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� ا��هب      ( ه� ا��ه��� ) ا��� ���ه ا�� ����� و���� زورا إ�� ا����         ( ذآ��
 -, ا�!��� ا+و�� أن ا������      �� �� �ا��� ���ه م �
4م آ01 ا/ح�ر ا�*ي أ�,+ م*ه�(                        ، '&%ه ) و���� أی" إ�� ا����        م� م��; واح� و:89 واح� ، وه� ا����دي ا���+س�5 ا� �<: �

ب ، وأB>ق ا� �ی@ ا����ي �?س>ا<���ت                C9> �� ا���ت �ب مD�5 '� أ��Eا�� �'.. 
          �D� ا� �ء�� آ� ذآ>� أی" أراء �K1 آ�ر ���ء أهG ا���� '� ه*ا ا����I ا�"ل ا��"G ، و���4       ��� �� �4�ل '� س�>ة م �� ا�

 .. ا��هب 
 

� ا��هب      -, ا�!��� ا�5
��� ا���م س2�ا01      �� �� � .. ا���GB '� س�>ة م �
  

 :ا�  ��7 ا��6�دی� ا+و��   
�   س�C>ت أح%م ا���س; ا��     .. �د م �� �� س1�د �� م �� �� مD>ن م; ا��ج�� م� ا� :�� و���� ��� إO> ذ�N إمرة م�ی�� ا��ر���         

                          �ی� ا?مرة ��&>ی و���1>ه و��س��1 روی�ا روی�ا '� أR>ا'�D� �' *4+' د��ی� م �� �� س1Eا/م�> ا� ��� �ل زی��Bا �' آ�S س��
       .. �"5 أ��اد م� ا��&ن إ���

�ى '� �م            U &>ي��م �Eه �V د م���ى م �� �� س1Dا�  إمرة   م�)  م 1721( هـ  S�&��1133 ا��ر��� �N�� G"W ج��د أم�>ه
     ..ا?ح�ء �%س��%ء ����

 
 �! � 	= 8%� ا��ه
ب ی�;: إ�� ا��ر��8        

1� م\ت ا����� م� م�ت أس�ذ] ا��                                   � ت ا[ وأس�<( ا��� أح�هWV �' �����Eب ا��� ا��ه�� �� ��5 ی�G�D ا��س '� ا�����1 ^راء م �
                D� 5��Eا�� ���ف � أضUه>ة ، وD�� �1�Dا� �Eس �' �����        )Eم�� ���5 یE>ؤ '� ه*] ا��>ح�� ���        ( �C أ4>ى وه� �&�W> آG م��5 ی9

    )� ) ..ا���ح �س� %ل دم( و�>ض( وم
 

                Iك و�>وی<,�1� ا��م( �� ل ا��� �1>ض ����Bfت اfو� ا��هب ، وجءت م �� �� �آن م�g> ا�� ����� مO% أمم ���� م �
  �h1� �م م� ج�0 م��DC ا?ح�ء ،           ا/'&ر ا���را��� �م% حس�E��� )ی���ن �� ��� ا[ �� م�1> ?4>اج( م� ا�����1 وإf �1>ضS م

� ا��هب ا�����1 '� �م      �� �� �در م �B1157 )  م 1744(  هـ     ���ر��ر إ�� ا�Wا� ��� )Eوا� ،.. 

 

� ا��هب وزوج�( ج�ه>ة '� م�iل أح� أ��ن ا��ر���       �� �� �م م �Uر  ��( إ  ذه0  ،أ�Wا� ���ل �( ا/م�>   Uد و�: " أم�>ه م �� �� س1
� ا��هب    " أ�,> ��%د �4> م� �%دك ، وأ�,> ��i1 وا����1        �� �� �ل م �D' ، " :   أ�,>ك f ا[   ��i1 وا���&�� ، وه*] آ��� f إ�( إ   وأ�

 �� G��و �� N��� م� ،  ا��%د وا��1د ، وه� آ��� ا���ح�� ،         و�g>ه�� Nإ��(  ، م� S�د  .."ا�>سG ، م� أو��5 إ�� ^4>ه5       وأول م
 

ا��� أ�D*�( م� ا�G�D '� ا�l�W' ، ����1       ) �! � 	= 8%� ا��ه
ب زوج� ( ;�ه�ة 	2? 8%� ا< 	= �6 �   � ا�; �0  س6�د �! � 	=رد 
� ا��هب ا������ ا���را��� '�                     �� �� ���( ا/��اب ا���D�m ، ه&*ا ا��,>ت ^راء م ����ة ا/م��� nل س1�د        �iوج� و�D��م� ��� ا��ر��� م

