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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                   وا2�&� ا�0�1/     +* ا�!��� ا�.����     > 

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

س�;ة م"�  �� !�  ا��ه�ب م� 2>ل آ�. ا��ه���� أ����3 ، ورأی�� آ�� ��Tه; م: ا-س;ة ا�"�آ��                     ا��Uی  م�   +* ا�!��� ا�.��.� �3+&�        
�J وس� ���ء ا�������8 و��. أم�ا��3 ، وY  ذه. م� ج;اء ذ�W !*;ات                 ی"=��ن وأV�S أح��د$    Yو ;��=� � ، وآ�� زاد م��HG س;!� <

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

� ح] ا������� �/  أن                 +* ا�!��� ا��ا��6 ا���م س&��أ       > Vی  م� ا��%ا�Uن ��ر�=�ب ا����G/ه���� ��;ى آ�� ه3 م�ص ا��T� ی  م�Uا��
           �Yو ;��=� �� ���Q ج��: م��دئ م"�  �� !�  ا��ه�ب <�J ا�������8 واس�">ل ���@�3         آ�;وه3 ، آ�� س�;ى �(س�_ ا����=� ا-و� ا�

 ..وأم�ا��3 
 

  م 1802 / هـ  �1217:ا�9 ا��ه����8 +* ا�#�7"        
� !�م – ا���+6*   أح � �8 زی&* دحA ن ���A6  @�ل �
1* �<� ا� <��� ا> � آ���H  - م  1886 ��<> "  � أم;اf ا��� �S<2 ا�=>م <

 :م� ی�� وY: ��3 م� ا��ه���� ذآ; �TY أهJ ا��E@� وم� : �"Q !��ان  ) 297ص " ( ا�";ام 
�> !�م� ، واس��!��ا ا�=��; وا��kT; ، وا��(م�ر وا-م�; ، وا�*;ی� وا��ض�: ،            - ا��E@�   أي –و��� د�2�ا   " Y ا ا���س���Y    روا�Sو

�����3 ، <�ج وا ج��!� ی                  ی%�"�ن  F�> ���> ارى�ن م� ��ت ، ی8;ج�ون ا��� /Tروا ی�Sا�;ض�: ، و J�Eر ا-م ا� S � ارس�ن   !�
 أ��دوا م�       ����ه2m �! 3;ه3 ، حF> ، نm;Fا��>           Jن ا�;ج���Fا م� <��� ، وی���Yوا����ج  و Qا���ا�" � ا����ت ج��/� ، 3n 2;ج�ا إ�>  

 أ<��ا هopء ا���8��Yت ، <�یJ ��3 م� ج��ر ا����وات           � " ..ا���G  وه� راآ: أو س�ج  ، ح
 

� ��ری�G! r@. اq  ی��ل ا� Jرخ ا��GHت*   >          � :�nر <� ا��;اج3 وا-��2ر م� </�H ا��ه����ن <� ا�F�> ، �@�E�ل م� ی�
 ��D�ا <(2% ا��� ة ا��ه����ن ،           ح�ر��ا " ����ا ا�;ج�ل وأس;وا ا����ء         ا��E@� وح�ر��3 أه��� �n<n أی�م حYة ، و�ا !���� !�����واس

  " ..م: م� ی"�ر��3 وا-��sل ، وه%ا رأی�3   
 

   � 8� KیK6ا� �G3 ��� !�م   38 !� رأس اAم�رة �� ة  ! � �8 س�6د �> <�Y H� ی  أح       ) م 1803( هـ 1218 !�م� ، وآ��Q ���ی�!
                      �ا-آ;اد ا�/;ا���Y ا�%ي Y م �T�T2 ��%$ ا��kی� م� ا���W9 o ، JS أ�H آ�ن ا���Fم� م� �9ب �D�ر ��� ار�=�H ا��ه����ن ا��;ا�;ة <

� ا�"�      > ��&/� ���Sا���ض�� �"] ا���_ وا���ل وا�/;ض     ا�/;اق م� ج;ا@3 و �F.. 
 

� ا�"��ة ، <F  �*(             ) م 1803(  هـ 1218<� !�م   ��G3 8 ا�K6یK وا��M     ا�<L   ��G�" س�6د > UیU/ا� $ !�  ا��ذج� ��د ���آ�ن س/ ،– 



� أن ح=�Jx  Y H �� ة       ا�"�>ت ا�/�=;ی� ، �=�H ا2��� !� وا�           – آ�ا� $    – !� ا���س: ، وآ�ن � J�Y���H اAم�رة یF�د          –آ�ا� $   > $11  
 yF> م��!.. 

