءاجرأ رئاسو دنهلاو قارعلا نيب ةراضحلا ملاعم يبرعلا جيلخلا
 دوعي هنفس ىلإو لألا مهليج تبنو نييقينيفلا ةراضح تغزب اضيأ هلحاوس ىلعونومليدلا

 . ةيقشلا ةيقيرفأ يف ةيمارتملا ءىطاوشلا ىلا ةيندملا لقن يف لضفلا

 ةراضح ءاشنا ماخ هناحبس هللا هحنميف رضاحلا رصعلا يف هرود يبرعلا جيلخلا يدؤيو
 دقف اذه قوفو. طفنلا وهو الأ & ناسنالا لقع ةعيبطلا هب تكراش يذلا نيرشعلا نرقلا

 اهب اذخآو اهل القانو ةميدقلا تاراضحلل اتبنم ناك املثمف هيضامب هرضاح ينرعلا جيلخلا طبر
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 . هتيحورو هديلاقت دودح يف سبتقا ام اهنم سبتقاف ةيلباقلا سفنب ةديدجلا ةاضحلا هجاو دقف

 أدب ( ادحاو اءزج ادع ) هئازجأ نم ءزج لك يف ةبثاو ةضبن مويلا هنع عمسن نحن اهو

 نطولا كلذ نم ىرحألا بناوجلا عبتتسو نامع لحاس دصقأو بكلا عم ريسلا يف هلحاس

 . ديعسلا دغلا ىلا عفدنملا ديشرلا بكرلا يرعلا

 ةناكم هنم تيوكلا لتحت يرعلا جيلخلاو
 يعامتجالاو يسايسلا اهئانب ينو اهتضهن يف جيلخلل ةخفم يهو هلامش يف ىهف ىربك

 ثيح ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ةيقشلا ةقطنملا نمض هنم بناج عقيو { يراضحلاو
 دعب انهجاوتو ، جيلخلا ءىفاوم نم ةدفاولا هايملا ءاسحالاو فيطقلا لحاوس ىلع هايملا قناعت

 اهنأكف جيلخلا يف ةرثانتملا ةعشملا رئازجلا كلتل ازمر اهؤلؤل حبصأ يتلا نيرحبلا رئازج كلذ

 . هديج ف دقع

 سأر ىلا انلخد ام اذاو اهيف ةعقب لك لمشي مدقتلل ىعسلا دجنف رطق ىلا هجتنو
 حتفتف ةضهنلل اطخلا ثحت يهو نامع لحاس تاخيشم دهاشن انأدب نامع يف مدنسم

 لبس لكل ةماتلا ةباجتسالا اهنم دجتف تيوكلا ةلودب كلذ يف ةنيعتسم رونلا قرشم سرادملا
 هدودح لك يف يفرعلا نطولا كلذ هجاون نامع لحاس ىلا انلوخدبو عوبرلا كلت يف ةضهنلا
 يف دمتعت اهئازجأ رئاسب نامعو ، ىتش بناوج هنع ثيدحلل عساو رطق هنأ ىرنل هقطانمو
 نادلب اهتاقيقش ىلا اهلهأ نم نورجاهملا هيلع لصحيام ىلعو ةراجتلاو ةعارزلا ىلع اهداصتقا
 . يلرعلا جيلخلا

 بلغأ ىلع قبطني ال كلذ نأ الا ةلحاق ءارج قطانملا هذه نأ ضعبلا نظي دقو

 ةصاخو نامع يف لاحلا كلذكو اهيف ءاملا رفوتو اهضرأ ةبوصخب زاتمت الثم نيرحبلاف اهيحاون
 . ةيناثلا يف ةيزاوترالا رابالاو ىلألا يف عيبانيلا هايم رثكت ثيح لخادلا ةقطنمو ةنطابلا ةقطنم

 نب ةفرط ىمادقلا نم ركذأ ميدقلا يف ءارعشب كراش ةيبدأ ةيحان نم يرعلا جيلخلاو
 & اهب ةفورعم هتليبق نكاسم لازت امو نيرحبلا هنطوم ناكو ةروهشملا ةقلعملا بحاص دبعلا
 ةغللا ظفح يف ريبكلا لضفلا ةل رعش نأ بدألا بتك لوقت يذلا رعاشلا قدزرفلا مهنمو
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 هقلعتب هراعشأ دهشت يذلا نامع يف ديرد نبا ناكو تيوكلاب ةمظاك ةنيدم هنطومف ةيبرعلا

 . اهرومأ يف هتكراشمو اهب

 يفف مهنؤشب خيراتلا راودأ لك يف برعلا مهناوخأ نوكراشي ينرعلا جيلخلا ءانبأ ناكو

 نأ انبسحو مورلا دضو سرافب نيدشارلا ءافلخلا كراعم يف نوكراشي مهدجن يمالسالا حتفلا

 ىلا ةبسنلابو ، يومألا دهعلاو دهعلا كلذ ةداق ربكأ نم وهو رفص أ نب بلهملا ركذن

 ةيناثلاو نامعب ةنيدم ىلرألاو سيمخلا قوسو راحص قوس دين مهقاوسأو برعلا تاعاتجا

 يتلا ةقيثولا ةقيرعلا ىرعلا نم رهاظم عبتتملا دجي برعلا صصق يف ىتحو { نيرحبلاب ةيرق

 . ماعلا برعلا خيراتو يبرعلا جيلخلا نيب لصوت

 ميركلا عمتسملا اهيأ اهب تدرأ ربكألا يرعلا نطولا نم زجلا اذه نع ةريصق ةذبن هذه

 دحأ اهنع ربع يتلا ةقطنملا هذه نع ثيدحلا يف ءدبلا ةطقن دنع هيف فقن افيرعت نوكت نأ

 : هلوقب اهئارعش

 دجنتسم ةخرصلا ثعبير دعوملا نحي نا انه نحن

 دشرن وأ ذقنن وأ ظقون ا نيطاوش نيب انه نحن

 د قرفلاو جوملا اهيلا انر اننادهأ قفالا دادتما لىلع

 دفتسي داجمألا عبنم نم بلطم ىلا رهدلا قباسن

 دصقم ىلعلا الا اهل سيل سفنأ نع طيبثتلا دعبنو

 دسفملا رثئاخلا انم سيلف انلاعفأ رونلا لثمك تفص

دعبي ال نيعألا ةهجو نع امئاد انل ىمسألا فدهلا



 اودبعتسا ال اوراج امف اوداس ىلألا لاعفب انامح يمحن

 ديس مهنم لك دجملاب لماع مهنم لك دجملل

 . فلؤملل فحازلا رجفلا ناويد _ جيلخلا يف نحن ةديصق نم
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 « جيلخلا ملسأ فيك »

 ىلا دعب نم دتماو ةكمب هقفأ نم عطسف ةيبرعلا ةيزجلا هبش ىلع مالسالا رون قرشأ
 { نامعو ةميدقلا ىربكلا نيرحبلا امه نامسا اهعمجي ينرعلا جيلخلا ةقطنم تناكو 5 اهعاقصأ

 نب رفيج اهمكحي ناكف نامع امأو يواس نب رذنملا اهتعطاقم مكحي ناكف نيرحبلا امأ
 . دبع هوخأو ىدنلجلا

 اغلبم كولملا ىلا بتكي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ررق ةيبيدحلا حلص دعبو

 لوسر اهلمح ةلاسر نامعو نيرحبلا يكلم نم لك ىلا بتكف هتلاسر ىلا ايعاد هتوبن نع
 . صاعلا نيورمع نامع ةلاسرو يمرضحلا نب ءالعلا نيرحبلا ةلاسر لمحي ناكو 0 هنم

 اهتاقيقشو سرافو دنهلاب ةلص ىلع يهف اهعيمج تانايدلل ىقتلم جيلخلا ةقطنم تناك

 نأ الا ةينثولاو ةيسوجملاو ةيدوهيلاو ةيحيسملا تانايدلا اهيف تدجو كلذلو ةيبرعلا نادلبلا

 اوكردأ ةقطنملا هذه برع نم دارفأ دجو دقو 5 ةريثك ةروصب ةشتنم نكت مل ةيسوجملاو ةيدوهيلا
 . جشالا دئاع نب رذنملاو يتبسلا بابر مهنمو ىلاعتو هناحبس قلاخلا ةينادحو

 كلم ىواس نب رذنملا ىلا اهجتم ةرونملا ةنيدملا نم يمرضحلا نب ءالعلا جرخ
 نمحرلا هللا مسب ) هصن اذه مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر نم اباتك لمحي نيرحبلا

 امأ ، وه الا هلا ال يذلا هللا دمحأ ينأف ىواس نب رذنملا ىلا هللا لوسر دمحم نم ... محرلا
 انل ام هل كلسملا كاذف انتحيبذ لكأو انتلبق لبقتساو انكسن كسنو انتالص ىلص نم ناف دعب

 هيلعف ىبأ نمو نمآ سوجملا نم وهف كلذ بحأ نم ث هلوسرو هللا ةمذ هل ، انيلع ام هيلعو
 . ( ةيزجلا

 مظع كنا رذنم اي ) الئاق هبطاخو كلملا ىلا باتكلا ملس ءالعلا لصو امدنعو

 الو بعلل مركت اهيف سيل نيد رش ةيسوجملا نا ، ةرخالا يف كب نرغصي الف ايندلا يف لقعلا
 الا نوخي ال نملو هقدصت الأ نأ بذكي ال نمل رظناف ىأرلا ميدعب تسلو باتكلا لهأ ملع

 عيطتسي ال يذلا ، يمألا يبنلا اذه وهف اذكه دحأ ناك ناف هب قثت الأ فلخي ال نلو هنمتأت
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 يف صقن وا هوفع يف داز وا هب رم اهنع ى ام تيلوا هنع ىهن هب رم اام تيل لوقي نأ لقع وذ

 . ( ةريصبلا لهأ ركفو لقعل ١ لهأ ةينمأ ىلع الا هنم كلذ ناك نا هتبوقع

 كلملا نم يديب يذلا اذه امف ترظن دق ر هلوقب ءالعلا باطخ ىلع رذنملا باجأف

 ةينمأ هيف نيد لوبق نم ينعنمي امف ةرخالاو ايندلل هتدجوف مكنيد يف ترظنو ايندلل هتدجوف
 قفتا اهلهأ ناسل ىلع نيرحبلا كلم هنلعأ يذلا مالسالا اذه دعبو ؤ ( توملا ةحارو ةايحلا

 نيملسملل رمتلاو بحلا نم مهتلغ فصن ميلست ىلع اوملسي مل نيذلا موفلا عم رذنملا
 ءالعلا هعمج ام ردقيو ملحلا غلاب لك ىلع رانيد اهردق مهتيامح نع ةيزج اوعفدي نأ ىلعو
 ةثك اذه رهظيو 3 رانيد فلأ نيسمخو ةئام ةيزجلا نم لألا ماعلا يف يمرضحلا نب
 غلبملا اذه عمجت دقف كلذ عمو ةيبلغألا مه نوملسملاف كاذنآ ةقطنملا هذه يف ناكسلا

 . لجر فلأ نيسمخو ةئام نم

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل ديأو نيرحبلاب تاونس ثالث ءالعلا ىقب
 هللا ىلص هللا لوسر نأ ىلا ليمي نيخرؤملا ضعب ناك ناو ةيمأ نب صاعلا نب ديعس نب نابأب
 . نابأ يناثلا يفو ءالعلا امهدحأ يف نيع نيمسق ىلا ةقطنملا مسق ملسو هيلع

 يموبلا ىلا هجتا مث نامع لحانس الوأ لخدف صاعلا نبورمع اهيلا هجتا دقف نامع امأ
 : هتلخر نع انثدحي ارمع كرتنلو كلملا خأ ىدنلجلا نب دبعب عمتجا كانهو راحص ىلا اهنمو

 هيلعهللا ىلص هللا لوسر لوسر ينأ تلقف اقلخ امهلهسأو نيلجرلا ملحأ ناكو دبع ىلا تدمع )

 ارقي ىتح هب كلصوأ انأو كلملاو نسلاب ىلع مدقملا يخأ لاقفءكيخأ ىلاو كيلا ملسو
 نأ دهشتو هنود نم دبع ام علختو هدحو هللا ىلا كوعدأ تلق هيلا وعدت امو لاق مث كباتك

 نب صاعلا ينعي ؟ كوبأ عنص فيكف كموق ديس نبا كنأو رمعاي لاقءهلوسرو هدبع ادمحم
 ناك هنأ ول تدوو ملسو هيلع هللا ىلص دمحمب نمؤي ملو تام تلقف ةودق هيف انل ناف لئاو

 ؟ هتعبت ىتمف لاق 0 مالسالل .هللا يناده ىتحهيأرلثمىلع لبق تنك دقو هب قدصو نما

 هللا ىلص لوسرلا هب رمأي امعو كولملا نم ملسأ نم نعارمع لأسي دبع رمتسأو ( ابيرق تلق
 رقو هللا لوسر باتك حتفف رفيج هيخأ ىلع .هلخدأ مث هنع يهنيو ملسو هيلع
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 ىلع مالسلا ىدنلجلا ينبإ دبعو رفيج ىلا هللا لوسر دمحم نم ( ميحرلانمحرلاهللا مسب )
 سانلا ىلا هللا لوسر يناف املست املسأ مالسالا ةياعدب اكوعدأ يناف دعب امأ ىدهلا عبتأ نم

 ناو امكتيلو مالسالاب امترقا نإ امكنإو نيرفاكلا ىلع لوقلا قحيو ايح ناك نم رذنأل ةفاك
 ىلع يتوبن رهظتو امكتحاس ًاطت يليخو امكنع لئاز امككلم ناف مالسالاب ارقت نأ ايبأ

 بعك مهراشتسا نمم ناكو هموق ريشتسي اغير هتعجارم رمع نم رفيج بلطف .. ( امككلم
 لوسرل هموق نم ةعيبلا رفيج ذخاف ادبعتم الجر ناكو مالسالاب نيرشبملا يأر ديأف ةشرب نب
 . اهتاعطاقم لك نم اعيمج نوينامعلا ملسأو هللا

 دقف اضيأ جيلخلا ىلا ةدرلا تلصو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةافو دعبو

 نلعاف نيرحبلاب ىربك ةزه كلذ ثدحاف ريصق تقوب لوسرلا دعب يواس نب رذنملا تام

 نب ركب ينب نم ءالؤه رثكأو ةعيبض نب مطحلا مهدئاقو مالسالا نع مهدادترا يلاهألا ضعب
 ىعدت ةيرق رصاحو نيراد لتحأ مث فيطقلاو رجه نيب طبارو هراصنأب مطحلا فحز لئاو
 نوبلطي قيدصلا ركب يبأ ةفيلخلا ىلا اوبتكو مهمالسا ىلع اوقب نيذلا موقلا عمتجأف اثاوح
 : فذح نب هللا دبعل اتايبأ اهونمضو هتدعاسم

 ا نيعمجأ ةنيدملا نايتفو اليسر ركب ابأ غبلبأ الا

 ايرصح اناوج يف دوعق مرك مرق ىلل مكل لهف

 اني ظانلا يشغي سمشلا عاعش جف لك يف معءام نأك

 اييلكوتملل رصنلا اندجو انا نمحرلا ىلع انلكوت

 يمرضحلا نب ءالعلا ةدايقب اشيج هنع هللا ىضر قيدصلا ركب وبأ ةفيلخلا لسرأ

 مصاع نب سيق اضيأ مهب قحلو باذكلا ةمليسم لتاقي ناك يذلا شيجلا نم مسق قحتلاو

 دبع ينب نم مهرثكأو مهمالسا اوظفح نيذلا موقلا ةدايق يدبعلا دوراجلا ىلوتو يرفنمل
 عاطتسا ىتح رهش ةبارق نيقيرفلا نيب لاتقلا رادف ةيلحاسلا قطانملا ءالؤه مزلو سيقلا
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 نم نكمتو مهفوفص ىلا اهنم ذفن نيدترملا شيج يف قغث فشتكي نأ فذح نب هللا دبع
 . اهعيمج نيرحبلا يف مالسالا مئاعد ديطوتو مهيلع ءاضقلا

 عمجو ةوبنلا ىعدا يذلا طيقل جاتوأ ةدايقب ابد ةنيدم يف ةدرلا ترهظ دقف نامع امأ

 لبجلاب ماصتعالا ىلع مهرطضا هنكلو دبعو رفيج هلتاقو هذوفن عيسوت نم نكمتف اريبك اعمج
 يبأ نب ةمركع هعبت مث يناغلغلا نصحم نب ةفيذح لسرأ قيدصلا ةفيلخلا نأ الا رضحألا

 نم ريثكلاةداعتسا عاطتسا دق رفيج ناكو نيدترملا شيج نامعب نيملسملا عم التاقف لهج

 طيقل جاتوأ لتقو نيدترملا مزهناو ، ةنطابلا لصو ىتح قطانملا

 مهتباجتساو مهمالسال جيلخلا لهأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حدتما دقو

 ةعباسلا ةنسلا يف كلذو نيرحبلا دفو مودقب مهرشبي هباحصال لاقف ورمعو ءالعلا هيلوسرل

 دنع دفولل لاقو . ( مالسالا ىلع اوهركي مل قرشملا لهأ لبق نم بكر نيتأيل ) ةجهلا نم
 هبشأ مهناف مكناوخا اومركا راصنألا رشعم اي ، ىمادن الو ايخ ال موقلاب ابحرم ) هلوصو

 . ( نيروتوم الو نيهركم ريغ نيعئاط اوملسا مالسالا يف مكل سانل

 ملو يب اونمآ نامع لهأ هللا محر ) احدتمم نامع لهأ مالسا يف مالسلا هيلع لاقو

 مهل اركاش هنع هللا يضر بطخف ركب ييأ ةفالخ يف صاعلا نبورمع عم اودفوو " ( يورب
 هللا لوسر أطي مل اعوط متملسأ مكنا نامع لهأ رشاعم ) هلاق اممو مهتباجتساو مهتدناسم
 تتشت الو ةقرفب اومرت ملو برعلا نم ةريغ همشج ام هومتمشج الو رفاح الو ضفخم مكتح اس

 حالس الو شيج الب صاعلا نب ورمع مكيل ا ثعب ش مكلمش ريخلا ىلع هللا عمجف لمش

 ربأ لضف يأف مكتدعو مكددع قنك ىلع مكرمأ ذا هومتعطأو مراد دعب ىلع معد ذا هومتبجأف
. مكلعف نم فرشأ لعف يأو مكلضف نم



 .. لطابلا دض تيمتسم عافدو قحلل ةلجاع ةباجتسا همالسا يف جيلخلا وه اذه

 . هملاعت عابتإب جيلخلا رونو مالسالا ةمعنب مكاياو هللا انعتم

 : رداصملا

 . ( قيزر نيال ) نيبملا حتفلا _ ١

 . ( يملاسلا ديمح نب هللا دبع خيشلل ) نامع لهأ ةيس يف نايعألا ةضهن _ ٢

 . ( يملاسلا ديمح نب هللا دبع نب دمحم خيشلل ) نامع لهأ ةيس يف نايعألا ةفحت _ ٢

 .(يناطلا دمحم هللا دبع ) يسايسلا نامع خيرات ٤
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 جيلخلا ف ناضمر حالم

 هسفن ىفصو لالضلا نم همصعف رهشلا اذه يف ناسنالا مركأ يذلا هللا ناحبس

 . ةيكاز ةيفاص سفنب اهنم لبقتسي ام ةهجاومل هدعأو ةايحلا بئاوش نم

 © بولقلا نيب اطبارتو سوفنلا نيب افلات رهشلا اذه معن نم لعج يذلا هللا ناحبس

 ناريجلاو محرلا قوقحل ءاداو تارايزو عاتجاو دحاو تقو يف روحسو دحاو تقو يف راطفا
 . ةنينأمطلاو ءافصلا نم ةورذلا سوفنلا هيف غلبت ديع مث © ءاقدصألاو

 ميلاعتلا اهدارفأ ددجو ةيمالسالا ممألا ديلاقت رهشلا اذهب ظفح يذلا هللا ناحبس

 مهسوفن يف تعبطناف مهفرعو مهديلاقتو مهنيد نع كرابملا رهشلاب ءىشنلا مهفأو ةيدمحملا

 طبارتلا عمتجمللو ساسحالا ينغللو ةمحرلا ريقفللف ةبورعلا ميشو مالسالا قالخأو هللا ةعاط

 ريخل ١ ةودق وهف هكولس نوكلاس هب نوذولي نمو هدالوأ نا راعشالا ريبكللو نرملا ريغصلل م

 . دالبلا وحنو نيدلا وحنو هللا وحن مهتابجاوب مايقلل هقيرط يف نورئاسلا مهو

 نوأيهتيو عومجملا هنم ديفتسي رهش _ ماركلا نوعمتسملا اهيأ _ ناضمر وه اذه

 اوحبصأو هناحبس هللا ةعاط ىلع سفنلا اوضور دق اهيف نونوكي رهشأ نم هعبتي ام ةهجاوم
 : هلوقب هدابع هيف هللا فصو يذلا دحلا دنع اونوكي نأب نيريدج

 . امالس اولاق نولهاجلا مهبطاخ اذاو انوه ضيألا ىلع نوشمي نيذلا نمحرلا دابعو »

 اهباذع نا منهج باذع انع فرصا انبر نولوقي نيذلاو . امايقو ادجس مهيل نوتيبي نيذلاو

 كلذ نيب ناكو اورتقي ملو اوفسي مل اوقفنا اذا نيذلاو . اماقمو ارقتسم تعاس اهنا امارغ ناك

 نمو نونزي الو قحلاب الا هللا مرح ينلا سفنلا نولتقي ارخآ هلا للاعم نوعدي ال نيذلاو . اماو
 نماو بات نم الا اناهم هيف ذلخيو .ةمايقلا موي باذعلا هل فعاضي اماثا ىقلي كلذ لعفي

 لمعو بات نمو اميحر اروفغ هللا ناكو تسح مهتآيس هللا لدبي كئلوأف احلاص لمعو
 اذا نيذلاو امارك اورم وغللاب اورم .اذاو روزلا نودهشي ال نيذلاو اباتم هللا ىلا بوتي هناف احلاص
 انتيرذو انجاوزأ نم .انل به انبر نولوقي نيذلاو انايمعو امص اهيلع اورخ مل مهبر تايآب اوركذ
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 امالسو ةيحت اهيف نوقليو اوربص امب ةفرغلا نوزجي كئلوأ اماما نيقتملل انلعجاو نيعأ ةرق

 فوسف متبذك دقف مؤاعد الول يبر مكب ؤبعي ام لق اماقمو ارقتسم تنسح اهيف نيدلاخ

 . « امازل نوكي

 ادحاو ابناج اذختم هنع مكثدحأ نأ لؤاحأس ام اذهف ةنيعم ةهجو نم ناضمر امأ

 هبونج ىلا تيوكلاب هلامش نم جيلخلا اذه يف نيملسملا مكناوخا نحنف ةددعتملا هتاهجو نم

 العشمو هرون نم اقارشا سبتقن انلعلف هيف انتايح رهاظمو انيدل ناضمر حالم يه ام نامع يف

 . ةفلألاو ةعاطلاو ةكربلا رهش يف جيلخلاب انعمنجم ىلا اهب فرعتن هبكاوم نم

 رطفلا مايأ يف هانفلا ام ريغ وهف لكألا يف ةايح نم رهاظم كرابملا رهشلا اذهب انل نا

 بناوجلا هيف رفاوتت ماعط وهو هنادلب لك هيف قفتت نأ داكي ناضمر يف لضفم ماعط جيلخلابف
 لسري دجاسلملاف عاشم اذه لكالاو ، مئاصلا مسج تابلطتمل يلاهالا مهفت ىلع لدي ةيئاذغلا

 لاني ام اريثكو ءارقفلا اهيلع عمتجيف فقولا لاومأ نم دوزتت وأ روطفلا دنع تيب لك نم اهيلا
 راجلا لسييف راجلل ءيشب اهنم لك ظفتحي تويبلاو . دجسملا ناريج نم اعيمج نولصملا اهنم

 ىشالتتو بولقلا براقتت ايادهلابو هراوزل راطفالا دعب هنم ىقبي وأ هراطفا نم اجذومن راج ىلا

 رهش يف سلجم تيب لكلف ةرايزلاب دادولا ززعتي هلك اذه دعبو داقحألا ىحمتو نئاغضلا
 ةيلستل يحلا يلاهأ اهيف عمتجي سلاجم ةلحم لكلو هنوئنهي هناريج هيف هبحاص روزي ناضمر

 سفنلل ةضاير وأ طقف مسجلل ةحص رهشلا اذه نكي ملف ناضمر يلايل يف اضعب مهضعب
 . يعقاو يبيذهت لمعو ةيناسنالا يناعملل هيجوت هنكلو

 رهاظم ضعب تريغت دقف جيلخلا اذه تاراما ضعب يف نارمعلا عيسوت ىلا رظنلابو

 قطانم يف اوعزوتف نيجلا قرفتو اهيف يلاهألا نكاسم تييغت الثم تيوكلاف ناضمر يف ةايحلا
 حبصأو ةصاخ بابشلاو ىمادقلا ناريجلا مهنع دعبو ددج ناريج مهرواج ةديدجلا نكسلا

 ىرت انيبف اضعب مهضعب نيب طباور نم يضاملا ليجلا فلأ امم رثكأ ةفاقثلاو لمعلا مهنيب طبرلا

 ةددعتم قطانم نم مهسلجم ىلع نودفاوتي هتعامج دبت هنكس ةقطنم يف شيعي باشلا

 ةينارمعلا ةضهنلا راثا نمو . ناضمر تارهس نويحي اوعمتجاو اوفلاتف ديدج طبار مهنيب طبر
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 انيب ةصاخ نيرحبلاو تيوكلا يف سانلاب ةئيلم ةماع ةيهاز ناضمر يف قاوسألا تحبصأ نأ

 . ءوده رفوأ قرطلاو اماحدزا رثكأ سلاجملا ىرتو ةقلغم نامعو رطق يف اهت

 قافولا ليلد كلذو اهعيمج ةييرعلا دالبلا يف ةماع نوكت نأ داكت ىرت اك هذه رهاظملاو

 رهشلا اذه يفف مالعالا تاودأ رهظم نم ددجت ام اهيلا فيضتو ةييرعلا ةمألا ةايح يف ماتلا

 . ميركلا رهشلل بسانم رهظم ىلع نوكتف نويزفيلتلاو ةعاذالا جمارب ريغتت

 ولخت نأ درأ مل يبرعلا انجيلخ يف _ ميركلا عمتسملا اهيأ _ ناضمر حالم هذه

 انقفو . اهقيرط نع ميركلا رهشلا ديجمت نمو اهراهظا نم كرابملا رهشلا اذه لالخ يثيداحا

. همايقو همايص ىلع مياو هللا



 ناضمرل ةيبدأ تايحت

 دنع مكيلع مالس ث كرابملا رهشلا تاحفنب ةقرشملا مايألا هذه يف مكيلع مالس

 متنأو مكيلع مالس ، نيلصم مكليلو نيمئاص مكراهن دنع مكيلع مالس 5 مروحسو مروف
 نظلاو ةيبانلا ةملكلاو ةشحافلا ةرظنلا نعو ناعطلا .نع اهنوعنمتو ىوهلا نع سفنلا نوهنت

 نايقعلا صولخ ناضمر يف صلخ ايوس ايفاص ارشن مكيلع مالس ، نيشملا ريكفتلاو ءيسلا
 ايضار ملسأف ةوعدلا ىقلت يذلا يرعلا جيلخلا فافض نم مكيلع مالس 3 نزملا ءافصو

 رثأ ىلع نيعئاط هلهأ ملسأف ةديكم وأ فالخب مالسلا هيلع هللا لوسر يذؤي نأ نود اراتخم

 ةرصن يف اوكراشو نينئمطم نيضار اوملسأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم اهوقلت لئاسر
 . نيدماص اناعجش فينحلا نيدلا

 ىلاعتو هناحبس هللا مهفصو نيذلا نيعئاطلا نيملسملا مالس ناضمر ىلع مالسو
 يف راهنألا مهتحت نم يرجت ه مهغاماب مهبر مهيدهي تاحلصلا اولمعو اونمآ نيذلا نا » : هلوقب
 بر هلل دمحلا نا مهاوعد رخآو مالس اهيف مهللا كناحبس اهيف مهاوعد ء ميعنلا تانج

 . « ه نيملاعلا

 يف انسفنا دجن هراونأب انبولق ريننو ويبع مشن كرابملا رهشلا اذه وج يف شيعن ذا نحنو

 بلقلا قفخو سفنلا ءىلمو نيعلا بصن وهف هاوس عوضوم سفنلل رطخي الف هوج عقاو
 امو كرابملا ناضمر رهش ىف مهحئارق هتجتنأ ام عمسنل يبرعلا جيلخلا يف انئابدأ ىلا هجتنلف

 اهنوشيعي نمع ربعملاو ةايحلا ةروص بدألاف مايصلل سيدقتو ناضمرل ديجمت نم مهرعش مض
 : كرابملا ناضمر ىيحي جيلخلاب انئارعش لوحف دحأ ةدواعملا نمحرلا دبع ذاتسالا وه اذهو

 تاكربلاب و ىوقتلاو نيدلاب و انماو نماب موصلا لاله لهأ

 تاحفنلا رطاع نيدب انيلع امعنم لضفت دق نم اي دمحلا كل

 تارتعلا نم اناجنمو يوسلا انطارص وهف مالسالاب تلضفت
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 تاملظلاو كرشلا ليل ددبي ىدهلاو دشرلاب قلخلا ريخ تلسرأو

 تاوعد نم هلل تعفر امو عكار رخ ام هللا ةالص هيلع

 تاولصلاو ربلاو انسلا رهشب مهرهشب نيملسملا عيمج ينهأ

 تاوشغ نم سفنلا يف ام لاجني ىضرلاو ربصلاو فطعلا ىلجتي هب

 تاوفلا يذل وجرم وفعلا هب هموص حص نمل روفوم رجالا هب

 كرابملا ناضمر رهش يف ةايحلا رهاظم رداقلا لآ هللا دبع رعاشلا فصيو

 .مايقلاو مايصلا لضفب ديشيو دومحم ليصفت يف اهضرعتسيف

 وهو مئاصلا رطاوخو ناضمرل رعشلا ىوجن فشتسن نأ عيطتسن تايبألا هذه يفو
 يحور ملاع يف شيعتو دجاسملا ةيج سنأتو نآرقلا لترت يهو سفنلا ةنينأمطو هللا ىلا هجتي

 امل لمعلاو نيدلا ميلاعت ىلع ريسلاو هللا ةعاط بلقلا يف ثعبيو ركفلا هجويو دسجلا بذهي
 . ةرخالا ةداعسو ايندلا ريخ هيف

 اهنم صلخيو نيدتلا تفعضأ بابسأ ىلع انفقويف يحاورلا ملاس نب رصان رعاشلا امأ

 : هلوق يف كلذو رصازألا دش ىلع لمعلاو ةوخألا ىده ىلع ريسي قداص هيجوت ىلا

 عزاعزلا حايرلا يذه تفصع دقو مكلوقع نيأ نآرقلا ينب اي

 عماسملاو انراصبأ تدقف لمو انودص نم ىهنلا يذه ةبولسمأ
 عمال ةماهلا يف لا حال دقو انعادخنا انم ءادعالا نكم دقل

 عدار مث امو رمع ىلع ديز ةلمحو ضعب قرف ضعب ةروسو

عياشت هاعدا اميف عيش هل بهذمل لك نيدلا انه قيزمتو



 ىرن يذلاو دحاو الا نيدلا امو

 ةنايد فلا راتخلا درت امو

 اوقرفتي مل نيدلا لهأ تيلايف

 اهطرش نيدلا ةزع نم اومزتلا ول ا

 انفويس الا مالسالا حبذ امو

 ةوخا ىنمي نيفيسلا تلس ولو

 همصخ فيس نم مالسالا ةعدص امو

 عراقنت ىوهلا عابتأ تالالض

 عزانتلا اذه نآرقلا يف ءاج الو

 عماج لكلل نيدلا ماظن تيلو

 عراوفلا ناعرلا اهنم تعضتا 1

 عراقتت اهسفن يف تلعج دقو

 عراصملا نيدتعملا لابج تكدل

 عقاو هيلها نيب امم مظعأب

 ملسم بلق يف ناغضالا شرح امو

 اضغابتي مل نابلقلا عصن ولو

 عزاو يغبلا نم الإ ملسم ىلع

 عبات مض الو عوبتم ماض الو

 اهيف ييحن ةقاب انتعمج انجيلخ نم ءارعش ةثالثل تاراتخم ميركلا ءىراقلا اهيأ هذه
 يف هشيعن يذلا ريبكلا مسوملا نم ارهظم كلذ دعب اهلعجنو سوفنلا اهب ددجنو ميركلا رهشلا
 هيف لزنا يذلا رهشلا كرابملا ناضمر ,هش اهب انءاج يتلا مايألا ةيسذق نم ابناجو رهشلا اذه

 عامتجاب هترغ انلبقتسا يذلا رهشلاو ردب ةكرعم يف رصنلا رهشو رذقلا ةليل رهش ث نآرقلا
 نم اهربكأ امو رهش نم همظعأ امف ارسالا ضرأ ذاقنا ىلع مهئاسؤر قافتاو برعلا ةملك

 . ريخو ةعنمو ةزع يف نحنو هلاثمأ انيلع ديعي نأ هللا لأسن 3 ةرداب

 ةدولعملا نمحرلا دبع ، تايرطقلا )١( : عجرم
 ملسم وبا ناويد )٢(

 رداق لآ هللا دبع ، رضخالا ناويد )٣(
 يئاطلا هللا دبع ، يرملا جيلخلا يف رصاعملا بدالا )٤(

_ ٢١ 



 ديعلا يف انرعش
 اك هب نولفتحيو حابصلا دنع ةنيدملا ملاعم يراسلا لبقتسي اك دايعألا سانلا لبقتسي
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 ريثتو رعاشلا فقوت نأ اهنأش نم ةديجم تايركذ اهل مايأ الثم ناضمر رهش يفف

 هلك اذه دعبو ردقلا ةليل مث ةكم حتف ىركذ كلانهو ردب ةكرعم ىركذ كانهف بيدألا

 تناك اذا فيكن ىركذ نم ةراش ١ هريغتستو مدهتم عبر هركذيو ميسنلا قفخ هكرحي روعشلا

 دنع فقت تايركذلا هذه تناك اذا فيكو هرضاحب ةجيشوو هيضامب ةمالع تاذ تايركذلا

 مهل ناك امو جيلخلا يف انئارعشل ثدح ام اذهو ةيصخشلا هفطاوع وأ ينطولا روعش حاطم

 ةيويحب مزاجلا ليلدلا كلذ يفو مهرعاشم نع اوربعي ةيناسنالا ةبلجلا نع نيديعب اونوكي نأ
 . مهروعش ةقرو مهرعش

 يف ناكو ديعلا يف هيبأ ىلا ثدحتي رعاش عم عوضوملا ىلا انتاوطخ ىلوأ يف فقنلو

 ةمالع تاذ تناك اذا ةصاخ هنبا رطاوخ ىقلتي نأب بألا نم قحأ نمو هتأشن روط

 ىلا اهب هجوت يتلا يمساقلا ناطلس رقص رعاشلا ةديصق ةوبالا وج نم راتخنسو هتيصخشب

 . ديعلا يف هيبأ

 هدوسي ءاج ديل ا اذه يالوما

 رون كلاصخ ىنسا نم نوكلا ىلع

 هديع كهجو ديعلا اذهف ائينه

 روفي هيتحار نم ىدنلا اذهو

 الثام ديعلا ىأر بعش ىلع ثيدح
 ريشي 4 لع ١ فلا فلاح ا ,

 لهاع ربكأ كيف يدفي ماقن
 ريصن تاييئانل ١ ف هتضبهلل

 س ٢٢



 مهبانج نم ىل ناك ابحص لئاسا

 ريضن ءاحلالا ناوخاب باحر

 اهب ىسألا ىفطي نيح سفنلا اوناكو

 رومأ تاسيئالا يف يفقلتتو
 ةيرس مانالا ىفصا مهتيأر

 ريثك نوردا هلاو م هظفحاو

 مغر هيناعم رعاشلا اهيف لمكتسا دقو ليبنلا روعشلاب ةضايف تايبألا هذه يف رطاوخلاو
 زجاوح هنود فقت الو ارمع هماهلا فرعي ال ضيف رعشلا نكلو هتأشن رود يف اهمظن هنا
 هجتي مث مركلاو راقولاو لالجلا ريغ هيبأ يف دلولا ىري اذامو هيبأ ةئنهتب رعاشلا أدب { ربكلا

 اكاح ناك هللا همحر هوبأف انرعاش ىدل روعشلا قدص ليلد وه كلذو هعيمج بعشلا ىلا

 رعاش ىدل ةيطارقميدلا ةرظنلا هذه رهظت نأ ليمجو هعيمج بعشلا وبأ وهف ةقراشلا ةرامال

 ريقف ةرامالا مغر هسفن دجي هبعش ءانبأ ىري ذا هنكلو ريخلا باحر يف جردت ريمأ ىدلو ءىشان

 ركذي بعشلاو بالا دعبو هدالب ءانبأ روعشب رعشيف هسفن ىلع بعشلا ةلاح سكعنت ذا

 يف ريشي وهو ديعلا يف ةيرعشلا رطاوخلل لامكتسا كلذو هنع نيديعبلا هءاقدصأ رعاشلا

 ةعاس ىركذلاب رقص هل ىفوف نونملا هتلاتغا يذلا حبصم نب نافلخ رعاشلا هقيدص ىلا هتايبأ

 . رورسلا مايأ يفو ةجهبلا
 ديعلا يف ىأر رخآ رعاش ىلا هجتن ناطلس نب رقص دنع ةيساقلا ةبرجتلا هذه دعبو

 اهمويب لفتحت يهو اهسمأب اضيأ اهداجمأ ركذف ةيبرعلا هتما سني مل هنكلو هءاهب هيف حملو هوهز
 ةوعدلاو ةبورعلاب زازتعالاب هرعش ألتما يذلا ةدواعملا نمحرلا دبع وه رعاشلا اذه 0 ديعسلا

 : ةظقيلا ىلا



 ءاشضو ضيألا تابنج ىلع رون
 ءا بلالا اهنع ثيدح ةمكحو

 ةلماش شرعلا هلإ نم ةمحرو

 ءايلعو ىلوملا ىلل ىدهو اني
 تعشخ امو انمص ام ربكا

 ءاآفغصا قحلل اهب بولق انم

ع ُ
 

 م فن نم هلل ام ربكأ ةلا

 ءاسماو حابصا ناك امور انين

 ىلل ملالا راس ام ربكأ هلل

 ءاشم هلل ى عسو ه , ارححم

 قلتزم ديلا اذه ربكأ ةل

 ءرفط رهدلا لجس يف ركذو

 اهقراشم يف وفمزت ضيألا هب ديع
 ءؤراطاو رآےكدذن اهرافغم يفو

 زذلختفم رهدلا تابتع ىلع ىشم

 ءادعأ هايلع نم لءاضت ىتح ,
 ممرباغ مويلا نوملسملا ركذت

 ءاونأو جوم مهفذاقت دقو

 وعدي نأ هركذ مهب تباها و

 ءارغا بارغالا عدب نم هيف ام

 اططش اوبهذي ال نأب مهتدشانو

 ءاوما هللا يف مقفت ال
 مهب تهز دق انم فالخلا كلت

 ءاروز رهدلا يف ترهدزاو قشمد

_ ٢٤ 



 انل ديعبلا نيصلا ىلا راوللا نم

 ءابنأو راثاو زع تايا

 هنفرعي قحلاف اندجم اوركني ذأ

 ءا فكا دجملا ةنبل مه موق

 مهجكرب ىعسن نأب انومغري أ

 اواب دق رسخلاب مهنال تاهيه

 ةمركمل انرس اذا نيذلا نحن

 ءالجألا ءازعالا نحنو انرس

 هنئيشم يف غابل نيكتسن ال

 ءار غاو مل عو ا_نللضي الو

 فرصنم هللا لوسر يدهب انل

 ءاضو قحلا هيفف هاوس امع

 نأ الا هديع لبقتسا دقو ملسملا ةحرفبو هضرف زجنأ دقو ملسملا ةزعب رعشن نحنو انعسي الو

 ررحتملا بكرلا عم ريسلل اهعفدنو سوفنلا هذه اهب تبثن ةدواعملل ةريخألا تايبألا ديعتسن

 . ديجملا ةبورعلا دغ ىلا مدقتملا

 ةمركمل انرس اذا نيذلا نحن

 ءالجألا ءازعألا نحنو انرس

 هتئيشم يف غابل نيكتسن ال

 غاو د ءو انللضي الو

 فرصنم هللا لوسر يدهب الل

 ءا ضو قحلا هيفف هاوس ٠ امع

 وحن برعلا يعسل ديدج رهظمب انيلع رمي ةيضاملا رشعلا هتاونس يف كرابملا ناضمر رهشو

٢٥ _ 

 



 نأل ةجاحب اننكلو يبرع بلق لك ىلع نيطسلف مالاف هلصفن نأل ةجاحال نيطسلف ةيضق ةرصن

 مهنأ مأ مهدايعأ نولبقتسي مهو اهوركذ لهف ء يبرعلا جيلخلا بدأ يف نيطسلف نع شتفن
 جيلخلا يف انءابدا نا ميركلا عمتسملا اهيأ الك ، ةصاخلا مهنوؤشو ةماعلا مهاياضقب اولغشنا

 نمف اهئدابمو اهفادهأو اهرعاشم مهيلع سكعنت مهتقطنم يف ةبورعلا رهوج مهنأ مهتزيم

 اعلطم ديعلا ىري ال مهدحأ وه اذهو مهدايعأ يف ىربكلا برعلا ةيضق اوسني نأ ليحتسملا

 يقيقحلا رعاشلا روعشبو ينرعلا ءىجاللا ناسلب ثدحتيف هنع ةيئان اهتبكن يف نيطسلفو

 نم مهرصان نمو قافالا ذاذش نم نوبصاغلا اهلتحي نيطسلفو ةمئاق ايندلا دجي هنا نورتسو

 . رابجلا يرعلا بعشلا ةلوصب نيلهاجتملا نم مهديأو عماطملا يوذ

 : يه هذهف ديعلا يف هتايبأ امأ 5 ةفيلخلا دمحم دمحأ وه رعاشلا اذه

 ةيئان دج يدالبو يل ديع ال
 نطولاو رادلا برغ اهيف ثبعي

 لما الب ايحا انه بيرغ يا
 يقلقت مالالاو عوجلا رماسا

 تبصتغا ام دعب دازب ذلتسأ ال

 نسولاو ذتلت ينلقم الو يراد
 هلو يف تقناع اذا الل ديع ال

 ينطو ىونلا دعب نم تدهاشو يضرأ

 ةقراب بيفغلا لالخ نم ىرا قينا

 ينجهبتو يريجايد يف يل ءيضت

 اضمهأرقا لامالا ىؤر يف رظطساو

 ينلقنت داجمألو زعلا ىرذ لا
 لجع يف ضرألا دوعت فوس لوقت

 نكسلل لفألا دوعيو اهلمأل

س _ ٢٦



 انب دينعلا رهدلا بصع ناو انإ

 نتفلاو رشل ا ةاعد انتدرشو

 اضبارم يف اموي رصنلا متيس
 نطول ١ا| ىلع املا ةيارلا قفختو

 نبزل ١ فزعم ودشيو بايال ١ دنع

 ىنعمو حضاو بولساب اهانعم عم قبطنت ةلالدلا ةيلج ريبعتلا ةحضاو تاييألاو

 انامياو مهقح دادرتساب اضايف اروعش ينرع دلب لك يف مه نا نودئاعلا انناوخا قثيلف ، بثاو
 فزعم ودشي نأو دايعألا قارشا متيف رصنلا متي نأ لأسن ةيبرعلا نيطسلف ىلا مهتدوعب اقيمع

 لئامخو اكع عراوشو افيح لحاوسو سدقملا تيبلا باتعأ ىلع ريخلاو ةجهلاب نمزلا
 . ةلوحلا

 : عجرم

 ١ - يمساقلا ناطلس نب رقص ناويد ,
 ٢ _ ةدواعملا نمحرلا دبع ناويد .

 ٢ _ ةفيلخ لآ دمحم دمحأ ناويد .
 ٤ _ يئاطلا دمح هللا دبع ، يرعلا جيلخلا يف رصاعملا بدألا .

- ٢٧ 



 جارعملاو ءارسالاو انؤابدا

 نم نيككشملا ضعب ىدل ددرتو قيلعت لاجم بيرق تقو ىلا جارعملاو ءارسالا ناك
 هنا ةعصانلا ةقيقحلا هعم دفت هاركذب مويلا دفي نيح هنكلو ، فينحلا يمالسالا نيدلا ءادعأ

 عشي ديدج لكل ازمر عضو دق لجو زع قلاخلا ناف هيف كشلل لاجم ال نأو قحلا لك قح
 نأ مهنم بلطو اهيلع ريسي اقرط هدابعل حضوأو نامزألا رم ىلع ةفاسملا يئان نم ةرانملاك
 هيديو هقهزيف مهلطاب عفدي ىتح قحلا نع مهنيعأ اوبصعي نأو راصبأ يوذ اوناك نأ اوركفي
 . اروثنم ءابه وه اذاف

 تيرمتسا يتلا ةلحرلاو تاومسلا ىلا قيلحتلا ركذن جارعملاو ءارسالا ىركذ يف نحنو
 لضفلا هصخو ىربكلا ةناكملا كلت هلحاف هئايبنأ متاخ نوكي نأل هللا راتخا نمل تاعاس

 دهشم ىلع سانلا ىريو هيلع نهرييل ثيدحلا رصعلا ءاجو نوككشملا هيف ككش يذلا

 زجعي نل نيراجاج لاثمأ نم نيقولخملا زجعي مل ام نأو ةنكمم تاومسلا ىلا ةلحرلا نأ عمسمو
 . قلاخلا

 ةصاخ مويلا اذهب ىمظعلاو سمألاب ةميظعلا ةبسانملا هذهب لفتحن نأ اندتعا دقو
 لئاسو كلذ يف اهتكراشو جارعملاو ءارمالا ىركذل اميركت تالفحلا دقعت ةيدنألا تناكف
 يف حيبستلاو لوقلل لاجم انئارعشل حبصأو ةميظعلا ةينيدلا ةبسانملا هذهب ءافتحا مالعالا

 لبقتسملل ةوعدلاو زفحتملا رضاحلا ىلع هيبنتلاو ديجملا يضاملاب ريكذتلل ةليسوو لافتحالا

 يف كراشي ةدواعملا نمحرلا دبع ذاتسالا اهرعاشو تالافتحالا هذه ردب وه اذهو & مسابلا

 : جارعملاو ءارسالاب نيرحبلا ةيدنا لافتحا

 ةرعزم جارفلا انسب : ةليل اي

 رابكاو . لالج ١ كقح ضعب نم

 ضرم وذ راكنالاب حجبت اما

 راكفا لبقت مكلف وركف ين

. ٢٨ _



 قفتا هدييأت يف لقنلاو لقعلا

 راكنإو لوق اهب ام ة ةق

 امهطوحت ليربجو لوسرلا ىرس

 رايهطا هللا ءامس نم كلئالم

 هتليلب ىصقألا دجسملا ىتا ىتح
 راز سدقلا يف هل ءايبنألاو

 ىلعألا الملل راقخلاب. هللا جرعاو
 را م لضف ال هب مفناف

 اهتقيقح اإلردي مل زجاعملا كلت

 رانآ ملعلا يف مهل ىلألا الا

  

 : هلوقب ركذيو وعدنف ةبسانملا هذه زهتنيو

 ةخاز لضفلا زونكب انعابرا

 رافص ١ حاص اي انراكفأ نكل

 ازرمأي دشرلاو ىدهلاب انرعشو

 راتا يفلاب اناطيش نكل

 ا لنلئاول تداش امب انخف مو

 راثآ كاذ يف انل سيلو امدق

 انطاوم يف ءابغ اننأك

 راثياو لضف اهب بيخغللو

 اهلهأ درش يتلا هضرأ جارعملاو ءارسالا ىركذب ركذيف جرفلا دلاخ يتيوكلا رعاشلا امأ

 مراص مزع الا مهسوفنب قبي ملو تايركذ الا مهتليخمب قبي ملف سأرل ا طقسم نع ىأنلا لاطو

 ءارسالا ةبسانم جرفلا دلاخ ايح نأ دعبف بيلسلا نطولا كلذ ىلا ديمحلا دوعلاب قرشم لمأو

 : نيطسلف ةيضقب اركذم هلوقب هتديصق متخ امهتقيرط للحو جارعملاو

_ ٢٩ 



 يجالمب هلهأ تتشو هين ةهج مراحملا تعور مويلاو
 جادوالا نم ترج ءامدلا هيف احبذم ةديهشلا نيطسلف تدغو

 جاعت حرس لثم يلاهألا حبذ اهتاوخا يفو نيساي ريد يف
 جاجل ميقع وأ تافسفس نم لفاش يف مهعيمج نوملسملاو
 جارفالاب براي انل ثعباف تلخ دق كضرا نا يبر كامحر

 سيقلا ءىرما ملاع وحن هقيرط لصاوي نأ وجرن نيرحبلا نم ءيشان رعاشب يقتلن اذه دعبو
 اهيف ايح يتل ا ةديصقلا اما لامك ناملس نسح ديسلا وه باشلا اذه « يفوشو ريرجو

 : اهنم اتايبأ مكيلع أرقاف ةديعسلا ةبسانملا هذه

 ىراوطا اهلك ىذهو سنا هلك يليل ءارمالا ةليل اي

 راكذالل حالصالل ريخلل قفاخ يبلق ءارسالا بحاص اي

 رزراحاب ةبوبشم ةييع ةوث يدفا ءزمحلا يئامدب

 راوغملا سرافلا توم تومأل مهسوفن نيبهاولا مزع دشأو

 رادغ نئاخ ةكرش ترسكف ابهذم ةماركلا قنتعا تيضمو

 يراعشو يتياده لوسرلا ىده ةيسدق الئدابم تذختا دقو

 يراكفأ تهجوت ءاعدلاب كل يقلاخ كنا مهللا كناحبس

 مالالاو ةيموقلاو نيدلا نم اجيزم جارعملاو ءارسالاب انئابدا تالافتحا نم دهاشم هذه

 نيطسلف يف بيلسلا برعلا قح جرفلا دلاخ ىلجو « ةبورعلاو مالسالا اهيف ةدواعملا عمج لامالاو
 لاك نسح قاو جارعملاو ءارمالا ضرأ ىلع مخت لازت ام يتلا ةاسأملل هنزح نع فشكو

 . مويلا بابشلا مزعك ةبناوو ديدجلا ليجلا ةحارص ةيلج ةحيرص هتديقعب

 نع ليلدلاب تيفتكا ينأ الا ةيثك لئالد ةمركلا ةبسانملا هذه نم جيلخلا بدأ يفو

انلعج ث ريسلل زفاحو لمعلل ةوعد ءاج ام ردقب ةبسانم بدأ نكي مل ىرن اك وهو ليصفتلا



 لمعلاو ريخلا ةوعدل اندنجو انناطوأو انلامعأو انسوفن يف ءارسالا بحاص جهنل نيعبتملا نم هللا
 . اهتيبثت ىلع

 . ٠ . : عترم

 . يناطلا دمحم هللا دبع ، يبرعلا جيلخلا يف رصاعملا بدالا _ ١

 . ةدواعملا نمحرلا دبع © لاحلا ناسل ناويد _ ٢
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 ةيوبنلا ةرجهلا ىركذ يف

 ةظقيلا زفاوحو خيراتلا قبع اهنم مهلتسن راثآ سوفنلا يف ةمركلا ةيوبنلا ةجهلا ىركذل
 ةباجتسإو ك اهاركذ نم ةقثبنملا ةمظعلا عم بواجت وه اهب انلافتحاف إ ةديقعلا عاعشإو
 هيلع لوسرلا ةرجه هيلا تعد يذلا ءانبلا لمعلل ليبسو ، نامزلا رم ىلع ةدلاخلا ةوعدلل

 اهب غيلبتلا لجأ نم لذبو ةكرابملا هتوعد ملسو هيلع هللا ىلص لمح دقف « مالسلاو ةالصلا
 نم ايساسأ ارصنع ةديقعلا نع دوذلا حبصأ ىتح رابالا هبحصو وه عبطتسي ام ىصقأ
 نأ ىلع ممصو هتدع ودعلا هل عمجو ناكم لك نم ديدهتلا هب طاحا يذلا اهدوجو رصانع
 ديزتو اهتيناكما ددمتو اهدوجو ظفحت نأ ىلع ةوعدلا هذه تلمع كلذ دنع { هدهم يف هقنخي

 نومحي مظعألا لوسرلاب نورجاهملاو راصنالا طاحأو ةرونملا ةنيدملا ىلا ةجهلا تمتف اهتوق نم
 . قحلا ةيار نوعفريو ديحوتلا ةلاسر نوغلبيو نايكلا

 ةديقعلا هذهل ةوق ةيصق ةدم دعب تحبصأو 5 ةديقعلل ةيامح اهتيادب يف ةجهلا تناك

 لجس يف اهتلوطبو اهلئاضفب تبثتو عومجلا مزهتو ودعلا ىدحتت نأ تعاطتسا ىتح
 برعلا ةدحوو مالسالا رونب تقرشا يتلا ةيوبنلا ةجهلل ليألا ىنعملا وه كلذ . خيراتلا

 جئاتن امل تناك تايحضتو داج ءانب لمعو ةحضاو سسا ىلع تماق « هللا ةملك ءالعإو

 غلبمو ةلاسرلا بحاص فوقوو ةكم ىلا نيرجاهملا ةدوع يف تحضتا ةسوسحم ةريبك
 متنأف اوبهذا » مهل لوقيل هيلع اورماتو هودهطضا نم مامأ حماستملا رصتنملا فوقو ةديقعلا
 . رصتنملا هجوملا دئارلا توصب هئدابمو هتاميلعت مهل نلعيو « ءاقلطلا

 ةلوطب نم اهيف ام لك ضرعتسنو ماع لك يف انتداعك ىركذلا هذهب لفتحن مويلا نحنو
 ديك فاشكنإو بازحألا ةكرعم يف ربكألا هللا نوعو ردب يف ليألا رصنلا ضرعتسن تابثو
 © سردو ةربع نم هايإ انيري نأ هللا دارأ امو نينخ ةسكن مث ، مهنم ةيزجلا هبش ريهطتو دوهيلا

 ائيش مكنع نغت ملف مكترثك مكتبجعا ذا نينح مويو قيثك نطاوم يف هللا مكرصن دقل »
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 ىلعو هلوسر ىلع هتنيكس هللا لزنأ مث نيربدم متيلو مث تبحر امب ضرالا مكيلع تقاضو

 . « نيرفاكلا ءازج كلذو اورفك نيذلا بذعو اهورت مل ادونج لزنأو نينمؤملا

 نم هيلع انلصح ام لك يف ريخلا ةوطخ اهربتعنف ةديجملا ىركذلا هذهب مويلا نحن لفتحن
 نيطح دعب سدقملا تيب لوخدو كومريلاو ةيسداقلا راصتناو ةملكلا ديحوت يف ترهظ داجمأ

 ةوعدلا لضفب ةرجهلا هنم تقثبنا يذلا رونلا عاعش لضفب تولاج نيع يف راتتلا ةميزهو

 نيملسملاو برعلل ةزع تناكف هللا ليبس يف داهجلا ىلع نييالملا بولق تعمج يتلا ةيدمحملا
 . ةمالا ةقيقح ظفحو نطولا نع عافدلاو نيدلا نع دوذلا يف هب يدتقن اجهنو

 ةقثلاو سوؤرلا قارطإو رعاشملا ةسكن هجاون ١٢٨٨ ديدجلا انماع نم ةرجهلا ىركذ يفو
 هفلخ امو ماصتعاو ءابإو ءاخإ نم ةمألا هذه دارفأ يف يمالسالا نيدلا هسرغ امل ةيبرعلا ةمألاب
 عستيو ةفقولا لوطت ماعلا اذه ةيادب يفف . فقاومو ةءورمو ةيمحو دوذ نم حلاصلا فلسلا اهل

 انتمأ نع راعلا وحمو ةبصتغملا اندالب ذاقنال هلذبن لصاوتم دهج مامأ رطاوخلا براضتتو لمأتلا

 . مداق ماع يف اهلثم ةفقو ىلإ دوعن الف ةمولكملا

 يف ةيمالسالا ةيبرعلا ةلوطبلا نم اروص ركذيل مويلا اذه لثم يف ميركلا عمتسملا نا

 نم هوققح امو مهتديقع ليبس يف بيذعت نم اندادجأ هلمحت ام ركذي امك ، خيراتلا ىنس
 يبرعلا درفلل لاجملا حتفني تالوطبلا هذه تايركذ نمو © مهتلودو مهتمأ نأش عفرل تالوطب

 ةيثك تارواحم ىلإ ةسكنلا تدأ دقل . هتمأ لجأ نم لمعلل حضاولا طخلا وحن هسفن عفدل

 نأ الا ، ةسكنلا بابسأ نم ددع ةجلاعمل رداوبلا سملن انأدبف ينرعلا انعمتجم دارفأ نيب

 مهسفنأب اوأدبي نأ ىلع نولمعي اندادجا ناك دقو ، عمتجملا لمشي اك درفلا لمشي بجاولا

 باخ دقو اهاكز نم حلفأ دق » ميركلا نآرقلا يف درو ، عمتجملا ةمالس ساسأ وه درفلاف الوأ

 حلص تحلص اذا ةغضم دسجلا يف نإ » فيرشلا ثيدحلا يف دروو ، « اهاسد نم

 . « بلقلا ىهو الا هلك دسجلا دسف تدسف اذاو { هلك دسجلا
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 نم رعشلا اهئاطعاب ةييرعلا انتما زيمتتو ث ممألا دنع ميقلا نع ريبعتلا وه رعشلاو
 درفلا حالصو سفنلا بيذهت لوح ريثكلا هيف درو ، ليصالا اهندعم نم رهوج وهف اهتيحور

 : بلاط ييأ نب يلع مامالا لوق كلذ نم

 اهنيزي ام ىلع اهلمحاو سفنلا نص

 ليمج كيف لوقلاو املاس شعت

 : رعاشلا لوقو

 اغ نع ايهههإف كسفنب أدبإ
 ميك تنأف تهتنإ اذإف

  

 ةمألا نيوكتو تاعمتجملا ءانب يف درفلا رود ىلإ ريشن نأ نم ةبسانملا هذه يف انل دبالو

 نيوكتل اقلطنم كلذ نم لعجي نأو 5 الوأ هسفن بساحي نأ انم لك ىلعف 5 ةوقلا ظفحو

 ابأ نا ، ليصأ فرع نم هانثروو لضاف قلخ نم هانبسك ام ىلع ةظفاحملاو حلاصلا عمتجما
 رودت تناك يتلا ةيسداقلا برح يف صاقو يبأ نب دعس تيب يف انيجس ناك يفقثلا نجحم
 ىلع هحارس قلطي نأ ىجرف داهجلا يف ةكراشملاو ةكرعملا ضوخ نم هيلجر ديقلا عنمي نأ هءاسف

 داع كلذ دنعو راصتنالاب ةكرعملا تهتنا ىتح براحو دهاجف كلذ هل متو هديق ىلا دوعي نأ

 ةكرعم هنع تفشكنا يذلا ريبكلا لطبلا وهو ديدحلا هيلجر سبلأو هنجس ىلا نجحم وبأ
 يرجهلا ماعلا يفف © مهخيرات تاحفصو برعلا عئاقو لك يف كلذل اراركت دبنو ، ةيسداقلا
 نم هللا كراب يتلاو ءامسلا ىلا اقيرط تناك يتلا ةسدقملا ضيألا كلت ىلا هجتن ديدجلا
 ىمسألا انفده اهريهطت نوكي نأو نيفيرشلا نيمرحلا ثلاثو نيتلبقلا ىلوأ اهدجسم 0 اهلوح
 يف انل هللا دارأ ثيح نوكنل ةليسو لك هلجأ نم ثحبنو ءيش لكب هلجأ نم يحضن يذلا
 . نوكن نا انارخاو انايند
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 ةيبرعلا لودلاب نامع ةقالع

 هتاؤصتب نهرب يذلا ديحولا يبرعلا دلبلا يه نامع لعل

 هقلعت ىلعو هتبورعب هقلعت ىلع نهرب داليملا لبق ةنس فالآ ةفبرأ 77

 ةدوجوملا طباورلاب ايقيقح اكاردا هكاردا ىلعو { ةبورعلا هذه تابجاوب

 © تاقالعلا هذه مسقأ امدنع اهيلا قرطتأس ةينك بابسأل كلذو ةيبرعلا دالبلا نيبو هنيب
 نوجرس دهع يف تثدح ةدحاو ةثداح نم قيرعلا طابترالا اذه ىلع ليلدلا دروأس ينكلو
 لودلا تناكو ، ساحنلا جارختسا يف نادلبلا رهشأ نم نامع تناك 5 قارعلا يف يدكألا
 اهمكحت تناكو ، طفنلا ىلع مويلا نحن ع راصتن اك ، ساحنلا ىلع تقولا كلذ يف عراصتت

 نيبو كاذنآ نامع ةكلمم نيب هتورذ غلب دق عارصل ا نأ تدجو امدنع اسمش ىمست ةكلم

 نوجرس ىلا تلسرأف © يبرعلا قيرطلا نامع ةكلم تراتخا © نامع نع ةيبنجأ ةلود

 : لوقي اهلاح ناسلو يدكألا

 . « قزما ملو ينكرداف الاو لكآ ريخ نكف الوكأم تنك ناف »

 نأ عبطتسأ ال دقو نامع يف ساحنلا مجانم ىلع ةبيرق ةيرقلا نا نوجرس ىللا تلسرأ

 لبقأ العفو ساحنلا اذه جارختسال ةيقافتا مآياو عقون نأ انموق متنأو لضفألا نمف مواقأ

 لوأ هذه كاذنا نامع ةكلم نيبو هنيب ةيقافتالا عقوو نامع ىلا هل بودنم يدكألا نوجرس

 انتغل نع فلتخت مهتغل نوكت دق يبرع بعش نييدكالا ملعن نحن ، طابترا لوأ ةيبرع ةرهاظ
 نم اهانسبق طابترالا رهاظم نم ةرهاظ لوأ هذهف . فورعم يبرع لصأ نم مهنكلو مويلا
 رابغ اهنع تضفنو تاملظلا نم نامع تجرخ امدنعف اذهلو ، نينسلا فالاو دوهعلا قيحس

 اهناوخاب لاصتالا وه هيلا تهبتنا ءيش لوأ ناك ، فوهكلا تاملظ تكرتو ، فلختلا

 برع اننأب غلبيل ، ةيبرعلا دالبلا ىلا ادفو دفوي نأ سوباق ناطلسلا رمأ ناك & برعلا

 { ةيبرعلا ةرسالا لزنم ىلا لخدن نأ الا ائيش مكنم ديرن ال انناو 3 { مكني ام انمهي ؤ مكلثم

 حاجنب داعو جرخ دق دفولا ناو ذفن دق رمألا نأب نوملعت متنأو { مورن انك ام لك اذه

 . هلل دمحلاو

 نينسلا يف وأ ةميدقلا نينسلا يف ناك ءاوس ، بيعلاب انطابترا ىلع لئالدلا يه هذه
 . ةثيدحلا
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 تأت مل ةبغرلا هذه ناف رونلا يف وأ مالظلا يف انك ءاوس انطابترا ىلع لئالدلا ىه هذه

 . رييغتلا لوأ يفو ، دهعلا لوأ يف

 نعو اندادجأ نعو انفالسأ نع كلذ انثرو دق اننال انقيرط يف ريسنس اننأب كش نم امو
 ةددعتم مويلا لودلا نيب ةقالعلا عاونأ نا . انساحن نم هانثرو انطفن رصع يف كلذ انرو انئابآ
 تاقالعلا هذه نود ةيسايسلا تاقالعلاعبطلابو بناوجلاهذهب ةينغ نامع نأ نورتسو بناوجلا
 يف برغملا عقتو يبرعلا قرشلا ىصقأ يف عقن نوملعت امك متنا . انردق نم برهتن نأ عيطتسن ال
 تاراضحلا ءاسنا ,قو لودلا ءانب يف رود هل مهم يجيتارتسا عقوم اذهو يبرعلا برغملا ىصقأ

 دنهلا ىلا رحبلا عم دتمن نحنف ادج مهم انعقوم نأ نوملعت دالبلا ةدارا نع ريبعتلا يفو

 يف سرفلاب يقتلن ام ردقب برعلاب بدنملا باب قيضم يف يقتلن اضيأ نحنو ، ناتسكابلاو
 نحم يقتلنو . يبرعلا جيلخلا بناوج نم ابناج سرفلا ناك ام ردقب وأ زمره قيضم
 وه اذه ربكالا ينرعلا ملاعلا ثيح ىلا لصتن كلذ دعبو { رخالا بناجلا ىلع برعلا انناوخاب

 لكبو دج لكب اذه عقوملا يمحن كش الب نحنف برهم هنم سيل 3 انيصم وه اذهو انردق
 لودلاب يلاتلابو ث ةيبرعلا لودلاب انتاقالع نم ةيبك ةقالع انل نوكي عقوملا اذهو . داهتجا

 . ةيويسالا لودلاو ةيمالسالا
 نورتسو اهتيمهأ متيأر دقو ةمهم يضاملا يف تناك ةيبك ةقالع ةيسايسلا ةقالعلاف

 كردت نأ وجرن ام لكو ةمهم رضاحلا يف اضيأ يه تاقالعلا هذه ميسقت ددعا امدنع كلذ

 . كلذ ةيبرعلا لودلا

 نامع تعاطتسا ةيداصتقالا ةقالعلا نمو © ةيداصتقالا ةقالعلا يه { ةيناثلا ةقالعلا ,

 { داصتقالا وه كلذ ببسو ث ةيملاعلا ةراضحلا يف يلاتلابو { ةيبرعلا ةراضحلا يف كراشت نا

 يف اذا فيكف ةماه ةيرحب قرط ىلع ثيدحلا رصعلا يف عقن انناو ةعساو انلحاوس نأ نوملعت
 كلانه نكي مل ميدقلا رصعلا يفو اهريغو تارئاطلا دجوت ثيدحلا رصعلا يف { ميدقلا رصعلا

 . اهلك ةيبرعلا ةريزجلا يف نيذه ةداس نحن انكو . ةنيفسلاو لمجلا الا ءيش

 ثدحتأسو ث ةيبرعلا ةغللا انظفح اننا لمجلا نم انبسك ؟ نيبناجلا نم انبسك اذام
 يف ملاعلا ةراضح انرشن اننا رحبلا نم انبسك . ةيفاقثلا ةقالعلا ىلا لصأ امدنع كلذ نع

 ةاضحك انتراضح رشن ىلا ةفاضالاب انك اننا لدت خيراتلا بتك . قرشملا يفو برغملا
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 انكو اننفس اهيلا بهذت يتلا نادلبلاو ةيبرعلا دالبلا يف دنهلا ةراضح رشنن انك { ةينامع

 . دنهلا يفو ناريا يف رصم ةراضحو ايروس ةراضحو قارعلا ةراضح رشنن كلذك

 يف تدجو يتلا راثالا نا هلئالد هل قئاقح مالك هنكلو ايضارتفا امالك اذه سيل
 يه هذه نأ نوفرعت اك متناو ، يبد يفو يبظ وبأ يف تدجو يتلا راثالا جيلخلا لحاوس
 تيوكلا يف تدجو يتلا راثالاو & نيرحبلا يف تدجو يتلا راثالاو & نامع لحاس تاراما

 . تاراضحلا هذه لقنتو راحبلا رخمت تناك ةينامعلا نفسلا نأ ىلع ةحضاو ةلالد لدت

 اهيلع علطي نأ عيطتسي ةحضاو عيضاوم اهنال عيضاوملا هذه يف درطتسا نأ ديرأ الو
 يتلا ةيقينيفلا ةراضحلا بناج 0 اهنم زرابلا بناجلا ذخآ نأ بحأ ينكلو راثالا أرق نم
 لعف اك امامت ةراضحلا لقن ةزيم ، ةراضحلا لقن ةزيم هذه . انتزيمو انتقيرط سفن تبسك

 . ابوروأ ىلا رصم ةراضح لقن يف نانويلا
 نمو ةقطنملا هذه نم اوجرخ دق نويقينيفلاف { انتازيم نم ةزيم اضيأ تناك هذه

 اهانعم ةينيتاللاب دنه ةملك نا ةدوجوم لئالدلا نكلو كلذ لوح تاشقانملا رودت نأ لمتحملا
 اذه اديص يفو روص يفو ةجاطرق يف نويقينيفلا هلمعتسا يذلا سأفلا نا . يناوجرالا نوللا

 . نادلبلا كلت يف اهب دجو يتلا ةقيرطلا سفنب دوجوم هسفنب سأفلا

 يف ةدوجوم ةنيفس © حالملا ناكد ةقيرط ءانيم ىلا ءانيم نم نفسلاب عيبلا ةقيرط نا
 نوعيبيو ةعاضبلاب ةنيفسلا نولمي مهو روص يلاهأ انناوخا دنع كلذو { مويلا ىتح نامع
 نم ىرخأ ةعاضب نم اهوألم ةعاضبلا كلت نم ةيواز تغرف اذاو ءىناوملا يف ةعاضبلا هذه

 . راحبلا بابع نوقشي اوراس اذكهو رخآ ءانيم

 . نييقينيفلا دنع دوجوم اذه سفن

 ةراضح لصأ نأ نوفرعت { ةلدألا ددعن نأ ديرن ال نوفرعت متنأ & كلذ نم رثكأ

 نامع ندم زربأ نم يه لب ، نامع يف ةدوجوم روص ةنيدم نأو روص ةنيدم نم نييقينيفلا

 ىلا اوبهذت نأ اولواحف نانبل اوروزت نأ مكل ردق اذإو ، نانبل يف ةدوجوم مويلا روص ةنيدمو
 ، روص ةنيدم نيبو اهلامجو اهترضخو نانبل لابج نيب اريبك اقرف كلانه هنا اودجتل روص

 ىنعمو 5 نانبل نم اهنأ نم ءارحصلا ىلا نوكت نأ برقأ ةنيدم نع ةرابع روص ةنيدم نورتس
 تابورقلا روص ءاسن نورتس ، برغأ نودجتس . اهوراتخأ دق ةميدقلا روص يلاهأ نأ اذه

_ ٢٧



 . فلتخي مل نوللا ىتح تايروصلا انتانطاوم دنع لمعتسملا ءادلا سفن وه ءادب نمشتحي

 مهنأل مهرخافم نم ةرخفم نيينانبللا وبتعا يعارش بكرم كلانه « رخآ اليلد نورتس
 . اضيأ ةيروصلا بكارملا لثمي هنا نورتس مكنكلو ةيقينيفلا بكارملا لثم هنأ نولوقي

 هذهب رختفن اعبط مويلا نحنو ةيبرعلا ةينامعلا تاقالعلا يف داصتقالا رثأ ىلع ريبك ليلد اذه

 ةراجتلا نم تءاج تاقالعلا هذه لاحلا ةعيبطب سسأ اهلو روذج اهل تاقالع اهنأل تاقالعلا

 انناوخا نيبو اننيب ايوق اطابترا تجتنا دق اهنأ هللا دمحنو ءارحصلا براس يفو راحبلا ربع يف
 اننأ نوملعت متنأ تاطابترالا هذه يف ريبك لماع اضيأ كلانه ةيعاتجالا تاطابتلا . اننزيجو

 ىمست تناكو مدقلا ذنم برعلا اهنكسي ناك نامع نأ نوملعت دحاو لصأ نم برعلاو نحن

 . انوزم انامع ىمس ىرسك نأ مكل ليق اك سيل نوزم ىلا مسالا اذه فرص مث ( ناكام )

 ةعيلط يف كاذنآ نامع تناكو ةرطمملا ةباحسلا اهانعمو ينرع مسا وه ايسراف امسا سيل نوزم

 برأم دس مدهغا امدنعو ميدقلا نمزلا ذنم برعلا اهنكس هذه ( ناكام ) ةبيصخلا نادلبلا

 ةفاضالاب ةينملا لئابقلا اندنع تدجو كلذلو { اهيف برعلا ناكسلازكرو مهف نب كلام ءاج

 انقالخأو انديلاقت نأ اذه ىنعمو دحاو لصألا نأ كردن انه نم ةميدقلا ةينامعلا لئابقلا ىلا

 املثم رثأتت الاو ميدقلا يف تناك اك ثيدحلا يف نوكت نأ لمأنو وجرن اك ةدحاو انتاعمتجو

 . ةيبرعلا نادلبلا ضعب يف ترثات

 انايك انل نأ كردن ىكل انقالخأ ىلعو انتافص ىلعو انديلاقت ىلع ظفاحن نأ وجرن اك

 تاقالع كانه ث ةيعاتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا تاقالعلا ىلا ةفاضالاب احيحص اييرع

 نأ نوفرعت متنأف ارثأ اهرثكأو تاقالعلا قرعأ نم ةيبدألا تاقالعلا هذه نوكت نأ نكمي ةييدأ

 ىلا مهرابخأو مهتغلو مهخيرات ظفح يف اريبك ارود مهناسلل نأو مهناسلب اريثك نوزتعي برعلا

 هذه يف نحن انيدأ اذام { ةيبرعلا ةغللا ثلث ظفح دق قدزرفلا رعش نأ لاقي نأ غلب دح

 فيلأتلا لمشتو رعشلا لمشتو نفلا لمشت ةيفاقثلا طباورلا انه .؟ ةيفاقثلا طباورلا

 ةرواجملا ةيبرعلا نادلبلا اوروزت نأ مكل ردق اذا { ةينف ةيحان نم كلذ ىلا امو ث تالحرلاو

 ذنم مهليثامتو مهمانصأ هب نورفحي يذلا رخصلاب نونأي نيأ نم مهولأست اهفحاتم اولخدتو
 لب ، لاثمت ىأ حلصي الو ، نامع نم اهب ؤي روخصلا هذه { ميدقلا نمزلا ذنم 2 ةيلهاجلا
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 { دادغب فحتم يف اذه اندجو دقو . ينامع رخص نم ناك اذا الا نينسلا رم ىلع ىقبي ال

 نم اهب يتؤي روخصلا هذه تناك لوقي ناكف { ينامع عمتسملا نأ فرعي ال ليلدلا ناكو

 ةليوط تاونس ةرخص شيعت نأ نكمي الو ، نامع ىمست مويلا ناكام ضرأو ( ناكام ) ضرأ
 امو ، ةينامع روخصلا هذه تناك اذا الا ةطوبضم ةروصب لاثمتلا رفحي نأ وأ 5 اهلاثمت ىلع

 { ةينف ةيحان نم ةيبرعلا دالبلاب تطبترا نامع نأ اذه ىنعمو ، ةدوجوم روخصلا هذه لازت

 درجم نأو 5 اهرود اهل ةينفلا ةيحانلا { مويلا نكلو ، ريغص طابترا اذه نأ ضعبلل ودبي دق

 نم هب ىتؤي نأ ةعساشلا تافاسملا كلت نيبو ، اهريغو { راحبلا كلت نيب ةرخص دوجو

 . ينامعلا يبرعلا طابترالا ةقارع ىلع ليلدتلل اذه يفكي نامع

 { اهطبرت طباور اه نوكت نأ دبال نأ دجو ةيبرعلا ةغللا تعسوت امدنع 0 ةيبرعلا ةغللا

 ةيبرعلا ةملكلا نوفرعي ال سان رهظ لب ، طباورو ، سيياقم ةيبرعلا ةغلل كلانه نوكت نأ

 املثم رسفت نأ دبال ناكف 0 ةآرملا يه يتلا اهانعم ام لجنجسلا الثم 0 اهانعم ام ةميدقلا

 نأ دبال ناكف ، ةنس ىتئم نم ةملك وأ يسابعلا رصعلا نم ةملك الثم فرعن ال مويلا نحن

 ةيبرعلا تاملكلا رسفي يبرع سوماق داجيا نم دبال هنأ كلذ ىنعمو . تاملكلا هنه رسفت

 نبا ، ديرد نبا هفلؤمو « نيعلا » سوماقلا مسا ينامع لجر دي ىلع دجو سوماقلا اذه

 كردأ كانهو { هميلعت ىقلت كانهو ةرصبلا ىلا رجاه راحص ةنيدم نم ، راحص نم ديرد

 دجو انهو نيعلا باتك فلأ اذهلو { ةيبرعلا تاملكلا رسفي يبرع سوماق دوجو ةرورض

 . ةروهشملا هتروصقم فلاف ينرعلا قلخلا ىلع ةظفاحملا بوجو

 اذهف 3 هتينامع تبثت ةيلخادلا اهنوؤش يف ىتح نامع نع ةيثك دئاصق ديرد نبالو
 © رخآ طابترا كانه ث يبرعلا سوماقلا اوعضو نم لوأ نيينامعلا نأ ىلع يفاقثلا طابتزالا

 © ضورعلا اهيمسن يتلاو رعشلا سيياقم عضو يذلا يديهارافلا دمحأ نب ليلخلا طابترا
 يف هباتك ةيوبيس فلا رخآ طابترا كانه ث ندوأ ةنيدم نم ينامع لجر دمحأ نب ليلخلاو

 ظحلا نسحلو ، يفاريسلا ىمسي ينامع بيدأ وه باتكلا اذه حراش نكلو 9 وحنلا

 فرعت له ينلأس يناقلت املاحو رهزألا عماجلا خيش ماحفلادمحم دمحم روتكدلاب تعمتجا

 هنأ فرعت له © معن لاق ، وحنلا يف هيوبيس باتك ريسفت & معن هل تلق ، يفاريسلا باتك
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 ، عوضوملا يف اثحب يل نا ةقيقحلا لاق & نامع نم نطابلا نم هنا ، فرعأ تلق { ينامع

 .هيوبيس باتك نم ريخ وه لوسلا حرش ناذ مكتأ ان
 بهذلاك اهنكلو ةليلق اهرهاظم طباور . برعلا نييو اننيب ةيفاقثلا طباورلا ىه هذه

 . ةناتمو ةوق هديزي يكل ندعملا يف كبسي

 لوأ حرشو سوماق عضوو رعشلا سيياقم عضو لهسلا نم سيل هنأ نوملعت متنأ
 . ةبورعلا مئاعد نم ةيساسأ مئاعد هذه لك كلذ ىلا امو وحنلا يف باتك

 & يضاملا يف تاقالعلا نع ملكتأ لازأ ام انا ، تاقالعلا هذه نم ىرخأ ةيحان كانه

 ةقالع كانه ث خيراتلا ةقالع { لبق نم اهيلا تزثأ يتلا تاقالعلا ةعومجم يه ةيحانلا هذه

 نأ ديرأ ةلقتسم ةقالع كانه داصتقالاو خيراتلا ةقالع نم تركذ ام ىلا ةفاضالاب خيراتل
 ةيمسن ةرمو 0 ةراما هيمسن ةرم اريغص ضعبلا وبتعا يذلا دلبلا اذه ةيخيراتلا ةقالعلا اهيمسا

 برعلا انناوخا نم ةوفصلا انفرعت ةرم { نامع هيمسن ةم ، نامع هيمسن ةرمو { ةخيشم

 خيش ماحفلا خيشلاك لقاع لجر دجوي ةم ائيش انع نوفرعي الف 5 ةماعلا انلهج ةيثك تارمو
 يف مهعيمج مهمالك انعمس { ماوعلا دجن ةمو ةلباقم لوأ يف انخيرات نع انربخي 2 رهزالا عماجلا
 ديدج نم انسوؤر عفرنل دوعنل انلزانم ىلاو انفرغ ىلا اندع املاطو سوؤرلا انسكن املاطو رجاهملا

 رود نامعل يخيراتلا رودلا ىرت فوسو مداق اهرود نامع نا ، ناسنا اي لهمت يرعاي لهمت
 رودلا اذه كردا هيلا ترشأ يذلا انريصم نمو . انردق نم ةروص هلعلو ادج ريبك

 هلاجر ريخ نم الجر هتوعدب غيلبتلل نامعل راتخا امدنع ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس

 نب ورمع لخدو نامع ىلا هلسرأف حتفلا يف هتداق رباكأ دحأ صاعلا نبورمع راتخا امدنع

 ىلا ءاج ابد نمو كش الب اهنوفرعت { ماسقأ ةثالث ىلا مويلا ةمسقملا ابد قيرط نع صاعلا

 لامجلا بكر ماوت نمو يمربلا يه ماوت نأ نوفرعت متنأو ماوت ىلا ءاجو قيرطلا كلس 2 ماوت
 هيلع هللا ىلص دمحم لوسر يننا لاقو { دنلج نب دبع هلبقتسا ثيح راحص ىلا لصوو

 رفيج هيخأ ىلا دبع هذخأ ، ةصقلا مكيلع ليطأ الو مالسالا نع مكفلبأل ينراتخا ملسو
 اهتنامأ تلمح نامع نكلو نادلبلا نم ريثك تملسأ 3 اهلك نامع تملسأ كانهو ىوزن ىلا

 نامع تأدب ةفينحلا ةنايدلاب تغلب يتلا ةروهشملا ةييرعلا نادلبلا اهتلمح املثم ةيمالسالا
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 8 رحبلا يف نولمعي ةحالملا نونهتمي ينامعلا بعشلا نم اريثك نأ نوملعت متنأو اهرود كردت

 ءاش نا اهقفاريسو روصعلا لك يف اهقفار يذلا زيمملا رودلا هلعلو نامع رود ناك وه اذهو

 يف هيف انكراش يذلا خيراتلا وه اذهو مخض خيرات نوملعت اك انخيرات رثكأ اهلبقتسم يف هللا

 اننفس مالسالا رشن يف تكراشو ناريا ىلا تعلقأ يتلا يه اننفس : مالسالا رشن
 نم ريثكو مالسالا رشنتلو ةرذانملا ةلود صلختل قارعلا يف دونجلا تلزنأو ترحبأ يتلا يه

 ضاخ مكذادجأ نم ريثكب دعبأ ىلا لصنلو 3 اهيف اوكراشو ةيسداقلا ةكرعم اوضاخ مكدادجأ

 باطخلا نب رمع انديس نأ دح ىلا هنم نوفاخي برعلا لك ناكو رحبلا صاعلا نبورمع مهب

 رحبلا لاجر هعم نأ فرعي ناكإورمع نكلو 3 رحبلا روبع نم صاعلا نيورمع عنمي نأ داك
 ةرشتنم مكعامسأ نورتس الثم ايبيل اوروزت نأ مكل ردق اذاف اذهلو ، هبابع اورخمي نأ اودوعت نيذلا

 لامش ريغ يف مسالا اذه دجوي الو © ايبيل يف افولأم مكمسا نورتس © نافلخ الثم كانه

 تاهجلا كلت لك نأ عم يداغ حار نولوقي ال ىتح يداغ راس ةجهللا نوعمستس © ايقيرفأ

 ةجهل يهو يداغ راس ارت نوفيضي لب يداغ راس نولوقي مه راس لدب حار ةملكب نوتأي
 . ةميمح ةينامع

 ريثكلا ىدل الاو رضاحم يف ليطأ نأ بعصلا نم يمالسالا حتفلا يف انرود وه اذه

 . ةيبرعلا نادلبلا ىلا يتالحر لالخ اهتلجس لئالدلا نم

 انل ردق دقل ، اليلق نمزلا يف رسنل حتفلا دعب ام اذام نكلو حتفلا يف انرود وه اذه

 نظي اك ةيبهذم ةيحانل سيل ةيلالقتسا ثارتف اهيمسا نيملسملا خيرات نم تارتف يف شيعن نأ
 ةلاصأ وه يقيقحلا ببسلا نكلو { ةددعتم ةيمالسا بهاذم اهيف نوملعت اك نامعف ضعبلا

 يتلا بابسألا يه كلت ، ملظلاب هميلست مدع ، داسفلاب هميلست مدع { ينامعلا بعشلا

 رودلا يتأي امدنع مهنكلو ةمئاقلا ةيمالسالا لودلا نع انايحأ نولقتسي نيينامعلا تلعج

 دهع يف مهبجاو دنع اوفقو ، جنزلا ةنتف يف مهتابجاو دنع نوفقي اوناك رطخلا سرج قديو

 رخآ بناجو 3 مهمواقف ةطمارقلل ملستسي مل مهنم بناج مهبجاو دنع اضيأ اوفقو ، ةطمارقلا
 ترهظ امدنع ريسلا يف مواقي ذخأو ديؤي ملف ، لوقعملا دودح يف ةنيادملاو ةياسملا دجو
 قرشلا ىلا عفادملاب يتأت ةيبنجأ هجوم لوأ ىقلتي يرع دلب لوأ نامع تناك ةيبنجألا رطاخملا
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 اوتبثو مهل اودمص ث لاغتربلا عم نيينامعلا كراعم نع نوفرعت متنأ لاغتربلا مه كنلوأ
 نم ةيبرعلا راحبلا يف مهوقحالو برعلا دالب لوخد نم مهوعنمو مهدالب نم مهوجرخأو

 كلانهو 3 ايقيرفأ طساوأ يف ىتح مهوقحال 2 اناكم مه اوكرتي مل راحبلا هذه رخآ ىلا ةرصبلا
 افشم افقوم اذه نامع فقوم يف نوري نيخرؤملا نأب كش نم امو © اوزكرمتي نأ اوعاطتسا

 اولغوتو ةرصبلا ىلا اولخدو نيرحبلا نم لاغتربلا جرخ ول لاؤسلا اذه باوج نوكردي مهنأل
 اوعاطتسا مهنكلو © ةيبرعلا دالبلا لكل مهلالتحا نوكت .ةجيتنلا نأ كش نم ام ، قارعلا يف
 . رطاخلا لك نم يرعلا دوجولا نوظفحي مهنأ ىلع اونهربي نأو 5 اوتبثي نأ

 انتاوطخ نأ ربتعأ يدان يف رضاحمكو ، نطاومك انأ حرشلا اذه نم دصقأ يذلا
 نأ اوفرعي نأو نطولا اذه ةميق اوكردي نأ مهسفنأ برعلا ىلع يقب . برعلا ةيحان نم تمت
 اننوؤش يف دحأ لخدتي نأ لبقن ال يبأ بعش { مكل تنيب اك { انخيرات لوط 0 انرمع لوط

 دهع ىلا ناورم نب كلملا دبع ىلا نايفس يبأ نب ةيراعم دهع ذنم حضاو اذه 3 ةيلخادلا

 ةلود مدقأ نحن انلعل . ةيبرعلل لودلا نم اهريغ نع ةلقتسم ةييرع ةلود انيقب نأ ىلا دضتعملا
 © ةديدج ةيبرعلا لودلا رثكأ نامع يه ةديحو تيقب ةيبرع ةلود مدقأ . ةديحو تيقب ةبيرع

 لاصتالا ديرن ال نوديحولا نحن اننكلو . ةكرتشم تناك اندعب ترهظ ةييرعلا لودلا نم ريثكو
 اننايك باسح ىلع سيل نكلو ، لاصفنا ةاعد انسل " ةدحو ةاعد نحن اذهب رخافن ال
 انتاقالع نأ دكؤن اذهلو { ءيش لك قوف يه { ءيش لك اهل انتمارك انتمارك باسح ىلعو

 يف لخدي ال اذه نأ نوفرعتو نونقوت متنأ دقتعأو . دنلل دنلا ةقالع يه ةييرعلا لودلا عم

 ناك ءاوس ميرك ميركلا ، قرف كانه ام 9 ريبك بعش وأ ريغص بعشو يوق وأ فيعض
 : ايوق وا افيعض

 انديدع ليلق انأ انزريعت

 ليلق ماركلا نأ اهل تلقن
 {، خيرات تناك ةيفاقث تناك متفرع امك يضاملا يف ةيبرعلا لودلاب انتاقالع يه هذه

 ءابإ نامع ةهج نم اذه بناجب تناكر بدأ تناك ، عامتجا تناك داصتقا تناك

 لك انتاقوأ جرحأ يف هب انمق فلآتو برقت ةبرق تناك رضاحلا يف مويلا . ءيش لك لبق
۔ _ ٤٢



 ةقيقحلا يفو ةينامعلا ةيبرعلا تاقالعلا ديكأتب ماق هنكلو { تايلوؤسم هيلع ناك انم دحاو

 .نوملسم موق ، برع موق نامع ناكس اننأب انتقالعب زتعن نحن

 لمكن يكل لمكتسأ نأ دبال تاقالعلا هذه نم هيلا رشأ مل دحاو ءيش يقب

 لامش يف اعبط 0 ةيبرعلا لودلا ةعماج لود ينعي ةلقتسملا ةيبرعلا لودلا انركذ نحن { ةرضاحملا

 & لاموصلا اهمسا ةيبرع ةلود ايقيرفأ يف كلذك اهرزن مل نحن ايناتيروم اهمسا ةيبرع ةلود ايقيرفأ
 © أطخ هيلع ىنبي ال اطخلا . حمست مل وأ لوخدلاب اهل تحمس ةييرعلا ةعماجلا اذا مهي ال

 وأ يلاموص خأ ةرضاحملا هذه ليجست ىلا نوعمتسيس امم دجوي لعل فيضأ بحأ اضيأ نحن
 دفولا ةمهم نأل مهرزن مل انناو انلثم برع مهربتعن انناو انناوخا مهنأ نوملعي يناتيروم خأ
 لودلا لك نحن لمكتسن يكل مويلا كلذ يتأي نأ لمأنو ةييرعلا ةعماجلا لود ةرايز تناك
 نحن ، نيرحبلا ةراما كانه ، رطق ةراما اضيأ كانه نامع لحاس يف تاراما كانه . ةيبرعلا

 مكلعلو ةيديلقت ةقالع نيرحبلاب انتقالع . ةيوق ةقالع ةثوروم ةقالع تارامالا هذه عم انتقالع

 . ةقباسلا ةنمزألا ذنم نمزلا ذنمو ةيوق نيرحبلا نيبو اننيب تالصلا نأ متظحال

 تاراما كانه { تاقالع اهنيبو اننيب دكؤن انأدب كلذك رطق

 هل انم مك ، تارامالا هذهب انتاقالع نع مكل لوقأ نأ ىلا ةجاح يف تسل نامع لحاس

 جيلخلا نادلب ربتعن نحن لاحلا ةعيبطبف.تارامالا كلت يف لهأ هل ، تويب هل انم مك ،\ باسنأ

 هقمع نحن يذلا رحبلا نم حطس نامع لحاس تاراما ربتعنو 3 انيلا نادلبلا برقأ نم

 نأب كش نم امو انم ءانبأو انناوخا مهربتعن نحنو ، اهروذج نحن يتلا ةجشلا نم نوصغو
 . ادج ةيوقو ةيوق نامع لحاس تاراما نيبو هنيب تاقالعلا نوكت نأ وجري ينامع نطاوم لك

 رظنن نأ بجي ، رظنلا برق انذخأي ال ، ةضاحملا هب لمكأ نأ ديرا رخآ بناج
 قيدص نوكت كنا كلتبورعل ةيامح ال 3 ةيافك لوقنو انتبورعب انقلعت اضيأ انذخأي ال 3 ديعب

 . لودلا عيمجلو بوعشلا عيمجل

 نارياب انتقالع نحن اذا نكمي © اقلطم دحل ةودع نوكت نأ نامع ةحلصم نم سيل

 . برعلل ةوق اضيأ اذه نأ زوجي 5 ةيوق لودلا نم اهريغب ايناطيربب ناتسكابلاب دنهلاب

_ ٤٢



 ةيروهمجلاو ناريا نيب اهتداعأو تاقالعلا تبرق ةيوقلا نارياب برغملا ةقالع نأ نوملعت

 ةيبنجألا لودلاب انتاقالع انئاقدصأب انتاقالع اننايجب انتاقالع ربتعن نحنف . ةدحتملا ةيبرعلا
 دارأ نم ، هقداصن نحن انتقادص دارا نم . ةيوق تاقالع انتهج نم نوكت نأ بجي اهلك

 ةعيبطب انل ةرواجملا لودلا ىسنن ال نحنف . انتمارك نم ائيش سم اذا الا هيداعن ال نحن انتوادع

 نم بلطن ، تاقالعلا اهعم ميقت نأ انتموكح نم بلطن تاقالعلا اهعم ميقنس لاحلا
 نم ام نارياو برغملاب مكب تلثم املثم عفني ناك امهم قيدصلا نال اهب لصتت نأ انتموكح

 . عيمجلا ةقادص ىلا جاتحن انرود يف مويلا نحنف عفنت ةقادصلا نأ كش

 . ساسح يسايس عوضوم ىلع ءاوضأ ءاقلا يف تقفو دق نوكأ نأ وجرأ اذه دعب

 يف ريثتس ةرضاحملا هذه نأب قثاو انأو ةيسايسلا ةيعوتلا نم انل دب ال نونطاوم نحن نكلو
 وجرأ تنك دقو دلبلا اذه يف فقثملا بابشلا ةرابتعاب طيطختلاو تالؤاستلا ضعب كراكف

 © اهعوضومب ينم رثكأ صاصتخا سانا دجوي هنأ دقتعأ 5 ةرضاحملا هذه لثم نم ىفعا نأ
 ، همحقي نأ عيطتسي له هيف هسفن برجي طئاح محتقي ناسنالا نأ ليمج انايحأ نكلو

 ةدئافلا ةليللا هذه يف اندفأ دق نوكن نأ ىنمتأو ، مكروضح ىلع مكركشأ انأ لاح لك ىلعف

 . هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ، ةوجرملا

 ١٩٧١ ماع طقسمثنامع يدان يف تيقلا ةرضاحم

_ ٤٤ 



 عبسلا جيلخلا تاراما

 عفرو ىقرلاو مدقتلل ةراوف ةكرح مويلا _ هبونجو هلامش _ يبرعلا جيلخلا يف
 ريدجف ةضهنلا بكرب قاحلل كانه ةبورعلا ءانبأ نم انناوخال لاجملا حتفو ةقطنملا ىوتسم

 . حوضوب ةقطنملا هذه فرعن نأ نذا انب

 نوكتلا يف اهمدقأ تاراما عبس اهبو نامع نم يلامشلا مسقلا ةقطنملا هذه نوكت

 نماثلا نرقلا يف نامع لخادب ةبراعيلا نيب برحلا بوشنل ناك يتلا ةميخلا سأر ةراما

 يبد : يهو عبس مويلا تارامالاو © مكحلاب مهدارفنا يف ريبكلا هرثأ يداليملا رشع

 ىلا انرظن ولو ث ةميخلا سأرو ةريجفلاو نيويقلا مأو نامجعو يبظ وبأو ةقراشلاو
 اهبو زمره قيضم هتمق يقالت ثلثم يعلض ىلع عقت تارامالا هذه نأ اندجول ةطراخلا

 وبأو يبدو ةقراشلاو ةميخلا سأر عقتو ، طقسم ةنطلسل ةعبات يهو بصخ ةنيدم دجوت
 عقت كانهف ، يقرشلا علضلا امأ ، ثلثملل يبرغلا علضلا ىلع نيويقلا مأو نامجعو يبظ
 علضلا نم لامشلا ىلاو ابلكو ناكف روخ يف عمتجتو ةقراشلا ةراما نم ةيقرشلا ةقطنملا
 ماسقأ ةثالث ىلا مسقتو مدقلا يف ةينامعلا ندملا قرعأ نم ربتعتو ابد ةنيدم عقت يقرشلا

 يتلا ةنطابلا ةقطنم عقت ابلك يبونجو طقسم ةنطلسل مسقو ةريجفلل مسقو ةقراشلل مسق

 تارامالا يه هذه . طقسم ةنطلسل يلحاسلا ءزجلا يهو ةرضخلا دتمتو ىرقلا اهيف ددعتت

 ىلع عقت اهنم اسمخ نأ تملع دقو ثيدحلا اذه يف ميركلا عمتسملا اهيأ اهب كفرعأس يتلا

 يف اهنأ اضيأ تكردأو يقرشلا بناجلا ىلع عقت ىرخألا عباوت عم ةدحاوو يبرغلا بناجلا
 دعب ةدحاو اهنع ثدحتن نأ لضفألاو 3 نيلحاس ىلع لب دحاو لحاس ىلع عقت ال ةقيقحلا
 . ابيرقت ةدحاو

 : يبد

 براقي هضرع روخ ىمسي ريغص قيضم امهنيب لصفي نيتريبك نيتنيدم نم نوكتت
 امو ىلوألل ميدقلا يف ةناكملاو هريد ةيناثلاو يبد ىلوألا ةنيدملا ىمستو رتم يتئام

 ىربكلا ةراجتلا بتاكم اهبو يراجتلا زكرملا يهف ةيناثلا امأ ، مكاحلا رقم لازت

_ ٤٥ _



 حايسلا ركذي اديرف الامج امهبسكي نيتنيدملا نيب روخلا دوجوو ةثيدحلا تارامعلاو

 مأو ةغدنشلاو ميقس مأو ةريمج يبد ىرق نمو جيلخلا ةيقدنب ضعبلا اهامس لب ةيقدنبلاب

 ونب و عيرازملاو نادوسلاو ساي ونب ةيبرعلا لئابقلا نم يبد نكسيو ، ىتحو ليبعزو ريبهم
 موتكم لآ ديعس نب دشار خيشلا ومس دالبلا مكاح بسن عجريو ريهموب لآوررملا وأ ةرم
 ناك دقلو . برأم دس مادهنا مايأ نامع ىلا اورجاه نيذلا دزألا نم مهو ساي ينب ىلا

 وأ ينارمع وأ يحص وأ يسارد طاشن لك ءارو وهف دالبلا ةضهن يف حضاولا رثألا هدوهجم

 لقنت هنمو رخاوبلا دفت هيلاف نامع ةراجتل ريبك دروم هناب يبد ءانيم زاتميو « يراجت

 رحبلاو ربلا قيرط نع هكاوفلاو تاورضخلا درت اضيأ يبد ىلاو اهئاجرأ ىتش ىلا عئاضبلا
 ءابرهكلا ليهستو ةراجتلا لضفب ةيرصع ةنيدم مويلا ةنيدملاو ، نارياو دنهلاو ةنطابلا نم

 يبد نالا هؤام معف ريوع همسأ عضوم يف فشتكا دقف ءاملا امأ ، نوفيلتلاو ءاملاو

 ةيدادعالا ةلحرملاو نينبلل ةيهيجوتلا ةلحرملا ىلا لصو دق يبد يف ميلعتلاو .. اهعيمج
 يفلأ ىلع ديزي ةبلطلا ددعو تانبلل ناتسردمو نينبلل سرادم تس يبد يفو 2 تانبلل

 تيوكلا ةموكح هب تلفكت دقف تارامالا هذه يف يعماجلا ميلعتلا امأ « ةذيملتو ذيملت

 بتاكميو عئاضبلاب يبد ءىلتمتو . ةيبرعلا دالبلا يف ايلعلا دهاعملا ىلا اهبالط لسرت ىهف

 يتلا ةيموكحلا رئاودلا ضعب اهبو ةراجتلا لوقح رثكأ مويلا اهلهأ لتحا دقو راجتلا
 . مدقت نم يلاهالاو مكاحلا ومس هيلا وبصي ام قيقحتل دهب لمعت يهو اثيدح تئشنا

 : يبظوبأ

 نع لصفنت ةريزج هبش يهو جيلخلا نم يبرغلا لحاسلا يف ةيناثلا ةرامالا هذه

 سمخ نم براقي ام اهيلا دوعتو ةيرحبو ةيرب ةيمارتم دودح اهلو رحبلا عفتري امدنع ةسبايلا

 © يفرعلا جيلخلا يف ةيطفنلا زكارملا ربكأ نم مويلا ربتعت يتلا ساد ةريزج اهرهشأ ةيزج نيثالثو
 اهتلاصأب ةفورعم ةيبرع لئابق اهنطقتو حالفوبلا ناطلس نب طوبخش خيشلا يبظوبأ مكحيو

 كمسلا ديص ىلع نودمتعي اهلهأ ناكو تارامالا هذه عيمج يف ةنطاقلا لئابقلا نأش

 مويلا يبظوبأ تحبصأو تقفدت دق طفنلا تاريخ نأ الا 2 رافسألاو صوغلا يف لمعلاو
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 نم ةنحش لوأ م ١٩٦٢ ماع طساوأ يف تنحش دقف ةريبكلا ةيطفنلا ةورثلا رداصم نم

 هذهل اظوحلم امدقت ةريصق تاونس لالخ يبرعلا نطولا دهشيسو اهرابآ نم طفنلا
 ٠. ميظنتلاو داصتقالاو ملعلا ف ةرامالا

 : نامجع

 وهو يميعنلا ديمح نب دشار خيشلا ومس اهمكحي ةقراشلا نم يقرشلا لامشلاب عقت
 لا اهفوفص تفغلب نينبلل ةسردم اهب 0 كلذل يعسلا ريثك {© هدالب مدقت ف ةبغرلا قداص

 جيلخلا نادلبب لمعلاو رفسلاو كمسلا ديص ىلع اهلهأ دمتعيو ، طسوتملا عبارلا فصلا

 . هايمو لخن تاذ يهو ةمانملا اهارق نم ءاهلامرب زاتمتو

 : نيويقلا مأ

 ومس اهمكحي ث ةعئارلا ةيرحبلا اهرظانمب زاتمتو نامجع نم يقرشلا لامشلاب اهعقوم

 نمو هايملا اهيف رسعتو رافسألاو كامسألا ديص ىلع اهلهأ شيعي 5 العملا دشار نب دمحأ خيشلا

 ابلاط ١٦٦ اهبالط ددع نينبلل ةسردم اهبو ليخنلا اهيف رثكي ةيرق يهو ( العملا جلف ) اهعباوت

 . ةبلاط نوسمخو عبس اهتابلاط ددع تانبلل ىرخأو

 ىرت اك يهو نامع لحاس يف عقت يرعلا جيلخلا تاراما نم تاراما عبرأ يه هذه

 . اهنيب ةنيتملا طباورلاب قلعتتو مدقتلا وحن ىعست نادلب

 ٣ ىرخأ تاراما :

 حصألا ىلعو نامع لحاس يف عقت جيلخلا تاراما نم ىرخأ تاراما ثالث كانهو

 يهو يقرشلا لحاسلا ىلع ةيناثلا عقتو ةميخلا سأر يه يبرغلا لحاسلا ىلع اهنم ةدحاو عقت
 يبرغلا لحاسلا ىلع عقي اهنم لوألا مسقلاف نيلحاسلا يف كراشت اهناف ةثلاثلا امأ © ةيجفلا

 لحاسلا ىلع اهنم يناثلا مسقلا عقيو اهمكاح ومس هيف نطقي يذلا يسيئرلا مسقلا وهو
 هذه نم لك فيرعتب أدبنلو . ةقراشلا يه ةرامالا هذهو ةيقشلا ةقطنملا ىمسيو يقرشلا

 . ةدح ىلع ثالثلا تارامالا
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 ١ ةقراضل :

 هتلزع دقو نيفورعملا جيلخلا ءارعش دحأ يمساقلا ناطلس نب رقص خيشلا ومس اهمكحي
 ةنيدم يهو ةقراشلا اهبو ةيبرغلا { نيتقطنم تاذ يهو . ةيناطيربلا ةيرامعتسالا تاطلسلا

 . جلفلاو ةيحلاو ةيللا اهارق نم ثيدحلا طيطختلا ىلا هجتتو عستت مويلا تأدب 3 ةرماع

 يف ؤلؤللا ةراجتل ىربكلا زكارملا نم ازكرمو ماه يراجت زكرم تاذ ةقراشلا تناكو
 راثآ ىري مويلا اهرئازو 5 ارينك ةقراشلا ىلع رثأ ؤلؤللا ىلع أرط يذلا داسكلا نكلو جيلخلا
 سيوع نب يلع نب ناطلسو ناطلس نب رقص خيشلا اهمكاح اهئابدا نم ... ميدقلا اهانغ
 . حبصم نب نافلخو سيوعلا يلع نب ملاس ناموحرملا

 نيب تارايسلا قيرط اهورئاز اهيلا كلسيو ناكفروخ اهندم رهشأف ةيقرشلا ةقطنمل امأ
 ارتموليك نيسمخو ةئام نم رثكأ عطقي نأ رملا ىلعو ماح يداو قيرط نع لابجلا ةلسلس
 ةقطنملا هب ذفنت زاتمم ءانيم ةباثمب ربتعتو ةليمج ةبصخ ناكفروخ ةنيدمو ةقطنملا هذه ىلا لصيل
 هذه يف ةيناثلا ةنيدملاو ةحكسو ةرابزو ةيلولا ناكفروخل ةعباتلا ىرقلا نمو ، جراخلا ىلا
 هايملاو عرازملا نم ريثك اهبو ناكفروخ يبونج ارتموليك نيثالثو نينثا دعبت ابلك يه ةقطنملا
 . يبدو ةقراشلا ىلاو اهل ةرواجملا نادلبلا ىلا ليألا لاقترب ردصيو تاورضخلاو لاقتربلا ةعارز مويلا ابلكو ناكفروخب رثكتو ث ةيفتم اهيف ةبذعلا

 نأ امكو ، تانبلاو نايتفلل ةيهيجوتلا ةلحاملا ىلا لصي وهو ةقراشلا يف رفوتم ميلعتلاو
 سفنب لمعي وهو اهيف ةيحصلا تامدخلا نيمأتو اهاوتسم عفرل ادهاج لمعي اهمكاح ومس

 سرادم ثالثو نينبلل سرادم ثالث دجوت ةقراشلا ةنيدم يفو 3 ةيقشلا ةقطنملا يف ةمهلا
 تانبلل ةسردم اهلباقت . ( ١٩٦٣ ماع ) تانبلل ىرخاو ناكف روخب نينبلل ةسردمو تانبلل
 ةقراشلا ةراماب ةبلطلا ددعو بلهملاو نيطحو ةبورعلا اهنمف سرادملا هذه ءامسأ امأ اضيأ ابلكب
 . ( ١٩٦٢ ) ةنس ١٢٢٧ اهعيمج
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 : ةميخلا سار

 يف راحبلا ةنصارق ىدحت يذلا لقعملا يهف هعيمج جيلخلا يف يرحبلا خيراتلا ةنيدم

 ادوكساف دشرأ يذلا يبرعلا حالملا دجام نب دمحأ تيبجحنا يتلا ةنيدملا يهو خيراتلا راودأ لك

 . ةيبوروألا ةيفارغجلا تافاشتكالا لك يف لضفلا هيلا دوعي يذلاو دنهلا قيرط ىلا اماج

 فرعو رافلجب فرعت تناكو يمساقلا دمحم نب رقص خيشلا ومس ةميخلا سأر مكحي

 ( ةميخلا سأر كلذ ) هوار اذا نولوقي اوناكف & نفسلا ىلع نومداقلا هب يدهتسي احابصم

 ةيرثأ ةنيدم مويل ا رافلجو 0 رافلج مس ا ىلع دعب نم بلغ ىتح نسلالا ىلع مسالا ىرجف

 تمكح ةأرم ١ مس ا وهو 0 ءابزلا نصح ىمسي نصح كانهو ‘ ماكالا ضعب مضت لازت ام

 رافلج ىرق مهأو ، اهتانحش لزنتو نفسلا وسرتل اهرصق بق ةانق ترفح اهنأ لاقيو رافلج
 ةيزج عقت ربلا نم اهلخدم دنعو ، معشو نيلحفلاو سمرلاو ضريعملا مويلا ( ةميخلا سار )
 ةيربلاو ةيرحبلا رظانملا رشتنت لخدملا اذه ىلعو ، اهل ةعباتلا ءارمحلا ةريزجلا وأ باعزلا

 . ةباغ هبش نوكت نأ داكتف ةيلاعلا لئالا راجشأ فتاكتتو © ةيلبجلاو

 يمساقلا دمحم نب رقص خيشلا اهمكاح ومس عجشي ةيعارز ةقطنم ةميخلا سأرو

 نيع اهبو يداصتقالا بناجلا اذه ةيمنتب مهمايق لباقم يضارالا حنميو ةعارزلا ىلع اهلهأ

 ةيميلعتلا ةضهنلاو ةراجتلاو كامسألا ديصو رافسألا ىلع اهلهأ شيعيو ، تخلا ىمست ةيندعم

 . ةيوناثلا اهتلحرم تلصو دقو ] حاجنب ريست

 ١ ةريجفل :

 نب دمحم خيشلا ومس اهمكحيو ةقراشلا ةموكحل نيتعباتلا ناكف روخو ابلك نيي عقت

 لبالا نيب يونسلا اهقابسب رهتشتو ةعارزلاو كمسلا ديص ىلع اهلهأ شيعيو يقرشلا دمح

 ةضهنلا نم اهقيرط ذختت تأدب دقو صنقلاب علو اهلهألو ةرواجملا نادلبلا يلاهأ رضحي يذلا
 . مدقتلا وحن ريست نأ ىلا حمطت اناكسو اكاح لازت امو سرادملا اهب تحتفف

- ٤١٦١



 . ابيرقت افلأ نيرشعو ةئام غلبي ثالثلا تارامالا هذه ناكس ناف فيرعتلا اذه دعبو

 افلأ نيعست اهناكس ددع غلبيف نيويقلا مأو نامجعو يبظ ويأو يبد يهو عبرألا تارامالا امأ

 . يقرلا جرادمومدقتلا وحن نادلبلا هذه ريست ناب ريبك لمألاو 0 ابيرقت

 عمتجت دوهج كلانهف تارامالا هذه يف هانعمل لثمتي يبرعلا نواعتلا نأ ركذلاب ريدجلاو

 لحاس يف ينرعلا ليجلا ءانبل رطقو نيرحبلاو ةدحتملا ةييرعلا ةيروهمجلاو تيوكلا دعاوس اهيلع
. نامع



 جيلخلا تاراما نم ثالث

 يف عقت يبرعلا جيلخلا تاراما نم تاراما ثالث ىلع ثيدحلا اذه يف كفرعأس

 ةيناثلا عقتو ةميخلا سأر يه يبرغلا لحاسلا ىلع اهنم ةدحاو عقت حصألا ىلعو نامع لحاس

 اهنم لألا مسقلاف نيلحاسلا يف كراشت اهناف ةثلاثلا امأ ، ةيجفلا يهو يقرشلا لحاسلا ىلع

