
  

     

 الالالال  
ا
ل
ن
ا
ف
 

 
 

١ ١ 
.
-
 

, 
7
 

١ 

ا
ا
ا
 

 نال
 ا...

  

     

  

.. 

 ااياناتاالا

.11 

  
  

ا
ل
.
.
.
.
.
.
 

 
 

1
1
1
 

           

 آ

ت
ا
ل
ا
 

7
٢
 

  
/
 

      
 
 

ا
ل
ل
ا
 

  

0
1
 

       

 
 

٨٦١١ 

    

ل
ا
ا
ا
 

  
 
 

 
 

 
 

  

 
 
 
 

  

  
  

 لاا
ا
ا
ا
 

 









  

 ك . 7 7 ٨ . 9 ٠ س م و

 يطاشل ارمس دلاربع برلاو نب ةبيتر ر شبيإ

 لتلززو
تورجب
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 فلوأآلا ةكبطلا

. ٩ ١ه- ١٩٩٨



 د ات س ٤ . ٤٥٢ دح
 س كلا 7

 هم ( ة ۔٠ ح

 سر رر

 همدقم

 مئادلا هكلم ىلع قرطتي الو . لاوحألا بلقت هريغي ال يذلا ،لاعتملا كلملا ناحبس

 لك ىلع هنأش ىلاعت دمحلا هلف ،لابقإلاو رابدإلاب ميدقلا هناطلس فصتي الو ،لاوزلا

 عضوو ‘،لدعلا نيناوق ديهمتل قحلاب ثوعبملا قلخلا ديس ىلع ملسو هللا ىلصو ،لاح

 ةدام مسح ىلإ يعادلا داشرلا ليبس ىلإ يداهلا يبنلا دمحم ؤ‘لصفلاو طسقلا نيزاوم

 هبحصو هلآ ىلعو ءدانعلاو قاقشلا ةفأش عطقو ،داحلإلاو كرشلا ةرئاد لاصئتساو ،داسفلا

 .داجمألا

 مهل ام مهنع بجحو ،ميظعلا مهرثأو نيينامعلا لاح ريثك نع بزع دقف ؛دعب امأ
 يف مهل عقو امم هيلع تعطتسا ام بتكأ نأ تلواحف ،ميسج رطخو ميرك ماقم نم

 ةريس نم ،ينامعلا رطقلا اهب رانتسا يتلا ةديجملا رثآملاو ةديمحلا رخافملا نم .اننامز

 امو يليلخلا هللا دبع نب دمحمو يصورخلا دشار نب ملاس :نيدشرملا نيمامإلا

 ثداوحلاو لزاونلا نم امهنامزب ناك امو ‘تاريخلا نم ،امهمايأ يف نامع هب تيظح

 6 لجشلا رشن نع ةليئض يتمهو ،لكلا لوانت نم ةريصق يدي تناك نإو ‘تاحوتفلاو

 اوسفانتي نأ :رارحألا هئانبأ ىلع بجاولا زيزعلا نطولا ةمدخ عابلا رسحل ينوعدي نكلو
 ينيعب هتدهاش امم هتبتك ام لكف .رانيدلاو مهردلا ىلع مهسفانت نم رثكأ هفيرشت يف

 اهيلع أكوتي يتلا اصعلا تنك ذإ ،هيلع هنامقف ةقثلا نم هتذخأ رزن الإ ينتاف امو ‘©تعلطاو

 الب ةروثلا ميعز وهو .هراهنو هليل يف هرس ةبيغو د هرافسأ عيمج يف ميركلا يدلاو ةدايس

 الإ يليلخلا نع تفلخت امو ءهتاحوتفو هايارس يف يصورخلا مامإلا تمزل هدعبو ‘لادج

 . هتاقوأ ضعب يف

 اذه تيمسو ءةياهنلاو ةيادبلا يف نوعلاو ةيادهلاو لوبقلا مهلتسأ ىلاعت هللا نمو

.!نامُع ةيرحب نايعألا ةضهن» :عومجملا



 نامعب فيرعت

 ىلإ ةفاضإلاب ،يبرعلا جيلخلل حاتفمك يهو ،سراف جيلخ ىلع يناطلس ميلقإ نامع

 رحبلا اهبونجو ءةيعيبطلا اهزونكو ةيعارزلا اهتورث ىلإو ،اهئطاوش ىلع عقت يتلا ءىناوملا

 نم دتمت برعلا ةريزج نم ءزج يهو ©يسرافلا جيلخلا اهيلامشو ،يبرعلا رحبلاو يدنهلا

 ءاصحإ اهب دجوي الو اهناكس ددع طوبضم ريغو ‘تومرضح دودح ىلإ رطق دودح
 لقنلا وأ ،نيمختلا ىلع وه امنإ نوخرؤملا هركذي امو ‘كلذب اهلهأل مامتها الو يمسر

 . حيحصلا ىلع اهنكس نم لوأ فرعي الو ،ربتعملا ريغ

 صخالاو اهب اوناك ،سيدجو ،مسط ةدئابلا برعلا لئابق نأ نيخرؤملا ضعب ركذ

 ميدقلا خيراتلا لهأ بتكو .اهنم سرفلا مهجرخأ وأ اوضرقنا مهنأ مهفي الو ©ةقلامعلا

 مدق ،ريثألا نباو ‘نودلخ نبالو ،اهناكسو نامع فاصوأ نع اريثك [تملكت] ثيدحلاو

 . كلامملاو كلاسملاو ئ يبوقعيلاو ٠ يربطلاك امهريغ اهركذو . قبسلا

 يلصالا نطولا يه برعلا ةريزج هبش نم ةيبونجلا ماسقألا نإ» :؟يبلف» لاق

 . ا نييم الل

 بيذملا نيب ام لوطلا يف برعلا ةريزج دودح نإ :ينامعلا خرؤملا يبتوعلا ركذ

 لاق .تومرضح ىلإ بيذعلا نيب ام :لاقف برعلا ةريزج نع يبعشلا لئسو .نّدَع ىلإ
 .ةماهت :ماسقأ ةسمخ برعلا ةريزج :لاق يئثملا نب رمعم ةديبع وبأ انثدح :متاح وبأ

 نم دتمي برعلا لابج مظعأ وه ةارّسلا لبج نأ كلذو .نميلا .ضورقلا ل دجن ،زاجحلا

 وهو روغلا نيب زجح هنأل ًازاجح برعلا هتّمسف ،ماشلا يداوب فارطأ ىتح نميلا ةرغث

 فايسأ ىلإ هيبرغ نم لبجلا اذه فلخ ام راص مث ،عفترم وهو دجن نيبو ضفخنم

 امو ةفحجلاو }،قرع تاذ ىلإاهلوح امو 5} ةنانك ناسرفو كعو . نييرعشألا دالب نم رحبلا

 لبج .اذه يقرش راص امو ٠ هلك كلذ عمجت ةماهتو ،ةماهت روغ اهلهأ نم راغ امو اهّبقاص

 ذ عمجت دجنو 5،دجن اهيلي امو « ةواممسلاو ©قارعلا فارطأ ىلإ لخنلاو ىراحصلا نم

 امو رارجلاو .زاجحلا وهو هعافترال ةارسلا لبج يمسو ةارس هسفن لبجلا راصو ٠ هلك

٦



 دالب نم ثةنيدملا ىلإ يط لبجو لبق ةيحان ىلإ ءاروحلاو .درم لابجلا نم هب زجتحا
 ًادجن هيمست برعلاو .زاجح ديق ىلإ اهنود امو اهيلي امو نميلا ةمخاتم يهو ،ججذمم

 مئاهت اهيفو اضورع اهالاو امو ةماميلا تراصو شهلك كلذ عمجي زاجحلاو ًازاجحو ًاسلجو

 © ءاعنص ىلإ ثيلثتلا فلخ ام راصو ةيدوألا لئاسم ضافخناو راحبلا نم اهبرقل ؛دوجنو

 .هلك كلذ عمجي نميلاو ،دجنلاو مئاهتلا اهيفو ،ًانمي نامعو رحشلاو تومرضح ىلإ

 كلتف دجنب تنأو رازجلا كل تضرع اذإو رحبلا ىلإ تيهتنا دقف كلذ تلصو اذإف

 . ةنيدملاو ةكم زاجحلاف تبوصت اذإو ،زاجحلا

 روحبلا ةطاحإلل ةريزجلا برعلا دالب تيمس امنإ :دمحم نب ماشه رذنملا وبأ لاق

 .روحبلا رئازج نم ةريزجلا لثم يف اهنم رمألا راصو ءاهفارطأو اهراطقأ نم اهب راهنألاو

 ةريزجلا فارطأ ىلإ ردحنا مث نيرسنق ةيحانب رهظف مولا دالب نم لبقأ تارفلا نأ كلذو

 نم ذخأو .نادابع ىلإ هجتاو . ةلُبألاو ةرصبلا ةيحان نم رحبلا يف عفد ىتح قارعلا داوسو

 ىلإ ذفنو ةمظاكو ناوفس ىلإ اهنم ىتأف اهيلع افطعنم برعلا دالبب افيطم عضوملا كلذ
 ‘ تومرضح ىلإ قنع هنم لامو “رحشلاو ©‘نامعو رطقو ؤ‘فايسأو ©،كرجهلاو ؤ‘فيطقلا

 . مكحو ناسرف دالب نميلا مئاهت يف نعطف ©قنعلا كلذ لاطتساو ‘كلهدو ،ندعو © ليبأو

 روطلا لحاسو ةنيدملا لحاس زاجو 5}ةكم لحاس ةدج ىلإ ىضمو ؤ‘كعو نييرعشألاو

 يبرغ نم لينلا لبقأو ،اهدالب طلاخو رصم مزل غلب ىتح ثةيار لحاسو .ةليأ جيلخو
 6ماشلاو رصم يف عفد ىتح ،رحبلل اضراعم ،ًاليطتسم نادوسلا دالب ىلعأ نم قنعلا اذه

 ىتأ ىتح اهلحاوسو ،نالقسعب رمف ،نيطسلف دالب غلب ىتح رصم نم رحبلا كلذ لبقأ مث
 ©صمح لحاوس ىلإ ذفن مث ‘قشمد لحاوسو ‘توريب ىلعو ،ندرألا لحاس روص ىلع

 فارطأ ىلع اردحنم تارفلا اهنم لبقأ يتلا ةيحانلا طلاخ ىتح ،نيرسنق لحاوسو

 .قارعلا داوس ىلإ ةريزجلاو ،نيرسنق

 ةريزجلا هذه [يف] مهدالب تراصف اهراعشأ يف ةسمخلا ماسقألا هذه برعلا تركذو

 ىهتنا .نميلاو ضورعلاو دجنو ،زاجحلاو ،ةماهت :ماسقأ ةتس ىلع اهب اولزن يتلا

 .همالك

 الامش موق ذخأو نميلا تيمسف انيمي موق ذخأ لباب نم اوقرفت امل» :يبلكلا لاق

 ،ةمدألاو داهجلاو ،كلملاو ‘باتكلاو ،ةوبنلا ماس ينبل ىلاعت هللا لعجف ،ماشلا تيمسف
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 زاجحلاو ‘دجنو ،ةماهت ةسمخلا هذه نود ام دجملا نم برعللف .ضايبلاو

 يممست برعلاو ©نميلاو ‘ضورمتلا رحبلاو ةماميلا يمست برعلاو ،نميلاو ضورعلاو
 داوسف ناداوّسلا امأو .ةضرتعم برعلا ةيحان يف تناك اهنأل ضورعلا رحبلاو ةماميلا

 داوس امأو .سرافو ناسيم تسو زاوهألاف :ةرصبلا داوَس امأف .ةفوكلا داوسو ،ةرصتلا

 ‘تارفلاو ةلجد نيب ام يه ةريزجلاو ،ةفوكلاو ،ناولحو ،باذلا ىلإ ركسكف :ةفوكلا

 .ه ا !يدوجلا ىلإ ةريزجلا نم لصوملاو

 يف ينامعلا يبتوعلا هركذ امك ،يناثلا ةفيلخلا عم داهجلا يف نامع تمهاس دقو

 ةنس يفقثلا يصاعلا يبأ نب نامثع نامع ىلع لمعتسا باطخلا نب رمع نأ باسنألا

 نامثع بدنف ،سرافب ىرسك نبا ىلإ رحبلا عطقي نأ رمع هيلإ بتكف ةرشع سمخ
 دزأ مهرثكأو ،سيقلا دبعو ،ةيجانو ‘بسار ينب نم فالآ ةثالث هيلإ بدتناو ©نيينامعلا
 ،(مسقلا) يهو ،ناولك ةريزج ىلإ (ةميخلا سأر) رافلج نم نامثع مهب ربعف (ةءونش)

 رحبلا عطقا نأ :نامَرِك ريمأ ىلإ (درجدزي) بتكو ،نامثع ملاسف ‘سرفلا دئاق اهيف ناكو

 ىلإ زمره نم راسو .لعفف مهناوخإ نيبو اهب نيذلا برعلا نيب لحف ناولك ةريزج ىلإ
 ناكو ،مهدئاق لتقو سرفلا مزهو ،هيلع نوينامعلا رصتناف ،هلتاقف اهب نامثع هيقلف منلا

 :مهرعاش لوقي كلذ يفو (كرهش) ىعدي

 .اكمرألا جاجعلا باتجت ليخلاو اكرهش ىدرأ ةرحلا يذ نبا باب

 ريصمت يف اوكراشف (جوت) اولزنف قارعلا اومدق ىتح كرهشب رفظلا دعب اوراس مث
 رمأ امك مهلزانم اهب اونبي نأ باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ مهرمأو ،ةرصبلا ةنيدم

 . ةرصبلا ىلَع رمع هاضقتساف روس نب بعك ةازغلا نم هيلإ دفوو ‘برعلا نم مهريغ

 تدباكو ،ًاماظع الود ميدقلا يف تعراص دقو ءاهلهأ ريغ يبنجأ َنامُع مكحي مل

 َُُم .نيذلا ةنوخلا نم الإ اهيلع كلذ ناك امو ،نيرمعتسملاب ةًّصُغ ثرو ًاماسج ًاراطخأ
 ودعلا مدق تبثت الق..؛ةبساسلا ىلع دقحلاو ةسفانملا مهضعبو ،©ةسائرلاو دادبتسالا مهضعب

 باصعأ دتشتف ،نئاخلل ًابيدأتو ‘رطيسُمملل اخيرات نوكي ام ردقب الإ اهيلع يبنجألا

 داهطضالاو شطبلا نم نامع قلت ملو ‘©بصاغلا مزهيف ،ةيرحلا مد مهيف رشتنيو نيينطولا
 ،ةيعرش بتك نم اهيف ناك ام اوقرحأو ،اهرئاخذ اوبهن دقف ؛مجعلا نم تيقل املثم

ةطغضل اوعزجي ملو شطبلا ةرطيسل اوعضخي مل مهف اذه عمو ةيخيراتو ،ةينفو .،ةيبدأو



 هتلا ىضق ىتح اهررشب ثفنتو بعشلا ءانبأ رودص يف ججأتت دقحلا ران تيقبف ‘باهرإلا

 . حاجنلاب اهل

 .داليملا لبق ٦٣٥ ةنس يأ ةرجهلا لبق ١٢٥٧ ماع نامع مجعلا ازغ

 .(م )١٢٦٥ قفاوملا ھ ٦٦٣ ماع ىرخأ ةرم اهوزغ مث

 .ه ١١٤٩ ماع اهوزغ مث

 .ه ١٨٥ ماع ديشرلا يسابعلا ةفيلخلا اهازغ مث

 .ه ٢٨٤ ماع دضتعملا لماع رون دمحم اهازغو

 .ه ٣٧٥ ةنس ىتح اوقبو ه ٣١٨ ماع ةطمارقلا اهازغو

 اه ١٦٢ ماع ىتح اهلحاس ضعب ىلع اوقبو ه ٣ ماع لاغتربلا اهازغو

. يداليم ١٦٥٠ ةنس قفاوملا



 نامقل يلاغتربلا وزغلا

 جيلخلا يف مهتمصاع اوذختا ،عمطلا نيعب قرشلا ىلإ ترظن ةيبوروأ ةلود لاغتربلا

 اولوتساو . ملاعلا ندم ىنغأ نم تقولا كلذ يف تناك يتلا [زومره اضيأ ىمسترو] زُممْرُه

 رصان مامإلا مهيلع ماق نأ ىلإ اوقبو ‘(م )١٥٠٧ ه ٩١٣ ماع نامع لحاس .ضعب ىلع

 .نامع نم مهولجأف (م )١٦٥٠ ه ١٠٦٦٢ ماع يبرعيلا فيس نب ناطلسو ،دشرم نبا

 رحب ىلع نوينامعلا رطيسيو ‘برعلا اهيلع رطيسي برغلاو قرشلا نيب ةراجتلا تناك
 نم نوحالملا اهلقني كلانه نمو رصم ىلإ ىصقألا قرشلا تاريخ نولقني اضيأ برعلا

 عم ةقالع ةيبوروألا كلامملا رثكأ ناتنيدملا ناتاهو (اونجو ةيقدنبلا) راجت ىلإ برعلا

 ارارف . حلاصلا ءاجرلا سأر ىلع دنهلل رخآ قيرط ذاختا نويبوروألا راجتلا ىأرف ©قرشلا

 دمحأ حلاصلا ءاجرلا سأر ىلع لاغتربلا نفس ليلد ناكو ‘رصمب كيلامملاو كارتألا نم

 سرادملا يف سردي لظ يذلا (دعاوقلاو رحبلا لوصأ يف دئاوفلا باتك فلؤم) دجام نبا

 طئارخلا ىلع اماغ يدوكساف» دمتعاف رشع عساتلا نرقلا رخاوأ ىلإ ةيبوروألا ةيرحبلا

 ماقف ،حالملا يرنه اهأشنأ يتلا ةيبرحلا ةسردملا يف سردت يتلا ةيبرعلا ةيرحبلا

 همايقل ناكف ©حلاصلا ءاجرلا سأر قيرط نع م ١٤٩٨ ماع دنهلا ىلإ !اماغ يدوكساف»

 6قرشلا ةراجت نوركتحي اوناك نيذلا ةيقدنبلا راجت ىلع ءاضقلا يف ريبك ريثأت اذه

 نيين امثعلا ىلع لهسف . اهنع قيرطل ١ لوحتل رصم ةورث تطحن او {}ا رصم يف نوزكرمتيو

 ©قرشلا يف ةيرحبلا ةيلاغتربلا ةيروطاربمإلا ءاشنإل ىلوألا ةوطخلا هذه تراصف ،اهوزغ

 عفرف دنهلاو زمرهو ‘ندعو ،ةرهاقلا ىلإ ةثعب لاغتربلا كولم لسرأ م ١٤٨٧ ماع يفو

 ءاضقلا ىلع نويلاغتربلا ممصف ندع ىلإ داعو .0 هتلحر نع هكيلم ىلإ اليصفت ةثعبلا دئاق

 احابرأ مهل دت يتلا ةيقرشلا ةراجتلا نوريدي اوناك نيذلا نامعو ،نميلا برع ىلع

 م ١٥٠٥ ماع ةيلاغتربلا ةيدنهلا تاكلتمملل مكاح لوأ (اديملأ ودوكسيسنرف) ناكو شةليزج

 قرشلا ىلإ يلاغتربلا لوطسألا رحبأ م ١٥٠٦ ماع يفو ،(لواألا ليونامع) كلملا دهع يف

 نوكتل (ارطموس) يف ةعلق ءاشنإب رماوأ لمحي لوألا ناكو ،(قريقوبلا) عم (اهنوك) ةدايقب
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 يف ةيقدنبلا ةموكحل ةعباتلا 6 ةيرصملاو ةيبرغملا ةيرحبلا رصا > يذلا لوطسألل ارقم

 . رمحألا رحبلا

 لوألا عضوف ،ةلمحلا هاجتا لوح (قريقوبلا) و (اهنوك) نيب فالخ بشن دقو

 هنأو ،دنهلا ىلإ هريس قريقوبلا عباتف يناثلا ةدايق تحت لوطسألا نم مظعألا مسقلا
 هقيرط يفو زمره وحن هجتاو (ارطموس يف) هداوق دحأ كرتو ندع مجاهي نأ نم فعضأ

 6 تايرق ىلإ مث .(تايلق) يف هيسارم ىقلأ مث (دحلا سأر) يف ةنيفس )٤٠( يلاوح قرح

 بلطف ©‘طقسم ىلإ رحبأ مث ةونع اهلخدف ةبيهر ةرزجم نيينامعلا نيبو هنيب اهب تناكف
 نم يناثلا مويلا رهظ لبق هيلإ ىدؤي ًاينيلرتسا اهينج )٦٢٥( هرادقم الام اهمكاح نم

 دجاسملاو دالبلا قرحأ لب دعوملا ءاهتنا رظتني ملو ،ةنيدملا قرحأ الإو هلوصو

 قلطأ مهب ليثمتلا دعبو ءاسنلاو ‘لاجرلا نم اريثك رسأو ثءانيملا يف ةيسارلا نفسلاو

 ؟؟مهحارس

 8اهقرحأو ثةدلبلا رمدف ةفينع ةمواقم يقلف (ناكفروخ) ىلإ مث راحص ىلإ رحبأ مث

 ةاقالمل دعتساف زمره كلم ملعو ،مدنسمأ سأر ًازاتجم زمره ىلإ هجتا مث ،اهلهأب لثمو

 ذخأل غواري أدبو زمره مامأ يلاغتربلا دئاقلا ثيرت دقو ،مادطصالل هلوطسأ أيهو .ةازغلا

 هيف ترصتنا كًافينع الاتق بشنأ هعادخ يف لشف املف .ةليحلاب زمره كلم نيدلا فيس

 6 يلاغتربلا طالبلل اعبات زمره كلم حبصأ نأ هجئاتن نم ناكف .ةيلاغتربلا ةيبرحلا تادعملا

 6هينج فلأ هتميق ام اهرادقم ةيبرح ةمارغو هينج )٣٠٠( يلاوح ةيونس ةيزج عفدي نأ ىلع
 ال نأو ،نييلاغتربلا راجتلا ةلماعم ليهستب اهيف دهعت ةيراجت ةدهاعم عقوي نأ مغرأ امك

 هئاليتسابو ،نييلاغتربلا نم احيرصت لمحي نأ نود جيلخلا يف ةحالملاب بكرم يأل حمسي

 كلذب اعضاو ؤ‘هيف ةحالملا ىلع ةرطيسلا نمض جيلخلا مف ىلع ةعقاولا زمره ىلع

 . جيلخلا ءىطاوش ىلع ةرطيسلاو يلاغتربلا رامعتسالل ساسألا

 بايغ ءانثأ اهيف اومتحيل ،م ١٥٠٧ ماع ةمخض ةعلق زمره يف نويلاغتربلا ىنب دقو

 .عئاضبلا فلتخم اهيف ةيراجت ةلاكو كانه قريقوبلا حتتفا امك رمحألا رحبلا يف لوطسألا
 دو بسكيل ةصيخر راعسأب اهعيبو ،قاوساألا يف عئاضبلا حرطب هئالكو ىلإ زعوأو
 عانتمالاب يلاغتربلا دئاقلا هيلإ راشأف ،ةيونس ةيزج هاشلل عفدي زمره كلم ناكو سيلاهألا
 .اهئادأ نع
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 ةنيدملا قرحأف كالوأ بيحرتلا نم هب لبقتسا ام ريغب لبقتسا هنكلو ،تايلق راز مث

 .اهبهنو

 دنهلل امكاح م ١٥٠٩ ماع نيع ىتح كلملا ىدل هيعاسم لصاوي قريقوبلا لظ

 ام اجرح لظيس هزكرم نأ ىأر هنكلو ،اهنضحف نييلاغتربلل ازكرم (وج) لعجف ًاماع ًادئاقو

 كلت يف لشفف ندع مجاهو ،م ١٥١٣ ماع يف جرخف ‘تالصاوملا قرط نمؤي مل

 .ةمجاهملا

 مهمساقت ةيبوروأ نفس قرشلا هايم ىلع ترهظ رشع سداسلا نرقلا ةياهن يفو

 يف رهظ امك 0،٩٧ ۔ م ١٥٩٢ ماع يف قرشلا ىلإ مهراظنأ نويدنلوهلا هجو دقف ،حابرألا

 . زيلكنإ راجت تقولا سفن يف ناديملا

 اهب اوماقأو ‘طقسمب مهتاوق اوززع امل ظيغ ةرظن مهيلإ نورظني نويناممملا ناكو
 ةيضاقلا ةبرضلا مهيلع ةبراعيلا هجوف ةمخض ةعلق ةميخلا سأرب اوماقأو ،ةعينملا نوصحلا

 ،برعلل ةحالملا ةيرح نامض :اهنم طورشب مهنع راصحلا كفو ‘طقسمب مهورصحو
 ۔ مهنوصح ريمدتب نويلاغتربلا دهعتو

 م ١٦٥٠ ةنس يناثلا نوناك ٢٣ يفو ‘مهترصاحم برعلا داعأ م ١٦٤٩ ماع يفو

 مهدراط لب نامع ءىطاوش نع مهئالجإب يبرعيلا فتكي ملو ،اهلهأل طقسم تملستسا

 . ةيقرشلا ايقيرفإو دنهلا لحاوس ىلإ مهبقعت ىتح

 قرشلا ىلإ زيلكنإلا للست
 رثأ عئاضبلا راعسأ يف مهمكحتو ثنويلاغتربلا اهعبتا .يتلا ةراجتلا راكتحال ناك

 نيعب مهيلإ رظني ناريإ كلم لوألا سابع هاشلا ناكو ثدالبلا يف ءادع مهبسكأ ،ئيس

 مكاح ضفر امدنعو ،هنع تعطقنا يتلا ةيزجلاب زمرهل هتبلاطم ددجق سدسحلاو ةمقنلا

 ةينيدلا ةيرحلا مهئاطعإو ،مهنيمأتو نييحيسملا راجتلل ةقادص هاشلا ردصأ عفدلا زمره

 سانلا نيب ةديدش ةسامح ريثت مهيوذ ىلإ زيلكنإلا نيرشبملا لئاسر تناكف 0لقنتلا ةيرحو
 . راجتلا باعل ليستو

 اهنم نيبت (كيرد) هرسأ يلاغترب بكرم يف ةمهم قاروأ تدجو م ١٥٨٧١ ةنس يفو

 ١٥٨٨ ةنس يفو ،قرشلا ةراجت نم نويلاغتربلا اهينجي ناك يتلا ةلئاطلا حابرألا رادقم
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 مهتردقمبو رحبلل ةداسك مهسفنأب اوقثو نأ دعب قرشلا ىلإ هجوتلا ىلع زيلكنإلا ممص

 نيلماح قرشلا يف نولوجي زيلكنإلا داورلا أدب ،نييلاغتربلاو نابسإلا ةسفانم ىلع
 ،اهيف نولحي يتلا دالبلا ماكحو كولم ىلإ مهتكلم نم ةقادصلاو دولا لئاسرو ،مهعئاضب

 نويلاغتربلا سجوأ ،نييلاغتربلا نم ةديدش ةضراعم يف مهل.ةيزاجت زكارم ءاشنإب اورشابو

 ٥مهنم حيرصتب الإ ةنيفس يأل جيلخلا يف ةحالملا يف ًاعنم اوردصأف شزيلكنإلا عسوت

 يفف ،ىرخأ ةهج نم سرفلاو ،ةهج نم ةبراعيلاو لاغتربلا نيب ةرمتسم تاشوانملا تناكو

 برعلا ماق ١٦١٦ ةنس يفو 0١٦١٥ ةنس اهنم اودرط نكل .سابع ردنب اولتجا ١٦١٢ ةنس

 اهتوق ديزت ةيناطيربلا ةيقرشلا دنهلا ةكرش تناك امنيب راحص يف مهيلع ءاضقلاب نوينامعلا
 .ةميخلا سأر نم مهدرط نم نوينامعلا نكمت ،م ١٦٢٠ ةنس يفو .اهذوفنو

 يتلا ةريزجلا هذه تحبصأف زمره ةرصاحمب مجعلا أدب م ١٦٢٢ ةنس علطم يفو

 زكرم عضعضت كلذ زثأ ىلعو .،ابابي ًارفق اعم 'مادرتسمأ» و 'ندنله قوفت تناك

 طقسم يف مهتاوق زيزعتب مهتراسخ اوضوعي نأ اودارأ زمره اورسخ نأ دعبو ©نييلاغتربلا

 نيينامعلا برعلا نم نعطلا رارمتساب نيددهم اوناك مهنكلو ثةعينملا نوصحلا اهيف اوماقأو

 زازئمشاو ظيغ ةرظن نيبصتغملا ىلإ نورظني اوناك نيذلا

 .اولشقف نيترم زمره ةداعتسا نويلاغتربلا لواح دقو

 صلخت نأ دعبو ،مهلوطسأ ىلع يدنلوه ۔ يزيلكنإ لوطسأ ىضق ١٦١٢٥ ةنس يفو

 ©قرشلاب ةورثلا عبنمب ةرشابم لاصتالا اولواحف ،نويدنلوهلا مهسفان نييلاغتربلا نم زيلكنإلا

 اوريسو . تارمملاو { ءىناوملاو ،تاروصملاو ث طئارخلا نيمسار قرشملا نودوري اوأدبو

 اوحبصأ ىتح ١٦٢٠ ةنس تأت ملو ١٦٠١، ۔ ١٥٩٨ ةنس نيب ةيرحب ةيراجت تاثعب ةدع

 ٥8مهلمانأ عوط اهلك جيلخلا ةراجت تناك ٤٠ ۔ ١٦٣٩ ةنس يفو ثزيلكنإلل سفانم رطخأ

 اشابلا حمس ثيح ةرصبلا وحن اوهجتاف ى .مهل رخآ ناكم نع ثحبلا ىلإ زيلكنإلا رطضاف

 ريس مث نييدنلوهلا ىلع صرفلا نينيحتم اوثيرتو كانه مهعئاضب لازنإب يكرتلا
 ١٦٤٩ ةنس يفو ،يراجتلا زيلكنإلا زكرم اورمد ثيح ،ةرصبلا ىلإ مهنقتس نويدنلوهلا
 برحلا تلعتشا ١٦٥٢ ةنس يفو ،ةديدج بلاطمب نومدقتي اوذخأو ةمقلا مهذوفن لصو

 ١٦٦٤ ةنس يفو ،قرشلا يف نيتلودلا نيب حلاصملا براضت ةدشل ادنلوهو زيلكنإلا نيي

 يفو ،ةيسنرفلا دنهلا ةراجت ةكرش يف ةلثمتم اسنرف وهو ديدج سفانم مجن قفألا يف رهظ
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 تحبصأو ،مقافتملا يسنرفلا رطخلا ةهجاومل نويدنلوهلاو زيلكنإلا دحتا ١٦٨٨ ةنس

 رومألا تأدب رشع عباسلا نرقلا رخاوأ ىتح ةيزيلكنإلا حلاصملل ةعبات ةيدنلوهلا حلاصملا

 ءىداب يف ةتحب ةيراجت ةيزيلكنإلا ةيقرشلا دنهلا ةكرش تناكف .زيلكنإلا حلاصم يف ريست
 يسايسلا لخدتلا ةرورض تأر رشع عباسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف اهنأ الإ ،رمالا

 .اهبيلاسأ تريغف ،اهحلاصم ةنايصل

 .هضعب يف فرصتب ينيروبلا دمحأل عبسلا تارامإللا نم ًالقن ىهتنا
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 نامع لوا

 يف ليوط ليذ هل لمر سأر وهو ©يدنهلا رحبلا فرطب دحلا سأر علطملا ةهج نم
 . هنولهجي نيذلا ىلع ةيعارشلا نفسلا نم ريثك هب صوغي ؤ‘بطقلا ىلإ اليلق فطعنم رحبلا

 مهل لاقي يلاهألا تويب اهتحت ةعلق هب يدنهلا رحبلا لحاس ىلع عضوم :دحلا

 ناك .لازغ ونبو ،رماع ونبو ©يبرحلا دالوأ :ذوخف ةثالث مهو رماع ونبو ‘دمح دالوأ

 قرفتف بجني ملو يفوت . ًاميرك اربدم القاع ناكو دمح نب ديعس ميدقلا يف مهسيئر

 . .هدعب هريغ ىلع اوعمتجي ملو مهرمأ

 نم هجاتحت ام اهب تعضوو م ١٩٥١ ماع تارئاطلل ةطحم دحلاب زيلجنإلا تثدحأ

 لخدملا قيض ءثةرغث همف ىلع ،قمعلا ريزغ ليلج ليمج روخ وه :همارج روخ

 هب وسرتو ،ماظعلا رخاوبلاو ،رابكلا جراوبلا هلخدت ةقهاش لابج هرخآ ىلإ هلوأ نم هفنتكت
 اهنم قاسيف حايرلا نع لزعمي هنأل ؛لاومألا ليمحتل اهتجاح تقو روص يلاهأ نفس

 نمأتل اهناكم يف ىقبت اهنم ريثكو .ةريغصلا نفسلا ىلع .ةعتمألاو لاومألا اهيلإو

 ءاضف ىلإ يهتني ۔ انغلب اميف ۔ هلثم ءانيم دجوي داكي الو .رحبلا بارطضاو فصاوعلا

 روخلا اذهف ةلمجلابو . افيصو اتش دمح دالوأ ةيداب هنكست ،بونجلا ةهج نم حصحص

 . ةيعارشلاو ةيراجتلا نفسلا بابرأ دنع ريبك دمتعم

 ةمأ خيرات اهخيرات ربتعيف ،مدقلا يف قيرع ‘ةينامعلا ندملا مخفأ نم :روص لحاس

 مدقأ نم يهف روص ةنيدم شيعت لاحلا اذه ىلعو .ةمأ وأ رطق ةساردل أدبم وه لب ةلماك

 ةيجيتارتسالا اهتيمهأ نم لقأب ةيخيراتلا اهتيمهأ تسيلو .اهمهأو ةينامعلا ندملا
 لدت امك يبرعلا جيلخلاب نويقينيفلا اهنطوتسا يتلا ندملا ىدحإ ايخيرات يهف ، ةيداصتقالاو
 ةنيدم كانه اوسسأ ىتح نانبل ىلإ اورجاهو جيلخلا نم نويقينيفلا لقتنا نإ امف .ةيمستلا
 اهوماقأ يتلا مهندم ءامسأب ندملا ضعب اومس امك ،نامع يف مهنطوم روص مساب اهومس
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 نيب هبش ىلع لدت ةفداصم يلاهألا اهيلع رثعي يتلا ،راثآلا ضعب كانهو جيلخلا نادلب يف

 يف ةراجتلا وه ديحولا يلاهألا لمع لازي امو .ءامدقلا روص يلاهأ ةايحو ،نييقينيفلا ةايح

 قطانملا ىلإ ةصاخ مساوم يف راحبلا مهنفسب نوبوجي مهف ءىناوملاو رزجلاو ،رحبلا

 ةرصبلا ىلإ يبرعلا جيلخلا لحاوس نيب ةروصحم نآلا مهتراجتو اهيلإ نوبهذي يتلا

 . ةيقرشلا ايقيرفإ لحاوسو ثدنهلاو

 يه لب ،ةمهملا ةيخيراتلا ندملا نم يهو نامعب ةيرحب ةنيدم ةيناث روص ةنيدمف

 يتلا ندملا ىدحإ تناك دقف هتاذ يبرعلا خيراتلل ةبسنلاب امأ .ةميدقلا ةيملاعلا ندملا نم

 .اهنم ةبيرقلا ندملا ىدحإ تدهش دقو ‘برأم دس مده دعب ةيبرعلا تارجهلا اهب ترم
 دنع يدزألا مهف نب كلام نيبو ‘سراف روطاربما نيب ةمساح ةكرعم تاهلق ةنيدم يهو
 .اهيلع هوطسب يذلا مهذوفن لصأتساف ©نامع ىلإ هترجه

 نامع نم ،ةيقرشلا ةقطنملا ىلإ تالصاوملا قيرط اهنأ يه ةيجيتارتسالا اهتيمهأو

 ةنيدم روصف اذإ مدقت امم ءىراقلا اهكردي نأ نكميف ةيراجتلا اهتيمهأ امأو .ةيلخادلا

 ةنيدملا روص هذه ©}نامع بلق ىلإ دوقتو ‘هيف مهنفسب اهلهأ رجاتيو رحبلا ىلع فرشت
 تاذو ،©هعيمج جيلخلا لحاوس يف ةروهشملا ةينامعلا ندملا نيب ةعماللا ةقيرعلا ةيخيراتلا

 مالسلا رادو رابجنزو “تومرضحو رافظو ،كسراف ءعىطاشو ةرصبلا عم ةيراجت تاقالع

 ناطلس ديسلا رصع يف نفسلا نم كلمت تناكو ،لاموصلاو ‘ندعو }رقشغدمو ٫اينيكو

 هذه ىلع وسرت ال رخاوبلا نأ فسألا نمو .ةنيفس ةئام نع لقي ال هنأ ردقي امب دمحأ نبا

 لخد نوكي كلذلو ،ةيرحبلا رتاوملاو ،ةيعارشلا نفسلا نم اهيلإ دراولا رثكأ لب ةمصاعلا
 افلأ نيرشعو ةعبس ه ١٣٧٣ ةنس غلب دقف .دلبلا ىلإ لخادلا ةرثك عم اليئض روص كرمج

 نيينامعلا يف ةعيلط مهنإو يعاولا بكرلا نم روص يلاهأو ،ةيدنه ةيبور نيعستو ةئامنامثو

 .امارعلا :ذوخف ةعبرأ مهو ،ججذَم نم نطب مهف ‘برعلا ميمص نم ةبنجلا ةليبق نم
 . نويلايغلا .ةناخملا .سراوفلا

 لحاسلا اذهبو .ةلعاجملا مهو ءاسؤر ءادشرلا ىلعو ،ءادشر ذوخفلا ةعبرألا هذهلو

 اذه هجاوت ةلكشم مهأو .ددعو ةدع لهأ مهو ،مهل ةعبات شولبلاو برعلا نم لئابق

 ىلع نكلو ‘كلذ ببسب قاشملا هلهأ يناعيو ؛ةليلق هب هايملاف .ءاملا ةلكشم لحاسلا

 ةركيكسلا نم اهيلإ بلجيف ءيشب اهنم دافتسي ال ءاملل عبانم دجوت ةديعب ريغ ةفاسم
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 ىهو لحاسلا اذه اهيلإ بوسنملا دالبلا رابآ نم بولجملا ءاملا اذه نم بذعأو .ةماشو

 راجشألاو ليخنلا دالبلا هذهب دجويو ،روكذملا لحاسلا نم نيليم دعبت يتلا روص ةدلب

 .اهترامع تداز تقولا اذه يفو .ةليلقلا

 يتلا ةيدوألاو ،لابجلا ىلإ جرخي امهدحأ :ناقيرط يروصلا لحاسلا اذه نم عرفتي

 . .. .طقسمو تايرق ىلإ ذفني رحبلا لحاس ىلع رخآ قيرطو .اهل ةعباتلا نادلبلاو .اهيلت

 لاقي عفترمب رام ©نامع ةيلخاد ىلإ قيرط هنم عرفتيف لابجلا ىلإ جراخلا قيرطلا امأ

 نيتهجلا نم هرادج بقن دق بابب هبشأ وهو .ةفدارتم لابج نيب ةجرد يهو اةصفرلا» هل

 نم نوذخأي ،هل نذأ نمل الإ هيف رمي ال ركسع بابلا اذه ىلع ،ةظيلغ ةلسلس هيف لعجو
 .هعمج دعب هنومسقيو امسر لفاوقلا

 هذه تحت نم .. ركسعلا ميقي اهب ةريدتسم ةعلق ليهسلا بناجلا نم بابلا اذه ىلعو

 مث |روص ةدلب ىلإ ضيفي ىتح دونجلا نم باضهلاو 6 لابجلا نم ردحني ريبك داو ةجردلا

 ةبيرق نادلب مهلو ،ةقراشملا ىمست ةليبق نم ةيداب ةصفرلا لهأو ،جيلخلا رحب يف بصي

 دمحم مامإلا هضفر ةصفرلا لهأ هذخأي يذلاو ى مهتيشام اهبو ،مهنكاسم اهيف ةيدوأو ،اهنم

 . نالعجل هرهق دعب ركنملا اذه لازأو ١٣٦٣ ةنس ىليلخلا

 نم نالعج اهلوأو ةيقرشلا ىلإ قيرط نامع ةيلخاد ىلإ قيرطلا اذه نم عرفتي

 تاهجلا نم كفداصي ام لوأف شةلبقلا ةهج نم ةيدب ىلإ رخآ قيرطو ثةيبونجلا ةهجلا
 ينبل يهو ،يفاولا مث ©مشمهلا ةليبقل امهو لماكلا مث ،دريوبلا نالعج نادلب نم ةيبونجلا

 راهنألا اهبو ،اهبيطأو نالعج يف دالب ربكأ يهو كنسح وب ينب دالب اهدعبو “©بسار

 .مامإلل زكرم اهبو راجشألاو ليخنلا اهب ءاوهلا ةبيط ،ءاملا نم ةبيرق فزانملاو

 ةبيرقلا هايملا اهب ةعساو ةريبك ةدلب يهو ؤ،يلع وب ينب دالب ةيبونجلا ةهجلا نم اهيلي
 مهو ،‘ناطلس نب ةدومح لآ اهئارمأل اهتسايرو ثةريثكلا ليخنلا اهبو ،لويغلاو لوانتلا

 يف مهلو ،لطابلا بزحتلاب ةيرفاغلا ىلع ةيقرشلا يف ةسائرلاب مهل رقيو ،مهتعامجل عجرم
 رصان همع نباو هنلا دبع نب يلع نب دلاخ نآلا مهؤارمأو .ةريبك ةعامج ةيدابلاو لحاسلا

 .ةدومح لآ هللا دبع نب رصان نب دمحم نب

 يف ،لابجو ةيدوأ ةيلامشلا ةهجلا نم ةيقرشلا ىلإ ةصفرلا ىمسملا عضوملا نيبو
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 . تولُصلل ملح يداوو . ذمحم نب هللا لبع دالوأل لاقنم يداو اهنم ٠ ةقرفتم نادلب اهلخاد

 .راجشألاو ليخنلا نادلبلا هذهبو .دلاخ ىنب يداوو

 مساوقلا ةمصاع ةميخلا سأر

 يقبو ترثدنا يتلا (رافلج) ميدقلا يف ةفورعملا ةنيدملا يبرغ عقت (ةميخلا سأر)

 لبق ريبكلا يمساقلا لوطسألا أجلم يهو ثاهنم برقلاب ةميخلا سأر تماقو .اهلالطأ

 اهميدهت داعأ مث رشع سداسلا نرقلا يف تارم ةدع نويلاغتربلا ةازغلا اهمده ثريمدتلا

 .رشع عساتلاو رشع نماثلا نرقلا رخاوأ يف زيلجنإلا نورمعتسملا

 . مهتراغمل ًانصحو مهترامإلل ازكرم مساوقلا اهذختا

 يذلا يمساقلا رطم نب ةمحر خيشلا نوخرؤملا هركذي ام ىلع اهب رقتسا نم لوأو

 هل فرتعاو ةبراعيلا ةلود صلقت لدعب ٨6 هبورح يف يرفاغلا رصان نب لمحم مامإلا ىلإ مضنا

 ةليبق (مساوقلاو) مهنيب تراد ةفينع كراعم دعب ةدايسلاب يديعسوبلا ديعس نب دمحأ مامإلا

 ...حلاص يتنب رايدو "ىأر نم ًرُس» دالب نم قارعلا داوس نم تحزن ةقيرع ةيبرع

 . ةيمساقلا ةموكحلا دج دياك خيشلا نامع ىلإ رجاه نم لوأو

 اوقلقأف ،ةرماغملا بحو ةعاجشلاو ةبالصلاب يسرافلا جيلخلا يف مساوقلا زاتما

 نومجاهييبرعلا جيلخلا يف ىرخأ ةقطنم يأ اهتقلقأ امم رثكأ ‘تقولا كلذ يف ايناطيرب

 مهبقانم ُلجَت موقلا مهف زيلجنإلل مأ دونهلل تناك ءاوس يناطيربلا ملعلا لمحت ةنيفس لك

 © ىدنلاو سأبلا نيب اوعمج ءاصقتسالاو ءافيتسالاب اهل ضرعتي الو ،ءاصحإلاو دعلا نع

 زيلكنإلا شويجو ةيرحبلا دنهلا ةكرش لوطسأ (تمحاز) اديلا نم ىدتعا نم اوعمقو

 ًابرح تناك امنإو ‘كلذب مهفصوف مصخلا مهدسح امك ةنصرق لامعأ نكت ملو .ةيربلا

 قفتملا موسرلاو بئارضلا عفد مهضفرل ثةيبرعلا لحاوسلا نم زيلجنإلا ءالجإل ةيعافد

 . ةيبرعلا ءىناوملا مهلوخد نيح ةكرشلا نم اهيلع

 © ةينالع اهورداصو .ةيزيلكنإلا نفسلا اهيف اورسأ ،ةفينع كراعم مساوقلا (ضاخ)

 رحبلا يف مهودراط لب ثةيبرعلا مهئطاوش نم مهدرطب اوفتكي ملو ثاهنم اريثك اورمدو
 امل هتموكحب راجتسا يزيلجنإلا يابموب مكاح نآ ىتح ءايقيرفإو دنهلا لحاوسو ،رمحألا

 يابموب دالب نم ًاليم نيتس دعب ىلع ةيزيلجنإلا نفسلا ىدحإل مساوقلا تاوق تمجاه
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 نايحأ قحلت مساوقلا نفس نإ" :ًالئاق هتلود ىلإ اكشف )١٨٠٥( ةنس لئاوأ يف ،اهسفن

 .اهيلع بلغتف اهتاذ دنهلا ءىطاوش ىتح ةيزيلكنإلا نفسلا

 . يحيسملا رشع نماثلا نرقلا طساوأ يف ةيمساقلا ةموكحلا سمش قوفت لوأ ناك

 طقف رحبلا يف ال ،ىرخاألا لئابقلا ىلع ةرطيسلاب تزيمت رشع عساتلا نرقلا لهتسم يفو

 .اليم ١٥٠١ وحن نم رثكأ اهلوط ةيلحاس ةقطنم ىلع اهذوفن دتماو ،ةيلحاسلا ندملا يف لب

 دودح نم ،مساوقلا ينعي ي ،مهترام] تناكو :نييبوروألا نيخرؤملا ضعب ركذوا

 نم اهنصح ىمح دقو ء .بل ةعبات تناك صانش نإ ىتح ،ناكفروخ ءارو ام ىلإ رطق

 ثيح .ةورذلا ةيرحبلا اهتوق تغلب كلذ يفو :لاق ،ايعيبطلا هعقوم ةيناطيربلا ةيعفدملا
 نم نيتسو ثالثب مساوقلا اهمدختسي يتلا بكارملا يدنهلا لوطسألا طابض دحأ ردق

 طقسم ةنطلسب تقاح يتلا رارضألا تناكو ،ريغصلا مجحلا نم ةئامنامثو ،ريبكلا مجحلا
 نم بصت مل يهف ،ىرخأ ةلود ةيأب تلزن يتلا رارضألا نم دشأ مساوقلا عسوت ءارج نم

 نب ناطلس حار دقو ،انيأر امك اهيضارأ نم اريبك اءزج تدقف لب ‘طقف ةيراجتلا اهنفس

 نم هتدوع قيرط يف مهلحاوسي هرورم ءانثأ ءالؤه هلتق ذإ ،مساوقلل هتاداعم ةيحض دمحأ

 .همالك ىهتنا م ١٨٠٤ ۔ ه ١٦١٩ ةنس ةرصبلا

 ةرصبلا نم عجر امل سراف لامعأ نم (ةجنل بر) دمحأ نب ناطلس لتق ناك دقو

 هولتقف ه ١٢١٩ ةنس نابعش ١٢ ةليل هبكرم يف ًاليل هيلع مساوقلا مجه اهب هبكارم ىسراف

 اوررقو راحص مكاح دمحأ نب سيق همعو ،ناطلس نب ديعس ديسلا مهيلع ماق هلتق دعبو

 ربلا ةهج نم سيق اهيف يتلا ةلمحلا تناكف ه ١٦٢٢ ماع (ناكفروخب) مهيلع فحزلا

 لتقو {}مد نم ةريحب ناكفروخ حبصأ ىتح مساوقلا مهلباقف ،رحبلا ةهج نم ديعس ةلمحو

 تام مهرثكأو مهددع ردقي ال مهدونج نم ريثكو دمحأ نب سيق ديسلا ةكرعملا ىف

 ىلع هؤرقتس امك زيلجنإلا ةدعاسمب مساوقلا نم ماقتنالا ناطلسلا ررق كلذ دعبو . قرغلاب

 .اذه رثأ
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 ىلوألا ةلمحلا

 تفجرأ اذهبو .اهنم طقسم مكاح دونج اودرطو نيرحبلا مساوقلا تمجاه دقو

 نآو ©نييباهولا دي يف ةلآ مهنأو ‘برعلا مهناوخإ نومجاهي اوأدب مهنأ .مساوقلاب زيلكنإلا
 مهب تلزنأو طقسم ناطلس عم تنواعت ،ضايرلاب نيذلا ماكحلا نم ةعوفدم لامعأ هذه

 مهنيب ةرمتسم كراعملا تيقب . مهيلع ضقت مل اهنكلو م ١٨٠٥ ةنس يف ةحدافلا رئاسخلا

 مارتحا اهيف طرش لوأ ناكف م ١٨٠٦ ماع رياربف يف مساوقلا عم ةنده (نوتيس) عو مث

 يفف ةنس نم رثكأ لطي مل ةندهلل مساوقلا مارتحا نكلو ،اهل ضرعتلا مدعو ،ةكرشلا ةيار
 تعاطتسا ىلوالا ةرمللو ،ةيناطيرب نفس ىلع تاءادتعا ةدع تلجس م ١٨٠٨ ةنس

 .سراف ىلإ مهكلم ةثعب ناسرحي اناك نيذللا نيدارطلا دحأ ىلع ءاليتسالا

 ةيناثلا ةلمحلا

 فلأتت تناكو يابموب نم (ةيناثلا ةلمحلا) تجرخ م ١٨٠٩ ةنس ربوتكأ رخاوأ يفو

 تأدب طقسمب ريصق فقوت دعبو ‘تادعملا لمحل ىرخأ ثالثو ،ةيبرح نقس ثالث نم

 ىلإ جيلخلا يف ددرتت ةلمحلا هذه تيقبو ،ةميخلا سأر اهنيب نمو ،مساوقلا زكارم مجاهت
 مساوقلا تداع م ١٨١٣ ةنس يفو يابموب ىلإ ةدئاع اهلاحر تدشف ١٨١٠ ةنس رياني لوأ

 م ١٨١٤ ةنس يفو ،ةيلحم وأ تناك ةيزيلجنإ اعيمج نفسلا ىلع تأرجتف ،داهجلا ىلإ

 . (دنسلاو شنوك لحاس ىلإ اهطاشن دتما)

 مهدنع مهافتلاب ةسايسلا جاهتنا ةيناطيربلا تاطلسلا تلواح مساوقلا لامعأ ىلع ادرو

 م ١٨١٥/ ١٨١٦ يتنس لاوط تاضوافمب رهش وبأ يف ةكرشلا لثمم (سورب) ماقف شالوأ

 بودنم لاسرإ مغرو ،ةيناطيربلا نفسلا مارتحاب دهعت ءاطعإ وأ تابولسملا در ساسأ ىلع

 -(دينه ميلو) ربعو ،لوألا بلطلا لوبقل ادادعتسا رهظت مل مساوقلا نإف ةضوافملل اهنع

 نإ» :هلوقب يأرلا اذه نع ةبقحلا كلت يف جيلخلا اوراز نيذلا ةيرحبلا طابض دحأ

 فرتعملا ةدايسلا نع لزانتو ةيناطيربلا ةماركلل شدخ تاباصعلا كلت .لاثمأ عم تاضوافملا

 ريمدت يف ةطخلا عضت ايناطيرب تماق م ١٨١٨ ةنس نم ربمتبس يفو .راحبلا ىلع اهب
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 ،اهنيب نم دحاو رايتخال (نايبين نافيإ) ةيالولا مكاح مامأ عيراشم ةدع تمدقف مساوقلا

 نمف ،جيلخلا نوؤش يف يناطيربلا لخدتلا ىدم ىلع أساسأ فلتخت عيراشملا هذه تناكو

 مسر ةرورضب لئاق ىلإ ةيسايسلا نوؤشلا يف لخدتلا مدعو ،ةنصرقلا ريمدتب ءافتكالاب لئاق

 لحم لولحلل جيلخلا ةقطنم يف ةملاسملا لودلا ةدعاسم ديؤي اعورشم راتخاف ،يناثلا

 ديعس ديسل ١ ذوفن دميو جيلخل ١ لحاوس ىلع سراف ناطلس دطوي ١ ذكهو ئ ةئو انملا ةليبقل ١

 ىلإ ةميخلا سأر نم دتمملا لحاسلاب ظافتحالا ىلع كارتألا عجشيو ،ةميخلا سأر ىلع

 ىلوتي نأ ىلع ،ةميخلا سأر يف ةتباث ةيناطيرب ةدعاق ةماقإب عورشملا يصويو ،دادغب ةيالو

 . ةيماحلا ةماقإ تاقفن طقسم ناطلس

 هنأ تأر هيلع ةقفاوملل «اتكلك» يف ةماعلا ةموكحلل عورشملا اذه لسرأ امدنعو

 ليربإ يفو ] يسايسلاو ] يبرحلا لخدتلا أدبم ىلع تقفاو اهنكلو ٨٥"“5بجي امم ىدم عسوأ

 . : ةيتآلا ءىدابملا ىلع يأرلا رقتسا م ١٨١٩ ةنس

 حلاصل ايناطيرب لخدتت الف جيلخلا يف ةيلخادلا ةيسايسلا عاضوألا مارتحا :الوأ

 اذه ىلعو عورشملا قحلا بحاص ديؤت ذئنيحو ،كلذ اهيلإ بلط اذإ الإ ءاسؤرلا دحأ

 . طقسم مكاحل نيرحبلا رزج ميلستب يأرلا دعبتسا

 دعب ،جيلخلا ةقطنم يف مهذوفن طسب ىلع كارتألا عيجشت دنهلا ىلع بجي ال :يناث

 .اهل ةعباتلا نادلبلا عيمجو ،دجن ىلع اشاب ميهاربإ ىلوتسا نأ

 عم قافتالاب نفسلا شيتفت قحو ،جيلخلا يف ةحالملا ةيرحل سسأ عضو :اثلاث

 .ةتباث ةيناطيرب ةدعاق ةماقإل ةميخلا سأر ىلع, مسقلا ةريزج ةيلضفأ اريخأو ثةيبرعلا لئابقلا

 . ةليوط ةرتف جيلخلا يف ةيناطيربلا ةسايسلا تهجو دق ءىدابملا هذه نأ ىرنسو

 ةثلاثلا ةلمحلا

 ةنس ربمفون ٢٣ يف يابموب نم ىربك ةيرحب ةلمح تجرخ ترارقلا هذه ساسأ ىلعو

 ،اهل ةعباتلا ةريغصلا نفسلا ىلع ةوالع ،ىربك ةيبرح نفس تس نم فلأتت عم ٩

 تنارج مايلو) لارنجلا نيع دقو نييبوروألا نم مهرثكأ ز راحب فالآ ةثالث اهرهظ ىلعو

 ةنس ربمسيد لئاوأ يف ةميخلا سأر يف لوألا اهفده ىلإ ةلمحلا تلصوو ءاهل ًادئاق (ريك
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 نم لك اهمدختسي يتلا ةحلسالا يف ريثكلا توافتلاو تاوقلا لداعت مدع مغرو ٩

 زيلجنإلا لظف ،ةميخلا سأر نع عافدلا يف ةقئاف ةلاسب مساوقلا ترهظأ دقف ‘نيمصخلا

 امك ،اهب لوزنلا اوعيطتسي نأ لبق ربمسيد ٩ ىلإ ٣ نم مايأ ةتس مهعفادمب اهنوبرضي
 تاقرحملاب مهقاهرإ دعبو ةميخلا سأر يف ركسعم اهمهأ ناك تايماح ةدع تماقأ

 هيلإ تلصو ام لك دحاو موي يف تبلسو كدالبلا تبهنف .ايناطيرب دونج تلزن مهزجعو

 نع لقي ال ام مويلا كلذ هتورث تداز دق زيلجنإلا نم دحاو لك نإ :(رميد) لاق .مهيديأ

 نم اسرد برعلا ذخأيلف .ءانيملا يف ةيبرح ةنيفس ةئام ترمد امك ‘تاهينج )٣٢٠٧(

 يفو مهئابآ ىلع عقو اذام نوينامعلا ملعيلو ،هتازاصتنا دعب ؟!ةيشحولا هلامعأو رامعتسالا

 ىلع هدعب عقو امو ؟يلع وب ينب ىلع اذه دعب عقو امو ؟رامعتسالا اهلخد امل مهدالب

 اذه ،‘طقسم نيطالس دعس وب لآ ةطاسوب هذه لك .ه ١٣٧٦ ةنس يف رضخالا لبجلا

 ءىناوملا ريمدت دعب ةيناطيربلا تاوقلا بحسنت مل .نوهقفي اوناك نإ مهل اسرد اوذخأيل

 تايماح ةدع تماقأو ءىطاشلا ىلع دونجلا تلزنأ لب ،م ١٨٠٩ ةنس تلعف امك ةيبرعلا

 . ةميخلا سأر يف ركسعم اهمهأ ناك

 ءىطاشل يبونجلا ءزجلا حسمي يابموب ةموكح لوطسأ ذخأ تقولا سفن يفو

 لئابقلا ءاسؤر مظعم عم ةدرفنم تادهاعم عيقوت ىلإ الوأ (ريك تنارج) دمع دقو ،جيلخلا

 لوانتتو .نامع ةنطلس دودحو رطق نيب ام ةعقاولا ةقطنملا يف ةرقتسم ةطلس مهل نيذلا

 ةدهاعملا يفف . تاخيشملا هذه نم ةخيشم لكل ةبسانملا ةيلمعلا تاءارجإلا ةدهاعملا هذه

 : ةيتآلا طورشلا يناطيربلا دئاقلا عضو مساوقلا خيش رقص نب حلاص عم ةدوقعملا

 يف وأ ةميخلا سأر يف ةدوجوملا ةيبرحلا نفسلا ميلستب مساوقلا خيش دهعتي ()

 .ديصلا بكارمب طقف ظفتحيو يبظ وبأ يف وأ ،ةقراشلا

 .اهبيرخت ةيغب لئابقلا ءايحأ اولخدي الأب زيلجنإلا دهعتي (ب)

 . نييناطيربلا اياعرلا نم ىرسأ نم مهيدل ام برعلا دري (ج)

 لئابقلا ةيقبك ةماعلا حلصلا ةدهاعم يف مساوقلا لبقت طورشلا هذه ذيفنت دعب (د)

 . ةملاسملا ةيبرعلا

 لئابقلا ءاسؤر عم ةيدرفلا تادهاعملا عيمج يف امهدجت ناريخألا ناطرشلا ناذهو

 يف نوطرتشي ،مهئايحأ لالتحا مدعب مساوقلل زيلجنإلا دهعتي امنيب نكلو نيرخآلا

٢٢



 ©}ةرهسمو ( نينحل ١ سأر ءىن اوم لالتخا ةمحر نب نسح عم ةدوقعمل ١ ةين اثلا ةدهاعملا

 ذوفن ةقطنم خيشلا ا ذهل نكي مل املو ثاهل ةرواجملا نادلبلا يف ةديشملا عالقلا عيمجو

 ءىناوم يف ةدوجوملا هنقس عيمج ىلع ءاليتسالا ىلع ةيناثلا ةداملا تصن دقف ةدودحم

 نم نيرخآلا ةثالثلا عم تعقو يتلا ىرخألا تادهاعملا فلتخت الو ‘ىرخألا تاخيشملا

 ةصاخلا ىلوالا ةدهاعملا نع ،يبدو ‘سايإ ينبو يبظ وبأ خياشم مهو ثةقطنملا خياشم

 هابتنالا يعرتست ةدام تدرو ثيح يبد خيش عم ةعقوملا ةدهاعملا يف ىرنو ،مساوقلاب

 وأ نصح يأ ميطحت نع وأ ٠ ةخيشملا لحاسل لوخدلا نع زيلجنالا عنتمي» : لوقت يهو

 ةدايسب فرتعي ناك يبد خيش نأ اذه نم جتنتسيو . ذيعس ديسلل امارتحا كلذو » اهب جرب

 يداحلاو سداسلا نيب اميف تادهاعملا هذه تعقو ،ةيدو ةقادص وأ هتقطنم ىلع نامع

 صن (ريك) ضرع هسفن رهشلا نم نيرشعلاو يداحلا يفو . م ١٨٢٣٠ ةنس رياني نم رشع

 .مهريغل احوتفم بابلا اكرات ةسمخلا خياشملا ىلع ةماعلا ةدهاعملا

 يلي اميف جردن جيلخلاب ةيبرعلا تارامإللا خيرات يف ةدهاعملا كلت ةيمهأل ارظنو

 . . ليصفتلا نم ليلق فذح عم ةبترم اهداوم

 ربلا يف ةنصرقلاو بلسلا لامعأ عيمج نع ةدقاعتملا فارطألا عنتمت ١: مقر ةداملا

 .ةمئاد ةفصب رحبلاو

 ةيدرف ةفصب بكتري يذلا ةنصرقلا وأ بلسلا لامعأ نم لمع لك ٢: مقر ةداملا

 . تاموكحلا نيب ةيمسر برح يأ دجوت ال تماد ام ةيناسنإلاب اراض ربتعي

 ماع عفرب (صنلا اذه مكحي) ءاقدصألا برعلل ةعباتلا نفسلا مزتلت ٣: مقر ةداملا

 . رخآ راعش لامعتسا اهل زوجي الو اهتيسنج ىلع ازمر نوكي رمحأ

 .اهنيب اميف ةيلخادلا اهتاقالع ةملاسملا لئابقلا يوست ٤.: مقر ةداملا

 ةقروب ةدوزم نوكت نأ ادعاصف نآلا نم ةيبرعلا نفسلا ىلع بجي ٥: مقر ةداملا

 ءامسأو ةنيفسلا مجحو ،كلاملا مسا اهيف لجسيو ءاهل ةعباتلا ةقطنملا سيئر نم ةعقوم

 ةنيفس نفسلا هذه ىدحإ تلباق اذإو .لوصولا ءانيمو جورخلا ءانيم اهيف نيعيو ةراحبلا

 . بلطلا اذه ذيفنت اهيلع بجو اهتالجس راهظإ اهيلإ تبلطو .ةيناطيرب

 ىلإ تالجسلا هذهب مهنع لثمم لاسرإ يف برعلا ءاسؤر بغر اذإ ٦: مقر ةداملا
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 ءىناوملا مهلوخدل اليهست ،كلذ مهل زاج اهعيقوتل جيلخلا يف يناطيربلا ماعلا ميقملا

 . ايونس ميقملا ىلع تالجسلا ضرع طرتشيو ،شيتفتلا تايلمعلو ةيناطيربلا

 لئابقلا ىلع بجو ةنصرقلا نع لئابقلا نم ةليبق فكت مل اذإ ٧: مقر ةداملا

 ةيناطيربلا ةموكحلا كارتشا نكميو ،اهدض كرتشم لمع يف ضوافتلل عتمجت نأ ىرخألا

 . ةبنذملا ةليبقلا ىلع ةبوقعلا عيقوت دعب ةيئاهنلا ةيوستلا يف

 ةنصرقلا لامعأ نم ًالمع ربتعي مهتحلسأ ميلست دعب ىرسألا لتق نإ ٨: مقر ةداملا

 هذه لئابقلا ىدحإ تبكترا اذإف ةعورشملا برحلا لامعأ نم المع هرابتعا نكمي الو

 اهتبراحم ىرخألا لئابقلا ىلع بجيو .حلصلا ةدهاعمل اقرخ كلذ ربتعا ةميرجلا
 .نيبنذملا ميلست دعب الإ لاتقلا فكي الو ايناطيرب عم كارتشالاب

 قوف كلذ دعب مهلقنو ايقيرفإل يقرشلا لحاسلا نم قيقرلا فطخ نإ ٩: مقر ةداملا

 . كلذ نع فكلا برعلا ىلع بجيو ،ةنصرقلا لامعأ نم المع ربتعي ةيراجتلا بكارملا

 ىلإ لوخدلا اهب صاخلا ملعلا لمحت يتلا ةيبرعلا نفسلا عيطتست ١٠: مقر ةداملا

 اذإو ةيرح لكب اهيف ةراجتلاو ،.ايناطيرب ءافلح ءىناوم كلذكو ثةيناطيربلا ءىناوملا

 . رابتعالا نيعب كلذ ذخأت ةيناطيربلا ةموكحلا نإف نفسلا هذه ىدحإ تمجوه

 ءاسؤرلا نم ءاش نمل زوجيف ث8ةماع ةروكذملا طورشلا عيمج ربتعت ١: مقر ةداملا

 .نوعقوملا اهب مضنا يتلا ةقيرطلا سفنب اهلوخد نيرخآلا
 بغرت تناك اهنأل ؛اضرلا نيعب ةيسامولبدلا (ريك)تاءارجإ يابموب ةموكح لبقتت مل

 تافرصت ىلإ تهجو يتلا تاضارتعالا مهأ نمو ،نيمزهنملا عم فنعأ ةليسو جاهتنا يف
 مهضعب ىقبأو ،رسألا يف اوعقو نيذلا نم ىضرملا نع جرفأ هنأ وه (ريك تنارج)دئاقلا

 وتحت مل اهنأل ؛صقنلاب اهتفصوو ةدهاعملا صوصن تدقتنا اهنأ امك .هتليبق ةسائر يف

 ةديدجلا ةحالملا ءىدابمل نيفلاخملا ىلع اهضرف بجي يتلا تابوقعلا ديدحت ىلع

 اهكالتما ةليبق لكل زوجي يتلا نفسلا ددع ددحت مل كلذكو ثاهريغ وأ قئاثولا لمحك

 ميدهت مدع يف اريك» لامعأ تدقتناو نفسلا هذه هيلع ديزت نأ زوجي ال يذلا مجحلاو

 داوم ةفاضإ يف اهتبغر يابموب تدبأ امك ،اهنم ديدجلا ءانب مرحت ةدام لاخدإو عالقلا

 ةقلعتملا ةيناسنالا طورشلا تربتعا اريخأو ،دنهلا نم نفسلا باشخأ داريتسا مرحت ىرخأ

 دقو اهذيفنتل ةيلمع لئاسو نمضتت الو ،ةيفاك ريغ ىرسالا لتق مدعو ث©قيقرلا ةراجتب
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 عانقإ سرام يف يابموب ىلإ هلوصو دعب عاطتساو ةقئاف ةعاربب هتادهاعم نع اريك» عفاد

 ،برعلا مامأ هتملك يف هب قوثوملا ريغ رهظمب لقألا يف هرهظت ال ىتح اهعيقوتب ةموكحلا
 ليبس ىلع ةيتآلا طقنلا رايتخا عيطتسن يابموب تاضارتعا ذيفنتل ججح نم همدختسا اممو

 . :اريك» ركذ دقف ليثمتلا

 دالب لخاد يف مهعبتت بلطتي ناك نيلوؤسملا ءاسؤرلا عيمج ىلع ضبقلا نإ :الوا

 نع داعتبالا بنجت ىلع ةلمحلاب ةصاخلا تاميلعتلا تصن دقو ،مهضعب رف ثيح برعلا
 وج قلخ ىلعو مهدالب ىلإ ةدوعلا ىلع مهل ازفاح وفعلا ناك امنيب ،ةيلحاسلا ةقطنملا

 . ةقثلا نم ديدج

 ذيفنتل نامض ريخ جيلخلا يف ةمئاد ةفصب ةيناطيرب ةيرحب تادحو ءاقب نإ :ايناث

 الضف .ةينوناقلا تابوقعلا ديدحتل قرو ىلع بتكت يتلا صوصنلا نم ارثأ دشأو ‘ طورشلا

 مهف ىلع ةقطنملا هذه ناكس ةدعاسم وه ةدهاعملا يف ةيناسنإلا طورشلاب دوصقملا نأ نع

 نوكي لب ةدحاو ةعفد مهتداع رييغت مهنم رظتني الو ثةيلودلا تاقالعلل ةماعلا ءىدابملا

 ٠ ايجيردت نسحتلا

 ٤ ءيشب ديفي ال اهماجحأ كلذكو اهكالتما زوجي يتلا نفسلا ددع ديدحت نإ : ثلاث

 ربكأ سيلو ،اهسفن ةليبق لك هب يمحت يتلا نفسلا نم مزاللا رادقملا كرت لضفألا نم هنأل

 .ةنصرقلل حلصأ وه نفسلا

 نأ ال: برعلل باشخألا ريدصت عنمب دنهلا موقت نأ قطنملا ىلإ برقألا نم :اعبار

 .اهداريتسا نع عانتمالاب مهسفنأ برعلا مزتلي نأ ىلع ةدهاعملا صنت

 تحبصأو ةيناطيربلا ةسايسلا حاجنل ىعدأ تناك «ريك» ءارآ نأ دعب اميف تبث دقو

 جيلخلا بونج ةقطنم يف يناطيربلا ذوفنلل ةماعدو ،ةنصرقلا عنمل الصأ ةدهاعملا هذه

 . اهئافلح عوطأ نيقباسلا ايناطيرب ءادعأ نم تلعجو ] يسرافلا

 .داقعلا حالص روتكدلل يسرافلا "نيلخلاب رامعتسالا [باتك] نع القن ىهتنا

 كلت لدعب ناطلس نب ديعس ديسلاو مهنيب حلصلا تاضو افم دعب قئاثولا صن اذهو

 . ثداوحلا
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 دجتتفتقتارتاومستي

 دق ينأب ،هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،اذه يباتك ىلع فقي نم ملعيل

 ال نأب رقص نب حلاص هيخأ دي ىلع ءهنامأو هللا دهع رقص نب ناطلس خيشلا تيطعأ

 ىلإ لمشم برغمو ،مطخلا نم هفراوطو شهنادلب ىلع يدي دمأ الو ،هتعامجل ضرعتأ

 لبح لاصتاب ،دحاو اننيب لاحلاو ‘همصاخي امصخ هيلع نيعأ الو ،ةرهاظلا فارطأ

 هللاو ىفخي ال ىتح ،يب قلعت نمو ،يفراوط نع هدي عنمي اتباث وه ماد ام ةقادصلا
 . بيقرو دهاش

 . م ١٨٥٢ ويام نم ١٧ ۔ ھ ١٢٦٨ بجرملا بجر رهش نم ٢٧ يف ررح

 هديب ناطلس نب ديعس حيحص

 (متخلا)

 نب دجام نب دمح خيشل ا (ناكفروخو) ابلك رمأ يلو ةنس نيرشع يضم دعبو

 ةيقافتا ددجف ناطلس ديعس نب يكرت ديسلا طقسم ىلع مكاحلا ناكو ،ىمساقلا ناطلس

 .اهنع

 ,] ىزقتتلا 7 آ مستي

 دقف دعب امأ هاري نم ةفاك ىلإ ،‘ناطلس نب ديعس نب يكرت ،نانملا هللاب قثاولا نم

 انديس نيب ىرج ام ىلع رقص نب ناطلس نب دجام نب دمح خالا خيشلاو اننيب رارقلا راص
 اذهك ةقادصلاو ةبحصلا تابثب رقص نب ناطلس خيشلا دلاولاو ‘ناطلس نب ديعس دلاولا

 نم هتوح امب ابصخ ادلب ادع ام مساوقلل وه لمشم ةحالم ةمطخ نم مارحإلاو زوحلا
 يف ىرج امك ،عطقني ال عفنلاو ،ةماعلا ةماركلاو ،ةماتلا ةمشحلا انم مهل نإو ء فارطألا

 مويلا ةليغد الو ةليح ال ‘هنامأو هللا دهع اذه ىلعو .ةدايزو ديعس دلاولا انديس نمز

 .مالسلاو ينادلاو يصاقلا ىلع ىفخي اليك امودو
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 نم ٦ ۔ ه ١٢٨٨ ةنس رفظملا رفص نم ١٥ يف ملاس نب ناميلس هرمأب هكولمم هبتك

 .م ١٨٧٢ ةنس ويام

 هديب ديعس نب يكرت حيحص

 (متخلا)

 ءادعأ اونوكي مل لب ©ةمهملا قطانملا نع يزيلكنإلا ذوفنلا داعبإ مساوقلا ممَم ناك

 سراف نأ كلذ ىلع ليلدلاو ‘رخآ يبنجأ لخدت لك اوبراح امنإ ‘تاذلاب ذوفنلا اذهل

 سابع ردنب يف اهعم ةضوافملا )م )١٨٢٣ ماع يف رقص نب ناطلس خيشلا نم تبلط

 . كلذ ضفرف مهلوطسأب ةناعتسالاو

 ددع اهيف ثًايرحب ابكرم رشع ةعبس مساوقلا ثعب (م )١٨١٨ ‘ه ١٦٣٣ ماع يفو

 ميهاربإ مجاه امل ةيدوعسلا ةلودلل ةيركسع ةدعاسم فيطقلا ىلإ ةلتاقملا مهلاجر نم ريبك

 .ناوألا تاوف دعب تلصو اهنأ الإ ةيعردلا اشاب

 .دهاش قدصأ خيراتلاو ،ةازغلا مامأ فوقولا يف افرشم ارود اوبعل مهنأ ةقيقحلاو

 .ةمحر نب دشار هنبا مكح مث

 { ةيفلسلا ةوعدلل باجتسا نم لوأ وهو دشار نب رقص هنبا هدعب مكحلا ىلوت مث

 ررقي نأو ةهج نم زيلكنإلا تاراغ اهب يقتي نأ لمأ ىلع ،اهئافلح ةلمج نم حبصأو

 ةدهاعم ه ١٢٦١٤ ماع دقعف ىرخأ ةهج نم مكحلاب هءانثتساو طقسم ةنطلس نع هلاصفنا

 ةموكح نم يميربلا ىلع ريمأ لوأ وهو ،ناصيفع نب ناميلس نب ميهاربإ ريمألا نيبو هنيب
 . نيتهجلا نم مهيلع ةكرحلا ةدهاعملا هذهل تدتشاو .ةيدوعسلا

 دحوأ ناكو ،مساوقلا ءارمأ رهشأ وهو ،لوألا رقص نب ناطلس هنبا هدعب مكح مث

 ،ديعس وب نم ماقتنالا هلامعأ مهأ ناكو سفن ةدحو بلق ةعاجشو ةمارصو ةماهش هنامز

 ىلع اريمأ هلعجف دجام هنبا لصف دقو ،هركذ انمدق امك !ناكفروخ» يف مهيلع رصتنا دقو

 ةمصاع ةقراشلا لعج نم لوأ وهو ابد لحاس ىلع دمحأ هنبا لصف امك ،ناكفروخو ابلك

 ةلمحلا هتلعج يذلا وه اذه نسحو ةميخلا سأر ىف ةمحر نب نسح همع رقأو هل

 . ةميخلا سأر ىلع ةيناطيربلا
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 ىلع يطب نب موتكم دعاسو . طقسم ناطلس نيبو هنيب دودحل ا تططخ هم ايأ يفو

 مكحلا يف يقبو ةجنلو مسقلا ةريزج لالتحاب ماق دقو . يبظ وبأ ماكح دض يبدب ةماقإلا

 ۔ ةخوخيشلا دح غلب ىتح

 ةرطيسم ةيزيلكن ال ١ ديل ا همكح فداصو . رقص نب ن اطلس نب رقنص هنبا هدعب مكح مث

 مأ ىلع مهب تلقتساف ،مهلوطسأ ميطحتو ،مساوقلا ةوق نم ريثك دومخو ،‘برعلا ةكلممب

 مأ هترصاحم ءانثأ خيشلا اذه لتقو هدي تحت امب درفت لك ،ةريجفلاو نامجعو نيويقلا

 نب رقص مث ‘ناطلس نب ملاس مث .ناطلس نب دلاخ هوخأ مبكحلا ىلوت مث ۔نيويقلا

 ىلو هتافو دعبو هللا دبع نب ديمح كيلاو ةميخلا سأر ىلع لعج خيشلا اذهو دلاخ

 رقص دهع يف ةميخلا سأر ىلع ةالولا بقاعتو يفوت ىتح اهب يقبو رقص ني دلاخ اهيلع
 © ءارمحلا ةريزجلا ريمأ لاتغا يذلا ملاس نب ناطلس مث ،ناطلس نب ملاس نب دمحم اهيلوف

 نأو ،ملاسل ةميخلا سأر نوكت نأ ىلع حلصلا ناك فالتخاو تاشوانم كلانه تناكو

 .دلاخ نب رقص يفوت نأ ىلإ ،ةقراشلل ةعبات ةيرحبلا رزجلاو ءارمحلا ةريزجلا نوكت

 مهلاومأ رداصو .هبراقأ مظعم درطف دمحأ نب دلاخ هدعب نم مكحلا ىلوت مث

 ءارمحلا ةريزجلا اهيلإ داعأو ،ةميخلا سأر لالقتساب فرتعاو 'يبد» ىلإ مهنم ريثك أجتلاف

 © نيدورطملا ةلمج نم (يبدب) اوناكو ‘رقص خيشلا دالوأ ربك ىتح مكحلا يف يقبو

 نم لك اودرطو 6 ميلستلا ىلع هومغرأو 6 اموي رشع ينثا هورصحو ( اليل ةقراشلا اومجاهف

 . كلذ ىلع هتوخإ هدعاسو . دالبلا رقص نب ناطلس خيشلا رهقو هدنع نواعت

 يف الهس  اميرك ًاداوج 6 هيلع بيجيو رعشلا لوقي . ابيدأ القاع خيشلا اذه ناك

 . ةكيرعلا نيل ،ءاقللا

 مث م ١٩٥١ ماع ةيملاعلا برحلا دعب ةقراشلاب يندم راطم راجثتساب ةيقافتا عقو دقو

 ضرألا يف نوثيعي نيذلا صوصللا ىلع ءاضقلل ،لحاسلل ةوق اهنأ ىلع زيلكنإلا اهدمتعا

 .دالبلا يف لغلغتلاو مهذوفنل ماتلا تبثتلل الإ وه امو اداسف

 ١٨"! » هل تيرجأ نأ دعب هتجلاعم ءانثأ ندنل يف م ١٩٧٠ ماع خيشلا اذه يفوت

 _ ۔۔- -{ . ةلمع

 خيشلا هيخأ نبال لزانت يذلا رقص ني دمحم خيشلا هوخأ اتقؤم مكحلا ىلوتو

 . يلاحلا ناطلس نب رقص
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 ناكو شهيلع ودعلا هعراقي اكلم سسؤي حبصأف ناطلس نب رقص خيشلا مكحلا ىلوت
 ريبك بناجلا لهس وهف .ةيملعلاو ةيبدألا ةراضحلا هيف تعفترا ثًاقلخ سانلا نسحأ نم

 .ردانلا هئاكذل فلكت نودب همظني رعشلا ديج ،مهل مركم ‘لضفلا لهأل بحم ،سفنلا

 ىرجو ،ةكرحلا مهل ببحو ةذمالتلا يف ميلعتلا حور خفنو ‘هدالب ىلإ نيسردملا بلج

 ةسايسلا ىقلتيل جراخلا ىلإ ةحايسلل ابحم ناكو .ةايحلا حور نم هودقف ام مهقورع يف

 تناك امدعب ىرق نم اهعبت امو ناكفروخو ابلك ىلع مكحلا هل عمتجا دقو .ةرضاحلا

 . ةعانصلاو ةعارزلاو ةراجتلاو ةرامعلاب هدالب ءايحإ لواحيو ةقراشلا نع تلصفنا دق

 هئابآ رثآم نم اذه يخيرات هب فرشأ امب ينفحتي نأ خيشلا اذه تبلاط املاطو

 ٠ ينبجي ملف ةدوم صدالخإو ةنمو لضف نم يَلَع هل املو ٠ مهتلالج نم هملعأ امل 6 ماركلا

 . القتسم ًاخيرات مهنع بتكي نأ لو احي هدالب ءاملع دحأ نأ هنم تمهفو

 رمألا ىلوت ؤ‘ناطلس نب ملاس دهع يف ه ١٣٣٠ ماع ىلاوح :ةميخلا سأرب ناك ام

 © رمألا ىلع اولوتساو هيخأ ونب هيلع ماق مث ‘ناطلس هيخأل لزانت يذلا ملاس دمحم هوخأ

 ءارمحلا ةريزجلا ريمأ ناكو .امكاح ملاس نب دمحم نب رقص خيشلا وهو مهدحأ اونيعو

 هيف فداصف ،ةسارحلا جاربأ نم اجرب دمحم نب رقص خيشلا مجاهف ،مساوقلا ىلع عنمت
 . ةقراشلا ىلإ أجتلاو ميلستلا ىلإ رطضاف نصحلا ميلستل ًانهر هضبقف ،ةريزجلا ريمأ نبا

 ىبد

 ةبيط © رطاوخلا سفنتمو ،رظاونلا عترم ،اهترغو اههجوو اهترضاحو نامع ةهبج يه

 © ليوطلا هناسل اهب رحبلا دم دق ،يسرافلا جيلخلا لحاس ىلع عقت ةعقرلا ةعساو ،ةعقبلا

 ةورثلاو ةراجتلاب نامع يف دالب لك ىلع قوفت لينلا اهللختي رصمب ءيش هبشأ يهف
 ترجاهف ميدقلا اهنطوم تكرت ام دعب ثًانطو ذوفنلا ةيوقلا اسالفوب لآ اهأوبت ،نارمعلاو

 كلذ يف نيلقتسم ءامعز مهسفنأ نم اولعجف ] اهتمرب اهيلإ تلمحتو ] يبظ وبأ نم اهيلإ

 .نآلا ىلإ ًاماكح اهيلع اوقبو ©ناوألا

 )١٨٣٣ ھ ١٦٢٤٩ ماع يف ليهس نب يطب نب موتكم ةلئاعلا هذه نم اهحتف نم لوأو

 طوبخش نب نونحط لتقف ئ يبظ وب لآ خياشم نيب ف الخلا ًبَد امنيح كلذو . )م

 . ناطلسو ةفيلخ هتوخإ هدعب نم فلتخاو
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 اهنصحو دسألا هركمبو ديدح نم فكب اهرهقو دسألا دي نم دالبلا موتكم زتباف

 ىوتسا نأ دعب اهيلع ةفيلخ ركف دلجو سأببو مزعب اهطاحأو ‘دسم نم لبحب ال روقصب

 نأ دعب هتيلمع تججن امف ،تناك امبسح هئاول تحت اهدريل ارارم اهمجاهو شرعلا ىلع

 .هتميزع تراخ ىتح نينس عبس مهنيب برحلا تماد

 نع رمشف اهيلإ ةركلا دواع حالف وب لآ ةرمإ ةفيلخ نب دياز لامشلا لطب ىلوت املو

 اسالف وب لآ دعق امف هئابآ ةكلمم عباوت نم تناك اهنوكل ،هرهق تحت اهتداعإل دجلا قاس

 .هدي تحت ام ىلع لك يقب ىتح نيلجو اوصكن الو 4 يدياأل ا يفوتكم

 .ارهد اهعباوتو يبد ىلع هتساير يف يقبو اليوط موتكم خيشلا رمع

 ةدم نود همايأ تناكف ليهس نب ىطب نب ديعس هقيقش هدعب نم رمألا ىلو مث

 .هخأ

 اهيلع يقبف همايأ تلاطو ،موتكم نب رشح هيخأ نبا هدعب نم مكحلا يلو مث

 . ضراعم ريغ اماع نيرشع اهعباوتو

 عبس اهعباوتو يبد ىلع امكاح يقبف ،موتكم نب دشار هدعب نم رمألا يلو مث

 يتنثا ةرامإل ا يف ثبلو ئ موتكم نب رشح نب موتكم هيخأ نبا هدعب نم رمألا يلو مث

 .ه ١٣٢٤ ةنس ةجحلا يذ رهش يف يفوت ىتح ةنس ةرشع

 زيلكنإلاو هنيب تعقو ايسايس الجر ناكو ليهس نب يطب همع نبا هدعب نم يلو مث
 اهافخأف (مجنلا يعار يلوعملا دمح نب فينس) اهبره ةحلسأ ببسب ه ١٣٢٨ ماع يف ةنتف

 اهلوخدو ةحلسالا عنم ىلع نيصيرح زيلكنإلا ناكو ©يبدب خويشلا دحأ تويب نم تيب يف

 هملع ركنأف حالسلا يطب خيشلا نم تبلطو ،©يبد ىلع اهتاروانمب تحبصاف ‘برعلا ضرأ
 نب دمحأ نب دمحم خيشلا تيب يف اهركاسع تلزنأو بلطلا زيلكنإلا تددشف ©كلذب

 درو (هريد) يف دبعلا نب ملاس تيب اهعفادمب تمرف ةيرحبلا نفسلاب يقب مهضعبو ،كولد

 نيرشعو ةينامثو يزيلجنإ طباض لتق نع تاشوانملا ترفسأف ‘كلذ لثمب نوينطولا اهيلع
 نوعبس مهنإ :ليق امك صاخشأ ةعبرأ حيحصلا ىلع يبد لهأ نمو مهركاسع نم

 ةقراشلا يف مهليكو دي ىلع زيلجنإلل عفد نأب ةنتفلا هذه نم يطب خيشلا صلختو }ءًاصخش
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 ىف ديشانألا ترثكو .ةيقدنب ةئامعبرأو ،ةيدنه ةيبور فلأ نيسمخ فيطللا دبع ىمسملا

 ام لعفي فلخلا تيلو اليمج اخيرات ناكو ،رفظلاب ًايطب نوئنهي ءارعشلا دفوو ةكرعملا هذه

 ماع يف يفوت ىتح اهعباوتو يبد ىلع نينس تس امكاح يطب خيشلا يقب ؤ©فلسلا هلعف

 .ه ١٣٣٠

 ه ١٣٣٠ ماع ،موتكم نب رشح نب موتكم نب ديعس همع نبا هدعب نم رمألا يلو مث
 ريدملا وهف ديعس نب دشار هنبا ىلإ هرمع رخآ رمألا ضوف دقو ©يلاحلا اهمكاح وهو
 ، طقسمو نامع ةيلخاد لاجر نم ريثك ةمصاعلا هذه ىلإ رجاه دقو .اهل ربدملا اهنوؤشل

 حبر ىلع اولصحف كدالبلا اياعر ىلعو مهيلع ةأطولا فيفخت نم هوقل امل جراخلا نمو

 هدالبل عزوملا نيومتلا نم ًارفاو اطسق نيينامعلا خيشلا اذه رطاشو ،مهترجه نم عساو

 ةلقو ،ةقياضملا مدعل دالبلا هذهب سانلا نم ريثك نطوتو .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ناوأ
 نارمعلا رثكو دالبلا تعسوتف ثملاعلل ةرفنملا رومألاو ،كرامجلا يف شيتفتلاو اهب صحفلا

 .ةراجتلا تطشنو

 همع نباو ©يبد مكاح موتكم نب ديعس نيب ةنتف زيلكنإلا تجسن ھ ٧ ماع يفو

 ،اهحلاصم مامتإ ىلع قفاوي مل ثيح ديعس ريمألا نم اهمهس ذافنإل دشار نب عنام
 دشار نب رشح خيشلا مهنم ،مهلاجر نايعأ نم لاطبأ ةرشع ةنتفلا اذه يف سايإ ونب رسخ

 ةماهش ىدبأو ثمايأ ةثالث مهعفادي ثبلف هتيب يف عنام خيشلا رصحو رشح نب يطب هنباو
 ىتح لاطبألا هنع عكعكتت ًاعافد هيدي نيب نعفادف هدنع هاتميرك تنصحتو ٠هنارقأ اهل رقأ

 هلزانم تقرحأ نأ دعب ةقراشلا ىلإ زيحتلا نهتدعاسمب نهوبأ عاطتساف ،نهيبأل نجرفأ

 موي يف ةعقاولا تناكو ،هموق نم ادعاسم دجي ملو ،هرئاخذو هلاومأ تبهنو .رانلاب

 ،هسفن ماعلا نم رفص عسات يف عنام جورخ ناكو .ه ١٣٥٧١ ةنس رفص عباس ءاعبرألا

 ًاموي رشع ينثا تيقبو ،يبد لهأو اهلهأ نيب ةنتفلا تججأت ةقراشلا ىلإ هجورخ ببسبو

 .دمحم نب فيس يضاقلا نب زيزعلا دبع حرجو ،ةقراشلا لهأ نم نانثا اهيف لتق

 وبأ مكاح نيب ةنتف ةقراشلاب زيلجنإلا ليكو يعيشلا مساق ظقيأ ھ ١٣٦٥ ماع يفو

 نويع هب نأ ةيزيلجنإلا ةكرشلا تمعز (ةضانغ) ىمسي عضوم ببسب ،©يبد مكاحو يبظ

 ءايمع ةنتف هببسب تماقف ،هيعدي لك هيلع خويشلا عزانتف ،هل وه نمم هبلطت اهنأو ، تويزلا

 ىلتقلا نم نيثالثو نينثاو نيتئام نع تهتنا ،ًالُمَك ًالاجرو ةحداف الاومأ اهيف لكلا رسخ
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 .نيقيرفلا نم يقابلاو اصخش نونامثو ةسمخ ريصانملا نم اهب دقف ىحرجلا ادع

 موتكم لآ عفدف ،برحلا يف ةذوخأملا لبإلا در مهتمزلأو ،يبد لهأ ىلع ةلودلا تلماحتو

 ىلإ ىدأ ضقانت هدعب عقو مث كلذب احلص مهنيب تضمأف اهنع ةمارغ ةيبور فلأ يتئام

 نع ىبأ نإ رخآلا ىلع ىغب نم لاتق وأ ،احلص ةنتفلا هذه عمقل اهمامإب نامع ةكرح

 .ةقراشلاب ةلودلا ليكول مامإلا نم ردص ماهفتسا دعب ينآرقلا مكحلا بسح ىلع لوبقلا

 نب ناطلس خيشلا دنع تملكتو هرمأب تجرخف ،مهيلإ ريسملاب يلإ هرمأ ردص دق ناكو
 ٥ يزيلكنإلا طباضلا دنع ام فرعي نأ هنم تبلطو مامإلا هالمأ امب .ةقراشلا مكاح رقص

 نم ناكو ،يبدب موتكم نب ديعس خيشلا رصق يف يلإ لسرأ عجر املف ،هتموكح يأر امو

 كرحتف ثمامإلا ىلإ هباوجب تعجرف برعلا نوؤش يف نولخدتي ال مهنإ :نولوقي هباوج
 خيشلا لوسر لصو ىتح مايأ الإ تناك امف ىربع ةدلب هلاجر نم ريثك لصوو مهحالصإل

 خياشملا عمج ةقراشلاب يسايسلا ليكولا نأ برعي مامإلا لبق نم ىربع يلاو يشيقرلا
 . حالف وب لآل ةضانغ زجحو .مهنأش حلصأو

 قيقش موتكم نب ةعمج خيشلا زيلكنإلا تفن نأ برحلا هذه ةجيتن نم لصحو
 هتسامح نأو اهذوفن سكاعي هنأ هماهتاب ،نيرحبلا ىلإ يبد نم ،موتكم نب ديغس خيشلا

 يضم دعب الإ عوجرلاب هل حمست ملو ،هريبادتب عقاولا لك ذإ ؛اهعمق نم دب ال هتميكشو
 .ًالام يناثلا ماعلا ةلباقم يف اوعفدو ؤًالماك ًاماع نيرحبلاب يقبف 0نيتن

 يف تغرفأف (يبد) ماكح موتكم لآ نيب ةديكم زيلجنإلا تربد ه ١٣٧٥ ماع يفو

 .اليوط ًاباسح اهل بسحت يتلا ةصرفلا اهل تحيتأف ةنتفو عازنب مهتلغشو ةيشحولا مهناذآ

 .ًايئاهن اعضو دالبلا ىلع اهدي تعضوف

 ىلإ اووأف ،موتكمو ‘دمحأو دمحو كديبع هدالوأو موتكم ني ةعمج خيشلا تفنو

 يف اوقبو زيزعلا دبع نب دوعس كلملا ةمظعلا بحاص ماركإ ىلع اولزنف ،ةيبرعلا ةكلمملا
 مهناسحإ مهرمغف ،يولجلا هللا دبع نب دوعس ةيقرشلا ةقطنملا ريمأ زاوجب مامدلا
 ركملا افصو تيوصلا عطقنا نأ دعبو يرهش بتارب مهدمأ كلملا نأ امك ،مهماركإو

 .ھ ١٣٧٨ ماع يف عوجرلاب مهل تحمس

 ديعسو ( دجام نب ةفيلخو ٠ ميطف دجام نب دمح يبد نايعأ نم يفن هسفن ماعلا يفو

 بجوم ميطف نبال نكي ملو ،ةعمج خيشلا عوجر دعب عوجرلاب مهل نذأ مث دجام نبا
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 يماح دوعس مظعملا كلملا لظ تحت مهلوزنبو 6 ةشحولاو نظلا ءوس ال ١ مهلمع رربي

 .نطولا بحب كسمتلا الإ هماركإ نم مهلمش امب اودقفي مل ،نيمرحلا ىمح

 يبظ وبأ

 نكمي ال ،ةضاخم ربلا نع اهلصفت ةريزج نم رحبلا هجاوي يذلا فرطلا ىلع عقت

 ةعبات ةيبرعلا تارامإلا رخآ يهو ،حالف وب لآ ةمصاع يهو ،رزجلا دنع الإ اهروبع

 ودبلا نطقي رطق دودح ىلإ ةقراشلا دودح نم مهترامإ لوأو 6©يرحبلا حلصلا لحاسل

 ميقي لمرلا نم لالت نيب عقت ا رظاحم مسا اهيلع نوقلطي نكامأو ،رونخو ةرفظلا مهنم

 ريهموب لآو رهاوظلا مهو وجلا ةيحان يف مهنم مسق ميقيو ،اهيحاونب مهنم نوبراحملا

 سيئر ىلع ميدقلا يف اوعمتجا دقو ،رخآلل مهنم دحأ عضخي ملو ،ةيبرع ةليبق يهو

 مهنم ةديدع لئابق سايإ ونبو كلذ دعب هولتق مث ةعاطلاب هل اونادو مهرمأ هولوو نادوسلا

 رساي دالوأ .ررم .تاثيمر .عيرازم نازمج .ةبراحم .نادوسلا .ريهموب لآ .اسالفوب لآ

 ىلإ نومتني تاسيبقلا مهنم ةريثك عباوت مهلو ‘رماع نب عيبس ىلإ نومتنيو رماع نب

 ليخلاب لآو ، ريصانملا نم رعشلا وبأ ىلإ نومتني ريمح وب لآو ررملا نم مهو ‘رخص
 نم رهاوظلاو .ًاملسو ابرح ساي ينب ةبصع لكلاو ريصانملا نم ةمحر وبأ ىلإ نومتني
 - . مهعباوت

 رطق

 اهمكاحو ديضاعملا اهيلع ةمكاحلا ةرسألاو ،ريقعلاو نامع نيب طخلا فيس ىلع

 مهبسن لصأ ،‘دمحم نب ©يناث نب ‘دمحم نب ،مساق نب ،هللا دبع نب يلع خيشلا يلاحلا

 لاقيف يناث مهدج ىلإ اوبسن مث ،رماث لآ مهل لاقيو ،ميمت نب رمع نب دعس ينب نم
 نيربي ةيداب نم كلذ لبق اوناكو ‘فلألا مامت لبق رطق مهلوزن ناكو ،يناث لآ نآلا مهل

 ناسل نم اذه تذخأ ،اهيلع اولوتسا ىتح 8رطق ىلع سيقلا دبع اومحازف 3دجن ةنكمأو

 هللا دبع هوبأ هلحأ خيشلا اذهو رذتعاو ،جرحتف كلذ ىلع ةدايزلا هتبلطو يلع خيشلا

 ،دالبلا نم ةحودلاب وهف هتيافك نم ملع امل ه ١٣٦٨ ماع يف هتناكمب هلزنأو هلحم

 هنبا مث ©يناث عييشلا ةرسألا هذه نم رطق مكح نم لوأو ثةناكملا نم ايلعلا ةحودلاو

 .يلع مث ،هللا دبع مث ،مساق هنبا مث دمحم

 ٣٢
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 . بيقنتلا زايتما تيزلا ةكرش مساق نب هللا دبع خيشلا حنم ١٣٥٤ ماع يفو

 ،دالبلا تعسوتف ‘هنم رئب لوأ ترهظو ،تيزلا يف لمعلا حجن ١٣٥٨ ماع يفو

 مركأو هراوز ىلع داجو ،اهمكاحل ىنغلا لصحو ثةيعرلا تسنأتساو ،نارمعلا دازو

 . هيدف او

 ناك كلذ لبقو ثةيناطيربلا ةموكحلا نم لثمم لوأ رطق تلبقتسا ١٣٦٨ ماع يفو

 . نيرحبلا لثمم اهروزي

 رضخألا لبجلا

 . يناهبنلا ريمح نب ناميلس هريمأو ‘ ماير ونب هكلمي لبجلا اذه

 {ةصوصخم قرط نم الإ هيلإ لصوتي ال عانتمالا بعص ءعافترالا ميظع لبج وهو
 نم دئادشلا دنع نوينامعلا أجلي لبجلا اذهبو ،ماير ينبل ىرق اهب ،ةيدوأ ةعست هنم بعشنتت

 لامع بورح تقو يف يدنلجلا نب دابع انبا ديعسو ناميلس هيلإ أجل دقف ،نامزلا ميدق
 ةوعش نب مساقلا امهيلإ زهج مث ،هعومج الفو تارم ةدع هشويج امزه دق اناكو . جاجحلا

 ايلوتساو {©ةكرعملا يف مساقلا لتقو ،هعومج امزهف تايرقب هنفس ىسرأف ،رحبلا ةهج نم
 ©رحبلا ةهج نم ةنيفس ةئامثالث يف ،ةوعش نب ةعاجم هاخأ امهيلإ زهج مث ةداوس ىلع

 ليامس ةدلبب ةركنم ةميزه هامزهف كربلا ةهج نم افلأ نيرشع يفو ‘طقسمب هنفس ىسراف
 افين اهنم قرحأف طقسمب مساقلا نفس دابع نب ناميلس ازغو ،نامع نم ىرخأ ةنكمأبو

 لاجرلا برحلا تلكأ دقو ناميلس :نب نمحرلا دبع امهيلإ زهج مث ،ةنيفس نيسمخو
 رضخألا لبجلا ادعصف ،زجعلا دابع انبا ديعسو ناميلس رعشتساف ،ةوقلا تفعضو

 ٥ جنزلا ضرأ ىلإ يرارذلاب رحبلا ابكرو هنم اصلختف جاجحلا دنج امهرصاحو امهيرارذب

 .اهنم امهجورخ دعب نامع ىلع جاجحلا دنج بلغتو .اهب اتامو

 امل . نيدهاجملا نم هدنع نمب يئانهلا يلع نب بلاغ مامإلا لبجلا اذهب نصحتو

 ةينامث تارئاطلا ررشب مهفذقت تيقبف ٧٧ ۔ ١٣٧٦ ماع يف نامع ىلع زيلجنإلا تلمح

 يلمأو .ناريطلاب تناعتساف ،نيدهاجملا ىلإ دوعصلا .نم اهدونج تزجع دقو ،ًارهش رشع

 .ادرفم اخيرات ثداوحلا كلتل عمجأ نأ

 ةديدعلا هعاونأب بنعلاف ؤاهعاونأ عيمجب ،ةريثكلا هكاوفلاو رابآلاو راهنألا لبجلا اذهب
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 ولحلا نوميللاو لجرفسلاو زوللاو زوجلاو شمشملاو خوخلاو حافتلاو هعاونأب نامرلاو

 نيمسايلاو سجرنلاو درولاو نارفعزلا نيحايرلا نم هب دجوي امك ‘كلذ ريغ ىلإ ضماحلاو
 غمصلا هنم ذخؤي يدلا نالعلعلا رجش وهو لهبألاو تمنلاو توبلاو نوتيزلا هبو لفلاو

 هيلع ىوتحا ام لكو هفصو بتك ولو ةيرطع هراجشأ رثكأو يمورلاب فورعملا ىكطصملا .

 .دلجم ىلإ جاتحال

 روكلا لبج

 ىلاوح وهو ءامئاد رابغ هيلع امنأك ءاروح نوكي نأ برقأ فينم مخض لبج وه

 يفو لب مهنادلب هب تطاحأ . قدصلاب اوفرع ةانه ينب نم موق هنكسي . عبرم ليم ةئامسمخ

 . اضيأ مهل نادلب هحقس

 تلاط ولو هب رخدي ام رهوجل عبطلاب ظفاح هنأ هيف ام صارخ نمو .. صاوخ هلو

 يهو هحفسب يتلا نادلبلا نم اصوصخ هداصح تقو ذخأ اذإ رمتلا نأ كلذ نمو ،ةدملا

 هنول الو همعط ريغتي ال روكذملا لبجلاب تاراغملا يف رخاو (سيمل) و (لوعم) و (َنَد)
 هذهب بوبحلاو ةمعطألا لكو ةديدع ماوعأ ىلإ يقب ول :لاقيو اليوط ارهد يقب ولو

 . تاجلثملا نودب رثخي الو ريغتي ال رهش ىلإ ىقبي ًايرط رخدا اذإ محللا نأ عم 0 ةفصلا

 لستغا اذإ هحفسب يذلا دلبلا يهو (َنَد) رهن نأ هيف ةدوجوملا بئاجعلا نمو

 افورعم لمعي وأ قدصتي ىتح هملأ رتفي ال ءادب باصي دلبلا ىلعأب رهنلا لخاد ناسنإلا

 .سأب هبصي مل سانلا لستغي ثيح هلفسأب لستغا اذإو

 نيأ ىردي الو ةفورعم مايأ يف ضرالا يقس نم ناعنتمي (لوعم) رهنو (ند) رهنو

 ىلإ اوجاتحا وأ فيض مهقرط اذإف .بصي نيأ ىري الو هعانتما دنع ءاملا اذه بهذي

 وأ فويض اندنع (حاضواي) يدانيف مهدنع فورعم ناكم ىلإ مهدحأ جرخ تيم ليسغت

 . ةعرسب مهيتأيف يدانيف فويضلا دحأ جرخي وأ تيم

 ءادب لستغملا باصيو ،اهؤام بضن اهفوج يف بنجلا لستغا اذإ رثب لبجلا اذهبو

 . رثبلا ىلع ًاحفاط ءاملا حبصأ تام اذإف ،تومي ىتح هقرافي ال هب ىقبي

 لك ىلع نيرخآل ناك نإ صقنيو سانأل ناك نإ هؤام ديزي ام اهنمف ثراهنأ هبو
 ثدح نإ هعاطقنا لاح يفو ‘ رطم ريغ نم ديريو ٠ طحق ريغ نم عطقني ام اهنمو ث،رود
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 ارهن هارجم نم جرخ ماركإلا قحتسي فيض مهقرط وأ تيم لسغل اوجاتحا وأ قيرح دلبلاب
 . روهشم دهاشم اذهو ©ةداعلا قوف

 لجرلا اهعضو اذإ رمحالا خوجلا نم ةمك هفوهك ضعب يف دجوت هنإ :لاقيو

 يف اهدري ىتح هرصب بهذ اهعضوم نم اهجارخإ دارأ اذإف 5©هيبكنم غلبت هسأر ىلع مخضلا

 .هريغب دجوي ال ام ةيربلا راجشأل ١ نم هبو . اهلحم

 لهأ نأ قيدص نيلإ ملكتو ١٣٨٠ ماع نابعش رهش يف مالسإللا ةمصاع رصم ترز

 نم هركذت ام نودعبتسي مهف تافارخلا نم اهنودعيو فخسلا هذه كتياور نوحنمي جراخلا

 اصوصخو ةطساو ريغب ةمعطألل يعيبطلا هظفحو روكلا لبجب ةدوجوملا راهنألل كفصو

 لب دوجوم رضاح ءيش اذه نأكو اقداص تمد ام مهراكنتسا ينمهي ال :باوجلاو .محللا

 ٥©كلذ قدص اوفرع لالتحالا دعب دالبلا اولخد نيذلا داورلا لعلف ،رربم ىلإ جاتحي ال

 هيلع ملاعلا قبطأ دقو رشبلا عنص نم وهو يسورلا رمقلا نع انغلبي ام ركنتسن نحنو

 .اليبس ىدهأ نيقيرفلا يأ هللا عنص رشبلا ركنتسيو

 هالعأب ةرقن نم كلسم هل ‘فوجم لبج ةيقرشلاب دلاخ ينب يداو يف نامعب دجويو

 راغ يف لخادلا كلسيف .ائيشف ئيش ةرقنلا كلت عسوتت مث ىحرلا اهيطغت بطقلا ةهج نم
 نيأ ىلإ الو ءاملا لبقأ نيأ نم يردي ال يرجت ةميظع ءاملا نم ةجرش ىلإ صلختي ىتح
 .رجشو بارتو لامر ءاملا اذه يلاوحو ‘بهذي

 ةيلخادلا ىرق رهشأ

 .نافرج :ميدقلا يف اهل لاقيو ىكزأ .حَنَم .الهب .اهتكلمم ةمصاع يهو ىوزن

 لاقي علطملا ةهج نم اهيقرش ناك امو فوجلا ضرأ اهيلاوح امو ىرقلا هذه ىمستو .مدأ

 . ةيقرشلا اهل

 .نالعج .ةيدب .اربأ .ىبيضملا .وانس :ةيقرشلا نادلب مخفأ

 .ىربع .حنم .الهب .لخن .لئامس .قاتسرلا .ىوزن :نامع ةيلخاد يف دالب مخفأ

 اهبو ،نامع يف اهريغب دجوي ال ام هكاوفلاو ليخنلاو راجشألا نم ىوزنب دجوي

 ناكو مهكلم ةمصاع نولوألا ةمئألا اهذختا ةليلق يهو رابآلاو لوعملا اهيلعو .راهنألا
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 اهنع اوبغر امف ايقيرفإو دنهلا نم ًارطش اورهقف اميظع اغلبم غلب دق ميدقلا يف مهلوطسأ
 .لدع دهاش خيراتلاو اهتلالج ىلع لدي ام راثآلا كلت يف ىرتف

 زكرم تناك الهب اهمخفأو ،اهلامعأ نم يه ةريثك نادلب ةلبقلا ةهج نم ىوزن يلي
 رجحلا لابج نيب عقت رسلا ضرأب ةفورعم يهو ةرهاظلا اهيلت مث ديمح نب دشار دالوأ

 لوهس ىلع لمتشت باضه ةرهاظلاو يشعنلا بناجلا يف ةنطابلا ةقيقحو امسأ اهلباقت

 فلأتتو ميراخملا دجن ىلإ اقرشو تيفح لبج ىلإ دتمتو ةيرخص لابج ىلعو ةريثك
 ةرهاظلا مامز يهو ىربع اهتمصاعو ةيوتسم ضرأ ىلع ةكباشتم ىرق نم ةرهاظلا

 نب هللا دبع نب دشار دالوأ بيقاعيلا ىلإ يهتنت اهتسايرو ةريبك اهقوسو ةيدابلا عجرمو
 : دمحم

 : ةرهاظلا نادلب نمو

 نب يلع خيشلا مهسيئرو رفاغ ونب اهب ةرهاظلا نادلب عسوأ نم ةدلب يهو :زيردلا

 نانس نب فلخ ةمالعلا خيشلا ةليبقلا هذه نمو .نينيعلا نصح هديبو يرفاغلا ديعس

 نم هنئازخ توح دقو هللا همحر يفوت يبرعيلا فيس نب ناطلس مامإلا ةاضق دحأ يرفاغلا

 ةعستو ةئامثالثو نيعبس عمج هنإف ؛نامعب ةيملع ةبتكم هوحت مل ام ةطوطخملا بتكلا

 : لوقي كلذ يفو باتك فالآ

 سفنلا يهتشت ام لك نم اهب نانج اهنأك نف لك يف بتك انل
 سفنلا ىرج ثيح مهفلاو ىججلا يكذ ملاع لك نمو ينم اهبح ىرج

 سنألا يهو يل لخلا معنف اهاوس ًاسناوم الخ تشع ام يغتبا الف

 سنإ الو نج مايألا رباغ ىلع اهلثمب زوفي نأ ىجرأ تسنلو

 سخب نمث اهل فالآ ةعستو اهدع نوعبس مث نيئم ثالث

 رماع نب فيس خيشلا اهسيئرو عباوت اهلو ةرهاظلا نادلب نسحأ نم يه :لقني

 مهف هتعامج امأ ،ةطوحلا ىمست دلب نم دجن نم مهلصأ نإ :لاقيو نوصغلا نم يولعلا

 .ةدوس نب يلع ونب

 دلب يهو ةقيضلا ةرغثلا مف ىلع عقت يبرغلا بناجلا نم لبج حفس ىلع :كنض
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 هتعامجب درفت لك ءاسؤر اهب ةلافسو ةيالع اهبو يلاخلا عبرلا ىلإ ادتمم اهيداو رهظي ةبصخ
 .ناطلس نب رقص ميعنلا سيئر ىلإ اهيف ةيالعلا رمأ عجرمو

 يف نصح اهب هايملا ةريثك ةبصخ ةدلب يهو نابلك ينبل نيلبج نيب ةدلب :تاينقم

 دقو نامع ىلع اوناكو ةنهابنلا ونب هديش دقو 5،ةقشمب الإ هيلإ لصوتي ال لبج ىلعأ

 عقاولا فالتخالا ببسب ١٢١٢ ماع يريمعلا ربج نب دمحم دي نم نابلك ونب هيلع ىلوتسا

 مكاحل ةعبات تناك اهنإف ؛قاتسرلا مكاح دمحأ نب سيق همعو ناطلس نب ديعس ةداسلا نيب

 راصح دعب يريمعلا نم اهوبصتغاو ديعس ديسلا نم ريبدتب نابلك ونب اهرصاحف ،©قاتسرلا
 .رهشأ ةعبس ماد

 اهنم كعلاطي ام لوأو .وجلا ضرأ ةيلبقلا ةهجلا نم نامع نم رسلا ضرأ يلي

 ةمحر نب نيملاس نب دمحمو يميعنلا فلصلا دمحأ نب دمحم اهؤاسؤرو ةنينسلاو تيفح

 لبجلا ةلبقلا ةهج نم نادلبلا كلت ىلع لطأ دقو مهتعامج نادلبلا ونكاسو يسماشلا

 .تيفح لبجب فورعملا

 يميربلا
 ةحاولاو ةريغصلا ةنجلا زيلجنإلا اهيمستو ماوت ميدقلا يف ىمستو وجلا ضرأ ةدعاق

 ،ارعص ،اسامح يميربلا :اهارق نمف نيتاسبو ىرق ىلع يميربلا ةحاو يوتحتو ءانغلا

 نم يميربلا لمشيو ©يلهاجلا يعقيوملا ©ىلبه ،ةراطقلا ‘يميقلا ،ضرتعملا ©نيعلا

 نب دمحم نب ناطلس نب رقص ربكألا امهميعزو بتق ينبو بعك ينب رايد لامشلا بناج

 ىَّلَع ءاسؤر مهو يسماشلا دمح نب دشار اسامح سيئرو يميعنلا سيخ نب دومح نب يلع

 .حالف لآ ةفيلخ نب دياز خيشلا دالوأ مهكراشيو مهتعامج

 دنع عقت ،ةيجيتارتسا اهلحم يف يهو ةحاولا هذه يف مهنادلب ىلع ءاسؤر مهنإف

 راحص نيب اروحم دعتو ‘برعلا ةريزج قرش يف تالصاوملا قرط نم ريثك ىقتلم
 .ةيقرشلاو ىطسولا نامعو ةيلخادلا رجحلا قطانمو ةرهاظلاو بونجلاو ةنطابلا لحاوسو
 هدرج يذلا شيجلاف هتماقإل ازكرم اهراتخي بناجألا نم نامع مجاهي نم لك ىرت اذلف

 نرقلا يف ةفيلخلا هعبتو ،هموجهل ةدعاق اهذختا يناثلا نرقلا يف يسابعلا ةفيلخلا ديشرلا

٣٨



 لزن (ناخ يقت) ةدايقب مجعلا هوذح اذحو ،نامع ىلإ رون دمحم لسرأ امل ثلاثلا

 يذ ١٢ يف هلوزن ناكو ةميخلا سأر نم برقلاب عقت يتلا ريصلا ةدلب دصقو ناكفروخب

 يف ةيدوعسلا دونجلا مهتلت مث نامع ىلإ راس اهنمو يميربلا دصق مث ١١٤٩ ماع ةجحلا

 ١٢١٠. ماع

 عوطملا هللا دبع خيشلا خيرات يق

 اسامح رمأ لآ مهدعب نمو (ةعرز نبا لآ) ةيدوعسلا دونجلا لبق يميربلا ماكح ناك

 خيشلا دالوأ ىلع نابيرخ لآ مسا قلطيو :لاق نأ ىلإ ةنزازعلا ةلحلا رمأو رورس لآ ىلإ

 نإ :لاقي ينابيرخو يسماش نيمسق مسقنت ميعن نأل ؛ميعنلا ةليبق خيش دومح نب يلع
 6ناتليبقلا تعرفت امهنمو بأل مع ءانبأو مأل ةوخإ دمحم همساو نابيرخو سماش

 :لاقي نأ ىلإ نوطب ةدع ىلإ ةدحاو لك مسقنتو

 ةنينسلا هنكسم ميعنلا خيش دومح نب يلع خيشلا ناك كنضل دومح لآ مكح لوأ

 نم غلب يناليفلا خيشلا ناكو .همركب ودبلا بذتجا اعاجش ًاميرك ناكو .وجلا ضرأ نم
 يذلا (خينملا) مهنصح ضبقل هدالوأ ىلع ايصو دومح نب يلع خيشلا لعجف ًايتع ربكلا

 غولب دعبو .هتيصو لبقف "مهناريج نم مهيلع افوخ مهدشر اوغلبي نأ ىلإ كنضب هل

 لتقي نأ ربد مث هلتقف هيخأب ريغصلا ىرغأو .هتمذ أربتل نصحلا هيلإ ملس هدشر ريبكلا
 :لاق كنضب همكح لوأ اذه .هدي يف يقبف نصحلاب رثأتساو ،©هتميرجل ماقتنا ريغصلا

 هيف وه امم مخفأ مامز يف هدي يقليل كلذ نم دعبأ وه ام ىلإ يلع نب دمحم علطت مث
 دمح خيشلا تقولا كلذ اهيلع ناكو }©مخف بصنمب قيلت اهنأو ةمصاع يميربلا نأ ىأرو

 نأ تداكو ةفيلخ نب دياز خيشلا هقياضو ريبدتلا فيعض ناكو رابغ بقلملا هنلا دبع نبا

 دمح نب سماش خيشلا مهسأر ىلعو مهالاو نمو ميعنلا عمجتف دياز ديب دالبلا طقست

 دمح خيشلل ةنزازعلا مهو ةلحلا لهأ ركنت مث دمحو دياز نيب احلص اومربأف يسماشلا

 نإ :لاقيو مهيلع اريمأ يلع نب دمحم ميدقت ىلع اوعمتجاو ،هولتقو هب اوردغف رابغ

 رصقلا ىلع ىلوتسا مث اهب يقبو ه ١٦٩٠ ماع دالبلا رهقف هنم ةسايسب ناك كلذ

 مث :لاق ةنامأ هل هملس يدوعسلا مامإلا ىلوم رهوج نب بوبحم ريمألا دي نم يدوعسلا

 يتلا موسرلا عفد رهاوظلا نم هناريج ىبأف ،وجلا ىلع ةلماكلا ةدايسلا ىلإ دمحم علطت

 دياز خيشلاب هيلع اوناعتساف ،عئاقو مهنيبو هنيب تناكف ،‘يدوعسلا مامإلل اهنوعفدي اوناك
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 فرصتب همالك ىهتنا اخيرات تناك ةراطقلا دلب يف مهنيب تعقو ةعقو رخآو ةفيلخ نب

 مث دجن نب ن اطلس ديب مث مل اسو ناطلس يلع نب دمحم ءانبأ يف ىميربلا ةساير تيقبو

 . يلاحلا رقص ديب مث رقصو دمحم هينب

 نالعج

 نامعب ةيقرشلا دودح نم يهو ةيبرعلا ةريزجلل يجراخلا دحلا دنع نالعج عقت

 ردحنت ابونج يبرعلا رحبلاو الامش فرعلا سأر اهدحي رحبلاو ةيقرشلا بونج نيب نوكتت

 ودبلا هنم دمتسي ًاليوط انامز اهب ءاملا ثكميف اهناعيق يف بصتف ةيقرشلا ةيدوأ هايم اهيلإ

 . يبونجلا رحبلا ىلإ يضفي ناعيقلا نم ضاف امو لحرلا

 ىلع طسبنم ءاضف فافجلا فرعت ال ةبصخ دالب ةيولعلاو ةيردحلا اهرسأب نالعجو

 يوتحتو ،“بذعلا ءاملا نم رابآ اهب لمرلا نم لابج ةلبقلا ةهج نم اهيلع ،غراف وج

 عبشتف ءاتشو ًافيص لامرلا هذهب اهتيداب ميقت ،ةرثعبم لمر نابثكو لالت ىلع اهنوضغ
 . مهانكس نم برق ىلع اهراجشأو اهبشع نم مهتيشام

 . فئاكتملا ليوطلا فاغلا رجش نم ةملظم تاباغ ىلع اهناعيق يوتحت

 . هترضخب اليمج ًاقنور لتألا رجش اهاسك ةيراجلا لويغلا اهبو

 ةيقابلا لويغلا هايم نم اهرثكأو ،تاونقلا نم اهضعب ثةيراجلا راهنألاو نويعلا اهبو

 شيعيف هثرحيف ناتسب ءىشني نأ زجاعلا عيطتسي يتلا فزانملا اهبو ‘لويسلا يراجم يف

 . اهلهأ نم طسوتملا ةشيع

 لصحتيو 6 مهفيعض هلح اس ىلع فقيف 6 مهنفس عرشت هيلعو ٠ مهرحب اهنم برقل اب

 ايبنجأ اوفرع ام . مهب ةصوصخم ةليمج ردانب ةدع هلحاس ىلعو ئ مهعنقي امب هتاريخ نم

 قاشنتسال مهيرارذب نابثكلا كلت ىلإ نادلبلا لهأ رجاه عيبرلا لصف لخد ىتمو

 وأ روعأ وأ اضيرم مهيف دجت املقو مهطاشن قوف ًاطاشن نودادزيف ©يعيبطلا يقنلا ءاوهلا

 . مهدالب ءاوه ةحصل اردان الإ ىمعأ

 راهزألا هب تحتفت يرطع اهرجشو ،راجشألا هتلبرغ دق يقن يرط نالعج ءاوهف
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 ©فيطل اهرحو ،ليبسلس اهؤامو ©ليلع اهميسنو ،ليلظ اهلظو .راهبلاو درولا اهرهزو

 © قزرلا تيبو ©قرشلا نانبل يهف ‘بيجع ذيذل هكمسو ،‘بيرق اهرحبو ‘فيفخ اهدربو

 ال ناخدلا طلتخا اذإ ةعاجشلاب اوفرع ،لاجرلا نم ديدع ددع اهنكسي ،يبارعأ ديب ةرهوج

 .ةميق ةايحلل الو ًاقح توملل نوردقي

 .ةدومح لآ ةرامإ رخآلا مسقلاو نوسحلا عبتي مسق :نامسق نالعجو

 ةدومح لآ ةرامإ ةيردحلا نالعج

 ءانثأ رشع يناثلا نرقلا لئاوأ يف ةدومح نب يلع نب ملاس ةرامإلا هذهل سسؤملاو

 عامجإب يلع نب دمحم هيخأل ةسائرلا تناك هتافو دعبو ،مارحلا هللا تيب جح نم هتدوع

 ماتلا ذوفنلاو ةرطيسلا مهلو ،ةعاطلاو عمسلا ىلع سيئرلل ةعيابملا مهتداع نمو ،لكلا نم

 ۔ تازيبلا ۔ ينعأ ميدق فرص مهل نأ امك .ةيلخادلا اهنوؤش يف ةرح مهدالبو ،مهموق يف

 مهلو ،نآلا ىلإ هب نولماعتي مهف ،هيرال يزاغ يدمحم ،يسابع مهنيب فورعم دادعإو
 .مهفرصت تحت يهف ،سبورلا ،ةليمق ،ةرخشألا اهنم يقرشلا رحبلا يف مهب ةصتخم ءانيم
 تلوحت كلذ دعب مث ،يلع نب دمحم ريمألا مايأ يف ةوادع طقسم ةموكحو مهنيب تناكو

 ىلع كلذب نوتميو ،اهنع مهعافد ببسب طقسم نيطالس ىلع اهب نولدي ةنيتم ةقادص ىلإ
 وأ لخدت طقسم ةموكحل سيلو ءابه ةنطلسلا تبهذل مهالول هنأ نودقتعيو ،اهماكح

 .مهدودح يف فارشإ

 اهيلع ربصي ال شأج ةطابرب اهاقلتو ةبوعصو ًالاوهأ يلع نب دمحم ريمألا ىقال

 ةيماحلاب ناطلس نب ديعس ديسلا هيلع ماق امل ه ١٣٣٢ ماع اهتدش ترحتساو ،هريغ

 تنلعأ م ١٨٢٠ ةنس رخاوأ يفف .ةيبوروألا رداصملا نم ةثداحلل لقن اذهو ةيزيلجنإلا

 نامع لئابق ىوقأ نم ةليبقلا هذه تناك املو ‘ديعس ديسلل اهنايصع يلع ينب ةليبق
 عرسأ كلذل ،ًاجرح مامإلا فقوم حبصأ دقف ،ماهلا روص ءانيم ىلع رطيستو ةيبونجلا

 يف لخدتلا الوأ ةيماحلا دئاق ضفر دقو ،مسقلا ةريزج يف ةيناطيربلا ةيماحلاب داجنتسالاب

 يلع وب ونب ماق ذإ ديعس ديسلا ذقنت نأ تءاش فورظلا نكلو .ةيلخادلا تاعزانملا هذه

 لتق روص ىلإ اجاجتحا ةيماحلا دئاق لسرأ امدنعو .ةيزيلجنإلا نفسلا ىدحإ ةمجاهمب

 ةيماحلا دئاق ةزمح ٥٧٥7م (نوسوط رجيملا) عرسأ ذئنيحو يناطيربلا بودنملا ءالؤه

 ديسلا اهب قحلو ،ربمفون ٢٤ يف روص ءانيم ىلإ تلصوف ،نامع ىلإ ةريغص ةوق لاسرإب
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 رصنعلا نيب نم نوعمجي اوناك نيذلا ،نيمئادلا هدنج نم ةريبك ةوق سأر ىلع ديعس

 وحن ىلع نكلو ،نالعج ميلقإ يف يلع وب ينب ةليبق ءايحأ ىلإ ةوقلا تهجتاو ©يناتسخولبلا

 عطتست ملف ،ةليبقلا يلتاقمب ةينامعلا ةيزيلجنإلا ةلمحلا تئجوف روص ةنيدم نم ًاليم نيسمخ
 ةعبس مهنم يدنج ةئامعبس مهددع غلابلا ةلمحلا يثلث وحن لتق نأ دعب ترفو ،مهل دومصلا
 توكسلا دنهلا ةموكح عطتست ملو ،دنهلا نم اياعر اوناك دقف دونجلا امأ .زيلجنإ طابض

 يف دئاسلا أدبملا نع تزواجتف ،قرشلا يف ايناطيرب ةعمسب حيطت دق يتلا ةميزهلا هذه ىلع
 . ةيميلقإلا نوؤشلا يف لخدتلا مدعب يضقي يذلا برعلا دالب وحن اهتسايس

 لارنجلا ةدايق تحت نييبوروألا دنجلا نم ةريبك ةوق تلسرأ ١٨٦٢٩ ةنس رياربف ىفو

 تماقو . يلع وب ينب ةليبق ءابحأ ىلإ ةرشابم ةوقلا تهجتاف .نعا ثيمس لينويل)

 الإ ةليبقلا هذه نم جني ملو ،زييمت نود نيبراحملا ريغ يلاهألا ليتقتبو ،ةيبيرخت لامعأب

 ةلمحلا ءانثأ حرج دق ناك هنأل ةيماقتنالا ةلمحلا هذه يف ديعس ديسلا كرتشي ملو ،رف نم

 مل يلع وب ينب ةليبق نأ ىلع لاتقلا يف ةلامزلل ازمر عصرم فيسب مكاحلا هأفاكف ،ىلوألا

 .همالك ىهتنا .دوجولا نم ًامامت لصأتست

 ةناعتسالل رطضا ىتح يلع وب ينب نع ارارم ديعس ديسلا مزهنا اضيأ هريغ نمو
 ةميزه اومزهو روص ةنيدم ةيحان نم مهتوق تءاجف ثهنع نوينامعلا عكعكت امل زيلجناإلاب

 ةجرد ىلإ اهتلذأو دنهلا يف ةيزيلكنإلا ةموكحلا ةميزهلا هذه تكبرأ ،م ١٨٢٠ ماع ةركنم
 . نبجلاب مهمهتيو زيلجنإلا ىلع عنشي طقسم مكاح حبصأ نأ

 مكاح ديعس ديسلا ىأر املف» :ةلمحلا هذه نع طقسم يف مكاحلا تيبلا خرؤم لاق

 هدونج رمأ هموق نم هعم تبث نم ةلقو ،مهمئازع ةقدو زيلجنإلا ةكوش لالفنا ؛طقسم
 فوخلا مهيف تثعبو ‘طقسم ناطلس ناوعأ تتتش ةميزهلا هذهو .طقسم ىلإ ريسملاب

 ©يببسمروأ يرنه تننتفللا لوقي ةميزهلاب فارتعالا ىلع زيلجنإلا تربجأ اهنأ امك لذلاو

 لوصو ىدل دنهلا يف ةليئض ريغ ةشهد تيدبأ» :ةميزهلا هذه نع دنهلا ةموكح ىدل

 ةثراكلا هذه لثم اهيف سيل ةيدنهلا انبورح ثادحأ نإ ،ةثراكلا هذه ثودح نع تامولعم

 نايحألا بلاغ يف اورصتنا نييناطيربلا نأ اندجول ةيدنهلا تالمحلا خيرات انعجار ولف ،الك

 يف ًابيرقت ىواستت تناك لمعلل ترضحأ يتلا انتاوقف انه امأ ،ًاددع مهقوفت تاوق ىلع
 . "مامإلا تاوق تادعاسم ىلإ ةفاضإلاب ةيداعملا ةليبقلا عم ددعلا
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 ام لقأ ةلمحب هل رربم ال يذلا انئادتعا ىلإ ةراشإ» : لوقيف هذه هتلمح ةرم فصيو

 مهتاوق قوف ةوقب ةيماحلا هذه تءاج دقلو . | !ةقفوم ريغو ةمسؤم تناك اهنإ : اهيف لاقي

 اهضعب الصتم اههاوفأ يف لسالسلا اولخدأو ‘©فصلا ولت افص عفادملا اوعضوف 6ىلوألا

 ةيفرشملا الإ مهحالس امو . ًافوفص هدونجب ريمألا مهلباق دقو 8اهيلع رانلا اوراثأف ٨١ ضعبب

 ٥نومحتليف فصلا نم اهلباقي ام ذخأتف ،اهلسالسب مهيمرت عفادملا تناكف ،لسألاو

 فعضو مهتوق تهوو 0،كلذ مهانفأ ىتح فرشلاو رأثلاب نيذخآ عفادملا نارين نومجاهيو

 دي يف اريسأ يلع نب دمحم ريمألا عقوو ،زيلجنإلا بناج يف رصنلا ناكف .مهعمج

 ةدشو هتلاسب نم تدهاش املو ،دنهلا ضرأ ىلإ اولمحف هموق نم سانأ عم زيلجنإلا

 ٨مهيلع ةيصاعلا دنهلا يضارأ ضعب لالحتسال مهشيج يف ادئاق نوكي نأ اوبلط هتميكش

 هل اومعنأف هتضهن يف رصتن ١ ىتم هنطو ىل ا عوجرل ١ يف هل اوحمسي نأ مهيلع طرتش اف

 نالعج ىلإ هتدوع دعبو ؤ©هودعو امب هل اوفوف هفيلح رصنلا ناك نأ هظح نم ناكف . كلذب

 . بسار ونب اهئانثأ يف هل تعضخ ةلوهم بورح هل تناك

 انوع ناكف يلع نب ملاس نب دشار هخأ نبا ةرامإلا ىلوت يلع نب دمحم يفوت املو

 مهرزآو ايقيرف او نيرحبل ١ مهعم ازغو ئ مه دضع دشف .هئ ابآ ةنسل ًافل اخم طقسم نيط السل

 كلذ يفو روص ةنيدم يلاهأ هنيحب هتعامج ىلع مهعم ضهن ىتح ةينامعلا مهبورح ىلع

 : ةبنجلا رعاش لوقي

 هيلع شيإو هل شيإ نيعللا دشار الاو

 ةليبقلا مهل عضخت ملف اوعاطتسا ام طقسم نيطالس ىلع يلع وب ونب غو ار دقو

 .ًامامت

 مايقب هللا نذأ ىتح ؛ةيناطيشلا ءاوهأل ا ىلع يشمت نمزلا نم احدر نالعج تيقب

 يف ملاس نب دشار ريمألا يفوتو 6 مالسإلا رئاعش اهب ماقأو اهازغف . سيق نب نازع مامإلا

 يف ناكو ،ملاس نب هللا دبع هيخأل هدعب نم ةرامإلا تراصو طقسمب نازع مامإلا نجس

 نيملسملا مامإ نم» :ةلمسبلا دعب هصن هللا همحر نازع مامإلا نم ًاباتك ىقلتف ،هبابش ناعير

 هللا نم برحب نذئاف ،تربكتو ةهجاوملا نع تيتع كنإ دينعلا ديبع ىلإ سيق نب نازع

 تناكف .طقسم مجاهي حبصأ ىتح ةريسي ةدم ضمت مل نأ ريمألا اذه نم ناكف ،هلوسرو
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 ريمألا لحتساو ،هراصنأ نم ريثكو هللا همحر مامإلا لتق نع ترفسأ كراعم مامإلاو هنيب

 مل ابئاغ ناكو ‘ديعس نب يكرت ديسلل لسرأو .ه ١٣٧ ماع حرطمو طقسم ةمصاع

 . اهايإ هدلقف ةكرعملا رضحي

 دبع ريمألا ناك ه ١٣١٢ ماع طقسم يثراحلا حلاص نب هللا دبع خيشلا مجاه املو

 نيطالس نورصاني يلع وب ونب ءارمأ لزي ملو ‘ناطلسلا نع نيعفادملا سأر ملاس نب هللا

 مامإلا ىلع دقعو زيلجنإلا فرصت تحت طقسم تلخد نأ ىلإ نطوم لك يف طقسم

 ١٣٣١ ةنس ةدعقلا يذ رهش رخاوأ يف يناهبنلا رصان نب ريمح خيشلا مهرازف يصورخلا

 ةمجاهم مامإلا مزع ناك امنيح ،طقسم ناطلس ةرصانم نع فافكلا مهنم بلطو ،ه

 6هودعو امب اوفوو ،ًاليمج هودعوف .مهل زيلجنإلا ةضراعم مهيدل ققحتي نأ لبق طقسم

 .ناطلسلا باب اوقرط ام ةنس ةرشع يتنثا اوقبو

 اهل بيشي محالمو تامجاهمو بورح نوسحلا هناريجو هللا دبع ريمألا نيب تناك

 ‘نوسحلا دالب بونجب ةريغص ةدلب يهو ،ةسيوخ ةعقو محالملا هذه رهشأو ،ديلولا
 ،لاجرلا نايعأو لاطبألا نم دقف امو لاتقلا نم اهيف عقو امل اظوفحم اخيرات تراص

 لاس كلذ نم رثكأ :لاقيو ‘ضيبألا حالسلاب نيقيرفلا نم ًاليتق نيعبسو ةئام نع تلجنا

 6هناريج لصأتسيل مجاهملا وه ريمألا اذه ناكو ،يلع وب ينب دالب غلب ىتح ليغلاب مدلا

 ابورح ضوخي لاز امو ،هموق يف عيرذ لتقو ةميزهلاب الإ ةكرعملا هذه يف زفي مل هنكل

 هرمعو ه ١٣٢٨ ةنس يفوت ىتح هذه هتداع تلاز امو ،اهب فرع فقاوم هلو }ةبعص

 . ةنس نورشعو ةئام

 رصان نب دمحم هيخأ نبا مكحلا يف هكراشو ءهللا دبع ني يلع هنبال هتافو دعي عيوب

 لجر وهو ‘هدالب مكح ريبدتب ادرفنم يلع ريمألا يقبو دمحم يفوت مث ثهللا دبع نبا
 مهف هؤابآ امأ . عبطلا نكاس ردصملاو دروملاب فراع ءهتانكسو هتاكرح يف رح يسايس

 نوسحلا هناريجو ريمألا اذه نيي ناكو ©نيينامعلا ةداع يه لب ‘برقأ ةوادبلا زرط ىلإ

 لاصئتسا نولمأي نالعج ءارمأف ضيبألا حالسلاب نالعج لمهأ لاتق رثكأو .ةيساق برح

 برحلا نوكتو ‘فقوم لك يف مهل اوتبث مهنكلو ،مهل مهعوضخو نوسحلا مهناريج
 يف يليلخلا مامإلا ةياعر تحت نوسحلا دالب تلخد ىتح كلذك اوقبو ،نايحأ يف الاجس

 نم ،قئاثوو تادهاعم هللا دبع نب يلع ريمألاو يليلخلا مامإلا نيب تناكف ه ١٣٦٣ ماع

٤٤



 تيقبو لوؤسملاو لئاسلا وهف ةيقرشملاب نيذلا ةيرقاغلاب الفكتم ريمألا نوكي نأ اهنمض
 © زاجحلا هبابش يف يلع ريمألا راز ،ةلوادتم تابتاكملاو ،امهنيب ةلدابتم ةدوملاو ةقادصلا

 ةنس رفص رهش نم رشع يناث موي يف هتافو تناكو ©ةدحتملا تايالرلا ضعبو ©ارصمو

 .ھ ٦

 مث هموق ءاسؤر نم عامجإب هللا دبع نب ملاس خيشلا هوخأ هدعب نم ةرامإلا يلوو

 ءارهشأو ةنس الإ هترامإ نكت ملو ،لزتعاف هلازتعا اوبلطف هتريس الو هتسايس اوركشي مل
 دمحم نبا رصان همحن نبا هدضاعيو ،هللا دبع نب يلع نب دلاخ هدعب نم رمألا يلو مث

 ةملظم ةليل يف مهيلع لخدف ١٣٧٦© ماع ىلإ ةرامإلا يف ايقبو ثهللا دبع نب رصان نب

 بيصأو ثامهدالوأ نم ددعو امهيف كتفف ‘همداخو يدينسلا دعس نب سيمخ نب دمح

 .همداخو سيمخ نبا دعب لتق مث ،ةعلقلا لخاد ةكرعم تناكف ،حارجب مهئاسن ضعب

 ضعب هبحصو ءهدالوأو هتلئاعب نوسحلا دالب ىلإ هدالب نم ديعس نب سيمخ هوبأ جرخو
 نإ ©،بلاغ مامإلا ةمامإ يف . اذه يلي يذلا ءزجلا يف نوكي ةثداحلا ليصفتو 8،همع ىنب

 . هللا ءاش

 . هللا دبع نب يلع نب حلاص همع نباو رصان نب دمحم نب سيمخ رمألا يلو مث

 راف

 نميلا ةمئأو ،نامع ةمئأ اهعزانت 5ةريثك عباوت اهيلع قلعتتو ،‘نامع تاعطاقم نم

 .نامع كالمأ نم تراص نأ ىلإ لاحلا اهب ىهتناو ،ميدقلا

 يف الإ ايندلا يف دجوي ال هنإ ليقو» :يكاطنألا لاق .نابلا رافظ تالصاح نمو

 . رجحتيف هنبل ليسي ىتح ةديدحب هنوبرضي هئانج ةطخ فرعت ةريبك ةيداب هبو ااهلبج
 ةرشع نوميقيو ةجراخلا ةرشبلا نوبرضيف هيلإ نوجرخي مث ،ًارهش نوقبيو هنع نولزنيف
 ىلإ نوعجري مث ،ىرخأ مايأ ةرشع نوميقيف مهتويب ىلإ نولزني مث ،مهلمع اذه .ماي
 ىلع راجتلا نم نوفلستي دودحم لحم مهنم لكلو ‘هئانج يف رهشأ ةسمخ نوقبيف لبجلا

 يهو ،(حذَس) مسا هيلع قلطيو ،منغلاو لبإلاب صوصخم نابلا اذه لحمو ،ءانجلا اذه
 ؛ كلذ تضتقا هللا ةمكحو كنابّللا رجحت تقو يف ةليلق اهب راطمألاو .رافظ لامعأ نم

 . رجحتي نأ لبق هباصأ اذإ نابللا دسفي رطملا نأل

٥ ٤



 رطملا نوكيو ©علطملا ةهج نم نابللا اهب نوكي رافظ لامعأ نم يهو (طابرم امأ)

 ىدعتي ال مسوملا اذهو ،فيرخلاب مهدنع فورعملا مسوملا وهو ةلبقلا ةهج نم اهيلع

 نم ةيناثلا ةجردلا وهو لصفلا كلذ يف يرقبلا نهدلا لصحيف ليهس عولط هلوأو ،رافظ
 . جراخلا ىلإ ةرداصلا دالبلا تالصاح

 .يدنهلا زوجلا وهو ليجرانلا اضيأ اهتالصاح نمو

 .(عشاق) ىمسملا ريغصلا كمسلاو

 . هنم ربكأ عشاقلا نم عون وهو - ةمومعلاو

 نم هريغو ‘ دنهلا دالب نم وبمولك ىلإ هنوردصي دعنكلا ىمسملا ‘ ريبكلا كمسلاو

 .ديصلا عاونأ

 سأر نم الإ حليوصلا دجوي الو ©" ندع ىلإ ردصي حليوصلا ىمسي ديصلا نم عونو

 . سوت سأر ىلإ طابرم

 ىلإ ةئاملا نم درفلا كلمي ثيحب ريثك ءيش منغلاو رقبلاو لبإلا ةيشاملا نم رافظبو

 راجت اهلو شةريثك اهيف دولجلا دجت اهتيشام ةرثكلو ‘فالآلا مهضعب كلم امبرو فلألا

 . جراخلل اهنوردصيو اهنوعمجي

 دوسأ مهلك ًاسأر نيسمخ ردقب قيقرلا نم مهضعب كلميو مهدنع دوجوم قيقرلاو
 6اهب سأب ال ةراجتلاو ،اهسفن دالبلا يف ىتح مهعيب روميت نب ديعس ناطلسلا عنمو ،نوللا

 فيصلا ذنمف ،دنهلل عبات اهراطمأ مسوم نأل ؛دمألا ليوطب سيل ريدصتلا مسوم نأ الإ

 يهو ء جوملا مظعو ئ هبارطضا ةدشل © رحبلا ةهج نم دحأ رافظ برقي ال . فيرخلا ىلإ

 اهنم يهو ،طابرم ءانيمب وسرت ام رثكأو نفسلا وسرل حلاص ريغ ءانيم اهلو كلذب ةروهشم
 ام رثكأو ،ةريثك اهتالصاحو ٠ةبيط اهتبرتو ،اهب ةرشتنم ةعارزلاو ‘خسارف ةسمخ ردقب

 . هللا ءاش ام ىلإ اهب عرزي نامعب عرزي

 ،ةرارحلا هيفكت الف .ةريزغ راطمألاو 5دراب ءاوهلا نأل ؛اهب دوجي الف لخنلا امأ

 . ءانغ ةنج تحبصأف روميت نب ديعس ناطلسلا اهحالصاإب ماق دقو

٤٦



 ةيعارزلاو ةيجيتارتسالا نامع ةيمهأ

 يهف ،ةرات ضفخنتو ،ةقهاش نوكت ىتح آنايحأ عفترت لابج ةلسلس نامع قرتخت

 يفو ،©رحبلا لحاس نع عفترتو ،اهلك برعلا دالب لابج ىلعأ اهنإو ‘بلصلا تارقفك اهب
 ةيلخاد نم ©}©كلاسمو ةيدوأ اهللختت ديعبلاو بيرقلا نيبف ‘تايلقو طقسمو ناكفروخو ابد

 © قعلا يداوو ©‘حضصنم يداوو ؤ‘ىويط يداوو ،ةقيض يداوك ،“يشعملا لحاسلا ىلإ نامع

 عرزلا يقسل راهنأو عرازمو ىرق لابجلا هذه ضعب يفو ،روفلا يداوو ؤضوخلا يداوو

 لامر نم فلأتتو رمحألا لمرلا تاذ ةليوطلا ةيلبجلا لامرلا نم لسالس نامعبو

 ددع ىلع لامرلا هذه يوتحتو ،لبإلا روهظ ىلع اهقوف رفسلا لهسي كاوق اًضر ةصوصرم
 نإف ؛رطملا لوطه دعب ةزاتمم عارم ىلإ لامرلا هذه بلقنتو ‘بذعلا ءاملا تاذ رابآلا نم

 للختت .اهتيشام عبشت ىتح اهب ميقتف ،رابآلا هذه دنع اهلاحر طحتف اهعجتنت ودبلا تالئاع

 نم صلختلل كلاسم ققشلا هذه نوكت ةقش اهدرفم قاقش مساب فرعت جاجف لامرلا هذه

 .لوزنلاو دوعصلا ةقشم

 يفارغجلا اهعقوم مكحب اهل ةرواجملا راطقألا نم اهريغ نع نامع تلخسنا دقل

 عبرلا عقي ثيح ءةيبرعلا ءارحصلا ةطساوب نادلبلا نم اهرواج امع لصفنت ةقهاشلا اهلابجف

 ةهبجلا يف لاحلا وه امك © رحبلا وحن جيردتلاب نامع ردحنت نأ نع اضوعو 6 يلاخلا

 .ديعب دح ىلإ عفتري بونجلا ىصقأ يف لحاسلا ىرت ةيقرشلا

 عمجأ دقلو .ءازوجلا جرب سمشلا تلخد اذإ ةرارحلا اهب عفترتو بسانم :اهميلقإ

 اهنوك امأ قرحم اهرح نإ :مهضعب لاق ىتح ةراح دالب نامع نأ نويفارغجلاو نوخرؤملا

 سرغت ةراحلا دالبلا بلطتت يتلا راجشألا عيمج نأ ليلدب ،هيف فالخ ال ام اذهف ،ةراح

 . بيطتف اهب

 ©فيصلا يف ادج ةراح اهنأب اهوفصو يتلا برعلا دالب نم امسق نامع تناك املو

 ،نامع عيمج ىلع ماع مكحلا نأب ملسن ال نكل اهمكح تذخأ .ءاتشلا يف ًادج ةدراب

 نيرحبلا ىلإ تومرضح دودح نم دتمت ©نيفرطلا نيب ام ةديعب ،ءاجرألا ةعساو يهو

٤٧



 ضعب ىلع قدصي رحل ١ نم هوفصو امو . همكح لكلو لحاسل او لبجل او لهسل ا اهيفو

 هيف نوكي يذلا رضخألا لبجلاك الصأ ةراح تسيل دالبلا ضعب نإ لب ضعبلا نود دالبلا

 فطلأ وه لب رضخألا لبجك همكح روكلا لبج كلذكو ،هريغ يف ءاتشلاك ادراب فيصلا

 . طقسم قرش يف ىويط بونجب يذلا تولح لبج يف عقي كلذكو .ءاوه

 ريغتيو ،ًافاج اهب ءاوهلا نوكيو ،دحلا اذه اهيف رحلا غلبي الف ةيلخادلا نامع امأ

 راطمألا نوكت ثيح اهيلي امو رافظ ةنيدمبو بونجلا ةهج نم نامع فارطأ يف مكحلا

 .دحاو طخ يف اهتمس ىلع اهنأل ؛دنهلا دالب يف لاحلا وه امك فيصلا يف ةيمسوملا

 ©بطقلا هاجت لامشلا ةهج نم رضخألا لبجلا ءارو ناك امف ‘نامع ةيلخاد امأ

 يبونجلا ءاوهلا نع هزجحي لبجلا نأل ؛ةنطابلا لحاس مكح همكح نوكي نأ برقأف

 اراهن ةسداسلا ةعاسلا دعب اذاش الإ فيطللا ءاوهلا فرطلا كلذ يف دجت الف هعنمي رحبلاو

 نم ريثك اهببسب ريغتيف ©مومسب تاقوأ يف لامشلا بهتو }ةعاس فصنو ةعاس رادقمب

 . ليخنلاو راجشألا رامثأ

 .ءاوهلا هيف فلتخي ؤ،بونجلا ةهج نم رضخألا لبجلا ءارو امو

 ةراضلا لامشلا اهقرطت الو .ةوادن هبو :اليلق الإ نكسي الو ليلع اهميسنف نالعج امأ

 ءاوهلا لبرغت يهف امهريغو لثألاو فاغلا نم ةليوطلا راجشألا اهب تطاحأ دقو ،ًردان الإ

 .ايقن ايرط جرخيف هيقنتو

 .اردان الإ اهقرطت ال مومسلاو ،هب ةوادنلا مدعل نالعج ءاوه نم قرأ اهؤاوه :ةيدبو

 ام اريثكو ،ءاشحألا اهل دربتف مسجلا اهميسنل حاتري تاثفن فيصلا تقو اهيلع رشنت ابّصلاو

 مث ،ةثلاثلا اهل ىقبت انايحأو ،ليللا نم ةيناثلا ةعاسلا ىلإ راهن ةرشاعلا ةعاسلا نم اهقرطت

 { ةلصتم ىرق :ةيدبو ،ءابرهكلا ةدورب الو ةضغ ةدورب يقبيف فيطللا ءاوهلا كلذ نكسي

 ةرثعبم اهضعبو ،ةعفترم .ةفثاكتم لامر نيب ةطسبنم ضرأ ىلع ةكباشتم نوكت نأ برقأو

 .انايحأ اهنادلب ضعب مجاهيو ،ءاحطبلا يداو اهطيحي ىرقلا نيب

 ضرأو فوجلا ضرأ كلذكو ئ اراهن لدتعم اليل فيطل اهؤاوه ةيقرشلا رثكأو

 .رسلا

 . كلذ نم رفوألا طسقلا تذفنأف وجلا ةيحان امأو

٤٨



 ، تاجرد رشعو ةئام زواجتي ال اهيف رحلاف جيلخلا لحاس ىلع نامع لامشو

 روص ءاوهف ضعب نع اهضعب ةنكمألا فلتختو ،ةجرد نيرشعو ةئام لصي نأ ردنيو

 اهب نوكي ام اريثكو ،ةليلو موي لك يف عبرألا تاهجلا نم اهقرطت حايرلا نأ ثيحب فلتخي
 هلو ،مسلا تاوذ تارشحلاو ةرارحلا مومس درطي فشنم فاج وهو ،‘يروصلا بيزاألا

 هحاير قفخت ال ،رامزلا ىمسي عضوم ةلبقلا ةهج نم اهبرقبو نايحألا ضعب يف مصاوع

 .افيصو اتش ةعاس لكو تقو لك يف

 ،اهب ةطيحملا لابجلا اهيلع تقيض دقو ،ةوادنو ةبوطر هيف راح اهؤاوهف طقسم امأ
 .رحبلا ةهج نم اهئاوه رثكأو فاجلا ءاوهلا اهقرطي الف

 8اهتنجو نامع ةحوبحب يهو ٠اهنم ةديعب ةفاسم ىلع لابجلا نأ الإ اهلثم ةنطابلاو

 أجلمو رداصلاو دراولا دصقم يهف ،مهنضحتن اهيلإ نووأي اهتنجج فافجلا تقو نوكتو

 رجشلا ةريثك ،‘تاهجلاو عاقبلا ةقئار ،ريزغلا ءاملاو ،ريثكلا لخنلا اهب رئاحلا ريقفلا

 يسرافلا جيلخلا لحاس ىلع عقت ،ءاديبلاو رحبلا ةرواجمل ءاوهلا ةحيحص ،تانجلاو

 سأرو روس اهطوحي ال ،ًاليم نيسمخو ةئام رادقم يف ةلصفنم ريغ ةلصتم تارامع

 رحلا نوكي اذهلو ،رحبلا اهب طيحي رئازج هبش ،يبظ وبأو ،يبدو ،©نيويقلا مأو ،ةميخلا
 ةقراشلا فالخب رزجلا دنع الإ ءاوهلا حوارتي الو ،ًدام رحبلا ناك ام ىتم ًاليل اديدش اهب

 راجشأو لامر ىلع رام برقعلا علطم نم يربلا ءاوهلا اهيتأيو رحبلا اهب طيحي ال يتلا
 . ءاوهلا ةفاطلب اهتاراج نيب ترهتشا اذلو ،ًافيطل نوكيف

 ةيحلملاو ةيساحنلاو ةيتيربكلاو ةيريدصقلاو ةيضفلاو ةيبهذلا نداعملا نامعب دجوي
 كانه نوكي نأ لقو ،تارايسلاو تارئاطلا ماوق وه يذلا تيزلاو يعيبطلا دامسلاو رغملاو

 .اهب دجويو الإ ندعم

 نييرموسلا نأ (لوطملا برعلا خيرات) :ىمسملا هباتك يف يتج بيليف روتكدلا ركذ

 يف همجانم نم (اهلمعتساو ناسنإلا اهفشتكا يتلا نداعملا لوأ وهو) ساحنلا اورضحتسا

 . نامع

 نامورلاب تناعتسا اسمش ىمست نيينامعلا ىلع ةكلم نأ ،نيخرؤملا نم هريغ ركذو
 . ناسنالا هجرختسا ندعم لوأ وهو ساحنلا جرختساف نامعل عناصم بلج يف

 دجوي الف ‘دح ىصقأ ىلإ ترخأت تقولا اذه يف اهنكلو ‘تاعانص نامعب تناك

 ٤٩

٤ م - نايعألا ةضهن



 يف تذخأف ئ ةقباسلا عناصملا نم ادوجوم ناك ام الإ ٠ ةديدجلا عناصملا نم عناصم اهيف

 . جراخلا نم اهيلإ دراولا ةطساوب طاطحنالا

 امب دلب لك موقيو ،راخفلاو بشخلا ةيعوأ نم هيلإ جاتحت ام لك عنصت تناك

 ىنبت ام اريثكو .(هڵلد) ةامسملا ةوهقلا قيرابأ نم عون جراخلا ىلإ اهنم ردصيو .هجاتحي

 ةلومح يف حوارتت ةيبوروألا تاكرحملا ىلإ فاضت املقو ،اهلحاوسب ةيعارشلا نفسلا

 .انط نيثالث ىلإ انط نيرشع

 ام رخفأ يهو ٠ توشبلا جيسنب تصتخا ةقراشلاف . جيسنلا نسحب نامع ترهتشا

 .ةءابع جراخلا لهأ دنع ىمست توشبلا هذهو ،نامعب جسن

 جيسنبو ،ةيعابس ةامسملا فارطألا ةططخملا ميامعلا جيسنب «اربأ» تصتخاو

 .اهعاونأ فالتخا ىلع ."ةرزوألا

 يداو صتخاو ،نيتملا فوصلا نم ةذختملا ليسانملا جيسنب االهبا تصتخاو

 ردصي ناكو ،ةصاخ نامعب دوجوملا رمحألا نطقلا نم وهو ،جنرضخلا جيسنب ليامس

 . جراخلا ىلإ تاجوسنملا هذه نم ريثك

 ©نامع يف نيجاسنلا ةمه ترصق ،نامع ىلإ تبلجو ابوروأ تاجوسنم ترثك املو

 . ةيبوروألا تاجوسنملا تجارو

 نامعب ةعارزلا

 رثكأو ،ةراح دالب اهنأل ءادج ةيمان اهتعارزو ،ةعارزلاو سرغلل ةلباق ؤةبيط اهتبرت
 ةعارزلل ةلباقلا اهيضارأ نمو ‘بيطتف ومنتف اهب سرغت ةراحلا دالبلا بلطت يتلا راجشالا

 ماق ول نالعج اهلثمو ،نامع لهأ تفكل ةعارزلاب ينتعي نم اهل حيتأ ول يهو ةينطابلا

 يذلا وهو تايرق يداو اهلثمو ،جراخلا نم بلطلا نع اهليصاحمب مهتنغاأل ةعارزلاب اهلهأ

 يف انايحأ ةعارزلا فعضتو تاياورلا بسح مالسلا هيلع دواد نب ناميلس هللا يبن هلزن

 اهيفكت ال اهنكل شراهنألاو رابآلا اهب ناك نإو ،رطملا عنتما اذإ ءاملا ةلقل ،قطانملا ضعب

 اهلهأ لوحتيف ©،ثيغلا تمرح ىتم دالبلا فعضتو .ءالغلا اهب دتشي دقو ‘بدجلا تقو

 ىلإ نومتحي مهنإف كلذ عمو ،يسرافلا جيلخلا لوط ىلعو ايقيرفإ ىلإ قزرلا بلط ءارو

 .اهيلإ ةدوعلا مهل ىءارت املك نودعسيو مهدالب

٠ ٥



 © نوللا رفصأ هرسُبو ،يلسبملا هعاونأ رهشأو ،ةريثك هعاونأو ،لخنلا نامعب سرغي

 هبلطي انامز رخديو سمشلاب سبيي مث ،رانلاب ىلغيف هب هلهأ ةفرعمب هجاضن دنع هنم ذخؤي

 ىمسي نوللا دوسأ هرمت عون ليخنلا نمو ،(قولسو) (قراخ) مساب مهدنع فرعيو دونهلا

 هنولعجي السلا مأ ىمسي ةنطابلاب رخآ عون كلذ نمو ؛هنوبلطيو نويكيرمألا هبحي ضرفلا

 اهل حيتأ ولو ©ةيملع لوصأ ىلع تسيل نامعب ةعارزلا لكو ،ةزوجلا زواجتي الو ارمت

 .دالبلا ةدئاف تفعاضتل ةعارزلا نونفب ملاع

 نامع تالصاح

 يف هتعارزو ،نوميللاو ،خوبطملا رسلاو ،رمتلاو ،ؤلؤللا :جراخلا ىلإ ةرداصلا

 ةيناثلا ةجردلا وهو ،سرافو ةرصبلا هبلطت ةريثك احابرأ ردي هنأل ؛لخنلا ةعارز يلت ةبترملا

 ديق هبلج امم وهو ءاغناملا ىمسملا ابنألاو ضيبألا نطقلاو نامرلاو ‘تارداصلا نم

 جيلخلا ىلع لحاسلا نيب ةلصتم تارايسلا تحبصأ دقو ،دنهلا ضرأ نم نامعل ضرألا

 لحاسلا راجت دعتساف ‘تاعاس رشع يف ةفاسملا كلت عطقتف ؛ةنطابلا نيبو يسرافلا

 .نالا هتميق تدعصف تيوكلاو نيرحبلاو رطق ىلإ هريدصتل

 وهو راحملاو فدصلاو ،هعاونأب كمسلاو ،هكاوفلا رئاس تارداصلا ةلمج نمو

 يف هدوجو رثك دقو ،يجسفنبلاو رفصألاو ضيبألا هعاونأ عيمجب ربنعلاو راغصلا فدصلا

 نم رداصلا ردقيو ،الطر نيعبسو نيتئام رادقمب نوكت هنم ةعطقلا نإ ىتح نينسلا هذه

 ضرأ نم (وبمولك) ىلإ دعنكلا ىمسي عون كمسلا نم ردصيو ءًانويلم رشع ةسمخب ؤلؤللا

 ىلإ ردصي ،يناذآلاب مهدنع فورعملا ررجرجلا رهظ ىلع دجوي ام وهو ،(شيرلاو) دنهلا
 ةيسيئرلا تالصاحلا هذه ءايقيرفإ ىلإ ردصي ديصلا نم عون وهو (مخللاو) ،ناباجلا ضرأ
 . جراخلا ىلإ ردصت يتلاو ٢نامعب

 ©جنرانلاو ©نيتلاو ‘بنعلا :جراخلا ىلإ ردصت الو نامعب ةدوجوملا هكاوفلا نمو

 ،توبلاو ©شمشملاو ،خوخلاو ،لجرفسلاو ،حافتلاو ،نوتيزلاو ،لفعتسملاو ،جرتألاو

 دقو ،لاقتربلاو (زولج) ميدقلا يف ىمسملا ماذيبلاو زوملاو زوللاو زوجلاو ،‘تمنلاو

 امم وهو يافيفلاو جراخلا ىلإ ًابيرق ردصت ةلضف هل نوكتسو تقولا اذه يف اريثك عرز
 خيطبلاو ،هب ءيش هبشأ لب خيطبلا مجح يف وهو دنهلاو ايقيرفإ نم نامع ىلإ بلج
 .بحبحلاو رفصألاو رضخالا هعاونأب

٥١



 © شاملاو ©رغرغلا وهو ايلوصافلاو ،ايبوللاو ،القابلاو ،صمحلا اهب عرزي
 .لجفلاو موثلاو ،لصبلاو ،ةربزكلاو ،لفلفلاو لدرخلاو ،مسمسلاو

 :هيعونب جرقلاو ،هعاونأب رزجلاو اطاطبلاو ،ناجنذابلا :تاوارضخلا نم اهب دجويو

 . طورخملاو 8 جرحدملا

 هنومسيو لفلاو 6 نيمسايلاو ٠ درولاو ©}ةصاخ لبجلاب وهو نارفعزلا : نيحايرلا نمو

 . نيحايرلاو روطعلا رئاس نم ريثكو . ناحيرلاو \ ايقزارلا

 بونجلا ةهج نم ةلهسلا ضرألا يلي اممو .ةيلبجو ةيلهس ىلإ مسقنت نامع دالبو

 .فاقحألا لحم ىلإ ةفيثك لامر

 نم الإ اهزواجي ال ةحيلم خابس ميمسلا مأ هل لاقي عضوم ةيبونجلا ةهجلا هذهبو
 ٠ هذاقنإ عاطتسي الف ىوهو هتعلتبا اهب راملا طلغو ىدعت اذإف ‘ اهنم قيرطلا عضوم فرع

 . اهتفاثك مدعو اهنيلل ناسنالاو لب فلظلاو فخلا تاوذ نم ريثكلا تعلتبا دقو

 بهذم وهو هنع هللا يضر ضابأ نب هللا دبع مهمامإ بهذم ىلع نامع لهأو

 ةمئألا فالتخا ىلع ريبك ددع ةنسلا لهأ نم نامع يفو ةيضابأ مهل لاقيف نيلوألا مهتمئأ

 . بهاذملا يف

٥٢



 نامع ةموكح ماسقنا

 ةيلخادلاف ،نيمسق ىلإ فلأو ةئامثالثو نيثالثو ىدحإ ةنس ذنم نامع ةموكح مسقنت

 اهتمصاعو يصورخلا دشار نب ملاس يليلخلا مامإلا ةكلمم مويلا يهو ،ةيساسألا نامع

 .ىوزن

 امأ ؛طقسم اهتمصاعو روميت نب ديعس ناطلسلا ةكلمم مويلا يه لحاسلا نامعو

 لخدت الو هيف مهريغل قح الف قلطملا ذوفنلاو ماتلا لالقتسالاب اهلهأ عتمتيف ةيلخادلا

 .هنوؤش يف ةيبنجأ ةموكحل

 نيدشارلا ءافلخلا ةريسب مهمامإ ريسي ،ةيدمحملا ةعيرشلا لخادلا يف مكحلا ماظن

 نوراتخيف روهظلل مهتعاطتسا تقو .ءاملعلا اهلاجر نم دقعلاو لحلا لهأ رظني ©نييدهملا

 .ةنيم دمحم هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىلع هوعيابيل ةبولطملا طورشلاو ةيافكلا هيف رفاوتت نم

 ةردقملاو حورلا نم صخشلا يف :ام ىلإ لب ،ةليبق وأ تيب ىلإ كلذ يف نيرظان ريغ
 مهيف ريسلاو ،رشلا نم مهداعبإو حالصلا ىلإ ةمألا هيجوت كلذ نم دصقلاو .ةيافكلاو

 هللا دنع مكمركأ نإ» :ميركلا نأرقلا اهعضو ةدعاق ىلإ كلذ يف نودنتسيو ،مهنيد رماوأب

 اروظحم بكتري ملو .ءاملعلا فلاخي ملو ،جهنلا ىلع راسو ،طورشلاب ماق نإف ."مكاقتأ

 6هريغ اومدقو ضفرو علخ ،١ ىدعتو فلاخ نإو . مهدنع اسدقم ايلو ناكو هتعاط مهيلعف

 ،ثرويف منغ عيطق نوملسملا سيل ذإ ؛هيخأو هنبال لوألا اهلعجي دهع ةيالو نولبقي الو

 ذنم يمالسإلا روتسدلا وهو ،مالسإلا نم لوألا ردصلا قفو ىلع مهبولسأو مهلمع امنإ
 الو هقفلا بتكي دوجوملا ةيمالسإلا ةعيرشلا يف دوهعملا ةمامإلا ماظن وهو ،خيراتلا رجف

 .اليدب هب نوغبي

 ٥مهب قراط ثدح ىتمو ءةلودلا ءامظعو ءاملعلا لاجر رابك نم فلأتي اهسلجمو

 . تاعطاقملا نم ءاسؤرلاو ءامعزلا مهعم عمتجا

 .ةيدنجلاو ،جارخلا ةيابجك .ايلام وأ ًايسايس رمألا ناك ءاوس هل عبات يرادإلا ماظنلا

 .ةاضقلاو 5،لامعلاو ةطرشلاو

٥٣



 نوكي ىتح ملحلا مهنم درفلا غلبي ال ،‘هعبطب يبرح دنج هلك بعشلا :ةيدنجلا ماظن

 ©تاياعسلاو نتفلا نم ةمامإلا روهظ لبق هيلع اوناك امل حالسلاب لمعلا هيبأ نع نقتا دق

 الإ مهللا ،ةعاس لك يف هلمح لمهأ نم ًاصقان دعيو ،حالسلا لمح مهدنع افولأم راصف
 .ةعجارم الب ةجاحلا دنع هلمحي ملعلا خيش نأ ىلع زجاع وأ ىمعأ وأ ملع خيش

 .نيملسملا مامإب مهمكاح بقلي

 ام موصخلا نيب مكحلا ماظن نإف ‘طقسم ةنطلس عقت ثيح ،لحاسلا ميلقإ يف امأ

 . يضاقلا هب مكحي

 . ةيجراخو ةيلخاد يريزوو ،يزيلجنإ راشتسم نم طقسم ةنطلس سلجم فلأتيو

 يف ةيلخادلا ماظنل فلاخم يندم ماظن ،ةيلاملا طبضو ةسايسلا يف ةنطلسلا ماظنو

 .ادحاو ةنايدلا يف نيمسقلا بهذم ناك نإو نامع

 هدح يذلا باصنلا نم الإ ،هلحتسي الو لاومألا ذخأ لبقي ال نامع يف مامإلاو

 ىوس لخد مامإلل سيلو ، رشعلا فصن رجزلاب يقس امو © رشعلا رهنلاب يقس امف ©عراشلا

 . لاملا تيب ةلغو قاوسألا دقعو .ةاكزلا

 ةديدجلا نيناوقلا ىلع رخآ لخد اهلو ‘ كرامجلا نم اهلخدف طقسم ةموكح امأ

 .ةلمعتسملا موسرلاو

 نأش نم نأل ؛ةيبنجألاو ةيبرعلا لودلاب ةقالع نامعب مامإلا ةموكحل نكت ملو

 لالقتسا ىلع ًافوخ ،يجراخلا ملاعلاب لاصتالا نوبحي ال مهف ثدارفنالاو ةلزعلا نيينامعلا

 ىلإ حامسلا رجي نأ ةفاخم . ةراقس ءاشنإب بناجألل اوحمسي ملو 6 مهعابط ريغتو مهدالب

 . ءالخدلل بابلا حتف

 ءادتبا ذنم ©نيحلاصلا ةمئألاو نيدشارلا ءافلخلل ميدقلا نمزلا يف نامع تعضخ

 ،ةمامإلا ماظن ريغ ماظن موقيف بالقنا لصحي دقو ،تقولا اذه ىلإ ةيمالسإلا ةوعدلا

 : ةيتآلا ةمئألا ةلسلس يف كلذ ىريو .ةمامإلا دوعت نأ ثبلي ال هنكلو

 نامع دالب نإ» ٣/ ٤: ص ةيكيرمألا تيزلا ةكرشل !نامع باتك يف خرؤملا ركذ

 اهيلع قلطي يتلا لابجلا نم ةليوطلا ةلسلسلا نم ربكألا بناجلا مضت اهنأب انه ةفورعملا
 ءازجأ دشأ نم يه ،يلاخلا عبرلا نيبو لابجلا هذه نيب ةعقاولا يضارألاو رجحلا مسا

٥٤



 داورلا نم ادج ليلق ددع ىوض دحأ اهرزي ملو داورلا ىلع ًاعانتما ةيبرعلا ةريزجلا

 ملاعلاب لاصتالا نع اهلهأ ينت يف مامإلا ةموكح اهعبتت يتلا ةيمسرلا ةسايسلاو ،نييبرغلا

 يأ عم ةيسايس تاقالع ءىشنت مل ةموكحلا هذهف ،اهضرأ يف ةلزعلا هذه ززعت يجراخلا

 . ةليلق ةيعيبطلا اهدودح جراخ راطقأب ةمامإلا طبرت يتلا ةيداصتقالا طباورلاو ةيبنجأ ةلود

 ميقي يذلا ©يليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلا وه ةمامإلا يف ايلعلا ةطلسلا بحاص

 يف وه مامإلاو .رضخألا لبجلا نم يبرغلا يبونجلا حفسلا نم برقلاب ىوزن هتمصاع يف

 نيدلا نوؤش نيب ةلودلا ماظن يف الصاف ادح دجت ال كنأ ديب نيد لجر ،لوألا ماقملا

 .همالك ه ا .ميدقلا يمالسإلا فرعلل اقفو ،ايندلا نوؤشو

٥ ٥



 نامع ةمئأ ءامسأ نايب يق ةدئاق

 يناثلا نرقلا يف لدعلاب اوكلم نيذلا

 نب ةلوعم نب ي دنلجلا ينب نم ،ي دنلج نب رفيج نب دوعسم نب ي دنلجلا ۔ ١

 . نامعب مامإ لوأ وهو سمش

 .دمحيلا نم ،نافع يبأ نب دمحم ۔ ٢

 .يصورخلا بعك نب ثراولا ۔ ٣

 .يصورخلا هللا دبع نب ناسغ ۔ ٤

 ثلاثلا نرقلا ةمئأ

 .ةدوس نب يلع ينب نم ‘ديمح نب كلملا دبع ٥

 . يصورخلا يدمحيلا رفيج نب انهملا ٦

 . يصورخلا كلام نب تلصلا ٧

 . يصورخلا يدمحيلا رظنلا نب دشار - ٨

 .يصورخلا ميمت نب نازع ۔ ٩

 . قاتسرلا ةيدوأ نم حشف لهأ نم ‘يصورخلا نسحلا نب دمحم - ٠

 .ىوزن يلاهأ نم يصورخلا مساقلا نب تلُصلا ۔ ١

 .دمحيلا بلك نم ،يكلاملا ربزهلا نب نازع - ٢

 ٣ - يطمرقلا ديعس يبأب فورعملا ،ينادحلا دمحم ني هللا .بع .