 
 س�6د یNO�P أه/ �<� 3�� أ��� آ
�ر     
رس��� م� ا-م�; س/�د ا�=��; �� !�  ا�/UیU إ� أهJ م=� ،        )  261 ص 1ج (  <� !��ان ا��G    ی�رد ا� Jرخ ا��ه��* 3. �ن �8 ���     

  � :<�F�ل <��� ا-م�; م� ی�
�3 ج�;ان ا}   :   �/ أم� ا��>م !� م� ا��: ا�� ى     ، م=� وا�/���ء واDq�ات و�Yض� ا����Eن أهJ آ�<� إ� س/�د �� !�  ا�/UیU  م�" �)>

 ا} وo   إo o �/�     أنس�اء ����� و���=3        آ���إ�  ا�=��ب �/���ا    أهJY J ی�   " � !�آ3 � ی� ا} ورس��H       إ��� . �(م�H وس=�ن ح;مm Hم��ن 
        ��&/� %8�� أم�ن أم�;         "  م����ن �(��� ا�9 وا   : أر���ً� م� دون ا} ، <�ن ����ا <F���ا       �/&ً�  �*;ك �H �9{ً� وo ی> 3n {أم�ن ا �> 3��)>

 " .. !�  ا��/�� �� م��!  ، <�س�/�ا �H وأ�s/�ا م� أ�sع ا} وا��>م        ا������� س/�د �� !�  ا�/UیU وأم�;آ3      
 
 أی� ح�ل �>ح� ه�� ��_  <،در وا� ة س/�د �� ا�/UیU ��� ��� ا��3��T �: م>ح�� ( �! ، UیU/وج�� ا-م�; !�  ا�U� ��;��� آ��Q ا��� م"�  �� !�  ا��ه�ب ا�

 H��! ي ا�%ي س�ر;��=� ا��ج $ م"�  �� !�  ا��ه�ب <� �=��; آJ ا��HG���� �����8ا����L ا��>م !� أهJ م=� ا����اج  <� � ای� ا��E8ب یpآ  ا-م�; !�  ، ح
 !! ) ..ه ر ا� م�ء وأ2% ا-م�ال وا-!;اض ، وی�3 ذ�W ��س3 اAس>م : �����@L م/;و<�  د!��H <� �� ر<N أهJ م=�و�s/.. م��L ج $ 

 
 رس��� س�6د ا�<��G إ�� وا�� ��Qاد     

�  ) 397 ص 7ج ( <� ا-ج��� ا��G ی�   <� ا� رر ا�����    ا���A6 ا��ه��* �G3 ا��ح 8 �8 �! � �8 @�س� ا�&�Hي        أورد � �/���  ا�;س��� ا�
�J وا���. ا�%ي ی���HG ا��ه����ن           ا-م�; س/�د ا�=��; �� !�  ا�/UیU إ� وا� �k اد         Fوا� ;��=� :، وه م� ی�� ا��/;ض ����L ا�


	���  وأ��"  :             �� إ���ظ ا����� ������ ا������ وأه� ا���  �
	م �+��	ن ��( وا��	م ا'&�    آ�$ ا��#�ي ���!� �
���0    :/��	ل  .... و���ت 0
 
و��4? �> آ�� ��4? �> و��4ر �> آ�� ��4ر ( و�=�/> آ��    وإن�� ن��ت� �� أ;�ك ��( وج�8 ( ن0ًا �0 	6 آ�� �0 	 ا(  ، ن��� ���4ن	ب   أن�� 1 

   @�!����=�ف ا( و           � ت0�8 �� دون ا( /Jن   أو�Bنً�ات=4ت  ا���	ر ا��H    �>  �0 ا�0Gا0E وجF ا��	ا0E و���ت� دون اCو�Bن وا����ب ا������  
� ا(  �> وس� /�ه�0	ا تL         آ��� �Kد
�� /H د 	اآ�    K ل	م و����8� ا��سNسOا �� �اCو�Bن آ�R وسّ	وه� ��Cرض، وت	�	ا   أن��  

0�� ا( ا�4ي �8@ ا(     وت��V	ا �  وأ�� إن د���  � ����U ه64 و�� ت�	�	ا �� ا��Gك ا�4ي أن��  �>            ... ..إ�� ا( �� ج��T ا��Gك وا��0ع     
 " .. نVل ن��ت�� �U� ت�اج8	ا د�� ا( ا��	��        رس	�> وت��آ	ا ا��Gك وا��0ع وا�=�ا/�ت ��       

 
أS"�ب ا��3��G ، �>م�% ا����دي آ/. ا-ح��ر آ��;ا م� ی�" n�ن !� ا���ح�  ، مG;د س��رة د����2 آ���� �"G. ا�;ؤی� ، و-ن أ!����3 م�&�ح� : م>ح�� ( 

�J و��. ا-م�ال ا������� �=��;  �o  م� أداة �����% م��3�G ، إ�H ض� ، <=�نوم;<�Fا� Wذ� � ) .. وی�
 

  م 1805 / هـ 1220ج�ا#� ا��ه����8 +* ا�� �وة ����6اق +* �3م         
 :�*(ن ��W ا-ح اث م� ی��      ) 138 / 137 ص 1ج  ( <� !��ان ا��G    ی��ل ا� Jرخ ا��ه��* 3. �ن �8 ���        