 نب رقص خيشلا اهمكاح ومس هيف نطقي يذلا يسيئرلا مسقلا وهو ينرغلا لحاسلا ىلع عقي
 هذهو ةيقرشلا ةقطنملا ىمسيو يقرشلا لحاسلا ىلع اهنم يناثلا مسقلا عقيو يمساقلا ناطلس
 عوضوم كل حضتيف ةدح ىلع ثالثلا تارامالا نم لك فيرعتب أدبنلو . ةقراشلا يه ةرامالا

 . ثيدحلا

 ١ ةقراشل :

 تاذ يهو نيفورعملا جيلخلا ءارعش دحأ يمساقلا ناطلس نب رقص خيشلا ومس اهمكحي

 طيطختلا ىلا هجتتو عستت مويلا تأدب & ةرماع ةنيدم يهو ةقراشلا اهبو ةيبرغلا ، نيتقطنم

 نم ازكرمو ماه يراجت زكرم تاذ ةقراشلا تناكو ، جلفلاو ويحلاو ةيللا اهارق نم ثيدحلا

 ةقراشلا ىلع رثأ ؤلؤللا ىلع أرط يذلا داسكلا نكلو جيلخلا يف ؤلؤللا ةراجتل ىربكلا زكارملا
 يلع ناطلسو رقص خيشلا اهمكاح اهئابدأ نم { ميدقلا اهانغ راثآ ىري مويلا اهرئازو اريثك

 . حبصم نب نافلخو سيوعلا يلع نب ملاس ناموحرملاو سيوع نب

 نيب تارايسلا قيرط اهورئاز اهيلا كلسيو ناكفروخ اهندم رهشأف ةيقرشلا ةقطنملا امأ

 ارتموليك نيسمخو ةئام نم رثكأ عطقي نأ ءرملا ىلعو ماح يداو قيرط نع لابجلا ةلسلس
 ةقطنملا هب ذفنت زاتمم ءانيم ةباثمب ربتعتو ةليمج ةبيصخ ناكفروخ ةنيدمو ةقطنملا هذه ىلا لصيل

 ةقطنملا هذه يف ةيناثلا ةنيدملاو هحدسو ورابزو هيلولا ناكفروخ ةعباتلا ىرقلا نمو ج راخلا ىلا

 اهيف ةبذعلا هايملاو عرازملا نم ريثك اهبو ناكفروخ يبونج ارتموليك نيثالثو نينثا دعبت ابلك يه

 ىلا ىلوالا لاقترب ردصيو تاورضخلاو لاقتربلا ةعارز مويلا ابلكو ناكفروخب رثكتو ةرفوتم
 . يبدو ةقراشلا ىلاو اهل ةرواجملا نادلبلا

. ٥١



 يوناثلا يناثلاو نايتفلل يوناثلا ثلاثلا فصلا ىلا لصي وهو ةقراشلا يف رفوتم ملعتلاو

 وهو ةيحصلا تاليهستلا نيمأتو اهاوتسم عفرل ادهاج لمعي اهمكاح ومس هنأ اك تايتفلل
 نينبلل سرادم ثالث دجوت ةقراشلا ةنيدم يفو ، ةيقرشلا ةقطنملا يف ةمهلا سفنب لمعي

 ابلكب تانبلل ةسردم اهلباقت ابلكب ىرخاو ناكفروخب نينبلل ةسردمو تانبلل ةدحاو ةسردمو

 اهعبمجةق اشلا ةراماباةبلطلا ددعو بلهملاو نيطحو ةبورعلا اهنمف سرادملا هذه ءامسأ اما اضيأ

 ةشع كلانهف ةقراشلاب ميلعتلا يف مهاست نيرحبلا ةموكح نأ ركذلاب ريدجلاو ٧

 . نيرحبلا فراعم نم ةذتاسأ

 : ةميخلا سار
 يف راحبلا ةنصارق ىدحت يذلا لقعملا يهف هعيمج جيلخلا يف يرحبلا خيراتلا ةنيدم

 اماج يدوكساف دشرأ يذلا يبرعلا حالملادجام نب دمحأ تبجنأ يتلا ةنيدملا يهوخي راتلا راودأ لك
 ةيبروألا ةيفارغجلا تافاشتكالا لك يف لضفلا هيلا دوعي يذلاو دنهلا قيرط ىلا

 فرعو رافلبب فرعت تناكو يمساقلا دمحم نب رقص خيشلا ومس ةميحلا سأر مكحي
 اهيلع عضوو مويلا ةنيدملا عضوم يف ةميخ بصن مساوقلا ءرما دحأ نأ الا ربصلاب اهؤفرم

 ( ةميخلا سأر كلذ ) هوأر اذا نولوقي اوناكف ، نفسلا ىلع نومداقلا هب يدهتسي احابصم
 ةيرثأ ةنيدم مويلا رافلجو ، رافلج مسا ىلع دعب نم بلغ ىتح نسلألا ىلع مسالا ىرجف
 تمكح ةأرما مسا وهو 0 ءابزلا نصح ىمسي نصح كلانهو { ماكالا ضعب مضت لازت ام

 سأر ىرق مهأو اهتانحش لزنتو نفسلا وسرتل اهرصق برق ىلا ةانق ترفح اهنأ لاقيو رافلج

 وأ باعزلا ةريزج عقت ربلا نم اهلخدم دنعو ، معشو نيلحفلاو سيرلاو ضيمعملا مويلا ةميخلا
 { ةيلبجلاو ةيربلاو ةيرحبلا رظانملا رشتنت لخدملا اذه ىلعو { اهل ةعباتلا ءارمحلا ةريزجلا

 . ةباغ هبش نكت نأ اكتف ةيلاعلا لثألا راجشأ فئثاكتتو

 يمساقلا دمحم نب رقص خيشلا اهمكاح ومس عجشي ةيعارز ةقطنم ةميخلا سأرو
 نيع اهبو يداصتقالا بناجلا اذه ةيمنتب مهمايق لباقم يضلا مهحنم ةعارزلا ىلع اهلهأ

_ ٥٢ _



 ةيميلعتلا ةضهنلاو ةراجتلاو كامسألا ديصو رافسألا ىلع اهلهأ شيعيو ، تخلا ىمست ةيندعم

 . حاجنب اهيف ريست

 : ةريجفلا

 اهمكحيو ةقراشلا ةموكحل نيتعباتلا ناكف روخو ابلك نيي عقت

 اهقابسب رهتشتو ةعارزلاو كمسلا ديص ىلع اهلهأ شيعيو يقرشلا دمح نب دمحم خيشلا ومس
 ذختت تأدب دقو صنقلاب علو اهلهألو ةرواجملا نادلبلا يلاهأ ضحي يذلا لبالا نيب يونسلا

 . مدقتلا وحن ريست نأ ىلا حمطت اناكسو امكاح لازت امو ةسردماهب تحتف ةضهنلا نم اهقيرط
 امأ ابيرقت افلأ نيرشعو ةئام غلبي ثالثلا تارامالا هذه ناكس ناف فيرعتلا اذه دعبو

 نيعست اهناكس ددع غلبيف نيويقلا مأو نامجعو يبظ وب أو يبد يهو ىرحألا عبرألا تارامالا

 لضفب كلذ ةغلاب يهو يقرلا جرادم وحن نادلبلا هذه ريست نأب ريبك لمألاو { ابيرقت افلأ

 . ةييرعلا لودلا اهتاقيقش عم نواعتلاو اهبعش سامحو اهماكح عيجشت

_ ٥٢٣



 ةقراشلا

 ةبيرقلا مايألا لالخ ءابنألا اهمسا تددر يتلا ةييرعلا ةرامالا هذه . ةقراشلا

 ثيدحلا رصعلا يف يبرعلا ينامعلا نطولا ىلع يناطيربلا ناودعلل زمر تناك © ةيضاملا

 دقف يبرعلا جيلخلا ةقطنم هلوخد لوأ يف يناطيربلا ناودعلل ازمر مساوقلا اهماكح ناك امك

 ىتح قرحلاو بلسلاو فصقلا اهيف اولمعأو كاذنآ ةميخلا سأر مهتمصاع ىلع اومجه
 . ميثألا ناودعلا نع اربعم رحبلا قامعأ اهبيهل ءيضيل اران ةروهشملا ةنيدملا كلت اولعج

 درطل اعيمج نوينامعلا بهيف ةداعالا لمكت نأ دبالو هسفن خيراتلا ديعي ... اذكهو
 رشع عباسلا نرقلا يف اودرط امك ةييرعلا راحبلاب رثأ مهل ىقبي الف مهدالب نع زيلكنالا

 . مهلقاعم عيمج يف مهوقحالو لاغتربلا

 لحاسلا ىلع ةنيدم الوأ يهف ينامعلا لحاسلا نم نيبناجلا الك ىلع عقت ةقراشلا
 يركسعلا راطملاو ةيناطيربلا ةدعاقلا يبد نم مداقلل اهلخدم ىلعو مكحلا رقم اهيف يرغلا

 يف ةيصخش ربكأل اولوقي نأ اوعاطتساو زيلكنالا اهب بلكتسا يتلا ةدعاقلا ، يناطيربلا
 نايغطلل امالستسا جرخف هلزنمب لاصتالا نم هوعنمي نأ ىتح اوعاطتساو جرخا ، دالبلا

 ايناطيربل لوقلا لكو ةبوصغم كلانه ضرألا لكو يبد راطم نم ةيناطيرب ةيبرح ةرئاط بكرو

 يذلاو سرادملا نالا نولمي يذلا نامع بابش يديأ ىلع اهلاوزب هللا نذأي ىتح ىمظعلا
 تارامالا ريوطت بتكمب ىمسملا يرامعتسالا يعجرلا فلاحتلا بتكم لداجي

 . ةحلاصتملا

 ةيمست ىلع قيلعتلا نع ملقلا كسمنلو ثيدحلا اندرطتسا نأ دعب ةقراشلا ىلا دعنلو

 قلطأ يذلا رمعتسملا رسي ال انقافتاو انحلاصت نأ ءابنألا تلد دقف ةحلاصتملا تارامالا

 دعبأ امك يمساقلا ناطلس نب رقص خيشلا اهتحلاصم يف يعاسلا دعبأف مسالا اذه اهيلع

 . نامع لحاس نادلب يقيقحلا اهمسا

_ ٥٤



 ءانيم ربكأو ؤلؤللا زكارم نم ازكرم طقف نرق ثلث لبق تناك ةمصاعلا ةقراشلاو
 ناك ( يزنكم يرجوأ 3 جنل تيب ) يرامعتسالا ةحالملا سوباك نأ ىتح هتراجتل ينامع
 غلبيو جلفلاو ويحلاو ناخلاو هيللا اهارق رهشأوءورخاوب اهب رمت يتلا ءيناوملا مهأ نم اهذختي
 ةيوناثلا ةلحرملا ىلا لصو ةقراشلاب ميلعتلاو . ةمسن فلأ نيثالث اعيمج اهناكس ددع

 ةطيسب ةسردم الا اهب سيل ١٦٩٥٣ ماع ىتح ةقراشلا تناك دقو © تانبو اننينب ةلماكلا

 ىعس دق ( ندنل ةعاذا تفصو امك هدالبل لمهملا ) خيشلا نأ الا نييئادتبا نيفص مضت

 دعب اهتلتو اهتقيقش بلطل ةلودلا هذه تباجتساو تيوكلاب الوأ ناعتساف ميلعتلا رشنل اديج

 ةساردل ةيفاقث ةثعب تلسرأ ذا قارعلا اهعبتت نأ تداكو ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا كلذ

 ةسردم رشع انثا مويلا ةقراشلابو دوادلا دومحم/ روتكدلا تالحر ىلا ةفاضالاب اهتادعاسم ىدم

 . تانبلل سرادم سمخ اهنم

 يتنيدميف ةرامالا نم ةيقرشلا ةيحانلا ىلع دمتعي ةقراشلا ةرامأل يداصتقالا بناجلاو

 امهيف رفوتت ناتيعارز ناتنيدم امهف نامع ىلا ةطوطب نبا اهنم لخد يتلا ناكف روخو ابلك
 لذب دقف ةقراشلل ةرواجملا تارامالا ىلا ةهكافلاو راضخلا ريدصت يف أدبو هايملا

 هايملا رداصم نيسحت يف هدهج ( ندنل ةعاذا لوق بسح هدالب لمهأ يذلا مكاحلا )

 نم لاقتربلا راجشأ مهل بلجيو فلسلا ةقيرط ىلع هايملا نئاكم نيحالفلل مدقي ذخأف

 نيتضورك مويلا ناتنيدملا ناتاه تحبصأو ( نامع يف ) ةنطابلا نم نوميللا راجشأو ةرصبلا

 ناتاه زيمتتو . ةحجان رامثب رهظت ةعارزلا ريوطتل تلذب يتلا دوهجلا كلت تأدبو © نيوانغ
 جرختست ريغص كمس وهو ( عشاقلا ) توتملا ردصي امهنمف اهتدوجو اهكامسأ ةفوب ناتنيدملا
 اهيف تحجن يتلا ديذلا ةنيدم كلانهف نيتنيدملا نيتاه ىلا ةفاضالابو . ةيواميكلا ةدمسألا هنم
 مل نالا ىتح اهنكلو نوتيزلا راجشأ سرغب رقص خيشلا ماقو . لاقتربلا ةصاخو ةهكافلا ةعارز

 . اهحاجن ىلع ثحابلا مكحيف اهرامث تؤت
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 يميربلا ةحاو

 لالخ ناهذألا تلغشو عامسألا تئلم يتلا ةحاولا هذه نع متعمس مكنأ كش ال
 ةنطلسو ةهج نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا اهيلع ذوفنلا عزانتت ةيضاملا ةبيرقلا تاونسلا

 . ةدحتملا ةكلمملا كلذ يف امهدنست ، ىرخأ ةهج نم يبظ وبأ ةراماو طقسم

 نطولا نم ءزج الوأ يهف فرعن نأ نكمأ ام ةقطنملا هذه نع فرعن نأ انمهي نحنو
 اثلاث يهو يرعلا جيلخلا لحاوس نع انلصفت يتلا ءارحصلا سفنتم ايناث يهو ريبكلا يرعلا
 راثا اهب تدجوف يكرمنادلا فحتملا ةثعب اهتدصق جيلخلا ةقطنم يف راثالا زكارم نم زكرم

 . ةنس فالا ةسمخ ىلا هدوجو عجري فيس اهنم ةمهم

 يف هجتتو نامع لحاس عطقت نأ دعبف ، ةحاو يف اقح كنأ رعشتف يئيبلا لخدت
 فظش نم ليقارعب مدطصتو ءارمحلاو ءارفصلا لامرلا نم الالت كترايس هب عطقت يلمر قيرط
 سحتف ةيلمرلا نابثكلا عطقت تنأو ارتموليك نيسمخو نيتئام نع لقت ال ةفاسم يف قيرطلا

 او ةيادب ابرغ الو اقش اهل فرعت الء رحبلاب ةنيفس يف حالم كنأكو كترايس يف كسفن
 نابثكلا ىرتل الا كرصب دتمي الو ءامسلا الا كقوف ىرت الو لمرلا الا كب طيحي الءةياهن

 كسفن حرشنتف ةرمس وبأ همسأ عضوم كلبقتسي ءامهدلا هذه عطقت نأ دعبو:فارطالا ةيمارتملا
 . هيتلا كلذ دعب

 دعب اليل رونلابو هيلا تجتحا اذا ءاملاب رخالا وه كلبقتسي امساب ايضار ةمس ابأ دجتو
 مث ةمعانلا ءارمحلا لامرلا كيلا دوعت ىتح عضوملا اذه نع دعبت داكت اموءقيرطلا ةملظ
 يهبلا ىلا فلدت مث ريفو انه ءاملا نأ كردتف فاغلا ىمست ةضخلا ةديدش راجشأ ىلا كدوقت

 نا _ لجو زع هللا لوق ركذتو ملعملا دجو هئاتلاو ربلا دجو قيلاو ءاملا دجو نآمظلا كنأكو

 نيبو ةيوتسم ةحيسف ضرأ يف تنأ اه قيرطلا يف ةدشلا كلت دعبف _ ارسي رسعلا عم
 دجتو اهلهأ نم بيعلا كناوخاب رمعتو ةضخلاب وهزت ىرق يفو بذعلا ءاملا نم ةيراج لوادج

 قشت تارايسلاو تويبلاضعب فعشي ءايرهكلا رون ةحاولا ىلا لخدت ةراضحلا ماعم اضيأ
 عون لك لبق بيجلا تارايس اهقيرط
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 يليهو ةراطقو يميجو نيعلا : تئش نا ىرق اهمسو قحب ندم ةدع نم ةفلؤم يميربلاو

 . ناطلس نب دياز خيشلا رقتسي نيعلا يفو يبظ وبأ ةموكح لبق نم مويلا رادتو لهاجلاو

 . طقسم ةنطلس لبق نم رادت يهو ةرعصو ةسامحلاو يمربلا يه ىرخالا ىرقلاو

 كانهف ينرعلا جيلخلا يف ةنكمملا ةيعارزلا ةضهنلل اناونع ربتعت ءاملل عيباني ةحاولابو

 لوادجلا هذه رهشأو اهارق نيتاسب يورتو ةرازغب ءاملا اهنم عفدني جالفألا ىمست نويع
 هذه ربكأ وهو ينارعصلاو يراطقلاو يميبلا يف لزألاو ةنيدملا نيعلا يف ينيعلاو يدووادلا
 ِ {. يميجلا جلفو يربلا جلفو لوادجلا

 اددع ىقستو ةعفارلا تالالاب ءاملا اهنم رجي رابآ كلانهف عيبانيلا هذه ىلا ةفاضالابو

 تالصاوملا نسحتت امدنع هايملا هذه نم ةدافتسالا متي نأ رظتنملا نمو نيتاسبلا نم اريبك

 نأ رظتنيو ميسربلاو نوميللا ىلعو كانه هعاونأ ددعتت يذلا لخنلا ىلع ةروصقم مويلا ةعارزلاف
 . تالصاوملا تنسحت ام اذا تاورضخلاو هكاوفلا ةعارز ةدئاف ناكسلل رهظت

 رصاونلاو ةعواطملاو تايتيوكلاو تاداجنلا : يئيبلا نكست يتلا ةيبرعلا لئابقلاو

 ناكس ددع ردقيو . سماوشلاو ميعنلاو سايونب اضيأ يميبلاب لئابقلا رهشأو رهاوظلا نومسيو
 ءالؤهب نيطبترملاو ءارحصلا يف نيرشتنملا ودبلا ضعب كانه نأ الا سفن فالآ ةرشعب ةقطنملا

 . ناكسلا

 ،اهلفاوق رمت تناكو نامزلا ميدق نم نامع لخدم يهف مهملا اهعقومب زاتمت يميبلاو

 اك يسابعلا رصعلا يف هيوب ينب شويجو ميدقلا يف سرفلا شويج نامع لخاد ىلا اهنم تذفن
 وهو ههبشأ امف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوسر صاعلا نبورمع نامع ىلا اهنم لخد

 ءارحصلا عطقي وهو نامع ىلا ويسي رصم يف صقوقملاىلا اهجتم قيرطلا ةماهم ضوخي
 . اهكلم ىلا مالسلا هيلع هللا لوسر ةلاسر غلبيل يميبلا ىلا ةيدؤملا

 نأ عقوتيو ءخي راتلا روصع لالخ ةيماد كراعم ةيلمرلا ءارحصلا كلت تدهش دقو

 . ىربكلا ةيطفنلا لوقحلا نم ربتعي يذلا ( تيفح ) لبج نم طفنلا ريجفت مويلا دهشي

 . فيرعتلا يف هفده ققح دق نوكي نأ وجرأ عيرس ضرع يف يمربلا يه هذه
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 ناكفروخ ىلا ةلحر

 نوكيسو ربكألا يبرعلا اننطو نم ةلوهجم ةقطنم ىلا ثيدحلا اذه يف يقيفر نوكتس
 برعلا تلاق دقو نايعلا نم ابيرق هلعجأ نأ يف قفوأ يلعلف عامسلا وه ةقنرلا نم كبيصن

 هذه يف يل اقيفرو اكيرش نوكتس لب ربخلا ةفص مزتلا نل يننكلو ، نايعلاك ربخلا سيل امدق
 . ناكفروخ ىلا اهب تمق يتلا ةلحرلا

 جيلخ ىلع عقت ةنيدم يهف ائيش دالبلا نع فون نأ انيلع باهذلل دعتسن نأ لبقو

 رخصلا ةوسقو ليخنلا ةرضخب لابجلا داوس اهب طلتخي لحاسلا نم يقرشلا بناجلا يف نامع
 نيكف نيب جارفنا العف يهف ةنيدملل يقيقحلا نيوكتلاب ةيمستلا اهيف يقتلتو شيعلا فظشب
 ةقراشلا ةموكح ملع دبحتو ةيهازلا اهترضخب كيلع لطتف اهلخدت { روخ امهنيب نيلبج وأ

 دودح تعطق دق اضيأ نوكت نأ دعبو { الابجو انايدو ترتجا دق نوكت نأ دعب اهيلع فؤر

 ديذلا ةيرق ىلا مث ةقراشلا ىلا انكلس يبد نم انجرخ اذاف اهيلا قيرطلا امأ ، ةيجفلا ةموكح

 راجشأ ىرت ذا بجعلا كذخأي ثيح نامع لحاس يف ةيعارزلا ىرقلا نسحأ نم يهو

 حبش نأب امزاج اناميا نمؤتف ةيانعلاو ءاملاو ةبرتلا ةدوج لضفب كلانه ومنت ورسلاو نوتيزلا
 يداو ىلا كدوقت ةيلمر قيرط ىلا ديذلا دعب لخدتو . دوهجلا عم موزهم ممحلا عم لئاز رقفلا

 فنعو ربصب هقيرط قشي المج كينيع مامأ ةرايسلا روصتف باقعلاو روخصلاب ءيلملا ماح
 قفشت نأ سفنلا كشوتو ةجرعتملا تاردحنملاو ةئتانلا روخصلا نيبو تافطعنملاو تاينثلا نيي

 فصت نأب يفتكت ال مثعهذه باعشلا نيب تالجعلاب نضتو روخصلا هذه نيب ديدحلا ىلع

 ةنيفس .لمجلا اميدق برعلا ىمس امك ءارحصلا ةرايس هيلا فيضت كنكلو ةرايسلاب كبوكرم
 ةرهاقلاب ويلوي ٢٣ و تيوكلاب ملاسلا دهف عراش يف ريست ةرايس نيب ريبك قرفو 2 ءارحصلا

 نيب كتلوأ نيبكإرلا نيب ىتح قرف لب مح يداو يف ريست ةرايس نيبو دادغب يف ديشرلا
 ماسجألا ىلع قشو اهسيطو يمح دق ابرح نوضوخي ءالؤهو ، ةعناي ةضخو ةقهاش تارامع
 لوقب انركذت ةيفاص ءاملا نم كرب ىلع رمن راطمألا ببسب انك دقف اذه عمو . اهلمحت

 : رعاشلا
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 ميمعلا ثيفلا معنم هاقس داو ءاضمرلا ةحفل اناقو

 ميظنلا دقعلا بناج سملتل ىراذعلا ةيلاح هاصح عورت

 مامأ ودبت رخآو نيح نيبف لمت الو بعتت قيرطلا اذه يف عمتسملا اهيأ تنأو
 ةميركلا ةيبرعلا قالخألا كل حضوتو ةقداصلا ةيبرعلا ةئيبلاب كركذت ةديدج ةيرق كينيع
 العف انقالخأ نأو ةئيبلا نم قثبني قلخلا نا كاذنيح نمؤتف ةئيبلا كلت ىف اهدوجو بابسأو

 تسيل ةعيبط انسبتقاو انتعيبط ىلع انجرخ كلذ انلواح اذاف اهعنطصن ملو اهبستكن مل انم ةزيرغ

 . انيلا ال انم

 هنفذو فدغلاو ءارمغلاو ةيجفلل ةعبات يهو يفاسملاو يجيس اهب انررم يتلا ىرقلا نمو

 ىلا ذفنن اذه دعبو . ةيجفلل ةعبات يهو ةنثبلاو ةديلبو ةيوطملا مث ، ةميخلا سأرل ةعبات ىهو

 لئس امدنع هدالب ىمادقلا نيينامعلا دحأ فصو اك امامت حصحص ءاضفو حيفأ فيس

 . « حاص لبجو حصحص ءاضفو حيفأ فيس » باجأف

 عمتجي ةنيدم يهو ةقراشلل ةعباتلا ابلك ةنيدم ىلا لخدن طسبنملا لهسلا اذه دعبو

 نم فلئثاكتت ريبك روخب طيحت رحبلا فيس ىلع ةرضخلا دجتف ث هحلامو هبذع ءاملا اهيف

 لوق ركذت نأ الإ كلمت الو ، حلاملا ءاملا يف الإ شيعت ال يتلا ءارضخلا مرقلا راجشأ هيشاوح

 : قشمد لخدم فصي وهو يقوشل

 نانفا نهيشاوح روتس ىدل تدرتباف حيرلل ىدرب افص دقو

 يذلا روخلا كلذ هب ضوخت ريغص قروز ىلع لوصحلا يف كلما زكرتي ابلك رحب ىلعف
 ءاملا امأ ، انئمطم ائداه امعان ةعيبطلا ناضحأ يف شيعتو ، ءارضخلا مرقلا راجشأ هب طيحت

 ىرذو رحبلا ةقرز عم يقتلت ةرضخلا رظانمو ةرشتنم نيتاسبلاف ةنيدملا معت هتاريخ ناف بذعلا

 . لابجلا
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 ةيملل مسالا اذه تبستكا اهلعلو ةفرغلا ةنيدم ىلا لخدن ناكف روخ ىلا اهاجتاو

 ىمست ىرحألاب وأ تيبلاب ناكم ريخ يهف . ةينامعلا ةجهللا يف ةفرغلا اهب عتمتن يتل
 اهنمو ةريجفلا ةرامال ةعبات هذه ةفرغلاو ، ةفصلاب اهنم لقالاو ةفرغلاب لزنملا يف ةعفترملا جحلا

 . ةيرق نوسمخو نانثا اهعبتت يتلا ةيجفلا ةنيدم ىلا هجتت

 ثيح ةريجفلا قيرط ىلا بهذنل ناكفروخ ىلا لوصولا لبق اليلق ثيرتن نأ سأب ال

 ، نصحلا وأ مكاحلا رصق اهطسو يف منجيو فعسلا نم اهتويب لك ةعساو ةنيدم ىلا لصن
 يلاهألا عمتجي ثيح ث عشاقلا وأ توتملاب فورعملا ريغصلا كمسلا اهئطاوش ىلع سدكتيو

 لصت امدنعو 3 ةفدقو حبرمو ةيرقلاو مكمكس اهمهأ ةديدع ىرقب رمت مث ، هنم قازترالاو هعمجل

 ىلا لصت ىتح ةراجحلا اهيف رثاكتت ةلوهأم ةنيدم ىلا اندوقي اطسبنم ايداو دهمت ناكفروخ ىلا

 لبج نيب ةيعيبطلا رظانملا اهيف ددعتتو نيتاسبلاب ءىلتمتو ، معانلا لمرلا دجتف رحبلا ءىطاش

 . لبج اهلوح منجي رحب ةقرز وأ ؤضخب طلتخي

 طيقفو ةقعلاو مرشو صحو ةرابزلاو ةيلولا اهرهشأ ةديدع ىرق عقت ناكفروخ لوحو

 لابجلا حوفس ىلع ىرق نم رظانملا كلوح عونتت ىرقلا هذه ىلا كقيرط ينوءاندض لورو
 ام هبشأ اعئار ايعيبط ارظنم اندجو ةيدبلا ةيرق ىلا انقيرط ىفوءناولألا اهيف ددعتت لابج نمو

 رظانلل هنم ةلباقملا ةهجلا يف مثج بشعلاب ءىلم ضرألا نم عفترم نع ةرابع وهو حرسمب نوكي
 . نالبج

 احابص جرخت ىهف ةقطنملا كلت ةايح يف ايلج ةأرملا رود ىري ىرقلا ىلا كلاسلاو

 يف ىرت نأ ليمج وه مكو اهسفن ىلع ةدمتعم باطتحالاو بشعلا عمجتو اهمنغو اهرقب ىعرتل

. رويطو يشاومو روسنو ةأرماو لجر اهب قطني ةايحلا رهاظم كقيرط



 اهيلع كعلطا نأ تببحا ناكفروخ ىلا ةلحر هذه ميركلا عمتسملا اهيأ اذه دعبو

 اجاتناو اضرأو ةعيبطو الام ةورثلاب ءيلم وهو نامع يف يبرعلا كنطو نم ءزج ىلا فرعتتف
 كلانهف ةيبرعلا دالبلا نيب امئاق نواعتلا كلانه اندجو نأ انرس مكو دهجلا ىلا جاتحي هنكلو

 نيب نواعتلا اندجوو رطقو نيرحبلا ةدحتملاو ةيبرعلا ةيروهمجلاو تيوكلا نم ةيميلعت تاثعب
 . دالبلا كلتو بعشلا كلذ نع دعبلا ةقئاض عفدي امم اذهو احجان لودلا

 و
_ ٦١١



 جيلخل ا رزج

 هقطن نأ نسحي فيرط عوضوم تاذو ةماه تازيم تاذ يلعلا جيلخلا يف رزجلا

 دئاوفلا هذه ةعيلط يفو اهدوجو نم تجتن يتلا دئاوفلا سملنو اهتيمهأو رزجلا ىلا فرعتنف

 اهنم دوزتي ةلماكتم ادالب نوكت يتلا نيرحبلا رئازج ءاقلب جيلخلا لامش نم نيرفاسملا سفنت

 يه امنأكف خي راتلا يف اهرود تدأ راحبلا نيب ةيبرع ةعقب لكشتو دهجلا ءانع ضفنيو رفاسملا
 . اندالبل نامزلا ربع هتمسنو انضرأ ىلا يرعلا رحبلا ةيده

 نفسلا هب ترثكف ةيبرعلا دالبلل يرحبلا خيراتلا ليجست اهدئاوف نم جيلخلا يف رزجلاو
 اهتناكم اه نأ اك داصتقالا ىوقو ةراجتلا اهب تطشن اهتالحر يف اهل لحارم تناكو
 مهدالب نع جيلخلا ءانبأ عفاد موي جيلخلا ةقطنم نع يبنجألا وزغلا عفد يف ةيجيتارتسال

 . مهثارتو مهنايكو

 نيرحبلا يف رمثتسأف . هدوجو يف ةلاعف ةكراشمب رزجلا تتأ طفنلا رهظ امدنعو

 ىسوم ابأ ةريزج يف هنع تابيقنتلا ىرجتو يبطوبأل ةعباتلا ساد ةيزج يف قفاو ةوصب فشتكاو
 اهوذختاو جيلخلا نادلب نم اهيلا رجاه دقف ةيموق ةدئاف اضيأ رزجلا تدأو . ةقراشلل ةعباتلا

 ةشتنملا رزجلا عيمج روزت نأ برغتسملا نم سيلف اذهلو سرافل ةعباتلا رزجلاو يه ارقتسم
 . ةيبرعلا ةغللا نوملكتي اهلهأ دتو جيلخلا يبونج

 رزجلا ىلع فرعتنل الامش جيلخلا لوأ نم أدبنل رزجلا هذه نع ليصفتب ضرعن يكلو

 اعبرم اليم ٣٢٠ اهتحاسم غلبت ةيبك ةيزج يهو نايبوب يه نيعلا هجاوت ةيزج لوأو ةيتيوكلا
 ةلهآ يهو اعبرم اليم نورشع اهتحاسم اكليف ةريزج اهيلتو قثكب كمسلا اهيف داطصيو

 اهعوبر يف ةيبكلا ةراضحلا هدوجو ىلع ليلدتلاو تيوكلا خيرات يف ريبك رود اهلو ناكسلاب

 مدارملا مأو ربكو ةجوعلا يه ةيغص ةريزجو ناكم ةريزجو ةبرو رئازج يهو ىرخأ رزج كلانهو

 . وراكو

 ةمانملا ةريزج اهربكأ ةريزج ةرشع ىدحا اهددع غلبي رزج ةعومجم يهف نيرحبلا امأ

 اهيلتو . عقاوملا ضعب يف ديزيو اهضرع لقيو لايمأ ةعست اهضرع لدعمو اليم نونالث اهلوط
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 ةشع هضرعو ليملا هلوط براقي قيضم ىلع موقي رسج ةمانملا نيبو اهنيب طبريو قرحملا ةريزج

 . هايملا ةرفوب رهتشتو ةعبره لايمأ

 عترمو كامسألا يدايصل ىوأم يهو ةعبرم لايمأ ةشع اهتحاسمو ناسعنلا مأ ةيزج م

 ليخنلاب طاحم يبرغلا اهلحاسو صجلاب هرهتشتو.ناكسلا نم ليئض ددع اهنكسي ءابظلل

 اهنم عطقتو نجسك ذختتو عبرم ليم فصن اهتحاسم هدج ةريزج يه ةسماخلا ةريزجلاو
 قيضم اهلصفيو ليخنلا اهيف رشتنتف حلاص يبنلا ةيزج امأ . ءانبلا يف لمعتستل ةراجحلا

 كلانه سيلو نالفاك اهرهشأ ةديدع ءامسأ امل تناكو ةريزجلا ىمست ىرخأ ةريزج نع ريغص

 . راوح ةريزج كلانهو . حلاص يبنلا ةريزج اهتيمست ببسب مزاج ىأر

 اعبس اهددع غلبي ةريغص رزج كلانه . رطق ةريزج هبشل ةعباتلا رزجلا ىلا تأنلو

 نم رادت ىلوالاو قوربا رخالا مسقلاو راوح رئازج اعمتجم اهنم مسق ىمسي ةريزج نيرشعو

 . ةيلاعلاو لولاحو ةييشبلاو طاحست رزج دجوت يقرشلا لحاسلا يفو . نيرحبلا ةموكح لبق

 ناريال ةعبات يبرعلا جيلخلا ىلع رزجلا نم ةعومجمب يقتلن رطق نم ابونج انهاجتابو

 . زمره ةريزجو مشقلا ةيزج اهرهشأ

 رايغلا مأو منغلا ةريزجو اهتانبو ةمالس اهرهشأ ةريثك يهف نامعل ةعباتلا رزجلا امأ

 ساي ينب ريصو سادواملدو ىربكلا بمطو ىرغصلا بمطو ريصلاو باعزلاو ىسوم وبأو ةيصمو

 . يبظوبال عبات اهثكأو اهركذل لاجمال قيغص رزج كلانه كلذكو يبظ وبأ ةيزج كلانهو
 ناك ءاوس ةصاخ ةيمهأ اهنم لكلو ناكسلا نم هب ناهتسي ال ددع اهنكسي رزجلا هذهو

 . ساد ةيزجك اهجاتناب وأ منغلا ةيزجو اهتانبو ةمالسو ةيصم ةريزجك يجيتارتسالا اهعقومب
 يف لمعتسي بارتلا نم عون وهو رغملا جاتنا يف اهترهشب ىسوم وبا ةريزج فرعتو
 . كمسلا ديصل رداصملا ربكأ نم ربتعت هذه رزجلاو غابصألا تارضحتسم

 2 و

 ن _
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 فيطقلا

 اهتقيقش عم يقتلتو اهلحاس جيلخلا ةايم قناعي ةماهلا ةيخيراتلا ندملا نم ةنيدم
 وهو ميدقلا يف ةحاسملا ريبكلا مسالا نمض اتناك دقف خيراتلا يف دحاو ريسب ءاسحالا

 مسا وهو رجه لولاراعشألا امهب تئلتماوءابدالا امهنع ثدحت مك نيمسا نالمحت اتناكر نيرحبلا
 : حامرلاب ةيناثلاو رمتلاب ترهتشا لوالاو فيطقلا مسا وهو طخلا يناثلاو ءاسحالا

 لخنلا اهتبانم يف الإ سرفتب هيجشو الا يطخلا تبني لمو

 ةايح ماوق اتعمج اذه امهزايتماب امهف { ةقيقحلل ةيامحو ءاذغ اندادجأ دنع ةايحلاو

 يف اضيأ اتقتلا دقف يضاملا يف ناتقطنملا ناتاه تقتلا اكو ، حفاكم رح ناسناك يلرعلا

 . ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ةيقرشلا ةقطنملا نالكشت مويلا امهف رضاحلا

 يف ناكسلا ةفاثك دبت تنأف ءانبلا يف اهمدق ىلع ظفاحت فيطقلا ةنيدم لزت امو
 ينب ميدق عماج ةعلقلابو هرازلاب اميدق ىمسي ناكو ميدق روس هلوح نمو ةعلقلا ىمسي عضوم
 اهمدقو فيطقلا نع ةثدحتم نامزألا ةيدحتم خمشت هتنذئم لازت ام يرجهلا نمانلا نرقلا يف

 اهرهشأو ىرقلا اهلوح قرفتت ليخنلا نم ةريبك ةعومجم دجوت ةعلقلا بناج ىلاو خيراتلا يف

 يه اهليخن لباقت ةريزج فيطقلا لوحو شجلاو تاهيسو ليبجو كهاسلا مأو ىوفصو ماجلا
 ةلحرم فصنب اهنع دعبت فيطقلا قرش ةديلب يه ) هلوقب ءادفلا وبأ خرؤملا اهفصو تورات

 نم تءاج تورات ةريزج ةيمست نأ نيخرؤملا ضعب ىريو . ( لضفملا بنعلا جتنت مورك اهيفو
 مسا اهيلع بلغ مث مهل ادبعم تناك ةريزجلا ناو نويقينيفلا اهدبع يتلا ةهلالا توراتشع

 ركذ دقو اهنيتاسب دحأ يف توراتشعلا لاثمت ىلع روثعلا وه كلذ ديؤي اممو فيفختلل تورات
 ةيزجلا يبونجو . دوسالا بهذلا لحاس ديدجلا هباتك يف ملسملا ديعس دمحم ذاتسالا كلذ

 : هلوق يف ىشعالا اهيلا راشأ يتلاو برعلا دنع ةروهشملا ةيراجتلا ةنيدملا نيراد عقت

 . افلأ رشع ةسمخب اهناكس ددع ردقي ةماع نيراد لازت امو
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 ةطمارقلا اهيف رهظو نيرحبلا مالساب تملسا 3 نيرحبلا خيراتب فيطقلا خيرات طبتريو

 هدعب هدلو نكمتو اهب لقتساو شايعلا نب ىيحي اهيف رهظ مث نييسابعلا عم مهبورح تدهشو

 نب ايركز عم كبتشا ينويعلا هللا دبع رهظ امدنعو هيلا مويلا ةفورعملا نيرحبلا رئازج مض نم
 اضيأ فيطقلا ىلا اذه برهف نيرحبلاب لاوأ ةريزج ىلا هعبت مث فيطقلا يف هلزانو شايعلا ىيحي

 بقعأو ٦٣٦ ىلا نيينويعلا مكح يف فيطقلا ترمتساو هيلع ءاضقلا نم نكمت ينويعلا نكلو

 يفو ه ٩٦٧ ماع ىلا اهنومكحي اوقبو ربج ينبل فيطقلا تناد مث روفصع ونب نيينونيعلا
 يف لاصتالا اذه مئاعد تززعتو دحاو مكح يف فيطقلاو ءاسحالا تلصتا ةرتفلا هذه

 . ثيدحلا امهخيرات

 اهب ءاملا رفوت مكحب اهنأ امك ةيبرعلا ةريزجلا هبش ةراجت يف ايراجت ارود فيطقلا تبعل دقو
 ددع ردقيو اعبن نيسمخو ةئام براقي ام اهبف تاورضخلاو هكاوفلا عاونأ نم اريثك جتنت
 يلاللاو صالخلاو يزينخلاك ةديجلا عاونالا فلتخمب ةلخن نويلم اهب ليخنلا راجشأ

 نأش كلذ يف اهنأش ةيرحبلا ةورثلا رداصم نم اردصم ربتعت فيطقلا نأ اك ك باصخلاو
 . هعيمج يبرعلا جيلخلا لحاوس

 يف اهئارعش نمف ثيدحلاو ميدقلا يف باتكو ءارعشب ينرعلا انبدأ فيطقلا تدمأو
 يطخلا كتاع نب ىسيعو قدزرفلاو ريرج ينب ةرم مكح يذلا يديبعلا ناتلصلا مالسالا

 كلت ىلا يحوي يذلا رعاشلا وه برقم نب يلع لعلو مجاشكو يدبعلا ملسا نب دمحمو

 : هلوق رعش نمو ةحلاصلا ةلوجرلا حورواهبابش سوفن يف رذبيو زازتعالاو رخفلاب ةقطنملا

 يبمعل الو يدج نم تنأ امف ينيب

 برأ نم ءايلعلا ىوس ءيشب يلام

 انض ديزت تالاقم نم يرثكت ال

 يبأب اسحلا راد الل يمأ طخلا ال

 ينطو اهتممي اذا ضرأ لك يف
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 رمعت مويلا اهسلاجمف ةيفاقثلا اهتناكمو ةيبدألا اهتزيم ىلع ةظفاحم فيطقلا لت امو

 دمحو يشجلا لوسرلا دبعو ىطخلا ديمحلا دبعو ملسملا ديعس دمحم مهنم نيفورعم ءارعشب

 ممح يذلا مازخ يدهم سابعو يزينخلا دحاولا دبعو يزينخلا ديعس دمحمو يشجلا ديعس
 ممحلا اهنيب سملتف رطاوخ اهيف رهظي ةعئار تايبأب ةقيرعلا ةيخيراتلا ةعطاقملا هذه نع انثيدح

 : تباثلا مزعلاو ةيلاعلا

 ناديم انأ اه مالظلا لويخ اي

 يردص نجانج ىلع يسونف

 يئالشأب دودحجولا ةهبج يحسماو

 يربق ليللا ةمحفب يشخو
 يبلق يف ينامألا لعشم ءيفطا

 يرجف بجحي مالظلا يدانو

 يبلقب بوني يذلا ديشنلاو

 يرمخ سأك يقرهأو هيلتقا

 يد يشانا .عييلاو رجفلل وراو

 ير عش لدا نصلاو رهزللو

 رظاعلا ملحلاو عيدبلا ينينرطأو

 يرمع ةحفصو ىنملا طحاو
 رجفلل الي ةايحلل تسل انأف

 ق طسو ءىيماظك الا

 يديشانأ عيبلاو حبصلا دشني

 يردص حور يف حايرلا يوفتو

 لثمو اهيضام قبعك ةيحت فيطقلا ىلعفاهئانبأدحأ هطخ امب طخلا رخف دشأ امو

 . اهرضاح يف ةيبدألا اهتناكم

- ٦١٦ 



 حيراتل ١ ربع نامع

 امو { هتراضح ماقأو . لألا ناسنالا اهب رهظ يتلا راطقألا مدقأ نم نامع ربتعت

 يف ثحابلل ريني يذلا يخيراتلا عاعشالاب ةئيلم اماكا نوكت كلذ ىلع ةلادلا راثالا لازت

 . ىوزنو راحصو ابدو تاهلق رئاز اهاري { ةيملاعلا ةراضحلا ةسارد

 اهعقوم ناك دقف لاقي اك اهعقوم ببسب ةمات ةلزع يف شيعت مويلا نامع تحبصأ اكو
 رسجلا لكشت يرعلا جيلخلا نادلب رئاسو ىهف ميدقلا خيراتلاب اهزيمت يف اببس تاذلاب اذه

 نم اهيف رهظ ام ىلا ةفاضالاب كلذو ةينيصلاو ةيدنهلاو ةيقارعلا ةراضحلا هيلع تربع يذلا

 . ةراضحلل راثا

 نب ورمع لوصو ذنم أدبي يذلا يمالسالا دهعلا نم نامع خيرات ةفرعم يف ادبنلو

 يف ىدنلجلا نب رفيج اهكلم ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لبق نم ادفوم صاعلا
 نامع تيقبو & هموقب ةيسداقلا ةكرعم يف كراش مث اوملساف هموق اعدو همالسا نلعاف ىوزن
 اولقتسأف كلذ نوينامعلا ضفر ةيمأ ينب ىلا مكحلا لقتنا امدنعو نيدشارلا ءافلخلا مكح يف

 . مهدالبب

 فسوي نب جاجحلا ىلا مهرمأ ناورم نب كلملا دبع لكوأ ىتح لاخلا كلت ىلع اوقبو
 فلأ نيرشع نم افلؤم ايرب اشيج اهرخآ ناك اشويج نامع ىلا لسري اذه ذخأف يفقثلا

 نامع مكحي ناكو اضيأ افلأ نيرشع نم افلؤم ايرحب اشيجو 3 خيراتلا بتك لوقت اك يدنج
 شيجلا اذه ةلباقمب ةقاط اهل نكت ملف ، ىدنلجلا دبع نب دابع يبنلا دبعو ناميلس كاذنآ

 ةيمأ ينبل تعضخ كلذبو نامع جاجحلا لخدو ةفينع كراعم دعب ةيقرشلا ايقيرفأ ىلا برهف
 نم مكحت تيقبو اهتداعتسا نع اولغشنأ نيذلا نييسابعلا دهع يف تلصفنأف تداع اهنكلو

 يذلا دضتعملا دهع ىتح دالبلا نايعأ لبق نم اباختنا نوبختنيو ةمئألا نومسي ءاسؤر لبق
 نامع ةداعتسا نم نكمتو درن نب دمحم نيرحبلاب هدئاق لسرأف ةيلخاد ةنتف ثودح زهتنا

 . بيرختلاو بهنلا دالبلا يف لمعأ هنكلو

 قفتاف اهيلع ءاليتسالا لوح هيوب ينب نيبو ةطمارقلا نيب ةسفانم كلذ دعب نامع تدهشو
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 ىلع ءاليتسالا نم ريخألا .ىن اونكمت ءالؤه نأ الا هيوب ينب دص لباقم ةطماقلا عم اهلهأ
 نويسابعلا فعض امدنعو يلخادلا مسقلا يف امئاق ةمئالا مكح ىقبو يلحاسلا مسقلا

 يأ هل نكي مل اهمكح نأ الا دالبلا يف اهذوفن نم دحت نأ ةنهابنلاب فرعت قسأ تعاطتسا

 نطولا كلذ حبصأف فعضلاو ةقرفتلاو رشلا روذب ةيناثلا هتلحرم يف رذب هنأ اك يجراخ رثأ
 دنهلا لاغتربلا لتحا رشع سماخلا نرقلا يفف 2 ابوروأ نم تمدق ةجوم لزأل ةسيرف يرعلا
 اهلع اوماقأو مهقرطل انيمأت ةينامعلا ءىناوملا لالتحا نم رشع سداسلا نيقلا يف اونكمت
 ىلا اوداعف بعشلا دارفأ نيب ةيموقلا ةزعلا ثعب يف وثأ كلذل ناكف ةيركسعلا تايماحلا
 لاغتربلا جارخا نم ةبراعيلا نكمتو نامعل امكاح دشرم نب رصان مامالا اوبختنا ةمئألا مكح

 ىلع اوضقو سرافو ةيقرشلا ةيقيرفأو دنهلا يف مهوقحال مث يبرعلا جيلخلا نادلب رئاسو نامع نم
 يف اولغوتف لاغتربلا ذوفن نامع يف يبرعلا بعشلا ثروو 3 امربم ءاضق قرشلا يف مهذوفن

 ةحفص ربتعت لئاه لوطسأ تاذ ةيرحب ةيروطاربما خيراتلا يف اولجسو 5وغنكلاو اينيك
 سانلا ناكف ةيقيرفأ لاغدأ يف برعلا ةمارك اوظفح مهنأ اك ةماع يبرعلا خيراتلا يف ةءاضو

 . ليبنلا لجرلاب يبرعلا نومسي كانه

 نب رصان مامالا ةعيابم نم ماع ةئام ىلع ديزي ام دعب ةبراعيلا مكح فعض دقو

 نيفرطلا دحأ ةدعاسمل شيج لاسراب لخدتلا نم سرفلا نكمت يلخاد فالخ ببسب دشرلا
 يه ينامعلا خيراتلا يف ةديدج ةيصخش روهظ اهتجيتن تناك ةفينع كراعم ترادف نيعزانتملا

 مهدرطو مهب ةميزهلا قاحلا نم نكمتو دمص يذلا يديعسوبلا ديعس نب دمحأ مامالا ةيصخش
 مويلا مكحت يتلا ديعسوبلا ةرسأ ترهظ كلذبو مهدالب مكح لامألا هملسف دالبلا نم

 امدق اهب راسو هتلود نكم ام ءاهدلاو ةلوطبلاو ةوقلا نم ديعس نب دمحأ رهظأ دقو

 ناطلس نب ديعس هديفح دهع ىفو ةيقيرفأو سرافو يدنهلا طيحملا يف اهتناكم ةداعتسا وحن
 بدح لك نم راجتلا طقسم اهتمصاع دصقي ةراجتلا يف راطقألا عمطم نامع تناك

 ةيروطاربمالا تأزجت كلذ دعبو ةيقشلا ايقيرفأو ايسآ ىلا ةراجتلا قيرط ىلع رطيستو بوصو
 نامع يف رخالا مسقلاو ناطلس نب ديعس نب دجام همكحي رابجنز يف اهنم فرط حبصأف
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 فعضلا أدب اذكهو يناطيربلا رامعتسالا اهربد ةديكم رثأ ىلع ديعس نب ينيوث همكح

 . يماعلا مدقتلا بكوم نع ةلزع يف مويلا تحبصأ ىتح اهيلا برستي

 ثارت اه ناك نامعل يرحبلاو يراجتلاو يسايسلاو يراضحلا ثارتلا ىلا ةفاضالاب و

 مهتمدقم يفو اهلاجر نم يلرعلا خيراتلا يف اوزرب نم ضعب ركذن نأ انبسحو هحرش لوطي يفاقث

 خرؤم وهو قيزر نباو ، يديهارفلا دمحأ نب ليلخلاو ، ديرد نباو ةفص يبأ نب بلهملا
 نامع رئازف . اهلهأ ةعيبط ةحاصفلا لازت امو ، دجام نب دمحأ ريبكلا ةلاحرلا مث ؤ روهشم

 . اهئارعش جاتنا نم انودم هاري ابب بجعيس اهتيلخادو اهلحاسب

 خيراتلا دودس امحتقم مكيلع هضرعأ نأ تببحأ عيرس ضرع ف نامع يه هذه

 هسفن ديعي امئاد خيراتلاف اهيضام ءوض ىلع ريستس كشالب يهو - تافاسملا ايوطمو

 تابثو نم مويلا اهلحاس يف هارن امو زعلاو ريخلاب ةرهزلا اهمايأ ةيبرعلا دالبلا هذه ىلا دوعتسو
 . كلذل ىرشبلا وه ةضهنلا وحن

 : ر دايحلملا

 ١ _ قيزر نبال ) نيبملا حتفلا ( .

 ٢ _ يملاسلا ديمح نب هللا دبع خيشلل ) نامع لهأ ةيس يف نايعألا ةفحت ( .

 ٢ _ يلاسلا هللا دبع نب دمحم خيشلل ) نامع لهأ ةبس يف نايعألا ةضهن ( .

 ٤ - يماسلا هللا دبع نب دمحم خيشلل ) ملكتي خرات نامع ( .

 .جيلخلا ليلد _ ٥

 ٦ _ يئاطلا دمحم هللا دبع ) يسايسلا نامع خيرات ( .
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 نامع ين ةمامالا

 فحصلا يف همست وأ ريثألا جاومأ ىلع وشنتف ةيملاعلا ءابنألا اهلوادتت يتلا ظافلالا نيي

 ببسب ءابنألا نم ةعيلطلا ناكم لتحي تاذلاب عوبسالا اذه يف وهو نامع يف ةمامالا ظفل

 . ةدحتملا ممالا ةئيه ىلع نامع ةيضق ضرع

 مكح يرصعلا هانعم يف وهو ةفالخلا ةملكل فدارم وهف فورعم انيدل ةماما ىنعمو

 ةينيدلا ةيحانلا ىلا برقأ وهف ةمامالل ةبسنلابو همكاح بعشلا هيف بختني يروهمج

 مكح لاح لك ىلع هنكلو دالبلا يف نيدلا لاجر اضيأ مهو دالبلا نايعأ مه نوبختنللف
 تاطلسلا لثمت هقوقح نمف © قوقح اضيأ هيلعو هقوقح هل اماما ىمسي مح هلثمي بختنم

 ف ىلعألا عجرملا وهو ءافكألا نم هراتخي نم هدعاسي ةموكحلا سأر مامالاف ‘ هيف ةيذيفنتلا

 نيب ىروش رمألا لعجي نأ اضيأ هيلعو اهلبقتسم طيطختو دالبلا ةسايس هيجوتو رومألا مسح
 بجو ميقتسملا طخلا نع داح اذاف بناج لك يف ةهازنلاب مستيو دقنلا لبقتي نأو نينطاوملا

 . لجو وأ لجخ نود ةقيقحلاب هبوجو هعلخ

 مكيلع هضرع لواحأس ام اذه . خيراتك اهانعم وه امف ظفلك ةمامالا ىنعم اذهو

 ةخرص تقلطنا نأ ذنم قافالا تقبطو عامسألا تلم يتلا ةيضقلا نم ةنيب ىلع اونوكتل

 ىود ىلع لطابلا راعش ىدانت نأ ذنمو رضحألا لبجلا ممق نم نيدهاجملا حرج ىلع قحلا

 ةيضقلا لمحب قحلا راصنا باجتسا نأ ذنمو ةقزترملا شيج قدانب ريدهو ةيبنجألا خيراوصلا

 اهلمع اهتيجراخ ريزو ناسل ىلع تنلعأ يتلا تيوكلا ةلود مهنمو ةيبرعلا ةعماجلا يف نيلثمم

 . نامع ةيضق رصن ىلع

 رمتساو ةيومألا ةلودلا طوقس دعب دوعسم نب يدنلجلا وهو ينامع ماما لوأ عيوب دقو
 نيينامعلا نكلو نييسابعلا ذوفن ةداعا نم نكمت يذلا دضتعملا ةفيلخلا دهع ىلا كلذك رمألا
 رصانعلا بلاكت اوضري مل مكحلا يف ملسألا مهقيرطو ىلعألا مهلثم ةمامالا يف نوري نيذلا
 ةتف رهظتو ةرتف يفتخت تناكو مهتماما ىلإ اوداعف ةيسابعلا ةفالخلا ىلع ةرطيسلا يف ةفلتخلا

 نامع يف يبرعلا بعشلا مهعياب نيذلا ةبراعيلا دهع يف ترهظ ةيوقلا ةمامالا نأ الا . ىرخأ
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 نم ماما لوأ عيوبف يدنهلا طيحملاو يبرعلا جيلخلا يف مهتقحالمو مهدالب نم لاغتربلا درط ىلع
 ةمهملا ءادأ ىلع لمعف يرجهلا رشع يداحلا نرقلا لهتسم يف دشرم نب رصان وهو ةبراعيلا

 باختنا نأ نوينامعلا دجو ذا ةبراعيلا ةلئاع نم ةمئأ كلذ دعب هعبتو اريبك احاجن حبنو

 رمألا ىدأو ةبراعيلا ةلئاع دارفأ فلتخا امدنعو ريسلا نسحب نامض ةلئاعلا هذه نم حلاصلا
 هحاجنل نامع ىلع اماما ديعس نب دمحأ عيوبو ةبراعيلا نم ةمامالا تجرخ سرفلا لخدت ىلا

 دالبلا قوقح عايض ىلا ىدأ يذلا يلئاعلا عازنلا نم صلختلا يف ةبغرو سرفلا جارخا يف

 . ةمامالا ةمارك ناهتماو اهنمأو

 نكلو دحاب نيرثاتم ريغ مهسفنال هوضترا نيذلا مهماظن نوديؤي نوينامعلا رمتساو

 دهعو ديعس هلهن ةمامالاب عيوبف يديعسوبل ا ديعس نب دمجأ لطبل ١ مامال ١ ةافو دعب ريغت رمأل ١

 نوينامعلا بهف ةمامالا ماظن ىلع جرخ كلذبو ناطلس هيخأ ىلا مث مكحلابدمح هدلو ىلا اذه

 نب سيق نب نازع همسا اماما مهنيب نم اوراتخاو مهسفنأل هوضترا يذلا مكحلا نع نوعفادي
 مهسفنأ اومس طقسم ماكحف دالبلا يف ةبرطضم ةلاحلا تيقبو يديعسوبلا ديعس نب دمحأ

 مامالا ىلع ءاضقلا نم ناطلسلا نكمت دقو ةمامالا ماظنب قلعتم نامع يف بعشلاو نيطالس

 نب يكرت نب لصيف ناطلسلا دهع يف ةيناث نوينامعلا به ىتح دالبلا مكحي رمتساو نازع

 هلجن مث لصيف ناطلسلا عم لخد يصورخلا دشار نب ملاس همسا اماما مهنيب نم اوبختناو ديعس

 طقسم يف ةنطلسلا نيمسق ىلا نامع لصف ىلا تدأ ةيبك كراعم يف روميت ناطلسلا

 عيوب دشار نب ملاس مامالا ةافو دعبو ةروهشملا بيسلا ةدهاعم بجومب ىوزن يف ةمامالاو
 اهبعتأ امي ضوخت يهو نامأ يف ةنيفسلاب ىشم يذلا يليلخلا هللا دبع نب دمحم خيشلا ةمامالاب

 دمص يذلا لجرلا يانلا يلع نب بلاغ مامالا هتافو دعب ةمامالاب عيوبف اهعارش قزمي نأ داكو

 . نيجراخلا اهئادعأ دض ةمامالا نع اعفادم

 خيرات يف ةمامالا رثأ فرعن نأ ىقب ، نامع يف ةمامالا خيراتل عيرس ضرع وه اذه

 تناكو ةينطولا ةدحولا ةمامالا تظفح دقف ةريبك ةيمهأ وذ رثأ وهو ةماع يبرعلا نطولا اذه

 ذنم أدبت ةيثك كلذ ىلع ةلثمألاو يلخاد ودع اهيف ثاع وأ رطخ اهمهاد املك دالبلل اجلم
 دنعو لاغتربلا لالتحا دنع مث نامع ىلع ةرطيسلا نويهيوبلا لواح امدنع ةيسابعلا ةفالخلا
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 جيلخلا يف يناطيربلا لخدتلا دنعو رشع نماثلا نرقلا يف يسرافلا وزغلل يموقلا نايكلا ضرعت

 . ينرعلا

 ايراداو ايجراخ وأ ايلحم ناك ءاوس تاونس ذنمو بيهر ناحتمال ةمامالا ضرعتت مويلاو

 نأ وجرن كلذ ءوض ىلعو ةمئألا خيرات يف اكارداو ايعو ةنيفسلا نابرل نأ كشالو ايسايس وأ

 اك ايقار ابعش هب جرخيف ضرملاو لهجلاو رقفلا مالا يناعي يذلا بعشلل ابسك ةيضقلا ريست
 . خيراتلا يف قيرعلا هماظن هل هديري اك ايبأ ح ، هسفنل دارأ

 7تر

 ١ - نيبملا حتفلا _ قيزر نبا خيرات .

 ٦ يملاسلا دمحم خيشلل _ ملكتي خيرات نامع ۔ .

 ٢ _ يملاسلا نيخيشلل نايعألا ةضهن ، نايعألا ةفحت .

 ٤ _ يئاطلا دمحم هللا دبع _ يسايسلا نامع خيرات .
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 يرعلا جيلخلا يف لاغتربلا

 . اهفنعو اهعشجو اهتلوصب انجيلخ ىلا لخدت ةيبوروأ هجوم لوأ ثيدح متأ له
 ؟انلاجر فونأ تعدجو انلافطأ تلتقو انندم تقرحأ فيكو اهنفسب انرب تضاخ فيك متملع لهو

 كركوبلا سنوفلا يلاغتربلا دئاقلا ىرنل رشع سداسلا نرقلا ىلا ةداسلاو تاديسلا اهتيأ دعنل

 ىلا اهجتم يداليم ١٥٠٣ ماع ريابف رهش نم سداسلا مويلا يف ةنوبشل نم هلوطسأب جرخي
 ىلا همدقي الصفم اريرقت دعيل يبرعلا جيلخلا نادلب نع تامولعملا عمجي ذخأ كلانهو دنهلا

 طلستلاو دنهلا قرط ىلع ةرطيسلل يرعلا جيلخلا لحاوس لالتحا هيف حرتقيو لاغتربلا كلم
 . ةيراجتلا تالصاوملا ىلع

 ىلع ةقفاوملاب هعنقيو يراشتسالا هسلجم عمجيف ريرقتلا ملتسي لاغتربلا كلم وه اذه
 اهئناوم لالتحاو ةيبرعلا هايملاب عسوتلا يف هدئاق ضوفي كلملا اذ وه اه مث ، كركوبلا ةطخ
 يمحتل اهب ةعلق ءانبو ةطقس ةريزج ىلا دنهلا نم راحمبالاب اهنك ىد لاريمدالا هبئان اذه رمأف

 ىلا دئاقلا بئان بهذو هعورشم لقرعت نأ لواحت ةلود ةيأ ةمواقم نم ةيلاغتربلا ليطاسألا

 ةعلق ءانبو ةريزجلا لوخد نم نكمتف نيشيك نب ميهاربا اهناطلس عم كبتشا كلانهو ةرطقس

 . يبرعلا رحبلا لخادم ىلع لاغتربلل زكرم لوأ نوكت كلذبو ساموت ةعلقب تفرع اهب

 يبونج عقت يتلا قيصم ةريزج كركوبلا لخد يداليم ١٥٠٧ ماع سطسغأ رخاوأ يفو
 اهلهأ همجاهو روص ةنيدم نفس هيلع تضقنا كلانهو دحلا سأر ىلا هجتا مث طقسم

 نييروصلل ةقاط ال يتلا ةقرحملا مهعفادمب اوؤاج لاغتربلا نكلو ةحالملا يف مهتقارعب نوروهشملا

 ىسرأو تاهلق ءانيم ىلا هجتا مث دحلا سأر ىلا لوزنلا نم كركوبلا نكمتف اهتمواقم ىلع
 . كانه هلوطساب

 مهاياو قفتاف نيبودنملا عم ضوافت يذلا اهمكاح ىلا صاخشأ ةثالث كركوبلا لسرأف

 ملع ىلع ةنيدملا تناكو تايرق ءانيم ىلا كركوبلا علقأ مث ماعطلاو ءاملاب لوطسالا ديوزت ىلع
 ةنيدملا لهأ نم يلاغتربلا دئاقلا بلط ث هتدع رمألل ءىهت تذخأف اهيلا كركوبلا كرحتب
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 نم اهيف لاغتربلا نكمت ةيبك ةيرحب ةكرعم نيقيرفلا نيب تبشنف اوضفر مهنكلو مالستسالا
 ىلع ةرطيسلا نم اونكمت لاغتربلا نكلو ةنيدملا عراوش يف ةكرعملا ترمتساو ربلا ىلا لوزنلا
 لو مهنم ريثكب اوكتفف يلاهألا نم نومقتني اوذخأف اهلماكب ةنيدملا ىلع ءاليتسالا مغ ةعلقلا

 مث رجاتملاو تويبلا اوبهنو مهغاذا اوعطقو مهفونا اوعدجف ءانجسلا نم ماقتنالا نع ىتح اوعروتي
 يف رانلا اولعشا لب كلذ مهفكي ملو اهلماكب ةنيدملا تقرحاف تايرق ءايحأ لك يف رانلا اولعشا
 . اهرخآ نع تقرتحاف ةنيفس نينامثو ةئالث اهددع ناكو ءانيملاب ةيسارلا ةيبرعلا نفسلا

 طقسم يف برعلا مهناوخا نورذحي ءىناوملا ىلا اوبهذو دالبلا يف تايرق يلاهأ قرف
 اهلهأ لواحف طقسم ىلا كركوبلا هجتا انيب نيرحبلأو يبدو ( ةميخلا سأر ) رافلجو راحصو

 عسويو همه اهب عبشي عماطمل ءاج لب ليلقلاب اعناق وأ ملاسم ءىجي مل لجرلا نكلو هتحلاصم
 مهسفنأ نع عافدلل نودعتسي يلاهألا ذخأ كلذ دنعو حلصلل ةضوافملا ضفرف هتلود ناطلس

 امدنع ةضوافملا ىلع كركوبلا قفاوف لحاسلا ىلا لوصولا نم ودعلا شيج عنمي ازجاح اوماقاف
 هلوطسا زهجي نأو ةيونس ةيازج عفد ىلع دالبلا يلاهأ عم قفتاو زجاحلا ماحتقا ةبوعص كردأ

 ذوفن اهل ناكو ينرعلا جيلخلا يف عقت ةيزج يهو زمره ةريزج مآح ةبراحمل هيلا جاتحي ام لكب
 ذخأو طورشلا اوضفر يلاهألا نكلو . لاغتربلا ذوفنل ةعبات طقسم ةنيدم نوكت نأو يراجت

 وأ الجآ نأ نوقالم مهو تايرق يف كركوبلا هلعف امب مهناوخا نوركذي ةضراعملا يف نيبلقتملا
 . ريصملا سفن الجاع

 ةنيدملا يف عئاضبلا نزاخم برضي نأ هلوطسا كركوبلا رمأ طورشلا كلت ضفر دنعو

 { نيمسق ىلا هشيج كركوبلا مسقو لابجلا ممقب اونصحت دقف يلاهألا امأ عفادملاب اهعالقو
 ةلئاه ةيرحب ةكرعم ترادف نفسلا نم فصقلل يناثلا مسقلاو ةنيدملا ةمجاهمل لوالا مسقلا

 كركوبلا نعمأ كاذنيحو طقسم ءىطاش يف اولزنيو زجاحلا اهلالخ اومحتقي نأ لاغترلا عاطتسا

 اراهن نوئبتخي اوناكف لابجلا ىلا اوأجتلاف لجرو لفطو ةأرما نيي زييمت نود يلاهألا لنق يف
 ىلا هسفن هتلد ةمواقملا ىلع ءاضقلا يف كركوبلا لشف امدنعو اليل لاغتربلا شيج نومجاهيو
 نأ خيراتلا بتك ركذتو . اهئايحأ لك قرحأو ةنيدملا يف رانلا لعشأف ماقتنالا يف هتزيرغ عابشا

 رثؤت ملف نارينلل هتدمعأ تتبث دق ةزيرجلاب مويلا فورعملا عضوملاب امئاق ناك يذلا اهعماج

 ةليسولا تناك امهم ةدمعألا طاقسا ىلع هدونج مغرأف كركوبلا كلذ ءاسو اهماخر يف
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 هناردج تسمأو ركذي اللط ريبكلا عماجلا حبصأف ةدمعألا كلت مئاعد مهتالواحم دنع تواهتو

 دقحلاو ةمقنلا عرزتل ةوارضو ةيشحوب تلبقا يتلا ةجوملا كلت نايغط نع ثدحت ةمتاق ءادوس

 . نينئمطم مهدالب عراوش يف اوشاع موق بولق يف

 هتموكحل هريرقت يف اهفصو يتلا ةيراجتلا ةنيدملا كلت رئاخذ نم اريثك كركوبلا بهنو
 لاملا لخد دنهلا ىلا هتدوع دعبو . ( اريثك ناكسلاب ةمحدزم ةعساو ةنيدم طقسم ) : هلوقب

 . ةميقلا ىلع اوفلتخاف هشيجب هتقالع ىف

 هجتا مث راحص ىلا بهذف نامع ءىناوم يف ثداوحلا هذه دعب كركوبلا لوطسا لوبت

 ىف زمره ةريزج ذوفن نع ةجراخ كاذنا تناكو ، نالا ةقراشلا ةموكحل ةعباتلا ناكفروخ ىلا

 . اهثفرم قارحاب رمأ دقف كلذ مغرو كركوبلا ةحلاصم ىلع اهلهأ قفتاف ةيبرعلا ءىناوملا هذه

 نود لوطسالل تملس اهنأ انملع دقو دنهلا ىلا هقيرط يف وهو تاهلق ةنيدم قرحب ماقو
 . لاتق

 اك { اهلالتحا نم نكمتي مل هنكلو م ١٥١٤ ماع كركوبلا لوطسا اهراز دقف نيرحبلا امأ

 هنأ الا كاذنا ةيناثعلا ةلودلاب مدطصي نأ ةيشخ جيلخلا نادلب ةيقب لالتحا نع زجع هنا

 . م ١٦١ ماع نيرحبلا لخد

 عمتسملا نئمطأ ينأ الا لاغتربلا وزغ نع دحلا اذه دنع ثيدحلا يهنأ نأ بحأو

 كركوبلا نايغط نم ماقتنالاو رمعتسملا درط يف مهرودب بيعلا اندادجأ مايقب ميركلا

 . دالب لك يف هوقحالو مهئناوم نع هولجاو هلامأ اومطحف 3 هتيشحوو

 : عجرملا

 ١ _ باتكلا نم..۔.. خيراتلا ربع نامع .

 ٢ _ باتكلا نم ۔۔.۔ةةبراعيلا ةلود .

 ٢ _ باتكلا نم ..... ۔ نامع يف ةمامالا .
 ٤ _ يئاطلا هللا دبع _ ريبكلا عارشلا ةيار .

 يملاسلا خيشلل _ نامع لهأ ةيس يف نايعألا ةفحت _ ه .

 ٦ _ نيبملا حتفلا قيزر نبا خيرات . .
 ٧ _ يلاطلا دمحم هللا دبع _ يسايسلا نامع خرات .
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 « ةبراعيلا ةلود »

 اهل ةيضاملا دوهعلا نم تارتف لالخ تقلأت دجملا نم تاقارشأ :يرعلا جيلخلا خيرات ي

 بكوم يف ةمألا هذه ةيويح ىلع عطاقلا ليلدلا يهو ، خيراتلا نم اهيثأو زازتعالا نم اهناكم
 . لمعو ءانبل الا شيعت الو دجمو زع ىلع الا رقتستال يهف اهخيرات

 كلت نامع يف ةبراعيلا ةلود مايق جيلخلا خيرات اهب وهزي يتلا تاقارشالا هذه نمو
 ىتح رحبلاو ربلا يف مهتدراطو بناج لك نم مهب تطاحأو لاغتربلا تعراق يتلا ةلودلا
 يف راثآ ةيقرشلا ايقيرفأ رئاز ظحالي ايبرع امكح كلانه تماقأو ايقيفأ يقرش ىلا مهتعبت
 . كانه برعلا راشتنا

 مهمكح اياقب نم ةيقب يفو ةيقيرفأ لهاجم ىلا مهتلصوأ يتلا مهترجه يفو مهتراجت يلو

 . رابجنز ةنطلس يف ةلثمتم

 ءانبأ نم ىرايغلا ىأر دقف يداليم ١٦٦٤ و يرجه ١.٢٤ ماع ةلودلا هذه ترهظ

 نيب اموسقم اهلخاد حبصأو لاغتربلا لبق نم التحم يلحاسلا اهبناج حبصأ مهدالب نأ نامع
 ريخ ققحت الوعفنب نطولا ىلع دوعتالاهنأش هذهك ةلاحو هتعطاقمب لقتسا سيئر لكف لئابقلا ءاسؤر
 ةنيدمب ىرايغلا ءالؤه عمتجاف هدوجو بابسأ نم اببسو ليخدلل انوع الا نوكت نلو نطاوملا
 ديعس نب حلاصو يناهبنلا ناضمر نب دوعسمو يصقشلا ديعس نب سيمخ مهنمو قاتسرلا
 نب رصان خيشلا باختنا ىلع مهتملك تعمتجأف "دالبلل ماح باختنا بوجو اوررقف يلمإزا
 قاتسرلا ةنيدم مكحت تناكو دزألا نوطب نم ةبراعيلا ةسأو © نامع ىلع اماما يرعيلا دشرم
 مكحلا ىلع ىلوتسي نأ الوأ مامالا ىلع حبصأو رصان مامالا مع نبا برعلا يبأ نب كلام يف ةلثمم

 رصان هجتاو ، لاتق نود رومألا ملستي ىتح اهعيمج دالبلا ديحوتل ةدعاق اهلعجيل ةنيدملا يف

 تناد ىتح ندملا لك عم هعينص ناك اذكهو ةمواقم دعب اهلتحاف لخن ةنيدم ىلا كلذ دعب

 داع مث رمألا لوأ ملس اهضعبو ، فينعلا لاتقلاب اهضعبو ميلستلاب اهضعب لئابقلا عيمج هل
 نم ةلكشم هعنمت وأ رمأ هدعقي ملو _ ةدشلاو مزحلا رهظأ رصان مامالا نكلو ، هيلع بلؤي

 عدص بآأرو ىضوفلا رباد عطق يف اهاضق اماع نيرشع دعب كلذ هل مت دقو 5 هدالب ديحوت
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 جارخال ةئيهتو دادعا دهع هدهع لعج دق بورحلاب رصان مامالا لاغشنا نأ مغرو . ماسقنالا

 أدبف ، رشلا سوؤر عطقو رمألا هل بتتسا نأ دعب مهتمجاهم نع فلختي مل هنأ الا لاغتربلا

 نم مامالا شيج فصقت لاغتربلا نفس تذخأف ةميخلا سأر يف مهنيبو هنيب كابتشا لوأ
 نم ادئاق ، دمحأ نب ىلع دئاقلا نيعو اهتداعتساو ةنيدملا لوخد نم اونكمت برعلا نأ الا رحبلا

 كلذ ناكف يمشهدلا موزخم نب سيمخ وه ةنيدملاب طبارملا يبرعلا شيجلا ىلع ةميخلا سأر

 نطولا يف مهعم نوكرتشي نيذلا مهناوخاو ةنيدملا يلاهأ نيب نماضتلا ىلع اريبك اليلد
 . لامالاو

 ثيح راحص ةنيدم باوبأ ىلع لاغتربلا نيبو رصان مامالا نيب ةيناثلا ةكرعملا تراد مث

 لباقم راحص يرعلا شيجلا كرتي نأ ىلع ةقفاوملا لاغتربلا بلطف ةريبكلا مهتعلق يف نوعمجتي

 يف نولطامي اوذخأ لاغتربلا نكلوءمهذوفن زه ةيادبك كلذ ىلع مامالا قفاوف ةيزجلا مهعفد
 © حرطمو طقسم يف ىربكلا مهلقاعم ىلع فحزي نأ هشيج رصان مامالا رمأف ةيزجلا عفد

 دئاقلا ةلباقم بلطي لاغتربلا نم دفو لبقأ ذا رشوب ةنيدمت يف اركسعم شيجلا ناك انيبو

 طقسم لوخد مدع لباقم ةيلاتلا طورشلا ىلع هعم قفتاف يصقشلا ديعس نب سيمخ

 : حرطمو
 . ماظتناب لبقتسملا يف ةيزجلا لاغتربلا عفدي _ ١

 . حرطم يف ةيرحبلا زكارملا ضعب برعلل لاغتربلا ملسي _ ٦
 . مامالا ةلود دض ةيئادع لامعأ يأب مايقلا نع لاغتربلا عنتمي _ ٢٣

 بعشلا رهظأو اهندم مظعم نع هودع ىلجأو هدالب ةدحو رصان مامالا ققح اذكهو
 ماع هللا همحر ىفوتو افعضتسم امسقنم ناك نأ دعب ادحتم ايوق نامع يف قيرعلا

 نب ناطلس همع نبا نوينامعلا بختنأف ةنس نيرشعو اتس ماد مكح دعب ةيرجه ١٠٥٠

 ايئاهن لاغتربلا ءالجاب ناطلس مامالا لفكتو تايرقو روض كراعمب برحلا يف زرب يذلا فيس

 راوسا ىلع نيقيرفلا نيب قيبك كراعم دعبو ، يبرعلا جيلخلا يف مهذوفن لاصثتسإو نامع نع
 نم مهتاوق اوبحسو لاغتربلا ملس ينرغلاو يقرشلا اهينصح لخادمو طقسم ع راوش مث حرطم
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 تذخأ دقف ةيراحتنا راودأب اهيف نوينامعلا ماق ةيرحب ةكرعم كراعملا رخآ تناكو نيتنيدملا

 ينادف ةئام نم دئاقلا بلطف طقسم يف رصتنملا يرعلا شيجلا ىلع امهفئاذق ناقلطت ناتجراب
 ةكرح اولشي نأو نمث نم كلذ مهفلك امهم نيتجرابلا ىلا لوصولا ىلع مهدهج اولمعي نأ
 فتكي ملو . اهناودعو نيتجرابلا ةمواقم ىلع اوضقو ةئاملا لاطبألا ءالؤه لسبتسأف اهعفادم
 زكارملا ضعب لتحأف يدنهلا طيحملا ىلا مهقحال لب نامع نع لاغتربلا جارخاب ناطلس مامالا
 رارقتسالا نأ دجو يذلا برعلب هلبن هفلخف ةيداليم ١٦٦٨ ماع ىفوتو دنهلا لحاوس ىلع
 ةعارزلا عيجشتو اهب ةيملعلا دهاعملا ءاشناو هدالب حالصا ىلا هعفدي نأ بجي يلخادلا

 دهعم ءانبب هدهع يف ايلخاد اراهدزا دهشت نأ كشو ىلع دالبلا تناك انيبو 0 ةعانصلاو

 هايملا ريفوتو يرلا تاونق ءاشنابو ةنيدم لك يف ميلعتلا ميظنتبو نيبج يف ريبك يملع
 هفلاخي ناطلس نب فيس هيخأب ذا اينارمع رهدزت نأ كشوت دالبلا تناك انيبو ، نيعرازملل

 متي نل راهدزالا نأو رارقتسالل نامضلا وه ودعلا ةقحالمو رحبلا نيمأت نأ دجيو يأرلا ف

 نيوخألا نيب مهافتلا ءاسف ى يجراخ رطخ لك اهنم دعبيو دالبلا لخادم ىمحت نأدعب الا

 لهأ دجوف مكحلا ىلع فيس ءاليتساو هنصح يف هتوم مث بعلب قصاحم ىلا كلذ ىدأو
 ندم تلغشناو يبرح لوطسا سيسأتب فيس رمأ . ةمامالاب هتعيابم ةيلضفأ دالبلا يف ىأرلا
 تروس يف دونهلا نم اهب عفادملا بصنو نفسلا ءانب يف ةدعاسملا تبلطو كلذ ىف جيلخلا

 قلطاو نيرشع ىرغصلاو اعفدم نيعبس ىربكلا هنفس لمحت ريبك لوطسا سسأف اكدو

 لوط ةيبرح ج راوب اهعيمجو يفاولاو يرصانلاو سأر بعكر كلفلاو كلملا اهرهشا ةييرع ءامسأ اهيلع
 ددع يف داز دقف كلذ ىلا ةفاضالابو . عرذأ ةثالث هتدعاق ضرعو ربش ةئامثالث اهب عفدم لك

 . افلأ نيعست هب لويخلا ددع تفلبو هتدعو يربلا هشيج

 ىبموب اهنمو كانه مهندم نم اريثك لتحأف دنهلا يف لاغتربلا دراطي فيس مامالا أدب

 هشيجب اهرصاحف ةيقرشلا ايقيرفأ يف مهتارمعتسم برض ىلع ممص مث ، رولبغناب رولافتابو
 همسا ايبرع ادئاق ةقطنملا هذه يف نيعو ابمو رابجنز لتحأ مث كلذ دعب اهلخدو نيتنس ةدم

 اذه دهع يف نامع افصاو زيلكنالا نيخرؤملا دحأ زلجام لوقيو يعورزملا هللا دبع نب رصان

 ذنمف هعيمج يدنهلا طيحملا ديس ينامعلا لوطسالا ناك رشع نماثلا نرقلا ةيادب يف ) مامالا
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 نأ ةنيفس ةيأ ةعاطتساب ناك امو مهلبق نم رادي يبرعلا رحبلا حبصأ لاغتربلا اودرط نأ

 تضق ةلقرع نم مهتراجت ىلع برعلا ههجو امم ةصاخ سرفلاو لاغتربلا ىناع دقو هيف مهادحتت
 نامع ةراجت تروطت دقف ةيجراخلا ةعنملا هذه بناج ىلاو ( هعيمج طيحملل مهترطيس ىلع

 ةنيدم ةعقر تدازو ةعنصملا ةنيدم رمع اك يعارزلا جاتنالا دازو ةيداصتقالا ةلاحلا تشعتناو

 لاقف ةيداليم ١٧٠٥ ماع طقسم راز ركول همسا يزيلكنا رجات كلذ ىلا راشا دقو طقسم

 راجتل بعرلا ردصم اوناكو اهتداعتسا دعب اهعالق اونصحو ةنيدملا لاح اونسح بيعلا نا )

 دالبلا ءانبأ نم رايتخاب ناطلس هدلو هفلخف ةيداليم ١٧١١ ماع فيس مامالا ىفوتو . ( دنهلا

 ىضق نأ دعب ةونع اهوذخأ يتلا نيرحبلا رئازج ةداعتسال سرفلا عم كابتشاب هدهع أدبف

 سسأو دارم ةعلقب ةفورعملا ةعلقلا سسأ يذلا وهو جيلخلا يف لاغتربلا ذوفن ىلع بعلب هوخأ
 كلذ يهتني هتافوبو ةيداليم ١٧١٨ ماع ىفوتو هل ةمصاع اهذختاو قاتسرلا برق مزحلا ةنيدم

 دقف ةبراعيلا لاطبالا ءالؤه هداش يذلا ءاخرلاو دجملا دهع يهتنيو نامعل قرشملا خي راتلا

 بوجو ىأر نم سانلا نمف هفلخي نم لوح عازنل ا ببسب نتف يف هدعب دالبلا تش

 نس رغص ةجحب هترسأ نم صخش باختنا بوجو ىأر نم مهنمو فيس هدلو باختنا
 م ١٧٤٢ و ه ١١٦٧ ماع ىلا رمتسا فينع لاتق ىلا مث تانحاشم ىلا كلذ ىدأف فيس

 فيس ةدعاسمل سرفلا لخدتو نورخآ ماكح فيس ىلا ةفاضالاب اهلالخ مكحلا ىلا ءاج

 لخدت ىهنا راحص ةنيدمب ةمساح ةكرعم يف ةبراعيلا لامع نيب نم رهظ لجر دومص نكلو

 ديعس نب دمحأ وه لجرلا اذه ةديدج ةرسأ مكح نامع خيرات يف لخدأو سيفلا
 . يديعسوبلا

 يتلا ةفرشملا ةيادبلا ناف ةبراعيلا مكح ةياهن يف ميركلا ءىراقلا اهيأ لاحلا ناك امهمو

 يفو اهنع ءالخدلا درط يف مهدالب راهظا يف ريبكلا مهرود ىلع انلدت مهمكح اهب اوأدب
 قرشأ نيح يف ةملظملا روصعلا اهانيمس روصع يف بعلا خيرات نم ةيبهذ تاحفص ليجست

 امب برعلا خيرات لصوف يرعلا انجيلخ فافض ىلع عشي رونلاب جهوتم نمأ اهتاملظ نم
 . ةبراعيلا ةلود ىه هذهف ةيقشلا ةيقيرفا لحاوس ىلا هعاعشا لصوو ملظأ ام هنم رانأو عطقنا
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 ةيقيرفأ قرش يف جيلخلا برع

 اهنع انعمس اهخيراتب انيلا ةبيرق اهعقومب انع ةيئان دالب نع ةرقفلا هذه يف مكل يثيدح
 عبارلا مويلا يف يذلا اهلالقتسا تلان اهنأ مويلا اهنع عمسنو ديبعلاو لفنرقلا ضرأ اهنأ سمأ

 ةرح ةلود حبصتف مداقلا ماعلا يف اهلالقتسا لمكتستس اهناو نوج رهش نم نيرشعلاو

 لك فوعن نأو ائيش اهنع فرعن نأ دالبلا هذه رضاح نع عمسن نحنو انب ريدجو © ةلقتسم

 . اهخيرات يف انرود نعو اهب انتقالع نع ءيش

 ال ناهربلاب اهتبورع ىلع دكؤأو ةيقيرفأ قش يف ةييرعلا ةلودلا رابجنز يه دالبلا هذه
 وبلا ةرسأ نم وهو براح نب ةفيلخ نب هللا دبع همسا يبرع مح اهتلود سيئرف مسالا درجم

 نم مهمظعم اهتموكح يفظوم رابكو 3 اماع نيرشعو نينثاو نيتئام ذنم طقسم يف ديعس

 نسحم يلع ديسلا مسا هل ركذأ نأ عمتسملا بسحو اضيأ بعلا نم اهؤامعزو بيعلا

 قثي يذلا يبعشلا معزلاو ةيلحملااهتموكح يف ميلعتلاو ةيبرتلا ريزوو ينطولا بزحلا سيئر يناوربلا
 ةينامعلا ةليبقلا ةنواربلا ىلا يمتنيو جيلخلا اذه ءانبأ نم يبرع وهو كانه ماعلا ىأرلا هب

 . ةيقرشلا ةقطنمب ةروهشملا

 رزجلا ربكأ نم رابجنزف { دالبلا فرعن نأ انيلع كانه انتدلج ءانبا ىلا فرعتن نأ لبقو

 ليم فصنو اليم نيرشعو نينثا غلبي جيلخ ةيقيرفألا ةراقلا نيبو اهنيب طسوتي ةيقيرفأ يقرش يف
 اليم نيرشعو ةعبرأ اهضرعو اليم نوسمخو ةثالث ةريزجلا لوط 3 هنم ةطقن قيضأ دنع

 ءارضخلا ةريزجلاو ةريزجلا هذه نم ةيبرعلا رابجنز ةلود نوكتتو اعبرم اليم نيعبرأو ةئاتس اهتحاسمو
 اهتحاسمو يقرشلا لامشلا نم اليم نيرشعو ةسمخب رابجنز نع دعبتو ابمب ةيزج اضيأ ىمستو
 الوط اينيك لحاوس نم اليم نورشعو ةسمخ اضيأ ةلودلا هذه عبتيو اعبرم اليم نونامتو ةئامنالث

 فالا ةرشعب م ١٨٩٥ ماع اينيك ةموكحل رجأ يذلا ةسابمم ءانيم عقي هيفو اضرع ةرشعو

 . رابجنزو اينيك ىتموكح نيب ةقطنملا هذه لوح عازن نالا روديو ماع لك هينج

 اهلهأ فرعي ةضحتم ةليمج دالب يهو ةمسن فلأ ةئامئالث ةبارق رابجنز ناكس غلبي

 رعاشلا ناكف ثيدحلا نسحو خبطلا ةدوجب اهؤاسن رهتشتو ثيدحلا ةوالطو لئامشلا ةقرب
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 : لوقب دوسلاو نهنم ضيبلا ينع

 اهسيلج دو ضيبلا تارفخلا نم

 اهديفت ول هثادحا تضقنا ام اذا

 يهف { خيراتلا يف اهب لصتت ام ردقب خانملا يف امامت جيلخلا ةقطنم نع فلتخت رابجنزو

 رخاوأ ىلا نوج رهش ذنم كلذو ةدوربلا اهيف دازت فيصلا جهو اهيف رغيناعن يتلارهشألا يف
 اهيف رطملا رامهنا لدعمو لدتعم ايلامجا اهخانمو سرام ىلا ربمسيد نم اهرح دتشيو ربوتكا

 . ءارضخلا ةريزجلا يف كلذ نم لقأو ةصوب نوسمخو نامث

 براقتو هيلا ةجاحلا - هنم ملاعلل ردصت يهو لفنرقلا ةعارزب رابجنز رئازج رهتشتو

 زوج وأ ليجرانلا اهتاجوتنم نم ةيناثلا ةجردلا يف يتأيو ايونس هينج نويلم هنم اهتارداص ةميق
 ! سانانألاو ابمهلا وأ اجناملاب رهتشت اهنأ اك ةجش نييالم ةعبرأب اهب راجشأ ردقتو دنهلا

 مساب ةديرج اهب ردصت تناكو ةيبرعلا ةيعمجلا نع قلفلا مساب ةيبرع ةديرجرابجنز يفردصتو

 نأ اك يديعسوبلا لصيف ن؛ دومح نب فيس ديسلا اهبحاص ةافو ببسب نالا تفقوت ةضهنلا

 نم ريثكلا اهب ةيلحاوسلا ىمست مهب ةصاخ ةغل اهلهأل { ةيزيلكنالاب ردصت فحص كلانه
 ةايحلا ملاعم اهيف دجتسف رابجنز ترز اذا تنأو . اضيأ فحص اهب ردصتو ةييرعلا تاملكلا

 يف ةناكم تاذ لازت ام ةيبرعلا رجانخلاو عراوشلا يف اهب رادي ةوهقلا ةلدف ةصلاخلا ةييرعلا

 دالبلا لخدت نأ ةبارغ الف كلذلو اهلهأ نم ريثكو اهمكاح هيدي يرعلا سابللاو اهقاوسأ
 جيلخلا ءانبأل نأو ةاعارم اهيف ةيبرعلا ديلاقتلا نأو بئاجعلا تيب همسا مكاحلا رصق نأ عمستو

 . الهأو اراثأ كلانه

 نم ريثك رابجنز يفف كلذ يف جيلخلا كراشي يبرعلا بونجلا نأ ركذن نأ ليمجلا نمو
 يف ضيرع رود مهدادجال ناك هنأ فرعنسو اورقتساف ةراجتلل اهوؤاج تومرضح ءانبأ
 . اهخيرات

 كردنل ةقطنملا هذه يف جيلخلا رود فشتكن نأ انيلع دالبلاب فيرعتلا اذه دعبو
 لابجلا ممقو رحبلا جبث ىلع اهتيموقو اهدونب عفرو اهخيرات ريطست يف ةيبرعلا ةمألا ةمظع يلاتلاب

 . نايدولا يراجمو
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 روهظ اهب برعلا لاصتا قبس دقف ةقيرعو ةيبك ةيقشلا ةيقيرفأب برعلا تالص نا
 فصتنم يف ةينانويلاب هفلا يذلا يريتالا رحبلا سوليبرب باتك ركذيف نملا يف ابس ةكلم
 لحاسلاب ةيقشلا ةيقيرفأ لحاس ىمسيف همسا فرعي مل ينانوي فلؤم يداليملا لزألا نرقلا
 لبقةيبرعلا ةريزجلا بونج كلامم نم ةكلمم تناكو ناسوأ ىلا ريشت ةيمست .هو يناسوالا

 ىضتقمب يرفعملا خيشلا ريبكلا لحاسلا اذه مكحي ) هلوقب كلذ ىلا ريشيو نورقب داليم
 ذوفن أبس ةكلمم تثروو ( برعلا دالب يف ةبلقنملا ةلودلا ناطلس تحت لحاسلا لعجي قح

 لحاس ناك املثم تومرضحل ةعضاخ تناك ةرطقس ناو ) ينانويلا فلؤملا لوقيف ةلودلا هذه

 . ( أبس كلم ، ةرفاعملا ريبكل اعضاخ ناسوأ لحاس هنيع وهو جنزلا لحاس ىا اينازا

 نب جاجحلا رصتنا امدنعف \ خيراتلا تاحفص نم ةحفص يف جيلخلاب رابجنز ةقالع رهظتو

 ةيقرشلا ةيقيرفأ ىلا ىدنلجلا نب دبع نب دابعو دبع اهريما أجل نيينامعلا ىلع يفقثلا فسوي
 نادلبو رابجنز نيب ةقيرعلا ةلصلا مهف ىلا لخدم ربخلا اذه يفو انأمطاو رقتسا كلانهو

 . اراصنأو اموق كلانهامه نأ ىلاامهنانئمطال الا رابجنز ىلا ابهذي مل نيريمألا نيذه ناف جيلخلا

 ناف امهنيب ميدق طبارت كلانهنوكي نأ متحت جيلخلا نادلبو رابجنز نيب عقوملا ةعيبط نأ عقاولاو
 نم مهنفس جرختف يرحبلا لقنلا ىلع دمتعت تناك جيلخلا لهأ اهسرامي يتلا ةراجتلا

 نم دوعتو نطقلاو رمتلاو روخبلاو ؤلؤللا ةلماح اهقيرط قشتو نامعو رطقو نيرحبلاو تيوكلا
 ىلع اهترطيس يف ةراجتلا هذه ترمتساو باشخألاو لدنكلا بطحو ليجرانلاو لفنرقلاب رابجنز
 ليكو ىتسنام رتسملا اهب ىقتلا ىتح ةليوط ةنمزأ ةيقشلا ةيقيرفأ لحاوس مث يدنهلا طيحملا
 برعلا راجتلا طاشن نم قياضتو م ١٧٨٩ ماع ةرصبلاب ةيناطيربلا ةيقرشلا دنهلا ةكرش

 ناف جيلخلا يف اهل دوجو ال نوكت داكت انتراجت ) : لوقي بتكف مهدادعتساو مهتربخو

 ايلك اراكتحا جيلخلا ةرابت ركتحت طقسمو ةرابزلاو نيرحبلاو تيوكلل ةيراجتلا ليطاسالا
 . ( ةيراجت ةدئاف ةيأ انل دعي مل هنأل ةرصبلاب انتلاكو قلغن نأ لضفألاو

 طباورلا ىلع هنم لدتسنو اهتلاصاو اهدادتماو ةيبرعلا ةراجتلا ةقارع انل حضتي اذه نمو

 . يبرعلا جيلخلا نادلبو رابجنز نيب ةيخيراتلا
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 اونواعتو لاغتربلا ةيروطاربماب كانه برعلا مادطصا ىتح طباورلا هذه ترمتسا دقلو

 اونكمتف يبنجألا وزغلا اذه نيب مهنايك ظفحب ةيقرشلا ةيقيرفأ يف برعلا لفكتو اهتمواقم ىلع
 رابجنز ىلا مهوقحال مهدالب نم لاغتربلا جيلخلا ءانبأ درط امدنعو مهعباطب اوظفتحي نأ

 ةيزج ىلا برعلا ذوفن دتماو ايئاهن لاغتربلا ذوفن ىلع اوضقف اهلهأ مهعم نراعت كلانهو
 نم اهريغو لاموصلاو اقيناجنتو هدنغوأو اينيكو وغنوكلا اولخدف 2 ايقيرفأ طساوأ ىلو رقشغدم
 مهعماطم تدتما امدنع ناللا ةهجاوم يف اهلهأ اوكراش كلذك . ايقيرفأب ةفورعملا نادلبلا
 ةيسو جيلخلا نفس ةمواقمل مهنفس نويبروألا عمج امدنع ةنصارقلا اومواقو ةيقرشلا ةيقيرفأ ىلا
 ةيبرعلا فحصلا ءىراق لعلو { كلذ ىلع ليلد ريخ ةمهالجلا رباج نب همحرأ يتيوكلا حالملا

 ةلباقم يف داشأ امدنع ابمومول ميعزلل حيرصت نم ةيرهاقلا روصملا ةلجم هترشن ام ىسني ال

 يف ريبكلا عابلا برعلل ناكو . اهخيرات نم ميدقلا بناجلا يف وغنكلا ىلع برعلا لضفب
 ومالو ةوارب اوؤشنا دقف 5 اهويرعو اهوروطو ندملا هذهب اومتهاو ةيقشلا ايقيأ يف ندملا سيسأت
 . ابميو قيبنزومو ةولكو رابجنزو اسابمو ىدنلامو

 يف مكحلا يسرك ىلع ةيبرع ةرسا دوجو ببس نع اذه دعب ميركلا عمتسملا لأسي
 هعيمج ينرعلا خيراتلا ترياس رابجنزف ثيدحلا اذه نم باوجلا لحارم رثكأ ىعو هلعلو رابجنز

 برعلا تكراش نأ ذنمو نميلاب ةيئبسلا مث تومرضحب ةيناسالا ةلودلا لبق نم تمكح نأ ذنم

 . سيفنلاو سفنلاب مهنايكو مهحلاصم نع عافدلا يف

 كلذ ةايح يف ةقيقحلا دوجو نم ءزج رابجتز يف اهدوجو ناكف ةمكاحلاةيررعلا ةرسالا امأ
 ىلع ةيروطاربمالا تكشوأ امدنعو ةينامعلا ةيروطاربمالا ةمصاع نم مكحت تناك دقف ءزجلا

 طقسم مكح اهيلا داع مث ةينامعلا عيرازملا ةليبق اهتمكحف دالبلا نايك برعلا ظفح ككفنلا
 هديفح دهع يف يبهذلا اهرصع رابجنز تدهشو يديعسوبلا ديعس نب دمحأ مامالا دهع يف
 هذوفنل ازكرم و ١٨٣٢ ماع ةيناثلا هتمصاع اهذختا يذلا دمحأ نب ناطلس نب ديعس ناطلسلا

 ىتح ةيقيرفأ لك هماغنأل تصقر رابجنز يف دحأرمز اذا )لثملا بحاص لاقف ةيقيرفأ يف
 يف هاخأ لزألا ىدحتف طقسم يف ينيوثو رابجنز يف دجام هادلو هفلخ هتافو دعبو ( تاريحبلا
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 ىلا جيلخلا هايم نم دتما يذلا لبحلا عطقناف ةينطولا ةحلصملا باسح ىلع كلذ ناكو ا ءلخلا هام .م دتما ىذ ...
 : ىلع كلذ ناكو ذوفنلا

 كلذ ناكو هخأ . ..ا. - ۔ :
 و هيخأ نع لصفناف ةيقيرفأ يف اناطلس دجام حبصأو يقيرفأل

 1 جام حبصاو يقيرفالا عىطاشلا لحاوس
 . . , اا ف برعلا خي رات ىلع 4 ق ةبرض

 ٠ : رم

 ۔ باتكلا نم رابجنز مكحت ةيبرع ةرسا ذا .رظنا -

 . قيزر نبال _- نيبملا حتفلا _ ٢

 " : دمحم خيشلا _ نايعالا ةضهن _ ٤ :يلسلا لا دب ا هت _ ن

 ٥ _ يلاطلا هللا دبع _ يسايسلا نامع خيرات .

 ٦ _ يملاسلا هللا دبع نب دمحم خيشلا _ ملكتي خرات نامع .
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 رابجنز مكحت ةيبرع ةرسأ
 ١٦٦٣ ماع ربمسيد رهش نم رشاعلا يف رابجنز لالقتسا نالعا أبن ءابنألا تلقانت

 اهلالقتسا لينب اهلافتحا روضحل ادوفو تعدو ةديعسلا ةبسانملا هذهب رابجنز تلفتحاو

 . زرابلا نايكلا اهيف ةييرعلا دوفولل ناك

 رخافملا نم تاعاعشاو تايركذلا نم بكاوم انمامأ فوطت ةبسانملا هذهب نحنو

 هناف انه نمو ةيقيرفأ يقرش يف ةديدجلا ةلودلا نيبو جيلخلا نادلب نيب ىربكلا ةقالعلل رظن

 اهتبسانم يف اهرصحأس ثيدحلا اذه يف اناو رابجنزب انتاقالع نع فرعن نأ اريثك انينعي

 اذه كراش دقو يبرعلا جيلخلا يف ةمكاحلا رسالا نم مكاح هسأري رابجنز يف مكحلا ناف

 تاحفص اذ اخيرات هيف لجسو ةديدجلا ةلودلاب ةبورعلا ءاول رشن يف ةريبك ةكراشم جيلخلا

 . مزعلاو ةوقلاب ةبثاو راهدزالاب ةءاضو

 ناك دقف ةقيحس نورق ىلا دوعي هنكلو رابجنز يف اديدج بعلا خيرات سيلو
 انرصح دق انمد ام اننكلو ايوق ةيقرشلا ةيقيرفأو جيلخلا برع نيب يراجتلا لاصتالا

 ذنم رابجنز يف يبرعلا مكحلا نع ثحبن نأو هب طبترن نأ نم دبالف مكحلاب عوضرملا
 . هتيادب

 اماجا دوكساف عاطتسا امدنع ةيقرشلا ايقيرفأ ىلع مهترطيس لاغتربلا ضرف نأ ذنمف
 يف يبرعلا مكحلا خيراتب ادب دنهلا ىلا هاجتالا نكل٤حلاصلا ءاجرلا سأر قيرط فاشتكا

 ١.٣ ماع يلاغتربلامكحلل نامعتعضخدقف ليجستلا نم ىلألا هتحفص بتكي رابجنز

 تنأش اولصأتسي نأ ىلع اوممصو مهدالب نم يلاغتربلا مكحلا اوعلتقا جيلخلا برع نكلو
 ١٦٥٢ ماع يبرعيلا فيس نب ناطلس ينامعلا مامالا نكمتف ابوروأ يف هزكارم ىلا هوديعيو

 كلت يف يبرعلا مكحلا دبي كلذبو اهعيمج ةيقرشلا ايقرفأو رابجنز نم لاغتربلا ءالجا نم
 يف مهلالتحا راثآ نأش ميدقلا اهنصح يف ةلئام يلاغتربلا لالتحالا راثآ لازت امو عوبرلا

 ةيزجلا ابمب يف ماقت لازت ام يتلا ناريثلا ةعراصم يفو لب ةيبرحلا عقاوملا يفو جيلخلا نادلب

 . رابجنزل ةعبات ىهو ءارضخلا
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 ةرسأ نيب نامع يف أشن ايلخاد افالخ نكلو رابجنز ىلع برعلا ةرطيس ترمتساو

 رخآ اهيلاو ناكوم][1ابميب ةريزجب ةيبرعلا عيرازملا ةليبق لاصفنا ىلا ىدأ ةبراعيلا
 مكحلا لقتنا امدنعو ةبراعيلل ءالولا ىلع تظفاح دقف اهسفن رابجنز امأ 5 ةليبقلا هذه دارفأ

 تحبصأ يذلا ديدجلا مكحلل اهمءالو رابجنز تنلعا نامع يف ديعسوبلا ةرسأ ىلا

 رابجنز ىلع نامع لهاع نكمت ١٨٦٢ ماع يفو طقسم ةنيدم دعب اميف هتمصاع

 ناطلس نب ديعس ديسلادهع ييف كلذو ةريبك ةكرعم دعب ابميب ةريزج ىلا هذوفن ةداعا نم
 يديعسوبلادمحأ نب

 ماع اهيلا لقتناف ةيناثلا هتمصاع اهذختاف رابجنز ىلا ايلك اهاجتا ديعس ديسلا هجتا

 ناطيتسالا لبس اهيف مهل دهمو ةيبرعلا تالئاعلا نم فالا هعم ابحطصم يداليم ٢
 برعلا عجشو ةريبك ةمهاسم اهيف مهاسو ةراجتلاب هيقيرفأ ىلا دفاولا يبرعلا مكاحلا متهاو

 راجشأ ةعارز ىلع هلمع كلذ نمو ةعارزلا نم رثكأو هيقيرفأ لهاجم يف لغوتلا ىلع
 ةنيدملا ههيجوتب رابجنز تحبصأو رابجنزل يداصتقا دروم ربكأ مويلا ربتعت يتلا لفنرقلا
 . ايداصتقاو ايسايس ةيقرشلا ةيقيرفأ يف ةيسيئرلا

 يتلا ةيراجتلا لفاوقلا ىلعو ةيقيرفألا لحاوسلاب ةراجتلا قرط لك ىلع برعلا رطيسو
 . هيقيرفأ لهاجم ضوخت

 رابجنز ىلا هقيرط يف وهو هفتح ىقلو رابجنزو نامع نيب ددرتي ديعس ناطلسلا ناك
 اهامس يتلا ةيرحبلا هتجراب رهظ ىلع ١٨٥٦١ ماع كلذو نامع ىلا هل ةرايز نم ادئاع

 نامع مكح نم اضيأ تلقتنا ىرخأ ىلا ةيبرع ةسا مكح نم رابجنز تلقتنا امكو ايروتكف
 امهنم لك ىعداف دجامو ناطلس نب ديعس نب ينيوث ناوخالا فلتخا دقف اهسفن مكحتل
 ىلع تعدصت لحب ىتأف لخدتلل اليبس دنهلا يف يناطيربلا مكاحلا دجو نأ ناكو شرعلاب

 كلذو نيوخالا نيب مكحلا مسقف رحبلا ىلع برعلا اهداش يتلا ةيروطاربمالا كلت ةوق هرثأ
 لحلا اذهبو رابجنز ىلع امكاح دجام نوكي نأو نامع ىلع امكاح ينيوث نوكي نأب

 كلذ ةبقاع يف امهنم لك ركفي نأ نود ناوخألا ملس جنتاك دروللا هب ىتأ يذلا
 . نيبناجلا نم لك يف يبنجألا لخدتلا ادبو فعضت ةيرحبلا نامع ةرطيس تأدبف
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 عتمي ملو سيوسلا ةانق ءاشنا مت هدهع يفو يداليم ١٨٦٢ ماع مكحلا دجام ىلوت

 . اماع نونالنو ةتس هرمعو ىنوت ذا مكحلاب

 متهاف ديعس نب شغرب هوخ أ مكحل ١ ىلوت دقف كلذلو اركذ ادلو دجام بجني مل

 عنمب ايناطيرب عم ةدهاعم شغرب دقع دقو بذعلا ءاملاب رابجنز دوزو ةينارمعلا ةحانلار
 قوسلا اذه ناكم تميقاو رابجنز يف مهعيب قوس قالغاو ةيقشلا هيقيرفأ نم ديبعلا لمح

 فارغلتلا ةكرشل ويب ةريزج نع لزانتو ةيمسر ةوعدب ١٨٧٥ ماع ندنل رازو ةيزيلجنا ةسر.ك
 يف ةديدج اقرط نوثدحتسيو مهءالكو نولسري اوذخأ دقف عازن يف ناملألا عم كبتشاو

 عبرم رتم وليك فلأ نيتس براقي ام اهمض ايناملأ تنلعأ ١٨٨٥ ماع يفو هيقيرفأ لخاد

 حيرصت ة ردصو كلذ ىلع تاطلسلا قفاو عقاولا رمألاب اميلستو شغرب ناطلسلا تاكلتمم نم

 رثأ ىلعو ١٨٨٦ ماع رابجنز ناطلس تاكلتمم ديدحتل ايناطيربو اسنرفو ايناملأ نم يئالث

 دعب رمعي ملو . ةيناطيربلا ايقيرفأ قش ةيعمج ىلا هدالب ةرادا شغرب ناطلسلا ملس كلذ
 ناملألا رطيسف ناطلس نب ديعس نب هفيلخ هوخأ هفلخو ١٨ ماع تام دقن اليوط كلذ

 نب ديعس نب يلع هوخ ١ هتافو لعب هفلخف نيتنس ةدم مكحو لفاوقل ١ قيرط ىلع هدهع ىف

 . ناطلس

 ايناملاو اسنرف ترقأ دقف يبوروالا رامعتسالا رمات نم ىرخا ةيليثمت دهشن هدهع يفو
 ميلا يف ةيناطيرب ةيمحم اهب ىدونف كرتشم حرصت يف اهعباوتو رابجثز ىلع ةيناطيرلا ةيامحلا

 نعو اسنرفل رقشغدم يف اهتازايتما نع ايناطيب لزانت لباقم :١٨٩ ماع ربمفون نم عب
 يزج اهيف امب ابمواو اموفور يرهغ نيب ةعقاولا دالبلا نع اضيأ اينالأل لزانت مغ ايناأل هدنالجله

 . ايناطيربل كنرف نيالم ةعبرأ ايناملا عفدت نأ ىلع ايفام

 ناطلس نب ديعس نب ينيوث نب دمح ديسلا هفلخف ١٨٩٢ ماع يلع ناطلسلا ىفوتو

 نب دلاخ ديسلا لواحو ١٨٩٦ ماع ىفوتف مكحلا ىلع ديعس نب دجام هوخأ هعزان يذلا

 دلاخ أجتلاف رصقلا تفصق ةيناطيربلا جراوبلا عفادم نأ الا مكحلا ىلع ءاليتسالا شغرب

 نب ديعس ديسلا ديفح وهو رابجنز ىلع اناطلس دمحم نب دومحب يدونو ةيناملالا ةيلصنقلا ىلا

 نع لزانت دق ناكو ١٩١٨ ماع ىفوتو . دومح نب يلع هدلو هفلخف ١٩٠٢ ماع ينوتو ناطلس
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 اناطلس ناطلس نب ديعس نب ينيوث نب براح نب ةفيلخ ديسلاب يدونف ١٩١١ ماع مكحلا

 . ةيجراخلا ةرازو نم الدب تارمعتسملا ةرازو ىلا رابجنز نوؤش لقن ايناطيرب تنلعاو رابجنز ىلع

 هدالب روطت دهشو ١٩٦١ ماع يفوت دقو يلاحلا مكاحلا دج براح نب ةفيلخ ناطلسلاو

 ةيحارج ةيلمع رثأ ىفوت هنأ الا هللا دبع هدلو هدعب مكحلا ىلوت دقو هتموكح ةرتف لالخ

 يديعسوبلا براح نب ةفيلخ نب هللا دبع نب ديشمج هدلو مكحلا ىلع هفلخف يضاملا ماعلاب

 ترياسو ةبراعيلاب تأدب ةيبرع ةرسأ اهمكحت تناك ةلودك رابجنز ءىراقلا اهيأ هذه

 . لالقتسالا وحن اهقيرط ف تراس ىتح فعضل او ةقرفتلل تملستس او برغل ١ عماطم

 ؛عجرم
 ١ _ يملاسلا خيشلا ) نامع لهأ ةريس يف نايعألا ةفحت ( .

 ٢! _ يملاسلا هللا دبع نب دمع خيشلل ) نامع لهأ ةريس يف نايعألا ةضهن ( .

 ٢ _ قيزر نبال ) نيبملا حتفلا ( .