٥٦



 ٤ ةيناث ةرم يصورخلا مساقلا نب تلصلل دقع مث ۔ .

 ٥ صورخ ينب نم وهو ،ىوزن لزانلا ،ينتحسلا ديعس نب نسحلا ۔ .

 ٦ .ىوزن لزانلا ،يناذحلا فرطم نب يراوحلا ۔

 ٧ .فرطم نب دمحم نب رمع هيخأ نبال دقع مث ۔

 ٨ .ىوزن دمسب لزانلا ،يدنكلا ديزي نب دمحم ۔

 ٩ .ىوزن نم لاعس لزانلا ‘يرحبلا الملا نب مكحلا ۔

 عبارلا نرقلا ةمئأ

 ٠ يشرقلا بوبحم نب دمحم نب هللا دبع نب ديعس ۔ .

 ١ - .يدنكلا ديلولا نب دشار

 سماخلا نرقلا ةمئأ

 ٢ - يصورخلا كلام نب تلصلا نب ناذاش نب ليلخلا .

 ٢٢٣ يدمحيلا ديعس نب دشار .

 .ديعس نب دشار نب صفح هنبا - ٤

 ٥ - يصورخلا يلع نب دشار .

 ٦ - يصورخلا ديلولا نب دشار نب رماع .

 ٧ يصورخلا هللا دبع نب ناسغ نب دمحم ۔ .

 ناذاش نب ليلخلا مامإلا نب دمحم نب رمع نب هللا دبع نب ليلخلا ۔ ٨

 . يصورخلا

 سداسلا نرقلا ةمئأ

 .حنم لهأ نم ‘يصورخلا ناسغ يبأ نب دمحم - ٩

٥٧



 .داجن نب ىسوم نب يلاعملا يبأ نب ىسوم - ٠

 . م اشه نب دمحم نب شبنخ ۔ ١

 .دمحم نب شبنخ نب دمحم هنبا ۔ ٢٢

 عساتلا نرقلا ةمئأ

 .كلام نب يراوحلا ۔ ٣

 .يراوحلا نب كلام ۔ ٣٤

 .رماع نب سيمخ نب نسحلا وبأ ۔ ٥

 . يصورخلا كلام نب تلصلا نب دمحأ نب دمحم نب باطخلا نب رمع ۔ ٦

 . جرفم نب دمحم نب ناميلس نب دمحم ۔ ٧

 . فيرشلا رمع ۔ ٨

 .يجنلا دمحم نب رمع نب دمحأ ۔ ٩

 . يوزنلا مالسلا دبع نب نسحلا وبأ ۔ ٠

 رشاعلا نرقلا ةمئأ

 .يصورخلا يرضاحلا دمحم نب هللا دبع نب ليعامسإ نب دمحم ۔ ٤١

 . يصورخلا ليعامسإ نب دمحم نب تاكرب هنبا ۔ ٤٢

 .مساقلا نب رمع _ ٤٣

 .يحنملا نرقلا دمحم نب هللا دبع ٤٤

 رشع يداحلا نرقلا ةمئأ

 ٤٥ يبرعيلا دشرم نب رصان .
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 ٦ يبرعيلا كلام نب فيس نب ناطلس ۔ .

 ٤٧ يبرعيلا فيس نب ناطلس نب برعلب هنبا ۔ .

 رشع يناثلا نرقلا ةمئأ

 ٤٨ يبرعيلا ضرألا ديق ناطلس نب فيس ۔ .

 ٩ - يبرعيلا ناطلس نب فيس نب ناطلس هنبا .

 ٠ يبرعيلا ناطلس نب انهملا ۔ .

 ٥١ مامإلا نبا وهو ،يبرعيلا كلام نب فيس نب ناطلس نب برعلب نب برعي ۔

 برعلب .

 ٥٢ يرفاغلا سيمخ نب ةثمر نب رماع نب رصان نب دمحم ۔ .
 ٥٣ نبالا اذهو ،يبرعيلا كلام نب فيس نب ناطلس نب فيس نب ناطلس نب فيس ۔

 ضرألا ديقل ىناثلا .

 ٥٤ يبرعيلا ريمح نب برعلب .

 ٥ يبرعيلا دشرم نب ناطلس ۔ .

 ٦ يديعسوبلا دمحم نب دمحأ نب ديعس نب دمحأ ۔ .

 ٧ يديعسوبلا ديعس نب دمحأ نب ديعس هنبا ۔ .

 رشع ثلاثلا نرقلا ةمئأ

 ٨ .يديعسوبلا سيق نب نازع نب سيق نب نازع ۔

 رشع عبارلا نرقلا ةمئأ

 ٩ يصورخلا ناميلس نب دشار نب ملاس ۔ .

 ٠ يصورخلا يليلخلا ديعس نب هللا دبع نب دمحم ۔ .

 ٦١ يئانهلا يلع نب بلاغ ۔ .
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 صورخ ينب نم ةمئألا ءامسا نايب يف ةدئاق

 لدعلاب نامع اوكلم نيذلا مهو
 ةرثكل كلذو دزألا نم دمحيلا نم مهو ،نامع يف ةمامإلا تيب صورخ ينب ناك

 .ملسم وبأ برعلا رعاش لوقي كلذلو ،مهيف ملعلاو لضفلا

 اوناك ذم نيدلا ةامح صورخ ونب مهتباق سانلا رمأ ماوق نيأو
 : مهلوأو © يماسلا بصنملاو يلاعلا دتحملا مهلف

 . يصورخلا نافع يبأ نب دمحم ۔ ١

 .يصورخلا بعك نب ثراولا ٢

 . يصورخلا هللا دبع نب ناسغ ۔ ٣

 .يصورخلا يدمحيلا رفيج نب انهملا ۔ ٤

 .يصورخلا كلام نب تلصلا ٥

 . يصورخلا رظنلا نب دشار ٦

 .“اهيوصورخلا ميمت نب نازع ٧

 .يصورخلا نسحلا نب دمحم ۔ ٨

 .يصورخلا مساقلا نب تلصلا ٩

 . يصورخلا ينتحسلا ديعس نب نسحلا - ٠

 .يصورخلا ناذاش نب ليلخلا - ١

 .هيلع ريسلا قفتت ملو ميمت نب نازع دعب امامإ ناك يصورخلا ديعس نب دلاخ نأ ضعب ركذي )١(
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 .يصورخلا يدمحيلا ديعس نب دشار - ٢

 ٣ - يصورخلا دشار نب صفح هنبا .

 ٤ يصورخلا يلع نب دشار ۔ .

 ٥ - يصورخلا ديلولا نب دشار نب رماع .

 ٦ - يصورخلا هللا دبع نب ناسغ نب دمحم .

 ٧ - يصورخلا رمع نب هللا دبع نب ليلخلا .

 ٨ يصورخلا ناسغ يبأ نب دمحم ۔ .

 ٩ يصورخلا دمحم نب باطخلا نب رمع ۔ .

 .يصورخلا ليعامسا نب دمحم ۔ ٠

 ١ - يصورخلا دمحم نب تاكرب هنبا .

 ٢ يصورخلا ناميلس نب دشار نب ملاس ۔ .

 ٣! يصورخلا يليلخلا ديعس نب هللا دبع نب دمحم ۔ .

 رثكأ نأ اذه ىلعف ،نايعألا ةفحت يف نيدلا رون هركذ يذلا بيترتلا ىلع مهانبتك

 . نيملسملا ىلع مهتكرب مظعأو ،مهتبيقن نميأ ام هللف ؤڵصورخ ينب نم نامعب ةمئألا

 ناركن سمشلا نيع قحلي فيكو مدق نم موقلل ام سانلا ركني ال

 ناقتإو ايادهو بكاوك هنيدو مهيلاعمو مهباسحل

 نم ،همع ينب ىلإ راص ؤهنع هللا يضر سيق نب نازع لداعلا مامإلا دعب كلملا نإ

 رثكو ملظلا اشقف ،ةيعرلا نيب لدعلاب اوريسي ملو ،ةيوسلاب اومسقي ملف ‘ديعس وب لآ

 يرفاغ اذهو يوانه اذه ،لطابلا بصعتلاب نولتاقتي اهلهأ راصو ؤ‘نامع تجرمو ،روجلا

 مهنيب اوثبف ‘ىرخألا ىلع ةفئاط لك نيعي ناطلسلا ناكف ،نيتقرف تناك ةدلب لك لب

 لحاطف ىلع دقحلاب ذخألاو ،ماقتنالا يف دهجلا اولذبو ،داقحألا روذب اوسرغو ،نئاغضلا

 نب ديعس ملعلا خيش اوقثوأف سيق نب نازع ديهشلا مامإلا ةلود يف نيعاسلا ءاملعلا

 هلل قحلاب هنأ ىوس ةميرج كانه نكت ملو ،نييح دمحم هنباو هونفدو يليلخلا نافلخ
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 ارهش رشع ةعبرأ لقثملا ديدحلاب يدمحيلا ناميلس نب دمح خيشلا ةمالعلا اودفصو .مئاق

 خيشلا دهازلا ةمالعلل مسلا اوسدو ‘لجألا لوط الإ مهنم هتلفأ امو ضوهنلا عيطتسي ال

 هموشيخ ىلع مسلا راط هحتف املف ،هيلإ ناطلسلا هلسرأ باتك يف يبراغلا ميلس نب دمحم

 ةليحلا هتيعأف هنم دعس لآ هعنم امل كلذو ءهللا همحر كلذ نم تامق هجادوأ تخفنتناف

 لاقملا يف مهل ظلغأو مهيلع دشف ،ناطلسلا اورهاج 5،ةدحو ةعنم لهأ تقولا كلذ اوناكو

 : مهل هبتك ضعب نمف لاعفلاو

 دصت فقتارتا مستي

 لآ ،ةفاك نوحلصي الو ضرالا يف نيدسفملا ىلإ ناطلس نب ديعس نب يكرت نم»
 لُبُس اوعبتت مل نإو ،نطب امو اهنم رهظ ام نتفلا ران اودمخأ ،اذه يباتك مكلصي دعس

 يف ةفيلخ ينلعجو ،يدابع باقر يننكم يذلاب تمسقأ ،ىوهلا ليبس متعبتاو ىدهلا
 انيأ نملعتلو لخنلا عوذج يف مكنبلصألو فالخ نم مكلجرأو مكيديأ نعطقأل ضرألا
 .ه ١٢٩٩ ةنس بجر نم ٧ ماتخ مالسلاو ز «ًاياذع دشأ

 (باوجلا)

 ٢ رأ ككا 2 
 ميج _ ملل رمسب

 :دعبو ،‘ناطلس نب ديعس نب يكرت ىلإ دعس لآ ةفاك هلوسرو هنلاب نيمصتعملا نم

 ©بلاغلا رظناو ىسوم ىصع كل ننوكنل ًانوعرف كسفن تلعج نإو ،‘كب نمؤن نل هللاو

 .مانألا ريخ ىلع مالسلاو ،رادلا ىبقع نمل رافكلا ملعيسو

 .ه ١٢٩٩ ةنس بجر ١٢ موي

 يلع نب حل اص بستحملا خيشل ا رابخأ نم فرط

 بجر نب ؤ‘ديعس نب دشار نب ؤ ىسيع نب حلاص نب ؤ٠" ىسيع نب © رصان نبا

 ةلافسب هزكرم ناكو دشار نب ىسيع سماخلا مهدج مهترامإ سسأ نم لوأ ،يثراحلا

 ىلإ اهب هؤانبأ يقبو ،يسيئرلا هزكرم اهلعجف اهيلإ لقتنا لباقلا رهن ىرجأ نأ دعبو .اربأ
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 اهب مهف انطو بريضملا هللا دبع نب ديمح لآ دج ىسيع نب دمحم هنب او وه ذختاو ٠ نآل ١

 .نآلا ىلإ

 نب يلع هوبأ لتق ام دعب اهب أشنو ‘ فلاو نيتئامو نيسمخ ١٢٥٠ ماع لب اقلاب دلو

 . عيرازملاو ناطلس نب ديعس ناطلسلا نيب تراد يتلا ىويس ةكرعم يف رصان

 نازع مامإلا ةكلمم نوؤش مهيلع تراد نيذلا ،ةلودلا باطقأ دحأ خيشلا اذه ناك

 6 يليلخلا ناقلخ نب ديعس :نامع لهأ ةودق ةفالخلا ءابعأ لمح يف هينيرقو سيق نب

 خيشلا اذه يقب ةلودلا كلت ضارقنا دعبو 4 يبراغلا ميلس نب دمحم دهازلا ةمالعلاو

 هصالخإو هشأج ةوقو هتبالصلو ءةربابجلاو ةاغبلا داهجل هسفن ًاسباح © نيملسملل ًابستحم

 عئاقولاو .ارارم مهمجاهو ،مهتمصاع يف طقسم ةنطلس اهب مجاهيف شويجلا دوقي ناك

 اهب عدص ةبيهو ثًاميظع اظح يتوأو نيينامعلا دنع ةروهشم مهنيب تراد يتلا بورحلاو

 نب دوعس ديسلا هضرغل حشر دقو ©} نامع يف ةمامالا ةداعإ لواحي ناكو ئ نيقراملا بولق

 ةصرف لاني نأ ءاجر هتاوزغ يف هقرافي نكي ملف امهنع هللا يضر سيق نب نازع مامإلا

 . هللا ردق امف لقاعملا ضعب حتف اذإ هل ةعيبلا ذخال

 .هرصع ءاملع هل دهش دقو ا مارحلاو لالحلاب هنامز لهأ ملعأ ناك

 .شقون اذإ هيلإ عوجرلا عيرس ،قحلل اعضاوتم امزاح ًاظقي ناك

 هللا ليبس يف قفني ،مهل املعم هللا دابع ىلع ةقفشلاو ةمحرلا ريثك بلقلا قيقر ناك

 . ىماتيلاو ءافعضلاو ةلمرألا ىلعو

 دجام نيبو هنيب ناكف ‘ديعس نب دجام ناطلسلا مايأ يف رابجنز ىلإ رجاه دقو

 جرخو ؛هفقوم نع هعكعكت ىلإ رمألا لآف ديعس نب شغرب ديسلل اهيف بصعت تامجاهم
 وحنلا ءاملعلا دحأ ىّلَع كانه أرقو ،نيتنس مهمكاح ةفايض يف ماقأف ‘لاموصلا ضرأ ىلإ

 يف ةيعارش ةنيفس بكرف ثرابجنز ىلإ عوجرلا يف بغر مث ،نايبلاو يناعملاو فرصلاو
 ةطساو الو ةعافش نودب دجام ناطلسلا ىلع لخدف هيلع اورم نامع ءاسؤر نم ةعامج

 .هنع افعف هيلع هسفن ىقلأو

 ملعن الو يليلخلا ققحملا ةمالعلا :مهنع ملعلا ذخأ نيذلا هخويش لجأ :هخويش

 ئ هدلب ىلإ هدرو . اسورد هاطعأف . ملحلا غلبي مل يبص وهو هيلإ رجاه هنإف . هريغ اخيش هل
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 عم يليلخلا ققحملا ةداع تناكو ‘ ىرخأ اسورد هنقلو لباقلا ماعلا يف هيلا عجر مث

 .حالصلا نم هيف مسوت امل هيلإ هبرق اثلاث هيلإ عجر املف ،رابختسالا ذيمالتلا

 ةمالعلاو ،يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا :مهنم ،هنع ملعلا اوذخأ نيذلا :هذيمالت

 . حلاص نب ىسيع ريمألا هنباو ،©سيمخ نب رماع كلام وبأ ريبكلا

 يغبلا ماكحأ اهيف نقتأ ،اداهجلا ماكحأ يف داشرلا ملع» :اهامس ةلاسر :هتافلؤم

 انخيش هبتر ،هقفلا يف لئاسم ةبوجأ مخض دلجمو لئاسر هلو ،هلعاف هب ىزاجي امو

 .احلاص خيشلا ةبوجأ يف حلاصملا نيع» :هامس ديلولا وبأ يضاقلا

 طقسم ىلع فلأو نيتئامو نيعست ١٢٩٠ ةنس ةدعقلا يذ رخاوأ يف جرخ :هتاوزغ

 . رفظلا هل هنلا .ردقي ملو {| ديعس نب ذمحم هنباو ىليلخلا

 يكرت ناطلسلا يخأ ديعس نب زيزعلا دبع ديسلا ةدعاسمب :طقسم ىلع ةيناث جرخ مث

 .حتفلا مهل متي ملو
 ،نادمممم نم موق مهو نييبحرلا ةثاغإل ،لئامس يداو نم رورس ةدلب ىلإ جرخ مث

 . مهناطوأ ىلإ مهدزو مهدالب نم مهنكمف ،رباج ونب مهناريج مهيلع ىغب

 داو وهو ،امد يداو ىلإ فلأو ةئامثلثو رشع ينثا ١٣١٢ ةنس لوأ يف جرخ مث

 . مهيلع هللا هرهظأف هورباكف قحلل ناعذإلا مهنم بلطو ئ يغبلا هلهأ رهظأ دق ا ميهش ينبل

 اهيلعو ©فلأو ةئامثالثو رشع ينثا ١٣١٢ ةنس ةثلاث ةرم طقسم ىلإ جرخ مث

 حلاص نب هللا دبع باشلا ريمألا اهيف همجاه يتلا ةعقاولا يهو ،يكرت نب لصيف ناطلسلا

 لئابقلا ءاسؤر لوبقل تاوزغلا لك يف هلك رمألا اذه مامت هللا ردقي ملو ،هيبأ لوصو لبق

 .هل مهنالذخو اشرلا

 راصنأ تقولا كلذ يف اهلهأ ناكو ،رباج ينب زكرم يهو .ةليجللا ىلإ جرخ مث
 لوأ ىف هشيجب مهيلع لمحف ©}“طقسمل هتمجاهم يف هيلع ةياكن دشأ اوناكو 0،ن اطلسلا

 يف ةيمرب هللا همحر بيصأف 0١٣١٤ ةنس لوألا عيبر رهش نم سداسلا مويلا نم راهنلا

 ترجاهف ،مويلا كلذ نم رصعلا برق ىلإ احيرج يقبف ،ةلمحلا لوأ دنع ىرسيلا هذخف

 مهنايعأ لمحو . مهدالب لوخدب همصخ يف هنيع هللا رقأ ام دعب اهبر ىلإ ةميركلا هحور
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 ةجرشب هللا همحر نفدف ديهشلا هدلاو لمحب ىسيع خيشلا هنبا رمأو دافصألا ىلع

 . ناسح ثارم هيف نيدلا رون يديسلو ،ءارعشلا هاثرف ليامس ةيالع نم ةيميهاربإلا

 ناكو ©‘حلاص نب ىسيع ريمألا مهربكأ ،باجنأ ةداس مهلك :ةعبرأ دالوأ هل ناكو

 يف غبن دقو حلاص نب هللا دبع لسابلا ميعزلا كلذ يناثلا ءاملعو ةباجنو القع مهلمكأ

 يذ نم عباسلا مويلا ىحض يف هيبأ ليبق يفوت دقو ‘هرصع لهأ نيب رهتشاو هدلاو ةايح
 يهو ،©طقسمل هتوزغ نم هعوجر دعب . فلأو ةئامثالثو رشع ينثا ١١٦ ماع ةجحلا

 ةيديعسوبلا ةكلمملا شرع اهل عدصني نأ داكو ،ناطلسلا ةمصاع اهب لزلز يتلا ةوزغلا

 .هتافو موي ةنس نورشع هرمعو

 يف هدلاول انيعم ،ًابيهَم اديس ناكو . حلاص نب دمحأ خيشلا هئانبأ نم :ثلاثلا

 مرحملا رهش نم يناثلا مويلا يف هتافو تناكو .هتافرصت يف ركذلا ليمجب ًايلحتم .هتايح

 .ةنس نورشعو سمخ هرمعو فلأو ةئامثالثو نيرشعو نينثا ١٣٢٢ ةنس

 حذقلا هل ،ةبيقنلا نوميم ،ةعلطلا ديرف ‘حلاص نب يلع هيجولا خيشلا :عبارلا

 لجأ نمو ‘يصورخلا دشار نب ملاس لدعلا مامإلا مايأ ةلودلا ةسايس يف ىلعملا

 سماخ موي هتومب مالسإللا بيصأ ء،هايارسو مامإلا ثوعب ةمدقم يف ناكو ،هل نيدضاعملا

 هرمع ناكو ،فلأو ةئامثالثو نيثالثو عبس ١٣٣٧ ماع سمشلا عولط دنع نابعش رهش نم

 .ةنس نيثالثو اسمخ
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 هللا همحر حلاص نب ىسيع ريمألا خيشلا ةرامإ

 ،يضرلا هيبأ ةريس سانلا يف راسو ،ديهشلا هيبأ دعب ةرامإلا ءبعب ىسيع ريمألا ماق

 يداو يف همجاهف ،حلاص ةافو ةصرف لالغتسا يف لصيف ناطلسلا لمأ بييختب هدهع أدبو

 ىرجأو ‘ هملاسو همركأو هب فطلت ناطلسلا نإ مث ذ ةميزه رش همزهو ا يبرغلا ةحاور ىنب

 نسحل سانلا دنع ًاهيجو ناكو ةحارتساو نوكس مايأ همايأ تناكف ءًايرهش ابتار هل

 همؤي لضفلاب اروهشم ًاميرك ،اداوج ،سفنلا يخس ثماعلاو صاخلا دنع الوبقم ،هتريس

 جرخو 4 عامتجال ا ىلع مهثحو . نيملسملا ثعش عمج . دفرتسملاو دجنتسملاو دشرتسملا

 ،ةمامإلا ردق فرع هنإف يصورخلا مامإلا ةافو دعب يليلخلا مامإلا ةعيابمل ىوزن ىلإ مهب
 .اهيف لوخدلا نم رذاحي ناك نأ دعب اهرهقب مهقاهرإو هيدناعم عاضخإ عاطتساو

 اديدج ابسح هسفنل م اقأ ميدق تمسح و ذ س انلا ريخف

 ادوهشلا همراكم هل ميقت ًارخف سانلا يف ىعدا اذإ هارت

 هجو يف لطابلا دري ،هنع داح اذإ ميظعلا وأ فيرشلا مرتحي ال قحلا لوقي ناك

 . هلئاس ةرضحب يتفمل ١ طلغو © هلئاق

 . يفوت ىتح فاكتعالل امزالم ناك

 هعسويو ،هبتارم بسح ىلع هل مدقي ‘فيضلا ةطاسب دقفي ال ،ًافايضم ًاميرك ناك

 يف نكي مل هدي رصح عمو ،عسولا قوف لذبيو ،ةقاطلا قوف فلكتي مارتحاو ًالالجإ
 .هماعط نم اريخ فيضلا معطي نم نامعب همايأ

 طاقسإلا عنم يف ةلاسر اهنمو شزيردلا ماكحأ ىلع زيزعلا درلا اهنم :هتافلؤم

 نيبو نييرجحل ١ نيب هب مكح اميف يليلخل ا م ام ال ١ ىلع درل أ يف ةل اسر اهنمو . حئ اوجل اب

 . نونفل ا فلتخم يف لئاسم ةبوجأ يوحي مخض دلجم هلو .ايمس ار

 ةنس ةدعقلا يذ رهش نم نيرشعلاو ثلاثلا موي نم رجفلا لوأ يف دلو :هتدالو

 وحنلا مولع ءىدابم ذخأو ٤ حلاص هيبأ رجح يف أشنو ‘ فلأو نيتئامو نيعست ١٩٠
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 سردو هل ميلعتلا ىلع بكأو ذ يئانهلا نسيوح نب سيمخ خيشلا نع نايبلاو يناعملاو

 . يملاسلا نيدلا رون ىلع مث حلاصلا هيبأ ىلع

 ةئامثالثو نيتسو سمخ ةنس رخآلا عيبر رهش نم عباسلا مويلا ىحض يفوت :هتافو
 ةنسلا نم رخآلا عيبر لوأ يداح موي ىمحب هتباصأ ةكعو هتافو ببس ناكو .فلأو

 ةدلب ىلإ فاتكالا ىلع لمح مث ،لقث ىتح اضيرم لظ ثيح رهاظلا دلبب ةروكذملا
 .هتبالصو هتريغب نيملسملا طوحي لزي ملو يفوت اهبو لباقلا

 :لوألا هضارتعا

 سيمخ نب رماع ةمالعلا مكح امل كلذ نمف .روهمجلا فلاخت ءارآ هل تناكو

 خيشلا لاومأ قارغتساب ١٣٣٣ ماع يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا هرصع يف يكلاملا

 ريثك يف هيلع عنشي ذخأو ىسيع خيشلا هيلع ركع لاملا تيب يف اهلاخدإو زيزع نب دشار
 تقبس دقل :هل لاق ىتح دوعسم جلف يف هي عمتجا امل لاقملا هل ظلغأو ،هل هلئاسر نم

 يف عقوف ،لاومألا هذه ةلغ نم لكألا نم عنتماو ،اهلوحت نأ يغبني الو اندنع ةلزنم كل
 © ةلودلا ىلع نعطلاب مهتنسلأ اوقلطأو تالاقملا باحصأ قثبناو ڵؤكشو بير مهضعب بلق

 بتكف ،‘ باجحلا عفرو ‘باقنلا فشك .رقهقتملا فقوم فقي مل يكلاملا ةمالعلا نكل

 قحلا نيبو طسبلا لك اهيف طسب ،قيرغتلا ماكحأ يف قيقحتلا ةياغ اهامس ةليوط ةزوجرأ
 .ققدو ققحو ةلدألا عمجو هآر اميف

 : يناثلا هضارتعا

 يليلخلا مامإلا يأر نم ناكو شرامثلا تدسفأ ةيوامس حئاوج تناك ١٣٦٣ ماع يفو

 هاور ثيدحب المع ،كاردلا دعب ةرمثلا تعيب اذإ ةيوامسلا حئاوجلاب طاقسإلا هنع هللا يضر

 ضرتعاف كلذب هلامعل بتكو .ىوزن يف اذه هيأرب لمعف حئاوجلا عضوب ةي هرمأ :ملسم

 يقب مامإلا نكلو يسرافلا روصنم يضاقلا ىلع اهيف لماحت ةلاسر بتكو ىسيع خيشلا
 .هنع عوجرلا ري ملو هيأر ىلع

 : ثلاثلا هضارتعا

 كفسو بهنو بلس اهيف عقو ‘بسار ينبو نييرجحلا نيب ةميدق بورح تناك
 اوعمتجاف ثةيناطيشلا تايانجلا ةفأش عطقو ©مهنيب لصفلل روضحلا مامإلا مهمزلأف ،ءامد
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 مكحلا لصف مهدنع ام مهف نأ دعبو .هاوعدب لك ملكتف ،ةيدب نم برتنملاب هيدي نيب
 نم كلذ مهلالحتسال رده وهف بهنو بلسو لتق نم مويلا لبق ناك ام نإ :الئاق مهنيب
 هذخاؤن مويلا دعب ىدعت نمو .لمجلا موي يلع مامإلا هب مكح امب اذخأ ،اضعب مهضعب

 خيشلا ناك نإ الإ :الئاق ىنثتساو ‘نيمصخلا نم رضحمب لصفلا كلذ نلعأو .هيدعتب

 كلذ ريغ ىرن ال :خيشلا باجأ .هبنجب رضاح خيشلاو لقيلف كلذ ريغ ىري ىسيع

 ىلإ لك عجرو ثةلكشملا تهتناو سلجملا ضفناو ،قئاثولا مهنيب تلجسف كلوق لوقلاو
 .هدالب

 هنم بلطو ‘ اهجو مكحلا كلذل ري مل هنأ . مامإلل خيشلا بتك مايأب كلذ دعب

 . هنع عوجرلا

 .قحلا نع عوجرلا زوجي الو هلطاب يل نيبتي مل هنإ :مامإلا باجأ

 يصورخلاو يشيقرلاك مامإلل ةاضقلا ضعب بصعت ‘ضيرع فالخ كلذ نم أشنف

 © ةلدألاو ةبوجألاو لئاسرلا ترثكو ©يثراحلا ملاسو يربغألاك خيشلل مهضعبو ،نايفسو

 .هللا فطل الول نيمصخلا نيب اسورض برحلا عجرت نأ تداكو

 مرحلا ءاملع ىلإ دمحم نب نايفس يضاقلا اهب لسرأو .مامإلا طخب ةلأسملا تبتكو

 . ةفرشملا ةكمب

 باوج رخآ ،هيلع ضرتعي نأ نم مظعأ لئاسلا اذه نأ ،اهيلع مهباوج نم ناكف

 رأ مل ام هنع عوجرلا يل زوجي الو ٨"ىح هنأ يدنعو 6 هتيأر يأر كلذ نأ مامإلا نم ردص

 © لطابلا ىلع توكسلا هل لحي الو ‘هدريلف لطاب كلذ نأ ىري خيشلا ناك نإو .هلطاب

 ةقلعم اهلاح ىلع رومألا تيقبف ،اهببس انأو ءاملعلا نيب ةنتف نوكت الئل ينم ةضراعم الو

 هيلع ْضاع ،هب كسمتلاو همكح لوبق ىلع رِصُم :مامإلا لوقل لباق نيمصخلا الكو

 نينسلا لاوط هوركملا نم اهيف هودباك املو .ةنتفلا نم ارارق هضقن بجي الو .هذجاوتب

 .نآلا ىلإ نيفرطلا نم ضقن مكحلا يف نكي مل مامإلا ةكرببو ،ةيضاملا

 نب يلعو ©يثراحلا حلاص نب ىسيع : نيريمألا نيب سفانت ثدح ١٣٦٤ ماع يفو

 اوبحأو ،يولعلا مهريمأ ةسائر نم اورجض مهنإف ،مشهلا ةليبق هببس .ةدومح لآ هللا دبع

 . هب لادبتسالا
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 امو لماكلا مهدالب ىلع يلاو هنوبلطي ثمامإلا ىلإ مهلسرو مشهلا لئاسر تددرت

 . يدمحيلا خيشلا نب ملاس دي ىلع مهلئاسر رثكأو ،اهيلع لمتشا

 نم هرذاحي املو ،مهردغ نم هملعي امل . ناوألا كلذ يف مهفاعسإ مامإلا ري ملف

 ىلع نوريصي ال مهنوكل ،نيينامعلا دنع مهيلع قلطي اذك ‘بيذلا ءانبأ مهنأل ؛مهركم

 طورشلا نم ذإ ؛يولعلا ريمألاو هنيب ةقباسلا ةمذلا يعاريو ،ةنتفلا رذاحي وهف دحاو ماعط

 نم اوناك مشهلاو هنوثدحي اميف مهنع لوؤسملا هنإو ‘هيلإ ةيقرشلا ةيرفاغ عجرم نأ اهيف
 ركنت يولعلا مهريمأ نأ اوفرعو ،مهلوقل هعامتساو مهل مامإلا لوبق نم مشهلا سيآ ،هبزح
 اولسرأف ،‘ىرخأ ةطخ ريبدت يف اوعجرف مهنم هماقتنا اورذاحو ةرباخملا هذهب مهيلع

 يف ةطخلا مهل مسرو ،مهب بحرو مهلوق لبقف ىسيع خيشلا ىلإ يدمحيلا ملاس مهدراو

 اولزنف ،مهترصانمل دمحأ نب حلاص هيخأ نباو ىسيع نب دمحم هنبا لسراف ،مهدالب رهق
 هيلع اومزع امل ©لوبق مدعو ةسفانم مهئاقدصأ ضعبو مهنيب تناكف ،ةيدب نم برتنملاب
 لماكلا اولخدف ،مهميمصت نع ريدهلاو ريرهلا خياشملا نثي املو ،مهورهاجف هب اوءاجو

 يفاولاب) يولعلا شيج ناك ذإ نيفرطلا نيب شويج ةمحازم تناكف ،اهيلع اولوتساو
 رمألا ديدستل روص ةبنج نايعأ نم ةعامج جرخو .يلع نب دلاخ هنبا هدوقي (ديدجلاو

 ريمألا ىلع طقسم ناطلس لماحت رشلا نع فافكلل بجوملا عقاولا نكلو ،مهنيب حلصلاو

 . يولعلا

 ىسيع :نيريمالل روميت نب ديعس طقسم ناطلس نم ةوعد تلصو كلذ ءانثأ يف

 اعراسف ،طابرلا يف مهؤانباو روصب يلعو ،لباقلاب ىسيع ناكو ،هيلا لوصولاب يلعو

 ًاعبت يداولا ناكو دلاخ ينب يداو اهفدرأو لماكلا ملستو امهرمأ حلصأف هتباجإ ىلإ

 لسرأ مث ،هيلع يولعلا لامع ناكف هوكرت مث ،هيلع يليلخلا مامإلا ةالو ناك مث ،مشهلل

 مامإلل ًاملع هيف اولعجو ،هنم يولعلا ريمألا مدخ اوجرخاأف نيروكذملا هءانبأ ىسيع خيشلا

 .هلبق نم الماعو

 لسرأف ،‘بعت ريغ نم ةغئاس ةينه ةمقل لماكلاو يداولا ملست ناطلسلا نإف ةلمجلابو

 اهيلع يناطلسلا ملعلا حبصأ يداولا ىلع ةمامإلا ملع ناك ام دعب زكارملا ضبقل هلامع

 6ملعلا اذه لبق نامع ةيلخاد يف ملع طقسم ةموكحل نكي ملو ،نهعباوتو لماكلا ىلعو

 ناطلسلا انيف عمطو رومألا تروطت هذه لثمب .طقسم ةنطلسل الو ةميدقلا ةمامإلا تقو ال

 روميت نب ديعس
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 طقسم ىلإ ىسيع خيشلا جورخ

 © نيينامعلل سيل ام ةمامإلإ حلاصل رظنلا يف قحلا نم هل نأ ىري ىسيع خيشلا ناك

 لاوقأ ىلع امدقم هلوق نوكي نأ بحي وهف ؛ ًاملع رزغأو ‘ ًابعك ىلعأو \ ارظن لوطأ هنأو

 ئ ةيحيرأل ١ نم هيف املو . ةيزملا نم هسفنل هاري امل . ءاسؤرلا ىلع ًاذفان هرمأو ءاملعلا

 ئ ةعجارملا هيف نوكت ال نأب ارمأ متأ وأ © هدي ىلع ائيش بلط وأ { هب قلعت نم نأ ىوهيو

 .هيف لخد امل ريفوتلاو همامتإ الإ ىضري الو
 ًاقفوم ىسيع نوكي نأ مزلي ال هنأو ٠ كلذ نم مهذوفنو نيينامعلا ةفزأ ىري مامإلاو

 . ءايبنألل ةمصعلا امنإ هلامعأو هلاوقأ يف ًاددسم

 نوكي نأو ،ناطلسلا ةهج نم نيينامعلا عماطم عطقي نأ ىسيع خيشلا يأر نم ناك

 © روميت نب ديعس ناطلسلا عم لسرلا لدابتف لكلا ىلع هذوفن نوكيلو ،.مهنيب زجاحلا

 بقل ناطلسلا هحنم دقو ،هتخأ نباو همع ينب نم يثراحلا ناميلس نب دمح هلوسر ناكو

 . هلئاسر عيمج يف (صلخملا)

 قيرط ىلع 0١٣٥٢ ةنس نم نابعش رهش يف طقسم ىلإ ةرم لوأ ىسيع خيشلا جرخ

 © روميت نب ديعس ناطلسلا ةلباقمل يديعسوبلا ردب نب يلع نب دوعس ديسلا ةطساوب تايرق
 ىلعأو هلزن مركأف ،هافاو ىتح كلذ ققحتي الو هيلإ هلوصو يف عمطي ناطلسلا ناك امو

 اوركنتف ،مهظاغو نامع ءاسؤر كلذ اجشف ،لماك مارتحاو ةرفاو زئاوجب عجرف كهلزنم

 ال انإ :مامإلا باجأ ،مكيلع اللخ هحتف يف نأو دس دق باب اذه نأب هوبتاعو ،مامإلل

 يديألا تلمع كلانه ."هباوج مهعنقي ملف ©لكلا ةحلصمل لمعي هنأ امبرف ‘ىسيع مهتن

 . نوللستي ءاسؤرلا ذخأف ،نكاسلا تكرحف ةدسافلا نسلألاو ةلطابلا

 نسحأف ثًارارم ناطلسلا ىلإ دفوف يربعلا ديعس نب ميهاربإ ةمالعلا خيشلا رهاجو
 . راحص ىلع هاضقتساو زئاوجلا هل

 ميهاربإ بلوطو ٠ كلذ ىلع مامإل ا ضرحو ،‘هعنم ىلع ىسيع خيشلا صرح

 . ةدواعم لوطو درو ذخأ دعبو ا ناطلسلا ىلإ جورخلا نع ريخأتلاب

 7 نحنو هموق ىلعف اسيئر ناك نإف . عنمو ىسيعل نذؤي مل : ميه ارب ١ ب اجأ

 ناك نإو ،روهتلا نع انزجحي ام ملعلا نم اندنعف ًاملاع ناك نإو ،انموق ىلع ءاسؤر
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 انب ملعلا عم مهتن فيكو ،لازي الو لزي مل انلاح اذهو ةرصانملا يف انل قبسلاف ًارصانم

 .ءيش يف فاصنإلا نم اذه سيل ©ةجرحلا فقاوملا ىف

 مهنم عراسف ةاضقلا هعبت كلذ دعب مث راحص ىلع ناطلسلل ايضاق ميهاربإ يقب

 ن؛ب فيسو 6 روصب ءاضقلا دلقت يبايسلا ليمج نب ناقلخ خياشملا مهنايعأ نمو 6 ةعامج

 لغكت يصرورخل ا دمحم نب هللا دبعو ( طقسم ةمكحمب ةاضقلا سيئر حبصأ يربغال ا دمح

 ٠ طقسمب سير دتلا دلقت ديبع نب دمحو كر افظ ءاضق ىلوت دمحأ نب ديعسو ( حرطم ء اضقب

 . ريثك ةيناثلا ةقبطلا نم مهريغو

 ىلإ نحنف ©نييعرشلا ةاضقلا ىلإ جاتحم ناطلسلا نإ :مهضعب باجأ اوفنع املو

 عنمُئ ءيش يألف ناطلسلا ىلع لوخدلا باب ىسيع حتف دقو عراسن ينيدلا بجاولاب مايقلا

 ۔ عنمي الو

 6 يناهبنلا ريمح نب ناميلس خيشلا ىلإ عمطلا لئابح دمت ناطلسلا ةاعد تماق مث

 ءىداب ىف هعنمف ناطلسلاب لاصتالا يف مامإلا ناميلس نذأتساف ،هوزفتساو هورفنتساف

 .انريغل نذؤيو عنمن نأ نكمي الف الإو ‘نامع خياشم عنتمي نأ طرش ىلع لثتماف ،رمألا

 كلذب ينعي عناصن الو هتعامجو هدالب ىلع انريغ عناصيو ،عايج نحنو انريغ لكأيو

 . ىسيع

 هذهب .هيلإ مهوعدي نامع نايعأ ىلإ ميهاربإ نب دمحأ ةيلخادلا ريزو بتك ترشتناو
 ظفلب ًابتك نامع نايعألو ىسيع خيشلل بتكف ،هيلع تلخد ةنتف اهنأ مامإلا نقيأ بابسألا

 : ىسيع خيشلل هباتك صنو 8دحاو

 ,تز تقلا ل آ مستي

 نب ىسيع خالا مرتحملا مركألا خيشلا ىلإ ؤ©هللا دبع نب دمحم نيملسملا مامإ نم

 انمالعإ مكيلإ هلا دمحأ ينإو ،هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس رجح لآ ةفاكو حلاص

 .رورسو ريخ

 مهيلإ لئابقلا ةكسم لهأ ةوعدو }ةكسم ىلإ نامع لهأ دافيإ مكغلبي امبر هنإف دعب امأ
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 نم هدحو بابلا حتف نإ :نولوقي سانلاو دحأ لك ىلإ بتكلاو لسرلا اوثب ةعطقنم ريغ

 فنع راس ذإ رخآلاو بئاقحلا ءيلم عجريو ًايدجتسم دفي دحأ نكمي ال هنإو ،ةيقرشلا
 ©لوقلا نم انعنم رمأ كلذو ©،لكلاب نظلا ءاسي وأ لكلاب نظلا نسحي نأ امإ ،نظلا هب عئيسو

 نيملسملا عم ناك نمف‘“عنملا الإ ىرن الو ،مهيلإ دوفوملاو كلذب نودفاولا أرجت دقو

 مهيلع ترجح دقو ،ًايدجتسم مهيلإ هريسم نكمي الف هدهعب سئاخ ريغو ةعيبلا ىلع ًاتباثو
 . هللا زجعي الو نيملسملا ىلإ ةرظن كلذف ،هدهعو هتعيبل ًاضقان ناك نم الإ كلذ

 نم ًائيش هب اوذخأو الإ مهايند نم ًائيش مكنوطعي ال كئلوأ نأ سانلا اهيأ اوملعاو
 ن ابعش رهش نم ٢٢ موي هتررحو . مالسلاو مكلو يل هللا رقغتساو . يلوق اذه . مكنيد

 ١٣٥٧. ةنس

 ينبو هتوخإ نم عامجإب ىسيع نب دمحم لضفلا وبأ خيشلا هنبا هدعب نم سأرت مث
 هرفس نم عجر املف ،جالعلل دتهملا ضرأ ىلإ جرخ طقسمب هيبأ ةافو موي ناكو ،همع

 يف نأش هلو ،مهقحب ماقو ،همرق رمأ ساسف ،مهاكذأو هتوخإ َنسأ ناكو ،مهرمأ هودلق

 .هيلع بيجيو رعشلا لوقي ؛بداألا

 نم هيبأل تناك امك تالصو تالصاوم روميت نب ديعس ناطلسلاو هنيب تناكو

 ةيملاعلا برحلا يف ينامعلا نيومتلا هيلإ ضوف دقو .هيلإ ءاقدصألا زعأ نم ناكو كهلبق
 ةعاجملا ةجض نيينامعلا يف تناكف .هيف اقح هريغل ري ملو هسفنل هب رثأتساف شةيناثلا

 نب ملاس نب رصان ملكتف ،ريمألا هيبأ ىلإ اوعمتجا ثرحلا ةعامج نإ ىتح ،هوكشو

 هسفنل مامإلا غوسي ملف مامإلا ىلإ سانلا اكشو ،يقوطلا دشار نب هللا دبعو ‘يرمعملا

 مهنم ذخأ راجتلا لام هنأ ةلصاحلا ةهبشللو ،هب هتفرعم مدعل ،نيومتلا اذه يف لوخدلا

 دمحم ةرايز رثأ ىلع ةبيهو نم ةجراخ تجرخف ،روكنم ريغ هنع يهنلاو ريعستلاب

 اهوعابف طقسم برقب ةيطولا نم ناطلسلا لبإ تذخأف ١٣٦٢© ماع نيومت ضبقل ناطلسلل

 .ةذوخأملا لبإلا ىسيع خيشلا نم ناطلسلا بلطف دمحم ةلعفل اماقتنا اهنمث اولكأو

 كلذ ىلع مامإلاب ناعتساو ديقم ىلع لصح امف دهج لكب اهدر يف خيشلا ىعسو

 بهاذلا نع اضوع مهارد ناطلسلل خيشلا عفدف ؤهنبا لمع نم هوركني امل لفاغتو لهاستف

 . اهنم

 برق ًارمت لمحت نييبحرلل ةلفاق تذخأف ،ًاضيأ ةبيهو نم ىرخأ ةجراخ تجرخ مث
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 وب جلف يف ثرحلاو ةركاسملا نيب قاقش عقوو ؤ‘ىسيع ريمألل ءافلح اوناكو ةضورلا

 ام هل .ىدبأو ،ريمألل عانقلا فشكو ،نيدلا رون نب ديمح وبأ انوخأ ماقف ،اربأب نيرخنم
 ةديمح ريغ ةبقاعلا نوكت رمألا كرادتي مل نإ دب الو ،قاطنلا اوعسو نيقفانملا نأو ،هسنآ

 ملكتو ،َوطلا ةوزغ نم هعوجر دعب ليامس يف مامإلاب ديمح وبأ عمتجاف ©يعسلاب هل نذأف

 نم مامإلا لبقأف ،هتطاسو لبقو ؛هلوقل هللا همحر مامإلا ىغصأف ‘فقوملا جرحب هدنع

 وبأ جرخو .مهرهن يف ثرحلاو ةركاسملا نيب ءىشانلا ماصخلا حلصأف ،ةيقرشلا ىلإ هنيح

 ،ةبيهو هتذخأ يذلا رمتلاو لبإلا در يف سوبحلا هلاوخأب ناعتساو حنملا دلب ىلإ ديمح

 . ةتقؤم ةلاحلا تنسحتو .هوباجأف ةبيهو ءاسؤرب مامإلا اعدو ،مهنم هدرف هودعاسف

 فيس عنمو ءاربأ ةلافس ةاكز زجح ،هموق رمأ خيشلا اذه ىلوت هيف يذلا ماعلا يفو

 نم فيس ىفعتساف ؛مامإلا رمأ يف اهفرص نم اهيلع مامإلا يباج يرسيعلا دمحم نبا .
 ةبغاشم ىلع ناطلسلا هكرح هسفن ماعلا نم رخالا عيبر رهش يفو .هديب ام هل ملسو اهضبق

 نم هدي تحت ام ىلع اصيرح ريمألا اذه نوكل ،ةدومح لآ هللا دبع نب يلع نالعج ريمأ

 قئاثو يليلخلا مامإلاو هنيب تناكو ذوفن اهيف ناطلسلل نوكي ال نأب ةيلحاسلا زكارملا

 مامإلا لسرأف ©ةكرحلا يولعلا ريمألا سجؤأ ،هنوثدحي اميف هتفراط نع لوؤسملا هنأو

 :مامإلا باوج نم ناكف هيلع ناطلسلا ماق اذإ هيأر نع ثحبي

 هاياعر عنمب يفتكي نأ امإو ،هنع عفادنسو ةياعرلا تحت نوكي نأ امإ رايخلا ريمألل»

 ةدعاسمب ناطلسلا ماق اذإ امأ ،هرمأ هيفكن مهنم كرحت نمو ناطلسلا ةدعاسم نم

 ."أزجتي ال ءزج نامعو رصملا نع عافد كلذو ،اعرش مايقلا انيلع بجيف ؤزيلجنإلا

 تحت ناك نمو يولعلا ريمألل ضرعتلا نع فكلاب دمحم خيشلل مامإلا بتك

 .هدنع ام فرعي نأ لبق هتلجاع ةينملا نأ الإ دعقو ماقف .هتياعر

 هنإف ؛ماع نم رثكأ هترامإ نكت ملو ءايقيرفإو دنهلاو نيرحبلا خيشلا اذه راز دقو
 ىدحإ يف هباصأ ضرمب ١٣٦٦ ةنس ىلوألا ىدامج رهش نم نماثلا مويلا يف يفوت

 .ه ١٣١٦ ماع هتدالو تناكو ،هجالع نع زجعف ،بيبطلا هل رضحأف ،هيلجر

 خيشلا همع نبا هرمأب مئاقلا ناكو ىسيع نب حلاص خيشلا هوخأ هدعب نم سأرت مث
 .انس مهربكأو الضفو ًاملع مهعسوأ هنأل ؛دمحأ نب حلاص

 هيلإ ملكتو ،ىوزنب يليلخلا مامإلا ىلإ جرخ مهترامإ بصنم خيشلا اذه ملست املو
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 مهنأو 6}كهعوجرب راعشإ ب اتكب مهفحتي نأ هتالحر نم هعوجر دنع مهدؤع ناطلسلا نأ

 ىلإ هملع دعب صبرتي ال وهف هل ةئنهتلاو هيلع ميلستلل ةعراسملاب كلذ ةلب اقم يف هودّوع

 . مامإلا نم نذإلا بلط

 ابيرق هيلإ اتثدح امهنوكل لماكلا دلبو دلاخ ينب يداو ةيامحب ناطلسلل اودهعت مهنأو
 . كلذ ىلإ ةجاحلا تعد ىتم هل مامإلا حامس رظتني ال هنأو ىسيع ريمألا مهيبأ ةطساوب

 نب ديعس ناطلسلاو هنيب ةقادصلا طباور ماكحإ يف اهقح ةدوملا خيشلا اذه ىطعأو

 باب ىلع امحازتف ،ةسائرلا ىسيع نب دمحم نب دمحأ هيخأ نبا هل ملسي ملو ؤروميت
 زاحنا ناطلسلا هافج نمف ،طقسم ىلإ لباقلا نم مهب ةلوغشم قيرطلا تلظو ،ناطلسلا

 ىڵلَوَق ؤ©بصنملا همع حيشرتل بضغ هيبأ توم دعب دمحاف ،هناطلس ظيغيل مامإلا بنجب
 اهدلقت يتلا ةرامإلا كرت اضرلا باب ناطلسلا هل حتف املو ،اهعباوتو نوسحلا نالعج مامإلل

 ناطلسلا بتكو ،نامع لالتحا دعب هموق ةساير هدلق ىتح ناطلسلا ىلإ عطقناو ،مامإلا نم

 ليامسو ىوزن ىلع ةيالولا ةزئاج مهتوخإ حنمو ةرامإلا نم حلاص علخب اباتك ثرحلل

 بنج يف لبق نم مهؤابآ هلمعي ام ةلباقم يف لمعلا اذه ناكف مهلزع مث نالعجو
 . ةنطلسلا

 ةلكشم تناك امل ةيناطلسلا ةقادصلا ريفوت قح يف هبجاوب ماق هنإف حلاص خيشلا امأ

 ةدلب ىلإ مدقت هنإف ناطلسلا لبق نم اهلماع يربغألا ةمالعلا ناك امنيح دلاخ ينب يداو

 نم ءافج يف تقولا كلذ ناكو ‘دمحم نب دمحأ هيخأ نبا هضرتعاف ،هعم نمب رهاظلا

 اياعر نم تنأو ،اهنوؤش حالصإب ىلوأ وهو ،ناطلسلا دالب اهنأ هيلع اجتحم ناطلسلا

 .عوجرلا ىلع همغرأف ،اذه يف كل لخد الو ،مامإلا

 ىلع خيشلا اذه ردصأ 0١٣٦٨ ةنسل ةدعقلا يذ رهش نم سماخ موي ىحض يفو

 وبأ يضاقلا قيقش اذه دوعسمو هسفنب هسأري اموجه ثرحلا مداخ ديمح نب دوعسم

 هتيب يف درفنم وهو هيلع اولخدف يبيضملا ىلع مامإلا لماع ديمح نب دوعس ديلولا
 يفوعف رجنخب مهضعب هنعطو هذخف يف بيصأف اسدسم هيلع مهضعب قلطأف ،بريضملاب

 . ةفيفخ حارجب نيمجاهملا ضعب بيصأو ،هتحارج نم

 لمحي هبلقو ‘بريضملا ىلإ هجوتو ،هيخأب عقاولل يبيضملا نم ديلولا وبأ كرحتف
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 عيمجلل لسرأو 6 م ام ال أ ربخل ١ غلبف بيبش لآو سبح ن ايعأ هبحصو ( ًاقلع هتنسأو ًاقنح

 ءةاضقلا ىلع تضرعو ©‘ثحبلا طاسب ىلع ةيضقلا تمدق ،هرمأ اولثتماف هيلإ لوصولاب

 شرألا ملسي نأو ،ىوعدلا نم ديلولا وبأ حمسي نأو ،مهنيب حلصلا مامإلا يأر نم ناكف

 . هاوعد نم حمسو مامإلا هديس رمأ لثتماو ‘ ديلولا وبأ اقعف . هئرب دعب دوعسمل

 امل سوبحلا ىلع هتيالو نم ديلولا يبأ لزعب ابلط مامإلا ىلإ حلاص خيشلا مدق مث
 فقي ملو ،ىوهلل هفاعسإ مامإلا ري ملف دمحأ خيشلا هيخأ نبال هتالاوم نم هيف هدقتعي

 ناكف سبح لآ زفتساو ،ًابضاغم خيشلا جرخف ،هلزع بجوي بجوم ىلع كلذ هبلط نم

 وبأ عفر ،هسفنب يفعتسي نأ ىسعف ،يضاقلا شيع اوردكيل ،هتقفاوم مهضعب يأر نم
 نيخيشلل بتك هتحص نقيت املف ،هتقيقح نع مامإلا شتقف ،مامإلا هديس ىلإ ربخلا ديلولا
 :هصن اباتك ىسيع نب حلاصو دمحأ نب حلاص

 دويقلاو يتي

 ةحيصنلا نيدلا نإف دعب امأ . حلاصو حلاص ىلإ هديب ادمحم نيملسملا مامأ نم

 . كنهاد نم كحصني ملو دابعلا نيبو هنيب ام هللا حلصأ هنلا نيبو هنيب ام حلصأ نمو

 انلق لب هريخأت انفكي ملو ديمح نب دوعس انحصن دق نحنو ىوزن نم متجرخ :لوقأ
 .فلسلل ركش كلذ نأل ؛حلاص دالوأ ثعش ممَل يف ىعست نأ دوعس اي كيلع بجي :هل

 كرذع رهظيو نيعتستو ةلأسملا يف غلابت ىتح فعسأ ملف تمق :لوقت نأ كنم يفكي الو

 نأ امكو .هبحاص رمأ داسفإ يف ىعسي لكو الإ ملعن ملو رعشن ملف فعساف كداهتجا عم

 انغلب اميف ناميلس نب دمح نأ رمألا رخآو ،قوقحلا متيعار نإ مكيلع هلف اقح دوعس ىلع

 لاومأ لبق نم ةوعدلا نأ نالجرلا رهظأ لوصولاب دشار نب ناميلسو زيزع نيا اعد هنأ
 ال لوقب الاقو ،افجرأو اعجر امهنأ مث ،‘هجوو ىنعم اذهل :انلق ناقلخ نب ملاس دالوأ

 عرتخملاب نحنو خياشملا نم لوسر انغلب :اولاق سوبحلا رباكأ لصو امل مث

 نع الو باطخلا نع مهثحبن ملو ئ هرمأ لاشتمال مامإلا ةرضحل نودصاق انأ مهانبجأف

 . باوجلا
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 نأ انيأرف مكنيب تاذ حلصنل مكوجرن انإ :نيلئاق لوصولاب مهومتوعد مكنأ انغلب مث
 لوقل اوغصت ال نأ بجاولا ناكو .قحلا لهأ ىلع مهعمج الإ اهنم دارملا ام ةوعدلا هذه

 © نيملسمللو هسفنل رظانلا وهو ثمامإلا رمأ رمألا نإو ،مهلوق نوفنت لب ،ناميلسو يلع
 نيذه نيب ام انغلبي ملو هدضع نيلضملا ذختم تنك امو» :لجو زع هللا لاق دقو

 تناك نمو .يضاقلاو يلاولا ىلإ نودري رمأ كدنع ناك ولو ،رمأ مهتعامجو نيلجرلا

 .ءاوس قحلا يف هريغو وهو انيلإ هرمأ درمف هنم ةياكشلا

 لطاب ىلع ًادوعس رقن ال نأ انيلع بجيو ،قحلا الإ عبتن ال ۔ هللا دمحب ۔ انأ اوملعاو

 ۔ ينم كشلا ۔ ءافلخلا نم دحأ وأ .ةي هلا لوسر لاق امك نوكن الو قحلا عم هلذخن الو

 ملس :لاقف ال :لجرلا لاقف ؟سافو مورلا توزغ له :هبحاص يف نعطي الجر عمس امل

 © داسفلا لهأو ةاغبلا نع لداجن انلاب ام ملسملا كيخأ ضرع كنم ملسي ملو ءالؤه كنم

 ةنيبلا داسفلا لهأ يف ليق نإ ديرنو ،مهيف حدقلا ىلع انرداب لوقب ملعلا لهأ يف ليق اذإو

 . ىمظعلا ةبيصملا يه هذه هللاو ،ةنوعرلا ىلع تلمح وأ تبذك :تلاق .لدعلا

 هللا نيبو كنيب ام حلصأ :هلآ ىلعو .ةي لاق دقو ،هللا ىوقتب يسفنو مكيصوأف

 قح لبق نم كتفرع دمحأ نب حلاص ايو ،نازيملا وه اذهف .دابعلا نيبو كنيب ام حلصي

 وأ ةاكزلا نم رهبأ ةثالث هيلإ عفدن نأ نيملسملا عم ةراثم لبق نم دمحم ني دمحألا انيلع

 الإ كلذ ىرأ امو ،سفنلا يف رمأل الإ كضارعإ امو .نيرمألا نع تضرعأف هقح ىطعي

 . نيدلل ةقلاحلا يه نيبلا تاذ داسفإو ءاضغبلاو ةوادعلا عقتل ‘ناطيشلا تاعزن نم ةعزن

 مكناوخإو متنأ اعيمج ءابآلا لبق نم قوقح مكل حلاص لآ اي ۔عقار هاو نمؤملا :لوقأف

 نإ نحنف ،قحلا انل ناب نإ الإ لاجرلا انرمأ يلون ال انأ عم ةماقتسالا عم اهب مكيعارن

 كلسن ملو انججوعا نإ الإ ديدش نكر اندنع فعضلا انم رهظ نإو ،يلابن ال هب انكسمت

 . ةميقتسملا ةجحملا

 ةوق الو لوح الو نيملسملا انناوخإللو يل هللا رفغتسأو ،دييأتلاو ديدستلا هللا لأسن

 ١٣٦٩. ةنس مرحملا رهش نم ٢٥ موي هتررح .. ميظعلا يلعلا هللاب الإ

 ةهجوملا ةطخلا ذافنإ ىلع اومزع سوبحلا ضعب نأ هغلب اذه مامإلا بتك نأ دعب

 هذه لبق مهيلع هدرف ،مهنع اميدق يضاقلا لزع دق مامإلا ناكو ،ديلولا يبأ يضاقلا ىلإ

 : هصن ام مهل بتكو © ةثداحلا
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 دت زقلا ل آ مستي

 ؛سوبحلا ةعامجلا زازعلا خياشملا ىلإ هديب هللا دبع نب دمحم نيملسملا مامإ نم

 يملاسلا خيشلا يفوت .ديمح نب دوعس نأ مكملعن انإف دعبو .هللا ةمحرو مكيلع مالس

 ىسيع خيشلا رمأب دمس يف هانلعج مث ،يبيضملا يف هانلعج انإ مث ؤ،ضار هنع وهو
 هانموقل هنيد يف هيلع هدعن رمأل ناك ولو ،هيلع هدعن رمأل اهنع هانرذع امو ،هرظنو

 ًادوعس نأ انملع عم ،لاملل ًابلج ال قفرلاو ةعسوتلا الإ نيملسملل بحن مل الأ 6هانلزعو

 ًايلو مكرادب نوكي نأ هانرتخاف ،مزعلاو ملعلا عم هيفو ‘براجتلا هتكنحو رمألا سرام دق
 ىطعي قحلا هركي نم سيلو ‘كلذ بحي ال سانلا نم اريثك نأ انيقي ملعنو ،ًايضاقو
 عيضي مل هللاو .قحلا رصنن مل نإ هللا انرصن الو قحلا ةرصانم انيلع نحن .هلؤس

 نم رصني هللا نأ نيقي ىلع نحنف ،مهفعض ىلع نطاوم يف مهرصن نطوم يف نيملسملا
 اذ نمف مكلذخي نإو مكل بلاغ الف هللا مكرصني نإ .هللا دنع نم الإ رصنلا امو .هرصني

 .نوبلاغلا مهل اندنج نإو هدعب نم مكرصني يذلا

 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ‘كدعوب نينقوملا كدنج نم انلعجا مهللا

 .ه ١٣٦٩ ةنس ريخلا رفص نم عبار يف يديب هتررح

 : هصن ام يضاقلل بتكو

 دجت فقتارتا مستي

 نب دوعس زيزعلا مرتحملا خيشلا ىلإ هديب ،هللا دبع نب دمحم نيملسملا مامإ نم

 الإ انه ريخ الو هللا دمحأ ينإو ،هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس .نيقيلخ نب ديمح

 . ريخلا

 دنعو ،اروقو لزالزلا يف نوكي نأ لقاعلل يغبني دوعس ايو لصو كباتكف :دعب امأ

 ىلإ يده دقف امهب كسمت نمف ،ةنسلاو باتكلاب اوكسمتت نأ مكيصونو .اروكش :ءاخرلا
 ال نأ ناسنإلل نكمي ال هنإف ،قحلا نيعبتم متنك نإ رومألا مكنلوهت الو ،ميقتسم طارص
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 :لاق ثيح نآرقلاب ىفكو ،اليدبت هللا ةنسل دجن نلو هقلخ يف هللا ةئُس تضم دقو ،ىلتبي

 اذهف همينوبلاغلا مهل اندنج نإو» .هنيقتملل ةبقاعلاو :لاقو مكرصني هللا اورصنت نإ»
 .دالوألا ىلع مالسلاو .ديبعلا نم نوكي ريصقتلاو روصقلا نكلو ‘فلخي نل دعو

 ١ ةنس مرحم نم ١٣٦٩.

 نبا ةمداصمل روميت نب ديعس ناطلسلا رمأب خيشلا اذه جرخ ١٣٧٢ ماع يفو

 نم ًائيشو صاصرلا نم اقودنص نيرشعو شيع ةسيك نيعبرأ هدوزو ء يميربلاب ناشيطع

 .ًافندم اضيرم تقولا كلذ يف مامإلا ناكو ،ىوزنب يرزعلا نارهز تيبب اهلزنأف شورقلا

 تمتخو ًابتك هناسل ىلع اوبتك مهنإ ىتح ،روكنم ريغ ًابعل رومألاب نوضرغملا بعل دقو
 . همتخب

 نم مامإلا قافأ املف الهب لصو ىتح هعمج يذلا هدنجو همع ينبب خيشلا اذه راس

 مهمزلي نايعألا نم هبحص نمل بتكو هدصق نع عوجرلاب هيلإ بتك ربخلا هيلإ عفرو .هتلع
 مهظح نم ناكف ،ماجحإو مادقإ نيب اوقب هلوسر مهلصو املف ‘كلذ نم عنتما نإ عوجرلا

 هللا ىفكو .ةلكشملاب تلفكت زيلكنإلا نأب ةليللا كلت مهيلإ ناطلسلا لوسر لصو نأ

 ناميلس نب دمح انبا ملاسو ديعس لمحو ©ىوزن ىلإ هدنع نمب عجرف ثلاتقلا نينمؤملا

 ىلإ مث ،ةروباخلا ىلإ اهنم مث ،ةرهاظلاب زيردلا ىلإ يقابلا شيعلاو صاصرلا نايثراحلا

 . رحبلا قيرط ىلع طقسم

 هنيب ةيدولا طباورلا دشل نامع ةيلخاد ىلإ خيشلا اذه جرخ ه ١٣٧٢ ماع يفو

 هجوت مث ةرهاظلا نم زيردلاب رفاغ ينب ىلع مث ؛ًالوأ ةانه ينب ىلع هلوزن ناكف .ةيوانهلاو

 ةيدوعسلا نيب عازنلا هلوصو فداصو .يميربلاب يمالعلا ناطلس نب دياز خيشلا ىلإ

 عنم يف دهتجاو ©نيرحبلا ىلإ بكرو ةقراشلا دصق مث ،يميربلا ةحاو يف زيلجنإلاو
 امف كلذ ىلع ةقفاوملا اهماكح لأسو تيوكلا رازو ،اهب يليلخلا مامإلا تازاوج لوخد

 ةمالعلا ذاتسألا راوجب ماقأو اهتلود لاجرب عمتجاو رصم هذه هتلحر يف رازو . اوفعسأ

 .جحلا مسوم هكردأو ثةيسايسو ةينيد ًاسورد هنم ىقلتو ،شيفطأ ميهاربإ قاحسإ يبا

 دبع نب دوعس ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا دهع يلو راز ةيجحلا كسانملا ءاضق دعبو

 نب زيزعلا دبع نيمرحلا ىمح يماح كلملا هيبأ ةرايز ىلإ هجوت مث ،ةدج زكرمب زيزعلا
 يقبو ،ةدج ىلإ عجر اهئاهتنا دعبو 5ًمايأ هترايز يف ماقأو ،©فئاطلاب ناكو نمحرلا دبع
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 ىلإ مث ‘تيوكلا ىلإ عجر مث ،هلهأ مه ام ماركإلا نم هدوزو ،دهعلا يلو ةفايض يف
 . نامع ىلإ مث { ةقراشلا ىلإ اهنمو نيرحبلا

 روميت نب ديعس ناطلسلا ىلإ خيشلا اذه جرخ ىربع ةدلبل زيلجنإلا لالتحا دعبو
 يف ناطلسلا ىلع ظلغأ هنأو ،ىربع ةدام يف مالك امهنيب عقو هنإ :لوقيو .رافظب ناك

 .اليزج ًامرك هدوزو سورلاب ولو متئش نم ىلع اودمتعا :هباجأف .لاقملا

 نع أكلتف ،هدجنتسي بلاغ مامإلا هيلإ بتك ‘ىوزن ىلع يناثلا موجهلا ققحت املو

 لالتحا ربخ هكردأف ،رهاظلا ةدلب يبرغ داو وهو 0}نيتيسب لابجب صنقلل جرخو ،هتباجإ

 نم ةيتف هبحصف رهاظلا ىلإ ريسملا ىلع همزع ممصف لباقلا ىلإ هعوجر دعب ىوزن

 .ةفايضلا رادب لزنف رافظ دصقو ؤروميت نب دجام ةفايض ىلع لزنف ‘روص ىلإ اهلاجر
 باوج نم ناكف ‘همودق ربخب ديعس ناطلسلل ريشب قربأف ،يرفاغلا ريشب اهيلعو
 6ءاش ثيح بهذيلو ،ًالاح هوجرخأف ربلاب ناك نإو ،لزني الف رحبلاب ناك نإ :ناطلسلا

 نب دوعس مظعملا كلملا ىمح يف هب تخان ىتح اهنم لزن يتلا هتنيفس بوكر ىلإ جعزاف
 ةيقرشلا ةقطنملا ريمأ راوجب هلزنأو ،هلهأ وه امب همركأف ،نيمرحلا ىمح يماح زيزعلا دبع

 ىلإ هجوت مث ،ماركإللا قوف ًايرهش ًابتار همع ينبو هدوزو ،يولجلا هللا دبع نب دوعس

 . رصم

 اذه نع ةلاقم ١٩٥٨ ربمسيد ١٠/١٢٥٩/ ددع يف ةعاس رخآ ةديرج ترشن دقو

 زيلجنإلا رسخ ءزيلكنإلاو اننيب ةكرعم ترادو لاجرلا عمجأ تذخأو :لاق اهنم خيشلا

 نإ هنلا ناحبس ايف ،هنع ةديرجلا هتركذ ام رخآ ىلإ ىحرجلا ريغ اليتق ٤٥٠ نم رثكأ اهيف
 ةيلمعلا تلصحو .ةدحاو ةصاصر قالطإ نودب رمألا تملس تقولا كلذ يف ىوزن

 ملو ءارمألا ءالؤه هلذخ امل هدالب ىلإ مامإلا بحسناو ،مد ةرطق ةقارإ نود نيمجاهملل

 رشني ۔ هللا هاقبأ ۔ لازي الف نألا امأ ةديرجلا هتركذ امك رضخألا لبجلا ىلإ بحسني

 هدضاعي هنأ امك ثمامإللا ةرصانم ىلإ وعديو ةنطلسلا دض فحصلاو ةعاذإلا .يف بطخلا

 .هؤالمز كلذ ىلع

 اداز ينتدوز ام يتايح ينفو ينيدنت توملا دعب كل خأ ينإ

 لودلا اهتمدق .ةليزج ةيلام تانوعمو تادعاسم .ىلع ةياعدلا هذه نم لصحتو

 ،اهميلستب بلاغ مامإلا هبلاط املو نيدهاجملا نيملسملل ةينيصلاو ةيبرعلا تاموكحلاو
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 ىصعلا قشل اببس بلطلا اذه ناكف سهيلإ اهئادأ نم عنتما هناوخإ ةرضحب ةبلاطملا تناكو

 ©عبطلل ةلوبحأ مهتياعد اولعج نأ فسألل ايو ،رابجنزب اراقع لاقي اميف رثأتساو ،مهنيب

 .نوعجار هيلإ انإو هلل انإ .مهودعل مهدالبو مهتسايرب اوحمسو

 .كلذ يف هيلإ ردص لاؤسل ًاباوج شيفطأ ميهاربإ قاحسإ وبأ ةمالعلا بتكو

 :لاؤسلا اذهل اباوج لوقأو دشرتسملا لئاسلا اهيأ كيلع مالسلاف دعب امأ :باوجلا

 بجوتسي ام ىلإ رمألا مهب غلب دق هعم نمو ىسيع نب حلاص نأ ۔ هلا كظفح ۔ ملعا

 ام ميلست نم اوعنتما مهنأ حص نإ ،ةءاربلا نم ربكأ وه ام مهنم بجوتسي لب ،ةءاربلا

 ©نامع ةزوح نع عافدلاو هللا ليبس يف نيدهاجملا مساو مامإلا مساب لاومألا نم هوعمج

 هتعاط ىلإ نينمؤملا هدابع هللا اعد يذلا بجاولا ذإ .نيملسملا ةضيب يه ىتلا ةمامإلاو

 : ىلاعتو هناحبس لوقي ذإ لداعلا مامإلا ةعاطو نينمؤملا ليبس عابتا وه ةلي هلوسر ةعاطو

 : ىلاعت لاقو هآريصم تءاسو منهج هلصنو ىلوت ام هلو نينمؤملا ليبس ريغ عبتي نمو

 هناحبس لاقو ،هياظيفح مهيلع كانلسرأ امف ىلوت نمو هللا عاطأ دقف لوسرلا عطي نم»
 لدعلا ةمئأ مه ءالؤهو ،همكنم رمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ» :ىلاعتو

 لماعلا مسا هسفنل لحتنا نمو لدعلا مامإلا يه ةضيبلاو تابجاولا نم ةضيبلا ةيالوو

 نيملسملا مامإ مساب الام عمج نمو .ةءاربلل بجوم سيلدتلاو ،سلد دقف نيملسملا ةضيبب

 هملسي مل نإو ©نيملسملا مامإل لاملا كلذ ميلست هيلع بجو طابرلا وأ داهجلا مسا وأ

 ال اونمآ نيذلا اهيأ اي :لوقي هللاو ،نينمؤمللو هلوسرلو هلل ًانئاخ ربتغا هدوجو عم مامإلل

 لاق .ءيشلا ءافخإو ردغلا ةنايخلاو ،4نوملعت متنأو مكتانامأ اونوختو لوسرلاو هللا اونوخت

 سئب اهنإف ةنايخلا نمو ،عيجضلا سئب هنإف ،عوجلا نم كي ذوعأ ينإ مهللا) :ةني

 . يئاسنلا هاور (ةناطبلا

 يف ةتباث هتميقو ثهلل دمحلاو دوجوم نيملسملا مامإ نأ ۔ هللا كظفح ۔ ملعا

 نيملسملا عيمج ىلع بجوي كلذ نإف ،اهيلع ودعلا ةبلغل هدالب نم رجاه ولو ،قانعألا

 نع فلختي نأ نيملسملا نم دحأ عسي الو ،هتيار تحت داهجلاو هئاول تحت ءاوضنإلا

 تحت مه نيذلا نيملسملا عيمج نم دقعلاو لحلا لهأ هعياب نأ دعي هتعيب يف لوخدلا

 نيملسملا مامإ ةعاطب رمأ ىلاعت هللا نأل ؛نيدلا نم قرام نعاط هنإف هنع فلخت نمو هئاول

 رمأت نإو) :لاقو (مكرومأ ةالو اوعيطأ) :لوقي ذإ كلذب ةلي ها لوسر رمأو ،لدعلا

 مامإلاو .هلا ةعاط نم ناك اميف هلك كلذو ،(هوعيطأو هل اوعمساف يشبح دبع مكيلع
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 ركنأ نمو ،©نيملسملا عامجإو ةنسلاو باتكلاب ةتباثلا ةماعلا ةعيبلاب نيملسملا مامإ وه بلاغ

 ©نيدلا نم قورم هنم جورخلاو نيدلا نم قورم قحلا راكنإو ‘قحلا ركنأ دقف اذه
 نمو ثنينمؤملا ليبس ريغل عابتاو نوملسملا هيلع امل ةقرافمو نيدلا نم قورم هتبراحمو

 .قحلا ءادأ نع عنتما دقف حالس وأ لام نم نيدهاجملل اددم ءاج ام ميلست نم عنتما

 هلهأ ىلإ قحلا دريو بتي مل نإ قحلا عنامو ©قحلا عنم هنإ :نوملسملا هيف لاق امم اذهو

 نب سايلإ روصنم يبال هللا همحر حتف نب سورمع ةمالعلا لاق امب هيف ءاضقلا بجو

 الإو ثالث يف يل نذئا ۔ هللا مهمحر ۔ ةسوفن لبج ىلع باهولا دبع مامإلا لماع روصنم

 6 لتقي نيدلا يف نعاطلاو ،لتقي قحلا عنام :ةسوفن .ىلع ايضاق ناكو ۔ كمتاخ ينع ذخ

 بتي مل نإف ،اهبحاص باتتسي ثالثلا لئاسملا هذه .لتقي نيملسملا تاروع ىلع لادلاو

 . هللا مكح هيف ذفني هنإف

 مده ىلع ناعأ دقف لوقلا ءوس نم ءيشب ولو ،نيملسملا مامإ براح نم امأ

 مامإ يف ئيسلا لوقلاو ،نيدلل نيهوت نيملسملا مامإ نيهوت ذإ رفك وهو ثمالسإللا
 اذهو .نيملسملا ىلع ودعلل نوعو نيملسملا نايكل مده مهتوق وأ مهشيج وأ نيملسملا

 هناحبس هللا لاق هنإف :نيدهاجملا فوفص نم رف نم كلذكو ،هلوسرلو هلل ةنايخلا نم

 ام نوبتكي نيذلاو 4٠“هريصملا سئبو منهج هاوأمو هنلا نم بضغب ءاب دقف :هيف ىلاعتو

 اوثيفي مل نإ ،هلوسرلو هلل نونئاخ نيملسملا نم ودعلا نكمي وأ نيملسملا نأش فعضي

 عامجإلا :نع جورخلاو رفك وهو نيملسملا ةملكل قيرفت كلذو ،مهنم ةءاربلا تبجو
 مامإلا أوان وأ ةعيبلا نع فلخت نمف نيملسملا مامإ ةعيب ىلع نوملسملا عمجأ دقو .رفك

 ىلع وهو توملا هب لحي نأ لبق ،ًاملسم ناك نإ قحلا ىلإ ةبانإلا هيلع تبجوو رفك دقف
 . هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو .ةمتاخلا ءوس نم هللاب ذوعنف نيملسملا ةءارب

 (قاحسإ وبأ)
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 يريمحلا سيئرلا ةمجرت

 رضخألا لبجلا مكاح

 نب ريمح ميعزلا خيشلا ‘ نطرلا ةيرحب مئاقلا ‘ مركملا مامهلاو ‘ مظعملا سيئرلا وه

 نب برعلب نب ناميلس ني هللا دبع نب دمحم نب ريمح نب ناميلس نب فيس نب رصان
 نب تلص نب دمحم نب دمح نب ءايحإ نب دشار نب تلص نب دمحم نب ناميلس

 نب نالهك نب ناهبن نب ناميلس نب رفظم نب ناميلس نب ظفاح نب ناهبن نب ريمح
 نب رمع نب دمحم نب ناهبن نب نالهك نب ناهبن نب ورمع نب ناهبن نب دمحم نب ناهبن
 نب ةوعش نب ةمقلع نب بلاط نب دلاخ نب دايز نب دمحأ نب نامثع نب ناهبن نب لهذ

 نب ديز نب لهذ نب يرتحبلا نب دايز نب ةريغملا نب دمحم نب دايز نب رشب نب سيق
 رماع نب ايقيزم ورمع نب نارمع نب دسألا نب كيتعلا نب ثراحلا نب ديهكلا نب بعكلا
 داز نزام نب لولهبلا ةبلعث نب قيرطبلا سيقلا ءىرما نب فيرطغلا ثراحلا نب ءامسلا ءام

 نب بجشي نب أبس نب نالهك نب دايز نب كلام نب تبن نب ثوغلا نب دزألا نب بكارلا
 .مالسلا هيلع دوه يبنلا نب ناطحق نب برعي

 ةثاعتسال ماقو ،هساردنا دعب نامعب ةمامإلا مسر ىيحأ يذلا وه ليلجلا ريمألا اذه

 امهدنع نمو يكلاملا ةمالعلا هليمزو يملاسلا نيدلا رون ىوأو ،هباهذ دعب خذابلا اهدجم

 .هماقمب ةدهاش مالقألاو ةنسلألاو نيملسملا نم

 ١٩ موي فيس نب رصان خيشلا هوبأ يفوتو ‘ه ١٢٩١ ماع يف ريمألا اذه دلو

 ئ شارمأو دمحم هتوخإو أشنف © نينس ثالث نبا وهو ١٢٩٤ ماع ةدعقلا يذ نم نينثالا

 ،انس هتوخأ رغصأ ريمح ناكو .يناهبنلا فيس نب ناميلس خيشلا مهمع رجح يف براحو

 6 مهنيب ةدارالا ووذ ىعسف }كدوعسو ( نادمحو ئ فيس : ةثالث دالوأ ناميلس خيشلل ناكو

 مهب عقوأ ىتح اضعب مهضعب دسحي ةوخال ١ لاز امو ؛ ءانحشلا تراثو ٦ ءاضغبلا تعقوف

 ش ارمأو دمحم ةكرعمل ا كلت يف لتقف فونت نصحب ١٣٠٦ م اع يف ن اميلس خيشل ١ مهمع

 اولمعف ا درفنم ريمح يقبو ©“تامف مسل ا بر اح يقسف | ريمحو براح يقبو مهتدل اوو
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 كيف ذفنن نأ امإ هوجعزأو ،©هب كتفلاب نيرومأملا نم كلذ ربخ ىقلتف ،هب ردغلل ةديكملا
 املو .نيتقشملا ىدحإ باكترا نم صيحم ال نأ ىأرف مهلجاعت نأ امإو ،هب انرمأ ام

 خيشلا جرخ ١٣١٦ ةنس فلأو ةئامثالثو رشع سداسلا ماع ةجحلا يذ نم يناث ةليل تناك

 © نصحلا باب مادق سلجم يف مهتداعك برغملا دعب رمسلل ةثالثلا هونبو فيس نب ناميلس

 ناميلس خيشلا بيصأف ،مهالعأ نم صاصرلاب مهومرف ،هدنع نمو ريمح مهل نمك دقو

 ةكربلا تيب ىلإو ىوزنب طيلسلا تيب ىلإ دوعسو نادمح ناخيشلا برهو 0‘فيس هنباو

 سمتلي لكو ،امهب قلعت امو لبجلاو فونت ىلع اسيئر ريمح خيشلا يقبو ،امهيلع ضبقف
 نب دمح خيشلا ديقفلا يف ةيزعتلل ءارمحلا دلب ىلإ ريمح خيشلا جرخ ىتح ،رخآلا ةرغ
 هيلع راثأف ،مهموق نم ًايدوماج اولسرأ ةديكم همع ونب هل بصن دقو ،نييربعلا ريمأ نسحم

 ريثأت هيف رثؤت ملو ،هفتك يف هتباصأف ءارمحلاو فونت نيب يلصملا دجن يف صاصرلا

 نب دمحم خيشلا هيف ناكو ،اهنصح رصحو ةكربلا دلب ىلع ماقف ،قنحلا هذخأف ،ًيوق

 ريثأ ام دعبو .ديدش راصح دعب نصحلا نم جرخف ،نيخيشلا نع ةباينلاب يشيقرلا ملاس
 لاومأ اوبهنو ‘نامع يف اوثاعو اوقرتفاف ،ماير ماظن لتخا ءارمألا قارتفابو ،دورابلا هيلع

 .نيذلا لصيف ناطلسلا دونج نم يدنج ىلع اوضبق مهنإ ىتح رارحاألاب اورجتاو ثدابعلا
 .هل دايقنالا نم اوبأف ،هرمأل ناعذإلاب ناطلسلا مهبلاطف ،هوعابو ىكزأ نصحب

 دقو تاموصخلا ران تدرب ىتم قىيرازن سأب مهزمه

 (مليوس نب ناميلس يلاولا) همداخ هيف دئاقلا لعج اشيج لصيف ناطلسلا زهجف

 © لصيف ناطلسلا ةمجرت يف كلذ ركذ مدقت دقو يليلخلا ديعس نب هللا دبع خيشلا هسيئرو

 يلاولل ابطاخم هموق دضعل ًاداس اهيلع شيجلا ةمحز تقو ىكزأ ىلإ ريمح خيشلا لبقأو
 ةجراخ تجرخف ء(ماير) نم ةقرف مهو ةبوت ونب ردغف ©لكلا هيلع قفتي حلص جيورت يف

 ةكربلا تيب اولحتساو .هب اوتأف رضخألا لبجلاب ناكو ناميلس نب دوعس خيشلا ىلإ مهنم

 ظح نم ناكف ،هدي نم تجرخ دق ةكربلاو الإ خيشلا رعش امف ريمح خيشلا ركسع نم

 ىلخو مهترصانم كرتو فونت ىلإ هعم نمب جرخو ابضغ خيشلا طاشتسا نأ ناطلسلا

 مدقتو ،هموق بجاوب دوعس خيشلا ضهنو ،ماير ىلع برحلا تماقف ،ناطلسلاو مهنيب
 ةكربلا ىلإ لمحف ،ًاعيرس ضرم نأ ثبل امف هل مسلا سدف ،يلاولا ةمواقمل ىكزأ ىلإ

 خيشلا اهبو ،ىوزن دمس ىلع ناطلسلا بناج نم ىرخأ برح تميقأو ،اهيف تامو

 ىوزن دمس هنم تعزتناف ريمح خيشلا مع نباو مومسملا دوعس قيقش ناميلس نب نادمح
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 ىلع امكاح هترامإ ىلع يقبف ريمح خيشلا امأ .ةكربلا ىلإ عجرف طيلسلا تيب نم جرخأو
 . هيدي ىلع دالبلا لالقتساو اهئاملعل هترصانمب نيينامعلا ىلع هللا نم ىتح 5؛هدي تحت ام

 عباسلا ةعمجلا موي ؤدلاخلا فرشلاو ةديمحلا رثآملا كرت ام دعب ريمح خيشلا يفوت

 كرتو يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا راوجب فونتب نفدو ۔۔٨ ماع ةيناثلا ىدامج رهش نم

 ناميلسو ،هاوس بقعلا يف هل نكي ملو ،ةنس ١٣ ذئموي هرمعو اريغص ناميلس خيشلا هنبا

 ناكرألاو ءامعزلا دحأو .ةلودلا باطقأ دحأ ناكف ،يليلخلا مامإلا ةرصانمب ماق يذلا وه

 :دشني هلاح ناسلو ،نطولا ماظنو بعشلا ةايحل ةسسؤملا

 قدصمو بذكس نيب سانلاف ةروبقم مظعأب ترختفا اذإو

 ٨ ةمئألاو ةمألا هتركشف ،مامإلا ةرصانم يف ماظن نسحأب مايق نسحأ خيشلا اذه ماق

 صخشو لذب املو .ثدحت ةمهم لكل هفشكو ‘فقوم لك يف ةمغلا ءالجإ نم هلذب امل

 ناهبن ينب نم هنإف ،بير الو اذه نم ربكأ وه ام ىلإ هنيع تقمرو هسفن تحمط هنإف

 اصعلا عدص نوبحي نيذلا ،سنإلا نيطايش هيلإ سوسوو ثةسايرلل حومطلا هسفن يف ىأرف

 لك ىلعو ،رخآ انيح اهعبتيو ،اهعرقيف هسفن مغري يقبف وجلا ركعت اهبش ىوهلا عابتاو

 لطابلل نيبصعتملا نإف ؛لخن ةعقاو يف الإ نطوم لك يف همامإ ةرصن نع فلخت امف لاح

 ملف مهتيغبب اورفظ ىتح ءناينث ينبا ناقلخو دمحأ نيخيشلا لتق يف هومهوأو 6هوطبث

 6 لخنب هكردأو ،هدونجب همامإ ىلإ لبقأف ،اهئاهتنا دعب هرمأ كرادتو ةروثلا كلت يف كرحتي

 .هللا ءاش نإ ۔ هلحم يف ءىراقلا اهيأ هدجنس امك ،هيلع نيجراخلا ةاغبلا هيلإ برقف

 نيينامعلا ىلإ هبتك ةيجراخلا ريزو ثبو ،نامعب طقسم ةنطلسل ةياعدلا ترشتنا املو
 هيف لخد اميف لوخدلا يف بغرف ،هوزفتساو هورفنتسا نمم ريمآلا اذه ناك ١٣٥٧ ماع يف

 بلطلا طقسم تررك مث ،ةرم لوأ يف عنتماف هعنم ىأرف ،مامإلا نذأتساف ىسيع خيشلا

 عنملا نوكي نأ طرتشاف .اهيف ام هسفن يفو لثتماف ؤهيلع مامإلا رجحف ةيناث نذأتساف اهل

 ماع ةرخآلا ىدامج رهش ىلإ ارخأتم ثبلف كلذ دعب هيلع مول الف الإو .نيينامعلل ًالماش

 ٣٦٣.

 ني ناطلس هنبا هتبحص يفو كنض ىلإ مث نالعج ىلإ مث ةيقرشلا ىلإ جرخ مث

 لآ هللا دبع نب يلع ريمألاب عمتجاف ،هموق نايعأو يلعجملا دومح نب رسايو ناميلس
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 كلذ ناطلسلاو ،ًاموي نيعبس روصب ثبلف ناطلسلا ةلباقم يف امهنيب ءارآلا الدابتو ةدومح

 يفو .هبلطتي امو رئازلا ةلاح سانلا مهفيل ،هناكم ثيرتف ربخلا هغلب دقو ،راقظب تقولا

 ةرم رافظ ىلإ اهنم عجر مث ‘روص نم ابيرق ةريصم ةريزجب ناطلسلا لصتا ةدملا كلت ءانثأ

 .اشاعم يدينسلا ديعس نب سيمخ مهريفس ةطساوب ةريصم نم نيخيشلل لسرأو ء ىرخأ

 مث ‘©روص لحاس يف مهب عمتجا رافظ نم عجر املو ©عجري ىتح مهناكم اونوكي نأو
 هتبحص يف اوجرخف مهب ابحرم ‘يصاصرلا ليعامسإ يلاولا مهيلإ لسرأو طقسم ىلإ هجوت

 .مهلزن مركأو مهراجأف روص لحاس نايعأ مهتبحصو

 قحلا ريغل بصعتلاو لطابلاب بزحتلاو سفانتلا نيينامعلا يف ىرس هذه رثأ ىلع
 ةنكمأو ىطمأب ةرمو لخنب ةرم مهعبت نمو ةيرفاغلا نايعأ عمجي ناميلس خيشلا ناكف

 هل دهمي ناطلسلل ةيعاد ىسيع نب دمحم خيشلاو ةجاحلا تقو هدنع اونوكيل ،‘ىرخأ

 ضرأو ةرهاظلا ىلإ جرخو ،كلذب حلاص هوخأ ماق هدعبو ‘باوبألا هل حتفيو ‘ بابسألا
 .ةرورضلا دنع هبزح اونوكيل لامشلا

 خياشم بلطف ةيلخادلا نامع لخد ام لوأ يهو تارايسب ناميلس خيشلا ءاجو

 لوخد نم اهعدصل ةبيهو اوكرحف ،كلذ مامإلا ري ملف ،اهعنم مامإلا نم ثراحلا

 ءاجو ،ىسيع نب دمحم نب دمحأ خيشلا هسأري وانس ةدلبب ارمتؤم اوررقو . مهحويس

 ليكش ينب نيب ةنتفلا تقو ثالهبب مامإلا ىلإ يليفغلا روصنم نب ناطلس نب دمحم مهريفس
 لك حبصأ ريثك اذه لثمو ،اهعنمل اهجوري ملو هبلط ىلع مامإلا هبجي ملف ،ةانه ينبو
 نكر عضعضتو مقافتلاو لالحنالا لصح اذهبو ©يناثلا ءانب مدهيو هبحاص دض لمعي

 مانت ال مصخلا نيعو لفاغلا اهيف عمطو ةلودلا
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 يئانهلا رهاز نب لاله خيشلا دالوا ةمجرت

 نب دمحم نب ديعس نب دمحم نب ديعس نب دمحم نب ديعس نب رهاز نب لاله وه

 .مهف نب كلام نب ةانه ىلإ نومتني ،يئانهلا كرابم نب فلخ نب سيمخ

 .مهنم ةينامعلا ةضهنلا ىلع نيدعاسملا ءامسأ ركذن

 ملاسو لاله نب نصغ نب رهازو رهاز نب لاله ينب دلاخو يلعو هللا دبعو دمحم

 .لاله نب ردب انبا دوعسو

 نم مهف نب كلام مهيبأل ناك ام ريسلا لهأ ركذ دقف ،نامعب ةقباس مهئابآل تناك

 نم ناك امو ،هبورح يف ماحمح نب فيهألا نم ناك امو هدعب نم هينبل ناك امو ثرثآملا

 يف رّبَصقلاب فورعملا كرابم نب فلخو .دشرم نب رصان مامإلا مايأ يف دمحم نب فيس

 رهاز نب لاله خيشلا رثآم نم ًافرط نآلا ركذأو ‘كلذ ريغ ىلإ رصان نب دمحم ةمامإ لاح

 : ءىراقلا اهب عتمتيل

 ىوزن ةعلق زتبا هنإ ىتح ،نادلبلاب هتيص راطو ،نارقألا قاف دق همايأ يف لاله ناك
 هل تناكو .ةنس ةرشع ةعبرأ اهب امكاح يقبو يديعسوبلا فيس نب دمح ديسلا دي نم
 يف ،ةرفص يبأ نب بلهملاب ههبشأ امو .لاطبألا اهب محازو ،لاوهألا اهيف ىقال ،©بورح
 ،اهافرط نيأ ىردي ال ةغرفملا ةقلحلاك هونب ناكو .ةمآسلا ةلقو رجضلا مدعو ربصلا

 .دلاخو نصغو يلعو هللا دبعو ردبو دمحم مهو

 وه ام ىلع لاله خيشلا نأ :اهبابسأو ‘بورح نييربعلا هناريج نيبو هنيب تعقو

 ديعس ناكو ،ديعس نب دمحم نب ديعس همع نبا رباكي ذخأ ،ةعاجشلاو مادقإلا نم هيلع
 هيلع ناعتساف ،مدك نم ضراعلا دلبب لاله لقتساف ‘تقولا كلذ ةانه ينب يف ريمأ اذه

 هعم نمو ،لالهب اوطاحأف هيلع ماقف نييربعلا ريمأ يربعلا نارهز نب نسحم خيشلاب ديعس
 رهش يف يناهبنلا فيس نب ناميلس خيشلا ةطساو ىلع اهنم جرخف ضراعلا جرب يف

 يف ديعس ريمألا يفوت ىتح كلذ ىلع همع نباو هتلاح تلاز امو ١٢٧٦\ ةنس مرحملا
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 خيشلا دالوأو هنيب قاقشلا عقوف هرمأ مظعو ؤلاله دعاس دتشاف ١٦٢٨٢ لاوش يداح

 مهباجأف ،لبق نم مهوبأ هب نيعتسي ناك امك نسحم خيشلاب ديعس دالوأ ناعتساف ،ديعس

 ام مهنم ناك دقو ،هرمأ لحفتسا ىتح لاله نم رذاحي هنألو ،ةبحصلاب امايق كلذ ىلإ

 ، ١٦٨٣ ةنس رقص نم ١١ نينثالا موي ةانه ينب ةمصاع تيس دالب اولخدف ،هبناج يف ناك

 مهيس يداوب اوزيحتف ثدلبلا نم مهوجرخأو ،هتوخإو لاله خيشلا هيف يذلا جربلا اوذخأو

 اهبو ©ءارمحلا نم ةبيرق ةانه ينبل ةريغص ةديلب يهو رمغ ىلع نسحم خيشلا ىلوتساو
 لتق ةمحلم لالهو هنيب تعقوف ،ةانه ينبل داو وهو ،العلا يداو ىلإ ضافو ةعنام ةلحم

 نأ نسحم خيشلا نظو هلهأ ديب يداولا يقبف يداولا نع اومزهناو ،نييربعلا نم ريثك اهيف

 ءيش هنع هل عفر اذإو }مزحلا لمهأف هيلع ثداوحلا هذه عباتت دعب ًائيش عيطتسي ال لاله

 هوقثاوف ،نيللاو ةقادصلا ليكش ينبل رهظيو ©ةصرفلا سمتلي لاله امنيبو .الاب هل قلي مل

 دالوأ رمأ يلوت يف هدادبتساو ،الهب ىلع سفانتلا نم نسحم خيشلاو مهنيب امل كلذ ىلع

 دالوأ مادخو ليكش ونبو لاله عمتجاف ةرطيسلا هلو مسالا مهل ىقبأ هنإف ديمح نب دشار

 ماقأو هشيجب نسحم عمتجاف خيشلا جرخو ةدحاو ادي اوناكو ،نيربيب ديمح نب دشار

 مداصتف نسحم خيشلا نب دومح مادقملا مهتاقالمل جرخ هعم نمب لاله مدق املو 5الهبب

 خيشلا اهيف لتف ،خيراتلا اهل دهشي ةعقو تناكف .ةليجللا ىليهس الهب روس جراخ ناعمجلا
 ناقلخ نب روسق لاطبألا ريهاشمو لاجرلا ديدانص نم هعم لتقو نسحم نب دومح

 ، حاتفم نب سيمخو ث“ملاس نب دمحم نب رقصو ‘سيمخ نب فيس نب ملاسو ،يربعلا
 . كلذك كئلوأ نمو ©نييربعلا نم سانأ ةلمجو

 نسحم خيشلا دي نم رمغ ةدلب عاجرتسال لاله خيشلا ماق ىتح مايألا تلاط امو

 © ١٢٨٣ ةنس ةيناثلا ىدامج ١٢ ةليل اهلخدف ،الجر رشع ةثالثو ةئامثالث ةورح هدنعو

 دونجب هتمواقمل هتعامجو دمحم هوخأو نسحم خيشلا جرخف ،ءارمحلا ىلإ خيرصلا ءاجف

 راصحلا يقبو ‘ترسكتو ترجفتف ،مهعفادمب ةلحملا اومرو هيلإ عفادملا اورجو شةلئاه

 نوروصحملا قلطأو ،ةلحملا ىلع نويربعلا مجهف ،روكذملا رهشلا نم ٢١ ةليل ىلإ
 نظ رمألا لاط املف نوصكني ال مهو قدارسلا كلت نم ةراجحلاب مهومرو قدانبلا مهيلع

 نيمجاهملا يف لخدو ،هنصح نم لزنف ،مهودع يف ًائيش لمعي مل.مهصاصر نأ لاله
 طسو وهو مهادانف مهيلإ عجري ىتح توكسلا هنكمأ امف ،ًاثيش لمعت مل ةامرلا نأ فرعف
 لاله :ناخيشلا ىقتلاو ،هيلع موقلا مداصتف لاله هنأ اوفرعف ‘برضلا اوطاو نأ :هودع
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 ديدانص نم لاجر ةتس لاله شوتحاو نسحم خيشلا حرجف ،فويسلاب اللجتف نسحمو

 ىلع ةميزهلا تناكو نسحم خيشلا حرج امل ةميزعلا تراخف 6مهنم تلفأف ،مكح

 حلصلا عقو اهرثأ ىلعو ،نييربعلا يف ىلتقلا نم ريبك ددع نع ةمحلملا تلجناو هموق

 دوعت نأ ىلع ،يربعلا سيمخ نب دجام ةمالعلا خيشلا ةطساوب ،ةانه ينبو نييربعلا نيب

 .ةانه ينب ىلإ تيس دالبو رمغ

 © يربعلا ديعس نب ميهاربإ ةمالعلا خيشلل نييربعلا خيرات يف نيربتعملا ةرصبت يفو

 نورشع ليكش ينبو ةانه ينب نمو ‘كلذ وحن ىحرجلاو الجر نوتس نيلوتقملا نإ :لاق
 يف ردجلا ءارو نيبجتحم اوناك مهنأل ؛كلذ نم رثكأ مهنم لتقي مل امنإو :لاق الجر

 ملو ثلابقإ مايأ همايأ تناكو نسحم دلاولا ةوق تفعض ةميزهلا هذهبو :لاق ةلحملا راوسأ

 .همالك ىهتنا .رمغ دلب ةميزه تعقو مث ،الهبب دومح هدلو لتق نأ ىلإ لاوحألا هسكاعت

 ةرامعو هموق يقر يف ىعسي ذخأو هلك يداولا لاله رتسا رمغ ةثداح دعبو

 تحت ىوزن لاخدإ نم مظعأ وه ام يف ركفي ذخأ لب كلذ ىلع رصتقي ملو 0مهنادلب

 ببسلا ومن اذهو ،هللا همحر سيق نب نازع مامإلا روهظب مايألا هنود تلاحف ،هترطيس

 لَّوح مامإلا توم دعبو ‘حصنو صالخإب هللا همحر مامإلا عم دعاستي ال نأ هلمح يذلا

 بارعألا ىلع اهمكاح دعاسيل هدنع نمب ىوزن لصوف ،ةليح ربدف شةيناث ةرم اهيلإ هتركف
 نم فيس نب دمح ديسلا اهمكاح ىأرف شهلَيح مربي نطابلا يفو ،اهلهأ ىلع اوربجت نيذلا

 نكسي دمح ناكو ؛ىوزن ةعلق مامز هدلق ىتح ائيشف ائيش هرومأ يف همدقف ‘حصنلا لاله

 هتلفغ نم دمح ظقيتساف ث،ةعلقلا لوخد نم ادمح لاله عنم ةدم دعبو . جوراصلا تيب

 سيل ىوزنب مايقلا نأ هيلإ لسرأف ،كلذب لاله ملعو ‘تلشفف لاله لتقب ةديكملا ربدو

 .لالهل وجلا افصف طقسم ىلإ جرخف ،‘كحلاصم نم

 لاله ناك ذإ ،ىوزنب بورح يناهبنلا فيس نب ناميلس خيشلاو لاله نيب تناكو
 هكيبو ىوزن ةيالع يهو دمس ىلع ريمأ يناهبنلا خيشلاو ،اهتماق هديبو ةلافسلا ىلع اريمأ

 .ليتق ةئامثالث نع اهب دقف نم لقي الو ،ةميظع عئاقو مهنيب تعقوف ،طيلسلا تيب

 سرغو ءراهنألا :ىرجأو ‘نوصحلا رمع هنإف ؛لاطبألا لاعفأ لاله لامعأ تناك

 جلف ،اشحو جلف ثةبقعلا ةلايح تيس دالبب جلف اهارجأ يتلا راهنألا نمف ؛زاجشألا

 ثيدحلا جلف العلا يداوب ىرجأو ،ىرقلا جلف © يصيقعلا جلف .ةلاطنلا جلف ©تافاغلا
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 نم ىنبو .ارهن رشع دحأ راهنألا هذهف ،ةبقلاب فورعملا توص جلف ىوزنب رفحو

 دشار نب ملاس مامإلا همده يذلا دمس عماج اهمظعأ ،انصح نيثالثو ةتس نوصحلا

 تيبو ©يبرغلا نصحلا ©تافاغلا دلببو ©ىوزن قرفب ناتعلق ،قيوسلا ةعلق يصورخلا
 6ىوزنب فالآ ةعبس ،ةلخن فلأ نيرشعو ىدحإ ليخنلا نم سرغ .كلذ ريغ ىلإ ةمازلا

 . تيس دالبب فالآ ةعبسو تافاغلاب فالآ ةينامثو

 يديعسوبلا نب دمح نب فيس دي ىلع لتقلاب رهاز نب لاله خيشلا ةافو تناكو

 ونب هلتق ىتح نيتنس ماقأو ،لاله ني ردب هنبا هدعب نم رمألا يلو مث 0١٣١٦ ةنس ىوزنب
 ىكرت نب لصيف ناطلسلا زهجف ،دادضأ ايندلاو هتوخإ رمأ فعض ردب لتق دعبو ،ليكش

 الهب ريمأ ماقو ،ةيرفاغلا هدنعو تافاغلا دلبب طاحأو ،مليوس نب ناميلس يلاولا همداخ
 ةعلقب مهدنع نممو ،ىوزن ةلافس لهأ طاحأو ،تيس دالب جلف ريمدتل ديمح نب رصان

 هتوخإو لاله نب هللا دبع خيشلا ناكو ‘دحاو تقو يف كلذ لكو ،اهب مهرصحف ىوزن

 .مهدالب اوذقنيل ةعلقلا اوملسف ًاراغص

 ةينامعلا ةضهنلا سيئر ةمجرت

 نب هتلا دبع نيدلا رون ح يلولا قلطملا دهتجملا ققحملا ديمعلا ديسلا اندلاو وه

 بسنل ا ةيقبو ٦ ةبض ينب نم يمل اسلا سيمخ نب نافلخ نب ديبع نب مولس نب ديمح

 . باسنألا لهأ دنع فورعم

 ،اهب أشنو ،هلهأو هموق لزانم اهبو ،قاتسرلا لامعأ نم ةدلب :نيقوحلا دلبب دلو

 .امهنع هللا يضر هدلاو دنع ميظعلا نآرقلا أرقو

 يوق ،ًاظفاح هابص يف ناكو ،ةنس ةرشع يتنثا نبا وهو ۔ هللا همحر ۔ هرصب فك

 اثدحم ركذ دقو . هيف هللا اهعدوأ ةيصاخ ىهو ا( هاعو الإ ائيش عمسي داكي ال ٠ ةركاذلا

 . ايرحت اهنود وأ رهشأ ةعبرأ نبا وهو ظقح هنأ هذه هللا ةمعنب

 نب دشار خيشلل ذملتتف ،قاتسرلا ىلإ دومحملا ملعل ا بلطل نيقوحلا نم جرخ مث

 دمحم نب هللا دبع خيشلا كردأو ©نامزلا كلذ يف اهيحاونو قاتسرلا ملاع ،“يكمللا فيس

 .ءالضفلا هخويش دحأ وهف ،هنع ذخأو ، يمشاهلا
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 , ءاكذلا ةدوجو بلطلاب نامع لهأ دنع رهتشاو ،لوقنملاو لوقعملا ملع يف غبن

 .مهنع ملعلا لمح نيذلا هخايشأ نم ربكأ هرمأ أدبم يف ناك ىتح ،نيردانلا ظفحلاو

 يهو ،اهحرشو لمجلا يف ةزوجرأ مظنو ‘ه ١٣٠٥ ةنس قاتسرلاب فيلأتلا يف عرش
 رئاس يف سيردتلا يف عرشو ،ةنس ةرشع عبس تقولا كلذ يف هنس تناكو ‘هفنص ام لوأ

 . ةيملعلا نونفلا

 رابخأ نم هعمسي امل ،فلأو ةئامثلثو نامث ه ١٣٠٨ ةنس ةيقرشلا ىلإ رجاه مث

 هيلع مزع مث ©ينامعلا رطقلاب ةمامإلا ةداعإ نم هلواحي امو ،هتيص ولع حلاص خيشلا
 نم طقتلي ،هل ًادضاعم هدنع ثبلو ،هرمأ لثتماف ،لباقلا نطوتسي نأ حلاصلا خيشلا

 ملعلا مهنع ذخأ نيذلا هخويش دحأ حلاص خيشلا ناكف ؛هدئارف نم جرختسيو .هدئاوف

 رئاس نم رايخألا هيلإ دفوو ،لبإلا دابكأ هيلإ تبرضف 6ملعلا يف ةرهشو اظح يتوأو
 نيدلا لوصأو هقفلا لوصأو ثيدحلاو ريسفتلاك ،ملعلا نونف رئاس يف سردو ؤ©يحاونلا

 مث ،حلاص خيشلا يفوت نأ ىلإ لاحلا كلذ ىلع مادو .قطنملاو نايبلاو يناعملاو وحنلاو

 ٨ةرامإلا ةسايسو نامع رومأ ريبدت ىلع هدعاسو ،حلاص نب ىسيع ريمألا هنبا هدعب دضاع

 .بيجع لك ةمهلا ولعو ةسايسلا نسح نم كلذ يف ىدبأو

 هذخأت ال ،ىلاعت هللا تاذ يف ةريغلا ديدش ۔ هنع هللا يضر ۔ ناك :هلئامشو هقالخأ

 ىلع درلا ريثك ،ةبالصلاو ةلاسبلاب روهشم ©‘قدصلاب قطنيو ؤ‘قحلا لوقي ،مئال ةمول هيف

 هنإو ©،اهرضي امل نزحيو ءاهعفني امب حرفي ،هتمأب لابلا لوغشم ،مالسإلا ةلم فلاخ نم
 . نيصلاب ولو ثدحب ةمألا نم دحأ بيصأ اذإ بثتكيل

 الغتشم ،ةيبدأ ةدراش وأ شةيويند ةدئاع وأ .ةينيد ةدئاف نم ةميركلا هدهاشم ولخت ال

 . يعرشلا مكحلاب موصخلا نيب لصفلاو ،فيلأتلاو ملعلا سيردتب

 ام بسح ،لفاحملاو عماجملا يف لاوطلا بطخلا لجتري ،ًايقطنم ابيطخ ناك

 نايب غلبأب بهريو بغري ‘لمشلا عمجو ةمألا حالصإ يف يعسلا نم ماقملا هيضتقي
 . ناسل حصفأو

 هيمزالم ةرثكو هيدانب فويضلا ماحدزال ،هدحو اماعط لكأ ام لق ايخس اداوج ناك

 دقفتلا ريثك ‘رطب الو فلكت الب هرضح ام فيضلل مدقي شهيدايأ ضيف نم نيفرتغملا

 . مهيساويل هتذمالتو هناوخإ ةجاح ىلع فرعتلاو
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 اهتاعبتب قلعتلا ليلق ،اهيلإ نوكسلاو ايندلا يف عسوتلا نع هسفن فزع دق ناك
 .ةرخالا قيرط نع ةقئاعلا اهلغاوشو

 اذ وأ ًاملعتم وأ الئاس نوكي نأ الإ هسلجم يف دحأ قطني ال ةبيهلا ميظع ناك

 ناكو .هقطنم لوضفب هرهق دقو ‘همصخ تنعتي امصخ ةرم تاذ ىأر دقلو .ةيدج ةجاح

 ٥6مكحلا ىلإ اًمْلَه :لاقو ،امهرجز تنعتملا كلذ ىأر املف ،امهنيب حلصلا لواحي خيشلا

 كلذ ملس نأ الإ وه امف ‘سونبأآلا بطح نم ءادوس تناكو “همامأ هاصعب برضو

 اصعلا كلت نم تفخ ينإ :لاقف كلذ دعب بتوعف .همصخ حلاصو ءرمألا تنعتملا

 .ددعلا ةريثك هبقانمو .ءادوسلا

 ةبترملا اهلينو نامع ىلإ ةمامإلا ةداعإ يف مظعألا نكرلا ۔ هنع هللا يضر ۔ ناك

 هدابأ يذلا ،خذابلا اهدجم ةداعتساو ثةينامعلا ةمألاب ضوهنلا ىلع صرحلا ديدش ،ايلعلا

 . نيح لك يف نيلماعلا ءاملعلا بأد كلذو ،ًاليوط ارهد فالتخالاو بزحتلا

 ىلع مكلدأ له اونمآ نيذلا اهيأ اي» :لفاحملا يف ةيآلا هذه ةوالت نم رثكي ناك

 رادل ةبُعرملا ،داهجلل ةقوشملا تايآلا نم اهريغو ةيآلاهميلأ باذع نم مكيجنت ةراجت

 .داعملا

 ،هسلجم يف نايحألا ضعب يف هارتف ثهللا ىلإ عرضتلا ريثك ۔ هنع هللا افع ۔ ناك

 مث ،كيبل مهللا كيبل :الئاق ءامسلا ىلإ هيدي عفر دقو ،هالصم يف وأ ،قيرطلا يف وأ

 كلذ وحنو ثةملكلا ديأو ‘بولقلا نيب فلأو لمشلا عمجا مهللا :لوقيو هيدي طسبي
 اذإ هنع لئاسملا ةبوجأ يف كلذ دجتو ،نيملسملا ماظن اهب وجري يتلا ةيعدألا نم

 .اهتلمأت

 .نيبذاك اندجوف هللا انربتخا :لوقي ام اريثك ناك

 مهتايح ىلع دوعي اميف دجلا مدعو ،فالتخالا نم سانلا يف هاري امل آريثك هوأتي

 :الئاق ءادعصلا سفنتو هثيدح عطق دق هارتف ،دالبلا يف داسفلا نم هاري املو ةداعسلاب

 انيف عمط ©ةّيمحلا تبهذ ةريغلا تبهذ ةءورملا تبهذ 8،نيدلا بهذ ءءافولا بهذ

 :هلوق نمو .نوعجار هيلإ انإو هلل انإف ©لئابحلا انل بصن ،دئاكملاب انبلط مصخلا

 يهالو لفاغ انم لكلاو يمهاودلاب مويلا ىراصنلا برح

 عفادملا نم ىوقأ اهنإو عيادخلاب رادلا نوذخأيف
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 : لبعد لوقب لثمتي ام اريثكو

 ادّنَق لقأ مل ينإ ملعي هللا مهنأ ام لب ال سانلا رثكأ ام

 ادحأ ىرأ ال نكلو ريثك ىلع اهحتفأ نيح ينيع حتفأل ىنإ

 دجي مل يتلا رومأل ١ نم هردص يف شيجي امل 6 ادحأ ىرأ ال نكلو : هلوق رركيو

 .هسلاجم رثكأ يف نيرمعتسملاو ىراصنلا ىلع ءاعدلا رثكيو ثاهب مايقلا ىلع هدعاسي نم

 نيئساخ نيرساخ مهباقعأ ىلع مهددراو ©نيدلا ءادعأ ذخ مهللا :ةعماجلا هتيعدأ نمو

 اققحم ،نيدهتجملا ةمألا باطقأ دحأ ۔ هللا همحر ۔ ناك :ةمألاو ملعلا يف هتلزنم

 ملعلا ةسائر تهتنا هيلإ ،داهتجالاو ملعلا ةرازغب افورعم ،لوقعملاو لوقنملل اعماج ،ًاليلج

 تناكو ةيبرعلاو ةيعرشلا نونفلا فلتخم يف ةمجلا هفيلآت نم كلذ رهظيو .هنامز يف نامعل

 الو .ةنسح ثاحبأو تالصاومو تالسارم رصم ءاملع ضعبو برغملا ءاملع نيبو هنيب

 ام لاصتالاو تالسارملا نم امهنيب نإف ؛هللا همحر شيفطأ نب دمحم بطقلا مامإلا اميس

 ىلع ىنثأو ،اهب بجعأو ٬هتافلؤم ىف هذيمالت ۔ هنع هللا ىضر ۔ بطقلا سردو 0،ىفخي ال

 . .ءاعدلا حلاصب هل اعدو شاهفلؤم

 هللا دبع نب ناميلس اشابلا ةرضح نم هيلإ ردص ثًاباوجو الاؤس ركذن نأ انه نسحيو

 :هصن اذهو نايعألا سلجمب ناك امل ىنورابلا

 نمم هلاثمأ لاوقأو هلاوقأ ىلع دمتعنس يذلا ۔ ذاتسالا اهيأ ۔ مكترضح نم وجرملا

 ةديرج يف ةيمالسالا ةعماجلا ناونع تحت ةررحملا ةلاقملا ناعمإ مرتحملا بهذلاب كسمت

 .اذه عم مكيلإ ةيتآلا يمالسإلا دسالا

 يماسلا مكرظن هاضتقا ام ءادبإ بلطن 6 ةقيقحلا نيع ءارو ًاثحب ركفلا قالطإ لعب مث

 ©نيدلاو ةعماجلل ةمدخ دارملاب لخم ريغ زاجيإب ةيتآلا ةلئسألا نع باوجلا نع

 اذك رمعلا نم غلابلا نالف هررح : اذكه ءاضماإال ١ نوكيو ئ ركشلاو باوثلا مكترضحلو

 .اذك ةنس ،اذك رهش ثةينالفلا ةدلبلا ىف .ةنس

 ؟اهنيابتو بهاذملا ددعت نيملسملا فالتخا بابسأ ىوقأ نم نأ ىلع نوقفاوت له ۔

 ؟قرفتلل بجوملا رخآلا رمألا وه امف ‘كلذ ىلع ةقفاوملا مدع ضرف ىلع ۔
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 ددعتلا ءاغلإو ةنيابتملا اهلاوقأ نيب عمجلاو اهديحوت نكمي لهف ةقفاوملا ضرف ىلع ۔
 ؟ءيش لك نم داحتالا ىلإ جوحأ هيف نحن يذلا نمزلا اذه يف

 لهو ث©مكرظن يف هنم عناملا يوقلا رمألا امف ،ديحوتلا ناكمإ مدع ضرف ىلع ۔

 ؟هجو نم هتلازإ

 © ةبولطملا ةجيتنلا ىلع لوصحلا لهسي قيرط يأف ديحوتلا ناكمإ ضرف ىلع ۔
 ؟ًابيرقت لاملا نم هل مزلي مك ؟جتني ةنس مك يف رمألا اذه زاربإ هيف قيلي دلبايأو

 رمألا اذه يف يعاسلا يف مكحلا ام لاح لك ىلعو .هيف لمعلا بيترت نوكي فيك ۔

 ؟دسفم مأ حلصم ةسايسو اعرش

 نم ًالثم قرولا ىلع مسري امم اهل لظ ال يتلا روصلا عنم ىلع عطاقلا ليلدلا ام
 . نسح دصقمل شويجلاو كولملا روص

 :هصن امب نيدلا رون هباجأ

 ك ةقيقح نم ءاطغلا فشك اهيف اذإف ،ةيمالسإلا ةعماجلا يف انرظن دق : باوجلا

 . قئاقحلا كلتل يدبملا ركفلا كلذ هللف

 وهو ؛ءارآلا بعشتو ‘بهاذملا فالتخا وه تتشتلا أشنم نأ ىلع قفاون معن

 .ةيمالسإلا ةعماجلا نايب يف عساولا كرظن هاضتقا امك ةمألا قارتفا يف مظعألا ببسلا

 ؛ةلجاعلا ظوظحلا ىلع بلاكتلاو ضغابتلاو دساحتلا :اهنم ‘ىرخأ بابسأ قرفتللو
 ةباحصلا قارتفا هنع أشن يذلا ببسلا وه اذهو ثرماألاب دادبتسالاو ةسائرلا بلط :اهنمو

 ةمألا عمجو ©،بهاذملا يف فالتخالا هنع أشن مث ،ةيواعمو يلع مايأ يف رمألا لوأ يف

 يف ام تقفنأ ول» ناك ارمأ هللا دارأ اذإو .ةداع ليحتسم القع نكمم فالخلا بعشت دعب

 يف يعاسلاو ‘هيميكح زيزع هنإ مهنيب فلآ هلا نكلو مهبولق نيب تفلا ام اعيمج ضرألا
 ةيبهذملا باقلألا كرت ىلإ سانلا وعدي نأ هل قرطلا برقأو .ةلاحم ال حلصم عمجلا

 هذه ىلإ سانلا باجأ اذإف ،مالسإلا هللا دنع نيدلا نإف ؛مالسإلاب يمستلا ىلع مهثحيو

 نوكيو ،هسفنل قحلا سمتلي ءرملا ىقبيف ،ةيبهذملا ةيبصعلا مهنع تبهذ ةميظعلا ةلصخلا

 لض نمو .ًاناوخإ سانلا ريصيف ًائيشف ًائيش رهظي مث ،لاجرلا نم داحآ دنع الوأ قحلا
 هلوبق سانلا يف عرسأل كلذ ىلإ ءارمألاو كولملا باجتسا ولو .هسفن ىلع لضي امنإف

٩٣



 دالبلا قفوأو .ليقث مرغملاو رسع رمالاف كولملا نم اذه رذعت نإو ،مرغملا ةنؤم متيفكو
 ؛نمآلا هللا مرح :ماعلاو صاخلا دصقمو ،ةكئالملا ددرتمو ‘يحولا طبهم ،ةوعدلا هذهل

 5هب ءاج نمم قحلا لبقن اندجت مث نمف ،مالسإلا الإ بهذم انل سيلو ،لكلا عجرم هنأل

 6قحلاب لاجرلا ترعنو كًابيبح ناك نإو ،هب ءاج نم ىلع لطابلا درنو ًاضيغب ناك نإو
 هيلإ انبسن امنإو ًابهذم ضابأ نبا انل عرشي مل .هفلاخ نم ريغصلاو ثهقفاو نم انعم ريبكلاف

 . هلل دمحلاو ريغتي مل اندنع وهف نيدلا امأ .قيرط ىلإ قيرف لك بهذ نيح زييمتلا ةرورضل

 ثيدحل ؛هل نكي مل وأ لظ روصملل ناك :مارح هنإف حورلا يذل ريوصتلا امأ

 موي نوبذعي روصلا هذه باحصأ نإ :هيفو ملسمو يراخبلاو كلامو عيبرلا دنع ةقرمنلا
 ،اهل لظ ال هنأ مولعملا نمو .ةقرمنلا يف ةروصلا تناكو ،متقلخ ام اويحأ :مهل لاقي

 وهو نوروصملا ةمايقلا موي اباذع سانلا دشأ نإ :دمحأ دنع دوعسم نبا ثيدح يفو

 يف فالخلا امنإو كلذ عنم يف فالخ الو .نكي مل امو لظ هل ناك ام لوانتي ماع

 ةروص عنملا لحمو ،هريوصت نود ناهتمالل لمعتسا وأ ‘بوث يف امقر ناك اذإ ،هلامعتسا

 نيعبرأو ثالث رمعلا نم غلابلا "يملاسلا ديمح نب هللا دبع نم .ملعأ هللاو طقف حورلا يذ

 .ها ١٣٢٦ ةنس نامع يقرش نم لباقلا نكاسلا ،ابيرقت ةنس ٤٣

 نم خيشلا اذه هيلع ام فرعتلو دئاوفلا نم هيف امل هرسأب مالكلا اذه انلقن اذإو
 يف ترهزو ،نامع يف مهتودقو نيملسملا ديمع ناك هنإف هلهأو مالسإلا ةاعارمل ظقيتلا
 . نيملعتملاو ءاملعلاو ملعلاب همايإ

 : هللا هاقبأ ۔ شيفطأ ميهاربإ قاحسإ وبأ خيشلا لاق :ملعلا هنع لمح نمو هذيمالت

 دقو ،هذيمالت نم مهلك نامعب مويلا ملعلا لاجر نإ :انلق اذإ غلابن الو .ريثك هذيمالت

 نب دمحم هللا دبع وبأ نامع مامإ ،ديؤملا مخفألا ةمالعلا مهتمدقم يفو ،ريثك مهنم غبن

 ةيقبو :لاق .هخيش ةافو دعب عيوب ‘©يصورخلا يليلخلا ناقلخ نب ديعس نب هللا دبع

 ةمامإلا مهيلع تماق نيذلاو كلانه ةمألا ةوفص نأ كبسحو .نوريثك هذيمالت نم ءاملعلا

 نم ةمألاو نيدلل ىمح اوناك ىتح ،مهيف اهخفن يتلا حورلا هذهو ،هذيمالت مه كلملاو
 ةداهش يهو .همالك ىهتنا .هللا همحر هتناكمو هنأش ولعو هصالخإ ىلع ده!وشلا ربكأ

 .لماع ملاع نم
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 . ريثك هذيمالت رهاشمو

 ذنم هل امزالم ناك دقف يصورخلا دشار نب ملاس ،دهازلا لداعلا مامإلا :مهنم

 .ىمظعلا ةمامإلا هيلع دقع نأ ىلإ ملحلا قهار

 يف ريبكلا رخفلا هلو ،نامع ءاملع دحأ ،حلاص نب ىسيع ريمألا ةمالعلا مهنمو

 . ةيلاحلا ةضهنلا دييأت

 نب سيمخ نب رماع كلام وبأ : نامعب ةاضقلا سيئر ي < )ا ةمالعلا : نمو

 فيلآتلا هلو ،هرمو نامزلا ولح يف هخيشل ًادضاعم ناك ‘كلام ينب نم وه يذلا دوعسم

 . ةمخضلا

 يمايرلا قيزر نب دمحم نب هللا دبع ديز وبأ ةمالعلا . لسابلا ميعزلا :مهنمو

 تادوسم هخيش نع بتكي ناك .الهب ىلع يليلخلاو يصورخلا نيمامإلا لماع ،يوكزألا

 . فيلآتلا

 هيضاقو ملاس مامإلا قيقش . يصورخلا دشار نب رصان ٠ ةمالعلا خيشلا :مهنمو

 دهاجم ملاع وهو ،يليلخلا مامإلل لمع هنأ امك 5امهعباوتو يباوعلاو قاتسرلا ىلع هلماعو

 .رويغ

 اعرو الماع املاع ناك .ءالولاب يلفونلا شياغ نب هللا دبع ريخلا وبأ :مهنمو

 هسفن ىلع ةقفش هرمع رخآ ىفعتساو .يليلخلاو يصورخلا نيمامإلل ءاضقلا يلو الضاف

 .نوضار هنع نوملسملاو هنع هللا يضر يفوت .كلذ لمحت نم

 ملعب هرصم لهأ ملعأ ناك .ريمح نم ،يريمحلا فيس نب ناميلس خيشلا :مهنمو

 .مهيلإ هلسرأو هخيش مهفعسأف ،مهل اسردم نوكي نأ هخيش نم رابجنز لهأ هبلط .ةلآلا

 ءاملع لجأ نم وهو ،يلئامسلا يميلسلا ديبع نب دمح ديبع وبأ ةمالعلا :مهنمو

 يصورخلا نيمامإلل لمع .ىمعلاب هرمع رخآ بيصأ دقو ،ةماهفو ةكارد مويلا نامع

 . نهعباوتو اجنفو ديدبو ليامسب ءاضقلا دلقتو . يليلخلاو

 لمعو ٠ اريثك ًاملع عمج . يربغألا ناخيش نب دمح نب فيس ةمالعلا خيشلا مهنمو

 .اهيحاونو نييئاطلاو امدو ىكزأو حنم ىلع نيمامإلل
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 افورعم ،تاريخلل ًاعراسم ناك . يدشارلا دمحأ نب ديعس ملاعلا خيشلا : مهنمو

 ليصحت يف ادجم ةيناسنإلا تالامكلاب ًافصتمو ،سفنلا ظوظحل ًاكرات كراقولاو ةنيكسلاب

 عرش نأ دعب تامو هنس رغص عم ملعلا يف رهمو 6هيف ةدافإلاو ةدافتسالا ىفو عفانلا ملعلا

 . ةنس نيرشعو فين نبا وهو هخيش ةايح يف ١٣١٤ ةنس يفوت دقو ©فينصتلا ىف

 دلقت يقت ايلو ةرخآلا ءاملع نم ،يدشاربلا دمح نب ملاس ريرضلا خيشلا :مهنمو

 . اهيلاوح 7 انس ةدلب ىلع نيمامإلل ءاضقلا

 اروصح عرو هيقف ا ملعلا يف رمشم ،يناذيشلا يلغ نب رماع ناذيش وبأ : مهنمو .

 .هدهزل لامعألا نم ائيش دلقتي نأ لبقي مل

 رون مع نبا يملاسلا ناخيش نب دمحم نايبلا خيش © نامعب ةحاصفلا كلم : مهنمو

 نايبلاو يناعملاو وحنلا نم ةلآلا مولع يف تالكشملا عجرم هيلإ {هنامز ةغبان ناك .نيدلا

 .ًاميرك ايخس ناك دقو ثةيرعشلا هتيرقبع كلذب دهشت قطنملاو

 ىلع امهل لمع ‘©نيمامإلا ةاضق نم وهو ٠ يدشاربلا دماح نب ناميلس : مهنمو

 . سمش نب ةلوعم ينب يداوو ‘ اربأ

 مامإلا هلمعتسا دقو ،نيتيرقلا لهأ نم ( يدشارلا دومح نب روسق :مهنمو

 . ايقيرفإ ىلإ جرخ يليلخلا مامإلا رصع يفو © ءاضقلاو ةيالولا دلقتف ٠ حنم ىلع يصورخلا

 © يليلخلا مامإلا هانك ،نيفيلخ نب دمح نب دوعس ديلولا وبأ ليلجلا يضاقلا :مهنمو

 اوحن ءاضقلا دلقتو ،يليلخلاو يصورخلا نيمامإلل لمع .ءاملعلا ةيهادو ءارفلا سمش

 .ءاكذو اهدو املع عمج ةنس نيثالثو سمخ نم

 ىندأ هل ًاينامع دجن ال لب ،ريثك مهتقبط تحت نيذلاو 0هذيمالت ريهاشم ءالؤه
 مسق ام بسحب ردلا كلذ نم طقتلاو رحبلا كلذ نم فرتغا دقو الإ 6 ملعلا نم ةكسُم

 . هميظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ . بهاوملا نم بهاولا هل

 هلئاسرو هفيلات

 .نيدلا لوصأ يف ةزوجرأ لوقعلا راونأ» :اهنم

 ءزجلا شماهب عبط رصتخم وهو ،ةزوجرألا هذه ىلع حرش ٠ اراونألا ةجهب» :اهنمو

 .سمشلا ةعلط سم لوالا
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 نم دوصقملاب لفاك لوطم وهو .اهيلع رخآ حرش ثالوقعلا راونأ قراشم» :اهنمو
 دقل. :هيلع فقو امل هللا همحر بطقلا لاق .ًاقيسنتو ًاريرحتو اقيقحت لوصألا بتك نسحأ
 . قراشملا بحاص نعمأ

 امحم نب ناميلس ةمالعلا اهحرش كداقتعالا مظن يف ةزوجرأ ،ادارملا ةياغ» :اهنمو

 .اديفم احرش يدنكلا

 : هامس ًاسيفن احرش اهحرش دقو . هقفلا لوصأ يف ةيفلأ ئ اراونأل ا سمسش» : اهنمو

 بطق هيف سرد دقو ‘هقفلا لوصأ يف فلأ ام سفنأ ©كرصمب اعبط .. نآزج . سمشلا ةعلط

 .هذيمالت ةمئألا

 © يرصبلا يديهارفلا بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم "حيحصلا عماجلا حرش» :اهنمو

 . ةينورابلا راهزألا ةعبطمب يناثلاو لوألا عبط ثءازجأ ةثالث يف وهو .يناثلا نرقلا ةمئأ نم

 يهو يمرضحلا قاحسإ يبأل لاصخلا رصتخم مظعأ ،الامكلا جرادم» :اهنمو

 .هقفلا يف تيب يفلأ ىلع وبرت ادج ةديفم ةزوجرأ

 تايبألا ىنعم لحي بيرغ بولسأ يف ةزوجرألا ىلع حرش «لامآلا جراعم» :اهنمو
 ركذي مث ،ةلدألاب اهنرقيو ،رثألا نم كلذب ةقلعتملا لئاسملاب هبقعي مث ‘حرشلا ءىدابم يف
 اهيلإ دريو ،دئاوفلا نم ماقملا هاضتقا ام ىلع هبني مث ؤ،اهلوصإ ىلإ اهدريو ةلأسملا عيرافت

 ول ةلقتسم ةلاسر نوكت نأ حلصت ةلأسملا نإ ىتح ،ةعئار تارابعب دعاوقلا كلت نم ناك ام

 ءازجأ ةينامث هنم لمك .هيلع فقو نم الإ اهفرعي ال باتكلا اذه نساحمو .تدرفأ

 هتعطق ،ًاءعزج نيرشع ىلع فوني نأ هزرحي ناكو فاكتعالاو موصلا اهرخآ ،ماخض

 .زيزع لامكلاو همامتإ نع قئالعلا

 ىلع ديزت مكحلاو قالخألاو ماكحألاو نايدألا يف . ةزوجرأ ئ !ماظنلا رهوجا] : اهنمو

 . فيرعتلا نع ةيفاك هترهشو ،نيترم رصمب عبط ،ءازجأ ةعبرأ يف تيب فلأ رشع ةعبرأ

 لهأ لاوحأ ضعبب لفكت خيرات وهو 83نامع لهأ ةريسب نايعأل ا ةقحت» :اهنمو

 .دشار نب ملاس يصورخلا ةمامإ تقو ىلإ اهيلإ برعلا لاقتنا ذنم ‘نامع

 ةعبس تغلب دقو ئ !نونفلا فلتخم يف اهريغو نامع لزاون نع ىواتفلا ( : اهنمو

 ٩٧

٧ م - ن ايعأل ا ةضهن



 يلع نمي نأ هللا لأسأ .ةبترم ريغ ةروثنم لئاسم يهو ،لمكي مل نماثلاو ،ماخض ءازجأ

 . اهبيترت ىلع ةناعإلاب

 لح ،تاباوجلا ءازجأ نم عبارلا وهو "تالكشملا لح» باتك :ىواتفلا هذه نمو

 تلكشأ هنأ كلذو ،يمايرلا دمحم نب هللا دبع ديز يبأ ريبكلا هذيملت ىلع لكشأ ام اهيف

 امب هباجأف ،اهنع باوجلا نيدلا رون هخيش نم بلطو ،اهعمجف رثألا يف لئاسم هيلع
 . ةلئسالا ىلع باوجلا لاح هبتر دق ءزجلا اذهو .ليلدلا حضاو نم ليلغلا يفشي

 ةئامثالث ىلع فونت ةقئار ةزوجرأ ،'يفاوقلاو ضورعلا يف يفاصلا لهنملا» :اهنمو

 :اهلوأ تيب

 ليلخلل ضورعلا حتافو ليزجلا اطعلا حنامل ادمح

 .ًاعنقم افيطل احرش اهحرش دقو

 :رهش ام ركذن ةريثكف لئاسرلا امأ

 داقتعالا نم ناسنإلا ىلع بجي اميف ةديفم ةلاسر يهو نايبصلا نيقلت» :اهنم

 ةرهش ترهتشا دقو ،مهتالوأ نامع لهأ اهرقي ام لوأ يهو . ناكرالاب لمعلاو نانجلاب

 . ةيفاك

 هحرش .ادج ديفم زجر ‘ثالثلا لمجلا يف لمألا غولب» ةلاسر وحنلا يف هلو

 .خيشلا اذه هفلأ ام لوأ وهو ،ًارصتخم احرش

 .الماك ازجوم احرش يطيرمعلا ىيحيل ةزوجرأ ةيطيرممَعلا ىلع هحرش اهنمو

 ةعلط نم ىناثلا ءزجلا شماهب عبط ةعمجلا ةالص ماكحأ يف ةعنقملا جحلا ةلاسر هلو

 .سمشلا

 نم ىلع اهيف در ،ةحضافلا تاقيفلتلا ىلع درلا يف ةحضاولا ةجحلا ةلاسر هلو

 .هنامز لهأ نم داهتجالا ةلزنم ىطاعتو ملعلا ىعدا

 هبشتلا نم اهيف رذح 6 دوهيلاو ىراصنلا ةفلاخم يف دوهجملا لذب ةلاسر هلو

 ىندأ هل نم لك ةرقن بجوي ام ودعلا سئاسد نم اهيف ركذو ‘باتكلا لهأ نم نيكرشملاب

 قلختلاو ىراصنلا سابل ىلع نيملسملا تفاهت هغلب امل كلذو مالسإلا ةلمب ماملإ
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 ديريو مكلبق نم نيذلا ننس مكيدهيو مكل نيبيل هللا دبري» :اهلوأ مهتآيهو مهقالخأب
 . هًاميظع اليم اوليمت نأ تاوهشلا نوعبتي نيذلا

 ةقرفلا نإ:لاق نم ىلع اهيف در ،ةيضابألا ةعشأ يف ةيضرملا ةعمللا لئاسر هلو

 باطخلا لصف اهيف ىدبأ ،مهل فيلأت ال مهنأو ةعبرألا بهاذملا دعب تثدح ةيضابالا

 . باوصلا ةجحم ىلع فوقولاو

 ديسلا كلذ ةلزنم اهيف نيب ،يلع نب حلاص خيشلا ةريس يف يلجلا قحلا ةلاسر هلو

 . مالسإلا لهأ نيب

 ةقيقح نع اهيف فشك ةزوجرأ ،ةقيرطلا لهج نم درلا يف ةقيقحلا فشك هلو

 . بهذملا

 . يدشارلا دمحأ نب ديعس خيشلل ةديصق ،نانملا ضيف ىلع حرش هلو

 امب مايقلا ىلع ضيرحتو ،ةسامح هلك ةحاصفلاو ةغالبلا ةياغ ىف رعش ناويد هلو

 . مالسإلا رعي

 ملعلا نونف يف زيجارأ هيف عمج ،نوتملا ةدعاق ىلع ميظانملا عومجم باتك هلو

 .اهراتخا برعلا راعشأ نم دئاصقو .اهبختنا

 هيلع ناك ام ةفرعم يف ةيفاك يهو ،لئاسرلاو بتكلا نم هركذ انرضحتسا ام ىهتنا

 .مالعألا نيب ةلزنملا ميظع نم مامإلا كلذ

 هنع هللا ىضر هتافو

 رون صخش ،فلأو ةئامثالثو نيتنثا ةنس نم رفص رهش نم رشع نماثلا مويلا يف

 ءاجر ،يربعلا سيمخ نب دجام خيشلا ةرظانمل ءارمحلا دلب ىلإ ۔ هنع هللا يضر ۔ نيدلا

 . روبقلا فاقوأ ةلأسم يف ةجحلا مهفي نأ

 ةءارقلل ةيصولا ةعدب نم سانلا هثدحأ ام ىأر نيدلا رون ةودقلا نأ كلذ صخلمو

 روهشملا ربخلا صنب روجحملا رمألا اذه ىلع ماوعلا ماغط تفاهتو ،روبقلا ىلع

 . هلوسرو هنلا رمأ ام فالخ ،ةروجهم كلذ نم دجاسملاو ةرومعم ركذلاب رباقملا تراصف

 نإ يصوملا ةثرول لاومألا كلت عجرمو .اهلصأ.نم ةلطاب كلذب ةيصولا نأ مكحف
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 ىلع لاملا تيبل لوهجملا نأ ىضقف .مهيلع فوقولا رذعتي نولوهجم مه الإو ،اودجو
 لوق عفني ال ذإ ؛هذافنإو مكحلا كلذ ءاضمإب ملاس مامإلا رمأو ،لاوقألا نم هيف ام رهشأ

 نيملسملا لام تيب يف ةقيتعلا لاومألا كلت لخدأو ،ملاس مامإلا هاضمأف ،هل ذافن ال قحب

 ناكو دجام ةمالعلا كلذ غلب املف .ةلودلا ةجاح يف اهضعب عيب يف عرشف "مهتلود زعل

 مكحلا كلذ راكنإب نيدلا رونو مامإلا ىلإ بتك لضفو نس هل نامع يف ملعلا خياشم نم

 ججحلاب نيدلا رون هباجأف ،اهل تلعج يتلا اهتنس نع فاقوالا ليدبت زوجي ال هنإ :ًالئاق
 هل نيبو شت هلا لوسر هيلع ناك ام ريغ ىلع ةسسؤملا ،فاقوألا كلت نالطبل ةيضتقملا

 ةئطختلا رهظأو ،مهيلع عنشي ذخأو ضارتعالا الإ دجام ةمالعلا نم نكي ملف .يفاش نايب

 ةملك قرفت ىلإ لوؤي اررض ةلأسملا جتنتو ،ةقرف كلذب عقت نأ نيدلا رون يشخف ،مهل

 . نيملسملا

 © ضقانتلاو فالتخالا ىلإ يدؤي امم زرحتلا ريثك ،مالسإلا يف ةقفشلا ميظع ناكو

 ىأر امل ،ةجحملا ىلع هفقويو ،ًاهافِش ةجحلا همهفيل خيشلا ةرظانم ىلإ هسفنب صخشف

 دحأ وهو ،جخيشلل ًالالجإو ديعبتلا ىلإ برقأ تناك لب ،ئيش نغت مل ديعب نم لئاسرلا نأ
 نم هعم نمو لصو امل هنأ :هردقو هللا ءاضق نم ناكف ،ملعلا مهنع ذخأ نيذلا هخويش

 ىلإ اوهجوتف ،اهب تيبملا ىلع اومزع سمشلا بورغ دنع حص ينب ةيرق ىلإ نايعألا

 © هتلحار ىلع وهو قيرطلا ىلع ًاصرتعم ابمأ ةرجش نصغ هعدصف .اهنم ىلفسلا ةلحملا
 يهاو هرهظ ىلع هاقلأف هللا هدارأ رمأل هباحصأ ههبني ملو ،ًاريرض هنوكل هرصبي ملو

 .ةكرحلا عيطتسي ال رفص رهش نم نيرشعلاو سداسلا مويلا ىلإ اضيرم اهب ثبلو ىوقلا
 © سانلا نم هل ءاج اميف هدنع ملكتف دجام خيشلا هعجاري مايألا كلت يف لاز امو

 ءاجر ةلأسملا يف ضوخلا ءاجرإ نيدلا رون نم اوبلطو ،نايعألاو ةذمالتلا مهضرتعاف

 نأ لبق ةلجاعملا ىشخأ ينإ :نيدلا رون مهباجأف .هيف افلتخا اميف دعب ناثحابتي مث ،هتيفاع

 نم ةلأسملا نأو ،هتئطخت نع عجار دجام خيشلا نأ ىلع اقرتفاف ،يدنع ام خيشلا مهفي

 .دجام خيشلا ةمجرت يف كلذ مامت ركذنسو .داهتجالا لئاسم

 © فاتكألا ىلع هلمحب هموق يريمحلا خيشلا رمأف ،ىوزن ىلإ لمحي نأ بلط هنإ مث

 عس اتلا ةليل هتدايعل ملاس مامإل ا ءاجو .اهنم جورخلا هيلع قشو 8©فونت ىلإ لمحف

 ارورسم م امال ١ عجرف هضرم نم ةفخ يف ةليلل ا كلت ناكو . روكذملا رهشل ا نم نيرشعلاو
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 لوالا عيبر رهش نم سماخلا ةليل نم ةمتعلا دعب هللا هافوتف ؤ»ضرملا هب ديازت مث ،هتيفاعب
 بولقللو قحلا ةحيص ةيتاعلا هابجلل كرت ام دعب ‘فلأو ةئامثالثو نيثالثو نيتنثا ةنس نم

 .ةميزعلا دش ةيناوتملا ممهللو ،لمعلا قيرط ةيعاولا رئامضللو ‘بجاولا ءادن فلغلا

 تحت ،فونت ةدلبب ربقو .هتانج حيسفو هناوضر ىلإ اهلصوأو لاصوألا كلت هللا محرف

 نب دمحم نب هللا دبع ديز وبأ ريبكلا هذيملت هيلع ىلص ام دعب رضخألا لبجلا حفس

 ميظع نم هلبق ناك ام مهاسنأ ،ًاميظع اباصم هتومب نامع تبيصأف ،يمايرلا قيزر

 وهو روهظلاب نيينامعلا ةطبغو ،ةلودلا ردص يف كلذ ناك ذإ ‘بئاونلا ميسجو بئاصملا

 يف هيوبيس ةيضقب هتافو ةيضق هبشأ امو .نيدلاو ايندلا ةسايس يف مهتودقو مهديمع كاذ ذإ
 : يئاسكلا ةرواحم

 امضه ملاع ًآاوجش سانلا مظعأو تملع ةنحم ىجشأ ملعلا يف نبغلاو

 تيشخ :لاقو .ءادعصلا سفنت انزلاب ةفرتعملا ىلع دحلا ميقأو ،لئامس تحتف امل

 نأ تيشخ مث ،هيف نووأي زكرمو هيلإ نوعجري ىوأم مهل نوكي نأ لبق توملا تيشخ
 ىرأ نأ لبق تومأ نأ تيشخ مث ،نيملسملاب ةعمجلا يلصي مامإلا دهاشأ نأ لبق تومأ

 مامت ىلع هلل دمحلاف ،هلك كلذ ناك دقف نآلا امأ .ةبجاولا دودحلا نم ادح ميقي مامإلا

 : ينويعلا برقم نب لوقب لثمت مث . ةمعنلا

 رزف تئش نإف توم اي تبط
 هدسج ةنئمطملا هسفن تقراف ىتح هدوعقو همايق لاح ىف رطشلا اذه ددري لزي ملو

 رهشأ ةينامث اهروهظ دعب اهديدست ىف شاع هنإف ؛ةلودلا ردص نم رهشألا كلت ىف رهاطلا

 .اموي رشع ةعبسو

 ءاغتباو هللا اضر ىف اهقفنأ ،ارهشأو ةنس نيعبرأو ًاينامث ۔ هنع هللا ىضر ۔ هرمع ناكو

 .هدنع ام

 .ليبسلا بعشلا يدهي حبصأف ،ليبسلا هيدهي دئاق ىلإ جاتحي ًاريرض ناك

 .ًادنج بعشلا نم فلؤي حبصأف ،اهب يفكو ،ىوقتلا الإ هل دنج ال ناك
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 يديأ نم لقاعملا زتبيو ةمخضلا شويجلا رجي حبصاف ،هل لام ال اريقف ناك

 . ةملظلاو ةربابجلا

 لحم لك يف ريخلا اندقف لب اارفم اماممهم كاندقف ام

 الو ©طرفملا نيمسلاب سيل ةرمس هولعت ةماقلا عبر ناك :۔ هنع هللا يضر ۔ هتفص

 يردج رثأ هب رعشلا طبس ،ةيحللا رودم ،ةريصبلا رين رصبلا فوفكم ،مسجلا فيحنب

 ربق ةرايز نع هقاعف مارحلا هلا تيب جح نم هتدوع رثأ ىلع ،ةدج ردنب يف هباصأ

 :لوقي هتعمس توملا ىلع هضرم يف فرشأ دقو .مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع ىفطصملا

 ؟آرئاز مأ اضباق تئج له :هلأسف .نيترم كلذ هضرم يف مالسلا هيلع ليئارزع ىأر هنإ

 .املسم :لاقو ارئاز الإ تثج ام :باجأف

 ملسم وبأ برعلا رعاش هب اثر ام انبسحو .ةنانط ثارمب هرصع ءارعش هاثر دقو

 دقو ثالاجم رعاشل الو الاقم لئاقل كرتي مل هنإف ؛يحاورلا ميدع نب ملاس نب رصان
 : عبطلا بلاق اهزربأ

 للجلا بطخلاب مالسإلا َىزز للملا ريخ اي مالعألا يسن

 لمعلا ليتغاو ملعلا بيصأ دق ىقتلا نافجأ عمد اي زشتناو

 لتبنا سمألاب نيدلا لبح نإ ًاسألا صقتساو بلق اي زطفناو

 لعشلاانيف تدقثاو افطناف ةوذج انيلع قربلا لعشأ

 لمح ام المح هايعأ هتيل ًاحداف آابآصم قربلا لمح

 لفأ ضرألا يف نيدلا ردي ذأ مكءاج له نيدلا لاجر اي

 لح رهدلا باصم نإ ةصرف مكلانهتال نيدلا لاجر اي

 لزن دق امم مظعأ حداف انب لزني مل نيدلا لاجر اي

 لبجلا كدناو رحبلا اذه ضاغ اضقلاب الهأ نيدلا لاجر اي

 لهذ لقعلاو لقعلاب ىسألاو اساألا اذه ام نيدلا لاجر اي

 لج ضرألاو امسلا يف ديقف نع ازعلا نسح ام نيدلا لاجر اي

 لدب هنع ام ملعلا ديقفو الذب دقف بقعأ امبر

 لزألا حول يف قلخلا اذه لبق امتح ايحو ًاتوم ذنإ

 لجألا دح هعطقي لمأ همايأ نم ءرملا عاتمو

١٠٢



 اهب ي ذهن يتل ١ ليئامتل او

 ىهتنملا لوصوب اندعو دق

 ٠ ٠

 انحاورأ نم فتحلا ديري ام

 تاعدوتسم اهنإ

 هعاجرتساا متح رميع سئب

 ىدرلا بير ثدعؤو ةايحو .

 , و

 تستقأ

 ةنفا

 ةءوبوم اهتهرب يف يمو
 ىهتنملا كردل لقعلا قلخ

 هلاح انم لهجي نم سيل
 مكاح رارتغا نأشلا امنإ

 اهئوس نم اهتقار سوفنو

 اهرمأ اذهو ايندلا

 اهنسح يف اهحبق نع تفشك
 هبتشم ىلع انرداغت مل

 اهب لفحت ال لقاعلا اهيأ

 اهرحس نكلو اهانولي دق
 اهتنتف انطبخت اذكه

 بطعاهنم نسحي ام لك
 اهتسخ نع ءابنألا قدصأ

 هيغ يف الماج ملاست مل
 ةمح هتعسلأ يح لك

 ذه ٥

 ربع يف اهتايآ تمقر

 مكبطق ىَدؤأ ملعلا لاجر اي

 ىضترملا يمل اسلاب تكتف
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 لمالا رحس اهقلخي روص
 لجعلا راس نمو انم ءىطبم

 لثملا برض وأ ناشلا انهقف ول
 لضأو ًاروكب اهاضاقتي

 لمك نإ افيش رمعلا دازي ال

 ليحلاب ىرزئو ايحملا مدهت
 لفق هانيأر لح امثير

 للعلا ۔ ءرملا ركف ول ۔ اهوشح
 لفغو ىهالتو ىسانتف

 لزتخي شيعو يضمت ةحمل

 لمألا ىعدتساو بابلألا بلس

 ليغلا شيعلا يفو شيعلا قنر

 لزت ملأفدن رامعألا فدنت

 لسعلا كاذ يف مسلا انترأو

 لمجلا يط الو ليصافتلا يف

 لبجلا سأر نم كب يمرت فوس
 للقلا ىلعأ نم مصعألا لزني

 ليحلاب اهنم سنأن امنيب
 لقأ ردقلا يف ءيش ال نم وهو

 لعتفم اهنع لقني ام يس
 لجألا ربخحلااهملاع الو ال

 ليحلاو اهيف يقارلا تيعأ

 مهتنعط نورقب

 لَوَخ تنك وأ جاتلا بر تنك

 لمعلاو ىدوأ ملعلا عيمج لب

 لوج اهنع ام ء اوعش ةر اغ

لودو



 اكبلا ضرألا تثررأ ةكتف

 همرزيح يف ملاعملا عمج

 انتعدو ذإ يلو اي

 ىجترملا تالكشملا لحي نم

 نمو لهجلا ملظ يلجي نم

 هتروف نم بطخلا يذهي نم

 يف رارجلا نعراألا دوقي نم

 هل يأر نع برحلا ريدي نم

 هسفن فقوأ فورعملا ىلع نم
 نم ناسحإلاو لدعلا لذيل نم

 ةلكاثن اهتفلخ اهلك

 هللا

 ةقر اخ ةز حعم تتاف

 ةوع د هزم هلل ك اع دف

 ًابستحم هتمدخ يف تمت

 اهَتغأُب دق دلخلا تاجرد

 كلاح نامز يف انأ ريغ

 ىدهو ارون سمشلا هيف تنك

 ايحو ابيبر ساتلتلا تنك

 ىدهلا رشن يف سفنلل ًادهجم
 ءَرَكَم وأ طشنم يف ًارباص
 اطسلا بوهرم ةحفصلا سمحأ

 اممرصقي ال ةرظنلا عساش

 اطخلا موصعم ناميإلا جار
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 لقتسا اهيف امو تاوامسلاو

 لسألا عقو اهعفاد الو ال

 لمتشا نوكلا ىلع وهو ةيتف
 لزن ربقلا يف ملاعلا ىرتأ

 لكتملا هيلع نآلا نمف

 لجو قد نم عفنيال ثيح

 للجلل ًاعالطضا نيدلا رصني

 للعلا يفشي نم نزولا ميقي نم

 لسرلا مزع نم هللا ةرصن
 لحملا قاض اذإ رحبلا ةعس

 لحمضاو ىلوت ركثئلا هبو

 لقنلا يطعي نمو لكلا لمحي
 لفك نم يكبت ۔ نيدلا ديمع اي ۔
 لقتساف هنع لاطبألا ممه

 لشفلا عاونأو بغرلا اهدنج

 لمعلا اذم ىَلَع كيفاكيل

 لحم يأ يف قحلاب اذخآ

 لثم رهدلا يف دجملا تامسو

 لزَو سانلا بلغأ هيف لض

 لجأ لب اعافتناو اعافتراو

 لدو ريخلا ىلإ داق نم ريخ

 لدبو ًاثئوغ ناوكألل تنك

 لذب نم ىدنأو ىفو نم ريخ

 لهتكملا ديدش مزعلا تباث

 للزلا نومأم ةمزعلا رهاب
 لوخو هاجو ايندلا فرخز

لعف لاق نإو لصفلا هلوق



 ادهاج وعدت هللا ليبس يف

 ىوقلا تدهجأ هللا ليبس يف

 ىلإ ملعلا ةيولأ اعفار

 ابجاو اقح ملعلل ايضاق

 هنإ ىتح هللا ترصنو

 امسلا لهأ نم ردجي دقلو

 اددم اممولزن ردب كلت
 همرزيح ىلع ليربجو مه

 ىفطصملا شيجب هللا اورصن

 شهدم رس كتاحوتفو

 يلو اي

 ينعمجي نأ ثلُمأ املاط

 يندعقأ يذلا ام يسفن فهل

 ىضق اللحرت تعمزأ املك

 اَم دعب يلاحترا نيأ ىلإو

 يتلاح يف ةرظن وجرأ تنك

 بد ان ىنإ هللا

 اهل وجرأ نم ةبيش ابأ اي

 ىقتلملارع ةبيش ابأاي

 ةليح تع ةبيش ابأ اي
 ىدتفي اتيم نأانضرف ول

 ةوسأ هيف قلخلا نأ ريغ

 تددح : ايح تومل ١ ىضتقت

 فسأ يدنع لضفلا ديقف اي

 لصو بردلا ىلع راس نم لك
 لمعلا تقفنأ هللا دارم يف

 لسعلا سأك مأ باصلا كثقسأ

 لجالا ىقلت وأ طسقلا ميقتل

 لزه وأ بطخ دج نإ لبت مل

 لحزو اهنع ناويك اند نأ

 ليملا ميوقتو هللا ةمدخ

 لزن دنجلا امسلا لهأ نم كل

 لحلا ريخ يف مئاقلا ةرصن

 لمتحي سايق ردب ىلعو

 لجز اهيف مهل حيباستلاب
 ليمه عايشأ يزخلاب ىنثناف

 لوألا تاماركلا اهيف ترهظ

 لقطو روكب راد ام كل

 لمألا دسناف رهدلا اذه كب

 ليحلا ايعأ يذلا ريغ مكنع

 لبتهم رهد طيبثتلاب يل

 للطلا تشحوأو وجلا ملظأ

 لقتعم يئاجر نآلاف كنم

 لبكو لغُب مويلا فعوض
 لجو زع نذإ هللا يبسح

 لقنلا عوطقم سمرلا نيطقو
 لجالا لصو وأ توملا عافد نع

 لذتبم ىندأ يحور تدفل

 لجأ رثإ ىلع يتأي لجأ
 لمحلا جرب ىلع تملعتسا ولو

لست ال هنعو رانلا نع لس



 هتلواح ولو ربصلا بهذ

 ثيعن ىتح نوكلا كاعن ام

 يف كدعب نم شيعلا ديمح ام

 ىوجلا يفشي ال رملا ءاكبلاو

 ىسع هيف ثلخد دقف لك

 ادرفم ًاماممم كاندقف ام

 يف كئافرعو كاندقف ام

 دلاخ يح ملعلا بر ذإ

 ثكرُت ىتح نوركلا تكرت ام

 متأم يرهد نافرعلا ديس

 اثرلا يف يناسل لوهلا سرخأ
 هتقراف ذم شيعلا تئنمم ام

 ىلع قحلا نمؤملا ءانه ام

 اعجفمم ًاءزز ملعأ ال انأ

 املعلا عفرب ملعلا عفري

 ىلع توملا دي هللا ىمر اي

 هب هللا رثأتسا هاتليو

 تكرت ام ةلحر نم اهل اي

 اهب تحص ةلحر نم اهل اي

 ازعلا نسح مكل ريخلا ةمأ

 يوتلت ديمح نبااي اهلخ

 دحأ اهيف كنع ينغي سيل

 يف سو درفل اب كل ًاشمينهو

 هب فتحلا كبان اماع نإ

 نزح يف هخيرات ىتأف
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 لجرلاب ىرحأ ربصلا ليمجو

 لجب رفكلاو مالسإلا ةبضه

 لذجلا ىنعم امو ايندلا هذه

 لقملا اَرمَتسا رهدلا تقفط ول

 لعلك لاحم توملا يف يمو

 لحم لك يف ريخلا اندقف لب
 لمتشي ءوض نوكلا تاحفص

 لقتنا توملاب تاذلا نأ ولو

 للجلا دمحلا كل دمحلا ةطخ

 لفأ وأ مجن قرشأ ام كيف

 لبجلا يرف هدح يناسلو

 لي ال شيع كل ائنينهر.

