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إن يمتاب اًمديمتقر مازن اعمٌارك قمـ اًمديمتقر صالحح اًمالد ـ اعمد الد كالق يمتالاب 

صد ٍؼ وذّم،  ر د أن  كقن ؿماكدًا قمغم اعمًالاطم  اعمررومةال  اًمتالل اٌّّ اله ومةطالا قم الا ات 

 اًمديمتقر اعمد د-

ومطالالق  الالذيمر ذم كالالذا اًمكتالالاب مقاىمالالَػ ًمجالالديمتقر اعمد الالد شمدالالػم ؿم  الالةتف، وشمالالؼمز 

دالف قماعمالًا ومالذًا وأد ٌالًا متًةالزًا، وم رظمالًا ّاالف صالةاّ  اًمريمائز إظمحىمةال  اًمتالل ضمرجاله م

 اًمد قص اًمؽماصمة  مـ اًمتحر ػ وؾمق  اًمفطؿ-

 وىمالالد ؿمالالكرُت ًمجالالديمتقر مالالازن اعمٌالالارك رهمٌتالالف ذم أن أيمتالال  كالالذا اًمت الالد ؿ، وكالالق

 ررف مدى إقم ايب سماًمديمتقر اعمد د، رمحف اهلل، اًمذي مل أقمرومف إٓ ذم اًمًالدلم إظمالػمة  

 مـ طمةاشمف-

أيمتفل ذم كذه اًمً قر سمَجفه آّتٌاه إمم سمرض اًمد اط اهلام  اًمتالل وأطمٌٌه أن 

 ىمد شمفقت اًم ارئ اعمتّنع هلذا اًمكتاب-

وطم ة   إمر أّف طملم  ًت يصال اًمالدارُس ًم  اومتدالا اعمرالامة، مالا مالّر ومةطالا مالـ 

سمد أن  ًتقىمفف قَمَجؿ  أومذاذ مل َ ْ ٍموا اكتاممطؿ قمغم جمال واطمد مـ جمآت اعمرروم ، ٓ

ََّفالس ـمق الؾ أّكجالف ًمجقصالقل إمم أدّع شمرالار   يمالؾ متةّ  ز سمدأٍب قمجًل مد  ع اًمدظػم، و

وضمف مالـ وضمالقه صم اومتدالا، واالٍ  قماًمةال  شمد جالف مالـ ظمالط ومكالري إمم ظمالط ومكالري  ظمالر، 
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َّالف ومرشمكزاشماِلف، صمالؿ  دتطالل إمم صالْ ؾ شمجالؽ  ًمةغقَص ذم يمؾ سمحالر مرالرذم،  ترالّرف أريما

 اث اًمرريب-اجلقاكر، وشمجًةع شمجؽ اًممًمئ، اًمتل  زظمر هبا اًمؽم

إّف اًمديمتقر صحح اًمد ـ اعمد د قماؿمؼ دمشؼ واسمدطا اًمٌار، اًمذي ؾمّ ر صم اومتف 

اعمقؾمققمة  خلدم  شمراصمطا اًمفكري وإسمراز ما ومةطا مـ مرامل طمضالار  ، واؾمالت جص مالـ 

َدكالا مد دالً  حتالتفظ  حت ةؼ قمالدٍد يمٌالػم مالـ اعم  قـمالات ويُمُتال  اًمالؽماث، مالا   يمالد شمفري

   مدذ  ٓف اًمًدلم-سمًكاّتطا اًمروطمة  واحلضار 

وم د قمام اًمديمتقر اعمد د إؾمتاذ اًمرئةس حمًد يمرد قمكم ، وطملم شمفتّحاله مقاكٌالف 

ًمألؾمتاذ اًمرئةس ىمّدر ًمف شمجؽ اعمقاك  ووضّمطف ّحق دراؾم  يمؾ ما  ترجالؼ سمدمشالؼ، وؿمالّ رف 

قمغم دراؾم  اعم  قـمات، اًمتل يماّه دراؾمتطا طمكرًا قمغم اعمًتنمىملم حيّ  قهنا صمالؿ  ضالرقن 

 ت قمام ذم سم قهنا-اًمدراؾما

إن اّغالالامس اًمالالديمتقر اعمد الالد ذم قمالالامل اعم  قـمالالات ىمالالد ضمرجالالف  الالزور أقمظالالؿ 

اعمكتٌالالالات ذم أورسمالالالالا وأمر كالالالالا، ومكالالالالان مالالالالـ أول أقمامًمالالالالف أن صالالالالدػ اًمفطالالالالارس 

ًمجً  قـمات اًمررسمة  ذم اعمكتٌات اإلؾمٌاّة ، واّتطك إمم شمأًمةػ يمتالاب قمالـ أصالقل 

ؾ اجلجةالؾ اًمالدىمةؼ، إٓ قمالامِلٌ أكالٌؾ اًمتح ةؼ، م يمدًا أّف ٓ جيقز أن  كجاّلػ هبالذا اًمرًال

ًمذًمؽ،  ت ـ اعمقوقع اًمذي خيتص ومةف، ٓ أن  ؽمك إمر عم امع دمار اعم  قـمات، 

ومطالالؿ ٓ متًالالقن إٓ سماجلاّالال  اًمرسمحالالل، ومةج الال ون إمم مالالـ  شالالّقكقن اًمالالؽماث ًم جالال  

ظمؼمهتؿ--وشمالالّقج اكتاممالالف سماعم  قـمالالات طمالاللم شمالالقمم إدارة مرطالالد اعم  قـمالالات ذم 

ًمالف ومضالؾ يمٌالػم ذم شمقضمةالف اًمداؿمالو  ّحالق حت ةالؼ اعم  قـمالات حت ة الًا اًم اكرة، ويمان 

مدط ةّالالًا دىمة الالًا، واإلعاف قمالالغم ّنمالالكا ًمجترر الالػ سمح ة الال  مالالا شمتًتالالع سمالالف احلضالالارة 

 اًمررسمة  اإلؾمحمة  مـ أقمامع ومكر   ومدط ة -



 8 

وظمػم م ال قمغم كذا احلرص أّف اؾمت اب ًمرهمٌال  إؾمالتاذ اًمالرئةس حمًالد يمالرد 

ُرؾُمالالؾ اعمجالالقك وَمالالـ   الالجة ًمجرؾمالالاًم  »ٓسمالالـ اًمفالالرا    قمالالكم وشمالالقمم حت ةالالؼ خم الالقط

قمالغم أّالف وكق اًمرًؾ اًمذي ُمدة قمغم أصمره ضمالائزة اعم ًالع اًمرجًالل اًمرالريب «- واًمًفارة

أطمًالالـ يمتالالاب حم الالؼ، ويمالالان مقوالالقع اًمكتالالاب  ًالالتطق ف، إذ إّالالف يمالالان حيًالالؾ ؿمالالطادة 

 اًمديمتقراه ذم اًم اّقن اًمدوزم اًمرام مـ ضمامر  اًمًقرسمقن ذم سمار س-

ً  » ة ف ًمكتاب صمؿ يمان حت م اَر شم الد ر يمٌالػم، ك( 989ًمجشةٌاين )ت «  اًمكٌػمػَم اًم

ذًمؽ أنَّ اًمكتاب يمان أول م ًمَّػ ذم اًمرامل  تكجؿ قمـ اًم اّقن اًمدوزم اًمرالام، وكالذا مالا 

قكا  ًّ مجرةال  »ضمرؾ اًمكتاب  دال ؿمطرة قماعمة  ضمرؾ اًمرجام  إعمان   ؾمًقن مجرةال  ؾمال

 اًمديمتقر صحح اًمد ـ اعمد د ّائًٌا ًمرئةًطا-واّت ٌقا  ،«اًمشةٌاين ًمجح قع اًمدوًمة 

أن اًمديمتقر اعمد د يمان مًكقًّا سماًمؽماث اعم  قط،  رتؼم أن ظمدم  ؿمؽ ذم  ٓ

ر ذم يمالالالؾ اًمد الالالقص اعمت الالالج  ّحالالالاث كالالالل رؾمالالالاًمتف- وكالالالذا مالالالا ضمرجالالالف  تٌكالالالذا اًمالالالؽم

سمالد مالـ اإلطماـمال  هبالا طماللم  سمًقوققمات اًمًامع واًمروا   واإلضمازات وكالل أمالقر ٓ

  ةؼ اعم  قـمات-اًمت رع إمم حت

ومـ إمقر اًم ر ف  اًمتل متةز هبا اًمديمتقر اعمد د مةقًمف اًمفدة  اًمتل ضمرجتف متؿ 

سم امًمةات أصمار، وسم اص  مجاًمةات اخلط اًمرريب وشم قره، وم د يماّه ّظرشمف إمم اخلط 

ّظرة ومدّان أـمال اًمدظر ذم اًمجقطمات اًمتارخية  اعمد قؿمال  قمالغم مالداظمؾ مالدارس دمشالؼ 

ظ اظمتحف اخل قط ومةطا وشم قركا مع اًمزمـ مالـ قمطالد إمم قمطالد، ومًاضمدكا، ومحطم

وكذا فماكر ذم يمتاسمف قمـ مدارس دمشؼ، ذًمؽ اًمكتاب اًمدفةس اًمذي  تًؿ ما ىمالام سمالف 

 اًمدرةًل )اًمدارس ذم اعمدارس(-



 01 

إن يمتاب اًمزمةالؾ اًمالديمتقر مالازن اعمٌالارك جيرجدالا ّر ال  ًمالذًمؽ اعمًالتقى اًمالذي 

ع ٌّقهمف قمغم مًارات ومكر ال  وومدّةال  ٓ دمتًالع وصؾ إًمةف اًمديمتقر اعمد د طملم ّرى شمقزّ 

ذم ؾمػمة قمامل واطمد ذم اًم رن اًمرنمال ـ، سمالؾ شمالذيّمرّا سمرجالام  احلضالارات اًم د ًال  اًمالذ ـ 

ّشالال قا وأّت الالقا ذم جمالالآت خمتجفالال ، جيًرالالقن اًم الال  إمم اًمفجًالالف ، واًمر اوالالةات إمم 

ؾمالالحمة  وسم اصالال  أوًموالالؽ اًمرجالالام  اًمالالذ ـ اؿمالالتُطرت هبالالؿ احلضالالارة اًمررسمةالال  اإل ,اًمفجالالؽ

وًمق أن اًمديمتقر اعمد د ىمد ايمتفك سمأن  كقن طمامًح ًم  اومال  واؾمالر   ,يماًمرازي واسمـ ؾمةدا

عىمة  وهمرسمة ، أدظمجتف ذم قمدد مـ آكتاممات اًمفكر   شم ّ  مجةرطا ذم ظمدم  اًم  اومال  

 اًمررسمة  اإلؾمحمة -

إن كذا اعمًتقى مـ اًمرًؾ اًمفكري ذم م جع اًم رن اًمرنم ـ، يمالان مرسمقـمالًا يمالام 

ل اًمالالديمتقر اعمٌالالارك، سمً ًققمالال  دمشالال ة  يماّالاله شمشالالكؾ مالالا  شالالٌف كةوالالً  إصالالحطمة    الالق

هنضق   هما تطا اًمتدق ر، وكل حتاول مراجل  اعمشالكحت اًمتالل يماّاله شمرالاين مدطالا اًمالٌحد 

اإلؾمحمة  واًمررسمة ، ويمان قمغم رأؾمطا جمًققم  شمضؿ إؾمالتاذ اًمالرئةس حمًالد يمالرد قمالكم 

أوًموؽ اًمذ ـ ؾَمَ قا شمرسم  اًمدطض  »حلًدل،  واًمشةخ ـماكر اجلزائري واًمًةد سمدر اًمد ـ ا

 «-وؾمكه اًمكتّاب قمدطؿ ،سمررىمطؿ وضمطدكؿ وإظمحصطؿ

ّرك  ًالت    إقماللم وحيالسمالد أن  وعما يمان يمؾ سمر ؼ ويمؾ أعمرة  ويمؾ فمطالقر ٓ

ؾ اًمديمتقر اعمد د اًمك ػم مـ اًمد د واًمردا ، وًمكدف شمغاى قمـ يمالؾ  ًَّ اًمدفقس، وم د حت

أّالف ظمالػم ؾمالٌةؾ ًمجترر الػ سمرظًال  احلضالارة اًمررسمةال  ذًمؽ، وصماسمر قمالغم مالا يمالان  رت الد 

اإلؾمحمة ، اًمتل يمان  د ر اًمك ػم مـ روائرطا، مفاظمرًا هبا ذم يمؾ حمفالؾ  الدقمك إًمةالف ذم 

 اجلامرات إضمدٌة  أؾمتاذًا زائرًا-
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ًم د مّر اًمالديمتقر صالحح اًمالد ـ اعمد الد ؿمالطاسمًا ؾمالاـمرًا ذم أومالؼ اًم  اومال  اًمررسمةال  

، ؿمطاسمًا َأظْمَجَػ مًارًا متأًم ًا مـ أقمامل أصالٌحه مالـ اإلؾمحمة  ـمةج  اًم رن اًمرنم ـ

اًمجٌدات اًم اسمت ، اًمتل شمرتًالدكا يمالؾ دراؾمال  ضمالادة ًمتارخيدالا اًم  الاذم- ومطالق حم الؼ ارشم الك 

سمًفطقم اًمتح ةؼ إمم مًتق ات متًةزة، وووع مدط ة   جتزم هبا يمالؾ مالـ ُ رطالد إًمةالف 

اماهتالا مدارؾمالطا ومحَّ  حت ةؼ يمتالاب شمراصمالل- وىمالد ريّمالز قمالغم مد دتالف دمشالؼ متالد ًح سماللم

وخم  طا وسمةامرؾمتاهنا، مشػمًا إمم يمؾ ما ُ ؼمز مكاّتطالا احلضالار   ومالا  تالةة آـّمالحع 

قمالغم دىمالالائؼ طمةاهتالالا، م يمالدًا يمقهنالالا يمتجالال  قمًراّةالال  إًّالاّة  مت الالّذرة ذم اًمتالالار خ، وىمالالد 

 ؿمّةدت موطمًا متًةزة ذم جمآت اًمرجؿ واًم  اوم -

 ـ اعمد د يمام يمالان كالق  فت الر سمالام محجتالف ومدمشؼ اًمةقم شمفت ر سماسمدطا صحح اًمد

 ومازاًمه حتًجف مـ رؾماًم  طمضار   ٓ  ًكـ أن شمدال مدطا موف اًمدكر-

د     م03/1/3310  مروان المحاسنير كتوال
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 بني ٍدي الكتاب

 

: ّٕالف صالر  اًمكتاسم  قمـ واطمد م ؾ صحح اًمد ـ اعمد د صرٌ  قمًػمة اعمدالال

سم ًةع ضمقاٌّطا، أو أن شمفةطا طم طا---ومطق سمحر قمًةالؼ، وىمًال  ؿمالاخم  ٓ ضمدًا أن حتةط 

شمدري يمةػ أو مـ أ ـ شمًجؽ اًم ر ؼ أو شمرىمك إًمةطا؟ شمضةع سملم أمقاضمف وشمةاراشمف وٓ 

 شمرى ًمؽ ـمر  ًا ذم قمٌاسمف-

إّالالف قمالالاش ذم زمالالان  ت الالف أكجالالف وقمجالالامصه إمم آظمت الالاص ذم يمالالؾ    قمًالالًح 

ًٌّا وقمجاًم--- وًمكدف ظما ًمػ ذًمؽ يمجف واّفرد مـ سمةدطؿ سماًمرهمٌ  ذم أن  كقن وصداقم  وـم

قماعمًا )مشاريمًا(  غقص ذم يمؾ سمحر، و رىمك يمؾ ىمً ، وقمجةؽ أّه سمرد ذًمؽ أن شم شمك 

 ا  م ؾ ّاتف، وسم ػمة م ؾ سم ػمشمف ًمتًػم أ دام ؾمار قمغم ـمر  تف!!--

و كفل أن شمًأل  كؾ شمرك اعمد د سماسمًا مـ أسمقاب اًمرجقم مل   رىمف ومل  الؽمك ومةالف 

واًمالد ـ أصمرًا مـ حت ةؼ أو شمأًمةػ أو دراؾم ؟! اًمتالار خ واجلغراومةال  واًمالؽماضمؿ واًمًالػم 

وأصمار واعم  قـمات واخل قط ومداك  اًمتح ةؼ وإدب واًمرطمج  واًمشرر واعمالرأة 

واًمًةاؾمالال  واًم الالاّقن واًمرحىمالالات اًمدوًمةالال ، واًمتالالأًمةػ اعمر ًالالل وووالالع اًمفطالالارس 

ذًمالؽ االا أفمّجالف حتاله قمٌالا ة مالـ شمًالرلم اجلامر  ٕؾمام  اعم ًمفات واعم ٌققمات وهمالػم 

قمامًا قماؿمطا يماّه مدذ أول وقمةف قمًًح ضمادًا وضمطدًا دائًٌا واٍّماومًا يمجةالًا إمم اًمرًالؾ، 

 سمدفس م ٌج  راهمٌ ، ٓ شمررف اًمكجؾ وٓ اعمجؾ!-

أوػ إمم ذًمؽ أّؽ ٓ شمًالت ةع أن شمجح الف أو شمًالػم ورا ه، وىمالد ـمالاف اًمالدّةا 

جيًرطا أو   ّقركا، وزائرًا ذم اجلامرالات   قـمات:ا ومغرهبا، ؾمرةًا ورا  اعم منمىمط

 مدرؾمًا أو حمارضًا-
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قمالـ وأمر  ظمر حيًـ اًمقىمقف قمدده واًمتدٌف إًمةف، وكق أن اًمك الػم ـ االـ يمتٌالقا 

اًمدطض  احلد    يماّقا  دٍمالومقن ذم مرظالؿ مالا يمتٌالقه إمم مظالاكر اًمدطضال  اًمتالل يماّاله 

ظمؾ اًمًٌالتان ومتجفتالف اًمال امر ماصمج  ًمكؾ ذي قمةدلم و غفجقن قمـ اجلذور! إهنؿ يمًالـ  الد

وإزكالالار سمتدققمطالالا وأًمقاهنالالا ومتجطةالالف قمالالـ اًمؽمسمالال  اخل الالٌ  اًمتالالل أٌّتتطالالا، وقمالالـ اجلالالذور 

 واًمدًغ واعمةاه اًمتل أمدهتا سماًمرّي واًمغذا  واًمدام !!

وإن ذم طمةاة سمرض إقمحم مـ رّواد اعم جحلم ما  كشػ اًمغ ا  قمـ اًم دّاع 

ىمطؿ وضمطدكؿ وإظمحصطؿ، وؾمكه اًمكتالاب لم اًمذ ـ ؾم قا شمرسم  اًمدطض  سمرراحل ة ة

 قمدطؿ أو قمـ سمرضطؿ ٕؾمٌاب ٓ  ردةدا أن أن ّفّ ؾ ذم ذيمركا-

ومل أيمـ أىمرأ ؿمةوًا اا اؾمت ر ذم أذكان سمرض اًمداس، ويمتال  ذم رؾمالائؾ صالغػمة 

أو م آت، وشمٌ ة سمف م ًمفقن ذم يمتٌطؿ قمـ اًمدطض  اًمررسمة  احلد    وقمـ شمٌاؿمالػمكا 

ؾمالالفًا عمالالا أضمالالده مالالـ شمز ةالالػ أو شمزو الالر أو شمشالالق ف ذم ًّالالٌ  كالالذه وأؾمالالٌاهبا إٓ وأمتجالالئ أ

اًمدطض  إمم همػم أصحاهبا، وإمار سمرضطؿ قمغم أهنا مًالتقردة سم الذوركا وومروقمطالا، 

وأهنا همر ٌ  ٓ مته إمم أرض اًمالقـمـ اًمرالريب سم الج ، ومج الد أقمالاد سمرضالطؿ أؾمالٌاهبا إمم 

ًمالذ ـ ضمجالٌطؿ مرالف- ّاىمقس اخل ر اًمذي ىمرقمتف محجال  ّالاسمجةقن ذم مٍمال، وإمم اًمرجالام  ا

وأقمادكا سمرضطؿ إمم اًمٌر ات اًمتل أؾمًقكا شمٌشػم   وأؾمًقكا شمرجةًة ، وإمم اعمدارس 

اًمتل أّشأهتا أو اومتتحتطا وّنمهتا ذم مٍم واًمشالام، ور كالا سمرضالطؿ كالل اًمدالقر اًمالذي 

ّٓ اًمتكا الا واًمزوا الا  ـمرد اًمظحم اًمذي ظمّجفف اًمر امّةقن ذم سمحدّالا--- ومل  الَر ذم سمحدّالا إ

ومةطا مـ اعمت ّجفلم واًمدراو ش--- إمم همػم ذًمؽ مـ يمالحم ؾمال حّل ٓ حي الؼ وٓ ومـ 

ّٕالف واطمدة، وكل ٓ شمدظر إٓ طمةث  شا  صاطمٌطا أو مالقى:  دىمؼ وٓ  دظر إٓ سمرلم 

ٓ  ر د أن  رى إٓ ما حي  ومقى! وًمق طم ؼ ودىمؼ وّظر سمرةدلم ًمالرأى احلةالاة اًمررسمةال  

 ـٌ ال  مالـ ظمجالؼ اهلل اًمالذ ًترّدة ًمجدام ، وًمرأى أصمر ـمةاة موما ومةطا مـ ضمذور ّاسمض  سماحل
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ؾمّكرت دوهنؿ أسم الاره وأسم الار أم اًمالف، ورأى اًمغالراس اًمتالل همرؾمالقكا، واًمال امر اًمتالل 

 أّض قكا، وإّقار اًمتل سمر قكا-

ًم د ّ ؾ سمرض يمتاسمدا ما ؾمًرقه، ورّددوه متحدصملم قمـ اًمت ّجػ وآّح اط، 

 الد وىمفالقا قمدالد فمالاكر إمالر، ويمالان ذًمالؽ وقماّم يمان ذم جمتًردالا مالـ مجالقد وحتّ الر: ًم

 ،مٌجغطؿ مـ اًمرجؿ، وكؿ ًمق يمشفقا اًمغ ا  قمـ أسم اركؿ، وّزقمقا اهلقى مـ ىمجالقهبؿ

أهنا   درطا رضمال يماّقا ضمذوركا، ويماّقا صاّرةطا وٕدريمقا أن اًمدطض  ٓ شمًتقرد، 

ًةاؾمالة  واعماكد ـ هلا--- وأن يم ػمًا ضمدًا مـ ضمقاّال  احلةالاة آضمتامقمةال  واًم  اومةال  واًم

أ ضًا صدرطا أوًموؽ اًمرضمال إقمحم اًمذ ـ ظماوقا احلةاة وؿماريمقا ذم مجةع مةاد دطالا 

اًم  اومة  واًمقـمدة  واًمًةاؾمة ، وشمريمقا احلةالاة اًمرايمالدة مالـ طمالقهلؿ متالقج، وطمًالٌدا أن 

ّذيّمر سمام ومرجف ذم احلةاة اًمتل يماّه رايمدة ذم مٍم ومحّريمطا مـ إقمالامع يمالؾ مالـ قمٌالد 

سمةالدي 9771ك.9988م(، واجلالؼم  )9889ك.9199اًم الادر اًمٌغالدادي ) م(، واًمزَّ

م(، ورؿمالالالالالالةد روالالالالالالا 9911ك.9909م(، وحمًالالالالالالد قمٌالالالالالالده )9791ك.9011)

 م( وهمػمكؿ مـ سمرث احلةاة ذم قمجقم متّ ؾ صم اوم  إم -9991ك.9911)

وطمًٌدا أن ّتذيمر ما ومرجف ذم احلةاة اًمتل يماّه رايمالدة ذم سمالحد اًمشالام ومحّريمطالا مالـ 

وومّ ر ـماىماهتا وّنم اًمققمل اًم  الاذم واًمالقـمدل واًمًالةا  ذم ؿمالٌاهبا إقمامع وأطمةا مقاهتا 

ومأل مدهنا وىمراكا سماًمكتاشمة  اًم ر ّة  واعمدارس آسمتدائة  ًمجٌدلم واًمٌدات  اًمشالةخ ـمالاكر 

اجلزائري، واًمشةخ سمدر اًمالد ـ احلًالدل، واًمشالةخ قمالكم اًمالدىمر، وأم الاهلؿ وـمحهبالؿ ومالـ 

 -ختّرج هبؿ ذم يمؾ مةدان مـ مةاد ـ احلةاة

مـ اًمرجام  ىمّةضطؿ اهلل ذم شمجؽ اًم رون ًمٌرالث احلةالاة ذم أوـمالاهنؿ قمالغم إهنا ـمٌ    

اعمالالدط  اًمشالالامؾ ًمكالالؾ مالالا حتتالالاج إًمةالالف إمالال  ذم قم قهلالالا وّفقؾمالالطا وؾمالالجقيمطا وطمةاهتالالا- 

ما يمتٌف شمحمالذهتؿ ذم مٍمال واًمشالام مالـ أم الال  حمًالقد ؿمالايمر وحمال  وطمًٌؽ أن شم رأ 
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رد قمالكم ووم الري اًمٌالارودي وحمًالد ؾمالرةد اًمد ـ اخل ة  وأمحد زيمالل سماؿمالا وحمًالد يمال

 اًمٌاين: ًمؽمى أي أصمر شمريمقه ذم جمتًرطؿ وذم أكؾ قمٍمكؿ-

وًمكـ مـ أ ـ ٕصداف مـ اًمكتاب اًمةقم أن  رجًقا أن ما يمان   درف أوًموالؽ 

اًمرجام  إقمحم ذم مٍم واًمشام وأم اهلؿ ذم همػماا مالـ همالرس اًم  اومال  اعمتكامجال  د دالًا 

اىمٌال  ّرع قمـ اًمد ـ واًمجغ  واًمتار خ اا حتّدر مـ اًم الرون اعمتروًمغ  وشمارخيًا ويمؾ ما  تف

إمال  و ٌرالث اًمدطضال ، ٓ مالا يماّاله شمرّجًالف اعمالدارس  ذم طمةاة أمتدا: كق اًمالذي حيةالل

 إضمدٌة  اًمد دة  اعمًتقردة اًمتل يماّقا وما زاًمقا  غرؾمقهنا ذم اًمؽمسم  اًمررسمة  اًم اكرة--

ا كا سمنىم  قم قهلؿ وأًمًدتطؿ! وىمالد إن اعمدارس اعمًتقردة شمنع مـ إم  أسمد

 رأ دا اًمةقم يم ػمًا مـ ّتائ  إّتاضمطا وّزقمات سمرض ظمرجيةطا!!

وأما اعمدارس اًمتل أؾمًطا اًمرجام  ذم أطمةالا  اعمالدن واًم الرى وم الد ظمّرضماله يم الػمًا مالـ 

قمظالالام  اًمرضمالالال ذم اًمرجالالقم اعم تجفالال  واًم  اومالال  واًمؽمسمةالال  واإلرؿمالالاد، وذم احلريمالالات اًمقـمدةالال  

 يماّه مدارس اًمك ػم ـ مدطؿ أؾمٌؼ مـ مدارس احلكقمات إّشاً  وإّتاضمًا-و ،واًمتحّرر  

ومـ قم الٍ  أن أيم الر اًمالذ ـ أّرظمالقا ًمجؽمسمةال  ذم سمالحد اًمشالام أهمفجالقا ذيمالر شمجالؽ 

 إما ضمطًح مدطؿ هبا، وإما ًمغرٍض  ظمر!!! :اعمدارس اخلاص ، وكل أىمدم اا أّرظمقا ًمف

 سمدالاً  شمالّؿ اًمةالقم إمم مالـ شمالّؿ مالا رأ اله أؿمالّد ؾمال فًا وٓ أيم الر ّفاىمالًا االـ  دًالٌقن 

 مالالر سمٌدائالالف مالالـ قم الالقد، ومالالات أمالالر واًمٌالالاين ؾمالالس مالالـ قم الالقد وأُ ذم زمدالالف وكالالق سمدالالا  أُ 

 مـ قم قد!!!

وًم د وضمدهتا ومرص  مداؾمالٌ  طماللم يمجفدالل اعم ًالع اًمكتاسمال  قمالـ د- صالحح اًمالد ـ 

( أن أًم ل اًمضق  قمغم طمةالاة قمالامل دمشال ل ختالّرج سمًدرؾمال  قمالامل دمشال ل م0191اعمد د )

م( اًمذي خترج سمًدرؾم  قمامل م جة مـ أوًموؽ إقمحم 9919ق حمًد يمرد قمكم )ؾمٌ ف ك

 -م(9901اًمدطض  كق اًمشةخ ـماكر اجلزائري )سمداة 
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ًمركم أؾمت ةع ومةام أىمدم اًمةالقم أن أيمشالػ قمالـ ضمالذر واطمالد مالـ ضمالذور قمًة ال  

ـمًًتطا هبارج احلةاة اعم  در  احلد   ، وـمًًتطا اًمرهمٌ  اًمفاؿمة  قمدد أيم ر اًمكتالاب 

اًمرٍم ذم أن  ظطروا صجتطؿ سمكؾ مًتقرد ذم اًمفكر واًم  اوم  يمرهمٌ  اعمراك لم  ذم كذا

 ذم يمؾ مًتقرد مـ مجٌقس ومأيمقل!!-

يماّاله ّزقمال  »أ ـ ؿمطادة إًمق  اًمتل ىمال ومةطا قمـ إؾمالتاذ حمًالد يمالرد قمالكم 

اإلصالالحح ذات ضمالالذور ذم أقمالالامع ّفًالالف سمفضالالؾ وم رشمالالف وشمرسمةتالالف، وٕؾمالالاشمذشمف اًمفضالالؾ 

 «-اًمروح وقمغم رأؾمطؿ اًمشةخ ـماكر اجلزائري إيمؼم ذم إذيما  كذه
(9)

 

ًمقٓ ما ىمام سمف اًمشةخ ـمالاكر مالـ اًمتالذرع سم ًةالع ذرائالع »وىمال حمًد يمرد قمكم  

«- اإلصحح ًمتأظمرت هنض  اعمًجًلم ذم اًمشام أيم ر مـ ّ ػ ىمرن
(0)

 

وىمال صحح اًمد ـ اعمد د إن اشم اًمف سمإؾمالتاذ حمًالد يمالرد قمالكم يمالان طمادصمالًا مطالاًم ذم 

 اومة ، وىمال إّف ّ ؾ إًمةف ّ ةح  ؿمة ف اًمشالةخ ـمالاكر اجلزائالري ًمحكالتامم سمالاًمؽماث طمةاشمف اًم 

اًمرريب وإطمةائف، وؾمدرى شمف ةؾ صجتف رمحف اهلل سمإؾمتاذ يمرد قمكم، وؾمؽمى كالذه اًمًجًالج  

اعمت ج  احلج ات سملم اًمشةخ ـماكر اجلزائالري وإؾمالتاذ حمًالد يمالرد قمالكم واًمالديمتقر صالحح 

ة مـ ؾمحؾمؾ يم ػمة ىمامه ذم سمحد اًمشام قمام  وذم دمشؼ اًمد ـ اعمد د، وكل ؾمجًج  واطمد

ظماص : يماّه يمؾ مدطا قمامدًا مـ أقمًدة اًمدطض ، وـمر  الًا ماكالدًا عمالا ّالراه اًمةالقم، أو عمالا يمالان 

  دٌغل أن ّراه ًمق اؾمتًرت احلال واعمداك  وإظمحع واإلظمحص قمغم ما يماّه قمجةف-

إقمالحم مالـ أقمضالائف وًمرؾ سمرض ما   دره جمًالع اًمجغال  اًمررسمةال  اًمةالقم قمالـ 

 ذم مةداّف مالـ  يمؾ   ،إوائؾ  ج ل اًمضق  قمغم ضماّ  مـ اًمدطض  ورضماهلا وما ىمامقا سمف

                                                        

   -91، وأؿمطر إم ال ص989قمام قمغم وٓدة إؾمتاذ اًمرئةس، ص مو  ورمطرضمان ذيمرى مر (9)

م ال ص998اًمشةخ ـماكر اجلزائري رائد اًمدطض  ذم سمحد اًمشام، قمدّان اخل ة  ص (0)  -99، وأؿمطر ٕا
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ضمطقد شمدق ر   وإصحطمة  شمت الف يمجطالا ذم ـمر الؼ واطمالد كالق ـمر الؼ اًمدطضال  واًمتحالرر 

 وسمرث احلةاة احلّرة اًمفاقمج  ذم سمدا  إم -

ا، وطمالقل اًمٌةوال  اًمؽمسمق ال  ًم د ىمرأت يم ػمًا اا يمت  طمقل ّشأة اًمترجةؿ ذم سمحدّال

وىمةام اعمدارس، ومام وضمدت ما  شفل اًمغجةؾ، سمؾ ما وضمدت مالا   الّقر اًمقاىمالع اًمالذي 

 يمان، وًمًه أيمتؿ أّدل ما ؿمًًه رائح  اإلظمحص ذم أيم ر إىمحم اًمتل ىمرأت هلا !

وًم اعما متدةاله أن  جتفاله اًمكتالاب اًمالذ ـ أّرظمالقا ًمٌالد  اًمرٍمال اًمرالريب ذم سمالحد 

احلكقم  اًمررسمة  وما ىمٌجطا وما سمردكا أو ما ؾمٌ طا وما شمحكالا، أن  اًمشام، وًمرٍم ىمةام

 قضمطقا أّظاركؿ ّحق ما ىمام سمف قمجام  إم  ورضماهلا اعم جحقن ذم ؾمٌةؾ ّنم اًمرجالقم 

ّٓ   فقا قمدد قمالدد ىمجةالؾ مالـ  واعمرارف، وشمرسمة  اًمر قل وشمدشو  اًمدفقس وشمزيمةتطا، وأ

 ةًح قمغم اًمٌد ---اعمدارس اًمتل أىمامتطا احلكقم  ًمة رجقكا دًم

ًم د شمتٌره ما يمان ذم دمشؼ ذم مفتالتة اًم الرن اًمرنمال ـ ومقضمالدت ذم يمالؾ طمالّل 

مـ أطمةا  دمشؼ اًم د ً  قمددًا مـ اًمكتاشمة  واعمالدارس، ووضمالدت قمالددًا يمٌالػمًا مالـ 

ؿمالالالةقخ اًمرجالالالؿ ورضمآشمالالالف  ر الالالدون اًمالالالدروس واعم الالالاًمس ذم اعمًالالالاضمد واعمالالالدارس 

مه قمغم أيمتاومطؿ هنض  اًمقـمـ اًمرجًة  واًمٌةقت---سمؾ شمتٌره مرظؿ اًمرضمال اًمذ ـ ىما

واًم  اومةالال ، أو اًم الالحقة اًمفكر الال  وآضمتامقمةالال ، أو اًمتحر ر الال  اًمقـمدةالال  مالالـ صمقر الال  

وضمطاد الال ، ومالالهذا كالالؿ مجةرالالًا االالـ ظمالالّرضمتطؿ طمج الالات اًمرجالالؿ وجمالالاًمس اًمتدالالق ر ٕوًموالالؽ 

اًمشةقخ اًمرظام مـ أم ال اًمشةخ سمدر اًمد ـ احلًدل، واًمشةخ قمكم اًمدىمر، واًمشةخ أيب 

، واًمشالالةخ صالالحح  اعمةالالداين، واًمشالالةخ مكالالل اًمكتالالاين، واًمشالالةخ يمامالالؾ اًم  الالاباخلالالػم

اًمزقمةؿ ، واًمشةخ إسمراكةؿ اًمغح دل، واًمشةخ ـماكر اجلزائري، ومالـ شمحكالؿ يماًمشالةخ 

طمًالـ طمٌدكالال ، واًمشالالةخ قمٌالالد اًمكالالر ؿ اًمرومالالاقمل، واًمشالالةخ ؾمالالرةد اًمؼمكالالاين، واًمشالالةخ 

 صاًمة ومرومقر، وهمػمكؿ-
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أقمدالل ًٌا ذم اجلًع سملم اًمترجةؿ واًمت الق ؿ، وًم د رأ ه عمدارس دمشؼ ّشاـمًا قم ة

شمرجةؿ اًمرجؿ واًم ةؿ وشم ق ؿ اًمًجقك وإظمالحع--- وَمالـ ِمالـ اًمكتالاب واًمؽمسمالق لم مالـ 

ذم سمجدّا قمـ اعمدرؾمال  اًمررسمةال ، ومدرؾمال  اًمد الاح، واعمدرؾمال  حتدث وكق   رخ ًمجؽمسمة  

مةدةالال ، واعمدرؾمالال  اًمكامجةالال ، ومدرؾمالال  اًمتطالالذ   اإلؾمالالحمل، واعمدرؾمالال  إ ،اًمرحياّةالال 

واعمدرؾمالال  اًمت ار الال ، ومالالدارس اجلًرةالال  اًمغالالّرا ، واعمدرؾمالال  اًمًالالفرضمحّة  وضمطالالقد 

أصحاهبا وم ؾمًةطا مـ أم ال اًمشةخ حمًد اعمٌارك صاطم  اًمرحياّة  واسمدف اًمشةخ قمٌالد 

اًم ادر صاطم  مدرؾم  اًمد اح، واًمشةخ حمًد ظمػم  اؾملم، واًمشةخ اخل ةال  واًمشالةخ 

 واعمرؿمد ـ اعمرسملم؟- اًمر اد وأم اهلؿ مـ م ؾميس اعمدارس

ر قمالـ ؾمالاقمد اجلالّد و التحغّم سمفضالةجتل اًمقومالا   إن اًمقاضم   دقمق اًمةقم ًّ مـ  ش

واإلظمحص ًمػمى أن مالا ذم جمتًردالا مالـ ضمالذور ًمجدطضال  ومالـ صمالامر ّظةفال  ّاوال  ، 

، وأما ما ؿماب همػمكا مالـ ًمقصمال  أو اّحالراف ومًالـ  يماّه مـ إّتاج داظمكم وصدع حمكّمّ

خ ًمالالف وُز ّفالاله أ دالاله أقمامًمالالف مالالـ همالالزوات ظمارضمةالال  قمًالالكر   أو  صمالالار مالالا ُأر  كداومالالف وُز  

شمٌشػم  : اا يمت  قمدف قمغم أّف شمأر خ ًمجدطض  اـ حيًٌقن أهنالؿ   رظمالقن أو حيًالدقن 

مٌطقر ـ سمام مل  ر دوا أن  الروا همالػمه، وٓ أن  ت الاوزوه إمم إقمالامع واًمدالٌش  ،صدراً 

 - ؿ ًمف اًمتار خ احلؼ وزّاً ومحٌط ما ىماًمقه ومل  ُ  ،قمـ اجلذور

وًمرؾ ذم ّنم ؾمػمة واطمد مـ أوًموؽ إقمحم إؿمارة إمم ؾمػمة أم اًمف اـ ؾمالٌ ف 

أو قمامه---وكذا ما حيفز إمم إقمادة اًمدظر وطمّث اًمكتاب قمالغم اًمؽممجال  ًمك الػم ـ مالـ 

وضمرجطؿ ىمدوة   تدي هبؿ  ،وشم د رًا جلطقدكؿ ،وووما  هلؿ ،سمداة هنضتدا، رقما   حل طؿ

   وأمؾ اعمًت ٌؾ-أسمدا  اجلةؾ مـ ؿمٌاب كؿ قمامد إم
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  أسرة املنجد ًبَئتى

 

أهة اعمد د أهة دمش ة  قمر   ، يماّه شم ةؿ ذم زىماع اًم قاف سمحل 

اًم ةًر   ذم دمشؼ اًم د ً ، ذم اعمد    اًمقاىمر  ىمرب مكت  قمدؼم ذم ضمدقب عع 

 اجلامع إمقي-

، وىمد يماّه ًمجت ار مـ دمار دمشؼ وأقمةاهنا« ؾمجةؿ اعمد د»ويمان ضمّد إهة 

وإن أدرك أم ازم أواظمركا  ،اًمٌارز ـ ذم دمشؼ قمادات مل  دريمطا ضمةؾ اًمشٌاب اًمةقم

وقمرف أم ج  مدطا: ًم د يمان قمدد يمٌػم مـ اًمت ار  حزمقن دروس اًمشةقخ ذم 

اعمًاضمد واًمزوا ا واًمٌةقت، ويمان سمرضطؿ مت دمًا ذم قمجؿ مـ اًمرجقم يماًمتفًػم 

دد مدطؿ جماًمس  ر دكا ذم سمةتف حييكا قمدد مـ زمحئف واحلد ث واًمررسمة ، ويمان ًمر

ومـ أكؾ اًمرجؿ ًمجًدارؾم  واعمذايمرة، وىمد طميت وأّا صغػم مع واًمدي سمرض 

 ،كذه اعم اًمس ذم سمةقت يم ػمة يمٌةه اًمشةخ راؿمد اًم قشمكم، واًمشةخ  اؾملم اًمفرا

وذم سمةه اًمًّكري وهمػمكؿ، وكل همػم  ،واًمًةد ع ػ اًمدص ،واًمشةخ اًم دقا 

يمدروس اًمشةخ سمدر  ،وس اًمرجام  اًمتل يماّه أوؾمع وأيم ر اّفتاطمًا قمغم اًمرام در

 وهمػمكؿ- ،ودروس اًمشةخ اًمدق ح ، واًمد راين، وقماسمد ـ ،اًمد ـ احلًدل

ويمان ضمّد  ل اعمد د واطمدًا مـ اًمت ار ذوي اًم حت اًمقاؾمر  مع اًمرجام  

اؿمتطر سمحًـ  جياًمًطؿ و ًامركؿ و ًت ٌجطؿ ذم سمةتف و كرمطؿ، وىمد ،واًمقٓة

وسمكرمف وشم ر ٌف ًمجرجام ، طمتك ىمةؾ قمدف إّف واطمد مـ أمرا   ،طمد  ف وـمحىم  ًمًاّف

 ؾماقمده قمغم ذًمؽ دمارشمف اًمقاؾمر  سملم اًمشام واحل از- ،اعم اًمس اًمدمش ة 
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ًٌّا ًمجرجؿ واًمد ـ  وذم كذا اًمٌةه اًمدمش ل اًمذي  ً ؾ اعم تًع اًمشامّل طم

صحح »واًمد « قمٌد اهلل»رجؿ: وًمد وأكجطام، ومزضمًا سملم ـمج  اًمرزع وـمج  اًم

طف أسمقه إمم طمفظ اًم ر ن، ومحفظف قمغم ؿمةخ م- ووضمَّ 9889. ك9088ؾمد  « اًمد ـ

كق اًمشةخ حمًد اًمنمىماوي اًمذي يمان   ةؿ ذم اعمدرؾم  اًمٌادرائة   ،صقذم مٍمي

وىمرأ سمرد ذًمؽ قمغم اًمشةخ أمحد داان ،ىمرب محام ؾمامل ذم اًم ةًر  
وقمغم ؿمةخ ( 9)

اًمشةخ أمحد احلجقاين اًمكٌػم، واٍّمف إمم ـمج  قمجقم اًمررسمة  واًمتفًػم  اًم را  ويمٌػمكؿ

ومأظمذ قمـ اًمشةخ سمكري اًمر ار، واًمشةخ قم ا اهلل اًمكًؿ،  ،واحلد ث واًمف ف اًمشاومرل

وّال إضمازات مـ حمدث اًمشام اًمشةخ سمدر اًمد ـ احلًدل، ومـ اًمشةخ قمٌد اًم ادر 

ة ًا ًم ّرا  دمشؼ، ويمان مقصقومًا اًم  اب وهمػماا، وأصٌة اًمشةخ قمٌد اهلل اعمد د ؿم

سم امل اًم قت وضمقدة إدا  ذم ىمرا ة اًم ر ن، وسماًمدىم  واًمضٌط وؾمر  اًمرجؿ ذم 

 ،اًم را ات، يمام قمرف سماًمج ػ واًمتقاوع وطمّ  اًمرجؿ واًمرجام ، ويم ر حمٌّقه وشمحمذشمف

يمام خترج سمف قمدد مـ ىمرا  دمشؼ  ،وختّرج سمف ؿمةخ ىمرا  سمػموت اًمشةخ شمقومةؼ اًمٌاسما

 -(0)شةخ سمشػم اًمشحح واًمشةخ  اؾملم اجلقجيا  واًمشةخ قمٌد اًم ادر ىمق در اًمررسمةكم يماًم

م، وظمرضمه ًمف ذم دمشؼ 9911.ك9981اًمشةخ قمٌد اهلل اعمد د ؾمد   وشمقذم

وومقد وؿمّةرف أكؾ دمشؼ وقمجامصكا ويمؼماصكا ودماركا--- وىمد رأ ه  ،ضمدازة طماومج 

 ّذاك ذم م ّره « ًع اًمرجًل اًمرريباعم »اًم ادملم حلضقر طمفؾ شمأسمةدف اًمذي أىمامف ًمف 

 سمٌاب اًمؼم د- 

                                                        

م، ويمان ىمد مجع اًم را ات قمغم اًمشةخ أمحد 9907كق اًمشةخ أمحد سمـ ظماًمد داان اعمتقرم ؾمد   (9)

اعمالالدارس ًمترجالالةؿ اًم الالر ن واًمررسمةالال  ذم دمشالالؼ- وًمالالف شمرمجالال  مف الالج  ذم   احلجالالقاين، واومتالالتة 

  -118ص 9عم ةع احلاومظ وّزار أسمافم  ج« شمار خ قمجام  دمشؼ ذم اًم رن اًمراسمع قمنم»

  -ًمجدرةًل« دور اًم ر ن سمدمشؼ»ًمجشةخ اعمد د شمرمج  سم جؿ اًمشةخ اًمررسمةكم ذم ذ ؾ يمتاب  (0)
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 اًمدمش ل اًمٌةه كذا ذم م9999. ك9997وًمد صحح اًمد ـ اعمد د قمام 

«  رومرف قمجةف اًم ر ن اًمكر ؿ»أو اًمذي يمان  ،واًمرجام  اًمرجؿ طمّ   قمجةف كةًـ اًمذي

 قمغم طمّد شمرٌػم اًمديمتقر صحح اًمد ـ ّفًف-

ـ أؿمطر اعمدارس آسمتدائة  وأىمدمطا آسمتدائة ، وكل م« اًمٌح  »دظمؾ مدرؾم  

ذم دمشؼ، وعما أمتّطا اّت ؾ إمم مكت  قمدؼم، وًمكدف هقمان ما شمريمف واّتً  إمم اًمكجة  

اًمرجًة  اًمقـمدة ، وشمرّجؿ ومةطا قمغم  د اًمشةخ هب   اًمٌة ار وإؾمتاذ ظمجةؾ مردم سمؽ- 

قمغم قمدد مـ ودرس ومةطا  ،وعما طم ؾ قمغم اًمشطادة اًم اّق   دظمؾ مدرؾم  دار اعمرجًلم

أوماوؾ اعمرجًلم، ويمان سمةدطؿ ظماًمد ؿماشمةح اًمذي أقم   سمف، ًمذًمؽ أظمذه سمرد خترضمف 

« ؾمكرشمػماً »ومرّةدف قمدده  ،إمم وزارة اعمرارف اًمتل يمان اًمديمتقر ؿماشمةح ىمد اّت ؾ إًمةطا

