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o  03 .............قمغم اًمت٘م٤مقمد ىمبؾ أن يبٚمغ اًمستلم؟ إُمػم ضمٕمٗمر عم٤مذا ُأطمٞمؾ 
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ًمٚم٘مٞم٤مم سمثالث  1919طمدث ذم قم٤مم ٕمد ضمٕمٗمر احلسٜمل أطمد ُم١مؾمز اعمجٛمع، اًمذي أُ يُ 

ُمٝمامٍت رئٞمسٞم٦م هل، إٟمِم٤مء اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب، وإٟمِم٤مء داٍر ًممصم٤مر اًمِم٤مُمٞم٦م، وإدارة دار 

اًمٕم٤مدًمٞم٦م ُمٜم٤مصٗم٦ًم  اعمدرؾم٦مَ  اعمجٛمعُ  ؿَس اًمٙمت٥م اًمٔم٤مهري٦م وإقمداده٤م ًمتٙمقن دار يمت٥ٍم وـمٜمٞم٦ٍم. ىمَ 

ي٘مٞمؿ إُمػم ضمٕمٗمر ٟمقاة اًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م قمغم ٟمّمٗمٝم٤م، واطمتٗمظ سم٤مًمٜمّمػ  ،دار أصم٤مرسمٞمٜمف وسملم 

 أظمر ي٘مٞمؿ قمٚمٞمف مجٞمع ومٕم٤مًمٞم٤مت اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب.

ويم٤مٟم٧م ُمٝمٛم٦م ُم١مؾمز اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب إومم، إزاًم٦م آصم٤مر اًمتؽميؽ ذم اًمٚمٖم٦م، وم٠مزاًمقه٤م 

، واًمتل أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م يمرد (1)"اشمٗم٘مقا قمٚمٞمٝم٤م... ذم حت٘مٞمؼ اخلّٓم٦م اًمتل"سمنقم٦م ُمذهٚم٦ٍم. يم٤من ًمتٕم٤موهنؿ 

، أسمٚمغ إصمر ومٞمام 1903قمكم ذم اًمّمٗمح٦م إومم ُمـ شم٘مريره قمـ أقمامل اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب ذم ؾمٜم٦م 

أطمرز اعمجٛمع ُمـ اًمٜمج٤مح. ويم٤من أهؿ ُم٤م ذم اخلٓم٦م حتٚمٞمٚمٝم٤م إمم ُمٝمامت ضمزئٞم٦ٍم ُمتٜم٤مؾم٘م٦م اعمحتقى، 

٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وشم٘مقيؿ ًمٖم٦م يمت٥م اعمدارس اعمدٟمٞم٦م واًمٕمسٙمري٦م، يمتٕمري٥م اًمدواويـ، وشمٕمٚمٞمؿ اعمقفمٗملم اًمٚمٖم

ُمٜمٝمؿ  ٤موشمٕمري٥م ُمّمٓمٚمح٤مهت٤م، وإصالح أظمٓم٤مء ُم٤م يٜمنم ذم اًمّمحػ واعمٓمبققم٤مت... وأًّمٗمقا جل٤مٟمً 

 وُمـ ُم١مازرهيؿ، يُمٚمٗم٧م يمؾ جلٜم٦ٍم ُمٜمٝم٤م إٟمج٤مز إطمدى اعمٝمامت اجلزئٞم٦م.

ومٙم٤مٟم٧م ُمٝمٛم٦م صم٤مٟمقي٦م أُم٤مم أُم٤م ُمٝمٛم٦م إزاًم٦م آصم٤مر اًمتؽميؽ ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل أو اًمٕم٤مزم،  

ُمٝمٛم٦م شمٕمري٥م اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم، اًمذي سمدأ ىمبٞمؾ احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم، يمام ذيمر اًمٓمبٞم٥م مجٞمؾ 

، وذيمر اًمديمتقر (0)اخل٤مين ُمدّرس أُمراض اجلٚمد واًمٕمٚمقم اًمٓمبٞمٕمٞم٦م ذم اعمٕمٝمد اًمٓمبل اًمٕمريب

 1910قم٤مم  . وذم1929ُمرؿمد ظم٤مـمر أن سمٕمض اعمقاد يم٤مٟم٧م شمّدرس سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمٜمذ قم٤مم 

وأصقل اًمٗم٘مف وأطمٙم٤مم إوىم٤مف وهمػمه٤م  (1)، ويم٤مٟم٧م دروس اعمجٚم٦م(3)أٟمِمئ ُمٕمٝمد احل٘مقق

                                           

 03و05جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ، اًم٘مسؿ إول، اًمّمٗمحت٤من  ،قمدٟم٤من اخلٓمٞم٥مد. ( 1)

 035ُمّمٓمٚمح٤مت قمٚمٛمٞم٦م، جمٚم٦م اعمٕمٝمد اًمٓمبل اًمٕمريب )م.م.ط.ع( اعمجٚمد اًمت٤مؾمع، اًمّمٗمح٦م  ،مجٞمؾ اخل٤ميند. حمٛمد ( 2)

 58-50(، اعمجٚمد اًمث٤مُمـ، اًمّمٗمح٤مت ظمٓم٤مب إؾمت٤مذ اًمٖمزي )م.م.ط.ع (3)

 اًمتل يم٤من ُيٕمٛمؾ هب٤م. (هٜم٤م )جمٛمققم٦م اًم٘مقاٟملم "اعمجٚم٦م"اعم٘مّمقد سمـ  (1)
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ُمـ اًمٕمٚمقم اًمٗم٘مٝمٞم٦م شمٚم٘مك ومٞمف سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م. ومتٕمري٥م اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم سمدأ ذم اًمٕم٘مد اًمث٤مين ُمـ 

اًم٘مرن اًمٕمنميـ، وايمتٛمؾ ذم سمداي٤مت اًمٕم٘مد اًمث٤مًم٨م. ويمام ذيمرت، يم٤مٟم٧م ُمٝمٛم٦م إزاًم٦م آصم٤مر 

يؽ ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل ُمٝمٛم٦م صم٤مٟمقي٦م أُم٤مم ُمٝمٛم٦م شمٕمريبف، ذًمؽ ٕن إشمراك اًمٕمثامٟمٞملم ىمد اًمتؽم

أطمّٚمقا اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم ٟم٘مؾ اًمٕمٚمقم إمم اًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م حمّؾ اًمٚمٖمتلم اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م واًمالشمٞمٜمٞم٦م ذم 

اًمٖمرب، وٕن أهمٚم٥م ُمّمٓمٚمح٤مت ُمدرؾم٦م أؾمت٤مٟم٦م )اؾمٓمٜمبقل( يم٤مٟم٧م ُمٜم٘مقًم٦م قمـ اًمٕمرسمٞم٦م 

يم٘مقهلؿ ذم "اًم٘مٍم اًمٕمٞمٜمل، وضمٕمٚم٧م ذم اًمٜم٘مؾ ذم ىم٤مًم٥ٍم يٜم٤مؾم٥م اًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م،  يمام ووٕم٧م ذم

، ٕن اًم٘م٤مقمدة قمٜمد ّي دِ ٕمِ وُمَ  ّي رِ هْ وُمٕمده وي... وصقاهب٤م ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م زَ  وي ٥م زهرهَس اًمٜم  

. ويٕمقد اًمديمتقر اخل٤مين سمٕمد ؾم٧م (1)"٤ماًمٕمرب ذم اًمٜمس٥م إمم ُم٤م ومٞمف شم٤مء شم٠مٟمٞم٨م هل طمذومٝم٤م ُمٓمٚم٘مً 

أن " (0)احلٛمٚم٦م قمغم اًمدظمٞمؾ ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م ًمٞمٕمٚمـ قمغم صٗمح٤مت جمٚم٦م اعمٕمٝمدؾمٜمقات ُمـ 

 "احلٛمٚم٦م ٟمجح٧م ذم ـمرد اًمٙمٚمامت اعمٖمٚمقـم٦م اًمتل ورصمتٝم٤م أًمسٜم٦م إـمب٤مء ُمـ اًمٕمثامٟمٞملم...

زيٚم٧م آصم٤مر اًمتؽميؽ ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م طمتك ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل، وم٠مومم اعمجٛمع وهٙمذا أُ 

ي٦م اًمتل أوٓه٤م ًمٓمرد اًمدظمٞمؾ قمغم اًمٚمٖم٦م، إٓ أٟمف مل حيظ ذم سمٕمدئٍذ ووع اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٕمٜم٤م

ووٕمٝم٤م سم٤مًمزظمؿ وٓ سم٤مًمٜمٗمػم اًمٚمذيـ طمٔمل هبام ـمرد اًمدظمٞمؾ قمغم اًمٚمٖم٦م. وذًمؽ ٕن اًمدظمٞمؾ 

قمغم اًمٚمٖم٦م يٛمّس اًمٙمٞم٤من اًم٘مقُمل ومٞمخدش اهلقي٦م، يٛمّس يمراُم٦م إُم٦م سم٠مهه٤م وًمٞمس ومئ٦ًم ُمٜمٝم٤م. 

ٜمٝم٤م وم٘مط، شمب٘مك ىمٚمٞمٚم٦م ُمٝمام اشمسٕم٧م. وأهؿ أُم٤م شمٕمري٥م اًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل ومٞمخّص ومئ٦ًم ُم

ُمِمٙمالت شمٕمري٥م اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم هل ووع اعمّمٓمٚمح٤مت وشمقطمٞمده٤م. وٓ حيسـ ووع 

اعمّمٓمٚمح٤مت إٓ اعمختص اًمذي يٗمٝمؿ دىم٤مئؼ اعمقوقع اًمٕمٚمٛمٞم٦م يمام جيٞمد اًمٚمٖمتلم اًمٕمرسمٞم٦م 

اًمٕمرسمٞم٦م وإضمٜمبٞم٦م اًمتل يٜم٘مؾ ُمٜمٝم٤م. وهذا ُم٤م دومع جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ، واعمج٤مُمع 

إظمرى، إمم وؿ اعمزيد ُمـ همػم ًمٖمقيل اًمٕمرسمٞم٦م إمم قمْمقيتٝم٤م. ًم٘مد أدرك اعمجٛمٕمٞمقن 

اعم١مؾمسقن أن زظمؿ اعمث٘مٗملم اًمذي آزر اعمجٛمع ذم إزاًم٦م آصم٤مر اًمتؽميؽ، ىمد شمالؿمك، وأن ٟمٗمػم 

إُم٦م اًمٕمرسمٞم٦م إذ اؾمتٜمٍمه٤م اعمجٛمع إلزاًم٦م آصم٤مر اًمتؽميؽ ىمد اٟمٗمّض وومّم سمٕمد أن أٟمجزت 

                                           
 183-182، اعمجٚمد إول، اًمّمٗمح٤مت اًمٚمٖم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م )م.م.ط.ع( ،حمٛمد مجٞمؾ اخل٤ميند. ( 1)

 111-129اعمجٚمد اًمث٤مُمـ، اًمّمٗمح٤مت  ،أسمح٤مث ًمٖمقي٦م )م.م.ط.ع( ،مجٞمؾ اخل٤مين د. حمٛمد( 0)
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 ٤ممم إؾمامع اعمس١موًملم ذم اًمدوًم٦م، ىمد هٞم٠مت إًمٞمٝم٤م ـمري٘مً إ اًل أن إصقات اًمتل مل دمد ؾمبٞمو اعمٝمٛم٦م،

واؾمت٘مرت اًمقؾم٤موس ذم صدور رئٞمس اعمجٛمع وسمٕمض صحبف، ومِمٙم٤م ذم شم٘مريره اًمسٜمقي 

ُمٜمف ُم٤م حي٤مك ًمٚمٛمجٛمع سمٕمد ؾمٜمتلم ُمـ إٟمِم٤مئف، واًمتٗم٧م إمم ووع  ()اًمث٤مين، وذم اًمّمٗمح٦م إومم

احلْم٤مرة اعمٕم٤مسة، ومتقضّمف اعمجٛمع إمم اٟمتخ٤مب ُمـ يٕمٞمٜمف قمغم هذه  ُمّمٓمٚمح٤مت اًمٕمٚمقم وأًمٗم٤مظ

، وارشمٗمٕم٧م ٟمسب٦م همػم اًمٚمٖمقيلم ذم اعمٜمتخبلم ذم ـمقياًل  ٤ماعمٝمٛم٦م اًمتل ؾمتب٘مك ذم ـمٚمٞمٕم٦م ُمٝم٤مُمف زُمٜمً 

 إرسمٕمٞمٜمٞم٤مت ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميض إمم أيمثر ُمـ صمالصم٦م أُمث٤مل ٟمسبتٝمؿ ذم اًمٕمنميٜمٞم٤مت ُمٜمف.

ومجٞمؾ اخل٤مين وضمٕمٗمر احلسٜمل وطمسٜمل ؾمبح، ًم٘مد اٟمُتخ٥م يمؾ ُمـ مجٞمؾ صٚمٞمب٤م 

٦م عم٤م ي٘م٤مسمٚمٝم٤م وقمّٚمٛمقا مجٞمٕمٝمؿ سم٤مؾمتثٜم٤مء ضمٕمٗمر احلسٜمل، وووٕمقا ًمٓمالهبؿ اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٕمرسمٞم

، صمؿ مجٕمقه٤م ذم ٤موذم أهمٚم٥م إطمٞم٤من ُمع ُم٘م٤مسمالهت٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اإلٟمٙمٚمٞمزي٦م أيًْم  ،ذم اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م

اهتؿ اًمتل أًم٘مٞم٧م قمغم اًمٓمالب ُمس٤مرد، ـمقرت إمم ُمٕم٤مضمؿ خمتّم٦م. إهن٤م يم٤مٟم٧م طمّمٞمٚم٦م حم٤مرض

عمّمٓمٚمح٤مت  اسمٕمد شمٜم٘مٞمحٝم٤م وشمٜمسٞم٘مٝم٤م قمغم ٟمحٍق ُمستس٤مٍغ ُمـ اًمٓمالب. وم٘مدم اخل٤مين ُمندً 

، وذع اًمديمتقر مجٞمؾ 1909اًمٗمٞمزي٤مء ـمبع ذم يمت٤مسمف اًم٘مٓمقف اًمٞمٜمٞمٕم٦م ذم قمٚمؿ اًمٓمبٞمٕم٦م ذم قم٤مم 

جؿ ُمٕم" 1935، أُم٤م طمسٜمل ؾمبح ومٙم٤من ىمد ٟمنم ذم ؾمٜم٦م "اعمٕمجؿ اًمٗمٚمسٗمل"صٚمٞمب٤م يّمٜمع 

 1939، صمؿ ٟمنم ذم قم٤مم "إًمٗم٤مظ واعمّمٓمٚمح٤مت اًمٗمٜمٞم٦م اًمقاردة ذم أُمراض اجلٛمٚم٦م اًمٕمّمبٞم٦م

. وٟمنم "ُمٕمجؿ إًمٗم٤مظ واعمّمٓمٚمح٤مت اًمٗمٜمٞم٦م اًمقاردة ذم إُمراض آٟمت٤مٟمٞم٦م واًمٓمٗمٞمٚمٞم٦م"

ُمٕمجؿ إًمٗم٤مظ "إُمػم ُمّمٓمٗمك اًمِمٝم٤ميب ُمـ رقمٞمؾ اعم١مؾمسلم سم٤ميمقرة أقمامًمف اعمٕمجٛمٞم٦م 

. ومٕم٘مد إرسمٕمٞمٜمٞم٤مت ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ، اًمث٤مًم٨م ُمـ قمٛمر اعمجٛمع، 1913ذم قم٤مم  "اًمزراقمٞم٦م

يم٤من قم٘مد سمداي٦م آهتامم سم٤معمّمٓمٚمح واعمٕم٤مضمؿ اعمختّم٦م. أُم٤م ضمٕمٗمر احلسٜمل اًمذي مل يٙمـ ًمديف 

ُمٝمٛم٦م شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م، وم٘مد اٟمٍمف قمـ اعمٕم٤مضمؿ اعمختّم٦م ويمّثػ قمٛمٚمف قمغم اًمدراؾم٤مت واًمبحقث 

ٚمِّػ اعمجٛمُع إٟمِم٤مء داٍر ًممصم٤مر، وشمقمم هذه اعمٝمٛم٦م ومٞمف ذم ىمٓم٤مع أصم٤مر اًمذي ضمّدت اًمٕمٜم٤مي٦م سمف ويمُ 

إُمػم ضمٕمٗمر احلسٜمل، وم٘م٤مم هب٤م قمغم أطمسـ وضمٍف، ويم٤من إُمػم أول ُمـ دظمؾ ُمٕمٝمد اًمٚمقومر 

أول ُمـ طمّمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمٜمٝمؿ سمؾ  ٤مُمـ اًمسقريلم وٟمجح ومٞمف وطمّمؾ قمغم ؿمٝم٤مدشمف ومٙم٤من أيًْم 

                                           
( ) 1و3، اًمّمٗمحت٤من 1عمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب، جمٚم٦م اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب، اعمجٚمد أقمامل ا ،يمرد قمكمحمٛمد 
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طمػ ومؽمقمرقم٧م سمرقم٤ميتف وطمسـ اًمقطمٞمد ومٞمٝمؿ ذم شمٚمؽ إي٤مم. أؾمس ُمديري٦م أصم٤مر واعمت٤م

شمدسمػمه، وشم٤مسمع اًمبٕمث٤مت أصم٤مري٦م إضمٜمبٞم٦م ويمت٥م قماّم ىم٤مُم٧م سمف وٟمنم سم٤مًمٚمٖمتلم اًمٕمرسمٞم٦م 

واًمٗمرٟمسٞم٦م، وشمرضمؿ أهؿ شم٘م٤مرير اًمبٕمث٤مت وٟمنمه٤م. مل يبِؼ ًمف إٟمِم٤مء ُمديري٦م أصم٤مر وشمٓمقيره٤م 

. يم٤من خيّمّمف جلٛمع اعمّمٓمٚمح٤مت اًمتل ووٕمٝم٤م أو قمدهل٤م ذم دراؾم٤مشمف وومٞمام شمرضمؿ ٤موىمتً 

ىمٚمٞمؾ اًمٙمالم يمثػم اًمّمٛم٧م، مم٤م ؾم٤مقمد قمغم شمٖمٞمٞم٥م اًمٙمثػم ُمـ ُم١مهالشمف اًمِمخّمٞم٦م  ٤مُمتقاوٕمً 

اًمٕمٚمٛمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م اًمتل شمٕمؼّم شم٘م٤مريره ودراؾم٤مشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م قمـ سمٕمْمٝم٤م. راومؼ 

إُمػم ضمٕمٗمر اعمجٛمع ُمٜمذ إطمداصمف وىم٤مم ومٞمف وطمده يمٛمتخّمص سمتٜمِمئ٦م قمٚمؿ أصم٤مر ذم ؾمقري٦م 

 ه ُمديري٦م قم٤مُم٦م ُمست٘مٚم٦م.حتتْمٜمف وشمرقم٤م

 اثق شهيدوعبد اهلل 
 

 
ين أن أىمقم سمقاضم٥م ؿمٙمر أظمل اًمٙمريؿ إؾمت٤مذ اًمديمتقر قمبد اهلل واصمؼ ؿمٝمٞمد،  ينُّ

ل قمكم  هبذا اًمتّمدير. ًم٘مد سمذل ضمٝمدً  ذم آـمالع قمغم ُم٤مدة اًمٙمت٤مب وقمغم  احمٛمقدً  ااًمذي شمٓمق 

 سمٕمض ُم٤م يتّمؾ هب٤م ُمـ َُمراضمع.

ُمالطمٔم٤مشمف وُم٘مؽمطم٤مشمف اًمتل راوم٘م٧م إقمداد اًمٙمت٤مب، ومجٕمٚمتف صْمٜمَل قمغم ويٓمٞم٥م زم أن أُ 

 ًمرهمب٤مت حمبِّل آـمالع قمغم ؾِمػَم اًمرضم٤مل. ٤موإؿمب٤مقمً  ٤مأيمؼم وم٤مئدة وأؿمد إُمت٤مقمً 

يمام يٓمٞم٥م زم أن أؿمٙمر إخ اعمٝمٜمدس ُم٤مزن اًمٖمراوي قمغم ُم٤م سمذًمف ُمـ ضمٝمد ـمٞم٥م ذم 

 اإلطمس٤من إمم هذا اًمٙمت٤مب سم٢مشم٘م٤من إظمراضمف.

 قمروم٤من ًمٚمجٛمٞمؾ ٓ سمد ُمٜمف. إن اًمتٜمقيف سم٤مًمٗمْمؾ هق

 يناحلسَ=ي كّمَ

 م0211دُمِمؼ ذم إول ُمـ يم٤مٟمقن إول 

 ه1133اًمس٤مدس ُمـ اعمحرم  
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 ( +ائريجلزَا ) سَينآل احل
 

 

 وم٘مد سمقيع سم٤مإلُم٤مرة، ٜمل قمـ اًمتٕمريػهماًمديـ احلسٜمل  حمٞملإن قمبد اًم٘م٤مدر سمـ 

 : اًمدوًم٦م اًمٕمٔمٛمك ذم ذًمؽ اًمقىم٧م)وىم٤مد اجلٝم٤مد ًمٞمٛمٜمع ومرٟمس٤م ، سمٚمده اجلزائرذم  

اوٓمر ذم آظمر ، ٤موداُم٧م احلرب ؾمبٕم٦م قمنم قم٤مُمً . ُمـ اطمتالل سمالده (1832ؾمٜم٦م 

 !األمر طبد الؼادر اجلزائريوعم٤م وصؾ إمم سمالد اًمِم٤مم قُمرف سم٤مؾمؿ . إُمر إمم اهلجرة

 :(1883 - 1823) أقم٘م٥م هذا إُمػم

، قمكم سم٤مؿم٤م، قمبد اهلل سم٤مؿم٤م، حمٞمل اًمديـ سم٤مؿم٤م، حمٛمد سم٤مؿم٤م: ء هؿقمنمة أسمٜم٤م -1

 .قمبد اعم٤مًمؽ، قمبد اًمرزاق، قمٛمر، أمحد، اهل٤مؿمٛمل، إسمراهٞمؿ

 .األمر جعػرواًمد  اوإُمػم أمحد هق اًمذي أقم٘م٥م إُمػم ـم٤مهرً 

ـ   -0  .ؾُمٙمْٞمٜم٦م، زهرة، ُرىَمٞم ٦م، زيٜم٥م، ٜم٦مآُم، أم يمٚمثقم: وؾم٧م  سمٜم٤مٍت ه

اسمـ قمبد اًمب٤مىمل سمـ حمٛمد ) ل واًمدي قمبد اعمجٞمد احلسٜملإُمػم أمحد هق ظم٤مإن 

ويتْمح ذًمؽ ، ٕٟمف ؿم٘مٞمؼ أم يمٚمثقم ضمديت ًمقاًمدي( اًمسٕمٞمد ؿم٘مٞمؼ إُمػم قمبد اًم٘م٤مدر

 :ُمـ اعمخٓمط أيت
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 السقد حمقل الديـ احلسـل 

 

 احلسـلالسعقد  حمؿد (اجلزائري) األمر طبد الؼادر احلسـل

 

 طبد الباقل أم كؾثقم أمحد  

 

 طبد ادجقد صاهر 

 

 مؽل جعػر 

 

 هلدموْ

سمْم٤مطمٞم٦م دُمِمؼ ذم ( ذم طمقش سمالس) وًمد إُمػم ضمٕمٗمر ذم ُمزرقم٦م واًمده

[ ُمـ اًمٞمقم اًمٕمنميـ ُمـ ذي اًم٘مٕمدة (اًمٕمريب) (1)اًمس٤مقم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ]سم٤مًمتقىمٞم٧م اًمُٖمرويب

وىمد ٟمٔمؿ هبذه اعمٜم٤مؾمب٦م . م1895قمنم ُمـ أي٤مر ؾمٜم٦م  اعمقاومؼ ًمٚمراسمع، هـ1310ؾمٜم٦م 

                                           
اًمتقىمٞم٧م اًمٖمرويب )غ(، ظمالوًم٤م ًمٚمزوازم )ز( هق اًمذي جُيٕمؾ ومٞمف اًمٖمروب يقُمٞم٤ًّم ذم مت٤مم اًمس٤مقم٦م  ( 1) 

. وم٢مذا شُمريم٧م اًمس٤مقم٦م وؿم٠مهن٤م، شَمرشم ٥م قمغم ذًمؽ أن يٙمقن اًمٗم٤مصؾ سملم همروسملم ُمتٕم٤مىمبلم 10

سمًٕم٤م وقمنميـ ؾم٤مقم٦م دائاًم، وهذا ظمالف اًمقاىمع! ًمذا يم٤من ذم اعمس٤مضمد اًمٙمبػمة َُمـ ُمس٤موًي٤م أر

! 10ُويمِٚم٧م إًمٞمف ُمٝمٛم٦م حتريؽ قم٘مريب اًمس٤مقم٦م قمٜمد يمؾ همروب جلٕمٚمٝمام يِمػمان إمم مت٤مم اًمس٤مقم٦م 

أي٤مر شمِمػم اًمس٤مقم٦م )اًمٕمرسمٞم٦م!( إمم مت٤مم اًمت٤مؾمٕم٦م، سمٕمد  11وذم هذا اًمتقىمٞم٧م اًمٖمرويب، سمت٤مريخ 

 ٞم٘م٦م!دىم 37اًمٗمجر سمـ 

 زواج
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اًمذي ) اًمِمٞمخ ـم٤مهر اًمسٛمٕمقين اجلزائري )شمٚمٛمٞمذ إُمػم قمبد اًم٘م٤مدر( صديؼ إهة

( جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م أن، ذم اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب سمدُمِمؼ اص٤مر ومٞمام سمٕمد قمْمقً 

 : (ُمـ اًمقاومر) اًمبٞمتلم أشمٞملم

 ان بـجؿ سعد  ـد واىف الزمـلؼ

 ظي ــرف العـال لؾشــال احلــفؼ

 

 ػرْ ـَأس رـا والبِشـــح اهلـف ُصبْ ـب 

 َحلي الػْضَؾ جعػرْ  (1)لدى التاريخ

  

 وتحصيل 
يلم اًمٗمرٟمسٞم٦م رشمٚم٘مك إُمػم ضمٕمٗمر دروؾمف آسمتدائٞم٦م ذم ُمدرؾم٦م أسم٤مء اًمٕم٤مزا

اًمٗمرٟمسٞم٦م ذم ( ٓيٞمؽ) إمم اعمدرؾم٦م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م 1912صمؿ اٟمت٘مؾ ُمٜمٝم٤م ؾمٜم٦م ، سمدُمِمؼ

سمسب٥م  - وشمقىمػ. اًمدراؾم٦م اًمث٤مٟمقي٦م قمغم ؿمٝم٤مدة 1911وطمّمؾ ُمٜمٝم٤م ؾمٜم٦م ، سمػموت

وذم . قمـ ُمقاصٚم٦م اًمدراؾم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م -1911إقمالن احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم ؾمٜم٦م 

 ٤مقمّٞمٜمتف احلٙمقُم٦م اًمسقري٦م أُمٞمٜمً  ،(2)سمٕمد قمقدشمف إمم دُمِمؼ ُمـ اعمٜمٗمك، 8/9/1902

 ذم صمؿ أوومدشمف احلٙمقُم٦م. سمدُمِمؼ ادجؿع العؾؿل العريبًمٚمٛمتحػ اًمٕمريب اًمذي أٟمِم٠مه 

                                           
ؾ، اًمذي ومٞمف  –ُمٜمذ قمٝمد سمٕمٞمد  –( ضمرت اًمٕم٤مدة 1) سمت٠مريخ احلقادث اعمٝمٛم٦م سم٤مؾمتٕمامل طمس٤مب اجلُٛم 

 ]سمٕمد يمٚمٛم٦م شم٤مريخ أو أّرظمقه [ شم٘م٤مسمؾ يمؾ  طمرٍف ىمٞمٛم٦ٌم قمددي٦م ُمٕمٞمٜم٦م. 

 . ومٞمٙمقن اًمت٤مريخ اعمٓمٚمقب شمٕمٞمٞمٜمف: 353: ضمٕمٗمر = 911: اًمٗمْمؾ = 18وقمغم هذا إؾم٤مس: طَملِّ = 

 18  +911  +353  =1310! 

 اٟمٔمر اًمٗمّمؾ اًمث٤مين.( 2)
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ومدظمؾ ُمدرؾم٦م . ؿ أصم٤مر اًم٘مديٛم٦مإمم ومرٟمس٤م ًمٚمتخّمص ذم قمٚم 18/12/1901

وشم٤مسمع . قمٚمؿ أصم٤مر اًمنمىمٞم٦م اًم٘مديٛم٦مذم ؿمٝم٤مدهت٤م  1901وٟم٤مل ؾمٜم٦م ، ر ذم سم٤مريسڤاًمٚمق

 .ظمالل شمٚمؽ اعمدة دراؾم٦م اًمٚمٖم٤مت اًمس٤مُمّٞم٦م اًم٘مديٛم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م سم٤مريس

 ظائفوو
وذم ُمٓمٚمع قم٤مم . عم٤م قم٤مد إُمػم ضمٕمٗمر إمم دُمِمؼ اؾمت٠مٟمػ قمٛمٚمف ذم اعمتحػ اًمٕمريب

1908  َ وذًمؽ سمٕمد أن وُمِّمَؾ اعمتحػ قمـ اعمجٛمع ، ًمٚمٛمتحػ اعمذيمقر ٤محم٤مومٔمً  قُملمِّ

وأحل٘م٧م سمف ، ٤موُم٤مًمٞمًّ  ست٘مٚم٦م إداري٤ًّموص٤مر ُمـ اعم١مؾمس٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م اعم، اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب

، ِٛمَؾ قمغم إظمالء ظمرائ٥م شمدُمر وُمٕمبده٤م اًمٙمبػم ُمـ اًمسٙم٤منومٕمَ . طمدي٘م٦م شمدُمر إصمرّي٦م

وذًمؽ سمٕمد أن هٞم٠م هلؿ ، قمـ إٟمٔم٤مراًمتل يم٤مٟم٧م حتج٥م ُمٕمٔمؿ أصم٤مر ؿ وإزاًم٦م دوره

 . ُمس٤ميمـ ضمديدة ذم ىمري٦م ٟمٛمقذضمٞم٦م سمٕمٞمدة قمـ اعمٜمٓم٘م٦م إصمري٦م

وقمٛمؾ قمغم إٟمامئف وازده٤مره ورومع ، ووضّمف ضمٝمقده ًمتٜمٔمٞمؿ اعمتحػ اًمذي يديره

سمرضورة سمٜم٤مء ُمتحػ  ذم إىمٜم٤مع احلٙمقُم٦م، وطم٤مًمٗمف اًمتقومٞمؼ سمٕمد ضمٝمد ُمتقاصؾ. ؿم٠مٟمف

 .ي٦م وقمٔمٛمتٝم٤مضمديد يٚمٞمؼ سمٛمٙم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م إُمق

، وأصبح ًمدُمِمؼ دار آصم٤مر شمٚمٞمؼ سمٙمراُمتٝم٤م، 1939وحت٘م٘م٧م هذه إُمٜمٞم٦م ذم ؾمٜم٦م 

 .واؿمتٝمرت سمٙمٜمقزه٤م إصمري٦م وُم٘متٜمٞم٤مهت٤م اًمثٛمٞمٜم٦م وـمراوم٦م ُمٕمروو٤مهت٤م

 11/1/1952وذم . ًممصم٤مر ذم ؾمقري٦م ٤مقم٤مُمًّ  اقُملمِّ ُمديرً  1917أيٚمقل  05وذم 

 15/1/1951صمؿ قُملمِّ ذم . ٗمّمؾًمسب٥م ؾم٠مذيمره ذم هن٤مي٦م هذا اًم، اًمت٘م٤مقمد قمغمأطمٞمؾ 

اؾمت٘م٤مًمتف  10/1/1951ًمٙمٜمف ىمّدم ذم . (اًمسقيداء أن ٦محم٤مومٔم) جلبؾ اًمٕمرب ٤محم٤مومٔمً 

 .اخلدُم٤مت احلٙمقُمٞم٦م ٤مواقمتزل هن٤مئٞمًّ 
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 لمجمعا في  ميز جعفر األ
 

٤مريخ ـف سمتـؼ ذم ضمٚمستـع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب سمدُمِمـس اعمجٛمـ٥م جمٚمـخاٟمتَ 

قمـ  درص 08/0/1910وذم .  قمْمقيتفًمٞمِم٤مرك ذم اإُمػم ضمٕمٗمرً  09/1/1910

ذم  قم٤مُماًل  ا/ سمتٕمٞمٞمٜمف قمْمقً 195رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م حمٛمد شم٤مج اًمديـ احلسٜمل اعمرؾمقم /

إُمػم  9/3/1910سمت٤مريخ ، وسمّٚمغ وزير اعمٕم٤مرف آٟمذاك ومٞميض إشم٤مد. اعمجٛمع

 . ٟمسخ٦م اعمرؾمقم سمقاؾمٓم٦م رئ٤مؾم٦م اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب سمدُمِمؼ اضمٕمٗمرً 

أي ُمٙمت٥م اعمجٛمع ) ذم جلٜمتف اإلداري٦م اف اعمجٛمع قمْمقً اٟمتخب 9/3/1913وذم 

د اٟمتخ٤مسمف هل، (أن يخ وسمت٤مر. 15/1/1955صمؿ ذم  02/8/1952ذم  ٤موضُمدِّ

٤م ٤ماٟمتخ٥م أُمٞمٜمً  05/8/1959 صمؿ ضُمّدد شمٕمٞمٞمٜمف ، ًمٚمٛمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب سمدُمِمؼ قم٤مُمًّ

 . يمذًمؽ 1995وذم ؾمٜم٦م ، 1/1/1991ذم هذا اعمٜمّم٥م ذم 

ٜمل ؾمبح سًمرئٞمس اعمجٛمع اًمديمتقر طُم  ٤م٤مإلمج٤مع ٟم٤مئبً سم 08/5/1972واٟمتخ٥م ذم 

 . 7/7/1972صمؿ واومتف اعمٜمٞم٦ّم ذم ، (1989ت ) رمحف اهلل

ه إُمػم ، ضم٤مء ذم اًمسػمة اعمقضمزة اًمتل أقمّده٤م ٟمجؾ إُمػم ضمٕمٗمر وهق ؾَمِٛملُّ ضَمدِّ

 وأقمرب إُمػم، رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م طم٤مومظ إؾمد 1972أن أسم٤مه اًمت٘مك ذم سمداي٦م قم٤مم ، ـم٤مهر

اًمتل ٓشم٘مدر ) ذا اًمٚم٘م٤مء قمـ ظمقومف قمغم اًمٙمٜمقز ُمـ اعمخٓمقـم٤مت واًمقصم٤مئؼ واًمٙمت٥مذم ه

ذم شمٚمؽ اًمب٘مٕم٦م ُمـ دُمِمؼ اًم٘مديٛم٦م سملم ، اعمحٗمقفم٦م ذم اعمٙمتب٦م اًمٔم٤مهري٦م( ىمٞمٛمتٝم٤م سمثٛمـ

إٟم٘م٤مذ  اومسٞمٙمقن ُمـ اًمّمٕم٥م ضمدًّ ، إذ إْن طمدث طمريؼ ذم هذه اعمٜمٓم٘م٦م، إزىم٦م اًمْمٞم٘م٦م

، قمغم اًمرئٞمس ختّمٞمص ىمٓمٕم٦م أرض ذم ُمٙم٤من رطم٥م واىمؽمح إُمػم. اعمٙمتب٦م ُمـ اًمٙم٤مرصم٦م
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وىمد ُأقمٚمؿ إُمػم ضمٕمٗمر سمٕمد ُمدة ىمّمػمة أن اًمرئٞمس . شمِم٤مد قمٚمٞمٝم٤م ُمٙمتب٦م وـمٜمٞم٦م طمديث٦م

 . إؾمد أُمر سمتخّمٞمص ىمٓمٕم٦م أرٍض ُُمٓمٚم ٦ٍم قمغم ؾم٤مطم٦م إُمقيلم إلىم٤مُم٦م اعمٙمتب٦م قمٚمٞمٝم٤م

 1981حت٘م٘م٧م أُمٜمٞمتف قم٤مم ، ُمـ ووم٤مة إُمػم ضمٕمٗمر ٤موسمٕمد أرسمٕم٦م قمنم قم٤مُمً 

 . ٤مواومتتح٧م ُمٙمتب٦م إؾمد اًمقـمٜمّٞم٦م رؾمٛمٞمًّ 

 

         

 

 
 

 العادلقة الؽزى بدمشؼ ةاددرس

(٤م)ُم٘مر جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ؾم٤مسم٘مً 
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 غ الستع؟ـقبؾ أن يبؾ اطدـحقؾ األمر جعػر طذ التؼداذا أُ 

 جلبؾ العرب؟ اافظً ـوداذا ُطعي بعد ذلؽ بتسعة أشفر فؼط حم 

 

، ُمـ اجلزء اًمث٤مًم٨م ُمـ ُمذيمرات حمٛمد يمرد قمكم( 811و 812) ضم٤مء ذم اًمّمٗمحتلم

 أٟم٘مٚمٝم٤م هٜم٤م سم٤محلرف! «رسقة اآلثار» وم٘مرة سمٕمٜمقان، رئٞمس اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل سمدُمِمؼ

 

 اثر اآل   سزةق
محـ اًمٙمٞم٤مزم وزير اعمٕم٤مرف واًمٕمدل ذم وزارة  زارين ذم داري اًمديمتقر قمبد اًمر 

وىم٤مل زم أّٟمف اشمّمؾ سمف ُمـ ( ٦مٟمسب٦ًم ًمٚمٙمتٚم٦م اًمقـمٜمٞم) اًمسٞمد مجٞمؾ ُمردم سمؽ اًمٙمتٚمقي٦م

٤مت سمّمقرة همػم ٤مديّ ٕمُمدير دار أصم٤مر َيت جر سم٤مًم األمر جعػر احلسـلُمّمدر وصمٞمؼ أن 

ؾُّ ُمـ يْم٤مرقمف ٘مِ يَ  إن إُمػم: ومت٠مصمرت هلذا اًمٙمذب اًمٍماح وىمٚم٧م أي ينىمٝم٤م:، حمٚمٚم٦م

ًمٞمقم وفمٞمٗمتف ًَمُٕمد  ا وًمق يم٤من يستحؾ أن يزء اؾمتٕمامل، ذم ٟمزاهتف ُمـ قمامل اجلٛمٝمقري٦م

اق أصم٤مر و. وإذا أٟم٤م هىم٧م ومٞمٙمقن ضمٕمٗمر ىمد هق، ُمـ يمب٤مر إهمٜمٞم٤مء اعمّتجرون وُهّ

ٕٟمف ؾمٚم ؿ سمٕمْمٝمؿ إمم اًم٘مْم٤مء ، حلسٜمل هبذه اًمتٝمٛم٦م اًمِمٜمٕم٤مءهب٤م يت ٝمٛمقن إؾمت٤مذ ا

 . عمح٤موًمتٝمؿ إظمراج آصم٤مر ؾمقري٦م إمم ظم٤مرج احلدود

رئٞمس طمٙمقُمتف أن  وًمٕمؾ  اًمٙمٞم٤مزم طم٤مول إًمّم٤مق اًمتٝمٛم٦م سم٤مُٕمػم يقم طم٤مول ُمع

لم اًمراسمْملم إمم ٞميملم إؾمديـ اًمرظم٤مُماعمت٠مُمر أطمد اعمٝمرسملم ُمـ إرُمـ ٤مهيدي٤م أيًْم 

ُمـ اجلزيرة وُمٜمع اعمٗمقُض اًمس٤مُمل ( ارؾمالن ـم٤مش) اًمٞمقم ذم اعمحؾ اعمٜمسقب إًمٞمٝمام

. إظمراضمٝمام ُمـ أروٜم٤م سمٕمد أن ٟمنم ظمؼم هذه اهلب٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م يقُمئذ
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ووىمع ذم ٟمٗمس . سم٤مهت٤مُمف هبذه اًمتٝمٛم٦م اًمدٟمٞمئ٦م األمر جعػرأن يٜمت٘مؿ ُمـ  ومبدا ًمٚمٙمٞم٤مزم

اًمٙمٞم٤مزم سمٕمد اعمٜمع أن ي٘مٜمع ُمدير دار أصم٤مر سم٤مًمتقؾمط ًمدى احلٙمقُم٦م اعمٜمتدسم٦م طمتك شمٖمض 

 . اًمٓمرف قمـ إؾمديـ وشم٠مذن سم٢مظمراضمٝمام ُمـ ؾمقري٦م وم٠مسمك

٘مد هق أوٛمر ًمف احل األمر جعػروعم٤م مل يستٓمع اًمقزير اًمٙمٞم٤مزم أن يٜم٤مل ُمـ 

ومام ؿمٗمك صدورهؿ ُمـ ، رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ارً واٟمْمؿ إًمٞمٝمام ُم١مظم  ، ورئٞمس اًمقزراء

وم٠مطمٞمؾ إمم جلٜم٦م شم٠مديبٞم٦م ضمزاء أهٚمٞمتف ، إٓ اىمّم٤مؤه قمـ دار أصم٤مر األمر جعػر

زاه٦م ذم ـوُمـ ـمبٞمٕم٦م اًمٙمتٚمقيلم أهنؿ يِمّؼ قمٚمٞمٝمؿ ُمِم٤مهدة أرسم٤مب اًمٜم. واؾمت٘م٤مُمتف

 . س يمٚمٝمؿ يم٠مؾمٜم٤من اعمِمط ذم آؾمتقاءٜم٤مٕهنؿ حي٤موًمقن أن يٙمقن اًم، احلٙمقُم٦م

، هذا ُمث٤مل ُمـ ذُم٦م ُمـ ـم٤معم٤م زقمٛمقا أن  اًمقـمٜمٞم٦م وىْمٌػ قمٚمٞمٝمؿ وقمغم ُمـ يروقن قمٜمف

 . ويم٤من أهؿ ُمقاده٤م اًمتزيٞمػ واًمّٔمٚمؿ، اطمتٙمروه٤م ٕٟمٗمسٝمؿ وسم٤مقمقا واؿمؽموا سم٤مؾمٛمٝم٤م

 :ُمـ اعمذيمرات ٟمٗمسٝم٤م اًمٗم٘مرة أشمٞم٦م( 975) وضم٤مء ذم اًمّمٗمح٦م

 

 ... +ايلالكيَّ أذِن= يف= سٌةمْه

، ًمف ذم طمٚم٥م ُمراؾماًل  اأحلح٧َم طمتك اٟمتخَبؽ اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب قمْمقً 

واؿمؽمـم٧ُم قمٚمٞمؽ سمّمٗمتل رئٞمسف أن دمٛمع أقمْم٤مء اًمِمٝمب٤مء وشمِمٖمٚمٝمؿ سمام يٜمٗمع اًمٕمٚمؿ 

زًم٧م ًمؽ ُمـ ُمقازٟم٦م اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل ـومٜم، وم٤مقمتذرَت سم٠من اعم٤مل يٕمقزك، ويٜمنم اًمث٘م٤موم٦م

٤م ذم اًمقضمقه اًمتل يراه٤م أقمْم٤مء طمٚم٥م واضمب٦م شمٜمٗم٘مٝم، قمـ قمنمة آٓف ًمػمة ؾمقري٦م

 ومامذا يم٤من ُمٜمؽ طمتك أن؟، ُمـ ـمبع وٟمنم واىمتٜم٤مء يمت٥م، اًمٍمف

وٓ أن  ٤موٓ أن ٟمنمشمؿ يمت٤مسمً ، مل أؾمٛمع أٟمؽ أًم٘مٞم٧م أو أطمد ُمقاـمٜمٞمؽ حم٤مرضة

. ؿمب٤مب احلٚمبٞملم آظمتالف إمم ىم٤مقم٤مهت٤م إمم٥ُم وحُيبِّ ، ٤مقم٤موٟمتؿ دار اًمٙمت٥م سمام يٜمّٛمٞمٝم
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يتف إذا مل شم٘مؿ سمام قوىم٤مٟمقٟمف ُي٘مّمٞمؽ ُمـ قمْم، اعمجٛمع وايمتٗمٞم٧م سمفظمذت ًم٘م٥م قمْمق أ

أن  ٤موم٢من يمٜم٧م ُمزُمٕمً . أُم٤م ىم٤مٟمقن اًمقضمدان وم٠مومٕمُؾ ُمـ ذًمؽ عمـ يٜمّمػ. أوضم٥م قمٚمٞمؽ

طم٤مًمتؽ اًمتل درضم٧م قمٚمٞمٝم٤م ُمٜمذ سمْمع ؾمٜملم ومام أطمراك أن شمست٘مٞمؾ ُمـ هذه شمٔمؾ قمغم 

ـمـ ومٙمٜم٧م طمتك ٓخيجؾ ُمـ يم٤مٟمقا وؾمٓم٤مءك وزقمٛمقا أٟمؽ ظمدُم٧َم اًمق، اًمٕمْمقي٦م

 .هبذا اًمتنميػ اضمديرً 

ُمـ ُم٘م٤مٓشمؽ ومٞمام شمبٕم٨م سمف إمم جمّٚم٦م اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل  ٤مصمؿ إين أرضمقك أن شمٜمٔمر ُمٚمٞمً 

 .طمتك إذا أىمّروك قمغم ُم٤ميمتبتف شمبٕم٨م سمف ًمٚمٜمنم، وأن شم٘مرأه٤م قمغم أرسم٤مب هذه اًمّمٜم٤مقم٦م

وُم٘م٤مٓشمؽ ذم احل٘مٞم٘م٦م ُمـ اًمٜمقع اًمذي ٓيٛمٙمـ أن يٜمنم ذم جمٚم٦م يمٛمجٚم٦م اعمجٛمع 

ومٝمل أؿمبف سمٛم٘م٤مٓت اًمزهراوي احلٛميص ، ًمٖمٛمقٍض ذم شمرايمٞمبٝم٤م، اًمٕمريب اًمٕمٚمٛمل

 .وأرضمق أن شمٕمرف سمٕمد هذا أن اًمٕمٚمؿ همػم اًمسٞم٤مؾم٦م، واًمنمسمتكم اعمٍمي
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 (دمشؼ)اجلامع األمقي 

 

 
 

(إدلبسؿعان )دير 
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 واألحداث التل كان األمر جعػر حارًضا فقفا
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ػَّ   اح مـ أرسةمققػ مجال باشا السَّ

 األمر طبد الؼادر اجلزائري

 فقفا اواألحداث التل كان األمر جعػر حارًض 

 

 

مجٕمٞم٦م "ص٤مرت اًمسٚمٓم٦م سمٞمد ، سمٕمد آٟم٘مالب قمغم اًمسٚمٓم٤من اًمٕمثامين قمبد احلٛمٞمد

