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� ����ه� ا�� ����� و����� زورا إ� ا����        ( أن ا������    ذآ��� -, ا�!��� ا+و��   �� ����ه� ����%$ م"�  �� !�        ( ه� ����� ا��ه����  ) ا��ا�
، <=>ه�� 9;�� م� م��: واح  و789 واح  ، وه� ا����دي ا���(س�3 ا�"��2م آ/. ا-ح��ر ا�%ي أ�*(                      ) ��  ا��ه�ب و����� أی&� إ� ا��      

� أ!�Fب م�ت !�; �� ا��E8ب ، وأD;ق ا�" یB ا����ي ��Aس;ا@����ت                > 3��G�� ا�> Hم%ه�.. 
        ���� ا�"��F �� ء ا� 2�ل <� س�;ة م"�  �� !�          آ�� ذآ;�� أی&� أراء �/N آ��ر !���ء أهJ ا���� <� ه%ا ا����L ا�&�ل ا��&J ، و2

 .. ا��ه�ب 
� س�;ة م"�  �� !�  ا��ه�ب ، وذآ;�� �T��S م� آ�. ا��ه���� أوض"Q أن م"�  �� !�  ا��ه�ب                          -, ا�!��� ا�����1 وا0�%�         > JD��ا�

���3 و��. أم�ا��3      F� ;آ�ن ی=�; ا�������8 وی(م.. 
 

م� س�;ة م"�  �� !�  ا��ه�ب م� 2>ل آ�. ا��ه���� أ����3 ، ��;ى آ�� ��Tه; م: ا-س;ة                      -, ا�!��� ا��1��1 ا���م س%�4ف ا� 2ی�        
�J وس� ���ء ا�������8 و��. أم�ا��3 ، وY  ذه. م� ج;اء ذ�W        ی"=��نا�"�آ�� وأV�S أح��د$    Yو ;��=� � ، وآ�� زاد م��HG س;!� <

 س��J ا��8; <� آ���3       !*;ات ا-��ف م� ا������� �Z!3 أ��3 م*;آ�ن آ�;ة ، وا��ه        �! W�%� ون;Fن ی����..  
 

��� ا��ه����  ا���-4,   أح � �? زی%, دح: ن �4:��  �
9, ��8 ا� ���8 ا ی��ل> � :!� م"�  �� !�  ا��ه�ب م� ی��     ) 12ص  ( <
�H م;ة أ2;ى       وآ�ن" Gس>م أن ی/�  حAا �Gح Lأن آ�ن ، ی(م; م� ح QYو Lح H�-  ًم�� ی; !م*;آ� .�Eل    آ�� ی�ی  ا� 2� دی�H أن  <

  " ..م��� !� ا�=�; ، وأن <>ن ا�/��3 آ�<;    وأن أ��یH   ،  ی*�  !� ���H�)� H آ�<;  
 

�  ی�Aر �! � ا�? �AB ا��ه�ب    >  "   ���H �������� ��� ی��     ) 39ص  " ( 3 وS� م"�س� آ��ر Y;یc و�D;ه   آ*� ا�*���ت <Y: 
��Fد " �  ی���H ا��*;آ�ن <� زم���  ا�%ي  ا  <fذا !;<Q أن ه%  " !gا"         J��Yن وh;Fا� H�> لZا�*;ك ا�%ي أ� �ه   jل ا�ص ( رس(    H��! ا���س 

  " ..9;ك أهJ زم���� �(م;ی�  <(!�3 أن 9;ك ا-و��� أ2� م�    
 

� وS� م���� !T;$    ) 43ص  (   <� ��l ا��T ر   وی�AB ?� � !� "�C ا��ه�ب     > � :م� ی�
  " .. م� هgnءا�%ی� 3����Y رس�ل اj أF! VS�gً وأ2� 9;آ�ً      " 
 


E ا� �Dر  � ?� �FG Hض�� �ه�ب !�      و-�ل م"�  �� !�  ا��F( ������ ا�ی �ی����3 م*;آ��   ه  ( � :م� ی�
  " ..g �/ اوة ا��*;آ�� وا��T;یV ��3 ���/ اوة وا��No        إ إن ا���Aن g ی��H� 3�F إس>م و�� وح  اj و�;ك ا�*;ك           " 
 

� ��l ا�� وی��9ب �! � �? �AB ا��ه�ب     >  T    �! $ TFس��ه3 ����*;آ�� م�  �ر م�� ی  �  :ی�
 "          jل ا�وأن م"�  رس jا gإ Hإ� g آ��3 ی*� ون أن  ،   �/�Gن ا���Tوی  �!��Gأ، <���   وا�    � دون م� �"�    أ��9ء �p;وا م����8 ا�*;ی/� <

 H�>3 و    ج�: أ����Yآ�;ه3 و �H ا��ه����  ه� یTF  ج��!    ( ، وZDاه3 ا������ن     ن �>ده3 �>د ح;ب    أا�/���ء !� (  �اس��F%وا م� �(ی ی�3       ح
  " ..م� �>د ا�������  

 
� ��l ا��T ر !� TY $ ����*;آ�� م� ی��        �! � �AB ا��ه�ب   وی��ل >: 

�J م� �Yل   : و���*;آ�� ���9 أ2;ى یF���ن   " Y أس�م� �H �/  م� �Yل g إ�H إg اj أأ"  :g إ�H إg اj ، و�Yل �H : إن ا���� أ�=; !���Y  ؟ "
  H��Y W�%وآ ،:         jا gإ Hإ� g ا���Fی �، وأح�دیB أ2;ى <� ا�=� !�� ����Y ، وم;اد هgnء ا����G أن م� ����Y        " أم;ت أن أJ��Y ا���س ح



  J/> م� J/> �و� J�Fی gی=�; و g...  ���Gء ا�gn�� ل�F�>  :      ن���Fی �د وس��ه3 وه�ا��� J��Y jل ا�م أن رس�م/� :  jا gإ Hإ� g ...   jأ! اء ا 
Bا-ح�دی  " .. م� <���ا م/�

 
 ) �rأن ا�%: م>ح  F�ی� g ی��/�ن م��HG م*;آ�ن ، �J ه%$ <F;ات م� آ���H ا��%آ�ر �;اه� م��س�� ��� أ م� ��T89 B"� ���<2 م"�  �� !�  ا��ه�ب ، إ�H ی/
 ) ..�H ی;اه3 أآs; 9;آ� م� ا-و��� إ

 
� !�م  ( ? �? �! � �? �Oس� ا�%�Nي    H L ا�4:�� ا��ه��, �AB ا��ح      > � آ��ب أس��$   ) م  1894 / هـ   �1312�<>  "     �ا� رر ا����� <

���E2ت م"�  �� !�  ا��ه�ب ، س�F م <� ه%$ ا� راس� ا�/ ی  م� <F;ات ه%ا ا�=��ب م� أY�ال 3�8�9 ��"�ول ا��/;ف                     " ا-ج��� ا��G ی�   
 <=; م"�  �� !�  ا��ه�ب     �! ;sأآ.. 