 للعلا درب امو نيدلا ةعدص

 لمكلا صقن وأ نيدلا باصمك

 لبحو كلمم ملعلا عافتراو

 للشلاب ايمر هللا دبع ذخأ

 لزأ رهظ ىلع ملعلا يقب

 لحرف هاعد مث ةهرب
 لقتناالإ مرك نم اهفلخ

 لحم ىكزأ يف مالسإلا ةبرنغ
 ليغلا مأب ةيهاد اهنإ
 لمألا طش دق تاهيه ىدهلل

 لضملا ليللاك ءايمع ةنتف

 ليسلا رونلا بهذ ذإ تسمظط

 لزن ريخ ىلع هللا ةريج
 لجوو ءالبو ءوس ماع

للملا ريخ اي مالعألا يسكن



 :اضيأ ملسم يبأل ةيناثلا ةيثرملا

 ر امعاأل ١ ضراقم نونمل ١ تبر

 ىدرلا رايت قوف وهلت سفنلاو

 لطاب بفرخزو قن ىلع ترق

 يف هايحم نم ء رملا ,رغي اذام

 اهتاوهل يف رورغملا طقاستي

 ةرهج تد انو اهرئارس تمشك

 اهفورص نوؤش نم ءيش ىبي مل

 ىلع تعاب امو اهتراجت تقفن

 اهتاكله يف ر امعلا تفاهتي

 ىلع ايعس اهتاوهش يرجن

 ىدرلا ترذنأو اهتلابح ثبصن

 عذت ملو هيلع تلبج امب تعدص

 ىلإ رصب ي ذ نوكس رورغلا رش

 سشفنأو فورصلا اهنرلت ربع

 هذه نع ةرذ كشيع داز له

 ةربع كتايح يفو تربتعا اله

 رباع كهجو مامأ نونملا رسج

 املاس اًمخُم هربعتل رمش

 ركذم لوقي امب تاظعلا سيل
 دي نم ۔ انربتعا ول ۔ نونملل مك
 ىدرلا دوصقمل انتفلأ نزحلا ام

 الزاه انيف نيبلا ةجي ىرثأ

 ةمينهب ةايحلا نكلو الك

١٠٧ 

 . ۔ ۔۔ےس

 رامضملا ىلإ ودعت انتايحو

 رايتلا نم ترذح اهتيل اي

 راه ريفش ىلع رارقلا لثم

 رادكألا ةرارق يمهو هايند

 رافظألاو باينألاب هيريفت

 راصعألا رئاس يف اهبويعب
 رامضإلا ىلع انتلثأ تحن يف

 راجتلا ىلع تبذك الو ررغ

 رانلا بيهل ىلع شارفلا لعف
 رامعألا نم تمدمم ام ضاقنأ

 راذنإلا نع مص اننأكو

 راتس ءارو ةظع الو ىركذ

 راطخألا دي هقزمت شيع

 راثآ ىلع راثآو ىنفت

 راصبتسا ىلع ايندلا يف تنك ول

 رادقملا دي هفرصت امم

 رارمتسا يف مايألا لئاوغو

 راتهتسا يف هادرأ يذلا بح

 راطوألا ةزه ىوهلا رثأ

 رافشسلا عم هربعت فوسلو

 رازوأ نم ترقوأ ام لقث نم

 رامعألا عرصمب تاظعلا لثم

 راكذتلاب حاورألا اهبلس .يف

 رادصإلاو داريإلا يف لاتغي

 رايخألا عياصمب انحيريو

رازجلا ةيدُم اهيلع يرجت



 ةمكح نم هل تقلخ امل تقلخ
 اهدوقي ءاضقلا رين ةمومزم

 ًارثأاتسم هسفنل ءاقبلا بتك

 دجت ايندلا كتايح تربتعا اذإو

 يفغتبت ىرخأو ةكرعم نيب ام
 ترداغل ءاقبلا كرتشي ناك ول

 انرايخ ِترقتنا توملا ةعرص اي

 ىدهلا راونأ ءافطإ نم كيهان
 ىقتلا رابحأ مادعإ نم كيهان

 مهنإف ةارسلا صعق نم كيهان
 يقب امف ماركلا كلمم نم كيهان

 ىلوالا نم رايدلا تشحروأ هاليو

 ديس ةليضف تمجن املك أ

 اطقاألاو ثاوغألا يف تعرسأ

 ةيقب مث تيقبأامف الهم
 يتزعأ لك نيرقتعت تلز ام
 مهلك لئاضقلا بهش ينتدقفأ

 اهموجنو اهؤامس نيأ هاليو
 لماك يعذنول عررأ لك نم

 اهماوقو اهبطق ةنايدلا دمع

 ميهنافرع نم ناوكالا الأالتت

 هتلاو ليترتلاو حيبستلا مهاضنأ

 مهتيأر مالظلا نج اذإ تبح

 اضفلا ىلع مالظلا دجس اذإ رغ

 امنأكو مهرودص بيحنلا عطق

 مهميعنو مهحاورأ مهنابرق

 اعملاو ةقيقحلاو ةعيرشلا اورصح

١٨ 

 رابجلا ةوعد عبتت دوعتو

 راتخملا ةئيشمل ةبوبرم

 راشنإلاو ءايحألا ةتامإب

 راذعألا ةنظم ةايحلا نأ

 راصبألا ووذ ةيقابل المأ

 راربألا سفنأ ةينملا ليغ

 رايخ ريغب انتُنأ تكرتو

 يراسلا هيف لضو مالظلا يشغ

 رابحأ الب ىقبي ال نيدلاف

 راوسو ىفطصملا نيدل روس

 راجلا ةامح الو ماركلا مسر

 راتخملا ةلم فئالخ اوناك

 راتوألا نم ًارتو اهتردق

 رايخألاو لادبألاو ءعململاو ب

 رادلا ضور ٌفججو نيطقلا حزن

 راوع رايدلاو واخ وجلاف

 يرامقأ نمو يبهش نم هاليو

 يراجلا سمأك اوبهذ اهسومشو
 راطخلاانقلاك افرع زتهي

 راونألا رحبأ مراكملا بحس

 راطقألا لكيه ألمت سمشلاك

 راحسألا حناوج نيب ديج

 رارسألاب توكلملا ىلإ اوراط

 راجحألاك تانفئلا ىلع اودجس

 راقشألا عضوم بئاحسلا اوعضو

 راكذألاو تاحبسلا ىلع بأد

راهطألا سفنأب لامكلاو فر



 مهرسو تانئاكلا ثايغ مهف

 انفلا راد نم لاجآلا مهتلقن

 مهتامم دعبو مهايحمب اوكلس

 مهبيقع صاريلا تحبصأو اوجرد

 دصتقاف ةزعألا تينفأ توم اي

 اززعم تنك راربألا كئلوأب

 ثداحل قانخلا قاض اذإ يرَزَو

 انهلا بلس مهيف كعقو توم اي
 هتحروان ذإ حونلا مامحلا كرت

 ةعدصب تئزز ىتح مهلشأ مل
 امسلا تحتناو نيدلا مظكب ثذخأ

 دمحم بزح بولقب ترثأتساو
 نم دشأ روشنلا موي يف لوهلا ام

 لعلا ةدمع ددجملا بطقلا ملاعلا

 يذلا لضفلا عبرم كراعملا ثيل

 َيبأايندلا ملعم ةطيسبلا ثوغ

 زعم هتجح مالسإلا ىمح يماح

 ددسم لامكلاو فراعملا رحب

 فينملا دمحم يبأ يملاسلا
 يذلا ام ةماقتسالا مامه الهم

 ةعوُرَم كارجلا اهلسرتو يضمت

 اهئام لق ثيح اهيلإ عجرا

 هرصن ممت مالسإلا ىلإ عجرا

 تلمرأ ةماقتسالا نإف عجرا

 لاو فيسلا عمد فيك دهاشت عجرا

 رتشم كنأب يعمط امو عجرا

١٠٠٩ 

 راونألا عبنمو سوفنلا ددم

 رادلا ىبقع ءادعس اوأوبتو

 راربألا كلاسمب اوقفو ذإ

 راثآلا ةربغم مهدقف نم

 رارحألا ةربع محرت تنك نإ

 يرابأ تنك راربألا كئلوأب

 يرانم قيرطلا سمظطنا اذإ مهو
 راكذنتلاو حونلل ينماقأو

 رانلا بيهل يدبك ثدربتساو

 رادكألا فلاس ةيقب تذخأ

 راردملا عمدملاب اهل تكبف

 راشثئتسالا كاذ ةعجف هل

 راربألا ديسب يعنلا لوه

 رارسألا ةبعك ارط ءام

 رانم نيح تالو رانملا عفر

 راجلا زيزع انالوم ميضلا

 راتبلا ةلملا فيس نيدلا

 رادصإلاو لابقإلا يف لامعألا
 يراسلا ردب دجملا دوظ ركذلا

 راعذإ نمو لوه نم ترداغ

 يراوض بائذلاو جاد ليللاو

 رافُسلا ىلع تلاط ةرجه اي

 رادلا بيرغ اي ۔ كتيدف ۔ عجرا

 (راصنألا مئامع تحت زعلاف)

 يرابلا نيد وممو كميتي محرا

 رافسألاو مالقألاو لاسع

رارشألا ةريج كبر راوجب



 اهميظع تنأو ىڵلجلل كوعدأ

 هل ىعدت يذلا رمألل كوعدأ

 ىلع ايعأ يذلا بطخلل كوعدأ

 نم لك نم يدي تغرف ذإ كوعدأ
 يتوعدل عيمسلا تنك نإ كوعدأ

 يف تنكو ناوعلا برحلل كوعدأ

 هرس فشكت نآرقلل كوعدأ

 اهنإ ةرينملا ننسلل كوعدأ

 ماكحالاو عامجإلل كوعدأ

 دقو ىعر ال هافسأ اي تاهيه

 اهباحص دعب راثآلاب نولشي

 ايضلا انع يرتسا سمشلا ةعلط اي

 ادشرأ دشُرل ايدمم نإ نارق

 ىصحلا ربص يل ناكو ريصنلا تنك

 يتبكن مواقي ادلج يل تردقأ

 اضرلاب ينيقي يدلج نم كيهان

 قراط ةضرع ءرملا اذه نأبو

 هليدع تيأر يعمد نم ضاغ ابم

 اهراج ةبدنل ةبدان غصت مل

 ًارُمعم شيعت نأ كسفنل لوس

 اهنيص ثاكردم بئاصملا كلت

 يتريصب فورصلا يذه يف ثنعمأ

 ازعلا ناسحإ شيعلا درب تيأرف

 هباصم رح رخصلا باذأ نم اي

 ىسالا نطولاو نيدلا نيب تعزو
 صلخم ةوعد مالسإلا يف توعدو

 ةيبهو بئاصع كيلإ تباث

١١٠ 

 راغلا ديدش اهل تنأو يدهع
 رارحألا ةمهو لاجرلا ميش

 راظنألا ذفنأو لوحفلا يأر

 رامذ ظفحو ةبئانل ىجري
 راذنإلاو ريشبتلا ةباطخل

 راغلا ءافك يفكت اهتاوهل

 رارسألا ضماوغ هنم نيبتو

 راصبألا ىلإ اهدصاقم ترقتفا

 راكذنتلاو ريكذتلاو نايدألاو

 راجحألا حئافص كيلع تمشثج

 راثالاب كيف ينزح راشمو

 راونألا قراشم دادجلا يذخو

 راقو ريغل يبلق ىتعجف نم

 يراصنأ يفو يربص يف تبصاف

 يرادقإ الو يدلجج ال مويلاف

 يراج ردقملا نأ يف طخسلاو

 رادقألا بلاخم تحت ناثدجلا

 راهن فرطو ةيجاد فزظط نم

 رادلا يف ةبدنل دعتست يمه

 رامضم ىلإ دمأ هنكل

 رارقتسا يفو رق يف نايس

 رابسملاب هيضقت ام ثربسو
 يرابلا مكح تحت ةنانثمظإالاو

 رارحألا ةلودل تكرت اذ نم

 راوطألا يف تاعاطلا كعيزوت

 راصبألا ووذ اهب كيلإ تباث

رازن دشأو نمي يذ دشأ نم



 اورغصتساو مهرودص نيقيلا الم

 عزاو مهيف ناميإلا مئازعل

 مهسوفن هلإلا ةةاضرمل اوعاب
 اهفك ةفالخلا ءابعأل اوضرو

 ىقتلاو ةلابنلاو ةلالجلا كلف

 اثراو بعك نباو انهملا ثرو

 رباك نع ًارباك ةمامإلا ذخأ

 اهجات قرفمو اهنهاع هثتقرع
 اهماقأو اممذناعأف هب تذاع

 ةرظناَهتنكمأ ىتح هثبَقَر
 ايتآ ًامزحو امزع اهداتتاف

 ملاسو يملاسلا نيب ءارهز

 تعجرتسا ىتح ركشلا قح يفوت مل
 هنإف نيملسملا مامإ اربص

 ءاسأتلاو ربصلا كنعف اربص

 الو دحأ ىلع ايندلا تماد ام

 مزالو سوفنلا يذه ةتراع

 اهلك ضَرَع مايألا بهاومو
 هتيلحتسا امثير شيع سئبلو

 هنأل بيبللا هل رقتسي ال

 انشيع بقاعي ام رئاصبلا تأر

 يل نإف ءاثرلا يف لمجأ رعش اي

 اهبرك الإ ءاسنخلا يف داز له

 ىرشلا يف ةبحألا رق نإ ربص اي

١١١ 

 رادلا مويو نيق لبق نم

 رانلا فوخو مهبر بح نم

 رامع ىدمُه ىلع نيفتاكتم

 راطخألا مئاظع نيقيلا دنع

 راعلا موزل نع ايندو انيد

 يراشلا معنو مهتعيبب خبزأ
 راظنألا قفوم داجنلا طبس

 راهن ءايض نم ايحملا يدبي

 راهطألا هدادجأ نم تلصلاو

 راجشألا رهاوج رامثلا ذخأ

 راكنإلا نم ثبغل املاطلو

 رايعملاو نازيملا ةيرمع

 رايسلا همجن نم ةيلزأ

 راكفألا نع تسمط زجاعمب

 رايخألا اهتامح نيبو تأشن

 راكشلا رباصلا دقفب اربص

 يراج ةيربلا لك ىلع مكح
 رارحألا لئاضف لكو لب ذخؤي

 رارضألاو ءارسلا ىلع تماد

 راعم لك لدعلا درتسي نأ

 رايخ ريغب اهعزنت فوس ذإ

 رايغألا ةراغ هيلع ترك

 رادلا بابب هل بوعش تفقو
 راصبتسا ىلع ايحن نأ يأرلاف

 راشعألاك نازحألا نم ابلق

 رادص سيلو هددرت رعش
رارق لَمَت الو يدل تبثأف



 مهقارف دعب ربصلا الإ لخ ل

 مهئرداغ ةبحأ هلإلا محر

 مهدعب فلختلا يلمأ يف ناك ام

 هتقو بلطي ناثدجلا هنكل

 ىوهلا يف جرعأو ايندلا نع اوجرع
 اونسحأ نم ىلإ ىنسحلا مهيكبت
 ممهرلثإ بدنأ كفنأ ال تيلآ

 يحناوج نكت ام حرجأو ىسآ

 مهركذ يبلق ءافشو مهب يددم
 مهرارسأ مهتاممو مهتايحب

 مهبيقع يملاسلا ءاجو اوجرد

 ةراضن ضايرلا تعفادت ىتح

 اقبلا راد ىلإ هل ريصملا متخ

 رلاو حؤرلاب هحيرض هلإلا ايح
 هدقفل سوفنلا تقهزأ ماع اي

 نيدلا ديقف ذَعْبَي ال ماع اي

 شهدم لوهو نزح ىلع نزح
 ةدوع كشطبل تداع ال ماع اي

 ُمُهتَبَرَح دق هللا لايع محرإ
 ةطخ ةنايدلا تقهزأ ماع اي

 اضفلا ألم بكوك رهزأ تأفطأ

 هبر ىفاوو ىنسحلا هل ثمتُح

 هنطب اصيمخ ايندلا نع افع
 هبرل نيتوعدلا باجأ نم اي
 ةنر كدعب مالسإلا دهاعمل

 ادهشم ستدقو ثوغ نم تسق

 اتليوو ةايحلا عم زازملا طش

١١٢ 

 رادقألا لياز هلزُي مل ذإ

 رادغلا يرهد ةبحص ثمزلو
 راكذتلاو ناجشألا يف شيعلاو

 رادقم ىلع يتات ةينمو

 يرارقو مهرارق نيب ناتش

 رابحألا يف روحلا نوكحاضيو

 راجحألا نيعأ فرذت ماد ام

 رابصالاو عزاونب

 يراوأ بيهل ىفطي مهبحبو

 يرارسأ ىلإ اهبهاوم يحوت

 راردملا هبيسب موسرلا ييحي

 راهزألا ال ءارهزلا ةنسلاب

 راد نم ٠:ثلذُب راد معنلو

 راكباألاو لاصآلا يف ناحي

 راطم يأ نيدلا حور َتزطأو

 رابكإلا دعقم ايانثلا عالط

 راركت يف مغلاو ىدملا يضمي
 رابجلا ةشطب اهنم كيفاك
 راطخأ ىلع مُهْثَلَم زاطخأ

 رارشو بلئاوذ رانلاك

 رادكألا ةملظب تئجو اءوض

 راهطألا ةيزمل البقتم

 يرابلا مهسب ذخأ ىوس اهنم

 يراوجو يتوعد يبلت ال مل

 يراوس موجنلاك كلضف دوهعو

 راونألا ملاوع كيف هنطبغ

 يرازم نوكي ىتم تامملا دعب

 نازحألا

تاذ



 وتهبج غّرمأ نأ ةداعسلا نمو

 ةمارك يأ نمحرلا دفاو اي

 انمآ عترت ءادهشلا لزانمبي

 رئاط ةقفخ تاعاطلل تقلح

 ةعيب حبرأ تلنف ةايحلا تعب

 اهب ىرشبلا كل ةنس ام ٠

 ىدرلا بجل ام لاط ام اهخيرات

١١٣ 

 راطعملا ةبرتلا كلت ريبعب

 راوج يأو ِنذَع يف تيقل

 راركلا انفوخل تيضر اذ نم

 رايطلا رفعج حرسم تللحف
 راسخب انل تعجر اهنكل

 راصعإ يف رانلاك اهب انلو
 راصبالا يلوأ اي ىرحأ ربصلل

٨ م ۔ نايعالا ةضبن
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 قرف) :لئاقلا لوقب ًاذخأ كلذ يف لاومألا هقافنإو ،ضعب ىلع مهضعب ءارغإ نع رخأتلاو

 رون جرخ مهل هتقفاوم مدع اونقيأو ،ءامص نذأ مهراعأو هنم مهتيغب اودجي مل املف (دست

 هعوجر دعبو 0١٣٢٣ ةنس يف ناطلسلا ةفايض ىلع لزنف ،مارحلا هللا تيب جح ىلإ نيدلا

 يف هملكف .هيلع ةجحلا ميقيو ،هرذع عطقيل ةولخلا هنم بلطف .ةيناث هب عمتجا هرفس نم
 ©قرفتلا نم ىشخي امو ،عامتجالا ةرمث هل ىدبأو ةدحاو ةيار تحت نيينامعلا عمج

 ©نطولاب ررضلا ىلإ ةيدؤملا نتفلاو ثباعشلا نم هببسب عقو امو نيينامعلا لاح هل حضوأو
 : لاقو هنع ضرعأف هيلع لأ مث ثهنم اهلبقي ملو .هل نيدلا رون اهغوسي مل راذعأب رذتعاف

 ديعس نب زيزعلا دبع همعب دارأو هريغ ديرن :يمع لوقي كلذ مكل لصح اذإ مكنإ
 دشنأو كمع ديرن لب كديرن ال :نولوقت لاحلا اذه ىلع متعمتجا اذإ مكنأ :هانعمو

 : هبلطمل ًامكهت ةولخلا نم امهجورخ دعب ناطلسلا

 ارذْعئف تومن وأ ًاكلم لواحن

 هثحي لاز امو .ةينآرقلا دشارملاو ،ةينيدلا حئاصنلا هيلإ رركو هنع كلذ هنثي ملف
 هل فطلي ناطلسلاو ،ةيعرلاو نطولا يف هللا هدشانيو .ةيوبنلا ةنسلا رماوأ عابتا ىلع

 { ةيفخلا سئاسدلا هيلإ سد هحئاصن راركت هيلع لقث املف .باطخلا هنم لبقي الو ‘باوجلا

 © توربجلا مهنع ردصي ناطلسلا ووذ لاز امو .ةيعرلا مهتسكاع اذإ كولملا ةداع يه امك
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 وأ ةحيصن مهل يدبي نمل نومهجتيف مهتملك قوف مهتيعر نم دحأل نوكي نأ نوبحي الف

 رخآلا مويلاو هللا ديري ناك نمو مهتجرد طحو مهلالذإ دصقل مهنوبراحيف .ابجاو مهفرعي

 . كلذ نم ءيش هرضي الف

 ةينامعلا ةضهنلا سيئر ةكحرح

 مايقلا هنم وجري ناكو حلاص نب ىسيع خيشلا راوجب نيدلا رون دلاولا يديس ناك

 ريمألاو ‘يلع نب حلاص يلاولا هوبأ هيلع ناك امل ،ةاغبلاو ةربابجلا ىلع بلصتلاو قحلاب

 ىلإ هوملسيو سانلا هلذخيف ،رمألا اذه يف مدقتي نأ ىشخي وهف ©هفعاسي الو هل رذتعي
 سانلا نوكت نأو ،رمألا يف اسأر ىسيع خيشلا نوكي نأ نيدلا رون يأر نم ناكو .هودع

 تيب جح ىلإ جرخي نأ نيدلا رون مزع هيلع هراذتعا لقث املف .كلذ هللا ردقي ملف ،هل ًاعبت

 لهأ نم انباحصأ ءاملعب عمتجي نأ لمأ هلو ةضيرفلا ةجح جح دق ناكو ،مارحلا هللا

 نب دمحم بطقلا مامإلا ةرايزل مهبحصيف ثاميركتو افرش هللا اهداز ةكمب برغملا

 امب ‘برغملاب نيذلا بهذملا لهأ نمو هنم نيعتسيو ،هبلطم ةقيقح هل فشكيل فسوي
 كلذ لبق بتك دقو .زيزعلا هبلطم حاجن اهب وجري ةدئاف وأ ،هاجو لام نم مهدنع هدجي

 عمطف هدشارم لوبقو هتبحم ىلإ ميظع ليم برغملا لهألو .هترايزب بحرف ‘بطقلل
 نم هيناعي امم اهل ًاميمجتو سفنلل ًاحيورت رفسلا يف نأ عم هدارم هل ىنستي نأ كلذب

 هبختنا نم ىلع الإ ةينلا نم هيلع مزع ام متكو ،ةبعصلا ةميسجلا بلاطملا كلت ةاساقم

 . حرطمب هوفاوي نأ ١٣٢٩ ةنس لاوش نم عباسلا يف مهدعوف ،هتبحاصمل

 نيدلا رون ماق ،ةبطخلا تهتناو ديعلا ةالص اولصو ،رطفلا ديع موي ناك املف

 جورخلا هوعنمي ال نأ ىسيع خيشلاو هناوخإ نم بلطي هنأ :اهلصاح .ةغيلب ةبطخ لجتراو

 مهنأ :لكلا هباجأف اريبك احاحلإ حلأو مهيلع مسقأو ،هل اوضرعتي ال نأو مسوملا ىلإ

 جح نم لضفأ ةيمالسإلا فراعملا رشنل مهينارهظ نيب همايق نأو هجورخ نوضري ال

 : تيبلا اذهب هتبطخ يف دهشتساو ‘همزع ىلع ميمصتلا الإ ىبأو .ةلفانلا

 يبايإ عوجرلا موي مكرسي هنإف يريسم اموي مكءاس نإو

 لخد هركو ىلإ لك عجر املف .يلك عنم وأ ريسمب مزج ريغ ىلع عمجلا ضفناف
 هبلطم نع لودعلا يف هيلع مسقأو ،هب فطلتو ،هتيب يف نيدلا رون ىلع ىسيع خيشلا

 نم تجرخ نإ :هل لاق اريخأو مهنيب همايق ىلإ ةماعلا ةجاحلاو ةقفشلا نم هل رهظأو
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 رهشأ دعبو همزع نم همالك ىنثف ،كدعب اهب دعقأ الو ،كرثأ ىلع اهنم جرخأسف ،نامع
 ىلع هنيعيو 6هدصق ديؤي نم مهيف له ثنيينامعلا ضبن سجيف ارجاهم جرخي نأ مزع
 © قافولاو ءافولا هنم وجري نم ىلع هتياعد اهيف ضرع ،ةريثك تالحر هل تناكف .هدارم

 ةرايزل نامع ةيلخاد ىلإ جرخ امل ١٢٣٠ ةنس لاوش يف ةريخألا هتلحر ةكربلا تجننف

 خياشمو ،مهعبات نمو ماير ينب سيئر رضخألا لبجلا ريمأ يناهبنلا رصان نب ريمح خيشلا
 ةأطولا ناطلسلا ددش دقو ،مهموق يف نيعاطُم اوناكو رهاز نب لاله دالوأ ةءانه ينب
 .هب اووقيف دعاسملاو هيلإ اودنتسيف رهظلا نودجي ول نودوي مهف ‘كلاسملا قيضو ،مهيلع

 ©كهسفن نع هيفخي اميف هملك يناهبنلا ريمح خيشلاب عمتجا املف .داهطضالا نم نوري امل

 ردصلا جلثي امب غناوت الو مثعلت الب هباجأف هارجم ليسلاو هامرم مهسلا فداصف

 رهظأف ،اهيلع نيدلا رون هباجأف ،ةينيد لئاسم نع يريمحلا خيشلا هلأسو ‘بلقلا شعنيو

 . ملاظلا نم صالخلا يف عرشو شةيوتلاو لصنتلا

 ىضاقلا خيشلا هذيملت هدشنأو ‘ هنطو ىلإ عجر ئ ةرايزلا ىح ىهتنا نأ دعبو

 : هلوق اهنم رفظلاو مودقلاب هئنهي ةديصق ديمح نب دوعس

 اكسفن ةسيفنلا مهسوفن ثدفو اكدعس بكوك عولطب ىرولا حرق

 اكمودقل تفرخزتو تنيزتف اهلك ةطيسبلا مكب ترشبتساو

 اكءادعأ هب ظغف ديمحلا شيعلا وه اذو ديحولا رفسلا وه اذه

 يتلا حلاصملا نم هل قفتا ام ىسيع ريمألا ضرع ،رفسلا نم ةحارتسالا دعبو

 6 هئالمز عم يرس دعوم ىلع جرخ هنأو ااذه هرمس يف هتيغب حاجن ىلع هلوصحو ٠ اهلمأي

 نم رخآلا عيبر نم ١٢ موي يف فونتب ةيحان لك نم ءالضفلاو ءاملعلا هيف عمتجي نأ ررقت

 ١٣٣١. ماع

 هتعامج نايعأ ىسيع ريمألا عمج 6‘هسفن ماعلا نم رخآلا عيبر رهش لوأ يفو

 ريمع نب ملاسو 6‘كديمح نب دمحو ؤ‘كيمح نب نودمح خياشملا : مهنم ثراحلا

 نب فيس مهيفو 6 ين اوربلا دوعسم نب ديعسو ( يرجنخلا رم اع نب نسحمو ( يرمعملا

 هيلإ اوعمتجاو ،رهاظلا ةدلبب هيلإ اودفوف ،نيدلا رونل ميمح قيدص وهو ،يسبحلا ريشب
 ح افو ىلع لصحي ال نأ هيلع نورذاحي مهنأو 6 هدصق نع هلزعو 6 هيأر دينفت ىلع نيقبطم

 هوملسي نأ ىصخش ضرغ مهل نوكي هنأ امبرو 9،هتدضاعمب اولفكت نيذلا خياشملا نم
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 بابسألا رفاوت مدعلو ةياعدلا هذه ثبل حلاص ريغ تقولا اذه نأو طقسم ةنطلسل
 .اهيف ام هسفن يفو ماهبإ توكس تكس هورجضأ املف ،اهوبرج دقو اهوري رومالو

 فيس نب رماع خيشلاو ،هللا همحر يكلاملا ةمالعلا انخيش هليمزل لسرأ كلذ دعبو

 ينايتفأف يرمأل قشاع يلعل :ًالئاق امهراشتساو ©صصقلا امهيلع صقف ،دهازلا يرجحلا

 نادلبب هيفاوي نأ كلام يبأ هليمز عم قفتاو ،همزع يوقف .هاتبثو هادّيأف ،امكيأر يناقدصأو

 .هرمأ لك متكي نأو سوبحلا

 ةينامعلا ةضهنلا سيئر ةياعد

 بولقلا يف تبثتو ممهلا هؤاشت ام غلبت نأ ىلإ ةيانعلا اهقفارت ممألا نيب ةياعدلا نإ

 .زوفلا ءاجرلا نم برقتو دصقلا نويعلا مامأ نيزتو ،ةزعلا سفنلا يف ججؤتو ،نيقيلا
 ةمكحو ملعب مهودشريو ،مهتلفغ نم مهلوح نمم اوهبنيل هللا مهقلخ دارفأ ةمأ لك يف

 يف ةياعدلا هللا همحر ثب ةراتخملا ةوفصلا هذه نم نيدلا رون يديس ناك دقلو ،قلخو

 ال ناكف غلبم ريخ هب هفلك غلب ريخ ىلإ هجوتو رصعلا لهأ ةنتف نع مركتو ،رطقلا اذه

 مهوهل ىلع مه نم اهب ىظحي ال ةذلب رعشي راصو ء ادب هنم ىري الو ،ًادهج هيف ولأي
 لالقتسالا نأ نيينامعلا يف خرصو ثليإلا دابكأ برض ،نوهال مهلطاببو ‘نوفكاع

 الإ نابلجت الو ،ىلتقلا داسجأو مجامجلاب الإ ناينبت الو ،ىنملاب نالانت ال ةيرحلاو

 ةميزهلا وه راصتنالا يف كشلا نأو ةايحلا ةنعل وه فوخلا نأو ،ءامدلاو عومدلاب

 : هتاوصأ ضعب يف هلوق ىلإ عمساو . ةسباعلا

 سابلا ديدش مادقم فك يف ساسحلا انقلاب كردي دجملا

 سانلا نيب ؤرخي يمكلا الإ ىرن الف ودعلا رحب هب ىمري
 سارفألاو ناعجشلا ةمسق يف هتمكح اذأ بضع بضاقبو

 ساسأ يأ نيدلا ساسأ هبو اضقلا يف لدع فيسلا نأ تنقيأ

 سابلإ الب اهلكشم لالح هتيأر رومألا تقياضت اذإو

 ساجنألاو نيغابلا ةشج ىف هدودح تذنحش نإ الإ دجم ال

 سأرلا ماظع هبراضم يليخت يذلا نع داعبلاب يلاعملا تضق

 ساكنألاو زاججُعلا لزنم نع هانم فيرشلا دجملا دعبأ ام

 يسآلا سأر عطق يف نكت مل نإ ةدوجوم ةمالس نبسحت ال
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 ادت مل نإ ةنعل ودعلا نإ

 ابيرق اقيرط العلل دجأ مل
 يداعألا موحل نم شحولا عبشاف

 يف ذإ دنهملاب دجملا بلطاو

 احالف تدرأ نإ رمألا يف ضماو

 ملعاو ةعاجشلا يف مزحلا سبلاو

 ىعسم دجملا كل نكي مل اذإو۔
 يرمأ بقاوع يف تركفت دق

 موق دلخلا يف ناسحلا وجري فيك

 ادعُب دجملا نع ىوهلا لهأل لق

 هللاو سانلا ضرحأ دبع انأ

 لطبلا برحلا يف ماوقألا دعسأ

 ىري سيل نم سانلا زعأو
 انبلطت العلاو ًؤلسأ

 تسممط دق ىدهلاو داقر مأ

 ترهظ يصاعملاو دوعق مأ

 تثدحأ دق ىرولاو لومخ مأ

 اَم كردم انأ له يرعش تيل

 هبلاط رع نإو هبلطاف دجملا وه

 الف هناكرأ دييشت ىلإ عراسو

 اقبلا سمتلاف فيسلا لظ تحت نمو
 ةنيز برحلا يف ناوخإلا اقل نإو

 هنأ تنقيأ تركذف اذإ تنأو

 ةماهش رومألا ىلعأ ذختاف الأ

 هرمع دجملا بلطي مل ىتف نإو

 يننأ دجملا ينب ينع غلبم لهف
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 يسآلا وهف فيسلاو ثكلمأ و

 مصالئلا رَجو ىهلا نعط لشي

 مئاه لك ام مهمد نم يراو
 مراكملاو العلا العلا يغابل ه

 مئازعلا دنع حالفلاف امزاع

 مزاح دجملا يف عيضي ال هنأ

 مئاهبلا لثم تنأف ًاماقمو

 مئاظعلا باكترا اجنلا تيأرف

 معاون ديجن نيب لذلا اوفلأ

 معاونلا ناسحلاب زوفلا نعو
 متاوخلا نسحل وجرأ ىلاعت

 لشفلاام الصأ ردي مل يذلا

 لتالاب يلاعملا ريغ ابسكم
 لَسُي مل فيس فيسلاو اهقح
 لفسلا يديأ اننيب نم هَرلأ

 لجو يف لك نيدلا نمأو
 لجألا عوشلا تفلاخ اعدب

 لعشلا يذ يفطاأف اموي هنمز

 ةبهاذم كيلع تقاض نإو دجو
 هبناوج تذُهم لدعلاو انل رارق

 هبراضم يداعُملا يف هتمكح اذإ

 هبرآام تلج سكلا ام اذإ يمكلا

 هبطاخ رعلا كرديو ايانملا ضوخي

 هبقاري ام غم زجعلا فيلح فلخو

 هبلاطم تلصو ىعسملا رسخ دقف

هبلاطأ امع كفنأ ال دهعلا ىلع



 هْبئاون ينامز نم يماظع قَتو اهماهس يلايللا يوحن ثبّوص نإو
 ىوهتساف بكنت اذإ يداحلاو لض اذإ بكارلا يدهيف لجلجي ردقلا توص الإ وه ام

 بولق هقالخأب ۔ هنع هللا يضر ۔ قرتساو ©نيلماعلا لوقع هتاوصأب ۔ هللا همحر ۔

 . نيخماشلا

 هللا ىلإ رارفلاو ،ةنيكسلا ىقلي ثيح ىلإ سانلا تيشغ ةملظ نم ۔ هللا همحر ۔ رف

 .روربم قحلا ليبس يف جورخلاو روكشم

 ،ءاضو راهن ىلإ سماد ليل نم سانلا جرخيل هنطو نم ۔ هنع هللا افع ۔ رجاه

 .ةوق رئاصبلاو ةدح راصبألا دادزتو ،قحلا هيف رهظيل

 تشعتناف رطقلا اذه يف حورلا خفن نم هموري امب ۔ نيرادلا يف هللا هدعسأ ۔ زافف

 .هنع نوعفادي اوبهف ‘قحلا بح بولقلا تبرشأف هحيباصم تءاضأو ،هحير تتهو هاوق
 ةفالخل الهأ نوكيو ،طسقلاب ضرألا رمعيف .ناسنإ فلخي ناسنإ نم ارثأ ىقبأ ءىش لهو

 .هلل

 اوداس مهلامج اذإ ةارس الو مهل ةارس ال ىضوف سانلا حلصت ال

 كلام وبأ :ليلجلا ةمالعلا كلذ مهمدقي ،ءاملعلاو ءاهقفلا رابك نم ةباصع هيلإ تباثف

 هنع هللا يضر ،نامع لحاطف ديس كلام ينب نم وه يذلا ‘دوعس نب سيمخ نب رماع

 .هاضرأو

 دحأ ،يناهبنلا فيس نب رصان نب ريمح :مدقملا ميعزلا مظعملا سيئرلا ةوعد ىبل

 اوكلمو ثدالبلا اونطو نيذلا ،داجمألا ماركلا ةئابآ نم كلملا هيلإ للست ‘نامع كولم

 .نميلا كولم ريمح كولم نزحلاو لهسلا

 نالهكو ناميلس ًرَقلَظُمم هُنهاوك ىلعألا ةدسلا هل ىقبأ

 ناسعن وهو انيح كلملا اوهّبنف اوكلم نسحم حالف رارع دوه

 :رهاز نب لاله خيشلا دالوأ 5ةانه ونب لمهابعلا ةداسلا هءادن باجأ

 اوناد مكو اونيد ام ةءانه وتب

 نيذلا ةباصعلا كلت مظعأ ام .راهني نأ داك نيدلا اوأر اذإ رارحألا انلاجر ةميشل اهنإ

 رصن انيلع امح ناكو .هرصني نم رصان هللا نإ .هللا دعوب ةنينأمطلا مهبولق تبرشأ

 ربدأ نم نيدار ،جمهنملا نع غاز نم نيداه هنع نوعفادي اوبهف قحلا اوبحأ ؟نينمؤملا
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 يف لغلغت .هللا ليبس يف نوبنؤي ،هلل نولتاقي ؤًاباقع نوشخي الو .باوث نولمأي ال هنع
 ،ةمحرلا نيد مالسإلا نأ اوملع .مهقورع يف ىرجو ،مهءامد طلاخو :ناميإلا مهبولق

 راشأ كلذ ىلإو .حورلا لقصو ،سفنلا بيذهت هيفو ،ةرخآلا ميعن هيف رونلا نيدو

 :لوقي ثيح هتينون يف ملسم وبأ برعلا رعاش ةمالعلا
 اهتعلط مالسإلا بَقَر ةينمأ

 تردُمف اذإ تاقوأ ينامأللو

 ةنوآ بيغلا رودخ يف ثعنمت

 تمجن ذإ رهدلا فورص اهنرواس ام

 ةرهاق ريبدتلا يف هللا ةمكحو

 ةدماج بابسألاو هاش امب يضقي

 اهفرصيو ىممخرلاب ءاش نم صتخي
 ىدل ءاكذلا اطاعتي يذلا نإ

 ردق يف ماهوألاو نظلا ةليح ام

 هتدخو ماهفاألا طبرت نأ دب ال

 اهقلاخل اهملسو كاتأ ام ذخ

 تايآ ينامأللو

 ناسحإو لدع ىلجناف تلجنا مث
 ناكمإ هللا دارم درل امو

 ناريح رادقملا يف لقعلا دئاقو

 .نايمع راكفألاو رمألا مكحيو

 نمحر نيمكحلا يفو ءاشي نمع

 ناتهبو نيمخت ريداقملا مكح

 ناعذإ مث زجعو ررصتق الإ

 ناعمإو بيرقت لواطت ولو
 نايد ناوكالل ريغ ال نأشلاف

 ناذيإو

 اهزجاعم تيعأ ةلود ىلإ رظنا

 اهبصانم تلتحاف هللا اهدارأ

 ناهرب مث اهيفف لوقعلا يأر

 ناجشأ نوكلاو بصت يف لقعلاو

 نالطب قحلا فيسل موقي الو اهمواقي نم يمرت هللا مهأب

 قيقدلا بينأتلا اذهب ضرعي وهف ،ةغالبلا عماجمب ذخأ دق مالك وهو .هرخآ ىلإ

 اذهل مهضهنتسا امل ،نيينامعلا هناوخإ نم ةعامجو نيدلا رون ةمالعلا نيب عقو ام ىلإ

 ءارآلا نم هنوري املو ،هنورذاحي امل ،هوقفاوي ملف مهراشتساو 6‘هوعراطي ملف رمألا

 يف يعسلا الإ ىبأي كلذ لك يف نيدلا رونو .ةبرجت لهأ مهنأو ،للج رمألا نأب ةيلقعلا

 زعي ام لك يف داهتجالاو دادبتسالا ةيار قيزمتو رامعتسالا بلاخم نم نطولا ذاقنإ

 داوقلاو ،نيدشارلا ءافلخلاب ًايدتقم 6هرئاعش تعيضأو ©}همراحم تكهتنا امل ٠ مالسإلا

 يف اوقفوف ث،ةيمالسإلا ةعيرشلا بحاص اهعضو يتلا ططخلا ىلع اورج نيذلا ©نيحلاصلا

 © نيملعم نيفصنم لب نيرمعتسم ال ،اولح امنيأ مالسإلا ةيار اورشنو مهلامعأ عيمج

 فلسلا مهعبتف .ةي هللا دبع نب دمحم يمالا يبنلا مهدئاق نع ةدايقلا سورد اوذخأ
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 ©يشعلا يف لجارملاب انموحل تيلغ ولو ةادغلاب قحلا ميقن :مهنع روثأملا د حلاصلا

 : ملسم يبأ لوق ددري لاحلا ناسلو

 ناصقن نآرقلا ىلع ديزي امو ةيفاك نآرقلا ىف هللا ةسايس

 ةضهنلا سيئر جورخ

 :لوقي ثيح هتينون يف ملسم وبأ برعلا رعاش ريشي كلذ ىلإ

 ةيدب ايلع نم سيعلا لقان اي

 بريضملاو اًرِع كءارو فلخ

 اهلفسأو اهالعأ ءاربأ لخو

 دَمَس يتحاس نع اهجوأب ذخو

 ةبشخأ ۔ تبرغ نإ ۔ كءارو عدو
 ايحتنمإ ءارضخلاو حودلا نم ايو

 اهلفاسأ رهظتساو فوجلا ىلإ دمعاو

 ُناَطُم دجملا نوزئاحلا دمحيلا ثيح

 ناشلا اهب يسارلا لباقلاو زيردلاو

 ناطحق سانلا كولم نيطقلا ثيح

 نالهك يحلا ثيح حتفلا رسايم

 ناردس يهو اهيف ةرجملا يرجت

 نانرج حوسلا ثيح نيفيلح ءانفأ

 ناطوأ لضفلا لهأ رماعل ضرأ

 ©ةضهنلا سيئر اهكلس يتلا قيرطلا يه ملسم وبأ اهركذ يتلا ةنكمألا هذه نإ

 .ةلصفم كل اهركذنسو

 نيثالثو ىدحإ ه ١٣٣١ ةنس ىلوألا ىدامج رهش نم نيرشعلاو عباسلا مويلا يف

 هتيبب رهشلا ةيقب ماقأو ،ةيقرشلا نم رهاظلاب هتيب نم نيدلا رون يديس جرخ فلأو ةئامثالثو

 كلذ ذوعسم جلفب لاقف ةيناثلا ىدامج رهش نم يناثلا مويلا يف هنم جرخ مث ،لباقلاب يذلا

 دشار نب هللا دبع خيشلاو يصورخلا دشار نب ملاس خيشلا هتبحص يفو مويلا

 . ةبيش دمحم هنباو يشيبحلا رصان نب ملاسو يلوعملا رصان نب دومحو ©يمشاهلا

 وبأ) فورعملا ناكملا يف هتيبم ناكف ‘دوعسم جلف نم مويلا كلذ رصع حار مث

 بارعألا نم هئاقدصأ دحأب اهيف عمتجاف ديعسوب لآ لباقي ثلاثلا مويلا يف لاقو (املظ

 6 هترجه راد فونت ىلإ هلمحت لبإب هيتأي نأ هيلإ رسأف ،يفاحجلا صانقلا يديلبلا نب دمح
 نيدلا رون هجوتو ،لبإلا راضحإل دمح جرخف ثروزعلا ةبشخألا ةدلب يف اهب هيقالي نآو
 ينب نم وه يذلا ،سيمخ نب رماع كلام وبأ ةمالعلاو هنيب دعو قبس دقو ،يبيضملا ىلإ

 يصوصخلا هبحاص هافاو اهبو ©يبيضملا لامعأ نم ةدلب يهو 0©قراشلاب هافاوف ‘كلاف
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 ىلع هل نيدعاسمل ١ نمو 6 يرسل ١ هلوسر وهو ( يمش اهلا هلل أ دبع نب ديعس ةمشه وبأ

 ‘ روكذملا رهشلا نم سداسلا مويلا ةرغ اعيمج اوجرخ مث ئ بختنملا هسوساجو . هضرغ

 عمتجا نم ةلمج ناكف ‘باكرلاب صانقلا دمح مهاتأ مويلا كلذ يفو .ةبشخألا دلبب اولاقف

 . :الجر رشع ةثالث هتقفر يف

 ١ يملاسلا ديمح نب هللا لبع مهسيئر وهو . ةينامعلا ةمالا ميعز ۔ .

 .ةمامإلا هيلع تدقع يذلا يصورخلا ناميلس نب دشار نب ملاس خيشلا ٢

 ينب نم وه يذلا ‘دوعسم نب سيمخ نب رماع كلام وبأ ليلجلا ةمالعلا انخيش ۔ ٣

 . كلام

 حلاص نب دشار نب هللا دبع ةمالعلا خيشلا ۔ ٤

 ٥ يسبحلا يناديشلا دشار نب يلع نب رماع ملاعلا خيشلا .

 .يرجحلا ديبع نب ملَسُم نب يدمح فراعلا خيشلا ٦

 ٧ يلوعملا رصان نب دومح هيقفلا خيشلا .

 ٨ يشيبحلا رصان نب ملاس عرولا خيشلا ۔ .

 .يمشاهلا مداخ نب هللا دبع نب ديعس ۔ ٩

 ٠ - يبيهولا يفاحجلا صانقلا يديلبلا نب دمح :

 .يمشاهلا غيوصلا دلو ‘ديمح نب فيس - ١

 .فيحاحجلا ىلوم ،دياز نب رطيوخ همداخ ۔ ٢

 .همسا ينرضحي ال ،باكرلا فانط يبارعأ ۔ ٣

 .يملاسلا نيدلا رون نب ةبيش دمحم ٤

 ىدارف اوجرخ ،روسلا نم ةئاملا ىلع فان ام ددع ،رونلا فورح ددع مهددع

 ضارتعا سانلا يف عاش هنإف ؛ةمّلظلا مهب رعشي نأ فوخ اطقلا للست نوللستي ،نيختسم
 هناوخإ ىلإ رسأو ثًايفختسم جرخف ،‘بلطلا اذه نع لدعي نأ نيدلا رونل ىسيع ريمالا

 موي اولاقف اهنم اوجرخ رجفلا ليبقو ،اهب هوفاوف }ةيشخاألا ةدلبب اوعمتجي نأ :نيروكذملا
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 اوحارو ‘فوجلا ضرأ نم ثرماوعلا نادلب نم لقاعلا دلبب روكذملا رهشلا نم عباسلا

 ىلإ لسرأ لقاعلا لصو ذنمو .ىكزأ ليهس ةريغص ةدلب تيكزب اوسرعف رصعلا دعب اهنم
 هيفاوي نأ ىكزأ نكسي ناكو ،يوكزألا يمايرلا دمحم نب هللا دبع ديز يبأ ريبكلا هذيملت

 . ةعواطملاو مالعألا نم هدنع نمب

 كلذ رصع ديز وبأ هافاوف 5،ةكربلاب لاقو تيكز نم جرخ نماثلا مويلا ةرغ يفو

 خيشلا ةارشلا ريمأ دشنأو . هلل هسقن عئاب راش مهلك الجر نوتس ةارشلا نم هدنعو 6 مويلا

 :ناتيبلا ناذه اهنم ةديصق يشيقرلا ملاس دمحم

 هقشاقش تأدهأ ترداهت املف هريدهب ىنعار دق لمج مكو

 هقئاوب كيلع تراد ام رهدلا ىلع هتللس نإ يذلا فيسلا يننأ ىلع

 نم اوجرخ . نيدلا رون هلواحي امو . مهدنع ام نادمح خيشلا ملع دقو .ريمح خيشلا مع

 نودصري ثماير نم ًاطهر مهمامأ اولسرأ دقو عسات ةليل ًانابكرو ةاشم رجفلا ليبق ةكربلا

 اوحبصأو ،اهتحت ةادغلا اولصف ©ىوزنب نيذلا ناطلسلا لامع نم ًافوخ ،ةبحرلا ةبقع مهل

 لبجلا حفسب ماير ينب نادلب نم (ةَممك) ةدلبب اولاقف "مويلا كلذ ةريهظ اولزنو ،اهقوف

 ىمست رئي دنع ،فونت يقرش رشاع ةليل اوتابو ،اهنم اوجرخ برغملا ليبقو ‘رضخألا
 . فونتب راهنلا لوأ اوحبصأف ٠ ةعيلظلا

 ةضهنلا نايعأ عامتج ١

 (امامإ هنومدقي نميق مهرواشتو فونتتب)

 هيلع نوضرعي ،ريمح خيشلا ةمصاع فونت ىلإ مهناطوأ نم ملعلا خياشم رجاه

 مهب أزهتساو ْ لهاجلا مهب فختساو .رداقلا مهلذخ امل . مهترصن هنولأسيو . مهرمأ

 . مهاوثم مركأو 1 يراضلا ربزهلا مهاوآف 6مهنم ريخ وه نم رجاه دقف عدي الو ،هيفسلا

 خيشلا دالوأ ةانه ينب خياشم كلذ ىلع هدضاعو ثمهتيار اورشتو ،مهتوعد اونلعأف

 ىدحإ ةنس .ةيناثلا ىدامج رهش نم رشاعلا موي ىحض فونتب اوعمتجاف ،رهاز نب لاله

 ةلأسملا نوكلو .روهظلا نم هنومري اميف مهنيب ءارآل ا تلاجو . فلأو ةئامثالثو نيئالثو

 هترطيس تحت اهلعجو ءةينامعلا ةرئادلا رهق دق يسركلا ىلع لصيف ناطلسلاو ةجرح
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 ©ةيلخادلا لقاعملا ىلع نامع ةربابج بلغتلو ،هل زيلجنإلا ةدعاسمب رهظتساو شةيوقلا

 نم مهلوح نم ةرثكل زجعلا اورعشتساف ،هنولواحي يذلا رمألا نم هددصب مه اميف اورظنف

 ىلإ كلام ابأ ةمالعلا لسرأ نيدلا رون نأ الشف مهدازو .ةربابجلا ةكوش ةوقو ،يداعألا

 © مهتعامجو نييربعلا سيئر دمح نب انهم خيشلاو يربعلا سيمخ نب دجام ةمالعلا خيشلا
 تارذاحملل تقولا اذه يف مهراذتعاب هيلإ عجرف ،رمألا لوأ يف اليمج هودعو دق اوناكو

 رثكو ،ًايجن اوصلخف ،عامتجالا كلذ ىشالتي نأ داكو ‘نامع لهأ لج اهرذاحي يتلا

 بزأ رمألا مهيلع لوه دق 6ماجحإو مادقإ نيب مهو لوجي يأرلا يقبو لاقلاو ليقلا

 مهحاورأ ةماعلاو ةصاخلاو ءارمألاو ءاملعلا ملس نأ فقوملا كلذ ةجيتن ناكف شةبقعلا

 نم باعصلا لهستسي هنأ مهملعل مهرمأ هودلقو شةينامعلا ةضهنلا سيئر ىلإ مهجهمو

 .هيلع الكوتو 6هالومب ةقثو ،هبر ىلع ًادامتعا رومألا

 ةيناثلا ىدامج رهش نم رشع يناثلا نينثألا موي نم ةرشع ةيناثلا ةعاسلا تناك املف

 سانلا لمحي ثنيدلاو ةنامألا لمح ىلع انيمأ نيملسملل هنومدقت ًاميعز اوراتخا :مهل لاق

 ىلإ اوراشأو ؤ،صخشلا كلذ ىرن انإ :عيمجلا رظن عقوف ةيدمحملا ةعيرشلا مارتحا ىلع

 ءارمألاو ءاملعلا هيلع حلاف ٠ عنتماو ىبأف هملكف ٠ يصورخلا دشار نب ملاس خيشلا

 قيطأ تسلو . هنوعيابت نم عيابال لب ‘ ينوعيابتل تجرخ ام ينإ : مهباجأف ٠ نايعألاو

 ام هل اوورو .عانتمالا الإ ىبأو ،لوبقلا الإ هيلع اوبأف ،الهأ هل نكأ ملو ،ًالمح مكمارمل

 هيلع عقو اذإ ،ةمامإلا لوبق نم عنتمملا لتق زاوج نم حلاصلا فلسلا نع روثأملا يف ءاج

 يف دعق دق ناكو ءهيلإ هبيرقتو هلمحب نيدلا رون مهرمأ مهايعأ املف .نيملسملا رايتخا
 رون هباجأف اطورش طرشو .رومأب للعت مث ،ًارسق لمحف ،سفنلل امضه سانلا تايرخأ

 كيلع عقو ىتم ۔ كعانتماب ذإ ،كانلتق تيبأ نإف .كنم طورشلا هذه لبقن ال انإ :نيدلا

 .دودحلا لطعتتو .م اظنلا لحنيو ،ةملكلا قرفتت ۔ نيملسملا رايتخا

 هماسح لسف ثعانتمالا ىلع رصأ ىتم هلتقب ديز ابأ ريبكلا هذيملت نيدلا رون رمأو

 © ةيالولا يف مكدنع انأ له ينومتلتق نإ مهلأسف .ةلاحم ال هلتاق هنأ نيرضاحلا دنع خصو

 ىلع عومدلاو ،ابصغ ةعيبلا هيلع اودقعف ،مههاوفأ اهب اولمو (ال) :روهمجلا خرصف

 نأ هملعل ،هلمحتيس امب ريصقتلا ةفاخم هنكلو ،نبج ۔ هللا همحر ۔ هنم كلذ امو .ههجو

 ناسلو .انيوهلاب سيل ةداجلا ىلع سانلا لمحو ،ىقترملا ةبعص ةطخلا نأو ،للج رمألا

 :دشني لاحلا
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 ناوعأ ًرادقألاو هللا ةنامأ ذخ دشار نبا ايندلاو نيدلا ملاس اي

 ناقتإو ريبدت كمه لك ذإ ةيدأتو المح اهب عيلضلا تنأ

 اهنأل ؛هتدلاو ةرايزو ،ةعاطتسالا دنع جحلا ضرف ءادأب هل حمسي نأ قلعت مث

 جحلل جورخلا كمزع دنع ءفكلا اندجو ىتم : نيدلا رون هباجأ . عساش اهلحمو . زوجع

 اهلبقن الف كطورش ةيقب امأ .كبلط تقو هيف رظنن لهس رمأ كتدلاو ةرايزو .كل انذأ
 . كنم

 .هعانتما لاح هلتقل هتحابإ نع نيدلا رون لثس

 نميف هوراشتسا امل . هذيمالت ريبكلا ةديبع وبأ ىتنأ .اذه ىلإ تقبس ىنإ : باجل

 ىبأ نإ :مهل لاقو يرفاعملا باطخلا يبأ ىلإ راشأف .اوعاطتسا ىتم امامإ هنومدقي

 . هولتقاف

 .طورش ةعيبلا دقع عوقو لبق يريمحلا خيشلا طرتشا

 لبجلاب قيس تيبو ‘فونت تيب يهو 6هديب يتلا لقاعملل مامإلا ضرعتي ال نأ :اهنم
 .هدنع يذلا لاملا تيبو رضخألا

 ىلع لتاقم فلأ زهجي نأ ةجاحلا تعد اذإ مامإلل يريمحلا هب دهعت ام ةلباقم يف

 مامإلا عيقوتو يكلاملا ةمالعلا انخيش طخب قافتالا اذه ناكو . مامإلا ةدعاسمل هتققن

 .دقعلا دعب هيلع يريمحلا خيشلاو

 .كلذ ىنعم تبتك لب خيراتلا تقو ينرضحي ملو ءاندنع اظوفحم مسرلا اذه ناكو

 ىنك

 ىرج .ةيسايس ةينيد ةطلس يه لب ديدجلا تقولا يف ًاعرتخم ارمأ ةمامإلا تسيل

 وهو .ةرجهلا نم يناثلا نرقلا ذنم نامعب تيقبو .ةلي يبنلا دعب ‘نودشارلا ءافلخلا اهيلع

 يذلا سداسلا نرقلا ىلإ نامعب مامإ لوأ دوعسم نب يدنلجلا ىلع هيف دقع يذلا نرقلا

 ىتح نماثلاو عباسلا نينرقلا يف ةرتف تلصح مث ،‘شبنخ انب دمحم هيف مامإ رخآ ناك

 الإ تقولا اذه ىلإ هدعب نم نرق لخي ملو عساتلا نرقلا يف كلام نب يراوحلا ىلع دقع
 .روهظ مامإ وأ اعفادم وأ ًابراش امإ .مهثعش مليو مهلمش عمجي مامإ هيفو

١٢٥



 اوعمسي نأ ،ةيعرلا نم ةماعلا ىلع ًاقح ناك ،ءاملعلا قافتاب ةعيبلا تحص ىتمو

 نأ بئاغل الو اهنم ىبأي نأ رضاحل سيلو ،ملعلا لهأل رمألا اوملسي نأو شمامإلل اوعيطيو

 ىلع ماكح كولملاو كولملا ىلع ماكح ءاملعلا نإ" راتخي نأ راتخمل الو ٠ اهنع فلختي

 .ةيعرلا

 © ناطلسلا ىلع درمتو ثءادتعا أشنم اهنأ ،ةمامإلا روهظ ريسفت يف نويبوروالا ءاسأو

 ةمامإلا نيب زجاحلا نأ اوهقف امو .كلذ يف ةمالل قح ال هنأو هكلم يف ضارتعاو

 ©ىروشلا ىلع ةينبملا ةموكحلا يه ةمامإللاف .هتعيبط يف ينيد زجاح وه ةنطلسلاو

 لك ذرو ثةعيرشلاب لمعلا ىلع رداق ،هتيعر ىلعو هنيدو هسفن يف نيمأ لجر باختناو

 .ءافلخلا هيلع ناك امبسح فيح- الو ةاباحم ريغ نم ةيسايس يهف ،نيدلا مكح ىلإ ءيش
 . رمألا ىلع نيبلغتملا لاح نم فورعم وه امك سدادبتسالاو ةرطيسلا بح يه ةيكلملاو

 نيب عارصلاك وهو ،ناديملا ىلإ ةيكلملا تزرب مكحلا نع ةمامإلا برلسأ فعض اذإو

 ةورذ ىلع يلاوتلا مدعب مهيلإ ىرس مهولا لعلو ةيبرغلا رايدلا يف ةيروهمجلاو ةيكلملا

 ايلاوت ةمئألا يلاوت ىلع قافتالاو عامتجالا ىلع صرحن انإف ،اندنع هب ةربع الو ‘©بصنملا

 . ةبراعيلاو صورخ ينب رصع يف قبس امك ،هل حلاصلا حشرملا دجو ىتم ،علتقنم ريغ

 ؛ هللا نوصعي موق ةعاطب كسمتن ال انأ فرع يجنرفإللاو يبرعلا خيراتلا سرد نمو

 رماوأل عضخن الف ،هرمأ يصعي نم هدهع يطعي نأ هقلخ نم دحأل نذأي مل هللا نإف

 دجتف اعبطو انيد ةقحملا ةمامإلا بناج يف عضخن امك ،ةداجلا نع تداح ىتم ةنطلسلا

 اوززع ثرادقألا مهتفعاسو ةصرفلا تحنس ىتم ‘ناطحق لآو ناهبن لآ كولم عم نيينامعلا

 .اهيف مهل قح ال ذإ ؛نيبلغتملا يديأ نم ةطلسلا اوعزتناف ،هنوراتخي نمل ةعيبلا ىلإ ةينلا

 يف ينامثعلا ناقاخلا ديمحلا دبع نم ةطلسلا عازتنا ىلإ ةيمالسإلا ةمألا ترطضاو

 .هاوه ىلإ هوملسأو ©هبصنم نم هوجعزأف !م »١٩٠٩ قفاوملا ه ١٣٢٧ ماع

 لوألا قوراف طقسف )١٩٥٦( قفاوملا ه ١٣٧١ ماع يف نويرصملا انناوخإ قفخأو

 .ةداجلا نع كولملا داح امل ،هب لمعلاو انيأرب اوذخأف ،هتورذ نم

 : ١٤ /ص ةيكيرمالا تيزلا ةكرشل نامع باتك يفو

 قفاوملا ©يرجهلا رصعلا نم يناثلا نرقلا ىلإ دترت ‘نامع يف ةميدق ةأشنم ةمامإلا
 ةأشنملا هذه نيملسملا نم نويضابألا أشنأ دقو .يحيسملا رصعلا نم نماثلا نرقلل

١٢٦٦



 ©}ةظفاحم ةينيد ةينايصع ةكرحب اوماق نيذلا جراوخلا نم عرف مهو .كانه اهوناصو

 دصق دقو .بلاط يبأ نب يلع مايأ يف ،مالسإلا عابتأل يسيئرلا نايكلا نع اولصفناو

 يتلا مهدئاقع اورشن ثيح ،نامع لابج يف اورقتساو شةيبرعلا ةريزجلا قرش ىلإ مهضعب
 . ةيلاتتملا نورقلا يف ةريسي تارييغتل تضرعت

 ةيمالسإلا ةفالخلل ةيحلا تافلخملا نم نامع يف نييضابألا ةمامإ رابتعا نكميو

 نيلوالا ءافلخلا رايتخا ةقيرط لثامت داكت ةقيرطب راتخي يضابألا مامإلا لازي الو .ىلوألا

 قلطي ناك هسفن مامإلا بقل نأ فرعن نأ هنأش لفغي امم سيلو .لوألا يرجهلا نرقلا يف

 .مايألا كلت يف ًانايحأ ةفيلخلا ىلع

 : ٤ /٣/ص يف ًاضيأ بتكو

 قرش يف ©نامع ضرأ نم ربكألا بناجلا لغشت ،ةلقتسم ةيضابأ ةلود نامع ةمامإ

 ۔ ةيبرعلا نوؤشلا يف تاقثلا ىتح .ةلودلا هذه نع ملاعلا هفرعي ام لقو ،ةيبرعلا ةريزجلا

 ةيكيرمألاو ةيناطيربلا :ناتموكحلا امأ .اهب ةقيثو ةفرعم ىّلَع اوسيل ۔ ابيرقت ءانثتسا ريغب

 دالب نأ ناينعت امهنأكف ،نامعو طقسم ناطلس هنأ ىلع ،طقسم مكاحب امهاتلك فرتعتف
 نم ركذي ءيش هل نكي مل طقسم ناطلس نأ ةقيقحلاو .ناطلسلا ةطلسل ةعضاخ نامع
 ام ىلإ دتري خيرات اهلف اهسفن ةمامإلا امأو .نرق نم رثكأ ذنم ،نامع ىلع ةلاعفلا ةرطيسلا

 يف ة رقتسم ةلقتسم ةموكحك رض احلا اهعضوب عتمتست لزت مل يهو . ةنس فلأ ىلع ديري

 .ها ةنس نيعبرأ وحن ذنم نامع

 . نطاوم ةدع يف هوضرتعا دقف « رخآ بناج يف مهقوقحب همايقو هتمظع عم ء ناطلس

 مدق لوأ يهو 0١٢١٤ ماع طقسمب مهل بئان دوعقب زيلجنإلا فعسأ امل :اهنم

 . اهب تتبث ةيرامعتسا

 ةراجت ىلع ءاضقلا يف نييحيسملا عم ةيقافتا عقو امل ١٢٧ ماع هوضرتعاو

 . ءاقرألا

 ايروخ يتريزج نيملسملا رئازج نع زيلكنإلل لزانت امل ١٢٠ ماع هوضرتعاو

 . ةلباقم الو ببس نودب ايرومو

١٢٧



 نم عقاولا قافتالا يهف ،ةيجنرفإ ةلودو يبرع مكاح نيب ةيمسر ةدهاعم لوأ امأ

 وهو رهش وبأ يف ميقملا يناطيربلا هزجنأ دقو ١٦١٣‘ ماع دمحأ نب ناطلس ناطلسلا

 اذهبو .ةيبور ٢٨٢٠ لباقم يف ناخ يلع يدهم همسا ،ةكرشلا يفظوم نم يناريإ لجر

 ناخ يلع لوصو ناكو ينامعلا بعشلا دض طقسم ماكح ديؤت نأ ايناطيرب تمزتلا قافتالا

 يف عقو ثمايأ ةرشع ترمتسا تاضوافم دعبو م ١٧٩٨ ةنس ربوتكأ نم ٣ يف طقسم

 نم ودبيو .ايناطيرب نيبو نامع ناطلس نيب تطبر ،ةيسايس ةدهاعم لوأ هنم رشع يناثلا

 .ًادوصقم ناك اسنرف دض طايتحالا نأ اهصوصن

 .ةريثك نطاوم يف ينيوث ناطلسلا اوضرتعاو

 اودلقو © ١٢٨٥ ماع هزكرم نم هوجعزأف ،ينيوث نب ملاس ناطلسلا هنبا اوضرتعاو

 .لدعلاب امئاق هناكم ۔ هنع هللا يضر ۔ نازع مامإلا

 ناطلسلا هنباو يكرت ناطلسلا ىلع ةيلاوتم يلع نب حلاص خيشلا تاكرح تلاز امو

 .لصيف
 زيلجنإلا قفاو امل لصيف ناطلسلا ىلع نيينامعلا ةكرح تدتشا ١٣٣٠ ماع يفو

 فلأ ةئام غلبمب © نييناطيربلا نم ةأفاكملا هلوبقو ©نامع اهلوخد نم ةحلسألا عنم ىلع

 بتك دقو .ًاحفص مهنع برضف ءةبقاعلا هنوفوخي هيلإ اوبتكو .كلذ هرادصإ ؛ةيبور

 : هصن ام نييحيسملا ضعب

 دق طقسم ناطلس ىلع ىرخأ ةرم نامع يلاهأ فحز اهلجأ نم يتلا بابسألا نإ

 نوؤشلا ةرشن) يف هتبتك لاقم يف ةيناطيربلا ةقرشتسملاو ،ةلاحرلا لبدو زنرج سملا اهتدرس
 لمعت تناك امدنع (م ١٩١٦ ةنس ربوتكأ نم )٢٦ ه ١٣٣٤ ماع ةياهن يف ةيرسلا (ةيبرعلا
 .(قارعلا يف سكوك يسرب رسلا) ه ١٣٣٤ ماع ةياهن عم

 يف لئابقلا فطع مهدقفأ يذلا رمألا يبنجألا ذوفنلل نيضرعم طقسم ماكح حبصأ)

 نيطالس دامتعا ىلإو ،يبنجاألا ذوفنلا اذه ىلإ ةريخألا لقالقلا ببس دوعيو .لخادلا

 بلاطملل نيمغرم مهعوضخ ىلإ كلذكو .ةيبنجألا ةيركسعلا ةيرحبلا ةوقلا ىلع طقسم
 ديسلا لحارلا ناطلسلا ىأر دقو .حالسلاو قيقرلاب ةرجاتملا رومأب قلعتي اميف شةيبنجالا
 ' ةيلج ةدئاف ةحلسألا راجت ىلع ءاضقلاب ةيناطيربلا ةموكحلا مايق يف ،يكرت نب لصيف

١٦٨



 نأ الإ هدض اهلامعتسال ةحلسالاب دوزتلا نع نيزجاع نورئاثلا هاياعر حبصأ ثيح ثهسفنل

 .(ها هتافو لبق هتورذ ىلإ لصو دق كلذل لئابقلا حايترا مدع

 ليكولا سكوك جرخ امل ه ١٣١٩ ماع بجر رخاوأ يف لصيف ناطلسلا اوضرتعاو

 لابجب يرجحلا محفلا مجانم دقفتل كروص قيرط ىلع هنذإ نع طقسمب يسايسلا

 رون يديس سحاف ،لصيف ناطلسلا نب روميت ديسلا هتبحص يفو جرخ هنإف ؛ةفراشملا
 بابلا دصوي نأ دهتجاو ،ةسايسلاب اهلوخدو دالبلا يف لغوتلا كلذ نم دصقلا نأ نيدلا

 مهضهنتساو نيينامعلا نايعأ ىلإ اذه هساسحإ نع برعأف ،هيأر نع عزني ىتح ههجو يف

 © ركنتسم ريغ هحصنو ،ةلوهجم ريغ هتلزنم نإ ثيحو ،هعدص ىلع مهضحو ،هعنم ىلع

 كردأ نم لوأو .نكمم لكب هدص ىلع ةملكلا تقفتاو .كلذل ينامعلا بعشلا جاه

 © ينامعلا بعشلا ةهبج يف ناكف ،حلاص نب ىسيع خيشلا هيأر بوصو ءهلاقم قدص

 © محللا مأ ىمست نأ داكو (مخللا مأ) فورعملا عضوملاب مهب ىقتلاف ‘ناطلسلا رهاجو

 اهراثأ ‘ةصاصرب لصنقلا ليمز (يجولويجلا) داوج اهيف رثع مهنيب تاشوانم اهيف تناك

 . كلذل ناطلسلا بضغف ©بارعألا دحأ هيلع

 لماحت نيدلا رون ىلع لماحتو راوثلا هيف صقتنا ارعش كلملا ءاسلج ضعب بتكو

 ىلع نيدلا رون بتكف ،ناطلسلا ةسكاعمو نطولا قحب همايقو هفيرحت هيلع باع ،ًاشحاف

 . هروعشو هساسحإ نع هيف برعأ رعش يف ن اطلسلل ةحيصنو اباوج كلذ

 :هرعاش ةديصق ىلع ب اوجو يكرت نب لصيف كلملل ةحيصن نيدلا رون بتك

 بذكلا رئو لم قدصلا

 ىحلاو

 نإ نوكيس يضف دق ام

 الو هرشناف

 بقَعلا يف يجنُي قدصلاف

 بلقنت هنت رئاودلا ) سخت .7

 بَهَت مل وأ انفلا تبه

 به كيو :حئاصنلا ىدبأ همعز يف يذلل لق

 بهي مل رمأ هايإ ينتفوخ يذلا نإ
 بره نمم برهم هنع سيل ام ينتفوخ

 بجو امح ىرولل لك يف وهو ىشخأ توملا
 بعتلاو ةلذملا يف ةايح نم ىلوأ توملا

 بكتري ىند نم ىلحأ رحلا دنع توملا

٩ م نايعألا ةضبمن



 ء ايلعل ا نم بكر اف

 كُئلجاع ايانملا اذأو

 اذإ ملع وذ باخ دق

 اندوهع هل الا ذخأ

 افو نم ةراجت تحبر

 افولا نمض دق هللاف

 اننيد يدنت سفنلاف
 اندنع مركأ سفنلاو

 اهن او كسفنل عجر اف

 العلا ثيداحأ عمساو

 هتحضوأ يذلا نإ

 بلق لك رداغي رع

 اننأ مهيري زع

 اننأ مهيري رع

 ناطلسلل رذعلا نوكي هبو

 ةيغر نع نكي مل ذإ

 انيشخ موق اننكل

 نأب انرمأي هللاو

 مكشرني ت ابو ا متب

 مكيلإ سد ءاوعش

١٣٠ 

 برال ا

 بلطلا ىدل ترذُغ دقف

 - ى  2٠ه 1 ٠ -

 بستَتح او اموي دهعمل اب

 بدن نملو ىفو نمل ء

 بهذلا نيدلاب يرشن ال
 بست نأو ناهت نأ نم

 بطعلل ضرعتلا اذ نع

 بتتكتو كيلع ىلم

 برعلا ميش نم تركذو

 برطضم يداعألا يف

 بتكلا يف انع هودجو

 بسحلاو لمهأ دجلل

 ببس ىرقأ نم
 بستناو انم ناك ام

 بد نيح مهنم عدخل ١

 انايل

بجحل او يل ايلل ا تحت



 نم د اطصب ممم نم

 ر ابخأ هيدلو مكُربيأ

 امج تكرت ةعق و مك

 اخن ثكرت ةوزغ مك
 ادو اذه غم نوكيأ

 همصخ مصخ ربيأ

 مكف السأ ثفّنخ ام

 مهبرح عيادخلاب ال

 ريطي برض هنكل

 است هب فكألا ىرتو

 بصت هب ءامدلا ىرتو

 اشي ولف ري دقلا وهو

 هاطعأ هنكل

 زي الو رصق

١٣١ 

 - مهمج

 برعلل ١ ديبع :

 بقترم ءاأمفمص : و أ ٥

 بجي امك رومألا هلو

 بتكل او بث اتكلا ال ١

 برطضم ابعر مصخل ١

 ببسلا ناك ام ركملاو

 بحسلا ناريط ماهلا

 بجنت قارو لثم طق

 بنك نم قرب لشم

 بثكلا لامرأك

 ر٥ بحي ل ذخبي نمو

 بحأ نم مهنم بيشيل

 ببس الب دابعلا رصن

 برض ادَح هل ارمأ

 بتك هنم يذلا ىلع دي

 بلقنملا نسحب اوزاف

 بقحلا ىدم كالهلا ناك

بهن هكرادَت مل ذنإ



 ننظ ن إو بحمل ١ انأو

 تيأر نإو ريصبلا انأو

 نإو ايندلاو لاملاف

 هلإلا ىورقت امنإ لب
 ىقتلا عم تقزر اذاف

 رش بسن اذ ناك نم

 هسفن هيلع ىبأت

 يذلا لجرلا :لماكلاو
 نم ءايلعلا هب تراد

 اعسلا هيبرت اشنف

 اطتست ال ةفنأ وذ

 ههجو يف ىرت مهش

١٣٢ 

 برحلا مضحخلا يننأ مت

 بحتست ال يتريس مت

 ىمعأ يننأ م

 بلتجم مهاردلاب ةي

 بهي ىلوملاو هيلع ت

 بج نيدلل هب ىتف ا
 بشّئلا لين رأ نطبلا ء

 بتذلا ومهو اهب ولعي

 بُذَي نأب كيلملا انتل

 بتز مهفالتخا ىلع ل

 بهذلا ىغبي نمو اي

 بلتجت ممهاردلا ثيح

 بُمشلاو بقاوثلا ولعي
 بطخ امل اهلان يل

 برلاو ةكايجلا

 بنتجم صاق لك اه

 بدأ

 اذ

 بثو امهم هفنأ ع

 بسحل اب اسيلف ١ ءاج

 بستكملا ءالعلا ىمه

 بحطصي ة ءورملل في

 بَسَع نإو ميخولا يغَر

 ١ ہسس ۔-کك او يلاعملا زاح

 بترل او بن اوجل ١ لك

 بش ذنم ةي انعل او ةد

 بلتسُت ال ةزعو ع

بهتلي ةلاَسبلا رثأ



 بطعلا ماش اذإ فييأ

 ب دبي ال هرمو ء

بهو امبو هلضفب ه



 بيصت الالح هب يمرت نم ماَهيسب اديلا مراو
 بسحلا ةقباس سانلا يف مهل ميش دجامأب

 بهر اهل يمكلا اذإ ن ونملا نم نوبهري ال

 برهلا ىلإ ةامكلا تهجوت اذإ نوبرهي ال

 بهتلت ران سابلا ىف مهنأكو ممماقلت

 برطضت لزالزلا نيح يسترت كلامملا مهب

 بحتام مهنم قلت كم وق ۔ هللا كده ۔ خيلصآف

 بجي امب تضهن ول كرم يغ غبي نم مهيف اق

 بستحاو رمشو مفر ومأ خلصآو مهعمجاف
 بقجلا رم ىلع ال ا١لجإ كلملا وسكي لدعلاف

 ببسلا ناك هب الإ ةلود لوأ ناك ام

 بهذ دق اينع كلملاف اهلدع ىلرت اذإف

 بِضمَعلا فيسلاب يف رملا كنيد ريط بر اي

 بركلا انع نفشكي ار صن هابر اي هرصناو
 بتَذ اوناك ام لثم ىر اصنلا ييمُن هب ارصن

 بحملا حصنلا مهلأ دق يذلا هلل دمحلاو

 بِستحتو كولملل حص نت ءاملعلا تلاز ال

 بجي امب يفولا وهف احصان انيف ماق نم
 بحتسم ال بجاو ةي عرلا ىلع كورلملا حصن

 بسك امب هادي تحبر دقف هلبقت اذإف

 بجو ام ًاعرش تيدأ ذإ ُترذعأ دقف ال ز

 بحتنملا يبنلا ىلع م السلا عم ةالصلا مث

 بَرَح دقو ماسحلا فيسلاب ثوعبملا ديسلا

 برعلاو مجاعأل ١ اوداس ىلوأل ١ بحصلاو لآل او

 باتك نع ًالقن) ةثداحلا هذه رثأ ىلع سكوك ةريس بتاك ‘يحيسملا خرؤملا بتكو

 نأ نوري اوناك نييضابألا ةعامج نم نيسمحتملا نإ» ٦٨(: ص ةيكيرمألا تيزلا ةكرش

 نأ نودقتعيو ،يبنلا ةقفاومب ظحي مل هنأل ؛رفكلا لامعأ نم لمع ةيكرمجلا موسرلا ضرف
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 ةيأ ضرف ىلع اوضرتعا دقو .يداصتقالاو يعامتجالا مهماظن دنست ةعورشم ةماعد قرلا

 لودلا عم ةدوقعملا تادهاعملا ىلع كلذك اوضرتعاو ،ةحلسألا بيرهت ةكرح ىلع ةباقر

 نيسمحتملا ءالؤه نأكو ،رمخلاو غبتلا عيب يف لخدتلا نم ةموكحلا تعنم يتلا ةرفاكلا

 نودصتي اوناك زيلكنإلا نأل كلذ .صاخ هجوب زيلكنإللو ماع هجوب نييبوروألل نوسمحتم

 مهيناوم يف نوميقي اوناك نيذلا سودنهلا راجتلا نألو ، ةحلسألا يبرهمو قيقرلا راجتل

 يف ةذفانلا نيعلا وذ وهو ۔ سكوك حار ةظحللا كلت نمو .زيلكنإلا ةيامح تحت اوناك

 .ه ا اديدش هابتناب ىسيع لامعأ عبتتي ۔ برعلا نوؤش

 . طقسمب تقولا كلذ يف يسايسلا ليكولا وه روكذملا سكوك ناكو

 يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا ةعيب

 نارع دجملا ميمت نبا هدج نم اهتمئأ نم ًاعدب ناك ام هتءاج

 ناندعو نألطحق رخافت اذإ هُدِتْخَم ءاّسعقلا ةزعلا ءىضئض ىف

 ناَينبو ٌزساسآو دجم قارعأ هل كولملا ديصلا دَمخَتلا ةورذب

 نينثإلا موي نم ةرشع ةيناثلا ةعاسلا يف يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا عيوب

 عرشلا دجسمب فلأو ةئامثالثو نيثالثو ىدحإ ةنس نم ةيناثلا ىدامج رهش نم رشع يناثلا

 .فونت ةدلب نم

 دوعسم نب سيمخ نب رماع نامع لحاطف دّيس "ةمالعلا انخيش هعياب نم لوأو
 نب هللا دبع ديز وبأ ةمالعلا لسابلا خيشلا هالت مث ،متاخلاو ةمكلا هسبلأو ،يكلاملا

 .مامإلا ءاذحب ضيبألا ملعلا كسمأ يذلا وهو ،يوكزألا يمايرلا قيزر نب دمحم

 ،سانلل اضيرحت ةغيلب ةبطخ ديز يبأو كلام يبأ :نيخيشلا نم دحاو لك بطخ

 .هل ةرصانملاو مهمامإل ةعيبلا ىلع مهل ائحو

 . يمشاهلا حلاص نب دشار نب هللا دبع ةمالعلا خيشلا مهسأري ©مالعألا ةيقب هعياب مث

 . يمايرلا رماع نب رصان ةمالعلا خيشلا مث

 .يسبحلا يناديشلا يلع نب رماع ةمالعلا خيشلا مث

 . يشيقرلا رهاز نب ملاس نب دمحم ملاعلا خيشلا مث

 .يرجحلا ديبع نب ملسمنب دمح فراعلا خيشلا مث
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 نب رصان نب ريمح ريمألا ،مخفاألا دجمالا مهمدقي ،ءاسؤرلاو ءارمألا هعياب مث
 . يناهبنلا فيس

 . يئانهلا رهاز نب لاله دالوأ لهابعلا خياشملا مث

 رون محز هتعيابم نم سانلا ىهتنا املو .ةماعلاف ةصاخلا جاوفأ سانلا محدزا مث

 ًادوهع هيلع ألمأو .هيدي ىلع ضبقو سهيتبكر ىلإ هيتبكر دنسأ ىتح ريمح خيشلا ىلإ نيلا

 نيعي الو ،هلذخي الو هنوخي الو مامإلا نرصانيل ،ةظلغم ًناميأو ،ةقثوم طئارشو ،ةدكؤم

 تاديكأتلا نم كلذ وحنو ًايح ماد ام ‘قحلا ىلع هعم نوكي نأو ،هشغي الو ،هيلع

 . شأج ةطابرو صالخإو قدصب هسفن نم كلذ هاطعأف . ةغيلبلا

 6 يريمحلا خيشلا نم ذخأ ام لثم مهنم ذخأو ©لاله دالوأ خياشملا ىلإ فحز مث

 ةربابجلا برحو ،مامإلا ةرصن ىلع ةقثوملا تاديكأتلاو ناميألاو طئارشلاو دوهعلا نم

 .كلذ هوطعأف نامع لهأ نم دحأ مهعم مقي مل ولو ] ةاغبلاو

 هبر ىلإ الهتبم ءامسلا ىلإ هيدي عفرو ،ميظعلا لفحملا كلذ يف ًابصتنم ماق مث
 . ةعيبلا ضقن وأ فلخت وأ ،‘ثكن نم بقاعي نأ ،نورضاحلا هنم بعر ،شجأ توصب

 مقتناف اوغكن نإف .نالكتلا كيلعو دهجلا غلبم اذه مهللا :ًالئاق هئاعد ىلع نمؤي لكلاو

 ةدشل كلذو .بولقلا يف ميظع رثأ ءاعألا اذهل ناكف .داعو دومثب تلعف امك مهنم

 .اريخ هلهأو مالسإلا نع هللا هازج ،هبلصت

 ٥©فورعملاب رمألا ىلعو ،هلوسر ةعاطو هثلا ةعاط ىلع كانعياب دق :ةعيبلا صن

 دقو .ءاملمتلا يأرب الإ رمأ ىلع مدقت ال نأو ،هللا ليبس يف داهجلاو ركنملا نع يهنلاو

 © تاعمجلا ةماقإو تايابجلا ضبقو ،هدودح ةماقإو ،ىلاعت هللا ماكحأ ذاقنا ىلع كانعياب

 .فوهلملا ةثاغإو ،مولظملا ةرصنو

 روهظلاب ًامالعإ ،ةعاّسلا كلت يف عفادملا تقلطأو ‘بطخلا تبطخ دقعلا مت امل

 .نيينامعلا دنع ةمامإلا ملَع يهو ثءاضيبلا ةيارلا تعفرو

 ديقم بختنم رمأ يلو اممريدي ،ةيهلإلا ةعيرشلا ىلع ةدنتسم ةيبعش ةموكح اوماقأف
 ةكلمملاب هرصاعي ناكو .نوقابلا اهقشعو نامع اهل تعضخ .ءاملمتلا ةروشمب هتطلس يف

 مامإلا ةينميلا ةيلكوتملا ةكلمملابو نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع كلملا ةيدوعسلا ةيبرعلا
 .نيدلا ديمح ىيحي
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 © نيتفيلخلا ةمامإ مكح اهمكح نإ :باجأف ،ةعيبلا هذه مكح نع نيدلا رون لئس

 . ءارش موقلا ىلع اممدقعأ مل ينإو

 هللا ناوضر نيتفيلخلا ةمامإ مكح اهمكح نإ :باجأف ،كلام وبأ ةمالعلا لئسو

 يضر نيتفيلخلا روهظ نم مظعأ روهظ لهو ،روهظ ةمامإ اهنأ دارملاو .امهيلع همالسو
 .امهنع هلا

 همحر ۔ كلام وبأ ةمالعلا انخيش ماق ىضرلا ىلع لكلا قفصو ةعيبلا تمت ام دعب

 .مامإلا سأر ىلع ابطخ ۔ هل رفغو هللا
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 ىلوأ ام ىلعو .ةرهاقلا هنيهاربو ،ةرهاظلا هتلدأو ،ةرهازلا هراونأ ىلع هلل دمحلا

 ىلصو .جلبألا بحاللا قيرطلاو ،جهبألا حضاولا رونلا نم ،مهفو هيلإ ىدهو ،معنأو
 ىلعو ،ىبتجملا هنيمأو ىفطصملا دمحم لبسلا هب حضوأو ؤ‘لسرلا هب متخ نم ىلع هللا

 . ىفكو هلآ

 : نيتمعن داعملا موي هب مهصتخاو دابعلا ىلع هب هللا معنأ ام لضفأ نم نإف ؛دعب امأ

 لداعلا مامإلا ىرخألاو ،هلبق نم الإ نيدلا ملع باصي ال يذلا يداهلا لوسرلا :امهادحإ

 امل انرمأب نودهي ةمئأ مهنم انلعجو» :ىلاعت لاق ؛هدي ىلع الإ ايندلا حلصت ال يذلا

 لاق امامإ سانلل كلعاج ىنإ» :مالسلا هيلع ميهاربإل لاقو ، نونقوي انتايآب اوناكو اوربص
 اهرطخل ًاميظعتو ،اهردقل ًاعفرو .ةمامإلل هيزنت «نيملاظلا يدهع لاني ال لاق يتيرذ نمو

 :ةلي هللا لوسر نع ثيدحلا يفو .مشاغ غاب اهمساب ىلحتي وأ . ملاظ ِتاع اهلاني نأ

 :ةلي هللا لوسر نع ثيدحلا يفو .لداعلا مامإلا مهنم ركذو ؤ‘هلظ يف هللا مهلظي ةعبس

 لب :لاق ؟رفك ةيلهاج :مهضعبل ليق ،ةيلهاج ةتيم تام هنامز مامإ فرعي ملو تام نم

 . لالض ةيلهاج

 8 ةيلهاج هتتيمف تام نإ ،مامإ هيلع سيل ةليل تاب نم :ةي يبنلا نع رمع نبا نعو
 ادحاو اموي هللا نيد ةماقإ :ليقو .ةدابع لدعلا مامإلا ىلإ رظنلا :ليقو .ةردقلا عم اذهو
 نم لضفأ دحاو موي لدع :ليقو .ءارقفلا ىلع ةقدص ًابهذ ضرألا ءلم قافنإ نم لضفأ
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 يقبيو ،اهلك ضرالا ىلإ هلدع ةكرب هللا لصوي لدع اذإ مامإلا :ليقو .ةنس نيتس ةدابع

 ناطلسلا راج اذإو .ةمعنلا يف ديزي ركشلاو ،ةلودلا ميدي لدعلا :لاقيو .هكلم هيلع

 دعب ةفلألابو ‘تتشتلا دعب عامتجالاب مكيلع نم دق ىلاعت هللا نإو الأ .نارمعلا برخ

 بلط ىلإ مكممه ظقيأو ©ىمعلا نم مكرصبو ،ىدهلا رونب مكرئاصب حتفف ،قرفتلا

 ةميسجلا ننملاو ةميظعلا معنلا ىدهب مكيلع نمف ،ىونلا لوط دعب مكمئازع ثعبو ثالعلا
 معن اوركشاف مكءارآ ريخلا اذه ىلع عمجف ةلاهجلا نم مكجرخأو ،ةلالضلا نم مكذقنأو

 هللا اورصناو ،مكدهعب هللا فوي هللا دهعب اوفوأو ،معنلا ديق ركشلا نإف ؛مكيلع هللا

 نأ مكيلع بجيف ءانيوهلاب وه ام رمأ يف متلخد دق مكنإو الأ ؛مكادقأ تبثيو هللا مكرصني

 ٨مامإلا اذه متعياب .هيف متلخد ام قح مكفرعأ ينإو الأ .هتابجاو اودؤت نأو ،هقح اوفرعت

 هلوسر ةنس ايحأو هللا باتك مكيف ماقأ ام ةعاطلاو عمسلا ىلع مكيديأ ةقفص هومتيطعأو

 نأ مكيلع بجيف ،لضفلا لهأ نم فلسلا راثآ عبتاو ،لدعلا ةريس راسو .وي دمحم

 ناعتسا اذإ هونيعتو ،مكرصنتسا اذإ هورصنتو ،ةحيصنلا هل اولذبتو مكبولق ةرمث هوطعت
 6هيلع ةرهاظملاو ،هنالذخو هتبيغو هشغ مكيلع مرحيو ،مكاعد اذإ هوبيجتو ،مكب

 .هترصن نع دعاقتلاو

 © نيرباصلا نيدهاجملا لضف مكلف ،هريغ قحو هقح نم مكيلع بجو امب متمق نإف

 درو ،مكتوعد ىوقو ،مكتملك هللا زعأ فلس ريخل ًافلخ متنكو ،نيفوملا نيقداصلا رجأو

 قدصو ،مكلاجر قحلا ىلع رثكو مكلاومأ رتكو ،مكتجح جلبأو ،مكتمعن مكيلع
 ٥ قوقحلا مكب ىطعأو ،©قوتفلا مكب هللا قترو مكلامآ ىضرو ء مكلامعأ ركشو ؛مكلاقم

 مكلعجو مكعم هللا ناكو ،نتفلا لهأ مكب دمخأو ،‘قودّصلا قداصلا ةنس مكب ايحأو

 مكب حضوأو ،ءاودألا مكب ىوادو ،ءاوسألا مكب عفدو ،هل مكلعجو مكل ناكو ،هعم

 هللا نكمو ،مكبويع رهطو ،مكبولق ىوقو ،مكرصن زعأو ،مكتريس هللا مادأ .ىدهلا لبس
 .مكرزو عضوو مكرزأ هللا دش ،مالظلا مكب الجو ء ماحرألا مكب لصوو مالسإلا مكب

 ٥تاعزفلا مكب بهذأو ،تاعورلا مكب هللا نكس ،عدبلا مكب افطأو ،عرشلا مكب هللا رانأ
 دمح ؛اًردع مكب تمش الو ،اءعوس هللا مكارأ ال .ىمعلا مكب الجو ء ءامدلا مكب نقحو

 روج مكذاعأو ،مكركش ركشو ،مكربص ىوقو ،مكردق عفرو ،مكرثأ حدمو ء مكرمأ هللا
 .نييبنلا عم ،مايخلا كلت يف روحلا عم مالسلا راد مكايإو انلخدأ .كلاهملا لحمو كلاسملا

 ردتقم كيلم دنع قدص دعقم يف .اقيفر كئلوأ نسحو نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو
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 نيمآ .اوناك نيأ نيملسملا عيمجلو انل كلذ لعفو .اميلع هللاب ىفكو .هللا نم لضفلا كلذ

 ال ثيح نم مهدعاوق ىتأو ©نيتملا هديكب مهداكو 0©مكئادعأب هللا ركم .نيملاعلا بر اي

 انئاعدلو ‘بيرق عيمس انبر نإ ،اوناك ثيح نيملسملا ءادعأو انئادعأب كلذ لعفو نورعشي

 هلآ ىلعو ©نيلسرملا ديس ىلع هللا ىلصو .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو .بيجم

 حلاص ىلعو ثنيبرقملا ةكئالملا ىلعو ©نيلسرملاو ءايبنألا ىلعو ،نيعباتلاو هبحصو
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو هاضري ريخ ىلع انل متخو .نينمؤملا

 .(هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نع ةروثأملا ةبطخلاب ًابيطخ ملاس مامإلا ماق مث)
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 هللا يدهتساو ،هيلع لكوتأو 3هب نموأو ،هرفغتساو ثهنيعتسأو هدمحأ ،هلل دمحلا

 دتهملا وهف هللا دهي نم .ىمعلاو كشلا نمو ،ىدرلاو ةلالضلا نم هب ذوعأو .ىدهلاب

 هل ،هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو .ادشرم ايلو هل دجت نلف للضي نمو

 ،ءاشي نم لذيو ،ءاشي نم زعي ‘تومي ال يح وهو ©تيميو ييحي دمحلا هلو كلملا
 ىدهلاب هلسرأ هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو .ريدق ءيش لك ىلع ؤهو :ريخلا هديب

 ٥مهل ةمحر .ةفاك سانلا ىلإ نوكرشملا هرك ولو هلك نيدلا ىلع هرهظيل قحلا نيدو

 مهتوعدو ث،ةعدب مهنيد 0 ةيلهاجلا تاملظ يف لاح رش ىلع ذئنيح سانلاو 0 مهيلع ةجحو

 هتمعنب متحبصأف ،نونمؤملا اهأ مكبولق نيب فلأو .ةلت دمحمب نيدلا هللا زعأف شةيزف

 مكلعل هتايآ مكل هللا نيبي كلذك ثاهنم مكذقنأف رانلا نم ةرفح افش ىلع متنكو .ناوخإ

 نمو هللا عاطأ دقف لوسرلا عطي نم» :لجو زع لاق هنإف ؛هلوسرو هللا اوعيطأف ،نودتهت

 . ؛ًاظيفح مهيلع كانلسرأ امف ىلوت

 ،لاح لك ىلعو ،رمأ لك يف ،ميظعلا هللا ىوقتب مكيصوأ ،سانلا اهيأ دعب امأ

 نم .ريخ ثيدحلا نم قدصلا نود اميف سيل هنإف ؛متهركو متببحأ اميف قحلا موزلو

 ىلإو ‘بارت نم قلخ نم رخف امو ،َرخفلاو مكايإو كلهي رجفي نمو ‘رجفي بذكي
 امو ©ىتوملا يف مكسفنأ اودعأو اولمعاف ‘تيم ادغو ‘يح مويلا وه .دوعي بارتلا
 هنإف ؛ارضحم هللا دنع هودجت اريخ مكسفنأل اومدقو ،هللا ىلإ هرمأ اودرف مكيلع لكشأ
 دوت ءوس نم تلمع امو ارضحم ريخ نم تلمع ام سفن لك دجت موي» :لجو زع لاق
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 هللا دابع هللا اوقتاف دابعلاب فوءر هللاو هسفن هللا مكرذحيو ًاديعب ادمأ هنيبو اهنيب نأ ول

 . مكلبق نم ىضم نمب اوربتعاف هوبقراو

 رفغ ام الإ اهريبكو اهريغص مكلامعأب ءازجلاو مكبر ءاقل نم دب ال هنأ اوملعاو

 يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ،ناعتسملا هللاو مكسفنأ مكسفنأف . ميحر روفغ هنإ ؛هللا

 .اميلست اوملسو هيلع اولص اونمآ نيذلا اهيأ اي يبنلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ .ميظعلا

 نم دحأ ىلع تيلص ام لضفأ ‘كلوسرو كدبع دمحم انديس ىلع لص مهللا

 مهللا .هضوح اندروأو ،هترمز يف انرشحاو ،هب انقحلأو ؤهيلع ةالُصلاب انكزو ‘كقلخ

 . كودع ىلع انرصناو ‘كتعاط ىلع انعأ

 (داشرلا جهنم كولسو داهجلا ىلع مهضرحي ركسعلا يف بطخي :ديز وبأ ماق مث)

 : لاقف

 ردجت __لشتتارتا وست

 نم هب انادهف ثةلَي هيبنب انمحرو .ناميإلاب انمركأو ،مالسإلاب انزعأ يذلا هلل دمحلا

 يف انل نكمو ثانودع ىلع انرصنو ىانبولق نيب فلأو ‘تاتشلا نم هب انعمجو .ةلالضلا
 ،اهيف ديزملا هولأساو ،معنلا هذه ىلع هللا اودمحاف .نيباحتم اناوخإ انلعجو ثدالبلا

 لمعلاو مكايإو .مكفلاخ نم ىلع رصنلاب دعولا مكقدص دق هللا نإف ،اهيلع ركشلاو
 6مهزع اوبلس الإ ةبوتلا ىلإ اوعرسي ملو ةمعن موق رفك املقف ؛ةمعنلا رفكو ،يصاعملاب
 . مهودع مهيلع طلسو

 ،اهجلف رهظأو اهتملك عمجو ءةماألا هذه ةوعد زعأ دق هللا نإ ؛سانلا اهيأ

 مكايإو هللا انلعج ثهئالآ ىلع هوركشاو ،همعن ىلع ۔ هللا ةابع ۔ هودمحاف ،اهفرشو اهرصنو

 . نيركاشلا نم

 تايآ نم ريثك يف هيلع مكثحو شداهجلاب مكرمأ دق ىلاعتو هناحبس هللا نإ سانلا اهيأ
 يف نيدهاجملا حدمو ثمالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع دمحم هيبن ناسل ىلعو .زيزعلا باتكلا

 نم نودعاقلا ىوتسي ال :لاقف نيدعاقلا ىلع مهلضفو ،مهريغ هب حدمي مل امب هليبس
 هللا لضف .مهسفنأو مهلاومأب هلا ليبس يف نودهاجملاو ررضلا ىلوأ ريغ نينمؤملا
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 هللا لضفو ىنسحلا هللا دعو الكو ةجرد نيدعاقلا ىلع مهسفنأو مهلاومأب نيدهاجملا

 اروفغ هللا ناكو ةمحرو ةرفغمو هنم تاجرد .اميظع ارجأ نيدعاقلا ىلع نيدهاجملا

 يف نولتاقي ةنجلا مهل نأب مهلاومأو مهسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإ :لاقو ،هآميحر
 نم هدهعب ىفوأ نمو نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا يف ًاقح هيلع ادعو نولتقيو نولتقيف هللا ليبس

 اهيأ اي» :ىلاعت لاقو ©هيميظعلا زوفلا وه كلذو هب متعياب يذلا مكعيبب اورشبتساف هللا

 هللا نإ » :ىلاعت لاقو ،هينوحلفت مكلعل هللا اوقتاو اوطبارو اورباصو اوربصا اونمآ نيذلا

 نيذلا اهيأ اي» :ىلاعت لاقو «“صوصرم ناينب مهنأك ًاقص هليبس يف نولتاقي نيذلا بحي
 يف نودهاجتو هلوسرو هللاب نونمؤت ميلأ باذع نم مكيجنت ةراجت ىلع مكلدأ له اونمآ

 مكلخديو مكبونذ مكل رفغي ،نوملعت متنك نإ مكل ريخ مكلذ مكسفنأو مكلاومأب هللا ليبس
 ىرخأو .ميظعلا زوفلا كلذ ندع تانج يف ةبيط نكاسمو راهنألا اهتحت نم يرجت تانج

 امك هللا راصنأ اونوك اونمآ نيذلا اهيأ اي .نينمؤملا رشبو بيرق حتفو هللا نم رصن اهنوبحت
 تنمآف هللا راصنأ نحن نويراوحلا لاق هللا ىلإ يراصنأ نم نييراوحلل ميرم نب ىسيع لاق

 . ؟نيرهاظ اوحبصأف مهودع ىلع اونمآ نيذلا اندياف ةفئاط ترفكو ليئارسإ ينب نم ةفئاط

 هتأب ىلاعت انربخأ ةلصخب كيهانو .بيغرت يأ داهجلا يف ةبعرم اهوحنو تايآلا هذهف

 .اهبحاص بحي

 .اَهيلع لدو ثاهيلإ هدشرأ يتلا هدشارم عبتي نأو ،هبر ةبحم بلطي نأ لقاعلا ىلعف

 سفناألاب داهجلا نأو ،حالفلل ببس ةطبارملاو ةرباصملاو ربصلا نأ :ىلاعت انربخأ دقو

 ببسلا يهو ،ميعنلا تانج ىلإ ةلصومو ميلألا باذعلا نم ةيجنملا ةراجتلا يه لاومألاو

 نم زع هلوق يف ،مهبر دنع ءايحأ ءادهشلا نأ ىلاعت انربخأو .بيرقلا حتفلاو هللا رصنل

 هلوقو ،«نورعشت ال نكلو ءايحأ لب تاومأ هللا ليبس يف لتقي نمل اولوقت الو» :لئاق

 نوقزري مهبر دنع ءايحأ لب اتاومأ هللا ليبس يف اولتق نيذلا نبسحت الو» :لئاق .نم زع

 فوخ الا مهفلخ نم مهب اوقحلي مل نيذلاب نورشبتسيو هلضف نم هللا مهانآ امب نيحرف
 «نينمؤملا رجأ عيضي ال هللا نأو لضفو هللا نم ةمعنب نورشبتسي نونزحي مه الو مهيلع
 ©ةلمن ةصرقك :ةياور يفو .ةلمق ةصرقك الإ توملا ملأ نم دجي ال ديهشلا نإ :لاقيو

 .ربقلا ةنتف نمو ربقلا باذع نم راجي هنأو

 :نولوقي شرعلا تحت دئاوم ىلع ،ءادهشلاو فقوملا لوه يف سانلا نإ :لاقيو

 الإ ايندلا ىلإ عوجرلا بحي دحأ نم امو .هدابع انبر بساحي فيك رظنن انب اوضما
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 ةلوهس نم ىأر امل كلذو .ىرخأ ةرم لتقيف لتاقيل اَهيلإ عجري نأ بحي هنإف "ديهشلا

 ريخ هيفو فيكف ىفكل ةداهشلا لضف الإ داهجلا يف نكي مل ولو ،رجألا ةرثكو توملا
 ءادعأ رهقو ،هللا ماكحأ ذافنإو ،هللا باتك ةماقإ هبو ،ودعلا ىلع رفظلا هيف ،ةرخآلاو ايندلا

 نوبتاكلا ماركلا ةكئالملا اهيصحت مدآ نبا تانسح لك :لاق هنأ ليي يبنلا نع ىَوزُي .هللا

 هتانسح ءاصحإ نع نوزجعي هللا مهقلخ نيذلا ةكئالملا عيمج نإف دهاجملا تانسح الإ

 ايندلا لوأ نم ،نيدباعلا عيمج تانسح الجر مهاندأ تانسح لدعتو ؛مهفاعضأ ديز ولو

 لك ةرافكو ؤ‘لمع لك ةمتاخ هللا ليبس يف داهجلا :لاق هنأ ةلي هنعو .اهعاطقنا ىلإ

 ٥ ب .

 هللا هاتآو ،هرجأ لثم هل ناك هللا ليبس يف داهجلا ىلع الجر ضرح نم :ليقو

 ءلمب ةمايقلا موي ىدتفي ولف داهجلا نع الجر طبث نمو 6هبر تالاسر غلب يبن باوث

 الو ‘هللا ليبس يف دهاجملل هللا لفكت :ةلي هللا لوسر لاقو ثهنم لبقي مل ابهذ ضرالا

 ىلإ هدري وأ هتنج هلخدي نأ هتاملك قيدصتو هللا ليبس ىف داهجلا الإ هتيب نم هجرخي

 .ةمينغ وأ رجأ نم لان ام عم هنم جرخ يذلا هنكسم

 هللا ليبس يف ةودُع :لوقي ةلي هللا لوسر تعمس :لاق يراصنألا بويأ يبأ نعو

 نم حلاصلا فلسلا ناك اهوحنو لئاضفلا هذهلف سمشلا هيلع تعلط امم ريخ ةحؤَر وأ

 ،دازلا لضفأ نم كلذ نوريو ،داهجلا يف لاومألاو سفنألا نولذبي مهدعب نمو ةباحصلا

 لجرلا نإو ،سانلا انكردأ :لاق فوع نب راتخملا ةزمح يبأ نع ليوطلا ديمح ثيدحو

 ينعي ،ءارشلا يف ةبغر هل نوكت ال نكل ةدابعلا عاونأو مايصو ةالص نم دادزي امل مهنم

 هتبغر ببسب ةيلاع ةلزنم هل نوري ال مهنأ ينعي مهنيعأ نم طقسيف ‘توملا ىلع ةعيابملا
 لوخدلا ىلع نيكرشملا نودهاجي ماركلا هباحصأو ةي هللا لوسر ناك دقو ،ءارشلا نع

 ىدأ نم الإ مهلاومأ ةمينغو ،مهيرارذ يبسو ،مهتلتاقم لتق نولحتسيف ،مالسإلا يف
 . هلا نيد يف سانلا لخدف ،نورغاص مهو ةيزجلا لهأ نم ةيزجلا

 ،هيلإ هلا هضبق ىتح مورلا لاتق يف ولي يبنلا ذخأ برعلا يف مالسإلا رهظ نأ دعبو

 اوفلختسا لب ىدس هللا نيد نوملسملا كرتي ملف ،هبر ةلاسر غلب نأ دعب هدنع ام هل راتخاو

 .ةلي هللا لوسر نم اهومهف تاراشإب هلضفب اوفرتعاو ،كلذل الهأ هوأر نم مهرمأ ىلع

 برعلا نم نيدترملا لتاقو ةفالخلا قحب ماقف ،هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ وهو الأ
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 نم مورلا لاتق يف ذخأ مث . مالسإلا وهو 7 اوجرخ يذلا بابلا ىلإ مغرلاب مهدر ىتح

 ىلع فلختسا نأ دعب ،هيلإ هللا هضبقف ؤهدنع ام هل هللا راتخا مث ،ةهج نم سرفلاو ،ةهج

 هللا لوسرل نيريزولا يناث وهو ،هدعب رمالاب موقي نأ ىجر نم مهنم ‘ىّضر نع نيملسملا

 نم مهريغو سرفلاو مورلا دهاجو ،ًادهتجم رمع ماقف ،قورافلا رمع وهو الأ .ةي
 ام هل هللا راتخا مث ،راشتنالا لك هنامز يف مالسإلا رشتناو ©حوتفلا مهل تحتفو ،ممألا

 ام الإ ايندلا تاحوتف هل تلمكف ،نامثع نوملسملا فلختسا مث ،ًاديهش هيلإ هضبقف هدنع

 مهضعب عجرو ٠ ضعب ىلع مهضعب ىغبو ٠ نيملسمل ١ يف ةنتفلا تعقو مث © هللا ءاش

 هلوقل ؛ًابجاو ضرفو كًامزال اقح ةيغابلا ةئفلا يف ذئموي لاتقلا راصف ضعب باقر برضي

 . «هللا رمأ ىلإ ءيفت ىتح يفبت يتلا اولتاقف :ىلاعت

 ٨هللا رمأ ىلإ مهتءافإ مهلاتقب دصقي امنإو .نآرقلا تابجاو نم ةيغابلا ةئفلا لاتقف
 لاتقك كلذ ىلع مهلاتق نإف 9ِةْةيَي هيبن ناسل ىلعو ءهباتك يف هب مكح يذلا مكحلا وهو

 ىلع نولتاقي كئلوأو ،مكحلا كرت ىلع نولتاقي ءالؤهف .مالسإلا يف لوخدلا ىلع رافكلا

 لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشب مهلاومأ اومصع ءالؤه نأ ريغ ،رارقإلا كرت
 اولخدو هب اورقأ يذلا مالسإلا ةمرحل ،مهيرارذ ىبست الو مهلاومأ منغت الف .ةلي هللا

 رارقإلا مهل ىقبأ دقف ،مالسإلا مكح نم هوكرت ام ىلإ مهدر لجأل مهلاتق لح امنإو .هيف

 نمأ دق يغبلا نع اقوثوم ًآروسأم راص هنأل ؛مهريسأ لتقي الف ،مارتحالا ضعب مالسإلاب

 ىلإ هتدواعم تفيخ نإو .هليبس ىلخي هنأ ،هتدوع تنمأ اذإ مهنم بات نم كلذو .هرش

 .لتقلاب ىفوي ال يأ ،مهحيرج ىلع زهجي الو ‘هنم نمؤي نأ ىلإ سبحي هنإف ©يغبلا
 وأ ذ يغبلاو ملظلا ىلع ًاميقم حيرجلا ناك نإ امأو .هيغب نع هتحارج هتسبح نم كلذو

 اذإ مهربدم عبتي الو هباحصأ ليبس هليبَسف ،هيغب نع هل ةسباح ريغ ةفيفخ هتحارج تناك

 اونمأو نيملسملا برح ىلإ نومعجارتي الو ثاهيلإ نوئجتلي ةئف ريغ ىلإ نيمزهنم اوناك
 ىلإ نودوعيو نيملسملا برح ىلإ اهب نوعجري ةئف ىلإ نيمزهنم اوناك نإف ،مهتدواعم
 ئ مهنم اونمأي نأ ال ١ . مهورسأو مهوسبحو مهوذخأو 6 نوملسملا مهعبت ٠ مهملظو مهيغب

 .ملعلا لهأ اوزواش الإو ،مامإ مهل ناك نإ ،مامإلا مهيف اورواشو

 اولتاقيو اوعبتُي نأ مهضعب زاجأو .لتق نيملسملا نم آدحأ لتق هنأ هيلع حص نمو
 نأ ىلإ ،نيربدمو نيلبقم نولتقي مهنإف ،مهيغب ىلع يغبلا لهأ ماد ام :لوقو .. مايأ ةرشع
 هجو ىلع اهذخأ نيملسملل سيل هانعم . مهل اومأ ىلع ليبس الو ٬هللا رمأ ىلإ اوئيفي
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 زوجيو .مهيغب ىلع مهل ةنوعمو ،مهبرحل ةلآ ناك ام سبح نيملسملل زاجو .ةمينغلا

 ،اهرازوأ برحلا عضت ىتح مهعاركو مهفخبو مهحالسب ةاغبلا ىلع اونيعتسي نأ نيملسملل
 مهيغب نمأ اذإ ،هلهأ ىلإ دودرمف اهنم يقب امو ،هيف مرغ الف برحلا يف اهنم فلت امو
 ،ةأرما الو ‘نونجم الو يبص لتقي نأ زوجي الو .مهملظ ةكوش ترسكناو ،مهيدعتو

 يف لتق نإف ©عفادي هنإف ءالؤه نم لتاق نم الإ ©ريبكلا ةبيشلا اذ ينعي ينافلا خيشلا الو

 مهرود فسنت الو ،مهلزانم قرحت الو ،ةلبقلا لهأ لاومأ ذخؤت الو ،هيف ءيش الف عافدلا

 اهب نوّوقتي يتلا ةعتمالاو ،هيف نونصحتي يذلا تيبلاك ،مهيغب ىلع ةوق مهل ناك ام الإ

 اوماقو ،مهيديأب اوقلأ اذإف برحلا يف ةمواقملا دنع كلذ بيرختب سأب الف ،مهيغب ىلع
 ،مامإلا نود نامأ الو ،اهيف هللا قح نم ناك ام الإ ،مهلاومأل ضرعتلا عنتما قحلا ىلإ

 نمؤي نأ ءاش نمف .مامإلا نذأب الإ ڵ©برحلا لهأ نم ًادحأ نمؤي نأ دحأل سيل هنأ ىنعمب

 .مامإلا نم انذإ كلذ يف ذخأيلف ادحأ

 ةوعد اهنإف نالف ينب ايو نالف لآ اي :اولوقت الف ،لئابقلاب يزاعتلا زوجي الو

 ايب اوعادت نكلو ،كلذ نع ةي هللا لوسر ىهن دقو .قحلا ريغل ةيمَحو ةيبصعو ةيلهاج
 مالسإلل مكتيمَح نكتل نيملسملل ايو نآرقلا لهأ ايو ناميإلا لهأ ايو قحلا راصنأ
 ٨هلل اوللهو ءادهشلا ةجردو نيدهاجملا لضف نولانت كلذبو ثءابآلل ال قحلل مكتيبصعو

 ةمزالمو ،ريبكتلاو ليلهتلابو .بولقلا نئمطت هللا ركذبف اريثك هوركذاو .اريثك هوربكو

 ،نيدناعملا بولق يف ةبيهلاو مصخلا ىلع رصنلاو ،ودعلاب رفظلا نوقزرت ‘قحلا
 .نينمؤملا بولق يف ةبحملاو

 اهيلإ مستقا يتلا لئابقلا ةمسق نأو ‘باذع ةقرفلاو ةمحر عامتجالا نأ اوملعاو

 مظعأ نم يهو ،ودعلا دئاكمو ناطيشلا لمع نم يه ©يوانهو يرفاغ ىلإ نامع لهأ

 يف مكناوخإو :لوقي ناطيشلاو .نيدلا يف مكناوخإ :لوقي ىلاعت هللاف .سيلبإ دئاكم

 اورذحاو ©،ناطيشلا دئاكم اوبنتجاو ءهللا رماوأ اومعبتاف الأ كيوانهلاو يرفاغلا فصلا

 هبزح وعدي امنإ .ارورغ الإ ناطيشلا مهذيَي امو مهيئميو مهدي ناطيشلا نإف ؛هرورغ
 هللا ةمعن اوركذاو اوقّرفَت الو اعيمج هللا لبحب اومصتعاو .ريعسلا باحصأ نم اونوكيل

 .مكيلع
 يهو ،قلغم لك حاتفمو ريخ لك باب يهو ىقثولا ةورعلا يه ىوقتلا نأ اوملعاو

١٤٤



 6اومصتعا هللا لبحبو ،اوكّسَمت اهبف ودعلا ىلع ةوقلا يهو }©قيض لك نم جرخملا

 حاتفمو لشفلا لصأ هنإف ؛رومألا يف عزانتلا اورذحاو .نينمؤم متنك نإ اولكوت هللا ىلعو

 هللا دابع اونوكو ءاوربادت الو اوعطاقت الو اودساحت الو ،اولشفتف اوعزانت الو رش لك

 .ىوقتلاو ربلا ىّلَع اونواعتو ةعامجلا عم هللا ديف 5ناوعأو اراصنأ ريخلا يفو كناوخإ

 .ناودعلاو مثإلا ىلع اونواعت الو

 بلاغ الف هللا مكرصني نإ .هيلع اولكوتو ،هب اونيعتساو ،هللا نم رصنلا اوبلطاو

 ءاموظفحاف مكل يتيصو هذه .هدعب نم مكرصني يذلا اذ نمف مكلذخي نإو .مكل

 ام هيلع ناه بلطي ام ردق فرع نمو .ربصلاب اوّصاوتو قحلاب اؤّصاوتو .اهب اولمعاو

 ال هللا ءاش ام .هيلإ الإ هللا نم أجلم ال .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ،لذبي

 . هللاب الإ ةوق

 يف ام هل نم اي .ءيش لك نئازخ هدنع نم ايو ،ءيش لك توكلم هديب نم اي مهللا

 عمجاو ©نيملسملا بولق نيب فلأ ،ىرثلا تحت امو امهنيب امو ضرألا يف امو تاومسلا

 ٥مهناطلس رقو مهتوعد ديأو مهتيار عفراو إمهتكوش ُوَقو "مهتوعد رهظأو مهلمش

 .ىلقُسلا اورفك نيذلا ةملكو ءايلعلا يه كتملك لعجاو ،مهودع لذخاو ،مهرمأ زعأو

 ىلعو ،هبحصو هلآو نيمألا يبنلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو .نيملاعلا بر اي نيمآ

 ىلع انل هللا متخ .نينمؤملا حلاص ىلعو ،نيبرقملا ةكئالملا ىلعو ،نيلسرملاو ءايبنألا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو هاضرب ريخ

 ثيح داجأو كلام وبأ ةمالعلا انخيش نسحأ دقو .ةعيبلا دعب رعشلا نم ليق ام اذهو

 : لوقي

 فينملا رخفلا اهليبي فونت َرخفلا تزاح

 فوفص مويلا اهبو ارهج رايخألا توآ

 فوفشلا هينادت ال امامإ اهيف اوبصن

 فوطي شغ ال ماع ًارصع يناثلا ىدامجج يف

 فوقولل مت دق ر هشلااذنه رشع يناث موي

 فيفعلا لدعلا هنإ هزَبتجا صورخخ نيم

 فوؤر هاياعرب نيش لك نم ملاس

 ١٤٥
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 فيطللا برلا كنإ ًارصن مهللا هل به

 فوسك اهورعي سيل ًاسرمش قحلا رهظأ

 فوءرلا انالوم تنأ احتف مهللا لجع

 فينحلا نيدلا اندصق ىفخأو رسلا ملعت

 فوخملا رمألا ال بر انم .دهجلا ىصقأ ومنو

 فيطل بر انبب ىلص راتخملا ىلعو

 يف فونتب نيملسملا عامتجا ةحص فوجلا رعاش يمرضحلا ملاس نب رملا ركذ دقو

 : لوقي ثيح ةيماللا هتديصق

 يلاعملاو دبؤملا لضفلا ىلإ فونت تقبس دق هللا دونج

 لاذعلا ؤورْسُم ضيبي هب يملاس رمأل تبدتنا ؤإ
 لاحملا لشم مهضعب هآر ىتح بابلال ا ولوأ هل راحف

 لابجلا مش تلزلز لابج ةثعياشو دارأ ام ممُمتف

 لالب يبأ طهرك رفن مهو اودعتساو ةمامإلا اودقع اَهب

 لاصخلا يكاز دشار ةلالس امامإ مهل املاتش اوماقأ

 لامرلا ددع مهرخف رثآم صورخخ ينب ماركلا موقلا نم
 لاح لك يف دشار دشارو بيع لك نم ملاس ملاسف

 لاضعلا بَوُلاو برحلا يهاود يرَيمح رصان نبا ةرصانو
 لاثملا عطقنم تيضلا ديعب يرُمَص ريم لآ نم ىتف

 لالهلا لمم مهنم لكو يلاله ونب ةانه نم تّبلو
 يلايللا عبسلاو يأرلا اوريدي اهيف مايألا ةعبس اوماقأ

 يلاوي نم ىوزنب اودجي ملو ىوزنل راذنإو ةحصانم

 اذه ىلإو .اهلحم يف ةافوتسم اهركذنس ءارغ ةديصق يهو اهنم دارملا ه ا

 .ةيئابلا هتديصق يف ناحنش نب دمحم ةمالعلا ،نامع ةغبان ،ايبلا خيش راشأ عامتجالا

 ركذنو اهلحم يف ةديصقلا يتأتسو .ًاماجسناو ةقرو ةبوذع ليست داكت ةديرف ةديصق يهو

 : لوقي ثيح دوصقملا اهنم

 ابعَئُي نأ هكرتن ال راج ذإ ناطلسلا ىلع انمق نم نحن
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 اك و ان وق ن >_ز

 ى درل بولق انيف ثَمعت

 ةّيبمم و ةح مز انثتبذ دحج

 الطاب وحمت ضرألا يف ثجرخ

 \ هب سمشل اك :ض ارغ ةلو د

 اهب فلت مل ءاضيب ةلهس

 هم ط ز نم اهل هللا بهو

 ارمألاو امللا

 ى قل او روص ايصل ١ حاتف وف ة

 يف ديعلاك هب ايندلا تهز
 امل فلخ _أخ الذف ىروش هرمأ

 ابرطضمل او جوعمل ١ امهيف

 ابَصَئل اوكشت هيف مرُسجو

 ابم روجلاو ركنملا لعجت
 ابكر نمم ملظل ١ا د رتو

 ابر وُمستو ايندلا قرشت

 \ / 7 وأ ًاردك وأ اجرح

 تجملا مامإلا كاذ املاس

 اًبَهْيَغلا ولجيو رفكلا عطقي

 ابصنم ىرتف اياربل او

 ابيط ار د قف ذاو هلهأ

 :لاق يثراحلا يرجنخلا لشاه نب ميلس نب ةعمج ززبملا ريرحتلا ةديصق كلذ نمو

 نيملسملا عيمج زشت

 ى ٤ ٨ ( اب نلعأ هلل اف

 نميلاو ىدهلا يخأب

 امإلا ميشلا رهاطلا

 ىلع ىحوأ هنيمي نشق

 ايحلا ضغ قنأتم

 يذلا ري دلا عفا دلا

٤٧ ١ 

 ريبملا حتفلاو رصنلاب

 نيرصبملا نيمل احبص

 نيبجلا ُدوسُم ليللاو

 نينمؤملا ريمأ ىوقتلاو

 نيمألا ملاس لدعلا .م

 نيدو ًاقالخأو ارمع

 نونملاب ايحو نيغابلا

 نيفراعلل قلأتم

 نيدتهملاو

 نوبلا يهو ىغولا ولعي

 نوصحلاو تاعرسم :لق

 نيدجاس مهنم مغرلاب
 نيتولا يهاو قهاز عم

نوزخحخلاو ةلوهسلا اهفج



 وجو عباوزو

 رالل صًصَع رحب فثٹبَاأو

 اهڵلاتبجأ هل تءاف

 ريشب ءامسلا رقع

 هلمم لالضلا كص

 همجتر مجناب ي دزي

 الملا ًاطت قباوسب

 نولعألا مه مهو

 نولواألا نوقباسلا

 وبل اغل ١ ةانه ونبو

 هعرفو راخفلا لصأ

 زيمف مهب ىرولا تسق

 ررشني ريمحو اوضهن

 امزل ١ خَس ةلو ٥ نع

 او د تأده ام دعب نم

 امف بجع الو تناك

 ة ذوحشم اهب اوتأف

 ىمعل ١ يلوأ نويع يمعت

 ابّصل ١ ركس نم لاحت

 ّمصفملا ردلا اهب وهو

١٤٨ 

 نيدحلملا لالضلا يلوأ ه

 نينألا دبت ملف ض
 نوهعلا شفن ةشوفنم

 نوج يمو بكاوكلا َرَت
 نيدماخ ًاديصح اودغنف

 ال
 و ّ

 نيهم
 نيقراملا لالضلا لمهأ

 نوفجلاو عداخألاو مغ

 نويعلا ظختل اهناجرل

 نونظ الإ ترجدأ اه

 نيرع اهُممراوص الإ

 نيمًآعملاةامحكلاةحج

 نولضفألا نومركألا دك

 نود سانلاو مهئايلع يف

 نولوألا نوقباسلا

 نوقماسلا اياربلا ىلع ن

 نيتملا زعلاو دجملاو
 نيميلا نم لامشلا

 نيزر يأر نع قحلا

 نيقيلا ىقحلا حضاو نع
 نينض ايب ناكو اهب ن

 نونظلا تفلخأو اهيع

 نوكي هل هلإلل ءاش

 نيثكانلا باقب يربت
 نيدشارلا ةادهلا يدهت

 نيلو برط نم زتهت

 نيربلاو رواسألاو ل

 ت

ن



 نيملاعلا ولعي نامي الاو ملعلاب نم يعس نع

 نيعمجأ ةيربلا ريخ اهلك ةمئألا مّلَع

 نيدباعلا نيز هللا هد بع هاًوألا دهازلا

 نيمتق هب ومو لضفلل ىرتحملا يملاسلا

 نينسحملا ريخ ناسح الا ةبعك لمؤملا

 نيمثلا ردلاو نيفاح لل زيربإلا بمهارولا

 نيذئالللا ذالم ًايحو ىدلا فتح ىدنلا رحب

 نيدخلاو بجاصملاو بس اكملاو بقانملا فع

 نيعملاو ددسملا يمهس يتريصب رونو يرصب

 نوصملا رسلا صلاخ نع يتدومو هل يحدم

 نيدهاشلا ريخ هللاو هريغ يف ال هللا يف

 نيلسرملاريخ جهن نع انل ىلجأ ىتفلا مغن

 نيرقلا عطقنم تاريخ لا كلاملا كلاملاو

 نيضولا امهيده ناطبب ىوتسا نمو هرزأ دش

 نوحلاصلا نوملسملاو مهيعس ركشي هاف

 نيصرلا هترصن كلس يف اومظنت نوملسم اي

 نيقيلا ناونع ربصلاف اوطبارو هيدل ًاربص

 نويعلا هزربت رسلاو افولاب ةيوطلا قدص
 نونلعتوم نرورمتكت ام مكنم ملعي هللاف

 نوخي نم لذخي هللاو افب نم رصني هللاو

 نيمآ :اولوق مكئادعأ ىلع مكرصني هللاو

 نيعباتلاو هلآو يبنلا ىلع ةالصلا مث

 .هتاشنو هتدالوو ملاس مامإلا بسن

 نب رماع نب ناميلس نب دشار نب ملاس مامإلا ،رويغلا لطبلاو ‘©روصمهلا ثيللا وه
 يصورخلا ميمت نب نازع مامإل ١ نبا دوعسم نب دمحم نب نازع خيشلا لسن نم - دوعسم

١٩



 خيشلا طخب كلذ دعب تدجو مث ،(يصورخلا نامثع نب ناقلخ خيشلا طخ نم ًالقن)

 :هضعب ام روكذملا مامإلا يخأ دشار نب دمحم

 نب دمحم نب ملاس نب دوعسم نب هللا دبع نب رماع نب ناميلس نب دشار نب ملاس

 . حصأ يأ ملعأ هللاو ٠ يصورخلا ملاس نب ديعس

 فلأو ةئامثالثو دحاو ةنس ىف { ةنطابلا ىرق نم ،قياشم ةدلبب ۔ هللا همحر ۔ دلو

 ١٣٠١. ةنس

 ءىدابم أرقو ،نآرقلا أرق هيلعو ،ناميلس نب دشار :دهازلا هدلاو رجح يف أشنو

 . مولعلا يقلتل ،&صورخ ينب هموق راد يهو ،يباوعلا دلب ىلإ جرخ مث .هدلبب مولعلا

 5 ةيقرشلا نم لباقلاب ماقأو ©ملخلا قهارم وهو ،ملعلا بلطل ةيقرشلا ىلإ رجاه مث

 الإ ةمامإلا شرع ىقترا نأ ىلإ ؤ،ملخلا قهار ذنم هقراف امو ،نيدلا رون يديس ىلع أرقف

 .هيلع ةمامإلا دقع لبق هوبأ يفوت .هبراقأو هيوبأل هترايز تقو

 يهب ©نوللا ضيبأ ،ةدابعلا هتكهنأ مسجلا فيحن .ةماقلا عبر ناك :هقالخأو هتفص

 ،مهعروأو هنامز لهأ دبعأ ،حالّصلا اميس ههجو ىلع نيبت ،نيبجاحلا ججزأ ةعلطلا

 لبق نامع يف لثملا هب برض .هرغص ذنم كلذب فرع ،هللا مراحم ىلع ةريغ مهدشأو

 عمستو ،ةالصلا يف لخد اذإ شعترت ىنميلا هدي ىرت .فافعو ًاعروو ًادهز امدعبو ةمامإلا

 نوكلا نع بيغيل هنإ ىتح هتالص لخد اذإ هب سانلا ثدحتي امب سحي ال ،ابيجو هردصل

 .ًادجاَّس وأ ًاعكار الإ هرمع لوط هارت ال ،©بذجلا ىلإ

 ال ناك ©،ءابصحلاب ةشورفملا ضرألاو طاسبلا ىلع دعقي ناك ءافافك هتوق ناك

 هرضحي ام رثكأو ،ماعطلا نم هرضحي ام مهرضحُيو ؛هناوخإ طسابي ‘سانلا نع بجتحي
 ،دوجوملا رخدي ال اهرضحأ ةهكاف هترضح اذإو .هيناوأ يف بطرلا وأ رمتلاو ةينبلا ةوهقلا

 تيب نم ذخألا نع ففعتلا هتلاح تناك نيملسملا رمأ ىلوت املو .دوقفملا بلطي الو

 حتف دعب نادبألا ةرطف هتكردأ هعرو نمف .فورعملاب هلوعي نم توقو هتوق الإ هدهج لاملا
 عابف ،سانلا نم وأ لاملا تيب نم ضرتقي نأ ىبأو .اهئادأل هكلمي ائيش دجي ملف ،ليامس

 .هيلع بجو اميف اهنمث قفنأو ،نيينامعلا فرع يف (لوسنملا) هتءابع

 خيشلا نم اهذخأي مداخلا ناك لاملا تيب نم هل ةردقملا ةقفنلا نأ هعرو نمو
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 ه دحأل هكشي ملو لاهسإ هباصأ نأ هللا ردق نم ناكف ثايموي يفيسلا دمحم نب ميهاربإ

 ةسيره اهل نفصوف ءثءاسنلل كلذ هتجوز تركذف ،سانلا ىلإ جورخلا نع هببسب عطقناو
 نيأ نم :لاق هيلإ اهتبرق املف ،هل اهتلمعف ‘كلذ ءارشل ةقفنلا نم رصقت تلعجف جاجدلا

 امم هريغ ىلإ ةقفنلا نم هردقب رصقي نأ ميهاربإ خيشلا نزاخلا رمأف ،هتربخأف مكل اذه

 .لوهجم الو ركنتسم ريغو فورعم وه

 رومألا ىرجأو ،مايق نسحأ لدعلا راهظإ نم هب ىلحت امب دشار نب ملاس مامإلا ماق
 سمش عولطب نوملسملا رشبتساو }هب لمعو قحلا رهظأف ،ماظن نقتأو ،هجو نسحأ ىلع
 ثلاثلا ةليل يف لاحلا يفو ،نيبلغتملا يديأ نم ةلودلا عزن يف ذخأو ثاهلوفأ دعب ىدهلا

 ىوزنب ناطلسلا لماع ىلع ةجحلا ةماقإو ةوعدلاب بتكلا لسرأ ةمامإلا رهش نم رشع

 القعمو ةلحم ةلحم ىوزن لهأ ىلإ بتكو يديعسوبلا فيس نب دمح نب فيس ديسلا

 6هيلإ بتك الإ اهرمأ يف دامتعا يأ هيلع نمو اههوجوو اهنايعأ نم ادحأ كرتي ملو ،ًالقعم
 حئاصنلا نم كلذ ريغ ىلإ ،ةمّلشلا اونيعي الأو هللا اوقتي نأو ،قحلا ةرصانم ىلإ بيجي نأ

 لوخدلا ىلإ هوعديو ،‘لدعلا نم نوملسملا هب ماق امب هربخي لصيف ناطلسلل بتكو
 ام هيلعو ،مهل ام هل نإو ‘فيرشلا عرشلا ةمزأل دايقنالا ىلإو نوملسملا هيف لخد اميف

 © ةعفانلا تاباطخلا نم كلذ لثمب اهنايعأو اهئاسؤرو نامع قافآ رئاس ىلإ لسرأو ف مهيلع

 نامع لهأ نم لئابقلا لساريو ،رمألا ربدي ،مايأ ةعبس ةمامإلا دقع دعب فونتب ثبلو

 .ةجحو انالعإو امالعإ

 :هصن ام يربعلا سيمخ نب دجام خيشلا ىلإ اضيأ بتكو

 ےس ےم
٠ ٠١ 

 ,تس ] _ققتتلآ ل ا مستي

 نم هعم نمو يصورخلا دشار نب ملاس هللاب مصتعملا ©٥ نيملسملا مامإ نم

 . نيملسملا

 امهعم نمو دمح نب انهمو . سيمخ نب دجام دلاولا : ماركلا خياشملا ةرضح ىلإ

 ينثا موي نم ةعاس رخآ يفف دعب امأ .هتاكربو هللا همحرو مكيلع مالس :نيملسملا نم

١٥١



 نم مهسفنأل اوقثوتسا نأ دعب ©نيملسملا ةعامج نم ةعيبلا تعقو يلاحلا رهشلا نم رشع

 نم لوصو بحنو ،©رصنلا هللا نم وجرنو رمألا مت دقو ،قيثاوملاو دوهعلاب ،ءاسؤرلا
 كانمزلأ دقو ©،فونتب انيلإ كلوصو نم دب ال دجام دلاولا اهيأ تنأو .ةعواطملا نم فخ

 ةماقإ ىلإ مكوعدن ©يملاسلا ديمح نب هللا دبع خيشلا دي ىلع تقبس يتلا ةعيبلاب كلذ

 © ركنملا نع يهنلاو ،فرورعملاب رمالا ىلإ مكوعدن ؛ةيَي هلوسر ةنس ءايحإو هللا باتك
 اهيلع ىلاعت هللا مكلد يتلا ةراجتلا ىلإ مكوعدن مولظملا ةرصنو ،فوهلملا ةثاغإل مكوعدن

 نم مكيجنت ةراجت ىلع مكلدأ له اونمآ نيذلا اهيأ اي» :ىلاعت هلوق يف زيزعلا هباتك يف

 انموق اي .«4مكسفنأو مكلاومأب هللا ليبس يف نودهاجتو هلوسرو هللاب نونمؤت ميلأ باذع
 .مالسلاو هللا يعاد اوبيجأ

 ةنس ةرخآلا ىدامج نم ١٢٣ ةليل يف يكلاملا سيمخ نب رماع مهرمأ نع هبتك

 .هديب يصورخلا دشار نب ملاس نيملسملا مامإ هبتك اذه حيحص ١

 . هللا همحر مداق لوأ ناكف ،هلحر دش ىتح خيشلا أطابتي مل باتكلا هافاو نيحف

 كردأ نمم ناكو لضفو نس اذ اليلج املاع خيشلا اذه ناكو ،هموق نايعأ ضعب هدنعو

 عامتجاب حرفو 8،الهب ىلع هل لمعو ۔ هنع هللا يضر ۔ سيق نب نازع مامإلا ةلود

 اذهو .هحئاصن لبقيو ،هلساري ناك هنأل ؛ىوزن يلاو ىلإ بتكو .مامإلا عيابو ؛نيملسملا

 :هيلإ هبتك ام صن

 ديت فتتارقا متي

 هللا ةمحرو كيلع مالس ‘©فيس نب فيس حصانلا بحملا انزيزعو انديس بانج ىلإ
 امهيلع فرشأ انهم خيشلاو .انيلإ امهتبسن ناذللا يناثلاو لوألا كاباتكف دعبو . .هتاكربو

 دلبي انهم خيشلا ناك امهلوصو عمو شةياهنو ةيادب يناعملا نم هانمضت ام ملعو ‘بحملا

 عجنأو ىفشأ رأ ملف ‘كيلإ عوجرلا كاشراط دارأو ،©كلذ لجأل باوجلا لجأتف الهب

 تلصوف دارملا فشكل خياشملا نم هعم نمو نيملسملا مامإل يلوصو الإ دارملا غولبل

 .بايترا الو كش الب ‘باوصلا ةداج ىلع مهتدجوف ،هيلعو هيف امو مهدارم تفرعو

 يذلا رمألا نإف ،هدارم مصخلا غلبي يكل نأشلا نأ كمكيولق يف روصت امك رمالا سيلو

 رمأ قفاو دقف ،هيلع مه ام ىلع مهقفاو نمف ،لزهلا وه هادع امو دجلا وه هيلع مه

١٥٢



 هللا ديبع نم دبع لك ىلع هنأل ؛هللا طخسل هسفن ضرع دقف ،مهاداعو مهفلاخ نمو هللا

 نيملسملا مامإ نآلاو .نيملسملا ءاملعو ،لدعلا ةمئأ رمألا يلوأو هلوسرو هلا عيطي نأ

 عيطت نأ يسفنل هبحأ ام كل بحأ ينإو ،هوعياب نيذلا خياشملاو يصورخلا دشار نب ملاس

 وهو .نينمؤمللو هلوسرلو هلل ةزعلا نإو ،نوبلاغلا مه هللا بزح نإف هللا عاطأ نمو ؤهللا

 .يربعلا دشار نب سيمخ نب دجام نم

 .فونت دلبب ١٣٣١ ةنس ةرخآلا ىدامج نم ١٦ موي اررحم

 :هصن ام ىوزن نم ةيالعلا خياشم ىلإ اضيأ بتكو

 دت قتا آ ل آ مست

 هللا دبع نب ناميلسو رصان نب يلع دالوألا ماشجلا ماركلا نيبحملا بانج ىلإ

 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس .دونكلا ةعامجلا نم مهعم نمو ،ناميلس نب دمحمو

 بجوأ دقو شةياهنو ةيادب هاوح ام ملعو ‘بحنلا هيلع فرشأ فيرشلا مكباتكف :دعبو

 نيرمشم مهاندجوف نيملسملا مامإ دنع ام ةقيقح فرعتنل ©‘فونت دلب ىلإ انجورخ رظنلا

 ٨ هللا ىصع دقف مهاصع نمو ءهللا عاطأ دقف مهعاطأ نمف ،نيملاعلا بر مهالوم ةباجإلل

 . ةرخالاو ايندلا يف هتقمو هبضغل ضرعتو

 اوعيطأ» :لوقي هللا نإف ،نيملسملا مامإ هدبع ةعاطو ،هللا ىوقتب يسفنو مكيصوأو

 مه نيملسملا ءاملع نم هعم نمو مامإلا اذهو }همكنم رمألا يلوو لوسرلا اوعيطأو هللا

 هفس نم الإ كلذ نع بغري الو ،مهتعاطب هللا رمأ نيذلا رمألا ولوأ مهو ٠هنلا ةجح

 .هللا ةاضرمل ابلط هانعياي دق نحنو ،هاوس يذلا هالوم ةمعنب رفكو ،هاوه عاطأو ؛هتفن

 يف درو يذلا لييختلا نإ :لوقأو .ليكولا معنو انبسح وهو ثقيفوتلاو ةناعإلا لأسن هللاو

 نم وهو .ه ا نونظت امك سيل رمألا نإف ؛غوسي ال هيف ةدئاف ال امب للعتلاو بولقلا

 ١٣٣١. ةنس ةرخآلا ىدامج نم ١٧ ةليل ررح ،يربعلا دشار نب سيمخ نب دجام بحملا

 لسرأ يريمحلا خيشلا نأب كلذو 6 رارك سيمخو ٠ رارج شيج فونتب مامإلل عمتجا

 ينب لاجرب رضخالا لبجلا لاسف ،اوعمتجي نأ ،لبجلاو لهسلا نم هموق ىلإ ةعيبلا دعب
 }ةانه نم مهموق عمجل لاله ينب نم خياشملا جرخو ء مامإلا دضع اودشق ء ماير

١٥٢٣



 ةكوش كلذل تيوقو ©ىوزن ةلافس ىلع رشع عساتلا ةليل هوفاوي نأ مامإلا اودعوو

 يهو ثمهيلإ لقاعملا برقأ يه ىوزن تناكو ،مهيار اوررقو مهرمأ اودهم ذإو ،نيملسملا

 لامع جارخإل ،اهيلإ جورخلا ىلع اومزع ،نامز لك يف ةمئألا نطوو ،مالسإلا ةضيب
 عجرف .اهيلاو ىلإ بتك دق مامإلا ناكو .اهيف لدعلا رشنو ثاهيلع ءاليتسالاو ،ناطلسلا

 نيمأ هنأ ،هباوج يف ام لصاحو .ديشرلا حصانلل الو قحلل نعذي الو ،ديفي ال امب هباوج
 كلذف ،ناوعلا برحلاب اهبلتسي نأ الإ هتياعر كرتي نأ هنكمي الو ،ناطلسلل ىوزن ىلع
 نمو مامإلا جرخف نايدلا كلملاب انيعتسم .اهيلع موجهلا ىلإ هللا همحر مامإلا اعد يذلا

 ريمألا خيشلا ماغرضلا لطبلا كلذ مهمؤي ،ماير ينب نم هلك شيجلاو نيملسملا نم هدنع

 . رص ان نب ريمح

 رهش وهو ثةرخآلا ىدامج رهش نم رشع عساتلا ،نينثالا موي رصع مهجورخ ناكو
 برق شيجلا حارتساو ©نيءاشعلا اهب اولصف ،ةمك دلب ىلع مهقيرط ناكف .ةمامإلا
 اهلسرأ يتلا بتكلا مهدنعو ،رجفلا ليبق مهولصوف ،ةكربلا لهأو رازنلا نورظتني شةيالعلا

 ةضهن نم عقاولاب هنم باتك هلصي مل هنأ اهيف هل ركذو ىوزنب هلماع ىلإ لصيف ناطلسلا

 ضبقف ©‘كلذ ىلع هموليو هخبوي ،هريغ نم هغلب ربخلا نأو ،مامإلل مهدقعو ©نيملسملا
 ناكو .مامإلا ىلإ بتكلاب اوتأف ،مامإلا رمأب ،ةماحّسلا قيرطب نومئاقلا ماير ونب هيلع
 لوسرلا ىلع ناميلس نب نادمح خيشلا ضبقف .عقاولاب هربخي الوسر هيلإ لسرأ دق لماعلا
 ىلإ لصت ال ناطلسلا بتك تناكف .مامإلا ىلإ لوسر عم بتكلا يأ اهلسرأو ،ةكربلاب
 ذإ ©قحلا روهظل ناهربلا مظعأ نم كلذو .ناطلسلا ىلإ لصت ال يلاولا بتكو ثيلاولا

 مهيديأ يف ناكو نيملسملا مزع كلذل يوقف ‘نوصحلاب يذلا للخلا ىلع مهبتك نم علطا

 دقو .ىوقتلا مهتدع امنإو نامع لهأ ةغلب (ةيمر) يأ ةكسف ةئامثالث ىوزن اومجاه امل

 يذلا امأ .ىوزن برح نم غارفلا ىلإ مهموق هجاتحي امب لاله دالوأو ريمح خيشلا لمحت

 نب رطم نم ضرقلاب ‘ةضف شرق ةئامثالثف اذه هجورخ دنع نيدلا رون يديس هلمع
 نادلب نم بمهازلا دلبب يذلا هلام هل ائعب .هتافو دعب هيلإ هانددرو يرجحلا ةدومح

 .ةضف اشرق نورشع ىوزن اومجاه امل مهيديأ يف اهنم يقب ،سوببحلا

 ىوزن حتق

 يف © رجحلل يرخصلا قاطنلا لخاد ‘نامع بلق يف ةينامعلا ةمصاعلا هذه عقت

٥٤ ١



 نويع دتمتف }نيفصن اهمسقت ،ةيمسوملا اهلويسب ةرماغ ردحنت .ةيدوأ اهللختت قيض لهس
 لك نم لابجلا اهتفنتكا دق ،ناسنإلا ندب يف ديرولاك يهف ،ةيدوألا هذه قورع نم دالبلا

 نوكتف ةصوصخم قرط نم الإ اهلخاد ىلإ لصوتي ال ءاهب طاحأ روسك يهف ©“تاهجلا

 لويغلا نم اهضعبو ‘تاونق نم اهضعبف راهنألا اهب ترجفت ،اهيلع باوبأك ذفانملا كلت
 لك لبجلا هكاوف اهيلإ يوأت راجشألا اهب ترهزو ،ليخنلا اهب ثقسو .اهب ةيراجلا
 مههقفو مهتنايدو ،ةيضابألا ةمامإل يسيئرلا زكرملا يهو ،رحبلا ةيذغأ اهب يشمتو ،ةادغ
 .هبعش نيب رشتنتل مامإلا رماوأ قلطنت اهنمو .ةينيدلاو ةيبدألا ىوقلا زكرتت اهبو ،مهملعو

 ًارطش اورهقو جراخلا ىلإ مهلوطسأ دتما دقو مهكلم ةمصاع نولوألا ةمئألا اهذختا

 نب دمح ديسلا طقسم ىلإ اهنع بغر نم لوأو ،اهنع اوبغر امف ايقيرفإو دنهلا نم
 يناطيربلا وميرول خرؤملا كلذ يف بتكو ه ١١٩٨ ماع هيبأ رمأ يلو امل ‘دمحأ نب ديعس
 :هضن اذه الاقم ٤١٩ ص ١ دلجم يف

 لئاسوب مهتلزنمب اوظفتحي نأ هيف نوعيطتسي اوناك فقوم نم نامع ماكح تجرخأ

 موسرلا نم الهس انومضم ًالخد مهلوانتم يف تعضوو ،طقف ةيسايسلاو ةيركسعلا ةردقلا

 كلذ دعب مهتضرعو ،اهدحو ةوشرلاب ةيلكش ةطلسب اوظفتحي نأ نم مهتنكمو ،ةيكرمجلا

 ولو ،مهاياعر نيب مهتيبعش نم تللقو لخادلا لئابق نع مهتدعبأ ،ةيبنجأ ةراضح ريثأتل
 ايازمب يلاتلا نرقلا يف نامع عتمتت نأ نكمملا نم ناكل ،قاتسرلا يف ةمصاعلا تيقب

 لقأ ةمكاحلا ةرسألل يقلخلا داسفلا نوكي نأ نكمي ناكو .ًاطاشنو ةماقتسا رثكأ ةموكح

 .همالك ه ا ةعرس

 ،اهب ةدوجوملا راثآلا كلذ ىلع كلدتو ،اهريغ نم حجرأ يه نيينامعلا دنع ىوزنف

 يف ملسم يبأ برعلا رعاش لوق ىلإ عمساو مالسإلا ةضيب ىمستو ؤ،نامعب ةطسوتم يهو
 :اهل هركذ

 ناونع مالسإلا ةضيب ىلَع قرف اهل نيبتست ىتح ديبلا اهب قراو
 ناضحأو فانكأ بخشلا عم اهل ةصخاش ءاروحلا تنمايت نإف

 ناكرأ دجملل اهب تفاطو ىوزن تغلب اهنإ اهنع كلحر طخف
 نابقعم ءاضنألا عم نهنأك اهتنابل يغبت تدحو املاطف

 ناسحإو فاصنإو لضفو لدع اهتجاح نإ اهنع كتيدف لزنا

٥ ١



 اهتهجو إ اهنع كتيدف لزنا
 تتبن ةبرت لبقو لزنا كلانه

 سدق اهلك تاصرع ىلع لزنا
 توح ثيح رونلا تابذع ىلع لزنا
 مهدهاشم تلتحا ةكئالملا ثيح

 تكزو تكروب دق ةسدقم ضرأ

 ًابستحم هلل اهرئاط راط ام

 هدعاس هللا نيمي ماقو الإ

 اهخخَقنَت هللا تاكرب ةنوميم

 بقج نم مالسإلا ةبضمم اهب تسر

 اهذئاع نيدلا ذاع ركذلا ةميدق

 ةخماش مالسإلا ةبق اهب تماق

 اوناك ذمو تناك ذم ةمئألا تخت

 ناميإ ناميإلاو ةفالخلا اهب

 نانفأو راهزأ نهيف قحلل

 نارهظو نأاعيك نيدلا ةمئأ

 نامدإ جيرعتلاو لحلا ىلع اهل

 نانعم راونألا نم اهيف بصنت

 نافرعو ناقيإ ناحانج هل

 ناوعأ دييأتلاو رصنلاو حتفلاو

 ناميإو ملع هرمشي ملعلاو

 نايحأ لدعلا راتتساب تضق نإو

 نآرقو ديحوت حبصأ موي نم

 ناويكو مارهب عضاوت ىتح

 نافجأ هللا فويسل اهنأك

 ناطيشو ناطلس روجلل ناك ذم

 ةمصاع ملعلل ةصرع لزت ملف

 ىده ماسح نم اهيف هللا رهشأ مك

 تغرف ام هللا ماهسل ةنانك

 ىوزن ىلع برحلا ماقأف رفظلا مهمؤيو رصنلا مهفحي هللا دونجب مامإلا فحز
 .اعوبسأ

 لاله دالوأو مهنيب دعوملا ناكو ،ةيالعلا لبق نم يريمحلا خيشلاو مامإلا لوخد ناك

 ةروث عفدنتو ،ةهجب لك لغشي ىتح .ةليللا كلت يف ةلافّسلا ىلع مهعمجي .ةانه ونب مدقي نأ

 هللا قترف ،مهتعامج نيب تعقو ةنتفل ،دعولا نع ةانه خياشم رخأت نأ هللا رَدَق نمف .مصخلا

 6مهتعامج نم فحز مهدنعو ةدحاو ةليل الإ مهتاف امو .مويلا كلذ ةرغ اوحبصأف ؛اهقتف

 6 مهناوخإو ردب نب ملاسو هللا دبعو دمحم :همامعأو نصغ نب رهاز لسابلا رفنضغلا مهمؤي

 ةانه خياشم مجهف ،اهضباقمو اهتالحم ىلع اوقيضو .ةيالعلاب لوألا شيجلا قدحأ دقو

 .اهيلع اريمأ ناك ًالاله مهابأ نأل ،ةسائرلاب مهل رقتل اهنإو ،ةبالعلا قيرط نم ةلافّسلا ىلع

 © ةيالعلا ىلإ هنم هجرخأ هنلا نأل ؛دمح نب فيس ديسلا تيب يف اولزنو ،رمألا مهل تملسف

 لوأ هنأ ظحلا بيرغو هنلا ردق نم ناكف .كانه نم هللا دونج دري نأ هسفن هل تلوس امل

 حتف لبق قرف عالق مهل تنادو ،عماجلاب نصحتو ،هتحارجب جرخف ،ةدملاب بيصأ حيرج

١٥٦



 دق مامإلا راصنأ ناكو ‘كلذ دعب رمألا تملس اهنإف ،ةعلقلا الإ ةلافّسلا مهل تنادو ،ىوزن

 يشيقرلا ملاس نب دمحمو ديز وبأ ناخيشلاف ىوزن تالحم نم ةلحم برحب مهنم لك لقتسا

 اهيف لعج دق دمح نب فيس يلاولا ناكو ىوزن ةيالعب ةلحم نصحأ يهو .ةدملاب الفكت

 نم هاشخي امل شةلافُسلا لهأ نم ةيوق ةدُع يف ايماحم يفيسلا سيمخ نب رصان خيشلا هريزو

 ناك هنأل ؛ضباقملا عيمج يف لعف كلذكو ،ماير وني مهتعامج مهاتأ اذإ ةيالعلا لهأ ةنايخ

 6 خراص لوال ًابهأتم ،ةلافُسلا لهأ نم هعم نمب يقبو بورحلل ًابرجم ،ًالساب اعاجش

 ،يوق ناينب هيفو ،ةيالعلا لقاعم مظعأ نم عماجلا دجسم ناكو .ةيالعلا عماجب ركسعو
 رذاحي هنأل ؛ديعس نب يكرت ناطلسلا رصع يف ةانه ينب سيئر رهاز نب لاله خيشلا هدعأ

 دعب ،ًانيصح ًانصح هريصو ،ًاميظع ًاضبقم مهل كلانه هدعأف ‘همصخ مهنوكل ،ماير ينب نم

 ةلافسلا نم جرخأ لماعلا ظح فعضلو .ركذلا قلحب اًّصاغ ،ملعلا لاجرب ارماع ناك ام

 ًالاف ناكف ،ىوزن ىلعأ نم عفرملاب اولزنف هعم نمو مامإلا امأ .ةيالعلا يف مهب لتاقف ،اهلهأ

 تناك لوألا رجفلا دنعو .نيرشعلا موي رحس اهيلع مهموجه ناكو ،©مهتعفرو مهولعل

 ،لازنلاو بطخلا مظعو ،لاطبألا ةعيهو قدانبلا يود الإ عمست الف ‘ةميظعلا ةفحزلا

 .ةدملاب ريبكلا تيبلل ًاقفن اوذختاو ،ةجارجلا هتنخثأ امل عماجلاب فيس ديسلا نصحتو

 لماعلا وخأ دمح نب براح ديسلا ناكو .قفنلا مامت لبق ،هنم يفيسلا رصان خيشلا لزنف

 مث .هموق نم ةعامج هدنعو ةثيدحلا ةراحب ةفورعملا ةراحلاب نصحت دق دمح نب فيس

 ،هموق نايعأ نم رفن ةسمخلو هل حمسي نأو ،هعم نمو ،هنع وفعلا ىلع اهنم لوزنلا بلط

 الو .كعم نمو كيف هللا مكح ىلع لزنت نأ مامإلا هباجأف مهلوزن دنع حالسلا لمحي
 اماركإ كدنع نيذلا ةسمخللو كل رجانخلاب سأب الو .كلوزن دنع حالسلا لمح ىلإ ليبس

 © نانئمطالاو ناعذإلا دعب مهيلإ دريسو ،اننيمأ دنع مهحالس نكيلف مكباحصأ ةيقب امأ .مكل

 تجرخف ،كلذب الإ نئمطت ال هسفن نأو ،هيلإ ينلسري نأ مامإلا نم براح ديسلا بلطو

 ىلوم رطيوخو رش ديازب فورعملا يرزعلا رصان نب ناميلس ينبحصي .مامإلا رمأب
 هل حومسملا رجنخلا ىلع ةدايز ةراتك لمحو ،هعم نمو براح ديسلا لزنف “فيحاحجلا

 بلط ٫ًئيش مامإلا لقي ملو .اهلمح نم هعنمأ مل ذإ ،يكلاملا انخيش ينخبوف ،اهلمحب
 همازلإو © هنع حفصلا اوأرف ©ءاملعلا مامإلا راشتساف ،مهنع وفعلا مامإلا نم براح ديسلا

 © يلاولا ناميلس مهو ،هعم هموق نايعأ نم نينثاو همازلإب رمأف ىوزن حتف متي ىتح ثديقلاب
 :دشني هلاح ناسلو ديقلا ىلإ ماقف ،يميسقلا ةعمج نب دشارو
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 ايدايق ًابعص مويلا لبق ناك دقف امكيلإ يدربب ينارجف يناذخ

 : ةيهاتعلا يبأ نع نيتيبب ديدحلا قلح سبل ام دعب دشنأو

 اهتالاح نع تالودلا رّيغمو هلهأل لذملا نمزلا اهيأاي

 اهتاهف ماركلا هب نيهت امنم ةيقب نامز اي كدنع ناك نإ

 اودقفي ملو }مهحالس نيروسأملل ملسو براح ديسلا قلطأ ،ىوزن حتف مامت دعبو

 .ةميظعلا عومجلا كلت فئثاكت عم كًاثيش هنم

 . ةعلقلا ديقع ملسو رمألا عماجلا ملسو ،هيف نم نعذأو ،طيلسلا تيب ملس مث

 نم مامإلا غرف املو .دحاو موي يف هسفن فيس ديسلا لتقو ٠ عماجلاو ةعلقلا ميلست ناكو

 مت ةلافسلا نأ ةانه نم يعادلا هاتأ ‘دمح نب فيس ىلاولا رش هللا ىفكو .ةيالعلا رمأ

 © براجتلا مهتكنح نيذلا لاطبألا ةمجاهمب مامزلا تقلأو ،ةدايقلا تمس اهنأو ،اهرمأ

 : ناسل حصفأب لئاقلا

 نامع يضرأ نم ت اهلق ىلإ ًاٹعش توهرب نم ليخلا تبلج

 يناو ريغ يلاعملا تيماحو ذابُق ينب ةارس اهب تلتق

 ركاسع ناطلسلا راتخاو .مراضح طيلسلا تيب ركاسعو ثًايمرضح ةعلقلا ديقع ناكو

 ىشخي هنألو ٠ نيينطرلا نومرتحي ال بناجأ مهنوكلو مهتءارجل ٠ مراضحلا نم ًاضيأ ىرزن

 ديب تناك دقف ثاهيعدي هنأل ،هديب رمألا ةمزأ كرت نإ ‘دمح نب فيس ديسلا هلماع دادبتسا

 .سيق نب نازع مامإلا لبق هيبأ

 فيس حارج مهغلب امل نييربعلا ريمأ نم باتك لصو ىوزنب برحلا ءانثأ يف
 لخد نم نإ :مامإلا هباجأف ‘هشيجب مهلصيس هنأ ،ىوزن لقاعم رثكأل مامإلا لاصئتساو

 ىلإ ماق كلذ دعبو فكف ‘لوصولا نع اوفكف ،انل برح وهف برحلا تقو ىوزن
 . هلحم يف كلذ ركذ يتأيسو . يباوعلا

 عم اجب ىمسمل ١ نصحل ١ يف ‘ ًاقنحو ًاظيغ رحتن ا م ام الل اهحتفب ىروزن لم اع نقيأ امل

 :هدي طخب اباتك كلذ يف بتكو .ةمامإلا رهش نم نيرشعلاو عبارلا موي ،ىوزن دمس

 يديب يسفن تلتق لب ،يب كتف ادحأ نأ نظي الو ،ةايحلا نم ريخ توملا نإ»

 . اراعلا الو رانلاو

 هلو © يكلاملا ةمالعلا انخيش دي ىلع لزني نأ "مامإلا نم بلط دق كلذ لبق ناكو
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 هسفنب ناك ذإ ،هيلع راصحلا ددش نمم ناكو ،هيلإ كلام ابأ ةمالعلا مامإلا لسرأف .وفعلا

 طرشو ؤهدنع فيس ملكت هيلع لخد املو .عماجلا ةطبارمل حوريو ودغي ۔ هللا همحر ۔

 تيبل ناتسب يهو ،يديب ةيشيورلا نوكت نأو ثالزنم يل عماجلا نوكي نأ اهنم .اطورش
 ةمالعلا ىأر امف .كلذ ريغ ىلإ ،يل وه برح ةلآو لام نم عماجلا هاوح ام نأو كلاملا

 برحلا ةلآ نع هلأس مث ،هيلع هدر هل هجو ال امو ثمامإلا يأر ىلع هب هدعو اهجو هل

 6هنع اوجرخف ،ًاطبض ةمالعلا اهاصحأو ؛هيلإ اهبرقف ،لاملا تيبل هدنع يتلا رئاخذلاو

 حرج هنأ مدقتو .هب هل حمسي اميف ،مامإلا ماهفتسا دعب ،لبقملا دغ ةرغ هوتأي نأ مهدعوو

 دقو .رخآلا بناجلا نم تجرخ ‘هردص يف ةصاصرب ،ىوزن ىلإ شيجلا موجه لوأ
 هلتق نم مدقت امل رهاز نب لاله خيشلا ءانبأ نم فيس رذاحي ام رثكأو .حارجلا هتنخثأ

 .لاله مهيبأل

 نيدلا رون رضحأ 6“فيس ربخب هربخأو ،مامإلا ىلإ كلام وبأ ةمالعلا عجر املف

 نب فيس نأ كلام وبأ ةمالعلا هب ءاج امب مهربخأو ثمامإلا ناسل نع ملكتو راصنالا

 ىلع انلوع دق نحنو .نئاغض هايإو مكنيبو ثامد هيلع مكل نأو ،لوزنلا ىلع مزع دمح
 انإو ،ناعذإلا دعب هيلع زهجن نأ ىرن ال احيرج هنوكلو ‘كلذ انم بلط هنأل ؛هنع وفعلا

 نصغ نب رهاز لسابلا زبزهلا باوجلا يف مدقتف ،نورت اذامف ،نامألا دعب ردغلا ىرن ال

 رخأتن مل انإ :لاق .لجأ :هل لاقف .انديرت باطخلا اذهب كنأك :لاقف ةانه ميعز ناكو

 ةلصوملا لئابحلاو ةفلتملا طئاسولا انددم دقو ازجع الإ ةليوطلا ةدملا هذه فيس نع

 هب ردغلا ىرن الو ،ريساألا لتق انتميش نم سيلو لمالا غولب نع ردقلا انزجعأف ،هفتحل
 وفعلا مامإلا نم بلطن نحن امنإ .ًاروذحم انلبق نم شخت الف هانلعف ولو .رأثلاب اذخأ

 مهباوجب نوملسملا رسف ءانيلع ام هيلعو ٬انل ام هل انم لجر وهو .هل نامألاو ،هنع

 . ليمجلا

 يف ناكو ‘فيس بلق نئمطيل ©كلام وبأ ةمالعلا ةبحص رهاز خيشلا جرخو
 دعولا ىلع عماجلا ىلإ اولصو املف .يمشاهلا دشار نب هللا دبع ةمالعلا خيشلا مهتبحص

 هايإ مهورأو فيس ديسلا باتك مهوطعأو ،عماجلا مهولخدأو ،ركسعلا مهاقلت ،قباسلا

 هفتح ناكف ،ةحورم ةبطح رانلا راثم ىلع عضو دق ،هلجر يف ةيقدنبلاو ،ارحتنم ًاحيرط

 الإ نوري الو سهب اوردغيل اوناك امو .ورمع ديب ال يديب :ءابزلا لوقب اذخآ ،هدي ىلع
 دعس لآ هغلاب وه رمأ هدابع يف هلو نوكيس امو ناك امب قبس ءاضقلا ملق نكلو ،هءاقبتسا
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 هيلع ةالصلا يف نإ :نيدلا رون مهباجأو .هيلع ةالصلا يف نوتفتسي هراهصأ ءاجو كهلا

 حتف مامت لبق كلذو .فيس رمأ نم عقاولاب مامإلا ربخأو ،كلام وبأ عجر املو .نيلوق

 اهلخدأو اهمكح مامإلا ىضمأف 6 ةيفاص دمح نب فيس لاومأ نأ نيدلا رون مكح ىرزن

 .لاملا تيب مكح يف

 : ىوزنب ةعلقلا ديقعل مامإلا باتك

 دمحأ نب هنلا دبع ديقعلا ىلإ يصورخلا دشار نب ملاس نيملسملا مامإ نم

 نذأف الإو نيملسملا لقعم نم لزناف دعب امأ .ىدهلا عبتا نم ىلع مالس .يمرضحلا

 .هلوسرو هنلا نم برحب

 ١٣٣١. ةنس ةيناثلا ىدامج ١٣ ةليل ررح

 نم متجرخ فيك :نيرضاحلا ضعب هلأس ‘سلجملا هب نأمطاو ديقعلا لزن امل

 .ةعلقلا ناكرأ يف ابارطضا اوأر مهنأ ربخأف ،ةعنملاو ةوقلاو ةدعلا نم مكل ام عم .ةعلقلا

 ناميلس باتك الإ وه ام هتأرق نيح بعرلا ينذخأو ،مامإلا باتك ةلهو لوأ نم ينشهدأو

 .اهلهأ هيرأ ىتح تومرضح ىلإ هب جرخأ انأ اهو ،سيقلب ىلإ

 ىلإو لاوهألا نم مهلوقع شهدأ ام اوأر مهنأ ،ىوزنب ةلتاقملاو لقاعملا لهأ ركذي

 : برعلا رعاش راشأ كلذ

 لزن دنجلا امسلا لهأ نم كل هنأ ىتح هلللا ترصنو
 لحلا ريخ يف مئاقلا ةرصن امسلا لهأ نم ردجي دقلو

 لمتحي سايق ردب ىلعو اددم اهولزن ردب كلت

 لوألا تاماركلا اهيف رهظ شهدم رس كتاحوتفو
 : يمرضحلا ملاس نب رملا فوجلا رعاش لوقيو

 يلاعسلا لثم ىرت ام اهنمو اهوري مل دونج مهتدابأ
 لاغبلاو سراوفلا عقو مهل يماهملا يف لكافاألا ثليخو

 لابحللو يصعلل لطبأف ِكفإ لابح نيقيلا يصعي نمو
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 ©فلألا قوف ىراسألاو الجر نوعبرأو ةسمخ ىوزنب ةاغبلا نم لتق نم ةلمج

 . لاجر ةسمخ مامإلا باحصأ نم دهشتساو

 عالقلا نم اهب ام مدهب نيدلا رون مكح ءاهب مامإلا رارقتساو ‘ىوزن حتف مامت دعي

 .تمدهف مكحلا ذافنإب مامإلا رمأف روجلا مليأ تثدحأ يتلا جوربلاو نوصحلاو

 نيدلا رون رضح ذ اهعماجب سانلا عمتجاو ٠ ىوزنب ةعمج ةالص لوأ ترضح امل

 در يذلا هلل دمحلا :لاقف .ءاعدلاو ةالصلاو نآرقلا ةوالتي سانلا جيجض عمسف دجسملا

 .انافكل ةعمجلا ةماقإ الإ ىمسملا اذه نم انل نكي مل ول ،انتعمج انيلإ

 هل مهتعيابمو مامإلا ىلإ لئابقلا دوقو
 ©عدبلا تيميو ،ركنملا نع ىهنيو ،فورعملاب رمأي ،ىوزنب مامإلا رارقتسا دعب

 الإ حتفلا دعب اهب ثبلي مل هنألو ،يحاونلا لك نم نوملسملا هيلإ عره ،ننسلا ييحيو

 . ن اكمب هكردأ دوفولا نم لكف ٤ داهجلل جرخ ىتح م ايأ ةعبس

 © يربعلا سيمخ نب دجام ةمالعلا ۔ ىوزن حتف لبق فونتب ناك امل ۔ هلصو نم لواف

 لوبقم ] امرتحم هموق يف ًاعاطم خيشلا ناكو .هتعامج نايعأ صعب هدنعو ( انركذ امبسح

 املو ©ننسلاو ملعلا يف هتلزنمل سانلا همظع 0يهانملاو رماوألا ردصت هيأر نع ،لوقلا

 .ناميإلا نم هبلق يف رقو

 عيابف ‘ عوردلا نم اداجنلا سيئر يعردلا نيفيلخ نب ديمح خيشلا هيلإ دفو مث

 . عمجأ عوردلا نع لفكتو

 مهعمو ،مهنايعأو مهلضافأ نم ريفغ عمج مهيفو ،نويرجحلا ىوزنب هيلإ دفو مث
 نم درفلا بجر رهش نم يناثلا ةعمجلا موي مهلوصو ناكو ‘ ةلودلل ةناعإ لاملا نم ةدع

 رسو ئ نيملسملا ةكوش تيوقف ةعمجلا ةالص دعب عماجلاب مامإلا اوعيابف ٠ ةمامالا خيرات

 مهيأرو ©لاجرلاو لاملاب ةرماع ةعساو ةليبق تقولا كلذ يف مهنوكل راصنألا مهلوصوب

 . مهلضافأ ىلإ

 داري امل نعذأو ٤ هعيابف > يبوقعيلا دشار نب ناطلس خيشلا ىربع سيئر هيلإ مدقو

 ىربع نألو هدهيلع لمتشا امو ةرهاظلا ةدمع وه ناك ذإ ،ًاليمج ادعو دعوو ؛هنم

 .اهيسرك
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 نم نطب ،ةبنجلا خويش مهو ؛هتوخإو رصان ديعس نب دعس ةلعاجملا هيلإ دفوو
 .مهيلع بجاولاب اوماقو ،اوعيابف جحذم

 فوجلا لهأ نم دوفولا تفدارتو ،اوعيابف مدآ نم قيراحملا خويش هيلع دفو مث
 بتكو ،ميظع تيص تقولا كلذ يف مامإلا ركذل راصو .اهرسأب نامع تبرطضاو ،رسلاو

 اباتك نوملسملا هيف لخد اميف لوخدلا ىلإ مودقلاب هثحتسي ىسيع ريمألا ىلإ نيدلا رون
 بتكو .دقعلا موي ذنم هيلإ بتك دق ناكو ىتم ىلإ مث }ىتم ىلإ مث ىتم ىلإ :هنم اليوط
 هيلإ كلذ بتك هلوصو لبق رجح لآ هناريج لصو املف .ىوزن ىلإ مهجورخ دنع هيلإ

