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 عثذ انُاصر عسافانذكتىر  كهًح
 اٌتحذث فٍه هيف حفم استمثان

 انشٍخ سهٍى انثخاريهفه سعٍ 
 

 أٗٓا اىص٘دات واىصادة

 ، األشخاذ اىدنخٔر رئَ٘س اىٍجٍؽ اىٍٔكّر

 ، األشاحذةُ أؾضاءَ اىٍجٍؽ اىهرام

 ، أشاحذةً وزٌالءَ وزٌ٘الت وأغدكاءَ وظاّلةاً وٌحتَّ٘ :اىضُ٘ٔف األنارم

 ، ت األفاضواإلخٔة واألخٔا

اىصالم ؾي٘هً ورحٍث اهلل وةرناحّ 
(1)

: 

ُيؿ ثجػة٣ٰ ٱٮ٦ػةن ٦ػ٨  ٵٱػةـ، ٝػٌؽرق  :  ٬أ٩ؾ  عٝٙ ثٲ٨ عٱؽٱ٥١ ٰٚ ٦ٞةـ ٥٣ ٱؼ

كعر دق ١ٚةف ٧٠ة ٝةؿ ٨٠ ٚٲ١ٮف، ٫٤ٚ  ٣ع٧ؽ ٤ٔٯ ْٔٲ٥ إ٩ٕة٫٦، ع٣ٞٯ ٰٚ وػؽكر 

٣٘ذػ٫ عٌٔةل ٦ض٧ٓ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح  ١٣ؿ ـ ظك٨ى  ٨ٌْ٣ ثُة٣ت ٥٤ٔ ٱنػؿيؼ ثؼؽ٦ػح 

 ٵـ، ٚةػذةرك٩ٰ ٚٲ٭٥ د١ؿٱ٧ةن؛ ٤ٚ٭٥ ك٢ٌ١٣ ٨٦ ٠ةف ٫٣ ٢ٌٚه ٰٚ ث٤ٮغ ٬ؾ   ٧٣ٞػةـ 

ٰٚ رعم عك ٝؿ ر صـٱ٢ي  ٣ن١ؿ ك ٹ٦ذ٪ةف، ك :ى عدٔٮ عف ع٠ػٮف ٔ٪ػؽ ظكػ٨ ّػ٪ٌ٭٥ 

ٔٮ٩ةن ٣٭٥ كق٪ؽ ن ٰٚ ػؽ٦ح ٣٘ذ٪ة  ٣ْٕٲ٧ح  ٣ذٰ ر٦ة٬ة ًٚبةـه ٨٦  ٧٣يٍعؽىزٲ٨ ث٧ػة ٣ػٲف 

                                                 

ٔجؽ  ٣٪ةوؿ إق٧ةٔٲ٢ ٔكةؼ ٰٚ ظ٢ٛ  قػذٞجة٫٣ ٌٔػٮ ن ٔػة٦ٺن ٚػٰ  و ٧٤١٣ح  ٣ذٰ ع٣ٞة٬ة د (1)

 و٩2617ٲكةف  12 ٧٣ٮ ٜٚ  1438٬رصت  ٦15ض٧ٓ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲٌح ثؽ٦نٜ ٱٮـ  ٵرثٕةل 
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ى  ٦ن١ٺت وؽرك  ٚٲ٭ة ٨ٔ عك٬ةـ كعًة٣ٲ٢ كعػُػةل ٚػٰ ؿ ل، ٨٦ ٦٪٭ة، ك٬ٰ ٦٪٫ ث

ٖى   ٣ٛ٭٥ ك ٣ذٞؽٱؿ ك ٣ع٥١، ك ػذ٤ػٙ ٚٲ٭ػة عٝػٮ ـ ٦ػ٪٭٥  ػذٺٚػةن ث٤ػٖ عظٲة٩ػةن ٦ج٤ػ

 ٣ؼىٮ٦ح ك ٹدٌ٭ةـ ك ٣ذؽ ثؿ، ك٢٠ٌّ ٱٌؽٰٔ كوٺن ث٤ٲ٤ٯو ك ٣٘ٲؿ ي ٤ٔٯ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲٌػح 

ٌٟ عف ٱ١ػٮ ف ٚٲ٪ػة ص٧ٲٕػةن،  ٣ذٰ دعٌؿؾ ٚؿٱٞةن ٨٦ ٬ؤٹل كعك٣بٟ ٧ٌ٦ة ٱضت ٗٲؿ مػ

ٚ٭ٰ ُٕٝح ٨٦ دٱ٨  ٧٣ؿل كٔؿكثذ٫و ٨ٌ١٣ د٤ٟ  ٣٘ٲؿ  ٹ ٱ٪جٰ٘ عف د١ػٮف ٧٠ػة ٝٲػ٢ 

كظنةن ثٕٲٮف ػٌؿ ل، د٪ذ٭ٰ ث٪ة إ٣ٯ ػؿ ٚح  ٣ؽ.ِّ  ٣ؾم ٌٝٯ ٤ٔػٯ وػةظج٫ ظجٌػةن 

ظٲ٨ ر٦ةق، ك٬ٮ ٩ةا٥ ٰٚ ٢ٌّ مضؿ ، ثىؼؿ  عر د ث٭ة عف ٱُؿد ذثةثح ٠ة٩ػخ دعػٮـ 

ف د١ػٮف ظجٌػةن وػةدٝةن ٱ٪جيػخ ثػة٥٤ٕ٣  ٣ىػعٲط ظٮؿ كص٭٫، ٚأ١٤٬ذ٫؛ ث٢ ٱضػت ع

ك ٣ع٧١ح  ٣جة٣٘ح ك ٣ؿعم  ٣ىةات ك ٣ؿمٱح  ٣ٮ ًعحو ٤ٔٯ عٌف ٨٦ عظةثٲػ٢  ٣ػ٪ٛف 

َـّٱ٨َّ زي٤ٌحه ٰٚ  ٳػػؿٱ٨ ٦ػ٨ ث٪ػٰ ص٤ػؽد٪ة ثػة٣٘ٲؿ  ك ٣عػؿص  ى  ٣جنؿٱٌح  ٧٣ؿ كٗح عف د

٤٣٘ػح عػػؾت ث٤ٖ ث٭ة ٦ج٤٘ةن ٦ػ٨ ٠ٲػةف   ٦٪٫ ظىةف َؿك د ، إذٍ  دىًؼؾىٍت  مٕةر ن ٣٭ة، 

دؿدٓ ٚٲ٭ة ثأٚة٩ٲ٨ ٨٦  ٣ٕجػر ك ٣ٛٮًػٯ، دكػ٧ٌٲ٭ة ث٘ٲػؿ عقػ٧ةا٭ة، كد٤ػٟ دٔػٮل 

 ّة٬ؿ٬ة  ٣ؿظ٧ح كثةَ٪٭ة  ٣ٕؾ . ك ٣ؼؿ .و

كإذ  ٠ةف ٠سٲؿ ٨٦  ٣٪ةس ٱ٪ْؿ ٰٚ ٬ؾ   ٧٣ٞةـ إ٣ٯ ٦ة ٱؽيٌؿ ٤ٔٲػ٫  ٹػذٲػةر ٦ػ٨ 

٘ى٤ي  ٭٥ ٦٪ـ٣ح كد١ؿٱ٥، ٱؿىكف ذ٣ٟ، كٹ ٱ١ةدكف ٱػؿىكف ٗٲػؿق، ٚػإ٩ٰ ٦ػ٨  ٣ػؾٱ٨ ٱنػ

 ٣ٮص٫ي  ٳػؿ ٨٦  ٵ٦ؿ، ك٬ػٮ ْٔػٲ٥  ٣ذ٤١ٲػٙ ك٦ػة ٱ٪ُػٮم ٤ٔٲػ٫ كٱٞذٌػٲ٫ ٦ػ٨ 

ٌٰ ٦ػة  ًكػؽ ٤ٔػ ٭ػؽ ك٧ٔػ٢، ٱذ١ٌ٤٧٪ػٰ ذ٣ػٟ كٱ١ػةد ٱٛي رقة٣ح كع٦ة٩ح ك٦كؤك٣ٲٌح كصي

  ٣٪ٛف كٱؽٗؽغ ٦نةٔؿى٬ة كٱينجٓ ًٕٛةن عٝةـ ٚٲ٭ةو ؿُّ كي ٧٤٣ٞةـ ٨٦ د١ؿٱ٥ كدٞؽٱؿ ٱى 

 ًٔ ك٨ ثٰ  ٨ٌْ٣ ٨٦ وػؽٱٜ عك ؽي  ٧٣ض٧ٓ  ١٣ؿٱ٥ ك٨٦ ٠ةف ٱعكإ٩ٌٰ ٬٪ة ٵ

ز٦ٲ٢ عك ٦عٌت كٔؽ ن وةدٝةن عف ع٩٭ي ثؾ٣ٟ  ٣ذ٤١ٲٙ كد٤ٟ  ٧٣كػؤك٣ٲح ٧٠ػة 

يقػأؿ ٔ٪٭ػةك٠ٲٙ ٹ، كذ٣ٟ ٨٦ ْٔٲ٥  ؛ٱضت ـٌ كصػ٢ٌ ،  ٵ٦ة٩ح  ٣ذػٰ ع ك : ٔػ

 ؟و[165 ٣ذٮثح: ] ژ ېې ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ژ: ٱٞٮؿ
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 أٗٓا اىحفو اىهرًٗ:

ٞػةـى ثكػ٤ٙ ٨٦ ق٪ٌح  ٧٣ض٧ٓ  ٣ذٰ  قذ٪ٌ٭ة عف ٱٌٕؿؼ  ٣ ٧ؿل إذ  ٝةـ ٬ػؾ   ٧٣ي

ر ظ٢و ٫٣ ٦ػ٨  ٧٣ض٧ػٓ
(2)

ٙى دػؾ٠ٲؿ ك د٠ٌػةر  ٌْػٰ عف دٕؿٱػ ، كإٌف ٦ػ٨ ظكػ٨ ظ

ٕى عٌٔؿؼ ٬ة ٤ٔٯ  ٣ؿ٥ٗ ٨٦ ع٫ٌ٩ ٠ةف ٦ػ٨ َٺاػٓ ، ٱض٭٫٤ ٠سٲؿ ٨٦  ٣٪ةس ٥و ٤ى ٬٪ة ث

ح  ٣عؽٱسح ٰٚ قٮرٱح ٧٠ ْى ٞى ُّٰ دؿص٧ذىػ٫ ٚػٰ  ٷوٺح  ٣ؽٱ٪ٰ ك ٣ٲى ِـّر٤٠ ة وٌؽر  ٣

ك ٣٪ػػةٚغي ٚػػٰ ثػػٮؽ ، عر٠ػػةف  ٣٪٭ٌػػذٲ٨  ٣ٮَ٪ٲٌػػح ك ٧٤ٕ٣ٲٌػػح كعظػػؽي ، () ٵٔػػٺـ

دع٢٧ٌ ع٦ة٩حى ٩نؿ  ٥٤ٕ٣  و ٣ذضؽٱؽ ٧٠ة كوٛذ٫ صؿٱؽ  ) ٣ٕ٭ؽ  ٣ضؽٱؽ(  ٣جٲؿكدٲح

٧٠ػػة دع٧ٌػػ٢ى ع٦ة٩ػػحى إذ ٔػػح  ٧٣ٕؿٚػػح ، ك ٣ذٮصٲػػ٫ ك ٷرمػػةد ك٦عةرثػػًح  ٣ض٭ة٣ػػح

ٺن ك٦ػسٺن ٦ذ١ػة٦، ك٠ػةف وػٮر   ٵػػٺؽ  ٣ٛةًػ٤ح  ١٣ؿٱ٧ػح، ك٦عةرثح  ٥٤ْ٣

 وص٧ٓ ثٲ٨  ٧٣ٕؿٚح ك ٣ؼٲؿ

ذ٥١٣  ٵقذةذي  ٣نٲغ ٦ع٧ٌؽ ق٤ٲ٥ ث٨ي إق٧ةٔٲ٢ى  ٳ٦ؽمُّ عوػٺن  ٣جؼػةرمُّ 

 وراٲفي  ٧٤ٕ٣ةل كمٲغي  ٵظؿ ر، م٭ؿ ن 

٣ًؽ  ٣جؼةرٌم ٰٚ د٦نٜ ق٪ح  كد٤ٌٕػ٥ ، ٵ. ٠ةف ٨٦ ًجةط  ٣ؽرؾ 1848كي

 كعػػؾ ٤ٔػٮـ  ٣ٕؿثٲٌػح ٦ػ٨ ٩عػٮ كوػؿؼ، ٰٚ  ٧٣ػؽ رس  ٣ذعٌػٲؿٱٌح  ٣ذؿ٠ٲػح

ك ٤ٕ٣ػٮـ  ٣نػؿٔٲٌح ٦ػ٨ ، ك ٤ٕ٣ٮـ  ٤ٕٞ٣ٲٌح ٨٦ ٦٪ُػٜ كظ٧١ػح كصػؽؿ، كثٺٗح

كٝػؽ ٹزـ ، عوٮؿ ٫ٞٚ ك٠ٺـ كدٛكٲؿ كظػؽٱر ٦ػ٨ ٧٤ٔػةل د٦نػٜ ٚػٰ ز٦٪ػ٫

ٌى  ٍي  ٧٣عجٌػح ك ٣ػٮٹل ٠ة٧٣عػٌؽث ثػؽر  ٣ػؽٱ٨ ، ٭٥ثٕ كرثُذػ٫ ثجٌٕػ٭٥ رك ثػ

كصػةكر ث١ٌ٧ػح  ١٧٣ٌؿ٦ػًح ظػٲ٨ ظػٌش ًظٌضػح  و ٣عك٪ٰ ك ٣نٲغ َة٬ؿ  ٣ضـ اؿم

                                                 