 
� �E2ب �H إ� ا�*�x س����ن �� س"�3 م� ی��         ) 31 ص  10ج (  <� ا� رر ا�����      � �? �AB ا��ه�ب   ی��ل �!>: 

�� ان <�  … !! �W أ�W أ�Q وأ��ك مT;ح�ن ���=�; وا�*;ك وا����ق       �%آ; " Gك م�وأ� Qإ …!!! اوة ه%ا ا� ی� ��ً> و���راً     أ�  Jرج W�
  " ..و ه%ا آ���=H�> 3 آ�;آ3  … !!!� اAس>م   م/��  ض�ل !� !�3 م8��ر ا�=�;    

 
            zر ا���� Tا�� l�� � :<�F�ل م� ی��   ) 57 ص  1ج  ( وی�" ث م"�  �� !�  ا��ه�ب !� Y&�ة �G  و!���@�� <

 "             V�"S دی� !�;و !� ه3 دی� J� ب;/�� H/ا�%ي وض �  " ..و�3 ی��Zوا ��� دی� م"�  ودی� !�;و �� �"
 

 ) 235 ص 1ج (  وا� $ <� �=��; ا�������8 ���ه���� ، <�F�ل <� ا� رر ا�����         ه�ب ��R� Hةوت9
�R� Sة �AB ا�AB ?� � !� ?� P ا��     
 � :م� ی�

�H د!���� ��"z ، ووض"H� Q ا��"�G و�YمH��! Q       إQ�2g ، وW��   ;�=� g أم� Y   : و�"� �F�ل <��� م�ت  " o�� م�      ;Sوأ ، �G"ا�
 " .. ا9A;اك    !� ذ�W  م��=�;ا م/�� ا ، آ��o. م� �3����F ا���م ، یT;ون       

 
           ���B ?� Pا �AB ��Bا��ر �ض�O �إ� V9رس�� �ا� رر ا�����      و- �یT� م"�  �� !�  ا��ه�ب ح�ل ا������� J�Y           ) 51 ص 10ج  (  <
          �                                                                                                :و�/  ا���=�� ا�%ي ح ث !� ی یF�> ، H�ل م� ی�

ا��8; ا�%ي َم�~ اH� j ، وآ%�W م*�ی8� م� م��J�Y ،      3 ه%ا  اAس>م  وg أ!;ف دی� ، "  اjإgg إ�H " ذ�W ا��g QY أ!;ف م/�   وأ�� " 
 Wف ذ�;! Jا�/�رض" !���ء   <�� ز!3 م�   ،رج"    ه%ا ا��QY ، أو ز!J�Y      3 اAس>م  أو !;ف م/�    " اjإgg ا�H  "  أ�H !;ف م/�

         �! l�ّى و�;�  " ..ا���س وم ح ���H�> l�� ��� H     !� م*�یH8 أن أح ًا !;ف ذ�F> ، W  آ%ب وا<
 
�ء م��HG :ا� :ح�R ا+و�� : �:ح�9Rن ( Gم J�Y س>مAء ا���! Jأن آ �rی ��2; - ا�%ي س��$ �2;ا - ه  !  آ���ا ض���� ، و����fع م��HG س��T"�ن !�

 �;ا$ ی ! ا����ة ه�� ����ن أg! م� !ّ;<�3 ؟!  ه� وض: ���H وم*�یH8 ض�� ا�&���� J�Y ا��8; ، <��� ج�ء !;<�ا م/� اAس>م ، آ�� ؟:�����1 ا� :ح�R ا
 ) ..!ا�"�ل g ����ن ا���Fل ؟

 
-ن H8�9 ا�� ����� �Yل      ا��8; ا�;ازي ض�� ا�=�;ة      ) 355 / 273 / 72 ص  10ج (  <� ا��T ر ا����z     ی�AB ?� � !� "%ّD ا��ه�ب    

      � :!�H ذ�JF��> ، W !��رة H8�9 آ�� ی�
 " �� ا�;دة    م� ذ�W أن م��3 م� �Sّ   وأ��> �  ،�ّS س>م           آ��Aاآ. ، وه%$ ردة !� ا�دة ا�=��! �  " ..�����ق ا�������   � ا��8; ا�;ازي <
 

 �H8�9 H ا�� ����� <� ��l ا��T ر       ث� ی4��AB ?� � !� S ا��ه�ب     � :<�F�ل م� ی��   ) 349 ص  10ج (  !� م� أ<
 " ;r��>         ��/آ�; ا�� �> H�> �"� ت ا����8 و��� م�g�Fا�� ��� �Y;��� ا�> Hرؤوس�3  ،  آ>م $;��=� Jورد��3     ،<>�� و<>�� �(!����3  : و�(م 

 هJ ی��س.     ،@�� ا-ر�/�!���@=3 م� ا-  �T;ی"H �"=�ی� اAج��ع !� ردة ا��8; ا�;ازي !� اAس>م م: آ��H !�            و�(مJ  ،ردة S;ی"�  
 g ��/أن ا�� Hم� آ>م Qَ��> ��ِ� یَ=�~; ه%ا .. " 

 
� ه%$ ا� راس� أول ا���"�ت ا��/;و<� !� ا�� ����� :ا� :ح�R ا+و�� : ث:ث �:ح�Rت ( > ;�r�  " : 3�/ا� Jأه zا��� " ا���وأ2!! 

� ا�=%ب  �3 یQ�s أن ا��8; ا�;ازي د!� إ� !��دة ا�:ا� :ح�R ا�����1 > Jی�Eا� H8ری��  ..=�اآ. ، ه%ا آ%ب S;یV ا��;د �H ا�� ����� ی&�ف إ�
� ا���Fط ا������ :ا� :ح�R ا��1��1 > H� : �&: �/&� م� �;ج�� <8; ا�;ازي ��/;ف م=��



� !�م 543 و�  اAم�م <8; ا�;ازي <� !�م -1>  ..�د وا����مV ، وا�Zه  ، وا�=;م  هـ ، ُ!;ف !�H ا� �Y و�*��9 ا��جH وا�%آ�ء ا�"606 هـ و��<
2- ;����� ا�> Hم�ت !� �، ) أآs; م� !*;ة آ�. ( ، وا��HF وأS��H ، وا�/��م ا������A ، وا��o�ی� ، وا�E. ) �Sح. ا�����; ا�=��;  (  آ�ن !���� �9</�� ، ام

��� ا�/;��� ) أول م� ا��=; ا��;��. و<Y z�ا!  ا���zE ( وا���zE ، وا�;ی�ض��ت ، وا���W ، ) �r� H;ی� ا�T م� ا���Zی�@�� ( وا��� س� ، وا���Zی�ء o���� ;/*وا� ،
� آW�� J ا�/��م م���nت ! ی ة أح�J �/&�� م=��� !�����> Hوا���رس�� ، و!�3 ا�=>م ، و�.. 