 .اجاعزإ

 راعسألا تلغف اهنع ددملا عطقو ،‘نامع ىلع ناطلسلا ددش كلذ دنعو

 مهنع ةريملا عطقل نكي ملف شةليحلاب مهجئاوح بالجتسا يف نوينامعلا ذخأو ،ةيداصتقالا

 . مهمصخل ةدئاف ريبك

 6 خسارف ةثالث ىوزنو اهنيب ىوزن ىليهس نامع نادلب مخفأ نم ،ةعساو ةروك يهو

 . اهتاهج عيمج نم دراولا اهدري ٠ ةريثك ىرق عمجت

 نم بجر رهش نم ثلاثلا مويلا وهو ،اهحتف دعب ،ىوزنب مامإلا مايق ءانثأ يف
 يف ،“حنم ىلع ناطلسلا لماع يديعسوبلا ناطلس نب فيس ىوزن لصو "مدقتملا خيراتلا

 اونعذأو ‘ناطلس نب دومح دلبلا خيش هوخأ هتبحص يفو .هدلب لهأو هموق نم عمج

 تقو ىوزن لماع ةرصانمل هدنع نمب ماق نمم دومح خيشلا نبا ناكو .هوعيابو مامإلل

 ةعاطلا الإ حنم لهأ نم نكي مل ىوزن تحتف املو .هبزح نم ةعامج لتقو لتقف ‘برحلا

 نم لزنو ،لاملا تيب نم هديب ام حنم يلاو ملسف ‘برح ريغ نم مامإلل ميلستلاو
 ،مهنم ىضم امع وفعلا لأسو ،ءيش لك نع هدي عفرو ©نيقيفلاب يتلا ةعلقلاو نصحلا

 لاله نب ردب نب ملاس خيشلا دنع مهجورخ دعب مهيلإ لسرأو ،هتداع يه امك ؛هنع افعف

 .هل اهوملسف ،يلاولا دي نم لقاعملا ضبقل يئانهلا

 ىكزا حتق

 خيراتلا يفو ،‘نامع ىرق مدقأ نم تناكو ،نانرجب نامع لهأ دنع ةفورعملا يهو
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 ركذيو ثاهب ناك منص مساب نانرج تيمس اهنإ :لاقيو ةديدع نينسب ىوزن لبق اهترامع نأ

 . كلذ دارأ نم اهفداصي لاوهأل هلوخد عنتما رهدلا لوطلو ،لاثمت ةباجتفس اهب نأ اهلهأ

 ،ناتلباقتم ناتلحم اهبو ،نانرج نم اهلصأو الإ نامعب ةنتف تعقو ام :ينامعلا لثملا يفو

 لوقي كلذ يفو .ةيرازنلا اهنكسي .رازنلا ةيناثلاو ،ةيناميلا اهنكسي ©نميلا نهادحإ ىمست

 :ملسم وبأ برعلا رعاش

 نانرج رمألااذنه ةدمع نإف تلعف ام برحلا سيطو ىكزأ نيأو

 ًانمؤم ناكو .هللا همحر ۔ لاله نب دمح نب دوعس ديسلا ناطلسلل الماع ىكزأب ناك

 اميظع ارورس كلذب رس نيملسملا عامتجا هغلب املو .نيملسملل ًابحم .اقداص اعرو

 مهرمأب نالعإلا نم هعنمي ال هنأو ،مهل ىكزأ ميلستب مهدعوو ،اًرس مامإلل لسرأف

 ؛ رمألا بعصيف ،ظقيتلاو ةلجاعملا مهنم ىشخي هنإف ©‘هعم نيذلا ركسعلا الإ هيلإ ءاعدلاو

 ةحصانم رثكأو ،نيملسملا ىلع ةياكن دشأ مهف ‘تومرضح ىلاهأ نم هركسع نال

 هدنعو ،©سيمخ نب رماع كلام وبأ ةمالعلا اهمدقي ،ةيرس مامإلا هيلإ لسرأف ناطلسلل

 نب دوعس لماعلا اخأ دمح نب دومح ديسلا نأ مهغلب دقو ،مهيلإ مضنا نمو نويرجحلا

 داوق لجأ نم ًائيرج ًامهش دومح ناكو ،اهروغث دسو اهطبضل ىكزأ ىلإ لصو دمح

 ةقث ىلع وهو دومح جرخف ،تالباقلا نم هيلإ جاتحي امو ددعلاو ةدعلاب هيتأيف ناطلسلا
 قدحأو ،اهروغث مكحاف اهل كلام يبأ لوخدو دالبلا نم هجورخ قفاوف هيخأ نم

 ©نميلا ةراح نم عماجلا دجسمب هب عمتجاف دوعس ديسلل انوع هلوصو ناكف .نصحلا

 ءاجر الإ انه تدعق ام ينإ :مهباجأو رورسلا رهظأف ،مامإلا لبق نم هب ءاج امب هربخأو

 ينإو ©نيملسملل الإ لقعملا اذه تكسمأ امو لمشلا عمجتو ©ثعشلا ملت ةلود مايقل

 ديسلا عجرو ،كلذب مامإلل بتكف حصنلا نم قداصلا هناسل هادبأ ام مهرسف مكنم دحاو

 .هنم ركسعلا جارخإل ةليحلا ربدو ،هنصحل

 ةالص دعب رصعلا ةالص تقو ءةمامإلا ةنس نم ،‘بجر رهش نم عساتلا ةليل يفو

 فلختسا دقو ثرايخألاو ءاملعلاو راصنألاو داوقلا هتبحصو مامإلا جرخ ،ىوزنب نيتعمج

 ةكربلاب تابو قرفب نيءاشعلا ىلصف ،يربعلا سيمخ نب دجام ةمالعلا خيشلا ىوزن ىلع
 ديسلا لصو مامإلا لوصو لبقو رشاع موي نم راهنلا فصن ىكزأ لصوو رشاع ةليل
 ٥ ىديس دلب ىلإ مودقلا لجعتف ‘بحأ امب ناطلسلا ةرضح نم اعجار دمح نب دومح

١٦٣



 ةفيحص هيلإ بتك مامإلا لصو املف ةعدخ جرخأ هنأ نظ امو ،ىكزأ لامعأ نم يهو
 .اهب ضايب ال ةريغص

 ے ےم

 ةتوت قتا رقاو ستي

 نب دومح ىلإ يصورخلا دشار نب ملاس نيملاعلا بر ةجحو نيملسملا مامإ نم

 ةعيرشلا نإف الإو ،ىديس نم لحتراف اذه ىباتك كلصو اذإف ؛دعب امأ .لاله نب دمح

 ١٣٣١. ةنس بجر نم ١٠ ه ا كمد تحابأ

 عجرف . مهل اياعرلا نالذخل 8هدنع ةلباقم الو . مايقلل الاجم دومح ديسلا ري ملف

 مدقتو ،نصحلا نم دوعس ديسلا لزن ،روكذملا رهشلا نم رشع يناثلا مويلا يفو

 .هنم ةبغر لب ‘برح ريغ نم نصحلا ملسو ؛هعيابو ئكزأ نم بيبحلا دجسمب مامإلا ىلإ

 ونب مهيلع نصحلا رهق دقو ‘برحلاب مهل ةقاط ال نأ ،ضوع مهديقعو مراضحلا ىأرف
 عالقلاب مهلزنأف ،رهاظلا يف مهب انيعتسم مهلخد دوعس ديسلا نإف نيتيرقلا لهأ دشار

 مل نإ ،مراضحلا ىلع رانلا قالطإب مهرمأ هجورخ دعبو ؛نصحلا دصارم ىلع ةفرشملا

 6،مهسوؤر ىلع قدانبلاو الإ اورعش امف مهئارو نم نيملسملا نإو .جورخلاب اوضري

 .مهدنع نمب اولمحتو ،ًاهرك اوجرخف

 هل تنادو ،دالبلا ىلع ىلوتساو نصحلا مامإلا لخد رشع سماخلا مويلا يفو

 ،ةحاور ينب ىلإ باطخلا هجو مث داسفلا نع يهنلاو ،داشرلاب رماوألا ردصأو ،اهيشاوح

 دق ©يحاورلا دمحأ نب فيس نب دماح خيشلا ناكو .نوملسملا هيف لخد اميف اولخدي نأ

 برحل ناطلسلا مداخ .مليوس نب ناميلس يلاولا اهانب يتلا عالقلاو ‘تروراقلا تيب كسمأ

 جرخف ،سبع ةارس نم ةريبك ةعامج تقولا كلذ يف دماح خيشلا دنع عمجت دقو .ماير

 ىسيع خيشلا لوصو ىلإ اولجأتف برحلا وأ ناعذإلا امإ .ابطاخم كلام وبأ ةمالعلا مهيلإ

 مهاطعأف مهنود ارمأ نوعطقي ال مهنإو ؤيليلخلا ديعس نب هللا دبع خيشلا يداولا ديسو

 .كلذ

١٦٤



 ىسيع خيشلا مودق

 خيشلا ىتزأ لصو ،ةروكذملا ةنسلا نم بجر رهش نم رشع عباسلا مويلا يف
 نودمح همع ءانبأو ،حلاص نب يلع دهاجملا خيشلا ةوخأ هتبحص يفو ،حلاص نب ىسيع

 نب نسحم خيشلاو ،ريمع نب ملاس خيشلا هتعامج نايعأو ،هللا دبع نب ديمح انبا دمحو

 ضرعتلا نع ءادعألا نم ريثك ىنثنا هلوصوبو ،قيدصلا هب رسف ،مامإلا ةوعد ًايبلم رماع
 .ىكزأ نم نميلا ةلحم هلوزن ناكو ثدلبلا جراخ راصنألا هاقلتف دياكملاب ةلودلل

 هتمحرب هللا مهمحر ء كلام يبأ ةمالعلاو نيدلا رونو هنيب ةضوافملاو ةحارتسالا دعبو

 . ةعيبلا ىلإ مهباجأ ،ةعساولا

 : ىسيع خيشلا ةعيب

 عيابو ركنملا نع يهنلاو ‘فورعملاب رمألاو ،هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىلع كانعياب

 ةعيبلا تهتنا املو .هموق ةيقب عياب مث ريمألا عياب ام لثم ىلع هتعيب دعب ةصرق نايعأ

 كسمتلا ىلع مهضحو نيملسملل حصنلا اهيف رهظأ شةقئاف ةبطخ نيدلا رون يديس لجترا

 .اهركذنف ةروثأم الو ةظوفحم ةبطخلا نكت ملو نيحلاصلا ةريسب

 ال نأ ىلع "مامإلاو ةنطلسلا نيب حلصلاب طسوتلا يف ىسيع ريمألا عرش كلذ دعبو
 نأ تداكو ‘كلذ ىلع قافولا يف طرشو ©ليامس ىلإ اهيف وه يتلا هتزوح مامإلا ىدعتي

 ىلإ يغبلا قوس عفدو داهجلا يف راصنألا ةبغرل ،لذاختلا ىلإ يدؤت .ةلكشم نوكت

 .لوبقلا مدعب هورهاجف ريمألا ناريج رجح لآ هثلا ضيقف ،داسكلا

 نب دماح خيشلا مدق ،لوألا خيراتلا نم بجر رهش نم رشع عساتلا مويلا يفو

 ترراقلا تيب هل ملسو .مامإلا عيابف ىسيع خيشلا ةطساوب مامإلا ةلباقمل يحاورلا فيس

 ©برح ريغ نم رازنلا ىلع قييضتلل ،نيملسملا قيرط ىلع تينب يتلا عالقلاو ،ىكزأ نم
 دوقفل ،©بابسألا ىوقأ نم مهتعيب تراصف ،مهتعاط تحت ةحاور ينب نم ريثك لخدو

 يداوب فورعملا مهيداو يف الإ ليامس ىلإ قيرط الو ،اهيلي امو ليامس ىلإ مامإلا ةلود

 . ىبرعلا

 ا أ ١ ا - ز ٠ ك \ ٠ [ ٠ \ ٠ ١ ١ ا ٠ ا - ٠ ١ ١ ٠ ٠ . ك ا ٠ أ أ - ١
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 ماير نيب جالفأ ىلع لصيف ناطلسلا ىلوم مليوس نب ناميلس امهانبف عالقلا امأو

 رجي ،‘بورحلل ةبرجتو ةلاسب اذ اتاف ناميلس ناكو .مهنع ذفانملا دسل 6مهقرطو

 رمدو ماير ينب ىلع قيض دقو ثهفلاخو هأوان نم ىلع اهدوقيو ثةيناطلسلا شويجلا

 يتلا ةيناطيشلا ةمسقلا يف مهمصخ ًاماير نأل ؛ةحاور ونب كلذ ىلع هناعأو ،مهراهنأ

 .يواس اذهو ،يرفاغ اذه ،نامع تكلهأ

 عالقلا مدهت نأ :نيدلا رون ىوتفب ملاس مامإلا مكح ،ىكزأب رمألا رقتسا نأ دعب

 خيشلا هبصتغا يذلا تروراقلا تيب ةري نأو ‘تمدهف نيملسملا قرط ىلع ىيغبلاب ةينبملا

 ملف ءءانبلا ةدايز يف هعفد امو .ةرامعلل هيف قفنأ ام دماح خيشلا بلطو ؛هبابرأ ىلإ دماح

 . بصاغل ءانع ال نأ هباجأو ،كلذ نيدلا رون هل ري

 ديز وبأ خيشلاو يناهبنلا ناميلس نب نادمح خيشلا ؤ،ىكزاأل ايلاو ملاس مامإلا نيع

 .ديز يبأ نذإب الإ رمأ ىلع مدقي ال نأ نادمح ىلع رجحو .ايضاق دمحم نب هللا دبع

 كلذ يف مامإللا اهآر ةحلصم كلتو ‘نادمح خيشلا ةيلوت نم ءاهقفلا ضعب بارتساو

 .كلذ لعب هلزع مث ٠ تقرلا

 © دونهلا مهركاسع نم ةمذرش ناطلسلا نم بلطب زيلكنإلا لسرأ ةكرحلا هذه ءانثأ

 . حرطم رغث ىلع جلفل ١ تيبب اودعقف {" طقسم ةمصاع ةيامحلو

 يباوحعلا حتق

 ةنطلس تحت اهنصح ناكو .ةميدقلا ينوس ةميدقلا بتكلا يف ةفورعملا يهو)

 عيمج يف هناوعأو مامإلا تاراصتناب يربعلا دمح نب انهم يسايسلا خيشلا نسحأ (طقسم

 نيبلغتملا يديأ نم كلامملا مهذاقنتسا هجعزأو ‘بعشلا قوقحب مهمايق هلاهف ‘فقاوملا

 . بعشلا اهب حرفو ‘رصملا اهل ءاضأ ةيعرش ةموكح ءاشنإ يف مهطبغو ‘تقو عرسأ يف
 يذلا كلسلا يف مامضنالا نم هؤمكلت ىلع هسفن مالو ،هرخأتل فساف ،هل اهيف بيصن الو

 ةمجاهمب زاتماو ،روهمجلا ةرئاد يف ًابطق هلعجي ،ديدج ذوفنب موقي نأ لواحف شهيف اورج
 .دعب حتفت مل اهنوكل ©يباوعلا

 بهشك ًاحلم ايمر اهقفأ قبطف ؤاهيلع هسفنب فحزو .اهيلإ هبئاتك سيئرلا اذه بحس
 نيذلا يلاهألا ذخأ دقو ‘كلذ قيطيل فيرشلا اهلماع ناك امف ،ءامترا اهب جاه مجرلا
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 لقعملا نم جورخلل هررطض او ،هنم ماقتنال او ث،هيلع طغضلاب ىقب اسلا يف همكحل اوعضخ

 ملس ىتح هتايح تانه الو 5.هنيع ترق امف ‘هدقف ىلع ءامسأ ريغ هل اركو هلعج يذلا

 اوذختاو ] ىصرورخلا دشار نب رصان خيشلا مامإلا فص نيرصاحملا ةمدقم يفو ] نصحلا

 رشع عباسلا مويلا يفو .هيف نمم عوضخ الول ،هيف دورابلا قرحي نأ داك ،ًابادرس نصحلل

 يلاهأ نم يمرضحلا ملاس نب هللا دبع فيرشلا جرخ ،حتفلا ةنس نم ‘بجر رهش نم

 . يباوعلا تيب وهو ينوس نصح نم تومرضح

 }ةلهو لوأ ،لوخدلا نع هرخأت ةرافك هلعجو ،اذه همايقب دمح نب انهم خيشلا عربت

 هنإف ؛هاوجن يدي نيب اهمدق . ىربك ةبقنم هل خيراتلا اهدعيو . نوملسملا هيلع عمتجا اميف

 ركشف . همع ينب نم هتيعمب نمو وه عيابو . ليامسب م ام الل اهملسو ئ اهحتف دعب م ذق

 . مهدنع هلوخدب اوحرفو {6} هعينص نوملسملا

 : يباومعلاو حنمو ىكزأو ىوزن حتف يف يمرضحلا نب رملا فوجلا رعاش هلاق اممو

 يلاوغلا ةحلنار ممت متك

 لالجلا يذ ةرصنل مكسفنأب

 يلاوملاو دهاجملل تدعأ

 يلاوعلا فارطأ نهحتافم

 لالزلا امب بيش لحنلا يزأك
 لاجرلا لضف اسئلا ىلع نيبي

 لاتقلل اوبه هلللا ةونج

 اودعتساو اوُبُه هللا ةونج

 روح تانجلا يف هللا

 اروصق اهب نإ هللا

 هيف لتقلا نإ هلا

 اذامب هالول هللا
 فونت تقبس دق هللا دونج

 ًارخفو ًارادقمو اردق ثَلَع

 يملاس رمأل ثبدثنا ذإ

 ىتح بابلالا ولوأ هل راحف

 هُئتعياشو دارأ ام
 م ٠

 ٠

 ممق

 اوديعتساو ةمامإلا اودقع اهب

 امامإ مهل املاس اوماقأ

 صورخ ينب ماركلا موقلا نم

 بيع لك نم مملا ملاشف

١٦٧ 

 يلاعملاو لئؤملا لضفلا ىلإ

 لامجلاو نساحملاب تهاتو

 لاذقلا ذَوسُم ضيبي هب

 لاحملا لشم مهضعب هآر

 لابجلا مش ثلزلز لابج
 لالب يبأ طهرك رفن مهو

 لاله ينب طهرك رفن مهو

 لامرلا ددع مهرخف رثأم

لاصخلا يكاز دشار ذشارو



 يريمج رصان نبا رصانو

 يرُمَش ريمح لآ نم ىتف
 لاله ونب ةانه نم تّبلو
 اَييف مايألا ةعبس اوماقأ

 ىوزنل ةحصانم

 الإ راذنإلا مهتعفن امف

 باغ دسأب مامإلا مُينئأف

 راذنإو

 انيمي مهتدم ذخأل دمو

 اوضافأ ًادمس اوحتفتسا املو

 رقع دعب نم مهرقع تنادف

 امقوري مل دونج مهتدابأ

 يماهملا يف لكافألا تلّيخو

 انايع ترهظ ةيآ نم مكف
 كفإ لايخ نيقيلا ضعب ىمر

 موق قرشلا يصاقأ نم هتنأ
 تررقو ىوزن اوحتفتسا املو

 ايارس حنم ىلإ هنم ترس
 اوزاحو مهل عالقلا تحتفو

 ىكزاأل ىرس يكزلا بكرلابو

 اهيف نأل دوعسلاب اهاتأ

 انوع نصحلا حتفل مهل ادع

 حتنر رصناهب مهلمتن
 تنادو توراق نصح صلخو

 اوقفكف سبع ونب هعيابو

 يباوعلل صورخ ونب ماقو

 انهم دَمَح ىتق مهديأو
 اليلذ ادغو اهنصح نعذأف

١٦٨ 

 لاضعلا برلاو برحلا يعاود

 لاثملا عطقنم تيصلا ديعب

 لالهلا لشم مهنم لكو

 يلايللا عبسلاو يأرلا اوريدي

 يلاوي نم ىوزنب اودجي ملو

 لاجسلا برحلا ىلع اوداتعيل
 لاتقلل تدعأ تيلاصم

 لامشلاب ىقبت ام زرحأو

 لاقَس نم ةلاقسلا ىوزن ىلع

 لازنلا موي اهلاطبأ تأر

 يلاعسلا لشم ىري ام اهنمو

 لاغبلاو سراوفلا عقو مهل

 لايخلاك اهوأر .ةردانو

 لابحللو يصيلل لطبأف

 لامشلا ىصقأ نمو هعيابت

 لاصولاب تباطو انيع هب
 لاونلا حنم امدلا كفس ىرت

 لاتق الب ديشملا نصحلا ىرأ

 لاعرلاو بئاجنلاب آاجيشم

 لاله ىتف دوعس دمح ىتف
 لاجرلاو ركاسعلا قيرفتب

 لآمملا نسح اهب مهل متو
 لابجلا يف ةديشملا علقلا هل

 لابو ىلإ هنم برحلا لابو

 لامشلا تاداسو ايلعلا ووذ

 لاخو مع ينب نم شيجب

ندب لاذتراو مُيفيرش



 لالضلا لمهأ ىلع مكرهضظأو مامإ اي كرصن هللا م ادأ

 ل اق لك مغرأو لابق او دعسب ارغل ١ ةلودل ١ ىقبأو

 ءاحيقلا ليامس حتق

 يف ةمصاعلا هذه عقت ئ اههجو ىلع هحوفطو اهب ءاملا ناروف ةرثكل ءاحيفلا تيمس

 لابجلا اهب قدحت ©لاجرلاب ةلهآ ،ةليمج نادلبو ،ةليلج روغث هب ىرس ريبك ىهب ميلقإ

 تالصاوملا قرط عمجت . عاطتسي ال لقعمو عاري ال ىمج يهف ٥ لامشلاو نيميلا نع

 ةيقرشلاو ةنطابلاو طقسم نيب 6 فيصلاو ءاتشلا ةلحر هيلع رودت روحم . تاهجلا نم ريثكل

 برعلا رعاش اهفصي { هب صخغت يذلا اهموعلبو © هنم سفنتت يذلا نامع موقلح 6 فوجلاو

 : لوقيف

 ناطلس ناطلسلل يهف ليامس هلقعم كلملا كاذ موقلح نيأو

 نايبذو سبع ونب نابرجألاو اهتضيب منم اَهْيَبَرجَأ نع نيأو

 © ةجئارلا قاوسألا تاذ ةمصاعلا هذه امهيلع ءىكتت ناتللا ناتليبقلا نايبذو سبع ونبف

 فحت 6 مهروصق يف اهب نوفرصنيف ‘ مهورد لخدت ٤ ةيراجلا نويعلاو 6 ةديشملا نوصحلاو

 لمحت .اهدورب اهتسكو اهدودق اهتراعأ روحلا نأك راجشألا اهب ةفتلم نيتاسب هايملا هذهب

 امنأك &سمشلا اهب ىرت الو ،سنألا اهب عمتجيو ‘سفنلا اهل شهت ةهكافلا نم ًابورض

 : هلوقب رعاشلا اهانع

 تبسلاب يمذلا حرفك تدب ام اذإ سمشلاب حرفت

 يباحصلا ،ينامعلا ةبوضغ نب نزام دالب يه ،ناميإلا اهلخد نامعب دلب لوأ يه

 رون يديس اهركذ ىفوتسا ،ةروهشم هتصقو هيدي ىلع ملسأو .ةي يبنلا ىلع دفو يذلا

 . نايعألا ةفحتب نيدلا

 جرخ 6 ةمامالا ةنس نم ابجر رهش نم نيرشعلاو سداسلا مويلا رصح ناك امل

 نيعلاب اولاقأو ‘تروراقلاب اوتابو ليامس ىلإ هدونجب ىكزأ نم يصورخلا دشار نب ملاس

 ىلإ اهب اوتابو ز اهب اوماقأو ئ نيرشعلاو نماثلا ةليل ليه ةدلبب اوتابو ٠ ةحاور ينب يداو :نم

 .اهتاهج عيمج نم ليامس لخدو ،ليه نم شيجلا جرخف ،نيرشعلاو عساتلا ةليل رخآ

 مامإلا لزنف ] ةيالعلا ةهج نم مهعم نمو ةانه ينبو قرشلا ريمأو مامإلا لوخد ناك
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 خيشلا لوخد ناكو ،ةيالعلا يف ةيمهاربإلاب قرشلا ريمأو ،ةلفاسلا نم تايليبجلا ةلحمب

 نيرصاحم اوماقأف ،ةلافسلا نم تايليبجلاب لزنو ،ةليجللا ةهج نم هدنع نمو يريمحلا
 6 هيبأ رمأب لصيف ناطلسلا نبا ردان ديسلا ليامس ىلإ مدقت ةروثلا هذه ءانثأ يفو .اهنصحل

 لعجف .اهروغث طبضو ،نيينامعلا نم ميظع عمج هيلإ عمتجاف ،مهعفدو نيرئاثلا ةمواقمل
 لخادلاو .ةيقرشلا ىلإ جراخلا قيرطلا وهو قعلا باب ىلع مهدنع نمو يلع وب يتنب ءارمأ

 نم هموق ةيقب كرتو دبدبب اونوكي نأ مهدنع نمو حوحشلا رمأو .طقسم ىلإ ةيقرشلا نم

 همامأ نوتومي مهنأ هل اومسقأو ،ةبيهو لآ نم مهرثكأو ،©ليامسب هدنع رضحلاو ودبلا
 تاقفنلا نم آريثك اوذخأف ءاطخلا مهل نونطبيو 6اطعلا كلذب نوبلجتسي همادق نولتاقيو

 مهدنع ققحت املف ،مهباطوأ تضافو ،مهبايع تألتما ىتح ،ةميسجلا زئاوجلاو ةميظعلا

 اوبكرو رارفلا ىلإ اونكرو ليللا مالظ تحت نولكوتملا كئلوأ عرُم لداعلا مامإلا مزع

 مهتدام اوغرفأ نأ دعب مهتدايس اوملسأو شرانيدلاو مهردلا لذب مهيف دفي ملو ثراعلا

 .ابس يديأ اوقرفتو

 بيرق امع ةوادع ريصت نيد ريغ يف ةقادص لكو

 نأ رمألا بجوأف . عطتسي ملف .ةرافلا ةرئاحلا هبئاتك عمجي نأ ردان ديسلا لواحف

 رشع ينثا اوناكو ‘همع ينب نم هدنع نمو هدنع امب هدهج عفاديو نصحلا باب قلغي
 جراخ راوثلا مجاهيف ،هب قثي نم دجي مل نيح تابثلا لهأ ءاسؤرلا نم مهريغو اديس

 © ةيصاصرلا راطمألا لباوب مهفذقي نصحلاو شراهنلا ىحض مامإلا لوخد ناكو .نصحلا

 بجتحاو ،قافآلا تملظأف .ةلتاقلا قدانبلا فصاوقو ةلئاهلا عفادملا يود الإ عمست الف

 ةعقاولا كلت يف لتقو ،قاهرإلا ىلإ سوفنلا نم ريثكب ىدأو ،قارشإلا نم سمشلا رون
 لزي ملو نصحلاب بيصأ نم فرعي الو ،سانأ حرجو ةعبرأ وأ ةثالث مامإلا باحصأ نم

 لزلزتف ثرانلا هيلع اومرضأو .هيف دورابلا اوغضو .اقفن نصحلل لعجو ،ارمتسم راصحلا

 نصغ نب رهاز دئاقلا ري ملو ©‘هب طيحملا روسلا ناردج نم بناج رسكناو ،هنم ريثك
 هيف نمم نألو . عناملا يوقلا هنم يقب ام نأل ةداعلا يه امك دورابلا راثم دنع هيلع بوثولا

 عضعضت مهيف عقو ،روسلا مادهنا ببسبو ،ةامارملا مهنيب تيقبف ‘بوثولل تزفحت دوسأ
 ديعس نب هنلا دبع خيشلا يداولا دّيس مهيلع لخدف ،ةرصانملا نم اوسيأو .ةماقإلا اومئسو

 نع يلختلا ىلإ ءاضقلا ةرورض ردان ديسلا كردأف ‘بجاولا حصنلا مهل ىدبأو ،يليلخلا

 يليلخلا خيشلا مهل دهعتو .ائيش ديجملا عافدلا مهنع نغي مل نيح هنم جورخلاو نصحلا
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 تحص نإف .مهجورخ موي نم اموي رشع ةسمخ ءاضقنا ىلإ هديب نصحلا نوكي نأ

 6مامإلل هملس نإ كلذ دعب هيلع مول الف الإو ،هرهقي بئان لاسرإ ىلإ ةعاطتسا ناطبسلل

 ةزاجإلا بلطو .مامإلا دهعتلا اذه يف نذأتساو ،ةدعلا نم مهدنع يقب ام اولمحي نأو

 . ناطلسلا رمأ عضعضتو }تقولا كلذ يف مهتردق نم هوأر امل 5©دارأ امب هفعسأف 5هنم

 حتفلا ماع نم نابعش رهش نم نيرشعلاو نماثلا ةليل ليامس نصح ردان ديسلا رداغ

 نصحلا نم بناج رسكو ،عفادملاب يمرو ؤ‘فينع لاتقو ،ريبك دهجو ،ميظع ءالب دعب
 جرخ اهرخآ يفو ©يليلخلا خيشلا لحم ءارحسب ةليللا كلت ضعب ثكمف .دورابلا ةراثإب

 نب يلع خيشلا هنباو ضوخلا دلب ىلإ يليلخلا خيشلا ةبحصو 8رباج ينب يداو قيرط ىلع
 . طقسم ىلإ هللا دبع

 فلأ نيسمخو نامع فرص ةضف شرق فلأ نيسمخ ةقفنلا نم ةوزغلا هذه تجاتحا

 نيب لصافلا ديحولا ذقنملا يهف ةصاخ ةيمهأ ليامسلو اةيمر» ةينامعلا ةرابعلابو .ةقشف

 نامع باتك يفو .ناطلسلا زكرم ةعزعز ىلإ ليامس طوقس ىدأ دقو ،ةيلخادلاو لحاسلا

 نأ اميدق طقسمب يسايسلا ليكولا سكوك يسرب بتكو ٨٢: ص ةيكيرمألا تيزلا ةكرشل

 حرص دقو .نامع باتك ٨٦ ص طقسمب خيش نم رثكأ نوكي نل ليامس ريغب ناطلسلا

 رخآ يف هركذن اباتك مامإلل اوبتكو ،حرطمو طقسم ىلع موجهلاب اوحمسي مل مهنأب زيلكنإلا

 لاوش رهش يفو .حرطم رغث جلفلا تيب ىلإ دونهلا دونجلا نم ةمذرش اولسرأف ،‘لصفلا
 ليكولا ضرعو طقسم جراخ جلفلا تيبب مهتيماح زيلكنإلا فعاض ،ةروكذملا ةنسلا نم

 (ةيملاعلا برحلا لب) ٢٢ ص ةرابعلا هذه هل هتحيصن يف ناطلسلا ىلع يناطيربلا يسايسلا

 نيذللا ليامس نصحو ليامس يداو مهلالتحاب ‘فقوملا مامز ىلع نيضياق راوثلا ناك دقل

 . يراجتلا طقسم راهدزال نييرورض اناك

 دبدب حتف
 ةيقرشلاو ليامس يداو رغث يهو 6 نيملسملل لام تيب اهلك تناك 6 ةعساو ةدلب يه

 ليسلا اهحاتجا ىتلا ةدلبلا ىهو ثةيقرشلا نم ةنطابلا رغث اضيأ نوكتف ‘طقسم ةهج نم
 .كلذ لعب ترمعنف ٠ ةيرجه نيتئامو نيسمخو ىدحإ ماع مراعلا

 ن اكو .ديدب نصح راصحل مامإل ١ رمأ الثتمم لاله نب دمح نب دوعس ديسل ١ هتبحص يفو
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 نب روميت ديسلا نأ هغلب مث ،اهيلع راصحلا ماقأف لصيف ناطلسلا ركسع مراضحلا هيف

 هيلإ بتكو .ديدب ىلع موجهلا هدصق نأو 6عمج هدنعو ا ضوخلا ةدلب ىلإ مدق لصيف

 موقن نأ انم دارأ ىتم ،هرمأ نم عانتمالا ىلع الو ‘هعنم ىلع ردقن ال انأ :ضوخلا لهأ

 موقي نم هيلإ لسري نأو ©عقاولاب مامإلا ىلإ ريمألا لسرأف ،مكلوصو بحنو ‘هدنع

 نب يلع خيشلا فيفعلا لسابلا مهمدقي شيجلا نم ةفئاط مامإلا لسرأف .نصحلا راصحب

 .سبعو ماير نم نورخآو ،نييرجحلا ةعواطم مهيفو يئانهلا رهاز نب لاله

 ©ليامس يداو هلوخد لبق ،روميت ديسلا ةمداصم ىلع هدنع نمو ريمألا يأر عمجأو

 نم اجنف رخآ ناكم وهو ثريواصتلاب اولزنف ،ةمتعلا دعب اجنف اولصوو ،مهتليل نم اوبكرف

 دنع ام نوعلطيو ثرابخألا نورسفتسي رهظلا دعب ىلإ كانه اوحبصأو ،©يشعنلا بناجلا

 مهتفايض تناكف ءثاهنم روميت ديسلا جرخ.دقو .ضوخلا ةدلب ىلإ اوفحز مث ،ناطلسلا
 دعب هنع اولقتنا مث دلبلا لهأ ريبك هنأل يئانهلا ريمع نب ديمح خيشلا دنع مويلا كلذ

 يف بشلاب ميقم روميت ديسلاو ،نيطبارم اهنم يشعنلا بناجلاب اوماقأو ،ءادغلا لوانت

 .دبدبو ليامس ينصح راصح ءانثأ يف مهتلباقم

 رصانم ،دونج نم هدنع نمب ةليجللا دلبل لصيف ناطلسلا نبا دمح ديسلا لصو
 مهركاسع نأل ؛اهيف نممو دبدي مجاهي نأ مزع مث ،اهلوخد هل رسيت امف ،ردان ديسلا هيخال
 ،اهب نم ىلع قانخلا نوطبارملا ددش دقو .هباحصأ هعم فطعو .اهيلع فطعف 8اهنصحب

 ،ةلغولا دلب دنع لاله نب يلع خيشلا نيطبارملا ريمأ هاقلتف ،هلوصو لبق ربخلا مهلصوف

 6هنم اوجرخ يذلا مهناكم ىلإ مهودر ىتح لاتقلا مهوقدصف ؤ‘نوعبضلا يداو يبرغو

 امإ :رباج ينب ىلإ مامإلا بتك .ليامس نم الو دبدب نم ال لئاط ريغب دمح ديسلا عجرف

 نوربدي ،الجأ مايأ ةثالث اوذخأف برحلل اوأيهتي وأ مهدالب نم دمح ديسلا اوجرخُي نأ

 . طقسم ىلإ هجوتو جرخ ىتح ،نسح هجوي هجارخإل ةليحلا

 ىلع هعم نمب لاله نب يلع دهاجملا خيشلا رك اهيف ديسلا مزهنا يتلا ةعاسلا يفو

 ارصع تقولا ناكو عفادملاب مهقرحيو ؤصاصرلا نم لباوب مهيلع رطمي وهو نصحلا
 يذلا ءاملا ىلع فرشم وهو ،بابلا ىليهس مدهنملا جربلا اورهق نأ هللا ردق نم ناكف

 ىتح ًاليلق الإ اوثبل امف .ةمداصم مهوعبشأو ،ةمواقم مهوعسوأف ،نوضباقلا هيلإ جاتحي

 ةبثولا كلت يف لتقو ،مهوجرخأو ،‘كلذ مهوطعأف ،ناعذإلا ىلع اومزعو ،نامألا اوبلط
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 ةنس نم نابعش رهش نم نيرشعلاو سماخلا موي دبدب نصح حتف ناكف . يلع خيشلل مداخ

 .مايأ ةثالثب ليامس نصح حتف لبق اهرمأ متو .ةمامإلا

 ةنسلا نم ناضمر رهش نم سداس موي ىلإ ضوخلاب ًاطبارم ىسيع خيشلا يقب

 .ةروكذملا

 دبدبو ليامس حتق يق رعشلا نم ليق ام

 يه :طقسم نم ارس اهلسرأ دقو ©يناويطلا رماع نب حلاص نب ىسيع خيشلا لاق

 : طقسمب ةاضقلا يضاق خيشلا اذه ناكو . رودصم ثيل ةثفنو ز رويغ رح ةملك

 ادبأ قرشم هانس رون قحلل
 ارتتسم بجحلاب ةهرب ادغ نإو

 جلبنم قحلا رون هللا كرابت

 لججَو يف لطبلاو لَج يف قحلاف
 ولو حاجنلا قاس ىلع نامع تماق

 ملو هلإلا نيد نع عفادت تماق

 هلواحت امم شهد يف برغلاف

 فرس اذ نأ الول مسقأ تدك دق

 مكتابس نم اوبه موقلا اهيأ اي

 قممَر يف دتمي رمع يف ريخ ال
 هب نوكي نأ الإ شيعلا يف ريخ ال

 اهب دعأ دق ندع تانج متف

 مكعمجي مالسإلاف بزحتلا اوعد

 ثممَس فالتخالا ذبنو فالتئالاب

 مهتضهن هلل تدغ موقب مركأ

 ىتف ةانألا يذ دمح نيا ىتفلاك نم

 دقو لاصخلا ىكاز ريمح ىتأ ىتح

 ابستحم ه هتوعدل يبل
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 ادمر اهؤلم نويع هتركنأ ول

 ادي هيلإ ددمن مل نحن امنإف

 ادب نيح ضرألا انسب تقرشأف
 ادكر دق رحبلاو دعس يف ربلاو

 ادبأ تظقيتسا ام احدر ترخأت

 ادجؤ ذج دم ىوس امارم دجي
 ادمكلا فرعي ال حرف نم قرشلاو

 ادغأ تحزحز دت اهتضهن نأب

 ادوأ مكداز دق الطاب اودهاجو

 ادلتلاو ءايلعلا يف سفنلا اولذبتلف

 ادقُف مهزع موق شيع امو زع

 ادشر دق قحلل نمل ًاروح يالوم

 ىده عيمجلاو ليل قرفتلا نإ

 ادبأ ىفطصملا بحص نيَكامّسلا قوف

 ادسف ام دعب الدع رهدلا اوريصو

 ادهتجم نيدلا لمش عمجي شاع دق

 ادشُن املاط ارمأ سفنلا يف َرَسأ

 ادنَق الو الذَع العلا يف عمتسي مل

ادعب ام دعب ادجم حاجنلا ءاج



 ادف اعطاق افيس نيدلا ىصع تراص

 لجر نم مويلا يريمحلا ىتفلاك له

 اتلصنم يدنهلاب نيدلا ىمح دقل
 مه ةانه نم ثويل هتعياشو

 اهل هوأر امل املاس اوعيابف

 ىلع فونت بير الب فونت تسمأ

 اهب لاسف ىوزن اوحتفتسا اذ دعبو
 حنم مهب ىمظع احنم تزرحأو

 ىلع دونجلاب اوضافأ كاذ دعبو

 ادمف امكاح دوعس اهيف ناكو

 مهعمجأب سبع ونب هتعيابو

 اوتأف مهب ىظحت نأ لئامس تمار

 مهوحن قاتسرلا نم ىعسي ءاجو

 مكخ;ح ينب نم ويل هتبحاصو

 هتعشأ تران ذإ قحلا اوقناعف

 مهُمدقي رسلا خويش هتعيابو

 ايأ نيبملا حتفلاو رصنلاب تنه
 اهمئاعد ناكرأ قحلل تذيش

 برط نم زتهأ مكتركذ اذإ
 ةعطاق ريغ يداعألا فويس تراص

 مكتبحم نع يئاوعرا لوذعلا مار

 ىده جمي ارايت كرتأ فيكو

 ةبطاق قحلا لهال ارصن بر اي

 ادحج دق قحلل نم ةماه دف

 اددعلاو ءاصحإلا هبقانم تقاف

 اددم هئالعإ يف لاملاب داجو

 ىدن روحب تثيلاصم لاله ونب

 ادهتجم هللا يف ادغ قدص مامإ

 ادلب اهب مرا مهب دالبلا لك

 ادمكلاو روجلا حارأف ىدهلا ءام

 ادغر ةشيع فوخ دعب تلذبو

 ادي مالسلاب مهيلإ تدمف ىكزأ

 ادسجلاو ماهلا قي افيس قحلل

 ادسأ ىغولا يف هارن مهنم لكلاو

 ادلبلا اوحتفتساف ًاقفدنم ليسلاك

 ادن ريغب اعوط دمحأ اهكيلم

 ادجو مهفايسإ يف ةينملا مسر
 ادمح الغلا يف مهارَس باغ دوسأ

 ادب نيح ثيللاك ىتف الهب ريمأ
 ادحألا دحاولا ترصن ذإ انمامإ

 ادمع انقلا تريصو كامسلا قوف

 اًدَع كيتحار يف مداص يننأك

 ادرز ىغولا يف مكاوه تلعج امل

 ادقن مكنع يربص نأ ىرد امو

 اددم مهل اجيهلا يف ككالم لعجاو

 يمرضحلا ملاس نب رملا فوجلا رعاشلو

 لماش انل هلإلا ثاجر
 ىدعلل انمراوص دعن

 لفاغ انرصن نع وه امو

لصافلا وه هلإلا فيسو



 اننأ انب ودعلا نظي

 ىمر دق هنكلو انيمر

 هريبالتب رومألا سوسن

 امُسلا هلإلا قحب موقت
 افكنتسم هللا براح نمو

 امصتعم هللاب ناك نمو

 عياش ىتف ماق عرشلابف
 ىوهلا مامإ غلب حاص ايأ

 ةبيه نم قدارس مثف

 هراد ىلإ تغلب امهمف

 ملاس اي رئاشبلا كتتأ

 اضفلااهنم قاض دق رئاشب

 ىدعلا بولق اهنم عزجتو

 ىغولا يف لساب ردان اهب
 ةداس هلثم هديؤت

 ىدل عمص عفادم هيفو

 ةدش الب هومترصاحف

 ىتأ ىتح نارهش مت امف

 هقرف مكران ناك نمو

 يتلا حوتفلا حوتفلا ريخو

 اهركذ

 نأ لبق نم رئاشبلاب تنأ
 الجاع امهتادص راصف

 ملاس اي حتفلاو رصنلا كل

 ةياغ هل سيل كدجمو

 نم دب ال دب ردبو

 ام اطع هلضف نم كب ر كدم أ
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 لذاخ هل هلالا نإف

 لفاك هل هلالا نإف

 لداع ىتف ماق لدعلابو

 لقانلا هغلبي ناك اذإ

 لئام هل ماقم كلتو

 لداعلا هرك ول هرشبف

 لضافلا ىتفلا يملاسل ايو
 لماخلا اهركذ نم عجشيو

 لجاو اهب بلق لك يفف

 لسابلا لطبلا اهنصح يفو

 لئانلاو سابلا دهشي هل

 لماك فرش مهل مارك
 لعاش مرض اهقعاوص
 لماع مكل نامزلا نأك

 لفاسلا مهالعأو اعيطم

 لزانلا وهو هتحت ادغ

 لباذلاو فيسلا اهل دعأ
 لماش اهل حوتفلا ذنأل

 لكاشلا اهمأ مكرشبت

 لجآلا امهيقتادص ريخو

 لئاطلا فرشلاو نامودي

 لحاس هل سيل كرحبو

لمآ هلقأ



 لباو اهلط ةفراطخغ ةداس هلضف نم الاوو

 لطاه ضراع ىدنلا يف مهو ىغولا موي نيطاسالاك ومه
 لفآلا مهودع مجنو امسلا موجنك ةيتف مهو

 لعافلا فرعي هلاعفأب امنإ مهءامسأ مسن ملو

 لحار ىَرَس ام ىدهلا يبن ىفطصملا ىلع هلإلا ىلصو

 . ةعيبلل هيلإ دفت ءاسؤرلاو اهرومأ ديكوتل اهب اميقم ليامس حتف دعب ملاس مامإلا يقب

 ةنس نم ناضمر رهش نم سداسلا مويلا ىلإ ضوخلاب ًاطبارم ىسيع خيشلا يقبو
 ٥ميهاربإ نب دمحأ ديسلا تقولا كلذ اهيلع مكاحلا ناكو ©قاتسرلا دصق مث ،حتفلا

 ناكو ،هفعسأف مامإلا ةعيابم ىلإ مدقتي نأو نوملسملا هيف لخد اميف لوخدلا يف هبطاخف

 عساتلا موي ليامس مهلوصو ناكف لاجرلا رومأب مهاردأو ،نامع ةاعد مظعأ نم ديسلا اذه

 رهش نم نيرشعلاو يداحلا مويلا يفو ،ةروكذملا ةنسلا نم ‘ناضمر رهش نم رشع

 نأ ىلإ اهب يقبو ،قاتسرلا هنطو ىلإ عجر ةرايزلا ءاهتنا دعبو مامإلا ديسلا عياب ناضمر
 مايق بجوأ قاقش هنم لصح ثمهافت ءوس يصورخلا دشار نب رصان خيشلاو هنيب ناك

 .هللا ءاش نإ ۔ هلحم يف يتأيسو .هيلع مامإلا

 خيشلا لصو ةروكذملا ةنسلا نم ناضمر رهش نم نيرشعلاو سداسلا مويلا يفو

 الثتمم ،مامإلل ًانعذم ليامس نصح يرفاغلا دشار نب ديمح نب رصان الهب ريمأ سيئرلا

 عيابف رهاز نب لاله نب هللا دبعو ،يناهبنلا رصان نب ريمح ناخيشلا هتبحص يفو ،هبلط

 تضقان اثادحأ ثدحأ ىتح اهب لزي ملو ،الهب هنطو ىلإ عجر مث ،هموق نايعأ عم مامإلا

 .هللا ءاش نإ ۔ هلحم يف هركذنسو هيلع مامإلا ماقف ؛ةعيبلا

 اذه ملاس مامإلا ىلإ طقسمب زيلكنإلا لصنق نم بتك تلصو ليامس راصح مايأ يف

 : اهصن

 . طقسمب ١٣٣١ ةنس نابعش سداس موي ررح

 خيشلا بانج ىلإ طقسم يف ةيزيلكنإلا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا بئان سكان رجيملا نم
 . يصورخلا دشار نب ملاس

 مكنيب ١٣٣١ ةنس نامعب ةعقاولا ةنتفلاب انيقي ريبخ تنأ لب ال ؤ‘كيلع مالسلا دعب

 ١٣٣١. ةنس ةيناثلا ىدامج خيرات يف يكرت نب لصيف مظعملا مكناطلس ةرضح نيبو
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 :يتأيس امك انالعإ مكل رشن مكناطلس ةرضح

 اذهب جيلخالا ريمأ نم باتك انيلإ لصو انأب مكفرعن دعيو .هاري نم ةفاك ىلإ
 دقو ،حرطمو طقسم يف ةيناطيربلا ةلودلا اياعر ةمهملا حلاصملا يلي هنأ نومضملا

 نم عقي امهم دعب اميف نأ ،نامع خياشم ةفاك ىلإ راذنإو رادصإ ىلع ةلودلا تمزع
 ىلع مجهي ًادحأ ةروكذملا ةلودلا كرتت ال .يكرت نب لصيف ديسلا ةرضح يف تاموصخلا

 ىفكو ©حرطمو طقسم ىلع يدعتلاو مكايإف ،راهتشالا اذهب مكرذننف ،نيتدلبلا نيتاه

 مكل رركأ .راذنإلاو ةحيصنلا هذه ىوست مكنم ضعب نيب ثيح نمو كلذب مكرابخإ

 .مالسلاو { مكدنع ريصيل كلذ

 . طقسمب ةيزيلكنإلا ةيرصيقلا ةيهبلا ةيناطيربلا ةلودلا بئان سكان رجيملا حيحص

 باتكلا اذهل مامإلا باوج

 ,=] قتتلا ق آ مستي

 . اقوهز ناك لطابلا نإ لطابلا قهزو قحلا ءاج لقو

 .يصورخلا دشار نب ملاس نيملسملا مامإ نم

 ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلا ،ةيزيلكنإلا ةيهبلا ةلودلا بئان سكان رجيملا ةرضح ىلإ

 6ماعلا اذه نم نابعش سداس خرؤملا كباتك ينلصو دقف دعب امأ ‘ىدرلا بقاوع يشخو

 لك نإو نامزلا ميدق نم اهئاملع دنع نامع رمأ نأ نوملعت متنأو متركذ ام هيف متركذو

 هل فرصت ال نيملسملا رمأ نع ذوبنم "ةيمالسإلا ةلودلا دنع عيلخ وه ءاملعلا فلاخ كلم

 هعلخ دعب ةديدع ارارم ةجحلا هيلع تماق دق الصيف نإو همكحل ذافن الو مهتلود يف

 اوضري مل نوملسملاو رهقلاو ةبلغلا ليبسي ةدملا هذه دعق هنإو .لزتعي نأ ىبأف ،هلزعو

 ٥ نيملسملا رمأ نع اوفكت نأ مكيلع بجي ةلودلا هذه رشعم متنأو ،هلاعفأ الو هتطلس

 ىفكو ايلو هللاب ىفكو ٠هيلع اننيعي هللاف انيلع ىدتعا نمو .انيلع اودتعت ال نأ مكمزليو

 ىلع لكوتي نمو .هعم هللا ناك هللا عم ناك نمو .. .ليكولا معنو هللا انبسحو .ًاريصن هللاب

 بلاغ الف هللا مكرصني نإو .اردق ءيش لكل هللا لعج دق هرمأ غلاب هللا نإ .هبسح .وهف هللا

 .مكل
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 . يصورخلا دشار نب ملاس نيملسملا مامإ حيحص ١٣٣١ ةنس نابعش عسات ررح

 : هنم رخآ ب اتك ا ذهو

 بئان سكان رجيملا نم ١٣٣١ ةنس ةدعق ٨ ۔ ١٩١٣ ةنس ربوتكأ ٨ طقسم يف ررح

 دشار نب ملاس خيشلا مركألا لجألا بناج ىلإ ‘طقسم يف ةيزيلكنإلا ةيهبلا ةلودلا

 لاوحأ اهنومضم مكنم ةدوملا اباتك ينلصوف :دعب امأ .مكيلع مالسلا .مرتحملا يصورخلا
 اهتمكحب امهيف لمأتت فوس اهنأ كش الو ةيلعلا انتموكح ىلع امهضرعنسو نامع لهأ

 نب لصيف ديسلا انقيدص ةافو ربخ ءانثألا هذه يف مكغلب دق هنأ كش ال نكل ،ةميظعلا

 ريغف ،عيمجلاو انمو مكنم ربكأ وه يذلا مظعالا يضاقلا مامأ رضاح نآلا وهو 0يكرت

 يف متدصق متنأو ؛ةيضاملا هتايح تائيسو تانسح يف مكحن نأ انم دحاو نم نسحتسم

 نأب نيقيلا مكدنع نوكيف .ةينمألاو ةلادعلا بحت ىمظعلا ةيناطيربلا ةلودلا نإ :مكلوق

 . مهاياعرو نامع ماكح نيب ةلماعملا نسحو قافولا نوكي نأ اهدصاقم مظعأ نم ةلودلا

 نأب روميت ديسلا انقيدص انل اهضرع يتلا ةيدادولا تاباطخلا نم يملع وه ينرس اممو

 حئاصنلا مهيلإ مدقي لزي مل يملاسلا ديمح نب هللا دبع خيشلا يضابألا بهذملا دامع

 نامع لهأ نيب دوعسم ريغ ةئشانلا ةمامغلا نأب لمألا انل اذهبو .ةيناسنإلاو ةيمكحلا

 بيرق نع هتفيلخ عم ةلصلا نسحأ ىلإ غلبتس لئابقلاو عفترتس هرمع رخاوأ يف مهمكاحو
 .مالسلاو .اذه

 : يف بتك ام صن

 مامإلا دنع انزلاب ةقرتعملا دح

 يف فلأو ةئامثالثو نيثالثو دحاو ةنس نم لاوش رهش نم رشع نماثلا مويلا يف

 رثكأ ًارارقإ تنز اهنأ جوزب ةنصحم يهو .ةيرماعلا ملسم تنب ةدعس ترقأ ليامس نصح
 نيملسملا مامإ ةرضح يف كلذو ‘دحاو سلجم يف ءرارقإ دعب ًارارقإ ،تارم عبرأ نم

 ، يحاورلا فيس نب دماح خيشلاو ‘دمح نب دوعس ديسلاو ؛يصورخلا دشار نب ملاس

 © يفاوصلا دومح نب دمحمو ،ينامطربلا ميدع نب ناينثو ،يشيقرلا ملاس نب دمحمو

 ناميلس نب فيسو ؤ‘©يصورخلا هللا دبع نب دمحمو ء يحاورلا دمح نب سيمخو

 لهأو ةارشلا نم نيملسملا ةعامج نم ةلمج يف 0يمايرلا ملاس نب نيهرو ‘يصورخلا

 دبع نب دمحم هبتك .ةروكذملا ةداهشلا اهرارقإ ىلع اولمحت مهئامسأب نوروكذملاو .دلبلا
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 نيروكذملا ةعامجلا ةرضحب ىملاسلا هللا دبع نيدلا رون دلاولا هديس ءالمإ نع ىملاسلا هللا
 ةرم انزلاب ترقأف ز ىرخأ ةرم اهانرضحأ ا رشع عساتلا مويلا وهو . يناثلا مويلا يفو

 مث اهقلط يضارح يناثلاو دلوب هنم تءاج يفوت لجر نيجوزب ناصحإلاب ترقأو ،ىرخأ
 مل اس نب دمحمو ؤادمح نب دوعس ديسلاو 6 نيملسملا مامإ ةرضح ىف كلذو . تام

 نوروكذملاو ٠ مهريغو ةارشلا نم ريبك رضحمو يفاوصلا دومح نب دمحمو ( يشيقرلا

 ١٣٣١. ةنس لاوش نم ١٩ موي ىف ىملاسلا لمحم هدلاو ءالمإ نع هبتك . ةداهشلا اولمحت

 ىلإ دلبلا لهأ نم ةفئاطو ةارشلاو دوهشلاو مامإلا جرخ يناثلا رارقإلا اذه دعب

 ىلاعت هلل ارمأ اهيف اولعفف ،نصحلاو قوسلا نيب سمأ ذنم ئيه دق ناكو مجرلا عضوم
 مث ،مامإلا الوأ اهامرف ،ةنسلا قفو ىلع دحلا اهيلع اوماقأو !ةت دمحم هيبن ناسل ىلع

 لك نم عمجأ سانلا ىمر مث دومح نب دمحم مث 4 ملاس نب دمحم مث دوعس ديسلا

 رمأف ،ةرضحلا يف يهو تباتف ةبوتلا اهونقل دق اوناكو ،ةيمر لك ىلع نوربكي مهو ةهج

 لعفف .ربقتو ،اهيلع ىلصيو نفكتو لسغتو ثمويلا رخآ اهترفح نم جرخت نأ اهب مامإلا
 . نيبئاتلا نيملسملا نم لبقتي هللاو كلذ اهل

 .ةدلج نيرشع ىلإ تابرض رشع نم ناخدلا برشي نم ريزعتب رمأي همايأ يف ناكو
 . سبحلا مهعدوي نأ ىأرو ] ريزعتلا كرت هدعب يليلخلا مامإلا ناك املو

 ركنأو ،ةدلج نيعبرأ اهدلجب رمأف جوز ريغ نم دلوب تتأ دق ةأرماب هيلإ ءيجو

 نم كلذ ريغ وأ تبصغ اهلعلف ةهبش اهنإ :لوقي ،اهدلجب هرمأ ىسيع خيشلا هيلع
 هللا دبع خيشلا هسلجم رضح دق ناكو .ضارتعالا كلذ لوبق ري ملو تالامتحالا

 لوق هل ناك نمف ،اهدلجأ ينإ :لاقو هسلجم نم ماقف شباغ نب هللا دبعو يرزعلا

 .هضارتعا نع خياشملا تكسف .لقيلف

 لصيف ناطلسلا ةافو

 نب لصيف ناطلسلا يفوت . لزالزلا كلت ثودحو ،‘“بارطضالا كلذ لالخ يف

 . يديعسوبلا دمحم نب دمحأ نب ديعس نب دمحأ مامإلا نب ناطلس نب ديعس نب يكرت

 ١٣٣١ ةنس مارحلا ةدعقلا يذ رهش نم عبارلا مويلا يف هكلم ةمصاع طقسمب هتافو تناكو
 .فلأو ةئامثالثو نيثالثو ىدحإ
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 دقو .دئاكملل ًاظقيتم "اميلح "اداوج ،ًالساب ،ًابيهَم اليلج لصيف ناطلسلا ناك

 يفو .حرطمو طقسم ىلع ١٣١٢٣ ماع ةيناثلا ىدامج رهش يف زيلكنإلا نم ةيامح ذخأ

 طقسم ىلع اناطلس لصيفب زيلكنإلا فرتعي مل ٠٦ص ةيكيرمألا تيزلا ةكرشل نامع باتك

 دقع ١٨٩١ قفاوملا ه ١٣٠٨ ماع يفو م ١٨٩٠ قفاوملا ه ١٣٠٨ ۔ ١٣٠٧ ماع ىتح

 ه ١٢٥٥ ماع يف ةدوقعملا ةدهاعملا لحم تلح ،ةحالمو ةراجتو ةقادص ةدهاعم ناقيرفلا

 : يلي ام ةديدجلا ةدهاعملا طورش نيب نمو .م ١٨٣٩ قفاوملا

 وأ طقسم ناطلس ةمظعلا بحاص يضارأ ىلإ لوخدلا نم ةعلس يأ عنمت ال»

 6 يضارألا كلت نم ردصت يتلا عئاضبلا ىلع ةيكرمج موسر ضرفت نلو ،اهنم جورخلا

 . ةيناطيربلا ةلالجلا ةبحاص ةموكح ةقفاوم نود

 يف مهتاكلتممو مهصاخشأب قلعتي اميف ةيناطيربلا ةلالجلا ةبحاص اياعر عتمتسي
 ٨١٣ص يفو قاطنلا جراخ تازايتماب طقسم ناطلس ةمظعلا بحاص يضارأ لخاد

 . (تادهاعملا) نوسيشتي ١١/١دلجم

 :ًادهعت ناطلسلا عقو دحاو مويب ةدهاعملا هذه عيقوت دعب

 هسفن ىلع دهعتيو دعي ؤ‘ نامعو طقسم ناطلس ديعس نب يكرت نب لصيف ديسلا نإ»

 وأ 86كامهتاقحلم نم ىأ وأ نامعو طقسم تاكلتمم نع يلختلا مدعب © هئافلخو هتثروو

 . ةيناطيربلا ةموكحلا ريغل اهلالتحاب حامسلا وأ اهنهر وأ اهعيب

 .(م ١٨٩١ سرام ٢٠ ۔ ه ١٣٠٨ ماع عقاولا يرسلا دهعتلا وه اذهو)

 نع (م )١٩١١ ھ ١٣٢٩ ماع هرشن باتك يف رزيرف ةافول يناطيربلا يفحصلا ملكتيو

 :لوقيف طقسمل اهب ماق ةرايز

 نيتالبلا جراخ نامأب سرامت داكت ناطلسلا ةطلس نكت مل طقسم ةلود لخاد ىتحو

 ةروصحم ةدلبلا تناك حرطم يترايزل قباسلا مويلا يفو .. حرطمو طقسم نيترواجتملا

 لجر يكرت نب لصيف ناطلسلاو لابجلا يف قرطلا عاطق نم ةباصع بناج نم ةددهمو

 ىلإ دتمي همكح نكلو ءةيبرحلا نفسلاب ديدش مامتها هيدلو ريوصتلا بحي ،روقو قيقر
 ،همالك ه ا .مودي نأ عضرلا اذه لثمل نكمي الو .كلذ نم دعبأ ءيش الو هرصب ىمزم

 .مازع نمحرلا دبعل ميكحتلا باتك نم ًالقن
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 : 6٣ ١ص /ادلجم رميرول بتكو

 درمو .هنع رفنت هل اليم لئابقلا رثكأ تلعج ز ةديلب (لصيف يأ) هتسايس تناك دقل)

 .(هتءافك مدع ىلإ هنم رثكأ هلامهإ ىلإ كلذ

 زيلكنإلا نيب ةديدش ةسفانم تناك) م ١٨٩٤ ماع قفاوملا ه ١٢١٦ ماع يفو

 قفتا ناطلسلا طبرت ةدهاعم نييسنرفلل تناكو ،ناطلسلا ةمصاع طقسم ىلع نييسنرفلاو

 .رابجنزو طقسم مكاح لالقتسا دهعت رادصإ ىلع زيلكنإللاو نويسنرفلا

 مادختسا نييسنرفلا لصيف ناطلسلا حنم ،م ١٨٩٨ ماع قفاوملا ه ١٣١٥ ماع يفو

 يقرش رحبلا ءيطاش ىلع عضوم ةصجلاو) يرجحلا محفلاب نفسلا نحشل (ةصجلا)
 ةحنملا ىغلأف ،دقعلا اذه ءاغلإب لصيف ناطلسلا هاركإ ىلع فنعب زيلكنإلا ماقف ، طقسم

 دقل ٦٢٢(: ص م )١٩٤١ (سكوك يسرب رسلا ةايح) زفيرج بيليف كلذ نع بتكو .اروف

 هنأب (دنهلا ةموكح ريرقت ضرفو يربزلاس دروللا بضغ امك ةيسنرفلا ةموكحلا تبضغ
 نيب ةمئاق ةلأسمب قلعتي ©حارتقاب ةيمسر ةبتاكم يف هسفن يناطيربلا ليكولا مزلي ال نأ بجي
 هليوخت نود ةيسنرفلا ةموكحلا بضغي نأ هنأش نم ،ةيسنرفلا ةموكحلاو اهتلالج ةموكح

 ةرم لوال اهتلالج ةموكح ملعت نأ شةياغلل جعزم رمأ هنإ مث ،اهتلالج ةموكح نم ةطلسلا

 ام ةضراعملا هذه يف ناكف ©يسنرفلا ريفسلا قيرط نع ليكولا هبتك يذلا حارتقالا اذهب

 زيلكنإلا هيضر هجو ىلع مكحلاب ةلكشملا ءاهتنا الول . حداف رطخ ىلإ يدؤي نأ كشوي

 متو ١٩٠٤ ةنس ليربأ ٨ يف سكوك يسرب نتباكلا يسايسلا ليكولا ةوطخلا هذهب ماقو

 جيلخلا يف هتسايسب جهن دقو ةنسلا سفن نم ويام ٢٥ يف ةلكشملا ةيوست ىلع مهافتلا

 .يف نيينامعلا اسنرف تدعاس دقو ،هلثم يبرغ اهيلإ هقبسي مل ةروص ىلع هلك يسرافلا

 زيلكنإلا لاز امو روص يلاهأ ضعب نفس ىلع مالعأ اهل تناكو ،قيقرلاو ةحلسألا بيرهت
 . ةيكيرمألا تيزلا ةكرش ٦٦ص يفو مهحلاصم سمي كلذ نآل ؛اهعمق نولواحي

 راتخا يذلا وهو ثدنهلاب كلملا بئان (نوزرك دروللا تفلت) لوقي كلذ رثأ ىلعو

 لخدت يأب حمسن الأ انيلعف اذهلو ،اهتسايس يلمنو ةناعإلاب اهمكاح دمن اننإف :سكوك

 .طقسم مكاح كلذب ينعي ںاهنوؤش يف يبنجا
 همحر ۔ ىبرغملا شيفطأ فسوي نب دمحم ةمئألا بطقو لصيف ناطلسلا نيب تناك

 . ةيويندو ةينيد حئاصن هيلإ بتكو .تالسارم - هللا
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 تناك .ابيرقت اماع نيرشعو سمخ وحن كلملا يف يقبف ،ناطلسلا اذه مايأ تلاط

 شيجلل ادئاق مليوس نب ناميلس همداخ درجف ،ةلئاه بورح ةيلخادلا لئابقلاو هنيب

 بورحلاب فراع روسج ءيرج دئاقلا اذه نأ هملعل ،هرمأ فلاخ نم عمقل يناطلسلا

 . ينامعلا قسنلا ىلع

 بدنف ،هيلإ هوذفنأو ،هنصح نم هلماع اوجعزأ امل روص يلاهأ ىلع همايق كلذ نمف
 ةفرشملا يباورلا سوؤر يف عالقلا ىنبف ،هل اونعذأو ،رمألا هل اوملسف ،يلاولا اذه مهيلإ

 .لحاسلا نع ءاملا عنم يف مهل الالذإو ،مهنم طايتحا دالبلا ىلع

 ناميلس نب دمحم خيشلا مايأ يف ،ةرهاظلا نم زيردلا لهأ رفاغ ينب ىلع همايقو

 .هيقاس ىدحإ يف ةحارجب بيصأو ،يلاولا مزهنا لب ،رفظلاب زفي مل هنكلو ،يرفاغلا

 اوفلاخ مهنأ كلذو ؛يكلملا جلفل هسبكو شماير ينب ىلع هقييضتو ىكزأ ىلع همايقو
 ءانثأ يف مهنإ ىتح ©ىكزأ نصحب هلماع ىلع برحلا اوماقأو ،هورهاجو ناطلسلا رمأ

 .ىربع ةدلبب هوعابف ،ناطلسلا ةطرش نم ايطرش اورهق ةموصخلا

 ديسلا ةروثلا هذهل دئاقلاو ١٣٢٣\، ماع رخآلا عيبر رهش يف ىوزن دمس ىلع همايقو
 دمس ريمأ ناكو ،ىكزأل ناميلس يلاولا راصح تقو يف كلذ ناكو ‘دمح نب فيس

 ذبتساو ،هدادجأو هئابآ نم اهترامإ ثرو يناهبنلا فيس نب ناميلس نب نادمح خيشلا ىوزن

 اذه ملظ رثك دقو رصان نب ريمح خيشلا همع نبا نم مهيلع ةثداحلا تناك امل اهب

 ةقيرطلا ىلع رجي ملو .راهنألاو فاقوألاو يلاهألا ىلع هبلغتو ‘همشغ مظعو 6 ريمألا

 لوزن دنع هنع اورقهقتف ،همشغو هروج ةيعرلا تمئسف ©كلذ دادبتسالا ةداعو 0©ىلثملا

 .هيدي ىلع ملاس مامإلا ةلود تناك يذلا ،ريمح خيشلا همع نبا هدعاسي ملو ءءالبلا

 يلاولا هشويج دئاقب ناطلسلا هديأو ىوزنب برحلا ران دمح نب فيس ديسلا دقوأ
 تيب نم لوزنلا ىلإ نادمح اورطضاف هتدعاسمل مكح لآ دئاقلا ضهنتساو ناميلس

 دقو .ىوزن ةيالع نم هترطيس تحت امعو هنع ىلختف ،ىوزنو دمس نصح وهو ،طيلسلا

 يف ،يلاحلا انمامإ دلاو ،يليلخلا ديعس نب هللا دبع سيئرلا خيشلا حوتفلا هذه ركذ

 :اهلوأو "ةيلادلا هتديصق

 ادمح نل مزحلا كرت نمو ادقرت نأ كايإ برحلا اخأ

 ىدتعاف ةصرف ىأر فيعض ه ودعلا نرقحت الو
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 ةعقر مك يغبلاو كايإو
 تلع ًاماير ذنأ رت ملأ

 تدتعاو مد نم تكمفس مكف

 ىرولا لام ءيفلاك مُسَقْث

 ت أر ةدح

 : لاق نأ ىلإ

 تأرو ًاد دع

 . هراصنأ فيسلا ره فيسو

 الف ىروزن ضرأ اوخود ورمه

 هنكل ن ادمح ضري ملو

 امو طيلسل ١ تيب ملسف

 . ةليوط ةديصق يهو

 اديش ام مدهف اهانب

 ادي تدارأ نم ىلإ تدمو

 ادصرم مهل رازن تناكف

 ادبعأ مهرارحأ لعجتو

 اديصألا كلملا ترباكو

 ادع وأ اطس نإ مكح ونب

 ادذؤُس الو ةارملا دوسأ
 ادْنَخَت نأ راتخاف توملا ىأر

 اديش امو ءانب نم ىوح

 بجوملا رمالا اهب ىفوتسا حتفلا اذه يف ةديصق ناخيش ني دمحم نايبلا خيشلو

 :اهلوأو ةيضقلا ركذ هيف افرط اهنم ركذنف ،مايقلل

 دشرلا مالعألا رصنلاب تفرفر

 العلل ًاردص مالقألا عرق

 دقف ترد نإ رهد اي اذك رد

 يذف نافك رهدلا اذهلو

 مهعمج يف اوتبث موق ييأ
 نم رهدلا كلمب ذتلي فيك

 امف ًاناولأل رهدلل ذنإ

 هرهد نم بعت يف ىتفلاو

 اهفرعي الف ايندلا ترغ

 دقو ايندلا نمؤملا نجس نإ

 ايفاص شيع عسوأ دري نم

 نمل حبرلاامنإ يرمعلو
 اذف حدك وذ قزرلل مهلك
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 ذدجلا يذ يف العلل ائينهف

 ددسلا حوتفم نميلاب ادغف

 دلبلا فاطعأ حارفألا تزه

 دمكلا يفطت يذو اشحألا دمكت

 ددب اوحار دقو الإ ةطبغ

 دقتفي اعيمج كلملاو وه

 دغب دوسي كموي يف ضيبا

 دكنلا رهدلا نم قلي شعي نم
 دهز اهيف يذلا الإ اقداص

 دبك يف اهنم ناسنإلا قلخ

 دري ىلوملا اضر رهن ىلعف
 دبألا ىقبتساو ينافلا كرت

دكب لآ اذو ًاوفع هءاج



 العلا لايذأ ريمج ثبحس

 هماه اولعأو زعلا اوفلأ

 نع ءايلعلا ةيدوأ اوُثرَو

 ابسب اكولم اوناك دقلو
 يذلا ناهبن كلملا زاح مث

 نم رضخالا لبجلاب اولزن
 هل ريخلا ئلتمم لبج

 يتلا يمهفو اريمج وجهأ فيك

 ام بابسأ ركاذ ينأ ريغ

 ملو انمأ مهموي اولاطتسا

 مهروج اوشبو ملظلا اورشن

 ةدلب نم ةلفاق تتأ نإ

 ابرلاو اعيب رحلاب اورججَت
 نم لدعلا لقو روجلا رثك
 الو ارهج اودَسَت ذم اودسنفأ

 نم ءرملا نطب مختأ ذإو
 اؤدَع ىتح ىرج ام مهافك ام

 ىلإ رصعلا كلم مهاعدف

 اذإ ادمع مهبرح دري مل

 اوالتماو هرمأ اوفختساف

 اذل يرازن سأب مهزه
 امراص مهيف ناطلسلا ةرج

 الاو ةنجلا نم ناطيش ةيأ

 تبجتحا رازنلا نأ اوملع

 ةكوش ماير دح يف ذإ

 )١( نيحارسلا نيب دجوت نامعب داو :ءادرجلا .
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 دلب لك يف دتمت تدغف

 ذملتو فيرطب هزَرَحو
 دشأ نع ديدش نع ءاربك

 دمس يف اولاطو ءاعنصبو

 دقعو نامع كلم يف لح

 دسألا جرب نم عنمأ مهُزعع

 دعص مجنللو راط فرش

 ذجبو ذجب دجملا تزاح

 دصحنا ىتح مهبح نم اورذب

 دغرلا شيعلا ىلع ىلوملا اوركشي
 دح لك ازذعتو اياربلا ىف

 هرجلا نيح ارسك اهوبهن
 دشأ كاذ نم رحلا ُغعنَبَلو

 دشرلا لبنس اوبرخ ءارمأ

 دسف لصألا اذإ عرفلا حلصي

 دعملا فعض نمف لكالا ةلق

 دري هوفاكي ال نم ىمجل
 دكو دق مهيلع ام اودؤي نأ

 ددسلا اوراتخاو قحلل اونعذأ

 دحج دق لكو هنم ةفنأ

 دقتا تاموصخلا ران تدرب

 دصق ره اذإ ناميلس نم

 دعترا اميلس نيم الإ سن

 دحأ اهمواقي مل دوسأب
 دحت وبنت نإف مويلا مهنم



 ىلع يلاولاو ريطلاك اوضمف

 -۔خمش اّيَعُب ىكزأ اوتأف
 اشف تعاض ذم مويلا رازنلاو

 اهتشيع تحبر فونتو

 امو زتعاف ناطلسلا حلاص

 اربخ تعاشو ىكزأ أده

 اهرمذ ىوزنب برحلل ماق
 الداع مهيلع فيسلا مكح

  

 ًارخ از ارحب ) شيجل ہج ١ حابتس َ او

 اقللا دومحم نادمح مهبو
 اقرتفا مث ناعمجلا ىقتلاف

 اضقلا لح نإ ريمح تأرف

 نمو مهيصايص نع اولختف
 ىتم نادمج ةكربلا دمح

 :اهتورذ يف ءايلعلا تدان

 انهلا يف ايرج باط يعاَرَتَو
 ملو يتمص يف ناطلسلا بتع

 ًادساك ىحضأ رعشلا قوس :تلق

 هتجل نم رهوجلا جرخي
 هجل نم هدبي مل اذإو
 هتايا تيلت ام اذإو

 نم قرفلا يردي سيل رمع لك
 وأ كمرب ينب نم نامز له
 ثوكذ ام اذإ رعشلا قرشي

 امو حتفلا اذ ناهكلا رشح

 مهعمج يف ارم اوقالتو
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 دَرَو لابثرك شيجلا مدقم

 دلور اهيلع ورجلا نكس

 ذَرطاو ماير يف فعض لك

 دشالا يأرلا اهبحاص ادتهاب

 ذكُي داك نمو لتخي داك

 دلوب ىلبحُحك ىوزن تدغو

 دمح نب فيس ديدنصلا كلذ

 دألا ميوقت فيسلا مكحبو

 دبزلا لبنلاب فذقي ادعو

 دس لثم مهتلباق لاجرب
 دمتسا ناهبنو ناميلس نم

 دح عقنلاب امهنيب الع ذإ

 دج رمالاو اوتجَج امم مهيق

 دريو بلغي بلاقلا بَلاَع

 دلبلا ناطلسل ثنز ذَمَس

 دمس يف ىوزنل هللا كرابي

 دلب ريخ اهحتف رأ :تلق
 ددملا انه ىدمل سرفتتأ

 دبكلا ضوضمم مويلا بيدألاو
 دسك اعيب هماس ام اذإو

 دمكلازان هتركف ثججأ

 دع ال نم اهيلع ِتامكحم
 دعقو ىنعم ملاعلا سلج

 درتسي انيف نادمح ينب نم

 دضعلا كلملاو بحاصلا ةرضح

 دروو الإ رعشلا يف رحاس

دمعلا ثاو سالخ نيب



 دنَ[حلا حاتجيو مهفلا ذخأي هظفل نايب رحس يذ لك

 ددملا حاتجت دتمت تعسف مهبابسأ مهعنص نم اومرو

 يتلحلا لهأ ليباقملا ىلع ناميلس يلاولا جرخ ١٣٢٣ ةنس ةيناثلا ىدامج رهش يفو

 اوباصأف مهنم هتدرتساف ،ةيرس مهيلإ يلاولا ثعبف ،هولحتساف يناطلسلا زكرملا اومجاه امل

 ام درتساف ©مهيلإ جرخو ،اشيج زهجف اهل مهناعذإو ،هرمأل مهدايقنا دعب ،هبحص نم ةرغ
 اهرسأب ةيضقلا ىفوتسا }ةديصق ةوزغلا هذه يف نايبلا خيشلو .ثكن نم بقاعو هوذخأ

 :اهلوأ ىف

 ابجع يلايللا يدبت اذكه ابرط اوليمف رصنلا حفن

 ابشلاو يلاوعلا هييثَت سيل هبكوك ادب دعسلا اذإو
 ابكرم ايرثلا ولعي نأ مول الف دجملا ىلع ماق نملو

 6اعفن لهأ ‘بّيسملا لآ ىلع اشيج ناطلسلا زهج ١٣٢٧ ةنس رخآلا عيبر رهش يفو

 يلاولا نأ “كلذ ىلإ يعادلا ببسلاو .لصيف نب ردان ديسلا هنبا ىلع ءاول دقع

 ناوأ يف ،ماير ينبل ةمعطألا بيرهتب ،يبايسلا ميلس نب دمح مهتي مليوس نب ناميلس
 رذتعاف ‘هتلفاق ىلع ضبقف ١٣٢٣©0 ماع يف مهيلع هقييضتو ©ىكزأ مهدالبل هراصح

 هتيحل بذكو ؤ،دمح رهتناف ،ًاجوجل ًادرخ يلاولا ناكو ،ىوزنل لمح عاتملا نأ :دمح

 متكي وهو .هتيحل ىلع ًاضباق جرخف .ائسم اخيش دمح ناكو ،اهيلإ راشأو ،ءاضيبلا
 دوي ةمظعو ردق نم ةيحلل نوينامعلا هاري ناك امل شرانلا ديدح قزميو ،راعلا ةحيص

 هرذحف .هتيحل رأثب اوذخأي نأ هئانبأ ىلع مسقأف ،هتيحل ركذت الو هيلع ىضقي نأ مهدحأ

 ىلإ هيأر متكف ،مهفوفص قرحتف .ةنتف بيهل هتيحل حبصت نأو ،©مهوفص ركعي نأ هموق
 ١٣٢٤. ماع نم ةجحلا يذ رخاوأ

 نم يلاولا عوجر نوبقري ،ةقهاشلا قعلا يداو لابج نم لبج سأرب دمح ءانبأ نمك
 دقعلا لبق يليلخلا انمامإ مهيفو ،لئابقلا نايعأ بحصتسا هنأ مهغلب دقو ،ةيقرشلل هترايز

 اذه اولخد دقو ،مهريغو ناميلس نب فيسوطلا رباج ينب خيشو ©‘ثرحلا ءاسؤرو ؛هيلع

 صاصرلا لياخم اورثنف ،رانلا دمح ءانبأ راثأ هطسو يف مه امنيبف ،راهنلا ةوحض يداولا

 اوربتعي ملو ،ًاعيرص همداخ هوفدرأو ثًاليتق هلمج رهظ نم طقسف شدينعلا يلاولا ردص ىلع
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 .ةبياشلا هتيحلل اماقتناو ،همسقي اربو مهيبأ رمأل ًالاثتما هدعب نوكي ام الو ،هدنع نم
 مايقلاو ،هراثب ذخالا ىلع اورصأو ،مهترافج يف هنوكل ،هوبحص نيذلا داتوألا ةمايق تماق

 ليبس الو .رابجلا ديو ةاغبلا دئاق هنإ :الئاق يملاسلا نيدلا رون مهعنمف ‘©بيسملا لآ ىلع

 ماحتقا امإ رم امهالكو نيرمأ نيب ءاسؤرلا يقب .هورفخت نأ مكل لحي ال لب مهيلع مكل

 هنوري امل ،اهررشب فذقت ماقتنالا ةجومو ،دقحلا ىمحو راعلا ىلع فوقولا وأ راطخألا

 ،عوضوملا يف اثاحبأ يبرغملا ةمئألا بطقل اوبتكف ،مهتمارك ةناهإو ،مهتمرح كاهتنا نم

 خيشلا امأ ،هكاهتنا عاطتسي ال اينيد زجاحلا ناك ،انه نيدلا رون باوجك هباوج نم ناكف

 امهب ددسي نيلجر نييبايسلا نم لتقف ،لطابلاب بصعتلا الإ ىبأف ةاتعلا نم هنوكل يرباجلا
 .ةاتعلا نم هنوكل كلذ ءارو امل تفتلي ملو ،يبرعلا راعلا نم هاطخ

 خيشلاب اوكتفف ©يئانهو يرمعم نيلجر ةطساوب هيلاو رأثب ذخألا ناطلسلا ربد
 أفطت مل دقحلا ةرمج نكلو ،كلذب رهاظلا يف عنقو ‘بيسملا لآ سيئر نسحم نب فيس
 ةدلبب ركسعف ‘هتكلمم ًدقفتم ناطلسلا جرخ ىتح رودصلا يف اهران تيقب ،نيبناجلا نم
 نيخيشلا سأر ىلع قدانبلا يود ناك رحسلا دنع هلوصو نم ةيناثلا ةليللا يفو لخن

 ءاسؤرو ناطلسلا باحصأ نايعأ نم نيرمعملا ديبع نب ةفيلخو نوهرم نب ملاس

 © نسحم نب فيس خيشلا مهسيئر رأثب اوذخأ بيسملا لآ نأ ناطلسلا دنع ررقت ،مهتعامج

 لآ دعتساو (دبدبب) ماقأو ‘هشيج جرخف ،مهبرحل ردان ديسلا هنبا زهجو ،كلذل بضغف
 مهيلع قفشأف ،ةداعلا قوف ةوق ناطلسلل تعمجت دقو ،يوقل فيعض دادعتسا بيسملا
 مهسيئر مازلإ ناطلسلا لبقي نأو ةعاطلا نودؤي مهنأ ىلع اوطسوتف ،رباج ونب مهناريج

 مهناينب مدهو ،طقسم ىلإ ديدحلاب لبكم هب لسرأو ،هيلع ضبقف ،نارهز نب نسحم
 . خماشلا

 لصيف ناطلسلا حدم يق رعشلا نم ليق ام

 خيش ناهرلا ةبصق زرحأ هنأ ديب اورثكأو ‘هرصع ءارعش لصيف ناطلسلا حدم دق
 6هبورح ركذو .ةقئافلا حئادملا نم هيف امخض اناويد هل نإف ناخيش نب دمحم نايبلا
 يتلا ةديرفلا ةديصقلا هذه ةغيلبلا هتاقلعم نمف .ءاغلبلا هنود رصق ام ماركلا هلاجنأ حدمو
 : ةيروتلا نم اريثك اهعدوأ
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 اهلكيه نسحلا راص سنألا نم سمش

 اقلخ ةيشاطب دقلا ةيحمر

 ىلع ءامدلا كفس اهعرش ةيبن

 ةيمار سانلا يف اهقحل قوق ام

 ممر يف يكسملا اهرشن ىَرَس الو

 ثأشن دق نسحلا ضاير يف ةناب اي

 مكب رم ءارمس اي يمع ميسن
 نمف ميسن اي يوحن كليم نآ له
 مكثيدح ىنسح يتجهم ثدتق ام
 مكب نيتمقرلاب انمايأ معن اي
 مكمويب ارهد يتجهم يرتشي نم

 لود مكنود تلاحو فورص تنأ

 ةلزنم فصت مل هعبط نم رهدلاو

 ملو نامزلا لاوحأ يب ثبت امل

 يقنع تلقثأ نويد يب ثقدحأو

 يمعن دساح امإ نافنص سانلاو

 لفس ىلع تناه نإو يقنلا سفن

 مهتمعن نودومحم لضافألا نإ

 همراكم نمم ةوعد ينداقو

 همشجأ نأ ايأر هللا يناسك

 ةممعم انابقع ةدمع تدمع

 اهتماهو ىمظعلا ةرخصلا اهلاعن

 اهتورذب انيلاعت يف اننأك
 ىلع تافرشتسملا اهنابقع تبج دق

 لا بلط يف ءايشألا رعوأ بجي نمو

 اهردكأب روتسم كايند وفصو

 ةعراك لامآلا يب تخانأ ىتح
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 اهلوعم اعوط ىهلا اهيلإ تقلأ
 اهل تارينلا ونعت دخلا ةيحبص

 اهلمحيل بنذ الو ءارغلا يلهأ

 اهلتقم بابلألا نم تباصأ الإ

 اهل نمقو الإ ىوهلا مكحب ىلبت

 اهلّسلَس تاذللا ةوفص نم تيقش
 اهلدعأ ناك ام اهدعأ رمسلاو

 اهليمي نأ يلاوعلل هتاداع

 اهلسرم عمدلاب يتلقم تور الإ

 ايلوأ ناك ام انمايأ ريخو

 اهلهسأو هالخغأ ناك ام هل

 اهلفحج مايألا بَون تلسرأو

 اهلُدَتي نأ الإ ضري مل ءرملل

 اهلمنأ لَتْنَي ام يفكب نكي
 اهنُمحت ينع هلضف نمم يفلأ مل
 اهللخت ذإ يسفنب ٌنيهتسم وأ
 اهلضف هللا نأل ناهتست ال

 اهلضفأ سانلا يرذَت لذارالابو

 اهلبكأ روسأملا قنع نع لحت

 اهلهسأ داترأ يك رمألا بعاصم

 اهلدجأ لاتغت اهلبجأ بخشلاب

 اهلمك جاتلاب اهليلكإو ىرعشلا
 اهلودج كاندروأ ةرجملا ىلع

 اهلجرأ هللا يوقي مزع نابقع

 اهلهسأ حاتجي نأ دب ال ءايلح

 اهلظنح تعرج اذإ الإ لحت مل

اهلكلك هيف تابراض اهجُل يف



 مه هب تراط دق طقسمل نم اي

 " _ ءادوسلا ةجاحلل تمز نإ

 : ناسحإلا ميش هب كلم

 هجرخم باوبأ ثحت نإ لجسلاو

 ىلع روحبلا كيتاه محرأل ي

 همراصب ىكلمهلا سفنألا ر

 ةهج يف رقفلل ةماه تلبقتسا

 هتوطس دسألا دوقت شطب ديدش

 ترشن ولو لذ الب ملح ريبك

 هردعمب 717 ةرذ اموي دح أ هءاج ام

 تص رع ام ملحلا ىقرمب ىقرت نمو

 ةمق او ل امآل ١ ىرت يعس 7

 اهل دع العل / أ تلام ١ يراوس د

 4 ادب اموي يمر ام ربا همه / )دم

 ةلواحم اوغاص ييئلا ىسيع > داب :

 ىمحب ار احيبص يشاوطل له

 تضهن الو مهيعاسم يف 9 الو ف اوكروب ال

 تلو كلمل هتل د رومعمل ا ى ١ اهي ر
 ١ ۔20,.. أ
 قف لحت اماعن ! 7 إ هللا اهكالؤ

 ًاحدتمم راعشألل ١ َىبأد نم ل اك ِ _ 1 ام

 ٠ ١ و َ

 ابض هتكلهأ ىفاوقلا بيلك اذإ

 ولمل ةلبقت ن دب اهذخ 0 ةلق نسح ةعيدب اهذخ
 هي َ اغو هاصقأ نسحل ١ رم تبر
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 ةنم تاجاحلل َتأوَب ارشب

 ي ة ءاضيبلا ديلا اذ نمف

 اهلصت ايندلا ىلع نشي نكل

 اهلفسأو اهالعأ يحاونلا مع

 اهنلجخأ هيفك ىدت ذإ اهئامأد

 اهلفحج توملا دوهش تراثأ امل

 اهلدنج لاحلا يف ىدنلا يضامب © امب الإ

 اهلزلز مشلا يف ف هركذ ىرس "

 اهلبقت الإ اهلز ةلز نم
 هدصم .

 ةجاح
 : و الإ

 اهلمجأ هيف اهنم سبليف

 اهلدعو اهاوسف رع نيكمت

 اهلقعم حاتجت نأ كرشلا لزالز

 اهلفلأو ارسق هدر الم ة اهكالمأ

 اهًلفغأو ىفغأ امف ماين مهو

 اهلمأت ٍتاماقمب هظفح يف

 اهلضعم فشكلاب ىمر الإ َءايهد

 اهلمنأ نوربي اونثناف 7 7

 اهلجرأ دش امل نامقل نبا ر

 اهنئوم اوقال الو ال مهتانق

 ِ ركش اهللذو ايشألا ززع نمل رك

 اهلوطأ طغُت ليوط ركشب |
 اهلققُم دوجلاب انل متحتف نكل

 ودغ اهنَهلَهُم ودغأ مكب ينإ لخبلا ع

 اهنلَبمَيل هوعدأ هللاو رعشلا ك

اهلمكأ ءايلعلا بتر نم .7



 لصيف نب روميت ناطلسلا ءاقترا

 { يس 2 ١ { ٠

 هتايح يف هحشر دق ناكو ؤ‘لصيف ناطلسلا هوبأ هيف يفوت يذلا مويلا يف مكحلا يلو

 نم هيف هليختي املو هتوخإ ٌنسأ هنوكل ‘هدهع يلو هدعب نم هلعجو رومألا تامهمل

 ،ةنطابلاو حرطمو طقسم روغث مكحأو ،رماألاب ماقف .هتمه ولعو شهتيعملأ دقوتل ،حالصلا
 اورهظأف ،مهدارم تقفاو ةرغ بزحتلا اذهل زيلكنإلا دجوف ،نيينامعلا ةمجاهم نم ارذح

 ©هنم اهوذخأ طورش ىلع .هنود لاتقلاو هنع ةعفادملاو ،هل ةيامحلاو ،ناطلسلل ةيبصعلا

 رخأتلا نوملسملا ىأرف ،ةيطولاو تايرقو اكرب يف نيملسملا مهيمرب تايدعت مهنم تناكف

 6هتيغب مصخلا دجي نأو ،قرخلا عاستا نم ارذح ناطلسلا ىلع مايقلا نع تقولا كلذ

 مهنيب تعقو ىتح نيدضلا لاح نم موهفم وه امك 0‘تابذاجملاو تاسفانملا تيقبف

 يفو» اهلحم يف اهركذنسو .يليلخلا مامإلا رصع يف ‘بيسلا ةدهاعمب ةفورعملا ةدهاعملا

 . !ةيكيرمألا تيزلا ةكرش باتك ٣٩ص

 عيبر يرهش لالخ يف طقسم ةنيدم دنهلا يف كلملا بئان) قندراه دروللا راز دقو

 ةملاسمب ناطلسلا حصنو (م )١٩١٥ رياربفل نيقفاوملا (ه ١٣٣٣ ماع رخآلا عيبرو لوألا

 دقو ،دودحم ريغ لجأ ىلإ مهتيامحب هولظي نأ اوعيطتسي نل زيلكنإلا نأل لخادلا بعش

 هاضري قافتا ىلإ لوصولا ليبس يف فقت يتلا تابقعلا طقسم يف يساپسلا ليكولا طسب

 : يهو ناطلسلا

 }كهنصحو لئامس يداو نولتحي مهنإف ٠ فقوملا حاتفم ىلع نوضباق ةاصعلا نإ ۔ ١

 . طقسم ىف ةراجتلا راهدزال امهنع ىنغ ال اناك نيذللا

 نم رثكأو ،داهجلا ىلإ وعدي مامإلا نإو ،ينيد عباطب تمستا دق ةروثلا نإ ٢

 ريسعلا نم حبصأ اغلبم غلب دق طخسلا روعش نإف ،اذه نع الضفو شرياني رهش يف هونش

 . هتلازإ

 ةيرغم ةليسو نوكي نأ ًاقيلخ سيل لئابقلل تاناعإ حنمب صاخلا ضرفلا نإ ٣
 نيميعزلا نأو ،ينيد عزاوب تاناعإلا لوبق نم مرحي دق مامإلا نأل كلذ ،اهعانقإل
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 اضبق دق يتلا ةلودلا يضارأ نمو ©نييلاحلا امهيزكرم نم ريبك لخدب نامعني نيرخآلا
 . لخادلا يف اهيلع

 ةدعاسم نود ناطلسلا كرتيس يداعلا ددعلا ىلإ ةيماحلا لاجر ددع ضفخ نإ ۔ ٤

 ريغ دعب ىلع نوكت نأ بلغي برحلا نمز يف ةيناطيربلا نفسلا نأل كلذ ،اهيلع دمتعي
 برحلاه هذه تركذو .ملسلا نمز يف لاحلا هيلع نوكت ام فالخب طقسم نم ريسي

 .!٢٢ص ةيبرعلا

 : ٤٩ص ةيكريمألا تيزلا ةكرشل نامع ىمسملا هباتك يف يحيسملا خرؤملا بتكو

 نيب يأ ه ١٣٣٣ ماع نابعش رهشو ىلوألا ىدامج رهش رخاوأ نيب ةعقاولا ةرتفلا يف
 نم مهيلثممو ةمامإلا ءامعز نيب ةلصتم تاثحابملاو لئاسرلا تلظ م ١٩١٥ هينويو ليربا

 تضخمت دقو ،‘ىرخأ ةيحان نم اطيسو هفصوب يناطيربلا يسايسلا ليكولا نيبو ،ةيحان

 ناطلسلا لايح ةمامإلا عابتأ اهب سحي يتلا ةوادعلل ةيرهوجلا بابسألا نع تاثحابملا هذه

 : ىهو

 ماكحأ اهب حمست ةراجتلا هذه نأل ؛عورشم ريغ ارمأ دعي قيقرلا ةراجت عمق نإ ١

 . مالسإلا

 .اهيف لخدتلاب حمسي الأ يغبني ةريخذلاو ةحلسألا ةراجت نإ ۔ ٢

 اياضقلا لكب صتخي اميف "مالسإلا ةعيرش قيبطت يف الشاف ناك ناطلسلا نإ ۔ ٣

 . ةيئانجلاو ةيندملا

 .مالسإللا ماكحأ همرحت امم اذهو رومخلاو غبتلا داريتساب حمسي ناطلسلا ناك ۔ ٤

 يضقي بج اول ١ نأ عم ٠ زيلكناإال ١ دونج دييأت ىلع دمتعي ن اطلسلا ناك ۔ ٥

 . مهئاصقإب

 تادراولا رايت هنع عطقي نأب لخادلا ىلع اراصح ضرفي ناطلسلا ناك ۔ ٦

 .فولأملا

 مث .عيمجلل ًاعاشم نوكي نأ يغبني هنأ عم رحبلا ىلع مهترطيس زيلكنإلا ىعدا ٧

 .٥٩ص كلذ دعب بتك
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 يأ يرجي نأ عيطتسي نل هنأ هيف دمأ يسايسلا ليكولل باتكب مامإلا ثعب دقو
 ةقطنملا هدارفأ نطقي يذلا هبعش باون ةراشتسا نود . حلص دقع ىلإ فدهي ثءارجإ

 .اهلك ىوزن ىلإ ةيقرشلا نم ةدتمملا

 يسايسلا ليكولا ىقلت (م ١٩١٥١ سطسغال قفاوملا) ھ ١٣٣٤ ماع لاوش رهش يفنو

 هيلإ اوبلط دقو مامإلا يضاقو ‘رصان نب ريمحو ،حلاص نب ىسيعو .مامإلا عيقوتب باتك

 .لحاسلا ىلع بيسلا نم ةبرقم ىلع مامإلل الثمم هفصوب ىسيعب عمتجي نأ ،هيف
 ه ١٣٣٤ ماع مرحم رهش يف مت يذلا عامتجالا اذه ىلإ مامإلا يضاق ىسيع بحصتساو

 انكمم تاب هنأ يسايسلا ليكولا سحأ ،تاثحابملا تمدقت اذإو (م ١٩١٥ ربمتبسل قفاوملا)

 نأ ىلع ناطلسلا رارصإ ‘فالخلا راثم ةيسيئرلا ةطقنلا تناكو ‘طسو لح ىلإ لوصولا

 ناك ىسيع نأ ودبيو ،لئامس دنع ةمئاقلا تاماكحتسالا نع هتحلصمل مامإلا تاوق ولجت

 ىلخت نل ةروكذملا تاماكحتسالا نأ ادكؤم يضاقلا لخدت نأ الول ،اذه لبقي نأ كشوي

 .همالك ه ا .ايح مامإلا ماد ام

 ةنطابلا يف صوصللا ثاعو ،لاوحألا تبرطضاو بغشلا رثك ناطلسلا اذه مايأ يفو

 6هيمحت ةعامجب الإ رخآ دلب ىلإ دلب نم جورخلا عيطتسي ال درفلا نأ ىتح ،ةيليمشلاو
 راحص نم جرخ ١٣٤٤ ماع يف هنأ رمألا غلبو .هتفداص نم لك ةدرملا يديأ تلوانتو

 © يكرت نب لصيف نب روميت ناطلسلا مع انبا ،يكرت نب دمحم انبا دمحمو دلاخ ناديسلا

 ىلع امهدحأ اوعابف ينيمسلا حيس يف يبتقلا لبحلا نب ةفيلخو ،سارحلا امهيلع ضبقف
 خيشلا امهكفف كنض ىلإ امهوبلجف ،رماوعلا ىلع رخآلاو يميربلاب يليانلا دشار نب فيس

 راحص يلاو ىلإ دلاخب لسراف ،شرق ةئامتسو فلأ نع ييايحيلا دمحأ نب دمح
 دعبو ،تاونس ينامث ييايحيلا خيشلا دنع دمحم يقبو كهنم هملتساف ناطحق نب برعي

 الإ هلك اذه ببس امو .هيلإ هملسف لصيف نب دمح ديسلا ىلإ ةفيلخ هنبا هب لسرأ كلذ
 ةرازولا ىلإ رمألا ةسايس هكرتو دنهلا ضرأب ةحايسلاو ةلزعلل ناطلسلا رايتخاو لامهإلا

 .هنع ةباينلاب

 ليامس نم نيدلا رون يديس جورخ

 ةيقرشلا ىلا

 رون يديس جرخ 6 لصيف ناطلسلا ةافو دعب ١٣٣١ ماع نم ةدعقلا يذ رهش يف
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 عاطملا سيئرلاب ىقتلاو ‘لاله نب دمح نب دوعس ديسلا هتبحص يفو ،لئامس نم نيدلا

 يف مهب عامتجالاو ،ةيقرشلا لئابق ةفراعم يف مهنيب قبس دعول ،ىكزأب رصان نب ريمح
 ملاس مامإلا ضوف دقو .مهنيب ةميدقلا نتفلا ءافطإو . مامإلا ةرصانمو ،ةلودلا تامهم

 اهيضمي وهف ثةماعلا حلاصملا نم هاري اميف اقلطم ًاضيوفت دلاولا يديس دي يف رومألا

 . همسرو همس اي

 ،جورشلاو دشاورلا نم اهلهأ نيب ام اوحلصأ مادنع يداو نم رضخلاب اولزن املف

 . ةنس نيثالثو عضب ذنم بورح مهنيب تناكو

 © لئابقلا نيب لاومألا نم بهنو ءءامدلا نم كفس ام نأ نيدلا رون يأر نم ناكف

 ىدعت نمو ،هنع تكسي هل مهتعيبو مامإلا ةعاط تحت مهلوخد لبق ،ةيضاملا برحلا يف

 رثكأ لب ©يغابلا ىلع ةلداعلا ةجحلا مدعل ،مهنيب مكحلا أيهتي ال ،هتيانجب ذخاؤي كلذ دعب

 اولبقف ‘كلذ نع جورشلاو دشاورلل نلعأف ،ضعب ىلع مهضعب يغب نامع لهأ بورح
 ام دعب مهقوس تماقو ةدودسم تناك نأ دعب مهقرط تحتفف ‘هرمأل اولثتماو ،هلوق

 ثراحلاو ماير ينبو ةحاور ينيل نلعأو ضعب دنع مهضعب لخدو ،.ةلطاع تناك
 اهلهأ نيب ام حلصأو ،ناشلا دمس ىلإ ارضخلا نم اوجرخ مث ،كلذب ةركاسملاو

 يديعسوبلا ديعس نب فيس نب ملاس خيشلا كرتو اهنصحب مامإلا ملع عفري نأ رمأو
 ثراحلاو ةركاسملا نأش حلصأو ،اربأ ىلإ اولقتنا مث ،اهيلع ءاضقلا هدلقو .يلاو

 نم هلبق امل ًامداه حلصلا اذه راص لدعلا ةكرببو ،مهنيب ةميدقلا فواخملا تمسحناو

 اوهجوت مث .اربأب ىسيع خيشلا مهاقلتو ،دادجألا نع ءانبألا اهثرو يتلا داقحألاو نئاغضلا

 6 رجح لآ ضعبب اوقتلاو ،ةوافحلاو رشبلاب مهلباقف ،لباقلاب هزكرم ىلإ هتيعمب هترايزل

 مهافاو ةيدب يفو .مهوفعسأف ،نيدو لضف لهأ تقولا كلذ يف اوناكو ،مهترايز اوبلطو

 .مامإلل ةعيبلا نيدلا رون مهنم ذخأو 8 ماركلا مشهلا نايعأ

 دبع نب يلع اهءارمأ ارئاز نالعج ىلإ ريمح خيشلا جرخ ةيدبل ةرايزلا ءاهتنا دعبو

 هولباقو ،ماشتحاو ةوافحب هولبقتساف دومح لآ هللا دبع نب رصان نبا هيخأ نبا دمحمو هللا

 فرعيلو ‘مالكتلا نم هب ءاج ام ةرايزلا مامت دعب مهل ىدبأف ،مارتحالا نم هلهأ وه امب
 يف اولجأتف ،ماظنلا نم نوملسملا هيف لخد اميف اولخدي نأ مهنم بلط ام دعب مهيأر

 ١٩٣

١٣ م نايعألا ةضهن



 نأو دايحلا موزل تقولا رضاح يف هودعوو ،ليفك لبقتسملاو ،لبقتسملل رظن لوخدلا
 ةيرفاغ ىلع ءاسؤر يلع وب ينب ءارمأ هب ىفتكاو ‘كلذ لبقف ،ناطلسلا ةرصانم نع اوفكي

 دنع نوفقي ،ًاميسج ًارطخو اميظع امح مهل نوريو ‘كلذب مهموق مهل رقي ةيقرشلا
 نم ناك ثريبك روهمج مهتدايق تحتو ثنامزلا ميدق نم ناطلسلا راصنأ مهنوكلو مهتراشإ

 ةبجاولا ةحيصنلا ءادأو مهلاح راسفتسال "مهيلإ ريمح خيشلا ريسم هراصنأو مامإلا يأر

 خيشلا نأ نودقتعي مهنوكلف ؛ًقيمع رثأ نامعب لطابلا بزحتلل نإو ،هيخأل ملسملا ىلع

 .مهنم لوبقلل ىجرأ كلذ ناك ةيرفاغلا كولم نم يريمحلا

 رشع ينثا ناطلسلا باب اوقرطي ملف ،هل هودهعت ام اومتأو ،هب هدوعو امب اوفوف

 ءافولا اوأر مهنكلو .ةيلاوتم مهيلإ ناطلسلا بتك تناكو ‘نامع نايعأ هقرط ىتح .ماع

 .رارحألا ميش نم

 يحالفلا دياز نب نادمح خيشلا لخدت

 بيسلاب عامتجالاو ناطلسلاو مامإلا نبب حلصلاب

 نأ دياز نب نادمح خيشلا نم بتك تلصو ١٣٣١ ةنس نم ىحضالا ديع مايأ يف

 ناك ذإ نيدلا رون ةمالعلاو حلاص نب ىسيع خيشلل يبظ وبأ مكاح يسايلا يحالفلا ةفيلخ

 مهلوصو بحيو ةنطابلا نم بيسلا دلبب ميخم هنأ ركذ ةيقرشلاب ناوألا كلذ نيدلا رون
 ساي ينب نيب تناك اهنأل روميت ناطلسلاو ملاس مامإلا نيب حلصلاب طسوتلا لمأي وهف .هيلإ

 اولخدي نأ اوبحأ نيينامعلا نيب رمألا مقافت اوأر املف ،‘ةدضاعمو ةلصاوم طقسم كولمو

 ناكف ثنايعألا نم مهدنع نمو نايخيشلا جرخف قاقشلا ةدام مسحل حلصلاب مهنيب

 قيرط ىلع ه ١٣٣١ ماع ةجحلا يذ نم رشع سداسلا مويلا يف ناشلا دمس مهلوصو

 .قعلا يداو

 عامتجالل بيسلا ىلإ هعم نمو ىسيع خيشلا هجوت يداولا نم اوجرخ نأ املو
 مامإلا ناكو ،لئامس ىلإ امهعم نمو كلام وبأ ةمالعلاو نيدلا رون دصقو ،نادمح خيشلاب

 ناكف ؤ‘ىسيع خيشلا ريمألا هب جرخ امو نادمح خيشلا مهل هبتك ام هيلع اضرعف اهب ملاس

 ىتح ةذبانمل ١ الإ ىري ال - هلل ا همحر ۔ ناك ذإ 68 هب هؤاضرو حلصلا لوبق مدع هيأر نم
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 املف . مهيأر اوفرعيل اورضحي نأب راصنألل اولسري نأ مهيأر عمجأف 6 مهنيبو هنيب هللا مكحي

 © بيسلا ىلإ كلام ابأ ةمالعلا انخيش مامإلا لسرأف لوبقلا مدع ىلع اوعمجأ اوعمتجا

 . نيينامعلا رظن هاضتقا امب ريمألا ربخيل

 ئ مهيديأب امو مهكرتو مه ءاقبتساو © ناطلسلا ةرئاث ءافطإ ىسيع خيشلا يأر ناكو

 مهنم نوكيف ثءالبلا نيينامعلا ىلع دتشي نأ ىشخي وهف ،قييضتلا نم نيينامعلا ىلع ةقفش

 ةمالعلا لوصو هدارمو هدصق نع هنثي ملو ٠ هيأر ىلع ارصم ريمألا يقبف ئ مامإلل نالذخلا

 .مالسإلاو مامإلا حلاصم يف قلطملا رظنلا هل نأ ىريو ‘كلام وبأ

 تيب ىلإ لوصولا نايعألا نم هعم نمو ىسيع خيشلا نم نادمح خيشلا بلط مث

 يأرلا لهأ نكلو ريمألا هفعاسف ؛ةقادّصلا ديدجتو ثةفراعملا مامتإل ،طقسمب ناطلسلا

 خيشلا رب ملف ] مهئاهدو مهعادخ نم رثؤي امو . كولملا لئاوغ فوخ كلذ ريمألل اوري مل

 .هيلإ مهباجأ ام مامتإ الإ ىسيع

 هتبحصب اوناك نيذلا هناوخإ نادمح خيشلا عمو ناطلسلا ةرخاب (رحبلا رون) اوبكرف

 ناطلسلا مهاقلت ىتح طقسم اولصو نأ امف ١٣٣٢ ةنس يف مرحملا رهش يف كلذو

 ىلإ اوعجر مث مويلا كلذ رصع ىلإ اوثيلف ،زئاوجلا بورضو ماركإلاو ةوافحلاب مهلباقو

 اذهو حلصلا نم هب ءاج ام مامإلا ىلع ىسيع خيشلا ضرعف ،لئامس ىلإ اهنمو ‘بيسلا
 :اطورش هل طرتشاو ،ًاطورش ريمألا ىلع دياز نب نادمح خيشلا طرتشا :هصن

 دري نأو ةيلخادلا نامع ىلع هكلمو اَهيف وه يتلا ةزوحلا مامإلا ىدعتي ال نأ :لوألا

 1 اضعب مهضعب رضي ال نأو ةنطابلا نوصحل ًاعبت نانوكيف لئاممسو دبدب ينصح ةداسلل

 . نمآ نيفرطلا نم لخادلا نأو

 .زيلجنإلل ةينامعلا ةكلمملا نم ائيش ناطلسلا ملسي ال نأ :يناثلا

 . هاياعرو مامإلا ىلع اثدحم يروؤي ال نأ : ثلاثلا

 . نطاب الو رهاظ رضب مهل ىعسي ال نأ : عبارلا

 نع ىهنيو ‘فورعملاب رمأيو ،ةعيرشلا جهن ىلع لدعلا ميقي ناطلسلا نإ :سماخلا
 . ملاظملا عفريو ركنملا
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 ام عفريو ةدعاقلا ىلع ةسمخ ةئاملا يف ةيناطلسلا كرامجلاب روشعلا نإ :سداسلا

 .داز

 .الصأ شتفت ال روص كرمجب ةلزانلا قيدانصلا نإ : عباسلا

 . ةيناطلسلا كرامجلاب لزانلا نامزلا نع روشعلا عفري نأ :نماثلا

 سيلو كلذ ىلع مكفعاسن نأ انل زوجي الو رذعتم نوصحلا در نإ :ريمألا هباجأ

 هديبف ،مامإلا ىلع اَهضرعنف طورشلا ةيقب امأ ،ةربابجلا ىلإ نيملسملا لقاعم دري نأ مامإلل

 .دقعلاو لحلا

 عم راظنألا ترثكو ،هلوبق نم ىبأو ‘هضفرف مامإلا ىلع حلصلا اذه ضرع

 وهو ‘هيف ىعسو ٠هب ءاج ام ريمألا ىلع در اذإ ،رمألا ءدب يف ةقرفلا اوفاخو راصنألا

 . حلاصملا مظعأ نم هاري

 ؛هراصنأ ةرظانم ىلإ مامتإلا يف لجأتي نأو ،لاحلا يف مامإلا تكسي نأ اوأرف

 دعبو .راصنألا ةمهافم دعب باوجلاب هيلإ اولسري نأو ،ريمألا عوجر لبق اوقرفت مهنأل
 هربخأو ،رهاظلا دلبب هافاوف يحاَوؤلا فيس نب دماح خيشلا هيلإ اولسرأ ىوزن مهلوصو

 .ةذبانملا الإ ىري الو ،مهتقفاوم الإ ىري ال مامإلا نأو ،حلصلا لوبق نم اوبأ راصنألا نأ

 هيقفلا ملاعلا خيشلاب ىسيع خيشلا عامتجا قفتا .بيسلاب عامتجالا اذه تقو يفو

 ةلودلل نيربدملا ميظع ناك يذلا ةيهادلا رهاملا لجرلا يبيصخلا زّيزُغ نب دشار

 نيب ىلعملا حدملا ملعلا يف هل نمم وهو ءهريبادتو هتسايسب اهنع لضانملاو ثةيناطلسلا

 همرك هدازو لذبلاو ءاخسلاب رهشو ،دوجلاو مركلاب خيشلا اذه فرع دقو .نامع لهأ

 طاسب يف أشن هنأل ؛كولملا ةمزالم نم اب ري ملو .ناطلسلا رماوأ هليثمت يف اذوفن

 .مهدوج دهم يف ىبرتو ©مهلضف

 رهظأف ،نيملسملا ةلود هاجت هل قيفوتلا بتكي مل ثةمامإلا تدقعو لدعلا رهظ املو

 راطقأ يف هبتك ثبو ،قحلا ىلع اوسيل مهنأو ،‘نامع لهأ دنع ءامص ةنتف هذه نأ سانلل

 يف هنأ رذتعاف ‘كلذ ىلع ريمألا هبتاعف مهب فجرأو ،نيملسملا ىلع عنشو ضرألا

 ديب ةكلمملا باهذ نم هداشرإال وه ناطلسلا دنع هماقم نإو ‘كلذ الإ هنكمي الو .ةيقت

 مهنأب هغلب امل ،هولبقي مل نيملسملا عم لخد ول هنأو ،راذعألا نم كلذ وحنو .زيلكنإلا
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 : ريمألا هل لاقف .ىده ىلع نيملسملا ةلود نأو ،قحم مامإلا نأ فرتعاو .همد اوردهأ

 .اهب صلختف ةنتف ريخلاو رشلاب مكولبنو» :لوقي هللا نإ :هباجأف ؟ةنتف اهنإ :لقت ملأ
 داجأو .اهنم صلختلا نسحأف ؛هايإو هنيب تارواحملا تلاطو .ًاريفقنع ةيهاد ايقطنم ناكو

 خيشلا هدقع ةرئاد ناك ،لوألا عامتجالا دعب بيّسلاب رخآ عامتجا لصح مث ،اهنع باوجلا

 . نيينامعلا ءاسؤر نم ريفغ مج هرضح ،يميربلا مكاح يميعنلا يلع نب دمحم نب ناطلس

 ىلإ لك عجرو رمأ هيف مت امف ،مامإلاو ناطلسلا نيب احلص دقعي نأ خيشلا اذه مارو

 .هنطو

 ٨،&فيس نب ملاس نب فيس مهسأري كسمش نب ةلوعم نايعأ لصو تقولا كلذ يفو

 نب دشارو فيس نب دمح نب دوعسو رعاشل ا ناقلخ نب ديعسو ديعس نب دمح هدنعو

 نأ هنم اوبلطو ،هوعيابو ،لئامسب ملاس مامإلا اوهجاوف مهتعامج نم طهرو .ناهبن

 . هللا ءاش نإ كلذ يتأيسو . مهدعوف ٠ مهيداو رهقل مهب لصتي

 لاله نب دمح نب دوعس دهازلا لصيفلا مهشلا لئامس ىلع ايلاو مامإلا لعج

 . يديعسوبلا

 قيرط ىلع لئامس نم مامإلا جرخ ١٣٣٢ ةنس مرحملا رهش نم نيثالثلا مويلا يفو
 يف مهناوخإل نيدلا رونو مامإلا باتك اذهو .ىسيع ريمألا هتبحص يفو ،يبرغلا يداو

 . تاحوتفلا نمضتي ايقيرفإ نم ةروبت

 ٢ < آ قتا رق 1 مستبي

 ىلإ يملاسلا ديمح نب هنلا دبعو . يصورخلا دشار نب ملاس نيملسملا مامإ نم

 سيمخ نب فيسو ،ملاس نب دمحمو ،ملاس نب رصان :ةوخألا ماركلا خياشملا ةرضح

 ةفاك نم مهريغو ‘ نيينامعلا ناوخالا ةفاكو ©}ةعمج نب ملاسو كدعاس نب ملاسو

 م ام ىلع هركشنو ٠ مكيلإ هللا دمحن انإف . ٠ مكيلع مالس 6 ةروبت يحاونب نيلزانلا نيملسملا

 © انتاتش عمجو {} هتمعن انيلع هللا متأ دقف . هللا نيد راهظإو 6 هللا باتك ةماقإ نم 6 انيلع هب

 هللا مهحنمف ،ةدحاو ةين ىلع "ةدحاو ةموق مهاياعَرو نامع رباكأ ماقو 6 انبولق نيب فلأو

 .زيزعلا رصنلاو ©نيبملا حتفلا
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 ةعاس يف ةيناثلا ىدامج نم نينثالاو رشع يناثلا مويلا رخآ فونتب ةمامإلا تدقع

 اهانلخدو ١٩ موي نم ةلباقلا نينثالا نم ةعاسلا كلت يف ،ىوزن ىلإ انلقتناو ،سمشلا

 مهفاتكأ هللا انحنمف إةماهشو ًاسأبو ًاددعو ةدع نوكي ام عنمأ يف يهو ثرحلا تقو
 اونظو ،نوبستحي ال ثيح نم هللا مهانآو ،ةناعإو هللا نم رصنب لتقلل مهءامدو رسإلل

 ناطلس هجاوو دلبلا ملسو ،حنم يلاو هجاوو ،اهنم هللا مهلزنأف "مهنوصح مهتعنام مهنأ
 عسات موي ©ىكزأ ىلإ انلقتناو اوعيابو موا خويشو ةبنجلا خويش هجاوو ،عيابو يربع

 ‘دمح نب دوعس ديمحلا اهيلاو ةكربب انل هللا اهحتفف ،ىوزنب نيتعمج ةالص دعب ‘بجر
 6٢٩ حبص لئامس نصحب انطحأو ،ًاريَصُع بجر نم ٢٦ موي يف لئامس ىلإ اهنم انلقتناو

 نبا دومحو ،لاله نب دمح نب دومحو ‘لصيف نب ردان هيفو ‘حئاصنو جاجتحا دعب
 هيلع راصحلا ماقف 5}ةدع متأ يف وهو ةرشع موقلا ةداس نم مهريغو سيق نب نازع مامإلا

 ضوخلاب لزن دق هعم نمو ىسيع خيشلا ناكو 0٢٨ ةليل اولزنو ،اموي نيرشعو ةعبس
 نب يلع مهيف شيجلا نم ىرخأ ةفئاطو ‘بيشلاب مهو ،مهدالوأو لصيف ةطبارمل

 نصح ترصاح دقو ؤ‘سبعو ماير نم نورخآو نييرجحلا ةعواطمو ،رهاز نب لاله

 راهظإل انمقأ 5،امهقرافن مل نينصحلا حتف ذنم نحن اهو .نابعش ٢٥ موي حتفو شدبدب

 .. طقسم ىلع ةضهنلا ةصرفل نيرظتنمو ،ودعلل نيطبارم 8،امهعباوتو نيدلبلا يف لدعلا
 يف متنأو ،مكترضح ىلإ اذه انباتك لوصو هللا لأسنو ثاهيلإ فحزن ۔ هللا ءاش نإ ۔ ابيرقو
 مل ىلوألا مكتناعإو لصو رصان خألا اهيأ كباتك .لصو اذإ هلوصوب انوفرعو ،ةمعن متأ

 .مالسلاو قيرطلا عاطقنال هلعلو ،نايب اهيف انتأي مل ةيناثلاو ،لصت

 ١٣٣١. ةنس ةدعقلا يذ يناث موي ،هديب هللا دبع نب دمحم هدلاو ءالمإ نع هبتك

 صلخف يباوعلا نصح ىلع نويربعلاو صورخ ونب راث ىكزأب نوميقم نحن امنيحو

 .ه ا بجر رهش نم ١٧ موي

 لئامسب مامإلا ىلا سمش نب ةلوعم دقو

 ةلوعم بولق يف هللا ىقلأ ةمامإلا ماظن كلس يف مهدالب مظتنت نأ هللا دارأ املو
 عم هاوه ناك ذإ دمحم نب رصان نب ناميلس خيشلا مهسيئر اوفقلاخف ٠ ناميالا بح

 ،اهحتف دعب لئامس ىلإ تقلأ ،ةبقع قيرط ىلع مامإلا ىلإ مهنم مسق جرخف ،ناطلشلا

 ،هيلإ اوءاج امب هوربخأو .مامإلاب اوعمتجاف ١٣٣٢© ةنس مرحملا رهش يف مهجورخ ناكو
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 ،مهمصخ ىلع ةدعاسملا ةنم اوبلطو روجلا ةمئأ نم مهرارفو ،ةرصانملل مهدادعتسا نم

 نم نيجراخلا رثكأو ،هيلع مهيفاوي الجأ كلذل لعجو ،ًاليمج مهدعوف مهدالب ةيامحو

 رون مهادانف ،الجر نوعبرأو فين مهو ،ملاس نب فيس موقلا ريمأ ناكو .تاملسم لهأ

 تاكربلا وبأ مدقتو .كلذل الإ انئج ام :موقلا باجأف ؟عيابم نم له سمش لآ اي :نيدلا

 كنوعيابي نيذلا نإ» :ةميركلا ةيآلا ولتي وهو ،ةعيبلل هدي دمف ‘فيس نب دمح نب دوعس
 ٠موقلا ةيقب عياب مث «هسفن ىلع ثكني امنإف ثكن نمف مهيديأ قوف هللا دي هللا نوعيابي امنإ
 .مامإلا ةفايض يف اموي رشع ةعبس اوماقأو

 نيمزتلم اوعجرف ،مهل نذأف ،عوجرلا يف مامإلا اونذأتسا ٨ةرايزلا مزاول ءاضقنا دعبو

 مهموق نم مامإلا ةعاط يف لخدي مل نم لك ىلع مايقلابو ،مهدالب يف يهنلاو رمألاب

 مهضراعو ءهب اولُمأ اوناك امب اوُمه اولصو املف لخن برحل مامإلا عم اوموقي نأ ىلعو
 .اولجعت ال نأ مهباجأف ،هرمأ نم ناك امب مامإلل اوبتكف رصان نب ناميلس خيشلا مهسيئر

 مادقملا هعنمف ،قحلل ًادانع ةلوعم يداو نم مهعابتأو صورخ ينبب درشي نأ ناميلس مهو

 ىلإ ةيناث ةرم جرخ رمألا هيلع قش املو .ادهتجم مامإلل احصانم ناكو ،ملاس نب فيس
 ةدعاسملا مامإلا نم ابلاط رضخالا لبجلا محتقاو ،هموق نم الجر رشع ينثا يف مامإلا

 .لوألا دعولاب ءافولاو ،هرمأ ىلع

 نب ىسيع خيشلا ريمألا لصو ١٣٣٢ ةنس لوالا عيبر رهش نم رشع عباسلا مويلا يف

 نب دمحم ليلخ وبأ ةمالعلا انخيش لصو هلوصو لبقو ،مامإلا ةوعد ًايبلم ىوزن حلاص
 نوكي نأ ىلع مهيأر عمجأف ،يملاسلا نيدلا رون فلخي نميف اورظانتف ©يليلخلا هللا دبع

 نيدلا رون هيلع ناك امك ،ةمامإلا نوؤشل اريدم يكلاملا سيمخ نب رماع ةمالعلا ملاعلا

 يف ًاضيأ مهيأر عمجاف ،لخن رمأ يف اورواشتو ©لمعلاو ملعلا يف هتفيلخ وهف ،يملاسلا

 هتبحص يفو ،ملاس مامإلا جرخف ،لواعملل قباسلا دعولاب ءافولاو اهلهأ ىلع جورخلا

 ًاعيشم فونت ىلإ حلاص نب ىسيع ريمألا مهبحصو ،لبجلا قيرط نع ليلخ وبأ خيشلا
 © لواعملا ةدلب ىلإ اهنم بكرو ثيباوعلا ةدلب مامإلا لزنف رصان نب ريمخ خيشلل ارئازو
 رصانملا سيئرلا ةوزغلا هذه داوق ناكو .يكلاملا ةمالعلا ىوزن ىلع مامإلا فلختساو

 دشار نب رصان ةمالعلا خيشلاو ،يئانهلا لاله نب ردب نب دوعس خيشلاو رصان نب ريمح
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 خيشلا ىدصتو ،©لواعملا يداو نادلب نم تاملسمب اولزنف ‘هتعامج يف يصورخلا
 . مايق ريخ بجاولاب ماقو ٠ مامإلا ددمو { شيجل | يلوعملا دمح نب ديعس نب دمح

 ماقف ،رمألا لوأ يف دايقنالا نع عنتما دقف ،ةلوعم ريمأ رصان نب ناميلس خيشلا امأ

 رمألا ةلوعم تملسو ،عيابو نعذأو داقناف ،مهتقفاوم نم ادب ري ملف ،هتعامج هيلع

 .مامإلل

 هرقأ دقو ‘يصاّرحلا ناينث نب دمحأ خيشلا تقولا كلذ يف لخن سيئر ناكو

 يريمحلا خيشلا بطاخف ،اهرمأ ةمزأ هكلمو ،اهنصح ىلع ايلاو لصيف نب روميت ناطلسلا

 يريمحلا ىلإ مهليم لخن لهأ نأل ؛مامإلل ناعذإلاو قحلل دايقنالا يف لخن نايعأ

 اهعماجب حبصأو ،ًاليل مهيلإ جرخف نسحيو لمجي امب هوباجأف ،هموق نم ريثك اهبو

 ديسلا هعمو ،عناملا اهنصحب عفرت دق هنإف ناينث نب دمحأ خيشلا الإ ،اهلهأ ههجاوو

 ،ىوزنب هسفن لتق يذلا دمح نب فيس ديسلا وخأ يديعسوبلا دمح نب ديعس نب براح
 ءافلاخم نوكت وأ ،يتمذ ىلع لزنت نأ امإ :دمحأ خيشلا ىلإ يريمحلا ريمألا لسرأف

 ىلإ هاطعأف ءهيلع ةعبت الف الإو ،هتنامأ ضبق يف ناطلسلل بتكي نأ ىلإ ةلهم دمحأ بلطف

 .هباتك باوج لوصو

 ةوق كل نكت مل نإ :ناينث نب دمحأل ناطلسلا نم باوجلا لصو ةزيجو مايأ دعبو

 حمسي نأ بلطو ،‘برح ريغ نم ناينث نب دمحأ نعذأف .تئش ام لمعاف ‘برحلا ىلع
 © دمحأ خيشلا مزع ‘براح ديسلا فرع املو .كلذ يريمحلا هاطعأف نصحلا رئاخذب هل

 ماقأو :لخن نصح مامإلا لخدو ءاكربب ناطلسلا ىلإ هجوتو ،ًاليل جرخ ،هيلع ىوطنا امو

 ًايضاق يدنكلا دمحأ نب فيس ةمالعلا خيشلا لعجو كدناعملا بدأو دسافلا حلصأو ،هب
 .لواعملا يداوب ايضاق يدمحيلا رصان نب يلع ملاعلا خيشلاو .اهيلع

 يداوب يه يتلا ،ماشغلا دمحأ نب دمحم ديسلا لاومأ ضبقب ملاس مامإلا رمأ دقو اذه

 فوقولا رذتعي ،نولوهجم مهو نيمولظملا هلهأل وهف ،ملاظملا يف اهقارغتسال ،لواعملا

 يف ۔ هللا همحر ۔ يليلخلا ققحملا مامإلا مكح اذهبو .لاملا تيبل لوهجملا مكحو .مهيلع
 . سيق نب نازع مامإلا رصع

 م ام الا مكح هفص

 نب رماع خيشلاك © هعم نيذلا ءاملعلا ةراشإب . يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا مكح
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 ديسلا لاومأ يف مهدنع نمو يصورخلا دشار نب رصان ملاعلا خيشلاو يكلاملا سيمخ

 امهنوكل .ةيفاص اهنأب زيزع نب دشار ملاعلا خيشلاو ،ماشغلا رصان نب دمحأ نب دمحم

 نأو ،نيملسملا ىلع يغبلا شويج امهل نادوقيو ،جارخلا امهل نايبجي ةربابجلل نيلماع
 ىشم امل ءافتقا ةلودلا زع يف اهلعجو ،اهزوح مامإلل نأو ء اهملاظم يف ةقرغتسم امهلاومأ

 دهع ىلإ ۔ هنع هللا يضر ۔ باطخلا نب رمع دهع نم ۔ مهيلع هللا ناوضر ۔ ةمئألا هيلع

 ملاس مامإلا رمأف ۔ مهنع هللا يضر ۔ سيق نب نازع مامإلا ىلإ يصورخلا باطخلا نب رمع
 .نيملسملا ةلود زع يف اهقافنإو لاومألا هذه زوحب

 فعضو ،مهتملك بارطضاو ،نيينامعلا لاح ىلإ رظن ،يليلخلا مامإلا عيوب املو

 مهفسع مظعو مهملظ رثك طقسم نيطالس نأو ،نولوألا اهيلع ناك يتلا مهممه

 ، لاومألا كلت نع تكسي نأ ىلعو ٬دالبلا نيمأتو فافكلا ىلع مهحلاصف ،مهمشغو

 تاذ هسلجم ترضحو .اهآر ةحلصمل هتوكس امنإو ،ًالاطبإ الو نيمكاحلا مكحل ًادَر ال

 مكحلا نأ باجأف ،ةيضقلا يف يدشارلا دمحم نب نايفس يضاقلا ثحاب دقو ،موي

 فيفخت يهو ٫اهانيرحت ةحلصمل اهنع انتوكس امنإو }‘لام تيب لاومألا كلت نأو حيحص
 .ىوزن نصح نم مامإلا ةفرغب نايفس يضاقلا هنع كلذ بتكف كدالبلا نيمأتو ملظلا

 جهرلا اهب رثك دقو ،اهثداوح نيكستل لخنو لواعملا يداوب ملاس مامإلا يقب

 مهتلمج نمو .ةليغ لاجر ةلمج لوامعملا نم لتقف ،ءاحلصلا لتق اهب اشفو .5ةليغلاو

 ءالضفلا نم لتقو ،هنباو يصورخلا ناهبن يبأ نب سيمخ نب نمحرلا دبع خيشلا دهازلا
 وه هتيبب لتق نيعبسلا زهاني ريبك خيش وهو . يدنكلا دمحأ نب فيس يلولا ةمالعلا لخنب
 نب رصان لضافلا ةقثلاو يمالسلا هللا دبع نب دمحم ملاعلا خيشلاو ،نيمئان هتجوزو

 نب ديعس فراعلا خيشلاو ©‘يمالُّسلا دمحم نب فيس دهازلا خيشلاو يصورخلا ديعس

 يف عقاولا امأ .ريفغ مج ةماعلا نمو ،نوريثك لضافألا نم مهريغو ،هنباو ينافرعلا ملاس

 يصورخلا ناينث نب دمحأ لخن لهأ خيش لتقب رمأ ملاس مامإلا نأ هيف ببسلاف ‘لخن

 ىلإ هلسرأو .ديدحلاب هدّمصو مامإلا هيلع ضبقف ،عرشلا فلاخت ثادحأ هنم تثدح امل

 عجر نأ الإ وه امف ،بئاتو مدان هنأ ةعافشب قلطأ مث ،ًاليوط اهب ثبلف ،©ىوزن ةرومطم
 تقو لخنب عماجلا دجسملا مامأ هسلجم يف لتقف ؤهلتقب مامإلا رمأف هيلع ناك ام ىلإ

 نوبلاطي ،ناينث نب ملاس نب دومح هيخأ نباو ناينث نب نافلخ هوخأ ماقف رصعلا ةالص
 . هراثب
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 ةموكح تناكو ةنطابلا نم سيمرلاب ماقأو ،عيطاقملاو صوصللا عمجف نافلخ اَمأ

 نيباصملا رثكأو ًاناودعو ًاملظ ةريثك سفنأ لتقو لخن ىلع تاراغلا نشف ،هل ارهق طقسم

 ۔ مامإلا ةعامج صورخ ونبو اّيمالَّس هيخأ لتاق نوكل ؤصورخ ونبو نويمالسلا لتقلاب
 .هللا همحر

 عساتلا مويلا يفو .نيملسملا تاروع ىلع مهلدي ،لخنب مهل ًانيع يقبف دومح امأو

 رمأف ،امجب هتعامج ىلإ برهف ،ملاس نب دومح ىلع ضبقلاب مامإلا رمأ ةجحلا يذ نم
 .يغبلا ىوأم يه يتلا هلزانم قرحو شهتويب مدهب

 مامإلا رصع يف ،لخن ىلإ عجر ىتح ،ًرهد ةلاحلا كلت ىلع سيمزلاب يقب نافلخو

 موقك الإ ناك امف ،هدوقت ةءورملا لعلف .سيئر هنأو ،هفالئتسا يف ريخلا هنم ائظ يليلخلا

 ابتاك جرس يبأ نبا ةلي هللا لوسر راتخاو ،لجعلا اودبعف نيعبس مهنم راتخا ،ىسوم

 نم ةباصع يليلخلا مامإلا لسرأف اهلماعو دلبلا ىلع بلغتي نأ نافلخ داكو .دتراف

 ©مهب فختساف ،هيلع ةجحلا ةماقإ دعب ،هب كتفلاب هرمأو ‘لخنب هلماع ىلإ هركسع

 ملو ،همداخن هدنع لتقو ،هموق ةرضحب هسلجم يف ىحض هب اوكتفف 5ءامص انذأ مهراعأو

 ۔ يليلخلا مامإلا ةريس يف كلذ نايب يتأيسو .ىذأ الو سأبب مامإلا ركسع نم دحأ بصي

 . هللا ءاش نإ

 يف داسفلا ةيعاد ةاغبلاو ةربابجلا نم ءاسؤرلا ءالؤه لثم ءاقب نأ ملاس مامإلا ىأر مث

 اضيأ ناكو يلوعملا رصان نب ناميلس خيشلا وهو ،لواعملا سيئر لتقب رمأف ضرألا

 نطبي نمم وهف اكرب نم مهعوجر دعب مامإلا نع عنمت دقو ؤ‘همشغو هفسع رثك نمم

 نيب ًاليل هتيب يف ركسعلا هيلع مجهف ،نيملسملاب رئاودلا بقرتيو طقسم ةموكحل ةقادصلا
 ؛جرعأ مايق هنكل ،هراثب ذخألل هتوخإ كلذ دعب ماقو ،ًاليتق حبصأف هتوخإو هركسعو هتلئاع

 ترمتساو ،©يربلا فاخو دالبلا اهببسب تعاض سئاسد تيقبف مهولذخ مهتعامج نال

 نأ ىلإ مهيلع طغضف يليلخلا مامإلا رمألا يلو ىتح نمزلا نم احدر اذه ىلع مهرومأ

 اخأ يلوعملا رصان نب فلخ خيشلا اريمأ لواعملا يف بصنف “مهتفسفس نع اوصكن

 . رومالاب افراع ابيرأ ًافيصح ًالقاع خيشلا اذه ناكو مهتساير تيب مهنأل ناميلس لوتقملا

 اكرب ىلا مامإلا جورخ ركذ

 © رامسلا دمح نب لاله ديسلا اهيلع ناطلسلا لماع ناكو « لخت حتف رثأ ىلع كلذو
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 .اهيلع ةمجاهملا ةفاخم هلماعل ًارصانم اكرب ىلإ مدقتو اميظع اشيج ناطلسلا عمج دقو

 نم بيرق مهنم لك ذإ نيقيرفلا نيب تاجياهم تناكف ،ةيناطلسلا تاوقلا رضحأ دقو

 لواعملا يداو نم ىربح دلبب صورخ ونبو ةانه ونب نوكت نأ مامإلا ىأرف رخآلا

 اهيلعو ناطلسلا موق نم ةجراخ تجرخف ،©لخن دلبب هدنع نمب مامإلا يقبو ،اهب ةطبارملل
 © رامسلا دمحأ نب لالهو ،ماشغلا دمحأ نب دمحمو شةبيط يعار دمح نب دمحم :ةداسلا

 تناكف ©ىربح لامعأ نم قيرعلا ةديلب ىلإ اولصوف ،مهب ردغت نيع نم موقلا ولخي الو

 ءاج مث ،ديفم ريغ نم نوجراخلا مزهناف ‘تامارم اهلوح اوناك يتلا ةيدابلا نيبو مهنيب
 نأ مامإلل نيبت كلذ دعب نكلو ‘لواعملا يداو ىلإ لصو ناطلسلا نأ مامإلا ىلإ ربخلا

 دعس لآ سيئر يدعسلا لاله نب دمح خيشلا نأ وه كلذ امنإو ةحصلا نم راع ربخلا

 ربخلا ةحص فاشكتسا لبق خيرصلا لصاوتف ،ناطلسلاو مامإلا نيب حلصلاب طسوتيل ءاج

 مل مهرثكأ نال هعمج يذلا ناطلسلا شيج قؤوفتف ،اكرب ىلع مجه ىتح شيجلا فقو امف

 ،دمارثلا نم نامعن ةلحمب مامإلا لوزن ناكو ،ةجاح نم لاتقلاب مهل امو اعمط الإ اوجرخي

 نوجرخي اوناكف .ةاماحملل اكرب نصحب تابثلا لهأو ةداسلا نم هعم نمو ناطلسلا أجتلاو

 (كنبلا) ىلع فينع لاتق موي تاذ مهنيب عقوو }مهنصح ىلإ نوعجريو ءراوثلا ةلتاقمل

 خيشلا مامإلا باحصأ نم ةكرعملا كلت يف دهشتساو ،مليوس نب ناميلس يلاولا تيب وهو
 نادمح نب ناميلس لتقو ثمامإلاب ناعتسا يذلا مادقملا وهو ،يلوعملا ملاس نب فيس

 .هناوعأو ناطلسلا دنج نم بيصأ نم ملعن الو نوريثك حرجو ،يلوعملا

 نأ ىأر امل ،هنع عافدلا زيلجنإلا نم روميت ناطلسلا بلط راصحلا اذه ءانثأ يفو

 شيج اهعفادم نارينب يمرت تلعجو . ةيزيلجنإ ةيبرح ةجراب تلبقأف ئ هولذخ نيينامعلا

 مهيأر عمجأ ،ةيضقلا يف لخدت دق يبنجألا نأ هعم نمو مامإلا ىأر املف .هتانكثو مامإلا

 ٠ دابعلاو دالبلا نوؤش حلصأو 6 مامإلا ركسع كانهو ء لواعملا يداو ىلإ عوجرلا ىلع

 .اهب همايق ءانثأ

 ةيطولا ىلإ دشار نب ملاس مامإلا جورخ

 جرخ ه ١٣٣٣ ةنس فلأو ةئامثالثو نيثالثو ثالث ةنس رفص رهش فصتنم يف
 ناريماألا مهيفو ٠ ءارمألا نم هعم نمب طقسم برحل يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا

 ۔ كلام وبأ ةمالعلاو © يثراحلاو يريمحلا
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 © ةمصاعلا رهقب الإ نامع كلم مظتني ال ذإ ،اهنع ريخأتلا مدع مامإلا يأر نم ناك

 ضرعتلا مدع وهف ©يثراحلا حلاص نب ىسيع خيشلا يأر امأ .نيينامعلا ءاوهأ فالتخال

 . مامإلا ةفلاخم ىري ال هنكلو ،نادلبلاو زكارملا نم هديب يقب اميف ناطلسلل

 .ايناطيرب تاوق الول طوقسلا نم وجنتل طقسم تناك امو

 دصقو ،اهنم اوجرخف ،ءاجنفب ءارمألا نم هعم نمو ۔ هللا همحر ۔ مامإلا عمتجا

 ،ربوخلا قيرط نع ،هدنع نمو ىسيع خيشلا دصقو رشوب قيرط هدنع نمب مامإلا

 .رفص رهش نم نيرشعلاو ثلاثلا مويلا يف ةيطولاب لكلا عمتجاو
 اباتك ناطلسلل بتك ،رورس ةدلب ىلإ لصو امل ‘ىسيع ريمألا خيشلا ربخ نم

 :مامإلا رماوأ لاثتما الإ ىري ال هنأو ،هايإو مهنيب ةمذلا ضقن نمضتي

 : يبنتملا بيطلا يبأ لوق هيف دشنأو ‘باتكب ناطلسلا هباجأف

 بداونلل هدعب يعامتسا لوطي لجحم رغأ موي نم دب الو

 بتك ًاضيأ ريمألل ناطلسلا نم رخآ باتك درو ،ةيطولا نع نوملسملا زيحت املو

 ىده امو ىدهأ شيجلا هيلإ داهو هسفن رض هرض ديرم برو

 ءاسم نم ،برغملا ليبق ،ةيطولا ينامعلا شيجلا لصو امل ةوزغلا هذه ربخ نم نإ
 سوؤرب مه نيذلا ةيزيلكنإلا ركاسعلا ىلع موجهلا ىلع اومزع نيرشعلاو ثلاثلا موي
 نب يلع دهاجملا ميعزلا ةيرسلا شيج ةمدقم ناكو .اممولحتساو مهيلع اوبثوف لابجلا

 . حلاص

 شيجلا لوصو لمكي مل هنإ ثيحو ،لابجلا كلتل ًارهاق هدنع نمب ميعزلا حبصأف

 ،ديدجلا ماظنلا ىلع برحلا رمأ نم ءيش نيملسملا دنع نكي ملو ،هرداوب تلصو امنإو

 يف مهولجأ دق مهنأ اوأرو ثةيبرعلا ةداعلا ىلع مه امنإو ديدجلا حالسلا نم ءيش الو

 يذلا لاضعلا ءادلا هنأ اوفرع امو شيطلا ةردايو ،ةيبرعلا ةوخنلا مهتلخاد ‘تقو عرسأ

 حبصأ نيحو .كلت مهتليل الإ اوثبل امف ،مكترثك مكتبجعأ ذإ نينح مويو .هنع هللا ىهن

 طابض هيفو ،ًاركسعم ناطلسلا هدعأ يذلا جلفلا تيب نم يماظنلا شيجلا لبقأ .راهنلا

 ناطلسلاو مههوجو نم مهيمرت تلعجف .ةديدجلا قدانبلاو ةشاشرلا مهعفادمب زيلكنإلا

٢٠٤



 نم اولجنا ىتح اريسي الإ لاحلا هذه ىلع نوملسملا ثبل امف ،رحبلا نم لبانقلاب مهيمري

 .هعم نمب حلاص نب يلع دهاجملا ميعزلا تبثو ،سانلا ىلجناو ،لابجلا

 نب دوعس ديسلا هدنعو .ةداهشلل ًاضرعتم مدقتو ،هفيس لس ©كلذ مامإلا ىأر املف

 نوفقي ةعاس هوعبتف ،نيملسملا لضافأ نم مهريغو يكلاملا ةمالعلاو ،ىسيع خيشلاو دمح

 ةدئاف ىرن ال :اولاقو مامإلا اوكسمأف ©نيملسملا نم ةعامج مهقحلو توملا ىلع هرثأ

 6مالسإلل انهو كلذ يف نإف ،ودعلا ىلإ ةليلقلا ةباصعلا هذهو ‘كسفنل كلئاقلإ يف

 رارفلاو ،يل زوجي ال عوجرلاو ‘تومأ وأ يل هللا حتفي نأ الإ ىلإ عجرأ ال ينإ :مهباجأف

 .لحي ال

 يف ءاملعلا عجرم ناكو كلام يبأ ىلإ تعجر مث ملعلا لهأ ىلإ ىوتفلا تدرو
 نأل ‘©فحزلا نم رارقلا وه اذه سيلو ،نيملسملا نم ةئف ىلإ زيحتم كنأ هاتفأف ،هتقو
 عمتجيو ،مهيأر اوربديو ،مهوكرادتي نأ اوبحأف ،ةعيلسلا لبج تحت اوزاحنا مهباحصأ

 مل لابجلا سوؤر يف نيملسملا نم ةعامج يقبو ،مهباحصأ ةيقب لصيو مهشيج

 يلوتساو ،مهرثكأ لتقو ،ةوق نم مهدنع ام ذفن ىتح ،ليللا ىلإ اولتاقف ،عقاولاب اوملعي
 فرعن الو .الجر نيسمخو فين نيملسملا نم دقفو لتق نم ةلمج ناكف مهضعب ىلع
 هودجو نم يناطلسلا شيجلا لمحو .رثكمو للقم نيب لقانلاو ‘ناطلسلا شيج نم ىلتقلا

 خيشلا نيملسملا نم بيصأ نميف ناكو .هلهأ ىلإ هودرو ‘يفش ىتح هووادو ،ًاحيرج

. هللا همحر يثراحلا ديمح نب ناميلس ني دمحم رويغلا



 نيثالثو ثالث ةنس ثداوح

 فلاو ةئامثالثو

 وهو ،©عفدملا بحاصب فورعملا ،يديعسوبلا لاله نب دمحم ديسلا كرحت هنإ مث

 وطلا لهأ نم ،قرطلا عاطق ىوآو صوصللا عمجف ‘بيسلا دلب ىلع روميت ديسلا لماع
 اوفاخأو ،ءامدلا اوكفسف . مهدرط نم اهنايعأ زجعل .ةاغبلل ىوأم وطلا تناكف ،مهريغو

 ىلع اومزعف ،مهعمجب اورتغاف ،ءاهفسلا نم ريثك مهيلإ عمجتو ،لاومألا اوبهنو ،لبسلا

 مامإلا لسرأف ©لواعملا يداول ةعبات ،بعنلا ةليبق اهنكست ةدلب يهو ،لاجآلا ةدلب ةمجاهم

 ىلع ةظفاحملل ،يلوعملا نافلخ نب ديعس اهدوقي ،رعاشلا سمش نب ةلوعم لآ نم ةيرس
 تتبثو كاهب اولزن امثيحف ،هرمأ مهيتأي ىتح اهب مهطابر نوكي نأو .اهلهأ تيبثتو ،لاجآلا

 مهضقب سمشلا عولط دنع ةاغبلا لبقأ رجفلا ليبق مهلوصو ناكو ێاهذفانم ىلع مهمادقأ

 ،ًامزهنم ةاغبلا شيج ىلوف ،ديعب نم تاشوانم مهنيب تناكف ،مهلجرو مهليخو مهضيضقو

 دعب ةيناث ةرم ةاغبلا مزهناف 5هماقمب اقئال اتابث ديعس دئاقلا مهل تبثف ،ةركلا ىلع اومزع مث

 امنف ،مهضعب يف ةفيفخ حارج الإ مامإلا باحصأب ناك امو .شحاف حارجو ،عيرذ لتق

 هذه لاصئتساو .ةداملا هذه مسح نم اذب ري ملف ،ةلوعم يداوب ناكو شمامإلا ىلإ ربخلا

 © ةمواقملا نع زجعلا اورعشتساف ،هشيجب مهيلإ جرخف ،وطلاب ةميقملا ةدسافلا ةموثرجلا

 ةطساو ىلع مامإلل رمألا اوملسو ،مهينارهظ نيب نم ،روكذملا دمحم ديسلا اوجرخأو
 ،ملاس نب رصانو ،رهاز نب ملاس نينعذم مامإلا ىلإ مهنايعأ لبقأو ‘يريمحلا ريمألا

 .لخن يلاو ةرامإب مهقحلأو ،مهنع مامإلا افعف ‘دمح نب دماحو

 نم هفرتقا امل ةيفاص اهنأ لاله نب دمحم ديسلا ةاغبلا دئاق لاومأ يف مامإلا مكح

 ، لاومألا فالتإو ‘سفنألا قاهرإ نم ،داسفلا نم ضرالا يف هب ثاع امو ءدابعلا ملظ

 . ةلودلا حلاصم يف تعيب مث ،لاملا تيب لاومأ ةلمج يف لاومألا هذه تلخدأف

 عمتجاف . قافنلا مجنو ء رومألا تبرطضاو .ةثداحلا هذه دعب فيج ارألا ترثك مث
 ،كلذب هولمأو ©لئامسو دبدب ضبق يف ناطلسلا اوبعرو ،لئامس يداو ءامعز نم ريثك
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 هلوصو ناكف ،©يثراحلا حلاص نب يلع دهاجملا ميعزلا ىلإ مامإلا لسرأف ،هورغاف هورغأو

 نيكستو ،اهرومأ زيكرتل لئامس ىلإ هزهجف ١٢٣٣ ةنس نم نابعش رهش لئاوأ يف تاملسم

 ديسلا هبحصو يلع ميعزلا جرخف ‘صاقرلا مساب لئامس يداو فرعي ناك ذإ ،اهتكرح
 مهطابر نوكي نأ اوراتخاف ،نينمؤملا نم ليلق رزن مهدنعو ‘دمح نب دوعس لضافلا

 ملاس نب ناطلس خيشلاب مهديأو ،شعنلا ةهج نم اهلخدم لوأ وهو ءاجنف نم ريواصتلاب
 . نيملسملل ًاحصانم انمؤم خيشلا اذه ناكو ،هموق نم لاجر يف ينادمهلا يبحرلا

 ىلإ لواعملا يداو نم ملاس مامإلا جرخ ء ةروكذملا ةنسلا نم لاوش رهش يفو

 ماقأف ،هدونجب يريمحلا سيئرلا لبقأو نيدسفملاو نيقفانملا عمقل ©لئامس يداو

 ناوعأ نم تجرخف ثنييبايسلا دجنب فورعملا سرولا دجن ضبقب رمأو ،دبدبب يريمحلا

 مهدئار اولسرأف ،ليسرلاب اولزنف زيزع نب دشار ةمالعلا خيشلا مهدوقي ،ةجراخ ناطلسلا
 © رابخالا مهل سسجتيل همساك ناكو ©‘تيرفعلا بقلملا يرباجلا دمحأ نب ديعس ديدنصلا

 ديدحلاب هوقثوأو ،سرولا دجن يف يريمحلا خيشلا باحصأ هيلع ضبقف ،دجنلا دصريو

 مهرسأو دجنلل مهضبقو ،دبدبب هعم نمو يريمحلا طابر دشار خيشلا غلب املف

 .برح ريغ نم هدنع نمب عجر ،تيرفعلل

 .هيف مكحلا ذفنأو ‘نوعبضلا يداو ىلإ جرخأف ؤتيرفعلا قنع عطقب مامإلا رمأ

 مامإلا هجو ،مهشيج رضح نأ دعبو .مامإلا ةوعد ًايبلم ىسيع خيشلا لصو مث

 تيبو ،داسفلا ةموثرج مهنأل ‘©برحلا وأ ناعذإلاب بيسملا لآو ،رباج ينبل باطخلا

 © ريصن نب ديعس ةركاسملا نايعأ ةطساوب اوداقناو ميلستلاو ناعذإلا الإ اوري ملف كدانعلا

 ىلإ مهب لسرأو ،دافصألا ىلع اولمحف ثهرمأل اوملسو ،مهتعامجو ناميلس نب رصانو
 كلذ يسرك ناكو .ناطلسلا ةمصاع طقسم ىلإ بيسملا لآ ريمأ برهو ىوزن نجس

 .رورس ةدلب عمجلا

 ىلع مهقيرط ناكف ،ىسيع خيشلا هتبحص يفو ؛ةيقرشلا ىلإ مامإلا هجوت كلذ دعبو
 مادنع يداو نم ةيلعلابو . مادنع يداو ىلع مث ،©ةيرقصلا ةبقع ىلع مث . يبرغلا يداو

 هيف مكحلا ذافنإب رمأف قرطلا عاطق ءاسؤر دحأ يملسلا تيخب نب دمحم ىلع مامإلا ضبق

 نم لوسر ثمادنع نم ةيلعلا دلبب مهافاو ،ةروكذملا ةنسلا نم ةدعقلا يذ لئاوأ يفو
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 مامإلا لسرأف روميت ناطلسلاو مامإلا نيب حلصلا بلطي ،طقسمب ةيزيلكنإلا ةلودلا لنرك

 ،ةجيتن نكت ملف ‘بيسلاب ةرملا هذه لبق هب عمتجا دق ناكو .هيلإ جرخف ،ىسيع خيشلا
 لنركلاب اوعمتجاف ،يدنكلا رصان نب ديعس ةمالعلا خيشلا يناثلا عامتجالا اذه رضحو

 اهضفرف ،مامإلا ىلع اهضرعف .ةرفاو طورشب نيينامعلل ريمألا عجرو ‘بيسلاب يزيلكنالا

 . نيطالسلا ىلع هتدحل مامإلا

 رملا نب ميلس نب دمحأ خيشلا ناشلا دمس ىلع ايلاو هذه هتوزغ يف مامإلا لعج

 ين اث موي يفو . يسبحل ١ ديشر نب لمحم نب ناطلس خيشلا و انس ىلعو ‘ يبينجل ا يميرعل ١

 خياشملا مهمدقي ،اهدبك ذالفأب ةبيهو تلبقأ ةروكذملا ةنسلا نم مارحلا ةجحلا يذ نم

 6 دشار نب ديعسو ( ةليقع وب لآ دمح نب دوعسو ءا ن اطلس نب يلعو {}ك روصنم نب ن اطلس

 اونعذأو . بكار ةئامعبرأ يف مهريغو فيحاحجلا دومح نب ملاسو ‘ ناطلس نب ينوو

 . ةعاطلاو عمسلا ىلع هوعيابو هتعاط تحت اولخدو مامإلل

 لدعلا رشنل ‘برتنملاب ماقأو رجح لآ نادلب يهو ،ةيدب ىلإ مامإلا جرخ مث
 . مئارجلا لهأ بيدأتو ] فاصنإلاو

 فورعملا ‘ يديعسروبلا ناميلس نب دمحم ديسلا ةيدب ىلع ايلاو مامإل ١ لعج

 .ىوزن ىلإ عجر مث ى ًايضاق شباغ نب هللا دبع ريخلا ابأ خيشلا هدنعو ،خازكلاب

 ىكمللا خيشلا 5 افو

 سيئرو .ةيقاتسرلا رايدلاب ايتفلا رادم ،ملاعلا خيشلا قاتسرلاب يفوت ١٢٣٣ ةنس يفو
 نوعبسو ىدحإ رمعلا نم هل ناكو كهللا همحر ۔ يكمللا ديعس نب فيس نب دشار اهتاضق

 . هنس

 رصاع نمم ناكو ءهنارقأ هب قيس ام ةيلقعلاو ةيلقنلا مولعلا نم خيشلا اذه ىوح

 هللا يضر - نازع مامإلا نب دوعس مث ٠ سيق نب ميهاربإ : قاتسرلا ماكح لهابعلا ةداسلا

 يف هتافو تناكو .ميهاربإ نب دمحأ مث ،ميهاربإ نب ديعس مث نازع نب دومح مث ،©مهنع

 . قاتسرلا ىلع امكاح ناك امل ،ميهاربإ نب دمحأ ديسلا رصع

 أشنف قاتسرلا نم ىرصق ةلحمب فلأو نيتئامو نيتسو نينثا ماع - هللا همحر . دلو

 ةمالعلا خيشلاو ،نازع نب دومح نب لصيف دهازلا ديسلل امزالم ناكو .مولعلا ملعتو .اهب
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 ٥ قاتسرلا نم ىرصق دجسمب ء ملعلا نونف يف اسردم يقبو . يربعلا سيمخ نب دجام

 ةعبسب ©ىرصق دجسم يف مهل جرسي ءةذمالتلا نم هيلإ عمتجا نم ةلمج ناك ىتح
 .حيباصم

 رون ةمالعلاو ؤفيس نب ملاس خيشلا هوخأ مهنم ثءاملعلا نم ةلمج هنع جرخت

 لزي ملو . ريثك مهريغو يحاورلا سماش نب دمحم دهازلا ةمالعلا خيشلاو ئ يملاسلا نيدلا

 سبحب مهنم ريثك عربت هتكرببو تاريخلا ىلإ ةقباسملا ىلع ءاينغألا ضرحي ۔ هللا همحر ۔

 . ربلا باوبأو نيملعتملا ىلع لاومألا

 يف ةموظنم هلو 6 تانايدلاو ماكحالاو ىواعدلا افلتخم يف لئاسم عرمجم : هفيلأت

 يف اهريغو .ملعلا لئاضف يف ةموظنمو .قحلا رشن ىلع ضيرحتلا يف ىرخأو .كولسلا

 . !كسانملا ملع يف كلاسملا» :اهامس ةلاسرو . داروأو بطخ هلو . مكحلاو ظعاوملا

 . هللا مهمحر ۔ ملاس مامإلا ةلودل ءاحصنلا مظعأ نم ةمالعلا اذه ناكو

 :ناتدلبلا يداولا اذهب مهلو ،©قاتسرلا ةيدوأ نم نتحسلا يداوب كمللا ونب ناك

 نب دمحم خيشلا اولتقف ،اوأرجت مهنإ ىتح ،ةوقو ةلوص لمهأ اوناكو .ءارضخلاو ةقابطلا
 ِ ضبقيل مامإلا هلسرأ ‘ يبرعيلا دشرم نب رصان مامإلا ةالو دحأ ٠ يربعلا دوعسم نب يلع

 نع مهزجع اوأر املق . مامإلا مهيلع ماقف ©}هلوصو ةليل هب اوردغف . مهنم ةاغبلا دحأ ىلع

 نم ءاش نم مامإلا دفصف ،دمحيلا نايعأ ةطساوب طرش الو ديق ريغ نم اوداقنا ،ةمواقملا

 كلذب اهوداشأ ىتلا مهنوصح مدهو 6 قحلا مهيف ذفنأو نوجسلا مهعدوأو ٠ مهنايعأ

 اهبقعتو هتريس يف يراحصلا رصيق نب نافلخ نب هللا لذدبع خيشلا ةيضقلا ركذ دقو . يداولا

 : تايبألا هذهب

 يدان لك يف مهنوصح مدهب يداعألا ىلع مامإلا رفظ دقل

 دالبلاريخ اهل تناك دقو تناكتساو زع دعب ثّأَذف

 دانعلا ءوس نم وطخلا ريصق ىرصقب ًاروسأم يكمللا ىضم

 داشرلا لبس اوفلاخ موقل اقحسف التق مهارق ناكف

 دمحم نب سيمخ نب دمحم ةمالعلا خيشل شلا ىوزغب يفوت ١٣٣٣ ةنسلا هذه يفو

 ةهج لك نم دوفولا هدصقي ،كلذ يف ىلوطلا ديلا هل تناك ،رارسألا ءاملع دحأ ،يفيسلا

 .هلاح ردق ىلع ةقيرط الك يطعيف ،هنم ةدافتسالل
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 نب فيس ديسلاو 6 رهاز نب لاله خيشلا نمز يف 6١ ىوزنب ءاضقلا رادم هيلع ناكو

 . دمح

 يف يصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن يبأ خيشلا ةبوجأ عمج¡ دق خيشلا اذه ناكو

 ،ءازجأ ةعبرأ يف يليلخلا ققحملا ةبوجأ عمجو ثنيمثلا دقعلا هامسو ،ءازجأ ةعبس

 ناهبن يبأ خيشلا ةديصق ىلع حرش هلو .اديعس خيشلا ةبوجأ يف ديهمتلا :هامسو

 .هرصب فك نأ دعب ،ةنس نوعستو ناتنثا رمعلا نم هلو يفوت .ةمئألا ريس يف يرشعلاو

 شاطب ينب ربخ

 ىنثأو ةلاسبلاو مركلاو ءاخسلاب اوفرع 6 ةعساو ةليبق مهو ] ئيط نم نطب شاطب ونب

 : هتينون يف ملسم وبأ لوقيو .ءارعشلا مهيلع

 نادخأ برحلل مهو مهب يل نم مه نيأ شاطب ونب اهنع نيأو
 ناعرأ ليسلاو ةعلاط سمشلاف مكتيدف اوبه مكب داقرلا لاط

 ناشطع مويلا ومنو فقثملا ءاو رإو فويسلا بيضخت ئيط تاداع

 بحب حورلا مهيف تبد ۔ اكرب ىلإ مامإلا جورخ مهغلب امل ۔ شاطب ينب ربخ نم نإ
 © داهجلا ىلإ يعسلا اوبحأو ،عامتجالا كلس يف ،مامضنالا ىلإ مهسوفن تقوشتو ،لدعلا

 اورصاحف مهراوجب تناكو ،ناطلسلا كلامم نم ‘تايرق ىلع اوبثوف ‘نطولا نع عافدلاو

 هل اونمكف ز ةحلسأو ال اجر ةءولمم ةيبرح ةرخاب ناطلسلا مهيلإ لسراف ٠ مايأ ةعست اهنصح

 مهءاجف © راهنلا فصتنم ىلإ سمشلا عولط نم 6 مهنيب ةامارملا تناكف © رمغد لبج ءاذح

 © ةميظعلا هعفادمو ةمخضلا هلبانقب مهيمري لعجف ثزيلكنإ دونج ةلتاقملا كلت ءانثأ يف

 اوجرخ موقلا نأ نصحلاب نوروصحملا سنآ املف 0مهنادلب ىلإ اوزيحتو ،لبجلا نم اولزنف

 اهتيامحل اولعج يتلا تويبلا اوبهنو . دالبلا اوبرخف اوجرخو . مهنصح اوحتف . دالبلا نم

 تيقبف مهب عقو امل ههجو ىلع لك ،تايرق نم يلاهألا برهو ءاهباثذ اهتاعر راصف

 موقي ءايلاو مامإلا نم شاطب ونب بلط كلذ دنعو .افعلا امهيلع ،نيقيلاخ افعو تايرق

 . يبينجلا يميرعلا ميلس نب دمحأ خيشلا مهل بختناف ئ مهتامهم ءابعأ لمحتيو ٠ مهرمأب

 ناطلسلا ةأطو تدتشاف فاصنإلاو لدعلا مهيف رهظأف ؛فاغلا لبح دلبب همايق ناكف

 اورقهقتف ©نيترم مغد ىلع ناطلسلا موق مجهو ؛نيتنس مهنيب برحلا تيقبف مهيلع
 نأ دعب ؤ،هدنع نمب يماشمهلا دمحم نب براح خيشلا شيجلا داوق دحأ عجرو نيمرهنم
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 ينب طابرو تايرق نصح يف ةداسلا يقبو ،هيدي ىدحإ هنم تملصنا ،حارجب بيصأ

 ' .ةمحقلاب مهضعبو ،فيزنمب مهنم ةمذرشو ،رمغد يف شاطب

 تايرق نم جرخ طقسم هتمصاع ةمجاهم ىلع مامإلا مزع ناطلسلا دنع ققحت املو

 اولصو املف ثمامإلل نيرصانم هرثأ ىلع شاطب ونب فحزو ‘ه ١٣٣٣ ةنس لئاوأ يف

 دودح نم اذفان مهرمأ يقبو ،مهناطوأ ىلإ اوعجرف مامإلا عوجر مهغلب يجيفخلا زجاح
 .مامإلا لماعل ةعاطلا يدؤت اهلكو كلذب قلعت امو فاغلا لبجو رمغد ىلإ زجاحلا

 ةيطولا لابجب نيذلا ةيزيلكنإلا دونجلا ىلع شاطب ونب راغأ ةدملا هذه ءانثأ يفو
 .ًاصاصرو ًاحالس اوذخأو ،ًالاجر اولتقف . ناطلسلا ةماح

 اياعر ىلع كلاسملا اوقّيضو تاراغلا نش اورثكأ مث ،ةيطولا ةعقاو دعب كلذو

 هشيج يف ناكو ،مهيلإ راسو لئابقلا نم هتعاط تحت ناك نمم هعومج عمجف ،ناطلسلا

 نم هدونج رثكأو يلع وبأ ونبو رمع ونبو نسح وبأ ونبو يولعلا نانس نب فلخ خيشلا

 دقو هب نودجنتسي ىسيع خيشلل شاطب ونب لسرأو ،تايرقب شيجلا عمتجاف .ةيرفاغلا
 نيقيرفلا نم دجلا نانس نب فلخ خيشلا ىأر املف ،©بلصتلا اورهظأو برحلل اودلجت

 لوصو هغلبي ملو ،مهيلإ فلخ ليم ناكو ناطلسلا دونج ةرثك نم شاطب يني ىلع فاخو

 6هيلع ىبأف مهيف ناطلسلا ملك ةلجاعملا رذاحو مامإلا مايق الو ىسيع خيشلا نم ةدجن

 خيشلا مهسيئرب ءاجو مهيلإ جرخف هضؤف هيلع رثكأ املف ،مهبرح نع هتحصانم يف دهتجاف
 عقوو ،مهنع افعو ناطلسلا مهحماسف نايعألا نم هدنع نمو سامش نب دمحم نب ناطلس

 .ه ١٣٣٤ ةنس يف كلذ ناكو ،نيفرطلا نم نامألا كلذ دعب

 ةيالو نم يميرعلا ميلس نب دمحأ خيشلا يلاولا ىفعتسا حلصلا اذه مامت دعبو

 يقبف يدشارلا دومح نب روسق يضاقلا خيشلا لسرأف ،مهيلع ايلاو مامإلا اولأسف ،مهدالب

 . ًانامز مهدنع

 ءاضعأ دحأ ناكو . لصيف نب ردان ديسلا نم مهيلع ةروث كلذ دعب تثدح مث

 دمحم نب دشار ةنبا نأ ببسلاو ،روميت ناطلسلا هيخأ نع ةباينلاب يمسرلا سلجملا

 عنتماو ث يعرشلا مكحلا هنم تبلطف ثةميتي تناك امل اهيبأ ةكرت وهو . يمساقلا يلع

 خيشلا ىلإ ةأرمل ١ تلصوف 6 اهتفعسأ امف }طقسم ةموكحب تلئاغتساو ظ كلذ نم بيبح
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 بجاولا نم كلذ ىآرف ،اهقحب موقي نأ هنم تبلطو شةريجتسم يشاطبلا دمحم نب ناطلس