 "   H�>ا����     أي –و W�� �ا��RG	رة �� ج��T ن#0 ون	ا�R�U        س�ر س8	د ���#�	ش ا���X	رة ، وا�=�� وا�#��د ا���	��                -ا��%آ�رة      <
       0���	روا ا�#0ار  �       ، و/�ق  �> ا������ �� آ�\ جR� ، وأ��ه� أن       ا��0RG ا���8وف /H ا��8اق     و�	اد��R ، و
0X جR� ا���Gل ن	ازل �

 <0�� ا���8و/� ، �B اج��ز �_� ا�=Vا � ،               /�ن_�ز  � ا�N�Vت ��  ���ن  �B ر�U ��> س8	د  … !! أه�Rورد ا� �̀B �R�;ا	4 �&a/ ��Vb 
     �RونFR �� ن	ا�R�U ود̀�� أ;#�ره� ، وو
�R��� T ر�H   وج�ى ���> و����R ���و;� 
��ل و�cد &�� ، �B س�ر و
0X ا����وة و�K�U أه

   0X
 .. "ور�U ��> إ�� و�c> �ة ون�زل أه� ا����V وو
T ���> و��� أه> ���و;� 
��ل ور�� ،     إ�� جR� ا��X   و
��ل ، �B ر�R�� �U و
 

 ) م  1805أ��ی/  ( هـ  �1220:ا�9 ا��ه����8 +* �<�     
 J2ات د�Y ;ا��";م م� !�م   ا-م� �� Q��s آJ    )  م 1805أ�;یJ  ( 1220س/�د �� !�  ا�/UیU م=�  <�وار�=�Q ا�=��; م� ا��%ا�V ا�

 ..ون ����U  ا��=�ن د 
 

 :!� ��W ا��%ا�V م� ی��       ) 135 ص 1ج  ( <� !��ان ا��G    ی��ل ا� Jرخ ا��ه��* 3. �ن �8 ���        
 ا-��nن        أن " �D)� ���> Q/�� ��Gم ا�"��; وا��ا�=>ب    �" Qا<��         ، وأ2% ا���س     ، وأآ�;sأ �! 3n�Gا� ;E8ا� �G��، <�3 ی�]     ی�G;و��� �

 " .. ا���س <��� إo ا���در م�  
 



 ) م 1805(  هـ  1220ح�Xر ا��ه����8 �� �ی&� وت�HیW أه��� �3م        
و�G�ی/��  )  م 1805(  هـ 1220<� !�م !� ح�Tر ا��ه����� ��� ی��     ) 137 ص 1ج ( ا����]  یF�ل أ�� �*; <� ��_ ا��T ر     
     � :Aج��ره� !� اoس��>م م� ی�

�V ����ء 
�B ، �R�/ �Xَّ أ��  �0 ا    � �Uب ا��0��� ون�V	ا  	ا���R   أج�8	ا " V8�  6	��U6 وأ	6  /��	�c	ء و��   ، واس���
، وت��R8 أه� 
� أه� ا��0��� و
j8 ا����ت��ت     و��� �cل ا�_�Xر .. ، وأ
��	ا  � ذ�L س���    ، و
8h	ا  ��R ا��	ا��     ا��0���  U	��R و�gَّ�	ا  � أه�    


H8 وأ0�U ا���hر       ��U �� د	و��� س8 �R���    ة و���kن وا���� Cه64 ا����  وا H/ ا	8�.. "  
 

 ا��GHت* ی!<� 6+ � 3�Y ا��ه����ن +* ا� �ی&�        
� !�م – ی��ل ا� Jرخ ا� �Xي �G3 ا��ح 8 ا��GHت*      > � !�G@. ا�nqر !� ح�Tر ا��ه����� ��� ی��       – م   1825  / هـ 1240 ��<> 

  � :ا����رة م� ی�
م;اآ. داوات م� ا�U�Fم إ� ا���ی_ و<���        ورد ا�� ;�8�S�ل   ،   اس��J ���م ا���Q و<� B��n !*;$     1219ر��: ا-ول س��   �9; " 

ا-Y�ات وا-ردب ا�V�F      ، وأن أآ�; أهJ ا�� ی�� م���ا ج�!ً� �/Uة         ا��ه����� ��=� وا�� ی�� وج ة      ح�Gج وا��"�J وأ�2;وا ��"�S;ة      
 ذ�W �����8 <;ا��ً� إن وج  وا-ردب ا-رز ���@� <;ا���ً     �! _Yه�����    �1220 رج. ا��;د س�    �9; ... و�وردت ا-��2ر �(ن ا� H�>و 

  " .. ا����رة !� س�آ��� أ<&J ا�T>ة وأ�3 ا�����3 �/  ح�Tره� �"� س�� و�T�                اس����ا !� ا�� ی��    
 