 إ��H ا�=�s; م� موY .. � ا�=* و��9ب ا� ی� ا��T;ي و�8;ج م� !�  ا�=�s; م� ا�/���ء م� أم�sل زی� ا� ی" x�9 اAس>م "  �F. ا��8; ا�;ازي �G ارة �ـ -3
H�%ث>ث م�@� م� �>م H��ح  ا-م�Tر اAس>م�� ، وآ�ن إذا رآ. دا��H ی�*� ..�>ب ا�/�3 م� 9

� �Y;$ �� ی�� ه�;ات ا-<����o م� �D;" ا�;آ� ا�;ازي "  !�� ا��8; ا�;ازي ا�=�s; م� �D;ة أH�2 ا-آ�;  -4> ة ا�� ����� ، <����H ���=�; و!��دة  ، وه�ه� ی/��
� ذ�W -ن س;!� ا�> .G! gو ، H��! م�n�> ه�ب�م"�  �� !�  ا� $%���� � ! ) ..��ق س;!� ��=�;ه3  <�ع أ���� ا��ه���� <� ا��=��; �ا��G�م ، وی(�

 
�s; م��� ، <=�ن م��� م� ��ی: 2�<� م�        <� ا�� ن ا-2;ى ا���Gورة ، <&3 إ� م��=�H ا���� ة ا�=               ت�سV4 وا0] ا+��� �! � �? س�4د    

                      ، ;F�9م ی�� ث;م اء ، وم ی�� ا Jsل ، م��Fا� $;�Tم� أم;اء ا�� ن ا-2;ى آ�ن م N>ی/�� ، وم� ر�Fاء وم ی�� ا�;F9 م ی�� Jsم J�Fا�
       �!;Fوم ی�� ا� ، .TFوم ی�� ا�.. 

 
�J ا���س م� ی��     �;دد <� ا�g&��م إ� د!��H �      م�<� 9(ن ) 289 ص 9ج (  <� ا� رر ا�����     ی��ل �! � �? �AB ا��ه�ب   F: 

� أن �/N ا���س أH��! J=9 ج��د ا�������         - ی/�� �/N !���ء ��Y    3�&/�-      Gل " �o��    Jح�ی J؟    ،-ه g أم �<(Y�ل  ! ...  هJ ه� 9;!
 z�>��اAم�م ��� 2�ل <� ا��E!�    أم;ه3 ،�یJ وأهJ ح...ا�8;وج !� ��!� و�� أم; ا������� : -ح  أم�ر م���   ا���Gد م*;وع  ،و��j ا�

،   �!��Gوم ا���� وا�Zا�*;ك   ،  و� Jو�=��;ه3  ،و! او��3   ، وم���%ة أه  ،   Wا ذ���)> ، Hا   ...و��;ؤوا م����Fدوا    <�3 ی�Fج.  ،  ، و�3 ی��>
       �!�Eج��: ا������� �8;وج�3 !� ا� �! 3����Y  ،    ���sم��:  ا-م; ا�       H� �Tد ��� ا���Gج. ا��ا��*;آ��    ، ! م   ی ;��=�       �> W*أو ا� ،

 ی=�; ا��*;آ��     ،   وحJَّ دُمH وم�F> ، ،H�ُ  آ�;    ، <�� ا�H� �T    م� ��اNY اAس>م وم�f> ،    H�<Eن ذ�W    آ�;ه3���H�ُ حY .ووج ...  ��>
، و� ل      إ� ا�*;ك  اj ، و! ل !� ��ح�       و!��د ا��F�ر آ(هJ م=� و�D;ه3 م�� !�  ا���T"��          ، ا��;آ�� �3 ی=�; ا��*;آ�� م� ا� و��      

 اH��! j وس�3 ���� ع    �S H��آ�<; س�� رس �3 ، <���s3  ، وإن آ�ن ی=;$ دی��3    م�&oس>م وا�������     ، وی�Aوی". ا ،   g ن ا�%يf> ، 
����3    ، و! او��3   ��=��;ه3   ، وأم;   ، <fن ا�F;ءان Y  آ�; ا��*;آ��      ن�D ،h; مT ٍق ���F;     ی=�; ا��*;آ�� Yا-م; ا� ... ، و B��s  :  م��

     �Tد ��� ا���Gج. ا��ی H�       ا������� �! 3��، <��   <�%ا م8;ٌج م� اAس>م   ،  ، ��  أو ���ن أو ��F. أو ���ل         ، م�rه;ة ا��*;آ�� وإ!��
 ح;ب ا������� ا2���رًا م�H       ، وأم َّ ا��*;آ��   أ!�ن ا��*;آ�� !� ا�������   �! H� ن���/� " .. ، <F  آ�;  م� م��H ��� ی�

 
 :م� ی��  ) 102 ص 1ج  ( <� !��ان ا��G     ا�? ��� 1B �ن    � [رخ ا��ه��,    ی��ل ا

����3              ، و�3   وا-م�; !�����s! 3ن    ث���� <� ا���� �����      وZD  Yا ا������ن ث;م ا م;ة      " F�  ا�� ی�� أح Jل إذ �3 ی8;ج م� أه��Y :Fم;  .. ی >
  " ..ا���F�ا راج/��  و ا������ن ا��Zارع  

 
 ) �rم>ح : �� ���ل ا��ه���� ، <��� م�; س�=�ن م� ��T. م� ��Z�ا ���ح�H ، ی��� ا�=��. ا��ه��� ه�� م� ی�/J ه%ا ا�/�B �  ی8;ج أ�3حF�  ا������� " ـ ح " ،

� م�اض: آ�s;ة  �J م*;ك وآ�<; ،����� �D;ه3 ا�%ي ج�V إ� ا���3 س�=�ن ��/� �D; م��3 > Wم� ذ� ;sآ�� س�;ى وأآ ،!!.. (  
 
�*(ن هG�م و� ا�/�  !�  ا�/ZیZ �� م"�  !� اAح��ء       ) 46 ص 1ج ( ا����z     ا��T ر  <� �? ��� ��ه��, 1B �ن     ا ا� [رخ  �C" ی

� أح اث  >1176  � : هـ م� ی�
�   ا�G��� j�ش ا���T�رة إ� اAح��ء وأ��خ �����ض:          س�ر !�  ا�/ZیZ رح�H    و<��� " > ��J م��3 رج�g     ا��/;وف ����E;ی�Yح��ء وAا

�J م� أه��� رج�g  ، أ�Dر !� ا���;ز    ، ث3   وأ2% أم�اgً آ�s;ة   ،  �"� ا���/�� رج>ً    ، آ�s;ا  F> .. " 
 

 رأس إم�رة ا� ر!�� �� ة أر�/�� س�� ،           )  م  1765(  هـ 1179 �� م"�  �� مF;ن <� !�م   ت�-� ا+��� �! � �? س�4د �! F� أن  /�
� ی $   >  G� �FEم� .�Dآ�ن أ..   