ا  "آحت٤مد واًمؽمىمل  . ذم ُم٘مدوٟمٞم٤ماًمتل ُأؾمس٧م هًّ

، اًمٜمٛمس٤م قمغم يد ـم٤مًم٥ٍم سيبيم٤من اهمتٞم٤مل وزم قمٝمد  1911طمزيران  08وذم 

 شمنميـ اًمث٤مين 11اًمنمارة اًمتل أؿمٕمٚم٧م ٟم٤مر احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم اًمتل داُم٧م طمتك 

وحت٤مًمٗم٧م اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ُمع  (1918أيٚمقل  32دظمؾ احلٚمٗم٤مء دُمِمؼ ذم ) 1918

وشُمِٕمدُّ ، ء وؾم٤مئؾ اًم٘مت٤ملٞمكوأظمذت هت، اًم٘مٞمٍمي٦مأعم٤مٟمٞم٤م قمغم سمريٓم٤مٟمٞم٤م وومرٟمس٤م وروؾمٞم٤م 

 .اجلٞمقش خلقض اعمٕمريم٦م

إطمدى ضمبٝم٤مت ( أي ىمبؾ شم٘مسٞمٛمٝم٤م ذم هن٤مي٦م احلرب) يم٤مٟم٧م ؾمقري٦م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م

 اعمستٕمٛمرة) ويم٤مٟم٧م ظمٓم٦م اًم٘مٞم٤مدة اًمٕمٚمٞم٤م أن يسػم ضمٞمش ُمـ ؾمقري٦م إمم ُمٍم. احلرب

 اصالت سمريٓم٤مٟمٞم٤م سملم ىمٓمع ُمقٓطمتالهل٤م وووع اًمٞمد قمغم ىمٜم٤مة اًمسقيس و( اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م

 .ُمؼماـمقريتٝم٤مإأضمزاء 

أن جيٜمد إه٤مزم ، ويم٤من واًمٞمٝم٤م ظمٚمقيص سمؽ، ٤مءت أواُمر اؾمت٤مٟمبقل إمم دُمِمؼضم

ويم٤من أول ُمـ اقمتٛمد قمٚمٞمف هذا اًمقازم هق . وُيِٕمد  اعمتٓمققم٦م ًمٚمٕمٛمؾ حت٧م اًمٕمٚمؿ اًمٕمثامين
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اًمٖمٞمقريـ قمغم ُمـ اعمسٚمٛملم  إُمػمًمِِٕمْٚمٛمف أن ، األمر سعقد حػقد األمر طبد الؼادر

 .وًمف ٟمٗمقذ واؾمع ذم اجل٤مًمٞم٦م اجلزائري٦م اًمٙمبػمة، وُمـ اعم١ميديـ ًمٚمخٚمٞمٗم٦م، ُمّمٚمحتٝمؿ

وهق ٟم٤مفمر ، أطمد أقمْم٤مء مجٕمٞمتٝمؿ 1911ول أرؾمؾ آحت٤مديقن ذم يم٤مٟمقن إ

ًمٚمجٞمش اًمراسمع اًمٕمثامين  ااًمذي قُملّم ىم٤مئدً ، أمحد مجال باشا، احلرسمٞم٦م ذم اًمقزارة اًمٕمثامٟمٞم٦م

 .اواؾمٕم٦م ضمدً وأقمٓمل صالطمٞم٤مٍت ، اًمِم٤مم ًمٚمحٙمقُم٦م ذم ٤مورئٞمًس 

ورأوا ذم اقمؽماوٝمؿ قمغم ؾمٞم٤مؾم٦م ، يم٤من آحت٤مديقن ىمد همٛمٓمقا اًمٕمرب طم٘مٝمؿ

 وُمٓم٤مًمبتٝمؿ سم٤مإلصالح واًمالُمريمزي٦م ضمٜم٤مي٦ًم ٓ، اًمتؽميؽ ومتسٙمٝمؿ سم٘مقُمٞمتٝمؿ اًمٕمرسمٞم٦م

وضمٕمؾ خيتٚمؼ ، ٤موطمِمٞمًّ  ٤موىمٛمٕمً  اًمذا ُم٤مرس مج٤مل سم٤مؿم٤م قمغم أه٤مزم ؾمقري٦م ىمٝمرً . شمٖمتٗمر

 . 1915وي٠مُمر سم٤مًم٘مبض قمغم ؿمّب٤من اًمٕمرب ُمٜمذ ٟمٞمس٤من ، ويٗمؽمي قمغم اًمٕمب٤مد اًمتُّٝمؿ

وَٟمٗمُل إُه اًمٕمرسمٞم٦م إمم َُمٜم٤مذم إٟم٤موقل ُمـ ، ويم٤من اؾمتبداده وؾمٗمٙمف ًمٚمدُم٤مء

إن اًمذي أود  ...أيمؼم اًمٕمقاُمؾ اًمتل أّدت إمم إقمالن اًمثقرة اًمٕمرسمٞم٦م اًمٙمؼمى ذم احلج٤مز

ٗم٤محا) اًمؽميمٞمز قمٚمٞمف هٜم٤م هق ُمقىمػ مج٤مل سم٤مؿم٤م ٥م سم٤مًمس  اًمتل ، ُمـ أهة إُمػم( ًمذي ًُم٘مِّ

هنَجُف ذم اًمقـمٜمٞم٦م وُمٜم٤مهْم٦م اًمٔمٚمؿ وؾمٞم٤مؾم٦م ، إظمقشُمف وأسمٜم٤مؤه وطُمٗمداؤه: شم٤مسمع أومراُده٤م

ٛمقا سم٤مًمسٕمل هلدم يمٞم٤من اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م! ُمع أهّنؿ ، ودقمؿ اعمٓم٤مًمب٦م سم٤محلري٦م، اًمتؽميؽ وم٤مهتُّ

وا ذم ظمدُمتٝم٤م قمروم٤مٟمً  وًمٙمـ ذم اًمقىم٧م . ٤م دوًم٦م ُُمْسٚمٛم٦موٕهن، سم٤مجلٛمٞمؾ ُمـ ضمٝم٦م ٤مُم٤مىمٍم 

وًم٘مد ىم٤مم إُمػم ؾمٕمٞمد اسمـ إُمػم قمكم سم٤مؿم٤م . ٟمٗمسف يم٤مٟمقا ُمع اعمٓم٤مًمبلم سم٤مإلصالح

 إذ يم٤مٟم٧م قمالىم٦م ، سمٛمٝمٛم٦م اًمقؾمٞمط سملم احلٙمقُم٦م اًمؽميمٞم٦م وىمٞم٤مدة اًمثقرة اًمٕمرسمٞم٦م

 إٓ أن شمٕمٜم٧ُّم إشمراك مل يؽمك ، اب٦م ضمدًّ إُمػم ؾمٕمٞمد سم٤مُٕمػم ومٞمّمؾ سمـ احلسلم ـمٞمِّ 

 ًٓ  .ًمٚمتٗم٤مهؿ جم٤م
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وأطمٞمؾ قمغم ( والد جعػر) وُمـ مجٚم٦م ُم٤مشمرشم٥م قمغم ذًمؽ أن اقمُت٘مؾ إُمػم ـم٤مهر

وىم٣م ؾمٜم٦م واطمدة ذم ، ومحٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مٕؿمٖم٤مل اًمِم٤مىم٦م اعم١مىمت٦م( قم٤مًمٞمف) اًمديقان اًمُٕمرذم ذم

وسمٕمد أن ظُمكّم ؾمبٞمٚمف اؾمت٠مٟمػ ٟمِم٤مـمف اًمسٞم٤مد وم٤مقمت٘مؾ صم٤مٟمٞم٦م وطُمٙمؿ . ؾمجـ سمػموت

وىم٣م ؾمٜمتلم ذم ؾمجـ ، دةسم  احلٙمؿ إمم إقمامل اًمِم٤مىم٦م اعم١م قمٚمٞمف سم٤مإلقمدام صمؿ ظمٗمػ

 .صمؿ ظُمكّم ؾمبٞمٚمف سمٕمٗمٍق ظم٤مص ىمبٞمؾ اٟمسح٤مب إشمراك ُمـ دُمِمؼ، اًم٘مٚمٕم٦م سمدُمِمؼ

 واسمٜمف قمبد اًم٘م٤مدر (0)إُمػم قمكم سم٤مؿم٤م (1)سمروؾم٦م وظمالل هذه اًمسٜمقات ُٟمٗمل إمم

وسم٘مٞم٦م أومراد  ،األمر جعػرو( ؿم٘مٞمؼ إُمػم ؾمٕمٞمد اًمذي يم٤من ذم ُمٝمٛم٦م ذم اؾمت٤مٟمبقل)

اسمـ ) أهة إُمػم قمبد اًم٘م٤مدر: ذًمؽ أن مج٤مل سم٤مؿم٤م اًمسٗم٤مح يم٤من ىمد اقمت٘مؾ إُمػم قمٛمر

ومخ٤مف إْن هق شمرك . وىمرر ؿمٜم٘مف ذم ؾم٤مطم٦م اعمرضم٦م سمدُمِمؼ( إُمػم قمبد اًم٘م٤مدر اًمٙمبػم

 .ه٤مئاًل  ٤مأهة إُمػم ذم دُمِمؼ أن حُتدَث ُمع اجل٤مًمٞم٦م اجلزائري٦م اًمٙمبػمة اوٓمراسمً 

 .أوهل٤م سم٤مظمتّم٤مروًمٜمبدأ اًم٘مّم٦م ُمـ 

 زاره إُمػم ؾمٕمٞمد ذم ىمٍم، مم دُمِمؼإسمٕمد وصقل مج٤مل سم٤مؿم٤م اًمسٗم٤مح 

ًمُٞمٕمٚمٛمف أٟمف أىمٜمع اًمدروز سم٤مٟٓمْمامم ، سمدُمِمؼ( ضمقزة احلدسم٤مء) ذم( داُم٤مؾمٙمقس سم٤مٓس)

ٕن ؾم٤مُمل سم٤مؿم٤م ، سمٕمد أن يم٤مٟمقا صم٤مئريـ قمٚمٞمٝم٤م، إمم صٗمقف اًمٕمثامٟمٞملم خلدُم٦م اًمدوًم٦م

سمٕمد أن أقمٓم٤مهؿ إُم٤من! وأٟمف ًمقٓ صم٘م٦م اًمدروز اًمٗم٤مروىمل ؿمٜمؼ صمالصم٦م ُمـ ُمِم٤مخيٝمؿ 

                                           
 آؾمؿ اًم٘مديؿ هلذه اعمديٜم٦م هق )سمروؾم٦م(، واؾمٛمٝم٤م احل٤مزم )سمقرص٦م(. ( 1)

 يم٤من قمكم سم٤مؿم٤م ُمـ رضم٤مل اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م، وؿمٖمؾ ومٞمٝم٤م ُمٜم٤مص٥م رومٞمٕم٦م:  ( 0)

 وٟم٤مئًب٤م قمـ وٓي٦م دُمِمؼ.   -  ومٙم٤من اًمرئٞمس اًمث٤مين عمجٚمس إُم٦م اًمٕمثامين.  -

  ًمٞمبٞم٤م ًمدقمؿ اعمج٤مهديـ ًمٚمٕمدوِّ اإليٓم٤مزم. واعمبٕمقث اًمٕمثامين إمم -

 ويم٤من ُم٘مّرسًم٤م ُمـ اًمسٚمٓم٤من قمبد احلٛمٞمد، وُمع ذًمؽ يمٚمف مل يْسٚمؿ ُمـ سمٓمش مج٤مل اًمسٗم٤مح. -
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مخسٛمئ٦م وم٤مرس درزي إمم دُمِمؼ! يم٤مٟم٧م اعم٘م٤مسمٚم٦م سملم ( 522) سم٤مُٕمػم ؾمٕمٞمد عم٤م طمرض

وأفمٝمر إُمػم ضمرأة وساطم٦م ذم ، اًمٚمب٤مىم٦م هزُ قِ ٕمْ ويم٤من يمالم مج٤مل شمُ ، إُمػم ومج٤مل ضم٤موم٦م

سمسب٥م ٟمٗمقذه ًمدى  ،شمزايد ُمع اًمزُمـ اومح٘مد قمٚمٞمف طم٘مدً ، طمديثف مل يتقىمٕمٝمام مج٤مل سم٤مؿم٤م

 .اجل٤مًمٞم٦م اجلزائري٦م واًمدروز

، اٟمتٝم٧م محٚم٦م ىمٜم٤مة اًمسقيس اًمتل أقمّده٤م مج٤مل سم٤مؿم٤م ًمٖمزو ُمٍم سم٤مإلظمٗم٤مق

، وم٠مظمذ يٜمٗمل اًمٕم٤مئالت إمم إٟم٤موقل، وفمٝمرت ٟمّٞم٤مت مج٤مل ٟمحق اًمٕمرب وزقمامئٝمؿ

ر سم٤مًم٘مبض ُموأ، سمٚمبٜم٤من( فقم٤مًمٞم) قُمرومٞم٤ًّم ذم ٤موأًّمػ ديقاٟمً . ويراىم٥م طمريم٤مت ؾم٤مدة اًمٕمرب

وضمٕمؾ حي٤ميمٛمٝمؿ سمتٝمٛم٦م اًمتآُمر ، ُمـ يمب٤مر رضم٤مٓت اًم٘مقم ُمسٚمٛملم وُمسٞمحٞملم دقمغم قمد

قمٚمٞمٝمؿ ويم٤من ممـ ىمبض . وآشمّم٤مل سم٤مًمدول إضمٜمبٞم٦م، قمغم ؾمالُم٦م اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م

 .وهق قمؿُّ إُمػم ؾمٕمٞمد، األمر طؿر ابـ األمر طبد الؼادر اجلزائري

 - سمٕمد طمقاٍر ـمقيؾ - ًمذي وقمدهؾم٤مومر إُمػم ؾمٕمٞمد إمم اًم٘مدس عم٘م٤مسمٚم٦م مج٤مل سم٤مؿم٤م ا

 وًمق طُمٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مإلقمدام!، سم٤معمح٤مومٔم٦م قمغم طمٞم٤مة إُمػم قمٛمر

 . وًمٙمـ اًمّسٗم٤مح مل يؼم  سمققمده يمام ؾمٜمرى

إمم اؾمت٤مٟمبقل  ـمٚم٥م اًمسّٗم٤مح ُمـ إُمػم ؾمٕمٞمد اًمسٗمر 1919وذم أواظمر ٟمٞمس٤من 

 .ٕن اًمدوًم٦م ؾمتٙمٚمٗمف سمٛمٝمٛم٦م ظم٤مص٦م، ظمالل صمالصم٦م أي٤مم

وم٠مهع ، ض قمغم إُمػم قمبد اًم٘م٤مدر اسمـ إُمػم قمكم سم٤مؿم٤موذم اًمٞمقم اًمت٤مزم ىُمب

وه٤مأٟمذا ، ًم٘مد يمٚمٗمتٜمل سم٤مًمسٗمر إمم اؾمت٤مٟمبقل: إُمػم ؾمٕمٞمد عم٘م٤مسمٚم٦م مج٤مل سم٤مؿم٤م وىم٤مل ًمف

وىمد يمٜم٧م وقمدشمٜمل سمتخٚمٞم٦م ؾمبٞمؾ قمّٛمل إُمػم قمٛمر ومل . ؾم٠مؾم٤مومر اأـمٕم٧م أواُمرك وهمدً 

اًمنم ًمألهة يمٚمٝم٤م؟ ومٝمؾ ٟمقي٧م ، بض ضمٜمقدك قمغم أظمل قمبد اًم٘م٤مدرشمٗمٕمؾ! واًمٞمقم ىمَ 
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وهذا ، إٟمٜمل مل آُمر سم٤مًم٘مبض قمغم أظمٞمؽ إُمػم قمبد اًم٘م٤مدر: وم٤مقمتذر مج٤مل قمـ ذًمؽ وىم٤مل

َ  ٤مظمٓم٠م ُمـ اجلٜمد! وـمٚم٥م ه٤مشمٗمٞمًّ  ًٓ ُمـ ُمدير اًمنمـم٦م أن خيكمِّ  ... ؾمبٞمٚمف طم٤م

، أي سمٕمد ؾمٗمره سم٠مي٤مم ىمٚمٞمٚم٦م، أي٤مر 1أٟمف ذم يقم  اوذم اؾمت٤مٟمبقل سمٚمغ إُمػَم ؾمٕمٞمدً 

 :  قمكم سم٤مؿم٤م عم٘م٤مسمٚم٦م مج٤مل اًمذي ىم٤مل ًمفـُمٚم٥م واًمده إُمػم

ومبٚمَغ اخلؼم اسمٜمَف قمبَد اًم٘م٤مدر اًمذي ظمٌم . ! وطمجزه ذم ىمٍمه(أٟم٧م وٞمٗمل اًمٚمٞمٚم٦م) 

ومخرج إمم اًمٖمقـم٦م ُمع قمدد ُمـ رضم٤مًمف اعمسٚمحلم وأقمٚمـ ، يّم٤مب أسمقه سمسقء نأ

ًٓ . اًمٕمّمٞم٤من قمغم اًمدوًم٦م يّمدر خيؼمُه أن أىمّؾ قمٛمؾ قمدائل  وم٠مرؾمؾ إًمٞمف مج٤مل سم٤مؿم٤م رؾمق

وم٠مذقمـ سم٤مُٕمر وقم٤مد إمم دُمِمؼ وؾمّٚمؿ ٟمٗمسف . قمٜمف يقدي سمحٞم٤مة واًمده إُمػم قمكم سم٤مؿم٤م

وًمٙمـ إب سم٘مل ذم وٞم٤موم٦م ، ذَط أن خُيغم  ؾمبٞمؾ أسمٞمف، إمم اًمنمـم٦م ُمع ؾمالطمف

ؾمبٕم٦م ُمـ  ٤مُأقمدم ذم دُمِمؼ ؿمٜم٘مً ، 1919أي٤مر  9أي ذم ، وذم اًمٞمقم اًمت٤مزم... احلٙمقُم٦م

 : قِمْٚمٞم٦م اًم٘مقم هؿ

 . (دُمِمؼ) اًمٕمٔمؿؿمٗمٞمؼ سمؽ اعم١ميد  -

 . (محص) قمبد احلٛمٞمد اًمزهراوي -

 . (دُمِمؼ) إُمػم قمٛمر اجلزائري -

 . (دُمِمؼ) ؿمٙمري اًمٕمسكم -

 . (ٟمسب٦ًم إمم ُمٜمٓم٘م٦م اعمٚمٞمح٦م ذم ريػ دُمِمؼ، اعمٚمٞمحل) قمبد اًمقه٤مب اإلٟمٙمٚمٞمزي -

 . (محص) رومٞمؼ رزق ؾمٚمقم -

 . (دُمِمؼ) رؿمدي اًمِمٛمٕم٦م -
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ع قمغم اًمٜم٤مس سمٕمد زِّ ي وُ يمام ضم٤مء ذم اًمبٞم٤من اًمذ - ويم٤مٟم٧م اًمتٝمٛم٦م اعمقضمٝم٦م إًمٞمٝمؿ

هم٤ميتٝم٤م ، أهنؿ اؿمؽميمقا ذم أقمامل ظمٞم٤مٟم٦م -( وٟمنم ذم ضمريدة اًمنمق) اإلقمدام سمس٤مقمتلم

 وإىم٤مُم٦م دوًم٦م ُمست٘مٚم٦م!، ومّمؾ ؾمقري٦م وومٚمسٓملم واًمٕمراق قمـ اًمسٚمٓم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م

وهق يؽمدد قمغم أوزم إُمر ًمٞمقضّمٝمقه  يم٤مُماًل  اذم اؾمت٤مٟمبقل ؿمٝمرً أىم٤مم إُمػم ؾمٕمٞمد 

ًمٙمٜمف مل جيد ُمٜمٝمؿ إٓ اًمتسقيػ ، يمام ىم٤مل ًمف مج٤مل سم٤مؿم٤م، ل ؾمٞمٜمتدسمقٟمف هل٤مإمم اعمٝمٛم٦م اًمت

يس٠مهلؿ قمـ ، ويم٤من يرؾمؾ اًمرؾم٤مًم٦م شمٚمق اًمرؾم٤مًم٦م إمم أسمٞمف وأهٚمف ذم دُمِمؼ، واعمامـمٚم٦م

ـُ ُمّمٓمٗمك رُمزي سم٤مؿم٤م إُمػَم ؾمٕمٞمدً . طم٤مهلؿ وماليتٚم٘مك أي  ضمقاب ذم أطمد  اوص٤مدف اسم

ِف إُمػم ، ؿمقارع اؾمت٤مٟمبقل قمٛمر! أدرك إُمػم أن قمٛمف ؿمٜمؼ ُمع ؿمٝمداء ومٕمّزاه سمٕمٛمِّ

وم٠مرهمك وأزسمد وؾم٤مر ًمس٤مقمتف إمم ُمريمز اًمؼميد وأرؾمؾ اًمؼمىمٞم٦م اًمت٤مًمٞم٦م إمم مج٤مل ، ؾمقري٦م

هذا قم٤مٌر قمغم ، ًمٚمٕمٝمد اًمذي ىمٓمٕمَتف زم ٤مؿمٜم٘م٧َم إُمػم قمٛمر ظمالومً ": سم٤مؿم٤م ذم دُمِمؼ

ت٘مد وقم٤مد إمم داره وأُمسؽ سم٤مًم٘مٚمؿ ويمت٥م ُم٘م٤مًم٦م ؿمديدة اًمٚمٝمج٦م اٟم "ذومؽ اًمٕمسٙمري

وُمـ ، وطمّذر يمب٤مر آحت٤مديلم ُمـ ظمٓمؾ أقمامًمف، هب٤م ؾمٞم٤مؾم٦م مج٤مل سم٤مؿم٤م اًمسٗم٤مح ذم اًمِّم٤مم

 اًمٕم٤مىمب٦م إن مل يتالومقا هذا إُمر، اؾمتٗمزازه اًمِمٕمقر اًم٘مقُمل اًمٕمريب
ِ
 . وؾمقء

ومراىمبقا ، يم٤من آحت٤مديقن قمغم ووم٤مق ُمع مج٤مل سم٤مؿم٤م ذم ؾمٞم٤مؾمتف اًمتل اٟمتٝمجٝم٤م

وأوقمزوا إمم اًمّمحػ اًمٕمثامٟمٞم٦م ذم قمدم ٟمنم أّي  ،وُمٜمٕمقه ُمـ اًمٙمت٤مسم٦م، اإُمػم ؾمٕمٞمدً 

، صمؿ صدر أُمر ُمـ ٟمٔم٤مرة احلرسمٞم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م سمتٗمتٞمش سمٞم٧م إُمػم ؾمٕمٞمد. سمٞم٤من ًمألُمػم

ؿ سم٤مًمتآُمر قمغم ؾمالُم٦م اًمقـمـ اًمٕمثامين، وشمٗمتٞمش أوراىمف احلٙمؿ  ٚم٥م٘موشم٠مًمٞمػ قمّم٤مسم٦م ًم، واهتُّ

ٓ يمت٤مَب اًمنميػ طمسلم زًمف إـومل جيد اجلٜمقد اًمذيـ ومتِمقا ُمٜم، ذم اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م

 :وسمٕمض إؾمٚمح٦م اًمِمخّمٞم٦م اًمتل حيٛمٚمٝم٤م إُمػم ذم أؾمٗم٤مره قم٤مدة وٓ شمٗم٤مرىمف، ًمألُمػم
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وووع ذم ُمٜمزل ؿم٤مهلم سم٤مؿم٤م حت٧م ، وم٤مقمُت٘مؾ أن سمحج٦م محؾ ؾمالح همػم ُمرظمص

هٜم٤مك وضمد أن ، ُمٜمٗم٤مه اجلديد سمقرص٦مٟم٘مؾ إمم ، وسمٕمد صمالصم٦م أي٤مم. احلراؾم٦م اًمِمديدة

 - األمر جعػروُمٜمٝمؿ  - قمبد اًم٘م٤مدر ومجٞمع أومراد إهة وأظم٤مه قمكم سم٤مؿم٤م واًمده إُمػم

وذع واًمده إُمػم قمكم وأظمقه ي٘مّّم٤من . وأىم٤مُمقا ذم ىمٍم ومخؿ سمقرص٦مه إمم قىمد ؾمب٘م

ًٓ ، قمٚمٞمف طمقادث دُمِمؼ أصمٜم٤مء همٞم٤مسمف قمغم شمرك ( اأي ؾمٕمٞمدً ) اًمّسٗم٤مح أضمؼمه ويمٞمػ أن مج٤م

 ٜمف قمبد اًم٘م٤مدر ىمبؾ ًمٞمٚم٦م وأوىمػ إُمػم قمٚمٞم٤ًّم واسم، دُمِمؼ ىمبؾ ؿمٜمؼ اًمِمٝمداء

 ُمـ ىمٞم٤مُمٝمؿ ُمع رضم٤مهلؿ سم٠مّي طمريم٦م قمدائٞم٦م! وأظمذ  ٤موذًمؽ شمٗم٤مديً ، شمٜمٗمٞمذ اإلقمدام

مج٤مل اًمسٗم٤مح سمٕمد ذًمؽ هي٤مضمؿ أهة إُمػم قمبد اًم٘م٤مدر اًمٙمبػم ويتٝمٛمٝم٤م ذم وـمٜمٞمتٝم٤م 

 وإظمالصٝم٤م ًمٚمدوًم٦م!

 رهمب٧م طمٙمقُم٦م آحت٤مديلم اًمتس٤مهؾ ىمٚمٞماًل ، وعم٤م سمدت سمقادر اًمثقرة اًمٕمرسمٞم٦م

دومٕمٝمؿ اًمِمدة إمم شم ًمٙمل ٓ، واعمح٤مومٔم٦م قمغم إظمالص اًمب٘مٞم٦م اًمب٤مىمٞم٦م ُمـ رقم٤مي٤مه٤م

ويم٤من . آؿمؽماك ذم اًمثقرة اًمٕمرسمٞم٦م أو آرمت٤مء ذم أطمْم٤من احلٚمٗم٤مء اإلٟمٙمٚمٞمز واًمٗمرٟمسٞملم

 ُم٤مزاًمقا قمغم إظمالصٝمؿ ًمٚمسٚمٓم٤من وًمٚمدوًم٦م سمرهمؿ ُم٤م ـأطمد أوًمئؽ اًمذي األمر سعقد

 ...وشمنميد أهشمف ،وىمتؾ قمٛمف، أص٤مسمف ُمـ إسمٕم٤مٍد وٟمٗمل

وضم٤مء إًمٞمف ، سمقرص٦مومٜمُ٘مؾ إُمػم ؾمٕمٞمد إمم اؾمت٤مٟمبقل سمٕمد ؿمٝمريـ ىمْم٤ممه٤م ذم 

 وأظمذ حي٤مدصمف ويالـمٗمف وحي٤مول( أمحد سمؽ) ُمدير اًمنمـم٦م اًمٕم٤مم ذم اًمٕم٤مصٛم٦م اًمؽميمٞم٦م

ًمـ يٛمد  يده عمّم٤مومح٦م ؾمٗم٤مح  وًمٙمـ إُمػم أضم٤مسمف سم٠مٟمف. إىمٜم٤مقمف سم٤مًمتّم٤مًمح ُمع مج٤مل سم٤مؿم٤م

 ...٤موقمدواٟمً  ي٤مءه٤م فمٚماًم ؾمقري٦م اًمذي ىمتؾ أسمر
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وهق ذم اؾمت٤مٟمبقل أن أقمْم٤مء مجٕمٞم٦م آحت٤مد واًمؽمىمل اًمب٤مرزيـ  اؾمٕمٞمدً  وسمٚمغ إُمػمَ 

أي٤مر واختذوا  9اضمتٛمٕمقا سمجامل سم٤مؿم٤م وأّٟمبقه قمغم قمٛمٚمف اعمخزي ذم دُمِمؼ وسمػموت ذم 

طمتك ٓيٜمْمٛمقا إمم اًمثقرة اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل ؾمتٜمدًمع  سم٤مًمٕمٗمق قمـ اعمبٕمديـ اًمسٞم٤مؾمٞملم اىمرارً 

 ...وًمٙمـ مج٤مل سم٤مؿم٤م رومض ىمرار زُمالئف. ُمـ احلج٤مز طمتاًم 

اًمدوًم٦م ( أي وزراء) وزع ٟمسخ٤م ُمٜمف قمغم مجٞمع ُٟمّٔم٤مر ٤مومٙمت٥م إُمػم ؾمٕمٞمد يمت٤مسمً 

يستّمقب ومٞمف رأي أقمْم٤مء مجٕمٞم٦م آحت٤مد واًمؽمىمل سم٤مًمٕمٗمق قمـ اعمبٕمديـ ، اًمٕمثامٟمٞم٦م

٠مظمذ ُمس١موًمٞم٦م وي، ويٜمت٘مد ومٞمف شمٕمٜم٧ّم مج٤مل سم٤مؿم٤م وـمٖمٞم٤مٟمف وفمٚمٛمف، اًمسٞم٤مؾمٞملم اًمٕمرب

 ...قمقدة اعمبٕمديـ قمغم قم٤مشم٘مف

أكف هق وأرسة  ااألمر سعقًد وسمٕمد ُمدة أسمٚمغ أوًمق إُمر ذم اًمٕم٤مصٛم٦م اًمؽميمٞم٦م 

 . أطمرار ـمٚم٘م٤مء يٛمٙمٜمٝمؿ اًمٕمقدة إمم دُمِمؼ مجٞمٕمٝم٤م األمر طبد الؼادر الؽبر

 . وسم٤مًمٗمٕمؾ رضمٕم٧م إهة إمم دُمِمؼ وسم٘مل إُمػم ؾمٕمٞمد ذم اؾمت٤مٟمبقل إمم طملم

ويم٤مٟم٧م اًمثقرة اًمٕمرسمٞم٦م ىمد اٟمدًمٕم٧م ، سم٠مٟمّم٤مره وأقمقاٟمف ؾر سمدُمِمؼ اشمّموعم٤م اؾمت٘م

وأؾمٜمدت ، وأصبح٧م ومٚمسٓملم وؾمقري٦م ُمٝمددشملم، وشمراضمع اًمؽمك قمـ اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م

ىمٞم٤مدة اجلٞمش ذم ومٚمسٓملم إمم مج٤مل سم٤مؿم٤م اعمرؾمٞمٜمل اعمٕمروف سم٤مؾمؿ مج٤مل سم٤مؿم٤م اًمّمٖمػم 

حاجتفا إغ األمر سعقد ٟمٞم٦م ورأت اًمدوًم٦م اًمٕمثام. ًمف ُمـ مج٤مل سم٤مؿم٤م اًمسٗم٤مح امتٞمٞمزً 

ًمٞم٘مقم سمٛمٝمٛم٦م اًمقؾمٞمط سمٞمٜمٝم٤م وسملم إُمػم ومٞمّمؾ سمـ احلسلم ىم٤مئد ضمٞمقش اًمثقرة ، شديدة

 ...لذسمٕمد أن ؾمبؼ اًمسٞمػ اًمٕم، وم٘مد طم٤موًم٧م شمريمٞم٤م أن شمسؽميض ومٞمّماًل . اًمٕمرسمٞم٦م

وصٚم٧م إمم إُمػم ؾمٕمٞمد رؾم٤مًم٦م ؿمخّمٞم٦م ُمع ُمقومد  1918وذم أواظمر متقز 

 ٘مر ىمٞم٤مدشمف ذمُمرؾمٞمٜمل يرضمقه ومٞمٝم٤م اًمتٙمرم سمزي٤مرشمف ذم ظم٤مص ُمـ ىمبؾ مج٤مل سم٤مؿم٤م اعم
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ذح اعمرؾمٞمٜمل ًمألُمػم ُمقىمػ اجلٞمقش اًمٕمثامٟمٞم٦م اعمتخ٤مذل  ...ذم ذىمل إردن( اًمسٚمط)

ورضم٤مه اًمذه٤مب إمم ومٞمّمؾ ًمٞم٘مقم سمدور اًمقؾمٞمط ، وىمقة إُمػم ومٞمّمؾ واجلٞمقش اًمٕمرسمٞم٦م

، ًم٦م اعمرؾمٞمٜمل إمم ومٞمّمؾوسم٤مًمٗمٕمؾ أظمذ إُمػم ؾمٕمٞمد رؾم٤م. ذم اًمّمٚمح سمٞمٜمف وسملم إشمراك

وسمٕمد آـمالع قمٚمٞمٝم٤م رد إُمػم ومٞمّمؾ سمرؾم٤مًم٦م إمم اعمرؾمٞمٜمل ىم٤مل ومٞمٝم٤م إٟمف سمٕمد اعمراؾمالت 

إٓ إذا ىمبٚم٧م احلٙمقُم٦م ، ؿمٝمر مل يبؼ أُمؾ ذم اًمقوم٤مق وآشمٗم٤مقأاعمتب٤مدًم٦م ـمقال شمسٕم٦م 

 . وقمغم ووم٤مق شم٤مم واحت٤مد ُمع إشمراك اأطمرارً  اًمؽميمٞم٦م أن يٕمٞمش اًمٕمرب

 1919طمزيران 12اًمٕمرسمٞم٦م اًم٘مت٤مل يقم إقمالن اًمثقرة ذم  سمدأت اًم٘مقات]

صمؿ ؾم٘مٓم٧م ، أضمؼمت طم٤مُمٞم٤مت ضمدة وُمٙم٦م اًمؽميمٞم٦م قمغم آؾمتسالم وهقم٤من ُم٤م

واؿمتبؽ إُمػم ومٞمّمؾ ىم٤مئد اجلٞمش . (ؿم٘مٞمؼ ومٞمّمؾ) اًمٓم٤مئػ قمغم يد إُمػم قمبد اهلل

ب٦م صمؿ صمؿ شم٘مدم وم٤مطمتؾ اًمٕم٘م، اًمٕمريب اًمِمامزم ُمع إشمراك ذم ؾمقاطمؾ احلج٤مز اًمِمامًمٞم٦م

صمؿ ؾم٤مر إمم درقم٤م ، طم٤مس ُمٕم٤من ذم ذىمل إردن واٟمتٍم قمغم اجلٞمش اًمٕمثامين اًمراسمع

واطمتٚمٝم٤م ذم وىم٧م ىم٤مم ومٞمف اجلٜمرال اًمٚمٜمبل هبجقم ؾم٤مطمؼ قمغم اجلٞمِملم اًمس٤مسمع واًمث٤مُمـ 

وي٘مقد ، ويم٤من ي٘مقد إول ُمّمٓمٗمك يمامل سم٤مؿم٤م اًمذي ص٤مر ومٞمام سمٕمد أشم٤مشمقرك، اًمؽميمٞملم

ُمٜم٘مٓمع اًمٜمٔمػم وم٘مد أزيؾ اجلٞمش  ٤موٟمجح اهلجقم ٟمج٤مطًم . اجلٞمش اًمث٤مين ضمقاد سم٤مؿم٤م

. فوذذُم٦م ُمـ ومٚمقًم ٟمٞم٦مظمال وطمدة أعم٤م، وأْههؿ اًمث٤مُمـ ُمـ اًمقضمقد سم٘متؾ مجٞمع أومراده

سمٕمض اًمٓمقاسمػم اعمتٗمرىم٦م اًمتل متٙمٜم٧م ُمـ آٟمسح٤مب أُم٤م اجلٞمش اًمس٤مسمع ومٚمؿ يٜم٩م ُمٜمف إٓ 

ويم٤مٟم٧م ... ُمـ درقم٤م وشم٘مدم اجلٞمش اًمٕمريب، وأظمغم إشمراك قمامن وُمٕم٤من. ٟمحق درقم٤م

ٛم٦ًم ويِم٤مهد اًمٜم٤مس ارشمب٤مك إشمراك وطمٚمٗم٤مءهؿ هذه إظمب٤مر شمّمؾ إمم دُمِمؼ ُمْمخّ 

 ويٜمتٔمرون ؾم٘مقط اعمديٜم٦م سم٠ميدي اجلٞمقش اًمٕمرسمٞم٦م أو اجلٞمش اًمؼميٓم٤مين سملم ، إعم٤من

 . [...يقم وآظمر
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اىمؽمح إُمػم ؾمٕمٞمد قمغم اعمرؾمٞمٜمل أن يقزع رضم٤مًمف اعمٖم٤مرسم٦م قمغم ُمداظمؾ طم٤مرات 

يمام اىمؽمح قمٚمٞمف أن ي٠مُمر اًمٗمرق اًمؽميمٞم٦م اًمب٤مىمٞم٦م . ٜمع اًمتٕمدي وحلٗمظ اًمٜمٔم٤ممدُمِمؼ عم

سم٤مٟٓمسح٤مب ُمـ دُمِمؼ هل واجلٜمقد إعم٤من سمٛمٕمداهتؿ وأؾمٚمحتٝمؿ طمتك ٓي٘مع أي 

 . اؿمتب٤مك سملم اجلٞمش اعمٜمسح٥م وضمٞمقش اًمثقرة اًمٕمرسمٞم٦م اًمٔم٤مومرة

 ًٓ ًمٕمامرة وأهع إمم داره ذم طمل ا، قمـ دُمِمؼ واقمتؼم إُمػم ؾمٕمٞمد ٟمٗمسف ُمس١مو

وأصدر هلؿ إواُمر سم٤معمح٤مومٔم٦م قمغم إُمـ واًمٜمٔم٤مم وشمسٝمٞمؾ ، ومجع أصح٤مسمف وأٟمّم٤مره

 . اٟمسح٤مب اجلٞمش اًمؽميمل اعمٜمٝمزم

طمتك ُم٘مر وزارة اًمداظمٚمٞم٦م ) قمغم وٗم٦م سمردى( اًمناي) صمؿ شمقضمف إمم دار احلٙمقُم٦م

وإُمػم  جعػر األمر: حيػ سمف صمالصم٦م ُمـ أهشمف هؿ( أوائؾ اًم٘مرن احل٤مدي واًمٕمنميـ

حمٛمد ). وإُمػم حمٛمد اًمب٤مىمر حيٛمؾ يمؾ ُمٜمٝمؿ سمٜمدىمٞم٦م )اسمـ إُمػم قمبد اعم٤مًمؽ( طمسـ

ووضمد قمغم ـمقل  (اًمب٤مىمر سمـ حمٞمل اًمديـ سمـ اعمّمٓمٗمك ؿم٘مٞمؼ إُمػم قمبد اًم٘م٤مدر اًمٙمبػم

صٗملم ( ُمٙم٤مٟمف سمٜم٤مي٦م احل٤ميؽُأىمٞمؿ اًمذي أزيؾ و) اًمٓمريؼ سملم اًمناي وومٜمدق ومٙمتقري٤م

 رج اًمنايدج٤موزهؿ وصٕمد وم، ُملم سمؽ اًمٓمراسمٚمزعمحكم سم٘مٞم٤مدة أُمـ ظمٞم٤مًم٦م اًمدرك ا

وضمٚمس قمغم يمرؾمٞمف ي٠مُمر  - ٤ماًمقزير طم٤مًمٞمً  - ودظمؾ همروم٦م اًمقازم، اومل جيد ومٞمف أطمدً 

، ُمع اجلٞمش اًمؼميٓم٤مين "ًمقرٟمس اًمٕمرب"دظمؾ دُمِمؼ سمٕمدمه٤م ، ُمدة يقُملم ويٜمٝمك

 . وؾمجـ إُمػم ؾمٕمٞمًدا، ومرشم ٥م اهمتٞم٤مَل إُمػم قمبد اًم٘م٤مدر سمـ قمكم سم٤مؿم٤م
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 أطامل األمر جعػر العؾؿقة واألثريةأبرز 

 

 ،(1)أروسمقس( - اًمتّمحٞمح واإلذاف قمغم إقم٤مدة سمٜم٤مء يمٜمٞمس ص٤محلٞم٦م اًمٗمرات )دورا -1

٥م شمدُمر وُمنح ـوشمرُمٞمؿ ظمرائ، قيـر إُمـدُمري وىمٍم احلٞمـدومـ اًمتـواعم

 . اًمروُم٤مين سمٍمى اًمِم٤مم

س ـل ـمٗمـل ىمريتـوشمرسمت، ٦مـ٦م ضمقسمر اًمٞمٝمقديـ٦م ىمريـ٦م ذم شمرسمـ٤مت أصمريـ٤مم سمحٗمريـىم -0

 . وظمسٗملم اًمروُم٤مٟمٞمتلم

، ذم اًم٘م٤مهرة 1937َُمث ؾ احلٙمقُم٦م اًمسقري٦م ذم ُم١ممتر أصم٤مر اًمدوزم اًمذي قُم٘مد ؾمٜم٦م  -3

سمدقمقة ُمـ  1917وُم١ممتر أصم٤مر ًمٚمدول اًمٕمرسمٞم٦م اًمذي قم٘مد ذم دُمِمؼ ؾمٜم٦م 

 . اًمٕمرسمٞم٦م ضم٤مُمٕم٦م اًمدول

                                           
ىمبؾ اعمٞمالد،  322( ُمقىمع )دورا أوروسمقس( هق ُمقىمع أصمري ُمٝمؿ، يٕمقد شم٤مريخ شم٠مؾمٞمسف إمم قم٤مم 1)

اجلٜمـقب اًمنمىمل ُمـ دير اًمزور، ذم يمؿ إمم 85هٙمتـ٤مًرا، قمغم سمٕمد  70وي٘مـع قمغم ُمس٤مطم٦م متتـد 

ُمٜمٓم٘م٦م شمنمف قمغم هنر اًمٗمرات. وىمد شمٕم٤مىمب٧م قمغم هذا اعمقىمع احلْم٤مرات اإلهمري٘مٞم٦م 

 واًمروُم٤مٟمٞم٦م واهلٚمٜمستٞم٦م.

ومٙمِمـٗم٧م  1989وىمد سمدأت أقمامل سمٕمث٦م اًمتٜم٘مٞم٥م اًمسقري٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م اعمِمـؽميم٦م ذم هـذا اعمقىمـع ذم قمـ٤مم 

واعمسـ٤ميمـ اًم٘م٤مئٛمـ٦م قمـغم اهلْمـب٦م اًمتـل شمرشمٗمـع قمـ أُم٤ميمـ قمدة ومٞمف، ُمثؾ اًمسقر إصمري واًم٘مٚمٕم٦م 

ُمؽًما قمـ هنر اًمٗمرات، ودور اًمٕمب٤مدة، وىمد طمّمؾ هذا اعمقىمع قمغم ضم٤مئزة يم٤مرًمق ؾمـٙم٤مرسم٤م ذم  12

 . 3و  0و  1. اٟمٔمر اعمالطمؼ 0212إيٓم٤مًمٞم٤م يم٠مومْمؾ ُمقىمع أصمري ذم اًمٕم٤ممل ؾمٜم٦م 
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، 1932ـمبع ذم ُمٓمبٕم٦م اعمٗمٞمد ؾمٜم٦م ، عم٘متٜمٞم٤مت دار أصم٤مر اًمقـمٜمٞم٦م ذم دُمِمؼ أقمد  دًمٞماًل  -1

 . صٗمح٦م قمٚمٞمٝم٤م صقر سمٕمض اعم٘متٜمٞم٤مت10يٚمٞمٝم٤م ، صٗمح٦م109وهق ي٘مع ذم 

ُمٕمٝمد دُمِمؼ "اًمّم٤مدرة قمـ  "ٟمنمة اًمدراؾم٤مت اًمنمىمٞم٦م"نم سم٤مًمٗمرٟمسٞم٦م ذم ٟمَ  -5

زضم٤مضمٞم٦م مل يسبؼ أن ٟمنم  زانوأو، دراؾم٦ًم قمـ ىمٓمع ٟم٘مدي٦م إؾمالُمٞم٦م، "اًمٗمرٟمز

 :قمٜمٝم٤م رء

Monnaies Musulmanes et Poids en Verre Inédits. .  

حتقي صقر اًم٘مٓمع ، شم٘مع اًمدراؾم٦م ذم إطمدى وقمنميـ صٗمح٦م ُمـ اًم٘مٓمع اًمٙمبػم

 . اًمٜم٘مدي٦م واًمؽممج٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م عم٤م يمت٥م قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م

ًٓ  وٟمنم سم٤مًمٗمرٟمسٞم٦م -9  :1931، ؼاعمتحػ اًمقـمٜمل اًمسقري سمدُمِم: قمٜمقاٟمف ُم٘م٤م

Musée National Syrien de Damas.  

ًٓ  سم٤مًمٗمرٟمسٞم٦م ٤ميمام ٟمنم أيًْم  -7  :قمـ واطمدشملم َوْزٟمٞم تلم إؾمالُمٞمتلم ُأُمقيتلم ُم٘م٤م

Deux Unités Pondérales Musulmanes Omayyades.  

 :أوم٘م٤مدُمري٦م ايمتِمٗم٧م سم٤مًم٘مرب ُمـ قملم ُم٘م٤مل قمـ أدوات شمًمف  -8

Outils palmyreniens découverts près de la source Efca.  

: وهق ي٘مع ذم ضمزأيـ، ًمٚمٜمٕمٞمٛمل "اًمدارس ذم شم٤مريخ اعمدارس"طم٘مؼ وٟمنم يمت٤مب  -9

 ،)ُمٓمبٕم٦م اًمؽمىمل سمدُمِمؼ، ( صٗمح٦م830واًمث٤مين )، ( صٗمح٦م995إول يِمٖمؾ )

 .(1951ؾمٜم٦م 

 . ًمٚم٘مٓمر اًمسقري مل يٓمبع سمٕمد ٤مضمٖمراومٞمً  ووع ُمٕمجاًم  -12

 :ؾم٤مهؿ ذم حترير اعمجٚم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمّمدر ذم اًم٘مدس -11

Annual Bibliography of Islamic Art and Archeology, India except.  