 ..���G&� qC م1رض أو ح�� ُم1ْ>ض   
 

� ا��هب   ا��1ون  ����5   ا+��� �! � 	= س6�د  أراد�� �� �ل �( م ی��   ،  م; م �D':                                                                                  



 "  r�: د ��� 4�� ا���ح�� ، و�&� أری� أن           �N ، و�� أم>ت �(   أ�,> ���g>ة     ، ، ا�*ي N: f '�(      ا[ ورس��( ، إن ه*ا دی�   ی�Eوا� ،
  N��� أ:>ط   ���َOا ��Rَ<: :                                                                                                                    

 ��N�<g   � �:ا+ول��U ا[    إذا Gد '� س���Eان     ، وا��       ، و'�l ا[ �� و�N ا����<�B  و�����ل ���� Gف أن �>ح  ..              ، أ4
  ,�
  :ا�5ً���U ���ر��ي    ( إن �� ��� ا�D1( ا�"��1 إ�� ا�'�ر ^4*] م��5  )  �� ��( وی�ا'; ��(   ،  أي م ی�hا� SUف أن     ، '� و، وأ4
�لD�   f ،  54* م��+�  ً\�:" ..  

 
   =�-�D= ا��	د        ج�ى ا���6 �� ا��هب �vم�> م �� �� س1�� �� �ل م �Uو ،  " :        ��1�� ��م وا��1� آ�U%1   " ا��م ������ �U%1ا� S�، آ

ن ( :��D�D ، وآ�S ا��U%1 ��� زوج� ا/م�>   �Rو S�� ض��� ا��هب ) م�� �� �� ا[ �� ( وزوج� م ��� S�� ه>ة�)  م�1> ج
   ���D�D: ��� �U%1� .. آ

1� أن ا�4رت زوج� ا/م�> م �� �� س1�د    � ��'<Cا� ن  ( زاد ا��1ون ������Rو �� S�� ض��� ا��هب   ) م�� �� �واح�ة م� ���� م �
 ) <�1 ، ه�   : آن �( ���ن ه�: (    iیi1ا� ��� ��ن زوج� ���� ا��1&��.. 
 

      FG =� ب

ت    أH%1 �! � 	= 8%� ا��هJF6ا� K�L ا��� ذه0                  ل G�Dوى ا��' Gد آ��م nل س1U ا�*ي ��Wت ا���0 ا��U%�  ا��� �ّ�ج��
                  �م ��1�5 دی� ی���9         - وf أح� �B>]    -ض ��� �,>ات ا/��ف م� ا������� داG4 ا�iEی>ة ا�1>��� و4رج� ، آ� أl�V ه� أی"U م� 

 . .�� ا��ی� ا?س%م� ا���l ا�*ي �>'( ا������ن      
 

�ة                Dا'>ت ا��� �D� ، )E���� ��� ا��هب '� ه*] ا��>ح�� ^4> م '� آ��( ، وه� اس� %ل دم و�>ض ومل ا��9�� �� �أ4>ج م �
          Nذ� *�W��� [� ..ا��1&>ی� ح��\* ��

 

ن       ی��ل  58 ,	
�ي    ا	= 	�� ا� Nرخ ا��هEا��    �Eان ا����� �'   �E� rری :م ی��   )91 ص  1ج ( '� �

�ش    آن ه� ا� " �Eا� i}�Eوی�1@  ،  *ي ی   ��(       ا��>ای���د إ��( وا�"��ف       ، وی&�0 أهG ا����ان وی&'�وا��اG4 وا�9رج م�      ،  ���]  ، وا�
 [���.. "  

 
ن ا�� �,>     ا� Nرخ ا��ه
	,   یOآ��h� �'   ~��ر ا��gی��      ) 15 ص 1ج  ( ا�� �ل مD�' ، Nذ� ��� �  :م ی�آ

ح�     " � S1ض وا��د آ01V G م�       '�� '�l ا[ ا�>یDوا� Gا��� Sدٍ  � ا?س%م وأم�� ا�i1یi و'�ض         ��� �وحض> جG1 ا�,�r ا/م> ��
�  إ��( وا���r م�� و�iم ا��1دة و�5��1 ا�5�1         أم�ر ا������� و��S ا��ل   �� ;CDی   " ..أم>ًا دو�( وf ی�W*] إf ��ذ�(     ا�i1یi  ، و�&� م

 
  ,- ��ة ا��5��E ، واس� ��ا دم ومل و�>ض ا��9���W ، وآ*��ا وزورا ، وه�م�ا             ،0 �7
ن دR��G آP%Q ا��ه
	��ن ��2;��D� ا� 'W>ض

ب رس�ل ا[     Vأ Gر آ��U ) 5 ا�����9 ،                       ) ص��ر ا�&>ی�� ، �5 ی��U I> واح� م� أ'1Eم� ا�*ه0 وا/ح ���ا م ��یU<وس )��� Gوأه
�ر آن   �Dم ا���ه5 أه��� 4�V ،   –!!  وم زال  –ه�� G&,ی       ���W� 5 �+م>اض���gی <�Dآ+ن ا�.. 