  
  1133، آ�ن !�  ا�/ZیZ ا�����د <� !�م    )  م 1765(  هـ  1179 وا� $ <� إم�رة ا� ر!�� <� !�م     �! � �? س�4د  F��AB " ا�24ی2 �?    

             )  م 1721( هـ �یF�د ا�"�>ت ا�/�=;ی� <� أ�;اف ا� ر!�� <� ح��ة وا� $ ، أآ���W�� H ا��8;ة �Z!�ت ا���س: !� أرض ا��اY: ح
 ..وQ�S إ� ا�/;اق   

 



/ZیZ ا�"�>ت ا�/�=;ی� <� إ2&�ع ا�����z ا-2;ى �"Q س�H�;E ، و< !� $ وQ/Y ا�=�s; م� ا��%ا�V ا��;و!�                    واJS ا-م�; !�  ا�   
� أزهQF أرواح ا�gف م� ا�������     � ..ا�

 
�*(ن هG�م ا-م�; !�  ا�/ZیZ ��       )  م  1773 / هـ  1187 أح اث    1ج (  <� ا��T ر ا����z     �? ��� ا��ه��, 1B �ن      ی��ل ا� [رخ  

 :�� س/�د !� ا�;ی�ض م� ی��    م"�  
 �/N     أه��� أی�م� ! ی ة    س�ر !�  ا�/Zی�G��� Z�د ا���T�رة وTY  ا�;ی�ض و��زل           و<��� " �! ����;وج�3 وه م��  وضz�ّ !���3 واس

 أه��� رج�gً آ�s;ا ا��;Y.  وه م�ا ا������ن �! J�َYو ...   ;�> Jأه H�Yس� � ا����ء وا-���ل  و  ا�;ج�ل -أي <� س�HY ح�آ���   – ا�;ی�ض <
g     أح � <JT ا�S�Y    ��T ی� ا�8;ج   ، ا�����ء   !� وج�ه�3 إ� ا��;ی�   ، ه;��ا   ی��ي أح  !�> Wم��3   وذ� W��> ،  z�2  �ً!�ج ;�sآ

 �*E!ن     <��روا  .... و���oن وی���Fإث;ه3 ی �� ا����ت ض���ً� ی"�r�ن        !�   ، ث3 إن    <> J/ج ZیZ/ا���  م   ، وح�ز  <��� م� ا� ��   ج��: م� <
  " ..������ و�����8 إ�����Y g      وم�W  ،ذ�W  و�D; ا-م�ال وا��>ح وا�E/�م وا-م��ع   

 
 :یF�ل ا��nرخ ا��ه��� �� �*; م� ی��      م  1783 / هـ  1198 <� !�م و-� شaن ا�`2وة ا�����1 �_ح��ء     

 ���������  س�ر س/�د رح�H اj   و<��� " ��/�        Jأه V~�T> ح��ءAح�� ا��  TYن  و�3 !���3  وه ا�/�G   3و� ،   H�! ;�2 3��)ًا م�      ی;�sوأ2% آ ،
  " ..������ ازوادًا وأم�/�   و��. ،  ا�"��ا��ت  

 
وه%ا یnآ  !� م��3�G ا��=��;ي �=J م� �3 " ا������� "  دون أن ی���H ا��nرخ ا��ه��� �� �*; یF�ل أن !�  ا�/ZیZ س�ر �ـ  :ا� :ح�R ا+و�� : �:ح�9Rن ( 

 ا��ه��� – ی/� ی��: م��3�G ، وه� م� ��� ..  اس�">ل دم�ء$ وأم�ا�H و!;ضL����� �F�� - H ا�
 !! ) ..رح�H اj :  ����� آ�ن ه%ا ه� <��D <> ، H;ا�� أن یF�ل !� !�  ا�/ZیZ :ا� :ح�R ا�����1 

 
� ��l ا��T ر م�   -, �fO ی��ل ا�? ���     م 1787 / هـ  1202وB? أح�اث �Bم    >  �  :ی�

 آ�s;ة           ن �� !���Tن �(م; !�  ا�/ZیZ إ� ج�� ا�*;ق <(وY: �(هZD       ;EY Jا س����  و<���" ��Y 3م�� J�F> ب ا��";ی�;Y �>ا���ح�� ا��/;و
  " ..أم�ا��3 م� hل أ�� رم�V ، وأ%2   

 
� ورث�� م� آ/. ا-ح��ر وا�� ����� �3 ی�Q              )  م   1791( هـ 1206 <� !�م  ت�-� �! � �? �AB ا��ه�ب     �م/H �=� أح ا م� ا����دئ ا�

         Qی  ، وآ��Zأض�ف !���� ا�� J� ، ه%$ ا��;ة–  Qة         – وم� زا��ا���س !�  .. ا�F�ة ا�/�=;ی� �&�� <;ض ��W ا����دئ !�
 

���ا                          أوgد ا�V9%   آ�ن F�� ه3 م*;آ���م� أس� � �Zوج�� ا-م�; !�  ا�/ZیZ �� م"�  �� س/�د یF�دون ا�"�>ت ا�/�=;ی� وا��oرات !�� ا�
 ا����ی/� D�S;ی� -<=�ر وم��L ج ه3         م� ی3����8 وی��"��ا   �! F�� وا م�;�Gو���ء$ وی Hا��أم .. 

 
  :ی��م�  ) 88 ص 1ج ( <� ��l ا��T ر    )  م  1791(  هـ 1206 <� !�م B? ا����N ا��fO ,- ����9     ا�? ���   1B �ن    ی��ل

 ��� !��ن وا��";ی�،<�Tدف       �ا��/;و< EY; ، وZD    TYا س����ن �� !���Tن �(م; !�  ا�/Zیc�G� Z م� أهJ ا�8;ج و�D;ه3             و<���  "
���3 إg ا����F>     J��F�ا وهZم�3 س����ن   ،  م��ZD 3وًا �"� ����2 م��E <��و3�2   Yوأ2% رآ��3  ، و ،.. "  

 
 ) م 1791(  هـ  1206أح�اث AL] ش � 

� !�م      ) 88 ص 1ج   ( ا�? ��� -, B%�ان ا� 1B     �N �ن   ی��ل > ;�9 Jج� � :م� ی��  )  م 1791 (  هـ1206!�� ج;ى م� أح اث <
ج��: �G  ا�"�ض;ة وا���دی� ، وTY  ��ح��              وذ�W أن س/�دًا س�ر ����G�ش ا�=���s م�          ،  آ��ZD Qوة ا�*F;ة      - هـ   1206أي س��    - و<��� " 

، </ ا   ج�J �9;  م� ا���ادي م� م�E; وح;ب و�D;ه3 ، وه3 !� ا���ء ا��/;وف ���*F;ة Y;ی. م�            ج�J �9; ، وY  ذآ; �J@��Y H آ�s;ة      
   J�Aا ، ���r! gًا�د وأ2%ه3 ج��� وح�ز م��3 أم�3 س/���!      ;s3 ، وأآ��/�أآs; م� ث����� ghف �/�; ، وأ2% ج��: أ��Dم�3 وم"���3 وأم

�J !���3 ! ة رج�ل ، ث3 رحJ س/�د �W�� :��G ا���o@3 وأ2;ج            م�Y ، �ً����2   !*;ی� <;س !!       Jا������� ��;اج �> ����D ���Y�� 3�Yو
  " .. س�3 و����رس س���ن 

 
    �fO ��f%� ��B رة�jkم  1794(   هـ 1209ا  ( 

� ا�? ��� 1B �ن   ی��ل >    zر ا���� Tم   ) 103 ص 1ج  ( ا���! �> ;EY �FEم�  ا�L��8    )  م 1794(  هـ �1209*(ن ا�DAرة !��!