 ٤ يناطلا دمحم هلا دبع ) يسايسلا نامع خرات ( .
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 نامع ف هيوب ونب

 نع مث ةصاخ نيرحبلاب مهزكرمو يبرعلا جيلخلا ةقطنمب ةطمارقلا روهظ نع نوملعت
 . هيلع اورطيس ناكم لك يف مهتقحالمو مه نييسابعلا ةبراحم

 زكرم فعضي نأ هنأش نم نامع ىلع ءاليتسالا نا يهيوبلا ةلودلا زعم ىأر دقو

 رابعلا نب جرفلا يبأ ةدايقب ه ٣٥٥ ماع ةلمح مهيلا لسراف ذفانملا مهيلع ذخأيو ةطمارقلا

 ىلع رطيسي فسوي ناكو هل هيچو نب فسوي ىلوم عفان صانم وه كلذ ىلع هعجش امو
 زعم ءالولاب اذه نادف عفان هالوم مكحلا ىلوت هتافو دعبو نامع نم ةيلحاسلا ءازجألا ضعب

 دجوف دالبلا نم هوجرخأو اعفان اومجاه نيينامعلا نكلو همساب مهاردلاو ريناندلا برضو ةلودلا
 ام يف اوجرخف جرفلا يبأ هدئاق عم ريبك شيج يف هلسرأف يوقلا رصانملا ةلودلا زعم هي
 ىلا نفسلا تهجتاف سراف لحاس يف فاريس نم نيرخا دونجب ةلودلا زعم اهززعو ةيرحب ةعطق

 ةبنامع ةنيفس نيعستو ينامثاهيف ترمد ةريبك ةكرعم ىف نيينامعلا عم تكبتشا كلانهو ةميخلا سأر
 ةرهاظلا ةقطنم ىلا لخد مث لحاسلا وحن هقيرط كلس ةميخلا سأر ىلا شيجلا لزن امدنعو

 ةفيلخلا مساقلا نب دمحم مهدج رصان نأ قبس نيذلا يؤل نب هماسأ ونب وصان كلانهو
 نويهيوبلا لخدف رظنلا نب دشار كاذنا مئاقلا مامالل نورصانملا لقو لئابقلا اولاتساف يسابعلا

 نكلو ةلودلا زعم ىوت ماعلا اذه يفو ه ٣٥٦ ماع اهعيمج نامع ىلع مهترطيس تمتو ىوزن
 طبارملا مهشيج دارفأ نيب برحلا تبشن ىتح تاونس عبس ةدم نييهيوبلا مكحل تناد دالبلا

 يهبلا ةلودلا دضع ةعاط نع ج ورخلا اونلعأو مهسفنأ اومكحي نأ نوينامعلا ررق كلذ دنعو نامعب
 نب رهطملا مساقلا وبأ ةدايقب اشيج زهج ةلودلا دضع نكلو ةمامالاب دايز نب درو ةعيابمو

 اهنمو راحص ىلا راس مث ناكفروخ ءانيمب ىسر ريبك لوطسا ين جرخف ه ٢٦٢ ماع هللا دبع

 نامع لخادب امد ىلا هجتاو نييئاطلا دالبو اقيض ربعف هتاوق لازنال ارقم اهذختا يتلا رمغد ىلا

 درو مامالا لتق نم نكمت رهطملا نأ الا مامالا شيج اهيف لسبتسا ةيبك ةكرعم تراد كلانهو

. ةلودلا دضع رمألا دطوو ه ٣٦٤ ماع ةماتلا ةرطيسلاو



 ةصح نم نامع تناكو ذوفنلا هؤانبا مستقاف ةلودلا دضع ىفوت ه ٣٧٢ ماع يفو

 ه ٢٣٩٠ ماع ةيوب ينب بئان ناكو ، نارياب سراف ةقطنم ىلع اضيأ لصح يذلا ةلودلا فش

 ةعبرأ افلخع ٢٨ ماع ىفوت يذلا مساقلا وبأ هدلو مهيئان ناك هه ٥ يفو ركم نب دمحم وبأ

 مكح يف هدلاو شيجلا وبأ فلخف نسلا ريغص رخاو دمحم وبأو بذهملاو شيجلا وبأ نينب
 نيب قرف لاطه نبا نكلو ، هلمع يف شويجلا دئاق يناجونملا لاطه نب يلع رقأو نامع

 ريغصلا أل ا مأ تضفرف شيجلا وبأ تام ةزيجو ةرتف دعبو بذهملا نم الوأ صلختف نيوخألا

 . لاطملا نبا دئاكم نم هيلع افوخ مكحلا اهدلو ىلوتي نأ

 رمألا داعو هولتقف سانلا هنم جض ىتح ةريسلا ءاسأو نامع مكح هسفنب ىلوت كلذ دنع
 مكح نوفذاقتي مهباونو ةيوب ينب اوكرتي مل نيينامعلا نكلو ه ٤٣١ ماع كلذو مركم ينب ىلا

 نم نكمت راجتلاك وبأ ىهيوبلا دئاقلا نأ الا ه ٤٧٣ ماع دحاو لجر ةروث اوراثف مهدالب

 هتعيب ىلع اودمتعا ماما مهدوقي دالبلا لخاد يف ءاوزنالا نم اونكمت راوثلا نكلو ، ةروثلا ىلع ءاضقلا

 يسناطوأو يضرأ دعب نم ينءاج دقل

 يناوخا وحن نم هللا رصنل ءاجر
 وهكن سانلا يف عاش ماما ركذو

 ناذاش نب ليلخلا هيف اشلا باطو

 زرجحبا تزواجو اناطيغ تعشظطقف
 ناطحق لآ نم دجملا رجا مهيلا

 يدمحيلا ديعس نب دشار مامالا دي ىلع ءاج ةيوب ينب ذوفن ىلع ءاضقلا نكلو

 سرفلا لقاعم ىلع ةبثولل أيهتي ذخأ مث مهتملك عمجو لئابقلا نيب حلصلاب هدهع ادب يذلا
 ابأ دئاقلا رسأو اهلتحاف هيوب ينب زكارم ىلع مجهو هتطخ ذفن ٤٤٢ ماع يفو راحص يف
 راد برخا ) لوقيف هيوب ينب ذوفن ةقطنم يف دشار مامالا لامعأ ريثألا نبا فصيو رفظملا

 اهل هذه ةرابعلاو ( مهيلا دري ام رشع عفد ىلع رصتقاو سوكملا طقساو لدعلا رهظأو ةرامالا
 ام الا ببس نم هل سيل ريبكلا خرؤملا ىلا لدعلا ءابنأ لوصوف هيوب ينب ملظ ىلع اهلولدم
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 ةيموقلا نأكف ةيبرعلا دالبلا ءاجرأ رصنلا اذه مع دقو نايغطو ملظ نم دالبلا ىلع ميخي ناك

 اهلسرا يتلا هتديصق يف سيق نب ميهاربا يمرضحلا رعاشلا لوقب كاذنا اهادص نع ربعت

 : رصنلاب ائنهم

 انضراب ملا لامع ام اذا

 امحازت مكنع هلأسن هب انطحا

 ةابحدقتال لها مكل ايه

 امئاد دمحلا هل لضف نم هللا هب

 اهنع فشكأ نأ تيأر نامع خيرات نم ةضماغ ةرتف نع كتعلطا عمتسللا اهيأ اذكهو

 روصعلا ميدق نم يبنجألا مكحلل هتحفاكم نعو هتيرحب ينرعلا نطولا اذه كسمت نع فرعتل

 . هخيرات تارتف نم ةرتف يف يبوعشلا دملا ةمواقمل هتكراشم نعو

 : عجرم

 . قيزر نبال نيبملا حتفلا _ ١

 ٢ _ يملاسلا خيشلا 3 نايعألا ةضهن .

 . يئاطلا ةلادبع ، يسايسلا نامع خيرات _

 س ٩٢

 



 « نيرحبلا يف ةطمارقلا »
 املثم ثحبلا يف ريبكلا اهلاجم اهلو اهتزيم اهل بناوج خيراتلا يف نيرحبلا تلتحا

 نكلو امهيلا امو قرحملاو ةمانملا مويلا ةفورعملا رئازجلاب ةروصحم نكت مل يهف ميدقلا يف تلتحا

 . يرعلا جيلخلا نادلب رثكأ لمشت نأ داكت ةيبك ةقطنم ىلع قلطي ناك مسالا اذه

 فورعملا مهطاشنب ةطمارقلا مايق وه خيراتلا اذهل دحاو رهظم نع مويلا انثيدحو

 ىلا ةماعلا بلج تفدهتسا 0 ةيسايس ةفئاط ميركلا عمتسملا ملعي ك مهو ةطمارقلل ةلود ةماقا

 قيقحتل لئاسو نم اهداورل باط ام ىلع هتلوأف نيدلا تامرحم نم ج ورخلا قيرط نع اهتوعد
 . هدودح ىلع جورخلاو وئاعش كرت ىلا اوعدف مهل راصنأ بلج يف 0 مهضارغأ

 بقلملاو ثعشألا نب نادمح وعدملا مهتاعد دحأ بقل يف مهمسا ةطمارقلا ذختا

 رجه ةنيدم ىلع ءاليتسالا نم ( يبانجلا ديعس وبأ ) ىمسملا هعابتأ دحأ نكمت دقو ، طمرقب

 _ : يرعملا ءالعلا وبأ لوقي كلذ يفو ربنس نب نسح همسأ اهنايعأ نم لجر ةدعاسمب

 . ربنسو هيف ىرحبل ١ مكحتف هبر نم ةمكحمب مان ل ١ سكع

 ( رجه ىلا رمتلا لقانك ) يبرعلا لثملاب ةفورعملاو كاذنآ ةريبكلا نيرحبلا ةمصاع رجه ةنيدمو

 . هتيرذ ف مكحلا رصح نأ نم نكمتو اهب ديعس يأ ذوفن عستأ دقو

 رمع نب سابعلا ةدايقب اشيج لسرأ يذلا دضتعملا يسابعلا ةفيلخلا ديعس وبأ رصاع

 ديعس ابأ نكلو سابعلا هدئاق رسأو ةفيلخلا شيج مزهف ٢٨٩ ماع ةطمارقلا دصل يونفلا
 هيلع تبلغ كدي نع جراخ دلب اذه ) اهيف درو ةلاسر دضتعملا غلبيل دئاقلا حارس قلطأ

 هب تممه الو كدلب يف ناك ال تضرع امف ويغ هب ذخأ ام لضفلا نم يف ناكو هب تمقو

 . ( ببس ىأب شويجلا ىل ١ كهيجوتف ءوسب كتيعر نم ادحأ تلن الو اليبس كل تفحأ الو

 دضتعملا ةفيلخلا امأ ، هبهذم رشن ىلع هلمعو هتوقب يطمرقلا زازتعا كردن ةلاسرلا هذه نمو

 يف ريكفتلا نع هلغشي ال يذلا توملا هكردأ نأ الول ديعس يبأ ةبراحم ىلع مزعلا دقع دقف
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 لبق اهغلبأ نأ بحأ تنك يسفن يف سح ) توملا تاركس يناعي وهو لاق دقف نيرحبلا
 ىقلأ ال مث { نيرحبلا وحن جرخأ مث بكرأ نأ يسفن دنع تعضو تنك دقل هللاو ، يتوم
 . ( ةميظع ثداوح كانه نم نوكي نأ فاخأ يناو تبرض الا يفيس نم لوطأ ادحأ

 ملاع 5 انملاع ريغ ملاع وحن وطخي وهو قدصي ال نأ هل ينأودضتعملا قدص دقلو

 الوح مهلقأو ارقف هتيعر دشأ نوكي امك ميرك يدي نيب هيف دضتعملا نوكي ملاع ءزجلاو باسحلا
 رمتلا دالبب رهظ يذلا يوضوفلا رطخلا كلذف دضتعملا ةفيلخلا قدص لجأ 2 ةوق مهفعضأو

 ديعس هدلو مكحلا ىلوت ٢٣٢ ماع ديعس يبأ ةافو دعبف رطخ ىغطو نمأ لحفتسا دق ؤلؤللاو
 هللا ديبع برغملاب يمطافلا ةفيلخلا نيبو هنيب تالصلا تيوق يذلا رهاط وبأ هوخأ هبقعأ م

 اورطيس نيذلا نييمطافلا ةسايس نوعبتي هدهع يف ةطمارقلا أدبو ومأب عدصي ذخأف يدهمل

 يفو مئانغلاب رجه هتمصاع ىلا داعو ةفوكلاو ةرصبلا ىلع رهاط وبأ فحزف رصم ىلع دعب نم

 يف اوعقو ةطمارقلا دونج نكلو هدي يف عقت نأ تكشوأو اهسفن دادغب ىلع فحز ٣١٦ ماع
 تام ةمومسم هكاوف مهيديأ نيب عضو يذلا ردتقملا ةفيلخلا دئاق مداخلا سنؤم كش

 يناثلا ماعلا يف فحز نأ ثبل ام هنكلو نيرحبلا ىلا ادئاع رهاط وبأ صكنف اهببسب مهرثكأ

 يف اشطعو اعوج اوتام نيرخآ ادع جاح فالآ ةثالث لتقف جحلا قيرط دسفأو زاجحلا ىلا

 ذخأو هدنج نيب ةبعكلا ةوسك قرفو فيرشلا مرحلا ىلع أرجتف ةمركملا ةكم لخدو ءارحصلا
 دمعتيو ةيسابعلا ةلودلا ىدحتي ءاعنشلا هتلعف يف ناكو 3 ءاسحلا ىلا هعم دوسألا رجحلا

 : يسابعلا ةفيلخلا ابطاخم هتدوع دنع هلوق نم كلذ رهظيو اهب سانلا ةقث ةعزعز

 رخلا مكيتأي فوس ليلق امف رجه ىلا يعرجر ينم مرغأ
 رذحلاك رذحلاف ناويك هنراقوق لباب ضرأ نم خيرملا علط اذا

 رضحلاو ودبلا يف بوهرملا انأ ينأب ةلاسر قارعلا لهأ غلبم نمف
 ةداعاب رداب يذلا نسحلا نب دمجأ هوخأ هدعب ىلوتف ٣٣٢ ماع رهاط وبأ ىفوتو

 اولذب دق نويسابعلا ناكو روصنملا يمطافلا ةفيلخلا رمأل ةيبلت هناكم ىلا دوسألا رجحلا

 . كلذ ضفر هنكلو دوسألا رجحلا هعاجرا لباقم ابهذ رانيد فلأ نيسمخ
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 اولمش ذا رصم ىلا مهناطلس دم يف برغملا يف نييمطافلا نيرحبلا يف ةطمارقلا دعاسو

 طاطسفلا ىلا يلقصلا رهوج لوخدب يبرغلا اهحانج تدقفف قرشلا يف ةيسابعلا ةفالخلا
 . هللا نيدل زعملا ةمصاع ةرهاقلا دعب نم هئاشناو

 نب روباس ضبق ٣٥٨ ماع يفف مهتملك تفلتخا رهاط يبأ ةافو دعب ةطمارقلا نكلو

 هتوخا ىفنو هيخأ نبا لتقو لقتعملا نم اذه جرخ مث نسحلا نب دمحأ همع ىلع رهاط ييأ
 ىدأو 3 مويلا نيرحبلا ةموكح ةمصاع ةمانملا ةيزج يهو نيرحبلاب لاوأ ةريزج ىلا مهراصنأو

 عجار كلذ لعلو نييمطافلا ىلع جرخيو ةيسابعلا ةفالخلا ةطمارقلا سأر حلاصي نأ ىلا كلذ
 نيب ءافصلا داع نسحلا نب دمحأ ةافو دعبو . ةمانملا يف رهاط ييأ ءانبأل مهترصانم ىلا

 اورصحي نأ نويسابعلا عاطتساف ةقباسلا مهتوق يف اودوعي مل مهنكلو نييمطافلاو ةطمارقلا

 . طقف نيرحبلا ف مهذوفن

 ناكو بونجلا ىلا اوهجتي نأ ىرحأ ناك دقف ابرغو الامش ةطمارقلا ذوفن دتما املثمو

 نلعأو اذه ردابف اهيلع ماماك ينادحلا دمحم نب هللا دبع ةطمارقلا روهظ دنع نامع مكحي

 ديعس يبأ هيلع اوقلطاو ةمامالا نم هلزع اونلعأف هتضراعم يف يلاهألا ًاكلتي ملو مهبهذمب هذخأ
 ةواتأ عفد ىلع ٣١٦ ماع نيينامعلا عم اوقفتا مهنكلو كلذ يف ةطمارقلا لخدتي ملو ىطمرقلا

 يسابعلا ةفيلخلا مهمجاه ام اذا نيينامعلا ةدعاسم ىلع اهلباقم يف ةطمارقلا دهعت ةيونس

 . نامع ةمصاع ىوزن يف لثمم مهل حبصأو

 هبش لئابق مهتلتاقم ىلع تعمتجا امدنع ٣٧٨ ماع نيرحبلل ةطمارقلا مكح لاز دقو

 نب يلع نب هللا دبع نيرحبلا مكح يف مهفلخف اهميهافمو اهنيد ىلع اهنم ةريغ ةيبرعلا ةيزجلا
 . فيطقلا ريمأ يسابعلا نب ىيحي نيبو هنيب لاتق دعب ينويعلا ميهاربا

 ةطمارقلا ةيادب اهيف صخلي برقم نبا لطبلا رعاشلل تايبأب ثيدحلا متخأو

 : مهتياهنو
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 امدخ ىلعلا دعب مهرداغو اقلف مهمجامج لغش نم طمارقلا لس

 اييحلاو تاراغلاب ماشلا اوفجرأو مهنأش نيرحبلاب لج نأ دعب نم
 امدأ ةرات ىشغتو قارعلا ضرا اهكبانس ىشغت مهليخ لزت مو

 امح اهتداس نم زعلا اوريصو مهلزانم يف سيق دبع اوقرحو

 انص مهل اوبصنو مايصلا رهش اوكهتناو سمخلا تاولصلا اولطباو
 امده امئاق هوكردأ املك لب هفرعت هلل ادجسم اونب امو

- ٩٦ _



 « حراتلا ربع .. رطق »

 نطولا نم ةعقبلا كلت يف ةضهن نم ددجت ام ردقب ديدج ثيدح رطق نع ثيدحلا
 ذخأنس اننكلو 5 ءارحصلا يمارم نيب دالبلا كلت تعستا ام ردقب عساو ثيدحو 5 يرعلا
 انناوخا عم ريثألا ىلع يقتلنو عمتسملا مهي ام فرعنو خيراتلا تارتف ربعنف { ردقب اضيأ هنم

 : هسفن بطاخي وهو هتديقع نع ادوذ تام يذلا رعاشلا ةءاجفلا نب يرطق دافحأ

 ىعارت نأ كحيو لاطل ١ نم اعاعش تراط دقو اهل لوقأ

 اهب طيحت ةريزج هبش ىهو يبيرعلا جيلخلل يبرغلا لحاسلا فصتنم رطق ردصتت

 سأرو ناخد سأر اهرهشأو سوؤرلا اهلحاس يف رثكتو بيرغلاو قرشلاو لامشلا نم هايملا

 ريغ ةريغص رئازج عقت لحاسلا اذه لوحو دوبع وبأ سأرو ساطرق سأروىلع تانيوع

 . يقرشلا لحاسلا يف اهعيمجو ةيلاعلاو ةيلفاسلاو ةيريشبلاو طحي اهرهشأ ةلوهأم

 اهركذو خيراتلا يف اهمدق دكؤت لئالد ىلع رطق يف راثالا نع نوبقنملا رثع دقو

 رهشأ نمو 5 ارطق مساب برعلا دالب نع اهعضو ةطراخ يف سوميلطب ينانويلا يفارغجلا
 يف اهمسا دروو سيقلا دبع ونبو ميمت ةليبق انكسو اهل ادهم رطق تناك يتلا ةيبرعلا لئابقلا

 : هئابآو همزحب روهشملا يلهاجلا رعاشلا يدبعلا بقثملا رعش

 رطق يبنج يف ونحلا موي ريغ اللج انع ناك موي لك

 رقتساف كلم داترأ تتبثأ ةبرض اهيف رسود تبرض

 : رعاشلا لوقي ىلرألا يفو اهلباو اهماعن ةدوجب رطق تفرعو

 بقح صئاحن لآ لالاو ةيرطق ملئاعن بوأ بلا
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 ايفايفلا مورخلا نلواغ ديبلا اهب تلوقت ام اذا تايرطق يدل

 اهتأرج نم تبجعت ىراحصلا ىلا تلخد اذا ةيطقلا للا نأ تيلا ىنعم
 اهب معنأو اهيف ءام ال يتلا نكامألا ىلا اهباحصأب ريستو تاعفترملا دعصت اهارتف اهربصو

 . همئالي ام ميركلا عمتسملا اهيأ رهد لكلو رفسلا يف تاقيفر

 . ةشكرزملا ةيدرالاب يأ اهدوربب اضيأ رطق تفرعو

 نم ةيكزلا رايدلا كلت عم يقتلي هتبورع يف قيرع دلب رطق نأ فيرعتلا اذه نم ىرنو
 نيرشعلا نرقلا ءابرهك عم قثبنت ملو نولوقي اك طفنلا اهرهظي مل يهف وراثاو هتازيمب ةبورعلا ضرأ

 اهنأب تفرع مث نأش اهل ناك موي لبالاو ماعنلاب تفرع امك هنامز يف طفنلاب ترهظ اهنكلو

 يه اهو ؤلؤللا تاصاغمب يبرعلا جيلخلا رهتشا موي ةيبرعلا نفسلا ءىفارم ريخ نم تناك
 . نيرشعلا نرقلا ةراضحل ريبكلا ردصملا اذهب جيلخلا فرع موي طفنلاب فرعت مويلا

 هلع هللا ىلص هللا دبع نب دمحم انديس دهع يف رطق ىلع مالسالا رون قرشأ
 ترياسو نيرحبلا برع ىلا يبنلا لوسر يمرضحلا نب ءالعلا ةوعد اهناكس باجأ ذا ملسو

 اهيلع رطيس ىتح كلذك تيقبو 3 هبرحو هملسب هعيمج برعلا خيرات بكوم دعب نم
 نكلو يبرعلا جيلخلا ءىناوم مظعم ىلع اورطيس امك رشع سداسلا نرقلا يف لاغتربلا
 فقوملا كرادتف ةديدجلا ةوقلا هذه روهظ نم ىشخ ينوناقلا ناميلس ينامثعلا ناطلسلا

 نم تنكمت لاغتربلا ةبراحمل ةريبك ةلمح لسرأف ةيرحبلا قرطلا يف اهلغلغت ىلا ىدأ يذلا
 اشاب يريب ةدايقب كلذ ناكو ءاسحالاو فيطقلا لحاوسل ةيامح نيرحبلاو رطق نم مهجارخا

 عم ةريبك ةكرعم يف نيرحبلاو رطق هلالتحا دعب كبتشا ينامثعلا دئاقلا نكلو ١٥٥١ ماع

 ىرخأ ةلمح لاسراب ينامثعلا ناطلسلا ردابو هلوطسا مزهناف مدنسم سأر برق لاغتربلا
 يف مهب تكبتشاف لاغتربلا ةبراحم يف ربكأ اقيفوت تلان يسيئرلا نيسح نب يلع ةدايقب

 انهو نامع يف نيصحلا مهزكرم راحص ىلا مهب تقحل مث رصنلا اهفلاح نأ ناكف ناكفروخ

 دئاقلا نكلو راحص هايم ىلع ةريبك ةيرحب ةكرعم يف نيينامثعلا دص نم لاغتربلا نكمت

 يف مهزكارم ىلع مجهيل ديدج نم هلوطسأب دتشي ذخأف سأيلا هسفن رواسي مل ينامثعلا
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 يدنهلا طيحملاب ةيمسوملا حايرلا تبهف نفسلا يهتشت ال امب ترج حايرلا نأ الا طقسم

 جاومأل ١ اهب تفذق ناركم ةقطنم يف اهعمجت زكرم نم طقسم ىل ا هنفس هجتت نأ نم الدبو

 نكلو هلمش تتشتو هنفس تمطحتو شيجلا عمج قرفتف دنهلاو دنسلا فاوم ىلا

 . لاغتربلا ذوفن نم دحلا يف اورئؤي نأ نود رطق يف مهزكرمب اوظفتحا نيينامثعلا

 الا اهيف نيينامثعلل نوكي نأ نود ةيبرعلا اهلئابق ءاسؤر لبق نم رادت رطق تيقبو

 يناثلا نرقلا لئاوأ يف دالبلا مكح رطق يف مويلا ةمكاحلا ةرسالا تلوت دقو . يمسا ذوفن

 رماث نب دمحم نب يناث خيشلا نكمت امدنع( يداليملا رشع نماثلا نرقلا ) يرجهلا رشع

 خيشلا هديفح نكمت ىتح ابرطضم ناك اهمكح نأ الا دالبلا مكح ملست نم يلع نب

 . م ١٩١٧٣ و ه ١٢٣١ ماع كلذو مكحلا ىلع ةرطيسلا نم يناث نب دمحم نب مساق

 وحن تطخف دالبلا راهدزاب اريشب يناث لآ هللا دبع نب يلع خيشل ا دهع ءاج دقو

 دجي مويلا رطق رئازو طفنلا رامثتسا ىلا كلذ يف ريبكلا لماعلا عجريو ةضهنلا قافآ

 ابيجتسم هتبورعب اقلعتم ابعش دجيو روطتملا بكرلاب قاحلل اهتموكح نم ةلوذبم يعاسم
 اهبو يناث لآ يلع نب دمحأ خيشلا ومس اهمكاح لبق نم مويلا مكحت يهو اهئادصأ ىلا

 . دالبلا تابلطتم نمؤت ةددعتم ةيموكح رئاود

 ةرجح لوأ تدهش رطق نم ةعقب ىحن نأ انب ردجي ميركل ١ عمتسمل ١ اهيأ اماتخو

 ةعقبلا كلت { هللا ءاش نا رهازلا اهلبقتسمب رشب ءانب لوأ اهيف خمشو ثيدحلا اهنارمع يف

 هديش يذلا رصقلا وه كلذو ةحودلا اهتمصاع نع تارتموليك ينامث دعبت يتلا نايرلا يه

 نب دمحم رعاشلا نم اهسبتقن انناف ةيحتلا هذه امأ ، يناث لا مساق نب هللا دبع خيشلا اهب

 : تايبألا هذهب اهفصوف هدنع ةريثا © هيدل ةزيزع نايرلا تناك يذلا نيميثع

 اناحيرو احور وشن انل يدها انايح نايرلا نم دجم جيرأ

 اناشطع مدعل ١ ماوأ نم ىفش مكف هقباطو هامسم هاكح مس ١

 انساوب بعش ىهلمو ناتطوغلاو اهنكاس وأ رهزلا ةعلقلا هل ێىدف
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 » جيلخلا ف نويقينيفلا «

 ةيمهألا نم ميظع بناج ىلع اذه مهرود ناكو ، خيراتلا يف ريبك رودب نويقينيفلا ماق

 يتلا ةيدبألا فورحلا اوعضوف ةيزمرىلا ةيريوصت نم ةباتكلا اولقن نيذلا مهف 0 ةدئافلا ميظع
 ريسيتل ةليسولاو ةراضحلا راونأ ةعشأل ردصملا تناكف ملاعلا بوعش عبمج ةباتك اهنم تقثبنا
 مدقتلا يف اوراسف ةرومعملا ناكس ناهذا هئوض ىلع تحتفت يذلا لعشملاو سانلا لامعأ

 ةيرشبلا ةراضحلا ةمدخ يف مهرود ءيجي نويقينيفلاو خيراتلا لحارم لالخ ةوطخ رثأ ةوطخ
 جيلخلاو نانويلاو سرافو قارعلاو رصم يف ترهظ يتلا تاراضحلا مهلقن يه ةيناث ةيحان نم
 ءاجرأ ىلا اولقنيف مهنفسب راحبلا نوبوجي راجت اوناك دقف ملاعلا ءاحنأ عيمج ىلا دنهلاو يبرعلا

 ريخلا بكاوم هيلع ربعت رسجلاك اوناكف ةراضح نم نادلبلا كلت هيلا تلصوت ام ملاعلا

 . رونلا طويخ هنم عشت قفألاكو

 كلانهو نانبلب مهزكارم اوماقأف طسوتملا ضييألا رحبلا لحاوسب نويقينيفلا رهظ دقو

 اذفنم تناكف ةنجاطرق ةنيدم اوسسأ ثيح سنوت ىلا اولقتنا نانبل نمو مهتراضح ترهززا

 . ةيبرعلا دالبلا ةراضح اهيلا نولقني ابوروأ ىلا مه

 فلتخي ىرخأ دالب نم طسوتملا ضيبألا رحبلا لحاوس ىلا اوؤاج دق نيفينيفلا نكلو
 عوضوملا بعشأ نأو نيخرؤملا لاوقأ ضرعأ نأ ثيدحلا اذه يف ديرأ الو نوخرؤملا اهنييعت يف

 كلذ ىلع ةلدألا ضرعأسو يرعلا جيلخلا وه يلصألا مهتبنم نأب لئاقلا يأرلا ديؤأ فوسف
 . عوضوملا اذه اوقرط نيذلا باتكلل ءارو ةيخيرات رداصم نم هيلع تعقو امب انيعتسم

 دقو مسالا يف هابتشا يبرعلا جيلخلا ةقطنمب اهل دجوت نويقينيفلا اهيلا حزن يتلا ندملا نا

 اذكهو ةيلصألا مهنطاوم ءامسأ اهيلا نوحزني يتلا نطاوملا ءامسألا ىلع اوقلطي نأ سانلا داتعأ

 ىمس دقو ةينامعلا ندملا ىربك نم يه روص ىمست ةنيدم . نامع يفف نويقينيفلا لعف

 نالا ىمست اهنكلو نانبل يف كلذكو ىلاع ةنيدم نيرحبلا يفو نانبل يف اهمسأب نويقينيفلا
 ىلع لدت راثا اهب دجوت ةميدق ندم ندملا هذه نانبلبو فيطقلاب ةيرق كلذك ليبجو 0 ةيلاع

 اهنطوتسا يتلا نكامألا يف تايمسم اهل ةديدع ىرخأ ندم جيلخلاب اضيأ دجوتو٤ كلذ

 . نويقينيفلا
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 لصأ ىلا اوضرعت نيذلا نامورلاو نيينانويلا باتكلا بلغأ عامجا وه يناثلا انليلدو
 وبارتسا امأ ، سودوريه مهتعيلط يفو يبرعلا جيلخلا وه يلصألا مهنطوم نأ ىلع نيقينيفلا
 اهبو سودارأو سوريات يتريزج ىلا ءاج ابونج اهرحبأ ..... ناسنالا رحبأ اذا ) هصن ام لوقيف

 ءامسأ لمحت يتلا ندملاو رزجلا نا رزجلا هذه ناكس لوقيو © نييقينيفلا دباعم هبشت دباعم

 يهو مويلا ةفورعملا تورات ةريزج يه سورياتو مهتارمعتسم يه ةيقينيفلا ندملا ءامسأ هبشت

 ةيغص ةنيدم يلامشلا اهفرط ىلع موقتو فيطقلا ةنيدم نم ةيصق ةفاسم ىلع ةريغص ةريزج

 ( لاوأ ) ةيزج ىلع قلطي ناك تورات مسا لعلو 3 ةيرثأ ةعلقو راح عبن اهبو مسالا سفن لمحت

 نم ةريزجلا هذه تناكو مويلا ةفورعملا نيرحبلا رزج ىلع وأ مويلا نيرحبلا ةمصاع اهب عقت يتلا

 ةدوجوم لازت ام وبارتس خرؤملا اهركذ يتلا سوريات ةريزج نأ انيدل دكأتي نأ مهملاو 5 اهنيب

 . تورات ةريزجب ايبرع فرعتو مويلا ىتح

 ةيزجلا نمض مويلا عقت يتلا دارع يهف اهركذ يتلا ةيناثلا ةريزجلا يهو سودارا امأ
 نيرحبلا رزج ةعومجم ىلع سوريات مسا لومش دكؤي اذهو اضيأ نيرحبلا يف قرحلاب ةفورعملا
 . قرحملا يلاهال فيصمك مويلا دارع ذختتو

 سيبنيشوردنا خرؤملاف يبرعلا جيلخلل نييقينيفلا ناطيتسا لوح يخيرات يأر انيدلو

 جرال يف ةيفاشكتسا ةلحرب مايقلل ردنكسالا هلسرأ ينودقم دئاق وهو شوخراين قفار يذلا

 اكليف ةريزجل ميدقلا مسالا وهو سوراكيا ةريزج يف ولوبأل دبعم ىأر هنا لوقي يرعلا
 . يرعلا جيلخلا يف يلصألا نييقينيفلا نطوم ىلع اليلد راثآ راثآ نم اهي هار ام ذختاو تيوكلاب

 هبو بيقارملا لهس ىمسي يلاع ةيرق يبونج عقي لهس دجوي نيرحبلاب ل اوأ ةريزج ينو
 ماق دقو ضرألا نم اعبرم اليم نيثالث اهتحاسم غلبت ماكألا فالآ نم فلأتت ةيبك ةرقم

 يف نيرحبلا ىلا دفو يذلا تنب رودونب مهنمو ، روبقلا هذه حتفب راثالا نع نيبقنملا ضعب

 اذه يف هديأو ةيقينيف نفادم يه ماكالا كلت نأ دقتعي هنأ ررقو رشع عساتلا نرقلا رخاوأ

 ىندأ يدل سيل ) يروم هلاق اممو ، يناطيربلا فحتملا لاجر نم وهو يروم رتسملا داقتعالا
 عطقلا ضعب هيلا مدق دق تنب ناكو نييقينيفلا ةعانص نم يه ةيجاعلا ءايشألا هذه نأ كش

 . بيقإرملا لهس روبق نم اهجرختسا يتلا ةيجاعلا
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 ةمحلا اهانعمو سكنيف ةينانويلا ةملكلا نم ذوخأم الا وه ام هسفن نييقينيفلا مسا نا م
 نم عونلا اذهو يناوجرالا نوللا تاذ باوثالا يف ةرجاتملاب نويقينيفلا رهتشا دقو ةيناوجرالا

 نأ اك جيرضخلا ىمسي نوللا يناوجرا نطق نم جسني نامع يف ادوجوم لازي ام باوثألا
 اثيدح ارمأ اذه سيلو رمحألا نوللاب اهلك زيمتت يرعلا جيلخلا ةقطنم اهب زيمتت يتلا مالعالا
 مالعأ ىلع نوللا اذه ةيبلاغو } مدقلا ذنم فورعم هنكلو نينرق وأ نرق ذنم ةقطنملا ىلع أرط

 هذه نم مهمسأ اوذخأ نييقينيفلا نأ ىلع ةحضاو ةلالد لدي جيسنلا نم هتاجوتنمو جيلخلا

 . ةفيفخلا ةمحلا يف صخلتت يتلا ةزيملا

 نييقينيفلا نطوم وه يرعلا جيلخلا نأ ىلع ةنهربلل اهتعمج يتلا ةلدألا يه هذه

 تسيلف جيلخلا ةقطنم نادلب نيب ةيوقلا طباورلا انل رهظت ةلدألا هذه ةعومجم نمو يلصألا

 اهلجس ةقيحسلا نامزألا ذنم موقت طباور اهنكلو ةلبترم ةرداب وأ اديدج ارمأ طباورلا هذه
 ةطبارلا دكؤت جيلخلا نادلب لك ىلع اهلومشو هذه ةلدألاو مالسالاو ةبورعلاو أشنملاو عقوملا
 اهتيوقت ىلع جيلخلا لامش يف تيوكلا ةلود موقت يتلاو دادزت نأ وجرن يتلا مدقلا يف ةقيحسلا
 . جيلخلا يف يبرعلا بعشلا ىوتسم نيسحتل لامعأ نم هزجنت تأدب امب اهرزأ دشو
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 ثيدلا ميلعتل ١

 رصم يف مهخيرات روصع يف مهسرادم اهنع قطنت ةيبك رثام ملعلا خيرات يف بعلل
 . سلدنالاو برغملاو سنوتو ةيروسو قارعلاو

 ىلع ماق ةقيقحلا يف ثيدحلا ميلعتلاف ، خيراتلا عبتتي نمل هكرتنف كلذ ليصفت لاجم يف انسلو

 رهدزا دقف يبرعلا جيلخلل ةبسنلابوءمهثاحبأ نم هل ططخو مهبتك نم ذخأو برعلا يديأ
 نرقلا يف ناطلس نب بعلب ينامعلا مامالا لواحو٬بدأو نيد يف اروصحم هنادلب يف ملعتلا

 ةنيدم يف ةيبك ةسردم كلذل ىنبف ملعلل اريبك ادهعم سسؤي نأ يداليملا رشع عباسلا
 ىوت دقف ، هلهمي مل نمزلا نكلو اهتايانب يف مهعمجو ةيرهش بتاور اهبالط ىلع ىرجأ نيربج
 يف حالصالاو جراخلا يف برحلا نيب دالبلا لبقتسم نيمأت لوح هيضراعم عم عارص دعب
 رهدزت ةدودحم بناوج يف راس جيلخلا يف ميلعتلا نكلو دهعملا كلذ ىلع يضق اذهبو ، لخادلا

 سرادملا ءدب نع بتكأس ثيدحلا اذه يف ينا الإ . اهفعضب فعضتو هقطانم راهدزإب

 . اهريس لحارمو ةثيدحلا

 ريخلاو لضفلا ىلع مقا ميرك سلجم نم تثعبنا امدنع & تيوكلا يف ةيادبلا تناك دقو

 هلزنمب لفتحي يعانقلا ىسيع نب فسوي خيشلا ناك انيبف . ةسردم ءاشناب ةحلاص ةراب ةوعد

 تيوكلا لهأ ماركب ءولمم سلجملاو م ١٩١٠ قفاوملا ه ١٢٢٨ ماع ميركلا يوبنلا دلوملا ىركذب
 هيلع يبنلا ميركت نيب نراقيو ةسردم حتف ىلع ضحي يئابطبطلا نيساي موحرملا ديسلا فقو ذا
 تيوكلا ءانبأ اهيف ىقلتي ةسردم ءاشنا حرتقيو . هميلاعت عابتاب هميركت نيبو لوقلاب مالسلا

 خويشب لصتي أدبو 5 اهل ايعاد ةركفلل اينبتم فسوي خيشلا بهف 8 هعاونا فلتخمب ملعلا
 لمألا هب ققحتف لاملا نم غلبم اهب عمتجا تاوطخ حاجنلا وحن ىطخف اهءاهجوو دالبلا

 كرابم موحرملا خيشلا ومس ىلا ةبسن ةيكرابملا ةسردملا تيمسو م ١٩١١ ماع ةسردملا تحتفو

 . اهل اريدم ىسيع نب فسوي خيشلا نيعو هعيمج جيلخلا يف ةيماظن ةسردم لوأ ىهو حابصلا

. ١٠٢١



 نالمشو دلاخلا دمح : مه دالبلا رابت رابك نم نوكتي يلام سلجم ىلإ ةيلاملا اهنوئش تدهعو

 دبع خيشلا مهنم نويتيوك ةذتاسا ةسردملا هذه يف سرد دقو . يضيمحلا دمحأو ىلع ني

 اهلا دفو اك © يجحلا مساج يجح ذاتسالاو حلاصلا كلملا دبع ذاتسالاو ديشرلا زيزعلا

 زيزعلا دبع خيشلاو رصم نم مدق يذلا ةبهو ظفاح خيشلا مهنم تيوكلا جراخ نم ةذتاسا

 يذلا يتيهلا دومحم خيشلاو يدنهلا نيدلا مجن خيشلاو ءاسحالا نم مدق يذلا كرابملا دمح نب

 اهف رثكو ةيكرابملا ةسردملا تحتف ي مايألا يضم ىلع تيوكلاب ميلعتلا روطتو قارعلا نم مدق

 ملعلا رون دتماو سرادملا تددعتف اهرامث ىلألا ةرذبلا تتا مث بالطلا ددع ديازتو نوملعملا

 رونب تقرشأ يتلا ةكرابملا ةليللا كلت ركذنو هراهدزا رود يف شيعن مويلا نحناهو تيب لك ىلإ
 . كرابملا قارشالا كلذ نم اهحاجنو اهراهدزا تسبقف يوبنلا دلوملا

 ةوعدلا رابخا ترشتنا دقف { يبد يف ينرعلا جيلخلاب ةثيدح ةسردم يناث تناكو

 ةباجتسالا ىلع يبد يلاها لمعف هعيمج جيلخلا ىلا اهؤابنا تدتمإو تيوكلاب ةسردم سيسأت

 ؟ اهءابنا نوقلتي تيوكلاراجتل مهتطلاخمو ؤلؤللا ةرابت يف مهزكرم مكحب اوناكو ةوعدلا هذه
 ربكأ دعتو ؤلؤللا ةراجتب معنت ةراجتلاب ةرهدزم كاذنآ يبد تناكو © هيخأ ءابنأب خالا ىنعي
 راجت دحأ كوملد نب دمحأ ديسلا ممص ىتح اهيلا ملعلا ةوعد ءادصا تلصو نأ امف هل زكرم

 تيمسو ةسردملا تحتف م ١٩١٦ ماع يفو ةصاخلا هتقفن ىلع ةسردم حتف ىلع رابكلا ؤلؤللا
 لزت امو اهيلع نوسردملا عباتت مث 2 ريبزلا نم ةذتاسا ةثالث اهل رضحأو ةيدمحألا ةسردملاب

 يساردلا ماعلا لهتسم يف اهنكلو ةطسوتمو ةيئادتبا افوفص مويلا مضتو ةمئاق ةيدمحألا ةسردملا
 دقف ، رييغتلا مكح اهيلع يرجي نأ نم نمزلل دبالف 2 ةرواجم ىرخأ ةيانب ىلإ لقتنتس مداقلا
 موتكملا ديعس نب دشار خيشلا ومس اهارجا يتلا تاحالصالا مغر رهدلا ةلجعل تملستسا

 ةيماظن ةسردم لوأ اهرابتعاب ىربك ةناكم ةيدمحألا ةسردملل نأ كش الو اهيلع يبد ماح

 ةسردم تيمسو م ١٩١٩ ماع اهب ةسردم لوأ تحتف دقف نيرحبلا امأ . اهعيمج نامع يف
 قيرط نع كلذو تيوكلاب ةيكرابملا ةسردملا اهب تحتف يتلا ةقيرطلا سفنب ةيفيلخلا ةيادهلا

 خيشلاو هبهو ظفاح خيشلا اهتذتاسا رهشأ نمو 0 اهئاهجوو دالبلا خويش لبق نم عربتل
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 ةيبرتلا ةرادا تماق دقو ةمئاق ةسردملا هذه لازت امو يناروحلا نامثع ذاتسالاو يناملا دمحم

 . ةيوناث افوفص مويل ١ مضت تحبص اف اهعيسوتب ميلعتلاو

 اهيف رخأت دقف رطق امأ طقسم يف ةيماظن ةسردم لوأ تحتف م ١٩٢٤ ماع يفو

 . ةثيدحلا اهتضهن روهظ عم رهظو يماظنلا ميلعتلا

 ىلا بالط ةتس لسرا ذا جراخلا ىلإ جيلخلا نم ةثعب لوأ رفسب نيرحبلا تزيمت دقو

 ةيسارلا ةرخابلاب مهترايزل اوبهذ كلذب ةيكرابملا ةذتاسأ ملع املاحو ، مهميلعت لاكال توريب
 . نيبحرمو نيئنهم تيوكلا ءانيمب

 تانبلل وأ نينبلل ناك ءاوس اهعيمج نامع لحاس تاراما ىلإ ملعتلا دتما دقو

 تفقو يتل ا طقسم ةسردم ءانثتساب هعيمج جيلخلا يف ةيهيجوتلا ىلا ميلعتل ا لحارم تلصوو

 . طقف ةيئادتبالا ةلحرملا يف تاونس ذنم

 هنادلب تلبقتسا دقو مهتسارد لكا جيلخلا بالط رشتني ةيبنجألاو ةيبرعلا دالبلا يفو

 . نيرحبلاو تيوكلا ةصاخو نيجيرخلا نم اددع

 هيلا اوبصن ام غلبتل ةقفوم ريست نأ وجرن جيلخلاب ثيدحلا ميلعتلا تاوطخ يه هذه

. ةايحلا تالاجم ف قر نم



 ناعراصتي ناليج

 لمحو نرقلا اذه لهتسم يف ةثيدحلا ةضهنلا وحن هتاوطخ ىلوأ يرعلا جيلخلا دهش

 لك يدحتلاب نيدار فلختم لك عانقالاب نيبيحم زجاوحلا لك نيمحتقم مدقتلا ءاول هبابش
 هدهشن ام هنع ربعي يويح عافدنا يف نوريسيو دانع يف نولداجيو دلج يف نوعسي ضراعم

 . ةضهنلا هذه ملاعم ىلع جئاتن نم مويلا

 قيرطلا يف مهدض فقيو ىأرلا يف مهفلاخي نم ةعيلطلا بابش دجي نأ دبال ناكو

 مطالتملا مضخلا يف تيشم ةنيفسلا نكلو العف ثدح ام اذهو ريسلا يف مهدوهج نم نوهيو
 . مسابلا حبصلا ناذاب ةفتاه ةضهنلا رجف اهعارشب ةبيجم

 ةحفص دبن تيوكلا خيرات نع ديشرلا زيزعلا دبع ذاتسالا هفلأ يذلا باتكلا يفو

 ليجلا فنع نم ةروص اضيأ اهيف دجن لب ديدجلا ليجلاو ميدقلا ليجلا نيب عارصلا اذه نع
 زيزعلا دبع ذاتسالاف هفقوم يف هرظن ةهجوو ميدقلا ليجلا دانع نمو ةضهنلل هسامحو ديدجلا
 ةضهنلل ةوعدلا ىلع هضارتعاو تيوكلا ىلا يجلعلا زيزعلا دبع خيشلا ةرايز نع ركذي ديشرلا
 تمزلا دقو . هقبس يذلا ليجلاو هنيب ةكرعملا بهو بابشلا ةدح نع منت ةوسقب هنع بتكيو
 نأ يل ردق ىتح هنع ديزملا ةفرعمو كاذنآ ميدقلا ليجلا زمر يجلعلا خيشلا ةايح عبتتب يسفن

 . نيعراصتملا نيليجلا نيب ةكرعملا هذه راودأرضرعيننيعمتسملا شاو يتبغر يضرأ
 حلاص نب زيزعلا دبع لماكلا همسا ءاسحالا نم عارصلا اذه يف ميدقلا فرطلا ديمعو

 يف رقتسا ينيدلا هميلعت لمكأ نأ دعبو يرجه ١٢٩٠ ماع ليبق دلو يجلعلا زيزعلا دبع نب

 رطفي نأ دوعت هنأ دح ىلا انيدتم ناكو رقيو أرقي راهنلا ةليط هب مصتعاو حادب لآ دجسم

 . يرجه ١٣٦٢ ماع ىفوت دقو فلؤيو ملعيو هللا دبعي دجسملا اذه يف ىقبو اموي موصبو اموي

 هعزفاف اهتابنج نيب قرشملا دغلا تاوعد عمسو ةضهنلل بهت اهدجوف تيوكلا راز دقو
 ةيزجلا هبشب رشتنت نأو تيوكلاب ةيرصعلا ةفاقثلل ةوعدلا رهظت نا دبعتملا ينيدلا ملاعلا وهو
 : هلوق كلذ نمو هسلاجم يفو رعش يف ةحيرص اهنلعاو ةضراعملا جهن ذختاف ةيبرعلا
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 نا ط شل ١ ه دتو الا كلت ام

 لسرم هاوه ىرصع لك نم
 ناميالا ة ةبر ه ةديق ام

 ناذالاو مالحاالا ةفاخسب

 مهروهظ فلخ هللا باتك اوذبن

 ناندع نم را خملا ة نسو

 اذا لقح محلاح ف اوهباش مه

 نا :نالاب ش اع بيط هدارا

 ةملظب ريطت اشيفافخ اومكحو
 نارينلا انس اهشيعي ناك ذا

 مهظوظح ءوسل اهنع اولدبتساف
 نايغطلا يوذ نم تافلؤمب

 مفؤاقع رضب تبعل ةقرف اي
 ناودعلاب هللا نّْيد ءادعا

 مملقف داسفلا مكل اونسح مه

 يناد لا د جتسملا حالصلا اذه

 لطاب لوقب متونتت متنأ

 نارسخلا ىلع متإ مدت لب ال

 مكلانمأ تلمع ابوروأ ىرتأ
 ناوه مولع مأ برح تالآ

 اذه دفي ) : هخيرات يف ديشرلا هنع بتكي يجلعلا خيشلا فقومل ايوق ىدصلا نوكيو

 ظاقيا يف ىعسيو ةلاتقلا همومس اهيف ثفني ةدم كانه مقيف ءاسحالا نم تيوكلا ىلا لجرلا

 خيشلا نع ثدحتلا يف خرؤملا بهسيو ( بولقلا يف ءاضغبلا ران مارضاو ةمئانلا ةنتفلا
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 :هذه ةيرعش تايبأب حرشلا كلذ متخيو ةضراعملا كلت بساني ديدش بولسا يف ضراعمل

 يذلا هأ ىري نم اي ( حلاصابا )

 ةزيزع ضرأ يهو رجهل ترجه

 اهلهأ دنع زفت مل ذإ اهل ترجه

 مهغيزت تيوكلا يف موقل تئجو

 احئاصن موي لك مهيدل عيذت

 هلقص لاط نإ شغلا نا بسحتو

 ايرلإو شغلاب ماوقالا ملع ال
 لهاج رجه ىر نم انيلا ييأ

 ةادعور ةنتف يف انكرتيف

 حصان لوق نع راصبألا تغاز لهأ

 رسنلا ةمق ىلع ولعت رجه هب

 رجه ىلر ترجه ريخ نم تنك امو

 ردغ وذو ركم وذ زاف لهو

 رعولا: جهنملا ىلإ ىنسألا جهنملا نع

 رب نعو ريخ لك نع اهنكلو

 ركذلاو ةيصبلا لهأ ىلع يفخيس

 رذح ىلع نولهاجلا ىتح رت ملأ

 رقعلاو شهنلل ملعلا يزب ايزت

 رغو يف حبصنو لغ ىلع يسمنن

 رقو يفو ءاشغ يف انم عمسلا مأ

 ىراقيو ميدقلا ليجلا لثمم هل ىدصتيف ةكرعملا يناحيرلا نيمأ ينرعلا ةلاحرلا لخديو
 : لوقيف

 ةمج بئاجعلاو انبجع دقلو

 ينايرلا نع تءاج ةيف نم
 اسنلا ءافخا نأب لوهجلا معز

 ناصقلنل او منل ١ تابجوم نم

 ينلا اذه ابطاخم لوقا انلف

 نالطيشلا نع تاذنفارخ يوري

 اهردقو باتكلا تايا نوصاو

 نايغطلا يوذ اهب بيجأ نأ نم
 علادول عضاوم ءاسنلا نا

 ناوكألا فرشأل نيكت فلن
- ١٠٨ _



 يهتشت نم تط ل اخو نزرب اذاف

 ناسنالا اهيدل تعاض

  

 : هلوقب يجلعلا خيشلا ىلع دريف بيبشلا ملاس رقص رعاشلا اضيأ ةكرعملا لخديو

 رسع هللا نيد ذنا معزتو

 هلاق يذ ال الخ

 انيف فلخلا مؤش حور خفنتتو

 احج لهج ىذ لك بلستل
 هلام دعب هيدي نم بلستو

 © ىضم امهالك نيليج نيب عارص نم رودي ناك امم رهظم اذه ميركلا عمتسملا اهيأ

 دقو دجي ليجو ىلبي ليج ايندلا نأش اذكهو . اماع نوتس امهعراصت ىلع دعب ضقني مو

 رودت ةايحلا يه كلت © يلجعلا ليج يف مويلا ربتعي نم ديشرلا خيشلا راصنأ نم نوكي

 انلعج ، عارصلا كلذ جئاتنو روطتلا مويلا دهشن ليجلا اذه ءانبأ نحنو روطتت اهنكلو ريستو
 : لوقلا دح دنع هللا

 ا_دلئاوأ تناك اك ينبن

 نم اوسرغ امك سيغنلف هتارمث نحن انفطقف لبقتسملل اونب ، تأرق اك ائلئاوأ ىنب دقف
 . اندعب نم انؤانبأ دصحيل ةضهنلل ىعسم

 : عجرم

 . ديشرلا خيرات _ ١

 ٢ _ يئاطلا دمحم هللا دبع _ يرعلا جيلخلا يف رصاعملا بدألا .
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 « نيرحبلا يف ةيركفلا ةظقيلا »

 كلذب مهرثأتو ةيبرعلا دالبلا يف ةضهنلا لحارمل مهعبتت يرعلا جيلخلا ءانبأ نع فرع
 دالبلا يف رهظت ةثيدحلا سرادملا تداك امف & حالصلا ىلا فدهت ةوعد لكل مهتباجتساو

 لزألا عاعشلا يه نوملعت امك ةسردملاو مهدالب يف اهل تاليثم حتف ىلع اولمع ىتح ةيرعلا
 . ركفلا ةظقيل رثؤملا زفاحلاو رجفلا رون نم

 رارصاو تابثب ليبسلا اذه يف تراسو ةضهنلا وحن اهقيرط نيرحبلا تذختا انه نمو

 ىلع اوعمجاو قرحملا ةريزج نم ةعامج به م ١٩١٩ ماع يفف اهسرغ رمئاو اهيعس عنيا ىتح

 ىتح ةليلق رهشأ ترم امف عربتلا قيرط نع اهتاقفن عمجت نأ اوررقو ةسردم سيسأت بوجو

 سفنلا نئمطي امب ائيلم اهليومت قودنصو ةمئاق اهترادا ةنجلو ةحوتفم ةسردملا باوبأ تناك
 8 ىرخأ ةسردم سيسأتب ةمانملا ةيزج يلاهأ مايق كلذ عبتوء ةسردملا هذه رارمتسا ىلع

 ىتح نونسلا ترمو © ةمانملا ىلا دتما مث قرحملاب عشي اهرون أدب ز ملعلل ةرانم تماق كلذبو

 يفو 0 ينرعلا جيلخلا دبك يف ةضبارلا رئازجلا كلت اياوز نم ةيواز لك ىلا دتمي دعب نم حبصا
 اضيأ ماعلا اذه يفو توريب تمأف نيرحبلا نم ةساردلل ةثعب لوأ تجرخ م ١٩٢٩ ماع

 هذه سيسأت ناكو نيسنجلا نم عمتجملا ىتماعد ملعلا معف تانبلا ملعتل ةسردم لوأ تئشنا

 8 باجعالاو رخفلاب مهل لجسي نيرحبلا ءانبأ ىدل ركفلا ةظقي ىلع ايوق اليلد ةسردملا
 ركفلا لعاشم يه سرادملا نكلو نيرحبلا يف ميلعتلا روطت ضرعتسأ نأ انه ينأش نم سيلو
 تتآ دقو ، اهتأشن لهتسم ىلا دوعو اهيلا قرطتي نأو ةيركفلا ةظقيلا سردي نأ ديري نمل دبالف

 ريبكلا هرود هل ناك اعمتجم تنوكو مهدالب ةضهنل اولمع ابابش تأشنأف اهلكأ سرادملا هذه
 . هعيمج يبرعلا جيلخلاب ركفلا ةظقي يف

 ىلا اهعابتأل لاجملا حسفتو اهتدايقب ذخأت تايصخش ةيركفلا ةضهنلا هذهل تأيهت دقو
 نم لوأ ناك يذلا ديازلا هللا دبع ذاتسالا ءالؤه ةمدقم يفو مهتفاقث ريوطتو مهبهاوم ةيمنت

 اهتبغر ةديدجلا بهاوملا هيف دجت اناديم اهتاحفص لعج ةديرج سسأنم لوأو نيرحبلاب ةعبطم بلج

 رانأو ةفاقثلل غرفتلا ىلع ءيشنلا دوعو ةتوبكملا ءازالاو ةديقملا فطاوعلا قلطأف { ةباتكلا يف
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 تدشو بابشلا يف ةكرحلا تثعب ةيبدأ ةسردم كش نود جتانلا ناكف ةسفانملا لماوع مهيف

 يذلا ربنملا م ١٩٣٩ ماع اهأشنأ يتلا نيرحبلا هتديرج تناكو ، يديألاب تذخأو دعاسلا
 خيشلا كلانه ناك ةذفلا ةيصخشلا هذه بناج ىلاو { راكفألا ضرعتو ءارالا هب يقتلت

 هيلع قلطأ يذلاو ةمهاسملا يف هرود ىدأ يذلا ثحابلا رعاشلا ةفيلخلا دمحم نب ميهاربا

 ملعلا احر هيلع رودت يذلا بطقلا هنأ ليألا تيوكلا خرؤم ديشرلا زيزعلا دبع خيشلا

 . كلانه نيينعملا ءارالا نم ريثكل ديحولا عجرملاو بدألاو
 ىلا هيف اوعادت يلاهألل عاتجاب تأدب نيرحبلاب ةيركفلا ةظقيلا نأ مكتربخا دقلو

 قرف تئشنأف ةيركفلا ةظقيلا يف اهرود ةيدنالل نوكي نأ نذا بجع الف ةسردم سيسأت

 يف جئاتن ال ترهظو اريبك احاجن تقالف يبرعلا خي راتلا نم ةديدع تايليثمت تضرع ةيليثمت

 ءابدأ نم نيرحبلا يرئازل تارضاحم ةيدنألا تمظن امك ةضهنلا بكوم معدو بابشلا نيوكت

 . برعلا

 نيرحبلا ةديرج هيجوتب تطشنو سرادملاب تقرشأ يتلا ةفاقثلا هذه تثعبنا امدنعو

 رهظت نأ نم دبال ناكو 5 ءارعشلاو باتكلا رهظي نأ دبال ناك ةيدنألا تاعمتجمب تمنو

 ميهاربا نيرحبلا يرعاشب لثمن نأ انبسحف ىلوألا ةجيتنلل ةبسنلاب دوهجلا كلتل ةجضانلا ةرمثلا
 . جيلخلا يف بدألا امهب رخفي نييبرع نيبيدأك نافقي نيذلا ةدواعملا نمحرلا دبعو ضيرعلا

 ةروصب كلذ حضتيو ةفاحصلا يف لثمتتف ةضهنلا ةرجش اهتجتنأ يتلا ةجضانلا ةرمثلا امأ

 نع ربعم ريخ تناكف م ١٩٤٩ ماع اهدادعأ لوأ ردص يتلا نيرحبلا توص ةلجم يف ةيلج

 يعولل ربنمو ةفاقثلل ةسردم تناكو اهل ةيركفلا ةظقيلا نعو نيرحبلا يف ةيبدألا تايناكمالا

 ةيموقلا ةلاسرلا ةلجم رود تلتحاو ءابدالا اهفقلتف هتاقيقش ىلا جيلخلا لحاوس نم ةلاسرو

 هتيحت اهب متتخأ يداش وبأ يكز دمحأ روتكدلل ةملك مكل انه دروأو . اهتقطنم يف ةيرهاقلا
 ملاعلا فاحتال نوبأدي نيذلا ءابدالا لضافألا يفو نيرحبلا توص يف هللا كراب » ةلجملل

 . « يرعلا ملاعلا ءازجأ نيب دولا ىرع نوقثويو ةيقارلا اهباوبأ يف سئافنلا هذه لاثمأب يرعلا

 دالبلا هذه هتغلب ام لثمت ىرخأ فحص نيرحبلاب ترهظ دقف ءارغلا ةلجملا هذه ىلا ةفاضالابو

 ىلا دئازلا هللا دبع موحرملا ذاتسالا ةلجم تداع امك ةلعشلاو نطولاو ةلفاقلا يه يفاقث مدقت نم
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 اهعيمج فحصلا هذه تفقوت دقو . هقيرط اوعبتأو ركذ اهب اويحأ بابش يديأ ىلع روهظلا
 . م ٥٤ ماع اهيف ةفيحص رخال فاطملا متخو رودصلا نع

 نيذلا ةذتاسألا ىلا ريشن نأ نم نيرحبلا يف يركفلا بناجلا ضرعتسن نحنو انل دبال
 نيسحلا دبع خيشلا مهتعيلط يفو ةضهنلا هذه معد يف مهرثأ ىلاو ةييرعلا دالبلا نم اودفو
 جرفلا دلاخ رعاشلاو يناملا دمحم خيشلاو يلازغلا يلع رعاشلاو ناورجلا ناع ذاتسالاو يلحلا

 رأ لوهكلا نم كلذ ناك ءاوس هعاونأ فلتخمب جذامن مويلا نيرحبلا يف بدألل دجنو

 همالعأل درفأسو ةلاقم وأ افيلأت اثحب وأ ةصق اثن وأ ارعش عونلا اذه ناك ءاوسو بابشلا

 لبصفتلا يف ءىراقلا ةبغر يبلا نلو ماع ثيدح يف مهفصأ نلف . مهنم لكل ةصاخ ثيداحأ
 ةفاقث لوح ليلدلا ىلا لصوتن نأ انه مهملاف ةيركفلا ةظقيلا لوح تارظن ضرعأ انأو ماتلا
 ةيركفلا ةبثولا هذه رثأ ناك دقو ةايحلا تالاجم يف ةيبرعلا ةضهنلا بكوم يف اهتمهاسمو نيرحبلا

 اهبابش طاسوأ نيب اضيأ احضاوو © مدقت امك اهئابدأو اهفحص قيرط نع احضاو نيرحبلاب
 ءانبأ نأ تلق اذا ةبسنلا يف ءىطخأ ال مويلا نيرحبلا يرادمف ةبثولا هذهل ارانم اوناك نيذلا

 نودؤي اريبك اددع اهبابش نم جيلخلا نادلب يف نأو ةئملاب نيعست نونوكي اهتذتاسأ نم دالبلا
 دالبلا يف ةيبدألا ثادحألا لكب ةلص ىلع لازت امو نيرحبلا تناك دقو . اهتضهن يف مهرود
 فحصلاب ةباتكلا يف اهباتك مهسأو يبدألا طاشنلا تالاجم نم ريثك يف تكراشف ةييرعلا

 . مويلا بيدألاو مولعلاو بادالاو ، سمألاب ةفاقثلاو ةلاسرلاك ةيرمعلا
 تاونس نم ليلدلا ذخأن نأ وه يبدألا طاشنلا تالاجم ىف اهتكراشم هب لثمت ام ريخو

 مهراطقأ عيمج يف ءابدالا لبق نم يقوش دمحأ ريبكلا يبرعلا رعاشلا مركت ركذنو تضم ةليوط
 اهتيده تناك دقف ركفلا ملاع يف نيرحبلا هتطخ يذلا ركبملا ريسلا انل رهظيل م ١٩٢٧ ماع

 تناكو ، هتديصق يف يقوش اهيلا راشأف . اؤلؤل ترمثأ بهذلا نم ةلخن ميركتلا لفح يف
 اهيف ايح جرفلا دلاخ رعاشلل ىلوألا ةيدهلا تقفار ةديصق هذه ميركتلا لفح يف اهتيده
 جرفلا دلاخ لاق بألا ي اهرنآو نيحبلب اهف داشأو برعلا رعاش

۔ ١١٢١ -



 مخفتو ىحصفلا ةفللا رعاشل ميركتو ميلست ردلا تبنم نم

 ميماكالا هيف تحبس ذا لخنلاو اهؤلؤل نيرحبلا انراد نم كايح

 موثلك نب رمع اهرخفم نمو اهرعاش دبعلا ينأف رعشلا طبهمو

 مولعم فحصلا نوطب يف اهتفحف مهعمجا برعلا مساب كبجت ناف

 ميخ مهمأ نم مهب قدص ءانبأ هديشي دجم نم كل مك رصم اي

 مورم داهتجالاب كريغو ا ع همظنت رعشلا فيك كبرب يتوش

 اوموق انموق العلاب ءاقترالا ىلل مهب تبهأ نأ امك برعلاب تضهن

 : رداصملا

 ١ _ نيرحبلا ةلجم نم دادعأ .
 ٢ _ يئاطلا دمحم هللا دبع ) يرعلا جيلخلا يف رصاعملا بدألا ( .

 ٢ _ ديشرلا زيزعلا دبع ) ديشرلا خيرات ( .
 ٤ _ جيلخلا توص ةلجم نم دادعأ .

 . ( يداش وبأ يكز دمحأ لاقم ) ةيرهاقلا ةلاسرلا ةلجم _ ه
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 هفرعي نم ابدأ

 ريبكلا رهنلا يف بصي ادفار نوكيل رشنن فيك انبدأو

 الف ةعقوقلاب نوكي ام هبشأ دودحم ىدم يف شيعي جيلخلا ءاجرأ رئاس يف يرعلا انبدأ

 يف قلطني وه الو كرتشملا ينرعلا ناويدلا يف لجسي وأ ةيبرعلا دالبلا يف فرعيف هطيحم ىدعتي
 . وثن عم نوشيعيو وعشب نودهشتسيو عمتجملا دارفأ هفرعي هسفن طيحم

 بدألا نع نيلوؤسملا نم ناك لؤاستلا بجوتسيو هابتنالا يعرتسي ظوحلم رمأ اذه

 نأ وه كلذ نم ىهدألا رمألاو ، بعشلا دارفأ نم بدألل نيعبتتملا وأ تيوكلاب ةلودلا يف

 لقي نأ عوضوملا يف ةبارغ رثكألاو ةيخألا ةنوالا يف لق دق هيلع عالطالاو بدألا اذه ةفرعم

 . تاذلاب عمتجملا يف ماتهالا اذه

 نم بدألاب نيعلوملا هلقانتي ناك امب ماركلا ءارقلا ركذا كلذ ىلع هب دهشتسأ لثمكو
 بيدالاو بعشلا طاسوأ نيب ةيبك ةيانع نم بيدألا هدجي ناك امو ١٩٦٠ ماع لبق دئاصق

 ريغ ينللخاو عمس هرعش نأو ءىرق هجاتنا نأ فرعي نأ ريدقتلا نم هيفكي عونق ناسنا
 ةقطنم يف ءايشالا نم ريثكلا ريدقت داز ام ردقب لق دق بيدألا ريدقت نأ تلق اذا ءىطخم

 . ناهرب نود لاقي نأ نسحي ال مالكلا اذهف دهشتسأسو اهعيمج يرعلا جيلخلا

 نوعسي ءارقلا ناكو نولصاوتي ءابدالا ناك دقف ةرضاحلا ةرتفلا لبق تالصاوملا ةبوعص مغر(١)

 بيدأ ديازلا هللا دبع « بيدألا عيجشت يف ماهلا هببس كلذ يفو ديزملا بلطو لاؤسلاب مهيلا

 خيشلا ىلا ةديصق لسرأف تيوكلا يف ديدجلاو ميدقلا نيي براضتلا نع عمس نيرحبلا نم
 جرفلا دلاخ هيناعي امع عمس بيبشلا رقصو دومصلا ىلع هثحيو هلأسي . ديشرلا زيزعلا دبع

 هالا نع هتينون يف حصفي ركسعلا دهفو إ هوعديو وطاوخ ريثتسي هيلا بتكف ةيرغلا يف

 تيوكلاو نيرحبلا يف انفحصو نيبجعم مهفحص يف اهنورشن نيرحبلا ءابدأ اهل بيجتسيف

 اهلمحيف نامع لخاد نم عبنت ةحجان ةديصقو ىرخألا نع العا اهنم لكل دجتف ردصت

 . امايأ بلطتب جيلخلا يف لقنتلا ناك نأ موي تيوكلا ةلج يف رشنتل عناصلا هللا دبع

ا٤ا١١ .



 3 اضعب مهضعب نع مهسفنأ جيلخلا ءابدا هفرعي ام ةيوس بقرل يعم لاعتف مويلا امأ

 اهنأكو لوزت ىتح ةرايزلاب رولبتت داكت ام اهنأ لب ةمودعم هبش ةفرعملاو ةرتاف طباورلا دجن فوس

 ام ىلع ماع ليلدك هحرطأ لاؤس نم دب الف طاقن نود افورح دروأ نأ بحأ الو . نكت ل

 : لوقأ

 نم اضيأ تيوكلا ءابدا ايو ، نيئشانلا تيوكلا ءابدا نم نوفرعت نم نيرحبلا ءابدا اي

 رطق رعاش نع ائيش اوأرق له نينطولا الك يف ءابدالاو ددجلا نيرحبلا ءابدا نم نوفرعت
 ؟ همعن نسح ديدجلا

 اهب لصأل حبصأ فيكو ناك فيك جيلخلا يف بدألا عقاو نع اهفضأ ةمدقم هذه

 ةطبار ال ضعبلا مهضعب نع اودعب مهف { مهعقاو لوح هسفنأ ءابدالا ةيلوؤسم ريرقت ىلا
 اهريرحت سأري ناك امدنع ةيتيوكلا ةثعبلا ةلجم ريخلاب هللا ركذو مهلمش عمجي ربنم الو مهنيب

 اهفضأ ةمدقم هذهو . هعيمج جيلخلا جاتنب ارهاز اناديم اهارن انك دقف ايركز هللا دبع رعاشلا

 . جيلخلاو تيوكلا ءابدا هاجت اضيأ ابجاو اهيلع نأب تيوكلا يف ةيفاقثلا تايعمجلا ركذال

 ميهاربا نيرضاحم نم نوكي نأ يفاقثلا اهمسوم ىوتسمب طبهي نل الثم نيملعملا ةيعمجف
 نمف اضعب انضعب ردق فرعن مل اذاو ريبكلا هاوتسم هل نوكيس مسوملا ىوتسم نأ لب ضيرعلا
 ءاملعلاو ءابدالا روضح ةصرف زهتنت يتلا اهدهاعمو اهتايعمجو تيوكلا ةيدناو ؟ انرادقا فرعي

 يلحملا بدألا شاعنا يف هتدأ يذلا ام اهتاعاق نم ةضاحملل ةروكشم مهوعدتف فويضلا

 . مهسفنأ نيتيوكلا ءابدالا نم ةدافتسالاو هسفن

 ال نوكيس _ لاثملا ليبس ىلع يراشملا دمحمو يتبسلا يلع اهيقلي ةيرعش تاءارق نا

 انبجاو يدؤن نأ اما . بيدألا لوح نم ءارقلا باطقتساو بيدألا عيجشت يف غلابلا اهرثأ

 . بدالا ةيمنت هب متت الو ةفاقثلا يف رهوجلا مدخي ال رمأ اذهف عامتسالا درجمل ءالؤه ىلا بلطلاب

 نييصاصتخاو ءابدأ تايعمجلا هذه يف نورضاحي نيذلا ءابدالا نيب دجن نا اليمج نوكي مكف

 ادقنو اداصتقاو ابدا ةفاقثلا تالاجم لك يف نكمم داهشتسالاو جيلخلا ةقطنم وأ تيوكلا نم

. انفو



 يف كلذو عبتتلا الو عيجشتلا دجي ال ىرت اك وهو هطاسوأ ىدل بدألا عضو وه اذه

 . انيدل يبدالا روتفلا لماوع دحأ ييأر

 رطشلا اما « رشنن فيكو انبدأ فرعن فيك انسفنأ لأسنل عوضوملا لوأ ىلا دعنلو

 موقنو انبدأ نحن فرعن نأ الوأ انيلعف هنم ريبك بناج ىلع بيجأ دقف لاؤسلا نم لألا
 ةفاحصلا قيرط نع الا نوكي ال اذهو ريهامجلا ىلا لوصولل قرطلا هل حتفنو هعيجشتب

 ال ةلحرم نايدؤت لاجملا اذه يف ةعاذالاو ةفاحصلا نأ دقتعاو ةيدنألاو تايعمجلاو ةعاذالاو

 . رودلا نم اهب سأب

 بجاولا ريثأل ةيبرتلا ةرازو ىلا هجتأ لاجملا اذه يفو انبدأ رشنن فيك فرعن نأ يقب
 هقاحلا يفو هفيرعتو انبدأ رشن يف ةساسحلا ةليسولا كلمت يهف لاجملا اذه يف اهيلع بترتملا

 دعاصلا ليجلا نأ كلذ . ةماع يبرعلا بدألا رهن يف بصي ادفار نوكيف ريبكلا بصللاب
 يف صوصنلا ىلا عجرنل . بدألا اذه نم سرادملا هفرعت يذلا امف اهدهاعم يف ملعلا ىقلتي

 يف يبرعلا بدألا زجع لهو ةبلطلا اهظفحي يتبوك رعاشل ةديصق كلانه له ةيبرعلا ةغللا
 نم نوظفحي ام عم تيوكلا ءانبأ اهظفحي دئاصق رشع نم ةديصق جتني نأ نع تيوكلا

 . رعش

 ءابدأ نع ةيفاو ةسارد عضت نيثحابلا نم ةنجل لكشت نأ بجاولا نم سيلأ م
 نيملعملا يدهعمو ةيوناثلا ةلحرملاب يبرعلا بدألا جهنم يف بدألا عورف فلتخمب تيوكلا

 . تاملعملاو

 جاتنا نم هنوظفحي امع اولأسيف ةيبرعلا دالبلا ىلا انؤانبأ رفاسي نأ راعلا نم سيلأ

 دهجلا قيرط نع هيلع مهعالطا ناك اذا الا كلذ نولهجي مهنأ باوجلا نوكيف مهئارعش

 . يصخشلا

 ءاشنا ساسأف انبالطل يقيقحلا يعماجلا وجلا ءيهن نأ انيلعف ةعماجلا باوبأ ىلع اننا

 يف اريبك ائبع لمحت تيوكلا نأ كردن نأ انيلع نأ اك وجلا اذه ةئيهت ساسأ ىلع ماق ةعماجلا

 نوكت نأ ريسلا يف اهفادهأ ةعيلط يف تلعج تيوكلا نأو يبرعلا جيلخلا تاراماب ميلعتلا

_ ١١٦



 هذه بدأل بناج يساردلا اهجاهنم يف نوكي نأ نسحي كلذلو نادلبلا هذهل ةدئارلا
 . نادلبلا

 نيب انبالط اهظفحي ةساردلا لحارم عيمج يف ةبلطلل عطق رايتخا يف هلاجم هل انبدأ نا
 ًدبملاب لمع هنكلو ةيميلقا عوضوملا سيلف ةماع يبرعلا بدألا صوصن نم نوظفحي ام
 نكيلف ةعيلطلا يف تأي مل نا هدالب بدأو هعيمج يبرعلا بدألا بلاطلا فرعي نأ يف يموقلا

 . ةعومجملا نمض لقالا ىلع

 . ءابنألاو داشرالا ةرازو رود ركذن نأ ىقب ، وشنو انبدأ فيرعتل ةليسولا يه هذه

 دقف كلذ يف اهدهجب لءافتن نحنو اضيأ ةرازولا هيلع ريست نأ وجرن يذلا ماهلا رودلا كلذ

 دحلا اذه دنع فقن نأ ديرن ال اننكلو يبرعلا جيلخلا نم نيرعاشل نيناويد اهتقفن ىلع تعبط

 عسوأو رثكأ ىلوألا دهج هنكلو داشرالاو ةيبرتلا نيب كرتشم عقاولا يف وهو ريبك بجاولاف

 يف هنع نوثدحتيو مهسلاجم يف هب نودهشتسيوةبلطلا نيب بدالا ميمعت ىلا فدهي هنال ىدم
 . مهتالحر

 بدألا عيجشت نع ةشابم ةيلوؤسم ةلوؤسم ةعاذالاو ةفاحصلاو ةيدنألاو تايعمجلا نا _ ١

 ىلا هبرقيو بدالا اذه فرعي طسو داجيا دمتعي اهيلعو هفيرعتو رشنو يبرعلا جيلخلا
 . هذيفنت ىلا تايعمجلا برقأ يهف كلذ ىنبتت نا ءابدالا ةطبار لعلو سانلا

 اصوصن راتخت ةنجل ليكشتب كلذو وشنو انبدأ فيرعت يف اريبك ارود ةيبرتلا ةرازول نا ٢
 . ةيساردلا جهانملا نمض جردت هلحارم نع ةسارد عضتو بدألا اذه نم

 لوح قئاثولا عمجو يبرعلا جيلخلا ةفاقث نع ثحبلا يف ءابنألاو داشرالا ةرازو ماهسا _ ٢

 لمعت تأدب دق ةرازولا نأ لوقن نا فاصنالا نمو ةيخيرات وأ تناك ةيبدأ كلذ

 . كلذل

 رهظي نأ يف ةبغرلا اهدئار اهتقيقح ىلع ةلكشملا ةهجاوم اهب تدصق ةملكلا هذه

 . هعيمج ينرعلا نطولا ةفاقث يف قئاللا امهرهظمب انتفاقثو انبدأ
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 ينرعلا جيلخلا يف ةصقلا بدأ

 يف ىلرألا ةناكملا تاذ يهف ث ةيملاعلا بادالا يف ريبك نأش ةصقلا بدأل حبصأ

 ةصقلا تحبصأ ثيحب بولقلا سيساحأ وأ سوفنلا سجاوه نع وأ عمتجملا نع ريبعتلا

 نم نوأرقي ام نيب اهتناكم تذختاو ءارقلا نيب ترشتناف عمتجم ةلاح وأ سفن تاجلخل ريوصت
 ثداوحلاو تاعمتجملاو ةنمزألا روصف خيراتلا يف ةصقلا بدأ مهاسو.جاتنا نم نوعبتيو بتك
 انبدأ ىطخ هنع رصقت نل هنأش اذه بدأو مويلا ممألا تاضهن يف ىتح هرود هل ناكو

 دقف ماهتالا اذه دحضت عئاقولا نأ الا ةصقلاب ةيانعلا يف ديدج هنأب انبدأ ماهتا مغرف ؤ يرعلا
 مهسلاجم يف اهولجس ةيلهاجلا دهع يفف © ةيضاملا ةنمزالا ذنم برعلا دنع صصقلا ترهظ

 يذلا يركفلا عاعشالا نم تناك ةفورعم بتك يف تلجس مث مهثيداحا لالخ تلقنو
 ةصقلا بدأب بعلا مهاس ةثيدحلا ةيبدألا ةضهنلا يفو . دعب نم مهخيرات روصع هب ترانا

 جيلخلاو انئابدا نيب اهباتك زربو انبتكو انفحص يف ةصقلا ترهظف هيف ريبك لاجم مهبدأل نيعتو
 عاعشو ةفاقثلا بكوم نم ةلفاقو ريبكلا نطولا كلذ نم ءزج وهو ميركلا عمتسملا اهيا يبرعلا

 بدأ يف هتكراشم ىه امف رثنو رعشو ةصق نم يبرعلا بدألا يف مهاسي نأ نم دبالف هنم

 ةكراشم اهنكلو ةريبك اهفصأ ال ةكراشم ةصقلا يف كراش دق جيلخلا يف بدألا نا ؟ ةصقلا

 نأ الإ بتكلا يف اهنم ليئض ددع ردصو جيلخلا يف ةرداصلا فحصلا يف تعزوت ةسوملم

 ةصقلا ءابدا رهشأو © ديجلا رصنعلاو ليصألا رهوجلا نع فشكت اهتلق ىلع صصقلا هذه
 قمعأو امهريغ نم اجاتنا رثكأ امهو نيرحبلا يف لاك دمحأو تيوكلاب فلخ لضاف اندنع

 نييدألا نيذه نأ الإ جيلخلا يف يرعلا عمتجملا ريوصتب نازيمتي امهنا اك ادس سلسأو ةرظن
 باتك يف هجاتنا رهظ بيدأ كلانهو امهجاتنا ثعش ملت ةعومجم فسأللايو امهل سيل
 مساب ةليوط ةصق ردصا دقف فلخ هللا دبع ديسلا وهو قافآ وحن هتاوطخ ىلوأ تناكف
 باقرملاو نهسرادم يف تاسردملا ةئيبل اربوصتو اهيجوت تناك باقرملا نم ةسردم تاركذم

 رهظف نيرحبلا يف ةسوسحم ةروصب روطت يصصقلا بدألا و.ةمدقلا تيوكلا ءايحأ نم يحب

 صصق مهلف يوضر ايرث ةديسلاو رافصلا ليلج هدعب يتأيو لاك دمحأ مهتعيلط يف ءابدا هل
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 نأ اك ةقفوم كلذ يف مهتاوطخو نيرحبلا يف ردصت تناك يتلا ةيلحلا فحصلا يف ةروشنم

 ضيرعلا ميهاربا ذاتساللف يرعشلا بولسالا وه ةصقلا بدأل رخآ ارهظم نيرحبلا يل

 هتمحلم يفو عومشو سئارعلا هيتعومجم يف هلئالد ىرن نأ نكميو كلذ يف تباثمدق
 نمحرلا دبع ذاتساللوءناتلبق ةيسلدنالا هتصق يفو ءادهشلا ضرأ اهامس يتلا نيطسلف نع

 ذاتسالا كلذ يف هكراشي يخيراتلا يحرسملا.عباطلا تذختا اهنكلو اضيأ ةيصصق راثآ ةدواعملا

 اهدمتسا تايليثمت يناثللو ةروهشملا برعلا عئاقو نم اهدمتسا تايحرسم لواللف ميتي دمحا

 . برعلا صصق نم

 ةلا ءاش نا هناكم غلاب وهو ةيادبلا روط نع جرخ دق جيلخلا يف يصصقلا بدألاف

 يوضر ايرث ةبتاكلا صصق نم اهراتخا ةصقل ةمتاخ انه دروأسو يبرعلا ىفاقثلا بكرلا يف

 سمخ ةصقلا ناونع 5 ةكراشملا يف انتاوخال ازفاحو جيلخلا يف ةاتفلا بدأل افيرعت اهذختال

 يرعلا نطولا نم بيلسلا ءزجلا باصتغا ىركذ ( رايأ ) ويام ١ه ىركذ روصت ىهو قئاقد
 قئاقدلا اعيمج اهاسنن ال يتلا قئاقدلا نم اهتصق وج راتختو نيطسلف يف برعلا ةبكن ىركذ

 روعش ةبتاكلا تفصو نا دعبف ةعجفملا ىركذلا هذه ةبسانمب سرادملا اهفقت يتلا ةسمخلا

 ءادتباب اناذيا سرجلا عرق رظتنت ىهو ةينيطسلف ةبلاط روعش فصت تذخا تابلاطلا

 نانبل ىلا انرجاه اذكهو » : لوقت ايرث تبتكف سمخلا قئاقدلا كلت نم ىلألا ةقيقدلا

 انب اذاو ، انع ةديعب ىه اذاف ةحصلاو ، اهدجن الف ةمقللا رودن ةيبرعلا دالبلا نم اهريغو

 عوجرلا يف لمألا اندقفو وفقملا ىراحصلا ةرارح ةدش نم رحلانم اندولج خلسنتو ادرب فجترن

 انشع 7 راعلاو لذلا انلمحتو دالب ىلإ دالب نم ةمقللا ءارو انيعس عضرملاو عوجلا انبراحو
 ةقيرط لكبو ةمقللا يدجتست انيدياو نوطبلاو نيعألا يعئاج & نيعئاج نيفهلتم نيدرشم
 ةدراب نكت ملو ريخلاو زعلا رت مل اهنأك ، اهتجاح نع ديزي امب ىئلم نكت مل يديألا هذه نأكو
 قدو ، سرجلا قدأ نأ ىلعو اعيرس تقولا ىضم دقل هوأ ... ءاتشلا يف ةئفاد فيصلا يف

 تيأرو الا ةيزوف ىلإ تفتلا نا امو نيرجاهملا ةلاح انل روصت انراكفأو تمصب انفقوو سرجلا
 تفصعو نزحلا اهبلغ دقل 0 اراردم اهينيع نم عومدلا تردحناو ءامدلا نم نقتحا دقاههجو
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 نع ربعي ائيش لوقأ نأ عطتسأ مل عومدلاب اهيقآم ترجفتف سأيلا اهبلق رمغو تايركذلا اهب
 دشت اهرهظ ىلع رقتست اهتكرتو يديب اهفتك ىلع تبر ينا الا اهتاسأم وحن ينزحو يروعش

 تقولا ناحو سمخلا قئاقدلا هذه تضم“ةمزعلاو ةوقلاو ةعاجشلا اهثبأ نأ ديرأ امنأكو اهفتك

 تبحس سرجلا قدتل ةيكاب ةقهاش جرخت نل الك 3 هقدت اهعدا له نكلو ةيناث سرجلا قدل

 . « سرجلا قدال فصلا نم تجرخو اهرهظ ىلع نم يدي

 . اهتلوفط عترم ىلا هللا اهداعا ةرجاهملا اهتليمز ةلاح نع ةيصصقلا ةبتاكلا تربعو

 : عجرم

 . يئاطلا دمحم هللا دبع ز ينرعلا جيلخلا ؟ رصاعملا بدالا _
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 جيلخلا يف يبعشلا بدألا

 مهتغلب سانلا طاسوأ نيب لوادتملا بدألا وهف همسا نم ىنعملا حضاو يبعشلا بدألا
 ىلا ةبسن ةيمستلا هذه تءاج دقو { يطبنلا رعشلاب اضيأ ىمسيو مهنيب ةجرادلا ةيماعلا

 هنمو هتميق هل بدأ بدألا نم عونلا اذهو . اطبن برعلا مهامس نيذلا سانلا نم طالحالا

 دتشاو ةيفاو تاسارد ءاملعلا هل صصخ اذهلو ، اهصاوخو ممألا رعاشم نم ريثك مهف نكمي
 بوعشلا ىلع اناونعو تاعمتجملا رهاظم نم ارهظم حبصأف ثيدحلا رصعلا يف هب ماتهالا

 . اهب فيرعتلاوامل ةياعدلا لئاسو نم ةليسوو

 يف اوفلختيل اوناك امف ةراضحلا رهاظم نم ريثك يف ممألا اوقبس دق بيعلا ناك اذاو
 ةيرعشلا ةيحانلل انه ضرعاسو ليثمت ريخ مهلثمي يذلا يبعشلا بناجلا مهلف © بناجلا اذه

 نع ةييرعلا انتمأ اطخ رصقت مل ممألا ثارت يف اهتناكم اهل ىرخأ حاون كلانهف بناجلا اذه نم

 نع نوربعي برعلا ناك ىحصفلا رصع يفف يبعش بدأ هتعيبطب برعلا بدأو . اهناديم

 كلذلو مهنيب ةجرادلا مهتغل تناك ىحصفلا نأل انيدل فورعملارعشلاب مهرطاوخو مهرعاشم

 نيعم فرظ اهب ريبعتلا لالخ مهيلع رطيس ةدودحم اتايبأ الا اولوقي مل ءارعش نع عمسن

 برعلا نيب ةجرادلا ةغللا تفعض امدنعو 2 دبألا ىلا رعشلاب دلخف مهرثأت يف اوعدباف

 اهتاملك نأل اهب ويبعت ءاجف ةيماعلا ىلع رثؤي لماعلا اذه ذخأ كلذل رثأك ةيماعلا ترهظو

 . هتازيم ددحتتو هتميق رهظت اضيأ انه نمو يطبنلا وأ يبعشلا ريبعتلا قبست يتلا يه

 ةفاقثلا بكوم يف تباث مدقب هب فقن ام بدألا اذه نم انيدل يبرعلا جيلخلا يف نحنو

 عئاقوو نيفورعم ءارعش هل دجنو ، تافلؤم هنع جيلخلا يف دجن هنع فلأ ام ةلق مغرف ةييرعلا
 نم ناءزج وهو طبنلا ناويد هنع ترهظ يتلا تافلؤملا نمو . ةعئاش تالوادمو ةروهشم

 دلاخلا هللا دبع ذاتسالا فيلأت طبنلا رعش نم طقتلي ام رايخو جرفلا دلاخ رعاشلا فيلأت

 دلاخ ذاتسالل ةيماعلا لاثمألاو سيمخ نب هللادبع ذاتسالل بيعلا ةيزج يف يبعشلا بدألاو متاحلا
 نع ةيبرعلا دالبلا يف هثيدح تافلؤملا نم رهظ امب تافلؤملا هذه ددع سيق ولو ديزلا دوعس

 . بدألا نم عونلا اذهب جيلخلا ماتها يف هليلدو ءاصحالا يف ةناكم اذهل ناكل يبعشلا بدألا
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 ةقطنملا هذه ءارما نم ءارعش هيف رهظي نا جيلخلا يف بدألا اذهل ةماهلا تازيمملا نمو

 دمحم نب ناميلس موحرملا خيشلل ناك دقف ةيبعشلا مهراعشأ عباطملا رشنتو نابكرلا لقانتت ناو

 ةديصق نم يهو تايبألا هذه هنم ركذن لاجملا اذه يف رعش قباسلا نيرحبلا مآح ةفيلخ لآ

 . ( يربلا دصلا ) صنقلا عبارم ىلا اهيف قوشتي

 را شطللا بقع نم ربلا ريسب يدو

 ريدغ ةوادن فشنت ام بقع نمو

 رايط قحلي رقشا تاوطخ دهأو

 ةر يدتسم تلوح اهبرض لىا

 راظنالا قاش مهفص انبرض ىلو

 هريط لف هبجعم انم لكل او

 رابصب ينام ريفقل ١ ف ةحود نع

 هريظن ه __لنم تيرام صنقل ١ ثيح

 اذهو هطبنو هحيصف هيفرط نم رعشلا عمج دقف ةفيلخ لآ ىسيع نب دمحم خيشلا امأ

 : اضيأ صنقلا طيحم يف وه

 اوعس اذا ىعس ١ ساللا راهن يراهن

 اهلان هالوم ىوجرل ١ قىتقح نمو

 ةاشب ذ جخأيو ينرشبي نم اين
 باقرم سأر ىلع هفاش ول ريطلاب

 ارح ركاوم نم يدشعو اذ عم
 باثو نيحانجلا قب ىلع رقثأ
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 هرااتنفاو رصعلا تقو ىلح ام اي

 باكر صينانقلاو ىيقشم داع لىا

 ةراقصلاب مهتدوع هملغ عم

 بجل طر بغر تارفخلل انالو

 راكتفاو ةجس مهاعم ىفش

 باط لقنلا ير هيف ضور طسو يف

 هلمج فصيو هداوج زفتسي رخآ ارعاش نيرحبلاب ةمكاحلا ةلئاعلا نم كلذك دجنو

 . ةفيلخ لآ ةفيلخ نب يلع خيشلا وه رعاشلا اذه 3 هئارحص ىلا قاتشيو

 ارثأتم رطق يف ةمكاحلا ةرسألا دج يناث لآ مساق خيشلا ىرن ثيح رطق ىلا تأنلو

 : فينحلا نيدلاب ازتعمو نيملسملا ريصمب

 انزع هاوقتب وه نم اي دمحلا كل

 هريغ ةالاوم نع ا نبجح باجح

 با . لالا عاط نم ناش اذو

 رصانلا دومحو جرفلا هللا دبع بدألا نم عونلا اذه يف اهئارعش نمف تيوكلا امأ

 دئاصق نمو © يلسروب ناويد نم تافطتقم اهامس ةعومجم هلو يلسروب دهفو يبتعلا يويدبو
 : الرغتم هلوق ةعومجملا دهف

 فاشكلا جرا بلا اه رونلاب ابحرم اي

 فا ل ا ر نمي روحلا لامج ى طغ
 فاصنب اشم ام ول روذ عم اا جدلا ردب

 فاشني الو ر كذي روكذم وعصلا ضيب
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 فا كنب اون يق , ر متك ذلا ے __ لودان

 ف ا عنت ترشع ي ذ ر ررقم انول ١ بقع

 فالخ ه :م فاشيل رون عم ىوهلا يعار

  

 نب فيس مامالا نمز شاع يذلا رهاظ نبا مهنم ركذن اضيأ ءارعش نامع يفو

 : ةيقيرفأو دنهلا يف هتاوزغ خراف ماع ةئامئالث ىلع ديزي ام لبق ناطلس

 ىلزا۔۔_۔_نه فوشأ يلاع نم تفرشأ

 اهمادجو اهدادي تا براجت

 ةمحاسمو لحاسو حيس نيب ام
 اهمانم باط نيعلا نيبو كانهأ

 ادعلا نيهي ناطلس نب فيسب

 اهماما بيطب اهينهي هللا

 نب همحر يتيوكلا حالملا ءاثر يف هتديصقب فرع يذلا يسماشلا نيجم مهنمو
 سرفلا عم ريمح نب بعلب مامالا عئاقو دهش يذلا نارمع نب يلع مهنمو . ةمهالجلا رباج

 : تايبالا هذه ةميخلا سأر نم لسرأف

 ىلو مجعلا سومان دواد حبذنم

 ىلوت ريمح نب بر هلب انمامياو

 لو دق رشلا لكو تعاط نامعو

 ملف هلك ربلاو رحبلا راص برعلاو

 مهلذ مهبر انه دعب نم مجعلاو

 مهلزان حبص بسحأو جدصلاب كربخا
 لو مهدعس ردان هاشلا ركاسع

 - _ ١٦٤

  



 رحبلا نم اميسنو جيلخلا سلاجم يف دوعلا نم تاحفن لازي ام مويلا يطبنلا رعشلاو

 ملاسلا هللا دبع موحرملا هب دهشتسا ديجم يخيرات مويب رثاتسي نا هبسحو ءارحصلا نم ارارعو

 باون ابطاخم لاقف يسيساتلا سلجملا هللا همحر هومس حتتفا امدنع تيوكلا ةلود ريمأ حابصلا

 : يدراوبلا فرجحل تاايبالاو بعشلا

 اهانبم لاط يللا ةيدلا لهأ اي
 اهيماح لوط ا _ ھامح دالب ام

 اهارسيل ىشلا عزفت ام ناك نا
 اهيطاو كيذه اشطو يللا فرعا

 اماج نم لك قوشت ينابلا
 اهلامها نوك يزا بملا كفي ام

 . : عجرم
 ١ _ ديزلا دوعس دلاخ 7 ةيماعلا لاثمألا نم .

 ٢ _ سيمخ نب هلا دبع © ةييرعلا ةيزجلا يف يبعشلا بدألا .
 ٢ _ متاحلا دلاخلا هللا دبع ، طبنلا رعش نم .

 ٤ _ يئاطلا دمحم ةللا دبع 3 يبرعلا جيلخلا يف رصاعملا بدألا .

_ ١٢١٥ 



 لاشمألا نع باتك

 ةايحلا هذه ةارم وه بدألا نأ كش الو ، اهرهاظمو ةايحلاب مهماتها برعلا نع فرع

 هنم ةيواز لك ىلا اوفلدو هنيدايم اوضاخو هبناوج اوكلس ريبك عاب هيف برعلل ناكف اهتروصو

 . ثيدح فرط لك يفو فيلأت اهم لك يف مهل ناكف

 اهب قشأ يتلا ةزيملا هذهب رثأت تيوكلا نم يرع بيدأ نع مريلا انثيدحو

 ءاجف ةيضاملا نورقلا يف برع ءابدأ اهيف همدقت ةديعب ةقيمع ةيواز ىلا كلسف هدادجا خيرات
 ةايح روصي ابناج هنم ذخأو بدألا ملاع ىلا ىعسف © ةيوزلا كلتب ركذيو ةيملا هذه ددجتب

 ‘ مايالا ثيدحو ةربخلا قطنمو ةبرجتلا ناسل هنأل لانملا بناج وهو ايقيقح اريوصت برعلا

 تماق يذلا ةيماعلا لاثمألا نم باتك بحاص ديزلا دوعس دلاخ ديسلا وه بيدألا اذه

 يف ةيماسلا اهتلاسرب المعو فلؤملل اعيجشت اهباسح ىلع هعبطب ءابنألاو داشرالا زو
 . تيوكلا يف يبرعلا بدالاب فيرعتلا

 لجو زع هللا باتك نم لاثمالا ةيمهأ ىلع هباتك لهتسم يف فلؤملا دهشتسا دقو

 اماف { اهقوف امف هضوعب ام الثم برضي نأ يحتسي ال هللا نا » ىلاعتو هناحبس هلوقب

 الثم اذهب هللا دارأ اذام نولوقيف اورفك نيذلا امأو ، مهبر نم قحلا هنأ نوملعيف اونمأ نيذلا

 الثم هللا برض فيك رت لأ ) © « نيقسافلا الا هب لضي امو اريثك هب يدهيو اريثك هب لضي

 اهر نذاب نيح لك اهلكأ يتؤت . ءامسلا يف اهعرفو تباث اهلصأ ةبيط ةجشك ةبيط ةملك
 نم تشتجأ ةثيبخ ةرجشك ةثيبخ ةملك لثمو . نوركذتي مهلعل سانلل لانمألا هللا برضيو

 . ( راق نم اهل ام ضيألا قوف

 لاثمألا كلتو هللا ةيشخ نم اعدصتم اعشاخ هتيأرل لبج ىلع نآرقلا اذه انلزنأ ول »

 . « نوركفتي مهلعل سانلل اهبرضن

 رصعلاو مالسالا ردصو يلهاجلا رصعلا يف لاثمألا اهيف ضرعتسا ةمدقم هل مدقو

 ىلا هءارق ليمتست ةقيرط مزتلاو ، كلذ دعب لاثمألاو ةيماعلا ةجهللا لوخد مث يسابعلا

 حضوأو هل براقملا حيصفلا يبرعلا لثملاب يتأي اذه دعبو هحرشي مث لثملا دروي الوأ وهف هباتك
 عمتسملا ىلع هورقأس امب كلذ

س ١٢٦



 لدعلا فيسلا قبس حيصفلا هنيرقو حضاو هانعمو « توصلا عفني ام توفلا تاف ذا»

 اورشاعت حيصفلا هلثمو5«موي لك هتبساح مود كبحاص تيغبأ اذا»مث«لمألا نود لجألا ناحو»

 شاالثم { هرابخأ عبتتيو لثملا ةصق يوري نايحالا ضعب يف وهو بناجالاك اولماعتو ناوخالاك
 نم سانلاو ةنيدملا ءايحأ يف ودعي قلطنا روث نأ ليق » هلوقب هتصق ىوريءرتنع ينا روثلا مهف

 همالف رتنع هنع ضرعأف هيلع لبقم روثلاو هراد نم جرخي رتنعب اذاو هكسم نولواحي هفلخ

 ريغ وه ةصقلا هذه رتنع نأ رهاظلاو“رتنع ينا روثلا مهف شا"مهل لاقف كلذ ىلع سانلا
 . هتحاصفب رخفيو ةيماعلا تاجهللا ىلع اهيف بيعي يتلا ةقلعملا بحاص دادش نب ةرتنع

 نمف اهيلاو ةئيبلا هذه نم اهلاثمأ رثكأو ةحضاو تيوكلا ةئيب هيلع ودبت باتكلاو

 . سانلا دعوتي نمم ءازهتسالا يف برضيو(عبطو قحلالآرقت رحبلا

 نمل تيوكلا يف عئاش مسا قوزرمو 3 ( قوزرم هجو نع نبللا ديعبا ) ءارحصلا نمو

 ىلع ضحلا يف لاقيو ( شيع لباجما الو شيج لباجما ) عمتجملا نمو © هيف سيلام يعدي
 . رضح اذا هاوس ام كرتو لكألاب ليجعتلا

 يف يلسروبدهف يبعشلا رعاشلاب اهأدب ةيرعشلا ةيماعلا لاثمألا ىلا فلؤملا ضرعت دقو
 : هلوق

 اهيفجت وأ كيفبجت مزال ايف علاطلي ايندلا
 يتلا هتئيب تروص يتلا ةيماعلا لاثمألا تائم مض ثيحب هباتك ىفوتسا فلؤملاو

 ةايحلا رهاظمو عمتجملا ةقيقح نع اقداص اخيرأت تءاجف لاثمألا هذه تائيب روصو اهشيعي

 بدأ نكر نم بناج وهف هباتك امأ « يبرعلا بدألا بكوك ىلا اضيأ فاضي اربعم ابدأ تءاجو

 ءابنألاو داشرالا ةرازو هترشنو ديزلا دوعس دلاخ يتيوكلا بيدألا هعضو برعلا دنع لاثمألا

 متأ اك حيصفلا بدألا ةمدخ همتأ نينرق يف تيوكلا ءابدأ مساب رخآ باتك فلؤملا ىدلو

 . يماعلا بدالا ةمدخ

 ٥ : عترم

 . ديزلا دوعس دلاخ 7 ةيماعلا لاثمألا نم _ ١
 . يئاطلا دمحم هللا دبع 5 يبرعلا جيلخلا يف رصاعملا بدألا _ ٢

١٢١٧١ 



 « تيوكلا ةضهن يف بدألا رنأ »

 باتكلا اوقحالي نأو ، هحالطصاو روهمجلا ريراقت اوبقعتي نأ نويوغللا داتعا
 تارابعب رذعلا مهل اودجيف اودوعي مث 5 ةيوغل ءاطخأ نم هنورطيسي ام مهيلع اوصحيف

 . « ةعئاشلا ءاطخالا نم » يهو باوصلاو اطخلا نيي مويلا تقلعت

 قلعتي اعوضوم قرطن نيح ةمدقملا هذه عم نحن انرمأ وه امف « بدألا رمأ وه كلذ
 ىلا ترس دقف 0 ةمدقملا هذه تضرف يتلا يه اهدحو ىودعلا نا ؟ بعشي ينعيو ةلودب

 نأ برعلا انناوخا ىدل ىأرلا حبصأف " تيوكلا ةلود دنع اليوط اهلحر تقلأو اضيأ ةلودلا

 8 يدمحألا يف نخادملا عافتراب تعفترا امناو 5 اروكذم ائيش طفنلا لبق نكت مل دالب تيوكلا

 ىودعلا هجو وه اذهو . ورسأب ملاعلا ىلا اهنمو تالقانلا ىلا بيبانألا عيزوتب اهمسا رشتناو

 وأ ةيبدأ اهربتعت نأ كلو ث ةعئاشلا ءاطخألا نم نذا رمألا حبصأف { تيوكلل ةبسنلاب

 نأ هسفن بدألا نم كل تبنأل لاقملا اذه يف بدألا لماعب كسمتأس ينكلو 5 ةيسايس

 ةداملا كلت ناخد نم اهتضهن رجف غزبي مل ول هنأو ، طفنلا لبق اروكذم ائيش تناك تيوكلا

 تشاع دق ةملكلاف'، اهمدقتو دالبلا عسوت ىلا يدؤتس ىرخأ ةيحان نم ىرشأل { ماخلا

 ام وه اذهو ، مونلل ملستست نأ ةملكلا اهيف شيعت دالبل نكمي الو ، ةضبان ةيح تيوكلاب

 اعيمج ىرنل تيوكلاب طفنلا روهظ لبق اوغبن ءابدأب كلذ ىلع نهبأسو ، تيوكلا يف ثدح
 نكي مل ول هنأو 5 ابيرقت_ه ١٣٦٢٩ ماع ذنم هفقوي ام كلانه دعي نلو كرحت دق ةايحلا بكوم نأ

 . هفادهأ ىوتسم ىلا هب عفتريو هقيرط قشي رخآ الام بكوملا دجول دوجو طفنلل

 يف نأ اندجول ةمأ لك رس يف ةضهنلا ةيادب اهنأ انلقو 3 ةثيدحلا ةسردملاب انأدب ول

 هذه تينب دقف 0 اهل ةباجتسالاو تيوكلاب ةضهنلا ةقارع ىلع لدي اخيرات تيوكلاب اهئاشنا

 ةيبؤر فلأ نيثالثب دالبلا نايعأ دحأ اهل عربت ١٢٢٩ ماع يلاهألا تاعربت نم ةسردملا

 . ىلوالا ىمظعلا برحلا لبق ام نامز 0 هنامزب سيق اذا ريبك غلبم ءيراقلا فرعي اك كلذو

 تناك ةيريخ ةيعمج نيتنسب اهرثأ ىلع تماق ( رونلا لعشم اقح ةسردملا تناكو

 يف مهينطاوم نأ اوكردأ دقف { تيوكلا يف يبرعلا عمتجملا ىدل ىوتسملا عافترا نع اريبعت

_ ١٢٨



 ه ١٣٣١ ماع ةيريخ ةيعمج ءاشناب اوماقف ، ةيعاتجا ةياعر ىلاو ، ملعت ىلا ةجاح

 ءابطأب ةناعتسالاو ، جراخلا يف ملعلا نم دوزتلل بالطلا دافيا ىلا فدهت ( م ) ١٩١٠
 8 ةسردملا نم رظتنت يتلا راثلا تعنيأ ه ١٣٤١ ماع يفو . ةيبرعلا دالبلا نم ةلدايصو

 ىلا جاتحي هنأ دجو بابشلا نم عمتجم رهظف ث ةيعمجلا ضرأ اهتقس يتلا ةجشلا تقروأو

 عسوت م . ةعونتمل ١ بتكلاب تدوز ةبتكم تسسأاف © هلقع بذہهيو هتقو هيف يضقي ناكم

 ةفاحصلا ترهظ كلذ دعبو ، يبدألا يدانلاب ىمس يدان ءاشنا ىلا ةجاحلاب روعشلاب كلذ

 اهرادصا يف لضفلا ناكو ( تيوكلا ) مساب هعيمج يبرعلا جيلخلاب ةفيحص لوأ تردصف

 ةيعمجلاو ةسردملا نم : هلك كلذ نمو . ديشرلا زيزعلا دبع خيشلا لوألا تيوكلا خرؤل

 يأرلا قدصو . ةضهنلا بكوم يف بدألا مهاسو تيوكلاب ةضهنلا تقرشأ 5 ةلجملاف ةبتكملاو

 اقيرط دجتس اذه اهريس يف اهنأو ، طفنلا روهظ لبق اهتضهن وحن ريست تناك تيوكلا نأب
 . تيوكلا ةضهن يف بدألا رود وه ام اذه دعبو . طفنلا اهب رهظي مل ول رخآ

 ديعأ نأ يعاد الف ، تدجو دق بذألا اهب رهدزي يتلاو بذألا جتنت يتلا ةئيبلا نا

 بذألا نأ كش الو ] اهبصخو ةضهنلا ةبرتل هتفصو يذلا وجلاب ملع نأ دعب ءىراقلل اهحرش

 . اهاقسو اهثرح يذلا وه

 دنع ةوعدلاب لجلج يعانقلا ىسيع نب فسوي خيشلا حلصملا ملاعلا توص وه اذه

 : نيعجشملاو نيعربتملاب اديشم 2 ةيتيوك ةسردم لوأ حاتتفا

 الا جر ١ : الو . ٠ ال نا ل` 1 الاو . ٠0 ا 5 . ١

 الزن تمر نا لاطبألا مهف العلا يف هووذ لضفلا فردي

 الث حاتت حاورألا هبف مهركذ ولجن حاص اي انب من

- ١٢١٩١



 رحن علطتلا ىلا مهوعديو هموق ضهنتسي يجحلا مساق نب يجح رعاشلا وه اذهو
 8 دالبلا قرل ةدهاج لمعت ةموكح يجح ىأرف {}©ك هتدهاشمب هيلع هللا معنأ يذلا دغلا

 ؤادالا يف ىلوتيو ةمألا سلجمب مكحلا يف كراشي دادسو ىده ىلع هقيرط يف ريسي هبعشو
 _ : ةتباث مدقب ريسلا ف برعلا هناوخ ١ عم مهاسيو ‘ هدالب نوؤش

 1 ء

 ينا بعش اي

 ضوہهنب ي ام عو

  

 امري ركبلا بطخي نم

 ضوهنب ي نتدعو

 كدهع رهدلا فلخأ ال

 كيعو هللا ققحف

 لا لل ١ ده ملك دق

 لاحم نم ة نمأ

 لقث ىفكأ ىلع

 لالظ نم هب ح 7 وأ

 ليح اياملا نا

 ىلؤس مكنم بيجي

 لاغ لك اهل لذ ي

 كدهع رهدلا فلخأ ال

 ه. الا و ةحف آ _ عو

- ٠ 



 لاثمأب هيلع ضحيو ث ملعلا بلط ىلا يراشملا دلاخ نب دمحأ رعاشلا وعديو

 : هلوق

 رجالاو بسكلا نطوم اذه ملعلا ىش

 رجزلو حمسلا نع لسكت الل رمشف

 ليج ريسب رختفيو نيفلختملا ضعب نم ملعلا بكر هيقل ام ىلا ريشي اذهب وهو

 . ىلرألا ةيملاعلا برحلا

 هل روفغملا خيشلا دالبلا ريمأ ىلا هجتي هناف بيبشلا ملاس نب رقص رعاشلا امأ

_ ١٣٢١ _ 



 ملعلا لهانم فاشترا ىلع بعشلا ثح ىلاو ةضهنلا ىلا هوعدي حابصلا رباجلا دمحأ

 ة مركم لك يف امس نم دمحأ اي
 اهيواح لضف __ لا ف ة مع لكو

 ةعد ىلا بكري نأ كخم ىشاح
 اهيلاو تنا سور هن نع ٨ لفغو

 امجما اهب ضبهناو ا ثعش اهل عمجاف

 اهييحت كنم فا طعناب ة لف

 اهيماح تنأ ذا اهنمأم تنأو

 ا _ هسرادم دضع كا هكرادم بذه

 اهيعار تنا ذا اهتلو ةط م حراو

 ا هلغاشم د عبا ا _ هفراعم رثكا

 قيرطلا هنأب هنم اناميا ملعلل هموق ةوعد ف يمورلا رشبلا دمحأ ثحابلا رعاشلا كراشو

 ١ ةضهنلل حيحصل : _

 بكسن او م ,` م لا . مهد ل اس
 ى تح

 بجو ا مع ا
 .. غ

7: : 

 ۔ ١٢٣٢



 ١ - ر

 اببس ريخ ىلع ال اودمت نا

 تبخ _ تنت مو لع ريغ لصوم

 بلطلا يف اونجو م اعلا ا. لطاو

 بتو ي موق ي :ي اي ادومجو
 اهلامآو اهثداوح عم بواجنت يتلا ةبورعلا نوصح نم انصح تيوكلا تناكو

 اهناوخا كراشت تيوكلا دجن نيرشعلا نرقلا نم لوألا عبرلا نع بتكن اننأ مغرف 3 اهفادهأ

 انم لكف © ديجملا هلبقتسم ىلا رئاسلا بكرلا عم بواجتتو ، مهحارتاو مهحارفأ يف برعلا
 يف ةقفدتملا ةيويحلا ليلد هتروث نيح هنع ثدحتلاو يباطخلا ميركلا دبع فيرلا لطب فرعب

 كلذل ذخأنو ، ةضهنلا وحن ويس ىلع يلاتلاب ليلدو ، بعشلا يف ةيموقلا ةيحورلاو عمتجما

 همحر يباطخلا لطبلا تيوكلا نع ةباين اهيف ييحي فصنلا ميهاربا فيطللا دبع رعاشلل اتاييا