ػٌؿؼ عظػؽي  ٠1921ةف ٨٦ ػُح  ٧٣ض٧ػٓ ٦٪ػؾ ٔػةـ  (2)  ٝذػؽ لن ثة٧٣ضػة٦ٓ  ٧٤ٕ٣ٲٌػح  ٵص٪جٲٌػح عف ٱٕي

عٌٔةل  ٧٣ض٧ٓ ثة٣ٌٕٮ  ٣ضؽٱؽ ٰٚ ص٤كح  ٣ٞجٮؿ، ٚٲضٲج٫  ٣ٌٕٮ  ٧٣ٞجٮؿ ث٧٤١ح ٦٪ةقػجح، زػ٥ٌ 

ٲٙ مٰله صؽٱؽ ٰٚ  ٧٣ٮًٮع، ك٬ٮ عف ٱ١ذت  ٵٌٔةلي ٤٦ٌؼىةن ٣ذؿ ص٥ ظٲػةد٭٥ كآزػةر٥٬  ًي ع

٢ ٰٚ  ٣كض٢ٌ  ٧٣ؼىٮصو دةرٱغ  ٧٣ض٧ٓ   و237 ٧٤ٕ٣ٰ  ٣ٕؿثٰ، عظ٧ؽ  ٣ٛذٲط، ص ٣ذيكضَّ
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ٌٞٯ ٚٲ٭ة  ٥٤ٕ٣ ٨٦ ثٕي ٧٤ٔػةل ١٦ػح ك٦ٛذٲ٭ػة ٠ة٣نػٲغ ، ٷقٺـ قذح عم٭ؿ  د٤

 ورظ٧ح  :  ٣٭٪ؽم ك ٣نٲغ عظ٧ؽ  ٣ؽ٬ٌةف ك ٣نٲغ زٱ٪ٰ دظٺف

دٮ٣ٌٯ ٦٪ىت  ٷٚذةل ٤ٔٯ ظؽ زح ق٪٫ٌ ٰٚ ٠ذٲجح  ٧٣ؽٕٚٲٌح ٨٦ ٚٲ٤ػٜ  ٣نػةـ ٚػٰ 

٪ذػ٫ ٦٪ػ٫  ٣ضٲل  ٣ٕس٧ة٩ٰ ثٕؽ٦ة ٩ضط ٰٚ  ػذجةر  ٳقذة٩ح )إقػُ٪جٮؿ( ٩ضةظػةن ١٦ٌ 

ٗـ ر ي ٫٧٤ٔ كٌٝٮ  ٔةرًذ٫، ٦ٓ إصةدد٫  ٣ػذ٥ٌ٤١ى ك ١٣ذةثػحى ثة٤٣٘ػح  ٣ذؿ٠ٲٌػح ك٦ٕؿٚذػ٫ 

٤ٝٲٺن ٨٦  ٤٣٘ح  ٣ٛةرقػٲٌح، كّػ٢ٌ ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ ز٬ػةل رثػٓ ٝػؿف، ٠سػؿ ٚٲػ٫ ٔػةرٚٮق، 

كذ ٔخ م٭ؿد٫  ٧٤ٕ٣ٲٌح ٰٚ ثٺد  ٣نةـ كثٕي  ٵُٝةر  ٧٣ضةكر ، ك٬ٲٌػأ ٣ػ٫ ذ٣ػٟ 

، ك٦٪٭٥ ٦ع٧ؽ ٔجػؽق كرمػٲؽ رًػة، ك٠ػةف ثٲ٪ػ٫ ٦ؼة٣ُحى ٠سٲؿ ٨٦ رصةٹت  ٥٤ٕ٣

٤يٌٮ ٦٪ـ٣ذ٫و ٔي  كثٲ٪٭٥ عز٪ةلى ذ٣ٟ ٦٪ةّؿ ته ٧٤ٔٲٌحه مً٭ؽت ٫٣ ث٘ـ ر  ٫٧٤ٔ ك

كٝؽ ٣ٞػٰ ٚػٰ ذ٣ػٟ ، ك٠ةف  ٵقذةذ ٨٦ دٔة   ٷوٺح  ٣كٲةقٰ ك ٣ؽٱ٪ٰ

ػٰ، ٨٦  ٣ذٌٲٲٜ ك ٵذل ٦ة ٣ٰٞ ػًض٨ ك٩ٛي ظذػٯ إذ  ز ؿ  وك٠ةف ٦ػ٨ ذ٣ػٟ عف قي

ٌٰ ٌٔٮ ن ٚػٰ ٦ض٤ػف ، إ٣ٯ د٦نٜ ظ٥١  ٣ٕس٧ة٩ٲٲ٨ ٔةد ٲ٨ٌ ٰٚ  ٣ٕ٭ؽ  ٣ٛٲى٤ ٕي ٚ

ًٞػ٢ إ٣ػٯ ٦ض٤ػف  ٧٣ٕػةرؼ  ٵ٤ٔػٯ،  ٣نٮرل ي  1926زػ٥ٌ  ٩ذيًؼػت قػ٪ح ، ز٥ٌ ٩

يقػ٪ًؽت إ٣ٲػ٫ راةقػحي  ٧٤ٕ٣ػةل ، ٌٔٮ ن ٔة٦ٺن ٰٚ  ٧٣ض٧ٓ  ٧٤ٕ٣ػٰ  ٣ٕؿثػٰ زػ٥ٌ ع

، ٯٚأٔةد إ٣ٯ  ٧٣ؤقكح  ٣ؽٱ٪ٲٌح ٬ٲجذى٭ة مٲبةن ٚنٲبةن ثٕؽ عف د١ٌ٧٪ػخ ٦٪٭ػة  ٣ٛٮًػ

ٰى ٚػٰ  1924ظذٌٯ إذ  ٠ةف  ٣ٕةمؿ ٦ػ٨ آذ ر قػ٪ح   ٔذػـؿ ٦ٕذ١ٛػةن إ٣ػٯ عف ديػٮٌٚ

ًٓ ك ٣ٕنؿٱ٨ ٨٦ دنؿٱ٨  ٵٌكؿ ق٪ح  ةل  ، 1928 ٣ؿ ث ًٌ ٍٛعحه ك ًٮٱىخ ثؾ٣ٟ و ُي ٚ

ٛىعةت  ٥٤ٕ٣ ك ٣ٮَ٪ٲٌح ك ٷػٺصو  ٨٦ و

ك٬ؾق  ٣ذؿص٧ح  ٧٣ؼذىؿ ي ٹ دعٮؿ دكف دجٲٲ٨ ثٕػي  ٧٣ٛةوػ٢  ٧٣٭٧ٌػح 

كرث٧ٌػة عمػؿٝخ ثػؾ٣ٟ ركحي ،  ٵقذةذ  ٣نٲغ ق٤ٲ٥  ٣جؼةرم ٧٣ٛٲؽ  ٨٦ قٲؿ  

 :كعٚنٯ  ٷص٧ةؿي عقؿ ر ن ػجٌأ٬ة ٰٚ َٲٌةد٫،  ٣كؿد كع٨٤ٔ  ١٣ٺـي ص٧ة٣ى٫

ىمؤّلفاته:ى*
٤ٔػٯ ، ٥٣ د٨١  ١٣ذةثحي ك ٣ذأ٣ٲٙ ٧ٌ٦ة  مذيً٭ؿ ٨ٔ  ٵقػذةذ قػ٤ٲ٥  ٣جؼػةرم
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ذ٣ػٟ  ؛٤ٕػ٥ ٣ؿ٥ٗ ٨٦ د٤ٟ  ٣ؿٗجح  ٣ذٰ ٠ة٩خ دؿ كدق ٦ؾ ٠ةف ٰٚ ق٨ٌ ٤َػت  ٣

٠ذج٭ػة ث٤٘ػح ، ع٫٩ و٪ٌٙ ٵكؿ ٔ٭ؽق ث٤ُت  ٤ٕ٣ػ٥ رقػة٣حن وػ٘ٲؿ  ٚػٰ  ٧٣٪ُػٜ

ػ٭ة ، كوػٕٮثح  ٣ٛ٭ػ٥، د٪ٰٛ ٨ٔ ٬ؾ   ٤ٕ٣ػ٥ دٕٞٲػؽ  ٣ٕجػةر ، ق٭٤ح ٔؾثح ًى كٔؿى

، كٝ٭ؿق ثة٣ذسجٲٍ ك ٣ـصؿ ٝ٭ػؿ ن ٚكًؼؿ ٦٪٫ كع٩ٌجى٫، ٤ٔٯ عظؽ ٦نةٱؼ٫
(3)

كقػٞٯ ، 

ٚأ٤٬ٟ ذ٣ٟ  ٧٣ٲػ٢ى ٦٪ػ٫ إٌٹ ، ٦ٲ٤ى٫ إ٣ٯ  ٣ذأ٣ٲٙ كرٗجذ٫ ٰٚ  ٣جعر ث٤٧ط عصةج

حى  ١٩كةر ٦ج١ٌؿ ن دؿ٠خ ٰٚ ٩ٛك٫ ٩يؽكثةن  ٦ذٌؽت ، ٤ٝٲٺن  ٌُ ك٠ة٩خ ٬ؾق  ٣ٮ ٕٝحي ٦ع

، ٤ٔػٯ صٺ٣ػح ٝػؽرق، ك٥٣ ٱٕػؽ إ٣ػٯ  ٣ذػأ٣ٲٙ، إذ ٚذؿت ٧ٌ٬ذي٫ ٰٚ ذ٣ٟ ؛َٮٱٺن 

 وإٌٹ ٦ة ٩ؽر، كمؽ  ثٲة٫٩، كٝٮ  ٫٧٤ٝ، ك٠سؿ  ٫٧٤ٔ

 وٌَ أذر ذىم اىِادر:

 وك٬ٰ ٦ض٭ٮ٣ح  ٧٣ىٲؿ(،  ٣جعر ك ٧٣٪ةّؿ  ٰٚ آد .)رقة٣حه  -

ك٬ٮ ٦ُجٮع(، ظ٢ُّ  ٣ؿ٦ٮز ٰٚ ٔٞةاؽ  ٣ؽركز)٠ذة.  -
(4)

 و

ٛىعةت ٰٚ دؿص٧ح  ٣ٞةًٰ  ٣ٕة٥٣  ٧٣ٌٛكػؿ ُٝػت  - رقة٣ح ٰٚ ثٌٓ وى

(،  قذ٪كػػؼ٭ة ٦716٬ع٧ػػٮد ثػػ٨ ٦كػػٕٮد )ت،  ٣ػػؽٱ٨  ٣نػػٲؿ زم

٭ة ٰٚ ٦ض٤ح ) ٧٣ٞذجف( م١ؿم  ٣ٕك٤ٰ، ك٩يًنؿ ٤٦ٌؼىي
(5)

 و

ٔي٪ػٰ  (942٬ت )٧٤ةت  ٧٣ٌٕؿثح ٹث٨ ٧٠ػةؿ ثةمػة رقة٣ح ٰٚ  ١٣ -

ٲٌػح ث١٧ذجػح  ٌُ ث٭ة ك٩نؿ٬ة  ٵقػذةذ قػ٤ٲ٥  ٣جؼػةرٌم ٔػ٨ ٩كػؼح ػ

                                                 

 و ٨ٔ  ١٧٣ذجح  ٣نة٤٦حو22، ص 166، ع 1935 ٣ذنضٲٓ، ٤ٰٔ  ٣ُ٪ُةكم، ٦ض٤ح  ٣ؿقة٣ح،  (3)

جًٓ ثٕ٪ٮ ف  (4)  ،در قح كدعٞٲٜ ظ٧ؽ ثػ٨ وػة٣ط  ٣ع٧ًٲػؽق (،ظ٢  ٣ؿ٦ٮز ٰٚ ٔٞٲؽ   ٣ؽركز)َي

٠ؿد ٤ٰٔ ٝؽ ٣ٌؼػه ٦ع٧ؽ  وك٠ةف ع و2614 ،1ط ، ٧٣ؽٱ٪ح  ٧٣٪ٮر  -١٦ذجح د ر  ٣٪ىٲعح 

، كٝػػةؿ: ٔػػ٨ عوػػ٢  ٣ػػؽركز ،257-4/256، 5ـ  ،1916 ( ٧٣ٞذػػجف)٦٪ػػ٫ مػػٲبةن ٚػػٰ 

٦ػ٨  ،ٵقذةذ٩ة ق٤ٲ٥ عٚ٪ؽم  ٣جؼػةرم (ظ٢ٌ  ٣ؿ٦ٮز ٰٚ ٔٞةاؽ  ٣ؽركز)٤٦ٌؼىح ٨٦ ٠ذة. »

ػُػٍ )ك٦٪٫ ٢ٞ٩ عٱٌةن ٚػٰ ٠ذةثػ٫  «وك٬ٮ ٹ ٱـ ؿ ٦ؼُٮَةن ٥٣ ٱي٪نؿ ثة٣ُجٓ ،٧٤ٔةل د٦نٜ

 و267-6/264(  ٣نةـ

 و7-1/3، 2ـ  ،1967 ، ٧٣ٞذجف (5)
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ٍٛعحن (  ٧٣ٞذجف) ٰٚ ٦ض٤ح، ص٧ٲ٢  ٣نُٰ ٓى ٔنؿ ى و ٰٚ عرث
(6)