 .وًمف ُم٘م٤مٓت وسمحقث وحم٤مرضات ٟمنمت ذم جمالت قمرسمٞم٦م وأضمٜمبٞم٦م -10
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وم٘مد ورد اؾمؿ إُمػم ضمٕمٗمر ذم  "اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب سمدُمِمؼ"أُم٤م جمٚم٦م  -13

أي ىمبؾ أن  - (1909سم٤معمجٚمد اخل٤مُمس )ؾمٜم٦م  اسمدءً ، ( ُمرة119ومٝم٤مرؾمٝم٤م )

ويم٤من ىمد ُم٣م ُمـ قمٛمره صمالصمقن ، ٤ماعمجٛمع سمست٦م قمنم قم٤مُمً  ذم اُيٜمتخ٥م قمْمقً 

 أي ىمبؾ ووم٤مشمف ، (1997ؾمٜم٦م ٝم٤مًء سم٤معمجٚمد احل٤مدي وإرسمٕملم )واٟمت -ؾمٜم٦م 

 . سمثالث ؾمٜمقات

 ومت٤مرًة يٙمت٥م ذم سم٤مب، اضمدًّ  ٤مواؾمٕمً  ٤موؿمٛمٚم٧م ـمٞمٗمً ، وىمد شمٜمققم٧م يمت٤مسم٤مشمف ذم هذه اعمجٚم٦م

ومً  "اًمتٕمريػ واًمٜم٘مد" ص حم٤مرضة أًم٘م٤مه٤م أؾمت٤مذ ومرٟمز ذم يٚمخ ٤موطمٞمٜمً ، سمٙمت٤مب ُمٝمؿ ٤مُمٕمرِّ

 ٤موأظمرى يٜمٕمك قم٤معمً ، وشم٤مرًة يٙمت٥م قمـ ايمتِم٤مف أصمري طمدي٨م أذف قمٚمٞمف، دُمِمؼ

وومٞمام يكم ىم٤مئٛم٦م  ...إًمخ، (يٗمّن ويٕمّٚمؼ قمغم يمت٤مسم٤مت أصمري٦م )شمدُمري٦م ُمثاًل  ٤موأطمٞم٤مٟمً ، رطمؾ

 :ُمع سمٞم٤من رىمؿ اعمجٚمد واجلزء واًمّمٗمح٦م، ُمٗمّمٚم٦م سمٕمٜم٤مويـ ُم٤مُٟمنم ذم هذه اعمجٚم٦م

رقؿ  اجلزء ادجّؾد طـقان ادؼالة ؿالرق

 91 اًمث٤مين اخل٤مُمس أصم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م 1 الصػحة

 108 اًمث٤مًم٨م اًمس٤مدس أصمر ضمديد ُمـ اًمٗمسٞمٗمس٤مء ذم دُمِمؼ 0

 11 إول اًمس٤مسمع ىمب٦م ضم٤مُمع اًم٘مػموان اًمٙمبػم وؾم٘مقومف 3

 107 اًمث٤مًم٨م اًمس٤مسمع يمٚمٞمامن هقار )شمرمجتف( 1

 198 ًمراسمعا اًمس٤مسمع يمت٤مسم٤مت شمدُمري٦م وشمٗمسػمه٤م 5

 399 اًمث٤مُمـ اًمس٤مسمع يمت٤مسم٤مت شمدُمري٦م وشمٗمسػمه٤م 9

 172 اًمٕم٤مذ اًمس٤مسمع يمت٤مسم٤مت شمدُمري٦م وشمٗمسػمه٤م 7

 91 إول اًمث٤مُمـ اعمجٛمققم٦م اًمٙمامًمٞم٦م )يمت٤مب( 8

 381 اًمس٤مدس اًمث٤مُمـ ٗمرٟمسٞم٦م(ديقان ؿمٛمس اًمديـ طم٤مومظ )شمرمجتف ًمٚم 9

12 
 اًمٗمٚمــــؽ اخلــــ٤مص سم٤معمالطمــــ٦م قمٜمــــد اًمٕمــــرب 

 )يمت٤مب ومٞمف(
 797 اًمث٤مين قمنم اًمث٤مُمـ

 059 اًمراسمع اًمٕم٤مذ ٟمّمقص قمرسمٞم٦م ُمـ شم٤ميمروٟم٦م )يمت٤مب( 11
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رقؿ  اجلزء ادجّؾد طـقان ادؼالة ؿالرق

 575 اًمت٤مؾمع اًمٕم٤مذ ىمقاقمد إومٕم٤مل اًمس٤مُمٞم٦م )يمت٤مب ومٞمٝم٤م( 10 الصػحة

 579 اًمت٤مؾمع اًمٕم٤مذ دًمٞمؾ آصٓمٞم٤مف ذم ؾمقري٦م )يمت٤مب( 13

 938 اًمٕم٤مذ اًمٕم٤مذ شم٤مريخ اًمٚمٖم٤مت اًمس٤مُمٞم٦م )يمت٤مب( 11

 775 اًمث٤مين قمنم اًمٕم٤مذ (اًمري ذم همقـم٦م دُمِمؼ )يمت٤مب ومرٟمز 15

 319 اًمس٤مدسو اخل٤مُمس اًمث٤مين قمنم اإلؾمالم )يمت٤مب( 19

 317 اًمس٤مدسو اخل٤مُمس اًمث٤مين قمنم يمت٤مب().(طمّم٤مؤه٤م)إ إسمٜمٞم٦م إصمري٦م ذم طمٚم٥م 17

 117 اًمث٤مُمـو اًمس٤مسمع اًمث٤مين قمنم اخلزف اًمِم٤مُمل اًمٕمراىمل )يمت٤مب سم٤مًمٗمرٟمسٞم٦م( 18

19 
 اًمبٞمــــــ٧م اًمِمــــــ٤مُمل ذم طمــــــقران وهمػمهــــــ٤م 

 ت٤مب سم٤مًمٗمرٟمسٞم٦م()يم
 118 اًمث٤مُمـو اًمس٤مسمع اًمث٤مين قمنم

 511 اًمث٤مُمـو اًمس٤مسمع اًمث٤مين قمنم جمٚم٦م إسمح٤مث اًمنمىمٞم٦م )سم٤مًمٗمرٟمسٞم٦م( 02

01 
وأُمٜمقومٞمس  ٟمّمقص ىمؼمي شمقمتقزيس اًمث٤مًم٨م

 اًمث٤مين
 579 اًمٕم٤مذو اًمت٤مؾمع اًمث٤مين قمنم

 589 اًمٕم٤مذو اًمت٤مؾمع اًمث٤مين قمنم حم٤مرضة(. ؾمقري٦م )ؿمٕمقهب٤م وآصم٤مره٤م 00

 939 اًمٕم٤مذو اًمت٤مؾمع اًمث٤مين قمنم جمٛمققم٦م اًمرىمؿ اًمٕمرسمٞم٦م )ضمزؤه اًمث٤مين( 03

 310 اًمث٤مُمـو اًمس٤مسمع اًمراسمع قمنم احلػمة )يمت٤مب( 01

 138 اًمث٤مًم٨م اًمس٤مدس قمنم محص )يمت٤مب ذم شم٤مرخيٝم٤م( 05

 337 اًمث٤مُمـو اًمس٤مسمع اًمس٤مدس قمنم ىمٍم احلػم 09

 199 اًمراسمعو اًمث٤مًم٨م اًمس٤مسمع قمنم اًمٜم٘مقد اًمٕمرسمٞم٦م وقمٚمؿ اًمٜمٛمٞم٤مت 07

 011 اًمس٤مدسو اخل٤مُمس اًمس٤مسمع قمنم ىمّمقر إُمقيلم ذم اًمدي٤مر اًمِم٤مُمٞم٦م 08

ـ قمنم شم٤مريخ اًمٕمراق سملم اطمتالًملم 09  197 اًمٕم٤مذو اًمت٤مؾمع اًمث٤مُم

ـ قمنم اًمٙمت٤مب وومٜمقن اًمرؾمؿ اًمٗمرٟمز 32  197 اًمٕم٤مذو اًمت٤مؾمع اًمث٤مُم

 78 اًمث٤مينو إول اًمت٤مؾمع قمنم شم٤مريخ اًمٕمراق سملم اطمتالًملم 31

 079 اًمس٤مدسو اخل٤مُمس اًمت٤مؾمع قمنم أوراق اًمؼمدي اًمٕمرسمٞم٦م سمدار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م 30

 399 اًمث٤مُمـو اًمس٤مسمع اًمت٤مؾمع قمنم ذيمرى سمقًمس اًمرؾمقل )ومرٟمز( 33

 372 اًمث٤مُمـو اًمس٤مسمع اًمت٤مؾمع قمنم ومرٟمز(قر اًمٗم٤مرؾمٞم٦م واًمؽميمٞم٦م واهلٜمدي٦م )اًمّم 31
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 131 اًمٕم٤مذو اًمت٤مؾمع اًمت٤مؾمع قمنم ىمؼم ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من 35 الصػحة

 170 اًمراسمعو اًمث٤مًم٨م اًمٕمنمون اًمت٘مرير اًمتٛمٝمٞمدي: طمٗمري٤مت دورا 39

 173 اًمراسمعو اًمث٤مًم٨م اًمٕمنمون طمٗمري٤مت دورا ىمسؿ ُمـ اًمت٘مرير اًمراسمع 37

 373 اًمث٤مُمـو اًمس٤مسمع اًمٕمنمون (1دراؾم٦م ُمٕمامري٦م ): دُمِمؼ 38

 371 اًمث٤مُمـو اًمس٤مسمع اًمٕمنمون (0دراؾم٦م ُمٕمامري٦م ): دُمِمؼ 39

 91 اًمث٤مينو إول احل٤مدي واًمٕمنمون ؾمقُمر 12

 95 اًمث٤مينو إول احل٤مدي واًمٕمنمون شم٤مريخ إؾمٓمقل اًمٕمريب 11

10 
س اًم٘مسؿ اًمث٤مين ُمـ قأروسم - طمٗمري٤مت دورا

 اًمت٘مرير اًمراسمع
 99 اًمث٤مينو إول احل٤مدي واًمٕمنمون

 071 اًمس٤مدسو اخل٤مُمس احل٤مدي واًمٕمنمون دُمِمؼ اًم٘مديٛم٦م 13

 070 اًمس٤مدسو اخل٤مُمس احل٤مدي واًمٕمنمون سمٞمامرؾمت٤من ٟمقر اًمديـ 11

 070 اًمث٤مُمـو اًمس٤مسمع احل٤مدي واًمٕمنمون ؾمقُمر 15

 159 اًمٕم٤مذو اًمت٤مؾمع احل٤مدي واًمٕمنمون خمتٍم شم٤مريخ احلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م 19

 79 اًمث٤مينو إول اًمث٤مين واًمٕمنمون إُمؼماـمقر اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ :ضمٜمٙمٞمزظم٤من 17

 190 اًمراسمعو اًمث٤مًم٨م ناًمث٤مين واًمٕمنمو اًمٕمٚمقيقن ُمـ هؿ؟ وأيـ هؿ؟ 18

 399 اًمث٤مُمـو اًمس٤مسمع اًمث٤مين واًمٕمنمون اعمخٓمقـم٤مت اعمّمقرة واعمزوىم٦م قمٜمد اًمٕمرب 19

 150 اًمٕم٤مذو اًمت٤مؾمع اًمث٤مين واًمٕمنمون رائد اًمؽماث اًمٕمريب 52

ُمػم ضمٕمٗمر احلسٜمل قمغم رد إؾمت٤مذيـ 51  178 اًمٕم٤مذو اًمت٤مؾمع اًمث٤مين واًمٕمنمون ضمقاب ٕا

 132 إول اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون صمري٦م ذم ُمٍمشم٤مريخ اعمس٤مضمد إ 50

 131 إول اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون ىمّم٦م احلْم٤مرة 53

 130 إول اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون أمحد سمـ ُم٤مضمد: اعمالح اًمٕمريب 51

 133 إول اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون ذم ُمقيم٥م اًمِمٛمس 55

 133 إول اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون سملم أصم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م 59

 131 إول اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون واحل٤مرضسمقًمقٟمٞم٤م سملم اعم٤ميض  57

 092 اًمث٤مين اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون إدب اعمٍمي اًم٘مديؿ أو أدب اًمٗمراقمٜم٦م 58
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 151 اًمث٤مًم٨م اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون سمقسوأر -طمٗمري٤مت دورا  59 الصػحة

 155 اًمث٤مًم٨م اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون ُم٠مؾم٤مة هٜمدؾمٞم٦م أو اًمٜمٝمر اعمجٝمقل 92

 925 اًمراسمع وناًمث٤مًم٨م واًمٕمنم اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذم طمقران 91

ـ أيب زيد اًم٘مػم اًمرؾم٤مًم٦م  90  130 إول اخل٤مُمس واًمٕمنمون واينٕيب حمٛمد قمبد اهلل سم

 133 إول اخل٤مُمس واًمٕمنمون اًمٙمت٤مسم٤مت اًمتل مجٕمتٝم٤م سمٕمث٦م ضم٤مُمٕم٦م سمرٟمستقن 93

 131 إول اخل٤مُمس واًمٕمنمون يمت٤مب ومتقح إومري٘مٞم٦م وإٟمدًمس 91

 097 اًمث٤مين واًمٕمنموناخل٤مُمس  اعمسجد إُمقي ذم اعمديٜم٦م 95

 588 اًمراسمع اخل٤مُمس واًمٕمنمون شم٤مريخ اًمٕمراق سملم اطمتالًملم )اعمجٚمد اًمراسمع( 99

 113 اًمث٤مًم٨م اًمٕمنمونواًمس٤مدس  شمزيٞمٜم٤مت قمٍم اًمٜمٝمْم٦م 97

 130 إول اًمس٤مسمع واًمٕمنمون ُمٜمٛمٜمٛم٦م ديٜمٞم٦م متثؾ اًمرؾمقل 98

 353 اًمث٤مًم٨م اًمس٤مسمع واًمٕمنمون رأس ؿمٛمرة أو أهم٤مري٧م 99

72 
أصم٤مر اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م اًمروُم٤مٟمٞم٦م ذم ُمتحػ  دًمٞمؾ

 دُمِمؼ )سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م(
 190 اًمث٤مًم٨م اًمس٤مسمع واًمٕمنمون

 191 اًمث٤مًم٨م اًمس٤مسمع واًمٕمنمون جمٚم٦م احلقًمٞم٤مت إصمري٦م اًمسقري٦م 71

 195 اًمث٤مًم٨م اًمس٤مسمع واًمٕمنمون سمٚمداٟمٞم٦م ومٚمسٓملم اًمٕمرسمٞم٦م 70

 911 اًمراسمع اًمس٤مسمع واًمٕمنمون جمٛمققم٦م اًمٙمت٤مسم٤مت اًمس٤مُمٞم٦م 73

71 
اًمٙمت٤مسم٤مت اًمّمقومٞم٦م ذم اعمتحػ اًمؼميٓم٤مين 

 وُمتحػ دُمِمؼ
 910 اًمراسمع اًمس٤مسمع واًمٕمنمون

 913 اًمراسمع اًمس٤مسمع واًمٕمنمون شم٤مريخ احلرم اعم٘مدد 75

 133 إول اًمث٤مُمـ واًمٕمنمون اًمتٕمريػ سم٤مسمـ ظمٚمدون 79

 131 إول اًمث٤مُمـ واًمٕمنمون دوًم٦م سمٜمل ىمالوون ذم ُمٍم 77

 329 اًمث٤مين اًمث٤مُمـ واًمٕمنمون وٟمّمػ اًم٘مرن سمػموت وًمبٜم٤من ُمٜمذ ىمرن 78

 327 اًمث٤مين اًمث٤مُمـ واًمٕمنمون ووٕمٝم٤م اجلٖمراذم وشمٓمقره٤م ،ومٚمسٓملم 79

 328 اًمث٤مين اًمث٤مُمـ واًمٕمنمون يمت٤مب سمٚمدان ومٚمسٓملم )سم٤مًمٗمرٟمسٞم٦م( 82

 328 اًمث٤مين اًمث٤مُمـ واًمٕمنمون )سم٤مًمٗمرٟمسٞم٦م( إومري٘مٞم٦مطمّمقن دوم٤مقمٞم٦م روُم٤مٟمٞم٦م ذم  81
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 312 اًمث٤مين اًمث٤مُمـ واًمٕمنمون ست٘مبؾ )سم٤مًمٗمرٟمسٞم٦م(اًمؼمازيؾ أرض اعم 80 الصػحة

 311 اًمث٤مين اًمث٤مُمـ واًمٕمنمون اًمؼمازيؾ سمٚمد احل٥م واجلامل )سم٤مًمٗمرٟمسٞم٦م( 83

 310 اًمث٤مين اًمث٤مُمـ واًمٕمنمون اًمٗمروؾمٞم٦م )سم٤مًمٗمرٟمسٞم٦م( 81

 311 اًمث٤مين اًمث٤مُمـ واًمٕمنمون اعمدظمؾ إمم شم٤مريخ احلْم٤مرة )اجلزء إول( 85

 315 اًمث٤مين واًمٕمنموناًمث٤مُمـ  اًمدي٤مرات 89

 319 اًمث٤مين اًمث٤مُمـ واًمٕمنمون شم٤مريخ اًمٕمرب ىمبؾ اإلؾمالم 87

 179 اًمث٤مًم٨م اًمث٤مُمـ واًمٕمنمون ه اًمزظمروم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 88

 181 اًمث٤مًم٨م اًمث٤مُمـ واًمٕمنمون اشمٕم٤مظ احلٜمٗم٤م سم٠مظمب٤مر إئٛم٦م اًمٗم٤مـمٛمٞملم اخلٚمٗم٤م 89

 189 اًمث٤مًم٨م اًمث٤مُمـ واًمٕمنمون شم٤مريخ ضمرضم٤من 92

 187 اًمث٤مًم٨م اًمث٤مُمـ واًمٕمنمون اإليٓم٤مًمٞم٦ماًمقطمدة  91

 911 اًمراسمع اًمث٤مُمـ واًمٕمنمون ذيمري٤مت ُمِم٤مهػم رضم٤مل اعمٖمرب 90

 910 اًمراسمع اًمث٤مُمـ واًمٕمنمون اًمسالح ذم اإلؾمالم 93

 911 اًمراسمع اًمث٤مُمـ واًمٕمنمون ًمب٤مب اعمحّمؾ ذم أصقل اًمديـ 91

 919 اًمراسمع اًمث٤مُمـ واًمٕمنمون جمٛمققم٦م اًمٙمت٤مسم٤مت اًمس٤مُمٞم٦م 95

 919 اًمراسمع اًمث٤مُمـ واًمٕمنمون أًمقاح اًمؼمشمٞمٜمل 99

 118 إول اًمت٤مؾمع واًمٕمنمون ُمرآة اًمزُم٤من )اجلزء اًمث٤مُمـ( 97

98 
ؾ ـؽ وأوائـــــد اعمامًمٞمــــؼ ذم قمٝمـــــوٓة دُمِمـــ

 د اًمٕمثامينـاًمٕمٝم
 103 إول اًمت٤مؾمع واًمٕمنمون

 101 إول اًمت٤مؾمع واًمٕمنمون م1151إمم ؾمٜم٦م  1275دُمِمؼ ُمـ ؾمٜم٦م  99

122 
ذم إُمػم ضمٕمٗمر احلسٜمل ذم اجلٚمس٦م يمٚمٛم٦م 

 اؾمت٘مب٤مل اًمديمتقر ؾم٤مُمل اًمده٤من
 099 اًمث٤مين اًمت٤مؾمع واًمٕمنمون

 303 اًمث٤مين اًمثالصمقن شم٤مريخ اًمٕمراق سملم اطمتالًملم 121

 301 اًمث٤مين اًمثالصمقن احلْمٜم٦م )اجلزائر( 120

 309 اًمث٤مين اًمثالصمقن شم٤مريخ اًمقزارات اًمٕمراىمٞم٦م 123

 307 اًمث٤مين اًمثالصمقن ذيمري٤مت 121
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 185 اًمث٤مًم٨م اًمثالصمقن زسمدة احلٚم٥م ُمـ شم٤مريخ طمٚم٥م 125 الصػحة

 189 اًمث٤مًم٨م اًمثالصمقن شم٤مريخ اًمٕمراق سملم اطمتالًملم )اجلزء اًمس٤مدس( 129

 955 اًمراسمع اًمثالصمقن أقمالم اًمٕمرب ذم اًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن 127

 101 إول احل٤مدي واًمثالصمقن شمقهمؾ اًمٕمرب ذم سمالد اًمِم٤مم ىمبؾ اإلؾمالم 128

 139 إول حل٤مدي واًمثالصمقنا اًمِمبؽ 129

 000 اًمث٤مين احل٤مدي واًمثالصمقن (1اًمتٙمٞم٦م اًمسٚمٞمامٟمٞم٦م ذم دُمِمؼ ) 112

 310 اًمث٤مين احل٤مدي واًمثالصمقن آصم٤مر ُمٕملم ذم ضمقف اًمٞمٛمـ )اجلزء إول( 111

 313 اًمث٤مين احل٤مدي واًمثالصمقن ٟم٘مقش ظمرسم٦م ُمٕملم 110

113 
رق إدٟمك ــ٥م ذم اًمِمــــؿ دور اًمٙمتـقيـــشم٘م

 إوؾمط واًمنمق
 313 اًمث٤مين احل٤مدي واًمثالصمقن

 137 اًمث٤مًم٨م احل٤مدي واًمثالصمقن (0اًمتٙمٞم٦م اًمسٞمامٟمٞم٦م ذم دُمِمؼ ) 111

 191 اًمث٤مًم٨م احل٤مدي واًمثالصمقن اعمدظمؾ إمم شم٤مريخ احلْم٤مرة )اجلزء اًمث٤مين( 115

 952 اًمراسمع احل٤مدي واًمثالصمقن شم٤مريخ اًمٕمرب ىمبؾ اإلؾمالم 119

 951 اًمراسمع احل٤مدي واًمثالصمقن ل )اًم٘مسؿ إول(اعمختٍم ذم اًمٗم٘مف اعم٤مًمٙم 117

 323 اًمث٤مين اًمث٤مين واًمثالصمقن محٚم٦م ٟم٤مسمٚمٞمقن قمغم ُمٍم )وصمٞم٘م٦م( 118

119 
إقمالق اخلٓمػمة ذم ذيمر أُمراء اًمِم٤مم 

 واجلزيرة
 379 اًمث٤مين اًمث٤مين واًمثالصمقن

 381 اًمث٤مين اًمث٤مين واًمثالصمقن شم٤مريخ اًمٕمرب ىمبؾ اإلؾمالم )اجلزء اًمراسمع( 102

 380 اًمث٤مين اًمث٤مين واًمثالصمقن شم٤مريخ اًمٕمرب ىمبؾ اإلؾمالم )اجلزء اخل٤مُمس( 101
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 522 اًمث٤مًم٨م اًمث٤مًم٨م واًمثالصمقن ُم٤مذا طمدث ذم اًمت٤مريخ 131

 588 اًمراسمع اًمث٤مًم٨م واًمثالصمقن (0اعمدرؾم٦م اإلؾمٕمردي٦م ) 130

 999 اًمراسمع اًمث٤مًم٨م واًمثالصمقن اعمجٚمد إول(جمٛمققم٦م اًمقصم٤مئؼ اًمٗم٤مـمٛمٞم٦م ) 133

 997 اًمراسمع اًمث٤مًم٨م واًمثالصمقن ذيٕم٦م محقرايب 131

 999 اًمراسمع اًمث٤مًم٨م واًمثالصمقن اًمريػ اًمسقري )اجلزء اًمث٤مين( 135

139 
ىمَم  شم٤مريخ ىمب٦م اًمّمخرة اعمنموم٦م واعمسجد ٕا

 اعمب٤مرك
 391 اًمث٤مين اًمراسمع واًمثالصمقن

 395 اًمث٤مين اًمراسمع واًمثالصمقن دراضم٦م ٟم٤مري٦مأًمػ يمٞمٚمق ُمؽم قمغم  55 137

 500 اًمث٤مًم٨م اًمراسمع واًمثالصمقن أقمالم )ًمٚمزريمكم( 138

 503 اًمث٤مًم٨م اًمراسمع واًمثالصمقن اًمقـمـ اًمٕمريب 139

 501 اًمث٤مًم٨م اًمراسمع واًمثالصمقن اًمٕمرب واإلؾمالم 112
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 اةبكتال في   هب، وأسلويُّأداء األميز جعفر اللغو
 

يم٤من ُمـ شمالُمٞمذ ُمدرؾم٦م أسم٤مء  اضم٤مء ذم اًمٗمّمؾ إول أن إُمػم ضمٕمٗمرً 

اعمدرؾم٦م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م إمم  1912وأٟمف اٟمت٘مؾ ُمٜمٝم٤م ؾمٜم٦م ، سمدُمِمؼ اًمٗمرٟمسٞم٦ميلم راًمٕم٤مزا

، احلٙمؿ اًمٕمثامينويم٤مٟم٧م دُمِمؼ وسمػموت آٟمذاك حت٧م . ذم سمػموت اًمٗمرٟمسٞم٦م)ٓيٞمؽ( 

وإسمٕم٤مِده ُمع آل ، وأٟمف شمقىمػ قمـ ُمت٤مسمٕم٦م اًمدراؾم٦م سمسب٥م اٟمدٓع احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم

 .ٟم٤موقلسمروؾم٦م ذم إإُمػم قمبد اًم٘م٤مدر اًمٙمبػم إمم 

وقم٤مد إمم دُمِمؼ  1901ؾمٜم٦م  ذم وُأوومد إمم ومرٟمس٤م 1918ُأومرج قمٜمف ذم صٞمػ 

ذم ؾمٜم٦م  –يمام ذيمرٟم٤م  –وسمدأ يٙمت٥م ذم جمٚم٦م اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب ، 1901ؾمٜم٦م 

اًمذي يم٤من سم٤مؾمتٓم٤مقم٦م هذا اًمِم٤مب حتّمٞمٚمف ذم  اًمٕمريب اًمرصٞمد اًمٚمٖمقي! ومام 1909

 ع ُمٜمف؟ىم  قتروف اًمتل سمٞم ٜم٤ّمه٤م؟ وُم٤م اًمذي يُ اًمٔم

، 1952 ت:٘م٤مه٤م ذم اًمسٜمقاًمف صمالث ظُمَٓم٥م أًم أشمرك احلٙمؿ ًمٚم٘م٤مرئ سمٕمد أن ُأورد

1992 ،1990. 
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 كؾؿة األمر جعػر يف حػؾ استؼبال الدكتقر سامل الدهان

 1843طضًقا جديًدا يف جمؿع الؾغة العربقة سـة 

 

 زمقؾـا الؽريؿ

زم  جمٛمٕمٜم٤م اًمٕمٚمٛمل اًمرّد قمغم يمٚمٛمتؽ اًمرىمٞمؼ اًمتل أودقمتٝم٤م قم٤مـمر اًمثٜم٤مء قمغم إقمٝمد 

دقمتؽ إًمٞمٝم٤م، وقمغم ُم٤م وضمٝمَتف ُمـ ؿمٙمر إمم أقمْم٤مئٝم٤م  هذه اعم١مؾمس٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٗمتٞم٦م اًمتل

ؽ إمم قمداد ُأههتؿ  .ًمْمٛمِّ

ٓيتّؿ قمزاؤٟم٤م ي٤مصدي٘مل اًمٕمزيز سمٗم٘مد أي زُمٞمؾ إٓ إذا قمّقوٜم٤م قمٜمف سمخٚمػ ُمثٚمف 

ظمػم ظمٚمٍػ  أو ظمػم ُمٜمف، حيٞمل سمٞمٜمٜم٤م ذيمراه ويقاصؾ ُمسٕم٤مه، ومٙمٜم٧م أهي٤م اًمزُمٞمؾ اًمٙمريؿ

محتف، وىمد ووّمٞمتف سمبحثؽ طم٘مف وأّدي٧م ٟمحقه ط شمٖمٛمده اهلل سمروًمٗم٘مٞمدٟم٤م ُمٕمروف إرٟم٤مؤ

 واضم٥م اًمزُم٤مًم٦م، ويم٤من حلديثؽ قمٜمف أـمٞم٥م إصمر ذم ٟمٗمقؾمٜم٤م ومجزاك اهلل قمٜمف وقمٜم٤م 

 .ظمػم اجلزاء

ُمـ ُمزاي٤م اعمرطمقم  اإن ُمـ قمرف اًمٗم٘مٞمد سم٤مُٕمس وقمرومؽ اًمٞمقم جيد ومٞمؽ يمثػمً 

اًمٖم٤مي٦م وإن  وومْم٤مئٚمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، واًمٖمػمة قمغم ُم٤ميض اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وم٘مد احتدمت٤م ذم

اظمتٚمٗمتام ذم اًمٜمٝم٩م، ويماليمام ضمّقال ذم آوم٤مق أجم٤مدٟم٤م اًمٖم٤مسمرة، وم٠مٟم٧م شمٕمٛمؾ إلطمٞم٤مء ٟمٗم٤مئس 

اًمٗم٘مٞمد يٜمبش ُمـ صمٜم٤مي٤م اًمٙمت٥م ُمٗم٤مظمر شم٤مريخ  نيم٤مشمراصمٜم٤م اًمدوملم ذم ظمزائـ اًمٙمت٥م و

اًمٕمرب اعمجٝمقًم٦م، ومٞمّمقغ ُمـ طمقادصمٝم٤م ووىم٤مئٕمٝم٤م سم٠مؾمٚمقسمف اًمبٚمٞمغ وظمٞم٤مًمف اعمبدع، 

ظمدُم٦م  يتام ًمقـمٜمٙمام سمٕمٛمٚمٞمٙمام َأضَمؾ  وم٠مد ٞم٤م اًمٕمرب قمؼمًة وذيمرىيبٕمثٝم٤م ذم دٟم ٤مىمّمًّم 

شمف  .قمٚمٛمٞم٦م وىمقُمٞم٦م، وأي هم٤مي٦م أٟمبؾ ُمـ َوْصؾ طم٤مرضٟم٤م اعمٙمٚمقم سمح٘مٞم٘م٦م ُم٤موٞمٜم٤م وقمز 
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 ساديت

يتٕمذر قمغم اعمرء ُمٝمام ؾمٛم٧م ُمداريمف وقمٔمٛم٧م ُمقاهبف أن يٜمٓمٚمؼ ذم قمٛمٚمف ُمـ 

ة اعمِمتٖمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ هق ذاك اًمٕمدم، سمؾ هق حيت٤مج يم٠مي ص٤مٟمع سمسٞمط ًمُٕمّدة وُم٤مدة، وقمدّ 

 .اًمؽماث اًمذي ظمّٚمٗمف ًمٜم٤م اًمسٚمػ ًمٜمٜمتٗمع سمف ذم يقُمٜم٤م وهمدٟم٤م

إن ُمـ اجلحقد أن ٟمزهد سماموٞمٜم٤م، وأن ٓ ٟمتٓمٚمع إٓ إمم طم٤مرضٟم٤م وُمست٘مبٚمٜم٤م، وأن 

إن اعمست٘مبؾ ي٤مؾم٤مديت ًمٞمس . ُٟمٕمرض قمـ طم٘م٤مئؼ اعم٤ميض وٟمٕمّٚمؼ ُمّمػمٟم٤م سم٠موه٤مم اعمست٘مبؾ

ُمـ قمٜمده، سمؾ يتٓمٚم٥م ُمٜم٤م ذم سمٜم٤مئف يمؾ  ٤موٓ يٛمٜمحٜم٤م ؿمٞمئً هق ُمـ صٜمٕمٜم٤م وٓ ي٠مشمٞمٜم٤م سمٌمء 

ف ٟمٗمقؾمٜم٤م، ويَمٞم ٗمتف تْ ٚمَ رء، وًمقٓ ٟمٗمح٦م احلٞم٤مة اًمتل ٟمستٛمده٤م ُمـ ُمٕملم شمراصمٜم٤م اًمذي متث  

ؿ إذن أن صمن وم٤مىمد اًمٌمء ٓ يٕمٓمٞمف، ومٛمـ اإلفمروومٜم٤م، عم٤م وضمدٟم٤م ُم٤م ٟمٖمّذي سمف ُمست٘مبٚمٜم٤م ٕ

، وأن ُٟمّم٤مٟمع اًم٘م٤مئٚملم سم٠من اًمتٖمٜمّل ٟمٜمت٘مص ىمدر ُم٤موٞمٜم٤م وٟمٕمٛمؾ قمغم هدُمف سم٠ميديٜم٤م

سم٤معم٤ميض واحلرَص قمغم إطمٞم٤مئف طمريم٦م رضمٕمٞم٦م جيدر اًمتحرر ُمٜمٝم٤م، وذُّ ُم٤مسمذرشمف 

اًمِمٕمقسمٞم٦م ذم ٟمٗمقس ومئ٦م ُمـ أسمٜم٤مئٜم٤م هل ومٙمرة اًمٗمّمؾ سملم هم٤مسمر أُمتٜم٤م وطم٤مرضه٤م، إلمخ٤مد 

 .ست٘مبٚمٜم٤م وُمِم٤ميمٚمٜم٤مُماًمذي ٟمتٚمٛمس قمغم وقئف إطمٙم٤مم سمٜم٤مء ٟمقر هذا اًمٜمؼماس 

اًمٕم٤ممل سم٠مٟمف ٓ يقضمد أي ُمٜم٤مىمْم٦م سملم اعم٤ميض واعمست٘مبؾ، وٓ يٛمٙمـ ًم٘مد أمجع 

قمزل سمٕمْمٝمام قمـ سمٕمض، وم٤محل٤مرض هق اُمتداد اعم٤ميض، يمام أن اعمست٘مبؾ هق وًمٞمد 

ًٓ  ٤ماحل٤مرض، وًمٞمس اعم٤ميض ومهً  سمؾ هق قمغم اشمّم٤مل وصمٞمؼ سم٤محل٤مرض، واًمِمٕمقب  وظمٞم٤م

هق وطمدة ٓ شمتجزأ، يمام أن  سمروح شم٤مرخيٝم٤م، وشم٤مريخ إُم٦م اًمٜم٤مهْم٦م هل اًمتل حتٞم٤م دائاًم 

اًمٓمبٞمٕم٦م اًمبنمي٦م ٓ شمتبدل ذم ومْم٤مئٚمٝم٤م وٟم٘م٤مئّمٝم٤م، وطمقادث اًمت٤مريخ طم٤مومٚم٦م سمِمقاهد ُم٤م 

 .اٟمٓمقت قمٚمٞمف همريزة اإلٟمس٤من ُمـ ظمػم وذ



  59  إُمػم ضمٕمٗمر احلسٜمل

 ساديت

إن يم٤مٟم٧م اًمٔمروف ٓ شمتٙمرر وإطمداث ٓ شمتِم٤مسمف، وم٢من قمقاُمٚمٝم٤م قمٜمد اإلٟمس٤من 

وىمد أؾمٗمر قمٜمٝم٤م سمٕمد دم٤مرب ـمقيٚم٦م  ٓ شمتبدل، وٟمت٤مئجٝم٤م واطمدة ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من،

ووع ىمقاٟملم شم٤مرخيٞم٦م ه٤مُم٦م وشم٘مرير ىمقاقمد اضمتامقمٞم٦م يّمٕم٥م قمٚمٞمٜم٤م اًمتٜمٙمر هل٤م وظمرق 

ض جمتٛمٕمٜم٤م إمم اًمتّمدع وآهنٞم٤مر، وٓ يٛمٙمـ شمقطمٞمد ُُمثٚمٜم٤م اًمٕمٚمٞم٤م  طمرُمتٝم٤م دون أن ُٟمَٕمرِّ

٦م ذم وآًمتٗم٤مف طمقهل٤م وشمقضمٞمٝمٝم٤م يمام يٗمروف قمٚمٞمٜم٤م إظمالصٜم٤م ًمقـمٜمٜم٤م ورهمبتٜم٤م اًمّم٤مدىم

٤م ٟمستٓمٞمع شم٘مدير قمزيٛم٦م هروم٦م ُم٤موٞمٜم٤م ُمـ مجٞمع ٟمقاطمٞمف، وقمٜمدإقمالء يمٚمٛمتف إٓ سمٛمٕم

اًمسٚمػ وآقمتزاز سمام طم٘م٘مقه ُمـ ضمالئؾ إُمقر سمقؾم٤مئٚمٝمؿ اًمْمٕمٞمٗم٦م وإُمٙم٤مٟمٞم٤مهتؿ 

اعمحدودة وىمتئذ، ومٛمـ اًمٕمجز أن ٓ ٟم٘متٗمل أصمرهؿ وٓ ٟمٕمٛمؾ قمٛمٚمٝمؿ واًمقؾم٤مئؾ قمٜمدٟم٤م 

 . زائؿ إن ؿم٤مء اهلل ص٤مدىم٦ماًمٞمقم ُمتقومرة واإلُمٙم٤مٟم٤مت ضم٤مهزة واًمٕم

أسمرز ُم٤م يتحغم سمف زُمٞمٚمٜم٤م اجلديد إمم ضم٤مٟم٥م صم٘م٤مومتف اًمٖمرسمٞم٦م هق هذا اإليامن،  ن  إ

اإليامن سمٕمٔمٛم٦م ُم٤موٞمٜم٤م وآقمتزاز سمث٘م٤مومتٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م، وًمذًمؽ رأيٜم٤مه يتحقل قمـ اًمت٠مًمٞمػ 

إمم اًمبح٨م قمـ اعمخٓمقـم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م واًمتٜم٘مٞم٥م ذم ظمزائـ يمت٥م اًمٖمرب 

ٟمٗم٤مئسٝم٤م، ودأب قمغم حت٘مٞمؼ أٟمٗمٕمٝم٤م وٟمنمه٤م ظمدُم٦م ًمٚمٕمٚمؿ وووم٤مء يص واًمنمق حي

ٚمف قمغم ؾمقاه وهق ُمـ . عم١مًمٗمٞمٝم٤م وٓ ٟمستٖمرب ُمٜمف هذا آدم٤مه اًمذي ارشمْم٤مه ًمٜمٗمسف وومْم 

شمالُمٞمذ سم٘مٞم٦م اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح اًمِمٞمخ سمدر اًمديـ اًمٜمٕمس٤مين واًمِمٞمخ راهم٥م اًمٓمب٤مخ ُمـ 

قمغم شمراث ٤م ؾمع اًمٜم٤مس اـمالقمً ومه٤م يمام شمٕمٚمٛمقن ُمـ أو أقمْم٤مء جمٛمٕمٜم٤م رمحٝمام اهلل،

اًمسٚمػ وأؿمدهؿ همػمة قمغم سمٕمثف، وٓ ُأريد أن أشمقؾمع سم٤مًمٙمالم قمـ زُمٞمٚمٜم٤م اجلديد إِذ 

جمًدا واـمٚمٕمٜم٤م قمغم إٟمت٤مضمف اًمٕمٚمٛمل  ًمٞمس هق سمٖمري٥م قمٜم٤م، وم٘مد قمرومٜم٤مه مجٞمٕمٜم٤م قم٤مُماًل 

اخلّم٥م، وؾمػمُة اعمر آصم٤مُره، وآصم٤مر زُمٞمٚمٜم٤م شمٖمٜمل قمـ اًمتٕمريػ، ويم٤من رئٞمسٜم٤م ُم١مؾمس 
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ًرا ضمٝمقده وٟمِم٤مـمف اًمٕمٚمٛمل، هذا ا عمجٛمع رمحف اهلل ُمـ اعمٕمجبلم سمزُمٞمٚمٜم٤م اجلديد وُم٘مدِّ

ف إًمٞمٜم٤م، وىمد ضم٤مء اٟمتخ٤مسمٜم٤م حم٘مً٘م٤م ًمرهمب٦م اًمٗم٘مٞمد وووم٤مًء ُٕمٜمٞمتف. ويم٤من ُأؾمت٤مذٟم٤م  وُمتٛمٜمًٞم٤م وٛم 

رمحف اهلل يٕمتٛمد اًمِمب٤مب ويٕم٘مد قمٚمٞمٝمؿ أُم٤مل اجلس٤مم، ويم٤من حي٥م ؿمب٤مب اًمٕمٛمر 

اًمذي قمرف يمٞمػ هيزم اًمِمٞمخقظم٦م ويتٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م ذم  وؿمب٤مب اًمٕم٘مؾ واًم٘مٚم٥م، وهق

 مجٞمع أدوار طمٞم٤مشمف، ومل دمد ًمروطمف وٟمِم٤مـمف ؾمبٞماًل.

 وىمد مجع وهلل احلٛمد زُمٞمٚمٜم٤م مه٦م اًمِمب٤مب وطمٙمٛم٦م اًمِمٞمقخ.

إيِن أهي٤م اًمزُمٞمؾ اًمٙمريؿ أرطم٥م سمؽ سم٤مؾمؿ جمٛمٕمٜم٤م اًمٕمٚمٛمل أمجؾ اًمؽمطمٞم٥م، وإِٟمؽ 

٤مًمٜم٤م ومٞمؽ، وووم٘مؽ اهلل ذم طمٚمٚم٧م سملم زُمالء ًمؽ قمرومقك وم٘مدروك، طم٘مؼ اهلل آُم

 رؾم٤مًمتؽ وٟمٗمع سمٕمٚمٛمؽ سمالدك. 