 ،ومل  كتػ إؾمتاذ صحح اًمد ـ سمقفمةفتف ذم وزارة اعمرارفًمجترجةؿ اًم اّقي واًمفدّل- 

وشمجّ ك اًمرجؿ  ,ويماّه مدة اًمدراؾم  ومةف صمحث ؾمدقات ,مرطد احل قع سمؾ اّتً  إمم

مد ر مرطد احل قع  ,ومةف قمغم  د اًمشةخ اًمديمتقر أيب اًمةن قماسمد ـ وقمٌد اًم ادر اًمرظؿ

 وؾمامل اعمةداين ووما ز اخلقري وؾمرةد اعمحاؾمدل )حماؾمـ(- , ّذاك

 ، ر   أصمارصمؿ رئةًًا ًمجد قان ذم مد ،وقمًؾ سمرد ذًمؽ مدة ذم وزارة اإلقماؿم 

 صمؿ مد رًا سماًمقيماًم  ومةطا- وقماد إمم وزارة اعمرارف مد رًا ًمجٌر ات واًمرحىمات اًم  اومة -

ويمان قمًجف ذم اًمرحىمات اًم  اومة  واًمٌر ات طماومزًا دومرف إمم اًم ًقح ًمجح قل 

وومد إمم سمار س طمةث طم ؾ قمغم اًمديمتقراه ذم قمغم اًمديمتقراه، وهتةأت ًمف إؾمٌاب ومأُ 

ًمةدع ومرص  شمفجه مـ  ده أو رهمٌ   ,يمرادشمف ,اًمرام--- ومل  كـ اًم اّقن اًمدوزم 

 ًتريص حت  طا قمجةف، ومتاسمع دراؾمتف ذم اًمتار خ وقمجؿ اعمكتٌات واخل قط ويمؾ ما 

  ت ؾ سماعم  قـمات-
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اىمؽمح وز ر اعمرارف قمغم اًمديمتقر اعمد د أن  قومده إمم م 9911وذم قمام 

فم  ذم مكتٌاهتا، وامتألت ّفس ومطارس ًمجً  قـمات اًمررسمة  اعمحفقإؾمٌاّةا ًمة دع 

اًمديمتقر اعمد د ومرطمًا وؾمرادة سمذًمؽ آىمؽماح ّٕف حي ؼ رهمٌ  قمز زة قمجةف، وصدر 

مرؾمقم إ فاده وؾماومر إمم إؾمٌاّةا، وسمدأ قمًجف يمام سمدأ  ترجؿ اًمجغ  اإلؾمٌاّة --- ويمؿ 

 يماّه شمجتًع قمةداه ومتأل وضمطف اسمتًام  إؾمػ اعم مل واًمتحن قمغم اًمت ّجػ اًمر كم

إن م امل ذم »سمرد ذًمؽ ومة قل  واًمفكري قمدد سمرضطؿ طملم يمان  تحدث قمام طم ؾ 

إؾمٌاّةا مل   ؾ مع إؾمػ! ًم د اؾمت اًمه اًمقزارة ذم دمشؼ وضما ت وزارة ضمد دة، 

ذي أوومدين، وطمّؾ ذم وزارة اعمرارف وز ر ضمد د قمغم ظمحف مع اًمديمتقر اًمر حين اًم

ويمؿ كل قمادة ذمةً ، ويمؿ «- ين!!!ؾ ما ومرجف ؾمجفف اًمر حومأسم ؾ اًمقز ر اجلد د يم

كق ؾمجقك قم ة  واّر أن  دظر اعمً ول اجلد د إمم ؾمجفف ويمأّف ظم ؿ ًمف، وأن  دظر 

اًم دما  وىمد  كقّقن إمم اًمقزارة ويمأهنا سمةتف أو م ّر ًمرشػمشمف وأّ اره، ومةٍمف 

 دصملم وًمق يماّقا ضمطح ----و أ  سماعمحْ  ،ظمؼما 

 د كةأ اهلل ًمجديمتقر اعمد د ظمػمًا اا مومف قمغم أن ما ضمرى مل  كـ عًا يمّجف، وم

قمدف، وذًمؽ أن ومرص  أظمرى ؾمدحه ًمتح ةؼ اًمغا   اًمتل ـماعما داقمٌتف أطمحمطا ومتدك 

حت ة طا مدذ يمان ؿماسمًا  اومرًا  ًتًع إمم ّ ائة ؿمة ف إؾمتاذ حمًد يمرد قمكم اًمذي 

مدة قمًؾ همرس ذم ّفًف وذكدف طمّ  اًمؽماث واًمرًؾ قمغم إطمةائف وّنمه--- وذًمؽ أن 

 سمّد مـ شمرةلم  ظمر حمّجف،  وٓ ،اعمد ر اًمًقري عمرطد اعم  قـمات سماًم اكرة ىمد اّتطه

مد رًا عمرطد اعم  قـمات اًمتاسمع  ,رمحف اهلل,ًم د اّتطك قمًؾ اًمديمتقر  قؾمػ اًمرش 

وواومؼ قمغم ذًمؽ رئةس اًمقزرا   ،جلامر  اًمدول اًمررسمة  ورؿمة اًمديمتقر اعمد د حمّجف

واومؼ قمجةف ذم اًم اكرة أملم اجلامر  قمٌد اًمرمحـ قمزام، و ،اًمًقري ومارس اخلقري

حيةةف م: 9989وشمًّجؿ اًمديمتقر اعمد د إدارة اعمرطد، وسم ل مد رًا ًمجًرطد طمتك ؾمد  
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، و غدةف قمجاًم، و ًأل ظمزائدف سماعم  قـمات واعم قرات اًمتل جيًرطا مـ دول إدارةً 

ردّةقن واًمٌاطم قن ذم أرضما  اًمرامل ومكتٌاشمف، و  در جمّجتف اًمتل أصٌة اعم تّ قن واعم

 اًمقـمـ اًمرريب  دتظرون أقمدادكا-

ًم د ضمرؾ اًمديمتقر اعمد د مرطد اعم  قـمات ىمٌج   تقضمف ّحقكا اًمرجام  

 و   دكا اًمٌاطم قن مـ يمؾ طمدب وصقب-

وًم د يماّه اًمًدقات اًمتل ىمضاكا ذم إدارة اعمرطد يمام ىمال كق ّفًف مـ أيم ر 

تل ىمضةتطا ذم اعمرطد مـ أظم   اًمًدقات ويماّه اًمًدقات اًم»ؾمدقات قمًره ّشاـمًا 

وىمد أشماطمه زم ز ارة مكتٌات اًمرامل اًمتل حتتقي خم قـمات ذم طمةا  قمًًح وإّتاضمًا- 

 رضمع إًمةف  ،وشم ق ره سماعمةكروومةجؿ ًمةكقن ذم اعمرطد ،واّت ا  اجلةد مدطا ،قمرسمة 

«-اًمرجام  واًمٌاطم قن
(9) 

كا اعمرطد، ووىمع اظمتةاره وسمدأ اًمديمتقر اعمد د خيتار سمرض اعم  قـمات ًمةدنم

قمغم قمدد مدطا، ويمان مـ أؿمطركا يمتاب  ت ؾ سمًقوققمف اًمذي ّال سمف درضم  

وكق عح يمتاب  ،اًمديمتقراه مـ اًمًقرسمقن، وكق ذم اًم اّقن اًمدوزم اًمرام: ومح  ف

«  ً عمحًد سمـ احلًـ اًمشةٌاين، وكق « اًمًػم اًمكٌػم»وأصجف  ،ًمجنظميس«  اًمكٌػمػَم اًم

اًم اّقن اًمدوزم اًمرام، وىمد طم ؼ ضمزأ ف  يمتاب ذم اًمرامل  تكجؿ قمغمأول  يمام ىمال اعمد د

مجرة  اًمشةٌاين ًمجح قع »إول واًم اين، وأؾمس اًمرجام  إعمان مجرة  ؾمًقكا 

 د- اعمد د ّائًٌا ًمرئةًطا-   واّت ٌقا ،«اًمدوًمة 

وقمامشمف  ،اًمديمتقر اعمد د ذم إدارشمف ًمجًرطد وإصداره ًمجً ّج  وًم د قمرومُه  

                                                        

وكق همػم م ٌالقع- ؾمالًره « ت ذم مرطد اعم  قـماتؾمه ؾمدقا»ًمجديمتقر اعمد د يمتاب ؾمامه  (9)

  ذًمؽ مدف ومل أره-
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ت ىمضةتطا ذم اًم اكرة أشمردد قمجةف ومةطا يمؾ أؾمٌقع، وًم اعما طميت ؾمٌع ؾمدقا

 ضمجًاشمف ومداىمشاشمف، وًم اعما أومدت مـ  رائف وظمؼمشمف-

ورأ ه شم د ر اًمرجام  واًمٌاطم لم ًمف وجلطقده، وأؿمطد أن مرطد اعم  قـمات ذم 

ومدارة إؿمراع شمدنم يمؾ ما  ت ؾ  ،رقما تف وإدارشمف يمان مريمز ّشاط قمجًل

   اًمتح ةؼ مـ أظمٌار ومرجقمات-سماعم  قـمات ومداك

وطملم شمرك اًمديمتقر اعمد د إدارة مرطد اعم  قـمات وهمادر اًم اكرة ىم د 

ويمان  ،«دار اًمكتاب اجلد د»سمػموت مد د  زوضمتف، وأؾمس ومةطا دارًا ًمجدنم ؾماّمكا 

همروف مـ ذًمؽ أن  دنم اًمكت  اًمتل أًمفطا ظمحل اًمًدقات اًم جةج  اًمًاسم   ومل  تة 

ّه اًمدار مكتًٌا ًمحؾمتشارات اًمرجًة  ًمجٌاطم لم وـمحب اًمدراؾمات ًمف ّنمكا، يمام يما

وقمام  قاضمطقّف مـ  ، ًأًمقن مد ركا اًمديمتقر اعمد د قمـ اعم ادر واعمراضمع :اًمرجةا

مشكحت ذم م ًمفاهتؿ وحت ة اهتؿ ورؾمائجطؿ اجلامرة - وأذيمر أّف ذم إطمدى ز ارا  

 ا ومحن، كذا »مـ يمتٌف وىمال زم   أكداين واطمداً « اًمكتاب اجلد ددار »ًمف ذم مكتٌف ذم 

 ومشكرشمف ودقمقت ًمف سماًمؼميم  وـمقل اًمرًر-«!! يمتايب اعمو 

وًم د قمرف اًمديمتقر اعمد د سمغزارة اإلّتاج: وىمد أطم ةه ًمف ّحقًا مـ واطمد 

وؾمٌرلم قمدقاًّا 
(9)

قمدا موات اعم آت اًمتل  ،ما سملم رؾماًم  صغػمة ويمتاب و ؿ

  ٕورسمة -ّنمكا ذم اعم حت واًم حػ اًمررسمة  وا

ؿ وىمال  ًّ  وًم د ؾمأًمتف مرة مـ أ ـ  أ  سماًمقىمه ًمةتاح ًمف يمؾ ذًمؽ اإلّتاج ومتٌ

ل، سمالؾ » أّتؿ شم ةجقن سمرد اًمغدا ، وأّالا ٓ أظمجالع صمةالايب اًمتالل أًمًٌالطا ذم اًمرًالؾ اًمرؾماًل

                                                        

   -وما بعدها 37 اّظر ما ضما  ذم  صماره ص (9)
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صمؿ أهنض عمتاسمر  اًمرًؾ- صمالؿ إين أمجالؽ  ،أؾمؽم ة سمرد اًمغدا  ّ ػ ؾماقم  وم ط قمغم اًمكر 

ي ومكرة وذظمػمة مـ يمؾ مدطا، وأّا أظمػمًا أمجؽ مكتٌال  يمٌالػمة مرشمٌال  ٕن قمددمفاشمةة اًمرجقم 

ٓ أطمتاج مرطا أن أسمحث قمـ يمتاب أو أن أؾمترػم يمتاسمًا--- وىمد ختّجةاله قمالـ يم الػم االا  غالري 

 «-اًمداس كذه إ ام مـ اضمتامقمات وًم ا ات وؾمطرات ودقمقات---!

ومل  كالـ ؿمال ةؼ ومل شمكـ سمػموت اًمتل طمّؾ ومةطا اًمديمتقر اعمد د ًمتؽميمالف ًمرًجالف، 

ة رمحف اهلل  ؽميمف  ًت ّؾ سم جًف سمرةدًا قمدف، ومج د يمالان  الدقمك زوضمتف إؾمتاذ يمامؾ مروَّ 

إمم إًم الالا  اعمحالالارضات، وإمم اًمكتاسمالال  ذم اًم الالحػ واعم الالحت، وأصالالٌحه ًمالالف زاو الال  

دنمالال حتالاله قمدالالقان اًمتالالل يمالالان   الالدركا إؾمالالتاذ مالالروة، شمُ « احلةالالاة» قمةالال  ذم ضمر الالدة 

وأظمرضمتطا ذم  ،ف اًمديمتقرة مدك اعمد د سم ًع شمجؽ اعم آت، وىمد ىمامه اسمدت«زاو تل»

 «-زاو تل»يمتاب قمدقاّف 

ومج د يمان ذم طمةاشمف ىمٌالؾ اًمٌػموشمةال  خياصالؿ  قمغم أن ذًمؽ أشمر  اًمديمتقر اعمد د:

ذم اًمرجالالؿ و الالداومع ذم اًمرجالالؿ، وقمالالاّك مالالـ ذًمالالؽ مالالا قمالالاّك، طمتالالك إذا أىمالالام ذم سمالالػموت 

«طمةاهتالا»واًّاع ذم طمةاهتا وشمأصمر سم ّقكا و
(9)

و كتال  ذم  ،أصالٌة خياصالؿ ذم اًمًةاؾمال  

 و داومع ذم اًمًةاؾم !!- ،اًمًةاؾم 

ًم د يمت  ذم سمػموت سمحرّ   قمـ يمؾ ما ظم ر سمٌاًمف ومالا ؿمالاكده مالـ طمقًمالف قمالـ  

آضمتامقمة  واًمفكر ال  واًمًةاؾمالة ، ويمالان  الدع  ،مشكحت اًمٌحد اًمررسمة  واإلؾمحمة 

د--- وعمالا أصالٌة إؾماوملم و تج ك اًم ذائػ، ويم ػمًا ما أوذي، وأطمالرع مكتٌالف ، وُكالد 

ضمّق ًمٌدان ضمّق طمرب همادره إمم اًمًرقد  ، وأىمام ومةطا، وماًمتّػ طمقًمف قمالدد مالـ قمجامئطالا 

                                                        

  - اًمتل يمان   دركا يمامؾ مروة« احلةاة»إؿمارة إمم ضمر دة  (9)
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قمالغم ّشالاـمف ويمتاهبا وأدسمائطا، صمؿ يمّرمتف اعمًجكال  ومدحتالف اجلدًالة  اًمًالرقد  ، وسم الل 

وحييال اعمال مترات واًمدالدوات واعمًالائةات  ،حي ؼ و  ًمػ و كت  وحيارض ،اًمفكري

 عمررووم  ذم مدن اعمًجك -إؾمٌققمة  ا

 ،م01.9.0191اعمقاومؼ ًمالال  9199صفر ؾمد   1وواومتف اعمدّة   قم إرسمرا  ذم 

وّرتالالف يمؼم الالات اًم الالحػ واعم الالحت ذم اًمالالٌحد اًمررسمةالال ، ويمتٌالاله قمدالالف أىمالالحم يم الالػمة 

وقمـ مقؾمققمةتف وقمجًالف و صمالاره، وأىمالام ًمالف جمًالع اًمجغال   ،متحدصم  قمـ اخلًارة سمف ده

 م-0.8.0191 سمتار خ اًمررسمة  سمدمشؼ طمفؾ شمأسملم
(9) 

أن ّذيمر سماًمت الد ر شمجالؽ إهة  ،سمّد ىمٌؾ مغادرة احلد ث قمـ اًمديمتقر اعمد د وٓ

اًمتل قماش ذم ضمّقكا وـمٌرطا ذم ضمالّقه، ومكالان يمالؾ مالـ أومرادكالا  شالاهبف ظمج الًا وؾمالجقيمًا، 

أما اًمزوضم  ومطالل وّا  ورهمٌ  ذم اًمرجؿ، إهنا أهشمف اًمتل شمضّؿ زوضم  وصمحصم  مـ إسمدا - 

اًمٌػموشمةال ، « احلةالاة»ًةدة دّةالا مالرّوة، ؿمال ة   إؾمالتاذ يمامالؾ مالرّوة صالاطم  ضمر الدة اًم

حتًؾ درضم  اعماضمًتػم مالـ ضمامرال  مةتشالةغان  ،واعمً وًم  قمدطا سمرده، وكل ؾمةدة م  ف 

سماًمقٓ الالات اعمتحالالدة إمر كةالال ، وشمالالدّرس اًم الالحاوم  ذم اجلامرالال ، ؿمالالاريمه ذم اًمتالالأًمةػ 

 ال ، وّاًماله ضمالائزة وزارة اعمرالارف اًمجٌداّةال  قمالـ واًمكتاسم  اًم الحفة  سماًمررسمةال  واإلّكجةز

 «-يمامؾ مروة يمام قمرومتف»منطمة  أًّمفتطا، وووره يمتاسمًا قمـ أظمةطا قمدقاّف 

اًمذي ختالرج ذم ضمامرال  كالارومرد سمدرضمال  ماضمًالتػم ذم « زاكر»ومأيمؼمكؿ وأما إسمدا  

 «-ؽ؟يمةػ شمًت ًر أمقاًم»إدارة إقمامل وآؾمت امر، وووع يمتاسمًا ٓىمك رواضمًا قمدقاّف 

، وكق مطددس يمطرسمالائل مت  الص «يمامؾ»أما صماين إسمدا  ومةحًؾ اؾمؿ ظماًمف 

 سماحلاؾمقب )اًمكًٌةقشمر( خترج ذم اجلامر  إمر كة  سمٌػموت-

                                                        

  - م0199طمفؾ شمأسملم اًمديمتقر صحح اًمد ـ اعمد د، م ٌققمات جمًع اًمجغ  اًمررسمة  سمدمشؼ،  (9)
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اًمتل خترضمه ذم ضمامر  ّةق قرك سمدرضم  ماضمًتػم ذم قمجؿ آضمتامع، « مدك»صمؿ 

   اًمتالل حتًالؾ وأصٌة هلا ّشاط مجحقظ ذم سمةوتطا اًمررسمة  ذم اعمًجك  اًمررسمةال  اًمًالرقد

أهة اعمد د ضمدًّةتطا مدالذ اّت جاله مالـ ًمٌدالان ًمةىمامال  ومةطالا- وًمألؾمالتاذة مدالك اعمد الد 

تف  ًّ لم اسمدؽ؟»يمتاب ؾم ًّ  «-ماذا شمً

رطمؿ اهلل راقمل إهة اًمذي هماب وشمرك ومةًـ ظمّجفطؿ أصمرًا ٓ  ًحقه اًمالزمـ، 

  ومكالارم مالـ حمٌال  وّاال ،ومج د فمجقا مدذ ووماشمف  جط قن سمام رسّماكؿ قمجةف وأوصاكؿ سمف

 أظمحع وووما  ًمدمشؼ-

ويمان اطمتفا  اًمرامل اًمرريب واإلؾمحمل واًمدوزم سماًمديمتقر صحح اعمد الد دًمالةًح 

 أ الالًا يمالالان وأ الالًا يماّالاله صالالفتف ذم  ،ا مدزًمالال  ًمغالالػمههلطمّةالالًا   ٌالاله أن مدزًمالال  اًمرالالامل ٓ شمرالالد

 كذا اًمرامل-

إن رضمال اًمًةاؾم  وأصالحاب اعمداصال  واًمرصؾمالا  شمالزول مدزًمال  أطمالدكؿ طماللم 

 -، وما سم ةه  صماره وقمجًفل قمـ مد ٌف، وأما اًمرامل ومتٌ ك ًمف مدزًمتف ويمرامتف ما سم ل زو

ًم د يمالان اًمالديمتقر اعمد الد مقوالع إقمالزاز وشمكالر ؿ، ويمالان اًمش  الة  اًمرجًةال  

واجلامرالات  ،اًمررسمة  اإلؾمحمة  اًمراعمة : قمرومتف اجلًرةات اًمرجًةال  واعم الامع اًمررسمةال 

تف إًمةطا ودقمتف ،واعمحاومؾ اًمدوًمة  ًّ  ًمجًشاريم  ذم ّدواهتا وم متراهتا- ومض

   ًم الالد يمالالان قمضالالقًا مراؾمالالًح ذم اعم ًالالع اًمرجًالالل اًمرالالريب )جمًالالع اًمجغالال

اًمررسمةالال ( سمدمشالالؼ، وقمضالالقًا مراؾمالالًح ذم جمًالالع اًم الالاكرة، وقمضالالقًا مراؾمالالًح ذم 

 اعم ًع اًمرراىمل سمٌغداد،

 ،وقمضقًا ذم اهلةو  آؾمتشار   جلًرة  اعمرارف اًمر امّة  سمحةدر  سماد

 ،عم ًع اًمرجًل اهلدديوقمضقًا ذم ا

 وقمضقًا ذم اجلًرة  اًمدوًمة  ًمجدراؾمات اًمنمىمة -
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 وقمضقًا ذم جمجس اعمرطد إعماين ًممصمار سمؼمًملم-

 وّائًٌا ًمرئةس مجرة  اًمشةٌاين ًمجح قع اًمدوًمة -

  ويمان أؾمتاذًا زائرًا ذم 

 تقن سماًمقٓ ات اعمتحدةًّضمامر  سمر

 وضمامر  ومرّكفقرت سمأعماّةا

 سمة  اًمراًمة  سماًم اكرةومرطد اًمدراؾمات اًمرر

 ويمجة  اعمر قل واعمد قل سم امر  ـمطران

 وضمامر  اعمجؽ ؾمرقد وضمامر  اإلمام حمًد سمـ ؾمرقد سماًمر اض

 وضمامر  اعمجؽ قمٌد اًمرز ز سم دة-

 واجلامر  إمر كة  سمٌػموت-

  ودقمل إلًم ا  سمحقث ذم 

ـمطالالران، وسمغالالداد، وشمالالقشمد ـ، وسمالالار س، ويمًالالؼمدج، ومةالالقّةخ، ومقؾمالالكق، 

قمالالامن، وشمالالقّس، وسمالالػموت، ودٌقل، اؾمالالتوّةالالقدهلل، وشمٌمالال، يمراواز، ؿمالالػمومشالالطد، و

 ضمدة-واًمر اض، واًمكق ه، و

يمً متر شمرجةؿ أوٓد اًمحضمولم اًمفجً ةدةلم اًمذي  ،وذم اعم مترات اًمتل طميكا

قم د ذم اًم دس، وم مترات إدسما  اًمررب ذم دمشؼ، وسمةه مري )ًمٌدان(، واًمكق ه 

يمًالال متر  ،ومالال مترات اًمرالالامل اإلؾمالالحمل ،وًمةالال واًم الالاكرة، ومالال مترات اعمًتنمالالىملم اًمد

ومال متر  ،اًمٌػموين ذم ـمطران، وم مترات اًمفالارايب ذم مشالطد وـمطالران وضمدالد  ًالاسمقر

 اًمرامل اإلؾمحمل ذم م د شق، وإؾمحم  سماد، وومامهمقؾمتا )ىمؼمص(-
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  ُرمجالاله سمرالالض  صمالالاره إمم قمالالدد مالالـ اًمجغالالات )اًمفرًّالالة  واإلّكجةز الال  وشم

 ّة  واًمفارؾمة  واإل  اًمة  واًمؽميمة (-واهلقًمدد   واإلؾمٌاّة  وإعما

 - وّنمت م آشمف ذم اعم ّحت اًمراعمة ، وذم صحػ قمرسمة  وأضمدٌة 

 

 مصادر ترمجتى

 

 ,شمار خ قمجام  دمشؼ ذم اًم رن اًمراسمع قمنمال اهل الري، حمًالد م ةالع احلالاومظ ,9

 م-9988ك. 9118، دار اًمفكر، دمشؼ 9ّزار أسمافم ، ج

 ٌققمات جمًالع اًمجغال  اًمررسمةال ، طمفؾ شمأسملم اًمديمتقر صحح اًمد ـ اعمد د، م ,0

 م-0199دمشؼ 

 ضمّدة- طمفؾ شمكر ؿ اًمديمتقر صحح اًمد ـ اعمد د ذم ,9

رةًالالل، صالالّححف وقمّجالالؼ قمجةالالف وذ ّجالالف د- صالالحح جدّ ور اًم الالر ن ذم دمشالالؼ، ًمدُ  ,1

 م-9918ك. 9981اًمد ـ اعمد د، م ٌر  اًمؽمىمل، دمشؼ 

 م- 0118زاو تل ذم احلةاة، صحح اًمد ـ اعمد د، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت  ,1

م، وومةالف سمحالقث 0111ك. 9100يمتاب دار اًمفرىمان اًمذي أصالدرشمف قمالام  ,8

 ودراؾمات مطداة إمم اًمديمتقر صحح اًمد ـ اعمد د-

 جمج  اعم ًع اًمرجًل اًمرريب )جمًع اًمجغ  اًمررسمة ( سمدمشؼ- ,7

 م اسمحت ؿم  ة  سملم اًمديمتقر صحح اًمد ـ اعمد د وسملم اعم ًمػ- ,8
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 ثــقــافـتــى  

 

ٓ ّردم أصمر اًمٌةو  اًمتل قماش ومةطا صحح اعمد د، وٓ أصمر اًمرضمال اًمذ ـ اشم الؾ 

هبؿ، وٓ أصمر اؾمترداده اًمش يص، ذم اًم  اوم  اعمقؾمققمة  اًمتل اشم ػ هبا، وأّت  ومةطالا: 

ومج د قماش ذم سمةه أسمةف وضمّده، وكق سمةه قمرف اًمرجؿ واًمر ا ، وقمرف جماًمس اًمرجؿ 

ف ومةطالا قماعمالان وماوالحن ومرسمةالان خمج الان االا  واًم را ات، وشمرّجؿ ذم مدرؾم  قمدل سمال

اًمجالذان  ، واالااعمرجؿ اعمرؿمد اًمشةخ هب   اًمٌة ار، وإد   اًمشاقمر ظمجةؾ مالردم سمالؽ

ومكاّاله صالجتف سمالف  ،يمان اعمد د  ذيمراا سماًمشكر واًم دالا ، واشّم الؾ سمإؾمالتاذ يمالرد قمالكم

دراؾمالتف وماحت  ظمػم، وظم قة ذم ـمر ؼ اًم  اوم  اًمتل طمّ جطا، واّتًال  وكالق ذم أواظمالر 

اًم اّق   إمم مجرة  اًمتًالدن اإلؾمالحمل، وومةطالا قمالدد مالـ يمالرام اًمدمشال ةلم قمجالاًم وأدسمالًا 

يماًمشةخ طمًـ اًمش ل اًمذي يمان ىماوةًا عقمةًا، ومد رًا ٕول يمجة  عقمة   ،وشمقضمةطاً 

وكق  ،ذم دمشؼ، ورئةًًا جلًرة  اًمتًدن اإلؾمحمل، ويمان ومةطا اًمديمتقر مجةؾ ؾمج ان

وؿمغؾ قمالدة مداصال  شمرسمق ال   ،ًمتدر س اًم اّقي واجلامرلسماطمث أد   ؿماقمر، شمقمم ا

وإقمحمةالال ، وًمالالف قمالالدد مالالـ اًمكتالال  ذم إدب وإدسمالالا ، ويمالالان ومةطالالا إؾمالالتاذ ومة الالؾ 

ًمف مشاريمات وحمارضات ذم اعمداؾمٌات اًمد دة  واًمقـمدةال -  ،اًمرظً ، وكق حمام م  ػ

وآكالتامم  اًمرامل اًمذي اشم الػ سماجلالدّ  ،سمإؾمتاذ اًمشةخ حمًد أمحد داانواشم ؾ ومةطا 

 سمدمشؼ و صماركا-

واؾمالالتطقاه إدب ومادمالالف ّحالالقه،  ،ذم كالالذه اًمٌةوالال  سمالالدأ اًمالالديمتقر اعمد الالد اًمكتاسمالال 

جال  وفمطرت مقكٌتف ذم اًمكتاسم  طملم اّت   قمضقًا ذم جمجس إدارة مجرة  اًمتًالدن، وـمُ 

إًمةف أن  كت  آومتتاطمة  ذم جمجتطا، وماّ جؼ  كت  ذم اًمتار خ وأصمار وشمراضمؿ اًمرضمالال- 

 ك-9970ؾمد  م إمم 9911ك.9919شمف ذم جمج  اًمتًدن سم ةه مًتًرة مـ ؾمد  وم آ
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وىمد حتدث اًمديمتقر اعمد د ّفًف قمـ صم اومتف وقمـ رهمٌتف اًم  اومةال  وقمالـ سمالدا تطا 

أىمقاًمف مالا  ج الل إوالقا  وقمـ ظم قاشمف إومم ذم اًم ر ؼ، ومـ اعمفةد أن أىمت ػ مـ 

يمالان   »مالـ دقمالؿ وشمشال ةع، ىمالال و ٌاللم أيم الر مالا أصمالر ذم سمدائالف اًم  الاذم ،قمغم ذًمؽ يمجالف

قمالامل »إىمدمقن   فقن اًمذي حيةط سم ًةع اًمرجقم، و أظمذ سم رف مـ يمؾ مدطا سمأّالف 

ويمان  ر ٌدل كذا آؾمؿ، ومٌدأت طمةالا  أدسمةالًا مجاله إمم إدب، وشمالأصمرت  -«مشارك

سماًمرؾماًم  وسماًمز ات رمحف اهلل- وىمرأت قمالددًا مالـ يمتال  إدب اًمرالريب اًم الد ؿ- ويمالان 

ؾ مردم سمؽ اًمذي يمان  درؾمدا إدب اًمرريب ذم اًمكجة  اًمرجًة  اًمقـمدةال  ٕؾمتاذّا ظمجة

وحيٌٌدا ومةف ومضؾ ذم ذًمؽ- ويمان زم ذايمرة ىمق  ، يمده أطمفالظ يمالؾ  القم صالفحات مالـ 

أىمقال إدسما  وؿمرر اًمشررا - وسمدأت أّنم ذم اًم حػ وأّالا ذم اًمتاؾمالر  قمنمالة مالـ 

ان  كت  ومةطا ـمف طمًلم ويم ،اب اًمرؾماًم قمًري- وشماىمه ّفيس أن أرى اؾمًل سملم يمتّ 

وأمحد أماللم واًمراومرالل واًمر الاد وؾمالةد ىم ال  واًم د الاوي وزيمالل مٌالارك وهمالػمكؿ، 

ومكتٌه  قمًا م اًم  ضمطدت ذم شمد ةحطا، وزوىمتطا قمغم اًم ر    اًمز اشمةال ، وأرؾمالجتطا إمم 

إؾمتاذ اًمز ات ورضمقشمف أن  دنمكا إذا يماّه شم جة ًمجدنم، وسم ةه أؾمٌققملم أشم ّج  

و  قل ذم هنا   طمد  ف إّف سمرد أن ضما ت «- كؾ شمدنم أم شمرومض-- قمغم اجلًر وأشمًا ل

يمالان ذًمالؽ قمةالدًا قمدالدي، ويمالان كالذا اعم الال سمدا ال  قمطالدي »اعمقاوم   قمالغم ّنمال م اًمتالف 

 «-سماًمكتاسم  ذم )اًمرؾماًم ( واّ حىمل ذم إدب

وكذا يمحم  دل سمقوقح قمغم ؿم  ة  امتألت رهمٌ  وـمًقطمالًا، وسمالذًمه اال  

 ج لم  قضمطقن و ش رقن-وّشاـمًا، وٓىمه رضمآً خم

صمؿ طمدث طمادث ضمرجدل أكتؿ إمم »وأما صجتف سمإؾمتاذ يمرد قمكم ومة قل قمدطا  

ضماّالال  إدب سمالالاًمؽماث وسماًمتالالار خ- ويمالالان طمادصمالالًا كامالالًا ذم طمةالالا  اًم  اومةالال ، ذًمالالؽ أن 

ان أيمالؼم إؾمتاذ حمًد يمرد قمكم رمحف اهلل، رئةس اعم ًع اًمرجًل اًمرريب وم ؾمًف، ويم
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م حمالارضة ذم اجلامرال  اًمًالقر   قمالـ )اةالزات 9911قمام  ؼ، أًم كقمامل قمددّا ذم دمش

وخيالالاًم دل  ،سمدالالل أمةالال ( ومالالذكٌه ًمًالالامقمطا، ويمدالاله  قموالالذ أشمالالدومؼ سماًمدشالالاط واحلامؾمالال 

ده ذم أمقر، ويمان مـ اجلرأة اًمٌاًمغ  أن  دت ده إًّان، ومكتٌه اًمغرور، ومأردت أن أّت 

إؾمتاذ  ّ  يمان اًمز ات ٓ حيؾمتاذ اًمز ات، وذم ّ د اعمحارضة، وأرؾمجتطا إمم إم اًم  

يمرد قمكم، سمةدطام ّفقر، ومًارع إمم ّنم م اًمتل، ومجام رأ تطا مدشقرة ؿمررت سمالأمل ؿمالد د 

 «-يمرد قمكم مـ يمٌار اًمرجام  وقمظام  اًمرضمال--وّدم، ووسم ه ّفيس، وم د يمان 

صمالؿ  تالاسمع وصالػ اضمتامقمالاهتام  ،و  قل سمرد ذًمؽ إن يمرد قمكم اؾمالتدقماه ًمز ارشمالف

 ىمائًح  

د  دظمؾ إمم اًم اًمقن اًمذي يمده أّتظره ومةف طمتك ّظر إزّم وىمال  رطمالؿ وما يما»

ومجالام ؾمالًره ذًمالؽ اهلل أسماك، ويمّرركا، يمان أسمقك أقمّز صد ؼ زم، ويمان ّالادرة اًمشالام- 

ؿمالالررت أين صالالغػم ضمالالدًا! يمةالالػ أّت الالد مالالـ يمالالان صالالد  ًا ًمقاًمالالدي؟ صمالالؿ ضمجًالالدا ومٌالالدأ 

ؾمتفدت مدف ذم صمالحث احلد ث مًتفنًا قمـ طمازم وقمًكم، صمؿ ىمال  ىمرأت م اًمؽ، وا

ّ اط، أما سماىمل اًمكحم ومح مردك ًمف، وأّا أّ حؽ أن شمٌترد قمـ كذه اًمً اومات اًمتل 

اب اعمحالالَدصمقن اعمرالالامون، وأن شمأظمالالذ سماجلالالّد، ومأظمالالذت سمآقمتالالذار،  كتٌطالالا اًمكّتالال

ومأؾمكتدل وىمال  امِض ذم اًمكتاسم ، أقم ٌدل أؾمجقسمؽ، وؾمةكقن ًمؽ ؿمأن إن ؿما  اهلل، 

ٕسمةؽ، وشمش ةرًا ًمالؽ، امالِض ذم ـمر  الؽ ه شمٍمومؽ، إيمرامًا وكذه مكتٌتل يمجطا حت

 ضع وىمتؽ ككذا-ومح شمُ « إسمجةس  غدل»واؿمتغؾ، صمؿ أواف  ىمرأت يمتاسمؽ 

جيال  أن هتتًالقا أّالتؿ  ،ومًأًمتف  وسمالامذا شمد الحدل؟ ىمالال  كالذه مالد دتؽ دمشالؼ

شمٌدصوا أّتؿ ومًـ  فرجف؟ أّا ؾمأمقت، جيال  أّاله وهمالػمك أن سمتارخيطا وقمجامئطا، إذا مل 

مم كذا إمر- وأىمقل ًمؽ يمام ىمال زم ؿمة دا اًمشةخ ـماكر اجلزائري  اًمؽماث اًمرريب شمتق

وماقمتدقا سمف وأطمةقه- ومًأًمتف  وماذا قمكّم أن أىمرأ أو أومرؾ؟ ىمال  قمجةؽ اعم  قط مطًؾ 
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سماعمكتٌ  اًمظاكر  ،  قضمد ومةطالا ؾمالٌر   ٓف خم القط، اىمرأكالا وؾمت الٌة قمالامل دمشالؼ، 

 «-اصمدا اعم  قط، وسمتار خ مد دتل دمشؼومدذ ذًمؽ احللم سمدأت سمآكتامم سمؽم

ومالالا ًم ةالالف مالالـ قمالالقن  ،ووصالالػ اعمد الالد طمةاشمالالف سمرالالد ذًمالالؽ ومحزمتالالف اًمظاكر الال 

وشمشالال ةع مالالـ مالالد ركا إول د-  قؾمالالػ اًمرالالش، صمالالؿ مالالـ مالالد ركا اًم الالاين قمًالالر روالالا 

 اًمشةخ حمًد أمحد داان اًمذي أوماد اًمك ػم مـ قمجًف-ومـ صحٌتف ًمألؾمتاذ  ،يمحاًم 

تاسمع اكتاممالف سمالاًمؽماث قمامال  وسمدمشالؼ وشمراصمطالا و صماركالا وفمؾ اًمديمتقر اعمد د  

ور اًم ر ن و دنم اعم آت قمـ ظم ط دمشؼ، وحي ؼ اًمكت  قمـ مدارؾمطا ودُ  ،ظماص 

ومةطا طمتك أجلأه اًمًرل واحل  ًمدمشالؼ أن   القف سمدفًالف ًمالػمى سمرةدالف و جًالس سمةالده 

سمالالّد مالالـ ووالالع خم الالط عمالالدارس دمشالالؼ  ورأ الاله أّالالف ٓ»و ًالال ؾ سم جًالالف، إّالالف   الالقل  

اضمدكا وـمرىمطالالا ودوركالالا وأطمةائطالالا، ومرطمالاله أـمالالقف ذم يمالالؾ طمالالّل، وأزور يمالالؾ ومًالال

وىمضالةه  ،مدرؾم  وضمامع، وأدظمؾ يمؾ سمةه ىمد ؿ، وأصمٌه إمايمـ وأشمتٌع مقاورطا

ه ومةالف أؾمالقاركا طمتك ووره خم الط دمشالؼ اًم د ًال ، سمةَّدال ؾمد  يمامج  ذم كذا اًمرًؾ

ت الر سمالف، مل  ًالٌ دل ومكان قمًالًح رائرالًا أوم وأسمقاهبا وأطمةا كا ودوركا ويمؾ مدرؾم ---

 «-إًمةف أطمد

صج  وصمة   سمإؾمتاذ يمرد قمالكم اًمالذي يمجفالف حت ةالؼ جمجالدة مالـ  قمغم وسم ل اعمد د

م أول قمًالؾ ًمالف ذم اسمالـ 9919شمار خ دمشؼ ٓسمـ قمًايمر، ومرًؾ ؾمدتلم وأصدر ؾمد  

ومّن رئةس اعم ًع وأقمضاصه هبذا اإلّ از، وأـمجؼ قمجةالف إؾمالتاذ يمالرد قمالكم  ،قمًايمر

رؾمالالؾ اعمجالالقك ومالالـ   الالجة ًمجرؾمالالاًم  »ويمجفالالف حت ةالالؼ يمتالالاب  ،«اسمدالالل اًمروطمالالل»اؾمالالؿ 

ٓسمالالـ اًمفالالرا - و  الالقل اعمد الالد إن اعمقوالالقع اؾمالالتطقاه ّٕالالف دًمةالالؾ قمالالغم أن « واًمًالالفارة

اعمًجًلم ؾمٌ قا أورسما إمم اًم الاّقن اًمالدسمجقما  وىمقاقمالد اظمتةالار اًمًالفرا - واّظالر إمم 

ًمفالرا  اًمالذي  ظطالر يمتالاب اسمالـ ااًمرضمال اعمرؿمد ـ يمةػ  ش رقن اًمداؿمولم، ومجؿ  كد 
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 اًمرجًل اًمرريب سمدمشؼ ضمالائزة أطمًالـ يمتالاٍب  اعم ًعُ  َة دَ طم  ف إؾمتاذ اعمد د طمتك مَ 

وًمرؾ كذا يمالان اًمدالقاة اًمتالل ضمرجاله اًمالديمتقر ؼ إمم إؾمتاذ صحح اًمد ـ اعمد د- حم َّ 

اعمد د جيرؾ مـ كذا اعمقوقع حمقرًا ًمرؾمالاًمتف اًمتالل ّالال هبالا درضمال  اًمالديمتقراه واًمتالل 

ً  »تاب دومرتف إمم حت ةؼ يم  ك(-989ًمةمام اًمشةٌاين )«  اًمكٌػمػَم اًم

 ،واـمحقمالف ومةطالا قمالغم اعم  قـمالات اًمررسمةال  ،ويمان إ فاد اًمديمتقر اعمد د إمم إؾمٌاّةا

سماسمالالًا واؾمالالرًا إمم قمالالامل  ،صمالالؿ قمقدشمالالف وشمرةةدالالف مالالد رًا عمرطالالد اعم  قـمالالات اًمررسمةالال  سماًم الالاكرة

كق ما ّؽمك احلد ث قمدالف اعم  قـمات وإمم اًمرامل يمجف وما ومةف مـ خم قـمات ومكتٌات، و

 إمم وم رة ىمادم -

وًمكددالالا ّالالرى أن ـمالالقاف اًمالالديمتقر اعمد الالد ذم اًمرالالامل ؾمالالرةًا ورا  اعم  قـمالالات  

وقمًًح ذم ومطرؾمتطا، واؾمت اسم  ًمرنمات اًمدقمقات اًمتل وضمطاله إًمةالف ًمةكالقن أؾمالتاذًا 

زائرًا أو حمارضًا ذم اجلامرات اًمررسمةال  وإورسمةال  وإمر كةال ، أو ًمةكالقن مشالاريمًا ذم 

اعمالالال مترات واًمدالالالدوات اًمتالالالل شمترجالالالؼ سماعم  قـمالالالات أو سماًمتالالالار خ أو سمآؾمتنمالالالاع 

يمالام وؾّمالع دائالرة  ،ىمد وؾّمع  وماىمالف اًم  اومةال  واعمًتنمىملم ذم مشارع إرض ومغارهبا:

اكتاممف اًمرجًل وم رجف قمغم صج  سمرجقم يم ػمة ومقوالققمات واؾمالر  متشالّرٌ  فمطالرت 

ًمكتال  اًمتالل أصالدركا مالـ حمّ  ال   صماركا ذم  صمالاره مالـ موالات اعم الآت وإسمحالاث وا

وم ًمفالال ، واًمتالالل   الالر  طمٍمالالكا ًمتقّزقمطالالا سمالاللم إدب، ّ الالره وؿمالالرره، وىمضالالا اه 

وأقمحمالالالف، واًمجغالالال  وشمراصمطالالالا، واعمرالالالاضمؿ وشمدالالالّقع مقوالالالققماهتا، واًمًالالالػَم واًمالالالؽماضمؿ، 

واًمتار خ، واًمًةاؾمال ، واًم الاّقن، واخلالّط وّشالأشمف وشم القره، واعم  قـمالات وىمقاقمالد 

ذم يمكتاسمالف قمالـ اًمشالّحاذ ـ  ،امع واًمدراؾمالات آضمتامقمةال حت ة طا وومطرؾمتطا، وآضمالت

سمغداد وسمار س، ويمتاسمف قمـ اخلجفا  واخلجرا  ذم اًمرٍم اًمرٌا ، وما يمتٌالف قمالـ اعمالرأة 

ويمالؾ  ،أصمار، ومد دال  دمشالؼقمـ  ويمً ًمفاشمف  ،واجلدس قمدد اًمررب، واعمرأة واحل 
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واًمفكر  ،ٓؾمتنماىمة ما  ت ؾ هبا وسمٌدائطا وخم  طا، وـمقائػ قمجامئطا، واًمدراؾمات ا

واًمفتالالاوى اًمف طةالال   ،واًمقصمالالائؼ اًمًةاؾمالالة  واًمقصمالالائؼ اًمدسمجقماؾمالالة  ،اًمًالالةا  اعمرالالام

 واًمدراؾمات اإلؾمحمة -

ًم د اؾمت اع د- اعمد د أن  كقن قماعمًا مشاريمًا يمام أراد، قمغم طمّد شمرٌػم اًم الدما ، 

ٍماله ىمامال  صملم--- ووىمػ ذم قموأن  كقن مقؾمققم  قمجًة  متد ج  قمغم طمّد شمرٌػم اعمحدَ 

تف اعمرايمالز اًمرجًةال  واعمراكالد  ًّ صم اومة  ؿماخم ، أكدشمف اعم امع ًم   قمضق مراؾمالؾ، ووال

اًمدوًمة  قمضقًا ومةطا، ومكان قمضقًا مراؾمًح ذم جمامع اًمجغ  اًمررسمة  ذم دمشالؼ واًم الاكرة 

واًمرراع واهلدد، واظمتاروه قمضقًا ذم اجلًرةال  اًمدوًمةال  ًمجدراؾمالات اًمنمالىمة  واعمرطالد 

 سمرًملم، وّائ  رئةس مجرة  اًمشةٌاين ًمجح قع اًمدوًمة --- إعماين ًممصمار ذم

وومراّكفقرت  ،ودقمل أؾمتاذًا زائرًا إمم ضمامرات سمرًّتقن ذم اًمقٓ ات اعمتحدة

ومرطالد اًمدراؾمالات ذم اًم الاكرة، وضمامرال  ـمطالران، وضمامرال  اعمجالؽ ؾمالرقد ذم  ،سمأعماّةا

وت- وأمالالا اًمر الالاض، وضمامرالال  اعمجالالؽ قمٌالالد اًمرز الالز سم الالدة، واجلامرالال  إمر كةالال  سمٌالالػم

ار س اعم مترات وم د دماوزت اًمرنمال ـ مالا سماللم شمارخيةال  وؾمةاؾمالة  واؾمتنمالاىمة ، ذم سمال

د ـ وسمغداد وـمطران ومشطد وؿمالػماز وّةالقدهلل ومةقّةخ ومقؾمكق ويمًؼمدج وشمقشم

 ويمراشمٌم واؾمتدٌقل وسمػموت وشمقّس واًمكق ه واًمر اض وضمدة-

ه سمرالض يمتٌالف إمم دماوزت يمتٌف اعم ًمف  واعمح    اعمو  واخلًًاللم قمالّدًا، وشمرمجال

اًمفرًّة  واإلّكجةز ال  واإلؾمالٌاّة  واإل  اًمةال  وإمم اًمؽميمةال  واًمفارؾمالة - وٓ أفمالـ أن 

كداك مقوالققمًا ًمالةس ًمالف ومةالف يمتالاب أو رؾمالاًم ، سمالؾ ًم الد دمالاوز مالا  كتال  ذم اًمكتال  

واًمرؾمائؾ إمم اًمكتاسم  ذم اعم حت واًم حػ اًمررسمةال  وإضمدٌةال ، وكالق ٓ  كتال  إٓ 

« احلةالالاة»ا  كتالال ، وًم الالد اؾمالالتًرت يمتاسمتالالف ذم زاو تالالف ذم صالالحةف  إذا دقمالالاه داٍع إمم مالال