 و

د٤ٕٲٞػةت ك٦ٞػةٹت » :ك٫٣ ٧٠ة ٝةؿ  ٵقذةذ ٦ع٧ٌؽ قػٕٲؽ  ٣جػة٩ٰ -

ٛى٤خ ث٭ة ظٮ مٰ  ١٣ذت  ٣ذٰ َة٣ ٕ٭ة ٚػٰ ٰٚ ٦ٮًٮٔةت مذٌٯ ظ

 و«دؽٌؿ ٤ٔٯ د٨١ٌ٧ ٨٦ عقؿ ر  ٵد. ك ٣نؿٱٕح، ظٲةد٫

 ٰٚ ٩نؿ ثٕي  ١٣ذت ك ٣ؿقةا٢ ك ٷمؿ ؼ ٤ٔٲ٭ة ك٠ةف ٫٣ إق٭ةـ -

دىعٲع٭ةو ٚٞؽ عمؿؼ ٦ػسٺن ٤ٔػٯ َجةٔػح ٠ذػة.  ٣نػٲغ ٔػٺل ك

ٚػػٰ  ٣ٛٞػػ٫  ( ٣٭ؽٱػػح  ٣ٕٺاٲٌػػح)( 1889ت )٨ ٔةثػػؽٱ٨ ثػػ ٣ػػؽٱ٨ 

رؼ قػػ٪ح ث٧ُجٕػػح ٦ض٤ػػف  ٧٣ٕػػة،  ٣ع٪ٛػػٰ ظػػٲ٨ َجػػٓ عكؿ ٦ػػٌؿ 

(، إرمةد  ٣ٞةوؽ إ٣ٯ عقػ٪ٯ  ٧٣ٞةوػؽ)كوٌعطى ٠ذة.ى ، 1299٬

 (،749٬ٹث٨  ٵ٠ٛة٩ٰ ٦ع٧ٌؽ ث٨ إثؿ ٬ٲ٥ ث٨ قةٔؽ  ٵ٩ىػةرم)ت 

ٕى٭ػة  ٛى٭ة ك٦٪ةٚ ك٬ٮ ٠ذػة. ٩ٛػٲف ذ٠ػؿ ٚٲػ٫ ع٩ػٮ ع  ٤ٕ٣ػٮـ كدىػ٪ٲ

جًٕػػخ ، ك٦ؿ دجى٭ػػة َي وػػٌعع٫ قػػ٤ٲ٥  ٣جؼػػةرم ٚػػٰ َجٕذػػ٫  ٣ذػػٰ 

٣نػٲغ َػة٬ؿ  ٣ضـ اػؿم ٧٠ة كٝٙ ٤ٔٲ٫   ؛1322٬ق٪ح ، ثجٲؿكت

 ودىعٲعةن ك٦ٕةرًح ك٦ٞةث٤ح ٤ٔٯ ٠سٲؿ ٨٦ ٩كؼ٫

ٱؽٌؿ ٤ٔٲ٫ ذ٣ٟ ٫ُّ٤٠ ٦ػ٨ ٤ٔػ٥  ٵقػذةذ  ٣جؼػةرم كد١ٌ٧٪ػ٫ ٦ػ٨  ٤ٔٯ عٌف ٦ة

ق  ٣جة٩ٰ  -ٹ ٱٮ زم ، ٤ٔٮـ  ٣ٕؿثٲح ك ٣نؿٱٕح ق كد٧٤ٲؾي ٦ضةؿى  -٧٠ة ٝةؿ ٦ٕةوؿي

 و٫٧ً٤ٔ  ٣ٮ قٓ

دٌػٰل ػُٮَػةن ٦ػ٨ ، ٤ٲ٭ةككٝٛخ ٔ، ك ٳزةر  ٣ذٰ  ٩ذ٭ٲخي إ٣ٲ٭ة ٨٦ ذ٣ٟ

كٹ دؤ٣ٌػػٙ وػػٮر ن ، صة٩ػػت  ١٣ةدػػت  ٧٣ؤ٣ٌػػٙ ٚػػٰ مؼىػػٲح  ٵقػػذةذ  ٣نػػٲغ

ِى ، ٦ػسٺن  (ٰٚ آد .  ٣جعر ك ٧٣٪ةّؿ )ٚ٘ٲة. رقة٣ح ، ٦ذ١ة٤٦ح ٔ٪٫ إذ ٣ػ٥ عظػ

ٵٌف ٬ؾق  ٣ؿقػة٣ح  ؛ٱذؿؾ ٰٚ د٤ٟ  ٣ىٮر  ٦ًكةظح ٚةرٗح، ث٭ة عك ثأزؿ ٱؽٌؿ ٤ٔٲ٭ة

                                                 

 و867-11/861، ك727-16/721، 7ـ ،1912 ، ٧٣ٞذجف (6)
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ٌٰ ٧ٌ٦ة ٱ٨١٧ ٰٚ دٞؽٱؿم عف ٱٌٰل صة٩ج ةن راٲكٲةن ٰٚ د١ٮٱ٪٫  ٧٣ٕؿٰٚ ك ٧٣٪٭ضػ

ٙى ثٕيى آر ا٫ ٔيؿؼ ث٫ ك مذيً٭ؿ ٔ٪٫ ٰٚ ٨ٚ  ٣جعر ك ٧٣٪ةّؿ ، كٱ١ن  و٧٣ة 

ك ٣ذىعٲط  ٣ؾم ٩٭ي ث٫  ٣جؼةرم ٚٲ٧ػة وػٌعع٫ ٦ػ٨ ٠ذػت عك عمػؿؼ 

ث٧ػة ٠ػةف ٚٲ٭ػة ٦ػ٨ ، ٤ٔٯ ٩نؿق ٱؽٌؿ ٧٠ة د٪جػئ ٩ىػٮص ثٕػي د٤ػٟ  ١٣ذػت

كدٌٝػح ٩ْػؿ   ل  ػجٲػؿ كٚٞػ٫ ٔػة٤ٔ٥٣ٯ ٝػؿ، د٧ةقٟ كقٺ٦ح كوٲة٩ح ٨٦  ٣ـ٢٣

٫ ١٣٪٫ٌ ٱ٧ًٍ٘، كع٩ة  ٌٞ ٵٌف د٤ٟ  ١٣ذت ًػ٤ٍػٮى ه ٧ٌ٦ػة ٱػؽٌؿ ٤ٔػٯ ،  ٣نٲغى ثٕيى ظ

كٰٚ ٦س٫٤ د١ٮف مؼىٲحي  ٧٣ىػٌعط ، ٦٪٭ض٫ ٰٚ ذ٣ٟ كظؽكد ص٭ؽق كعزؿق ٚٲ٫

ٌٜ  ٧٣ٕؿٚح،  ٧٤ٕ٣ٲٌح ٚػٰ ٠ذػت ٗةثػخ ٔ٪٭ػة ، ك٠ٲٙ ٣ٟ عف دٕؿؼ ذ٣ٟ ٫ٌ٤٠ ظ

٤خ ٨٦  ٧٣ٞؽ٦ح ك ٣ؼةد٧ح  ٤٣ذٲ٨ د٪ٌىةف ٤ٔٯ ذ٣ٟ ػ، ك ٣عٮ مٰ ك ٣ذ٤ٕٲٞةتي 

ك ػذٛػٯ ٦ػ٨ ٩ٌىػ٭ة  ٣ٕٺ٦ػةتي  ٧٣ةدٌٱٌػح  ٣ؽ ٣ٌػح ٤ٔػٯ ًػؿك. ، كدىٌؿظةف ث٫

 ؟و ٣ذىعٲط ك ٹقذؽر ؾ ك ٣ٌجٍ

ح  ٣جةٝٲح ٨٦ آزةر  ٵقذةذ  ٣جؼةرم  ٣ذٰ كٝٛخ ٤ٔٲ٭ة دي٪جبيػٟ ثػجٕي ك ٣جٞٲٌ 

، ؿٱًع٫ ث٧ىػةدرق٦ػ٨ ع٦ة٩ػح دُػ٢ٌ ٤ٔٲػٟ ٦ػ٨ دىػ، ق٧ةت ٦٪٭ض٫ ٰٚ  ٣ذأ٣ٲٙ

كدعؽٱػًؽ ، كدجٲٲ٨ً ٬ٲبح ٫٤ٞ٩ ٨٦ د٤ٟ  ٧٣ىةدر إ٦ٌة ٠ةف د٤ؼٲىةن كإ٦ٌة ٠ةف ث٫ْٛ٤

٦ػة  ك٨٦ ٥٤ٔو ٦ؤٱٌؽو ثػة٣٪ٌه ك ٣ػؽ٣ٲ٢ ٱىػؿٚي٫ ؛ ٣٪ىٮص  ٣ذٰ ٤ٞ٩ى٭ة ٨٦ ٦ْة٩ٌ٭ة

٤ٍػ٥ي ٱكػذٮ٨َ ًػٛةؼى ، ع٨١٦ ٨ٔ ظؽٱر  ٣ؾ ت ك ٩ٕٛةٹد٭ة  ٣ؼةٌوح ًٕ ٠أ٩ٌػ٫  ٣

ي٫  و ٣عٲةد ٚٛػٰ ٬ػؾ   ١٣ذػة. ٱعػٌؽزٟ  ؛د٣ٲػ٢ ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ (زظ٢ٌ  ٣ؿ٦ٮ)ك٠ذةث

 -،  ٣جؼةرمُّ ثة٣٪ٌه ك ٣ؽ٣ٲ٢ ٧ٌٔة دض٭٫٤ ٨٦ دٝةاٜ ٰٚ ٦ٕذٞؽ  ٣ُةاٛػح  ٣ؽرزٱٌػح

ك٬ػ٥ مػؿ٠ةلي ٣٪ػة ٚػٰ  ٣ػٮ٨َ ٚػٰ ٦ةًػٲ٫ كظةًػؿق ، ك٬ٰ َةاٛحه ع٤٬ي٭ػة ٦٪ٌػة

ـيكٚػةن ٔػ٨  -كُٕٝحه ٨٦ ٩كٲش  ٧٣ضذ٧ٓ  ٧٣ذ٪ٌٮع ، ك٦كذٞج٫٤ ٔى ٱعػٌؽزٟ ظػؽٱسةن 

١ٚأ٩ٌػ٫ ، ثٕٲؽ ن ٨ٔ  ٣٪َّجٍـ عك  ٣٭ضػةل ك ٣ػذ٭ٌض٥،  ٣عكةقٲةت  ٣ؼةوح ٧٣نةٔؿ ك

رىع ٫ كٔجةرد٫ ثة٣ٮى د ٦ػ٨ ٦نػةٔؿق، ٠ةف ٱٞٲٌؽ ٩ٛكى ػؿِّ ك٩ػأل ، ك٠أ٩ٌٟ ث٫ كٌوةؼه صي
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، ٨ٔ د٤ٟ  ٣ؽرك.  ٣ٌٲٌٞح  ٣ذٰ دٌٕنل ٚٲ٭ة رك قتي  ٣٪ٛف  ٣ذٰ د٪٧ٮ ثػةٵزؿ 

ٌٰ ، كدٌُؿـ ٚٲ٭ة ٩ةري  ١٣ؿ ٬ٲح ٱؤ٠ٌػؽ  كذ٣ٟ ثٕي ٦ػة ٠ػةف، كٱٞذ٤٭ة  ٣٭ٮ ل  ٣٪ٞ

ًؿٚخ ٔ٪٫و ٔي ٧ٍعحى  ٣ذٰ   د٤ٟ  ٣ؿكحى  ٣كَّ

٪ػٰ ث٭ػة  ٵقػذةذ  ( ٧٤١٣ةت  ٧٣ٕؿثػح)كرقة٣ح  ٔي ٹثػ٨ ٧٠ػةؿ ثةمػة  ٣ذػٰ 

٤ٕٟ ٤ٔٯ مٰل ٨٦ ٦ٺ٦ط  ٧٣ػ٪٭ش  ( ٧٣ٞذجف) ٣جؼةرم ك٩نؿ٬ة ٰٚ ٦ض٤ح  دُي

كًجٍ ثٕي ،  ٧٤ٕ٣ٰ ٰٚ دعٞٲٜ ٩ىٮص  ٣ذؿ ث ٨٦ إٝة٦ح  ٣٪ٌه ٤ٔٯ كص٭٫

ٍى ٩هٍّ ع٣ٛةّ ٞىٍ عك دعؿٱػٙ عك ، ٫ ًج ػ كدىػعٲًط ٦ػة ٠ػةف ٚػٰ  ٣ػ٪هِّ ٦ػ٨ قى

، كثٲةًف ٦ٕ٪ٯ ثٕي ع٣ٛة٫ّ كدجٲٲ٨ً ثٕي ٦ة ٌٝؽر  ٣عةصحى إ٣ػٯ دجٲٲ٪ػ٫، دىعٲٙ

ك٦ٕةرًػح ٦ػةدٌ   ٣ػ٪ه ثػجٕي عوػٮؿ ، ك٩كجًح ٦ة ٠ةف ٚٲ٫ ٨٦ مٕؿ إ٣ٯ ٝةا٤ػ٫

ٚػٰ  ٱػؽ٣ٌٟ ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ ٤٠ٌػ٫ د٤ٕٲٞػةتي  ٵقػذةذ  ٣جؼػةرم و ٣ٕؿثٲٌح ك٦ىةدر٬ة