 جعفر الحسني
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 يف حػؾ استؼبال الدكتقر طدكان اخلطقب كؾؿة األمر جعػر

 1851طضًقا جديًدا يف جمؿع الؾغة العربقة سـة 

 

 ساديت، ()سقدي الرئقس

٘مب٤مل ؾمتٛمٕمٞمقن سم٤مُمـ شم٘م٤مًمٞمد اعمج٤مُمع اًمٚمٖمقي٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل أن حيتٗمؾ اعمج

ٕن ؿمٝمرهتؿ شمٙمقن ىمد ؾمب٘م٧م اٟمْمامُمٝمؿ ، ًٓمٚمتٕمريػ هبؿ، زُمالئٝمؿ ذم طمٗمؾ ضم٤مُمع

ووضمدوه٤م ومرص٦ًم يتالىمك ، سمؾ هل ؾُمٜم ٦م ُمستحب٦ّم اشمبٕمقه٤م، إمم ُمـ يسٛمقهنؿ سم٤مخل٤مًمديـ

 .ومٞمٝم٤م أقمْم٤مء اعمجٛمع ومجٝمقر إدسم٤مء واعمت٠مدسملم ًمٞمِمؽميمقا ذم شمٙمريؿ اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم

ومٝمل ، إؾمك واًمٕمزاء: ًمتل اًمت٘مٞمٜم٤م ومٞمٝم٤م دمٛمع ذم ُمٖمزاه٤م اًمٜم٘مٞمْملموهذه اعمٜم٤مؾمب٦م ا

سم٤مؾمت٘مب٤مل  اوهورً يمام شمٖمٛمر ىمٚمقسمٜم٤م همبٓم٦ًم ، شمثػم ذم ٟمٗمقؾمٜم٤م احلزن ًمٗم٘مد زُمٞمؾ قمزيز

ويِم٤مرك أقمْم٤مء جمٛمٕمٜم٤م ذم أقمامهلؿ اًمراُمٞم٦م إمم إقمالء ، دي٦م رؾم٤مًمتفظمٚمػ ًمف يقاصؾ شم٠م

وٟمرضمق اهلل أن ٓ شمتالطمؼ هذه . وٟمنم اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ودقمٛمٝم٤م، ؿم٠من ًُمٖم٦م اًمْم٤مد

 .وإن يٙمـ شم٘مدم اًمسـ واىمؽماب إضمؾ ُمـ ظمّم٤مئص اعمجٛمٕمٞملم ذم اًمٕم٤ممل، اعمٜم٤مؾمب٤مت

أُم٤م أٟم٧م أهي٤م اًمزُمٞمؾ اًمٙمريؿ وم٘مد اظمت٤مرين اًمروم٤مق ذم اعمجٛمع ٓؾمت٘مب٤مًمؽ ذم هذه 

أًمت٘مل ومٞمٝم٤م سمّمديؼ ىمديؿ وأرطم٥م سمزُمٞمؾ ، هب٤م ُمـ ُمٝمٛم٦م حمبب٦م إمم اًم٘مٚم٥م مْ يمرِ وم٠مَ ، اجلٚمس٦م

ُمـ قمٚمؿ  عم٤م قمٝمدوه ومٞمؽ، وأقمرب قمـ همبٓم٦م إؾم٤مشمذة زُمالئؽ ذم اٟمْمامُمؽ إًمٞمٝمؿ، ضمديد

. شمٕم٘مد قمٚمٞمف أُم٤مل ذم ظمدُم٦م أهمراض اعمجٛمع، مدسمؽ ُمـ ىم٤م وم٠مهاًل . وُمـ إظمالص ًمٚمٕمٚمؿ

 .وعمسقا ومْمٚمؽ وم٘مدروك ويمرُمقك، ًم٘مد طمٚمٚم٧م ي٤مصدي٘مل سملم إظمقان قمرومقك وم٠مطمبقك

                                           
( ).هق إُمػم ُمّمٓمٗمك اًمِمٝم٤ميب 
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ذم  ٤مص٤مدىمً ، ٤مُمتقاوٕمً  قم٤مُماًل  ٤موقمرومؽ همػمي أديبً ، قمرومتؽ وقم٤مذشمؽ ـمقياًل 

سم٢مسم٤مء  ٤مُمتحٚمٞمً ،  ٟمٗمسؽ ؾمبٞماًل اعمٖمري٤مت إممو ، مل جيد اًمٖمرورذم أقمامًمؽ ٤مخمٚمًّم ، أىمقاًمؽ

وُمـ يم٤من ُمثٚمؽ ىمد قمّروم٧م . واًمزاهديـ ذم اعمديح وأهٚمف، اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مزوملم قمـ اًمِمٝمرة

 .ه ٓحيت٤مج إمم شمٕمريػسمف آصم٤مرُ 

ٚمٞمٝم٤م ذم أيمثر إطمٞم٤من ُمسح٦م ُمـ ٖمك قميم٤من اُمتداح ذوي اًمسٚمٓم٤من ٟمقاومؾ شمٓم وإذا

، ٗمروف واضم٥م اًمتٙمريؿ ًمٚمٕمٚمؿغم اًمٕمٚمامء اًمذيـ ؾمٚمٓم٤مهنؿ قمٚمٛمٝمؿ يوم٢من اًمثٜم٤مء قم، اًمري٤مء

. واًمسٙمقت ذم ُمٕمرض اًمٙمالم ضمحقد، ومٞمّمدر ُمـ ىمٚمقب قم٤مُمرة سم٤مًمّمدق واإليامن

، قمٚمٞمٜم٤م اًمٞمقم أن ٟمب٤مدًمؽ اجلٛمٞمؾ سمٛمثٚمف ؼ  ، ومحإٟمؽ ُمٜمح٧م ُمقاـمٜمٞمؽ أصمٛمـ ُم٤م ادظمرت

 وًمذا رأيتٜمل أيمتٗمل سم٤مًمتٚمٛمٞمح ، أن جيقد ؾِّ ٘مِ ٚمٛمٕمن ُمثكم أن يبذل وًمٚمٛمُ وًمٙمـ أٟمك ًم

 .قمـ اًمتٍميح

 إذ، قمٜمدُم٤م يمٜم٧م قمغم ُم٘مٕمد اًمدراؾم٦م، اًمت٘مدير ُمٜمذ ٟمٕمقُم٦م أفمٗم٤مرك ًم٘مد طم٤مًمٗمؽ

، ٤مه٦م واًمٜمج٤مسم٦مباًمٜم، شمقؾمؿ ومٞمؽ أؾمت٤مذك اعمرطمقم حمٛمد اًمبزم قمْمق جمٛمٕمٜم٤م اًمراطمؾ

وهقم٦م ، وذيم٤مء يم٤مشم٘م٤مد اًمٗمراىمد، ٜمجقمس٤مُم٧م اًمأظمالق شمُ ": ومٙمت٥م ذم ؾمجٚمؽ اعمدرد

 ."واضمتٝم٤مد يدل قمغم أٟمف ؾمٞمٙمقن ُمـ اًمٜم٤مسمٖملم اًمٜم٤مهبلم، ظم٤مـمر وومٓمٜم٦م

وأؾمت٤مذ ًمٖمقي ، أومال حيؼ ًمؽ أهي٤م اًمزُمٞمؾ اجلديد أن شمٕمتز سمِمٝم٤مدة أدي٥م طمٙمٞمؿ

وٟمحٛمد اهلل قمغم . وٓيٓمٚمؼ طمٙمٛمف إٓ سم٤مًم٘مسٓم٤مس اعمست٘مٞمؿ، ٤ميبذل اًمثٜم٤مء ضمزاومً ٓ ، يمبػم

وم٢مذا سمؽ شمّمبح ذم اًمٕمٚمقم احل٘مقىمٞم٦م وُمّمٓمٚمح٤مهت٤م ، ؾم٦م أؾمت٤مذك ومٞمؽأٟمؽ طم٘م٘م٧م ومرا

 .ُمـ ظمدام صم٘م٤مومتٜم٤م اًمب٤مرزيـ



  92  إُمػم ضمٕمٗمر احلسٜمل

 ساديت

 1910وم٘مد قمرومف اعمجٛمع ُمٜمذ قم٤مم ، قمـ جمٛمٕمٜم٤م ٤ممل يٙمـ زُمٞمٚمٜم٤م اًمذي ٟمست٘مبٚمف همريبً 

وذم ، يٚم٘مل ومٞمٝم٤م ٟمت٤مئ٩م سمحثف ذم اإلصالح اًمتنميٕمل ذم ؾمقري٦م، ذم هذه اًمرده٦م احم٤مرًض 

ويمذًمؽ قمرومتف اًمبٞمئ٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمبحقصمف إدسمٞم٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل ، ذم اًمٕم٤مملشم٤مريخ اًمٕم٘مقسم٦م 

، ويمٚمٝم٤م شمٜمؿ قمغم دىم٦م ذم اًمبح٨م، شمٜمنمه٤م ًمف دور اًمٓمب٤مقم٦م واًمّمحػ واعمجالت اًمٕمرسمٞم٦م

 .وٟمْم٩م ذم اًمتٗمٙمػم

وشم٤مسمع حتّمٞمٚمف ، شمٚم٘مك قمٚمقم اًمٚمٖم٦م واًمٗم٘مف قمغم سمٕمض إضمالء ُمـ قمٚمامء دُمِمؼ

درس ، وأشمؿ حتّمٞمٚمف اجل٤مُمٕمل ذم يمٚمٞم٦م سمٖمداد، رؾمٛمٞم٦ماًمث٤مٟمقي ذم ُمدرؾم٦م اًمتجٝمٞمز اًم

وطم٤مز اإلضم٤مزة ومٞمٝمام سمٛمرشمب٦م اًمنمف إومم صمؿ ٟم٤مل ؾمٜم٦م ، ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمقم اعم٤مًمٞم٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م

 .ؿمٝم٤مدة اًمديمتقراه ذم احل٘مقق ُمـ ضم٤مُمٕم٦م سم٤مريس 1917

، ومٙم٤من ُمـ اًمٕم٤مُمٚملم ذم اعم١ممتر إول ًمٚمٛمح٤مُملم اًمٕمرب٤م، وُم٤مرس اعمح٤مُم٤مة زُمٜمً 

يم٤من هل٤م أصمر قمٛمٞمؼ ، حم٤مرضة ىمٞمٛم٦م ذم اعمّمٓمٚمح٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ذم اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م ومٞمف كوأًم٘م

 .اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦مسم٤مًمٕمٚمقم ذم ٟمٗمقس اعم١ممتريـ واعمِمتٖمٚملم 

 1953وشمدرج ذم ُمٜم٤مصبف طمتك أصبح ؾمٜم٦م ، وزم اًم٘مْم٤مء 1915وذم ؾمٜم٦م 

ذم اًمدائرة  ٤مقم٤مُمً  ٤مٟم٤مئبً  1951صمؿ قملم ؾمٜم٦م ، ذم حمٙمٛم٦م اؾمتئٜم٤مف دُمِمؼ اُمستِم٤مرً 

 .ٟمٞم٦م ذم وزارة اًمٕمدل اًمسقري٦ماًم٘م٤مٟمق

اسمتدأ اًمديمتقر ، 1919وذم أقم٘م٤مب اًمٜمٝمْم٦م اًمتنميٕمٞم٦م اًمتل ىم٤مُم٧م ذم ؾمقري٦م ؾمٜم٦م 

 1952ٟمنم أوهل٤م ؾمٜم٦م  ٤موم٠مًمػ ذم ذًمؽ يمتبً ، اخلٓمٞم٥م ذم ذح اًم٘مقاٟملم اجلزائٞم٦م اجلديدة

م ذاك قمغم ضمٝمقده ذم قوىمد أصمٜم٧م احلٙمقُم٦م اًمسقري٦م ي، سم٤مؾمؿ )ذح ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت(
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وضم٤مء ذم يمت٤مب رئٞمس . ًمف اوُمٜمحتف وؾم٤مم آؾمتح٘م٤مق اًمسقري شم٘مديرً ، حهذا اًمنم

، ًم٘مد اـمٚمٕمٜم٤م قمغم هذا اًمٙمت٤مب": احلٙمقُم٦م إمم وزير اًمٕمدل سمّمدد اعم١مًمػ اعمذيمقر ُم٤ميكم

ًمذًمؽ ٟمرى أن شمتٗمْمٚمقا ، ٦م سم٤مًمثٜم٤مء واًمِمٙمري  رِ وم٠مطمٓمٜم٤م سمام سمذًمف اعم١مًمػ ُمـ ضمٝمقد صمٛمٞمٜم٦م طَم 

آُمٚملم أن يٕمٛمد اًم٘مْم٤مة إمم اًمت٠مًمٞمػ ، إصمر سم٤مإلقمراب ًمف قمـ شم٘مدير احلٙمقُم٦م هلذا

 ."ػواًمٜمنم جلٕمؾ اعمقوققم٤مت احل٘مقىمٞم٦م ذم ُمتٜم٤مول اجلٛمٝمقر اعمث٘م  

يم٤من ذم ُم٘مدُمتٝم٤م يمت٤مسمف  ،1951وشم٤مسمع اًمديمتقر اخلٓمٞم٥م ٟمنم ُم١مًمٗم٤مشمف ُمٜمذ ؾمٜم٦م 

، سمٕمٜمقان )ًمٖم٦م اًم٘م٤مٟمقن ذم اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م( ٟم٘مد ومٞمف ًمٖم٦م واوٕمل اًم٘مقاٟملم ذم شمٚمؽ اًمدول

ودقم٤م إمم ، وذيمر ُم٤ميٜمِم٠م قمـ ذًمؽ ُمـ أرضار، امُمٝمؿ سمٛمّمٓمٚمح٤مهت٤م اًمّمحٞمح٦موىمٚم٦م اهت

وىمد يم٤من هلذا ، واًمٕمٜم٤مي٦م سمٚمٖم٦م اًمتنميع واًم٘مْم٤مء، رضورة شمقطمٞمد اعمّمٓمٚمح٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م

وًمدى اعمنمقملم ورضم٤مل ، اًمٕمٛمٞمؼ ذم دوائر ضم٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م هاًمٙمت٤مب صدا

 .اًم٘م٤مٟمقن ذم مجٞمع اًمبالد اًمٕمرسمٞم٦م

يمٚمػ إؾمت٤مذ اخلٓمٞم٥م سم٤مًمتدريس ذم يمٚمٞمتل احل٘مقق  1951وُمٜمذ قم٤مم 

س ومٞمٝمام اإلضمراءات اجلزائٞم٦م واعمدٟمٞم٦م، واًمنميٕم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ واًم٘م٤مٟمقن ، ومدر 

يمام يمٚمػ سم٢مًم٘م٤مء حم٤مرضات ذم ُمٕمٝمد اًمدراؾم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م ، واًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم، اجلزائل

 . اًمت٤مسمع جل٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًم٘م٤مهرة

ذم اًمٚمج٤من اعمِمؽميم٦م  اسملم ُمٍم وؾمقري٦م قمْمقً  واٟمتخ٥م سمٕمد ىمٞم٤مم اًمقطمدة

ذم ُمٜمّمبف احل٤مزم  1959وقملم ذم ُمستٝمؾ قم٤مم ، ل اجلٛمٝمقري٦مىمٚمٞمٛمَ إًمتقطمٞمد اًم٘مقاٟملم ذم 

واظمت٤مره اعمجٚمس إقمغم ، ذم جمٚمس اًمدوًم٦م ًمٚمجٛمٝمقري٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة اُمستِم٤مرً 

ٕمٚمقم اًمسٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمجٜم٦م اًم٘م٤مٟمقن واًم اًمرقم٤مي٦م اًمٗمٜمقن وأداب واًمٕمٚمقم آضمتامقمٞم٦م ُم٘مررً 
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اًمذي ٓيٚم٩م ، إمم هذا اعمجٛمع، ؾ، ىمبؾ أن يٙمتٝمواٟمتٝمك سمف اعمٓم٤مف، ىمٚمٞمؿ اًمِمامزمذم اإل

 .هق وؾم٤مئر اعمرؿمحلم، اقمسػمً  ٤مإٓ سمٕمد أن يٛمتحٜمف أقمْم٤مء اعمجٛمع اُمتح٤مٟمً سم٤مسَمف اعمرؿمح 

متٜمك أطمد رؤؾم٤مء احلٙمقُم٦م اًمسقري٦م قمغم ، وذيمرت أٟمف ُمٜمذ ٟمحق قمنم ؾمٜملم

ورؾم٤مئؾ ذم ُمقوققم٤مت اظمتّم٤مصٝمؿ وأن  ٤مأن ي١مًمٗمقا يمتبً ، اًم٘مْم٤مة ورضم٤مل اًم٘م٤مٟمقن

ومل يستج٥م هلذا اًمٜمداء إٓ ٟمٗمر ، يٜمنموه٤م ًمتٜمٛمٞم٦م اًمث٘م٤موم٦م احل٘مقىمٞم٦م سملم أومراد اًمِمٕم٥م

ىمٚمام شمتٗمتح ُمٕمٝم٤م ، ٕن ُمٝم٤مُمٝمؿ اًم٘مْم٤مئٞم٦م ُمتٕمب٦م، وىمد يٙمقن هلؿ قمذرهؿ، ىمٚمٞمؾ ُمٜمٝمؿ

ويم٤من ُمـ ، قا هذا اًمٜمداءب  يم٤من أطمد ُمـ ًمَ ، وًمٙمـ اًمديمتقر اخلٓمٞم٥م، اًم٘مرائح ًمٚمت٠مًمٞمػ

ذم  ٤مومح٤مؾًم  ٤موم٘مد رزىمف اهلل ٟمِم٤مـمً ، ٤مٟمت٤مضًم وًمٕمٚمف يم٤من أظمّمبٝمؿ إ، اعمؼمزيـ سملم هذه اًم٘مٚم٦م

صدر ُمٜمٝم٤م طمتك أن قمنمة يمت٥م ت ىم٤مٟمقٟمٞم٦م وشم٤مرخيٞم٦م وأدسمٞم٦م، ووع قمدة ُم١مًمٗم٤م

 :شمِمتٛمؾ قمغم دراؾم٤مت قمٛمٞم٘م٦م ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م

 .ًمٖم٦م اًم٘م٤مٟمقن ذم اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م -1

 . ضمزأيـذح ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت ذم -0

 .اًمقضمٞمز ذم ذح اعمب٤مدئ اًمٕم٤مُم٦م ذم ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت ذم ضمزأيـ -3

 . اعمس١موًمٞم٦م اجلزائٞم٦م ذم ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت اًمسقري -1

 . اًمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمجريٛم٦م -5

 . اًمقضمٞمز ذم أصقل اعمح٤ميمامت -9

 . شمٓمقر اًمٕم٘مقسم٦م واًمٕم٘مقسم٤مت قمٜمد اًمبدو -7

 . اعمب٤مدئ اًمٕم٤مُم٦م ذم ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت اجلديد -8
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ٚم٧م وُم٤م اؿمتٛم، ودىم٘مقا ذم صح٦م مجٚمٝم٤م وؾمالؾمتٝم٤م، غم يمتبفواًمذيـ اـمٚمٕمقا قم

دريمقن أن اُمتح٤من إؾمت٤مذ اخلٓمٞم٥م ذم وًمقج قمٚمٞمف ُمـ ُمّمٓمٚمح٤مت ذقمٞم٦م دىمٞم٘م٦م ي

 .اعمجٛمع مل يٙمـ ضمد قمسػم

، ويتحٛمٚمقن شمبٕم٤مشمف، وين اعمجٛمع أن يرى ؿمب٤مب هذا اجلٞمؾ يٚمجقن أسمقاسمف

ُمقاصٚملم شمِمٞمٞمد ، ٛمعويٕمٛمٚمقن ُمع ُمـ شم٘مدُمٝمؿ ُمـ اًمزُمالء ذم ظمدُم٦م أهمراض اعمج

وسم٤مٟملم يمام سمٜمك قمٚمامؤٟم٤م ، وإطمٞم٤مء شمراصمٝم٤م، واًمٜمٝمقض سمٚمٖمتٝم٤م، سح اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

 . وُم١مًمٗملم سملم اًم٘مديؿ واحلدي٨م، وواصٚملم اعم٤ميض سم٤محل٤مرض، إوًمقن

طمؾ اًمديمتقر اخلٓمٞم٥م حمؾ اعمرطمقم اًمِمٞمخ اعمٖمريب قمْمق اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب 

ؿم٤مب ذم اخل٤مُمس٦م . ذم اًمسـ وذم ٟمقع اًمث٘م٤موم٦م سملم اًمسٚمػ واخلٚمػ ُمـ شمب٤ميـ قمغم ُم٤م

 وصم٘م٤موم٦م خمرضُم٦م ذىمٞم٦م همرسمٞم٦م ذم ، ذم اًمتسٕملم ُمـ قمٛمره ٤موإرسمٕملم خيٚمػ ؿمٞمخً 

، سم٤مًمرهمؿ ُمـ ذًمؽ ظمّم٤مئص ُمِمؽميم٦م ٕمٝماموًمٙمـ دمٛم. ُمٞم٦م ظم٤مًمّم٦محمؾ صم٘م٤موم٦م إؾمال

ويمام مجع اًمٗم٘مٞمد ، ٟمبغ ومٞمف قمٚمامء وُم١مًمٗمقن، ومٙمالمه٤م ُمـ سمٞم٧م قمٚمؿ وديـ وشمنميع

يمذًمؽ مجع اًمديمتقر اخلٓمٞم٥م سملم إدب واًمٕمٚمقم ، سملم إدب واًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م اعمٖمريب

وؾمٚمٙم٤م ومٞمام أىمدُم٤م قمٚمٞمف ؾمبٞمؾ ، ذم ٟمٓم٤مق ُم٤م اظمتص سمف ٤موٟمِمد يمالمه٤م إصالطًم ، احل٘مقىمٞم٦م

دا ىمٚمٛمٞمٝمام وم٘مد ضمٜم  . اًمتل شمتجغم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ذم يمتبٝم٤م وسمحقصمٝم٤م، اعمدرؾم٦م اًمٗمٙمري٦م اعمتحررة

وطمث٤م اًمٙمت٤مب واعم١مًمٗملم قمغم ، ـ حم٤مؾمـ ُم٤ميض اًمسٚمػوُمقاهبٝمام ًمت٘مقيؿ آٟمحراف قم

وقمغم اًمقصؾ سملم صم٘م٤مومتٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م واًمث٘م٤موم٦م ، آهمؽماف ُمـ يٜم٤مسمٞمع شمراصمٜم٤م اًمٕمريب

 .اًمٖمرسمٞم٦م احلديث٦م
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ًمٙم٤من هلام ذم هذا اعمْمامر  اوؿمٕمرً  اوًمق سف إؾمت٤مذان مهٝمام إمم إدب ٟمثرً 

ومٜمبٖم٤م ذم ، راه٤م ٕهمراوٝمام اًمٕمٚمٛمٞم٦مؾمخ  ٓ ُمقاهبٝمام وق  ًمٙمٜمٝمام طَم ، ٟمّمٞم٥م إدسم٤مء

 . اظمتّم٤مصٞمٝمام وأدي٤م ُٕمتٝمام ظمدُم٤مت ضمٚمٞمٚم٦م

ومِمٞمقظمف اًمٞمقم يم٤مٟمقا ، ٚملم ُمـ أقمْم٤مئفٞمضم وؾمٞمب٘مك هذا اعمجٛمع وأؿمب٤مهف ُمٚمت٘مك

ذم  ٤مومٝمؿ دوُمً  ،وهذا ؿم٠من اخلٚمؼ، وؾمٞمٖمدو ؿمب٤مب اًمٞمقم ؿمٞمقخ اًمٖمد، ؿمب٤مب إُمس

 .  شمبدياًل وًمـ دمد ًمسٜم٦م اهلل، ووداع واؾمت٘مب٤مل، طمؾ وشمرطم٤مل

، وم٤مُٔم٤مل قمغم ٟمِم٤مـمؽ ُمٕم٘مقدة، ٤مأصٖمرٟم٤م ؾمٜمً ، وأٟم٧م اًمٞمقم أهي٤م اًمزُمٞمؾ اًمٙمريؿ

 . أظمذ اهلل سمٞمدك ومٞمام أٟم٧م سمسبٞمٚمف ُمـ ظمدُم٦م ًمٖمتٜم٤م اعمرضي٦م وصم٘م٤مومتٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م

 . عمـ ذومقٟم٤م سمحْمقر ضمٚمس٦م اؾمت٘مب٤مًمؽ واًمسالم قمٚمٞمٙمؿ اوؿمٙمرً 

 جعفر الحسني
 

         



  أ   األمري جعفر احلسني

 

 
 إىل يؿني الصف الثاين األمري جعػرخؾقل مردم بك يف الوسط، و

 أمام قاعة خؾقل مردم يف اددرسة العادلقة الؽربى بدمشق



  ب  األمري جعفر احلسني

 

 
 0391إىل يؿني الصف الثاين يف بعؾبك سـة  األمري جعػر

 مع وفد أساتذة اجلامعة ادرصية وخرجيقفا



  ج   األمري جعفر احلسني

 

 
 إىل يمني الصورة األمري جعفر



  د  األمري جعفر احلسني

 

 
 اب يف مؽتبهالش األمري جعػر

 

 
مع وفد من خرباء آثار أجاكب األمري جعػر



  ه   األمري جعفر احلسني

 

 
 يف الوسط وإىل يؿقـه الشقخ هبجة البقطار األمري جعػر

 

 
 إىل يسار الصورة وإىل يساره األمري مصطػى الشفايب األمري جعػر



  و  األمري جعفر احلسني

 

 
 يف كؾقة الؾغات الرشققة يف لقـقـغراد األمري جعػر

 

 
 يف زيارة ألحد ادعاهد التطبقؼقة يف موسؽو األمري جعػر



  ز   األمري جعفر احلسني

 

 
 إىل يؿني الصورة وإىل يؿقـه الدكتور حسـي سبح األمري جعػر



  ح  األمري جعفر احلسني

 

 
 )سان بطرس برغ( األمري جعػر
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 حػؾ استؼبال الدكتقر شؽري فقصؾ كؾؿة األمر جعػر يف

 1851طضًقا جديًدا يف جمؿع الؾغة العربقة سـة 

 

 ساديت سقدايت ،()سقدي الرئقس

ٓ  ري٥م ومٞمف أن اعمقت ؾمبٞمؾ يمؾ طمل، ُمٜمٝمؿ ُمـ يدومـ ُمٕمٝمؿ ذيمرهؿ، وُمٜمٝمؿ  مم٤م

اخل٤مًمدون حيٞمقن سمآصم٤مرهؿ وص٤مًمح أقمامهلؿ، يمام يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف طمٞم٤مة وم٘مٞمدٟم٤م اًمراطمؾ اًمرئٞمس ظمٚمٞمؾ 

شمٖمٛمده اهلل سمرمحتف، وأؾمٙمٜمف ومسٞمح ضمٜم٤مٟمف، وُمّد ذم قمٛمر رئٞمسٜم٤م ظمٚمٞمٗمتف وقمٛمر  -ردم سمؽ ُم

 . وم٘مد يم٤من ؾمجؾ طمٞم٤مة اعمرطمقم طم٤موماًل سم٤مٔصم٤مر اخل٤مًمدة وإطمدوصم٦م اًمٓمٞمب٦م -اًمس٤مدة زُمالئف 

ٟمام إقاء اًمٞمتٞمؿ، وهدي اًمْم٤مًملم ومحس٥م، يًمٞمس اإلطمس٤من إـمٕم٤مم اعمسٙملم، وإ

وشمٚمؽ، وأي مجٞمؾ  هق أضمزل صمقاسًم٤م، وأسمٚمغ أصمًرا ُمـ هذه مم أُمتف وقمِمػمشمف،إطمس٤من اعمرء إ

 . طمٞم٤مء شمراصمٝم٤م، وسمٕم٨م أجم٤مده٤مومْمؾ ُمـ ظمدُم٦م سمالده وآداهب٤م، وإمم وـمٜمف أيسديف اإلٟمس٤من إ

إن ُمٜم٤مؾمب٦م ًم٘م٤مئٜم٤م اًمٞمقم ذم هذا اعمجٛمع هل أصمر ُمـ آصم٤مر اًمٗم٘مٞمد، أقمد هل٤م ذم طمٞم٤مشمف 

ذم ٟمٗمقؾمٜم٤م إؾمك ٕن اعمٜمٞم٦م  طمس٤مٟمف، وحيزه٤م، وُمـ اًمقوم٤مء أن ٟمذيمر ًمٚمٛمحسـ إقمٜم٤مس

 . أدريمتف ىمبؾ أن يِمٝمد صمٛمرة ُم٤م ؾمٕمك إًمٞمف

٦م ؾمٚمٗمف رئٞمسٜم٤م اعمرطمقم حمٛمد يمرد قمكم، يتحرى أظمب٤مر إدسم٤مء ٜم  ؾم٤مر اًمٗم٘مٞمد قمغم ؾُم 

همقر ُمقاهبٝمؿ، وم٠مدٟمك ُمـ اعمجٛمع ظمٞم٤مرهؿ،  اآصم٤مرهؿ، وؾم٤مسمرً  ٤ماًمٜم٤مؿمئلم، ُمست٘مّمٞمً 

ُمـ أهمراض  همبلم ُمٜمٝمؿ سمٛمٝم٤مم  مم اًمراٝمؿ سمرقم٤ميتف، وؿمد قمزائٛمٝمؿ، وقمٝمد إوؿمٛمٚم

                                           
( ).هق إُمػم ُمّمٓمٗمك اًمِمٝم٤ميب 
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. اعمجٛمع، خيتؼم هب٤م ظمّم٤مئّمٝمؿ، وُمدى اؾمتٕمدادهؿ خلدُم٦م أُمتٝمؿ وصم٘م٤مومتٝم٤م وشم٤مرخيٝم٤م

ُمـ إدسم٤مء اًمٕم٤مُمٚملم ًمٞمّمبِحقا ذم يقم ُمـ إي٤مم  ًمٚمٛمست٘مبؾ ضمٞماًل  ويم٠مٟمف رمحف اهلل يٕمدُّ 

 . حيرؾمقن ًمٖمتٜم٤م ويٜمٝمْمقن سمث٘م٤مومتٜم٤م اُمـ اعمجٛمٕمٞملم، وضمٜمقدً 

اعمحتٗمك سمف اًمديمتقر ؿمٙمري ومٞمّمؾ أطمد ُمـ اصٓمٗم٤مهؿ ويم٤من زُمٞمٚمٜم٤م اجلديد 

١مًمٗم٤مشمف إُمؾ ذم رطم٤مب إدب، ورأى ذم سم٤ميمقرة ُم ازاهرً  اًمٗم٘مٞمد، وشمقىمع ًمف ُمست٘مباًل 

٤مء اًمٕمري٘مقن، بف اًمٜم٤مسمٖمقن، وأطمجؿ قمٜمف إدسمٞم  ًمٞمف سمٕمٛمؾ ضمٚمٞمؾ هَت اًمذي يٜمِمده، ومٕمٝمد إ

قمامد اًمديـ دة اًم٘مٍم وضمريدة اًمٕمٍم( ًمٚمٙم٤مشم٥م اًمٙمبػم يوهق حت٘مٞمؼ يمت٤مب )ظمر

إصٗمٝم٤مين، صدر اًمٙمت٤مب سمٕمد ضمٝمد وٟمّم٥م، ومٗم٤مز سمت٘مدير إؾم٤مشمذة أقمْم٤مء اعمجٛمع، 

٧م قمغم دم اًمٙمت٤مب سمٓمري٘م٦م دًم  وم٘مد ظُم . وٟم٤مل إقمج٤مب يمب٤مر إدسم٤مء، وصمٜم٤مء اًمٜم٘م٤مد اعمٜمّمٗملم

ؾمالُم٦م سمح٨م حم٘م٘مف، وـمقل سم٤مقمف وؾمٕم٦م قمٚمٛمف، ويمٗم٤مءشمف ذم ُمٕم٤مجل٦م هذا اًمٙمت٤مب 

مم ُمّم٤مف صم٘م٤مت اعمح٘م٘ملم، وقَمب د ًمف ت٤مب ُمٜمزًم٦م حم٘م٘م٦م إورومع هذا اًمٙم. وشمذًمٞمؾ صٕم٤مسمف

دت ُم١مًمٗم٤مشمف وأسمح٤مصمف اًمٙمثػمة اعمٙم٤مٟم٦م ي  وىمد أ. اًمٓمريؼ ًمٞمقايم٥م يمب٤مر إدسم٤مء واًمب٤مطمثلم

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمرُمقىم٦م اًمتل شمقىمٕمٝم٤م ًمف قم٤مرومقه

وؿم٤مءت اًمّمدف أن خيت٤مر اًم٘مدر زُمٞمٚمٜم٤م اجلديد ًمٞمحؾ ُمٙم٤من ذًمؽ اًمرئٞمس اًمذي 

مم هذا اعمجٛمع، وًمٞمحدصمٜم٤م اًمٞمقم قمـ اًمراطمؾ، طمدي٨م إ٤مل اًمدظمقل ىمرسمف، وومسح ًمف جم

 . اًمٕم٤ممل اخلبػم، واًمقذم إُملم، وٟمٕمؿ اخلٚمػ خلػم ؾمٚمػ

قمٜمف، وم٘مد ىمرسمتف روطمف  اقمغم هذا اعمجٛمع أو سمٕمٞمدً  ًمٞمس زُمٞمٚمٜم٤م اجلديد دظمٞماًل 

ٚمف، اعمجٛمٕمٞم٦م واخلُُٚم٘مٞم٦م اعمت٠مصٚم٦م ذم ُمقاهبف وؿمامئٚمف ُمـ أقمْم٤مء اعمجٛمع اًمذيـ ىمدروا قمٛم

 شمٕمٞمٞمٜمف، ورطمبقا سم٤مٟمْمامُمف إًمٞمٝمؿ، زُمٞماًل  ٤مومرؿمحقه ًمٕمْمقي٦م جمٛمٕمٝمؿ، وشم٘مبٚمقا سم٤مًمرو

وٓ سمد أن شمٙمقن روح اًمرئٞمس اًمراطمؾ ُمرشم٤مطم٦م هلذا آٟمت٘م٤مء، وراوٞم٦م . اوجمدًّ  قم٤مُماًل 

 . قمـ هذا اًمٚم٘م٤مء
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، وسمدأ دراؾمتف ذم ُمدرؾم٦م 1918ُوًمد اًمديمتقر ؿمٙمري ومٞمّمؾ سمدُمِمؼ قم٤مم 

٤م ظم٤مًمف اعمرطمقم اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ حمٛمقد ي٤مؾملم، ويم٤مٟم٧م ظم٤مص٦م، يم٤من ص٤مطمبٝم٤م وُمديره

صمؿ شم٤مسمع اًمدراؾم٦م ذم . حف، وذم ُمٙمتبف يم٤مٟم٧م ُمٓم٤مًمٕم٤مشمفقمغم يديف شمرسمٞمتف، وذم جم٤مًمف يم٤من شمٗمتُّ 

 . ُمدرؾم٦م طمٙمقُمٞم٦م، ٟم٤مل ُمٜمٝم٤م اًمِمٝم٤مدة آسمتدائٞم٦م

يم٤مٟم٧م دراؾمتف اًمث٤مٟمقي٦م ذم ُمدرؾم٦م اًمتجٝمٞمز )ُمٙمت٥م قمٜمؼم(، ويم٤من أؾم٤مشمذهت٤م صٗمقة 

واًمٗمٙمر وإدب واًمٚمٖم٦م، شمتٚمٛمذ ذم اًمٕمرسمٞم٦م قمغم إؾم٤مشمذة زيـ اًمٕم٤مسمديـ  رضم٤مل اًمٕمٚمؿ

اًمتقٟمز، وأيب اخلػم اًم٘مقاص، صمؿ قمغم إؾمت٤مذيـ اًمزُمٞمٚملم اًمراطمٚملم حمٛمد اًمبزم 

وؾمٚمٞمؿ اجلٜمدي، وشمٚم٘مك دروؾمف اًمديٜمٞم٦م قمغم اًمزُمٞمؾ اعمرطمقم إؾمت٤مذ قمبد اًم٘م٤مدر 

، صمؿ ؿمٝم٤مدة 1939اًمٕمٚمٛمل( ؾمٜم٦م  وٟم٤مل ؿمٝم٤مدة اًمبٙم٤مًمقري٤م إومم )اًم٘مسؿ. اعمب٤مرك

مم يمٚمٞم٦م أداب ذم إواٟمت٘مؾ سمٕمد ذًمؽ . 1938اًمبٙم٤مًمقري٤م اًمث٤مٟمٞم٦م )ىمسؿ اًمٗمٚمسٗم٦م( ؾمٜم٦م 

ضم٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة )ىمسؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م(، وٟم٤مل ُمٜمٝم٤م اًمِمٝم٤مدات اجل٤مُمٕمٞم٦م اًمت٤مًمٞم٦م: ًمٞمس٤مٟمس 

 ، وؿمٝم٤مدة ُمٕمٝمداذم أداب سمدرضم٦م آُمتٞم٤مز، وُم٤مضمستػم ذم أداب سمدرضم٦م ضمٞمد ضمدً 

اًمٚم ٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م )ىمسؿ اًمٚمٖم٤مت اًمنمىمٞم٦م(، وؿمٝم٤مدة اًمديمتقراه ذم أداب سمدرضم٦م ضمٞمد 

 . ، يمام طمّمؾ ظمالل ذًمؽ قمغم ؿمٝم٤مدة ًمٞمس٤مٟمس احل٘مقق ُمـ اجل٤مُمٕم٦م اًمسقري٦ماضمدً 

إمم  ٤مسم٤مٕظمالق اًمروٞم٦م، حمببً  ٤مويم٤من ُمـ اعمتٗمقىملم ذم مجٞمع ُمراطمؾ اًمدراؾم٦م، ُمتحٚمٞمًّ 

 . أؾم٤مشمذشمف وروم٤مىمف

سقدان، وىم٤مم سمرطمالت ًمٕمرسمٞم٦م: إردن، اًمسٕمقدي٦م، وُمٍم، واًمزار ُمـ اًمبالد ا

ٜمل سمدراؾم٦م ؾمب٤مٟمٞم٦م، سمٛمٝمٛم٦م صم٘م٤مومٞم٦م، شم٤مسمع ظمالهل٤م دراؾم٦م اًمٚمٖم٦م إعم٤مٟمٞم٦م، وقمُ إصم٘م٤مومٞم٦م إمم 

اعمخٓمقـم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذم سمٕمض ُمٙمتب٤مت ضم٤مُمٕم٤مت أعم٤مٟمٞم٦م واظمت٤مر ـم٤مئٗم٦م ُمـ ٟمٗم٤مئسٝم٤م 

 . حلس٤مب جمٛمٕمٜم٤م
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س اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وآداهب٤م ذم هن٤مء اًمدراؾم٦م ذم اًمقفم٤مئػ وقمٛمؾ سمٕمد إ اًمت٤مًمٞم٦م: َدر 

ذم اإلدارة اًمث٘م٤مومٞم٦م جل٤مُمٕم٦م  ٤مصم٘م٤مومٞمً  ٤مسمٕمض اعمدارس اًمث٤مٟمقي٦م اًمرؾمٛمٞم٦م، وقمٛمؾ ُمٚمح٘مً 

ذم جلٜم٦م  اقمْمقً  1951وقمٛمؾ سمٕمد قمقدشمف ُمـ اًم٘م٤مهرة قم٤مم . اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًم٘م٤مهرة

يمٚمٞم٦م أداب ذم  ًمألدب اًمٕمريب اًم٘مديؿ ذم اُمس٤مقمدً  ااًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ، صمؿ قملم أؾمت٤مذً 

 اوشمرك اجل٤مُمٕم٦م ومؽمة ًمٞمٙمقن قمْمقً . سمال يمرد ااًمسقري٦م وُمـ سمٕمد ذًمؽ أؾمت٤مذً  ٦ماجل٤مُمٕم

، وصدر، سمٕمد 1991ذم جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قم٤مم  قم٤مُماًل  اذم جمٚمس إُم٦م، وقملم قمْمقً 

ذم يمٚمٞم٦م أداب ذم  ااٟمٗمّم٤مل ؾمقري٦م قمـ اجلٛمٝمقري٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة ىمرار شمٕمٞمٞمٜمف أؾمت٤مذً 

 . ؼضم٤مُمٕم٦م دُمِم

وهل ىمّم٦م يمؾ ُمـ . هذه هل ي٤م ؾم٤مديت ٟمبذة ُمـ ؾمػمة اًمزُمٞمؾ اًمٙمريؿ اًمقاومد قمٚمٞمٜم٤م

ًمٚمبح٨م واًمت٠مًمٞمػ، ٓ  ٤مسملم ُم٘م٤مقمد اًمدرس واًمتدريس ُمٜم٘مٓمٕمً  ٟمذر ٟمٗمسف ًمٚمٕمٚمؿ، ُمتٜم٘ماًل 

ي٠مٟمس إٓ سم٤مًمٙمت٤مب واًم٘مرـم٤مس واًم٘مٚمؿ، ومل شمٜم٘مٓمع طمٞم٤مشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، إٓ ًمٗمؽمة ىمّمػمة، 

ذم جمٚمس إُُم٦م ًمٞمٕمٛمؾ هٜمٞمٝم٦م ُمـ اًمزُمـ ذم ُمٞمدان يقم هم٤مدر ُمسٚمٙمف اًمث٘م٤مذم، وقملم 

تص سمف اًمِم١مون اًمٕم٤مُم٦م، اًمتل اؾمت٠مصمرت سمجٝمقده، واؾمتبدت سم٠موىم٤مشمف وسومتف قمام اظم

مم اًم٘م٤مقمدة اًمتل اٟمٓمٚمؼ  قمغم أن قم٤مد إٟمٜم٤م ًمٜمحٛمد اهللوإ. ُمـ أدب واؾمع وقمٚمؿ همزير

اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمٜمٝم٤م، ًمٞمقاصؾ اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل ٟمذر هل٤م ٟمٗمسف، ويٕمٛمؾ ُمع اًمٕم٤مُمٚملم ذم ظمدُم٦م 

مم طمراس يذودون قمـ وُم٤م أطمقضمٜم٤م إ. ٞمٜمٝمؿ ُمٙم٤مٟمف وجم٤مًمفوآداهب٤م وإطمٞم٤مء شمراصمٝم٤م، وسم

سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م  ـ أطمؼُّ ؾمالُم٦م ًمٖمتٜم٤م اًمٗمّمحك ويردون قمٜمٝم٤م قم٤مدي٦م اًمزائٖملم واعمستٝمؽميـ، وُمَ 

اًمٚمٖم٦م هل ريمـ  ههبذه اًمٚمٖم٦م اًمٙمريٛم٦م ُمـ أسمٜم٤مئٝم٤م اًمؼمرة أُمث٤مل اعمحتٗمك سمف وزُمٞمٚمف، وهذ
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ٜمٍم أصٞمؾ ُمـ قمٜم٤مس ىمقُمٞمتٜم٤م وؾمٞم٤مدشمٜم٤م، مجٕم٧م صمروشمٜم٤م اًمٗمٙمري٦م واًمٜمٗمسٞم٦م، وطمدشمٜم٤م وقم

٤م، هتوٓ طمٞم٤مة يمريٛم٦م ًمٚمٕمرب ُمـ دوهن٤م، ٕن ؾمٞم٤مدة اًمٚمٖم٦م هل ؾمٞم٤مدة إُم٦م، ومٞمٝم٤م قمز

 . وُمٜمٝم٤م شمستٛمد ىمقهت٤م، وهل ُمٝمقى أومئدشمٜم٤م وأرواطمٜم٤م

 . فـ٤م اعمحتٗمك سمـػ سمٗمْمؾ زُمٞمٚمٜمـد ُمـ اًمتٕمريـمم ُمزيإ٤مضم٦م ـ٤مديت سمحـوًمستؿ ي٤م ؾم

ويٕمٚمؿ يمؾ ُمٜمٙمؿ قمٜمف ُم٤م أقمٚمؿ، أقمٚمٜم٧م قمٜمف ُم١مًمٗم٤مشمف اًمٕمديدة، وأسمح٤مصمف اعمٛمتٕم٦م ذم 

اًمّمحػ واعمجالت، وحم٤مرضاشمف اًم٘مٞمٛم٦م ذم إٟمدي٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م وأطم٤مديثف اًمِم٤مئ٘م٦م ذم 

أظمالىمف وشمقاوٕمف وًمف سمٞمٜمٙمؿ  اإلذاقم٤مت، وًمٞمس سمٞمٜمٙمؿ ُمـ جيٝمؾ قمٚمٛمف وومْمٚمف وؾمٛمق  

 . اًمّمديؼ واًمزُمٞمؾ

ُم١مًمٗم٤مت يمثػمة شمِمٝمد قمغم ومْمٚمف، وؾمٕم٦م قمٚمٛمف، ودىم٦م  ووع اًمزُمٞمؾ اًمٙمريؿ

 . حت٘مٞم٘مف، ُمٜمٝم٤م اعمدرؾمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م

واعم١مًمٗم٤مت اعمدرؾمٞم٦م صٜمٕمٝم٤م ظمالل ىمٞم٤مُمف سمتدريس اًمٕمرسمٞم٦م ذم اعمدارس اًمث٤مٟمقي٦م، 

اًمزاد ُمـ إدب »، وسمٕمْمٝم٤م ُمع زُمالئف ُمثؾ يمت٤ميب شاًمٗمٜمقن إدسمٞم٦م»سمٕمْمٝم٤م وطمده ُمثؾ 

 . شاًمٕمريب، واًمٜمّمقص إدسمٞم٦م سمجزأيف

 وأُم٤م إٟمت٤مضمف اًمٕمٚمٛمل ومٝمق: 

 . ُمٜم٤مه٩م اًمدراؾم٦م إدسمٞم٦م.1

 . اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًم٘مرن إول وشمٓمقره٤م اًمٚمٖمقي وإديب.0

 . طمريم٦م اًمٗمتح اًمٕمريب ذم اًم٘مرن إول.3

 . ُم٘مدُم٦م اعمرزوىمل ذم ذطمف حلامؾم٦م أيب مت٤مم.1

 . دة اًمٕمٍم )اجلزء إول واًمث٤مين( ىمسؿ ؿمٕمراء اًمِم٤مميدة اًم٘مٍم وضمريظمر.5

 .٨م قمـ ٟمثر ؿمقىملسمح.9
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 . سمح٨م قمـ اًمِم٤مقمر اًم٘مروي.7

 . شمٓمقر اًمٖمزل اًمٕمريب سملم اجل٤مهٚمٞم٦م واإلؾمالم.8

 . اًمّمح٤موم٦م إدسمٞم٦م ذم ؾمقري٦م.9

، ُمٜم٤مواًل  ٤مسمؽ أهي٤م اًمزُمٞمؾ اًمٙمريؿ واًمّمديؼ اًمقذم، طمٚمٚم٧م سمٞمٜمٜم٤م ضمٜمديً  وم٠مهاًل 

شمتٓمٚمع إًمٞمؽ أُمتؽ وآداب ًمٖمتؽ ًمت٠مدي٦م رؾم٤مًمتؽ اًمنميٗم٦م سمام قمٝمدٟم٤مه ومٞمؽ ُمـ أُم٤مٟم٦م 

 .وإظمالص، وشمِم٤مرك هذا اعمجٛمع ذم ُمٝم٤مُمف اعم٘مدؾم٦م وٟمِم٤مط

 جعفر الحسني
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()علم اآلاثر  نشأة
 

قمٜمٞم٧م إُمؿ ُمٜمذ اًم٘مديؿ سم٤مًمٗمٜمقن اجلٛمٞمٚم٦م، ويم٤من طمظ يمؾ ُأُم٦م ُمـ هذا اًمِم٠من 

أصم٤مر ويتٜم٤مومسقن سم٤مىمتٜم٤مئٝم٤م، ٓ ًمٖم٤مي٦م سمحس٥م رىمٞمٝم٤م وطمْم٤مرهت٤م. يم٤من إومراد جيٛمٕمقن 

م( عم٤م فمٝمر يمت٤مب 1791قمٚمٛمٞم٦م سمؾ ًمٚمزيٜم٦م واًمتٗم٤مظمر. ودام هذا طم٤مهلؿ طمتك ؾمٜم٦م )

شم٤مريخ اًمٗمـ قمٜمد إىمدُملم عم١مًمٗمف واٟمٙمامن إعم٤مين، وهق أول ُمـ ووع أؾمس هذا 

 اًمٕمٚمؿ احلدي٨م.

ذ حيت٤مج ، إ٤مإن قمٚمؿ أصم٤مر اًم٘مديٛم٦م ومرع ُمـ ومروع اًمت٤مريخ، وُمـ أصٕمبٝم٤م ُمراؾًم 

ص٤مطمبف إمم ىمقة اٟمتب٤مه وذوق ؾمٚمٞمؿ. وم٢من هذا اًمٕمٚمؿ ٓ ي٘متٍم ومٞمف وم٘مط قمغم مجع أصم٤مر 

اًم٘مديٛم٦م ذم اعمت٤مطمػ ووصٗمٝم٤م، سمؾ يتٓمٚم٥م طمؾ رُمقزه٤م وومٝمؿ يمٜمٝمٝم٤م، واؾمتجقاب 

 شمٚمؽ اًمِمٝمقد اًمّم٤مُمت٦م، واؾمتٜمت٤مج احل٘م٤مئؼ ُمٜمٝم٤م.

يمؾ ُم١مرخ قمغم  وًم٘مد أصبح اًمٜمٔمر ذم أسمح٤مث قمٚمامء أصم٤مر وحت٘مٞم٘م٤مهتؿ حمتاًم 

وحم٘مؼ، ويستٜمػم هب٤م يمؾ ًمٖمقي وُمٗمن. ويمؿ ُمٕمْمٚم٦م شم٤مرخيٞم٦م وًمٖمقي٦م طمسٛم٧م سمٗمْمؾ 

اًمتل ٓ جيٝمؾ اًمٞمقم إطمداُث ُمٕمٜم٤مه٤م، ذه٥م  (ومرقمقن)هذا اًمٕمٚمؿ. وه٤م هل يمٚمٛم٦م 

اعمت٘مدُمقن ُمـ قمٚمامء اًمٚمٖم٦م ذم شمٗمسػمه٤م ُمذاه٥م طمتك ىم٤مم قمٚمامء أصم٤مر وم٠مفمٝمروا وصم٤مئؼ 

 ؿ ُمـ طمقادث ضم٤مءت ذم يمت٥م اًمسٚمػ وذمشمثب٧م أهن٤م ًم٘م٥م يمؾ ُمـ ُمٚمؽ ُمٍم. ويم

اًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م ومذه٥م اًمٜم٤مس ذم شم٠مويٚمٝم٤م، وؿمؽ سمٕمْمٝمؿ ذم صحتٝم٤م، وًمقٓ قمٚمؿ أصم٤مر 

                                           
(َوو ) ش ظمٓمط اًمِم٤مم»ع هذا اًمٗمّمؾ إُمػم ضمٕمٗمر احلسٜمل، ًمُٞمٜمنم ذم اجلزء اخل٤مُمس ُمـ يمت٤مب

 عمحٛمد يمرد قمكم.
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اًمذي أُم٤مط قمٜمٝم٤م اًمٚمث٤مم، وأفمٝمره٤م ًمٚمٕمٞم٤من ُمٚمٛمقؾم٦م حمسقؾم٦م، ًم٘م٤مًمقا: إهن٤م أؾم٤مـمػم 

أًمٞمس٧م ضمٝمقد اًمذيـ ايمتِمٗمقا آصم٤مر آؿمقر واًمٙمٚمدان وُمٍم ووم٤مرس ويقٟم٤من إوًملم. 

ًٓ اًمسٜملمذيمره٤م سمٕمد أن يم٤مٟم٧م ٟمسًٞم٤م ُمٜمسٞم٤ًم أًمقوًم٤م ُمـ  اوسمٕمثق قمغم أظمب٤مر  ، ؿم٤مهًدا قمد

 شمٚمؽ اعمامًمؽ؟

ن إىمدُمقن همػم اًمٜمـزر اًمٞمسػم اًمذي وصٚمٝمؿ ُمـ أظمب٤مر اًمِمٕمقب  مل يدوِّ

اًم٘مديٛم٦م، وأهمٗمٚمقا ذيمر أيمثر إُمؿ اًمب٤مئدة اًمتل ذهب٧م أظمب٤مره٤م سمزوال أصح٤مهب٤م، وًمق 

عم٤م يمٜم٤م أوومر طمًٔم٤م ممـ شم٘مدُمٜم٤م سمٛمٕمروم٦م أظمب٤مر اًمسٚمػ، ايمتٗمٞمٜم٤م هبذه اًمٜمّمقص اعمِمقه٦م 

أظمب٤مر أيمثر إُمؿ، يمام ٟمٕمرف طمقادث إُمؿ ذم  وسمٗمْمؾ هذا اًمٕمٚمؿ ٟمٕمرف اًمٞمقم

اًم٘مرون اًمقؾمٓمك، وىمد شمقصٚمقا عمٕمروم٦م ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اإلٟمس٤من ىمبؾ قمنمات إًمقف ُمـ 

اًمسٜملم، يقم يم٤من ي٠موي إمم اًمٙمٝمقف، وي٘مت٤مت سم٤مًمٜمب٤مت، ويٗمؽمس اًمقطمقش، ُمع أٟمٜم٤م 

هؾ ُمـ قم٘م٤مئد سمٕمض اًمِمٕمقب اًمْم٤مرسم٦م ذم جم٤م اٟمجٝمؾ وٟمحـ ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ يمثػمً 

 إومري٘مٞم٦م وهل ُمٕم٤مسة ًمٜم٤م.