 �                     :ا�/;�� م� ی�
  "        ;EY ح����  TF> ن�T��! �� 3ث3 س�ر ��3 إ�;اه�   Hأه� ، <(J�Y ��� و��!�� <�   <(2% إ�> آ�s;ة م� ��ادی�3 وأم�ا��3    ، ، وأ�Dر !�

  " ..اAح��ء
 

 )م 1796(  هـ  �AB ?� � !�1210 ا��ه�ب ی�Dر -����� �89
�� س�8ن اkح��ء          
�*(ن �=��; م"�       ) 257 ص  7ج ( <� ا� رر ا����� <� ا-ج��� ا��G ی�          ا��G ي   ? �Oس�   ا�4:�� ا��ه��, �AB ا��ح ? �? �! � �           %�]ی

 :م� ی�� ) یF�ل !�H رح�H اj  ( !� ح�  �� !��z  �� !�  ا��ه�ب -ه�ل اAح��ء واس�">ل دم�ءه3 وأم�ا��3       
 "  W�%ا  و��ح��ء  ( !�رضAا Jد   ) أي أه JSأ �> jا Hه�ب رح��م"�  �� !�  ا� x�*م*�رآ�ا� H� وم� H��!   ن�FF"ر$ ا��;Y ���>،   Y 

  ،أه���  �3�o أم�ال  ،  أ��� �=�ن �>د آ�;   ، و!Q�E <��� م/�3َ�ِ ا� ی�     ، <��� ا��";م�ت   وأ!��Q   ،  إذا �p; <��� ا�*;ك    ،ا��: !� أن ا���      
م����8 �=��ب اj وس��  !   ی��%و��� <� ا�;!��  ،ووض/�ا Y�ا���  ورس����pf�  ، Hر ا����� j  ،وY  زاد أهJ ه%$ ا���      ، و�����ح دم�ءه3  

 اH��! j وس�3     �S H��� ،     أن ه%$ آ�<�� وح ه� Q��!  Yس>م   ،وAم� ا ��� � إ2;اج َم� أ�> .. "  
 
 ) �rط : م>ح�F� ة ! � :����� و�&/�� ��/ ده� <
�J و��. أم ا��/�رض� ��"�  �� !�  ا��ه�ب �/� ا�=�; ، وا-1Fا�  ! W��W و���@�=�; ی/�
2- � ! م� ا��/;وف !� م��FE اAح��ء آs;ة ا�/���ء ��� وم�J أه��� إ� ا�� ی� ، �=� S g�ت ی/�� <�ق S�ت ا��;م�ن ا��ه��
� جZی;ة ا�/;ب إg ورم�ه� ا��ه����ن ���*;ك ، إ�H وس��� �;�;ی� ���;ی; �/E*�3 �� م�ء وا�s;وات وس� ا����ء -3> �FEج  م��� g  .. ( !! 
 
�*(ن أح اث اAح��ء م�    ) م 1796(  هـ 1210!� أح اث     ) 106 ص 1ج (  <� !��ان ا��G   ی��ل ا� [رخ ا��ه��, 1B �ن �? ���     و

 � :ی�
واح ة ، <(Q��p ا����ء وأرج�Q ا-رض ، وث�ر !L ا� �2ن            وس�روا ث�روا ���د3�Y د</�    !� رآ���3  )  أي ا��G  ا��ه���     (<��� اس��وا   " 

�Gا� �� اAح��ء  س�F آ�s;   ، وأ <> Jام�م� ا�"       �F�Y;ا� ��J     … ، ثZ� 3ل س/�د <Fل یZا��� Wذ� ����Y)>  Hم <Y م� أراد      م� أراد ��Gوی ،
م� ا� راه3     ، وض;ب !���3 أ��<�ً   ، وی� م دوراً   ، وی��� ثo�رًا ، وی� م م� ا��"�ل ا-م�ال ، وی(2% م� ، وی"�l م� أراد ح��H    ج>ء$

�J وذ�W �/  اgس��>م        ث3 یF .. و�Y&�� م��3  Fل !� ا��ا���8م          <�%ا ..  ��ل <� ا���  ، وه%ا ی8;ج��H إ�F���2      م  �! HF�! وی&;ب ،
   س/�د�       ، حT"ی g وة م�Zoا� W�� � " .. أ<��ه3 إ��Y g> ، وح�ز س/�د <

 
 �(��� Y�ا!  ا-2>ق أن ی�(مJ م� ح :ا� :ح�R ا+و�� : �:ح�9Rن ( �"� آJ م�T� ی�!  H��� ث3 ی�(ل HY<2وم*�!;$ وأ H�F! 3="ء : ث ویgnه �Y<! م�

 ! ا��;ا�;ة �����ح�  ا�%ي ی���"�ن �H ؟
Js�� 3 �، و< ض�ء ذ�f> Wن ا��;اءة م� ا��ه����� وأ</�� " وg �;آ��ا إ� ا�%ی� ��p�ا <���=3 ا���ر  " :�F�ل ه�د <� س�رة  113 ا�ی� ر3Y :ا� :ح�R ا�����1 

 ا�ن م� زا�Q م���;ة ���S�2 ، W وأن أ!����3 ا��;�;ی� <� !;ف ا��nم��� ��ر ��Gة م� ا��� آJ م=�ن ی �2��H ح>  .. ( 
 

 وارت�8ب ا� nا�m ��� و��l أ��ا���       ه�Nم ا���ات ا��ه���� B�� ا�!�Nز      
 ا!���ق ا��%ه. ا��ه���     ����G�م !� ا-راض� ا�"�Gزی� Aج��ر أه���     )  م  1797(  هـ �Y1212مQ ا�F�ات ا��ه���� <� !�م   �! 