د٤ٟ  ٣ذ٤ٕٲٞةت  ٣ذٰ ٠ةف ٱؼ٤ٓ ٤ٔٲ٭ة ٔجػةر   ٧٤ٕ٣ػةل  ظذػؿ ز ن ، ظٮ مٰ  ٣٪هٌ 

ةن  ، «٣ٕػ٢ٌ » ٚإذ  ث٫ ٱٞٲٌؽ ٦ػة ٣ػ٥ ٱُٞػٓ ثػ٫ ٦ػ٨  ٵ٦ػؿ ٬٪ػة ك٬٪ػةؾ ث٧٤١ػح، كدٮُّٝٛ

و عك ٣ػ٥ ٱْ٭ػؿ ٣ػ٫ ٚٲػ٫ كصػ٫، عك ٥٣ ٱ٭ذًؽ إ٣ٲ٫، كٱذٮٌٝٙ ٨ٔ  ٣جٌخ ٚٲ٧ة ٥٣ ٱٕؿ٫ٚ

ٙى ثػ٫  ٣نػٲغى ثٕػيي ك٢ٌٕ٣ ٰٚ ثٕي د٤ػٟ  ٣ذ٤ٕٲٞػةت ٦ػة ٱـ٠ٌػٰ ك ػ وى وػٛةن كى

ٮمٌّ ٠جٲؿ :إذ ٝة٣ٮ ، ٦ذؿص٧ٲ٫  و٣٘ي

ح  ٣جةٝٲح دن٭ؽ عٱٌةن ٧٣ػة ٝة٣ػ٫ ثٕػي ٦ذؿص٧ػٰ  ٣جؼػةرم ٦ػ٨ عٌف كد٤ٟ  ٣جٞٲٌ 

 و«عق٤ٮث٫ ٰٚ  ١٣ذةثح عق٤ٮ.  ٧٤ٕ٣ةل، ٹ ٔٲت ٚٲ٫ ٨٦ ظٲر  ٣جٺٗح ك ٣ٛىةظح»

ىالعلمىوالعمل:* 
ٲ٨  ٤ٕ٣ػ٥ ك ٧ٕ٣ػ٢ً، كث٭٧ػة ص٧ىٓ  ٵقذةذ  ٣نٲغ ق٤ٲ٥  ٣جؼةرم ٰٚ ظٲةدػ٫ ثػ

كو٫ٛ ٨٦ ٔؿى٫ٚ كػجًؿق كدؿص٫٧، ٚٞٲ٢:  ٣ٕػة٥٣  ٣ٕة٦ػ٢و كد٤ػٟ ٦ـٱٌػحه د ٣ٌػح ٤ٔػٯ 

يكدٲى٭ة  ٧٣ؿلي ٠ة٩خ ٫٣ ٦٪ـ٣ح ك١٦ة٩حو ك٨٦ ع٦ةر ت ذ٣ٟ كدٹا٤ػ٫  ة كدٮٚٲٜ، إذ  ع ًن ر

( إذ 1933د٤ٟ  ٵػٺؽي  ٣ؿٚٲٕح  ٣ذٰ كوٛ٭ة  ٵقذةذ ٦ع٧ػؽ قػٕٲؽ  ٣جػة٩ٰ )ت 
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ػٺ٫ٝ، كٝؽ ٔةوؿق كػة٫ُ٣ كعٝةـ ٦ٕػ٫ ٚػٰ ٦٪ٛػةق ثةٵ٩ةًػٮؿ كوٙ قضةٱةق كع

ٰٚ ٗؿٚح ك ظؽ ، ك٬ٮ ٨٦ عثؿز ٨٦ دؿص٫٧ كٌٔؿؼ ث٫ ٰٚ ٦ٞة٣ح ٩نػؿ٬ة ٚػٰ ٦ض٤ػح 

٬ؾ   ٧٣ض٧ٓ  ٣ٕؿٱٜ
(7)

٤ٔٯ صة٩ت ْٔٲ٥ ٨٦  ٣ػؾ٠ةل  -رظ٫٧  :  -٠ةف »، ٚٞةؿ: 

٧ًؿ  ٣كػٮل عك  ٣٘ػٌل   ٣ُٛؿٌم كقؿٔح  ٣ؼةَؿ، كٌٝٮ   ٣عةْٚح، ق٤ٲ٥ى  ٣ىؽر ٹ ٱٌي

ػ٨ى  ٧٣ٕةمػؿ ، ٱعػٌت  كى ٜى  ٣نػ٧ةا٢، ظى َّٰ  ٧٣ـ ج، ص٧ٲ٢ى  ٧٣عٲٌة، رٝٲ ٵظؽ، ٔىج

 ٣٪ْةٚحى ك ٷدٞةف ك ٣ذؿدٲت، كٱؿٗت ٚػٰ كًػٓ  ٵمػٲةل ٦ٮًػٕ٭ة، ك٠ػةف ٦٭ٲجػةن 

ٰى  ٣ٕـٱ٧ح، وػجٮر ن  َّٰ  ٤ُ٣ٕح، صة٦ٕةن ثٲ٨ ع٩ة   ٣نٲٮخ ك٧ٌ٬ح  ٣نجٌةف، ٦ةً كٝٮر ن ث٭

ٯ ْٔةا٥  ٵ٧ٔةؿ، مؽٱؽى  ٣٘ٲؿ  ٤ٔػٯ  ٣ػٮ٨َ كع٤٬ػ٫، ٤ٔٯ  ٧٣ىةات، ٦ٞؽ ٦ةن ٤ٔ

ٓى ٰٚ  ٣ػؽٱ٨ ك ٣ذٌٕىػتى  ٧٧٣ٞػٮت، ٠سٲػؿى  ٌُ ٤جةن ثؽٱ٪٫ ك٦جةدا٫  ٣ٞٮٱ٧ح، ٱ١ؿق  ٣ذ٪ وي

 ٣ذٮ ًٓ ٦ٓ إثةل ٩ٛػف، ٚػٺ ٱذـ٣ٌػٙ كٹ ٱعػةثٰ، كٹ ٱذ٧ٌضػؽ ثة٧٣ضػؽ  ١٣ػةذ. 

ت ك ٣ٛؼٛؼػػح  ٣ٛةرٗػػح، ٤ٚػػ٥ ٱذػػؾٌرع ثة٣عىػػٮؿ ٤ٔػػٯ  ٵكقػػ٧ح  ٣ؼٌٺثػػح ك ٣ؿدػػ

ٌٜ وٌؽ ٔةن ث٫، ٚإذ  زجخ ٔ٪ػؽق عٌف ٬ػؾ   ةٔةن ٤٣ع ٌٌ  ١٣ٌؾ ثح، ث٢ ٠ةف ٱ٭ـع ث٭ة، ك٠ةف ػ

ٌٜ ٱؼٌٓ ٫٣ ثؽكف ١٦ةثؿ  كٹ ٧٦ةر  ، كعٌف ٬ؾ  ثةَػ٢ ٱضػة٬ؿ ث٧٪ةكعدػ٫   ٣نٰل ظ

ٙي ٔضٲجحه ٦ٓ عك٣ٲةل  ٵ٦ٮر ٰٚ ٢ٌ٠ دكر ٦ػ٨  ثؽكف دٞٲٌح ك٣ٮ دٮٌٝٓ  ٣ؼُؿ، ك٫٣ ٦ٮ ٝ

 و«عدك ر  ٣ع١ٮ٦ةت  ٧٣ذٕةٝجح

٢ى  ٠ةف »ك٨٦ د٤ٟ  ٵػٺؽ عٌف ٦ض٤ك٫ ٧٠ة كو٫ٛ ثٕيي ٨٦ ٩ٕةق ٱٮـى رظى

 و«كٱأثٯ عف ٱيؾ٠ىؿ ٰٚ ظٌؿد٫ إ٩كةفه ثكٮل٦ض٤ف ٥٤ٔ كعد.، 

مً٭ؽ ٫٣ ث٭ة ثٕيي ٨٦ ٔةوػؿق كػة٣ُػ٫ ، ٬ؾق عػٺؽ رص٢ ٨٦ ٣ع٥ كدـ

كدثٌضػخ ، ٹ وٛةتي رص٢ ٨٦ كرؽ  ػذ٫ٞ٤ ٚ٪ٌػةفه ظػةذؽه  ؛ٰٚ  ٣كٌؿ ل ك ٣ٌٌؿ ل

 و٦٪نئ كٌوةؼ وٛةد٫ً ٱؽي 

                                                 

 ،د٦نػٜ - ٦ض٤ح  ٧٣ض٧ػٓ  ٧٤ٕ٣ػٰ  ٣ٕؿثػٰ ،٦ع٧ؽ قٕٲؽ  ٣جة٩ٰ ، ٣ٌٕٺ٦ح ق٤ٲ٥  ٣جؼةرم (7)
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ٰى  ؛ك٨٦ ذ٣ٟ ز٬ؽي  ٣نٲغ ٰٚ  ٧٣٪ةوت ٥٤ٚ ٱ٨١ ٧ٌ٦ػ٨ ٱكػٕٯ إ٣ٲ٭ػة قػٕ

جِّ٭خ ٣٭٥  ٧٣٪ةوتي ٩ٕٲ٧ةن ٦ٞٲ٧ةن ٹ ٱ٪ٛؽ عك ، ث٢ ٠ة٩خ دأدٰ ٫٣ ٤ٔٯ ٝؽـ، ٨٦ مي

ـٌ ن  ُـّ إ٣ٲ٭ة ٣ ٦ة كصػؽ ٚٲ٭ػة ، ٱيضٲت ٚٲ٭ة دٔٮ ى ٨٦ ٱعك٨  ٨ْ٣َّ ث٫ كٱؼذةرق ٣٭ة، ٱي٤ى

ٌٞٞح د٤ٟ  ٧٣٪ةوتي  ٣ذٰ درج ٚٲ٭ة كد٤ٌٞؽ٬ة ع٦ة٩حن ٥٣ ك٠ة٩خ  و٦ى٤عح ٔة٦ٌح ٦ع

ٙى ، دكذٮًؿ ٤ٔٲ٫ إٌٹ ٧٠ة دكذٮ٣ٰ  ٵ٦ة٩ػحي ٤ٔػٯ ظة٤٦٭ػة ٘ىٙ ث٭ػة مػ٘ ٤ٚػ٥ ٱينػ

ًؿم ث٭ة  ٣ػ٪ٛفي ،  ٧٣ذ٭ة٣ٟ ٤ٔٯ  ٣ؽ٩ٲة كزػؿٚ٭ة أى ن ٧٣ ر.ى ٫٣ د٘ي ك٥٣ ٱذٌؼٍؾ٬ة دي١ى

ٜى ٦ىػ٤عح ، كدنذ٭ٲ٭ة ٨٦ صةق عك ق٤ُح عك ٦ةؿ ٔة٦ٌػح ث٢ ٠ةف ٱؿٱؽ ٦٪٭ػة دعٞٲػ

ٰى  و٧٤٣ضذ٧ٓ عك ٤٣ؽٱ٨ عك ٤٣ٮ٨َ ٌٞػٜ ثػ٫ ع٦ػة٩ ك٣ٮ ٠ة٩خ ٧ُ٦عةن ٱذ٤ٌُٓ إ٣ٲ٫ ٱع

كعر د٬ة َٮ ؿ ظٲةد٫ ٱذ٤ٌٞت ٰٚ ٦٘ة٧٩٭ػة ١٣ة٩ػخ ،  ٣٪ٛف كٱؿًٰ ث٭ة ٗؿكرى٬ة

ك٠ٲٙ د١ٮف د٤ٟ  ٧٣٪ةوت ٦٘٪٧ةن ٨٧٣ ٠ةف ٹ ٱ٤٧ٟ ٦ٮردى رزؽ  و٫٣ ٧٠ة عر د

 ؟و٫٣ قٮل كّٲٛذ٫

ٔي  ٔيػًؿض ٤ٔٲػ٫ ك٨٦ عّ٭ؿ  ٣نٮ ٬ؽ ٤ٔٯ ذ٣ٟ  ـكؼي  ٣نٲغ ٨ٔ ثٕي ٦ػة 

عك  ٔذـ ؿي ثٌٕ٭ة إذ  ٦ة كٝٓ ، عك ٝىجٮؿي ثٌٕ٭ة ٝجٮٹن ٦ٞٲٌؽ ن ، ٨٦ د٤ٟ  ٧٣٪ةوت

ًٞؽق ٤ٔٲ٫ ٨٦ ٦ٞةوؽى ك٦ىة٣طى ٔة٦ٌح ٚٞػؽ رٗػت ٧ٌٔػة  ؛ٚٲ٫  ٷػٺؿي ث٧ة ٠ةف ٱٕ

٘ىؿىت زػٺث ٦ػٌؿ ت ٢ًٍ٘ كّٲٛح ٚذٲة د٦نٜ  ٣ذٰ مػ ة. كعصػ، ٔيًؿض ٤ٔٲ٫ ٨٦ مى

ٰى د٦نٜ إق٧ةٔٲ٢ ٚة٢ً ثةمة ك ٣
(8)

إ٣ػٯ ٦ػة عر دق ٚػٰ عف ٱ١ػٮف ٌٔػٮ ن ٚػٰ  

                                                 

كٹ  د٦نٜ ٰٚ )٧٠ة كرد ٰٚ ٠ذة.  ،٠1328٬ةف إق٧ةٔٲ٢ ٚة٢ً ثةمة ك ٣ٲةن ٣ؽ٦نٜ ق٪ح  (8)