وُمـ اإلٟمّم٤مف أن ٓ ٟمٜمٙمر ومْمؾ ُمـ ٟم٘مٚمقا إًمٞمٜم٤م أظمب٤مر اًم٘مدُم٤مء ٕن هذا اًمٌمء 

 ااًمٞمسػم هق اًمذي أصم٤مر ذم ومئ٦م ُمـ اًمٜم٤مس طم٥م آؾمتٓمالع، ويم٤مٟم٧م هذه اًمٜمّمقص ٟمقرً 

يستْم٤مء سمف، وُمرضمًٕم٤م يست٠مٟمس سمف. وقمٚمامء أصم٤مر أصدق اًمٜم٤مس ذم هذه اًمرواي٤مت، 

روا وىمققمٝم٤م ومال جيزُمقن سمّمحتٝم٤م إٓ ُمتك قمثروا قمغم دًمٞمؾ ُمـ ذًمؽ وهؿ وإن مل يٜمٙم

اًمٕمٍم ي١ميده٤م. وٕسمح٤مث قمٚمامء أصم٤مر ُمٞمزة ضمديرة سم٤مٓقمتب٤مر وم٢مهن٤م شمٙمقن ذم أيمثر 

إطم٤ميلم ُمٜمزه٦م قمـ إهمراض واًمٖم٤مي٤مت اًمٜمٗمس٤مٟمٞم٦م. وىمد خيٓمكء إصمري ذم اؾمتٜمت٤مضمف، 

ن حيٞمل هذا اعم٤ميض اًمبٕمٞمد، ويّمبح وًمٙمٜمف ٓ يتٕمٛمد شمِمقيف احل٘م٤مئؼ، ٕن مهف اًمقطمٞمد أ
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ُمٕم٤مسوه يم٠مهنؿ يٕمٞمِمقن ذم ذاك اًمٕمٍم وذاك اعمحٞمط. وُمـ ُمٜم٤م ٓ يِمٕمر سمٛمثؾ هذا 

ًٓ  ااًمِمٕمقر قمٜمدُم٤م يزور ُمتحًٗم٤م أو ُمٕمبدً  ىمديٛم٦م. ويمٞمػ يٛمٙمٜمف أن يٜمٙمر احل٘مٞم٘م٦م  أو أـمال

 وًمس٤من طم٤مل ه٤مشمف إُمؿ اًمب٤مئدة ي٘مقل:

 إن آثاركا تدل طؾقـا

 

 

 

 

 

 كا إغ اآلثارفاكظروا بعد 

 

 

 

 ًٓ قمٔمٞماًم ذم اًمٖمرب ومٕمٜمٞم٧م طمٙمقُم٤مهت٤م سمف،  ًم٘مل هذا اًمٕمٚمؿ احلدي٨م إىمب٤م

 ًٓ ـم٤مئٚم٦م، وأٟمِم٠مت ًمف اعمدارس واعمج٤مُمع اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُأؾمقة  وأرصدت ًمٚمٛمِمتٖمٚملم سمف أُمقا

سمب٘مٞم٦م اًمٕمٚمقم. وىمد أسمدى إصمريقن قمغم ىمٚم٦م قمددهؿ ٟمِم٤مـًم٤م قمٔمٞماًم، وووٕمقا ذم سمره٦م 

٤مت اعمٗمٞمدة. وىمد ٟم٤مل اًمِم٤مم ىمسط واومر ُمـ هذه إسمح٤مث، ومٝمل ُمـ اعم١مًمٗم اىمّمػمة يمثػمً 

أول سم٘مٕم٦م ادمٝم٧م ٟمحقه٤م إٟمٔم٤مر وظمّمقًص٤م ومٚمسٓملم، عمٙم٤مٟم٦م اًمِمٕمقب اًمتل 

اؾمتقـمٜمتٝم٤م ُمٜمذ اًمزُمـ إـمقل، وأمهٝمؿ اًمِمٕم٥م اإلهائٞمكم، ًمٕمالىم٦م إُمؿ اًمٖمرسمٞم٦م 

 سمٙمت٤مهبؿ اعم٘مدس.

 بيةالغر البعثات األرثةي 
ب سمٕمث٤مت قمٚمٛمٞم٦م ًمٚمتٜم٘مٞم٥م قمـ آصم٤مر اًمِم٤مم، ٟمخص أوومدت أيمثر طمٙمقُم٤مت اًمٖمر

م( واجلٛمٕمٞم٦م 1892ُمٜمٝم٤م سم٤مًمذيمر اًمبٕمث٦م اإلومرٟمسٞم٦م اًمتل راوم٘م٧م محٚمتٝم٤م ذم ؾمٜم٦م )

اإلٟمٙمٚمٞمزي٦م ًمٚمبح٨م قمـ آصم٤مر ومٚمسٓملم. صمؿ شمْم٤مقمٗم٧م اهلٛمؿ ومج٤مء ُمـ اًمٗمرٟمسٞملم رٟم٤من 

واًمدوق دوًمقيـ ودوؾمٚمز ودوومقيمقيـ ويمٚمرُمقن هم٤مٟمق ودوؾمق ووم٤مٟمزان وهمػمان، 

إلٟمٙمٚمٞمز روسمٜمسقن وُم٤مدان وؾم٤ميس وويٚمسقن ووم٤مريـ، وُمـ إعم٤من وُمـ ا

أوشمقشمٞمٜمٞمقس، وُمـ اًمسقينيلم ُم٤ميمس وم٤من سمرؿمٞمؿ. وأهؿ إُمٙمٜم٦م اًمتل ٟم٘مبقا ومٞمٝم٤م هل 

شمؾ احلز وشمؾ زيمري٤م وشمؾ اًمّم٤مذم وشمؾ اجلديدة وشمؾ اجلزر وشمؾ شمٕمٜم٤مك وشمؾ اعمتسٚمؿ 



  79  إُمػم ضمٕمٗمر احلسٜمل

رواد وسمٕمٚمبؽ إمم وقمٙم٤م وي٤موم٤م واًم٘مدس وصٞمدا وصقر وضمبٞمؾ وقمٛمري٧م وضمزيرة أ

 قمدة أص٘م٤مع ذم اًمِم٤مم اًمِمامًمٞم٦م.

ة ذم قمٛمٚمٝم٤م، يم٤مٟم٧م اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ذم ؾمب٤مت قمٛمٞمؼ  وسَمْٞمٜم٤م هذه اًمبٕمث٤مت جمدِّ

ُمٙمتٗمٞم٦م سمٛمراىمب٦م هذه اًمبٕمث٤مت ٓىمتس٤مم اًمٖمٜمٞمٛم٦م وإيداقمٝم٤م ُمتحػ أؾمت٤مٟم٦م اًمقطمٞمد. ومل 

اًمِم٤مم أو ذم  شمٗمٙمر سمٕمٛمؾ طمٗمري٤مت ىمط، يمام أهن٤م يم٤مٟم٧م شم٠مسمك إٟمِم٤مء ومروع عمتحٗمٝم٤م ذم

همػمه٤م ُمـ اًمسٚمٓمٜم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م، وطمجتٝم٤م ذم ذًمؽ أن أصم٤مر إذا مجٕم٧م ذم ُمريمز واطمد، 

ووؿ سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض ٟمتج٧م ُمـ ذًمؽ ومقائد قمٚمٛمٞم٦م وقمٛمٚمٞم٦م ٓ شمرضمك ُمـ شمٕمدد دور 

سمرأي أيمثر قمٚمامء أصم٤مر.  أصم٤مر، وذًمؽ أؾمقة سمٛمت٤مطمػ أيمثر إُمؿ اًمٖمرسمٞم٦م، وقمٛماًل 

ٚمح ٕرض هل٤م وطمدة شم٤مرخيٞم٦م ٓ يٕمٛمؾ سمف ذم أرض وٛم٧م وًمٙمٜمٝم٤م دم٤مهٚم٧م سم٠من ُم٤م يّم

 حت٧م ًمقائٝم٤م ؿمٕمقسًم٤م خمتٚمٗم٦م وُمدٟمٞم٤مت ُمتب٤ميٜم٦م يم٤مإلُمؼماـمقري٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م.

وًمذًمؽ يم٤من ضمؾ اهتامم اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ُمٍمووًم٤م إمم إٟمامء ُمتحػ أؾمت٤مٟم٦م 

قن وم٠ممهٚم٧م أُمر أصم٤مر اًم٘مديٛم٦م ذم دي٤مره٤م، ومل شمٕمٝمد إمم ُأٟم٤مس يتٕمٝمدوهن٤م أو يراىمب

ؾمػمه٤م، ومدرس يمثػم ُمـ اًمبٜم٤مي٤مت إصمري٦م اًمبديٕم٦م، وأىمبؾ إهٚمقن ذم يمؾ ٟم٤مطمٞم٦م 

يٜم٘مبقن قمـ أصم٤مر اًم٘مديٛم٦م سمٖمٞم٦م آدم٤مر هب٤م. وم٠مصبح٧م هذه اًمتج٤مرة ذات ؿم٠من ذم 

اًم٘مٓمر، وهمّم٧م ُمت٤مطمػ أورسم٤م سمآصم٤مر اًمِم٤مم، واىمتٜمك همقاة اًمٕم٤مدّي٤مت إضم٤مٟم٥م يمثػًما 

ت إضمٜمبٞم٦م متٙمٜم٧م يمؾ ُمـ اجل٤مُمٕم٦م إُمػميمٞم٦م ُمٜمٝم٤م. وهبذه اًمّمقرة وسمٗمْمؾ آُمتٞم٤مزا

واًمٙمٚمٞم٦م اًمٞمسققمٞم٦م ذم سمػموت وهمػممه٤م ُمـ اعمٕم٤مهد ُمـ إٟمِم٤مء ُمتحػ ظم٤مص، ومجع 

اًمديمتقر ومقرد ذم صٞمدا، وهمػمه ذم طمٚم٥م ُمـ إضم٤مٟم٥م جم٤مُمٞمع ُمٝمٛم٦م ُمـ آصم٤مر اًمِم٤مم. 

وٓ ومل يٕمرف ُمـ اًمِم٤مُمٞملم ُمـ اؿمتٝمر سمجٛمع أصم٤مر اًم٘مديٛم٦م، ويم٤مٟمقا ٓ يٕمب١مون هب٤م، 
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ي٘مٞمٛمقن هل٤م وزًٟم٤م. وُمـ يم٤من ُمٜمٝمؿ يٛمٚمؽ ـمروم٦ًم أو أصمًرا يتٜم٤مزل قمٜمٝم٤م ُم٘م٤مسمؾ درهيامت 

 ُمٕمدودة، طمتك دمردت أيمثر اًمبٞمقت وإه ُمـ ٟمٗم٤مئسٝم٤م.

 انناجيز  وآاثر  آاثران 
وًم٘مد شمبلم ُمـ احلٗمري٤مت اًمتل أضمري٧م ذم اًمِم٤مم وُمـ أصم٤مر اًمتل ايمتِمٗم٧م ومٞمٝم٤م، 

ُمـ ٟمققمٝم٤م ذم إىمٓم٤مر اعمج٤مورة، وٓ يرضمك أن ٟمٕمثر أن آصم٤مره٤م ختتٚمػ يمثػًما قمام وضمد 

ذم هذه اًمدي٤مر قمغم آصم٤مر شمثػم سمجس٤مُمتٝم٤م إقمج٤مب اًمٕم٤مُم٦م ىمبؾ اخل٤مص٦م، يمام هق ؿم٠من آصم٤مر 

ُمٍم وآؿمقر ووم٤مرس. واًمسذاضم٦م ذم اًمّمٜم٤مقم٤مت شمٖمٚم٥م قمغم اًمِم٤مُمٞملم ُمٜمذ اًم٘مديؿ، 

ٞم٦م يٛمٞمؾ إمم وهذا ٟم٤مؿمكء قمـ ـمب٤مئٕمٝمؿ وُمٕمت٘مداهتؿ. وم٤مًمِم٤مُمل ذم مجٞمع أدواره اًمت٤مرخي

اًمس٤مذج، وهذا ئمٝمر ذم صٜم٤مقمتف وومٚمسٗمتف اًمديٜمٞم٦م، وشمتجغم ذم هذه اًمبس٤مـم٦م ُمقاهبف 

اًمٗمٜمٞم٦م، مجع سملم اًمس٤مذج واجلٛمٞمؾ وم٠مطمسـ اًمّمٜمع وأسمدع. وشم٘مّؾ أصم٤مر اعمٜم٘مقًم٦م اًمٜمٗمٞمس٦م 

اًمتل ايمتِمٗم٧م ذم اًمِم٤مم سم٤مًمٜمسب٦م عم٤م وضمد ذم همػمه٤م ُمـ إىمٓم٤مر، وهذ اًم٘مٚمٞمؾ يِمٝمد سمؼماقم٦م 

 ًمِم٤مُمل وذوىمف اًمسٚمٞمؿ، طم٤مز هبام ُمٙم٤مٟم٦م سملم أىمراٟمف ُمـ ومٜم٤مين سم٘مٞم٦م اًمِمٕمقب.اًمّم٤مٟمع ا

وًمٞمس ُمٕمٜمك ىمٚم٦م اًمٕم٤مدّي٤مت قمدم اٟمتِم٤مره٤م ذم اًم٘مٓمر، سمؾ ٕهن٤م مل شمّمؾ إًمٞمٜم٤م 

ٕؾمب٤مب وقمقاُمؾ ؿمتك. ذًمؽ أن شمرسم٦م اًمِم٤مم رـمب٦م ٓ حتٗمظ ُم٤م يقدع ومٞمٝم٤م. وأن 

ق ؿم٠من اعمٍميلم وهمػمهؿ ُمـ اًمِم٤مُمٞملم ىمٚمام جيٕمٚمقن ذم ُمداومـ ُمقشم٤مهؿ ٟمٗم٤مئسٝمؿ، يمام ه

إُمؿ اًم٘مديٛم٦م. سمؾ يٙمتٗمقن سم٤مٕؿمٞم٤مء اًمس٤مذضم٦م اعمٜمققم٦م. وم٢مذا أوٗمٜم٤م إمم ظمٚمق اًم٘مبقر ُمـ 

إقمالق، وُم٤م ىمد يمتبف اؿمٛمقٟمزار ُمٚمؽ صٞمدا قمغم شم٤مسمقشمف خم٤مـمًب٤م سمف ٟم٤مسمٌم اًم٘مبقر، 

 ٟم٤مصًح٤م هلؿ أن ٓ هيتٙمقا طمرُمتف، ُم١ميمًدا أن ٓ ذه٥م وٓ ومْم٦م ذم ىمؼمه، ٟمدرك ُمـ هذا

ُمٚمقيمٝمؿ ومام سم٤مًمؽ سم٤مًمرقمٞم٦م. وظمٚمق اًم٘مبقر ُمٜمٝم٤م ّه ٟمدرهت٤م سملم أيديٜم٤م. وم٢مذا يم٤من هذا طم٤مل 
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هق طمج٦م ًمٚمِم٤مم ٓ قمٚمٞمٝم٤م، ودًمٞمؾ قمغم ؾمٛمق قم٘مٞمدة ؾمٙم٤مهن٤م، وٟمْم٩م ومٙمرهتؿ ُمٜمذ اًم٘مديؿ، 

ٕن اًمِم٤مُمل يمب٘مٞم٦م اًمِمٕمقب اًمس٤مُمٞم٦م يٖمٚم٥م قمٚمٞمف آقمت٘م٤مد سم٠من اجلسؿ ُم٤مدة شمتالؿمك ُمع 

يمرام اًمذي يب٤مًمغ سمف همػمهؿ ُمـ اًمِمٕمقب. وُمع هذا وم٘مد اٟمتنمت اًمزُمـ، ًمٞمس٧م ضمديرة سم٤مإل

ذم اًمِم٤مم قم٤مدة ووع سمٕمض إؿمٞم٤مء ذم اًم٘مبقر وذًمؽ سمٛم١مصمرات ظم٤مرضمٞم٦م، واىمتب٤مس قم٤مدات 

 اًمٖم٤مًم٥م، واًمِم٤مم ذم أيمثر أدوار شم٤مرخيٝم٤م ظمْمٕم٧م ًمسٚمٓم٤من أضمٜمبل.

اًمِم٤مم ُمٝمد صمالث دي٤مٟم٤مت يديـ هب٤م اًمٞمقم ُمٕمٔمؿ اًمبنم. وهذه اًمدي٤مٟم٤مت مل شمٙمـ 

اسمٜم٦م ؾم٤مقمتٝم٤م، سمؾ هٜم٤مًمؽ قمقاُمؾ ُمٝمدت هل٤م اًمسبٞمؾ ُمدة ىمرون قمديدة ىمبؾ فمٝمقره٤م. 

 ُمٜم٤م ُمٕمروم٦م شمٓمقره٤م. وًمذًمؽ هيؿ يماًل 

وهذا ُم٤م يزيد ذم ُمٙم٤مٟم٦م آصم٤مر اًمِم٤مم وجيٕمؾ إىمب٤مل اًمٕمٚمامء قمٚمٞمٝم٤م أيمثر ُمـ ؾمقاه٤م 

ًمٕمالىمتٝم٤م اًمٙمبػمة سمٜمٔم٤مُمٜم٤م آضمتامقمل احل٤مرض. وىمد أدريم٧م مجٕمٞم٦م إُمؿ هذا إُمر 

٤مـم٧م ًمف ظمقوًم٤م ُمـ اعمزامح٦م واؾمتئث٤مر دوًم٦م هبذه أصم٤مر دون ؾمقاه٤م، وم٤مؿمؽمـم٧م ذم واطمت

( ُمـ صؽ آٟمتداب أن اًم٘م٤مٟمقن اًمذي ؾمٞمسـ حلامي٦م اًمٕم٤مدّي٤مت جي٥م أن 11اعم٤مدة )

يستٛمد روطمف مم٤م يدقمق إمم اًمتٜمِمٞمط أيمثر ُمٜمف إمم اًمتثبٞمط، يمام أهن٤م اؿمؽمـم٧م قمغم 

ٗمر أن ٓ شمتٍمف سمِمٙمؾ يرُمل إمم طمرُم٤من احلٙمقُم٦م اعمٜمتدسم٦م قمٜمد ُمٜمحٝم٤م إضم٤مزات سم٤محل

قمٚمامء أي ؿمٕم٥م يم٤من شمٚمؽ اإلضم٤مزات دون أؾمب٤مب ُمقضمب٦م، وهٙمذا أصبح اًمب٤مب 

 ُمٗمتقطًم٤م جلٛمٞمع إُمؿ.

 ر اآلاثرتأسيس دُو
(، 1918وىمد شمْم٤مقمػ ٟمِم٤مط اًمبٕمث٤مت إصمري٦م إضمٜمبٞم٦م قم٘م٥م اهلدٟم٦م ذم ؾمٜم٦م )

صم٤مر، وقمٝمدت ًمٚمٛمختّملم وأفمٝمرت ىمٞم٤مدة ضمٞمقش احلٚمٗم٤مء ذم اًمنمق قمٜم٤مي٦م يمؼمى سم٤مٔ
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ذم ضمٞمقؿمٝم٤م سمدرس آصم٤مر اًمِم٤مم ورومع اًمت٘م٤مرير قمٜمٝم٤م، وؿمددت اًمٜمٙمػم قمغم اًمٕم٤مسمثلم هب٤م. 

( ًمٚمبح٨م 1919وُمـ مجٚم٦م ُم٘مررات اعم١ممتر اًمٗمرٟمز اًمذي قم٘مد ذم ُمرؾمٞمٚمٞم٤م ؾمٜم٦م )

سمِم١مون اًمِم٤مم اًمٕم٤مُم٦م، اىمؽماح قمغم احلٙمقُم٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م سم٢مٟمِم٤مء ديقان ًممصم٤مر اًم٘مديٛم٦م، 

ضم٤مع ُم٤م أظمذشمف احلٙمقُم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ُمـ آصم٤مر اًمِم٤مم، وىمد طم٘م٘م٧م اعمٗمقوٞم٦م واًمتِمب٨م سم٤مؾمؽم

اًمٗمرٟمسٞم٦م ذم اًمِم٤مم آىمؽماح إول، وم٠مٟمِم٠مت هل٤م ديقاًٟم٤م ًممصم٤مر اًم٘مديٛم٦م، وطمذت 

 اعمٗمقوٞم٦م اإلٟمٙمٚمٞمزي٦م طمذوه٤م ذم ومٚمسٓملم وذق إردن.

تٜمؿ ومل شمٙمـ اًمِم٤مم ذم قمٝمد اعمٚمؽ ومٞمّمؾ أىمؾ قمٜم٤مي٦م ُمـ شَمْٞمٜمِؽ اًمدوًمتلم. وم٘مد اهم

وم٤مىمؽمطمقا ش ظمٓمط اًمِم٤مم»هذه اًمٗمرص٦م سمٕمض اعمٗمٙمريـ وذم ُم٘مدُمتٝمؿ إؾمت٤مذ ُم١مًمػ 

قمغم اعمٚمؽ إٟمِم٤مء ُمتحػ ذم دُمِمؼ، وم٘مقسمؾ هذا آىمؽماح سم٤مرشمٞم٤مح قمٔمٞمؿ. وُم٤م ًمب٨م 

اعمٚمؽ أن أصدر أُمره سمذًمؽ إمم إؾمت٤مذ سم٠مُمر حت٘مٞم٘مف قمغم أن يٙمقن ومرقًم٤م ًمٚمٛمجٛمع 

٤م. وأٟمِم٠مت احلٙمقُم٦م اًمسقري٦م ُمتحًٗم٤م آظمر أيًْم  ()اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب اًمذي أؾمسف اًمرئٞمس

ذم طمٚم٥م، وأٟمِم٠مت طمٙمقُم٤مت ًمبٜم٤من وضمبؾ اًمدروز واًمٕمٚمقيلم ُمت٤مطمػ ذم سمػموت 

واًمسقيداء وـمرـمقس، ويمذًمؽ أٟمِم٠مت يمؾ ُمـ طمٙمقُمتل ومٚمسٓملم واًمنمق اًمٕمريب 

ُمتحًٗم٤م ضمٕمٚمتف إومم ذم اًم٘مدس واًمث٤مٟمٞم٦م ذم قمامن. ومجٞمع هذه اعمت٤مطمػ ٟمٛم٧م سمنقم٦م 

ؿمؽمشمف واؾمتٝمدشمف ُمـ أصم٤مر، وُم٤م ٟم٤مهل٤م مم٤م ايمتِمٗمتف اًمبٕمث٤مت إصمري٦م ذم قمٔمٞمٛم٦م سمٗمْمؾ ُم٤م ا

ُمٜم٤مـم٘مٝم٤م وم٠مصبح٧م اًمِم٤مم سمتِمجٞمع احلٙمقُم٤مت اعمحٚمٞم٦م واًمسٚمٓم٤مت اعمٜمتدسم٦م ؾم٤مطم٦م قمٛمؾ 

 دوزم يمبػم.

                                           
( ).)يريد إؾمت٤مذ حمٛمد يمرد قمكم اًمذي ص٤مر أول رئٞمس ًمٚمٛمجٛمع.)طم٤مؿمٞم٦م ُمٙمل احلسٜمل 
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وىم٤مُم٧م اًمبٕمث٤مت اًمٗمرٟمسٞم٦م سم٤مًمبح٨م قمـ أصم٤مر ذم صٞمدا وأم اًمٕمقاُمٞمد ويمٗمر 

٦م احلٙمقُم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م، وذم اًمسقيداء اجلرة وسمػموت وضمبٞمؾ واًم٘مري٦م وًمبٞم٤م ذم ُمٜمٓم٘م

وىمٜمقات واًمِمٝمب٤مء، وذم شمؾ اًمٜمبل ُمٜمد )ىمدش اًم٘مديٛم٦م( وذم اعمنموم٦م )ىمٓمٜم٤م اًم٘مديٛم٦م( 

واًمٜمػمب وأرؾمالن ـم٤مش واًم٘مٍم إمحر، وىم٤مُم٧م سمٕمثت٤من خمتٚمٓمت٤من سم٠مقمامل اًمتٜم٘مٞم٥م ذم 

 ىمٚمٕم٦م اًمّم٤محلٞم٦م )دوراؾم٤م أوروسمقس اًم٘مديٛم٦م( قمغم ؿم٤مـمكء اًمٗمرات، وذم ُمديٜم٦م شمدُمر.

وحترت اًمبٕمث٦م اًمتِمٙمقؾمٚمقوم٤ميمٞم٦م آصم٤مر اًمِمٞمخ ؾمٕمد وشمؾ أروم٤مد، وٟم٘مب٧م سمٕمث٦م أعم٤مٟمٞم٦م ذم 

اًمِم٤مم. وطمٍمت اًمبٕمث٤مت اإلٟمٙمٚمٞمزي٦م وإُمػميمٞم٦م أقمامهل٤م ذم ُمٜمٓم٘م٦م رأس اًمٕملم ؿمامزم 

ومٚمسٓملم واًمنمق اًمٕمريب، ومٜم٘مبقا قمـ أصم٤مر ذم شمؾ )جمدو اًم٘مديٛم٦م( وسمٞمس٤من وؾمبسٓمٞم٦م 

 يـ واًم٘مدس واًمت٤مسمٖم٦م وضمرش.)ؾمٛمرة اًم٘مديٛم٦م( وؾمٞمِمؿ وسمٞم٧م ضمؼم

 متحف دمشق
ختتٚمػ جمٛمققم٦م دار أصم٤مر ذم دُمِمؼ قمـ جم٤مُمٞمع ُمتحػ اًمِم٤مم ًمٚمٕمٜم٤مي٦م اًمتل سمذًمتٝم٤م 

سمآصم٤مر اًم٘مٓمر اًمِم٤مُمل قمغم اظمتالف أدواره اًمت٤مرخيٞم٦م وظم٤مص٦م اًمٕمٝمد اإلؾمالُمل. وطمرّي 

ذا سمدُمِمؼ قم٤مصٛم٦م إُمقيلم، وُمٝمد احلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م، أن يٙمقن هل٤م ُمتحػ حيٞمل ذيمرى ه

اعم٤ميض اعمجٞمد. ورهمؿ ٟمدرة اًمٕم٤مدّي٤مت اإلؾمالُمٞم٦م اعمٜم٘مقًم٦م ذم رسمقع اًمِم٤مم وأؾمٕم٤مره٤م اًمب٤مهٔم٦م، 

متٙمٜم٧م دار أصم٤مر ُمـ مجع أقمالق ىمٞمٛم٦م. ُمٜمٝم٤م جمٛمققم٦م ٟم٘مقد إؾمالُمٞم٦م، وجمٛمققم٦م ظمزف 

ب٦م وجمٛمققم٦م ظمِمبٞم٦م أظمص سم٤مًمذيمر ُمٜمٝم٤م ضم٤مٟمب٤ًم ُمـ  قمريب، وجمٛمققم٦م ُمّم٤مطمػ خمٓمقـم٦م وُمذه 

حلقر اًمروُمل آي٦م ذم مج٤مل اًمّمٜمع  وطمسـ اًمذوق، ُمزيٜم٦م سمٜم٘مقش ؾمدة ضم٤مُمع ُمـ ظمِم٥م ا

قمرسمٞم٦م سمديٕم٦م، ويمت٤مسم٤مت ىمرآٟمٞم٦م يمقومٞم٦م ُمزهرة ُمتٜم٤مؾم٘م٦م مجٞمٚم٦م ضمًدا، وىمد يمتب٧م ذم أقماله٤م هذه 

سمـ حمٛمد سمـ احلسلم سمـ قمكم صٗمل أُمػم اعم١مُمٜملم شم٘مبؾ اهلل ُمٜمف وذًمؽ ذم ؿمٝمقر ؾمٜم٦م »اًمٗم٘مرة: 
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ٛمقع سمِمٙمؾ طمِمقات صٖمػمة ُمٜم٘مقؿم٦م ٟم٘مًِم٤م وشم٤مسمقت ُمزيـ جمش ؾمبع وشمسٕملم وأرسمٕمامئ٦م

هذا رضيح اًمس٧م اجلٚمٞمٚم٦م اًمٙمبػمة اعمٕمٔمٛم٦م اعمٚمٙم٦م ومخر »سمديًٕم٤م وىمد يمت٥م قمغم ضمقاٟمبف 

اخلقاشملم قمّمٛم٦م اًمدٟمٞم٤م واًمديـ، سمختل ظم٤مشمقن اسمٜم٦م اًمسٚمٓم٤من اعمٚمؽ ُمٕمز اًمديـ ىمٞمٍمؿم٤مه اسمـ 

ر اًمسٚمٓم٤من اًمسٕمٞمد اًمِمٝمٞمد ُمٚمؽ ُمٚمقك اًمروم وإرُمـ ىمٚمٞم٩م أرؾمالن ىمدس اهلل  روطمف وَٟمق 

وسملم جمٛمققم٦م اًمٙمت٤مسم٤مت ش رضحيف، وذًمؽ ذم ُمستٝمؾ رسمٞمع إول ؾمٜم٦م صمامن وأرسمٕملم وؾمتامئ٦م

احلجري٦م ًمقطمت٤من ؾمٚمجقىمٞمت٤من يمت٥م قمٚمٞمٝمام شم٤مريخ شمرُمٞمؿ ضم٤مٟم٥م ُمـ ضم٤مُمع سمٜمل ُأُمٞم٦م ذم ؿمٝمقر 

( وجمٛمققم٦م واومرة ُمـ ؿمقاهد ىمبقر أُمراء 575( وُأظمرى أيقسمٞم٦م شم٤مرخيٝم٤م ؾمٜم٦م )175ؾمٜم٦م )

ومم٤م يٚمٗم٧م اًمٜمٔمر ضمرة ُمـ رظم٤مم أسمٞمض، وقمغم ه. قمٚمامئٝم٤م ذم اًم٘مرن اًمس٤مسمع واًمث٤مُمـ اًمِم٤مم و

اًم٘مسؿ إؾمٗمؾ ُمٜمٝم٤م ٟم٘مقش قمرسمٞم٦م وقمٝمده٤م ُمـ اًم٘مرن اًمث٤مُمـ ًمٚمٝمجرة. وأظمرى ُمـ اًمٗمخ٤مر 

قمٚمٞمٝم٤م ٟم٘مقش أؿمخ٤مص وطمٞمقاٟم٤مت وـمٞمقر وزهقر حمٙمٛم٦م اًمّمٜمع ويمت٥م ذم وؾمٓمٝم٤م هذه 

، وهذه اجلرة ومريدة ذم سم٤مهب٤م شوهمبٓم٦م ورومٕم٦مقمز وإىمب٤مل وؾمالُم٦م وؾمٕم٤مدة ويمرم »اًمٕمب٤مرة 

 .ًمٚمٛمٞمالد وهل ُمـ صٜمع اًمٕمراق ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمنم

وُمـ أهؿ أصم٤مر همػم اإلؾمالُمٞم٦م جمٛمققم٦م زضم٤مضمٞم٦م وهل أمجؾ جمٛمققم٤مت اًمٕم٤ممل، 

وجمٛمققم٦م ُمٝمٛم٦م ُمـ أصم٤مر اًمتدُمري٦م وهٜم٤مك رأس متث٤مل أطمد قمٔمامء احلثٞملم يرضمع قمٝمده 

. وٟمّم٥م اًمٗمرقمقن ؾمٞمتل إول وقمٚمٞمف ذيمر اٟمتّم٤مره قمغم ًمألًمػ اًمث٤مٟمٞم٦م ىمبؾ اعمٞمالد

 احلثٞملم، وـم٤مئٗم٦م ُمـ أصم٤مر اًمروُم٤مٟمٞم٦م واًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م.

ء وحلب وطرطوس والقدس وع بيزوت وال : احف مت   انـمَّسويدا
ومجع ذم ُمتحػ سمػموت يمثػم ُمـ أصم٤مر اًمٗمٞمٜمٞم٘مٞم٦م وهمػمه٤م أمهٝم٤م إواين واحلكم 

بٞم٦م ُمٕمبده٤م. ويرضمع قمٝمد سمٕمْمٝم٤م إمم إًمػ اًمتل قمثر قمٚمٞمٝم٤م ذم ُمداومـ ضمبٞمؾ وذم أىم
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ؾمٜم٦م ىمبؾ اعمٞمالد ُمٜمٝم٤م ٟم٤مووس اعمٚمؽ أطمػمام اعمتقرم ذم اًم٘مرن 1822اًمث٤مًمث٦م وسمٕمْمٝم٤م إمم 

اًمث٤مًم٨م قمنم ىمبؾ اعمٞمالد. وىمد ٟم٘مِم٧م قمغم ضمقاٟمبف صقرة اعمٚمؽ يتٜم٤مول اًم٘مراسملم ُمـ 

ذم ؿم٠من هذا  أشمب٤مقمف وسمٕمض اًمِمٕم٤مئر اًمديٜمٞم٦م، وهق ىم٤مئؿ قمغم أرسمٕم٦م أؾمقد. ومم٤م يزيد 

إصمر اًمٙمت٤مسم٦م اًمٗمٜمٞم٘مٞم٦م اًمتل ُزسمرت قمٚمٞمف وهل أىمدم يمت٤مسم٦م قمروم٧م ُمـ ٟمققمٝم٤م طمتك اًمٞمقم، 

قمٛمؾ هذا إران )اًمت٤مسمقت( اومسبٕمؾ سمـ اطمرام ُمٚمؽ ضمبٞمؾ ٕسمٞمف يمل »وهذه شمرمجتٝم٤م 

يٙمقن ُم٘مره إسمدي، وم٢مذا ٟمّم٥م ُمٚمؽ ُمـ اعمٚمقك أو طم٤ميمؿ ُمـ احلٙم٤مم اًمٕمداء جلبٞمؾ 

حت٧م اًمتبٚمٞمط ومٞمٙمقن ظم٤مشمقر ظمّمٛمف ومٞمدك قمرش ُمٚمٙمف ويٕمؿ  وأظمرج هذا اًمت٤مسمقت ُمـ

وسملم هذه أصم٤مر آٟمٞم٦م ظمزومٞم٦م ٟم٘مش قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿ ش اخلراب ضمبٞمؾ إذا حم٤م هذه اًمٙمت٤مسم٦م...

( ىمبؾ اعمسٞمح.وآٟمٞمت٤من قمٚمٞمٝمام اؾمؿ 1822-1852اًمٗمرقمقن اُمٜمٛمٕمح٧م اًمث٤مًم٨م )

اُمٜمٛمٕمح٧م اًمراسمع وآٟمٞم٦م ُمـ اًمرظم٤مم مجٞمٚم٦م اًمّمٜمع ُمع همٓم٤مئٝم٤م، ويمت٥م قمٚمٞمٝم٤م 

ش ظمدام اإلًمف اسمـ اًمِمٛمس ومٚمٞمٕمش اُمٜمٛمٕمح٧م إمم إسمد»سم٤مهلػموهمٚمٞمٗمٞم٦م ُم٤م ي٠ميت: 

وصٜمدوق صٖمػم ًمٚمحكم ُمـ طمجر يمريؿ أؾمقد حمغم سم٤مًمذه٥م وؿمٙمٚمف قمغم ـمراز 

ومٚمٞمٕمش اإلًمف سمقن ؾمٞمد »اًمٜم٤مووس وقمغم اًمٖمٓم٤مء يمت٤مسم٦م هػموهمٚمٞمٗمٞم٦م هذه شمرمجتٝم٤م: 

ُمـ صمقم ؾمٞمد إرولم ُمٚمؽ ُمٍم اًمبحري٦م واًم٘مبٚمٞم٦م ُمع ظمرون راع اعمحبقب 

ومجع ذم هذا اعمتحػ ُم٘مدار يمبػم ُمـ اًمٗمخ٤مر ش. هٞمٚمٞمقسمقًمٞمس اعمٛمٜمقطم٦م ًمف احلٞم٤مة إسمدي٦م

 أمهف إواين اًمتل قمثر قمٚمٞمٝم٤م ذم يمٗمر اجلرة ويرضمع شم٤مريخ صٜمٕمٝم٤م إمم إًمػ اًمث٤مين 

ىمبؾ اعمٞمالد. ؤصم٤مر ضمبٞمؾ ُمٙم٤مٟم٦م شم٤مرخيٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م وهل ُمـ أهؿ ُم٤م قمثر قمٚمٞمف طمتك أن 

 ذم اًمِم٤مم.
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يم٤من ذم ُمتحػ اًمسقيداء جمققم٦م طمجري٦م ٟمٗمٞمس٦م أيمثره٤م ُمـ اًمٕمٝمد اًمٞمقٟم٤مين و

واًمروُم٤مين و٤مع ُمٕمٔمٛمٝم٤م ُمع إؾمػ إسم٤من اًمثقرة اًمسقري٦م. وُمتحػ ـمرـمقس 

طمدي٨م اًمٕمٝمد ًمٞمس ومٞمف إٓ جمٛمققم٦م صٖمػمة ًمٞمس٧م ذات ؿم٠من يمبػم. وأُم٤م ُمتحػ طمٚم٥م 

هل٤م اعمٙم٤من. ومٚمؿ خيّمص ًمف ُمٙم٤من سمٕمد، وًمٙمـ جم٤مُمٞمٕمف ضم٤مهزة ؾمتحٗمظ ومٞمف ُمتك هٞمكء 

وأيمثر هذه أصم٤مر طمثٞم٦م وأؿمقري٦م ُمـ اًمتل اؾمتخرضم٧م ذم طمٗمري٤مت أرؾمالن ـم٤مش 

 وشمؾ إمحر وشمؾ أروم٤مد واًمٜمػمب.

وذم ُمتحػ اًم٘مدس جم٤مُمٞمع ظمزومٞم٦م وُمٕمدٟمٞم٦م شمبلم شمٓمقر هنْم٦م ومٚمسٓملم وإدوار 

اًمتل ُمرت قمٚمٞمٝم٤م ذم أهؿ قمّمقره٤م اًمت٤مرخيٞم٦م، يمام أٟمف حيتقي قمغم قمدد ُمـ اًمٜمقاويس 

ٝمد اًمٞمقٟم٤مين واًمروُم٤مين وأمجٚمٝم٤م مم٤م ٟم٘مش قمٚمٞمف صقرة ُمٕمريم٦م سملم اًمٞمقٟم٤من واًمٜمس٤مء ُمـ اًمٕم

اعمؽمضمالت )أُم٤مزون( وـم٤مئٗم٦م آصم٤مر ُمـ احلجر اًمؼميم٤مين ُمـ قمٝمد اًمٗمرقمقن ؾمٞمتل إول 

ورقمٛمسٞمس اًمث٤مًم٨م اًمتل وضمدت ذم سمٞمس٤من. وىمد طمٗمٔم٧م ىمٓمع اجلٛمجٛم٦م اًمتل وضمدت 

. وأُم٤م جمٛمققم٦م ُمتحػ قمامن وم٠ميمثره٤م مم٤م ذم اًمت٤مسمٖم٦م ويرضمع قمٝمده٤م إمم ُم٤م ىمبؾ اًمت٤مريخ

 يرضمع شم٤مرخيف إمم اًمٕمٝمد اًمروُم٤مين واًمبٞمزٟمٓمل.

وسمٕمد وم٘مد قمرومٜم٤م سمام شم٘مدم ُم٘مدار اًمٕمٜم٤مي٦م اًمتل سمذًمتٝم٤م اًمبٕمث٤مت إضمٜمبٞم٦م سمآصم٤مر 

اًمِم٤مم همػم اإلؾمالُمٞم٦م وإقمراوٝمؿ قمـ هذه إظمػمة. ٓ ضمرم أن ُمٕمٔمؿ أصم٤مر 

اعمس٤مضمد واعمدارس حت٧م إذاف ديقان اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًم٘مٓمر حمٗمقفم٦م ذم اجلقاُمع و

إوىم٤مف. وًمذًمؽ يتح٤مؿمك إضم٤مٟم٥م ُم٤م أُمٙمـ أن يثػموا قمقاـمػ قمقام اعمسٚمٛملم، 

طمتك إن اًمسٚمٓم٤مت اعمٜمتدسم٦م شمريم٧م ًمدوائر إوىم٤مف طمري٦م اًمتٍمف هبذه إُم٤ميمـ 

اعم٘مدؾم٦م. وىمد ايمتٗم٧م سم٠من شمسدي إًمٞمٝم٤م ُمـ طملم إمم آظمر اًمٜمّم٤مئح ًمبذل اًمٕمٜم٤مي٦م هبذه 
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ٙمـ أيمثر هذه اًمدوائر ذم ؿمٖمؾ ؿم٤مهمؾ قمٜمٝم٤م. ومٙمؾ يقم ٟمسٛمع سمْمٞم٤مع أصمر أو أصم٤مر. وًم

شمِمقهيف ٓ قمـ ىمّمد ُمٜمٝمؿ، سمؾ ٕهنؿ ٓ ي٘مدرون ىمٞمٛم٦م ُم٤م هق حت٧م أيدهيؿ، طمتك 

أصبح٧م أيمثر هذه إُمٙمٜم٦م إصمري٦م ذم طم٤مًم٦م خيِمك قمٚمٞمٝم٤م ُمـ آٟمدراس، وسمذًمؽ يٗم٘مد 

ذم أزهك اًمٕمّمقر اًمِم٤مُمٞم٦م. اًم٘مٓمر هذه اعمٗم٤مظمر اًمتل شمِمٝمد سمٛمدٟمٞم٦م اًمسٚمػ اًمٕمٔمٞمٛم٦م 

ومٕمسك أن حتذو اًمِم٤مم طمذو ؿم٘مٞم٘متٝم٤م ُمٍم وشم١مًمػ جلٜم٦م ًممصم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م شمٕمٜمك 

 سمجٛمٕمٝم٤م وشمتٗم٘مد ؿم١مون إسمٜمٞم٦م ُمٜمٝم٤م.

ًمدرس أصم٤مر  ٤موىمد أٟمِم٠مت اجلٛمٝمقري٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م ذم دُمِمؼ ُمٕمٝمًدا إومرٟمسٞمً 

ًمٚمبٕمث٤مت  وظم٤مص٦م ُمٜمٝم٤م اإلؾمالُمٞم٦م قمغم ُمٜمقال اعمٕمٝمد اإلومرٟمز ذم اًم٘م٤مهرة. وىمد ؾمبؼ

س٧م ذم اًم٘مدس ُمٕم٤مهد ًمدرس أصم٤مر ُمثؾ اعمدرؾم٦م إصمري٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م، إضمٜمبٞم٦م أن أؾم  

واعمدرؾم٦م إصمري٦م اإلٟمٙمٚمٞمزي٦م، واعمدرؾم٦م إُمػميمٞم٦م ًمألسمح٤مث اًمنمىمٞم٦م، وهلذه اعمٕم٤مهد 

 ومْمؾ يمبػم سمٙمِمػ همقاُمض شم٤مريخ اًمِم٤مم اًم٘مديؿ.

وومٚمسٓملم سم٤مسًم٤م إٓ  مل شمدع اًمسٚمٓمت٤من اًمٗمرٟمسٞم٦م واإلٟمٙمٚمٞمزي٦م ذم ُمٜمٓم٘متل ؾمقري٦م

وـمرىمت٤مه ًمٜمنم اًمدقم٤مي٦م ذم اعمامًمؽ إضمٜمبٞم٦م قمـ آصم٤مر اًمِم٤مم وُمٙم٤مٟمتٝم٤م. وىمد دمغم ذًمؽ ذم 

دقمقهتؿ عم١ممتر أصم٤مر اًمدوزم اًمذي قم٘مد ذم ؾمقري٦م وومٚمسٓملم ذم ؿمٝمر ٟمٞمس٤من ؾمٜم٦م 

( ومٙم٤مٟم٧م ٟمت٤مئجف ُمروٞمف. وسمٗمْمؾ هذه اًمدقم٤مي٦م ٟمرى قمدد اًمسٞم٤مح سم٤مزدي٤مد ذم 1909)

أن اًمِم٤مم إذا سوم٧م اًمٕمٜم٤مي٦م سمٗمٜم٤مدىمٝم٤م وـمرق ُمقاصالهت٤م شمّمبح  يمؾ ؾمٜم٦م. وٓ ؿمؽ

 ُم٘مّمد اًمسٞم٤مح ُمـ أهؾ إرض، ودمٜمل ُمـ ذًمؽ ومقائد ُم٤مدي٦م وأدسمٞم٦م ٓ شم٘مدر.
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م 1303دمري ذم ومرٟمس٤م ُمس٤مسم٘م٦م ؿمٕمري٦م ؾمٜمقي٦م، أؾمستٝم٤م ذم ُمديٜم٦م شمقًمقز ؾمٜم٦م 

حلٗم٤مظ قمغم شم٘م٤مًمٞمد اًمِمٕمر اًمٖمٜم٤مئل اذم ومئ٦م ُمـ اًمِمٕمراء )ٟم٤مدي اعمٕمروم٦م اعمرطم٦م( اًمراهمبلم 

 اًمٖمززم، واًمت٘م٤مًمٞمد اًمث٘م٤مومٞم٦م اخل٤مص٦م سمٚمٝمج٦م ُم٘م٤مـمٕم٦م اًمؼمووم٤مٟمس ذم ضمٜمقب ومرٟمس٤م.

إن هذه اعمس٤مسم٘م٦م ُم٤مزاًم٧م إمم اًمٞمقم متٜمح ضمقائز ٕصح٤مب إقمامل اًمٗم٤مئزة، 

اعم٘مدُم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م أو سم٤مًمٚمٝمج٦م اًمؼمووم٤مٟمسٞم٦م. واجل٤مئزة هل زهرة ذهبٞم٦م أو ومْمٞم٦م، 

هرية)ٜمحٝم٤م: مت  .(أكاديؿقة األلعاب الزَّ

 1997وُمـ اًمقاوح أن صم٘م٤موم٦م إُمػم ضمٕمٗمر اًمٗمرٟمسٞم٦م، وُمقهبتف أشم٤مطمت٤م ًمف ؾمٜم٦م 

 اعمٕمروو٦م صقرشمف!ش دسمٚمقم اًمنمف»آؿمؽماك ذم هذه اعمس٤مسم٘م٦م، ومٗم٤مز ومٞمٝم٤م وٟم٤مل 
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  89  إُمػم ضمٕمٗمر احلسٜمل

 

 الملحق األول
 .1834سـة  ،161، الصػحة 11ادجؾد 

 

 أروسمقس  -يمٚمٛم٦م قمـ اًمت٘مرير اًمتٛمٝمٞمدي ًمٚمدورة اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ طمٗمري٤مت دورا  -أ

بع ذم ( ًمقطم٦م ُمّمقرة. ـمُ 32) و (072. قمدد صٗمح٤مشمف )1939 - 1935قم٤مم 

 .1911ٟمٞمقه٤مومـ قم٤مم 

The Excavations at Dura - Europos. Preliminary Report of the 

ninth season of work     -    , Part I, The agora and bazaar.  