 ..وار�=�Q ا�=�s; م� ا��%ا�V ه��ك      
 :م� ی��  )  م 1797(  هـ 1212!� ج;ا@3 ا�"�Gز <� !�م       ) 111 ص 1ج  (  <� !��ان ا��G    ی��ل ا� [رخ ا��ه��, 1B �ن �? ���       

�2& ��1ی� � اه' ��*( �)�' �*�� وأ/. آ,��ًا       �� ��' و�*( �)�' �ّ&ة رج�ل، � ا ه�دي �� ����� وأ��ر ��� ا
���م �� ا
	��ز    و����"  '3
 '(4
 " .. �� ا5�( وا

 
� ت�-H د��ءً  �D�  آ��1ة �? أ�%�#�� B�� ی� ا��ه����?          ا�

� ��l ا�/�م ، ه%ا م� ی%آ;$ مnر3�2       1212م� </��H ا�F�ات ا��ه���� <� م��FE ا�"�Gز <� !�م   > 3�TFا� �FEم� �> Hم� ;sأآ Q�/> هـ 
  ..ا��ه��� ا�� �*;  

� !�م            > 3�TF9(ن أح اث ا� �> zر ا���� Tا�� � : هـ م� ی��   1212یF�ل !��sن ا�� �*; <
 أهJ ا�3�TF آ;ة واح ة    <=;�وا" �! �����D QYو J�Y l�*ا� Q��o> ،   W��"� 3�p، وأ ����ر �����9 وج���oن  ا��ه3 ا�����)��> ، (!)

 ا��>م�     ، وا����Zم   ، وذهJ ا��ا�  م��3 و� $       و!� ج��ه�3 ه�ر���  ،   ا����م و��ا م��Zم��   ، <��� س�/�ا ض;ب     و�(ة 9 ی ة   �! z�9أ
��3 �/ م� آ�ن <�     ورم م� �� $��Yأ ��ً>   ، وا��JF ا�E/� م� �"�ره3 إ� �p�رهS   3 وره3 ، واس��; ا�&;ب <Y 3��> ن�ا����� J�Yو ،



�J     ، <=�ن ا��اح  م�   ، و<�=�ا <��3 <�=ً� ��9/�    ذری/�Fا�;ی�ض    ا�/*;ی� ا������� ی J3 أه���Y م� ;sوأآ ،.. "  
 
 ) �r3 ؟: م>ح���/��J ا������ن ا���ری� م� ا��*;آ�� ، <�z�� J ا��ه����ن ��W ا�Fی gا�";وب دا@�� أ �أن م3�����8 ج g ه%ا �� ا!��;�� ! آ��Q ا��/���3 ا����ی� <

 !! ) ..م� ا������� ه3 <� <�� ا��*;آ�� 
 

 %��ء �? ا���1ب ��4 س�N       ?��Aدون ا� ا��ه����ن ی  
 :م� ی��   ) 179ص (  <� ��ریx ا�ZGی;ة ا�/;���    �! � �Bض ا�l�fp  . ی��ل د

�     ZDا ا��ه���� ه%یJ ا�*�م ���Fدة         "> ����ا وس��ا ا����ء ، ث3~         1799/هـ 1214 س��  ح�ا�� !��sن ا��&�ی�F> 3        م�Fی Bوا ا����ع ح�ZD
���ا م��3 ! دًا ، و����ه      F> و;�! � أ��3 ج;دوه� م� ا���sب ، <��E�ا ا-م�ن و��ه��ا         3 وس���ا   أ9;اف ��� " .. ا����ء ح

 
 ) �rح ون ، : م>ح�ء ه3 ا��gnس;ا@����ت ، هA�� ي�ا��� Bق ا�" ی;D3 وأ��G�����W إذا   أح��د آ/. ا-ح��ر ا����دي ا���(س�3 ا�%ي أدJ2 ا�*;ك <� اAس>م ���Fی

 ) .. أی�� ا����Y 3� ه�� و<=; ، و���: أ��2ر ا�F�م <� أم=�ن أ2;ى إن �T� 3 ق م� �=��H ..ن !� أ!;اضQ���2 W م��3�G وی����ن أم�ا�W وی/� و
 

  mا�n�    ?آ��:ء   ا��ه���� ,- 
� آ;�>ء م�  )  م  1801(  هـ 1216!� أح اث !�م      ) 255 ص 1ج  ( <� !��ان ا��G    ی�رد ا� [رخ ا��ه��, 1B �ن �? ���        >�  :ی�

�%ر !� ذ�W و�F�ل        أ2%  وY��W أ���  " /� gرب ا�/����� ، و j  �"��> ، آ;�>ء وذ�"�� أه��� وأ2%�� أه��� �� :  ����sو��=�<;ی� أم ...  ��� ���Yأ
       H��! Wo�� ة أی�م وذ�"�� ودم;�� م�;*!.. "  

 
 ) �rم>ح : ������%ر !� ذ�W – ا�"�  j رب ا�/����� – أه��� ذ�"��: ر��� ی� هc ا��Fرئ ا��� ی� آ�� أ� هc أ�� !� !��رات ا��nرخ ا��ه��� ا�/� g – 

 ����sی� أم;>�=��.. ( 
 

"�C1 �ن    ویB  ��� ?ا�    S���ر ا��D 257 / 256 ص 1ج   (  -, ا� (     � :�*(ن أح اث آ;�>ء م� ی�
ز و���م� و�D; ذ�W ،   ��دی�� ، وا��G�ب وا�"�G    ا�J�8 ا�/��ق ا��*��رة ، م� ج��: ح�ض; �G  و      س/�د س�ر ����G�ش ا���T�رة و     إن " 

���ا ��D. أه��� <� ا   و  ا�"��� ، <"*  !���� ا������ن و���روا ج را��� ود�2�ه� !��ة ،               أهJ ��    ��زل وTY وا أرض آ;�>ء و  Y  اق�س-
 �Y; ا�"��� ، و        ه م�ا ا���F ا���ض�!� �Z!3 م�      وا����ت ، و  �! ���>  F��  ا�����T ا    2%وا  أ2%وا م� <� ا���F وم� ح���� ، و      أا!��

 وا��>ح وا����س      ا-م�الأ2%وا ج��: م� وج وا <� ا���  م�         و ا�G�اه; ،  وض/�ه� !� ا��F; وآ��Q م;S�Z��� �>م;د وا���Y�ت و       
Y;ب ا���G� ;�r:    2;ج�ا م���    ض"�ة و  إ�D  ���> g; ذ�W م�� ی/H�! ZG ا�"T; و�3 ی��s�ا          ا�%ه. وا��&� وا���Tح� ا�����s و        ا��;ش  و

  Wال���وا-م ،   J�Y ی.   م� أه���;Y� ا������� ����D      س/�دا ار�"J م��� <�G: ا���o@3 و     إن رجJ ، ث3    أ���! ���Y�� 3�Yل أ��2س�� ، وZ!
 " .. ��;جJ س�3 و����رس س���ن   

 
��8ر <� ��l ا��T ر ا����F�> ، z�ل !�� ح ث <� آ;�>ء م� ی��          ویnآ� ا�? ��� >�� Hم�Y ه���� م��أ</�ل ا� : 