 : هللا

 ايكاب فسري لال___غاب قرشل ١ ىرأ

 مسبي لنالنج بر هلا تاب نيح يمىلع

 م كبسح برغلا ةساس اي مكيناح

 : تلظو ؤإبتمرجا الاط اي

.- 

_ ١٢٢٣ _ 



 ا_زس.وفنب م&آنيساف اكلم

 مكلم ذا اذ لشم ملعف الفهن

 هلهأل زيزعلا فيرلا نع اولخت

 مكنع عسماعملا للشطبأ فيرلا ىمح

 مهمهت للجلا يف عايج دسأو

 ةيويحو رعاشلا ةفاقث هنم رهظت بولسأب يباطخلا دهاجملا رعاشلا بطاخيو

 : هعمتجم

 ادعلا دهش دق كيف موي هع للف

 م لنتي ال هالا هلج ا ماسح

 حتاف كنأ د يردم تملع د فقن

 مغيض كنا سيراب تدهش دقو

 انان ملعلا حبصأ ول اوملع 7

 مخح او ى هدا كامسب نم لكلناب

 حافك دعب الا اهدجوي نل وهو هتئيب الوأ دجوأ ‘ تيوكل ا ةئيب يف بذألا رثأ وه اذه

 تبثأو ، ةضهنلا لحارم يف امأ راس ىتح مامألا ىلا هب عفدف ةئيبلا بكوم رياسو ، ربصو

 اهبسكتو ةوقلا اهحنمتف روهمجلا سوفن يف جمدنت ةيويح ةملكلا نأ تيوكلا يف بدالا

_ ١٢٤ 



 ضيألا يف لصألا ىوقيل اهلصأ نماومنت ةحلاص روذب يه ةبيطلا ةملكلا نأو ث ةبالصلا

 . ءامسلا ىلا .. ةمقلا ىا عرفلا عفنب

 ةيملاعلا برحلا دعبف ، تيوكلا ةضهن يف بدألا ةكراشم نم رخآ بناج كلانهو

 هنع ةباتكلا كرتأ ينكلو ، المعو ارثنو ارعش ةضبنلل اعد ءابدالا نم رخآ بكوم رهظ ةيناثلا

 عم تأدب ةقيرع تيوكلا يف ةيويحلا نأ ىلع اناهربو لئاؤألا داورلا رثأب امازتلا ثحبلا اذه يف

 . دحأ اهيف فلختي ملف 9 اهبكوم يف تراسو ةيبرعلا ةضهنلا ةيادب

 تيوكلا ةلجم رودص ذنم م ١٩٤٨ ماع دعب مامزلا تذخأف ةيناثلا ةلفاقلا تءاجو

 ددج ابدأ روهظو فحص رودص نم كلذ عبتي امو ةيدنألا تسسأت ذنمو & ديدج نم

 . غرفتلا يف ىتح مهنع اوفلختي ملو ىمادقلا قيرط اوكلس

 عم يني يتيوكلا عمتجملاو ، ذفنتو ططخت عيراشملا ىرنف رمثت دوهجلا مويلا يه

 نم بدألا دج نأ ىسعو ، ويس يف بدألا رمتسي نأ ىسعف . هلبقتسم ك

 ديشرلا زيزعلا دبع نم ءابدالا هدجو ام © ةديدع رود تاذ يهو ةثيدحلا تيوكلا ةفاحص

 يف اننو . هناوخا عم هنواعتب اهردصيو هقرع نم اهيلع قفني ةدحاو ةفيحص كلمي وهر

 ىسيع نب فسوي ربخ سيلو ، لمعلا دولخ كردي نم لوأ يهو ريبك لمأ ةفاحصلا

 . ديعبب اهنع عناصلا هللا دبعو ديشرلا زيزعلا

  

 : عجرلا

 . ( يفاطلا دمحم هللا دبع ) ينرعلا خيلخلا يف رصاعملا بدألا _

_ ١٢١٥



 تيوكلا رعش يف ةوقلا بدأ

 موقت ةددعتم عضاوم ىلا انرطاوخو انراكفأب ح رسن انتلعج ةسكنلا دعب اهشيعن ىتلا مايألا

 لكو ، ناك امع فلتخي مهجاتنا حبصأ ابدألاف ، لمعلاو لوقلا يف ديدج ءانب ىلع اهلك

 عجاتو ، قمعأ هرظن رومألا ىلا رظنت تحبصأ انعمتجم فلؤت يتلا طاسرألا نم طسو
 ةديصق نم اعطقم ضرعأ { ديدجلا رهظملا اذه يف بدألل لاثمكو ، لقح لك يف اهريس

 ةحيرص اهنلعأو ةسكنلا دعب هب رفك { هرعش يف صاخ كولسب فرع يذلا ينابق رازن رعاشلل

 : هلوق يف

 نيزحلا ينطو اي
 ةظحلب ينتلوح

 نينحلاو بحلا رعش بتكي رعاش نم
 . نيكسلاب بتكي رعاشل

 يلرعلا بدألا نع ةسارد ماركلا نيعمتسملل ضرعأ نأ ثيدحلا اذه يف ترتخا دقو

 ارات نم اماع نيثالث داصح نم اهرداصم ذخآ ينكلو ثادحألا نم اهتسبتقا تيوكلا يف

 يف حوضوب رهظو يلهاجلا رصعلا ذنم فرع يرعلا بدألا يف قيرع ةوقلا بدأف يألا

 ةوقو ةميزعلاو هيجوتلاو ةعاجشلا بدأ وهو رعش نم بعلا هب لثمتي اميفو { تاقلعملا
 اذه نم يلحملا انبدأ بيصن وه امف . ةيماسلا يناعملا هذه لمحي ابدأ هب مركأو ، ةيصخشلا

 ؟ برعلا ناويدب ةوقلا بدأ يف تيوكلا بدأ رود وه ام ؟ بناجلا

 هسفن ضرفيو لب مهبدأ زيمي يذلا عباطلا ةوقلا اندجول ةماع انئارعش جاتنا يف انثحب ول

 اذاو . يلزغلا اندجو امبرو يموقلاو يتاذلا مهبدأ يف ةحضاو ةوقلاف مهتايصخش ىلع ىتح

 نم ةيزغ رداصم هل تيوكلا بدأ ناف دومصلاو ةعاجشلاو ءابالا نم عبنت ةوقلا تناك

 زتعم هثارتب اقلعتم ناك اذا فيكف روعشلا عيفر سفنلا ييأ هنيوكت مكحب رعاشلاف 5 ةوقلا

 . ضيضحلا ىلا ىندتي الو دعاص قيرط يف ريسي هتئيب

- ١٣٢٦ _



 ‘ مهتناكم نودتعيو مهسفنأب نوزتعي مهنأ تيوكلا يف ءارعشلا دنع ظوحلملا عقاولاو

 يبرعلا جيلخلا نادلب يف لقنت يذلا يئابطابطلا ليلجلا دبع رعاشلل تيب نم كلذ انل رهظيو

 ىذألا نع هسفنب عفتري ناك هنكلو بعصلاو لهسلاو ث ءارضلاو ءارسلا هلقنت يف دجوو
 : هب نصحتي يذلا ءابالاو هرعش ف ةقثاولا ةوقلا ىلع لدي يذلا هلوقب ءالهجلا لخدتو

 لجرلا ةرهز يوذت رادلا ةبرغ ذا ابجع ىرأ ال لوهج يناردزا اذا

 نأ هفلكي كلذ نأ مغر لهاجلا ةعراقم نع اهب ىأنيو ربصلا ىلع هسفن لمحي وهف

 .. هتيسفن ىوتسم دنع ىقبيو ربصي كلذ عم هنكلو همالاب قرتحي

 بدأ 3 يوقلا بدألا جتني يذلا رعاشلا ىلع ركنتست ال ةبيرغ ةرهاظ تيوكلا يفو

 ةايحلا ماهم اولمحو سانلا اولزتعا انئابدأ نم ددع كلانهف © ةزعلل ةوعدلاو فرشلاو ءابالا

 ةوقلا بدأ اوشاع مهنأ ىلع هلولدم كلذ يفو مهتويب اياوز يف نيعباق دلجو ربص ىلع
 ولو اهتزع يف شيعت سفنأ« ةرباص ةيوق سفنأ نم قفدت دق بذدألا اذه نأ ىلعو هب اولمعو

 رقص مهلزانمب اونصحتو سانلا اولزتعا نيذلا ءارعشلا نمو ةلزعلاو ةدحولا كلذ اهفلك
 ةزعلا ادشان رجاه نم اضيأ مهيفو همايأ تايرخأ يف عناصلا هللا دبعو ركسعلا دهفو بيبشلا

 لعلو ، جرفلا دلاخو يوبألا يقوش دومحمو ديشرلا زيزعلا دبعك هتمأل ابجاو هآر ام ايدؤم

 ببس هيف حضوي يذلا هلوق يف بيبشلا رقص رعاشلا وه اذه ةوقلا روعش نع ربعم ريخ
 : هتيب يف هئاوزنا

 رعشلاب مهسوفن ضيفت مهلزنمو مهلمع نيب نولزعنم ءارعش نالا ىتح دجو امبرو
 . ةوقلاو ةماركلاو ءابالاب ضيفي هلكو مهصاوخ ضعب هيلع نوعلطيف

 اهب ىدحتي ةوق يوق وهف نامزلا ىلع ىتح هطورش يلمي تيوكلا يف رعاشلاو

 ذاتسألل نيبتب هل لثمأو رعاشلا رعش يف ةوقلا ىهتنم وه اذهو هسفن نم لاني نا رهدلا

. ١٢٧١



 نيرداس سانلا ناك نأ موي تيوكلا ةضهنل اعد يذلا رعاشلا يجحلا مساج يجح

 : رحبلا بكانمو ربلا قافا يف برضلاب

 ال نأ طشب نامز اي كتبحص

 يرومأ نم رشمأب ينسكاعت

 عيوط نيعب يلا ونت دأو

 ريكلا ىلا ريغصلا وني امك
 لوح هيضراعم ىدحتي فيك هعمساف هيناعمو هبولساك ةيوق رعاشلا اذه ريباعتو

 : رهزلا قناعيو رجفلل مسبي رعاش ال ةيتاع حير هنأكو ةضهنلا

 ءابهلاك متنأو حاير بابشلا نحن

 ءاضفلا يف مكقيزمت يف ذ ءا انراي

 هذه يف كل فصي يذلا جرفلا دلاخ موحرملا تيوكلا يف ةوقلا ءارعش نمو

 هليمز اهيف بطاخ ةديصق نم يهو بوطخلا ةعراقم يف هتيصخش ةوقو هتبالص تايبألا

 : بيبشلا

 امهراكذنت سفنلل ددجف ايحلا لثم كرعش ينات

 امهرادكاو بوطخلا تفلا امنكلو لاس تنك امو

 اهراودأ يف تلدب اذا تاثداحلا زتهأ تنك دقو

 اهرامضم سفنلل عسوأو هتمر نأ نسحلل برطاف

 اهران تدقوأ دق ءءازرأب ينئاج نا بطخلا بعصتساو

 امهرادهتو رويطلا تيكح ىتبحص نم نيبلا ىنسم ناو

 اهراكون ريطلا ركذت امك نآ لك يف يبحص ركذاف

 اهراوكأ سيعلا فلأت امك هلاوهأو قارفلا تفللا
 اهراركت دوعت ام اذا مومسلا لعف مسجلا فلأي دقو

 ۔ _ ١٢٣٨



 يف امئاد ةقلحم ريخلا راونأ هميدأ ىلع عشت مل نا ءودهلا مهيضري ال ةوقلا ءارعشو
 دجو رح الا ءارعشلا نم هدشني ال قالطنالاو ءافصلاو بدجلا يف ثيغلا نورظتني ءامسلا

 : ديشرلا نسحملا دبع رعاشلل نيتيب يف كلذ رهظيو هروعش ضيفو هرعش ةوق ؤفاكت هيف

 تابراض اهيلع دايقال ال تفلخ قالطنال يحور ذا

 تامملاو ءاوس يأر يف وه قبطم نوكس يف اشيع ذا

 ابنج ريست هيناعمف مهحماطمو مهديلاقتو هموق رعاشم نم هب دأ سبقي ةوقلا بيدأو

 ضيفت ركسعلا دهف رعش نم ةددعتم ةلثمأ دجنو هنطو يف هلاماو مهلامآ عم بنج للا

 : فصول ١ يف ةوقل ا بذأل الاثم نوكيل يدنجلل هفصو راتخنو حومطل او ءابال او ةميزعلاب

 نادجولاو حورلاب ومستو ومنت ةركف ىوهلاو دجملا قشع

 ناوهلا شيع رارحألا قيطيأ رح وهو ال فيك لذلا ىوتجاو

 ناميالا تباث مزعلا قداص رويغ مامه نم هللا هل اي
 نانجلا ىوق تكشوأ اذا (ثيل)ىحرلارودتنألبقلمح

 ينافتلا زمر دونجلاو ىنملاب بيرق هنم توملاو ىنختي

 امو باعصلا اهب ىطختي اقيرط اهب نمآو ةوقلاب همد برشت ركسعلا دهفو
 ضيفي رعشب ةوقلا ىلا اهيف مهاعدو اعيمج برعلا اهب بطاخ يتلا هذه هتاييا ديدرتب انارحأ

 : ةوقو ارارصا

 ةيبألا سوفنلا اولس يبرو ىأ راع فعضلا امنا بيعلا ينب اي

 ةيعفدملا هقهقت هاكبل تحارف ىدانو يكب فيعض مك

 ةينملا اهنم فيعضلا ظحو ىحصفلا يه ديدحلاو رانلا ةغل

_ ١٣٩١



 ثادحألاب مهرثأت وأ ءارعشلا جاتنا هيف ضرعأ مل تيوكلا يف ةوقلا بدأل فيرعت اذه
 هقح هيطعنل مداق ثيدح يف هيلا دوعأ دقو بذألا نم عونلا اذهل ريبك ردصم هلك كلذو

 . تقولا نم هبيصنو ضرعلا نم

 : عجرم

 . يناطلا دمحم ةللا دبع إ ينرعلا جيلخلا يف رصاعملا بدألا _ ٠ ١



 تيوكلا رعش يف يعامتجالا بناجلا

 نم هشيعي ام عم هسيساحأ لعافتتف هرعاشمب هعمتجم يف شيعي يح نئاك رعاشلا

 ةرهاظلاب عمتجملا اذه نم درف يأ نم ارثأت رثكأ نوكيف ثادحأ نم هيلع بقاعتيو لاوحأ
 . اهجئاتنو ةرهاظلا هذه تامدقم يف قمعتلاب ردجأو طيحملا يف ترثأ يتلا

 بيدألا جاتنا داقنلا اهب ميقي يتلا ةريبكلا لماوعلا نم هيف ريثأتلا وأ عمتجملاب رثأتلاو

 هتميق هسفن بدألا نأ امك لماوعلا كلت ءوض ىلع اهقحتسي يتلا هتناكم يف هنوعضيو

 تيوكلا بدأ لوانتنس ثيدحلا اذه يف نحنو هعمتجم عم لعافتل ١ ىلع هتردق يف نمكت

 بناوج نم ابناج ربتعي دحاو قيرط يف قئاقدلا هذه لالخ هقفارنسو ةيحانلا هذه نم

 بناج ىلع اءوض يقلن كلذب انلعلف { ةيعامتجالا مهئاراو ءارعشلا عم هيف ريسن بدألا

 يف بدألا ةناكم نع ةيضرم ةجيتنب جرخنس اننأ كشالو بدألا نيوكت نم يساسأ

 . ةماع يبرعلا بدألا دفاور نم قفدتم دفار هنأ ىرنسو تيوكلا

 روطتلاو مدقتلا وحن بكرلا ةعيلط يف تراسف هتظقي ىلا ةوعدلا ساسأ ىلعو عمتجملا
 نع ريبعتلا يف اضيأ نوروطتي ءابدالا ذخأ اطخلا تقحالتو ريسلا اهيدل تبث اذا ىتح

 . مهئارآ

 ريوصت وحن يعافرلا رعاشلا كلسو هيلا اوعدف ميلعتل ةلا ىلا مهدالب ةجاح اوسمل

 : ةروهشملا هتديصق يف ةجاحلا هذه

 يرابطصا ليع اهئاكب لوطل يكبت رحبلا برقب ةفقاوو

 : ةلئاق هنم تبلطف اهدلو ميلعت يف اهتبغر هببس اهءاكب نأ كرديو

 رايدلا ةحلصم بح برشيل ملع رادل ميتيلا اذه ذخف

١٤١



 عفرل لئاسو ضرعيف مهحصني بابشلا ىلا يجحل ا مساج يجح رعاشلا تفتليو
 ةمهملا هذه داور مه بابشلا ناو قالخالاو ملعلاو نيدلا يف اهنا ىريو عمتجملا ىوتسم
 : لاقف

 اودج با شلا اهيأ
 ممقل مملنلا اوعدو

 و تي موقلا راو ف

 موس لعل اوريس مث
 ايح صخشلل سيل
 و جومف نيدلا لاو
 صخش لك ىمسم باخ

 ة ح يدلا امنا

 ادجملا هللا ظ _ فح

 ادعس مونلا نوبسحب

 اه ھهسو ا مون مهنم
 ارفو اعيمج العلل

 اس ةو الغ اورسكاو
 ادبع ركفلاب نكي نا

 ادهش نونجحت هبن
 ادهو نيدلا مده

 ادرط بجوي هضفر

 ادصق نو عست اهيف

 يف مهتارظن تعونت ءارعش كلذ الت دقو تيوكلا يف دئارلا بدألا ةيادب تناك اذكه
 حالصا ىلا كلس يناودعلا دمحأ رعاشلا مهنم ريبعتلل مهلئاسو تددعتو ةيعامتجالا يحاونلا

 راوحلا اذه كلذ لثميو ةماع ةروصب ةجلاعملاو لمأتلا قيرط نع ريبعتلا ىلإو ةيناسنالا سفنلا
 : ناسنالاو سفنلا نيب يذلا

 هسفن دبعي ناسنالا وه : تلاق

 همزع ةراثا نذا كيلع: تلاق

 ريمض رينأ نأ يل لهو : تلاق
 يهتنت ال ةيضق كلت : تبجأف
 مهنوئشو ىرولا لخ نذا : تلاق

 ىرولا داجمأ تلبرغ ول حاص اي

 اهدحو ةقيقحلا تربكأ تنك نا

 اررحتي ذنا هارحأ اه : تب جف

 ارصبتي نأ هيلعو : \ ةبج ف

 ؟ ىري الام هرهد يف ىري ىتح

 رركم داعو ،اهب مالكلا راد
 رثثم نوكت نأ كسفنب أبراو
 ىرتفي انثيدح اهرثكأ تيقلا

 اؤابكمل ١ نوكي نأ ىلوأ لالاف

. ١٤٢ 

  



 ةلئاز اهلك ةايحلاف وظن ةهجو نم ةايحلا ىلا ةيفسلفلا ةرظنلا حقنت رعشلا اذه يفو
 هقيرط رانأو لمأتلا لبحب هسفن طبر كلذ ءرملا كردأ ام اذاف اهتايرغمو اهداجمأو اهصاخشاب

 مهفل ةحيحصلا ةقيرطلا هل فشكتتو فرصتلا نسح رهظي كلذ نمو لقعلا موهفم
 . ةايحلا

 رعاشلا هدارا يذلا يعاتجالا هيجوتلا رهظي جرفلا دلاخ رعاشلل تايبألا هذه يفو

 ركذي رعاشلا نكلو ةداعسلا بابسأو ةعيبطلاو لاملا بحي نأ ناسنالا نأش نمف ث هعمتجم

 اذه دارفأل رهظيف لكاشم نم هطيحم يف مثجي امبو نيباصم نم هلوح نوشيعي نمب ناسنالا اذه

 فيعضلا ةرصن يف اهنكلو هاجو لام نم ناسنالا هيلا حمطي ام يف تسيل ةداعسلا نأ عمتجملا

 فقت يتلا جرفلا دلاخ تايبأ يه هذهو ، نيرخالا سوفن ىلا اضيأ ةداعسلا لاخدا يفو

 : اهئارآ ةيعقاوو اهعوضوم ةقيرطو اهظفل ةلوهسب يبرعلا رعشلا يف اعطاس امجن مويلا

 رابك تانازخو ، تارماع (كونب) يف راضن وأ انيجل © اسادكأ لاملا ديرأ ال

 راسيلا ءاش ام شيعلا ميعن نم اهافر وأ راقع وأ اليخن وأ۔ تاخماش روصق وأ

 ! ريقن نم اهيلع مك . يلوح رظنأ اناو

 قوفشلا ظاحلأب ضورلل رظنأ ال انأ قورشلا راونأب ينيبست سمشلا ديرأ ال

 قوري ال لامج وأ ءاهب وأ نسح لك قوقع وأ ءافج ىدص يبسعت ال 0 يتداغ

 ! ريرض نم اهيلع مك . يلوح رظنا اناو

 نينح ال 7 انينر ال 0 افيزع ال 4 اريرخ ال نوجش وأ امغن درغت ال & الهم لبلبلا اهيأ

 ! ريثك ايندلا يف مصلا . يلوح رظنأ انأو

 ءاقشلا ىلوح ىرأو اديعس اذه اي تسل مءءانهلاب يتيب لخدي نا دعسلا ديرأ ال

 ءانفلا ءاج نا توملل مساب ينأ ريغ ءالبلا نوناعي ىضرملا ذا مقس يتحص

 ! ريصي توملا ىلا يلوح نم رظنا نم لك

. ١٤٢



 قيرطلا نومسريو هلكاشم نوروصي مهعمتجمب نيقصتلم تيوكلا ءارعش شاع دقو

 اذهف ، ماع ررض نم اهيلع بترتي امو ةصاخلا ثداوحلا نع ىتح اوسعاقتي ملو اهلولحل
 ةدبعم ريغ تيوكلا قرط نا نرقلا اذه نم تاينيثالثلا يف دجي بيبشلا رقص رعاشلا وه

 كلذ روصيف لمكألا هجولا ىلع قرطلاو ةقزألا ةظحالمب موقت نكت مل كاذنآ ةيدلبلا نأو

 كاذنا تيوكلا ريمأ حابصلا كرابملا ملاس موحرملا خيشلا ومس ىلا اههجوي ةديصق يف

 يف رهظأ امك رعاشلا اهدعاسو اهلجر تقلزف قيرطلا ةءادر نم تناع ةأرما فصوب اهأدبي

 : ريمألا ىلا هجوت مث هناييأ

 مهرد كيتاهريغ يدنع كي ملو ةسمخ مهارد يبيج نم تجرخأف
 مدعم كلثمك ينا يرذعاو ينخ الئاق هللا رسي ام اهلان

 متشتو هايملا ىقلا يذلا بست تأشنا مث اهتلوان ذا يل تعد

 ماسنو قيرطلا يف ىقشن هنم امم املاع ناك ول خيشلا نظا : تلاقف

 ومجحيو اوفكي ىتح . مهددهو ىذألا نع اياعرلا ىبن يف ددشل
 ملظت فاعضلا هنم تدغ امب ايضار هيفلت خيشلا كاذل اشاحو

 يف ديدشتلاب رمأو هتظحالم ىلع رعاشلا ركش نأ الا ملاس خيشلا نم ناك امف
 روصي رعشلا نم جذومنلا اذهو . ناكسلا ةمالس نامضو تاقرطلا ةفاظن ىلع ةظفاحملا

 . عمتجملا اذه داعسا ىلا هليمو هعمتجم عم رعاشلا بوابت

 لضافلا عمتجملا طبار اهنأ ىلع ةمركلا قالحألا يبويألا قوش دومحم رعاشلا فصيو

 : هدئاصق ىدحا يف لوقيف هدارفأ هيلع ريسي يذلا عاعشالاو

 نيلماعلا طهرب دمحي همهس نيمركألا نيب ربي نم اذكه

 نيلاب اعوط هيفك يف زع لا رب دمحلل نبي نم اذكه

 نيلاعلا بر دنع افطل قلي هسؤب متي نع ففخي نم
 نويعلا قوف رسي النب هدي تكلم اميف فرعلل رسي نم

. ١٤٤



 نيتم نقحلا ىدل قلخ وذ وهف هتردق يف وفعلل ءيجي م

 نينسلا رم ىلع ركشل ا بسكي هراد ىوثم ضفيضلل نكت نم

 عالطالا يف بغري نم نكمي سفنلا بيذهت يفو قالخألا ىلع ضحلا يف عئاور يبوياللو
 . هناويد ىلا عجري نأ ديزملا ىلع

 هسراد دجي هيف ةقرشملا بناوجلا نم بناج تيوكلا بدأ يف يعامتجالا هيجوتلاف

 اهفيرعتب يفتكا ثيدحلا اذه يف ينكلو ضرعلا ةقيرط يف اعيونتو داهشتسالل ةعساو تالاجم
 بناوج نيثحابلل فشكن ةراشالا هذهب اننأ دقتعأواهنم ةماعلاو ةصاخلا بناوجلا ىلا ةراشالاو

 دمحأ رعاشلا ىأر قبطن كلذ يف انلعلو ةماع ينرعلا بدألا ىلا اهقيرط ذخأت يلحملا انبدأ نم

 : مهنع انثدحت يذلا ءارعشلا نم هب لمع يذلا هلوق يف يراشلا

 رجزلإو حصنلا نع لسكت الو رمشف رجألاو بسكلا نطوم اذه ملعلا ىت

 ركسلا نم نيرداخ اماين ظقيأو اجحلا مسلب يف لهجلا مولك واد
 ردصلاو رئامضلا نيب ىوث ام اذل ةيزم مث ملعلل له ملعلا ىتن

 رتخلاو ةياوغلا ريغ مهبأد امف مهيعس لض اهب اماوقأ كنع عدر

 يردي نم لثم العلا يف يبغ سيلو مهنأش ةوابغلاف مهعد ملعلا ىن

 ردلا يلاغ تعدوأ ءاعو ريخل اهنا ةبيبشلا وحن انب جرعو

 رهز ررغ نم تئش ام هب دضنف ارهاط ةريرسلا حول دبت كانه

 : عجرم

 . يئاطلا دمحم هللا دبع _ يرعلا جيلخلا يف رصاعملا بدألا _ ١١

 . ديزلا دوعس دلاخ _ نينرق يف تيوركلا ءابدا _ !

_ ١٤٥ 



 تيوكلا رعش يف ينرعلا نماضتلل ةوعدلا

 هموهفم يف ديدج هنكلو ديدجلاب نكي مل ايبرع ادهج مايألا هذه يبرعلا نطولا دهشي
 مشاغ ناودع رثأ ىلع ءيجي مويلا برعلا عاتجاف هتيلوؤسم يف ديدجو هتازجنم يف ديدجو
 رهظت انه نمو © مويلا تناك اك ةحلم ةرورض نكت مل ةقرفلا ذبنو ةدحاولا ةملكلل مهتوعدو
 ام نولثمي مهنأ برعلا ءاسؤرلاو كولملا هيف تبثأ يذلا موطرخلا يف يبرعلا ةمقلا رمتؤم ةيمهأ
 انأو ثادحألا عمسأ تنك دقو . بجاولا ليبس يف لذبو حماستو ةدجن نم برعلا نع دهع

 ناك دقف لاحلا ةعيبطبو ، ةوخأو نماضت نم انؤارعش هيلا اعد امو هعيمج يرعلا انبدأب قلعتم
 تبقار يتلا نويعلا مامأ ريبكلا هدهشم نماضتلا اذهل ةوعدلا يف تيوكلا هتدأ يذلا رودلل

 هذه يعاسم نع ملعي لكلاف اهلالخو ثادحألا لبق رعاشملاو عامسألا علم يهف ، ثادحألا

 . اعيمج برعلا حلاصل ةكرتشملا ةحلصملاو لمعلا وحن دالبلا

 راكفألا مهلوح يقتلت نيذلا ريخلا عئالط مهو ربعملا ناسللا مه ءابدالا نأ كش ال
 مهتما اياضق نوشيعي مهف ةيلوؤسملا ىوتسم دنع تيوكل ا ءارعش ناك دقلو سيناحألاو

 اب ثيدحلا اذه يف مزتلنسو اهتمدخ يف حيحصلا قيرطلا ىلا نودشريو مهتبورعب نوكسمتيو

 هبلع نهربي ضايفلا روعشلا وه اذهو ةوخألا ىلع ضحو نماضتلل ةوعد نم مهرعش يف رهظ
 رأ ه ١٣٤٦ ماع لب ماوعأ ةرشعب هلبق الو يلاحلا انماع يف ال جرفلا دلاخ رعاشلا

 يرعلا يعولا يف نومهاسي تيوكلا ءارعش ناك هلبقو خيراتلا كلذ ذنم لجأ ، يداليم ٨

 : جرفلا دلاخ لاق ، ديدسلا قيرطلل نوططخيو

 هةتدقر نم مئانلا مقيلف ةبع اللوحأ يف موق اي
 هتليل يف يب ىشعت امتح ةرحض يخأب ىدفت نمف
 هتمكح يف رعاشلا هلاق ام وس ين دشني انلكو

 (هتيحل ىلع ءاملا بكسيلف هل راج ةيحل تقلح نم )
 هترود يف أابعن ال نحن ه بالودب راد دق تقولا

 هتعرس يف رونلا لثم سانلاو ى حيلا نارود نكل رودن
. ١٤٦



 هتربن يف عفدملا نكي مل نا انل اتوص عمسي ال بيغلاو

 هتوق ىلا ومست ةوق وأ هسأب ىوس برغلا عفدي ال

 هتدحو يف رصنعلا رصحنو الجاع عمتجن مل ناف الأ

 هتصح ىلع طقلا لصحيو اه دالوأ ةرهلا لكأتس

 هتحود يف برعي نم نحن عماج نم مالسالا انبسحف

 هتما نم هلأساو هنيد يف بهذم نع رحلا لأست ال

 هتمحر ىلا مهلسراف ال وأ مهعامجا موقلا نايك يمحي

 مهنيب عمجتو ةوخألا ىلع برعلا ثحت يتلا بابسأل ا فيسلا دشار رعاشلا حضويو

 ذاتسالا لوقي ، دحاو تاياغلا قيقحت ىلا اهليبسو دحاو اهلمعو اهفده ةدحاو ةمأ اورهظيل

 : دشار

 رئاج ريغ حضاو ليبس رانم مكيأر ديحوتل ىربكلا ةدحولا اونخ
 رصاوالا مومع نع ينغت طباور نطومو نيدو ىحصفلا ةغللا يفن

 نيدلاو ةغللا يه اهلويمو ةمألا نيوكت يف كرتشت رومأ ةثالث يف عمتجت ةيبرعلا طباورلاف
 . ةحضاولا ةداجلا ىلا دوقتو تاتشلا عمبت رصاوأ نم اهب مركأو نطرولاو

 ةحيصنلا نع اوفلختي ملف فدهلاو ةملكلا ةدحو ىلا ةوعدلا تيوكلا ءارعش عبات دقو

 نم مهطيحم يف ودبيو روعش نم مهلوح ضيفي امع كلذب نيربعم هيجوتلا نع نوأكلتي ال
 ةسكنلل نزح نم هلك يرعلا ملاعلا لمش ام روصي فلخ لضاف رعاشلا وه اذهو ةقرفلل ىسأ

 ةبرضلا هيجوت ىلع اهفك ىوقتل ةدحاولا ةرسالا نماضت ىلا ةوعدلاب صالخلا قيرط ىلا دشريو

 : فصلا ةدحو ىلا اعيمج برعلا وعدي وه اذهو ودعلا ىلع ةيضاقلا

 بيرألا توص مكاج دق بيبحلا نطولا ةداق اي

 بيبللا تاءادن اوبل ملئاظعل مكاالن

 بيس ءيش ىرس امري نكي ملف عزنلا اوعد
. ١٤٧



 بولذثولل ه عتسم ر _ئاودلا مكب صبرتم

  

 بوؤد عا مط ر يغ هارس يف ادبميي ناك م

 بيقر الب ريسي ىضمف ف يف مكارو
 ؟بولقلا يف اذامو ؟مكب ملأ اذام ؟ ىرج اذام

 ؟بيصعلا بطخلا ىلع اناوعأو الهأ متسل وأ

 ؟ بويعلا ىلع نوربصيال رشعم نم منسل رأ

 ؟ بونجلا ىلع رقتسي ال مكولع نورت ام وأ

 بوعشلا نّيب القنتم ادهاج اثيثح ىعسي

 بيمرلا موميلل . برعلا دض تاقاطلا ززعيل

 ةمزألا ةيادب دنع مدلاو لاملا لذبب تيوكلا مايق يناودعلا دمحأ رعاشلا دهشيو

 اعد امل ازمر اوحبصأ نيذلا هدونجو لسابلا لاتقلا يف ةكراشملل يتفلا اهشيج نم ءاول دفوتف

 : يناودعلا لوقي ، نماضت نم رضاحلاو يضاملا يف ءارعشلا هيلا

 امرامذ تظفح داجمأ كتعرو امراخف تو داجا كتيح

 امرامقأ ىلعلل تدعأ ديأ . تكروبو تيوكلا شيج اي تكروب

 اهرامغ دولخلا ىلا ضوخت برح تسدقو كتمن ضرأ تسدقتو

 امدرانو ميحجلا انك اهبرش ىغتبا نمف اهضرأ ةبورعلا ضرع

 اميعدت لذبلا نم ديزملا ىلا وعديف قيرطلا سفن يف فاقسلا دمحأ رعاشلا ريسيو

 كرابيو ةدجنلا ىلع ضحيف فلخلاو فلسلا هيلا اعد يذلا نواعتلا عم ابوابتو برعلا ةيضقل

 : تاوطخ نم ىار ام

 ىدن ضيفت تالوجر تيوكلا يفو
 امينلاو دهعلا ىعرتو ءاطعلا ىدل

_ ١٤٨ _ _ _ 



 اهرئ ُ راث دوس ١ تيوكل ١ يفو

 امرهلا معدت تراطف ةادعلا ىلع

 اهتناكم رمست ةبثو دجأ لو

 امذخلا مراصلا يورت قحلا ةبثوك

 رقص رعاشلا هايح ١٩٤٧ ماع تيوكلا يبلاعثلا زيزعلا دبع يسنوتلا معزلا راز امدنعو

 كاذنآ يتيوكلا عمتجملا قلعت حالم هيف ترهظو نماضتلل ةوعدلاب تقرشأ ةديصقب بيبشلا

 سنوت ريرحتل يبلاعثلا دوهج نأ دبي رقص وه اذهف رامعتسالل ةضهانملا ةيررحتلا تاكرحلاب

 لوقي اهوحن بجاوب ماق نم لك نومركيو اعيمج برعلا اهمعدي ةيبرعلا لامالل قيقحت يه

 : موحرملا ميعزلا بطاخي موحرملا رعاشلا

 ىوه ىلع يالل ا كدورهجب

 سفنم سفنأ هنم رمضت رمعلل

 سرخأب ديمحلا ككعسم ركش نع
 ىجد نأ برعي ءانبأ يف تلزال

 سبفلماك مهيلع بوطخلا ليل

 اهسنا نع لست الف تيوكلا امأ

 سنوملا رورسلا يلولا كمودقب

 ةرسم تيوكلا كمدقمب تمع

 سؤرألل اهنانج . يصمخأ نم

 عمتسملا يطعأل ةماع ةهجو نم هتضرع تيوكلا بدأ نم ماه رهظمل حالم هذه

 ىتح ةضهنلا ةيادب ذنم يبرعلا نماضتلل مهتوعد ىلعو مهلوح رودي امب ءابدالا رثات ىلع اليلد

 ءارعشلا ءالؤه هاعد يذلا عمتجملل يعيبطلا روعشلا رهظي كلذ نمو . يلاحلا انماع

 تيوكلا بدأ يف مكو ، نطولاو نيدلاو ةغللا اهضرفت يتلا ةيبرعلا ةوخالا عم هبراجتب اورخننا

_ ١٤٩



 يف برعلل رصنلا هللا بتكو يبرعلا لمعلا معدل لمعت يتلا دوهجلا هللا ايحف كلذل لئالد نم

 لك يف رصنلاو بيلسلا قحلا ةدوعو ناودعلا وحم نم عيمجلا هلمأي ام مهل ققحو مهاياضق

 .. تالاجملا

 ن عترم
 . يناطلا دمحم هللا دبع « يرعلا جيلخلا ف رصاعملا بدالا _ ١



 تيوكلا يف ةفاحصلا خيرات

 اهامس نم سانلا نمو ( ةلالجلا ةبحاص ) مسا ةفاحصلا ىلع قلطأ نم سانلا نم

 اميف بقللا اذه ناف ( بوعشلا ةارم ) مسا اهيلع قلطن نأ ىرن اننكلو بوعشلا ناسلب
 ةفاحصلاف { قابطنالا دشأ اهيلع قبطني اك .. ةمئالملا دشأ ةفاحصلا مئالي دقتعن

 دلبلا يف دجي ام لك خرؤت امك .. هديلاقتو بعشلا دئاوع اهئارقل سكعت يتلا يه ةحيحصلا
 ريغو ةيسايس ثادحأ نم اهيف دجي امو ةينارمعو ةيداصتقاو ةيعاتجا تاحالصأ نم

 نم ةيغتبم هيزنلا دقنلا لمعتست يتلا ةهجوملا ةفاحصلا يه ةحيحصلا ةفاحصلاو .. ةيسايس

 .. لبق نم اهانركذ يتلا باقلالا كلتب تبقل كلذلو .. ماعلا حلاصلا ةمدخ كلذ ءارو

 اهيف ىقلتي بعشلل ةماه ةسردم عقاولا يف ةفاحصلاو 3 هتيمهأ ىلع لدت ءيشلا ءامسأ ةثكو

 نم ام لكو .. مولعلاو ، بدالاو .. ةسايسلاو ، داصتقالاك .. ةايحلا يحاون ىتش يف اسورد

 .. ةماعلا فراعملا ىلع قلطت ةملك ةفاحصلا نأل كلذ .. سانلا نيب بيذهتلا رشن هنأش

 صصخي ام اهنمو .. داصتقالل صصخي ام اهنمو ةماعلا ةفاقثلا هذهل اعماج نوكي ام اهنمف

 نيدايم نم كلذ ريغ ىلا مولعلل صصخي ام اهنمو .. ةسايسلل صصخي ام اهنمو .. بدألل

 .. ةايحلا

 هيف لطعتت لصف اهل سيلف .. رارمتسالاو ددجتلا ثيح نم ةايحلا هبشت ةفاحصلاو
 سرادملا يف نأشلا وه اك .. اهئاهتناب يهتنت تاررقم اهل سيلو .. سرادملا يف نأشلا وه

 .. لكاشمو اياضق نم ةايحلا يف دجي ام لك جلاعت ةرمتسم يه امناو { اضيأ

 وه يفحص لوأ ناك دقو .. ةنس نيثالث نم رثكأ ذنم نفلا اذه تيوكلا تفرع دقو

 سرد يذلاو ، بيرقتلا هجو ىلع ه ١٢٣٠٣ ةنس دولوملا .. ديشرلا زيزعلا دبع خيشلا موحرملا

 ناك دقو .. نيدلاو ةغللا مولع نقتأ ىتح ةنيدملا يف ( زوزع نبا ) خيشلا دي ىلع ملعلا

 .. سانلا نيب ةفاقثلا رشنل اسمحتم

_ ١٥١١



 ( ةيرهشلا تالجملا ر

 )١( تيوكلا ةلجم :

 م ١٩٦٨ ماع يف تيوكلا يف ةفيحص لوأ ديشرلا زيزعلا دبع خيشلا موحرملا ردصأ

 .. ةحفص ؛ نينامث غلبت اهتاحفص ددع تناكو .. ( تيوكلا ) هنطو مساب اهامسو

 يف باتكلا لوحفل راثأ نم ةلجملا هذه يف ناك امل نيحلا كلذ يف ةعساو هش تلان دقو

 .. ريبكلا يبرعلا نطولا راطقأ مظعم ىلا نومتني نيذلا تقولا كلذ

 لئاسو ةلق نم مغرلابو .. رصم يف ىروشلا ةعبطمب عبطت ةلجملا هذه تناكو
 .. ردانلا يف الا ددحملا تقولا يف اهئارق ىلا لصت تناك دقف تقولا كلذ يف اهتبوعصو لقنلا

 ومسلا بحاص نم اعيجشتو افطع تلان اهنأ اهبحاص ركذ دقو

 .. تيوكلا ريمأ ) حابصلا ملاسلا هللا دبع ( خيشلا

 ىلا اهبحاص رفاس مع .. نيتنس ةدمل تيوكلا يف رودصلا يف ةلجملا هذه ترمتساو

 امأ ( يقارعلاو تيوكلا ) مساب ةلجم ردصأ ىتح ماقملا هب رقتسي دكي ملو ( ايسينودنأ )
 ةلجملا هذه رادصا يف كرتشا دقو .. ابيرقت ةحفص نيسمخ غلبت اهناف ةلجملا ةذه تاحفص

 نم ةلجلا رادصا رمتساو ( ايابارس ) يف عبطت تناك دقو 3 ( يرحب سنوي ) يقارعلا حئاسلا
 ماع يف هتافو تناك دقو { ليلقب ديشرلا زيزعلا دبع موحرملا ةافو لبق ام ىلا ه ١٣٥٠ ماع

 . ھ ٦

 ةلجملا هذه ءايحا ةركف تناك دقو .. يبدأ يفاقث ينيد عباط وهف نتلجملا عباط امأ

 نم نكمت ىتح دوجولا زيح ىلا اهجارخال ىعسي لاز امو بوقعي ذاتسالا هنبا راكفأ رواست
 اهتاحفص ددع امأ ( تيوكلا ) هدلاو موحرملا ةلجم مساب اهامسف ٥٠ ماع يف اهجارخا

 بابسأل طقف رهشأ ةتس ةدمل الا رمعت مل اهنأ ريغ .. ةحفص نيئالثو ةعبرأ غلبيف
 هللا دبع موحرملا ذاتسالا اهريرحت سأري ناكو .. تيوكلا يف عبطت تناك دقو .. ةيداصتقا

 . لوئسملا اهريدمف بوقعي ذاتسالا اما ، عناصلا يلعلا

١٥٢



 باتكل تالاقم ءىراقلا دجي ةلجملا هذه يفو .. تحب يبدأ يفاقث وهف ةلجملا عباط امأ

 . ١٩٥٠ ةنس ربمسيد ف ةلحملا هذه نم ددع رخآ ردص دقو .. نييتيوك ريغو نييتيوك

 )٢( ةثعبلا ةلجم :

 تاذلف لاوحأب تيوكلا ءانبأ فيرعتل ةحجانلا ةليسولا نوكتل ةلجملا هذه تعشنا

 يف ءاج اك .. ةديدجلا مهتئيب يف هنوفداصي يذلا حاجنلاو مدقتلا ىدمو { رصم يف مهدابكأ
 ضعب ةجلاعمو تيوكلا نوئشب ينعت تذخأف دعباميف تروطت اهنأ ريغ ث ةثعبلا نم ليألا ددعلا
 .. ةصاخ ةروصب اهيلع نولبقي تيوكلا يف سانلا لعج امم ةيعاتجالا لكاشملا

 ىلا رفاس املف .. تاونس عبرأ ةدمل نيسح زيزعلا دبع ذاتسالا اهريرحت سأري ناكو

 لاز امو ( يراصنألا ايركز هللا دبع ) ذاتسالا اهريرحت ةسائر ملست .. هتسارد مامتال ارتلجنا

 ردص دق ةلجملا هذه نم ددع لوأ ناكو .. ١٩٥٤ ةنس سطسغأ يف تبجتحا ىتح كلذك

 اهنكلو ةحفص نيثالث غلبي اهرادصا لوأ يف اهتاحفص ددع ناكو ، ١٩٤٦ ةنس ربمسيد يف

 . ةحفص نينامثو نيعبس نيب ام تغلب ىتح رثكت تذحأ

 نمل اعجرم ربتعت ةلجملاو .. تيوكلا ءابدا راثأ نم اريثك اهيف ىري ةلجملا هذهل حفصتملاو

 . تيوكلا يف ةيبدألا ةكرحلا خيرات نع ثحبي نأ ديري

 )٣( ةمظاك ةلجم :

 اهامسو ١٩٤٨ ويلوي يف فاقسلا دمحأ ذاتسالا اهردصا 3 ةيعاتجا ةيفاقث ةيرهش ةلجم

 سيئر ) عناصلا ديمحلا دبع ذاتسالاو ( اهريرحت سيئر ) فاقسلا ذاتسالا ناكو ( ةمظاك )

 ةلجم لوأ يهو .. ةحفص نيثالثو نيتنثاو نيثالث نيب ام ح وارتي اهتاحفص ددع ..( اهزايتما

 ذاتسالا لوقي .. اهنم ليألا ددعلا يف ءاج اك يموقلا عباطلا اهيلع بلغيو تيوكلا يف تعبط

 دقو .. ( بعلا ةحلصمو ةبورع ةملك هيلع يوطنت ام لكب ةيبرع ةلجم ينهف ) اهزايتما سيئر
 ةنس سرام رهش يف اهنم ردص ددع رخآ ناكو رهشأ ةعست ةدمل رودصلا يف تيرمتسا

. ٩ 

_ ١٥٢٣ _



 )٤( ثعبلا :

 ةنس وينوي يف اهنم لألا ددعلا ردص ةيفاقث ةيرهش ةلجم ١٩٥٠ ناذاتسالا اهردصأ..
 ةرادالا ريدمو يناودعلا دمحأ ذاتسالا اهريرحت سيئر ناكو © يناودعلا دمحأو بيجرلا دمح

 دقف ثلاثلاو يناثلا ددعلا امأ .. طقف رهشأ ةثالث ةدمل الا رمعت مل اهنكلو بيجرلا ذاتسالا

 ةنس سطسغأ يف ريخألا ددعلا ردصو .. توريب يف اعبط ١٩٥٠ © اهريرحت يف كرتشا دقو

 . تيوكلا ءابدا نم ةعامج

 )٥( دئارلا :

 ةفاحصلا ةنجل ) اهتردصا ، ١٦٥٦٢ ةنس سرام يف اهنم ليألا ددعلا ردص ةيرهش ةلجم

 { يريودلا دهف ، بيجرلا دمح ةذتاسألا اهريرحت ةسائر ىلع فرشأ ( نيملعملا يدانل رشنلاو
 نيب ام حوارتي اهتاحفص ددع .. توريبب فاشكلا ةعبطمب عبطت تناكو . يناودعلا دمحأ

 اك تيوكلا يف ةيعامتجالا عاضإألا ةجلاعم ةلجملا هذه أدبمو .. ةحفص نيعستو نينام

 ةدمل رودصلا يف ةلجملا هذه ترمتساو اهنم ددع لوأ يف ترشن يتلا ريرحتلا ةملك يف ءاج

 نم ضعب اهريرحت يف مهاس دقو .. ١٩٥٤ رياني خيراتب اهنم ردص ددع رخآ ناكو نيتنس
 يف نوبتكي اوناك نيذلا نيسردملاو نييتيوكلا باتكلا بناج ىلا .. باتكلا ريهاشم
 . ةيتيوكلا فحصلا

 )٦( ناميالا :

 يناقثلا يدانلا اهردصأ ١٩٥٣ ةنس رياني يف اهنم لألا ددعلا ردص ةيرهش ةلجم

 { بيطخلا دمحأ © فاقسلا دمحأ : ةذتاسألا نم فلأتت اهريرحت ةرسأ تناكو .. يموقلا

 مناغلا ميهاربا فسوي ث ريصبلا قازرلا دبع ، مناغلا فسوي هللا دبع 2 نيسح هللا دبع
 دي يف ةلجملا هذه نم ددع رخآ يف تحبصأ ريرحتلا ةسائر نأ ريغ .. يراشم فسوي
 اهتاحفص امأ . توريبب فاشكلا ةعبطم يف عبطت تناكو .. طقف نيسح هللا دبع ذاتسالا

 رهش ىتح رودصلا يف ترمتسا دقو { ةحفص نيتسو ةتسو نيتس نيب حوارتت تناك دقف
 وينوي ١٩٥٥ .

۔_ ١٥٤



 .. ليألا ددعلا يف ريرحتلا ةملك يف ءاج اك ةيبرعلا اياضقلا ةجلاعم يهف اهفادهأ امأ

 جيلخلا يف تردص يتلا ةيموقلا تالجملا لئاوأ نم اهنأل ةعساو ةرهش ةلجملا هذه تبستكا دقر
 . يرعلا

 ( ٧ ) ١ د اشرال :

 ةيعمج اهتردصأ © ١٩٥٣ ةنس سطسغأ يف اهنم لوألا ددعلا ردص ةيرهش ةلجم

 يف عبطت تناكو .. عوطملا يلعلا زيزعلا دبع ذاتسالا اهريرحت سأري ناكو ، ةيمالسالا داشرالا

 يف نيددعلا جمدت اهارن كلذل ءةعطقتم ةروصب ردصت ةلجملا هذه تيقب دقو ، رصمب اهرمأ أدبم

 . دحاو ددع

 اميف امأ .. حضاو لكشب اهيلع بلغي ينيدلا عباطلا نأ دجي ةلجملا هذه يف لمأتملاو

 & ةيعمجلا ماع بقارم حلاصلا قازرلا دبع ذاتسالا دي يف تحبصأ دق اهريرحت ةسائر ناف دعب

 . تيوكلا يف عبطت تحبصأ ةلجملا نأ ك

 : طفنلا ةلاسر (٨)

 طفن ةكرش اهتردصأ ١٩٥٧ ةنس رياربف يف اهنم ليألا ددعلا ردص ةروصم ةيرهش ةلجم
 . ةحفص نيرشعو اسمخ اهتاحفص ددع غلبيو ] ةدودحملا تيوكلا

 ةسائر ىلوت كلذ دعب نكلو 9 رمألا أدبم يف اهريرحت سأري فلخ دلاخ ذاتسالا ناك
 . ةلازغ وبأ دومحم ذاتسالا اهريرحت

 دقو 5 اهلامع لاح ناسل نوكتلو ةكرشلا هذه لامعأ نع ريبعتلا يهف اهفادهأ امأ

 رباج خيشلا ةداعسلا بحاص هب مدقت حارتقا ةلجملا هذه ءاشنال ةماهلا عفاودلا ةلمج نم ناك

 اهنم ددع رخآ ردص دقو .. تاونس ثالث يلاوح ذنم ةعانصلاو ةيلاملا ريزو حابصلا دمحألا

 . ١٩٦١ ةنس وينوي يف

_ ١٥



 )٩( عمتجملا :

 ةنس سرام يف اهنم لألا ددعلا ردص ةيرهش ةلجم ١٩٥٨ داشرالا مسق اهردصأ

 ةيعاتجالا نوئشلا ةرئادب يعامتجالا ٤ ددع .. دومحم زيزعلا دبع ذاتسالا اهريرحت سأري

 نيب ام حوارتي اهتاحفص ٢٥ 3 ٣٢ اهنم ردص دقو ةحفص )٩( ددع رخآ ناكو طقف دادعأ
 . ١٥٨ ربمسيد ف اهنم

 ةيداصتقالاو ةيعاتجالا ثاحبألاو تاساردلا رشن ريسيت اهرادصا نم دصقلا ناكو

 يملعلا جهنملاب نمؤتو .. يداعلا ءىراقلا لوانتم يف ثاحبألاو تاساردلا هذه لعجو ةيفاقثلا
 ددعلا يف ءاج اك © يملعلا ريكفتلا ةعاشا ىلا اليبس حوضولاو ةطاسبلابو هيذتحت ابولسا
 .. اهنم لألا

 : يبرعلا ) ( ١٠

 داشرالا ةرازو نع ردصتو ٥٨ ١٩ ةنس ربمسيد ف اهنم لألا ددعلا ردص ةيرهش ةلجم

 ١٦٢ اهتاحفص ددعو ، يكز دمحأ روتكدلا ذاتسالا وهف اهريرحت سيئر امأ 3 ابنالاو

 . 7 فص

 خيراتلاو مولعلاو ةيحصلاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلا نوئشلاب ينعت ةعماج ةلجم يرعلا ةلجمو
 يف ةرمتسم تل از امو .. ةيبرعلا دالبلا نع ةروصم ةيفحص تاعالطتسا اهيفو 3 بادالاو

 ٠. نالا ىتح رودصلا

 : نطولا ةامح (١١ر)

 اهتردصا © ١٩٦٠ ةنس ربوتكا يف اهنم لوألا ددعلا ردص ةعماج ةيفاقث ةيرهش ةلجم
 . ةحفص ( ٦٢ ر اهتاحفص ددعو ى ةحلسملا تاوقلاو شيجلل ةماعلا ةدايقلا

 رادصا نا »: هلوقب لزألا ددعلا يف ماعلا دئاقلا هددح دقف 3 اهرادصا ببس امأ

 حئارقلل اقفاو ةيموقلا ةرحلا مالقألل اناديم نوكتو شيجلا نوئشب ىنعتل ةيركسعلا ةلجملا هذه
 . « ةبيبحلا انتيوك ةمدخ اهعيمج ةفدهتسم ةينلا ءارألل ىقتلمو ةميلسلا ةيفاصلا

 . ١٩٦٤ ةنس ليربا ىتح رودصلا يف ترمتسا دقو

_ ١٥٦



 : ينرعلا دئارلا ةلجم (٢١ر

 ةنس ربمفون يف اهنم لألا ددعلا ردص ث ةروصم ةيلام ةيراجت ةيداصتقا ةيرهش ةلجم

 ةيتيوك ةلجم ربتعتو .. توريبب ةيلاملاو ةيرادالا تاساردلا ةسسؤم فارشاب ردصتو .. ٠

 ددع .. ١٩٦١/٤/١٧ خيرات نم ءادتبا كلذو تيوكلا ةموكح نم اهل صخر نأ دمب

 يف ةرمتسم لازت امو .. مناغلا دمحم مساج ذاتسالا اهريرحت سأريو { ةحفص (٠٦ر اهتاحفص

 . نالا ىتح رودصلا

 : عمتجملا بيبط )١٣(

 داشرالا ةبعش اهردصت ، ١٩٦٠ ةنس ربمسيد يف اهنم لوألا ددعلا ردص ةيرهش ةلجم

 . ةحفص )٦٠( اهتاحفص ددع .. ةماعلا ةحصلا ةرازوب يحصلا فيقثتلاو

 لبس مهميهفتو نينط اوملا نيب يحصل ١ يعول ١ رشن وه اهرادص ١ نم دصقلا ناكو

 ام لكو ةثيدحلا ةجلاعملا لئاسو ىلع مهعالطاو ضارمأو للع نم عمتجملا ددهي امم ةياقول
 رودصلا يف ترمتسا دقو .. اهنم لزألا ددعلا يف ءاج اك © ديدجلا بطلا يف ثدحتسي

 . ١٩٦٤ ةنس رياربف ىتح

 : تيوكلا انه (٤١ر

 ةعاذالا نع ردصت ث ١٩٦١ ةنس ليربا يف اهنم ليألا ددعلا ردص ةيرهش ةلجم

 ةعاذالا يف ىقلي ام ضعب رشنو ةعاذالا جمارب رشن اهرادصا نم ضرغلا © ةيتيوكلا نويزفيلتلاو

 ةحفص )٨٠( يلاوح رمالا أدبم يف اهتاحفص ددع ناك .. تاودنو ثيداحأ نم نويزفيلتلا

 ٠ ةحفص ) ٧٠ ( اهتاحفص ددع حبصأو ةيرهش تراصف لدعب اميف تروطت غ

 رشنلاو ةفاقثلا ةرادا اهتردصأو ( تيوكلا ةلجم ( تحبصأف اهمسا ريغت كلذ دعبو

 رومالاب ينعت تذخأو ، توحلا دومحم ذاتسالا ىلا اهريرحت ةسائر لكوأو ءابنألاو داشرالا ةرازوب
 ريغو نييتيوكلا باتكلا نم ريثكل ثاحبأو تالاقم رشنت تذخأ امك . ةيلحملا رابخألا

 . نالا ىتح رودصلا يف ةرمتسم تلاز امو .. نييتيوكلا

١٥١٧ _



 : فظوملا ١٥( ر

 ١٩٦٠ ١ ةنس ويلوي يف اهنم لألا ددعلا ردص 3 روهش ةثالث لك ةلجملا هذه ردصت أ

 ٧١٠ يلاوح اهتاحفص ددعو ، دمحلا يلع دمحم اهريرحت سأريو ، نيفظوملا ناويد اهردصي
 . تاحفص

 نم مهل ام اوفرعيل تيوكلا ةموكح يفظوم نيب يفيظو يعو قلخ » اهرادصا ببس

 يفو .. تيوكلا يف اهب لومعملا نيناوقلاو ةمظنألا اهيلع تصن تابجاو نم مهيلع امو قوقح
 اهيف دجي اك .. هتفرعم همهي امم ةفيظولاب ةقلعتملا عيضاوملا نم ريثكلا ءىراقلا دجي ةلجملا هذه
 يلاعم كلذب دافأ مك ، نيفظوملا ناويد نع ةرداصلا ميماعتلاو ريسافتلاو ةينوناقلا ثاحبألا ىتش

 يف ترمتسا دقو .. ةلجملا نم ليألا ددعلا يف ةعانصلاو ةيلاملا ريزو حابصلا دمحألا رباج

 . ١٩٦٢ ةنس ربمتبس ىتح رودصلا

 ةيعوبسألا تالجملاو فحصلا

 ةجلاعمل ةيفاك ريغ ةيرهشلا تالجملا نأ تيوكلا بابش نم ةيعاولا ةعيلطلا تأر
 ةعيلطلا هذه تأر كلذل .. ةعيرس ةجلاعم نم ثادحألاو اياضقلا ضعب هبلطتت امل مهاياضق
 . بجي امك ةيلحملا لكاشملا ةجلاعمل ةيعوبسا تالجمو افحص ردصت نأ اهتاعزن فالتخا ىلع

 )١( ناميالا قحلم :

 ةعطقتم ردصت تلظو © تيوكلا يف تردص ةيعوبسا ةلجم لوأ ربتعتو ةيعوبسا ةلجم

 متح ) ناميالا ىدص ) و ( ناميالا قحلم ) نم لك ناكو . ١٩٥٧ ةنس ربمسيد ١٤ ىتح

 . تيوكلا لكاشمب متهي اك ةيبرعلا لكاشملا ةجلاعم

 )٢( يعوبسالا دئارلا :

 يف اهنم ليألا ددعلا ردص ةيعوبسا ةديرج ١٤ ةنس رياني ١٩٥٤ .. ةنجل اهتردصأ

 ىتح رودصلا يف ترمتساو .. نيملعملا يدانل رشنلاو ةفاحصلا ١٩٦٩ ةنس ويام ١٩٥٥ .
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 )٣( مويلا تيوكلا :
 ةنجللا ىلا مدقت دلاخلا ردب ديسلا نا .. ةلجملا هذه ءاشنا بابسأ ةلمج نم ناك

 تارارق نم ةموكحلا هذختت ام اهيف رشني ةيمسر ةديرج ءاشناب يضقي حارتقاب ايلعلا ةيذيفنتلا
 ةنجللا ةقفاوم حارتقالا اذه لان دقو .. ىرخالا لودلا عيمجب ةوسا تانالعا نم هرشنت امو

 خيراتب كلذ ناكو ايلعلا ةيذيفنتلا ١١ ةنس ربمتبس ١٩٥٤ ، يضقي ارارق ةنجللا تردصاف

 ةيمسر ةديرج ءاشناب .

 يفو ١١ ةنس ربمسيد ١٩٥٤ ددع لوأ ردص ةركفلا دلوم نم رهشأ ةثالث دعب ىا

 دري ام بسح ىلع نوكي امناو دودحم ددع امهل سيلف اهتاحفص ددع امأ { ةيمسرلا ةديرجلا نم

 لزنت امو .. ةيمسرلا دئارجلا عيمج يف لاحلا وه امك تانالعالاو تارارقلاو ةيمرلا تانايبلا نم
 نالا ىتح رودصلا يف ةرمتسم .

 )٤( رجفلا ةديرج :

 يف اهنم ليألا ددعلا ردص ةيعوبسا ةديرج ٢ ةنس رياربف ١٩٥٥ ، يف ترمتساو

 ىتح رودصلا ١٨١ ةنس ويام ١٩٥٥ ةسائر امأ .. نيجيرخلا يدان لاح ناسل ةديرجلاو آ

 منغ قوزرم ، دمحم باهولا دبع { يفارخ دلاخ ةذتاسالا نم لك ىلا تلكوأ دقف اهريرحت .

 مظعم اترصح دق ةيعوبسالا دئارلا ةديرجو رجفلا ةديرج نم لك نأ ظحالملا نمو
 نم هيلع تناك امع تييغت دق رجفلا ةديرج نكلو .. تيوكلا لكاشم ةجلاعم يف امهماها
 يف يرجي ام جلاعي اماع ايبرع اههاجتا حبصأ اك ، يضيمحلا بوقعي اهريرحت سيئر حبصأف لب
 . هلك يفرعلا نطولا

 : داحتالا (٥ر

 مساب ةرشن وأ ةديرج رصم يف تيوكلا تاثعب داحتا ردصأ ١٩٥٥ ةنس سرام يف

 .. ةيسايسو ةيعاتجاو ةيبدأ ءارآ نم مهسوفن يف لوجي امع بالطلا اهيف ربعي ( داحتالا )
 لطعتت اهنأل مظتنم ريغ تقو وهف اهرودص تقو امأ .. يداقتنالا عباطلا اهيلع بلغير
 . فيصلا روهش يفو ةنسلا فصن يف لطعلاو تاناحتمالا تاقوأ
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 )٦( عوبسالا رابخأ :

 سأري ناكو { ١٩٥٥ ةنس ربمفون لوأ يف اهنم لألا ددعلا ردص ةيعوبسا ةديرج
 ىلع بلغيو .. تاحفص ةرشع اهتاحفص ددع ناكو { حلاصلا دعاسم دواد ذاتسالا اهريرحت

 . ٥٦ ١٩ ةنس سرام ٢٧ ىتح رودصلا ف ترمتسا دقو ٠ يرابحلا عباطلا ةديرجلا هذه

 : بعشلا ةديرج(٧)

 اهبحاص اما ¡ ١٦٩٥٧ ةنس ربمسيد ٥ يف اهنم لوألا ددعلا ردص ةيعوبسا ةديرج

 { ديشرلا زيزعلا دبع بوقعي ريرحتلا ريتركسو ، فلخ دلاخ ذاتسالا وهف اهريرحت سيئرو
 ةسمخ دعب ةحفص رشع اتنثا تحبصأ اهنكلو رمألا أدبم يف تاحفص نامثاهنإف اهتاحفص ددع

 عباطلا اهيلع بلغيو 5 اهفيرعت يف ءاج اك ةرح ةيبرع ةديرج يهو .. اهرودص نم عيباسأ
 . ٩ رياني ٩ ىتح رودصلا ف ترمتسا دقو ‘ يموقلا

 : فدها (٨)

 بوانت ١٩٦١ سرام ٨ يف اهنم لوألا ددعلا ردص .. ةعماج ةيسايس ةيعوبسا ةلجم
 اهتاحفص ددع .. حلاصلا يسيع دلاخ ذاتسالا مهرخآ ناك ش نم رثكأ اهريرحت ةسائر

 . نالا ىتح رودصلا يف ةرمتسم تلاز امو .. ةحفص ١١ ، ٢٠ نيب ام حوارتي

 : ةلاسرلا )٩(

 سأري ١٩٦١ ةنس ليربا يف اهنم ليألا ددعلا ردص ةيعوبسا ةديرج

 ةديرج يهو 0 ةحفص )١٦() يلاوح اهتاحفص ددعو .. مساجلا كرابم مساج ذاتسالا اهريرحت

 تلاز امو .. ةصاخ ةروصب ةيلحملا لكاشملاو ةماع ةروصب ةيبرعلا لكاشملاب ينعت ةيبرع ةيسايس

 . نالا ىتح رودصلا يف ةرمتسم

 : يتبركلا ) ( ١٠

 دومحم ذاتسالا اهريرحت سأرت ، ةدودحملا تيوكلا طفن ةكرش نع ردصت ةيعوبسا ةلجم

 .. لعزخ ديعس دمحم ذاتسالا دعب اميف حبصأ مش ةلازغ وبأ
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 ٦١ ىلاوح اهتاحفص ددع & ١٩٦١ ةنس وينوي ٢٤ يف اهنم لزألا ددعلا ردص

 نع اضوع تردص اهنا : هلوقب لزألا ددعلا اهددح دقف اهرادصا ببس اما .. تاحفص

 .. فصنو تاونس عبرأ رودصلا يف ترمتسا يتلاو اهفاقيا ررقت يتلا ( طفنلا ةلاسر ) ةلجم

 لئاسملا جلاعتو مهرابخأب ينعتسو تيوكلا طفن ةكرش يف برعلا نيفظوملل نوكتس اهنأ اك
 ةرمتسم تلاز امو .. برقأ ثداوحلاب طابترا ىلعو رثكأ۔مهب لاصتا ىلع نوكتو مهمهت ينل
 . نالا ىتح رودصلا يف

 : جيلخلا توص(١١)

 يف تناك ، ١٩٦٢ ةنس ليربا ٢٦ يف اهنم لوألا ددعلا ردص ةيبرع ةيعوبسا ةديرج
 يلع رقاب ديسلا اهريرحت سأري .. دعب اميف ةيسايس تحبصأ مث ةيسايس ريغ رمألا أدبم
 . نالا ىتح ةرمتسم تلاز امو .. ةحفص ١٦ يلاوح اهتاحفص ددعو { طبيخ

 )١٢ تيوكلا ءاوضأ( :

 ةكرش اهردصت © ١٩٦٢ ةنس ويام ٥ يف اهنم لألا ددعلا ردص ةروصم ةيعوبسا ةلم
 ددعلا نم ءادتباو .. عانم ىفطصمو دمحلا نرجم اهباحصأ . ةراجتلاو نالعالل وكبينس

 حبصأ مث دمحلا دلاخ ذاتسالا اهريرحت سأري .. ةيعاجا ةينف تحبصأف ةلجملا تيدغت )٥(
 دعبو .. ةحفص ٢٧ يلاوح اهرودص لوأ نم اهتاحفص ددع دمحلا نرجم ذاتسالا كلذ دمب

 رودصلا يف ةرمتسم لازت الو ، ةحفص ٧٤ اهتاحفص ددع راص ةيبدأ ةلجم تحبصأ نأ

 . نالا ىتح

 : ةعيلطلا (٣١ر

 سأري © ١٩٦٦ وينوي يف اهنم لألا ددعلا ردص .. ةعماج ةيسايس ةيعوبسا ةديرج

 | ةحفص ٦٢٠ و ١٥ نيب ام ح وارتي اهتاحفص ددعو .. ديزلا دلاحخح قازرلا دبع ديسلا اهريرخ

 ةيبرعلا لكاشملاب ةديرجلا هذه ينعت .. دادحلا ناميلس ذاتسالا حبصاف اهريرحت سيئر ريغت دقر

 . نالا ىتح رودصلا ةرمتسم تلاز امو .. ةصاخ ةروصب ةيلحملا لكاشملاو ةماع ةروصب
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 : نطرلا (٤١ر
 ١٩٦٢ ٠ ةنس وينوي ٥ ىف اهنم ليألا ددعلا ردص .. ةعماج ةيسايس ةيعوبسا ةديرج

 تلاز امو .. ةحفص ١٦ © ٢٠ نيب ام اهتاحفص ددع 7 رماعلا دمحأ اهريرحت سيئرو اهبحاص

 . نالا ىتح رودصلا يف ةمتسم

 )١٥( ةبورعلا ايند :

 ؛ ١٩٦٣ ةنس رياني ١٩ يف اهنم لوألا ددعلا ردص .. ةروصم ةيبرع ةيعوبسا ةلجم

 يهن اهفادهأ امأ .. ديعاسملا زيزعلا دبع ذاتسالا اهريرحت سأريو ماعلا ىأرلا راد نع ردصت

 . نالا ىتح رودصلا يف ةرمتسم تلاز امو .. ةيمويلا ماعلا ىأرلا ةديرج فادهأ

 ةبعاتجا ةيبدأ ةلجم ىلا تلوحت مث ةينف ةيئاعد اهرادصا لوأ يف تناك ةيعوبسا ةلجم

 ف ءاج ك ةيبرعلا ةمألا ةملك عمجل لمعلاو ءابدالاو بذألا ةمدخلو ةيبدألا ةيحانلاب ينعت

 . ١٩٦٣ ةنس ربمتبس ٥ خيراتب رداصلا )٧١( ددعلا

 ديشرلا ةكرش اهردصت ، بابسأ نم ةلجملا هتركذ امل لزألا ددعلا { ددعلا اذه ربتعيو
 ىتح رودصلا يف ةرمتسم لازت الو .. ةحفص ٦ اهتاحفص ددع .. تالواقملاو ةراجتلل

 . نالا

 )١٧( ةنيدملا ءاوضأ :

 ١٩٦٣ ١ ةنس ربمفون ١١ يف اهنم لزألا ددعلا ردص ةيعاتجا ةينف ةيبدأ ةيعوبسا ةلجم

 ةمينغ ةديسلا كلذ دعب تحبصأ مث .. ىسيعلا ناميلس ردب ذاتسالا اهريرحت سأري ناكو

 . نالا ىتح رودصلا يف ةرمتسم لازت الو .. ةحفص ٤٦ اهتاحفص ددع .. قوزرملا
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 ( ةيمويلا دئارجلا )

 : ماعلا ىأرلا (١)

 | ١٩٦١١ ةنس ليربا ١٦ يف اهنم ليألا ددعلا ردص .. ةيبرع ةيسايس ةيموي ةديرج

 نم ضوغلاو .. تاحفص نامت اهتاحفص ددع .. ديعاسملا زيزعلا دبع ديسلا اهريرحت سأريو

 ءابنأو ريبكلا يبرعلا اننطو نوئشبو ةصاخ ةروصب ةيلخادلا تيوكلا نوئشب ةيانعلا وه اهرادصا

 تلاز امو .. نونفو عاتجاو بادآو مولعو ةسايس نم طاشنلا تالاجم لكو .. يجراخلا ماعلا

 . نالا ىتح رودصلا ف ةرمتسم

 س س )!(

 ٢٢ يف اهنم ليألا ددعلا ردص .. ةيزيلجنالا ةغللاب ردصت ةيسايس ةيموي ةيبرع ةديرج

 )٤( اهرودص لوأ يف اهتاحفص ددعو .. نايلع فسوي اهريرحت سأري & ١٩٦١ ربمتبس

 ةيملاعلا ةيسايسلا نوئشلاب ينعت يهو .. تاحفص )٨( تحبصأ كلذ دعبو تاحفص

 ىتح رودصلا يف ةرمتسم لازت امو ، ةصاخ ةروصب ةيبرعلا دالبلاو تيوكلاو .. ةماع ةروصب
 . نالا

 . : : تيوكلا رابخأ (٣)

 ساري ١٩٦٢ ةنس سرام ف اهنم لوالا ددعلا ردص .. ةيبرع ةيسايس ةيموي ةديرج

 ةديرجلا ركذت مل .. تاحفص ٦ اهتاحفص ددع .. جيلفلا دهف زيزعلا دبع ذاتسالا اهريرحت

 ةروصب ةيلخادلاو ةماع ةروصب ةيبرعلا لكاشملا جلاعت اهنأ ييأر يفو .. اهرودص نم فدلا

 لازت الو .. نونفو عاتجاو باداو مولعو ةسايس نم طاشنلا تالاجم لكب ينعتو .. ةصاخ

 . نالا ىتح رودصلا ف ةرمتسم

 ع ن ع )4(

 دص .. ماعلا ىأرلا راد نع ةيزيلجنالا ةغللاب ردصت ةيبرع ةيسايس ةيموي ةديرج

 .. ديعاسملا زيزعلا دبع ذاتسالا اهريرحت سأري ،] ١٩٦٣ ةنس ويلوي ٨ قيف اهنم لألا ددعلا

 ردصت يتلا ماعلا ىأرلا ةديرج ةسايسك اهتسايسو .. تاحفص عبرأ اهتاحفص ددع
 . نالا ىتح رودصلا يف ةرمتسم لازت امو .. ةييرعلا
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 ناحرفلا خرات

 وهو ديفملا سينألا وهو { ثدحتملا قيفرلا وهف لضفألا سيلجلاب باتكلا فصوي
 اهم } فاصوألا هذه قوفت ىرخأ لئاضف باتكلل نكلو عفني اميف تقولا ءاضقل ةنامضلا
 ناف ةضاحلا انتضهن ىلا ةبسنلابو 5 ةدبلتملا لهجلا تاملظ هقيرفتو ةدئافلاب مئادلا هعاعشا

 اننادلب فرعن نأ ىلا ةجاح يف نحنف باتكلا فصو يف ىربك ةناكم بستكت ةزيملا هذه

 فرعي وهف ثيدحلا اذه يف مكيلع هضرعأس يذلا باتكلا ةزيم هذهو 3 سانلا ىلا اهفرعنو

 ىلا يبرعلا جيلخلا فرعنل ةصرفلا هتعاذا انل تحاتا يذلا بيطلا دلبلا اذه ، تبوكلا
 هفعض يف ةبورعلا قفا نم عشملا بناجلا اذه خيرات ركذي وهو ، ربكألا نطولا ءانبأ هئاقشأ

 . روطتلاو مدقتلا وحن هيعاسمو هفلخت يفو راهدزاو

 ةلادبع دشار هللادبع ذاتسالا هفلا « تيوكلا خيرات رصتخم » وه باتكلا اذه

 ناميا وه باتكلا فيلأتل يعادلا ناك دقو يراصنألا ايركز هللا دبع رعاشلا هعجارو ناحرفلا

 دجيو ةيبرعلا نادلبلا يف هناوخأب عمتجي وهو ملأت مكف بيعلا نيب فراعتلا بوجوب فلؤملا

 . ابيرغ ابيجع ابن عمست اهنأكو ناذالا تفهرا ءيشب اهنع ثدمت اذاف ةلوهجم مهيدل تيوكلا

 ذخأف هملق رون ناحرفلا دشار فلؤملا سبق طباورلا ساسأ وه فراعتلا نأب ناميالا اذه نمو

 ةمألا سلجمب بئان فلؤملاو . اهرضاحو تيوكلا يضام نع هنولهجي ام برعلا ءارقلل فشكي
 . ١٩٧٠ ماع تلكش يتلا ةرازولا يف ةيمالسالا نوؤشلاو فاقرألا ةرازو ىلوتو

 تيوكلا ضرأ ةرصاعم ىلع ةلدألاب ىتأف ةمدقلا روصعلا يف تيوكلاب هباتكفلؤملا لهتسا

 يرعلا بدألا راهدزا يف تكراشو دنهلا ىلع ردنكسالا ةلمح تدهش دقف ميدقلا خيراتلل

 ةلدألا نم فلؤملا صلخيو ةيبدألا اهتناكمو ةمظاك ةنيدم يف كلذ لثمتيو روصع فلتخمب

 { تيوكلا نأ الإ يراضحلا بكوملاب ميدقلا يف تيوكلا ضرأ ةكراشم اهب رهظأ يتلا ةعباتتملا

 ايز ىلا دعب نم هءارق وعديو اذه انموي ىلا ةيلهاجلا رصع ذنم ىنكسلا نم اموي لخت
 . ةرهاقلاب ةيتيوكلا ةرافسلا يف ضرعملا وأ تيوكلا فحتم
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 اهخانمو اهرزجو اهندمو تيوكلا ةيفارغج هباتك نم اصاخ الصف ناحرفلا دشار دقعيو

 ناو دجاسمو صاخشأو ءايحأ نم هب رهتشت امو تيوكلا ةنيدم يف ةماهلا ءايحألاو اهناكسو

 لجسي خيراتلاو خيرات هنكلو مويلا فلؤملا فصو ريغ دق ةنيدملل ثيدحلا طيطختلا ناك
 . لبقتسملل اعاعش نوكيل رضاحلا

 موحرملا خيشلا اهمكح ىلوت نأ ذنم تيوكلا نع ةيخيرات ةذبن ثلاثلا لصفلا مضيو

 مكحب رهدزا يذلا كرابملا دهعلا اذه ىلا انب لصي ىتح ماع دعب اماع انلقنيف لألا حابص
 اهب تقرشأ يتلا ةضهنلا رهاظم ضرعتساو حابصلا ملاسلا هللا دبع خيشلا ومسلا بحاص

 . ةريخألا رشعلا تاونسلا يف تيركلا

 لودلا عم تيوكلا اهتدقع يتلا تادهاعملا الصفم باتكلل سماخلا لصفلا ءاجو

 يف طفنلا ةصقب هباتك ناحرفلا دشار متخيو تقولا نم اريثك عبتتملا ىلع رفو الجس اقح ناكف

 ىلع هباتك ماتخ يف فلؤملا ثحو هجارختسا روطت فيك مث فشتكا فيكو تيركلا
 . كلذ وحن ةداجلا تيوكلا يعاسمب ىهابو ةيبرعلا لودلاب لاصتالا

 رخفلا ىلا وعدي ام ليجستلا اذه ثدح دقو ١٩٦٠ ماعب هخيرات يهتني باتكلاو

 . اهتاقيقشب اهتاقالع وأ تيوكلا مدقت ةيحان نم ناك ءاوس فلؤملا هيلا اعد امم زازتعالاو

 ةمألا ريس يف اهرودب هنامإو هدالبل صالخا نم هفلؤم هلمحي ام ىلع لدي باتك اذه
 فقيو تيوكلا ءانبأ نم نيفقثملل ريخلاب رشبي باتك اذهو ث ددؤسلاو دجملا وحن ةييرعلا

 . تيوكلا يف ايبدأ اطاشن نودجي ال مهنأب نيلئاقلا مامأ ةءاضو ةحفص

 ةكرح الا تيوكلا تسيلف كيلا هلاثمأو باتكلا اذه فرعأ نأ يف عفادلا وه اذهو

 بكوم يف رهاظملا ةيقب نع ةيفاقثلا اهتضهن فلختت نلو ةضبنلا ليبس يف ةلماكتم ةرمتسم
 ىلع ىح ليلد سلاجملا ءاوجأ لمي وأ عباطملا هجتنت امم هلاثمأو باتكلا اذه يفو ريبكلا ةضبنلا

 وهو ديشرلا زيزعلا دبع خيشلا ةيحتب فلؤملا يحنلف ، تيوكلا ةضهن يف ةفاقثلا ةكراشم

. رضاحلل يضاملا ليجلاو ثحبلل بدألا ةيحت نكتلو ، تيوكلاب ةريغصلا ةريزجلا فصب



 ترقتسا داؤفلاب امومه ليزن انلع ةيزجلا ضرأ ىلا انلحر
 ةقشملا ضعب كاذ يف انلان ولو انسنا هيف ام هللا دمحب ادنلنف

 ةعيبطلل اهنسح يزعي رظانم هسنا بلقلا ىلا يندي ام مظعأف

 ٠ : عصرم

 . ( ناحرفلا دشار هللادبع) تيركلا خرات رصتحم )١(
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 خحراتلاو بدألا يف ةمظاك

 مالقأ ىلع ةيدن ةعناي اهرامث يتأت نأ اهل دبال ناكف ، تيوكلا يف ةيميلعتلا ةضهنلا تمع

 عم ثيدحلا اذه يف نحنو مهرطاوخ اهمئاسنب ضيفتو مهجاتنا اهب حوفي تيوكلا بابش
 عقومو هخيراتو ةمظاك مسا نع هيف ثحبي هل باتك مسا وه ناونعلاف بابشلا ءالؤه دحأ
 رعاشلا اهيف دجو يتلا ةمظاك & قيقرلا رعشلا اذهب بدالا اهدلخ يتلا ةمظاك { ةنيدملا هذه

 : لوقي فتهف هئانع نم هتحارو هئاد نم هرب ىملس نب رايهم

 اعيبلاو وجلا تجه ام دش ةمظاك نم حبصلا ميسن اي
 احورا يبلقل تناك اهنلا ابصلا دبال ناك نا ابصلا

 احبطصملاو قبغملا كلذ ا له علسب ىامادن اي
 احزن نم تبرق ىركذ بر 7 اناذراكذن لثم انوركذا

 احدقلا فاعو عمدلا برش مكل ىنغ اذا ابص اوركذأ

 نم جرخت باش وهف فلؤملا امأ ءافو اهناكس ىركذو ءاود اهميسن ةمظاك ىه مكلت
 مهتالاقمو ءابدالا تاودن يف يبدالا وجلا ضيف نم هبدال ىقتساو ةرهاقلاب مولعلا راد

 ربصو هدهج كلذ يف هتدع ةمظاكنعثحبلاىلا لخدو ثحابلا ةعيبط بستكاف مهرطاوخو
 ولجي نأ يف هتبغرو هدالبل هصالخا هليلدو ركاش دمحم دومحم ريدقلا بتاكلا هذاتسا هسارنو

 دوجولا حرسم يف ترهظ تيوكلا ناب ضعبلا هروصتي ام ١٩٥٨ ماع هباتك فلؤي وهو اهنع
 اناكسو ادالب تناك تيوكلا نأ ةعطاقلا ةجحلاب هيأر ىلع نهربف طقف نورق ةعبرأ ذنم

 © ناكسلا الو ضرألا ال مسالا وه ةيألا ةتفلا يف ديدجلا نكلو برعلا_ ةفاقث يف اماهسار

 هذه خيراتف اذه ىلعور: هيف لاق يذلا هيأرب هئراق عنتقاف كلذ نم نكمت دقو

 هجو ىلع ةعبرألا نورقلا هذه لبق ام مسق { نيمسق ىلا مسقتف _ تيوكلا _ ضزلا
 نيح رشع سداسلا نرقلا دعب ام مسقو " ا مسالا اذه اهيلع قلطا دق نكي ملو بيرقتلا

 ذاتسالا ادب اذكهو 5 ةيتفلا ةرامالا هذه دوجولا ىلا تزرب نيحو رهظي ديدجلا مسالا اذه أدب
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 ديدج ىأر ىلع نيح لك كفقوي انيزرو ائداه اريس هيف راسو هباتك مينغلا فسوي بوقعي

 تيوكلا خي راتلو هثحب يف باشلا ربصل بجعتف ةميدقلا تيوكلا نع ديدج عوضومب كفرعيو
 كلذدعي ملفهملق فجو هجاتنا فقوت تيوكلانويزفيلتريدم نالاوه بوقعي ذاتسالاو هضرعيف

 ىدل هفرعف هباتك هيلع ىنج امنأكف جماربلا رايتخاو ةرادالا هتلغش لب بيدألا ثحابلا
 ذا بدألا ىلع قدصي رايهم تيب لعجف هيجوتلا يف هتايناكمابو ةفاقثلا نم هتناكمب نيلوؤسملا

 . هيداني

 احزن نم تبرق ىركذ بر مكل انإكذ لثم انوركذا

 ةمظاك ىلا هباتك يف هقفارنل روبص ثحابو عوبطم بيدأ هنا فلؤملا انفرع نأ دعبو

 . ميدقلا اهخيرات يف تيوكلا اهب ترهظ يتلا ةنيدملا هذه ىلع فوعتنف

 لوح اعيمج نوقفتي مهو برعلا نيخرؤملا ءارآ بسح ةمظاك عقوم ضرعب فلؤملا أدبي
 يف هلخاد ناسل هبش ةنوكم ضرأ ىلع تيوكلا يبرغ عقاولا ءزجلا اهنا كلذ نم جتنتسيف اهعقوم
 ىرق تايربك نم يهو ةرهجلا ىلا دتميو ناكملا اذه ىدعتي هنأ نهري مث ةرهجلا ةهج رحبلا

 رعشلا ذختيف ةمظاك برق ةعقاولا نكامألا ءامسأ كلذ دعب فلؤملا ضرعيو مويلا تيوكلا
 : يدعسلا لخبملا تيب يف ةدراو ناديّسلاف كلذ ىلا هل ايداه ينرعلا

 مسر اهف سردي مل ناديسلا ةدرغأب اراد اهل ىرأو

 : يريما يعارلا تيب يف ةدراو احرلاو

 اصحرلاو ةالف نيب ران ءوض ىلا ةق حيرلاو نيراسلا نم تبجع

 . ينزاملا تيب نم اهمسا ذخأي ناوفسو

 نوفس ىلع ىليخ ادغ اوقالت مكنيعو ضعب نابيش ينب ديور
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 ىعرمو هايملا دراوم مهأ نم يهف ةمظاك ةرهش يعاود يف اصاخ الصف فلؤملا دقعيو

 . ةمظاك فيسب عضوم دبعلا نب ةفرط ةقلعم يف ةدراو ةيرحب ةيمهأ اهل نإ مث ، ألكلا هيف راكي

 ددنم فصاوللاب نيفس ايالخ ةودغ ةيكلامل ١ حوردص نأك

 شقرملا ةصق يوريف وحسب قرشم بحلاب هازوج ىلا فلؤملا انلخدي اذه دعبو
 . هتاتف رس راهظال همدنو ةمظاكب رصق ةبحاص رذنملا تنب ةمطافل رغصألا

 & ةيخراتلا ةنيدملا هذه نكس نم لأست امبرف هثحب يفوتسي نأ همهي ثحابلا فلؤملاو

 تناك ذا ةمظاكف لئاو ينب ركبو دايا ةليبق مهنمف ميقلا باتكلا اذه يف باوجلا دجاو تنأو

 . اهل مهناطيتسا نع تيبلا اذه ربع ةيبرعلا لئابقلل انكس

 رحبألا فيسف ةمظاك لهأ نم بئاد ليلد ىلع يشملا اودش

 اهرهشاو هلبقو اعم مالسالا ردص يف سرفلاو برعلا نيب بورحلا ةمظاك تدهش دقو

 . ةمظاك ميدأ ىلع تعقو دقف لسالسلا تاذ ةروهشملا ةكرعملا

 اهونطق وأ مهراعشأ يف اهودروأ نيذلا اهئارعش ركذب ةمظاك نع هثحب فلؤملا متتخيو

 ناف اماتخو :هلوقب اضيأ هباتك مينغلا ذاتسالا متخيو ريرجو رايهمو همرلا وذو قدزرفلا مهرهشأو
 اهيفف مهتدفأل ىوهم تراصو مهراصبأو برعلا عامسأ تألم دق _ ام اموي ةمظاك

 مهبدأ نم تلح دق كلذبو مهناو مهرمس ةيدنا اهيفو مهبورح ثداوحو مهبح صصق تمتو

 . ةميركلا ةلزنملا هذه

 ةدلاخ ةملكلا نا اوكرديل مهوعدأو ديدجلا تيوكلا بابش ركذأ لاجملا اذه يف انأو

 اهنع فلأ ىتح ثحييو اهنع لأسي مهنم ادحاو تلعج دق برعلا بتك نيب ةعزوم اتايبا ناف
 اذه يف ةمظاكو اقيمع اثحب هباتك ءاجف اهتاتشأ نيب طبرو اهتارذش عمجف اباتك
 نأ وجرنف رضاحلاو يضاملل ريني اعاعش ةملكلا تماد امو اهمدقو دالبلا ةقارع ىلع ليلدلا
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 تيبلا اذهب دشنت يهو ةمظاك روصتأل يناو بابشلا دوهج نم بيصن بدألل نوكي

 . بدألا يف بوهوملا بابشلا ىلاو مينغلا بوقعي فلؤملا ىلا ةهجوتم

 احزن نم تبرق ىركذ بر مكل انركذ لثم انوركذا

 . مهتماو مهدالب يف هتمق ىلا نوعفترف بدألا قفا نع نوحزانلا برتقي نأ ىسعف

 : عجرم

 . منغلا فسوي بوقعي . خ راتلاو بدالا ف ةمظاك باتك _ ١



 يبرعلا جيلخلا ةرهز

 لكف فيرعت ىلا رقتفتوثحب ىلا جاتحت يتلا قطانملا نم يبرعلا جيلخلا ةقطنم

 نأ بجي ةياغلا هذه قيقحتل ىعسم لكو هنع فرعن نأ نسحي فدهلا اذه وحن دهج

 دلاتلاو مويلاو سمألا نيب عمجت تاورثو صاخشأو نكامأو رثآم جيلخلا يفف هيلع ينن

 يف هتايناكما دنجيو ميلس فدهل انتقطنم نع ثحبي نم لكب بحرن نحنف . رضاحلاو
 . اهنوؤش نع لوهجملا فشك

 دهجب ماق قارعلا نم يبرع فلؤم وحن بجاولا يدؤأل ةمدقملا هذه ركذأ اناو

 نيرحبلا نع اباتك ردصأ مث تيوكلاب أدبف جيلخلا اذه نع بتك فيلأتل هسفن رذنو يدرف
 كلاسملا ضوخي يسفنب هتدهش دقو ، نامعو رطق نع باتك رادصال نالا دعتسي وهو

 يف لقتني نيرحبلاب ١٦٥٨ ماع هتيقل قئاقحلا نع اشتفم ةرعولا قرطلا دصقيو ةيوتلملا
 هعنمت ملف نامع لحاس روزي ١٩٦٤ ماع هتيقلو تامولعم نم هيلع فقي ام الجسم اهرزج

 سأر ىلا بهذ 3 هفده نودو هنود نكسلا لكاشم لحت ملو هدصق نم قيرط ةروعو
 صحافلا ةرظن رظنو نيعرازملاو نيدايصلاو ةراحبلا عم شاعو ابلكو ناكف روخ رازو ةميخلا
 ؛ تاعومسم ال تادهاشم يه ةيفاو تامولعمب ءاجف ءيش لك ىلع علطي نأ همهي يذلا

 بحرن نأو هفصنن نأ جيلخلا برع نحن انبجاو نم حبصأو لجرلا تربكأ كلذ دنع

 نم ردصي نأ برغتسن ال انخيرات يف قارعلا هايا انتدوع عينص اذهو هلامعأ يرطنو هدوهجب
 هلمعو هدوهجب فيرعتلا ينمهي ام ردقب فلؤملا بتك ءارطا ينمهي ال اناو اهئانبأ دحأ

 عيطتست ال ةلماش ةيقيقح ةفرعم اضعب اهضعب فرعت نأ نود ةيبرعلا دالبلاف حلاصلا نسحلا

 نوفرعي ال برعلا نم ةلوهجم هذه ةقطنملاو فادهأ نم عيمجلا هيلا اوبصي ام ققحت نأ

 ىلع نانس تجهب دومحم فلؤملا ركشن نأ نذا انبجاو سيلفا { اهنادلب ءامسأ ىتح

 . يدرفلا هدهج
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 ةضهن نابأ هبتك هنأ ملعت كلذ نمو ١٩٥٦ ماع تيوكلا نع لألا هباتك فلأ

 مسالا سبقف _ يرعلا جيلخلا ةرهز _ تيوكلا هامسو هنيح يف هباتك رهظف ميركلا دلبلا اذه
 قنورو ةيويح اهيف ةضهنلل بثت فلؤملا اهراز موي تيوكلا . تيوكلاب هدهش يذلا عقاولا نم

 لاحلا عقاو نم مسالا ناكف ةراضحلاو نارمعلا رهزب معربلا اذه حتفت لبقتسملا يف رظنتو

 . عماسلاو ءىراقلا فلؤملا ال دهاشملا فلؤملا ىلع دوعت يتلا ةدئافلا يه هذهو

 ىلع اقفتاف يمشاهلا دلاخ روتكدلاو زازبلا نمحرلا دبع روتكدلا نم لك باتكلل مدق
 لهتساو ، نواعت ققحتي ال ةفرعملا نودبو كسفن فرعا ةروثأملا ةيقيرغالا ةمكحلاب لمعلا
 ةثيدحلا ةلودلا خيراتب مزتلا ةيحانلا هذه نم هنكلو تيوكلا نع ةيخيرات ةذبنب هباتك فلؤملا

 زاهج نع الصف كلذ دعب دقعو خيراتلا رافسأ هيلع تلد امك دالبلا خيرات عبتي ملف طقف

 ةركفب ىتأف يفارغجلا عضولا هيف حرش دقف يناثلا لصفلا امأ ، باتكلا فيلأت نمز مكحلا

 يتلا رئاشعلا نع بتك مث تالصاوملا قرطو اهرزجو اهندمو تيوكلا ضرأ ةعيبط نع ةماع

 رجاه ينبو ريطمو ةدياشرلاو دلاخ ينبو نامجعلاو مزاوع نم تيوكلا ضرأ تنطوتسا
 يتلا تافصلا ىلا تيوكلا ةرابت حابن ببس للعيف ةيداصتقالا ةيحانلا ىلا اذه دعب لخديو

 : هلوقب اهفصي يتلا يتيوكلا رجاتلا اهب ىلحتي

 تافصلاو تالهؤملا ىلا ىلألا ةجردلاب نيدتف اهراهدزاو ةيتيوكلا ةراجتلا حاجن لماوع امأ»

 شغلا ىشاحتيو صالخالاو قدصلاو ةنامألاب فصتي ثيج . يتيوكلا رجاتلا اهب ىلحتي يتلا
 الو دهعلاب ثكني ال هنال تادنسلاو تالواقملا ةباتك ىلا ءىجنلي ال وهو . هتالماعم عيمج يف

 . باجنالاو لوبقلاب لوقلا درجم اهتميق تناك امهم ةقفصلا مامتال يفكيو . لوقلا نع عجارتي

 . « هتراجتو هبسك ليبس يف رماغم طيشن هلمع يف رهام اذه بناجب وهو

 ةكراشم نع ددرتي الف هقنع ىيف انيد سالفالا ةيواه نم رجاتلا هليمز لاشتنا ىري وهو

 ةيواه ىلا رادقألا هب تحرط يذلا ليمزلل يلاملا رابتعالا ةداعال نوعلا دي دمل نيرخالا هئالمز
 . سالفالا
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 تاديقعت اهيلع يضقت ال نأ وجرن يتيوكلارجاتلل فلؤملا اهلجس ةبيط ةتفل هذهو

 لعب فلؤملا عضيو اهتناتم ىلع هعمتجم هتقثو اهئافص ىلع هسفن ىقبتف ةثيدحل ١ ةراضحلا

 فادصألا نم ةدافتسالاو حالمألا جارختساو تنمسألا ةعانصك ةورثلا ةيمنتل تاحرتقم كلذ

 هعاونأو كمسلا ديص نعو ؤلؤللا نع لصفم ثحب ىلا اذه نم صلخيو كمسلا بيلغتو

 . هرداصمو طفنلاو تيوكلاب

 فرعو ةيدنألا ددعف تيوكلا يف ةيركفلا ةيحانلا نع اثحب اذه دعب فلؤملا دقعو

 نيذلا باتكلا ءامسأ ركذن نأ فيرطلا نمو يركفلا طاشنلاو رعشلا نم ةلثمأ درواو ءابدألا

 دروأ ، مويلا مهنع نيلئاستم تفلتن يك مهعمتجم ءامنا ليبس يف ةيبدألا كراعملا نوضوخي اوناك

 ةفاضالاب هللا رصنلا فسوي ردبو دادحلا ناميلسو يريودلا دهف تالاقم نم ةلثمأ فلؤملا

 ةينارمعلا بناوجلا نعو ةثيدحلا تيوكلا ةضهن نع ثحيب هباتك فلؤملا متخيو ءارعشلا ىلا

 . ةضهنلا هذه يف ةيركسعلاو ةيحصلاو

 بدألاو ةيدنجلا نيي عمج لجر ىلع برغتسن ال ريبك دهج ةرمثك باتكلا نأ قحلاو
 يف اهكلسي نأ راتخا يتلا ةقيرطلا ىلع ركشلا رفوأ هلف نانس تجهب دومحم دعاقتملا معزلاك

 . ةيبرعلا هتمأ ةمدخ

 درطملا مدقتلا يبرعلا جيلخلا يف ةضهانلا ةلودلا تيوكللو هنم ديزملا راظتنا انلو

 . خيراتلا لحارمو رحبلا ءافص نيب رهزلا راهدزا { باتكلا ناونع نم لمؤملا راهدزالاو

 . نانس تجهب دومحم ، يرعلا جيلخلا ةرهز : عجرم
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 جيلخلا تاحفن

 ناسنالا ينب نم درف رعاشلاو ، خيراتلا ناسلو ايندلا ةقيقحو ةايحلا رهظم رعشلا

 نوكل ا اذه يف ةدوجومل ١ مل اوعل ١ نم املاع ربتعي هضيف بكسيو هرطاوخ عمجي ذا هنكلو

 هتاذ هل املع رعاشلا حبصأو ةقيقحلا نع نوشتفي نيذلا ىدل ةمكح رعشلا حبصأ اذهلو
 . هتاقاط نوفرعيو هب نورثأتي نيذلا ىدل هنايكو

 نأو ةناكم هسفنل ينبي نأ عاطتسا تيوكلا نم رعاش عم ثيدحلا اذه يف نحنو

 حجنف هن اويدب هسفن ضرف هنأ هتزيم ارهاز ابكوك بدالا ءامس يف رهظي نأو قرفت ام عمجي

 رعاشل ناويد لوأف © تيوكلاب ءارعشلا نيواود يف هتيمهأ هل امقر لجسو ارهاب احاجن

 دعب كلذو عبطي ناويد يناث هناويد ءاجو هللا همحر جرفلا دلاخ ذاتسالا ناويد وه يتيوك

 . ناويد لوأ عبط نم ةنس ةشع يتنثا

 ءارعشو ةصاخ جيلخلا ءارعش نيب هب ابحرمف نانس هللا دبع ذاتسالا وه رعاشلا اذه

 ثيح ةماعلا فاقوالا ةرازو ىلا ةايحلا اطخ هتداق نأ ىتح ورغص يف اسردم لمع نآ ذنم

 هنكلو بدألا يف توصلا عومسم وعش عمج لبق ناك دقو اهب ايرادا انواعم نالا لمعي
 هناويد عبطب مالعالا ةرازو مايقو هلاجم دوجو وأ هتبسانم يف الا رهظي ال عطقتملا ىدصلاك

 تيقب اذا نيعلا نع ىانت ةقروملا ةرهزلاف تيوكلا يف بدألل ىربك ةيب دأ ةمدخ ربتعي

 ىذشلاب كيحت . ةرضان ةعناي ةقيدح تحبصأ اهتاليثم ىلا تعمج اذا اهنكلو ةديحو

 . ءاورلاب كوعدتو

 اهفصو ةينغ ةيدن تاحفنل هللاو اهناو جيلخلا تاحفن مسا هناويدل انرعاش راتخا
 : لاقف رعاشلا

 ةيدسجعلا هفافض تفاو ماسنألا ةحاوف جيلخلا تاحفن

 ةبيخلاو ءافولا لام رح ضخلا هناطش نأب تادهاش
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 ةيمحلاو ابالا ىلع اجورخو غابل اعونخ تبأ مورت

 ةيبرع ةمأ داضلابو ىح صفلا اهتجهلب اهنأ تتبلأ

 نم ةعاس يفو حارجلا ناميلس ميهاربا هذاتسا ىلا هناويد هللا دبع ذاتسالا ىدهأ دقو

 هادهأ يذلا ذاتسالا اذه نع هتلأسف رعاشلا خألاب تعمتجا ديع موي يف ، ةداعسلا تاعاس
 رثأ يذلا ذاتسالا اذه فرعأ مل ينأل لجخلا ، ناويدلاب وهزلاو لاؤسلل لجخلا نيي انأو هباتك

 دقو ( نمثب ردقي ال ريبك نيد نم هيلع هل امل ءافو ) هناويد هيلا ىدهأف انئابدا دحأ يف

 ذاتساف ايابخلا سئافن نم اياوزلا يف مك ةروثأملا ةملكلا هذاتساب رعاشلا فيرعت دنع تركذ

 ددعب انركذي اقح وهو هسفن ىلع وزنم هنكلو بيدأو تيوكلا قاوسأ ىدحا يف عئاب رعاشلا
 . لماعلاو رجاتلاو باصقلاو لاقبلا مهيف ناك ذا ةيضاملا نامزألا يف ءابدالا نم

 ءارضخلا ةردسلاو لثالا لالظ تحتو ىركذلا يب تجاه يلمرلا لحاسلا ىلع

 ركفلا لغشأ ام قوشلا جيجأ نم اهب يصعلضاف نهنيب اليلق يب افق

 اربص عطتسا ملف اهيف ام تحفصت ةريثك نهنيب تايركذ يفن

 اهلهأ هيلع شيعي اريبك الاجم ديصلا ناكو كمسلا ديصب رهتشت دالب تيوكلاو
 هل كرتت ال هذه ةيرعشلا هتزيم نا & نيدايصلا فصو ةيلحملا ةئيبلا رعاش توفي لهف

 : هدئاصق ىدحا يف وه اذهو دايصلا فصي ىتح ارقتسم

 دهجلا نهو هفاتكأ ىلع حولي دلجلا قصتلم يمظع لكيه يذ
 دع الب هيلهاك نم اهفرعتف هنونس تطخ هيدخ يتحفص يمىلع

 ديهسلاب ةيغبانلا يلايللا يوطيو زعلاو عوجلاب مايألا هدراطت
 دبلا ةشعر نم كيدلا حايص فكو اهمجن سمطأ ءاليل ةليل مكف
 يدنهلا مراصلاك قرلا اهيف عملبو هبحس رجزي دعرلا اهيف مهمو
ديص الب اهنم داع مك ةظح ىلل ىجدلا عم ريسي لعن الب هت



 دسألا ةمجاهم اهنم هتلحب يقنيو ءاتشلا جاومأ عراصي
 دبرم سؤبلا نم هلاح يف تاب دقو هلاح لثم يف هنم ىقشأ ناك لهف

 انذخأ نأ دعبو ، ريوصت ريخ دايصلا هنم رعاشلا روص لماكتم ىرت اك فصولاو
 قاوسل هفصو كلذ نم اهفصوي ام لوأو رضاحلا نم اضيأ هذخأن نأ انيلع يضاملا نم انليلد
 كلذب ةصتخملا ةرئادلا تلذبو رورملا تامزأ تيوكلاب ترم دقف { تيوكلا يف تارايسلا

 اهددع عفتري تارايسلاب روهمجلا ءىجوفو ةعيرسلا ةقايسلا رطخ نغ سانلا راعشال اهدهج

 انهو ايموي مادطصالا رابخأ تددعتو ثداوحلا ترثكف اهتائم ىلا مث فالالا تارشع ىلا

 : هلوقب قئاسلا بطاخو لجسي أدبف هتيلوؤسمب رعاشلا سحأ

 ق لئاللاب كشيط امف قئاسلا اهيأ لهت

 ىقحام ىرلل قيرط نشي طلا امنا لهمت

 قباسلا كلغشي وأ يفلخلا كتفلي ال
 ق حاللب ةعرسلا يف بلطت امل تنأ ابن

  

 عوبسأل ةحلاص اهلعجي اهعيمج ةديصقلا يف ةحضاولا اهيناعمو تايألا نزوو

 . مههيجوت يف اهنم دافتسي قاوسلل ةوعد ريخ يهف رورملا

 ملكت ملاسلا هللا دبع خيشلا مظعملا اهريمأ ومس دهع يف تيوكلا ةضهن نعو

 . روتسدلاب اهب بحر يتلا هتديصق يف رعاشلا

 رفظلاو داعسالا هفلاحو ىلوملا هكراب هللا دبع دهع يف تعلط
 رمهنت رثكلا تاكربلا هب دهع هلثامي ال دهع ملاس نبا دهع
 رهدزت لامالاو ةداعسلا اهيف ةمساب مايألاو نملا هب دهع

 رشتني لازال يذلا ءاخرلا اذه ةبطاق رظطقلا مع هب دهع

 رجشلا هلكأ ىتاف فافجلا لوط ا يهكلهي داك تارجش تقروأو

 ردحني مصخلا ناكمو ىهسلا ماه ادعص تقتراو تلقتسا تيوكلا ىذه
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 رصحتت دعلاب نكت مل انكاسم مهنكساو اقازرا سانلا ىلع ىرجا

 روخ الو لخب ال بعشلا حلاصل اعم مولعلاو اهيف بطلا مسار

 روفغلا اضشايأ هب ءىضت رون هللج روتسدلاف كارشب بعشاي

 يف ددجتي ام لكب ةيساسح اذ نانس هللا دبع رعاشلا نأ ثيدحلا علطم يف تلق اكو

 يف هتديصق عمس اذا ميركلا عمتسملا بجعي دقو رصاع امل لجس قحب هرعشو همهي وأ هنطو

 ةئاد مايف وه ةديصقلا هذه راثأ يذلإو ورهملا نونكسي برعلا نم انل ناوخأ مهو يرهلل
 مرحي نأ رعاشلا ىلع زعف ةديدع نيكاكد تيوكلاب مهلو لوجتملا عيبلا نم ةرهملا عنمي ةيدلبلا

 : الئاق نيلوؤسملا بطاخف لوجتملا عيبلا يف هقزر دروم نم يرهملا

 ىلاعت ىلومل ١ ىوس وجري الو افيرش ىعسي هنا هوعد

 الابجلا قنتعت رحلا سفنو يراردلا نم زعأ سفن هل

 الاؤسل ا فرتحا هتدهاش امو افك كيلا دمي الو تومي

 الجم وأ بساكملل اليبس يزاخملا ذختا اهب عمسأ مل

 : نيلوؤسملل هتوعد رركيف دوعي اقيقد افصو يرهملا فصي نأ دعبو

 الالح اقزر اننيب لكأيل ىعسي لوؤملا اهيأ هعدف

 الاوط اب اينأ هنع يفخيو ه _بنتجي بقارمل ١ اذه رمو

 . هيلع علطيل ميركلا عمتسملل كلذ كرتأ ينكلو ةيلحملا ةئيبلا دهاشمب ءىلم ناويدلاو

 )١( نانس هللا دبع ) جيلخلا تاحفن ناويد (.