اًمجٌداّة  صمحث ؾمدقات، وكل زاو   ٓ حيدكا طمّد، وٓ حيٍمكا مقوقع، ومةطا اًمرجالؿ 
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وإدب وإقمحم واًمؽماضمؿ واًمتار خ واًمًةاؾم  واًم  ال  واًم رومال ، وومةطالا إضماسمالات 

اًمرجؿ وإدب واًمفالـ،  قمغم رؾمائؾ ضما شمف حتًؾ يمؾ مدطا ؾم آً ذم مةدان مـ مةاد ـ

وكق جية  قمـ يمؾ ذًمؽ سمأؾمجقسمف اًمرذب اخلازم مـ اًمت دّع واًمتكّجػ- ودقمدالل أىمالدم 

م آً واطمدًا اا يمت  ذم مقوقع ًمةس قمجاًم ٓ خيتجالػ ومةالف، وٓ شمارخيالًا شمدنمال وصمائ الف، 

وٓ ظمؼمًا  كفل أن  ذاع و دنمال، وًمكدالف مقوالقع شمتشالاضمر ومةالف أرا ، وحتالقم طمقًمالف 

كتدفالالالف اًمرحىمالالالات اًمش  الالالة  واًم الالالحت اإلًّالالالاّة ، وشمك الالالر ومةالالالف اًمدظالالالرات، وشم

« مكتال  قمدالؼم»احلًاؾمّةات، إّف مقوالقع اًمد الد ومالا  ت الؾ سمالف، ومج الد صالدر يمتالاب 

ًمألؾمالالتاذ فمالالاومر اًم اؾمالالًل سم ٌاقمالال  اعم ٌرالال  اًمكاصمقًمةكةالال ، ويمتالال  قمدالالف اًمشالالاقمر سمالالدوي 

إمم اًمالالديمتقر اعمد الالد يمةالالػ   الالػ ًمالالؽ  وإد الال  قمالالكم اًم د الالاوي- وماؾمالالتًعْ  ،اجلٌالالؾ

 د الالد و رّجالالؼ قمالالغم اًمكاصمقًمةكةالال  وقمالالغم اًمٌالالدوي وقمالالغم اًم د الالاوي، ويمةالالػ  ،اًمكتالالاب

يمالان مالـ طمًالـ » اًمكتاب--- وكق  فرؾ ذًمؽ يمجف سمج ػ وقمذوسم  وطمكً  وصدع  

 اعم ٌر  اًمكاصمقًمةكة  أن أدظمجه دمًا ضمد دًا طمةًا ذم مدشقراهتا ومأظمرضمتف ومةطا-طمظ 

ٕؾماشمةذ اًمذ ـ دّرؾمقا ًم د حتدث اًم اؾمًل قمـ ذيمر اشمف ذم كذا اعمكت ، وقمـ ا

ومةالالف، وقمالالـ أصمالالر اًم الالحب  قموالالذ ذم م ارقمالال  آّتالالداب اًمفرّيسالال، ووؿّمالالاه سمك الالػم مالالـ 

ـمرائػ إظمٌار، وًم ائػ اعمجة، وقم ائ  احلقادث، اا ٓ  ررومالف اًمك الػمون، وم الا  

صالالقرة قمالالـ طمةالالاة اًم الالحب اًمرجًةالال  واًمًةاؾمالالة  سمدمشالالؼ ذم اًمر الالد إول مالالـ أ الالام 

صالفح  مالـ شمالار خ ؾمالقر   اعمداوالج ، واعمتفتحال  ًمجرجالؿ آّتداب اًمفرّيس، سمالؾ ضمالا  

 واعم د واحلر  ، ٓ  ًت ةع إًّان  ردك سمتار خ ؾمقر   احلد ث أن مًؾ ىمرا شمف-

ؾمالةكقن « مكتال  قمدالؼم»قمغم أين يمده أختةالؾ أن اًمكتالاب اًمالذي ؾمالةكت  قمالـ 

ّفًالف، ويمتالاب اًم اؾمالًل طمالائر، « مكتال  قمدالؼم»وأقمًؼ وأدع وأسمالرع، جلحًمال   أضمؾَّ 

ا  دظمؾ ذم اعمذيمرات، وًمةس كق االا  الدظمؾ ذم اًمٌحالث اًمتالارخيل اًمرجًالل، ًمةس كق ا
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سمؾ ًمةس  دظمؾ ذم إدب، ٓو راب أؾمجقب اعم ًمػ سملم إدب واًمٌحث واًمرجالؿ- 

قمغم أّف أىمرب مالا  كالقن إمم اًم القر إدسمةال  احلجالقة: يمتٌطالا سمأؾمالجقب صالاٍف ؾمالجس، 

 اًمٌادئ-اًم اؾمًل أّف يمان  وؾمةحتاج مكت  قمدؼم إمم يمت  أظمرى- وطمًُ  

ًا أ ضًا ما ىماًمالف سمجغ اعمدتطك ذم اًمكامل، وًمًه م دىمع أن اًمكتاب وًمًه أصد  

وم ال ومةطا  ،«احلةاة»ؿماقمرّا اًمكٌػم سمدوي اجلٌؾ ذم ىمارورة اًمر ر اًمتل ّنمكا أمس ذم 

ًمالق قمالرض ذم ضمدال  اهلل ًمتداكٌتالف احلالقر اًمراللم، وًمًالأًمه اعمحئكال  رهبالا »قمـ اًمكتاب  

ع كذا، ومامذا شمرك اًمٌدوي ًمشرره إذا ؿمالغجطـ سمكتالاب ، ًمًه أصد  «همفقة قمغم طمر ره

 اًم اؾمًل؟

ويمةػ يمان إمر، ومهن اًمكتاب اًم ر ػ، وإذا مل  كالـ ومةالف إٓ اعم دمال  اًمٌارقمال  

اجلةدة اًمرذسم  اًمتل يمتٌطا قمكم اًم د الاوي، وأّالف ؾمال ؾ صالفحات أظمالرى مالـ شمالار خ 

ي اجلٌالالؾ دمشالالؼ، ورضماهلالالا، وشمالالار خ اًمدضالالال والالد اًمفرًّالالةلم، وأّالالف أوطمالالك إمم سمالالدو

 -«-سم  ةدة ّ ر   شمدفة سماًمر ر، ومتقج سماًمقوما ، ويمفاه، ويمفاه
(9)

   

ر ًمًالاّف وىمجًالف ًمجرجالؿ واًم  اومال ، وًمجالدوماع قماش د- اعمد د شمًرلم ؾمد ، وؾمال َّ 

قمـ اًمالؽماث اًمرالريب واحلضالارة اًمررسمةال  اإلؾمالحمة ، م مدالًا أن اًمرجالؿ كالق اًم ر الؼ إمم 

سمدّاً  إٓ إذا يمان سمرةدًا قمـ اًمتطالق ش  إم ، وأن اًمرجؿ ٓ  كقنهنض  اًمقـمـ وإّراش 

ومًالـ اًمكتالاب »واًمتضجةؾ، ظماًمةًا مـ اًمتشق ف واًمتز ةػ--- ومدذر ّفًف ًمالذًمؽ وىمالال  

وسم ل  ًرك ذم ؾمٌةؾ ذًمؽ « وطمده  ٌدأ اًمت دم وآّ حع، ومدف وطمده شمدٌ ؼ اعمرروم 

 طمتك ًم ل وضمف رسمف-

                                                        

   -011,011احلةاة   زاو تل ذم (9)
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مفالالاظمر  ًم الالد يمالالان صالالقت اعمد الالد، وقمًجالالف ذم إطمةالالا  اًمالالؽماث، واًمالالدوماع قمالالـ

احلضارة اًمررسمة  اإلؾمحمة   رّد ضمطادًا ذم ؾمٌةؾ اإلصحح، ذم قمٍم يمان آٌّطار ومةالف 

سمحضارة اًمغرب وسمكالؾ مًالتقرد مالـ اًمغالرب كالق اًمًالائد اعمطالةًـ--- ويماّاله دقمالقة 

غار ومـ اًمشرقر سماًمدوّّة ، ًمذًمؽ اؿمالتد  ،اعمد د مظم  إلّ اذ إم  مـ اًمغرع واًم َّ

ومىض سماذًٓ يمؾ ما  ًت ةع ًمدنمال  ، همػم مٌاٍل سمام ّاًمفّ ده واهل قم قمجةف، وًمكدف مىض

 اًمؽماث واًمدوماع قمـ احلضارة اًمررسمة  اإلؾمحمة -

وقمرومالالقا ىمالالدر إؾمالالطامطا ذم  ،ًم الالد يمالالان اعمد الالد واطمالالدًا مالالـ رّواد  مدالالقا سمالالأمتطؿ

طملم يماّاله مرالاول اهلالدم  ،ومضجطاومًضقا حيةقن  صماركا و ٌّةدقن  ،احلضارة اإلًّاّة 

 غةة  ذيمركا ًم  ع صج  إضمةال اًمداؿمو  سم ذوركا-شمرًؾ قمغم ـمًًطا وشم

ويمان ًمجًد د صقشمف اعمدّوي ذم إقمالحن  رائالف اجلر وال  ذم مجةالع ضمقاّال  احلةالاة 

إدسمة  واًمد د   وآضمتامقمة  واًمًةاؾمة ، ويماّه مقاىمفف و راصه ؾمًٌٌا ذم اهل قم قمجةف 

ًم د دومردل م امل ذم »وإ ذائف وطمرع مكتٌتف سمام ومةطا مـ ّفائس ّادرة، ىمال رمحف اهلل  

ومراجلال   ،اًمذي  ًقد ومةطا إمم أن أظمقض همالامر اًمًةاؾمال  سمػموت، واجلق اًم  اذم احلرّ 

فه ذم ذًمؽ قمالدة اعمشكحت اًمتل شمراين مدطا اًمٌحد اإلؾمحمة  واًمررسمة  مجرا - وىمد أًمَّ 

طمرىمالاله مكتٌتالالل، يمتالال  يماّالاله يمالالاحلًؿ، وأصالالاسمدل سمًالالٌٌطا يم الالػم مالالـ اجلالالروح، وأُ 

 «-ت أوم د قمًري-وظمنت اًمك ػم، ويمد

أٓ حيؼ ًمدا أن ّر   سمرد ذًمؽ يمجف إذا قمجًدا أن اًمالديمتقر صالحح اعمد الد اسمالـ 

مل ًًّع ًمالف ذيمالر  ،ظمرج قمـ دمشؼ أيم ر مـ مخًلم يمتاسماً دمشؼ اًمراؿمؼ اًمٌاّر، اًمذي أَ 

 قمجده ومةطا دمشؼ قماصً  ًمج  اوم ---!ذم اًمًد  اًمتل أُ 

حم واقمالدة؟! ومالا ومائالدة ٓ  ت دالقن اًمكتاسمال  سمح ال  أهنالؿ أىمال راٍت كاِلوؾمًردا ًمدَ 

 اًمقاقمد اعمدتظر إذا يمدا ّزكد سماًمداو  مـ اًم ًر؟!!--
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مـ رواومالد ف ّحقكا ضّم تقر اعمد د اؾمتًد صم اومتف أو اًمتقوظمحص  اًم قل أن اًمديم

يم ػمة: مـ سمةه رومرف قمجةف اًم ر ن، وامالتأل ضمالّقه سمالاًمرجقم اًمنمالقمة ، ومالـ اعمالدارس 

اًمقـمدةال ، ومرطالد احل القع، ومالـ  اًمتل اّتًال  إًمةطالا، وكالل  مكتال  قمدالؼم، واًمكجةال 

اعم مترات اًمتل دقمل إًمةطا وؿمارك ومةطا، ومـ اجلامرات اًمتل دقمالل إًمةطالا حمالارضًا، أو 

 أؾمتاذًا زائرًا، ومـ اًمش  ةات اًمرجًة  اًمتل اشم ؾ هبا مـ قمرسمة  وأضمدٌة -

ًم د رومده يمالؾ ذًمالؽ سم  اومال  مترالددة إّحالا  واؾمالر  إرضمالا ، وكالق اإلًّالان 

ذي ووع ّ   قمةدةالف أن  كالقن قماعمالًا مشالاريمًا، مجالاّمً مالـ يمالؾ قمجالؿ اًم ،اًمذيمل اًمّجامح

سم الالرف، وأن  رًالالؾ قمالالغم إطمةالالا  اًمالالؽماث، وشمرؾمالالةخ آقمتالالزاز سماحلضالالارة اًمررسمةالال  

 اإلؾمحمة -

ذم كذه اًمٌةو  سمدأ ومكان  قمامل دمشؼ، ويمان ؾمددسماد اعم  قـمات وأسماكا، ويمالان 

درؾمال  اًمدطضال  اًم ائًال  صاطم  يمؾ شمجؽ أصمار اعمدشقرة، ويمان واطمدًا مالـ أريمالان م

 قمغم اإلطمةا  واإلصحح واًمتحر ر واًمتدق ر، يمام ؾمدرى ذم اًمف قل اًم ادم -
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 عـالـه دمـشـق 

 

د اعمد د سماًمؽماث اًمرريب اإلؾمحمل وهمقصف قمغم درره ًمةدًةف ضْم مل  كـ وَ 

ٌّف هلا وشم د ره عما يمت  قمدطا، ًم د أًّمػ قمـ دمشؼ، وطم ّ  ؼ يمتًٌا قمش ف ًمدمشؼ وطم

رت قمدطا، وقمّجؼ أًّمفه قمدطا، ويمت  قمدطا دراؾمات وم آت، وقمّرف سمكت  صق  

 قمغم م آت يمتٌه قمدطا، وّ د وصّحة يم ػمًا اا يمت  قمدطا ذم اًمكت  واعم آت-

طمتك أطماط هبا  ،ًم د اؾمتًر اًمديمتقر اعمد د ّ ػ ىمرن  كت  قمـ دمشؼ

همدةّ : ومفةطا يمؾ ما  ت ؾ سمٌدا   وسمتارخيطا قمجاًم، ويماّه  صماره قمدطا مكتٌ  دمش ة 

اعمد د  اًم د ً  سمأؾمقاركا وأسمراضمطا وأسمقاهبا، وما ىمام ومةطا مـ دور ًمج ر ن اًمكر ؿ 

واحلد ث اًمدٌقي، وما أؾمس ومةطا مـ مدارس، وما سم ل ومةطا مـ أسمدة  أصمر   ىمد ً ، 

وما ومةطا مـ مًاضمد وىم قر، وما مّر قمغم مً دكا مـ أطمداث، ومـ طمكؿ دمشؼ 

ف رِ ة وأمرا  وطمكام ذم قم قركا اعم تجف ، ومـ ّزل هبا مـ اًم ٌائؾ، وما قمُ مـ وٓ

وحماؾمـ، ومـ فمطر ومةطا مـ ىمضاة وم رظملم، ومـ يمت  قمـ دمشؼ مـ ومضائؾ 

وضمغراومةلم طمتك اؾمتحؼ أن حيًؾ ما شمدٌأ ًمف سمف إؾمتاذ يمرد قمكم قمدطا مـ م رظملم 

خم قط، واًمردا   سمدمشؼ  سمام ذم اعمكتٌ  اًمظاكر   مـ شمراث طملم أوصاه سمآكتامم

 ًمةكقن )قماعمطا( ومح ؼ اًمدٌق ة ويمان )قمامل دمشؼ( يمام ر ه-

دصمقن واعمرامون قمـ دمشؼ ًمقضمدّا وما أؿمؽ أّدا ًمق مجردا يمؾ ما يمتٌف اعمحْ 

سمام أطماط سمف  ،اعم رخ اًمدمش ل صحح اًمد ـ اعمد د صاطم  اًم دح اعمرغمَّ سمةدطؿ

، وأّف يمان أيم ركؿ شمدّققمًا ذم دمشؼ مـ شمار خ وم ًمفلم، و صمار وضمغراومةلم

 اعمقوققمات، وقمددًا ذم اًمكت  اعمح    واعم ًمف ، وذم اًمٌحقث واعم آت-

 اًمدمش ة  شم ٌه صدع ما ّّدقمةف  وكذه ىمائً  مكتٌتف
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دمشالالؼ اًم د ًالال ، أؾمالالقاركا، أسمراضمطالالا، أسمقاهبالالا، مدشالالقرات اعمد ر الال  اًمرامالال   ,

 م-9911ًممصمار سمدمشؼ ؾمد  

م 9918ًالل )حت ةالؼ(، م ٌرال  اًمؽمىمالل، دمشالؼ ًمجدرة ،ور اًم ر ن سمدمشالؼدُ  ,

 م-9979 0وط

 ىمٍم أؾمرد سماؿما اًمرظؿ، م ٌر  دار اًمكشاوم ، سمػموت- ,

وإرؿمالاد اًمالدارس إمم أطمالقال دور اًم الر ن واحلالد ث  ،خمتٍم شمدٌةف اًم اًم  ,

 م-9917، مد ر   أصمار اًمرام ، دمشؼ ًمجدرةًل )حت ةؼ( ،واعمدارس

 ع، اعم ٌرالالال  اًمكاصمقًمةكةالالال ، أسمدةالالال  دمشالالالؼ إصمر الالال  اعمًالالال ج ، جمجالالال  اعمنمالالال ,

 م-9918سمػموت 

.دمشالؼ، ك 711مً د دمشؼ، ذيمر    اا اؾمت ر قمجةف اعمً د إمم ؾمالد   ,

 أقمةد ّنمه ذم ديب )قمفاف احلاومظ، سمح شمار خ(-

 م-9918، ؾمد  10اًمقّراىمات سمدمشؼ، جمج  اعمنمع، م   ,

 ًمرجالالف اًمالالؼمزازم )حت ةالالؼ(، م ٌرالال  اًمؽمىمالالل،  شمالالار خ مًالال د دمشالالؼ، عم ًمالالٍػ  ,

 م-9919ؼ دمش

ظم ط دمشؼ، ّ قص ودراؾمات ذم شمار خ دمشؼ اًم قسمالقهمراذم، اعم ٌرال   ,

 م-9919اًمكاصمقًمةكة ، سمػموت ؾمد  

وٓة دمشؼ ذم اًمرطد اًمر امين، مع اًمٌاؿمات واًم ضاة ٓسمـ مجر ، واًمالقزرا   ,

 اًمالالذ ـ طمكًالالقا دمشالالؼ ٓسمالالـ اًم الالارئ، وم الالادر قمالالـ شمالالار خ دمشالالؼ أ الالام اًمر امّةالاللم، 

 م-9919دمشؼ 
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دمشالؼ ٓسمالـ قمًالايمر، م ٌرال  اًمؽمىمالل،  ،ذم اًمرطد اًمًالج قىملوٓة دمشؼ  ,

 م-9989ؾمد   9وط ،م9971  0وط ،م9919

ًمجرسمرالالل، اعم ًالالع اًمرجًالالل اًمرالالريب، دمشالالؼ ؾمالالد   ،ومضالالائؾ اًمشالالام ودمشالالؼ ,

 م-9911

ٓسمالالـ قمًالالايمر )حت ةالالؼ(، اعم ًالالع اًمرجًالالل اًمرالالريب،  ،شمالالار خ مد دالال  دمشالالؼ ,

 م-9911

- 0، ج07  اعم ًالع، مال  ٓسمـ ظمداو ردي، جمج ،أرضمقزة ذم حماؾمـ دمشؼ ,

 001,099ص

حتفالال  ذوي إًمٌالالاب ومالالةًـ طمكالالؿ دمشالالؼ مالالـ اخلجفالالا  واعمجالالقك واًمدالالقاب،  ,

 -9، ج08ًمج فدي، م اًم  شمرر ػ وّ د ذم جمج  اعم ًع، م  

أؾمرد سماؿما اًمرظالؿ طمالايمؿ دمشالؼ )حت ةالؼ(، م ٌرال  اًمؽمىمالل، دمشالؼ  ُػ ىمْ وَ  ,

 م-9981 0م، ط9919

قمًالايمر، جمجال  اعم ًالع ؾمالد   ًمجحالاومظ اسمالـ ،أضمزا  ضمد دة مـ شمار خ دمشؼ ,

 -9، ج9911

 -9، ج09( ، جمج  اعم ًع، م  9)«اًمررو  »دار احلد ث  ,

ّ الالقص شمارخيةالال  قمالالـ دمشالالؼ ذم اًمرطالالد اًمرالال امين، خم الالط دمشالالؼ اًم د ًالال   ,

 -9.01111م ةاس 

 م-9911وما يمان ظمارج اًمًقر مـ اعمدازل واًم رى، دمشؼ  ،أهنار دمشؼ ,

                                                        

  - ھ801ًٌّ  إمم ؾمةػ اًمد ـ حمًد سمـ قمروة اعمتقرم ؾمد   (9)
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م، ودار 9911اًمرجًل، دمشؼ،  اعم ًع ،أمرا  دمشؼ ذم اإلؾمحم )حت ةؼ( ,

 م-9989اًمكتاب اجلد د 

 م-9911اعم ًع، ؾمد   ،اًمز ارات سمدمشؼ ًمجردوي )حت ةؼ( ,

 -9ج ، 9مدازل اًم ٌائؾ اًمررسمة  طمقل دمشؼ، م ال ذم جمج  اعم ًع، م  ,

 ،9ج  ،99مال  اعم ًالع، جمجال  ،ك711طمر ؼ اجلامع إمقي سمدمشؼ ؾمالد   ,

 -9918 ؾمد 

ذيمالر مالـ وزم ىمضالا  اًمشالام( ٓسمالـ ـمقًمالقن  ىمضاة دمشالؼ )اًم غالر اًمًٌالام ذم ,

 م-9918)حت ةؼ(، م ٌققمات اعم ًع، دمشؼ 

مالـ اًم الرن اًم اًمالث اهل الري إمم   اعم رظمقن اًمدمش ةقن و صماركؿ اعم  قـمال ,

ر ال، وم ٌرال  م ال9918، 9، ج0هنا   اًم رن اًمراع، جمجال  مرطالد اعم  قـمالات، مال 

 م-9989سماًم اكرة- صمؿ صدر قمـ دار اًمكتاب اجلد د سمٌػموت ؾمد  

اع، جمج  اعم ًع، م  ,  م-9917، ؾمد  9، ج90اًم  َّ

وصالالػ دمشالالؼ ذم مًالالاًمؽ إسم الالار ًمجرًالالري، جمجالال  مرطالالد اعم  قـمالالات،  ,

 م-9917، ؾمد  9، ج9م 

 إقمحع اخل ػمة، م آت يم ػمة قمّجؼ هبا قمغم ما ّنم- ,

 رضم  مـ مًت ،صفحات مـ شمار خ دمشؼ ذم اًم رن احلادي قمنم اهل ري ,

 م-9981، ؾمد  9، ج8، م (جمج  مرطد اعم  قـماتيمداش إؾمامقمةؾ اعمحاؾمدل، )

طمجالالقل اًمترالال  وأٓم سمقصالالقل أيب اًمالالذك  إمم دمشالالؼ اًمشالالام، ًمًالالجةامن  ,

 م-9981و 9980اعمحاؾمدل، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت ؾمد  

 م-9980ر سملم اًمقطمدة وآّف ال، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت الوم  ؾمقر   ,
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قًمالقن، )حت ةالؼ(، جمجال  اعم ًالع، ٓسمـ ـم ،ىمرة اًمرةقن ذم أظمٌار سماب ضمػمون ,

 م-9981، دمشؼ 0، ج99م 

اعم رظمقن اًمدمش ةقن ذم اًمرطد اًمر امين و صماركؿ اعم  قـمال ، دار اًمكتالاب   ,

 م-9981اجلد د، سمػموت، 

م، 9981 9دار اًمكتاب اجلد د، طؾماة ؾم قط دمشؼ وهنا   إمق لم، مأ  ,

 م-9989 0ط

، دار اًمكتالاب اجلد الد، مد د  دمشؼ قمدد اًمرطمالاًملم واجلغالراومةلم اعمًالجًلم  ,

 م-9989م، 9988

سمدمشالؼ، جمجال  اعم ًالع،  9991ىم ةدة اًمٌطجقل اًمتارخية  ذم طمقادث ؾمالد    ,

 م-9987 1، ج10م  

 9م، ط9971وٓة دمشالالؼ ذم اًمرطالالد اًمًالالج قىمل، دار اًمكتالالاب اجلد الالد،   ,

 م-9989

مر ؿ اعم رظملم اًمدمش ةلم و صماركؿ اعم  قـمال  واعم ٌققمال ، دار اًمكتالاب   ,

 م-9978اجلد د، 

، 79ظم ط دمشؼ قمدد احلاومظ اسمـ قمًالايمر ذم شمارخيالف، جمجال  اعم ًالع، مال    ,

 م-9988 9ج
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 سـنـدبـاد الـنـخطـٌطـات

 

وومطرؾم   ،اعمد د ذم قمامل اعم  قـمات شم ق رًا ومجراً مـ   جع قمغم ما ىمام سمف د-

ؾم  ما  ت ؾ ووورًا ًم قاقمد اًمتح ةؼ وٕصقل اًمفطرؾم ، ودرا ،وحت ة ًا وّنماً 

ٓ  ر   طملم  ، ذم ؾمٌةؾ ذًمؽ يمجفسماخلط--- وـمقاومًا ٕىم ار اًمدّةا منمىمًا ومغرسماً 

أسمق »أو   قًمقن إّف « ؾمددسماد اعم  قـمات» رى اًمرجام  واًمكتاب   ج قن قمجةف اؾمؿ 

 «-اعم  قـمات

وأّدت إًمةف: ومج د هتّةأ ًمألؾمتاذ  ،ؿمؽ أن ًمذًمؽ يمجف أؾمٌاسمًا ؾماقمدت قمجةف وٓ

 ن اعم  قـمات قمجاًم وقمًًح ما مل  تطةأ ًمغػمه اعمد د ذم مةدا

ًم د يمان   قي سملم ضمقاّحف رهمٌ  ؿمد دة ذم كذا اًمرًؾ، وإ امًّا راؾم ًا  ,

 ذم ضمدواه، وّا  قماًمة  ذم شمدفةذه-

ًم ل اًمتقضمةف واعمتاسمر  واًمتش ةع مـ يمٌػم قمجام  اًمٌجد ذم قمٍمه  ,

  ؾمًطا-)إؾمتاذ اًمرئةس( حمًد يمرد قمكم، رئةس أرومع م ؾمً  قمجًة  وم

ٓسمـ اًمفّرا ، وكق اًمذي ّنمشمف جلد  « رؾمؾ اعمجقك»ػ حت ةؼ يمتاب ج  يمُ  ,

 م، وّال اعمد د قمجةف ضمائزة اعم ًع-9917اًمتأًمةػ واًمؽممج  واًمدنم سماًم اكرة ؾمد  

ػ حت ةؼ أضمزا  مـ شمار خ مد د  دمشؼ ٓسمـ قمًايمر، وطمظل ج  يمُ  ,

 اث-حت ة ف سمهقم اب اعم ًرةلم واعمردةلم سماًمتح ةؼ وإطمةا  اًمؽم

اشم ؾ سمرجام  ؾمٌ قه وأقماّقه وؿم رقه، وكؿ اًمالديمتقر  قؾمالػ اًمرالش،  ,

ّمح وإؾمالالتاذ قمًالالر روالالا يمحاًمالال ، واًمشالالةخ حمًالالد أمحالالد داالالان، وكالالؿ اًمالالذ ـ 

 سماّتفاقمف مدطؿ-



 36 

وومد إمم إؾمٌاّةا ًمفطرؾم  اعم  قـمات اًمررسمة  ومةطا، واـمجع قمغم ذظمائر أُ  ,

 اًمؽماث اًمرريب اإلؾمحمل ذم مكتٌاهتا-

ًمجشةٌاين، وحل تف ؿمطرة قماعمة  طمظل «  اًمكٌػمًمًػَم عح ا»طم ؼ يمتاب  ,

 هبا شمٌرًا ًمشطرة اًمكتاب-

 درس اخلط اًمرريب، ّشأشمف وشم قره وأصمره احلضاري- ,

شمقمم إدارة مرطد اعم  قـمات سم امر  اًمدول اًمررسمة ، ومفتة أمامف سماب  ,

واشم ؾ سمًكتٌات اًمرامل آـمحع واًمرًؾ ذم اعم  قـمات قمغم مٍماقمةف، 

 ئطا ذم اًمٌحد اًمررسمة  وظمارضمطا-وخم قـماهتا وقمجام

 ـماف اًمرامل عىمًا وهمرسمًا، وؾمّ ر وىمتف وضمطده ًمرؾماًمتف ذم ظمدم  اًمؽماث- ,

ومطرؾم   ،ومرروم  مداك ف وىمقاقمده اًمغرسمة  واًمررسمة  ،أشم ـ قمجؿ اًمتح ةؼ ,

 اعم  قـمات ووٌط اًمد قص-

طم ؼ ّ قصًا شمت ؾ سمًقوققمات اًمًامع واإلضمازات واًمروا    ,

د د ذم يم ػم مـ م آشمف إمم ؾمر  مررومتف سماعم  قـمات، وم  جحاهتا- و شػم اعم

 و  قل إّف ىمام سمهطم ا  شم ر ٌل ًمجً  قـمات اًمررسمة  ذم اًمرامل، ؾماقمده قمجةف ؿمةخ

، وؾماقمده قمجةف يم رة شم قاومف ذم اًمرامل، وز اراشمف اعمًتنمىملم إعمان إؾمتاذ ر ؽم

  تحدة، وما سمةدطامًمجًكتٌات ذم يمؾ سمجد: مـ آحتاد اًمًقومةتل إمم اًمقٓ ات اعم

وما طمقهلام، إواوم  إمم اًمٌحد اًمررسمة  واإلؾمحمة ، وأّف يمان  ًأل قمـ قمدد 

ذم إ ران، وأوماد مـ « مشطد»و  قل إّف زار مد د   ،اعم  قـمات ذم يمؾ مكتٌ 

يمدقز اعم  قـمات اًمتل حتفظطا مكتٌ  اإلمام اًمروا قمجةف اًمًحم، ويمشػ ومةطا 
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قمغم يم رة ما  ،د م جطا ذم مكتٌ  مـ مكتٌات اًمراملّقادر مـ شمراصمدا اًمرريب مل  شاك

 ؿماكد مـ خم قـمات-
(9) 

ٓ أسماًمغ إذا ىمجه إّدل رأ ه سمرةدل مـ اعم  قـمات ما »  قل اًمديمتقر اعمد د  

واحلؼ أّف ما إن وضمف إؾمتاذ يمرد قمكم اًمديمتقر اعمد د ّحق آكتامم «- مل  ره همػمي

سمدأت مدذ ذًمؽ احللم سمآكتامم »ف سماًمؽماث واعم  قـمات طمتك سمدأ يمام ىمال سمدفً

وأقمةش مع  ،سمؽماصمدا اعم  قط، وسمتار خ مد دتل دمشؼ، ومكده أٓزم اًمظاكر  

اعم  قـمات- ويمده أًم ك مـ مد ركا إول اًمديمتقر  قؾمػ اًمرش، صمؿ مد ركا 

ويمده أوع ًمكؾ خم قط يمّؾ قمقن-  ،اًم اين إؾمتاذ قمًر روا يمحاًم  رمحطام اهلل

ةض زم صحٌ  اًمرحم  اًمشةخ حمًد أمحد داان ومأومدت اًمك ػم ىمرأشمف سم اىم  شم فف- وىم

 «-مـ قمجًف- وفمّؾ آكتامم سماًمؽماث وسمدمشؼ د دين-

واؾمتًر  ٌحث و دنم اعم آت قمـ دمشؼ وأؾمقاركا وأسمراضمطا، و تاسمع ّنم 

اًمٌػموشمة - وووع خم  ًا عمد د  دمشؼ، وسم ل قمغم صجتف « اعمنمع»اعم آت ذم جمج  

ٓسمـ اًمفرا ، ومأطم  مقوققمف « رؾمؾ اعمجقك»كم، ومكجفف حت ةؼ يمتاب سمإؾمتاذ يمرد قم

وشمدٌف إمم ؾمٌؼ اعمًجًلم إمم اًم اّقن اًمدسمجقما ،  ،م9917وطم  ف وّنمه سماًم اكرة ؾمد  

وّال ضمائزة جمًع دمشؼ، وذاقمه ؿمطرشمف ٕن جلد  اًمتأًمةػ واًمؽممج  واًمدنم ذم مٍم 

تح ةؼ جمجدة مـ شمار خ اسمـ قمًايمر، كل اًمتل ّنمشمف- صمؿ قمطد إًمةف إؾمتاذ يمرد قمكم سم

ويماّتا سمايمقرة قمًؾ  ،م سمتح ةؼ جمجدشملم ٓسمـ قمًايمر9911 ,9919وم ام سملم قمامل 

اعم ًع ذم ّنم شمار خ مد د  دمشؼ ٓسمـ قمًايمر، وكق يمتاب و ؿ وورف اسمـ قمًايمر 

 ( ضمز ًا، ومازال اعم ًع ذم دمشؼ  تاسمع إصداره إمم اًمةقم-81ذم )

                                                        

   -991ص «   زاو تل»يمتاب  (9)
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وم د  ،اًمتاسمع ًمج امر  اًمررسمة  ،دارة مرطد اعم  قـماتوأما طملم أؾمددت إًمةف إ

اّفتحه أمامف أسمقاب اًمرًؾ ذم اعمرطد شمأؾمةًًا ضمد دًا، وشمدظةاًم، ودقماًم ماًمةًا وسمنم ًا، 

، وكل إومم ذم اًمرامل: ٕن اًمدنمات اًمتل «اعم  قـمات اًمررسمة »وإصدارًا عم ج  

سماًم ٌقل ذم مجةع أرضما   يماّه شم در ذم أورسما مل شمكـ سماًمررسمة - وطمظةه اعم ج 

اًمقـمـ اًمرريب، وأصٌحه مرضمرًا ذم مقوققمطا- واؾمت اع اًمديمتقر اعمد د أن  ٌرث 

ًمت ق ر اعم  قـمات ذم  ،اًمٌر ات مـ اعمرطد، سم حٌتف طمةدًا، وسمًفردكا طمةدًا  ظمر

 مكتٌات اًمرامل-

زار مكتٌات  مقؾمكق، ًمةدغراد، ـمش دد، سم ارى، ؾمًرىمدد، ـمطران، ًم د 

ان، اهلدد، اعمغرب، شمقّس، اًمفاشمةكان، وووع ومطرؾمًا ًمجً  قـمات مشطد، اًمٌايمًت

 اًمررسمة  ذم مكتٌ  اًمفاشمةكان، ومكان أول قمريب  ضع ومطرؾمًا عمكتٌ  أورسمة -

وزار أعماّةا، سمؾ ًّت ةع أن ّ قل إّف  ,طمةث مكتٌ  إمؼموز اّ  ,وزار مةحّق

 واـّمجع قمغم ّفائًطا- مل  ؽمك مكتٌ  قمام  أو ظماص  مـ اعمكتٌات اعمررووم  إٓ زاركا

وىمد مكدتف ز اراشمف شمجؽ، وصداىماشمف مع اًم ائًلم قمغم اعمكتٌات مـ قمرب 

ومًجًلم ومًتنمىملم: أن   جع قمغم يم ػم اا مل   جع قمجةف همػمه، وأن  رى يم ػمًا مـ 

منوىمات شمراصمدا ويمتٌدا اعمقىمقوم  واعمحٌقؾم  قمغم مًاضمد سمرةدطا، أو مكتٌات سمأؾمامئطا 

إّف مل  غفؾ احلد ث اعمف ؾ قمـ سمه واهمت ٌه- ر  سمرد أن كُ  ،اًمٌرةدةذم شمجؽ اعمكتٌات 

شمنب اعم  قـمات اًمررسمة  وهتر ٌطا إمم ظمارج اًمقـمـ اًمرريب قمـ ـمر ؼ اًمًامهة 

واًمت ار، ويمةػ يمان اًمغرسمةقن واًمنمىمةقن واًمةطقد حيتاًمقن ًمجح قل قمجةطا--- وىمد 

مـ ّاطمة  صماّة  ذم طمفظ وما يمان ًمف مـ أصمر إجيايب سملّم مًاوئ ذًمؽ مـ ّاطمة ، 

 اعم  قـمات ذم ضمّق صحل مـ اًمرقما   واًمردا   واعمحاومظ  قمجةطا مـ اًمتجػ-

مـ ووع ىمقاقمد  ،واـمحقمف قمغم اعمداك  اعم تجف  ،وىمد مكدتف اارؾمتف اًمتح ةؼ
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حمكً  خمتٍمة ذم حت ةؼ اعم  قـمات، وقمروطا قمغم جمامع اًمجغ  اًمررسمة  ومقاوم ه قمجةطا 

وأصدر جمًققم  مـ «- ىمقاقمد وٌط اًمد قص قمدد إىمدملم»يمام أًّمػ م، 9918ؾمد  

 ومطارس اعم  قـمات ذم سمرض اًمٌحد اًمررسمة  وذم اًمرامل ) ًكـ أن شمدظر ذم  صماره(-

م( اًمتل ىمضاكا ذم إدارة مرطد 9989 ,9911ويماّه اًمًدقات )

ؾمدقات قمًره وأيم ركا ّشاـمًا، ويمؾ قمًره قمًؾ وّشاط،  اعم  قـمات مـ أظم  

ىمٌج  ًمجٌاطم لم واًمرجام - وىمد رأ ه ًمف ذم شمجؽ اًمًدقات مقاىمػ شمدل وم د ضمرؾ اعمرطد 

قمغم احلكً  واًمغػمة قمغم اًمؽماث واجلرأة ذم احلؼ- وؾمًره مـ همػمي م جام رأ تف 

زرت اًمديمتقر »سمج ػم وم ال   ز ر اًمًرقدي مرازم اًمشةخ قمٌد اهللسمرةدل- حتدث اًمق

ؾمت ٌجدل سماًمؽمطماب اًمكٌػم، وما ،اعمد د ذم مرطد اعم  قـمات سم امر  اًمدول اًمررسمة 

ووضمدت قمدده زائرًا، وماؾمتأذن أن  تؿ احلد ث مرف، وؾمًرتف   قل سمجط   ؿمد دة  

سمدون شم حةة وٓ حت ةؼ، وكذا ٓ جيقز- إن إّؽ شم ٌع اًمكت  اًمتل أًّمفطا إىمدمقن 

اؽ اًمرسمة، وكذه ضمر ً ، ومجـ أؾمًة سمهقم ائؽ أي صقرة قمـ أي خم قط، إٓ إذا 

  ف قمامل وأكؾ ًمذًمؽ، قمامل سمًقوققمف خمتص ومةف، ٓ جيقز أن قمرومه أن اًمذي ؾمةح

 شمرٌث وشمشقه شمراصمدا-

، وماؾمتأذن اًمرضمؾ وظمرج- وىمال زم  إن اًمدطؿ اًمذي ّراه قمدد ّاعي اًمكت 

طمّد، وّحـ سمحاضم  إمم ّنم شمراصمدا اًم د ؿ وحت ة ف، وًمكـ قمغم أ دي اًمرجام  ًمةس ًمف 

 «-ٓ اًمت ار-

اعمد د واطمدًا ىمجةؾ اعم ال ذم همػمشمف قمغم وككذا يمان اًمديمتقر صحح اًمد ـ 

اًمؽماث، وذم إ امّف سماًمرجؿ ؾمٌةًح ًمجت دم، وذم سمذل ما وؾمرف قمجًف وضمطده ووىمتف 

 ًمجٌحث قمـ يمدقز اًمؽماث واًمرًؾ قمغم إطمةائطا وّنمكا-

يمان ذم اًمٌحث واًمتح ةؼ  ً ؾ اجلةؾ اًمذي ضما  سمرد اعمةًدل اًمراضمكق  وأمحد 
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- ويمان ذم ظمج ف وقمجًف وؾمجقيمف  ً ؾ مدرؾم  ؿمايمر وحمًقد ؿمايمر وأىمراهنؿ

وٌّغ ومةطا حمًد يمرد  ،إصحطمة  ومكر   سمدأكا اًمشةخ ـماكر اجلزائري ذم سمحد اًمشام

قمكم، وشمٌرف قمغم هن طا صحح اًمد ـ اعمد د، يمام ؾمدٌلم ذم طمد  دا ذم اًمف ؾ اًم ادم 

 قمـ رّواد اًمدطض  ذم سمحد اًمشام-

عم  قـمات، وكق واطمد مـ رواد وحيًـ ىمٌؾ مغادرة احلد ث قمـ اعمد د وا

 رائف ذم اعم  قـمات اًمتل  دٌغل أن شمدنم أن ّ ٌه سمرض  ،اًمتح ةؼ وإطمةا  اًمؽماث

 -ويمةػ جي  أن شمدنم؟

ماذا ّدنم مـ »سمردقان  ،يمت  اًمديمتقر اعمد د م اًم  ذم جمج  اعم ًع سمدمشؼ

(9) «-اعم  قـمات اًم د ً ، ويمةػ ّدنم؟
 

نم شمراصمدا، صمؿ حتدث قمـ ّنم حتدث اعمد د قمـ ؾمٌؼ إورسمةلم ذم ّ

كدى مرروف، وٓ مدط  ومٍمّا ّدنم قمغم همػم »اعم  قـمات ذم سمحدّا وم ال  

هما   م  قدة- وصار اعمح ؼ  تٌع كقى اًمداع ومةام خيتاره وحي  ف، ٕن مرؾمقم، وسمح 

اًمداع  فضؾ قمغم إصقل اعمفةدة اًمفروَع اًمراسمح ، و  صمر ما   ٌؾ قمجةف اًمرام  

  قمغم ما حتتاضمف اعمكتٌ  اًمررسمة - ومـ كدا او رب إمر ذم ومتقؾم ق اًم را

سمّد مـ  سمّد أن ّ  ط ظم    ًتطدي هبا اًمداعون واعمح  قن--- ٓ آظمتةار--- ٓ

اًمٌد  سمدنم إصقل واعم ادر اًمتل شمرّد دقمائؿ اًمؽماث اًمرريب- ما ؾمٌؼ ّنمه مدطا 

إٓ قمغم ّنم اًمكت   وّفد، وما مل  دنم سمرُد- مرروف أن اًمداع ـ ٓ   دمقن

اًمتل شمت ج  اجلطد  ،اًم غػمة، أما اعمراضمؿ اًمكٌػمة واًمتقاًمةػ ذات إضمزا  اًمك ػمة

اًمقاومر واعمال اًمقاؾمع ومطل اا ٓ   دم قمجةف اًمداعون، وإذا أىمدمقا أاجقا اًمتح ةؼ 

                                                        

   -018( مـ جمج  اعم ًع سمدمشؼ، ص90اعم جد ) (9)
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«- اًمرجًل اًم حةة، واختذوا كذه اًمكت  وؾمةج  ًمجرسمة-
(9) 

 ر اعم ًع ظم     ؽمح اعمقاوم   قمجةطا شمتضًـ و  دم اًمديمتقر اعمد د إمم م مت

أن  راد ـمٌع مجةع اًمكت  اًمتل ـمٌرطا اعمًتنمىمقن سمح اؾمت دا : ـمٌرًا قمجًةًا  (9

 حم  ًا، ًمف داهنا وطماضم  اًمداس إًمةطا-

أن شمدفرد اعم ؾمًات اًمرجًة  )يماعم امع واجلامرات ودور اًمكت  وضمامر   (0

ًمكت  اًمكٌػمة ذات اعم جدات اًمك ػمة، اًمدول اًمررسمة ( سمدنم اعمراضمؿ وما ذم سماهبا، وا

ٕهنا أىمدر سمقؾمائجطا اعماد   واًمرجًة  قمغم اًمتح ةؼ- وسمذًمؽ ّضًـ ؾمحمتطا، وّد ذكا 

 مـ اًمداع ـ اًمذ ـ  ًتًطجقن اخل أ أمام اًمرسمة-

أن شمرًؾ اعم ؾمًات اًمرجًة  ذم يمؾ ىم ر مع قمجام  ذًمؽ اًم  ر قمغم ّنم  (9

 وأضمدر سمتح ة طا- اًمد قص اخلاص  سم  ركؿ، ٕهنؿ أدرى هبا

وًم د رضب جمًع دمشؼ م ًح ـمةًٌا ذم إىمدامف قمغم ّنم اًمد قص اعمترج   

 سمدمشؼ، ؾمقا  ذم إدب أو اًمتار خ-

ىمائً  سماًمكت  اجلةدة اًمتل شمًتحؼ  ،أن   در يمؾ جمًع سمًراوّ  اًمرجام  (1

 ًمةًترلم هبا اًمداعون واعمشتغجقن- ،اًمدنم

مداك  اًمدنم اعمتٌر ، وووع ىمقاقمد وقماب اعمد د ذم اًم ًؿ اًم اين مـ م اًمف 

وقمروطا قمغم اعم متر عمداىمشتطا وإىمراركا، وكل اًم قاقمد اًمتل  ،ًمتح ةؼ اًمد قص

يمام ّنمت ذم جمج  مرطد «- ىمقاقمد حت ةؼ اًمد قص»ـمٌره مًت ج  سماؾمؿ 

اعم  قـمات سماًم اكرة- 
(0)

 

                                                        

   (-90جمج  اعم ًع، اعم جد ) (9)

   م-9911، ؾمد  0ج 9جمج  مرطد اعم  قـمات، م (0)
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 مــن أركـان الـنـوضـة

 

أو قمٍم  ،زقمةؿ مـ اًمزقمام أو  ،يم ػمًا ما  كت  اًمكتاب قمـ رضمؾ مـ اًمرضمال

ومةزّ دقن ًمؽ ما  شا  هلؿ كقاكؿ، و جّقّقن يمام حيٌقن و تًدقن،  ،مـ اًمر قر

ّٓ قمغم ما  ّٓ شم ع قمةدؽ إ ومةظطرون ما  ظطرون، و  ًًقن ما   ًًقن--  ر دون أ

ّٓ شمر   إٓ سمام  ر ٌطؿ-- وًمرؾ أطمًدطؿ طمآً مـ   دع  ، ر دون إفمطاره-- وأ

د ر، إّف يمًـ  دظمؾ سمًتاًّا ّض ه صمامره ووماطمه أزكاره، ذًمؽ قمـ همفج  وؾمق  شم 

صمًرة وّيس ما ورا كا مـ ؾمقع  ر كاومقىمػ قمددكا ّظره، ومل  ت اوزكا ومكره، إّف 

وًّغ هى وضمذر امتّص طمتك روي  ،وأهم ان محجه وأوراع شمدّفًه ،اّت ٌه

غم ما وأروى--- إهنا دورة طمةاة، ومراطمؾ أقمامر،  تجق سمرضطا سمرضًا،  ٌدل اًمحطمؼ قم