��ل ��� <�F�ل م� ی��      ) 336 ص 3ج (  <� ا��T ر ا����]      وی�Z" ا� Jرخ �G3 ا��ح 8 ا��GHت*      Fم*�ه  ا� N/�: 
 " Hا !*; �9; أر�/����  ورد !���3 �2; �   وأ�    �ه���� ح&;وا ��"�س�/�    �(ن ج��!� م� آ��ر ا�m  ف ��2لo ،  �! 3��>د   و�ا} ا�� م�/

  � ح�� ���D      وم/�3 م*�ة ، و!���ن ا��&�ی��! �s�ا@�H ودoة     9 ی  r�9 ا�"�ی�Eت وم/H    إ���3  <8;ج ، TY وا أن ی ه��ا ا�/;ض
��ل وا��ه����    ووY: ����  ، <�ا<�هJ�Y 3 9;وق ا�*�_       ، و!��آ; Fن  3 ا����Fن : " ی�ه����        ،   "ه�$ ی� م*;آ�ی�� ا�Uا�";ب !� ه Q�Gوا�

  " .. وآ��Q ا�";ب ����3 مF ار س�!���      أدوات س�/�� ه���G م� ا���G ا���Gد م"���       و��D�ا م��3 �"� 
 

 :م� ی��   ) 180 / 179ص (  ��ریr ا�UGی;ة ا�/;���     �! � �3ض ا�N�7P +*  . ی��ل د
��� أن ا���Q ح�J ا-م� <���*;            م�  وآ�ن" FEم=� ا��=;م� وم� �! 3�@<��ا���. وا���. ، واضQ�;E ا���J ، و�3 ی���E/�ا               ����G اس

�;آ�ه� !� م� س�/�ا أن ا�/UD 3Gو  ا�����ن ، وم� ��B ا��ه���� أن زه وا <� م=� �/  أن !�n�ا <��� <��دا ؛    ض�y ا��ض: ��ض: ح  ��%ا    >
��3 ا� ر!�� آ��   �S�!  د�/> ، ��;�Gع ح��ی�         ی;وي ا��E�ج َّة م�   إ���� ا�*;ی� ��D. ، وح�ول اس�/�دة ا��E@� و�=�J*> H �/  أن اس

  " ..ه3����G ا�*;س� 
 


�ر    وی��ل ا�Xا� ]��     :�Fم ا���ب ی��  :ی��  م م�  1805 / هـ   1220 !�م  <� ا��ه����� !� ا�� ی��     >ء�اس�  9(ن <� ) 25ص ( <� آ
 ا��ه   " ���� <��� ، و<�             �ّ�� اس�  اAم�م  ،، اAم�م ا�"��       ی��: ، وم��� ��Y أ@�� ا���F: ���� ی��         ����ن !� ا�� ی�� ا����رة ، ه م�ا ا���Fب ا�

، وأ2%وا ج��:     ح���هH��! 3 ��=�  م� �=3��ّ �3 ی� م�ا Yّ�� ا���� وح���ا ا���س !�        ،  ، اAم�م ا��Tدق ج��/�ً    ، اAم�م ا���Y;   زی� ا�/�� ی� 
 أ3��ّ   ; ا�"G;ة ا����ی� وج�اه;ه�      ذ�2@�  " ..م�pوا أر�: س"�ح�; م� ا�G�اه; ا��">ة �����س وا���Y�ت ا�/���� ا�F ر          ، ح

 
� !�م – �!�8 ا(��8 ا���A6  ی��ل > !� ا��UGرة    ) 18ص  (  <� آ*� اoر���ب <� أ���ع م"�  �� !�  ا��ه�ب    - م  1952 ��<

� ار�=��� ا��ه����ن <� ا�� ی��   � : م� ی��  ا�
���ا م� وج وا <� ا����ج  وا����ت      " Y ا ، آ���Fحoو         N/��� ا ا-م�ن�E!ا أآ�;ه3 ، وأ���F> ا   ، ا���ری� م� ا�� ی�������ض;��ا    <��� اس

  وأ2%ت ا-!;اب    ، ، <�;آ�ه3 م=*�<� ا�/�رة وم/�3 ا����ء أ!��ق <;ی] م��3 ، وأ2;ج�ا <;یFً� إ� أح  ا-ودی� ، واس�H وادي ا��ج        
  � آ��Q ��8َّ_ ، وی;سJ ����2 إ� ا-م�;        ، ا��E@�    �;وح و�k و إ���"�J ا�������ت ا���@�� ا�> ،    F� ن م�����Fا  ، وی�آ�� !�� 

     ، مYU�ه� ورم�ه� <� ا-ز�T���� �Yح� وا�=�. ا� ی��� ورم�ه� �/  أن    �ا��;اح�N �"�ً� !�    و!� وا أ�2;ًا إ� ح�; ���ت ا�� ی�� ح
� ا-رض     > ��2 H3 أ��� J�Y ا���ل ا�%ي" !  .. 