 (٦) يئاطلا دمحم هللا دبع ) يرعلا جيلخلا يف رصاعملا بدألا )
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 فلتخمب هرعش هيف عمج نانس هللا دبع يتيوكلا رعاشلا هردصأ ناويد جيلخلا تاحفن

 يف ةايحلا رهاظم نم ريثكل اروصم ارعش اضيأ ءاجو رعاش ةايحل اروصم ارعش ءاجف هعاونأ

 . تيوكلاب ةيبرعلا ةئيبلا

 ىدمو ةيلحملا هتئيب هتيانع بدألا جاتنا نزول داقنلا اهب ظفتحي يتلا تازيمملا نمو

 ةيحانلا هذه نم نانس هللا دبع ذاتسالا مدقأس ثيدحلا اذه يفو 5 اهل ويوصتو اهعم هبواجت

 . هطيحمو رعاشلا اهبسكي ةريبك ةورث يدنع يهف

 اهراوطأ نم روط لك يف اهعم وهف اهلهاجتي ملو هتئيب نع جرخي مل انرعاش نأ قحلاو
 لا دبع حاجن لعلو رعاشلا حاجن أدبي انه نمو هاري رهظم ىأب رثأتت ةساسح سفن وذ وهو

 هعمتجمل هسسحتو احضاو ءيج ونأتف ريبعت يف ىتح هحابن ىلع ديزي ةيحانلا هذه يف نانس

 . ايلج ودبي

 اذه ، ةضهان ةلودك اهلبقتسم دييشت يف ريستو مدقتلا وحن وطخت تيوكلا تذخأ

 لجس فيكف هدالب عمتجمل يتيوك رعاش سسحت فرعي نأ ديري نم نهذ ىلا ردابتي ام سيلو
 . هقيرط يف كلس فيكو كلذ نانس هللا دبع

 قرمرم ناك دقو ةينارمعلا ةيحانلا روطت ببسب اروجهم هدجوف ريمألا رصق ىلا رظن
 لكو يلوح يف رباجلا دمحأ موحرملا خيشلا لزنم دصقي وهو ةيلاتلا تايبألاب هبطاخف ، بناجلا

 أدب دق نايب اذه ههابتنا يرطيو رعاشلا ىلع ينثي نأ الا كلمي ال ءانبلا كلذب مويلا ربع نم
 : مهاو وهو رباج نبا يكبي

 مناه عبرل ١ اذهب ين ا هلالطا ىلع يب حجن

 مخغانيعل ١ ادافح ١ ءارمالا سلجم اذهف يب حجن

 مراكمل ا بابرا حابصو رب اج سلجم كانهو
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 مئاعدلا دوس هلوح برضت رعشلا مايخ ىرتو

 مزاوع نمو كفه هدئاشر نم لئابقلا ىرتو
 ملئاللا روضحم وفو الل هيف موي رم ام
 ملئامسلاو رجاوهلا مغر ابصلا هحفاصت تناك

 ملئاسنلا سافنا مغر مئامسلا هحفلت مويلاو

 نالجسي امهو & تيوكلا يف ينارمعلا روطتلا نع افيطل اريبعت اربع ناريخألا ناتيبلاو
 . ةيلحملا هتئيبل هفصو يف رعاشلا حاجن

 الاز امو ءارحصلا مئاسن نومسنتي ءالخلا ىلا اوجرخي نأ نييتيوكلا ةداع نمو
 نأ دوعت عضوم نع ثدحتيف رهظملا اذه رعاشلا فصيو فرعلا اذه ىلع نيظفاحم

 : هداتري

 ارضخلاةردسلاولئالالالظتحتو ىسكنلا تجاه يلرلالحاسل

 ركفلا لغشا ام قوشلا جيجأ نم اهب يصعلضاف ن

 بص عطتسا ملف اهيضام تحفصت ة يثك نهنيب تايركذ يف
 اهلهأ هيلع شيعي اريبك الاجم ديصلا ناكو كمسلا ديصب رهتشت دالب تيوكلاو

 هل كرتت ال هذه ةيرعشلا هتزيم نا ، نيدايصلا فصو ةيلحملا ةئيبلا رعاش توفي لهف

 : هدئاصق ىدحا يف وه اذهو دايصلا فصي ىتح ارقتسم

 دهجلا نهو هفاتكأ ىلع حولي دلجلا قصتلم يمظع لكيه يذر

 دع الب هيلهاك نم اهفرعتف هنونس تطخ هيدخ يتحفص ىلع
 دهسلاب ةيغبانلا يلايللا يوطي رعلاو عوجلاب مايألا هدراطت
 دربلا ةشعر نم كيدلا حايص فكو اهمجن سمطا ءاليل ةليل مكن

 يدنهلا مراصلاك قربلا اهيف عمليو هبحس رجزي دعرلا اهيف مهمهر

 ديص الب اهنم داع مك ةرظح ىلا ىجدلا عم ريسي لعن الب هات
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 دسألا ةمجاهم اهنع هتلجب يقتيو ءاتشلا جاومأ ع راصي

 ديرم سؤبلا نم هلاح يف تاب دقو هلاح لثم يف هنم ىقشا ناك لهف

 انذخا نأ دعبو ، ريوصت ريخ دايصلا هنم رعاشلا روص لماكتم ىرت امك فصولاو
 هفصو كلذ نم اهفصوي ام لوأو رضاحلا نم اضيأ هذخأن نأ انيلع يضاملا نم انليلد

 ةصتخملا ةرئادلا تلذبو رورملا تامزأ تيوكلاب ترم دقف ، تيوكلا يف تارايسلا قاوسل

 عفتي تارايسلاب روهمجلا ءىجوفو ةعيرسلا ةقايسلا رطخ نع سانلا راعشال اهدهج كلذب
 ايموي مادطصالا رابخأ تددعتو ثداوحلا تزثكف اهتائم ىلا فالالا تارشع ىلا اهددع

 : هلوقب قئاسلا بطاخو لجسي أدبف هتيلوؤسمب رعاشلا سحأ انهو

 ن لئاللاب كشيط امف قئاسلا اهيأ لهمت

 قح ام ى در ال ,7 رط شي طلا امنا لهمت

 نباسلا كلغشي وأ يفلخلا كتفلي ال

 نحاللاب رسلا يف بلطت امل تنأ ان

  

 عوبسأل ةحلاص اهلعجي اهعيمج ةديصقلا يف ةحضاولا اهيناعمو تايألا نزوو

 . مههيجوت يف اهنم دافتسي قاوسلل ةوعد ريخ يهف رورملا

 ملكت ملاسلا هللا دبع خيشلا مظعملا اهريمأ ومس دهع يف تيوكلا ةضهن نعو

 . روتسدلاب اهب بحر يتلا هتديصق يف رعاشلا

 رفظلاو داعسالا هفلاحو ىلوملا هكراب هللا دبع دهع يف تعلط
 رمهت رثكلا تاكربلا هب دهع هلثامي ال دهع ملاس نبا دهع
 رهدزت لامالاو ةداعسلا اهيف ةمساب مايألاو نميلا هب دهع
 رشتني لاز ال يذلا ءاخرلا اذه ةبطاق رظطقلااذه مع هب دهع



 : هباجعا لك نع رعاشلا ربع رصانلا دبع لامج سيئرلا يفو
 هلك قرشلا يف رصانك ندلي ملف ءاسنلا مقع

 هلح هنك نع ىرولا زجع نماك رس هيف ذلا

 لاجمف رعشو رعاشلا نع يفيرعت ثيدحلا اذه يف ميركلا عمتسملا اهيأ يفتكأو

 دبالف كلذلو نادجو سيساحأو ركف ةراصعو رمع ةعومجم هناويد نأل عس او هنع ثيدحلا

 . هايابخ فشكو هناويد ليلحت ىلا ةدوع نم

 بعش يف لثالا مئاسن نم قرأ جيلخلا فافض نم تايحت نانس هللا دبع رعاشللو

 . تيوكلا

 : عجرم

 . نانس هللا دبع جيلخل ا . تاحفن _ ١

 ٢ _ يئاطلا دمحم هللا دبع _ يبرعلا جيلخلا يف رصاعملا بدألا .
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 بحلا ةنج يف

 هدراوش عمج ، يبرعلا جيلخلا ءارعش نم رعاشل صاخ جاتنا عم ثيدحلا اذه يف نحن

 ىنعملا لثميو روعشلاب قطنيو ةايحلاب ضبني اباتك ءاجف ، بحلا ةنج يف هامس قينأ ناويد يف
 لالظ ىلا هدوقي الخدم ناويدلا ءىراق دجي يرعاشلا مسالا اذه نمو ، بحلل حيحصلا

 . ريبكلا عساولا هانعمب رعاشلا همهف يذلا بحلا نم ةديدع لئامخل ةفراو

 لحاس تارامإ ىدحإ ةقراشلا متاح يمساقلا ناطلس نب رقص خيشلا وه رعاشلا

 يذلا رعشب عيفرو ، هروصو همجحو همسإب قينأ باتك وه ناويدلاو ، يرعلا جيلخلاو نامع
 ىحي ريمألا ينرعلا بتاكلل ةمدقم اهنمض ةحفص ١٦٠ غلبت تاحفص يف ءاج

 : اهيف لاق ،يباهشلا

 ؛ هنع يتليخم هتعو امل اميسجت هيناويد رعشل يقوذت نم هل اهتنوك يتلا ةروصلا تناك »
 ؛ اندادجأو انئابآ نع اعم كلذ انثرو دقلو { ءافصلا ىلا امود ةعازن يسفن نإ اضيأ لوقأو

 صئاصخلا هذه ضعب انأ تدقفو ةيدابلا ءافص ءافصلا اذه صئاصخب هومس ظفتحاو

 رخزت تلاز ام ةرارقلا نكلو © هيف شيعأ يذلا بخاصلا ملاعلاو ةيبكلا ةنيدملا اهب تحاطأ

 . « هيفرتو يل ءازع كلذ يفو نينحلاب جومو

 رمألا هيف يقتلي ةيبرعلا ةريزجلا هبشل يرعشلا عباطلا ىلا برجم ةظن يه هذهو

 يريبزلا دومحم دمحم يناملا رعاشلاب ىقتلا امدنع ديدح وبأ ديرف دمحم ذاتسالاب يباهشلا
 : ديدح وبأ ذاتسالا لاقف ، ١٩٤٨ ماع ةرهاقلاب بادالا ةيلك ةعاقب رعش ىلا عمتساو

 انيلا لقني ةريزجلا هبش نم رعاش نيحلاو نيحلا نيي انيلع دفي نأ ىلإ انجوحأ ام »
 . ةرهازلا روصع يف هب فرع يذلا هئاور انرعش ىلإ ديعيو اهءافص

- ١٧٨٢ _



 بحلا نم ناولأ اهيف ىرنل يمساقلا رقص خيشلا انيلا اهبرق يتلا ةنجلا ىلا لخدنلو

 هنكل فولأملا هانعمب بحلا رصحي مل وهف 3 اهعيمج رعاشلا اهقرط ةديدع يناعم هيف تعمتجا

 ىلإ ةعيبطلا بحو 0 ءانبالا بحو ، نطولا بح ورعش نم انل ناكف هل ىرخأ يناعم قط
 يتلا تايبألا هذه ىلا خصنلف . اهقفا ةعسو ةيماسلا ةفطاعلا هذه دادتما نم كلذ ريغ

 . بحرلا ملاعلا ىلإ رعاش تارظن اهيف ىرنل ديدجلا هناويد همسإب ج وت يذلا بحلا اهيف رسف

 يودغ ربع جاومالا ريده يل
 ردا ملو ىوهلا تقذ ثيح

 سانلل يداؤف يف بحلا عرز

 ءادج ىهو اهوءارحص ينارأ)

 شيعلا ةرفق يف نويعلا لاسأو

 ىرمع رهز اهباحر يف يمنف

 يحاور ربعو ىوهلا باحر يف
 حادنقأالا ةئيرب افالس هانعم

 حا تلا ةايحلا نم ىورو

 حابصلا لطب ىدنت انانج

 حانألا ءاآمظ ىقسي اقيحر

 حار ها ا هسرعب تلبتو

 ردصتت الو ةيناغ هيلا همدقنت ال ، هبح نم ىلألا ةناكملا يف هنطو لحي ريمألا رعاشلاو
 : ةنتاف

 ينجش يلجأ نأ وجرت فيك
 اخأ ىقلا الف نوكلا رظنأ

 حرجلا لمحأ

 ىوهلا تاريرغلا ديفلا ىرأو

 هبذعأ امو يلاغلا ينطو

 ه لاقثا ينلمح هنإ

 تماص ربصب

١٨٢ 

 ينهفي نم يقلا م انأو

 ينزح هيلا بلقلا يكتشي

 ينزحو ىلأو لقي {
 ىنميت نم دنع يداؤفو
 ينمهلي يلافلا ينطو

 ينلمح ام ىرد دق هتيل



 : تايبألا هذه اهب هتداشا نم ركذأف هتمأ امأو

 انالا داس ىدهو ضاوم انس اوداش ىلألا ضرأ اي هيا
 امالظلا اوحاتجاف قحلاب اوشمو مهلاعفأ نم خيراتلا ارطع

 امزع سجرلاب قرشلا ناك موي مهمزع يضال قشلا عضخ
 امامذ اوناخ لهو ؟ادهع اوفن له مهل ناد يذلا برفلا لئاس

 املك هوداسف ةاواسملاو :اجرا ىلع يدهلا اورشن

  

 : تايألا هذهب ديدجلا هناويد نم هل لثمأ عئار يلزغ رعش هل ينامعلا انرعاشو

 نامأ يف يرطخا نسحلا ةناوشن

 نا سحلل ةشورفم انبولق

 ةو طخ ةو طخ اهيلع يشمإف

 ناوفنعلاو هيتلا ءاليخ يف

 ىذشلا الإ تنأ ام ى مسبت

 ذوجرأ انس درولا يف في
 ةدوشنا بذ _ عأ اي ءارمس

 نانحلا رغث بحلل اهددر

 هد جو نم داك بلق كادف

 ذال رخصلا هسافنا تسمال ول

 روعشلاب لتماو ءانبالل ةنيمث حئاصن مضف 7 ءانبالل بحلا ةفطاعب ناويدلا اذه ضافو
 : ناطلس هلجنل حئاصن رعاشلا اهيف مدق يتلا تايألا هذه كلذ نمو 0 مهوحن يوبألا

- ١٨٤ _ 



 يكل ءانفلا يضرت ةعمش امئاد نك

 سلفلا يف كالحالا امراونأ ءىضت
 المأ ىد نلا كنم يجتري نل نكر

 سبقلاك سانلا يدهي بطخلا ةملظ يف
 0 :كت تب لام ةبت تسلف

 سنألا ىدن وجرت الف ىنغت تسلو
 اهب كن ىقبي ةسردم كايند

 سكن ىلعلا يف ظحب أجافت مل نإ

 رلو نيرتقالا كيوذ ساو يب
 يسفن ىرو لا ءانبأ تمساق تردق

 هب ننضي ءىشانل ةايحلا يف ام

 سرتفمك ىورنقألا هب دبسيف

 كلت اهحاجن ماوق ةيلوئسم نم هرظتني امب هلجن رصبي نأ انرعاشك باب ريدجو
 . اهب هاصوأ يتلا ةيضرلا قالخألا

 يف هبولسا ىلإ ةبسنلاب يمساقلا رقص رعاشلل ًاديدج ًاهاهتا ناويدلا اذه يف سملنو

 تءاجف ، محالملا بدأل ريبكلا لخدملا ىلا مشالا لبجلا ةاتف هتديصق يف فلد دقف ، وعش

 ام اهيف روصي نأ عاطتسا ةحجان ةوطخ اهنا دجنسو كلذ وحن ىلوألا ةوطخلا هذه هتديصق

 دومص يرعلا ءىراقلل روصو ، لاسبتسا نم هترهظأ امو ، لاوحأ نم نامع هدالب روتعا

 ةمحلم نم عطاقم يههذهو 6 ةلوطبلل ةيبكرهاظم تلجس ةاتف صخش يف رضخألا لبجلا
 : يمساقلا



 ديعب خماش ناكم يفو

 حابصلا ةلازغ همثلت

 بائذلاو مهبلا ىعرت ثيحو
 راغصلا ةيبصلا بعل ثيحو

 رانو © ةفيذق & ةصاصر

 ةببدم ةرخص برق نمكت

 نوتيزلا اهلظي

 نينسلا عم شاع ارمعم
 مشألا لبجلا ثيل هلبش

 ءام زوكو ةرمتو عفدم

 ليوطلا اهشمر لالخ نم رظنت

 ؟ ةازغلا برق له

 بيبحلا اهقيقش اوعدوأ نم
 لاسبتسا يف لتاق يذلا كاذ

 بيهرلا هنجس نم ةملظ يف
 لاطبألا قيخ عم

 خ « «

 ريرملا اهراظتنا عطقو

 ةئاط زيزأ

 ديعب نم لبقت

 قيرطلا دهمت قربلاك

 بارخ ىرقلا كرتتل

 خويشلاو لافطألا كرتتو

 خيراتلا اهظفحي ةروطسأ

١٨٦ _



 راتتلا عئاظف ىلا اهفيضي

 راظتنا ةظحل ىأ نودو

 ةثافنلل عفدملا تبوص

 رارشلا اهنيع نم هدقوي
 ةفيذق تقلطناو
 ءامسلا ةيانع اهقوست

 ةميئالا ةيزاغلا طقستل

 عيفر هماسوادئاقو

 رارحألاب لكن املاطل

 . ديدجتلا يف هتقيرط نسح سملت اهنمو ، مشألا لبجلا ةاتف ةمحلم نم بناج اذه

 © محالملا بدأ يف حاجن نم هتبثأ امدعب ديدج قوفت رعش نم رهظي هناويد يف رقص خيشلا
 ةعئار ةحول يف هفوصوم كل ضرعي وهف ، رعش يف فصولا رصنع لماكت وه قوفتلا اذه
 : لينلا رجن ىلع تفقو ةاتف هفصو كلذ نمو ؤ© فصول ١ ةعور قرشتو رعشل ١ ةدوج اهنم عشت

 اهتلح اهدخ نم تجسن

 ءادر رجفلا قفش نم تدتراو

 اهقارشا يف سمشلا ىدحتت
 ءانسو ارطع نوكلا بيذتو

 اهمالأل نم لينلا يف تسكع

 ءامسلا ءاملا يف صقرأ اقنأ

 هتبطاخم قيرط نع هلالخو هتيسفنىلإ فرعتن رعاشلا ىلا دوعن عئارلا فصولا اذه دعبو

. ١٨٧



 هادن تيبلف دهملا يف كتوص يب حاص

 هاده تمميف ميضلا هركأ نا يب حاص

 هاطخ وفقأ وأ لطبلا يعارأالنا يب حاص
 هاصع زه نإ يغبلا يرادأ ال نأ يب حاص

 يداقتعا ناماو يضرأ يف رحلا نوكأ نأ

 يدانملا ىدان اذا يلاغلا ينطو يبلأو

 يداهطضاو يتوكسو يعوضخ وجري نمل لق
 يدالب كلم يننا الإ كلمأ ال انا

 : عجرم

 . يمساقلا ناطلس نب رقص & بحلا ةنج يف _ ١

 . يئاطلا دمحم هللا دبع ، يبرعلا جيلخلا يف رصاعملا بدألا _ ٢

_ ١٨٨ _ 



 « بارسلا قشاع »

 هناويد ردصأ ةرحاس ءارضخ ةريزج يف شاع لجر هنع مكثدحأس يذلا رعاشلا اذه

 دق اهنكلو ، موجنلا ىلا ، قفالا ىلا دعاصتت ماغنأ نوملعت اك يناغألاو ، يناغأ هامسف لإلا

 انرعاش لعلو بارسلاب ع ودحلا هيتي اك نوكلا اذه يف هيتتف قيلحتلا نم اهعنمت زجاوحب يقتلت
 ناك هنكلو هسفن وه اهعبت ىتح تهاتو تهاتف زجاوحلاب هدئاصق ضعب مادطصا دهش

 . بارسلا ىلا ىعسي نمك

 لجس يذلا باشلاو نيرحبلا ءارعش دحأ ةفيلخ دمحم نب دمحأ وه رعاشلا اذه

 مث ( نيرحبلا يناغأ نم ) مساب لألا هناويد ردصأف دلجو ربصب جيلخلا بدأ يف هناكم

 . بيرغ ةقيقحلا يف مسالاو ثيدحلا اذه يف انعوضوم وهو ( بارسو ريجه ) هناويد ردصأ

 سملن نحنو ةيمستلا نم رعاشلا هيلا ىجري يذلا فدهلا ىلع لدي بكرم هانعم نأ هتبارغو
 ةيقيقحلا ةايحلا ىلع اءوض يقلتو ةيمستلا ةقيقح فشكت يتلا هذه هتايبأ نم ىنعملا اذه

 : رعاشلل

 قيحسلا رفقلا ىدم يف اديعب ىعارت اذا بارسلا ىلا فخأ

 قيفر الب ءاضفلا محتق اف ء ارول ١ ىلا نينحلا يفعفديو

 يقير فجي رجهلا نم داكي هيلا ا عفدنم ترس الو
 ىيرطل ١ ضرع ىلع يتالليحخ تتامف يفدحوأو ينع ىأن

 يقيقحلا شيعلا يف مض ام اذا يلايخ وخأ بارسلا ىوهي دفو

 قيحرلا ماهوأ هنم قلخيو ينامألا فايطأ هنم نولي

 قيمعلا ملحلا ةكس نم هل ىءارت اذا قيفي ال هاز

 ق يفتسمب لايخ ١ وخأ سيلف مهوب هتوشنل بجع الو

_ ١٨٩ _ 



 نم ثب دق رعاشلا هيف شيعي يذلا ةايحلا ريجه نأ انكردأو مسالا انفرع نأ دعبو

 افظوم هسفن دجوو ائيش هدجي مل 3 ءاج اذا ىتح همامأ هاريف ريسي هلعجف بارسلا هلوح
 سانلا نيب ةيبدأ ةناكم اذو لزنملاب ةمأ بحاصو 9 نيرحبلاب ةماعلا لاغشألا ةئادب اطسوتم
 فرعن نأ انيلع . بارسلا نوكي نأ كلذ دعب هنأش نمو ريجهلا ديزي نأ هنأش نم اذه لكو

 ةينطوو ةيلزغ نم ضرغلا ةددعتم دئاصق ىلع يوتحي هدجنسو مسالا انفرع نأ دعب ناويدلا

 . بارسلاو ريجهلا ينعت ال تابسانملل دئاصق نمو ةيفصوو ةيوخأو

 8 تايبألا ضعب نم اهيلع فرعتن هناويد رعاشلا ىلع تلمأ يتلا حورلا فرعن ىكلو
 : لوقيف رحلا لجرلا فصي

 مظعت ال هدنع مئاظعلا تمش ةملم دنع رحلا ريثتسا اذاو

 محرأ ةلذملا معط نم توملاف هرادب ناولا دهش نا رملاو

 : عيبرلا يف لوقيو

 هيف يقتلت ينامألا ايند لكف ثشطع نا ضيألا قيحر عيرلا نا

 : باتعلا يفو

 ةيساق اي نينيعلا ةولح اي هيمالحأو لامآ تل

 ةيناث يف مالحالاب رت هيايأ, بحلا اذكفأ

 دومحم يلعو يباشلا مساقلا يأو يضام وبأ ايلياك م رثأت نم ةصاخو ءارعشلل يفو رعاشلاو

 : ايليا يف هقدصأ امو .. هط

 هنايبو رعشب ةايحلا ىنبف هناسلو هبلقب غوببنل ا بكس

 ءانغلل حلصت يتلا هتاعوطقم نمو بولسالا سلس لزغلا يف رعشلا عئار ةفيلخلا دمحأو
 : هلوق

 ركسملا كنسح انزه دقل رمسأ اي كرحس ضعب ىفك

 رعست :قاوشأ نارينف تاشاظلا انحاورأب قفرت



 رضخألا لمألا انل ىنغو تاينمالا تحبسف ترطخ
 ركسن ةمح الب انارت انيرد يف كيأر ام اذا

 ؟رمسن اهب ايند ىأ ىرت نيملاحلا ةوشن ىف ف تبنو

 . اهظافلا ةلوهسو اهتاريبعتو اهنزو نم رهظت ءانغلل اهتيحالصو

 ىلا ريشأو هبابحأ ءاقل فصو يف رصتلا ىلا حيملتلا نم رعشلاب جرخي هلزغ يف وهو
 . رانو ةدلاخلا ءاوحو تايركنك هدئاصق ضعب كلذ

 ةنيتملا طباورلا نم كلذ امهلتسم روعشلا ريخ امهل لمحي تيوكلل يفو ةفيلخلا دمحأو
 فرعي ام ىلا راشأف باهش حلاص ذاتسالا اهب ايح يتلا هتديصق يف كلذ لثمتيو نيدلبلا نيي
 ةلفح اهتيدنأ تماقاف نيرحبلا لصيف وبأ ذاتسالا راز دقف نيرحبلا ءانبأ قوقحب مايق نم هنع

 : ةديصقلا هذه اهيف رعشلا ةيحت تناك ةيميركت

 يناهتلاو اياحتلا كل فرت ينافغملا ةهاز نيرحبلا ىرأ

 ناجرهملا باكر يف كمودق ييحت تعره اذا بجع ال
 ينافنتلاب اهاوه ىلع تفصر ىتح رهدلا يف اهقيدص تنأف

 ينادلا اهرطأ تئج املف ضابقنا يف كداعب نم تنأو
 نانحلاو ةياعرلاب كطوحت دوب ا يهجهابم نم تسمأو
 يناغألاب اهيف تطبه ادغ ودشت نيرحبلا هذه حلاصأ

 ناندلا ركذ ىلع اوبرط انن ىمادنلا ةحفاصم اهحفاصن

 ناكملا يفو نابيزلا يف قيدص اذه تطبه موي ( لوقأ ) لوقت

 ينافك املا قيرطلا ضرع ىلع يرزدلا هل تشرف ينأ ونف
 نابراقتم ىدملا مغر ىلع يلايللا ىدم تيوكلاو اناف

 ناملوت يلل علاو اناو دجم لك يف ىقتبس انا



 ةيحاتتفا يف هءارق اهب ايح يتلا هتديصق نكتل رعاشلاو ناويدلاب فيرعتلا اذه دعبو
 بحلا ملاع يف هتقشم رعاشلا ذخأ يذلا قاشلا ةايحلا قيرط لالخ نم هيبحم ةمتاخ هناويد

 يبابش ناحلا تددر ىوهلل يناودلاو ارجف رضخلا جورملا يف
 بابرلا عجر وأ ىانلا نينحك امل ريطلا صقر تامغن

 يب ام رجهلا دعب فرعت ىرتأ ىوهلا ىداو نم ىحلا ىراذع اي
 باضرلا لوعمب ىظحأ ىتمف مكنروم ىلا نآامظ انأ

 بارش ريغ نم بصلا تومي نأ ىوهلا عرش يف فانضألا يلأ
 باذنعو ميعن نيب ام وه يذلا ىنضملا قشاعلاب ةمحر

 بارسو ريجه يف تايكاب اعطق ىسمأف باذ هبلق

 ١ _ ةفيلخلا دمحم دمحأ ) بارمو ريجه (

( 
 يناطل ا دمحم هللا دبع ) يلرعلا جيلخلا يف رصاعملا بدألا

_ ٢ 

_ ١٩٦٩٢ 



 ديدجلا مدلا

 امدنع هرمع نم نيرشعلاو ةسماخلا زواجتي ال باش رعاش عم ةساردلا هذه يف نحن
 هيمسن نأ لبقيال دق ديدجلا ليجلا نم رعاش عم ث ؤلؤللا رئازج نم راعشأ هناويد ردصأ

 نيرحبلا مهتبجنا نيذلا انيجيرخ نم اباش هب رختفن نا ىضري كش الب هنكلو ءيشانل ا ليجلاب

 . جيلخلا ف ةيدن مهرامث ترهظو

 دض ةيوق ةجحو لصو بردل ١ ىلع راس نم نأ ىلع اليل دو لمألل احمطم هرعشب زربو

 . ابدا جتنت مل ةديدجلا جهانملا نأو ةبهوملا بلس دق ىنغلا نأ لوقي نم

 دبع جاحلا لبن وهف ىنغلاب فورعم تيب نم اباش ثيدحلا اذه يف قفارنس نحنف

 جيرخ وهو نيرحبلا يفو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف فورعملا لامعالا لجر يبيصقلا نمحرلا
 مهنأ ءابالا رعشأ نأ ديرأ © يبيصقلا يزاغ رعاشلا دلاو فرعأ ذا انأو ةرهاقلا ةعماج

 ليجلا ناب ءانبالا رعشي الو زايتما ىلا ازايتما مهنوبسكي ملعلاو بدالا ىلا مهءانبأ مههيجوتب

 اداج اقيرط مهل اوقشي نأ يف انرعاش قيرط اوكلسي نأ الا مهيلع امف ريصقتلاب مهمهتي يضاملا

 . هللا ءاش نا نورئاس كلذ وحن مهو مهترساو مهتماو مهنطول ارخف اونوكيف ةايحلا هذه يل

 ىلا رعشل ١ قيرط ف هريس زعوأ هتأشنل يتظحالم مكحمو بدأل ا بح ىلع يزاغ أشن

 يف ةلاعف ةمهاسم مهاسي ةيوناثلاو ةيئادتبالا هتسارد يف وهو ناك دقف يسردملا طاشنلا تايعمج

 ةرهاقلا ىلا هتسارد ىهنا نأ دعب رفاسو بدألا ىلا ليملا هيف دلوتف ةيباطخلاو ةيليثمتلا تالفحلا

 نم راعشأ ) هامس رعش ةقيقح نع ربع يرعاش مساب هناويد ردصأف ههاجتا جضن كلانهو

 رقتسيو فدصلا لخاد يف نمكي ملعت امكف ؤلؤللا امأ نيرحبلا يه رئازجلاو ( ؤلؤللا رئازج
 ارشتنم اهؤلؤل ىرت دحاو تيبب مئتلت ال هيناعمف يزاغ رعش ءاج كلذكو رحبلا عاق ين

 يف ءىلاللا عونتت اك امامت تازيملا عونتم اهؤلؤل اهتاذ ةديصقلا ىرتو ةديصقلا لك يف

. فدصلا



 يرثلا لامجلا تاماستبا ايو ابصلا يناغا ىلحأ اي ءارقش

 رقشالا لودجلا قوف ميهت ةلبق ىوس قوشلا ام قوشلا

 رضخألا دعوملا حانج ىلع ةشظحل ىوس ىرمع له رمعلاو

 ةؤلؤللا لاثمو . ةثالثلا تايبألا نم ةيلاغلا ةردلا وه يناثلا تيبلا نأ كش الو

 : عطقملا اذه راحملاوأ فدصلا يف ةدحاولا

 يناغألا حنج ىلع ملحلا عم نيبيغتف ينامألا فايطأب ليللا كرمغي امدنع

 نانجلا سافنا نامظلا كبلق يف ابكاس نانحو قفرب رجفلا كظقوي امدنع

 ينينسب وهليو يمايأب قوشلا ثبعي نيزحلا ليللا عم يدحو انأف ينيركذا

 انداق ةفدص نع ةرابع هلك عطقملا اذه نأ _ ميركلا عمتسملا اهيأ . ىرت الا

 هوش عمو نيزحلا ليللا عم ديحو رهف اهترد ىلا انلصوأ مث اهئاعوو اهناكم ىلا رعاشلا
 . نيمالا اهشع يف ةعماللا ةؤلؤللا نمكت امك باللا

 طاحأ ادحاو اتيب دجت املق تنأف ةديصقلا ةدحوب زاتمي هرعش يف يبيصقلا يزاغو

 ىنعم يف دعب نم عمتجت ةديصق وأ ةعوطقم يف ع زوم ىنعملا نكلو رعش يف ىنعملاب
 . هعوبرو هلزنم ركذيو هتدحو اهيف فصي يتلا هتديصقب كل لثمأو ةددعتم يناعم رأ عئار

 بوطخلا ايندلل هتمر ريرغلا لفطلا كلذ انأ

 بيحنلا هقنخي داكي عومجلا بخص يف هتكرت
 بيرغ اي خرصت داكت نويعلا هب رمت ادبا

 بوردلا اهظفلت ليللا يف ةشير ينامر اذ نم
 بيبحلا الو يدل يلهأ الي يضرا هذه ال

 لوهسلاو عرازملاو ءىطاوشلا عم كانه يضرأ
 ليخنلاو ةئيضملا سمشلاو فادصألا نطوم يف
 ليلظلا شيعلا ةوشن يقافر يبأ كانه يمأ
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 لويذلا ةطعم ةيفاص رمت ةايحلا ثيح

 لوهذلاب ينيع هنم عنقت فيطلا يهش ملح

 ابدا هنم بلطن نحنف كلذ هل قحو هبح نعو هسفن نع هرطاوخب هناويد الم رعاشلاو

 هريبعت ةعور نمو . انبدأ ىلا هفيضن اديدج امدو انرخافم نم ةرخفم هانسبقف هب اناتا اقداص
 : هلوق

 تقرحا كباحر ين نسحلا لكيه
 قوش نم يدوجو يف ناك ام لك
 رجفلا بكوم يف قاشعلا تقبسو

 بيهر عوشخ يف كالبتا
 ينحل نع كعمس مصت اذاملف

 يئاعد يف هتقرا دجوو

 ءاوهلا رزناث تلبقأو

 ءايربكلا ةزانج يعوشخو
 ء ادنو 7 ةو نع .. و

 هعايض تسق ولو عئارلا سلسلا رعشلا اذه جتنا دقل ، عضي مل يزاغ اي كءاطع نا

 بارحم ىوجنلا ىدص ىدعتت الف هيجانت كدوجس يف تعنقل نسحلا لكيه اضرب

 : ءارعشلا فصو يف كلوق تيسنا . كلكيه

 عيرلا ءفد هللا قلخ الل

 ومخ نم فشتن ىكل
 تافمرملا انعماسم الولو

 لامجلا بحت نويع الولو
 ءاسملا يف اتتاماستبا الولو

 هبايأ ةجهب روصو
 همالحا . ضيف يف حبسنو

 هماغناب دوع حاب امل

 هماهلاب رحس ضاف امل

 ه صالظا ةشحوب قاضل

 يناعملا دفت امدنع رطاوخلا عارصو يرعشلا ماهلالا ةعاسل غيلب فصو انرعاشلو

 تايبأ ىلع قلحي رحسلا نم فيفرو ةقيمع ةرظنو فهرم سح ىلع لدت هيلا ةيرعشلا

 : رعاشلا

 



 يمد يف ران لعشي رئاث مهبم ءيشب ىقشأ مك 51

 يملق هيف حبسي ملاع يفف ربع هءادصا السرم

 ملك يف هتوص ول .ا مدقلا حيسك دي مث

 مهلم عاري لاب يف فاط مغن ىلحا رهدلا تحلل

 عمتجملل مهفلا قيمع ةايحلا ىلا ةرظنلا جضان رعاش عم تايبالا هذه يف نحنو

 نع ربعف هتايح مهنيبو هنيب عمجت نيذلا هءاقدصا مهف باش هنكلو اعفدنم ىتف سيل وهف

 : ةيلاتلا قئاقحلاب مهفلا اذه

 .. يفاقدصأ اي انأ نم انأ

 .. ميجرلا مكضعب دنعو كالملا مكضعب دنع انا
 .. هوجولا ىلع ءىضت مكتمسب تيأر ترهظ اذاو

 .. فويسلاك يئارو نم اسمه تعمس تيضم اذاو

 .. مكلثم انأ اولجخت ال

 .. روهظلا يف قزما ىكل هوجولا يف مسباو ايحأ
 .. قافنلا دبع مكلنم انأ

 .. ةايحلا ماهوأ ميطحت ىلع ىوقأ ينتيل اي

 .. لوحولا ىلا نحأ يمد عم نيطلاو يننكل
 .. راغصلا هجو يف روثأ .. رابكلا ىشخأ

 .. عيمجلا ىلع ماني ال دقحب انايحا سحأو
 .. فورظلا ينرمأت نيح كحضأو يكبأ مكلثم انأ
 .. تابخاص تارماغم ناسحلاو يل مكلثم انأ
 .. تايقابلا دعأ الو ترجه ارشع

 .. لايخلا ىتح لنأ مل ينأب يردا يذلا انأو

 .. ةاتف نم ةيحتلا ىتح

 .. ءاقدصأ اي فرتعنلف
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 . ءايبغأ اعيمج انإ
 .. ءاقشلا نم ديزتسنو ريبكلا مهولا ىلع ايحن
 .. هيلعانعمجت دحا ىمترا اذاو

 .. بارتلا هانحنم .. اهب نينحلا فج ةرظنبو

 دقل ، هسفن الا رعاشلا اذه مهي الا ، ميركلا عمتسملا لأسي دق { هلك اذه دعبو

 ؟ هعمتجم رعاش مأ هتاذ رعاش وه لهف هرعش يف انألا ترثك

 يناف قفر يف هيثا ينكلو يبيصقلا يزاغ ناويد فرعأ انأو وريثا نأ دبال لاؤس اذه
 مل وهف ةايحلا هذه يف باش لك اهل لثم دق رعش يف ترثك يتلا انالا ناب نيقي ىلع
 نأ ديري رعاشلا نأب كرعشي هرعش نأ اذه قوفو هتادهاشم نع ربع ام ردقب هسفن نع ربعي

 اهب متخ يتلا هتديصق يف كلذ نع حصفي نأ داكيو هراهظا عيطتسي أال هنأكو ائيش لوقي
 : هناويد

 نايسنلا بكوم يف يضمت يمايأ علاطأ يكل ؟ايحأ م

 نزا حألا ةضبق يف تشالت مالحأ ةيقب ىلع يكبأل مأ
 ناحلالا بنعأب اوجضو ديعلا ةحرف يف قافر اي اوصقرا

 نايك وذ ليللاف اوفاخت ال متدرأ ام اوحيرماف .. ليللا هنا

 ناسح تاتتاف بارسأو باوكأف ةايحلا انه اه تكحض
 نامرلا ةرم الا برشأ ال انأ .. اولأست ال ؟ يسأك نيأ

 هتبجنأ يتلا دالبلاو يبيصقلا يزاغ رعاشلا ييحن يفاصلا سلسلا رعشلا اذه دعبو

 : نيرحبلا ىلا مداقلا هاري ام نيع وه ايقيقح افصو اهفصوف اهل اهراتخا يتلا ةيحتلاب

 ( ةمانم ) اي لحاوسلا يف كءوض تيدف .. حال ءوضلا
 ةماستباك .. حمالملا ةيهاز كارأ .. جيلخلا قوف

 ةمالسلاب ءينهي هتسمهو يفاغلا اغيملا
 ةمامحلاك فرفرت ةأوضم ةنذئم ءادنو

 همامز ذخف .. كيلع ىفوأ .. يقروز اذ .. ينطوم اي
١٩١٧١



 ةيرعاش ةروص كل اهغاص يتلا ةروصلاف ، رعاشلا كاتف مامز ؤلؤللا رئازج اي يذخ

 . عدبم نانف ةشير الا اهنع ربعت ال

 دمحأ هللا دبعل ةيحت 3 ناويدلا ىلع علطا اذا ميركلا عمتسملاهفرعيس نانفل ىرخأ ةيحت
 . نف ىلا انف فاضأف دئاصقلل ةيريبعتلا موسرلا عضو يذلا يقرحملا

 ١ يببصقلاا يزاغ ) ؤلؤللا رئزج نم راعشأ ناويد ( .

 ٢ _ يئاطلا دمحم هللا دبع ) يرعلا جيلخلا يف رصاعملا بدألا ( .
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 أمظ نم تارطق

 ذا اضيأ نحن بجعن نلو ةرابعلا هذه أرقت ذا _ ميركلا ءىراقلا اهيأ _ بجعت ال

 تارطقلا ىلا ةجاحلا وه ًامظلاف بجعت نل الك ؟ تارطق ًامظلل لهو الئاس انيلا هجوتت

 . تارطقلا هنم ىقبتو رصتعي فيكف

 الا كلمن ال يرعاش ريبعت لاحلا ناك امهم وهو ءارعشلا ريبعت هناف بجعت ال لجأ

 نومسجنو ليحتسملا كل نوندي مهنا ءارعشلا ةزجعم يه هذهو هعقو نسحو هتعورب ديشن نأ
 فصو دقو ةحضاو ةقيقح كمامأ ريوصتلا اذه ىرتو نمؤتو قدصت تنأف كلذ عمو لايخلا

 نايبلا نم ناو ةمكحل رعشلا نم نا ) لاقف ةرهاظلا هذه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 وا ةحاو ءارحصلا نم لعجف امظلا تارطقب انرحس يذلا رعاشلا اذه وه نمف . ( ارحسل

 . تارطق رصتعي اسوملم اسوسحم هلعج ىتح شطعلا ريوصت يف غلاب

 هتأشنا يذلا يبيصقلا نمحرلا دبع يزاغ باشلا رعاشلا ناويد وه امظ نم تارطقو

 يف فاطملا هب رقتسا يذلاو اهلئامشب هتعبطو اهئافص ىلع هتضارو اهتقر نم هتحنمف نيرحبلا
 ةداهش لان نأ دعب ضايرلا ةعماج يف اذاتسا حبصأف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا هدلب
 ال اك ؤلؤللا رئازجو ؤلؤللا رئازج نم راعشأ هامس ناويد هل ردص نأ قبس دقو . ريتسجاملا

 يف ةيبرعلا انرزج ةعومجم نم اهريغو . نابصلا مأو ناسعنلا مأو قرحملاو ةمانملا يه كيلع ىفخي

 ارعش هيلا فاضأف ىرلا دجو لألا هناويد يف وهو نيرحبلا اهيمسن يتلا يبرعلا جيلخلا بلق
 الا دجي ملف احراس بوأتو اهئات ىرس دقف يناثلا هناويد يف امأ ، رينملا ءاملا نم بذعأ وه

 وه اذهو هينامأ ىلا هئمظ نم تارطق هفصو اك ناكف قرعلا هنم لاسأ يذلا راظتنالا بعت

 : هلوقب ةيمستلا رسفي نأ داكي

 امك تلاز ام ..دعقملا بناج ىلع تلاز ام كسأك يتوشن

 أمظ نم تارطق ..اياوزلا يف تصقر تاراطق يسأكبر
 امدتحم اقنا ه ينكساف يمد كايند .. مركلا نوجش اي

 املأ تلاسو اعمد ترصع ةرمخ نم ىجتي ركس وىا
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 تكرت لهو نويعلا يف هراعشأ عمتجت ام رثكأو هدالبب ينغتلا ريثك هناويد يف وهو

 : يزاغ رعش يف نويعلا يه هذه ، وعش يف اهتنتف تتبثأو هتبس الا ارعاش نويعلا

 قيمعلا ءافصلا اذه يحور عم

 اهيف يدحو ميهأ اراحب اي
 رطعلا جلتخاف كانيع يل تأموأ

 .حللا قتتخاف كانيع ىنتفجو

 ىنيف أ ال اهرحس نم انويعاي

 ىيحس مجن قف ال ١ يف يليل دو

 قيحرل ١ بصو يدلنل ١ فاطو

 قييربل ١ باغو ىدصل ١ تامو

 يف ارئاس هاري نأ هئارق نم ريثكلا ىنمت اهاجتا روصت ةديصق ًامظ نم تارطق يفو

 ، بولقلاو نويعلا طخ ء هناويد يف هب مزتلا يذلا طخلا نع اهيف جرخ ةديصقف 3 هقيرط

 رهاظم ضعب حضاو ريبعتو ئداه بولساب اهيف روص ( انقش يف ) ناونعب ةديصق كلانه
 : تايبالا هذه ايانث يف ءىراقلا اهاري قرشلا اذه

 نويعلا نم سمشلا يحتست ال انقرش يف

 باحسلا نم دهم يف ردبلا ماني الو
 بابضلا يف رجفلا عيضي الو

 ةايحلا تلاز ام انقرش يف

 ءاهدلا نقتت مل ةيبص

 ءاسنلا ثبخ اهنافجا ىلع رم ام ءارذع

 ٭ ٭

 عومجلا تلاز ام انقرش يف

 ع ومدلاب نمؤت
 ليحرلا دنع ةعمدب

 ! ءاقلل نيتعمدو

خ «



 .. ناهي الو بحلا مركي ال انقرش يف

 مذي الو حدمي ال

 مالظلا يف شيعي هنكل

 باقنلا فلخ ةرظن يف

 مف ءارو تمثعلت ةسمه يف

 بايثلا تحت .. اشعترا نيدهان يف

 ءايضلا بحلا فرعي ال انقرش ىف

 لوبطلا قد هكراب اذا ا
 هخ «

 مالس يف مانن انقرش يف
 ماعطلا زوعي نيح مالحألا غضمو

 مالكلا يهتشن نيح ردبلل ينثنو
 ةايحلاب قيضن امدنعو

 ماستباب لوقن

 ! مالسلا مكيلع

 الو مئاد باحس كلانه سيل ، هجو لك معتو سمشلا قرشت ةيبرعلا اندالب يفف
 وأ داهم ىلا جاتحي ال ردبلا ىتح & ءيش لك نافشكي حوضولاو ةحارصلا 3 مئاح بابض
 كلذ بابسأ امأ . قالطناو ةيرحب هطويخ دمي رجفلا ىتحو ايلج ارفاس ودبي لب باجح
 يف ةديدج ةقيرطل ةلواحم هذه ةديصقلاو . ادقتنم وأ احدام ناك ءاوس رعاشلا اهحرش دقن

 ةجضان هتاروصت ددعتت ىتح ريسلا لصاوي نأ وجرنو يبيصقلا يزاغ اهب انءاج ريوصتلا

 . ةلماكتم

 نم ةديصق يف اهفصوف سولجنأ سول يف ةيساردلا هتايح نم ةرتف رعاشلا ىضق دقو
يتلا رعاشلا ةزيم يه هذهو سولجنا سول يف يقيقحلا عقاولا لقن يف اهب حجن ناويدلا اذه



 هتديصقو قرشلا ةديصق يف ىدبت يذلا اذه وزايتما نم ديزملا ىلا بئرشت انقانعا لعجت

 : ةديصقلا يه هذهو سولجنا سول ف

 يتقالمع اي كنع بتكأس

 ءانسحلا ةذاخالا

 .. كرحس نع .. كايند نعو

 ءاضولا كئطاش نع

 وفغت يتلا قرطلا نع
 ءارقشلا اهماهوأ ىلع

 ردبلا باذ كليل نعو
 ءاوضالا تنجو هيف

 خ «

 ترم يتلا سأكلا نع

 رانلا رورم .. يتفش ىلع
 ينلمحت تالبقلا نع

 رايتلا عم ينكرتتو

 يب تراط ءارقش نعو

 رارسالا نم ايند ىلا

 راونأ الب رجف نعو رجف الب ليل نعو
 خ »«

 مهعمجي نايتفلا نع
 تايتفلاب ليللا نوكس
 سمهلا ريغ ليللا يف امف
تاهالاو .. تانألاو



 همسإب فتهت بحلا ريغو

 تاملكلا ففرتو
 اهودشم رجفلا يشميو

 تالبقلا نم برد ىلع
 ٭ ه٭

 ءاهلبلا .. ةرورغملا

 نع .. كبابض نع بتكأس

 ءادوسلا كبورد رورش

 ضبني مل كبلق نعو

 ءامص ةرخصك دقحو

 هسدقت منص نعو

 ءارثالا همسا ٠. كنويع

» « 

 رادلا ولخت نمح ةبيئكلا

 مومحملا كليل لخبيو
 راوزلاو .. باحصلالاب

 نع تمصي .. راجلا ىتحو

 راجلا ىتح ... ( ريخلا ءاسم (

 ىلع بابضلا قصتليو

 رادقألا ةنعلك .. هوجولا
٭ ه٨



 .. كيف يعايض نع بتكأس
 تاولحلا كلتايتف نع

 ةبذكلا فلغت فيكو

 تامسبلا نم بوث يف

 بحلا مسإب لاني فيكو
 تاوهشلا كردت الام

 .. تالبقلاب ندجي فيكو

 تارظنلاب نلخبي ذا

 نيب عمجأ نأ تلواح ديدجلا هناويد يف يبيصقلا يزاغ باشلا انرعاش وه اذه

 دق نوكأ نأ وجرأو هناويد لالخ نم رعاشلا فيرعت نيبو مكب اهيف يقتلا يتلا قئاقدلا هذه

 لماكلا ءاقللا متي نأ وجرأف ءاقل فراعتلا لوأو ةركفلا نيوكتو ناويدلا ضرع يف تقنو

 . ديدجلا هناويد يف انرعاشب

 . ( يبيصقلا يزاغ ) امظ نم تارطق ناويد _ ١؛عجارملا
 . ( يئاطلا دمحم هللا دبع ) يبرعلا جيلخلا يف رصاعملا بدألا _ ٢



 يتم ا نع ب اتك

 عيمج يف اهلتحي يتلا ىربكلا ةناكملا نم رهظم يبرعلا جيلخلا يف يبنتملا بيطلا يبأل

 جيلخلل دبال ناكو { ظفحلاو عبتتل او ليضفنتلاب زئافلاو داهشتسالا عضوم وهف ةيبرعلا دالبلا

 عادبالاو هفيلآت يف راكتبالا ضيرعلا ذاتسالا اندوع دقف بيرغب كلذ سيلو © ضيرعلا ميهاربا

 قلعتي نأيف رسلا وه اذهو ءابدالا نم ةمقلا يف وه نم يبنتملا ةورذ لا قري نأ دبالو هجاتنا ف

 هعامسلو رعشلو هسفنل ةناكملا هذه يبنتملا كردأ دقو ةلودلا فيس رعاشب ضيرعلا ميهاربا

 : لاقف هئارقو

 قاقدلا يناعملا بر انالك ظفللا رعاش هندخ دجملا رعاش

 نم ةعيلطلا يف فقي دقانو جيلخلاب انئارعش لوحف نم رعاش ضيرعلا ذاتسألاو

 ةداجالا قافآ غلبي نأ نم ديدجلا هباتكل دبالو مويلا بيعلا انئابدأ نيب بدألا يسراد

 . هيلا ليلدلاب مركأو عبنلاب معنأو ضيرعلا ثحابلاو بيطلا وبأ ردصملاف

 يف نييالملل ملعلا راد هترشنو ، ماع فلأ دعب يبنتملا نف هباتك ضيرعلا ىمس

 هرايتخا نع فلؤملا انثدحيو ١٩٦٣ ماع لهتسم يف كلذو { ةحفص نيعبسو نامثو نيتئام

 امأ ) ضيرعلا ذاتسألا لاق رعشلا يف يبنتملا ةقيرطل اضيأ حرش كلذ يفو فيلأتلل يبنتملا

 زواجتي ال تيأر امك اذهف لاق اذام يف يه تسيل يبنتمل ا ةزجعم نأ نموأ تحبصأف انأ

 بولسأ يف ةقيرطلا وأ ةيفيكلا هذهف دارأ امب ىضفأ فيك يف يه امناو ةماخلا هرعش ةدام

 ظاوشك يبرعلا بدألا يف بهتلت اهتلعج يتلا ةداملا كلت ءارو نم هحور يه نايبلا

 ٠. ران نم

 انأو ينهبشأ امف ، باتكلا اذه ميركلا عمتسملا اهيأ كل صخلأ نأ عطتسأ نل انأو

 مزتلاسف كلذلو اهدعي نأ عيطتسم ريغ هنكلو اهموجنب بجعيف ءامسلا ىري نمك هأرقأ

 ثحبو يبنتملا رعش مضي نأ هبسحو موجن هيف ام لكف ، ريغ سيل باتكلاب فيرعتلا
 . ضيرعلا

_ ٢٠0٥ _



 كل ذ عبتتف يبنتمل ١ روهظ ىتح هروطتو رعشل ١ هب اتكنمىل ألا لوصفل ١ ف فلؤمل ١ ضرعتس ١

 ىعدي ناك يبنتملا ابأ نأ لئاقلا ىأرلا ضقن كلذل لثمكو 0 ةظحالم ةقدو قمعب

 نم فشتكا خ ورف رمع روتكدلل ةظحالم دروأ ذا « ءاقسلا ناديع » وأ « ناديع »

 هصن ام يدابزوريفلا سوماق يفف ، همسأ ال يبنتملا دلاو بقل وه ءاقسلا ناديع نأ اهلالخ

 . ( يبنتملا دلاو بقل وه ءاقسلا ناديع نا )

 فيسل الوق كلذك ررقيو هرعش همهفل ةلودلا فيسب يبنتملا قلعت فلؤملا رسفيو

 : ( لوقت

 لفتحم ريغ هيلا دعأ دقو رختفم ريغ حتف لك نم دوعي

 ف فسعت يذل ١ يبنتملا لوقل ديدجلا هريسفت فلؤملل ةقيمعلا ةرظنلا لئالد نمو

 : نوحراشلا وريسفت

 ديحوتلا نم ىلحأ هيف نه تافشر يمف نم نفشرتي

 أرقي نيح عمتسملل هكرتأ نأ لضفأو ، تيبلا اذه ةميق عفري ىنعم ىلا لصيف
 ` ... باتكلا

 اهرصحيو بيطلا يبأ تازيم ةساردل عضاوم فلؤملا صصخي باتكلل ةيخألا لوصفلا يفو
 ةرطفلاو ث رئاطلا ةرظنو ليثمتلا يف ينفلا ءاصقتسالاو ةظحإلملا ةقدو ةحراجلا ةحارصلا يف

 : تيبلا اذهب ينفلا ءاصقتسالل لثمأو ، يديلقتلا ىنعملا ريوطتو ةيعاولا

 ماغرل ١ بهذل ٠. ١ نادعم نكلو مهف شيعلاب مهنم انأ امو

 يف لثمتت اهناف ةيعاولا ةرطفلا امأ ٨ عئار يعقاو ىنعم يف رهوج ةلاصأ للحي اذهب وهو

 : تايأل ا هذه

ىلح و لمي نأ نم ىهش أو سفنل ١ يف سفن ١ ةايحل ١ ذيذلو



 7 ف هضأا امن او

 ءىراق دجي ثيحب ابولساو اعبتتو اليلحت لوصفلا هذه يف ديجي ضيرعلا ذاتسالاو

 قفتيف 9 هتيرقبعو رعاشلا اذه غ وبنب انامياو لرألا يبرعلا رعاشلا مهفل ةديدج اقافآ باتكلا
 ةغل تيقب ام اكحم ىقبيس يبنتملا رعش نأ دقتعأ ) هيف لوقي يذلا هيأر يف فلؤملا عم

 اليترت هتايبا لترت نارقلا دعب يبنتملا ناويد تيار دقلف ليصا يبرع هقوذ نم ةفرعمل داضلا

 لترت ايبرع ارعاش اهيف تدجو يتلا ةديحولا ةيلاجلا يهو نامع لحاس نم ةيدابلا لهأ دنع
 الجر تيوكلا يف نأب يبرعلا انجيلخ يف يبنتملا رعش لغلغت ىلا فيضأ نأ بحأو ء(هتاييأ
 تيوكلا يفف الماش فلؤملا يأر نوكي كلذبو يعانملا دمح وه هعيمج ناويدلا ظفحي

 ةايح لم امف فأ لاق خيشلا اذاو

 بابشو ةحص شيل ا ةلآ

 هراعش ] لتري نم نامع يفو هنع فلؤي نم نيرحبلا يفو هعيمج بيطلا يب أ ن اويد ظفحي نم

 . الير

 ذاتسألا اهب متخ ةديصق دروأ ماع فلأ دعب يبنتملا نف باتكل فيرعتلا اذه دعبو

 . ريبعت ريخ باتكلا نع اهب ربعيو رعاشلا يف هيأر اهيف صخليو هباتك ضيرعلا ميهاربا

 اهلاو كفيس تلمح نايبلا بر

 افل هك ايلعتسم اهنارود ىلع ةبئاد ىهو افلا تبكا

 لفحمب سوؤرلا ىلع بارغلا بعن

 اهريزه قش فيك ركني هنا

 مهلئاره و اومهرذف تبغو اودهش
 ىحصفلا كب تغلب يذلا نتنا

 ورغص نم هداؤفب ىأر نم اي

 ةديدج ةايحلا يف يناعم نم له
 ةبع كريغل تثدح ام تاهيه

 نذا اله ةرم ةقيقحلا اولاق

٠٧ _ 

 الاجر دوشح يف كبيغ اهاعري

 الاعن قيصل ىتح ىوتلا بلق
 اهافب تدع داضلل لكيه يف

 اهلك جوأ صقنلا لهأ كاداع ناو

 اهلاب احوطم كولملا ممه

 اهلاثمأ ىلا ىحصفلا يف فاضتف

 الاح ةروص كيدي نيبو الإ
اهلالز بذع كيتفش ىلع اوقاذ



 افومأ ىلع وثآم ىنت يذلا دجملا نع ىتح مهتثدح
 الاتق فصو تنسحأ ةلود نع انني ىلتت تايالل كومال

 العف لثمل افنأ ممزهتف مهلاح دهاش تنك ول اندوبو

 الاخب سيلف اهتعن فيسلاب عرتشي مل نمو مد ةايحلا ,نا
 الامآ يف سفنلا اهيلإ ومست ةلحم دولخلا ةلزنم دعب ام
 الب يف ادحاو رهست كاركذ افلخم نوفجلا ءيلم اهب معناف

 ١ عج رم :

 ١ _ ضيرعلا ميهابا _ ماع فلألا دعب يبتملا .
 ٢ _ يئاطلا دمحم هللا دبع _ يرعلا جيلخلا يف رصاعملا بدألا .

_ ٢٠٨ 



 ثيدحلا رعشلا نم

 يف لوصفلا هذه تناكو اماع نيسمخ هلوصف هفلؤم عبات باتك ثيدحلا رعشلا نم

 نرقلا رجف يف ديدجتلا ىلع يرعلا رعشلا حتفت نأ ذنم تأدب ةيرعش تاراتخم اهعومجم

 امات ريوصتو هروطت يف يرعلا رعشلل احضاو الجس تءاجف .. ١٩٥٠ ماع تهتناو نيرشعلا
 ةليمح ىلع دفاولا لثم ناك لب صاخ دلبب ديقتي مل باتكلا فلؤم نأل ةماع يبرعلا بدألل

 ةقاب يف اهعيمج روهزلا عضوف مسابلا اهنيمسايو رطاعلا اهناحيرو رضانلا اهدرو نم فطقت
 امب .الا اهنيب زيمت ال ةلماكتم ةدحو تدغف حابصملا يف رونلاو ةدالقلا يف طيخلاك اهل تحبصأ

 . لامجو قوذ نم هيوحت

 نم هدشح يذلا ملاعلا اذه فرعن ناو فلؤملل دهجلا اذه فرعن نأ ركذلاب ريدجو

 نيرحبلا بيدأ وهف فلؤملا اما . ةقابلا كلت نم حاف يذلا جيرألا كلذ مشن ناو بدألا

 ةيرعشلا تافلؤملا نم ةعومجم ةيبرعلا ةبتكملا ىلا فاضأ يذلا رعاشلا ضيرعلا ميهاربا ذاتسالا

 نم دئالق اهرحب انل عمج ام اريثكف«رهزلا ةقاب انل عمجت نأ نيرحبلا لع بيرغب سيلو ةيدقنلا

 ١٩٠٠ نم هترتف ددحو _ ثيدحلا رعشلا نم _ مساب هباتك ضيرعلا انبيدا ىمس . ءيلاللا

 ينرعلا بدألا يف أرق دقف هتأشن نم تايبألاو دئاصقلا هذه عمج ةركف ىحوتساو ١٩٥٠ لا

 هتاعلاطم ءانثأو _ ةيبهذلا ةيخذلا_ةيزيلجنالا ةعومجملا يبرغلا بدألا يف أرقو مامت يبأ ةسامح

 لوانت يف ايسفن اقاستاو ةرظنلا يف اهبش اهضعب يف ةيرصع عطق هب رمت تناك نيتعومجملا يف
 لالخ رعشلا هيف عباتف هتاراتخم عمج يف ىلوألا ةوطخلا تناك ةساردلا هذه نمو عوضومل

 راسف اراصتناو اعافدنا ققحيو الامآو احومط بشي اهيف رعشلا ناك ةرتف يفو ، اماع نيسمخ

 ( رعش يف هنم رعشأ رايتخا يف مامت ابا نا ) مامت يبأ يف داقنلا لوق لوقي امك هدئارو هقيرط يف

 © اعامس هيلع ىقلي وأ ابوتكم همامأ عقي ءيش لكل انيعو انذا رعشلا بكوم انرعاش بكارو

 هئراق وأ هعماس نتفي ام ردقب هلئاق نتفي يذلا ةملكلا ملاع يرحسلا ملاعلا اذه يف راسو

 ماوعألا هذه نم دقع يف ةيبدألا ةلفاقلا قفار نم لك اهفرعي رعشلا نم تاراتخم انءاجف
 نم ريبك باجعاب هل ظفتحا امم ةدوشنملا هتلاض دجي تاراتخملا هذه نيب بيدألاف ، نيسمخلا

. تاعاذالا وأ فحصلا ربانم



 ي هتقيرط ، ثيدحلا يبرعلا بدألا ررد مظانو راهزألا يناجو نيرحبلا بيدأ رسفيو
 هذه دجي ال نيحو ةينفلا اهتاحول ةلمكتسم عطقلا راتخي وهف ةينفلا ةيحانلاب مزتلاف رايتخالا

 زربيحيضوتلااذهب وهو ةدحولاهذهاهيفتلماكتيتلااهتايبأهنمذخأيةلماكةديصقيفةدحولا

 ةديصق نم رولبتملا بناجلا ىلع دئاصقلا ضعب نم هراصتقاو قوش دمحأل لاجملا هحاسفا
 عم اهلوأ ىواستي ال ىلوألا يفف . يروخلا ةراشبل نيطسلف ايو بايسلا ركاش ردبل رعش ناويد

 نأ ضيرعلا ذاتسالا ىريو . ريثكب اهلوأ نع اهرخأ زيمتي ةيناثلا يفو يروعشلا عفادلا يف اهرخا
 ربأ رمعو يضام وبأ ايليا مهتعيلط يف فقي امومع ةينفلا ةدحولا مهل تققحت نيذللا ءارعشلا

 يفقةينفلاةدحولالماكتمدعيفىيفجنلايفاصلادمحأيللديو يناموحلايلعدمحموةشير

 . ريغلا ءاملا ىلا لصنل هرعش يف ةيفاطلا بلاحطلا ضعب حرط نم دبال ناكف ، وعش

 اهيف دجنسو .. اهمراخمو اهكلاسم ىلا لخدنل مث ةليمخلا باب ىلع فقنل اذه دعبو
 روتعا نا ذنم © ارهد هئابعا تحت ح زر دومج نم ةقالطنا اهيف دجنس ( هتظقيو رعشلا ديدج

 : ددرن نحنو ةليمخلا ىلا لخدنل ، مازتلالا دومج يبرعلا طيحملا

 ءامو روفصعو نصغ يتور نم كينيع ىلا ينابصتي
 ءامدنلا هنم فرفت ابرض يفف نألمين نيذفغتي

 مهنيب دجنو ةراثيقلاو رعشلاب مهزازتعاو ءارعشلا رطاوخ ةليمخلا باوبأ ىلع انلبقتستف

 ؤارعش ماد ام رعشلا ةءارق كرتن ذا نزحلاب ردجأ ميركلا عمتسملا اهيأ نحن انسلفا

 . هداشناب نوحاتريو هلوق نع مهنوكسب نورثأتي

 حملنو يناعملاو موركلاو ماغنالا ةاجانم ىرنف رعشلا نم ملاوع يف اذه دعب لخدنو
 لوقيف عيفرلا ىنعملل ةمهلم ةأرملاو ءارعشلاو رعشلاب مهزاتعاو ةعيبطلا نع ءارعشلا لؤاست
: نارطم



 هرس ي ءاري ىلا يحوي كنسح ناك ذا

 لقتني تاب ىراذعلا نيب لزغ هؤلم رعش ناويد

 : ردصلا دقع عم شيعي ادقع ينابق رازن هاريو

 يردصب شي .ت يدنع كيناغا لوقت

 يدبكب ق ص ق ألا قيلطل ١ اذه كرعشو

 : لوادجلا ريرخك انحل ليلخ رونأ هاريو

 لودجلاك عمسلا يف بصنيو اضر ل سي ءا غ

 نم اهلوح ءارعشلا قرط ام نوديف ةعيبطلا ىلا ءارقلاو ءارعشلاب اذه دعب فلؤملا لخديو
 ؟ اذامل نكلو ، ةشارف نوكي نأ هط دومحم يلع ىنمت & يناعم

 انتن اوشن هانس نم يدتن أو هتقراشم يف رونلل ح ورأ

 انامظ فافضلا دورأ الف وركاوب نم رطقلا فشرأو

 انالذنج ميسنل اقفصم هلبانس يف رونلا مللاو

 : ماحللا يملح رعاشلا هراثآ نع ربع دقف عيبرلا امأ

 ءاسم حابص ىرلا قوف ريطلا هذه متمتت اذام يرعش تيل
 ءادصا ا هديعت تحارف هيناعم ىلحا عيبرلا اهابحأ

 : ءارعشلا اهيف هلاق امو رويطلا يقالت تاراتخملل ليمجلا بيوبتلا اذه نيبو

 : ةرجش ىلا ةرجش نم روفصعلا لقنت داقعلا فصي

_ ٢١١ 



 ربالا سملي امناك كيا ديب كيا سملي
 رطو ىل ١ ال اتقب اسم ديرط ىل ١ ال دراطم

 عضي داعبألا هذه دعب نكلو مويغلاو ممقلا ايدحتم ريطي ارسن رديح ميلس ىريو

 : ىربكلا ةقيقحلا مامأ هب انفقوي الاؤس

 مجنلا ةراد رسنلا لخد ىرتا اتغاز ينيعل ام

 اهارنو نيقباسلا نيتيبلا يف اهانيأر ةعئار ةمكح اضيأ نوكي افصو رعشلا نوكي اكو

 : برزألا نيسحلا دبعل ةقيمع ةفيفخ تايبأ يف دعب نم

 تيب نحمسد يف اصفق اموي روفصعل ١ رظن

 تيمك سأرلا قزرطم ه يف ل بلبلا اذاو

 ي تيل كت ةلطال تن كمت ول :تيل لاق

 يتوص لاق ،‘هيلع تبق وع كل بنذ ىا

 درويف ضرألا يف ءارعشلا هلاق ام ىلا قسانتملا هملاع يف ضيرعلا اندوقي اذه دعبو

 ايليا ةديصق ىلاانب لصي ىتح لام نم سانلا عمجي اميفو ‘ لقحلا يفو حالفلا يف مهلاوقأ

 ةوهشملا هتديصق يف رعاشلا هجلاعف رورغ نم ناسنالا ةعيبط يف بكر ام ىلا يضام وبأ

 .. هسنج ىنب نم ريغ نع هعفرتو ةايحلا فرخزب هرورغو ناسنالا اهيف روصي يتلا نيطلا

 نم ءعشلا هروص ام ضرعيو ملاعمو رهاظم نم اهيف امو ضرألا لوحي كلذ دعبو

 سايلا تايعابر اهنمو فطاوع نم حلقيو رطاوخ نم مهسوفن يف رودي ام مث صاخشا
 : تاحرف



 اعم راحبلا رشو اثشبخ ةبطاق ربلا عابس رش وهللا

 اعمس ام سانلا بائذ ردغ لثمم مكعماسف متئش بئذلا نم اولوق

 اعبش نا نابئذلا نم نيعئاجلل هتسيرف نم افثيش كرتي بئذلا

 اعمج ام نطبلا يواط بلسيل ىعسي مشب نم نطبلا يوادي وهو هرملاو

 ىلا جرخي مث موجنلاو ردبلا يف ليق ام ريخ ضرعيف ليللا ملاع ىلا كلذ دعب لخديو
 بابلا اذه نم صلخيف ةعيبطلا رهاظم نم رجفلاو ليللا بساني ام انه عمجيو قورشلا

 : يعفارلا قداص ىفطصمل تايبأ يف تدرو ةمكح ىلا ةعومجملا يف ديرفلا

 رم دهعلا يفو ولح دهعلا يفو رسع رهدلا يفو رسي رهدلا يفو

 رمتست انل ةايحلا اهنم ةايحلا تاكرح اهنكلو

 : عجرم

 . ضيرعلا ميهاربا ثيدحلا رعشلا نم

 ٢ _ يئاطلا دمحم هللا دبع يبرعلا جيلخلا يف رصاعملا بدألا .

٢١٢ 



 ضيرعلا ميهاربا ىدل يصصقلا رعشلا

 ، هعيضاوم يف هبحاص عاطا ، لسرتسم سلس ضيرعلا ميهاربا ىدل يصصقلا رعشلا
 فده نم همظان هل ءاش ام هعماسو هئراقل ضرعو ةكسام ةعطق ءاجف هيفاوق يف هعم راسو

 هعبتا مث ١٦٣٢ ماع هامصتعم او ةياور وه عونلا اذه نم رعاشلل رهظ ناويد لوأو . كبسو
 سلدنالاب برعلا خي رات نم اهعوضوم ضيرعلا راتخا ١٩٤٨ ماع ناتلبق اهامس ةيرعش ةصقب

 نمو هقنور لامجلا نمو هتابثو دجملا نم اهيف ليمجلا ديجملا دهعلا كلذ نم ةروص تءاجف

 بتك اكو .باتكلا ناونع ضرألا كلتل يبرعلا بح نمو وربع دوقفملا يرعلا سودرفلا
 مهضرأ يف ةيرعش ةمحلم اضيأ بتك سمأ بعلا خرات يف دوقفملا سودرفلا نع رعاشلا

 ةمحلم تءاجف ءادهشلا ضرأ اهامس دوهيلا اهبصتغا يتلا ةسدقملا ضيألا ، مويلا ةبيلسلا

 صصقلاب دهشتسأسو اهقح اهئافيا يف ةبغر رخآ تقو ىلا اهنع ثيدحلا كرتأ ينكلو ةبكنلا
 ةيصصقلا دئاصقلا نم اددع اهيف درواو ع ومش اهامسا يتلا هتعومجم نم ضيرعلا رعش يف

 دنع يصصقلا رعشلل اجذومن.نوكتل ناويدلا اذه نم ةدحاو ةديصق عمتسملل ضرعأسو

 بعشيو ثيدحلا ليطي ةددعتم جذامن ضرعف اهريغ ةعباتم يف دعب نم هيلع دمتعأ انرعاش

 . عوضوملا

 عمتجملا هجاو يذلا لاحلا عقاو روصت اهنأ اهتزيمو _ يضاملا انا _ ةديصقلا ناونع

 ةاتف ةصقلا ةلطبو . ةنيدملاو ةيرقلا نيب ةفاسملا تدعبف ثيدحلا روطتلا ببسب جيلخلا يف

 اذكهو _ نادلبلا نيب لقنتم رجات وهو اهمع اهدهعت هتوم دعبو ةيرقلاب اهيبأ فنك يف شيعت
 انهو اضيأ تومي هنكلو اهمع عم شيعت نأ ةاتفلا ىنمتتو _ جيلخلا راجت رثكأ نأش ناك

 هتسارد ىقلتي يذلا اهمع نبا ءاج دقف هتصق يف رعاشلا ةقفارم ىلا نيعمتسملا ةداسلا وعدن

 ةنبا دجوو لقحلا يحاون يف لوجتي جرخف « هيبا عم هتشيعم ببسب ورت مل يذلاو ةنيدملا يف
. ءاملا ةكرب يف حبست همع



 ناتتفاو ثبخب اهلذابم يف اهيلا وني

 يناغألاب حدصي ريطلاو هدحو وه اهدحو يه

 ناوث ىوس رمت ملو ءاج فيكو ديري اذام

 ناسللا بذع هب اذاو اهمساب فتهي هارتو

 يناد وهو اهيتنجو عذلي تاب ارمج نأكف
 يناش ريغ كناش ناف قيرطلا لخ : هل تلاق

 نانجلا طسو تلغوأو كنم نمحرلاب تذع دق

 نانبلاب أسيأو اهعبتي لظلاك هب اذاو
 اهابتشا ينتركن دق كمع نبا ينا يلجعت ال

 الب ةايح الو ةايحلا ىلع عارصلا ثيح : ةنيدملا ىلا اهمع نبا عم ةاتفلا ترفاسو

 رعاشلا هلهتسا يذلا غيلبلا فصولا دعبو ةنيز هاراو ناو هتقيقح ىلع ءانفلا ثيح ةنيكس

 : اهمع نبا ليباحأل ملستست نأ نم ةاتفلا ةفنا انل رهظيف هتصق ىلا دوعي نيقباسلا نيتيبلا

 هارتعا ام حرشا فيك يمع نبا « اهتيادل » تلاق

 هاوس ىوهأ نأ هللا ىبأيو هاوهل ينا

 هاطخ هياسا نأ ردقأأ يردأ ال مأ اي

 هابأ يبا نوكي الول انسوفن نيب ناتش

 انه يل ققحي الو جاوزلاب لطامي ادبا
 هاضر هيف ام لكب هيلا ىعسا نأ دوأف

 هاجش يقلح يف ريثي نيرت الأ هاضر نكل
 هرك يف يناغلاب ملي نيح ليللا يف هسنأ وه

 هارأ الف رورغلا عستم ىلا افصنم لظن

 هالق ىلع راهنلا يب رمتسي ال يتلا اناو

_ ٢١٥



 يف ءيش لك ىلا قلطني وهو اهل هديرت يه ث اهمع نبا نم اهفقوم يف ةاتفلا راحتو {
 هيبا ةدهع نوخي نأ لواحيف هراتهتسا يف ىتفلا ريسيو ؟ ناليبسلا قفتي فيكف ةنيدملا كلت

 يحالف دحأ نم اهجيوزتب اهنم مقتني ةاتفلا ضفرت نيحو ةجوز اه ذاختا ةركف نع دعبيو همعو

 : غيلبلا فصولا اذهب فيرلا ىلا ةاتفلا تداع اذكهو ةيرقلا يف هنيتاسب

 ةبيئك ةعماد فيرلا يف اهمايأ ىلا تداع

 ةبيشق للح يف مالحألا سبلت مل اهنأكف
 ةبيرزلا الو عوجرلا دعب اهزن حبصأ لزنلا ال

 ةبيرغلا ساسحا ضورلا علم ناحيرلاب سحتو
 ةبيبشلا جهو ىلع اهتبص كذت مل اهنأكف

 ةبيصملا يف اهنم عاض اهابص نم احور نأكو

 متحيف كلذب حالفلا اهجوز رعشيو اهمع نبال اهبح ىلع ىقبت اذه عم اهنكلو

 ةنيدملا يف رحلا بيهلو ةيرقلا يف ةليلبلا تامسنلا عم ، فيصلا عمو © اهنأشو اهكرتيو اهروعش

 يف ةرم لوأل همع ةنبا هيف ىأر يذلا رظنملا ىلا ىرخأ ةرم دوعيف هتعيض ىلا اهمع نبا دوعي

 : ردسلا قوب اهسأر لست ةكرل

 رهص هبيجيف اهعم هتشيعم نع اهجوز لاؤسب ىلوألا ةوطخلا أدبتف بحلاب هبلق قفخيو

 اهنم ابلاط همع ةنبا ىلا بهذف هبجاو ىلاو هديلاقت ىلا انبحاص داعو ، هبح ىلع اهئاقبب

 : نوكي اذام رظننلف رعشلا وه اذهو هنم جاوزلا مث اهجوز نم قالطلا ىلع اهتقفاوم

 وريختسأل سمأ كين كجوز تقتان يعمسا لاق

 هرورضلاب كرمأ رمأل او اددرتم هتيأرف

_ ٢١٦



 ةيصب ىلع هنم تنكو لامجلل قح كيلعو
 ويجهلا يف ىوذي درولا لثم هيرذت ال كوجرأ

 ريرس يضاملا يف يلع كنخت مل كمع نبا ينا

 ويج ريخ يف انقفا نم اعم شعن ىلا يدوع
 ةيمألا هب تناو هل ريفخلا انأ نوكأ رصق

 ويضي نلف قالطلا هنم يبلطأف كل لحأ اذاف

 اهالع يف ةراضحلل عطسن نيمجنلاك دوعن
 ريرم ىركذ تضرعتساو هلوق نم تمسبتف

 ويغ تاذ ينا تيسن يمع نب اي كلعل تلاق

 ريغص اي كجوز ريغ يبحت ال يمع لاق و

 ويخ بحلا يف يل مادام ويغب يل نأش ال

 ةقيقح انب نوؤشلا يضمت ناو هب تيضر ينا
 هروس ريغ اباتك هب ترفك دقف كاوه امأ

 ونش يل طرخت رحبلا كيلا سمأ ول هللاو

 ريرس ينؤوبت اكلم هعسو يف يل تلعجو
 ويس تحبق دقو يل كضورع نسحلاب تضفرل

 ةروص كاقلا ام لثم الا كاقلأ نأ تيبأ

 روعش يبلق ينم تحرج ناكملا اذه يف سمألاب

 ريرج الب هيتقوف ام كيلع ديعا دقلو

 هاصق يناش ريغ كناش ناف قيرطلا لخ

٢١٧١



 دقف وه امأ ) ةبارقلا بح الا بح لك نم اهمع نبا درجتو ةاتفلا ضفرت اذكهو

 سفنب تهتنا ، ربصلاو فرشلاو ءابالا ةصق ، ةصقلا هذه يهتنتو ، ةروس ريغ اباتك هب ترفك
 عفدت ديلاقت الا برعلا دنع يضاملا لعلو « يضاملا انأ » اناونع ناكو هب تأدب يذلا ناونعلا

 . نايكلا ظفحل ةيساسألا ةماعدلا نع جرخي نل روطتو ةراهطلا ىلإ وعدي ءاباو فرشلا

 : عجرم

 . . ضيرعلا ميهاربا ، عومش _ ١
 . يناطلا دمحم هللا دبع © يرعلا جيلخلا يف رصاعملا بدألا _ ٢

_ ٢١٨ 



 « ءادهشلا ضرأ »

 « ضيرعلا مهاربا ةمحلم »

 ةيبرع ضرأ نم ءالخدلا درط لمأ ىلع 5 ةلفاح ةديجم امايأ ةرتفلا هذه لالخ شيعن

 .. نيبصاغلا نم ريبكلا اننطو ريهطت لمأ

 ايلج رثألا اذه رهظو سوفنلا يف غلابلا وثأ ةاسأملا هيف تمع يذلا ماعلل ناك دقلو

 ترجفت ةمحلم كلذ نم . رامضملا اذه يف اريبك ارود بدألل ناكو ، تالاجملا ىتش يف

 ضرأ هتمحلم ضيرعلا ميهاربا ذاتسالا نيرحبلا بيدأ رشن نيح يفرعلا انجيلخ نم اهتخرص
 ةمحلم دوبع نورام ريبكلا دقانلا اهامسو ةيبدألا طاسوألا يف اهؤادصأ تبواجتف ءادهشلا

 . يبرعلا بدألا يف ترهظ ةمحلم لوأ تربتعاو ةبورعلا

 نيب رمتسملا هجاتناو ينفلا هدقنبو يصصقلا هرعشب زيمتي ضيرعلا ميهاربا ذاتسالاو
 هتمحلمب ماركلا نيعمتسملا فرعنس ةديجم مايأ نم هشيعن ام ةبسانمو & يفرعلا جيلخلا ءابدا

 ةهج نم اهنع ثيدحلل ةددعتم بناوج تاذ يهو ءادهشلا ضرأ اهامس يتلا نيطسلف نع

 ديحولا ليبسلا وه حافكلا نأب اهمسا نم حضتي امك مكحو دعدو ارفاظ اهيلطب ىمس دقو ةيبدأ

 : ةنيتملا ةغايصلا هذه يف ريبكلا ىنعملا اذهب اهلهتساو نيطسلف ذاقنال

 ءامسلا فك ىلع ضيألا ةضيب ىوس تنك امو نيطسلف اي

 ءادهشلا بولق يضري ام كيفذ ىور دق ينايب نا يدهشا

 مهدالب يف نوينيطسلفلا انناوخا اهشاع يتلا ةايحلا فصوب هتمحلم رعاشلا لهتسي

 : لوقيف رعاشلا هنع ربعي رفاظل ملحب مهسجاوه روصيو ةبكنلا لبق

 هتيأر ملح ينعزفأ دقل دعد اي لاق

 هنتيور تئش ناف مؤشلاب رذني هنا

 هتيب ناصغألا يف باط رلئاطلاك تنك

 هتينب يراقنمب درولا قرو نم هنبل

_ ٢١٩ _ 



 ه تيهتشا ام ىلحأك لد يف تنأ يراوجب

 هتوص لاس نحلب نصفغل ١ نم كاقلأ تنك

 بتيعو ام إحس معانلا كدر نم ىلعأف

 ه تيكح ام هيف نحن ةايح ضورلا اذاف

 هتيعو تلق اذا ىتح املح اندعسو

 :يوه ام ىواتف ران ضورلاب تقلع
 هتوف نكمي الف __دعد قلق هنم انأ

 جرخو ةيبرعلا ندملا نم اهريغو افيحو اكعو افاي قافآ ودعلا ذاذش لخدو ةاسأملا تلحو

 ريصملاب نيرذنم يبرعلا ريمضلا نوزهيو نزحلا ةرارم نولمحي ندملا هذه نم بيعلا انناوخا

 يتلا مايالا يف فقوملا اذه نيرحبلا بيدأ لثميف نطو ىلا نطو نم نيئجال رطخلاب نيغلبم

 : ةبكنلا ماع تلت

 دودحلا نيعت قيقحتلا ةنجل تمتأ

 دوهيلا كلم اهمض ملق ريخ اوأرف
 ديصق فصن هلامعأ يف مسقلا اذاف

 ديقفلا لثم هناطوأ نع بئافلا اذاو

 دوسملا نود هكالمأ يف ديسلا اذاو

 ديرطلاب يلابي نم ؛‘8ديرط بعشلا اذاو
 دودجلا ضرأ نم ءانبألا ىلا لظ ام لك
 ديهشلل ىوثم ناك لقتسم ربق وه

 ديع موي يف هل اروشنم نويهص التو
 ديبعلاك انامح يف اوميقت نأ متدرا نا

ددهعلل يعر اهل ال اهيلع اياعرف



 : باصملاو ىسألا مغر قداصلا مزعلا اذهب مهدجن نيطسلف ءانبأ حزن نأ دعبو

 لمأ يلك ةخحملا يف انا لمأ اهنم يل قيي مل لقت ال

 اولكتت ال ةينلا اوقدصا لثم فلأ انخيرات يف كل

 مزعب هدجاسمو هامحو هنطو بارت عدوي وهو ةمحلملا لطب ارفاظ كلذ دعب فصيو

 قثاولا ملقب ةدوعلا وج روصيو تاروثو تالايتغا نم ةيبرعلا دالبلا يف ثدح امب أبنتي مغ دئاعلا

 : بيلسلا نطولا ىلا ةدوعلا روصي ىتح نئمطملا روعشو

 بورح اهتلتو بعشلا اهل راث دقلو
 بوني رهدلا هب تفش يذلا لوملا ناك

 بيرق دهعلاو ملعي ول ناك اذه لك
 بيرغ يلاغلا نطولا يف امف اسفن بطيلف

 بيدألاو ، لئافتملا بيدألا لوق وه اذهو 0 ءابرغلاب ةئيلم نيطسلف ىقبت نأ لجأ

 ةدوعو ةنياهصلا نم ىلتقلا ريوصتو ةمداقلا ةكرعملا فصوب هتمحلم متخيف امئاد هنمز قبسي

 ةدوعلا وج رويل رعاشلا دوعبو ةكرعملا دوقول ةيحض هحور مدقي ارفاظ نكلو اهلهأ ىلا دالبل

 ماتخ لمجا امف دهع وه وأ دعوو عقاو وهو المأو ةقيقح وهو املح داكي فصوب ةرظتنملا
 وهو ةمحلملا ماتخ لمجأ ام « نودئاع اننا » هتميزعو هبلقب نمآ نمل ءادهشلا ضرأ ةمحلم

 7 حافكلا يف اهتكيرش يرامو ةصقلا ةلطب دعد فصي

 ءاسملا يتأي ذا دعد ىقلتت اهآر نم

 ءام ةصقلاك هيف يرجي لاس داو دنع

 ءاشو يداولا حرسم يف اهنايعر اهلوح
 ءامسلا اهيناآفغم تيح اك اييحتن

 ءافلا اهيف رشظطفي لزي مل روفمزب

_ ٢٢١



 ءاشت د عد اهب ثيح مىلا ناريستف

 ءاد هشلاو ا مهنيب ام ناشضطألا تمض

 قيرطلا ةيصان ىلع فقن نحن اهو ةمحلملا هذه يف اهلهأ ىلا نيطسلف تداع اذكهو

 ... ليلجلا حوفسو افاي لحاوسو دفص ىلع فقن هللا ءاشنا ادغو رعاشلا هب أبنت يذلا

 : عجرم

 . ضيرعلا ميهاربا ، ءادهشلا ضرأ ةمحلم _ ١

 . يناطلا دمحم هللا دبع ، يرعلا جيلخلا يف رصاعملا بدألا _ ٢

. ٢٢٢ 

  

  



 جيلخلا بدأ يف نيطسلف

 نم قفأو مهدوجو اهيلع موقي يتلا مئاعدلا نم ةماعد برعلا ةايح يف نيطسلف

 نأ دبال ءاملاك اهت كلذلو مهيضام يف ةربعلا رهاظم نم رهظمو مهلبقتسمل لمعلا قافآ

 . جيلخلا بدأ يف اهرثأ وه امف ... ءيش لك يف عضوم اهل نوكي

 ةرادصلا ناكم لتحي هنأ لوقأف ةينيطسلفلا ةيضقلا ةيحان نم انبداب رختفأ نأ ديرأ ال

 ىلعف نيرختفم ربتعن ال قئاقحلا درون ذا اننكلو يبرعلا نطولا نادلب نم هتاقيقش بدأ نيي

 ابجشو نيطسلف يف برعلا قح نع اعافد مهمالقأ جيلخلا ءابدا لمح ماعلا ديعصلا

 ةيرعشلا دئاصقلاو ةيرثنلا تالاقملاب لفحت جيلخلا فحصنف اهبعش ىلع خراصلا ناودعلل

 يبرعلا ةلجم نم رياني ددع وه كلذل رهظم رخاو بيلسلا نطولا ةيضق لوح يصصقلا جاتنالا

 ميلس ذاتسالا ينيطسلفلا بيدألا اهبتك يتلا ةساردلا ناف & تيوكلا ةلود يف ةرداصلا

 جيلخلا فحص ىدحا اهتبسك ةزيم كلتو نيطسلف نع رشن لاقم ريخ ربتعت وسيسب

 ال تنأف نيطسلف نع ءيش نم انئابدأ جاتنا لخي ملو . ةيبرعلا تالجملا ربكأ نم ةلجمو يبرعلا

 ريشن نا انبسحو . نيطسلفل ركذ نم هدئاصق وأ هتالاقم يلحم اهتبكن هزهت مل مهنم ادحأ دبت
 يتلاو ضيرعلا ميهاربا ذاتسالا نيرحبلا بيدأ اهمظن يتلا نيطسلف نع ةديرفلا ةملحملا ىلا

 بذرأل لجست ةريبك ةزيم كلتو اهلثم ىلا دحأ هعبتي وأ هقبسي ملف ءادهشلا ضرأ اهامس

 . ينرعلا جيلخلا يف نيطسلف

 هاتفو رفاظ همسا ىتف اهالطبو ةبكنلا لوح رودت يهو ءادهشلا ضرأ ةمحلملا مسا

 باصتغالل ةنياهصلا عمجت نادهشيو ةسدقملا ضلالاب ميركلا ىمحلا يف ناشيعي دعد اهمسا

 ميهاربا هفصو يذلا فقوملاب ناهجاوي امهنكلو كراعملا يف ناكرتشيو كلذ يف مهحاجن م
 : ضيرعلا

 دردد حلا نييعت قيقحتلا ةنجل تمأ

 ودريهيل كم اهمض مهاق ريخ اورف
 د عق فصن هلامعأ يف ملناقلا اذا

. ٢٢٢ 



 د مقفلا ل هم ه ااطوأ نع بئاغلا اذاو

 د لا نود هكالمأ يف ديسلا اذاو

 ديز طلاب يلاي نم د ط بعشلا اذا
 7 جلا ضرأ نم ءابألا ىلل لظ ام لك

 د .4 لل ىو 7 ناك ل ةتسم ر ق وه

 دل ح موي يف هل اروشنم نويهص >)تو

 ديبعلاك انامح يف اوديميقت نأ منتارا نا

 ددر__هعلا يعر اهف ال \ هيلع ا زاياعرف

 ديعب انع اوفحنناف الإو كاذ م كلف

 دودح ر ىغ نم ةنجللا مكل اهتكرت

 عقوتي ام فصي ةعئارلا تايبألا هذه يف ةبكنلا ىلع ةمحلملا رعاش اننقوي نأ دعبو

 نيعب رظني ناك هناكو م ١٩٥١ ماع رعاشلا هب بتي امم ريثك ققحتيف اهل رثأ نم نوكي نأ
 ثداوح نم نيطسلف ةيضق عبت امو اهضرع ةقيرطو اهفاصوأ يف ةمحلملا ةعورو مهلملا

 . اهب أبنتي نأ رعاشلا عاطتسا

 نمو جرفلا دلاخ يتيوكلا رعاشلا نيطسلف ةيضقب مهبدأ رثأت نيذلا ءابدألا نمو

 : هلوقب برعلا اهيف بطاخ يتلاو ( روفلب دعو ) اهنونع يتلا هتديصق كلذ

 د يشر لجر اذ دعب مكيف سيلأهأموق اي

 ديعزلاب يداعغألل سدقملا نللطولا متعب دق

 ل ۔صي اذو داصي اذه ةرا :م م كل اودم
  



 زم نم له متلق منتألتما له لاقي اذا

 ديرولا لبح نم مرق اي مكوحن برقأ توبلا

 ىلع نامع ءابدا ملأت ، اضيأ ريبكلا اهريثأت نيطسلفل ناك ينامعلا بدألا يفو
 ةيموقلا ةيضقلا هذه وحن اضيأ روعشلا اورهظاو ليبولا ءادلا لاصتتسالاوعدو ملؤملا ريصملا

 : ردب نب لاله رعاشلا لوق كلذ نمو

 مكل ماقملا باط له ةبورعلا ينب
 بهل ىلع ءالشأ نيطسلف يفو

 اهبناج ضيه ام اذا ةاتفلل نم

 يبصو اهدنع ديعق خيشل نمو

 مهل ذقنم له مكب نوخرصتسي

 برطضم فك يف تدغ ما احرلا كلت

 اهلعجن فوس متلقو اهومت أ

 بسنلاو لعفل ا ديمحب ةن ادزم

 م كمدقت صنل ١ دونبو مترسو

 بجعلا ىلا ىعدا مكلعف ناكف

 مكمئزع تراخ دقو متينثنا مث

 بغشلا نم برض مكعمج معو
 ترجو مكؤالشأ ترشتنا ام دعبا

 بجللا قزأملا يف مكلاطبا ءامد

 مكبراضم للفت ملو نون داهت

_ ٢٢٥



 ةاتفل تايبا ىلا قرطتن نأو دبال جيلخلا بدأ يف نيطسلف رثأ نع ثحبن ذا نحنو

 مغر ارعش اهناسل قطنف برعلا باصأ ام تكردأو ةيضقلا تيعو اهرمع نم ةشع ةعبارلا يف
 ! امئاد لاحلا ناسل مهيدل رعشلا ناك دقف برعلا ىلع بيرغب كلذ سيلو اهنس رغص

 قطنلاو قفالا الرونلا انهانيلع اننكلو لماكلا اهمسا رهظت نأ أشت ملو ميرم اهمسا ةاتفلا هذه

 ةلا مهداعا نيئجاللا تاميخم ةفصاو ميرم اهمسا نيرحبلا نم ةاتف هتلاق ام أرقنلف ناسللا ال

 . مهنع ةفصلا هذه عفرو مهنطو ىلا

 ةمحر ةيأ نود حيرلا تبه

 ةميخ لك اهمضخ ين توطو

 اوجامو اوجاه نيخجال تكرت
 ةملظ طسو يف ريسي عبطقك

 فيط لك ىلا مهنم ترظن
 هما دهاش فورخلا تارظن

 ءاجتلا نوبلطي نولذتسي

 ةمقلب اوباجي ملف اماطح
 تلاعت اماي لافطألا تاخرص

 ةمجنلل وأ ءامسلا ناعل

 ينفايفلا يوطي ءاسنلا ليوعو

 ةملك لك نم بولقلا بيذيو
 حير ةراسق نم نوريجتست

 هملظ ودع مكماس املك

 ىرايح نيمئاه نوللظتو

 ةمه ةياب ولو اوموقت مل

 ينت سانلا ةميزغعلاب ابنا

_ ٢٢٦ 



 ةمقلاو اهجورب يلاعألا يف

 ديدج نم انل ينبن اولاعتف

 هلهسو ونلا تحسي انطو
 او_لانت ىك هءادن اوبيجأ

 هبتنن و رأث دؤفلا حيجل

 ىلا كلذ مهب لصو دقو نيطسلف ةيضق امئاد مهنيعأ بصن نوعضي جيلخلا ءابداو

 كلذ روصبو ةقلعم ىربك ةيضق مهلوح نمو ديعب نورعشيوأ احرف نومعطتسي ال مهنأ دح
 : ينيطسلف ءىجال ناسل ىلع هلوق يف ةفيلخلا دمحأ رعاشلا

 ةيئاندج يدالبو يل ديع ا

 نلشظولاو رادلا بيرغ اهيف ثيعي
 _ لمأ الب ايحا انه بيغ يا

 يننلقت لالمألاو عوجلا رماسا
 يراد تبصتخغا امدعب دازب ذلتسا ا

 نسولاب ذ تلت يتلقم الو
 هلو يف تقناع اذا الل ديع ا

 ينطو ىونلا دعب نم تدهاشو يضرأ

 ةقراب بيغلا لالخ نم ىرا يلا

 يبججهبتو ريجايالا يف يل ءىضت

 افققؤرقا لامالا ىأر يف رظطسار

 يلنلقنت داجمالاو زعلا ىرذ لا

 لجع يف ضرألا دوعت فوس لون
 نكسلل لهالا دورمعيو اهلهال

_ ٢٢٧



 انب دينعلا رهدلا فصع ناو انا
 نتفل او رشل ا ةاعد انتدشو

 انضعبارم يف اموي رصنلا مسبيس

 ننقل ١ ىلع ءا مشل ١ ةيارل ١ قفختو

 نبزل ا فرعم ودشيو بايالا دنع

 . رعاشلا سنأيو ءىجاللا دوعيف 3 ابيرق رصنلا موي هللا لعج

 : عجرم

 ١ _ ضيرعلا ميهاربا _ ءادهشلا ةمحلم .

 ٢ _ ردب نب لاله ناويد .

 ٢ _ جرفلا دلاخ ناويد . :

 ٤ يئاطلا دمحم ةللا دبع _ ييرعلا جيلخلا يف رصاعملا بدألا .
 ٥ _ ةفيلخ لآ دمحم دحأ ناويد .

س _ ٢٢٨



 يبد نم رعاش دنع نيطسلف

 كلذ ف رقتسنل دوعن ىرخأ ةرم ( بيلسل ا اننطو ف ةبكنل ا ةيادب لا دوعن ىرخأ ةرم

 م ١٩٤٨ ماع يف اننأكو دوعن ىرخأ ةرم © هراثأب كئاشلا هنزحب للجلا هاوتحمب متاقلا طيرشلا

 ايو متأمو ادايعأ اهسفن ضرفت فيك مايألل ايو { تايركذ نم بولقلا ىلع عبطت مك مايألل ايف

 . اهرضاحل اعفد اهيضام نوكيو اهيضامل ادر اهرضاح نوكي فيك مايألل

 يضاملا يف اندادجأ راظنأ طحم ةسدقملا ضرألا نوكت نأ هتردق تلج هللا ءاش اذكهو

 حلصأف ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هيبنل ةلاسرلاب هناحبس هللا رمأ ءاج ىتح مهتلبق اهولعج

 ةماركو ةزعو ءابا نم مهسوفن يف هسرغ اميو فينحلا يمالسالا نيدلاب مهنأش عفرو بعلا نأش
 . نيدلا كلذ اهيلا وعدي

 لك ىلا يعادلا يهو ميدق لك ىلا زفاحلا يهف بلقلابف ةدابعلاب نكي مل نا اضيأ مهراظنأ

 يبرعلا بعشلا دارفأ نم دف لكو يدنجلاو دئاقلاو ريمألاو سيئرلاو كلملل لغاشلا يهو نسحت

 يف ربكألا يرعلا هنطول لمع نمل لعشملا يهو ةينطولاب يعدي نأ دارأ نمل ىتح ةجحلا يهو
 هيلع هيبنل هللا اهحنم يتلا ىربكلا ةماركلا وحن ىلوألا ةلحرملا هلك اذه قوف يهو هنم ءزج ىأ
 ىلا تاومسلا ىلا هب جرع مث ىصقألا دجسملا ىلا مارحلا دجسملا نم هب ىرسأ دقف مالسلا

 . ناسناك لضفلا كلذ هبسكا ثيح نييلع لعأ

 رئاد يف زاكتزالا ةطقنو اعيمج برعلا راظنأ طحم ةيبرع ضرأك مويلا نيطسلف يه اهو
 ماع ةيادبو م ١٩٦٢ ماع ةمتاخ يفو لضفألا لبقتسملا وحن مهلامعأ يف ةيادبلا عقومو مهتابجا

 تاخرص تددرتو ةينويهصلا ةضبقلا نم نيطسلف ذاقنال ةوعدلا ءادصأ تبواجت م ٦٤

 اوعادتف فالخ لك نيسانتم اهمكح اولزنو اعيمج برعلا ءاسؤر امف باجتساف ةدجنلا
 لوحب الو فالخ هنع مهعنمي ال اهفده نيطسلف نيلعاج ندرالا رهن ةلكشم لوح ثحبلل

 . قاقش هنيبو مهيب

_ ٢٢٩



 انوعش هنم دمتسن نأو ينرعلا وجلا اذه عم شيعن نأ ثيدحلا اذه يف انب ريدجو

 دمحم يفرعلا رعاشلاف نيطسلف نع نوعمستو نيطسلف نع مكيلا أرقاف انرعاشمب هبكر بهلنو
 : لوقي يبنلا اضر

 قيض ةيرقبعلاب نطع ىوس ةيبرع عبرلا الول ضزألا امو

 دنع نجش نم هيف شيعن امب نيطسلف ةبسانملاو يبرعلا جيلخلا نع انه انثحب لاجمف

 يف شاع ينرع رعاش عم ثيدحلا اذه يف نكنلف اهقوقحب مايقلل بواجت نم هارن امبو اهركذ
 هذهل ةبسنلاب برعلا ةيويح ىلع ليلدلا مقنل ةلزعنم دالبلا هذه هيف تناك ةرتف يفو ةيئان دالب

 امهمو فورظلا مهنيب تدعاب امهمو رايدلا مهب تأن امهم ةيموقلا مهاياضق رئاسلو ةيضقلا

 اضعب مهضعب ىلا نوبيرقو مهتيموق يف دحاو مهف يعامتجالاو يداصتقالا مهندم عضو ناك

 . مهجيلخ ىلا مهطيحم نم

 ءاسحالا نم نامع لحاس ىلع دفو يذلا يليقعلا دمح نب كرابم وه رعاشلا اذه

 براجت دقو . ه ١٢٧٤ ماع ىفوت ىتح ارقتسم اهيف دجوف يبد نكسو ةنس رشع عبرأ رمعو
 هجاتنا يف ةددعتم دئاصق نيطسلفل ناكو لمعلل اعدو ةضهنلا ىلع ثحف هتبورع عم رعاشلا

 ةباصعلا ىمست نأ لبق اهرطخل هابتنالا ىلا ةيبرعلا هتمأ اعدو ةينويهصلا ةباصعلا ىلع اهيف لمح

 يف ةكرعملا وج شيعي هنأكو ةظقي نيعبو نيصر بولسأ يف قدحملا رطخلا ىلا مههبنو ليئارساب

 هذهب هتديصق لهتسيو رصنلا ىلا وعديف ةكرعملا لوأ دهشي م ١٦٢٧ ماع وه اذهو ، نيطسلف

 اهتزعبو ةديجملا ةيبرعلا ةمألا مساب ) يبرعلا جيلخلاب يموقلا روعشلا ىلع لدت يتلا ةرابعلا

 اهتابجاوب ةيبرعلا ةمألا موقت نأ يلمأو نيطسلف يف ةديصقلا هذه تمظن اهتوقو اهتدحوو اهتداراو
 مريلا يبرعلا بيدألا هبتكي ام سفن وه كريبعت نأو كرابم اي تدكا ام نا 3 ( ءادنلا ةيبلت يف

 بيجتسي نأ بلطت ةديصقب وعدت كنا رعاشلا اهيأ كبكأ امو ، ىربكلا ةيبرعلا ندملا يف

 كرابم اي كلذ دعب وجرنو بئاصمو كتديصق دعب نم ثداوح ترم دقو 3 اعيمج برعلا اهل
 ماع ىدانو رعاشلا اهيف اعد ةديصقلا نم تايبأ هذهو 0 المعو الوق يعولاب مهيتأت نأ

: م ٧



 بيش نجسللو نابش قتلنلف
 ابالاووذ اقنش داوعألا ىلع يضفيا

 هبصت باذع ما بادتنا اذها

 كفاس نيطسلف يف برد لك يفن
 اهل نم نيطسلف يف تقيرا ءامد

 ةظيرق ديبملا انم نكي مل نأك

 محم كتهللو لافطأ ميتيللو

 مكت ماثللا نويهص ءانبأو

 ملعأ يموق نأ ابروأ انيلع
 متأم ةبورعلل تيب لك يفو
 مكحي صاصقلا يف ىلو ءاوس
 مدقملا ديلولا نباو رماع الو

 : ةمواقملا ىلع ضحيو ميسقتلا ىلع هبنيو ةوعدلا ددحي ةيلاتلا هتايبأ يفو

 ةدع تامهملل متنأو 77

 مصخلا ررق اهديوهت نيطسلف

 ادعلل نيطسلف انم تعزن نكل

 مكحلا ةنياهصلل اهيف حبصاو
 ورذن حاف موق نالا مالسال الا

 متكلا رتس ام مايألا فشكت دقف

 مكخارص حالسلا لمح نع نغي امو
 مص ابظلا توص ريغ نع مكئادعاو

 هموق نود هسفن يف همه نمو

 ل ادبا هل ام اعرص ع رصيس

 اهجالع بيبطلا ايعا ةلع ذناو

 مسجلا ملسي يك رنبلا ىلوف وضعب
 ىضم ام نالا كردتسن لهف انطلغ

 مهفلا هناخ نا ناسنالا طلغي دقف

 مهداقو انيلع ءادعألا ارج امن

 ومسي طقاس نم طيرفتلا ىوس انيلا

_ ٢٢١



 اورمأو رسيت ام اوناهو اولاعت

 م تيشخو يلعف ءاس ناو

 مب مهنيو ينيب اوكناف

 ةيبدألا لئاسولا فلتخمب نيطسلف ذاقنأل ةوعدلا يليقعلا كرابم رعاشلا جلاع دقو
 وجرن نيطسلف يف ايموق اديشن غ وصيف داشنالا ىلا اجلي هذه هتعوطقم يف وهو هرعش يف

 ؤوث جهو نم م ١٩٣٦ ماع همظن ةيموقلا ديشانألا ىلا هب لخدي ايبرع انحلم دجي نأ
 . بيلسل ١ نطولا عوبر يف ةروهشملا ةماسقلا

 ٭»٭٭»٭»٭×٭

 نع ربع ، يبد يف نيطسلف هذهو 3 يليقعلا كرابم رعاشلا دنع نيطسلف يه هذه

 ايف ں م ١٩٢٣٦ ماع ذنم اهناوفنع يفو ةكرعملا ةيادب دنع نكلو مويلا سيل انئارعش دحأ كلذ
 ره اذهو ةيضقلا وحن روعشلا يف دحاو لجر متنأ ناكم لك يف بعلا اهيأو نيطسلف ءانبأ
 كلت ىلع مالسو . ةباجتسالا ىدص مكيدل دجي نأ ىسعف ربع دق جيلخلا نم رعاش

 لذ نم اهلهأ ذقنيو باصتغالا سند نم اهرهطي لمعو بصتغملا سند نيب ةماطلا ع ويرلا
 . درشتلا

 ا يبدب ةجاخلا فسوي ديسلا دنع ةدوجوم لازت ال ةلماكلا ةيرعشلا راثالا لعلو ، روكذملا ديشنلا ىلع روثعلا هلطتسن مل ٭

 . يرعلا جيلخلا يف رصاعملا بدألا هباتك يف فلؤملا ركذ

 ٥ : عترم

 . يئاطلا دمحم هللا دبع ، يلرعلا جيلخلا ي رصاعملا بدألا _ ١

. ٢٢٢ _ 



 فلتخمب مهعيمج برعلا بلق يف نيطسلف ةناكم اهيفدهشن يتلا ةدلاخلا مايألا هذه يف

 . مهزكارمو مهلويمو مهنادلب

 مهتافالخ اوعضيل برعلا ءاسؤرلاو كولملا اهيف عمتجا يتلا ةدلاخلا مايألا هذه يف

 مايالا هذه يف ( بيرغلا ىلع يمع نياو انا ) روثأملا لوقلاب اولمعيو ابناج ةيسايسلاو ةيدئاقعلا
 سفنتن نحنو هنع جرخن نأ انل ناك امف ماعلا يبرعلا وجلا عم اذه انثيدح يف شيعنس ةديجلا

 نيطسلف نعو بدألاو نيطسلف نع انثيدح ع وضوم نكيلف ش هرابخأ عبتتنو هقابعأ

 ريمأ دنع نيطسلف نع ثيدحلا رصتقأسو . جيلخل ١ نم ريمأ رعاشو نيطسلف نعو جيلخلاو

 امو سوفنلا نع اقداص اريبعت ربعي يذلا بدألا نيبو اهباحصأو ةبسانملا نيب عمجي هنأل يرع

 . نيطسلف يف ينرعلا بعشلا ةاسأمل رثأت نم هب لنت

 نامع نم ءزج مكحي ريمأ وه هتاينيطسلف نع ثدحتنس يذلا يرعلا ريمألا

 تيرق وأ دالبلا تأن ، نيطسلف ةلكشمل ةيبرعلا ةرظنلا ةدحو نع نايب هيف هنع ثيدحلاف

 هينطاوم كراش برعلا ءارمأ نم ريمأ رعش نم اهانسبق ينرعلا ةمقلا رمتؤمل ةيحت هنع ثيدحلاو

 دالبلا ةقراشلا اح يمساقلا ناطلس نب رقص خيشلا رعاشلا وه ريمالا اذه . مهروعش ل

 ةيقشلا ةفضلا يف رخالا مسقلاو نامع لحاسل ةيبرغلا ةفضلا يف اهنم مسق عقي ينل

 لك يف هلف ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب يبرعلا بكرلا ريس هبدأب كراش يذلا ريمألاو ، لحاسلل

 هونطاوم عفدن او ، هرعشب هدالب تفرعف هتسيفن ءافصو هروعش ضئاف نع ربعت ةديصق ةلحرم

 . هعيجشتو هعافدنا لضفب لبقتسملا ون

 اهنم جرخي لئاسولا ةعونتم براشملا ةددعتم ناطلس نب رقص ىدل تاينيطسلفلاو

 : ريغصلا لطخألا رعاشلا لوقب هناميا دادزيو جاتناب ثحابلا

 ىنادي ال يلاعملل ءا باو هب نيطسلف تهاب فث

 ا زناتفش عوشخب ه ةمل اهتهبج نم لاس احرج نا

_ ٢٢٢ _



 اناتجهم هتلبق ايبرع هب ىوجنلا تحاب انيناو

 تباصا يتلا ةبكنلا ىلع انيزح هيلاوح نم ملاعلا ىأرو هاسأملاب ريمألا رعاشلا رثأت دقو

 : هلوق يف كلذ فصوف نيينيطسلفلا انناوخا

 ادعلا نم كاهد ام انم مغرلا ىلع

 مدن ةوق الو تآ ازجلا مم

 فسا دنهلا يفو مولكم دجن يفن
 ملؤم نيصلا يفنو نابضغ ماشلا يفو

 لزي مل كباصم نم حرج رصم يفو

 مسيم ةقيقشلا نانبل ردص يو
 ةلغو ابيش رحلا قارعلا ىرابت

 مسقي فيسلاب نألو كرصن
 هشونت بوظطخلاو انامع ناو

 .تس كامح نع يداعألا عفدب

 هبلق تنك ذا قرشلا كيلا ىرابت

 منغم و زوف تشع ام هل تناو

 ا

 هدالب ىري نأ هيلع زعو نيطسلف ةرصنل برعلا ةباجتسا ريوصت رعاشلا نقتأ دقلو

 ؛ اجرخم اهل دجي الف بوطخلا هشونت _ م ١٩٥٠ ماع اهمظن هذه ةديصقلاو نامع

 : نيطسلف ةرصنب مسقي كلذ هنكلو لولغم حالسل او ضبهم حانجلا

 اننا كيبل سدقلا ضرأ كيبلف

 ملعي هللاو كيدفن انحاورأب

_ ٢٢٤



 ادعلا نم كاهد ام انم مغرلا ىلع
 مدن ةوق الو تآ ارجلا ميف

 لمعلل مهوعديف مهسفنا نيطسلف ءانبأ ىلا ىرخأ ةديصق ف ريمأل ١ رعاشل ا هجتيو

 : ةراكلا نم ةدافتسالاو بصتغملا مهقحب مايقلل مهزفتسيو فتاكتلاب مهيصوبر

 سرد ثداوحلاو نيطسلف اي
 داجمألا سواشألا كي :بل

 يلايللا تاثداح نم يعارت ال

 يداوعلا تيفقو يرخساف اهبو

 هادن باجا دق كنم خراص

 يداوبو رضح برعلا ينب نم
 قارتفا لوط دعي برعلا دحو

 يدان لك يف دادولا معاشاو
 ىبل كيدانم مهم ا ىدان نيح

 كلا ىلا ءيش لك
 بلقب فوتحلا ىلا ىمازتي

 دالصا نم دق شأجلا تباث
 يلو قف كي نب اه نيطسلف اي

  

 ىداص ة

 داشنلا عم يدشناو لتمن

 اهنيب مضت ة ما نه مل
 داحتالا ةيار تاململا ىف

 نيطسلف يلاهأ باصأ ام ددعيو ةبكنلل رهاظم درسي ةديصقلا هذه يف وهو

 ذاقنا يف ةداجلا ةوعدلل ازفاح رهاظملا هذه ذختي مث بناج دعب ابناج كلذ ضرعتسي

_ ٢٢٥ _ 



 اضرعتسمو لولسملا هللا فيس ديلولا نب دلاخ لطبلا ابطاخم ناطلس نب رقص لاق ، نيطسلف

 : ةسكنلا لوصف كلذ دعب

 تمرصت ف لأ د عب نيئم ثالث

 دلاخ برحلا اعد نا اهيف دلاخو

 : لاعف ماشلا يف ىسني قرشلا الف

 دهاش مصخلاو « كويييلا » ةعقو الو

 ةعقو لك يف مصخلا قيذم يجأ

 دلاخ كمساب تيدان نا لذلا دي

 اننا برتلا ضفناو مق البلا نيهر

 دئاق تنأ لهف اندج انحاورأب

 انمصخ سدقلا يف كانيع تدهاش ولف

 دهاشملا عورت « نيسايريد » يفو

 مهؤاسن ىبست برعلا كيلع زعل

 دلاو لتقيو دولوم دأويو
 نہآ ققزير مرحا لكتهتو

 دجاسم دهت {} ناطوا مسقت

 أجلم ريغ نم لظ ديرش نم مكف

 دمهاس رقلاب وهو يلايللا يضقي
 اهلامج ناص طظاخلالا ة زتافو

 دماحو اهب ناملو فافع

 دتحن ةينر باسحا ةميرك

_ ٢٢٦ _ 

  



 رساح هجولاو فنألا مغرب قاست

 د باجو راج دخلا يف اهيعمدمو

 اد فصم قاسي نينامث برو

 د_هاجي هامح نع الإ ناك امو

 هب اعد نقحلا ىدانم باجا

 دلاجي بوضغلا راث اك راش

 ايواث رخ نم نمحرلا ةمذ يفن

 دلاللا معنلا راد يف كييحت .

 ىلع لا هكلم نع دنيلف اذك

 دماخ وه نم شيعلا لذب ىضريو
 اهناف اومله ىموق اي نيطسلف

 دعاسو بلق ، هللا نيميو .مكل

 اعراخف ورمع دق اك اون
 دحاو ددعت ول 3الإ توملا امف

 عمجيو داو لك يف اهل او لوقو
 دهاش هللاو كيدفن انحاورأب

 ينوه ةبورعلا رخف اي نيطسلف
 دراسأ كيلع ترك نإو ،} كيلع

 مد ا ل ه يف رجي ملام ربش الف

 دجام مان اهب الإ ةبعقب الو

 ةميلأ ديأ لبق انتقف نل
 دماص قحلا ةضبق يف انأدبمف

 رصان هللو ديصلا كينيب ىش
 دقاح كمصخو عوفرم كزرعو

_ ٢٢٧ _ 



 هتانب انأ خيراتلا ملع دقن

 دعاسو هيقن فك هل انأو

 فقوم لك يف ميضلا ةبأ انا
 دئاكم مالسلا ىبأي يذنلاب الل

 ةعذج نيطسلف اي اهدعن مل اذإ

 دلئاوع تامحلملا يف اهل اناوع

 حلاك توملاو تاراغلا محتتقنو

 دئاس عورلاو لاوهألا نوهتسنو
 بيص قرشلا ةنتف اي انداج الن

 دلئاذن ملظلا در ام انع داذ الو

 يرعلا انبدا خيرات يف نيطسلف بدأ نم ةديدج ةرداب ميركلا عمتسملا اهيأ ىرت تنا

 هذه يف ينامعلا ريمألا بدأ نم ابناج ضرعن ذا نحنو نينطاومو ءارما اعيمج انؤابدا كرتشا دقف

 دافأو كولملاو ءاسؤرلا اكراشم ةمقلا رمتؤم يف هبدأب كراشي هدجن نأ انرسي ةدلاخلا مايألا

 . هعيمج ينرعلا بعشلا

 اهف اعد يمساقلا رقص ريمألل تايبأب يتلاقم متخا ةبيطلا ةردابلا هذه وج نمو

 : ةمقلا رمتؤم هيلا وعدي ام ىلع هثحو دهاجملا

 هناطوأ ىمح نع لضانملل لق

 هناودع نع مصخلا درو ضهنا

 نطوم ةايحلا كدي ىلع لمحا
 هناديم يف تيحض اذا ايحي

۔ ٢٢٨ .



 مهتايح ةاغطلا « ليتسبب » متخاو

 !! هناكرأ نم دتشا ام مهب مدهاو

 له الو { انملا كبلسي توملا ال

 ٠. هناردج ىجد ف كرمع نجسلا

 امل يقنع يف نأ الولو .. ينطو

 هناينبب امس اقح هل وعدي

 هثعبل تومأ نأ يسفن تدهاع

 هنانجب هبالط نود لوصأو

 ىرا ناو ... شيعا نا وجرا تنك ام

 هناكس يف مهجلا نامزلا رك

 ةينمأ انل تقرب املك وأ

 هنارجب اوقلعف ليخدلا دهن

 هئاجرأ يف تاحيصلا بواجتت

 « هنامعل » « هساروأ » نم رأثلل

٢٢٩



 نيطسلف يف هباصن ىلا قحلا ةداعاب ليفكلا وهو دماصو قاب يرعلا دهاجملا نا لجأ

 . زيزعب هللا ىلع كلذ سيلو © ةيلاعلا ةينويهصلا تارماؤم طابحاو

 : عجرم

 . يمساقلا ناطلس نب رقص ، قحلا يحو ناويد ١
 ٢ _ يمساقلا ناطلس نب رقص ، بحلا ةنج يف ناريد .