 ويمذًمؽ كل هنض  إم  وسمدا  إضمةال-أؾمس اًمًاسمؼ طمتك  تكامؾ اًمٌدةان- 

إن اًمذ ـ  كتٌقن أو   ّرظمقن أو  ر ٌقن سمحضارة  قمطؿ وشم ّدم جمتًرطؿ ٓ 

جيقز أن   فقا قمدد اًمظقاكر اًمٌارزة واعمظاكر احلارضة، و غفجقا قماّم ورا كا وما 

ةطا اًمٌدا ، ومـ طم ائؼ رؾم ه ؾمٌ طا مـ ًمٌدات يماّه كل إؾمس اًمتل ىمام قمج

 طمتك اؾمت ام عمـ ؾمار ذم كداكا اًم ر ؼ-

إّؽ طملم شم رأ طمةاة رضمال مضقا، يمط ٓ  اًمذ ـ ّذيمر أم ج  مدطؿ، شمدرك يمؿ 

ّ ٍّم ذم طمؼ رضمال يماّقا أؾمٌاب حتّرر وهنض  ذم مجةع مداطمل طمةاشمدا اًمروطمة  

ومطا   درقن اًمرضمال، يماّقا ذم م ؾمًاهتؿ قمغم اظمتحو واًمفكر   واًم  اومة  واًمقـمدة -

 و ٌدقن إم ، و ٌر قن احلةاة، و دػمون ًمألضمةال ـمر ؼ احلةاة احلّرة اًمكر ً ---

إهنؿ اومتتحقا اعمدارس، وأّش وا اعمكتٌات، وأصدروا اًم حػ واعم حت، 
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وؿمكجقا اعم اًمس واحلج ات واًمرواسمط واًمددوات، وأطمةقا اًمؽماث، ورؾّم قا ىمةاًم 

إّا وطمّ  اًمذات، ومكاّقا كداة مطد  لم، ويماّقا دقماة مًتًدة مـ قم ةدة ٓ شمررف 

 إصحح، وسمداة ضمةؾ، ومشاقمؾ ّقر، وصدّاع هنض -

ؾ اًمًاسم لم، ما أؿمّد طماضم  إم  اًمةقم إمم اًمقوما  عماوةطا وآقمؽماف سمفض

ه قمغم أطمد أو قمغم قمٍم، وقمدم ّفخ )إّا( أو اًمال)كق( وقمدم مًخ اًمتار خ وىمٍم

وأن  كقن مدط ف ىمائاًم قمغم غل أن  ر ل يمؾ ىمةً  طمّ طا، وشمض ةًطا ذم إقمحم  دٌ

شم دةػ اعمقوققمات وشم د ؿ إوًمق ات، وشمرؾمةخ ىمةؿ اًمرزة واًمكرام  ًمجفرد 

 واجلامقم ، واًمقٓ  واًمقوما  ًمجقـمـ وإم -

خي ئ مـ  ظـ أن اًمًةاؾمةلم أىمقى قمغم صدع اًمدطض  مـ اًمرجام  اًمرامجلم 

تًقن سماعمظاكر وسماًمدقما   وسماإلقمحم، وهماًمًٌا ما اعم ج لم- وماًمًةاؾمةقن هماًمًٌا ما م

شمًترٌدكؿ اعمداص  وطم  اًمظطقر واًمشطرة، وهماًمًٌا ما شمكقن ّظرهتؿ مريمزة قمغم 

قمٍمكؿ، وهماًمًٌا ما حيٌقن أن  أ  اخلػم إمم وـمدطؿ قمـ ـمر  طؿ، سمؾ مدطؿ مـ حي  

ّٓ قمـ ـمر  ف!! ّٓ  أ  اخلػم إ  أ

يماّقا اعماكد ـ ًمجدطض ، واًمغارؾملم  وأما اًمرجام  ومطؿ إذا قمًجقا وأظمج قا

جلذوركا، واًمرقماة هلا، واعمحكًلم ٕؾمٌاهبا، واًمٌداة احل ة ةلم ٕضمةاهلا- وكؿ هماًمًٌا 

سمؾ مدطؿ مـ ٓ  ر د أن  ذيمر قمًجف، ّٕف مل  رًؾ ًمةذيمر أو ًمةشكر،  ،ٓ ُ ذيمرون

اهلل وٓ   ج  إضمر إٓ مـ  ،وًمكدف قمًؾ ٕن اًمرًؾ واضم ، أو أّف  رًؾ ًمة ضمر

 ؾمٌحاّف-

إن رضمؾ اإلصحح ىمد ووع يمتاسمًا شمًتٌلم سمف اًم ر ؼ وهتتدي سمف إضمةال، إذ 

دمد ومةف اعمدط  اًمًقّي واًمفكر اًمًد د، وشمت ذ مدف َمرَجؿ كدى وـمر ؼ ومحح- وىمد 

ومةكقن يمؾ مدطؿ  ، كقن رضمؾ اإلصحح صاّع رضمال:  قضّمططؿ و  درطؿ قمغم قمةدةف
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يمًا--- و كقن يمؾ مدطؿ يمتاسمًا أو أصمرًا طمّةًا شمرى همرؾم  ختجفف وشم تدي سمف مدط ًا وؾمجق

 إم  ذم مر شمف صقرة اعم جة اًمذي رسّماه وّّشأه-

وأّا اًمةقم أحتدث قمـ واطمد مـ أوًموؽ اًمرجام  اًمذ ـ يماّقا طمج ات متشاهب  

دت صفات أطمدكؿ ومكرًا وظُمج ًا وؾمجقيمًا وصم اوم   ذم ؾمجًج  واطمدة- وًمق أين قمدَّ

، ٕمكـ عمـ  ررومطؿ مررومتل هبؿ أن  ضع مكان اؾمؿ وقمجاًم، دون أن أذيمر اؾمًف

اًمذي أيمت  قمدف أّي اؾمٍؿ مـ كذه اًمًجًج ، ًمشّدة ما سمةدطؿ مـ شمشاسمف ومتاصمؾ ذم شمجؽ 

 اًمشامئؾ واًم فات-

م( آسمـ 0191 ,9999ك( )9199 ,9997صحح اًمد ـ اعمد د )إهنؿ  

كامًا ذم طمةاشمف اًمروطمل عمحًد يمرد قمكم- وكق اًمذي ىمال إن ًم ا ه سمف يمان طمادصمًا 

م( آسمـ اًمروطمل 9878,9919ك( )9099,9970اًم  اومة - وحمًد يمرد قمكم )

إّف كق اًمذي أعب ىمجٌل طمّ  »ًمجشةخ ـماكر اجلزائري، وىمد ىمال يمرد قمكم قمدف 

 -«اًمررب، وكداين إمم اًمٌحث ذم يمتٌطؿ

م( وكق اًمذي 9901 ,9810ك( )9998 ,9088واًمشةخ ـماكر اجلزائري )

  صمر ومةًـ  ت ؾ سمف-يمان قمًةؼ إوصفف قمارومقه سمأّف 

 :صالح الدين ادـجد

( ذم طمريم  دائٌ ، 9999,0191أما اًمديمتقر اعمد د وم د قماش شمًرلم ؾمد  )

وؾمرل مّت ؾ، ًمجًشاريم  ذم يمؾ اًمرجقم، وآكتامم سماًمؽماث واعم  قـمات: مجرًا 

 وشم ق رًا، وحت ة ًا وإطمةا  وّنمًا-

خ اإلؾمحمل، واحلضارة اًمررسمة  ويمان مـ أيم ر اعم  فلم اقمتزازًا سماًمتار 

اإلؾمحمة - ويمان اـ أطم  دمشؼ، ويمؾ ما  ت ؾ سمدمشؼ أصمرًا وطم رًا وسمنمًا، 

 وشمارخيًا وومكرًا، طمتك سمجغ ما يمتٌف قمدطا مخً  ومخًلم يمتاسمًا-
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 ويمان مدفتحًا قمغم اًمرامل يمجف: سمجغاشمف وقمجامئف وصم اوماشمف-

ٌّان ّ حاً  وشمرجةاًم وشمقضمطًا وإرؿمادًا-  ويمان راقمةًا عمـ    ده مـ اًم حب واًمش

ويمان صجًٌا ذم ظمج ف، ضماّدًا ذم ـمٌرف وؾمجقيمف، طماّدًا ذم ّ ده وىمجًف، ٓ  ررف 

 اعم امج  ومةام  رت د أّف طمؼ-

ويماّه ًمف مشاريمات ّشة   ذم اعم حت واًم حػ: ومأظمرج أول جمج  قمرسمّة  

ح ةؼ هتتؿ سماعم  قـمات، ويمت  ذم يم ػم مـ اًم حػ اًمررسمة  وإضمدٌة  ذم اًمت

 واًمترجةؼ، واًمتار خ وأصمار واًمًةاؾم  وآضمتامع-

أومجةًه كذه اًم فات يمجطا كل ّفًطا صفات أؾمتاذه حمًد يمرد قمكم، وكق 

ًم د يمان اشم ازم سمإؾمتاذ يمرد قمكم طمدصمًا كامًا ذم طمةا  »اسمدف اًمروطمل اًمذي ىمال قمدف 

 دين إمم ـمر ؼإن ًمألؾمتاذ يمرد قمكم ومضًح ٓ أًّاه: ومطق اًمذي أرؿم»وىمال « اًم  اومة 

 اعم  قـمات واًمتح ةؼ، ووضّمطدل ّحق شمراصمدا وطمضارشمدا وشمارخيدا، وّحقو اعمكتٌات 

دمشؼ- إّف سمنّمين سمأّدل ؾمأيمقن مـ قمجام  دمشؼ- ًم د ؾماّمين وأـمجؼ قمكّم )اسمدل 

 -«اًمروطمل(

إن اًمديمتقر اعمد د يمان صقرة ًمألؾمتاذ حمًد يمرد قمكم، وم آً مشاهبًا ًمف، 

  ؼ اًمتل ؾمجكطا ىمٌجف ومّطدكا ًمف وأرؿمده إمم اًمًػم ومةطا-وظمجةف  ؾمار ذم اًم ر

 حمؿد كرد عيل: 

 ,9878إؾمتاذ حمًد يمرد قمكم وم د قماش ؾمٌرًا وؾمٌرلم ؾمد  )وأما 

 ،( يمان ظمحهلا ؿمرج  ّشاط ىمّؾ أن  كقن م جف سملم اًمداس ذم هقم  طمريمتفم9919

 ودأسمف قمغم اًمرًؾ- ،واؾمتدارة ومكره وؾمر  أوم ف

ومع اًمذي اشم ؾ ذم اًمشام سماًمشةخ ـماكر اجلزائري واًمشةخ إّف ذًمؽ اًمشاب اًمةا

قم ٌّة  وطمّدة  فجوكق م  ,ًد قمٌده، ومأما اجلزائريحمًد اعمٌارك، وذم مٍم سماًمشةخ حم
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ومطق اًمذي رقماه ووضّمطف إمم اًمرروسم  وطم  اًمررب وشمراصمطؿ وإطمةا   صماركؿ،  ،مزاج

 وأما اعمٌارك ومقضّمطف إمم شمرك اإلّشاد وشمرّجؿ اإلّشا -

اًمؽميمة  واًمفرًّة  إمم ضماّ  اًمررسمة ، واّفتة قمغم صم اوم  قمٍمه وشمار خ أشم ـ 

دمشؼ مد د  »شمأًمةفًا ذم احلضارة اًمررسمة  اإلؾمحمة ، وأطم  دمشؼ ومكت   ،أمتف

 «-ظم ط اًمشام»و« همقـم  دمشؼ»و« اًمًحر واًمشرر

وظماض  ،وقمًؾ ذم اًم حاوم ، أؾمس اًم حػ واعم حت ذم دمشؼ واًم اكرة

 ، وشمرّرض ًمألذى-مرارك اًمد د واإلصحح

وأؾمس أول جمًع ًمجغ  اًمررسمة ، وأعف قمغم طمريم  صم اومة  ّشة   ذم وزارة 

وذم حمارضات اعم ًع، وذم ّنم اًمكت  وإطمةا  اًمؽماث- وؿمّ ع  ،اعمرارف وجمجًطا

اًمداهبلم مـ اًمشٌان وومتة هلؿ سماب اعم ًع  ج قن إّتاضمطؿ قمغم مدؼمه، يمام ذيمر زم ذًمؽ 

ل إن أول مرة أًم ك ومةطا اًمشرر كق وأّقر اًمر ار ومجةؾ اًمديمتقر زيمل اعمحاؾمدل وىما

يماّه ذم جمًع دمشؼ! وكق اًمذي وّؿ  ،ويماّقا ـمحسمًا ذم مكت  قمدؼم ،ؾمج ان

يمام  ،ويمان ؿماسّمًا ذم اًمًاسمر  واًمرنم ـ مـ قمًره ،إؾمتاذ ؿمفةؼ ضمؼمي إمم اعم ًع

 ّف ظم ؾ مـ طمضقر أول ضمجً  دقمل إًمةطا ومغاب قمدطا!طمتك إ ،ذيمر زم

، حمًٌا ًمج رب ظُمج ه قم ٌلَّ اعمزاج دمقّ ف»ظمج ف وم د وصفف سم قًمف وأما 

وإّس واًمدقماسم ، أقمشؼ اًمدظام، وأطمّ  احلرّ   واًمٍماطم ، وأيمره اًمفقى، وأشمأمل 

ويمان كذا اخلجؼ ؾمًٌٌا ذم يم ػم مـ «- ًمجظجؿ، وأطمارب اًمترّ  ، وأم ه اًمر ا 

ذم طمةاشمف-- سمؾ يماّه ؾمًٌٌا ذم اعمراّاة واعمشكحت اًمتل شمرّرض هلا إؾمتاذ يمرد قمكم 

 ضمفا  سمرض اًمداس وّ دكؿ ويمركطؿ ًمف-

ًم د يمان حمًد يمرد قمكم داقمة  إصحح وهنض  وإطمةا ، ويمان صحح اًمد ـ 

 اسمدًا روطمةًا ًمف، وصقرة ااصمج  شمشاهبف- ,يمام رأ دا –اعمد د 
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 :(م 1233 -1583) الشقخ طاهر اجلزائريوأما 

وم د وصفف قمارومقه مـ مرام ف
ف مقؾمققم  صم اومة ، وم د طمّ ؾ صم اوم  قمرسمة  سمأّ( 9)

وىماًمقا إّف يمان دائرة مرارف، ويمان قمدده مـ يمؾ وأشم ـ قمددًا مـ اًمجغات-  ،وإؾمحمة 

 وًمف ذم يمؾ ومـ أصمر، ومطق ظمزاّ  قمجؿ متدّ ج - ،قمجؿ ظمؼم

واعم ال احلّل واًم قرة اًمداـم   عما إّف إصمر اًمٌاىمل   ىمال قمدف أمحد زيمل سماؿما 

ًم اًمة مـ طمةث اجلًع سملم اًمروا   واًمدرا   ذم يمؾ اعمرارف يمان قمجةف اًمًجػ ا

 اإلؾمحمة ، واًمدأب قمغم ّنمكا-

ويمان  ت ػ سماًمرّزة واإلسما  واًمؽّمومع قمـ اًم غائر، مرروومًا سماًمٍماطم  

 واجلرأة-

 -ويمان قم ٌل اعمزاج،  كره اعمحاسماة واًمدفاع

ٌّان، مدفتحًا قمغم أكؾ قمٍمه قمغم ،يمان متقاوراً  ًٌٌّا إمم اًمش اظمتحف أد اهنؿ  حم

 وضمدًةاهتؿ-

 ٌحث قمدطا و  تدةطا وجيًرطا مـ  ،أوًمع سماًمكت  قمام  واعم  قـمات ظماص 

اعمكتٌات اخلاص - أّشأ اعمكتٌ  اًمظاكر   ذم دمشؼ، وؿمارك ذم إّشا  اعمكتٌ  اخلاًمد   

ويمان مـ يمٌار اًمرضمال  ،سماًم دس- وأّشأ اعمدارس وووع هلا اعمداك  واًمكت 

 اعم جحلم-

يمان قمًةؼ »صمر ؿمد د ومةًـ  ت ؾ هبؿ، طمتك ىمال قمدف أّقر اجلددي يمان ذا أ

                                                        

أؿمالطر »مالـ يمتالاب  90,09وؿمالطادات دمالدكا مالع همػمكالا ذم صيمؾ ما ذم كذه اًمف الرة مالـ أىمالقال  (9)

   -9997ًمجشةخ ـماكر اجلزائري- ط  دار اًمفكر سمدمشؼ « إم ال
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وىمد أهل  وضمدان مـ قماعوه إصمر ذم اعم ًققم  اًمتل قمرومطا وقماعكا ذم اًم اكرة- 

 «-وظماص  إمحدان  أمحد شمةًقر، وأمحد زيمل سماؿما

يمان  تحّجؼ طمقًمف ذم دمشؼ صفقة اعمترجًلم »وىمال إمػم م  فك اًمشطايب 

كر ـ اًمررب، ومتأًمفه مـ مجرطؿ أيمؼم طمج   أدسمة  وصم اومة  يماّه شمدقمق واًمدٌطا  واعمف

ومدارؾم  شمار خ اًمررب وشمراصمطؿ اًمرجًل و داب اًمجغ   ،إمم شمرجةؿ اًمرجقم اًمرٍم  

 «وإظمذ سمًحاؾمـ إظمحع اًمد دة  وسماًم اًمة مـ اعمدّة  اًمغرسمة - ،اًمررسمة 

ًمد ـ اًم اؾمًل، ويماّه طمج   اًمشةخ ـماكر شمضّؿ اًمك ػم ـ مـ أم ال  مجال ا

ؾمجةؿ اًمٌ اري، رومةؼ اًمرظؿ، حمًد يمرد قمكم، ؿمكري اًمرًكم، قمٌد اًمقكاب اعمجةحل 

 اخلقري، قمٌد اًمرمحـ اًمشطٌددر، حم )آّكجةزي( قمٌد اعم ةد اًمزكراوي، ومارس 

 اًمد ـ اخل ة ، وم ري اًمٌارودي-

ؿمطد إؾمتاذ يمرد قمكم أن اًمشةخ ـماكر كق اًمذي أعب ىمجٌف طمّ  اًمررب، 

 مم اًمٌحث ذم يمتٌطؿ-وكداه إ

وؿمطد حم  اًمد ـ اخل ة  أّف قمـ ـمر ؼ اًمشةخ ـماكر قمرف قمروسمتف 

وإؾمحمف- وؿمطد وم ري اًمٌارودي أن اًمشةخ ـماكر يمان ًمف أيمؼم اًمفضؾ ذم شمدق ر 

إسم ار واًمٌ ائر، ودومع اًمررب ذم ـمر ؼ اًمت دم- وأول مـ اومتتة مدارس اًمٌدات 

ومطق أوًٓ  ،قضمةطل مـ اًمداطمة  اًمقـمدة إن يمان ٕطمد ومضؾ قمكّم ذم شم»ذم دمشؼ، وىمال 

 «ًمجشةخ ـماكر اجلزائري-

ن اًمشةخ ـماكر أطمد صمحصم  شمرشمٌط هبؿ اًمدطض  احلد      إوىمال قمدّان اخل ة 

اد أول ؿمرج  أ  ظه ؿ اًمٌحد اًمررسمة  واإلؾمحمة  سمه  وشمد ـ هل ،ذم اًمشام ومٍم

وك ٓ  اًم حصم   ،وأؾمًرتطؿ دقمقة اإلصحح اًمد دل ،اًمررب واعمًجًلم مـ ؾمٌاهتؿ

 واًمشةخ ـماكر اجلزائري- ،واًمشةخ حمًد قمٌده ،مجال اًمد ـ إومغاين  كؿ
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ؾمرك اًمشةخ ـماكر ـمقال طمةاشمف ًمدشؾ اعمًجًلم »وىمال إؾمتاذ حمًد يمرد قمكم 

وّنم اًمرجقم اًم د ً  واحلد    سملم أسمدائطؿ- وًمقٓ ما ىمام سمف مـ اًمتذّرع  ،مـ ؾم  تطؿ

 «-ض  اعمًجًلم سماًمشام أيم ر مـ ّ ػ ىمرنسم ًةع ذرائع اإلصحح ًمتأظمرت هن

وسمرد كذه اًم فحات اًم حث قمـ أوًموؽ اًمرضمال إقمحم اًم حصم ، أٓ حيؼ ًمدا 

أن ّ قل إهنؿ يماّقا صمحث طمج ات ذم ؾمجًج  هنض  إصحطمة  واطمدة؟ أمل  كـ يمؾ 

ـ ؾمٌ ف ذم يمؾ ما  ت ػ سمف مـ ظُمُجؼ قم ٌّل اعمزاج طماّد اًم ٌع  ًّ مدطؿ صقرة قم

وذم شمقضمطاشمف واكتامماشمف وؿمًقل صم اومتف ومشاريماشمف، وذم  طمتف وضمرأشمف،صج  ذم ما

اًمذي ارشمضاه ؾمّجاًم إلصحح إم  وشم دمطا وهنضتطا ومكرًا وحتّررًا وقمجاًم  اعمدط 

 وإظمحصًا واّتًاسمًا ووٓ ؟

أن ّرى ذم صحح اًمد ـ اعمد د همرؾم   ،أٓ حيؼ ًمدا سمرد يمؾ اًمذي قمرومداه قمدطؿ

رد قمكم؟ وأن ّرى ذم حمًد يمرد قمكم همرؾم  همرؾمطا وصدرطا رقماكا ووضّمططا حمًد يم

 ؟اًمشةخ ـماكر اجلزائري قمغم قمةدف---

وقماعمًا قمَجاًم  ،ج ف ومدط ف و رائفوأن يمًح مدطؿ شمرك ومةًـ ظمجفف أصمرًا مـ  صمار ظُم 

 مـ رضمآت قمٍمه-
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 ًآرائــى  مـن أقـٌال املنّجد

 

 داذا يؽتب؟ 

مالا إصالالدىما  إذا يمداله ٓ أطمالالس رهمٌال  ذم اًمكتاسمالال  وٓ ىمالالدرة زم عمالاذا أيمتالال  أ»

قمجةطا؟ أأيمت  ٕؾمالّقد صالفح  ٓ روح ومةطالا وٓ مردالك، يمالام  فرالؾ اًمك الػمون اًمالذ ـ 

شم رصون هلؿ يمؾ  قم، ومح شمكًٌقن اا يمتٌقه ًمذة وٓ خترضمالقن سمًغالزى؟ أشمر الدون أن 

أن أىمالدم ًمكالؿ  أّحه مـ ص ر ضمامد سمدًٓ مـ أن أهمرف مـ  دٌقع داومالؼ؟ أشمر الدون

اًمفكرة اهلز ج ، واًمرأي اعمفترؾ اعمجتقي سمدًٓ مـ أن أـمرومكؿ سمام حيجق و ًالتح ، ومالا 

 فةد و غري؟ وما أّالا يماشمال  ٕصدي وفمةفال ، أو ٕمالأل صالفح ، وإّالام أيمتال  ٕصمالػم، 

 «-وأوضّمف، وأؾمتطقي-وأًمّذ، 

 

 :الؽتابة لألطػال 

وكق رهمؿ حماؾمدف مل إن صغارّا قمايمفقن ومةام   رصون قمغم اًم  ص إضمدٌل، »

 قوع ًمٌحدّا، وٓ  حئؿ دائاًم قم قل أسمدائدا، وىمد ٓ  ًتًةغقّف أطمةاًّا، وإىماصةص 

شمالالأصمػم مدرؾمالال  قمظةًالال  ًمجتطالالذ  ، واًمتقضمةالالف واًمتج الاللم، شمالال صمر ذم اًم الالغار أيم الالر مالالـ 

اعمدارس ذات اعم اقمد، ٕهنا أطمغم قمالغم ىمجالقهبؿ، وأًمالّذ ذم مًالامرطؿ ومالا أطمقضمدالا إمم 

 «-اًمدا  ًأل ومراهمطؿ، و ٌط  طمةاهتؿأدب ىمقي ٕـمف

 

 :ت ادطؾوبة  ادجالا

اعم حت اًمتل ّر دكا كل اًمتل شم ؾ طمارضّالا سماموالةدا، صمالؿ شمكشالػ ًمدالا قمالـ »

ومالا يمالان ومةالف مالـ حم القل طمضالاري سمداّلا ، ودمالارب همدّةال ، وهما الات  ،طم ة   اعمايض

 صحةح  ؾمجةً -
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، أو كالالل اعم الالحت اًمتالالل شمٌٍّمالال اعمرالالام ـ سمحالالارضكؿ، ومالالا ومةالالف مالالـ أظم الالا 

 «-اّحراف، قمغم وق  اًم ةؿ احلضار   اًمتل يماّه ذم شمارخيدا---

ّظالرًا إمم  ،يمان اعمد د حيس سمحاضم  اًمررب إمم جمج  شمردك سمتارخيطؿ وطمضارهتؿ

ن كالالذه إ»ضمطالالؾ اجلةالالؾ سماموالالةطؿ وشمالالراصمطؿ وأدهبالالؿ وًمغالالتطؿ- وكالالق  الالرى يمالالام   الالقل  

مالـ اًمكتال  واعم الحت خمةػ: ومطؿ   رصون يمؾ  قم أًمقاًّا  إضمةال أمام ومراغ ومكري  

مـ اًمنمع واًمغرب ومـ قمددّا، ويمجطا شمٌردكؿ قمـ ومطؿ طمضارشمدا وشمراصمدا ورؾماًمتدا، 

صمؿ ٓ جيدون ما   رصوّف إلقمادهتؿ إمم احل ة   اًمتل ٓ  ًكـ أن  رةشقا إٓ هبا --- إّدا 

ؿ قمالغم رؾمالاًمتطؿ سمحاضم  إمم جمج  شمرةد إضمةالال اجلد الدة إمم ماوالةطا وشمراصمطالا، وشمالدهلّ 

 «-ج ، اعمًتًدة ىمٌؾ يمؾ    مـ شمراصمطؿ احلضاري واًمروطمل-اعم ٌ

 

 ة: االثؼافة تػعل مجمؾة معفد ادخطوطات تـرش الثؼافة، و  ال تػعؾه الؼوا

ؾمة د اًمرجام  ذم كذه اعم ج  أسمحاصمًا قمـ اعم  قـمات اًمررسمة  ذم يمؾ مكتٌ  مـ »

مـ صم اوم  ّالادرة مكتٌات اًمرامل، وأسمحاصمًا ذم اًمترر ػ سماعم  قـمات وما اؿمتًجه قمجةف 

 «-ٕن اًم  اوم  شمفرؾ ما ٓ شمفرجف اًم قة ،اؾمت اع اًمررب أن حيكًقا هبا

 

 :يف الـؼد 

 طمتك  ررف اًمذ ـ  تٌادًمقن اًمت ر ظ واعمد ة 

كالق أن   الرأ  ،ؿ أو اًمشالاقمر أو إد ال أقمت د أن أطمغم وأمجؾ شمكر ؿ  داًمف اًمرجَ »

ًالقا سمالام ومةطالا- أمالا  ًّ اعمالد ة واًم دالا  ومكالاهلقا ، ٓ اًمداس  صماره، و  ٌجالقا قمجةطالا، و تح

 «- دومران أطمدًا إمم اخلجقد، وٓ  كتٌان قمغم أطمد اعمقت
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  حني صدرت ترمجة ديوان الشاعر األرمـي سايات كوفا( أكؿوذج من كؼده( 

واًمذي  جفه اًمدظر، أول إمر: أن اًم  الائد ـمٌراله سمشالكؾ ومداّلل قمالغم ورع »

قم الؾ، وومةطالا روطمالف وؿمالرره،  أزرع، يمأّف ًمقن اًمًام ، صمؿ شم جع قمجةؽ م دم  ؾمالرةد

وّرقمتف، طمتك مججف اًمريمةك  أطمةاًّا، وشمرايمةٌف اًمتالل ٓ متالّه إمم اًمجغال  اًمررسمةال  سم الج - 

همًرك سمأطماؾمةًالف، ومالهذا أّاله ذم ضمالّق ؿمالرري  رٌالؼ  ،ومهذا سمجغه ىم ائد اًمشاقمر ّفًف

سماًم ةقب، و ركس اًمفرح وإمل، واحل  وإمؾ، واًمرذاب واًمرضمالا ،  ركالس كالذا 

ؿ عمًه اًمروح اًمنمىمة ، سمؾ أيماد أىمقل اًمررسمة ، ذم اًمك ػم مـ مراّةف، صمالؿ وأيم ر مدف، صم

 أطمًًه أّؽ شم رأ ًمشاقمر يمٌػم-

سمد الالؾ ؿمالالرر كالالذا اًمشالالاقمر إمم اًمررسمةالال ، ٕن ذم كالالذه « احلج الال »ًم الالد أطمًالالده 

 «-ٕدسمدا احلد ث- (رومدًا ضمد داً )اًمؽممجات 

 

 :أكؿوذج آخر 

أًم اكالا ذم  ،عمحًالقد شمةًالقروًمًه أًّك ّ ده اًمذي ّنمه شمرجة ًا قمالغم حمالارضة 

أيم الر اًمتغالزل  ،م اعمحالارضإن مالد ر اجلامرال  طماللم ىمالدَّ   وم الال ،ضمامر  سمػموت اًمررسمةال 

سم اقمات اعمحارضات، وسماًم  اوم  اًمتل شمدنمكا: سم ًؾ ىمد ً  متكّجف ، ومأـمالال وأطمالرج 

 واو ره إمم اظمت ار حمارضشمف ًمضةؼ اًمقىمه- ،اعمحارض

إن حمارضشمالف مل شمالِػ سمردقاهنالا،   وىمالال وعمّا قمّرج قمغم اعمحارض أؿماد سمأؾمجقسمف---

وًمكدطالا ضمالا ت قمالـ  ،وم د يماّاله قمالـ ادماكالات إدب ذم اًمالٌحد اًمررسمةال  ذم قمدقاهنالا

 حمالارضة ّاضمحال  ضمالدًا »إهنالا يمالام ىمالال وّاشه مالا ؾمالقاكا!  ،ادماكات إدب ذم مٍم

ذم قمرض آدماكات ذم مٍم، وًمكدطا ّاىم   ذم قمرض آدماكات ذم اًمالٌحد اًمررسمةال  

 «-ىإظمر
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 ؛ أثر ادديح والؼسوة يف كػس الؽاتب:مع الـؼد والـؼاد 

ومالح  الت ـ سمرالد  اًم دا  واعمالد ة، وم الد   الاب سمالاًمغرور،ٓ     ي اًمداؿمئ يم»

 ذًمؽ ؿمةوًا، و ٌترد قمـ ـمر ؼ اإلسمداع-

اًم ًالالقة وطمالالدكا، ذم كالالذه اعمرطمجالال ، كالالل اًمتالالل شمجطالال  اًمكاشمالال  وشمدومرالالف إمم 

سمام يمت ، ومةأظمذ ّفًالف قمددئالٍذ سمدظالام صالارم، اًمتحدي، حتّدي اًمذ ـ ّ دوه، أو كزئقا 

و ترّجؿ ّ د ّفًف ىمٌؾ أن  د ده اًمداس، و ت جص قمغم مطؾ مـ همرور اًمداؿمولم اًمالذي 

 «- راومؼ اًمٌد  سماخلَجؼ اًمفدّل، و تفّ ر مـ أقمامىمف يمؾ مجةؾ

 « غضبت يوم كؼد كاقد أول كتاب أخرجتهه، وامهتألت كػأه أدهًا، ولؽهن

ى الـاس، ولوال تؾك الـؼدات التي آدتـهي يف ذلك مل يثبط عزيؿتي، بل أرد ت أن أحتدا

 مطؾع حقايت األدبقة دا أتقح يل القوم أن أكتب وأكتج وأكؼد.

اًمذي ّنم سمرد ووماشمالف  « ؿمئاّ ائة إمم اًمكاشم  اًمد»  قل أّدر ف ضمةد ذم يمتاسمف 

يمـ قمغم   لم أن اًم دالا  واإلـمالرا   ضالرفان ّاتالؽ، و الدومران إمم ومتالقر قمز ًتالؽ--- »

قمجؿ أن ما  ّقضمف إًمةؽ مـ ك امت كق اًمذي  دقمؿ ىمقاك إذا قمرومه يمةالػ شمتحًجالف وا

 «-وشمت ٌجف سم در رطم - دع قمًجؽ  داومع قمـ ّفًف، وٓ حتفؾ سمغػم ذًمؽ-

 

 الـاقد ادعؾام 

يمؿ  ت جع اًمةقم موات مـ اًمفداّلم وإدسما  واًمشالررا  إمم ذًمالؽ اًمداىمالد اًمالذي »

 إمم إمام- رّجؿ وٓ حيّ ؿ، و ش ع وٓ   ٌط، و دومع 

إن اًمالالالذ ـ  ٌجغالالالقن اًم ًالالال  ذم قمٍمالالالّا، ذم اًمفالالالـ وإدب واًمشالالالرر واًم  الالال  

وقمدالا  ـمق الؾ  القرث إّام  ٌجغقن ذًمؽ سمرد ضمطد قمدةػ ٓ  رالرف اعمجالؾ،  ،واًم حاوم 
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 اًمرجؾ، وإسمداع متتاسمع حتؽمع ًمف اًمدفس، ّاكةؽ سماًمًطر وآو راب واًم جؼ-

اعموالات مالـ ةًالطجقا ـمر الؼ ًمومًتك  قضمد اًمد دة ذم يمؾ ومـ ومةدان ذم منمالىمدا، 

اعمتفتحلم ًمجحةاة، وشمزول اًمفقى واوال راب اعم الا ةس ووالةاع اًم الةؿ اًمالذي  ًالقد 

 «-ّراّةطا  وم دان اًمد د اًم حةة اعمٌدع اًمؼمي - يمؾ    قمددّا، ومأقمظؿ قمّج 

 

 :توصقات 

ظمذ مـ إدب اًمرريب اًم د ؿ ما ؿمالوه، واقمروالف قمروالًا طمالد  ًا، » ,

ومطالالام، وٓ اري اًمرقاـمالالػ، و حئالالؿ إ  الالّره اًمالالذكـ، و روالالاه اًمالالذوع، وجيالال

   الرن  ،مالـ اًمٌةالان عٍ اًم د ؿ سماجلد الد، وشمفالْز سم َ ال خيرضمف مـ ضمقكره، شمج ِة 

 «-ف واًمدقى- ِػ مـ اًمذك  واجلقكر، وشمدٌذ اخلزإّاىم  واجلامل، وشم 

ًم د يمده أدقمق دائاًم إمم ىمرا ة ما  كتٌف اًمغرسمةقن قمدّا، ذم إمالقر يمجطالا، » ,

« اعمدت الك مالـ دراؾمالات اعمًتنمالىملم»أصالدرت يمتالايب  يمان كالدذم قمدالدماوذًمؽ 

 «-ومذًمؽ كق اًمًٌةؾ اًمقطمةد عمرروم  ّفًدا، ومرروم  أصدىمائدا وأقمدائدا

 

 :اعرفوا تراثؽم وققم أمتؽم 

أقمت د أن اًمررب مل   اسمقا ذم كذه أوّ  احلد    هبذا آو راب » ,

اًمفكالالالري، واًمشالالالؽ ذم إسمالالالداقمطؿ اًمتالالالارخيل، واًمضالالالرػ أمالالالام اًمدظر الالالات 

اسمترالادكؿ تقردة، إٓ جلطجطؿ سمؽماصمطؿ وطمضارهتؿ، ودمارب أضمدادكؿ، واعمً

ًمكالان ومةطالا  ، - ومجق أهنالؿ قمرومقكالا مررومال  قمًة ال قمـ ىمةًطؿ اًمروطمة  إصةج

ًمجشٌاب متر  شمٌرد قمدطؿ إمالراض اًمفكر ال ، وًمجشالةقخ كالدى ذم جمالتًرطؿ 

 «-وؾمجقيمطؿ وأظمحىمطؿ
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شمراصمدالالا  سمالالقرك سمًالالـ ُ ردالالك سمدنمالال اًمرجالالؿ وشمًالالطةؾ وؾمالالائجف، ومررومالال » ,

 اًمروطمل اًم اذم، وطمضارشمدا اًمًاًمف  اعمٌدقم ، ومطالذا كالق اًم ر الؼ وطمالده يمالل

و ٌ ةالف قمرسمةالًا ذم ائد واعمٌالادئ اعمًالتقردة،  د ق اجلةؾ اجلد د مـ أوكام اًمر 

 «-روطمف وصم اومتف وؿم  ةتف

 

 احلرياة 

ّٕالف حيال   ،ًمةس أصر  قمغم ّفس اإلًّان احلّر مـ أن  رةش مـ ىمجؼ دائالؿ»

ّٕالف حيال   ،ؼ قمغم ّفس اًمكاشم  احلّر مـ أن  رالةش ذم هتد الد دائالؿاحلر  ، وًمةس أؿم

اًمكتاسم  احلّرة، وًمةس أفمجؿ ًمألوـمان مـ أن شم اب سمًـ  تًجط قمجةطالا مالـ ىمر ال  أو 

سمرةد، و ًدع أكجطا اًمرةش اهلدل ، واًمرظما  اعمًالت ر، واًمتفكالػم ومالةام حيٌالقن، واًمت جالع 

 «-إمم ما  رهمٌقن
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 آثــاري  

 

ًمًه أيمتؿ أّدل وىمره ذم طمػمة طملم أردت اًمكتاسم  قمـ  صمار اًمديمتقر اعمد د، 

 ،إذ رأ ه أّف   ر  طمٍمكا ًمك رة قمددكا، وشمدّقع مقوققماهتا، ومج د يمان اعمد د

مل  ؽمك رضسمًا مـ رضوب اًمرجؿ أو اًم  اوم  إٓ ظماض « قماعمًا مشاريماً »يمام أراد ًمدفًف 

كس اًم  اوم  اًمقاؾمر  اًمرر ض  اًمتل اشم ػ قمٌاسمف وؿمارك ومةف! ويماّه  صماره مر ة شمر

ركاس ًم  اومتل: أّشأت ّإن م ًمفا  كل ا  »,رمحف اهلل –هبا- ويماّه يمام ىمال قمدطا 

ّفيس أن أيمقن قماعمًا مشاريمًا ذم مجةع اًمدقاطمل اًم  اومة  اًمررسمة  اإلؾمحمة ، ًمذًمؽ 

 «دمدون ذم م ًمفا  أًمقاًّا مـ كذه اًم  اوم -

ـ اًم قائؿ اًمتل قمّدد ومةطا اًمدارؾمقن واًمٌاطم قن وىمد اـمجره قمغم همػم ىمائً  م

إطمداكا ما مل  يمرْت ومام رأ ه اشمفاىمًا سملم اصمدتلم مدطا! ويم ػمًا ما ذَ  ، صمار اًمديمتقر اعمد د

 شمذيمره إظمرى، وأّ  ه ما ذيمرشمف!

: أأشمٌع شمرشمة   وزادت طمػم  طملم أردت إ راد  صماره قمغم وومؼ شمرشمة  مرلمَّ

قمددي اعم ًمفات اًمتارخية  وإدسمة  وأصمار    أصمار سمحً  مقوققماهتا: ومتكقن

واجلغراومة  وآضمتامقمة  واًمف طة  واًمًةاؾمة  وهمػمكا--- أم أضمرجطا مرشمٌ  سمحً  

ًمة ػ اًم ارئ قمغم اًمكتاب اًمذي  ر ده سمحً   ،شمًجًؾ طمروف أؾمامئطا ك ائةاً 

احلرف إول مـ اؾمًف؟ أم أرشمٌطا سمحً  شمًجًؾ صدوركا وشمتاسمرطا اًمزمدل 

ل؟ إن اًمؽمشمة  إول أؾمطؾ قمغم اًم ارئ إذا أراد اًمٌحث قمـ أصمر مـ  صماره، اًمتارخي

ومطق  ٌحث قمـ اًمكتاب حته قمدقان مقوققمف، أو سمحً  احلرف إول مـ قمدقاّف، 

ومرروم  صم اومتف  ،وأما اًمؽمشمة  اًم اين ومطق أضمدى عمـ  ر د دراؾم   صمار اًمديمتقر اعمد د
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وشم ّقره اًمفكري- وأظمػمًا صدّفه  صماره  ومرروم  مراطمؾ شم ّقركا ،وقم جّةتف ذم اشمًاقمطا

م ّدمًا ما يمان قمدقاّف سمادئًا سماهلًزة صمؿ ما يمان مدطا سماًمٌا   ،سمحً  اًمتًجًؾ اهل ائل

 تا  وككذا----صمؿ اًم

اًمفرىمان ًمجؽماث  ووىمفه سمرد ذًمؽ قمغم اًمكتاب اًمذي أصدرشمف م ؾمً 

ة إمم م آت ودراؾمات مطدا» سمردقان م0110و ھ9109اإلؾمحمل ذم ًمددن قمام 

مند سمحقث اًمديمتقر »ورأ ه ومةف م اًم  سمردقان « اًمديمتقر صحح اًمد ـ اعمد د

(- 198 ,179)مـ ص« مرشمٌ  طمً  ؾمدّل ّنمكا ،صحح اًمد ـ اعمد د اعمدشقرة

وىمد ىمام سمتفر غطا مـ اًم قائؿ اًمتل قمّدد اًمٌاطم قن ومةطا  صمار اًمديمتقر اعمد د، ومجرطا 

ل، وراضمع مرجقماهتا، وأواف إًمةطا، وّّظًطا، ذم كذا اعمند اًمديمتقر ىماؾمؿ اًمًامرائ

ن أّنم كذا اعمند يمام كق ضمزاه اهلل ظمػمًا، وضمزى دار اًمفرىمان يمفا  ما ىمّدما- ورأ ه أ

ومأيمقن سمذًمؽ ىمد  ،سمرد اعمند اًمذي أقمددشمف سمحً  احلروف اهل ائة  ٕؾمام  اًمكت 

قمغم أين مع ذًمؽ  مجره سملم احلًدةلم، وىمّدمه ًمج ارئ اعمند مرشمًٌا قمغم اًم ر  تلم-

يمّجف ٓ أؾمت ةع آّدقما  أن كذه اًم قائؿ اًمتل ىمّدمتطا م اسم   ًمجقاىمع م اسم   شماّم ! إذ 

يم ػمًا ما وضمدت ذم ىمقائؿ  صماره اعمترّددة يمتًٌا طمّ  طا أدرضمه قمغم أهنا مـ م ًمفاشمف! 