New Haven     . 

أروسمقس )ص٤محلٞم٦م اًمٗمرات( يم٤مٟم٧م همٜمٞم٦م سمٜمت٤مئجٝم٤م إصمري٦م يمام  -إن طمٗمري٤مت دورا 

هل ظمّمب٦م سمٜمنماهت٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٛمتٕم٦م. وم٘مد أحتٗم٧م سمٕمث٦م ضم٤مُمٕم٦م يؾ إُمػميمٞم٦م اعمٙمتب٦م 

ٟمٞم٦م جمٚمدات قمـ ٟمتٞمج٦م طمٗمري٤مهت٤م ظمالل صمامين ؾمٜمقات. وهل شم٘مدم اًمٞمقم إصمري٦م سمثام

شم٘مريره٤م اًمت٤مؾمع احل٤مومؾ سم٤مٕسمح٤مث إصمري٦م. وىمد اؿمؽمك سمقوع هذا اًمت٘مرير أرسمٕم٦م ُمـ 

اعمدير احل٤مزم عمٙمت٥م  (F.E.Brown)أقمْم٤مء هذه اًمبٕمث٦م وذم ُم٘مدُمتٝمؿ إؾمت٤مذ سمراون 

يم٤من ًمف اًمٜمّمٞم٥م إوومر ومٞمام ٟمنم ذم أٟمب٤مء احلرب إُمػميمل ذم ؾمقري٦م وًمبٜم٤من، اًمذي 

أروسمقس وأؾمقاىمٝم٤م وشمٓمقره٤م  -هذا اًمت٘مرير. وم٘مد شمٜم٤مول سمحثف: اًمس٤مطم٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم دورا 

ذم خمتٚمػ اًمٕمّمقر اًمتل ازدهرت ومٞمٝم٤م هذه اعمديٜم٦م اًمتج٤مري٦م اًم٘مديٛم٦م، ُمٜمذ اًمٕمٝمد 

م. وىمد سمح٨م هذا اعمقوقع ُمـ مجٞمع 059اًمسٚمقىمل إمم أن ىم٣م قمٚمٞمٝم٤م اًمٗمرس ذم قم٤مم 

قاطمٞمف وشمقؾمع ومٞمف أيمثر مم٤م يتٓمٚمبف شم٘مرير متٝمٞمدي يمٝمذا، ومج٤مءت دراؾمتف ضم٤مُمٕم٦م ُم٤مٟمٕم٦م ٟم

 شمدل قمغم ؾمٕم٦م قمٚمؿ اًمب٤مطم٨م وـمقل سم٤مقمف.
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يمٚمٛم٦م قمـ اًم٘مسؿ إول ُمـ اجلزء إول ُمـ اًمت٘مرير اًمراسمع اًمٜمٝم٤مئل قمـ  -ب

أروسمقس : اخلزف اعمٓمكم سم٤مًمزضم٤مج إظمرض. شم٠مًمٞمػ ٟم٘مقٓ شمقل. قمدد  -طمٗمري٤مت دورا 

 .1913( ًمقطم٦م ُمّمقرة. ـمبع ذم ٟمٞمقه٤مومـ 02(و)95) صٗمح٤مشمف

The Excavation at Dura - Europos. Final report IV, Part  , 

fascicule  , The Green Glazed Pottery, by Nicholas Toll. 

New Haven     . 

هذا أطمد شم٘م٤مرير سمٕمث٦م ضم٤مُمٕم٦م يؾ إُمػميمٞم٦م إصمري٦م اًمتل ٟمنمهت٤م قمـ ٟمتٞمج٦م 

دورا أروسمقس )ص٤محلٞم٦م اًمٗمرات(. وىمد سمح٨م ومٞمف ُم١مًمٗمف قمـ اخلزف طمٗمري٤مهت٤م ذم 

ا اعمٓمكم سم٤مًمزضم٤مج إظمرض اًمذي قمثر قمٚمٞمف أصمٜم٤مء هذه احلٗمري٤مت. وىمد وضمد ُمٜمف قمددً 

ذم خمتٚمػ ـمب٘م٤مت أٟم٘م٤مض هذه اعمديٜم٦م اعمٜمدرؾم٦م. إن اخلزف سم٠مٟمقاقمف هق اًمٞمقم ُمـ ا واومرً 

ٚمػ اًمٕمّمقر ذم احلٗمري٤مت إصمري٦م. أهؿ اًمٕمقاُمؾ اًمتل يريمـ إًمٞمٝم٤م اعمٜم٘م٥م ذم حتديد خمت

ومآٓف يمن اخلزف اًمتل ُيٕمثر قمٚمٞمٝم٤م ذم احلٗمري٤مت وشمبدو ًمٖمػم أرسم٤مب آظمتّم٤مص 

شم٤مومٝم٦م وقم٤مري٦م ُمـ يمؾ وم٤مئدة، هل سم٤محل٘مٞم٘م٦م ُمـ أصمٛمـ اًمدٓئؾ اًمتل يستٕملم هب٤م اعمٜم٘م٥م ذم 

اؾمتٜمت٤مضمف، وىمٚمام خيٓمئ سمٗمْمٚمٝم٤م ذم شم٘مديره. وهذا اًمٜمقع ُمـ اخلزف إظمرض اعمبحقث 

قمٜمف هق ؿم٤مئع ذم سمالد اًمِم٤مم وُمٍم واًمٕمراق. وًمدى ُمت٤مطمػ اًمٕم٤ممل اًمٙمبػمة ٟمامذج 

 ُمتٜمققم٦م ُمٜمف. وىمد اظمتٚمٗم٧م أراء ذم قمٍمه٤م وشمٕمٞملم ُمقـمٜمٝم٤م سمّمقرة ىمٓمٕمٞم٦م.

أروسمقس إمم   -وىمد شمقصؾ اعم١مًمػ سمٗمْمؾ ُم٤مقمثر قمٚمٞمف ُمـ هذا اخلزف ذم دورا 

ُمث٤مهل٤م ذم اًمبالد اعمج٤مورة دراؾم٦م ـمري٘م٦م صٜمٕمف وشمٓمقره وحتٚمٞمؾ ُمقاده وُم٘م٤مسمٚمتٝم٤م ُمع أ

وُمٕمروم٦م ُمقاـمـ صٜم٤مقم٦م يمؾ ُمٜمٝم٤م. وىمد شَمَقوم ؼ سمٗمْمؾ يمؾ ذًمؽ إمم شمّمٜمٞمػ أٟمقاقمف 

إمم  ىمبؾ اعمٞمالد 152وأؿمٙم٤مًمف وحتديد شم٤مريخ صٜم٤مقمتٝم٤م ظمالل أرسمٕم٦م ىمرون أي ُمـ ؾمٜم٦م 

 .ِمٙمر قمٚمٞمٝم٤ميُ  وىمد ؾمد  اعم١مًمػ سمٙمت٤مسمف هذا صمٚمٛم٦م ذم قم٤ممل اخلزف. ُمٞمالدي٦م 059ؾمٜم٦م 
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 نيالثاالملحق 
 .1835سـة  ،55، الصػحة 11ادجؾد 

 

أروسمقس  -يمٚمٛم٦م قمـ اًم٘مسؿ اًمث٤مين ُمـ اًمت٘مرير اًمراسمع اًمٜمٝم٤مئل قمـ طمٗمري٤مت دورا 

قمدد  1915ـ قم٤مم سؽم وًمقيزا سمٚمٜمجر. ـمبع ذم ٟمٞمقه٤مومشم٠مًمٞمػ د. ومٞم -اعمٜمسقضم٤مت -

 ًمقطم٦م ُمّمقرة. 33ُمع  91صٗمح٤مشمف 

The Exacation at Dura – Europos, final report IV, Part II,  

The Textiles, by R.Pfister and Louisa Bellinger. 

 New Haven     . 

 هذا أطمد شم٘م٤مرير سمٕمث٦م ضم٤مُمٕم٦م يؾ إُمريٙمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمٜم٘م٥م قمـ آصم٤مر ُمديٜم٦م

قمثر قمٚمٞمف  أروسمقس )ص٤محلٞم٦م اًمٗمرات( ذم سمالد اًمِم٤مم، طمٞم٨م وضمد ذم مجٚم٦م ُم٤م -دورا  

ج قمديدة ُمـ ُمٜمسقضم٤مت طمريري٦م وىمٓمٜمٞم٦م ويمت٤من وصقف ُمـ أصم٤مر اًم٘مديٛم٦م ٟمامذ

ُٟمسج٧م ذم اًم٘مرٟملم اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م ًمٚمٛمٞمالد. وشمِمٝمد ًمٜم٤م هذه اًمٜمامذج قمغم ازده٤مر هذه 

اًمّمٜم٤مقم٦م ذم سمالد اًمِم٤مم، وشمٙمِمػ ًمٜم٤م قمـ ُمٝم٤مرة اًمِم٤مُمٞملم ذم صٜم٤مقم٦م اًمٜمسٞم٩م وزظمرومتف 

دف أهن ٟمِم٤مهده  ٝم٤م ُم٤مومؿ قمثروا قمغم ُمٜمسقضم٤مت حت٤ميمل زظم٤مروشمٚمقيٜمف. وُمـ طُمسـ اًمّمُّ

أروسمقس، مم٤م يستدل ُمٜمٝم٤م أن ُمّمقر  -قمغم سمٕمض أؿمخ٤مص صقر يمٜمٞمس دورا 

ص٤مدىم٦م ا اًمٙمٜمٞمس ىمد اؾمتقطمك صقره ُمـ اعمحٞمط اًمذي قم٤مش ومٞمف وىمتئذ. ومٜم٘مؾ ًمٜم٤م صقرً 

ًم٘مٞم٤موم٦م ُمٕم٤مسيف. وهذا اًمبح٨م هق ظمدُم٦م ضمٚمٞمٚم٦م ًمت٤مريخ اًمّمٜم٤مقم٦م اًمِم٤مُمٞم٦م ٟمِمٙمر 

 اعم١مًمػ قمٚمٞمٝم٤م.
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 لثاالثالملحق 
 .1837سـة ، 343 ، الصػحة12ادجؾد 

 

أرسمقس  -يمٚمٛم٦م قمـ اًم٘مسؿ اًمث٤مًم٨م ُمـ اًمت٘مرير اًمراسمع اًمٜمٝم٤مئل قمـ طمٗمري٤مت دورا 

ج. ووٕمف اًمسٞمد سم٤مور، ي٘مع ذم ) ُ ٤م ( ًمقطًم 19( صٗمح٦م ُمـ اًم٘مٓمع اًمٙمبػم و)81اًمنُّ

 .1917. ـمبع سمٜمٞمقه٤مومـ قم٤مم اُمّمقرً 

Excavations at Dura – Europos. Final report IV. Part III, The 

lamps, by P.V.C. Baur. New Haven     . 

ج اخلزومٞم٦م واعمٕمدٟمٞم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م  ُ حيتقي هذا اًمت٘مرير قمغم دراؾم٦م واؾمٕم٦م قمـ اًمنُّ

واًمروُم٤مٟمٞم٦م اًمتل ايمتِمٗمٝم٤م سمٕمث٦م ضم٤مُمٕم٦م يؾ إصمري٦م  أصمٜم٤مء طمٗمري٤مهت٤م ذم ص٤محلٞم٦م اًمٗمرات  

ج ووأر -)دورا  ُ صًٗم٤م دىمٞمً٘م٤م ورشمبٝم٤م شمرشمٞمًب٤م قمٚمٛمًٞم٤م سمقس(. وىمد وصػ اعم١مًمػ هذه اًمنُّ

سمحس٥م أؿمٙم٤مهل٤م وقمّمقره٤م،وىم٤مرهن٤م سم٠مُمث٤مهل٤م ُمـ اًمنج اعمٙمتِمٗم٦م ذم طمٗمري٤مت اًمبالد 

أروسمقس، وقمززه٤م سمّمقر واوح٦م زادت اًمبح٨م وم٤مئدة  -اعمج٤مورة اعمٕم٤مسة ًمدورا 

 وؾمٝمٚم٧م آٟمتٗم٤مع سمف.

 سمالد وشمٕمٓمٞمٜم٤م هذه اًمدراؾم٦م سمره٤مًٟم٤م ضمديًدا قمغم ُمدى شمب٤مدل اعمّمٜمققم٤مت سملم

اًمنمق إوؾمط ُمٜمذ أىمدم اًمٕمّمقر ومجٕمٚم٧م ُمٜمٝم٤م وطمدة اىمتّم٤مدي٦م اوٛمحٚم٧م ُمٕمٝم٤م 

ُمٜم٤مومس٤مهت٤م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م وُمٜم٤مزقم٤مهت٤م اعمذهبٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمٕمٛمؾ قمغم شمٗمرىم٦م صٗمقومٝم٤م 

 واًم٘مٓمٞمٕم٦م سمٞمٜمٝم٤م.

 ضمديدٍ  سمٛمرضمعٍ وىمد شَمقوم ؼ اعم١مًمػ ذم دراؾمتف وأحتػ اعمِمتٖمٚملم سمٕمٚمؿ أصم٤مر 

 سٝمؾ قمٚمٞمٝمؿ قمٜم٤مء ُمٝمٛمتٝمؿ.يستٕمٞمٜمقن سمف ذم أسمح٤مصمٝمؿ وي
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 ابعالملحق الر 
 وما يؾقفا. 326وما يؾقفا، والصػحة  111، الصػحة 21ادجؾد 

 

 « دمشقيف ية السليمانية كية التوقف » :ةوثيق 
(1) 

 

إن اًمتٙمٞم٦م اًمتل أُمر سم٢مٟمِم٤مئٝم٤م قمٜمد ُمدظمؾ دُمِمؼ اًمٖمريب اًمسٚمٓم٤من ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمٚمٞمؿ 

٘م٤مض اًم٘مٍم إسمٚمؼ ًمٚمٛمٚمؽ اًمٔم٤مهر سمٞمؼمس، هل ُمـ أروع ، قمغم أٟم()إول اًمٕمثامين

 سمدع ُمـ سمٜم٤مئٝم٤م اًمٖم٤مي٦ُم اًمس٤مُمٞم٦م اًمتل ُأؾمس٧م ُمـ أضمٚمٝم٤م.أاًمٗمـ اعمٕمامري اًمؽميمل، و

 وقػقة هذه التؽقةقمثرُت سملم ؾمجالت ُمديري٦م أوىم٤مف دُمِمؼ قمغم ٟمسخ٦م قمـ 

َسؾِؿت ولق ؾمجٚم٧م ومٞمٝم٤م أوىم٤مومٝم٤م وقمٞمٜم٧م ٟمقاطمل اًمؼِمّ اًمتل جي٥م إٟمٗم٤مق همالهت٤م قمٚمٞمٝم٤م. 

إغ يقمـا أوقاُففا لؽػك ريُعفا إلكشاء طدة جامعات طرصية وطػات ادمسسات 

اخلرية. قدر طػ هذه األوقاف بؿقجب حؽؿ صادر طـ حمؽؿة التؿققز السقرية 

 .ابـحق  مـ ثالثة ماليع قرش تركل ذهبً  1821طام 

 يٙمٛمـ وراء يمؾ ُم١مؾمس٦م ديٜمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م هدف ظمػمي وصم٘م٤مذم، وًمق رضمٕمٜم٤م إمم

ٟمّمقص وىمٗمٞم٤مهت٤م ًمٙمِمٗم٧م ًمٜم٤م قمـ صٗمح٤مت ُمنمىم٦م ُمـ احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م، وشمٗمٜمٜمٝم٤م ذم 

أؾم٤مًمٞم٥م ٟمنم اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م، وإمم ضم٤مٟمبٝم٤م احلدب قمغم اًمٞمتٞمؿ واعمسٙملم واعمريض. هذا ُم٤م 

محٚمٜمل قمغم ٟمنم هذه اًمقىمٗمٞم٦م اًمتل شمٕمٓمل ومٙمرة واوح٦م قمـ اًمداومع احل٘مٞم٘مل إمم شم٠مؾمٞمس 

 عمسٚمٛملم قمٚمٞمٝم٤م وضمٕمٚمٝم٤م صدىم٦م ضم٤مري٦م اسمتٖم٤مء صمقاب اهلل وُمرو٤مشمف.اعمٕم٤مهد اًمديٜمٞم٦م، وإىمب٤مل ا

                                           
(( هق اعمِمٝمقر سم٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن اًم٘م٤مٟمقين )وىمد ضمرى سمٜم٤مء اًمتٙمٞم٦م 1599-1191ه/971-922 ،)م

 م( ]ُمٙمل احلسٜمل[.1559-1551ذم اعمدة )
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طمذوم٧ُم ُمـ هذه اًمقىمٗمٞم٦م ُم٘مدُمتٝم٤م اعم٘متٍمة قمغم إـمراء ُمزاي٤م اًمقاىمػ واًمدقم٤مء ًمف، 

ًمٓمقهل٤م وشمِمقيف ٟمّمٝم٤م وٕهن٤م ٓ شمٗمٞمد ُمقوققمٜم٤م. وىمد شمٕمذر قمكم  حت٘مٞمؼ هذه اًمقىمٗمٞم٦م 

 .(1)وُم٘م٤مسمٚمتٝم٤م قمغم ٟمسخ٦م صم٤مٟمٞم٦م صحٞمح٦م

 

 لموقوـفةا  ىبـيان القر
 اًمزسمداين )اًمٙم٤مُمؾ( -1

 يمٗمر قم٤مُمر ُمـ ٟمقاطمل اًمزسمداين )اًمٙم٤مُمؾ( -0

 (٤مىمػماـمً 18/01اًمٙمرُم٦م ُمـ ٟمقاطمل اًمزسمداين ) -3

 إذومٞم٦م ُمـ شمقاسمع اًمزسمداين )اًمٙم٤مُمؾ( -1

 احل٤مرة ُمـ ٟمقاطمل اًمزسمداين )اًمٙم٤مُمؾ( -5

 (٤مىمػماـمً 01/01اًمٕم٤مدًمٞم٦م ُمـ شمقاسمع وادي اًمٕمجؿ ) -9

 ي اًمٕمجؿ )اًمٙم٤مُمؾ(زايمٞم٦م ُمـ ٟمقاطمل واد -7

 صٞمدٟم٤مي٤م ُمـ شمقاسمع ٟم٤مطمٞم٦م اًمٕمس٤مل )اًمٙم٤مُمؾ( -8

 ُمٕمرة صٞمدٟم٤مي٤م )اًمٙم٤مُمؾ( -9

 ُم٤مـمل ُمـ شمقاسمع ُمٕمرة صٞمدٟم٤مي٤م )اًمٙم٤مُمؾ( -12

 (٤مىمػماـمً 15/01اعمرج ُمـ أقمامل اًمِم٤مم ) -11

                                           
( مل أمتٙمـ ُمـ اًمقىمقف قمغم اًمٜمسخ٦م إصٚمٞم٦م اًمتل ٟم٘مٚم٧م قمٜمٝم٤م ُمديريـ٦م أوىمـ٤مف دُمِمـؼ اعمحٗمقفمـ٦م 1)

ًمدى أطمد ورصم٦م اًمِمٞمخ أؾمٕمد اًمّم٤مطم٥م ُمتقزم اًمتٙمٞمـ٦م اعمـذيمقرة ذم اًمٕمٝمـد اًمٕمـثامين. وىمـد أومـ٤مدين 

ٛمقريـ٦م ذم اًم٘مـ٤مهرة ذم إؾمت٤مذ اًمِمٞمخ حمٛمـد أمحـد دمهـ٤من أٟمـف يقضمـد ٟمسـخ٦م صم٤مٟمٞمـ٦م ذم اخلزاٟمـ٦م اًمتٞم

 ( إٟمِم٤مء حمٛمد طمٚمبل اعمٜمِمكء مل أـمٚمع قمٚمٞمٝم٤م.099( ُمـ اعمجٛمقع اعمخٓمقط رىمؿ )03اًمرؾم٤مًم٦م )
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 اعمزة ُمـ شمقاسمع همقـم٦م دُمِمؼ )اًمٙم٤مُمؾ( -10

 (٤مىمػماـمً 19/01ؾمٗمػمة ُمـ أقمامل اًمِم٤مم ) -13

 سم٤مًمراوي٦م ُمـ شمقاسمع همقـم٦م دُمِمؼ )اًمٙم٤مُمؾ(٤م شمٕمرف أيًْم ىمؼم اًمس٧م و -11

 قم٘مرسم٤م ُمـ شمقاسمع همقـم٦م دُمِمؼ )اًمٙم٤مُمؾ( -15

 اًم٘مّمٞمب٦م داظمٚم٦م ذم طمدود قم٘مرسم٤م )اًمٙم٤مُمؾ( -19

 ىمرطمت٤م ُمـ أقمامل اًمِم٤مم )اًمٙم٤مُمؾ( -17

 ُمزرقم٦م اًمٗمقخيت٦م ُمـ شمقاسمع ىمري٦م ىمرطمت٤م )اًمٙم٤مُمؾ( -18

 دوُم٤م شم٤مسمع اًمٖمقـم٦م )اًمٙم٤مُمؾ( -19

 ًمٖمقـم٦م )اًمٙم٤مُمؾ(ُمناسم٤م شم٤مسمع ا -02

 دورس ُمـ أقمامل سمٕمٚمبؽ )اًمٙم٤مُمؾ( -01

 ُمزرقم٦م سمٚمٓمل ىمرب دورس )اًمٙم٤مُمؾ( -00

 أيٕم٤مث ُمـ شمقاسمع سمٕمٚمبؽ )اًمٙم٤مُمؾ( -03

 ـمبِم٤مر ُمـ ٟمقاطمل سمٕمٚمبؽ )اًمٙم٤مُمؾ( -01

 يمٜمٞمس٦م ـمبِم٤مر ُمـ ٟمقاطمل سمٕمٚمبؽ )اًمٙم٤مُمؾ( -05

 ُمزرقم٦م يمٜمٞمس٦م ـمبِم٤مر ُمـ ٟمقاطمل سمٕمٚمبؽ )اًمٙم٤مُمؾ( -09

 ٚمبؽ )اًمٙم٤مُمؾ(هقملم ُمـ أقمامل سمٕم -07

 طمقر شمٕمالي٤م ُمـ أقمامل سمٕمٚمبؽ )اًمٙم٤مُمؾ( -08

 ُمزرقم٦م اًمرىم٤ميؼ ُمـ أقمامل سمٕمٚمبؽ )اًمٙم٤مُمؾ(  -09

 سمٞم٧م ؿم٤مُم٤من ُمـ ٟمقاطمل يمرك ٟمقح )اًمب٘م٤مع( )اًمٙم٤مُمؾ( -32
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 اًمٗمرزل ُمـ ٟمقاطمل يمرك ٟمقح )اًمب٘م٤مع( )اًمٙم٤مُمؾ( -31

 ُمزرقم٦م يمٗمرقمٜم٤م ُمـ ٟمقاطمل يمرك ٟمقح )اًمب٘م٤مع( )اًمٙم٤مُمؾ( -30

 وومٞم٦م ُمـ ٟمقاطمل يمرك ٟمقح )اًمب٘م٤مع( )اًمٙم٤مُمؾ(ُمزرقم٦م اًمؼم -33

 ُمزرقم٦م اًمٕمقٟمٞم٦م ُمـ ٟمقاطمل يمرك ٟمقح )اًمب٘م٤مع( )اًمٙم٤مُمؾ( -31

 ُمزرقم٦م شمٚمٞمٚم٦م ُمـ ٟمقاطمل يمرك ٟمقح )اًمب٘م٤مع( )اًمٙم٤مُمؾ( -35

 ىمٍم سمٜم٤م ُمـ ٟمقاطمل يمرك ٟمقح )اًمب٘م٤مع( )اًمٙم٤مُمؾ( -39

 (٤مىمػماـمً 02/01ري٤مق اًمبّمؾ ُمـ ٟمقاطمل يمرك ٟمقح )اًمب٘م٤مع( ) -37

 ُمـ ٟمقاطمل يمرك ٟمقح )اًمب٘م٤مع( )اًمٙم٤مُمؾ(ارقمٞم٧م -38

 ُمزرقم٦م اًمٙمٗمػمات ُمـ ٟمقاطمل يمرك ٟمقح )اًمب٘م٤مع( )اًمٙم٤مُمؾ( -39

 اًم٘مري٦م ُمـ أقمامل اًمٙمرك ٟمقح )اًمٙم٤مُمؾ( -12

 اًمسٕم٤مدة ُمـ أقمامل اًمٙمرك ٟمقح )اًمٙم٤مُمؾ( -11

 اًمدهلٛمٞم٦م ُمـ أقمامل اًمٙمرك ٟمقح )اًمٙم٤مُمؾ( -10

 اًمٓمػمي٦م ُمـ ضمبؾ قم٤مُمٚم٦م )اًمٙم٤مُمؾ( -13

 ـ ضمبؾ قم٤مُمٚم٦م )اًمٙم٤مُمؾ(اًمٓمٞمبٞم٦م ُم -11

 يمقيم٥م اهلقاء ىمْم٤مء ـمرـمقز اًمالذىمٞم٦م )اًمٙم٤مُمؾ( -15

 اعم٤مقمقن )اًمٙم٤مُمؾ( -19

 ازرع ُمـ أقمامل طمقران )اًمٙم٤مُمؾ( -17

 ُمزرقم٦م ُمٚمٞمح٦م )اًمٙم٤مُمؾ( -18

 .داري٤م اًمٙمؼمى ُمـ أقمامل إىمٚمٞمؿ اًمداراين شم٤مسمع اًمِم٤مم )اًمٙم٤مُمؾ( -19
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 ةالوظائف المحددة في الوقفـيَّ
 

 لراتب الققملا العدد القضقػة

 ٤مدرمهً  52 1 ُُمَتَقل  

 ٤مدرمهً  15 1 يم٤مشم٥م ؿمٝمٞمد

 دراهؿ 9 1 ضم٤مٍب 

 دراهؿ 12 1 ضم٤ميب ىمْم٤مء سمٕمٚمبؽ واًمٙمرك

 ًمٙمؾ ُمٜمٝمام٤م درمهً  15 0 إُم٤مم

 دراهؿ 5 1 ُمقىم٧م

 دراهؿ 5 1 سمقاب

 دراهؿ 5 1 ومراش

 دراهؿ 5 1 يمٜم٤مس

 دراهؿ 5 1 ؿمٕم٤مل

رُمُ   درمه٤من 0 1 َبخِّ

 دراهؿ 5 1 رئٞمس احلٗم٤مظ

 درمه٤من ًمٙمؾ ُمٜمٝمؿ 0 9 ىُمّراء طُمٗم٤مظ

ف  درمه٤من 0 1 ُُمَٕمرِّ

 دراهؿ 1 1 ؿمٞمخ إضمزاء

 درمه٤من ًمٙمؾ ُمٜمٝمؿ 0 09 ىمراء

 درمه٤من 0 1 ُمٗمرق إضمزاء

 درمه٤من 0 1 ُمراىم٥م اًمدوام

 دراهؿ 1 1 ىم٤مرىء قمنم سمٕمد صالة اًمٔمٝمر

 دراهؿ 1 1 ىم٤مرىء قمنم سمٕمد صالة اًمٕمٍم

 دراهؿ 12 1 واقمظ

 دراهؿ 3 1 جمقد ًمسقرة يس سمٕمد صالة اًمّمبح ىم٤مريء

 دراهؿ 3 1 ىم٤مريء جمقد ًمسقرة قمؿ  سمٕمد صالة اًمٕمٍم
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 لراتب الققملا العدد القضقػة

 درمه٤من 0 1 طم٤مومظ اعمّم٤مطمػ

 درمه٤من 0 1 يمٜم٤مس وومراش احلرم

 دراهؿ 5 1 سمقاب اًمب٤مب اًمنمىمل

 دراهؿ 5 1 سمقاب اًمب٤مب اًمٖمريب

 دراهؿ 5 1 ومراش اًمْمٞمٗم٤من

 دراهؿ 9 1 ٟم٤مفمر اًمٓمٕم٤مم

 دراهؿ 9 1 بزُمقزع اخل

 دراهؿ 9 1 ُمقزع اًمٚمحؿ

 دراهؿ ًمٙمؾ ُمٜمٝمؿ 7 1 أؾمت٤مذ اًمٓمبخ

 دراهؿ ًمٙمؾ ُمٜمٝمؿ 1 9 شمٚمٛمٞمذ خلدُم٦م إؾم٤مشمذة

 دراهؿ 7 1 ظمب٤مز

 ًمٙمؾ ُمٜمٝمؿ دراهؿ 5 1 شمٚمٛمٞمذ خلدُم٦م ظَمْبز اخلبز

 دراهؿ 9 1 ويمٞمؾ ظمرج ًمٚمٕمامرة

 درمه٤من ًمٙمؾ ُمٜمٝمام 0 0 مّح٤مل صحقن إـمٕمٛم٦م ًمبٞمقت اًمْمٞم٤موم٦م

 درمه٤من ًمٙمؾ ُمٜمٝمؿ 0 3 ـم٤مؾم٤مت إـمٕمٛم٦م إمم اًمٗم٘مراء مح٤مل

 درمه٤من0 1 ُمٜمٔمػ أواين سمٞمقت اًمْمٞم٤موم٦م

 درمه٤من ًمٙمؾ ُمٜمٝمؿ 0 3 ُمٜمٔمػ ـم٤مؾم٤مت ـمٕم٤مم اًمٗم٘مراء

 دراهؿ 1 1 ممقه وُمبٞمض إواين واًمٓم٤مؾم٤مت

 دراهؿ 5 1 دىم٤مق طمٜمٓم٦م

 دراهؿ 9 1 ظم٤مزن

 درمه٤من 0 1 شمٚمٛمٞمذ ظم٤مزن )ُمٕم٤مون(

 دراهؿ 1 1 مّح٤مل اًمٚمحؿ

 درمه٤من ًمٙمؾ ُمٜمٝمؿ 0 1 ُمٜم٘مل احلٜمٓم٦م

 دراهؿ ًمٙمؾ ُمٜمٝمام 1 0 سمقاب اًمٕمامرة واعمآيمؾ

 دراهؿ 1 1 ظم٤مزن إٟمب٤مر

  112 ادجؿقع
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 بعد حذف المقدةمالوقفية  نصُّ
 

 رسمٜم٤م آشمٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م طمسٜم٦م وذم أظمرة طمسٜم٦م وىمٜم٤م قمذاب اًمٜم٤مر.

ه أقمغم اًمٙمت٤مب سمذيمره اًمنم يػ اعمستٓم٤مب، ٓ زاًم٧م أراد اًمقاىمػ اًمسٚمٓم٤من اعمٜمق 

أقمالم ُمٕم٤ممل قمدًمف وإطمس٤مٟمف ُمٜمِمقرة، وٓ سمرطم٧م سمالد إرض سمام رطمب٧م سمحاميتف 

ُمٕمٛمقرة، أن يرشم٥م ُمـ اًمقىمػ اًمدار واًمؼم اًمب٤مر اًمٜم٤مومع اعمدرار اًم٘م٤مسمؾ ًمالؾمتٖمالل 

 وآؾمتثامر ُم٤م ي٘مقم سم٠موده ويٛمقًمف وُم٤م حيد طمدوده ويّمقٟمف صٞم٤مٟم٦م. وم٘مد وىمػ 

 ؾمٜمٞم٦م  (1)ٛمٞمؿ ـمقي٦م قمغم اإلظمالص ُمٓمقي٦م وصٗم٤مء ٟمٞم٦مد وأرصد وظمٚمد قمـ صوأيّ 

 ك ذاء ـرومف ؾمَٚمَٙمف، سمٛم٘متْمـوُم٤م هق ًمف وُمَٚمَٙمف، وسمٞمد ؾمٚمٓم٤من شمّم فمجٞمع ُم٠مهقًم

 ذقمل صحٞمح.

وذًمؽ مجٞمع اًم٘مري٦م اعمٕمرووم٦م سم٤مًمزسمداين ُمـ أقمامل دُمِمؼ اًمِم٤مم هل٤م دُمٜم٦م قم٤مُمرة 

امر خمرضم٦م قمغم شمِمتٛمؾ قمغم أرايض ُمٕمتٛمٚم٦م وُمٕمٓمٚم٦م وسمس٤مشملم هب٤م أؿمج٤مر ُمٜمققم٦م اًمث

ًٓ ٤م أرايض يمٗمر قم٤مُمر وذىمً  أرسم٤مهب٤م طمده٤م ىمبٚم٦مً  أرايض ىمري٦م  أرايض ُمْم٤مي٤م وؿمام

 أرايض احل٤مرة.٤م وهمرسمً  (0)اًمٙمػمُم٦م

ومجٞمع ىمري٦م يمٗمر قم٤مُمر ُمـ ٟمقاطمل اًمزسمداين اعمِمتٛمٚم٦م قمغم أرايض ُمٕمتٛمٚم٦م ؾمٝمٚم٦م 

 ًٓ ٕمٝم٤م هي٦م أرايض ىمري٦م اًمدًمف وُمـ شمقاسم ووقمرة اعمحدودة ىمِبٚم٦ًم ىمري٦م اًمزسمداين وؿمام

مه٤م ىمبٚم٦ًم أرايض اًمزسمداين وُمْم٤مي٤م وسمٞمٜمٝمام درب اًمٕمج٤مل وذىمً  ٤م واًم٘مّم٤مص وطمدُّ

ًٓ ٤م يمذًمؽ إٓ أن سمٞمٜمٝمام ـمري٘مً   أرض ىمري٦م اًمسٗمػمة.٤م طم٘مؾ اعمخٚمص وهمرسمً  وؿمام

                                           
 ( ذم إصؾ: وصٗم٤م ديٜمف.1)

 ( شم٠ميت ومٞمام سمٕمد سم٤مؾمؿ ىمري٦م اًمٙمرُم٦م ومل يتبلم زم وضمف اًمّمقاب.0)
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٤م ومجٞمع احلّم٦م ُمـ ىمري٦م اًمٙمرُم٦م ُمـ ٟمقاطمل اًمزسمداين وىمدره٤م صمامٟمٞم٦م قمنم ىمػماـمً 

غم أرايض ُمٕمتٛمالت وُمٕمٓمالت وسمس٤مشملم شمِمتٛمؾ قم٤م ُمـ أصؾ أرسمٕم٦م وقمنميـ ىمػماـمً 

ه٤م ىِمبٚم٦ًم قملم احلداد وذىمً  ًٓ ٤م طمدُّ وادي سمق  ُم٘مٚم٥م ُم٤مء سمئر اعمالح وـمريؼ ُمْم٤مي٤م وؿمام

 طم٘مؾ سمٞم٧م اًمِزيٜمل.٤م اخلػم ُمـ أرض سمٚمقدان وهمرسمً 

ومجٞمع ىمري٦م إذومٞم٦م ُمـ شمقاسمع اًمزسمداين اعمحتقي٦م قمغم وقمقر وؾمٝمقل 

ًٓ  (0)سم٘مٜم٤مة اًمبقييض٤م ىمً وذ (1)وُمٕمتٛمالت اعمحدودة ىمِبٚم٦ًم سمّمح٤مي٤م سم٠مرض داري٤م  وؿمام

 .(3)سمدرب ُمٕم٤مؾمؾ ٤موهمرسمً 

ومجٞمع ىمري٦م احل٤مرة اعمِمتٛمٚم٦م قمغم أرايض ُمٕمتٛمٚم٦م وُمٕمٓمٚم٦م اعمحدودة ىمبٚم٦م 

ًٓ ٤م ؾمحري٤م)؟( وذىمً   يمٗمر شمٗم٤مح.٤م أرايض يمٗمر قم٤مُمر وهمرسمً  أرايض اًمزسمداين وؿمام

ل اًمِم٤مم احل٤موي٦م ومجٞمع احلّم٦م ُمـ ىمري٦م اًمٕم٤مدًمٞم٦م ُمـ شمقاسمع وادي اًمٕمجؿ ُمـ أقمام 

٤م ُمـ أصؾ أرسمٕم٦م وقمنميـ ىمػماـمً ٤م قمغم أرايض وطم٘مقل وىمدره٤م أطمد وقمنمون ىمػماـمً 

ًٓ ٤م اعمحدودة ىمبٚم٦م مجٚمتٝم٤م سمٛمزرقم٦م احلَجر واعمٕمٞمٍمة وذىمً   سمٛمزرقم٦م شمؾ اًمٖمب٤مر وؿمام

سم٠مرايض طمرضمٚم٦م وهل٤م اًمثٚمث٤من وؾمػم طمؼ ذب ُمـ ُم٤مء إقمقج اعمٜم٘مسؿ ٤م سم٤مخلٚمٞم٩م وهمرسمً 

 ُمـ ُمزاز اًمٙمسقة.

                                           
 ( صقاهب٤م: صحٜم٤مي٤م.1)

 ( صقاهب٤م: اًمبقيْم٦م.0)

ُمع طم٘مٞم٘متف اعمٕمرووم٦م، وإن اًمتِمقيش فم٤مهر ذم هذه اًمٗم٘مـرة ٕن اًم٘مريـ٦م ( ٓ يتٗمؼ حتديد هذه اًم٘مري٦م 3)

اعمذيمقرة هل ُمـ أقمامل اًمِم٤مم أو اإلىمٚمٞمؿ اًمداراين عمج٤مورشمف. وأُم٤م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمزسمداين ومٝمـل أذومٞمـ٦م 

 اًمقادي ٓ هذه. ورسمام اًمٜم٤مؾمخ ىمد ُمزج سملم إذومٞمتلم وأؾم٘مط ُمـ اًمٜمص إطمدامه٤م.
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ٞمع ىمري٦م زايمٞم٦م ُمـ ٟمقاطمل وادي اًمٕمجؿ اعمحدودة ىمبٚم٦م سم٠مرايض ىمري٦م اًمرضمؿ ومج

ًٓ ٤م وذىمً  سم٠مرض اًمٕمب٤مؾمٞم٦م  سم٠مرض ُمزرقم٦م اًمدوير ومت٤مُمف ىمبٚم٦م اًمٓمريؼ إمم ؿم٘مح٥م وؿمام

 وهل٤م اًمثٚمث٤من طمؼ ذب ُمستٛمد ُمـ ٟمّمػ ُم٤مء إقمقج اعم٘مسقم ُمـ ُمزاز احلسٞمٜمٞم٦م.

ٕمرووم٦م سم٤مًمّمٞمدٟم٤مي٤م ُمـ شمقاسمع ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اًم٘مري٦م اعم٤م ومجٞمع احلّم٦م اعمٕمٚمقم ىمدره٤م ذىمً 

٤م ضمٝم٦م اًمٕمس٤مل ُمـ ُمْم٤موم٤مت دُمِمؼ اعمحروؾم٦م اعمحدودة ىمبٚم٦م سمٙمروم ُمٕمرة اًمّمٞمدٟم٤مي٤م وذىمً 

 سم٠مريض ىمري٦م ىمٚم٘م٤مس وىمري٦م شمٚمٗمٞمت٤م.٤م سملم اًمراؾملم واجلبؾ اعمٛمتد قمغم اًمْمػم )؟( وهمرسمً 

ل سمٛم٘مٚم٥م ُم٤مـم٤م ومجٞمع ىمري٦م ُمٕمرة اًمّمٞمدٟم٤مي٤م اعمحدودة ىمبٚم٦م ضمبؾ اخل٤مًمقص وذىمً 

ًٓ  شم٤مرة وُمست٘مٞماًم ٤م اعمٜمتٝمل جمراه ُمٜمحرومً  سمٙمروم اًمّمٞمدٟم٤مي٤م  أظمرى إمم اًمٓمريؼ اًمٕم٤مم وؿمام

 سمٛم٘مٚم٥م ُم٤مـمل ومت٤مُمف يمٞمامن أطمج٤مر.٤م وهمرسمً 

ومجٞمع احلّم٦م ُمـ اعمزرقم٦م اعمِمتٝمرة سمامـمل ُمـ شمقاسمع اًم٘مري٦م اعمذيمقرة وىمدره٤م 

 واًمنمىمل طمده٤م اًم٘مبكم ضمبؾ احلٓمام٤م صمامٟمٞم٦م ىمراريط ُمـ أصؾ أرسمٕم٦م وقمنميـ ىمػماـمً 

 .(1)ُم٘مٚم٥م ُم٤مـمل واًمِمامزم اًمٓمريؼ اًمٕم٤مم واًمٖمريب أرايض ُمٜمتلم

ُمـ ٤م ر ىمػماـمً ـومجٞمع احلّم٦م ُمـ ىمري٦م ُمرج ُمـ أقمامل اًمِم٤مم وىمدره٤م مخس٦م قمِم

شمِمتٛمؾ قمغم أرايض ُمٕمتٛمٚم٦م وُمٕمٓمٚم٦م وُمٜم٤مومع ُمٕمٚمقُم٦م ٤م ريـ ىمػماـمً ـأصؾ أرسمٕم٦م قمِم

 احلدود قمٜمد أه٤مًمٞمٝم٤م.

حروؾم٦م هل٤م دُمٜم٦م قم٤مُمرة شمِمتٛمؾ قمغم أرايض ومجٞمع ىمري٦م اعمزة شم٤مسمع همقـم٦م دُمِمؼ اعم

وهل٤م ذب ُمـ ُم٤مء اًم٘مٜم٤مة اعمختّم٦م هب٤م اعمستٛمد  (0)ُمٕمٓمٚم٦م وُمٕمتٛمٚم٦م وسمس٤مشملم وطم٘مقق

                                           
 ( صقاهب٤م: ُمٜملم.1)

 ٘مقل.( صقاهب٤م: طم0)
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اًمٙمؼمى  (0)ىمبٚم٦م أرايض ُمزرقم٦م اًم٘مّمقر ومت٤مُمف أرايض دارى (1)ُمـ هنر سمردا أطمده٤م

ًٓ ٤م وأرايض يمٗمرؾمقؾمٞم٦م وذىمً   أرايض يمٗمرؾمقؾمٞم٦م ومت٤مُمف أرايض ُمزرقم٦م احلٛمري٦م وؿمام

  (3)إمم هنر سمردا واًمريؼ٤م يػ صمؿ ي٠مظمذ ُمٖمّرسمً اًمنمهنر اًم٘مٜمقات اجل٤مري إمم ـم٤مطمقن 

 اجلبؾ.٤م وهمرسمً 

ُمـ ٤م ُمـ أقمامل اًمِم٤مم وىمدره٤م ؾمت٦م قمنم ىمػماـمً  (1)ومجٞمع احلّم٦م ُمـ ىمري٦م ؾمٗمػمة

أصؾ أرسمٕم٦م وقمنميـ قمغم دُمٜم٦م قم٤مُمرة وُمٕمتٛمالت وُمٜم٤مومع وطم٘مقل ُمٕمرووم٦م احلدود 

 قمٜمد اجلػمان.

اًمراوي٦م وشمِمتٛمؾ قمغم أرايض ُمٕمتٛمٚم٦م ٤م ري٦م ىمؼم اًمس٧م وشمٕمرف أيًْم ىم (5) [مجٞمع]و

وأىم٤ميص وأداين وأؿمج٤مر ودُمٜم٦م قم٤مُمرة وطم٘مقل وذهب٤م ُمـ ُم٤مء اًم٘مٜم٤مة اعمختص هب٤م 

ُمـ ُم٤مء ىمٜم٤مة طمجػما قمدان سم٤مًمتٜم٤موب طمده٤م اًم٘مبكم ىمٜم٤مة ُمزرقم٦م ٤م وهل٤م ذب أيًْم ٤م ذقمً 

ال واًمٖمريب اًمدرب واًمنمىمل أرض ىمري٦م قم٘مرسم٤م واًمِمامزم أرض ىمري٦م سمبٞم (9)ىمقيـ

 اًمسٚمٓم٤مين وُمـ شمقاسمٕمٝم٤م اًمداظمٚم٦م ذم طمدوده٤م ىمٓمٕم٦م أرض شمٕمرف سمبست٤من اًمدسمٞمؾ.

ومجٞمع ىمري٦م قم٘مرسم٤م اعمِمتٛمٚم٦م قمغم أرايض ُمٕمتٛمٚم٦م وُمٕمٓمٚم٦م وؾمٝمؾ ووقمر سمس٤مشملم 

 ودُمٜم٦م قم٤مُمرة هل٤م ُمـ هنر قم٘مرسم٤م ذب ُمٕمٚمقم طمده٤م اًم٘مبكم ىمٜم٤مة ُمزرقم٦م قملم

                                           
 ( صقاهب٤م: حيده٤م.1)

 ( صقاهب٤م: داري٤م.0)

 ( ًمٕمٚمٝم٤م: اًمرسمقة.3)

 ( همػم ُمٕمرووم٦م اًمٞمقم.1)

 ( اًم٘مقؾم٤من إو٤موم٦ٌم ُمـ إُمػم، ٕن اًمٙمٚمٛم٦م همػم ُمقضمقدة ذم ٟمسخ٦م اًمقىمٗمٞم٦م.5)

 ( همػم ُمٕمرووم٦م اًمٞمقم.9)
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 واًمٖمريب (0)ٞم٦م واًمِمامزم ىمري٦م شمٚمٞمت٤مٟم٤مواًمس٤مهٚم (1)يمٞمؾ واًمنمىمل أرض ىمري٦م اًمِمٕمب٤م

 .(3)ىمري٦م اجلدًمٞم٦م

 اعمختّم٦م هب٤م اًمداظمٚم٦م ذم طمدوده٤م. (1)ومجٞمع ُمزرقم٦م اًم٘مّمٞمب٦م

ُمـ أصؾ أرسمٕم٦م ٤م ون ىمػماـمً ومجٞمع احلّم٦م ُمـ ىمري٦م ىمرطمت٤م شم٤مسمع اًم٘مبكم وىمدره٤م قمنم

وشمِمتٛمؾ قمغم أرايض ُمٕمتٛمالت وُمٕمٓمالت وأىم٤ميص وأداين ودُمٜم٦م قم٤مُمرة ٤م وقمنميـ ىمػماـمً 

وذب آظمر ُمـ اعم٤مء اعمستٛمد ُمـ هنر إقمقج ا وهن٤مرً  ُمـ هنر احل٤مزوم همرسمٞم٤ًّم ذب ًمٞماًل  هل٤م

ًٓ ٤م وذىمً   سم٠مرض ُمزرقم٦م إذومٞم٦م.٤م سم٠مرض ُمزرقم٦م اعمٞمداٟمٞم٦م وهمرسمً  سمٜمٝمر اًمٖمزٟٓمٞم٦م وؿمام

شم٤مسمع اًم٘مري٦م اعمذيمقرة اعمِمتٛمٚم٦م قمغم أرايض وُمٜم٤مومع  (5)ومجٞمع ُمزرقم٦م اًمٗمقخي٦م

ًٓ  (9)هنر...٤م ىمرطمت٤م سم٤مًمٙمسقاين وذىمً  ىمري٦م وطم٘مقل طمده٤م  ىمبٚم٦م هنر وىمػ ىمٓمٕم٦م  وؿمام

 اًمتؾ اًمرومٞمع.٤م اًمٕمروم٤من اًمس٤مُمل سم٠ميب يزيد اًمبسٓم٤مُمل ىمدس هه وهمرسمً 

ومجٞمع ىمري٦م دوُم٤م شم٤مسمع اًمٖمقـم٦م اعمِمتٛمٚم٦م قمغم أرايض ُمٕمتٛمٚم٦م وُمٕمٓمٚم٦م ويمروم 

 (7)وُمٜم٤مومع وهل٤م ُمـ ُم٤مء هنر صمقرة ذب ُمٕمٚمقم وحيده٤م ىمبٚم٦م ُمزرقم٦م طمرؾمت٤م وادسم٤م

ًٓ ٤م ى وذىمً اًمّمٖمر  ىمري٦م طمرؾمت٤م.٤م اجلبؾ وهمرسمً  ىمٜم٤مة ىمري٦م اًمِمٗمقٟمٞم٦م وؿمام

                                           
 ( صقاهب٤م:اًمِمبٕم٤م.1)

 ( صقاهب٤م: شمٚمٗمٞم٤مصم٤م.0)

 ( صقاهب٤م: اًمبحدًمٞم٦م.3)

 ؾمؿ ىمٜم٤مهت٤م وُم٤م زال قمؾ إًمسـ وهل خترج ىمرب سمٞمقت سمبٞمال.( ًمٕمٚمٝم٤م: ىمّمٞمب٤من ا1)

 ( صقاهب٤م: اًمٗمقخيت٦م.5)

 ( ومراغ ذم إصؾ.9)

 ( صقاهب٤م: داري٤م.7)
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ومجٞمع ىمرى ُمناسم٤م اعمِمتٛمٚم٦م قمغم أرايض ُمٕمتٛمالت وسمس٤مشملم وُمٜم٤مومع وهل٤م ذب 

ُمٕمٚمقم ُمـ ُم٤مء هنر صمقره وُمـ ىمٜم٤مشمٞمٝم٤م اعمختّمتلم هل٤م ىمبٚمٞمٝم٤م أرض ىمري٦م يمٗمر ُمديرا 

ٝم٤م أرض ُمزرقم٦م وذىمٞمٝم٤م أرض ىمري٦م سمٞم٧م ؾمقى وؿمامًمٞمٝم٤م أرض ىمري٦م دوُم٤م وهمرسمٞم

 داري٤م اًمّمٖمرى.