 ٢ _ يناطلا دمحم هللا دبع ، يرعلا جيلخلا يف رصاعملا بدألا .



 تيوكلا بدأ يف نيطسلف

 نينحو مزعو ىوكش يهف نيطسلف ةيضقب ةيبرع ةعقب لك يف يبرعلا ركفلا يقتلي
 ةيبرعلا ةمالا ةيويح ىلع هلولدم هل ابدأ ءاقللا اذه جاتن ناك دقو سرادلا هجوت ايا مدنو

 سيق اذا ةيبك ةبسن غلبلوقيبك تادلجم نوكل بدألا اذه عمج ولو 3 ءازرالا دنع اهعاتجاو

 دنع وهو رثأتلا دلوي عابطنالاو ةبكنلا نع عابطنا يبرع دلب لك يفو . ةماع ينرعلا بدألاب
 . ةيبدالا ةبرجتلا ىلا لخدملا بتاكلا وأ رعاشلا

 مهأل ملأتو مهحرفل حرفت اهئاقشأ رعاشم عم ةبواجتم تلاز امو تيوكلا تناك دقو

 اذه بقرن انقاروأ ىلا انعجر ام اذاف بواجتلا اذه نع ربعم ريخ وه بدألا نأ كش ال

 . نيطسلف ةيضقب بيدألا رثأت اهنم نيبتي ةريبك ةجيتنب انعجرل رثأتلا

 نوحفاكي نيطسلف برع ناك امدنعف كلذ ىلع ليلدلاب عشي تيوكلا يف بدألاو

 رذحي فيسلا دشار يتيوكلا رعاشلا ناك مهءامد كلذ ليبس يف نولذبيو باصتغالا ططخم

 : اريبك الابو كلذ ةبقاع ربتعيو رطخلل هبني ناكو

 مكنا برعلا اهيأ اوقيفأ اوقيفأ

 رداغ عاملطأ دنع صخر ةسيرف

 تبلاكت دوهيلا نأ مكيفكيأ

 رفاظألا يشحو باينأب اهيلع

 يكتشتو نحت ىقبت نأ راعلا نم

 رصان نذا اهف ىفصي دق لهو

 اهف نكي مل ةدوؤوم اهنأ الأ

 ركام دض ةفقو الال بنذلا نم

 ا ؤثم هارأ دق ريصم اذهو

 رخافملا جات قوف عيرص لكل

_ ٢٤١



 اهلقنيو اهتقيقح ىلع ةاسأملا ىريف وصب فلخ لضاف رعاشلا دمي ةبيطلا تيوكلا ضرأ نمو

 : ارعش

 هئشن تبنو ىلعألا فرثلا ىق

 رمأ هب انيهد رمأ ىهتنا كيلا

 ةبيرق يهو زعلا ةاتف ماضت

 ربكلا فرشلاو دجملا كيفو كيلا

 مهروجف دنز لاط دق ىدعلا ناو

 رتف ىدعلا عابف برع هبتني ناو

 تدغ ةراج ىلع _ ايغب _ اومجه دقل

 رح اي راجلل ظفحلا نيأ كيدانت

 هلهأ تنأ ينلا دجملاو كناف

 رثألا كل متي ىتح رصتناف اه
 ة يبرع ةرح ةاتف ىضرن

 رفكلا اهكتهيو يغب ىلع ماضت

 امهرصنب مارك ءابا ماق دقو

 رهدلا هخيراتب ىركذ اهلجسي

 ةثاغتسا لك مويلا اهنم عمسير
 رضلا يتحاس لح : ينوذقنأ :لوقت

 ةزعب ثيغتسي توص حب امو

 رسي لجاع هنوع ميرك لكو

 عورا لك مكنم يشخي م اذا
 رغصلو ةلذملا ىوهت اك ينأف

_ ٢٤٢ _



 ؟ اهتامح متنأو نيطسلف ىقنشتا

 ؟ رمسلا لسالاو ضيبلا فويسلا نيأف

 ةتع لك نم دجملا لاجر نيأو
 ؟ركذ اهعفرير تيص اهلثمي

 لك رعاشم نع قدصب ربعيو هتمأ ىلع ةبضغ اهلسري هناف نانس هللا دبع رعاشلا امأ

 : ةبكنلا وحن يبرع نطاوم

 بقنت ةزع مهف لهو برعلل لبقتسم حلفأ

 بصتفملا رئاجلا دي مهيلع تق بطا نمل لاحملا وجتأ

 بعللاو ىوهلاو مهئادعأل ةمعط اوحبصأ نمل وجرتأ

 بولنلاو ىذالا نوعفدي ال ةلذ مهاشغتو برعأ

 ماعب رثأت نأ دعبو رذنأو رح نأ دعبف ةبكنلا لحارم تيوكلا يف بدألا عباتيو

 بطاخي نأو ناودعلا دنع خرصتسي نا اضيأ هتوفي ال هتاخرصو هرعاشم قلطأو ٨
 ىلع ناودعلا دنع جرفلا دلاخ لوقي كلذ يفو ، لاحلا هيلا لآ ام ىلع هاسا انلعم بيعلا

 : ةيبق

 دوهيلا ءاطقللا كحبتسي مل نزام نم ةيبق اي تنك رل
 ديبلا لذب مويلا اورعردت انؤسأاو كموق استكل

 ديعب اديعب تاجاجتحالاو ادعلا ءادتعا لوقلاب نوقلي

 ديدج رمأ موقلا ءارو امف اوعزجت ال ملاعلا لود اي

: ملأ نم هب رعشي ام هلهاك نع ضفني خيراتلا ىلا جرفلا دلاخ أجليو



 نيطح ىلع ىرخا ةعقو يف ( نيدلا حالص )اي ةماركلا دعأ

 نويهص نم هافسأ او نكل تنوهل نييبيلصلا نم ءادعلا ولف

 ناودعلاب مهرثأتو اهكراعمو ةينيطسلفلا ةيضقلا لحارمل تيوكلا يف ءابدالا عبتت نمو
 رعاشلا وه اذهو ، ةيبرعلا ةيضقلا هذهل ةبسنلاب ةيويحلا مئاد اندنع بدألاف عومسلا ىلع

 : ةبوكنملا ةيرقلا بطاخي فاقسلا دمحأ

 عوضخلا الو تامملاف يبهو عومد تفكو عجفت كافك

 عومسلا اتتيق رأثلا ريغب يضرت فيكو (عومسلا) يكبت ال
 عوطس كرتعم لك يف هل يبأ مادقم لك يدانو

 عومجلا ىذه اهتاراث يلا ترتت دقلف يتمأ يروث
 عوجرلا اهجيهل سودحفب تماقأ ولو عوجرلا ىلا نحت

 عوجو ضرم اهباصم ضعبو عست رشعلا دعبو رشع تضم

 عورزنلاو نئادملا هنيزت بيلس نطو اهمايخ برقو

 عولضلاو حناوجلا هب ؤنلت بيهر ملظ نم هللا احم

 عوجهلا باط الو اوعجه الي اوناكتسا نم بولق تنمأ الف

 ضوخو مهرثأت نالعا يف مهرود اودا دق تيوكلا ءابدا نأ ثحبلا اذه نم رهظيو

 ليصفتلا اندرأ ولو زاجياب ركذن نأ انلواح دقو ةينيطسلفلا ةيضقلا وحن ةيبدألا ةبرجتلا

 نيرحبلا يفف & نيطسلف ةيضقب اقلعت يبرعلا جيلخلا نادلب رئاسو تيوكلا بدأ يف اندجول

 ءادهشلا ضرأ اهامس ضيرعلا ميهاربا رعاشلل نيطسلف نع ىلوألا ةمحلملا تردص الثم
 رودلا انل رهظي رعشلا كلذو ةمحلملا هذه نمو ةبكنلا راودا اهيف روص ةيرعش ةمحلم يهو

 . رعاشلا ناونع وه امئاد بدألاو مهفتلاو بواجتلا وحن ةقطنملا هذه هتدأ يذلا

 : عجرم

 . ديشرلا زيزعلا دبع © تيركلا خرات _ ١

 . ديزلا دوعس دلاخ ، ندنرق يف تيركلا ءابدا _ ٢

 . يناطلا دمحم ةلا دبع ، يرعلا جيلخلا يف رصاعملا بدألا _ ٢

٢٤٤ 

 



 ةميخلا سأر نم لطب

 ينارأ ينكلو 3 هناكمب الأ مكفرعأ نأ لطبلا اذه نع مكثدحأ نأ لبق يلع ناك

 لوقأ نأ تعطتسا هناكم نع دعب نم مكتثدح اذاف 3 لاطبألا ةمق ىلا بوثولا ىلا عفدنأ

 مهبو ىلعت مهب اهلهأب نوفرعت اك دالبلاو { انالفو انالف تبجنأ يتلا يه دالبلا هذه نا مكل

 يبرعلا خيراتلا دفاور نم ادفار اهلعجو هتنيدم ديلخت يف كراش لطب مامأ مويلا نحنو

 ةنيدملا امأ . خيراتلا يف ةيرحبلا قرطلل فشتكم رهشأ دجام نب دمحأ وه لطبلا اذه 3 هعيمج

 هعيمج ينرعلا جيلخلل ائينهو اهلطب يف ةميخلا س أرل ائينهف نامع لحاسب ةميخلا س أر يهن

 لطبلا اذه ذيمالت الا نوتسجنفلو يلناتسو نالجام سيلف ةيبرعل ١ ةمألا خي رات انب ف هتكراشمب

 لئارألا اوناك مهنأ مهيلا اوبسنف مهنع نوبتكيو مه نوخرؤي نيفلؤم اودجو كئلوأ نكلو 3 يبرعلا
 نب دمحأ نأ 5 رهظيس نيح يف اضيأ انءانبأ هانسردف كلذ نحن انلبقو تافاشتكالا يف

 تافاشتكالا يف ىلرألا ةناكملا لتحي سوبمولوك رفوتسرك نأ انل ليق اذاو { مهقبس دق دجام

 نيأ فرعي نكي مل هنكلو ربصو مزع نع رحبلا كلس دق سوبمولوك نأ كلذ ىلع انباوجف
 عمتجاف اهنع فلأو اهعيمج راحبلا لحترا دجام نب دمحأ ناو هامدق تئطو وأ هتنيفس تلصو

 نوملعي نيذلا يوتسي له لق ) هللا لوق قدصو ملعلا لضف فاشتكالا هدصق بناجب هل

 اذه عم قئاقد شعنلو يبرعلا لطبلا اذهب كفرعأ ينعد ميركلا عمتسملا اهيأ اذه دعبو

 ىلا اعيمج هجتنلف 0 ملاعلا باتك نم ةعشملا ةحفصلا كلت نيبو انخيرات يف خماشلا حرصلا

 ثيح ةميخلا سأر وأ رافلج ةنيدم 3 ةقيرعلا ةيخيراتلا ةنيدملا كلت دجن ثيح نامع لحاس

 هلاجرو هنفسب جيلخل ا ىمح مظع يبرع لوطسأ اسر ثيحو اشن ثيحو لطبل ا اذه دلو

 ةبئاش ال ايبرع ارحب رحبلا كلذ لعجيلو هذوفنب ظفتحيل تيمتسملا حافكو دئادشلل دمصو

. هيف



 نب نسح نب فسوي نب كيود نب لضف نب رمع نب دمحم نب دجام نب دمحأ دلو
 اشنو يداليملا رشع سماخلاو يرجهلا عساتلا نرقلاب ةميخلا سأر ةنيدم يف يدعسلا نيسح

 هدج نع دجام نبا ثروو . نفسلا ةنبابر ريهاشم نم اناك نيذللا هدجو هييأ يدي ىلع اهب
 نم هتنكم ةيبدأ ةفاقث بستكا دقف ةيرحبلا هتفاقث ىلا ةفاضالابو ، فيلأتلاو رعشلا ىلا ليملا

 ىضقو رحبلل هتايح رذن دقو كلذ هيلع بيرغب سيلو سفنلا ليوط هيف ناك لب رعشلا مظن
 : لوقي اك ةعلاطملا يف هبابش ةرهز

 تاهجلا يف لآاستلا ةرثكو ةعلاطملا يف يرمع حار دق

 يف راصتخالا ةيواحو دعاوقلاو وحنلا ملع يف دئاوفلا اباتك دجام نبا هفلأ ام رهشأو
 قرطلا ددع مث هفرعي نأ بجع امو نابرلا تابجاو نع ىلألا يف ثدحت راحبلا ملع لوصأ

 امأ . راحبلا قرط وحن دشرت يتلا موجنلا نعو هرزجو رمحألا رحبلا نعو ةيسيزلا ةيرحبلا
 نيصلاو ةرطموس ىلا ةيدؤملا قرطلا هيف لصف حضوأ ةروصب هنكلو لوألل اهيبش ءاجف يناغلا

 تاسارد يناثلا هباتك ىلا فاضأو يدنهلا طيحملا لهاجمو سراف دالبو برعلا دالبو رقشغدمو

 . حيرلاب رمقلا ةقالع لوح

 لكلف ةحالملا نع ثحبلا يف اهلئاسوو اهضارغأ تددعت دقف ىرخالا هتافلؤم امأ

 اهيف نيب يتلا ةيلافسلا ةزوجرالا كلذ نم ركذاو { هقوفتو لجرلا ةبخب دهشت ةسارد بناج

 عقاوم هتافلؤم يف نيعي دجام نبا ناكو ةيقرشلا ةيقيرفأ لحاوس ىتح يدنهلا طيحملا قمع

 ةبسنلاب نادلبلا عقاومو هايملا تارايت ىلع هئراق لديو ضرعلاو لوطلا طوطخب رزجلاو ندملا
 لاق تيب ةئامسمخ يف ةديصق كلذ يف مظنف ةراحبلل ةلبقلا ةفرعم ليهستب ىنتعاو . موجنلل

 سيلو ةلبقلا دصق نع ةلئام مهدجاسمو ةلبقلا ةفرعم يف نوليمي سانلا تيأر امل ) اهتمدقم يف

 اهب رمي يتلا رزجو رحبلا نم برقت يتاوللا ندملا يف اصوصخ ةلبقلا هب نوفرعي ملع لصأ مه
 : هلوقب اهلهتسا دقو ( ةزوجرالا هذه تمظن رفاسملا

_ ٢٤٦



 دمحأ يبنلا ىلع ايلصم ىدتبا انيعتسم هلالا مساب

 مالسالا ةلبق رد مظن ف يملرم نم ديدشلا لهسي

 عومجم نوكي دقو اباتك نيرشعو ةثالث دجام نب دمحأل ةفورعملا تافلؤملا تغلب
 ءاملع ىدل ريدقتلاو ةيانعلا عضوم تافلؤملا هذه لازت امو ددعلا اذه فعض اهلك هتافلؤم

 اهوعبتتو دجام نبا تافلؤمب اومتها نيذلا نيقرشتسملا رهشأو . هفحاتمو هتابتكم يفو برغلا

 قرشتسملاو يكسفوكستارك يسورلا قرشتسملاو نارف ليرباغ يسنرفلا قرشتسملا ليوط ربصب

 ضعب يف ةميخلا سأر لطب تافلؤم نم ريبك ددع دجويو روسوسود دلوبويل يرسيوسلا
 لصوملا ةبتكم يف كلذكو ناطوطخم قشمدب ةيرهاظلا بتكلا راد يف هلف ةروهشملا تابتكملا

 فلؤم هنع رهظ دقو . دارغننل ةبتكم يف دحاو طوطخو ناطوطخم هل دجوي سيراب ةبتكم يفو
 نيترضاحمب تيوكلا تكراشو ١٩٤٤ ماع دجام نب دمحأ ينرعلا حالملا مساب ةيبرعلا ةغللاب

 ةيناثلا ىقلأو مشاه يداهلا دبع روتكدلا امهدحأ ىقلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو امل تمظن هنع

 امف دجام نب دمحأ تافلؤم ةسارد ىلا لخدم وه هلك اذهو يبيبشلا اضر دمحم خيشلا

 . عبطو عمج ىلاو ثحب ىلا ةجاح يف لات

 يف ةيبك راثآ ثدحأف هب ماق لمع نم قثبنا انلطب ةايح نم رخآ بناج كانهو

 انم لكو يداليملا رشع سداسلا نرقلا لئاوأ يف تافاشتكالا نع فرعي انم لكف خيراتلا

 قيرط فاشتكا يف نييبررألا لمأ ققح يذلا اماغو دوكساف ريهشلا يلاغتربلا ةلاحرلا فري

 ةيقيرفأ يقرش ىلا هجتا مث حلاصلا ءاجرلا سأر وحن راسف سيوسلا ةانق قش لبق دنهلا ىلا بيق
 اذه نم طقف ةدحاو ةلحرم يف اماغو دوكساف ىلا دوعي كلذ يف لضفلا نا ، دنهلا ىلا اهنمو

 لطبلا ىلا دوعيف اهحاجنو ةلحرلا ةلمكت امأ ، حلاصلا ءاجرلا سأر ةلحرم يهو فاشتكالا

 دجام نب دمحأ لطبلا اذه { ١٤٩٨ ماع ةيقرشلا ةيقيرفأ ءىطاوش ىلع هب عمتجا يذلا ينرعلا

 مويلا اهنع عمسن يتلا نادلبلل ةنبابرلا دشرت ةصاخ ةطراخ مسرو راحبلا ايابخ فرع يذلا

 اهقرط لك اوفرعو اهلهاجم اوفشتكا دق اندادجا ناك يتلاو رابجنزو اقيناجنتو اينيكو وغنوكلاك
 . نيفشتكملا نم مهريغ اهلصي نا لبق

_ ٢٤٧



 ةلصوبلا هارأف يلاغترب عارتخاب دجام نبا ءىجافي نأ داراو ةطراخلا هذهل يلاغتربلا ةلاحرلا شهد
 اماغد اجافو كلذ نم رخس دجام نبا نكلو تاهجلا ىلع لدت يتلا بالطسالا وأ

 نبا نم ةلاحرلا بلط . راحبلا تاملظ يف اهب ةناعتسالل برعلا اهعرتخا يتلا تاودألاب
 نينثا يف دنهلا ىلا انلطب هداقف هتلحرو هلوطسأ رمأ هيلا ضوفو هليلدو هدشرم نوكي نأ دجام

 لضفلا بحاص هنأو دنهلا قيرط فشتكم هنأ اماغ دوكساف نلعأ كلذ دعبو 3 اموي نيرشعو

 ريشتف هجول اهجو هلضف ركنأو هذاتسال ةلاحرلا اذه ركنت دقف برغتسمب كلذ سيلو ، لألا

 ريثك يف هناهأ نأ دعب اماغ دوكساف ةلماعم نم رثأت دق دجام نب دمحأ نأ خيراتلا رداصم
 لاو » لاق برعلا هناوخال لاغتربلا ةلماعم دهاش امدنعو هداشرا ىلع مدن هنأو فقاوملا نم
 نبا ىلا اوئيسي نأ نيخرؤملا ضعب لواحيو « مهتدشرأ امل يموق ءانبأ بيصيس ام تكردأ ول
 لمعلا نأو داشزالا يف ددرتي ال نأ هيلع نابر لجرلا نأ نوسني مهو مهتلا هل اوليكي ناو دجام

 نبا نكي ملو يرسلا رمألاب دنهلا ىلا قيرطلا نكت ملف هيلا ةبسنلاب يداع وه هب ماق يذلا
 املك نامع يف ةلافسلاو © ةيلافسلا اهامس ةزوجرا هيف فلأ دقو قيرطلا كلذ ىفخيل دجام

 جيلخلا ىلا دنهلا نم دفت يتلا ةرخابلا نومسي يرعلا جيلخلا ءانبأ لازي امو اردحنم هيلا تهجتا
 عاشأ قيرط ىلا دشرأ دجام نبا نأ انل رهظي كلذ نمو نانسلاب دنهلا ىلا دوعت يتلاو يلعملاب
 لامعأ انلطب ىآر امدنعو كلذ يف هيلع حانج الف هفيلأت يف هيلا داشرالا لبق نم وه

 مهاجهو ( كلذ ىلع مدنف انوع اوقحتسيل اوناك ام موق مهنأ كردا ) هموق ينب يف لاغتربلا
 . ةليوط ةزوجراب

 اماغ دوكساف نكي مل دنهلا ىلا يقيرفألا قيرطلا فشتكم نا نذا انبتك يف لجسنلف

 اندادجأ نأ اضيأ لجسنلو ةميخلا سأر ةنيدمب أشنو دلو دجام نب دمحأ همسأ الطب ناك لب
 ربكأ وه دجام نبا نأ لجسنلو نيفورعملا فاشتكالا لاطبأ لبق ةيقيرفأ لهاجم اولخد بعلا

 . راحبلا قيرط نع خيراتلا يف فلؤم

 فيك اوكردتل ماركلا نوعمتسملا اهيأ مكيلاهمدقادجام نب دمحأ يرعلا لطبلا وه اذه .
 يتلا ةنيدملا ةميخلا سأر امأ { محل ءافولا قيرط وه كلذو مهجهن ىلع اوريستلو كدادجأ ناك

_ ٢٤٨ _



 تايبألا هذه ريثألا ىمارمو رحبلا جبث ىلع اهيلا لقنأ نأ الا كلمأ ال انأف لطبلا اذه تيبأ
 : يدعسلا دجام نب دمحأ مادقملا اهلطبو رابلا اهنبأ اهب اهايح يتلا

 اهب أشن دق نم وأ رافلج هللا ىعر

 برجم لك رحجبلا دوسأ نم اهب

 عراب دنادشلا يف مي سرافو

 هل تفصو نأ فاصيألا يف كرسي

 هل ا __ هك ىجرت ءيش ماق اذا

 عنام كاذ نع هعنمي ملو مم قي

  
_ ٢٤٩ 



 يلاسل ١ خيشل ١

 يف مهرود مهل نوكيس نيذلا ذاذفألا لاجرلا نم يملاسلا ديمح نب هللا دبع خيشلا

 ةديدع رهاظمب زيمتو ، لاجرلا صئاصخ هيف تعمتجا { ةييرعلا ةمألل ثيدحلا خيراتلا لجس

 اينيد املاع ناك . رمع نم ةشع ةيناثلا غلب نأ ذنم ريرض شاع هنأ مغر ةلوطبلا مئاعد نم

 نأو هدالب ءانبأ لمش عمجي نأ عاطتسإ اميعز حبصأ دقف هلك كلذ قوفو افلؤمو ارعاشو

 رعاشلا مهتي ال هراثآ فراع نإف كلذلو ، اهلوح نوفتليو اهب نومصتعي ةلود ءاشنا ىلإ مهدوقي

 : هلوق يف ةالاغملاب هاثر يذلا

 لزن ربقلا يف ملاعلا ىرتأ هموزيح يف ملاعلا عمج

 ىرنسو 0 اهيلإ ةبسنلاب ءيش لك ناك ث القتسم املاع ناك هدالب ىلإ ةبسنلاب وهف

 . ثيدحلا اذه يف هفيرعت لالخ نم كلذ

 ا ه ١٦٨٤ ماع نامعب قاتسرلا ةنيدم لامعأ نم نيقوحلا ةيرقب يملاسلا خيشلا دلو

 مركلا نآرقلا ريسفت كلانه سردف هميلعت لاكال ةيقشلا ةقطنم ىلا جرخ ه ١٢٠٨ ماع يفو
 اذه يف نامع لاجر نم ريبك ددع هيلع جرختف اهب ميلعتلا ىلوت مث إ هقفلا لوصأو ثيدحلاو
 يف هقفتي نأ دارأ نمل اقيرطو سيردتلا يف ةدمعو ثحبلل اعجرم ةميقلا هتافلؤم لازت امو ليجلا
 لوصأ يف هتزوجرأل حرش وهو راونألا ةجهب تافلؤملا هذه رهشأو ث ةغللاو نيدلا مولع

 يمالسالا نيدلا لوصأ يف ىرعش باتك وهو ماظنلا رهوجو سمشلا ةعلطو ث نيدلا
 يف امأ . ةسلس ةحضاو اهفلؤم اهغاص تيب فلأ رشع ةتس هتايبا تغلب هماكحأو هتعيرشو
 ةعومجم عمج بدألا يفو & نامع لهأ قيس يف نايعألا ةفحت روهشملا هباتك فلأ دقف خيراتلا

 اهثكأ عبط اباتك نيرشع ىلع ديزي هتافلؤم ددعو ، يبرعلا رعشلا نويع نم اهراتخا ةيرعش
. اهيلع علطا نم لك ىدل ةريبك ةناكم اهل تحبصأو



 ليتكت ىلا هدالب ءانبا دوقي نأ عاطتسا ميعز ةيملعلا هتناكم بناجب يملاسلا خيشلاو

 مكاح باختنا ماظنلا اذه ضرفيو ، نامع يف ةمامالا ماظن ةداعا ىلع مهتملك عمجو مهدوهج

 { نيدلا يف هقفتم املعتم سمخلا ساوحلا ميلس © ةيسلا نسحو دشرلا تافص هيف عمتجت

 نب ىدنلجلا بختنا امدنع يرجهلا يناثلا نرقلا ذنم ماظنلا اذه ىلع نامع تراس دقو

 . ةيناث ةرم دوعي ىتح ةرتف يف فعضي داكي الف نيحلا كلذ ذنم رمتساو © امامإ دوعسم

 . ةمامالا قيرط يف هدالب ريس لصاوي نأ هدهج ىعس ةغبانلا لجرلا اذه بش امدنعو
 ليبسلا اذه يف هحافك نم تاونس نامث دعبو « ه ١٣٢٣ ماع ذنم كلذل لمعي عرشو

 يفو . دييأت لك مهنم يقلف ئ مكحلل حلصي لجر باختنا ىلع نامع ءامعز عمج نم نكمت

 رشع يناثلا ف كلذو ‘ امامإ يصورخلا دشار نب ملاس خيشلا بختنإ مهنم ددع مض رمم

 . ه ١٣٣١ ماع ةيناثلا يدامج نم

 ىوزن لخدو 7 ةيلخادلا ةقطنملا لك هل تنادف ، همكح ةرشابم يف ملاس مامالا أدب

 تناد ىتح دشار نب ملاس مامإ ىلإ نامع ندم مامضنا رمتساو . ةمامالل ةيديلقتلا ةمصاعلا

 نم عيوبف ه ٨ ماع ملاس مامالا ىفوتو 0 اه همكح تبثو ةيلخادلا ةقطنملا ءاحنا عيمج هل

 بلاغ مامالا هدعب نم عيوبف ه ١٢٧٣ ماع ىفوت يذلا يليلخلا هللا دبع نب دمحم مامالا هدعب

 . ةمامالا ماظنب اكسمت هدهع يف ةروثلا بوشن نع فرعن يذلا يئانهلا يلع نب

 ز هتايح يف هل اققحم & هئدبم ىلع اتباث الجر هانفرع 3 معزك يملاسل ١ خيشل ا وه اذه

 ادلج اروبص ةنامألا ظفحب هأشنأ يذلا ليجلا اذه ماقف { هتامم دعب هيلع ظفاحي نم هل اكرا

 . هيجونلاب ضمويو سامحلاب ضيفي وعش ىرنل ارعاش يملاسلا خيشلاب يقتلنلو 6 اعاجش
 : هتوعد اهيناعم نم ودبتو & ههيجوت اهنم حضتي تايبا هذهو

_ ٢٥١ _



 هبلاط زع نإو هبلطاف دجملا وه

 الف هناكرأ دييشت لا ع راسو

 همه لك ءىرما لوق عبتت الو

 ةلذب يسميو مض ف حبصيف

 ىهنلا يذب ىلوأ زعلا ليبس سيلأ
 ةماهش رومألا ىلعا ذختاف الأ

 يننأ دجملا ينب ينع غلبم لهف
 يللييللا ىوحن تبوص دناو

 هبهاذم كيلع تقاض ناو دجو

 هبناوج تده لدعلاو انل رارق

 هبعالت بوعك وأ ىدغي ادح

 هبئابح هيلع ىأنت نأ ةفاخم

 هبراشم نيدراولل
 هبقاري ام عم زجعلا فيلح فلخو

 بلاطأ ام نع كفنأ ال دهعلا ىلع

 بان ينامز نم يماظع قدو اهماهس

 تردك نإو

 : تايبألا هذه نم رهظت اهنإف هتيسفن امأ

 بالا تاءورملا الا تبأ

 بطخ لك تلفو افش تلع
 باستحاب بئاصملا تلباقو

 ضعب رثإ يف اهضعب بئاصم

 ايحم ينم تفداص نكلو
 اعرذ قاض ام اعساواردصو

 ران رح اهنم ءاشحالا يفو

 يداعالا نع تيوط ينكلو
 رومأ يف دلجتلا ترهظأو

 تارتم بئاصملا تعرجت

 ىتح لاهجلا ىرمأب راحف

 دامج نم يبلق نأ اونظو

 ارط ثادحالاو مايالا لس

  

 هيند ىلع رقت ال سوفن

 هلع تامهو باسحأب

 ةيزرلا لقث اهربص ففخف

 هيهبلا تاشاشبلا هب حولت

 هيلبلا تمظاعت نا رمأب

 هيلع يضقت اهرحن داكت

 هيوطلا يف ام دناعم لكو

 هيرلا لج اهلمحب قيضي

 ةينهلا سأكلا اهنأب تلقو
 هيف سيل بئاصملا نا اوأر

 “4_____يزرل ١ هريغت مل كلذل

 هيقب تقب أ لهن يبلق تمر



 هرمع ناكف { ةنس نوعبرأو نامث ورمعو ، ه ١٢٣٢ ماع ميظعلا لجرلا اذه ىفوت دقو

 { ميركلا عمتسملا اهيأ يملاسلا خيشلا وه اذه . هتدم نم ربكأ هلمع ث اكرابم هللا همحر

 معزلا اذه دالب هنم لطت نأ وجرن انايك مويلا وثأ نوكي نأ هبسحو ث ميعزلاو رعاشلاو فلؤلا

 . ةظقيلاو مدقتلا قافآ ىلع

 .: عترم
 . يئاطلا دمحم ةللا دبع © يبرعلا جيلخلا يف رصاعملا بدألا _ ١

_ ٢٥٢ 



 ردب نب لاله

 ثرو 3 ةيبدألا اهتسردم يفو هدالب يف هتناكم هل ، حومط لجرو فيرظ رعاش عم نحن

 نب لاله وه رعاشلا اذه & هورصاع نم ريدقت بسكو مهنطول مهسامحو هومدقت نم ةبوذع

 ىأ ، تاونس رشع لبق ام ىلإ نامع يف ليجلا رعاشو هتيادب يف طقسم ةنيدم رعاش ردب

 : يرعملا ءالعلا يبأ لوق هيف قدص مث الاله أدب همسإك هنإ

 امق هزننياع اذا لالهلا يمس

 رامقال كشو نع ةلمهالا ذنا

 اهم هتايح يف ةماه زكارم دلقت دقو ، ومع نم سداسلا دقعلا يف ردبلا وبأ انرعاشو

 الإ هقرافي ال هلزنم ديعق اماع رشع ةسمخ ذنم وهو ، اهمكاح ةيراتركسو طقسم ةيدلب ةرادإ
 هباتك بتكي هتدهع دقو { ةنيدملا يحاوض ىلإ ةهزن يف اجورخ وأ جالعلل دنهلل ةلحر لإ
 يأ لوق هيف قدصي ردب وبأو هعبط عطتسي ملهنكلو هلمكأ هنأ كش الو نامع خيرات نع
 : بيطلا

 افيش سانلا بويع يف رأ مو
 ماملا ىلع نيرداقلا صقنك

 يدي ىلع مادعالا ريصم نإف مظنلا دعب ام امأ همظن ةعاس هيدل وعش ةميقف

 نب دمح هتيوار ةصاخو كلذ هؤاقدصأ فرع دقلو ، اهمظني ةديصق لك قزمي وهف ، هبحاص

 نم بقرتن اننكلو هرعش عبطي نأ عمطن انسل اذهلو هتناكم هل ثارتك هدئاصقب ظفتحإف دومح

 . مهتاعومجم نم هنوراتخي امو-مهيدل ام اوعبطي نا هئاقدصأ

 هنم هدوجأ & ساسحالا عيرس ظفللا سلس ث وعش يف بولسالا قيقر ردبلا وبأو

 وهو هعم شعنلو عئارلا هرعش نم ةفراولا ةقيدحلا ىلإ لخدنلو { نامع ةضهنل هتوعدو هلزغ
 : قئارلا ىنعملاو ءىداهلا بولسالا اذهب هبطاخيو هبيبح يجاني

_ ٢٥٤



 يسي كيلع يبلت

 ي اق د ةار تظ _ قيأ

 الامج ي :يع تألم

 اثيدح يعمس نتألم

 يبلت بحلاب تبب

  

 مهس هانعم بحلا

 نكلو رفز بلا
 يتش بحلا ينا _

 يمارغ لثم قاذ نم

 يب ام ضعب ةش نم

 بحر يمارغ اضف

 يبلق لصو لاب تل لع

 نكل لذعلا رثاكت

 ل س كي لا لهن

 ل ع ي نع نالاف

 ل 7 . ١ يد ء تناف

 لو مم 4 :كل

 ل _ يقث ءبع بحل او

 لوقأ ىاسع امن

 ليقص فيس بحلا

 لوبذ هيرتعي ال

 ل ض تلا هحصأ

 ليلق نومفقشاعلاو
 ليق ه يف كشال

 لوقعل ا 4 ف ه يتت

 ل ل 2 ١ ١ لعف

 لونلا لورقي اذام

 نم يتأي نأ برغتسن الو س رعش نم يناوغلا هب بطوخ ام ريخ نم ةديصقلا هذهو
 & رهزلا تبني ةبلصلا ضيألا يفو ءاملا رجفتي رخصلا نمف طقسمب ةطيحملا ءادوسلا لابجلا نيي

 ةءارق نم كل رهظيسو 5 هيف شاع يذلا يبدألا وجلاو رعاشلا دالب يف ةراضحلا ليلد يهر
 . رعاشلا ةأشن دنع هافرلاو ريخلا يف شيعت يهو نامع هدالب لثمي هنأ وعش

 ىوتسم اضيأ حملتف ناهلولا قشاعلا نينح هئابحأ ىلا نحي ةيناث ةديصق يف وه اذهو
 : ردبلا يبأ ىدل عيفرلا رعشلا



 نينأ ءانغلا نكلو ينغأ

 و
 ىتبابص رمج وهف ارعش تلق ناو

 نيفذ عولضلا نيب هنأ ىلع

 قفاخ نافو وهو داؤفل نمف

 نواه نهعم د نوجل نمو

 ةقف مالاو نزحأ جار

 نوكي فيكف ىبلق اروتعا دق

 ةدمب نيرلا تقذ دق يال خأ

  

 نينح ء ١ دحل ١ نكلو

 نهب قرفلا ريغ اجش لكو

 ةولخ لك ىدل ىبلق مكدحي

 نرجش ثيدحلاو يثيدح كاذك

 ةتفل لك يف نيعلا ءىلمو يمامأ

 نرننفو ةرابلثأ نم فئارط

 يرطاخل ولس ال نأ مكبح ىضق
 نيهر داؤفلاو يولس فيكو

 يتقاط دهج ةجبب 17 تمتك

 نيط تامملا ىتح هب ينإو
 وسب يعومد تحاب نإ بتع الف

 نوصأ بي حلا رارسأل ينزو

 هيجوتلا نب عمجت ةديصق راتخأسو ْ هرعش يف ةيعاتجللا يحاونلا لا تأنلو

 بابشلاىلاهجتي مث اهبجاو ءادأو ةضهنلل نامع يف ةيبرعلا ةاتفلا وعدي وه اهف ينطولاو يعامتجالا

 : لصاوتملا يعسلاو ملعلا قيرط نع مهنطو ءانبل لمعلا ىلع مهثحتسيو مهضهنتسي نامع يف

_ ٢٥٦ 



 برعلا يتف اي ىقاب كدجم كارشب
 يبو يرخاف نامع ةاتف ايو

 ةفسار تنك لهج ديق يمطحر

 بجحلا نم تانا نيب هلقثب

 ةبلاط ملعلا ناسلب يحرمر
 بترلا نم لاع يف كلي اقح

 اذإ كنم هاضرأ الف روفسلا يعد

 بشقلا همالعأ نع ملعلا رفسي م
 ةفرعم تددزإ ام اذإ ءايح يضغ

 بأ نيو ذايدقت كما نيب ام
 جوزللو زيزعلا لفطللو تنأ تيبلل

 بدألاو قلخألو فيلألا
 ىتف توعد وعدأ ناو ياتف اير

 بسحلا ىدم يف اقيرع باهالا ضغ

 هغلبت نأ الإ ةبورعلا يلأ
 بهشلا ةعبسلا دنع بتارملا ىلعأ

 ةنشنش كنم يدهع كتيدف مدنأ

 بج __ زلا كفالسأ نم كيف اهتفرع

 همئاعد تماق دهعم ىلإ دصنأ

 بختنم ديدجتلا نم ماظن مىلع

 مكتوعد هللا يف يلو نامع يب

 بجل بكوم يف ىلعلا لينل اوبه

 هجئاتن تراص نمز يفل انأ
 بضقلا ابش نم ىضمأ بتكلا قئاقح

_ ٢٥٧



 ذا وهف اهداور ةوعد لفغي ملو لكاشم نم هضوخت امو ةيبرعلا هتمأ سني ل رعاشلاو

 اهمتخ نيطسلف نع ةديصق ةيموقلا هتكراشم نمو ث ةبورعلا ةلعشب مهركذي هدالب بابش ييحي

 : زيزعلا دبع نب دمحأ لطبلا اهيف دهشتسا يتلا ةجوعلا ةكرعم يف رصم رارحأ فقومب اديشم

 رصم يموق بسح رصماي هعيإ

 ابإاو ءافولاو زعلا اهنإ
 يموق برعلا ةمج رصم ونبو

 اقولاو يتنج بطخلا ىدلو
 ربتب نامزلا اهطخ ةحفص

 ايأ مهدوهع يف مهنأ

 اورا ثف اوروثي نأ هللا اودهاع

 اضم مهيفو ةلوص مهلو

 رصم لامبأ ريغ مويلا ىئرت له
 ءا مدلا دو هشلاو نيطسلف يف

 عم فقي يذلا رعاشلا اذه نع كتركف تنوك نالا كلعل ، ميركلا عمتسملا اهيأ
 ىلإ لسرا دقو © هتايح عاضوأو هتأشن تفرع ، ورعش ةدوجب جيلخلا ءعش نم ةعيلطلا
 نم ريثك اهيفو © مويلا هلاح ةقيقحو رعاشلا نع كل اهتحرش يتلا ةركفلا روصت ةديصق
 يف هفرعي مل يذلا رعش يف ةمكحلا بناج اضيأ اهيفو ، هب طيحملا وجلا ريوصت نمو ةنازرلا
 : هتخوخيش يف مايألا هيلع هتلخدأف هبابش

 يسمأ رم ام لثمب يموي رم

 يرط رطسا نيبو يبتك نيب



 اطرن

 : عجرم

 . يئاطلا دمحم هللا دبع { يلرعلا جيلخلا ف رصاعملا بدألا ١ _

_ ٢٥٩ 



 ميلس نب ناطلس نب دمحأ رعاشلا

 يطلا يف داجأف هءانبا اعدو هضارما مسجف هنطو نع ثدحت رعاش عم مويلا نحن
 ي راعشا تددرت نأ هلك كلذ عومجم نم ناكو ، بولسالا يف نسحأف هسفن نع ملكتو

 .اهسلاحم يفو اهئابدا نيب زازتعالا ناكم اهل حبصأو اهعيمج نامع ءاجرأ اهتفقالت مث يبد
 عمسنو ارعاش هجاوت كنا كردتف هارت يذلا لجرلا ميلس نب ناطلس نب دمحأ وه رعاشلا اذه

 . رعشلا كلذ تايركذ الإ عمست الف هيل

 دهشت يتلا تارامالا نمو نامع لحاس تاموكح نم يهو & يبد يف انرعاش أشن

 دعس نب دشار خيشلا اهريمأ ةسامح نكلو . ةرفوتم ريغلا تايناكمالا مغر ةلماش ةضهن مويلا

 يف ؛ تيوكلا ةلود ، جيلخلا لامشب ةضهانلا ةلودلا ةبغرو دالبلا ىوتسم عفر وحن موتكم نب
 هذهو ةسامحلا كلت نكل ةيداصتقا تايناكما نم هللا اهحنم امم يرعلا جيلخلا ءانبا رثآت نأ

 ؛رهظت كلذ ريشابت تأدب دقو . يبد يف لبقتسملا اهب رهزي يتلا ةدعاقلا نانوكتس ةبغرلا

 ميكتف ، هتياعرو دشار خيشلا فنك يف شيعي ميلس نبإ انرعاش اندجو اذا بجعن ال اذهلو

 ف رهو { هدالب يف اريبك ابصنم مويلا انرعاش لغشيو . اعيمج دالبلا ءانبا ميركتل ناونع ءابدالا
 . ديدملا رمع نم سماخلا دقعلا

 اههبج نامع نع وسي امب عمسي داكي امف هبلق ىلع رطيسي هنطو بحو انرعاش أشن
 اميلس موحرملا يبيللا ميعزلا ةرايزب كلذل لثمأو ، ارصبمو اعجشمو ايعاد رعشلا لسري ىتح
 مالا نا رعاشلا ملعف تاونس ينيلوسوم رامعتسا ع راق نأ دعب اهب هئاجتلاو نامعل ينورابلا
 ل اراشتسم هنيع هناو ينورابلا ميعزلا ةربخ نم ةدافتسالا ررق دق يليلخلا هللا دبع نب دمحم

 ررابلا صانم ىلا نامعب يبرعلا بعشلا اهيف وعدي ةديصق هيلا لسري نأ الا كلاتي ملف
: اهيف لاق هتاداشراب لمعلاو



 نادلب هتزاح امب نامع تنه

 ناميلس اي احتف لب تزرحأ ذا

 اهب رومال ١ ديلاقم كيل ١ ىقلا

 ناميإ ريخلا قتيرطل هثح نم

 اب دالبلا هذه تحير ةقفص اب

 ناسحاو رب ا هلك ةمحرو

 : هلوق يف ءادلا صخشيو © ةديصقلا يف اهلاحل ىريو نامع فصيو

 ىضوفلا اهدئار ناك دق ةئف اهب تراج

 نايفطو شطب انديدو
 اهتلالظ نم اغبص ركملا ىلع تلط

 نايمع غبصلا كاذب رفغت اميك

 تلأس امو املظ اهرثد تغرفتسار

 ناطوا دعب نم تحستكا مأ تدكأ

 ة يبفقأ قامهرالل و ءا ةلل

 ناو لأ بي لاسأ قافلللو

 : لوقيف ةيفئاطلا كرت ىلا وعدي مش

 تضرع نا نيدلا يف ةسفانم اولخ

 ناطلسو اهنع أبن انتأي مل

 مكمئازع نم اونجا ضغابتلا اوعد

 ناهذأ لهجلا لومخ نم مكل اوكرت

_ ٢٦١ 



 : هلوقب هفصيف يلبق بصعت نم هدالب هيناعت ام ىسني الو

 اهلثم ةبيصم ال ةبيصملا كلت

 نوهو ةلذب انامع تكرت

 يف ةسيرف نامع تبهذ يتلا كلت

 ريغ يغتبي ال صلخم ةحيصن ىذه

 ناسحلا نم اه لو بقلا

 ة ءول نم هسافنأ اهب تشاج

 نادجو نع فشت نوزملا ىوهب

 هبطاخم كلذ نمو ث هدالب ةضهنل ةوعدلا نع فقي الو ةحيصنلا نم لكي ال وهو

 : هلوقب نامع ءارمأ دحأ

 ةدفاو لامأو ينابسالا يذه
 ذولعو يغب اهدآ ةمأ نم

 يك نئادملا حعيف يف سرادملا دش

 ناللخو تايامع انع باجتت

 اك نونفلا بابرأ نم اهيلع لمكاو

 ناه ذأ هيعوتستو حالصل ١ يضقي

 ؛ ىريو عمسيو أرقي اباش ناك موي هرعشب ةظقيلا هذه ىلإ اعد ناطلس نب دمحأو
 دقو هلامآ نم ائيش ىريل هب دتما دق رمعلا نأ هللا دمحنو . هنطول هلك كلذ نوكي نأ ىنمتيف
 . أرقو عمسو اعد ام ردقب لامالا نم ىري نأ ىسعو رهظي أدب

 س ٢٦٢



 يوق كلانهو © يبموب يف شاعو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا مايأ دنهلا ىلإ رعاشلا لحر دقو

 لالخو 8 ةضبنلل مهاعدو ، ةظقيلا حور مهيف ثبف يبرعلا جيلخلا ءانبأ نم نيدفاولاب هلاصتا

 ىتح برحلا تهتنا نأ امو ، شيعلل انامض يهلد ةعاذا يف ينرعلا مسقلاب لمع بيرحلا ماوعا

 . ريدج كلذب وهو ةصاخ دشار خيشلا ومس همركا ثيح يبد ىلا داع

 يف هبسانت يهف 9 ائيش مكيلا اهنم ريثألا لمحي نأ نسحي لزغلا يف تالوج رعاشللو
 نب دمحأ انرعاش يف ريبكلا بلقلل ةيحت نوكت كلذ دعب اهلعلو { قيلحتلا يف هيرابتو ةفخلا

 : مارغلا رئاث ، لزغلا قيقر هارنسو ث ناطلس

 ىمومه تمداصتو ىوهلا فيلاكت تمس
 بنأي اث حوزن

 تحوصو نوفجرملا مان تلق اذا

 بقعتلا لاحو انيف ميهثيااحا

 يليلد يفوتو يقئاس يقوشو تعجر
 بكرم ةذ يذللا ي _مالحاو

 : هلزرغ نسحو هتماهش نع ةيعم تءاج يتلا ةعئارلا تايبألا هذهب هاليل بطاخيو

 ةفرت عينملا ردخلا ةداغ ابن

 ىوطي انيام فوخلا طاسب يلخو
 ةبابص كيف تدباك املاط دمل

 ىودألا نم يب ام كنع ىتح تيفخأو

_ ٢٦٢ 



 يتركف رسوراسم ىرقت نا ةفاخم
 ىرجش هب نا ب ل قل ١ اذه ملعيو

 . ريبكلا هبلق ىلع رذحلاو باطخلا يف ءودهلا اذه عم هعدونلف

 : عجرم

 . يناطلا دمحم هللا دبع ، يبرعلا جيلخلا يف رصاعملا بدالا _ ١

٢٦٤ 



 يلامع رعاش دنع فصولا

 حرست ث ءيفادلا ةرحب رعشن انأدبو 3 درلا ةأطو اهيف تفخ يتلا مايألا هذه يف
 ةعطاسلا سمشلاب عتمتت ةقيلط ةرح قلطنت نال حمطتو رافقلا يف ةعساو يلاجم ىلا سوفنلا

 دنع فقن رصبلاو بلقلا ةهزنب ةرماعلا مايالا هذه يف { ةيناحلا ةعيبطلاو ءارضخلا لالتلاو

 هب يقتلنل كرتعملا ةكرحو ةايحلا ماحز اهب ففخن انحاورأو انرطاوخل ةهزن هقفا نم بقرن رعاش
 فرخز يف لايخلابو ةعئار ةغايص يف ةقيقحلاب انايحأ غبطصت ةعتم نم فصولا يف مكو افصاو

 . قئار
 وهو ناخيش نب دمحم ينامعلا رعاشلا هذه انتلوج يف جيلخلاب انئارعش نم راتخنس

 ءانغلا قئادحلاب ةعمتجملا اهتعيبط لامج نم هفصول سبقف ةيلخادلا نامع يف شاع رعاش

 يف ناكف كراعملاب هدهع يف ألتما يذلا اهخيرات نم اضيأ سبقو ةيفاصلا رظانملاو ةيراجلا هايملاو
 يناثلا بناجلا يفو ريوصت نسحو سرج هتبوذع يف هاري ام لقني ايقيسوم امغن لوألا بناجلا
 ديجيف روصيو قدصيف ارهام اروصم

 حدمو فصوو بيسن نم رعشلا بناوج قرط جيلخلا ءارعش ريهاشم نم انرعاشو
 ريبعتلا نسحو يقرلاب هفصو زاتميو ه ١٣٤٦ ماع ىفوتو ه ١٢٩٨ ماع دلو ، مكحو سامحو

 : رعاشلا رطاوخ ريثي نأب عيبرلا ردجأ امو عيبرلا فصي وه اذهو ، ريوصتلا ةعاربو

 للئالغ عيبلا جسن نم ضرأاللو

 ا ھاضفر 4 __طوسبم ةرضخم

 تمسبت ءا مسلا نيع تكب الو

 اهاضر وهمجو نع ودبت ضرال ا اهل

 قشاع ةلقم ضور لا نو ء ناك
 اهانع بحملا ورنعي يذلا نأك

_ ٢٦٥ 



 \ لا ه كحاض ضغلا ناوحقالا اذا

 \ ھابح طرف ضأألا دودخ ف ادب

 انل وابخا ضررلا مسن تبي

 ا هارس فيطل نم ا بيط ز تتف

 ١ ضرألا ءاضف ىلع رضخأ اطاسب اهطسبيف رجشلاو رهزلا جسني جاسن _ عيبرلا

 مح ودبتف ناوحقالا لزاغي رطملاف اذه دعبو } ضرألا ماستباو ءامسلا ءاكب وه عيبرلا رطمو
 ةبدن قافالا يف قابعالا رشتنتف بحلا اذه ةياور يوري ميسنلا ىرتو ضرألا دخ ىلع لجحلا
 . ةطع

 نم ليلعلا اهاوه فرعي يتلا ةمعانلا ةيلمرلا نابنكلا ةييرعلا ةريزجلا هبش يف رشتنت
 ناخيش نبإ فصي يفاصلا ميدألاو يراسلا ميسنلاب وهزت يهو فيصلا يلايل يف اهتيؤرب عتم
 : لوقيف نابثكلا هذه دحأ

 ميسن اهل شار فل ا ة :يلو

 اهاده ةهئات ل _كل د عي

 نكل كسملا حابي اب عونت
 اه ١ در تبصحخ دق درو لا نو لب

 اهيلع ا يوتسم تمق ام اذا

 1 مامس ىلع تو لع دق كنأك

 سم ُُل ا هلئامش تطسب اذا

 اه اشح حا رآ ف ا 6 غ _لرطلب تشسح

_ ٢٦٦ _ 



 \ هابص ه سرحت مان ام اذإ

 نم ةعيبطلا هذه نيزي ام فصو ىلإ ناخيش نبإ ىدل ةعيبطلا فصو نم لقتننو
 : فاوشلا همسإ اناصح فصي وه اذهو ةكرحو ةايح

 رصاق فاوشلا ىدم نع لك ناس ةلا د هشي

 رخا لكلاو لوا او لاق ق باس اذإف

 ر لاد رح طقن هيف ضيبأ هنل

 رهاو زربتلا مجنا نيجل نم ءا مسك

 : ينامعلا لوطسالا عطق رخآ يه ةيبرح ةجراب فصيو

 فلظطخ حال ق+) ل لثم رحبلا روت هلل

 فشر و ه لبق -= > وجلا ة فقناع

 هفصو كلذ لانمو اروصم وعشب هيف انل رهظ يذلا هفصو يف ليجستلا بناج ىلا تأنو
 : اهدهش ىتلا كراعملا دحأل

_ ٢٦٧ 

  



 ابس هيقلت دنع مهو مع ليس شيجلا نأكف

 ابطح تراص ماسجألا اهف تعمل ران عممصلا نأكو

 ابطخلا هيلع تماق ربنم اهب فيسلاو مالا نأكو

 : لوقيف سوسحم بلاق يف هتاتف فصو كل مسجو

 ا هفداور نم وكشي رصخلا ةمولظم
 نالا نم يكشي اك ليقن المح

 : عمدلاب نويعلاو رطملاب بحسلا راهنأ نيي نراقيو

 هبابحأ كذت د ,.ح ه بكاستي باحسلا نأك
 ر . -

 حجان بناج ىرت اك وهو افصاو رعش يف ميركلا عمتسملا اهيأ ناخيش نبإ وه اذه
 وذ لجرلا نأ هرعش نم كل انأرق ام مهفت تنأو ٠ هيبشتلاو ةراعتسالا هيف ترثك هرعش ف

 . يبرعلا بدألا بكوم يف دولخلا هل اتنمض ةيفاص ةجيزهو ةضايف .ةيرعاش

 عجرم

 ( يملاسلا ناميلسا هعمج طوطخم ) ناخيش نيل ناويد

_ ٢٦٨ 



 ناخيش نب دمحم رعاشلا دنع لزغلا

 نولداجي نيذلا راصنأ هلو هدالب بدأ يف هتناكم هل ينامع رعاش ، يملاسلا ناخيش نب دمحم

 لزغلا يف ديجلا وعشب زيمت لجرلا نكلو ، ثيدحلا رصعلا يف ينامع رعاش لوأ رابتعا يل
 حضاو ىنعملا بيرق بولسالا سلس رعاشلا العجي نأ امهنأش نم نابناجلا ناذهو © مكحلا
 مويلا مكل تذخأ دقو 5 هراصنأ ددعتو رعش راشتنا ببس ءاج انه نمو عقولا نسح ظفللا

 زاوجأو رحبلا ةقرز نيبو ريثألا ربع لقتني نأ لزغلاب ىرحأ امف رعش نم لألا بناجل
 : هبابحأ ابطاخم هلوقب هنع ربعف هلزغ ةميق انرعاش كردأ دقو ، ءاضفلا

 اهماجسنا لهتسي دو لئاسب مكيلا حابصلا ءامسن لمحأ

 اهماقس مكيلا يوري يمقس نعف ةميقس مكيلع ىركس تدرو اذا

 ماقم مكيفو فاعضأ بلقلا يفف ةدوم ايافخ نع مكتثدح نا

 ١٢٨٩ ماع دلو يذلا يبرعلا رعاشلا اذه ةفرعم ىلا الخدم تايبألا هذه نم لعجاو .
 تاحفص تبتك يتلا ةبراعيلا ةلود ةمصاع قاتسرلا ةنيدمل ةعباتلا نيقوحلا ةيرقب يرجه

 نادلب نم اهتاقيقشب لصتاو نامع ندم يف انرعاش لقنتو ، يرحبلا برعلا خيرات نم .ةيبهذ
 نأ دعب تيوكلا ريمأ حابصلا كرابم خيشلا ىلا ةديصق هلاسرا كلذ نمو ، ينرعلا جيلخلا

 : هبطاخي لاقف هءابنأ جيلخلا ءاجرأ تلقانت

 حامسلاب امسلا كلت قر نكل ىلعلا ءامس يف قرت خيش

 حافصلا ضيبو قرزلا لسألب ةبورضم زعلا مايخ ىنبب

 حالسلا لذبو لاملاب هقيرفت يف نيلاب افوغشم لازام

_ ٢٦٩



 ىدنلا تقو ةوفصل ١ ق ةر

 هبابح ا ىلا دشرتسنف لامجلل هموهفم دنع الوأ فقنلو ئ هلزغ ةليمخ لا لخدنلو

 قيقر ريوصتلا عئار لايخلا بصخ يرعلا رعاشلا اذه دجنس ، هوعش نم مهيلا فرعتنو

 : هبح بابسأ رربي وهو هيلا عمتسا © ظفللا

 يدانت يتاللا ددخلا ءابظ

 نسح ديقب داؤفلا يترسا

 يصمد نكتضافا يفكت مو

 نامأ رقم انل نكتاظحل يفأ

 رقم ابل نكتاماق نمو

 يلقع لضف روعشلا نتلدس

 نسح لك نسحأ ننيدباو

 اروهظ الإ تبأ يراذعأف

 دافي رسأ نم بلقلل امأ

 اداؤفلا مدع ءىرما لاح امو

 اذاقرلا نتبلس ىتح امد

 ادادح افايسأ ندرج دقو

 ااعص احامرا نعرشا دقو

 داشرلا نحضوأ نكهجوأو

 اداشتحا دشتحي بحلا ماقن

 اداحتا الا تبا ىل اذعو

 : تارظنلا يف لاقف ةماعلا تافصلل غيلبلا فصولا نم بكوملا اذه دعبو

 تاس 5كفاس ا نامدل

_ ٢٦٠



 : هتاتف هجوب م

 ُ . ا لك نسح هب لاخت .اههجو ادب ام اذا ةاشن

 : هلوق غلبأ امو

 م يف ىكسللا ا هرشن ىرس الو

 اهف نمقو الا ىو الا م كب تلب

 : ةجحلا هذهب كعنقي هناف فصولا اذه يف هملت الو

 رهاظ بحلا ىوعد بصلا لذاع اي

 هترع تا 7 ا ا ھم رأتب تماق

 دقف هبلو هلقع بلسف بحلل ملستسا ام اذا نوتفملا لجرلا اذه ىلع ريض الف كلذلو

 : قيشر قينأ ىبظ هابس

 فرفلا يف ىلرت يبظ فرصناو داؤ ةلا لس

 فقو امن ةيوس يتجهم ه تفقوتس و

_ ٢٧١ 

 



 اقداص ناك له 7 هبلق يف بحلا راثآ نع اذه دعب ناخيش نبا رعش يف ثحبنلو

 : هل ليمز هلاق ام هيف رهظف

 اعنصتم ناك هنأ مأ {. سلسلا بولسألاو عيفرلا ىنعملاب انيتأيف اقداص ناك له
 } بحلا لوصف يف هرعش وه اذه ث ةيماسلا ةفطاعلا كلتب روعشلا فصو نع فلختيف

 : قوشلا يف لوقي : ىنعم دعب ىنعم هعمسنل

 مكلصت يف بقلب وفنا
 ر ارزن أ ك بابحأل ١ ربخ  

 رظنل ١ زع ل ١ كذل ١ عا مسب

 م ك ۔مدحخ يف ن فجلاو اشحلا

 ر هسل اب ١ د ھو ق ز ئ ك ١ ذ

 لوقيف ءاقللا يف اما

 ر اشبل ١ كتءاج هك اصغنايو يبلق اي كدق

 ۔ ٢٧٢٢ _



 يكشتلا نهر بصلاو ا ماود كلفج وكشأ

 كنض هشي عب لزي مل ىوهلاب ىلت ملاو

 يكي وه ةراتو ركشي وه ةران

 : هبابحأ لزانم ىلا ابلقو انيع تفلتيف ناخيش نبا عدوبر

 بجاو ع بللا ف بصلا

 بهاذلا انيف بحلا يف تم كح اذك

7 

 هنافتلا نينعاظلا ر

 بهاذ د ھاعملا يف نيع ناسناو

 لاخ ةيح نايح اهب تفن

 بت اغ نهع ٥ او ھ ١ . مو ال - 1 غ

 قشا ل دجو فيفخت هك
 بجاو وه ال ه نم ة يداتو

_ ٢٧٢٢ 

  

  

  

 



 نم وكشيو رعشلاب نيعتسيو عمدلا لا أجلي هناف قارفلا لاطو نينحلا هب دتشا اذا امأ

 : ةعئارلا ةقيقدلا تايألا هذه ف ها و هرعشو هئاكب ف وه اذهو ٠ مارغلا

 ة يدرألا اهيف بصت 1 هذنأ الا دخلا ام

 ةيدررم هللاا كرا جأ قشعلا ةلاحو

 ةيو أل ١ 4 يف ع _ فتت ال ربل ١ ريسع ءا د

 ةينمالا غولبب بيبحلا نم ءونلا الا

 ةيلسم داؤ فلل تناك « ءادرجلا »

  

 و

 ةيميت نب ١ ين ك ىرف ا رافس أ تذنفلا

 دق ةلاحر هيف وهف ناخيش نبا دنع لزغلا نع ريبعت ريخ انل ربعي ريخألا تيبلا لعلو
 عمو ز لزغلا ءارعش نيب هناكم هل رعاش هيف وهو 3 هيناعم لك قرط ةمالعو هيفاوخ لك ربخ
 : هلوقب كلذ نع ربع دقو هدصق يف فيرش هبح يف فيفع انرعاش ناف هلك اذه

 روسلاك ناميالا ا :ينبو ثيدحلا ا :يطاعت

 ررذظنمو موممشمو عو هسم نيب ا ...:

 ديعب نم رظنا اناو هنع كتثدح 0 زاجياب هنع كتثدح نامع يف لزغلا رعاش وه اذه

 هب نوبجعملاو هبحص هعدوف ه ١٣٤٨ ماع رعاشلا حور تضاف ثيح قاتسرلا ةنيدم ىلا

 : ةعئارلا تايبالا هذهب مسابلا رهزلا هبابش عدو نأ دعب ريخألا عادولا

_ ٢٧٢٤ 



 با طتسمل ا 4 ز اعيرب ىلوت بابشل ١ ١ ذهل مالس مالس

 بالقناو انب وحص رهاللو ةوشن ابصلا دهعل انير

 باوجلا ناكو لاؤسلا ناكف تماص نع ملكت رفا

 باجع يش هينيعل نيبي رمأ ف رهذدلا رظن نبر

 عجرم
 يماسلا ناميلس هعمج طوطخم ناخيش نبا ناويد

_ ٢٧٥ _ 



 ةدواعملا دنع لزغل ١

 تامسن يرعلا انجيلخ نم دبن نأ لواحن فيصلا نوتا يف ةبهتلملا رحلا تاحفن عم

 راحبلا ءىطاوش نومؤي مهف ، تقولا اذه لثم يف هلهأ لعفي اك هئطاوش نيب تلقنت ةدراب
 . بعتملا دسجلا اوشعنيو دفاولا ميسنلا اولبقتسيل

 ىلا ىندا نكنلو انئارعش نم رعاشب قتلنل فيصلا نوتا يف ةبهتلملا رحلا تاحفن عمو

 ؟ ناذالا هل فهرت امرك ادقاو هب سسحتن هلزغ عم نكنل ، هسيساحاو هرطاوخو هسفن

 . مسنلا تاحفن ماسجألا لبقتست

 نيرحبلا يف بابشلا رعاش ث ةدواعملا مساق نب نمحرلا دبع ذاتسالا وه رعاشلا اذه

 . ثيدحلا اذه يف يناثلا بناجلا عم نحن اذهلو لزغو حرم اضيأ بابشلاو ةوقو مزع بابشلاو

 ىلع هل ناطلس ال رمآلا بولغم بولسالا سلس ريبعتلا قداص ةفطاعلا بوبشم هلزغ يف وهو

 : ةرطيسلا هذه نم اكش مو . بحلا

 يمالا تج يه دقف ديبويك اقنر الا

 بيمالحا تددب دقو يلامأ تبيخ دقو

 يماهل او يحور لع رح بلا ىضق د يويك

 مكحل هعوضخ يفو ىوكشلا هذه يف هانرذع هبح يف رملا قاذ هنأ انملع اذاو

 : هبح يف هتصقو هبولسا ةسالس نع ةيلاتلا تايبالا حضفتو ىوهلا

 رجه بيبحو امس مارغ

 ہآےكکدا ام اذا ىبلق هللف

 روشنلا مالع ال فلا ي ہظا

- ٢٧٦ _ 



 بوطخلا كتدع يندجت لمأت

 ربص دق وما ىلع ابحم

 ثيدحلا ريغ كنم هقاش امف

 رظنلا ريغو يشاوحلا قيقر

 ماهتسملا رعاشلا انأ يناو

 رذحلا ميفو دودصلا ميفف

 روعشلا يكذي كينجت يبسحب

 رقتسا يبلقب ارس حضفيو

 مالسلا كيلع ,ءا فصلا دعا

 ردكلا دهع كدعب ءاج دقف

 ىمحلا يلايل دوعت له ىت
 رمقلا كاذو ددحهعلا كلتو

 دودصلا اذهب اعرذ تقض دقف

 رحسلا مومجن يعارا تبو

 هبلق يف تنا رشب ل 7

 رجح بلقب تقلخ تنا ما

 حرشنيف لاصولا دهش قوذي هنكلو انعمس امك ربصلا زعي ىتح رعاشلا ربصيو

 : ناحلالاب حدصيو نانئمطالاب ضيفيو هرعش مستبيو هردص

 ردب ىنمألا مالظ يف ينيعل تناو رهذدلا هب دوجي ام ىلغأ كيلايل

 رمخلا لعفت ك يسفن يشتنت هب يرطاخو يبلقل ريسكا كلصوو

 رجملاو حربملا دجولا هبرضا دراش نافو .بحلا قحو يداوف
 ردصلا دقتاو عمدلا ينم ققرت اهركذا ام اذا ىليلاي لنيلاي
 ردلا اهب فح سأكلا انيلع تراد هئآوب انمض اليل تركتنت

 ر فللا هب تنإو ناذا يلكو تماصلا يناو يقاسلا هب تنا
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 وهو ضاهنتسالاو سامحلا يف عئاور هل يموق رعاش يلغلا وعش ىلا ةفاضالاب ةدواعملا
 يناثلاو ةدواعملا ناويد امحلوأ نيعوبطم نيناويد ردصا دادتعالا لك اهب لتعم هتبورعب نمؤم

 رهن دملا رعشب هألمو رطق يف هدئاصق مظعم مظن تايرطقلا هامس ديدج ناويد هلو لاحلا ناسل

 لآ يلع خيشلا هدلاوو يناث لآ يلع نب دمحأ خيشلا اهمكاح نم لك ىلع امرك النم لزني

 . يناث

 كلتو دئاصقلا ضعب لوح موحت نأ داكت مايخلا رمع نم احور يلزغلا رعش يف دبنو

 : تايعابرلا هذهب اهل لثمأو ةايحلا قمع ىلا هترظن يف اهب رثأتو هبابش يف ترهظ ةرداب

 ىيرلا كيتاه نيب اهينقسا
 ابيرشم تباطو تقر اهنا

 ءاوه ركشي ىجدلا يرمق حان

 هانم بحلا يفا عيض نم انا

 لمالا ىداو ىلا مق يبيبح اي
 لبقو ىوجنو ىوكش ىلا مق
 حيسف مالحا ملاع ىلا مق

 حيرملا مهولا ملاع يف بغن مق
 بابشلا لظ يف رمعلا عيبر يف
 باتعلا كنع عدف تبذ دق انا

 كيلا وكشأ يننا يبيبح اي

 كيدي يف يلئاقشو يدعس نا

 نيمي ينم ذخو كانمي تاه

 كنم اضرلاب ينات له
 رحسلا تقو يف كفيط ينراز

 رغالا دنع نم ءاج الوسر اي

 ابصلاو يتايح ريسكأ ىه
 الم ىشخت ال حاص اهينقسا

 ا ديرغ اي كنم ها تلق

 مرض دجولا نم يبلق يف انا
 لسعلا ينجت ىوهلا ضايرا نيب

 مايهلا حيرابت نم ذفناو مق

 حيصيو ودشي لبلبلا عمسن
 ممم ىصقا اي بلقلا ءانه اي

 بارش بذعلا كقير نم ينقسا

 مالس يبلق ىلع رانلا لعجاو
 كيلع دجولا نم تضاف اعمدأ

 مانم ىنضملا فندملل

 نيهر كببحب تشع ام انا

 ماؤزلا توملا ىل راتخت ىرت ما
 رصقلا روناي كب الهأ تلق
 ماهتسملا داؤفلل ءافش اي
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 رحبلا نأش نم ةدراب تاحفن اهب انسناو رعاشلا ىدل لزغلا بناج انفرع دقو نالاو

 عمسن نأ نيجار بحلاو بدألا ةيحت رعاشلا يمحن ةبثاو ةيفاص سفنل ةقيمع سيساحاو

 . هرطاوخ عم تاعاس شيعنو اريثك

 : خجرم
 . يناطلا دمحم هللا دبع ، يبرعلا جيلخلا يف رصاعملا بدألا _ ١
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 قيزر نبا خرؤملا

 فلأ يبرعلا جيلخلا قطانم ىدحا يف شاع خرؤم نع ةرقفلا هذه يف انثيدح لاجس

 ةيزيلجنالا ةغللا ىلا هباتك مجرت . كلذ يف هيلع دمتعي ةجح حبصأف اهخيرات نع اباتك

 ةقطنملا خيرات نع ةيبررألا تافلؤملل ردصم عسوأ حبصأو

 قئادحلا تاذ لخن ةنيدمب دلو تيخب نب قيزر نب دمحم نب ديمح وه خرؤملا اذه
 مكحلا لا امدنع لمعلا كلذ ىلع ىقبو . ةبراعيلا دهع يف ابساحم هوبأ ناكو ليخنلاب ةنادزمل

 دقف ديعس نب دمحأ مامالا ىدل هوبأ اهلتحي يتلا ةلزنملل هيبأ لمع دلقت غ ديعس وبلا ىلا

 لوق هيف قدصي ديعس نب دمحأ نأ كلذ دعب رهظو مكحلا ىلوتي نأ لبق هقيدص ناك

 : رعاشلا

 اوركذ اورسيا ام اذا مإاكلا نا

 نشخلا بكرملا يف مهفلأي ناك نم

 ةداسلا قيس نمهربملا نيبملا حتفلا هامسو ه ١٢٧٥ ماع هباتك قيزر نبا فلأ

 باتكلا نأ الا ديعس نب دمحأ نب ناطلس نب ملاس نب دمح نم بلطب كلذو نييديعسوبلا
 دجي يذلا هعون نم ديحولا باتكلا ناكو مالسالا دهع ذنم ةصاخو نامع خيراتل اعماج ءاج

 ىنع دقو هيف ةيعاتجلالا رهاظملاو هئارعشو هئاملع نامع يف يبرعلا عمتجملا ملاعم ءىراقلا هنم
 نامع ةداس وأ ةمئألا مساب ةيزيلكنالا ةغللا ىلا همجرتف رجاب يناطيربلا قرشتسملا باتكلاب
 يف هلحارم صخلو باتكلا بلص ىلع اهيف ظفاح ةميق ةمدقم يف قيزر نبا باتك صخلو

 . حضاو بولسا

 ركذ يف ةيثك تاحفص ألمو دزألا بسن ضارعتساب هباتك فلؤملا أدب دقو

 براقي ام دعب نامع خيرات ضرع يف أدبيو مالسالاو ةيلهاجلا يف مهلامعأ ضرعتساو مهريهاشم
 ناميلس طخب ةبوتكم باتكلا اذه نم ةخسن ندنل فحتمب دجوتو ةحفص نيسمخلاو ةئاملا

 . هتعابط قيرط نع رونلا باتكلا اذه فرعي نأ لمؤملاو كرابم نب ديعس نب
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 هنم ائيش رشن دقو رعشب دتعم قيقر رعاش ةيخراتلا هتناكم ىلا ةفاضالاب قيزر نباو
 : هلوقب اهلهتسا يتلا يكمردلا دمحم نب ملاس رعاشلا ةديصقل هتضراعم كلذ نمو هباتكب

 نا
 نمث الب بولقلا هب عابت قوس

 اذهمكحتو هب اوركتحا نم اورجت

 نلو ال مهنم ماتسي نم باوجف

 مهنادرأ نم كسملاو مهنادبا نم دوعلا

 نجولا نم نرنفزلاو
 مهسافنأ نم جاه لفنرقلا اذشو

 ندبلا قرع نم درولا ءامو ارحس

  

 نيع يباب نيب ام

 جسن ىنعمو اظفل ةقئاف ةعئار ةديصق يهو ) هلوقب ةديصقلا قيزر نبا فصيو )

 امو يلضفملا دمحم نب ناميلس رعاشلا بيدألا خيشلا مهنم نامع ءاب دأ نم ةلمج اهلاونم ىلع

 . ( دمحم نب رصان بيدالا خيشلا الا ىنعم ناعملو ظفل ماجسناب اهلثام مهنم ادحا لاخا

 : لاقف اضيأ ةديصقلا ضراع دق قيزر نبا ناف دمحم نب رصانل ليضفتلا اذه مغرو

 نغأ يبظ اهقوسو نينيعلا نيب
 نمث الب برلقلا اللا ىرتشي ال

 ههجوب راهنلا رفس يذلا وهف

 نج هيدوف نم نج ال ليلل
 امف وين يف ريطلاو ىرولا قزر

 نكر الو هيلا ايعس ىكش ثب

 تأر نا دف برحلا يف قليف وه
 نأمطا هب ةادعلل اشيج هانيع

 . عرفلا ريغ عبنلاو لقنلا ريغ لصألا ناف لك ىلعو .
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 هنع بتكي يذلا رصعلا نم ةماه رهاظم هليجست يف ءىجت قيزر نبا باتك ةيمهأو

 دبع نب ناسغ مامالا ةيسل هضرع دنع يرعلا جيلخلا يف ةنصارقلا لامعأ ركذي الثم وهف

 مث ( اهلحاوس يفو اهيف دسفتو نامع ىلع جراوبلا عقت هنامز يف ناك ) لوقيف يدمحيلا هللا

 دهع يف كلذ ناكو ةقطنملا نع مهرش اوعطق ىتح ةنصارقلل هتمواقمو نفسلل هءانب ركذي
 . ديشرلا نوراه ةفيلخلا

 ملاعك يناديبعلا ناميلس نب رصان مسا قيزر نبا ركذي بدألاو ملعلل ةبسنلابو
 بورحلا نع ةلصفم عئاقو درسيو هباتك نم ةديدع فقاوم يف ءابدالا ءامسأ درويو ينايميك

 مغر يهو رابخألاو ريطاسألا ضعب هباتك يف طلخيو برعلاو لاغتربلا نيبو برعلاو سرفلا نيي
 يف ةجئار تناك يتلا تادقتعملاو ريطاسألا نع ةركف ثيدحلا ءيراقلا يطعت اهنأ الا اهتباغ
 . خيراتلا مكح يف حبصأ اعمتجم روصت يهف فلؤملا اهضرعي يتلا روصعلا

 ىلع دحأ هل فقي مل هنأ الا ةيناطحقلا ةفيحصلا همساو رخأ يخيرات فلؤم قيزر نبالو

 اذه يف قيزر نبا ةقيرط ميركلا عمتسملا كرديل قيزر نبا باتك نم ابناج دروأسو
 نم هتركذ ام هنم ىريسو ديعس نب دمحأ نب ناطلس نب ملاسل هفصو نكيلو ميقلا باتكلا

 : خيراتلا قئاقحل هليجستو عمتجمل ريوصت

 سانلل ناسحلا ريثك سانيا اذ ديعس نب دمحأ مامالا نب ناطلس نب ملاس ديسلا ناكو

 نم همزل ام ءارقفلل هلام نم اجرخم ةالصلا ضورف ىلع اظفاحم فورعملاب ارمآ ركنملا نع ايهان
 مظنلاو رثنلا لهأب الفتحم دهزلاو عرولا لهأل ابحم لفاونلل كرات ريغ نيكاسملل ةاكزلا جارخا

 كيرضلل ىغصي ، نيملسملا نم ماركالا قحتسا نمو نيكاسملاو ءارقفلاو لضفلا لهأ امركم
 هدلب يف هتماقاو هتحص مايأ يف وهف هسانياب مهشاحيا ليزم 3 هسالجل ماستبالا ريثك رسؤملاو
 وه ليكولاو ، ليكولا ىمسملا دجسملا ىلا ليللا نم ريخألا ثلثلا ىقب اذا يضمي طقسم
 دجسملا اذه ءانب نافلخ ديسلا متأ دقو { يديعسوبلا هللا دبع نب دمحم نب نافلخ ديسلا

 هيف يلصي نأ ءاش ام ملاس ديسلا هيف يلصيف فلألاو ةئاملاو نيناغلاو نيتنسلا ةنس روكذملا
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 ةرتس يلصيف رجفلا ةالصل نذؤملا نذؤي نأ ىلا ةحلاصلا ةيعدألا نم ءاش ام كلذ دعب رركب

 يديعسوبلا دمحم نب نافلخ نب نهم ريهز يبأ ىمعألا ع رولا دهازلا ملاعلا ديسلا فلخ

 ةعامجلاو هب يلصي نأ ىلا ميظعلا نآرقلاب هتصاخ سرادي مث نيملسملا نم ةعامج امهعم يلصي
 مث 6 هللا ءاش ام هيف ثكميف فيرشلا هتيب ىلا عجري مث ىحضلا ةالص نهم ملاعلا ديسلا

 ناك اذاو س طقسمب اميقم اديعس هوخأ ناك اذا ناطلس نب ديعس هيخأ ةزرب ىلا هنم جرب

 تناك اذكه ةزيجلا نم برتقملا ناطلس هوبأ هيف زربي ناك يذلا ناينبلا يف زرب اهب ميقم ريغ
 ناكو 3 هيبن مظانو رثانو هيقف ملاع نم ولخي ال فيرشلا هسلجم ناكو 5 هتايح مايأ هتقيط

 ايبخ مجعلا كولم رابخأ ىلع اعلطم اريثك مالسالاو ةيلهاجلا نم برعلا راعشأ نم ظفج
 مولعلاو ةحاصفلاو ةيعرشلا ماكحألا يف مهركاذيل نيفراعلا هرامس عم رمسلا لوطيو مهتسيسب

 نع ملكت روصقلا يف اوناك نم ركذ هيدن يف ىرج اذاو ، اهظفح يتلا مولعلا رئاسو ةيرظنل

 : ارعش ،'كلذ عم لوقيف مهلاح ناسل

 انيغف متنك امك اسانا انك

 انونوكت انك امك متناف رهد

 : ارعش نيتيبلا نيذه ظعاوملاب ةركاذملا عم دشني ام اريثكو

 قافالا ىلع هباثا دوس .. ةلم: ليللاو نيدقرفلل تل
 قارفلا مهسب امكيبنج نيب ييييسن ا 77 انأ

 : عر

 . قيزر نال _ نيبملا حنلا
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 يناهبنلا خرؤملا

 هبلق لمو ةباتكلل ورمع سركو ثحبلل هسفن رذن لجر عم ثيدحلااذه يف نحن
 راحبلا بكر ، يبرعلا نطولا ءازجأ نيب ةديطولا تاقالعلا ةماقا يف فراعتلا لضفب اناميا

 جيلخلا اذه فيرعت يف هفده ققحيل لوهجملا اياوز نكسو نوجسلا لخدو رافقلا باجو
 ىسوم نب دمح نب ةفيلخ نب دمحم خيشل ١ وه لجرل ا اذه 0 هتيص عفرو هعئاقو ليجستو

 بصنأ ةيرق نونكسي ةنهابنلا هموق لاز امو يط ةليبق ىلا بستنملاو ةكمب دولوملا يناهبنلا

 جيلخلا نع تاساردلا سيسأت يف هلضفو لجرلا ةيمهأ فرعن يكلو نامع يف رشوب يداوب
 هذخأو ةباتكلل ثحبلا يف هربص ىلع ليلد ريخ يمو هتافلؤم مكل ددعأس ةصاخ يبرعلا

 _ : هتافلؤم ءامسأ لك هذهو اضعب مهضعب ىل ١ برعل ا فيرعتب

 ١ _ ةيبرعلا ةريزجلا خيرات يف ةيناهبنلا ةفحتلا .

 ٦ _ ةيناهبنلا ةيحتلا .

 يف ةيلقعلا ةلدألاو ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا تايالا نع ةيناهبنلا ةئيهلا ةصالخ _ ٢
 . ةيمويو ايونس ضرألا لوح ةيسمشلا ةكرحلا تابنا

 ٤ _ ةينامزلا تافاشتكالاو ةيرصعلا تاعرتخملل يماسألا عضو يف ةيناهبنلا ةركذتلا .

 راجحالا ةفرعم يف راهزالا فطق _ ه .

 ٦ _ ناهبن لا ةفيلخ نب دمحم خيشلا ديناسأ نم ( نابقعلا لسالس ) يجسملا .

 ٧ _ نادلبلا طيطختو ماعلا خيراتلا يف نارينلا .

 ٨ _ كلاسملا حضوأ حرش يف كلاسلا داشرا .

 ٩ _ طئاسبلا مسر يف طئارخلا تارمث .

 طوطخ ىلع ةيبورغلا تاعاسلا سايق يف عرتخا عارتخا لوأ هنأ هفلؤم هنع ركذيو

 . ةيلاوزلا تاعاسلا
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 انعوضومب ةيبرعلا ةريزجلا خيرات يف ةيناهبنلا ةفحتلا ةباتك تافلؤملا هذه نم انمهيو

 لمأو يرجه ١٢٣٢ ماع نيرحبلا راز امدنع هباتك فلؤملا أدب دقف ثيداحألا هذه يف

 بحاص يلصوملا تدوج دمحآ هقيدص ثيح قارعلا يف اهعبطيل بهذو هيف ىلوألا ةقلحلا

 اعماج هلعجو باتكلا ميمعت هيلع حرتقا يذلا وهو ةرصبلا يف ردصت تناك يتلا رينملا ةديرج
 يفو ةفيلخ لا نم ماكحلا يف ةفيطللا ةذبنلاب ىلوالا ةقلحلا ىمس دق ناكو ةريزجلا هبش خيراتل
 دعبو هتاطوطخم عيمج هنم تذخأو لألا ةيملاعلا برحلا يف فلؤملا رسا ه ١٣٣٢٣ ماع

 مجرت دقو نيترم هعبطو باتكلا فيلأت نم نكمتف ديدج نم تامولعملا عمجي داع هقالطا

 فلؤملا ينثيو كاذنا نيرحبلا يف ةطرشلا سيئر قيدص نسح ديسلا لبق نم ةيزيلبحنالا ةغلل
 نالمش نب دعس نب هللا دبع خيشلاو ةفيلخ لآ دمحم نب ميهاربا بيدألا خيشلا نيموحرملا ىلع
 نيرحبلا نع هباتك لهتسا دقو { هتدعاسم يف ادهج اولأي ملو تامولعملا عمج يف هادافأ دقف

 اهب ةيعاتجالا ةايحلا رهاظم نم اريثك حضوأو اهرزج ددع مث ةيعيبطلا ةلاحلل فاو حرشب

 اضرع باتكلا يف دروأو اعقوم وأ ةعارز وأ اثارت ةيرق لك هب زاتمت اهل ضرع عم اهارق ددعو
 تدهش ه ١٢٣٧ ماع ينو نيرحبلا يف ةعبطم لوأ تبلج ه ١٣٣٤ ماع .يفف اهروطتل

 ماع يفو يدلبلا سلجملا اهب سسأت ه ١٣٣٨ ماع يفو فارغلتلا زاهج دوجو نيرحبلا

 . ةثيدح ةسردم لوأ اهب تسسأت ه ١٣٣٩ ماع يفو ءابرهكلا رون اهب قرشأ ه ٩

 نع هباتك ثاحبأ نم فلؤملا هركذ ام اهب دجوي ال باتكلا نم ةعوبطملا ةخسنلاو
 ةميدقلا بتكلا سادكأ نيب تعاض ىرخا ءازجأ كلانه لعلو يبرعلا جيلخلا نادلب رئاس

 نم اهريغ دنع كلذ لثم يف نوكي نأ دبالو ريبكلا دهجلاو قمعلا ليلد نيرحبلا نع هثحبف

 . الماك باتكلا ىلع فوقولا ىلا قفون نأ ىسعف جيلخلا نادلب

 ةيبرعلا ةريزجلا خيرات يف ةيناهبنلا ةفحتلا هباتك رشتني نأ ىلع اصيرح فلؤملا ناك دقو

 قرط يف يناهبنلا خيشلا رظن دعب ىلع لدي اذهف مهفرعن نأ انب نسحي ءالكولا نم ةكبش ماقأف
 زيزعلا دبع خيشلا هليكو نيرحبلا يفف جيلخلا ناكس نيب ريبكلا لاصتالا ىلعو بتكلا عيزوت

 هليكو يبد يفو حلاصلا نسحملا دبع نب دمح جاحلا هليكو تيوكلا يفو عماجلا ىسيع نب

 عيبل ءالكو نيع اك يواوزلا فسوي جاحلا هليكو طقسم يفو بديهملا دلاخو فسوي ناديسلا
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 ىلع لوصحلا يف لمألا باب انل حتفي هلك اذهو لصوملاو ةرصبلاو دادغبو ةكم يف هبتك
 . ةلماك باتكلا ةعومجم

 ةعيلط يف حبصأف ثحبلا ىلع اروبص ةفاقثلا عساو سفنلا حومط يناهبنلا خيشلا ناك.

 هنع ربعت اراعش هل ذختا دقو كلذب رهظي نأ بجع الو يبرعلا جيلخلا ةقطنم نع نيفلؤملا

 . ةيبرعلا ةريزجلا خيرات يف ةيناهبنلا ةفحتلا هباتك اهب لهتسا يتلا تايبألا هذه

 ءازوجلاو خيرملا اهنود نم يتمهو تانثداحلا يردق طحتأ

 ءاملظلا يلجنتو حابصلا ودبي امناف نامزلا ديك ىلع اربص

 ءابقلا ةقاعف بيبحلا دعو املاطو ناقشاع يلاعملاو انأ

 ءافلخلا يتوطس تفاخل يلثم تدعاس اموي رادقالا تناك ول

 ءاوس ديبعلاو يدنع هونو هفورصف املاسم نابيزلا ىتاو

 نم ةبورعللو ةمدخ نم خيراتلل تمدق ام ىلع اهازجو ةبثاولا حورلا هذه هللا ايح

 . لمع
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 يماطقلا زيزعلا دبع نب باهولا دبع نب ىسيع

 تازيملا هذهو ، خيراتلا بكوم يف ةئيضم تازيم اهبسكا ماه يفارغج عقوم تيوكلل
 هل يراجت زكرمك لاملا يف ترهظو © يبرعلا جيلخلا ىلع يفارغج عقومك ناكملا يف ترهظ

 مكحلا اهبعش سرامي ةلود لوأك مكحلا يف ترهظو ، ثيدحلا وأ ميدقلا يف ءاوس هتيمهأ
 رئاسو بدألا يف مهددعن نأ نكمي نيذلا لاجرلا يف اضيأ ترهظو اهتقطنم يف يطارقميدلا

 نأ بحأ كلذ لبق ينكلو { لاجرلا ءالؤه دحأ ىلع فرعتنس ثيدحلا اذه يفو ةفاقثلا عاونأ

 قدزرفلا رعشو ةمظاك ةنيدمو اكليف ةريزج اهفرعت لئالد ىلع تماق هذه يتمدقم نأ لوقأ

 يف لاجرلا مالعأ دحأ ىلع فرعتنسو 2 ءالؤه لاثمأو . بيبشلا ملاس رقصو ركسعلا دهفو

 فرعف هصاصتخا لاجم يف رحبت هنكلو ةفاقثلا عساو نكي مل لجر ىلع ، هعيمج يفرعلا جيلخلا
 هبراجت هيلع ضرف هنكلو يداملا بسكملا هلمع نم عنقي نكي ملو . نوفقثملا هفرعي ملام
 ةرصبلا نم ةيرحبلا قرطلاو رزجلاو ءىناوملا لكل اسوماقو علاطملل املع تحبصأف اهلجسو
 : هلوقب فصولا اذه نع ريبكلا لجرلا ربع دقو . ةيقرشلا ايقيرفأ لحاوس لإ

 عفني الو هباوبا ملعلا نم فرعي توعنم دحلاو 1 فسأللايو نكل

 زيزعلا دبع نب باهولا دبع نب ىسيع موحرملا وه هنع مكثدحأس يذلا لجرلا

 مكو . هتلوهك لهتسم يف فلؤملاو هبابش ناوفنع يف ةلاحرلاو هتأشن ةيادب يف حالملا يماطقلا

 يماطقلا ليج يف تيوكلا ءانبأ ةبغر ىلع لئالدلاب هيف ءاج يذلا اذه هرعش يف قداص وه

 حومطلا ليلد كلذو ةيبرعلا دالبلا يف ىربكلا دهاعملاب ملعلا يقلت يف ه ١٦٨٧ ماع دلو دقو

 ىسيع جرخ كلذلو . هتيبرتو هجاتنا ىلع نالا شيعن يذلا بيطلا ليجلا كلذ ىدل

 هامس سانلا نم عالطالا يف بغري نمل هأشنا عوبطم ميق باتكب ةايحلا ةسردم نم يماطقلا

 نع كلثدحي .اهايابخو راحبلا اياوزب هتفرعمل بجعتف هأرقت « راحبلا ملع يف راتحملا ليلد »
 نع لوقيو { نامع لوأ اهنا يبظوبأ نع لوقي اقيقد افصو اهنادلب فصيف نامع لحاس
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 نالا هيلع يه امم انارمع رثكأ تناكو ، ةرومعم ردنب اهنأب طقسم فصيو ةنطابلا لوأ اهنأ قيجفلا

 38 دوعسم خيشلا ةفيس اهيمسيو ةفيسلا اهمسا طقسم برق ةيغص ةيرقب كفرعي ذا بجعتو

 اههايمب راحبلا حرفي ةهكافلاب ةئيلم اهنال « يبيط سفن اي » لوقيف يوط ةنيدم نع ربعيو
 امئاد وهف ةمالسب لخدا » ةرابعب جيلخلاب همارج روخ فصيو ث رفسلا ءاثعو دعب

 : روخلا اذه فصي ثيح ناخيش نبإ ينامعلا رعاشلاب فصولا اذه يف يقتليو « ءىداه

 لجألا عستم تنا لب همارج روخ تنأ ام

  

 ارك روخ روخ اي

 ليصافتلا لك كلركذي هنكلو اهفصوو نادلبلا فيرعتب يماطقلا ةلاحرلا يفتكي الو

 تقو ىأو اهخانم كل فصي هنأ تدجول ةرطقس ةريزج نع هباتك يف تأرق ولف 5 اهنع
 ةيزجف ث نيحالملل قيرطلا حضويل مسرلاب نيعتسي هارت مث اهيلا كتنيفس لوخدل لضفأ
 ءانيملا ىلا كدوقي ةحفصلا هذهب همسر ىرت يذلا لبجلاو ، لكشلا اذهب اهدجت تصيق

 يف تنك ولف اذه دعبو كنيمي ىلع كلذ يفو كراسي ىلع ءانيملا اذه يف ةلبقلاو . ينالفلا
 ىلإ عجرتل ةنيفسلا هابتا فرعت نأ مهملا ؟ لمعت اذامف قيرطلا تللضو رحبلا فصتنم

 تحت اهلوزنف طخلا بونج تناك نا سمشلا ىلا رظنا مث حوللا يف كلإك دصرا ةطراخلا

 نفسلا باحصأ كرتي ملو . طخلا يلامش ضرعلا ريصي لامكلا يفاص نم لقأ ليملاو بطقلا
 نأ انضرف ولف ، دشرتو ملعت ةسردم ريخ هباتك مهماماف ةيح يف رحبلا جبث ىلع نوشيعي
 نا كلذ ىنعمو « سمشلا ىلع دمتعت يتلا هتاسايق يف نابرلا لمعي فيكف تفسك سمشلا

 هل كرتأف هباتك امأ هباتك يف اهرهظأ الا رحبلا ملع نم ةدراو الو ةدراش كرتي مل لجرلا

 فصي نأب ريدج يضارألاو رزجلاو لابجلاو راحبلا نم ملاوعلا كلت انل فصو نمف ؤ هفصو
 دشرت دي عفانلا حلاصلا فلسلا كلذل ماد ام ليجلا اذه ءانبأ نحن اندودح مزلن انلعجيو هباتك
 : هباتك افصاو يماطقلا ىسيع لاق

 نم هب تيدتباو نفسلا لهأ بيعلا انناوخا ةجاح ردقب دالبلا ءامسأل عماج وه »

 ساردم فارطأو ناليس ىلإ اهيلي امو رابيلمو دنهلا ىلإ ناركمربو سراف لحاسو ةكرابملا ةرصبلا
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 ةرصبلا نم برغلا رب يف هتقحلاو ( بئذلا لحم رزج ) لحم ابيدو تاللبلا رزجو اواجو اتكلكو

 لحاوسلاو لاموصلاو شبحلا رب عم زاجحلاو نميلاو نامعو رطقو نيرحبلاو تيوكلا لحاسو

 هتعدواو لوطو ضرع يف اهلاحل دلب لك ةبترم لشيسو رمق رئازجو نيكوب نم اهيلي امو رابجنزو

 دعاوقو رزجلا تاربع يراجمو نيربلا يراجم عيمج عم ءاوتسالا طخ نع سمشلا تابلقت ةفرعم

 يجنرفلا رهشلاو يبرعلا هجرب عم يرحبلا زورينلا ةفرعم اهنم جرختسي لودج ةكبشو ةديفم
 . « ةرصبلاو تيوكلا تاقوأ قبط ةالصلا تاقوأ لودجو

 ىلع علطت نأ كل حيتا ولو نادلبلا فرعو راحبلا لجرلا اذه باج فيك تيأرأ

 هباتك فيرعت ي اهنيب يتلا تاهجلا هذهب ةدوجوملا رزجلاو نادلبلا لك ددع هنا تدجول هباتك

 ىربكلا عجارملا نم اعجرم هباتك لعجت ةيفاو ةيانع اهيلا هجو دقف يبرعلا جيلخلا نادلب ةصاخو
 ام كلذ ويضي الو ىحصفلاو ةيماعلا نيب هتغل يف طسو باتكلاو . جيلخلا نادلب نع

 ىدل رحبلا ملع مرهفم ثيدحلا خيراتلل لجس دق ماد امو ةوجرملا دئاوفلاب ىتا دق ماد

 كش الو ١٢٣٤ ماع هباتك فلأ دقف 3 ةثيدحلا تالصاوملا فرعت نأ لبق نفسلا باحصأ

 اذه عبط داعي نأ ىنمتن مكو ، ةصاخ يرعلا جيلخلا قرط ةفرعم يف هنم اودافتسا نييبرغلا نأ
 هفلاميو راحبلا ملع يف راتحملا ليلد باتكب ىسيع نب معنملا دبع رعاشلا داشا دقو ، باتكلا

 : لاقف يماطقلا باهولا دبع ىسيع

 هيراجم يف املع بلطت تنك نا هيوطت قزرلا رحب جل ابكار اي

 هيفامو ىرجلا فرعت نا تأش نا هل بيدألا فيلأت كتوفي رذحا
 هبردت تسلام ىرت مولعلا نم هب نا نفلا اذهل اهيبن نكن

 هيجار باخ ام ىرولا هلا ىلع الكتم هيف ايعس كقزرل بصنا

 هيردايا تطخ امب قحتسم وه اك يماطقلا ىسيع هعماجل وعدا

 . دافأو هملع نم ملع ام ءاقل ءازج ريخ ملاعلا انتلاحر هللا ىزج

 : عجرم

 . يماطقلا ىسيع © راحبلا ملع يف راتحملا ليلد باتك _ ١
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 تيركلا يف خرؤم
  

 ضوخي ، قاشم نم ههباجي ام لك المتحم فالالا ءبع لمحي نم سانلا نم
 رحن كلسيو هقيرط يف ريسي هارتف { هتدايقب ةينتسم نويعلا هقحالتو هتياغ ليبس يف تاملظلا
 ءادعصلا سفنتيو هركف أدهي كلذ دنعو ث ةياغلا هنم ققحيو طوشلا هيف غلبي ىتح هبلطم

 بيدأ الؤه نمو . رارقتسالا لك رارقتسالا وه كلذف ث هبلطم قيقحتب رقتسيو هردص

 تيوكلل تتبثأ ، ةديشر تاياغ وحن بابشلا هجوو ةبثاولا دالبلا هذه ءانبلا يف كراش يتيوك

 انلهجلو ريثكلا كلذ نع ثحبلا انفلكل هالولو ، ةفاقثلا يف اهرودو خيراتلا يف اهتناكم ةميركلا

 ةيكرلا سفنلا كلتل ةيحتف ، ضايفلا يحلا اهرضاح دهشن نحنو تيوكلا يضام نم اريثك
 هلثم ىلع عمتجي نأ ىنمتن يذلا ديرفلا دهجلا كلذب اباجعاو ةيلعلا ةمهلا كلتل ارابكاو

 . تارشع

 ىنعرمأ نا فلألاك دحاوو دحاوك مهنم فلأ سانلا

 فرعي ال نم هعيمج جيلخلا ءاجرأو تيوكلا يف سيلو
 فلؤم ديشرلا حادب نب زيزعلا دبع موحرملا خيشلا وهف انخرؤم

 قافرلاب ءىلم ءادحلاب رماع بكوم يف شيعت هباتك أرقت ذا تنأف ، تيوكلا خيرات باتك

 داكت امو ؤلؤللا نع ارابخأ كينيع مامأ دهشت ىتح راثالا هب أرقت داكت ام ديدجلاب لفاح

 مكحلا مهيلوت ذنم اوعضو دق دجامألا تيوكلا ماكح نأ ملعت ىتح مكحلا نع لأست

 داكت ام مث لالقتسالا نم ماع دعب مويلا روتسدلا اندهش اذا بجعن الف 3 اراعش ىروشلا

 هإدألب ريبكلا خرؤملا اذه كيتاوي ىتح رعاشملا ةييحو بلقلا ضبن ةايحلا لجس فشكت
 نأ الإ ذئنيح سنت الو ، ريبك ثارتو ميظع لجر ءازا كنأ كلذ دعب ملعتف تيوكلا ءانبأ نم
 فتهف ، هدعبو طفنلا لبق ةكرحلا لجأ ةكرحلا يهو تيوكلا اهب عبطنت يتلا ةزيملاذهفتفلتت
 . حالصلاو دجملاو ريخلا وحن ةكرحلا دلب اي مامألا ىلا ايعاد كلذ دنع
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 بيدألا ذاتسالا هفصي يذلا ديشرلا زيزعلا دبع خيشلا وه تيوكلا خرؤم

 قداص هللا همحر ناك ) هلوقب هباتك نم ةديدجلا ةعبطلل هتمدقم يف ريصبلا قازرلا دبع

 . ( هئارآ يف هنوفلاخي نيذلا ىلع تكسي نأ عيطتسي ال اهقنتعي يتلا هئارآ يف احيرص ةجهللا

 ةيادب يف ناك انيبف ، كلذ حضوي هتايح يف ويس نأ لب احضاو كلذ هل رهظي هباتك ءىراقو

 يف ددرتي الف اهيلا ةجاحلاو اهدئاوف كردي هب اذا عالطالاو ةثيدحلا بتكلا ةءارق يف عنامي هتايح

 ردصيف أدبي ديشرلا زيزعلا دبع نأ لب { هصالخاو رملا ةعاجش لحم انهو هئطخب فارتعالا

 . هعيمج ينرعلا جيلخلا يف ترهظ ةفيحص لوأ يه تيوكلا مساب ةفيحص

 يف تئشنا ةسردم ليأل اريدم نيعف هتموكحو هعمتجم يف ةيبك ةناكم اذ انخرؤم ناكو

 خيشلا ومس وراتخا مث . ه ١٢٣٦ ماع كلذو ةيكرابملا ةسردملا يهو ه ١٣٣ ماع تيوكلا
 نم حبصأو رايتخالا نسح دنع ناكف 3 هئاسلج نم نوكيل حابصلا رباجلا دمحأ هل روفغملا

 صسأ ه ١٢٤٠ ماع ينو رباجلا دمحأ خيشلا ومس هأشنأ يذلا يرادالا سلجملا يف اوضع هدعب

 تيوكلا نم ءابدأب دعب نم ىىهز دقع نم قرفت ام عمجف ييدألا يدانلا ديشرلا زيزعلا دبع

 ريبكل ١ انخرؤم كراش هلك اذه 7 جيلخلا ءاجرأ ف راظنالا حمطم يبدألا يدانلا حبصأو

 هعنمي مل هضايح نع دوذلل نطولا يعاد هاعد امدنعف & هدالب يف طاشنلا بناوج لك يف

 حرجف ليألا فوفصلا يف ايدنج نوكي نأ نع سيردت وأ بدأ وأ ةيسايس ةرادا نم لغاش

 . ءارهجلا ةكرعم ي

 لسر نم الوسر اهلالخ ناك ةليوط نينس اهب ىضقو ايسينودنأ ىلا انخرؤم رفاس دقو

 . ةيبرعلا ةغللا رشن يف هيعاسمل جئاتن ترهظف ع وبرلا كلت ىلا ةيبرعلا ةغللا

 ةلجم امأ © رانملاو ىروشلاو لالهلاك ةيبرعلا فحصلا ىربك يف ةباتكلاب كراش دقو

 نم عمسي ام اهيف لجسي مهل ليلدلا هللا همحر وه ناكو جيلخلا ءانبأ ىقتلم تناكف تيوكلا
 رهظت تيوكلا ةلجم دادعا ف ةصحاف ةرظنو ا مهطاشن نم هيلا لصي ام عجشيو مهجاتنا

 هئانبأ ا سركي نأو هعيمج جيلخلا ةضبنلا معت نأ ف ديشرلا زيزعلا دبع نم ةقداصلا ةبغرلا انل

 . كلذل مهدوهج
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 : نيمسق ىلا هباتك فلؤملا مسق

 انه نمو يبدألا اهخيرات لوح يناثلاو ايعاتجاو ايداصتقاو ايسارس دالبلا خيرات لوح لزألا
 ددع ةعئار ةفيرط تءاجف ةيبدألا ةيحانلا اما خرؤملا مهي ام لك مض دقف هباتك ةزيم تءاج
 اهب رعاشملا قفدتو تيوكلا ةيويح ىلع ناهربلا كلذب ماقأو رخالا رثإ ادحاو ءارعشلا اهيف

 . اهيف بذألا راهدزاو

 رعشلا ملاع يف رفاو بيصنب كراش ابتاكو اخرؤم هنوك بناجب رعاش ديشرلا ذاتسالاو

 لزألا يفحصلا هقيفر ىلا اهلسرأ ةديصق يف نيلاجدلا مهامس نمم هاوكش كلذ نمو تيوكلاب

 : دئازلا هللا دبع ذاتسالا نيرحبلا يف

 انع يف ينن ديسلا اهيأ

 ابضغم هرت اقح لقأ نا

 هلهج نم ابئاد هارتو
 ادعلا فيس اتلصم هارت لب

 تعزعز يلاعملا اهنم ةلاح

 نكي نا يليلخ اي يبلق حيو
 افكاع يسمي لجلا هيلعو

 ىتأ دق اولوقي الهج لقي ذا

 لذرأ لو هج ةاراذم نم

 لذعلل ايغصم هارتو

 لوعم يف ىدهلا سأر ابراض

 لكشم يف ىدهلا نيد اهبو

 لشي موق نيب دغو لك
 لضعملا ءالجا 4 :م ا جار

 رعديو مدقتلل ةماعلا شقاني وهف هدالبل ريخلا اهنم كردي ةهاظ لك ءارو ديشرلا ناكو
 راز امدنع يبلاعثلا زيزعلا دبع خيشلا يسنوتلا ميعزلا لبقتسا روعشلا اذهبو ةضهنلا قافآ ىلا
 : اهيف ءاج ةديصقب هايحف ه ١٣٤٣ ماع تيوركلا

- ٢٩٢_ 



 تفرش دق مكمسأب ةماعزلا نا

 مكمودقب تنيزت تيوكلا دا

 اهيشو يف تدب دق اهيلا رشلا

 اهعوبب ترز موي ديعب تيظح

 اهلها يداون نم دان لك ىف

 كراز دق اورشبأ الا لوقي اذه

 الئاق ةرسملاب فتهي هاوسو

 مكفيض نم اومظعف تيوكلا لهأ

 لكشم حبصأ رمألا اماذا هلو

 لاو ىلح اهبسحي كاوس
 لاشصبالاو نارقالا ةنيز اي

 لانتحخلا ةيشم اجاهتبا يشمت

 يلاغ ديع 9 الشظطبالا ةرايزو

 يلافلا ميعزلا نع رسي ربخ

 لاوزب تنذا ةلاهجلا نا

 لالع تابمركملا يف هلالظب
 لانيل باصت عومجلا اهنم

 اكشالا قماوغ لحب يأر

 ( : ريمأ ومس يف يار ديشرلا زيزعلا دبع رعاشللو : حبصا تيوكلا ةلود ريما ف ىأر ديش خيراتلا نم ءزج حبصأ تيوكلا ةلود ريمأ
 خ تقدص فيك هدعب نم ىرن ناو هركذن نا انب ردجي .. خرؤملا ةرظن تقدص ف ز نأ ا

 : هللا همحر لاق

 ةتنطفب يقرلا ملعلا اهيأ

 اشعتنم نقحلا أو تودغ ينا

 اهب تيتأ ثادحأل تبرط يا
 اشعتنم كفنأال كتيدف ال {|

 ةقئار مقعلا يف ةثدامع نمف

 انركذت بدالا يف لئاسم لا
 مكتعلطل رصبأ مل كقحو اذل

 ربخلاو يأرلا قدصو باوصلا جوأ
 رطخ ىلع يساي نم تنك ام دعب نم

 رمقلا ةعلط اهانسب تكح دقو

 رردلاب كيتأي نم فذقت تنأو

 ىدص ولجت ةركاذم لا ركفلا :

 , ِ ررغلا ةداسلا رصعو ديشرلا رصع

 ردك الج دق سنإب تبو الا

۔ ٢٩٢٩٢



 حابصلا ملاسلا هللا دبع خيشلا ومس ترز » : هلوقب هتديصقل رعاشلا خرؤملا مدق دقو

 ةبرغ ةراهمب ةيبدألاو ةيملعلا لئاسملا هلضف هللا مادا ينحراطي ذخأف 3 ةبيغ لوط دعب اموي
 ؛ءاكنب بجعملا فقوم اهمامأ تفقوو اهب ينريح تالاكشاو لئاسمب ينيمي اهءانثأ يف ناك

 هب يباجعا اهيف هثبأ ةديصق هومسل مدقا نا ىلا كلذ ينعفد دقو يزيرغلا هدادعتساو يرطفلا

 . « ةذيذللا ةقيشلا هثاحبابو

 ريمألا ةدايقب تراس اهنأل تيوكلا خرؤم يأر ىلع تيوكلا ةضهن تنهرب دقلو

 . ةماع بيعللو ةصاخ تيوكلل ريخلاو زعلا وحن ملاسلا هللا دبع خيشلا

 : عجرم

 . ديشرلا زيزعلا دبع 3 تيركلا خرات _ ١

 ٢ _ ديزلا دوعس دلاخ ز نينرق يل تبوكلا ءابدا .

 ٣ _ يناطلا دمحم هللا دبع } يرعلا جيلخلا يف رصاعملا بدألا .

 ہ ٢٩٤



 « تيوكلا رعاش »

 رعاش مسا قصتلي نأ ريسيلا نم سيلو هموق ءىرما ردصتي نأ لهسلا نم سيل
 الو ةفيظو سيل رعشلاف ريبعتلا يف ازربم ريدقتلل ءفك رعاشلا كلذ نوكي هنأ الا هدالبب

 يف مهتظ مهرعاش قدص اذاف عمتجملا دارفأ سوفن يف شيجي امع ريبعت هنكلو اهاج

 هيلا لصو ام وه اذهو مهيدل ىربكلا ةناكملا بسكواقح مهرعاش حبصأ مهنع ريبعتل

 اعومجم هجاتناب انعمجو هعئاور انعمسأو هللا ةمحر بيبشلا ملاس رقص ريبكلا انرعاش

 نم ريدقتلا اذه بيبشلا رقص لان دقو يبرعلا جيلخلا يف بدألل احاشو نوكي ناويد يف

 نم هلانو لوالا رعاش ناكف حابصلا ملاس موحرملا خيشلا اهمكاح نم هلان نييتيوكلا رابك

 : هيف لاقف يعانقلا ىسيع نب فسوي خيشلا اهملاع

 مممصعل ١ رازرقاب مخرعاشو يموق بي دأو اجل ١ رقص ايأ

 بذألا ضارعتسا ضرعم يف لاقف ديشرلا زيزعلا دبع ذاتسالا لزألا اهخرؤم نم هلانو

 رقص خيشلا لضافلا بيدألا رويغلا رحلا هتنيفس ةفد ريديف يناثلا قيرفلا امأ ) تيوكلا يف

 . ( ةءافكو قاقحتسا نع تيوكلا رعاش بقلب زاف يذلا بيبشلا ملاس نب

 ريدقت رضاحلا يف هلو هتناكم يضاملا يف هل ، بيبشلا ملاس رقص انرعاش وه اذه

 يذلا ةلزعلا زجاح مامأ ةصكان اندوقت اهنكلو فادهألاو لامالا مويلا هبدأ لوح بحطصت

 ههبشأ امف . يمورلا رشبلا دمحأ ذاتسالا ثحابلا رعاشلا ميمحلا هقيدص نم الا هسفنل هماقأ

 هنادقفنلعلوزيسبحلا نيهر كلذ دعب وهو هتيب مزالم وهو رصبلا فيفك وهف يرعملا ءالعلا يأب

 تيوكلا هدالب ملاعم ةيؤر ىلا نح امدنع هلوق كلذ رسفيو هتلزع يف ريبكلا ورثأ هل وصب
 : لاقف كاذنآ بحصلا ىقتلم ةافصلا ةحاس ركذتو رصبلا نم هنامرح ىلع فسأن

 دمحت رو .أ اغم مع يذل ةافصلا يف ام

 دكن ماحز اهي ي ةمض دق ةرم مك

_ ٢٩٥ 



 دقفت ةزيزعلا يسفن يج نع هب تداك

  

 : ايندلا هذه يف هلوق نم رهظيف يرعملاب وأت امأ

 اساكلا يعيربت رس اضيأ يريغك ملاع ريغ اهمعط يريغك سحأ

 ىسمأ امك يلهج رارسألاب حبصيو امغرم كرتأو ؤلطضم ذخأف

 رعش ضيفي ذخأ كانهو تيوكلا ىلا داعو ملعتلل نيرحبلا ىلا رعاشلا رفاس دقو

 . تيوكلا يف مويلا هجئاتن ىرن يذلا ءانبلا ةكرعم يف كراشي

 نيب ةقرفتلل ةليسو دجوي ال نأ هعمتجم اجرو فلآتلاو ةوخألا وحن رعش رقص هجو
 ةيساسألا ةماعدلا ةوخألا نم لعجي يذلا يمالسالا نيدلا ميلاعتب اومزتلي نأو بهاذملا
 : مدقتلل

 ناوعلا برحلا ىلا مكب لوؤي اقاتفا تانايدلا يف اولخو

 ؤيثك عضاوم يف كلذ للعو اقباس تنيب امك مهلزتعأف هموق نم رعاشلا مءاشت دقو
 : تايبألا هذه اهنم رعش نم

 ىروزف الل نونملا تيدانو يئارو ايرهظ سانلا تنب
 ريقفلل ريخ شيعلا يف لهو ريخ شيعلا يف هلام يلثمف

_ ٢٩٦



 ريثك لام يذل عمط ىلع يسفن لذت تيقب اذا فاخأ

 ريرج وأ قدزرفلا ىلع زعت يتاوللا اهحئادم هحنمت

 ريمحلا وأ لاغبلا نم تسلو ريعش يرعش ىلع ينيجي

 روقصلا يف الذ ترصبأ لهو رقص تيمس اك ينكلو

 دبال ناكو هعمتجم يف وراثآو يرعلا جيلخلا يف صوغلا نع ماركلا نوعمتسملا فرعيو
 ىلا اهداعأ ةنيفس فصت اتايبأ كلذل راتخنو بناجلا اذه رعش لثمي نأ نم تيوكلا رعاشل

 : ديعس اهامس يمورلا دمحأ نب دشار اهتدج

 بيجع باش امدعب هابصو بيشملا دعب نم كلفلا اذه بش
 بيرغ اعنص دشار هاسك ذا ابصلا دهع يف بيشلا دعب داع

 بيطلا رادلا ىلا نفسلا بحسأو انهلا يفا (ديعس) مويلا لفرأف
 بيصخلا (ريهلا) ىلا نفسلا دشرت تلخ ماوعأب تنك ام لشم

 لسريف اهقرط يف ىمرت تاروذاقلا ىريف ةميدقلا تيوكلا تاقرط يف رعاشلا رميو
 : كلذب ءاسنلا ىدحا اقطنمو هيلا وكشي مكاحلا ومس ىلا ةديصق

 مزرتو باصملا مظع نم لوعتي مطلتو يكبت بردلا يف ةنوزحم

 هذه اهنم ركذأ حئادم هيف هلو حابصلا كرابملا ملاس موحرملا خيشلا رعاش رعاشلا ناكو

 : تايألا

 رخصلاب لحول رخصلا مصأ بيذت اهلقأ امومه ينع ىفن ميرك

 رهزلا نم ابايث هنم تستكا ام اذذ ايحلل تبانملا ركش هل يركشف

 ربقلا نم مومهلا ينتندأ هالولو اشلاو يركش هيلوأال يلام

 يرمع ووكشيف تينفأ يننأ ولو وكشب موقأ ال ينأ ملعأو

_ ٢٩٧



 ركشلاو دمحلل هاوفألا يننوريعي ىرولا نم تيوكلا يوحت نم نأ ولو
 رعشلاب كاذ نم تمق ام وكش ىلع هلك يقطن تفقوأ يننأ ولو

 يردص نم يمومه هاياطع تلازأ ديس ركش يف مويلا موقأ ال فيكو

 ثارتلاب وعش كركذي ث قفالا عساو بولسألا لزج ةيرعاشلا ضايف رقص رعاشلاو
 يف هلك كلذ عمتجي نأ ىسعو هدالب ةئيب لثم تيأر امك وهو انئارعش رابك ىدل يب ألا

 .. ةماع يبرعلا بدألا يف بيبشلا ملاس رقص ةناكم عيمجلا ىريف يرعش ناويد

 : عجرم

 . بيبشلا رقص ناويد _ ١
 . يئاطلا دمحم هللا دبع _ ييعلا جيلخلا يف رصاعملا بدألا _ ٢

 ٢٣ دهزلا دوعس دلاخ { نينق يف تبوكلا ءابدا .