ووضمدت قمدقاّات م آت يمتٌطا أدرضمه قمغم أهنا قمدقاّات يمت  أًّمفطا! سمؾ إّف كق 

ومةز د قمجةطا و  ٌرطا يمتًٌا أو رؾمائؾ  ،يمان  رًد إمم م آت يمتٌطا مدذ ؾمدلمّفًف 

م ًح، « ىمقاقمد حت ةؼ اًمد قص»ومالمًت ّج ، وىمد  رّدل ذم اًمردقان ذم اًم ٌر  اًم اّة : 

، وىمد ّنمت م اًم  ذم جمج  مرطد اعم  قـمات صمؿ «ىمقاقمد حت ةؼ اعم  قـمات»شم ٌة 

اًم قائؿ أؾمام  يمت  ًٌّه إًمةف وًمةس  ـمٌره ذم رؾماًم  مًت ّج ، ووضمدت ذم سمرض

ّدل اؾمت ره أن أىمػ قمغم يمتٌف يمجطا ّٓتطه اعمشكج  ًمف ومةطا همػم اًمت د ؿ! وًمق أ

 ,وكان إمر، وًمكـ سمرض يمتٌف مل أؾمت ع أن أىمػ قمجةف ذم مكتٌ  مـ مكتٌات دمشؼ
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وىمد اؾمترده سماًم د ؼ اًمٌاطمث إؾمتاذ إسمراكةؿ اًمز ٌؼ ومضّؿ ضمطقده اعمشكقرة إمم 

 ي طمتك اّتطةدا إمم كذه اًم قائؿ اًمتل ّحً  أهنا مـ أمجع ىمقائؿ  صماره-ضمطقد

 ،شمرك قمددًا مـ اًمكت  ,رمحف اهلل –وىمد قمجًه مـ أهة اًمديمتقر اعمد د أّف 

 شمكاد شمكقن ضماكزة ًمج ٌاقم  واًمدنم، وًمكـ اعمدّة  قماضمجتف ىمٌؾ حت ةؼ ذًمؽ-
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 الرتتقب اهلجائيآثار الدكتور ادـجد بحسب  -أوالً 

 

 -أ  -

   )شمأًمةػ(   عمحات   ,اعمنمع ,حمارضات – را  وأطماد ث  ,

 مع ؾماـمع احلٍمي

 )شمأًمةػ(  )ضمز ن(    أمرون سماعمرروف ذم اإلؾمحم ,

 )حت ةؼ(    ٓسمـ ـمقًمقن  ،إئً  آصمدا قمنم ,

 )شمأًمةػ( إسِمجةس  غدل، منطمةات مـ إدب اًمرريب اًم د ؿ    ,

 )شمأًمةػ(    ٕصمر   اعمً ج أسمدة  دمشؼ ا ,

 )شمأًمةػ(    ت اًمًامع ذم اعم  قـمات اًم د ً إضمازا ,

 )شمأًمةػ(     أضمدح  اًمفراؿمات ,

 )شمأًمةػ(   أطماد ث قمـ ومة ؾ واًمتضامـ اإلؾمحمل ,

 )شمأًمةػ(    أطمًـ ما ىمرأت قمـ اإلؾمحم ,

 )حت ةؼ(    ًمألصفطاين ،أدب اًمغرسما  ,

 )حت ةؼ(  ًةدلًمجح ،إدراك اًمًقل ذم مًاسم   اخلةقل ,

 )شمأًمةػ(    إراضمةز واًم  ائد اًمتارخية  ,

  ،إرضمقزة اًمًامة  ذم ك ا  سمرض قمامل اًمدوًم  إ قسمة  ,

 )حت ةؼ(      ًمجًامري  

 )حت ةؼ(  ٓسمـ ظمداو ردي ،أرضمقزة ذم حماؾمـ دمشؼ ,

 اإلؾمحم واًمر ؾ قمغم وق  اًم ر ن اًمكر ؿ واحلد ث اًمدٌقي ,

 )شمأًمةػ(        
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 )حت ةؼ(   ًمجذكٌل ،اًمذ ـ رامقا اخلحوم  أؾمام  ,

 )حت ةؼ(  ٓسمـ ىمةؿ اجلقز   ،أؾمام  م ًمفات اسمـ شمةًة  ,

 ارؾمطا ومًاضمدكا وحماهّلا إصمر  أؾمقاع دمشؼ  أؾمقاركا ومد ,

 )شمأًمةػ(        

 )حت ةؼ(   أؿمرار اًمناج صاطم  م ارع اًمرشاع ,

 )حت ةؼ(     أؿمرار قمجة  سمده اعمطدي ,

 ىمقت اعمًتر ًل،لم ذم اإلؾمحم   اأؿمطر اخل اـم ,

 )شمأًمةػ(     اًمشةخ محد اهلل   

 إما ، اسمـ م ج     

 )شمأًمةػ(   أقمحم اًمتار خ واجلغراومةا قمدد اًمررب ,

 اًمذكٌل ,اسمـ إصمػم ,أسمق اًمفدا ,0اسمـ قمًايمر ,احلًػمي ,اعم د  ,9

 اسمـ ظمجكان , اىمقت ,اًمٌحذري ,9

 ،ؾمحم اسمـ شمةًة إقمحم اًمرجة  ذم مداىم  ؿمةخ اإل ,

 )حت ةؼ(      ًمجٌزار 

 )شمأًمةػ( طمز ران 1أقمًدة اًمدكٌ   سمحث قمجًل ذم أؾمٌاب كز ً   ,

 )حت ةؼ(  ًمج ايض حمًقد اًمردوي ،أمايمـ اًمز ارات سمدمشؼ ,

 )شمأًمةػ(     أم ال اعمرأة قمدد اًمررب ,

 )شمأًمةػ( إمر سماعمرروف واًمدطل قمـ اعمدكر  مرداه، طمدوده، عوـمف ,

 )حت ةؼ(  ٓسمـ شمةًة  ،سماعمرروف واًمدطل قمـ اعمدكرإمر  ,

 )حت ةؼ(  ًم حح اًمد ـ اًم فدي ،أمرا  دمشؼ ذم اإلؾمحم ,

 )حت ةؼ(   ٓسمـ ـمقًمقن ،أمرا  مٍم ذم اإلؾمحم ,
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 )حت ةؼ(   ٓسمـ طمزم إّدًميس ،أمطات اخلجفا  ,

 –ب  -

 )شمأًمةػ( سمجشف  اإلؾمحم قمدد اعماريمًةلم وآؿمؽمايمةلم اًمررب ,

 )شمأًمةػ(    سمةامرؾمتان ّقر اًمد ـ سمدمشؼ ,

 )شمأًمةػ(   سملم اخلجفا  واخلجرا  ذم اًمرٍم اًمرٌا  ,

 –ت  -

 )شمأًمةػ(   اًمتار خ اًمدسمجقما  اإلؾمحمل )جمجدان( ,

 ٕومم ٓسمـ قمًايمر )اعم جدة ا ،شمار خ مد د  دمشؼ ,

 )حت ةؼ(   واًم ًؿ إول مـ اًم اّة ( 

 )حت ةؼ(   زمًمرجف ًمجؼمزا ،شمار خ مً د دمشؼ ,

 )شمأًمةػ(   شمدمر قمروس اًم حرا   دًمةؾ أصمري ,

 )حت ةؼ(  ، ًمجحًـ اًمٌقر دلشمراضمؿ إقمةان مـ أسمدا  اًمزمان ,

 )حت ةؼ( ًمجًرشمىض اًمزسمةدي  ،اًم جقب ذم ذيمر مجقك سمدل أ قب شمرو ة ,

 )حت ةؼ( ًمز ـ اًمراسمد ـ اًمٌاىمر ،شمزو   وماـمً  سمده اًمرؾمقل  ,

 )شمأًمةػ( ًمجدرةًل ، خ اعمدارسشم حةة يمتاب اًمدارس ذم شمار ,

 )شمأًمةػ(     اًمتضجةؾ آؿمؽمايمل ,

 )شمأًمةػ(     شمرر ػ وّ د وشمقضمةف ,

 )حت ةؼ(  ًمجًٌكل ،اًمتًطةد ذم رومع اًمةد ـ ذم اًم حة ,

 )حت ةؼ(  ًمجًٌكل ،(0اًمتًطةد ومةام جي  ومةف اًمتحد د ) ,

 )حت ةؼ(   ٓسمـ ؿمطاب ًمجزكري ،شمدز ؾ اًم ر ن ,
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 أكؾ اًمذم  تقيمؾ اًمرٌا  سمًدع شمقىمةع اخلجةف  اعم ,

 )شمأًمةػ(     مـ آؿمتغال سماًمدواو ـ

 –ث  -

 )حت ةؼ(   ًمجًرري ،ما ضما  قمغم وزن شمفرال ,9صمحث رؾمائؾ ذم اًمجغ    ,

 ٓسمـ ضمدل ،إًمفاظ اعمطًقزة ,0   

 ، ٓسمـ اخلةًلعح ًمفظ اًمتحةات ,9   

 –ج  -

 )حت ةؼ(    ًمج ةٌل ،ضمامع حماؾمـ يمتاسم  اًمكتاب ,

 )شمأًمةػ(     ال اعمرأة قمدد اًمرربمج ,

 –ح  -

 )حت ةؼ(   ًمجرًكري ،احلث قمغم ـمج  اًمرجؿ ,

 )حت ةؼ( و ، عم رج سمـ قمًرو اًمًدطمذف مـ ًّ  ىمر ش ,

 )شمأًمةػ(  احلريمات اًمت دمة  ذم اًمرراع طمتك همزو اًمتتار ,

 )شمأًمةػ(   طمر ؼ اجلامع إمقي أ ام اًمر امّة  ,

 ،رجٌؽ واًمٌ اع اًمرز زسم طمج  اًمذك  اإلسمر ز ذم رطمج  ,

 )حت ةؼ(     ًمجداسمجيس  

  ،ذك  إمم دمشؼ اًمشامطمجقل اًمتر  وأٓم سمقصقل أيب اًم ,

 )حت ةؼ(       ًمجًحاؾمدل  

 )حت ةؼ(  ٓسمـ قمًايمر واسمـ ـمقًمقن ،محامات دمشؼ ,

 )شمأًمةػ(   اًمكؼمى ذم قمٍم سمدل أمة  احلقادث ,
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 ( 9981 ,9911ًمرنم ـ )احلقادث اهلام  ذم اًمرامل اًمرريب ذم اًم رن ا ,

 )شمأًمةػ(         

 احلةاة اجلدًة  قمدد اًمررب مـ اجلاكجة  إمم أواظمر اًم رن اًمراسمع اهل ري  ,

 )شمأًمةػ(        

 –خ  -

 ()حت ةؼ  ظم قمات دسمجقماؾمة  سملم سمةزّ   واًمررب  ,

 ىم ةدة ّ فقر ومقىماس وىم ةدشما اًم فال اًمشا  واسمـ طمزم ذم اًمرد قمجةف   

 )شمأًمةػ(   مـ اًمداطمة  احلضار  اخلط اًمرريب  ,

 )حت ةؼ ومجع(        ظم   أم اعم مدلم قمائش  ريض اهلل قمدطا ذم أسمةطا ,

 ظم ط دمشؼ  ّ قص ودراؾمات  ,

 )شمأًمةػ(  ذم شمار خ دمشؼ اًم ٌقهمراذم و صماركا  

 )شمأًمةػ(  اًمرريب قمدد اجلغراومةلم اًمررب ,اخلجة  اًمفار  ,

 –د  -

 )حت ةؼ( ًمجٌغدادي ،حمةل اًمد ـ اًم ًلم ذم مداىم  اًمشةخ اًمدر ,

 )شمأًمةػ( مقيرريب مدذ ّشأشمف إمم  ظمر اًمرٍم إدراؾمات قمـ اخلط اًم ,

 )شمأًمةػ(    دراؾمات قمـ اخلجفا  إمق لم ,

 )شمأًمةػ(    دراؾمات ذم شمار خ اخلط اًمرريب ,

 )شمأًمةػ(     دراؾم  قمـ اًم  ةًل ,

 ٓسمـ أ ٌؽ اًمدواداري ،اًمدرة اعمضة  قمـ شمار خ اًمدوًم  اًمفاـمًة  ,

 )حت ةؼ(        
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 )شمأًمةػ(  دمشؼ قمدد اًمرطماًملم واجلغراومةلم اعمًجًلم ,

 )شمأًمةػ(     دمشؼ ذم اًمشرر اًمرريب ,

 )شمأًمةػ(  دمشؼ اًم د ً   أؾمقاركا، أسمراضمطا، أسمقاهبا ,

 ةًل)شم حةة وشمرجةؼ وشمذ ةؾ(، ًمرٌد اًم ادر اًمدرور اًم ر ن ذم دمشؼدُ  ,

 )حت ةؼ(   ًمجرًكري ،  فلد قان أيب حم ـ اًم ,

 –ذ  -

 )شم د ؿ ومراضمر (   ٓسمـ اًمزسمػم ،اًمذظمائر واًمتحػ ,

 )مراضمر (   ًمجذكٌل ،ذ ؾ اًمرؼم ذم ظمؼم مـ همؼم ,

 )حت ةؼ وشم د ؿ( ٓسمـ راومع اًمًحمل ،ذ ؾ مشتٌف اًمدًٌ  ًمجذكٌل ,

 

 –ر  -

 )اىمتٌاس(   جلان ؾمقوماضمةف ،رائد اًمؽماث اًمرريب ,

 )شمأًمةػ(    ر اًمرريبرصما  اعمدن ذم اًمشر ,

 )حت ةؼ(   ًمجداسمجيس واًمر ةفل ،رطمجتان إمم ًمٌدان ,

 )حت ةؼ(    رؾمائؾ إؾمتاذ حمًد يمرد قمكم ,

 )حت ةؼ( رؾمائؾ اًمرامد إصفطاين واًم ايض اًمفاوؾ ذم مدح دمشؼ ,

 )حت ةؼ(     رؾمائؾ وأؿمرار ًمج اطمظ ,

 شم د ؿ وإعاف()جؽ اًمدام أرؾمجطا أمحد سمـ شمةًة رؾماًم  إمم اًمًج ان اعم ,

 )شمأًمةػ(     رؾماًم  إمم ؿماب متشكؽ ,

 )حت ةؼ(   ٓسمـ طمزم ،رؾماًم  ذم أمطات اخلجفا  ,
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 ، ًمجًةقـمل رؾماًم  ذم مرروم  احلغم واًمكدك وإؾمام  وإًم اب ,

 )حت ةؼ(        

 )حت ةؼ(  ًمجفرا  ،رؾمؾ اعمجقك ومـ   جة ًمجرؾماًم  واًمًفارة ,

 –ز  -

 )شمأًمةػ(       زاو تل ,

 )حت ةؼ(   عمحًقد اًمردوي ،ز ارات سمدمشؼاًم ,

 –س  -

 )حت ةؼ(  ٓسمـ شمةًة   ،ؾم ال ذم مراو   سمـ أيب ؾمفةان ,

 )حت ةؼ(   ٓسمـ شمةًة   سمـ مراو  ،ؾم ال ذم  ز د  ,

 )شمأًمةػ(  ؾمقر    دًمةؾ مقضمز ًمجًةاطم  وآص ةاف ,

 )شمأًمةػ(   ؾمقر   ومٍم سملم اًمقطمدة وآّف ال ,

 )حت ةؼ(   جذكٌل، اجلز  آولًم ،ؾمػم أقمحم اًمدٌح  ,

 )شمأًمةػ(    اًمًػم اًمذاشمة  ذم اًمؽماث اًمرريب ,

 )شمأًمةػ(  ؾمػمة اًمرؾمقل إقمظؿ سم ر ؼ إؾموج  وإضمقسم  ,

 )شمأًمةػ(      اًمًػمة اًمدٌق   ,

 -ش -

 )حت ةؼ(     اًمشذرات اًمذكٌة  ,

 ٌّاري، ٓسمـ إعح ظم ٌ  قمائش  أم اعم مدلم ذم أسمةطا )مع جمًققم  ظم ٌطا( ,

 )حت ةؼ ومجع(
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 ًمةمام حمًد سمـ احلًـ اًمشةٌاين  ،عح اًمًػم اًمكٌػم ,

 )حت ةؼ(    (  9,9إمح  اًمنظميس )

  ،عح ىم ةدة اسمـ اًمٌقاب ذم صداقم  اخلط واًمكتاب ,

 )حت ةؼ(   اًمٌ ةص عمحًد سمـ مقؾمك اسمـ 

 )حت ةؼ(     عح يمتاب اًمًػم اًمكٌػم ,

 )حت ةؼ(     ؿمرر  ز د سمـ مراو   ,

 )شمأًمةػ(    ًة   ؾمػمشمف وأظمٌاره قمدد اعم رظملمؿمةخ اإلؾمحم اسمـ شمة ,

 –ط  -

 )شمأًمةػ(   ـمرائػ وفمرائػ مـ احلضارة اإلؾمحمة  ,

 –ظ  -

 )شمأًمةػ(   وما  واًمشحادون ذم سمغداد وسمار ساًمظر ,

 –ع  -

 )حت ةؼ وشم د ؿ(   ًمجذكٌل ،اًمرؼم ذم ظمؼم مـ همؼم ,

 )حت ةؼ(  ـ م ج ٓسم ،قمّدة اًمكّتاب ذم اًمؼمي واًمكتاب ,

 )حت ةؼ(    ًمج طشةاري ،قمروس اًمررائس ,

 –ف  -

 ومتاوى اإلمام حمًد سمـ رؿمةد روا  ,

 )مجع وحت ةؼ( جمجدات سمآؿمؽماك مع د-  قؾمػ ظمقري(  8)
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 ومتقى اسمـ شمةًة  ذم اًم ةام ًمجً حػ وشم ٌةجف  ,

 )حت ةؼ(     وضمرجف قمدد اًم ؼم

 )حت ةؼ(  شمةًة  ومتقى ذم اًم ةام وإًم اب ًمشةخ اإلؾمحم اسمـ ,

 )حت ةؼ(   ومتقى ذم مراو   سمـ أيب ؾمفةان ٓسمـ شمةًة  ,

 )حت ةؼ(  ًم ر ن وؿمكجف ًم ائف  مـ اًمرجام ط ا ْ ومتقى ذم َّ  ,

 )حت ةؼ(   ومتقى ذم  ز د سمـ مراو   ٓسمـ شمةًة  ,

 )ووع ومطارؾمف(    ومتقح اًمٌجدان ًمجٌحذري ,

 )شمأًمةػ(      ومرائد إؿمرار ,

 )شمأًمةػ(   وإؾموج  وإضمقسم  اًمفرائد واًمفقائد ,

 )حت ةؼ(  ًمركم سمـ حمًد اًمرسمرل ،ومضائؾ اًمشام ودمشؼ ,

 )شمأًمةػ( اًمررسمة  ذم مكتٌ  ومروج ؾمحـمةان ومطرس اعم  قـمات ,

 )شمأًمةػ( ومطرس اعم  قـمات اًمررسمة  ذم مكتٌ  اًمكقّغرس سمقاؿمد ـ ,

 )شمأًمةػ(  ومطرؾمه اعم  قـمات اًمررسمة  سمًكتٌ  إمؼموز اّا ,

 )شمأًمةػ(     ر اخلجفا ذم ىم ق ,

 )شمأًمةػ(  ومة ؾ سمـ قمٌد اًمرز ز مـ ظمحل أىمقاًمف وأقمامًمف ,

 )شمأًمةػ(  ومة ؾ سمـ قمٌد اًمرز ز واًمتضامـ اإلؾمحمل ,

 –ق  -

 )حت ةؼ( ٓسمـ ـمقًمقن ،ىمرة اًمرةقن ذم أظمٌار سماب ضمػمون سمدمشؼ ,

 )شمأًمةػ(   ىم   مـ إدب اًمشرٌل إّدًميس ,

 )شمأًمةػ(    ؼىمٍم أؾمرد سماؿما اًمرظؿ ذم دمش ,
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 ك 9919ىم ةدة اًمٌطجقل اًمتارخية  ذم طمقادث ؾمد   ,

 )حت ةؼ(   سمدمشؼ ًمجدححوي اًمٌطجقل 

 )حت ةؼ(    ٓسمـ ـمقًمقن ،ىمضاة دمشؼ ,

 )شمأًمةػ(    ىمقاقمد حت ةؼ اعم  قـمات اًمررسمة  ,

 )شمأًمةػ(     ىمقاقمد حت ةؼ اًمد قص ,

 )شمأًمةػ(   ىمقاقمد وٌط اًمد قص قمدد إىمدملم ,

 )شمأًمةػ(   رؾم  اعم  قـمات اًمررسمة ىمقاقمد ومط ,

 –ك  -

 اًمكتاب اًمرريب اعم  قط وشم قره مـ اًم رن اًم اين  ,

 )شمأًمةػ(   طمتك اًم رن اًمراع اهل ري 

 )حت ةؼ(   ٓسمـ اًم  اع ،يمتاب اًمدكاح ذم اًمجغ  ,

 )شمأًمةػ(    اًمكتاسمات اًمررسمة  ذم ىمجر  سمٍمى ,

 ًمةػ()شمأ   اًمكتاسمات اًمررسمة  اًم د ً  قمغم  صمار دمشؼ ,

 )شمأًمةػ( سمدمشؼ قمغم محام ىمحامس اإلؾمحاىمل يمتاسم  اجقيمة  ىمد ً  ,

 )حت ةؼ(    يمداش إؾمامقمةؾ اعمحاؾمدل ,

 –ل  -

 )حت ةؼ(    ٓسمـ قمٌاس ،اًمجغات ذم اًم ر ن ,

جِػ ,   ،عمح  اعم ت ػ ذم صداقم  اخلط اًم َّ

 )حت ةؼ(   حلًلم سمـ  اؾملم اًمدمش ل 
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 –م  -

 )شمأًمةػ(   ق لممأؾماة ؾم قط دمشؼ وهنا   إم ,

 )حت ةؼ(      ًمج راًمٌل ،اعمٌط  ,

 )شمأًمةػ(   اعم تًع اإلؾمحمل ذم فمؾ اًمرداًم  ,

 اًمرؾمًة  ًمجًجؽ ومطد سمـ قمٌد اًمرز زجمًققم  اًمتٍمحيات اًم حفة  و ,

 )شمأًمةػ(        

 )شمأًمةػ(    جمًققم  اًمدراؾمات اًمتارخية  ,

 اعم تار مـ اعم  قـمات اًمررسمة  ذم إؾمتاّ   ,

 )شمرجةؼ وإعاف( د شمةًقر إمم ضمرضمل ز دان(مـ أمح )رؾماًم 

 )شمأًمةػ(  قـمات اًمررسمة  ذم ضمامر  سمرًّتقناعم تار مـ اعم  ,

 خمتٍم شمدٌةف اًم اًم  وإرؿماد اًمدارس إمم أطمقال  ,

 )حت ةؼ وإواوم (   ًمجرجًقي ---،دور اًم ر ن واحلد ث واعمدارس

 خمتٍم مـ اًمكحم ذم اًمفرع سملم مـ اؾمؿ أسمةف  ,

 )حت ةؼ(    ًمج قاين  ،وؾمحمؾمّحم 

  0111.9خم ط دمشؼ اًم د ً  م اس  ,

 )شمأًمةػ(       وما يمان ظمارج اًمًقر

 )شمأًمةػ(    اعم  قـمات اًمررسمة  ذم اًمرامل ,

 )مجع وشم د ؿ(             اعم  قـمات اًمررسمة  ذم ومجً لم ,

 خم قـمات يمتاب ؾمةٌق ف ذم اًمرامل مع محطمظات قمغم ـمٌر  اًمكتاب إظمػمة  ,

 )شمأًمةػ(        
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 )شمرر   وشمرجةؼ(   (سمآؿمؽماك)ًمٌقل ومقًمكةةف   ،اعمدارس احلد    ,

 )شمأًمةػ(  مد د  دمشؼ قمدد اجلغراومةلم واًمرطماًملم اعمًجًلم ,

 )حت ةؼ(     مذيمرات ضمرضمل ز دان ,

  ط اًمرًر   ومرؾمقم اجقيمل سمهًمزام أكؾ اًمذم  سمدمشؼ سماًمنم ,

 )شمأًمةػ(        

  شمرامجطؿ وما أؾمطًقا سمف ذم اًمدراؾمات اًمررسمة  ،اناعمًتنمىمقن إعم ,

 )شمأًمةػ(        

 )حت ةؼ(   ًمجًةقـمل ،اعمًتظرف مـ أظمٌار اجلقاري ,

 )حت ةؼ(     زمًمجؼمزا ،مً د دمشؼ ,

 )شمأًمةػ(   اعمنمع ذم ّظر اعمغارسم  وإّدًمًةلم ,

 )شمأًمةػ(    منموع اعمجؽ ومطد ًمجًحم ,

 )شمأًمةػ ومجع(          م ادر قمرسمة  ًمدراؾم  ؾمةٌق ف ,

 )شمأًمةػ(    م ادر ومقاد قمـ أكؾ اًمذم  ,

 )حت ةؼ( ٓسمـ إسمار ،مرارو  مج ك اًمًٌةؾ ٕيب اًمرح  اعمرري ,

 ًمًرةد سمـ كارون إؿمداّداين،  ،مراين اًمشرر ,

 )حت ةؼ(     روا   اسمـ در د

 )شمأًمةػ(     مر ؿ أؾمام  اعمامًمةؽ ,

 جمجدات(  9ؿ )شمراضمؿ وذيمر ات.مر ؿ أقمحم اًمرٍم اًمذ ـ قمرومتط ,

 )شمأًمةػ(        

 )شمأًمةػ(        مر ؿ أمايمـ اًمفتقح ,

 )شمأًمةػ(     مر ؿ سمدل أمة  )مًت رج مـ شمار خ اسمـ قمًايمر( ,
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 مر ؿ اخل اـملم واًمدًاظملم واعم قر ـ واعمزوىملم ذم اإلؾمحم  ,

 )شمأًمةػ(     جمجدات(  9)

 ةػ()شمأًم    اعمر ؿ اًم ٌقهمراذم عمد د  دمشؼ ,

 )شمأًمةػ( ًمػ قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل وقمجةف وؾمجؿمر ؿ ما أُ  ,

أضمالالزا (  1) 9981طمتالالك  9911مر الالؿ اعم  قـمالالات اعم ٌققمالال  مالالـ قمالالام   ,

 )شمأًمةػ(         

 )شمأًمةػ(   مر ؿ اعم رظملم اًمدمش ةلم و صماركؿ اعم  قـم  واعم ٌققم  ,

 مر ؿ اًمدًا   مجع يمؾ ما ورد ذم اعمراضمؿ اًمررسمة   ,

 )شمأًمةػ(    ()جمجدانمـ اًمدًا  

 اعمف ؾ ذم إًمفاظ اًمفارؾمة  اعمررسم  ذم اًمشرر اجلاككم ,

 )شمأًمةػ(   واًم ر ن اًمكر ؿ واحلد ث اًمدٌقي 

 م دم  يمتاب احلشائش وإدو   ًمد ً قر دس  ,

 )حت ةؼ(  شمرمج   مطران سمـ مد قر سمـ مطران  

 )شمأًمةػ(   محطمظات قمغم ـمٌرات م ًمفات اًمٌػموين ,

 )شمأًمةػ(  قمدد اجلغراومةلم اعمًجًلم  ّ قص اجك  مازم ,

 )شمأًمةػ(    مـ أطماد ث اًمًفرا  ذم اإلؾمحم ,

 )شمأًمةػ(     مـ إدب اًمغريب ,

 )شمأًمةػ(    أضمزا ( 9مـ أفمرف ما ىمرأت ) ,

 )مراضمر (    ًمجحًةدل ،مـ ذ قل اًمرؼم ,

 )مجع وشمرجةؼ وشمرمج (   اعمدت ك مـ دراؾمات اعمًتنمىملم ,

 )حت ةؼ(   ٓسمـ أيب اًمدّةا ،تاب اًمركٌاناعمدت ك مـ يم ,
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 )شمأًمةػ( أوائؾ اًم رن اًمراسمع قمنم اهل ري مدط  ّنم اًمؽماث ذم ,

 )حت ةؼ( قمز اًمد ـ سمـ قمٌد اًمًحم ،ل ذم شمفضةؾ اًمرؾمقلمدة  اًمًق ,

 اعم رظمقن اًمدمش ةقن و صماركؿ اعم  قـم   ,

 )شمأًمةػ(   مـ اًم رن اًم اًمث اهل ري إمم هنا   اًم رن اًمراع

 )شمأًمةػ(  اًمرطد اًمر امين و صماركؿ اعم  قـم اعم رظمقن اًمدمش ةقن ذم  ,

 )حت ةؼ(  ٓسمـ يم ػم ،صغم اهلل قمجةف وؾمجؿ مقًمد رؾمقل اهلل ,

 ك( 011م ًمفات احل  قمدد اًمررب  اجلاطمظ ) ,

 )شمأًمةػ(   ك( 9118طمتك داوود إّ ايمل )

 –ن  -

 )حت ةؼ(   ًمجًةقـمل ،ّزك  اجلجًا  ذم أؿمرار اًمدًا  ,

 ًا  قماؿم ات  حتجةؾ روائع أدب احل  ّ ,

 )شمأًمةػ(     ذم إدب اًمفرّيس

 )حت ةؼ(   ًمجًجؽ إجمد إ قيب ،ًّ  إ قسمةلم ,

 )شمأًمةػ(  9917 ,9917ّشاط مرطد اعم  قـمات اًمررسمة   ,

 )شمأًمةػ(  ة  قمـ دمشؼ ذم اًمرطد اًمر امينّ قص شمارخي ,

 راك()شم حةة واؾمتد  م ًمجزريمكمّظرات ذم مر ؿ إقمح ,

 )شمأًمةػ(    اًمدظؿ اًمدسمجقماؾمة  ذم اإلؾمحم ,

 )قمدل سمف( ٕمحد شمةًقر ،ّقادر اعم  قـمات اًمررسمة  وأمايمـ وضمقدكا ,

 –و  -

 )شمأًمةػ(   وصمائؼ دسمجقماؾمة  إؾمحمة  همػم مدشقرة ,
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 )شمأًمةػ( وصمائؼ ؾمةاؾمة  مـ اًمرطد اًمفة كم سمدمشؼ واًمرطد اًمقـمدل ,

 )شمأًمةػ(     ارضاًمقطمدة اإلؾمحمة  سملم اعمايض واحل ,

 )حت ةؼ(  ًمجحٌال ،وومةات ىمقم مـ اعمٍم لم ذم اًمرٍم اًمفاـمًل ,

 )حت ةؼ(    وىمػ أؾمرد سماؿما اًمرظؿ طمايمؿ دمشؼ ,

 )حت ةؼ(   وىمػ اًم ايض قم امن سمـ أؾمرد سمـ اعمد ا احلدٌكم ,

 )حت ةؼ(   ، ٓسمـ قمًايمروٓة دمشؼ ذم اًمرطد اًمًج قىمل ,

  ،اًمٌاؿمات واًم ضاة وٓة دمشؼ ذم اًمرطد اًمر امين مع ,

 )حت ةؼ(     ٓسمـ مجر 

  ٓسمـ اًم ارئ ،واًمقزرا  اًمذ ـ طمكًقا دمشؼ  

 وم ادر قمـ شمار خ دمشؼ أ ام اًمر امّةلم

 )حت ةؼ(   اًمقكراين ورىمرتف قمـ مًاضمد دمشؼ ,

 –ي  -

 )شمأًمةػ( اًمةًـ واجلًطقر   اًمررسمة  اعمتحدة سملم اًمقطمدة وآّف ال ,

 )حت ةؼ(  ًمجًةقـمل ،ات اًمًًةد اًمةقاىمةه اًم ًةد  ذم صف ,
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  (9) د بحوث الدكتور صالح الدين ادـجدْس  م    -ثاكقاً 
 

 استفالل

اًمديمتقر صحح اًمالد ـ اعمد الد اعمدشالقرة سمحقث كذا مند  كاد  شتًؾ قمغم يمؾ  

ب ذم اعم حت اعم تجف  أو سم قرة مفردة، رشمٌه أًمفٌائةالًا طمًال  ؾمالدل  ّنمالكا، وم الد دأ

م ذم 9980 ,9989اًمالديمتقر اعمد الد سمرالد إّشالائف دار اًمكتالاب اجلد الد ذم طمالدود ؾمالد  

سمػموت، قمغم إقمادة ّنم ما ؾمٌؼ أن ّنمه مالـ م الآت أو دراؾمالات، إمالا مفالردة أو مالع 

، ومترددت ـمٌراهتا، ًمذًمؽ أعّا ذم اًم ٌرال  «رؾمائؾ وّ قص»ّ قص أظمرى وًـ 

اًم ٌرات اًمتل ضما ت ىمٌجطالا أو سمرالدكا، صمالؿ  إومم واًم ٌرات إظَُمر اًمتل شمجتطا إمم ؾمدل  

إّدا مل ّالقرد ذم كالذا اعمَْنالد مالا مل ُ دنمال مالـ أسمحاصمالف إظمالرى قمالغم شمرالدد قمداو دطالا اًمتالل 

 وصجه إًمةدا-

ًم د اشمٌردا ّظام شمرشمةٌطا طمً  ؾمدل ّنمكا إلًم ا  اًمضق  قمالغم ّشالاط اًمالديمتقر 

ح اخلالط اًمٌةالاين ًمدتالاج اعمد د اًمرجًل مدذ سمدا   طمةاشمف اًمرجًة ، ّٕالف  ظطالر ًمدالا سمقوالق

اًمديمتقر اعمد د وّشاـمف اًمرجًل اًم ر  ظمحل طمةاشمف اًمرجًة  اًم ق ج ، ومـ صمؿَّ ومالهن كالذا 

اًمدظام مرروف متٌٌَّع ذم سمرالض طمج الات اعمًتنمالىملم ًمجتالدًمةؾ قمالغم م الؾ كالذا اًمدشالاط 

 اًمرجًل ذم طمةاة اًمٌاطم لم-

 َّٓ مل شمرد ذم اعم الادر ّكقن ىمد أهمفجدا سمرض مدشقراشمف إما ٕهنا  ويمؾ ما ّرضمقه أ

هنا مدشالقرة ذم جمالحت أو ضمرائالد  قمةال  مل   الؾ ٕ وإما ،اعمند   اًمتل شُمردك سمذيمركا

 -إًمةدا ظمؼمكا

                                                        

واّظالر مالا ؾمالٌؼ ذم «- م آت ودراؾمات مطداة إمم اًمديمتقر صالحح اًمالد ـ اعمد الد»مـ يمتاب  (9)

  79ص 
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9919  

 إسمجةس  غدل، منطمةات مـ إدب اًمرريب اًم د ؿ، دمشؼ- ,

9911  

 ذم ىم قر اخلجفا ، دار اعمكشقف، سمػموت- ,

9911  

 98ضمدالل، شمالة، إًمفاظ اعمطًقزة قمغم ؾمةاع طمروف اعمر الؿ ٓسمالـ  ,

 -9989، 9918صفح ، م ٌر  اًمؽمىمل، دمشؼ، ـمٌر  أظمرى  

دمشالالؼ اًم د ًالال ، أؾمالالقاركا، أسمراضمطالالا، أسمقاهبالالا، مدشالالقرات اعمد ر الال   ,

 اًمرام  ًممصمار، دمشؼ-

9918  

 ةًاللن سمدمشالؼ ًمرٌالد اًم الادر سمالـ حمًالد اًمدرور اًم ر دُ  ,
(9)

 911، شمالة، 

 (-9979  0صفحات، م ٌر  اًمؽمىمل، دمشؼ )ط

، صالفح  1.799جمج  إد ال ، سمة  ذم ىمجر  سمٍمى، اًمكتاسمات اًمرر ,

 ، سمػموت-97,10

صفح ، م ٌرال  اًمرؾمالاًم ،  81ٓسمـ قمٌاس، شمة،  ،اًمجغات ذم اًم ر ن ,

 (-9978  9، ط9970، 0اًم اكرة )ط

9917  

رائد اًمؽماث اًمرريب، شمأًمةػ ضمالان ؾمالقوماضمةف، اىمتًٌالف صالحح اًمالد ـ  ,

 صفح ، دار اًمرجؿ ًمجًح لم، سمػموت- 989اعمد د، 

                                                        

   ذم إصؾ  اًمتًةًل- (9)
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ًمجحًاللم سمالـ حمًالد  ،اعمجالقك ومالـ   الجة ًمجرؾمالاًم  واًمًالفارةرؾمؾ  ,

، 0صفح ، جلد  اًمتالأًمةػ واًمؽممجال  واًمدنمال، اًم الاكرة، )ط 999اًمفرا ، شمة، 

9970-) 

 ىمٍم أؾمرد سماؿما اًمرظؿ، م ٌر  دار اًمكشاوم ، سمػموت- ,

خمتٍمالال شمدٌةالالف اًم اًمالال  وإرؿمالالاد اًمالالدارس إمم أطمالالقال دور اًم الالر ن  ,

صالفحات، مد ر الال   918ةًالل، شمالة، واحلالد ث واعمالدارس ًمرٌالد اًم الادر اًمدر

 أصمار اًم د ً  اًمرام ، دمشؼ-

9918  

أسمدة  دمشالؼ إصمر ال  اعمًال ج ، جمجال  اعمنمالع، اعم ٌرال  اًمكاصمقًمةكةال ،  ,

 سمػموت-

إًمفاظ اعمطًقزة ٓسمالـ ضمدالل، شمالة، م ٌرال  اًمؽمىمالل، دمشالؼ، ـمٌرال   ,

 -9989، 9911أظمرى  

 711مًالال د دمشالالؼ  ذيمالالر    االالا اؾمالالت ر قمجةالالف اعمًالال د إمم ؾمالالد   ,

صفح ، دمشؼ، وّنمشمف قمفاف حمًد واصؾ احلاومظ م قرًا ذم  91ك ر  ، 

 ديب سمدون شمار خ-

اىمات سمدمشؼ، جمج  اعمنمع، م   ,  -989 ,981، صفح  10اًمقرَّ

9919  

شمالة، م ٌرال  اًمؽمىمالل، عم ًمالػ ًمرجالف اًمالؼمزازم،  ،شمار خ مً د دمشالؼ ,

 دمشؼ-

ظم الالط دمشالالؼ  ّ الالقص ودراؾمالالات ذم شمالالار خ دمشالالؼ اًم ٌالالقهمراذم  ,

اعم ٌر  اًمكاصمقًمةكة ، سمػموت، وّنمشمف قمفاف حمًالد واصالؾ احلالاومظ  و صماركا،

 م قرًا ذم ديب سمدون شمار خ-
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ًمجًجالالؽ إعف قمًالر سمالالـ  ،ـمرومال  إصالحاب ذم مررومالال  إًّالاب ,

 قؾمػ اسمـ رؾمالقل، شمالة  ك- و- ؾمؽمؾمالتلم، ىمالدم ًمالف صالحح اًمالد ـ اعمد الد، 

 اعم ًع اًمرجًل اًمرريب، دمشؼ-

 18اعمد الا احلدالٌكم، شمالة، يمتاب وىمػ ًمج ايض قمال امن سمالـ أؾمالرد سمالـ  ,

 صفح ، اعمرطد اًمفرّيس سمدمشؼ، اعم ٌر  اًمكاصمقًمةكة ، سمػموت-

وٓة دمشؼ ذم اًمرطد اًمر امين، مع  اًمٌاؿمالات واًم ضالاة ٓسمالـ مجرال ،  ,

واًمقزرا  اًمذ ـ طمكًقا دمشؼ ٓسمالـ اًم الارئ، وم الادر قمالـ شمالار خ دمشالؼ 

 صفح ، دمشؼ- 98+ 999أ ام اًمر امّةلم، 

ًمًالالج قىمل ٓسمالالـ قمًالالايمر، م ٌرالال  اًمؽمىمالالل، وٓة دمشالالؼ ذم اًمرطالالد ا ,

(، وّنمشمف قمفاف حمًالد واصالؾ احلالاومظ 9989، 9، ط9971، 0دمشؼ )ط

 ذم ديب م قرًا سمدون شمار خ-

9911  

اؾمتدراك قمغم قمٌد اًم ادر اعمغريب، جمج  اعم ًع اًمرجًل اًمرالريب، مال   ,

 ، دمشؼ-990، صفح  1، ج01

محالد اهلل  أؿمطر اخل اـملم ذم اإلؾمحم   الاىمقت اعمًتر الًل، اًمشالةخ ,

 إما ، اسمـ م ج ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت-

صفح ، اعم ًع  919ومضائؾ اًمشام ودمشؼ ًمركم سمـ حمًد اًمرسمرل،  ,

 اًمرجًل اًمرريب، دمشؼ-

، 01يمت  رواكا اًمتاج اًمكددي، جمج  اعم ًالع اًمرجًالل اًمرالريب، مال   ,

 ، دمشؼ-911,918، صفح  0ج
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9919  

، اعم ًالالع اًمرجًالالل ، شمالالة9شمالالار خ مد دالال  دمشالالؼ ٓسمالالـ قمًالالايمر، مالال  ,

 (-9911، 0اًمرريب، دمشؼ، )م 

اًمتًطةد ذم ما جي  ومةالف اًمتحد الد ًمت الل اًمالد ـ قمالكم سمالـ قمٌالد اًمكالاذم  ,

,019، صالفح  0، ج08، شمة، جمجال  اعم ًالع اًمرجًالل اًمرالريب، مال اًمًٌكل

 ، دمشؼ-080

اًمتًطةد ذم رومع اًمةد ـ ذم اًم الحة، ًمرالكم سمالـ قمٌالد اًمكالاذم اًمًالٌكل،  ,

 شؼ-صفح ، م ٌر  اًمؽمىمل، دم 11

صالفح ،  919ومضائؾ اًمشام ودمشؼ ًمركم سمالـ حمًالد اًمرسمرالل، شمالة،  ,

 م ٌر  اًمؽمىمل، اعم ًع اًمرجًل اًمرريب، دمشؼ-

9910  

أرضمقزة ذم حماؾمـ دمشؼ ٓسمـ ظمالداو ردي، جمجال  اعم ًالع اًمرجًالل  ,

 ، دمشؼ-001,099، صفح  0، ج07اًمرريب، م 

9919  

ع اًمرجًالل أؾمام  م ًمفات اسمـ شمةًة  ٓسمـ ىمالةؿ اجلقز ال ، جمجال  اعم ًال  ,

، 9978)ـمٌرالالال  أظمالالالرى   979,991، صالالالفح  9، ج08اًمرالالالريب، مالالال  

9989-) 

حتفالال  ذوي إًمٌالالاب ذم مالالـ طمكالالؿ سمدمشالالؼ مالالـ اخلجفالالا  واعمجالالقك  ,

ًمج فدي )اًمترر ػ واًمد د(، جمجال  اعم ًالع اًمرجًالل اًمرالريب، جمجالد واًمدقاب 

 ، دمشؼ-190 ,191، صفح  9، ج08
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حًالد أمحالد ظمجالػ صاطم  إهماين، أسمق اًمفرج إصٌطاين اًمراو   عم ,

اهلل. شمار خ همفؾ ًمرٌد اًمرمحـ اًمدام، شمة ًمةفل سمروومدًال وهمقمث. اًمالقاذم 

سماًمقومةات ًمج حح اًم فدي، شمة د درّغ. ىم ع مـ يمتاب اًمالردة هلقّرسمالاخ، 

، صالفح  1، ج08)اًمترر ػ واًمد الد(، جمجال  اعم ًالع اًمرجًالل اًمرالريب، جمجالد 

 ، دمشؼ-808,890

، ھ9919 ,9999يمتاب وىمػ أؾمرد سماؿما اًمرظؿ طمايمؿ دمشؼ  ,

 (-9981، 0صفح ، م ٌر  اًمؽمىمل، دمشؼ )ط 07شمة، 

9911  

أضمزا  ضمد دة مـ شمار خ دمشؼ ًمجحاومظ اسمـ قمًايمر، جمج  اعم ًع  ,

 ، دمشؼ-919,919، صفح  9، ج09اًمرجًل اًمرريب، جمجد 

 ،صفح  910، شمة، 0، م 9شمار خ مد د  دمشؼ ٓسمـ قمًايمر، ع ,

 اعم ًع اًمرجًل اًمرريب، دمشؼ-

، 0، ج09ث اًمررو  ، جمج  اعم ًع اًمرجًل اًمرالريب، جمجالد دار احلد  ,

 ، دمشؼ-091,098صفح  

دمشؼ اًم د ً   أؾمقاركا، أسمراضمطا، أسمقاهبا، اعمد ر ال  اًمرامال  ًممصمالار  ,

 واعمتاطمػ، دمشؼ-

ؿمًس اًمرجقم ودوا  يمحم اًمررب مـ اًمكجقم. مفالرج اًمكالروب ذم  ,

إمم مررومال   ظم رات قمالام. يمتالاب اإلؿمالاراتاًمشقارد أو أظمٌار سمدل أ قب. 

، 9، ج09اًمز ارات، )شمرر الػ وّ الد(، جمجال  اعم ًالع اًمرجًالل اًمرالريب، جمجالد 

 ، دمشؼ-991,999صفح  
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ّ قص شمارخية  قمـ دمشؼ ذم اًمرطد اًمر امين، خم ط دمشؼ اًم د ؿ  ,

أهنار دمشؼ وما يمان ظمارج اًمًقر مـ اعمدازل ، 9.01111م ةاس 

 واًم رى، دمشؼ-

9911  

ًم د ً ، جمج  مرطد اعم  قـمات إضمازات اًمًامع ذم اعم  قـمات ا ,

 ، اًم اكرة-090,019، صفح  9اًمررسمة ، م 

أمرا  دمشؼ ذم اإلؾمحم، وكق  تضًـ  ذيمر مـ وزم إمرة دمشؼ ذم  ,

وأرضمالقزة حتفال  ذوي إًمٌالاب ذم مالـ طمكالؿ اإلؾمحم أو دظمجطا مـ اخلجفا ، 

سمدمشالالؼ مالالـ اخلجفالالا  واعمجالالقك واًمدالالقاب ًم الالحح اًمالالد ـ ظمجةالالؾ سمالالـ أ ٌالالؽ 

 صفح ، اعم ًع اًمرجًل اًمرريب، دمشؼ- 000 اًم فدي، شمة،

حتفالال  ذوي إًمٌالالاب ذم مالالـ طمكالالؿ سمدمشالالؼ مالالـ اخلجفالالا  واعمجالالقك  ,

واًمدقاب ًم الحح اًمالد ـ ظمجةالؾ سمالـ أ ٌالؽ اًم الفدي، ّنمال ذم يمتالاب  أمالرا  

 دمشؼ ذم اإلؾمحم، اعم ًع اًمرجًل اًمرريب، دمشؼ-

مرة دمشؼ ذم اإلؾمالحم، ّنمال ذم يمتالاب  أمالرا  دمشالؼ ذم ذيمر مـ وزم إ ,

 صفح ، اعم ًع اًمرجًل اًمرريب، دمشؼ- 90صفح  وم دم   981اإلؾمحم، 

صفح ، اعم ًع  900اًمز ارات سمدمشؼ عمحًقد اًمردوي، شمة،  ,

 اًمرجًل اًمرريب، دمشؼ-

صفحات،  118ؾمػم أقمحم اًمدٌح  ًمجذكٌل، اجلز  إول، شمة،  ,

 )ذظمائر اًمررب(، مرطد اعم  قـمات اًمررسمة  ودار اعمرارف، اًم اكرة-

، 9 ةؼ اًمد قص، جمج  مرطد اعم  قـمات اًمررسمة ، م ىمقاقمد حت ,

 ، اًم اكرة-997,998، صفح  0ج
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(، جمجالال  اعم ًالالع اًمرجًالالل 9مدالالازل اًم ٌائالالؾ اًمررسمةالال  طمالالقل دمشالالؼ ) ,

 ، دمشؼ-89,71، صفح  9، ج91اًمرريب، م 

صفح ، جلد  اًمتأًمةػ  018اعمدت ك مـ دراؾمات اعمًتنمىملم،  ,

 (-9978  0واًمؽممج  واًمدنم، اًم اكرة )ط

9918  

أمايمـ اًمز ارات سمدمشؼ ًمج ايض حمًقد اًمردوي، شمة، اعم ًع  ,

 اًمرجًل اًمرريب، دمشؼ-

أكؾ اًمكطػ ذم همرّاـم  ودمشؼ وسمةزّ ة ، جمج  اعم ًع اًمرجًل  ,

 ، دمشؼ-810,891، صفح  1، ج99اًمرريب، م  

شمار خ اًم احلة  ٓسمـ ـمقًمقن، شمة حمًد أمحد داان، جمج  مرطد  ,

 ، اًم اكرة-978 ,971، صفح  0، ج0اعم  قـمات اًمررسمة ، م 

شم حةة ومضائؾ اًمشام ودمشؼ ًمجرسمرل، جمج  مرطد اعم  قـمات،  ,

 ، اًم اكرة-980,991، صفح  0، ج0م 

ضمقامع اًمًػمة ومخس رؾمائؾ أظمرى ٓسمـ طمزم، شمة اًمديمتقر ـ  ,

، 0إطمًان قمٌاس وّام اًمد ـ إؾمد، جمج  مرطد اعم  قـمات اًمررسمة ، م 

 ، اًم اكرة-989,990، صفح  9ج

جمج  اعم ًع اًمرجًل ، ك711 ؼ اجلامع إمقي سمدمشؼ ؾمد  طمر ,

 ، دمشؼ-91,17، صفح  9، ج99اًمرريب، م  

ظمر دة اًم ٍم ًمجرامد إصفطاين، شمة اًمديمتقر ؿمكري ومة ؾ، جمج   ,

 -999,991، صفح  9، ج0مرطد اعم  قـمات اًمررسمة ، م 
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ـمٌ ات إـمٌا  واحلكام  ٓسمـ ضمج ؾ إّدًميس، شمة وم اد ؾمةد،  ,

 ، اًم اكرة-998,997، صفح  9، ج0طد اعم  قـمات اًمررسمة ، م جمج  مر

صفح ، مكتٌ   081ومتقح اًمٌجدان ًمجٌحذري، اجلز  إول، شمة،  ,

 اًمدطض  اعمٍم  ، اًم اكرة-

، م  جة 9ومطرؾمه اعم  قـمات سمدار اًمكت  اعمٍم  ، م  ,

، 0، ج0احلد ث، وورف وم اد ؾمةد، جمج  مرطد اعم  قـمات اًمررسمة ، م 

 اًم اكرة- ،979,971صفح  

ىمضاة دمشؼ  اًم غر اًمًٌام ذم ذيمر مـ وزم ىمضا  اًمشام، ٓسمـ  ,

 صفح ، م ٌر  اعم ًع اًمرجًل اًمرريب، دمشؼ- 101ـمقًمقن، شمة، 

اعم رظمقن اًمدمش ةقن و صماركؿ اعم  قـم  مـ اًم رن اًم اًمث  ,

، 0اهل ري إمم هنا   اًم رن اًمراع، جمج  مرطد اعم  قـمات اًمررسمة ، م 

  اكرة-، اًم89,911، صفح  9ج

اعم رظمقن اًمدمش ةقن و صماركؿ اعم  قـم  مـ اًم رن اًم اًمث  ,

 صفح ، م ٌر  مٍم، اًم اكرة- 81، 0اهل ري إمم هنا   اًم رن اًمراع، ط

اعمدت ك مـ يمتاب اًمركٌان ٓسمـ أيب اًمدّةا، شمة، جمج  مرطد اًمدراؾمات  ,

 ، اًم اكرة-919,918، صفح  9اًمنمىمة  ًممسما  اًمدومدةكان، م 

عمٍم لم )ذم اًمرطد اًمفاـمًل(، إلسمراكةؿ سمـ ؾمرةد وومةات ىمقم مـ ا ,

ٌَّال، جمج  مرطد اعم  قـمات، م   ، اًم اكرة-088,998، صفح  0احل

9917  

، 9، ج9 صمار اًمٌػموين ًمٌقاًمق، جمج  مرطد اعم  قـمات اًمررسمة ، م  ,

 ، اًم اكرة-918,919صفح  
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، 9إضمازات اًمًامع ًمفا دا، جمج  مرطد اعم  قـمات اًمررسمة ، م  ,