ُمـ أقمامل سمٕمٚمبؽ وشمِمتٛمؾ قمغم أرايض ُمٕمتٛمٚم٦م وُمٕمٓمٚم٦م  (1)ومجٞمع ىمري٦م دورس

٤م ووه٤مد وشمالل ودُمٜم٦م قم٤مُمرة وُمٜم٤مومع وطم٘مقل حيده٤م ىمبٚم٦م رضمٞمامت إطمج٤مر وذىمً 

 ًٓ  أرض ُمزرقم٦م سمٚمٓمل وأرايض سمٕمٚمبؽ وهمرسًم٤م اًمٓمريؼ. اًمٓمريؼ إمم اعم٘مٓمع وؿمام

ري٦م اعمذيمقرة شمِمتٛمؾ قمغم أرايض وُمٜم٤مومع ىمبٚمٞمٝم٤م ومجٞمع ُمزرقم٦م سمٚمٓمل سم٘مرب اًم٘م

إمم أرايض ُمزرقم٦م سمردا وذىمٞمٝم٤م  (0)أرايض ىمري٦م دورس إمم أرايض ىمري٦م دورس

 .(3)أرايض ىمري٦م دورس وؿمامًمٞمٝم٤م أرايض سمٕمٚمبؽ وهمرسمٞمٝم٤م أرايض ُمزرقم٦م سمردا

٤م ُمـ شمقاسمع سمٕمٚمبؽ وىمدره٤م أرسمٕم٦م قمنم ىمػماـمً  (1)ومجٞمع احلّم٦م ُمـ ىمري٦م ايٕم٤مث

وشمِمتٛمؾ قمغم أرايض ُمٕمتٛمٚم٦م وُمٕمٓمٚم٦م ٤م ُمـ أصؾ أرسمٕم٦م وقمنميـ ىمػماـمً  وصمٚم٨م ىمػماط

طم٘مٚم٦م سمٞم٧م ٤م وؾمٝمؾ ووقمر وُمٜم٤مومع ودُمٜم٦م ُمٕمٛمقرة حيده٤م ىمبٚم٦م ُمرج قمدوس وذىمً 

 ًٓ  طم٘مؾ اًمؼميم٦م وأرايض ٤م اًمٓمريؼ اًمٕم٤مم وأرايض ُمزرقم٦م اًمرزاُمٚم٦م وهمرسمً  اجلبكم وؿمام

 دير اًمٜمبط.

                                           
 .125( ىم٤مُمقس ًمبٜم٤من ًمقديع ٟم٘مقٓ طمٜم٤م ص:1)

 ( ًمٕمٚمٝم٤م ُمٙمررة.0)

 .01( ًمٕمٚمٝم٤م سمرىم٤م اٟمٔمر ىم٤مُمقس ًمبٜم٤من ص:3)

 ( ذم ىم٤مُمقس ًمبٜم٤من )إيٕم٤مت(.1)
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أرايض قمامًم٦م وسمٓم٤مًم٦م وؾمٝمٚم٦م ومجٞمع ىمري٦م ـمبِم٤مر ُمـ ٟمقاطمل سمٕمٚمبؽ وشمِمتٛمؾ قمغم 

اًم٘مري٦م واًمٓمريؼ وجمٛمع اًمٓمرق  (0)وُمٜم٤مومع ودُمٜم٦م قم٤مُمرة حيده٤م ىمبٚم٦م طمرق (1)وظمزٟم٦م

ًٓ ٤م وذىمً  ومٚمقة اعمآء ُمٜمتٝم٤مه دم٤مه ىمٚمٕم٦م احلج٤مرة ورضمؿ أطمج٤مر دم٤مه  اًمٓمريؼ واجلبؾ وؿمام

 أرايض ُمزرقم٦م اًمرىم٤ميؼ.٤م اعمٙمبس٦م وهمرسمً  (3)طمرٟم٦م

 أرايض وُمٜم٤مومع وطم٘مقل طمده٤م ىمبٚم٦م ومجٞمع ُمزرقم٦م يمٜمٞمس٦م ـمبِم٤مر ويِمتٛمؾ قمغم

 (1)وادي أرايض طمقر شمٕمال٤م ذاك سملم أرايض ـمبِم٤مر وُمٜمتٝم٤مه قملم زيدان وذىمً 

 ًٓ  اًمٓمريؼ اًمٕم٤مم.٤م وادي اًمٕمٛمٞمؼ إمم اًمٓمريؼ اًمسٚمٓم٤مين وهمرسمً  وؿمام

ُمـ أقمامل سمٕمٚمبؽ وشمِمتٛمؾ قمغم أرايض ُمٕمتٛمٚم٦م وُمٕمٓمٚم٦م  (5)ومجٞمع ىمري٦م ذقملم

جمٛمع اًمٓمريؼ ٤م وف سم٢مدريس وسمٞمدر احل٤مًمٞم٤مت وذىمً وُمٜم٤مومع حيده٤م ىمبٚم٦م احلجر اعمٕمر

ًٓ ااعمٜمتٝمٞم٦م إمم رضيح ٟمبل اهلل ؿمٞم٨م قمٚمٞمف اًمسالم وشمب٦م ؾم٘مٗم٤من و طمرف  قمزاز وؿمام

 ضمن اًمدم ُمـ اعمٗمرىملم.٤م اًم٘مري٦م ووادي اعمٖم٤مرة وهمرسمً 

وشمِمتٛمؾ قمغم أرايض قمامًم٦م وسمٓم٤مًم٦م ودُمٜم٦م ُمسٙمقٟم٦م  (9)ومجٞمع ىمري٦م طمقر شمٕمال

٤م ك سملم أراوٞمٝم٤م وأرايض ـمبِم٤مر واًمبالط إمم اًمٓمريؼ وذىمً وُمٜم٤مومع حيده٤م ىمبٚم٦م اًمنما

 ًٓ اًمٓمريؼ وسمريم٦م سمح٤مُم٤م واًمرمج٦م  ىمٚمٕم٦م اًمّمٝمري٩م ووادي سمٚمبقد وىمؼم اًمِمٞمخ ص٤مًمح وؿمام

 ىمرب ىمؼم اًمٙم٤مؿمػ وقملم زيدان. (7)٤ماًمٓمقيٚم٦م ىمرسمً 

                                           
 هب٤م ظمرسم٦م.( يمذا ذم إصؾ وصقا1)

 صقاهب٤م: طمرف. (0)

 ( صقاهب٤م: ظمرسم٦م.3)

 صقاهب٤م: طمقر شمٕمالي٤م. (1)

 صقاهب٤م: هقملم. (5)

 ( صقاهب٤م: طمقر شمٕمالي٤م.9)

 يمذا ذم إصؾ وًمٕمٚمٝم٤م وهمرسًم٤م. (7)
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ُمٜم٤مومع وطم٘مقل حيده٤م  قمغم ومجٞمع ُمزرقم٦م اًمرىم٤ميؼ سم٘مرب اًم٘مري٦م اعمٕمرووم٦م وشمِمتٛمؾ

ًٓ ٤م اًمٓمريؼ وذىمً ىمبٚم٦م اعمسٞمؾ و اًمٓمريؼ اًمٜم٤مومذ  اًمرمج٦م اعمٕمرووم٦م سم٘مؼم اًمٙم٤مؿمػ وؿمام

 اًمٓمريؼ ووادي اًمذي٥م.٤م وهمرسمً 

قمٚمٞمف اًمسالم ُمـ أقمامل  (0)ُمـ ٟمقاطمل يمرك ٟمبل اهلل ٟمقح (1)ومجٞمع ىمري٦م سمٞم٧م ؿم٤مُم٤م

وُمٜم٤مومع وطم٘مقل حيده٤م ىمبٚم٦م  ( 3)سمٕمٚمبؽ وشمِمتٛمؾ قمغم أرايض ُمٕمتٛمٚم٦م وُمٕمٓمٚم٦م وطمرسم٦م

احلجر اعمٓمٛمقر ىمرب ظمٜمدق سملم ٤م ٓمٛمقر ذم وادي اًمتلم وذىمً اًمٓمريؼ إمم اًمٕمٛمقد اعم

 ًٓ ٤م اًمٜمٝمر اًمِمتقي وهمرسمً  أراوٞمٝم٤م وأرايض ُمزرقم٦م اًمِمخجٞم٦م وطم٘مؾ اًم٘م٤ميض وؿمام

 اًمنماك ُمٜمتٝم٤مه وادي اًمتلم.

وؾمٝمقل  ُمـ ٟمقاطمل يمرك وشمِمتٛمؾ قمغم ُمٕمتٛمالت وُمٕمٓمالت (1)ومجٞمع ىمري٦م ومقزل

ظمٜمدق اًمٗمالي٩م ٤م وذىمً  (5)هنر ًمٞمٓم٤مووقمقر وُمٜم٤مومع حيده٤م ىمبٚم٦م ضمبؾ رمج٤مت واًمٓمريؼ و

 ًٓ  اعم٤مء اًمِمتقي وؾم٤مىمٞم٦م حيقؿمٞم٤م.٤م اًمٓمريؼ واًمٜمٝمر وقملم قمٚمقىمٞم٦م وهمرسمً  وجمٛمع اخلٜم٤مدق وؿمام

ومجٞمع ُمزرقم٦م يمٗمر قمٜم٤م ُمـ أرايض اًم٘مري٦م اعمذيمقرة وشمِمتٛمؾ قمغم ُمٜم٤مومع وطم٘مقل 

ـ ُمزرقم٦م طم٤مٓ وطم٘مٚم٦م اسم٤م حيده٤م ىمبٚم٦م اًمٓمريؼ ُمٜمتٝم٤مه ُمرج احلٛمك وقملم قمٚمقىمٞم٦م وذىمً 

 ًٓ آظمر همٞمْم٦م اًمّمٗمّم٤مف واعمرج واخلٜمدق  قمجروش ُمٜمتٝم٤م احلجر إسمٞمض وؿمام

 ُمرج احلٛمك وجمرى وهنر ًمٞمٓم٤م.٤م واًمٓمريؼ إمم ىمري٦م ري٤مق وهمرسمً 

                                           
 (ذىمل طمقر شمٕمالي٤م.1)

 ( ذىمل زطمٚم٦م.0)

 (يمذا ذم إصؾ وصقاهب٤م: ظمرسم٦م.3)

 ( صقاهب٤م: ومرزل.1)

 ( أي اًمٚمٞمٓم٤مين.5)
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ومجٞمع ُمزرقم٦م اًمؼموومٞمف وُمزرقم٦م اًمٕمقٟمٞم٦م وُمزرقم٦م شمٚمٞمٚم٦م اعمتالص٘م٤مت يِمتٛمٚمـ قمغم 

٤مو٦م وطم٘مقل حيد مجٚمتٝم٤م ىمبٚم٦م ُمت٤مسمـ اًمٕمرب وسم٤مب اعمخ (1)أرايض وُمروج وضمد

اًمٓمريؼ واخلٜمدق وُمٚم٘مك اًمسقاىمل قمٜمد ٤م واًمٓمريؼ ُمـ يمرك إمم ـم٤مطمقن سمروومٞمف وذىمً 

ًٓ  (0)ـمريؼ اًمدهلٛمٞم٦م ٤م وهمرسمً  (3)اًمٓمريؼ وطم٘مٚم٦م احل٤مج قمكم سمـ هاج وـمريؼ شمرسمؾ وؿمام

 احلجر إسمٞمض قمغم اخلٜمدق إمم اًمٓمريؼ.

 ُمـ أىمٓم٤مر يمرك شمِمتٛمؾ قمغم دُمٜم٦م ُمسٙمقٟم٦م وأرايض (1)ومجٞمع ىمري٦م متٜملم اًمٗمقىم٤م

وسمس٤مشملم وأؿمج٤مر ُمتٜمققم٦م وُمٜم٤مومع وطم٘مقل حيده٤م ىمبٚم٦م اعم٘مٓمع سملم أراوٞمٝم٤م وأرايض 

أرايض سمٞمد سمٞم٧م ضمؼميؾ وطم٘مٚم٦م اسمـ ٤م قمرومت٤م وُمٚمؽ اسمـ طمٜمٍم وطم٘مٚم٦م أوٓد ـمؼم وذىمً 

ديد وطم٘مقل اًمري٤مؾم٦م وقملم اًمٜم٤مقمٛم٦م سملم أراوٞمٝم٤م وأرايض متٜملم اًمتحت٤م إمم اًمٙمٜمٞمس٦م ضم

 ًٓ  (5)ـ ؾم٤مـمل وطم٘مٚم٦م اسمـ صالح وـمريؼ ىمٍم سمٜم٤ماًمٜمٝمر اًمِمتقي وطم٘مٚم٦م ُم٘مٚمد سم وؿمام

 ُم٘مٚم٥م اعم٤مء ومت٤مُمف أرايض قمروم٤م واعم٘مٓمع.٤م وهمرسمً 

ومجٞمع ىمري٦م ىمٍم سمٜم٤م ُمـ شمقاسمع يمرك شمِمتٛمؾ قمغم أرايض ُمٕمتٛمالت وُمٕمٓمالت 

٤م وؾمٝمقل وشمالل وُمٜم٤مومع حيده٤م ىمبٚم٦م يمس٤مر اًمسٓمقر واًمٓمريؼ ويمرم اًمتبٕمل وذىمً 

ن وأرايض سمٞم٧م ٟم٤مئؾ وقمقاُمٞمد أطمج٤مر احل٘مؾ وىمػ ضم٤مُمع ىمٍم سمٜم٤م وسمريمتف قملم ؾمٚمٞمام

 ًٓ اًمٕمٛمقد سملم ُمزرقم٦م اًمٙمٜمٞمس٦م واًمِمخجٞم٦م وطم٘مٚم٦م سمٞم٧م إقمرج وواد ُم٤مًمؽ  وؿمام

 أرايض مح٤مٟمدة زريؼ وطم٘مٚم٦م متٜملم اًمٗمقىم٤م.٤م واعم٘مٓمع وهمرسمً 

                                           
 )ووقمر(.( يمذا وًمٕمٚمٝم٤م 1)

 ( ىمري٦م ُمٕمرووم٦م ذىمل ُمٕمٚم٘م٦م زطمٚم٦م.0)

 ( ىمري٦م ُمٕمرووم٦م ذىمل اًمدهلٛمٞم٦م.3)

 ( ىمري٦م ُمٕمرووم٦م همريب اًمٗمرزل1)

 .010( اٟمٔمر ىم٤مُمقس ًمبٜم٤من ص:5)
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ُمـ ٤م ُمـ أقمامل يمرك وىمدره٤م قمنمون ىمػماـمً  (1)ومجٞمع احلّم٦م ُمـ ىمري٦م ري٤مق اًمبّمؾ

قمغم ُمٕمتٛمالت وُمٕمٓمالت ووه٤مد وشمالل وصح٤مرى شمِمتٛمؾ ٤م أصؾ أرسمٕم٦م وقمنميـ ىمػماـمً 

وسمس٤مشملم وُمٜم٤مومع وطم٘مقل حيده٤م ىمبٚم٦م ؾم٤مىمٞم٦م اعم٤مء سملم أراوٞمٝم٤م وُمزرقم٦م طم٤مٓ وؾم٤مىمٞم٦م اًمٜمٞمؾ 

ًٓ  (0)اًمٓمريؼ طمِمٛمش٤م وـمريؼ أرقمٞم٧م وذىمً  يمرم قمسٙمر دم٤مه  وـمريؼ اًمِم٤مم وؿمام

 اك.صخرة اًم٘مبػمات واًمٓمريؼ واًمنم٤م وهمرسمً  (3)إذومٞم٦م إمم رأس اًمِمٙم٤مرة وٟمّمحره

ُمـ وقاطمل يمرك شمِمتٛمؾ قمغم دُمٜم٦م قم٤مُمرة وأرايض  (1)ومجٞمع ىمري٦م أرقمٞم٧م

ؾمٝمقل ووقمقر وُمٜم٤مومع وطم٘مقل حيده٤م ىمبٚم٦م احلجر اعمقوقع ذم اًمٓمريؼ وذيؾ اجلبؾ 

سمٞم٤مدر راطم٤مب وـمريؼ سمٕمٚمبؽ وُمرج ٤م وأم همٞمالن وذىمً  (5)اًمنمىمل وؿم٘مٞمػ اًمزي٤مدت

 ًٓ يمرم اسمـ ؾمٕمٞمد ٤م همرسمً أؾمٗمؾ يمرم اسمـ زىمْمف وىمالع اًم٘مالب و قملم اًمٙمردي ؿمام

 وصخر اًم٘مٓم٤مـملم وـمريؼ طمِمٛمش.

ومجٞمع ُمزرقم٦م اًمٙمٗمػمات شمِمتٛمؾ قمغم أرايض وُمٜم٤مومع وطم٘مقل ىمبٚمٞمٝم٤م جمرى اعم٤مء 

وذىمٞمٝم٤م ىمٓمع أرض وىمػ ؾمٞمدٟم٤م  (9)سملم أراوٞمٝم٤م وأرايض طمِمٛمش إمم ـمريؼ ىمقؾمٞم٤م

مم ٟمقح اًمٜمبل قمٚمٞمف وقمغم ٟمبٞمٜم٤م ؾمالم اًمسبقح واًمٓمريؼ وؿمامًمٞمٝم٤م اًمٓمريؼ اًمؼماين هب٤م إ

 اًمٓمريؼ وهمرسمٞمٝم٤م اًمٓمريؼ ُمـ يمرك إمم ىمٕمس٤مي٤م.

                                           
 ( ُمٚمت٘مك اخلٓمقط احلديدي٦م سملم سمػموت واًمِم٤مم وطمٚم٥م.1)

 ( ىمري٦م ضمٜمقيب ري٤مق.0)

 ( يمذا وًمٕمٚمٝم٤م )اًمّمخرة(.3)

 .119( اٟمٔمر ىم٤مُمقس ًمبٜم٤من ص: 1)

 ًمٕمٚمٝم٤م: اًمزي٤مرات.( 5)

 ( ذم ىم٤مُمقس ًمبٜم٤من: ىمقؾم٤مي٤م.9)
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ومجٞمع اًم٘مري٦م ُمـ أقمامل يمرك شمِمتٛمؾ قمغم دُمٜم٦م قم٤مُمرة وشمالل ووه٤مد وأرايض 

قمامًم٦م وسمٓم٤مًم٦م وسمس٤مشملم وُمٜم٤مومع وطم٘مقل حيده٤م ىمبٚم٦م اجلرن قمغم ُمٓمؾ شمرسمؾ وُمْمٞمؼ 

ًٓ ٤م ُمٕمذر وذىمً  ؾمالؾمؾ وادي اًمدير  ؿمحٚم٦م وؾمٚمسٚم٦م طمج٤مزي ذم وادي اًمدير وؿمام

اًمرأس قمغم ُمٓمؾ ؾمٞمدٟم٤م ٟمقح قمغم ٟمبٞمٜم٤م وقمٚمٞمف ٤م وـمريؼ قم٘مب٦م طمِمٛمش وهمرسمً  وؿمقُمزي٤م

 صالة اهلل وؾمالم اًمسبقح وؿم٘مٞمػ اًمِمٙم٤مرة وؾمٗمؾ ىمري٦م قملم.

ومجٞمع ىمري٦م اًمسٕم٤مدة ُمـ ٟمقاطمل يمرك شمِمتٛمؾ قمغم دُمٜم٦م قم٤مُمرة وأرايض ُمٕمتٛمٚم٦م 

وؾمٝمؾ ووقمر وُمٜم٤مومع وطم٘مقل طمده٤م اًم٘مبكم ضمن اعمذُمقم وًمٗمت٦م اًمس٤مىمٞم٦م وطم٘مٚم٦م 

ة وًمٗمت٦م ظمٜمدق اًمتٗم٤مح واًمنمىمل سمٜمٝمر اخلّمٞم٥م واعمسٞمؾ واًمٓمريؼ سملم أراوٞمٝم٤م اًمرُم٤مد

طمسلم وشمؾ ُمزرقم٦م سمروـمٞم٤م واًمِمامزم ؾم٤مىمٞم٦م احلري٘م٦م وهنر احلقيرق  (1)وُمزرقم٦م شمؾ سملم

 وىمري٦م شمرسمؾ واًمٖمريب شمؾ اًمنضمقن إمم ضمن اعمزُمقم.

قل ومجٞمع ىمري٦م اًمدهلٛمٞم٦م ]ُمـ[ أىمٓم٤مر يمرك شمِمتٛمؾ قمغم دُمٜم٦م قم٤مُمرة وأرايض وطم٘م

وُمٜم٤مومع ىمبٚمٞمٝم٤م ؾمٝمؿ سمـ ُمٙمل واًمٕم٘مٞمب٦م وؾمدرة اًم٘مٕم٘مٕمٞم٦م إمم ظمرسمتٝم٤م وذىمٞمٝم٤م اًمٓمريؼ 

إمم ؾمٝمؿ اًمبدوي وؿمامًمٞمٝم٤م ؾم٤مىمٞم٦م اعمِم٤مر وطم٘مٚم٦م اًمزورة اعمٕمرووم٦م سم٤مًم٘مري٦م واًمٓمريؼ إمم 

ضمن سمروىمٞم٤م وهمرسمٞمٝم٤م اًمٓمريؼ حت٧م طم٘مٚم٦م اًمٜم٘مػمة واًمٓمريؼ إمم ضمن اًمدهلٛمٞم٦م اًمرايم٥م 

 لم أراوٞمٝم٤م وُمزرقم٦م طمدوصمت٤م.قمغم هنر ًمٞمٓم٤مين واًمنماك سم

اعمستٖمٜمٞم٦م قمـ اًمتحديد ًمٙمقهن٤م ُمٕمٚمقُم٦م احلدود قمٜمد  (0)ومجٞمع ىمري٦م اًمٓمػمي٦م

 .(3)اًم٘مري٥م واًمبٕمٞمد ومم٤م ذم ىمرهب٤م مجٞمع ىمري٦م ىم٤مٟمف

                                           
 ( يمذا ذم إصؾ وًمٕمٚمٝم٤م سمٞم٧م اوسمػم1)

 ( ىمري٦م ُمٕمرووم٦م ذم ضمبؾ قم٤مُمٚم٦م.0)

 ( ىمري٦م ُمٕمرووم٦م ذم ضمبؾ قم٤مُمٚم٦م.3)
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 .(1)ومجٞمع ىمري٦م ـمٞمب٦م

 .(0)ومجٞمع ىمري٦م اًمٙمقايم٥م اهلقا

 ومجٞمع ىمري٦م اعم٤مقمقن اعمستٖمٜمل يمؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م قمـ اًمتحديد قمٜمد ووٞمع ]و[

 ذيػ وىمري٥م وسمٕمٞمد.

وُمزرقم٦م ىمب٘مقس. وُمزرقم٦م قملم اًمٕم٤مـمػ اعمستٖمٜمٞم٦م يمؾ واطمدة ُمٜمٝمام قمـ اًمتحديد 

 ًمٙمقهنام ُمٕمٚمقُم٤مت احلدود ًمدى ووٞمع ]و[ذيػ وىمري٥م وسمٕمٞمد.

سمٜم٤مطمٞم٦م سمٜمل ُم٤مًمؽ إذاف ُمـ أقمامل طمقران  (1)اًمقاىمػ (3)ومجٞمع ىمري٦م ازرع

وطمده٤م اًم٘مبكم ىمٜم٤مة  (5)وُمٖم٤مرة شم٤مسمع اًمِم٤مم شمِمتٛمؾ قمغم أرايض ُمٕمتٛمٚم٦م وُمٕمٓمٚم٦م وسمس٤مشملم

واًمٖمريب  (8)واًمِمامزم ىمري٦م اًمِم٘مرا (7)واًمنمىمل ىمري٦م اًمبٍم (9)اًم٘مري٦م اعمٜمِم٠مة سمٜم٤مُمر

 اًمٓمريؼ اًمسٚمٓم٤مين ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمدرب ًمٜم٤مُمر وُمـ شمقاسمع شمٚمؽ اًم٘مري٦م اعمٖمقرة.

وىمٓمٕم٦م أرض شمسٛمك سم٤مًمدسمقرا وىمٓمٕم٦م أرض شمسٛمك  (9)ومجٞمع ُمزرقم٦م ُمٚمٞمح٦م

 .واًمٕمقايد وُمٜم٤مومع وطم٘مقل اًمٗمقايدسُم٘مْٞمٕم٦م شمِمتٛمؾ يمٚمٝم٤م قمغم 

 

                                           
 ( ىمري٦م ُمٕمرووم٦م ذم ضمبؾ قم٤مُمٚم٦م.1)

 ( ذم ىمْم٤مء ـمرـمقز ذم حم٤مومٔم٦م اًمالذىمٞم٦م.0)

 ( ىمري٦م ُمٕمرووم٦م إمم يقُمٜم٤م هذا.3)

 ٦م.( صقاهب٤م: اًمقاىمٕم1)

 ( يمذا وًمٕمٚمٝم٤م: وُمٜم٤مرة.5)

 ( ىمري٦م ُمٕمرووم٦م إمم يقُمٜم٤م هذا.9)

 ( ىمري٦م ُمٕمرووم٦م إمم يقُمٜم٤م هذا7)

 ( ىمري٦م ُمٕمرووم٦م إمم يقُمٜم٤م هذا.8)

 ( ًمٕمٚمٝم٤م ُمٚمٞمح٦م اًمنمىمٞم٦م أو ُمٚمٞمح٦م اًمٕمٓمش ذم ىمْم٤مء ازرع.9)
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 « دمشقيف نية لسليماة التكية ايفوق » :ةوثيق 
(1) 

 

ومجٞمع أرايض ىمري٦م داري٤م اًمٙمؼمى ُمـ أقمامل إىمٚمٞمؿ اًمداراين شم٤مسمع اًمِم٤مم شمِمتٛمؾ 

قمغم أرايض ُمٕمتٛمالت وُمٕمٓمالت وأىم٤ميص وأداين وأؿمج٤مر ودُمٜم٦م قم٤مُمرة ووه٤مد 

ل اعمٕمٚمقُم٦م احلدود قمٜمد إه٤مزم واجلػمان ، وسمس٤مشملم وُمٜم٤مومع وطم٘مق (1)وشمالل وُمٗم٤مرة

ـ سمتٚمؽ إرايض وإُم٤ميمـ ـم٘مقق ًمدى يمؾ ذي وىمقف وقمروم٤من يمؾ ىم٤مواعمبٞمٜم٦م احل

سمجٛمٞمع طمدوده٤م وطم٘مقىمٝم٤م وُمراوم٘مٝم٤م وُمٜم٤مومٕمٝم٤م وشمقاسمٕمٝم٤م وًمقاطم٘مٝم٤م ؾمٝمقهل٤م وقمقاُمره٤م 

وُمٓمٛمئٜمتٝم٤م وهمقاُمره٤م وُمٜم٤مسمٕمٝم٤م وؾمقاىمٞمٝم٤م وؾمقاومٚمٝم٤م وقمقاًمٞمٝم٤م وضمب٤مهل٤م وىمالهل٤م 

، وهمٞم٤موٝم٤م وُمروضمٝم٤م وري٤موٝم٤م وُمّمٞمٗمٝم٤م وُم٘متّمبٝم٤م  (0)ه٤م وشمالهل٤م وخمٜمِمٝم٤مووه٤مد

وُمِمت٤مه٤م وحمتٓمبٝم٤م ومجٞمع طم٘مف هق ًمألوىم٤مف اعمذيمقرة اعمُرَصَدة اعمقوح٦م اعمٕمٛمقرة 

٤م ُمرقمٞمً ا وإرص٤مدً ٤م صحٞمحً ا وشم٠مسمٞمدً ٤م ذقمٞمً ٤م ذيمرت أم مل شمذيمر، طمررت أو مل حترر وىمٗمً 

 .٤مسحيً ا وختٞمٚمدً 

وووح ؿم٠مٟمف وصح، طمٞم٨م أىمر  واقمؽمف ضمٜم٤مب اعم٘مر وًم٘مد شمبلم ذًمؽ واشمْمح، 

إذف اًمٕم٤مزم اعمدرار درهؿ اًمٕمقازم زيـ اًمٗمخر واًمٗمخ٤مر رهلم اًم٘مدر واًمقىم٤مر ُمأل 

اًمسٜم٤مء واإلىمب٤مل اجلكم اًمتٛمٙملم اجلٚمٞمؾ اعمٙملم ًمٞم٨م هم٤مسم٦م هم٤مي٦م اًمّمقًم٦م  (3)اإلىمب٤مل أٟمسك

                                           
 ( يمذا وًمٕمٚمٝم٤م: وُمٜم٤مرة أو ُمٗم٤مزة.1)

 ( ًمٕمٚمٝم٤م: حمتِمٝم٤م.0)

 ( صقاهب٤م: أؾمٜمك.3)
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صدر اًمٕمزة اًمٖمراء ريمـ اعمدسمر أُمقر مجٝمقر اًمدوًم٦م وٞمٖمؿ همٞمْم٦م اًمقهم٤مء يٗمؽمس ممـ سمٖمك 

( آؾم٤مرة آصػ صػ اًمقزارة اعمِمػم إيمرم اًمقزير إقمٔمؿ ؟اًمسٚمٓمٜم٦م اًمزهراء سمزاسمٞمز)

وهمقصًم٤م ًمٚمٛمٚم٦م اًمب٤مهرة اًمقيمٞمؾ ٤م ووم٘مف اهلل عم٤م يِم٤مء وأدام أي٤مُمف وأسم٘م٤مه قمقٟمً  (1)رؾمتؿ سم٤مؿم٤م

سم٢مىمرار اعمنموع سم٤مًمقىمػ واًمرضمقع أيت ذيمر اعمجٛمقع اعمتح٘مؼ ويم٤مًمتف سم٤مًمٕمٛمقم 

خلّمقص قمغم ُمقضم٥م اًمنمع اعمٜمّمقص ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمسٚمٓم٤من اًمقاىمػ ظم٤مدم ظمػم وا

( ظمٚمٞم٘م٦م اًمٕم٤ممل َويَمَؾ اهلل إًمٞمف ٟمٔم٤مم ؟اعمٕم٤ميمػ فمؾ اهلل إقمغم إقمٚمؿ قمغم وومقد وىمقد )

وأُمد إؾمٜم٤مد سم٠من اًمسٚمٓم٤من اًمقاىمػ اًمذارف  (0)اًمسداد ويمؾ أُمر يمام يراد ُمدى آمح٤مد

يمر وقملم أن يٍمف ُم٤ميتحّمؾ ُمـ أصقل اًمٕمقارف ُمد فمٚمف اًمقارف وىمػ مجٞمع ُم٤مذ

إوىم٤مف اعمقصقوم٦م ُمـ اًم٘مرى واعمزارع اعمُْرَصَدة اعمقىمقوم٦م ُمع ُم٤ميتحّمؾ ُمٜمٝم٤م ُمـ ؾم٤مير 

طم٤مصٚمٝم٤م اعمتٕم٤مرف ذم أومٙم٤مر ذًمؽ اًمٓمرف ذم ُمّم٤مًمح اجل٤مُمع اًمنميػ اعمِمٜمػ سم٠مذف 

َط أن ُيرشم   ٥م ُُمَتَقل  شمِمٜمٞمػ واًمٕمامرة اًمٕم٤مُمرة اعمتبع ذيمره٤م اًمس٤مسمغ ٟمٕمٛمٝم٤م وؿمٙمره٤م. وَذَ

ُمتخؾ  قمـ اخلٞم٤مٟم٦م ُمتٕم٤مٍل قمـ اجلٜم٤مي٦م، ُمتحؾ  سمحغم اًمٕمٗم٤مف وإُم٤مٟم٦م، ُمٓمرز سمٓمراز 

إُم٤مٟم٦م، يِمٖمؾ إوىم٤مف قمغم يمامل اًمدي٤مٟم٦م، ويِمتٖمؾ سمتٜمٔمٞمؿ أطمقاهل٤م سم٤مقمتٜم٤مء سم٠مقمب٤مء 

 ر صٖمػمة وٓ يمبػمة إٓهمالهل٤م وإصالح اظمتالهل٤م ٓيٖم٤مد (3)اؾمتٖمالهل٤م ويست٘مؾ ذم...

ٝم٤مٞم  أطمّم
وٓيدع طم٘مػمة وٓ ظمٓمػمة إٓ أسمداه٤م يّمقن صٚم٦م وٛمػمه قمـ قم٤ميد  ،(1)

                                           
رة ذم زُمـ اًمسٚمٓم٤من ؾمٚمٞمامن ُمرشملم ُمِمٝمقد ًمف سم٤مًمدراي٦م وآىمتدار قمغم زي٤مدة أُمقال ( شمّمدر اًمقزا1)

 هـ ودومـ ذم ضم٤مُمع ؿمٝمزادة وًمف ظمػمات وُمؼمات.998اًمدوًم٦م. شمقذم قم٤مم 

 ( صقاهب٤م: إقمامر أو أُم٤مد.0)

 ( سمٞم٤مض يتسع ًمٙمٚمٛم٦م واطمدة وًمٕمٚمٝم٤م: حتّمٞمؾ أو ضمب٤مي٦م.3)

 ( ٟمٙمتبٝم٤م اًمٞمقم : أطمّم٤مه٤م1)
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احلرام، ويتح٤مؿمك قمـ آصم٤مم إٟم٤مم، حيٗمظ اًمزوايد وومْمٚم٦م اًمٕمقايد إلصالح اًمرىمب٤مت 

وُمرُم٦م اخلرسم٤مت، ٓيقاين ذم ظمدُم٦م، وشمٗمريغ ذُمتف، قمام ذم قمٝمدشمف، ويٕمٓمك ًمف يمؾ يقم 

وٓ يزيد، يٙمت٥م يمام قمٚم ٛمف  أمتـ . وأن يرشم ٥م يم٤مشم٥م ؿمٝمٞمد، ٓيٜم٘مص ُم٤م٤ممخسلم درمهً 

وٓ ٍٓه، ذم أٟمقاع طمقاصؾ اًمقىمػ يمامًّ ويمٞمًٗم٤م، وٓ يرى قمغم  ()اهلل همػم ؾم٤مٍه وٓقم٤مي٥ٍم 

اًمقرى ذم ذًمؽ طمٞمًٗم٤م، ويْمبط ُم٤م أسف ذم ُمّم٤مرف اًمقىمػ ووفم٤مئٗمف، ويقزع قمغم 

يمؾ ظم٤مدم وفم٤مئٗمف وشمٜمٔمٞمٛمف ذم ؾمٛمط اجلٛمع واحلس٤مب، قمغم ٟمٛمط اًمسداد واًمّمقاب، 

 يمؾ يقم مخس٦م قمنم درمًه٤م.ويٕمٓمك ًمف 

 وأن يرشم٥م قمغم إوىم٤مف اعمقىمقوم٦م سم٘مْم٤مء اًمِم٤مم، طمرس اهلل شمٕم٤ممم ىُمٓم٤مهن٤م قمـ 

 اًمِمآم واًمسآم.

وأن يرشم ٥م ضم٤مٍب ًمٞمجبل ُم٤مل اًمقىمػ وهمالًمف ويسؼم ؾم٤مقمٞم٤ًم وه٤مده وشمالًمف، ُمتامؿمًٞم٤م 

 اهؿ.قمغم ضم٤مدة آؾمت٘م٤مُم٦م ُمتح٤مؿمًٞم٤م قمام ي١مديف إمم اًمٜمداُم٦م، ويٕمٓمك ًمف يمؾ يقم ؾمت٦م در

وأن يرشم٥م قمغم إوىم٤مف اًم٘م٤مئٛم٦م ذم ىمْم٤مء سمٕمٚمبؽ وٟم٤مطمٞم٦م يمرك ضم٤مٍب آظمُر أُملم، 

، وجيّد ذم ُمّم٤محلف سمٙمرة وأصٞمال، وصمٞمؼ ٓ يٛملم، يسٕمك ذم اؾمتحّم٤مل اًمٖمالل أصٞماًل 

. ًمف وٓ قم٤مًمف، ويٕمٓمك ًمف يمؾ يقم ؾمت٦م دراهؿ٤م جيٛمع طم٘مقق اًمقىمػ وُمٖم٤مًمف، ٓظم٤مئٜمً 

ٕمكم اًمِم٤من اجلكم اًمؼمه٤من ٓ زال ذيمران ذيمراه وأذط اًمسٚمٓم٤من ذو اًمسٚمٓم٤من اًمقاىمػ اًم

اًمب٤مهر قمـ ظمٓمب٦م ظمٓمب٦م اًمسٚمٓمٜم٦م اًمزهراء أن يرشم٥م سم٤مجل٤مُمع اًمنميػ، ظمٓمٞم٥م ُمتديـ 

قمريػ، ورع ُمّم٘مع ومّمٞمح، سم٤مرع ضمٝمقري ٟمّمٞمح، قم٤ممل سمٛمٕم٤ممل ظمٓم٤مب اخلٓم٤مسم٦م، يت٘مل 

ويرقمك يمت٤مسمف، يبلم ًمٚمٜم٤مس ُم٤مٟمزل إًمٞمٝمؿ، ويتحرى ـمب٤مقمٝمؿ عم٤م ومرض قمٚمٞمٝمؿ، خيٓم٥م 

                                           
(ًمٕمٚمٝم٤م: قم٤م )سم٨م. 
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م اجلٛمٕم٦م ذم اجلَُٛمع واًمٕمٞمد ذم إقمٞم٤مد، قمغم اًمديـ اعمنموع اعمٕمت٤مد، ويدومع إًمٞمف يمؾ يق

 يقم قمنمة دراهؿ.

دان جمٞمدان  وأن يرشم٥م إُم٤مُم٤من ُمـ أهؾ اًمّمالح، يتٗمرس ُمٜمٝمام ؾِمٞمْام اًمٗمالح، جمقِّ

عمٜم٤مهل ٟم٘مٞم٤من ٟمٕمامٟمٞم٤م اعمذه٥م، يرشمالن يمالم اعمجٞمد سم٢ميامن، دّيٜم٤من، شم٘مّٞم٤من، قمـ ُمس٤مًم٥م ا

ة وواضمب٤مهت٤م ق  آقمت٘م٤مد، صم٤مسمت٤م اًم٘مدم قمغم ؾمبٞمؾ ؾمٜمـ اًمرؿم٤مد، قم٤معم٤من سم٠مريم٤من اًمّمٚمّٞم٤م ٜمِ ؾَم 

وؾمٜمٜمٝم٤م وآداهب٤م وُمستحب٤مهت٤م، ي١مُم٤من اجلامقم٦م سم٤مجل٤مُمع اعمٕمٛمقر، وي٘مٞمامن ظمدُمتف قمغم 

اًمقضمف اعمؼمور. حيرض يمؾ واطمد ُمٜمٝمام سمٜمقسم٦م يمؾ وىم٧م ُمـ اًمّمٚمقات اخلٛمس اعمٙمتقسم٦م، 

 ٦م، ويدومع إمم يمؾ واطمد ُمٜمٝمام يمؾ يقم ؾمبٕم٦م دراهؿ.واًمؽماويح اعمسٜمقٟم٦م واعمٜمدوسم

وأن يرشم٥م صمامٟمٞم٦م ُم١مذٟملم ًمٞم٘مٞمٛمقا إذان واًمتحٛمٞمد وي١مدوا إىم٤مُم٦م اًمّمٚمقات 

قملم، ُمتٜم٤موسملم ُمتقزقملم، ويٕمٓمك ًمٙمؾ واطمد  يستٚمذ اًمّمامخ ذم صقهتؿ، َديِّٜملم ُمتقرِّ

 ُمٜمٝمؿ يمؾ يقم مخس٦م دراهؿ.

ًمٚمٛمّمٚملم ُمقاىمٞم٧م اًمّمٚمقات، وأن يرشم٥م ُمقىم٧ِّم  ُم٤مهر ذم قمٚمؿ اعمٞم٘م٤مت يقىم٧م 

شمرصد سمٛمرصد اعمرص٤مد، ويٙمقن رسمٕمف أٟمس إرص٤مد، ٓيرىمك ذم درضم٦م إٓ ووم٘مٝم٤م، 

 ويٜم٤مل دىمٞم٘م٦م إٓ طم٘م٘مٝم٤م، ويٕمٓمك ًمف يمؾ يقم مخس٦م دراهؿ.

ا ]ن[ ي٘م٤مم ُمرق ي٘مٞمؿ اخلٓمٞم٥م ُمـ ىم٤مقمتف، ويدًمف قمغم اعمٜمؼم ُمـ ؾم٤مقمتف، آظمذً أو

يٜم٘مؾ طمدي٨م إًمٗم٤مت سم٠مًمذ ؾمٞمػ اًمسٜم٦م سمٞمده، ويرىمل اخلٓمٞم٥م إمم ُمٕمْمده، و

 إصقات، ويٕمٓمك ًمف يمؾ يقم درهؿ واطمد.

وأن يرشم٥م سمقاب وومراش ويمٜم٤مس وؿمٕم٤مل، يتبّٙمر سمٗمتح اًمب٤مب وشمٖمٚمٞم٘مف سم٤مًمٖمدو 

وأص٤مل، ويٗمرش اًمٗمرش، ويبسط اًمبسط، أذف ومرش، وأطمسـ سمسط، ويٙمٜمس 

٘مٜم٤مديؾ اجل٤مُمع يمٚمام دقمك إًمٞمف داقمل آؾمتدقم٤مء، ويِمٕمؾ اعمِم٤مقمؾ طملم يٖمِمك، ويقىمد اًم
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، ويتٞم٘مظ ذم شمٜمٔمٞمػ اعمِم٤مقمؾ ٤مسم٤مًمٚمٞمؾ إذا يٖمِمك، يتحٗمظ قمغم اًمٗمرش واًمبسط حتٗمٔمً 

، ويٗمتح ذم اًمّمدد سمٕمد ؾم٤مقم٦م إداء ويٜمٗمذ، ويٕمٓمك عمـ يتٕمٝمد ذًمؽ يمؾ ٤مومح٤ميتٝم٤م شمٞم٘مٔمً 

 يقم مخس٦م دراهؿ.

ر يبّخر ذم اجلُٛمع وإوىم٤مت اعمٕمت٤مدة طمسبام يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف اًمٕم٤مدة   وأن يرشم٥م ُُمَبخِّ

 ويٕمٓمر ُمِم٤مم اإلٟمس واجلـ ويٕمٓمك ًمف يمؾ يقم درمه٤من. ()روح...روح اًمي

ديـ سم٠مضمقد شمرشمٞمؾ واطمتٗم٤مظ، يٙمقن أضمقدهؿ  وأن يرشم٥م ؾمبٕم٦م ىُمّراء طمّٗم٤مظ، جمقِّ

يٗمتح سمٕمنم ُمـ يمالم اهلل اًمٗمت٤مح،  ضمٚمٞماًل ٤م قمغم اًمب٤مىملم، ورئٞمًس ٤م ؿمٞمخً  وشمرشمٞماًل ا دمقيدً 

ُمـ اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ا ُمٜمٝمؿ قمنًم سم٤مٓومتت٤مح، وي٘مرأ يمؾ ٤م هلؿ قمـ اًمسٝمق ٟم٤مومٕمً  قم٤مصاًم 

واًمٗمرىم٤من اعمجٞمد اًمٙمريؿ، ويٕمٓمك ًمٚمِمٞمخ اًمرئٞمس يمؾ يقم مخس٦م دراهؿ، ويٕمٓمك ًمٙمؾ 

 ُمـ اًمب٤مىملم يمؾ يقم درمه٤من.

وأن يرشم٥م ُُمٕمّرف يٕمرف ٟمٕمؿ اعم٘مت٣م اإلٟمٕم٤مم، ويٕمٚمؿ ُمٕم٤ممل اًمِمٙمر قمغم إٟمٕم٤مم، 

شمٞمن ُمـ اًم٘مرآن، إمم ويدقمق ًمب٘م٤مء اًمسٚمٓم٤من اجلٚمٞمؾ واخل٤مىم٤من اًمٜمبٞمؾ، وهيدي صمقاب ُم٤م

أرواح أٟمبٞم٤مء اهل٤مدي اعمستٕم٤من، ٓؾمٞمام ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد اعمّمٓمٗمك قمٚمٞمف وقمٚمٞمٝمؿ ؾمالم ُمـ 

 اصٓمٗمك. ويٕمٓمك ًمف يمؾ يقم درمه٤من.