 
 ) ��رئ ا/�4ر ��;ر�� ی: م%حDا� ��1Wن ا��� یnن ا����ر  ا��ه�D��ر .. ، أو �B>ه5 أو ا���� '� ���� أو س�ری أو ���� أو ا�1>اق ��Dن إ�� ا��ی*ه�

���EW>ات ، � �م>و���' ، ���ن م ��یU<وی� @hEن ا��U<ی� ��أی" وأح�Uم ، و� �' Nا ذ���ى '� �1' 2013� �� <Eح �� gا� <�U ا إ����م ذه��� 
0�R أ�� �� ���م �( /��5 ر'"�ا س0 ا?م Vوی� وزم>ة م� أ�ا ج�h( وه�م�ا ا��D>س�ری ا�*ي ��U( م1U<�' ، .. (  

 
 8= ا�FWل    	
�%�6    س�� 
ن �HV2 أU�G     ا����P ا+آ%�   �GT ا� !
وSت �=  

ء    �� ��� ا��هب ، '� ح>ی�% �1� و'ة أ��( ه�      ��D ا�,�r س���ن  "Dم��� ا� �' )W�4 @آ�� ح� )�&� ،    <Cی�رج% اس�( س���ن �� 4
 ا��1� �� ه*ا ا�C>ی~           � �G  هـ1167'� �م ��' [�:رة ��   ^4> رس<�( إ�� :D�D( م �� '� ا��ر��� ی��� �� ���9 م�  ، آ�S ا�>س

��ا�~ ا?��     " ن س��� ْ�آ�g" ،  " �� ا�    ���ب '� ا�>د C9ا� Gg'   ب� ا��ه�� �� � ..ا�*ی� رد '��� س���ن ��� أ'1ل :D�D(       " م �
� ��m> آ�h>ا �� م �� ا�*ي �>'(      U �� أl�V ه� اnم> وا��ه� ا/ول '� ا��ر��� ، �5 ی�>دد م �� '� G�U                ا�,�r    آن م �D' ، نس���

�ة �����ن        : .. و��N آ�S ^4> ا�� وfت م� س���ن �� ��� ا��هب       ،ا�>س�ل ا�*ي ح�G رس�� ا���
 

2
م       X =	 =ح�� ,	
 :م ی�� )  هـ  1167 أح�اث �م   – 20 / 19 ص 1ج (  '� روض� ا/'&ر وا/'�م   ی��ل ا�7
ZL ا��ه



 " �م ���ة ح>ی�%ء ��W4           ،مG�D س���ن �� 4�یC>    :و'��U )أ� Nح>ب   ، وه5 إذ ذاك      وس�0 ذ� �( س���ن �� ��� ا��هب إ��        '&�0 م1 ، ��
 ً�ویG م��m>ة م >'� :��ً م4i>'� ، وذآ> '�( أهG ا�����1 آ�Uت  ، وأ�وأمَ>ُ] أْن یD>أه '� ا�� 'G    ،  ، وأحدی@ أوه� م� ��I ا��1&�

�ب أ�س م� أهG     وا����ت �U �' �Dم">ًة :���     ا�����1  ، وأ� ?ی�ن        ، :��ً� ~D َب َم� �5 ی���U ت<��B ،   5در ا�&%م      ، و�gی1>ف م
نD�?ن یG1W م �( ُأم> �&' ،  )�ُ��� ح��( �5O ،   5 إن� س���ن   ، وام�Gh أم>] وG�D'  G�U ، أم> ا�,�r �( أْن ُیG�D     ،وا�4ِ�> ، '�� ُ� Dَ~ ح

� '� ا�G�1     ،  ، م; م� 4>ج م��5 ودG4 یiل ی>سG ا�,�( '� ا�&�0 /هG ا�����1     Eا� Nا�����1       ،  وی�*ل '� ذ� Gه/ Gأرس r�,5 إن ا�O
  GCأ� ���ا�(      رسUآ%م( وأ ��' GC�و ،)�U  م مّ�] �( س���ن وم��'    Iم�� ��' �ق   ، � gاب وا� ~        ا��hا� lو�ّ�� واض ،    < � ��' ،