 ، اًم اكرة-989  ، صفح9ج

صفح ، دار احلةاة،  978سملم اخلجفا  واخلجرا  ذم اًمرٍم اًمرٌا ،  ,

 (-9981  0سمػموت )ط

شم حةة اجلز  إول مـ ؾمػم أقمحم اًمدٌح  ًمجذكٌل، جمج  مرطد  ,

 ، اًم اكرة-978,989، صفح  9، ج9اعم  قـمات، م 

 صفح ، م ٌر  دار اًمكت ، سمػموت- 919، 9مجال اعمرأة قمدد اًمررب، ط ,

 طمر ؼ اجلامع إمقي أ ام اًمر امّةلم، م ٌر  اًمؽمىمل، دمشؼ- ,

طمكا ات قم ةٌ  وأظمٌار همر ٌ ، شمة كاّس ومػم، جمج  مرطد  ,

 ، اًم اكرة-999,991، صفح  0، ج9اعم  قـمات اًمررسمة ، م 

عح اًمًػم اًمكٌػم عمحًد سمـ احلًـ اًمشةٌاين، إمح  حمًد سمـ أمحد  ,

,9917ج، )9مٍم،  اًمنظميس، مرطد اعم  قـمات اًمررسمة  وم ٌر 

 (، اًم اكرة-9970  0( )ط9981

اًمظروما  واًمشحاذون ذم سمغداد وسمار س، دار احلةاة، سمػموت،  ,

 وّنمشمف قمفاف حمًد واصؾ احلاومظ م قرًا ذم ديب سمدون شمار خ-

صفح ،  198 ,091ومتقح اًمٌجدان ًمجٌحذري، اجلز  اًم اين، شمة،  ,

 (، مكتٌ  اًمدطض  اعمٍم  ، اًم اكرة-9918,9981)

خم قـمات ًمةدن ًمفقركقومف، جمج  مرطد اعم  قـمات  ومطرس ,

 ، اًم اكرة-989، صفح  9، ج9اًمررسمة ، م 

اع )حمج  سمدمشؼ(، جمج  اعم ًع اًمرجًل اًمرريب، م  , ، 9، ج90اًم  َّ

 ، دمشؼ-119,110صفح  
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ماذا ّنم مـ اعم  قـمات اًم د ً  ويمةػ ّنم، جمج  اعم ًع  ,

 -، دمشؼ018,090، صفح  9، ج90اًمرجًل اًمرريب، م 

اعم  قـمات اًمتارخية  ذم ظمزاّ  يمت  اعمتحػ اًمرراىمل سمٌغداد،  ,

، صفح  0، ج9ووع يمقريمةس قمقاد، جمج  مرطد اعم  قـمات اًمررسمة ، م 

 ، اًم اكرة-997 ,998

مفاظمرة اجلقاري واًمغجامن ًمج اطمظ، شمة ؿمارل سمح، جمج  مرطد  ,

 ، اًم اكرة-991، صفح  0، ج9اعم  قـمات اًمررسمة ، م 

 09، 9917,9917ات اًمررسمة  مـ ؾمد  ّشاط مرطد اعم  قـم ,

 صفح ، اًم اكرة-

وصػ دمشؼ ذم مًاًمؽ إسم ار ًمجرًري، جمج  مرطد  ,

 ، اًم اكرة-999,908، صفح  9، ج9اعم  قـمات اًمررسمة ، م

9918  

صفح ،  919صمدا قمنم ٓسمـ ـمقًمقن اًم احلل، شمة، إئً  آ ,

 م اسمع دار صادر، دار صادر ودار سمػموت، سمػموت-

 صمدل قمنم  (-شذور اًمذكٌة  ذم شمراضمؿ إئً  آاًمصدر سمردقان  )

أهار اًمررسمة  ًمرٌد اًمرمحـ إٌّاري، شمة حمًد هب   اًمٌة ار، جمج   ,

 ، اًم اكرة-971 ,988، صفح  9، ج1مرطد اعم  قـمات اًمررسمة ، م 

أؾمام  اًمذ ـ رامقا اخلحوم  ًمجذكٌل، جمج  مرطد اعم  قـمات اًمررسمة ،  ,

 (-9978كرة، )ـمٌر  أظمرى  ، اًم ا919,918، صفح  0، ج1م 

إقمحع اخل ػمة ذم ذيمر أمرا  اًمشام واجلز رة، شمة دومدةؽ ؾمقرد ؾ،  ,

 ، اًم اكرة-981، صفح  9، ج1جمج  مرطد اعم  قـمات اًمررسمة ، م 
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يمتاب اًمٌةان قمـ اًمفرع سملم اًمكرامات واعمر زات ًمج ايض  ,

 ، اًمٌاىمحين، ّنم ر شارد  قؾمػ مكارصمل، جمج  مرطد اعم  قـمات اًمررسمة

 ، اًم اكرة-919,919، صفح  0، ج1م 

يمتاب اًمتًطةد ذم اًمرد قمغم اعمجحدة واعمر ج  واخلقارج واعمرتزًم   ,

ًمج ايض اًمٌاىمحين، ّنم ر شارد  قؾمػ مكارصمل، جمج  مرطد اعم  قـمات 

 ، اًم اكرة-987، صفح  9، ج1اًمررسمة ، م 

د قان مجؽ همرّاـم   قؾمػ اًم اًمث، شمة قمٌد اهلل يمدقن، جمج  مرطد  ,

 ، اًم اكرة-911، صفح  9، ج1  قـمات اًمررسمة ، م اعم

 اًمكٌػم عمحًد سمـ احلًـ اًمشةٌاين، إمح  حمًد سمـ أمحد عح اًمًػَم  ,

 ، شمة، م ٌر  مٍم، اًم اكرة-0اًمنظميس، ج

اظمت ار وشمة أمحد حمًد قمًدة اًمتفًػم قمـ احلاومظ اسمـ يم ػم،  ,

 رة-، اًم اك988، صفح  9، ج1ؿمايمر، جمج  مرطد اعم  قـمات اًمررسمة ، م 

خم قـم  ضمد دة مـ شمار خ دار ا ًمج قٓين، جمج  اعم ًع اًمرجًل  ,

 ، دمشؼ-878,880، صفح  1، ج99اًمرريب، م 

مرؾمقم اجقيمل ع ػ )مـ اًمدام حمًد سمـ ىمحوون( سمً اًمف   ,

رر اًمفاظمرة ٓسمـ أ ٌؽ  قم ةدة اسمـ شمةًة ، اؾمت رضمف مـ خم قـم   اًمدي

 ,019، صفح  0، ج99م اًمدواداري، شمة، جمج  اعم ًع اًمرجًل اًمرريب، 

 ، دمشؼ-089

اعمًاًمؽ واعمامًمؽ )ىم ر  مدف( ًمجحًلم سمـ أمحد اعمطجٌل، شمة، جمج   ,

 ، اًم اكرة-19,79، صفح  9، ج1مرطد اعم  قـمات اًمررسمة ، م 
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صفح ،  997  9ّزك  اجلجًا  ذم أؿمرار اًمدًا  ًمجًةقـمل، شمة، ط ,

 (-9978  0دار اعمكشقف، م ٌر  ىمجفاط، سمػموت )ط

9919  

اعمتاضمر ذم سمةان مـ همج  قمغم وـمدف اًمد ارى ومل ماضمر، وما  أؾمدك ,

 ؽمشم  قمجةف مـ اًمر قسمات واًمزواضمر ًمجقّنم يس، ّنم طمًلم م ّس ذم 

 909,999، صفح  1مرطد اًمدراؾمات اإلؾمحمة  ذم مدر د، م 

,917، صفح  9، ج1(، جمج  مرطد اعم  قـمات اًمررسمة ، م 9917)

 ، اًم اكرة-918

سمـ در د، شمة وعح قمٌد اًمًحم كارون، آؿمت اع ٕيب سمكر ا ,

(، جمج  مرطد اعم  قـمات اًمررسمة ، 9918)م ؾمً  اخلاّ ل، اًم اكرة 

 ، اًم اكرة-919,981، صفح  9، ج1م 

 ,أضمزا (  اًمٌحذري 9أقمحم اًمتار خ واجلغراومةا قمدد اًمررب ) ,

صفح ، م ؾمً  اًمؽماث اًمرريب، سمػموت،  918اسمـ ظمجكان،  , اىمقت

 (-9978)واّظر  

 989، 9اضمؿ إقمةان مـ أسمدا  اًمزمان ًمجحًـ اًمٌقر دل، شمة، جشمر ,

 (-9989  0صفح ، اعم ًع اًمرجًل اًمرريب، دمشؼ، )ج

شمرمج  ضمد دة ٓسمـ ظمداو ردي، جمج  اعم ًع اًمرجًل اًمرريب، م   ,

 ، دمشؼ-899,891، صفح  1، ج91

(، جمج  مرطد 9919رؾمائؾ اسمـ إصمػم، شمة أّةس م د ، )سمػموت  ,

 ، اًم اكرة-917,918، صفح  9، ج1ررسمة ، م اعم  قـمات اًم
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رؾماًم  ذم أمطات اخلجفا  ٓسمـ طمزم إّدًميس، شمة، جمج  اعم ًع  ,

 ، دمشؼ-099,099، صفح  0، ج91اًمرجًل اًمرريب، م  

يمتاب اًمرووتلم ذم أظمٌار اًمدوًمتلم ٕيب ؿمام ، شمة حمًد طمجًل  ,

,911، صفح  9، ج1حمًد أمحد، جمج  مرطد اعم  قـمات اًمررسمة ، م 

 ، اًم اكرة-911

اس عمطجطؾ سمـ  ًقت سمـ اعمزرع، شمة حمًد م  فك هىمات أيب ّق ,

(، جمج  مرطد اعم  قـمات 9918كدارة، )دار اًمفكر اًمرريب، اًم اكرة 

 ، اًم اكرة-911,917، صفح  9، ج1اًمررسمة ، م 

 اًمكٌػم ًمجشةٌاين، إمح  اًمنظميس، اجلز  اًم اًمث، شمة، عح اًمًػَم  ,

 م ٌر  مٍم، اًم اكرة-

س اًمررائس ًمج طشًةاري، شمة، م ؾمً  اًمؽماث اًمرريب، قمرو ,

 (-9981  0سمػموت )ط

 اإلمارات اًمررسمة  اعمتحدة- ,قمروس اًمررائس، دار اًمفضةج ، ديب ,

اًمردقان ذم وٌط مقاًمةد ووومةات أكؾ اًمزمان ًمجدرةًل، جمج   ,

 ، دمشؼ-011,017 ، صفح 9، ج91اعم ًع اًمرجًل اًمرريب، م 

، جمج  مرطد اعم  قـمات ىم   مـ إدب اًمشرٌل إّدًميس ,

 ، اًم اكرة-18 ,19، صفح  9، ج1اًمررسمة ، م 

مشاكدات ًمًان اًمد ـ اسمـ اخل ة  ذم سمحد اعمغرب وإّدًمس، شمة  ,

(، 9918ؾمكددر   امر  اإلأمحد خمتار اًمرٌادي، )مدشقرات يمجة  أداب سم 

 ، اًم اكرة-918,919، صفح  9، ج1جمج  مرطد اعم  قـمات اًمررسمة ، م 
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 دة قمـ شمار خ اًم   قمدد اًمررب، جمج  مرطد م ادر ضمد ,

 ، اًم اكرة-009,918، صفح  0، ج1اعم  قـمات اًمررسمة ، م 

مر ؿ اعم ًمفلم  شمراضمؿ م دفل اًمكت  اًمررسمة  ًمرًر روا يمحاًم ،  ,

(، جمج  مرطد اعم  قـمات 9917,9919)صدر مدف ؾمٌر  أضمزا  سمدمشؼ 

 ، اًم اكرة-919,911، صفح  9، ج1اًمررسمة ، م 

قمريب ًمركم سمـ إسمراكةؿ سمـ قمٌد اهلل اًم ارئ اًمٌغدادي، مداىم  اسمـ  ,

 صفح ، م ؾمً  اًمؽماث اًمرريب، سمػموت- 91شمة، 

 ّنم سمردقان  اًمدر اًم ًلم ذم مداىم  اًمشةخ حمةل اًمد ـ-

مقاد أّدًمًة  ضمد دة مـ اًمروض اعمر ار ًمجحًػمي، جمج  مرطد  ,

 ، اًم اكرة-17,18، صفح  9، ج1اعم  قـمات اًمررسمة ، م 

ـمات ذم اعمغرب، جمج  مرطد اعم  قـمات اًمررسمة ،  قّقادر اعم  ,

 ، اًم اكرة-989,991، صفح  9، ج1م 

9981  

سمر   مرطد اعم  قـمات إمم إ ران، جمج  مرطد اعم  قـمات اًمررسمة ،  ,

 ، اًم اكرة-990 ,901، صفح  8م 

 901طمذف مـ ًّ  ىمر ش عم رج سمـ قمًرو اًمًدو ، شمة،  ,

 (-9978، 0صفح ، مكتٌ  دار اًمرروسم ، اًمكق ه، )ط

ري، شمة أمحد قمزت قمٌد اًمكر ؿ، جمج   طمقادث دمشؼ اًمةقمة  ًمجٌد ,

 ، اًم اكرة-090 ,089، صفح  8مرطد اعم  قـمات اًمررسمة ، م 

احلقادث واًمٌدع ًمج رـمق ، شمة حمًد اًم اًمٌل، جمج  مرطد  ,

 ، اًم اكرة-091 ,099، صفح  8اعم  قـمات اًمررسمة ، م 
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مم يمنى، ضمر دة احلةاة، رؾماًم  اًمدٌل حمًد صغم اهلل قمجةف وؾمجؿ إ ,

 ، سمػموت-1010قمدد 

ادي قمنم اهل ري، صفحات ذم شمار خ دمشؼ ذم اًم رن احل ,

إؾمامقمةؾ اعمحاؾمدل، جمج  مرطد اعم  قـمات اًمررسمة ،  مًت رضم  مـ يمداش

 ، اًم اكرة-77,981، صفح  9، ج8م 

ج، إدارة 1اًمرؼم ذم ظمؼم مـ همؼم ًمجذكٌل، شمة مع وم اد ؾمةد،  ,

  1، ج9981  9، اًمكق ه، )جٌر  احلكقم اعم ٌققمات واًمدنم، م 

 (-9988  1، ج9980

اًمظروما  واًمشحاذون ذم سمغداد وسمار س، دار احلةاة، سمػموت،  ,

 وّنمشمف قمفاف حمًد واصؾ احلاومظ م قرًا ذم ديب سمدون شمار خ-

اًمرراع ذم اخلقارط اًم د ً  ٕمحد ؾمقؾم ، جمج  مرطد اعم  قـمات  ,

 ، اًم اكرة-099,911، صفح  8اًمررسمة ، م

,199ومتقح اًمٌجدان ٕمحد سمـ حيةك اًمٌحذري، اًم ًؿ اًم اًمث، شمة،  ,

 مكتٌ  اًمدطض  اعمٍم  ، اًم اكرة-صفح ،  799

ومطرس اعم  قـمات اًمررسمة  ذم مكتٌ  إمؼموز اّا سمًةحّق، مرطد  ,

 ، اًم اكرة-9، ع0صفح ، ج 997اعم  قـمات اًمررسمة ، 

 رن اًمكتاب اًمرريب اعم  قط وشم قره مـ اًم رن اًم اين طمتك اًم ,

 اًمراع اهل ري، مرطد اعم  قـمات اًمررسمة ، اًم اكرة-

يمدز اًمدرر وضمامع اًمغرر  اجلز  اًمًادس  اًمدرة اعمضة  ذم أظمٌار  ,

اًمدوًم  اًمفاـمًة  ٕيب سمكر سمـ قمٌد اهلل اًمدواداري، شمة، اعمرطد إعماين ًممصمار، 

 صفح ، اًم اكرة- 871
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فح  ص، 8ج  مرطد اعم  قـمات اًمررسمة ، م خم قـمات ـمش دد، جم ,

 ، اًم اكرة-900,901

خم قـمات مرطد اًمدراؾمات اًمنمىمة  ذم ًمةدةدغراد، جمج  مرطد  ,

 ، اًم اكرة-999,990، صفح  8اعم  قـمات اًمررسمة ، م 

يمتاب مشاكػم قمجام  إم ار ٓسمـ طمٌان، شم حةة م- ومح شطامر،  ,

 ، اًم اكرة-098 ,098، صفح  8جمج  مرطد اعم  قـمات اًمررسمة ، م 

مكتٌ  مجؽ سم طران، جمج  مرطد اعم  قـمات  ّقادر اعم  قـمات ذم ,

 ، اًم اكرة-87,78، صفح  9، ج8اًمررسمة ، م 

9989  

يمتاب اعمدازل واًمد ار ٕؾمام  سمـ مد ذ، ّنم أّس ظماًمدوف  ,

، صفح  1، ج97(، جمج  اعم ًع اًمرجًل اًمرريب، م 9989)مقؾمكق 

 ، دمشؼ-881 ,879

صفح ،  90 مقًمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمجةف وؾمجؿ ٓسمـ يم ػم، شمة، ,

 (-9977  9دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت )ط

9980  

أمرا  مٍم ذم اإلؾمحم ٓسمـ ـمقًمقن اًم احلل وكق  اًمر قد اًمدر    ,

ورؾمائؾ اًمرامد  ،و تضًـ  شمزو   وماـمً  ًمجٌاىمر ،ذم إمرا  اعمٍم  

صفح ، دار اًمكتاب اجلد د،  88إصفطاين واًم ايض اًمفاوؾ، شمة، 

 سمػموت-

ٌات اعم دؾم   مشطد، جمج  اًمفكر رطمج  إمم اًمرتسمح ًا قمـ اًمؽماث   ,

 ، سمػموت-91,91، صفح  0، قمدد 9اًمرريب، م 
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شمزو   وماـمً  سمده اًمرؾمقل صغم اهلل قمجةف وؾمجؿ عمحًد سمـ ز ـ  ,

، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت )وًـ 17,89اًمراسمد ـ اًمٌاىمر، شمة، صفح  

 أمرا  مٍم(-

إًمٌاب عمحًد ضمامع حماؾمـ يمتاسم  اًمكتاب وّزك  أوزم اًمٌ ائر و ,

صفح (، دار اًمكتاب  99ًمقطم  +  91صفح  ) 998سمـ طمًـ اًم ةٌل، 

 اجلد د، سمػموت-

صفح ، دار  990احلريمات اًمت دمة  ذم اًمرراع طمتك همزو اًمتتار،  ,

 اًمرجؿ ًمجًح لم، سمػموت-

طمجقل اًمتر  وأٓم سمقصقل أيب اًمذك  إمم دمشؼ اًمشام ًمًجةامن  ,

د د، سمػموت، )ـمٌر  أظمرى  صفح ، دار اًمكتاب اجل 98اعمحاؾمدل، 

9981-) 

رؾمائؾ ًمرامد اًمد ـ اًمكاشم  إصفطاين وقمٌد اًمرطمةؿ سمـ قمكم  ,

صفح ، دار اًمكتاب اجلد د،  81,79اًم ايض اًمفاوؾ سمًدح دمشؼ، شمة، 

 سمػموت )وًـ  أمرا  مٍم(-

ؾمقر ا ومٍم سملم اًمقطمدة وآّف ال، دار اًمكتاب اجلد د،  ,

 سمػموت-

إسمراكةؿ إسمةاري وحمًد أؾمرد ؾمػم أقمحم اًمدٌح  ًمجذكٌل مع  ,

 ج، دار اعمرارف، اًم اكرة-9ـمجس، شمة، 

عح ظم ٌ  قمائش  أم اعم مدلم ذم أسمةطا ٓسمـ إٌّاري، مع جمًققم   ,

,191، صفح  9، ج97ظم ٌطا، شمة، جمج  اعم ًع اًمرجًل اًمرريب م 

 (-9981  0، دمشؼ )ط107
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ج، دائرة 1اًمرؼم ذم ظمؼم مـ همؼم ًمجذكٌل، شمة مع وم اد ؾمةد،  ,

  1، ج9981  9اعم ٌققمات واًمدنم، م ٌر  احلكقم ، اًمكق ه، )ج

 (-9988  1ج  ،9980

ومتقى اسمـ شمةًة  ذم اًم ةام ًمجً حػ وشم ٌةجف وضمرجف قمدد اًم ؼم، شمة،  ,

 صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت- 98

م وؾمحم، خمتٍم مـ اًمكحم ذم اًمفرع سملم مـ اؾمؿ  , اًمفرع سملم ؾمحَّ

م وؾمَحم  ـ أؾمرد اجلقاين، شمة، جمج  اعم ًع اًمرجًل عمحًد سمأسمةف ؾمحَّ

 ، دمشؼ-181,819، صفح  1، ج97اًمرريب، م 

يمةػ دظمؾ اًمفرًّةقن اجلزائر ٕمحد اجلزائري )اًم رن اًم اًمث  ,

 قمنم(، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت-

جمج  اعم ًع اًمرجًل اًمرريب خم قـم  صماّة  مـ ظم ٌ  قمائش ،  ,

 ، دمشؼ-898,897، صفح  1، ج97م 

 911، 9911,9981  قـمات اعم ٌققم  سملم ؾمدتل مر ؿ اعم ,

 صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت-

اًمةًـ واجلًطقر   اًمررسمة  اعمتحدة سملم اًمقطمدة وآّف ال، دار  ,

 اًمكتاب اجلد د، سمػموت-

9989  

شمراضمؿ إقمةان مـ أسمدا  اًمزمان ًمجحًـ سمـ حمًد اًمٌقر دل، شمة،  ,

  9ر  اًمؽمىمل، دمشؼ، )جصفح ، اعم ًع اًمرجًل اًمرريب، م ٌ 981، 0ج

9919-) 
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صفح ، دار اًمكتاب  98شمدز ؾ اًم ر ن ٓسمـ ؿمطاب اًمزكري، شمة،  ,

 اجلد د، سمػموت-

ذ ؾ اًمرؼم ذم ظمؼم مـ همؼم ًمجذكٌل، شمة حمًد رؿماد قمٌد اعم ج   ,

صفح ، وزارة  091وراضمرف صحح اًمد ـ اعمد د وقمٌد اًمًتار ومراج، 

 اإلرؿماد وإٌّا ، دون شمار خ، اًمكق ه-

ذم  ز د سمـ مراو   ٓسمـ شمةًة ، شمة، جمج  اعم ًع اًمرجًل ؾم ال  ,

، 870,878، صفح  1، وج110,181، صفح  9، ج98اًمرريب، م 

 (-9979  9، وط9978  0دمشؼ )ط

ومتقى ذم اًم ةام وإًم اب ٓسمـ شمةًة  . يمتاب شمدز ؾ اًم ر ن عمحًد  ,

سمـ مًجؿ سمـ ؿمطاب اًمزكري. مرارو  يمتاب مج ك اًمًٌةؾ ٕيب اًمرح  

(، شمة، 9رري عمحًد سمـ قمٌد اهلل اسمـ إسمار اًم ضاقمل، )رؾمائؾ وّ قص اعم

صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت، وّنمشمف قمفاف حمًد واصؾ  79

 احلاومظ م قرًا ذم ديب سمدون شمار خ-

صفح ،  81، 9اعمًتظرف مـ أظمٌار اجلقاري ًمجًةقـمل، شمة، ط ,

فاف حمًد (، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت، وّنمشمف قم0)رؾمائؾ وّ قص 

 واصؾ احلاومظ م قرًا ذم ديب سمدون شمار خ-

 900اعمنمع ذم ّظر اعمغارسم  وإّدًمًةلم ذم اًم رون اًمقؾم ك،  ,

 صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت-

صفح ،  11مرارو  مج ك اًمًٌةؾ ٕيب اًمرح  اعمرري ٓسمـ إسمَّار،  ,

 دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت-
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صفح ، دار  981ةلم اعمًجًلم، اجك  مازم قمدد اًمرطماًملم واجلغراوم ,

 اًمكتاب اجلد د، سمػموت-

شمة حمًد رؿماد قمٌد اعم ج   مـ ذ قل اًمرؼم ًمجذكٌل وًمجحًةدل، ,

صفح ، وزارة  198صحح اًمد ـ اعمد د وقمٌد اًمًتار ومراج،  ومراضمر 

 اإلرؿماد وإٌّا ، دون شمار خ، اًمكق ه-

اعم رظمقن اًمدمش ةقن و صماركؿ اعم  قـم  مـ اًم رن اًم اًمث  ,

صفحات، دار اًمكتاب اجلد د،  918 ري إمم هنا   اًم رن اًمراع، اهل

 سمػموت-

9981  

ىمرة اًمرةقن ذم أظمٌار سماب ضمػمون ٓسمـ ـمقًمقن، شمة، جمج  اعم ًع  ,

 ، دمشؼ-078,091، صفح  0، ج99اًمرجًل اًمرريب، م  

ىمقاقمد حت ةؼ اعم  قـمات، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت، ـمٌرات  ,

 -9980، 9971، 9911أظمر  

اسمـ در د، شمة، اين اًمشرر ًمًرةد سمـ كارون إؿمداّداين سمروا   مر ,

، 9900  9صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت )ط 910ـمٌر  ضمد دة  

 عمح ؼ  ظمر(- م ٌر  اًمؽمىمل، دمشؼ 

 918اعم رظمقن اًمدمش ةقن ذم اًمرطد اًمر امين و صماركؿ اعم  قـم ،  ,

واصؾ احلاومظ  صفحات، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت، وّنمشمف قمفاف حمًد

 م قرًا ذم ديب سمدون شمار خ-
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9981  

 صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت- 911، آؿمؽمايملاًمتضجةؾ  ,

صفح ،  91ومطرس اعم  قـمات اًمررسمة  ذم مكتٌ  ومروج ؾمحـمةان،  ,

 دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت-

مأؾماة ؾم قط دمشؼ وهنا   إمق لم، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت  ,

 (- 9989  0)ط

م  يمتاب احلشائش وإدو   ًمد ً قردس، شمرمج  مطران سمـ م د ,

 صفح ، اعم ٌر  اهلاؿمًة ، دمشؼ- 98مد قر سمـ مطران، شمة، 

اًمقكراين ورىمرتف قمـ مًاضمد دمشؼ عمحًد سمـ حمرز اًمقكراين، شمة،  ,

، 11)ىمًؿ مـ يمتاب ضمجةس يمؾ فمر ػ(، جمج  اعم ًع اًمرجًل اًمرريب، م 

 ، دمشؼ-091,018، صفح  9ج

9988  

ف  اإلؾمحم قمدد اعماريمًةلم وآؿمؽمايمةلم اًمررب، دار اًمكتاب سمجش ,

 اجلد د، سمػموت-

صفح ، دار اًمكتاب اجلد د،  911، 0اًمتضجةؾ آؿمؽمايمل، ط ,

 سمػموت-

ج، دائرة 1اًمرؼم ذم ظمؼم مـ همؼم ًمجذكٌل، شمة مع وم اد ؾمةد،  ,

  1، ج9981  9اعم ٌققمات واًمدنم، م ٌر  احلكقم ، اًمكق ه، )ج

 -(9988  1، ج9980

9987  

 طمز ران، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت- 1أقمًدة اًمدكٌ   أؾمٌاب كز ً   ,
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 991سمجشف  اإلؾمحم قمدد اعماريمًةلم وآؿمؽمايمةلم اًمررب،  ,

 ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت-0صفحات، ط

طمقل يمتاب شمراضمؿ إقمةان مـ أسمدا  اًمزمان )رد قمغم ّ د حمًد قمٌد  ,

 -871، صفح  1، ج10م  اًمغدل طمًـ(، جمج  جمًع اًمجغ  اًمررسمة ،

دراؾم  قمـ اًم  ةًل، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت )ـمٌرات أظمر،  ,

 (-9980و9970

دمشؼ قمدد اًمرطماًملم واجلغراومةلم اعمًجًلم، دار اًمكتاب اجلد د،  ,

 (-9989سمػموت )ذيمره ذم  دراؾمات ذم شمار خ اخلط اًمرريب ذم ؾمد  

 سمدمشؼ ، مھ9991ىم ةدة اًمٌطجقل اًمتارخية  ذم طمقادث ؾمد   ,

، جمج  جمًع اًمجغ  ًمرٌد اًمرمحـ سمـ حمًد اًمدححوي اًمشطػم سمال  اًمٌطجقل

 ، دمشؼ-811,891، صفح  1، ج10اًمررسمة ، م 

  0(، )ج9981 ,9911  9مر ؿ اعم  قـمات اعم ٌققم   )ج ,

(، دار 9978 ,9987  1(، )ج9971 ,9988  9(، )ج9981 ,9989

 (-9979  1اًمكتاب اجلد د، سمػموت، )ج

 صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت- 990ًّا  قماؿم ات،  ,

9988  

أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمًجًل، ) را  وأٌّا (، جمج  اعم ًع اًمرجًل  ,

 ، دمشؼ-909، صفح  1، ج19اًمرريب، جمجد 

صفح ، دار  999  0طمز ران، ط 1  أؾمٌاب كز ً  أقمًدة اًمدكٌ  ,

 اًمكتاب اجلد د، سمػموت-
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ي، شمة، ومضائؾ إّدًمس وأكجطا ٓسمـ طمزم واسمـ ؾمرةد واًمش دد ,

 صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت- 81

رؾماًم  مـ أمحد شمةًقر  ,اعم تار مـ اعم  قـمات اًمررسمة  ذم إؾمتاّ  ,

( دار اًمكتاب 8صفح ، )رؾمائؾ وّ قص   70إمم ضمرضمل ز دان، شمة، 

 اجلد د، سمػموت-

مد د  دمشؼ قمدد اجلغراومةلم واًمرطماًملم اعمًجًلم، دار اًمكتاب  ,

 اجلد د، سمػموت-

صفحات، دار اًمكتاب اجلد د،  917رضمل ز دان، شمة مذيمرات ضم ,

 سمػموت-

9989  

صفح ، دار اًمكتاب اجلد د،  919، 0مجال اعمرأة قمدد اًمررب، ط ,

 سمػموت-

دراؾمات قمـ اخلط اًمرريب مدذ ّشأشمف إمم  ظمر اًمرٍم إمقي، دار  ,

 اًمكتاب اجلد د، سمػموت-

د، دمشؼ قمدد اجلغراومةلم واًمرطماًملم اعمًجًلم، دار اًمكتاب اجلد  ,

 سمػموت-

 رؾمؾ اعمجقك ومـ   جة ًمجرؾماًم  واًمًفارة ٓسمـ اًمفرا ، شمة، اًم اكرة- ,

صفح ، دار  908، 9اًمظروما  واًمشحاذون ذم سمغداد وسمار س، ط ,

اًمكتاب اجلد د، سمػموت، وّنمشمف قمفاف حمًد واصؾ احلاومظ م قرًا ذم ديب 

 سمدون شمار خ-



 018 

 79ومطرس اعم  قـمات اًمررسمة  ذم مكتٌ  اًمكقّ رس سمقاؿمد ـ،  ,

 صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت-

صفح ، دار اًمكتاب  91اعم تًع اإلؾمحمل ذم فمؾ اًمرداًم ،  ,

 (-9979، 9978، 9971اجلد د، سمػموت )ـمٌر  أظمرى  

9971  

 17صدر  أيب كحل اًمرًكري، شمة، د قان أيب حم ـ اًم  فل،  ,

 صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت-

ج، 1قؾمػ ظمقري، ومتاوى اإلمام حمًد رؿمةد روا، شمة، مع   ,

. اًمراسمع واخلامس 9971صفح ، )إول واًم اين واًم اًمث  0990

 (، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت-9979

قظمل، سمـ قمكم اًمتد اًم  ةدة اًمةتةً  ًمدوىمج  اعمدٌ ل سمروا   اعمحًـ ,

 (-9971، 0)ط  صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت  17  9شمة، ط

دار اًمكتاب اجلد د، صفح ،  99، 1حت ةؼ اعم  قـمات، طىمقاقمد   ,

 (-9980، 9981، 9911سمػموت، )ـمٌرات أظمر   

اعم تًع اإلؾمحمل ذم فمؾ اًمرداًم ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت،   ,

 (-9979، 9978، 9989)ـمٌرات أظمر  

صفح ،  080مر ؿ سمدل أمة ، مًت رج مـ شمار خ اسمـ قمًايمر،  ,

 دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت-

9979  

دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت )ـمٌر   أطمًـ ما ىمرأت قمـ اإلؾمحم، ,

 (-9978أظمرى  
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شمرو ة اًم جقب ذم ذيمر اعمجقك مـ سمدل أ قب ًمجًرشمىض اًمزسمةدي،  ,

 (-9989  0صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت )ط 979، 9شمة، ط

صفح ، دار اًمكتاب اجلد د،  98رؾمائؾ إمم ؿماب متشكؽ،  ,

 (-9978، 9971سمػموت )ـمٌر  أظمرى 

ًد سمـ احلًـ اًمشةٌاين، إمح  حمًد سمـ أمحد  اًمكٌػم عمحعح اًمًػَم  ,

 (، اًم اكرة-9917,9981  9ج، )ط9اًمنظميس، مرطد اعم  قـمات اًمررسمة ، 

ج، 1شمة مع  قؾمػ ظمقري،  ،ومتاوى اإلمام حمًد رؿمةد روا ,

. اًمراسمع واخلامس 9971صفح ، )إول واًم اين واًم اًمث  0990

 (، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت-9979

 ،Charles C.Torreyألصًرل، حت ةؼ ؿمارًمس شمقري ومحقًم  اًمشررا  ًم ,

 صفح ، سماًمررسمة  واإلّ جةز  ، دار 17وىمدم ًمف صحح اًمد ـ اعمد د، 

 اًمكتاب اجلد د، سمػموت-

اعمدت ك مـ دراؾمات اعمًتنمىملم  دراؾمات خمتجف  ذم اًم  اوم   ,

 (-9978  0، ط9911  9اًمررسمة ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت )ط

9970  

صفح ، دار  998  9ٕيب اًمفرج إصفطاين، شمة، ط أدب اًمغرسما   ,

 اًمكتاب اجلد د، سمػموت-

دراؾمات ذم شمار خ اخلط اًمرريب مدذ سمدا تف إمم هنا   اًمرٍم إمقي،  ,

 (-9979  0، سمػموت )ط صفح ، دار اًمكتاب اجلد د 919

صفح ، دار اًمكتاب اجلد د،  81، 0دراؾم  قمـ اًم  ةًل، ط ,

 (-9980سمػموت )ـمٌر  أظمرى  
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اعمجقك ومـ   جة ًمجرؾماًم  واًمًفارة ًمجحًلم سمـ حمًد  رؾمؾ ,

 صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت- 919، 0اًمفرا ، شمة، ط

ومطرس خم قـمات دار اًمكت  اًمظاكر    اًمشرر، ًمرزة طمًـ،  ,

، صفح  17صفح (، جمج  جمًع اًمجغ  اًمررسمة ، م   198، 9981)دمشؼ 

 ، دمشؼ-998,119

ؾمحمل، دار اًمكتاب اجلد د، ومة ؾ سمـ قمٌد اًمرز ز واًمتضامـ اإل ,

 سمػموت-

صفح ، دار  011ومة ؾ سمـ قمٌد اًمرز ز مـ ظمحل أىمقاًمف وأقمامًمف،  ,

 اًمكتاب اجلد د، سمػموت-

اًمجغات ذم اًم ر ن ٓسمـ قمٌاس، سمروا   قمٌد اهلل سمـ احلًلم سمـ  ,

  9صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت )ط 71، 0طمًدقن اعم رئ، شمة، ط

قمفاف حمًد واصؾ احلاومظ م قرًا ذم (، وّنمشمف 9978  9، وط9918

 ديب، سمدون شمار خ-

9979  

 أم ال اعمرأة قمدد اًمررب، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت-  ,

ور اًم ر ن ذم دمشؼ ًمجدرةًل، )اًمف ؾ إول مـ يمتاب  شمدٌةف دُ  ,

 81، 0اًم اًم  واًمدارس ذم أطمقال اًم ر ن واحلد ث واعمدارس(، شمة، ط

 (-9918  9طصفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت )

، 0ومطرس اعم  قـمات اًمررسمة  ذم مكتٌ  اًمكقّغرس سمقاؿمد ـ، ط ,

 صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت- 71
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صفح ، دار اًمكتاب  79ىمقاقمد ومطرؾم  اعم  قـمات اًمررسمة ،  ,

 اجلد د، سمػموت، وّنمشمف قمفاف حمًد واصؾ احلاومظ م قرًا ذم ديب، 

 سمدون شمار خ-

 اًمكتاب اجلد د، سمػموت-اعم  قـمات اًمررسمة  ذم اًمرامل، دار  ,

9971  

، 9اإلؾمحم واًمر ؾ قمغم وق  اًم ر ن اًمكر ؿ واحلد ث اًمدٌقي، ط ,

 صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت- 89

صفح ، دار  919أطماد ث قمـ ومة ؾ واًمتضامـ اإلؾمحمل،  ,

 اًمكتاب اجلد د، سمػموت-

شمدمر قمروس اًم حرا ، دًمةؾ  صماري مع إب ؾمتاريمل، صدر  ,

 ة  واإلّ جةز  ، سمػموت-سماًمررسمة  واًمفرًّ

 مجال اعمرأة قمدد اًمررب، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت- ,

صفح ،  11ذ ؾ مشتٌف اًمدًٌ  ًمجذكٌل ٓسمـ راومع اًمًحمل، شمة،  ,

 م اسمع ؿمراريمق، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت-

وإؾمام  وإًم اب ًمجًةقـمل،  رؾماًم  ذم مرروم  احلغم واًمكدك  ,

صفح ،  98( 9979,9971، )99صحةف  ضمامر  اًم د س  قؾمػ، م 

 سمػموت-

صفح ، دار  17  0اًم  ةدة اًمةتةً  ًمدوىمج  اعمدٌ ل، شمة، ط ,

 (-9971، 9اًمكتاب اجلد د، سمػموت )ط  

مر ؿ م دفات اسمـ أيب اًمدّةا، شمة، جمج  جمًع اًمجغ  اًمررسمة ، م   ,

 ، دمشؼ-179,191، صفح  9، ج19
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9971  

اًم رن اًمراسمع  احلةاة اجلدًة  قمدد اًمررب  مـ اجلاكجة  إمم أواظمر ,

 مقؾمر ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت- 0اهل ري، ط

صفح ،  90، 0وٓة دمشؼ ذم اًمرطد اًمًج قىمل ٓسمـ قمًايمر، ط ,

 (-9989، 9دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت )ط

9978  

أطمًـ ما ىمرأت قمـ اإلؾمحم  م آت ودراؾمات ًمكٌار اًمرجام   ,

)ـمٌر  أظمرى   صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت 991، 0وإدسما ، ط

9971-) 

، 0اإلؾمحم واًمر ؾ قمغم وق  اًم ر ن اًمكر ؿ واحلد ث اًمدٌقي، ط ,

 (-9971صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت )ـمٌر  أظمرى   89

صفح ،  91، 9أؾمام  م ًمفات اسمـ شمةًة  ٓسمـ ىمةؿ اجلقز  ، شمة، ط ,

 (-9989، 9919دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت )ـمٌرات أظمر  

مداىم  ؿمةخ اإلؾمحم اسمـ شمةًة  ًمرًر سمـ قمكم سمـ إقمحم اًمرجة  ذم  ,

مقؾمك اًمٌزار مع  ذ ؾ ذم أؾمام  أصحاب اًمشةخ وأقمقاّف وحمٌةف وأقمدائف 

 صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت- 91واعمرؽمولم قمجةف، شمة، 

صفح ،  81إمر سماعمرروف واًمدطل قمـ اعمدكر ٓسمـ شمةًة ، شمة،  ,

 دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت-

صفح ،  901، 0ىمر ش عم رج اًمًدو ، شمة، ط طمذف مـ ًّ  ,

 دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت-
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 89  0ذ ؾ مشتٌف اًمدًٌ  ًمجذكٌل ٓسمـ راومع اًمًحمل، شمة، ط ,

 (-9971  9صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت )ط

صفح ، دار اًمكتاب اجلد د،  98، 0رؾمائؾ إمم ؿماب متشكؽ، ط ,

 (-9979,9971سمػموت )ـمٌر  أظمرى  

ًمًج ان اعمجؽ اًمدام ذم ؿمأن اًمتتار ٓسمـ شمةًة ، شمة، رؾماًم  إمم ا ,

 (-9988، 9981صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت )ط- أظمرى  09

صفح ، دار  11، 0ؾم ال ذم  ز د سمـ مراو   ٓسمـ شمةًة ، شمة، ط ,

 (-9979  9، وط9978  0وط 9989  9اًمكتاب اجلد د، سمػموت )ط

 990اعم رظملم،  ؿمةخ اإلؾمحم اسمـ شمةًة   ؾمػمشمف وأظمٌاره قمدد ,

 صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت-

صفح ، دار اًمكتاب  79، 0ىمقاقمد ومطرؾم  اعم  قـمات اًمررسمة ، ط ,

 اجلد د، سمػموت-

صفح ، دار اًمكتاب  91، 9اعم تًع اإلؾمحمل ذم فمؾ اًمرداًم ، ط ,

 (-9979، 9971، 9989اجلد د، سمػموت )ـمٌر  أظمرى  

تجف  ذم اًم  اوم  اعمدت ك مـ دراؾمات اعمًتنمىملم  دراؾمات خم ,

وـمٌر   9911  9، سمػموت )ط018  0اًمررسمة ، دار اًمكتاب اجلد د، ط

 (-9979أظمرى  

9977  

 11، 9مقًمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمجةف وؾمجؿ ٓسمـ يم ػم، شمة، ط ,

 (-9989  9صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت )ط
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9978  

ؾ صفح ، )رؾمائ 90  0أؾمام  اًمذ ـ رامقا اخلحوم  ًمجذكٌل، شمة، ط ,

 (-9918(، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت، )ـمٌر  أظمرى  9وّ قص 

اسمـ  ,احلًػمي ,أقمحم اًمتار خ واجلغراومةا قمدد اًمررب  اعم د  ,

 -9919صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت، واّظر   918قمًايمر، 

 ,اسمـ إصمػم ,أقمحم اًمتار خ واجلغراومةا قمدد اًمررب  أسمق اًمفدا ,

 -9919اب اجلد د، سمػموت، واّظر  صفح ، دار اًمكت 918اًمذكٌل، 

إمر سماعمرروف واًمدطل قمـ اعمدكر ًمشةخ اإلؾمحم اسمـ شمةًة ، شمة،  ,

 صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت- 088

 71اًمجغات ذم اًم ر ن ٓسمـ قمٌاس سمروا   اسمـ طمًدقن اعم رئ، شمة،  ,

 (-9970  0وط 9918  9صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت )ط

ن  شمرامجطؿ وما أؾمطًقا سمف ذم اًمدراؾمات اًمررسمة ، اعمًتنمىمقن إعما ,

 صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت- 991

 108مر ؿ اعم رظملم اًمدمش ةلم و صماركؿ اعم  قـم  واعم ٌققم ،  ,

صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت، وّنمشمف قمفاف حمًد واصؾ احلاومظ 

 م قرًا ذم ديب سمدون شمار خ-

، دار اًمكتاب 9911,9981مر ؿ اعم  قـمات اعم ٌققم  ذم ؾمد   ,

 اجلد د، سمػموت-

سم  ذم اًمشرر اجلاككم واًم ر ن  , ؾ ذم إًمفاظ اًمفارؾمة  اعمررَّ اعمف َّ

صفح ، دار اًمكتاب  088اًمكر ؿ واحلد ث اًمدٌقي واًمشرر إمقي، 

 اجلد د، سمػموت واّتشارات سمدةادي ومركدكل إ ران، ـمطران-



 005 

 919  0ّزك  اجلجًا  ذم أؿمرار اًمدًا  ًمجًةقـمل، شمة، ط ,

 (-9918  9صفحات، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت )ط

ًّ  إ قسمةلم مـ يمتاب  اًمفقائد اجلجة  ذم اًمفرائد اًمدام    ,

صفح ، دار اًمكتاب 89ًمجحًـ سمـ اًمدام اعمجؽ إجمد إ قيب، شمة، 

 اجلد د، سمػموت-

9979  

 ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت-9أمرون سماعمرروف ذم اإلؾمحم، ج ,

  اإلسمر ز ذم رطمج  سمرجٌؽ واًمٌ اع اًمرز ز ًمرٌد اًمغدل طمج  اًمذك ,

صفح ، اعمرطد إعماين ًمألسمحاث اًمنمىمة ، اعم ٌر   911اًمداسمجيس، شمة، 

 اًمكاصمقًمةكة ، سمػموت-

ظم ط دمشؼ  ّ قص ودراؾمات ذم شمار خ دمشؼ اًم ٌقهمراذم  ,

 و صماركا، اعم ٌر  اًمكاصمقًمةكة ، سمػموت-

اًمرٍم إمقي، تف إمم هنا   دراؾمات ذم شمار خ اخلط اًمرريب مدذ سمدا  ,

 (-9970  9صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت )ط 919  0ط

رطمجتان إمم ًمٌدان ًمرٌد اًمغدل اًمداسمجيس ورمضان سمـ مقؾمك  ,

صفح ،  XVII+ 07+ 911اًمر ةفل، شمة سمآؿمؽماك مع ؾمتةفان ومجد، 

 وم دم  سمإعماّة ، اعمرطد إعماين ذم سمػموت-

صفح ، دار  18ةان ٓسمـ شمةًة ، شمة، ؾم ال ذم مراو   سمـ أيب ؾمف ,

 اًمكتاب اجلد د، سمػموت-

صفح ، دار  18، 9ؾم ال ذم  ز د سمـ مراو   ٓسمـ شمةًة ، شمة، ط ,

 (-9979  9، وط9978  0وط 9989  9سمػموت، )طاًمكتاب اجلد د، 
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عح ظم ٌ  قمائش  أم اعم مدلم ذم أسمةطا ٓسمـ إٌّاري، مع جمًققم   ,

 (-9980، 9سمػموت )ط   ظم ٌطا، شمة، دار اًمكتاب اجلد د،

، 0ومطرس اعم  قـمات اًمررسمة  ذم مكتٌ  اًمكقّ رس سمقاؿمد ـ، ط ,

 (-9981  9صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت )ط 71

، دار اًمكتاب 1، ج9980,9978مر ؿ اعم  قـمات اعم ٌققم   ,

 اجلد د، سمػموت-

9981  

صفح ، دار اًمكتاب 978سملم اخلجفا  واخلجرا  ذم اًمرٍم اًمرٌا ،  ,

 (-9917  9د، سمػموت )طاجلد 

طمجقل اًمتر  وأٓم سمقصقل أيب اًمذك  إمم دمشؼ اًمشام ًمًجةامن  ,

صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت، )ـمٌر  أظمرى   90  0اعمحاؾمدل، ط

9980-) 

 احلةاة اجلدًة  قمدد اًمررب، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت- ,

صفح ، دار  17، 9رؾماًم  ذم أمطات اخلجفا  ٓسمـ طمزم، شمة، ط ,

 (-9919  9تاب اجلد د، سمػموت، )طاًمك

قمروس اًمررائس  ىم   أىمدم مـ أًمػ ًمةج  وًمةج  ًمج طشًةاري،  ,

 (-9919  9شمة، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت )ط

، 0مؼموز اّا سمًةحّق، طٕومطرس اعم  قـمات اًمررسمة  ذم مكتٌ  ا ,

 (-9981  9صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت )ط 997

 صغم اهلل قمجةف وؾمجؿ مـ اعم ٌققمات مر ؿ ما أًم ػ قمـ رؾمقل اهلل  ,

 واعم  قـمات وأمايمـ وضمقدكا، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت-
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، 9981طمتك قمام  9911مر ؿ اعم  قـمات اعم ٌققم  ذم قمام  ,

 )مخً  أضمزا (، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت-

ّقادر اعم  قـمات اًمررسمة  وأمايمـ وضمقدكا ٕمحد شمةًقر، ّنم  ,

 ح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت-صف 907صحح اًمد ـ اعمد د، 

9989  

 918اًمررسمة  وما ىمةؾ ومةطا،  أم ال اعمرأة قمدد اًمررب  ما ىماًمتف اعمرأة ,

 ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت-صفح 

صفح ،  999شم حةة يمتاب اًمدارس ذم أظمٌار اعمدارس ًمجدرةًل،  ,

 دار اًمكتاب اًمجٌداين، سمػموت-

ل ًمجًرري مع صمحث رؾمائؾ ذم اًمجغ   ما ضما  قمغم وزن شمفرا ,

 ًلضمدل وعح ًمفظ اًمتحةات ٓسمـ اخلة إًمفاظ اعمطًقزة ٓسمـ
(9)

 71، شمة، 

 -9918، 9911صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت، واّظر  

صفح ، دار اًمكتاب اجلد د،  918مجال اعمرأة قمدد اًمررب،  ,

 سمػموت-

ٓسمـ راومع، جمج  جمًع اًمجغ  اًمررسمة ، طمقل ّ د ذ ؾ مشتٌف اًمدًٌ   ,

 ، دمشؼ-898، صفح  9ج، 18م 

، صفح  9، قمدد 91ؾمػم أقمحم اًمدٌح  ًمجذكٌل، جمج  اعمقرد، م  ,

 ، سمغداد-099

                                                        

   ذم إصؾ  ٓسمـ اًمفّةقمل!- (9)
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، صفح  9، قمدد 91اًمرؼم ذم ظمؼم مـ همؼم ًمجذكٌل، جمج  اعمقرد، م  ,

 ، سمغداد-091

، صفح  9، قمدد91اعمقرد، م  يمتاب ومتقح اًمٌجدان ًمجٌحذري، جمج  ,

 ، سمغداد-91,98

صفح ، دار اًمكتاب اجلد د،  998، 0ذم ىم قر اخلجفا ، ط ,

 سمػموت-

صفح ، دار اًمكتاب  70مأؾماة ؾم قط دمشؼ وهنا   إمق لم،  ,

 (-9981اجلد د، سمػموت، )ـمٌر  أظمرى  

مر ؿ ما أًم ػ قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمجةف وؾمجؿ مـ اعم ٌققمات  ,

 واعم  قـمات وأمايمـ وضمقدكا، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت-

ل صغم اهلل قمجةف وؾمجؿ ًمرز اًمد ـ قمٌد ل ذم شمفضةؾ اًمرؾمقمدة  اًمًق ,

 صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت- 11اًمرز ز سمـ قمٌد اًمًحم، شمة، 

مقًمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمجةف وؾمجؿ ٓسمـ يم ػم، شمة، دار اًمكتاب  ,

 (-9989  9اجلد د، سمػموت )ط

صفح ،  90، 9وٓة دمشؼ ذم اًمرطد اًمًج قىمل ٓسمـ قمًايمر، ط ,

 وت-دار اًمكتاب اجلد د، سمػم

9980  

ظم قمات دسمجقماؾمة  سملم سمةزّ   واًمررب  ىم ةدة إمؼماـمقر اًمروم  ,

وىم ةدشما اإلماملم اًم فال  ،ّ فقر ومقىماس ذم ك ا  اإلؾمحم واعمًجًلم

صفح ، دار اًمكتاب اجلد د،  89اًمشا  واسمـ طمزم إّدًميس ذم اًمرد قمجةف، 

 سمػموت-
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 (-9970  0دراؾم  قمـ اًم  ةًل، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت )ط ,

ؾم ال ذم مراو   سمـ أيب ؾمفةان ًمشةخ اإلؾمحم اسمـ شمةًة ، شمة، دار  ,

 اًمكتاب اجلد د، سمػموت-

صفح ، دار اًمكتاب  81مراو   سمـ أيب ؾمفةان، ؿمرر  ز د سمـ  ,

 اجلد د، سمػموت-

صفح ، دار اًمكتاب 90، 8ىمقاقمد حت ةؼ اعم  قـمات اًمررسمة ، ط ,

، صفح  0، ج9م   جمج  مرطد اعم  قـمات اًمررسمة ، 9اجلد د، سمػموت )ط

 (-9980، 9971، 9981ـمٌرات أظمر  ، 9911، اًم اكرة 997,998

صفحات، دار  918اعم  قـمات اًمررسمة  ذم ومجً لم  أسمحاث،  ,

 اًمكتاب اجلد د، سمػموت، )شمرضمؿ إمم اًمفارؾمة (-

اعمًتنمىمقن إعمان  شمرامجطؿ وما أؾمطًقا سمف ذم اًمدراؾمات اًمررسمة ،  ,

 دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت-

ح ، صف 109ا أًمػ قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمجةف وؾمجؿ، مر ؿ م ,

دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت )وّنمشمف دار مكتٌ  دار اًمرروسم ، اًمكق ه .