 
  �N�� �6 آ&�زM   �!�و�� ت���� ا���G ا�&�Gي ��� �ی&�     

    L��8�� � اس��>ء   : �"Q !��ان   - 251 / 250ا���G  ا�;ا�: ص     (� و�� !��ن و!��ن وأواسy ا�UGی;ة ا�/;���     ج�ء <� ا��JG ا���ری8



� ا} !��H وس�3 و�YمQ            : " م� ی��  وذآ; <�H  ) م1804ا��ه����� !� ا�� ی��    �S  �"م � ا��ه����ن !� ا�=��ز <� �Y; ا�����اس
     H���  .." م"�و�� �� م�; ��Y ا����

 
رة �S�2 ، ��� أن ن م� ا��ه���� �T� ی/;<�� ا���س !�م� وا��&���یG. أنوه%$ ��9دات م���k !� !�  !� ��ریr ا��ه�����  :ا� Aح^� ا(و��  : �Aح^�1ن( 

 �Y�ر ا���T��  د<: ����=��� إ� ا��;ب م���  ا�%يداJ2 م=� و< 9�ار!�� إ� ا�"  �> Wم ا�=>ب ، وی" ث ذ��ا��";م �9; و���ول �" ..  F> ، أم� !� ا�� ی��
� �/�م و�T�  وأ ����� ، – آ�� یF�ل مpر�s– 3�2ل ا�"�Tر �;�Gآ�� أ�2; ا�.. 

� ا�"��F ا-و� ا�" یB ا����ي ا�%ي ی��!  م� ی;ّوع أهJ ا�� ی�� و�/� $  ذآ;:ا� Aح^� ا�.���� > �� :  "oا�� ی�� إ Jی=�  أح  -ه o  آ�� ی���ع - ذابأي -إ���ع 
 Vا����م ، <�J !�3 ا��&���ن <�ذا آ�ن ا��ض: آ%�W م� ا�� ی�� ح�B ا���G  ا����ي ، <>  W9 أن ا��"%ی; س�=�ن أ!�3 <� م=� ح�B ا���G  ا�";ا.. "  ا���ء<

 ) ..! م� ا��ه���� ه>ك s;ی3�F ؟
 

  م 1806 /  هـ 1220ة +* �3م     ی&�N 2&�6ء وا�!�ی�   ا��H_ ا��ه��*   
  Gان ا����! � :�*(ن ��. ا��ه����� ��T/�ء وا�" ی ی� م� ی��  ) 118 / 117 ص 2ج ( یF�ل ا��pرخ ا��ه��� !���ن �� �*; <

 "3n  ء�/�S أن إم�م ) �� �V��S U�G ا��%آ�ر إ� ز��  وج��د$      …ا�" ی ة وأ2%و$      س�; !��آ; !���� وح�S;وا �� ر   ) �ه�����ا���ا�>
 ��G� Hر إ����> Hم�Yی ة ح�ض;ة و      و ! J@��Y ز��    ! ی  م� Jزل أه��> J��Fف مqا �n<n �"� ال    ��دی��ا م��� م� ا-م�ة و����وأ2%و$ !�

     oإ :��  " ..إ� ا� ر!��  ج�ا !��� ، و!Uل V��S ا-��2س و�/���   ا-م�م�� وم� �"���F ;2 3n ، H/�  ا� وا-م��ع �9{� آ��;ا ،و�3 ی�
 

  )  م 1807(  هـ 1221س�6د ی &W ا�&�س �8 ا�!b +* �3م       
  Gان ا����! �                                                   :م� ی��  ) 143 / 139 ص 1ج ( �%آ; ا��pرخ ا��ه��� !���ن �� �*; <

 " ���>                oورج� ، ����� م�          … م/H  2;ج س/�د م� ا� ر!�� S�Y ًا م=� أرسJ <;َّاج �� 9;!�ن ا�/�)� ��وذآ; ��3 أن ی��/�ا ا�"�اج ا�
 ا�� ی�� ا�"�ج ا�*�م� وم� ��/H ، وأم�;$ !�         ا�*�م واس��E�ل و��اح����      ج���! J�Yا} ا�/�3   ، <��� أ    J�9 ا�*�م <(رس�� Hء إ��opه 

� ه%$ ا���� أح  م� أهJ ا�*�م       .... ء أن o یF م وأن ی;ج: إ� أوH��s    ا-م;ا> L"و�3 ی     oه3 إ;�Dب و;kب ا��;kوا�/;اق وا�� ;Tوم
 ����Y اس3    9;ذم� o ب;kا�� J3م� أه��.. "  

 
 )  م 1809(  هـ  1224ا���ات ا��ه���� ت!�ق �<�G1 ح���Zت ا��1ری��P +* �3م          

(  هـ  1224<� آ���H أدوار ا���ریr ا�"&;م� !� ح;ق ا�F�ات ا��ه���� ��=��� ح&;م�ت <� !�م                ��Oى  �! � ا��   Jرخ ا�ا���A6   ذآ� 
1809 (  � :و�Yل م� ی�

��� ا�/� روس�� وا��� وا��� أ����� <��� �/  ا��G ی�ن ا�%ی� UDوا              وم: ا-س� أن  "��  " ..ح&;م�ت ، وی/;<�ن ��ل ���Y   ا��=
 
� ا��� ف ا���A6 ا����Oى  6ّ�ُی>    ���� :م� mل F�> ���Y�ل !��3 ا�
"     G� م م� ��دی��Y            ;*! Bن ا����;Fا� J@أوا �هـ وه� �1224 وأ!���� س� ه�ج��ا ح&;م�ت ه��Gت n ��s�2>ث أو أر�: م;ات <

    :Yت و<��� و�م/�3 ح&;م Q�!ا������ ، و ��Gی3 ، و�3 � م            ا��;k�  إذا  � <���ه��� : Q�Y   ،   م� �9; و�T�  أآ�; ا��8;ی. وا��";ی] وا�
 � " .. ، وه%ا ی%آ;�� ��/J ه�oآ� ���ریk� r اد      !! ا-م3 وح;ق ا��=���ت و�s_ ��ریr    إ�>ف �2;اء <

 
��ء ���G_ ا� و�� ������ ، و��< 1913 / هـ 1331و�  ا�/>م� ا��pرخ ا�*�s;ى <� !�م : م>ح�� ( >Aا  2001 !�م <� م <� م ی�� ح&;م�ت ������ و���
 ) ..م 
 


�ل وا��ج�ل +* �3م          ا���ات ا�  O)ا�&��ء +* ا���م ��6 @1/ ا �G�م 1810(   هـ �1225ه���� ت  ( 
س��  ) م ی�� ���*�م   (  ح�ران   ا��ه���� ه�ج�Qأن ا�F�ات     <� آ����S H"�ت م� ��ریr ا�UGی;ة ا�/;���     �! � �3ض ا�N�7P  . @�ل د

 ا-�s   ) م 1810 ( هـ 1225����ا حY ا �/  أن�ا وس��ا و����Y;ا�=��ر ، <(ح �! Wرت       �ل ��ه� Yا <��� <��دا ، و�n�!ت ، و�ا ا����وه م
��W ا����n<�� �FE م>ی�� دره3 ح��%اك         ا���دی� ���Y ا���8@;  � ..  

 
�H ا�F�ات ا��ه���� <� ح�. ��� ی��       ) 189ص   (  <� ��_ ا��T ر   �! � �3ض ا�N�7P  . وی�Z" د �/> ��!: 

 "      ����ا      Q م ی�� ح�. وEY/�ا ا�E;ی] ��� ا�*�م وا�/;اق ، وآ��Q س;ای�هJT� 3 إ�             ���3n k ��س/Q ا�Ukوات ا��ه���� حY  Yدس�� ، و�Fا�
    W�� 3را���D آ��;ًا 2>ل �ًF�2.. "  



 
     ���Q�� ���� .6ری� ا��Oا�G�jا kه��ك ا�";وب              آ�� Qن ، آ�� آ���Fا��� [sم�� �> �S�2 �/اس�ری� ا��sم�;اAا �� وY� ا���;د <> 

� �=;رت    ا�;وس�� ا�/�� ������ ا��، آ��Q ه��ك  )  م 1914 م وا���Q !�م  �1568 أت <� !�م (  م;ة !� م ى Y �n<n;ون ����17 ا��
        � م ،   1829 / م  1821 م ، و����� ج��� أ2;ى <� ح;ب اس�F>ل ا�����ن             1812 / م   1806واح ة م� ��W ا�";وب ������ ��� !�م
      �! ���=� ا����G ا�;وس��    ه=%ا آ��Q ا�F�ات ا��;آ�� �"�رب ��! ���.. 

 
� ذآ;��ه� وس�E;ت �F;ی��       اسQ1�k  آ��k @�ات lل س�6د @�  �� ا�UGی;ة ا�/;��� ،      �*��Y Q�ات ا-�;اك ���T�رة ا�> [sا���� .�Dأ �! 

�J ا�=��; م��3 و���. ا�=��ز داJ2 ا����ج  و�� م ا��F�ر                 Fج و��G"ا� J>ا�Y د �� Qآ�� آ��.. 
 

� �YمY ��� Q�ات mل س/�د ��Y� ��س/�O   ���� .    3�kG ا�G�jا�Oری� ا�6 ����آ�ت ا��oا �Yو � م� وا� مT; م"�  !� ا����! ة <
 ..و�(م�� أم�آ� ا�"E����� L;ة !� ا�"�Gز      

 
 آ�ن  1812، و< ��<��;   )  هـ  1226رم&�ن   ( 1811 ا��=��� م� !*;ة omف مJ��F هG�م�� <� أآ���;       ��أت ا���ات ا� �Xی�     

  ;Tا�� ��Gی��ی;        ا�  ا�� ی�� ا����رة ، و<�! ;Eس�  Y 1813ي       ;��� م=� وا��E@� وج ة ، و< س��! ;Eر م"�    1813 س�;Y 
 أن یF�د ا��/;آ� ����o � H م� ا��s H�س�ن     �!.. 