 ٤ _ ديشرلا زيزعلا دبع تيوكلا خيرات .

_ ٢٩٨ 



 ركسلادهف
 يف برعلا ءعش نيب ليألا فصلا يف فقي هلعجت تازيم ركسعلا دهف رعشل

 يرعلا جيلخلا ءارعش نم هقافر ردصتي بولسالا نيتم ظفللا سلس وهف ثيدحلا رصعلا
 . كلذ يف ىلرألا تاوطخلا بحاص دهف لعلو ديدجتلا ين

 قفاوملا ه ١٢٣٢ ماع تيوكلاب ركسعلا دمحم نب حلاص نب دهف انرعاش دلو

 مهي هلعلو تيوكلا يف فورعملا رحبلا عماجل اماما ناك يذلا هيبأ فنك يف أشنو م

 ةسردملا برق دلو انرعاش نأ اوملعي نأ مويلا تيوكلا يف ةينارمعلا ةضهنلا ىلع نيعلطملا

 رهارجلا قارشا كلذ نأكف تارهوجملاو ءايزألا تالحم اهلوح مويلا دتمت يتلا ةيكرابل

 يرونلا لا دبع رعاشلا دهف ةذتاسا نمو ، وعش قنور نم روصو ركسعلا دهفل ةيبدألا
 . فيسلا دشار ذاتسالا

 نم لبقتسي هتيب يف لازتعالا ىلا كلذ هعفدف هتايح رخاوأ يف وصب رعاشلا دقف دقو

 يف ديدجتلل رثأك اهب رختفن ةيبدأ ةورث فلخ نأ دعب م ١٩٥١ ماع هلجأ هافاو ىتحهينورإ
 . ثيدحلا رصعلا يف رعشلا داور نم ادئار اهبحاص يف انؤايدأ ىريو ةقطنملا رعش

 ازفاحو دادجألا يضامب ريكذتو ديجملا دغلل ةوعد هبلق نم ضيفي يموقلا رعشلاب دهف فرعو

 : هلوق كلذ نمو ةماركلاو ةزعلا وحن امدق ريسلا وحن ايرف

 راع فعضلا امنا برعلا ينب اي

 ةيرقلا بوعشلا ولس يرو ىا
 تحاف ىدانو ىكب فيعض م

 ةينالا هفهقت اكبل

 ىحصفلا يه ديدحلاو رانلا ةفل

 ةبللا اهنم فيعضلا ظحو

- ٢٩٩ _



 ا ھولعشا برحلا يه اه
 ةيبرعلا ةمألاب يهلا كامحرف

 ىقبن ماتح نيحتافلا ينب اي
 ةيألا سوفنلا نيا دوكر يف

 انبو يننزرمأا ققح ازغ
 ةينما الل انل ققحن ل

 اديبع شيعن نأ نبغلا نمف

 ةيمحلا نيا ءابالا كاذ نيا

 سيف ةعيبر ينأ نب رمع نم هبشلا بيرق اهيف وهو لزغلا يف ةعئار دئاصق هل انرعاشو

 يف اهاضق ةليل اهيف فصي ةديصق نمو ، انيشم افاسو ؤ قيقر بولسا يف هبح ةصق
 : يدمحأل ١

 يدي اهل تددم نم يمأو يبأب

 يدمحألاب احفاصم ءاشعلا دعب
 اهبلق حنفاصو اهيعاد تيبل

 يديقت لبقو يبلق اقللا لبق

 هتتذنام ينأكو ىوهلا تقذ

 يدي اهدي تسمالو تلخد ىتح

 اهلامجو هلامج ني تفلا

 دسحلا بولق تمدا ةليل يف

 هجف ين هقانمو ىوهلا انكا
 دلوملا دنع بحلا ىلحا تاك ام

 البلبل هفصو كلذ نمو ضرعلا يف ةقيرطلا حضاو فصولا يف عدبم ركسعلا دهفو
 : عيبرلا لصف يف هتايركذ نع هل ةديصق يف رعاشلا هقطناف فيرخلا لصف يف نصغ ىلع

_ ٢٣٠٠ 



 هيشاوح ثَقر قفاخ ود ناهو

 برطضم نصغلا قوف وهو هنأك

 هب فيرخلا ىدوأ دقو عيبرلا ىآر
 رَضتحم تاتأ اهلسري حارف

 ةمساب ماكلا الو هاز ضورلا ال

 ف قرشظطيو هيف رظان ليج

 ةرثعبم داوعأ ريغ ىآر اذام

 ُعذي هيف حارص فيرخللف
 مهتمك الوهذم قّتفنا ام ناريح

 دقو هيلع يضاملاقوَك نم لطت

 امو ، ضيرملا ونري امك اهيلإ ونري
 ةثباع مالحالا تحار افغ نإو

 روص اهفلخ نم هل تعارت مو
 } ةقروم ناصغألا الف ققيفتسيف

 ؛ اهب تانأ نحللا بكسين

 ٭

 ل ه
 صخي

 هلبلب حودلا قفاوف ءاتشلا نلو

 رعاش فايطألاب ضورلا لبقتساو
 هرطم ماغنأ نم ( وواد ) نيأف
 نصغ ىلإ نصغ نم رفطي نالنج

 اهلتي تايا رعشلا ؤرويف

 جرم يف هاقيسول وفهت حورلا
 هلسري نيح هيف عمست داكت

 هيوطتر ىركذلا وشنتف وبصي
 هيف ىوهلا دج دقو قوشملا بلق

 هيلهأ نيي تيمك رويطلا نيي

 هبناعي ام وكشيو ءامسلا ىلإ
 هبيهلتن ىركس هسئارع الو

 هيكير هارم هيجشيف تمص
 هبرنامأ َرأو هب مشه ىلع

 هيحان يتش يف رخزت حيرلاو

 !هحيمام حجني مو ابنذ نجي م
 هيضام فايطأ هوضاح هاجشأ

 !هيوادم ينيع ىلإ 3 ذعب لبأ

 . هيصقتو انايحأ هيدن { هب

 ؛هين يف ركبلا عيرلا اهيف لاتخ
 ؛ هيجانُي يداشلا رماسلا الو الك

 !هيليل ىسقأ امف ءاتشلا حيو

 ٭

 هبن ىرشبلاب راذأ ءاجو

 هيفشتف اقوش ةشللتو وفهت

 هيحت ايارسأ ريطلا تبهو

 هيداش ناحلا نم (دَبْغَ) نيأو
 هيرغت داشنالاب حملا ةمسبو

 هبورت انألاو ( ناسين ) يحو نم
 هيناعم امالحأ فش دق بلقلاو

 هيركي دجولاو ةقناخ تاقد

۔ _ ٢٠١



 همنرت ايند يف نفلا حملتو

 اجهتبم حودلا قوف صقري ناركس
 هجحبصيف ودبي هرامح رجفلا

 ةيداش ناحيرلاو درولا ىلع تقر
 يلذج يف وفو ممييلا انح
 ُهللدت اذه اي ةعيبطلا رذ

 اطبتغم شملا يف هخارفأو ورذ

 هينفت يف ارمح رحسلا برشتو

 هيباصت ىمل ىحضلا دأر قزؤلاو

 هيدان كيألاو هقوشعم ضورلاو
 هيناغأ ثَقَح اهبو هشمالحأ
 هيرم هيغاني نيح لفطلاك
 هيقستو ودشي اهناضحأب هرَذ
 هيغانئ اهمد ،امعان اهبرقب

 هرن اذهلو . ةعاس هنع ربصي داكي ال ، تيوكلا هنطو ىلا نينحلا ريثك ركسعلا دهفو

 : هتيمال علطمب نطولل هنينح يف هرعش نم لثمو . هنطو نم ةعقب الا وه امو هلزنم مل هنزح ف

 لحرملا اشح يف يلغي نايدص

 اهودشب رويطلا هيهلت تاهيه
 ادبا هرارق رقي ال حولملا نباك

 ىسألا باص اومتقيس هيمئال اي
 هلو هماقاو ىمحلا ركذ مك ناميه

 تد ك و ١ هانيع تقرورغ و

 رمال اقحسو يلافل اب دوجتو

 ٥ دالب بحو هنطوم ليسب

 ملساو مدو شع كتيدف ينطو

 حبسم عوبر اي كمساب دجملاو

 لامشلا ونحتو هل بونجلا رت

 لاسو نحي 3 ىليل 3 ىلل
 لظنحلا مالا لب ىتم اوفك
 لغلغتملا ىوهلا هدتقاو
 لمكتو سوفنلا هب بيطت ىوهل ايف

 لخبيو سيفنلا يلاغلا لذبيال

 لشظطبملا نوؤخلا شاع الو اذه

 لدهتس بيرقلا ملسلا مئامحف بطو

 لهلهي نامزلاو فتهي رخفلاو

 اذهل لعلو هدئاصق نم ريثك يف كلذب هروعش رهظي هنطو يف هتلاحل ىوكشلا ريثك رعاشلاو
 ال لثمأو © هدئاصق يف ىوكشلاب ضبني هاري رعش ىلع علطملاو . هلززعنا يف اريبك ارثأ روعشلا
: تايل ا هذهب



 بابشلا كب تدأو ينطو

 ي ,هاوم كيف تيرقو

 تايركذل ا اتش تنفدو

 تباذ امدعب يسأك ترسكو

 تيش ارلعش اهتبكسر

 فكلا رفص تعجرو

 نيذملا ينطو اي تنا الف

 ريغب توعء اس ا هو ي نطو

 ديرشل ١ لما ١ ةعيض او

 يلوعاإو يحون ىلع اوصقر

 متنزبنو مهتؤرإ فن

 رشعم مهنم ك ر 7٢ \ ١ ُ
 ذونشلاب ينا مر اذه

 امر نم مهنم كانهو

 نوم بصعتملا لوالظطتو

 سفنلا يبأل ا انأ

 ام, يل دهشي هللا

 ورلف مهرد رد ل

 يناد جو تعب رو

 ينورذفكو تفك امو

 نوصملا فرشلاو نادجولا وذ
 نيكتسملا ليلذلاب انأ

 ينوملأل راضلا تنزح

 ينومركأل قافنلا قاوسأب
 ينوفصنأل روخبلا نيو



 نيمسلا شب كلاب سيل يشبك نا يبنذ تف ذف
 ي يد موق اي يلو مكل مكنيد اوفك موق اي

 تاظحل نم .ةظحل هلسرا يذلا يأرلا اذه ريغ يأر هل ناكل رعاشلاب رمعلا دتما ولو

 ؛ رعاشلا ضابقنا ىلع ليلدو عيفر بدأ لاح لك ىلع هنكلو 3 هلزنم يف لزتعم وهو طخسلا

 بدأ ةناكم ىلع احضاو اليلد فقي ركسعلا دهفك رعاشب اورختفي مويلا هموق بسحو
 . ةماع يبرعلا بدألا نيب تيوكلا

 : عجرم

 ١ _ ركسملا دهف ناويد .

 ٢ _ يراصنالا ايركز هللا دبع وعشو هتايح ركسعلا دهف .

 ٢ _ يناطلا دمحم هللا دبع يرعلا جيلخلا يف رصاعملا بدألا .

 ٤ _ ديزلا دوعس دلاخ © نينرق يف تيوكلا ءابدا .

 



 فلخ لضاف

 يف لثمتيو ، ةددعتم لحام يف جردتي يذلا اهخيرات اهل تيوكلا يف ةيبدألا ةضبنلا
 . هجاتناو هقيرط مهنم لكل نيديدع ءابدا

 يف ةيبدألا ةضهنلا يف اومهاس نيذلا ءابدالا ءالؤه دحأ عم ثيدحلا اذه يف نحنو

 وه اذه انييدأ . ةماعلا تيركلا ةضهن يف كلذ دعب يبدألا بناجلا مهاسو ، تيوكلا

 { ةيسنوتلا ةيروهمجلاب تيوكلا ةلود ةرافس يف اقحلم ايلاح لمعي يذلا فلخ لضاف ذاتسالا

 يضاملا ماعلا يف هل ناكف جاتنالا يف نيمدقتملا نمو انئابدأ قيخ نم فلخ لضاف ذاتسالاو

 فلخ لضاف لازي امو ، تيوكلا يف ليألا يصصقلا بيدألا ربتعيو ةعاذالا يف فورعم طاشن
 ماتلا غرفتلاو عالطالا ةعسو صاخلا هعباط هل بيدأك ةيتيوكلا فحصلا يف هتالاقم رشني
 . بدألل

 م ١٩٥٥ ماع ردص هل باتك لالخ نم فلخ لضاف ذاتسالا ىلع فرعتنس نحنو
 هتفاقث ىلع اءوض يقلت يهو ةيعاتجالاو ةيبدألا هءارآ نم اريثك هنمض ةايحلاو بدألا يف مسإب
 مل نمل فلؤملا فرعي ام ريخو . ةييرعلا دالبلل ةماعلا ةفاقثلا يف يبرعلا جيلخلا ءابدأ رود ىلعو
 : هيبأل هباتك ىدهأ نيح هلوق هوفرعي

 . « ليللا تارفغ يف ةءارقلا ىلع ينعجشو سردلاو ثحبلا ىلإ ببح يذلا :ىلا .»

 ليللا تاوفغ يف نوكي نأ وبكأ امو فلؤملا ىدل ةءارقلل ليملا كلذ بذعأ امو
 هقاروأو هبتكو هرطاوخ نيي بيدألا شيعيف { نوكسلا ةنيدملا لمشيو بكرملا أدهي امدنع

. موجنلا ىلا علطتي نم لثمك اهيصقتسي



 بدألا يفف © ةديدع تالاقم يف ةعزوم ةايحلاو بدألا يف ذاتسالا ءارآ تءاج دقو

 دقنلا خيرات يف هرودب ظفتحا باتك وهو 0 ةميعن ليئاخيمل لابرغلا باتك فيرعتب اهلهتسا
 خرأ مث ، ذخآملا ضعب ليجست يف قفوو لابرغلا دقن دق هتفاقث ةعسب فلؤملا نكلو يبدألا

 ةسارد لوأ لاح لك ىلع ناك اعيرس اضارعتسا اهضرعتساو تيوكلا يف ةيبدألا ةايحلل
 بدألا هجاوت يتلا لكاشملا نع ةسارد مض باتكلا نأ اك تيوكلا يف ةيبدألا ةضهنلل ةططخم
 راشتنالا ةيحان نم ايروسو رصم يف بدألا ةاراجم نع هفلخت بابسأو قارعلا يف يبرعلا
 ناك يذلا ميهاربا ركب وبأ ذاتسالا دقتناف يزاجحلا بدألا ىلا كلذك فلؤملا قرطتتو

 بناوج لفغا دق بتاكلا نأ فلخ لضاف يأرو © ةيرهاقلا ةلاسرلا ةلجم يف تالاقم بتكي

 ةعس ىلع ليلدلا كلذ يفو هرظن يف ابيصم ناكو ث هتالاقم يف يزاجحلا بدألا نم ةديدع
 ١ ثيدحلا يبرعلا بدألا راهدزا رصع يف ءابدالا لكاشم نع لوصف باتكلا يفو ، هعالطا
 هتأرجو كرابم يكز روتكدلا فرعي نيتلجملا نيتاه أرق نم لكف ء ةفاقثلاو ةلاسرلا رصع

 : هلوق اهنمو سوفنلا يوهتست تناك يتلا هتارابعو هيدقتنمل هدومصو

 8 بولقو راتوأ ىلا لوحتل تبرش ام ضعب دوجولا قيحر نم رقصلا برش ول »

 فوشتي بلق يلو © نيحايرلاو راهزالا سافنأب يلوح نم جرأتت اهلك ايندلاو تمصأ فيكف

 . « حابصلا ءادنأ ىلإ سمشلا فوشت لامجلا نانفأ ىلا

 يفف » ةيعاو ةربخو ةصحاف ةرظن نع تءاج سانلاو ةايحلا لوح ءارأ باتكلا يفو

 نوكيل ابناج اهنم دروأ بتكلا نيبو سانلا نم ءاقدصالا نيب ةلضافم دقعي تالاقملا ىدحا

 : فلخ لضاف ءارآ مهف يف اليلد

 ‘ دحأل ريخلا نونمتي ال نيذل ا ءاقدصالا ءالؤه نم اريخ بتكل ا هذه تسيل - ١ م «

 كبلق يف فصعي ام ضعب هثبت يذلا صخشلا كلذ وهأ ؟ يبحاص اي قيدصلا وه نمو

 ىلع تحبصأو سانلا نيب ترس دق كرارسأ دجت ىتح تقو يضمي الف 2 رارسالا زنك هنطتو
_ ٢٠٦



 نع تيفتخا ام اذا ىتح هءانثو هحيدم نم لباوب كرطمي يذلا صخشلا وه مأ ، عاشلل

 هسفن ي ةجاحل كقداصي يذلا وه مأ ، داهشالا سوؤر ىلع كب ددنيو كباتغي ذخأ هيرظان

 رئاح ككرتو كنع ىلخت هانمتي ام لان اذإف ، قيدصلا نوكي ام نسحأك كل صلخي ها
 ردقتو همرنحت يذلا وه مأ ، ام لح ىلا لصت الف كنع دعتبي هلعج يذلا رسلا نع لاسن
 اباصتغا اهبصتغي امناو بجي اك ةيحتلا دري الف هيبحتف هباحصأو هفراعم نم دشح نيب هيتأت
 كبتك ىلع مهلضفت لهف ءاقدصالا مه ءالؤه ث ءاليخو ربكتب هسأر زهب يفتكي
 . « ةبيبحلا

 نم ابناج روص دق كلذب نوكيف عمتجملاب تقلع ةيلحم لكاشم ىلا انبيدأ قرطتو
 ةلكشملا فلؤملا جلاعيف 2 جاوزألا نم بسنلا يف ؤفكلا بلط كلذ نمو ، تيوكلا عمتجم
 نم وج يف هءراق شيعي ىرت اك باتكلاو ، عانقالا بولسا يف اريثك نسحيو ةربخو ةيارد نع
 ةلاعف ةمهاسم مهاسيو همييقتو تيوكلا يف بدألا مهف ىلا الخدم ثحابلل حتفيو © عقالا

 بدألا يف هءارآ ضرعي ينيوك بيدأل افلؤم دجن نأ ليمج وه مكو ث ةيبرعلا ةفاقثلا بكر يل
 هأرقأ ام كلذ نمو هفلؤم بولسال ةيبدأ جذامن باتكلا مض دقو ؤ عمتجملاو ةايحلاو خيراتل
 : ميركلا يوبنلا دلوملا ةبسانم فلخ لضاف ذاتسالا هبتك لاقم نم نالا كيلع

 طبختت حانجلا ةضيهم ةيناسناو ، هتلالظ يف رداس ملاعو 3 تاملظ قوف تاملظ »

 يف اوسمفناو يهالملا يف اوضاغف ةايحلا ذئاذل مهرئاصب تمعأ كولمو ، لهجلا ريجايد يل
 ةدشلا فونص مهعم اولمعتساو ، نوقيطي الام ةيعرلا اوفلكو دابعلا نوؤش اوكرتو ذئاذللا
 فيعض ءادن ، سانلا نم نيفعضتسملا ءادن ىرخالاو ةنيفلا نيب ىلاعتي ناكو ، باهرالا

 ةقفشلاو ةمحرلا أل ضرأ لهأب لفحي الءادن ، نيمعنملا ةدبرعو نيموخنتملا جيجض نيب ىشالني

 جرفلا ىتم لوقي فيعض ءادن نوكلا اذه ربدم هللا ىلا ءامسلا ىلا عفتريف ، ضرألا نم انلا
 . « جرفلا هديب نم اي

_ ٢٠٧



 يل اهدقعن يتلا لامالا ىلعو تيوكلا يف بدألا ةيويح ىلع ليلدلا باتكلا اذه يفو

 . ةييرعلا ةفاقثلل ماعلا خيراتلا يف ةكراشملل جيلخلا ءابدا

 ٥ : رم

 . . فلخ لضاف 0 ةايحلاو بدالا يف _ ١

 . يناطلا ۔امحم هللا دبع } يبرعلا جيلخلا يف رصاعملا بدألا _ ٢



 برقم نب ١

 ايأ هرمع شاع 0 ءاباو زازتعاو ةلوجر نم هسفن يف جلتخي امع ربع رعاش برقم نبا

 ارعش هلوقي نأ لبق هبف هريس سارنو ةلوحف لاثمو قلح روتسد هرعشب مسري تاّيندلا نع

 ببسلا كردن نأ نكمي ةيحانلا هذه نمو 3 راحبلا ربع نورخاملا هددريو نابكرلا هب ثدحتي

 هلاوقأ عبطو هناويد ىلع لوصحلا ىلع صرحت بتكلا رود لعجو برقم نبا رعش دلخ يذلا
 . ينرعلا جيلخلا نادلبب نسلالا ىلع

 ثبنا كلانه جيلخلا فافض نمو اهب أشنو ءاسحالاب ةيرجه ٥٧٢ ماع برقم دلو

 يلع لماكلا همساو طاسرألا نيب ةناكملا قومرم حبصأو سانلا هب لثمتو هئازجأ رئاس ىلا عش

 لامجب بقليو نيينويعلا ما دحأ وهو ينويعلا يعبرلا نسحلا نب روصنم نب بّرَقُم نب

 نيرحبلاو ءاسحالاب مهذوفن ىلع اوضقف ةطمارقلا ىلع ءاضقلا يف هترسأ تكراش دقو { نيدلا

 : هموقب راختفالا يف رعاشلل ريبكلا لاجملا كلذ يف ناكو

 امدخ ىلعلا دوب مهرداغو املق مهمجامج ىطش نم طمارقلا لس

 ريمألا ىدل هداَسح هب ىشو دقف مض ىلع رقيال ةمهلا يلاع احومط برقم نبا ناكو

 رفاس هحارس قلطا امدنعو هلجسو هتاراقعو هلاومأ ةرداصمب رمأف هللا دبع نب يلع روصنم يلأ
 هحومط يضريو هتراسخ ضوعي ام دجي مل هنكلو دادغب ىلا رفاس مث ه ٦١٧ ماع لصوملا ىلا

 ةديكملا طويخ هل نوجسني ءادعألا دجو هنكلو روصنم ينأ ريمألا ةافو دعب ءاسحالا ىلا داعف

 ىلا رجه نم اهدعب جرخ ةيواد ةخرص اهلسرأف هتحورا لبنو هسفن مركل الاجم دجي مو

 هذه نم رهظت ةمراع ةروث يف عمتجملا كلذ وحن هروعش هتخرص يف رؤص دقو فيطقلا
 : تايبالا

- ٢٠٩



 يلئاوث ناوهلا راد يف مالاو ءاشحألا يف تارفلا عجرأ مك

 ءامدو ةشاشم ريغ ميضلاو ىذألا ةرواسم يف ىنم قبي مل
 ءاررو رظنم نسحأب مهو كلام مهار ول موق راد يف

 ءانقلا نم اهيف مهل مهوي مهاي فيك رانلا لهأل ىرتل
 ءادعألا ةحرفو قيدصلا مغ مهتابج نا ءادعألا مبتلكث

 ءازوجلا دي يف مراكملا نعو ةبهن ةوادعلا يوذل مهلاوما

 يئارلا بلق لاه ام ىوس مهنم ىرت نا ام يهنلا ووذو مهل ابجع

 ىري الو جايسلا الا همامأ دجي ال ثيللاك ىولتيو تارفزلا لسري أدب فيطقلا يفو

 . ه ٦٢٩ ماع يفوت ىتح اهب رقتساو ةيناث ةم رجه ىلا داعف حايرلا جاردأ اعايض الا وريئز

 حبصأف وعش ديلخت يف اببس ناك هتايح يف هموق نم رعاشلا هيقل يذلا قوقعلا نكلو

 يذلا ميركتلاو هدشن يذلا بيحرتلا يقل ول امرو ، ييرعلا جيلخلا ءاجرأ يف ءابدألا ثيدح

 ركذ الب شيع ، نيبرقم هنمز يف اوناك نم لثم حبصأو نيدماجلا عم دمجل هيلا ىعسي
 عطقناو ةدماه ةثج اوحبصأف توملا ةضبق مهتفقوأو ةايحلا رايت مهفرج ىتح مسا الب رمعو

 بولق نم ابيرق همسا ىقبف تامو ادعبم شاع دقف برقم نبا اما ، مهتيص رثدناو مهركذ
 نيح يرعلا رعاشلا لوق هيلع قبطني سلجم لك يف ارطاع ركذو ةلوطبلا يردقمو ءابدالا
 : يفاصرلا فورعم ث

 رباقملا روزت ىتح هغبان هزهت ال ينلا ليجلا كب زهأ

 . هتامم دعب هبدأل هابتناو هتايح يف هتناكمل لهج « بيدألا ةايح يه كلتو

 عبطو ينويعلا ةفيلخ نب دمح خيشلا وهو هناويد عمجب ةينويعلا هترسا دارفأ دحأ ماق دقو

 ءارقلا ىلا هفرعو ه ١٣١١ ماع يبموب ةنيدمب ةيناث ةرمو ه ١٢٣٧ ماع ةكمب ىلوأ ةرم ناويدلا
 ةيفاو ةسارد هنع رشنف نيرحبلا ءابدا نم ةنراحبلا يقت ذاتسالا نيرصاعملا

 ماح يناث نب يلع خيشلا ومس رمأ مث .7 ةدوؤؤملا نيرحبلا توص ةلجمب

. ٢١٠ _



 . شيواش ريهز ركب وبأ ذاتسالا هيلع فرشأو هل مدقف هناويد عبطب قباسلا رطن

 سامحلا ةديلو وهو مكحلاب دهشي هناف برقم نبا دنع سامحلا رعش ىلا ةفاضالابو

 ىنعم ديدحت يف هلوق كلذ نمو ءارعشلا نم هنم نكمت نم ىدل ضايفلا ردصملا كلذ
 : يماصعلا

 ءابهك ةمر يقابب افرش كدمب راخفلا يماظعلا سيل
 ءابالا رخفمو دودجلا فرش هسفن هةثقك يماصع نكل

 : لوقي نيبرقألا ىلا ناسحالا يفو

 تنتقا ام ريغ ىتفلا لان ام كرمعل

 هبراقأو هدفر نم ٥دو ووذ

 : لوقي يلاعملا بلط ىلا قيرطلا يفو

 بقارملا رومأ يف راختفا ليلق ةرح نبا الا ءايلعلا غلب امو

 بضاق لك ابش يف الا لاملا امو حباس لك اهص يف الا زعلا ام

 بسن نم رادلا نيبو رح نيب ام ينطو اهتممي اذا ضرا لك يف

 هنع ثيدحلا رصتقنلف رثكأ لاجمو عسوأ ةس ارد ىلا جاتحي برقم نب ١ رعشو

 نمثيدحلااذه يهبلا هتهجو ام هيف ىريو هرعش ىلع علطيس ئراقلا نأ كش الو فيرعتلا
 انناف ادنفمو ارصنتسمو اضهنتسم هموق اهب بطاخ يتلا هتايبأب هنع ثيدحلا متخنلو فيرعت

 : ديجملا دغلل انزفحيو اندادجأ يضامب انركذي رعشلا اذه لثم ىلا ةجاحب

۔- ٢١١



 ىرأ له ةعيبر نم يموقل ايالأ
 ةلذب ناوهلا نوساقت مالا

 اصحلاب لذلا نم ىضري مزيزع
 دغ يف نودعت اذام مكل احبقف

 اهناك ةايح يف يدنع ريخ الو
 تدغ ناو لذ راد ينتبجعأ امو

 لهجلاب لهجلا مدصي سأب موي مكل

 لمرلا ددع مترثوك اذا متنأو
 لصملا رذلا نم يطعي ول عنقيو اب ردلا . :

 لسنلا فلخأ اي ماوقالا رختفا اذا

 لحضلا ف ةشارفلا صيماعد ةايح

 يلها نم مراكالا ماوقأ لزانم

 . ةايحلا ىلا هترظن يفو هموقل هعفدو هسفن ةزع يف برقم نبا وه اذه

_ ٢١٢



 رطق نم بيدأ

 خيرات مهل ظفتحي نيذلا ءابدالا نم مهرد نب دمحأ نب هللا دبع نب نمحرلا دبع خيشلا

 كلذو ، جيلخلا ءارعش ضعب جاتنا ظفحو يبرعلا ثارتلا عمج يف زراب رودب يرعلا جيلخلا
 تادلجم ةثالث يف ءاجف عبط يذلا . راعشألاو رابخألا فئارطب راصبألا ةهزن باتك هفيلأتب

 تءاجو ورهشأ رعشلا نم تعمج ، ةحفص نيتسو اعستو نيتئمو نيفلا اهتاحفص ددع غلب
 اناسل اضيأ تءاجو بدألا ملاع يف هعاب لوطو هرايتخا نسحو مهرد نبا عالطا ىلع ادهاش

 رماع هطيحم نكي مل اذا فلؤملا فلأي نملف الاو لماك نرق لبق رطق يف بدألا ةيويحب اقطان

 . مهيلا وه بيجتسيو هيلا نوبيجتسي هناريجب الصتم هليبسب وه امب

 يدي ىلع هاقلتي ملعلل ابحم اهب أشنف ه ١٢٩٠ ماع رطق ةمصاع ةحودلا يف انبيدأ دلو
 ضايرلا ىلا رفاس رمع نم نيرشعلاو ةثلاثلا غلب امدنعو { دالبلا يضاق دمحا نب هللا دبع هيبا
 ماع نم رثكأ لطت مل ضايرلاب هتماقا نكلو ، املع دادزيل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةمصاع
 مهرد نبا ناكو . وثنو هرعش بدألا ةسارد يف همهن عبشيلو هيبا ىدي ىلع سرديل اهيلا داعف
 ةرهوج نم ولخي ال هذه لاحلاو ناكف © عالطالاو ةءارقلا يفو هءارشو ؤلؤللا عيب يف هموي يضقي
 نبا شاعو ، ىنملاب قرشيو ىنعملاب وهزي دوضنم ؤلؤل الإ بدألا لهو ىنعملا وأ لصألاب
 . م ٢٣ قفاوملا ه ١٣٦٢ هللا همحر ىفوت دقف اماع نيعبسو نينثا مهرد

 رمأف 5 هاعسم دلخو هثت ظفحو هركذ قباسلا رطق ماح يناثلا ىلع خيشلا يحا دقو

 بيدأ هب دلخو رعاش ةئامعبرا هيف عمتجاف ةنقتم ةفيظن ةعابط راصبالا ةهزن هباتك عبلطب

 . مركلا رحلا جيلخلا اذه ءابدأ هئالمز نيب اروخف هاعسمب فقي رطق نم يرع

 يذلا ينويعلا رطاخلا دمحم نب هللا دبع خيشلل اريدقتو ازازعا مهرد نبا ةايح يف دبنو

 رطاخ نب ١ ىلع هين ىتلا فيرعتب هاثرملل مدقو هئاٹر ف انبيدا كراشو © هباصم دالبلا زهف ىفوت

 : هلوق ةاثرملا هذه نمو ةيملعلا هتناكمو ةيبدالا هتفاقث ىرطأر

- ٢١٢ _



 بكاوسلا عومدلاب ادوج ينيعأ

 مد نم ناك ول عمدلاب الخبت الو

 كلاه دقف هدعب كابب تسلف

 رط مايألا ينب تولب

 بشي ملف دادولا ىنم هتيفصأف

 تضقناو رغلا همايا تبهذ نكل

 : هلوق مكحلا يف مهرد نبا رعش نمو

 بجاو مظعأ فلالا ءاكب ناف

 بهاذملا فع قالخالا رهاط ىلع

 بئاونلا تاثداح نم عزج الو

 بئاونلا يف ادعسم هاوس اقيدص دجا ملف
 بئاوشلاو ىذقلاب يدادو ءافص

 بهاذب هيلع يبلق نم نزحلا امف

  

 افعسم كم أ اميف ابحاص ىرت نلو الك

 افلكت هنم دولا تيأر ةقث وخا اذاو

 افسأتم انزحتم نكت الو هنع ىلستف
 افطلتم اددوتم هتيأر سيلجلا اذاو

 افطعتسم هل نكو دادولا دقع هب ددشاف

 : هلوق هناوخا قرافي ذا هرعاشم نمو

 مكقارف نم يبلقبو مكتتراف

 ملأ نم بلقلاب ام هللا ىلا وكشا

 مون امل ذلي ال ينيعو ولسلا فيك

 نزح نمو مه نم فصوي سيل ام

 نحملاو رضلا فشكل ىجرملا وهف

 نجشلا نم ولخي ال يبلقو

س ٣١٤



 وه كلذ ىلع لدي ام ريخو هل ريدقتلا ريثك رطاخ نبا خيشلاب قلعتلا ماد وهو
 : هيلا اهلسرا ةلاسر يف وه اذهو ث رعشلا

 قراب حالام كولمملا نم مالس

 ىقتلاو لضفلاو دوجلا هب فجي

 بحاصو لخ لك يفافج دنا يخأ

 انولاو ةءورملا هللا عمج دقل
 هنيد لكل يأت ةره يخأ

 هدامع داشا تيب ىلعلا يف هل

 دجملا نم هل ىنبو هناز دق هنكلو

 : عجرم

 رظارعلا تايمانلا قرب لهامو

 يرطاخو يبلق هاعري لزي مل نمو
 رصاضلا يكذ قارعأ دجام

 رزالا فع ضرملا يقن يقت
 رنفإرسلا رودبلاك دودج ثارت
 رضخافملاو ىلعلا ناكأ

 ١ _ يئاطلا دمحم هللا دبع إ يبرعلا جيلخلا يف رصاعملا بدألا .



 نيرحبلا نم نارعاش

 اهئارعش نم ةئالث فوعن ئ رضاحل ١ رصعلا يف يب دالا اهثارتو نيرحبلا نع فوعن نحن

 يف هتدأ يذل ١ اهرود اهل ردقنو ] ةفيلخل ١ دمحأو هدواعملا نمحرلا دبعو ضيرعلا ميهارب ١ مه

 كلذل دجنسو يضاملاب اهطابترا يف ركفن اضيأ انلعجت رضاحلا ةفرعمو ، جيلخلا ةضهن
 دوعنسو ثيدحلا اذه يف اهب قلعتي امو ةراضحلا يف اهرود نيرحبللف كش نود ايوق اطبار

 يضاملا نيب يراضحلا طبارلا لثمتو اهيلا ابستناو نيرحبلاب اشن نيرعاشب مكفرعأل يضاملا ىلا
 نب دمحمرعاشلا وه لوألاف نيذه انيرعاش نيب بسنلا طابرب كسمن نيرحبلا يف رضاحلاو

 . دمحم نب هللا دبع هلجن وه يناثلاو ينيسحلا هللا دبع

 ىلا اهنم جرخو ه ١٠٣٥ _ ه ١.٦٧ يلاوح نيرحبلاب بألا رعاشلا أشن دقو

 اهيف روصي يذل ١ هرعش نمو 0 كانه مالسالا ءاملع نم املاع ) ناتبصاب ( رقتس ١ دنهل ١

 : دنهل ١ يف وهو هلوق شيعل ١ بلط ين هاعسمو هترجه

 رفلاو ركلا نع فعض اذ تح .صف

 يتذل بهذا ده نملا ضرأب م ىلا
 ._ اا ة )لواح ف ةنيع ةرضنو

 بئاغ ةبواب يسفن تعنق دقو

 رفص ديب ولو اموي هلهأ ىا

 ةمعن فانصا دنهلا يف نكت مل اذا

 رمتلا نم فنصب ىظحا رجه يفن
 مهتدهع ةامح اهيف يل نأ ىلع

 رمسلا ةفقثملاب يللعملا ةانب

 مهزع فانكا رهدلا باصأ ام اذا

 ركب يف بلغت تاراغ مهل تيأر

. ٢١٦ 



 لثميو حاسملا رلا روعشب يهتني غ افينع باتعل ١ أدبيف هدلو ىلع رعاشل ١ بتعيو

 : برعلا دنع ةوبألا بدأ يف اهلجسن يتلا تايبألا هذه يف كلذ

 ارداغ لضانفالاب رهدب تيلب

 رذاع ريغ هتالع ىلع تنأو

 ةصاصخ ريغ لصولا لابح تعطق
 رباصب يدنع ءارضلا يف كت ملو

 نكت الف كيلع يضرا نا تئش ناف

 رئاسب حالصلا جاهنم ريغ ىلع
 هتناتش ملي نا اموي رهدلا ىسع

 رجاهتلاو ىونلا بابسأ عطقتو
 محار ةمحر ىلا لوكوم كلذو

 رداق رذنقو نانم هنمو

 ة هجر هللو ريبدت هللو

 رداشقملا مكحب ريسيت زعللو

 ءىرمأ ىلع رمأ باوبأ تقلغ امو

 رضخالا ين تحت الا رباصف

 دلاو ملستو قاتشم ةيحت

 رضاح حناوجلا نيب بئاغ ىللا

 ةيلزغلا هتاييا يف وهو هانعم يف عئار هبولسا يف فيفخ ةلازجو ةرازغ رثكأ رعشف 0 هيأ
 : هذه

 دعضصأو ي ركفلا بوصف ... دياو ههيت ف راغا

 ديلاب دادولا لبح دجف .. ينجتل ا بلطم يف دج

- ٢١٧_



 ...ىدجو هيلا وكشا تيتا

 ..يحضاف هبجع هب امس

 ..ىوحا لامجلا عيدب يبظ

 ..يلودلا عضخت فهفهم

 : هرعش ةدوجل تايبألا هذه انديزتو

 اراز الا رازملا ةليل كرت ام
 رانأ ١ كتہهتل الا دنه

 :تقاطا
1 

 قورط نيح ةالو ا

 اراغ مجنل ١ اذا رئاز اذبح

 افطع دودصل ا دمب قر

 وم ام ريغ

 بقتةقزن

 قرب

 ارازف دوعلا

 املو ملا د
 ر \ ر دز ١ 4 :م م ا ةملل

 انأ دق ةعلطب انتتلباق

 راهنلا انتمهواف اليل سمشلا

 : اسلس اغيلب ءاجف هايإ ىدهأ اناصح فصي تايبألا هذه يف وهو

 رفسي ذا حبملاب زهت

 رذظنملاو ربخملا

 رمط هعاب ليوط معنف

 رضحم ه ءار بدؤم
 ركنتال فيسلاب هتاداع

 رصبي دكي مل قرب فلظطاجخ

- ٢١٨ _ 



 مت افسلا لايذاب ىرح ىرج ام اذا حيرلا رداغي

 نيرحبلاب برألا طابترا امهرعش نم رهظت ىمادقلا نيرحبلا ءارعش نم نارعاش امه ناذه
. ارضاحو ايضام



 نيرحبلا نم بيدأ

 وحن اهعيمج دالبلا هذه بواجت يه ةيبرعلا دالبلا يف ةفاقثلا اوخرؤم اهب ملأ ةظحالم كلانه

 مستت يتلا ةملكلا اوتعني نأ باتكلل زاج ىتح 2 اهئازجأ نم ءزج يف حولت ةيبدأ ةهاظ لك
 اهدجت ىتح رماعلاو رماغلاب رمت دلب ىلإ دلب نم ريست اهنإ ىأ 3 ةرايسلا ةملكلاب بدألاب
 هباتكو هءارعش اننيب دلخو هدئاصق انفرعو بدألا ظفح كلذبو ؤ ناكم لك يف ةفورعم

 يبنتملا بيطلا وبأ اهنع ربع ىتح نمزلا ميدق ذنم اندالب يف ةردابلا هذه ترهظو 5 هتاورو
 : هلوقب

 يدئاصق ةاور نم الإ رهلالل ١ امو

 ادشنم رهدلا حبصأ ارعش تلق اذا

 دهاوش امل فرعيو عبتتملا اهفرعي ةيلهاجلا ذنم برعلا خرات يف ودبت ةرهاظلا هذهو

 | ةحضاو ةروصب رهاظملا هذه تلجت ةيبرعلا انتمأ ةضهن يف طوشلا ةيادب دنعو 3 ةديدع

 ناشطعلا عبتتي اك ةضهنلا رهاظم نم هلوح رودي ام عبتتي سيرشعل ا نرقلا علطم ليج ناكف

 يف وأ رصم يف وأ قارعلا يف ءابدالا لاوقأ عبتتي هتدجو الثم دجن يف ناك اذإف ءاملا رداصم

 ينرعلا بدألا عجارم نم اعجرم ةصاخ برعلا ةيزج يف بيدألا دبت تنك كلذلو ، برغملا
 عئار لثمب يقتلنس ثيدحلا اذه ف نحنو . ةيبرعلا ةفاقثلا ءادصا نم اقطان ىدصو ثيدحلا

 اهبيدأ صخش ف نيرحبلا نم لغملا اذه نوكيسو ‘ يضاملا ليجلا ف ةزيملا هذه ىلع لدي

 هتازيمم ديشرلا زيزعلا دبع لوألا تيوكلا خرؤم داشأ يذلا ةفيلخ لآ دمحم نب ميهاربا ريبكلا

 راز نم لك هيقل يذلاو ، نيرحبلا يف ةيبدألا ةضهنلا ثعاب وبتعاو ، تيوكلا ةلجم يف ةيبدألا
 هلوقي اماذهو © ديشرلا زيزعلا دبع عابطن ا سفنب هنع جرخف برعلا ءابدالا نم نيرحبلا

: هنع يناحيرلا نيمأ ةلاحرلا



 وه ناك 6 ةماعلا ميهاربا خيشلا راد يف طامسلا لوح ةقلح انعمتجا دق انك »

 ةملكب ينش مث 0 ةدئافو ةذل هيف اثيدح اهخيراتو نيرحبلا لاوحأ يف انثدحف عماللا اهركف

 ءابدا خيش نم ةملك اهلمجا امف ملعلا اهجاتو ةمكحلا اهبابلج ةينطو نع حصفت

 . « نيرحبلا

 : هلوقب برعلا كولم هباتك نم رخآ بناج يف هفصوو

 ةيركفلا ةكرحلا عبتتبو ةيبرعلا تالجملا علاطي ‘ هماكحاو هئارآ يف يرصع لجر وه »

 ىلا نيرحبلا يف ليبسلا ديهمت يف سرادملا سلجم يناثلا سيئرلا وهو ىعسيو 0 ملاعلا يف ةيبدألا

 . « اهريخ ضعب

 ىلع ادهاش فقت يتلا تايألا هذهب مولعلا رحب حلاص دمحم يقارعلا رعاشلا هبطاخ دقو
 : هدالب يف ةيبدألا لجرلا ةناكم

 روفغم زئاج اهنم ضعبلاو ةريثك :ناسللا تالف اوفع

 رجهملا ىلا هتيص لصو ىتح ، برعلا ءابدأ نم ريثك ميهاربا خيشلا نع فرع دقو
 هتروص هيدهي نأ هنم بلطي ةيرجهملا حئاسلا ةديرج بحاص هيلا لسرأف اكيرمأ يف يبعلا

 . رجهملا يف هءارق ىلا هفيرعتب موقيل هرعش نم هراتخي اير

 هذختنو © هبدأب قلعتي ام انه نحن لجسن دمحم نب ميهاربا خيشلا انرعاش وه اذه

 مل موي برعلا نيب ناك يذلا طبارتلا ىلعو ةفرعملا ىلا يضاملا ليجلا شطعت ىلع احضاو اليلد

٢٢١ _



 تناكف تاعرتخلا فونص اضعب مهضعبب مهلاصتا رسيتو تافاسملا مهنيب برقت نكت

 ةيوق ةنيتم مهتالص تناك دقف اذه عمو ايرب ابوكرم وأ ةيعارش ةنيفس ةديحولا مهتطساو

 . جئاشولا نيكمتو دولا ظفح يف سوفنلا كلت هتناكم

 عم نيرحبلا نم ج ورخلا ىلع رطضا دقو ه ١٣٥٦٢ ماع ىفوتو ، ه ١٦٨٢ ماع انرعاش دلو

 . ةمركملا ةكم ىلإ هترجه الإ اهنع هدعبي مل بابسأل هيخأو بألا نيب فالخ ببسب هدلاو

 كلذل ناكف ةيبرعلا راطقألا نم ددع يف لوجت مث ةكم يف ملعلا ىقلتو هابأ رعاشلا قفار دقو
 . ةفاقثلا رداصم ىلع عالطتالا يف هتبغر عابشإو هيدل ةيبدألا ةكلملا نيوكت يف ريبكلا وأ

 ءابدأ نيب ةرهش نمو ةيبرعلا ةيبدألا طاسوألا يف ةناكم نم انبيدأ هب زيمتي ام ىلإ ةفاضالابو

 نأ انملع دقو © ناتكلا يط ىقبت ال نأ وجرن يتلا ةيبدألا هراثا هل رعاش وهف يضاملا ليجلا

 هئاملع نع ملعلا هذخأ زيغص اهلإ هتجه مكحب يبدألا هنيوكت يف زيبك انأ ةركلل ةكل
 يوه اذهو؛نيحو نيح نيب ةرهاطلا ضرألا كلت ىلإ نينحلا هعفدي نأ بجع الف { اهئابداو

 : ريبعتلا يف هقفوت ىلع لدت ةيرعش ةعور لجسيو ةكم ىلإ نحي هل تايبأ

 ةفلا ةكم لهأ اي مكتفلأ

 يدحو اهب نيقشاعلا نيب تدرفت

 متحم ىلع ضرف مدادو
 دعبلاو برقلا يف تشع ام هب نيدا

 :ف نع هللا نم ففرألا مارج

 دمع ىلع دادولا ضحم هل ممتلذب

 اذبحو مكيدل يمايأ هللن

 دعو ىلع ماقملا لوح مكب يعاتجا

 يبأ ينب نيب تحبصأ نإو يإو

 يدلوم ضرا يفو يمع ينب نيبو

_ ٢٢٢



 م كيدل لازي ام يداؤف نان

 يدهشم دعبلا ىوطي نا ىلإ اميقم

 : هلوق كلذ نمو ةديفملا براجتلاو ةقيمعلا تارظنلاب رماع هرعش يف مكحلا بناجو

 هسفن ردق نع ناسنالل لفغأ امن

 هلذاب وه ام لذب يف هلهجأو

 هتاذ لضف نم ناسنالا ةلجخ او

 هلعاف وه ام صقن هنع عاش دقو

 هفتح عاتباو رمعلا سيفن عاضأ

 هلتاوق هيلع تعيب نم بت دقل

 : هيدوف حنج نيب تحال ءاضيب ةرعش هتبطاخع هرعش فئارط نمو

 يتعرأ دقل بيشملا ةلا

 يلابش هل تيعن ذا يداؤف

 اقن زر كنم حبصأ شيل ١ لكن

 باهتنا يف ىحضأ رمعلا لكو

 ى فغت دق كلاح ناسل ذنلر

 \ هذلا ىلع ىحب ل اريشم

 ينم كيلع بابشلا لظ اين

 با >تن ١ يذ داؤف نم مالس

 اتقو تقبس بيشم ١ فيض اير

 باوص ىلع تنك تئج ول هب

1 
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 باصنل ١ رادقم نود ينسو

 باضخلاب كضايب اندوسل

 ةبيصملا عقو هلاهف ، ةمركملا ةكم يف اماع رشع ةسمخ هرمعو رعاشلا دلاو ىفوت دقو

 : ةأشنلا دهع ذنم ةيبدألا هتءافكل اليجست هيبأل هتاثرم علطم انه دروأو

 عا طتسي ال مربم ءاضق

 عا نتما ه :ع الو هينات

 اياربلا رهق مربم رمأ

 عا هد هنع هل دحا الف

 مي لك بئاصملل ام الا

 عاشظطقناو عادصنا اهنم الل

 لايللا نم تاجعزملل امو

 ايتا اهب سي لو ا زتعارأ

 ىلايللا تاملم اي يمله

 عاب دنزلا دعب فكلل امن

 هيف سيل عا تم ايندلا يه

 عادخناو ءاآنع لب ءے نه

 ءالب يف اهنم سا لا لكو
 عابطلا اهجرهبب تعدخ نإو
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 ل ع تاحف . ر ا ىدا امردق مهنم لك لانيل خيراتلا ت افص / " تيتب رعاشلا نأكو 3 هموقل ىدأ ام ٧ ا ةفيلخ لا دمحم نب ميهاربا رعاشلا وه اذ ىضم ليجل ىح لاثمك هفرعا ةفيلخ لآ
 - و .. نيب عشت مهل ا ت

 هتيب نيذهب قطني " ه -

 نيتيبل - ا هذه ىعو لف ر وهو ةقيقحل ز

 ينامز
 يام يريدع نم 1 ٣ ر هانج اميف ز

 ےج بر لايجأ ةداعس دهب ليج

 ليجو

 لك ىلع رك - انرع هلل

 رص ٍ _ ١ ٠. اطل ١ دمحم اعم تب
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 . . . اخ لآ

 اهيف تراسو ةركبم ةضهنلا يف تأدب ةضهانلا يرعلا جيلخلا نادلب نم نيرحبلا

 ةيميلعتلا يحاونلا ىلا انرظن ام اذاف ابعشو ةموكح هيلع دمحت اطوش تعطق ىتح انزتم اريس

 نحنو جيلخلا نادلب نيب ةعيلطلا بكوم عم نيرحبلا اندجو ةيميظنتلاو ةينارمعلاو ةيحصلاو
 تاحفص نم ةحفص فشكنف اهيف ةمكاحلا ةرسألا ىلع فرعتن نأ ديرن ثيدحلا اذه يف

 يف امواقم عيمجلا ىلع زيزع يبرع نطو يف ريسلا لحارم نم ةلحرم ىلع فقنو خيراتلا

 نحنو ءابالاو ممشلاب عشي ءاضو ابكوك اهئالعا ليبس يف احفاكم دمصو هتبورع ليبس
 مت فيكو اهمكح ادب ىتمف ةفيلخ لآ ةلئاع يه نيرحبلاب ةمكاحلا ةلئاعلا نأ عمسن

 ؟ كلذ

 ةمواقم يف برعلا رخفم لئاو نم مهو ةبتع ىلا مهبسن يف نودوعي ةفيلخ لا نا
 باوبأ ىلا بلح باوبأ نم هفقاومو ينادمحلا ةلودلا فيس فروي ال نم اهيف سيلو مورلا
 يلئاولا كلذ فقوم روصي ذا يبنتملا بيطلا يبأ لوق نوركذي انم ءابدالاو ةينيطنطسقلا

 : نييبوعشلا رطخو مورلا رطخ نيلحفتسم نيرطخ ادلاجم يرعلا
 ليمت كيبناج ىأ ىلعف مور كرهظ فلخ مورلا .ىوسو

 ىسيع نب دمحم خيشلا مهرعاش رختفي هبو نيرحبلا ماكح بستني لصألا اذه ىلا

 . يبنتملا ىلع وصانيو سارف يبأب زتعي هارتف ءارعشلل ركذ راد املك ةفيلخ لآ
 ءانبأو مهأشي ملف هزنع ةليبق نيب تثدح تامصاخم رثا دجن نم ةفيلخ لآ رجاه

 رادهلا نم ةيوس اوجرخف ةدحاو ةيشع نيب عزنلا يف افرط اونوكي نأ حابصلا لآ مهمع
 4 نيذلا ملسم لآ اهمكحي ناك يتلا رطق ىلا اوهجتاو دجن يف جالفألا ةقطنمب

 نم امهل دبالو لئابقلا نيب امهتناكم نافرعت نيتلئاعلا نكلو ابيط الحم مهولحأو مهتدافو
 " لئابقلل ةروثأملا ةشيعلا هيف ناشيعت ارقتسمو برعلا اهب ثدحتت ةناكم اققحت

 لآو حابصلا لآ ج ورخ ىلا ىدا يدرف فالخ رثأ ملسم لآو امهنيب عازن ثدحف ةفورعملا

 ةكلمملا لحاوس نم ةرونت سأر برق ملسم لا مهب قحلف مهنفس ىلع رطق نم ةفيلخ
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 سيق ةيزج ىلا ناتلئاعلا تهجتاو اومزهنا ملسم لآ نكلو ايلاح ءاسحالاب ةيدوعسلا ةيبرعلا
 نيينامثعلا نكلو وافلا يلامش كارخملا ىلا اوهجتا مث برعلا مهناوخا اهمكحي ناك ثيح

 ةيرقلا كرت مهنم اوبلطف مهذوفن قطانم يف دجن نم تمدق ةيبرع ةليبق دوجو ىلع اوربصي مل
 دجملا بلطو رارقتسالا ةلكشم نوناعي مهو مهل ناكم برقأ ناكف قارعلل ةعباتلا يضإألأ
 ناكسلاب ةلها ةميدقلا نامزالا يف تناك يتلا هيبصلا اولصوف تيوكلا ىلا اوهجتي نأ

 . ايلاح تيوكلا ةنيدم ىلا اولصو ىتح ابونج اهنم اوجرخ مث لباب بارخ دعب تينب اهنأ لاقير
 كلذ ذنمو رارقتسالا ىلع مهاياو اوقفتاف كانه ارقم اهل تذختا دق دلاخ ةليبق تناك ثيح

 حابصلا لآ مكح أدب م ١٧١٦ قفاوملا ه ١١٢٩ ماع يفف تيوكلل ديدج خيرات أدب نيحلا
 نم اهؤافلحو نيرحبلا يف ةمكاحلا ةرسالا نم دمحم نب ةفيلخ خيشلا مهدعاسي تيوكلل

 . بلك ينب ةليبق نم ةمهالجلا

 اودجو ذا تيوكلا يف ةديدجلا ةييرعلا ةوقلا نوقياضي اوذخأ محملا برع نكلو
 ةراجنلا نولوتي نيذلا مه هعابتأو هترساو ةفيلخ خيشلا ناكو رحبلا ةراجتل اريبك اسفانم اهن
 نوقياضي اوذخأف اباسح كلذل ةمحملا لهأ بسحي نأ نم دبالف حابصلا لآ عم ناقتا
 ةفيلخ نب دمحم هلجنل مهتقياضم تدادزا هتافو دعبو ربصلاب ع رذت هنكلو ةفيلخ خيشلا

 رهظي انه نمو هتلئاعل مكح ءانبل ةليسوو هتراجتل ازكرم هذختي رخا ناكم سامتلا اذه رثاف

 : سيقلا ؤرما وكذ ام وه نيتلئاعلا جورخ ببس ذأ
 لاملا نم ليلق بلطا ملو ينافك ةشيعم ىذأل ىعسا ام نأ ون
 يلاما لثؤملا دجملا كردي دقو لثؤم دجمل ىعسأ امنكل

 تناك امبر مهرصاني نمو رمحملا برع ىلع ةنيغض هبلق يفو دمحم خيشلا جرخ
 ىلا دمحم خيشلا بهذو 3 ةوقلاب اهلوخدو نيرحبلا يف ةبراحملا ىلا هاعد يذلا ببسلا

 دمحم خبشلا ناكو لايمأ ةينامث ءاهز ارحب نيرحبلا نع دعبت م ١٧٢٧ ماع رطق يف ةرابز
 حلاصلا لجرلا هيف اهلهأ دجوو انطوم اهذختاف تيوكلا يف ةراجتلا هتسراممل اهتيمهأ كردي

 هدالب نصحي ةفيلخ خيشلا ذخأو مهدالب يف مكحلا ةسائر هوملسف ةديمحلا قالحألاب لحتل
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 ةاجتل ايراجت ازكرم ةرابزلا تحبصأ دقو بيرح ةعلق اهامس ةعلق ىنبف رطق يف ملسم لآ دض

 دنع ؤلؤللا مهوعيبيل صوغلا مسوم لبق لاملا نيصاوغلا نوضرقي ةفيلخ لآ ناكو ؤلؤللا
 لا لوخد نع ائيش ةمدقملا هذه نم انفرع دقو ، م ١٧٧٤ ماع دمحم خيشلا ىفوتو مهتدوع

 اما رطقل ملسم لآ مكح نعو ةرابزلا يف ةفيلخ لآ مكح ةيادب نعو تيوكلا ىلا حابصلا

 ضرف ةيلهأ برح ىحر تحت نمت تناك دقف ةرابزلا ىلا ةفيلخ خيشلا لوصو دنعف نامع

 نادلب يقاب يف رودي ناك امع اولغشنإو نيعزانتملا نيفرطلا دحأ ىلع مهسفنأ اهيف مجعلا
 ف مكحلاب ديعس وبلال رمألا ح نأ دعب ةفيلخ نب دمحم خيشلا ىفوت دقو . قيرعلا جيلخلا

 ةضيرف هئادا دعب ةكمب ىفوت يذلا ةفيلخ هلجن دمحم خيشلا فلخ . اهنم مجعلا درطو نامع

 . دمحأ هوخأ هفلخف ه ١١٩٧ ماع جحلا

 ىلا نوبهذي مهعابتاو ةفيلخ لآ ناك دقف ةرابزلاو نيرحبلا نيي ةفاسملا برقل ارظنو
 سرفلا عزفت هببس نوكي دقو كانه تاطلسلا نم اداهطضا نوقالي اوناكو ةراجتلل نيرحبلا
 ماع أدب يذلا هاش ردان دهع يف مكحت نيرحبلا تناك . نامع ةكرعم يف مهلشف دعب

 نيعف لقتسملا يبرعلا اهمكاح ةبراحم دعب كلذو سرفلل عضخي ينرع ماح لبق نم ه ٤٨

 رخأ مكحلا ىلوت رصان ةافو دعبو روكذم لآ رصانو روكذم لآ ثيغ خيشلا هاش ردان

 دهع يفو طقف ايمسا خضرف ةطلسلا ىلع سرفلا عزانت لغتسا يذلا روكذم لآ رصن خيشلا
 ىلع رمالا دتشا كلذ دنعو لتقو هرتس ةريزج يف ةفيلخ لا عابتا دحأ ىلع ىدتعا اذه رصن

 ىفوتو جحلا ةضيرف ءادال بهذ يذلا دمحم خيشلا هيخأ نع ابئان لازي ام ناكو دمحأ خيشلا

 ثاغتساف مهبحاص لتاق لتقب رأثلا ذخأ نم هلسر نكمتو وتس يف تسر ةنيفس زهجف ةكمب
 جرخف هراد رقع يف يزغ هنال ماقتنالاب خيشلا اذه ردابف رصن خيشلا مهمكاحب ةتس لهأ

 مهتدع- اودعا دق اوناك نيذلا ةفيلخ لا عم كبتشاو ربلا ىلا لزنو ةرابزلا ىلا هنفس يف
 هرف ةيرق نكست تناك يتلا يلع نب ةليبق هلالخ تكرحت رهش هدم تاكابتشالا ترمتساو
 ةرابزلا لهأ نيبو مهنيب طسولا يف مهوعقوأو ةرخؤملا نم نيرحبلا لهأ ىلع اومجهف رطق يف
 ماع كلذو سرفلا ةدعاسم اسمتلم رهش وبأ ىلا هنفسب رحباو روكذم لا رصن رحدناف

 لاغشنا ةصرفو ةصرفلا هذه ةفيلخلا دمحأ خيشلا زهتنا دقو يداليم ١٧٨٣ قفاوملا ه ٧
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 دمحأ لتق نأ دعب ارصتنم اهلخدو نيرحبلا ىلع هموجه لمكاف مهنيب اميف برحلاب سرفلا
 ترجاه يتلا ةيبرعلا ةلئاعلا ةفيلخ لا مكح يف نيرحبلا تحبصأ اذكهو روكذم لا بئان
 سرفلا ذوفن رباد تعطق م ةرابزلا ىلا تبهذو اماع نيسمخ يلاوح تيوكلاب تماقاو دجن نم

 نيرحبلا يف

 جيلخلا تاراما ىدحا ف ةمكاحلا ا ةرمالا هذه فيرعتب ثيدحلا اذه ف : 5 او

 : مالسالاب له ارهاز از ةبورعلاب ا اعشم اقفا نوكتل
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 جيلخلا بدأ يف مألا

 ةقينأ ةضور اهنم لعجيف ضرألا يف يناتسبلا اهرشني يتلا راجشألاو راهزألاب انهبشأ ام
 8 هدك ةديلوو هنيبج قرع نم اهنال نانتمالاب هل ملستو رمثلاب هييحتو ىذشلاب هلبقتست ةقيش

 بعتتو ءيشنتو يلرت اضيأ يهف دجوف سرغو دصحف ع رز يذلا يناتسبلا اذهب مألا هبشأ امو

 ىذشلاب اهنويحي ةايحلا يف مهقيرط نوقشي اهتانبو اهينب ىرت ىتح دمصتو ربصتو حدكتو

 تعرز اضيأ اهنأ كاذنآ رعشتو هللا هيلا اهقفو امب ةيضار ةمستبم دوعتف رمنلاب اهنولبقتسيو
 . تدجوف تسرغو تدصحف

 اهتماستبا يه ع زوتو اهديعب اهؤانبأ لفتحيف ةييرعلا مألل ءافولاب ضيفي يونس ديع انلو
 اراشبتساو فورعملاب ءاهزو ليمجلاب اقارشا هيف تدجو نأ هللا دمحتف نوكلا اذه ىلا رظنت

 اهحورب هتدهعت يذلا اهرمثو اهبابشب هتور يذلا اهتايح هتعدوأ يذلا اهسرغ يف ريبكلا اهلمأب

 . ريدقتلاب اهصخيو ديعلاب اهييحم ءاجف

 جيلخلا بدأ نع ثحبن ةبسانملا هذهب نحنو اهنع ربعملاو ةمألا رهظم وه امئاد بدألاو

 فصو تيوكلا يفف انئاب دأ ةايح ميمص نم عبان هنأل ابصخ هدجنسو مألل هترظن ىدمو

 : ةيهاز ةرفاو ةيحتلا اه لسرأو اهلئاضف هيف ددع افصو مألا نانس هللا دبع رعاشلا

 يدجي ناهرب ىوس ايندلا يف را ملو يدنع اهلداعي ءيشال مالا يه
 دهعلا يف قدصلاو صالخالاو بحلا اهل عزانم ريغب ىلعألا لزنملا اهل
 دهشلا نم ىلحا هللاو اهتمسبو اهتوص عجات يبلق ىلا بحأ
 دح الب رينت ايندلا تسما دقف اههجو ريراسأ اهنم تقلطنا اذا

 يدست يذلا نانحلا لك هلخادب يذلا اهمصعم راد مك يقنع ىلع

 دنلاو كسملا نم ىكزأ هتحفنو اهفطعب ينتأفدأ مك اهرجح يفو

 دهسلاب مونلا نع تنغتساو يلاوح كلاهتب تمترا رضلا ينسم اذا

 دهو ضفخنم نيب ىقالت ليسك ةنيخس عومدلا يرجت اهدخ ىلع
 درج ةمهم يف ءامدا اهفشخ ىلا تنر امك ونرتو اسمه ينملكت
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 اهعرضو راغ ءاملاو هبشع ىوذ

 يل قشت تسماو يدوع امن نأ ىلا
 تدع اذا اهاوس ىضرأ ال تحبصأو

 اهدادو ىعرأو اهنع ىذالا دوذا

 اهدوهج لضفب يلهج نم تصلخت
 املاع لبق نم تسل ام ينملعت
 اهدر كيبل هاما اي تلق اذا

 رهطم كالم نم ىمساو يكالم
 لقت الل قوقعلا كيا كاياف
 اهدوجو الللف امهاذيا كاياو

 ةعاس لك اهل وعدت نا سنت الو

 دهجلا ةدش امهتضأ دقو فجي

 دشرلا نع ديحأ ال ىك يدهلا قيرط

 يدو تسمط وأ دوسلا يلايللا ىلع

 يدهم يف ينع ءاذيالا تداذ امك

 ىدصق اهحئاصن نع اموي لاح امو

 دعسلاو ريخلا كلسم ينيرتو هب
 در نم هللو هالحا امف ىلع

 دمغلا يف فيسلا نم اقالخأ عصناو

 ةمحلا ىوسب اهباتغت وأ (فا) اهل

 جو نم كل نكي مل اهاضر قحو

 لولا دلو يف ربلا اذه ظفحتل

 يتلا هدئاصق ىدحا ىم مالا روعش ضيرعلا ميهاربا ذاتسالا نيرحبلا بيدا فصيو

 : اهما ةياعر يف ةاتف فصيف اهب زيمتي

 شاصترا يف لظلا نكس ام
 ودعت ةا هملاك تتا ىتح

 ينيلاط هاما هاما

 ال مج 4 اكش ىري الا

 يفاوعلا ةسبل ام تلاق

 ريصقلا هدبعا اذبح اي

 ريني ا هرغث همال

 ريبك ه زا يف

 ريطي ذا عرلا يف ىلع

 روزلا كمايال تشاع

 ركفتو اهئانبأ لبقتسم ينبت يهو مألا ” يعافرلا دعاسم ديسلا رعاشلا انل روصيو

 نبالاو دوعي ىتم فرعي ال صوغلا يف بألاف ةضهنلا بكوم عئالطاهمامأىرت ذا مهدغ يف
 اهدلو ذقنتل لمعت نا اهاسع اذامف ةسردملا ىلا هقافر بهذي نيح قرطلا يف عكستي

 ؛ انرعاش لوقي كلذ يف هلبقتسم نمضتو

_ ٢٢١ _ 

  

 



 يكبت رحبلا برقب ةفقاوو
 بطخ ىأل ككب اهل تلقف

 ارسق تدزف بيحنلاب تدازف

 ريغص دلو اهبرقب ناكو
 اذهف ىكبأ امنأ تلالاقن

 هيحترأ ميرك يلوح امو
 ملع رادل متيلا اذه ذخف

 يرابطصا ليع اهئاكب مظعل

 يراس ناك علطتلا ملا يبو
 يرايتخا الو تحن دولاب امو

 يراج وهو بعلي رحبلا ءءامب

 راجبلا عاق يف جز جوزو

 يراوج يل نسحيو ينمحريف

 رايدلا ةحلصم بح برشيل

 يرعلا جيلخلا يف مألا قحب تحضوأ دق _ ميركلا عمتسملا اهيأ _ تايبألا هذه نا
 اهديعب انلفتحا ام اذاف انتضهغ ءانب يف هب تماق يذلا ريبكلا رثألاو هبدأ يف مألا رعاشمو

 هب فصوت يذلا اهلهج اهعنمي مل ةناسنا انمرك دق نوكنو بجاولا نم ائيش انيدأ دق نوكن

 ةدهاعم ىلا ةديدس تاوطخ وطخت نأ نمو ملعلا ردق فرعت نأ نم هب تعنت يذلا اهفلختو

 . هعمتجم يف ةحلاص ةرذب اهنبا أشنيل

 انلواحو . ةيرعشلا تايألا ركذي ملو ةرقفلا هذه يف فصنلا ميهاربا فيطللا دبع رعاشلا مسا فلؤملا دروأ ٭

 ‘ ديشرلا زيزعلا دبع خيشلل تيوكل ١ خ رات باتك نمو هبراقأ نم ةأرملا رود ف فصنلا رعاشلا تايبا جارختسا

 امم \ هدئاصق ف ةأرملا بدال ارثا دجن م نكلو ديزلا دوعس دلاخ ثحابلا ذاتسالل نينرق ف تيوكلا ءابدا باتكو

 . يعافرلا دعاسم ديس ةديصق نم تايبأب داهشتسالا ىلا انرطضا

 : عجرم

 . نانس هللا دبع آ جيلخل ١ تاحفن _ ١

 ٢ _ ديشرلا زيزعلا دبع ، تيوكلا خيرات .
 ٣ _ ديزلا دوعس دلاخ . نينرق يف تيوكلا ءابدا .

 ٤ _ يئاطلا دمحم هللا دبع ، يرعلا جيلخلا يف رصاعملا بدألا .

٢٢٢ 



 جيلخلا يف ةأرملا
  

 ةمأك ةعومجم راهظاو ، يبرعلا درفلا ةأشنت يف اهرود اهل يبرعلا خيراتلا يف ةأرملا

 اهمالسا يفو اهتيلهاج يف رودلا اذه ةأرملا تدأ دقو 5 ملاعلا محأ نيب سأرلا ةعوفرم فقت

 . انخيرات نم ماهلا هناكم ذختيل ةوقو ةرازغب هيذغت لازت ام يهو

 يهف ربكألا يرعلا نطولا يف اهتاوخأ نم لقأ نوكت نل جيلخلا يف ةيبرعلا ةأرملاو
 بتكلا تاضمو لالخ نم خيراتلا رجف ذنم اهمسأ ددرت دقو خيرات ةلجسمو ثارت تاذ

 اهمسا ةأرما نامع مكحت تناك امدنع يدكألا نوجرس دهع يف كلذ أدبيو © عئاقولاو

 روطاربما اهازغف نيعماطلل احمطم اهتلعج ساحنلل مجانم كاذنا نامعب تناكو ءءاسمش

 اهتيموق ىده ىلع تراس ءاسمش نكلو ساحنلاب هديوزت ىلع اهرابجا الواحم سرفلا
 فك يف اهتدعاسم لباقم ساحنلاب هديوزت ىلع هعم تقفتاو يدكألا نوجرسب تلصتاف

 سرفلا نوددهي قارعلا يف نويدكألا فقوو اهتقفاوم يف نوجرس ددرتي ملف سرفلا ناودع
 اهلولدم ةيخيراتلا ةثداحلا هذه يفو ، نامع ىلع مهناودع رمتسا اذا ةكرعملا يف كارتشالاي

 اذه نم ةيبرع ةأرما انيلع هتلمأ خيراتلا ميدق نم ادحاو افص مهفوقوو برعلا نماضت يف

 . بثاولا جيلخلا

 ةقيحسلا نامزألا ذنم ينرعلا روعشلا ةدحو جيلخلا ف ةدوجوملا راثالا انل روصتو

 دجوت نامع لحاسب ةميخلا سأر يفف يبرعلا نطولا نم ةيلاخلا ءازجالل برعلا ىنكسو
 ىلا رحبلا نم ةانق تقش دق ءابزلا نأ راثالا هذه يورتو ءابزلا ىمست ةكلم نصح لالطا

 سأر يف مسالا اذهب ةكلم دوجوو هلوح وسرت نفسلا تناكو نصحلا عقي ثيح اهرصق
 { مهتاكلمل برعلا هلمعتسا ابقل تناك ةملكلا هذه نأ ىلع انلدي ايروسب رمدت يفو ةميخلا

 ىلع انلدي ةميخلا سأر نصح ةبحاص ءابزلا نعو نامع ةكلم اسمش نع هتركذ اممو
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 افرصت فرصتت نأ نم تنكمتف مكحلا زكرم ىلا اهفوصوو جيلخلا يف ةيبرعلا ةأرملا ةناكم

 : يدكألا نوج رسب اهلاصتاو ءاسمش نع فرعن نحنو تيبلا اذه هركذب ركذن اميكح

 ةحفصب انيدل فقتو ههيجوت يف اضيأ تكراش دقف مكحلا يف ةأرملا تكراش اكو

 ةأرملا هذه ، نامع يف ةبراعيلا دهع ترصاع ةأرما جيلخلا خيرات نم ةماه ةرتف يف ةئيضم

 ىلع ناطلس ن فيس جرخنأ دعبااهركذ ءاجو دشار تنب ةخيشلا ةيخيراتلا رداصملا اهيمست

 هوخأ متها نيح يف لاغتربلا ةدراطمو يجراخلا ذوفنلا عيسوت ابلاط برعلب مامالا هيخأ

 نصحلا يف هيخأ ةافو دعب مكحلا ىلع ءاليتسالا نم فيس نكمت ، ةيلخادلا تاحالصالاب

 هتعيابم تضفر دشار تنب ةخيشلا نأ الا نيريثكلا لبق نم عيوبف هيف رصوح يذلا
 ىأرلا ىلوأ لبق نم كلذ يف رظني مش مكحلا نع دعتبي نأو ال وأ هتيب مزلي نأ ىلع ترصاو

 هباختنا مدعب ةرغث هدهعل ثدحيف ةأرملا هذه ضراعي نأ فيس عطتسي ملو { دالبلا يف
 بناجب هتشقان و هيلا ةيبرعلا ةأرملا هذه تلسرأ ىتح نيموي هتيب مزلو العف مكحلا رقم كرتف

 حالصالا ىلع لمعلاو داهجلا ساسأ ىلع هتعياب مث هيخأل هتفلاخم يف دالبلا نايعأ نم ةعامج

 ةعسل ضرالا ديقب يمسىتحنامعةمئأ ةعيلط فادعب نم حبصأو مكحلا ةسرامم ىلا داع كلذبو

 . هذوفن

 ثحبن نأ مويلا انيلعف ةفلاسلا نامزألاب جيلخلا ف ةأرملا ةايح نم تاضمو يه هذه

 . ةثيدحلا انتضهن يف اهرود نع

 ةقطنملا هذهب مألاب ةيادبلا يف ديشن نأ انل دبال ةيحانلا هذه ىلا هجتن ذا نحنو

 ةوقرهظي كلذ يف اهرثأو { هيفمويلا شيعن يذلا رضاحلا وحن مهعفدو اهئانبأ ميلعت يف اهرودب و
 دعاسم يتيوكلا رعاشلل ةديصقب اذه ىلع لدتسأ انأو . هدئاوفو ملعلل اهيعوو اهتيصخش
 يف مألا رعاشم اهيف روصو اماع نيعبرأ ىلع ديزي ام لبق اهمظن يعافرلا هللا دبع ديسلا نب

 . اهئانبأ ميلعتل اهيعاسم و جيلخلا
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 يرابطصا ليع اهئاكب مظعل يكبت رحبلا برقب ةفقاوو
 يراس ناك علطتلا ملا يبو بطخ ىال كلكب اهف تلقف

 يرايتخا الو تحن دولاب امو ارسق تدزف بيحنلاب تدازف

 يراج وهر بعلي رحبلا ءام ريغص دلو اهبرقب ناكو

 راحبلا عاق يف جز جوزو اذهف يكبأ امن تللقن

 يراوج يل نسيو ينمحريف هييحترأ ميرك يلوح امو

 رايدلا ةحلصم بح برشيل ملع رادل ميتيلا اذه ذخف

 قافآ وحن علطتلا يف اهرظن دعبو جيلخلا يف مألا ةلاصأل اهلولدم تايبألا هذهلو
 . لبقتسملا

 تيوكلا يف كلذ وحن لاجملا دجنس ةثيدحلا انتضهن يف اهرودو ةأرملا نع انثحب ينو
 ترشتنا تيوكلا يفف 3 هنرجش تعنيأو ملعلا رون امهيف قشأ ناذللا نادلبلاامهو نيرحبلاو
 نوؤشلا ةرازوف صاصتخالا تاوذو تاجيرخلا نم اددع انبسكو تانبلا سرادم

 ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو سرادم يفو تايتيوكلا تايعاتجالا تاثحابلاب مويلا لفحت ةيعاتجالا

 فئاظولا زجاوح تمحتقا ةيتيوكلا ةاتفلا نأ اك تاسردملا نم هب سأب ال اددع دهن

 . ملعتلاو عاتجالا يف ةاتفلا فيظوت نم فولأملا تدعتف

 ةأرملا ةناكم ىلع لدي ال يصخش لمع اهنأب فئاظولا ةلأسم ىلا ضعبلا رظني دقو

 نيتلاحلا نأ عمو هيجوتلا يف اهتكراشمو ماعلا ريسلا يف اهرود نع فرعي نأ دوي وهف ةماع

 وحن اهقيرط قشت تأدب دق تيوكلا يف ةأرملا نأ الا ةأرملا ةضهن ىلع ةلالدلا يف ناتطبترم

 ىلع فقن فيلأتلا ملاع يفو ةيئاسن مالقأ نم ولخت ال انفحص دجن ةفاحصلا ملاع يفف كلذ
 عمل ةيئاسن ةيعمج تسسأت عمتجملا يفو يعاتجالا ثحبلا لوح دلاخلا هضف ةديسلل ةوطخ

 نوفرعي تيوكلا ةعاذا يعمتسم لعلو اهتاوضع ةعيلط نيب حلاصلا هيرون ةسنالا مسا اهيف

 تيوكلا توص عامسا يف حضاولا ءيضملا نهرود نهل تاحجان تاعيذم اهزاهج نيب نأ

 يحرسملا ليثملا يف اضيأ ةيتيوكلا ةأرملا تمهاس و ملاعلا نادلب رئاس و تايبرعلا اهتاقيقش ىلا
 . ينويزفيلتلا هيجوتلاو
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 ميلعتلا ىلا ةبسنلابف تيوكلا يف اهرود نم لقأب اهيف ةأرملا رود نكي ملف نيرحبلا امأ
 تاملعملا ةبسننأ انملعاذا كلذ حضتيو هعيمج جيلخلا يفلألا ةناكملا لتحت نيرحبلا يف ةأرملا دجن

 روصحم نيرحبلا يف لمعلا نأ الا . ةئاملا يف نيعبسو سمخ نع لقت ال نيرحبلاب تايلحملا

 قيرط نع انفرع دقف يعاذالا بناجلا امأ ةليئض ةروصب تايفشتسملابو ريغ سيل ميلعتلاب
 ةيناثلاو ةأرملا ةيعمج امهلوأ نيتيعمج كلانه نأ اك. جمارب تامدقمو تاثدحم نيرحبلا ةعاذا

 . ةمومألاو لفطلا ةياعر ةيعمج

 مدقت ىلع ةحضاو ةلالد لدي نيرحبلاو تيوكلا يف ةأرملل فصو نم هتركذ امو
 ةأرملا نع لئاس لأسي دقو ، نسحأ لبقتسم وحن اهريس ىلعو ةأرملل يعامتجالا ىوتسملا
 ىسعو يناسل هب ةداشالا يف ددرتتو يملق هنود فقي ام فسأللايو اذهو جيلخلا يف بدألاو
 رامضملا اذه يف اهفلخت ببس نأ دقتعأو ةأرملل درطملا مدقتلا لضفب ارهظم كلذل دجن نأ
 .ىلع ةأرملاو لجرلا ةيخألا تاونسلاب هيف كرتشي ماع ببس هنا لب بسحف اهيلا ادئاع سيل
 ناطلس ةياده ةديسلا ةيتيوكلا ةبتاكلل ةقفوم تاوطخ ركذأ نأ ينتوفي ال هنأ الا ءاوسلا

 يترسأ ةلجم ريرحت ةسيئر يهف ةفاحصلا يف قوزرملا ةمينغ ةديسلا ةناكم لجسأ نأو ملاسلا
 ماع لهتسم يف ( يترسأ ) ةلجم ريرحت مساب اهمسا لدبأ تيوكلاب نيترداصلا دئارلا ةلجمو

 . ةرهاقلا ةعماجب ةفاحصلا ةيلك ةجيرخ ةمينغ ةديسلاو م ٥

 ىف ةأرملا ةحفص عملت فوسف ةريخألا تاونسلا يف نامع خيرات بتك ام اذاو ، نيرحبلاو تيوكلا يف اهتاوخا كراشت اهلعجت نأب ةليفك ةضهنلاف نامع يفو رطق يف ةأرملا امأ
 . اهدالب ىلع يناطيربلا ناودعلا دض عفادتو اهتقيقح يمحت يهو جيلخلا
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 ةملعملا اهنم اندجو ىتح اهريس تراسو ةكلمب تأدب جيلخلا يف ةأرملا يه هذه

 ادملا تماد ام ديزملا يف لمألاانلو ةيعاتجالا ةثحابلاو ةلثمملاو ةيفحصلاو ةعيذملاو

 . يعماجلا صصختلا يف اهعمتجم ةوعدل بيجتست ةأرملا تماد

 امو جتنت سر

 : عجرم

 ١ _ يماسلا خيشلل ) نامع لهأ خيرات يف نايعألا ةضهن ( .
 ٢ _ قيزر نبأل ) نيبملا حتفلا ( . . .

 ٢ _ يناطلا هللا دبع ) يبرعلا جيلخلا يف رصاعملا بدألا ( .
 ٤ _ تيوكلا ةلجم نم دادعأ .

 . ينرس أ ةلجم نم دادعأ _ ه
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 ديرحوب ةليمج

 جيلخلا ءاجرأ ىلا اهئاهب دتمي نأ داكي ةديج امايأ شيعت عوبسالا اذه يف تيوكلا

 اهقئاقدو اهيناوث اوشيعي نأ ةقطنملا هذه ءانبأ ىنمت تابسانم تيوكلا تدهش مو 3 هعيمج

 . حافكلا قافآو خيراتلا لحارمو رضاحلا ريس نم تثعبنا اهنال كلذ اهتاعاسو

 ةيرئازجلا ةدهاجملا ةرايز خيراتلا لجس يف لخدتو دجملاب قرشت يتلا تابسانملا هذه نمو

 انه نحنو . مركت نم اهل رهظأو تالفح نم اه مقا ام لك ىرن انه نحنف . ديرحوب ةليمج

 . داهجلا يف اهتاقيفرو ةدهاجملا ةلطبلل اريدقت ضيفت ابعشو ةموكح تيوكلا ىرن

 ةطبارلاو 5 ميظعلا انرضاح يف ةيبرعلا ةأرملل يبرعلا حافكلا زمر يه نوملعت امك ةليمجو
 يه نوملعت اك ةليمجو . بي ةلا مويلا يف نهحافكو ديعبلا سمألاب تايبرعلا حافك نيب ةقيثولا
 ىدحا يه لب 0 ةايح ةكيرش حاةك ةليمزو تيب ةبر يه ةأرملا نأ ىلع عطاسلا ليلدلا

 . هلك عمتجملا دمج دمج اذاو هلك عسنبتا حلص حلص اذا عمتجملا نايك مايق يف نيتماعدلا

 ديرحوب ةليمج هيلع تنهرب ام وه كلذو ةأرما وأ الجر ناك ءاوس هلمعب عمتجملا يف درفلاف

 نم تالطبلاو لاطبألا ءامسا نيب اعشم اهمسا عفتريو اهركذب ركذت ؤ رئازجلاب اهمسا نرتقا اذهلو

 . اهلالقتساو رئازجلا ةبورع ليبس يف نيحفاكملا

 ةبثاولا ةلودلل ةليمج ةرايز ةبسانم ييحن نأو دبال يبرعلا جيلخلا نع انثيدح يف مويلا نحنو
 ىلع نهربأف جيلخلا يف ةايحلا عقاو نم ةسبتقم ةيحتلا هذه نوكت نأ ديرا يفا ىلع 2 زيزعلا انجيلخ يف ةضهنلاو قالطنالا ةطقن تيوكلل اهترايزب ديشن نإو ، يرعلا جيلخلا لامش يف
 رود ىلعو اهيف ثداوحلا ىرجمب وثأت ىلعو { اهعيمج ةيبرعلا دالبلا مهي ام لك يف هتكراشم
 . هروص لكب ينرعلا خيراتلا دفاور نم دفارك
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 يف بدألا عبتن نأ الإ انيلع امف ، عمتجما اهيلع سكعني يتلا ةآرملا وه بدألاو
 لظ هنأ مأرامضملا اذه يف جيلخلا كراش له دعب نم ملعنل ديرحوب ةليمج داهب رثأتو جيلخلا

 ماركلا نوعمتسملا اهيا اننا . ةليمج ةرصانم ىلا تعد يتلا ةيودملا تاخرصلا كلت نع اديعب

 يف شاع هناو اهنجس يف ةليمج تانأ ىلا هتكراشم تلصو دق ينرعلا جيلخلا نأ ىرن فوس

 . بيذعتلا ناولا يقالت يهو ةلطبلا هذه تانأ عم نإت سفنو ثهال سفنو مولكم بلقب اهتنازنز

 كلذ نع اوربعو { اهحافك يف اهتدناسم ىلا اوعدو مهعمتجم ارثأت ةليمجل جيلخلا ءابدا رصتناف
 رئزجلا ، نيرحبلا نم اناطخ ىلوأ يف كلذ ىلع انليلد نوكيسو . مهراعشاو مهتاباتك ي
 رخآ يف ةليمج ةيحضت مايأ تناك ةاتف نم هسبقنسو ، يرعلا جيلخلا هايم ىلع ةضبإرلا

 ليلد وهو ، بدالا قافا وحن اهلحارم لهتسم يفو ، ١٩٥٨ ماع ةيوناثلا ةساردلاب اهلحارم

 بدألا تاضمو نم ةضمو وهو رئازجلاب اهتخا ةلوطب عم جيلخلاب ةيبرعلا ةاتفلا بواجت ىلع
 ىلع تربصو هلالغا ةليمج تناع يذلا بيهرلا نجسلا تاملظ نم تقرشأ يئاسنلا

 . هتيشحو

 & يشجلا ةيهب يه ةليمج ةلوطب عم يناسنلا بدألا بواجت اهنم ذخأن يتلا ةاتفلا

 تلاق ، ةرضاحلا انتضهن يف ةيبرعلا ةلطبلا ةاسأمل اهرثأت نع اهيف تربع يتلا ةعطقلا يه هذهر

 : ةيهب

 ةليمج مسإك ليمج ءادن ةليمج
 ةلوطبلا يناعم مضي ءادن ةليمج

 كيعبصا نم رفاظألا لس راثآو

 تيفغتبإ ام ىلا ريشي زمرك
 تومت ال حورلاف ةليمج اي تنا تم نا

 ةليمج اي ءارضخلا انضرأو

 ةليبنلا رئازجلا ضرأ
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 ءاسملاو حبصلا يف ءامدلاب حفطت

 ةلوطبلا ةصق انيلع ولتت
 ةلضانملا رئازجلل كمسا

 ريرملا هحافك يف دهاجملل

 ليوطلا اهداهج يف ةبورعللو
 دونجلا ةسامح نم يكذي كمسا

 ةميظعلا رئازجلا ةروث بهلي فيرشلا كتومو

 ةيغاطلا اسنرفل راع ةمصو ةليمج اي كتوم

 ةدهاجملا رئازجلل زع جاتو

 ةفطاع نم موهفملا نع تجرخ دق ةئشانلا ةبيدألا هذه نأ ظحالي ميركلا عمتسملاو

 ةهبج هب رينت ىركذ دعب نم شيعتل تومت نأ ةليمجل تنمتف © ةصاخ ةاتفلا ىدل ةمحرلا

 . نايغطلا هنم لجخيو رئازجلا

 نع هل ةديصق يف يفرحلا حلاص دمحم يرئازا_ا رعاشلا ةينمألا هذه سفن ىنمت دقو
 : اهيف لاق ةليمج

 ه ليمج اي يتومت نل
 ةليمج اي اهلقأ مل نكلو سانلا اهلاق

 ةليمج اي يتوت نأ ىوهأ انأ

 ليلع ماسنأ ةوسقلا جهو يف نررلاف
 ه تعرج دقو توملا وه ام

 ة ليوط ا ند

 هليطتسم زع ةمون يف ةوفغلا وهأ
 ةلوفطلا مالحاك دلخ يف ةظقيلا وهأ

 ةليمج اي هيبلطاف اذه كتوم نكي ذنا
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 ىنح م : { اهراصتنا ينو اهتعاجش يفو اهتاسام يف ديرحوب ةليمج جيلخلاب انبدا عباتيو
 لك يف ةبورعلا عم وهو ث ةديجم اهتاوطخ نم ةوطخ لك يف اهعم وهف تيوكلل اهترايز ي
 انتلطب ةرايزب جيلخلا بدأ رثات نم هيلع تفقو ام لوأ لجسأ اذ انأ اهو © اهرهاظم نم رهظم

 رعاشلا لاق دقف « ةيبرعلا لودلا اهتاقيقش نيب جيلخلا اذه لثمت يتلا ةيتفلا ةلودلل ةليمج

 : تبوكلل ةليمج ةرايزب هروعش ارهظم يبيصخلا دومحم

 ساروا نم رااحالا نطوم نم
 كلل تءاج

 شاشرلا لمحت يذه ث نافكلا تقالت
 ِ ىر ال او

 ناميال لمحت يذه .3 ناحورلا تخآتو

 ىرحلاو

 بونجل ا ىصقأ نم ناراحبل ١ قناعتو

 رخفت برعيب

 ربكمر للهم لامشلا ىلا
 هناير عبارم تللح الب نب تحا اي

 ورعلا مدب
 ءارغ ةيحت بولقل ا نيالم نم كل

 زيلا بحلاب

 ساروأ نم رااحالا نطوم نم
 كلل تاج

 ؛ي

 'د -

 ةكرعم يف جيلخلا بدأ ةمهاسم ثيدحلا اذه يف ماركلا نيعمتسملا ىلع ضرعأ ذا يناو

 ةيروهمجلا بودنم باطخ نم ءازجا ركذأل ، ةصاخ ديرحوب ةليمج ةيحضت يفو ةماع رئاجلا
 : هلوق اهنم ، ١٦٩٥٨ ماع رخاوأ تيوكلاب دقعنا يذلا ءابدالا رمتؤم يف ةيرئازجلا

_ ٢٤١ 



 عم مهاسي يدلا يبرعلا دلبلا اذه ابعشو ةموكح تيوكلاو ةركشتل رئازجلا نإ »

 . رصتنت نأ مكل ركش زعأ نأ ملعت يهو 2 رئازجلاب ةبورعلا ةكرعم يف يبرعلا نطولا ءازجأ
 همدخت يهو يرعلا ملقلا اهمدخي نأ اهؤاجرف 5 ءاجر رئازجلل ناك ناو رصتنتس اهنا مكدهاعتو
 . « شاشرلاب

 بودنم ناسل ىلع ءاج يذلا ءاجرلا اذه اوققح مهنأ يبرعلا جيلخلا ءابدا رسيو

 ىتح اوكراشو ةيثنلا عطقلا اوبتكو ، دئاصقلا اومظن ، ابجاو كلذب اودأف ةيرئازجلا ةيروهمجلا
 امب رئاجلا يف حافكلا ةلطب اويحو ، تارمملا يف رئازجلا قصانم ىلا اوعدو 3 فيلأتلا يف
 قفأ يف ىلوالا ةلطبلا يحن تيوكلا يذ اهو 0 ريبكلا مساحلا اهراصتنا اويح مث ث متعمس

 نكيلو كانه اهؤادصأ متنا نوعمستو كانه نحن اهدهشن يتلا تالافتحالا هذهب يرعلا حافكلا

 اهب تضاف دقو 2 رئازجلا راصتنا موي يف تيوكلا نم ةيحت ميركلا عمتسملا اهيا انثيدح ماتخ
 : فاقسلا دمحأ رعاشلا ةحيرق

 ١ ( . : ادع ر يلع . \

 انامح نع ىلوو ليللا قىليناو

 ترفط دق ةعمد انحسمو

 ا نانز اهنم تسبي قآم نم

 ةتف تفوط الو اهانغم نحن

 ا اوس ضرت مل ضرالا يف

 ا دنيح اهنع ساروأ اولعءاس
 ا ناخدو ابيل قفالا تدس

 اناوهلو انع راعلا نوعفدي
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 جيلخلا يف برعلا قاوسأ

 © بألاو ةاجنلاب ةماهلا مهندم يف اهنودقعي اوناك يتلا برعلا قاوسأ نع نوملعت
 ظاكعو . مالسالا يف دبرملا قوسو ةيلهاجلا دهع يف ظاكع قوس ةبسانملا هذهب نوركذنو

 رهش لئاوأ برعلا هيف عمتجي ، فئاطلاو ةكم نيي ريبكلا يداولا راوجب حيسف طسبنم لهس
 ءابدالا ىرابتيو عيبلا اهيف رثكي ةيبدأو ةيراجت قوس يهو ، نيرشعلا ىتح رمتستو ةدعقلا يذ
 ينب دهع يف اقوس ذختا ، ةرصبلا ةنيدم يبرغ عقي عضومف ديرملا امأ . ةباطخلاو رعشلا يف
 , نييسابعلا مايأ قوسلا هذه ترهدزاو © ةراجتلاب هزيمت نم رثكأ بدألاب دبرملا زيمت دقو ، ةيمأ
 ةمج دئاوف برعلا اهب ىنع يتلا قاوسألا هذهلو . ةيلهاجلا يف ظاكع قوسل امأوت تناكف
 . روطتلل اهتيلباقو ثداوحلا قبس يف ةميركلا ةمألا هذه ةزيم اهئاصقتساب كردن نأ عيطتسن
 ةياعدلا يف ريبكلا اهرود يدؤت جيلخلاو نميلاو دجنو زاجحلا نيب ةلقنتملا مساوملا هذه نأ كش الف

 اهيف ىرج امو ، هدالب نع لأسي فوس مهنم لكف 9 قاوسألا داور اهنم دفاوتي يتلا راطقألل

 دقو قارسألا هذه نم عيمجلا جرخيف اهفرعي ال نمل هدالب فرعيس مهنم لكو ، ثداوح نم
 نادلب نم مهلوح اميف ثداوحلا ىرجم نع ةيفاو ءابنأ اوذخأو ، اضعب مهضعب نع اوفرع
 ظفحو ةراجتلاو مالعالاو ةحايسلا يف قاوسألا هذه رودف 5 مهتدوع دنع مهناوخا ىلإ اهوغلبي
 بكاوم يف ةييرعلا ةمألا نبي طباورلا مئاعد نم ةماعد اهربتعن نأ عيطتسن ثيحب { حضاو ةغللا

 ماتلا هرود ايدؤم الا ناك ام يبرعلا جيلخلاو . مالسالا وأ ةيلهاجلا يف كلذ ناك ءاوس اهخيرات

 يف وثأ هل نوكي نأ دب الف ، خيراتلا اذه رهاظم نم ارهظم الا ناك امو ، يبرعلا خيراتلا يف

 يف تفرع ينلا ةيرعلا قاوسألا فرعنل رودلا اذه ضرعتسن فوسلو & اهراثآ يفو قاوسألا
 تناك يضاملا يف نيرحبلاو ، نامع يفو نيرحبلا يف قاوسألا هذه تدقع & يبرعلا جيلخلا

 قوس اهب تدقع يتلا قاوسألا رهشأ نمو { مويلا فورعملا اهعقوم نم انادلبو ةحاسم رثكأ

 نوكي نأ حجرألاو 5 هتياهن ىلا رمتستو 3 ةرخالا ىدامج غ يف قوسلا هذه أدبتو ، رقشلمل
 : ىشعألا لوقي اهيفو ةمانملا ةيزج يف قوسلا هذه عضوم
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 افصل او رقشم ا انم | . نإف

 اهليخت امج طخلا اندجو اناف

 كلم ىنواس نب رذنملل رقشملا يف ذوفنلاو سيقلا ؤرمإ ريبكلا رعاشلا قوسلا هذه اوراز نممو
 فصبو 0 عئاضبلا ىلع بئارضلا ذخأيو نيدفاولاو هراجتلا يمحي ناكو كاذنآ نيرحبلا
 بئارضلل جيلخلا تارامإ يف ةلمعتسملا ةرابعلا سفن يهو عئاضبلا رشعي ةرابعب كلذ نوخرؤملا
 . يرشوعم اهملتسم نومسيو روشع اهنومسيف 3 ةيكرمجلا

 عقتف مويلا امأ ، ةميدقلا نيرحبلا ةقطنم نم اضيأ يهو رجه قوس قوسلا هذه يلبو
 اهتراجت يمحيو خآ ىلا رخالا عيبر لوأ يف قوسلا هذه مسوم أدبيو ءاسحالا ةعطاقم نمض
 طخلا ةنيدم حامرو روهشملا رجه رمت نورتشي نومداقلا ناكو ، اضيأ يواس نب رذنملا

 ربنعلاو كسملاو ءىلاللاو روطعلا اهيلإ نوبلجي مجعلا دالبو دنهلا راجت ناك اك { مويلا فيطقلا
 ممت ونب هيف تراغا ةروهشملا بيعلا مايأ نم وهو ةقفصلا مويب قوسلا هذه تفرعو ، باوثألاو

 . رجه قوس ىلإ ىرسك اهلسرأ ةعاضب ىلع

 . ناقوس اهرهشأو نامعب مهقاوسأ ىلا يتأن نيرحبلاب برعلا قاوسأ نع انفرع نأ دعبو
 { اهيف ىربكل ١ ةيرثألا ةنيدملاو ميدقل ا يف نامع ةمصاع راحصو . ابد قوسو & راحص قوس

 نم سانلا ضفني نأ دعب:كلذو هرخاوأ ىلا رمتستو بجر رهش نم رشاعلا مويلاذنم اهقوس أدبت

 دحأ يف اهمسوم عوقو ببسب راجتلا نم ريثك راحص قوس ىلا دفيو { ةماهتب ةشابح قوس

 نب دوعسم نب ىدنلجلااهيف ةراجتلا ةبيرض ذخأيو ةيامح ىلااهدصاق جاتحي الف ، مرحلا رهشألا
 نيصلاو دنهلا عئاضب ىقتلم يهف ةيبك ةيمهأ راحص قوسلو ، كاذنا نامع كلم ربكتسملا

 طشنتو عئاضبلا اهيف عونتت ث ارحنو ارب راجتلا اهيلا دفاوتي & قارعلاو زاجحلاو نميلاو نيرحبلاو
 . قيئك تايمكب سرولاب فورعملا قوحسملا اهيف نويينامعلا راجتلا عيبيو ةراجتلا
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 بحاص يومحلا توقاي اهيف لاق نامع لامش يف عقت ةنيدم ابدو { ابد قوس كلانهو
 تناكو  اهراعشأو اهرابخأو برعلا مايأ ف ركذ اهل ةروهشم ةميدق ةنيدم يهو :نادلبلا مجعم

 . نامع ةبصق اميدق

 نم راجت اهيف عمتجيف 5 ةكرح اهكأو ةييرعلا قاوسألا رهشأ نم ابد قوس ربتعتو
 ىلا برعلا ةراجت ذفنت اضيأ اهقيرط نعو ةعونتملا عئاضبلا اهيلا نوبلجي ، ضرألا يصاقأ

 اهب لصتيف ، راحص قوس ءاهتنا دعب بجر نم نيرشعلاو عساتلا يف اهقوس . ادبت { جراخلا
 اهيلع فرشيو 5 ممألا نم مهريغو برعلا نيب ةراجتلا لدابت نم ةنيدملا كلت يف أدب ام
 موقيف ابد قوس يهتني نابعش فصتنم يفو ، نامع كلم ربكتسملا نب دوعسم نب ىدنلجلا

 . ةهملا دالب يف رحشلا قوس ىمسي رخا قوس

 عئاضبلا قفدتبو اهتدم لوطب هقاوسأ تزيمت ، برعلا قاوسأ يف يبرعلا جيلخلا رود اذه

 مهدالب نم نودروي ضرالا ءاحنا فلتخم نم مهنفسب راجتلا دفاوتيو ةيبنجالاو ةيبرعلا دالبلا نم

 هذه ءانبأل زفاح هلك كلذ يفو ، بعلا دالب هجتنت ام مهعم اوذخأيلو بيعلا هيرتشي ام
 . سمالاب مهدادجأ كراش اك مويلا يبرعلا داصتقالا ءانب يف اوكراشي نأ ةقطنملا
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 « ينرعلا جيلخلا يف راثالا »

 دقو ةميدقلا نامزألا يف ناسنالا اهنطوتسا يتلا قطانملا مدقأ نم يرعلا جيلخلا ربتعي

 ريبك ارود ىدأ هنأ ىلعو ةلقتسم ةراضح جيلخلل نأ ىلع هنادلب يف تدجو يتلا راثالا تلد

 كارمنادلا فحتم اهب ماق يتلا ةرمثملا دوهجلا ىلاريشن نأ انه انب لمجيو ، تاراضحلا لقن يف

 تاراضحلا ديدحتو راثالا نع ثحبلل نامع لحاسو نيرحبلاو تيوكلا ىلا هتاثعب لسرأ ذا

 . يتيب روسفوربلا ةسائرب كلذو اهريغب اهتاقالعو جيلخلاب تماق يتلا

 ىلا تيوكلا دشت يتلا ةنيتملا ةطبارلا ىلع ايوق اليلد ةثعبلا تابيقنت جئاتن تءاج دقو

 خيرات يف ةرادصلا اكليف ةريزج لتحتو ، جيلخلل ةبسنلاب اهتدحوو اهقاستا ىلعو جيلخلا نادلب
 ةيدتسم ماتخأ تدجو دقف جيلخلاب تيوكلا طابترا ىلع ليلدلا ةماقا يفو ميدقلا تيوكلا

 نيب ام دالبب تدجو يتلا ةريدتسملا ماتخالاو دنهلاب تدجو يتلا ةعبرملا ماتخالا نع فلتخت
 مايق ىلع عطاسلا ليلدلا اذه يفو نيرحبلاب ةريدتسملا ماتخالا سفن اضيا تدجوو نيرهنلا
 . يترعلا جيلخلا ةقطنم يف صاخ عباط تاذ ةراضح

 تناك اهنأ ىلع لدت راثآ اهب تدجودقف تيوكلا يف خيراتلا ةريزج يه اكليف ةريزجو

 سأرو تيدورفأ لامجلا ةهلال لاغمت اهنم ةينانوي راثآ ىلع اهيف رثعف ةراجتلا قرط نم اماه اقيرط
 مو 3 ةينانوي راثآ لمحت ةيرجحلا عطقلا ضعبو ينانويلا زارطلا نم ةدمعأو ريبكلا ردنكسالا

 خيراتلا يف اهرود اهل ناك تيوكلا نأ ىلع ليلد هلك كلذ يفو ةميدقلا راثالا نم ةمظاكلخت

 ضرأ اهنأ لب نينرق وأ نرق يف ترمع ةديدج اضرأ اهعومجم يف تسيل اهنأو يراضحلا
 سيقن نأ نكمي الو كلذ ىلع ليلدلا يه راثالا عطقو ، خيراتلا لبق ام تارتف ىتح ترصاع

 . ةقيحسلا نامزألا يف اهراثآ لهاجتنو رضاحلا يف اهنارمعب تيوكلا دوجو

 اهتراضح فشك يف ريبك رثأ اضيأ ةيكرمنادلا ةثعبلا تابيقنتل ناك دقف نيرحبلا امأ
 روباجلا يف ةميدقلا نيرحبلا ةعلقو رابراب امه نيناكم يف راثالا نع بيقنتلاب ةثعبلا تماق دقو

 حرص اهنيب نم فشكنا ةراجحلاو رمرملا نم عطق اهب ةجردم دباعم ةثالث رابراب يف تدجوو
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 روصعلا ىلا عجرت تايانب اهلوح تدجو دقف ةميدقلا ةعلقلا امأ ، ثحبلا تحت ورمأ لازي ام

 { تارتف سمخ ىلا ميدقلا نيرحبلا خيرات مسقت اهفاشتكا دعب نكمأ مدقلا يف ةقيحسلا
 ةنلانلاو رابراب دباعم عم تأدبف ةيناثلا امأ داليملا لبق ةنس فالآ ةثالث ذنم تأدب ةرتف اهالوأ
 أدبتف ةعبارلا ةرتفل ا امأ « رابراب دباعمل نيبارقك تمدق تايحل لكايه دوجوب تنزيمو كلذ دعب

 نم ةسماخلا ةرتفلا أدبتو نيرحبلا يفنانويلل ةقالع روهظب زيمتتو داليملا لبق ةنس ةئامعبس ذنم

 ىلا ىلألا ةتفلا ىلع راثالا ءاملع قلطا دقو { ةيمالسلا ةتفلا يهو داليملا دعب رشاعلا نرقلا
 رسوليت نيرحبلا رئازج اومس ريبكلا ردنكسالا ةراحب نال سوليتب ةعبارلاو نومليدلا ةرتفب ةثلاغلا
 . مريلا نيرحبلا ةمصاع ةمانملااهيفعقت يتلا لاوأ ةيزج ىلا ةبسن لاوأ ةرتفب تيمس ةسماخلاو

 لل اندوقي نومليد ةتفي اهخيرات راودأ ضعب ةيمستو نيرحبلا ةراضح نع ثيدحلاو
 لاصتاو مدقت يف ريبك ارود تدأ ةقيرع ةراضحل مسا نومليدلاف © مسالا اذه نع لؤاست
 نأب نيخرؤملا ضعب دقتعيو برغلا يف نانويلا ةراضح هتدأ ام ةصاخ قرشلا يف تدأف هنادلب
 يتيب روسفوربلا يسفنب تعمس دقو ةميدقلا نومليد ةراضح دهم يه يرعلا جيلخلا ةقطنم
 نأ دكؤأ نأ يناكمابف يبرعلا جيلخلا ىلع تاينقم اهمسأ ةنيدم عقوم يدنع دكأت اذا لوقي
 ناملا ءامسال ةعجارم الا بلطتي ال تاينقم نع لاؤسلاو جيلخلاب تناك نومليدلا ةراضح

 ةعطاقم ىلا ذفنملا يهو نامع يف عقت يتلا تاينقم ةنيدم مسا اهنيب دجتسو جيلخلا يف
 يذلا مسالا اذهب ةنيدم دوجوو مدأو امليدك نومليد براقت ءامسأ اضيأ اهلوح نأ اك ةرهاظلا
 هذهب تدجو نومليدلا ةراضح نأ ىلا كلذ نم صلخن نأو ةيكرمنادلا ةثعبلا سيئر هنع شتفي

 | ثحبلا نم ىرخأ تاضموب كلذ ىلع لالدتسالا يف تيضم ةلاطالا ةيشخ الولو ةقطنملا

 نأ ىلا كلذ نهرصلخن نأو ةيكرمنادلا ةثعبلا سيئر هنع شتفي يذلا مسالا انه دجن نأ انبسحو

 ىتح ثجحب اهنع رجي ملف نامع يف راثالا امآ ، يبرعلا جيلخلا ةراضح يه نومليدلا ةراضح

 نم ريثك اهبو تاهلقو راحصو رافلجو ابد يه مويلا ةفورعملا ةيرثألا ندملا نأ الا نالا

 ديزتس ندملا هذه يف اهئارجا نم نوثحابلا نكمتي نأ وجرن يتلا تايرفحلا لعلو © ماكالا

 . مهثاحبأ ةرولبو مهئارآ تيبثتو مهتايرظن ديكأتل ءاوضأ جيلخلا ةراضح نع نيثحابلا

_ ٢٤٧



 يبظ وبأ ةموكحل ةعباتلا رانلا مأ ةريزج يف راثآ دوجو وه كلذ يف لمألا تالاجم حتفي اممو
 يمربلا يف ماعلا اذه ةيكرمنادلا ةثعبلا تفشتكا دقو 5 ملاعلا يف ةيخيراتلا راثالا مدقأ نم اهنأ دقتعي

 ذنم جيلخلا ةقطنم نارمع ىلع لدي هلك اذهو ةنس فالا ةسمخ ىلا هدمأ عجري افيس

 . اهب ةراضحلا راونأ روهظو ةقيحسلا روصعلا

 هنادلب طبارت ىلع ةحضاو ةلالد لدت يبرعلا جيلخلا يف ةيرثألا تايناكمالا يه هذهو

 جيلخلا نادلب ةراضحل يفاولا فشكلا ىلا نوثحابلا قفوي نأب ريبك لمألاو ضعب عم اهضعب
 . اهيضارأ يف ةثعبملا راثالا قيرط نع يرعلا
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 « يبرعلا جيلخلا يف ةورثلا رداصم »

 اهنأكف طفنلاب اهخيرات نونرقيو دوسألا بهذلا دالبب يبرعلا انجيلخ نادلب نومسي
 الب طفنللو { يفايف يضارأو ءادرج ىراحص هنود نم حبصتس اهنأ وأ امدع هنودب تناك

 يف ءيش لك نكي مل هنكلو اهنامعو اهمدقتو نادلبلا هذه ةرهش يف ريبك لضف كش

 وحن اهفده ىلا نادلبلا هذهب ريست نأ نكمملا نم ةورثلل ىرخأ بناوج كانهف ز انتورث
 ناكمابف ويداقمو هنكامأ ركذ يف ليطأ نلو طفنلا نع ثدحتلا دعب اهركذأس لضفأ ةايح
 نع ثدحتأس ينأ الا ، ةروسيم تحبصأ يتلا رداصم نم كلذ ىلع علطي نأ عمتسملا

 اذهل نوكي نأ رظتنيو نامع لحاس تاراما ىدحا ( يبظوبأ ) يف رهظ طفنلل ديدج دروم
 دعبي يذلا فياش مأ يرحبلا لقحلا يف رهظ دقو طفنلا ملاع يف ريبك نأش ردصملا

 ىالوج رهش نم عبارلا مويلا يف هنم ةنحش لوأ تردصو ةرامالا ةمصاع نع اليم نيتس

 نيرشع دعبت يتلا ساد ةيزج نم طفنلا تالقان ىدحا هب ترحبأ ذا م٢٦٩١ ماع ( ويلوي )

 لقح دجوي ( يبظوبأ ) ةنيدم يبونج اليم رشع ىنثا دعب ىلعو ، لقحلا اذه نع اليم
 رايا سمخ مويلا هيفو م ١٩٦٤ ماع هنم ريدصتلا ادبي نآ رظتني نابرم لقح ىمسي رخا

 فياش مأ تارخدم ردقتو مدق ٧٨٠٠ دعب ىلع طفنلا اهيف رهظ٬تقو ىأ يف جاتنالل تئيه

 . ليمرب نويلم ٣٥٠٠ ب نابرمو

 اذا اهنأ لب ةريبك ةيمهأ نادلبلا هذهب اهلو { ةيعارزلا ةورثلا ىلا يتأن طفنلا دعبو

 تنأو هقطانم بلغأ يف رفوتم ءاملاف ، ميمع ريخب جيلخلا ىلع دوعتس اهلالغتسا نسحأ
 رظانملا لمجأ نم ارظنم اهيف دجاو كنأف نيرحبلا رئازج ىلع ةرئاطلا كب تقلح اذا

 كرعشتو { ةلبقتسم كل مستبت © اهليبخرأ ىلع ةرثانتم ءارضخ رئازج يهف ملاعلا يف ةيعيبطلا
 . ةريزغ هايم نم هب عتمتت امب

 نيعو احدلا نيعو ناديزوبو ( يراذعلا ) وأ يراذع نيع هايملا هذه رداصم رهشأو
 يتنيدم يف رثكت يتلا ةيزاوترالا رابالا ادع كلذو عيباني اهعيمجو © ةراطقلا نيعو يراصق

 اهعضاوم يلاهألا فرعي رحبلا هايم اهيطغت عيباني اضيأ كلانهو ، امهارقو ةمانملاو قرحملا
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 ءىراب اهعنص عدبأ يتلا ةعيبطلا بيجاعأ نم كلذ نأ كش الو يقن بذع اهؤامو
 . ضرالاو تاومسلا

 دقف تيوكلا امأ ىرقلا يف رفوتم هنكلو ةحودلا اهتمصاع يف ءاملا حشي رطق يفو.