 اًم ايض قمةاض ذم اًم اكرة، دون شمار خ(-

9989  

 99أؾمام  م ًمفات ؿمةخ اإلؾمحم اسمـ شمةًة  ٓسمـ ىمةؿ اجلقز  ، شمة،  ,

 (-9978، 9919  صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت )ـمٌرات أظمر

صفح ، دار اًمكتاب اجلد د،  008  0أمرا  دمشؼ ذم اإلؾمحم، ط ,

 سمػموت-
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صفح ، دار اًمكتاب اجلد د،  090اًمدظؿ اًمدسمجقماؾمة  ذم اإلؾمحم،  ,

 سمػموت-

9981  

يمتاب اًمذظمائر واًمتحػ ٓسمـ اًمزسمػم، شمة حمًد محةد اهلل، ىمدم ًمف  ,

 وراضمرف صحح اًمد ـ اعمد د-

9981  

 دظمؾ مك  اعمكرم ، جمج   اًمدراؾمات اإلؾمحمة ، أىمدم رطماًم  أوريب ,

 ، إؾمحم  سماد-89,99، صفح  9، ع01م 

شمرو ة اًم جقب ذم ذيمر اعمجقك مـ سمدل أ قب ًمجًرشمىض اًمزسمةدي،  ,

 (-9979  9صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت )ط 908، 0شمة، ط

صفح ، دار  09رؾماًم  إمم اًمًج ان اعمجؽ اًمدام ٓسمـ شمةًة ، شمة  ,

 (-9988، 9978اجلد د، سمػموت )ـمٌرات أظمر  اًمكتاب 

ؾمفارة اًم ايض اًمٌاىمحين إمم مجؽ اًمروم، جمج  اًمدراؾمات  ,

 ، إؾمحم  سماد-89,78، صفح  9، قمدد 01اإلؾمحمة ، م 

 اىمقت اعمًتر ًل  أؿمطر اخل اـملم ذم اإلؾمحم، مع ىم ر  مـ  ,

 صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت- 79رؾماًم  ًمف، 

9988  

احلاومظ اسمـ قمًايمر ذم شمارخيف، جمج  جمًع اًمجغ   ظم ط دمشؼ قمدد ,

 ، دمشؼ-79,89، صفح  9، ج79اًمررسمة ، م  

صفح ، دار  09رؾماًم  إمم اًمًج ان اعمجؽ اًمدام ٓسمـ شمةًة ،  ,

 (-9981، 9978اًمكتاب اجلد د، سمػموت )ـمٌرات أظمر  
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9987  

ومطرس اعم  قـمات اًمررسمة  ذم مكتٌ  اًمكقّغرس سمقاؿمد ـ، م قر  ,

 صفح ، دار اًمكتاب اجلد د، سمػموت- 79، 0مـ ط

 

9998  

مدط  ّنم اًمؽماث ذم أوائؾ اًم رن اًمراسمع قمنم اهل ري، ّدوة شمار خ  ,

اًم ٌاقم  اًمررسمة  طمتك اّتطا  اًم رن اًمتاؾمع قمنم، مريمز مجر  اعماضمد ًمج  اوم  

 -999,910اعم ًع اًم  اذم، أسمق فمٌل، صفح   واًمؽماث، ديب .

* * * 

 الؾغة الػارسقة

 ىمقاقمد حت ةؼ اعم  قـمات شمرمج  يمتاب  (9

روش سمرو  وشم حةة ًّ   كاي ظم ل، شمرمجف طمًلم  (أ

، 17,81  9.0ؿمًيس(،  9919) 8ظمد قضمؿ، اًمدراؾمات إدسمة ، 

 هتران-

 ؿمًيس، هتران- 9911ـمٌر  مفردة أظمرى، ّنم ات  سمان،  (ب

,919، 991ؿمًيس(، قمدد 9978، )9ـمٌر  صماًم   ذم     دف مػماث ج( 

 ، هتران-999

يمار قمٌاؾمةان، شمرمجف طمًلم  سمازي در روزيمؾ سمرؾمتل ويمؾ  (0

 ، هتران-109,191ؿمًيس(، 9911 ,9919، )91ظمد قضمؿ، ؾم ـ 

شمدو ـ قمجؿ سمحهم  و صمار داّشامّدان ا راين در  ن م آت   (9

 ، هتران-80,99ؿمًيس(،  9919، )0وسمرو  كا، 
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روش شم حةة ًّ ف كاي ظم ل، شمرمجف طمًلم ظمد قضمؿ،  (1

  ؾ( هتران-(- اّتشارات  سمان، )سم قر مًت9911)

داّش شمار خ در قمرب وشمأصمػم شمار خ ّق ًان إ راين در  ن، شمرمجف  (1

 ، هتران-9.98,09ؿمًيس(  9989) 9حمًد طمًلم ؾمايمه، ؾمةًرغ، 

روش شم حةة ًّ ف كاي ظم ل، شمرمجف طمًلم ظمد قضمؿ،   دف  (8

 ، هتران-919,999  9.1ؿمًيس(،  9978، )9مػماث 

مشطد  , اىمقت مًتر ًل، شمرمجف حمًد  صػ ومكرت، مشكقة (7

 ، مشطد-917,999ؿمًيس(،  9979، )91

هّقؿمه ًّ ف كاي ظم ل قمريب در سمةه اعم دس، شمرمجف قمكم  (8

 ، هتران- 87,91، 1. 9ؿمًيس(،  9979) 0ظمان حمًدي،   دف مػماث 
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 تأنيب حفل

 
 
 

أىمالالام جمًالالع اًمجغالال  اًمررسمةالال  ذم ىماقمالال  حمارضاشمالالف سمدمشالالؼ طمفالالًح شمأسمةدّةالالًا 

م حتالّدث ومةالف 0.8.0191وذًمالؽ سمتالار خ  ،ح اًمد ـ اعمد الدًمجديمتقر صح

يمؾ مـ اًمًادة اًمديمتقر مروان اعمحاؾمدل رئةس اعم ًع، واًمالديمتقر قمفةالػ 

 اًمٌطديس، واًمديمتقر مازن اعمٌارك، واًمديمتقر زاكر صحح اًمد ـ اعمد د-
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 كلنة الدكتٌر مرًان احملاسين

 

 أهيا احلػل الؽريم

ة اًمٌنم  ، اًمتل شمت اوز ما ًمجً جقىمات إظمرى مالـ ذايمالرة مًالّ رة عمالا إن اًمذايمر

 ًد َأَوَد مرةشتطا، كل مـ ّرؿ اخلاًمؼ قمغم اإلًّان إذ إهنا مـ أكؿ اًم درات اًمتالل  تًتالع 

 هبا-

ومطالل خُمتَزّالالٌ  ذم دماهمالف  ًتحيالال مدطالا مالالا  داؾمال  اعمقىمالالػ اًمالذي  كالالقن ومةالالف، 

ف اؾمتذيماَركا-وحياول أن ُ  يَص قمدطا أمقرًا شمرشمٌط سمقىما ًُ  ئَع ٓ شمًّقغ ًمف ّف

وشمجؽ كل يمذًمؽ طماُل اعم تًرات، ّراكا شُمٍمي قمغم شمذيّمر اّت اراهتا، وحتد الِد 

مد ج الات ومكقّالات قمظًتطالا، سمةالدام شُمًال ط سمرةالالدًا قمالـ حمالقر يمةاهنالا مالا شمرتالؼمه خُمالالًح 

سمُحَجالٍؾ سمت ةيجطا قمـ ماوةطا، ومالح خُتالرج اًمدكًالات واهلالزائَؿ وآظمتداىمالات إٓ ُمزّ دالً  

شمرجةجةالالٍ  شمالالؼمز مالالا  ًكالالـ أن  كالالقن إجياسمةالالًا، أو مالالا  ًكالالـ اقمتٌالالاره دروؾمالالًا شُمرالاللم قمالالغم 

 اًمت  ةط عمًت ٌؾ أومضؾ-

 أما اًمفوات اعمطتً  سماًمفكر، واحلر  الُ  قمالغم إسمالراز مالا َمالّر ذم شمارخيالف مالـ أقمالحمٍ 

حم وُمدت لم، ومطل شمتحلّم اًمفرص ًمترر ػ جمتًراهتا سمام ُ ًّ جف كال ٓ  إقمال وُمٌدقملم

 ذم إّتاج اًمكتج  اعمررومة  اًمتل شمرتؼم ظمحصَ  اًمؽماث اًمذي شمر د أن  رصَمف إطمفاد-

سمد أوًٓ مـ شمقوةة مفطقم إقمحم، ّظالرًا عمالا دظمالؾ إًمةالف مالـ ؿمال ٍط  إٓ أّف ٓ

وشمضال ةٍؿ وشمف الالةٍؿ واومالؽما ، سمرالالد أن رأ دالا أصالالحاَب اًم الروات واعمداصالال ، واًمؼم الالِؼ 

 أقمًدُة اًم حػ ذم إسمراز مآصمركؿ- آضمتامقمل اًمزائػ أقمحمًا شمتًاسمؼ
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ّحـ اًمةقم ذم مقىمالٍػ أردّالاه شمكالر اًم ًمالذيمرى قَمَجالٍؿ طم ة الل مالـ أقمالحم طمةاشمدالا 

ُرالالْد إمم  َّ اًمفكر ال  وصم اومتدالا، شمجالؽ اًم  اومالِ  اًمتالالل ٓ  ًكالـ ًمدالا اإلطماـمالُ  سمح ة تطالا إن مل 

َّدظُمْؾ ذم شمف ةؾ اعمرشمكزات اإلًّاّة  اًمت ل قمؼّمت قمدطا ًمغُتدا ـمةج  ىمالرون مكّقّاهتا، و

قمد دة، يماّه ومةطا صم اومُتدا مشرًح  يض  أريمان اعمرًالقرة، سمالام حتًجالف مالـ ىمالةٍؿ شمالدطض 

سماهلًؿ، وّزقماٍت طمضار ٍ  شمرشم ل سماإلًّان إمم اعمًتق ات إقمغم، اًمتالل شمكتًالؾ ومةطالا 

 إًّاّةتف-

ومالؼ اًم  اومال  ًم د مّر اًمديمتقر صحح اًمالد ـ اعمد الد رمحالف اهلل ؿمالطاسمًا ؾمالاـمرًا ذم أ

اًمررسمة  ـمةج  اًم رن اًمرنم ـ، ؿمطاسمًا َأظْمجالَػ مًالارًا متأًم الًا مالـ أقمالامٍل أصالٌحه مالـ 

 اًمجٌدات اًم اسمتِ  اًمتل شمرتًدكا يمؾي دراؾم  ضماّدة ًمتارخيدا اًم  اذم-

ومًـ مكت  قمدؼم ودار اعمرجًلم، إمم أؾمتاٍذ زائالر ذم ضمامرال  سمرًّالتقن وضمامرال  

ٌّع ظم قات رضمؾ شمفّتة  ذكداُلف قمالغم جمالآت مررومةال  خمتجفال  متفّرىمال ، ومراّكفقرت، ّتت

وًمكدطا دمتًالع ًمتتكامالَؾ ذم ومطالؿ شمراصمدالا وشمقصمةالِؼ أصالاًمتف، وسمةالاِن إوالا اشمف شمراصمالًا قماعمةالًا 

 مر ةاشمف- تدفادمازال حيتاج إمم سمحقٍث مًتفةض  ىمٌؾ اؾم

إن اّ حع اًمالديمتقر اعمد الد ذم رطمجالٍ  ـمق جال  م ًالرة ذم مةالاد ـ اًمرجالؿ واًمفكالر 

َؾ ىمد شمٌدو متٌا دً  طملم شُم اس إمم ما ّررومف قمـ طمةاشمف وإّتاضمف- ومطق ىمد  ًتدد إمم مراطم

مجع دراؾمَ  احل قع، وصقًٓ إمم اًمالديمتقراه ذم اًم الاّقن اًمالدوزم واًمتالار خ، إمم ؿمالغٍػ 

ـّ اًمرالاعمل  طم ة ل سماًمفـ اإلؾمحمل واخل قط اًمررسمة  اًمؽماصمة ، ودرا ٍ  قمًة   سمآصماِر اًمفال

 ار س، ما  ردل أّف مـ اًم ج  اًمذ ـ مل حيٍمالوا أذكالاهنؿاعمقومقرِة ذم متحػ اًمجقومر ذم سم

قا  ًالت قن مالـ اًمفالروع إظمالرى مالا  فالتة أسمالقاب ذم ومرع مـ ومالروع اعمررومال ، سمالؾ سَم ال

 مدت - جطا، طمتك شمدتظَؿ ذم يمؾ  مررذم  َذرات ىمٌؾ مَت ي شَّ اعم ارِّ  واإلطماـمِ  سماًم
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قمـ أاة  شمالأصّمر اًمشالٌاب  سمد مـ اًم قل أ ضًا سمأّدا كدا أمام م اٍل أصٌة ّادراً  وٓ

سمًـ  رتؼموهنؿ ىمدوًة هلؿ- وم د يمان إؾمتاذ حمًد يمرد قمكم م ؾمُس جمًردا كق اعمُ جاِلؼ 

سمالآكتامم سمالام حتق الف اعمكتٌال   9911ًمرٌ ر   اًمديمتقر اعمد الد طماللم أؿمالار قمجةالف ذم قمالام 

اًمظاكر   اًمتاسمرُ  ًمجً ًالع مالـ خم قـمالات، كالل يمدالقٌز مكدقّال  وضمالقاكُر شمدتظالر َمالـ 

 ا-  ُ جط

 رومالرف قمجةالف اًم الر ن »ًم د أشماطمه ًمجديمتقر اعمد د ّشأشُمف ذم سمةاله دمشال ل حمالاومظ 

يمام   قل، أن  دظمؾ إمم صًةؿ اًمجغ  واًمؽماث- ومترّجؼ سمكالؾ مالا خيالّص دمشالؼ ذم « اًمكر ؿ

اًمؽماث اًمرريب، واكتؿ سمدراؾم  خم قـمات اًمظاكر  ، وىمام سمفطرؾمتطا، وسمدأ  دنمال مدطالا مالا 

خم الط دمشالالؼ »ذا مالا اّتطالالك سمالف إمم إصالدار يمتالالاٍب قمدقاّالف  الراه شمرر فالًا سمآصمالار دمشالالؼ، وكال

 وىمد أصمٌه ومةف دىمائَؼ ما  ررومف قمـ أؾمقاركا، وأسمقاهبا، وأطمةائطا، ودروهبا- -«اًم د ً 

ًم د اؾمتقمم قمشُؼ دمشؼ قمغم اًمديمتقر اعمد د، ومراح   ًمػ ذم مرظؿ ظم ائص 

شم الالقر اماهتالالا، و ٌحالالث قمالالـ ُدور اًم الالر ن ومةطالالا، و الالدرس شمالالار خ ودمشالالؼ،   الالػ محَّ 

سمةامرؾمتاهنا، و ًت جص مـ يمت  اًمتار خ ما خيص دمشالؼ، ذايمالرًا أصمالاَر اعم  قـمال  

ًمجً رظملم اًمدمش ةلم، وشمار َخ ُوٓة مد د  دمشؼ وأمرائطا، و ؽمضمؿ م ًمفاِت مرظِؿ 

اعمًتنمىملم قمدطا، ُمرّج ًا قمغم م ًمفاهتؿ- ويمان أوَل مـ شم دى إمم حت ةؼ وّنم أكؿ  ما 

ٓسمـ قمًايمر، ويمان ًمف اًمفضؾ ذم ووع « ار خ مد د  دمشؼشم»يُمت  قمـ دمشؼ، وكق 

اعمدطاج اًمرجًالل اعمداؾمال  ًمتح ةالؼ ذًمالؽ اعم ًمالػ اًمدفالةس، وىمالام سمدنمال اعم جالد إول 

- ومالازال جمًُردالا  ًالرك إمم إمتالام ّنمال 9911واًم ًؿ إول مـ اعم جالد اًم الاين قمالام 

  جد اًمًتلم-اعم جدات اًم امّلم اًمتل  تأًمػ مدطا اًمكتاب، وىمد دماوز اًمرًؾ اعم

ويمان ًمجديمتقر اعمد د يمتاٌب ذم ىمقاقمد حت ةؼ اًمد قص طماللم شم الّدى ًمدراؾمال  

اًمرد الالد مالالـ يمتالال  اًمالالؽماث قمالالـ دمشالالؼ، يمكتالال  اسمالالـ ـمقًمالالقن، واًمٌالالقر دل، واحلالالاومظ 
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اًمذكٌل، واًمقكراين، واًمشةٌاين، وهمػمكؿ، ؾماقمةًا إمم اًمتأيمد مالـ صالح  مالا ُروي ومةطالا 

 قمـ دمشؼ-

 الالآِت اهلامالال  اًمتالالل شم الالرع هلالالا اًمالالديمتقر ًمالالـ أؾمالالت ةع طمٍَمالال وشمرالالداد شمجالالؽ اعم

 اعمد د، واعمًتدِة مـ اًمجغ  إمم اخل قط، إمم أصمار وإمم اًمتار خ-

خم قـمالًا يمدالُه  9981وم د وصؾ اكتاممف سمدىمائؼ اًمتار خ أّف طمّ ؼ وّنمال قمالام 

أقمالرف وضمالالقَده ًمرحىمتالالف سمتالالار خ قمالالائجتل، وومقضمواله طمالاللم وصالالؾ إمم  الالدي، مدشالالقرًا 

طمجالالقُل اًمترالال  وأٓم »مالالع م دمالال  شمارخيةالال  ًمالالف، وقمدقاّالالف   سمتح ةالالؼ اًمالالديمتقر اعمد الالد

وكق خم قط ذم صمامين ورىمات وم ط، قم ر قمجةالف «- سمقصقل أيب اًمذك  إمم دمشؼ اًمشام

اًمالالديمتقر اعمد الالد ذم مكتٌالال  ضمامرالال  سمرًّالالتقن، وكالالق سم الالط م ًمِفالالف اًمشالالةخ ؾمالالجةامن 

قمالـ  َف مًالت ؾ  عمامًمةؽ ذم مٍم، ويمان ؿمالٌاعمحاؾمدل،  روي ومةف وىمائَع ما ىمام سمف زقمةؿ ا

اًمًالالج د  اًمر امّةالال ، مالالـ حماوًمالالٍ  ًمحؾمالالتةح  قمالالغم سمالالحد اًمشالالام، سمغالالرض ؾمالالج طا قمالالـ 

قمالغم رأس ىمالقة  9779اًمًج د - ومأرؾمؾ أيمؼم ىمالقاده، وكالق حمًالد أسمالق اًمالذك ، قمالام 

قمًكر   شمضالؿ أرسمراللم أًمالػ م اشمالؾ، ىماصالدًا دمشالؼ- ومقاضمطتالف اًم القات اًمر امّةال  ذم 

ق دمشؼ، ودظمجطا سمرالد كالروب اًمالقازم اًمرال امين، ؾمطؾ دار ا إٓ أّف كزمطا، وشم ّدم ّح

ًمكالالـ اًم جرالالَ  صالالًَدت ومل شمًتًالالجؿ- قمدالالدكا اؾمالالتقمم قمالالغم اًمدالالاس اخلالالقُف واًمفالالزُع، 

ومأهقمقا إمم يمٌار اًمرجام ،  ًأًمقهنؿ اًمتقضّمَف إمم أيب اًمذك  قمدد اًمَ َدم ضمدقب دمشؼ، 

جةامن ًمالالرّده قمالالـ اىمتحالالام اعمد دالال ، ويمالالان اًمدالالاـمُؼ سماؾمالالًطؿ يماشمالال  اعم  الالقط اًمشالالةخ ؾمالال

ٌَّ  اًمدن ومةف- وىمالد متكالـ اًمرجالام   اعمحاؾمدل، ظم ةُ  اجلامع إمقي، واعمدّرس حته ىُم

أن  أظمذوا مـ أيب اًمذك  أماًّا ٕكؾ دمشؼ، إٓ أّف قماد ومدكث اًمرطالد، وسمالدأ  رمالل 

دمشؼ سماًم داسمالؾ، ومرالاد إًمةالف ؾمالجةامن وطم الؾ قمالغم إمالان جمالددًا، وشمالؿ اًّالحاب أيب 

 اًمذك  وقماد إمم مٍم-
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كالالتامَم سمً الالؾ كالالذا اعم  الالقط اًم الالغػم، واإلماَر قمالالغم ّنمالاله، إّالالام   يمالالد إن آ

طمرَص اًمديمتقر اعمد د قمغم إسمراز يمؾ  ما  ر ل ومكرًة دىمة ال  قمالـ طمةالاة دمشالؼ وصم اومال  

دمشؼ، ومطق مـ ظمحل كذه احلادصم  اًمتارخية   ًرك إمم شمقوةة أاة  اًمرجالؿ واًمرجالام  

ؾمةٍ  يمقصقل ىمقة هماز   سمالدأت يمكالؾ  طمتك  فّقَض اًمداُس أمَركؿ إًمةطؿ، ذم فمروف ىما

 اًمغزاة مُتارس اًمدطَ  واًم تؾ-

إن مًار اًمديمتقر اعمد د اًمفكري ذم شمجؽ اعم آت اًمتل َ  ال ي مرظًطالا ذم طمةالاة 

دمشؼ وطمضارهتا وأظمحىمطا، ومكاّتطا، مًالاٌر  د ٌالؼ قمجةالف مالا قُمالرف ذم إدب اًمرالاعمل 

ع اإلًّالالاَن واًم الالةَؿ اإلًّالالاّة  قمالالغم سماًمدالالالزقم  اإلًّالالاّة ، وكالالل اعمًالالاُر اًمفكالالري اًمالالذي  ضالال

مًتقًى أقمغم مـ اًم ةؿ إظمرى اعمًالة رِة قمالغم اًمترامالؾ سماللم إومالراد ذم اعم تًالع، واًمتالل 

 هماًمًٌا ما شمرتًد اًمدفرةَ  وإصَمَرة، وحتٍُم اإلًّاَن ذم ّ اع ومرد تف، وم احلف اًمضة  -

 طالالقَد ومالالهن رضمالالقَع اًمالالديمتقر اعمد الالد إمم اًمد الالقص اًم د ًالال ، وسمذًَمالالف ذًمالالؽ اعم

اًمدصوَب ًمجقصقل إمم طم ائِؼ ومرشمكزاِت احلضارة اًمدمش ة ، ىمد أدظمجالف ذم شمًجًالٍؾ 

جيًع ومةف سملم ُدور اًم ر ن وشمراًمةًطا ومد ج اهتالا اإل امّةال ، وسماللم اخلالدمات اإلًّالاّة  

اًمتل   ّدمطا اًمٌةامرؾمتان، ًمػمسمَط ذًمؽ سماًمرادات اًمشرٌة  اًمتل درؾمطا ذم يمتاب حمًالقد 

سمدمشؼ- وكذا ما اّتطك سمف إمم ما ّرتؼُمه مقىمفًا ومجًفةًا  تًحقر  اًمردوي قمـ اًمز ارات

دف كذه اًمد قص اًم د ً  وشمدُ ؼ سمف، ًمةرالرض أمامدالا  ًّ طمقل شمةاٍر ومكري إًّاين، شمتض

ّالالامذَج طمةاشمةالالً ، ومًالالاراٍت ومكر الالً ، ومقاىمالالَػ إًّالالاّةً   ًكالالـ أن ّ الالقم سمتحجةجطالالا صمالالؿ 

شمراصمدالالا مالالا ُ رةالد اإلًّالالاَن إمم ًمالالّ  اقمتامدكالا ذم سمدالالا  ومكالالٍر هنضالقي،  ًالالت ل مالالـ  دالاسمةع 

طا سمقشم ً  شَم الَطر  آكتاممات ذم طمةاة اعمد د - وسمذًمؽ  كقن ىمد أقم ك مد دَ  دمشؼ طم َّ

َمـ ومةطا، ًمت رؾ مدطؿ يمتجً  سمنم   شمتفاقمؾ مع إطمالداث، وشمت الاوز موَف اًمالدكر، 

 ًمتٌ ك واقمةً  ًم ةًطا، مجتزمً  سمأصاًمتطا-
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ا سمرالد كالذه اًمدظالرة اًمر الغم إمم اعم الآت اًمتالل اكالتّؿ هبالا اًمالديمتقر كؾ سمهمكاّدال

 اعمد د أن ّ رجف ذم قمداد إدسما ؟

ؿمؽ أد ٌ  طمً  شمرر ػ اسمـ ىمتةٌ ، سمالأن إدَب كالق إظمالُذ مالـ يمالؾ قمجالٍؿ  إّف ٓ

سم الرف، وىمالد ّظالالر اًمالديمتقر اعمد الالد ذم م ًمفالات اًمًالةقـمل، وأدِب اًمغرسمالالا ، ويمتالٍ  قمالالـ 

 ، إمم ضماّ  اكتاممف سماًمشرر واًمفدقن إدسمة  إظمرى-أم ال اعمرأة قمدد اًمررب

أم ّرتؼمه م رظمالًا أوالاف شم الّقرًا ضمد الدًا عمد دالٍ  قمر  ال  قمتة ال ، وىمالد دظمالؾ ذم 

شمف ةؾ مًاضمدكا ومدارؾمطا وقمجامئطا وأمرائطا، طمتك ضمرالؾ مدطالا يمالًح شمراصمةالًا صم اومةالًا 

 ف شم جٌاُت اًمدكقر-شمتشاسمؽ ومةف اعم صمراُت اًمٌنم   مع اًمردام اًمرًراّة ، وشمتحّكؿ ومة

أم كق حم ٌؼ هماص ذم جمال حمّدد مـ اًمد قص اعمترج   سمدمشالؼ، وىمالد أوالاف 

 إمم ذًمؽ أدَب اًمرطمحت وأظمٌاَر اًمظروما  إمم ضماّ  أظمٌاِر اًمدًا  اًمراؿم ات-

ذًمؽ، ومطق أد الٌ  ؿمالامؾ متّةالز سمدظالرٍة ومدّةال  إمم أصمالار واخل القط، وريّمالز  إّف يمؾي 

حت ةالؼ يمالؾ  مالا  شالػم إمم مكاّتطالا احلضالار  ، ومالا  تالةُة  اكتاممف قمغم مد دتالف، جيَطالُد ذم

آـّمحع قمغم دىمائؼ طمةاهتا، م يمدًا يمقهَنا يمتجالً  قمًراّةال  إًّالاّة  ُمت الّذرًة ذم اًمتالار خ 

وىمد أىمامه موطمًا متًةزًة ذم جمآت اًمرجؿ واًم  اوم ، ًمةٌ ك ذيمُركالا يمالام ىمالال ؾمالرةد 

 «-ذم قمروة اًمدكر وؾمام»قم ؾ 

 أهيا احلػل الؽريم

ًموـ طماًمه فمروٌف خمتجف  دون اّضامم ىمامٍ  يمٌػمة يماًمديمتقر صحح اًمالد ـ اعمد الد 

إن طمالرَص اعم ًالع قمالغم إىمامال  كالذا ًردا، ومدطا ـمقل همةاسمالف قمالـ دمشالؼ، رمحف اهلل إمم جم

احلفؾ اًمتكر ًل ًمذيمراه، إّام كق حماوًمٌ  متقاور  إلسمراز اعمكاّال  اًمتالل  تًةالز هبالا اًمالديمتقر 

اًم  اومال ، واحلالرِص قمالغم اًمالؽماث- ضمرجالف اهلل م الآً ًمشالٌاسمدا ًمرجطالؿ اعمد د ذم قمالامل اًمفكالر و

  ًااقن ذم ّنم ما حيتق ف شمراصُمدا مـ ّفائَس حتكل ىم َ  صم اومتدا إصمةج -
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 الدكتور مازن ادبارك       

 

رجالؿ واًم  اومال ، وم ةدّا اًمةقم اًمديمتقر صحح اًمد ـ اعمد د ومارٌس مالـ ومرؾمالان اًم

قمالالاش شمًالالرلم قمامالالًا  تد الالؾ سمالاللم اعمالالدارس واعمراكالالد واجلامرالالات، و دالالال اًمشالالطادات 

واإلضمالالازات، و  الالقف اًمرالالامل عىمالالف وهمرسمالالف أؾمالالتاذًا زائالالرًا وقماعمالالًا حمالالارضًا  شالالارك ذم 

اًمدالالدوات واعمالال مترات، و تتٌالالع مالالا ُهع أو والالاع مالالـ شمالالراث إمالال  مالالـ ّفالالائس 

 اعم  قـمات- 

و 9901شمًالالرلم قمامالالًا قمالالغم يمتفةالالف ومالالةام سمالاللم ؾمالالدتل  ًم الالد محالالؾ وم ةالالدّا اًمراطمالالؾ

م وضماب أىم ار إرض وأريمان اًمدّةا راومرًا ًمقا  احلضارة اًمررسمة  اإلؾمالحمة  0191

ومًا هبا ّاصمرًا أرجيطا، ما يمّؾ وما مّؾ، مالا كالدأ ومالا  سمرجقمطا اعم تجف  و صماركا اًمزاكرة مرر 

اهلل، ورطمالؾ رمحالف اهلل- وّحالـ اؾمؽماح -- طمتك أراد اًم در ًمف أن  ؽمضمؾ، ومؽمضمؾ أصماسمف 

اًمةقم ذم ذيمرى رطمةجف  رزي سمرضدا سمرضًا ومةف، ومطق ًمةس وم ةد أهشمالف وطمالدكا وًمكدالف 

 وم ةدّا مجةرًا، ووم ةد اًمرجؿ، ووم ةد إم ، ووم ةد دمشؼ-

  أهيا السادة

ما أقمت د أن اًمرادة ضمالرت ذم اطمتفالآت اًمتالأسملم سمت الد ؿ يمجًال  سماؾمالؿ أصالدىما  

اًم د ؼ قمـ صد  ف مةزة ًمةًه ذم همػمه! إن حلد ث اًم د ؼ اًمف ةد إَّٓ ٕن حلد ث 

ّكط  ظماص  شمر  ركا اًم داىم ، وـمراًم ظماصًا  تذوىمف اًم ج  ىمٌؾ إذن، وهل   أىمرب 
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إمم اًم الالالدع واعمكاؿمالالالف  واًمغالالالقص ذم أقمالالالامع اًمدفالالالقس وطم الالالائؼ احلةالالالاة مدطالالالا إمم 

 اعم امحت وشمرداد اًمشطادات واعم ًمفات-

أىمرأ قمجةكؿ صفح  مـ صفحات اًم ج  ختصي  أن ,أما اًمًادة,اؾمًحقا زم 

وم ةدّا اًمراطمؾ، وأن أدماوز ىمرا ة ؾمالػمشمف اًمذاشمةال  واًمرجًةال  ذم كالذه اعمداؾمالٌ ، ومأّالا ًمالـ 

ؾ مـ اًمرجالقم وطمالاز مالـ  أىمقل ًمكؿ متك وًمد اًمديمتقر اعمد د ومتك مات؟ وماذا طم َّ

يال أ مـ اعمداص ؟ ويمالؿ أًم الك مالـ اعمحالارضات وطماًمشطادات؟ وماذا قمًؾ أو شمٌقَّ 

قمالغم أاةتالف  _مالـ اعمال مترات؟ ومالاذا شمالرك مالـ أصمالار حت ة الًا وشمأًمةفالًا؟ إن ذًمالؽ يمّجالف 

مٌالالذول عمالالـ  ر الالده ذم اًمشالالاسمك  )اإلّؽمّةالاله( وذم اًم الالحػ اًمتالالل  _وـمقًمالالالف ويم رشمالالالف 

طا إـمالار  تراىمال  قمالغم  ًّ ّنمت ؾمػمة وم ةدّا اًمراطمالؾ- أمالا أّالا ومفالل ّفيسال صالقرة  ضال

ّظرًا زادين صم   أّف إـمار واطمالد أو صالقرة  اًمرؾمؿ سمداظمجف صمحث ؿم  ةات، يمجام زدشمف

 واطمدة ًم حصم  أقمحم! وًم د يمان  ظمر ك ٓ  إقمحم اًمديمتقر صحح اًمد ـ اعمد د- 

إن مـ طمؼ اًمديمتقر اعمد د قمكّم أن أّنمال قمدالف مالا مل ُ دنمال، وأن أذيمالر قمدالف مالا مل 

 ،ُ ذيمر، وأن أحتدث قمدالف سمغالػم مالا ؿمالاع واّتنمال، ٕقم الل اًم القرة اًمتالل قمرومتطالا قمدالف

وأذيمر ما شمرك ذم ّفيس مـ أصمر- ؾمأىمػ قمدد ّ  تلم اصمدتلم  إومم صفات اًمف ةالد يمالام 

اد اًم  اوم  ذم سمحد اًمشام-   قمرومتف، واًم اّة  مدالزًمتف سملم روَّ

صالدق ىماؾمالةقن ذم ّفيسال، اًمت الاىمًا سمدمشالؼ،  _أما اًمًالادة_إن اًمديمتقر اعمد د 

ؾ مالـ طم الر، واًمالديمتقر وصحسم  ذم اخلُُجؼ، ويمحاا ضمٌؾ دمش ل، ًمكـ ىماؾمةقن ضمٌ

اعمد د ضمٌؾ مـ اًمرجؿ، ضمٌؾ مـ اًم  اوم  -- ورأ ه ًمف مقاىمالػ يمالان ومةطالا أصالج  مالـ 

 احل ر- 

ف مـ ٓ  ررف وم ةدّا اًمراطمؾ أّي ظمًارة طمّجاله  وطمً  كذا اًمتشٌةف أن  رر 

 سمدمشؼ وسماًمرجؿ وسماًم  اوم  سمف د قمامل دمشؼ اًمراطمؾ واسمدطا اًمٌار-
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ومتًك  جفاله اًمدظالر سمدضالارشمف و أّاىمتالف وهقمال  ذم وم ر ؿمٌاسمف  _رمحف اهلل_قمرومتف 

ظم قاشمف وظمف  طمريمتف، يمان م اًمف ّادرًا ذم أطمةا  دمشؼ اًم د ً ، ومل أيمـ أقمالرف قمدالف 

ر أّالف  _وٕسمةالف ؿمالطرة واؾمالر  واؾمالؿ يمٌالػم_ؾمقى أّف اسمـ اًمشالةخ اعمد الد  ويمداله أىمالد 

دالا  ررف ًٌّتل إمم أه  وٓ  ررف اؾمًل، يمده أراه و راين يمؾ  قم، يماّاله ّظراشم

هقمان ما شمتحىمك وهقمان ما شمفؽمع دون حتّة  أو ؾمحم طمتك اًمت ةدا ذات  قم وضمطالًا 

ًمقضمف ذم سماطم  جمًع اًمجغ  اًمررسمة  سمٌاب اًمؼم د وماسمتًؿ يمؾ مدّا ًممظمر وامتّدت إ دي 

ويمالان قمالغم _وشم اومحه إيمّػ، ؾمأًمدل قمـ اؾمًل ودراؾمتل، وقمـ واًمدي وأظمالل 

ات اًمت جةد   اًمٌاردة همالػم مالّرة، إمم أن همٌاله قمالـ ، صمؿ شمكررت كذه اًمج ا _مرروم  هبام

اعم ًع واّتظؿ دوامل ذم اجلامر  ومجؿ أقمد أراه- وؾماومرت إمم اًم اكرة ذم أواظمالر قمالام 

، ومل أيمد أؾمت ر طمتك ؾمًره أن اًمديمتقر اعمد د مد ر مرطالد اعم  قـمالات ذم 9911

 ةفال  ويمجامشمالف واؾمالت ٌجدل سمًٌالًتف اًمج ،اجلامر  اًمررسمةال  ومٌالادرت إمم ز ارشمالف ذم مكتٌالف

  واؾمتٌ اين قمدده طمتالك اـمًالأن قمالـ أطمالقازم اًمدراؾمالة  وآضمتامقمةال  وىمالال زم ،احلجقة

ومـ اًمذ ـ شمت الؾ هبالؿ ومالا اعمقوالققمات اًمتالل  --؟أر د أن أقمرف مـ كؿ أؾماشمذشمؽ

شمدرؾمطا--؟ وؾمأؾمتًع مدؽ إمم يمؾ ذًمؽ طملم ّجت ل همدًا قمالغم اًمرشالا - ويمالان ًمالف مالا 

ووماه، وما أرع ؿمرقره وأطمكؿ أؾمجقسمف وشمٍمالومف، ًم الد أراد، رمحف اهلل ما يمان أًم فف وأ

أؿمررين أّف أخ يمٌالػم  رقمالاين و ًالدين سمرقّالف ورأ الف، ومًالأل ّفيسال صم ال ، وـمجال  إزمَّ أن 

واًمترر الالػ  ،أزوره ذم يمالالؾ أؾمالالٌقع--ووقمدين أن  كج فدالالل يمتاسمالال  سمرالالض اعمقوالالققمات

رؿمالَد سمٌرض اعم ًمَّفات--صمؿ ومرؾ ذًمؽ ومكان مرالل يمالام يمالان إؾمالتاذ يمالرد قمالكم مرالف اعم

ع-  واعمش  

إهنا يمجامت ىمجةج ، وطمقادث صغػمة، وًمكدل قمرومه ومةام سمرالد أن ورا كالا ّفًالًا 

يمٌالػمة وؿمالرقرًا إًّالاّةًا همالامرًا، وطمٌالالًا ًمدمشالؼ وأكجطالا، ووىمقومالًا إمم ضماّال  اًمشالالٌاب 
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قا ـمر  طؿ ذم احلةاة- وقمرومه أن اًمالديمتقر اعمد الد م الال رائالع ذم  وأظمذًا سمأ دمؿ ًمةش ي

ه مقاكٌف ًمتح ةؼ اهلالدف اًمالذي ووالرف ًمدفًالف وسمدالك طمةاشمالف ذيمائف وـمًقطمف وشمً ػم

ركا ًمجقصالالقل إًمةالالف--ويمأين سمالالف ذم ّ الالائحف وشمقضمةطاشمالالف زم  ر الالد جلةالالؾ  وومراكالالا وىمالالدَّ

اًمشٌاب مـ سمرده أن   ج دوه وأن  ًػموا ذم درسمف وقمغم ظم اه، وكةطات كةطالات، إّالف 

أ ّفًالف قمالغم الر ذم أيم الر رمحف اهلل أدرك وةؼ أومؼ آظمت اص ذم قمجٍؿ واطمٍد ومدشَّ  اًمتٌحي

ػ  مـ قمجؿ، وقمغم اجلًع سملم اًم  اومات، ويمان ًمف ما أراد، ويمان م آً ّادر اعم ال ًمجً  َّ

ذم قمٍمه- إّف واطمد مـ قمجام  إم  اعمقؾمققمةلم اًمذ ـ ىمرأّا شمرامجطؿ أو ؾمًردا قمدطؿ 

 اـ ٓ  دتًقن إمم قِمجؿ واطمد أو اصمدلم، واـ اؿمؽميمه ذم شمكالق ـ صم اومتالف قمجالقم يم الػمة

طمتك ىمةؾ إّف مقؾمققم  أو مجطرة أو جمًع قمجًل---وإن يمان وم ةالدّا اعمد الد يمالان  ال صمر 

   ػ هبا مـ يمان اًمشًقل واعمقؾمققمة  صف  صم اومتف- "مشاِرك"يمجً  

إهنا ىم   ـمًقح وّ اح سمدأت  قم سمالدأ  كتال  وكالق اسمالـ اًمتاؾمالر  قمنمالة مالـ 

 شال رقن  :ائالفقمًره! وكل مًػمة ؾماقمده قمجةطا رضمال يماّقا سمداة ًمجقـمـ ورقمالاة ٕسمد

دون ظم الالاكؿ- وّ الالة اسمالالـ اًمتاؾمالالر  قمنمالالة واضمتالالاز  اًم الالاحملم و رؿمالالدوهنؿ و ًالالد 

آمتحان وؾمار قمغم درب اًمرجام  اًمكٌار ومل  جٌث طمتك أصٌة واطمالدًا مالـ أقمحمطالؿ 

ف مريمالزه وأقمٌالاصه، واهناميمالف ذم اًمرًالؾ  ًِ  دت   سمةدطؿ سم امتف اًم  اومة  اًمشاخم --ومل ُ د

د اًم ر ؼ عمال  ،وأن  أظمالذ سمأ الدي اًمداؿمالولم مالـ اًمشالٌان ،ـ ؾمالةأ  سمرالدهاًمرجًل أن  ًط 

 ؾمقا  طملم يمان ذم مرطد اعم  قـمات سماًم اكرة أو ذم دار اًمكتاب اجلد د سمٌػموت-

أقم الالاين ذات  الالقم يمتاسمالالًا ٕيمتالال  قمدالالف يمجًالال  ذم سمالالاب اًمترر الالػ واًمد الالد ذم جمجالال  

ت اًمشطقر وصدر مـ اعم ج  قمالدٌد وصمالانٍ  ،اعمرطد ومفرجه وضموتف سماعم ال ومل ُ دنمال  ومرَّ

اعم ال، وضموتف أؾمأل ملَ ملْ  دنم م ازم؟ وىمد أًّاين اًمغرور وَّزع اًمشالٌاب يمالؾ مالا سمةددالا 

ال  سمنالقم   اًمزكالقرات أن  مـ ومروع! وم ال زم  أشمنمب ىمطقة أم زكقرات؟ صمالؿ قم َّ



 025 

ئ إقم الاب! وم  جاله وأدريماله أن هل ال  ؾمال ازم مل شمكالـ مداؾمالٌ   أطمًـ ٕهنا هتد 

ًة وىمًالقة، وماقمتذرت- ىمال  أقم ٌدل م اًم ؽ، وًمكدل مل أّنمه وًمـ أّنمه ٕن ومةف ؿمالدَّ

وأّاله ذم مٍمال ـماًمال  والرةػ- صمالؿ  ،وأّا أظماف قمجةؽ ٕن صالاطم  اًمكتالاب مال ذٍ 