٦ع٧ؽ قػٕٲؽ  وكذ٠ؿ ع و95ص  ،1949 ،د٦نٜ ،٣ىٺح  ٣ؽٱ٨  ٧٣٪ضؽ (،٣ٕ٭ؽ  ٣ٕس٧ة٩ٰ 

إظة٣ذىػ٫  ( ٣ؽقػذٮر) ٣جة٩ٰ عٌف  ٵقذةذ ق٤ٲ٥  ٣جؼةرم ٤َت ثٕؽ إٔٺف  ٣ٞػة٩ٮف  ٵقةقػٰ 

 ،ك١ٔٙ ٤ٔٯ ٦ُة٣ٕح ٠ذج٫ ك٦ـ ك٣ػح درقػ٫ كثعسػ٫ ،ٚأيصٲت ٤َجي٫ ك٣ــ د رىق ،٤ٔٯ  ٣ذٞةٔؽ

كعر دق ثإ٣عػةح عف  ،ٲ٢ ٚة٢ً ثةمة عر د عف ٱؼؿص٫ ٨٦ ٔـ٣ذ٨ٌ١٣٫ عظؽ كٹ  قٮرٱح إق٧ةٔ

كثٕؽ عٍػؾ كردٍّ كمٍؿط مػؿكط ٝجًػ٢ كدػؾٌرع ث٧نػةرٱٓ  وٱ١ٮف ٌٔٮ ن ٰٚ ٦ض٤ف  ٵكٝةؼ

 و٩ةٕٚح ظةؿ دكف إد٧ة٦٭ة ٔـؿي  ٣ٮ ٣ٰ
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٦ض٤ػػف  ٵكٝػػةؼ ثٕػػؽ عف كٔػػؽق  ٣ػػٮ ٣ٰ ثإصةثػػح ٤ُ٦جػػ٫ ٚػػٰ دعٞٲػػٜ ثٕػػي 

ك ٔذـؿ ٦٪ىت راةقح  ٧٤ٕ٣ةل ٔ٪ػؽ إٔػٺف ػٺٚػح  ٤٧٣ػٟ ،  ٧٣نةرٱٓ  ٣٪ةٕٚح

إذ ٤٠ٌٛذ٫ ،  ٣ذؽٌػ٢ ٰٚ  ٣نؤكف  ٣ؽٱ٪ٲٌح ٧ٌ٣ة ظةك٣خ  ٣ع١ٮ٦حي ،  ٣عكٲ٨ ث٨ ٤ٰٔ

ٚػؿٚي ، ٪ًؾرى ػُجةلى  ٧٣كةصؽ ثُٞٓ رك دج٭٥ إذ  ٦ة ٤ٌّػٮ  ٱػؽٔٮف ٤٧٤٣ػٟعف ٱي 

ٙي ظٲ٪بػؾ ثنػٲجًح  ٣ع٧ػؽ، ك ٔذـؿ ٦٪ىػجى٫ جذػ٫  ٣ىػع ٌٞ ٤ٚ
(9)

ك٦ػٶت ٦ػة ثػٲ٨ ، 

 و  ع٧ٔؽد٭ة ثكُٮر  ٣سٌ٪ةل ٤ٔٲ٫

إذ د٤ٌٞػؽ ٝيجٲػ٢ى  ؛ك٤ٔٯ ٦س٢ ذ٣ٟ ٱؽٌؿ ٦ة ٠ةف ٦ػ٨  ٣نػٲغ ٚػٰ آػػؿ ظٲةدػ٫

 ٷقٺ٦ٲٌح إصةثحن ٣ؽٔٮ  ٦٪ذؼجٲػ٫  ٣ٮ ٚػؽٱ٨ ٦ؿض كٚةد٫ راةقحى ٦ؤد٧ؿ  ٵكٝةؼ 

٧٣ة ثػؽ  ٣ػ٫ ٚػٰ ذ٣ػٟ ٦ػ٨ دعٞٲػٜ ٦ىػ٤عح ، إ٣ٯ د٦نٜ ٨٦ ع٩عةل ثٺد  ٣نةـ

ـى ، ٱكٕٯ ثٲ٨ ٱؽٱ٭ة ظك٨ي ٨ٌّ عك٣بٟ  ٧٤ٕ٣ةل ث٫ ٧ٚة ٠ةف ٦٪٫ إٌٹ عف ٗة٣ت ٔضػ

ٞى٥ ـً كآٹـى  ٣ك  و ك٠ةف ٦ة عر دكق،  ٣٭ؿى

 اإلصالح:* 

 ُّٰ ُّٰ ك ٣ؽٱ٪ ٘ى٢  ٣جؼػةرمَّ ٚػٰ ظٲةدػ٫ ٠ةف  ٷوٺح  ٣كٲةق ، ٨٦ ع٥٬ِّ ٦ة مػ

ث٢ ٠ةف ع٥ٌ٬ ٦ػة  قػذٮ٣ٯ ٤ٔٲػ٫ كد١ٌ٧ػ٨  :ك٣ٮ ٤ٝخى ، ٱ٪ةٚط ث٭٧ة  ٥٤ْ٣ى ك ٣ٛكةد

ة عػُأتى  ى٧ى ٠ةف ٱ٪ةدم ث٧ة د٧ٲ٢ إ٣ٲ٫ ٩ٛفي ٢٠ِّ ظػؿٍّ ٦ػ٨ ظؿٱٌػح  و٦٪٫ ك٩٭ي ٫٣ ٣

ػ٫ ، كٱ٪ةٚط ٨ٔ ذ٣ٟ، ك٦كةك   كٔؽؿ ػ٫  ٣ػ٪ٛفي  ٣كػٮٱٌحي كٱ٧يضُّ كٱٞةكـ ٦ة د١ؿ٬ي

كٝؽ ك ٜٚ ٰٚ ذ٣ٟ د٤ٟ  ٵ٬ػؽ ؼى  و ١ٛ٣ؿي  ٣ىعٲط ٨٦ ٥٤ّ كثُل ك قذجؽ د

٨٦ إَٺؽ  ٣عؿٱٌةت كإٝة٦ح ظٲة  ٩ٲةثٲٌح كإٔػٺف  (دؿ٠ٲٌة  ٣ٛذة ) ٤ٕ٧٣٪حى ٣ض٧ٕٲح 

                                                 

ٌٰ ٦ع٧ٌؽ مٲجحي  ٣ع٧ؽ (9) ٤ٌُت صٌؽ  ٣٪ج ٰى ثػؾ٣ٟ ٵ٩ٌػ٫  ؤ٪ؽ  ٣ض٧٭ٮر ملسو هيلع هللا ىلص:  ق٥ ٔجؽ  ٧٣ ٧ً كقي

٣ًؽ  ؛ك١٣سؿ  ظ٧ؽ  ٣٪ػةس ٣ػ٫ ،كذي٠ًؿ  ٣ع٧ؽ ٰٚ  ق٫٧ ٣ضٮدق كق٧ةظذ٫ ،ٰٚ رعق٫ مٲجحه ك ،كي

: ٦٪ةظػ٢  ٣نػٛة ك٦٪ة٬ػ٢ و  ٩ْػؿك٤٦ضأ٥٬ ٰٚ  ٵ٦ػٮر ،ٵ٫ٌ٩ ٠ةف ٦ٛـع ٝؿٱل ٰٚ  ٣٪ٮ ات

، ك٧ٔؽ   ٣ٞةرم ،1/27، ك ٹقذٲٕة. ،1/331،  ٣ىٛة ثذعٞٲٜ ٠ذة. مؿؼ  ٧٣ىُٛٯ

 و6/183، كإرمةد  ٣كةرم ،16/361
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ِّٰ ، ٚة٩ؼؿط ٚٲ٭ة ز٬ةل زٺزٲ٨ ٔة٦ةن ،  ٣ؽقذٮر ظذٌٯ ٠ةف إٔٺفي  ٣ٞػة٩ٮًف  ٵقةقػ

 ِّٰ ك٧ٌ٣ػة  ٩ض٤ػخ ٣ػ٫ ظٞٲٞػحي  و1968قػ٪ح إٔٺ٩ػةن زة٩ٲػةن ، عم  ٣ؽقػذٮر،  ٣ٕس٧ة٩

دؿ٠٭٥ ك ٩كػعت ٦ػ٨ ص٧ٕٲٌػذ٭٥ ، كثؽ  ٫٣ قٮلي َٮٱٌذ٭٥ ك١٦ؿي٥٬،  ٹدٌعةدٱٌٲ٨

ظػـ.  ٣عؿٱٌػح )ك ٩ػذ٥ْ ٚػٰ ، ز٥ ٔةرًػ٭٥ ثٕػؽ ظػٲ٨(، دؿ٠ٲة  ٣ٛذة )ص٧ٕٲٌح 

ك٩ةدل ث٧٪ط  ٣ٕػؿ. ظٞػٮٝى٭٥ ، ك ٹاذٺؼ(  ٣ؾم  دٌؼؾ  ٣ٺ٦ؿ٠ـٱٌح مٕةر ن ٣٭ة

٫َّٞ كإُٔةل ٢٠ِّ ،  ٧٣٘ىٮثح ٍّٜ ظ ثٲػؽ  وك ٩ذيًؼتى راٲكةن ٣نٕجذ٫ ٰٚ د٦نػٜ، ذم ظ

ُي٢ٍ  ك٦ىػ٨ٍ كر لق ٔضػـ ن  (إذ رعل ٰٚ )ظـ.  ٣عؿٱٌػح ك ٹاػذٺؼ، عٌف ذ٣ٟ ٥٣ ٱ

ة٬ٯ كعػػؾ ٱُة٣ػت ٦ُة٣جػحن ٔةد٣ػحن ثعٞػٮؽ ، ٚة٩ىػؿؼ ٔػ٪٭٥، كًٕٛةن ٹ ٱٌي

 ٣ػؾم عػػؾ ٚٲػ٫ ،  ٣ذٰ  ردٕٛخ ر ٱةد٭ػة ٚػٰ ذ٣ػٟ  ٣ـ٦ػةف،  ٣ٕؿ.  ٧٣٭ٌٮ٦ح

ِّٰ ثة٣ٞٮ٦ٲٌح ٱ٪٧ٮ كٱذٕة٥ّإظكة  وسي  ٣نٕت  ٣ٕؿث

ٕة  ٦ة ٣ٰٞ، ٥١ٚ ٨٦ ٦ٌؿ   كٝؽ ٣ٰٞ  ٣نٲغ ٰٚ ذ٣ٟ ٨٦  ٣ضٺكز  ك ٣ٕٲٮف ك ٣كُّ

آذىكق ك ًُ٭ؽكق كًٲٌٞٮ  ٤ٔٲ٫، ك٥٠ ٨٦ ٦ٌؿ  د٧٬ٮ  ثٲذ٫ ك٩جنٮ  ١٦ذجذ٫!، ك٠ةف ٧ٌ٤٠ة 

؛ قؿت ٰٚ  ٣٪ةس دٔٮ  صؽٱؽ ه، عك وػؽر ٠ذػة.ه ٱػؽٔٮ إ٣ػٯ  ٣ذضؽٱػؽ ك ٷوػٺح

ٞي٫  ٣نٲغ َة٬ؿ  ٣ضـ اؿم ٧٤٣كةل٣ح ك ٣ذعٞٲٜو كعمٌؽ ٦ة ٠ةف ٨٦   قذيؽٰٔ ٬ٮ كوؽٱ

ٌٛةح مػ٭ؿٱ٨ ٚػٰ د اػؿ   ٣نػؿَح، ٧٣٪ػةكى  ٪ى٫ ص٧ػةؿ ثةمػة  ٣كػ   عذ٣ٟ قض٪ي٫، إذ قضى

  ٣ع١ٮ٦ح  ٣ذؿ٠ٲٌح، ك ٣ذٌٕىت ٤٣ٕؿ.، ز٥ٌ ٩ٛٲي٫ كعقؿدى٫ إ٣ٯ  ٵ٩ةًٮؿو

ك٠ػةف ، ٦سػةؿى  ٧٣ٌػةلك٠ػةف د٧سػةؿى  ٣سجػةت ك، ٨ٌ١٣  ٣نٲغ زجخ ك وُجؿ

د٣ٲٺن ٩ة٬ٌةن كظٌضح د ٦٘ػح ،  وُجةرق كزجةد٫ ٦ٓ كًٮظ٫ كثٕؽق ٨ٔ  ٧٣ىة٩ٕح

ك ٣ٞػٲ٥  ٣ؼة٣ػؽ  ،  ٧٣جؽع ظٲػة  ٹ وػٮر  :١ٚأ٫ٌ٩ ٱٞٮؿ، ٫اؽجٍ ٤ٔٯ وٺثذ٫ ٰٚ ٦ى 

دعٲػػة ثة٣ٕٛػػ٢ ، كدؼ٤ػػٓ ٤ٔػػٯ  ٣عٲػػة  ٦ٕ٪ة٬ػػة،  ٣ذػػٰ د٧ػػ٪ط  ٷ٩كػػةف إ٩كػػة٩ٲٌذ٫

ٌِ ثةٵ٣ٛػةظ  ٣ٛؼ٧ػح ك ٣٪َّجىػؿ ت ٹ ثة٣نػٕةر ت كٹ ثػة١٣، ك ٣ك٤ٮؾ ٺـ  ١٧٣ػذ

ى٭ة، ث٢ إٌف ذ٣ٟ ٱٞذ٢  ٷظكةسى ث٭ة،  ٣ٕة٣ٲح ٢ٌُ ٦ٕٛٮ٣  وكٱٕ
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؟ ٌٰ ٫ ٰٚ  ٷوٺح  ٣ؽٱ٪
ي ، ٧ٚة ظة٣ ٌٰ ٫ ٰٚ  ٷوٺح  ٣كٲةق