ُمـ اًم٘مراء ي٘مرأ يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ذم اجل٤مُمع اًمنميػ  وأن يرشم٥م صمالصمقن رضماًل 

ٞمد، قمغم اًمؽمشمٞمؾ ُمـ اًم٘مرآن اعمج يمرياًم ا واعمسجد اًمٚمٓمٞمػ سمٙمرة اًمٜمٝم٤مر سمٙمؾ يقم ضمزءً 

هلؿ، ويٕمٓمك ًمف يمؾ يقم أرسمٕم٦م دراهؿ، وًمٖمػمه ٤م واًمتجقيد، ويٙمقن واطمد ُمٜمٝمؿ ؿمٞمخً 

 يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ درمه٤من.

                                           
(سمٞم٤مض يتسع ًمٙمٚمٛمتلم ). 
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وأن يرشم٥ِّم رضمٌؾ يٗمرق إضمزاء اًمٙمريٛم٦م قمٜمد اًمتالوة ذم اًمقىم٧م اعمٕمٝمقد ويٕمٓمك 

 ًمف يمؾ يقم درمه٤من.

ْمع وأن يرشم٥م رضمؾ يراىم٥م ُمـ طمرض وُمـ هم٤مب ُمـ اًم٘مراء اعمذيمقريـ وي

اًمٜم٘مٓم٦م إذا مل حيرض واطمد ُمٜمٝمؿ، صمؿ ُيٕمٚمؿ اعمتقزّم ذم رأس اًمِمٝمر قمٜمد اًمتٗمريؼ قمغم 

 اعمقفمٗملم، ويٕمٓمك ًمف يمؾ يقم درمه٤من.

ُمـ اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ا وأن يرشم٥م رضمالن ي٘مرأ يمؾ واطمد ُمٜمٝمام قمغم اًمٙمرد قمنًم 

أطمدمه٤م سمٕمد صٚمقة اًمٔمٝمر وأظمر سمٕمد صٚمقة اًمٕمٍم، ويٕمٓمك ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام يمؾ 

 رسمٕم٦م دراهؿ.يقم أ

وأن يرشم٥م واقمظ ًمٞمٕمٚمِّؿ اًمٜم٤مس اًمديـ وحي٘مؼ هلؿ اًمٞم٘ملم ذم صمالصم٦م أي٤مم ُمـ 

 إؾمبقع ُمٜمٝم٤م اجلٛمٕم٦م ويٕمٓمك ًمف يمؾ يقم قمنمة دراهؿ.

د ُمـ طمس٤من إصقات، إذا ىمرأ اًم٘مرآن ُم٤مًم٧م إًمٞمف اعمس٤مُمع  وأن يرشم٥م ىم٤مرئ جمقِّ

يم٤مهت٤م سملم سمر يس، ًمتٜمتنم (1)ًمإلٟمّم٤مت، ي٘مرأ يمؾ يقم سمٕمد صالة اًمّمبح ؾمقرة

احل٤مرضيـ اعمستٛمٕملم، ويدقمق سمٕمده٤م سم٤مًمدقمقة اًمّم٤محل٦م اجل٤مُمٕم٦م ٓزدي٤مد درضم٤مت واىمٗمف 

 اًمٕمكم اًمِم٤من، ىمقي اًمؼمه٤من، يم٤من اهلل ُمٕمف، ويٕمٓمك ًمف يمؾ يقم صمالصم٦م دراهؿ.

د حيسـ اًمتجقيد واًمؽمشمٞمؾ يرشمِّؾ يمالم اهلل اعمجٞمد ممـ يٛمٞمؾ  وأن يرشم٥م ىم٤مرئ جمقِّ

قمّؿ  (0)تٛمٕمقن، ي٘مرأ يمؾ يقم سمٕمد صالة اًمٕمٍم ؾمقرةإمم طمسـ صقشمف وشمالوشمف اعمس

يتس٤مءًمقن، ويدقمق سمٕمده ًمٚمقاىمػ اًمقاىمػ قمغم ُمقاىمػ اخلػمات ويستٜمـزل ًمف ُمـ 

 طمرضة اًم٘مدس ُمزيد اًمؼميم٤مت. ويٕمٓمك ًمف يمؾ يقم صمالصم٦م دراهؿ.

                                           
 ( ذم إصؾ: صقرة.1)

 ( ذم إصؾ: صقرة.0)
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وأن يرشم٥م رضمؾ ُمقصقف سم٤مُٕم٤مٟم٦م، ُمٕمروف سمحسـ اًمدي٤مٟم٦م حلٗمظ اعمّم٤مطمػ 

 عمقاوع احلٜمٞمٗم٦م، ويٕمٓمك ًمف يمؾ يقم درمه٤من.اًمنميٗم٦م اعمقوققم٦م هٜم٤مًمؽ ُمـ ا

وأن يرشم٥م يمٜم٤مس وومراش ًمٚمحرم يٙمٜمسف ويٗمرؿمف قمٜمد احل٤مضم٦م قمغم اًمقضمف 

 اعمحؽمم ويٕمٓمك ًمف يمؾ يقم صمالصم٦م دراهؿ.

وأن يرشم٥م سمقاب سم٤مًمب٤مب اًمنمىمل يرصد ويٙمٜمس آصٓمبؾ اًمنمىمل قمغم اًمٜمٝم٩م 

بؾ اًمٖمريب ًمدى اًمسديد، وسمقاب آظمر سم٤مًمب٤مب اًمٖمريب ىم٤مئؿ سمخدُمتف ويٙمٜمس آصٓم

طم٤مضمتف، وقمٚمٞمٝمام ُم١مٟم٦م محؾ زسمؾ آصٓمبٚملم إمم اعمزسمٚم٦م. ويٕمٓمك ًمٙمؾ ُمٜمٝمام يمؾ يقم 

 مخس٦م دراهؿ.

َط اًمسٚمٓم٤من اجلٚمٞمؾ واخل٤مىم٤من اًمٜمبٞمؾ اًمقاىمػ اعمِم٤مر إًمٞمف ٓزال سمٜمٞم٤مٟمً  ُمـ ٤م وَذَ

إًمٞمف وُم٤مسمرطم٧م قمامرة اًمٕم٤ممل قم٤مُمرة سمقضمقده، ُمٜمٕمٛم٦م سمرطم٥م ٟمقاًمف ا اعمٜم٤من ُمِم٤مرً 

ن يرشم ٥م ومراش يٜمـزل اعمس٤مومريـ واًمْمٞمٗم٤من اًمٜم٤مزًملم ذم ُمٜم٤مزهلؿ طمسبام وضُمقِده، أ

ذـمف اًمقاىمػ اخلٓمػم، ويٙمرُمٝمؿ يمام رؾمٛمف رؾمقل اهلل اًمٙمريؿ اًم٘مدير، وٓ هيتؽ 

أؾمت٤مر أقمراوٝمؿ ًمدى آو٤موم٦م، وهيتؿ ذم إطمْم٤مر اًمٜمـزيؾ وأيمؾ اًمْمٞم٤موم٦م، 

، ويٕمٓمك ًمف ٤مب ىمٞم٤مُمً ، وي٘مقم سمرقم٤ميتٝمؿ سم٤مٕد٤موٓيتقاٟمك ذم ظمدُمتف، وهيتؿ اهتامُمً 

 يمؾ يقم مخس٦م دراهؿ.

وأن يرشم٥م ؿمٞمخ يٜمٔمر ذم ـمٕم٤مم اًمٕمامرة اعمٕمد ًمٚمٛمستح٘ملم ويذوىمف ويتٕمرف 

 اؾمتقاءه وـمٕمٛمف واقمتدال أضمزائف طمسبام يروىمف ويتٗمرغ قمغم ٟمٔمر شمٕمرومف وُمٕمرومتف قمٚماًم 

قمغم أهؾ اًمٗم٘مر وومرىمتف يمؾ همدوة وقمِم٤م ُم٤مسمداه رـم٥م  ()وطمٙمٛم٦م همرومف ويٙمٗمٞمف شمٗمرىم٦م

 ويٕمٓمك ًمف يمؾ يقم ؾمت٦م دراهؿ.وظمِمـ، 

                                           
(ًمٕمٚمٝم٤م: وسمٙمٞمٗمٞم٦م شمٗمرىمتف ). 
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ٜم٤من شم٘مٞم٤من قمـ ـمٛمع ىمٓمؿ احلؼ، أطمدمه٤م يقزع اخلبز  وأن يرشم٥م ٟم٘مٞمب٤من قمتٞمدان ديِّ

وأظمر اًمٚمحؿ، قمغم اعمستح٘ملم طمسبام سم٤من اؾمتح٘م٤مىمٝمؿ اعمبلم، ويٙمقن وفمٞمٗم٦م يمؾ 

 ُمٜمٝمام ؾمت٦م دراهؿ.

وأن يرشم٥م أرسمٕم٦م أؾم٤مشمذة ًمرؾمؿ ـمبخ اًمٓمٕم٤مم اعمٕمد إلـمٕم٤مم أوزم آؾمتٓمٕم٤مم، 

رة ذم شمسقي٦م أضمزائف واُمتزاضمف وإظمالئف وطمسـ إٟمْم٤مضمف ُمتٜم٤موسملم ُمثٜمك قمغم اًمسٜملم ُمٝم

 إؾمٜمك، ويٕمٓمك ًمٙمؾ أؾمت٤مذ ُمٜمٝمؿ يمؾ يقم ؾمبٕم٦م دراهؿ.

وأن يرشم٥م ؾمت٦م شمالُمٞمذ ًمرؾمؿ ظمدُم٦م إؾم٤مشمذة سم٢مقمداد اًمٕمدد، وإُمدادهؿ ذم 

 اًمٓمبخ سمٙمؾ ُمدد، سمحسـ اًمتٕم٤مون قمغم ُمراؾمؿ اًمٓمبخ ُمـ همػم هت٤مون، ُم٘متديـ هلؿ ذم

ُمس٤مهك، ويٕمٓمك ًمٙمؾ  اًمتٜم٤موب وٟمقب اًمتٕم٤مىم٥م، ويٙمٜمس اعمٓمبخ ُمـ يتٕمٝمد اًمٓمبخ وٓ

 شمٚمٛمٞمذ ُمٜمٝمؿ يمؾ يقم أرسمٕم٦م دراهؿ.

وأن يرشم٥م ظمّب٤مز ُم٤مهر أؾمت٤مذ، ىم٤مدر قمغم شمٕمديؾ اًمٕمجلم وإظمب٤مزه، وإقمٓم٤مئف طمسـ 

 متٞمٞمزه واُمتٞم٤مزه، ويٕمٓمك ًمف يمؾ يقم ؾمبٕم٦م دراهؿ.

بز وإُمداد اخلب٤مز، ًمٜمخؾ اًمدىمٞمؼ وقمجلم وأن يرشم٥م أرسمٕم٦م شمالُمٞمذ خلدُم٦م ظَمْبز اخل

 اخلٛمػم وشم٘مٓمٞمٕمف قمٜمد إقمقاز، ويٕمٓمك ًمٙمؾ شمٚمٛمٞمذ ُمٜمٝمؿ يمؾ يقم مخس٦م دراهؿ.

وأن يرشم٥م ويمٞمؾ ظمرج ًمٚمٕمامرة يِمؽمي ُمٝمامهت٤م ذم إسم٤مهن٤م، ويدظمر طمقاي٩م اًمٓمٕم٤مم 

اجلٝمد أطمغم ُمـ قمسؾ اًمٙمسؾ، يٕمٓمك  ()ذم أواهن٤م، ٓيتقاٟمك وٓيتٙم٤مؾمؾ، وم٢من ؿمقهد

 ؾمت٦م دراهؿ. ًمف يمؾ يقم

                                           
(ًمٕمٚمٝم٤م: ذي أي طمٜمٔمؾ ). 
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وأن يرشم٥م رضمالن ًمرؾمؿ محؾ اًمّمحقن اعمِمحقٟم٦م، سم٠مًمقان أـمٕمٛم٦م ممٜمقٟم٦م، ُمٜمٔمٛم٦م 

يممل ُمٙمٜمقٟم٦م، إمم سمٞمقت اًمْمٞم٤موم٦م ورواده٤م ذم أُم٤ميمٜمٝم٤م وإقم٤مدهت٤م إمم خم٤مزهن٤م، ويٕمٓمك 

 ًمٙمؾ ُمٜمٝمام يمؾ يقم درمه٤من.

وأن يرشم٥م صمالصم٦م رضم٤مل حلٛمؾ اًمٓم٤مؾم٤مت اعمحِمقة سم٤مًمٓمٕم٤مم إمم وم٘مراء إٟم٤مم 

 ، ويٕمٓمك ًمٙمؾ ُمٜمٝمؿ يمؾ يقم درمه٤من.٤موقمِمٞمً ا هب٤م همدوً  احل٤مرضيـ

وأن يرشم٥م رضمؾ ًمٖمسؾ أواين سمٞمقت اًمْمٞم٤موم٦م، وشمٜمٔمٞمػ ُمقاقملم دور اًمْمٞم٤موم٦م، 

 ويٕمٓمك ًمف يمؾ يقم درمه٤من.

وصمالصم٦م رضم٤مل ًمٖمسؾ شمٚمؽ اًمٓم٤مؾم٤مت وٟمٔمػمه٤م سمٜم٘مػمه٤م وشمٜم٘مػمه٤م، ويٕمٓمك ًمٙمؾ 

 ُمٜمٝمؿ يمؾ يقم درمه٤من.

ٞمٞمْمٝم٤م إذا اجل٠مت اًمتحسلم، ويٕمٓمك ًمف يمؾ ورضمؾ ًمتٛمقيف إواين واعمقاقملم وشمب

 يقم أرسمٕم٦م دراهؿ.

ودىم٤مق ًمٚمحٜمٓم٦م يدىمٝم٤م يمام حيت٤مج إًمٞمف، ويتقىمػ طُمسـ ـمبخٝم٤م قمٚمٞمف، ويٕمٓمك ًمف 

 يمؾ يقم مخس٦م دراهؿ.

قمقار ٤م وظم٤مزن طمٗمٞمظ أُملم، وصمٞمؼ ُمٙملم، يتٕمٝمد طمٗمظ ُم٤مذم خمزن اًمٕمامرة ُمتج٤مٟمبً 

 اًمٓمٛمع وقم٤مره، ويٕمٓمك ًمف يمؾ يقم ؾمت٦م دراهؿ.

 ذ ًمٚمخ٤مزن يٕمٓمك ًمف يمؾ يقم درمه٤من.وشمٚمٛمٞم

ومّح٤مل حيٛمؾ اًمٚمحؿ إمم حمٚمف سم٤مًمٕمامرة اعمٕمٛمقرة، وي١مدي ظمدُمتف قمغم ـمري٘م٦م 

 إُم٤من اعمؼمورة، ويٕمٓمك ًمف يمؾ يقم أرسمٕم٦م دراهؿ.

ىم٤مق وأرسمٕم٦م ٟمٗمر ًمتٜم٘مٞم٦م احلٜمٓم٦م وإرز طمسبام شمسؽميح أؾمٜم٤من اًمٓم٤مقمؿ قمٜمد صدُم٦م دِ 

 ُمٜمٝمؿ يمؾ يقم درمه٤من.احلج٤مرة قمٜمد شمٜم٤مول اعمٓم٤مقمؿ، ويٕمٓمك ًمٙمؾ 
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ويٕمٓمك ًمٙمؾ ٤م وقمِمٞمًّ ا وسمّقاسم٤من ي٘مقُم٤من سم٠مسمقاب اًمٕمامرة واعمآيمؾ يٙمتٜمس٤مهنام همدوًّ 

 ُمٜمٝمام أرسمٕم٦م دراهؿ.

ٟمب٤مر،  وظم٤مزن طمٗمٞمظ ومظ همٚمٞمظ أُملم همػم همدار، يٍمف اعمخزون ُمـ احلٜمٓم٦م سم٤م

ـ احلٓم٥م سم٤معمح٤مـم٥م قمٜمد احل٤مضم٦م ُمـ همػم ٟمّم٥م، ويٕمٓمك ًمف يمؾ يقم أرسمٕم٦م دراه  ؿ.واعمتخذ ُم

وقملّم اًمقاىمػ اًمِم٤مُمؾ اإلطمس٤من أن ًمٙمؾ ىم٤مٍص وداٍن أن يٓمبخ يمؾ همدوة 

ًمألوٞم٤مف اعمس٤مومريـ إرز اعمٗمٚمٗمؾ واعمرق احل٤مُمض أطمسـ شمٕمٞملم، وقملم ًمف ؾمبٕم٦م 

ُمـ إرز اًمٜم٘مل، وقملّم أن يٓمبخ هلؿ يمؾ قمٌم إرز اعمٗمٚمٗمؾ واحلٚمق اعمزقمٗمر، ٤م ٜمًّ قمنم ُمَ 

قمنمة  وًمألـمٕمٛم٦م اعمٕمدة اعمزسمقرة سمٙمرة وأصٞماًل  ُمـ إرز اًمّم٤مذم٤م ٜمًّ ُمَ وأقمد هلام قمنميـ 

امن. وقملم اًمقاىمػ اًمقاضم٥م آطمؽمام حمٞمل ؾمٜم٦م أُمٚمح ُمـ ؾمٛمـ اًمب٘مرات اًمسِّ  َأُْمٜم٤من

إٟم٤مم أُمده اهلل سمرقم٤ميتف، وٟمٔمر إًمٞمف سمٕملم قمٜم٤ميتف، ًمٚمٛمزقمٗمر اعمٕمد ًمٚمْمٞمٗم٤من ُمـ اًمٕمسؾ 

ـ احلٛمص واًمتقاسمؾ اعمّمٗمك ؾمت٦م أُمٜم٤من، وصمٛمٜم٤م عمٚمح إـمٕمٛم٦م واخلبز ُمـ اعمٚمح، وصمٛم

، وخلبز اعمس٤مومريـ يمؾ يقم ٤مٞمًّ ْمِّ ومِ ٤م وحمسٜم٤مت اعمرق احل٤مُمض يمؾ يقم قمنميـ درمهً 

ا ُمـ اًمدىمٞمؼ اًمٓمٞم٥م قمغم اًمتح٘مٞمؼ ًمٓمبخ إـمٕمٛم٦م اعمذيمقرة يمؾ يقم ىمٜمٓم٤مرً ٤م ٜمًّ ُمَ مخسلم 

 ُمـ احلٓم٥م جيٚم٥م ُمـ يمؾ طمدب، وخلٞمؾ اعمس٤مومريـ يمؾ يقم أرسمٕم٦م وقمنميـ يمٞماًل 

ع يمؾ ُمـ إـمٕمٛم٦م صب٤مطًم سم٤مًمٙمٞمؾ اًمِم٤مُما ؿمٕمػمً  قمغم ٤م ِمٞمًّ وقمَ ا دوًّ وُمس٤مًء همُ ٤م ل، ويقز 

ًمٙمؾ ُمـ سمٞمقت ٤م قمغم أرسمٕم٦م وقمنميـ ؾمامـمً ٤م ُمقزقمً ٤م طمس٤مب أرسمٕم٦م وقمنميـ صحٜمً 

اًمْمٞمٗم٤من ُمـ إؾمٛمٓم٦م ؾمٗمرشم٤من وقمغم يمؾ ؾمٗمرة ُمـ اجلالس مخس٦م أٟمٗمس، ويْم٤مف 

طمد شمِمتٛمؾ يمؾ إمم يمؾ ؾمٗمرة ُمـ اًمٓمٕم٤مم اعمٕمد ًمٚمٗم٘مراء اًمٓمٕم٤مم أيت شمٗمّمٞمٚمف: صحـ وا

 ؾمٗمرة قمغم صحـ حلؿ وصمالصم٦م أًمقان ُمـ اًمٓمٕم٤مم ويٕمٓمك ًمٙمؾ ؾمٗمرة قمنمة أظمب٤مز.
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وقملم اًمسٚمٓم٤من اًمقاىمػ اًمٜمبٞمف اعمٜمقه ؿم٤مٟمف سم٠مٟمقه ٟمقسم٦م، ٓزاًم٧م ٟمٕمؿ أٟمٕم٤مُمف دايٛم٦م 

، ٤مُمٜمّمقًص ٤م ، ُمٕمٞمٜمً ٤مقمغم اًمٕمب٤مد إمم ُمٞمٕم٤مد اعمٕم٤مد واًمتٜم٤مد، ًمٓمٕم٤مم قم٤مُم٦م اًمٗم٘مراء خمّمقًص 

ـ  ُمـ حلؿ اًمْم٠من اعمبلم ا ، ٤م ٜمًّ ُمَ وؾمبٕم٦م وصمالصملم  ًمِم٠من، يمؾ يقم ُم٤مئ٦م ُم ـّ وٟمّمػ ُم

وذط أن يٓمبخ ٟمّمٗمٝم٤م سمٙمرة وٟمّمٗمٝم٤م اًمب٤مىمل قمِمٞم٦م. وذط اًمسٚمٓم٤من ُمد اهلل فمالل 

إضمالًمف قمغم ُمستٛمد ٟمقال أومْم٤مًمف أن يٓمبخ ذم ًمٞم٤مزم اجلٛمع وًمٞم٤مزم رُمْم٤من اعمب٤مرك 

حلٚمق اعمزقمٗمر، وقملم اًمنميػ ويقُمل اًمٕمٞمديـ وًمٞمٚم٦م اًمؼماءة اعمٜمٞمٗم٦م إرز اعمٗمٚمٗمؾ وا

ُمـ إرز اًمٜم٘مل، وًمٚمٓمٕم٤مُملم اعمرىمقُملم ًمٙمؾ ُمرة ؾمت٦م ٤م ٜمًّ ُمَ ًمٙمؾ ُمرة صمالصم٦م وشمسٕملم 

ُمـ اًمسٛمـ اًمب٘مري، وًمٚمٛمزقمٗمر ُمٜمٝم٤م ًمٙمؾ ٟمقسم٦م صمامٟمٞم٦م  (1)وصمالصم٦م أداين٤م ٜمًّ ُمَ وقمنميـ 

ُمـ اًمٕمسؾ احلرى. وقملم قملم اًمدوًم٦م اًمب٤مهرة، زيـ اًمسٚمٓمٜم٦م اًمزاهرة، ٤م ٜمًّ ُمَ وقمنمون 

ُمزيد آٓئف ٓ زال ضم٤مُمع وضمقده اًمرؿمٞمد ٤م رو٤مه، ُمردمٞمً ٤م اعمٜمدوب هلل، ُمبتٖمٞمً اًمسٚمٓم٤من 

اًمٙم٤مومقر واًمزي٧م واحلٍم ًمٚمج٤مُمع اًمنميػ،  (0)سم٠مٟمقار اًمت٠ميٞمد ًمثٛمـ اؾمتامعا ُمستٜمػمً 

 وسمٞمقت اًمْمٞم٤موم٦م، واعمٓمبخ اعمٜمٞمػ، واعمخزن اًمٕم٤مُمر، ذم يمؾ ؾمٜم٦م قمنمة آٓف درهؿ.

 قمٚمٞمف ؾمقاسمغ ٟمٕمٛم٦م وهٜم٤ّمه سمام هٞم٠م ًمف ُمـ صمؿ ذط اًمقاىمػ اجلكم اًمؼمه٤من أؾمبغ اهلل

هٜم٤مء يمرُمف ًمٓمٕم٤مم اًمْمٞمٗم٤من ظم٤مص٦م، قمغم اًمٕمٛمقم ٟم٤مص٦م، يمؾ يقم ُمـ حلؿ اًمْم٠من اًمٓمري 

٤م ٜمًّ ُمَ ، يٓمبخ ٟمّمٗمف ؾمت٦م وصمالصمقن ٤مٜمًّ ُمَ ُمـ اهلل اعمٜم٤من قمٚمٞمف ٤م ٜمًّ ُمَ اًمسٛملم اًمِم٤من اصمٜملم وؾمبٕملم 

٤م ، يقزع أيًْم ٤مرواطًم ، وٟمّمٗمف اًمب٤مىمل يٓمبخ ٤ميقزع قمغم أرسمٕم٦م وقمنميـ صحٜمً ٤م صب٤مطًم 

 قمغم ُم٤م سطمٜم٤م.

                                           
 ًمٕمٚمٝم٤م: أواىمل. (1)

 ( ًمٕمٚمٝم٤م: اسمتٞم٤مع.0)
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وقملّم، شم٘مّبؾ اهلل ًمف قمٛمٚمف، وأفمٗمره ُم٤مأُمٚمف، ٕٟمقاع إـمٕمٛم٦م واخلبز يمؾ يقم ُمـ 

ـَ احلٛمص صمامٟمٞم٦م أُمٜم٤من وٟمّمػ ُمـ، وًمثٛمـ  ـّ وُِم اعمٚمح اًمٜم٘مل اصمٜمل قمنمة ُمٜم٤ًّم وٟمّمػ َُم

٤م درمهً اًمتقاسمؾ واًمٚمبـ واحلٍمم واًمٗمٚمٗمؾ وؾم٤مير حمسٜم٤مت ـمٕم٤مم اًمٗم٘مراء يمؾ يقم صمالصملم 

 ومْم٦م، وؾمبٕم٦م ىمٜم٤مـمػم طمٓم٥م.

وذط اًمسٚمٓم٤من أيده اهلل سَمر  سم٤مًمؼِمّ سمره، ويمث ر سم٤مخلػم ظمػمه ودره، خلبز اًمٗم٘مراء ُم٤م 

دىمٞمؼ ظم٤مًمص ٟم٘مل ذم اًمتدىمٞمؼ. وذط اًمسٚمٓم٤من أيده اهلل ٤م ٜمًّ ُمَ ي٠ميت: مخس٦م وؾمبٕملم 

يمذًمؽ سمال ٤م وٟمٍمه وىمقاه وأفمٗمره أن يٓمٕمؿ سم٤معم٠ميمؾ يمؾ همدوة صمامٟمامئ٦م وم٘مػم قم٤ميؾ وقمِمٞمً 

هنر قم٤ميؾ، وي٘مٓمع مخػم اخلبز اعمٕمد ًمٚمٗم٘مراء سمٕمدُم٤م قمجـ واؾمتٕمد اًمٗم٤م ظمبز وي٘مٓمع 

وزيًت٤م وي٘مٓمع اخلٛمػم قمغم أن ٤م اًمٚمحؿ اعمٓمبقخ قمغم أن يٙمقن يمؾ ىمٓمٕم٦م صمامٟملم درمهً 

ويقزع اعمرق  يست٘مر سمٕمد آظمتٞم٤مر يمؾ يمثرة قمغم ُم٤مئ٦م درهؿ وزٟمف همػم حمؽمق وٓ ين  

قمغم مخسامئ٦م ـم٤مس، ًمٙمؾ ُم٤مي٦م صمامٟمٞم٦م أُمٜم٤من ُمـ إرز ٤م ورواطًم ٤م ًمٚمرُمؼ صب٤مطًم ا اعمٕمد ؾمدًّ 

ويمٞمؾ ُمـ اًم٘مٛمح ُمع ُم٤م ًمزُمف، ويٕمٓمك ًمٙمؾ اصمٜملم ُمـ وم٘مراء اًمٜم٤مس ـم٤مس، ويٕمٓمك ًمٙمؾ 

 وم٘مػم ظمبز ُمـ همػم شم٘متػم.

وذط اًمسٚمٓم٤من اًمب٤مين ًمٚمخػم اسمتٖم٤مء ًمٗمْمؾ اهلل ظمػم ؿمٙمر ًمِمٙمقر ؾمٕمٞمف ذم 

رز ُمـ همالل وىمٗمف اعمسٓمقر وحمّمقل ُمرصده اعمؼمات، وه قم٤ممل اًمن سم٤معمنات أن يٗم

يض، ويٍمف ًمٚمٕمٚمامء رْ درهؿ وميض قمغم اًمقضمف اعمذيمقر اعمَ اعمؼمور يمؾ يقم ُم٤مئ٦م 

قمغم ٤م ٟمسٞم٦م، وطمرًص ذم اىمتٜم٤مء اًمٙمامٓت اإل٤م اًمٕم٤مُمٚملم اعمٜم٘مٓمٕملم اعمٜمجذسملم إـمٕم٤مُمً 

ٚمذات قمـ ري٤مؾم٦م اًمري٤مؾم٦م اًمٗم٤مٟمٞم٦م، ورهمب٦م ذم ذات اًما اىمتٜم٤مص اعمٚمٙم٤مت اًم٘مدؾمٞم٦م، دمردً 

اًمب٤مىمٞم٦م إمم ـمري٘م٦م اًمتجريد ًمٚمؽمىمل إمم ُمراىمل اًمتقطمٞمد اُمداداهتؿ سمٜمٔمؿ ُمٕم٤ميِمٝمؿ 
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اعمسٖمقسملم  (1)وسمحسـ اٟمتٕم٤مؿمٝمؿ ذم ُمٕم٤مؿمٝمؿ ويقضمف إمم يمؾ ُمـ اعمقصقوملم اعمتخذيـ

يمؾ يقم ىمدر يٛمدده قمغم ىمْم٤مء أوده ُمـ درمهلم إمم ؾمبٕم٦م دراهؿ طمس٥م اؾمتح٘م٤مىمٝمؿ 

ٟمٓمؼ سمف اًمٙمت٤مب وٟمص، ومٛمـ أظمؾ سمخدُمتف  وُمراشم٥م ـمب٤مىمٝمؿ ٓ يزاد وٓ يٜم٘مص مم٤م

٤م سمٓمرف ومتقر وشَمقاٍن أظمذه اهلل سمٜمٙم٤مل اهلقن واهلقان، وُم٤م ي٠مظمذه ُمـ إضمر يٙمقن ؾمحتً 

 .٤م، ويب١م ُمبقأ دار اًمبقار ُم٘م٤مُمً ٤موطمراُمً 

وذط ضمٕمؾ اهلل ىمٞم٤مم ظمٞم٤مم إىمب٤مًمف قمغم قمٛمدان اخلٚمقد، ورسمط أـمٜم٤مب هادىم٤مت 

ٚم٦م أُمقر إوىم٤مف وُمّم٤محلٝم٤م ُمٜمقـم٦م سمّم٤مئ٥م إضمالًمف سم٠موشم٤مد أسمد إسمقد، أن يٙمقن مج

رأيف وص٤محلٝم٤م سمحٞم٨م يتٍمف ومٞمف يمٞمػ يؽماءى ًمرأيف اًمٜمبٞمف ُمـ ٟم٘مص وفم٤ميٗمٝم٤م، 

وزي٤مدة ُمّم٤مرومٝم٤م، وسمدئٝم٤م وإقم٤مدهت٤م وٟم٘مّمٝم٤م وإضم٤مرهت٤م، وقمزل أصح٤مهب٤م، ويستبد ذم 

أطمسـ وأٟمٗمع وأقمج٥م وأسمدع شمبديؾ اًمنمايط ويست٠مصمر ذم حتقيؾ اًمْمقاسمط إمم ُم٤مهق 

 ظمرى قمغم اًمٜمٝم٩م إظمروي.أ ُمرة سمٕمد

سمٜمٔمر قملم اهلل اًمتل ا وذط اًمقاىمػ اجلٚمٞمؾ اًمِم٤من اجلكم اًمؼمه٤من ٓ زال ُمٜمٔمقرً 

ا ٓ حي٤مم طمقًمف وٓ يرام، أن يٙمقن يمؾ ُمـ يتقمم ىمْم٤مء دُمِمؼ اًمِم٤مم  ٓشمٜم٤مم وسمٚمٖمف قمزًّ

 قمغم أوىم٤مومف اعمزسمقرة قمغم اًمقشمػمة اعمؼمورة، سمحٞم٨م ٓا ُمـ يمرام اًمٕمٚمامء إقمالم ٟم٤مفمرً 

جيؾ ضمٚمٞمؾ ُمـ ُمراؾمٛمٝم٤م قمـ إطم٤مـم٦م قمٛمٚمف، وٓ يدق دىمٞمؼ ُمـ ُمٕم٤معمٝم٤م قمـ إطم٤مـم٦م 

 ًٓ ُمـ يمؾ ٤م وظمروضًم  ومٝمٛمف، وحي٤مؾم٥م ُمتٕم٤مـمل حمّمقهل٤م ذم ومروقمٝم٤م وأصقهل٤م دظمق

 :(0(. وأىمرسم٤مئف٤مُمرقمٞمً ٤م وذـمً ٤م ُمروٞمً ٤م إرضم٤مء شمٕمٞمٞمٜمً 

                                           
 ( ًمٕمٚمٝم٤م: اعمٜمجذسملم يمام ؾمبؼ أقماله.1)

 ( صقاسمف: وأىمر سم٠مٟمف.0)
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أظمرج إوىم٤مف اعمذيمقرة قمـ ُمٚمٙمف، وٟم٘مض رسم٘م٦م ؾمٚمٙمف، وقمزل ؾمٚمٓم٤من شمٍمومف 

٤مـمتف، ومل يتٛمٙمـ ؾمٓمقة متٙمٜمف ُمـ إطم٤مـمتف، وؾمٚم ؿ مجٞمع اعمزارع واًم٘مرى اعمرىمقُم٦م قمـ طم

سم٠مهه٤م ٕومخر اعمٗم٤مظمر وإيم٤مرم، ُمستجٛمع اعمٗم٤مظمر واعمٙم٤مرم، قمٛمدة ُمـ قمٚمٞمف 

ٟمامء  أؾمٕمد اًمسٕم٤مد ذم آقمتامد، ُمٕمدن ؿمٞمؿ اًمؼم واًمسداد، قملم أقمٞم٤من اخلزاٟم٦م اخل٤مىم٤مٟمٞم٦م،

جد اجلكم، اعمِمٜم ػ سم٤مًم٘مدر اًمٕمكم، ُمقٓ حمٛمد چٚمبل ف سم٤معمإُمقال اًمسٚمٓم٤مٟمٞم٦م، اعمنم  

اًمدومؽمي اًمِمٝمػم سم٤مسمـ ذيٗم٦م أوم٤مض اهلل قمٚمٞمف ُمـ ومْمٚمف اًمنميػ، سمٕمدُم٤م ٟمّمبف ٟمّمب٦م 

ًمٚمتقًمٞم٦م ختٚمٞمف ُٕمر اًمقىمػ وختٚمٞمف إمم اؾمتثب٤مت أُمر اًمتسجٞمؾ وآؾمتتب٤مب حلٙمؿ 

الـملم در اعمٜمٞمع اًمّمدر ؾمٚمٓم٤من ؾماًمتسجٞمؾ. وىمد شمسٚمٛمٝم٤م ُمـ اًمقاىمػ اًمرومٞمع اًم٘م

ٟمس٤من إٟمس٤من قملم اًمٕمدل واإلطمس٤من ؾمٚمٛمف اهلل اًمسالم وُمد فمٚمف قمغم أُمد اعمدد اإل

ًمّمح٤مح اًمنمايط ٤م طم٤مويً  قمـ مج٤مح اعمقاٟمع أزُم٦م رُمتٝم٤م وشمسٚماًم ٤م ظم٤مويً  أذف فمٚمف شمسٚمٞماًم 

ًمٚمتّمديؼ احل٘مٞمؼ سم٤مٓقمتدال ٤م ، ُمّم٤مدىمً ٤مصحٞمحً ٤م ، واقمؽماومً ٤مسحيً ا سمحج٦م مجٚمتٝم٤م إىمرارً 

٤مر إًمٞمف اعمٕم٤من ذم مجٞمع ُم٤مٟمٔمؿ ذم ؾمٛمط اًمرق اعمٜمِمقر، ُمـ أُمقر ُمـ ىمبؾ اعمتقزم اعمِم

ٟمسؼ اظمتت٤مُمف سمحسـ اهتامُمف،   ()اًمقىمػ اعمؼمور اعمِمٙمقر، ومٚمام اٟمتٔمؿ ٟمٔم٤مم مت٤مُمف واؿمؼ

واٟمتٝمك ُم٤مظمٓمتف أىمالم اعم٘م٤مل، وآل طم٤مل اًمقىمػ إمم هذا اعمآل، وأراد اًمقيمٞمؾ اجلٚمٞمؾ 

إًمٞمف، أضمقد إرادة رايد راد ضم٤مدة اإلضم٤مدة أن ا اعمِم٤مر إًمٞمف، ٓ زال سمبٜم٤من إقمٞم٤من ُمِم٤مرً 

إي٤مه٤م قمـ اعمتقزم اعمتحكم ا يرضمع ُمـ ضمٝم٦م اًمقاىمػ اعمزسمقر وحمرز اًمؼم اعمؼمور ُمسؽمدً 

ه وسمٗمسخ ُم٤م أطمٙمٛمف وؿم٤مده وؿمٞم ده دَ سمٜم٘مض ُم٤م أسمرُمف اًمقاىمػ وأسم  ا اعمستخكم ُمستبدًّ 

                                           
(صقاهب٤م: واشمسؼ ). 
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ُمزارقمٝم٤م وىمراه٤م،  سمف، ؾمجؾ ُم٤م قم٘مده وؾمد سم٤مب ُم٤م ؾمدده قم٤مٟمٞم٤م ٟمٔمؿ إوىم٤مف:٤م ُمٕمتٜمٞمً 

سم٠مه رىمبٝم٤م ورسم٘م٦م قمراه٤م، ذم ؾمٚمؽ ُمٚمؽ اعمٚمؽ اعم٤مًمؽ، قمغم أؾمٚمؿ اعمامًمؽ، ومتخ٤مصام 

وشمٜم٤مزقم٤م، وحت٤ميمام وشمراومٕم٤م، إمم اعمقمم اًمٗمْمؾ اعمقمم اًمٙم٤مُمؾ اخلػم اعمجد جمػم اعمتنمع 

اًمٜمحرير اًمٜمجٞم٥م ذم يمامل شمقرع حمؼ طمؼ اًمٓمري٘م٦م اًمٓمريٗم٦م، راومع قمٚمؿ اًمٕمٚمؿ واًمنميٕم٦م 

٦م، اًمٜم٤مـمؼ سم٤مًمّمقاب اًمّمدر اعمّمدر أقمغم اًمٙمت٤مب سمتقىمٞمٕمف اًمنميػ اعمستٓم٤مب اًمنميٗم

أداُمف اهلل ُمدى إطم٘م٤مب، ومنمع ذم اؾمؽمداد ُم٤م سمٞمد اعمتقزم ُمـ إوىم٤مف اعمقىمقوم٦م قمغم 

سمٕمد ًمزوُمٝم٤م سمخّمقصٝم٤م وقمٛمقُمٝم٤م قمغم ىمقل اعمجتٝمد  ااًمقشمػمة اعمقصقوم٦م، ُمستٛمدًّ 

ٚمؿ اًمِم٤مُمخ، ذي اًمسٜم٤مء اًمِم٤مرخ احلٞمز اجلكم اهلامم، اًم٘مرم اًم٘مٛم٘م٤مم، اًمريمـ اًمراؾمخ، اًمٕم

اخلْمؿ، اجلٚمٞمؾ اًمْمخؿ اًمٜمبٞمف إقمٚمؿ، راومع ُمقرد اًمٖمٛمقض  ()إؿمؿ، احلؼم اًمٚمحل

قمـ طمدود قمرائس اًمتٜمـزيؾ قمغم طمدود إظمدود، اعمجدود اعمٕمٝمقد، اًمٜمبٞمؾ هاج 

م، إُم٦م، شم٤مج إئٛم٦م، قمٜمقان ديقان اًمسداد، ؾمٚمٓم٤من هاير آضمتٝم٤مد اهلامم إيمر

 اهلل شمٕم٤ممم سمٜمٕمٞمؿ اًمروقان. فُ ٗم  قمٔمؿ أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن طَم اإلُم٤مم إ

 ٟمٔمؿ:

 إن ادذاهب جؾفا وأجؾفا

 هذب بف كػسا وخذه مذهبا

 

 يعزى إغ البحر اخلضؿ الؽقيف 

 إذ مـ قضاه كػاه آخر كقيف

قمغم اًمقضمف اعمؼمور سم٠من وىمٗمٞم٦م شمٚمؽ اعمزارع ٤م روٝم٤م اعمتقزم اعمزسمقر اقمراًو ٤مومٕم 

طمسبام ىمّمف ٟمص اًمٙمت٤مب وأىمر وإن مل شمٙمـ ٓزُم٦م ُم٘مدُم٦م قمٜمد أقمٔمؿ أئٛم٦م واًم٘مرى 

                                           
(ًمٕمٚمٝم٤م: اًمبحر اًمٚمجل ). 
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إئٛم٦م شم٤مب اًمتقاب قمٚمٞمف، وأطمسـ سم٤معمٖمٗمرة إًمٞمف، ًمٙمٜمٝم٤م قمٜمد اعمجتٝمد إيمرم اهلامم 

اًمٓمٛمٓم٤مم اإلُم٤مم أيب يقؾمػ شمٚمزم، سمَ٘مْقل اًمقاىمػ: وىمٗم٧ُم، وقمٜمد اعمجتٝمد اإلُم٤مم اًم٘مرم 

ٚمزم سم٤مًمتسٚمٞمؿ إمم اعمتقزم قمغم ُم٤م ووٕم٧م اًم٘مٛم٘م٤مم اإلُم٤مم حمٛمد رمحٝمام اهلل اًمّمٛمد ي

ومٓم٤مًم٥م اعمتقزم احل٤ميمؿ سمحٙمؿ ٟمص اًمٙمت٤مب اًمٜمٔمر ذم أُمر اًمقىمػ واحلٙمؿ سمٚمزوُمف يمام 

ا يستٓم٤مب قمغم ُمٜمٓمقق ىمقهلام اًمسديد، وُمقضم٥م ُمذهبٝمام اًمرؿمٞمد، ومٜمٔمر ذم ذًمؽ ٟمٔمرً 

، وهم٤مي٦م دًمٞمٚمف ٤مضمٚمٞمًّ ٤م ، وؿم٤مهد ذم يد اعمتقزم سمره٤مٟمً ٤موصمٞم٘مً ا رً سمُّـدوشمدسمر ذم إُمر شمَ ٤م أٟمٞم٘مً 

٤م، ومرأى رأيف اًمّم٤مئ٥م، وسمدا ًمٜمٔمره اًمث٤مىم٥م، أن متٝمٞمد أريم٤من اخلػم وشمِمٞمٞمد قمٚمٞمًّ ٤م ؾمٚمٓم٤مٟمً 

ُمب٤مين اًمقىمػ هق إوومؼ ٓ همػم وأن طمسٜم٦م جمٚمب٦م احلسٜمك، وشمرضمٞمح ضم٤مٟم٥م اًمت٘مرب 

وؾمٞمٚم٦م اًمٗمقز إؾمٜمك، ومحٙمؿ سمّمح٦م اًمقىمػ وًمزوُمف، وصح٦م ذايٓمف ورؾمقُمف، 

ُم٤م جي٥م ذم ٤م ، ُمستقومٞمً ٤م، وىمْم٤مء ُمؼمُمً حمٙماًم  طمٙماًم وىم٣م سمذًمؽ سمخّمقصف وقمٛمقُمف، 

احلٙمؿ رقم٤ميتف طمسبام قمرضم٧م إًمٞمف دراي٦م اًمٗمرع وروايتف، ومّم٤مرت مجٚم٦م ُم٤موىمػ قمغم 

، ٓيٜمٝمدم ىمقاقمده، وٓ اُمٜمػمً  ُمستجاًل ٤م ٓزُمً ٤م ، ووىمٗمً ٤مُم٤موىمػ قمٚمٞمف،ووصػ ومٞمف وصٗمً 

ف، وٓ حيؾ يتّمغم ُم٘م٤مقمده، وٓ شمٖمػم ذايٓمف، وٓ يٜمخرط ذم ؾمٚمؽ اًمتحريػ ظمرايٓم

ٕطمد ممـ ي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر ُمـ ؾمٚمٓم٤من أو وزير أو أُمػم أو ىم٤مٍض أو وارث هم٤مي٥م 

أو طم٤مرض شمٖمٞمػم هذا اًمقىمػ اعمرومقع اًمس٘مػ قمـ ٟمس٘مف، اعمحرر اعم٘مدر سمٕمدُم٤م حترر وشم٘مرر، 

وم٤مًمذي يتٕمرض ًمتحقيٚمف ويسٕمك ذم شمبديٚمف ويبتٖمل ٟم٘مض قمراه ويتبع ذم ذًمؽ هقاه وجيٜمح 

ٞمػمه، ويٓمٛمع ذم إسمٓم٤مًمف سمتزويره، ومٕمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م اهلل واعمالئٙم٦م واًمٜم٤مس أمجٕملم، إمم ضمٜم٤مح شمٖم

 ُمـ ؾمجـ ؾمجلم وًمٞمتجرع ُم٤م ٓ يسٞمٖمف ُمـ همسٚملم. ()وًمٞمتبقأ ُم٘مٕمده وُمبقاه

                                           
(ًمٕمٚمٝم٤م: ُمثقاه ). 
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 ومٛمـ سمدًمف سمٕمد ُم٤م ؾمٛمٕمف وم٢مٟمام إصمٛمف قمغم اًمذيـ يبدًمقٟمف، إن اهلل ؾمٛمٞمع قمٚمٞمؿ.

رير قمغم اًمٜمٛمط اعمٜمٔمقم ذم وأضمر اًمقاىمػ قمغم احلل اًمٙمريؿ، وووىمع آؿمٝم٤مد واًمتح

٥م ًمسٜم٦م أرسمع رضم٥م اعمرضّم  ؾمٛمط اًمت٘مرير ذم ؾم٤مسمع اًمِمٝمقر ؿمٝمر اهلل اًمٗمرد إصؿّ 

 وؾمتلم وشمسٕمامئ٦م، ُمـ هجرة ُمـ سُمِٕم٨م إمم يمؾ ومئ٦م.
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 شم٠مًمٞمػ: أٟمقر اًمروم٤مقمل.

 ، شم٠مًمٞمػ: أدهؿ آل اجلٜمدي، شؿمٝمداء احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمٙمؼمى»يمت٤مب  -1

 م.1992ؾمٜم٦م 

 .رات حمٛمد يمرد قمكم، اجلزء اًمث٤مًم٨مُمذيم -5

 اجلزء اًمث٤مين،  /09جمٚم٦م اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب سمدُمِمؼ، اعمجٚمد / -9

 م.1951اؾمت٘مب٤مل اًمديمتقر ؾم٤مُمل اًمده٤من، وىم٤مئع طمٗمؾ : 099ص 

 م.٤1992مل اًمديمتقر قمدٟم٤من اخلٓمٞم٥م، يُمتٞم٥ِّم وىم٤مئع طمٗمؾ اؾمت٘مب -7

 .م1990٘مب٤مل اًمديمتقر ؿمٙمري ومٞمّمؾ، يُمتٞم٥ِّم وىم٤مئع طمٗمؾ اؾمت -8

 .31، 03، 01، 02جمٚم٦م اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب سمدُمِمؼ، اعمجٚمدات:  -9

 م، عمحٛمد يمرد قمكم.ظمٓمط اًمِم٤م -12
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