 ةجحلا تماق نأ دعبو .. بلغتو عنتماف ئ ىكنضلا بطاخف ،اهتناغإ ىلع هتردق عم 4 هيلع

 ةدلب ىلإ هلسرأو ديدحلاب هلبكو ‘ليحلا دلب نم ناطلس خيشلا هيلع ضبق .هبلغتب هيلع

 ىبأو ،بوكرلا نم عنتما هنإ ثيح ،هقنع ىلإ هسأر نم لمج رهظ ىلع طوبرم عرازملا

 . لاثتمالا نم

 ينرمأف 6 هيدبي ىلع عرشلل نعذم هنأ ٨ ىسيع خيشلا ىلإ لسرأ هنجس لاط املف

 تبلطف }ناطلس خيشلا نجس نم هكفي نأو ،ةأرملاو هنيب حلصلاب موقأ نأ ىسيع ريمألا

 6حلصلا يف تعرش مث يلوصو ةعاس هكفف ؛ءيش لك لبق هكفي نأ خيشلا نم

 ال احلص ةيعدملا ةأرملل بيبح اهعفدي شرق فالآلا ةسمخ ميلست ىلع مهنيب تحلصاف

 نامصخلا يضرو .ةميتيلا لامل هئارش يف ةهبشلا نم بيبحل ةءاربو ماصخلل اعطق امكح

 ©ىوعدلا ةفص هيف اكص مهنيب تبتكو ،قحلا ءادأ يف الجأ بيبحل تلعجو .كلذب

 . هتقيلو دحاو لك تيطعأو ثمهنيب ةظوفحم ةقيثو نوكيل حلصلا ةروصو

 ةباصعب هسفن طبرو ثًاريجتسم لصنقلا تيب ىلإ بهذ ‘طقسم ىلإ بيبح عجر املف
 ةقيثولا راضحإب بلوطف "اربج الإ حلصلل نعذأ امو ،هركم هنإ :لوقي .يزيلجنإلا ملعلا

 توبث ىأرف ،يدنكلا رصان نب ديعس ريبكلا ةمالعلا ىلع تضرعف ،حلصلا ةفص ةنمضتملا

 ىسيع خيشلا ىلإ لصنقلا لسرأف ‘بيبح فكتسي مل مث هيلع قدصو ،حلصلا كلذ

 تيقبف ،هاوعد تضفرو 0}كلذ دعب هلوق ىلإ ةينالصنقلا تفتلت ملف ،هتابثإ ىأرف ،كصلاب
 عمجف ٬هترصانم ىأرف ،هيلع سلدو ،‘لصيف نب ردان ديسلا ىلإ اكشف . يلغت هدقح لجارم

 خيراتب فاغلا لبج ثةريهظلا تقو يف اهنم دصقو ©‘تايرق لزن ىتح رحبلا بكرو هدونج
 عضوم ،ةمحقلاب هوقتلاف ،هربخ شاطب ينب غلب دقو ١٣٣٤، ةنس ةدعقلا يذ رشاع موي

 ةالص دعب ىلإ هبحاصل لك تبث لاتقو ةمدص مهنيب تناكف ،تايرقو فاغلا لبج نيب

 قيدانص ةكرعملاب فلخ دقو ،تايرق ىلإ ردان ديسلا مزهناف .مويلا كلذ نم رصعلا

 حرجو .ىحرج ةينامثو ىلتق هموق نم لاجر ةعبرأو ،لامج ةينامثو ،ثاثألاو صاصرلا

 طقسم ىلإ ردان ديسلا لسرأف كلذ دعب يفوت رخآو دمحم نب ديبع خيشلا شاطب ينب نم
 ةرخاب تتأ هلوصو نم موي عبار يفو .تايرقب ماقأو ؤ دحأ هلصي ملف ،ددملا بلطي

 . طقسم ىلإ هلتمحف .ةيزيلكنإ
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 ىلإ زيلكنإلا نم لوسر لصو ١٣٣٥ ةنس مرحملا رهش نم رشع سماخلا مويلا يفو

 © مهنيب حلصلل هيلإ مهلوصو بلطيو ثردان ديسلاو ،مهنيب عقاولا ةفص مهفتسي ،©شاطب ينب
 تايرقب روكذملا ماعلا نم رفص سداس موي ةلودلا بئان مهلصوو ،لوبقلاب هوباجأف

 الإ حلصلا مامتإ نم بئانلا ىبأ مالك لوط دعبو .دمحم نب ناطلس خيشلا بطاخو

 ًابئان يشاطبلا ورمع نب دمحم خيشلا لسرأ مث ‘كلذب خيشلا هدعوف ‘طقسم مهلوصوب

 دمحم نبا بيصن رداهب ناخ ةرافسب حلصلا اذه ناكو ‘لوصولا مدع نم رذتعاو ،هنع

 يف ،هوذخأ امم ،مهيديأب يقب ام شاطب ونب دري نأ ىلع ‘طقسمب رجات ربكأ ، يشولبلا

 .ةلكشملا تهتناو ،ةكرعملا كلت

 ةداب اوعداف }ملاس مامإلا دنع الهب ةلافس لهأ رضح ١٣٣٤ ةنس نابعش رهش يفو

 © ةيوقلا ججحلاو ةميدقلا خسنلا نم مهيديأب ام اورهظأو . عماجلا دجسمل ديك جلف نم ءام

 هدنع نمو مامإلا ري ملف لصفلل ماكحلا عمجو .مهيأر فرعيل ،ةاضقلا مامإلا رضحأف

 ةمئأ نم مهلبق نم نألو دهعلا لوطل عماجلل اهدر رظنلا ةلاحإ دعب ةاضقلا نم

 ۔ سيق نب نازع ليلجلا مامإلا ىلإ هدعب نمف .دشرم نب رصان مامإلا ندل نم ،نيملسملا

 عماجلل اهدرب اومكح الو ،اهل اوضرعت مهنأ مهنم دحأ نع لقني ملو ۔ مهنع هللا يضر

 قاروألا نوكت الو مهعسو ام مهدعب نم عسي هنأو . مهدعب ءاج نمل ةجح مهب ىفكو

 .لوحي الف لمتحم هيف ناك امو ،ديلا نم ىوقأ ماع ةئامثالث نم رثكأ اهلالخ يتلا ةميدقلا

 .اهبكترا نم ىلعف ،ةمالُظ كلانه تناك نإو

 تناك ديك جلف نم ءام ةداب نأ :نيمدقتملا ضعب هركذ ام ةدابلا هذه يف لصالاو

 مامإلا نأ بتكلا ضعب يفو .كلذ نع اهلوح ام نوملعي ال مهنأو ،الهب عماجل

 .كلذ دعب هل كرتت مل مث ،جلفلا اذهل ةدابلا هذهب مكح ،ليعامسإ نب دمحم نب تاكرب

 جلفل نامزلا كلذ ذنم تيقبو ،ًآفقو اهنوك نع اهلوحو اهعنم يذلا رمألا لهج دقو
 جلف ءام يف ةبتاكملا نوملسملا كرتف ،جلفلا كلذ ءام ةلمج عم الهب جالفأ دحأ نييزجلا

 .ةهبشلا هذهل ديك

 الهب ريما يرفاغلا ديمح نب رصان خيشلا ةمجرت

 . مهل ذج رفاغ ىلإ ةبسن . يرفاغلا ديمح نب دشار نب ديمح نب رصان خيشلا وه

 . يؤل نب ةماس ينب نم سيمخ نب ةسمر نب رماع نب رصان دمحم مامإلا لسن نم وهو
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 هوبأ يفوت دقو ١٢٧٩ ةنس لاوش نم ١٦ موي يف ديمح نب دشار خيشلا هدج يفوت

 مهو ديمح هنبا دالوأ هدافحأ الإ هتوم دنع دشارل نكي ملو ،هيبأ ةايح يف دشار نب ديمح

 قهاري ملو ،هتوخإ ربكأ هنأل ؛شغرب ىلإ كلذ دعب رمألا راصف رصانو دشارو شغرب

 نب نسحم خيشلا ىلإ تامهملا يف عجريو رورس نب ديبع همداخ رمألا ربدي راصف ملحلا
 مهناعأو ،ليكش ونب مهيلع بلغت مث ١٢٨٣ ةنس ىلإ كلذك ةلاحلا تيقبف يربعلا نارهز

 نع فرصنا ريبدتلا نأ الإ \دشار نب ديمح دالوأل ةسايرلا نكل رهاز نب لاله خيشلا

 امل سيق نب نازع نيملسملا مامإ الهب ىلع ىلوتسا ىتح ‘كلذك تيقبو نسحم خيشلا
 املسو ءانعذأ ىتح ،يليكشلا حمس نب يلع نب دمحمو رهاز نب لاله نيخيشلا ىلع ضبق

 ديمح نب شغرب الهب ىلع بلغت مث ©نيربيب ديمح نب دشار دالوأ يقبو ،الهب نصح هل
 © ديمح دشار هيخأب هفدرأ مث ديمح نب رصان هوخأ هلتق نأ ىلإ اهب يقبو .نازع مامإلا دعب
 . يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا هجرخأ نأ ىلإ اهيلع يقبو .اهب رثأتساف

 الهب حتف
 يرفاغلا ديمح نب رصان خيشلا اهريمأ ناكو 8نامعب فوجلا ىرق رهشأ نم يهو

 ١٣٣٤. ةنس نم نابعش رهش نم ثلاثلا مويلا يف اهحتف ناكو . هركذ مدقتملا

 هيلع تمقنو ،لئامسب مامإلا اهعياب يتلا هتعيبل ةضقانم لاوحأ الهب ريمأ نم تردص
 ةمامإلا ضقن يف اهب لخدتي ةليسو نع ثحبي ذخأ ىتح ،اهب هموق ءاسؤر هارغأ رومأ

 موجهلا ةيفيك بتري ذخأو ،ىوزن مالسإلا ةضيب رطش ههجو ىلوف ةكلمملا لالحناو
 داقحأ هذه نم مجنف ،اهنصحو حنم ةعلق لوانتي نأ ۔ اهنع همزع ابن نإ ۔ لواحيو .اهيلع

 ناكو .هترامإ طوقسل ًاببس تناكف ‘تماق ىتح هيلع برح لاعشإ تبجوأ 6تاسفانمو

 لامآلا ىرع عطقل حنم ىلإ ةطبار لاسرإ لججعف ،لواعملا يداوب تقولا كلذ يف مامإلا

 رارسأ نع الهب ريمأ ةرباخمب ،نيمهتملا نم ةيفخلا تاينلا ةلودلا ماوق رصبأو .اهنع

 ةيرادإلا لئاسملا جلاعي يذلا ناكو . مهفادهأ هيلإ يمرت ام طابحإ يف اوركفف ©نيملسملا

 :ىوزن نايعأ نم ةثالث نجسب رمأف ،يكلاملا سيمخ نب رماع كلام وبأ ةمالعلا هيلع قفتم

 . ةيحابص لآ ملاس نب نسحمو ،يفيفعلا ملاس نب دومحو }يفيسلا سيمخ نب رصان

 ،حلاص نب ىسيع خيشلا مهسأر ىلع ناكو .ةيقرشلا نم هراصنأ ىلإ مامإلا لسرأو

 . رجح لآ نم ةباصع هيلإ تمدقف
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 .مهتدعاس ةيهلإلا ةيانعلاو "داوقلا يف تبه ةينيدلا حورلا نأ الهب ريمأ رعش
 اهب كرديل ،©ينامألاب هسفن للعو .ةرهاظلا نم هناوعأو رجحلا لهأ نم هعابتأ ضهنتساف

 . ريمألا اذه ىلع مايقلا أبن ناطلسلا جاهف .هدجنتسي طقسم ناطلس ىلإ بتكف .هطاشن

 نم رسلا لهأ عمجب هرمأو ددعلاو ةدعلاب هزهجو ،ناميلس نب رفظم يلاولا همداخ حلسف

 ةيقرشلا لهأ نم داهجلا ىلإ نوقباسلا بيصأو ،لامآلا ققحي امم موقي نأو ،ةرهاظلا

 خيشلا راظتنا يف ىوزنب ةماقإلا اومئسو .ةيدابلاك مهراد نأل ؛ىوزن مخو نم ضارمأب

 قرفتب الهب ريمأ نقيأ مهعوجر ببسبو مهل نذأف ،عوجرلا يف مامإلا اونذأتساف ىسيع
 رهقل اوماقأ ،ليلق رفن مهو ،هدنع مهنايعأ يقبو ‘هعومج رثكال نذأف ،مامإلا شيج

 يف مامإلا جرخ ىتح ريصق تقو ضمي ملو .مامإلا ةمجاهم فوخ دلبلا روغثو نصحلا

 نب ريمح سيئرلا خيشلا اهيلع بئاتكلاب ١٣٣٤ ةنس بجر رهش نم رشع ثلاثلا مويلا

 ةيحان نم دومحملا ىلإ اولصو مويلا كلذ رصعو .قيرطلا يف باحس ميغ مهيشغف ،رصان

 .مويلا كلذ نم ‘برغملا تقو اهعومجب ةانه مهتفاوف ،ًاليلق هيف اوحارتساو ،الهب
 مهل نذؤملا رطملا بيبآش تحت ةليللا كلت نم ةمتعلا دعب دومحملا نم مالعألا تجرخو

 .ةلئاه ةلمح اودعأ دقو ،قربلا مهلديو دعرلا مهقوسي رفظلا لوصحو ،رطولا لينب

 يتلا تاماركلا نمو .اهب نم ةلاسب اوربخ امنيح كالهب روس ماحتقاو مهلباق نم مادطصال
 نم مهلزنأ ىتح .ةاغبلا ىلع هترازغو نيمجاهملا نيدهاجملا دنع رطملا ةفخ خيراتلا نيزت

 8©سرحلا اوكرتو ‘تقولا كلذ يف مهتمجاهم ىلع راوثلا ردقي ال نأ اوكردأف ،مهيصايص
 ام دح دنع اوفقي ملف ءايلاخ هودجوف ثدلبلا روس اومحتقاف ‘كلذ نوملسملا زجعي ملو

 قئالعلا لك اوعطقو ،©قئاوعلا عيمج اومحتقاف ،ةديدج آباوبأ اوحتف ىتح هوحستكا

 نأو ،ةاجنلا بلط ىلع رمألا هلمحف "هئارو ىلإ هومزهو رصان ريمألا سرح ىلع اومجهف

 وبأ ةمالعلا انخيش شيجلا داوق دحأ ناكو .الهب رصق وهو ،حامطلاب هموق نايعأو نصحتي

 .ةدم دعب اهنم هللا هافاعف ،هذخف يف ةحارجب بيصأف ،كلام

 6 جراخ هنم جرخي الو ‘دحأ هيلع لخدي ال اروصحم نصحلاو ،مايأ يضم دعبو

 ةمتلا لضفي ناكو ،راطخألا نم دلبلاب قاح امب رصبف ‘هعومجب ىسيع خيشلا لبقأ
 ريمألا ةرباخمل ۔ هللا همحر ۔ مامإلا نذأتساف ،هئادعأ ةلتاقمل هدادعتسا عم ملسلاب
 6ىمشاهلا هللا دبع نب ديعس ةمشه وبأ هلوسر نوكي نأ راتخاو هل نذأف روصحملا
 . .هتدهاشف ،هدنع نوكأ نأ ينرمأو .ةيهاد ةعقأب هنأ هب هملعل
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 اباتك ىسيع ريمألا نم ةمشه وبأ لمح .ءاشرو ءاهدب مهتيلخاد يف ىرج دقو
 رصان باتك رقظمل ىدبأف ناطلسلا مداخ ناميلس ني رفظم يلاولل رخآو رصان خيشلل
 هل نامألا ذخأ يف هلجعأ ،رفظمب ةولخلا هل تلصح املو .رفظم باتك رصان نع رتسو

 ىسيع خيشلا باوج اذهو .يدي ىلع اهجو ذخأ دق ًارصان نأ هيلع سلدو هدنع نملو
 هبلق سمحف ©كلذب كربخي مل ناك نإ ،مهيلإ كملسيو كب ردغي نأ ىشخأ ينإو .هل

 يف بضغلا نيبتو مهولا هطلاخو كلذ نم رثأتف ،هركف شوشت ىتح ؤهردص رغوأو
 هل مامإلا نم نامألا بلطي ،ىسيع خيشلا ىلإ اباتك بتك نأ ثيل امف .ثيرت مث ،ههجو
 مزع رفظم نأ هيلإ رسأف رصان ىلإ رفظم باتك لمحي ًالذج ةمشه وبأ عجرف ؤهعم نملو
 أشنف ،هب نعقوأل لعف نإ :لاقو .ًاظيغ رصان طاشتساف .هباتك اذهو "مكنع جورخلا ىلع

 ناكف ؤقيرفل لك نصحلاب نوروصحملا بصعت ىتح كرمألا مقافت اهببسب ءانحش كلذ نم
 كردأو .ةعدخ برحلاو ،هببسب ماسقنالا اذه ناك ذإ ؛رصقلا لهأ ىلع امؤش ةمشه وبأ

 تبهذف ،هتاراصتنا نم الطاع يقب ىتح ًارفظم عدح نأ اهجسن يتلا ةسايسلا هذه نم

 ىلع يولي ال ًاطناق فرصناو ‘هتايح ذقنيل ملستساف ،ءافجج هدبزو هلمأ حبصأو ،ءابه

 ةرعم نم هيلع ًافوخ نيربي ىلإ هبحصأ نأ ينرمأو ،ناماألاب مامإلا هل حمس نأ دعب ،ءيش

 نورظتني ©نصحلاب هموق ةيقبو رصان يقبو .هلل دمحلاو ،ءوس مهلني ملو هتبحصف ،شيجلا
 . رصحلا قيض نم مهذقنيل ‘هعمج يذلا هشيجب رصان نب دمحم خيشلا مودق

 نم مهعمج نيذلا هدونجب ماق ،الهب ريمأ نبا دمحم خيشلا فحز راهنلا ةوحض يفو

 نم ةفئاط مهب تقتلاف رصحلا قيض نم هصلخي نأ ءاجر ،هيبأ نع جارفإلل ةرهاظلا ضرأ

 © ظحلا مهناخ ىتح كراعملا دشأ مهنيب ترادف ؟ الهب روس دنع يليهس مامإلا شيج

 . نيربي ىلإ اهنمو حامج ىلإ اوعجرف ،ةميزه رش مهبئاتك تمزهف

 نم هيلع ةقفش روصحملا ريمألا ىلإ ةحيصنلا رركي نأ ىسيع خيشلا يأر نم ناك

 ريمألا هالمأ ام هيلع ضرعف ،يولعلا نانس نب ناميلس خيشلا ةيناث هيلإ لسرأف كدانعلا ةبغم

 نيذلا ءاسؤرلا قيرفت ىلإ يولعلا خيشلا بدف ثرمألا لوأ يف هلوقل غصي ملف ءهيلإ

 ،اشرلا الإ وه امو ،ءاطعلا ليزجب مهل دهعتو ،ركمو عادخب مهيف ىشمو ؤهدنع اورضح
 ،ههاركإ يف اوسفانتو ،مهريمأ اوضفرو ،هدعو يف اوعمطو مهناهذأ ىلإ مهولا قرطتن

 ةنس نم نابعش رهش نم نيرشعلاو ثلاثلا ةليل جرخف عوضخلاب فارتعالا هومزلاف
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 ١٣٣٤. جلفو دلبلاو هديب نصحلا اذه ىقبي نأ بلطو نيربي نصح ىلإ هجوتو ١ درجال 6

 ةروشم دعب كلذب هل مامإلا فعساأف ءادح ثدحي مل امو ةعاطلا تحت ماد ام العلماء٨

 يف هئانبأ نيب فلاخت ،هتوم دعب ناك ىتح .هتايح مايأ ررض هنم ثدحي ملو ،هب يقبف

 ضفب رماف ،اوفقي نأ هللا ردق امف ،مهنيب تاذ حالصإ يف دهتجاف ،يليلخلا مامإلا رصع
 ،هيف مهدري نأ ،يربجلا خيشلا ةنبا مهمأ هيلإ تلسوتو ؤهنع مهجارخإو مهنم نصحلا

 نأو ،هنم لوزنلا مهسفنأ ىلع مهقئاقبإو مهحالص نم نأ باجأو ،كلذ مامإلا ىأر امف

 راصحلا ةدم تناكو درجألا جلفو دلبلا مهل ىقبأو نصحلا جراخ يف مهنكاسم نوكت

 .اموي رشع ةعست الهب نصحل

 . يهنلاو رمألا يرجأو ‘بوصغفلاو ملاظملا تدر ،رمألا رقتسا املو

 فورعملا ،يقورحملا هللا دبع نب ناميلس لاومأ يف كلام وبأ ةمالعلا انخيش مكح
 اهرثكأو ،مارحلا نم لاملا هعمجو ءابرلاب هتلماعم نم حص امل ،ةيفاص اهنأب ةخيش نباب

 مهتياعر تحت نيذلا سانلا ميرغت نم رصان خيشلا اهيلع هدضاع يتلا دابعلا ملاظم نم
 خيشلا رهص اذه ناميلس ناكو . ارسق مهيلع اهتزايحو . مهلاومأل هبصغو 83©اقىح ريغب

 مامإلا ىضمأو .ايسب يداوو ىوزنب لاومألا ريثك ًارسوم ناكو ،هريزوو ديمح نب رصان
 :كلام وبأ لاضفملا ةمالعلا انخيش لوقي كلذ يفو .مكحلا كلذ

 يقورحملا ةخيش نبا لامل قيرغتلاب مامإلا مكح دق

 ةابتشا الب الهب هنكسم هللا دبع نب ناميلس وهو

 ارابج ًارصان ديمح ىتق ارابجلا رزاو دق هنوكل

 ةيامحلا نم هل ام لكب ةيابج هنوكب هقر
 دوهعملا انفرع يف ابرلا وهو دوسلاي هرثكأ هعيبو
 رهتشم انرصع يف هرمأو ركنت ال ةوهش كلذب تضق

 ققحملا دلاتلاو هفيرط قرغتسم هعيمج هلامف

 يلج رهاظ كلذ يف قحلاو لمجلا دعب لشغد ماع يف

 نب هللا دبع ديز وبأ ‘يراضلا زبزهلا كلذ ايلاو اهنم هجورخ دنع الهبب مامإلا لعج
 لدعلا امهيف ىرجأف ،ءاضقلاو ةيالولا يتفيظوب لمحت ،يوكذألا يمايرلا قيزر نب دمحم
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 وهف ثاهراكوأ ىلإ ةملظلا داهطضا نم ؛ةفئاخلا بولقلا دراوش درو ،ةيمالسإلا فراعملاو

 يف ۔ هللا همحر ۔ يفوت نأ ىلإ ©يليلخلا مامإلا رصع مث ملاس مامإلا رصع يف اهيلاو

 .نوضار هنع نوملسملاو ٠ يليلخلا مامإل ا رصع

 ناتسرلل ىسيع خيشلا جورخ

 ديسلا تقولا كلذ اهمكاح ناكو ،قاتسرلا ىلإ ىسيع خيشلا جرخ الهب حتف دعبو
 هرقأو ©هتكلمم ىلإ هدر مامإلا نأو ،لئامسب مامإلل هتعيب افنآ انركذ دقو ،ميهاربإ نب دمحأ

 بغرف ،كولملا بأد وه امك هيلع اهركنأ ،ءايشأ هنع مامإلل عفر مث ايهان ارمآ اهيلع

 لصو املف .هايإو هنيبو مهئابآ نيب ةفلاسلا ةقادصلل هيلإ حصنلا ءاقلإو ،هباتع يف خيشلا

 ام لوبقو ،هلوصوب جاهتبالاو رورسلا رهظأو مارتحالاو ماركإلاب دمحأ ديسلا هلباق قاتسرلا

 .ءاهدلاو ةنطفلاو ءاكذلا يف ةياهن .،ًاريِقَقنَع الوح ديسلا اذه ناكو .هب ءاج

 عيمج هدي يف علخو ءةيقاتسرلا رومألا هيلإ ضوف .هتوقعب خيشلا لزن امل هئاهد نمف
 هنع دبتسي الو .هنود ارمأ مربي ال ناكف .ةيلاملا نع هدي عفرو 4 ةيويندلاو ةينيدلا فئاظولا

 . هتفايض راد ىف همايق ةدم يأرب

 نيعب مهطوحيو ؛هيلع مهتياكن نم رذحيو ‘هيف مهتسايس عبتت رمضي هنإف بير الو

 تجرخ ه ١٣٣٤ ةنس لاوش رهش يفو . حزانلاو بيرقلا يف مهدقمتيو ٠ حزاملا بعاللا

 © ميهاربإ تنب ةليصأ 6،مشحلاو بسحلا تاذ ةديسلا هتقيقش ،هيوذ نم ةجراخ هرصق نم

 تعزتناو نابقعلا ةحنجأ تحت نم مرحلا نصح ترهقف 6 ركمو داك نم مزحأ يهو

 .هيف تيقبو ،ىولب مهتيفاعو ‘ىوعد مهكلم حبصي نأ تفاخ ذإ ؛نابعثلا مف نم ةسيرفلا

 هسأري شيجب اهفعسأف طقسم ناطلس نم ةدجنل ١ تبلط دمحأ اهوخأ رصوح املو

 حيصفلا نسللا خيشلا ىسيع خيشلا هتقفرب ناكو هلحم يف يتأيس امك ‘لصيف نب دمح

 ىأر ،لاوش رخاوأ يف هنطو ىلإ عوجرلا ىلع خيشلا مزع املو .يركسملا يلع نب فيس

 ريمأ هقفارو . لشتماو مهفعسأنف ةلوعم ينب يداوب مامإل ١ ىلإ مهتبحصب دمحأ ديسلا جرخي نأ

 ام عيمجب دمحأ ديسلا فرتعاو "ملاس مامإلاب اوعمتجاف ‘دمح نب انهم خيشلا نييربعلا

 ىلإ عجر مث ،هلل بيغلاو ،رهاظلا مامإلا ىلإ هديب ام مامز ملسو ‘طورشلا نم مامإلا هبلط

 ١٣٣٤. ةنس مارحلا ةدعقلا يذ رهش يف كلذ ناكو .قاتسرلا
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 ةاغبلا ىلع ةيناث ةرم مامإلا مايق

 ؤطلا لها نم

 اوعطقو ©تاراغلا اونشو }َوطلا لهأ رباج ونب كرحت ١٣٣٤ ةنس نم ةدعقلا يذ يفو

 نم ابيرقو ٠ ضوخلا ةدلب يبرغ (بيثكلا) فورعملا عضوملا مهتراغم اولعجو ] لبسلا

 © بيسلا دلب ىلع ناطلسلا يلاو ‘لاله نب دمحم ديسلا هذه مهلاعفأ ىلع مهاوقو مهدالب

 مايقلا مامإلا ىأرو ،دوهعلا موقلا ثكنف 0 لاجآلا ةمجاهمب هيعس نم ًابئاخ لوألا هعوجرل

 نب يلع دهاجملا خيشلل بتكو . مهدالب رصحو ء ذفانملا مهيلع قيضف ( بجاولا نم مهيلع

 مهترصانم نع مهلغشيف © ةليجللا لهأ نم مهل نيدعاسملا مهتعامج ىلع موقي نأ حلاص

 قيضو ،مهيداوب ةدلب تاجلفلاب لزنو ‘هعم نمب يلع خيشلا جرخف ،قحلل اونعذي ىتح
 املف .. مهلاغشإ الإ دارملا امو .ديعب نم قدانبلاب نومارتي اوناكف ،ةيقرشلا ةهجلا نم مهيلع

 ةعينملا مهدالب مهيلع نوملسملا محتقي نأو ،ةرئادلا مهيلع رودت نأ رباج ونب تيشخ

 اونعذي نأ مهيأر عمجأف ،عوقولا ةكيشولا ةثداحلا هذهل اوركف ،لاجرلاب ةنصحتملا لابجلاب

 لبق مهتءاسأ نع وفعيف ،هّونحب مهيلع فطعي نأ ىسعف ءهيلإ مهرمأ اوملسي نأو ،مامإلل
 رصان نب ريمح خيشلا شيجلا دئاق ةطساوب هيلإ اولبقأف هتداع يه امك ،مهيلع هتردق

 ذفنأو اهرمأ دكرف ،مهدالب لخدو ،مهمرجم نع افعو . مهءاعدإ مامإلا لبقف ©يناهبنلا

 . لخنب هلماع ةراظن تحت مهرمأ لعجو ءاهيف ةيعرشلا رماوألا

 قاتسرلا حتف

 نم رضخألا لبجلا حفسب ©نامع دالب رخفأ نم ،ةمج نادلب ىلع لمتشت ةروك يه

 نأ ىلإ عمتجت ثيحب .ةيدرألا اهللختتو ‘تاهجلا لك نم لابجلا اهتشوتحا ©شعنلا ةهج

 اهنمف .ةريزغ اهراهنأو “ةريبك اهقوسو ،عباوت اهلو ،ةنطابلا ىلإ ادتمم اهيداو رهظي
 .ةطسوتم اهنمو ،اهلثم ةدراب اهنمو ،اهلوخد عاطتسي ال تامامح

 نم تارايسلا اهب لصتت إةادغ لك يف ةيلبجلاو ةيرحبلاو ةيربلا هكاوفلا اهيلإ بلجت
 . طقسم ةمصاعو يبد لحاس

 .سيق نب ميهاربإ نب دمحأ ديسلا اهيلع مكاحلا ناك
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 ةروثلا ببس

 داهطضالا فشكل ،هضهنتسيو هخرصتسي ،يقاتسرلا بعشلا ددرت مامإلا ىلع لقث

 . فسخلا نوماسي مهنأو ،ميهاربإ نب دمحأ ديسلا مهمكاح نم "مهيلع عقاولا قييضتلاو

 دشار نب رصان خيشلا هونص ىلإ اهومدق .ةرابعلا اهيف اونقتا ،ةراهمب هيلع اولخدو
 رمألا همهد اذإ ناكو . مهقحب مايقلا نع صيحم ال نأ ىأرو 6،هردص اورغوأف يصورخلا

 اوأر مهلكف ،مهراشتساو هتلود نايعأو ءاملعلا عمجف ،نيملسملا ةروشم لبق همربي ال

 جرخف .يأرلا يلوأ يأر نم مامإلا هب ذخأ ام عبت سانلاو ،مهئاعد ةيبلتو ،مهتوص ةباجإ

 فخ نمب رضخألا لبجلا ةورذ ملستو ه ١٣٣٥ ةنس ةيناثلا ىدامج يناث موي ىوزن نم

 امل افش مهسفنأب اوحضي نأ نييقاتسرلا يلاهألا نم ايجار هعابتا ىلإ هعابتأ ايعاد ،هعم

 ةجيتنب هرعشي دمحأ ديسلل بتكو .يباوعلاب هركسعم ميخف ،دقحو صرح نم مهردص يف
 ،هنابلأ عضر يذلا هدجمو هئابآ نم اهثرو يتلا هترامإ نع لزانتي نأو هلجال ماق ام

 ،هرمأ لاثتماو ،هعابتا ربزهلا ىلع بعصف ،هب أشن يذلا هرصقو ،هيف ىشم يذلا هطاسبو

 دعب هلاح نوكي اذام يردي الو ،اهب وه يتلا ةيماسلا ةلزنملا كلت نع هرخأت هيلع قشو
 ًافوزعو .ًاقئاف امزح ىدبأف . عانتمالا هل تنسح همامأ اهدجو هبش لاجملا هل حسفو 8،كلذ

 هل قفتت ملو ثمامإلا ىلإ هاياعر نوكرو .هل هموق نالذخ نقيأو ،©فرخزلاو فرتلا نع

 مهدعأ نيذلا لئابقلا يف هؤاجر باخو ،نوملسملا هتغاب نيح دلبلا جراخ عارصلل ةيماح
 باب دصوي نأ مغرأو “سيطولا ايمح برشو ربصلا عرد سبلخ ةجاحلل ملسلا يف
 :لاقي .ىقترملا ةبوعصو ،ةعنملا ةياغ يف امهو ىرسك ةعلقب ةروهشملا ةعلقلاو نصحلا

 .ةرتعلا نمز يف ناورشونأ ىرسك ءانب نم ةعلقلا نإ

 خيشلا دوسألا رحبلا ةمدانم بحأو ‘هدنع نونوكي الجر نيعبرأ ةامرلا نم راتخا

 هشيج ركسعو ،قاتسرلا ىلإ مامإلا مدقت .هيلإ هابتجاف رسلا بحاص ناحرف نب ديبع

 شوحلا روس هركسع محتقاو ،اهذفانم شيجلا دسو ،اهموخت نم نكمتو ثةعرازملا جربب
 تاقعصب ناذآلا تمصو ٠دورابلا ناخدب ءامسلا تميغ ام دعب نصحلاب راد يذلا

 لصحي امل فانم .ةداعلل قراخ دلجو ،طاشنو ةدايز يف مامإلا عومج لزت ملو ،عفادملا

 مهعفادي وهو ءهناينب نم يوق ام مدهل نصحلا ىلع عفادملا اوقوفو ‘بعتلاو رجضلا نم
 عضو يذلا دورابلا سلتخاو ثًارارم نصحلا جراخ مهمجاه هنإ ىتح .هاري امم مظعأب

 دمحأ ديسلا ىلإ ءاحصنلا فلتخاو .لخاد نم هلثم قفنب هلباق هنإ ثيح ‘نصحلا مدهل
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 لوبق رمالا ءدب يف دجي مل ءاوهألا فالتخا عمو ،نيملسملابو هسفنب قفرلا هنولأسي

 : راصحلا تقو اهترضح ز قعاوص ةلاح يف رعش تيب نايبلا خيش يندشنأو ٠ حصنلا

 اروبص ءالبلا ىلع ىنو دجو ينوقطنتسيل ادمع ينوبرض

 لعجو ١ةيوقلا ةدعلا هدوز ؛ارارج اسيمخ طقسم ناطلس همع نبا هيلإ نوعلا ذفنأو

 8 ةيبظ يعار دمح نب دمحم ديسلا هتلود نايعأب هدضعو ؤ‘لصيف نب دمح ديسلا هاخأ هريمأ

 ناتسب نب فلخو ،“يميعنلا دمحم نب ناطلس :نيخيشلاو ،ناميلس نب رفظم همداخو

 ،ةزرفم بئاتك ءاحنألا فلتخم ىلإ اوهجوو "مزحلا نصحب مهعمج ركسعف ،يولعلا

 ىقتلاو ،صارح ونب اهرثكأ ةيرس مهعمج ضفل مامإلا بدنف ،ندملا مهأ ىلع يلوتستل

 نودهاجملا دش مث ،حارجلا نخثأو .لتقلا رثكو ،عارصلا لاطو ،ةارشلا جلفب نامجلا
 ملو مامإلا دنجل زوفلا ىهتناو ،يناطلسلا شيجلا فشكناف ،ةلمحلا اهيف اوقدص ،ةدش

 .هدنجو مامإلل رصنلا رجف نع ترفسأ ،تاشوانم الإ اهدعب نكت

 ةدع نم هرخدا ام اهيف ذفن ،مايأ ةسمخ الإ رهشأ ةسمخ راصحلا يف ربزهلا ثبل

 ىلإ رارطضالا همغرأف ،ًامغر الإ رصقلا كلذ ملسيل نكي ملو ،لكألا ةدامو برحلا

 رمألا ديلاقم ىقلأو ه ١٣٣٥ ةنس نم لاوش رهش نم نيرشعلاو ثلاثلا مويلا يف هميلست

 هرئاخذ هنم ذخأي نأ عاطتساو ةلكأم مزحلا هل كرتت نأ ىلع رصان نب ريمح ريمألا ةطساوب

 خيشلا لوصو يف عمطي ناكو .اهب ميقيل هتيشاح عم بهذف ،رصقلا اهاوح يتلا هلاومأو

 هايإو هنيبو ماركلا هئابآ نيب ةيدولا ةقادصلل ماهسلا رفوأب زوفيف ،مامإلا نم هصلخيل ىسيع
 .لمألا كلذ حاجن هللا ردق امف ‘بيرقلا تقولا يف

 ةدم ىلإ يصارحلا دمحم نب بلاط نب دمحم خيشلا ةوزغلا هذه فرصمب ماق

 دب الو ،هلام نم ةقدص كلذ لك ©“صاصرو ةقفن نم هيلإ تجاتحا ام اهيف عفدو نيرهش

 . كلذ نيينامعلا بأدو ،اهرسأ ةدجوم كلانه نوكت نأ

 هنطو ىلإ ًالفاق ،مامإلل اعدوم جرخ حتفلا مامت دعب خيشلا اذه نأ بيجعلا نمو

 نكي ملو اتيم طقسف ،ىرخألا هفعاست مل ةلحارلا ىلع هيلجر ىدحإ عضو امنيحو .امج
 . لبق نم ضرم هب
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 حرجو .مهبر ىلإ ءادهش اوضم ،الجر رشع ةسمخ راصحلا مايأ يف نوملسملا دقن

 الو . يلهذلا يلع نب دمحم نب هللا دبع لضافلا دهازلا : ءادهشلا ةلمج نمو . نوريثك

 : الئاق رعاشلا ناخيش نبا دشنأ راصحلا تقو يفو .نصحلا لخادب بيصأ نم ملعن

 اهب تطاحأ دق قح شويج
 عقربلا ةفشاك اهرارسأ

 عبصالاب متاخلا ةطاحإ

 قاتسرلا حتف يق رعشلا نم ليق ام

 هلاق ام كلذ نمو .اهريغ يف اورثكأ امك 0قاتسرلا حتفب يناهتلا نم ءارعشلا رثكأ دق

 : يملاسلا ناخيش نب دمحم ©قالطإلا ىلع نامع رعاش ،نايبلا خيش

 ىرشب حتفلا اذه ناولألا اسك

 اذه ريخلاب ىرج اكلف ايأ

 ىنفت سيل بئاجع ايندلا يفو

 انيف مايألا هنه فلؤت

 رس عيدب ءاضقلا يط يفو

 ربصاف رهدلا رومأ تدتشا اذإ

 يفوت مايالاف طبتست الف

 موق ضرأب رارقلا بلط نمو
 ءادتبا فعض نإو ىوقتلا وذو

 هادي تلاط نإو ايندلا وذو

 لامب دوقعم كلملا ءاول
 ينغي لاملا ريغب دنج الف

 لامب دنج نع نغتسي نمو

 ىقال هنع لئابقلا عطق نمو

 الاكتا مزحلا ىرغ ضقني نمو

 ركمب هتريس سانلا يف نمو
 فنعب ىدم راس سانلا يف نمو

 قلخل وفصي ال نيهجرولا وذو
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 ارحبو ارب ةكسم رطو

 ارجم تقفاو دق رجاف كنامز

 ىرخأ كتءاج تضم ىدحإ اذإ

 ارقت .بلقلاب ةربع فئاحص

 ارهج رهدلا يداوع هب حوبت
 اربص عيطسي ال رهدلا نإف
 ارفو سوخبملا اهقح ذخأتو

 ارمو اولح مهرهد عناصي
 نإف

 نإف

 اردق دادزي هماقم

 ارسخ دترت هرومأ

 ارعوو الهس اوخود دنجو
 ارذُي كلملا لين سكعلاب الو

 ىرَعُم اتوقمم لذلا يف شعي
 ارمتسم اناوه ام مويب

 ارك روذحملا اذإ افسأ ىضق

 اركمو اعدخُح مهنم يقالي

 اربش هوفقي مل هنم اعارذ

اربيف نظ هب نسح ملو



 ليلد الب قيرطلا كلس نمو
 اهيف لدعلا رشن ضرألا مامز

 الالض ينافلا يف سانلا ينافت

 رضم هترهزل بحُح مهب
 اعبط سانلا نيب يغبلا راصو

 اضرف فورعملاب رمألا سيلأ
 الهج ملعلا راص هللا ىلاعت

 سيق نب نازعب نمز ىضم

 تباطو ايندلا هب ثرهز دقف

 روج تاونس هدعب ترمو

 نمم قحلا رجف ناب نأ ىلاإ
 ارس نامزألا رباغب ناكو
 اياربلا مامإ
 تمعو اوفلس ةمئأ هتمن

 اياربلا يف صورخ يني نأك
 اياندلا نم مامإلا ملاسو
 ىخسأ لذبلا ئحيرأ ميرك

 الل نيل يداعألل ديدش

 ,صعب ادب مامإلا ملاسو

 نامع نم لقاعملا حتف دقل

 ىتح برغلا كلمب ىفكتسا امو

 كلم شرع الإ قاتسرلا امو
 اوفك قاتسرلا اهسفنل هتعد

 هيلإوكشتامب اهقدصف

 يقالي ول شيجب اهمابتو

 ثوغ ل د اع

 مامإلا رنص ينعي )١)
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 ارش كاتشاو ءةرُم طبخت

 ارهد ريخلل اهلهأ دئاقو

 ارهظ هوڵلَر هل اوقلخ امو

 ارفَع يرذعلا ةورغ ةبحم

 ارجت ضعب ىلع مهضعبف

 ارضو اضغ مهنع أرديف

 ارك ناسحإلاو لدعلا راصو

 اؤبو الدع ىضترم ًامامإ

 ارطقو اتفز هب اهلئامش
 ارفُظو ابان اهءانبأ ترق

 اردب لدعلا ءامس يف ىدبت

 ارهج راصف ءاضقلا هلقنف

 اردقو افرش الع يصررخ

 اركذ رهدلا اوباطو مهنساحم

 ارطمع نخقني متاوخ صوصف
 ‘ه©رصت نيدلا مامهلا رصانو
 ارطق لهنملا نم ىدن ضيفب
 ارد راس ملع رحب قداص

 ارخف راصعألا ىلع هب هيتن

 اربو. الدع اهقحب ماقو

 ىرسك كلُم نم ةوهص مئست

 ارهق دوعسملا يوتسي هيلع
 اركي نيضاملا ىمج يف تناكو

 ارهم هللا ءاضر اهقدصأو

 ارسح هنع تلو رهدلا فورص



 هنم ضرألا صمت ثبنمب
 جون نافوط هنأك مظي

 ايانملا هرداوب ىلع حولت

 اوعاب لمك لاجر

 اوعاطأ مكو مامإلا اوعمس مكف

 نيجل هنع مهابصأ امف

 [اكقَو هزنأف ةوعد مهاعد

 ديدح نم دس لشم اوءاجف

 لدع تايار تفرفر هيلع

 اودسو اولزن دق قاتسرلابو

 اهيف ميهاربإ لجن دمحأو

 ايازملا درفنم دجملا قيرع

 ايالبلا يف اربص سانلا دشأ

 بفطخ يوربك هل باحصأو
 ايانملا ارو برحلا دوسأ

 اسأبو ىدن لاعفلا نوريثك

 مهيلع البق اوري مل املو

 اريس كيلإ رجي ريخ مكو

 تراصو هب شويجلا تقدحاف

 امل ءابهشلا ةعلقلا نأك

 ارسي لح نسح تاذ مصعمك

 امارطضا برحلا اهران تبشو

 الالد تزتها ةعلقلا جورب

 اقرب ءاضأ ثيدحلا جرُب اذإ

 ايانملا نيطايشلا جرب يفو

 ام اذإ اهدئاوع نم ىرسكو

 اهيلع وبيري ىتأ ءيش اذو

 هلل
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 ارمج ءاملا هابناج ججؤي
 ارحب تممي امنيأ فداصت

 ارمح توملا ضايح مهدروتف

 ىَرشَُت تانجلا اهب مهسوفن

 ارهجو ارس هل اوحصن مكو

 ارزش هورظن الو بهذ الو
 ارصع حيرلا اهتدح راطمأك

 ارم نيأ ةيانعلا هب فخت

 ارطس رصنلا هلإلا بتك اهب
 ارجح قزُطلا اومعو اهذفانم

 اربَرهه ىقال اسراف ًاربزه

 اربخ سانلا ىهدأ نأشلا ميظع

 اردصو افك مهيف عسرأو

 ارشو اريخ اضفلا نوبيصي

 ارقن فرطلا نوأقفي ٌةامز

 ارزن دعلا يف اندنع اوناكو

 ارهظ نصحلا اوراصأ ةزرابم

 ارش كنع عفدي رشلا ضعبو

 ىرثَت نصحلا وحن هللا دونج
 ارصخ مض جاشو اهب طيحأ

 ارس قاض راوس هب طاحأ

 ارشك ءاجيهلا اهبان تدبأو

 ارفو عامسألا اهمالك دارو

 ارهج دعرلا ىدبأ حيرلا جربف

 ارطق َتافيذلا رطمت باحس

 ارسك هثَلؤأ ىدعلا شيج ىتأ

ىردأ رادقألاب ءىشلا تاذو



 تدبأو اهنع ىبرلا تدعابت
 ايلم اقفناوقفنأدق مكو

 اهثمئك عفادملا ةنيلأو

 ىحرجو ىلتق نع بطخلا ناب
 توم ةارش ةارشلا جلف يفو

 شيج مضخ مامإلا نم ضافف

 ارمتساو اعمج ربصلا قاعو

 نمم ميهاربإ نبا سئي دقو
 راج رمأ نقيأو

 موق َبالغلا بلاغي فيكو
 هنم تايالا مهتغلب دقو

 ائيشف ائيش مهلاح تلاحو

 هوأر امل جورخلل اولامف

 يلايلل تمحأ راص دمحأو

 ىعسي مزحلاب اذخآ لبقأو

 اليلق الإ رهشأ ةسمخو

 هللا نأ

 حوتف يپبلاوش رهش رخاوأ
 نمم اقلطم لقاعملا حتف دقل

 الالد تلام دق قاتسرلا هب

 اعوط كتتأ نيملسملا مامإ

 يزاغملا يف ةداعسلا تلن دقل

 ريخ لكل ليلدلا تلز الو

 ارطخ ءاجرألا عزفت ذفانم

 ارسق هتسلتخاف دورابلا نم

 اربك كاذ ولعت ىمنو دهي

 ارطش لاغ لك نيدصرلا نم
 ارمأ مزحلا يف اوثدحأ موقل

 ارقعو القع مهعمج درشف

 ارحتساو اعرذ رمألا قاضو

 ارضو اعفن ىمجلا يف ىجَُرَت
 ارجأ ضرالا لهأل ىرجأ هب

 ارط قلخلا ولعي هللا رسو
 ارس نمحرلا نم هل نأو

 ارسي رمالا دادتشال ىجرأو

 .ارقتساف انمههَو مزحلا نصحل

 ارذع راص ىرسكل اقح ىضق

 ىرشب قاتسرلا بيط ماعب
 ارج ملهو اهب ىَرَقو ىهن

 ىركس رصقلا يف تلبقأ دوخَك
 اركش هلل غصف ةيبلم

 ارحبو ارب ىرقلا كل نيدت

 ىرخأو ايند ىرولا كب ثاغي

 يفتكنو ‘ ةكرابملا ةوزغلا ترصحو . دوصقملاب تنفروأ دقو . ءارغلا ةديصقلا تهتنا

 .راعشألا ركذ نم ةدايزلا نع اهب

 باوبأ ىلع بتك ميهاربإ نب دمحأ ديسلا نأ فحصلا ترشن ه ١٣٤٧ ماع يفو
 رضحيلف هدنع ةملظم هل تناك نم نإ : ةنطابلا نم قيوسلاب هتيالو بابو مزحلاب هنصح

 6قحلا ىلإ عوجرلاو ةبوتلا ىدبأو ،ةقبوملا تاعبتلا نم هيلإ صلختلاو هنم صالخلل
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 اذهبو ،ريخلاب سانلا لءافتو كلذب عيمجلا رسف ماعلا اذه يف لباقلاب ىسيع خيشلا رازو

 نب حلاص :خياشملا مزع هنمب هجورخ دعبو .مامإ هولدبتسي نأ مهضعب يأر يف ناك
 6 ليامسب مامإلا ىلإ اوهجوتف ،مهتبحص يف تنكو }مهعم نمو ىسيع نب دمحو ،دمحأ

 دونسلا دجسمب انلزن املو .هيلإ اوجرعف ©ىوزن ىلإ مدق هنأ ،قيرطلاب ربخلا مهكرداف

 هيلإ قمرن امو ،انربخ دقو ،انربخ هغلب دقو ثمامإلا نم يرس لوسر ينلصو 8ىوزنب

 دقو ،انلوصو نم يناثلا مويلا حبص انرضحاف ،هتقدصأو هتربخأف ،مكدنع اذام ينلأسف

 .ىوزن نصح نم ةالصلا ةفرغب يدنكلا رصان نب ديعس ةمالعلاو ىنورابلا اشابلا رضحأ

 نوؤشب مامتها مدع ردص هنإ : اولاق ؟نوديرت اذامو ؟مكدنع اذامو ؟متئج اذامل :انلأس

 ؤرجت قاسفلا نم ثدحو ،تامرحلا كاهتنا ىلإ ىدأ لهاستو ،رومألا يف لامهإو ةلودلا

 انعمس :۔ هنع هللا يضر ۔ باجأ .امإو امإف هنع توكسلا نكمي ال ءيش اذهو ،قاطي ال
 ىلإ رذعيل كيلإ لصو حلاص خيشلا اذه نإ :هوباجأ ؟كلذ ريغ مكدنع لهف ،مكتلاقم

 مهمحفأف ؟دعب اذامف هبر ىلإ حلاص رذعأ :لاقف هدنع ام كغلبأ دق نوكيلو .هبر

 ةمينغلا نم انيضرو ،©نينح يفخب انعجرف ،مهامرم مهل نيب مث مهدصق نع مهل ضرعو
 . بايإلاب

 ه ١٣٣٦ ةنس ثداوح

 نب رصان ةمالعلا خيشلا يفوت ١٣٣٦ ةنس نم يناثلا عيبر رهش نم سماخلا ةليل يفو

 6 يمايرلا فلخ نب دمحم نب ناميلس نب نسح نب فلخ نب دمحم نب ناميلس نب رماع

 نم رازنلا ةراح نكسي ،ركنملا نع ًايهان فورعملاب ارمآ ،ًامهش ًابيدأ الضاف املاع ناكو

 جرخو ،يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا ةعيبب اوماق نيذلا ءاملعلا دحأ وهو ©ىكزأ دلب

 ابحم ابيدأ ناكو ©ءاضقلا هل يلوو ©ةنس نيتسو تس نبا ريبك خيش وهو ءثهدنع داهجلل

 ©سانلا يدياب هتتاف يتلا دئاصقلا نم يقب ام الإ هتايح يف هقزم ،ريبك ناويد هلو رعشلل

 .ةنس نوعبس هتافو موي رمعلا نم هل ناكو

 لتق .ةروكذملا ةنسلا نم ةرخآلا ىدامج رهش نم نيرشعلاو يداحلا مويلا يفو

 يبيضملاو دمس ىلع ملاس مامإلا لماع ،يبينجلا يميرعلا رملا نب ميلس نب دمحأ خيشلا

 مامإلا لاقتنا هغلب املو ،شاطب ينب نادلب ىلع هل كلذ لبق لمع دق ناكو .نهعباوتو

 يني سيئر هدنعو داهجلا يف ةبغر مامإلا ىلإ دفو رورس ةدلبب عامتجالاو ،رباج ينب ىلع
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 نم دمس لهأ بلط .ةوزغلا كلت نم مهغارف دعبو ‘يشاطبلا دمحم نب ناطلس شاطب
 زكارم لجأ نم سوبحلا نادلبو دمس تناكو ‘دمحأ خيشلا مهيلع يلوي نأ مامإلا

 نم مهباصأ امل ،شاطب ينبب مامإلا قفر ةفعاسملا دكأو ‘كلذ ىلع مهفعسأف ،ةيقرشلا

 ةلود داوق مظعأ نم دمحأ ناكو .مهدنع لماعلا مايق ببسب طقسم ماكح نم داهطضالا

 نم (داو) ةدلب نم وهو كهتانق نيلت ال ًامهش ًارويغ الطب ،اهفويس ىضمأو ،ملاس مامإلا

 .روص لحاس لهأ مه هموقو ،هتعامجو لاقنم يداو نادلب

 هموقو هتيشاحو هدالوأو وه ةماقتسالا لهأ بهذم يف بغرو ،مهبهذم فلاخ دقو

 ددرتيو ،نيدلا رونو ىسيع :نيخيشلا روزي ةمامإلا لبق ناكو .يعفاشلا مامإلا بهذم ىلع

 . ميلعتلل امهيلإ

 ام ةلودلا نايعأو مامإلا هرذحو ةصاخلا همزاول ضعبل روص ىلإ ۔ هللا همحر ۔ جرخ

 يلاولا زجع نظي هنأل ؛مهلوق ىلإ تفتلي ملف ‘روص ىلع ناطلسلا لماع نم هيلع نوشخي
 8 رصبلاو عمسلا يمع ردقلا لزن اذإو .مهدالب يف هموق ةوقو ©،هتعامج ةلاطتساب هنع

 هرهص تيب يف اولزنف ©يميرعلا رصان نب يلع روهشملا كتافلا همع نبا هتقفر يفو جرخف

 لبق همدقمب دمح نب دومح يلاولا عمس دقو ©يبيعشلا ةعمج نب رصان يضاقلا خيشلا

 هركسع نم ةعامج يلاولا هيلإ لسرأ اهيف لزن يتلا ةعاسلا يفو .هب كتفلل ايهتف هلوصو

 نمو دمحأ رعش امف ،يدنج ةئامب مهززع مث ،مهتبحص نم عنتماف ،هيلإ لوصولاب هوعدي
 ،مهب ةناهتسا ةلاح يف مهو ،مهيلع اومجهو ،بناج لك نم مهب طيحأ دقو الإ هدنع

 دعب رصان نب يلع ىلع مث ،رمألا لوأ دمحأ ىلع صاصرلا اوراثأف ،مهرمأب فافختساو

 يف حارج عقوو ،مهركسع نم ريثك حرجو ،هريغ رخآو ركسعلا ديقع مهنم لتق نأ
 ءيش عفنلا مهنم وجري نيذلا دمحأ ةعامج نم ناك امو ،هتجوزو ميلس نب دمحأ راهصأ

 .دعب نمو لبق نم رمألا هلو ،هرخآ يف الو رمألا ءدب يف ال

 ه ١٣٣٧١ ةنس ثداوح

 مهيفو ،سانلا نم ًاريفغ امَج حاتجاف ‘ضارمأو نامعب ءابو لزن ةنسلا هذه يف

 . مهئاهقفو نيينامعلا لضافأ نم ةعامج

 ىوقأ نم ديسلا اذه ناكو ©لاله نب دمح نب دوعس مادقملا لضافلا ديسلا مهنم

 اهملسف ،ناطلسلل هدي يف تناك اهنأو ،ىكزأ حتف يف هحصن ركذ مدقتو شةلودلا ناكرأ
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 لقتناو ‘لاوحألا عيمج يف هل ًادضاعم شمامإلل امزالم ۔ هللا همحر ۔ ئتف امو نيملسملل
 لامعألا نم ًاثيش دلقتي نأ ىبأو ؛اهنم رقعلا ةلحمب نكسو ‘ىوزن ىلإ ىكزأ حتف دعب

 هنع نوملسملاو ۔ هللا همحر ۔ يفوت نأ ىلإ 6هترصانمو هتعاطو مامإلا ةرزاؤمي مزتلاو

 .ه ١٣٣٧١ ةنس رفص رهش نم رشع عبارلا ةليل يف هتافو تناكو ‘نوضار

 هللا دبع نب دمحأ نب دمحم نب ناميلس يضاقلا خيشلا دهازلا ةمالعلا مهنمو

 نب ديعس ةمالعلا خيشلا مع نبا وهو ثاهلوح امو ىوزن ىلع مامإلل ايضاق ناك ،يدنكلا
 تناك املو ‘طقسم نكسي اذه ناميلس ناك .هتخأ نباو تقولا كلذ ةمالع ،يدنكلا رصان

 ةلود ىلإ مهليم هماهتاب ‘ناطلسلا لبق نم قييضت مهباصأ ثةيلخادلا نامعب ةمامإلا

 لاجر يف اوناكف ،هتوخإو همع ينب نم لاجر عم ىوزن ىلإ خيشلا اذه جرخف ©،نيملسملا

 رفص نم ١٤ ةليل يفوت ىتح .اهلامعأو ىوزن ىلع ايضاق ناميلس يقبف ،اهراصنأو ةلودلا

 .ھ ٧ ماع

 همايق لاح يف ةليمج هراثآو ،ًارويغ اعرو ًاكسان ًاليلج املاع ۔ هللا همحر ۔ ناك
 دارملا ةياغ ىلع دادمإلا ةيادب :هامس جهبم حرش هلو ©فيلأتلا يف عرش دقو .ىوزنب

 ًامظن لئاسم ةبوجأ هلو نيدلا رون دلاولا يديسل ةليلج ةزوجرأ يهو اداقتعالا مظن يف

 .ةدحاو ةليل يف دمح نب دوعس ديسلاو هتافو تناكو .ارثنو

 . هللا همحر ۔ ةنس نيث هو اعست هرمع نوكيف ھ ١٢٩٨ ةنس خيشلا اذه دلو

 مزحلا نصحل مامإلا ةرصاحم

 نب رصان ةمالعلا هاخأ دشار نب ملاس مامإلا رمأ ه ١٣٣٨ ماع نم نابعش رهش يفو

 ديعسوب لآ ميهاربإ نب دمحأ ديسلا هيف ناكو .. مزحلا نصح راصحب ذ يصورخلا دشار

 .كلذ تبجوأ ثادحأ هنم تردص امل

 ديسلا دنع هتعامجو يرفاغلا دشار نب رصان خيشلا ذاختا كلذ يف ببسلاو

 مهنيب اه ارجأ ماكحأ يف . يصرورخلا رصان خيشلا نم مهنغضتو ء ميهاربإ نب دمحأ

 مهل قاتسرلا كولم مايأ يف اوناكو ،مهيلع همكح يف طش هنأ اونظو .ةنيارشلا مهناريجو
 ‘ مامإلا دي يف تراص املف . مهنوؤش يف لخدتلاو اهاياعر لوانت يف ئ ىلوطلا ديلا

 اورمضأف ئ اهيف ملظلاو نكمتلا نم هوفلأ ام بهذو 6 مهيديأ تمك . اهيف لدعلا ىرجأو

 ال . ةريغل ا ديدش ،ةميكشلا بعص خيشلا اذه ناكو .. يصورخلا خيشلل ثبخلاو ديكلا
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 مهتءارج مهرغو دمحأ ديسلا ىلإ رفاغ ينب ىوه بلقناف ،رومألا يف ةنهادملا ىري

 هنم ترهظو مامإلا برحب مهو مهفارحناب ةصرفلا هذه دمحأ ديسلا زهتناف مهتوطسو
 ةريهظلا تقو موي تاذ مجهف ،كلذب هتابتاكم تردصو زيلكنإلاب قلعتو ،فالخلا رداوب

 ةداسلا اهيلع مامإلا لعج .نيملسملا طابرل القعم تناك ءهنم ةبيرق ةدلب ةافسملا ىلع

 :لاتقلا مهنيب عقوف ،مهمدخ نم ليلق رزن مهدنعو ؤ‘يلع نب لاله هنباو ردب نب يلع

 ءيش الو ،هنريقل لك تبثو ،انسح الب فقوملا كلذ يف ةداسلا ىلبأ ،راهنلا نم تاعاس

 هبحاص ىلع لك فحزو ،لامر ضرألاو ،ظيقلا ةرامح تقولاو سمشلا ةرارح مهيقي

 ٥8مهنم مامإلا برقل ،همع ينبل ةوقلا ةدايز دمحأ ديسلا فاخ نأ الإ ناك امف .ةمحر الب

 ىمنف ©شيجلا هدنعو ،قاتسرلاب ملاس مامإلا ناكو ،مزحلا ىلإ عجرو ،هفقوم كرتف

 رابآ تبضنو ،هيلع اوقيضو ،مزحلا نصحب هورصاحو ،هيلع اوفحزف ،مهيلإ خيرصلا
 هلخدأو ثًارارم هداوج ىلع ةنطابلا نم ءاملا يقتسي ‘دصرلا نيب هسفنب جرخ ىتح نصحلا

 رهظتساو ،هولذخف دعس لآب دجنتساو ،هنع اوخارتف ،رفاغ ينبب ناعتساو مهيلع

 . لئاط ىلع مهنم لصح امف شزيلكتنإلاب

 مامإلا كرتي نأ ىلع شةانه ينب خياشم طسوت راصحلا وه امكو ،ةدملا لوط دعبو

 مهمع اوجرخي نأو ‘دمحأ ديسلا يخأ ينبا ميهاربإ نب ديعس ديسلا دالوأل مزحلا نصح

 . لكلا يضرف هلوخد نم هوعنميو .هنم

 نأ ىلع ثهتعامجو يرفاغلا رصان خيشلاو مامإلا نيب حلصلاب ةيناث ةرم اولخد مث

 نع مامإلا رخأتي نأو ثنمآ اوفيخي الو نيملسملا ةوادعو دمحأ ديسلا ةرصانم نع اوفكي

 .هب اودعو ام اومتأو اولبقف ،مهبرح

 :هلوأ فذح دعب هناوخإ ضعبل مامإلا نم باتك اذهو

 .ريخلا متأ يف تلز ال .كيلإ هللا دمحأ ينإ .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس»

 ىغط ام دعب 0©ميهاربإ نب دمحأ برح ىلع اوهجوت نيملسملا نأ ملعا :هب كفرعن يذلاو

 هلتاق ۔ مهتيامح يف لخديو ،نامع لهأ برح ىلع زيلكنإلا موقي نأ ىلع مزعو ،ىغبو
 ٥هنصح يف نصحتم وه اهف ةرطق هنم دنت ال ىتح مزحلا جلف انرمد دقف ۔ هللا

 مصقي نأو ،نيكمتلاو رصنلا هلأسن هللاو .ةهج لك نم نصحلاب نوقدخُم نوملسملاو
 ناعذإلا هنم نوبلطي ،راصنألا هبطاخي نآلا يرفاغلاو همركو هنمب نيغابلا ةاغطلا باقر
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 ،هبرح نم دب الف الإو ،هنم رسيت نإ ۔ نيملسملا برح نع فافكلاو . هللا باتك مكحل

 ١٣٣٨ ةنس نابعش موي نم ١٩ يف مالسلاو .ليكولا معنو انبسح وهو ،قيفوتلا يلو هللاو
 . ھ

 ليصفت يف ناخيش نب دمحم :نامع ءارعش ةرخفم . نايبلا خيش لوقي كلذ يفو

 : ةثداحلا هذه

 ابمذنم انيف قحلا لازي ال

 نإو قحلا ىلعف انيقب ام
 الو لدعلا انتريس امنإ

 ذإ ناطلسلا ىلع انمق نم نحن

 ال سانلا ملظو يغبلا امنإ

 انبهذم ىلإ اورطضا انموق
 امب انكسو انموق نحن

 ردق انيدل ايندلل سيل

 رحب تررب نإو ايندلا انضفر

 لئاز ماطح ايندلا امنإ

 انل تقار نإو ايندلا ملعت

 ىدهلل بولق اننيف تشعن
 اسفنأ انلذب نإ يلابن ال

 تعمل تاقراب انغُرَت مل

 نمم نكل انؤادعأ ترثك
 الو مكحلا يف فاصنإلا اننأش

 ةردق يذ نم زجاعلا فصنن

 انلعف انلق اذإف

 مكو لؤَص نم ذفنأ انلوق

 ادبأ

 ه4يبه و

 الطاب رحمت ضرألا يف تجرخ

 اهب سمشل اك ء ارغ ةلو د

٢٣٠ 

 ىبأ وأ انيلع مصخلا يضر
 ابلقنملا هب انسحأ ضقن

 ابهذن وأ هرشن نع ينشنن

 ابكني نأ هكرتن ال راج

 ابكرم هيلع كلملا تبثي

 ابجوتسم مهناطلس اولزع
 ابرطضملاو جوعملا امهيف

 ابلط اهومظع موق لشم

 ابقج تءاسو تلو نإ فيك

 ابجو ام ىتف اي اهنم ضقاف
 ابتجملاو ىنتجملا اهادع ام

 ابّصئلا وكشت هيف موسجو

 ابلطملا يتؤنو ىلوملا ىضر يف
 ابظلاب تاقعاص تراثأ دق

 ابر لق نإو قحلا بحص

 ابرلا باب وأ ةوشرلا جلت
 ابرقأ وأ ادعبأ انم ناك

 ابذنكلا لوقن الانييح ام

 ابرلا ناكرأ لزلز انَلؤَص

 ابمه روجلاو ركنملا لعجت

 ابكر .نمم ملظلا درتو

ابتر ومستو ايندلا قرشت



 اهب فلت مل ءاضيب ةلهص
 هفطل نم اهل هللا بهو
 اعمال آاماسح هللا هلس

 ارمألاو املعلا

 يف نميلا ناكف رمألاب ماق

 ىرقلاو يصايصلا حاتف ونف

 يف ديعلاك هب ايندلا تنهز

 نم ءاملا دربك فطل هبو

 اضرلا دنع ىرج ءاملا وهف

 ىذألل لومح ربصلا مئاد

 امل فلح الف ىروش هرمأ

 هدصقيامل رصنلاب فح

 دقو الإ بعصأ هانع ام

 أبنلا نومأم ةمألا دشار

 ىدملا دودمم بناجلا ملاس

 اقللا نوميم دصرملا نمآ

 يذلا مهشلا رصانلا هوخأو

 العلا دودحم ةحارلا طساب

 افولا لهأ اي نيدلا ةامح اي

 ىضترملا مامإلا اذه اوديأ

 اوكلساو مكنم داقحألا اوعزناو

 اوفلتخت الو رمألا اوعمجاو

 مكرهد اؤمعراو ةفلألا اوبلطاو

 امف يقابلاب ينافلا اولذباو

 ىرولا يردي مكتلود هذه

 ملو انم اهلصأ بيجعو

 مكنيد يف مكالوم اوبقار

 هَحَعي اب
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 ابتغمم وأ ًاردك وأ اجرح

 ىبتجملا مامإلا كاذ املاس

 ابهيغلا ولجيو رفكلا عطقي

 ابصنم ىرتف اياربلاو
 ابهذ رأ ىتأ ثيح هيعس

 ابرلاو يراحصلا حاضو ومو

 ابيط ًارهد قفاو هلهأ

 ابهللا يفطي نآمظلا دبك

 ابضغ نإ يري رانلا وهو

 ابرمكلا يلجي ركشلا مئاق
 ابقنبلا ءاملعلا هيضتري

 ابجج ححلا ليزي نامهرببو

 ابعصألا . هيلإ لهس

 ابلا نوننسم ةمهلا دقاو

 ابجلا دوقعم ةزجحُحلا رهاط

 ابهشلا وطعي دصقملا دعاص

 ابستحم ىدهلا لبس يف ماق

 ابدألا ىوآم ةحاسلا عساو

 ابضغ اوموق سانلا مارك اي
 ابهذملا اذه لدعلاب اورمعاو

 ابَصولا اووادو ريخلا لبس

 ابهذت نأ مكحير اورذحاو

 ابس يديأ متنك ذإ اوركذاو

 ابجثئلا الإ فرشألا بلطي
 ابطخلاو اهناكرأ مكنأ

 اببس ىندأب اهنم قلتعن
 ابدألاو مكايند اوظفحاو

! 
هللا



 ةريغ نم له مالسإلا ينب اي
 تربتخا حيسملا دابع كلت

 مكرمأ اوفعضتسا ام اذإف

 مكرمأ اوبعصتسا ام اذإو

 فلتخت مل مهتلاح هذه
 انمالعأ ترهب دق انلاح

 ابجَلًآاسيمخ انم اوريلف

 تبه ًافويس انم اوريلو

 الُمُك الاجر انم اوريلو

 ةرفاص ةنر انعمس دق

 هعمست ىدص لك نكي مل
 بَرَع انإف فيسلا ىدص به

 العلا كزد يف توملا ىوهن نحن

 اهتاوصأ تلع برحلا اذإف

 ىلع رفكلا ونب ردي مل أ

 الطلا موقلا سؤرأ نم يستحن

 اددع انم رثكأ ومهو

 نمو قحلااندنع اتأ ريغ

 انل ركذلا يف لرُن دقلو

 هنإ :اولاقو ىسيع اودبع

 نم لذخي الف هلل شاح

 هنأ ىدبأ نباو

 ىلع نيدلا رصانلا راثأف

 هلصنأ ثيقس قدص شيج

 ال مزحلا تاهجب اوطاحأف

٢٢٣٢ 

 ابقتلملاو دعقملا شعنت

 ابك مأ ايعس لاط له مكرمأ

 ابهنم وأ امنغم مكولعج

 ابره اودصو مكنع اوربدأ

 ابلغُت نأ انلاح لاحمو

 ابتك اهيف رصنلل تفرفر

 ابجع اتوم لمحي الجع

 ابحبح اسوؤر مهنم ثفطق

 ابهذلاو ىَهُئلا اوواس نسحلاب

 ابهبه انلقف رفكلا ينب نم
 ابلا توص.الو فيسلا ةلص

 ابرألا يضقن فيسلا بابب

 ابجو مكح توملا نالو

 ابرط اتصقر نإ اًنملت ال

 ابسح ًزيشثك انأ اًئتْلَق

 ابرض انيف برضلا دعنو
 ابشن انم رثكأ رمهو

 ابرلا قوف الع قحلا هدنع

 ابأ هللا اودقتعاو دلو

 ابدتنم هديحوت يف راض

 ابمهرن يك مهب نيعتسم

 ابتكلا ثبو انيف هرمأ
 ابجتحم ىنشثنا مث اميس

 ابجَل نونم شيج هبرح
 ابّطعلا قيذُن ناعجش مم

ابرضم مهيلإ مصخلا دجي



 ىغو نوُبشََي ميداقملاو

 اهءاجرأ تكرح نامغو

 ملو آاسنبَت مهرهن اوتامأف

 هقاتسر يف سانلا مامإو

 نم دجنتسي دمحأ ىضمو

 ملسم يداعيأ

 7 يذ يذلا يف ىراصنلاو
 »”لتعاو لآ وهو ءام نظ

 يف حلصلاب ًايضرتسم يتأو

 ابهتلم ةزع يف الزي مل

 نكي مل هارن مزحلا بحاص
 اذف طحناف مايألا بلاغ
 تقرط يداوعلا نأ ىرد ام

 الحو ابيط رمضأ هتيل

 دحأ نم رئاث هيلع ام

 اكذلاو هنم لقعلا كاذ نيأ

 ىلوالا ديصلا ءءابآ ىفتقا ام

 ىرشلا ثيل ىرولا ثوغ مهف

 اوبلغ يأرب ىنج ونبو
 اوار دق نوكسو لقع لمهأ

 ةلزنم اوعفتراف اوحلاص

 اوعمتسا نيملسملا مامإ اي

 همض الالح ارحس اودجت

 مكب ىلوملا نم رجألا بلطأ

 ٨ ;]2 _ ..م اضر ال خ ےنج . لآ

 ابذلاك هيلع نوبديو

 ابّصو ًاروبت يرجت تدغو

 ابرشم لفطل هيف اوعاي

 ابغر هيلإ نولاوتي

 ابلط ىراصنلاو دعس لآ

 ابحرم ال :لق مالسإلا ةلود
 اببس اونوكي مل عفن هيف

 ابم يهر اهنم لابجب
 اب .

 ابر مث الغ مث العو

 ابرج نم الو مزحلا بحاص
 ابلخغألا ياعي ماق نم نأش

 ابثك اهاعد امل هلوح

 ابيط الوق داتعاو ًادروم

 ابقترم هل ناك الو ال

 ابهذ ىتأو ىلو اهلاو

 ابر وأ داهو ضرالا اوخود

 ابلطم اومارو سناإل او نجل ١

 ابوصأ ًاررف حلصلل مهليم

 ابحسلا اورابف ادوج اوَمهو

 ابرلا حود يف حدصي البلب
 ابذع لوقو لزج ىقطنم

 ابلطمل ١ متي نأ هيلعو

 ١٣٣٨. ةنس نم كرابملا ناضمر رهش يف اهمظن مامت ناكو

 امل ۔ هللا همحر ۔ ملاس مامإلل يربعلا سيمخ نب دجام ةمالعلا خيشلا بتك دقو
 هيف ظلغأ اباتك ‘برحلا هذه يف هعم مايقلا مهمزلأو ،داهجلا ىلإ مكح لآ ضمهنتسا
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 مامإلا ىلع هيف لماحت يصورخلا دشار نب رصان خيشلا هيخأ لبق نم هبنؤي ‘باطخلا

 مل ،رمأ مئاقلا نم اوركنتسا ىتم ۔ هللا مهمحر ۔ انئاملع بأد اذه ناكو ،ًاميظع ًالماحت

 هجوب جرخي ىتح ؛هتشقانمو هتبساحم الإ نوري الو ‘هوحماسي مل ،“هباوص مهل حضتي
 .أطخلل ضرعتي ناسنإ يأ نأش مهدنع هنأشف قح

 ميدع نب ملاس نب رصان ملسم يبأ كايقيرفإب برعلا رعاش نم ةديصقلا هذه تدرو
 يه اهف ١٣٣٨ ماع نم لاوش رهش يف يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا ةرضحل ،يحاورلا

 نم ءارضخلا دلبب ؟مويب هتافو دعب ،اهمظان طخب ،مامإلا نايمه يف اهاندجو اهفورح صنب
 .ةروكذملا ١٣٣٨ ةنس نم ةدعقلا يذ نم سماخ ةليل هتافو تناكو .مادنع يداو

 اديجم لازت نل رشبأ يالوم
 نؤؤُم رئاشبلاب كرهد لابقإ

 اهيع ةداعسلا نم كيلإ ترظن
 ىتأ دق ةئيشملا هققحت دعو

 همايأ تقرشأو نامزلا برق

 يمترت تاعرسم بئاجعلا ىرتس
 قداص ناسل نم ةراشإلا ذخف

 يتراشإب اهلبق كتيتأ دقلو

 هريمض نكي امب نامزلا ىدبأ

 اضقلاب نقيأ نمحرلا ةفيلخأ

 ةعيضمب هريعب لضأ نم اي
 اهدعب لادو ءءعخ ىضقنا اذإف

 منهج راحبلا رعق نم روفتس
 ادوسأ بئاحسلا ضيبم دوعيو

 ىرت الف دارجلا ءارضخ ديبتس
 اهدعب هط سي تضقنا اذإف

 دمحم ماق ميماح تضقنا اذإو

 ىججلا يذل تكرت دق يباتك اذه

 هرس َنزاخو هحتاف كارأو

٢٣٤ 

 ادومحملا كماقم هلالا ظفح

 ادوعسو تقرشأ اودج يجزُ

 ادوبعملا ركشتل كيدي عفراف

 ادوعوملا كلذ فرعت فوسلو

 اديعب لوقأ امب نامزلا سيل

 ادوقممم اتيم ًاراهج ييحت

 ادوهشملا كموي دهاشت ىتح

 ادوهعملا ركذت كنأ نظأو

 اديدج كاذ دعب انامز ىرتو
 ادودرم ةليحب ءاضقلا سيل
 ادوشنملا كريعب تدجو رشبأ

 ادودعملا بقراف مال نافلأ

 اديلج راحبلا كيتاه ريصتو

 اديدحو الدنج يعافألا يمرت

 ادوجو دارجلل ةطيسبلا قوف

 ادونب تعفر اذإ ادنب تطقسأ

 ادوعسم اعلاط ةماقتسالل

 ادوقعم هلفق يف هحاتفم

اديجم لالجلاو ةداعسلا يف شع



 ملاس مامإلا ةافو

 ةنس مارحلا ةدعقلا يذ رهش نم ؤ‘©سماخ ةليل نم ةسماخلا ةعاسلا تناك امل

 لامكلا تقشع ىتلا ةرهاطلا ةمسنلا تجرع ،فلأو ةئامثالثو نيثالثو نامث ٨

 ؛ةنئمطم ةنمآ اهبر ىلإ تضاقف .ةبقارملا رحب يف تسمغناو ،ءايحلاو بدألا اهقشعف

 ةمألا هللا مهلاف ،هدابع نم ءادهشلل هللا هدعأ يذلا ىلعألا لحملاو ،ةيماسلا ةجردلا تلانف
 6 مهب ضهن يذلا ملعلا يف ىمظعلا ةبيصملاو . حدافلا ءزرلا ىلع دلجلاو ربصلا ةيينامعلا

 يف رهس املاطلف ٤ِ ةلاسرلا بحاص قيرط مهب جهنو ،لاجرلا تاماقم مهغلبأ ىتح

 ،اهتزوح نع بذلا يف ةرهاطلا هسفن لذبو ،اهتحار يف بعتو ،ةلماخلا ةمألا هذه ءايحإ

 دعب دودحلا ايحأو ؛هاندقف ام دعب داهجلا رمأب ماق .رامعتسالا دي نم اهدالب ذاقنإو

 محرف . ةملظلا بولق يف بعرلا فذقو . هفنأ خمش ام دعب روجلا تامأو ااهلالحمضا

 . لاصوألا كلت ىلع ةمحرلا بيبآش ضافأو ] ةرهاطلا هحور هللا

 .ةبيهو يف مكحلا ذاقنإل هركسع يف ىوزن نم ۔ هللا همحر ۔ جرخ هنأ :هتافو ببس

 يف هباحصأ نيب مانف ،مادنع يداو نم ءارضخلاب لزنف ،هيلع اوعنتماف ،مهاعد دق ناكو

 مهنين مكحلا هفاصنإل ؛ةيعرلا ةلئاغ انمآ رشب دحأ نم سحي الو إاهيداو ةحفص

 دلو نيطس هل لاقي ،يرازف يبارعأ هلاتغاف ثنبا ريغصلاو كابأ ريبكلا لعج ،ةيوسلاب
 هموق ءاهفس هارغأف ،©فاصنإلل نيبولطملا نم ىبارعألا اذه ناكو .ةرسب وبأ هتينك ،ىليوتلا

 .هلعف ىلع

 دري نأ ىسع اذ امو .يليلخلا مامإلا نم رمأب ،‘ىربع دلب يف لتقلاب هنم مقئناو

 !تئافلا

 رشبلا نم تءاش نمب ايلع تدف ةجراخب ًارمَع تدف ذإ اهتيلف

 ۔ هللا همحر ۔ نفدو .اموي نيرشعو نينثاو رهشأ ةعبرأو نينس عبس هتمامإ ةدم تناك
 .فورعم اهب هربقو ،ءارضخلا دلب يقرش لبجلا حفس يف

 هلامعل هبتك

 6اياعرلا ىلع روجلاو روهتلا نع حئاصنو رجزو دشارم اهيف ،هلامع ىلإ بتك هل نإ
 اليلد هب ىفكو 5الهب ىلع هلماع . يمايرلا دمحم نب هللا دبع ديز يبال هباتك اهنم ركذنف
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 وبأو ! هريغب كاردأ امف ۔ هللا همحر ۔ ديز يبال هباتك ناك اذإف . هتدشو هتبالصو ٠ هتريغ ىلع

 . اعروو املعو ادهزو الضف نيينامعل ا دنع رهش نمم ديز

 _ -] ىقتلا ل ا ۔ :

 لضافلا مركالا خيشلل يصورخلا دشار نب ملاس :هللاب مصتعملا نيملسملا مامإ نم

 6 هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالس .ىلاعت هللا هسرح ۔ يمايرلا دمحم نب هللا دبع ديز يبأ

 6هتملك تلعو ٠هناهرب ماقو ،هناطلس لجو .هنأش مظعا يذلا هللا كيلإ دمحأ ينإ

 ةنيب نع كلم نم كليل ،ليلدلاو لقعلا هدابع قزرو ،ليبسلا نيبو هتجح تحضوو

 .اريبخ افيطل اريصب ًاعيمس هللا ناكو ةنيب نع يح نم ايحيو
 نب دجام :ريهشلا ملاعلا ريصبلا دجمالا انخيش نم باتك يلإ درو دقف دعب امأ

 ،كتابوقعو كلاعفأ يف كيلع بيعيو ،‘كماكحأ يف ءايشأ كيلع مقني يربعلا سيمخ

 ىلع هللا لزنأ ام قفو ىلع ،دابعلا نيب لدعلاب موقتل الإ دالبلا كلت يف ايلاو كتلعج امو
 باود كُبلج ،خيشلا كلذ كيلع همقني امف ،نيدشارلا ءافلخلا ليبس عبتتو ثولي هيبن

 كمكحتو ثاهيلع بسكلا نع اهبابرأ كمعنمو ،ةديعبلا تافاسملا نم نصحلا ىلإ سانلا
 ول ذإ ؛نيدلا يف ملسألاو هكرت كل حلصاألاو .لدعلا كلذ لكو .اهيلع قافنإلا يف مهيلع

 ةجحف .ةيمح هنإ :نولوقي يذلا ناكملا كلذ يف اهل مهكرتب اهبابرأل سبحلا كل حص

 بلج نأ ،ميلس يذ لك لقعو كلقع يف تيأرأ .كيلإ باودلا بلج ريغب موقت ةمهتلا
 كلت يف اهدجو هنأ ،اهبلاج ةلاقم قدص ىلع ةجحلا موقي يذلا وه كيلإ ةبادلا كلت

 ىقلت نظأ ام نيدلا يف ملعلا لهأو ،نيملسملا كناوخإ عيمجف معن :تلق نإف .ةيمحلا

 ،ةجحب كلذ موقي ال نأ تملس نإو ،كتلعف ىلع اديحو ىقبتف ‘كلذب مهنم لوقي نم

 عافتنالاو ،اهبابرأ نع باودلا عنم الإ هيلع ةجاحلا ام ذئنيحف :انلق ٤ةلالد ىوقأ هنأ ريغ

 هتباد نإ :لوقي كءاج نم تنأو ،تايانجلا ىلع الإ سبحلا حصي له كلقعب ربتعاو .اهي
 كنع عجرو هتباد هتعنم وأ هتسبح امأف .هقدصت مل اهقلطي داتعم ريغ وهو ،هيلع ةقلطنم

 ۔ كيلع ةميزعف كاهنودب

 نأ ملعت تنأو ،هيلع ةتلفنملا ةبادلا بحاص هلعف يذلا مرجلا اذه ام ينربخأ

 رركت هنم فرعو ءدايتعالا مكاحلا هنم رظن نم الإ ،نظلا نسح ىلع نولومحم نيملسملا
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 رجحلا هل زوجي يذلا مكاحلا رجحب هتالابم مدعبو ئ ثارحلا يف باودلا هقلطب داسفلا

 اهثرحي يتلا ثرورحلا يف كل هتفصو يذلا اذهو . دابعلا نيب. داسف ىلإ لوؤي امم هيف

 سانلا هيف كرتشا يذلا رطملا هيقسي امب فيكف ،مهراهنأب اهنوقسيو }مهسفنأب سانلا

 .ةي هللا لوسر نع ثيدحلا صنب ،مهعيمج

 ئ اهيف مالكلاب ملعلا لهأ نم مدقت نم مدقت دق نيدالبلل تايمحلا نإ : تلق نإف

 دهشي & قاروأو تابتاكم كلذ يفو © ضعب ىلع مهضعب ودعي الئل . ادودح سانلل اوبصنو

 .ًاباوصو اقح هانلعف ام فرعتف ،هلدعب رقت مأ الطاب هوعنص ام ىرتأ .اهيلع فقو نم اهب

 ،روبخم مهقحو ،روكنم ريغ مهلدع .ءاملعلاو ةمئألا كئلوأ هلعف يذلا نإ :انلق

 ةنسحتسم ةقئال اهلك هوجو ىلع جرخي هنأ ريغ ،مّلع ىلع ران نم رهشأ لدعلاب مهتريسو

 ىلع زئاج حلصلاو .امزاج امكح ال دابعلا نيب احالصإ هولعف كلذ نأ اهنم ،ةزئاج

 . ًاضعب مهضعب ىلع لواطتلا نم ةلهجلا هدّوعت ام ةدامل ًامسح . داسفإلا عفدل ‘ يضارتلا

 .عاقبلا كلت نم يضارتلا هجو ىلع ‘هبيصن ردقب حلصلا كلذ يف هوطعأ مهنم لكو

 نوبقاعي ،مرحلاك امرحم ةالفلا كلت نم ريغلا صخي امم ناك ام اولعج امو .اهنم عافتنالل

 نم هاتأ امنإ مهنع انل رهتشا امو .لغوتلا لك هرجح يف نولغوتيو ،ةديدشلا ةبوقعلا هيلع

 ٨ةديعبلا ةيئانلا تاناكملا نم مهنصح ىلإ مهيلإ قاسي ‘تاولفلا كلت يف سانلا باود

 مهل َءاجلإ ،مهيلع ًامغر مهتحلسأ مهنوبلسيو .اهبابرأ ىلع باودلا نوسبحيو نوبقاعي
 يف ثكملا لوط نم ،لدعلا ةريس فلاخت يتلا ةدملا نم مئاقلا يضري امب ،ةبوقعلا ىلع

 . . سبحلا

 هيف تفلاخ كنأ الإ ،نيدلا يف أطخلا جرخم اجراخ سيل هلعف ام نأ ريدقت ىلعو

 6اوبغر اميف بغرت ملو .مهحصنل غصت ملو ،نيملسملا كناوخإ نم ،لدعلا لهأ ةريس

 عسوأو ء املع رزغأو ؤ،فلسلا رثأ ىلع ًاعالطا رثكأو ،ةريصب كنم ذفنأ وه نم مهيفو

 رهشأ دهزلاو لدعلاب هتريسو .اهماطحو ايندلل كرتأو ،ةرجه مدقأو ةريس لدعأو شةيارد

 كقنع تيولو ،‘هحصن تللم ىتح ،حئاصنلا كغلب يذلا وهو ‘تفصاولا اهفصي نأ نم

 كطبختو ©‘بيعملا كباكترا ىلع اليلد كلذب ىفكف ،‘هنع عوجرلا كنم دارأ ام لوبق نع
 ةئطختلا جرخم جراخ ريغ هتلعف ام نأ ريدقت ىلع ىوهت ام ىلع كليمو ،ءاوشعلا

 سانلا ىلع تمرح ،كلذ ىلع ترصتقا ام ءانمألا انل عفر ام ىلع تنأو ،عامجاإلاب
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 لهأ نم كنأ دسافلا كداقتعاب ،كيواتف نم ىصحي ال امم لئاسم يف كاوتفب لالحلا

 نولوقي مهل رحأ امو .ةالابملا مدع مهداهتجاب مهل هللا حابأ ام داهتجالا لهأو ،داهتجالا

 ىلع اهوساق وأ ،هلحم نم ليلدلا اوطبنتسا ةلأسم يف اودهتجا نإ لب ،نوملعي ال ام

 6ىوه نع ال اهيف مهداهتجاب اولاقف حيحص لصأ ىلإ عجرت ىتح ،لئاسملا نم اهريغ
 الو ،كردق فرعاو ثةبترملا كلت لهأ نم تسل كنأ عنقاف .ىوهلا هنسحتسي امح الو
 . ىلوالا ةلزنملا لهأ نم الإ كارأ امف كتفرعم قوف لواطت

 هدجت امب مكحت نأ كتمزلأ دقو ،كنم داهتجاب ةلأسم يف لوقت نأ كايإ مث كايإو

 يتلا ةلأسملا يف مهمكح ىلع ايرج نوكي كمكحو ثنيدلا يف ةمئألاو نيملسملا رثأ يف

 مهعجرأ الإو ،هباوصو هقحو هلدع كتفرعم طرشب ،ريغ ال مكحلا كلذب مهمكح فرعت

 © دجام ريهشلا ريصبلا ذيفجلا كلذ ،كراج كلانهو ‘كنم فرعأ مه نيذلا كناوخإ ىلإ

 .هيلإ موصخلا ةرف

 ال موق قح يف كلذف هرثأ ىلإ هنم جوحأ هرظن ىلإ مكاحلا نأ رثألا يف تيأر نإو

 ؛ًانيقي كسفن نم كلذ تققحتو ،مهنم كنأ ءاملعلا كل دهشت نأ الإ مهللا .مهنم تنأ

 داهتجا رظن ىلإ :نيهجو ىلع جرخي مالك ذهف خلا !..كسفن تفتساه :ثيدحلا يف نال

 . يأرلا لئاسم يف حيجرت ىلإ وأ يأرلا يف

 نإ .ةيناثلا يف كل ةحابإلاو ىلوألا ةبترملا لهأ نم تسل تنأف ،‘لاح لك ىلعو

 ال هنيد يف طلخملا نإف ؛كتاطيلخت نم هللا ىلإ بتف حيجرتلا لهأ نم كنأ ءاملعلا ىأر

 هضعب يف تدسفأ نإ ،لاملاك سيل نيدلا نأ ملعت تنأو ء الدع الو افرص هنم هللا لبقي

 لاؤسلل مدقو ،كتانكسو كتاكرح يف صرحا :ديز ابأ اي كايإ مث كايإف ،هلك مدهنا

 هللا قتا هللا هللا .دودسم ريغ ةبوتلا بابو ًادودمم رمعلا ماد ام كسفن كرادتو 5ًاباوج

 . ىلاعت

 هولزنأو هديب اوذخف ًابيع ؛ ( لتبمل ١ نم متيأر نإو ‘ ىلاعت هللا ىوقتب يسفنو كيص - وأ

 اذه كتضرح امو ،هيلع ىلغي الو ولعي قحلاو ،اهيف هولزنت نأ هللا مكرمأ يتلا هتلزنم

 ىلع ةقفشو كب ةقمش الإ نييبتلا اذه كل تنيبو ( حصنلا اذه كل تدرجو ء ضيرحتلا

 . هسفن ينعي مامإلا : يلتبملا )١)

٢٣٨ 



 نوقيدَصلا هيف لوقيو ،صنئارفلا هيف دعترت يذلا ميظعلا فقوملا يف لاؤسلا نم ،يسفن

 .ميسج رطخو ميظع رمأب انيلتبا دقو يسفن آلإ مويلا كلأسأ ال مهللا :نولسرملاو

 . هفطلو هترقغمب انرمغيو ‘ ةعساولا هتمحرب هللا انكرادتي مل نإ أانل ليولا لك ليولاف

 قيرط نسحأل انب كلسيو ©ىضري امل قيفوتلا هلأسنو ؤاقشلا قباوس نم هللاب ذوعن

 يف مهتبغرو ًاراصنأو ناوعأو اناوخإ انل لعجيو ،ههجول ةصلاخ انلامعأ لعجيو 8هبحي

 مهريمحو كدنع اهب ترجحأ يتلا موقلا ةحلسأو .اهفراخزو اهماطحو ايندلا يف ال نيدلا

 جاتحي دوهعملا ناكملا كلذ تيأر نإو ف امزاح ارمأ كلذب كترمأ .دجام خيشلل اهب لسرأ

 8مكحب عنقي مل نم }‘كلذ هلوق ماكحألا هيف زوجت امم ،خيشلا يأرو هيف مكح ىلإ
 نم ءثاهنوبكري اوناك يتلا ةميظعلا رئابكلاو ةميدقلا مهعدبك ةعدب باكترا ىلإ لواطتو
 نممو كيلع مالسلاو اذه ،ةديدشلا ةبوقعلا كلذ لعف ْنَم بقاع ‘باودلل ناذآلا تيكبت

 .ملسو هبحصو هلاو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ،ناوخإللا نم كلق

 هلامعل هدوهع نم ءيش ركذ يق

 زدجحتآ_رقتارتا ومست

 نب ملاس نب دمحم هلماعل يصورخلا دشار نب ملاس ©نيملسملا مامإ هذهع ام اذه

 يهنلاو فورعملاب رمألا ىلع .اهيف هنع ابئان هلعجف ،اهيحاونو ىكزأ ىلع يشيقرلا رهاز

 فيعضلا فاصنإو ،مولظملل ملاظلا نم قحلا ذخأي اهيف لدعلاب مايقلا ىلعو ركنملا نع
 ةايم دمحم حصن امك هتقاط ردق ىلع هتيالو يف حصني نأو ،ءاخرلاو ةدشلاب يوقلا نم

 امك مئارجلا لهأ بقاعي نأو ،ءاوسلا ىلع طشملا نانسأك مهلك ةيعرلا لعجيف .هتمأل

 اهلهأ نم تاوكزلا ضبق ىلعو ،رمألا يف لهاست ريغ نم .هلبق ةمئألا لامع تبقاع

 ةقيرطلا ىلع ،اهنم هنلا لام تيب ضبق ىلعو .مامإلا هب رمأي اميف اهلعجو ٠ءاينغألا

 ةنسو هللا باتك قفو ىلع ،كلذب يرجي هلعجو ءهب مامإلا رمأي اميف هتلغ ذافنإو ؤىلثملا
 ءاملع ىلإ هدريلف رمأ نم هيلع لكشأ امهمو ،نيملسملا نم ةمألا عامجإو شةَي دمحم هيبن

 قيزر نب دمحم نب هللا دبع ديز وبأ هلماع هرمأب هبتكو .ًاقثوم اتباث ادهع نيملسملا

 .ه ١٣٣٥ ةنس نابعش نم ٢٥ موي خيراتب هديب ،يمايرلا

٢٣٩



 رخآ دهع اذهو

 ديت فقتارتاوم سني

 نب هللا دبع نب دمحم دلولا يصورخلا دشار نب ملاس نيملسملا مامإ لعج دق

 فاصنإو ،ركنملا نع يهنلاو ‘©فورعملاب رمألل ،سوبحلا نادلب ىلع ايلاو يملاسلا ديمح
 نأ ىلإ كلذو .هلدع فرعي ىتح رمأ ىلع مدقي ال نأ هرمأو ،قوقحلا ذخأو ،مولظملا

 نانس نبا لعج دقف ©نانس نب ناميلس خيشلا لصو نإف .نانس نب ناميلس خيشلا لصي

 اهيحاونو دمس ىلع يملاسلا هللا دبع نب دمحم لعجو ،وانسو يبيضملا ىلع يلاولا وه

 اذه ىلع ةدحاو ادي يملاسلاو وه نوكي نأ نانس نبا دارأ نإ الإ ،جورشلا رايدو ءارضخلا

 .امهيلإ كلذ ضوف دقف ،كلذ ىلع اقفتاو ؤاعيمج رمألا

 دقو لاملا تيب نم اهذخأي ،ًاشرق نيثالث رهش لكل هللا دبع نب دمحمل ضرف دقو
 لكل هل لعج دقو ،مهعباس وه لاجر ةعبس مهو ،ركسعلا يف امئاق ديزي نب مشاه لعج
 الإ ،شورق ةسمخ رهش لكل "مهنم دحاو لكل هباحصألو اشرق رشع ينثا رهش

 مهريغب اوضاعتسا نإف .شورق ةتس امهنم دحاو لكلف ،وزغلا ناميلسو هللا دبع نب دمحم

 نوكيو ،سانلا نيب بتاكيل شورق ةسمخ رهش لكل ديمح نب دوعسلو ‘شورق ةسمخ هلف
 ملعتيل دجاسملا لاومأ ةلضف نم شورق ةرشع هلو ،هتقاط بسح رمالاب نيمئاقلل ادعاسم

 .ًاملعتم ءاج نم ملعيو

 سوبحلا رايد نم .ةاكزلا ةيابج ىلع الماع يرباجلا ديعس نب دمحم لعج دقو

 ام رشع هل لعج دقو ءءانمألا نم ءاش نمب نيعتسيو ‘رايدلا نم اهلوح امو ©يبيضملا

 .هلمع ىلع هل ةرجأ ةاكزلا نم هضبقي

 نم بجر نم ٨ موي يف هديب يليلخل ا ديعس نب هللا دبع نب دمحم اذه ررحو

 هللا دبع نب دمحم ؤ،يصورخلا دشار نب ملاس نيملسملا مامإ رمأ دق ه ١٣٣٧ ةنس

 . نيملعتملاو ملعملا يف اهرامع نم لضف ام قفنيل ‘دجاسملا ءالكو بساحي نأ ©يملاسلا

 دشار نب ملاس مامإلا لعج دقو ،هديب ديعس نب هللا دبع نب دمحم اذه بتكو

٢٤٠



 هللا دبع نب دمحم دلولل انيعم نوكيل ‘شورق ةتس رهش لكل ،يملاسلا دوعسم نب لضافل

 .هديب دمحم اذه بتكو . ةلودلا رمأ ىف

 . يصورخلا دشار نب ملاس نيملسملا مامإ هبتك .يرمأ نع اذه حيحص

 ينالهبلا مثدع ني ب ملاس نب رصان ملسم يب أ مامإلا ٥©‘برعلا رعاش دئاصق هذهو

 هغلب امل ۔ هللا همحر ۔ اهأشنأ هللا ليبس يف داهجلاو عامتجالا ىلع ضيرحتلا يف ،يحاورلا

 الوق نسحأ نمو» لمشلا عمجيو ‘ثعشلا ملي مامإ ىلع مهعامتجاو ،نيينامعلا ةلود مايق

 ."نيملسملا نم يننإ لاقو احلاص لمعو هللا ىلإ اعد نمم

 ةروصقم ١

 اقنلا حفس يف يحلا عوبر كلت
 ةبقح نامزرملا اهيلع ىنخأ

 رفعأ سانك الإ ةشحوم

 اهلعلف اهيلاو اهيلع جّرَع
 اهئاطق تلعفام اهلأسن

 مهنع نيبم ال ثوفأ تاهيه
 اهئاجرأ نم سنآلا عبرت
 اهناب نوصغ دنع انب فقف

 يتعمد اياقب قيرهأ ثيحب

 يمعمادم ىلع قحلا نم نإ
 ممهراكذا ةعاط يعمدب يدهع

 تتبن ناب دنع يفوقو امو
 ثمكحت ىوه تاقالع الول

 ىلبلا دج نم لالخالاك حولت

 ابّصلاو اهيف لأمشلا تناعو

 اطقلا صوحذفأو لأرلا مثشثجمو

 ىوجلا حيرابت نم ائيش حبرت

 اشحلا يأ اوعبترا اهونياب ذم

 ىدصلا ريغ مهنأشب بفتحم ال
 اهمملاو ءابظلا اهب ثسنأتساو

 ىسالاو ءاكبلا قرؤلا رطاشن

 ىضقنا عمدلا اذإ سفنلا عبتأو

 افع عبر ىلع بحسلا قبست نأ

 ىصع لذعلا اعد نإ يداؤفيو

 اشحلاو عولضلا نيب هنوصغ

 الصلا لثم ىلع شاع قمر يف

 ىذقلا ىلع اهب نفجلا قبطأو تريغت انمد يكبأ ينعد
 ىونلا اهنع مهب تطش فيكو اهب ناك يذلا فلإلا ركذأو

 انقلا زكرمو ليخلا ةرايس ىوس مهل رثأ اهيف قبي مل
 اهجحارب يف ةحزتلا حرستل

 ةيراس اهتحَحَلآطأاملاطل

٢٤١ 

 ىدملا سأر تغلب دق اهنإف

 الطلا َعزَم الو ودلا يف عّرمت

١٦ م - نايعال ا ةضهن



 اهحالس تذخأ دق ةَلَمْغَ

 ارذَح اهيتلقم يمرت ءاعور

 اهحيلجت يف ذوحت ةفا

 اهفلخ نوكت خيرلا فلخت

 اًاهماغل نمريطتامنأك

 اقئاس نأك قربلا بيل

 ةفزار ثمزرأ راطتسا اذإ

 ةحنجأ اهل قربلاامنأك

 يقرأ دقو قربلل لوقأ
 توتراف دالبلا زارجأ تيقس

 يتجهم يجادت كاماعن لخ

 ايجار ميسنلا حور ىلإ وفمأ

 يدبك يداصب قوشلا للعأ
 يتلع ءافشلا ثيح نم ناكف

 مهفيط يسفن ُتيئَم امبرو

 مهبحب ةوفه تدصق ولو
 ةشمهدل ادئار يفرط تلسرأ

 مهلولط ينحنمت ال تاهيه

 مهبح تابجاو ثكرت ولو
 ةحيحص ًادبك يل ثكرت وأ

 ةفقو لولطلا ىلع يل ناكل

 ركس هنرَع ابلق يل نكل
 هدمغت ةبابص يف شاعو
 اوأن نإو مهاوهأ نمب ولسأ

 امف بحلا ينرماخ ام فيكو

 ىري ام يسفنب بحلا لمعيل

٢٤٢ 

 ىنولا ىلع اهنيزي بقج نم

 ىدصو ءاومتو فيزع نيب
 ىتدحكلاو ثاملا نيب ام قرف ال

 افجلا حيرلا تراعأ اهنأك

 ىوخ دق لاله ليللا ةفذشُس يف

 اضغلا ناطيح قوف ماغئ برس
 انسلا طاوسأب اخت اهؤَرخَي

 الفلا زاوجأب لاخلا حضاونت

 اَيشسلا ىلإ تقلح هتأر اذإ

 ىمجلا تاتنث ىلعأ هبيه
 ادجُجلا باهلإ كنم يبلق ظحو

 ىوجلا نم ةقورحم اهنإف

 الصلا رح نم بلقلاب ام ءافطإ

 ىبرلا كلت نم رهزلا ميمش حفن
 اشنلا كاذ نم قوشلا دانز يزو

 ىَرَكلا لح نإ يل لالح ومنو
 افو امف مهدمماع نمم تنك رأ

 اَسألا نع ينلمهذت مهعبرب

 انضلا الإ مهركذ تاحناسو

 القلاو يمارغ رجهلا فدص وأ

 ىونلا عرق ىلع رحلا دلج وأ
 ىوهلا نم اهب سفنلا ءيربأ

 ىوغ الو اهرامجن يف لض ام
 ىوعراامف ًادماع اهيلإ َلام

 ىأن نمب ٌفنَد ولسي فيكو

 ىخو نيأ ىرت اي يداشر :تلق

ىده موقلا ىوهب يلالض نإ



 رصبت ىوهلا عم يب لاز ام
 تتبثت ىوهلا عم ىهئلا تيل

 ةيه : مارغلا عم ىهئلا تيل

 ةوبص هتنللض نمم دَمغأ

 ىتفلاب يباصتلا وفهي امبرل
 تحضو بيشم ريشابت اذإ

 رجازو ةبتعم ابصلا يفو

 تبراقت اذإ بيشلا يف فيكو

 هرمع ىرخأ سيكلا ردابي
 ىلوت اذإ
 ةنج نم هسبلت ام لكو

 ايرابت دقو ناديدجلا سيل

 ًادهعمو ادهعم الت ىتح

 هتوفع يف رهدلا ثتولب دقل

 هفورص يف تيبتحا ام ناكو

 ينبسكأ اذإ تئافلا ينءاس ام

 لوخ نوئخ رهدلا ةلبج

 هعابط ىلع تبثلا ظفاحم
 مدان نم ةرثع لي ه حسي ال

 هتالع ىلع مزع اذ هبحص اف

 هسارم ىلع ربصل ١ بقحتسم

 هتدلاج اذإ بطخلا دلبت

 اخماش ابيحر ثبلا بجمحم

 هدوط وه ضمملا كزه نإ

 يقتيب ةريرم هعشوت

 ةلوج كنم ةبكنلا فرعت ال

 عراض ريغ راطخألا عراصت

٢٤٢٣ 

 ىججلا طرش ىلع بحلا دقتني

 ىقتلا مئازع اهيف ةخسار

 ىهنلا مالحأب بحلا ثبعي مل

 الج نبا ءايض هيدوف نيبو

 ىتع اذإ هؤفهو هلامو
 ىسع الو ىتم ةرملا رذعت مل

 ىنحنا دوعلا اذإ بيشلا يف فيكف

 اطخلا دجلا يف َرِصقُي نأ هاطخ

 ىرملا قثويو قرخلا عفرتف

 ىجترم هنم ةعجرلل قبي مل

 ىليلا نيديدجلا رك نم هورعي

 ادفلا انم امهيضري انبرح يف
 افعلا ايندلا ىلع مث ايضميو

 افعام دجو رمصلارذكف

 اصعلا قيرافت نم ىدجأ ربصلاب
 اضرلاب ًازوفو ربصلا نم ازنك
 ىَرَب الإ ةيفاع يف ششار ام
 الملا يف ارحب لالا لوحي ىتح

 ابَك ظحلا هب نم ليقي الو

 احولا ىلع العلل مومهلا يجزت

 انثلا ءوس نم ضرعلا ميلس ارح
 امسلا ةرمب

 افجلا ةرؤَسو ىوكشلا ةقر نم

 ىضتنم قيسف لوهلا كزه وأ

 ىدرلا نم ىقتي ام امدج نم

 ىربلا تادوقم وذخ اهل وذخت

 اسر وأ خاس مصعالا اهدرطل



 هفيسب ثداح لك سحت

 هتقو مامأ رمالا لجعت ال

 ذختاف ناتنثا كضراعت نإو

 هترِش انث نم يوقلا نإ

 نم ناررحي قحلاو لقعلاو

 هلهج ؤرما بحاص ام رشو
 ةيداط هتداع نكت نمو

 اعنتقم يتحفص نوصأ ينإ

 رماس يراوأ ُبوُلأو وبنأ
 يمتحيو هضزمع ميركلا يمحي

 نسآ ضارُب يف ينافتلا مل

 اراقم اعمط يماقإ الو

 يفقوم سيسخ نيع ىرت اليك

 ةعانق ىلع شيعلا فلظ يف

 هبابذ تتفاهت مئئطمو
 تلواطت اذإ لبنلا عيضأ ام

 ىضرلا ىلع دجام شيع كبسح
 ايذناع بلي ضرعلا رذقأ ام

 افنآ ومست ريطلا ثاغُب ىتح

 ءىرما ذي يدي ولعت ال تيلآ
 ىلإ ارظان يهجو ىرأ الو

 ةساسخاهينمت هتشيعو

 هل ىنمي امب ءرملا ةعانق

 هقيرط نع ظحلا دوذأ الو

 دساح نم آاعكاش تابأ الو

 هنامض يفو هللا ةمسق يف
 ةمعن دبعل هلللا انس اذإ

٢٤٤ 

 ىضم ًانايحاف انيح ابن نإف
 ىنولاب نآ نيح هتفت الو

 ىوهلا ذبناو قحلاب امهالوأ

 ىهتنا سفنلا ىلإ لام اذإ نمو
 ا>لحعلل ناوعدير ىرهلا قر

 ىدرلا ىلإ ةهراف ةيطم

 ادط امب هدجم ده ءوسلاب

 ىسحلا تالالغ نم فط امب

 اذقلا ىلع هبرشأ برشم نع
 اكؤلا لك نم نجآلا در نأ

 ىدصلا لب هضيب نم ىجتري ال
 ىمقلا ءاوسأب اجآالو تسلو

 ىدجلا هنم ارظتنم هبابب

 ىنغ ءوسلا نع ضرعلل فلت
 اهللا يف ىلحأ هنم ديبملا مضق

 ابحلاب هيلع قرلا ةساسخ

 ىنملا نم هب هللا نَم امب
 احتنم ميئل ىلاإ هسأرب

 ىصتنمل هب يزخت برشم نم

 ىنغلا اهيغطيو موللا اهلُفنَي

 ىشحلاب ىيحي
 ىعولا نم ًارذق يدنع دشأ

 انملا ريخ هشيع يف هظح نم
 ابرلا ال داهولل ظح ليسلاف

 ىفك ام لكل هللا أيه دق

 اضرلا تاياغ سفنلا عانتقا يفو

 انس امب اضرلا دقعلا بجاوف

نأ قحي هجو



 هريمض دساح يلضي ميفف

 اهنإ ظزظحلا ماسقأل نطفاف

 تزيامت نكت نإو ةيوس

 الو امورحم مساقلا ملظي مل

 هرفو ءارثلا نم ينرس ام
 اذكهو اذنكه هتفن اذإ

 العلا قئاقح لاملا َبهنأف

 اهقح يف ةبهوم ثيلب ام

 ةعيضو هبسحت امبرفق

 اهتقلطأ اذإ لاملا لئاقع

 ةبوح سفنب هللا قحلأ ام

 مهشرح يلاجرلا قانعأ لذأ

 ةيح قير يساك ىتم ىتح

 اهلك اقوقح رهدلا بلاطأ

 هضعب يف امب يلامآ غطقأ

 انكمم ارمأ َيبالطت نأك

 اذإ رمألا نم دمحلا ىلع تسل

 ينعداخ اذإف اصن ةيتآ

 ةليضف هبحصت ال بخلاو

 زجاع لامتحا رهدلا عيو نإ

 هئورص يتناهإ يف قفني

 همؤل نع ييتَنَج هيلإ يبنذ
 همائل ىلع فتحلا يننأو

 اهقحب يتيرح نع دوذأ

 امل دحلا فرعأ ال يننأو

 ىلإ دهجلا لطبأ ال يننأو
 امز اع نأ كر دأ يننأو

٢٤٥ 

 ىضم ريدقت قازرألاو ظحلاو

 ىرولا نيب ةلداع ةيضق

 .ىرت نمم لاحو مذغع يذ ةلاح

 ىظتحم ءارثلاب ديعس لك

 امن صرحلاو موللا نيب ناك نإ
 اكز دقف اهلهأ يف عئانص

 ىدتهملا نامزلا رسأ نم كفو
 ىلبلا صرحلا هب نض ام دعوو

 امن حبرلا هب لضفقلا رجتم يف
 ىرشلا يف تنأو ىركذلا تدلخ

 ىنتقملاب اهحش نم ثبوحت
 ىدككلا ىلع ةزع ميقتست ال

 ىَنَجلا رم ينمز نم يمعطمو

 ىرذلا تاعينم ىزلا حرابك

 ىَعغتبملا كردل فاك نم ربكأ

 ىجترملا لاحم رمأ نم بعصأ
 ىتأ اميف ةبالخ هةتطلاغ

 ىضق ام يضقي هلل اهتضوف

 الع هيممتب مجنلا ىلإ ولو
 ىبتجملا يدالتو يحالس وهف

 اكز يقافنإو مزعلا قفنأو
 ىَئَج ام لامتحا ىلع يتردقو

 اجلا نم مهقولح يف اكنأ

 ىلتبم رحل رصنلا دهجأو
 العلا نم هزجنأ نأ عيطسلأ

 ىرشلا قابطأ نيب ينوكس دح
ىنملا تاياغ كردي ًارباشم



 اهُئرواس نحم يف يننأو

 ىتغ ريبادتلا نسح يف نإو
 اغيس ريشتسا ال يننأو

 همماذنو ًائلام يجادأ الو

 رهاظ اذ اقلم يباحأ الو

 ةثالث الو ناهجو يل ام
 يصئاصخ اهلضفي امو كلت

 ةميمذ اهلك ةايحلا ىرأ

 اهتافآ ىلع ءرملا اهبحي
 هفك ةافص ىدنت ال شيعي

 دقتفاو حشب ايندلا حيرت ال

 يرسننفةبهاهيف بهت

 هبرب سيك اهيف زوفي
 اهصيلخت يف دوهجملا صلختساف

 اهكاردتسا يف ةصرفلا زهتناو

 اهتاياغ ىلإ ًاوذمع اهل
 ثبع يف ةرذ نلمهت ال

 اهل يكبت ال سافنألا عدوت

 ةعضبب لحار اهنم لكلاو

 هتقو وجري سافنألا رخآو
 هريخأت يف تركف امبرو

 اصلخم اهنم يقابلا عدوف

 اهكارد اريابم اهكازرد

 تنذوأ ةايحل قرت امأ

 اهرزوب ثحلط ةايح محرا

 تملأت ةرذ اهتصرق ول

 ةينمأ ينبصنت ىتم ىتح

٢٤٦ 

 ىرولا نم هنلهج ام ثملع

 ىممو نمم دامع يمو عدُح نع
 اتع اذإ هعفد :ئئيسأ الو

 انثلا تاعاعقفب اظيغ يلع

 ىوطنا امع هرهاظ يل فشي

 ىنجلا ًرُم نكأ اولح نكأ مل نإ
 ىضترثئ نامزلا دنع اهسبلو

 ىدم ىلإ اهرشو اهريخو
 ىهتنملادنع ةفآلا رهظتو

 ىفطصا ام لك ثراولل نزخ
 ىنغلا دلخ نم عماجلا عضوأ ام

 ىتأ امب نهترم انلكو
 ىدهلا جاهنمب دشرلا همامإ

 ىوهلا كارشإو بنذلا ةطرو نم
 ىهن هنع امو هللا رماوأ

 ىضقنا كثْبردو كافاو دحلاو

 ىدُس تئش امك ًاكورتم تسلف

 ىجتري ال هَتعدو ام عجرو

 افش ىلع ردقم لجأ نم

 اند اذإ هريخأت ىرن لهف

 ىجلا ركف نم كل ىندأ نوكي
 اقللا يف تاحلاصلا تايقابلاب

 الخ رمعلل دودحملا لجالاف

 ىقتلملا لوهو توملا ةصتب

 ىوقلا ناهيإ هنم رذ لم{ح يف
 ىدم ريغ ىلإ رانلاب فيكف
ىنمل ١ ينو دعتف هللا ةرصن يف



 كرش يف لبكم يننأك

 ايراس داهسلا مجنلا رطاشأ

 يتشاشحح ثشهن ىعفأ نأك

 ةرفز يبلقب رانلا نم ىذأ

 هترسح نم دابكألا قرتحم

 ال شرعلا باب قرطت هسافنأ
 ةلمرأ اهحفست ةربعو

٥ 

 ةلذ اهيلع ءاربمغ ءاُخعش

 بحاش ميتي ىلع ةرفصو

 هميدأ افعلا ىلع اشرتفم

 امسلا تحت ًايحاض يسميو ودغي

 ثككَين غاب يفيس نم ةبرضو
 هئابش ملاظ نم ةوطسو

 هغيرت ال ةمرحلا كهتني

 هيوق دض هللا لايع ىري
 ايماط ءالبلاب دالبلا ساج

 هريمض يف نمؤملا ةريغو

 هضرعو هميرح يف ناهي

 هنكل ٌسرَم ايمحلا يماح

 اهنمكم يف ةريغلا عفنت ام

 اطقاس افشك ليخلا ربكت ىتح

 اعبض اجاجل ًابزغغ اجزاوه
 هناكرأ ةكلاح قليف يف

 علَطَم نعرأ ماه رجخم
 ىَومم ول اجاجمع وجلا يف لقي

 هناضحأ يف نابقيلا
9 
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٢٤٧ 

 ىفمو تلق اذإ دشلا يف دادزي

 ىرشلا يف ينيعو مجنلا برغيف

 اشحلا باهلتو ممهلا بزال نم

 ىسالا رح نم مولظملا اهجرخي
 ىلإ يولي ال فصنم ال توغ ال

 ىَرُذ الو هريغ اباب قرطت
 ىوضلا اهراصأ قحسلا قلخلاك

 ىمجلا ةميدع قحلا ةموضهم

 اصلا هاوشأو رقفلا هعقدأ

 افعلا ىلع ةءافغإ هل لهو

 الخ وأ لالخ دوع هنأك

 ىقعلا قاهشت لثم يقت هجو

 ابظلا دح نم مالسإلل لتقأ

 ىقت الو مرك نم ةبيرض
 ىمر ءاش امو ءاش ام كرتي

 ىبزلا ليسلا غلب ىتح زبف
 .ىسالا اهيرويو فوخلا اهئفطي

 اقللا لثم هلامو هنيدو

 ادع ام ال مرض نم ةرارش

 ىضصضتني ال هبارق يف فيسلاو

 ىغولا يف ِتافصاعلا يوه يوهت

 اضغلا ناديسك اسمش اسباوع

 اجشلا تاديعب يف يراجألا رمغ

 ىحضلا دار ىجلا ضرألا لجي

 ىرزلا بعنص بجَل ساخد رمغ

 ىرشلا ىلإ لصي مل ىَرضَر هيلع
الخلل هيلإ شحولا طقنتو



 هب تايفرشملا قورب الول
 هحدقت امب ضرألا مرطضت

 هعقو عافيب اروغ طلخي

 هلاعر يف ةكشلا محتلت

 مزامز هل رغولا رجمزم

 رغاد كيتع ديدنص لكب

 هفيس ىهشيو فتحلا بقحتسي

 هحمرو هفيس روسنلا ىوهت

 ةميزع يف عورلا بلق عدصي

 هبلق نم هزارج اهنأك

 سرامم سَرضم سَرجم
 ميطم سماش ةارس ىلع

 اهسيطو يف ةموحلا قرتخي

 اسبق ًآاباهش لقصلا هصلخأ

 هزازتهاب لفحجلا ضفضفي

 العلا عاتبن ةطخلا هذهب

 املس ىقرن ةطخلا هذنهب

 مكنأش ام هلللا لاجر نيا

 يف حدقي ال ميضلا ةابأ انك

٢٤٨ 

 افقلاو مامألا شيجلا دتهي مل

 ابشلا غارقتو درجلا كبانس

 ىهللاك هاحر نطب يف ضرالاف
 افط دق ديدح رحب يف شيجلاو

 ىسع ليللا اذإ ليللا ءاهز

 اطسلا دادش ةبكلا روهم

 ىدهلل اراصتنا فتحلا نكي نإ

 ىرقلا نم اهل ناحيتي امل

 ىظل نم ىروأو قرب نم عرسأ

 ىرق الإ ةبيرض يحتني ال

 ىجش بطخلا اذإ بطخلا سرتمي

 ىوشلا لبع هيرج يف قرتعم

 ىدرلا ماتعيو لوهلا ضراعي

 ىوث ةوطلا هتفطخ يف كص ول

 اطقلاك لاعولا سادكأ سوحي

 ابشلا ىلع هب توملا نمكو
 ىوه نإ مشألا زتجيو هنم
 ىوطنا فتحلا ىلع ءاشقر لصعأ

 ىصش ماغرضو حورلا جرشحي
 ىرشلا ماغرض ممهُبلا طوسي امك

 ىفتشا ظيغلا وخأ فيسلاب ناك نإ
 اضرلا هنم بلاط انيف ناك نإ

 ىنملا يفوتسنو ايندلاو نيدلا يف
 ىعدو اهيلع ظح ةياغل

 اندلا ىضرن اننيد يف ىتم ىلإ
 ادعلا ميضلا انموسي ىتم ىلإ

ابصلا حدقنو لذلا انتافص



 يف عمطي ال فنألا ةامح انك

 اندجم دامع نهولا قرطي ال

 ةعُمإ ةقوس انرص مالع

 هليزي وأ رانشلا عظفأ اتا

 انملؤي الو ىزخن ىتم ىلإ

 مهيف رامح دتو نم لذأ

 مهتعاط يف غلين ىتم ىلإ
 مهبانذأ يف عرفت ىتم ىلاإ
 مهزيلكنا انكرعي ىتم ىلإ

 مهسارضأ انم ضقت ىتم ىلإ
 مهماكحأ انكرعت ىتم ىلإ
 اقداص انيف هللا بحم نيأ

٠٠
١ 

 اهناورق تشفن ذإ يهتني ال

 مهب يل نم ةريغلا ووذ نيأ

 هعاقر ىلع قرخلا عستا

 ةيهاد اهنأ مترعش امأ

 ةيح نإ تامونلا نم اوبه

 مكمون ماؤزلا توملا ىلع ىتح
 مكنيد تامرح اوحابتسا له
 مكقزرو مككلم ىنف اومكحت

 مكلافطأ اذغب مكيلع اوُثَم

 مكفير لالظ نع مكوجعزأو

 مكبر دالب يف مكوقياضو

 الو ألإ مكيف نوبقري ال
 تكهتناو مكءامد تكفس دق

 لقاعل ةظع اذه ضعب يف

٢٤٩ 

 ىرذلا لين.يف عماطلا انتورذ
 ابكف دجن شرع انللث مكو

 اصع نم ىتقأو لظ نيم غبتأ
 الطلا قوف نم ماهلا ليزي برض

 ابّشلا زح هملؤي ال تێملاك
 أانردَقو و م - اطقلا رفظ نم رصق

 ىدملا قزَع مهرفكو مهروجو

 اصعلا ذبع مهل نحن ىتم ىلإ
 ىتم ىلإ ىتم ىلإ ىتم ىلإ
 ىشتخملا ناهل بحلا قدص ول

 اقللا مزعلا ىلإ ليللا مراحم

 السلا دقنا دق رمألا بزح دق

 ىأشثلا قتريو ىهولا بعشت نم

 انَولاب اهنم ةيضف ال ءاوعش
 اشحلا فيسارش نيب ام عابنت

 ىمحلا ظفح ىلع توم هتيلو

 ايحلاو ةايحلا ضرألا اوعنم له

 اشرلا اوعطقو رئبلا اوسّبكو
 ابصلا ةحفنو ءاملا ةوسحو

 الفلا نع اوجعزُت نل مكتيلو
 ىرشلا يف تيم نفدم ىلع ىتح

 ىعر نم مامِذ وأ نيد ةمذ
 اشح الو الخ الو مكتمرح

 ىكب نمو اكش نم دافم امو

ىهئلا ىلإ انراكفأ تعجر ول



 صقان سيسخ فسخلا انموسي

 هل ثللا لممذَي امم سيلأ

 مهيغ عابنا ىلع انُلمحو

 مهل ة ءيق انقزرو انكلم به

 ةيهاد اهعظنفأ ام

 عماس ني لهو هءاحايص ايف

 هلل

 هراكوأ ىلإ يزخلا انمن

 انب ام حارقلا ءاملا برشنو
 هرادكأ ىلع شيعلا أَنَُتو

 رغاص يدص بنج انُبنجو

 هقح عنمب فيسلا ملظن مك
 اهقحل تعبط فويسلا نإ

 هقح بيغي ال مهش فيسلاو

 ايزاخ ُ{وَقَي ال رح فيسلاو

 ابحاص ليلذلا ىضري ال فيسلاو

 ذخآ يزاخملا الج فيسلاو

 تقياضت اذإ حاتفم فيسلاو

 ام لاجرلا نم قدصلاك فيسلاو

 ديؤم ةموزع يف فيسلاو

 هرمأ يف ةبيقن وذ فيسلاو
 امكاح قوقحلاب ىضقأ فيسلاو
 هتقفار بحاص ىفوأ فيسلاو

 لججعم جرف هيف فيسلاو

 هَّنيهَمشا يذلا كيطعي فيسلاو

٢٥٠ 

 الو زضق ال ةمكج ال نيال
 ىفطصملا عرشب تيغاوطلا فسع

 ىصحلا باذ اهرحل ةبيصم

 ىَرَجو ءيف سدقالا اننيدف

 ىمعلا نم انبولق ثيفوع ول

 اعد نم بيجي لهو يتخرصل

 ىدهلا رحن يف حباذلا ةيدمو

 ىرشلا دشأ اي رانلا بالك نيب

 ىمر نمل اضرغ وأ ىقللا لثم
 ىري ام انيلع لذنلا مكحيو

 اجش قلحلاب سيلو ضمضم نم
 ىركلا ِتادَل تافجألا ُعيطئو

 ىدصلا نم اشحلا نارح فيسلاو

 ىنج امب ملاظ ىراج امأ

7 
 ىفك نم ىفكأو دج نم قدصأ
 ىفتشا لاص نإو ميض نإ لوصي

 ىَرَنكُمم رات شلاب ليلذلا نإ

 العلا ىلإ همركي نم عبضب

 ىهنلا ءارآ رحلا مامهلا ىلع

 ىضم الإ ةظحل هتززه

 ىضقو ىصاقتو دص دش نإ

 اطخلا نوميم تالعلا ىلع تَْت

 ىتأ فيسلا هب ام يح زفوأ

 افو هولهأو رهدلا كناخ نإ

ىًلَتجخَت فويسلاب مومفغلا نإ



 اهبابرأ تدهاع فويسلا نإ

 تح اهنم برحلا لوحف نه
 تدعرأو تقربأ ثيح دجملاو

 الئاقعاهنصحن انلاب ام

 انزجعي ام مالسإلا ونب نيأ

 مكطبث له نآرقلا ونب نيأ
 ابظلاب دالجلا فيراطغ نيأ

 ُمَتقدص ول ديحوتلا ونب نيأ
 مكنوكس ام رارحألا ونب نيأ

 عداخ ريبم مكيغانب اذ مك

 ةليبو امشججم هومشجف

 ةمصاق ةدش اودش مله

 اوبدناو آامارك دجملا ىلإ اوُبث

 ةطخ حافصلاب ًابارض نإ

 هلحن نأ مارحالل نآ دق

 هرطف تقو مئاصلل نآ دق

 هضقنن نأ ءوضولل نآ دق

 اعشخ تويبلا سالحأ رقن

 اومدقت ىلوألا خيرات سردن

 افرش يتاوت ال ماظعلا نإ

 هقيس لَس حلاصلا فلسلاو

 ةحلاص ةنيط تافرلا كلت

 ةزع نع اهنيب نوشحبنأ
 ةفلخم ةينمأ اذإ مكلت

 قباوس اهلو حاف انل
 ةئثارإ نع كلم ال دجملاو

 اهتوهع تّلثأ ام يلع زع

٢٥١ 

 اصقلا بيرقتو ىلعألا ردصملاب

 ىربلاب لوحفلا ندتقي نهو

 ىعتربو هتعاس نم تبني

 الحلا نهيلع ريصاقملا نم

 ىغولا تاموحب وكلا ةزعلاو
 ىدعلل داهجلا نع مكباتك

 انقلاب ناعطلا ميئاشم نيأ

 الع كرشلا صقر ام مكديحوت

 ىرحلاو بيرح نيدلاو كلملاو

 ىرقلا يف ماعنلا نإ ىَرَك قرظأ
 ىوشلا اوعزنتو مظعلا اورصمهت وأ

 احولا ةيمح سمشلا ةضيرم
 الصلا رامسَت رعشت ًامئازع

 افهام يسرتو تافام ةرت

 افصلا سأر ىلع يذهلا رحننو

 اشحلا موصلاب ضمرأ املاطل

 الكلا داصرف رئاثلا حفاسلاب
 ىعدامع ةضمغم انرافظأ

 ىفكو ىلاعت هللا انبسحو

 ىغولا يفكت ىغولا صيصاقأ الو
 ىضقنا مث هل ناك ام ناكو

 ىنب نمو سراغو ثراحل

 ىسع يف ؤأ اجرف لَعَل يف وأ

 ىمعو لهجو لقعلا ةعيضو

 العلا قبس نع حفصن اننكل

 ابشلا ىلع ابلا ميطحتب نكل
ىنع ام عافدناو يلاعملا بسك



 اهلهأ نم الاعف اندلقت ول

 مهركذب ةمنيه يق شيعن

 مهنكل قباوس مهل معن
 اهغلبي ال ةورذلا ةموصعم

 مهيلع ًادتغُف انلكتا اذإ

 تنثناف يداوهلل ميزحلا اودش

 اهميض ةابأ برحلا اوشمحو
 هنرق سارم رهدلا اوملع مه

 مهمزع ءاضم فيسلا اوملع مه
 هلوهي امب لوهلا اوشهدأ مه

 هب ضيبا امب دجملا اوديش مه
 مهمه نيع مزعلاب اودقع مه
 مهنكر ريزع ميضلا قرطي ال

 مهممه تامركَملل اوغبسأ مه

 مهرفو نم مُهَحوُس اوبدجأ مه
 مهدوهجب مهناردغ اوبضنأ مه

 ىدهو ًامولح نوكلا اوعسو مه

 اودجوأو اودجنأو اودجمأ مه

 اودرطو اودرشو اودرج مه
 اهزحب نَحججرا ليخلا اذإ مه

 اهدح سيمخلا تاَبكل مه

 مهرخف تيصو موقلا كشئلوأ

 مهدجم نم انل امو انفالسأ

 فرش يف مهدعب يجحتلا مل
 يختننواسمقنأانم عفرن

 ةلقثم اسفنأ نهبحصن

 تنع اذإ ةفوضم نع فزعت

٢٥٢ 

 ىرشلا راصيهب رافلا ثبعي مل

 ىتمو ىنأو اهاو اهبقعي

 ابك دجلا ذإ دجلا شعنت ال

 ىدتقا ميماهللاب مامهالإ

 ىذالا نم اذإ دجملا ملنب مل

 ىقترملا بعص مزعلاب اوخودو

 ىكذلا نيع تكذ ىتم اهل مه لب

 ىدتهم سارملا دعب ىهتنا مث

 ىوتنا ثيح مهمزع نيرق وف

 ىوضلاب ايِكَش لوهلا أفكناف

 اطغ ىتح مهرهد يداوع زق
 ىمج مهل ةلذ ينادت الف

 ىمتحا هب ذئاع ماضي الو

 ىوط يف تامركَملل مهرهدف

 اّيَحو ثيغ هللا ضرأل مهو

 ىنفلا عوبني سانلا يف اورجفو

 الئانو ًالئاطو

 ىرولا عاب اولوطو اودقفأو

 ىدجلا رحب اودروأو اودفوأو

 ىدرلل اؤمارت عورلا قزام يف
 ىمتحملاو اهدشو اهدجو

 احولا كاذ مكئامسأ يف ناك نإ

 ىرتشي ال مهدعب ثيدح الإ
 ىجح ضرألا يف موقلا تافر دنع

 اخنلا كلت انبسك نم اهنأك

 ىنرلاراقوأ لمحت ةئيطب

اعد نإ فاضملا نع ةلفجم



 ةفر اع مرغ سوفن ال ١

 ةيبأ سفنأ يف ادش آلأ

 اهلشمب تكز اباسحأ عفشت
 مهيعس وذح وذحنلف مله
 مهلعف قيطن ال الاجر اوسيل

 مهفويس انُمفكأ تلوانت
 مهليبس اننود نم تسملظطنا ام

 مهنأش نع ةطخ انتدباك ام

 اونميأو اوقرَشو اوبرغ مه

 مهدهجو مهدجب ازَرَس مه
 ةخماش اننس اوماقأ ومهن

 اهل بيحارسلا درجلا اومدقأ مه

 الفحجف الفحج سيمخلا يفزت

 اولمرأ يريشعو يلام يه اي

 مهراغ نيأ هللا لاجر نيأ

 مهتميش تصلختسا نيذلا نيأ

 مهتريس تص[يَم نيذلا نيأ

 امسلا ىلإ اوجرَع نيذلا نيأ

 ثّلَقأ ىنأ ضرألا سومش نيأ

 مهب نوكلا ذئاعلا رايخلا نيأ

 اهشيغ نيأ ضرألا عيبر نيأ

 هدابع يف هللا اياقب نيأ

 اهلاتغا اذام هللا دوسأ نيأ
 اهلحر تدش موقلا دعب تاهيه

 دهعمف دجسم نم اهدشنأ

 عضوم يف يتدوشنم دجأ ملف
 اهرارحأ ىلع تحان ةلمرأ

٢٥٢ 

 اسر لوهلا ىمط نإ شاج نهل
 ىدشلا تاساقم ىلع اهربصب

 اسأ لصألا هلئأ امب اهل

 ىعس ام الإ ناسنإلل سيلف

 اطخلاانرصقو اودج مهنكل

 اطسلا نع تزجعو ًافسأ اي

 ىوصلاو اهيف مالعالا اوبصن دق

 ىأفناف هودباك امم عظفأ

 ىرذلا انل اودهمو اومأشأو

 ىرشلا بغ مهحابص اودمحف

 انسو اعافترا بهشلا لثمت

 ىغولا ران ىلإ يداصلا شطعت

 ىخصلا اهنع تلفجنا روبلا لثم
 العلا اومتيأو زعلا لقاعم

 اكرلا تمدو ضوحلا مدُم دق

 ىقتنملا ميتيلاردلا اهنأك

 افص ىتح مهرهد ِتاردكم

 ىدهلا نيدلاو ملعلا ءامس ينعأ

 ىجدلا لثم ىلع سانلا تقبأو
 ىرولا اذه نم ةوفصلا ةوفصو

 ىدسلا الو اهشيغ ال ابرَح اي

 ىقتلا دئاقو هللا نئانض

 ىرضو انيف بلعشلا دسأ دق
 ىستنم ىراصو نيدلا ةيمح

 ىدتنمف عمججمف جهنمف

 ىرشلا نهراهنأ تسدح مث

ىوث نميف ةفسآ توث مث



 مهدعب انئزز هاوأ هارأ

 قتمو عفاد نم ىمحلا يف ام

 اهنوص دعب ةمرحلا تعاض دق

 عزج بائذ يحلا قرطو

 مهروبق يف يحلا ةاعر وعدأ

 نم تسيآ ذإ تاومألا اهل وعدأ

 يقب امف هبتنا يعارلا اهيأ اي

 اعمسمو اعمسم يتوص خي
 ةدراب ةشج يموق حبصأ

 مهبابلأ ىلع حصنلا رثأ ام

 مهبولق نم ظعولا خوسر امو
 مهدنع مالكلا رارحأل الو

 مهرايد ىوتجتف مهحصننت

 تبهذ ول احئاصن مهشضخمأ

 امراكم يحئاصن ينشثنتف

 ذوحم زازل حصنلا كرديس

 ةميش لاجرلا ينع تفن دقل

 مهتيفأ نأ زجعأ يننكل

 ةلبج ترعشتسا بولقلا نإ

 تفشكت نإ رغلا روصعلا سيل

 ربتعم هلعفب :ىرما لك

 الفاغ تيأرف ينيع تحتف

 هنامثج يف رانلاو آامئانو

 ًارختفم ةلذب ًايضارو

 هرفيًافحضتسم انمؤمو

 امهتم هيأر يف ًالقاعو

 هلاخت ةمعنل ًادساحو

٢٥٤ 

 ىضم نمع فلح يف انتيلو

 ىقتي نم الو يزخلا تقعي ام

 ىمحلا رفق يف تاراغلا تنشو

 ىعترملا ساخو بزلا رثعدو
 اعد نم ءاعد تيملا عمس ذإ

 ىعو نم مهيف لعل مهئايجإ

 ىعَر امو ىمعت ام يعارملا لوح
 ادنلا اذه هجعزي نم ناك ول

 اقرزلا ثيعأو بطلا اهب يع
 ىصحلا ىلع ايحلا راثآك الإ

 ىدصلا رخصلا يف خسري امك الإ

 ىوتسم رحل الو ةمركت

 ىوتجتث ال مهراد ماركلا نإ

 اسج ءام وأ باذ دامج ىلإ

 ىللا اهيفنيو موللا اهضرقي
 الجلا حال اذإ يأرلا مئازع

 ادعلا بلق تلزلز مهتنكس ول

 ىوهلا ىلإ اهمالحأ ثكراتف

 ىوغ نمل ةيداه اهنسحب

 اصعلا لضفي ةرفشلاب فيسلاو

 ىرد هتيلو ليسلا هلمحي

 ىعو امو اضغلا لزج هنأك

 ىردزمو ًايزاخ شيعي نأب

 اجرلا ىلإ اجرلا نم هملاظ
 ىودلا رحتلل ءارآلا دشرأو

ابخ :تلق اذإ ناك ام رعسأ



 اشتنا هيف نطول ًاعئابو

 ةزعو ةماقتسا انل لهف

 مهدنع ءافولا سانلا بلغأو

 ُمهحبكت ال .ءاوهألاب نورجي

 مهتوعد نإ لضفلا ءايعدأ

 مهعبط تاوهش يف مهمم
 4 م م

 ولو لاملا عَمَج نم مهيرث
 اصكان ىَداَمَت دجملا اعد اذإ

 وتف لقعب مويلا فرشي ال

 هتأر يندلا رمملا نم ذخف

 ةونع ب اقرل اهل تعضاخت

 انلاح مكلت مالسإلا بئاصع

 مكُبط سامتلا يف نورظنت ام

 ةوق فافتلا الإ اهل سيل
 تئفط سوفن الإ اهل سيل

 ادحاو ابلق ناميإلا اهمملي

  

 :هنع هللا يضر ۔ ينالهبلا ملسم يبال

٢٥٥ 

 ىدولا يهو اهذنلي ةمقلب

 ىرت امك ةموشم انلاحو

 افش ىلع مهدهعو نَجهتسم

 ىوه الو لخد نع ةميكش

 ارعلل اومارت الجلا ةرمغل

 ىعترملا دايترا يف ماوُسلا مه

 ىجح نمو ةررزُم نم سلفأ
 انأ :لاق هاهد نإو

 ىنقلا لان نم سعقاألا ديسلاو

 ىغط نإ هعدو سيكلا الم نإ

 امض نإو هتحفص تسج نإو

 الج نبا مالظلا يف يفخي سيلو
 انضلا بفندأو حرجلا أمكت دق

 ىدتقمب يدتقمو ةوقب

 ىقتلا اهيف تلعتشاو اهناغضأ

 ىدهلا هؤشحو هلل هتهجو

 حدب

 ىمر هللا امنإو ثنَر امو ةدحاو اهسوقف ثمر اذإ

 ىلق نمو مكفعسي دسح نم مكلبق نم اد مكيلإ بد
 اجن هتباصأ امهم نم لقف اهئاودأ نم سفنألا اوصلخف

 ىحتني اهجو هجوالا تناكل مكناميإ ىلع متفلأت ولو

 ىدش نمو ةنتف نم تيفصف مكبولق هراونأ و

 ازن ثيح نم ساكرألا هرغو مكنود ءاضقلا مصخلا ىلع قاض

 انع ام يفخلا فطللاب ليزي مكلوهي ام ردتق يذلا ىسع

 ىَوذ ناك نإو ضورلا رظنيف مكعوبر ىلع حورلا رطميو

ةينونلا



 نانرم نهيداح قراوبلا كلت

 تعزتهاو ءاجرألا اهمزاوص تقش

 ًاقعبنم قدزؤلا ميزهب تسجبت

 هب صغو ىوضر نم نجاوشلا ىقس
 ادمتعم راعوألاو لهسلا للجو

 اهتحاس ءادرجلل حصني ثازرو

 للطمم قييَر هنم وجلا يف قيري
 ترهس دقف وجش اذ قربلا جيه نإ

 هبئاحس نم ينفج قربلا ريصو

 ىلع حسي نأ يعمدب حشأ ين
 يقمر رطتساف يداؤف ترطتسا كبه

 ثلقتنا اهب يدهع ام دهاعملا كلت

 اهقرافأ ال نكلو اهنع تيان

 اهحراسم يف يدوهع ىسنأ فيكو
 اهلئاضف يناولس نكمي فيك مأ
 اهنساحم اهنم ينقاش دهاعم

 هب ءوبي قاشيم بلقلا ىلع اهل

 هبلاغأ ال مكحب اهنع تحزن
 اهب مارغلاو يبارتغاو يننأك

 اهرجاحم يف ينتلعج ىونلا يه
 ىلع ميلسلا شيع ةبرغ يف شيعأ
 تنكس نكت نإ يمومه كرح قرب اي

 هربصأو يمه يب طشني لاز ام

 الاف عضامض نم ايانحلاو له قرب اي
 هبشعم ةارقملاف صفقلا ىرذ لهو

 اهبحصي شيعلا ريضنو اهب يدهع

 يعبترمو يتاضورو اهيف تأشن

٢٥٦ 

 نانسو وجشلا اذاي كفرطل امف

 ناديم وجلا يف هل اسيمخ يجزت

 ناعيقو قأ هب تواست ىتح

 نانرج هيف تُصغو فوجو رس
 نالعجو مادنع مض ام عوبر

 نانخفخصو نانمفص درام مطو

 ناولأ قربلا ءانس نم هحول يف

 نارين سفنلا وجشل تبشو ينيع

 نامض ضرالا يف ام كبسح قرب اي
 ناطوأ قرب اي يل يه امو ضرأ

 ناجشأ نهيف يل دهاعم ىلإ

 ناكس نآلا يريمض طشنو نهو

 نامثجو حور ثقرتفا مك ىلب

 نانطب دلخلا نانج نيب نهو

 ناولس ناولسلا اذل يدل معن

 نالزغو مارأ يريغ قاش ذنإ
 ناميإ ناطوألا يف بحلاب ءاب نإ

 ناسنإ موتحملا ردقلا بلغي ال

 نازحأ دعب هتفلخ ىضق يح

 نامثج مث يحورو لايخلا لشم

 ناكمإ قايرتلا ىلإ سيلو يمغر

 ناكسإو كيرحت َيَظَح لكف
 ناسرأ هيوزت ال مهلا طشانو

 ناته نمايح فطلاف ماتل

 اوناب رعاق ايلعب نيطق لهو

 ناوخإ بهشلاو ةلفغ يف رهدلاو

ناحيرو دنَر ال ةليضفلا حور



 ينرهبيف لج ىلإ اهيف حاترأ

 مهنيبو ينيب ىونلا مكح لاحف

 مهبرق رهدلا ىضاقتأ ىتم ىتح

 رشب ىلع يقبت ال رهد اي م ىتح
 دمأ اهل مأ يبرح كيأر لكأ

 يتعس ىلإ ينقلطأو لاقعلا لح

 مهقح رارحألا سخاب اي رهد اي

 تصقن نإ لضفلا لهأب يصقتلا ميف

 ُمُهبايع تفخ نإو نولقشثي ال

 مهتساحم يرهد اي كرابغ ىفخأ
 ادسأ رذت مل مهيف قحلا فرعت نإ

 بلا ثيح ةيدب ايلع نم شيعلا لقان اي

 دلاو بريضملاو اًرع كءارو فخ

 اهلفسأو اهالعأ ءاربإ لخو

 دمس يتحاس نع اههجوأب ذخو

 ةبشخأ تبر نإ كءارو غدو

 ًايحتنم ءارضخلاو حودلا نم ايو

 اهلفاسأ رهظتساو فوجلا ىلإ دمعاو

 اهل نيبتست ىتح ديبلا اهب قرفاو

 ةصخاش ءاروحلا تنمايت نإف

 تغلب اهنإ اهنع كلحر طحف
 اهتنابُل يغبت ثدخَو املاطف

 اهتجاح نإ اهنع كتيدف لزنإ
 اهتهجو نإ اهنع كتيدف لزنإ

 تتبن ةبرت لبقو لزنا كلانه

 ٌسُدُف اهلك ٍتاصرع ىلع لزنا
 توح ثيح روغلا تابزع ىلع لزنإ

٢٥٧ 

 ناسحإو فورعمو دصقو قدص

 ناوخ رهدلا نأ تنقيت انه

 نادلو لامآلاو مريُي رهدلاو

 ناسحإ رحلا ماض م ىتحو رح
 ناولأ تالاحللو يدهع نإف

 ناسرف ناديملل كنوجس يفف

 نايد هللا نإ ةلادعلا طعأ

 اوناز ىرولا ناش نإو اوداز كانسح

 ِ نع
 ناطق دجملا نوزئاحلادمح

 ناشلا اهب يسارلا لباقلاو زير

 ناطحق سانلا كولم نيطقلا ثيح

 نالهك يحلا ثيح حتفلا رسايم
 ناردس يمهفو اهيف ةرجملا يرجت

 نانرج حوسلا ثيح نيفلح ءانفأ

 ناطوأ لضفلا لهأ رماعل ضرأ

 ناونع مالسإلا ةضيب ىلع قرف
 ناضحأو فانكأ بخسلا عم اهل

 ناكرأ دجملل اهب تباطو ىوزن

 نابقعع ءاضنألا عم نهنأك

 ناسحإو فاصنإو لضفو لدع

 اوناك ذمو تناك ذم ةمئألا تحت

 ناميإ ناميإلاو ةفالخلا اهب

 نانفأو راهزأ نهيف قتحلل
 نارهظو ناعيق نيدلا ةمئأ

١٧ م نايعألا ةضهن



 مهدهاشم تلتحا ةكئالملا ثيح

 تكزو تكروب دق ةسدقم ضرأ
 ابستحم لل اهرئاط راط ام

 هدعاس هللا نيمي ماقو الإ

 اهحفنت هللا تاكرب ةنوميم

 بقج نم مالسإلا ةبضه اهب تسر

 اممذئاع نيدلا داع ركذلا ةميدق

 ةخماش مالسإلا ةبق اهب تماق

 ةمصاع لدعلل ةصْرَع لزت ملو

 ىدم ماسح نم اهيف هللا رهشأ مك

 تغرف ام هللا ماهسل ةنانك

 اهل قاقشلا يف تماق هللا ةجحب

 اهمناق هللا صاصتخاو اهّريل
 اهبصنم هللا ءافلخ تبقاعت
 مهب فينحلا نيدلا طفح ةمئأ

 ىَرَش دسأ ميضلا ةابأ ةارس ديص
 مهتداق سانلا ةاده ةاجنلا نفس

 اهعمجأ نآرقلا حدم اولبقت

 ملف تاحلاصلا تايقابلا ىلإ اوذَج

 مهريس ءارهزلا ةيفينحلا ىلع

 اوطشسو اومالتسا نيرمعلا ةريسب
 نإف هلإلا تاذ يف مئاكشلا بعص

 مهسفنأ هللا رصنل نيمرسم

 ٍتلُح يفو تلح يف رونلا مهاميس
 مهتمكح هللا مكحب نوديقم

 مهرصبأو قح يف سانلا عمسأ مه
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 ` نامدإ جيرعتلاو لحلا ىلع اهل
 نانعم راونألا نم اهيف بصنت

 نافرعو ناقيإ ناحانج هل

 ناوعأ دييأتلاو رصنلاو حتفلاو

 ناميإو ملع هرمشي نميلاو

 نايحأ لدعلا راتتساب تضق نإو

 نآرقو ديحوت حبصأ موي نم

 ناويكو مارهب عضاوت ىتح
 ناطلس رهدلا اهيف ةماقتسالل

 نافجأ هللا فويسل اهنأك
 ناطيشو ناطلس روجلل ناك ذم

 ناقيإ ربخلا تانفُملا يذ نيدب
 ناهربو ناىهرب حتفلاو رصقلاب

 نازع لكلا مثخو ىدنَلَجلا ذنم
 نايدأ هللا نيدل ليق موي نم
 نابهر نومهاَوأ مئازعلا سمش

 ناطيح مالسإلل رئارسلا رهظ
 ناميإ هنلا حيدم ىحتسا اذإ

 نالعإو رس ىقتلا يف مهتفي

 ناسحإو ناميإ دصقلاو هجولاو

 ناشطع لكلا نإ رهنلا هبرشل

 اونال ةهوركم نع قحلا مهانح

 نابرق هللا ليبس يف مهحاورأ
 اوناد امنيح تزعف سوفنلا اوناد

 نايبت ءاضيب ةنس مهدمو

 اوناك ىدهلا ناك امثيح مهمهو

نايمغعو مص ممُم هاوس يفو



 اهفرخزو ايندلا ةرهز مههلُت مل

 مهيناف ناوضرلا ةيقابب اوعاب
 مهيعس ءاضيبلا ةنسلا ىلع فقو

 مهتوطخ راتخملا ةوطخ ثلياز ام

 هتقيرط يف اوماقتساو اودهاجف

 مهمكح هللا دودحب اوطلسو

 مهب تيده يراونأ موقلا كشلوأ

 مهُتُجحم ينيد يتدمع يتمئأ

 ُغعهنيد ريغ انيد هللا لبقي ال

 مهعزعزت ال دخأو ردب دهع نم

 اوتأو هب اوناد ام قحلا ةقيقح

 مهتورشثب ايندلا يف سانلا فرشي نإ

 اوكرت ام هلل اوعمج ام هلل

 هعم ىدهلا ناك ام نيعينصلا ىكزأ

 مهرّيص ليللا ريمض يف مهارت
 مهل ماركلا رمهزلا ةيضابالا مه
 مهتماقتسا يف الإ لدعلا فرعي ال

 مهنأش هللا تامرح نع ٌبذلا يف

 رطخ ىلع مهايحم ةغلب اوضر

 ىنغ لالج مهوشكت ففعتلا اَميِس

 ىلع ءايبنألا يذممو كولملا تمت

 اولهج امف ايندلا مهل ثلثمت

 مُهرْفِو ذاحلا فافخ روسجلا اوزاج
 الف رورغلا راد نم نوُشمخملا زاف

 مهركذو رون مهراثآو اوضم
 ةقباس رثإ يف ةلود اوعباتت

 اف يردلا بكوكلا ىلجنا ىتح

٢٥٩ 

 ناوضر هولتي حلاص مهمه ذإ
 ناثوأ شيعلا اذه ةذل نأك

 اوناه نإو اوزَع نإ نيداهجلا يفو
 ناطيشو سفن مهقزع ىت الو

 ناكرأ نيدلا حورصل مهموزع

 ناطلس هلا مكحل ماقتسا ىتح

 نارفغو وفع مهتبحم ىبقغع

 ناكسإ نوكلا يف يب قاض اذإ يثوغ

 اوناد امب الإ ىنهلا حصي الو

 نامزأو تامزأ قحلا فقوم نع
 نامخو طيلاخأ هادع امو

 ناقيإو صالخإ موقلا ةورثف

 اوناب نإ هلل اوبرق نإ هل
 ناحجر قحلا يف هلو مهيدل

 نآرقو حيبست تالايخلا لثم

 ناطلس قلخلا قوف هللا ةزعب
 نازيم لدعلا يف مهل الإ فوي مل

 نامرحو لنت مهايند نأش ال

 اوناتخا ةغللاب مهنأك اهنم

 ناصمخ نطبلاو عبش يف بلقلاف

 ناجيت رقفلا نأكف مهقالخأ

 نابعث شيعلا نأ رمألا ةقيقح

 ناركشو رابصإو فوخو دهز

 نازحأ موقلاب الو مهيلع فوخ

 ناحيرو حور مهعجضمو ىمحو

 نايحاف نايحأ لسرلا ىلَج امك

نايغأ قحلا هوجو نع هرونب تفشكن



 ىلإ ةايحلا حور ثثعينا كلانه

 تبيغل ام دعب نأش قحلل ماقو

 هب سحي اتيلصإ هللا تلصأو

 هرئامض ىرشب نع نوكلا برعأو
 اهتملط مالسإلا بقَر ةينمأ
 تردق اذإ تاقوأ ينامأللو

 ةنوآ بيغلا رودخ يف ثعئمت

 تمجن ذإ رهدلا فورص اهنرواس ام
 ةرهاق ريبدتلا يف هللا ةمكحو
 ةدماج بابسالاو ءاش امب يضقي

 اهفرضيو نمحرلا ءاش نم صتخي
 ىدل ءاكذلا اطاعتي يذلا نإ

 ردق يف ماهوألاو نظلا ةليح ام

 هتدحو ماهفاألا طبرت نأ دب ال

 اهقلاخل اهملسو كاتأ ام ذخ

 اهزجاعم تيعأ ةلود ىلإ رظنأ
 اهبصانم تلتحاف هللا اهدارأ

 اهمواقي نم يمرت هللا مهأب
 اهنلتاقم ودعت ال ةنسألا نإ

 اهتبرغ لوط نم اهلذجَج ىلإ تداع
 اهنطومل اهودحت هللا ةيانع

 اهؤبؤبو ايلعلا اهتدججَب نبا وحنت

 اهميق ردص اهنم دقلا دلقت
 اهتمصعل يفاكلا مصاعلا اهمامه

 هل يرهمسلا ردص لشم عغديمس

 هل ءاوب ال مزَق ةءابملا بحر

 هيأر ىذوحأ ًَرمشم

 نايغط هادرأ دقو دوجولا مسج

 نايدأو ماكحأ ثراوكلا نم

 نارفكو يغب اهنش دعاوس

 ناحلأو ديراغأ تانئاكلاف

 ناسحإو لدع ىلجناف تلجنا مث

 ناكمإ هللا دارم درل امو

 ناريح رادقملا يف لقعلا دئافو

 نايمغع راكفألاو رمألا مُكخێو

 نمحر نيمكحلا يفو ءاشي نمع

 ناتهبو نيمخت ريداقملا مكح

 ناعذإ مث زجعو روصق الإ

 ناعمإو بيرقت لواطت ولو
 نايد ناوكألل ريغ ال نأشلاف

 ناهرب مت اهيفف لوحفلا يأر
 ناجشأ نوكلاو بصن يف لقعلاو

 نالطب قحلا فيسل موقي الو

 ناعطم قيفوتلاو دجلاب ذش نإ

 نالنج مالسإلاو هللا ةفالخ

 ناطوأ مالسإلا يف ةفالخللو

 ناصلخ دجملا صاصمل اهناشو

 نآالم ناميإلا ةصلاخب ردص

 نارقأو دج اهلمح ىلع هل

 ناصغأو لاذجأ دجملا ةبضه يف

 نازحأو لهس تدهش هلضفب

ناعط حمرلا عضو لبق همزعو



 هتريصب يف يعملا عورم

 هتنطف يأرلا ليصأ نم تمكحت

 اهرشنيو ىوقتلاب مئازع يوطي
 ىده ضحم هللاب هملع هراصأ
 ًاردك اعضوم هنم ملعلا كرتي مل

 اهصحميو ىوقتلا هّصححمَت لاز ام

 هردكي ال ارون صخًحمت ىتح

 ةفراع صالخإلاو هللاب ملعلاو

 هتمحر ضيف نم اهقاس بهاوم
 ُمهحوش راجحأ نم سانلا اهدعت

 سيك يف سفنلا ممَمَو اَهلُب نوشمي
 ةعس هب ام ابلق دصقي حتفلاو

 تقدص امثيح رس هللا ةبحم

 هقلاغم تدس نإو احتف كيطعت

 هتبحم تحص اذإ كيلع الف

 تلعتشا اهرس يف سفنأ ام هلل

 ةرئاط بابلألاو ضرألا يف لحت

 ةقرحم بحلا بارشب ةناير

 اهل مامإلا اذه يتلا سوفنلا كلت
 هل ماقتساف افشك ةقيقحلا ضاخ

 ةملظم ضرألاو هتمامإ تءاج

 ىقلو اهئاجرأ يف لدعلا قرشأف
 اهتمئأ نم اعدب ناك ام هتءاج

 هدِتخَم ءاسعقلا ةزعلا ءىضشئض يف

 هل كولملا ديصلا دمحيلا ةورذب

 مّدَق نم موقلل ام سانلا ركني ال

 هنيدو مهيلاعمو مهباسح

٢٦١ 

 نايبت يأرلا ضحمل ءاكذلا نم

 ناذآو راصبأ هينف اهنأك

 نارين هللا مصخب نهنأك

 نافرع هيكذُي ىدمم عدب ريغو
 ناشلاو تاذلا هنم سمشلا لثمي

 ناسنإ صخشلاو كلم هرسو

 نايغأو رايغأو رشو ريخ

 ناسحإو صيصختو ميركلا نم

 نابسح سانلا يف اهل ام سفنال

 نابهش هللا توكلم يف نهو

 ناهلو روهشملاب دجولا يف لقعلاو

 ناوكأ طق هعست مل نملالإ

 ناطلس ناكمإلا ملاع ىلع اهل

 ناريح حتفلا اذ يف كلقع روطف

 اوناخ وأ قلخلا اذه كل ىَقَو اذإ

 نارينو راونأ هلل بحلاب
 نامدئ هللا لهأ هيف ملاع يف

 ناوشن برشلا لكو وحص لاحلاو
 ناح اهل يفاصلا هدرومو بطق

 ناطلسو ليمكتو عرشو فشك

 نابؤذ روجلا لهأو ىضوف سانلاو

 ناهيإو قاهرإ دسافملا رع
 نازع دجملا ميمت نبا هدج نم

 ناندعو -أطحَق رخافت اذإ

 ناينبو ساسأو دجم قارعأ

 ناركن سمشلا َنيع قحلي فيكو
ناوضرو ايادهو بكاوك



 مهتصالخ نم ًاوفص هللا هراتخا ام
 ذخ دشار نبا ايندلاو نيدلا مملاس اي

 ةيدأتو المح اهب عيلضلا تنأ

 اهبحاص نأ نِقيأو ذمصأو زدحأ

 مصتعم هللاب نمؤم اهسوسي
 سبق هريبدت يف ةماقتسالل

 هفلخيف ءيش يف َركفلا فرصي ال
 ةرظان هلل رونب نرنمؤملاو

 ُعكنيب هللا يعادو لاجرلل اي
 مكل داهجلا نأي ملأ لاجرلل اي

 ُمكطسق نزو اوميقأ لاجرلل اي

 مكتلم ناطوأ اوظفحا لاجرلل اي

 ُمكدجم باسحأ اوظفحا لاجرلل اي

 مكتريغ هلل اوبدنا لاجرلل اي
 رصتنم هلل الأ لاجرلل اي

 مكتماهش نم ينررأ لاجرلل اي

 مكتدجن هلل اولعجا لاجرلل اي

 نمز مكنزحي ملأ لاجرلل اي
 مكلوقع شهدي ملأ لاجرلل اي
 هلصافم تزاحنا دق ميتيلا اذه

 تمده دق هللا تويب لاجرلل اي

 ثدغ نيملسملا ءامد لاجرلل اي
 دوق الو شرأ الو صاصق الف

 ُمكتابُس نم اوقيفأ لاجرلل اي

 مكذقُي زجعلا لظ توملا ةفيخأ
 هعقوم دنع نبج توملا بجحي ال

 مكتظيفح ثڵلَد دقل لاجرلل اي

٢٦٢ 

 ناش هماركإ نم رفصللو الإ

 ناوعأ ةنامأ

 ناقتإو ريبدت كرمأ لك ذإ
 نافجأ هيوحت ال هللا نم فيس

 ناميإ كالمألا ربد ام ريخو

 نامقيإ هللا رون تحت هنظف

 نآالم فشكلا ضويف نم هنأل

 ر ١ ذف ةأل ١ و هلل ١

 نايعأ هللا نيعبو مهنريع

 نآرق توصلا نإف ءاعدلا اوبل

 نابإو نابإ تاف دقل ىلب
 نازيم طسقلا نزو لبق مكل امف

 ناطوأ نيدلا لذخ دعب مكل امف

 اجشأ نيدلل مكيف نكت مل نإ

 نارسخ طيبثتلاو قاض دق تقولاف

 نالذخ هورعي ال هللا رصانف
 داسآ ثداوحلا نإ

 ناوضرو توم وأ حتفلا ةياغلاف

 نابقع طحناو هب ثاغُبلا راط

 اوناه ذإ ماتيألاو لمارألا توص

 نامخت مالظلاو عوجلا ةبلح نم

 ناولحو بهن ىذيلل اهل امو
 نايبص ءاملاب ثثبع امك ارده

 نالعج مالسإلا ينب محل نأك

 ناودعو يغب مكب طاحأ دقف

 ناصقن دودعملا لجألل سيلو

 ناعجش توملا دعو مدقي الو

 نالمح داسآلا ىلع تلاطتسا ذإ

ن ١ ديس و



 مكفلاسل تناك يتلا فويسلا نإ

 ثضرَم مأ نافجألا يف يه ةضيرم

 مكقتاوع تلح اذإ فويسلا سنب

 اهدماغم يف ًائانإ اهوبجحت ال

 تشطع اهنإ اهودرروأ مكدق

 ةرهاس راطخألا يف قراوب تناك

 ثَدَج يف موقلا مومه تمان مويلاف
 اهترحَت نم ىشالتت نأ داكت

 ةلمشم راتوألا نم اهومتلثروأ

 ةبضغُم يفو مكيف دمغت مويلاو

 ثيقل ام ناندع ونب اهتدوع ام

 مكتنيزل تناك اذإ اهولمحت ال

 مكلواعَم تراص مكفايسأ تيلف

 يقلق نم نارهس ىدهلا فرط م ىتح

 مكرصنع ناك ذم مكتنسب تسيل

 نمو ظافحلا لهأ اي لئابقلل اي
 مكتئاف كاردتسا يف مئازعلا اودش

 مكمركأ هللا نإ مراكملا لمأ
 اهممعنأ ءامعت يف هللا اورفكت ال
 اهُتَمح ردلا بائذ نيأ نيأف

 مهنإ نويبينجلا اهنع نيأو

 ةفصاع توملا حايرب مهتاراغ

 مهنإ دزألا فيس بسار نيأو

 ُمهرحب مشمهلا راملا لهأ نيأو
 ةرهاش برحلا يف ةدجن مهل يدهع

 مكل سيمخلا تاّبكو سمشل ايو

 ُمكمامإ.اوبل ىغولا مام متنأ

٢٦٣ 

 نافكأو ٌسمَر مهعم اهمض ام

 نادجو نهنع ىأن مأ مكبولق

 نازحأ دجملا قيتعل اهب امو

 ناركذ تايناميلا كلت نإف

 .ناشطع يرلا يقالي مكيف ناك نإ

 نارهس دجملا يف اهباحصأ مهو

 نانسو دامغألا يف قربلا رهاسو

 اوناك ىلع انزح وأ َراَص ىلع اظيغ

 نارين برحلا ناخد يف اهنأك

 نابضغ فيسلا قوقحل مكب امو
 ناطحق ًدمغلا اهئنكسأ الو مكنم

 نادزت فيسلا لعفب لاجرلا نإ

 ناريثو رزْغَم مكليخ تيلو

 نارهس ملظلا يف ىدهلا فزطو مكيف

 نامزأ نامزألاك ظحلا امنإو

 ناونع رهدلا نيبج يف مهداجمأ

 نارقأ كارداإلل مئازعلا ذنإ

 ناكرب روجلل ذإ لدعلا ةمعنب

 ناركش ءامعنلا طبري امنإف

 نالعج هتبر نمو مامت ونب

 اوناك ججذمم ايلع ةريشعلا دعس

 نادزي ركذلا ديمحب مهرخفو

 نابكز ضرالا يف مهتيصب تراس

 نآالمو ضايف لضفلاو دجملاب

 ناوعأ هللا قوقحل مهنمو

 ناكرأ هللا ةوسأ اي اهل متنأ

نالعج هللا روقث نم مكدنعو



 مهل ظافحلاو ىسيع دالوأ نيأو

 نمي نم كلملا يح ةدنك ميمص

 اهلساوب متنأ ۔ مكتيدف ۔ اوذش

 يفف ماركلا ثرشلا اهدمحي نيأو

 مكل لازي ال متنأ هلل نئانض

 مكدماحم ىلبت الو نامزلا ىلبي

 مكقراف دجملا دوط حلاص ناك نإ

 بأ ريخل قذِص فلح مكل ىسيع

 بسح يف دجملا نايقبتسي ِناونص

 رش سراف راركلا دسالا مكيفو

 مكتوطس فيس ديمح نبا ديسلا
 تلمش نمم قلخلا ثوغ مراكملا رحب

 تدهش نم راوغملا لطبلا لسابلا

 تسرخ نم دجملا لاجر نم مكيفو

 نمم فراطلا ديصلا ةركاسملا نيأ

 اوبستنا اذإ مهل نم دجملا ةورذ يف

 اومزع اذإ ران اومزح اذإ مش
 مهراسم ىمترث ال زعلا بكاوك
 مدق نم ميخلا مارك سبح نيأو
 اهمهسأو اهيلاوعو اهفويس