 
 إ�2ار ���ن وه��* �1<
�� ا���ات ا� �Xی� وا��1آ��            

ا( ��  �0   م� !�  مE��� رس���   ) 21 ص 8ج  ( ا� رر ا�����   <� أورد ا���A6 ا��ه��* �G3 ا��ح 8 �8 �! � �8 @�س� ا�&�Hي           
        l�Gل ا�m ��U �� ��U0 ا���  �� $�hH             ا�� �� �R�/ وا���آ�� ، ج�ء ���Xات ا��	ت_�رب ا�� Hه���� ا��	ات ا�	ا�� �إ� : 

�;وا �(هJ ا�=�; وم� أ!E�$ م� ا�F�ة وا�/ ة   <>" k� ،  oن إ����F� o 3=��> 3 ، <�ن=���!)� Q"�Sه� و���"�Sق       أ Tو!�3 ا} م�=3 ا� ،
H���J ی;ی  </��=3 ��� أوج�H ا}     ، وه� ا��/�ل  ، و��ا3��S �� $      ، <���3 !�� $    ، وأذ��3   ، أ!��=3 !���3    ا���� �H  ، وإ2>ص  <� م/�م�

   3����3   ��3، وآJّ م� اس��Eع   ا} !� ذ�W إ2�ا�ً� وأ!�ا��ً     ، وآ���ا !��د   وا<�;ضH م� ج��ده3 وم��ی�!�s �> J2ود ،  ;�x3  ، وأ��oا�م 
   H��ح�رب ا} ورس  F> ،       س>مAووج. ج��د$    ، وار�  !� دی� ا ، H3       وم/�دا�=�;� oوا إ;T��� oا�=�;        ، و Jر �(ه�T��oا ا�وا�;آ ،

 ا} !��H وس�3    ج����S ل�Y  F> <ً�Tك :  و��;*�� ��/��� o ی -  وه%$ ا� و��   ،إ��  TF ;Tج�� م�ا��  �� - �;اك �� ا��  ا��;آ�� ا�
، و�Sر ض;ره3 و9;ه3    ، وا�" ت آ����3 م/�T���    3;ا���   ، ه3 ا�%ی� أ<� وا !� ا���س دی��3 ود���ه3 اس�����ا             ����. إ� اAس>م   

 أهJ اAس>م �!... .. " 
 

��� أ2;ى م� !�  ا} �� !�          رس ) 23 ص  9ج  (  <� ��_ ا��T ر     وی�Z" ا���A6 ا��ه��* �G3 ا��ح 8 �8 �! � �8 @�س� ا�&�Hي             
        � :ا���E� �� !�  ا�;ح�� mل ا�*�r ، ج�ء <��� م� ی�

 "JY�/ل ا� و��    ا���Yی� ا�=�<;ة  -ی ور م: ا�"] أی��� دار ، و;Tا�� �واL�;>A وس�@; ا�=��ر م� أ!�3 ا�%�2@; ا�����G        وا-�;اك ، – ی/�
 " ..م� ا���ر   

 
       8� � !� 8� mا �G3 8� ن� ��ا��ه�ب   أ�� س �G3     ر Tا�� _�� � :!� ا�F�ات ا��;آ�� وا��T;ی� م� ی��      ) 57 ص  7ج (  <�F�ل <

 ردة وآ�; م� أ!�ن هopء و�xه;وه3 وإن   ��� J@o   ُس��َ  ا��;ك ��� UDوا �>د ا���ح�  أ�� ا�*�r س����ن �� !� ا } آ���ً�                  <�ن  "�!
 " ..وا�*;ك  ج��د ا���Fب      ی� د��ً> !� ذ�W ، وس�� ا���G ا��kزي       <� ا�*;ك  وذآ; <�H أآ�; م� !*;    آ�ن ��_ !� دی��3   

� !�م : م>ح�� ( > r�*ل ا�m ا�;ح�� �� ح��  �! �� ��Eا} �� !�  ا��  �! mل م*;ف  م"�  �� !�  ا��ه�ب  وه� م� أح��د م1876 / هـ �1293�<
� ، أم����� ) ..ووا� �H ه� ا��� !�  ا} �� م"�  �� !�  ا��ه�ب  !�  ا�;ح�� �� ح��أ��$ <��  ا�

                                                  ��� �ی&�    )  م 1813(  هـ  1228ا���ات ا��1آ�� وا� �Xی� +* �3م          �0رات س�6د 3��     

 "                                                      :ن ��W ا-ح اث م� ی��       �*( ) 163 / 162 ص  1ج  ( <� !��ان ا��G    ی��ل ا�8 ���    
ج��: ا���اح� وm<�ق �G  ا�"�ض;ة وا���دی� وTY  ا�"��آ�� ا���ء                 �د رح�H ا} �/�� �����G ا���T�ر م�        <� 2m; ر��: س�ر س/   