ىمال  أّا ىمٌجؽ ومرجه م جؽ، يمده ذم دمشؼ وأّا ؿماب أّاـمة اًمفحقل دون شمفكػم ذم 

اًمرقاىم ! وأّه كدا ـماًم  حيًـ أن شمدٍمف إمم دراؾمتؽ دون اومترال اعمشالايمؾ مالع 

ًمداس- ويمان رأ ف ؾمد دًا طمكةاًم- وىمصَّ قمكمَّ رمحف اهلل أّالف سمالدأ طمةاشمالف اًم  اومةال  سمً اًمال  ا

ّ د ومةطا إؾمتاذ يمرد قمكم وكق رئالةس اعم ًالع اًمرجًالل اًمرالريب، ىمالال  ويمداله أصالغر 

مدؽ ، وًمكـ اًمكرد قمالكم يمالان إًّالاًّا قمالاىمًح وماؾمالتدقماين وّ الحدل وؿمال ردل -- صمالؿ 

 رد قمكم؟ ىمال  وأ ـ ذم اًمداس اًمةقم م ؾ اًمك

وقمّجؼ قمغم ذًمؽ ىمائًح  إن إؾمتاذ يمرد قمكم يمان صاطم  ومضؾ ٓ أًّالاه، ومطالق 

اًمذي أرؿمدين إمم ـمر ؼ اعمكتٌات واعم  قـمالات واًمتح ةالؼ-- ووضّمطدالل ّحالق شمراصمدالا 

 وطمضارشمدا وشمارخيدا وّحق دمشؼ- إّف سمنّمين سمأّدل ؾمأيمقن مـ قمجام  دمشؼ-

يمام أـمجؼ  ،روطمل ًمألؾمتاذ يمرد قمكمرطمؿ اهلل اًمديمتقر اعمد د ومج د يمان آسمـ اًم

إن طمادصمال  اشم الالازم  "ويمالام أؿمالالار كالق ّفًالف إمم ذًمالالؽ سم قًمالف   ،قمجةالف اًمكالرد قمالالكم ّفًالف

ويمالان إؾمالتاذ يمالرد قمالكم آسمالـ  "سماًمكرد قمالكم يماّاله طمالدصمًا كامالًا ذم طمةالا  اًم  اومةال -

اًمروطمل ًمجشةخ ـماكر اجلزائري، وم د يمان   قل قمدف  ؿمة ل وأؾمتاذي صدر احلكام  

ب روطمل طم َّ اًمررب -- وًم د يماّه وصة  اًمشةخ ـماكر ًمجكرد قمكم كالل اًمذي أع

وصة  اًمكرد قمكم ًمجديمتقر اعمد د- أمل أىمؾ إّف يمان  تراىم  أمالامل قمالغم اإلـمالار صمالحث 

صقر إطمداكا ًمجشةخ ـماكر و اًم اّة  ًمجكرد قمكم واًم اًم   ًمجًد د- إهنا مدرؾم  واطمالدة 

ص كالالذه اعمدرؾمالال  ومالالهّام أذيمالالر مت الالؾ سم  ائ الالطا قمجالالام  دمشالالؼ، وإين إذ أذيمالالر ظم الالائ

ورومره ًمقا كالا  ،ظم ائص مدرؾم  اًمدطض  اًمررسمة  اإلؾمحمة  اًمتل اطمتضدتطا دمشؼ
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واًمتل مت ؾ سم  ائ الطا ظم الائص قمجامئطالا وأىم اهبالا  --،سم دع واؾمتح اع وضمدارة

 اًمذ ـ يمان  ظمر مـ قمرومدا مدطؿ اًم د ؼ اًمراطمؾ اًمديمتقر صحح اعمد د اًمذي قُمرف 

فس واجلطالالد واًمقىمالاله ًمكًالالٌف وّنمالاله سمرشالالؼ اًمرجالالؿ وشمًالال ػم اًمالالد ,9

 وإطمةا   صماره-

سماًمردا الال  سمكالالؾ مالالا  ت الالؾ سماحلضالالارة اًمررسمةالال  اإلؾمالالحمة  وقمجقمطالالا  ,0

 وظم ائ طا، وسمرث مآصمركا وإطمةا   صماركا وذيمرى رضماهلا-

 سمآكتامم سمدمشؼ وآرشمٌاط هبا ومكرًا وىمجًٌا وىمجاًم- ,9

سمؽمومالالع قمجامئطالالا قمالالـ ؾمفاؾمالالػ إمالالقر وصالالغائر احلةالالاة ذم ؾمالالجقيمطؿ  ,1

ًة ويماِلؼْمًا: مل   الاّرقا ومل  الداكدقا- وإّالام أطمٌالقا ًمجرجالؿ اخل  ّفقؾمالطؿ قمالزَّ
ِ
اص، وامتح 

وذم اًمرجؿ، ويمركقا ًمجرجؿ وذم اًمرجؿ، وظماصالًقا ًمجرجالؿ وذم اًمرجالؿ، مل  ٌالاًمقا سمالرى 

َ ط َمـ ؾَمالِ ط- مالا قُمالرف قمالـ واطمالد مالدطؿ قمالغم شمقاوالرطؿ أّالف  ،َمـ َريِض  ًَ وٓ سم

 ظمضع ًمضةؿ أو ريض سمظجؿ-

 الائص كالذه اعمدرؾمال  أو ظم الائص قمجامئطالا آّفتالاح ويمان مالـ ظم ,1

قمغم اًم  اومالات اعم تجفال  ذم اًمالداظمؾ واخلالارج، ومل  كالـ اًمرًالؾ ذم إطمةالا  اًمالؽماث 

طمالالائًح دون آكالالتامم سماًمجغالالات واًم  اومالالات همالالػم اًمررسمةالال -- سمالالؾ يماّالاله ًمكالالؾ مالالدطؿ 

د صحت واؾمر  ضمدًا سماًم  اومات إضمدٌة  وًمغاهتا وقمجامئطا ومرايمز اًمرجؿ ذم اًمالٌح

 إضمدٌة  مـ ضمامرات وجمامع قمجًة  ومرايمز اؾمتنماع-

 ويمان اًمدشاط واحلريم  اًمن ر  اًمدائٌ  أسمرز صفات قمجامئطا- ,8

رطمؿ اهلل اًمديمتقر اعمد د، ومج د رأ تف حي  اًمرجؿ، خيجص ًمالف و رًالؾ ًمالف، حيال  

 ومةف و كره ومةف، خياصؿ ومةف و  ادع ومةف-

ًا عما خُيشك مـ اًمرقاىم - رأ تف طمكةاًم  ًت ٌؾ وضمقه إقمامل سمًد د أرا   دمدٌي
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ًم د يمان ذا ّْفس شمًتًدي مـ اًمٌةه اًمذي ُريب  ومةف واحلل اًمذي قماش ومةف، ومالـ 

ٌَّطالا ومكالان زيماللَّ إصالؾ، ـمة ال  اًمالدفس، طمجالق اًم ٌالع، محيالًا،  ،ضمق  اعمد د  اًمتالل أطم

مقاؾمالاة ، إًّاينَّ اًمشرقر، ًم د رأ تف قمـ ىمالرب ورأ اله مقاىمفالف اًمدٌةجال  ذم اضمر وًا، وومةً 

اًمداس ويمةػ  ٌذل مـ مشاقمره ومـ وىمتف ومـ ماًمالف طماللم حيتالاج اعمقىمالػ إمم ذًمالؽ- 

وًم د يمان رمحف اهلل م آً ًمجي ػ احلازم أو ًمجحزم اًمج ةػ، ويمان م  فًا دم الًا، ويمٌالػمًا 

ف-  متقاورًا، وطمكةاًم  ر ل ًمكؾ مقىمػ طم َّ

ث قمـ مًت ٌجف! ويمان ذيماصه وطمريمتف وّشاـم ف آضمتامقمالل ًم د يمان ؿمٌاسمف حيد 

 وّظرشمف اًم اسمت --يمان يمؾ ذًمؽ حيكل ىم   ـمًقح وىم   طمةاة ّاضمح -

أي ّشاط كذا اًمذي مجع ذم اًمدراؾم  سملم مكت  قمدالؼم واًمكجةال  اًمرجًةال ، وسماللم 

دار اعمرجًلم ويمجة  احل القع؟ ومجالع ذم اًمرًالؾ سماللم وزارة اعمرالارف ومد ر ال  أصمالار؟ 

خ واخلالالالالّط واعمكتٌالالالالات ومجالالالالع ذم اعمقوالالالالققمات سمالالالاللم إدب واحل الالالالقع واًمتالالالالار 

 واعم  قـمات واًم اّقن اًمدوزم واًمفدقن اإلؾمحمة ؟

ًم د سم ةُه إمم ضماٌّف ذم اًم اكرة ؾمٌع ؾمدقات يمان ومةطا كق مرطد اعم  قـمالات: 

ل ّظامف ورومع ؿمأّف وأظمرج جمجَّتف، وضمرجف ىِمٌج   ُ ذيمر اؾمًف قمغم أّف أقماد شمأؾمةًف وقمدَّ

مريمالز إؿمالراع قمجًالل  ًالت ٌؾ يمٌالار  اًمٌاطم لم وـمحب اعمرروم ، ذم اًمقىماله اًمالذي يمالان

اًمرجام  مـ اًمنمع واًمغرب--وذم اًمقىمه اًمذي يمان مد ره  د ره و رقماه و ًالطر قمالغم 

يمالالؾ يمٌالالػمة وصالالغػمة ومةالالف، ويمالالان يمغالالػمه  كتالال  و  ًمالالػ و ًالالاومر وحيالالارض وحي الالؼ 

الؿ وىمالال  مال ًَّ اذا شم الدع أّاله سمرالد اعم  قـمات! ؾمأًمتف مرًة مـ أ ـ  أ  سماًمقىمه؟ ومتٌ

- ىمال  يمؿ ؾماقم ؟ ىمجه  ًمةس أيم ر مـ ؾماقم  أو اصمدتاللم- ىمالال  أّالا ؾاًمغدا ؟ ىمجه  أىمة

ٓ أظمجع محسميس سمرد اًمغدا  سمؾ أؾمؽم ة قمغم اًمكر  ّ ػ ؾمالاقم  صمالؿ أىمالقم ٕقمالاود 

اًمرًؾ- وشماسمع  وأّا أشمدازل قمـ يم ػم اا  رهم  ومةف همػمي مـ راطمال  أو ز الارات، وىمالد 

 كتٌات-ضمرجُه يمتٌل طمقزم ًموح أوةع اًمقىمه ذم اًمٌحث قمدطا ذم اعم
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وًمًالاله أًّالالك  الالقم دظمجالاله قمجةالالف ذم مكتٌالالف ذم دار اًمكتالالاب اجلد الالد سمٌالالػموت، 

ويمده أزوره يمجام ذكٌه إمم حمارضا  ذم اجلامرال  اًمجٌداّةال ، ومأكالداين يمتاسمالًا وىمالال زم  

كذا يمتالايب اعموال - ويمالان مكتٌالف دار ّنمال يمالام يمالان مريمالز اؾمتشالارات قمجًةال  ًمجٌالاطم لم 

رؿمدكؿ وجية  قمـ أؾموجتطؿ، وكق ذم مكتٌف  ًت ٌجطؿ و  :وـمحب اًمدراؾمات اًمرجةا

 ٓ حيقل قمًؾ قمدده دون قمًؾ مـ حت ةؼ أو شمأًمةػ أو اؾمتشارة أو يمتاسم  م ال-

ًَّ ، ورمح  اهلل قمغم شمجؽ اًمروح-  قم ًٌا ًمتجؽ اهل

طمًٌؽ أما اًم د ؼ اًمراطمؾ أن ًمؽ ذم يمؾ واٍد مـ أود   اًمرجؿ أصمرًا، وأن ًمالؽ 

ـّ مالالـ ومدالالقن اًمرجالالؿ ظمالالؼمًا، وطمًالال ٌؽ أّالالؽ أول مالالـ ووالالع خم  الالًا ًمدمشالالؼ ذم يمالالؾ ومالال

اعم رظملم، وطمًالٌؽ أّالؽ سمالدأت و اًمقٓةاًم د ً ، وأًمَّفه قمـ أقمحمطا مـ اًم ضاة و

سمتح ةؼ شمار خ دمشؼ ٓسمـ قمًايمر ومًار اعم ًع قمغم كالدى ظم الاك، وأّالؽ ووالره 

ىمقاقمد حت ةؼ اعم  قـمات، وأّؽ رومره ًمقا  احلضارة اًمررسمة  اإلؾمالحمة  سمالام يمتٌاله 

 اين ذم ىمقاّلم احل قع اًمدوًمة --قمـ اإلمام اًمشةٌ

وأما أّه  ا دمشؼ،  ا مد د  اًمشطدا  واًمرجام ، ومجِؽ اهلل، يمالؿ  الأمل ًمالؽ اًم جال  

طملم  رى أسمدا ك وومجذات يمٌدك  رطمجقن واطمدًا سمرالد أظمالر، ذم ؾمالكةد   دًالحٌقن، 

 وذم كدو   دتطقن، شمرجق ومقع أظمٌاركؿ هبارج احلةاة--

ك، وما أطمغم وىمارك، أضمفَّه دمققمالؽ ًمؽ اهلل  ا أظمه ىماؾمةقن، ما أقمظؿ صؼم

ك؟ أم ًم  الالع ؿمالال رك؟ أم جلفالالاف أهنالالارك؟ أم ًمرطمةالالؾ أسمدائالالؽ  ذم سمالالردى ًمِتغالالػمي ضمالالق 

 وأطمٌاسمؽ؟

ًمؽ اهلل  ا دمشؼ، ما أشم اك وما أّ اك وما أصفاك،  ا أظمه إمقي، و ا راومرً  

ٌَّ  اًمدَّن ذم ؾمامئؽ، و ا وارقمً  إمم اهلل سمًآذّالؽ أن  حيفظالؽ و  القن سمكؼم ا  اًمدَّن ىم

 أسمدا ك و رطمؿ رضماًمؽ وقمجام ك-



 031 

 الالا دمشالالؼ،  الالا رومة الال  اًمالالدكر، و الالا أم اًمتالالار خ، اؾمالالأزم اهلل أن  الالرطمؿ مالالـ رطمالالؾ مالالـ 

رضماًمؽ إطمرار وأسمدائؽ إسمرار، أوًموؽ اًمذ ـ مضقا حيػي هبالؿ ضمالحل اعمالقت، ومتيضال 

إمم أن هبؿ ّرقؿمطؿ سمركٌ  ووىمار--و ذيمركؿ أم اًمدا مالـ أطمةالا  اًمةالقم، وؾمالدٌ ك ّالذيمركؿ 

ذايمر ـ يمجيدا  الا دمشالؼ أّالِؽ إم اًمتالل أروالرتدا اًمرالزة  ،متيض سمدا ّرقؿمدا إمم طمةث مضقا

ُّالالدوَمـ، ذم أروالالؽ أو ذم أي أرض  واًمكؼم الالا ، وقم َّرشمدالالا سماًمفالالؾ   واًمةاؾمالالًلم، وأّدالالا طمةالال ام 

ومجـ شمكقن أضمًادّا ًمألرض إٓ قم الرًا وـُمطالرًا، وًمالـ  ،أظمرى مـ سمحد اًمرروسم  واإلؾمحم

 ومقىمطا إٓ أرجيًا وشمارخيًا وذيمرًا وذيمرى-  كقن اؾمًدا

أما اًمًادة- إن ظمػم اًمداس مـ  دقمقه اًمؼِمي إمم اًمقومالا ، وإن عَّ اًمدالاس مالـ  الدقمقه 

و دنمال مالآصمر رضماًمالف، وإن  ،شم  ػمه إمم اًمر قع- إن ظمػم إضمةال ضمةؾ حيةل ؾمالػمة قمجامئالف

ومجدت الْذ مالـ أقمالحم  عَّ اًمداس مالـ ؿمالغجف طماًمالف وأهلالاه قُم ٌالف قمالـ مت ةالد اًمرجالؿ وأكجالف-

 اًمرضمال وقمجامئطؿ مشاقمؾ ّقر وم اسمةة كدى، ّ تدي هبؿ وًّػم قمغم ظم اكؿ-

شمالف، وأن  أما اًم د ؼ اًمف ةد، أّه أقمجؿ اًمدالاس أن قمًالر اعمالر  سمالذيمره ٓ سم القل مدَّ

ذيمرك سماٍع ومةدا طمل  سمةددا ما سم ةدا وما سم ل مـ قمجًؽ يمتاٌب ُ دنم أو ؾم ٌر ُ  الرأ- أؾمالأل اهلل 

ًا- وأؾمالأًمف أن   الة ض ًمدمشالؼ ىمجالاًم ؿ أن جيرجالؽ طمةالث أّاله راوالةًا مروالةّ طمةاًمرمحـ اًمر

خ عمدرؾمال  اًمدطضال  اًمتالل مت  الؾ صم اومال  دمشالؼ سمحالّؼ وصالدع، واًمتالل أرؾمالك ىمقاقمالدكا    ر 

اجلزائالالري واًمكالالرد قمالالكم واعمد الالد، واًمتالالل شمضالالؿ اًم اؾمالالًل واًمٌة الالار واعمٌالالارك وداالالان 

ف ةد اًم ؼم قمغم وم ده، وأن خُيِرضمالقا ًمدالا واًمزريمكم وهمػمكؿ- وأؾمأًمف ؾمٌحاّف أن  جطؿ  ل اًم

 ـمٌرً  ٔصماره اًمكامج - 

تف وما سمذل ًمجرجؿ مالـ  م ٕمَّ اًمجطؿ ارطمؿ وم ةدّا اًمذي اضمتًردا قمغم ذيمره يمفا  ما ىمدَّ

وف ظمػمًا االا شمالرك- وٕهشمالف أصالدع اًمرالزا ، وعم ًالع اًمجغال  اًمررسمةال   ّفًف وقمًره، وقمق 

 اًمشكر واًمت د ر-
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 اجللَل  حتَة إىل ذكرى العاِله

د  صالح الدين ادـجِّ

 

 الدكتور عػقف هبـأ       

 

 أهيا السقدات والسادة 

الد راسم ال  اعمالقدة واًمت الد ر، وراسم ال   شمرسم دل سماًمرامِل اعمح ؼ صالحح اًمالد ـ اعمد  

وطمدة آكتامم سماًمكتاسم  قمـ دمشالؼ شمارخيطالا وطمضالارهتا، وسماًمٌحالث ذم اخلالط اًمرالريب 

 ًةزًا قمـ سماىمل اخل قط اًمراعمة -سمقصفف إسمداقمًا قمرسمةًا إؾمحمةًا مت

وًم الالد مجرتدالالا سمرالالض اًمدالالدوات، يمالالان أسمرزكالالا ذم اؾمالال دٌقل طمةالالث اشمف دالالا قمالالغم 

آكتامم سماًمكتاسم  قمـ اًمفـ اإلؾمحمل اا  ت اوز آّحراومات اًمتل شمقرط هبا اعم ًمفقن 

اعمًتنمىمقن- ويمدا ّتٌادل اًمرأي ذم  ظمر اعمكتشفات إصمر   اًمتل همالػمت مرالامل اًمرطالد 

 ، وىمدمه ؿمقاكد ووصمائؼ ًمكتاسم  اًمتار خ اًم د ؿ سمأؾمداد قمجًة -اًم د ؿ

د ذم دمشؼ قمام  ٕهة دمشال ة  ذم سمةاله قمالريب  9901وًمد صحح اًمد ـ اعمد  

ذم طمل اًم ةًر  ، ودرس ذم دمشؼ طمتك أهنك دراؾم  احل قع صمؿ طم الؾ قمالغم ؿمالطادة 

 اًمديمتقراه مـ ضمامر  سمار س-

ع أكؿ ما قُمرف قمـ طمةاة وم ةدّا و صمار ًَّ ة دم ه ذم طمفجال  شمكر ًةال  أىمةًاله ذم ضمالدَّ

ىمٌةؾ ووماشمف، ويمان قمجةف أن  ٌدأ طمد  ف قمـ ّفًف سماًمتذيمػم سمأاةال  اًمًالػمة اًمذاشمةال  اًمتالل 

يمت  قمدطا حته قمدقان  )اًمؽماضمؿ اًمذاشمةال  ذم اًمالؽماث اًمرالريب(، ورأى أن  الؽمضمؿ ذاشمالف 

 سمدفًف يماؿمفًا قمـ أهاره وما مرَّ سمف مـ ّرةؿ وقم ا  وؿم ا -
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ه اًمشالةخ اًمرالامل قمٌالد اهلل وأطماًمدالا قمالغم شمرمجتالف اًمكامجال  ذم ذ الؾ حتدث قمـ واًمد

ؼ )ُدور اًم الر ن سمدمشالؼ( و  يمالد شمالأصمػم واًمالده ومكتٌتالف قمالغم شمرسمةتالف وقمالغم  يمتاسمف اعمح َّ

 صم اومتف-

مدالذ أن يمالالان ـماًمٌالًا ضمامرةالالًا شمقـمالالدت قمحىمتالف سماًمرحَّمالال  حمًالالد يمالرد قمالالكم اًمالالذي 

ؾماًم  ذم اًم اكرة ٌّقهمًا ومتةزًا، ودقماه ايمتشػ ذم دراؾمتف إومم اًمتل ّنمكا ذم جمج  اًمر

ف ىمالال ًمالف اًمرحمال  حمًالد يمالرد قمالكم  إمم دمد  اًمكتاسمات اًمن ر ، وقمددما ؾمأًمف ّ الح

- «خم قط، اىمرأكا وؾمت ٌة قمالامِل دمشالؼقمجةؽ سماعمكتٌ  اًمظاكر   وومةطا ؾمٌر   ٓف »

 ـماهتا-ومل  ؽمدد ذم شمدفةذ ّ ةح  مرؿمده وماًمتزم اعمكتٌ  اًمظاكر   ُمٌِحرًا مع خم ق

وقمدالالدما قُمالاللم  ذم مد ر الال  أصمالالار دمًالالد اكتاممالالف سماًمكتاسمالال  قمالالـ دمشالالؼ، ومأصالالدر 

جمًققم  مـ اًمكت  قمـ كذه اعمد د ، مدطا خم ط مد د  دمشؼ، وطم ؼ يمتاب )خمتٍمال 

شمدٌةف اًم اًم  وإرؿماد اًمدارس( ًمجدرةًل- ويمان  دنم سمرض دراؾماشمف ذم جمجال  اعم ًالع 

 وذم جمج  )اًمرؾماًم ( سماًم اكرة-

ًمد ةح  أؾمتاذه حمًد يمرد قمكم سماًمرًالؾ قمالغم حت ةالؼ سمرالض أضمالزا  مالـ وامت ؾ 

 يمتاب )شمار خ دمشؼ( ٓسمـ قمًايمر-

م ذم  0119قُمرف إؾمالتاذ اًمراطمالؾ سمالأيب اعم  قـمالات، وذم اًمرالام اًمفائاله  ىُمالد 

وأّف  "ؿمقامخ اعمح   لم"ّدوة جمًع اًمجغ  اًمررسمة  ودار اًمكت  ذم اًم اكرة قمغم أّف مـ 

 رخ واعمٌالالدع، واسمالالـ دمشالالؼ اًمٌالالار سماًمكتاسمالال  قمالالـ شمارخيطالالا وأدهبالالا اًمرالالامل وإؾمالالتاذ واعمالال

 واعمٌاعة سمتح ةؼ أكؿ مرضمع هلا-

 رؽمف اعمح   القن واًمرالامجقن ذم اًمالؽماث اًمرالريب اعم  القط أن ـمر  ال  صالحح 

د كل مدط  مدر  دمغم ذم حت ةؼ اعم جدات إومم مالـ )شمالار خ دمشالؼ(  اًمد ـ اعمد  

رة اًمٌدالا  وأطماد الث اًمفضالائؾ وظم الط اعمد دال ، ٓسمـ قمًالايمر، واًمتالل شمتضالًـ أؾمال ق
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اًمذي اؾمتًر مخس ؾمدقات مرضمرًا ًمجرامجلم ذم حت ةؼ اًمؽماث، مرتًالد ـ  ويمان قمًجف

الد وأىمركالا مال متر اعم الامع اًمجغق ال  ذم قمالام  ذم  9918قمغم اًم قاقمد اًمتل ووالرطا اعمد  

 دمشؼ واًمتل صدرت حته قمدقان  )يمتاب ىمقاقمد ومطرؾم  اعم  قـمات(-

ـ سمالالار س طمالالامًح ؿمالالطادة اًمالالديمتقراه شمًالالجَّؿ مد الال  مالالد ر مرطالالد سمرالالد قمقدشمالالف مالال

اعم  قـمات اًمتاسمع جلامر  اًمدول اًمررسمة ، ويماّه اًمًدقات اًمتل ىمضاكا ذم اعمرطالد مالـ 

أظم   اًمًدقات ذم طمةاشمف قمًًح وإّتاضمًا، ويمان االف أن جيًالع ذم صالقر يمالؾ مالا  ًالرف 

قمالال  ذم مكتٌالالات اًمرالالامل اًمترالالاون اًمتالالل وـمالالد  اًمقصالالقل إًمةالالف مالالـ خم قـمالالات قمرسمةالال  مقزَّ

ل   ً ، وأصدر ومطارس شمجالؽ اعم  قـمالات «تؾمددسماد اعم  قـما»واًمتقاصؾ هبا طمتك ؾم

ذم اعم ج  اًمرجًة  اًمتل أصالدركا ًمجًرطالد، وذم مقىمرالف اًمرجًالل كالذا أشمالةة ًمالف أن  كالقن 

ع واعمغالرب، أؾمتاذًا زائرًا ذم ضمامرات قماعمة ، وأن  زور مكتٌات اعم  قـمالات ذم اعمنمال

رت اًمك الػم»  طمتك ىمال رمحف اهلل  رأ ه سمرةدل مـ اعم  قـمات مالا مل  الره همالػمي، وصالقَّ

 -«مدطا

وذم مرطد اعم  قـمات أعف إؾمتاذ اًمراطمؾ قمغم شمدر   قمدد مـ اًمشالٌاب 

قمغم حت ةؼ اعم  قـمالات وآـمالحع قمالغم اعمكتٌالات اًمراعمةال - واؾمالتًر ذم إدارة اعمرطالد 

سمر  شمرشمة  اًمفطارس، ؾمه ؾمدقات طمتك اسمتدأت إىمامتف ذم سمػموت طمةث أىمٌؾ قمغم متا

اظملم، وّنم يمتاسمًا قمـ اعمال رظملم، ويمتاسمالًا قمالـ دمشالؼ  ًَّ ويمت  مر اًم ًمج  َّاـملم واًمد

 ًمدى اًمرطماًم  واجلغراومةلم، ويمتاسمًا قمـ إّ ازات آؾمتنماع إعماين-

قمدد إىمامتف ذم سمػموت وطمتك سمدا   احلرب إكجة  ومةطا يمان وم ةدّا  تحػ ىمرا  

حتالاله قمدالالقان  )زاو تالالل(- ويماّالاله قمحىمتالالف سم الالاطم   ضمر الالدة )احلةالالاة( سمً الالال  الالقمل

 اجلر دة يمامؾ مروة قمحىم  م اكرة وصداىم  ووطمدة شمفكػم-

ومل  ؽمك سمػموت إمم اًمًرقد   إٓ سمرد أن اًمتطًاله اًمدالػمان سمةتالف ومكتٌتالف اًمتالل 
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يماّه حتقي أيم ر مـ صمحصملم أًمػ يمتاب، ومكاّه مأؾماشمف ىماؾمالة   ٌترالد قمالـ شمالذيمركا، 

ل اًمتطٌه أو هنٌه يمان خم القط اسمالـ ىمالةؿ اجلقز ال  )يمتالاب ومـ أكؿ اعم  قـمات اًمت

 زاد اعمراد(-

د قمًره اًم ق ؾ ذم سمحث واضمتطاد، وقمددما اسمتدأ  ًم د قماش صحح اًمد ـ اعمد  

طمةاشمف مًت رًا اؾمتًر ذم شمدظةؿ أهشمف ذم سمةوال  قمجًةال  مت القرة، يماّاله زوضمتالف اًمًالةدة 

ج  درؾماله اًم الحاوم  ذم دّةا ؿم ة   يمامؾ مروة صاطم  ضمر الدة )احلةالاة( امالرأة وماوال

ضمامر  مةتشةغـ وأصٌحه أؾمتاذة ذم اجلامر  اًمجٌداّة  ومً وًم  قمـ ضمر دة )احلةاة( 

 ، وىمد أّ ٌا وًمد ـ واسمد  واطمدة-Daily Starسماًمجغ  اإلّكجةز   

آسمـ اًمٌكر زاكالر ظمالر   ضمامرال  كالارومرد ّالراه مردالا اًمةالقم مشالاريمًا ذم شمكالر ؿ 

ر  ّةق قرك ذم قمجالؿ آضمالتامع، ومحالؾ اسمدالف ذيمرى واًمده- وخترضمه اسمدتف مدك مـ ضمام

اًم اين يمامؾ ؿمطادة اهلددؾم  مـ ضمامرال  سمالػموت إمػميمةال - ويمالان اًمقاًمالد رائالدكؿ ذم 

متاسمر  اًمدراؾم  مدالذ أن طم الؾ قمالغم ؿمالطادة اًمالديمتقراه مالـ ضمامرال  سمالار س- ويماّاله 

همزارة إّتاضمف وؿمطرشمف مقوع وم ركؿ واقمتزازكؿ- ًم د شمرك هلؿ إرصمًا مـ اعم ًمفالات ٓ 

تٌدد مطام ـمال اًمزمـ، شمرك هلؿ ذظمرًا و اًم مـ اعم ًمفات مالا زاًماله مراضمالع مرتًالدة  

قمدد اًمٌاطم لم واعم رظملم واعمًتنمىملم- وىمد اقمتًد ذم ّنم اعمتأظمر مدطا قمغم دار اًمدنم 

 اًمتل أؾمًطا عم ًمفاشمف حته اؾمؿ  )دار اًمكتاب اجلد د(-

فالات ذم اًمتالار خ سمجغ قمدد  صماره موال  ومخًاللم يمتاسمالًا كالل ّ القص حم َّ ال  وم ًم

وإدب واًمجغ  واخلط اًمرريب وأصمار اًم د ً  واعمراضمؿ، وىمد شمرمجه سمرض م ًمفاشمالف 

ف هبالالا سم قًمالالف ىمٌةالالؾ    0191يمالالاّقن اًم الالاين  09ووماشمالالف ذم إمم ًمغالالات قمد الالدة- وىمالالد قمالالرَّ

أت ّفيس يمل أيمقن قماعمًا مشاريمًا ذم مجةالع » ّالقاطمل م ًمفا  كل اّركاس ًم  اومتل، ّشَّ

 -«إلؾمحمة اًم  اوم  اًمررسمة  ا
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ما زًمه أذيمر ضمةالدًا ىم ال  ـمر فال  قمالـ ايمتشالاومف عم  القط )يمتالاب اًمرؾمالقل إمم 

كرىمؾ ىمةٍم اًمروم(، واًمتل هدكا زم ويمده ىمد اـمجره سم حٌتف قمالغم كالذه اًمرؾمالاًم  

 اعمكتقسم  قمغم اًمرع-

يمان كدري ومرقمقن ؾمةاؾمةًا مرروومًا وكاو ًا جلًالع اًمتحالػ وأصمالار، ضمرالؾ مالـ 

ًمده صددوىمًا طمد د ًا واع مفتاطمالف زمدالًا، طمتالك اّالدومع سمةتف متحفًا- وًم د ورث قمـ وا

آسمـ ومضقًمةًا ًمتكجةػ اظمت ايص سمفتحف، يمالان حيالقي جمًققمال  مالـ إوراع اًمتالل مل 

 رد هلا ىمةًال ، وًمكالـ صالفح  مالـ اًمالرع مطؽمئال  مطًجال  أصمالارت ومضالقًمف ومأرؾمالجطا إمم 

د يمل  تح ؼ مـ ؿمالأهنا، ىمالال صالحح اًمالد ـ سمرالد دراؾمال  مقصم ال    صحح اًمد ـ اعمد  

ط  إمم ىمةٍم اًمروم كرىمالؾ، " شمأيمدت أن كذه إطمدى رؾمائؾ اًمرؾمقل اهلام  وأهنا مقضمَّ

مل أؾمت ع اًمدقم، وكاشمفه صاطمٌطا سمرد مدت ػ اًمجةالؾ، وـمجٌاله إًمةالف أن  أظمالذ قمدالل 

ر سم ًـ  -"كؿَّ كذه اًمرؾماًم  اًمتل ٓ شم دَّ

الد ذم ضمر الدة )احلةالا  ة( مل  كـ صاطمٌطا مدريمًا أاةتطالا إٓ سمرالد أن أقمجالـ اعمد  

الد اًمالرسمة اًم  الاذم  َ ًم الاطمٌف يمًالًٌا يمٌالػمًا، وطم الؼ ًمجًد   قمـ كذا آيمتشاف اًمذي  نَّ

 اعمردقي سمدنم دراؾمتف وحت ة ف قمـ أصاًم  اًمرؾماًم  وصحتطا-

د ومج د يمان ٌّالةًح يمالر اًم خمج الًا ًمرؾمالاًمتف اًم  اومةال ،  رطمؿ اهلل صحح اًمد ـ اعمد  

ئع اًمؽماث، وذم طم ؾ اًمكتاسم  ذم وأصٌة قمجاًم  شار إمم ومضجف ذم جمال اًمكشػ قمـ روا

 شمار خ اًم  اوم  اًمررسمة  اإلؾمحمة - يمان قماعمًِا سمرٌا ة جمًققم  مـ اًمرجام -
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 كلنة الدكتٌر زاهر صالح الدٍن املنجد

 

 سعادة رئقس جمؿع الؾغة العربقة

 حرضات أعضاء ادجؿع األفاضل

 أهيا احلػل الؽريم

  وبركاتهالسالم عؾقؽم ورمحة اهلل

أسمدأ سمشكريمؿ مجةرًا قمغم إىمامتكؿ كذا احلفؾ اجلامع ًمذيمرى رضمؾ وىمػ طمةاشمالف 

 قمغم اًمٌحث واًمرجؿ ومتأًمؼ، وهماص ذم سمحار إدب واًمتار خ ومحجَّؼ-

وأظمص سمت الد ري اًمًالةد رئالةس اعم ًالع إؾمالتاذ اًمالديمتقر مالروان اعمحاؾمالدل 

رى، م يمالد ـ سمالذًمؽ وزمح ه اًمكرام، اًمذ ـ سمادروا مشكقر ـ إمم إطمةالا  كالذه اًمالذيم

 شم ًةدطؿ ًمجرجؿ وووما كؿ ٕصحاسمف-

وٓ  فقشمدل كدا أن أذيمر أن اعم ًع اعمقىمَّر يمان احلاود  إومم اًمتل اّ جؼ مدطا 

اًمفةض اًمٌح ل ًمقاًمدي رمحف اهلل،ذًمؽ اًمفةض اًمالذي ؿمال رف ورقمالاه إؾمالتاذ اًمكٌالػم 

ؿ ومةالف قمالغم حمًد يمرد قمكم رمحف اهلل- ومل  ًرَّ  قم ُذيمر ومةف اعم ًع أمام وا ًمدي إٓ شمالرطمَّ

أؾمتاذه اًمكٌػم، وأيمد ومةف طمٌف ًمجً ؾمً  واطمؽمامف هلا، وأسمدى شم د ره ًمالدوركا اًم ًاللم 

 ماوةًا وطمارضًا، وؿمكراّف هلا-

واًمةقم وىمد اضمتًردا ًمذيمر مداىم  رضمؾ شمقاوع هلل ومرومَرف، ًمـ شمتضالًـ يمجًتالل 

اًمضق  قمغم إٓ ذيمر ومضاٍت مـ ذيمر اٍت طمة  ذم ظماـمري، شمًاقمد قمغم إوفا  سمرض 

 ؿم  ة  واًمدي اًمديمتقر صحح اًمد ـ اعمد د وومكره-

وأول ما جيقل ذم ظماـمري كق ذيمرى ذًمؽ إب اًمر قف احلدقن اًمذي يمالان، 

مع اّشغاًمف اًمالدائؿ، جيالقد قمالغم أوٓده سمالآكتامم واعمحٌال ، و غالرس ذم ّفقؾمالطؿ مدالذ 
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را ة، اًم غر مكارم إظمحع وطمًـ اعمرامج ، و ًدد ظم اكؿ ّحق طم  اًمرجؿ واًم ال

ع  وماىمطؿ سماحلقار واعمحادصم - ويمان حي دا قمغم اًمغالقص سماللم يمتٌالف و شال ردا قمالغم  و قؾم 

اًمً ال وآؾمتفًار قمـ اؾمؿ يمتاب مل ّفطًف أو م ًمَّالػ مل ّأًمفالف- ويمداله ذم ـمفالقًمتل 

مقًمرًا سمكت  اًمفـ اإلؾمحمل اعم قرة اًمتل زظمرت هبا مكتٌتف، ومدطا ٓ ؿمؽ ّام ًمدي 

ف- ويمؿ شمرجًَّدا مجع اًمٌ اىمات اًمؼم د   اًمتل يمالان  رؾمالجطا ًمدالا اًمت د ر هلذا اًمفـ وروائر

مـ خمتجػ اًمٌجدان اًمتل ضمال ومةطالا سمح الًا قمالـ اعم  قـمالات اًمررسمةال ، ومالزادت مرارومدالا 

اجلغراومة  مدذ اًم غر، وطم َّدا قمغم مجع اًم قاسمع اعمج ال   قمالغم اًمرؾمالائؾ اًمرد الدة اًمتالل 

فضالجطا شمرجًدالا مٌالادئ اًمتالار خ يماّه شمرده مـ أصدىمائف مـ اًمرجام  واعمًتنمالىملم، وسم

اعمرام وقمرومدا أقمحمف- وىمد  كقن كذا احلث اعمًتًر ًمدا قمغم آـمحع وـمج  اًمرجؿ 

هلل  الالقوم كؿ ا»فيسال إمم ضماّالال  دقمائالف اًمالالدائؿ ًمدالا  قمالغم أّقاقمالالف، أىمالقى اًمالالذيمر ات ذم ّ

 -«و رى قمدكؿ  ا أوٓدي

ل طمةاشمالف  الؽمطمؿ أما اًمذيمرى اًم اّة  ومطل ذيمرى آسمـ اًمٌار اًمالذي مالا ومتالئ ـَمالقا

دًا ًمدالا  قمغم واًمد ف، أي ضمدي اًمشةخ قمٌد اهلل اعمد د وضمد  اًمًةدة ًم فة   غًقر، مرد 

ٌ طالالًا   الالا  - «روالالا اهلل ذم روالالا اًمقاًمالالد ـ»أوٓدي ٓ شمدًالالقا احلالالد ث اًمنمالال ػ  ومد

واىمؽمّالاله حمٌالال  واًمالالده شمجالالؽ سمآومت الالار وآقمتالالزاز سمكقّالالف ؿمالالةخ اًم الالرا  واعم الالرئلم ذم 

 را ات إرسمع قمنمة- وًم د أفمطرت ذًمؽ سمقوقح شمجالؽ اًمجقطمال  دمشؼ، وم د مجع اًم

اخل ة  اعمرج   ذم صدر اعم جس ذم سمةتدا، واًمتل ُرؾمًه ومةطالا سم الط صمجالث مجةالؾ أ ال  

ٌُْد اهللِ  شَمايِنَ اًمكَِتاَب اًمكر ً    يُمتٌاله سمرؾمالؿ اًمشالةخ »، ويمت  اخل َّاط حتتطالا  إيِن  قَم

 الالد سمالالرَّ واًمالالده ظمالالػم سمالالر قمدالالد حت ة الالف - وًم«ذم دمشالالؼقمٌالالد اهلل اعمد الالد ؿمالالةخ اًم الالرا  

ٓطم اً خم قط )ُدور اًم ر ن ذم دمشؼ( ًمجدرةًالل، واًمالذي أورد ذم ذ جالف شمرمجال  يمامجال  

 ًمقاًمده وًمشةقظمف وشمحمةذه-
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أما اًمذيمرى اًم اًم   ومطل صقرة اًمرًالؾ اًمالدصوب واجلطالاد اًمالذي ٓ  كالّؾ، ومالح 

اًمجةالالازم وذم  الالده  أذيمالالر واًمالالدي إٓ وكالالق مدكالال   ومالالقع مكتٌالالف يماشمٌالالًا أو ىمارئالالًا  ًالالطر

ؾمة ارشمف، وطمقًمف يمتٌف اًمتل هم ه ضمدران اًمغروم  سمؾ اًمٌةه يمجَّف- ويمدا إذا دظمجدا قمجةف 

وكالالق ذم ظمضالالؿ اًمؽميمةالالز ّظالالر إًمةدالالا مالالـ ومالالقع ّظارشمالالف واسمتًالالؿ صمالالؿ أؿمالالار إًمةدالالا سمةالالده 

سمآٍّماف- ويماّه ظمجفالف ًمقطمال  ظم ةال  مجةجال  ًمٌةاله ؿمالرر ًمجًتدٌالل سم الط اخل الاط 

  اعمٍمي اعمشطقر ؾمةد إسمراكةؿ

أعهههزك مؽهههاند يف الهههدكى  ُج 

 سهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههابحد 

 

 وخههُ  جؾههقسد يف األكههام كتههاُب  

صمًا سمارقمًا- وقمددما يمؼمُت   وكذا مدط  اشمٌرف ذم طمةاشمف آضمتامقمة ، مع أّف يمان حمد 

ل وإقمامل يماّه   غك ومةف اعما قماملوّاىمشتف طمقل ومائدة اًمتًًؽ سماًمتأًمةػ واًمرجؿ ذم 

 -«، ومهن رشمٌ  اًمرجؿ أقمغم اعمراشم  ئٓ  ا وًمدي ٓ خت»إضماسمتف دائاًم  

أما اًمذيمرى اًمراسمر  ومطل مرشمٌ   سمحٌف اًمشد د ًمدمشؼ وؿمقىمف اًمالدائؿ ًمجًد دال  

ـمالرب واّفرضماله  " ا مالال اًمشالام"وأكجطا وأزىمتطا و اؾمًةدطا- ومكان إذا ؾمًع أهمدة  

أؾمار ره وًمكـ هماًمًٌا ما شمؽمىمرع اًمدمقع ذم قمةدةف سمرد طملم، و ٌدأ سمذيمر أكجف وإظمقاّالف 

، وؿمالالٌاسمف ذم ًر الال  وزىمالالاع اًم الالقاف ومدرؾمالال  اًمٌح الال ًمشالالام، وـمفقًمتالالف ذم اًم ةذم ا

مكت  قمدالؼم، واّت الال اًمرائجال  إمم اعمطالاضمر ـ وروقمال  ضمٌالؾ ىماؾمالةقن ومجالال اًمغقـمال  

وصٌا سمالردى- وىمالد يمالان دائالاًم  تأمالؾ ذم ظمر  ال  دمشالؼ اًم د ًال  ومدارؾمالطا إصمر ال  

 ر ال  أصمالار- وىمالد ظمالص اعمرج   ذم مكتٌف، واًمتل يمالان ىمالد ووالرطا طماللم قمًالؾ ذم مد

مد دتف دمشؼ سمحةز ظماص مالـ ضمطالده، وىمالدم هلالا قمنمالات اعم ًمفالات واعم  قـمالات 

 اعمح    اًمتل قُمدِةه سمتارخيطا و صماركا-

ار مـ قمجام  ومًتنمىملم اًمذ ـ شمقاومدوا قمغم مر  أظمػمًا كداك ذيمرى ك ٓ  اًمزوَّ
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، ومالدطؿ مالـ اًمًدلم ًمز ارة مدْزًمدالا: أصالدىما ، مجرطالؿ طمالٌطؿ ًمجرجالؿ واًمالؽماث اًمرالريب

أظمذين ـمفًح قمغم ريمٌتةف م ؾ ؾماـمع احلٍمي أو ماؾمةدةقن، ومدطؿ مـ ٓقمٌدالل م الؾ 

 ـمف طمًلم، أو طمدصمدل م ؾ إب دوسمقريمقي-

وكداك اًمرد د اًمرد د همالػمكؿ مالـ أوماوالؾ إدسمالا  واًمشالررا  واًمرجالام  اًمالذ ـ 

جشالرر أيمرمقا واًمدي سمز ارهتؿ، واًمذ ـ ضمرجقا سمةتدالا سم جًالاهتؿ وأطمالاد  طؿ رووالً  ًم

قط مدف واعم ٌقع، وٓ أظمفل قمجالةكؿ  وإدب وجمًرًا عمحٌل اًمؽماث واًمتار خ: اعم 

أن مرا ش  شمجؽ اًمش  ةات اًمحمر  قمـ يم ال ، وآؾمالتًتاع سمحقاراهتالا وأطماد  طالا 

 مدرؾمٌ  ّادرة وظمؼمة يمامج  أسم ه  صماركا ذم خمةجتدا، وروَّ طا ذم ّفقؾمدا-

 أهيا احلػل الؽريم:

دومع اًمكدَر واحلزَن م ُؾ اًمتًالجةؿ سم ضالا  اهلل وىمالدره، وٓ إن اعمقت طمؼ، وٓ  

إذا مالات »ؾمقل اًمكر ؿ صغم اهلل قمجةف وؾمجؿ  خيفػ وىمع اعم اب إٓ ذيمر طمد ث اًمر

ُ دتَفالع سمالف أو وًمالد صالاًمة  اسمـ  دم اّ  ع قمًجف إٓ مالـ صمالحث  صالدىم  ضمار ال  أو قمجالؿ

 -« دقمق ًمف

د ـ اعمد الالد سمرمحتالالف، وأدقمالالق اهلل شمرالالامم أن  تغًالالد واًمالالدي اًمالالديمتقر صالالحح اًمالال

َـّ قمغم إم  سمأم اًمف يمل  رومرقا را ال  اًمرجالؿ  و كرمف سماؾمتًرار طمًدات أقمامًمف، وأن  ً

 و تاسمرقا اًمرًؾ-

 وؿمكرًا-
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 الفهرس
 ص         

 7    شم د ؿ سم جؿ اًمديمتقر مروان اعمحاؾمدل ,

 99       سملم  دي اًمكتاب ,

 01      أهة اعمد د وسمةوتف ,

 91       رمجتفم ادر شم ,

 99        صم اومتف ,

 11       قمامل دمشؼ ,

 18      ؾمددسماد اعم  قـمات ,

 19      مـ أريمان اًمدطض  ,

 11     صحح اًمد ـ اعمد د ,

 18      حمًد يمرد قمكم ,

 18     اًمشةخ ـماكر اجلزائري ,

 89      مـ أىمقال اعمد د و رائف ,

 87         صماره ,

 71      صماره مرشمٌ  ك ائةاً  ,

 81      مرشمٌ  زمدّةاً  صماره  ,



 040 

 

 901    طمفؾ شمأسملم اًمديمتقر صحح اًمد ـ اعمد د ,

 908    يمجً  اًمديمتقر مروان اعمحاؾمدل ,

 990    يمجً  اًمديمتقر مازن اعمٌارك ,

 919    يمجً  اًمديمتقر قمفةػ اًمٌطديس ,

 918    يمجً  اًمديمتقر زاكر اعمد د ,

 911        اًمفطرس ,

 

              



 