 هأ ةبيهو ني اهاَرََص دسأ نيأو

 ةقرشم باسحاألاو رماع نيأو

 مهفرعت نيقِص نم نادمه نيأو
 ماصمص كراعملا ثيل مهدئاق نيأو

 نم بيسملا لآ ىغولا ران نيأو

 ةدهاش راثآلاو لئاو نيأو

 مهل لوسرلا لبق ةلوغشم نيأو

٢٦٤ 

 نابهر نوهاوأ مغارض ذجخئ
 ناوياو نصح ىدهلل مهب يدهع

 ناولس نيدلا باصمل مكيف مأ

 نارينو تانج موقلا مئازع
 ناطلسو تالوص هللا ةرصن يف

 ناعطيمو ماعطم دمح ماد ام

 نالهئو ىوضر مكحالصإ نإف

 ناش العلل هيخأ يلع يفو

 ناوص هيبنج يف بهشلا ةرايس

 ناميلس يفاكلا امهمع نبا ءاف

 ناكرأ دجملا ءانب يف هل نمو

 ناسحإو ىممخُر هرب نمم نوكلل
 نادلوو ءابآ هانمي لوطب

 نايبت هعلب ملو يفاوقلا هنع

 ناشلاو ذجملا ثيح دزألا بئاوذ

 نافوط لوهلا موي توملا دواسأ

 ناته لضفلل اومجر اذإ بهش

 ناريج منُضلاب مهل غارت الو
 ناسغ هللا دابع نم مهيفو

 ناسرف ناسرفلا رختفا اذإ مهو

 اونال نإو اودش نإ دوجلاو دجلا ل

 ناليع لصالاو رماع نم كيهان

 نادمه نادمه ذإو كَع كَع ذإ

 ناطلس لضفلا ردب لصاعملا

 نارهز موقلا ميعزو ةعاضق

 نابهش خيراتلا يف لئاو دجمو

ناجيتو تواتأ نوزم ىلع



 مهل نإ مطخلا بايد اهنع نيأو

 همصعم كلملا كاذ موقلح نيأو

 اهتضيب عنم اهنَبَرجَأ نع نيو

 الأ ناعطلا سبع اي بزعلا ةرمج اي
 اهدقاوم يف الإ برحلا اولعشت ال

 ُمكدجم نايبذ انمع ينب ايو

 تعرف دق نيرمعلابو نصح لآب
 انتوخإ نايبذ ينب تحدم اذإ

 ُ؛كُرَد زد ضيغي ثويل ايف
 مكْبُسَح ءافنحلاو سحاد ناسرف

 امف حايرلا اهورذت نئاغضلا اورذ

 مكتفلأب ىجرت يتلا ظوظحلا نإ

 ىوس رودصلا تازازح ءافش امو

 تلعف ام برحلا سيطو ىكزأ نيأو
 اوبقتعا ام زعلا لهأ ريمج نيأو

 ةلمابع لايفأ ديدانص ديص

 نم ريمح هتلعأ امب ماير تءاج

 هترسأو يناثلا اهريمح نيأو

 هلهاوك ىلعألا ةدؤُسلا هل ىقبأ

 اوكلم نسحم حالف رارع دوه

 ةبراعيلا كلم مهعرف نم ناكو

 مهتريس رابخأ نع برعي فيس لَس

 مكل شيرق ايلع رفاغ ينب ايو
 هترصئل اودتعاو هللا ىلإ اوموق

 مكح ونب ايلعلا اهداوطأ نيأو

 اهسراوف حمس ينب طهر نيأو
 و
 مهتداق سانلا رمأ ماوق نيأو -

٢٦٥ 

 ناسنإ نهينادي ال بقانم

 ناطلس ناطلسلل يف لئامس

 نايبذو سبع ونب نابرجألاو

 ناودعو يغب مكرمج نَتِنط ال

 ناتوم نيغابلا ىلع ذاهجلا ثيح

 ناونص دجملا يف مكايإو انإ

 نافطمت سانلا عيمج البثو اًرع

 ناهرب نيعلا يف اهل اسمش ترهظأ

 ناهرإو ريخ ىلإ قابس ًالمم

 ناديم ويف داهج ناهرلا نم

 ناغضأ ناميإلا صلاخ ىلع ىقت

 ناقرف ليزنتلا مكحم يف نيدلا يف

 ناميإ بلقلا بطب دبتسي نأ
 نانرج رمألااذنه ةدمع نإف

 اوناه الو اموي مهتزع رعو نع

 نادرج ءاجيهلا يف رساوك دشأ

 ناينب ناينبلا ىلع ماقو دجم

 ناهبن سانلا كولم يلاعملا ووذ

 نالهكو نأاميلسر رفظم

 ناسعن وممو انيح كلملا اوهبنف

 ناشلا ام كاردأ امو ماركلا ديصلا

 ناحلأو بارعإ فيسلا قطنمف
 ناصغأ لصألا كاذل متنأو لصأ

 نارفغو تانج هللا دعومذف

 نابيش دجملا ةارس لوهذلا نيأ

 نابلك دسألا نيأو ليكش ونب

اوناك ذم نيدلا ةامح صورخ ونب



 اهترِم باغلا ثويل اهنع نيأو
 ُعهكلم رسلا ضرأ بقاعيلا نيأ

 ةلضعم لك يف ىنغلا لهأ نيأو

 مكتدجن مزع دعس لآ اي نيأو

 اهترصنب مق لاله نبا اي ممَلَم
 د و, ه ب

 دجن ةداس ردب لآ نم نيأ

 امف ماركلا ُبجُئلا ةنساوحلا نيأ

 رمغ ونب اهيداوع اهنع نيأو

 اهب ميعنلا سرع نم نيأو

 بق نم يحلا نيأو بعك نيأو
 اطخ ىلع ساي ينب ءاجر امو

 مهلفط ليخلا تاوهص ىلع موق

 اولزن مهل لزنت نإ برحلا رعاسمم
 نإف حامرلا رمس مهرودح دسأ

 مهمراكم بخُس مهمئاكش بعص

 ةغباس قوف اشاير نوُئَتقَي ال

 ةنئسم يلاوغأ باينأ ريغو
 ةقنفم بيحارس سمش ريغو
 اهتدجن برحلا يسارم نم ثملعت
 تمدتحا اذإ ريصاعأ نهنأك

 مهلمتعمو ساي ينب نوصح مكلت

 مه نيأ شاطب ونب اهنع نيأو
 مكتيدف اوبُم مكب داقرلا لاط

 رأو فويسلا بيضخت مويط تاداع

 اهعمجأ ناطحق نم بئاصعلا نيأ

 مكدقارم نم يلاعملا ذخأل اوبه

٢٦٦ 

 اوناد مكو اونيد ام ةءانه ونب

 ناكرأ رخفلل مهُرخافم نتو

 نادح نيأ دوس نب يلع ونب

 ناضحأ هللا لوسرل متنأو
 ناينب نيدلا اذهب نوملسملاف

 ناعرس تاريخلا ىلإ نوردابم

 نارقأ برحلا حافك يف مهل يدهع

 نارمع رخفلاب مهبناج نإف
 ناطلس لضفلا دوطو فولصلا نيأ

 نالهك ناسرفلاو رهاوظلا نيأ

 ناوخإو ناوعأ موقلا امنإف

 نابلأ لاطبألا مد نم هل وبري

 نابكرف بَكَر مُهَلَضاَعَت نإو
 نابهش رمشلا كلتف جايهلا بش
 اوناه اومركأ وأ اوبمَص اوبراح نإ

 ناردُع َنيَقلأ اذإ نهنأك
 نابعث توملا ثافنب اهنأك

 نانسأو ركذ اهل داع دهع نم

 نابرغ برحلا ماتق يف اهنأك
 ناعجش ناعجشلا دي تحت نهف

 نابؤُد نينستلا يف يمهفو ىغولا ران
 نادنأو راوسأ موقلا نصحي ال

 نادخأ برحلل مهو مهب يل نم
 ناعرأ ليسلاو ةعلاط سمشلاف

 ناشطع مويلا ومنو فقثملا ءاو

 ناندع دجملل تجتن نم نيأو

ناموت ءايلعلا كردتسي سيلف



 مكتزعل اوبه ىدهلا يعادل اوبه

 مكنيد رصن يف ۔ مكتيدف ۔ اوذج
 مكَّتضيب لتحي ال هللا بئاتك

 ُعكضايح نع اودود هللا بئاتك

 مكل ليلذلا شيع ام هللا بئاتك

 ًرَوَخ مكب دهعي مل هللا بئاتك
 مكتفينح نع اوماح هللا بئاتك

 قلخ يف هللا نيد هللا بئاتك

 مكسوفن قلخت مل هللا بئاتك

 فرش ىلإ مكوعدأ هللا بئاتك
 مكديع لوهلا موي هللا بئاتك

 ةليزشُم ماكحألاو هللا ةراغ اي
 هل رويغلا رحلاو هتلا ةراغ اي

 انتنايد يف ىرخ هللا ةراغ اي

 يف ةيلبلاك ايحن هللا ةراغ اي
 انتناهم ىضرت مك هللا ةراغ اي
 تلقتنا ةوخنلا نيأ مئازعلا نيأ

 تلعف ام مالسإلا يف مئاكشلا نيأ

 ُمكلوصأ تمض يتلا روبقلا اولس

 مكتْلم رمشلاو ىَبظلاب مكل اور

 ةقرطم فالسالا ةنس متكرت

 مكلقنأ دهزلا نأك ًانؤَم نوشمت

 مكحصان لاق نإ مككرحي اقأ

 فسأ نع ومنو مكنم ضعبلل لوقأ
 مدق نم رمألا اذه ةبخن تنك دق

 اهتدجخَب نبا تنك اذإ لوقت اذام
 هشر او تنأ ذجم ةفيحص عل اط

٢٦٧ 

 ناظقي مصخلاو مكمون فيكو
 ناكمإ نيدلا رصنل مكيف مويلاف

 نابعث مالسإلا يف هيعاسم مصخ

 نارفكو يغب اَهمذَهُي ال يك

 ناصقن زعلا ايانم يف الو شيع

 نارقأ تامزألا ىلع لابجللو

 نابلُصو ريزانخ اَيْثَتَول دق
 ناقلط ناميإلا يف تايفرشملاو

 ناوهإو لذ اهرَخسي يكل

 ناوضر تاينلا قَدَضَت نأ هابقع

 نادبع هللا ضيغبل مكلامف
 نادرأ ليطعتلاب نزحلا نم اهل

 ناذآ عيصلاب تنذأ امو عدص

 نايزخ نيدلا يماحو ًاراع سيلأ

 نالقع لجرلاب امو ءوس لوقع
 اوناه نإو اماوقأ عفري فيسلاو
 ناشلاو زعلا نيأو ظافحلا نيأ

 اوناب انل ءابآ غم اهنظأ

 اوناه مهنيد يف مأ لذلا اونطاو له

 نابهرو راجت نآلا متنأو

 نالجخ قارطإلاب بّنؤي الو

 نالقث سفنلا ناوهب متنأو

 نايرغ لصألا عرفو ساك لصألا
 اوناش نإ رارحألل فسأي رحلاو
 نابذ باوبألا ىلع تنأ مويلاو

 ناركن لعفلاو ةفرعم لصألاو

ناوخ موقلا ديجم اهيف ناك نإ



 دَسَح نع مالسإلل تركنت اذإ
 هتطخ تقراف بق كنأ كزبخي

 اهلعفت مالسإلا يف كبيش دعبأ

 لمع نمو ملع نم كءازع نسحأ

 ثيوط اهماقمقاي قباوسلا نيأ
 ةئف هب تماق ذإ لدعلا كءاسأ

 هب رودت ابطق اهل نوكت الأ

 امه نيذللا نيديهشلا دهع نظأ

 اهسفنت راربألا كرابحأ دعبأ

 اهتنيمَتو ناميإ ةبق تينب

 هنكسم لح ىتح ذمحأ ترظن

 دق رئاظح يف هيبأ دنع راصو

 ةدحاوو ىنثم اهضقنت تودع

 يف ةسايسلا باب نم كنأش تلقو

 اهكرتي ناميإلاو تنأ اهسوست
 ةيفاك نآرقلا يف هللا ةسايس

 هتسايس يف رظناو هللا ىلإ عجراف
 يف عنصي رهطلا كابأ تيأر اذام

 هتريس قارشإ ىلع ديهشلا تنأ
 تتبث ام دعب قح ةمامإ يفأ

 تعطق ةجح اهيف رذع ال رذع ال

 تبجو ام دعب اهنع كفارحنا امف
 اهقفنت تشع اماع نيتس دعبأ

 هتريس زرغ مزلاو كمامإ عبتاق

 سيك يف رمعلا اذه ةيقب نُصَو
 عمط ىلإ ايلعلا كتزع تقراف

 ةيلاع كيف نونظ نيملسملل

٢٦٨ 

 ناشلا ام هللا يلو كابأ لأساف
 نارس;َح تقراف يذلل هنأو

 ناذاش ربخلاو اهل ليلخلا يكبي
 نارجت لوذرملا عمطلل تنأو

 ناطيش نهيواط هللا كذاعأ
 نازوأو رادقأ هللا عم اهل

 نالفغ دوهعملا اهبطق نع تنأ له

 نايسن هافعأ دق كنارصنتسي

 ناجرممو رد اهرحب يف تنأو

 ناينب مدهلااذنه دعب له هل

 نادلوو روح هلوح نم دلخلا يف

 ناوضرو زوف امهظح هللا س

 ناونص لضفلا ماقم يف مكلكو

 ناودعو يغب ال بناجألا عفد

 ناهرب كاوعد يف كرمع ماق ام

 ناصقن نآرقلا ىلع ديزي امو

 ناير نآرقلا برشم نم تنأف

 نازع ماق امل نيدلا ةسايس

 ناقيإ دوهشملاب رئاصبللو

 ناريح بللا اذ اي تنأ اهقحب

 نايبت نيدلا يف اهل فالخلا رذع

 نايصع ومفو اهيلع جورخ الإ
 نارسخ مويلا تنأ دمحلاو هللا يف

 ناطيش سفنلا نإ سفنلا ىوه عَدَو
 ناسيك ۔ تركف ول ۔ كرهد نإف

 ناساس ءوسلا لهأ لاق دقل ىتح

ناليخ مويلا نهو يلاعملا نبا اي



 هلمحت مالسإلل ةنيفسلا تنك

 هوؤلكت مالسإلل ارزؤملا تنك

 ٍظِقَي رذؤُب ينيع ۔ كتيدف ۔ حتفاف
 تردكنا اذإ يدجت ال مئامعلا ضيب

 اهف كيتحار لسغاو كبايث رهط

 اهب ديري ال رح ةحيصن دمحأو

 تقبس دقف يحصن يف قدصلا فرعت نإ

 هئناش دنع يجادملا ليلخلا سيل

 هققحو ابيع ىأر نم هنكل

 هدعابت امصخ يفسأ نم كيرأ

 اهحئاصن يلاوقأ قياضم نم ذخ

 مكشلاخت مك نامع لهأ مرق اي
 ةنهادم فوخ مكرهد لوصأ

 مكدنع ناميإلا بعش هذهأ

 ُمكبونج يرفي يذلا قاقشلا اذام

 مكتلم دارفأ يف فيسلا متقلطأ

 مَرَق اهب ىثرغ مكفايسأ نأ بمم
 تلعتشاو رفكلا تارت مكيلع تناه

 اهعم نكي مل ىبرق نيدلا ةفلأو
 مكنيب نيدلا مامإ اذه موق اي

 هتئمب ًامارق هللا ىلإ وعدي
 تبجو مكرصم يف هتعاط موق اي

 مكل نإف هنع اوربذت ال موق اي

 ُمكهلإ بضغي اوربدت نإ موق اي

 اونهت الف مكرصني هللا اورصنت نإ

 ُعكنيب هللا نيمي مامإلا نإ

 هتجح هللا مكحب مكيلع تماق

٢٦٩ 

 نافوط يفلاو هب تأفكنا مث

 نارجض كوكشي ام رثك نم مويلاو
 ناظقي هيلمتام بيات نإف

 ناونع ناميإللو بولقلا ضيب
 ناردأو خاسوأ عماطملا كيت

 ناكرأ دمحلا دوطل كيفو امذ

 ناسحإو صالخإو قدص دوهع

 ناتف ءاروعلا يف َيجادملا نإ

 ناقهل وممفو اظيغ كبيع كادهأ

 ناهلو نونكملا كبح نم بلقلاو

 ناديم بحلاب مكل يريمض يفو

 ناميإ هاضري ال قرفتلا نإ

 نالذخ ءاولب ذَسَح عماطم

 نآرقو تلاق ةنس اذكهأ

 ناوخإ نيدلا تاذب نونمؤملاو

 نافجأ ءادعألا نع هّتدّيقو

 ناثرع شاتعي ىدهلا موحل يفف

 ناغضأ ضعبلل مكضعب ىلع مكيف
 نايدأو بازحأو ىندأو ىلعأ

 ناطلسو كلم ال قحلا ةدوصقم

 ناسحإو طاسقإ :ناماسحح هل

 ناهدإ نيدلا يف امو مكيلع اضرف

 نايصع رابدإلاو بساحي ابر

 نابضخغ هللاو مكؤجلم نيأو

 ناوضر مالسإلاو تقملا يف رفكلاف

 نارسخ لح الإو هوعيابف

ناعذإ هللا مكحل مكيف ناك نإ



 مكتطخ دشؤلا نيعف هوعبتت نإ
 هتجح إ هيف هللا اوبقارف

 تتبث مكل ناسح ةيصو مكلت
 هحصاني نم الإ نيدلا قدصي ال

 مكرئاصب نم يحصن نكمت نإف

 ناهرب هللا مكحب اهيف ماق دق

 ناسح م السإ)لل مويل ١ ينن اف

 ناميإ حصنلا ريغب ممتي الو

 ناقرف قحلا ءايض نم مكل ادب

 ةيميلملا

 :۔ هنع هللا افع ۔ اضيأ هل

 مئامعل ١ كثتقس يراكذت ذه اعم

 هقاعب حس ءانإلا كدهاعت

 اهنينح ثنح ثءافطو ثلفجأ اذإ

 ًارض اون ض ايرلا كلت ثحرب الو

 اهُمكأ تايكازلاب اهحفاصت

 اهنيبو ينيب دعبلا طش دهاعم

 هلاو قوش اهل يعوز يف محازت

 يدهاعم طحشب يرهد ينناخ نيل

 تان دقو اهيف بلقلا مايه نإو

 ىوجلاو حيرابتلا ام يداؤفل ايف

 ةيقب يبلق راشعأ يف يليلخ

 يتريج ثيداحأ نع يتاللع اذخ

 هناميَم ىلإ يبلق املست الو

 عزاون نوجش يسمقن يفو تحزن

 حربم عايتل ا هررعيف موقي

 ةنييحت ينم كياألا تا درغ ىلع

٠ ٢٧ 

 مجاوس هئَلَت علفي ىتم انلم

 مراضخ داهولاو رضخ كوف

 مزاور فظؤ راعوألا ننق ىلع

 مئاسنلا مالسلا بيط اهُخُمضت

 مجارت ضايرلاو اهيف بسحيف

 مداقتملا اهز يبلقب لحو

 محازي ال ناربصلا نآو ربصو

 مصاع برغلل قربلا ءافطنا تيلو
 مئاه نهيف طحشلا مغرب يبلقف

 مزاولو ىوهلا عرش يف لئاسو
 مئاوللا هيلع تدادزا اذإ نلعف

 مقارألا مت امم اهب ض

 مئامحلا اهتحوان نإ اهب نضأ

 مئاه ناهلو موقلا بحب ينإف

 مئامتو ىقر يدنع مهركذف
 مئاخ وهو ىسألا تعزانو مهيلإ

 موانتلا الإ ربصلا ىبأيف رصنب

 مئان ناظقي وهف انمو صكنيف

مئاشبلاو ابصلا حير تنميه امك



 تدش امب داؤفلا يف اسيسر تراثأ

 يتنابل ليل راكذت ام يليلخ

 تحوانت هيلع يفاعلا اهعبر الو

 اعئر رفلاو مارآلا هب ىداهت
 بعاك ءاديغل بح ينقت الو

 هلممأ ناب دهعم يناجش نكلو

 توه ذمف موجنلاب مهنم حشوت
 هَرأش عفرت ءايلعلا هب تدامت

 هب ىذتهملا دهعملا معنل يرمعل
 ةمأو اضرأ نوميملا دهعملا وه

 يتلا ةمحرلاب روطمملا دهعملا وه

 هلهأ ضوحلا ىلع ًادارو رثكيس

 ةيؤر ريغ نم راتخملا اوقدص دقل

 مهضرأو مهتكراب يموق كعشلوأ

 ينقشي بح ناميإلا بعش نمو

 اهبيطو ةايحلا سنأ اهب تدقع

 اندلا اهتبحم يف ينتقداص ولو

 برجأ ةدلج رهدلا سبل ينإو
 اسباوع تاحلاكلا يلايللا رمو

 اهنيبو ينيب ربصلاو ينمشجت

 تدلبت ىتح رهدلا فورص يكنحو

 يبلاطم عيطتسأ نأ ينزجعأو

 ًامزآ حبصي بطخلا نأ ملعأل

 ةيلب يسفن رهدلا زلي مك ىلإ

 اهبوني لوهل انيح ثأشج امو

 هنود فيسلا ابن ول ارمأ لواحأ

 العلا نع يرهد فيسلاك يندمغيأ

٢٧١ 

 مسار ينفج ءام نم هب ضافف

 . مئاهتلااهتوح وأ دجنب تماقأ

 مئامغلا هتكب وأ روبو ابص
 معاونلا تانكيبلا ىداهتت امك

 مغاب ةليمخلا يف فشخ عاترا امك

 مراكملاو هرثإ يف ىدهلا نابف

 ملاعملا دالبلا لهأ ىلع تمعت

 مراكألا ةارسلا هيف ثلنأ امب

 ملاظو مالظ ايندلا الم دقو

 مزامز انيح روججلل ترجمز نإو
 محارملا نيلسرملا مامإ نم تقس

 مئاه لكلاو رشحلا موي ءاج اذإ

 مواقم نيدهابشلا لُج بيذكتو

 مراكملا نيملاعلا ريخ ةوعدب

 مئاركللا رايدلا كلت هبذاجت

 مزاوه داعبلل يب تدرش نإو

 مدان انأ امو اهنم اهب تيضر

 مراحم لاحم يلامآو يهاجت

 مراج ثراوكلل ينأك يلع

 مثآملا هتدع نميف اهليعافأ

 متاق وجلاو نْيفخأ ام ترصباو

 مئازعلا هكلتمت مل ام هللا نم

 مزاوهلا هارع تلحنا دق يسميو

 مئاظعلا ديرت امع ينعطقيو

 مواقي الام رادقألا نم نكلو

 مداصت هنع رادقألاو بيع امل

مراوصلا لاعفلا لبق ثدمحح امو



 ةضاضم الإ مادقملا ةمه امو

 دماح ريغ ًادماخ يمه تبكيأ

 اهرامز ال ةرم اسفن ربصأو

 همه داز نم عورلا دنر حدقيو

 يف سيل توملا وسحأ نأ انزح ىفك

 مَشْمَمَ رح عورلا رهظ بكريو
 انهم يمحل :ادعألا مدتأيو

 اهلوط تيتشتب يفك تجفل نئأ
 هقوس قارعأ رهدلا يلع ملي

 هذج دج مأ زهدلا اذه لزهيأ

 ةبيقن يرسلا هجو ةقرع لهو
 مهدنع قحلاو هللا لهأ ضهنيأ

 يتميزع يعارم ايندلا قرو امو

 جعال ردصلا ضفضف مم سفنلا يفو

 ىنملا رصقأ هب يضقأ ام لوظأو

 تضق امو تيضق امأ ًافهل ايف
 هضرأ قراف روصقملا عزانلا امو

 امداس لبحلا عزان قرب حال اذإ

 يتجهم ةيقب نم انزح عسوأب

 زجاع َرمع ايقيرفإ يف قرافأ
 افولا رصاق وأ عبطلا ميهك ينأك

 همصخ بنج يف هللا فويس يرستو

 ةيبأ دسأ اهدرجت هلل

 اهعيجن نيحلاصلا اياقب يمرتو

 ةداهش ناورهنلا لف منخغيو

 مهبر ةاضرمب مهايند نوعيبي

 انَولا كربم ىلع ًاشوشخم دعقأو

٢٧٢ 

 مياكشلا اهانم نع اهتعنم اذإ

 محاج سفنلا يف ومغو ارمأ لدعلا هل

 مذاهللا هيلع تضقنا الو هتمح

 مراض يدنزل ام ىرقأو يممهك

 مداوقو ىلُغلل فاوخ يحانج
 مئاوقلا هاطتما امع ينعطقيو

 مغارضلا نيدئاصلل ثئثرم امو

 محازت لاجرلا باسحأ ثيح ىلإ
 مسامسلا ئلع تفتلا امك اهاف

 مناغم هيف دجملا تاورس لهو

 مراكم ماركلا سخب لهو نيزت

 مساع يُمممو روصحم يرصنو

 مئازعلا اياندلا ضور تعرسأ اذإ

 ملايصلا هادم يكاردإ رواست

 مزالي ول اهنيب رابطصا لايخ

 مزاوعلا مومهلا اهيلاعم قوقح

 مئاوقلا لابحلا دش يفو نحي

 مزال لبحلاو تابللا ىلع وبكيف

 مزاحتملا رباصلا ينإ :تلق نإو

 مثاج سفنلا يف دوطلاك سيك يبو
 ملاظ قحلا وأ مولظم مصخلا وأ

 مئان يفيسو داجمأ ناميإب

 مراصتو اهنايد يف دياوُت

 معاونلا نانجلا روح اهحسمتنف

 مناغملاف ةنعط الإ يه امو

 مئال قحلا بلطم يف مهما نإو

مكاح موقلا ةياغ نع ينمكحيو



 يتلاحب ىجحأ توملا ءاستحا سيلأ

 نذؤم نيينسحلا ىدحإل يداني
 هنيد يضرت رصنلا حوتف نوذأ

 دمحم دعب ضرالا يف ثدمحح لهو

 ممصم الإ ءعيلعلاب زاف لهو

 ةيحت ينم هللا ةوسأ مكيلإ
 ةحدم ءاريبغلا ديدانص مكيلإ

 ةحدم ةماقتسالا ثويل مكيلإ

 ًاَبلاقو ابلق هللا رمأب متذخأ

 اهمصخ نيدلا ةزع نع متحفاكو

 لقعم ةفينحلا ءانبأل ماقو

 تعشعشت ىتح طسقلا مكحب متمقو

 مكبر رصن يف راطخألا مترداصو

 ةبسج هلل لدعلا مايق متنمض

 تقدحأو نيحلاصلا دوهع متركذ

 ىدهلا ةنس ترثآ ام مترثآف

 مكنم يهنلاو فورعملاب رمألا ىلع
 ةريغ هلل قحلا ذخأل مكترع

 املاطو ماط ملظلا ليسو متفقو

 ائساخ يزخلاب هللا دمحب ءابف

 قراب لدعلاب فيسلا دحو متبأو

 مكبولتو مكمادقأ تتبث معن
 ةضيهم ةاغبلا ينامأ تباخو

 ةلود فك يف هللا فيس حبصأو

 قفانم سكن ريغ اهنع ماخ امف
 اتباث ةعيرشلا ناطلس حبصأو

 هساسأ رق مالسإلا ةضيب ىلع

 ت

 مزالت ايانملاو ينيب نأ ىلع

 مماصتأ هنيذأت نع دعقأو

 معان دلخي سودرفلا ىوس يف لهو
 مصامصلا ةارشلا الإ هباحصأو

 مئاسجلا تاجعزملا هيدل نوهت

 مساور ودحتو كنف اهب رومي

 مئاعد قابطلا عبسلا ىرد يف اهل

 محازم ردق نييبوركلا يف اهل

 مئاق هللا نم رصن مكذهاشو

 محالملا كلت زعلا سو تّرعف

 مراوصلاو انقلا كلت مهل هتنب

 مصاوعلاو الفلا ديب هراونأب

 مئاظعلا داهجلا يف مكيلع تناهو

 مغار زوجلاو هلل دمحب ماقف

 مقاقتم امركت رهد قيئاوب

 مقان هللا ام فيسلاب متريغو

 مئاكش مكيدل تدتشا ركنملا نع

 مناغملا باوثلاو حتفب تضآف

 مئاوح رصنل تناب اهئامظأب
 مزايحلااهنم ذقنت ةيهادل

 مهاد ملظلل فتحلا نأ رشبي

 ملاظملا كلت قحلا مامأ تلوف

 مثآملا قاقشلا نرق ىلع تماقو

 مصاعو لالجلا يذ نم دَدَم اهل

 مزاح سفنلا عورأ اهيف ماق امك

 مئاعدو هتخت يف دمع هل
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١٨ م - نايعألا ةضهن



 اهباهإ َءلم روجلا نامع تناكو

 اهتاصرع يف هللا رون قرشاف
 تبزحت لاجرلا تايمح تناكو

 ًارعاشم نيدتعملا داهج راصو

 مهفوريسو مهبابلأ ةمظنم

 مهباستحاو مهناميإ مهفلؤي

 هب ممهئرفو درف مهعمجف
 مهراصتنا قدص قحلا لهأل ائينه

 اضرلاو طخسلا يف هللا اياصوب اوفو
 ةحمل قحلا فقوم يف اورصح امف

 ىرملا يف شيعلا ةرهز مهتبلتخا الو

 ةرذ هللا ةمعن نم اودسح الو

 ىقتلا بصنم يف ردقلا اذ اورقتحا الو

 عمطم لجأ نم نيدلا يف اونهاد الو

 هئامب ابرش نآرقلا ىلع اؤمارت
 مهسوفنو مهبابلأ ةسدقم
 تباث ةماقتسالا يف مدق مهل

 رصاوق راصق ايندلا نع ديأو
 اخرلاو سؤبلل نالاح مهب رمت
 ترثأ هللا ةعاط هتلهذنأ نمو

 ههجو هللا ىلإ ناش مهسفنأب

 اجرلا نم هجو :ناهجو مهبذاجت

 ابصلا هب تراط كسملاف اوفلاخ اذإ

 مهنم برحلا رشبتست د اوبراح نإو

 ةدجنو دج هللا ليبس يف مهل

 تمجحأ مهلا اذإ ماغرض مادقإو

 تعان بيرقت دسألاب مههيبشتو

٢٧٤ 

 ملاعم اهيف سيل الفُغ لهاجم
 ملاوعلا اهانس نم تءاضأ نأ ىلإ

 ععامعلا تيتشلا دقيلاك حبصاف

 مظاعألا نوطسقملا اهيلإ جحي

 مظان لكلل قحلاو مهتاينو

 مراع لحلاو راصنألا فلتزمك

 مراضخلا ماهللا رك اذإ ءانغ
 مئان رهدلاو هللا يف مهتظقيو

 مئارك ماركلا لاعفأو امارك

 مراحملا هتقيض ام اوعسو الو

 مئامعلا يزاخملا يف مهتنيز الو

 مساق لضفلا وذو موسقم لضفلا ذإ

 ملاوعلا هيف رقفلل تدهز ولو

 مراو ربكلا نم فنأ هب ليسي

 مئاه ناير لكلاو مهردصأف

 مئازعلاو ىحتنملاو مهلاعفأو

 مئاق هل صالخإلا ىلع مهو

 مصاوق لاوط مهيداعأ قوفو

 مزالم رقَو نيلاحلا ىلع مهيفو

 مداصت لاحب لفحي ملف هيلع

 مراوصلا هيلع وبنت ىوقلا ديدش

 مهاس ةفاخملاب هجوو ريضن

 ملايعلا جاجللا يهف اولضفأ نإو

 محالملا بورحلل مهارق نال

 مئارصو ىغولا تابكل تبثو

 مهامهلا موجنلا ناذآب تخضو

مئاهبلاو ىدهلا رامقأ ناتشو



 ةبثو ۔ هللا مهايح ۔ اوبثو دقل
 ةريغ هل لشرلا مزعب اودشو

 رهاب روجلل طسقلا رونو اوءابف

 عضاوخ ةاغبلا قانعأ قحللو

 ةلهأ يكحن هللا ليخ لاطبأو
 اهزع رشنت مكحتلا ةيولأو

 هرهقتو نيملسملا مامإ حتفو

 ابرش حبصت هللا دونج ليخو

 اهنإ يليلخلا راث اهمه نمو

 هؤامد حايرلا جاردأ بهذت

 ههجوب يضفارلا لعن ثبعتو

 ىضتقت ةميرج ال اًيَح نفديو

 اهمغوقو تيمملا مغلا نم سيلأ

 هباصم نينمؤملا بولق ىسنتو
 مقتلو هللا ةراغ اي يبضغاف الأ
 انربح اررملا رأث يكرتت الو

 ًاسبلم ميضلا ىضتراو هنع ماخ نإف

 هراشب اذخأ هللا نمكتحيل
 ةعاضشُم ءامدلا نأ اوبسحت .الف

 اهقوقحف اهنمأ اهتعيض نإو
 دصرم لك يف هللا لويخ اي يذخ
 حلاص ربحلا ةريس يسانتت الو

 هلابستحم هلل هرهد ىضق

 ههجو هلل مركأ نأ ينءاس امو

 اومركأ ةداهشلاب موقب ىسأت
 مهماقم نع ةمه هترصق امو

 هماقم موقي نأ ىسيع دنع لهف

٢٧٥ 

 مصاوقلا تايزخملا اهنم رفكلا ىمر

 (مئازعلا يتأت مزعلا لهأ ردق ىلع)

 مصانم لالضلا ناجيتو زيزع

 مصاعم نهشطب يف مهعرذأو

 مسابملا اهنم نوميملا رفظلا نم

 مكاح هللا هب مكح ىلإ وعدتو

 مصاع هنع ىجحتني ال هناطلسو

 مداصت سيق نب نازع ِتاراشب
 مئازعلا اهتريط هتركذ اذإ

 مئاق هيف ام روفصعلا مدك الو

 مجان شرعلا يف هجولا كاذ الالو

 مئاق هلل قحلاب هنأ ىوس
 مئان نمألا يف رأشلا يلو فرطو

 متآم ءامسلا يف هنم نآللو

 مراوصلاو انقلا رمس ةبداون

 مئاخ وه نمل نافلخ نب ديعس
 ملاسي سيل ناميإللاف ملاسو

 مواقملا ماكتحإلا دنع زجعيو

 ملاظملا اهاوه يف اهتكفس اذإ

 مئاق طسقلاب لدعلل اهل راغي

 مدالصلا اهيقتت ظيغ ةلمحب

 ملاعم نيدتهملل هتريسف

 مجاس فئاذقلاو اديهش تامو

 مراكالا نوبيطلا ءاجر تومب

 مئاد دلخلا ةنج يف نطوم مهل

 مراكملا ثارتلاو ىلوت نأ ىلإ

مراحم دوعقلا نأ هدنع لهو



 ةضيرف داهجلا نأ هدنع لهو

 نئاك رذقملا نأ هدنع لهو

 ملا ةبعص يلاعملا نأ هدنع لهو

 تلطعت دودحلا نأ هدنع لهو

 ثمركأ يهانملا نأ هدنع لهو

 ةرصن ةماقتسالل هدنع لهو

 ةداع ضرفلل نأ ىسيع دنع لهو

 هضرف ةداع ضرفلا يذ ىلع ضرفو

 اهب مق حلاص با اي يسفن كل ىت
 حلاص عئاقو ركذاو اهل ذرجت

 ةبعشب نينمؤملا بولق نم ذخو

 اهبابش تنأو ىڵلججلل كيدانأ

 هعبشضب نيملسملا مامإ نم ذخف
 هنإف انذأ دينفتلل قلت الو
 هقحو مامإلا ماكحأب تنأو

 مكمايقل ةصرف مكتنكمأ دقو

 اهتج دج نأ دعب اهولمهت الف

 ةعامجو ةنس اهومزلاف الإ

 مكدهج ذجاونلاب اهيلع اوضعو

 ةضهنل اليلد اهيف مكدهج نكي
 ةوسأ هللا ىدم نميف مكل نإو
 ةلدا تاحلاصلل مكنإو

 ةجح ضرألا يف نييضابألا نإو

 مكنيد ةعرشب ىفو يذلا نإو
 ىدهم ىلع نيملسملا مامإ نإو

 همعابنا ضرفو قح هتمامإ
 هرما ةعاطب ىقتو يذلا نإو

٢٧٦ 

 متاخ مصخلاو ناكمإلا حضو دقو

 مزال ءرملاب فتحلا عوقو نأو

 مماهللا ةارسلا اهولهأو يقار

 مئانغ نيملسملا قوقح أو

 مزآ فرعلا يف هللا يداعأ بانو
 مجاوهلا نيطساقلل تمجه دقو

 مداقملااهتددج ركذ ةميدق

 مزاوللا راملا يماح تمزلأ اذإ

 مئاق يضابألا فيسلل كنإف

 مغارض مارك فالسأ كتودو

 مراوص نينمؤملا بولق نإف
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 مئاظعلا رومألا وعدت نم كلثمف

 مزالم ردقو قدص ةعيب هل

 ملاع ةيالولا ماكحأو كيلع

 مئار تقرلا اذ نم اهمار مكو

 مئاق ةعيرشلا بشح اهب ماقو

 ملاوعلا اهيلإ تنح املاط دقو

 متاخلاو ىدهلا تايادب اهيفف

 مئالت نيفطصملا تافص ىكزأل

 ملاعم دابعلل مكاده نإو

 ملالس نيقترملل مكنإو

 ملاع وه نمو لهج يذ سانلا ىلع
 ملاس كش ال وهف اهيلع تامو

 ملاظ قحلا ىلع غاب هفلاخم

 مزال ينامعلا رصملا ينكاس ىلع
 مصاخملا ودعلاف الإو يلو



 فلكم لك قوف داقتعا اذهو

 اونواعت نيذلا هللا ركش دقل

 ةمارك نم يدتهملا مامإلا بسحو
 هبر دنع نم روصنملا نكي نمو

 هفيس نيدلا يضتني نإ ىدهلا مامإ

 صخرأ نسللاو دمحلا كيف ربأ
 ينثنأف كيف راكفألا دشرتساو

 يتحدي عئادب غلبت مل تاهيهو
 هراك كحدمل ىقرأ امل ينإو

 هرقم وحني لوقلا رح نكلو

 امنإو كيف ديجمتلا ىقتنا امو

 هداقتنا لبق دمحلا كيف قباسي

 ًاهومم كيف دمحلا ىصقأب تسلو

 هلهأ حدمي هللا تيأر نكلو

 مهيلع ىنثأ مث

 ةيالو نيع هللا يلو ذمحو

 مكيلع ء ءانثلاب يئاجر لكف

 ةيعم ۔ فوأ نإ ۔ يظوظح ىسأو

 مهنم بير ال موقلا بحم نإف
 مكبرقب يتايح نم ازوف لواحأ

 ه هيلإ ممه اده

 هديق لَح يف يأرلا 7 ريدأ

 هعفن ثيح نم قربلا ميش شأ ينإو

 لمؤم ىجرأ جيرفتل اي كرسو

 ةرط{خب يلضو هللا يلو اي لعف
 لعاوف ءايلوألا بولق نإف

 هرون ةاكشم قحلا ىلجت لحم

٢٧٧ 

 مئاعد اعطق نيدلا لوصأ نم هل

 اومواق هللا يفو ىوقتلاو ربلا ىلع
 مغارت اعيمج ايندلاو ماق ناب

 مواقملا لذ قولخملا همواقو

 مئاقو لصنو دح هل تنأف

 مقاو يِعلاو حدملا كيف طسبأو

 مهاو ينأك يماهفإ حضوأ

 مجارتلا ىّيغَت ثيح الإ كلضفل

 مراصُم اعيمج ايندلل كنأل

 مئاتيلا وحنت ناجيتلل نأ امك

 مئالملا مالكلا وح ىدتها كيلإ

 مراكم هيف دمحلا نأل اذهو

 محازأ يرعشب ينافلا ضرعلا ىلإ

 متاوخلاو اطعلا ءدب هلضف نمو

 مزالتم هناسحإ يف كلذو

 مجاس هللا نم ضيف هريقوتو

 مناغمو يل هللا دنع رئاخذ

 مئاد ةمايقلا موي ىلإ بحو

 مراغم وأ منغم لا مهميسق

 مداخ كل ىَهئلاو يفيسو ىعاري

 مجاو انأ هفرص نم ىتم ىتحو

 مزاحو يع هنم ايعأ تاهيهو

 مئاش انأ قراب ىدجأ كنإو

 مزاوبلا ينود باوبألا تدَس نإو

 مزاوالا اهيلع ىقبت ال بلقلا ىلع

 مطالت اهيف هللا رون رحبل

ملاوعلا هغست مل ذإ تعسو هل



 ترثأ ثيح اهريثأت نم عدب الف

 صلخمل كيف هللا دمحب ينإو
 مهرودص تشاج ءادعاللو يلامو

 هلمأ هللا ىف تيلاو ىننأ ىلع

 املاظ قحلا لذخأ نإ مهل نمو

 هلين نورلاني ال لاجم اذهو

 هغيرأو ملاس نع يننوريدي

 مهشويج اورجو يمسج اوبصن ولو
 ةشاشه ىنم ثادعألا سنآ امو

 تنثناف نيدلا ىلع يدوع اومجع مكو

 ىوقلا ترع يتلا ريداقملا الولو

 هئاول لظ تحت يتايح ترذن

 بضاق ةبرض ريغ يملق كي ملو

 اهعيجن يمرت ءالجنلا ةنعطلا وأ

 ةميق سخبأ هللا رمعل كلتو

 دشار نبا نينمؤملا ريمأ بحب

 ىدهلاب ةلالضلا عاب نم ةبحم

 املسم تومل ١ يقتي ال نم ةبحم

 ةحيصن ينم هللا دابع مكيلا

 مكنيد يمو اهب متدعاقت اقحأ

 عكاوق ضعب هللا دابع امح

 نمؤم رَهشَي توغاطلا ةزع يفأ
 مكرايخ نإ هللا ةابع امحل

 ٍلذاخ نافيس موق اي مكفويس
 مكنم درفلا ىنب ام فلأ مدهيأ

 ةنتف دقلا مشهت نإ افسأ ايو

٢٧٨ 

 مئامرلا ماظعلا اهنم تييح ولو
 مصاوخلا ءالولا يف ينتمصاخ ولو

 مقالحلا رودصلا يوحت امب ثّصغو

 مثآملا هيلع ثطين نم تيداعو

 ملاظ ةيالولاب ينم رفظيو

 مغايضلا هيلع يمسج ثمغض ولو

 ملاس فنألاو نيعلا نيب ةدلجو

 مزاوجلا ينغت مل يتايح عفرل
 مراكملا وعدت ثيح الإ هللا ىبأ

 مجاوعلا بيلصلا رملا نع الالك

 مشاوغلا بوطخلا ينم تبستكا امو

 مصالغلا رجت ذإ يليصخح تزرحأو

 مراوصلا قورفلا قوف تمسق اذإ

 مزاهللاو ىنُطلا ينم اهب زوفت

 مساقملا ىطعت موي يبر ناوضرل
 مغار نايزخ مصخلا فنأو نيدأ

 مواسيو انمؤم يرشبو عيبي

 ملاسيو ىدهلا نيد يف براحي

 مزاج هلل نم لوق اهرربي

 مئازعلا ميقملا زعلا نع تراخو

 مساح ةماقتسالا لهأ ةوعدل

 مئاعد بيلصلا دابغغ ةرمل

 مذاهللا هيخأ يف يوهتو اماس

 مواقتو ىدهلا ماؤق بصانت

 مداخ نيقبحملا يف فيسو قحل
 مداه فلألاو درفلا ءانب فيكو

مصاعم لاجر اهيجزُئو نون



 تدب ذمف انيح ريخلاب مهانفرع
 اهمعابس اوناكف ايندلا مهتبصن
 ةحمل لدعلا رهظي نأ متينمت

 ةلد لدعلا نم مأ فيح لدعلا يفأ

 ىقتلا همه نمم لدعلا يداعي فيكو

 هشوئت ايازرلاو رمأب متممه

 اهب متشرحت ىمظع ةنتف ايف
 ةعرص يفغبللو الإ يهتنت امف
 مهبر ةريغ هللا لهأ رصنتو

 هلدعب نيملسملا مامإ ولعيو

 ةينيعلا

 :۔ هللا همحر _ ملسم يبال

 عماس ضرالا يف هللا يعادل لمم آلأ

 ًاعجرمو اقح هللا ىري نم لهو

 اعد يتلا قوقحلا نأ ىري نم لهو
 تأردت فيرشلا عرشلا ىري نم لهو

 اهماس ةفينحلا نأ ىري نم لهو

 هلاجرو هليخ املظ ألامت

 اهنأك ديصحلا سود اهنوسودي

 ُمكاده نإ نآرقلا ينب اوقيفأ

 مكباتك نإ نآرقلا ينب اوقيفأ

 ىدهلا ةنس يف تبجلا دورق ثيعت

 ةنجممو اتهُب هللا نيد نودعي
 دسفم ضرألا يف نيدلا عوقو نإو

 هلك لشرلا هب تءاج يذلا نأو

 ةملظ ضرألا يف مالسإلا ىده نإو

٢٧٩ 

 مقارالا الإ ذْبَت مل مهرئارس
 مراصملا ميمذلا اهنم مهديصو

 مغايضلا هيلع ثدش ادب املف

 مزال لدعلل زعلا لكو مكيلع

 مظاعتو مكب يغب هنكلو
 مصاق هللا نم لدع اهبعتو

 مهمالملاو اهاينأ ُعكبصضقت
 مكاح لطبلا يف هللا ماسح دحو

 مواقملا هلإلا راغ اذإ نيو
 مئاق ةفينحلا نازيمو ازيزع

 عداص موق اي هللا رمأب ينإف
 عقاو كش ال نيدلا نإو هيلإ
 عئاوض لفغ هللا لوسر اهيلإ
 عناخو رزيبم تالاشحُح هيلع

 عداخم نيعل ميض نم ءاش امب
 عنام هللا ىوس دح مهل سيلو

 عشاخ رسألا يف ناميإلا وخأو ىقل

 عراض لذلا يف توغاطلاو تبجلا ىلإ

 عزانيو هماكحأ يف ضقاني

 عئانش تءاج ءاعنش اودقع اذإ

 عئارش هلإلا بوص نم سيل نأو
 عئاظف ءامسلا نيناوق نأو

 عراصم يقرلا بابسأل رضم
عطاوس يقرلل تناب لاز ولو



 ةيجمه يف مالسإلا ينب نإو

 رئاط ضرألا يف ناسنإلا ينب نإو

 تحعسوتل هكارشأ ىرع الولو

 اننيد ةلابح غطقن انب مله
 ىوهلا ىلإ سوفنلا رايطأ لسرنو

 ةبرت حيرلا يف هللا اياصو وزذنو
 ةرضنو ىعرم ليطعتلا ةلود يفو

 اهنإ ةعيبطلل الإ نوك الو

 ةسايس نيدل اهبش لحتنن نإو

 ةلودو نيدو دايص ةلابح

 مكلوقع نيأ نآرقلا ينبل ايف
 انرودص نم ىهئلا هذه ةبولسمأ

 مهريغ هللا حبق ال اوبذك امأ

 ةيزخو اكفإ قافآلا اوألم دقل

 مهتعنم ذإ مالسإلا ةلم اوفن

 مهيلع قاض مالسإلا اودلق ولو
 اعتر ةلاذرلا يف مهتقلطأ الو

 ةظاظفو ةرِش مهتشرح الو

 مهحامر ديص مالسإلا ينب نأك

 ةنايد نم اوفكنتسي نأ ورغ الف

 اورياس نيدلا اولطع ذإ مهتيلو
 هُسأ ملظلاو ماق رامع يأف

 مهتافص ترق مالسإللا ينب تيلو

 دمحم رونب اوساس مهتيلو

 مهحالسب اورحني مل مهتيلو
 انمعادخنا ائم ءادعألا نكم دقل

 ةلمحو ضعب قوف ضعب ةرؤَسو

٢٨٠ 

 عدافض وأ الفلا يف ىداعت شوحو

 عقاو نيحانجلا زع كرش ىلع
 عناوملا دودحلا ثيح مهكرادم

 عطاق ندمتلا رون نع نيدلا اذإ

 عماج ةداعسلل اهاوه نإف

 عفان ۔ هللا رفغتسأ ۔ اهب سيلف
 عقالبلا رايدلا نيدلا ةلود يفو

 عفانملاو اهناوكأ يف رضلا اهل
 عراضم لعف ريشبتلا ةلود يفف

 عئادخو ةيناسنإ ليطعتو

 عزاعزلا حايرلا يذه تفصع دقو

 عماسملاو انراصبأ ثدقف لهو

 عكاوللا هوجولا كلت تحلفأ الو

 عماطملا الإ دوصقم الو ايغبو

 حئاظف لوقعلا مكح يف مراحم
٠ 

 عزاو سفنلا يهتشت ام ىلإ ليبس . .

 عئارزلا اهادع اميف تلبسأ دقو

 اوعب اتو ر امعل ١ نيركت ةعيبط

 عقالب نيملاظلا رايد مكلتو
 عزاعزلا رورغلل اهتعزعز امف

 عط اوقل ااهتتغاب ذإ مهكلامم

 عطاقتلا اهيف شاج ذإ مهروحن

 عمال ةماهملا يف لآ حال دقو

عدار مث امو ورمع لع ديزل



 بهذمل لك نيدلا اذه قيزمتو
 ىرن يذلاو دحاو الإ نيدلا امو

 ةنايد فلأ راتخملا كرت امو

 اوقرفتي مل نيدلا لهأ تيل ايف
 اهطرش نيدلا ةزع نم اومزتلا ول
 انفويس الإ مالسإلا حبذ امو

 ةوخإ ىنمي نيفيسلا تّلَس ولو
 همصخ فيس نم مالسإلا ةعدص امو

 هنيد جادوأ زح غاب فيس مكف

 ىوهلا ىلع ًاشيطو ايندلا ىلع ًاشاره

 ملسم بلق يف ناغضالا شَرَح امو

 اضغابتي مل نابلقلا حصن ولو
 ةميق ردق اهل ايندلا هذه امو

 اهمئثإ ريغ الئاط اهنم لان امو

 ىقتلا ةعزنم سفنلا يف تدعب ولو

 اهمهو بابسأب ولعت تحبض الو

 اهنونتقي يتلا ايندلا هذه امأ

 لهاج بلطمو لاجآ ةضارق

 انبر ةاضرمو ىنسحلا انتعيب امف

 انضعب ضعبلا لتقي ءيش يأ ىلع
 اعداو بلطن لقعلا مغرب انسلو

 امئاد فتحلا انل قاس نع فشكيو

 البقم رمعلا نم يتأي يذلا سيلأ

 ًارصبت سوفنلا انم تبرشأ ولو
 اهراصأ اليخد ءاد ثبرشأ ولو

 اهربك ناك اهئاد نع ثثحب ولو

 هريصمو اهلصأ يف ثركف ولو

٢٨١ 

 عياشت هاعدااميف ميش هل

 عراقتت ىوهلا عابتا تالالض

 عزانتلا اذه نآرقلا يف ءاج الو

 عماج لكلل نيدلا ماظن تيلو
 عراوفلا ناعرلا اهنم تعضتا امل

 عراقتت اهسفن يف تلعج دقو

 عراصملا نيدتعملا لابج تكدل

 عقاو هيلهأ نيب امم مظعأب

 عخاب كرشلا يذ فيس امم عظفأب

 عقان ةقيقحلا يف مس كلذو

 عزاو يغبلا نم الإ ملسم ىلع
 عبات ميِض الو عوبتم ماض الو

 عفان هللا عم رخذ هل عاضي

 عنامالا نورئاتسملا اهرادكأو

 عزانملا قاقشلا وحن تعزن امل

 عراوقلا هادج تبث يذ ريغ ىلع

 عئاجفلا اهنم رامعألا بضتقتس

 عئادو انيلإ اهيعانل نحنو

 عئاب حبرلا اهب ىسني ةعيب اهب

 عماطملا سوفنلا تاظاظف يكذتو

 عداو شاع نإو انم دحأ الو

 عراقتن لطاب يف هلجعنو

 عراصملا هيفنو يلو يذلا لثمك

 عقان ةرارشلل اهنم ناك امل

 عراقألا نهرحج يف ثنمك امك

 عئانشلا روثت ديق الب هنمف

عضاوتلا اهنم ربكلا اد عفادل



 مكرورش نإ ناسنإلا ينب اديور
 امرحم امهس ناسنإلا لسرأ امف
 اصلاخ كسفن تأرب نإو تسلو

 لماش ءادلاو رارشالا اهمزلنأ

 ةمسن رشلا ةغبص نم ثملَس ولو

 ةمهن رشلا يف ءرملا جاج لكو
 اهرورش سفن رز ابيجع سيلا
 تكز امل ءامسلا سيماون الولو
 اننيب عفادتلا هللا ننس نمو

 هدابع رابتخا هللا ننس نمو

 ءالب ابص ءاش نم ىلع بصي
 هعانطصا ءافتخا هللا ننس نمو
 اطعلا يف لضافتلا هللا ننس نمو

 ىغط نمب ينأتلا هللا ننس نمو

 ملاظب مولظ نم ماقتنا اهنمو
 اكرشم طلس هللا نأ رت ملأ

 ثداح يأ يف لدعلا'الإ نأشلا امف

 ىمهئلا ىذل تلجت رارسأ نأشلا يفو

 ثعظفأ هللا فرعت ال ةطلس ىرت
 ةرذ فلت مل تركف اذإ تنأف

 ةوذع يهلإلا تقملا بجوي امو

 هدودح نود كالجر تتبث ولو

 ةمحر يملالا ةوجلا بجوي امو

 هرظَح كتهت مث ارمأ رظحيأ

 يحتنت طخسلل داعيإلا عم تنأو

 مصاع عنمي هللا ديعو نيم امف

 انبوني امم بيئلا جيجض جضت

٢٨٢ 

 عباتتملا اهلبو مكيلع دوعي
 عجار هيمار رحب يف هنأ ىوس

 عئارذ هيلإ ىوعدلاو رشلا نم
 عقان مسلاو هيف اكارتشا يفننو

 عئار حرفلا هراكوأ يف عار امل

 عئابطلا هيلع اهيرغت سفنلا نم
 عراز دصحي عرزلا داصح دنعو

 عفانو رضم فرعي ملو سوفن

 عفاد عئصيو عوفدم عنصيل
 عئانصلاو ىبحلا ومهو مهؤالبإو
 عماج بهاوملل ءالب كاذو

 عساو ومنو قيض رمأ ش مكف

 عئاج لقعلا وذو روفوم لهجلا وذف

 عقاوت ذإ ةوفه ىَبقُغ ليجعتو
 عطاق ملاظملل ماسح اذهو

 عزاو لكلل لدعلاو ملسم ىلع
 عدار غيزلل فطللا يفخ الإو

 عئاش فطللاب هللا لامج اهيلع

 عئاظفلا كلت لدعلاو هفراعب

 عناص هللا هل ءيش يف ملظلا نم

 عراش وه ام قرخ يف اهب تودع
 عطاق كل هناوضر نع ناك امل

 عراز بوتلل هنم بوتو لضفو

 عماط طخاسملا نايتإ ثيح نمو
 عزاو هللا ةمرح نم غَّرَي مل اذإ

عراسن هيضتقي ال امل نحنو



 ةبغر ةبغملا ءاوسأ عواطن

 انناقر قوف زاقوألا هذه امو

 لجعم ذخأ مثإلا باقع ضعبو

 ثرهظأل لقع ريدقتلا ضحمأ ولو
 ثباع شطبلا هليجعت يف وه امف
 ًاتئاف ردخي لاجعإلاب وه الو

 هنوؤشو همكح يراجم يف لج

 هنوؤش ءاضتقا بُسَح هلدع يفو

 هلدع ماكحأ مهف يف طيخت الف
 هلدع لكش يف لَح ءالب برو

 هلجأ وهو ريفوتلل كاذ نمف

 هديعوو هميدقتو

 ققحم لضف لدعلا اذه نيع يفو

 مزال يهلإلا دوجلا يف كلذو

 هلدع ذافنإ راذنإلا ةبقاعو

 ١ ذن ١ ر ٥

 هلضفب هيلإ وعدي ام وحن مقف

 هشطب فيك هتفلاخ نإ نبجعت الو
 اعراسم هارت امم نبجعت الو

 هرمأ كرت نم هيف انضفأ ام ىلإ

 مهزأجَو نيملسملا خارض ميفف
 قئارط قاقشلا بيلاسأ يف مهل

 ءىناش ةماقتسالل مهبلغأو

 لزت مل ةماقتسالا انتلمش ولو

 اهوس طسقلا تبنت اضرأ هللا ىقس

 دمحم رون هللا دمحب عوبر

 اضرلاو حورلاب ها نيمي تيحو

 اكرابم ايعس هلل اوَعَس لاجر

٢٨٢٣ 

 عواطن ءازجلا دومحمل انسلو

 عفادم انع نمابقغغ عفادي

 عداو هيناج ءالمإلا ىلع ضعبو

 علاطم نيتمكحلاب اَبقراوش
 عناوم يناتلا يف هتضراع الو

 عراسي توف لبق ىلاعت هاوس
 عئادبو ةمكح اهيف كل نبت

 عنامت ال ةينادحو ريبادت

 عقاوملاو اهلاكشأ تفلتخا اذإ

 عقاو فطللاو لضفلا الإ وه امو

 عقاوي بنذل صيحمتل هنمو

 عنام لدعلا نع دح هدبع ىلإ

 عفاد دوجلاو لضفلا رقتسم ىلإ

 عزان عزنيو يماللا ركذيل
 عفاشو فلخ ليق امم كراج

 عساو امحُرب مويف كيعادف

 عفان بوتلا ةحص الإ كل امف

 عراسملا اذه هللا لدعف انيلإ

 عداص لدعلا هتايهنم نايتإو

 عزانم نيطسقملل مهبلغأو

 عراش ةلالضلا يف قيرط لكو

 ؛عناش هللا ىمح يف يدعتلا فيسب

 عماطملا اهنع ضفرت ةفلأ انل

 عئار قحلاو ملعلا اهابر نيبو

 عطاس جلبأ هللا رونب اهيلع
 عبارم ضاريلا كلت مهل الاجر

عطاوقلا هاضر نع مهتعطق امف



 هليبس عابتا هللا ىلإ اوبانأ

 مهيلع مايقلا ضرورفمب اوماقو

 هعمج هنلا قرف ام اوعمج امف

 ىقتلا ةصلاخب الإ اور الو

 ىدهلاو يذهلاو ملعلا يف ىدتقي مهب

 هلابح تسرأ لشرلا راقو مهيلع

 ةمكح عرشلا نطاب نم مهل تلجت

 ترجفت ىتح صالخإلا ىلع اوحلأ
 ةرذ رسلا ةمكح نم اورهظأ ولو

 ًانطاب عرشلا قباط املم كروبف

 هضرأ ةمحر هللا لهأ كعلوأ

 هثوغو دوجولا داتوأ كئلوأ

 يبفتقم لض ام قحلا لهأ كعلوأ

 مهمهف راج ام مهفلا لهأ كتثلوأ

 مهتايح امأ ريخلا لهأ كشلوأ

 اونف ولو ىتح لضفلا لهأ كئلوأ

 مهلثمب ينئجف يخايشأ كئلوا
 مهلشمب دوجولا يف ءاجب تسلو
 دمحم نم قداص ثرإ موقللو

 مهيف دمحلا غلبي نأ ىسع اذامو

 مهمتخ بلق يف لشرلا رون نإ معن

 مهزِس رس يف هللاب مهملع ىرَس
 ةياغل عابتالا يف اوقدص امو

 هبر فوخ نم ناكرألا (قرتحمو)
 ةفيحص ميدقلا ملعلا ادع ام هل

 نم توكلملاو كلملا يف نكي امهمو

 هبر ةاضرم ريغ ءيش لك ىري

٢٨٤ 

 عداوصلا ليبسلا يف مهتعدص امف

 عراض َلَذ الو رابج ًرَع امف

 عماج هللا ام نيدلا يف اوقرف الو

 عماوجلا روحبلا اهنم مهظوظح

 عطاوسلا موجنلا يِوزت مهقلُح نعو
 علاطم سوفنلا تالامكل مهو

 عئارشلا اهتضقان اهورهظأ ولو
 عباني نيتمكحلاب مهنس ىلع
 اوعقاو كرشلا رهاظلا مكحب اوناكل

 عطاق رذعلل ماكحألا رهاظ يفو

 عماوهلا باحسلا ضرألا رطمت مهب

 عفاوش رابتعالا يف مهلاوحأو

 عباتم مهيلع ىَوْغَي الو مهادمم

 عراش وه امو يضقي ام هللا نع
 عئارذنف مهركذ امأو منئغف

 عفانمو انلا يف تاكرب مهل

 (عماجملا ريرج اي انتغمج اذإ)

 عساش ةيالولا يف نأش موقللو

 عماج كش ال لسرلا ىده لكل

 علاطم نيلسرملا ءايضل مهو

 عطاس جلبأ متخلا رون موقلا يفو
 عبات نيعابتالا قدصل اذهو

 عزاون مهيف هللا بحل نكلو
 عراصمو هنيب تاقعص هل

 علاطيو هعنص اهيف دهاشي

 عئادبلا كلت هبجحت مل عئادب

عزاعز حاير تدتشا هب ادامر



 ةتفل قئالعلا هنم ثسلاخ ولو

 همزعب دوجولا تافآ دراطي

 هنيقي ءارو ايندلا ضَرَع ىمر

 عمطم ةدوبع نم اسفن ررح

 ىنفلا ةرضن يف كالمألا تفيأ هب

 هبلص نشّوقُي تاميقل هتفك
 ةذل لك نع سفنلا ماطف دلي
 هبلق ةرمج نازحأللو تيب

 آاعزاج لءاضت ىرخألا ركذ اذإ
 تقَعصأو ىنافت ايندلا ركذ نإو

 انفلا ةتغب نم نجسلا يف ةشحو ىلع
 اقنور قار نإو ايندلا فرخز امو

 ىقتلاو ربلا هسافنأ ىلع لاحأ

 امسلا يف فرعيو روكنم ضرالا ىلع
 هتيب دمع ليللا ام ىتم هارت
 هبلق راونأ نآرقلاب عشعشي

 لكاث ةنر روجيدلا يف عجري

 ةفاخم مم : :ناَممم هحواني

 هقلخ هللا محري اذه لاثمأب

 هضرأ هللا بصخ اذه لاثمأب

 اًهعرض ةاشلا لفحت اذه لاثمأب

 اَهَعجَر بخشلا لزنت اذه لاثمأب

 هطخس هللا عفدي اذه لاشمأب
 عفان قلخلل برقلا يف لزنم مهل

 ىلال ا ةض ہض اباأل ١ راربأ كل وأ

 مهب تمس دوجرلا رارحأ موقلا مه

 اضرلا يغتبأ اهب ينيد مهتبحم

٢٨٥ 

 عنامم هنع قيفوتلا نم امماقك

 عصان مزعلاو هنع ىرسح صكنتف

 عراسي انأش دحلا ءارو نأب

 عماط هللا ىلإ هيف بغَر ىوس
 عباصالا ليقت ام هنم لان امو

 عقار هابأي جاهنألا نم رممو
 عضارملا سئب شيعلا اذه تاذلو

 عمادملا اهيلع تلاس اذإ بشت

 عئار رمعلا مداه نم همعار نأك

 عراوقلا باعصلا كلت هرعاشم

 عزافملا فيك توملا موي فلخ امو

 عئاجفلاو انعلا الإ هنيع ىلع

 عباوط اهيلع ىقتلاو ربللف
 عئاش كئالملا نيب ربخم هل

 عكار ومفو هبارحم ىلع ادومع
 عرادملا نويعلل تقش نهنعف

 عجاوسلا مامحلا حان امك ًابيحن

 عجاوه اياربلاو ءاجر مهو

 عئانشلاو مهثادحأ تمظع نإو

 عئاج عبشيو ناشطع برشيو

 عناي فطقيو لوزهم نمسيو
 عقالب يمهفو ضرألا عدص رشنيو
 عفاد ضرألا يف هللا طخسل سيلو
 عفانملا كلت فيك قلطأو ثدحو

 عراوك ديزو صوقرح رهن ىلع
 عزانملا هاوس ظح نع هللا ىلإ

عئارذ يل مهو ىقللاو هللا ىلإ



 ةعامجو ةنس يل مهتوعدو

 ًادذُغعف فيسلا ينكرتي نإو ينإو
 ًاعباق زجعلا نم ايحأ نأ هللا ىضق
 اممذويق ينتعنقأ يسفن تمل اذإ

 يفتشت لوقلاو لوقلاب يترصن امو
 يتمه ًدص الئاح وكشأ هللا ىلإ

 ًايناع فيسلاو سفنلا ريسك ايحأأ
 ةذَم نزحلا ينده نإ يننأ ىلع

 افخلاو رهجلا ملاع يدصق مَلْغَيَل
 قفوم لين دضقلا ماتخ لمل

 اللهم فويسلا ليلهتب يجضأق
 هبرح نطاوم يف يهلإ ىضريو
 ادهاجم يفتح تيقال نإ يمل
 عضوم ءرملل توملا عوقو نأو

 هسفن هللا ىلإ ىقلأ نم تام امو

 ةجح نيتس دعب ءاجر يأو

 هنإ متاوخلا ناسحإ هللا ىلع

٢٨٦ 

 عراقأو اهئايحإ يف دهاجأ
 عفادأ ال يذلا رمالل كلذف

 عباق هللا ىلإ يمه يف انأ امو
 عناق هلل رصنلا نود انأ امو
 عناوم يمزع نود الول ظيغلا نم

 عداوملا نابجلا شاع امك ُتشعنف

 عراش مصخلا يف نييضابألا فيسو

 عداق هلل ا ىضق امم ينهنهنو

 عنام دس نإو يوني ام دبعلاو

 عساو هللا نم لوح همي هي

 عئاقولا داهجلا وحن ثّلَعْيَح ىتم

 عراوك حامرلاو هيلإ يمايق

 عزانأ هيف تشع زوف كلذف

 عضاوم داهجل اك تومل سيلو

 عجاضملا دوحللا طسو ثّلَوح نإو

 عجار رمعلا نم ضام لهو شيعل
 عطاق هيلبي رمعلاو هب قحأ

 عقاو توملا رئاط نم اهفطخيس

 عئاضبلا وكزت ثيح داهج قوسب

عماج ريخلاو دبعلا نيب ءاش اذإ



 ةعيبلا دقعل ىوزنب نيينامعلا عامتجا

 يليلخلا ىلع

 ةيراج ةماعلا حلاصملا نوكت نأ بجو شةمألا حلاصمب مايقلا ىلإ ةجاحلا تناك املو

 همكحت نطو لظ يف شيعن انأ كردن نأو ،ءاسؤرلا دقف هلزلزي ال ‘تباث ماظن ىلع

 ال انأو نوناقلا ةعرش هدوست ال باغ يف شيعن انأ كردن نأو ةمرتحم ةيعرش ةموكح

 ىلع ريسن لب ،©هتوم دنع امهكرتن ثيحب ،ملعملا دوجو ىلع قحلا ةفرعم يف دمتعن
 ًاداسف الو نيدلا يف افعض بجوي ال ملاس لتق نأو ،هتوم دعبو هدوجو نيح ،امهجاهنم

 ةيآلا يفف «لسرلا هلبق نم تلخ دق لوسر الإ دمحم امو» قلخلا رئاسك رشب هنأو .هيف
 اذإ ثيحب ،دئاقلا دوجوب ةلص اذ ارمتسم رشبلا رمأ نوكي نأ يغبني هنأ ىلإ ،داشرإو ةياده

 . ءادعألل ملستساو شيجلا مزهنا دئاقلا لتق

 ١٣٣٨ ماع ةدعقلا يذ نم رشع يناثلا مويلا يف ءاسؤرلاو ةاضقلاو ءاملعلا دقع

 اهب ذخألاو ،داشرلا قيرط ىلإ اهب كولسلاو ،ةينامعلا ةمألا حالص هنم ضخمت ثًرمتؤم

 كلذ هوفلكو .ةمامإلا لوبق يليلخلا هللا دبع نب دمحم خيشلا اومزلأغ ،ةداعسلا يديأ ىلإ

 نع مهزجعل ثماهوالا كلاسم حتفو ،ناذآلا مص اهادص عَرَق ،ةرظانمو جاجتحا لوط دعب

 ،مهرمأ لوبق الإ عساولا نم ىأر ام ،جاجتحا لوط دعبو .مهملعأ هنوكل شهترظانم

 ١٣٣٨. ماع ةعمجلاو ةدعقلا يذ نم رشع ثلاثلا ةرغ ىوزن عماجب سانلا حبصاف

 ديعس نب هللا دبع نب دمحم ديعسلا يلول ا ةمامإ

 نيتئ امو نيعستو عست ©؟ ١٢٦٩٩ ةنس يف لئ امس ةيرقب ۔ هللا همحر _ دلو : هدلوم

 . ديعس نب هللا دبع ةمالعلا هيبأ رجح ىف أشنو ‘ فلأو

 نب ديعس ققحملا ةمالعلا نب هللا دبع نب دمحم ققحملا ةمالعلا وه :هبسن

 دمحأ نب ملاس وب نب رماع نب رصان نب رماع نب دمحأ نب حلاص نب دمحأ نب نافلخ

 ةمالعلا نبا ليلخلا مامإلا نبا دمحم نب رمع نب هللا دبع نب ليلخلا مامإلا لسن نم

٢٨٧



 نب يراش نب صورخ ىلإ ةبسن ،©يصورخلا برعلب نب كلام نب تلصلا مامإلا نبا ناذاش

 نب بعك نب نارهز نب رصن ةلالس نم يمحلا وه هللا دبعو .هللا دبع نب دمحيلا
 نب ديز نب كلام نب تبن نب دزأ نب رصن نب كلام نب هللا دبع نب بعك نب ثراح
 .مالسلاو ةالصلا هيلع ،يبنلا دوه نب ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب نالهك

 دهازلا خيشلا هدج طخ نع ،يصورخلا نامثع نب نافلخ خيشلا طخ نم ًالقن هتبتك
 . يصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن يبأ ةمالعلا نبا سيمخ

 رحبلا ةركاذملل هسلاجيو ،يناويطلا رماع نب دمحم خيشلا ىلع وحنلا أرق :همولع

 مهرظانيو ،يميلسلا ديبع نب دمح ةمالعلا خيشلاو ‘ناحرف نب ديبع خيشلا ٠ دوسالا

 . هللا همحر ۔ مامإلا يديس ناسل نع ًالقن ،يوكرالا ميلس نب سيمخ ميسو وبأ خيشلا

 خيشلا هيبأو ديعس نب دمحأ :ةمالعلا خيشلا همع ىلع ملعلا نونف سرد :هسورد

 . ليلخلا لآ ديعس نب هللا دبع ملاعلا

 ريسفتلا يملاسلا نيدلا رون ىلع أرقف ،مولعلا ةساردل نامع ةيقرش ىلإ رجاه مث

 لوقعملا يف ةجحو ءمالعألا نم املع راصف "ملعلا نونفو لوصألاو ثيدحلاو

 يفو اهتساير ىهتنم هيلإ ،نامعب ملاع ربكأ مويلا وهف ،موظنملاو روثنملاو لوقنملاو
 ©ميلعتلا ىلع اًبكم همايأ ىضق ؤ،©صيوعلا فشكو 0‘تالكشملا لحو ملعلاو ملحلا

 .قبسلا ةبصق زرحأف

 ،نامع لئابق نم مهعبت نمو سبع ونب مهو ،ةحاور ينب ىلع هئابآل ةسائرلا تناك

 .لبق نم هئابآال تناك ،ةمامإلا شرع هئاقترا لبق هل تناك مث

 ©ةينبلا فيحن ثةيحللا رودم ،قّلُخلا نَسَح قلحلا ليمج ،نوللا ضيبأ :هتافص

 .ابح هيلإ سوفنلا بذجنت

 تكهتنا اذإ الإ ءادبأ نابضغ هارن ال ڵبضغلا ديعب ‘فّلُصلا نم ديعب :هقالخأ

 ملكت ملكت اذإف ،ًاتماص هرهد رثكأ ردصلا عساو ىذألل ًلومَح ركفلا مئاد هللا مراحم
 ًاعاعش هوحن هجو رئازلا هيلع لخد اذإف مسوتلا هللا هاطعأ ،‘بدأ نعف تكس اذإو 0ملعب

 هوفي نأ لبق 6،هركف نع هل ربعف ،هيدي نيب هئكأ ام همسوتب جرختساف ،هينيع نم ايوق

٢٨٨



 ًاريخ نإ ثهيلإ ءاج يذلا هدصق نع هل برعأو رئازلا اهنسحي ال ،ةزيجو ةرابعب ،هدارمب

 هوفي نآ هيلع جتري دوفولا ضعب نإ ىتح ‘هسذَح قدص صحفلا دعب ققحتيف شاش وأ
 بادآلاو ،ةينيدلا صصقلا مهل صقيو ءةماعلاو ةصاخلا سانلا طسابي ،ءيشب هدنع

 ٥هديب ام كلمي الو ،ادفرتسم الو ًالئاس دري ال ،عجوتملا يلسي ،نيتلاحلا زرحأ شةيويندلا

 : لئاقلا هانع امنأك ،هنامز لهأ مركأ

 هنئاس هللا قتيڵلفاهب ةاجل هسفن ريغ هفك يف نكي مل ولو
 ،مهايندو مهنيد رمأ مهملعيو ،مهطسابي ،ةماعلاو ةصاخلا :سانلا ىلإ سلجي

 فيعضلاو ريبكلاو ريغصلاو مداخلاو ةأرملا هرحي ‘نيملسملا ةمدخ يف هراهن يضقي

 ضعب يف هنأ ىتح ،هسلجم ىلإ عجريو مهتجاح يضقيف « دحأ نم فنأي ال يوقلاو

 ىتح نيملسملا رومأ لك ىلوتيو ءثءافعضلا نم ىضرملا ضعب جالع هديب ىلوتي تاقوالا

 . ةلودلا باودو فويضلا باودل ماعطلا تاورب

 ] سانلا همظع . تروربجل او ةوقلاب ال . نيللاو ةسايسل او ةبحملاب بعشلا حور كلم

 .اردق اهل ىري الف ،هينيع ىف ايندلا رغصل

 ناك هنأل ؛سابللا نم قلأتو شيعلا نم دغر يف ةمامإلا شرع هئاقترا لبق ناك

 رطفيو ثيلايللاو مايألا يوطي ناكف ،هانغ ةرثك عم كلذ نع بغر رمألا يلو املف د ًاينغ

 همايص ةرثكل هرصب يف ناصقنب ىلتبا ىتح ،عوطتلا مايص ريثك ،‘لاوعلاو رمتلا ىلع
 ىلإ لسرأف روتكدلا جالع ىلإ جاتحاف ،ًافوفكم رهشأ ةسمخ يقب ،ةشيعملا يف هفشقتو

 .هينيع ىدحإ نم رصبأف هجلاعف ،هتوعد ىبلف طقسم نم يكيرمألا سموت

 هل صلختلاو هناوخإل رذعلا سمتلي ،هلثم يف رذعلا نوكي ام ىلع ادحأ مولي ال ناك

 نع لفغي الو ،ودعلا ىلع يلولا نم مقتني الو ،ابحاص الو اعجو وكشي ال ،ةرثعلا نم
 هيتأت ،رجضي الو مربتي الو همامتها نم ءيشب هناوخإ نود هسفن صخي ال ،يلولا

 © ءانهدلا نم عسوأ ردصب اهاقلتي ،ععضعضتي الو ثريغتي الف ‘ثراوكلا هقرطتو ‘ ثداوحلا

 .ايداع ثيللا وهف دجلا ءاج اذإف

 . نوينامعلا هرخدي سياي كمس : لاومعلا ) ( ١

٢٨٩ 

 م نايعأل ا ةضهن ١٩



 اهلوصأ عابف ،ماركلا هئابآ نم هثرو امم يهو ،لاملا تيب ادع ةصاخ ةورث هل تناك

 ةيبور فلأ ةئامسمخ نع ةرابع نامع فرص ،شرق فلأ نيسمخو شرق فلأ ةئامب

 هل نوكت نأو ،ةملكلا زازعإل ،هللا ليبس يف اهقفنأ ،ةيدنه ةيبور فلأ نيرشعو ةسمخو

 .نيرقلا عطقنم هللا همحر وهف كلام الو ًادلو بقعي ملو يفوتو .هللا دنع رخذ

 نم يصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن يبأ خيشلا ءابآو ماركلا هدادجأو هءابآ نإ

 مامإلا نبا ناذاش ةمالعلا نبا ليلخلا مامإلاب مهبسن ةلسلس عمتجت دحاو رصنع

 ىلإ روجلا ناطلس مهجعزأف فوجلا ضرأ نم «الهب» مهنطو ناكو .كلام نب تلصلا

 ءابآ ذختاو ؤڵصورخ ينب يداو نم ايلعلاب ناهبن يبأ خيشلا دادجأ يقبف ،اهنم جورخلا

 ©رهصلاو ةبارقلا نم مهنيب امل نولصاوتي مهارتف ،مهل انطو رشوب يداو يليلخلا ققحملا
 بستنا يليلخلا ققحملاو يداش نب صورخ لصالا ىلإ بستنا ناهبن وبأ خيشلا نكل

 .ناذاش نب ليلخلا وهو ،عرفلا ىلإ

 .هنع هللا يضر ۔ هللا دبع دمحم مامإلا يديس ناسل نم ًالقن ىهتنا

 ناطلس مهجعزأ . يصورخلا فيس نب ميحرلا دبع ديسلا ناسل نم ةدايز هذهو

 عئاقو دعب ةرجهلا نم عساتلا نرقلا يف ،يناهبنلا رفظم نب ناميلس نب ناميلس روجلا
 { ةنهابنلا لاومأل ىصورخلا باطخلا نب رمع مامإلا قيرغت ببسب 0©مهنيب تناك 5ةيماد

 ناك .شةيناث كراعم رابجلاو هنيب تناكف ،ىكزأ ىلإ مامإلا دج رماع نب دمحأ خيشلا لقتناف

 ©يفوت اهبو رشوب يداو ىلإ ىكزأ نم دمحأ خيشلا بحسناف ،يناهبللا بناج يف رصنلا

 .رخآ ًانطو لئامس يليلخلا ققحملا ذختا ىتح ،كانه هبقع يقبو

 دمحيلا لبجب فورعملا رضخألا لبجلا ىلإ بحسناف ىيحي نب كرابم خيشلا اما
 ةنهابنلا اهعزتنا ىتح ءهيلإ لبجلا ةرامإ تناكف .ثيدحلا يف ماير ينب لبجو ،ميدقلا يف

 ،مهيلع ةمئألا هذخأ ام ةلباقم يف ،هب ةدوجوملا هلاومأ اورداصو ،لبجلا اوعزتناو ،هنم

 . ةدايزلا تهتنا

 6 نيدلا رون دلاولا يديس هركذ امك . مالسإلا ملاعم ءايحإ بلطت ةحود نم مهلكو

 . رصان هنباو نازعل ةمامإلا يليلخلا دقعو ،ىوزن ناهبن يبأ لوخد نم ثنايعألا ةفحتي
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 تس ١٣٣٦ ةنس يف ،رشوبب يليلخلا نافلخ نب ديعس خيشلا ققحملا ةدالو تناك

 هنع هوبأ يفوت دقو ،حلاص نب دمحأ هدج رجح يف اهب أشنو .فلأو ةئام ثالثو نيثالثو

 بستكيو سيلاعملا اهيف بلطي ةكرابم ةأشن أشنو .هتيبرت نسحأو هدج هابرف ،ًاريغص
 ءامسالاب ةولخلا لخد هنإ :هنع لاقي ،ةوالتلاو لتبتلاو ةولخلا ريثك ،يلابي الو دماحملا

 : ىمسملا هفيلأت هرحب نم ةرطق عدوأ دقو ،نفلا اذه يف ىلوطلا ديلا هلو اهلك ىنسحلا

 ةلوادتم قرط كلذ يف هلو ،هتاوعدو هتالتبت ظحال نم كلذ فَرَعَو ةينامحرلا !سيماونلا"

 هحنم ام ىلع لدي ام اهبو ،هعاب لوط ىلع لدت ،ميظانم كولسلا يف هلو ،نيينامعلا دنع

 :اهنمف هايإ هللا

 لضفملا ميركلا باب ىلع جمّرَع

 ةفقو هامح ىدل تقزر نئلف

 ةهينه لامجلا كاذ ىرت نئلو

 للدتو ةعاس هارث مشلاو

 لُمأت مل ام لينب كادي تبرت
 لفزأو هيف هيتلا لويذ بحساف

 ةعاس هارث ىذش تقشن نئلو

 ىلإ دعف تدعتبا وأ تددص نئلو

 لهتباو ةعارضلا عاونأب جهناو

 ةبيه نم ىرت ام كنهذ ال

 لوطألا ماقملاب ةراشبلا كلف

 لبسم قئاقعلاك عمد لاسرإ

 يلملا رحبلا ةجلب قيرغلا لثم
 يلعل ١ زعل ١ مظ اعتو ةل الجو

 هبلط يف ،ىلاعت هللا ىلإ اهب لاهتبالاب خلأ يتلا هتجهل هذهو ،ةليوط ةديصق يهو
 كلذ دقمع ةرئاد نوكي نأو ،ماغطلا نم دالبلا ريهطتو ،©مالسإلا ملاعم ءايحإ نم ،ليلجلا

 نم .اهمار يتلا بلاطملا تاديعب هللا هلانأ ىتح .هتاقوأ يف ادرو اهذختا هنإف ؛ماظنلا

 .ةربابجلا تيتشتو ةملكلا ءالعإ

 ةبطخلا

 ديرف طومس يف ءانث طومش
 هرشنب تانئاكلا ُصَعَت دمحو

 ةركذنب سوفنلا ايحت هل ركذو

 هفرع بيط نم قافآلا ترطعت
 هماستبا زون سمشلا رونب ىرزيو
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 ديجو نششب دق ناسل لكب
 دورب لجأ هنم ترشن اذإ

 يوُم وه نم ثعبلا لبق ثعبو

 دوعب باشُي نيراد كسم امف
دوس فئاحص يف ىلجت ام اذإ



 انثلاو حدملاو دمحلا لهأ وه نمل

 ًادهاوش تانئاكلا هتحبس نمل

 امعنأ هيدايأ نم ىدبأو داعأ

 ديفم ريخ الالاو لضفلا ىدل

 ديهش ريخ هنلاو ه ديحوتب

 يدوعف تأدب ىلوملا معنأ ايف

 لوألا لصفلا

 لُسؤم دبعل نم افطل بر ايو

 هبونذ ركذ لوقلا هنم رصقيو

 ةفاخمو ةبيه ءايح ييضغێو

 حرصم ًرِقُم نع باتمب ذجثف

 علوم وفعلا كدنع يجَري بينم
 ةمعن لك نم تيدسأ امل ريقف

 ديدم ءاعدلاب ناسل طيسب

 ديلب يأ وهف اياطخلا حبقو
 دوهش لكل الالجا لزعل
 دودص لوطو ريصقتو بنذب
 دوزَزو ىوللا ركذ ال كركذب

 دوحج ريغ تيلوأ امل روكش

 ين اثلا لصفلا

 هرقفل كوس وجري الو اعت

 لمآ بيخي نأ اموي نظ امو
 هرمع كئاعد يف ىقشي كي ملو

 يننغاو فطلب ينكرادت يهلإ

 نك لاقمب نكي ائيش ذرُت امهمف
 لماش رمغلا هدوج نم هب دوجي
 عمطم كلضف ريغ يف يل ناك امف

 يتليسو عيفشلا رع ذإ كدوجو

 لئاس كبابب فاّثول ينإو
 اهرسأب تانئاكلا ينتغفد دقو

 ادصاق كباب ُتثلياز نإو ينإو

 ديدش لكل ىعدت يذلا تنأو

 ديمح هانغ يف ميرك بابب

 ديزم لك مويلا يججرُي كنمو
 ديتع كادن نم قزر عساوب

 دوج عسوأب يضقت نكي الهف

 دوجو لكب دوجوم لك ىلع

 يديلتو يفراط هننم كدوجو

 يديرب ديربلا زع ذإ كدوجو
 يدوعو حجن كنم جار كلضفل

 يدوهع قيثو ظفحت ملو كيلإ

 يدوقع ضقن تمربأ دقف كاوس

 ثلاثلا لصفلا

 يعماطم عطقو يدرط نع كاشاحو

 يبلاطمب يفي ال ييعس ناك نإو

 ي دومج حاضتاو يدو دج مؤشل

يدويق يانم نع يظوظح نأو



 اهباعص ودغت هللا دصقب نكلو

 هل نكت هلإلاب كسمتي نمو
 امئان ينع ظحلا تيأر املو

 امهالك يلام لثم يلاعف نأو
 امهالك يقَك لثم يناسل نأو
 امهالك عاريلاك يماسح نأو

 يتناهإ ريغب نذأي مل يرهد

 ىنملاو ديعاوملا يلوصحم ةياغو

 يكسمت الإ مويلا يدنع قبي ملو

 يتمهب تعجتناو يمومه تعمج

 امسلاو ضرألا يف هوعدي نم باب ىلإ
 هدمحب موي لك يف نم باب ىلإ
 ديفملا مركأو نيرصانلا ريخ باب ىلإ
 بلاق كلامملا باهو باب ىلإ
 هزادتقا ميظعلا كلملا كلام ىلإ

 ايجار هنم هباوبأ ىلع ًافوقو

 ةحفن دئاوعلا هيف يل قرختق

 يتمدخب اهيف رهدلا موقي اظوظح

 هديكو هلإلا ريبدتب موقت

 هنيدل ةلإلا ىضري امب ىعستو
 ىدهلاب ةمئألا يلبق نم ماق اهب

 اهُمتم يلع ىممغُئلا اهب متي

 دوقم ل ذأ اردق تمظع ن إو

 ديصم لذأ اقنعلا اهمار اذإ

 يدوعق لشم هيف يمايق ناكو

 ديعم ريغ هللا نيد سرادل

 ديمم ريغ هللا نيد راهظ ال

 ديبم ريغ هلل ١ نيد ءا دعأال

 دوعو يأ ردغلا دوعو نإو

 ديدش هلإلل نكر ةورعب

 ديجم دودجل ١ باهو باب ىلإ

 دومسمو ديس نم امهيف نمو

 ديدج مانألا يف نأش ىأ هل

 دودو نيحتامفل ا ريخ ني

 دينع لكل راهقق يس اركل ١

 يدودجو العلا يف يظوظح مايق

 ديعمو ءىدبم نم ةيرامس

 يدوسح هيهتشي ال امب ىعسيو

 ديرم لك قحلا تامأ ام اذإ

 يدوجو لبق هللا لشرل تناكو

 ديص قئالخلا ريخ ىلع اميدق

 عبارلا لصفلا

 ةعاضم نامز يف اذهب يل نمو

 هنيدل هلالا ىضري نأب يل نمو

 دمحأ ةمال ىضري نأب يل نمو

 دورق نيب مالسإلا ننس هب

 دودح ضفرو م اك حأ ليطعتب

دون لك فسخلاب اهماس دقو



 دوسأ بورحلا يف سأب ءادشأ هدحو هللا ىلإ رابصنأب يل نمو

 يدون نميهملا رصن ىلع يحب اذإ مُيليخ دنزلا ماعنلا ىرابت

 يدوعو هلإلا تاذ يف مصوخو اعد دق هللا ىلإ عاد مهب ثاغي

 ديرو لك ءادعألا نم يرشتو الڵطلاو ماهلا عطقي فيسب يل نمو

 دوقو تاذ ءاجيهلاو هيدذحب براض هللاو هللا نيدل ماسح

 ديقف مشأ دوط ىلع تخانل ةبرضب لابجلا مشلا ضراع ولو

 سماخلا لصفلا

 دوروب يمعنا هيضاومو يبكرا هلويخو يبضغا هللا ةراغ ايف

 دوحلب مهرفك نم مهحيرت ةرؤَرب كنم ءادعألا ىلع يئُمو

 ديصرو خماش نصحو مهيلع قدنخو روس لك قزم بر ايو

 ديدش دالبلا يف ركم بقاوع ممهقدأو مهب ركمأف اوركم دقو

 ديعص لكب اهيرجت يغبلا نم سفنأب مهنم ضرالا عاقب رهطو

 ديرطو ىري روسأمو ليتق ىوس الف ضرأ لك يف مهب درشو

 دومثو ىرج نوعرفو داعل امك مقتنم توص مهيلع بصو

 ديعبب مهنم طول موق امف مهنم ضرألا ىلع ارايد قبت الو

 ديكم ريغ اداع نم ديك نعو رهظم نيدلل كنم رصنب لجعو

 دومخ دعب قحلا رون عطسيو ىقلاو تانايدلا بابرأب موقي
 دومغب قلت مل لدع فايسأب اهاول مولعلا مالعأ رشنتو

 دوئم ريغ هللا رمأ ذافنإب قذاح ةميزعلا يضام اهربدي

 ديس سلطأب ىعرملا نع داذت ال اقنلا ىتح داسآلا هل لذت

 ديشر ريخ نومأملا هتفيلخ . هعرشو هلإلا نيد ىلع نيمأ

 دوهش هنم ناسحإلاو لدعلا ىلع اهلهأو انويع ايندلا ترق هب

 عباسلا لصفلا
 دوعس سمش ى افآل ا ىلع يلجت ةرظنب كاعد دبع ىلع نممو
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 مهارأ ىتح ضرألا يف نم لمشتف

 هنيدو هلالا رصن يف ذشحأاف

 اديؤم ًاعاطم ًاروصنم حبصأف

 هنيد رهظي هللا لعلو ىسع

 يِتينُم قروتو يلامآ رضختف

 هديرت دق امل لاعف كنإف

 يدونج ةيفو يراصنأ هللا ىلإ
 يدوشح فينحلا نيدلاب ماق نمو

 ديعس هاجو نيكمتو حتفب

 ديدسب نكي مل نيد لك ىلع
 يدوع مراكملا حود يف رمثيو

 ديرم ريخ تئش ام ىلع ريدق

 ةمتاخلا

 ىلع سيق نب نازعل ةمامإلا دقع ناكف ،ًارفاو اظح هلانأو ،هبلاطم لينل هللا هقفو دقو
 . نايعألا ةفحت ىف ررحم وه امك .هدي

 اهتثعب كيلإ ىَوغد بجتسا يملأ
 اهمظن تدجأ دق ءانث دوقع

 لزت ملو كيلملا باب اهب تدصق

 يديشنو اهب يعيجرت لاط دقو
 ديجم ريغ راعشألل تنك ن او

 دوفو ريخ لامآلا هباب ىلع

 مامإلا تاحوتف يف ميظانمو ةمج دئاصق كولسلا يف هلو 5ةثاغتسالا هذه تهتنا

 اهحرش ديلاقملا اهامس ‘©فرصلا يف ةيفلأ هلو امظن لئاسم ةبوجأو ؤ‘سيق نب نازع

 ملع يف يفاكلا نمضملا يفاخلا رهظم :اهامس ضورعلا يف ةديصق هلو ؤًاديج احرش

 ٥ ةينابرلا مولعلا ىلإ قيرطلا ليهست يف ةينامحرلا سيماونلا باتكو ،يفاوقلاو ضورعلا
 رمألا يف ركذملا فيسلا :اهامس ةلاسرو ثًافيطل احرش اهحرش .ةاكزلا يف ةزوجرأو

 يف هيلإ تدرو 0 لئاسم ةبوجأ وهو & ديهمتلا باتكو 6 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 امم كلذ ريغ ىلإ ‘لوصألا يسرك باتكو ،ةمخض ءازجأ ةعبرأ يف ملعلا نونف فلتخم

 . هركذ انرضحي ال

 ©نازع مامإلا رماوأ ردصي شةيلاع ةينيد ةطلسب عتمتي ناك هنأ :هبقانم نم رثؤي اممو

 نع لئسو .مامإلا لبق ةوهقلا ذخأيو ،ًاجورخو الوخد همامأ بهذي هنأو اهعابتا همزلف

 ىلع ماكح كولملاو كولملا ىلع ماكح ءاملعلا نأو ،ملعلا فرش مكيرأل :باجأف كلذ

 .ةيعرلا

 ناطلسلا دي ىلع ١٢٨٧ ةنس نم ةدعقلا يذ رهش يف ۔ هللا همحر ۔ هتافو تناك

 قح يف هيلع بجاولاب ماق هنأ ىوس ةميرج الو ،نييح دمحم هنياو هنفد ديعس نب يكرت
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 رونو ؛هللا همحر ۔ ةنس نوسمخو ىدحإ هتافو موي هرمعو ؤ،عنص امع هلئاس هللاو ،هلل
 ناكو دمحأو هللا دبع :نانثا بقعلا نم هلو يفوت .اريخ مالسإلا نع هافاكو ،هحيرض
 . تاونس تس نبا دمحأو ،نينس عست نس يف هلل دبع

 ءاضقلاو ايتفلا رادم هيلع اعرو اهيقف ةمالع شاع هنإف دمحأ خيشلا ةمالعلا امأ

 ًامهش ناكو هفيلأت نم ءيش ىلع فقن ملو ارثنو امظن لئاسم ةبوجأ هلو ،لئامس يداوب
 ۔ يلتباو .هرمأ دري الو ،نامتكلا تقو يف ،ركنملا نع ىهنيو ‘فورعملاب رمأي ،ًائيرج

 ©عرصلا همجاهف ©لئامسب يدمسلا رهن نم أضوتي وأ لستغيل جرخ ،عرصلاب ۔ هللا همحر
 مهترامإ تيقب ١٣٢٤ ةنس نم ةجحلا يذ رهش نم رشع يداحلا مويلا يف هب قرغف

 ريثك ثاليلج املاع ناكو ،يلاحلا انمامإ دلاو ديعس نب هللا دبع :ةمالعلا خيشلا اهيلع

 يداو يف قلطملا ديسلاو ،ريمألا وهو ،ليللا مايق ريثك ملعلا نونف ىلع عالطالا

 رهقل نامعب شويجلا رجي ،ظحلاو دجملا يف رفوألا بيصنلاو ،ىلوطلا ديلا هلو لئامس
 تحت مهلخدأو مهلذأف ،هعزان نم نادلب نم اريثك لتحاو ،هأوان نم عدرو ‘همصاخ نم

 . هتعاط

 نصحل هلوخد يف \ يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا ىلع خيشلا اذه ركنت دقو

 رمألا نأل ؛ةطورشملا ةدملا يضم لبقو ؤ‘هنم لصيف نب ردان ديسلا جورخ دعب لئامس

 .نوكي ام رفوأ ىلع طورشلا نم هب لفكت ام مامتإ ىوهي وهف 6هدي ىلع ناك

 ببسلا ةصالخ

 طرتشا ،يليلخلا خيشلا دي ىلع ،لئامس نصح نم لصيف نب ردان ديسلا جرخ امل

 تاطلسلا هيبأل ناك نإف ،ًاموي رشع ةسمخ ءاضقنا ىلإ يليلخلا ديب نصحلا ىقبي نأ ردان

 لجألا يضم دعبف الإو ،هلوسرل وأ ،ناطلسلل يليلخلا هملسيلف .هيلإ عوجرلل ةعاطتسا.

 هبحصو ردان جرخف ،قافتالا ناك كلذ ىلعو .مامإلل هملس نإ هيلع مول الف ‘ددحملا

 يقبو ، طقسم ىلإ هللا دبع نب يلع خيشلا هنباو ،ضوخلا ىلإ يليلخلا هللا دبع خيشلا

 ميلست بجوت ًالاوحأ ىأرف ،هيبأ نع ةباينلاب هللا دبع نب دمحم :يلاحلا انمامإ نصحلاب

 لجألا مامت لبقو ،ضوخلا نم هيبأ عوجر لبق هيلإ هملسف ،ملاس مامإلا ىلإ نصحلا
 نأو ،هنم اوجرخ ام دعب ثهيلإ عجرت ال ةداسلا نأ هداقتعال نصحلاب مامإلا يقبف .ددحملا

 .عانقإ ضرعم وه امنإ ثربتعم ريغ طرشلا
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 زيمتي هبلقو لئامس ىلإ عجرف ‘ضوخلا ةدلبب يليلخلا ريمألا ىلإ ربخلا لصو
 هقنح ربخ ىهتناو .هتمرحل كاهتناو صاقتنا كلذ نأ ىري ةزعلاو ةرمإلا داتعا نمو .ًاظيغ

 ٥هشأجل نيكستو هل امارتحا نصحلا نم لقتناو لئامس هلوصو لبق ،مامإلا ىلإ هظيغو
 يليلخلا ريمألا ماقأو (ءارحس) فورعملا مهلحمب ،يلاحلا انمامإ ةفايض يف مامإلا يقبو

 ةاعسلا دجو ببسلا اذهبو .مامإلل هكرتو هنم جرخ مث ثةررقملا ةدملا ءاهتنا ىلإ نصحلاب

 .حصنلاب هلأتم يعس مهنيب اوعسف ،ىوهلا ثبل الاجم ةاوغلاو ةاصعلا عدصل ًاليبس

 املك ةنتفلا ران لاعشإل بطخلا نع نونكسي ال مهف ،حبرلا نم رثكأ ةياعسلا يف نارسخلاو

 .هلالذإ اهتجيتن ،اهل لصأ ال ةميمنب هردص اورغوأو ،هبلق اوحرجف 8دومخلا تبراق

 هوأش كردي ال دجمب طاحم .هماقم فرع نمم وهو ،كلذ ىلع رقي فيكو .هب ةناهتسالاو
 ةلاحلا تلاز ام ،هريغ نم مهيلع ةرامإلاب قيلأ هنوريو ‘مهسفنأ ىلع هنولضفي موق نيب

 ىلإ هترامإ راد نم جرخف .ةرامألا سفنلاو ةيبرعلا ةنشنشلا نايلغ هجعزأ ىتح كلذ ىلع
 رمألا اعد نأ ىلإ هلظ يف ماقأف ١٣٣٢ ةنس مرحملا رهش يف لصيف نب روميت ناطلسلاراوج

 © لافتحاو لابقتسا هل ناكف ،ةنساوحلا نادلب ىلإ اهنمو ،ةنطابلا ةحوبحب ىلإ هجورخ ىلإ
 نم ةبئاص ةيمر هتتأ هتلحار نع هلجرت لبقو .ءالجألاو فارشألل نيينامعلا ةداع يه امك

 ةنساوحلا سيئر ىلع ناطلسلا بضغ ذهب .هفتحل اببس تناكف هتباصأف دمع ريغ

 ءارعش لماحت نم هدجت امف ،هقلطأ مث ةديدع تاونس نجسلا هعدوأف دمحم نب فيس

 رعاش ىسيع ريمألا ىلعو هيلع ًالماحت مهدشأو .هببس اذه ،يليلخلا ريمألا ىلع ةلودلا

 :هلوق هتينون يفف .هتيميمو هتينون يف ملسم وبأ برعلا

 اوناش نإ رارحألل فسأي رحلاو فسأ نع ومنو مكنم ضعبلل لوقأ
 نابذ باوبألا ىلع تنأ مويلاو مدق نم دجملا اذه ةبخن تنك دق

 : هتيميم يف لوقيو .هموليو هفنعي ةديصقلا رخآ ىلإ

 مئان نمالا يف رأشلا يلو فرطو اهمغوقو تيمملا مغلا نم سيلأ

 ملاسي سيل ناميإلاف ملاسو سبلم ميضلا ىضتراو هنع ماخ نإف
 : ىسيع ريمالل هضيرحت نمو

 مراحم دوعقلا نأ هدنع لهو هماقم موقي نأ ىسيع دنع لهف

 مغارض مارك فالسأ كنودو اهب مق حلاص نبا اي يسفن كل ىدف
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 هنإف انذأ دينفتلل قلتالو

 . ةليوط تايبأ يف

 انمامإ بقعلا نم هلو ١٣٣٢ ةنس ةيناثلا ىدامج ىف ىليلخلا ريمألا ةافو تناك

 ةعبسي مامإلا نم انس رغصأ يلع ناكو ،يلع خيشلا هوخأو ١ هللا دبع نب دمحم يلاحلا

 ىتح ،رشوب يداو ىلع هل لمع دقو ،ناطلسلا راوجب يقب هنإف يلع خيشلا امأ .رهشأ

 .مامإلا هيخأ رصع يف ١٣٦٨ ةنس لوألا عيبر نم ٢٨ موي ؤ‘حرطمب يفوت

 ريغ ةيرعشلا هتيرقبعو .ابيدأ ملعلا نونفب املاع يليلخلا هللا دبع ريمألا ناك
 يديس هنبا نأ ينغلب ‘بيسنلاو لزغلاو رخفلاو ةسامحلا يف مخض ناويد هلو .ةركنتسم

 .سانلا نسلأ هتلوادت ام الإ هنم قبي ملو ،هقزم مامإلا

 مزالم ردقو قدص ةعيب هل

 : هتايرخف نمف

 دساحب يلابأ ال ينإ كرمعل

 ةروعب يداعألا ينم ثرفظ الف

 ةعفر تددزا اذإ نم يداعأ فيكو

 مهسأب ينع دجملا يسيق هتمر

 ًادجام ينم تفداص دقف تم الأ

 ىجدلا يف يب ىدتهي مجنب ثسلأ

 لئامج ريغل ىعست ىمدق الف

 يتريشع موق ملظ ينتلمح الو
 يرصان هللاو راصنألا تلق الو

 ذفانب يرمأ دجملا ريغل سيلف

 ىنغلاب بئاونلل موق ًدتعا اذإ
 مهلاح ردق ىلع ارط ىرولا تيعر

 مهضرع ترفوو يلام مهل تحبأ

 :اضيأ هلو

 رجزُئ ةبيبشلاو يبابش ترجز
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 دحاوك يدل مه ام اورثك ولو
 دهاش ريخ مهتاروع ىلع ينإو
 دئازب موي لك يتأيو تومي

 دصاقب تسلو اهيمارم تباصأ

 دجامألا لثم ةاسحلا لتق لهو

 دراو لك هليس يؤري ثيغو

 دئاوف ريغب يرجي يملق الو

 دساحب نامزلا ملظ نم تذغ الو

 يدضاع هللاو اضعألا تهو الو

 دفانب يلام دوجلا ريغل سيلو
 يدماحم نم ةدمع يسفنل تلعج

 دلاوو نباك ناوخإلل تحبصأو

 دهاش لثم ابئاغ مهنع تيماحو

 رقوي بيشملاو يبيش ترقوو

رثعتم ابصل ا ل ايذأب يريغو



 ىقتلا للح هلك يرهد تسبلأف

 سفانم لك ءايلعلا يف تسنفانو

 ةلخ سمشلاب ضرأ مل يننأ ىلع
 يتديكم مورت ايندلاو يلامف

 همامز ِتايناغلا يطعي يلشمأ

 يرظان كرحأ ام ينأ ردت ملأ

 رهطم بويعلا لك نم يليذف

 رصيقو يمارم نع ىرسك رصقف

 رمقم دْوقلاو نآلا فيكف ايبص

 رسكم نمج وهو يباصتلا خفب

 رذؤجج يلبق باغلا تيل داص لهو

 رخفمو زع هيف يل نكي مل امل

 لزغلاو بيسنلا يف هلف ،هانركذ امم رثكأ تايرخفلا يف هل نأ امكو كلذ ريغ ىلإ

 نالدت يسامحلا لزغلا يف نيتديصق هل ركذأ انأ اهو . هءارظن هب قاف ام حيدملاو بيبشتلاو

 .هرادتقا ىلع

 : لاق

 يقتلن نأ تئش ول كرمعل

 ةلوهجم يفايفلا تنجو

 هريس يف ناريح مجنلا ىرت

 هخُخمر هب كمسلا زهي

 دفدف نم ةيم نود مكف

 ىونلا كيف دباكأ مم ىلإ
 ادعلا فوفص تقرخ كيلإ

 يبرغم ةعبشم لك ىلإ

 لصي مل ىعس يريغ نأ ولو

 تفتلأ مل كهجو ريغ ىلإ
 مصأ مل ىوهلا الول كرمعل

 ىرولا لكو ماضأ فيكو

 ءيضتستانتاكشم رونت نمو

 انءايلع مويلا غلبي نمف

 رذتعن مل برحلل َعذن ىتم

 دعسم نم بحلا يف يل لهف
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 قلباألا سرفلا ىلع تبكر

 قرطملاك ةنججُدلا فرطو

 قتَتحملاك هينيع برصي

 قدنبلاب بكاوكلا يمرتو

 قليف نم ةيم نود مكو

 قفشت مل يسفن م ىتحو

 قرزأ مراص نم شخأ ملو

 يقرشم ةمحلم لك نمو
 قتشأ مل كريغ نأ ولو

 يتتأ مل مكفزط ريغ نمو
 قشعأ مل كاّيحشم الولو

 يقترت انب دجم لك ىلإ
 يقتست انرحبأ ءام نمو

 قرشملا قلقلااننود نمو

 قبسن مل فيضلا لزن نإو

قفشم نم يم اي كل لهو



 نيهرل ة اح حأ

 ير ذ تيبل أ برو ال

 امالس ىدمهأ ىرت أ

 هرشي نمم يباب

 هدخ نم يباب

 نكلو يبظ يباب

 يباي

 ءأ در نم انمقم قش مك

 روغث نم انمفشر مك

 .دومك نم يبلق يفشا :ةخسن يفو )١(

 دوقول ١ تاد هر ان

 يديع هيف مودقو

 دوجول اب يبلق رشي

 دوسالا بلغ هديص

 دورب يف ءامس نم
 دوقعلا ريه ازأب

 دوع قوف لالهو

 ديعولاب تدامتو

 



 دو دخلا درو ينتجن اندرو بحل ىلع مك

 دوربل ا ىىير نم بيش م ادُمم نم انبرش مك

 يديجب ًاقوط هل اي اهيدعاس ينتقولط

 يدونز نم حاشوو قاطن ينم اهلو

 ديرطلا يبظلاك ًرم انامز هلللا ىعر اي

 ىدبدج ىلبأ هركذ ىبلقب رم املك

 يدوئف تاداع فل يناهتلا ِتاليَيل اي

 ديعسلا مامإلا ةعيب

 ديعس نب هللا دبع دمحم ليلخ يبا
 نامث ١٢٣٨ ةنس نم ،ةدعقلا يذ رهش نم ةعمجلاو رشع ثلاثلا مويلا ىحض يف

 ©ىوزن عماجب دقعلاو لحلا .بابرأو ،نايعألاو ءاملعلا عمتجا ‘فلأو ةئامثالثو نيثالثو

 نيدوجوملا لضفأ هنأ مهملعل ؛يليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلا ةعيابم ىلع اوعمجأو
 نذإب ۔ رداقلا هنأو مئاقلا يف رفاوتت يتلا ةيعرشلا طورشلا عمج هنأو ،مهملعأو نامعب مويلا

 ىلع. مهرارصأو ،مهرمأل لوبقلا نم عنتما ام دعب كلذو ،هلمحتيس ام ءبع ىلع ۔ هللا

 ذإ فيعضلا مامإلا ىلع ذخؤت تناك امك ،اطورش الو ادهعت هيلع اوذخأي ملو ،همازلإ
 .ةمامإلا ديلاقت ىلع بناجلا نومأم ،هباختنا لبق ةقلطملا ةقثلاب ۔ هللا همحر ۔ ىظحي ناك
 . هيلع نيدقاعلا نم ملعأ لب هعم نيذلا ةعامجلا ملعأ ناكو

 ىذلا ىكلاملا سيمخ نب رماع كلام وبأ ءاضقلا سيئر ةمالعلا انخيش هعياب نم لوأ

 . .دشار نب ملاس مامإلا ىلع ةمامإلا نيدقاعلا دحأ وهو ،كلام يني نم وه

 نب نازع نيمامإلا كردأ دق خيشلا اذهو ؛يربعلا سيمخ نب دجام ةمالعلا خيشلا مث

 .مهل لمعو مهعيابو دشار نب ملاسو ©سيق

 دحأ وهو ،يمايرلا قيزر نب دمحم نب هللا دبع ديز وبأ دهازلا ةمالعلا خيشلا مث

 .دشار نب ملاس مامإلا ىلع نيدقاعلا

 . يثراحلا حلاص نب ىسيع ملاعلا ريمألا خيشلا مث
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 . يشيقرلا ملاس نب دمحم ملاعلا خيشلا مث

 . يركسملا رماع نب يلع نب فيس يلع وبأ خيشلا مث

 .يناهبنلا فيس نب ناميلس نب نادمح خيشلا مث

 .يربعلا نسحم نب دمح نب انهم خيشلا مث

 .يربعلا نسحم نب ديعس نب ميهاربإ ةمالعلا خيشلا مث

 .يئانهلا رهاز نب لاله دالوأ داتوألا لمهابعلا خايشالا مث

 .ةاضقلاو ءاملعلا ةيقب مث

 .ءاسؤرلاو ءارمألا مث

 . ةصاخلا مث

 .ةماعلا مث

 مويلا كلذ يف دقعلا سلجم يناهبنلا ريمح نب ناميلس ميعزلا خيشلا رضحي ملو

 نب هللا دبع ديز وبأ ةمالعلا ةباينلاب هنع ناكو ثرمألا ءابعأب نيضمهانلا دحأل هنإو ،رذعل

 ‘ ةبنجل ١ سيئر 8،ةريصم ةريزج مكاح يلعجمل ا رص ان نب روصنم خيشل او . يم ايرل ا دمحم

 .اجرح فقوملا ناك ذإ ؛لمشلا عمج يف همايقو ،هداهتجاو هيعس نوملسملا ركشف

 . رصانو عيابف ،مويلا كلذ دعب يريمحلا خيشلا رضح مث

 ماق مث ،دقعلا ةبطخ سانلا يف بطخف ©كلام وبأ ةمالعلا ماق ةعيبلا تهتنا نأ دعب

 مامإلا لخدو ،سلجملا ضفنا نيتبطخلا ءاهتنا دعبو .ركسعلا يف بطخف ديز وبأ هدعب

 . رشنلاب مغابلاو حداصلا ماقو ،رشبلاب عفادملا تملسو ،باوبألا هل تحتفف .ةرامإلا راد

 امسبت ىتح نوزحملا سبع امف امدقملا ءازعلا كاذ احم ءانه

 هتاعاس يضقي فيك

 ىلع فرشيو ٠ دوفول او راوزل ١ لبقتسي هيفو . هل ارقم هذختاو . ىرزن نصحب ميقي

 الإ ليللا أدهي ال لب ©ليللا نم ريخألا ثلثلا يف ضهنيو دالبلا نوؤشو ةلودلا لاوحأ

 ةوالتل كلذ هسلجم يف دقعيف ،ةعامج سانلاب ىلص رجفلا ةالص ترضح اذإ ىتح .اليلق
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 © روطفلاب ىتؤي مث سمشلا علطم ىتح هدنع ةعامجلاب ىلص نم دعقيو ©ميظعلا نآرقلا
 لخدي مث ،ةعاس نم اوحن كلذ دعب ثبليف ،ةينبلا ةوهقلاو رمتلا وأ ،هناوأ يف بطرلا وهو

 نذؤيو ،هسلجم يف دعقيف ،©سانلل جرخي مث ،هللا ءاش ام يلصيو ،هسابل ريغيف هنكسم

 لوذبم هلامو ،مولظملاو فيضلل حوتفم هبابف ‘عونمم الو بجتحم ريغ ،ةماعلاو ةصاخلل

 ةيعرشلا ماكحألا نوكت ،موشغلا رئاجلل لولسم هفيسو ،مورحملاو دفارلاو لئاسلل
 اهلصف ىلوتيف دودحلا ماكحأ امأ .اهيلع هعالطا دعب يضاقلا اهلصفي ام رثكأ ،هترضحب

 ءاملعلا ءارآ يف حيقنتللو ،هللا دنع رطخلا نم اهيف امل ثءاملعلا ةروشم دعب هسفنب
 .رهظلا ةالص روضح ىلإ كلذ هسلجم يف ىقبيف ،ةاضقلاو

 ©فيصلا تقو اصوصخ ؛ةعاس فصن رادقمب رهظلا ليبق موقي نايحألا ضعب يفو

 . نصحلاب ةالصلا ةفرغ يف وأ عماجلاب امإ سانلاب يلصيف جرخي مث ،ةلوليقلاو ةحارتسالل

 يف مهب يلصيف © رصعلا ةالص هروضح ىلإ نصحلا جراخ سانلل زربي رهظلا دعبو

 مث ،مهبتارم ردق ىلع فايضألاو سانلل ماعطلا جارخإب رمأيف نصحلا لخدي مث عماجلا

 يف ةثحابملاو 8،ةركاذملل دعقيو 6،س سانلاب يلصيف ©ةالصلا ةفرغب برغملا ةالصل رضحي

 نوكت ىتح ا مهل تقرلا اذه درفأ دقو . ةبلطلاو ءاملعلا نم ةعامج هرضحيف ( مولعلا

 امايق هتليل ييحيف يصوصخلا هلحم لخديف ،ةرخآلا ءاشعلا مهب يلصيف شةثلاثلا ةعاسلا

 .الايخ الإ ماني ال ©ةءارقو

 لئاسملا نم مامإلا هب درفت ام

 ىف ةفورعم ءارآ هلو . اهصيورع كفو ملعلا تالكشم لح يف نيينامعلا عجرم ناك

 ضعب حجرو ،مهروهمج لب ةقراشمل ا هب احصأ اهضعب يف فل اخو .اهب درفت .م اكحألا

 . : ةباتكلا تقو ىنرضح ام اذهو .لاوقألا

 الو . ئ ًابدن امهب رمألاو 6 عماجلا يف ةعمجلا ةالص دعب نيتعكر ةالص : ىلوألا

 ةعمجلا دعب يلصي ال ناكو .عيبرلا دنع رمع نبا ثيدحب المع دجسملا يف اهنولصي

 . ثيدحلا . فرصني ىتح ائيش

 نهلبق ءاشعلا ةبتار نيتعكر ةالصو 6 ةعامج تاعكر ينامث حيوارتلا ةالص : ةيناثلا

 . ىدارف
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 افالخ ىضم ام ال دسفأ ام مصيلو ثرقكْيْلَق ًادمعت ناضمر دسفأ نم :ةثلاثلا

 .روهمجلل

 نم ةاكزلا جارخإو ‘باصنلا يف رهنلاب يقس ام ىلع رجزلاب يقس ام لمح :ةعبارلا

 . هباسحب لك

 افلاحت ،مئاق عيبلاو ،عيبملا يف ءافلتخا اذإ نيعتبلا يف مكحيو يتفي :ةسماخلا

 ديب عيبملا ناك ولو ثًقلطم عئابلا لوق لوقلا ،نمثلا يف نايب نكي مل نإ ،ًاددارتو
 .يرتشملا

 . يرتشملا اهطرتشي نأ الإ ،عئابلل اهترمثف ،تربأ دقو ًالخن عاب نم :ةسداسلا

 هل ةرمثلاف ‘يرتشملا هربأ دقو ،هلام راتخا نم نأ :ةلأسملا هذه عورف نم ىريو

 .كردت مل ولو

 .ديب ادي كلذ ناك ولو لضفلا ابر ميرحتب لوقي :ةعباسلا

 اهب قحأ وهف ،اهنيعب هتعلس يرتشملا دجوف ،سلفأ مث ةعلس عاتبا نم نأ :ةنماثلا

 . عيبرلا ثيدحب المع ءءامرغلا رئاس نم

 ةدع اهيلعف ثءاليإلا ةدم مامتب اهجوز نع تجرخأ اذإ اهنع ىلوملا نأ :ةعساتلا

 .ةدعلا نع ةدملا كلت يضم اهيفكي الو ©قالطلا

 .جح الو وزغ ريغ يف بئاغلل ةعقشلاب مكح : ةرشاعلا

 عيفشلا ىلعو ‘لصأب الصأ ناك ولو ،ضايقلا يف ةعفشلاب مكح :ةرشع ةيداحلا

 . اهلباقم ىق هتعمش وذ هعفد ام نمث

 . ةعقشلل الطبم عيفشل ا نم هوحنو ل اؤسل او مالكلا ىري ال : ةرشع ةيناثلا

 هقح ىلع فلحي نأ لبقي نأ الإ ،يعدملا ىلع نيميلا در ىري ال :ةرشع ةثلاثلا

 .هيلع هللا ناوضر ۔ ةمئألا بطق اذه ىلإ هقبس دقو ،ثيداحألا نيب اعمج

 المع ،كاردلا دعب ةرمثلا تعيب اذإ ،ةيوامسلا حئاوجلاب طاقسإلا ىري :ةرشع ةعبارلا

 .حئاوجلا عضوب رمأ .ملسم هاور ثيدحب

 ال إ ةجح عن املل ري ملو ئ فوصل ١ ىلع ةالصلاب ًاسأب ىري ال : ةرشع ةسماخلا

 . بقللا موهقمب. لالدتسالا
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 نأ ىريو - ثيداحألاب المع كةجاح وأ نيد يف ربدملا عيب زاجأ : رشع ةسداسلا

 . اهتضراعمل ضهنت ال روهمجل ١ اهب قلعت يتل ا ت امومعل ١

 مهقتعب ىصوأ وأ هضرم يف مهقتعأف ،ًاديبع هلام ناك نم نأ ىري :ةرشع ةعباسلا

 ©كلذ يف دراولا ثيدحلاب المع نوقابلا قرتسيو ةعرقلاب ثلثلا مهنم قتعيف مهلك

 . سايقلا ردص يف هب عفديو

 تعفرو تنعلا تفاخَو ةبيغلا لاطأو هتجوز نع رفاس نم نأ ىري :ةرشع ةنماثلا

 يلع ءاسنلل لعجو كلذ ىعار عراشلا نأل ؛اممررضل اعفد اهقلطي نأ هل ،اهرمأ مكاحلا ىلإ

 دعب الإ مكاحلا اهقلطي ال نكلو ،ةرشعلا قحلا كلذ نمو .قافنإلا ريغ اقح لاجرلا

 . هلانت ةجحلا تناك نإ 6 جوزلا ىلع جاجتحالا

 ال نأو ©ىمدهلاو ىقرغلا ثاريم يف تباث نب ديز بهذمب ذخأي :ةرشع ةعساتلا

 ٠ كلاه نم كلاه ثروي

 عبرأ :ةدحاو امهتدم نأو ©دوقفملاو بئاغلا نيب قرف ال نأ ىري :نيرشع ةممتملا

 .هنع هللا يضر ۔ رمع دهع يف ةعقاولا ةيضقلاب اجتحم ،نينس

 امو ىوزن نصحب ءمامإلا ةفرغب ةفورعملا ةفرغلا يف ©لئاسملا هذه هيلع تأرق دقو

 .اهتبثي ملو اهانفذحف ،ةاضقلا دحأ هنع انل اهعفر ةدحاو الإ ركنأ

 مامإلل يبنجألا فصو

 مامإلا ةمظع يف ١٠. ٧ص نامع ىمسملا هباتك يف 1 تيزلا ةكرشب خرؤملا بتك

 ريغ ائيش ناسنإلا نزي نأ اعبط ريسعلا نم :خرؤملا لاق ،هموق نيب هتناكم ولعو

 ةيضابألا ةلودلا ةعيبط نكلو ثةيبرحلا ةردقلا عم ةلباقملاب ؤةينيدلا ةئيهلاك ،سوسحم

 .ىهتنا .ايلعلا ةطلسلا بحاص هنأب مامإلل فرتعي نأ يضتقت اهسفن

 هشيج ىلع دمتعي الو ،ينيدلا هبصنم ةبيه ىلإ رثكألا ىلع همكح يف مامإلا دنتسي

 . ٥ ١٠ ص ريبكلا

 ودبلا نأ (ندنل نب كرابم) نامعل هتلحر دنع ىمستملا يزيلكنإلا رجيسن ةلحر يفو

 مهو ،(مامإلا رمع هللا لاطأ) :ةرابع مهنيب عمست ام اريثكو ،مهل اديس مامإلاب نوفرتعي

 ٥ ٣٠
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 قفو امب.مهينارهظ نيب لدعلاو نمألا رشن مامإلا نأل كلذو .اهولاق املك صالخإب اهنونعي

 ،حلسم ريغ ريسي نأ لجرلا عيطتسي انهف .مهنيب تافالخلا ضفو ،مهلئاسم لح نم هيلإ

 اندوعت دقو نحن امأ .بهنلاب اهيلع يدتعي نَم ىشخي نأ نود ةسارح ريغب هلبإ كرتي نأو
 لاق ىتح ٫انم لانم ىلع انقدانبب انظفتحا دق انكف رهاظلا يف يصعتسملا نمألا بارطضا

 .مالسلا ضرأ يف اننإ :نوكحضي مهو شةبيهو لآ ضعب انل

 ةريزجلا نوؤشب نوينعملا ركذيف ،ةمامإلا ضرأ يف نمالاو مالسلا بابتتسا امأ

 يف ،لاح نم اهفلاخي امو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف لاحلا هيلع يه امب .ةيبرعلا

 .ًاقيرع اينيد الوبق زوحي .،ايوق امكاح دجت ال ثيح .ةيبرعلا ةريزجلا تاليود ضعب

 ..همالك ىهتنا .همكحل ًاناطلس هنم دمتسي

 قاتسرلا ىلإ مامإلا جورخ

 ةرصانمو ،قاتسرلا نع عفدلل لئابقلا ضاهنتسا هلامعأ لوأ نوكي نأ مامإلا ىأر

 يف هب نيقدحملا ةاغبلا نم هذاقنإو ،لحارلا مامإلا نص ‘©يصورخلا دشار نب رصان خيشلا

 نب ىسيع خيشلا هتبحص يف ه ١٣٣٨ ةنس ةدعقلا يذ رهش يف ىوزن نم جرخف ،اهنصح

 ىلإ لصيف نب روميت ناطلسلا بتك تلصو ةكرحلا كلت ءانثأ يفو .نامع نايعأو حلاص

 ءوس مهفّوخيو .ةيناث ةرم هنع اولدعي ال نأ :مهحصنيو ءهيلإ مهوعدي ،نيينامعلا ءاسؤر

 يذلا شيجلا نأ امك ثةيلخادلا يسرك ىلع مامإلا دوعق هبتكو هلسر فداصف .ةبقاعلا

 مامإلا فلختساو .عامتجالا اذه هدنع حص امل ، قيرطلا نم عجر لئامس يداو ىلإ هزهج

 يلع نب فيس يلع وبأ خيشلا كرتو ،‘كلام وبأ ةمالعلا اذه هجورخ يف ىوزن ىلع

 نع ميهاربإ نب دمحأ ديسلا عفديو ةكلمملا نع دوذيل هشيجب راس مث .هل انواعم يركسملا

 ىلع ركف ةصرفلا زهتنا لحارلا مامإلا ةافو ربخ هغلب امل ديسلا اذه نأل ؛قاتسرلا

 ةرم ميقتسي ال رمألا نأ هنم انظ ،هضرغ لانيل اهلجاعف .ابيرق هنم تبلس اهنوكلف ،قاتسرلا

 خيشلا اهلماع ىلع راصحلا ددشف ،للخو كابتراو بارطضا نوكي نأ دب ال هنأو شةيناث

 ريمأ يرفاغلا دشار نب رصان خيشلا كلذ ىلع هدضاعو ‘يصورخلا دشار نب رصان

 . قاتسرلا لماع ىلع هسفن يف اهرسأ يتلا ةدجوملا ببسب ،يدفح

 حالس نم هيلإ جاتحي ام .& لاملا تيب نود لئامسب يذلا هتيب نم مامإلا لمح
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 يداو مث ،ضوخلاب مث ؤاجنفب لزن مث ،ةوزغلا هذهل يفكي ام ،مهاردو صاصرو

 ،يباوعلا ةدلب يف هشيجب ركسعف ©لحن لهأ مهناريجو مهضهنتساف سمش نب ةلوعم
 ىوطنا امو دمحأ ديسلا اياون مهل فشكيل ‘بيبل لقاع لاسرإو ،رومألا يف لهمتلا اوأرو

 ،برح ريغب قاتسرلا نم جورخلا يف نيملسملا ةقفاوم هلأسيو ،ربخلا هرصبيو ،هيلع
 هتلاقم حجنت ملف ثهيلإ جرخف ،يحاورلا دماح نب دمحأ خيشلا مهلاجر نم اوراتخاف

 فيك .ةيحيرألا نم هسرامي امو “ةيزملا نم هسفنل هاري امل ،همالكل ىغصأ الو ،هدنع

 لصوتلاو ،هبلطم حاجن يف عمطي وهف هنوديؤي ًاراصنأ دجوو شدالبلا ةحوبحب نطوت دقو

 ناكو ،ربخلا هيلع صقو .مامإلا ىلإ خيشلا عجرف ،هنم بولطملا هقح لينو ‘هضرغ ىلإ
 لمعتساف ،مهفعضو نيينامعلا ةلق عم ،اثبع قارت نأ نيملسملا ءامد ىلع اصيرح مامإلا

 نأ يرفاغلا دشار نب رصان خيشلا ىلإ ىسيع ريمألا لسرأف ،حاجنلا اهيف اجر يتلا ةسايسلا

 نم مهنأ دقتعي وهف ،هريغل هاري ال اقح ريمألل ىري يرفاغلا خيشلا ناكو .يباوعلاب هيفاوي

 .هارموأل لثتمي كلذلف دحاو رصنع

 ديسلا جارخإل لاتحيف ،يرفاغلا موقي نأ اقفتاو عوضوملا اثحبف ناخيشلا عمتجا

 هجورخ دعب ،هديب يقابلا هزكرم وهو ،مزحلاب هنصح ىلإ جرخي ىتح ،قاتسرلا نم دمحأ
 اهذافنإ لجاأتو ءاهب لفكت يتلا هتسايس لمحي ،يباوعلا نم يرفاغلا عجرف ©قاتسرلا نم
 ©ردغلا ءاول دقعو ‘بهت هفصاوع ترسو }‘بدت هبراقع تعسف غامهنيب هافرع ،ًالجأ

 ،هدصرم ذفانم هيلع دسو ،‘هدصقم باوبأ هيلع دصوأف ركملا باب نم هديس ىلع لخدو

 بجع الو .هيلع هجورخو ءهنع هبالقناو ،هيلع هراوب ديسلا اهنم فرع ماهوأ هل حتفو

 نم دمحأ ديسلا جرخ ىتح هسفنل يرفاغلا هددح يذلا لجألا هتني ملف .ىهنلا حتفت ىهللاف
 لعجو ێاهلمش عمجو ءاهرمأ مظنف ‘لاح نسحأ ىلع مامإلا اهلخدو ،لاتق ريغب قاتسرلا

 نب ديعس ناطلسلا مع ءانبأ نم ديسلا اذهو .اهيلع ايلاو يديعسوبلا يلع نب لاله ديسلا

 مث ،كلذ لبق هيدي ىلع يصورخلا مامإلل الماع ناكو يفوت نأ ىلإ اهب يقبف روميت

 يلولا خيشلا هناكم لعجو .مامإلا هلزع ىتح ،قاتسرلاب ايلاو لاله نب دمحم هنبا ىقبأ

 همحر ۔ يفوت نأ ىلإ اهب ناكف ثدابعلا تنمآو ،دالبلا تحلصو ءيئانهلا لاله نب يلع

 لمعتساو دونجلل مامإلا حسف ،ةروكذملا ةنسلا نم ةجحلا يذ نم يناثلا مويلا يفو . هللا

 .اهيلإ قاتسرلا نم جرخف ،يباوعلا ىلع يصورخلا ديعس نب رصان خيشلا
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 بيسلاب عامتجالا

 نب ديعس ةمالعلا خيشلاو ٤ نيينامعلا نع ةباينلاب ْ حلاص نب ىسيع ريمألا هرضح

 ضوفم وه يذلا ايناطيرب لصنقو ثزويلاب !سا يس ياه تيكنو رتسملاو ‘يدنكلا رصان
 ةدهاعم دقعف ثةنطابلا نم بيسلا دلبب مهعامتجا ناكف ،مهنيب ةطساو نوكي نأ هتلود نم

 ةنس نم مرحملا رهش نم عساتلا مويلا يف كلذ ناكو روميت ناطلسلاو نيينامعلا نيب

 :قافتالا ةفص اذهو ةيرجه ٩

 نبينامعلا ديب يتلا بيسلا ةدهاعم لقن

 م

 ,> ىلنمتتلآ ل آامسحتي

 نب ىسيع خيشل او لصيف نب روميت ناطلسلا ةموكح نيب حلصل ا هيلع قفتا ام اذه

 رتسملا ةطساوب انه مهءامسأ نوضمي نيذلا ©نيينامعلا نع ةباين يثراحلا يلع نب حلاص

 ضوفم وه يذلا 6 طقسمب ىمظعلا ةيناطيربلا ةلودلا لصنقو ©زويلاب (سا يس يا) تيكنو

 اهنم ةعبرأ 56 اهنايب يتآلا طورشلاو . مهنيب اطيسو نوكي نأو . صوصخلا اذه يف هتلود نم

 . نيينامعلا صخت اهنم ةعبرأو ، ناطلسلا ةموكح صخت

 : يهف نيينامعلا صخت يتلا امأ

 حرطمو طقسم ىلإ سانجألا عيمج نم نامع نم دراو لك نوكي نأ :اهنم لوألا

 .ةسمخ ةئاملا نع ةدايز هنم ذخؤي ال ©لحاسلا نادلب رئاسو روصو

 .لحاسلا نادلب عيمج يف ةيرحلاو نمألا نيينامعلا عيمجل نوكي نأ :يناثلا

 6 حرطمو طقسم يف نيجراخلاو نيلخادلا عيمج ىلع تاريجحتلا عيمج : ثلاثلا

 . عفرت لحاسلا نادلب عيمجو

 هعجرت نأو ،نيينامعلا فاصنإ نم برهي ًابنذم ناطلسلا ةموكح يوؤت ال نأ :عبارلا

 . مهتيلخاد يف لخادتت ال نأو ،اهنم هوبلط اذإ مهيلإ

 :اهنايب اذهف ناطلسلا ةموكح صخت يتلا ةعبرألا امأو

٣٠٨



 ال نأو ،ناطلسلا ةموكح عم حلصلاو نمالاب نونوكي خياشملاو لئابقلا لك :لوألا

 . هتموكح يف اولخادتي ال نأو ،لحاسلا دالب اومجاهي

 نونوكي ةيراجتلا لاومألاو ةزئاجلا مهلغاشم يف نامع ىلإ نيرفاسملا لك :يناثلا

 .نمالا مهلو ،ةراجتلا ىلع تاريجحت نوكت الو ،ارارحأ

 . هنووؤي الو هنودورطي مهيلإ برهي بنذمو ثدحم لك : ثلاثلا

 بجوم ىلع لصفتو عمست ٠ نيينامعلا ىلع مهريغو راجتلا ىواعد نوكت نأ : عبارلا

 . يعرشلا مكحلاب فاصنإلا وه ام

 ٢٥ قباطم ه ١٣٣٩ ةنس مرحم نم رشع يداحلا موي بيسلا دلب يف اذه ررح

 . م ١٩٢٠ ربمتبس

 حلاص نب ىسيع هبتكو .نييتامعلا حيحصت اهيف يتلا ةساطرقلا يف بوتكملا لقن اذه

 . هلس

 مظعملا ومس ةموكح نيب ام عقو يذلا قافتالا لقن وه اذه نأ تباثو حيحص معن

 ماشتحا هرمأي هبتك .يروضحيو يتطساوب ،نيينامعلاو لصيف نب روميت ديسلا ناطلس

 .هديب ىشنملا

 ةنس مارحلا مرحم نم ٢٧ قفاوم ٠٠ ١٩٢١ ةنس ربمتبس نم ٢ ١ يف طقسمب ررح

 ١٩.

 ىمظعلا ةيناطيربلا ةلودلا لصنقو ،زويلاب سا يس ياه تيكنو رتسملا حيحص

 ناطلسلا ديب يتلا بيسلا ةدهاعم لقن

 :ةت _لقتقتارقا ومست

 نب ىسيع خيشلاو لصيف نب روميت ناطلسلا ةموكح نيب حلصلا هيلع قفتا ام اذه
 رتسملا ةطساوب انه مهءامسأ نوضمي نيذلا نيينامعلا نع ةباين يثراحلا يلع نب حلاص
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 ضوفم وه يذلا ،‘طقسمب ىمظعلا ةيناطيربلا ةلودلا لصنقو ثزويلاب (رسا يس يا) تيكنو

 اهنم ةعبرأ اهنايب يتآلا طورشلاو . مهنيب اطيسو نوكي نأو "٥ صوصخلا اذه يف هتلود نم

 : يهف نيينامعلا صخت يتلا امأ .نيينامعلا صخت ىرخأ ةعبرأو ناطلسلا ةموكح صخت

 حرطمو طقسم ىلإ سانجألا عيمج نم نامع نم دراو لك نوكي نأ اهنم : لوألا

 .ةسمخ ةئاملا نع ةدايز هنم ذخؤي ال لحاسلا نادلب رئاسو كروصو

 . لحاسلا نادلب عيمج يف ةيرحلاو نمألا نيينامعلا عيمجل نوكي نأ :يناثلا

 حرطمو طقسم يف نيجراخلاو نيلخادلا عيمج ىلع تاريجحتلا عيمج :ثلاثلا

 هعجرت نأو ،نيينامعلا فاصنإ نم برهي ًابنذم ناطلسلا ةموكح يوؤت الأ :عبارلا

 . مهتيلخاد يف لخادتت الأو ،اهنم هوبلط اذإ مهيلإ

 :اهنايب اذهف ناطلسلا ةموكح صخت يتلا ةعبرألا امأو

 ال نأو ،ناطلسلا ةموكح عم حلصلاو نمألا نونوكي خياشملاو لئابقلا لك :لوألا

 .هتموكح يف اولخادتي الأو لحاسلا دالب اومجاهي

 نونوكي ةيراجتلا رومألاو ةزئاجلا مهلغاشم يف نامع ىلإ نيرفاسملا لك :يناثلا

 .نمألا مهلو ةراجتلا ىلع تاريجحت نوكت الو .رارحأ

 . هنووؤيي الو هندورطي برهي بنذمو ثدحم لك : ثلاثلا

 بجوم ىلع ] لصفتو عمست نيينامعلا ىلع مهريغو راجتلا ىواعد نوكت نأ : عبارلا

 .يعرشلا مكحلاب فاصنإلا وه ام

 ١٦٣٣٩. ةنس مرحملا رهش نم رشع يداحلا موي !بيسلا» دلب يف اذه ررح

 . طورشلا هذه نم ينع حلاص نب ىسيع خيشلا همتأ ام تممتأ دق

 .هديب هللا دبع نب دمحم مامإلا نيملسملا مامإ هبتك

 طورشلا تيضر ينإ :يليلخلا هللا دبع نب دمحم نيملسملا مامإ بئان انأو لوقأ

 ريمح نب ناميلسو هديب حلاص نب ىسيع هبتكو .نيملسملا مامإ نم ضيوفتب انه ةررحملا
 . هدب
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 .هديب يوانهلا نصغ نب رهاز حيحص

 .يبادنلا ملسم نب دمح حيحص

 .هديب يلوعملا دمحم نب رصان نب فلخ حيحص

 .هديب يرباجلا ثراح نب يناث حيحص

 .هديب يرباجلا ديعس نب فيس نب دمحم حيحص

 .هديب يربعلا نسحم نب دمح نب انهم حيحص

 .يئانهلا رهاز نب لاله نب هللا دبع حيحص

 . يبايسلا نارهز نب نسحم حيحص

 .هديب يسبحلا رماع نب ملاس نب فيس حيحص

 . يبيهولا روصنم نب ناطلس نب دمحم ماهبإ مسر حيحص

 .هديب يبادهلا دمحم نب نافلخ حيحص

 . يناهبنلا فيس نب ناميلس نب نادمح حيحص

 .هديب يرفاغلا دشار نب ديمح نب رصان حيحص

 .هديب رصان نب دمحم هدلوو

 خيشلا نيب داحتالا جوأ ىنسأ تغلب يتلا ةيمسرلا ةيقافتالا هذه يلع تضرع

 ةطساوب روميت ديسلا ناطلسلا ةموكح نيبو هالعأ هررح امك .ةباينلاب حلاص نب ىسيع

 ًاضيأ ررحم وه امك طقسمب ىمظعلا ةيناطيربلا ةلودلا لصنق (سا يس يا) تيكنو رتسملا
 هبتكو ©‘كلذ ىلع هللا تدمحو 8رطسأالا هذه يديب تمسرف ‘يصوصخلا ضيوفتلاب

 .هديب يركسملا رماع ني يلع ني فيس

 مهوي نأ طقسم ناطلس لواحي :ةدهاعملا هذه يف نيفرطلا نيب قطانملا ددحت ملو

 أكوتي يذلا يبنجالا درطو ،همكح ةيفصت ةمامإلا لواحتو .ةيلخادلا ىلإ دتمي هذوفن نأ

 . هيلع
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 : م ام ال بتكو

 زدجتت_فقتلارقاوستي

 نب رماع ةوخألا ،ماشحلا ماركلا خياشملا ىلإ هللا دبع نب دمحم نيملسملا مامإ نم
 : ىلاعت هللا امهملس ،يركسملا يلع نب فيسو © يكلاملا سيمخ

 ريخلا لاحب متلز ال ،هللا لضف نم ريخب مكبحم شهتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس
 ىلع ةبتاكملا تمتو شزويلابلا ةطساوب ‘طقسم ناطلسو اننيب حلصلا ءارجإ الإ ملع انه امو

 دراوو رداص لكل كةيربلاو ةيرحبلا قرطلا نيمأت ىلعو ،ةسمخ ةئاملا نم روشعلا ليزنت
 نامع لهأل ةضراعملا مدع ىلعو هنم قحلا ذخأل 5اثدح نامعب ثدحي نم لك در ىلعو

 اهب يتلا ةساطرقلاو مهماكحأ يف ةضراعملا مدعو حءانثتسا ريغ نم اهلك مهتيلخاد يف

 رابخألا ةيقبو يلع نب فيس خيشلا اهيأ اهيف ححصو اهورظنا ،مكيلإ ةلصاو حلصلا مسر
 .لاحلا يف هنايب مزل ام اذه ،يمشاهلا هللا دبع نب ديعس ناسلب

 نب حلاص دلاولاو نصغ نب رهاز خيشلا انه نم متئش نم ىلعو . مكيلع مالسلاو

 ١٣٣٩. ةنس مرحملا نم ١٣ هديب ديمح نب دمح هررحمو ،دمحأ

 : هلوقب نييحيسملا نيخرؤملا ضعب ةدهاعملا هذه نع ربعو

 طقسم ناطلس ةموكح تعقو (م ١٩٦٠ ربمتبس )٢٥ ھ ١٣٣٩ ماع لئاوأ يفو

 ليكولا طسوتي ،ةنطابلا لحاس ىلع كلذ ناكو ‘بيسلا ةدهاعم نامع يلاهأ ولثممو

 حلاص نب ىسيع خيشلا نامع يلاهأ يبودنم سيئر ناكو .!تيجنو» يناطيربلا يسايسلا

 . يليلخلا دمحم ديدجلا مامإلل يوق رصانمو ،ميمح قيدص وهو .. يثراحلا

 يشاحت ىلع نيتدهاج ،طقسم ةموكحو .ةيناطيربلا ةموكحلا نم لك تلمع دقو

 طباض وهو ث،زلكا نتباكلا (م ١٩٣٦ ه )١٣٤٥ ماع يف ركذو ةدهاعملا صن رشن

 نوؤش يف اريبخ ناكو ،جلفأ تيب يف ناطلسلا ةمدخ يف اليوط انمز ىضق ،يناطيرب
 : لاق .ةنطلسلا
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 !هلالقتسا يلعف فارتعا يهو ىسيع خيشلاو ‘طقسم نيب ةدهاعم تعقو دقل

 ۔٤٢ص (م )١٩٢٧ ٤١دلجم ىطسولا ايسآ ةيعمج ةلجم

 لئابق نإ ةقيقحلا يف» ١٩٥٠: ماع ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازول دعأ ريرقت لوقيو

 ةطلس نم ًامامت نيلقتسم م ١٩٦٠ ماع بيسلا ةدهاعم بجومب مهسفنأ نوربتعي لخادلا

 . !ناطلسلا

 : ٢٤ ۔ ٢٣ ص ةيلاتلا تاظحالملا زلكا دروأ دقو

 ةدايسلاب طقسم ةموكح يعدت يتلا يضارألا ىلع انثيدح رصقن فوس كلذلو»ه

 :ىرخأ ةرم لوقيو "لالقتسالا مامت لقتسم عقاولا يف اهنم ربكألا مسقلا نأ عم ،اهيلع

 . ٨٢٣ص زلكا !طقسم ناردج جراخ نزو يأ اهل نوكي داكي ال ناطلسلا ميسارم نإ»

 : ةيناث ةرم بتكيو

 © طقسم ناطلس عم تادهاعم نويكيرمألاو نويدنلوهلاو نويسنرفلاو نحن اندقع دقف»

 © تقولا كلذ ذنم ثام اعون تريغت دق طقسم ةنطلس نكلو رشع عساتلا نرقلا ةيادب ذنم

 ارمأ لخادلا يف هتطلس مادعنا حبصي داكو ،عئطاشلا ئناوم يف ناطلسلا مكح رصحنا دقف

 ٤١. ۔ ١٠٤'ص زلكا :«هب افرتعم

 لخاد نإو ©لحاسلاو هتمصاع ىلع ةروصقم يلاحلا تقولا يف ناطلسلا ةطلس نإ

 نوفرتعي ال ناكسلا نم ربكألا مسقلا :ىرخأ ةرابعب وأ ،اهنم لامشلاو برغلاو نامع

 اًنيد ارابتعا كانه نأ نوعدي مهو ،مهئامعز تحت لعفلاب هنع نيلقتسم نوشيعيو ،هتطلسب
 نأو .مامإلا سيلو ديسلا وه مايألا هذه يف ناطلسلا بقل نإف ؛فقوملا اذه ذاختال

 ىلع ال ،مهماكحل ريخألا بقللا اذه حنمت نامع ماكح نيب اميف ةدئاسلا ةيضابألا فئاوط

 . ةيئانثتسا ةينيد تالهؤم يوذ مهنوك ساسأ ىلع امنإو مهل قح هنأ ساسأ

 ٢٤٦. ۔ ٢٤٥ ص ث١8دلجم ةيلاريمألا ليلد

 نع ةرسال ا هذه تلخت ديعسوب لآ نم نێلوال ١ نيمكاحل ا دعب هنأ ءالجب حضو دقل

 ىف اورمتسا نييبرغلا نأ ريغ "مامإلا بقل نعو ،باختنالل ةميدقلا نييضابألا تاءارجإ

 .أطخلا نم كلذ حبصأ نأ دعب ،ةليوط تاونس بقللا اذه مادختسا

 ديعسوب لآ نم نيرخأتملا ماكحلل ةداع برعلا ةريزجلا ناكس هحنمي يذلا بقللاو
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 ام وهو ةلي دمحم يبنلا ىلإ باستنالا يحوي دق هنأل ؛ًايعطق ًاللضم ناك نإو (ديسلا) وه

 (ناطلس) بقل قالطإ ىلإ اضيأ نويبرغلا أجل نمزلا رم ىلعو ،تيبلا اذه طق هب عدي مل

 اذهب ايمسر ةيناطيربلا ةموكحلا تفرتعا (م )١٨٦١ ھ ١٣٧٧ ماع يفو .طقسم مكاح ىلع

 .ه ا تتقللا

 زلكا مدق دقو ١٨١ _۔ ١ ٣٧ص (ب) قحلم )١() ص٣٧٨ _ ١ ٣٨/ قحلم رجاب عجار

 : لاقن ماكحك ديعسوب لآ تالهؤملو ٠ طقسمو ايناطيرب نيب تاقالعلل اضرع

 الول © رثدنت تداك ةمكاحلا ةرسألا ديعسوب لآ نأ يف كش يأ كلانه نوكي الو

 وتحت مل ةدهاعم يف ةيامحلا نامضب م ١٨٩١ ماع ذنم انطبترا دقو ،ةيناطيربلا ةنوعملا

 6 مارتحالا قحتسيو ،ريدق لجر يلاحلا ناطلسلا نأ عمو .اهئاهتنا تقول ديدحت يأ ىلع

 ضعبلا ءانثتساب ‘نولحنمو نودساف هتلئاع دارفأو ‘حومط يأ هيدل سيلو ‘©فيعض هنأ الإ

 لاجرلا ضعب .ةلئاعلا هذه نم ةديعبلا عورفلا يف دجن نأ نكمي هنأ عمو ،مهنم ليلقلا

 مومعلا ىلع ةلئاعلا هذه دارفأ نأ الإ ‘لومخلا وأ ةيهافرلا ةايح مهكهنت مل نيذلا ءايوقالا

 ةلئاعلا سسؤم تعفد يتلا كلتك 6يبعشلا ماعلا يأرلا نم ةجوم اوهجاوي نأ نم فعضأ

 هئافلخو ناطلسلا ةيامحب اندهعت دنع ؛هب انطبترا يذلا ةثارولا أدبم نإ مث .مكحلا ىلإ

 ةرفاكو ةيبنجأ ةوق مهدالب ىلع هضرفت ام دنع اصوصخ ،يضابألا روعشلا ىلع بيرغ
 .(٤٢ص .زلكا)

 ريخل ١ يبا ةافو

 نب هللا دبع دهازلا ةمالعلا خيشلا يفوت ه ١٣٣٩ ةنس رفص رهش فصتنم يفو
 مث 3 هب رهشو شباغ نب يشبحلاب فرعي ناك ۔ هل رفغو © هللا همحر __ ءالولاب يلفونلا شياغ

 ضعبل مان يداو ىلإ لباقلا نم جرخ ،ةنطابلا نم مادو لهأ نم هلصأو ؤهللا دبع ىمست
 اهنم لمحف ئ ضرملا هيلع لقثو ز بريضملا لامعأ نم ةدلب ٦ يجالغلاب ضرمف هتامهم

 . مدقتملا خيراتلاب هللا هافوتف لاجرلا فاتكأ ىلع لباقلا ىلإ

 مزالو ،لباقلاب لزنف ‘©فيرشلا ملعلل ابلاط ،ةنطابلا نم مادو نم ريخلا وبأ جرخ

 .اهيف سردو ،ملعلا نونف رئاس يف رهمو ،هذيمالت ربكأ نم ناكف ©نيدلا رون ةمالعلا

 ةباتك تهتنا هيلإو ‘تالسارملاو فيلآتلا ديواست هخيش نع بتكي .اديجم ابتاك ناكو
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 عرولاو هقفلا يف هنامز لهأ دحوأ نم وهو ،ةيعرشلا اياصولاو قاروألاو كوكصلا

 . ةنايدلار

 8ةولخلل ابحم عوشخلاو كسنلا رهاظ ،ةوالتلا ريثك ،ميظعلا نآرقلا هظفح نم ناك

 ةياغ يف .ةدابعلاو ميلعتلا ىلع اًبكم ،هتاقوأ بلاغ يف هتيبل امزالم ،ةطلاخملا نع اهلضفي

 . فافكلاو فافعلاو فرظلا

 . ةمعنلا راثآ هيلع 5ةمغنلا ديج .ةوالتلا نسح .ائراق ناك

 ادعاسم نوكيل ،نوسحلا نالعج ىلإ يملاسلا نيدلا رونو ىسيع خيشلا هلسرأ

 ديعس نب هللا دبع خيشلا هيضاق اوبهرأو ،هموق هلذخ امل ينيسحلا ملاس نب ديعس ريمألل
 ال قحلا يف اديدش ٠ابيهم ارويغ ناكو ،ريخلا وبأ جرخف ،ماكحألا يف لصفلا نم هوعنمو

 يف هيلإ نوعجري اوناكف كدالبلا لهأ هتريس دمحو ،دافتساو دافأف ؤ مئال ةمول هذخأت

 رابجنز يحاون ىلإ جرخ ةدمب نالعج نم هعوجر دعبو ،©مهلزاونو مهتامهمو مهيواتف
 .ةميظع ةدئاف هنم اودافتسا ةنس وحن اهيف ماقأف

 ىلع ءاضقلا هل يلو مث ةيدب ىلع يصورخلا دشار نب ملاس مامإلل ءاضقلا يلو

 ۔ هللا همحر ۔ ناكو .رمشو دهتجاف ثةيالولاو ةاضقلا يتفيظوب لفكت ةهرب دعبو .اربإ

 6هنامز لهأ نم هاري املو ‘هجرحتل كلذ نم رذعلا يف مامإلا بطاخيو ،‘كلذ نم ًامربتم

 ءوني ام لك يف نيملسملا ةناعإب امزتلم هدالب ىلإ عجرو ،هرذع هحاحلإ مامإلا ىأر املو

 .يفوت نأ ىلإ يعاودلا نم مهب

 .ثاريملا يف ةزوجرأو ©قحلا دييأت يف قدصلا ةملك اهامس ةلاسر :هتافلؤم

 .ناسح تالسارمو .ةنانط دئاصق هلو .لوصألا يف ةزوجرأو

 لخن ىلإ ناينث نب نافلخ ةدوع

 ماقأو ،اهرمأ رارقتسا دعب قاتسرلا نم مامإلا عجر ه ١٣٣٩ ماع مرحملا رهش يف

 هيخأ لتق دعب ‘يصارحلا ناينث نب نافلخ خيشلا اهراثأ ،ٹباعش اهب تناكو ،لخنب ةدلبب

 .قرطلا عاطقو صوصللا نم ةعامج هدنعو ،ةنطابلا ةيحان نم ‘سيمرلاب ماقأ هنإف ؛دمحأ

 طقسم ةموكح تناكو ،اهلهأ ىلع ةقياضملا اوددشو ©،لخن ىلع ةيلاوتملا تاراغلا اونشف

 خيشلا طسوت مهضعب ةراشإبو ؤ لضافألا ءاملعلا نم ريثك ءامد اهب تكفسف إمهل ارهظ
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 عطقو .ةدسفملا هذه مسحل ثراحلا نايعأ دحأ ،يرمعملا لظنح نب ريمع نب ملاس

 .نيملسملا كلس يف نوكي نأو ،لخت ىلإ ناينث نب نافلخ عجري نأب ،ناودعلا ةفأش

 ةفنألا نم هب نأ مهنم ائظو ،نانثمطالاو نمألاو ةحارلا هفالثتساب دالبلا زوفت نأ ءاجر

 .لبقملا يف روهتلا نع هزجحي ام ،ةيرحلا ةميشلاو ةيبرعلا

 .ةيدرلا هلامعأو ةيندلا هلاعفأ ىلع هبتاعق هب عمتجاو ‘يرمعملا خيشلا هيلإ جرخ

 .هتبوأ اجرو همالك لبقق ؤ©فلس امع ةبوتلاو فساألاو مدنلا رهظأف

 ءاملعلا مامإلا رضحأف ؤ‘ىروش رمألا ناكو ،هريخي مامإلا ىلإ يرمعملا خيشلا عجر
 .تقولا كلذ يف هيلع ةردقلا مدعل ،هنم لوبقلاو ‘هنع توكسلا اوأر مهلكف ،نايعالاو

 نم هيلع يرجأو لخن لهأ ىلع اسيئر هورقأف ،ىعفالا الإ وه امو ىعسي نافلخ لبقأف
 ءاضقلا يتفيظوب الفكتم يشيقرلا ملاس نب دمحم خيشلا مامإلا لعجو ؛هتيافك لاملا تيب

 .ةيالولاو

 يفو .السع ربصلا لوحتي الو “سكعنا مث ،اميقتسم رهدلا نم ةهرب نافلخ يقب

 : نايبلا خيش لوقي كلذ

 لماشلا حلصلل اهيف هودر ابئاغ اهنع روجلا لصأ ناك ذم

 لئاطلا مايقلا يف ًايغب داز دق هروضح نإف ارظن اوأطخأ دق

 لماعلا داهتجاب رجأ ريخلا يف اقفوم ريصي دهتجم لك ام

 لهاج ةلاحب اوبلقناف نيعبس هموق نم ادهاج ىسوم راتخاو

 لخن ةثداح

 .امرك نسلألا هنع لقنت ،مايأ اهيف يقب ‘لخن ىلإ ناينث نب نافلخ خيشلا عجر امل

 هسفن تكرحتف رثاعلا هدج مؤشل ثةيناطيشلا عزاونلا هب تعزن ىتح ،ًادمح هاوفالاو

 لاومأ ىلإ هدي طسبف ،هتوحو هتّنكأ ام ةيزيرغلا هتعيبط تراثأو ،هتأًّبخ ام ىلإ ةيعبسلا

 لوانتيف دحلا زواجتي نأ داكو .دالبلا لهأ قاهرإو ،دابعلا فسع ىلإ اهدمو ،فاتوالا

 هرمأ عفرف .ًارابكتساو اًولُع الإ هتداز امف ،ةيدولا حئاصنلا هيلإ لماعلا ثبف ،دقحلاب لماعلا

 رطبف 0 جاجتحالا دعب هيلإ رذعأ مث “فنأو خمشف ،حصتنلا مامإلا هيلإ بتكف .مامإلا ىلإ
 .ةلذأ اهلهأ ةزعأ اولعجو اهودسفأ ةيرق اولخد اذإ كولملا نأ ىرد امو ‘فختساو
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 هززعو ‘دمحم نب دومح نب فيس كتافلا اهسأري ةحاور نم ةيرس مامإلا هيلإ زهج

 3 ةلوعم يداوب اولزنف 6 مهريغو داوس نب ديعس نب دمحمو 6 طنقلا ديعس نب دمحب

 خيشلاو نافلخ ىلإ اوجرخف { هب اورمأ ام هل اودبأو يشيقرلا خيشلا لماعلاب اوعمتجاو

 ةدعقلا يد رهش نم رشع ىناثلا موي نم © راهنلا نم ةثلاثلا ةعاسلا ىف مهمامأ ىشيقرلا

 لتقو ،ًاعيرص رخف ؤ‘©صاصرلا هيلع اوراثأف يمومعلا هسلجمب هودجوف ‘ه ١٣٤١ ةنس

 ىلإ اوعجرو ‘ ملعملا دلو دمحم نب فلخ ىمسي رخآ حرجو - صاصر همداخ هدنع

 نم . يغبلا ىلع هدعاسي ناك نمو ،لطابلاب هل بصعت نم ىلإ خيرصلا ىمنف © نصحلا

 © كلاسملا اوقّيضو }‘نصحلاب اوقدحأف فوع ينبو نييبايسلاو صارح ينبو رباج ينب

 نب ملاس نب دومح :لوتقملا يخأ نبا كلذ ىلع مهل دئاقلاو ©يباورلاو جاجفلا اومكحأو

 نع - ١ جرخف رصملا مامإ ربخلا غلبف 6 نييصارحلا بلاط نب لمحم نب نارهزو 6 ناينث

 هوراعأف اليمج مهدعوو 6 حئاصنلا مهيلإ مدقو ٠ ةلوعم يداوب ركسعو يرق ةبقع قيرط

 .هراصنأو هداوق ىلإ لسرأف ‘كلذ نم اوبأف ،ةيعرشلا ماكحألا ىلإ مهاعد مث ،ءامص نذأ

 هافاو يقوع املف ،اضيرم تقولا كلذ ناكو ىسيع خيشلا ىلإ لسرأو سهيلإ اوعمتجاف

 يف ذخأ دقو 0١٣٤١ ةنس ةجحلا يذ نماث موي هلوصو ناكف شةلوعم يداو نم تاملسمب

 ةجحلا مايقلو ،نيدلا بجاول ادأ ةاغبلا ىلإ نيفراش اولسرأف لئامس يداو نايعأ هتبحص

 روجو حداف يغب الإ ءيش ريغ يف نيملسملا ءامد كفس نم ًازارتحاو ،نيدتعملا ىلع

 ،مهيلإ حصنلا ءاقلإ دعب مامإلا ري ملف ©دانعلاو وتعلا الإ ديفم ريغب مهيلإ اوعجرف . حضاف

 لهأ ىلع عقاولا قييضتلا نع فشكيل 6مهيلإ مودقلا نع اصيحم ،هل مهلوبق مدعو

 دبع ديز ابأ ريبكلا دئاقلا رمأف جحلا ديع ةليل هشيج ةئبعت يف عرشف ،رهش ذنم نصحلا
 ةانه نم مهدنع نمو ء يئانهلا نصغ نب رهاز ميعزلاو ٦ يمايرلا قيزر نب دمحم نب هللا

 وهو ثةبيشلاب فورعملا لبجلا ىلإ 6اقرشم موقاع لبج نم دالبلا اومجاهي نأ 5ةلوعمو

 ناميلس نب هللا دبعو ء دمحأ نب حلاص : نيخيشلا رمأو . رضخأل ا لبجلا نم قرع

 رمأو ،ةيفاصلا لبج ىلإ موقاع لبج نم مهيلع اولحي نأو ةيقرشلا لهأ ىلع نييثراحلا
 خيشلاو ‘ يصورخلا دشار نب رصان خيشلاو ٤ قاتسرلا ىلع هلماع يلع نب لاله ديسلا

 6 نابلأ لبج ىلإ ةيفاصلا لبج نم مهيلع اولزني نأو ،مهلاجر ىلع يربعلا دمح نب انهم

 ملو ز نابلأ لبج اوبكري نأ ةحاور نم هدنع نمو يحاورلا دماح نب دمحأ خيشلا رمأو

 ۔ لبجلا يف نمب دمحأ خيشلا عقو اوعمسي نأ لبق ،رانلا قالطإب داوقلا نم دحأل نذأي
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 .ةدحاو ةلمح موقلا لمح شرانلا قالطإب رومأملا أدبو ،مهدعاقم لكلا ذخأ املف

 يدانمو ،حاورألا ىلع يح :مامجلا يدانم ىدانف ،لوألا رجفلا دنع تقولا ناكو

 مث ©‘تلف ىتح بضاوقلاب مث ‘تلك ىتح قدانبلاب اوطاعتف .حالفلا ىلع يح :ةالصلا

 كلت ىلع ليتق مكف .رباص هفقوم يف لكلاو .رجانحلا بولقلا تغلب ىتح رجانخلاب

 رصنلا تايارو الإ ةلازغلا عفترت ملف همدق ىلع طقاس حيرج مكو ،‘همد يف طحشتي ماكآلا

 دقو ،حجنلا مامإلل لصحو ،حتفلا عفادم تقلطأف دنجلا تاماه ىلع دعسلاب فرفرت

 شوحولا رفنو ،مشلا لابجلا لقلق موي !رحنلا موي ام كاردأ امو .رحنلا مويب ةعقاولا تناك

 دقف ،نيملسملا ةلوص مواقيل ءيش ناك امو .ءامص نذأ لك قدانبلا تحتفو }‘مصعلا نم

 ةعقاولا دعب تاملسمب ريمألاو مامإلا يقبو ةوحض اهنم اهلهأ رفو ،ةونع بئاتكلا اهتلخد

 . نيموي

 نصح ديؤملا مامإلا لخد ھ ١٣٤١ ماع مارحلا ةجحلا يذ نم ثلاثلا مويلا يفو

 ةاغبلا ليخن يف ىضقو .ةاغبلا اهب نصحت يتلا رودلا فسنو ‘يصايصلا مدهب رمأف ،لخن

 ةراح نم ةاغبلا دئاق ،ناينث نب ملاس نب دومح خيشلا ىلع ضبقو 0مهدايقنا لبق عطقلاب

 برهو ،لخن نصحب مكحلا هيف ذفنأف ،هلتقب مامإلا مكح مث ،ديدحلاب دفصو ،ةبعصلا
 دمحم نب نارهز خيشلا أجتلاو .مامإلا مهبلطف ،ضراألا يصاقأ يف اهب نوعمجتملا

 امإ مامإلا هبلطو ،مهريغو هتعامج نم رف نم عم غاممَج ةدلبب يناثلا دئاقلا يصارخلا

 .برحلاب مهل ًالبق اوري ملف برحلا وأ ،ناعذإلا

 هلخاد امل رمألا لوأ يف ةوزغلا هذه يناهبنلا ريمح نب ناميلس خيشلا رضحي ملو

 ىلإ مهب هجوتو ،نيبراهلا دراوش درو ،هدونجب لصو حتفلا دعبو ،لطابلاب بصعتلا نم
 حفصلا هلأسف ،©هموق نايعأو دمحم نب نارهز دئاقلا خيشلا مهيفو ،ةلوعم يداوب مامإلا

 - هللا همحر ۔ ناك ذإ ؛هتداع يه امك ،مهنع افعو مهلاقأف ،مهترثع نع زواجتلاو ،مهنع

 . مقتنم الو ظف ريغ .اميرك اميحر

 هناكم لدبأو ،اهنع لزعف ١٣٥٢ ماع ىلإ ايهان ارمآ دالبلاب يشيقرلا خيشلا يقباو

 لهأ لامآ تعطقناو ،داسفلا لهأ ةروس ترسكنا ةكرحلا هذهبو .يملاسلا ةبيش دمحم

 .دانعلا
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 نمو ٠4 ةأرماو الجر رشع ةعست ةلمحلا هذه يف مامإلا باحصأ نم ءادهشلا ةلمج

 .الجر نيعبس نم اوحن ،يشيقرلا خيشلا نع ًالقن 5ةاغبلا

 ربخ اهيف ةديصق ناخيش نب دمحم نايبلا خيشلو .حتفلا اذه يف ءارعشلا بنطأو

 : لماكلا رحب نم لاق .ةافوتسم ةعقاولا

 لطابلا ليل قحلا سومش ثغمد
 ىتم افاطعأ مالسإلا ليامتو

 العلا جّرَد ايقار دعصي لدعلاو

 ابظلاو بئاتكلا تمداصت اذإو

 اَيليزي لاجرلا تاوادع ىرأو

 اعرسم يضمي قيفوتلاب ظحي نم

 ةياقو قلي هلاب مصتعي نم

 ىمترا ىللا يف هللا ريغ جري نم

 ىبقُلا ةبِغ ذمحّي رارحألا مركي نم
 ىلع اذف عابسلا قالخأ سانلا يف

 حلاصم مومع يف عفنأ قفرلاو

 اودلاو امذق ءادلا تملع دقلو

 مزال ةرضمل ا نم ءاأمتحالاف

 مهدهي مل ةلالض لمهأ سانلاو

 ةيبالوذ ثداوحو مايألا

 َ تكاس نم مكف ريع وذ رهدلاو

 يذلا يف كلقع كرجزي مل تنك نإ

 نكت الو تعطتسا ام كسفنل عناص

 ايندلا ةمالسو ةحار بلطت تنك نإ

 نسحم ةمعنب اوعتر رشعم مك

 هبرح ازتنأو هتزعب اورمم

 نمو هتمعن لاوز روفكلا قح
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 لهاجلا مسر لدعلا فكأ تحمو