ي  كإذ  ٠ة٩خ د٤ٟ ظة٣

٦ػة ، ٠ةف ٨٦ ٦ْة٬ؿ إوٺح  ٣نٲغ ٰٚ ٬ؾ   ٣جػة. كع٦ةر دػ٫  ٣ؽ ٣ٌػح ٤ٔٲػ٫

يقػ٪ًؽ إ٣ٲػ٫ ، ؤكف  ٣ؽٱ٪ٲٌح كًجُ٭ة مٲبةن ٚنٲبةن ٠ةف ٨٦ قٕٲ٫ إ٣ٯ د٪ْٲ٥  ٣ن ظٲ٨ ع

إذ ظػةكؿ ػػٺؿ ذ٣ػٟ عف ٱػ٪ٛغ ٚٲ٭ػة ، ٰٚ مٲؼٮػذ٫ ٦٪ىتي راةقػح  ٧٤ٕ٣ػةل

ٜى ثٲ٨  ٣ؽٱ٨ ك٦ٞذٌٲةت  ٣ٕىؿ، ثؿكح  ٣ذضؽٱؽ ٚأ٣ٌٙ ٦ض٤فى  ٣نػٮرل ، كٱٮٌٚ

ٍٰ  ٧٣ؾ ٬ت  ٵرثٕح كع٦ٲ٨ى  ٣ٛذٮل كز٤ٌػحن ٦ػ٨ ػٲػؿ    ٣نؿٔٲًٌح  ٣ؾم ص٫ٕ٧ ك٦ٛذ

 ٣ذػٰ  (٣ض٪ػحي دعٞٲػٜ  ٣ٛذػٮل)كدٌٛؿٔخ ٦٪٫ ، ةل  ٧٣ضٌؽدٱ٨ ك ٧٣عةْٚٲ٨ ٧٤ٕ٣

ؽر ٨٦ ٚذةكل ٰٚ ع٩عةل  ٣جٺد كٰٚ ذ٣ػٟ ٦ػة ٚٲػ٫  -، ٠ة٩خ د٪ْؿ ٰٚ ٢ٌ٠ ٦ة ٱىي

كدذىػٌؽل  -٨٦ ًجٍ  ٣ٛذٮل كد٪ْٲ٧٭ة كظْٛ٭ة ٦ػ٨  ٣ٛٮًػٯ ك ٹػػذٺؼ 

٫ ٤ٔٲ٭ة ٨٦ ٚذةكل ٔىؿٱٌح وػٮؿ دٞذٌٲ٭ة ركحي  ٣ٕىػؿ كٹ د٪ػةٰٚ ع ٧٣ة ٱٞذؿظي

ق  ٣ٕة٦ٌح كد١ذكػت ، كثؾ٣ٟ دىُجٖ  ٣ٛذٮل ث٧ة ٱنج٫  ٷص٧ػةع،  ٣ؽٱ٨ كٝٮ ٔؽى

ٜى ثػٲ٨  ٣ػؽٱ٨ ،  ٣ىٛحى  ٣ؿق٧ٲٌح  ٣ذٰ د٧٪ع٭ة  ٹ٩ذنةر ك ٣نٲٮع كدؿ ٔػٰ  ٣ذٮٚٲػ

دً ، ك ٣عٲػػة  ك٦كػػذضٌؽ ت  ٣ٕىػػؿ كد٪ػػأل ٔػػ٨  ٹقػػذجؽ د ، ك ٵوػػة٣ًح ك ٣ذضػػؽُّ

ٛي   وٲةذٍ ثة٣ؿعم ك ٹ٩ٛؿ د ثة٣

ِى ك ٷرمػػةد ك٦ػ٨ ذ٣ػػٟ  ٣ٞػة٩ٮفي   ٣ػػؾم عوػؽرق ظٲ٪بػػؾ ٱ٧٪ػٓ ٚٲػػ٫  ٣ػٮٔ

ٌّٛٲ٨  ٧٣نػ٭ٮد ٣٭ػ٥ إٌٹ ثٮزٲٞػح  ك ٣ذؽرٱف ٰٚ  ٧٣كةصؽ ٣٘ٲؿ  ٧٣ؽٌرقٲ٨  ٧٣ٮ

كٰٚ ذ٣ػٟ ٦ػة ٚٲػ٫ ٦ػ٨ ًػجٍ  ٣ذٮصٲػ٫ ، رق٧ٲٌح ٨٦  ٧٣ٛذٲ٨ عك راةقح  ٧٤ٕ٣ةل

٢ً  ٣ضٌ٭ةؿ، ك ٷرمةد  وك٦٪ٓ ٚٮًٯ  ٣ذؽرٱف كدىصى

، ؾٱؿي ٦ػ٨  ٣جػؽع ك ٣ؼؿ ٚػةتك٠ةف ٨٦ و٧ٲ٥ دٔٮد٫ إ٣ٯ  ٷوٺح  ٣ذعػ

ٰي إ٣ػٯ  قذبىػة٣٭ة ُّٞهو ٦ػ٨  ؛ك ٣كٕ ٧٣ػة د٪ُػٮم ٤ٔٲػ٫ ٦ػ٨ إزر لو ثة٣ٕٞػ٢ كدػ٪

ػؿِّؼ ث٭ػة ٭ػة  ٷ٩كػةفي كمي ك صذػؿ لو ٤ٔػٯ  ٣ػؽٱ٨ ،  ١٧٣ة٩ح  ٷ٩كػة٩ٲٌح  ٣ذػٰ ٦ي٪ًعى

 وثةػذٺؽ ٦ة ٣ٲف ٦٪٫ ٧ٌ٦ة ٹ ٱٮ ٜٚ ٦ٞةوؽى  ٣نؿع ك٦ىة٣طى  ٣ٕجةد
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ىالكتاب:* 
٪ػٰ ثػ٫  ٣نػٲغي ٠ةف  ١٣ذة.ي ٨٦ عٔ٪ ٔي ك٬ػٮ ٦ػ٨ ر٠ػةاـ ، ك٠ٲػٙ ٹ، ٯ ٦ػة 

ٌّٰ ٦ػ٨ ٦ىػةدر  ٤ٕ٣ػ٥ ك ٧٣ٕؿٚػح ،  ٣عٌةر   ٷ٩كة٩ٲح  ٧٣ٕؿٝػح ك٦ىػؽره راٲكػ

ٌٕةؿ ٰٚ ٩٭ػٮض  ٵ٦ػ٥، ك ٣سٞةٚح ك٦عةرثػح  ٣ض٭ػ٢ ، كثػرِّ  ٣ػٮٰٔ، ٫٣ عزؿق  ٣ٛ

 وَٮ ؿ ظٲةد٫ ١ٚةف ٫٣ ػٲؿى رٚٲٜ كز دو  ؟ك ٥٤ْ٣

 ٤ٕ٣ٮـى  ٣٪٤ٞٲٌح ك ٤ٕٞ٣ٲٌػحى  ٝذٌػٯ ٦ػ٨ كإذ  ٠ةف ٤َتي  ٥٤ٕ٣ كد٤ٕٲ٥ي  ٤ُ٣جح 

ٌَٺعى ٤ٔٯ ًؿ. ٦ٕٲ٨ٌ ٨٦ ٠ذت  ٣ٕؿثٲٌح كعوٮؿ   ٣نٲغ ٰٚ ٚذٮد٫ ك٠٭ٮ٣ذ٫  ٹ

كٹ ، ٚإ٫ٌ٩ عػػؾ ٱ٧ٕػ٨ ثٕػؽ ز٦ػ٨،  ٫ٞٛ٣ ك ١٣ٺـ ك ٣ذٛكٲؿ ك ٣عؽٱر ك ٧٣٪ُٜ

 ٣ٕؿثٰ كعقؿ رق ك٠ذت  ٣ذػةرٱغ ك ٣ُجٞػةت  ٰٚ ٠ذت  ٵد.، قٲ٧ٌة ٰٚ ٠٭ٮ٣ذ٫

٤ٌُٓ ٤ٔٯ  ٧٣ؤ٣ٛػةت  ٣عؽٱسػح ٚػٰ ، ع٦ٌ٭ةت ٠ذت  ٣نؿٱٕحك ٢٤٧٣ ك ٣٪ع٢ ك كٱ

ك٤ٔػػٯ ، ٤ٔػػ٥  ٹصذ٧ػػةع ك ٣كٲةقػػح ك ٣ع٧١ػػح ك ٤ٕ٣ػػٮـ  ١٣ٮ٩ٲػػح  ٧٣ذؿص٧ػػح

ٌَػػٺعي ٤ٔػػٯ د٤ػػٟ  ١٣ذػػت و ك ٣ىػػعٙ ك ٧٣ضػػٺت  ٣ؽٱ٪ٲػػح ك ٧٤ٕ٣ٲٌػػح  ٹ

رو  ًٓ ٦ذ٪ػٮِّ عٙ ك ٧٣ضٌٺت ثذ٪ٌٮٔ٭ة  ٣ْة٬ؿ ٰٚ ذ٣ٟ  ٣ـ٦ةف د ؿٌّ ٤ٔٯ د٤ٌُػ ك ٣ىُّ

ٙو ك قٕح كرمٱح، ظؿٌ  ٌٞ  وك٦ٛيو إ٣ٲ٭٧ة، ٦س

 ٱػؾرق ك٠ةف ٨٦ ٦٪ـ٣ح  ١٣ذة. ٔ٪ؽق إذ  ٔسؿ ٤ٔػٯ ٠ذػة. ٱٺاػ٥ ذكٝػ٫ عٹَّ 

٤ٌُٓ ٤ٔٲ٫ ثإ٦ٕػةف ٦ػ٨ عٌك٣ػ٫ إ٣ػٯ آػػؿق ك٠ػةف ٣ػ٫ ٚػٰ ذ٣ػٟ د٤ٕٲٞػةت  وظذٯ ٱ

ٛى٤خ ث٭ة ظٮ مٰ  ١٣ذت  ٣ذػٰ َة٣ٕ٭ػة دػؽٌؿ  ك٦ٞةٹت ٰٚ ٦ٮًٮٔةت مذٌٯ ظ

ك٦ػ٨  و٨ ٨٦ عقؿ ر  ٵد. ك ٣نؿٱٕحك٤ٔٯ د١٧ٌ ، ٤ٔٯ ٧ٔٲٜ ٝؿ ل  كدٝٲٜ ٩ْؿ

٩ػٌٮق ث٭ػة  ١٣ةدػت ( 664٬ت ) ٣ج٤ٮم (ع٣ٙ ثةل) ذ٣ٟ د٤ٕٲٞةت ٫٣ ٤ٔٯ ٠ذة.

ٌٰ ٔجػؽ  : ٦ؼ٤ػه  ككوػٛ٭ة ، ( ٚػٰ ٦ض٤ػح ) ٧٣ٞذػجف(1947ت ) ٤ٛ٣كُٲ٪

ٙى إ٩نةل ٚٞةؿ كو
(16)

 و«ٗةد  ظك٪ةل ؽً ٲٍ ٰٚ صً  ٩ٌٲؽ و  ٠ٕٞٮدو »: 
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ٓي  ٣نػٲغ ـً ثة١٣ذػة. ك٣ػ ، ثةٝذ٪ػةل آزػةر  ٣كػ٤ٙ ك٨٦ مٮ ٬ؽ ذ٣ٟ  ٹ٬ذ٧ة

ظذٯ ٠ةف ٣ػ٫ ٦ػ٨ ذ٣ػٟ ١٦ذجػح ، ك ٣عؿصي ٤ٔٯ ص٧ٓ  ٧٣ؼُٮَةت ك ٣٪ٛةاف

ك٠ةف ٫٣ ٰٚ ذ٣ٟ ٚ٭ؿس ق٧ٌةق ٦ع٧ٌؽ ٠ؿد ٤ٔػٰ  وظة٤ٚح ثة٧٣ؼُٮَةت  ٣٪ةدر 

٥ًٌ ٚٲ٧ة ٥ًٌ عق٧ةل ٦ؼُٮَةت  ٧٣ؽرقح ، «ٚ٭ؿقخ ق٤ٲ٥ عٚ٪ؽم  ٣جؼةرم»

 ٵظ٧ؽٱح
(11)