��Rر] و�1�م ا���ح�� ا�iوا4>    وه�� ، وس ب ه�G ودU(  ز4> ���     ، زی�� '�&����D� ��1م�ب ا���U ���� ، ،   ى� أهG ا���� �mgوی
 �� ���W م �� م >وس� �� آG م1رض، و^ی��>fم; د  " ..آG م�ا'; ���

 
 ) ��م '� م�ی�� ا?ح�ء '� �م  :م%ح�B �� ح��� �'��)  م 1810( هـ �1225�� �� �ا��ر��� ،  ا��هب وآن م� ج���( '� م�ی�� ، و�V> د��ة م �

ن �� ��� ا[����� � ا��هب ، أ�� وآن م�رس�� �� �� م ��Wر  ح��0 ا�&�ب ا��*آE��� ا��هب ^4> اس�(آ��� �� �� ا�*ي ی �ى م1رك م �E� rری�  ، 
�ة م>ات '� ه*] ا��راس� � �E� rری ) ....وس�ف �*آ> آ�ب �

 

ن ا	= 	��      7
ZL  ی��ل ا� 58 ,	
�    ا��هEان ا��� : ا�>س�ل م ی��  '� :+ن G�U )  هـ 1167 أح�اث   - 1ج  (  '� ��

�م ��� ح>ی�%ء ��W4                    و'� " U  آ�0 م1( س���ن �� ��� ا��هب إ�� أهG         ، وه� ح>ب ه*] ا���� أی"ً G�U س���ن �� 4�یC> وذ�N أ�( ��
 ً��م ا�����1        ، �,���ً ��� ا��س '� ا��ی�      وذآ> '�( ،ا�����1 آ�U <Cی�� ا�,�r أن ا�� 4�� ~D �'    G�D' )��D� <م+' N�*�،و      r�,ا� Gأرس

   ����� ���ی�� '� �� رح�( ا[ إ�� أهG ا�����1 رسR    ام�ل '�� ا�&%م م� آ�ب   ،G�C م ��� �( س���ن ��� ا�1Rوأ   )�� .."ا[ وس�� رس
 

P�� ا[ ^ل ا�,�r                  ی��ل �!�� �� ��Cا�� �� ا�>ح�� �� ���� �Eان ا���� ا��هب       (  ���� �� �� م ��Wر     ) ح�gا�� �W� �' )  ص1ج  
 :م ی��   )  هـ 1168 أح�اث   – 71
 "  �� س���ن ه*ا ه� أ4� ا�,�r م ��� ��   r�,�4( ا�/ �ة    ا��هب /م( وأ��( وآن س���ن '� �دئ ا/م> م�و<ً��� م �� وم1رضً

      ��� أ�� س���ن رسUو � وض      ا���ح�� ح��ًا و��اء و���ًUو r�,أ�4( ا� ��� ��*]   ; أ��اء ا���ح��   ی1رض '�� د��ة ا���ح�� وی>د '��
   �ا�ً وس��ه�� ���ا�~ ا?���� '� ا�>د ��� ا��ه���     :ا�>سgا�   .. " 

 
         H�
م – ی��ل ا�7
ZL ا��ه
	, 8%� ا< 	= 8%� ا��ح = 	= 	�
م Tل 1� �' �'���� U>ون  - م  2003 ��O 4%ل �E� ء��� )�( '� آ�

 :م ی��   ) 350ص 
��( وم1د �� و ا�,�r س���ن م9�� /�4( ا   و" ��ض�  ا?ممآن ح�� وfی� و راد ���� ،�,�r م �� و�Dا� � م �� �� س1�د ���� ه

  " ..'� ح>ی�%ء
 

�ا�~ ا?���� �����ن �� ���         ) 271 ص 1ج (  '� آ��( آ�0 ح*ر م�� ا���1ء   ی��ل ا���] ا��ه
	, ����ر ح�= س� 
ن     gن ا�+,�
 :ا��هب م ی�� 

 "   �D�  ن ��*ا ا�ة ا�����W      إ��ع �&�ب أO> س��� آ��> ، إذ �&8 ����( أهG ح>ی�%ء ��             آ��� ه*ا    و�5 ی�D ا/م>      ا���   �وزت    ، �G  ا� E�
ر O^     ����1ب إ�� ا�            ، ا�&��� Vة ، و����ق ه*] ا�V �' ����1ا�5�1 '� ا� ���ر�ب  و:K1� N م� ی'.. "  

 
� ا��هب 4�� م �� �:ا� Fح[� ا+و�� : �Fح[
ت  أر	\ (�� � ، )D�D: ل��ل رس�ل ا[ � l� V ا��ی� ���D( رسD ) م����� ) ص �ْ���f أن ا�>سG : " �>س�

  �&U .. 191 ص 3 س�� أ�� داود ج – 487 ص 3راج; م��� أح�� ج " .. S�<"� G�D� f أ��
 ���
م م �� �� �:ا� Fح[� ا�5U ���+�� ل�� '� آW> م: "�� ا��هب �1� G�U ا�>س�Wا���� ��Wرك���ا�~ ا?���� " ردا ��� آ�ب أ�4( "  ا���ح�gا�"..   
 �5�
ف ��� م �� ا�� ��� ا��هب م� �ح�� و��� وا��] و:D�D( س���ن م� ع ا�%9� ا��ه���� وK1�Uی��W ��� درب ا�&*ب ا�*ي ا��دوا ���( ،  :ا� Fح[� ا�5
�~ ا��اU; ،) ی*آ>ون آ��� �ب ( �,�r س���ن رج; �� م9�D�D: �W( ویi�5 �1"�5 ا4n> أن ا�ح�� أ4>ى ، Cی f ع وه*ا�Uو ���ل ��1رات ا��� ��' 

 ..ا�9%ف واض � '� ا�&�0 ا��� ذآ>�ه '� ه*] ا�DW>ة 
و��� ا0�B ا�&�0 ا��� ذآ>ت ا�1%ة ه�ك ج��� م,��ر:ا� Fح[� ا��ا	�6 �� � ، وه� أن س���ن س+ل :D�D( م ��   ج>ت ��� ا�,��D�D س���ن وم ������ ��� �U

 : �ل �( م �D' ، ن ا?س%مل �( س���ن : آ5 ��د أرآD' ، ���4 : 5���� ��� N� ���ص '� أ�S ج���1 س�� ، وا��دس ���ك أن ا��9g��� � أوض �Uو ،
 �م�هU راس� ا����5  �� ����D" ا�����W ا��ه��� وج*وره ا���را��� " ا���W� ) .. ا�9م�� وا��دس� أن ا��ه���� ی&W>ون م9

 
8
	�ی= ا�!�2,     8%� ا�6^ی^ 8
	�ی=      ی��ل ا���F6 �! � أ��=    =	
ة – 262 ص 4ج (  '� ا��ر ا�� �ر   ا� ���ر 	mب ا����  )   آ�



  :ا��ه��� م ی�� 
 "   ����( :  م0�C '� أ��ع ا�� ��� ا��هب ا�9�ارج '� زمU " :Vون أ<W&وی   ،     ���S أن ه*ا �B> :>ط '� م��� ا�9�ارج " ب ����

 )�� �� ��� رض� ا[ �1��ن ��� 4>ج�ا ��� س��� �ده5 آW> م� 4>ج�ا ���(   �G هD��5 ا��' �W&�' fوإ ،  �' ��، آ� وU; '� زم
ّ���ا ��� ا� >م��               mو� �E� ا م��� ا��هب ا�*ی� 4>ج�� �� ��ا ی�� ��ن م*    أ��ع م ���وا أ��5 ه5         ه0 ا� ����   ، وآD��5 ا��&� ،

ده5 م,>آ�ن     D��ا ��<�5 ح�� آ�> ا[ :�آ��5 و4>ب �%ده5 و�W>          ،  ، واس��ح�ا �*�G�U N أهG ا��ّ��          ا������ن وأن م� 4��� G�U
آ> ا������� �م O%ث و��O%O وم<��� وأ��       ��5 �� .. " 

 
 ) ���ی� '� دم,~ '� �او�� : م%ح��5�1 ، وا�1%م� ه� 0CU ا��یر ا��م,��D و���ة ا��%د ا�,م�� >'S �'� أس>ة ُ�)  م 1784(  هـ 1198م �1%م� �� �

 ��W� م ا��أ ا�����g و��>] '� �g>] ،وا��g>ی� وإم� ، �mل ا���Vأ �'  و�ر���D'و O��م,~ ، و17�ُ وآن م � ��Wم l�Vح�� أ Nذ� ;��رس  �م و�
م  ح�� اnن و�B>] م� م1ه� ا�5�1 ا?سK1�% آ��( '� ا/زه>� �' �'� ) .. م '� دم,~ 1856 /هـ 1252م�� ، �

 
 �aLج 	:وا�� �= �! � 	= 8%� ا��ه
ب        " ا�;�
د  " س�ای
  أول 


ن ا	= 	��    ا��ه
	,  ی��ل ا� Nرخ   58            �E� rری� �' �Eان ا����ي ا� ���� '� ��Eی��   ) 15 / 14 ص 1ج (  ا��  :م
�ا       5O أم> ا�   " �hم�د وح"�5 ���( '�E�� r�,     0ی5    ، '�� رآ��ه  ، '+ول ج�iB qا س�; رآ�� S�E�ا م�       وأ�CDس <0 '� س�>هEا��

     ، أآ�اره���روا أ��(  /��5 �5 ی�1دوا رآB+' ،   >اب�ا/ K1� ��� ،   �����ا ورج1�ا س��m'.. " 
 
 ) ��رئ م�1 أن ا/م> ه� اس� �اذ م: م%حDی%ح� ا� �ة �CD; ا�C>ق وا�G�D وا���0 وه�N ا�1>ض ر��Dا� Gأج �– Dحf س�>ى �رة – آ�V �' �&و� 

 ) ..إس%م�� 
 

 �\ أ��� ا��2��6 ا�Oي أآ��U وزوجU ا	U 8 �2       �! � 	= 8%� ا��ه
ب    ث:ر 
�م ��� ا�����1 '�            E��م م �� �� س1�د أم�> ا��ر��� �U1163  ن �� م�1>   )  م  1750( هـ�h� 1� V%ة ا��1�E وا�&�h>      وG�U أم�>ه�

�ه>ة ��S م�1>         Eا� ~�D: �� ا��هب      ( م� أ��ا�( ، وه�� �� �ا��� أ�D*ت م �� �� س1�د م� ا�G�D '� ا�����1 '� �م                ) زوج� م �
� ا�"�S ا�N�*� ����1 ?مرة ا��ر���          1139Uو ، G�U م�  .. هـ آ� ذآ>�

 
در ا��ری��9 �>جl أن ی&�ن U>ار ا�9%ص      g5         �&� ا��Bر ، )�W� ب� ا��ه�� �� ��ر م� م �V �U ����1ن م� م�1> أم�> ا��h� م� 

           K'أ�( ر fدة ، إ��0�R <�gU SU م�( ا�1� � م���� �� �ن آن �1� أ4>ج م ��h� أن.. 
 


ری] �;�        أوردL ,- �#
2
م ا�2;�ي اdح�X =	 =ح�� ,	
  ) 97ص  ( ا� Nرخ ا��ه�h� �' ب� ا��ه�� �� �ن �� م�1> ، رس�� م �
Nی�� وذ�  : آ�

ن إن " �h� <َّ�1ن     �� م� � D~ ا�������' ، <'1�    ذ�N  م� م,>ٌك آ� )��U ��� وا��1     �1ه�Eة ا�%V م� )>] وه� '�   ا������Uو ،  [%gم 
� '� رج0   E���  " ..ـ ه�1163

 

ن     ی��ح ا� Nرخ   58 ,	
�  '� 	= 	�� ا��هEان ا���ن �� م�1> ��� ��ن   R>یG�U �D ا�  ) 23 ص 1ج  ( ���h� <م�v� ��q�E ا��ه

�م آ� ی��       Eرآ�� '� ا��م وه� أح� ا��,�B �� ح���: 
م ، '�� س��5 م� ا�g%ة     " U   [���D'   " ..إ��( م� ذآ>�
 
 ) ��� ار�� :م%حU <�1ن �� م�h� أن � ا��هب – ح�� �� ا���>��� �� �� ی0E أن ی���ب وُی  - آ� ز�5 م ��<��' ��V<' �C1 ���>اجG1' G�' ، �1 م �

� ا��هب ذ�N ؟�� ��! .. ( 
 

   "�Wی ��ر    '� ا� Nرخ ا��ه
	, ا	= 	��     ثgا�� �W�  ) ی��  ) 43 ص 1ج �    أي م �� ا��   –سر ا�,�r رح�( ا[ �1��    "  :م��
�   إ�� ا�����1 '+م> ���م gU> ا�� م�1> '��م     –ا��هب  Eان ا�����.. "  

 
 ) ��ط و�"1: م%حD� �' �: 
� ا��هب ُی-1�� �� �ن أم�> ا�����1 ا�*ي أآ>م م ��h�  ة%gا� �1� �Eوام> م�( و'� ا���+� G�D .. � !!إمم ��ح��ه5 ا��ه�� س��ك ه*ا ه



ن -2�h� G�D� ب� ا��ه�� �� �'� ؟ -!!  أهG ا���ح�� –ا��ه��� رأى  م..  �G ی*ه�W�� 0( ��,>ف ��� ه�م f ، [<gU ی&��W م �Dhا� N�� �' ! 
�ل -3D�' ، ب� ا��ه�� �� �� �� ��� !! ) ..رح�( ا[ :  f ی��� ا���رخ ا��ه�� أن ی
 


ن     وی��ل ا� Nرخ   58 ,	
�ر     	= 	�� ا��هgا�� �W� �'  ) ی��             ) 101 / 98 ص 1ج�Eد أن ا����Eب أ�4> ا�� ا��ه�� �� �أن م �
ء  آW>ة وم,>آ�ن �hدون اس� .. ( 