 لجاع رصنب هل هونب تماق
 لفاسلا يف ًايواه طبهي روجلاو

 لمآلا بلق هوجري امب تمكح
 لئاملا سأر لمي ديدحلا عقو
 لزاه ءيشب هسندي نأ نم

 لئاهلا ماقملا رسج يف قربلاك
 لباق وأ عقاو ةمدص لك نم

 لزانلا ديدشلا رمالا ةوه يف

 لئاطو لوزي ال لؤطب

 لطابو ليطتسي ملظب اذه

 لطابلا لاوز يف عمقأ فيسلاو

 لئاس ةيربلا يف حرق لكبو
 لكاتسملا لصأتسملل عطقلاو

 لسالسو راكم ريغ قحلل

 لئامس مكحب ةسكاعم يرجت
 لئاقلا ناسل نم حصفأ ركفلاب

 لئاغ نم فخف نيد الو ىشخت

 لكالل ةغضش ةشيب دوسأل

 لماخ ردقب اهيف خرف

 لغاش يف هرذع بحب مهو
 لقاعلا لاح نوكت كلتأ اضغ

لئازب سيل هللا لضفف ركشي



 ىدهلا لهأ اوقفاو موق برلو

 اورفف ىولبلا مهتحضف امبرلو

 مكل نمز ىضم صاَرح لآ اي

 بلاط ةلالس افرش ىوح دقلو

 ال لبشلل ام ثيللا تافص يذه

 ةقيرط داشرلا يف متكلس اله

 ةيناسفن ءاوهأ هنه مأ

 متفقوو اوبرحت مل مكتيل اي

 نم لدعلا لهأل مكدنع ناك ول

 ىرتجا يشيقرلا نأ ومتبسحأ
 هلعفو مامإلا يلاو هسيل أ

 نكي مل اروج لتقلا لك ناك ول
 عدي مل عئارشلا عرش دق هللاو

 ىدهلا يف فئالخلا لدعلا ةمئأو

 يغابلا ةبوقع باتكلا يف لزنأ هللاو

 هلوسرو هبر براحي نملو

 ام نافلخ مكخيش نم اشف دقلو

 دئاكم بصتو لاوحأ رييغت

 ةريثك لازت ال لخن رومأو
 ابئاغ اهنم روجلا لصأ ناك ذم

 هروضح نإف ارظن اوأطخأ دق

 هموق نم ادهاج ىسوم راتخاو

 اقفوم ريصي دهتجم لك ام

 دازو نافلخ رمأ َرَمماََشَت ىتح

 الساب ادبع قلخلا بر ماقأف
 لزت مل دومح ىتف تنأ هلل

 اهبسح كريغ سبع يف نكي مل ول
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 لئابق نيب لضفلا قبسب اومسو

 لفاجلا رارف ىوقتلا يلوأ نم
 لفاك ةمه مالسإلا ةرصن يف

 لهآلا ليمجلا ىلع تامف مكنم

 لهاذ ةروتُف هيف مأ هوفقي
 للئاوأب ةنورقم رخاوأب

 لئاو نم اهرمأ لَسلَسَت مكيف
 لضافلا نب دمحم فوقو انع

 لزانلا ملُملل متربص دو

 لهاجب سيل تاهيه مكب الهج
 لطابب سيلو قح هرمأ نع

 لضاف نم ىدهلاو ةلالضلا نيب
 لمآلا ديرملل ارايتخا اهيف

 لذاعل زاوج الف ءايبنألل

 لضاف مكحأ وهو حضوأو

 لئاق قدصأ لاق ام هؤازجف

 لماكلا لمحب لخن هب تقاض

 لضافأ لتقو لاومأ فالتو
 لماح ىرخأو ةدلاو نيب ام

 لماشلا حالصلل اهيف هودر

 لئاطلا مايقلا يف ًايغب داز دق

 لهاج ةلاحب اوبلقناف نيعبس

 لماعلا داهتجاب رجأ ريخلا يف

 لئاكلا ليك قوف ابص ليملا
 لماعلا ديدحلا رح هقاذأف

 لئاغ غاب لك عطقي افيس
لفاح لمرك مهو فيكف افرش



 ملاس ةلالس اي كموي ه

 ىدهلا لمأ متنأ شيقر ينبأ

 مهريسأ لتق ُصارح تأر امل

 ءانبأو نايبذو صارح لآ نم

 نوندالاو نوصقألا لوطلا لهأ نايبذ

 ةكيرع لك داسآ

 انألا يف مهنع راعلا لاوز اوبلط

 ىدهلا يف ةونبلا نأ اؤَرَد ام َوأ

 هابأ ىداع مهضعب ةباحصلا يذه

 ملو ىلوملا اضر انيد اورثآ دق

 ىدرلا الإ اوبأ صارح دونجو

 مهلآاحصن هدو نم ِلذاب مك

 ىتفلا بلق ىلع ىلوتسا ىوهلا اذإو

 نإو ردق نع نغي مل ىتفلا رذح

 هل نمو نيبلاغلا نوبلاغيأ

 ىلع ًابثو مهدونجب اوتفاهتف
 ابصلا نأ ولو اهذنفانم اودس

 ملو هيف نم موقاعلا اولزنتساو

 اولبقو لاتقلل دعاقم اوداش

 ملو ًناداش لخن يف اونكمتو

 نيملسملا برح يدجنلا نيز دق
 هنودو عينملا نصحلا اولبقتساو

 تلواطتو هل اقفن اوحرقتساو

 مهل موق نم قانعألا تدتماو

 يف نأ نونظ مهيف ترثاكتو

 هبزحو مامإلا ىلإ خيرصلا امنف
 ةدجن نم له مالسإلا ةريغ اي

 . ه
 ٥ أ رو
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 لكاثلا لكُث روجلا تقذأ دقلف

 لئانلاو ىغولا ونبو ادعلا ىتفو

 لتاقلا لتقل مهعومج اوعمج
 لئاصلا فوع عمجو يبايسلا

 لصاولا يبايسلا بزح نم
 لتاقم لك لاطبأ ةديدش لك

 لزانم رشأ ىرخالا يف رانلاو

 لئاعلا لالضلا يف ةوبألا يمرت

 لباقت دنع رقكلا يف هنبا وأ

 لهاج ةيم{ح هيف مهذخأت
 لعافلا دايقنا وأ نيملسملاب

 لباق نم له حصنلل انموق اي
 لذاعلا لذعب هنع ينثني ال

 لزانلاب اضقلا قاض اضقلا قاح

 لئاطلا يوقلا برح ىلع لوح

 لئام رغث لك اودسو لخن

 لئاح ىوقأب تعجر اهب ترم

 لئاق ةعقو نصحلا لهال اوعتي

 لساب مزق لك هجوأ عمصلاب

 لهام نم وأ لهأ نم مهعفدي

 لثآ رشب مهعقوأف مهل
 لذاخ غاب لك فط[حَت بهش
 لهاج ةياوغ مهرصحل مهيف
 لواحم دصق مالسإلا لقاعمب

 لساكت لوطو افعض ىدملا بزح
 لجاعلاب يبضغا هللا ةراغ اي

 لدانجب الدنجم لالضلا عدت

٢١ م - نايعألا ةضبن



 ىدهلا ىتمف ادتعالا دونج يذه

 دمحم ليلخلا وبأ مامإلا ىتأف

 ىحضلا سمش ىجدلا ردب العلا جات

 انهلا ناونع رهدلا نيع ناسنإ

 اهماقم باطو ايندلا هب ثرهز

 ةمقنو نيدتهملل ةمحر وذ

 للحم تابئانلل للهتم

 ىرولل ادوجو املع ىَمط رحب

 هنكل هسفنل نبضفخي ال

 لهنم مايالا ةجهبو مانألا ثوغ

 هلمش عماج نيدلا تافر ييحم

 ىوتساف ابسكو اثرإ العلا راح

 ةبضه يلاعأ نم افان ناعرف

 ةفيلخ مامإلا ملاسل ىسمأ

 يف وف ليلخ وبأ مامإلا امأ

 اهتاقلح ثقيوُشض دئادشلا اذإو

 ةاغبلا شيج ايح ام لبقأ كاذلف

 ًامَرْمَرَع ةاغبلا ىلع مامإلا ىضفأ

 ةجاومأ مطالتم ىَمط رحب

 هبيهل نأك اران ججأتم

 هئايار لجاع رصنب تفخ

 ةيرضخ الو ةحزحز موي ال
 لزانمل لزان وه لزان مك

 صورخ مكح ًريمج ةانه ٌسْبَع

 لئابقو مهيف ليكش ونبو
 عضاوتم ديس ردب لا نم

 دهاجملا خيشلا مهيف صورخ ونبو

٣٢٢ 

 لزالزو قعاوصب ادعلا يمري

 لداعلا مامإلا كاذب مرئأ

 لكانلاو ادعلا رهق ىدهلا رهد

 لمآلل ىنملا ىصقأ اندلا رون

 لكآمو براشمب انل تلحو

 لئاسلل ةمعنو نيدتعملل

 لزاونل فشكم تالكشملل

 لئاعلا ريقفللو ديفتسملاو

 لئاص ةلوص هينث ال هل

 لئانبو قعاصب مامغلا

 لصاحلا داشرلابو تافممرملاي

 لماكلا ماقملا يسرك ىلع اهيف
 لثامتملا هماقُم لشم ماقأو

 لضافلا قيرط ارزع ترمثأ دق

 لثامم ميدع ادغ مولعلا رشن

 لفاك فاك هنم فشكب ثيمز

 لسابلا يشيقرلا رمأ اتبثمو

 لباذلا زه ضرألا هنم زتهت
 لئاو بئاصع ثقرغ هرعق يف

 لطابأ َعورز ةقرحم رقس
 لتاق مسب تعبط هتابلظو

 لخادتو عفادت عقو هيكحي

 لتاقمب فراع وه لتاقمو
 لواعم سمشو نابيش لهذ

 لماكلا لالهلا ةمدقم قاتسرلا

 لضاوفو لئاضفب ىرولا داس
 لضافلا مامإلا ونص رصان

 



 هلامبرب هسفنب داج هلل

 ىبس لئابقلا كيتاه عيمجو

 ىغولا ةحجاحج ةفراطغ لك

 يذلا برغلاو قرشلا ريمأ ىتأو
 يذلا ثوغلا لداعلا ريمألا ىسيع

 مالسإلا رهظم ةيربلا فيك
 ةلود ىوزنب تماق ام هالول

 اهنأ دهشت قاتسرلا كلذكو

 اهل ىرسف افش يلع لخن اذكو

 ينب يف ىسيع لآ يف دمحي يف
 لوبشلا يف كيود ينبو كلام يف

 بادن مهتوخأو نادمه لآ يف

 دروم بيطأ توملا نيدراولا

 ُعماعسم يف هللا نيفراعلاو

 يف مالسإلا رئاعش نيرشانلاو

 نيلعملاو ديحوتلا ةملكل نينلعملاو

 مههوجوو مهفكأ نيطسابلاو

 ادعلا مدب مهفويس نيبضخملاو

 يف ردبلا ريسم مهب ريمألا راس

 عضوم نم مهرورم دنع قبي مل

 مكف اولصو نماث ةليلو اوراس

 اوجوامت تاملسمب نوملسسلاو

 اوهمجت دوسألاك لواعملا ىرأو

 ىلإ لسر تلسارتو اوهتنا ىتح
 اوبأ مهلكو احصن اولبقي مل

 اولبقأو مامإلا بضغلا حشوتف

 اوقبطأو نوملسملا اهيلإ ىرسأ

٣٢٢٣ 

 لضانمو لزانم تالو امسو

 لبانلاب قشرو تامركملل
 لئامشو مراكمب العلا اوداش

 لئاضف مجب ايندلا هب تنكس

 لصاوتملا همزعب بوطخلا فشك
 لماشلا حالصلا يف ةمئألا باصن

 لداعلا ديهشلا يصورخلا دعب

 لطاع لاحب تراص دق هالول

 لفاحجب ةلوصوم لفاحجب

 لئالذب ةبيهو لآو سبح

 لباش ةنيرعلا يف ثيل لكب
 لئابق سوؤر يف اعفن خيشو

 لهآلا ليمجلا ىلع نيرداصلاو

 لجآو هاضر اوبلط لجاع يف

 لصانمو قدانبب مهراطقأ
 لساع َرمسأب اهبجاو

 لزابلا نامزلا يفو نيلزانلا يف

 لمهاون ءامدلا يف قح بفويسب
 لحاملا ناكملا ىلإ مامغلا للظ

 لحارلا رثإ ريسي داكو الإ

 لصاولا يف لباق رمأ حجن نم

 لحاسلاب هجوم فذقي رحبلاك
 لفاحلا ماهلا عم تاملسم يف
 لزان ةمدص لبق حصنب لخن

 لتاوق تاردابب َلاتقلا الإ

 لئاسلا فارجلاك لخن هوجول

لمانأب متاوخك اهتاهجب



 رشاع ةليل حبصلا ليبق اومدق
 مهترصن موي نع اولفغي مل

 اولبقتساو اهمامأ ةادغلا اوُنص
 ىلع اومدق ةباصع رذ هلل

 ةّيسادرم ديحوتلا ةّيبهو

 ةبرق ةسيفنلا مهسوفن اولذب
 اهفيض مركتل ةفرشم روحلاو

 نم رسنلا عوقو ادعاألا ىلع اوعقو

 مداصتو ىغولا ران تدقوتو

 نكلو ةملظم دورابلاي قفألاف

 تفكناو قدانبلا تقعصأو تءاض

 هباوبأ هلهأ حتف نصحلاو

 تفتخاو بئارضلا نم ماتقلا العو

 نعو ىلتق نع بطخلا نابتسا ىتح
 هوداتعا ام ديعلل اورحني مل

 ةرسح نم مويلا كاذ حبص اي

 مكو افرص يغولا درو لساب مك

 مهحاورأ ءانفلا ىيحأ ءادهش

 هبزحو مامإلا ىدل حص رصنلاو

 اهعمج قرمت لخن نم صاَرح

 ليتق وأ حيرج نم مك

 مهنانجو تمده دق مهروصقفقف

 امو موقاع جرُب مده جربلاو

 ىدرلا ملاس لخن دومح ىقسو

 ام دعب اهوجو لخن تهوشتو

 مكرمأ بيجع لخن ينكاس اي

٣٢٤ 

 لماكتملا ةجحلا يذ نم ديعلاب

 لفاغب سيل هللاو اهلك خرأف
١٣٤١ 

 لماك هجو ءايضب ادعلا ردص

 لزانلا ءاضقلاك ًاريحُس لخن

 لمابتملا ةّيبوبحم ديرجتلا

 لذابلا حبر نيمنتغم ش

 لخالخو رواسأ نيب زتهت
 لزانلا ناكملا يف ءامسلا وج

 لئاه ميظع جممَو يف نامعجللا

 لعاشمب هئوض يف تقرشأ

 لئاخمو يراوبو دعاورك

 لكاوأ ةةمحملل دشأك ازدَعق

 لحاك نم اهل امو ءامسلا نيع

 لفاسأو ةَمَج لضافأ ىحرج

 لهابعو ةداس اياحض ىوس هيف

 لمارأو تنع ماتيأ بلق يف

 لضافو مامجلا دهش لضاف نم
 لصاوحب تعدرأ رضخ ريط يف

 لطابلا ةامُح ىلع لح رهقلاو

 لباب نم اهلهأ قرمت ابسك
 لهاجمب اكلاه ميزه وأ ريسأ وأ

 لغاشلا يف مهحأالسو تمّرُص دق

 لتاخلا ءانبلا نم فاخي هنم
 لصاق مصالتلل ضام رح نم

 لداخلا بابشلا يف اسورع تناك

لتاقم }هشأ ادعألا عم مترص



 مكل نحم مهنم مدقتام وأ

 رابولابو راغصلاب متيم ام وأ
 مهمصخ اوداعت نأ اعزف قيليأ

 مشاغ عباوت متب زا مكنكل

 مكلاح ةياعر يف متكلس اله

 تينج رجش نع ريطلا دوذأ ال ال

 اوعجرتس او اولّصنتو اوم دنتف

 ص ٠

ّ 
 هدونجب دراو ريمح ريمأو

 هبزحو مامإلا زع كرادقم

 نمم هوبأو اززعم نوكي ال مل

 ةداوه هيرتعت نأ نم هاشاح

 اذب ىفكو هلصأ مبات عرفلاو

 ىرقلا اوكلم ىلوألا ناهبن لآ نم
 اوضقو ريبكلا لبجلا نم اوطبه

 اهتوذجو تفج املا اودجو

 تهباش لخنب تلح ةعقو اي

 خيشو نازع ضرألا مامإ اهلو
 انمامإ دج قافآلا ةمالع

 اهتلدأواهنلجأ مولعلا رشن

 يخأ نم سيق نبا نازع هل

 ىدصلا ىلجأ يذلا هلل دمحلاو

 يعئادب صاقتنا يغبي يذلل لق

٣٢٥ 

 لهانم رحب مهنم متصصغو

 لباخلا لاكنلابو راتشلابو
 لئاغ غاب رصن اعرش لحيو

 لقاعلا ميحرلا ىلإ نوعضخي ال
 لئاقلا ميكحلا جهن هحالصو

 لداهتم هل رمث نم رملا

 لماعلا ربب مكراد حالصإ
 لماكلا شويجلا يذ دعسأك ابرح

 لجاعلا رظنب يضاملا

 لعاف لوأ رمألا اذه ماوقل

 لداع حال لوق نم ةليم وأ

 لسانتُم ىدهلا يف لصأل افرش

 لماوصر لصانمو لباوذب
 لطاهلا باحسلا لشم ءءاجرأ
 لخادلل ةحوتفم اهروغثو تفطنا
 لفانلا ثيدح يف اميدق الفن

 لماش ريخل هدشرم ملعلا

 لداسلا مالظلا يف يلجملا كاذ

 لئاسر تايقابلل لئاسمب

 لخابلا نامزلا كاذ يف لدعلاب

 يلبالب ِتايداش نم مئرتب

 لماكلا رحبب هقّرغأ ينإ

 



 ىربع ىلع ىلوألا ةروثلا ببس

 ،ىربع ريمأ لتق ١٣٤٢ ةنس نم ةجحلا يذ رهش نم رشع عبارلا مويلا ىحض يف

 نب دمحو ٠هيلاوم نم ةثالثو ‘نادمحو دمحم هدالوأو يبوقعيلا دشار نب ناطلس خيشلا

 نم فيلسلا دجسمب ،هباحصأو يرذنملا فيس نب دمحم خيشلا مهب كتف ؤ يليكشلا يلع

 مهكرح ام ضعبو .اليل مهرمأ اوتيبف إمهدالب ىلعو مهيلع هبلغتل هنم اماقتنا .ةرهاظلا

 المآ ،هنم نامألا هل ذخأ ام دعب ،يرذنملا خيشلا هبرقف ،هنع بره الجر بلط هنأ هيلع

 ©هترافخ يف يبوقعيلا خيشلا هلتقف ،مالسإلا ىرع قثوأ نامألا نأو ،هتمذ رفخت ال نأ

 ،ةيلهاج ةيمحو ؤةيبرع ةفنأو ،ةيمَح برعللو هقنح دازو ،اظيغ يرذنملا طاشتساف
 . كالهلا ىلع مهلمحت

 امل يبوقعيلا ىلع اوبضغ مهنإف ،‘كلذ ىلع يرذنملا اودضاع عوردلا نإ :لاقيو

 .مهترافخ يف يليوتلا دلاو ةرسب وبأ لتق

 اومجاهف ،نابلك ونب مهتمدقم يفو .ةرهاظلا ةيرفاغ عمتجا خيشلا اذه لتق املو

 حبصأو دالبلا اوبرخو ،هودجو ام اوبهنو ،هودجو نم اولتقف ،يرذنملا ةدلب فيلسلا

 6مهلمانأب مهتاروع نورتسي مهلزانم نم اوجرخو ،ىراذعلا هوجو تفشكو ،ىرايح اهلهأ
 نايعأ ىلإ اوددرتو ،مهعم مايقلا مامإلا نم اوبلطف مهب لزن امم نيملسملاب نوثيغتسي
 . ةلودلا

 نايعأ اهب ةيرس مامإلا زهج كيأرو املع اهنع ثحبلاو ،ةيضقلا يف رظنلا ةلاجإ دعبو
 كلام وبأ ةمالعلا رصملا يضاقو ،ريمح نب ناميلسو ،حلاص نب ىسيع :خياشملا هتلود

 © يربعلا ديعس نب ميهاربإو ‘يرفاغلا ديمح نب رصانو يكلاملا سيمخ نب رماع
 نيب ةفلؤملا لمشلل ةعماجلا ةينيدلا حئاصنلا اوقلي نأ مهرمأو .يلعجملا دومح نب رسايو

 اونوكي نأو ،مهدالب ىلإ نيبوكنملا درب ،اهتصالخ ىربع ريمأ اوضحمي نأو ،بولقلا

 .لامهإلا ةفيحص يف يضاملا ىوطي نأو ،هرمأ تحت

 هجوت مهتحارتسا دعبو ،ةره اظلا نم زيردلا ةدلبب اوركسعو ةيرسلا تجرخ

٣٢٦



 ريما ىلإ يلعجملا رسايو ،يربعلا ميهاربإو ©يرفاغلا رصانو ريمح نب ناميلس :خياشملا

 نع مهدصو ٠هدانعب مههباجف ،}ةحيصنلا نم مامإلا نع هولمحت ام هيلإ اودؤيل ،ىربع

 هيلإ ةدوعلا اوررك مث بطخلا عامتسا نم الضف ؛دلبلا لوخدب مهل حمسي ملو .هدالب
 نم صيحم ال نأ :ةيرسلا نايعأ ىأر كلذب .مهءالجإ الإ ىبأف ،فالخلا ةبغم هوفوخو

 لبق رمأ ىلع اومدقي ال نأ :مهرمأي هباوج عجرف ،هيلع ربخلا ضرعو .مامإلاب داجنتسالا

 .هلوصو

 ديسلا :قاتسرلاب هلماع ىلإ لسرأو ،هسفنب هسأري اشيج زهج لماك رهش دعبو
 رمالا لقث مامإلا لصو املو .ةرهاظلا نم نينيعلا دلبب هدنع نمب هيفاوي نأ يلع نب لاله

 ةركلا هيلإ ديعي نأ :يلعجملا دومح نب رساي خيشلا يأر نم ناكف ،يبوقعيلا خيشلا ىلع

 رهقلاب ،ةرامألا هسفن مغري نأ هل نآ دقو ،ةحيصنلا هيلإ ىدسأو هملكف ‘ىرخأ ةرم

 نأ ىلع دالبلا ملسو ‘ىربعب هزكرم نع ىلختف ؛هنم مامإلا هدارأ امل دايقنالاو ،اهيلع

 .هب بلاطم ريغ هنع ًاوفعم يضاملا نوكي

 نكمت ،دامتعالا اهيلعو 5ةرهاظلا يسرك يه يتلا دالبلا هذه لوخدو .دايقنالا ذهب

 .اهب قزمتملا مهلمش اوعمجف .ةرذانملل فيلسلا ملسو ،ةرهاظلا نم نوملسملا

 ةرهاظلا ىلع يربعلا ديعس نب ميهاربإ خيشلا ةيلوتب مامإلا بطخ .رمألا رارقتسا دعب
 نصح ميلست نم رفاغ ونب ىبأ امنيح فالتخالا لصحو ©فالخلا ةمئاق تماق انه .اهرسأب

 ٥مكركسع نحنو 6مكنصح نصحلا نإ :نيلئاق ،مبهاربإل مهيديأ تحت وه يذلا نينيعلا
 دالوأ ناكو ،هنع مهءالجإو هنم مهجورخ الإ مامإلا ري ملف ،انيديأ تحت نكيلو ،هيف نوكن

 هجوتو .مهبرح ىلع مامإلا مزعف ‘فنعب هنم جورخلل مهورطضاف هب اولزن دق ىسيع خيشلا

 هتيب نم اباب هل حتفو شهلزن مركأو ،يفاوصلا رصان نب ديعس خيشلا هاقتلاف مهبرقب يقارعلا ىلإ
 . مامإلا باب ىمسي نالا وهف ، يليهسلا بناجلاب

 الإ مامإلا ري ملو .مهنصحو رفاغ ينب نع توكسلا ىسيع خيشلا يأر نم ناكو

 6 ركمو عادخ شيجلا يف ناكف ،هدي تحت اهلك ةرهاظلا نم زكارملا نوكت نأو 5ةاواسملا

 نأ مامإلا فاخف ،ةغوارملاو بذكلا نامع ءارمأ ةداعو .رخفو بصعت ءاسؤرلا يفو

 ،ءيش هسفن يف يقبو اهلهأ ديب تيقبف ©لقاعملا عيمج رهق نع ضرعأو ،رمألا لحفتسي
 ريرسلا ىلع لمحف ؤ‘ضرمب ةوزغلا هذه يف ىسيع خيشلا بيصأو .هراصنأ ىلع هب لخد
 .الهب ةدلب ىلإ

٣٢٧



 يف ردصتلا نع رذتعاو ،ملعلا خياشم مامإلا عمج ،اهب لوصولا اولمكتسا املو

 درفك وهو ،مهل امامإ هنوري نم اوراتخي نأو ،ءافعتسالاو ةلاقتسالا مهبلطو ‘بصنملا

 امل الإ نيملسملا رمأ كرتيل ناك امو ،نوركفملا اهل بعت ةجض رصملاب تناكف دحاو

 ةملظلا يديأ نم دقاعملا عزن يف ةاواسملاو رماوألا ذافنإ مدع يف ،لطابلا بزحتلا نم هآر

 ،هترواحم نع اوزجع ء؛هترباكم يف ةاضقلا دهتجاف ،ذخاؤملاو لوؤسملا هنأو ©نيبلغتملا

 نأ هل حرص اريخأو .دهتجاو دجو قاس نع رمش هنإف ‘كلام وبأ ةمالعلا مهتمدقم يفو

 ىلع ًامؤش نوكت كلتلاقتسا نأو ،كريغ ىلع نوقفتي الو ،كاوس نوضري ال نيملسملا

 هتدح الول عجريل داك امو .ةمامإلاب ةنقحملا ءامدلا كفسب بيصن نم ولخت الف رصملا

 . هيلع

 دوصقملا وه امك ،مهدالب ىلإ ةرذانملا عوجر ةوزغلا هذه نم بيصنلاف ةلمجلابو

 صوصللاو لبسلا عاطق نم تاهرت ىوزن فارطأب عقو ه ١٣٥٩ ماع يفو .رمألا لوأ

 ىلإ هركاسع نم ،ةرشعلا نود ام ىلع يوتحت ةيرس مامإلا لسرأف ،مهل نيدعاسملا

 نأ ©يرذنملا فيس نب دمحم خيشلل بتكو 6مهب كتفلاب مهرمأو ،ةرهاظلا نم فيلسلا

 ةعبرأ لبقأف ،عيطاقملا ىلإ ربخلا غلب نأ ،هللا ةردقب ريدجلا ظحلا نم ناكف ،مهعم نوكي

 نأ مهرغ .نيدرمتم نيئزهتسم ،فيلسلاب ةوهقلا يدانب ركسعلا ىلع اولخدف ،مهنايعأ نم
 اوذخأف . مهنم اوتلفي نلو .ةرهاظلا مهرجح يف مهيلع اولخد مهنأو ، ليلق ددعلا

 ىلع قدانبلا هب تقطن ام الإ مهل ركسعلا باوج ناك امف .مهنوددهيو مهنوعرقي
 خيشلا عم لدابت ربكألا مهسيئر يمتاحلا عبارلاو مهنم ةثالث تفطتخاف ،مهسوؤر

 دمحلاو .سأب يدانلا رضح نمم الو ةيرسلا بصي ملو .نيعيرص ارخف ،رجانخلا يرذنملا

 .ةرهاظلا تلخد نأ ىلإ ،قرطلا ىلع فوقولا نم مهلامآ تعطقنا ةثداحلا هذه دعبو . هلل
 .هللا ءاش نإ ۔ هارتس امك 6مامإلا ةرمإ تحت شةليلق رهشأ دعب

 ىربع ىلإ ةيناثلا ةروثلا

 ١٣٥٩ ةنس رخاوأ يف تناك

 نب دمحم هنباو يبوقعيلا دشار نب هللا لذدبع خيشلا ىربع ريمأ نيب ردصت تلاز ام

 نإ :لوقي ىلاعت هلاو .ءانحشو داقحأ اهنم جتنف ،ةسايرلا بح اهلصأ ةسفانم هللا دبع

 ًاروبجم وأ ] ًارومأم نبال ١ نوكي نأ دب الو «مهورذحاف مكل اودع مكدالوأو مكجاوزأ نم
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 ىلإ بتكف ثربكالا ررضلا هوبأ يشخف ءهيبأ ىلَع دمحم ةكرح تيوقف .روفك قاع وأ
 ،ىربع ةرامإ نع يلختلا بحأ ينإ :يئانهلا نصغ نب رهاز خيشلا ةطساوب ،ارس مامإلا

 باوج نم ناكف سهيلإ هريفس هب ءاج اميف مامإلا رهاز ملكف ،اهلقعم ضبقي نم يلإ لسراف
 ذاقنإ هتباجإ ىلع انلمحيو ،هنم ءافولا وجرأ الو ،هللا دبع ردغ نمآ ال ينإ :مامإلا
 .هترامإ تحت نيذلا نيمولظملا فاصنإو ،نيدهطضملا

 نيبلا تاذ حالصإل ،‘طسوتملا رهظمب هعم نمب رهاز خيشلا زهجي نأ مامإلا ررق مث

 ؟هدعو ىلع تباث وه له ثهب دعو اميف هللا دبع ضبن ٌسجي نأو نيخيشلا نيب

 امف ،هل همامإ ةيصوتب لمعو ‘هيلإ ءاج اميف ىعسو ،ىربع عماجب خانأو رهاز راس

 .هب ردغلا باب هعرق ىلإ هرمأ ىهتنا ىتح كلذب فتكي ملو ‘ثكنلا الإ هللا دبع نم ىأر
 .اليصفت كلذب مامإلا ىلإ بتكف ،هعوقو لبق كلذ هنم كردأ ثًانطف اهيبن رهاز ناكو

 الإ ثبل امف .بيرق ناكملاو ،فيلسلا ىلإ ىربع نم لاقتنالاب ،هيلإ رمألا ردصف
 مهنيب تناكف فيلسلا لهأو رهاز ىلع برحلا ران مهعياش نمو عوردلا دقوأ ىتح امايأ

 ،اهئافطإل مامإلا كرحت تبجوأف تلاط امهمايأ نأ الإ ،هعابتأو رهاز اهيف رفظ ،تاشوانم

 نب دمحم خيشلا اهيلع رمأ الجر نوعبرأ اهيف ةيرس ذفنأو الهب ىلإ ىوزن نم لقتناف
 زكرملل ميلستلاو ناعذإلاب امإ ،ىربع ريمأ ىلع ةجحلا ميقي نأ هرمأو ،يشيقرلا ملاس
 .يه امك اهلمحت يتلا هتلاسر ىدأ مهلصو املف برحلل اوأيهتي نأ امإو دعو امبسح

 ملس ىتح مايأ ةتس لجأتو ثدارملاب ءافولاو دايقنالا ىلإ ىربع ريمأ نكر ‘درو ذخأ دعبو

 .هديب ام مامز

 .هيبأ ةايح يف دمحم هزاحف ،هدول اقبتسا دمحم هنبال هلام نم اريبك ًارطش مسقو

 خيشلا ذفنأو ،ىربع ىلإ الهب نم لقتناف عوردلا نم فاصنإلا نم ادب مامإلا ري ملو
 اميف ،ةانه ينبو مهنيب ماكحالا لصفل اورضحي نأ . مهيلإ يلعجملا دومح نب رساي

 رمأل اوؤاف مث ،اوأكلتف ،لاومألا نم هوبهنو ،ءامدلا نم هوكفسو ‘تامرحلا نم اوكهتنا

 .مكحلا سلجم اورضحف شهللا

 عامتسا اورضحي نأ ةاضقلا رمأو ،مهنيب لصفلاب ديز ابأ خيشلا هيضاق مامإلا رمأ

 .اهذافنإب رمألاو ،اهيف رظنلل كلذ دعب هيلإ عفرت نأو ىوعدلا

 فلت ام ردهيو 5}هب نوذخاؤم لاومأو ءامد نم عوردلا هفلتأ ام نأ ديز وبأ مكح
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 ىأرف مامإلا ىلاإ عفر مث كلذ ىلع ةاضقلا عقوو ٠ مهيغبب ةيضاقلا ةحصلل . مهيلع

 ٠. هذيفنتب رمأو { هتحص

 ءاضقلا يتيفظوب ًالفكتم ثاهعباوتو ىربع ىلع ًالماع ،يشيقرلا خيشلا مامإلا يقبأ

 .ةيالولاو

 فيلسلا ةرذانم ىلع يشيقرلا مايق

 هرمأ اودرف ،©فيلسلاب ةرذانملا ىلع ماكحألا ذافنإب مهو ‘ىربعب يشيقرلا يقب

 . مهلاح نع هربخي ،همامإ ىلإ بتكف .اوفرسأ مهسفنأ ىلع هماكحأ مهذبنبو ،اوفسعتو

 هنبا يشيقرلا راتخاو مهيلع اهأرقيل ،يشيقرلا ىلإ اهلسرأو ،مهيلإ ةينيد حئاصن مامإلا بتكف
 لصحي ملف ،ميقتسملا طارصلا ىلإ مهيدهي نأ ىسعف ،ميركلا باتكلا اذه لمحل ميهاربإ

 هرمأ ذافنإ ىلع لماعلا مزعف قاهرإلاو داهطضالا نم هيف اوناك ام اوسنو ،قافو ىلع مهنم

 ©ك داسفلا لهأ ةلماعمب مهلماعو ©دانعلاو يغبلاب مهيلع مكحف ©ةءورملاو نيللاب ال .ةوقلاب

 مهنيب تناكف ،مرقلل مرقلا فوقو ههجو يف اوفقوو ،مجرلل بهشلا ضاضقنا مهيلع ضقناو
 مث هباحصأ نم ةعبرأ لتق نع ترفسأ ،ةمحلم ١٣٦٠ ماع ةدعقلا يذ نم سماخ ةليل يف

 6مهتوق ىهوأو ‘ضيهملا مهحانج رسكو مهدالب لخدف . ًاسيعت هتهباجم يف مهظح ناك

 . مهتراحب طيحملا روسلا ىتح مهروصق مدهو ،مهترامإ تطقسف

 يقبو .ههجو لحز بڵظقو ‘ لعتشت تداكو ء٠هران خيرملا مرضأ ةثداحلا هذهب

 اولبقو ،مهبر مكح ىلإ اوعزن نأ ،ةيضقلا يف هللا فطل نم ناكف ‘لجو يف راصنألا

 ًاجرحت .هانج اميف ةشقانملل يشيقرلا اورضحي نأ :مهمامإ ىلإ اومدقتف ،ةينآرقلا دشارملا

 :لوقي مهضعب نأل ؛ىوعدلا هذه يف رظنلل هتاضق عمجي نأو ،ىولبلا يف مهلوخد نم

 موصخلا عمجف . اهاضمأو اهذفنأ خيشلل ةدارإو كاهاضق بوقعي سفن يف ةجاح اهنإ

 نم زيمتت جهملاو ،©ىوعدلا تبتكو .ىوجنلا اورسأو ،‘تاوصألا تلعو 8©ىروزن عماجب

 هلمع دنسأ يتلا ةرينملا هججح مدقف ئ ظيغلا تارفز رفزي وهو ( يشيقرلاب ءيجو . ظيغلا

 الإ مهيلع هلمح امو ،رطو الو برأ مهيف هل نكي مل هنإ :هلوقب اهرربو . رثأل ا نم اهيلع

 داهتجالا دعبو . اوققدو اوركف مث ‘ اوققحو هباوج يف ءاهقفلا رظنف }رطبلاو ربكلا

 . هطخب اهتحت بتكف ‘ حيجرتلا لكاشملا يف هيلإو ‘ مامإلا ىلإ ةمكاحملا تعفر ٠ حيقنتلاو

 :هصن اذه و
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 كثلوأ لاوقأب ذخأ هنإ :لوقأو .يشيقرلا خيشلا باوج يف ترظن دق :لوقأ

 ىلع ةجراخ اهلك هلاعفأو ]ةودقلا مهو ،مهلاوقأ عبتت نع رصقن نحنو ،مالعألا ةذباهجلا

 :بتك مث .ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو .قحلا نع ةجراخ اهرن ملو ،مهاوتف قفو

 برح يف مهيواعد يف .ةانه ينبل هتيأر ام اذه .فيلسلا ىوعدل قحلم اذه

 .ةدلبلا هذه ملاس نب دمحم لوخد دنع ،مهلاومأ نم بهانلاو ،مهالتق لتق نم ‘فيلسلا

 يف نيلخاد ريغ مهنأل ؛مهؤامد ردهت ال هنأ :ملعلا لهأ نم ينرضح نمو انأ تيأرو

 نب دومحمل شرق ةئامسمخ هللا لام تيب ىلع نوكي نأ ،مهلتاق رهظي مل نيحو .رومألا

 نم ةحصلا دعب مهمكح كلذف ىحرجلا امأو شةلوتقملا ةأرملا ةيد نم شرق اتئامو هللا دبع

 هجو ىلع }شرق ةئامتس نع مزعلا حصو ءهتلمحت دقف ‘بهاذلا لاملا رمأ امأو ،حارجلا

 غمص ةيمر اتئام كلذو . اهيدؤأ نأ ةيمر ثةيمرلا لدب بهاذلا يمرلا امأو . ةقفارملاو حلصلا

 .كلذ ملعيل ،رزوم ةيمر ةئامو ،تسرب

 رهش نم سداس يف هديب يليلخلا ديعس نب هللا دبع نب دمحم نيملسملا مامإ هبتكو
 ١٣٦١. ةنس رفص

 يف ملاس نب دمحم هاضمأ ام نإ :ءاسؤرلاو ءاملعلا ةرضحب مامإلا بطخ اذه دعبو

 المع لهأ نم لجر لتق وهو ‘كلذ نم ينثتسا ام الإ ‘رده وهو ،يرمأ نمف فيلسلا
 .ه ا .لاملا تيب يف هتيد تناكف ثدلبلا يف ءابرغلا نم

 رمأو مهتويب نم مده ام ءانبب مهل نذأو ،مهدالب ىلإ فيلسلا لهأ عوجرب رمأ مث
 يف اوناك امك ‘دحاو لاح ىلع ةرذانملاو روزعلا نوكي نأو ،مهلاومأ نم بهن ام درب

 نب ناطلس مامإلا مهل اهانب ةدحاو ةراح يف اوناك مهنأل ؛مهدجاسمو مهرودو مهكلاسم

 :اهصن اذه ةقيثو اهيف مهدنعو ©يبرعيلا ناطلس نب فيس

 تت _زتتتلا ل آ رمسشتب

 نيثالثو ن امث ةنس نم ؤ،‘بجر رهش نم نولخ رشعل . ءارهزل ا ةعمجلا موي خير اتيب

 انأو ©نيملسملا نم اذه يباتك ىلع فقي نم ملعيل ،ةرجهلا ذنم ةنس فلأو ةنس ةئامو ةنس

 مامإلا هانب دق انه روكذملا نصحلا اذه نأب ،يرذنملا دعاس نب دوعسم نب رمع هلل ريقفلا
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 ©يروزعلا هللا دبع نب حلاص خياشملا ةمدخل ،يبرعيلا ناطلس نب فيس نب ناطلس لداعلا

 سيمخ نب كرابم امهمع نباو ‘دوعسم نب هللا دبع يدجو ،دوعسم نب دعاس يدجو
 الإ ،لئابقلا نم مهريغل ال اذه يباتك لبق مهعم نملو ،مهدعب نم مهتيرذلو ،نييرذنملا

 ،هللا دبع نب حلاص خيشلا دالوأ تويب هيف يذلا عبرلا نأو ،اعيمج هنوضري نم ىلع

 نب هللا دبع دالوأ تويب هيف يذلا عبرلاو ،ةعامجلا نم مهريغ نود مهل هيف يأرلاف
 تويب هيف يذلا عبرلاو ةعامجلا نم هريغ نود هللا دبع نب رماعل هيف يأرلاف ‘دوعسم

 نم عبر يف يأر هل نم لك نأو ،ةعامجلا نم مهريغ نود مهل هيف يأرلاف دعاس دالوأ

 مهل زئاجلا ،ةعامجلا نم ديريو ءاشي نم لاخدإ هيلع روجحم ريغف نصحلا اذه عابرأ
 هللا ةعاطب نصحلا اذه يف مايقلا ىلع ىلاعت هللا اودهاع دقو ةبه وأ عيبب هيف لوخدلا

 هيف ام ىلع عامتجالاو ثرمألا يلوأ ةعاطو ،لدعلاو لحلا لهأ ةعاطو هلوسر ةعاطو

 . مهفالسأ يحلاصب هيف ءادتقالاو .ايندلاو نيدلا ةمالس نم ،حالصلا

 عيمس هنإ ؛افولاو افصلا ىلع تابثلاو ،هتاضرمو هتعاطل قيفوتلا مهل هنلا لأسن

 نم كصلا اذهل بتاكلا ناكو .. مدقت ام خيراتب 6هديب دوعسم نب رمع هبتكو .بيجم

 . ةرذانملا نم مالعألا ءالضفلا

 ةمالعلا خيشلا هنع لدبتساو ؤ،هلمع نم يشيقرلا لزع مامإلا ىأر ١٣٦٣ ةنس يفو

 نم مئاظعلا سرامي مل هنكلو اعرو الجر ناكو . ماير ينب نم 6 يدهفلا فيس نب رهاز

 نكي ملف ،شولبلاو برعلا نم ءايبغأ اهلهأ لج لب ©شوحو ةادي ةرهاظلا لهأو رومألا

 نأ ررقف اهب مايقلا نم ىفعتساو رهشأ ةعبس اهب يقبف © ةداجلا ىلع مهلمح هتعاطتسا يف

 نم رفص رهش يف مامإلا هافعأ نأ ىلإ ةداعلاك اهب يقبف شةيناث يشيقرلا خيشلا اهيلإ عجري

 .رهشأ ةعبرأو اماع رشع ينثا ةيناثلاو ىلوألا هتيالو ةدم تناكو ه ١٣٧٢ ماع

 ىربعب يشيقرلا ماكحا نم

 .مهب هعاقيإو يغبلاب فيلسلا لهأ ىلع مكحلا

 . انزلاب ترقأ ةنصحم ةأرما مجر اهنمو

 .انزلاب ترقأ ركب ةأرما دلج اهنمو

 .همأ لتق يرمعم لجر لتق اهنمو
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 يف قرغتسم هنأب ،يبوقعيلا دشار نب هللا دبع خيشلا لاومأ يف مكحلا اهنمو
 خيشلا ىأرو ثءاملعلا ضعبل لوق وهو ،نيملسملا لام تيب يف هلاخدإو ،ملاظملا

 هححص ٠

 توناحب نصحت ،عوردلا خويش دحأ دماح نب يلع نب ناديوس يغابلا لتق اهنمو

 ىتح يغابلا هنم جرخيل ،رانلاب توناحلا قرحب يشيقرلا رمأف ‘ىربع راجت نم رجات
 . لاملا تيب يف هنامض رجاتلا ىلع فلاتلاب مكحو لتقف ء جرخ

 يربعلا ديعس نب ميهاربإ ةيالو

 ديعس نب ميهاربإ ةمالعلا خيشلا اهيلع لعج ،ىربع ةيالو نم يشيقرلا يفعأ املو

 ارشان يقبف ١٣٧٢ ةنس لوألا عيبر رهش نم سداسلا مويلا يف اهزكرم ضبقف ©يربعلا

 ردق نم ناكف ،ماسقأ ظوظحلا نكلو روصق نم لجرلاب امو .طسقلاب امئاق ،لدعلا ةيولأ

 مامإلا نم اوبلطف ،اهانم هسفن يطعي نأ بحأو .اهاري الو ،هترمإ نم فنأي مهضعب نأ هللا

 يف ،يبوقعيلا هللا دبع نب دمحمو ،ينابلكلا فيس نب دمح ماقف ©‘كلذ ري ملف ،هلزع

 ةسايسب هيف نيذلا نم زكرملا املتساف ،ةروكذملا ةنسلا نم ،نابعش رهش نم رشاعلا مويلا

 عمتجا © ىطما دلبب تربد دق ةديكم هذهو كدلبلاب رضاح ريغ ميهاربإ ناكو . لاتق ريغ نم

 © يعردلا لاله نب يلعو ،يشيقرلا ملاس نب دمحمو ،ريمح نب ناميلس خياشملا اهيلع

 نم ىبأ امل "مامإلا ىلع ًاقنح ،يلعجملا دومح نب رسايو ،ينابلكلا فيس نب دمحو

 ال ىتح ،مهلاثتما ىلع هومغري نأو 0مهرادتقاب هومهفي نأ اوبحأف ،ميهاربإ لزعب مهفاعسإ

 ىتم دالبلا نأو ،ةلمنأ عوط ةيرفاغلا نأ دقتعي ناميلسو ،مهيأر نع لبقتسملا يف جرخي

 ©لشفلاب ةركفلا هذه تهتنا امنإ .بسح امك رمألا سيلو ‘تاهيهو .هدي يف نوكت اهدارأ

 مل ىتح ۔اهتمرح تطقسأو ثةلودلا ةجابيد تقلخأ اهنإف دحلا اذه دنع اهرش فقي ملو

 .ةمرح فارطألا يبلغتم رظن يف الو ةماعلا رظن يف اهل نكي

 ثحبلاو ،عقاولا نع صحفلل ،ىربع ىلإ مامإلا ينلسرأ ةثداحلا هذه رودص دعب
 ينإو .هتملعو هتدهاش ام هل تيدبأف ‘هشيج عمج دقو ثهيلإ تعجرف ،كانه ةلاحلا نع

 الو ،نآلا هيلع مه ام ىلع سانلا كرتت نأ ىلوألاو .رطخ ىلإ يدؤي ًارَوَح راصنالاب ىرأ
 هتبتاعو .ةصالخلا نيبتتو ةلاحلا أدهت ىتح ؤهنع كزجع الو . مايقلا ىلع كمزع رهظت

 © ييأر يف تطلوخ امل ينإ هللا همحر - ينباجأف ،هنم فنأي ناك رمأل هرادصإ ىلع
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 نم هقوعي ضرم هب ۔ هللا همحر ۔ ناكو .ةجيتن اذه ناك ‘ينم ذخأ بيشلا نأ يماهتاب

 ©شيجلا ىلع ريمأ ملاس مامإلا نب هللاا دبع نوكي نأ ررقف ،هتداعك داهجلا ىلإ جورخلا

 .هيأر سكاعت ًالاوحأ مهضعب نم ىأرف

 هدوز دقو ٠ ىوزن ىلإ عجرو © طقسم ىلإ يثراحلا لمحم نب دمحأ خيشلا جرخ مث

 لبق ،اهيف فرصتلاب هل نذأي ملو شرق فالآ ةرشعو صاصر قيدانص ةرشع ناطلسلا

 مل نم رشلا ىلع ةضرحملاو ،لشفلل ةيعادلا بابسألا نم اذه ناكف .ىوزن نم مهجورخ

 .بكري

 : خياشملا هيلإ عمتجاف ،مهناطوأ ىلإ عوجرلاب ،شيجلاو سانلا ىلإ هرمأ ردصأ مث

 هنوضرحيو ثريخأتلا ىلع هنومولي ،يئانهلا هللا دبعو ، يثراحلا دمحأو ،يربعلا ميهاربإ
 .ةيطقسملا ةناعإلا مهتكرح دقو مالكلا يف اوبنطأو ،مالملا يف اوبهسأ ىتح .مايقلا ىلع

 ينربخأف 5ةيسايس وأ ةينيد تناك ءاوس ةشقانملا يف عانقإلا ىلإ ليمي ۔ هللا همحر ۔ ناكو

 مهعرقف كًافافختساو ًالالدإ مهنم ىأر مث ،عانتقالا لك الوأ مهعنقأ هنأ إمهمالك عمس نم

 وأ 5،هلمع يف ةداجلا نع بوكنلا نم ؛هنم هملعي امب مهنم دحاو لك ركذو ،عيرقتلا دشأ

 . ريصب ريبخ ةفرعمب ،هقلخ

 فلاخ نإو .ةدئافلا راضحتسال ؛راصتخالا قيرط ىلع ًاعباتتم ىربع ربخ اندروأ دقو
 .خيراتلا بولسأ
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 يربعلا دمح نب انهم خيشلا ةمجرت

 يفوت ١٣٤٦ ةنس روهش نم ،مارحلا ةجحلا يذ نم نيرشعلاو عبارلا مويلا يف

 نب ملاس نب دشار نب ميهاربإ نب دمحم نب نارهز نب نسحم نب دمح نب انهم خيشلا

 يربعلا نارمع ني ىسيع نب رمع ني دشار نب نارمع نب ىسيع نب ميهاربإ نب دشار

 نب هللا دبع نب بعك نب ثراح نب بعك نب نارهز نب ةربع ىلإ يمتني ،يوارمحلا
 نب ابس نب نالهك نب ديز نب كلام نب تبن نب ثوغلا نب دزألا نب رصن نب كلام

 ردنيب هتافو تناكو مالسلا هيلع دوه يبنلا وهو ،رباع نب ناطحق نب برعي نب بجشي

 كسانملا ىضق املف ،جحلا ةضيرف ءادأل هموق نايعأ يف جرخ ،زاجحلا ضرأ نم 5،ةدج

 ١٦٨٩. ماع يف هتدالو تناكو .هتافول ًاببس ناك يذلا هضرمب بيصأ 5اعجار لفقو

 6سيمخ نب دجام ةمالعلا ةراشإب ،الاح هيبأ توم دعب ،هموق ةرامإ ريمألا اذه ىلوت

 تناكو .حالصإلاو دجلا قاس ىلع مهيف ماقف ،هموق نايعأو همع ءانبأو هناوخإ ةقفاومو

 ترثكو ،هتورث كلذب تعسوتو ءراهنألا ةمدخو كدالبلاو لاومألا ةرامع يف ،ةيلاع هتمه

 جلفلاب اهعافتنا نم رثكأ دالبلا عافتنا هب راصف ‘قمع دلب نم تكز جلف جرخأو ،هلاومأ

 ثدحأو ،مدك نم ةحلاصملا ةعلق جلف يف ةدايز تلصح هكئانتعابو ؛لحملا مايأ يف ميدقلا

 .هدعب نمل هتعفنم تمظعف ريبكلا ةرهظلا عرزم ارمحلا دلب يف

 نم اهجارخإل ؛يباوعلا دلب ىلع جرخ هترامإ ردص يفو ،ريبك حلصم هنإف ةلمجلابو
 يف مهب طاحأف ،مئاقلا نم اهب داسفلا رثك امل سيق نب ميهاربإ نب ديعس ديسلا دي
 لهأ نم ًاركسع هب كرتو ‘يكرت نب لصيف ناطلسلل هملسو ،هنم مهجرخأف امايأ نصحلا

 ةلود تناك املف ‘فيرشلا ملاس نب هللا دبع هل لاقي مهنم لجر ةدايق تحت ‘تومرضح

 دجام ناكو ؛انهم ريمألا نم سيمخ نب دجام ةمالعلا انخيش بلط ،دشار نب ملاس مامإلا

 لبق نم ٠ يباوعلا نصحب مئاقلا فيرشلا ىلع موقي نأ ىوزنب مامإلل ايضاق ذئموي
 هباجأف ،هعم ةدهاجملاو .مامإلا ةعيابم نم ‘،هيف اولخد اميف نامع عم لخديل ،ناطلسلا

 .هركذ قبس امك دالبلا لخدو ،هموقي ضهنو ،‘كلذ ىلإ
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 نب نادمح خيشلاو ‘دمح نب فيس ديسلا نيب ‘ىوزنب برحلا تناك همايأ يفو

 .هوباجأف هموق ضهنتسا مث ،رمألا لوأ يف ًاحلصم انهم ريمألا ناكف ،يناهبنلا ناميلس

 يف ةرصاق ريغ هتمه تناكو .كلذ ركذ قبسو .ناطلسلا بزح يف فيس ديسلا دنع ناكف

 يذلا ،ريفقنعلا لوحلا هنوكل ةسايس لكب ،مهنع رشلا عفدو ،هموق حالصإو ‘هدالب ديطوت

 .هنامز يف ةربع لآ ىمنف ،هئارظن ىلع ةسايسلا يف مدقتلاب هتقو يف هل دهش

 همايا يف ترهزو .. ءاملعلاب عامتجال او ‘ ملعلا بلط نع خارتم ريغف اذه عمو

 يف نيربتعملا ةرصبت نع القن .ه ا ةبلطلا رثكو ‘دجام خيشلاو ،هدوجوب ارمحلا هتمصاع

 .ديعس نب ميهاربإ خيشلل ہشلل ،نييربعلا رثآم

 لئابق قرعأ نم ةليبقلا هذهو :۔ هيف فرصتب نييربعلا ركذ دنع ۔ رخآ عضوم يف لاقو
 ،©سمش نب ةلوعم ءانبأ مهو ،نارهز نب رصن دالوأو . مهتوخإو ةيناطحقلا ةيناميلا دزألا

 دبع هدالوأو ‘دمحيلا نب يراش دالوأو ‘ىرحب ونبو ،صورخ ونيو ‘نسح وب ونبو
 هذه تقرفت دقو .ناندعو سودو ةانه ينب نم مهف نب كلام دالوأ مهو ،نارهز نب هللا

 .نامع ىلإ اهنم ةلقتنملا نميلا لئابق نم اهريغك ،‘نامع نم ىتش عضاوم يف .ةليبقلا
 .دنه ةيناغ لك سفن :ةفصلا هذهب نامع لئابق لك لب ،اهب اًّضاخ قرفتلا سيلو

 مهنمو نادحلا دالب ىلإ لقتنا نم مهنمو ثةنطابلا نم ةيليمشلا نطوتسا نم مهنمف

 ةرهاظلا ىرق ربكأ نأل ؛اهب مهرثكأ نأ : مهراثآ هديؤت يذلاو .رشلا ضرأ لتحا نم

 ضرأ نم رضخألا لبجلا نم ،رخنلا يداو لزن نم مهنمو .مهيلإ ةبوسنم يهو ،ىربع
 ارمحلا دلب امأ .نتحسلا يداو نم جوردم دلبو ‘بومهلا دليب ناك نم مهنمو ،فوجلا

 هنإف ؛ىوزن ةعلقل ينابلا ،يبرعيلا كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا مايأ يف الإ رمعت ملف

 تناك ١٢٦٦ ةنس ةرخآلا ىدامج رهش لوأ يف نويربعلا هراصنأو وه اهترامع يف عرش

 ارمحلا مهدلب ةرامع لبق نييربعلل نكت ملو ‘دحاو تقو يف ،زوملا ةكربو يه اهترامع

 .لاجرلا ءالضفو ثلاتقلا لاطبأ مهيف ناك نإو ،ةعماج ةرامإ

 نب دوعسم نب يلع نب بلاط دالوأ ةرامإ 6 ارمحلا دلب يف تناك ةرامإ لوأو

 . لضفو ملع لهأ اوناك مهنأل ؛ديعس نب رمع نب كلام نب دشار نب مساق نب يمال

 ةرامإلا تناك مث بلاط دالوأو ©،&فلخ دالوأو ©كلام دالوأ عمجي اذه دوعسم ني يلعو
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 ني ميهاربإ نب دشار نب ملاس نب دشار دالوأ يف تناكف ،نارمع دالوأل كلذ دعب

 نب دشار خيشلا مهرخآو .نارمع نب ىسيع نب رمع نب دشار نب نارمع نب ىسيع
 .ه ١٢٤٦ ةنس ىفوت هنإف ؛كلام

 ىلإ قارعلا نم يربعلا دشار نب ميهاربإ ني دمحم ني نارهز خيشلا لاقتنا ناكو

 ةحارج ببسب ١٢٣٦ ةنس نارهز ةافو تناكو كلام نب دشار خيشلا مايأ يف ،ارمحلا

 اولخدو شةيرقلا لهأ ملاس اهئاهتنابو ،ةيرقلا لهأ حبص ينبو مهنيب تراد ةكرعم يف هتباصأ

 تناكو ،‘كلام نب دشار مايأ يف نييربعلاو حبص ينب نيب نتفلا باشتناو ،نييربعلا عم

 .ةديدش بورحو .ةديدع عئاقو مهنيب

 نب نسحم خيشلا مهلوأو نارهز دالوآل نييربعلا ةرامإ تعمتجا ١٦٤٣ ةنس يفو

 .ةملكلا عومسم ثرمألا عاطم ناكو .اهمهس يمارو ،اهملق يراب راصف دمحم نب نارهز

 ريثك يف هيلإ نوعجري ،مهئارمأ نم دحاوك هوذختا ،ةحيايملاب نوفورعملا رفاغ ونب ناكف
 يف مهرصان هنإف \بورح ةدع يف مهرصان امك ،‘نطاوم ةدع يف هورصنو ،مهتامهم نم

 لبجلا ةعقو يف ليكش ينبو مهبورح يفو ؛ثنابلك ينبو مهنيب تراد يتلا تاب برح

 مهنإف ؛ةرصانملا هذه لبق ©نييربعلا ءاسؤر رفاغ ونب رصان دقو .نيدعسوب نرق ىمسملا

 © كلام نب دشار خيشلا ةرامإ يف ‘نتحسلا يداوب ‘كمل ينبو يدع ينب برحل اوعمتجا

 لهنمو ثدفاولا لمأ ارمحلا هدالب تناك همايأ يفو .ليكش ينبو حبص ينب برح يفو

 .ناكم لك نم ءارعشلا هيلإ دفوو ©نايعألا هدصقو .دراولا

 دقو ‘بورحو عئاقو هل تناكو .. ًاباهو ًاداوجو .ًابيهم ًامادقم نسحم ريمألا ناك

 مث ،نتحسلا يداوب ماقأف ،هيلع تمن ةعيقو ببسب نازع مامإلا رصع يف هموق لزتعا

 نم ١٦٢ موي يف يفوت نأ ىلإ اهب هرمع ىضقف ،نازع مامإلا ةافو دعب ،ارمحلا ىلإ عجر
 نب نسحم نب دمح هنباو ‘نارهز نب دمحم هيخأ ىلإ رمألا راص مث ١٦٩٠\] ةنس رفص

 خيشلا ضبق ،امهقارتفا ببسبو .اقرتفا مث ةريسي ةدم ةدحاو امهتملك تيقبف ،نارهز

 هيخأ نبا نم ةسايسب ،ردب هنباو يربعلا دمحم خيشلا ىلع ،الهب ريمأ ديمح نب شغرب
 تيب ءانب ناك تقولا كلذ ىفو .هيف التق ىتح الهب نصحب امهدفصف }كنسحم نب دمح

 نب ردب نب ملاس خيشلا يف كلذ دعب ةرامإلا تناك مث ،يباوعلا نصح ىمسملا ©قوفلا

 . نتحسلا يداوب ،رفاغ ينيو نييربعلا نيب فالخلا عقو همايأ يفو .نارهز نب دمحم

 ٣٣٧

٢٢ م ۔ نايعألا ةضهن



 نم نتحسلا يداو رفاغ ونب بلس ىتح « مهنيب رفانتلاو ،لاتقلل ةيعاد ةكرحلا هذه تناكو

 ١٣٠٢. ةنس ىف كلذو . باذعلا ءوس مهوماسو 6 نييربعلا

 حلاصلا باشلا كلذ دعب رمآلا يلو مث ١٣٠٥ ةنس ىلإ اريمأ ملاس خيشلا يقبو

 ©رومألا يلاعمل الايم ،رايخألل ابحم احلاص ناكو ،نارهز نب دمحم نب نارهز خيشلا
 ةنس لاوش عباس يف اهادحإ ،نتحسلا يداوب اهلك محالم ثالث رفاغ ينبو هنيب تناكف

 نوكت نأ ىلع سيق نب ميهاربإ :قاتسرلا مكاح ةطساوب ،مهنيب حلصلا عقوو ٥

 تضقتنا مث ،لام تيب هرثكأ نتحسلا يداوو ،رفاغ ينبل حشف ةدلبو ،نييربعلل قمع

 ةطساو ىلع اوحلطصاف ١٣٠٧ ةنس ةدعقلا يذ نم ٢٢ موي يف ةيناث ضهنف ،مهنيب رومألا

 دلب نيب ام ©يداولا قيضم نم مهنيب دودحلا نوكت نأ ىلع ،ىرخأ ةرم ميهاربإ ديسلا
 .للاثلا ةضهنلا ضهن مث ،رفاغ ينبل رداح اهنمو ©نييربعلل لاع اهنمف .ةحيملاو ارضخلا

 ةكرعم دعب ،ارضخلا لخدف .ةدوربلا ديدش تقولاو ١٣٠٨ ةنس ةرخالا يدامج يناث موي

 ىلإ نارهز ريمألا عجر ثاهئالجنا دعبو .سرفلا ةرهظ ىمسي ناكمب ،مهنيب تعقو
 لزالزلا نم مهنيب ناكف 0ةيناث ةرم ناعمجلا ىقتلاف \اهعومجب رفاغ ونب تءاجف ،ارضخلا

 ،هموق مزهناف ،هتنخثأ احارج نارهز ريمألا ةمحزلا هذه يف حرجف ،فيكي ال ام لاوهألاو

 ةنس ةرخآلا ىدامج ١٢ موي اهب يفوتف ‘حشف دلب ىلإ هولمحو ،لشفلا نم مهباصأ امل
 .اهيف نفدو ١٨

 يملاسلا نيدلا رون هيلع ىنئأ دقو .مهتاقثو نيملسملا ءالضف نم ريمألا اذه ناكو

 داك ‘لضافلا ريمألا اذه تومبو .يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا كلذكو .انسح انث

 ، ةيضقلا ضرتعا ميهاربإ ديسلا نكلو ،يداولا كلذ نم عضعضتي نأ نييربعلا فقوم

 يقبف ،هلبق نم ًاركسع اهيف كرتي نأو ،هتضبق يف يداولا نوصح نوكت نأ ىلع مهحلصأف

 ىلع نويربعلا ماقف ،يربعلا دنس نب لاله نب ديبع رفاغ ونب لتق ىتح كلذك رمالا

 ©نوصحلا اومدهو ،مهوقفاو مهلعلو ،لاتق نودب اهنم ديسلا ركسع اوجرخأو ‘نوصحلا
 . ةقابطلاو ارضخلا :ناتدلب يداولا نم رفاغ ينبل يقبف ‘كلذ نم ميهاربإ ديسلا ريغتي ملو

 . ةحيملاو ارضخلا نيب يتلا ةبعشلا مهنيب لصافلا نوكي نأ حلصلا ررقتو

 تيس دالبب خيشل ا اذه ن اكو ٥8 نسحم نب دمح خيشل ١ هدعب نم رمال ا ىلو مث

 ٥هموق نم هيلإ ةرداصلا ةومفجلل رهاز نب لاله خيشلا راوجب زاحنا .ةانه ينب ةمصاع
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 مهيلإ عجري نأ هوبلطف سيمخ نب دجام خيشلا ةمالعلا مهتمدقمو مهنايعأ هيلإ راسف

 نم هموق نيبو هنيب ام لازو يضرف ثًالاله اوملكف ،لاله خيشلا هل نذأي نأ الإ ىباف

 .ةحارو ملس مايأ هترامإ تناكو .عامتجالا ةرمث فرعو ،رهدلا يرطش بلح ذإ ،ةشحولا ;
 . هتاسايسب مهنع عفادو 3 ناطلسلا رئاود مهيلع تراد امل ،ةانه قح يف هبجاوب ماقو

 نيتسلا نيب رشعلا ءانثأ يف هدلوم ناكو ١٣١٧. ةنس لوالا عيبر رهش يف يفوتو

 ردصب هانركذ يذلا انهم خيشلا هنيإل ةرامإلا تناك مث ،فلألاو نيتئاملا دعب نيعبسلاو

 .هيف فرصتو فذح ضعبب ،ميهاربإ خيشلا مالك ه ا ةمجرتلا
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 نامعل ينورابلا ناميلس اشابلا ةرايز

 يسامولبدلا كنحملا رويغلا دهاجملا خيشلا نامع راز ١٣٤٣ ةنس مرحملا رهش يف

 دعب كلذو ©يسوفنلا ينورابلا ايركز نب ىيحي نب هللا دبع نب ناميلس اشابلا رهاملا
 . مارحلا هللا تيب جح نم هعوجر

 ةكم ىلإ ينورابلا خيشلا لوصو ابن لصيف نب روميت ديسلا طقسم ناطلس غلب املو
 دنهلاب تقولا كلذ ناطلسلا ناكو ،هتكلمم ىلإ مدقي نأ هثحتسي هيلإ بتك .ةفرشملا

 . هلابقتساب هترازول قرباأف

 هل صصخو الفاح ال ابقتسا ءامظعلاو ءارزولا هلبقتسا ©} طقسم ىلإ لصو امنيحو

 .ماركإلاو ةفايضلا يف هنوعزانتي ةموكحلا نايعأو ةداسلا تلاز امو ،هلوزنل دعأ ًامخف ارصق

 نم لئامسب هترايزل هوعدي مامإلا هيلإ بتك 6 خيراتلا نم لوألا عيبر رهش لئاوأ يفو

 .نامع ةيلخاد

 دجيا فقتارتاوم ست

 فرشلا يذ هيخأ ىلإ يليلخلا ديعس نب هللا دبع نب دمحم نيملسملا مامإ نم
 .ينورابلا هللا دبع نب ناميلس .هنيدل يماحلا ،هللا يف دهاجملا "خماشلا دجملاو ،خذابلا

 زع ىف ايعاس ‘كتيرح فرش ًاظفاحم اناخأ تلز ال كيلإ هللا دمحن انإف ؛دعب امأ

 ©كرد هللف . ةروهشم كلدع فويسو ،3ةروشنم كدجم مالعأ نإو الأ ا كدالب لالقتسا

 .ال الف الإو اذكه اذكه تنأ ثيح

 نأب كمالعإ "ماركإلاو ةيحتلاو مالسلا ءادهإ دعب ‘كيلإ باتكلا ريرحتل يعادلا

 دقو .كتعلطو كمودقب نورشبتسم ‘كتحصو كتمالسب نورورسم نامع لهأ كناوخإ

 افرشم كناوخإ ارئاز ،هللا ةكرب ىلع لوصولا كنم نيبلاط لوسرلا اذه كيلإ انهجو

٠ ٣٤



 انلوسر ربخأو ،قيرطلا ءاقفر ةصاخلا نم الاجر كيلإ هجونل ادعوم انل برضاف ‘كناطوأ
 .ه ١٣٤٣ ةنس مرحم نم ١٣ يف ررح مالسلاو رسيملا هللاو .املع هب طيحنل ،مزلي ام لكب

 خيشلا اذه راز ام دعب ‘يدنكلا رصان نب ديعس ةمالعلا هتبحص يفو ،هتوعد ىبلف

 انديس لسر اهب هلبقتساف ثةنطابلا نم بيسلا دلي ىلإ اهنم جرخ مث ،(تامدهتملا) ةدلبب

 .مهتبحص يف وهو اوجرخف .مامإلا

 هلوصول عفادملا تقلطأف خيراتلا رهش نم رشع نماثلا مويلا يف لئامس هلوصو ناك

 . يناثملاو ثلاثملا ءابطخلا ترشنو يناهتلا ءارعشلا تدشنأو ،©ةقلط ١

 يف دهتجاو ،ةنطلسلاو مامإلا نيب تابقعلا لح يف عرش ،لاحرتلا ىصع ىقلأ املو

 .نيلهاعلا نيب ءافجلا ةلازإ يف مهافتلل امايأ يقبو .ايندلاو نيدلا ماظنل لماش نايك داجيإ

 .اهيراجم نم هايملا تبرق ىتح

 هيلإ لسرأو شهترايزل حلاص نب ىسيع خيشلا هاعدتسا رخآلا عيبر رهش لوأ يفو
 جرخو ريمألا ةوعد باجأف يملاسلا ةبيش دمحمو يمشاهلا هللا دبع نب ديعس ةمشه وبأ

 ناكف ،هموق هوجوب ريمألا هاقلتف ،هؤانبأو يدنكلا رصان نب ديعس ةمالعلا هتقفر يفو هيلإ
 ناسرفلا تمحازتو ،عفادملاو قدانبلا اهيف تقلطأ .ادوهشم ًاموي لب ًاديع هلوصو موي

 بحأو يفوع مث ،لباقلاب ناك امل ايرالملا ىمحب بيصأ دقو ء عماجملا كلتب قابسلل

 رهش نم ثلاثلا مويلا يف اهيلإ هلوصو ناكف ،طقسم ىلإ ةرايزلا دمأ ءاهتنا دعب عوجرلا
 نم هآر امب ًاجهتبم ،مامإلا انديسل اعدوم ةديصقلا هذه دشنأو روكذملا ماعلا نم نابعش

 : قالخألا نسحو ةوافحلا

 مامإلا دهم اي أمُغ كيبلا ماهتسم داؤف نم معادو

 ماسحلاب ديؤملا دمحم يلاعملا وبأ نيملسملا مامإ

 مالسلاب ردابأ هترضحل ايانثلا عالط دجملا ليلس

 مانملا معط قذت مل نزحل اعمد ضيفت نويعنلاو عادو

 مازرلا برض ةرات برضيو اروط نئي ومهفو بلقلا ىحانت
 ماقس نم قرفتلا لثم لهو ًاماود ولتي هناسل نأك

 ماظتنا يف دقيك ناوخإب وهزت يمو امغر نامع تكرت

 ماضُملل عينم نصح مهو آاسأب توملا نوري ال دوسأ

٣٤١



 نم ىدص ىلج هب بدأ مهل
 هيلع تقاض نم ردص حرشيو
 ييحو ىنضملا ةلغ يفشيو

 مهنع دوجلاب اشت ام ثدحو

 يرجي هللا عشب مكح مهل
 اياعر نع بناجأ لود الف

 مهاضتقم ديقي ذهع الو

 نمأب تفح;ح ةضور يف مهنف

 اعوبر بصخاو مهزع يف دزف

 ماسجلا لودلا بئاون هتقَت

 ماظع لود نم ضرألا باحر

 مالظ يف ةلاهجلاب آاسوفن

 ماسح نم ىضمأ نيدلا يف مهو
 ماجسنا يف مكاحملا لك هب

 ماقتناب ددهت وأ لضانت

 ماصخلاب لصانقلا هظفاحت

 ماظنلا حمس ةيرح يفو

 مانألا بر اي لاتخت مهب

 ماهتسملا ثيغم اي مهيلي يليلغ يورت ةوعد يل بهو

 ،لوألا لصيف قارعلا كلمب لصتي نأ مزع ،نامع نم اعجار طقسم لصو املو

 ةيصخش ىلع يماسلا يكلملا هفطع ايدبم هباجأف ،هيلإ صوخشلاب نذإلا هنم سمتلاو
 يف يقبف ©يموقلا يبرعلا حافكلا يف اهتناكم فرعيو ‘يبرع لك اهردقي يتلا ينورابلا
 نامع ىلإ عجر مث .اهيلإ هترسأ لقنو ،هتالوجو هفاطم روحم دادغب العاج ،قارعلا عوبر

 5 مايق ريخ هتمهمب ماقو 0 ءاسؤرلاو ءاملعلا رابك ةئيه ةسائر يليلخلا مامإلا هفلكف 5ةيناث ةرم

 .ميدقلا يف نامع ماكح دحأو ،يربجلا خيشلا ةلئاع نم جوزتو لئامس ءاحيف نطوتساو

 ىلإ صوكنلاو جوألا نع رخأتلاب نيينامعلا ىلع ةيضاقلا فورظلا تناك املو

 عامطألا لهأ ملعو ،مهيلع ناطيشلا ذوحتسا نيذلا نيقفانملا ىلع هرمأ مظع ضيضحلا

 اوبضغأو ،مهتسايس اونقتأف ،هدنع مهل ظحال نأ اوفرعو ،ةدسافلا مهعماطم نم سأيلا

 مدعو هتلاقتسا لوبق تقولا كلذ يف مامإلا يأر نم ناكف ءهتلاقتسا قاروأ مدقف ،ينورابلا

 هذه مهتتاف نيذلا نورمعتسملا اهعلتبي ىتح ،نامعب هللا هدارأ رمأل الإ كلذ امو ،هجارحإ

 ًاموي ولو اهيلع ةأطولا مهل نيزي ام ميدقلا مهخيرات يف نكي مل يتلا ضرألا نم ةطقنلا

 .ادحاو

 هالوأو همركأف روميت نب ديعس ناطلسلا نم بلطب طقسم ىلإ ينورابلا لقتنا

 نم جرخ ؛هتينم هتكردأ ىتح ةددعتم تاحالصإب ماقو 4 هتموكحل ماعلا راشتسملا بصنم

 ضرأ نم يابموب لزنو ھ ٩ ماع يوبنلا دلوملا موي ديعس ناطلسلا ةبحص يف طقسم
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 ١٣٥٩ ماع لوالا عيبر نم ٢٣ ءاعبرألا موي ءاسم ةأجف تامف ةتكسلا ءادب بيصأف ٠ دنهلا

 . ه

 لالخ برغملا ضرأ نم وطاسف ةيفرصتم ةرضاح (اوداج) ةنيدمب ۔ هللا همحر ۔ دلو
 سنوت تاعماج يف ةيبرعلاو ةينيدلا مولعلا ىقلتو (م )١٨٧٠ قفاوملا ه ١٦٨٧ ماع

 بطق نعو ،ىيحي نب هللا دبع دهازلا ةمالعلا هيبأ نم ذخأ ام اريثكو .رصمو رئازجلاو
 دوزت نأ دعب ،هنطو ىلإ اعجار لفق مث ۔ هنلا مهمحر ۔ شيفطأ فسوي نب دمحم ةمئألا

 ةمقن بجوتساف .ةينامثعلا ةلودلا ةسايسب ةصاخ ءارآ هل تناكو .نكمي ام لكب ايفاقث

 ريتخاو ديرشتو يفنو نجسب ديمحلا دبع ناطلسلا دهع يف هودهطضاو هيلع نيينامثعلا

 ةمسن فلأ نيعبرأ نم اضوفم يبرغملا لبجلا نع ابئان يكرتلا نيثوعبملا سلجمب اوضع

 ىتح قاش ريرم حافك يف يقبو ،ةيعسوتلا مهراظنأ عم ةينطولا هرظن ةهجو قفتت ملف

 ريرحت يف.هدوهجب مهاسف ءافينع اموجه اهيلع تنشف ،سلبارط ىلع ايلاطيإ تدتعا
 .هئادن ةيبلتل عيمجلا بهو ءايلاطيإ دض نيينطولا ةراثإ يف هذوفن لغتساو ،هدالب

 ،حلصلا اذهب فارتعالا ىبأ ،ةبلاغلا ايلاطيإو ةبولغملا ايكرت نيب حلصلا ناك املف

 ىلإ ةينامثع ةرخاب هتلقأف ةيسنوتلا دودحلا لوخد ىلإ اهركم رطضا نأ ىلإ هحافك لصاوف
 نيلوؤسملا عنقأ ىتح هسفن رقتست ملف ،ينامثعلا خويشلا سلجمب اوضع نيعف ،ةناتسآلا
 هتنيع نأ دعب ،عافدلا ةلصاوم ىلإ ةموكحلا هتلسرأف ،هبلط ىلإ بيجاأف .داهجلا فانئتساب

 تارابتعال ‘سلبارط نم باحسنالا ايكرت تررق ىتح كلذك لظو .سلبارط ىلع ايلاو

 ههجو يف اسنرفو ايناطيرب تفقوف ،سنوت وأ رصم وأ ماشلا ىلإ ةدوعلا لواحف .ةيسايس

 رفسلاب هل نذؤي ال نيماع اهب لظ ،امور قيرط نع سيراب ىلإ لصو املو .نهلوخد نم

 نم رفسلا قيرط ةكم فيرش نيسح مظعملا كلملا هل دهمو ‘فورظلا تلدبت ىتح اهنم

 .جحلا ةضيرف ءادأب ًاللعتم ايليسرم

 ينورابلا اهبتك سيطارق يف تدجو ،مهموق يف ةميظع ةلزنمب هؤابآو خيشلا اذه ناك
 لبجلا لخي مل ماع ةيامعست ذنم ماركلا هءابآ نأ اهنم .يملاسلا نيدلا رون دلاولا يديسل

 .دشرم وأ دهاز وأ ضاق وأ ملاع امإ ©مهنم يموقلا

 عمزملا يمالسإلا رمتؤملا يف نامع ةمأ ليثمتب دامتعا مامإلا نم هل باتك اذهو

 :رصمب ةفالخلا ةيضق لجأل هدقع
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 زيأ فتلارتام ت
 ليبس يف دهاجملا بانج ىلإ ،يليلخلا هللا دبع نب دمحم نامعب نيملسملا مامإ نم

 ةمحرو مكيلع مالسلا ،هللا هقفو ۔ ينورابلا ناميلس خيشلا انيخأ ،هللا نيد يف رويغلا هللا

 : هتاكربو هنلا

 .ةسدقملا نكامألاو ةفالخلا ةيضقب مامتهاو بارطضا يف يمالسإلا ملاعلا نإ ثيح

 نأ ةينامعلا ةمألا مساب كبانج فلكن انإف ،كلذ لجأل رمتؤم دقع انغلب ام ىلع ررقت دقو

 دالبلا نم اهريغ وأ رصم يف يماسلا ينيدلا ضرفلا اذهل دقعيس يذلا رمتؤملا اذه رضحت

 ل يهو ٠ ةحيحصلا عرشلا دعاوقل اقباطم ةفالخلا ةلأسم يف كيأر نكيلو ٠ ةيمالسالا

 . كيلع ىفخت

 نيثباعلا ثبع نم .اهتيامح ىلع اينبم اهيف كيأر نكيلف ةسدقملا نكامألا ةلأسم امأ

 ائسحتسا دقو .،اهتغبصو اهدصاقم تناك امهم اهيلع ةيبنجأ دي لك طلست نم اهتياقوو ءاهب

 باتك ًالماحو ،هفرط نم ابودنم زاجحلا ىلإ هجوتلاب كايإ ناطلسلا بانج فيلكت ادج

 . مارحلا هللا تيب لوح نيبراحتملا ىلإ هنم ةحيصن

 .ملسم لك هب متهي نأ بجي ام مهأ نم ةلأسملا نإف ؛هامتيأر يأرلا معنف

 ةحيحصلا رابخألاب انتافاوم كبانج نم رظتنملاو .كلذ نم لغش يف لازن ال اننإو

 مهنيد ريخ هيف ام ىلإ نيعمجأ نيملسملاو كقفوي نأ هلأسن ىلاعت هللاو .ةلصاف نودب

 ٠. نيمآ مهايندو

 ١٣٤٣ مظعملا ناضمر

 . رصمب يمالسإلا رمتؤملا روضحل مامإلا ةبغر ةيبلت ينورابلل رسيتي مل نكلو

 لقني ريمأ لتق

٣٤٤



 هيخأ ونب هب ردغ 0©لقني نصحب .هتفالخ رادو هنمأم يف يولعلا نانس نب نصغ نب نانس

 مهمع نبا مهدعب ةرامالا يلوف اامهنيح نم التق مث 6،ةسايرلل ًابلط نانس نب دمحم

 نصغ نب رماع ني فيس همع ونب هيلع جرخ ىتح اهب يقبو ‘نصغ نب لاله نب ةفيلخ
 هب اطاحأف ،ًاضيرم ناكو ١٣٤٦ ةنس ةرخآلا ىدامج رهش يف نصغ نب نانس نب ناميلسو

 ةعدخب ًافيس عرخأو رمالاب ناميلس دبتسا مث ثدلبلا ىلع ايلوتساو نصحلا نم لزنف

 نب رص ان نب نادمح هيخأ نبا هدعب نم ىلوتساو ذ يفوت ىتح اهيلع اريمأ ن اميلس يقبو

 السرأف .ةرامإلاب ادرفتو ،هالتقف رماع نب فيس ءانبأ هل دصر ىتح اليوط ثبل امف ،نانس

 ىلع نوصخلا لاز امو مويلل اهريمأ وهو .اهب يقبف ،رمألا هادلقف شًابئاغ ناكو ،امهيبال

 مل دماحمب درفتو ،راجلا ةيامحو ةلاسبلاب فرع ،ًاداوج اميرك فلخ خيشلا ناك .كلذ

 ' نم ةحودلا نم مهلصأ نوصفغلاو .لثملا هب برض ىتح هتقو يف هئارظن نم هريغ اهلني

 . يولعلا نانس نب ناميلس خيشلا لوقي اذك .دجن ضرأ

 ةمالعلا انخيش ةمجرت

 يربعلا سيمخ نب دجام

 ارمحلا دلبب يفوت ١٣٤٦ ةنس مرحملا رهش نم نيرشعلاو عبارلا مويلا رجف يف

 نب دشار نب دوعسم نب ديعس نب دشار نب سيمخ نب دج ام ده ازل ا ةمالعلا انخيش

 يربعلا نارمع نب ىسيع نب رمع نب دشار نب نارمع نب ىسيع نب رمع نب سيمخ
 دشار نب سيمخ اربغلا وذ هوبأ ناك .ارمحلا ةربقم نم يبرغلا بناجلاب نفدو ©يوارمحلا

 يبأ نب رصانو يليلخلا ققحملا ملعلا خياشمو هنيب تناكو ء مهتاقثو نيملسملا لضافأ نم

 امامإ نازع نب دومح ديسلا ميدقت ىلع ،مهعامتجا لاح تالسارمو تابتاكم ناهبن

-.. 

 ماع :ليقو ١٦٥٢. ماع بجر رهش يف ۔ هنع يضرو هللا همحر ۔ دجام خيشلا دلو

 6هيلإ هفطعو هيلع هونحب هيذغي يقبف ،هدلاو رجح يف أشن ،مدك نم ارمحلا دلبب ١٢٥٤

 نم بعللاو وهللا ىلإ بصي ملو ©يلاعملا ىلإ ليملاو ريخلا بحو ربلا داهم ىلع بشق
 وحنلا ءىدابم ذخأو ©يودعلا ملاس نب رصان خيشلا نم ةباتكلاو نآرقلا ملعت ،هتأشن لوأ

 .دشار نب نسيمخ خيشلا هدلاو نم ديحوتلا تامهم نم ائيشو

٣٤٥



 نب نازع نب سيق نازع يبأ ديسلا مايأ يف قاتسرلا ىلإ لقتنا هدلاو ةافو دعبو

 ةفرغ تناك ىتح ءاملعلل هبيرقتو ملعلا يف ديسلا اذه ةبحم نم عاش امل نازع نب سيق

 وأ ارركم وأ اسردم الإ اهيف دجت ال ةالصلا ةفرغ ةامسملا قاتسرلا نصحب لابقتسالا

 مهدنع دعق يمومعلا هسلجم نم عفترا اذإ ديسلا ناكو .ًاححصم وأ ًايلمم وأ اخسان

 .مهل ًابيغرت فحتلاو فرطلا مهل بلجيف

 ةمامإلا نوملسملا هدلق يذلا سيق نب نازع ديسلا هنبا مزال سيق ديسلا يفوت املو

 .لمشلا عمج نم هنوري اميف ©يليلخلا ققحملا ملعلا خيشو هنيب ةرافسلا ىلوتف ©ىمظعلا
 الهب تحتف املو .اهيلع هئاليتساو اكرب ىلإ مامإلا جورخ لوأ داهجلا يف جرخ نمم ناكو
 ربكأ نم هنامز يف خيشلا اذه ناك .ًانسح ءالب اهيف ىلبأو ،اهيلع الماع نازع مامإلا هلعج

 ضرعتي ملو ،ىوتفو ءاضقو ًاسيردتو اسرد هتايح بلاغ يف لغتشا هنإف ‘نامع ءاهقف

 ،ةمكحلاو ظعولا يف ةمج دئاصق هلو .هداشنإو رعشلا ةءارق يف ةبغر هل تناك .فيلأتلل

 هذه ،همظن نمف .سانلا يديأ يف هتاف ام الإ قبي ملو ‘هدجو ام قزمف كلذ ىلع مدن مث

 : ظعولا يف ةديصقلا

 بوتن الانلام سفن اي هيه
 عولط هاوتحا دق يح لك

 بيشلا يجترأ سمالاب تنك

 ءيشب نامزلا ينرس املك

 اذه ومهفو انل رهد ولحي فيك

 بوطخ انيف رهدلل موي لك

 انْبحص دق نمو انؤابآ نيأ
 نم انبو انلمش رهدلا قرف
 عمدلاو نزحلا نم انب ام مهبو
 راص دق مسجلا نهاو خيشلا مهيف

 زيزع ايانملا نم وجني فيك
 رادلا هذه ىتفلا قتشعي بجع

 اهوقراف مهلامو اهوقشع

 لهاجتلااذام يرعش تيل

٣٤٦ 

 بيرق ليحرلاو رمعلا بهذ

 بورغلا كاذ دعب هورعي فوس
 بيشملا يف خانأ ينارأ مويلاو

 بوهذلا هنم كاذ دعب ينءاس

 بيطي فيكو امئاد هبأد

 بيطت سوفنلاو رمعلا صقنت
 بيبحلا نيأو انؤابآ نيأ

 بيهلو ةقرح قرفلا كلذ

 بيبصو لئاس دخلا ىلع

 بيطر لفطو لهك مهيفو

 بيبل وأ لهاج وأ ليلذ وأ

 بيرغلل اهب ىتفلا نإو
 بيصنلا تاف مث رمعلا اوعيض

بيجحعل هنإو حيرص رمالاو



 بيغت مهنع سيلو تاقبوم تائيس مهريس يف مهتدوز

 بيبح ينإف اهريغ يبلطاو اهيبلطت ال سفن اي اهيعدف

 بونذلا هتلقثئأ دق دبع انأ بنذ لك يكرتاو ريخلا يلعفاو

 بيخي ال ًابئات هللا قدصي نم يملعاو ةبوت هللا يقدصاو

 بيجم اي يكلام دبعلا ذقناف يبنذ رحب يف تقرغ دبع انأ
 بيقر اي انب فطلاو حفصاو فعاف يسفنل املظ ةايخلا تعطقو

 بيسحلا معن تنأو يبسح تنأ يهجو تهجو كيلإ يبر تنأ

 لقي الف رثنلا امأ .ارثنو امظن نونفلا فلتخم يف هيلإ تدرو ،لئاسم ةبوجأ هل تناك

 اريثكو نيمدقتملا ءاملعلا عابتا ىلع صرحلا ديدش ناكو .تادلجم عبرأ نم عمج ول نأ

 يف يلابي الو ©نيمدقألا هخويش نم هفلأي مل ام مهنم ىأر اذإ ‘هرصع ءاملع ىلع دتشي ام

 . مهيلع درلا

 ةاكز ءانطب نازع مامإلا ةلود مايأ يف ىرقلا ةالو َرَمَأ يليلخلا ققحملا نأ كلذ نمف

 نم ةلمج سوفن يف عقوف ،هسفنل هسفنب ينطتسملا اهيبجي مث ىبجت نأ لبق ،دلب لك
 هليمز ىلإ دجام خيشلا بتكف ©خيشلا ىلع اودري نأ اورساجتي ملو رصعلا كلذ ءاملع
 ام هجو فرعأ مل ينإ :هل هبتك اميف ناكو .كلذ هراكنإ يمشاهلا دمحم نب هللا دبع خيشلا
 يمشاهلا خيشلا لسرأف .ةلاهجلا نم كلذ يف ام عم .ةاكزلا ءانط يف يأرلا نم هوبختنا

 6هوبختنا ةظفل يف فيحصت ةرابعلا يف عقو هنكلو ،يليلخلا ققحملا ىلإ اذه هضارتعا

 ملق قبس فيحصتلا كلذ ناكأ يردأ ال :دجام خيشلا لاق .هولحتنا اهعضوم يف ناكف

 لصو املف .يأر هوراتخا ىنعمب هوبختنا الإ دصقأ ملو ردأ مل انأو ‘يريغ نم مأ ينم

 خيشلا ىلع هبضغ دتشا ،هولحتنا ةرابع ىأرو يليلخلا ققحملا دنع ضارتعالا كلذ

 لحتنا ىنعم نأل ؛انيد يأرلا بصن نامع يف نآلا رهظ يذلا ملاعلا اذه نإ :لاقو .دجام

 اهيف حضوأ ،ةلاسر هيلع ادر بتكف نيدلا :ةلحئلاو :ةلجن هلعج وأ هدقتعا :ءيشلا

 ةلع نوكت الو ،هدسفت ال عيبلا يف ةلاهجلاو . ةلاهجلاب هليلعت لجأ نم هيلع ركعو هتجح

 ال :ليقو نيعيابتملا نم هءاش نمل عيبلا ضقن كاردإ اهيف ام ةياغو .ابرلا ةلعك هميرحتل
 بصن هنأب :هيلع ضرتعا مث نمف .رثألا يف نيبم وه امك ،امهنم هب نولهاجلا الإ هكردي
 نمم وهو ،©كلذ دري مل دجام خيشلاو ،©فيحصتلا نم عقو امم كلذ لصأو .انيد يأرلا

 . ةيملعلا ةبلحلا يف قبسلاب هل رقيو ، يليلخلا ردق مظعي
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 ىلع ضرتعا 0©فلسلا راثآ عابتال ةبحملاو ةريغلا نم ،حخيشلا اذه هيلع لبج املو

 زعل روبقلا ةرايزل ةفوقوملا لاومألا عيب زاوجب ىتفأ امل ‘يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا

 ميركلا نآرقلا ةءارق نأب اجتحم ،يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا ةلود ردص يف .ةلودلا

 ضعب روبق راز ةبي يبنلا نأو ،ةنسلا يف الو باتكلا نم اهل لصأ ال ،ةعدب روبقلا ىلع

 ام روبقلا ريخ» :لاق هنأو ‘كلذب رمأ الو ،نآرق اهعم أرق هنأ هنع لقني ملو ،هباحصأ

 مهئايبنأ روبق اوذختا دوهيلا هللا نعل» :لاقو رباقملا يف ةدابعلا نع ىهن هنأو ،!سرد

 ءاصيإلا نأو ©روبقلا ميظعت نع ريذحتلا نم ةلي هنع لقن امم كلذ ريغ ىلإ !دجاسم

 هيلع لاق دقو .هرمأل بناجمو ةي هيدهل فلاخمو كلذل فانم اهعم نآرقلا ةوالتب

 .ادودرم وهف» ةياور يفو ادر وهف انرمأ هيلع سيل ءيش لك» : مالسلاو ةالصلا

 نم عناملا امف ،حلصت ال ربقلا ىلع ةءارقلا نأ مكل ملسأ ينإ :دجام خيشلا باجأ

 ةءارقلا ةرجألاب ءىراقلا يونيو .6 ةدابعلل عضوم يه يتلا دجاسملا نم دجسم يف نوكت نأ

 . متلق امم روذحم ال ثيح ةرجألا ذخأيف ‘ اهب يصوملا نعو اهب هل ىصوأ يذلا تيملل

 ذخأ عنم مهضعبف ،اهيف فلتخم رجألاب نآرقلا ةءارق نإ :يملاسلا رونلا باجأ

 . هب مكحنو نيعناملا لوقب ذخأن نحنو . هزاجأ مهضعبو ئ ةدابع اهنأل ؟ اهيلع رجألا

 ىلع ةرجألا ذخأ زاوج يف ءاملعلا نيب فالخلا توبث ملسأ انأ :دجام خيشلا لاقف

 ةثرولاو ءايصوألاو ،نيزيجملا لوقب كلذ يف ذخأ يصوملا نكلو ،هميلعتو نآرقلا ةءارق
 فنعي ال لوقب لماعلاو نيزيجملا لوقب المع مهلاومأ نم اهوجرخأو ،اياصولا كلت اوذفنأ

 .مهلاوقأ نم ءيشب نيلماعلا عسي يأرلاب نيفلتخملا عسو امكف ،هلعف دري الو

 ال ءايصوألاو ةثرولا نم هل ذافنإلاو كلذب ءاصيإللا لصأ نإ :يملاسلا رونلا باجأف

 فالخلا عطق نوكي الو ©لهاج لعف هنأل ؛لعفلا در عنمتو ‘فالخلا عطقت ةجح نوكي

 هيلع عمجملاك هيف فلتخملا يف همكح ريصيف لداع مامإ نم الإ فالتخالا لئاسم يف

 رئاس نم هيف فلتخملا يف همكح تبثي امم وأ ،كلذ يف هدعب نم دحأل هضقن زوجي الف

 ىصوأ املاع الو امامإ دجت ال كلذلو ثهب ةربع الف لهاجلا امأ .مالعألا ءاملعلاو ماكحلا

 ءيشب اهيف موكحم ريغ ،ناوألا اذه ىلإ ةيقاب يهف ،نآرقلا هعم ىلتي وأ ،هربق رازي نأ
 اياصولا هذه نالطبب نآلا نحن انمكح دقف .ةمألا ةاده الو ةمئألا نم انقبس نمم هملعن

 ©نيمولعم هتثرو ناك اذإ مولعملا نكلو ،ًالوهجم وأ امولعم يصوملا ناك ءاوس .اهلك
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 تيبل عجري لوهجملاو ،ماهسلا نم مهنيب ام ىلع ثاريم مهيلإ عجري ةرايزلل هب ىصوملاف
 .لاوقألا حصأ ىلع لاملا

 تلاطو ؤ‘هضارتعا ىلع دجام خيشلاو ‘همكح تابثإ ىلع يملاسلا رونلا رمتساف

 يف هفؤخيو .مامإلا ىلع جاجتحالا يف خيشلا ذخأ مث ،كلذ يف درلاو ةعجارملا امهنيب

 6نيدلا رون رذع كلذب عطق هنأ سانلا نظ ىتح ،لاقملا هيلع ظلغيو ،مكحلا اذه لوبق

 6بولقلا هيلع تريغتف ،يأرلا هيف غوسي امم الو ،داهتجالا لئاسم نم هذه ري مل هنأو

 عنشمو هل حصان نيب ءاملعلا راصو ،لئاسرلا هيلع درلا يف تبتكو .نونظلا هيف تثيسو

 ادصاق ءاج ىتح ءمامإلا ىلع خيشلا ديدشت ىأر ام دعب ،نيدلا رون ثبلي ملو .هيلع

 كلت تناك نأ هللا ءاضق نم ناكف ءهنم هنيبتي وأ 6قحلا هل نيبيل ارمحلا دلبب هيلإ هسفنب

 سيل ليصفتلاو .هتلواحم نم ًاضعب انيبو ،هتمجرت يف كلذ انركذ دقو .هتافول اببس ةلحرلا

 ًابلطو ثعابتالا ىلع اصرح مامإلا ىلع هسفن يف ام دجام خيشلا سفن يف يقب .انضرغ نم

 . راكنإلا اذه ىلع هدضعي نم هرصع ءاملع نم دجي مل هنكل 5ةمالسلل

 عم 6ىوزن نم لاعس عماجب خايشألا عمتجا ©نيدلا رون دلاولا يديس توم دعبو
 سيمخ نب رماع كلام وبأ ةمالعلا مهتمدقم يفو ‘يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا

 ةمالعلاو ،حلاص نب ىسيع ةمالعلاو ،هتمامإ لبق يليلخلا مامإلا ةمالعلاو ،يكلاملا

 يشيقرلا ملاس نب دمحم ةمالعلاو ،يمايرلا ديز وبأ ةمالعلاو ‘يربعلا ديعس نب ميهاربإ

 ملعلا ةبلطو ءاهقفلاو ءاملعلا نم مهريغو يرزعلا رماع نب هللا دبع دهازلا ةمالعلاو
 ارضاح دجام ةمالعلا ناكو .رئاوزلا لاومأ عيب ةلأسم يف ةركاذملا ترجف .ءاسؤرلاو

 لاومألا كلت نع توكسلا ىلع اعيمج مهرظن قفتاو . مهيأر عمجأف 8،هدنع ام مهل نيبف

 اهيف فالتخالا نم قبس اميف ضوخلا مدع ىلعو ‘اهنم يقب ام عيب مدع ىلعو .ةعيبملا
 مالسإلا نع هللا هازجو همحر ۔ هتيالو راهظإو عنص اميف نيدلا رون ةئطخت مدع ىلعو

 .بولقلا نم ةشحولا تلازو قاقشلا نم قبس ام قافتالا كلذب عفتراف ،ًاريخ

 ىلع اهورئاز ديزي ال نأب ،روبقلا ةرايز يف ةنسلا عابتا الإ نيدلا رون دصقي ملو

 ةءارقو ،ةدابعلل عضاوم تسيل رباقملاو ،ةَي هللا لوسر عنص امك ثًائيش ءاعدلاو مالسلا

 يثيدح اوناك ذإ ،روبقلا ةرايز نع ةيم هللا لوسر ىهن دقو .تادابعلا لضفأ نم نآرقلا

 يف ناميإلا خسر ام دعب اهترايز مهل حابأ مث ،اهتدابع دحأ مهوتي الئل ؛ةيلهاجلاب دهع
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 ةرايز نع مكتيهن تنك» :لاقف .روذحملا لازو ،ةريزجلا يف مالسإلا رشتناو ‘برولقلا
 ليولاب :ءاعدلاو شحفلا نم ةيلهاجلا لوقت امك يأ "رجه اولوقت الو اهوروزف الأ روبقلا

 .ةرخآلاب ريكذتلاو ‘تيملل ءاعدلا دصقل تناك اذإ .ةرايزلا عنمي ال نيدلا رونو .روبثلاو

 كلذب نيلتف ،رئاص هيلإ اوراص ام ىلإ هنأو كروصقلا دعب روبقلا ىلإ راص نمب رابتعالاو

 .هتوخنو هتناوزنخ بهذتو ،هتكيرعو هتوسق

 لئاسم نم ةلأسملا نأب حيرصت ۔ هنع هللا يضر ۔ يليلخلا ققحملا ةبوجأ يفو

 هلأس نمل هباوج يف لاق ثيح 38 هب لمعو نيدلا رون هآر يذلا يأرلل جيرختو 1 داهتجالا

 ،هفرعأ هجو نم كلذ زاوج ملعأ ال ينإ :نيملسملا ةلود زعل رئاوزلا لاومأ عيب زاوج نع

 لوهجملاو ،اهبر لهجج الاومأ نوكتف ،ةرجاألاب نآرقلا ةءارق زيجي ال نم لوق ىلع الإ

 .ه ا لوق ىلع لاملا تيبل عجري

 دلب نم رئاوزلا لاومأ ضعب عابو ‘كلذب لمع يليلخلا ققحملا نأ مهضعب ركذو

 ٠ اهب رفظ امف عيبملا كلذ كوكص نيدلا رون بلطو {" زع مامإلا ةلود رصح يف لئامس

 ىلع اهنمثب قدصتو ٠ اهنكسي ىتلا هراد عاب ‘ ًافيفع ًادهاز اعرو دجام خيشلا ناك

 . ءارقفلا

 يف ادحأ يرادي الو ٠هايند لجأل ًادحأ مظعي الو . حازملاب الو وغللاب ملكتي ال ناك

 . قحلا

 خيشلاو ،قاتسرلاب يملاسلا نيدلا رون هيلع أرق دقف ،نوريثك ذيمالت هنع جرخت

 لاله نب يلع خيشلاو ،يربعلا حلاص نب ديعس خيشلاو ،يربعلا ديعس نب ميهاربإ ةمالعلا
 ردب نب ملاس نب دمحم خيشلاو ٠ يربعلا دشار نب ملاس خيشلاو ٠ يئانهلا رهاز نب

 . مهريغ ريثكو يبالغلا رورس نب تباث يضاقلا خيشلاو ] يربعلا

 ،هتوم دعب داوسلا هيلع بلغ هتيحل رعش نأ ۔ هنع هللا يضر ۔ هتامارك نم رهش امم

 .هزيهجتو هليسغت لاح يف

 هلتبي ملو هرمع رخآ ىلإ هناسلو هلقعو هعمس هل ظفح ىل اعتو هناحبس هللا نأو

 يف اهمزال يتلا هداروأو هتدابع نم ءيش نح رجعي ملو 6 دجسملا نح عطقني ملو ٠ مرهلاب

 . هتوم ضرم يف الإ ءاضقلاو ملعلا سلاجم نع الو ‘ هتوق مايأ
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 ،هقاس يف ةفيفخ تاحارج هتباصأف ،هنم أضوتي يذلا رهنلا يف رثع هنأ :هتافو ببس

 دادتشاب هيف سحأ يذلا تقولا يفو .هدسج رئاس يف ضرمب يلتيا مث ،هتيب يف سبتحاف

 : رظنلا نبا ةمالعلا ةديصق نم تايبألا هذه دشنأ ضرملا

 نيدلاولا عيمج نم فطلأو ىلوأو يب فأرأ تنأ يهلإ

 نيهم ءام نم تنك كأ ملو ابوس ارشب ينتغص كمفطلب

 نيدح{حلا نع نيد¡{حلا لهذ اذذ اوفعو ةرفغم كنم يل بهف

 اذه رمع نوكيف ١٣٣٢ ماع ذنم ةيلكلاب بهذو ،هربك مايأ يف هرصب فعض دقو

 .ناسح ثارمب ءارعشلا هاثر دقو .رخآلا لوقلا ىلع ٩٢ وأ لوق ىلع ةنس ٩٤ خيشلا

 : يحاورلا ناميلس نب ملاس خيشلا ةيثرم اهنمف

 م دع نم قلخلا لبق ةيربل ١ ىلع ملقل ىقب اس ايانمل ١ مكح كيلع

 ملس يفو برح يف ريداقمل ١ ضراف ةيراج نمحرل ا اهءاش ةمكحل

 مكأ يفو عاق يف تيصلا رئاسو انتوعد ماوق اي قرشلا ملاع اي

 مأسلا ةحاس هيف برقي سيلو همدخي مالسإل ا ىلع تكرت اذ نم
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 ناخيش نب دمحم نايبلا خيش ةمجرت

 تيبب يفوت ١٣٤٦ ةنس روهش نم لوألا عيبر رهش نم ةعمجلا ةرشع نماثلا ةليل يف
 نامع ءارعش ةرخفم مسالا اذه ۔ هللا همحر ۔ بطقلا هحنم .نايبلا خيش قاتسرلا نم نرقلا

 ينب ىلإ يمتني ©يملاسلا سيمخ نب نافلخ نب عنام نب نافلخ نب ناخيش نب دمحم

 .يملاسلا نيدلا رون مع نبا وهو ريذن وبأ هتينكو ،ةبض

 .اهب أشنو .هئابآ لزنمو هموق دالب يهو ©قاتسرلا لامعأ نم ةيرق :نيقوحلاب دلو

 ٨مهناريجو مهنيب ةعقاولا ثداوحلل قاتسرلا ىلإ هوبأ هب لقتنا مث ،هموق سيئر هوبأ ناكو

 ،ةدحاو نس يف اناكو ،قاتسرلاب اورقتساف هوبأ هلمحي نيدلا رون همع نبا جرخ امك

 همع نبا ىلع ةءارق هقفلاو مالكلا ملعو ناسللا ملع لمكتساو ،ةلآلا مولع أرقو ؤاهب أشنف

 تقولا كلذ قاتسرلا تناك ذإ يكمللا فيس نب دشار خيشلا ىلع أرق ام دعب ©نيدلا رون

 نم كلانه امع لست الف ،اهرياوح نم ةراح يهو ‘ىرصقب مهعمجمو ءاملعلا ندعم

 5 ةيقرشلا ىلإ رجاه مث ،نمزلا نم ةهرب اهب يقبو ؛لئاسملا تالضعمل مهفشكو لضافألا

 مث ،ًاليوط اهب يقبو .انكسم يبيضملا راتخاو ،نيدلا رون همع نبا اهيلإ رجاه ام دعب

 يف سيردتلا اهب ىلوتو ،قاتسرلا لوألا هنطو ىلإ عجرف 6هرمع رخآ لاحلا هب تبلقنا

 مامإلا رصع يف كلذو .هل ةذمالت مهلك ،ةديدع قلح ةضايبلا عماجب هل ناكف 6ملعلا نونف

 .دئاصق امهحوتف يف هل ىرن كلذلف ©يليلخلا مايأ نم ردصو ،يصورخلا

 نم مويلا قاتسرلاب نيدوجوملا نيملعتملا رثكأف ،ءاهقف نوريثك ةذمالت هنع جرخت
 خيشلاو ىوزنب ءاضقلا يلو يذلا يرزعلا رماع نب هللا دبع خيشلا املع مههقفأو 5هتذمالت

 امهالكو .يليلخلا مامإلا رصع يف قاتسرلا ءاضق يلو يذلا يلمازلا دمح نب دمحم

 . رصبلا فوفكم

 مولعلا يف هب راص ام ملعلا عاونأ نم سبتقاو ،رعشلا ركسع سراف خيشلا اذه ناك

 هل دهشي بدألا جات ةبقو كلفلا ةردانو ،نامزلا درف وهف ،املاع لامكلا يفو ،ًاملع
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 هتاراجم ىلع ءىرتجي الو ‘هتارايمل ىربني الف ؛هبناج ىماحتيو . زيربتلا يف مدقتلاب

 . هل دهاش مظعأ هتيرقبعو

 .هل ةورث الو اداوج اميرك ناك

 . توصلا يروهج ناك

 .يقلخ اذه :لاقف بتوعف وهز هتيشم يف ناك

 .همسر نع بتاكلا زجعي امم ريثكلاب هظفح ردقيو ‘برعلا راعشأل اظفاح ناك

 فرح نم ظفحي .ةهيدبلا رضاح . لئاسلل تافتلالا عيرس ء باوجلا عيرس ائكذ ناك

 رمأف ©6موي يف ةهزنلل نيدلا رون همع نباو جرخ هنأ كلذ نمف . ةزاجإلا عيرس ئ دحاو

 : نيدلا رون دشنأف ى ءالطصالاو دازلا خبطل رانلا دقوي نأ مداخلا

 دقو دقو ماق مث َءالطصا ديرأ يننإ رانلا دقوأ :يلخِل تلقو

 :لهمت ريغ نم زاجأف ،ريذن ابأ زجأ :لاقف

 دقف دقف :تلقف وكشي ام دقفت هلعل :لاقو ادهج اشحلا ىلطصاف

 عيرسو دوصقملا قفاوي امم ةثراكلا قراوطلاو لزاونلا يف داهشتسالا رضاح ناك

 .اهيف ةهيدب
 هوبأ جرخو © ىرصق ةلحمب نآرقلا ملعمل هدل او هملس نأ :هئاكذ طرف نم ىوري امم

 زيزع تقولا كلذ عبطلا ناك ذإ ،ًاعوبطم افحصم هل بلطي نامع نم ةنطابلا ةحوبحبل

 وه اذإف . ميركلا فحصملا لمحي عجرو هب احصأ ةرايزل ةريسي ام ايأ ثبلف © نامعب دوجولا

 .همهف ةدحو هئاكذ طرفل كلذو ] نآرقلا متخ دق

 نيطالسو هنيب تناكف .هلاح تقاض امل . هب بسكتن ٠ رعشلا ملظن هتحيرق ىلع بلغ

 طقسم ناطلس لصيف ديسل ١ حدم يف هرعش مظعم ىرت كلذلف ©“ت الصو تالص اوم طقسم

 : هحلم يف اهلاق ةديصق لوأو ٠ هدالوأو

 اهلًوَعُم اعوط ىهلا اهيلإ تقلأ اهلكيه نسحلا راص سنألا نم سمش

 اهيلع هزاجأ دقو .هتاقلعم نم يهف ‘لصيف ناطلسلا ةمجرت يف اهركذ مدقت دقو

 ٥هتكبيو هموليو .هفنعي ناك ذإ 5ةزئاجلاب ارابخأ نيدلا رون همع نبال بتكف ث3ةمخف ةزئاج

 يرمعلو :عيرقت هيف ليوط مالك دعب هباجأف ، نيطالسلاو ةربابجلا حدم يف هنهذ غارفإ ىلع
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 رون هافج نيطالسلل هحدمبو .نوبغملا تنأ تنكل ىفلأ اهنم رطش لكب تيطعأ كنأ ول

 خيش لاز امو .يغبلا رهمب ههبشأ امو .مارح ةربابجلا حدمب بسكتلا نإ :الئاق نيدلا

 هنلإ لصن الو ،لاملا تيب نم مهيدياب ام ىلإ ةجاحب نحن :هلوقب كلذ نع رذتعي نايبلا
 . ببسب الإ

 رعاش دوجو الول :نيدلا رون لوقيو ‘هرصم لهأ رعشأ هنأب كهرصع لهأ هل دهش

 .هرصع لهأ رعشأ هنإ :تلقل رابجنزب يحاورلا ملسم يبأ برعلا

 خيشلا اذهو ،همع نبا اهب مئاقلا ناكو ‘طقسم ةموكح دض ةمامإلا تناك املو

 ماكح ىلإ هرعشب ًابسكتم جرخف ،‘طقسم ةنطلس نم ةوفج هل تلصح .ةبارقلاب هيلإ تمي
 علقأو ،قاتسرلا ىلإ عجر مث ،مهيف حئادم هل تناكف ©ينامعلا لحاسلاب ةيبرعلا تارامإلا

 نمائيش ركذنلو .فلس امع هللا وفعيو هركذ قبس امك اسردم اهب ماقأو ‘كلذ نع
٠ 
 : هرعش

 .'مارغلا رعش نم مارملا ةغلب هذهف»

 : اهصن اذهو

 مارغلا رعش نم مارملا ةغلب

 اهمارطضاو اهنارين اهدواعو اهمارغ جاه سفنلل ام يليلخ

 يتلا ةجهملا يقبتست نأ نآ امأ

 اشحلا متعدروأو متنب انبابحأأ

 هقارتحا الإ بلقلل امف متيرس
 مكاوهب امرغم متمحر الهف

 مكضرأ وحن نم ءامسنلا تبه اذإ

 افولا ميش نم لصولا نإف ينولِص
 افصلا نم هيلع متنك امل اودوعو

 مكيلإ حابصلا ءعامسن لمحأ

 حرَبُم دجو فشك الإ دصتقلا امو

 ةميقس مكيلإ ىركس تدرو اذإ

 ةدوم ايابخ نع مكتعلظطأ نإو
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 اهمايه لاطو ادجو اهمسر افغ
 اهماتتكا قاطي ال دو رئارس

 اهماجسنا الإ نيعلل امف متزجو

 اهمانم اهرزي مل نوفج ريهس

 اهماج راد ذإ رمخلاك اهتيطاعت

 اهمامج يتأي داك بَص سفن يلف
 اهمانتغا الإ رهدلا تاصرُف امو

 اهماجسنا رمتسي قوش لئاسر
 اهمارم ءاقللاو سفن ليلعتو

 اهماقس مكيلإ يوري يمقس نعف
اهماقم مكيفو فاعضأ بلقلا يفف



 تعدو موي ةيبظ مكنم سنأ ملو

 سجارب بولقلاو ديعب نم تنر

 ةرسح رثإ ةربع الإ ناك امف
 ام لشم مدلاو عمدلا ينم كراشت

 تضم مكو ماع دعب يتآس :تلاقو

 اهئابظ نع ىمحلا تاناب لئاسأ

 ًانهوم قربلاو ردلاب نجش يلو

 هنأل ميسنلل يسفن لذبأو

 اشحلا يف رانلا مرضت تارطخ يلو
 انبولق يف يتلا نسحلا ةكلم ايأ

 ةكيلم لامجلا لهأ يف تنك نيل
 دجام سفن ثللذ رذق ةزيزع

 ابّملا اهصنقت دسألل اًبجعاوف

 ىرد دقلو ىوهلا يف يسفن للذأ

 : ةليلج لك لين يف ةمه يلو

 نم بحب اهنم حصأ مل ةركس يبو
 نم حوفت ىتح ءامسنلا فطعتساو

 يذلا قرابلا الأساف اموق يليلخ

 ىوجلا ىظل نم ةوذج يل ءىطم لهو
 ةقاط بئاحشلا بوص اي كيف لهو

 افجلاو عنامتلا اذام انبابحأ

 يتجهمو مكاوه يف يعمد مسقت
 مكبانج يف اذكه ينم ناك اذإ

 يعمدأ ضيف نع نامصلا يداو اولس

 نع هولس كارألا يداو اذف الإو

 مكرشنب الإ ءادرجلا تباط امو
 هصاقتنا الإ سنألا لظب يل امو

٣٥٥ 

 اهمارض وبخي سيل تارفز يلو

 اهُماهس بولقلا تابح طخ ملف
 اهمارصناو ةجهم الإ ناك امو

 اهمالكو اهدقع اهبش كراشت

 اهماع تأي ملو ماوعأو روهش

 اهماوقو اهديج الإ دصقلا امو

 اهماستباو اهرغث الإ كاذ امو

 اهمالغ اهيف رم ضرأب رمي

 اهماحز يبلق ناديم يف قوشلا نم
 اهماكتحاو اهماكحأ ةوطس ترج

 اهمامه مارغلا لهأ يف ينإف

 اهمالتساو امسلا الإ هردق امو

 اهمارم لينو تديص ةيبظ مكو

 اهمامإ ينأ زعلا تيب تاعامج

 اهمامتها ليلجلاب الج الإ سفنو

 اهمايخو اهتاذ ينع ضوقت

 اهمالس يل اهدنع يتأيف اهامج

 اهماقم اهيفو اضرأ ىقس له ءاضأ

 اهماهتسم اهب ىَلضَي ام لاط دقف
 اهمارك يتنفج راد ىلإ يلمحب
 اهماظتناو مكقالخأ اذك تناكأ

 اهماسقنا يلثمل ىبأي ةوبص يبو

 اهمارتحا ىعاري ال يسفن لاب امف

 اهماَمغو اهبخُس هتبشعأ امأ

 اهماقم ىفخي سيل قوش بتارم

 اهمازخخو اهذنَر اهنم رطعت
اهمامت الإ سمشلا يف مكل امو



 : هدئاصق ررغ نمو

 عبارملا قوقح يضقن ةعاس اق

 اهصارمعو اهتاحاس نم مشلنو

 ةعيدو بولقلاو ىرايح انفقو

 امف اننبالب تجاه اهلبالب
 اعلطم ضيبلل نهاندهع رايد

 تشحوتف اهلهأ اهنع ضوقت
 اهنأك سينألا دعب ابجع تدغ

 دئاصم نم اهملل اهيف ناك مكف

 ىتم ىلإ فوقولا اذه ام يليلخ

 عبارم قح عمدلا ربتب انيضق

 انفوقو رايدلا يف دجمب سيلو

 اهب ةعجر ىمجلا تايشعل انمقأ

 تعدص ظيقلا ةحفن يذه يليلخ

 قماو ردص نم حورلا اذه سقفت

 مّيتمل دعسم نم امكيف امأ

 يقراب ءوض ىلع اربص ىرت حاصأ
 ةمسنو قوفخ يبلق نم أدهيو

 ىحضلاب عمادملا ليبس يل لهف
 هتنزخ ينيعب دقع يل ماد امف

 هل لهف داؤفلا عودصمل ينإو

 هعينص لاش رهدلا مومه ريثك

 مهرهد نوكشي سانلا عيمج تيأر
 هظح لوانت هنم مهلكو

 : يل لاق ؟تنأ يل فيك يرهدل لوقأ

 لا فرشأ وه يذلا لقعلا مهتوبح
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 اهماهر ضيفت رارسأ هللف

 عمادملا زونك نم ناق َرمحأب

 عئاورلا ءابظلا مادقأ َءىطاوم

 عئادولا عوجر اهاضاقتن اهب

 عجاسو رايدلا يف كاب ريغ ىرت

 علاوطلل لزنم الإ قرشلا امو

 عفانب الصأ حورلا دعب مسجلا امو
 عكارو ورام نيب ةالص فوفص

 عراصم نم ىهئلل اهيف ناك مكو
 عماس ريغ ىلإ اناوكشب حيصن
 عماجملا لكب اهيلهأل اندعو

 عراجاألاف ىونلا نيب انبابحأو
 عجاورب ىمحلا تايشع تسيلف
 عزان نطاوملل داؤف ميمص

 عبارملا ميسن اذه امف الإو

 عماه عمدلا لماه يقالتلا ديعب

 عمال تاينشثلاو ايانثلا رغشب

 عياض ديغلا ىمج نم ريبعب تتأ
 عقاربلا نايص نع تلج ديغلا نم

 عماوللا نيب عاض ىتح ربتلا نم
 عماج ةبحألل لمشب رابجنا

 عناص أوسأ رحلا رهدو يلإ
 عئاجو ءارشلاب ءيلم نيبف

 عئاجفلا مهسب ًافوقحم مهلا نم
 عفارب تسل بابلالا يلوال انأ

يعماطم نع مهتيفعتساو رهاوج



 يكل الا سيمخ نب رماع كلام يبأ ةمالعلا ةمجرت

 ١٣٤٦ ةنس روهش نم ،كرابملا ناضمر رهش نم ةسماخلا ةليللا نم ريخألا عبرلا يف

 نب دوعسم نب رصان نب دوعسم نب سيمخ نب رماع كلام وبآ يلولا ةمالعلا انخيش يفوت
 نب نايرش ىلإ ةبسن ينايرشلا يكلاملا رمع نب هللا دبع نب سيمخ نب ديدح نب دمحأ

 نب ناميلس نب دمح خيشلا نع ًالقن ‘دمحي يف صورخ ينبب عمتجي دمحي نب يراش
 .اهب نفدو ىوزنب هتافو تناكو ء يصورخلا دجام

 . هم وق لز انم اهبو ١٢٨٠ " ٨٢ ةنس ةيقرشل ١ نم دل اخ ىنب ي د اوب - هلل ١ همحر __ دلو

 نكر مث ملعلا خويش نم ةدافتسالل ©لباقلاو زع نيب ددرتي ۔ هنع هللا يضر ۔ أشن

 همزلأ ىتح اهيف يقبف ‘تقولا كلذ يف اهب لضافألا لوصحل ثًانطو اهراتخاف ،ةيدب ىلإ

 رمأ لاثتماو ‘نطولا ةمدخ هسفن مزلأو ،اهب لهأتو غاهيلإ لقتناف ،ىوزنب مايقلا مامإلا

 .همامإ

 :نيمامإلا ةمامإ مهيلع تراد نيذلا لحاطفلا نيينامعلا باطقأ دحأ ۔ هللا همحر ۔ ناك

 . هللا مهمحر يليلخلا هللا دبع نب دمحمو يصورخلا دشار نب ملاس

 فرعي ال احيرص ثمئال ةمول هللا يف مهذخأت ال نيذلا نم ۔ هنع هللا يضر ۔ ناك

 .نامتكلا مايأ يف ًاروسج ،قدصلاب قطنيو ،قحلا لوقي ،ميضلا ىلع رقي الو ،ةاجادملا

 طلتخا اذإ رابغ هل قشي الف اذه عمو ،نطبلا ريبك ةيحللا ليوط ةينبلا ميظع ناك

 . ناخدلا

 هخيش دعب يصورخلا مامإلا مايأ يف ،اهلوح امو ىوزنب نيملسملا رمأ ةرادإ يلو

 رومأ دقفتلو ،داهجلا ىلإ ناجرخي امهنوكل ،يليلخلا مامإلا رصع يف مث ©نيدلا رون

 .ةسايسو ًاداهتجاو اصرحو الضفو ًاملع ةيافكلا خيشلابو {©كةكلمملا
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 لعجو ©6"هرصع يف نامعب ةاضقلا سيئر وهف 4 ءاضقلاب ىیروزنب همايق لاح يف لغتشا

 ًاخاسن بلجو {| هنع ملعلا نونفو هقفلا اولمح ©ءاملع ةدع هنع جرختف ‘ سيردتلل اتقو

 .ةضرألا اهتلكأو لامهإلا اهعاضأ ىتلا ةضماغلا تافلؤملا نم ريثك ىّيحأو بتكلل

 اهلهأ ضحو ءاهب دوجولا زيزع ناكو ،ىلسبملا لخن سرغف ىوزنب لاملا تيب رُمَع
 لكو ٠ راهنألا ةمدخو دلبلا ةرامع ىلع مهضحو ةريثك احابرأ ردي هنوكل }كهسرغ ىلع

 .اهحلاصم يف رظنلاو ةلودلا نوؤشب مايقلا نع هعنمي مل كلذ

 ،هردبب اورانتسا نيذلا نيملعتملا ىلع يصورخلا مامإلا رصع يف جرح هبلق يف عقو

 نع ىلختو ءدارفنالاو لازتعالا بحأف ،هبلق قاضو هردص رغوتف 6‘هرحب نم اوبرشو

 اباوج هبتك اممو .ةيدبب هتيب ىلإ ىوزن نم جرخو ثرومألا ةرادإ نم ىفعتساو ،ءاضقلا
 :افجلا مهنم سنآ نيذلا نيملعتملا دحأ نم هيلإ ردص لاؤسل

 اربص نمل ىبوط ايف ليمج ربص :اوضم نيذلا لاق امك لوقأ ينإ
 ارذح نكف ىلوأ اندنع مكتوكس مكتمالس نم يبسحف مالملا اوفك

 اركم نم لك نم انؤلكي هللاو انقزري هللاو مكل ميكاوزن
 ارتتسم ناك دق ام فشكت اذإ يتلزنمو يردق ادغ نوملعتس

 اردق نم تمّؤول مهقرافتال نأ اوردق دقو موق نع تلحرت ىتم

 مامإلا هرذعي مل ةيدبب همايق لاح يفو .ريرحتلا بضغ هيف نيبتي ليوط مالك عم
 نع ةعيرشلا ماكحأو ةالولا رماوأ ردصت تناكف ثةيقرشلاب ءاضقلا ةرادإ دلقتي نأ همزلأو

 الإ دقعي الو ،لحي ال نأو هرماوأ لاثتما يلع نب لاله ديسلا ةيدب يلاو مزلأو ،هيأر

 ىلع مهثحيو مهضحي سانلا يف ماق نم لوأ ناك يصورخلا مامإلا دهشتسا املو .هيأرب

 عياب نم لوأ ناكو .لحنم ريغ ماظنلا ىقبيو لمشلا عمتجيف ،مهل مامإ دقعل عامتجالا

 مامإلا دهع يف كلذ لعف هنأ امك دقعلا ةبطخ هسأر ىلع بطخو يليلخلا مامإلا

 .يصورخلا

 هيلإ اهبتك ‘تالاؤسو تاثحابمو تالسارم نيدلا رون دلاولا يديسو هنيب تناك

 جرخف ،هنع بتكيو هل أرقي وهف ؤهدنع ةذمالتلا ىظحأ ناكو .آرثنو امظن كلام وبأ ةمالعلا

 : نيدلا رون هيلإ بتكف "هتبيغ تلاطف ٠‘هدالوأ ةرايزل. ةرم تاذ

 .بئاونلل كتددع ىتف تنأو بحاص ريخ يدنع تنأ رماعأ
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 بتاكو راق الب هكرتتي رايتخاالب كيخأ نع لحرتأ
 بحاص نود ةبحالا دعب ادغ ليلخ ىلع ءاضفلا قاض دقل

 بئاجنلا ىلع ليحرلا دمتعال موي لك يف ينتأت مل نئل
 بناج لكو بونجلاو ابرغو اقرش ضرألا يحاون يف برضأو

 . ةليوط ةديصق يهو

 انخيشو }يرقصلا يلع نب ديعس ةمالعلا خيشلا :مهنع ملعلا ذخأ نيذلا هخويش

 . مهيلع هللا ةمحر ۔ يملاسلا نيدلا رون يديسو ٠ يلع نب حلاص ةمالعلا

 لوصألا يف ةزوجرأ ‘فاصنإلاو لدعلا رصتخم مظن يف فاطلألا دراوم :هتافلؤم

 :اهامس ةزوجرأ . مخض دلجم . ماكحألاو نايدألا يف ،بوسنملا رثالا يف بولطملا ةياغ

 فلأ نيرشعو ةينامث ىلع فونت ،تادلجم ةعبرأ يف .ماكحألاو نايدألا يف مارملا ةياغ»
 :اهامس زجر ةلاسر هلو .هب درفت اميف ةديدسلا هءارآ اهب حضوأو ،هتفانك اهيف رثن ‘تيب

 ةفصو ءهتعشأو راصتنالا ةلدأ اهيف ىدبأ .'قيرغتلاو راصتنالا ماكحأ يف قيقحتلا ةياغ»

 ىلع همكح يف هيلع عنش امل ،حلاص نب ىسيع خيشلا ىلع در يهو .هماكحأو قيرغتلا
 ةلدالا..جيرخت يف بنطأ هنإف ©لام تيب اهنأ 4 يبيصخلا زيزع نب دشار خيشلا لاومأ

 :ةمدقملا دعب اهلوأ .همكحل اراصتنا اهناظم نم اهباختناو

 دشار لام قرغ يذلا وه دشار نب ملاس مامإلا نإ

 يقيقحلا هبهذم يف قحأ قيرغتل كلذب هنأو

 : اهلوأ شرورال او ءامدلا يف ةموظنم هلو

 مركملا يبنلاب ءادتقا تأدب مدلل كفسلا مرح دق يذلا دمحب

 لوادتملا شرقلا وهو ‘رضاحلا ينامعلا فرصلاب اهميوقتو شوراألا ماكحأ اهيف ركذ

 دلجمو ارثن هيلإ ةدراولا لئاسملا ىلع ةريثك ةبوجأ هلو .كلذ ةبلطلا ىلع لهسيل ،مهنيب

 .ةريثك لئاسر هلو .ًامظن

 دمحأ نب ديعس ملاعلا خيشلاو ‘يشيقرلا ملاس نب دمحم ملاعلا خيشلا :هذيمالت

 ناميلس نب ديعس ملاعلا خيشلاو ‘يفيسلا رصان نب ديعس ملاعلا خيشلاو ،يدنكلا
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 يلولا يضاقلا ملاعلا خيشلا هنباو يسرافلا رصان نب روصنم ملاعلا خيشلاو ‘يدنكلا
 . هدعب ةيدب ءاضق يلو ٠ يرجحلا دمح نب دشار يضاقلا خيشلاو ٠ يكلاملا رماع نب دوعس

 . ريثك مهريغو ٠ روكذملا يكلاملا ةمالعلا نب دوعس خيشلا ءاضقلا يلو دشار يفوت املو

 هل مامإلا دوهع

 م ےس ےص

 دت فقتلارقاوم ست

 . هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ٠ هلل دمحلا

 هزيجأ نأ زوجي ام هل تزجأو 6 ينع ابئان هتلعجو . سيمخ نب رماع خيشلا تمقأ دق

 ،هدي ىلع ركسعلا ضئارف تلعجو ،مالسإلا حلاصم يف رظنلاو ماكحألا لصف نم .هل

 نم يطعي نأ هل تلعجو هللا عاطأ ام هتعاط رايدلا لهأ تمزلأ اذكو .هتعاط مهتمزلأو
 رض عفد وأ . عفن بلج نم ،نيملسملا حلاصمل هداهتجاو هرظن ىلع نيملسملا لام تيب

 ١٣٤٦. ةنس ةجحلا يذ ٢٢ موي يديب ‘دمحم نيملسملا مامإ انأو اذه تررحو مهنع

 ےص ےم

 ديت فقتارتاوم يتي

 . هلآو ىبنلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 ةعمجلا ةالص ةماقإ يف ،ينع ابئان يكلاملا سيمخ نب رماع خيشلا تلعج دق

 هزيجأ نأ ىل زوجي ام لك هل تزجأو ‘ تايانجلا لهأ ريزعتو ٠ ماكحألا ذاقنإ يفو ٨ ىوزنب

 نع اهجوز زجع نم قيلطتو ] رصملاب اهل يلو ال نم جيوزتو © تاقفنلا ءارجإ نم - هل

 لهأ تمزلأ دقو ،ةاضقلاو ةالولا ىلإ هعجرم ناك امم كلذ ريغو ‘كلذ تبلط نإ كاهقافنإ

 نيملسملل حصنل ١ وه هتمزلأ امك .هتحص انمو هتدعاسم ركسعل ١ عيمجو ©}هتعاط رادلا

 نيملسملا مامإ انأو ‘ يديب هتررحو ديدستلاو ةناعالا مهلو يل هلأسأ هللاو . داهتجالاو

. هللا دبع نب دمحم



 روميت نب ديعس ناطلسلا ءاقترا

 طقسم ةنطلس ىلع

 ناطلسلا طقسم ةنطلس ىلوت ،فلأو ةئامثالثو نيسمخ ١٣٥٠ ماع لاوش لوأ يف

 ،دارفنالاو ةلزعلل هبحو ،كلملا نع روميت ديسلا هيبأ يلختب ‘لصيف نب روميت نب ديعس

 شرع مهل دهم دقو ،هنبا قتاع ىلع ةموكحلا ءابعأ عضوف دنهلا ضرأب ةحايسلاو
 يهو ١١٦٧ ماع ىوزن هل تنادو اهيسرك ىلع ىلوتساو ديعس نب دمحأ مامإلا ةكلمملا

 .نامع نوصح نم رمألا هل ملس ام رخآ

 ملف مكحلا بصنم ىقتراو ١٣٢٩ ماع نابعش عباس سيمخلا ةليل ناطلسلا اذه دلو

 ىتح نيينامعلاب لاصتالا عطقو ؤ‘لحاسلا نم هتموكح حالصإ الإ هرمأ ءىداب يف هل نكي

 .ةسايسلا بابو ،ةياعدلا باب ،ةدصوملا باوبألا هل اوحتفف ،هيف عمطلل هيلإ مهددرت رثك
 كالهو رامعتسالا لوخد كلذ نم مجنف ‘هسدح يف نكي مل امب هورغأو ‘برحلا بابو
 نيفراعلا ةسايسلا يف نيزرابلا نم يليلخلا مامإلا ناك املو .نطولا باهذو ،ةيعرلا

 ىتح ٬دابعلاو دالبلا ردكي ام رمألا لوأ يف مهنيب نكي ملف ،هتيعر ساس ،ودعلا عماطمب

 ماق .اذه دعب هؤرقتس امك ةيسايسلا سئاسدلا هيلإ تمدقت ةخوخيشلا هنم ناطلسلا سنأ

 قورت .ءانغ ةنج هترامعب تحبصأف .ةيناث ةمصاع اهذختاو ،رافظ ةرامعب ديعس ناطلسلا

 .ًاردك اهيف ىشخي الو .اهب هتاقوأ رثكأ يضقي وهف ،رعاشملا شعنتو ،رظانلا

 ءافرشلا سراق همجرت

 يثر احلا ديمح نب ناميلس خيشل ١

 نب ديمح نب ناميلس ءافرشلا سراف ليلجلا ديسلا يفوت \ يليلخلا مامإلا رصع يفو

 سماخلا ةليل هتافو تناكو .ىثراحلا دشار نب ىسيع نب دمحم نب ناميلس نب هللا دبع

 . ةيقرشلا نم بريضملا ةدلبب ٥ ماع ةجحلا يذ رهش نم رشع
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 .ةنس نينامثو ًاعبرأ هتافو موي هرمع ناكف ١٢٧٠ ماع يف ۔ هللا همحر ۔ دلو

 نود اهب درفنا ،ةلاحب ةلزنملا ةلالجو ةمهلا دعبو ردقلا ولع نم ديسلا اذه ناك
 و اخسو هدوج امأ . ةعاجشو ةيسورفو ًادجمو ًامركو الضفو ابدأ هرهد درف رهف 8 هن ارقأ

 .جرح الو هنع ثدحف

 نم اهيف ىدبأ ةثداح يف ،نييدجنلا لاطبأ دحأ ،كارب نبا هفقاوم ضعب دهش

 ىلع وهو هداوج هامر ىتح ©فقوملا كلذ يف هؤارظن هنع عكعكت ام ةلاسبلاو ةيسورفلا

 6هتمغ يلجنت نأ ىلإ ؤىغولا ةموح يف هيلع فقي اداوج بلطي هموق ىلإ عجرف ،هجرس
 ربخلا نع مهلأسف يلع نب حلاص خيشلا ىلإ اوعجرو ةكرعملا تلجنا املو .هيلع هب اونضف

 تيقبف ،ناميلس مهمعطأو ثرحلاب حض حلاص اي :۔ مهل ًافيض ناكو ۔ يدجنلا باجاف
 . مهدنع الثم ةملكلا هذه

 نيينامعلا لج ذإ ؤامركم اهب ماقأو ،ًارارم رابجنز ةنيدم ىلإ قزرلا ءارو ًابلط جرخ

 ٥ مهيديأ تبسك امب رابجنز لهأ ىلع ايناطيرب طيلست هللا دارأ املو .ايقيرفإ ىلإ نوددرتي
 نيدضاعملا نم ديسلا اذه ناكف ،ايناطيربو شغرب نب دلاخ ناطلسلا نيب مهافت ءوس عقو
 .دلاخ رزأ نيذاشلا

 نيمئاقلا هئالمز عم هتنجس ©برعلا دي نم اهتزتباو دالبلا ىلع اهدي تعضو املو

 لاومأ تبلسف ثهنع اوزجع ظهاب لام ءادأ مهتمزلأ ام دعب ‘نامع ىلإ مهتفن مث ؤ}ةضهنلاب

 ماع نابعش رهش يف رابجنز ىلإ داع مث ،هبانم هتعامج ضعب خيشلا نع عفدو ،مهضعب
 نع هب هانغأ ام هلضف نم هل هللا حتفف ،ديلا رصح هجعزأ رابجنز ىلإ داع املف ١

 هنطو ىلإ عجر ىتح . ًامركم افيرش اهب ماقأو ،هؤام بضني ال ادروم يقبف ،هقلخ رارش

 رابجنزب هلاحك نامعب هلاح تناكف ١٣٣٨ ماع ناضمر رهش نم يناثلا مويلا يف بريضملا

 .امركم امرتحم

 رصان نب ديعس ةمالعلا انخيش ةافو

 يدنكلا

 خيشلا يفوت ‘فلأو ةئامثالثو نيسمخو سمخ ١٣٥٥ ةنس رفص يداح ةليل يفو
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 يدنكلا دمحم نب هللا دبع نب دمحأ نب هللا دبع نب رصان نب ديعس دهازلا لضافلا ةمالعلا
 . طاطح يداو نم تامدهتملا ةدلبب

 رهظ نع نآرقلا ظفحو ١٢٦٨ ماع ىوزن دمس نم قيوسلا ةلحمب خيشلا اذه دلو

 ماع يفو .ىوزن رقع خياشم نم مولعلا ءىدابم ذخأو .نينس رشع نبا وهو .بيغلا
 ،ائس هنم ربكأ ناكو دمحأ نب دمحم دهازلا خيشلا همع نيباو هنطو نم جعزأ ٠

 ملف ،هيلإ قساف اهادهأ ةميمنب ،ًاناودعو ًاملظ يناهبنلا ناميلس نب فيس خيشلا امهجرخأ
 ةيانعلاو ذ نطولاو لهالا قارفل رطفنت امهبولقو 6،ىوزن نم اجرخو ‘ امهيف هللا ىح عري

 نب دمحأ نب لاله ناسحإلاو ةءورملا بحاص ديسلا ةحاسب طقسمب الزنف ،امهفعض ددست

 ،لاله نب دمحم ديسلا دنع راهنلاب اناكف شيع دغرأب هدنع اماقأف ‘يديعسوبلا فيس

 نم نايبلاو يناعملاو وحنلاك ةلآلا ملع يف سوردلا ذخأل خيشلا اذه جرخي ليللابو

 . يسرافلا فسوي نب بيبحو ء يعفاشلا مامإلا بهذم ىلع حلاص نب دمحم : نيخيشلا

 ققحملا خيشلا نم هيلع قلعتي امو هقفلا مولع ذخأو .اليمج ءانث اهيلع ينثي ناكو

 لصاوو 6 يدنكلا رباص نب دوعسم خيشلاو 6 يناويطلا رماع نب ديعس خيشلاو 6 يليلخلا

 لض افأ نم ناك ىتح ( طقسم نم روخلا دجسمب ؤ}اهرمع ةدم مولعل ١ سرد يف هبلط

 هنع ذخؤت 6 ةخوخيشلا دح ىلإ امرتحم ًارقوم اديعس شاع 6كهرصم باطقأو هرصع

 . ةيناطلسلا ةمصاعلاب تالكشملا لح يف هيلإ عجريو ،مولعلا

 . مارحلا هللا تيب جحل جرخ ١٢٩٩ ةنس يفو

 مامإلاو ،©يصورخلا دشار نب ملاس مامإلاو ‘سيق نب نازع مامإلا خيشلا اذه كردأ

 . مهقح يف هيلع بجي امب ماقف 6مهعيابو يليلخلا هللا دبع نب دمحم

 نيينامعلا ىلع ةرداصلا ملظلاو مشغلا قئاوع عطق يف ۔ هنع يضرو هللا همحر ۔ ماق

 ارارم هيلإ ددرتو 6 حلصلاب ىعسو ( دشار نب ملاس مامإلا روهظ تقو ‘ طقسم ناطلس نم

 ©يليلخلا مامإلا رمألا يلو املو .كلذ يصورخلا مامإلا لوبق مدعل ،هدارم حجني ملف

 ىتلا بيسلا ةدهاعم تناكف ،ةملظلا داهطضا نم ،مهيلع هاري امم نيينامعلا ىلع قفشأ

 اطيسو ةيزيلكنإلا ةلودلا بئانو ©نيينامعلا نع ةباينلاب خيشلا اذهو ‘ىسيع خيشلا اهرضح

 .ىون ام لكلو ثباعشلاو نتفلل امكو ٠ حالصلل ارظنو © ناطلسلاو مهنيب

 6 يدنكلا لمحم نب ناميلس خيشلا : ملعلاب نيفورعملا ةذمالتلا نم هنع جرخت
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 يناويطلا رماع نب حلاص انبا ىسيعو دمحم :ناخيشلاو يدمحيلا رهاز نب لاله خيشلاو

 .ريثك مهريغو ،ديعس ناطلسلا هنباو روميت ناطلسلا رصع يف ،‘طقسم ةاضق

 يركسلملا يلع يبأ مهسيئر ةركاسملا ميرك ةافو

 نب فيس يلع وبأ ةركسم ميرك ميعزلا بيطلا يعملألا غيلبلا نسللا خيشلا يفوت

 نب نانس نب يلع نب ةعيبر نب فيس نب رماع نب يلع نب فيس نب رماع نب يلع
 طخ نم القن . يدزال ١ مهف نب كلام نب ةميلس ىلإ يمتني 0 فسوي نب ميه اربإ نب دمحأ

 ٥ نيرشعلاو سداسلا ةليل ىف ءاربإ ةيالعب هتافو تناكو . يركسملا دشار نب لشاه خيشلا

 نيعستل ا زهاني هرمعو . فلأو ةئامثالثو نيسمخو سمخ ١٣٥٥ ةنس مرحمل ا رهش نم

 . هنس

 .حيشلا يضاقلا هيبأ نم مولعلا ءىدابم ىقلتو اهب أشنو ئ رابجنزب خيشلا اذه دلو

 نم هوبأ ناكو 5،مهدنع ابرقم مهل ابتاك ناكف .رابجنز كولم لظ يف عترو ،رماع نب يلع
 بتك مث ؤ‘“شغرب ناطلسلل باتكلا دحأ يلع وبأ ناكف ‘كولملا ىدل نيمرتحملا ءالجألا

 ةنطلس ىيف اهعاب ايناطيرب تدم املو .. ينيوث نب دمح ناطلسلا دهع ىلإ هتوخإل هدعب نم

 ،ءاسؤرلا ةلمج نم خيشلا اذه ناك ‘شغرب نب دلاخ ناطلسلاب تعقوأو ؤرابجنز

 ١٣١٤ ةنس يف ًاروبجم جرخف .نامع ىلإ زيلكنإلا مهافن نممو ثرابجنزب نينوجسملا

 دشار نب ملاس :نيمامإلل ارصاعم نامعب يقبف ؛لام نم هكلمي ام ايناطيرب هتبلسو

 . هابلف هبر هاعد نأ ىلإ 6 يليلخلا هللا دبع نب دمحمو & يصورخلا

 ناكو .مسرلا ملع يف عجرملا هيلإو 3 ةلآلا مولعب مهملعأو ،هنامز لهآ مركأ ناك

 . هطبضو هنسحل هيف بوغرم هطخو © ةمغنلا نسح ًادوجم ئراق

 هيرابي نم هنمز يف نكي مل ،اهلمعتسمو اهيشحوب افراع ةغلل ظفحلا ريثك ناك

 .اهيف داجأ ميظانمو راعشأ هلو إاهيف هيراجيو

 . . هتافو لاح ىلإ ،‘باوجلا يف ةهيدبلا ةعرسو ةنطفلاو ءاكذلاو مركلا يف الثم يقب

 صورخ ينب لاتس ىلع مكح لآ موجه

 نيدلا رون هللا دبع نب دمح ديمح يبآ مامإلا لماع ىلإ صورخ ينب لاتس لهأ اكش
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 ليخنلاو عورزلاب ترضأف ،مهمانغأل احرسم لاتس اولعج نيذلا ةلطاطهلا نم ،يملاسلا

 مكحلا يف ناكف ءدالبلا نم ةبيرق مهبورز تناك ذإ ،اهداعبإو اهلقنب ديمح وبأ مكحف
 يف تازازح تجتنأ تاسفانم تيقبف .هيأرل لك بصعتو ثءاملعلا ضعب نم ةضراعم

 ©قحلل دايقنالا نع ©نييربعلا ىلإ هعجرم ناك نمم ،مهريغو ةلطاطمهلا عنتماف سوفنلا
 ءاليتسالا اهيف اولواح ،نتحسلا يداو لهأ نم ةرفاس برح تزرب ،مكحلا فييزت ببسبو

 رمآتلا هدنع حص امل ةليغلا نم سرتحا دق ناكو .هنم يلاولا جارخإو ،يباوعلا نصح ىلع

 . نيملسملا تاروع نم هولهج امو قرطلا مهل ءيضت انويع موقلل نأ دب الو ؤهيلع

 ةقيقح هل حضوأو 6هدجنتسي هيل إ بتكو . مهربخ ةحصب هم امال ديمح وبأ لسرأ

 . قيزمتلا لبق مهكرادتي نأ هصرحو هبعشو هدالب ىلع ةررقملا ةرماؤملا

 : هباوج نم ناكف ءهتعيفر غوسي ملو لاقمل غصي ملو © كلذ هنم مامإلا لبقي ملق

 اندنع مهو ثءاسؤرلا نودب ةيعرلا موقت لهو .تبتك ام فلاخت مكح نم لاوحألا نإ

 !؟ىوزنب

 8 مهتمواقمل تدعتسا يباوعلا نأ اونقيأو . موجهلل اودعتساو ©مهتوق نورمآتملا عمج

 ةجحلا يذ نم رشع سداسلا مويلا ةرغ اهيلع اوبضقناف ،‘لاتس ةدلب ىلإ مهتهجو اولوحف
 يذلا يشحولا ءادتعالا نم قئاللا ريغ اهيف اولمعف ،اهلهأ نم ةلفغ نيح ىلع ١٣٥٦ ةنس

 لافطألاو ءايربألا اولتقف حالسلا نم لزعلا نييندملا يف ةعيرشلا هعنمتو ،ةعيبطلا هفاعت

 اوماقأو ،ةاغبلا بناج يف مويلا كلذ رصنلا ناكف ،هيلع اوردق امب اهلهأ مهعفادو ثءاسنلاو

 .اهب مامإلل الماع تنكو ،لخنب انيلإ خيرصلا ىمنف هودجو ام نوبهني مايأ ةثالث اهب

 ينب عم مهسفنأو مهلاومأب اودهاج مهنإف نيلحتملا يناوخإب ديمح يبأ يخأ ةوعد تيبلف

 مهلام عم ثمايقلا نم ةلمحلا هذه يف سمش نب ةلوعم لآ رذتعاو .بيسملا لآو حبص

 ،ةملؤملا ةثداحلا هذهل بدح لك نم نودهاجملا بهو .نيملسملا رصن يف ةقباسلا نم

 يف اوذخأف ©نيبوكنملا مهناوخإ نع عافدلاو ‘فرشلا ىلع ظافحلل توملاب اوناهتساو

 اوراثأو ،نيروحدم مهوجرخأف ©فراجلا مهلمع ةلباقم يف .ةقفش الو ةداوه الب مهئالجإ

 . ريمح نب ناميلس همكاح لكلا سأري هيف نمب ريبكلا لبجلا ضاف دقو ،مهبولق يف رعذلا

 ام اودرتساو ©نيملسملا نم ةعامج مهل جرخف ريجهلا ةدلبب هوبهن ام ةاغبلا زجح دقو

 مامإلا ضبقو ،ةقهاشلا لابجلا سوؤر اوبكر ىتح ءءاعنش ةميزهو حارجو لتق دعب هوبهن
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 مهقثوأف 6}كهمع ونبو هتوخإو ديعس نب ميهاربإ خيشلا مهسأري » مكح لآ نايعأ ىلع

 دوجوملا لاملا تيب نع مهيديأ عفر مهمزلأو ،يعرشلا مكحلا مهيف ىضمأو كدويقلاب
 . روكذملا يداولا نم حشف ةدلبب يذلا لاملا هنم اورتشاف .نتحسلا يداوب

 ببس هل نكي مل هنأ :ةثداحلا هذه نم اراذتعا ميهاربإ خيشلا ةريس يف تدجوو

 . يصورخلا ميحرلا دبع ديسلا اضيأ كلذب ينربخأو .هيلع تبتر ةديكم يه امنإ 5اهيف
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 دمح ديمح وبأ هب مكح ام لقن اذه

 مامإلا لماع يماسلا هللا دبع نبا

 .صورخ ينب يداو نم ،لاتس يق ةلطاطهلاو صورخ ينب نيب

 .ةلطاطهلل بصعتلا ىلع مكح لآ لمح يذلا وهو

 .لاتس ىلع موجهلا هببسب ناكق

 ديأ فقتلارقاوم بتي

 6يملاسلا نيدلا رون نب هللا دبع ةمالعلا نبا دمح ديمح وبأ مامإلا لماع مكح دق
 ةلطاطهلا مانغأ نم ،ريبكلا ررضلا هيلإ اوكش امل ؤصورخ ينب نم يداولا لاتس لهأل

 دقو ،©ةمجلا مهيشاومب نولقتني ،ةديعبلا فارطألا نم اوماق ذإ ؛يداولاب ترثكو ،مهيشاومو

 تبث امم ،مهعفانمل نولبسيو ،مهباود أطت ام ثيحو ،لخنلاو ثورحلا نم .دالبلاب ترضأ

 ةلطاطهلا ينعأ ۔ مهانفراع املو .رصبلا لهأ نم ةفرعملا ولوأ صن ام ىلع ،ميرحلا نم مهل

 راضملاو راضملا ريغ يف اهعقوم ةكرشلا نإ :مهانبجأف .ةدلبلا هذه يف ءاكرش انإ :اولاق ۔

 رضي ال نأ هيلع مكحي ،فيرشلا عرشلا .هسفن ناسنإلا لام يف ىتح دابعلا نيب ةعوفرم

 © دحأ ىلع ررض ال ثيح ءاهنع ةيئانلا تاناكملا ىلإ دالبلا نم لاقتنالاب مهانرمأف ،هلامب

 يتلا ىرقلاو نادلبلا ىمح ريغ نم ،ةحابملا ةنكمألا نم هوكردأ امثيح هعفانمو رطقلا نوعبتي
 لهأ هيلع ام ىلع ،هنم جورخلا مهنكمي ال يذلا عضوملا كلذ ،دالبلا لهأب رضي اهب لوزنلا

 .مهوعنمي ال نأ ۔ مهباودل دورولل اودارأ نإ ۔ يداولا لاتس لهأ نم مهل انذخأو ؤ يشاوملا

 ثرحب اورضي ال نأ طرشب ،درولل مهمانغأ ينعأ اهب نوكي ‘عضاوم ةثالث يف مهنيب انقفاوو

 ال نأو شةثالثلا نم طسوألا دروملا نم مهانعنم ظيقلا تقو نأ الإ ،هلاومأ يف الو . دحأ

 . قوسلا نم بيرقلا عضوملا يهو ،مهمانغأب ةربقملا يف اورمي
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 يف رورملاب الإ هنم درو ميقتسي ال ناكملا كلذ نوكل ظيقلا تقو مهانعنم امنإو

 © يداولا يف اهنوعضي مهراجشأو مهرومتو مهتعتمأو سانلاف ظيقلا تقو يداولاو يداولا

 يف رورملا نودب هيلإ لصوتلا هللا ردق نإو ‘كلذب رضي منغلا عيطق رورمو ؤ‘هب نوعسوتيو
 .ةدلبلا ىلعأ اهدحأ اهنم درولا انلعج يتلا عضاوملاو .سأب الف ،ةرضم ال ثيح يداولا

 دق ثلاثلاو .لفاسلا عرزم ىلعأ ةبتللا ضوح عم يذلا ناكملا نم يناثلاو ،جلفلا ةانم نم

 اهيف مهنوكسب عقي يتلا ةلصفم اهركذن اهضعب تاناكملاو ،قوسلا عم يذلا وهو هانركذ

 .ريوصلا ةحطبو رحيوحلاو ةيجللا يهو .مومعلا قيرط ىلع اهانركذ ام دعب ررضلا

 سماخلا موي هتررح ۔ هديب يصورخلا دشار نب رصان مامإلا لماع رمأب باتكلا اذه بتكو
 . ١٣٥٣ ةنس بجر نم رشع

 وبأ دبعلا هبتكو يصورخلا دشار نب رصان دلاولا ةمالعلا انخيش هبتك ام حيحص

 . يباوعلا ىلع هللا هاقبأ ۔ مامإلا لماع © يملاسلا هللا دبع نب ديمح

 م امإ هبتك . حيحص وهو ( هضقن بجوي ام هيف رأ ملو ٠ مكحل ا اذه يلع ضرع

 .هديب يليلخلا هللا دبع نب دمحم نيملسملا

 ز مهيلع افيح هيف نأ نوعديو ٠ مكحلا اذه نم جرح يف مكح لآ بولق تلاز ام

 . هتحصل هئاضمإ نم ۔- هيلع هللا ناوضر ۔ مامإلا هررح ام ىرتو

 نبيربعلا ىلع مامإلا مايق

 نييربعلا ةمصاع ىلع مامإلا ماق فلأو ةئامثالثو نيسمخو نامث ١٣٥٨ ةنس يف

 .كلذ يف مامإلا دي طخ نم باتك لقن اذهو .كلذ تبجوأ بابسال ،ارمحلا

 دبتا_فتقتا رتاوت
 مكحلاو رظنلا ءاملعلا نم هديرن يذلا صرورخ نيبو نييريعلا نيب نئاكلا ةفص هذه

 . لطابلا دريو قحلا لبقيف ©. هيف حصي يذلا مكحلا يف ءاملعلا رظنيل 7 ذ هيف

 كلذ دعبو .تمسحنا مث ،نويربعلا اهيف يغابلاو ،ًاقباس ةنتف تحص اهنإ :لوقأ

 مهنم ديراف ©نييربعلا نوصخي لاجر اهرقعب مهتاو ،يباوعلا لهأ ضعب ىلع باود ترقع
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 ىلع ةلخن نيثالث ةورح ليخن تلتق مث ةدم تضمف ،مكحلل اوبرقتي ملو إمكحلا
 نيعبرأ ةورح ًاسانأ دعو ،نييربعلا نم سانأ ىلع ىعداف يصورخلا نامثع نب نافلخ

 ىبان ال اتأ :دي يقبف ©نييربعلا ريبك ملكو لوقلا لاطو ،مكحلاب هل يذلا دارأو الجر

 وفعي نأ نامثع نب نافلخ ملكي نمو .ةيضقلا نوحلصي اسانأ سمتليو ،هيدؤنو مكحلا

 ريبك نوملكي نوملسملاو ‘لجو زع هللا مكحب هقح ديري هنأ حلي نافلخو ،حفصيو

 ىضمو .ةعامجلل هنم هبحن قفرلا نكلو ،هيضري ام هل نافلخ نأ :مهدعي وهو ،نييربعلا

 . ةلمج سانأ ىلع قاتسرلا ةدلب يف لخن رض حص كلذ دعب مث ،ةدايزو ةنس لوح كلذل

 يلاو كلذ غلبو .ديزت وأ ةلخن ةئام براقي ،اريثك ارض نييربعلا نم لجرل لام رضو

 اوعبتاو ،اوزفق رافقلا نإ :يلاولا لاق كلذ دعبو رضلا عقو ثيح ىلإ راسو ،قاتسرلا
 نامثع ني نافلخ الإ كلذ لعفي ال :سانلا لاقو .يباوعلا برق ىلإ نيلعافلا رثأ

 .لواعملا يداوب همع دالوأو نافلخ نمزلا كلذ يفو .هباحصأو

 وأ لجر ةئامثالث ءاهز نتحسلا يداو لهأ دمع ،نييربعلا اذه ربخلا غلي املف

 ،تقولا كلذ يف لتقو حارج مهباصأو ،هودسفأو نامثع نب نافلخ لام اودصقو 0نوديزي

 يف لتق حص ءنيموي وأ موي دعبو .اولحترا مث ،موي فصن ةورح مهبرض يف كانه اوقبو

 هودع اولتق مهنأ يعدي يصارح لجرو ،يباوعلا يف نينكاس نييربعلا ناصخي نيلجر

 .اولتقف نيبراحم اوءاج مث صورخ ينب نم ًالجر اوبرض نييربعلا لاجر نأ نافلخ يعديو
 .هبرض نم يردن ال نيقيرفلا نيب ام لخد يصارحلا لجرلا نأو

 نييربعلاو نافلخ نيب لاتقلا لاح يف برض هنإ :اولاقف يصورخلا لجرلا نع انلأسو

 كلذ دعبو يتيب يف انأو ةبرض ينتتأ ؟وه نم براضلا يردأ ال :لاقو لئسو .نيمجاهلا

 اهيف رظني نأ ديرن يتلا ةيضقلا ةفص هذهف ،نييربعلا صخي لجر نالف براضلا لاق

 .ردهي ًارده هنوري امو لعافلا نونمضي انومضم ءامدلاو لاومألا نم هوأر امف نوملسملا

 نافلخ يعديو ،نييربعلا صخي وهو ،يباوعلا نكسي نمم لجر لام نافلخ رض كلذكو

 نورضي نيح مهباحصأ عم اوناكو ءةنتفلا يف اولخد يباوعلا نينكاسلا نييربعلا لاجر نأ

 ارئاس نويربعلا هرضي يذلا نافلخ لام يف ليتق مهنم دجو هنأ ليلدلاو ،نافلخ لام

 طخ نم ًالقن ىهتنا .هديب دمحم نيملسملا مامإ هبتك .يل ترهظ يتلا ةيضقلا هذهف ،مهعم
 . مامإلا دي

 ٣٦٩

٢٤ م ۔ نايعألا ةضهن



 ؤىوزن نم لاعس فارطا يف ةبيهو نم لجر يف لعف عقو كلذ رثأ ىلع مث
 نيراضلا ،ميهاربإ خيشلا نم مامإلا بلطف .نييربعلا صخي ،يلاطهلا شيورد هيف لعافلاو

 نم دب ال نأ مامإلا ىأرف ،لطمف دعو مث عنمتف يبيهولا يف لعافلاو ،نافقلخ لخنل
 © نييربعلا ىلع مايقلاب هرماوأ تردصف ‘ثداوحلا هذه عفدو ‘ثراوكلا هذه مسحل مايقلا

 هذه فرصمب الهب ىلع هلماع وهو ۔ هللا همحر ۔ ديز وبأ لمحتو 5الهبب هشيج عمجتو

 تلاطو .مهدعي ميهاربإو دايقنالاب ميهاربإ خيشلا بطاخي الهبب مامإلا يقبو ،ةوزغلا
 اهنم جرخ كلذ ميهاربإ ققحت املف ،ارمحلا مهدالب ىلع موجهلا ىلع مزع مث ‘ مايألا

 ،نسحم نب دمح نب دمحم هتوخإو ،همع ينب نم مكح نايعأ لبقأو ،نتحسلا يداو ىلإ

 امف .الهب نم عوجرلا هنم اوبلطو شديري امب مامإلل اونعذأف مهدنع نمو انهم نب دمحو
 مهعمج مث .مايأ ةثالث اهب ماقأو مهدالب لخدف .اهب ميقيو ،مهدالب لخدي نأ الإ يضر

 ىفوف . هتعامج نمو هنم مامإلا هبلطي امب دمح لمكتو ،انهم نب دمح خيشلا مهيلع رُمأو

 . هلل دمحلاو لاتقلا نينمؤملا هللا ىفكو ،ًاروصنم ًارفظم مامإلا عجرو ،هدعوب

 نم مامإلا عوجر دعب _ الهب يف حلصلا هجوب تمسحنا هتلأسمف نامثع نب نافلخ امأ

 . هيف مكحلا ىضمأف ٨ ىوزنب مامإلل لمح خيشلا هلسرأف شيورد امأو ‘ ارمحلا

٣٧٠



 يرزعلا خيشلا ةمجرت

 ةئامثلثو نيسمخو نامث ١٣٥٨ ةنس نم لاوش رهش نم رشع سداسلا نينثالا موي يف

 رغصم لێتهم نب رماع نب هللا دبع دهازلا ةمالعلا خيشلا يفوت كرجفلا ةالص دعب فلأو

 .يؤل نب ةماس دلو نم ،ةرزع ىلإ ةبسن ©يرزعلا

 كهتنت نأ ًارويغ ،هنيد يف ًابلص ًادباع اكسان ادهاز ًاملاع ۔ هنع هللا يضر ۔ ناك

 .هللا ركذب ًابطر هناسل لازي ال ،نينمؤملاب اميحر انيل ©نيقفانملا ىلع اديدش .هللا مراحم

 مث دهملا يف وهو هينيع ىدحإ يف بيصأو ،يبيضملا لامعأ نم ةبشخالا ةيرقب دلو

 لغتيشثاو ًافوفكم أشنف ،هرمع نم ةعبارلا زواجي ملو ،اهتكاش ةكوش ببسب ةيناثلا اهتعبت

 رون اهبو يبيضملا ىلإ لحترا مث ،مالغ وهو ،هدلب يف ميظعلا نآرقلا ظفحو ،مولعلاب
 هناسل نم هنقلف ©عماللا هئاكذو ةداقولا هتنطف نم ىأر امل ،هبرقو هاندأف يملاسلا نيدلا

 مايأ يف عمس ام لك ظفحي نأ داكو اهظفحف داقتعالا لوصأ يف دارملا ةياغ» :ةموظنم
٠ 

 هكس ٠

 ىلإ يبيضملا نم نيدلا رون لقتنا املو .اهظفح نقتأو ،ةيمورجآلا نتم هنم ىقلت مث

 خيشلا همزالف ‘ناخيش نب دمحم نايبلا خيش همع نبا هذيمالت ىلع فلخ ،لباقلا

 امل الإ اراهن الو ًاليل هنم جرخي ال راوضلا دجسمب فورعملا دجسملا هتيب ناكف ©يرزعلا

 ناكو ،اهيلع ليقع نبا حرشو كلام نبا ةيفلأ ظفحف ،وحنلا ةءارق يف عطقناو ،هنم دب ال

 ،رعشلا لاق كلانهو ثمولعلا رئاس روكذملا خيشلا ىلع أرقو هبلق نتم ىلع اهدرسي

 لهأ ضحف ثملعلا ةايح هيف تخفن دقو هنطو ىلإ عجر مث ،هريغ ىلع هيف هخيش همدقو
 ىلإ لحر مث ،فراعملا ىقلتي ةهرب ماقأو يبيضملا ىلإ عجر مث ،مهحلصي ام ىلع هدلب

 ىلإ لقتنا مث .ءاملعلاب عمتجيو ،مولعلا رشنيو سردي ،نينس عبس اهب ماقأف ،رابجنز
 اميس ال هنطو ىلإ قّوشت مث ؤ‘هلاح كلتو ىرخأ نينس عبس اهب ماقأف ءارضخلا ةريزجلا

 ۔ يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا ىلع مهقافتا نم .ةينامعلا ةيموقلاب قافآلا ترطعت دقو

 يف ماظتنالا بحأو ،ايقيرفإب مايق هل نهي ملف ،هايقل ىلإ نمؤم لك ٌنحو ۔ هنع هللا يضر
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 لقتنا ام دعب ،هنطو ىلإ لصوف ؛همايق ىلع صرح نم مغر أابيآ زهجتف ،ءاملعلا كلس
 هيلإ جاتحا مث ،تاونس اهب ماقأو غاربإب ايضاق ملاس مامإلا هماقأف ،هالوم ىلإ نيدلا رون

 0١٣٩٧ ةنس ىوزن ىلإ هلاقتنا ناكو ،اهب هماقم نوكي نأ هيلع مزعو ؛فاعدتساف ىوزنب

 ضبق يذلا هرفس رفاس امل ىوزن ىلع مامإلا هفلختساف ،اسردمو ايتفمو ايضاق اهب يقبف
 مامإلا ناكو ،انسح الب يليلخلا مامإلا ىلع دقعلاو ،نامعب ةمامإلا ةدوع يف ىلبأو شهيف