، <���ء أJ�Y    أ!;اب م� ح;ب و�D;ه3   ، وآ�ن <� TY;ه� !�=; م� ا��;ك م: !���ن آ�9� و!� ا���ء     ا�� ی�� ا����ی�    ا��/;وف Y;ب 



 3n إن س/�د رحJ      ...��3 ا������ن <� م��ز��3 وأ2%وا م� وج وا <��� م� ا-�nث وا-م��ع       < ه ،  !���3 ه;ب ا���ادي �����3 و����� ا�";ة        
        3�k> ی��ج�� ا�� ی�� ا���  ، <��� Y;ب م� ج�J أح  وإذا J�2 م� ا��;ك         <� s;یHF م� ��ادي ح;ب م3��k آ��;ة     م� ا�"��آ�� وس�ر إ�

���ا م��3 �"�            Yا������� و J�2   3n...، وآ�ن ا�Y ��G  ه;ب J�Y ا�J�8 و�Uی�� ���� ی��           <�رسً� ًا م� ��n<n   وج�� م� ح;ب Y  أ�Dرت !�
� وادي ا��T;ا     ) ی�=�3 !� ج�� س/�د ا��ه���      ( س�ر >      oًرج� J�Yا��;ع ��8ً> و � 3n س�ر إ� ا�";ة و�Uل !� أهJ ��       ،  <";ق <

�/ م� EY: �3���8 وه م أآ�; م��ز���Y)> 3م !���� مّ ة          ی ی�3   ا���ارT"> ��Y;وه3 و��U�ا م��� ��-م�ن !� �T� ا�"��F وE9; م� �"Q أ         
 ا������� ��;اجJ س�3 و����رس س���ن        أی�م وج�: <��� �! ����Y3 و@��kا�.. " 

 �� س/�د ا�=��; وا� $ ا�%ي ��< �/  إح ى !*; س�� Y&�ه� <� ا�"=3 ، آ��Y Q�ا�L                       H��G3 " اm    ) م  1814(  هـ  �31229م  +*  
 ��� �/�G� ..�G  وا���� �/  أن �2;ت آJ ا�"�Gز ووسy ا�UGی;ة        م

 
 Wات ا���6دی�   1815+* ر����� اAح��ء و�G  و!��ن ، اضE;ت Y�ات !�  ا} ح��{% إ� !F  م/�ه ة V�S م:            L��ت ا�> ��/Yا�م 

       ����� :ا�F�ات ا��T;ی� ���*;وط ا�
� Y �&�Y�ات mل س/�د        -1> 3�TFوا�  G� F�� .. 
 ..ا��T;ی� !� ���م� وا�"�Gز �&��ن س>م� ا�"�Gج      ���E; ا�F�ات    -2
� ا�� ی�� ا����رة             -3> ;Tم  .. ی/��; !�  ا} �� س/�د ���/� ��م�;اs�ری� ا�/������ ، و�2ض/� ��/����ت ��ا�
 .. ی�/�  ا-م�; !�  ا} �� س/�د ��!�دة ا�=��ز ا������� م� ا����ج           -4
 ..أم�م ا��"=�� <� اس��E�ل <� ح�ل اس� !�@H     ی�/�  ا-م�; !�  ا} ������ل     -5
 

ی� و أن ا-م�; !�  ا} Y  9/; ���/�ر �/  ��W�� :�Y ا�*;وط ، <�3 ی��Uم ��� ، �S�2 <��� ی�/�] ���*;��s ا-�2;ی� ، آ�ن ه%ا ی/� أن                    
 ..ا�";ب ��� ا�E;<�� س�� أ <� أي �"��        

 
هG�م� !� ا�S�"> 3�TF;���      ) ا��o ا-آ�; ��"�  !�    (  ���Fدة إ�;اه�Q�9       �9�� 3 ا�F�ات ا��T;ی�     )  هـ  1231(  م  1816<� !�م 

� �3 م"�S;ة �G  ح�B م;آU ا�"=q 3ل س/�د                 �����G: ا�F�ات ا��ه���� ، و< ا�/�م  ا�� Bح�.. 
 

 �>15 ;��� ا-م�; !�   سQEF ا� ر!�� <� �Y&� ا���G ا��T;ي �/  ح�Tر دام ����8 أ�9; وN�Y        )  هـ 1233(  م 1818 س��! 
� اس��;ت <�           )..  م  1818(   هـ  1234ا} �� س/�د وأرسJ إ� اس��E�ل وأ! م ه��ك <� !�م           �ه=%ا سQEF م��=� mل س/�د ا-و� ا�

��� ا� ر!��  67ا�"=3 �� ة   �S�! Qم� وآ���! .. 
 

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

     را@� م"�  ا��ی*
  أم;ی=�- م�Uورى –س��Q ��ی_   

com.elwisheer@yahoo 
 H�  :ی��و!��ا��� آ�� " n�ار مT; " ���: مo�Fت س���F  �=��. ا���Fل !� م و�

www.thowarmisr.com 
 

 

 