 
 حP ا�h�2 وا� 
ل وا��6ض ؟      ا�%�	�ی� -,   �2;�ی�ن آ��ة آ 
 ی�8� �! � 	= 8%� ا��ه
ب ��%�ر ج�ا# U         -�0 آ
ن ا 

 
�( ا���,�ر '� م��E ا��ارة     8%� ا< ا��56 �=     . ی;�Z دDد   (  '� م��ان      ) 4 ا����   3ا�1�� S � Nذ� ���ي        " <Eا�� <:� م�* ا�D>ن ا�1E�

  "   ���ل ا��D�': 
در  " gا'>ة    ا����ی�ن           ا���Eا�� �� ا��� آن ���� �� �WVو �' �DWم� <�B م �+رآن ا?س%م 4%ل ا��W>ة             ��� أی�ی��Dة وا���D1م� ح�@ ا�

�         ا�� @  ا��� ی��و�� ه*ا   �� �� ��ة ا�,�r م ���در ا���ی�ة �g��' ،   ���U رة�V �C1� ب1"� ی ���9��      ���N ا� ��   ا��ه� �&� ،
م      ا��K1 ا4n> '� ا���ى ا    �U )إ�� Ggرة    �*ي ی�gن ی� ��             ... ه*] ا���1ء أج%ء أآh>ه5 آ� ً�R��ًا مE� در ��>زgا�� K1� �&�

�رع� م� ا� ">           ������� س&B ر�g� ا?س%م، م�W*ة ��اج��( وس��( ، وا/:1ر ا���               م���&� �+ح&م -��� ا/GU–وا�g%ح، آ� أ��
   f ة<�Wا� N�� �' S��U �ة ا?س%م�� ا�g � � أو ی��'� م; أح&م ا?س%م        � ��ي ��� م�D1ا� ��ا�1م�، �G إن ��N ا/:1ر ��>ز     ی9

���5 وا��iام�5 ��س%م�5،       �D1� ���>U N���         )�'<g� <hأآ �' ً��Dم�� ً1��Eن م�ا '�( آ:ر��  ... و��ضl أن ا����E; ا�*ي �Dوم� ا��
در ا���W��9 ی��و أن ا� �� ا        gا�� ���     S�در ا���ی�ة                  ��ی��� ا��� آgا�� K1� �� �رة ا��� أ��>��g�� ^�*اك �5 �&� �E� �' ة�> س

    ��� �� ��ة ا�,�r م ��� " .. ا��هب ا?V%ح��   �
 

ن ( j]حF� : �ح[� ا+و�F د:ا�  . ��l ا�����h1 ه� أس�ذ مدة ا��ریr '� جم�1 ا���N س1�د ا[ ��gا�.. 

 ���
� : ا/ول ا�&�ب :  ��� ا[ ا�N�� ����h1 ا� �D�D أی" '� آ���� �( ، وه� . ذآ> د :ا� Fح[� ا�5�� �� � ، 22-21ص   ح��( و'&>]، ا��هب  ا�,�r م �
�� ا�&�ب وhدی� : ا��  ) 56ـ 53 ص1ج  �ریr ا����&� ا�1>��� ا��1
 

8
م          ,- ��	
 ) م  1750(  هـ 1163ا��و�� ا�56 
��� �Da� U%2jL ا��ه
ن �� ح�� �� م�1> '� �م          �h� ����1ع أم�> ا�<gأدى م ���             1163ر���h1ری� ا��Rب إ�� أن ����( ا?م�>ا� ا��ه�� � �+وام> م� م �
�رت ا��>س�م ا���� إ�� أم�> م&�          V+' ، Nإ�� ذ� �� :'� اnس�

ن م ��د 4ن ا/ول      "  Cدة أم�> ا���م��� ا����:  ���h1ا� : 
�  .. > م&� ا/م�> م�1�د دام س1�]  أم�  إ�� أم>D�  ����189 س�ء ا��*ه0 '� ا�: <��  ،   �' �E� ى<U ى�م  وه� إحUج�� ا�,>ق و 

�ار  V��    �W�0 ��  و�,> ا�"%��   ���*اه0 ا/ر��1    اج��دات ���R وم9�B<ء  وا��   ، و��� ���&5  وا�U>اح&5 ا���~ '�ن     ��� إ�%م&5 إی
� ا��*آ�ر وأ���( ���D"�    و���ی� ا���W   ا���درة إ�� زج>     <�C5   ا�,>ع ا������اب   ، وإمgی~ ا�<R إ�� ،  أV>وا ��� م�5���1    إذا   ، أم