 دالبلا يفكت اهنأ ءاربخلا ررق يتلا نيتحودلا هايم فاشتكاب بذعلا ءاملا رئاشب اهيف ترهظ

 يف ريبك لمأ حولي كلذبو تيوكلا ندم ىلا بيبانألا دمب العف ءىدبو اماع نيرشع ةدمل
 ىلا ةبسن ةيبيلصلاب فورعملاءاملا ىلا ةفاضالاب كلذو ةيفوجلا هايملاب تيوكلا ءافتكا

 رداصم رشتنت نامع يفو . راجشألا ىقسيو تاورضخلا ةعارز يف نالا لمعتسيو هناكم
 كلذكو اهب هايملا ةرفوب ةميخلا سأر زيمتت لحاسلا تاراما يفف اهئاحنأ عيمج يف ءاملا

 هايملا ةلق نم يناعت بيرق نمز ىلا تناك دقف يبد امأ ةقراشلل ناتعباتلا ناكفروخو ديذلا

 ةلكشملا هذه نم ارينك ففخ دقف ، ريوع ىمسي عضوم يف ءاملا فاشتكا نأ الا ةبذعلا

 ديذلا نم بيبانالل طخ دمي نأ رظتنملا نمو ةنيدملا لخاد ىلا مويلا بيبانألا تدتماف
 قمعلا ةليلق يهو رابالا رفح ىلع يلاهألا جرد ةنطابلا ةقطنم يفو . ةقراشلا ةنيدم ىلا

 ضرالا بصخو ءاملا عفر نئاكمب ةقطنملا هذه ندم تألتما دقو اهنم مهتايقس ءاوراو
 ةيلخادلا نامع ءىلتمتو 0 اهتاهج ضعب يف عيبانيلا ىلا ةفاضالاب اذهو ع رزلا رثكتو

 ىوزن يف سراد اهرهشأو جالفألاب ىمستو راتمأ ةثالث اهضعب ةيبقأ ضرع غلبي يتلا عيبانيلاب

 يف ءاملا اهنم عزوتيو ، يربع يف ةعيرشلا جلفو يكزأ يف يكلملاو لئامس يف يدمسلاو
 اهضعب ةرارح براقت يندعم عيبانيلا هذه ضعبو ىرقلاو ندملا قرط يف بعشتت قاوس
 ديح نيعو مامحلا جلف اهرهشأو رشوب يداو يف ةيندعملا عيبانيلا هذه رثكتو نايلغلا ةجرد

 . نامسوب جلفو

 تايناكمالا كردن نأ انناكماب حبصأ نادلبلا هذه يف ىرلا نع انملع نأ دعبو
 هكاوفلا نم اهتاجاح يفكت نادلبلا هذه تناك دقو 2 اهيف رفوتت نأ نكمي يتلا ةيعارزلا

 مهروطت عم الا ةرضخ الو ةهكاف اوفرعي ال اهيلاهأ نأ لئاقلا ىأرلا سكعب كلذو تاورضخلاو
 ناكو { اهب بنعلاو نيتلا راجشأ ةئكب زيمتت تناك اماع نيسمخ لبق نيرحبلاف ، ثيدحلا

 تمدعنا دق ةكرابملا ةجشلا هذه نكلو اهيحاون لك يف رشتنا ديج فنص نم نيرحبلا نيت
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 رهتشتو اعيمج اهكلهأف نيتلا راجشأ نيب رشتنا ءابو ببسب ةبيطلا ضرألا كلت نم نالا

 ىدل ةفورعملا ةهكافلابو اهعاونأ فلتخمب تاورضخلا ةعارزبو هعونتو اهبطر ةدوجب مويلا نيرحبلا
 فانصأ ةعست وذ الثم بنعلاف هكاوفلا عاونأ اهيفف نامع امأ . ( ماذيبلا وأ ) زوللاب جيلخلا

 ال داكيو دهشلاك اهمعطو توقايلا صوصفك هبوبح 0 ملاعلا نامر دوجأ ربتعي ينامعلا نامرلاو
 هكاوفلا رهشأو ةليوط امايأ ةهكافلا هذه ظفح نكمي ثيحب بلص ورشقو رذب اهيف دجوي
 وجناملاو ( ةطشقلا ) لفعتسالاو دنهلا زوجو زوملاو زوجلاو نيتلاو خوخلا نامعب ةدوجوملا
 ةيداصتقا ةيمهأ لتحت يتلا ىرخالا تاعورزملا امأ ةفلتخم عاونأ وذ اضيأ وهو ابنألا هنومسيو

 ةيربلا رمسلا راجشأ اهب نأ اك رومتلا عاونأو تايضمحلا مظعمو نوميللاو نطقلاو غبتلا يهف
 . دوقولل لمعتست يتلا

 يرعلا جيلخلا خيرات يف رحبللف ةيرحبلا ةورثلا وه ةورثلا رداصم نم ثلاثلا ع ونلاو
 نم نهذلا ىلا ردابتي ام لوأو هتايداصتقا يف اضيأ هنأش هل نوكي نأ بجع الف ريبك نأش

 قاوسألا رثأت مغرو هملاعم نم ملعمو جيلخلل زمر وهف ؤلؤللا وه ةيرحبلا يبرعلا جيلخلا ةورث
 هديلاقت ؤلؤلل لازت امف ةناكملا هذه نم ءيشب ظفتحا ردصملا اذه نأ الا يعانصلا ؤلؤللاب

 كامسالا رداصم نم ريبك ردصم يرعلا جيلخلا ناف اذه قوفو . هتالحم يف راجتو همساوم يف
 ردني ام اهنمو كمسلا عاونأ ريخ هكامسأ نوكت نأ داكتو ارابكو اراغص اهعاونأ هيف عمتجت

 ةثيدحلا قرطلا هديص يف تعبتا ول حبرلل ريبك ردصم كمسلاو ، ههايم ريغ يف هدوجو
 يفو ، ناويحلا فلعو ةدمسالا يف ايجراخ نالا هنم دافتسيو جراخلا ىلاريدصت بلع يف عضوو

 . توحلا دبك تيزك ةيبطلا تارضحتسملا ضعب

 جيلخلا ةقطنم يف نالا هيلع يه امع اريخ تناك اهيضام يف ةيعانصلا ةورثلا لعلو

 كلت مهتعانص نأ اك ، ةعانصلا ةسرامم نع مهتنغأ لمعلل ةيثك تالاجم يلاهألا دجو دقف

 ثحبن نأ اندرأ اذاو ةلالا لمعو تالصاوملا براقت ببسب ىرخأ لود تاعانص مويلا اهتمحاز

 ىلع ليلدك اهددعأ ينكلو سمألا نع اريثك تلق دق اهدجن انناف مويلا ةعانصلا نع

 خي راتلارداصم يه كلتو ء نفسلا ةعانص دجوت تناكف ناكسلل ليملاو دالبلا يف تايناكمالا

 . ةيرعشلا نيواودلا عبتتم اهدجي جيلخلا يف تاعانصلا نم ددع ىلا ريشت يفرعلا
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 يحايسلا بناجلا وه ةثيدحلا لودلا هنم ديفتست تذخأ ةورثلا نم بناج كلانهو

 كلانهف نالا ىتح اهمظعم فشكمتي مل قيثك راثاب رخزت هنادلبف كلذل ريبك لاجم جيلخلابو

 نيب نم تجرخأو اهنع ثحب ام اذا حاوسلا راظنأ بذجت يتلا ةميدقلا تاراضحلل ملاعم

 راحص ىتنيدمو نيرحبلاب روبايلا ةيرقو تيوكلاب اكليف ةريزج يف كلذ لثمتيو ضاقنألا
 لوصفلا يف جيلخلا رظانم ىلا حئاسلا بذجي ام ىلا ةفاضالاب كلذو . نامع يف تاهلقو

 . رضحلا لبجلا يف افيص سقطلا ةدورب ىلاو ةلدتعملا

 عمسنلو ، ميركلا عمتسملا اهيأ كل اهتضرع يرعلا جيلخلا يف ةورثلا رداصم ىه هذه
 نع ربع دقو قالطنالاو ريخلا رداصم نم اردصم فيصلا لصف هيلاهأ لبقتسي فيك نالا

 : افصاوو ايعاد لاقف نيرحبلا يف رعشلا مالعأ دحأ ةفيلخلا دمحم دمحأ رعاشلا كلذ

 ةايحلا انتنغو فيصلا لبقأ يبيبح اي

 هاوهب ىنغتي بص لك ىداهتو

 هاينح ىرسم يف رحسلا ىراذعو ودشت رمق
 هادم مهولا غلبي ال ملاح نوكسو

 هادص نوكلا ددر نحل ىأ يبيبحاي

 هايملا عمس يف ضورلا تايداش هتعقو

 هايحلا رجف يف ناوشنلا ابصلا سرع هنا

 هافص ايندلا لبقتست يذلا فيصلا هنا

 انس يف ىقالتن نأ انوعدي هنا

هاؤر يف ينامألا تققحل تدع ول هآ



 صرفلا

 ءاقلو ، روحنلاىلع ردلا قارشا قرشم ءاقل وهو ، صوغلا عم ثيدحلا اذه يف انؤاقل

 يبرعلا جيلخلا يف ةيديلقتلا انمساوم نم مسوم صوغلاو . دوقعلا يف ءىلاللا ءافص يفاص
 لبقأ اذا طاشنلا اهيف بدي اهمئاعد نم ةماعد هيف دجت انتايح تناكو { هب لفتحنو هل دعتسن

 { ركذي همسابو فرعي هب هعيمج ينرعلا جيلخلل زمر هناف هؤلؤل امأ { ربدا اذا ءودهلا اهيلع ميخو

 )لإ ؤلؤللا ركذي الف ءاهب نم انسوفنو ريخ نم اندالب هب ضيفت ام ىلع ليلد وهف ازمر هب مركأو
 نوكي نأ انبسحو 5 نامزالتم نانيرق امهنأكف 9 ؤلؤللا ركذ الإ جيلخلا ركذي الو جيلخلا ركذ

 نسحتف حيحصلا ريسلا ىلا انعدويي يهب وهو ماظنلا ىلا اندوقي ديضن وهف ازمر ؤلؤللا
 مسوملا اذه عم قئاقد شعنلو . اندادجأ نيبو اننيب ام لصن كلذبو 5 انلالخ قرشتو انلاعفا

 نأش ينرعلا جيلخلا ةايح يف صوغلل ناك دقف . هديلاقتو رهاظمو هلحارم يف يديلقتلا
 لحاس ىلع تئيه دقو نفسلا دجت ىتح عيبرلا لصف لولح دنع همسوم نيحي نأ امف ث ميظع

 لوبطلاب مهنوعدوي يلاهألا ىرتو © قزرلا ليبس يف دالبلا لهأ نم نيعاسلا لبقتست رحبلا
 : ريفولا ؤلؤللاو ريبكلا زوفلاب مهل نيعاد ةعئار ةجيهب تالفح يف فاتهلاو ديراغزلاو

 7 كيام ىلع اويس ىونلا نيدشار اب
 مكب اب ىلع رظنتس او ناريح ت - اظ

 هيلا نوجاتحي امب مهدوزي هيدعاسم يه دق ةنيفسلا نابر نوكي مسوملا نيح نأ لبقو

 مايأب مسوملا نيحي نأ لبقو . ويغب مهطابترا مدعو هيلا مهمامضنا نمضي يك مهارد نم
 . ماقستلاب اذه فرعيو ، مهتويب ليومتو مهتالئاع زيهجتل لاملا نم اطسق ةراحبلا ملستي

 ءالؤهو ةيجرخلا وأ ةيفيصلاب ىمسي ايناث اطسق ةراحبلا ملستي مسوملا فصتني امدنعو
 ةنيفسلا ةيلام نع لوؤسملا وهو يمدجملا مهنم ركذأ مهلامعأ بسح ءامسأ مهل ةراحبلا

 يذلا راحبلا وهو بيسلا & راحبلا قامعأ ىلا صوغي يذلا صاوغلا وهو صيغلاو 3 اهنيومتو
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 صيفلا نم لك دعاسم وهو فيضرلاو « رطخب سحأ اذا صاوغلا رجيو لبحلا فرط هديب كسمي
 هيلا جاتحي ام دادعاب موقي ةنيفسلا مداخ وهو بابتلا ةيخألا ةجردلا يف يتأيو ، بيسلاو
 مهردصتي هدجت { اذخونلا اعيمج ءالوه قوفو ، مهلامعأ ىلع تقولا سفن يف نرمتيو ةراحبلا
 ةجهل يف صوغللف اهتركذ يتلا ءامسالا ىلا ةفاضالابو 0 ةنيفسلا رومأ فرصيو سلجملا يف

 صاوغلا هعضي امو © لافقلا هئاهتناو ، ةبكرلا هنومسي صوغلا ءادتبإف تاحالطصإ جيلخلا
 هب طبري يذلا لبحلاو ، ةافحلسلا مظع وأ لعولا نرق نم عونصم وهو ماطف هنومسي هفنأ ىلع

 راحلا هيف عضيو صاوغلا هلمحي يذلا ليبنزلاو ، لبيز هنومسي بيسلا هفرطب كسميو صاوغلا
 ىمسي هدي عباصأ يف صاوغلا هعضي يذلا دلجلاو ءادج اهلبحو ةقلع هتورعو نييدلا هنومسي

 ءاملا لخاد مهو نيصاوغلا ةغلو ، هبت رحبلا عاق ىلا صاوغلا اهيف لزني ةرم لك ىمستو طبخ

 8 شيواوط مهنومسي اهنولبقتسي وأ صوغلا نفس نودصقي نيذلا راجتلاو ، ةغمغملا ىمست

 هيلا رجاهي يذلا رجهملا نع ةفرحم ةملك يهو تارايلا هعمجو ةيهلا هنومسي صوغلا ناكمو
 . قزرلا بلطل سانلا

 مهرمس ىلا اوداع ليللا نج اذا ىتح مهلمع يف راهنلا لوط نوصاوغلا رمتسي

 نم هجارخا نم موي يضم دعب الا ؤلؤل نم هب ام جارختسال راحملا نوحتفي الو مهديشانأو
 براقي اميف ؤلؤللا دجويو © هحتف لهسيف هيف دوجوملا ناويحلا تومي يك كلذو ، رحبلا
 هيف دجويف فدصلا نم ةئملاب سمخ يف امأ ، ادج ريغص هنكلو فدصلا نم ةئملاب نيعست

 نادلبلا تيوكلا يفف © جيلخلا نادلبب ةفورعم تاصاغم ؤلؤللو طسوتم وأ رابك ؤلؤل
 ( ىوجن ) ىوينو ةمامع وبو ةماثلوبو ةيتش نيرحبلا يفو 3 هلحيمأوناصيفعو فسوي ضراعو

 فيشلا مأو مزبلا بأو ضرتعملاو بارغ ةوينو توتنغو نافلخ ةوينو ( رهز ) كرهزإ نامع يفو
 . ةروهشملا صوغلا ناكمأ يه هذهو ، لحفلاو يداوسلا ةريزجو نوجلاو عباوسلا رزجو

 درجمب هنم ةدحاو لك ةيمهأ نوفرعي هب نوصتخمو نوفورعم راجت جيلخلا نادلب يف ؤلؤللو
 فلتختو . ملاعلا قاوسأ يف ةجئار ةعاضب بهذيل ةغايصلاو ةياعرلاب هنودهعتيو ةطيسب ةرظن
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 بين نبح يف يدرولا نوللا وذ ؤلؤللا مهدنع جردي نويكيرمألاف { ؤلؤلل اهبح يف نادلبلا
 ىف هعضوب فظني هدقع يف ؤلؤللا دضني نألبقو.عصانلا نوللا اذ ؤلؤللا هبروأ لهأ
 ةروطسا خيراتلا رداصم ركذتو ، ةصاخ ةينف قرطب بئاوش نم هب ام لازتو نيجورديهلا

 ام دجت ملف بارش ىلغأ هل مدقت نا تدارأ وينوطناب تعمتجا امدنعف 3 وتبويلك ىلا بسنت
 نم تمدق مث ، لخلا نم سأك يف ةنيمث ةرهوج تباذأف { ؤلؤللا ريغ لاومألا سئافن كلهتسي
 كلت نأب ةروطسالا هذه ىلع ؤلؤللا ءابخ قيلعت ركذن نأ ديفملا نمو ، اهفيضل ابارش كلذ
 . بوذي ال بوقثملا ؤلؤللا نا ذإ © ةبوقثم نكت مل ةرهوجلا

 نكمي إ وشوك هعرتخا زاهج اهرهشأ صوغلا ةمهم تلهس ةثيدح تالا ترهظ دقو
 رصعلا نأ الا ، ةقيقد نيسمخ ىلا نيعبرأ نم دتمت ةدم رحبلا عاق يف ءاقبلا نم صاوغلا

 رثأ يعانصلا ؤلؤللا روهظل ناك دقف ، هعفن نم رثكأ ؤلؤللا ةرابت ىلع ررض ناك ثيدحلا
 ربكألا رثألا ينرعلا جيلخلا ةقطنم يف طفنلا روهظل ناكو { ءىلآللا راعسأ ضافخنا يف ريبك
 غلبت ةبهاذلا نفسلا تناك انيبف ، طفنلا لوقح يف لمعلاو هبعاتمو صوغلا نع فارصنالا يف
 نفس ددع غلب الثم نيرحبلا يفف ، تارشعلاب دعت مويلا تحبصأ ةقطنملا يف فالالا

 . ةنيفس رشع ىتنثا ١٦٥٤ ماع تحبصأ اهنكلو { ةنيفس ةئامسمخو افلا ١٩٣4 ماع صوغلا

 ةيعشلا تايألا هب ءىضت ام ىلا ةفاضالابف 5 يرعلا انبدأ يف راثآ صوغلل ترهظ دقو
 يف ةيلج ةروصب كلذ حضتيو ، جيلخلا بدأ يف رهاظم صوغلا ريثأتل دجن ءارعشلا دئاصق يف
 دمحم دمحأرعاشلل ةديصقب كلذل لثمأو { انئارعش نم ددع يناعم ىلعو يبعشلا بدألا

 : ريبعت ريخ هنع ربعف صاوغلا ناسلب اهيف ثدحت ةفيلخلا

 ربصلاو دجلا ف ىلح رحبلا يف صاوغلا انأ

 رن يف رك يف جوا حايرلا عم شيعأ
 ربصلاو ةأرجلاب يرهد ينملع دقن
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 قب يندوزو
 الاو جوملا نب 1 : ا ان

 ءاون او

 ح 5 . عرل ١ ع راص نم /

 ليلا يف يتنس ريت
 تا _ مدمد نع اهن اك ريست

 - ف ٩ و 6 ا 5 9 ٠

 ميلس عم يف اك

 دانلا ؤ اؤلل _ ١ . ا ديص أ

 , ا ديشنلاب جزه

 دهعل ١ لوط دعب يج جانأ



 « جيلخلا يف ةيندبلا ةضايرلا »

 اهابر نيب اهعاعشا قلأتم ةيضايرلا ةيبرعلا ةرودلا ةريصق مايأ لبق تيوكلا تدهش
 اليمج ناكو عامسلا وأ ةيؤرلاب ءاوس كلذ نع عيمجلا ملعو اهعوبر ءيلم اهقارشا اهزو
 هتلود يف الثمم هعيمج ينرعلا جيلخلا رهظي نأو تيوكلا يف ةيبرعلا فكالا عمتجت نأ ادج
 ارهظم لازي امو ناك يذلا يضايرلا بناجلا يف ةكراشملاو هئاقشاب ةوافحلا رهظمب ةئشانلا

 . مدقتلا وحن يرشبلا بكرلا ريس نم ءزجو ةراضحلا رهاظم نم
 ضرأ ىلع لفاحلا عاتجالا كلذ نم 0 هتبسانم نم سبتقم ةليللا هذه انثيدح و

 . ةراضحلا بكوم يف مهاسملا رئاسلا بكرلا كلذ تاوطخ نمو تيوكلا

 ةميدقلا نامزألا ذنم ةمئاق اهتاناجرهمف ملاعلا يف ةديدجب تسيل نوملعت امك ةضايرلاو

 مهل نوؤادعلاف اهباحصأ اوربكاو اهنع اوثدحتو اهوسرام دقف ةديدجب تسيل برعلا دنع يهو

 نب رمع ينرعلا لطبلا هللا محرو رهاظم مهتايح نم اهل ةيسورفلاو صصق برعلا خيرات يف

 ةحابسلا) مكدالوأ اوملع هلوقب اهيف برعلا رود زربأو ةضايرلا نوناق نس يذلا باطخلا

 نع فورعملا بسح وهف اهميدق امأ ، خيرات تاذ يرعلا جيلخلا يف يهو ( ةيامرلاو ةيسورفلاو
 . مهتايح رهاظمو برعلا ديلاقت

 رحبلا ةايحو ءارحصلا ةايح نيب نوعمجي مهف جيلخلا ءانبأل بيصخ لاجم كلذ يفو

 . ةيندبلا ةضايرلل ريبك عفاد اهعومجم يف يهو

 برع علطتبو سرادملا يف ميلعتلا ءوشنب تأشن دقف ثيدحلا اهماظن يف ةضايرلا امأ

 . راهدزالاو مدقتلا ىلا جيلخلا

 فرعت ةبعلب ىلألا اهتاونس يف تناك دقف ةيضاملا اماع نيثالثلا لالخ اهخيرات عبتتن

 تيوكلا يف ريثك سامح اهل ناكف هيناوم روزت يتلا رخاوبلا عم جيلخلا ىلا تمدق يكوهلاب

 ىقرف لزان ام اريثك يكوهلل قيرف نادلبلا هذه ءىفاوم نم لكب ناكف طقسمو نيرحبلاو
 هذه روزت دنهلا يف ىربكلا يكوهلا قرف تناك دقف كلذ ىلا ةفاضالابو ىربكلا نفسلا
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 عبمجل نيرحبلا يف ىربك ةارابم تمظن نأ ثدح دقو نييضايرلا اهلاطبأ عم ىرابتتو ءىناوملا

 ةجردلا يف مدقلا ةك ةبعل يتأتو ةفورعم يكوهلا ةبعل لازت امو . اريبك الابقا تقال قرفلا
 نيرحبلا يفف ةضايرلا مامز ىلع رطيستو اهقيرط قشت نأ دعب نم تعاطتسا اهنكلو ةينالا
 يفو يلاهألا ىدل اريبك الابقا يقالتو ةيمسوم تايرابم اهنيب دقعت ةيبك ةيضاير قرف مويلا
 يفو . ماع لك ةديدع تايرابم اهتاحاس دهشتو اضيأ ةريبك ةيانع مدقلا ةرك يقالت تيوكلا
 بابشلا اهب لفتحيف ةدئاسلا ةيضايرلا ةبعللا مدقلا ةرك نوكت نأ داكت نامع لحاسب يبد

 يدان يبد يف ةيضايرلا ح ورلا دوقيو يلاهألا نم ريبك روهمج اهدهشيو ةعمج لك يضايرلا

 . يضايرلا ةدحولا

 يدان كلذ ةدايق ىلوتيو مدقلا ةرك ىلا ةفاضالاب ةلسلا ةرك رشتنت ةقراشلا يفو

 . بعنشلا

 كلذو قراوزلا قابس ةارابم هيلا تلخد دقف جيلخلا نادلب ىلع رحبلا ريثأت مكعنو

 تاكرش يف نيفظوملا طاسوأ ىدل ةصاخ ةفورعم تالافتحا هلو نيرحبلاو تيوكلا يف عئاش

 . نويضايرو نوعجشم نيرحبلا يف تارايسلا قابسل رهظ اك طفنلا

 يفف اهعاونأ ددعتو ةيضايرلا حورلا ومن يف ريبكلا وثأ سرادملا راشتنال ناك دقو

 تاناجرهم نورضحي نم اهفرعي تاضارعتسالاو ةمكالملاو ةعراصملل لاطبأ نمكي سرادملا
 طاشنب دهشت ةيونس تاناجرهم كلانهف ةقراشلاو يبدو نيرحبلاو تيوكلا يف سرادملا هذه

 . ةيندبلا ةضايرلا يف جيلخلا ةقطنم

 . كلذ نم ابناج ترهظأ دق ةيضايرلا ةيبرعلا ةرودلا نأ كش الو

 حورلل زمر نوكيف تيوكلا ضرأ يف يرعلا يضايرلا عاتجالا اذه ميقي نأ جيلخلا رسيو
 . جيلخلا يف ةيضايرلا

 دجن نأ ايجار ثيدحلا اذه يف ميركلا عمتسملا اهيأ كييحأ ةوخالاو ةضايرلا ح وربو

 . زيح لك يف ارثأ جيلخلل
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 نيرحبلا يف ةيدنألا

 نم ناك ءاوس يبرعلا جيلخلا ةقطنمب ةظقيلا ةسارد يف ةريبك ةناكم نيرحبلا ذختت

 ميدق نم امهف قرحملاو ةمانملا يتريزج ىلع ديدجب كلذ سيلو . لمعلا وأ تقولا ةيحان
 يف طاشنلا رهاظم نم اريبك ارهظم ةيدنالا لثمتو 5 ةيويحلاب ناقرشتو ةكرحلاب ابضنت نامزلا
 ةماعدو تاضبذلل دنس يهو { نيفقثملا ناديمو نيفقنملا لاجمو بابشلا ىوأم يهف نادلبلا

 . عمتجملا مئاعد نم

 تكلسنف اهئوشن لوأ ذنم دالبلا يف ةيعامتجالاو ةيفاقثلا ةضهنلا ةيدنألا تبكاو دقو

 كرتشم لمع راهظال اهتملك تدحوو اهدوهج تعمج نأب اديدس اكلسم كلذ وحن

 بوجوو ةضهنلا وحن ريسلا ةيعون لوح ناهذألا ريونتب تأدبف © عيمجلا هرامث فطقي

 لاملا ىلع ملعلا ةيلضفأ لوح اهئاضعأ نيب تارظانم دقعت ةيدنألا تناكف اهب ذحألا

 عمتجملا اهيعي نأ بجي ينلا لكاشملا نم كلذ ىلا امو ةيبوزعلا ىلع جاوزلا

 هيجوت يف اهرود يدؤت نيرحبلا يف ةيدنألا تابتكم تناك كلذ بناجبو ، فلختملا
 ينرعلا بدالا نم ديفتست تذخأ مث ، مهسوفن يف يعولا ثعبو ةعلاطملا وحن بابشلا

 ةيدنألل ناك امك عمتجملا لكاشم نمو برعلا خيرات نم تايحرسمو تايليثمت مدقتل

 ةيضق اهتمدقم يفو مرصنملا نرقلا عبر لالخ ىربكلا ةيبرعلا اياضقلا حيضوت يف اهرود

 . شكارمو رئازجلاو سنوت يف يسنرفلاو ايبيل يف يلاطيالا رامعتسالاو نيطسلف

 اريبك احاجن كلذ يف تحجنف ةيمألا ةمواقمل ةيئاسم افوفص نيرحبلا يف ةيدنألا تحتفو
 ةيموكحلا تاهجلا نم كلذ ىلع عيجشتلا تدجوف ةيمالسالا تابسانملا تيحأو

 هرود هل ناك ةينطولا ةيدنألا داحتا اهنيب نم سسؤت نأ دعب نم تعاطتسا ىتح ةيبعشلاو
 . ةيموقلاو ةينيدلا تابسانملا ءايحا يفو ةيفاقثلا مساوملا ةماقا يف ريبكلا

 اهئاضعأ نيب نم ةصاخ اقرف تمظنف ةيضايرلا ح ورلا نع نيرحبلا ةيدنأ لفغت ملو

 لك يف دالبلاب ريبكلا اهادص اهل ةضايرلا عاونأ فلتخم يف ةيمسوم تايرابم تماقأو
 . ميركلا عمتسملل نيرحبلا ةيدنأ مهأ يلي اميف فرعأسو . ماع
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 كلذ قبس (م ١٩٣٦ ) ه ٧ ماع قرحملاب سسأت : نيرحبلا يدان _ ١

 لدعو ه ١٣٥٦ ةنس ةجحل ١ يذ ١٧ يف يدانل ١ روتسد تنس ةيمومع ةيعمج نيوكت

 اهنيب نم ةدام نيرشعو نينثاو ةئام نم نوكتي حبصأف ه ١٣٦٧ ماع روطتلل اقبط هروتسد

 ةفاقثلا ثبو مهئدابم ديحوتو نيرحبلا ءانبأ لمش عمج وهو هسيسأت نم فدهلا ددحت ةدام

 . وضع ةئامعبرأ نوبراقي مويلا يدانلا ءاضعأو . ةيملعلا ةيعامتجالا طب طباور ا ةيمنتو مهنيب

 . باتك ١٥٠٠ ىلع اهددع ديزي ةبتكم ةبتكم نيرحبلا يدانلو

 داوم ىدحا اهددحت هفادهأو ه ١٢٥٧ ماع ةمانملاب سسأت : ةبورعلا يدان _ ٢
 حور ثبو ةملكلا ديحوتو يموقل او يعامتجال ١ يعول ا ظاقيا يف صخلتت يهو هروتسد

 اهبتك ددع لقي ال ةميقلا بتكلاب ةلفاح هتبتكمو ةئامثالثلا براقي هئاضعأ ددعو { نماضتلا

 نم مهجاتنا ضرعل هئاضعأب ةصاخ ةيعوبسا تالفح ةبورعلا يدان مظنيو باتك يفلأ نع
 احرسمو اهطاشنل اضرعم نوكت ةعاق حتفف ةينفلا تايعمجلا طاشن ىنبت دقو رثنلاو رعشلا

 . اهتايليثمتل

 رود هل ناكو ةضيرعلا ةيدنألا نم وهو ةمانملاب سسأت ز : يلهألا يدانلا _ ٢
 بذألا ملاع يف دعب نم اوفرع نم مهيفو بابشلا عيجشت تو عمتجملا ةمدخ يف لاعفلا

 ةمدقم يف يلهألا يدانلا ربتعيو بتكلا ريخب لفحت . ةبتكم هلو نيرحبلاب ةفاحصلاو

 ةليمجلا نونفلا عيجشت يف هرود ىدأو ةيبرعلاو ةيمالسالا تابسانملاب تلفتحا يتلا ةيدنألا
 . ةئامثالثلا براقي هئاضعا ددعو

 بابش ىوأم ناكف اماع رشع ةسمخ لبق دحلاب سسأت : ةضهنلا يدان _ ٤

 ءانب نم نكمتو ةيمألا ةحفاكم يف مهاس مهل دان ءاشنا ىلا ةجاحلا اوسمل نيذلا دحلا

 نيسمخلاو نيتئاملا براقي هئاضعأ ددعو نيرحبلا يف ىربكلا ةيدنألا نأش ةصاخ ةيانب
 . اوضع

 ماع عمتجا دقف ىلوألا ةيدنألل رثأك هسيسأت ءاج : يفيلخلا حالصالا يدان ه
 ةفاقثلا رشن هفادهأ نم دان ىلا دعب نم اهوروط ةبتكم اوحتفو قرحملا نم بابش م ١
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 داحتا يف وضع وهو ةيمألا ةحفاكم يف كراشو ةلضافلا تاداعلاو قالخألا ثبو بدألاو

 . ةيدنألا

 يدانو وتس يدانو عافرلا ىدان اهرهشأ اثيدح ترهظ ىرخأ ةيدنأ نيرحبلاب كانهو

 طاشنلا يف تمهاس يتلا ةيدنألاب ميركلا عمتسملا فرعن نحنو انب ريدجو . صفحدج

 :جملاب طاشنلا ثب يف اهرود تدأ يتلا رسالاب اضيأ فرعن نأ نيرحبلاب يعامتجالا

 . نفلا ةاوه ةرسأو ةيليثمتلا نيرحبلا ةيعمج اهرهشأو

 سمألا طاشنب اهطاشن ةنراقمو ةيدنألا هذه نع اذه دعب ميركلا عمتسملا لأسيو

 نم اوج ةثيدحلا تاعارتخالا تدجوأف سمألاب اهنع تريغت دق ةايحلا فورظ نأ كشال

 ةيدنألا رضاح يف وثأ كلذل ناكو درفلا تايلوؤسم تددعتو تيب لك يف عامتجالا

 رصعلا اهب مههجاو يتلا ةكرحلا هذه يف مهقيرط اودجي نأ دبال اهئاضعأ نكلو نيرحبلاب

 ديدج ءيشب ىتأ ريكفت نم مكو اريكفت تثعب ةفقو نم مكو راظتنالا باب ىلع مهفقواف

 . ديدجلا ةكرحو ميدقلا حور هيف نوكت
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 نيرحبلل يبح

 بتكيل ةفقولا هذه لهتسي نأ داكي ، نيرحبلل يبح نع بتكيف عفدني نأ يملق داكي
 ملاعم نم املعم 0 ميركلا ينرعلا رطقلا كلذب تاذلا هذه ةقالع لعجي نأ داكيو تاذلا نع

 راطملا نيب قيرطلا عطقي رئازل افايضم وأ يحايس دلب ةحول هروصتا داكا { ةفقولا هذه
 كرتأسو نيرحبلا نع ثيدحلا يف املعم يفذختي نأ نع يملق فقوأس يننكلو قدنفلاو
 انأو نيرحبلا نع يتاعابطنا ىلا ءىراقلا دوقأسو نيرحبلا يف يناقدصأل كلذ وحن يرعاشم

 امو نرق فصن براقي ام ذنم هتضهن أدب ينرع نطو ةفرعمب دعسي هلعلف { ديدج نم اهروزأ

 . نسحألا وحن هقيرط يف ريسي لاز

 وه ام لك ىلا ةمهن نويعب رظنأ تنكو يراجلا رهشلا لهتسم يف نيرحبلا ترز
< 

 عفادب رظنأو رظنأ نأ يلع امازل ناكو هيلع نيرحبلا تدهع امع ينلصفت تاونس كلانهف
 رمعلا نم تانيثالثلاو تانيرشعلا فصتنم اهب تيضق دقف 0 دالبلا هذهل هنكأ يذلا بحلا

 ام اهيف تدجوو ، دصاقلل ةياعرلاو بيرغلل رتسلاو سوفنلا مرك نم رفولا اهلالخ تدجوو
 الف لاجم روعشللو ردصم ةفاقثللو قفا اهيف ركفلل ناكف بدأو ملع نم سفنلا هيلع تأشن

 . راطملا ىلا ةوطخ لوأ وطخأ انأو اهميمص ىلا تذفنو يقارظن تعستا ام اذا ةبارغ

 اعمج تيأرو { ةئداه ةقرشم رحبلا ىلع رثانتت ءيلال ةرئاطلا نم انمامأ نيرحبلا تأدب

 يف نوكي نأ ظحلا نسحل ناكو ملعلا ىلع هنايك ينب اديدج ءيشن راطملا يف نيرحبلا لهأ نم
 مالعا بقارم ىلا هيدعاسمو فراعم ريدم نم دالبلا يف ملعلا لهأ ةداق يلابقتسا

 كلذ يف يلاغأ الو ةيبدأ ةسردم ملعملاو املعم ملعتملاو ربك دق ريغصلا تدجو { هيدعاسمو

 ىلا الهجهفرعيف يملقىلا ةجاحل اوسيلاعيمجمهنكلو تددعوتيركذلءامسآلاركذ يف ةجارحلا الولو

 ريخ ةايحلا يف اجهنم مهل اومرو مهقيرط اوقشو مهسفنأ اونوك بابش مهنا ، مهعفرف ينارطا
 تيأر ؟ تيأر اذامف اهيف تلوجتو دالبلا تلخدو . ةبخلاو نازتالاو ءودهلا هب فصوي ام
 طبري نأ داك ىتح لصتا هتدجوو 5 اهتعس ىلع ةيبضقلا هب قيضت نأ تداك ىتح دتما دقو نارمعلا
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 لاجم لكف ملاعماف ترهظوتيمئألق ةضهنلادوهجتدجووراطملاوقرحملا قوسنييو ةمانملاو عافرلا
 دالبلا يف ةأرمللو لاجر ملعتلا يفو ناكرأ ةسدنهلا يفو رامعأ بدألا يفو دايدزا بطلا يفف

 يحيملت ددص يفو { ةدعاصلا ةرعاشلاو ةحجانلا ةضرمملاو ةلضافلا ةيبرملا كلانهف رود
 نطولا يف ضيرملا ىلع ةمعان دي اهلف يعاتجالا بناجلا يف اهتكراشم لفغأ ال ةأرملا ةضهنل
 لكل همسا ع ورشمب نمقي ايلاح نهنأ تملع دقو 5 ريبكلا نطولا يف يئادفلا ىلعو ، ريغصلا

 هفلبيل دفو نهنم بهذيو نهف تايعمجلا ىدحا اهفوص ملستو نهيديأب اهنجسني زنك ينادف
 ةسكنلاب يحو الجخ تقرطا اسوؤر تعفر يتلا ةمظنملا حتفل ... ةينعملا تاهجلا ىلا

 . نيطسلف ريرحت يف ريبكلا لمألا ىلا تعلطتو

 هتاعابطنا لقني نمم نسحي ال كلذ نكلو ةموكحلا نع نيرحبلا يف ثدحتا ملو

 ديع يف هباطخ نع هتلأسو { ريغصلاب افوؤر ريبكلل ابيجتسم هتدجوو مكآحلا ةمظع ترز دقف
 دالبلا ءانبأ نم ةعيلطلا ىلع داهعالا ىلعو ةضهنلا وحن ريسلا ىلع هميمصت دكأف هسولج

 . دادتعالاو ةقثلا هيدل تدجوو تايلوؤسملا مهميلستو

 نم ديدعلاب تعمتجا ينكلو ( ةلطع مايأ يترايز تناك دقف ) رئاودلا رزأ ملو
 يف مهتموكح ةدناسم ىلع لمعلاو نطولا ةمدخل عافدنالاب قطنت مهحمالم تناكو نيفظوملا

 . ريبكلا ءانبلا

 يفو ز لمعلا يف بأدو ريسلا يف داصحو ةضهنلا يف جوضن اهتيأر امك نيرحبلا هذه
 بدأللو ةرسأ ملعتللف ، ةرسأ عمتجملا لماكت بناوج نم ابناج لكل تدجو هلك كلذ لالخ

 قيقحت ينبني نماضتلا اذه لثميو دوهجلا هذه نمو ةرسأ نفللو ، ةرسأ ةفاحصللو

 . حاجنلا

 نأ وعدأ ا ريبكلا يرعلا نطولا نم ءزجل بحم رطاوخ هذهو رئاز ةظن هذه ... دعبو
 . ريخ لك هل ققحم
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 ةيبدأ ةسلج

 نيب فراعتلاب تأدب ةقلح يف انسلجو نيرحبلا يف باتكلاو ءابدألا ساب تعمتجا
 نولثمي اوناك ءابدألا نم _ ميدقلا نم ابرهت _ رضاحلا ليجلا نيبو ءابدألا نم ديدجلا ليجلا
 رباج دمحم / دقانلا بيدألا نكلو تاهاجتالا يفلتخم اضيأ اوناكو ، ةديصقلاو ةلاقملاو ةصقلا
 رمألا تاميلعت ةعاطبو ةرسألا نيوكتب مهعنقي نأو مهنيب عمجي نأ عاطتسا دق يراصنألا
 مهثيدحو مهجاتنا يف اهتافاقث تلثمت ، ةددعتم ةيبرع تاعماج اوناكو ، ةرسألا مساب جاتنالابو

 هيدل سيل لبةعماجلا قوف هاوتسم نكلوقيوناثلا هيدلف .هتعلاطمببدألا يف هقيرط قشنم مهنمو
 نوكت يتلا ةيصخشلا ةفاقثلا يه هذهو 3 ةعماجلا ذاتسا يف شقانيو جتني هنكلو ةيوناثلا

 ديزي ءانبلا يف مهقبس نمل مهريدقت لعلو ، دوجولا ملاع ىلا هجرختو بيدألا دمصتو . بدألا

 كلانهو ضيرعلا ميهاربا / ذاتسالا جيلخلا بيدأ ريدقت كلانه مهب اباجعا مهسيلج

 . يدرملا دومحم يبرعلا جيلخلا يفحصل باجعاو تاشقانم

 . سيمخ هدمحو سراف هينم نهنم تفرع تابيدأ تايتف ةرسألا نيي كلانهو
 هللا دبع يلعل/يراوصلا نينا ناويد تأرق دقف { العف أدب دقو ةرسألا هذه جاتنا اوبقراف

 تأرقو { ةرينل ةديصق هيفو رياني بيدأ تأرقو يمشاهلا ىولع دئاصق تأرقو © ةفيلخ

 ةكرح ىلع لدي ميلس يبدأ شاقن هنكلو عقوتملا فالخلاو ءاوضألا ةفيحص عم مهتاحراطم

 . ريخ لكب رشبت

 . نيرحبلا يف نمو نيرحبلا ىلع يمالسو ءابدألا ءالؤهل يتايحت

 يفف اعرسم رس رايطلا اهيأ ايو

 ان ىوه فلأ ني حبلل يداؤف

 . يفاطلا دمحم هللا دبع فحإزلا رجفلا ناويد نم
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 رطق يف ةضهنلا ملاعم

 رابغ ضفن ام اهنمف هنادلب عيمج يف ريخلاب رشبي ارود زاتجي يبرعلا جيلخلا
 ادب ام اهنمو ، كراشيو اهيف سسؤيل ةلماشلا ةيبرعلا ةضهنلا وحن ادجم راسو فلختلا
 ةماع جيلخلا يلاهأ يف كلذ لثمتيو ةرادجو دادعتسا ىلع بكوملاب يقتليل هسفن ءيهي

 { يرعلا دغلا حرص ءانب يف ةكراشملا بوجوب نونمؤم ملعلا بلط ىلا نوعفدنم مهف

 . ةملك نم فرحو تيب نم بناجو دسج نم وضع مهناب نونمؤم

 ةضهنلا سمش هيف تقرشأ جيلخلا يف دلب ىلع فرعتنس ثيدحلا اذه يف نحنو

 هبش نع ةرابع رطقو { رطق وه دلبلا اذه 3 اهرهاظمو اهراثاو اهعاعشا فرعن نأ انمهيو

 لكش ىلع يبرعلا جيلخلا طسو ىلا زربتو ةيريج ةدعاق ىلع زكتري يبوسر لهس نم ةريزج

 ةهجلا ادع تاهج ثالث نم جيلخلا ءام اهب طيحيو عباصالا ةمومضم ىنميلا هدي فك

 قرشلا نم اهضرعو ارتموليك نيتسو ةئام براقي لامشلا نم ةريزجلا هبش لوطو ث ةيبونجلا

 اهناكسو عبرم رتموليك فلأ نورشع اهتحاسمو ارتموليك نيعبسو ةسمخ براقي برغلا ىلا

 . ديعيسمأوناخدو روخلاو نايرلاو ةمصاعلا يهو ةحودلا اهندم مهأو ةمسن فلأ نونامث
 طفنلا رابآ تأدب امدنع ، ١٩٥٦ ماعب دالبلا هذه يف ةضهنلا ةيادب ددحن نأ نكميو

 مسرل ةيسيسأتلا تاوطخلا كاذنآ تأدبف دالبلا ريوطت وحن ةيناكمالا هنم عشتف اهناخد ثفنت

 . ةضبنلا لبس

 سرادملا تسسأت دقف فراعملا ةرازو طاشن وه رطق ةضهن نم ثحابلا هجاوي ام لوأو

 نأ اك ةلماكلا ةيوناثلا ىلا مويلا ميلعتلا لحارم لصتو ينيدلا دهعملا سيسأت اهعبتو ةيئادتبالا

 دلب يف اهدئاوف رهظت يتلا تايناكمالا دعب اهل أيهتت مل ةعانصلل ةسردمو نيملعملل راد كانه
 راد ىمست يتلا ةماعلا اهتبتكم رطق فراعم ةرازو يف طاشنلا رهاظم زربأ نمو . ءىشان

 بنكلا عونأ ىلا ةفاضالابف ةفورعملا رشنلاو تاعوبطملا ةئادل ةرغصم ةروص يهو بتكلا
 نمل اناجم اهعيزوتو ةيخيراتلاو ةيبدألاو ةينيدلا بتكلا عبطب رادلا هذه موقت ءارقلل ةضورعملا
 رصعلا ةفالسو لطحالا ناويد رادلا هذه اهتعبط يتلا ركذلاب ةيدجلا بتكلا نمو اهبلطي

 . نيميثع نبا ناويدو برقم نبا ناويدو
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 ةيعماجلا مهتسارد نوقلتي رطق برع نم بابش دجوي مويلا ةيبنجألاو ةيبرعلا دالبلا يفو

 . اههيجوتو اهريوطتو مهدالب مدقت يف ريبكلا مهرثأ مهل نوكيسو اهتاعماج يف

 نم ددعو ريبكلا ةليمرلا ىفشتسم كانهو مدقت يف ريست يهف ةيحصلا ةيحانلا امأ

 . تافصوتسملا

 مدقت اهيف نارمعلا نأ اك هايملل رداصم اهب سيل ذا رحبلا نم رطقي رطق يف ءاملاو

 . ةيضاملا رشعلا تاونسلا لالخ

 ىلا رظنلابو 3 اهلبق نم رادت تحبصأو ديربلا ةرئاد اريخأ رطق ةموكح تملتسا دقو
 ةيعاتجالا نوؤشلل ةرئاد اهب تسسأت دقف مدقتملا بكرلاب قاحلل مهبلطو يلاهألا حاحلا

 الا زراب رهظم اهل نكت مل اهب ةيدلبلا ةرئاد نأ اك ماعلا اذه نم ويام رهش رخاوآ يف لمعلاو

 نأ هنأش نم ١٩٦٣ ماع ويام ٢٧ خيراتب اهميظنت لوح ردص يذلا يريمألا موسرملا نا

 . دالبلا ريوطت لاجمب رادلا هذه كراشت نأ يف لمألا باب حتفي

 ةيبرعلا ةعماجلا بتاكمب طبترم ليئارسا ةعطاقمل بتكم اهبو وكسنويلا يف مويلا رطقو

 . هدالب يف ةضهنلا حرص ءانبل ادهاج ىعسي يرعلا اهبعشو

 نمو نيفظوملا يدانو يبرعلا جيلخلا يدان اهرهشأ ةيضايرو ةيفاقث ةيدنأ رطق يف دجويو

 . ةيرابحت عب اطمو تابتكم اهبو همعن نسحو يراصن الا هللا دبعو فسوي دمحأ اهئاب 5

 ةيبرعلا تابسانملا عم يهف ماعلا يبرعلا روعشلا ةكراشم يف اعسو رخدت ال رطقو

 : مألا ديع يف يراصنالا هللا دبع رعاشلا ةديصقب كلذ ىلع للدأو اهعاونأ فلتخمب

 ريقح هيدل اذه اي كيك ريثك تملع ول قح لمأل

 ريفزو ةنا اهاوج نم اهل يكتشت كلقثب تتاب ةليل مكف

 ريطي داؤفلا اهنم صصغ مكف ةقشم كيلع تساق دق عضولا يفو

 ريرس كيدل الا اهرجح امو اهنيميب ىذا ١ كنع تلسغ مكو
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 غص تنأو اقافشاو انانح اهتوق كتطعأو تعاج ةرم مكو

 ريصب وهو بلقلا ىمعأل اهاو ىوهلا عبتيو لقع يذل اهاف
 ةف هيلا وعدت امل تناف انئاعد ميظع يف بغراف كنودف
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 ينرعلا جيلخلا ىلإ يناحيرلا نيمأ ةلحر

 اهضعب ةيبرعلا نادلبلا طابترا ىه يبرعلا خيراتلا ريس يف رهظت ربك ةقيقح كلانه
 اهدعبت ال ةدحاو دالب لهأو ث هارع مصفنت ال دحاو بعش مهنأ اهيلاهأ روعشو & ضعب
 هنأ رعشي ربكالا يبرعلا نطولا نم ناك ناكم ىا يف ينرعلاف ، دودح اهلصفت الو تافاسم

 لك كلذ دكؤي ام يبرعلا خيراتلا راودا يفو . همع ءانبأب ةلصلا نيتم هئازجأب طبترم
 . ديكأتلا

 شاع يناحيرلا نيمأذاتسألاكلجرف { ميركلا روعشلا اذه ىلع ةلدألا دحأ اذه انثيدحو

 دالبلا ةيؤر ىلع ممص لب ث كلذ هفكي ملو ينانبللا يبرعلا هلصأ ىلإ نحي يكيرمألارجهملا يف
 نع ةفرعملا هذه فشكي نأ راتخإ دقف اذه قوفو ، ءزج دعب ازج اهيلع فرعتلاو ةيبرعلا
 هنم قرفت يذلا قفألاو برعلا دهم تناكف { ميدقلا ذنم اندادجأ اهيف ًاشن يتلا ةعقبلا قيرط

 تيوكلا جيلخلا نادلب اهيف راز ةيبرعلا ةريزجلا هبش ىلإ ةلحرب ماقف ، مهترجه و مهتيندم عاعش

 مايألا نم موي يف نوكتس ةيفاو تامولعم اهنع لجس دقف ةرم لوأل اهروزي هنا مغرو ، نيرحبلاو

 ىلجتي يناحيرلا ةلحر يفو ، ( برعلا كولم ) هباتك يف اهعمج 0 خيراتلا رداصم نم اردصم

 نم امداق تيوكلا ىلإ يناحيرلا لصو دقو © هب قلعتلاو ربكألا هنطو وحن يبرعلا درفلا روعش
 ادفو لسرا ذإ ريدقتو ةوافح رباجلا دمحأ خيشلا موحرملا لحارلا اهريمأ نم يقلف ءاسحالا

 يناحيرلا فصو . ردبلا فسوي ديسلاو ةفيلخ لآ هللا دبع خيشلا نم فلأتي هلابقتسال
 : هلوقب ةرم لوأل هلخدي وهو تيوكلاب ميدقلا روسلا

 روسلا كلذ اهيلا ربلا نم رفاسملا لصي ذإ تيوكلا يف رظنلا يعرتسي ام لوأ »

 . اهلك ربلا تاهج نم ةنيدملاب طيحي روس وهو 3 ءارهجلا ةعقو دعب اهلهأ هانب يذلا ريبكلا

 لقاعملا هيف 3 ديزيو رتم نكامألا ضعب يف هكمس راتمأ ةعبرأ وحن هولعو لايمأ ةسمخ هلوط

 قفنت مل ، ليللا يف لفقتو اهدنع سرحلا ميقي ثالث تاباوب هلو عافدلاو يمرلل وكلاو
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 نم عيطتسي امب لك تيركلا لهأ عربت دقف ث روسلا اذه ءانب ىلع ةدحاو ةيبور ةموكحل
 اصوصخ ةشهدملا ةماعلا ةيندملا لامعالا نمل هنإ ، نيرهش ةدم يف ءانبلا اومتأو لام وأ لمع

 . « ةيبرعلا دالبلا يف

 يف بنطبو 0 اهب ةيراجتلا لامعألاو اهعمتجمو هباتك يف تيوكلا خيرات يناحيرلا ضرعتسيو

 امهلوأ { نيتهج ىلا اهراهدزا زعويو 2 ةيب دألا اهتضهنب ديشيو ةيراجتلا اهتيمهأ نع ثيدحلا

 مابدأب وثأت ىلع لدي ريبعتب كلذ نع ربعيو ، ةيليللاو ةيراهنلا سرادملا ةيناثلاو { ةيلهألا ةبتكملا

 : لاق دقف ، كاذنآ تيوكلا

 رخاوبلا اهنم وندت ال يتلا لكاسألا ىلإ لصت ةيعارشلا تيوكلا نفس نأ اك لجأ »
 ةيرعلا دالبلا لخاد يف مهرافسأو ودبلا عم مهطالتخا يف تيوكلا ءابدأ كلذكف ٤ ةريبكلا

 يداوبلاو رئاشعلا يف ةماعلا ةميلسلا ةيموقلا ح ورو بيذهتلاو ملعلا ح ور اورشني نأ نوعيطتسي
 . « دوفنلاو ءانهدلا نود ةريبكلا ندملا يفو

 امدعب ةحاولاك اهدجو دقف 3 هبلب تذخأو ةلاحرلا انبيدأ ترحس دقف نيرحبلا امأ

 نييقينيفلا راثال حالم نم اهئاحنأ يف هآر امب نانبل نبإ وهو سنأو ، ةيزجلا هبش يراحص عطق
 : لوقي وهف ، روصو اديص مهخراتب ترهدزأ نيذلا

 نم رطق يف تشهد امو ں نيرحبلاب يئطخ لثم ةييرع دالبب ةم نظلا تأطخأ ام »
 مسحي لهجلاف كلذ يف ورغ الو ، ةيزجلا هذه يف موي لوأ يتشهد اهترز يتلا راطقألا
 . « تاشمهذللا

 دهش نم ينيع نع بيغي ال يذلا عئارلا فصولا اذهب رحبلا نم اهلخدم فصيو

 : ةمانملا ةنيدم
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 ءاوهلا يف وه ذإ ةعاس رحبلاو جاومألا تحت دقارلا ؤلؤللا لزانم قوف عارش يف انرس »

 جاربا اهنأك ءاضيب ةقرشم اهلالخ ةمانملا تدبف ، نينثالا نيب ئداهتت حابصلا سمشو ليلع

 ىلع توتساو صوغلا نكامأ نم تدعص دقو ءىلاللا ةيمأ يه لب ث ؤلؤللا نم تديش
 . « جيلخلا شرع

 ءابدالا نم اهيفف . نيرحبلاب كلذك هدجو دقف تيوكل ا يف ايح بذدأل ادجو اكو

 قارعلاو تيوكلا يف انناوخا ةضهن نراقت ةضهن اهيف نا » : ليلقلاب سيل ددع ءارعشلاو

 . « رصمو ةيروس يف لقالا ىلع احومطو احور اهنراقتو

 اذا الإ ةريصق ةر يز ف ودبت ال تاظحالم يهو > اذه هريبعت ف يناحيرل ١ قدص دقو

 ينرعلا ينطولا روعشلاو اهخيرات نيرحبلل هتسارد يف ضرعتساو © ةريصبلا ذفان اهبحاص ناك

 . هديلاقتو صوغلاو اهبعش ىدل

 هيف ربكت ثيحب هثيدح ىلا خيراتلا ميدق نم نيرحبلا خيرات ضرع يف يناحيرلا بنطيو

 اميف ةصاخ انخيرات عجارم نم اعجرم نيرحبلل يناحيرلا ةسارد تحبصأ دقو 0 ةيلاعلا هتمه

 . جيلخلاب يبنجألا ذوفنلا روهظو ثيدحلا رصعلاب قلعتي

 ام ءازج ةليلق اروطس هنع ركذن نأ انيلع هقح نم نكلو “فرعينأ نم رهشأ يناحيرلا

 نم نع ضومغلا كلذب فشكنف ربكألا ينرعلا نطولا نم ءزجلا اذه جيلخلل فيرعت نم مدق
 ماع يفو ، نانبلب ةكيرفلا ةيرق يف م ١٨٧٦ ماع دلو ث هكيرفلا فوسليف نع فرعي ال

 ، م ١٨٩٨ ماع نانبل ىلإ داعو هميلعت ىقلت كانهو كرويوين ىلإ همع ةبحصب رفاس م ٨

 8 ثيدحلا اذه يف اهنع انفرع يتلا هتلحرب ماق م ١٩١٦ ماع يفو كرويوين ىلإ بآ ةنس دعبو

 ادب هيلا لصت ريخألا هاوثم يف يناحيرلل ةبيط ةيحتف ث ةكيرفلا ةيرق يف م ١٩٤٠ ماع ىفوتو
. يرعلا جيلخلا اذه فافض نم امالسو



ةيبرعلا ةريزجلا نع تاسارد





 ةاو ةعئار تايبأب ةثيدحلا اهتضهغ نابأ يف ةيبرعلا هتمأ بيطخلا داؤف رعاشلا فصو
 يتح ةدلاخ نايألا هذه ىقبتسو 9 ةديجملا ةمألا هذه خيراتل عبتتم لك ةركاذ ىلع تلاز ام

 يطخلا داؤف قدص دقل { كاذنيح لوقنس اننال اهتضهنو اهتبثو ةديجملا انتما لمكتست نيح

 :لاق نيح

 دار اب تابنجلا ةناب يداولا لالظ يف براضملا نمل

 دابنالاو راوغألا نم تفن برعي ةمأ كلت ربكأ هللا

 دافمغالا نم ةعلتم ضيبل او عرش ةنسالاو لحارمل ١ توط

 دادجألاو خيراتلاو هللاب قناو ةيشم تالسالا ىلع تشمو

 نم ةلحرم يف اهروتعا يذلا ةلفغلا رابغ اهنع ضفنت يهو هتمأ رعاشلا اذه دهش دقف
 تابقعلا رهقتو ثداوحلل دمصت ةمأ اهنأ الول اهنايك ىلع يضقي نأ داكف اهخيرات لحارم

 . نارينلا نوتأ نم زيربالا بهذلا جرخي اك امئاد جرختو

 فته كلذلو ةيزجلا هبش يف اضيأ اهدهشو 5 ةيبرع ةعقب لك يف اهتضهن لحارم دهش
 هذه ةضهن رهاظم نم ارهظم دهشن مويلا نحن اهو 2 هتايبا اهب تود يتلا ةحيصلا هذهب
 ناحبسف دومنو داع دالب يف إ بونجلا ىصقأ يف 5 ةريزجلا هبش نم ءان ناكم لك يف { ةمألا

 اذهو فاقحألا ممق ىلعو يبرعلا رحبلا لحاوس ىلع اهدهش ، ممألا ثعابو تاراضحلا ددم

 نم اهريس لصاوتل ترفن دقف . ( داجنألاو راوغألا نم ترفن ) رعاشلا لوق ىنعم وه

 . ديجملا اهخيراتب لاصتا ىلع نوكتل لبجلاو لحاسلا نم دجنلاو لهسلا

 بونجلا داحتاب دعب نم يمس امعو عستلا تايمحملاب ىمسي ناك امع عمس انم لكف

 نحنو يلضفلا فقاومو عفاي ةلاسبو ندع ةيضقو نافدر كراعم نع مويلا عمسي انم لكو يرعلا
 ةأطو نم اهررحت دعب اهلبقتسنل تاهجلا هذه ىلع فرعتن نأ لواحن ثيدحلا اذه ىف
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 اضر دمحم رعاشلا لوق ىلع ريستو برعلا لبقتسم يف كراشت ةرهاط ةيبرع ءازجأ رامعتسالا

 : يبيبشلا

 قيض ةيرقبعلب نطع ىوس ةييرع عبرأ الل ضرألا امو
 : بشاوحلاب أدبنلف ىرخأ دعب ةدحاو ميركلا عمتسملا ىلع قطانملا هذه ضرعأسو

 نورشع اهناكس ددعو ريميسملا اهتمصاع ندع نع ابيرقت اليم نيسمخ دعب ىلع عقت

 الابج رهشأو ، ةرذلا لوقحو لخنلا نيتاسب هيف دجوت يذلا نابيت يداو اهنايدو رهشأ 2 افلأ
 . اهمساب تيمس يتلا بشاوحلا ةليبق نم ماح اهمكحي حاوراو لبج

 ١ بيطق لا اهمكحي & اليم نيسمخو ةئامثالث براقي امب ندع نع دعبتو : علاضلا
 يناطيربلا رامعتسالا اومواق نيذلا اهلاطبأ نمو . افلأ نيسمخ اهناكس غلبيو علاضلا اهتمصاعو

 ءابالا بورض نم اريثك ايدبأ نالجر ندع يف يماسلا بودنملا ىلا مهعاضخا دارأ امدنع

 . مئادلا دبع دمحمو صاوع دمحم ناديهشلا امه ةلوطبلاو

 نطقلاو ليخنلا اهيف عرزي ، لحاسلا لوط ىلع دتمتو ندع يبرغ عقت : يلضفلا دالب

 نم نايدولا هايم اهيلا ردحنت .. فيصلا لصف يف اهب راطمالا لطهتو هكاوفلا ضعبو ةرذلاو
 نيعبرأ اهناكس ددعو ( رقش ) اهتمصاع ء يزانلا ىمسي اريغص ارهن نوكتل عفاي لابج

 ( سيمارب ) اهمسا ةعطاقم يلضفلا دالبل عضخت .. ( رافج ر ةنيدم اهندم رهشأو . افلأ
 . ةضورلا اهندم مهأ راجشألاو هايملا اهيداو يف رثكت ةبصخ اهنأ الا ةيلبج ةقطنم يهو

 عفايو ايلعلا عفاي : نيتقطنم ىلا مسقنتو ندعل يقرشلا لامشلا يف عقت : عفاي

 اهيف رشتنت يحلفملاو يبنعلاو ةطسوملا لئابق اهنكستو ةبجحملا ايلعلا عفاي اهتمصاع .. ىلفسلا

 شيعبو سرولا رجشو هكاوفلا ضعبو بوبحلا اهيف عرزت ، اهضرأ بصخ ببسب ةعارزلا
 . افلأ نيثالثو ةسمخ اهناكس ددعو .. يشاوملاو نجاودلا ةيبرتو ةعارزلا ىلع اهلهأ

 يديزيلاو يجانلاو دلكو دعس لآ اهلئابق رهشأو هراقلا اهتمصاعف ىلفسلا عفاي امأ
 لابج ىلفسلا عفايب طيحت . لصفنم ماح نيتعطاقملا نم لكبو افلأ نوسمخ اهناكس ددعو

. ٢٧٤



 نادلب ىلا ردصتو راطمألا هايم ىلع فقوتن يتلا نبلا ةعارز اهحوفس يف رثكت ءادرج ةيلاع
 . يبنجألل مهتضراعمو ةعاجشلاب نوفورعم عفاي يلاهأو ةيقرشلا ةيقيرفأو ةريزجلا هبش

 يقرشلا لامشلا نم يدحاولاو لحاسلا نم يليضفلا دالب نورواجي : قلاوعلا
 اهلئابق رهشأ س باضهلاو لابجلاب ةئيلم ىلوألاو .. ىلفسلا قلاوعلاو ايلعلا قلاوعلا ىلا مسقنتو
 غلبو ةليبقلا خيشل ميدق يلرع مسا مهو لقاعلا ىمسيو ةعطاقملا خيش مهنمو يلع لآو رجاحملا

 يداو اهتيدوأ رهشأ ةيعارز ةقطنم يهو موشي اهتمصاعو افلأ نيئالث ايلعلا قلاوعلا ناكس ددع
 . ةيدمح راثآ اهيفو ةروجلاو لافسلاو ديعصلاو ميشيو باصن اهندم مهأو ( مبشي )

 رهشأو افلأ نيرشعو ةسمخ مهددع غلبي اهناكسو روحأ اهتمصاعف ىلفسلا قلاوعلا امأ
 . ةعقنملاو دفحملا اهندم

 قطانملا هذه ربكأ يهو لايمأ ةشع اهنع دعبت ندع يقرش عقت : جحل

 ىمسي يقرش نيمسق ىلا اهمسقي نبت يداو ةقطنملا هذه يف دتميو .. انارمعو ةكرح اهرنكأو
 يرغلا مسقلا امأ . دامعلا ةيرقب ىهتنيو ةدئاز ةيرق نم ىدتبي ناذلا يداو وأ ريغصلا يداولا

 دادتما ىلعو ندعب يهاوتلا ةنيدم س ابيرق يهتنيو ةدئاز ةيرق نم أدبي ريبكلا يداولا ىمسيف

 اهيف تحجن دقو نبت يداو نم ءاملا دمتست ةيعارز ىرق اهلكو جحل ىرق موقت نيعرفلا نيذه
 ددعو ةطوحلا اهتمصاع , اجناملاو دنهلا زوجو هكاوفلا اضيأ اهيف عرزتو .. نطقلا ةعارز

 براقعلاو بشاوحلاو رومعلاو لفاحجلاو ماجعلا جحل لئابق رهشأو ةمسن فلأ ةئام اهناكس
 ينرغ بدنملا بابو يلدبعلا ةراما نيب نونكسي ريمح نم نطب مهو حبصأ ىذو روقبلاو

 ايعاد ومع ىضقف ةينطولاو بدألا نيي عمج يذلا دعس دمحم يلع جحل ءابدا رهشأو . ندع

 . هدالب ةيضقل
 ء

 ةنيئولا اهندم رهشأو هراز اهتمصاعو ايلعلا عفايو ىلفسلا نيب عقت : لذاوعلا
 . افلأ نورشعو ةسمخ اهناكس ددعو

 بصقلا ناحيب اهتمصاع . ايلعلا قلاوعلا نم يبرغلا لامشلا يف عقت : ناحيب

 يناطيربلا رامعتسالا ذختا امدنع ةيألا مابألا يف اهمسا عمل افلأ نورشع اهناكس ددعو
 . هضارغال ابلخم اهمكاح
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 يهو نابح اهتمصاع ، تومرضح دودح ىلع عقتو ىدحاولا اضيأ كلانهو
 . ةيملعو ةيبدا ةرهش اهل ةنيدم

 راهدزاب تاعطاقملا هذه نيب ثيدحلا رصعلا يف تفرع يتلا ةعطاقملا يهف ندع امأ

 . ةيلاقتنا ةرتف يف مويلا اهنأ الا يناطيربلا جاتلا لبق نم ةرشابم رادتو اهميلعتو اهتراجتو اهنارمع
 يف ررحتلا ىدص مويلا عمسي ملاعلاو ، ءارزو ةدع نم نوكتت ةيلحم ةموكح اهيف مكحلا ىلوتيف
 ةقفتم لالقتسالا لجأ نم حفاكت يتلا ةيبعشلا تامظنملا يف الثمم دالبلا لخاد ءاوس ندع

 ةدحتملا ممألا ربانم ىلع بونجلا جراخ يف وأ & تاعطاقملا هذه عيمج يف نيدهاجملا عم

 ةيملاعلا ءابنألا لالخ نم ماركلا نوعمتسملا ملعو { ندنل يف تاضوافملاو تارواشملا دئاومو
 يف عيمجلا دهشي نأ دبالو & يبرعلا بونجلا تاعطاقم رئاسو ندع ءابنأ نع ريثكلا ةثيدحلا

 بلاخم تحت نئي ناك نأ دعب ميركلا يبرعلا نطولا نم زجلا اذه ررحت لجاعلا بيرقلا

 ذنم مناغ هدبع دمحم يندعلا رعاشلا سفن يف هادص زح يذلا نينالا كلذ ث رامعتسالا

 رهطي يذلا بابشلا .. حافكلا ىلا بابشلا اهيف وعدي ةيودم ةخرص اهلسرأف اماع نيرشع

 .رامعتسالا نم ةيبرعلا ةريزجلا يقرشو ينونج مويلا
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 ندع

 زكرم يهف ءابنألا قيرط نود اضيأ اهتناكم اهلو مويلا ءابنألا نم ازراب ابناج ندع لتحت

 دقو . لضفأ لبقتسم وحن ةنينح اطخ ريسي يبرع بعش هيف ضبري نيرع يهو ماه يراجت
 اهلمعتسا نأ ذنم دوجولا يف رهظ اهمسا نأو ركذت ةناكم اهل نكت مل ندع نأ ضعبلل ليخي

 ذنم تنرع اهتناكمو ندع ةزيم نكلو . مهنفسل ينيومت زكرمكو ةيركسع ةدعاقك زيلكنالا

 رشبلا يبأ مدا دهع تدهش يتلا نادلبلا نم ندع لعجت ةيخيرات ةياور كلانهو نامزألا ميدق
 رفو ليباه هاخأ لتق نا دعب هيف نفد ليباق نا لاقي فهك يهاوتلا ةنيدمو ةميدقلا ندع نيبف

 . فهكلا اذه يف نفدو ندع يف هفتح ىقل ىتح ابراه

 نرقلا يف اهراز يذلا كلامملاو كلاسملا باتك بحاص هبذادرخ نبا اهفصو دقو

 رض الو اهب عرز الو ماظعلا ءىفارملا نم ندع ) هلاق اممو ندع نع هيف بتكو يرجهلا ثلاثلا

 ةدجو ةرصبلاو سرافو ةشبحلاو جزلاو ينيصلاو دنهلاو دنسلا عاتمو كسملاو دوعلاو ربنعلا اهبو
 يرجملا عبارلا نرقلا يف ميساقتلا نسحأ هباتك فلأ يذلا يسدقملا ةلاحرلا اهفصوو ( مزلقلاو

 برغملا ةنازخو نميلا ةضرفو ينيصلا زيلهد ، فيفخ ينيصح لهاء رماع ليلج دلب ندع )
 ناسح دجاسم هنكس نمل رمثم ، هلخد نم ىلع كرابم روصقلا رينك براجتلا ندعمو

 . ( ةرهاظ معنو ةرهاط قالخاو ةعساو شياعمو

 ذوفن دتحا امدنعو طابترالا لك اهب ةطبترمو نميلاب ةلصتم اهخيرات راودا لك يف ندعو

 دقو . ينوناقلا ناميلس دهع يف ندع ىلع اضيأ اورطيس يرجهلا رشاعلا نرقلا يف نيينامثعلا
 قفاوف ندع يف يراجت زكرم مهل نوكي نأ يناعلا ديمحلا دبع ناطلسلا نم زيلكنالا بلط
 ناطلسلا نم زايتمالا اوذخأ مهو مهل ةصلاخ اهنوديري مهف مهفكي مل اذه نأ الا كلذ ىلع

 ندع برق مهنفس ىدحا تقرغ نأ ثدح دقو اهب نيميقملا برعلا اهيلاهأ نأش امف يناعلا
 ةمارغ نم ليخدلا مهيلع هضرف ام لوبق اهلهأ ضفر امدنعو ةنيفسلا اوبهن نييندعلا نأ اوعداف

 ناطلسلا:ىدل اذه جتحاو ايمس ندع لالتحا رمأ هيلا اولكواو سنيبه همسا طباض ىلا اودهع

 ديب ةعلس مهدالب نوكت نأ ابعشو ةموكح نويندعلا ضفرف هموقل حونمملا زايتمالا ةجحب ينامثعلا
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 دعب تقحلاو ندع ىلع هعفادم نارين سنيبه ببص ١٨٢٣٩ رياني ١٦ يفو يناعلا ناطلسلا

 . ةيناطيربلا تارمعتسملا ةرازوب تقحلا ٦ ماع يفو دنهلاب كلذ

 | جحل دودح ىلع عقتو ناثع خيشلاو يحاوضلا اهانعمو يهاوتلا ندع ندم مهأ

 تئشنا ةقيربلاو ةوسحلا يف طفنلل ةافصم ندعب دجوتو ةيرصع اندم تحبصأ دقو ىلعملاو

 سمخ نم نوكتت يتلا ايروم ايروك رئازجو ميربو نارمق يه رزج ةدع ندع عبتتو ١٦٥٦٢ ماع
 . ١٨٥٤ ماع يناطيربلا جاتلا ىلا ناطلس نب ديعس ديسلا طقسم ناطلس اهادهأ رزج

 يقرشو نابايلا ىلا ردصيو رحبلا نم حلملا جارختسال عناصم ةثالث ندعب دجوتو

 يهتني ندع يف ميلعتلاو رسكم روخ يف مخف راطم اهبو ففجملا كمسلا اهنم ردصي امك ايقيرفأ

 تاهجلا اهنع ىضاقتت ةيوناثلا ةلحرملا يف ةساردلاو نينامثلا اهسرادم غلبت ةيوناثلا ةلحرملاب
 يعانص دهعمو نيملعملل دهعم اهبو اقوفتم ناك اذا الا بلاطلا لبقي الو اموسر ةلوؤسملا

 نادلبلا نم ندع ربتعتو برعلا ريغ نم افلأ نورشع مهنم افلأ نوعبرأو ةئام ندع ناكس ددعو

 سأب ال ددع اهبو ةيبرعلا تاعماجلاب ملعلا يقلت يف اهبابش حومطل ارظن ايفاقث ةمدقتملا ةيبرعلا
 رفعج يفطلو نامقل دمحم يلعو مناغ هدبع دمحم اهئارعش ردصتي باتكلاو ءارعشلا نم هب
 ةفاقث نم اهبابش هيلا لصو ام ىلع لدت فحص اهب تردص دقو لضاف هللا دبعو ناما

 ناسمش ةاتفو ثعبلإو ينرعلا بونجلاو يندعلا ملقلاو لبقتسملاو ةضهنلاو ةيزجلا ةاتف اهرهشأ
 ءيشنا ١٩٥٦٢ ماع يفف ناسحا ةيضر ةسنالا اهدوقت ةضايف ةيئاسن ةكرح مويلا ندع دهشتو
 يلع نسح ةهيبن اهئاضعأ نم ةيبرعلا ةأرملا ةيعمجب دعب اميف يمس يذلا ندع ءاسن يدان

 هذه نهضرت مل تايندعلا تايتفلا نكلو نامقل ةيضرو يركف ةمطافو يلع نسح ةرينمو
 هذه يف يبرعلا رصنعلا دوجو تيبثتل حافك دعبو يبنجألل تناك اهيف ةرطيسلا نا ذا ةيعمجلا
 تاوضعلا ددع دازف ١٦٩٥٤ ماع نسح ةهيبن يه هتسائرل ةيبرع ةديس تبختنا ةيعمجلا

 . ةئامعبرأ ١٩٦١ ماع نهددع غلب ىتح ةيعمجلا مامز نكسمو تايبرعلا
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 نم اهلحاوس تعطقو هتناكم تاطيحملا تفرع يذلا دماصلا دلبلا كلذل ةيحتو

 دبع ذاتسالا هئزعش دحأ تاثفن نم اهسبقن خيراتلا لحارم يف هتابثوك ةبثاو ةيحت ، هدهج
 : ةعومجنو ادرف يندعلا يبرعلا دهج تايبألا هذه يف روص يذلا لضاف هللا

 مطحم أدب يتفلا لمأ الو ينمطح سأيلا ال

 منغم فيرش وحن كاوشالا ىلع ىعسا انه اناف

 مدهتال زع ح ورص ءانعلا رخص نم دقأل

 ممصم مرع ف ح وهلا ءاقشلا ملا بيذأل

مركاو ىمسا ىلا ةدعصم يتحنجأ رسنلاك



 نبلا يف ةورثلا رداصم

 يف ريبكلا وثأ هل رصنع يهف ةدالقلا يف ةعماللا ةردلاك ريبكلا يبرعلا اننطو يف نميلا

 ميدقلا يف برعلا ةراضحف 0 ثيدحلا وأ ميدقلا يف كلذ ناك ءاوس هتناكمو نطولا اذه ةوق

 يفو رامعتسالا ةحفاكم يف ريبكلا سردلاو نميلا وه قيرعلا برعلا دهعو نميلا اهنطوم ناك
 يف اهرثآ فشكنيس ةيموق ةورث كلتف ثيدحلا نميلا امأ ، نملا نم هانيقلت نامزألا قيحس
 . بيرقلا لبقتسملا

 بناج وهف يداصتقالا بناجلا نع 0 ةورتلا هذه نم ريبك بناج نع اذه انثيدحو

 سسأ نم مهم بناج ىلع علطنل اليصفت هفرعن نأ انب نسحي نيريثكلا ىلع اضماغ نوكي دق
 . ةميظعلا دالبلا هذهل دوجولا

 يذلا يعارزلا ردصملا وه نميلا يف ةورثلا رداصم ضرعم يف ركفلا هيلا هجتي ام لوأو

 ةورثلل يرهوج ردصم نملا يف ةعارزلاو ، ديعسلا نملاب تيمسف ةداعسلا ةفص دالبلا بسكأ
 : قطانم ثالث ىلا ايعارز اهميسقت نكميو يلاهأل ا نم ريبك ددع دمتعي اهيلعو

 : لوأل ا ةقطنملا

 يذلا يمطلاب اهضرأ بصختو ءاملاب اهنايدو ألمتف ةرازغب راطمألا اهيف لطهت يتلا ةماهت
 زوملاو ركسلا بصقو مسمسلاو ةرذلاو نطقلا ةقطنملا هذه يف عرزيو لوهسلا عم دفي

 روم يداوو ديبز يداو ةماهت يف ةرمثتسملا يضارألا رهشأو ليخنلاو زرألاو غبتلاو اجناملاو بنعلاو
 فعاضتي فوسف ثيدحلا ملعلا نم ديفتساو ةقطنملا هذه يف دودسلا تيفوت ام اذاو ةيديزلاو

 . ةماهت يف يعارزلا جاتنالا

 : ةيناثلا ةقطنملا

 اهيف راطمألا لطهتو هبونجو نميلا ينرغ عقت يتلا راطملل ةضرعملا لابجلا ةقطنم يه
 اهيقاوس دادتما ماظن لدي يتلا عيبانيلا اهيف رثكتو اهخانم ةدوج ىدم رهظي كلذ نمو افيص

_ ٢٨٠



 بوبحملا نبلا عرزي ةقطنملا هذه يفو ةميدقلا نامزألا يف ةيبرعلا ةسدنهلا ىلع نمبلا لخاد ىلا

 هناسل ىلع ءزعشلا دحأ ربع يذلاو يرع لزنم لك يف ةيبكلا هتناكم ذختي يذلا رمسألا
 : هلوقب

 نيجانفلا يف يلجاو ءارمسلا ةبوبحلا انا

 تيوحملاو هعال يداوو ضيمارقلاو بيرح يداو نميلا يف نبلا ةعارز قطانم رهشأو
 عرسأو افيلكت فخأ هنأل تاقلا ةعارز ةقطنملا هذه يف نيلا سفانيو ، نيدعلاو ةميرو ةعيجلاو
 رثكأ ىلا تاقلا جاتحي ال اهرامث فطقتل تاونس ةتس ىلا ةوهقلا ةرجش جاتحت اهيبف 5 اجاتنا

 امل تاقلا ةعارز ىلع كش الب يضقيس يروثلا اهمكح يف نبلا يعس نأ الا ، نيتنس نم

 لاقبلا اضيأ اهيف عرزي لابجلا ةقطنم هذه ةقطنملاو . نطاوملا ىلع ةئيس راثآ نم هثدح

 سرولا ةرجشو ركسلا بصقو سطاطبلاو تاورضخلاو زوملاو ناخدلاو بنعلاو

 : ةثلاثلا ةقطنملا

 وأ راطمألا اهبيصت يتلا نايدولاب اهيف ةعارزلا رصحنتو ةيلخادلا يهف ةثلاثلا ةقطنملا امأ

 اهنكلو ةيفوجلا رابالا قيرط نع ءاملا اهنم جرختسيف ةيلبجلا ةقطنملا راطمأ اهيضارأ ىلا برستت
 ةيفيصلا هكاوفلا رئاسو بنعلا اهتاعورزم رهشأو نيتقباسلا نيتقطنملا نم اجاتنا لقأ

 اذه نمو برأم دس ينب هيفو فوجلا يداو اهيف ةيعارزلا قطانملا رهشأو نطقلاو تاورضخلاو
 نطولا اذهل رهزلا لبقتسملا ءانبل اهتيناكماو نما يف ةعارزلا ةيمهأ ءىراقلل حضتي ضرعلا
 . يبرعلا

 نداعملا نأ ذا ةيمهأ مويلا بناجلا اذهلو نملا يف ةيندعملا ةورثلا ىلا هجتن اذه دعبو

 نم ثحابلا هنع لأسي ام لوأو تاعرتخلاو ةثيدحلا تاعانصلا يف لاعف رثأ تاذ تحبصأ

 تيطعا دقو هيلع لوصحلا يف ريبك لمأ ىلع نبلا تناك دقف © طفنلا وه ةيندعملا ةورثلا
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 ةقطنم يف نوكي نأ لمؤملا نمو . نالا ىتح هيلع رتعي مل هنأ الا تاكرش ةدعل تازايتمالا

 ةيديوسلا نديلوي ةكرش تيعو ةماهت يف طفنلا نع ثحبلاب ةيكيرمألا مكيم ةكرش موقتو رفاص
 ىلع لوصحلا يف لمأت ةكرشلا نأ الا ضيمارقلا بيرح برق قرشملا ةقطنم يف ساحنلا ىلع

 . يراجتلا كالهتسالل يفكت رثكأ ةيمك

 نأ الا رمرملا اضيأ دجويو نمبلا لامش هدعص يف دوجوم هنأ ثاحبألا لدتف ديدحلا امأ

 . دالبلا يف تالصاوملا ليهستب ةدوقعم نداعملا هذه نم ةدافتسالا

 نطقلا تاعانص ريوطتو تنمسألل عناصم سيسأتل عيراشم كلانهف تاعانصلا امأ

 ىلا حلملا ردصت نميلا ناف نبلا ريدصت ىلا ةفاضالابو كامسالاو هكاوفلا بيلعتو ركسلاو

 كلذل ةريبكلا ةيناكمالا كردن نأ عيطتسنو ةيناويحلا ةورثلا ىلا يتأن ةيندعملا ةورثلا دعبو نابايلا

 . نميلا لحاوسب ةريبك اهتيناكماف كامسألا امأ { ةيعارزلا ةورثلا نع هانملع ام نم

 يف رصحنت ةرفوتم نملا يف ةورثلا رداصم نأ ميركلا عمتسملا اهيأ رهظي اذه نمو
 او راهدزالاب ريبكلا لمألا اهبناوج نيب ألؤاتي اهلكو ةعانصلا ريوطتو كامسألاو نداعملاو ةعارزلا
 روطتملا بكرلاب قاحللا يف ةقداصلا اهتبغرو نملا يف ديدجلا دهعلا ةموكح مايق نأ كش
 نميلا يف ةورثلل اماه اردصم كلانه نأ اك حوضوب اهتيناكما رهظت نا رداصملا هذهل لفكيس

 نم اهريغو ءاععص برق رهض يداوو بونجلا يف زعت لثم اهقطانم ضعب يف خانملا وه
 ةراحلا قطانملا يلاهأ فايطصا يف هنم ةدافتسالا نكمي يذلا رمألا ديجلا خانملا تاذ قطانملا

 . نميلا يف درفلا لخدل هب سأب ال ادروم لفكيس يذلاو اهجراخو نميلا لخاد ةرواجملا

 زاجياب ثيدحلا اذه يف اهانضرع ةرفوتم نملا يف ةورثلا رداصم نأ دجن هلك اذه دعبو

 . رهدزملا لبقتسملاو درطملا مدقتلا هل لفكت تايناكما نم يرعلا اننطو ءازجال املافيرعت

 . ريخ نم هللا هب اهابح امب ديعسلا ديجملا نميلل ةيحتو
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 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف بدألا نم حالم

 ىف اهنأش اهل ةناكم لتحت اهنا لب يبرع لك ىلع ةزيزع دالب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 1 قرشت يتلا ةسدقملا نكامألاو ماركلا دادجألل دهم ةعساولا اهيضارأف ةيمالسالاو ةيبرعلا نادلبلا

 يف يهو ناتداهشلا اهيف ولعت ةعقب لك يف نيملسملا بولق نم نييالملا ىقتلم ةمركملا ةكم

 بكارم مايألا هذه يف نحن دهشنو ، سوملم رثأ تاذ ةثيدحلا ةيبرعلا ةضهنلا بكوم
 اهئابداب ةبناولا دالبلا هذه ىلا ركفلا هجتيف ، تيوكلا معت لصيف كلملا ةلالجب بيحرتلا

 وحن دعاصلا يرعلا بكرلا عفدو يعولا رشن يف مهرثأو ةضبنلا يف مهرود ىلع فرعتيو اهيركفمو
 ةييرعلا ةكلمملا يف ةيركفلا بناوجلاب افيرعت يثيدح نوكي نأ ترتخا دقف اذهلو ، مسابلا دغلا

 ةايحلا بكرم عم ةدلاخ تيقبو نامزلا رم ىلع تءاضأ يتلا ةملكلا عم ءاقلو ةيدوعسلا

 . ضبانلا

 هفرعن نحن هيضام { ةماع يلرعلا بذألاب ةكراشملا يف هرود ىدأ دالبلا هذه ف بذألاف

 سوفنلا بناوج زهتو سلاجملا ءاوجأ رطعت ريهز ةمكحو ةرتنع ةيسورفو ىشعألا ماغنأ لازت امف
 عم ترهظ دقو انثيدح لاجم نوكيس ام اذهف ةثيدحلا ةضبنلا امأ { لقعلا بن اوج رينتو

 بكر هنع ضخمتي امب اورشبو ةضهنلل ةوعدلا وحن اوقبس ءارعشلا نأ لب ةظقيلل لوألا عاعشالا

 تانيثالثلا لالخ زاجحلا ءارعش نم ددع جاتنا يف كلذ رهظ دقو . روطتو مدقت نم نمزلا

 دمحمو داوع نسح دمحمو نابصلا رورس دمحو يوازغلا ميهاربا دمحأ مهنم ركذن تانيعبرألاو
 ةضهنلا يف ةماه اراودأ خيراتلا مه لجسي نوديدع ءارعش كلذ دعب مهعبتو يقف نسح

 . ةيبدالا

 رأ دجن يف تناك ءاوس ركفلا لقصو بدألا عفد يف زرابلا اهرثأ ةفاحصلل ناكو
 اهماع يف مويلا يهو لهنملا اهمسا ةيبدأ ةلجم ردصت ةكم يفف © ةيقرشلا ةقطنملا وأ زاجحلا

 ضايرلا يف ردصتو تاساردلاو صصقلاو دئاصقلاو ةيبدالا تالاقملاب لفحت نيثالثلاو ثلانلا

 هملع نم اهتاحفص ىلع يفضيف رساجلا دمح يوغللا ةثاحبلا اهريرحت سأري يتلا برعلا ةلجم

 نم تاحفص صصخت يتلا ةعونملا ةيمويلا فحصلا ىلا ةفاضالاب ةيبدألا ةماملا ةديرجو هبدأو
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 تذخأ ىتح عاعشالا ةديرج اهب ردصت تناكف ةيقرشلا ةقطنملا امأ ، يبدألا جاتنالل اهدادعأ

 يف ةيبدألا ةفاحصلا ةكراشم ىلع هلولدم اذه يفو يدراوبلا دعس ذاتسالا اهبحاص ةفيظولا

 ركفلا لقص يف وثأو ميلعتلا رود كلذ ىلا فاضي ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ركفلا بكوم
 ترهظف ءابدألا زارباو ءارعشلا جاتنا يف اهلوعفم لماوعلا هذهل ناك دقو . بدألا هيجوتو

 تذخأ ام اذاو بتكلا نم ريثكلا تردصأ ةفورعم رشن رود تسسأتو ةديدع تاعوبطم

 عمتسملا كرديل ةراشالاب يفتكأ يننكلو لوطي انب ثيدحلا ناف بتكلا هذه ءامسأ ددعا

 { ديفملاب ريفو ريخلاب لفاح ريبكلا يبرعلا نطولا نم ءزجلا اذه يف يركفلا جاتنالا نا ميركلا

 جيلخلا يف بدألا باتكك ةيبدألا تاساردلا يف اهنم ضارغألا ةددعتم تافلؤملا هذه نأ الا

 ةيخراتلا ةساردلا اهنمو سيردا نب هللا دبعل نورصاعملا دجن ءارعشو ديبعلا نمحرلا دبعل يرعلا
 دمحمل ناخدلاو ةوهقلاو ىاشلا تايبدأو ملسملا ديعس دمحم دوسألا بهذلا لحاس باتكك
 ةيهمجوتلاو ةيدقنلا تالاقملا اهنمو يراصنألا سودقلا دبعل هدج باتكو يدركلا رهاط

 روفغلا دبع دمحأل ةغللا يف ءارآ ةيبرعلا ةغللا يف اهنمو يدراوبلا دعسل عمتجملا سارجأك
 نوركذي ةيبدالا فحصلا ءارق لعلو { ريزغ هجاتنا كلذف ةيرعشلا نيواودلا امأ . راطع

 ددع يف ةثكو هرعشل اعمج برعلا ءارعشلا رثكأ نم نوفرعيو يشرقلا هللا دبع نسح رعاشلا

 عئاضلا سمألا هناويدل امدقم نيسح هط روتكدلا هيف لاق يذلا يزاجحلا رعاشلا وهو هنيواود

 نوكي نأ ىسعو زاجحلا ءارعش نم دوجملا رعاشلا اذه يبرعلا ملاعلا فرعي نأب ديعسل يناو )

 نكي مل ولو ، ديوجت نم ريثكو ةعور نم ريثك هيف هئالمز نم ريثك رعشل ةعئار ةعيلط هرعشل
 دق يمالسالا يزاجحلا رعشلا ذهم نأب ةيبرعلا ةيبدألا تائيبلا رشبي هنأ الا ناويدلا اذه
 اذه هيفو فيكف اريثك اذه ناكل بولقلاو لوقعلا عاتماو سوفنلا ءانغا يف هتكراشم فنأتسا

 . ( لامجلا قاشعو ةناصرلا بالط يضريو قوريو قوشي ام عتمملا ديجلا رعشلا يف ام هلك

 نم ىلا فضألف ةلاجعلا هذه يف ةيدوعسلا ءارعش ىلع فرعتن نا انل زاج اذاو

 نم ويغو صقارلا رجفلا ناويد بحاص ظفاح مالسلا دبع زاجحلا ءارعش نم مهتددع
 ءارحصلا ديراغأو برتغم ناحلا بحاص يرشخمز رهاطو ءادصأ بحاص ليدنق دمحأو نيواود

 لبقمو يبرغم يلع دمحمو ركاش داؤفو يشا باهولا دبعو ناحرس نيسحو برع دمحمو
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 بابشلا اهب بطاخي يناطف ميهاربا رعاشلل اتايبأ رتخنلو مهريغو يساسلا مالسلا دبعو يسيعلا
 : هيجوتلا يف بدألا رود رهظت
 بش ا يدالب با ف

 تاب يف اومدقت

!. 
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% 

% 
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 ىر ةو ل طاسألل

 ينتاوللا نوصحلل
 ينتقارللا نويصحلل

 هاوسو اذل ا

 بابشلا يف اومتكروب

 باللا ين اوت ال
 باقعلا ماصحتتال نم

 باقعلا لشم وجلا يف
 با بصلا يماط قشت
 بابلا يحاط زاتجت

 باقلا قرف دىعرلاك
 بالثولا ديدش الا

 دبع موحرملا رعاشلا مهنمو مهتازيمو ةيب ألا ةضهنلا يف مهرود مهلف دجن ءارعش امأ

 ديمحوب رصانو يواعرقلا هلا دبعو يجحلا دمحو ىسيعلا دهفلا دمحمو لصيفلا ةللا

 رماعلا دمحم رعاشلل ةديصق دجن ءارعش نم رتخنلو نايس نب نامثعو نيميثعلا حلاصو
 : ةايحلا ءادن اهناونعو رعشلا يف ةديدجلا ةسردملا نم يهو حيمرلا

 بيرغ توص ىأ ىرت

 بويغلا فلخ فلخ نم ردحت

 يلا لاعت لاعت يداني

 يدي نيب كحضا لاعت

 كيتفش يف قرقرا لاعت

 دولخلا قيحر

 كيتلقم ىقلا يف رمغ
 دوجولا لكو
 يلا لاعت لاعت اهيف
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 تاودنلا دقعنت ثيح راظنألا تفلي بدالل عاعشا كلانهف ةيقرشلا ةقطنملا امأ

 ءالؤه رهشأو اداشناو افيلأتو هثيدحو هميدق بدألل ةددعتم تاهاجتا رملا سمليو ةيبدألا

 هللا دبعو يطخلا ديمحلا دبعو ملسملا ديعس دمحمو يشجلا لوسرلا دبع ءارعشلا

 تايبألا هذه راتخا يذلا كرابملا دشارلا دمحأو يرجنخلا ديعس دمحمو يرجنخلا

 . رعشل جذومنك

 اهاوه لوسر يبلق اهليخت ةعجه دعب ابصلا حير تقفخ اذا
 اهلإؤر كلذ نا يبلقل ودبيف رضان ضورلاو ضورلا يف اهرصباو

 اهاذش فرع رهزلا قبع بسحاف عباي رهزلاو رهزلا يف اهحملاو

 اهاجش ثبتسا هيلا ىغصاف ىجدلا ةأده يف رهنلا سمه عمساو

 اهانغ نحلل وفهأ اهتأيفتت ةحود لظ يف ءاقرو تفته ناو
 اهاطخ عقو روتبملا يبلق ىلع ابصلا هب وهلت ضورلا ميشه نأك

 ةحيرص هتوعد نلعاو ةبورعلا اياضق لك يف .ةيدوعسلا يف بدألا كراش دقلو

 ابناج رعاش لكل دجن نأ داكنو ناطإألا قوقح ظفح ىلع لمعلاو رامعتسالا ةحفاكمل
 فلتخم يف ييرعلا رعشلا بهاذم يهف ىرخالا هبهاذم اما ث ةينطولا رعش نم ءاضو
 ليباق دمحم ايرث اهمسا ةئشان ةرعاشب ةأرملا هيف تكراشو ديدجلا هلخد دقو هتاهاجتا

 ةدهاجملا بطاخت يه هذهو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يموقلا رعشلا ليثمتل اهراتخن

 : اهينيع اهدقفي نأ داك رمعتسملا باذع نأ تعمس نأ دعب دريحوب ةليمج ةيرئازجلا

 ءايضلا ضاغو تيمع نا الا
 ءاهبلا عومش يدالب ترانا

 ءازع يسفنل ضرال دوعو

 ءاضر ينيعل يموقل زعو

 ءاجرلا باخو تيمع نا الا

 ءافشلا دورو لاحم ليقو
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 ءاقو يزعو ءادف ينيعف
 ءادفلا نوهي رئازجلا لجال

 ءاخسلا يدالب يدالب ءادف

 بناوج اهنم انضرع ةيدوعسلا ةييرعلا ةكلمملا يف ركفلاو بدألا نم تاحمل هذه
 نم بناج يف ركفلا باتكل اناونع نوكي نأ نكمي فيرعت يف اهئابداو اهئارعش تابثو نم
 . زيزعلا يبرعلا اننطو
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 ةدج ةنيدم

 ةبثاو نامزألا ةمحتقم ةراضحلا يف ةقارعلاب ةأللتماعاقب دجن ةيبرعلا ةيزجلا هبش يف
 لثمتو . خيراتلا يف اهرثأو هذه اندالب مدق نع ةربعملا ةقيقحلاب قطنتل رهدلا بكوم عم

 تلزنو ، مهل ةنيدم اهوذختاو نومدقالا برعلا اهب رقتسا عاقبلا هذه نم ارهظم ةدج ةنيدم

 . كانه تلخد اهنا ىورف رشبلا ما ءاوح

 وأ مضت وأ حتفت له اهميج يف سانلا فلتخا نامزألا اهيلع تفلاخت ام ردقبو
 مغر ميجلا رسكب هدج اهنوظفلي مهف ، حيحصلا مسالا تيبثتب قحا اهلهأ نكلو رسكت

 هدجف نيتلاحلا الك يف دحاو ىنعملاف لاح لك ىلعو مضلا ديأ برعلا ناسل بحاص نأ

 . لبجلا وأ رحبلا يف قيرطلا اهانعم هدجو

 ناندع نب دعم نب ةعاضق مث دوتغ اهتنكس ةريزجلا هبش ءىناوم نم قيرع ءانيم يهو
 ةيبعشلا نأ الا ةعاضق نب فاحلا نب نارمع نب نابر نب مرج نب هدج مساب تيمسو

 ردنكسالا اهراز دقو ، هدج ىلا ءانيملا لقن مث هدج يبونج يهو ةكم ءانيم تناك

 هللا ىلص هللا لوسر دج هنانك نب رضنلا ةايح يف داليملا لبق عبارلا نرقلا يف ينودكملا

 نب دمحأ كلذ دروأ دقو ةيبرعلا ءىناوملا نم اهريغ ىلا اهجتم رحبلا عطق اهنمو ملسو هيلع
 رصانو ريبج نبا مهنم ةلاحرلا نم ددع اهرازو . لاوطلا رابخألا هباتك يف يرونيدلا دواد

 يناوم ىلا مهتالحر هنم نولصاوي ادعتم سيفلا اهذختاو ةطوطب نباو رواجملا نباو ورشح
 هنأ ةيلهاجلا يف اهرابخأ فئارط نمو مهنم راجت اهنكس كلذ لجأ نمو ةيلامشلا ةيقيرفأ

 ءيش هدفي ملف هل ةجاح ءاضق يف ءارعشلا دحأ هب ناعتسا دعس ىمسي منص اهب ناك

 ناميالا يف ةيبرعلا سفنلا تابث ىلع ادهاش ناك 3 الوق هلسرأو رعاشلا اذه ةيسفن تراثف

 : . هللاب

 الم جيل دعس ىلا انيتأ
 ١ غ ... \ ١ نم . . الف 1
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 ةخونت ين ةرخص الا دعس لهو

 دشر الو يفب ىعديال ضرالا نم

 ةفيلخلا دهع يفف اهتيمهأ زيكرتو ةنيدملا ةيمنت يف ريبكلا وثأ مالسالا روهظل ناكو
 ةلاحرلا اهراز دقو ةمركملا ةكم ىلا جاجحلا رثاكت ببسب اهؤانب ديعا نافع نب نامثع

 نسحأ اهينابم نا ) هلوقب اهفصوف رشع عساتلا نرقلا لهتسم يف تراهكروب سيول نوج

 ةريغص اهذفاونو نيقباط وذ اهمظعمو ادج ةحيحصو ةيلاع اهنأو ايكرت ينابم نم زارط
 . ( ةدراب زيلاهد لزانملا لخادم يفو بشخ نمو ةددعتم

 ةريغصلا ةيرقلا كلت تغلبو م ١٩٢٩ ماع تأدب ةدج يف ةثيدحلا ةرامعلا نأ ىلع

 اريبك اغلبم مويلا تغلب ، رمحألا رحبلا ربع نوحالملا اهمأو برعلا نودايصلا اهنكس يتلا
 ىلا هايملا دتمت اعراش نيرشعو نيتئامو تيب فلأ رشع ةسمخب اهتويب ردقت ذا نارمعلا يف

 نم تالحرلا بتك وفلؤم اكش مكو ةمطاف يداو نم ةيزيزعلا ىمست نيع نم اهلزانم
 . ةميدقلا نامزألا يف ءاملا ىلع لوصحلا ةبوعص

 اهب ةيملاعلا ةيسايسلا تائيهلا دوجوب ةثيدحلا ةيدوعسلا ندملا نيب زاتمت ةدجو

 يلع دمحم دعب زاجحلا ىلا نيينامثعلا ةدوع رثأ ىلعف { يكرتلا مكحلا دهع ذنم كلذو

 يف اضيأ رخآ رود مهل زيلكنالا نأ ىلع ه ١٢٥٢ ماع ةيزيلكنا ةيلصنق اهب تسسأت اشاب
 اهلاجر نم ددع يفنو لتقف ه ١٢٧٤ ماع عفادملا تاليو مهنم تقاذ ذا ةدج خيرات

 راثف هدج ءامس ىلع فرفري ناك يذلا ينامثعلا ملعلل يزيلكنالا لصنقلا ةناها ببسب

 ةماركل اوراث نم ةاضاقمل اوكرحتي مل نيينامثعلا نكلو ملعلا ناهأ نم اولتقو يلاهألا

 . مهملع
 ىلع اومجه ةييرعلا لحاوسلا يداليملا رشع سداسلا نرقلا يف لاغتربلا ازغ امدنعو

 نب ناميلس ينامثعلا ناطلسلا شويج عم كارتشالاب لاطألا عافد اهنع اهلهأ عفادف { هدج

 . رابدالا لاغتربلا ىلوو ليألا ميلس
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 ندملا نم تحبصأف مدقتلا يف اريبك اروطت ةثيدحلا اهتلحرم يف ةدج تدهش دقو

 ةيلخادلا اهتناكم اهلو اهب ةيلودلا تايلثمملا دوجول ةيجراخلا اهتناكم امل زاجحلا ىف ةماهلا

 يراجتلا عوبسالا ةلجمو ظاكع فحصلا نم نالا اهب ردصتو اهب ةضبنلا لبس لماكتل

 . يمالسالا ملاعلا ةطبارو

 دمحأو داوع نسح دمحم نافورعملا نارعاشلا مهنم ركذن ءابدالا نم ددع ةدج تبجنأ دقو

. ليدنق



 عوضوملا

 . يبرعلا جيلخلا

 . جيلخلا ملسا فيك
 . جيلخلا يف ناضمر حمالم

 . ناضمرل ةيبدا تايحت

 . ديعلا يف انؤارعش

 جارعملاو ءارسالاو انؤابدأ
 . ةيوبنلا ةرجملا ىركذ يف
 . ةيبرعلا لودلاب نامع ةقالع

 . عبسلا جيلخلا تاراما
 . جيلخلا تاراما نم ثالث
 . ةقراشلا
 . يميربلا ةحاو

 . ناكف روخ ىلا ةلحر
 . جيلخلا رزج
 . فيطقلا

 . خيراتلا ربع نامع

 . نامع يف ةمامالا
 . يبرعلا جيلخلا يف لاغتربلا

 ٥ ةل و ١ ةب راعيل .

 . ايقيرفا قرش يف جيلخلا برع

 .. رابجنز مكحت ةيبرع ةرسا
 . نامع يف هيوب ونب

 . نيرحبلا يف ةطمارقلا

 . خيراتلا ربع رطق
 . جيلخلا يف نويقينيفلا

 تسرهفلا
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 . جيلخلا يف ثيدحلا ميلعتلا

 . ناعراصتي ناليج

 . نيرحبلا ف ةيركفلا ةظقيلا

 . ريبكلا رهنلا يف بصي ادفار نوكيل هرشنن فيك انبداو 0 هفرعي نم انيدأ
 . جيلخلا يف ةصقلا بدأ

 . ينرعلا جيلخلا يف يبعشلا بدالا

 . لاثمألا نم باتك
 . تيوكلا ةضهن يف بدألا رثأ
 . تيوكلا رعش يف ةوقلا بدا

 . تيوكلا رعش يف يعاتجالا بناجلا
 . تيوكلا رعش يف ينرعلا نماضتلل ةوعدلا
 . تيوكلا يف ةفاحصلا خي رات

 . ناحرفلا خي رات

 . خيراتلاو بدالا يف ةمظاك

 . يبرعلا جيلخلا ةرهز
 . جيلخلا تاحفن

 . جيلخلا تاحفن يف ةيلحملا ةئيبلا

 . بحلا ةنج يف
 . بارسلا قشاع

 . ديدجلا مدلا

 . امظ نم تارطق

 . يبنتملا نع باتك

 . ثيدحلا رعشلا نم
 . ضيرعلا ميهاربا ىدل يصصقلا رعشلا

 . ءادهشلا ضرأ
 . جيلخلا بدا يف نيطسلف

 . يبد نم رعاش دنع نيطسلف

 . ينرع ريما دنع نيطسلف
 . تيوكلا بدا يف نيطسلف

 . ةميخلا سأر نم لطب
 . يملاسلا خيشلا
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 . رلب نب لاله

 . ملس نب ناطلس نب دمحا رعاشلا

 . ينامع رعاش دنع فصرلا

 . ناخيش نب دمحم رعاشلا دنع لزغلا

 . ةدواعملا دنع لزغلا

 . قيزر نبا خرؤملا

 . يناهبنلا خرؤملا

 . يماطقلا زيزعلادبع نب باهولادبع نب ىسيع
 . تيوكلا خرؤم
 . تيوكلا رعاش

 . ركسعلا دهف

 . فلخ لضاف
 . برقم نبا

 . رطق نم بيدا
 . نيرحبلا نم نارعاش

 . نيرحبلا نم بيدا

 . ةفيلخ لآ
 . جيلخلا بدا يف مألا
 . جيلخلا يف ةأرملا

 . ديرحوب ةليمج
 . ينرعلا جيلخلا يف برعلا قاوسا

 . يبرعلا جيلخلا يف راثالا

 . يبرعلا جيلخلا يف ةورثلا رداصم

 . صوفلا

 . جيلخلا يف ةيندبلا ةضايرلا
 . نيرحبلا يف ةيدنالا

 . نيرحبلل يبح
 . رطق يف ةضبنلا ملاعم
 . يبرعلا جيلخلا ىلا يناحيرلا نيمأ ةلحر

٢٥٤ 

٢٦4 

٢٦٥ 

٢٦٩ 

٢٧٦ 

٢٨٠ 

٢٨٤ 

٢٨٧ 

٢٩٠ 

٢٩٩ 

٣.٥ 

٣٠٩ 

٣١٣ 

٣٦ 

٢٠ 

٣٦٦ 

٢٣٠ 

٢٢ 

٣٣٨ 

٢٤٢ 

٤٦ 

٤٩ 

٢ 
٣٥٧ 

٣٥٩ 

٣٦٢ 

٦٥ 

٣٦٨



 . ينرعلا بونجلا
 . لدع

 . نملا ف ةورملا رداصم

 . ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف بدالا حالم

 . ةدج ةني دم

٢٢ 
٧٧ 
٣٨. 
٣٨٢ 
٨٦



٣٦ 

 ل

٤٨ 

٦١ 

٦٥ 

٦٥ 

٩٤ 
٩٩ 

٢٦٧ ١ 

١٦٢٧ 
١٣٥ 
١٣٩ 
١٦٥ 
١٧٤ 
٢٢٣ 
٢٣٧ 
٢٨٩ 
٢٨٩ 
٢٩٤ 
٢٩٤ 
٢٩٩ 
٣٠٢ 
١٢٣ 
٦. 
٣٣٨ 
٣٤٢ 

١٧ 

١٦ 

٢ . 

 ةيشاحلا

 هئا رش و

 هؤارعش
 اهؤاهب
اولئاس



 : فلؤملل بتك

 ١ _ ةليوط ةصق )رضخألا لبجلا ةكئالم ( . »

 ٢ _ رعش ناويد ) فحازلا رجفلا ( . ×

 ٭ ( رعش ناويد ) ليوطلا ليللا اهيأ اعادو _ ٢
 ٭ . ( ةيبدأ ةسارد ) ينرعلا جيلخلا يف رصاعملا بذألا _ ٤

 ٭ . ( ةليوط ةصق ) ريبكلا عارشلا _ ٥

 ٭ . ينرعلا جيلخلا نع تاسارد _ ٦

 ٧ _ نورصاعم ءارعش .

 ٨ _ صصق ةعومجم ) لغلغملا ( .

 ٩ _ يسايسلا نامع خيرات .

 ١٧٠ رعش ناويد ) ةلفاقلا يداح ( .

 ١ فقاوم .

ةعوبطم بتك ٭



  
 : يئاطلا دمحم هللادبع

 . ١٦٩٢٧ ماع طقسم يف دلو

 . طقسم يف ةيديعسلا ةسردملا يف ينادتبالا هميلعت ىقلت ٭

 . قارعلا دادغب يف يوناثلاو يدادعالا هميلعت لمكأ +
 . نيرحبلاو طقسم يف سيردتلا كلس يف لمع ٭
 يوكلا ةلجم ريرحت ةسائر يف ةيتيوكلا مالعالا ةرازو يف لمع ٭

 . (اقباس) يبظوبأ ةموكح يف ةحايسلاو مالعالا سيئر بئان ٭
 . (اقباس) نامع ةنطلس يف مالعالا ريزو ٭

 . (اقباس) نامع ةنطلس يف لمعلاو ةيعاتجالا نوؤشلا ريزو ٭
 طاثتلاا سسأ ءاسرا يف ريبك رود هل ناك +

 . يبرعلا جيلخلا يف يناقللا و يبدألا

. ١٦٩٧٣ (زومت) ويلوي ١٨ يف هللا ةمحر ىلإ ىفوت ٭