 نوملسملا دقف ام دعب ىوزن ىلع هفلختسيو هئارآ نم ريثك ىلع دمتعيو 6همظعيو هلجي

 ىلإ لقتنا ىتح ،ةعمجلا يف ةالصلاو ةبطخلاب موقيو ‘كلام ايأ ةمالعلا مالسإلا خيش

 هللا ةمحر ۔ ىوزنب نفدو هيلع يلص ام دعب ،مامإلا عم ريفغ مج هتزانج عيشف ،هللا ةمحر

 يضاقلا هذيملت هنع هركذ ام كلذ ىلع ليلدلاو ،نيعبسلاو نيتسلا نيب هنس تناكو ۔ هيلع

 درو دقو .باقرلا تاقاقد ةرشعلا هذه لوقي هعمسأ تنك ام اريثك :لوقي دمحم نب نايفس

 :هباوج نمو .هيلع باجأف ،ًامظن لاؤس هيلع

 لاح دعب الاح نوتسل ١ يب تمارت دقو ضيرقل او يل امف

 6يئانهلا يلع نب بلاغ خيشلاو ،يدشارلا دمحم نب نايفس يضاقلا :هتذمالت

 . ريثك مهريغو

 : ناخيش نبا هخيش بطاخي هرعش نمو

 ءاوهلا فكأ يف نيلا الو ال ءابرجلا يماض يدو سيل

 ءاسنخلا بحاصو مكاوه يف اتابث ذاعم وبأ ياوه لب

 ءابدألا بقانم ىقلتأ اهيف تنك ايلايل ىسنأ تسل

 ءايكذأ ةمئأ نع ىوح ام انيلع يقلي ذاتسألا ناسلو

 يئاجو ضام ذاتسألا ءاقفر يئاسكلا هيوبيسو ليلخ نع

 ءامدنلاك زيزعلا دبع نباو مامضو ملسمو عيبرو

 ءامو لاض نيب ام ءاسمو احابص ودحت حاضيإلا قاين مك

 ءامضلا ماقم ام لينلا ضرع فيص مايأ ءعامضلا اهبصي نإ

 ءاكذلاو اججلا وذ ناخيش لجن يذالمو يتدمعو يخيش نإ

 ءادوس ةلح ىف تلجتو تالضعم يتحاسب تملأ نإ

 ء ايضل ١ درب د ادحالا تب دعب امم اسكو اهصيوع اهنم لح
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 ءاقللاو يتداس نيب ام تلح ًاعيظف ارمأ تفراق ىوضر درط

 ءاضفلا يف انحابشأ تءانت ول تءانت ام انحاورأ ظيغب تُم

 ءاملعلا فقاوم نم تلخ دق يرصعب ىوزن لاب ام يسفن فهل

 يئاوه لهأ نيأ رودلا اهيأ اونخت نيأف مهورد هذه

 ءاكن ءوض قوفي ءاكذو مهفو ملع لهأ موقلا يننظ

 يئاكذ ام يتنطف ام يداهتجا ام ينتريح ةطخ يف ينوفقوأ

 ءاضقلا تاثداح نم راجم يف يئاسمو اسردم يحابص يف

 ءابطخلا فقاوم يلثمل ام ابيطخ موقأ نأ تفلكتو

 ءابقلا بر كاح ام ىكاحي ال ًاجسن مكحأ ءانثلا بوث كانه

 . ارثنو ًامظن ىواتفو ميظانم هلو

 وطلا ىلع مامإلا مايق

 ىلإ جرخف ،هسفنب هسأري بعشلا نم اشيج مامإلا زهج ١٣٦٢ ماع رفص رهش يفو
 فرسأ نأ :كلذل ثعابلا ببسلاو .ناميلسو ىسيع :نيخيشلا ضهنتسي ملو .طلا

 نم ،نيملسملا لاومأل ًاباهتناو اصصلت َوطلا لهأ رباج ينب ءاغوغ نم مهعياش نمو عوبسلا
 لصوتي ال ةعينم لابجلا اهب ةطيحم اهنوكل ،مهل ةراغم طلا اولعجو ،اهريغو ةنطابلا

 ىلإ اونأمطاو مهسأب مهرغو ‘ةصوصخم تاهج نم الإ اهل ذفنم الو ،ةقشمب الإ اهيلإ
 يليلخلا مامإلا مكح ىتح مهرارصإ ىلع اوقبو ،روذحملا مهيقت اهنأ اونظو ،مهتراغم
 نب ديعس مهريمأب كتفف ،بجاولاب ماق نم هللا ضّيقف ،مهيف كتفلاب رمأو ،مهئامد ردهب
 هناوعأ ماقف ،هيلإ ليبس ال نأ نظي ثيح ؤ‘ىحضلا تقو ةليع نباب فورعملا فلخ
 .ةيغابلا ةمذرشلا هذه عمقل جورخلا مامإلا ىأرف ،نولتقيو نولقي اولاز امف ،هرأث نوبلطي

 مهتويب مدهب رمأف صوصللاو قاسفلا برهف ،وطلا لخد روكذملا رهشلا نم ٢٣ موي يفو

 ىلع لمحو ،مهناوعأ نم اهب يقي نم ىلجأو ،مهليخن عطقو ،مهيغبل ىوأم يه يتلا
 صارح يتب ءاسؤر ىلإ لسرأو ،مهدعاسي ناك نمم ‘بدألا ىلإ جاتحا نم دافصألا

 دارأو ،عوبسلا ىلع ءاسؤر مهنأل ؛لختنب هيلإ اوتأي نأ :رصان نب دمحأو دمحم نب نارهز

 رمأ سيئرلا مازلإ نم يعرشلا رمألا وه امك ‘كلذ مهفلكي نأو ،نيبراهلا رمأ مهلممحي نأ

 ىلع هكرحت مهدنع ققحت ىتح رمألا ءىداب يف لوصولا نع اولقاثتف ،‘هيسوؤرم
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 هنم داري امل دمحأ نعذأو © طقسم ىلإ نارهز برهف ء اولثتمي مل نإ امج مهتمصاع

 . تقرلا كلذ قاتسرلا لماع لاله نب دمحم ديسلا ةطساوب

 رمتلا الإ اموي رشع ةعبس اهب ثبل يتلا ةوزغلا هذه يف هراصنأو مامإلل نكي ملو

 هذه تقو ناك دقو .كمسلا مدع اذإ ًامادإ نوينامعلا هرخدي سباي كمس وهو ثلاوعلاو

 .لودلا نيب ةنحاطلا برحلا ببسب . ةمعطألا ةلقو راعسألا ءالغل اجرح ةوزغلا
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 يصورخلا دشار نب رصان ةمالعلا خيشلا ةافو

 ةمالعلا خيشلا يفوت ١٣٦٢ ةنس بجر رهش نم نيرشعلاو نماثلا مويلا يفو

 نم قياشم ةدلبب هتافو تناكو ‘دشار نب ملاس مامإلا نص ‘يصورخلا دشار نب رصان

 يباوعلا دلب خيشلا اذه نطوتسا دقو .ءالضفلا هئابآ نطو تناكو ،اهب نفدو ثةنطابلا

 ضرمف .اهلهأ نيب ماكحأ لصفل ةنطابلا ىلإ خيشلا اذه جرخ ملعلا بلطل اهيف نكسو
 خيشلا اذه ناك .هلمأ هللا ققحف شهيوبأ راوجب نفدي نأ بغري ام اريثك ناكو .يفوتو اهب

 .ةوقلا نم همامأ امل ةالابم ريغ نم ،ةعاجشلاو بلصتلاب افورعم

 ريثك ةيشخلا ريثك ؤ،بلقلا قيقر ‘سفنلا روقو ©نامعب ءالجألا ءاملعلا نم ناكو

 ىلع ًاديدح ًاروسج ثهللا بنج يف ًارويغ ،مهيلع اّطف ،نيقفانملا ىلع اديدش ،ةالصلا
 ىعس هنإف ؛دشار نب ملاس مامإلا هيخأل نيرزاؤملا مظعأ نم ناكو .نيقراملا ءاهفسلا

 امو يباوعلاؤ اهلوح امو قاتسرلا ىلع هيخأل يلو دقو .هدييأتو هتلود ديدست يف هدهج

 ىلع هل لمعو .اهعباوتو يباوعلا ىلع ارهد يليلخلا مامإلل الماع يقبو ،اهيلع لمتشا

 .ضيبألا يداوو لواعملا يداو ىلعو ىكزأ

 ذملتف ،ةيقرشلا ىلإ هبلط يف رجاهو ،ملعلا بلط يف هرغص ذنم ۔ هللا همحر ۔ أشن
 هترجه دعب ةيقرشلا ىلإ ارارم ددرتو ،هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا هيلع أرقو ©،نيدلا رونل

 عيرس ‘بضغلا عيرس هنكل هعمس ام هتوفي ال نأ داكي اريبك اظفاح ناكو .ىلوألا

 .هديب ام ةلق ىلع لاملا ردق فرعي ال ،ًاداوج اميرك ،قحلا ىلإ عوجرلا

 ئ يصورخلا نامثع نب نافلخ خيشلا :ءاهقفلا نمف .نوريثك ةذمالت هنع جرخت

 ٥ ىصورخلا دامح نب فيس يضاقلاو 1 يصورخلا دمحم نب هللا دبع يضاقلا خيشلاو

 هيخأ نباو ئ يلهذلا رصان نب ناميلس يضاقلاو . يصورخلا دمحم نب ناقلخ يضاقلاو

 . مهريغ ريثكو . ملاس مامإلا نبا هللا دبع ملاعلا خيشلا
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 نالعج لوخدو فاورلا ةمالعلا لتقم

 ةمامإلا تحت

 ةمالعلا خيشلا نالعجب لتق ١٣٥٩ ةنس مرحملا رهش نم رشع نماثلا ةليل يف

 لآ نم ‘دمحم نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب دمحأ نب هللا دبع فيفعلا لضافلا

 ،ميمت ينب نم ةبهرلاب مهبسن لصتيو .دجنب ةفورعملا تويبلا نم مه نيذلا ©فاورلا

 ةنده يف .ناودعو املظ هتيب يف نسح وبأ ونب هلتق ،ًاماع نوتسو ةسمخ لتق موي هرمعو

 ادمعتم انمؤم لتقي نمو» :لوقي هللاو اهقح اوعري مل ةمذو دهعو ،مهناريجو مهنيب

 ىلإ هبتك ام اذهو يميظع اباذع هل ًدعأو هنعلو هيلع هللا بضغو اهيف ادلاخ منهج هؤازجف
 ©ميصقلا نم ةديرب ةدلبب دلو ،هيف فرصتب هيبإ ةمجرت نم كهللا دبع نب ناميلس خيشلا هنبا
 مامإلا بهذم ىلع كًالماع ًاملاع مالسإلا يف ةبيش اذ خيشلا اذه ناك ه ١٦٩٣ ماع يف

 لاجرلا نم ناكو .بصعتلا مدعو هلاوقأو هلامعأ يف فاصنإلاب فرع 6©لبنح نب دمحأ

 ،بطخلا مهلدا نإ يأرلا ديدس ،ملكت وأ بطخ نإ غيلب وهف إةايحلا نيدايم يف نيزرابلا
 .ةاجادملا فرعي ال حيرص .نزو لاملل ىري ال ميرك ،ناخدلاب رابغلا طلتخا اذإ عاجش

 . ملاظلا ةفص تناك امهم ملظلاب ىضري الو ميضلا لبقي الو لزهلا فرعي ال اداج

 مث ،ةديرب يلاهأ نم رساجلا دمح نب ميهاربإ ةمالعلا خيشلا ىلع هبابش يف أرق

 ىلع اهيف فكع ،©نينس ثالث قشمدب ماقأ مث ،قزرلا ءارو ايعس رصمو ايروس ىلإ رفاس
 ةبتكمب) ةدوجوملا بتكلا نم اريثك خسنو .اهئاملع ىلع أرقو ،اهبتاكم يف بتكلا ةعلاطم
 عمجب اعلوم ناكو .ادلجم نيرشع هل خسن امو هديب هخسن ام غلبيو (رهاظلا كلملا

 يهو ،دجن يف لب ميصقلا دالب يف ةبتكم ربكأ ربتعت ةمخض ةبتكم عمج دقو ‘بتكلا
 بدألاو ةغللاو ثيدحلاو ريسفتلا ىلع يوتحت ،اذه انموي ىلإ ةديرب يف هئانبأ يديأب ةيقاب
 . خيراتلاو

 هودرطف ديشرلا لآ اهلتحا يتلا مهدالب نع عافدلل هتعامجو جرخ ٦ ماع يفو

 ءاملع ىلع أرقو ،نيتنس اهب ماقأو ،ةرونملا ةنيدملا ىلإ هدالب رداغ هسفن ماعلا يفو .اهنم

 ماقملا هل بطي ملف 4 يسيردإلا تحت تناك امل ريسع ىلإ اهرداغ مث ؤ يوبنلا مرحلا

 ىلع سانلا هبنو ‘هدض ناكف شةنايدلا فلاخت ىتلا رخاسملاو ةذوعشلا نم هآر امل .،اهب

 ةمصاع الكملا ىلإ مث ‘ندع ىلإ رحبلا بكرف 6هديكل نطفف هب شطبي نأ دارأف كلذ
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 هعيطتسي ام ردقب نسح رثأ همايقل ناكف ةنس ةرشع تس اهب ماقأف ١٣٢٩ ةنس يطيعقلا

 يضقي ناكو }يطيعقلا ضوع نب رمع ناطلسلا دهع يف اهب ءاضقلا ىلوتو ‘بيرغ درف
 ىلإ جرخ مث ،هملع ةعس ىلع لد امم ‘بهذملا يلبنح وهو ،يعفاشلا مامإلا بهذم

 ١٣٤٦ ةنس يفو .ادشرم ًايعاد ةنس اهب ماقأف ،يدنهلا طيحملاب ةروهشملا ةريزجلا ىرطقس

 ،هتدافو لصيف نب روميت ناطلسلا مركأف ،رثكأ وأ نيتنس طقسمب ماقأو ‘نامع ىلإ هجوت
 جرخ ١٣٤٩ ۔ ٤٨ ةنس يفو .رافظ ىلإ هبحصتساو ،هملع قح هل ىعريو هراوج نسحأو

 هوذختاف ،هللا دبع نب يلعو رصان نب دمحم :نيخيشلا اهئارمأ نم ةوعدب نالعج ىلإ
 هب برضي ناكو .مهلزاون يف هنوريشتسيو ،هلاوقأ ىلع نودمتعي 4 اريزوو ًايضاقو ًايتفم

 .ه ا ريزولا ةلز رفتغي الو ،ريمألا لماجي ال ةحارصلاو ةهازنلا يف لثملا

 ٧6مهتداع يه امك ،ةهزنلا ىلإ عيبرلا مسوم يف دلبلا لهأ رثكأو يلع ريمألا جرخ

 ،مهضرغل ةصرف نورمآتملا دجوف ،خيشلا اذهو سانلا نم دارفأ الإ دلبلاب قبي ملو

 نوسحلا بزحتف ةندهلا لجأ ءاهتنا ىلإ يولعلا ريمألا تكسو هب اوكتفو .اليل اوجرخف
 نم اريثك برحلا تلكأو ءءايربأ ءامد اهب تكفس ءءاوعش ةنتف تناكف ،ًاعيش اوقرتفاو

 لتق نمو» :لوقي هللاو إمهئامد كفس يف ريمألا فرسأو 6مهلاومأو نيرمآتملا لاجر

 ريمألا عفري ملو روصنم ناك هنإ لتقلا يف فرسي الف اناطلس هيلول انلعج دقن امولظم

 ،مهيلع قانخلا قاض املو ١٣٦٣ ماع نم ةرخآلا ىدامج رهش رخاوأ ىلإ مهنع برحلا

 نودؤي مهنأ مهمعزبو ‘طسوتلا هنم نوبلطي ،حلاص نب ىسيع خيشلا ىلإ نورمآتملا أجتلا

 قتفلا قترل ةدعاسملا هنم بلطو ثرمألا هل فشكو .ثمامإلل خيشلا بتكف ،ماكحألا

 نب هللا دبع لوصو بلطو ؛اهب ركسعو ثةيدب ىلإ ىوزن نم مامإلا جرخف ،عازنلا مسحو

 :هل لاقف رضحف ،نيرمآتملا سيئر يعاوصلا ديعس

 .ةدعاسملا انم بلطت :مامإلا

 . معن :هللا دبع

 .الوأ كسفن نم فصنا : مامإلا

 ؟اذامب : هنلا دبع

 .فاورلا ةمالعلا يف كاتفلا رضحأ :مامإلا
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 .عيطتسا ال : هللا دبع

 . كرمأ يف ءاملعلا رظني ىتح الوأ نجسلا ىلإ بهذا : مامإلا

 .نجسأ ىتح تلعف اذام : هللا دبع

 .هلتق يف مكيغبل : م ام ال ا

 ؟كلذ ريغ ىرت له :هللا دبع

 ©يولعلا ريمألا بطاخت كلذ دعبو .الوأ هسفن نم ناسنإلا فصني نأ بجي : مامإلا

 .يرمأ يف رظنأس ةقيرطلا هذهب مكتدعاسم تناك نإ :الئاق ةشنشلا هللا دبع رثأ كلذ دنعف

 . هترطيس تحت تقولا كلذ نكت مل نالعج نال "هنأشو مامإلا هكرت

 دق تنكو (روص) ديعس ناطلسلا لصو ،ىوزن ىلإ ةيدب نم مامإلا جورخ رثأ ىلع

 ، طقسم ةاضق سيئر يناويطلا حلاص نب ىسيع خيشلاب تعمتجاف ©يتجاحل اهيلإ تجرخ

 ىلخأو ،هيلع تنذأتساف ،هنف دلو دمحم نب رصان تيب يف ناطلسلا ةرايز ينم بلطو

 ٠مامألا لوصو نع هترضحب ثحبي يضاقلا لعجف كيضاقلا اذه الإ هرضح ام اسلجم

 هتمتك امف ،مهرمأ متي ملو عجر فيكو يولعلا ريمألاو ،ديعس نب هللا دبع نيب عنص اذامو

 امنإ ،مامإلا مزال نم سيل اذه نأل ؛ًاموي نيعبرأ ةنده مهنيب لعج هنإ اريخأو .ائيش

 ةياعر تحت امهنأل ؛نيمصخلا دحأ طغضي نأ ىأر امو ،ءامدلل انقح مهنيب طسوت

 :الئاق ناطلسلا ملكت ذئنيح .ناطلسلا

 .مهتدعاسم نم رذتعن الو ،كلذب حمسن ال :ناطلسلا

 اذهو .ناطلسلا هلمعي اميف نآلا ةرظان سانلا نكلو .مامإلا رخأت كلذل :باوجلا

 ال هنإف ؛حلصلا ىلع همغرت نأ مزليف كدنع حبصي دغ ةرغو (عايشب) لزن يولعلا ريمالا

 .رضاح ينإف كنع هغلبأ نأ تببحأ نإو ،هتمغرأ نإ عنتمي نأ ردقي

 وأ حلصلاب الإ نالعج يلاهأ نيب اوضرعتي مل نامزلا ميدق ذنم انءابآ نإ :ناطلسلا

 . ةندهلا

 مث ،ةعاس تكسف ءمامإلا هلمع ام ىلع لضف ةدايز كل نكي مل اذإ :باوجلا

 هب تبشن نآلاو ،كرمأب فاورلا ةمالعلا َلَتَق هللا دبعو كنم كلذ ىفكي لهو :تلق
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 هنكلو باطخلا ىف بدألا تأسأ ثيح ،ههجو ريغتو ناطلسلا بضغ انه هودع بلاخم

 .ةسايس ينع ملح
 . ءاملعلا لتقب رمآ انأ :ناطلسلا

 هللا دبع يلوت نأ امإف ،ضيفتسم ربخ اذه كمتكأ الف كغلبي مل ناك نإ :باوجلا

 ال يولعلا ريمألاف نالعجب ماد امف الإو رافظ نكسي نأ هرمأت وأ 5هدالب نم ةديعب ةيالو

 مامإلاو ©لاملاب هدعاستو ،رمألا يف طسوتي ‘ىسيع خيشلل بتكت :رخآ يأر انهو .هكرتي

 ؛ةوهقلاب ىتأو ‘ينع تكسف ءهتعامج مهو ريراسملا تلكأ برحلا نإف ،لاجرلاب هدعاسي

 امل كربخأ لاعت :لاقف ىسيع يضاقلاب مويلا كلذ رصع يف تعمتجاو جورخلل تنذأتساف

 مرتحي ال هنكلو ،معن :لاق ؟لجرلا مالك كبجعأ :ناطلسلل تلق .انع تجرخ

 سيلأ لاقي هلك قحلاو :لاق .ةحارصب كقدصأ هنإف قحلا ريغ لاق لهف :تلق ©كسلجملا

 .قح سلجملل

 ىسيع خيشلا ةقفن تناكف ،يثراحلا ناميلس نب دمح ةطساوب يأرلا اذهب لمع مث

 .ناطلسلا ةدام نم ىرجت هتعامجو

 ناكف ء،ةمواقملا نع نورمآتملا زجعو ،رمألا بعصو .ةيناث برحلا تَرحتسا

 اورجضف ؛هللا نم ةبوقع مهتاروع ىلع نولدي ،ًانيعو مهمصخل انوع مهتعامجو مهناريج

 ناعتساف شةيناث ةرم ىسيع خيشلا قنتعاف قحلا لوبق نم صيحم ال نأ هللا دبع ىأرو

 الإ نوكي ال مهطغضو طغضلاب الإ هنوقفاوي ال نوسحلا نأ هملعل .مامإلاب ىسيع خيشلا

 ىلإ ةبسنلاب مهو ©يلع وب ينب هتلباقم يف نإ :ايناث .نوسحلا بناج يف اذه ،رداق نم
 6ىوزن نع مامإلا جرخ .ىربكلا لحاسلا تارامإ ىدحإ نم ربكأ ةموكح نامع ءاسؤر

 ةرخآلا ىدامج ٢٧ موي يف ةيدب نم هجورخ ناكو هلجأل ءاج امب يولعلا ريمألل بتكو
 ١٣٦٣. ماع

 يولعلا ريمألا لفكتو ءةرئانلا تفطناو ©نيقيرفلا نأش حلصأو ،نوسحلا دالبب ماقأو

 كلذ يف تردصو ( مهل لئاسلاو 6 مهنع لوؤسملا هنإ ۔ ةيرفاغلا نم هتعاط تحت نمب

 .مامإلا ةعاط تحت اهعباوتو نوسحلا دالب تيقبف ،اهيلع لكلا عقوو شةيقافتالا تادهاعم

 بلطو { هتوعد ىبلف ٥هدالب نم يديعسروبلا لاله نب دمحمل ىسيع خيشلا لسرأو

 ىلو مث ٠كلذ مامإلا ىأر امف ‘نالعج ىلع يلاو دمحم نوكي نأ مامإلا نم ىسيع خيشلا
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 املو .ًايضاق يدشارلا دمحم نب نايفس خيشلا هدنع كرتو ثيئانهلا رهاز نب دمحم خيشلا

 نب دمحم :جارخإ يف ىسيع خيشلا ناطلسلا لأس ،ناطلسلا تحت لماكلاو ،يداولا تلخد

 مكنإ ،ناطلسلا باجأ .هجارخإ نكمي الو .مامإلا رمأ نع دعق هنأ هل رذتعاو ،اهنم رهاز

 الإ لبق ام مامإلا نأ خيشلا هباجأف ،نيحلصم متجرخ امنإ ،يلاو اوكرتتل ينع متجرخ ام
 لئابقلاو ،مامإلاب الإ ينم هتبلط ام مامتإ عيطتسا ال ينأ فرعت تنأو 3 ايلاو اهب لعجي نأ

 تيقبو ،لوقلا هيف ظلغأ مالك مهنيب ناكف ،هقح يف هلثتمت ام انل ملست الو ،مامإلل فرتعت

.ناطلسلل نامع رمأ مت ىتح ةمامإلا تحت نوسحلا نالعج



 ديز يبأ ةمجرت

 لضافلا ةمالعلا خيشلا يفوت ١٣٦٤ ةنس رصعلا دعب بجر رهش نم ثلاثلا مويلا يف

 نب دشار دالوأ نم وه يذلا يمايرلا ميلس نب قيزر نب دمحم نب هللا دبع ديز وبأ

 قلطأ اذإو اددع مهرثكأو ،ماير ينب ذوخف ربكأ نم دشار دالوأو ماير نب بعصم نب ملاس
 لك ماير ينب ةيقبو ،ًادرطم ًافرع دشار دالوأ نم وهف ،يمايرلا نالف نب نالف كوكصلا يف

 .ماير يتب معت يتلا ةلمجلا يف الإ يماير بسني ال ؤهب ديقم هذخف ىلإ بسني

 دلو هنإ :ليق ١٣٠١. ةنس ناضمر رهش نم ةعمجلاو سماخ ةليل ديز وبأ دلو

 . ىكزأب :ليقو ،فونتب

 نآرقلا ناملعي ،ةيقرشلا نم اربإ ىلإ همعو هوبأ لقتنا مث ،ىكزأب ديز وبأ أشن
 امأ .ًانطو اهذختاو ،ىكزأ ىلإ لقتنا مث همع رجح يف أشنو ،اهب هوبأ تامف .ميظعلا

 ىلإ ميلس هذج اهنم لقتنا .رضخألا لبجلا ىلعأ يف نيعلا ىمست ةدلبف هدادجأو هئابآ نطو

 يبأ مأ دمحم جوزت .ةصاخ رازنلاب ةفورعملا ةراحلاب آشنف ملاسو دمحم هل دلوف ،ىكزأ

 . ةلاسبلاب اورهش موق ؛ةنهابنلا نم ريمح دالوأ نم فونت نم ديز

 هنع ذخأف ،يملاسلا نيدلا رونل ذملتف ،ملعلا بلطل ةيقرشلا ىلإ ديز وبأ لحر

 نيدلا رون ديواست رثكأو ،هتذمالت ربكأ نم راصو ،هعورفو هقفلا لوصأو .ةيبرعلا لوصأ

 .هدنع هردقلو هايإ هتمزالمل كلذو ،هطخب

 دجسمب سيردتلل اسلجم دقعو 0١٣٢٨ ماع ىكزأ هنطو ىلإ ديز ويأ عجر

 . يمايرلا يشيقرلا ملاس نب دمحم ملاعلا خيشلا مهربكأ ريفغ مج هنع ذخأف ،يراوحلا

 يف رصق امف نامتكلا تقو يف ،ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب ديز وبأ رمأ

 . هتقاط ا ءيش

 تالاؤسو .جحلا كسانم يف باتك .وحنلا يف باتك :۔ ديز يبأ فيلآت

 تالكشم لح يمسف ©نيدلا رون ىلع هتءارق لاح رثألا نم هيلع لكشأ اميف تالكشملا

 ۔ ديز ىبا
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 خيشلا ناك امل ىكزأ ىلع ءاضقلا يصورخلا دشار نب ملاس مامإلل ديز وبأ َيِلَو

 .اهيلع ايلاو ناميلس نب نادمح

 مامإلا يفوتو ١٣٣٤ ةنس نابعش رهش يف الهب ةدلب ملاس مامإلل ديز وبأ يلو مث

 ًادلقتم نيمامإلل الماع يقبف ،هلمع ىلع يليلخلا مامإلا هرقأ مث ،اهيلع لاو وهو ملاس

 فراعملاو لدعلا هتيالو يف ىرجأ .الماك ارهش الإ اماع نيثالث ءاضقلاو ةيالولا يتفيظو

 نأ ىلإ شاعو ،اهراكوأ ىلإ ةملظلا داهطضا نم ةفئاخلا بولقلا دراوش ةرو . ةيمالسإلا
 ام ءانثلا قحتسي لماع نيمامإلل نكي ملو ،نورزاؤم هلو ‘نوضار هنع نوملسملاو 0يفوت

 .ديز وبأ هقحتسي

 لب ءاود اهل بلطي الو ،مظعت تلاز امو 5“هقاس يف هتباصأ ةحارج هتافو ببس

 يف لصفي ناكو .يوبنلا ثيدحلا مومع تحت لخد نمم نوكي نأ ايجار ،بارتلاب اهسبكي

 لصفقل جورخلا نع زجع ىتح .ةلاحلا هذهب وهو ،سانلا جئاوح يضقيو ماكحألا
 جئاوح ءاضقلو ©،سانلا نيب لصفلل مكحلا سلجمل هلمحي نم رجأتساف "ماكحألا

 . رجألل ًابلاط نيملسملا

 .فورعم هربقو ،اهب نفدو ،الهبب يفوتو

 .هرمع ةدم فاكتعالل امزالم ۔ هللا همحر ۔ ناك

 ناجلا نم ،هتكربب سانأ يفشو ،ةينآرقلا ذيواعتلا هباتكب ۔ هنع هللا يضر ۔ رهش

 ًامضه ايفاح امهعباوتو نيربيو الهب ىلع هترامإ مايأ جرخي .ةرسعلا ضارمألاو ،نونجلاو

 .ًابايأو اباهذ سفنلل

 .هديب مهدعاسيف ©‘نصحلا مزاولل ‘©بطحلا عمجل ركسعلا دنع جرخي

 .هديب لاملا تيب يقاوس نم بلحطلا جرخي

 رهشو .ةلاسبلاب فرع دقو .دالبلا سجي .ادرفنم اراهنو ًاليل دالبلا يف جرخي

 .عشاقلاو زبخلا هلكأ رثكأ ةعاجشلاب

 تقو ،شيخلاب انه ةفورعملا يناوجلا نم ةعطق شرتفي انايحأو بارتلا ىلع سلجي
 .لاملا تيب نم هذخأي لطر فصن موي لك يف هتيب مادإ ناك .سانلل هسولج يف مكحلا

 .اهل الاومأ دجاسملا لاومأ ةلضف نم ىرتشا

 ةنازخ يف هتوم دعي دجوف ،نيملسملل صاصرلاو حالسلا نم ةيبرحلا ةلآلا ءارشب ماق
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 ىرتشا ،هدعب اوفلختسا نيذلا لامعلا يديأ هب تبعل مث ،نونظملا ردقلا قوف لاملا تيب

 . ملعلا بتك نم اريثك

 ةجاحلا دنع نوصحلا هجاتحت ام امهيف رخداو 0نيربي نصحو 8الهب نصح رمع

 نم رجأتسا لاملا تيبل رجتلل روذبلاو روطعلاو ةشمقألاو ةمعطألا نم رفاو ابيصن رخدا

 .الهبو ىوزن نيب ديدحلا دجن عطقي

 .لاملا تيب نم ءايحألاو تاومألا ءارقف ةوسكو رباقملا رفحب رمأ

 . رافقلا يف رابآلل لابحلاو ءالدلاب لغتشي الماع لعج

 .رجزلل آرثب نيثالث طحقلا تقو الهب يف رمع

 ،لويحملا رخآلاو ،يقرشلا وهو ‘ثيدحلا امهدحأ نييزجلا جلف دعاس ةمدخب ماق

 الهب ةيالع لهأ نيب امكح يليلخلا مامإلا يبرغلا دعاسلا اذه تبثأ دقو .يبرغلا وهو

 ©شرق فلأ نيعبرأو شرق فلأ ةئام جلفلا اذه ةمدخ يف ديز وبأ قفنأف 5اهنم ةلافسلاو

 . ةيبور فلأ نيعستو ةيدنه ةيبور فلأ ةئامعبرأ نع ةرابع نامع فرص

 .هب هلخدأو ثدحملا جلفلا دعاس ثدحأ

 روس ىلإ رضخلا ةراح نم ؛هيقاوس جّرصو ٫اهب هلخدأو .اتيملا جلفلا دعاس ثدحأ

 .عورفلاو زئاوجلا يقاوسلا لك .ةلافسلا

 نيثالثو ةعبرأ موي لك يف فاقوألا لاومأو لاملا تيب لاومأل لخمملا تقو رجأتسا
 اهدعقي ءاملا نم ةلضفلا نال ٤ اياعرلاب ًاقفرو ‘ اهلاومأ تاوف ةيشخ اهل رجرت 0 ًاروخبم

 . مهب ًاقفر يلاهألا

 نم اهلهأ ىلع قدصتو ©\‘بودنمو بحتسمو بجاو نم اهلهأو دالبلا حلاصمب ماق

 لمحتو ‘ءافعضلاو ءاينغألا يلاهألل عفانملا لهسو ،ةجاحلا نم مهذقنأو ،ءاقعضلا

 .هراكملا

 .مهتويب نم ءاملا برش نم عنتما هنإ ىتح شهتيالو لهأ نم ةيده لبقي مل

 .ًاففعت هنم لكأي نأ يضر امو ،لاملا تيبل ركسلا عرز
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 ام قوف ،هغارف تقو سيردتلاب ماقو ،ملعلاو لدعلا رشنو ©نيملعتملا ىلإ نسحأ

 . لاملا تيب لوصأو 6 اهلاومأو دجاسملا رمعو ٠ لاغتشالا نم هيلع وه

 عاونأ ةلمج نمو .لاملا تيبل ةلخن ةئامسمخ الهبب صالخلا ةلخن عون نم سرغ

 .هتيالو راد الهبب كلذ لك ثةلخن فالآ ةعبس لاملا تيبل ىقابلا لخنلا

 .الهبب ًايرشح ناك تاوم لك ىيحأ

 .نامع فرص شرق فلأ نيعبسب الهب روس يف رمع

 .لاملا تيب نم عابسلاو تارشحلاو ماوهلا لتق ىلع قفنأ

 ©هتيالو يف ةريسلا نسحأ ،نيمامإللا لامع يف نيرقلا عطقنملا درفلا هنإف ةلمجلابو

 نم ركسعلاو ةاضقلاو لامعلا بترو ،ةسايس موقأب هتيالو ساسو ،هماكحأ يف لدعو

 هيلع ركني مل ثيحب همامإ ةبغر قفو ،نارمعلا زكارمو ةمهملا طقنلا يف مهكرتو .ءانمألا
 . هنع ءاضر يف نوملسملاو ةينملا هتكردأو ئ هتيالو ةذم ءيش

 ةجض تناكف 6 ةيلاملا ةرادإ يئانهلا يلع نب بلاط خيشلا دلقت ١٣٠ ماع يفو

 نم ابلطف . يئانهلا نصغ نب رهازو ،©ريمح نب ناميلس :ناخيشلا مهتمدقم يفو © نيينامعلا

 © رمتسم سفانتلاو ،اهيلع بلاط يقب . امهقعسي ملف ةفيظولا هذه نم بلاط ءافعإ مامإلا

 ىلع يضر نم :نيمسق ةاضقلا ناكف ،هفكي مل نإو هب ىفتكا ارزن ًاثيش مامإلل ضرفو

 مامإلا ىلع بلغ دقو .هيأر ىلع مامإلا فنع هيلع بضغ نمو ؛هبنج يف ناك بلاط

 لءاضتف . اهتاوخأ نود ةيفاك هذه نم ةدحاوو دعاسملا مدعو زجعلاو بيشلاو ضرملا

 نأو ©" هلدنع اونوكي نأ هللا دبع نب هيخأ يلع ونب ىأرف . درت هتاورب رثكأو ٠ ةيلاملا يف هذوفن

 هيخأ ناكم رخآلا بوني اوجرخ اذإو ىوزنب مهعامتجا اوررقف ،هيلع اوظفاحيو هوظفحي

 . هللا همحر ۔ يفوت ىتح بيرق تقولاو

 ال مهضعب نأ كش الو .ليوط دمأ ذنم ملاس مامإلا نب هئلا دبع فلحتسا دق ناكو

 خيشلا لادبتسا يف لالهو هللا دبع يليلخلا خيشلا ءانبأ دهتجاو .رظن لكلو ‘كلذ ىري

 نم اهل .ىٹري ةلاح يف مامإلاو 6 يدشارلا دمحم نب نايفس يضاقلا مهدعاسو © هنم بلاغ

 دبعل هفالختسا نم هعوجرو ،بلاغ خيشلل هفالختسا نايفس خيشلا هنع بتكف .فعضلا

 :دمحأ لوقيو .تقولا كلذ مامإلا ىلع ىسيع نب دمحم نب دمحأ لخدو .. مامإلا نبا هللا
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 امب نيينامعلا تنتف كنإ :الئاق بلاغ خيشلا فالختسا يف هل اضراعم مامإلا ملك هنإ

 ىلع مهعمج ديرأ امنإ ،مهتنتف درأ مل :هباجأ .مهل ًامامإ هنوضري ال راصنألا نإو ،هتبتك

 رضحيل هنع جرخ هنإ :دمحأ لوقيو هتبتك امع عجار ينإف تلق امك ناك نإف .ىدهلا

 دنع هيلع لوخدلا نم عنمف ،دهعلا كلذل هضقن اوبتكيف ،ةاضقلا نم هريغو يضاقلا روصنم

 .هيلإ هعوجر

 :هل تلق :لوقيو .دمحأ ةلاقمب هربخأ مامإلا نأ يليلخلا يلع نب هللا دبع ينربخأ

 لشفن الئل ،هيلإ عجرن ةفيلخ نوكي نأ بحن نحن اذهلو .شةمئاق ةنتفلا نإ ادمحأ قدص

 .كيأر نع الإ عمتجن الو عامتجالا مدعب

 يف ةنامأ اهب امو نوصحلا هذه نأ :مهيلإ ىصوأ مامإلا نإ :يلع نب لاله لوقي

 .مهتنامأ مهيلإ اوملسف ،مامإ ىلع نوملسملا عمتجا اذإف .اهيف مكل بيصن الو . مكيديأ

 دقو ،هل اهوملسو ،ملاس مامإلا نبا هللا دبع اورضحأ :لاق .اوعمتجي مل نإف :هل تلق

 . متئرب

 خيشلا ميدقت يف لاله داهتجا نع هئاقدصأو يلع نب لاله هناوعأ ضعب تثحب

 6هنم هريغ روفن نم هفرعي امو ‘كلذ فلاخت هتقيقح نأ انملع عم ،ءيش يأل بلاغ

 6هرماوأ نم ريثكل هضارتعاو شهل هدينفتو ،هيبأ ىلع هريتقتل ،هنم مقتني نأ بجي هنإ :باجأ

 مامإلا نبا نأ هللا دبع ىريو .بصنملا اذه يف هردصتب الإ هيف هضرغ ىلإ لصي ال وهف

 نم نوينامعلا رجض دقو فيك .نيينامعلا نم ءوس هلاني نأ بجي الو ،هتريشع نم ملاس

 ًاطقسم نإو ردصت نإ هللا دبعل رصانم الو ثءاوهألا مهتلخادو ،هءاقب اولمو لدعلا

 هذه نوكت نأ رصأل خيشلا اذهل ةعاطتسا تناك ولو .يسيئرلا زكرملا ماهتلال اهاف تحتف

 .هدي تحت نوصحلا

 6لوبقلا اهيلع ةاضقلا بتكو .بلاغ خيشلل فالختسالا ةقرو نايفس خيشلا بتك

 6هوبغرو هؤاقدصأ هرذحف ،تقولا كلذ يف ةقفاوملا نم ريمح نب ناميلس خيشلا ىبأو

 ،هعرز برخيف ،روسلا مدهتي نأ رذاح هنأ الإ ةبغر نع هلوبق ناك امو .ةبقاعلا هوفوخو
 . نيملسملا ىلع مدقي نأ قحتسيو ©نامعب ةمامإلل لهأ وه نم دجوي تقولا كلذ ناك امو

 ©فرعي صخش يف ةرفاوتم ريغ ةيعرشلا بتكلاب ةيعرملا طورشلاو ،©ىمظعلا ةمامإلا اهنإ
 ` ...احضاف ابعل ةلودلاب اوبعل نيضرغملا نأل ؛اهليق امل دجو ول ليب
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 ناشيطع نبا لوصوو ١٣٧١ ةنس ثداوح

 يميربلا ىلإ

 لآ لصيفلا نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع مظعملا كلملا ةلالج ذفنأ ١٣٧١ ماع يف

 . يميربلا ىلإ ميصقلا يلاهأ نم ،يميمتلا يبهولا ناشيطعلا هللا دبع نب يكرت ‘دوعس

 © ميظعتلاو ليجبتلاب اهلهأ هلبقتساف ،ةروكذملا ةنسلا نم رحنلا ديع موي رصع هلوصو ناكو

 ءافعضلا عترو ثةفايضلا باب حتفو ،مهزاجأو مهيلإ نسحأف نيينامعلا هوجو هيلإ تمدقو
 ©بناجلا نيل ،ةسارفلا ديج ةسايسلا نسح ثًاميظع الجر ناكو .هتمارك يف ءاينغألاو

 ؟هتقو قفني ميفو همهس عضي نيأ فرعي

 يبظ وبأ مكاح ذختت نأ :يدوعسلا ريمألا لوصو لبق زيلكنإلا يأر نم ناك

 ءاهلكاشم هرانب ىوكت نأو ،نامع ةيلخاد ىلإ هب لغوتت ثًايساسأ افده ناطلس نب دياز

 .ًادياز تعجشف ،اهدض ديعس ناطلسلا ناك تقو يف ‘بوعشلا عدخ اهيلع لهسي ىتح

 اهيف تقهز ،يبد لهأو دياز نيب ةنتفلا اهليكو مرضأو ،لاملاو داتعلاو حالسلاب هتدمأو

 ©دياز بلخم ةنتفلا هذه يف بشن ،لاملا نم ريثك اهيف فلتو ،نيفرطلا ىلع ةزيزع سوفن
 .اهميلاعت يف ةلودلا حجنت ملو ءءاقرخلا هتسايس تلشفو

 فداصت ملف }ديعس ناطلسلاو يليلخلا مامإلا نيب ران لاعشإ اذه لبق تلواحو
 م

- 

 .الوبق

 تباصأ اهنأ :ةقراشلاب ةلودلا ليكو حرصو ،يميربلا ىلإ يدوعسلا ريمألا لصو

 تناكف . هتمواقمل هشيجب روميت نب ديعس ناطلسلا مدقتو ئ همودقل نامع تكرحت

 هذه نأو .اهتلباقم ىف ةليئض ةيناطلسلا ةمواقملا هذه نأ زيلكنإلا تأر راحص ىلإ هتكرح

 ذيفنتل اهيأر تددسو ،ةرماؤملا طويخ تمكحاف ،اهززعت مل نإ لشفلاب ءوبتس ةلمحلا

 © رمألاب ةليفك اهنإو ‘هتمصاع ىلإ عوجرلا ناطلسلا تمزلأو “©فقوملا تلوهو ©‘ططخلا
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 هتبطاخو .ةلاحلا رتوت نع ؛ةيامحلا دعقم نيينامعلاو دوعسلا نبا كلملا نيب تدعقو

 .ابيرق هيف عمطت ال تناك امب اهدارم تلانو .راتسلا ءارو مهتكرتو ،نيينامعلا نع ةباينلاب

 ةطقن اهب تماقأو ثدياز نادلب نم ،ىميربلا نم نيعلا دلبب ناريطلل ةطحم تثدحأف

 مكاحل ةيامحلاو ، طقسم ناطلس نع ةباينلا ةفصب ًاطابضو داوق اهتعلقب تلزنأو ةيركسع
 امف حالسلاو ةداملاب مهتدعوو ،ةيدوعسلا دض اونوكيل لحاسلا ماكح تعمجو ،يبظ وبأ

 .اوفعسأ

 © يدوعسلا ريمألا ىلع تقيضو ،نمألا سلجمب مكحلل يميربلا ةلكشم تدنسأ

 كولمك انحبصأو .ةي دمحم مكح انكرتو 4 ت ءاش امب جنرفإلا انيف مكحت نأ انيضرو

 يف ،هيخأ ىلإ ةنعط رخآ اهجوم مهمجاهيف نيرخآلا ديس هنأ معزي انم دحاو لك ،فئاوطلا
 ماهفإو © ةملثلا دسل ةريصبلا ذفان انيف امو ،انددهي يذلا ليسلل ةوق ريبك هيف قبي مل تقو

 . ةمالا

 ريمأب ةقدحملا اهركاسع زيلكنإلا تلدب ٣ ماع مرحملا سداس موي يفو

 . صاصرلا هيلع تقلطأو ،يميربلا

 ةقطنم ىلع عازنلا مسحنا ١٣٧٣ ماع ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو عساتلا موي يفو

 يذ ٢١ ةعمجلا موي رداصلا ١٥٢٧ ددع ىرقلا مأ ةديرج ترشنف ث،اهيف فلتخملا دودحلا

 تلمعو اهيلع باوجلاو ‘طورشلا تررحو ةدج ةيناطيربلا ةرافسلا ناونع ،ةجحلا

 ىلإ يميربلا ريمأ ،‘ناشيطع نبا بحسناف .ةيقافتالا بجومب مايقلا ىلع ةيدوعسلا ةموكحلا
 ©يمان نب هللا دبع ريمألا اهفرط نم ًالثمم ةيدوعسلا ةموكحلا تلدبو ،ةييرعلا ةكلمملا

 ©يبظ وبأ مكاحو ©‘طقسم ناطلس نع ةباينلاب ،اهلبق نم ًالثمم ةيزيلكنإلا ةموكحلا تماقأو
 عازنلا مسحني ىتح نيرواجتم نيعلا دلب نم يقرشلا بناجلاب ،دالبلا جراخ نالثمملا يقب

 عم مهضعب سانلا لخدو ،©لكلا حارتساو 3 يلاهالا هيناعي يذلا طغضلا لازف سلجملاب

 ۔ ضعب

 ةيزيلكنال ١ ةلودلا تاوق تمجه ٣٧٥ ١ ماع لوالا عيبر رهش نم عسات ةليل يفو

 نمأ يف سانلاو ىراذنإ يأ ميدقت نودب ،اهيف عزانتملا ةحاولا ىلع اهطابض ةدايقب

 سلجملا تضفر ٠ فاصنإلاو ةلادعلاب ىمستت ،ةلود نم ردغلا نوجري الو ،نانئمطاو
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 يتلا لودلا الو رفاسلا يدعتلا اذه يف هقحب مرتحملا سلجملا مقي ملو ؤاهءارو همكحو

 .زجعلاو ىوهلا الإ ظح نم سلجملا اذهل ناك امف فاصنإلل هتدعقأ

 عيمج عم ،يميربلا ءاسؤر ترطضاو ‘روجحملا تبكرو ،نماألا ةلودلا تبلس
 نأ اوعاطتسا امو . مهلاومأو مهحالس نم مهتدرجو ثمهدالب نم جورخلل ‘ يلاهألا

 ©ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ نفسلا يف مث تارايسلا يف مهتلمحف مهيلع ام ريغ ًاباوثأ اولمحي

 لهأ نمو ءهناوعأ نم لتق نم لتقو ‘هحارجب بيصأف ،يمان نبا ةيدوعسلا لثممب تعقوأو

 . ةوقلاب دالبلا تملتساو ،وجلا اهل افصف ،هتموكح ىلإ ةرئاطلاب هتلمحو ٬دلبلا

 © ةيبرعلا لودلاو اهنيب ةقالعلا تعطق امل ،نامع ةيقب مالتسال اهنيع تحتف مث

 ىلع تكسمأ اهنأ تفرع املو ‘نوسفنتي هب يذلا موعلبلا اهنأل ،يميربلا ىلع ءاليتسالاب

 ١٣٧٥ ماع رخآلا عيبر يف تلتحاف ىوزن ىلع مث ،ىربع ىلع موجهلا تردصأ 5مهقانخ

 ديش ام اومدهف ،خذابلا مهدجم ةداعتسا يف مهئابآ نويع ترهس نيذلا ءاسؤرلا ةطساوب

 موقب ام ريغي ال هنلا نإ» ءيش الب ةوهلا يف تطقسو ©نامع تلحنا اهلالحنابو .ءابآلا

 . «مهسفناب ام اوريغي ىتح

 ىَرت امك ةموششَم انلاحو ةزعو ةمامتتسا انل لهف

 اصعلا لضفي ةرفشلاب فيسلاو ربتعم هلعفب ءىرما لك
 ىرد هتيلو ليسلا هلمحي الفاغ تيأرف ينيع تحتف

 ىعو امو اضغلا لزج هنأك هنامثج يف رانلاو آامئانو

 ىردزمو ًايزاخ شيعي نأب رختفم ةلذب ًايضارو

 اجرلا ىلإ اجرلا نم هملاظ هزفيآافعضتسم ًانمؤمو
 ىودلا رحلل ءارآلا دشرأو امهتم هيأر ىف ًالقاعو

 ابخ تلق اذإ ناك ام رعسأ هلاخت ةمعنلا دساحو

 ىدولا يهو اهنلي ةمقلب اشتنا هيف نطول اعئابو
 ىرت امك ةموشم انلاحو ةزعو ةمامتسا انل لهف

 يف (م ١٨٩٢ ماع نزرك) هنع حرص دقو ،ميدق نم زيلكنإلا همورت ءيش اذهو

 :لوقي ثيح /٣٤٤/ص /٣دلجم

 ©نامع امأ .طقسم يف بوبحم ماظنو ،مئاعدلا يوق يناطيربلا قوفتلا نأ تللدتسا
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 يلمن اننأ امك اهمكاحل ةيلام ةناعإ عفدن نحنف .ةيناطيرب ةقحلمك ،قحب اهيف رظنا .:

 هنأ يف ،ريثك كش يدنع سيلو .يبنجأ لخدت يأب حمسن ال نأ بجي اذهلو .اهتسايس

 .ةقادصلاب ةعوبطم ةراضح مامأ .ةيئادبلا تاليودلا هذه ينحنت نأ دعب ‘تقو يتأيس

 يناطيربلا ملعلا حبصيو ءةيلاعف رثكأ لكشب انذوفن ضرقن نأ يرورضلا نم هيف حبصي
 .ه ا طقسم عالق قوف فرفري

 ديلولا يبأ يضاقلا ةافو

 نيفيلخ نب ديمح نب دوعس ديلولا وبأ يضاقلا خيشلا يفوت مامإلا اذه رصع يفو
 اهيلع ًالماع ناكو ١٣٧٣ ةنس لوألا عيبر رهش نم نيرشعلاو عبارلا ةليل يبيضملا ةدلبب

 يتفيظول ًادلقتم يليلخلا مامإلل مث يصورخلا مامإلل ةنس نيثالثو سمخ ذنم اهلامعأو

 ©ةنسلا نود ًارهشأ يفعأو ،هملعو هتهابنو هتياردو هتيلهأ نم فرع امل .ةيالولاو ءاضقلا

 ءارقلا سمش يليلخلا مامإلا هبقل ؤ©توصلا ديج ،ةمغنلا نسح ائراق ناك .هلمع ىلإ در مث

 . ءاملعلا ةيهادو

 نونف يف ىربك دي هل تناكف ،مولعلا هنع ذخأو ،نيدلا رون دلاولا يديس ىلع أرق

 ناكف ،ءيش يف قرفي ال ‘هئانبأ دحأ ةلزنمب وهو أشنف ،اريغص هتيب يف هابر دقو ملعلا

 هصتخ و © هن تافلؤم نم ةمج ديواست هنع بتكو .تاقوأل ١ رثكأ يف هل أرقيو ] هيلع أرقي

 هنعو - هللا همحر ._ خياشملا خيش رهف 6 هللا دبع نب ديمح لآ خي اشملل بريضملاب اسردم

 . ةليزج ًامولعو 6 ةريثك اسورد اوذخأ

 انكف ،اهعباوتو دمسو اهلامعأو يبيضملا ىلع هايإو يصورخلا مامإلا ينلمعتساو

 وبأ يقب ١٣٣٩ ماع لمعلا نم تيفعتسا املو . يليلخلا مث يصورخلا :نيمامإلل لمعن

 .ًالفاك ايفاك فئاظولل ًادلقتم ۔ هنع هللا يضر ۔ ديلولا

 ملو ٠. ةلودلل هصالخإ نم هنقيت امل ‘ هءارآ ركشيو اريثك هبحي يليلخلا مامإلا ناكو

 ©كلذ يف بغار الو ،ةاضقلا نم هريغك ةيوهألا هتزفتسا الو ،ةيطقسملا عامطأل ا هلمتست

 .هرهتناف كلذ هيلع ضرع ءاسؤرلا نم اريثك نأ عم

 لبقتو ©}هنع هللا افع . هتافول ًاببس ناكف هخم يف ضرمب ماعب هتوم لبق بيصأ

 .هلامعأ
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 دئاصق هلو رعشلا لوقي ناكو .ارثنو امظن لئاسم ةبوجأو ةمج لئاسر هل تناك

 . ةقرفتم نونف يف ةنانط

 خيشلا ةبوجأ يف حلاصملا نيع» :هامسو يلع نب حلاص خيشلا ةبوجأ بتر دقو

 . !حلاص

 هنع هللا يضر يليلخلا مامإلا ةافو

 دعب هتيصو ةلمج يف مهل لاقف ،ءالضفلاو ءاملعلا نم هناوخإ عمج ةينملا هتكردأ امل

 : نيتداهشلا

 يبهذم لب ال :لاق مث مهبهذم يبهذمو ،نيملسملا يأر ييأرو ،مالسإلا ينيد نإ"

 . !يدمحم

 اقح هاري ام الإ ،ءاملعلا نم هقبس نمل دلقم ريغ يأرلا ىف دهتجم هنأ ىنعي

 .ًاباوصو

 ١٣٧٣ ةنس نم نابعش رهش نم نيرشعلاو عساتلا نينثالا موي نم ىلوألا ةعاسلا يفو

 داشرإلا ىلع تفكع يتلا حورلا اهبر تاقيم ىلإ ترجاه ،فلأو ةئامثالثو نيعبسو ثالث

 نيدلاو ملعلا ديمع ثةعيرشلاو ةقيقحلا نيب عماجلا حور فينحلا نيدلا ةرصن يف
 نب هللا دبع نب دمحم قلطملا دهتجملا ،ةمالعلا ةينامعلا ةزوحلا ىمح يماح ،مالسإلاو

 ادهتجم ًارباص اهيلإ هلقنف ،هتمارك رادو هتمحر ةعس ىلإ هالوم هاعد يليلخلا ديعس

 .ادهاجم ابستحم

 قيرط مهل لهسي ،مهبر ىلإ دابعلا بيرقتو ،داشرإلاب اذخآ ۔ هللا همحر ۔ ىضم
 .نايعلاف ناقيإلاف ساسحإلاف ،ناميإلا ةرضح ىلإ لوصولا

 ،مويقلا يحلل تعشخو اهلوح نم تباذأف . لجو زع هللا نم ءايح هسفن تباذ

 .اهسلاجي نم حراوج تعشخف

 ةينثم ،ةركاش انسلأ الإ ىرت الف ،ةبجاولا قوقحلا فرعف ،هبر فرعو ،هسفن فرع
 .هقالخأ ميركو هفطعو هملح ىلع

 هدوزت امل ًاببس تناكق ضرملا تالمح اهتبقعأ ملعلا اذهب تملأ ةطيسب ةكعو

 .هبر ىلإ همودق دنع ةريخألا ةظحللا يف قيدصلا اذه
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 نب ناطلسو ،دشرم نب رصان :نيمامإلا يربق نيب اهب نفدو ،ىروزنب هتافو تناك

 .اموي رشع ةعبسو رهشأ ةعستو ةنس نيثالثو ًاعبرإ هتمامإ ةدم تناكو .فيس

 جرشحلا نبا ىلع ثبرض هبق يف ىدنلاو ةحامسلاو ةءورملا نإ

 ٥ ككسلا هاوفأ ىلع نتفلاب ينأك :لوقي ام اريثك همايأ رخآ يف ۔ هللا همحر ۔ ناك
 .ادغ وأ مويلا ةماه ينإو

 همسج فعضف ؛ةخوخيشلا دح غلب ىتح ةمألا حالص يف ۔ هنع هللا يضر ۔ ماق

 .هرصب صقنو

 نمو ،ةقرسلا يف يديألا عطق ،ادحو ًاصاصقو ًاَدَوَقو ًامجر ةينآرقلا دودحلا ماقأو

 . يطوللاو نصحملا يف ًامجرو قيرطلا عطاق يف فالخ

 نم اهجراخ يفو الجر نوعبرأو ةئام ىوزنب لتقلا دح هيلع ميقأ نم ددع

 .الجر نيعبرأ ىلع فيني ام لام لذبب الإ مهيلع ردقي مل نيذلا قرطلا عاطقو صوصللا

 يف هتسايس تناك ،ىوزنب نيذلا ةاضقلا نم انيلإ تلصو يتلا لاوقألا لقأ اذه
 .ةيصخشلا هتريس يف ثحابلل قئاقحلا نيبتتو نيدشارلا ءافلخلا ةريس ءافتقا هتموكح

 .هيلع ريسي يذلا ماظنللو

 ال ام مهفيلكت الو ،قاهرإلاو فنعلا ىلع سانلا لمح ىري ال ۔ هللا همحر ۔ ناك
 عطنتلاو تنعتلا يف نويعرشلا ةاضقلا لغوأ ىتح ،بناجلا نالأو ،ةسايسلا نسحأ .قاطي

 نم لاملا مهسفنأل اونجتحاف لامعلا يف داسف لصحف ،هوفع يف اوعمطو ،فافختسالاو

 هلوبقو ،مهنع هئاضغإو ۔ هنع هللا يضر ۔ هلهاستلو ‘هلحم ريغ يف هوعضوو ،هلح ريغ

 ،مهضارعأ رتسيل ،هلاومأ لوصأ نم عيبي ناك نظلا نسح ىلع مهلمحو ،مهنم رذعلا

 .رصحلا قيض نم مهذقنيلو

 ۔ ناكو .رخآلاب ًافختسم ،هسفنب اليم مهنم درف لك حبصأف ،ةعيقولا مهيف ترثك
 ةهفات تناك ولو ةساير مهل بلجت يتلا ءارآلا يف مهعطنت ماد ام هيأر نم ۔ هنع هللا يضر

 .ينيد رثأ اهيلع بترتي مل ام اهنع توكسلاب سأب ال هنأ .

 ىتح هاوهل بصعتي لكو .ديزي نيقيرفلا نم مالكلاو ،عستي فلخلاو ‘تاونس ترم
 6ىوزن نصحب اوعمتجاف مامإلا لزع لواحف ،مهضعب أرجت ىتحو ،هلشفب فرتعي ال
 .هبتكن نأ نسحي ال ام هل اوبتكف
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 يف طقس باوجلا اذهب .مكرمأل اورظناو مكنع مويلا رصع جراخ ينإ :مهباجأ
 نم اونوكي مل ذإ ؛مهمادقأ تبثت ملو ،اوفلتخاو اوكبتراف ،اولض دق مهنأ اوأرو 6مهيديأ

 ناكو ،ودبلا خويش نم ،يبيهولا ناطلس نب دومح خيشلا مهيلع ماقف ،ةقبطلا كلت لهأ

 ةباحس تعشقناف ،مهرجزو مهددهو ،مهيلع مالكلا ظلغاف ارئاز ىوزنب رضح دق

 .لطابلا هل موقي ال قحلا نأ الإ هنم رذحي نم دومح دنع نكي ملو ،مهفيص

 هدوهع نم ءيش ركذ

 دت تقتارتام ت
 تلعج دق .ملسو هبحصو هلآو يبنلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ؤهلل دمحلا

 ارضخلاو جورشلا رايدو ،وانس ىلعو ‘سبح رايد ىلع ايضاق نيفيلخ نب ديمح نب دوعس
 لج هللا مكحب اهلهأ نيب مكحيل ،اهعباوتو دمسو لغب ةدلبو جيلفلا مادنع يداوو امرخلاو

 عمجأ امف هدجي مل نإف .ةلي دمحم هيبن ةنسبف هدجي مل نإف ،هباتك يف هدجي يذلا العو

 ©٥همكح يف مهنيب لدعيلو ،مولظملل ملاظلا نم قحلا جرخي ىتح ‘نوملسملا هيلع

 © رصملا يف اهل يلو ال نم جيوزتو ‘بايغلاو ماتيألل ليكوتلاو تاقفنلا ضرف هل تلعجو

 هزيجتو ،مكحلا هيضتقي ام قفو ىلع كلذ لك ثاهتقفن نع اهجوز زجع نم قيلطتو

 .هقحتسي امب بدألا قحتسي نم بدؤيو ‘فورعملاب رمأيو ،ركنملا نع ىهنيو ،ءاملعلا
 ١٣٥٦ ةنس رخآلا عيبر نم ١١ ةليل يف ؤهللا دبع نب دمحم نيملسملا مامإ انأو يديب هتبتك

 . ھ

 رخآ دهع اذهو

 :يتآ _شتارتا وست

 .ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو .نيملاعلا بر هل دمحلا

 اهيحاونو لواعملا رايد ىلع ايلاو يملاسلا ديمح نب هللا دبع نب دمحم تمقأ دق

 موقيل .ل اجآل ا ةدلبو حبص ينب ضيبأو ةراقلاو تانسحلاو وطلا نم اهيشاوحو لخن ةدلبو
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 ىلع سانلا لمحيو ©قحلا هنم جرخي ىتح ملاظلا ديب ذخألاو اهلهأ نيب ماكحألا ذافنإب

 دمحم هيبن ةنس مهيف ييحيو ،هيهن بانتجاو ،هرمأ لاثتما نم ،مهبر باتك يف امب ذخألا

 حلاصم يف اهعضيو ،مهنم تاوكزلا ضبقيو ،حلاصلا فلسلا ةريس مهيف ريسيو .ةي

 يف ادهتجم ،هتاساوم ىري نم يساويو ثرمالاب نيمئاقلا ركسعلا ءاطعإ نم ء نيملسملا
 نأ هل تلعجو ءهتيوقتو هراهظإو ،نيدلا زازعإ هب نوكي ام همه ربكأ نكيلو "هيأر كلذ

 ينعجاريلف دح نم ناك امو .. دانعلاو داسفلا نع مهعدري امب ،‘نيدسفملاو نيدتعملا بدؤي

 بساحيو ءةابجلا لعجيو ©نيملسملا لام تيب يف ءاش نم لكوي نأ هل تلعجو ٠هيف

 دمحأ نب ديعس يضاقلا هعم نوكي اذهو .فاقوألاو بايغلاو ماتيألا رمأب موقيو ،لامعلا

 ىبأ نم قيلطتو ‘تاقفنلا ضرف دمحأ نب ديعس هيضاقل تلعجو ،هعم هلعجن يذلا
 هلانت ال ثيحب ،اهجوز باغ نإ اذكو .قالطلا يه تبلط نإ ،هتجوز قافنإ نع ربكتساو

 اهل يلو ال نم جوزي نإو ©قالطلا تدارأو ،هنم قفنت لام الو ةقفن اهل كرتي ملو ةجحلا

 ادحأ ميقي نأ دمحمل تلعج دقو .اوفك ناكو ،ًاجوز هتيضر نمم ثءاسنلا نم رصملاب

 هبتكو .نيملسملا لام تيب نم هل هاري ام لعجلا نم هل لعجيو .رماوألا ىلع هب نيعتسي

 ىلصو ١٣٥٢. ةنس لاوش رهش نم ١٤ موي يف هديب هللا دبع نب دمحم نيملسملا مامإ

 .ملسو هبحصو هلآو يبنلا دمحم انديس ىلع هللا

 رخآ دهع

 ردحتت __شتتارت؟ا مست

 لهأ نسح وب ينب ىلع ًايضاق يدشارلا هللا دبع نب دمحم نب نايفس تلعج دق

 هيبن ةنسو ىلاعت هلا باتك نم هاري امب مهنيب مكحيل ،مهيلإ هعجرم ناك نمو نالعج
 ،مكحلا يف مهنيب ايواسم ةربتعملا مهراثآو نيملسملا عامجإ وأ شت هللا دبع نب دمحم

 لهأ ةبوقع هل تزجأو ،ركنملا نع مهل ًايهانو فورعملاب مهل ارمآ مهنيد رمأ مهملعيلو

 ماتيألل ءالكولا ةماقإو ‘تاقفنلا ءارجإ هل تلعجو .هتيانج ردقب دحأ لك تايانجلا

 نم ناطلسلا ىلإ اهجيوزت رمأ عجرم نوكي نم جيوزتو “هرمأ كلمي ال نمو ،بايغلاو
 قالطلا دارأ نم .قييلطتو ةجح ريغب عنتما وأ ،يلولا باغ وأ ،نهل يلو ال يتآللا ءاسنلا

 هل نيبي ىتح امكح يضمي ال نأ هيلعو .هدرمتل وأ ،قافنإلا نع اهجوز زجعل ثءاسنلا نم

٣٩٣



 لاومألا ضبق هل تلعجو .رثألا علاطيو ؤملعلا لهأ لئاسي هملعي ال امو ‘قحلا هجو

 هعضيل ،كلذ نم هعيب ىري ام عيبيو ،لدعلاب نيمئاقلل اهرمأ عجري يتلا بابرألا ةلوهجملا

 . هترضحب يلولا همقيلف }هب مكحو دحلا بجوي امم رمأ انع نإو .هتيوقتو لدعلا ةماقإ يف

 يلولا ىلع امك ،يلاولا ةحصانم هيلعو .ةناعإلاو هلو يل ديدستلا هلأسأ لجو زع هللاو

 ىلصو .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ،هماكحأ ذافنإو ،هنم لوبقلاو ،هل حصنلا

 مامإ انأو هتبتك .نيملاعلا بر هل دمحلاو ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم هلوسر ىلع هللا

 ١٣٦٤. ةنس ىلرألا ىدامج رهش نم عسات موي ،يديب دمحم نيملسملا

 هماكحا نم ءيش ركذ

 .هتاضق ماكحأ ضعب هيلع ضرع

 نييربعلا عبت مهو رصاونلا نيب يمايرلا دمحم نب هللا دبع ديز يبأ مكح ةروص

 .هللا همحر ۔ دشار نب ملاس مامإلا مايأ يف ةانه ينبو

 دجيا فقتارتاوم تي

 يذلا ناكملا رظنن انثعب ،يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا نأ هيلع فقي نم ملعيل

 ةانه ونبو رصاونلا هيف مصاخت امل ،العلا يداوو تافاغلا نيب ام نئاكلا يداولا يبرغ

 ينبل رابآ تارامع هيف اندجوف ،روكلا لبج ىلإ مهترضح ىلع هانرظنو ،ناقيرفلا رضحف
 © روكلا لبج ىلإ ًابرغم ةانه ينبل هتوبثب انمكحف ،رصاونلل ةدحاو رئب الإ مهفاقوأو ةانه

 نيب هنوكلو ءرايباألاب هب مهتارامع لاصتال مهريغ نم هب صخأ مه لبجلا كلذكو

 نيب لدعلاب امايق ناكملا كلذ يف انل رهظ ام اذه .ليبس هيف رصاونلل سيلو .مهنادلب

 . نيتفئاطلا

 رظني يليلخلا ديعس نب هللا دبع نب دمحم خيشلا لسرأ يصورخلا انمامإ كلذ دعبو

 نب دمحم نب هللا دبع مامإلا لماع هبتكو .كلذ الإ هيف ري ملف ٠ هيف موكحملا ناكملا

 .ه ١٣٣٦ ةنس رخآلا عيبر نم ٢٥ موي هديب يمايرلا قيزر

 رصع يف ٠ يربعلا ديعس نب ميهاربإ خيشلا نم هضراعم مكحلا اذه يف تعقو مث

٣٩٤



 هيفو اهيلع اباوج يليلخلا مامإلا هبتك ام اذهو .ةليوط ةلاسر خيشلا بتكو .يليلخلا مامإلا

 : ةصالخلا

 ال لابجلا نأ رثألا يف دجو هنأ :ديعس نب ميهاربإ هب كسمتي يذلا هجولا مكل نيبن

 نم رايدلل لعج امب مهكسمت ناك نإو هنأو ‘روجحملا حيبمك حابملا عنام نأو ‘كلمت

 ال نادلبلل ميرحلا نأ عم ،ةفاسملل مهنييعت يف اوفلتخاو .ءاملعلا ضعب هلاق دقف ،ميرحلا

 بصخلا مايأ الإ افيص عرزت ال يتلا نالبقلل الو ‘©فيصلا مايأ الإ عرزت ال يتلا ىوطألل

 نادلب ةانه ينب دنع ةربتعملا نادلبلا نإو .همالك اذه .ةعارزلا مايأ رطملا ءاج نإ د ماتلا

 6عمج ةفاسم نيتدلبلا نيبو ،هاهتنم يهو ،تافاغلاو لبجلا لوأ يف يهو ،العلا يداو

 6ليم وحن الإ لبجلا نيبو اهنيب سيلو ،امهنيب تطسوت يشيعلا ةامسملا رصاونلا ةدلب نإو

 نأل ؛كلذ انيضري .دقف اعطاق ناك نإو عطاق ريغ وهف ثاو لبجلا نيبو اهنيب ناك نإو

 ينبل معن.،اهتبحاصو ىوط لك نيب نوكي داكي ،ةريثك روكلا لبج نم ةبصنملا ةيدوألا

 نأ الإ ©ليبق ىمسملا رهنلاب ةراتو ‘رجزلاب ىقست ةرات ،لاجر اهيف ةنوكسم ىوط ةانه

 .ليلقب ديزأ وأ لاجر ةرشع وحن ىنكس اهيف نأ رابتعاب ،ةدلب دعت يهو ،حزنت ال ىوطلا

 6العلا يداو لهأل ىطعي ‘كلذب ىضرن نحن ،سأب الف ميرحلا ىطعت هذه لثم تناك نإف

 6 لئاق نم اهعمسن ايتف وأ لوق وأ هارن مكحو ،نهميرح يشيعلاو تافاغللو ىوطلا هذهلو
 نإ ،انوفصني نأ هللاب نيملسملا لأسنو .موق ءاوهأل ًاعبتم قحلا نم ًاجراخ هدعن اذه ريغب

 .انل هونّيبي نأ انريغ عم قحلا اوأر نإو ،انعم قحلا اوأر

 دعب رظنأ نأ ۔ هنع يضرو هللا همحر ۔ دشار نب ملاس مامإلا ينلسرأ دق :لوقأ ينإو

 سيل رصاونلا نإ :لاقو .ملاس مامإلا ىلإ عجرو ،‘دمحم نب هللا دبع خيشلا مهيلإ راس نأ

 .ايدعت اذه ىرن انإ :نيلئاق نويربعلا مهعياشو ،رصاونلا ىبأف ،لبجلا يف اوميسي نأ مهل

 ينبل يهو ،©لبجلاب ةطيحم ةعارزلا تدجوف ‘بصخلا نمز يف كلذو ،ناكملا ترظنف
 .هيف عقي نأ كشوأ ىمحلا لوح ىعر نمف . نكامأ ضعب وأ ةيدوأ اهتللخت نإو ةانه

 ذإ ؛ةنتف عقت داكي تقولا كلذ يفو .سوفن ةرباكمو ءانحش نيتفئاطلا نيب نأ ىرخأو

 الو 6اليق نوهقفي ال ‘يواوش ملظو مشغ مهيف ۔ ةانه ينبو رصاونلا ينعأ ۔ ناقيرفلا

 هلا دبعو مامإ كنإ :هل تلقو 4 هتيأر امب هتربخأ مامإلا ىلإ تعجر املف .اليبس نودتهي
 احالص كلذ متيأر نإ ،موسلا نع رصاونلا اوعنمت نأ مكلف ‘كلبق نم فرطلا كلذب لاو
 ددسملا قفوملا هتناو .بولطمو لوبقم قحلاو ©ةيضقلا يف ناوخإلا رظنيلف اذه .ةيعرلل
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 هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ،نيعملا

 .ملسو هبحصو

 © هللا دبع نب دمحم نيملسمل ١ م ام ١ 6كهديس ءالمإ نع ديمح نب دوعس ريقفل ١ هبتك

 . هديب لمحم نيملسملا مامإ هبتك حيحص رھ ١٣٥١ ةنس نابعش نم ٢٣ ىف هرصنو هللا هاقبأ

 هماكحا نمو

 1 ؟ > .
 د ١ _ررمح آ ملل آ مسبب

 رفحي نأ لكلا حلاصمل ًارظن ،ىوزن نم توض لهأو يبوخلا لهأ نيب هتيأر ام اذه

 اهءام اوأر نإف .اهؤام رهظي نأ ىلإ ،ةافصلا يف يتلا ةرفحلا كلت يبوخلا لهأ لوأ

 ىلإ مهجلف اودمي نأ توض لهأ مهناريجل نوكي نأ طرش ىلع ،مهجلفل اهوقش مهيفكي
 كرتت فاك ءام ةرفحلا كلت يف رهظي مل نإو ‘هوجرص هجيرصت اوءاش ولو ،اوءاش ثيح

 ،هيلع قشت نأ ريغ نم ،يبوخلا جلف ىهتنم ىلإ ةمالع لعجتو ‘اهلاح ىلع ةرفحلا كلت
 ديب قزرلاو .ليدبت الو رييغت ال ةموسرم تدجو ام ىلع مهنيب ةفلاسلا دعاوقلا نوكتو

 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ،اهملعن ال ةمكح نع عناملا طسابلا وه شهللا

 .ه ١٣٤٠ ةنس ىلوألا ىدامج نم ١٩ موي هديب ،هللا دبع نب دمحم نيملسملا مامإ هبتكو

 هماكحأ نمو

 ةتوت _لقتارتاومستي

 ديرتو {ةمئان يهو اهعماج اهتنبا جوز نأ هيلإ وكشت ،لئامس رابوخ نم ةأرما تءاج
 ينإ هربخأف ةولخ يف جوزلا لأسف ،هتجوزو جوزلا ىلإ مامإلا لسرأف ،هنم اهتنبا جارخإ
 يف ينكراشي دحأ ناك امو يتيب ىلإ تعجرو ©ليللا مالظ تحت لاومألا يقسل تجرخ

 ملف يتجوز اهنأ يملعل اهتظقيأف ةمئان ةأرملاب اذإف .هنم توندف يمون شارف الو يتيب

 .هتلاق ام تلاقو تخرص تغرف املف .ملكتت ملو ةداعلاك اهترشابو ينملكت
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 دعب اهتءاج اهمأ نأو ©لاومألا يقسل جرخ اهجوز نأ هتربخأف 5ةيكاشلا ةنباب اعد مث

 .اهترقي بلحتل اهتيب ىلإ جرخت نأ اهرمأتو ‘ىمحلاب ةضيرم اهنإ :لوقت ةرخآلا ءاشعلا
 هل يشرفا :تلاقف مونلا ديري ابعتم ليللا رخآ عجريس هنأو اهجوز بايغب اهل ترذتعاف
 6هنع زوشنلا ىلع ينضرحت اقباس تناكو .عجري وأ يعجرت ىتح انه هرظتنأ انأو ةداعلاك

 تعجر املف .هيلع توطنا ام يردأ الو اهرمأ ةلثتمم تبهذف ،ًاريخ الإ هنم وكشأ ال انأو

 مامإلا لأس مث .يدنع يقلطناف هيلع تمرح دقو ‘كجوز ينعماج :خرصت اهتدجو

 لاقف .اهجوزل ةنبالا هتشرف يذلا شارفلا يف تمن :تلاقف ؟تيبلا نم تمن نيأ :ةأرملا

 جوزلا رمأو ،ةهبشلل اهنع دحلا أردو ًابرض اهعجوأو ‘كيف ريخ الو ءوس مأ تنأ :اهل

 .امكيلع سأب ال :امهل لاقو هتجوز ذخأي نأ

 هماكحأ نمو

 ،لامشلا لحاس ىلإ رفاس دق ناكو .لخن لهأ نم ‘صارح ينب نم لجر هاتأ

 يف هتيبو هلام دجوو هتجوز دجي مل عجر املف اهنم نباو ةجوز هلو ،ةديدع نينس ماقأو

 .ةانه ينب يلاوم نم لجرب تجوزت ،لئامسب اهنإ :هل ليقف هتجوز نع لأسف ،هريغ دي

 نع اهلأسف ،جوزلاو اهيلإ لسراف ،يليلخلا مامإلا ىلإ اكشف ءتنبو نبا اهدلوأ هنإو
 ىلإ كب ءاج اذام :اهل لاقف تاونس ذنم لامشلا اهنع باغ اهجوز نإ :تلاقف .يصارحلا

 نب نافلخ خيشلا دنع توكش ينإ :تلاقف ؟رخآلا جوزلا اذه ىلإ كريص امو ؟لئامس

 6 ينقلط مث ©تيبلا عاب مث ،©يتقفنل لاملا نافلخ عابف يجوز ةبيغ لوط يصارحلا ناينث

 وهو ،©لخنب انلماع يشيقرلا تغلبأ له :اهل لاقف لجرلا اذه تجوزتو ،لئامس تئج مث

 اذه :تلاقف ‘دسفم رابج وهو نافلخ تغلبأ فيك :لاقف .ال :تلاقف ؟نيملسملا يلاو

 خياشم مامإلا رضحأف ثاثالث اهجوز نم اهقلط هنأ ،نافلخ طخب اباتك ترهظأو تلعف ام

 دوجوم نصحلاب مامإلا لماعو ،نافلخ قالط ةزاجإ مدع ىلع اوقفتاف ،لئامسي ملعلا

 © رجحلا رهاعللو ،هنع جرخت مل ،هل شارف اهنأو ،لوألا ةجوز اهنأ ةأرملاب مكحو
 نم ناكف ©يناثلا اهجوزو اهيلع دحلا ةماقإ يف اوركاذت مث مهعيمج هدالوأ دالوألاو

 هتجوز لوالا ذخأو .اعيمج ارزعف ،امهريزعت نم دب الو ،.ةهبشلل امهنع دحلا ءرد مهباوج
 .اعيمج دالوألاو
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 هتابتاكم نم ءيش ركذ

 لحارلا زيزعلا دبع كلملا ةلالج : ةيبرعلا ةريزجلا لهاعو مامإلا نيب تردص

 : اهضعب ىرت امك ةيدو تابتاكم زيزعلا دبع نب دوعس كلملا ةمظع ةلالجلا بحاصو

 دبت فتتارتام سني

 نب زيزعلا دبع مظعملا مرتحملا كلملا ىلإ هللا دبع نب دمحم نيملسملا مامإ نم
 يلصأو العو لج هللا دمحأ ينإف دعبو .هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالس :نمحرلا دبع

 . هلآ ىلعو ىفطصملا هيبن ىلع ملسأو

 ءادسإو ©لبسلا نيمأتب دوعسلا نبا كلملا ةريس ملاعلا يف ترشتنا امل هنإ مث

 هيلإ سانلا دفو كلذ لجاألف ،مالسإلا ةملك عامتجا ىريو .ةيمالسإ ةيبرع ةريس فورعملا
 لمش عامتجا بحي نم مهنمو ةريسلا يف رظان مهنمو دفر بلاط مهنم . ًاجاوفأ

 نمأو داحتالاو عامتجالا بحي نمم يملاسلا ةمالعلا دمحم ناكو :مهداحتاو نيملسملا

 ةقيقحلا يفو .هناكمو هنأشب هملعأ نأ ينم دارأو ‘كلملاب لاصتالا دارأو ،دالبلاو دابعلا

 ةوق الو لوح الو لمعلاو لوقلا يف ددسملا هللاو هناسل نايب تحت ةءوبخم ءرملا ةليضف نأ

 :ه ١٣٦٩ ةنس نم لاوش ١٠ موي ررح .هيلإ الإ هنلا نم أجلم ال .ميظعلا يلعلا هللاب الإ

 . مظعملا كلملا باوج

 ٢ حلأ خَتزآ 2 ه
 ُهُتتل خا مالل مسبب

 مقر ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ٥/٦/ ٤٤٦٥

 خيرات ٣/ ١/ ١٣٧٠

 مركملا ماقملا بحاص ةرضح ىلإ لصيفلا نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع نم
 دمحن انإف دعبو .ةتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا .هاقبأو :هللا هظفح ۔ هللا دبع نب دمحم

 ىلعو ىفطصملا هيبن ىلع ملسنو يلصنو ،هؤامسا تلاعتو ،هتردق تلج يذلا هللا مكيلإ

 انيلإ هلمح يذلا ميركلا مكباتك تملست دقف دعب امأ .نيدلا موي ىلإ مهعبت نمو هلآ
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 انرسيل هنإو ٠ مكتبحم ميظعو 6 مكدادو نسح نم انل هلقن ام انركشو ئ يملاسلا ةمالعلا

 امل انقفوي نأو ثهيبن ةنس عابتاو ،هباتكب لمعلل ًاعيمج انقفوي نأ هللا نيلئاس ،ةدوملا لصاوت
 . مالسلاو مكظفحي هنلاو هنايب مزل ام اذه . لمعلاو لوقلا يف دادسلاو ريخلا هيف

 : جاجحلاو يفيسلا رصان نب ديعس خيشلا هلسرأ © هنم باتك رخآ اذهو

 دمت __تا رامس

 نب زيزعلا دبع مرتحملا مظعملا كلملا ىلإ هللا دبع نب دمحم نيملسملا مامإ نم
 يلصأو © لاعتملا ريبكلا هللا دمحأ ينإف دعبو .هللا ةمحرو مكيلع هللا مالس نمحرلا دبع

 يف ةطساولا لعجو لبسلا نمأب هللا نم امل هنإ مث .لآلاو ىفطصملا يبنلا ىَلَع ملسأو
 بجي هنإ مث ،ارهاظو ًانطابو ًارخآو الوأ دمحلا هللف ،زيزعلا دبع مرتحملا كلملا كلذ
 دييأتب هنلا وعدي نأو ،جحلا ةضيرف ءادأل ةصرفلا اومنتغي نأو ،“كلملا ركش نيملسملا ىلع

 ليطي نأو ،ةيعرلاو ةاعرلا حلصي نأو ،مهتملك داحتاو ،نيملسملا لمش عمجو ©نيدلا

 .ةدحاو مهتوعدو ،دحاو مالسإلا نيدف .مالسإلا ماظنل اعماج هلعجيو ،‘كلملا رمع

 لعجي نأ كلملا لأسنو .اوباجتساف هيلإ مهاعد ،لجو زع هللا دفو مه جاجحلا ءالؤهو

 :ةفق هلوق تحت لخدنل كلذ انلق امنإو .ةيماسلا هقالخأ يه امك .ماتلا مارتحالا مهل

 يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ،ليكولا معنو انبسح هللاو ."هلعافك ريخلا ىّلَع لادلا»

 ١٣٦٩. ةنس لاوش نم رشاع موي ررح .هيلإ الإ هنلا نم أجلم ال ،ميظعلا

 : لحارلا كلملا ةلالجلا بحاصل هنم باتك اذهو

٧ _ 

 رمسصحجت [ نزت ل آ مدن

 نيذلا هبحصو هلآ ىّلَعو .هدعب يبن ال نم ىّلَع مالسلاو ةالصلاو .هدحو هلل دمحلا

 .نيدلا موي ىلإ :ناسحإب مهل نيعباتلا ىلعو هدهع اوددج
 دبع زيزعلا لجبملا كلملا ىلَع هللا دبع نب دمحم نيملسملا مامإ نم مالسف دعب امأ

 انلبق نمو نحن ءهتاكربو هنلا ةمحرو مرتحملا دوعس لآ لصيفلا نمحرلا دبع نب زيزعلا

 نسحأب اونركت نأ ازعو هنأش لج هنم نيجار هناحبس هركشنو ئ اهيلع هللا دمحن لاحب

 بجوملا نأ مث .دمحلا هللاف ،مكرسي ام الإ رابخأ نم انتفراطب امو .لاب بيطأو لاح

 ًامالعإو ةلصاوملا بحو مكنع لاؤسلاو ،نايعاألا نمو انم ليزجلا مالسلا مكؤارقإ نايبلل
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 هجحلا ةضيرف ءادأل ناهجوتم امهاهف ،هليمزو يملاسلا ةمالعلا انخيش نب دمحم دلولا نع

 هللاو .مزالو مهم اذه .مكبجاو ضعب نيدؤم نيملسم مكيلع ارميلو ،مسوملا روضحو

 يذ نم ١٩ يف اررحم .كلذك اندل نمو مكيدل زعي نم ىّلَعو مكيلع مالسلاو .مكظفحي

 .ه ١٣٧١ ةنس ةدعقلا

 ديت __لقتآ راو سني

 دهعلا يلو مظعملا مرتحملا ريمألا ىلإ هديب ،هللا دبع نب دمحم نيملسملا مامإ نم
 يلصأو لجو زع هللا دمحأ ينإ مث ،هللا ةمحرو كيلع مالس .زيزعلا دبع كلملا نب دوعس

 هللا دبع ةمالعلا نب دمحم خيشلا دلولا نإف دعبو .هلآ ىَلَعو لسرلا متاخ ىَلَع ملسأو
 بجاولا وه امك ثًاملسم مكيلع رمي نأو ‘كلذ هل هللا رسي نإ جحلا هدصق ناك ©يملاسلا

 نم هل دب الو ثآناوخإو ناوعأ هللا دابع اونوكو .كلذ ىلَع ثحي يذلا مالسإلا رمأ نم

 ىلإ جاتحي هيف مهلوزنل هولعج أتيب نيينامعلل نأل ؛جحلا هتاف نإ ةفرشملا ةكمب لاصتالا

 ٢٥ موي هتررحو ،اذه رمألا يف رظنلا يف نيينامعلا لبقو انلبق نم ضوفملا وهو ،ةرامع
 ١٣٧١. ةنس ةدعقلا يذ نم

 نايعأ مكيلع نوملسي كلذك انه نمو ،مكباحصأ نايعأ ىَلَع انم مالسلا متأ نإ مث

 . باحصألا

 :كلذ ىلع دهعلا يلو ريمألا باوج

 ديت فقتلارقاوم يني
 ٧/ ٢/ ١٣٧٢ /خيراتلا ١٩١/ مقرلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 .دهعلا يلو ومس ناويد

 مامإلا ليلجلا خألا ةرضح ىلإ لصيفلا نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع نب دوعس نم
 دعبو .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا .ىلاعت هللا هملس .يليلخلا هللا دبع نب دمحم

 عامتجالا انرس يذلا يملاسلا هللا دبع نب دمحم خيشلا عم بوحصملا مكباتك انيقلت دقف

 يذلا ضرفلا هل انلهس دقو ،هيلع متنأ امو ،مكتيفاعو مكتحص نم هب اننأمط امبو 5هب

 قبط نوكي نأ لمأنو وجرن امب ،مكب ةصاخلا تويبلا يف ةرامعلا وهو ،هلجأ نم ءاج

 .ةرخآلاو ايندلا يف دادسلاو ريخلا هيف امل عيمجلا قفوي نأ ىلاعت هلآسنل انإو .مكتبغر

 .هتاكربو هنلا ةمحرو مكيلع مالسلاو

٠ ٠ ٤



 :مظعملا كلملا ةلالجل هنم رخآ باتك اذهو

 ردجت تتارتاوم سني

 مظعملا كلملا ةلالج ةرضح ىلإ يليلخلا هللا دبع نب دمحم نيملسملا مامإ نم

 هللا ةمحرو كيلع مالس .هللا هظفح مرتحملا دوعس لآ لصيفلا زيزعلا دبع نب دوعس

 دعب اندالب راز رصان نب ناعشم خيشلا نإف دعبو .همعن ىلع هللا دمحن انإو .هتاكربو

 هنيب ةقادصلا ىرع تقثوتو شةبحملاو ةقادصلا طباور هنيبو اننيب تدقع يتلا ىلوألا هترايز

 ةموكح ةدوم انل ركذ دقو .هلاثمأب قئاللا ناكملاب هولحأ ىتح دالبلا ءاملع نيبو

 لالقتسا ماود ىلع مكصرحو ٫اننوؤشب مكمامتهاو ءاناياعر ىلع مكفطعو .مكتلالج

 نأ الإ اقباس انل ارهاظ ناك نإو اذهو .اهنع عافدلاب ادهج نولأت ال مكنإو .اندالب

 ةيبرعلا مكتلالج ةموكح نم دعبتسي ال اذه نإ قحلاو ،نيع يأر هنأك هلعج خيشلا

 دقو .ةداعسو ءانهو دجمو زع يف برعلاو نيملسملا ىرت نأ اهرسي يتلا ، ةيمالسإلا

 يف ©ليمجلا مكيعس ىلع ،قيفوتلاو رصنلاب مكل وعدن ةصلاخلا ةبيطلا مكتين انتلعج
 ىلإ مهئاعدو ،هيلإ مهباستناو ،مالسإلا ءاول تحت مهلتكتو ،نيملسملا ةملك ديحوت

 نمو» :لاقف ميظعلا نآرقلا دشرأ كلذ ىلإو .ةلت دمحم هيبن ةنسو زيزعلا هنلا باتك

 اونوك» :ةي لاقو .4مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ» هنم لبقي نلف انيد مالسإلا ريغ غتبي

 ٨هدالب يف هللا مكفلختسا دق ةلالجلا بحاص ايف .ناوعأ ريخلا ىلعو اناوخإ هللا دابع

 يف مهانكم نإ نيذلا» :هلوق يف مهفصو نيذلا نم مكلعجي نأ هناحبس هيلإ بغرنف
 هرومألا ةبقاع هللو ركنملا نع اوهنو فورعملاب اورمأو ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأ ضرألا

 ىلإ باستنالا ةتامإ يفو نيملسملا ةملك ديحوت يف يعسلا فورعملاب رمألا نمو
 ةدبع هئانبأ ىلع طلستو ،مالسإلا ىلع ايضق نيذللا اهل بصعتلا راهظإو بهاذملا
 نيملسملاب ريسلاو حلاصلا فلسلا هيلع ناك ام موزل نأو ،بلاكألا بناجألا مانصألا

 ىلعو مكيلع مالسلاو اذه .خذابلا اندجمو خماشلا انزع انيلع ديعي يذلا وه ،مهريس

 .مكيدل زعي نم

 موي اررحم ٢٣ / ٥ / ١٣٣.

 : باتكلا اذه ىلع كلملا باوج

٢٦ م ۔ نايعألا ةضهن



 دت فتتارتاوم سن
 ٥٦٤٧/٢/١٠/٢٨

 ١٣٧٣ ةنس درفلا بجر رهش ٧ يف

 خيشلا مامإلا مركملا ةرضح ىلإ دوعس لآ لصيفلا زيزعلا دبع نب دوعس نم
 انإف :دعبو .هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالس .هللا هظفح ۔ يليلخلا هللا دبع نب دمحم

 مكلئاسر انتلصو دقلو .هئايبنأ ريخ ىلع ملسنو يلصنو ،وه الإ هلإ ال يذلا هللا دمحن

 لك يف كلذ مكل ردقن نحنو ،ليمجلا مكروعشو ةبيطلا مكفطاوع نع اهيف متبرعأ يتلا
 ، نيملسملاو مالسإلا ةملك عمج ىلع صرحلا لك نوصيرح نوملعت امك اننإف ‘تقو

 ددسيو ثانيصاونب ذخأي نأ هانمتن ام لكو .ويت هيبن ةنسو هللا باتكب كسمتلا ىلإ ةوعدلاو

 . مالسلاو ،هاضريو هبحي امل مكايإو انقفويو ،اناطخ

 :يولج نب هللا دبع نب دوعس ةيقرشلا ةقطنملا ريمأل هنم باتك اذهو

 ةيتا فقتارتاوم سني
 دجمألا مخفألا مركملا ومس ىلإ يليلخلا هللا دبع نب دمحم نيملسملا مامإ نم

 هلل ۔ انإ .هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالس .مرتحملا يولج نب هللا دبع نب دوعس ريمألا

 هترايز دعب رصان نب ناعشم خيشلا اندالب راز دقف دعبو .اهيلع هللا ركشن لاحب ۔ دمحلا
 نيبو هنيب ةبحصلا ىرع تقثوتو ،ةقادصلاو ةبحملا طباور هنيبو اننيب تدقع يتلا ىلوالا

 اهفطعو .مكتموكح نع انل ركذ دقو .هلاثمأب قئاللا لحملاب هولحأ ىتح ،اندالب ءاملع

 عافدلاب ادهج نولأت ال مكنإو انلالقتسا ىلع مكصرحو ٫اننوؤشب مكمامتهاو .اناياعر ىلع

 الو .نيع يأر هنأك هلعج ىتح هدكأ خيشلا نأ الإ اقباس انل ارهاظ ناك نإو اذهو .اهنع

 ةظفاحملا ىلع ةرهاس لازت ال يتلا ةيبرعلا ةيمالسإلا ةيماسلا مكتموكح نم اذه دعبتسي

 دجمو زع يف نيملسملا ىرت نأ اهرسيو .مهنايك ظفحو نيملسملاو مالسإلا زع ىلع
 ىلوألا ىدامج ٢٣ موي ررحم .مكيدل زعي نم ىلعو مكيلع مالسلاو .اذه ةداعسو ءانهو

 . ١٣٧٣ ةنس

 : باتكلا اذهل دوعس ريمألا باوج

 ربكألا لضافلا خألا ،مخفألا لجألا بانج ىلإ يولج نب هللا دبع نب دوعس نم

 هتاضرمو هترفغمو هتاكربو هتلا ةمحرو مكيلع مالسلا .يليلخلا هنلا دبع نب ذمحم مامإلا
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 هنمضت ام انحفصتو ،ميركلا مكباطخ انيقلت دقف دعبو .ةيفاعلاو ةحصلا متأب مكنأ هللا وجرن

 ٥مكاياعر نع خالا ةرضح هادبأ امو ،ةيانعلا ليمجو ،ظفللا سينأو ،ريبعتلا فيطل نم
 متنأو ‘نوملسم اننأل ؛كلذ يف انل لضف ال نأ عقاولاف .مهعم ةنسحلا ةلماعملاو

 بحاص روتسد وه اذهو .اضعب هضعب دشي صوصرملا ناينبلاك هيخأل ملسملاو ‘نزملسم

 عرشملا اهيلع انثح رومأ دضاعتلاو براقتلاو دداوتلاف ،اعيمج هيلع ريسن يذلا ةلي ةلاسرلا

 اوماد ام ريخب نوملسملاو .اهب كسمتلاو اهيلع ةظفاحملا ينيدلا انبجاوو .ةي ،مظعألا

 .اهب نيكسمتم ٫اهميلاعتب نيلماع شوت هلوسر ةنسو هللا باتك مهنيعأ بصن نيعضاو

 وحن خالا بجاو انيلع مكبجاوو ،اًيفو اقيدص ًاخأ كربتعن انإ ،زيزعلا خألا اهيأ ةقيقحلاف
 ،كلذ ىلع ركشن نأل بجوم الو .انتيعرو انئانبأ ىلإ رظنن امك مكاياعر ىلإ رظننو ،هيخأ

 هيف امل عيمجلا هللا قفو ‘هيف رصقن نأ نكمي ال امو ،هب هلل نيدن اذهف ،هيلع ردقن وأ
 .مكقيفوت مادأو مكظفحو ثًاعيمج نيملسملل حالصلاو ريخلاو دادسلا

١٧/ ٥/ ١٣٧٣ 

 هلئاسر نم ءيش ركذ

 يرجحلا نادمح يغب يق كلام يبأل هباتك

 نب رماع ةمالعلا خيشلا ةرضحل هديب ا هللا دبع نب دمحم نيملسمل ١ مامإ نم

 . هللا ةمحرو ٠ اريثك كيلع مالس . كلام ىتنب نم وه يذلا دوعسم نب سيمخ

 امك ۔ ةعبتلا فوختأ ينإو ،هتمهفو ينلصو كباتكو كيلإ هلا دمحأ ينإف :دعب امأ
 مهارأ ال رجح لآو .ةحارتسالاو ةحارلا ىلإ نوكرلاو ريصقتلاب يملعل ۔ تركذ

 يتلا ةريسلا هذه ىلع دحأ نم ةماقتسا ىجرت نيأ نمو ،كلانه ام ملعت تنأو ،نوميقتسي

 سانلا توعد دق ينإو .كلذ ىلع ضيرحتلاب ،نيدلا ءادعأ داهجل اورمشف ،اهيلع نحن

 بيرق الو ،ةيبرغلا ىلإ عجرملاف كلانه نيملسملا هللا رصن نإف رجح لآ ىلع راثملا ىلع
 ٥قدشتو قلمتو وغل كلذ ادع امو اهمدعو ةماقتسالا الإ بيبح الو ضيغب الو ديعب الو

 رظنا ،قحلل ًادايقنا عرسأ مهريغف مويلا امأ .اوضم سانأ يف كلذ ،نييرجحلا يف كنظو

 اوعرش دحأ مهنم ديق املك ©نييرجحلا رمأ رظناو ؟ماكحألل اوداقنا امأ ةانه ينب خايشأ ىلإ

 ءانث مهرغو ،ةوق انم دشأ نم :اولاقو ،مهيلع هللا ةمعن مهترغ سانأ .ركسعلا نونتافي
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 اوهركت الف ‘بيفغلا نئازخ يف موتكم رس نم دب ال هلل رمالاو . مهل مهحدمو . سانلا

 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو . ليكولا معنو انبسح هللاو . كلذ

 ١٦. ةنس بتجر نم ١٦ موي ررح

 دتتآ_تتارقاومستي
 ريمألا خألا مرتحملا مركألا خيشلا ىلإ هللا دبع نب دمحم نيملسملا مامإ نم

 دمحأ ينإو ،هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس .رجح لآ ةعامجلا ةفاكو حلاص نب ىسيع

 .رورسو ريخ انمالعأ ث مكيلإ هللا

 ريغ مهيلإ لئابقلا دكسم لهأ ةوعدو دكسم ىلإ نازب لهأ دافيإ مكغلبي امبر هنإف دعب امأ

 © ةيقرشلا نم هدسو بابلا حتف نإ :نولوقي سانلاو \دحأ لك ىلإ بتكلاو لسرلا اوثب ةعطقنم

 هب عيسو فئع راس اذإ رخآلاو بئاقحلا ءولمم عجريو ى ًايدجتسم دفي نأ ادحأ نكمي ال هنإو

 دقو ،لوقلا نع انعنم رمأ كلذو .لكلاب نظلا ءاسي وآ لكلاب نظلا نسحي نأ امإ .نظلا

 تباثو نيملسملا عم ناك نمف .عنملا الإ ىرن الو "مهيلإ دوفوملاو كلذي نودفاولا أرجت

 مهيلع ترجح دقو ،ًايدجتسم مهيلإ هريسم نكمي الف هدهعب سياخ ريغو ةعيبلا ىلع
 . هللا زجعي الو نيملسملا ىلإ هرظن كلذف ،هدهعو هتعيبل اضقان ناك نم الإ كلذ

 نم ًائيش هب اوذخأ الإ مهايند نم ًائيش مكنوطعي ال كئلوأ نأ سانلا اهيأ اوملعاو
 .مالسلاو مكلو يت هنا رفغتسأو يلوق اذه ،مكنيد

 ١٣٥١٧. ةنس نابعش رهش نم ٢٢ موي هتررح

 . لئابقلا ىلع هوأرقي نأو ،هلامع عيمج ىلإ بتك هذه لثمبو

 رخآ باتك اذهو

 دصت فقتآ رتاوم ست
 ماشحلا زازعلا ماركلا خياشملا ىلإ يليلخلا هللا دبع نب دمحم نيملسملا مامإ نم

 انإف ،ماودلا ىلع هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا .نسح وب ينب لاجر ةفاك ةعامجلا

 ةبوقع كلتو مكقرفت ينغلب هنإف دعبو .هلل دمحلاو ريخ انمالعأو مكيلإ هنلا دمحن

 اميف قوقحلا اودؤتو ،اوعجارتتو مكنيد اوعجارت نأ دارملاف .تابوقعلا ىلوأ يهو ،ىفغبلا

 قحلا ىلع ةدحاو ادي اونوكو دوهعلا ةنايخ نم هللا ىلإ اوبوتتو مصخلا نيبو مكنيب
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 مصخلا فكي ملو .ةيدمحملا ةعيرشلا نودؤي اوناك نإ مكناوخإ نع مكلذاختو مكقرفتو

 امك ةمقن مكيلع فاخأ ينإو .نيدلا متلذخو ،مصخلا متنعأ دقف .ًايغاب مصخلا ريصي

 لجو زع هتناو .نيدلا ةرصانم نع اذب دجن ال ۔ هتنا ءاش نإ ۔ نحنو .كارتألا ىلع تعقو

 ةوق الو لوح الو ©ليكولا معنو انبسح وهو ديدستلاو قيفوتلاو دييأتلاو رصنلا هدمتسن
 .ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس هلوسر ىلع هنلا ىلصو .ميظعلا يلعلا هنناب الإ

 .ه ١٣٥٩ ةنس ةجحلا يذ ٥ موي هتررح

 هنم باوج اذهو

 نيروكذنللا نم هيلإ ردص باتكل

 ةتآيقتارتامستي
 ءالضفلا خياشملا هناوخإ ىلإ يليلخلا هللا دبع نب دمحم نيملسملا مامإ نم

 هنلا تيب جاجح نييب ازيمل ا يلع نب ديعسو ىيحي نب حل اصو يلع نب حل اص نْيضترمل ١

 .هناوضر مكباثأو ،مكيعس هنلا لبقت همرح ناريجو هراوزو مارحلا

 ينإو .ناوخإلا نم مكعم رواج نم ىلعو ؛هتاكربو هللا ةمحرو ،مكيلع مالس
 مكرمغي نأ هنم ايجار 5هلاون ليزجو هلاضفأ ىلع هركشأو 6،وه الإ هلإ ال يذلا هنلا دمحأ

 دعبو .هتل دمحلاو ،ريخب انلبق نمو نحن ،ةلضافلا هراكذأب مكبولق رمغيو شةلماشلا هئامعنب
 . مكبتك هدي نم انلوانتو ،ًاملاس انعم لصو يلوعملا جاحلا ديعس نب فيس دلولا نإف
 الو .اهيف متفلتخا يتلا لئاسملا يف ثاحبألاب ةلفاحلا مكلئاسرو ،تايحتلا ديزمل ةلماحلا

 جرختسملا ،حلاصلا فلسلا رثأ ىلع ةلأسملا اوقبطيو ،اهيف نوينامعلا مكناوخإ رظني نأ دب

 .رومألا يف تبثتلاب مكيصوأ :الامجإ لوقأ ينأ عم .ةرهطملا ةنسلاو زيزعلا باتكلا نم

 هيف ناك اميف نيملسملل اولمتحاو ،ةءاربلاو رذعلا عطقب مكناوخإ ىلع اولجعت الأو

 نيدلا اذه لعج لجو زع هللا نإف ؛ًانيد يأرلا اوبصني ال نأ :نيملسملا نيد نمو ۔لمتحم

 نكي مل اميف ،هداهتجا هيلإ هادأ امب ذخأي نأ الُك مزلأو ،داهتجالا باب ءاملعلل حتفو ارسي
 الف ©مهل ةمصعلا توبثل ،ةماألا عامجإ وأ ،قداص باتكب ،ىلاعت هللا نع صن هيف

 رذع عطق لحم ال ‘ثحبو داهتجا لحم وهف كلذ ءارو ناك امو ةلالض ىلع نوعمتجي

 . تائطختو
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 اهرثآ يتلا ةريسلا وهف ©قحلا ىلع اودمتعاو ،ةريصبلا نيعب ۔ هللا مكمحر ۔ اورظناف

 هنأ نايب يأ نيبتل ناهربلاب نهرب ول ام تاقرولا كلت نوضغ يف تيأر دقو .فالسألا

 تائطختلا ىلإ اهب ىضفي الف الاقم ءاملعللو الاجم هيف يأرلل نأو ،داهتجالا لئاسم نم

 . . راذعألا عطقو

 ريبخلا ميلعلا ةمكح تضنتقاف 6©ىمانتت ال ثداوحلاو ىهانتت صوصنلا نأ اوملعاو

 ثداوحلا ىلع اومكحي نأو 5داهتجالاو رظنلا ءاملعلل لعج نأ :ميحرلا نمحرلا فوؤرلا

 نم باتكلا يف انطرف امو :ءاج كلذل رايعلاو .نزولاو طابنتسالا يف ،مهداهتجا هادأ امب

 نيذلاك اونوكت الو ،©فلاختلاو ءانحشلا دعبيو فلآتلاو ةملكلا عمجي اميف هللا هللاف «ءيش

 ىلإ يدؤملا فلاختلا نم ممطأو مظعأ ءيشب مالسإلا َيِنُم امف ..ًآعيِش اوناكو مهنيد اوقرف

 ىلع نوصيرح نامع لهأ مكناوخإو اذه .لودلا باهذو ©ىوقلا لالحنال جتنملا ،لشفلا

 هنلا مكعمج ،قرفتلا نم مكنع مهغلبي ام اذج مهئيسيو 6مكتعامج ماظنو 6مكعامتجا
 .اعيمج مكيلع مالسلاو مهيلع هللا ناوضر ۔ انفلس جهن مكبو انب كلسو ىدهلا ىلع

 ١٣٧١٢. ةنس ىلوألا ىدامج نم ٢٠ موي يف اررحم

 هيلإ ردص لاؤسل باوج اذهو

 ةبراغملا هناوخإ نم

 دبت يتقتا رتاوم تي
 .هبحصو هلآو دمحم انيبن ىلع ةالصلاو . هدحو هلل دمحلا

 لاله يف قربلاو نوفلتلا ربخب ذخآلا زيجملا ،يرازفلا ملاعلا ىوتف نع لاؤسلا انغلب

 عامتساو ،ءارو نم ةداهشلاو ،ةملظلا يف ةداهشلاو ،©ىمعاألا ةداهش ىلع هساقو ،لاوش

 ۔ ةباحصلا لمع هيلع امو ةنسلاو باتكلاب ذخألا هيلع مكحنو هب لمعنو هارن يذلاف ،نذؤملا

 . مهلاله موق لكلف ،علاطملاو رايدلا تدعابت اذإ هنأ وه :فلخلا مهعبتو ©مهنع هللا يضر

 ةحصب مكاحلا نم مكحو ةرهشلا وأ ،ةلداعلا ةداهشلا لالهلا ةيؤر يف ةجحلاو

 ولو ةحمسلا ةيفينحلا ةعيرشلا هذه عابتأ مكلعج يذلا هنلا اوركشاف رسي مكنيدو ©لالهلا

 يعاد ال هنأ عم ثةقيقحلا ىلع نوفلتلا ربخ ملعب هسايق يف مالكلا امأو .مكتنعأل هنلا ءاش
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 نأ انغلبي ملو ،نيثالث ةدعلا اولمكأف مكيلع مع نإف هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص .كلذل

 لئاوألا ناكل ثحبلا مزلي ناك ولف ‘لاوط جحلا مايأ نإف ،كلذ بلط يف اوفلكت لئاوألا

 هللاو ©كلذ ناكمإ عم ةيئانلا ةديعبلا رايدلا نم ربخلا نومستلي مهلعجي ملف ئ كلذب ىرحأ

 .ملعأ

 نأ الإ رابخألاو راثآلل ًاعالطا رثكأ مكنأ ملسنو ،مكل رقن ،قرشملا لهأ نحنو
 مهلاوقأ ىلإ داقننو ،انءاملع مظعن هللا دمحب نحنو ،رمألا نوملست ال ةدش مكيف

 ©همرتحيو ملاعلا مظعي انم لهاجلاو ©عرولاو ملعلا يف ءايلعلا ةلزنملاب مهنأل ؛مهماكحأو

 ام ان ءوسيو ۔ هللا همحر ۔ فسوي نب دمحم بطقل ١ خيشل اك . برغمل ا ءاملع مرتحنو لب

 ةلأسم يف خياشملا فلتخا نإو هلاثمأو خيشلا كلذل مكريقوت مدعو ،مكفلاخت نم انغلبي

 نأ خيشلا اذه ةذمالتل يغبني الو ،ةقرف بجومب كلذ سيلف ،نيدلا لئاسم ريغ نم

 .مهخيشل مهريقوت نم هنوري امل الإ ةجح الب رخآلا ىلع اولماحتي

 ذخأن انأ اوملعاو .ةءاربلاب يرازفلا ىلع اولجعت الف 6هروط ىدعتي ال لهاجلا

 6ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ،ليكولا معنو انبسح هللاو .هتئيف وجرأو .ةنسلاب

 نمو ا هللا دبع نب دمحم : نيملسملا مامإ 6 نامغ لهأ ةقراشملا مكناوخإ نم كلذو

 . ناوخالا نم هرضح

 بازيمب حالصإلا بزح لاجر باتك

 امومع نامع لهال

 ديأ فقتلارتاومستي
 ذخأو .هللا مهناص .ماعلاو مهنم صاخلا داجمألا نامع لاجر 4 ماركلا انناوخإ

 . هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو . مكيلع مالسلا ئ مهيديأب

 6 رئارملا قشي نأ كشوي ىسالاو ،داؤفلا ألمي فسألاو ،انيلع يعن دقف ،دعب امأ

 . نوعجار هيلإ انإو هلل انإف © هللا همحر _ ىليلخلا هللا دبع نب دمحم :: نيملسملا مامإ

 ةكلولحم فورظ يف ©،هرونب ءيضتساف رهزأ املاط يذلا نامع مجن لفأ اًمحأ

 . ربخملا ةمتاق } رظنملا
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 ٨مئاقلا هلدع نكر لامو ‘كلانه فيرشلا بهذملا مئاعد نم ةماعد تطقس اًمحأ

 6 للج ثداحو ،ميظع ءزرل هنإو ‘قحل هنإ كبرو يأ ١©باجحلاب هتدحو سمش تراوتو
 ©هيلإ مالستسالاو ٥،هب اضرلا متحتي ؤهنم ءاضقو ،.هل ناعذإلا بجي هنلا نم مكح الول

 .دوجولا اذه ىف همايأ تلاط نإو ‘ىح لك ىف هللا ننس نم ةنسو

 هذه يف ةبحألا رشعم مككراشيل بازيم يف حالصإلا بزح نإ ،ماركلا انناوخإ
 انمهلأو ،انرجأو مكرجأ هللا مظعف .ملألا مكمساقيو ‘ىسألا مكرطاشيو ،ىمظعلا ةبيصملا

 كرابت هللا لاق .هيلإ الإ هللا نم أجلم الو ليزجلا باوثلاو ليمجلا ربصلا مكايإو

 كئلوأ نوعجار هيلإ انإو هلل انإ اولاق ةبيصم مهتباصأ اذإ نيذلا نيرباصلا رشبو» :ىلاعتو

 .نودتهملا مه كئلوأو ةمحرو مهبر نم تاولص مهيلع

 َاهد ةيقيقح ةفرعم هللاب ةفرعملاو ،عساولا ملعلا عمجي ‘لجر ىلإ مكبولق هللا عمج

 مادقإلا يف ةعاجشلاو ؤ‘فقاوملا يف مزحلاو ،يأرلا يف ةلاصإلا ىلإو ةمكحو

 عرولا ىلإو ةلماعملا يف ًافطلو 0قالخألا يف هثامدو ،ةمألا ىلإ ةقفش 6ماجحإلاو

 ةرئاد يف روطتلا ىلع ًامادقإو ،ةايحلا بيلاسأب ةفرعم ،ريسلا يف تمسلا نسحو ،قداصلا

 نايك ملسي نلو ءايندلا حالصتساب الإ نيدلا حلصي نلف .ةكرتشملا مالسإلا ةحلصمو نيدلا
 .ةزعلاو ةوقلا لئاسوب عرذتلاو ،هللاب ماصتعالاب الإ ناسنإلا ناودع نم اهبناج ظفحتو ةمالا

 .؛برحلا عنمي برحلل دادعتسالا» :ليق اميدقو

 تاورثلاو ةبرتلا ءاكز نم ،نامع نطو نع هعمسن ام اذج انرسي دجامألا انناوخإ

 ةثيذحلا بيلاسألاب مهذخأ مدعو .اهرامثتسا نع انناوخإ لوكن اننزحي ام ردقب ثةيعيبطلا

 نيب اتوص نامعب عمسن ال نأ هللاو انعوسيو ،اهرسأب ملاعلا ممأ نأش ،ريمعتلاو ءاشنإلا يف

 ةمألا نكت مل نأك ءايندلا ممأ نم الوهجم ىقبي نأو .ةيبرعلا لودلاو ةيمالسإلا كلامملا

 عمس اهيود ألم يتلا ةلودلاو ؤ ًاعيفر ًادجمو ةردان ةلوطب هيواطم نيب خيراتلا اهل ظفح يتلا

 تمطحتو ثيلاغتربلا رامعتسالا نايغط تعمق يتلا يه تسيلأ ،تايآ همف لترو ثنامزلا

 تاحوتفلا تحتف نكت ملأ !عاقبلاو نكامألا هنم ترهطو .ةديتعلا هليطاسأ اهترخص ىلع

 جاتنإلا ةكرح تطشنو جالفألا تقشو ،ةيجس اهنم لدعلا ناكف تمكحو ،ةعساولا

 تجرخأ ،انوصح مولعلل تداشو ،راجشاألاو ليخنلا فالآ تسرغو ،داريإلاو رادصإلاو
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 ىسايسلاو ‘ثدحملاو © رسفملاو ©رثانلاو رعاشلا مهيف © نيهبانلا ماكحلاو © نيغبانلا ءاملعلا

 سومشو ةلجأ ءاملع نم باصأ امو نيربي نصحب كيهانو .رهاملا يرادإلاو كنحملا

 .قحلا ةباصع اي © رهدلا نم انيح هاياوز تءاضأف ،ةعطاس

 لجرلاب سالفإلاو لهجلا حبقأو اعمتجا اذإ ايندلاو نيدلا نسحأ ام

 ٥افيعضلا نمؤملا نم هللا ىلإ بحأو ريخ يوقلا نمؤملا" :يي هللا لوسر لاق
 ةزعلا ثيح ىلإ قيرطلا مكب قشيو ؤ،اهردصيو رومألا دروي ،ةقث اخأ ًامهش مكرمأ اودلقف

 دوهع ديدجتب ايوق ًادادعإ مكدعيو ،ةايحلا نيدايم مكب ىشغيو ،ةقحلا ةدايسلاو ةداعسلاو

 هيخأو ناطلس نب برعلبو دشرم نب رصان لاثمأ ،ىدهلا ةمئأ اهيلع ىضم .ةرهاز
 :مهدعب ءاج وأ "مهلبق ناك نمم ،مهريغ ريثكو ‘ضرألا ديق ناطلس نب فيس

 للجلا ثداحلل مكل ًاءذر نوكي ةقثاخحأامهش مكرمأ اودلقف

 لجحلل زابلا داص يأرلا كلاسم تهبتشا اذإ ابالغ ةريصبلا ىضام

 لقت الب عجري مل ممه نإو ىبل رصتنم هادان نإو وب لاق نإ

 لدجلا مهسأ تشاطو باطخلا رع اذإ زيجولا ظفللاب ةهيدبلا ولجي

 هذاكتي ال ،ةءافكلا لاجرب لفاحلا .ةدهاجملاو ةدايسلاب قيرعلا نامع رطقك ًارطُت نإ

 .اهددسي ناك يتلا روغثلا ددسيو ©قاقحتساب هفلخي ،ميظعلا لحارلل افلخ دجوي نأ

 ٠ةميركلا ةيصخشلا هذهب مترفظ اذإ .اهب عالطضالا ىلع ىوقي ناك يتلا ءابعألاب علطضيو

 دق نوكي ىتح مكفداصي داكي ال اذه انباتك لعلو .هللا ءاش نإ ۔ هيف كش ال امم اذهو

 ٠©عطنتلاو فالخلاب هرمأ هيلع اودسفت الو ،هوعيطأو هل اوعمساف ،ةمامإلا شرع ىلع عبرت

 هيجوتل غرفتي هوعدو .نيرباصلا عم هللا نإ اوربصاو ‘مكحير بهذتو اولشفتف اوعزانت الو
 سرادملا دييشتب 6©مكل ةرواجملا اميس ةايحلا ءىدابم تقنتعا يتلا ممألا ةهجو ةمألا

 ١ تاكرشلاو عباطملا سيسأتو ©،تاعانصلا ميلعتل تاثعبلا لاسرإو تايلكلاو دهاعملاو

 لبسلا ديبعتو ‘ تايفشتسملاو تافصوتسملا ءاشنإو ‘تالجملاو دئارجلا رادصإو

 اهعاونأب لماعملا ءاشنإو ثةيئابرهكلا كالسألاو ةيديدحلا ككسلا دمو تاقرطلاو

 ةزع هبجوتستو ©كلملا ماظن هيلع موقي امم كلذ ريغ ىلإ اهليصحتو نداعملا جارختساو
 . ناطلسلا

 زونكلا مكمادقأ تحتو .اريقف مكرطق ىقبيس نأ مكءوسي الأ ،لثامألا ناوخإلا اهيأ
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 6ملاعلا نع الزعنم ىقبيأ ،ةبصخ ةبرتو ،ةقفدتم هايم لامشلا نعو نيميلا نعو .ةيعيبطلا

 اوقلطأ ول لاجر هبو ‘اشمكنمو ،ةيكز سوفنو ©‘ةحجار لوقعو 5“ةركفم سوؤر هلو
 لبكمو ،نيقفاخلا يف هتيص اوعاذأل ،مهملع اورشنو ،اهدويق نم مهمالقأو مهتنسلأ

 ًاكارد روطتي مل نإ يح نئاك لك ،لودلاو نمزلا نم نرق لبق هلاحك مويلا هلاح ،يديالا

 .هجازم لالتعاو هضرم ىلع لد

 ©ءاقبلا عزانت هل ،ةايحلا رصع ثرونلاو مولعلا رصع اذه انرصع نإ ‘باحصاألا اهيأ

 نع ًالزعنمو ادرفنم هيف شيعي نأ مار نم .رادارلاو ةرذلا رصع ©لتكتلاو عامتجالا رصع

 نم ةيصاقلا ةاشلا لكأي بئذلاو 5،هماعطل مهنلا ءاردزا هوردزاو ،همايأ كبانس هتساد ،هريغ

 عقري ال اًمصو ،هيف عدص ال ًاطئاح اونوكو مامألا ىلإ ۔ مكيف هللا كراب ۔ اوعفداف ،منغلا
 اودهاجو لئاملا مالسإلا نكر ةماقإ يف اومهاسو دوجولل مكتلود اوزربأو ٥ ىلاسكلاب

 ،اعبط ةيتاذلاو ةماركلا ظفح ةرئادو نيدلا دودح يف كلذ لك ،لئاصلا هودع هممأ رئاسك

 . !مكلامعأ مكرتي نلو» مكعم هللاف

 .نيدلا ةجيشو مهنيبو اننيب طبرت .ةقيقش ةمأل ريخلا بح انيلع اهالمأ ةملك هذه
 لك اهيف رظنلا اونعمت نأ مكنم وجرن .اهخيرات تارود نم ةرود يف ‘بهذملا ةمحو

 نمل بط نم عنص نم يهف ثاهاضتقمب اولمعتو نسح لمحم ىلع اهولمحتو ،ناعمإلا
 الو ©مكتملك هيلع تعمتجا نم ىلعو ء مكيدل مت امب انوفرعت نأ مكنم لمأن امك .بَح

 © صئاصخلا نم هب هللا هزيم ام ىلعو ديدجلا مامإلا ةمجرت ىلع انوعلطت نأ اضيأ سأب

 كلذ انل اولصفو 0‘كلذ ريغ ىلإ ‘كلملا ريبدت يف هئدبمو ةايحلا يف هتيرظن نعو

 .هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو .هاضريو هبحي امل مكايإو هللا انقفو .اليصفت

 . بازيمب حالصإلا بزح لاجر مكناوخإلل متمد

 ىسيع جاحلا ميهاربإ ناظقيلا وبأ خيشلاو رمع نب ميهاربإ ضويب خيشلا ةرارقلا نع

 .ةايحلا ةيعمج لاجرو

 لاجرو حلاص نب ميهاربإ ناضمر خيشلاو مساق نب حلاص ركباب خيشلا ةيادرغ نع

 . حالصإلا ةيعمج

 نب دمحأ يلكب خيشلا دواد جاحلا نب ناميلس فسوي نبا خيشلا فطعلا نعو

 .ةضهنلا ةيعمج لاجرو ىحي جاحل ا
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 .رونلا ةيعمج لاجر ةرونب نع

 .حالصإلا ةلتك لاجر ةكيلمو نجسي ينب نع

 . حتفلا ةيعمج لاجرو ىيحي نب حلاص دمحاب بلاطلا خيشلا نايرب نع

 .هديب ،ريمع عامج هللا دبع يكلب عيمجلا نع ةباين هبتاكو
 ١٣٧٣. ةنس ةدعقلا يذ نم ١١ موي

 نم ناك امو ۔ هللا امهمحر ۔ نيمامإلا رصع يف ‘ثداوحلا نم هعمج هللا ردق ام اذه

 عيمج يف لوبقلا دمتسن هللا نمو .لاحلا هيضتقي املف ،نايحألا ضعب يف باهسإ

 تنكو .هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو .ليكولا معنو انبسح وهو ،لامعألا

 هيف ىرت كلذلف ©نآلا ىلإ هعبط رخأتف يليلخلا مامإلا يديس ةافو لبق هيف تعرش دق

 .هرصع يف نكت مل تادايز

 ةرجهلا نم ١٣٨٠ ماع نابعش رهش يف يملاسلا هللا دبع نب دمحم دبعلا هبتكو

 .اهبحاص ىلع ملسو هللا ىلص ةيوبنلا

 ةبوجأ هرخآب بتكأ نأ تببحأ .خيراتلا نم هيلع تردق ام ةباتك نم تيهتنا املو

 6بتك ةسمخ يهو ٬هنع هنلا يضر ۔ يليلخلا مامإلا يديس نم يلإ تردص بتكل ينم

 . نيصلخملا نم هريغو كديلولا وبأ يضاقلا يقيدصل ةبوجأف اهدعب امو

.٨/١٢/ ٦٢ 

 ےس ےص

 د+بتتت__رتتا رتاوت
 :هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو دمحلا دعب

 .هافاعو هللا هاقبأ ۔ يليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلا يديسو يالوم ةرضح

 . مارتحالاو مالسلا قئاف دعب

 ديلولا يبأ يضاقلا ميمحلا انيخأ دي ىلع ،ميركلا كباتك ۔ هللا كاقبأ ۔ ينلصو

 ءانب كمامتها ىلع هللا تدمحو ،كؤادعأو يئادعأ ينقمر ام دعب ‘كؤاجر ينشعنأف

 ءادن فلغلا بولقللو ©“قحلا ةحيص ةيتاعلا هابجلل ىقبأ يذلا كخيشل قحلا كظقحو

 كركشأل ينإو ،ةميزعلا دش ةيناوتملا ممهللو ،لمعلا قيرط ةيعاولا رئامضللو ‘بجاولا
 نأ رقم ،عارذلا ضابقنا دعب عابلا تددم انأ اهف ‘كتمحر ركتحت مل ذإ ركشلا لك

 .يلساغ الإ اهعطقي ال © يقنع ةدالق كتمعن
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 رخآ باوج
١٠// ٦٣ 

 ىرسف ،دحاو موي يف امهخيرات نأ امك دحاو موي يف ناميركلا كاباتك ينلصو دقل

 ام ۔ هللا كاقبأ ۔ تفرع دقو سأيلا دعب ةايحلا ءام يف ىرجو ،سارجالا نم هدجأ ام ينع

 ءانإ لكو ©نظلا نسح نم الإ نوكي ال يذلا ليمأتلاو ةمحرلاو ةفأرلا نم هيلع ها كعبط

 الإ كينيع يف الو ،ريخلا الإ كدنع سيلو ،هدنع امم قفني ءىرما لكو ،حضني هيف امب
 نوكسلاو ،مكيلإ عاطقنالل ًاببس ماعنإلاو ،ماعنإلل اببس اذه لعجي نأ هللا لعلف ،ةمحرلا

 . كمركو كلقع نيب عيضأ ال نأ ايجار ،لاثتمالا قاس ىلع انأف مكتحنجأ تحت

 ثلاث باتكل باوج

 ٩ ١٠١/ ١٣٦٣

 لالجإ ةماقلا تينحف ،كيلإ ىنوعدت ،روصب انأو ‘يديس هللا كاقبأ ۔ كباتك ىنلصو

 نيذلا ءاهفسلا تبكي نأ هللا نم المآ ،ينترمأ امل ًالاثتما ةماهلا تأطأطو ،ينتوبح امل

 ناتهبلاو بذكلا بارحب نونعطيو ©يتلثأ نم نوتحني ،مههاوفأ اورغفو ،مهمالقأ اوفعرأ

 ،ةعيقولا طويخ نم ابوث يل نوجسني ©يتمعن راغصلاو موللا باينأب نوشهنيو . يتمرح

 وفرع نيح يبكنمب مهتمح ر ‘ مهسمب دنع نم دسح د اهطض ِ وس نم اليلكإو اوفرع . ِ ةمحاز امل ةزأ دنع نرم ا الا كوش رم اليلكإ

 .اعاب مهدمأو .اعاعش مهرونأ ينأ

 عبار باتكل اباوج

 ٥/١١٠/ ١٣٦٩

 نم يسفن تعضو ثيحب ،“كماركإ هيف ينعفر يذلا يديس اي ميركلا كباتك ينلصو

 امب ينيع ترقو .هل هتببحأ امب يبلق يضرو كتمالسو كتيفاعب تررسو ‘كئاجر

 قوف راتخأ فيكف يل هتيضر ام فظش نم اهيف ام ىلع ‘ ةايحلا يلإ ببحو .هب ينتلصو

 تممش الو ؛تاهجلا لك نم ناسحإلا الإ تيأر ام ‘كتمدخ مسا ينناز ذمو .هترتخا ام

 نكستو }بلقلا اهيلإ نئمطي ةقفش الإ تسسحأ الو تاقرطلا عيمج نم صالخإلا الإ

 :اديلا ظفحي يذلا رحلاب كل نمو ،لقاع ركاشل ديزم نم كلذ قوف لهو .حراوجلا اهل

 ءارمألا ىلإ يرظن هب .7 ينداز يريمأ ىلإ ترظن اذإو
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 سماخلا وهو رخآ باتك
 . ١٣٦٨ /ةدعت/٦

 يف يكلاملا انخيش نب دوعس يضاقلا ىلإو يلإ بتك .سماخلا وهو رخآ باتك
 « :اذهب هتبجأف ةيدب ىلع هلماعو ينيب هغلب باتع

 امو ،لاثتمالاو لوبقلاب ميركلا كباتك تيقلت دقل ،هئاقبب انعتمو ،يالوم هللا ظفح

 «اظ الأ مهرثكأ عبتي امو» نظ ءوسو نيمخت هببس ميركلا كلماعو ينيب باتعلا نم كغلبي

 اوعسف ،ىومهلا ثبل الاجم ةاوغلاو ،اصعلا عدصل اليبس ةداعسلا دجوف ،مثإ نظلا ضعب نإ

 اودع بسحي برتغي نمو» حبرلا نم رثكأ ةياعسلا يف نارسخلاو حصنلاب هلأتم يعس هيلإ
 هتعطأو ،لظلا موزل هتمزلأ ام دعب ،ناهتمالا ةجرد ينالوأو ،نايبصلا ثبع ثبعف !هقيدص

 ام الإ لقأ مل تلق نإ :نامثعل يلع لاق .ابعال هب بتك نم نونظ يب تبعلف ©لعنلا عوط

 الو "حصنلا دعب تششغ ام ينأ يديس ملتي هللاو ؤبحت ام الإ كل يدنع سيلو ،هركن

 .يتاوم يف عتريو ،يقوقح يف ثاعي ملف ںحرجلا حتفل تبصن الو ؤحبرلا بلطل تفرحنا
 امك ©قيدصلا اهيأ هتيقبأف ،راوبلا ةبقاع ماثللا ءالؤه ىلع هللا هلس فيس هنأ نيقي ىلع ينإو

 هقحب ءافولا ينحنمي نأ هللا نم وجرأو .رافكلاو نيقفانملا ىلع كلبق نم قيدصلا ىقبأ

 8زيزعب هللا ىلع كلذ امو .كبهذم ىلع لامتحالاو ‘كبدأب بدأتلا ينمهلي نأو كقحو

 ىلع ينإف ؛ةظفل غاسم حداقلاو ةظحل لاجم دساحلا دجي ال نأ يلمأ ىهتنمو يانم غلبمو

 .دهاشملا هيدبت رئامضلا هنكت امو دهاش قدصأ لاوحألاو لوألا دهعلا

 ٠ ٢ يف مامإلا يديس باتكب ئ هركذ مدقتملا لماعلا نم ردص باتكل باوج اذهو

 ١٣٦٨. ةنس ناضمر نم

 ئ مالسلا دعب هرمأ يوذل ةبجاولا هتلافكب ذ لقعلا للزو لوقلا لطخ نم هللا هظفح

 يندبعتساف ٦ لصالا رح تنك دقو . كرب ينلان ام دعب . كربب ينتفلتست ©“كباتك ينلصو

 . كربب قرلا ىلإ دئاعب تسلف ،كؤافج ةيرحلا ىلإ يندرو ؤ،كرب

 اهتبستحا ًاماع نيسمخ دعبأ قفارملاو قفاوملا يريغو ©ققاشملاو قفانملا انأآ هيإ

 اودهاع ام اوقدص لاجر نينمؤملا نم» ةوق دعب نم اهلزغ تضقن يتلاك نوكأ ،هللا دنع

 .حشاك اهادهأ ةميمنبأ «اليدبت اولدب امو رظتني نم مهنمو هبحن ىضق نم مهنمف هيلع هللا
 اوعدصي نأ نوثبلي ال نيذلا ةاشولاو 6 ميمنب نوءاشملا نوزامهلا مهو ٠ قساف هب ءاج ًأبنو

٤١٣



 ريغب تانمؤملاو نينمؤملا نوذؤي نيذلاو» احيحص ًاميدأ نوكرتي ال نيذلا ةاوغلاو ،اصعلا
 . انيبم ًامثإو ناتهب اولمتحا دقف اوبستكا ام

 صخغت نأ الإ تدرأ ام ،هنمأم نم رذحلا ىتؤيو ،هبراش ءاملاب صعِي دق ورغ ال

 روزجلل سسبأ الاو ،نحتل الإ راوحلا تكرح ام ،كيدي نيب للذتأو ،كيلإ عرضتأف ©ينم
 ،قشلا دعب رصملا قتف قتر نمع لسف تلهج نإف .نييبألا نباو نينتلا ينإ الأ .رذتل الإ

 ةاباحملا ينم كرغ هلعلو «ايانثلا عالطو الج نبا انأ» ،قحلا ةحيص ةيتاعلا هابجلل فلخو

 . ةباعلت لجر ينأ تننظف .ةباعدلاو

 لتقو ىذآت نخس اذإو غئاس لهس ءاملا لشم انأ

 لتفنا تئش امفيك نيل وهو هرسك بعص روزيخلاك انأ

 الو هنع تفرحنا الو 6‘هتششغ ام ينأ ملعي دالبلا ىلع كالو يذلا يديس نإ هللاو

 .دغ مويلا دعبو .ادمأ ءيش لكل نإ الأ }هنم تبره الو ،هل تبصن

 ٠ ١ م رحم نم ١٦٣٦٦.

 يقيدص نم ينلصو باتكل باوج

 ديلولا يبأ يضاقلا

 يذلا انأ هلوقب :لئاقلا هانعو ،ىممسملاو مسالا نيب لصفو ©ىممعملا كف نم ىلإ

 . ىمعألا لإ رظن

 دادولا ظفح ام مكيلع مالسلا رهدلا بئاون ىلع هايإو انناعأو رمعلا هل هنلا حسف

 ةبقاعلا هدمتسأو ،هركشأو هنلا كيلإ دمحأ ينإ .افولا بابرأ ةعينصلا ركشو ،افصلا لهأ

 نم هب ام تمهفو 0‘كباتك ينلصو ءرمألا يلوأل هعفرنف ربخ نم رطقلا اذهب ام رتسلاو
 نورجاهملا هظفح امك ءراثيإلا كل ظفحأل ينإو لمألا غولب نم هنع رفسأ امو لمجلا

 ىلع تجرخ لب ،نملا نم هب تلفكت ام نامضب كنم سأي ىلع تعمزأ امو .راصنألل
 خرملا اهنم دججمتسا دقف ران رجشلا لك يف ناك نإو ‘نظلا نسح كيلع هذخأ دهع

 لبق ينتدنسأ دقل .ًاليلغ باصأ ام بارشلا ذلأو ،ًابدج فداص ام ايحلا عفنأو ،رافعلاو

 نأ نم ينتعنمو ‘بذبذملا زجاعلا يلع رخفي نأ لبق ينتضهنأو ‘©بلغلا ينبلغي نأ

 .سرفلا ربكي نأ لبق ينتكرادتو ©سرتنأ

٤١٤



 ال .ةلخلاو مركلا كتاعارمو ،ةلخلاو دادولل كظفحو ثةلخلا رتس ىلع كركشأ اناف

 . باحصألا نيب ًاهيجو 6 بانجلا ظوفحم دنزلا يراو دهعلا تباث تلز

 اضيأ هل ينم رخآ باوج اذهو

 كوخأ .ةكرحلاو دوعقلاو مايقلا يف كيلإ نايلاوتي ©ةكربلاو ةمحرلاو كيلع مالسلا

 .بطخلا نيوهتو ‘بركلا سيفنتو ‘بعصلا ليلذت هلأسيو ‘برلا كيلإ دمحي بصلا
 نيودتو ،نوديز نبا لئاسرو نويعلا حرس يناسنأف ،ميركلا كباتك مارتحا لكب تلوانت

 .ةباعدلا سرجو .ةبابصلا تكرح ةبابص الإ وه ام ،نومأملا عيقوتو ‘نوراه نب لهس
 تملس ينإ مث ‘تقلحل ينزفتسا بدألا نأ الولو ،©تقفص ىتح برطلا ينزفتسا دقلو

 ميدأ قتف خياشملا خيش نأ داهشألا سوؤر ىلع تيدانو ةحاسملاو ناهرلاو ناديملا

 نأ امك ،قبعي ال هبايث ريغب جّرأ الإ نايبلا امو ،هحابرأ منغف ةغالبلا قوس حتفو ،ةحاصفلا

 .قشعي ال هباب بارت ىوس بَص ةداعسلا
 دقلو ثةمالسلا ةعقعقلا نم بلطي لقاعلاو ،ةماقمو ةلاقم ىلإ جاتحتف ةعجعجلا امأ

 رمأي ىذألا ىلع ربصيو ىذقلا ىلع يضغي ميلحلاو ،ةليغلا تلبقأو ،ةليحلا تربدأ

 برشأ نمو ،نيعلاو نيجللا بحاصب ةنوهرم نيعلاو حراوجلاو بلقلاو نيبلا تاذ حالصإب
 حشوتو ،ةماعزلا دلقتو ،ةماعدلا لمحت هنأ ىري كلذ ،نيبلاو عازنلا الإ ىري ال نيرلا هبلق

 رفنضغو ءةماميلا دلاخو ةماعنلا سراف انأ :لوقي اذهو .ةماعن وبأ هرقأو ءةماصمصلا

 بلج هفكو هبلقب رمألا سقيو هفلظ ىلع عبري مل نمو .هماسأ ةرمإ نم فنأيو 5،هماسأ

 6هلضفب انؤلكي هللاو ،هليكلا ءوسو فشحلا هيلإ عمتجاو ،هليخو هلجر رهدلا هيلع
 .لامآلا جراعم ايقار لامكلا جرادم كلاس آاسورحم مدو ،هلدعب انسرحيو

 رخآ باتك

 ٢/ ٣/ ٦٧

 أيفتي كيلع مالس كديلولا يبأ انيخأ ،ةحاصفلا ميدأ غبصو ،ةحاجرلاب فرع نم ىلإ

 ضيرع هاجب تلز ال ريخب ىتأ لامشلاو بونجلا ببه ام ،لامشلاو نيميلا نع هلالظ

 .ديمح لآ مهو بريضملاب هيلع اوأرق نيذلا خويشلا مه .خياشملا خيش :هلوق )١(

٤١١٥ 

 



 غبصب ىشوملا كبسلا نسحب ىلحملا كنايب ينلصو ‘ضيفتسم ريخو ؤ‘ضيب معنو
 فرطلا رفطو ،هيعول عمسلا شهف ‘كلسلا نم ردلا تفاهت هررد يلإ ترثانتو كسملا

 هب فرعي رامضم اذه نإ ديلولا ابأ .يدي نيب هتيلمأف يلإ تلزن كنأب يلإ ليخ ىتح هيعرل
 ٥ قاسملا اذه قوسنف انل قاس ال .قوحللا نع رصقملا قحاللاو ،‘قوبسملا نم قباسلا

 فرطلا رابخأ فحصلا نم قبس اميف ثرشن دقلو .قابسلا يف كيراجنف ةمُمطم الو

 هب دسنف فطنلا زنك انل تيل :لوقأ فسأ لكبو ‘فحتلا نم هؤالمإ نسحي امو فجنلاو

 . . . فخسلاو فساقسلا هذه

 تباطو ؤ}©سوحنملا علاطلاو ،سوخبملا ظحلاب سوسبلا برح نم ةلكشملا تهتنا

 .حيطَسو ٌقِش نهكتو ،حيلملا ربغاو ،حيسفلا قاض ام دعب سوفنلا

 هل ينم رخآ اذهو

 لايخو لآ دالبلا هذه رابخأ مايألا تلاوت ام ،مامغلا رمهنا امك كيلع مالسلا

 ام كنم رأ ملو .ةمهم اهلكو ،ةمج بتك ينم كل تقبس ،لاجرلا لوقع اهفاعت فسافسو
 الإ يه ام شزيردلا نم ةررحملا يهو .ةلعلا تحصمف اهب تحمس ةلالب الول .ةلغلا يوري

 امف ،ةسامرلا نبا ديب ام ىلع عقاولا امأ .زيرتلاو زيزهلا نم هتركذ ام عم شزيربإلا لسالس

 تعلقو ديشملا تده تدعق اذإ ظوظحلا اهنكلو .ةسايس الو ةيور الو دصق نع ناك

 .ه ا لمألا مسبو ءاجرلا قرشأ دقلو .هسايق تلطبأو ،لقاعلا تعاضأو ،هساسأ

 ةقر هتلامتساو ،قلقلا ةجل هتقرغأو ‘بارطضالا ةجوم هتيشغ دق كبحاصب ينأكو

 هسفن نم ءرملل نوكي نأ :مراكملا فرشأو لاصخلا دجمأ نمو .ملكلا ةماخرو ‘بابشلا

 نم هيقي ىوق مزعو ،تاذللاو عامطألا زازفتسا نع هزجحي ،رهاق ناطلس هسفن ىلع

 ىلع ءءانعلا ضحمو ء٠ءانبلا مده الإ انه ام ذإ تاتلفلا نم هعنمت ءاسعق ةمهو ©تاقلقلا

 .ةحالم نم ةحسم ّىَم هجو

 ةعمدب نيعلا ضيفت نأ ايجار ،لاؤسلا كلذ نع هماهفتسا ىلإ لاحلا زوعأ هنإ مث

 .اجرلا هايم تضاغو اشحاألا تارفز تضافف 8©رورسلا

٥/١١١/ ١٣٦٧ 

 رشبملا كباتك ،حايتراو رورس لكب تلوانت ،هايإو اننيب عمجو ٠هاّيبو هللا هايح

٤١٦



 ىف َرَزْوَقَت دقو ،هيمدق مهيلإ دفاولا طسبي نيأ ،يزيزع هيلإ ترشأ ام امأ ؤكتحص لادتعاب

 ذاتسألا بونجلا ىلع عبرتو "مركألا دتولا قرشلا يف دعقو ،مظعاألا ثوغلا ةلبقلا

 ىظحيل ،هقاطن عيسوت يف صرحي لقاعلا نإ ؤ مرثألا بطقلا لامشلا ىلع عقتناو ،مخفألا

 لكف ينامألاب يضر نم امأ .هناسلو هدي اهيف دميو ،هناطلس اهيلع طسبي ‘ةضيرع ايندب
 اماقم موقأ نأ بحأ ال ينإو ،هيف ءلمب يضرف .هينيع نيب ينامألا بصن هنآل ؛هيفكي ءيش

 ينلتقيف ،هيف لقث نم ينطب يف ام ىلع ًايماظ ًالئاضتم ينانع يولأف ،هيومتلا الإ هيف لانأ ال

 . عالطالل ينايب كيلإ تمدق انأ اهف هيفسلا اهل كحضي ةتيمب فسألا

 هل ينم رخآ اذهو

 ٥, ١١/ ١٣٦٨

 مل يذلا بنذلا اذه امف ،مولعملا صخشلا كلذ ىلع موؤشملا موجهلا ينغلب دقل

 يف انإ مهللا كنارفغ .وهسلاو ملحلا هئارو نم يتأي ال يذلا لهجلا اذه امو وفعلا هعسي

 مهبولق يف نيذلا بسح مآ» ةدئفألا هتنكأو ،ةنجألا هترمضأ ام ىسانتن نأ وجرن انك نمز

 تملع دقلو .ضيرجلا ادهج قبسي نيحلا ورغ ال «مهناغضأ هللا جرخي نل نأ ضرم

 مل زيزعلا نحتما اذإو .رهدلا ةبس فوخ ٫ًاقلع ةنسألاو ًاقنح لمحت بولقلاو .كلوصوب

 طمشالاب ىحض وأ ،ميدألا قزم لجرلا له ثديلولا ابأ كينانح ،ماقتنالاب الإ هتميخس لتست
 نيسحلاب عجعجو ،ةبعكلا مجرو ،ذئاعلا بلص مأ ،ميظعلا كفإلاب ءاج وأ . ميركلا

 .ماهجلا راطمتساو ،مايألا قراوط نم مالسلا ،ميظعلاب يسفنو كذيعأ ينإ هبلق ىفشأف

 .هظيغ كافك هدسح ملأ نأل "باقعلا فصن دساحلا طحي نأ ضحملا لدعلا نم» :لاقيو

 لوجت يف راكفألاو أدهأو ىتفلل بحلا بجوي ام ىلع يداعأ

 لوحي سيلف بلق يف لح اذإ هنإف يواد اسحلا عجو ىوس

 هل ىنم رخآ اذهو

 ٩/,١٣٢٦٩/٤.

 . عابلا بحر . تامالظلا ةدجنو ،“تاملظلا ةوذج ىلإ

 ةليوط تاقاطب كيلإ تمدق ‘ضارغألل بناجم بحم مالس .ضاق اي مكيلع مالس
 يذلاو رفسلاو . ةرينشُمملا نم ةحارتسالا دعب اهلكو ،ليللا عطقك كيلإ ىلاوتت ليذلا

 دش الو ‘تدش ىتلا رصاوألا كلت لح ام ،قلخلا نيب ًاحاتفو ،قحلل احاتفم كلعج

 . رصانخلاب بجاورلا

٤١٧ 

م ۔ نايعألا ةضهن ٢٧



 ىعفأل اب برقعلا تككحت ىتح ىعستو بدت تلاز ال انرابخ أ

 ىعرقلا ىتح لاصفلا تنغتساو

 ،عشقتف فيص ةباحس اهنظن انكو لافتحا امإو لفحم امإف الاجس مايألا تيقبو

 . فيس ةكرح ىمه اذإف

 ةلماع يلاوم اهئارو نم يريرحلا اهحاشوب ةعفلتم يرورحلا لجرلا ةلازغ اهمرضت عبت
 نيبت امنيحف .ةليحو داهتجا لكب لمعت .ةليغلاو ظيغلا ةرمج لمحت .ةبذاك ةقداص ،ةبصان

 6 ظاكعب سق فوقو الو ،ضاكرملا كلذب انفقوف ؤيلا ةوبَح انللح يللا نم يحلا انل

 نيترهوجلا ةصالخو ،‘كشلا ءادر عدصت قحلا ديو ،ضارعلا لاوطلا بطخلا رشتنا

 هدارم نود انبرضف ،ظيغلا نم زيمتي نأ داكي ‘ظيقلا تارفز رفزي ثراحلاو ،كبسلاب
 حرجل :ثيدحلاو ،ران ةرجش لك يف :لثملاو ،داشرإلا يف دهجلا انلذبو ،دادسالاب

 هعم عيطتسي ال وهف ،آرمإ ائيش اوءاج مهنوكل .ربكو ًافلص هفنأب خمشف ثرابج ءامجعلا
 لالدإلا هانرذحو ،سابلاو ةدشلا ىبقع هانفوخو ،سايكألا راذتعا هل انرذتعا مث .اربص

 .جوعلا نم ءيش ماقتساو ،جهرلا ضعب نكسف ءراثعلاو ركملا ةبقاعو ،رارتغالاو

 رخآ

 8 جاومأ اهنإ يزيزع . ةيفيصلا فصاوعلا نم كغلبي امو ةيضقلا نع ثحبت تركذ
 .ءالعتسالاو ةرطيسلا بح الإ وه امو ،دتشتو أدهتو ،دتمتو رزجت اضعب اهضعب عفدي

 امف .تادهعتلا نومزلي الو تادهاعملاو تاضوافملا دجت كلذلف ،رشلاب ةءولمم سوفنلاو

 ثبو ،مالسلا رشن ىلإ انمقف ،لاحلا دتشا دقلو .نوثكني ام لجعأ امو ‘نوقفني ام عرسأ

 دارملا لينل الاجم حلصملا دجي لهو .ةيعاو ابولق الو ،ةيغاص اناذآ دجن ملف ،مالكلا

 املاطو ،ةوخنلاو ةفنألاو ءايربكلا تماد ام ةوخإ نونمؤملا نوكي نأو ،داقحألا لاوزو

 8 رتفلاب ربشلا سيقو ،رمأ ريصقل عطي مل املو .ءاملا يف ناك نإو ابدلا كنرغي ال :تلق

 7 علتبي مل نم اقيفر حلصي الو ،رملا نم ولحلا فرعو رجفلا رظانلل رفسأ دقف

 اهيلع يتلا ةبجلا رييغت يتعاطتسا يف سيل :لوقأو ينلصو سدقملا يديس باتكو

 بئاصم يهجوب تفقوو .مايألا ينتسكاع ولو ‘ترظطف اهيلع يتلا ةلاحلا رييغتو ‘تعبط

 6هتمعن مسو نم يناهز امو ،هتمذخ مسا نم ينناز ام ،هلل دمحلاو 5آفرش ينافكو .مايألا

 .دعس اي يغتبأ اذامف . ةسفانم ءارظنلا سافنأ تعطقتو ،ًادسح ءافكألا حناوج تمرضت ىتح

٤١٨



 رخآ قيدصل رخآ

 لينلا حرش ريخأت ىلع هرارصإو ثليلغلا ير الو ليلعلا ءافشب هباوج امف يضاقلا امأ

 اذه لهف .دصقلا ىهتنم انفرعو ادبرلا نع ضحملا حرَص انهو ،ليصألا يأرلاب وه ام
 ليق . دوهشلا فيزتو ‘ ىواتفلا مهنع ذخؤتو 6 دودحلاو تاعمجلا مهب ماقت نمم نسحي

 ءاودلا رخآو .ةيحلا نم ةيحلا نأ الإ ،ًاماذ ىلهأ بسكأ :تلاق ؟نيبهذت نيأ :ةّيراعلل

 .حابصلا دازرهش كردأ دقف ،حاجنلا وأ مدعلاب حاصفإلا لك هباوج يل حصفأف ،ةيكلا

 .ةلآلا نم ةلاحلل حلصي امل ةنازخلا دقفتت تماقو ،ةلازغ ترمش سمالاب انرابخأ

 6اهحاجن يف ةعماط ،اهحاشوب تعفلت يه اهو 0نيحدقب ىمرت يك ،نييحلل ةملستسم

 ٨حابنلا رغثو ،حاقولا هجوب ترفسأو ©حاتفملاو تيبلا لفق حاجخججلا اهجوز تلؤأو

 لوأ نم يه امف الإو ‘بيراجتلا نم هذهف ،مارملا اهل مت نإف .حافكلل تمدقتو

 ثراحلاو ،ةليغلا برحلا رشو ،ةليفك يقابلاب ةزيهجف ،ةليحلا حجنت مل نإو ‘بيجاعألا

 لشنيو ‘ثرلاو بيشقلا رشني ،مجرلل مجنلا كرحت كرحتيو ،مجللا مضقي اهتهبج يف
 هعنمل دهجلا انلذبو ؤ،دادسلا يف اعمط ثداوعألاب ءابرجلا قلعت هب انقلعتف ‘ثفلاو نيمسلا

 هنأ رمألا ةياهن .مائللا ةفأش عطقو ،ماقتنالا الإ ىبأي وهو رشلا نع هعفدو ،ركلا نم

 ©عقو ام ىلع مدنلا الإ يقب امو .فتكلا لكؤت نيأ نم فرعو ©،‘فطتقي فيك فرع

 .عستا ام دعب قرخلا عيقرتو

 رخآل رخآ

 ةزازعو ،ينافاو مركألا كباتك .هتلصو هتلصاوم انمرح الو ‘هتشحو هنلا سنآ

 ذقنأو نامرحلا رجحب اهمرا سأب الو ،قوئألا ضيب نم زعأ ،قويعلا ذالمب ةجاحلا

 نم ةرطق كلذف مكغلب امو ىصقألا ضرغلا يه امف ناهي نأو ،ناهتمالا يف اهبحاص
 ةقلقل الإ ةمامغلا هذه نم انيقل امو ،ةماعزلا دلقتو ،همامز كلم نمل رمآلاو ‘ثيغ

 مهف .رخفلا نمل اوفرعل ،رهدلا ىلإ مهانمكاح نإو ،ةمالعلا انخيش نب دمحم ثناسللا
 يتسكاعم ىريف مكبحاص امأ .هانينج ام نوبهنيو ،هانبلح ام نوبرشيو ،هانعرز ام نولكأي
 هذه نم ةملك عفرأ ملو :ققحملا انالومل ءافوو ،قحلل امارتحا هتمزل تنكو ،نيع ضرف

 6راوبلا ةبقاعل اصبرتو ثرادقألا ىلع ًالاكتا ،ةسايهلا هذه نم ةعيبطلا هجمت امل ،ةسايسلا

 ٥تيفتكا يريغبو ‘تيبلا تمزل ،ةطخلا ريغ ىلع يرجت رومألا تيأرو ةطرولا تفخ املو

٤١٩



 مايألاو . تآ تآ وه امو تاف ىضم امو !هينعي ال ام هكرت ءرملا مالسإ نسح نما و

 . حبقأ صوكنلاو . حصفت

 رخآل رخآ

 نيجللا هرجح ألمو نيشلا نم هللا هظفح ©فيفعلا بيدألاو فيرظلا بحملا اهيأ

 بلق نم رداصلا ميركلا كياتك .ةلفانلاو ةضيرفلا نيب ةلفاقلا دي نم تملتسا ،نيقلاو

 رارع هنم تممشف ميسنلا جزأب حافو ميسو يأر نع رقسف ٠ ميلس بحم ىلإ ،ميلس

 !بجعلل اي لوقأو ‘برطلا لويذ رجأ تحر مث ،ميمش نم ةيشعلا دعب امو .دجن

 العشملا تنكف اهئفطم نوكتل يحناوج ران كيلإ توكش يلام

 المجت ليمجلا عنم يذلا تيل يفئعم ترصف يفاعسإ ايعأ

 باقعلا تودغ ىتح رصاوألا كلت لح ام ،رساوملا لخلاو رساكملا راجلا اهيأ

 ينم بلطتو ثرادلا ينموست ©يلع كليذ ريمشتو ،©َيلإ كتيفاق بايسنا ينعار دقل .رساكلا

 . رارفلا كريغلو ثرارقلا كسفنل ىرت ،ةميتيلا اهيف عفدتو ،ةميقلا يف ينمكحتو .راثيإلا

 . سناؤملا لخلاو ‘سلاجملا زارط كب يدهع .راعلا نم اذه سيلأ

 تنأ ام :لوقأ قحب ينإ ،لوقعلاب لاجرلا نيز يذلاو ،سلاوملا بابحلا تودغف

 .سل هتوخإ ىلع بحمو ،سلد قيدص لوأ

 قلاح نم ينتفذقو ينّتنهأف ينّترظن كيلإ رقتفم نيعبأ
 قلاخلا ريغب يلامآ تلزنأ يننأل مولملا انأ مولملا تسل

 تسسحأو ،ممْهَسلا درص ام دعب مهفلا باث دقل ،قيفر تفرظأو قيدص عأ اي

 ركفأو ،‘بذبذملا مزعلا بلقأو ‘بذعملا بلقلا يجانأ تبف ،لابرغلا ةعيض دعب لايخلاب
 تعمسأو ‘ترحصأ نأ دعب تعمجأف ،مهسلا طقسم لمأتملا مهولا نم زرتحملا ريكفت

 راج دق راجلا نأ الإ ،َرادبلا رادبلا :رادلا يف تيدانو ،راذعلا تلعجف ‘ترصبيأ نأ دعب

 نبا نم سلفأ تنك ول .نيرجحلا عفرو . نيرمقلا َرْوَت يذلاو ،راسيلا يوذب رهظتساو

 اهتكرت الو ‘يودبل اهتيركأ الو ،يراد نع تلزن امل ،نيمهرد كلمأ الو نيموي
 . يراد ينموستف ،يراجملا كيلع تقاضأ ©يرارقل

 اميمح اقيدص هتمهوت ذإ يدو قدص هستضححم ميدنو

٤٢٠



 اميلس ىنم ت ابو اميلس يق ارل أ زجعأ ي ذلا هعسل نم تب

 اميدن يل نكي ملو اديعب ناك هتيل :هتولب امل تلق

 ناطلس نب رقص خيشلل باتكلا اذهو»

 .ةقراشلا مكاح

 لاز ام يذلا كبحب عقيألا بارغلا بحنَتو ‘عجسو مامحلا درغ ام كيلع مالس

 كيلإ تبتك .ةيفاعب تلز ال .مويقلا يحلا كيلإ دمحي ،اجرلا دفادف لامآلا قاين هب فوطت

 حمس امف .هاضرت لاحب تنأو ‘كلصو نوكي نأ ايجار .ةيفاقلا نسح اباتك اذه لبق

 ايندلا لعج هنأش لج هللاو .باتعلا ظحلا ىلعو ‘باوج ىلع كنم فقأ نأ رهدلا

 ىنجتف اهيلع طخس اهباينأب هتضع نمو ةبغرب هيلإ نكس اهيف ظحلا هدعاس نمف ثةبوبحم

 . هانيطتما ًادجمو 6 هانيبج ًاجارخو ٠ هانينج رمتو 6 هانبلحتسا ًقاوق انتقاذأ دقو . ةبحألا ىلع

 ُفُصنتن ةقوُسانرصف انامز انرمأ رمألاو سانلا سوسن انكف

 1 ًاجاجزو ًاجربز اهلامجو . ًاجاجأ اهبذع ناكف . ةيلوم ثحمرو ةرفان ثحمج مث

 ةوق الو لوح الو 8،ناعتسملا هللاو .ناوخإلاو لهألا نع انتقرفو ناطوألا نع انتدعبأف

 . ميظعلا ىلعلا هللاب الإ

 يناكبأف يموي ىلإ ترظن دقو ينكحضأف يضاملا ىلإ ترظن دقل

 الإ ةوق الو لوح الو 0©نيملاعلا بر هلل دمحلاو .هتباتك انكردأ ام ىهتنا انه ىلإو

 .ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو .ميظعلا يلعلا هنناب

٤٢١



 قرشلا ىلإ زيلكنإلا للست
 روص لحاس ۔ نامع لوأ
 مساوقلا ةمصاع ةميخلا سأر

 روكلا لبج

 ةيلخادلا ىرق رهشأ
 يميربلا

 نالعج

 نامع ةموكح ماسقنا
 ةمئأ ءامسأ نايب ىف ةدئاف

 عوطملا

 نامع

 ٦١٠ صورخ ىنب نم ةمئألا ءامسأ نايب ىف ةدئاف

 بستحا خيشلا رابخأ نم فرط

 يلع نب حلاص
   حلاص نب ىسيع ريمالا خيشلا ةرامإ

 .......................................٦٦ هللا همحر

 ٧٠ ................ طقسم لإ ىسيع خيشلا جورخ

 ٨٢ رضخالا لبجلا مكاح يريمحلا سيئرلا ةمجرت

 ...٨٦ يئانهلا رهاز نب لاله خيشلا دالوأ ةمجرت

 ...................٨٩ ةينامعلا ةضهنلا سيئر ةمجرت

 ....................................٩٦ هلئاسرو هفيلآت

 .............................٩٩ هنع هللا ىضر هتافو

 ١١ا........................ ةينامعلا ةضهنلا بابسأ

 ١٥ ١ ................. ةينامعلا ةضهنلا سيئر ةكرح

 .................٧١ ١٧١ ةينامعلا ةضهنلا سيئر ةياعد

 ١٢١ .......................... ةضهنلا سيئر جورخ
 ١٦٩٣ .......................... ةضهنلا نايعأ عامتجا

 ١٢٣ ... (ًامامإ هنومدقي نميف مهرواشتو فوتنتب)

 ١٢٥ ............................................... هيبنت

 ١٣٥ ........ يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا ةعيب

 .........١٤٩ «هتاشنو هتدالوو ملاس مامإلا بسنا
 ١٥٤ ....................................... ىوزن حتف

 .......١٦١ هل مهتعيابمو مامإلا ىلإ لئابقلا دوفو

 ١٦٢ ......................................... حنم حتف

 ١٦٢ ....................................... ىكزأ حتف

 ١٦٥ ............................ ىسيع خيشلا مودق

 ......................................١٦٦ يباوعلا حتف

 ............................١٦٩ ءاحيفلا ليامس حتف

 ........................................١٧١ دبدب حتف

 ١٧٣ ... دبدبو ليامس حتف يف رعشلا نم ليق ام

 ١٧٤ ..... يمرضحلا ملاس نب رملا فوجلا رعاشلو

٤٢٢



 باتكلا اذهل مامإلا باوج
 مامإلا دنح انزلاب ةفرتعملا دح

 لصيف ناطلسلا ةافو

 لصيف نب روميت ناطلسلا ءاقترا

 طقسم ةنطلس

 ليامس نم نيدلا رون يديس جورخ

 ةيقرشلا ىلإ
 يحالفلا دياز نب نادمح خيشلا لخدت

 ناطلسلاو مامإلا نيب حلصلاب

 بيسلاب عامتجالاو

 لئامسب مامإلا ىلا سمش نب ةلوعم دفو

 مامإلا مكح ةفص

 اكرب ىلإ مامإلا جورخ ركذ
 .. ةيطولا ىلإ دشار نب ملاس مامإلا جورخ

 ١٣٣٣ ةنس ثداوح

 فلأو ةئامثالثو

 يكمللا خيشلا ةافو

 شاطب يتب ربخ

 يرفاغلا ديمح نب رصان خيشلا ةمجرت

 الهب ريمأ

 قاتسرلا حتف يف رعشلا نم ليق ام

 ...................... ھ ١٣٣٦ ةنس ثدارح

 ...................... ھ ١٣٣٧ ةنس ثداوح

 مزحلا نصحل مامإلا ةرصاحم

١٩٨... 

 .............. قاتسرلل ىسيع خيشلا جورخ

 ................ ١..................ه ةروثل ١ ايس

١٩٠ 

١٩٠ 

١٩٢ 

١٩٤ 

١٩٩ 

  

 هلامعل هبتك

 ةعيبلا دقعل ىوزنب نيينامعلا عامتجا

 يليلخلا ىلع

 هللا دبع نب دمحم ديعسلا يلولا ةمامإ

 ببسلا ةصالخ
 ديعسلا مامإلا ةعيب
 ديعس نب هللا دبع دمحم ليلخ يأ

 هتاعاس ىضقي فيك

 لئاسملا نم مامإلا هب درفت ام
 مامإلل يبنجألا فصو

 قاتسرلا ىلإ مامإلا جورخ
 بيسلاب عامتجالا
 نيينامعلا ديب ىتلا بيسلا ةدهاعم لقن

 ناطلسلا ديب ىتلا بيسلا ةدهاعم لقن

. ريخلا يبأ ةافو



 ٣١٥ .............. لخن ىلإ ناينث نب نافلخ ةدوع

 ......................................٣١٦ لخن ةثداح

 ...............٣٢٦ ىربع ىلع ىلوألا ةروثلا ببس

 ........................٣٢٨ ىربع ىلإ ةيناثلا ةروثلا

 ١٣٥٩ .................٣٢٨ ةنس رخاوأ يف تناك

 ٣٣٠ ........... فيلسلا ةرذانم ىلع يشيقرلا مايق

 ...................٣٣٢ ىربعب يشيقرلا ماكحأ نم

 ..............٣٣٢٣ يربعلا ديعس نب ميهاربإ ةيالو

 ...........٣٣٥ يربعلا دمح نب انهم خيشلا ةمجرت

 ٣٤٠ ......... نامعل ينورابلا ناميلس اشابلا ةرايز

 ...................................٣ لقني ريمأ لتق

 ٣٤٥ ........................... ةمالعلا انخيش ةمجرت

 .......................٣٤٥ يربعلا سيمخ نب دجام

 ٣٥٦٢ ......... ناخيش نب دمحم نايبلا خيش ةمجرت

 ٥٣ٹ.................. .. مارغلا رعش نم مارملا ةغلُب

 نب رماع كلام يبأ ةمالعلا ةمجرت

 ...............................٣٥٧ ىكلاملا سيمخ

 ٣٦1 ................................. هل مامإلا دوهع
 .............٣٦١ روميت نب ديعس ناطلسلا ءاقترا

 ..............................٣٦١ طقسم ةنطلس ىلع
 ...........................٣٦١ ءافرشلا سراف ةمجرت

 .............“٣٣ ىثراحلا ديمح نب ناميلس خيشلا

 ٣٦٢ ........ رصان نب ديعس ةمالعلا انخيش ةافو

  

 يلع يبأ مهسيئر ةركاسملا ميرك ةافو

 ٣٦٤ ..................................... يركسلا

 ٣٦٤ ... صورخ ينب لاتس ىلع مكح لآ موجه

 ٣٦٧ .......... دمح ديمح وبأ هب مكح ام لقن اذه

 .......................٣٦٨ نييربعلا ىلع مامإلا مايق

 ...........................١ ٣٧ يرزعلا خيشلا ةمجرت

 ٣٧٢٣ ........................... وطلا ىلع مامإلا مايق

 دشار نب رصان ةمالعلا خيشلا ةافو

 ٣٧٥ .................................... ىصرورخلا

 ......٣٧٦ نالعج لوخدو فاورلا ةمالعلا لتقم
 .....................................٣٧٦ ةمامالا تحت

 ...................................٣٨١ ديز يبأ ةمجرت

 لوصوو ١٣٧١ ةنس ثداوح

 ٣٨٦ .................. ىميربلا ىلإ ناشيطع نبا

 ٣٨٩ ....................... ديلولا يبأ يضاقلا ةافو

 ...........٣٩٠ هنع هللا يضر يليلخلا مامإلا ةافو

 ..........................٣٩٢ هدوهع نم ءىش ركذ

 ........................٣٩٨ هتابتاكم نم ءىش ركذ

 ٤٠٣ .. يرجحلا نادمح ىغب يف كلام يأل هباتك
 .............٤٠٥ نيروكذملا نم هيلإ ردص باتكل

 .............................٤٠٦ ةبراغملا هناوخإ نم

 ٤٠٧ ............................ امومع نامع لهأل
 ...............................٤٢١ !ةقراشلا مكاح»

٤٢٤