م� و���W* ا� �ود ا?����       '�نU5 إ&���  �رت إ��&5 ی :>ی� م&� ا��,ر إ��( أم>ي         ،  ا��اج�� :>�Vأ �Uه*ا  و �C4       5�mأ�� �U 5آ�� ، و��
ت ���0 ��&� ا��� � م� آ�0 س&ن       ا?م�ادات   إ�� دار ا��1دة � ج�&5 إ��         ا��اردة   آ��&5  ا��و�� ا����1 '�   ��إ��  ��N ا���R~    وا��1

 )���ص ه*ا    '�ن، ا/R>اف   ا��D>ب م� ��G&�   N ا� �G � �@ �5 ی1� م�&�    جg9� ��Dر س��دي    ا���حج�   ���ر إ��  ا�,89 ا��*آ
�U ر��     اإ���دا �� � <hر ا�,89   ت أآ��     ا��*آV �D� ،ر        ��ص س�>آ5 ضg9� ��Cا�,89   أم> ا���   )�g\ر واس�� ، وإن   ا��*آ
�س� م��5    و���C>   ���� ا�,>ی�1    إی*اءه5 Dی�    ی��1>  ا/راض� ا���ری� روا�0 وم�ن ا��1آ> ا�*ی�          ،  واج� یW>ض( ا�gم ��ی�� Gو/ج

�م�ن D5 ��*] ا�����      س����E��� ،     ����� 5&��� S�1أ� �D'25 ت م  آ�� روم� م�EU?ا    ���� <gم ��� " .. هـ�1163 إرس
 
 ) ����� ��>اS4 ا����C ا��>آiی�: م%ح�h1ری�  ا��Rب ا?م�>ا�� ا��هب ���0 آh>ة اfضC>ا�ت ا��ا���4 م� :1�� �� ��>آ� '� م���1 م,&�� U"�� م �

<gم ��� ����<Wءت ا� ��� ا� ، 5O ج�� ��:Wدارة ا��� �Eم���  ) ..مG ا���ه���+4* آ)  م 1798 '�>ای>(  هـ 1212  '� �
 

    ,	
2
م    ی��ل ا� Nرخ ا��هX =	 =ح�� �'  �E� rری :م ی�� )  هـ 1166 أح�اث �م    106ص    (�
 "    G0 أه�R و'� ه*] ا���� G� ب وا/م�>     ا��� ا��ه�� �� �4�ل '� ا?س%م       م� ا�,�r م ��ه�وه� ���  و ،م �� �� س1�د ا��

   �ره�D'  �    5% م��5 ��  ،ا���ح��O ;5 و ری��زر �g� ا�C1أن ی،    N�*� ا���iم' .. "  
 



 ) ��ط O%ثو��"�� : م%حD� : 
� ا��هب G�U اس5 أم�> ا��ر��� وم�س� ا����&� ا/و�� ، وه*ا ی�آ� ��� أن م �� – وه� م� �ش '� ��N ا��W>ة –ا��ه��  ا���رخ -1�� �� � ی*آ> اس5 م �

ح0 ا�&V ��� س��� ا/و�� ، و�� ��� ا��هب آن ه���رت م�( �V ا��� ��وى ا�"�W�� �E��� S� ..، وض��� م ی�1W( ا��&�W>ی�ن اnن�� �G ا��مء ا��� س
2- ���ل ا���رخ ا��هDل '� ا?س%م : "  ی�4��ا ا���R G� ا�� Gأه " ����رئ.. وه*ا ی�آ� ��� ا����I ا��&�W>ي ���هD��  س���N�� �D ا��1رات دا<���/ 
�ب ا��ه��� ��>ب��U دون أن ی,1>وا  م�  ..، ر��

�ل -3Dی ��ره5 : "  ا���رخ ا��ه�O ;5 وری��زر �g� *4ن ا���� " .. أر '�) ص ( هG آW&م; ا� Nذ� G1Wی� ؟یiEأ��أی�   م�! د'; ا� � أ��ه5 ا�>وح� م �
در] ؟g�� ب� ا��ه�� �� !�� إذن دSإذا آ�' ، [��ى م� ���Wم>ج��1 إس%م�� �(  ا� f � ! ) ..، و����5 أن ی�1>'�ا �*�N ی� ج�ی

 
      GVا�دم� إن :ء ا[ س�Dا� �D� ي       '� ا�<�W&ا�� <&Wه*ا ا� ���ء   ا��1>ف D� ���' ،.. 

 
 را<� م �� ا��ی,�    

�ی�   � S�  أم>ی&- م�iورى –س
com.elwisheer@yahoo 

ل ��� م�و��( �D0 ا���&�  �D�fت سDم ;� " <gار م�O "   :ی��و���ا�� آ�
www.thowarmisr.com 

 
 

 