� ذي ا�F/ ة <"*  !���� ا������ن        ��زل أهTY  �� J  أرض آ;�>ء و " > Wه�����   ( ا�"��� ، وذ��ا�  TFروا ج را���  ) ��/� ی�و�� ، 
���ا ��D. أه��� <� ا-س�اق وا����ت ، وأ2%وا ج��: م�       Yة و�ه� !��ال وا��>ح وا����س وا��;ش          ود�2�اع ا-م�ا���  م� أ� �وج وا <

  " .. و�D; ذ�W م� ی/H�! ZG ا�"T;    وا���Tح� ا�����s ،    وا�%ه. وا��&�   
 

� ار�=��� ا��ه����ن م� ی��      )38 ص  2235اAض��رة   1803 (و-� أرش�" وزارة ا��pر��L ا��وس��  � : ورد !� م%�"� آ;�>ء ا�
وف أ�H  ا��/;  <�� ،م� ��T. ض;یV اAم�م ا�"��� مg�s م;!�� !� �Y�ة �/T. ا��ه�����      ا���T; ا�;ه�. ا�%ي آ�ن    رأی�� م2n;ا " 

   T"� gو  /� g ه%$ ا�� ی�� ث;وات �> Q/�G� ،  ج�ی g ز ا�*�$ ور����آ� �> J�sال       ��� م�ا�"��� � Vض;ی ��ارد !�� Qآ�� H�- ،
 ����ر��V�S W !� ه%$ ا�"&;ة      ،ا���درة  Y;ون ه ای� م� ا��&� وا�%ه. وا-ح�Gر ا�=;ی�� و! د آ��; م� ا��"�      ! ة �، وآ�ن   وح

� ج���� م� ح���H     ��در JF�  Y $�9 إ� ض;یV اAم�م ا�"��� وض;یV اAم�م !�� ���Y آ��;ا       �ن إن ا���G: ی/;<�م� ا���o@3 ا��ا<;ة ا�
    Hث;و� H/م م Yا���  و �!    ��T8*���9            ،  ا� ;�s� ا-ول Vا�&;ی �> Q/�G� ��ا��ه����� وج*/�3 م�% أم         وه�ه� ا�s;وات ا���@�� ا�

Jی�ن دوم ..  ��ه����ح�3 � رج�           آ�ن ا��G� م� ��Fا واث�ن ���. ه%$ ا�� ی�� وآ���ی"�� �              Wذ� �أن دا@���3 ح دوا م�!  �� ی  ا� ی�ن <
       zF"�� �3                    12، هH�>   3G أح>م�3 ا���م ا��/�  ا�%ي �� أ�� وه��� <G(ة !� ض;یV اAم�م ا�"��� ، و�/  أن اس����ا !� ا���o@3 ا���@�� ا�

��Tرا    �gأآ�; ا ���s3 م�� J�"�       �ر وا������� F�� ا م��ت �;آ ...            Qء ا��;ا�;ة ، وآ��gnف ه�ة وا-���ل وا����ء ج��/� ���ZG/ا� Wه�



 س��Q ا� م�ء أ���را ، و�����G ه%$ ا�=�رث� ا� م�ی� ه�W أآs; م� أر�/� ghف           ��J حFا !� ا���Y���Y���g 3 �*�: وg �;��ي ، <�3 ی
�J دم;وا آ%�W ض;یV اAم�م وح���$ إ� آ�م� م�         789 ، و�JF ا��ه����ن م� ����$ !� أآ   Fو�/  ا���. وا� ، Jف ج�gh �/م� أر� ;s

 " ..ا-Y%ار وا� م�ء ، وح�E�ا T2��S ا�����; وا���Fب -��3 ی/�F ون �(ن ا���E�ق ا�%ي ���Q م�H م�T�ب م� ذه.                 
 

 زم�� <� �G  وآ�ن ��Y<! Hت م: hل س/�د ثQ/EY 3 �/    ، وا�%ي أس�3 <� زم� ��W ا�"�ادث وأ�Yم     أ�� ا��8تl اN�k��2ي س���L rن    
       � م%ا�V آ;�>ء م� ی��! ��F/م Hم%آ;ا� ��G� H;ا@��F�> ، 3�ل <��� :آ

�F  هZ !���3 ه%ا ا�/��3 آ�H ، <&> !� ا�*�/� ، <F  آ�ن م�/��E ��ریs�� ��8�رة !� ا��ه����� ، آ�� أدى <��� �/  إ� !�اY. و���2       " 
�"3 س/�د �c�G أ��H آ;�>ء و�/  ح�Tر �TY; أ!�J ا���� <� ر�Yب أه��� ، ودم; ض;یV                    ... %$ اAم�رة ا�&���     !� س��E ه Yا

���ا <� ه%ا ا�"�دث gh ���2ف إ���ن                            Y ه������إن ا� ، ���Y ء ذا�9 Jوج�: آ ، Vا�&;ی Eo� Qآ�� ��ا�"��� و��. ا��G�ه;ات ا�
 " ..وج;ح�ا !*;ة ghف   

 
 ا����z � ى آ�س��ری=� آ�ر���   ا-م�;آ�دراس� �"����� أآ�دی��� �����;      ) 2007ی����  H ! د ی���  (  ای�r �����9 ���ت �N�� ���ل

�� !�  ا��ه�ب <� مZج Y�ة ا� و�� ���/�F ة <� إ��ر ا�8><�             �(ریx �*(ة ا�";آ� ا��ه���� ودور ا�*�x م"�          "وی�Zر اس�/;ض <���   
!�  ا��ه�ب وhل س/�د وا�%ي م=� ا-�2; م�     م آ� ای� ��*�ء ا��"��� ا���ری8� ��� ا�*�x م"�  ��        1744م*�;ًا إ� ا�/�م   اAس>م�� ، 
���E; ا-رض م� ا�=��ر    " ا��ه�ب <� رس����3    ، مJ��F د!�H -���ع !�     ��� ���ذ$  �.. " 

 
  V9وی%2ر -, دراس ��
 م �Zoو م�  ����1801 ا��/�دی� <� !�م  ا��ه ام"�ر���Yم : "  !� ه��Gت ا��ه���� <� آ;�>ء م� ی�� �Oل ا��

���ا        ی/;ف ا���م ���/;اق ح�B اج��ح�ا       Yه� و�س� � ى ا�*�/� و��� Fم� أ���@��   4000م ی�� آ;�>ء ا��  .. " 
 
 ) �rا� م�ء : م>ح ;r��� �� ���J أ���را !�  ا��ه��� س"; �2ص ، أض� إ���� <� م�ض: ث�����ج  �/  � م�;ه� ، أض� ا������� م� ا��ا��G�ه;ات ا��*;ی� ا�

� ��� مG�ه;ات �/  أن <*J وم� ا����ی� ا����ء ا�/�ری�ت ث��B ض: إ���� <� م��� م�ض: را�: أی�دي ا����ء ا��EF�!� ا�> Hن ، أض� إ���ا-���ل وه3 ی�= ����ح
� إ2;اج ا�%ه. م��� ، أض� ��� <� م�ض: �2مl ا���ر ا����T! ة م� > �، أض� إ���� <� م�ض: س�دس ا���F�gت ا������� وه3 وا��Zرو!�ت ا-ث�ث ا��ه��

 ا���Gل ، أض� إ���� <� م��! �����"��2 !� ا���ا@  Aج��ر أه��� رؤوس ا���س ا��EF�!� وس��:ض: ی�;!�ن ��� ���Eم ���و��� ، <�-ب  ا�&"�ی� !� ه
�Eا�� HF�F9 ول �"3 رأس���� H��! z�F*�2 وا���Eا�� Hول رأس ا����� H��! ا�ذا ر<&f> ، �2�– ا�ر<&  Y�2  – و��Eا�;ؤوس ا�� .��G� :ض�رؤوس�3 و� :EF� 

��8ر ، .. >�� Wن ذ�����/G. إ��� ا��ه����ا�/�G. أ��3 ی=� g!! .. (  
 
��       2فوی
� ا�4:�� ا��ه��, ا� �Dي �! � ح��� ا�>    H���� H�9 جZی;ة            "  آ> �ا�/;ب   أث; ا� !�ة ا��ه���� <� اSA>ح ا� ی�� وا�/�;ا�

 : آ(�T� H; م��� ���=���ت ا������     هG�م س/�د !� آ;�>ء   ) 84ص ( " و�D;ه� 
 " Hج�ة م� س��    � /Fذي ا� �� آ;�>ء ��G�ع آ���s م�   م ��G�ع آ�s;ة وY�ة !���r إ�   1801/ هـ 1216س/�د <> F�ا�/;اق وا�

اAم�م ا�*��  ا�"��� رض� اH�! j و�D;ه� م�       hم�����Y ، 3 ا-!�ج3 ورج�ل ا�*�/� ا�%ی� اس�����ا <� ا� <�ع !� م/�Z! JYه3 وم"�       
� ا���Gد �� م آJ                 و�=� ج�c   ،  ا���Fب وا��*�ه    > 3�� ا�8% م: اj 9;ی=� <�     �T. و��D�ت  ا���ح�  F� .�o�  Y�ة إی����3 وS ق !Zی�

ا�*�/�   وم�س ا�;ض� !�      ) 3Y    یY)    TF�م  و9(ن م*�ه  آ;�>ء وا�=����p وا��G� وم/T�م�      ا�/��دات وج/j J � ًا <� ا�F;��ت ،         
�  و�/3���r ��� م/��م S�F��  �!���r س��Q <��� ا� م�ء أ���رًا ، 2;ج م��� س/�د وج�*Q��=>     H م�Y/� ه�@�� وآ��Q م%�"�.  وا� ا�
� رض� اj !����   اAم�م ا�"��� �     ا���T�ب !� م� یZ!��ن م� �Y;      وه م ا���F ا�/J� ���r ا��ث� ا-آ�;       �p<;ی� ودJ2 آ;�>ء  �! � .

 اj                  وأY; اj �� م�� !�� اAم�م ا�"���     �S  �"م z�8ن 9;!� ج  ا�"��� أ9;ف ا��/���!��H وا�H وس�3     و!��ن ا���ح ی� ا�%ی� ی
  " ..ورض� اj !� ا�"��� وH�h ا��Eه;ی�    

 
ور3D �8;جH م� ا-زه;  م ا������� ، �r>�"�� Q�21892 ا��"�;ة <� !�م <� م;آZ �9;اا��T;ي  و�  ا�/>م� ا��ه��� :ا� :ح�R ا+و�� : ث:ث �:ح�Rت ( 

� !�م 1936 !�م وأسl ج��!� أ��Tر ا���� <� ا����� إg أ�H ا!��z ا��=;>  .. م 1959 م و��<
 : و�&/�� <� ! ة ��Fط ����� :ا� :ح�R ا�����1 

1- ���r/ة ا��Fاف أن ا�;�!gا �! �� س��ه� Q���Y  Y زوار g یG;ؤ ا�/>م� ا��ه���� آ;�>ء ، <���ه3 !� ح��ء �ـ اا�> gZ!  " 3ا��;س -أ!�ج  TFی - 
 " ..ورج�ل ا�*�/� 

2- Jsی��ن مAی� !���� ا�ف � ری� ���Sف ا-�;ی�ء �(وgا ا����Y ا��;ا�;ة ا�%ی� S ق !Zی���Y 3���! .�o� "– "  3�ة اAی��ن  " –" ج�c ا���ح�  : "  ه� ی��
� ی�/��� <�F ا��;ا�;ة " ��Gد <� ا�� ا�G;ا@3 ا��! ��Eo� ..، وذ�co� W ا������o وا��8 و!�� وا�

� س��Q <��� ا� م�ء أ���را ، یT� !�دة ج�c ا��ه���� �ـ -3�2;ج م��� �p<;ا وه م ا���F "  �/  وH�S ��� أح ثH ا��ه����ن �����Y/� ا���@�� وا��%�"� ا�/���r ا�



���ه3 وی����ن م���=���3 ؟." .�J ا��ث� ا-آ�; Fی J� ، ا�2;ی� �! H��3 وی���Gم�� � ! <�W�� z��� J ا-و�Sف �;ج�ل یZ!��ن ا���ح�  <
  ) ..  .. <> ح�ل وY g�ة إj�� g،، وه3 ی"���ن أ��3 ی"���ن �S/� ا�������  ا� ا@�� ���ه�������o ا� ��W ه� :ا� :ح�R ا��1��1 

 
  lل ا��8ت�O Oا��4ا, �AB   �%�!م –  ا��ازق ا��! �> �"Q ���9          - م <� �o اد  1997 ��<> ����Eأن �;ی ��Yزارات ا�/;ا�ا� xری�� H���� آ> 

 یZoو ا�/;اق م;ة أ2;ى    ) م 1920أي ث�رة   ( ا�F�ات ا��ه���� ��/�ودة إره���3 وج;ا@��3 �/  ث�رة ا�/*;ی�            � ی��B�o ا�/;ا�Y�ن      آ�ح
     � ..�3 و�;ده3 م� ا�/;اق   ���F�ات ا��;یg � ����E م� م"�ر�

 
      JSا�س� jدم� إن �9ء ا�Fا� �F�"ا� � ��Fء   ا��/;ف !� ه%ا ا��=; ا��=��;ي       <�f> ،.. 

 
     را@� م"�  ا��ی*

   lی�� Qورى –س��Zأم;ی=�- م�  
com.elwisheer@yahoo 

�H ���: مg�Fت س���F  �=��. ا���Fل !� م و� " ;Tار م�ا��� آ�� " ث�و!��  :ی�
www.thowarmisr.com 

 
 

 