ٌؽل ٣٪كغ ثٕػي  ١٣ذػت ك٨٦ ٬ؾ   ٣ٞجٲ٢ ٨٦  ٹ٬ذ٧ةـ عف ٱذى و

٫  ٣ض٧ٲ٢ ٌُ كٹ قٲ٧ٌة ظٲ٨ ٠ةف ٌٔٮ ن ٚػٰ  ٣ض٧ٕٲػح  ٣ؼٲؿٱٌػح  ٣ذػٰ ،  ٣ٞٲ٧ٌح ثؼ

 و٠ة٩خ ثؿاةقح  ٣نٲغ ٔٺل  ٣ؽٱ٨ ٔةثؽٱ٨

كدنضٲٓ  ٣ٞػٌؿ ل ،  ١٧٣ذجةت كإ٣ٯ ذ٣ٟ ٠ةف  ٣نٲغ ٨٧ٌ٦ ٢٧ًٔ ٤ٔٯ إ٩نةل

ٌَػٺع ٤ٔػٯ ٦ػة ٚٲ٭ػة ٦ػ٨ ٠ذػ، ك ٣نجة. ٤ٔٯ  ردٲةد٬ة ٌٞٛٲ٨ ٣ٺ ت كإرمةد  ٧٣س

ك٠ةف ٫٣ ٰٚ ٬ؾ   وكدٮصٲ٫  ٣ٞةدرٱ٨ ٦٪٭٥ ٤ٔٯ دعٞٲٞ٭ة ك٩نؿ٬ة، ك٦ؼُٮَةت

 ٣جة. ك٣ىةظج٫  ٣نٲغ َة٬ؿ  ٣ضـ اؿم ٢ٌٚه ٠جٲؿ ٰٚ إ٩نةل  ١٧٣ذجح  ٣ْة٬ؿٱح 

٢ً  ٧٣ؽرقح  ٣ْة٬ؿٱح ٦ٌٞؿ ن ٣٭ة، 1886ق٪ح  ٍٕ  وكصى

ٔي٪ٰ ث٪نؿ ثٕي  ١٣ذت ك ٣ؿقةا٢ ك ٷمؿ ؼ  كإ٣ٯ ٬ؾ  كذ ؾ ٠ةف  ٣نٲغ ٨٧ٌ٦ 

ة كدىعٲع٭ةو ك٨٦ ذ٣ٟ ٦سٺن ٠ذة.  ٣نٲغ ٔٺل  ٣ػؽٱ٨ ثػ٨ ٔةثػؽٱ٨ ) ٣٭ؽٱػح ٤ٔٲ٭

 )إرمةد  ٣ٞةوؽ إ٣ٯ عق٪ٯ  ٧٣ٞةوؽ(و  ٣ٕٺاٲٌح(، ك٠ذة.ي  ث٨  ٵ٠ٛة٩ٰ

ىالبخارّيىمجمعوًا:* 
يػ٫ ة٠ةف  ٣جؼةرمُّ رظ٫٧  : ٦ض٧ٕٲ   ٰى ٤ٔػٯ  ٣٪ػةس ظة٣ ًٛ ٚٞػؽ  ٩ذيًؼػت ، ػ

ٓى ٔنػؿى ٌٔٮ ن ٔة٦ٺن ٰٚ عكؿ ص٤كح ٧٤٣ض٧ٓ إزؿ ٔ ٮدد٫ إ٣ٯ ٩نػة٫َ ٚػٰ  ٣ؿ ثػ

١٣٪ٌػ٫ ٣ػ٥ ٱ٪ذػ٫ً ٣٪ػة ٦ػة ٱػؽٌؿ ٤ٔػٯ عزػؿق ٚػٰ ٬ػؾ  ، ٨٦1926 م٭ؿ عٱ٤ٮؿ قػ٪ح 

إذ ٥٣ ٱ٨١ ٫٣ ٰٚ ٦ض٤ح  ٧٣ض٧ٓ  ٣ٕؿٱٞح عك ٦عةًؿ د٫ عك ٦٪نػٮر د٫ ،  ٧٣ض٧ٓ

١ٚػأ٩ٌٰ ثػ٫ ٠ػةف ٱٞذىػؿ ٤ٔػٯ  ؛عمُّ ٦نةر٠ح عك عزؿو ّة٬ؿو ٱػؽٌؿ ٤ٔػٯ ظة٣ػ٫ ٚٲػ٫
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ق ، ٦ةدٌٱح ك٦ٕ٪ٮٱح٦ؤ زر   ٧٣ض٧ٓ ٦ؤ زر ن  ق ثػ٫ كٱؤٱٌػؽي ق ث٧ة ٱ١٧ػ٨ عف ٱ٧ػؽَّ ٱ٧ؽُّ

ي٫ ٤٣٪ػةس ك٠أ٧ٌ٩ػة مػ٤٘ذ٫ ٦نػة٫٤ٗ  ٣ٕة٦ٌػح ك ٵ٦ػٮر  ٷد رٱػح  ٣ذػٰ ٠ػةف ، كٱـٱٌ٪

 وٱذٮٌٹ٬ة ك ٣ذٮصٲ٫ ك ٷرمةد ٨ٔ  ٧٣ض٧ٓ

ىمالمحىراّمةىمنىمنكجىالبخارّي:* 
٪ػة ٦٪ػ٫ إذ  عردت عف د٪ْؿ ٰٚ قٲؿ   ٵقذةذ  ٣نٲغ  ٣جؼةرم ٚٲ٧ة  ٩ذ٭ٯ إ٣ٲ

كعف د٪ًكش ٦٪٭ة ػٲٮطى ٦٪٭ض٫  ٣ػؾم ٠ػةف ٱضػؿم ثػ٫ ٚػٰ  ٤ٕ٣ػ٥ ، ثٲٌ٪ةته كعد٣ٌح

يقػػ٪ًؽ إ٣ٲػػ٫ ٦ػػ٨ ٦ي٭٧ٌػػةت  ك ٣ذ٤ٕػػٲ٥ ك ٣كٲةقػػح ك ٣ذٮصٲػػ٫ ك ٷرمػػةد كإد ر  ٦ػػة ع

ػٮنل ٹ ٱؼُب٭ػة ٩ْػؿ ٩ػةّؿ عك دأ٦ٌػ٢ ، ك٦٪ةوت ثؽ  ٣ٟ ٨٦ ذ٣ػٟ ٦ٕػة٥٣ يكوي

 :ك٨٦ ذ٣ٟ و٦ذأ٢ٌ٦

ٰي  ٣ٛٮًػٯ -1 ػ ٍٛ ى ٱذ٤ٌٕػٜ ث٭٧ػة ٦ػ٨ كًػٓ  ٵمػٲةل ٚػٰ  ك٦ػة،  ٣ذ٪ْٲ٥ ك٩

كإقػ٪ةد  ٵ٦ػٮر إ٣ػٯ ، كإٔةدً  ٦ة  ٩عؿؼ ٦٪٭ة ٨ٔ ق١ٌذ٫ إ٣ٯ ٩ىةث٫، ٦ٮ ًٕ٭ة

كثٲبػح ،  ٣ذ٪ْٲ٥ ٦ْ٪ٌح  ٷ٩ذةج  ٣ضٲٌؽ كٹ عّ٪ٌٟ دض٭٢ عفٌ ، ع٤٬٭ة  ٣ؼجؿ ل  ٵ٦٪ةل

ٛى٭ة  ٹردضةؿى ٦٭١٤حه ٤٣ض٭ؽ ، وة٣عح ٢٧ٕ٤٣  ٣٪ةصٓ  ٧٣ٛٲؽ كعٌف  ٣ٛٮًٯ كردٱ

ٲػخ  ٣٪ػةٚٓ  ٧٣ٛٲػؽ ٧ً كث٭٧ة د٪جخ  ٵٔنة.  ٣ٌةٌر   ٣ذٰ ٝؽ دي ، ك ٧٣ةؿك ٣ٮٝخ 

 و٨٦  ٣٪جخ ك ٣نضؿ

، ٠ةف ٨٦ ع٦ؿ  ٣نٲغ عف دىؿىؾى د٤ٞٲػؽى ٦ػة ٣ػ٥ ٱيػج٨ى ٤ٔػٯ د٣ٲػ٢ : ٣ذعٞٲٜ -2

ك٬ؾ  ٦ؿ د ٦ع٧ؽ رمػٲؽ  وآ٩ك٫ عك عر دق ق٤ٮؾ  ٣٪ْؿ ك ٹقذؽٹؿ كق٤ٟ ٚٲ٧ة

كٱػؽ٣ٌٟ ٤ٔػٯ ، ثة٣ٕة٥٣  ٧٣كػذ٢ٌٞ  ٣جؼةرمَّ  إذ كوٙ  ٣نٲغى  ( ٧٣٪ةر)رًة ٰٚ 

ٌٰ ٤ٔػػٯ » :ذ٣ػػٟ ٝٮ٣ػػ٫ ز٧ٌػػح ٌٰ  ٧٣ج٪ػػ ك ٤ٕ٣ػػ٥  ٣ىػػعٲط ٬ػػٮ  ٤ٕ٣ػػ٥  ٹقػػذٞٺ٣

« ٣ؽ٣ٲ٢
(12)

ك٣ٕػ٢ٌ  ةوة ٹ إ٦ٌٕٲ ػعٱػ٫ ك٤ٞٔػ٫  قػذؽٹ٣ٲ  و كث٭ؾ  ٠ةف  ٣جؼةرم ٰٚ ر

                                                 

:  ٣نٲغ ٦ع٧ؽ ص٧ةؿ  ٣ؽٱ٨  ٣ٞةقػ٧ٰ،  ٣نةـ ثؿصةؿ  ٥٤ٕ٣ كظ٤٧ح  ٵٝٺـ٦ىة. ٦ىؿ ك (12)

 و7/559 ،17ـ ، 1914ظـٱؿ ف  -٦ض٤ح  ٧٣٪ةر 
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كع إ٣ػٯ  ٣جعػر ك ٧٣٪ػةّؿ   ٣ذػٰ ٠ة٩ػخ  ٌٗؾل ذ٣ٟ ٔ٪ؽق ٦ة  مذيً٭ؿ ٔ٪٫ ٨٦ ٩ـي

ح ٦ٓ ثٕي رصةٹت  ٤ٕ٣ػ٥ ٚػٰ  ٵ٦ىػةر مػة٬ؽ ن ٣٭ػة كد٣ػٲٺن ٦٪ةّؿ د٫  ٧٤ٕ٣ٲٌ 

 و٤ٔٯ ٗـ ر  ٫٧٤ٔ

3-  ٌٜ ٌٞح ك٦ة ٱٌٰٛ إ٣ٲ٭٧ة ٨٦ دـٱٌؽ ك ثذؽ ع ث٘ٲؿ ظػ ٪ىًخ ك ٧٣ن ٕى ٦ؽ ٕٚح  ٣

ٓو كدٌٕىت
ٌُ ك٨٦  ٣ىٮر  ٣ؽ ٣ٌح ٤ٔٯ ذ٣ٟ ٦ٲ٢ي  وكػؿ ٚةتو كٝٮؿو ث٘ٲؿ ٥٤ٔ كد٪

ؿٱًؿ٬ػة ٤ٔػٯ ٦ٞذٌػٯ  ٣جؼةرٌم إ٣ػٯ د٭ػؾٱت  ٧٣كػةا٢  ٣ٛٞ٭ٲػح  ٧٣ٌُٮ٣ػح كدع

 ٣ـ٦ةف كع٫٤٬ كد٤ؼٲًى٭ة ث٧ة ٱٮ ٜٚ ركحى  ٣ٕىؿ ٣بٺ ٱ١ٮفى ٧٣ذٌٞٮؿ عك ٦ؿصٙ 

كعٌف ٠ذجىػ٫ دعػٮؿ ، إٌف  ٷقٺـ ٱ٧٪ٓ دٌٞؽـ ع٫٤٬ ٰٚ  ٧٣ؽ٩ٲٌػح  ٣عؽٱسػح :عف ٱٞٮؿ

، كوٲة٩ذ٭ة ٨٦  ٹًػُؿ .، ك٦٪٭ة ًجٍ ع٦ٮر  ٣ٛذٮل ودكف  ٣ذضؽٱؽ ك ٣ذٌُٮر

   و ت ظٲةد٭ةك٦ؿ ٔة  عظٮ ؿ  ٣٪ةس ك٦كذضؽٌ 

ٚٞػؽ ٠ػةف ، ظِٛ ٬ٲجح  ٤ٕ٣ػ٥ ك٠ٲػةف  ٣ػؽٱ٨ ٦ػ٨  ٣ذٕػٌؽم ك ٹصذػؿ ل -4

ٚػٺ ٱ١ػٮف ، ظؿٱىةن ٤ٔٯ عف ٱ١ٮف ٤٣ؽٱ٨ ٠ٲة٩ي٫  ٧٣كذ٢ُّٞ  ٣ؾم ٱعِٛ ٫٣ ٬ٲجذ٫

٥١ٚ ٨٦ ٔة٥٣ دٱ٨ ٠ةف ع٣ٕٮثحن ثٲؽ ٬ػؤٹل كعك٣بػٟ قػٍٞ ، ق٤ٕح دجةع كدنؿل

 و٨٦ عٔٲ٨  ٣٪ةس ٧ٌ٣ة ع٬ةف ٩ٛك٫ ك٫٧٤ٔ كرقة٣ذ٫ !

٦ػ٨ مػٮ ٬ؽ ذ٣ػٟ عٱٌػةن و كٝؽ ثؽ  ٣ٟ ٨٦ ٝج٢ي عد٣ٌحه مة٬ؽ ه ٤ٔػٯ ذ٣ػٟك

٤٧ٔي٫ إذ ٠ةف ٰٚ ٦ض٤ف  ٣نٮرل ٤ٔٯ ٚؿض رك دتى مػ٭ؿٱٌحو ٣ػجٕي  ٧٤ٕ٣ػةل 

ٜو  و ٧٣ٕٮزٱ٨  ٧٣٪ـكٱ٨  ٣ؾٱ٨ ٹ ٱٕؿٚ٭٥ إٌٹ  ٧٤ٕ٣ةل ٤يػ كد٤ٟ ٣ٛذحه دػ٪٥ٌ ٤ٔػٯ ػي

٣كػةف ظة٣ػ٫  ٠ػأفٌ ، كرعم ظ١ٲ٥ و ٗٲٮرو ظؿٱه ٤ٔٯ ٠ؿ ٦ح  ٥٤ٕ٣ كع٫٤٬، ٠ؿٱ٥

إٌف ٥٤ٕ٤٣ عػٺٝى٫ كآد ث٫  ٣ذٰ دع٫ْٛ كدعٛػِ ع٤٬ػ٫ ٦ػ٨ وػؽع  :ٰٚ ذ٣ٟ ٱٞٮؿ

ٜي  ٣ؾم ٱنٲؿ إ٣ٲ٫  ٣٪ةس ٦ػ٨ ثٕٲػؽ،  ٣ؽ٩ٲة ٠ػأ٩ٌ٭٥ ٱؿك٩ػ٫ ، ٚٲجٞٯ ٣٭٧ة ذ٣ٟ  ٵ٣

ٲذػ٫  ٣ؿوػٲ٪ح ك٦٪٭ضػ٫  ٧٣كػٌؽد ٪ٍ جً إٌف ٠ٲةف  ٤ٕ٣ػ٥ ثً ، ك٦ٌٞؽقةن ٹ ٱ٪جٰ٘ عف ٱي٧ىفَّ 

ـٌ ٰٚ عٔٲ ، ٨  ٣٪ةس إذ   ٬ذػـت ٚٲػ٫ د١٤ػ٥  ٳد .ي ك ٵػػٺؽكٗةٱذ٫  ٣٪جٲ٤ح ٱ٭ذ
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، ك٦كػذ٪ٞٓ  ٣ٌػٕٙ  ٣جنػؿم، كإذ  ًٲٌٕ٭ة ع٤٬ٮق كٕٝٮ  ٰٚ مؿؾ  ٣ٮ ٝٓ  ٧٣ؿٌ 

ٛىػِ ، كإٌف ٥٤ٕ٤٣ ٠جؿٱةلىق  ٣ؾم ٹ ٱجةعك إف ٠ؿ ٦ح  ٥٤ٕ٣ ك ٧٤ٕ٣ػةل ٱضػت عف ديع

ذؿىؼ ٣٭٥ ثة٣ض٧ٲ٢، ٰٚ  ٣كٌؿ ل ك ٣ٌؿ ل ِى ظٞػٮٝي٭٥ ث١سٲػؿ ٦ػ٨ ، كعف ٱٕي ٛى كديع

 وك٣ٮ آ٣خ ث٭٥  ٵٱةـ إ٣ٯ  ٣ذٞةٔؽ ك ٹقذٞة٣ح،  ٣ذٞؽٱؿ ك ٣ذًَّض٤ٌح

٠ةف  ٵقذةذ  ٣جؼةرم ٦ػ٨  ٣ؿصػةؿ  : ٣٘ةٱح  ٣ىعٲعح ك ٣٭ؽؼ  ٣٪جٲ٢ -5

كٹ دكػػذٕجؽ٥٬ وػػ٘ةاؿي ،  ٣ػػؾٱ٨ دعػػٌؿ٠ي٭٥  ٣٘ةٱػػةتي  ٤ٕ٣ٲػػة ك ٵ٬ػػؽ ؼي  ٣٪جٲ٤ػػح

، ٥٤ْ٣ ك ٣ٛكػةد١ٚةف  ٣ٮ٨َي ك ٣ؽِّٱ٨ ك٦٪ةٚعحي  ، كدن٤٘٭٥ ٨ٔ ٤ٔٲةا٭ة،  ٣عٲة 

ٰى ٦ػ٨ ٱػؿل ع٩ٌػ٫ ، ك ٥٤ٕ٣ي ك ١٣ذة. ك ٣ؼ٤ٜ  ٣ٞٮٱ٥ ٩ىٍىتى ٔٲ٪ٲ٫ ٱكٕٯ إ٣ٲ٭ة قٕ

٤ًٜ ٣٭ة ك٨٦ ٠ةف ذ٣ٟ كَ٪ةن ٫٣ كٔ٪ٮ ٩ةن ٠ةف ٤٦عةن دـ٠ػٮ ثػ٫  ٣عٲػة ي كد٪ٕٞػؽ  وػي

 و ٳ٦ةؿي كد٪٧ٮ  ٵكَةف

 أٗٓا اىحفو اىهرًٗ:

٨ ع٦ػؿق ٦ػة كدؿ لل ٣ػ٫ ٦ػ، ٬ؾ  ٝٮؿي ٨٦ ٩ْؿ إ٣ٯ  ٣نٲغ  ٣جؼةرم ٨٦ ثٕٲؽ

كٝؿع ثٕيى ٦ة د٪ة٫٤ٝ ٦ذؿص٧ٮق ٝؿ ل ى ٦ٕ٪نٯ  ٦ذٌؽ ٚٲ٭ة مػٰله ٦ػ٨ دٛكػٲؿ ، دؿ لل

ًٕػؽ ٔ٪٭ػة ، ٚجؽ  ٫٣ ٚٲ٭ة ظؿٱىةن ٤ٔٯ عف ٱ٧ػ٪ط  ٵمػٲةل ٦ٕة٩ٲى٭ػة، كدأكٱ٢ كعف ٱيج

ِى ٣٭ة ٩ىةث٭ة،  ٣ٛٮًٯ ٬ػؾق ٧٤٠ػةت  وكٱؿد٬َّة إ٣ػٯ وػؿ َ٭ة  ٧٣كػذٞٲ٥، ٱعٛ

ؿِّؼ ثضٮ ٩تى ٨٦ مؼىٲٌح ، ك ٧٣ؿ صٓ ٩كضذي٭ة ٧ٌ٦ة د٪ةزؿ ٰٚ ثٕي  ٧٣ىةدر دٕي

ق كٹ ٱكػذٮٔج٫ كٹ ٱؼذىػؿق ػؽُّ ثػؽ  ٣ػٟ ،  ٵقذةذ ق٤ٲ٥  ٣جؼةرم دٕؿٱٛةن ٹ ٱعي

٧ٌ٤٠ة ظةك٣خ عف د٤ذ٫ُٞ ع٤ٚخ ٨٦ ٱؽٱٟ كٚىػٌؿ ، ٚٲ٭ة  ٣نٲغ ٱ٤ٮح ٨٦ ثٕٲؽ ثٕٲؽ

٨ٌ١٣ ٔجٜ  ٧٣ٕة٩ٰ  ٣ض٧ٲ٤ًح ٦٪ػ٫ ك ٣ٞػٲ٥ً ، ٠أ٫ٌ٩ ػٲٍ ٨٦ دػةف، ٰٚ ثعؿ  ٣ـ٦ةف

 وؽ  ٱ٧ٶ ٤ٔٲٟ ع٩ٛةقٟ ! ٚؿظ٫٧  : ٰٚ  ٣ؼة٣ؽٱ٨ ٣ؼة٣

 أٗٓا اىحفو اىهرًٗ:

إفٌ ٨٦ ك صت  ٧٣ؿل ٰٚ ٦ٞةـ ٠٭ؾ   ٧٣ٞةـ عف ٱن١ؿ ٨٦ ٠ة٩خ ٫٣ ٱؽه ٤ٔٲػ٫ 
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ك٦ػة ع٠سػؿى٥٬ ! ك٣ػٮ دؿ٠ػخي  ٣ػ٪ٛفى ٤ٔػٯ ، ٰٚ ٥٤ٔ عك ٦ٕؿكؼ عك ٧٤٠ح َٲٌجػح

٧ػة ثٞػٰ ك٣، قضٲٌذ٭ة دعىٰ ٢٠َّ ٨٦ ٠ة٩خ ٫٣ ٔةرٚحه ٔ٪ؽم ٧٣ة  قُةٔخ ذ٣ٟ

ًٰٞ ث١ػؿـ ػ٤ٞػ٫ ك٦ٕػؿكٚ٭٥ ، كٚإ٩ٌٰ ٔجؽ ًٕٲٙ ػ٫ٞ٤  ٣جػةرن، ٦٪ٌٰ مٰل ػ قي

ٞىٮق ٨٦ ٧ّأ، كٚٮ ٤ً٭٥ ك٧ٌ٤ٔػٮق ، كآ٦٪ٮق ٨٦ ػػٮؼ، كع٧َٕٮق ٨٦ صٮع، ق

ٌٰ ، ٨٦ ص٭٢ ٚضـل  : ٔ٪ٰ ػٲؿ ن ٰٚ  ٵٌك٣ٲ٨ ك ٳػؿٱ٨ ٢ٌ٠ ٦ػ٨ ٠ػةف ٣ػ٫ ٤ٔػ

 وك٫٣ ٔ٪ؽم ٔةرٚح، ٢ٌٚ

 أٗٓا اىحفو اىهرًٗ:

ذ٭ة  ٣ٲ٦ة ٨٦ رٱت ٰٚ ع ٌُ ٮـ ٱؽي  ٣ٞؽر ٣ٮظحه ص٤ٲ٤ح ٦ى٭ٲجح! ٌف  ٤٣ٮظح  ٣ذٰ ػ

! ك٬ػ٢ د١ذ٧ػ٢ ٣ٮظػحه  ػذُٛػخ ٦٪٭ػة  ٣عػؿ.ي ك٦ة ٠ةف عص٤٧ى٭ة ٣ػٮ  ٠ذ٤٧ػخ

٭ة كعص٢٧ ٦ٕة٩ٲ٭ة ، كٝؽ ع٩نجخ  ٣عؿ.ي ٚٲ٭ػة عّٛةر٬ػة، ك٠ٲٙ د١ذ٢٧ !؟ٚؿظى

ٜى ع٣ٮ ٩٭ة، كع٣ٞخ ٤ٔٲ٭ة ثْٺ٣٭ة  كثسٌػخ ٚٲ٭ػة ػٲٮَػةن قػٮد ن ، كقؿٝخ ٦٪٭ة ثؿٱ

َ٘خ ٤ٔٯ  ٣جٲةض ك ٣ؼٌؿ  ك ٣ـرٝح كقةاؿ  ٵ٣ػٮ ف  ٣ض٧ٲ٤ػح َ٘ٲة٩ػةن ٱ٤ػٮح 

٪ػخ ؟٣ٟ ٨٦ كر ا٫ عمجةحه ك٬ٲة٢٠ ! ك٠ٲٙ ٣٭ة عف د١ذ٢٧ ثٲ٨ ٱؽم ظؿ. ٔضى

عك٣بٟ ، كَع٪خ عث٪ةلق ثة٧٣ٮت ك ٣عـف ك ٣ٕؾ .،  ٣ٮ٨َ ثة٧٣ٮ صٓ ك ٣عـف

ـٌ ٩ػةت ٦ٶد٭ػة ثعػـ ف  ٣٪ةس  ٣ُٲٌجٮف  ٣ؾٱ٨ ظٛؿت  ٣عػؿ. ٚػٰ ٩ٛٮقػ٭٥ ػ

كٝػؽ ٗػة. ٔ٪٭ػة عـٌّ ٣ػٰ ، ! ك٢٬ ٤٣ٮظحو عف د١ذ٢٧؟ ٣ٕة٥٣ ٫ِّ٤٠ ٰٚ ثٌٓ ق٪ٲ٨

٠٪خ عظتُّ عف د١ٌع٢ ٔٲ٪٭ة ث٧ن٭ؽ ك٣ؽ ٣٭ة ٱٞػٮـ ، ًٕٲٛح ٌٗؿثذ٭ة قٮد  ٤٣ٲة٣ٰ

كَة٧٣ة ٦ٌؽت ٣ػ٫ ٱػؽى٬ة ، َة٧٣ة دؿ لل ٣٭ة ثٕٲ٨  ٵ٦ٮ٦ح و٘ٲؿ ن ، ٰٚ ٬ؾ   ٧٣ٞةـ

َّٰ  ٣ٞٲٌٮـ ١ٚػةف دٔةم،  ٣عة٩ٲح ٬ػة ٦ٛذػةح ػٲػؿ كدٮٚٲػٜ كظٛػِ كدٔخ ٫٣  ٣ع

ٚػػٰ  ٣ػػ٪ٛف ٦ًكػػةظةته ٹ ، ك! ك٠ٲػػٙ ٤٣ٮظػػح عف د١ذ٧ػػ٢؟٤ٚ٭ػػة  :، كرظ٧ػػح

٬ة إٌٹ عظجٌح عثٕؽد٭٥ ٔٮ دم  ٣ػـ٨٦ ٠ػة٩ٮ  ٱٞٲ٧ػٮف ٚػٰ مػؿٚح ٔة٣ٲػح ٦ػ٨ ؤٱ٤٧

ك٣٭ػؾ   ٣ػٮ٨َ  ٣عػـٱ٨ ، ٤ٚ٪ػة ك٣٭ػ٥ ص٧ٲٕػةن   ٤ٞ٣ت ٹ دىػ٢ إ٣ٲ٭ػة  ٣ُٲػٮر؟!
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بني اله وألبٌوو و ويٌووط امين اووني امىدووض، امىكنوو   والَ أدعوو  أ   .وًني امىعووش 

 .وأ  يك   ع وٌه  هوشا ر مىوا األخوضا ، يكصوٌ  بفصج ع جل ورالص كصيب

 .وامدىس ل رب  امع مىني أو الً وآرصاً ، وشكصاً مكه

 
 املصادر واملراجع

 التي أفدت منها في إعداد هذه الكلمة:
 

، 55ط ، نوصوتب -دار امعنوه منىاليوني ، رنوص اموسيي امضرينوط، األعال  -

2002 ،3/556 ،6/547. 

 .559-2/558، 5958، دوشق، أدهه آل جٌسي، أعال  األدب وامفي -

دار امغوصب ، زيط ودىس وج هس، األعال  امشصكن ا فط امىئا امصابعا عشصة -

 .586-2/885، 5992، 2ط ، بنصوت -اإلسالوط 

دار اآلفو   ، أخىوس منىو ر، أعال  امفكص اإلسالوط فط امعصوص امدوسي  -

 .296-293ص ، 2003، امل هصة -معصبنا ا

ودى وس وينوع ، 5ج، امهجوصي عشوص م ريذ عنى و دوشق فط املص  امصابع -

 - 435ص ، 5986، 5ط، دوشووق -دار امفكووص ، وًووضار أب  ووا، امدوو ف 

435. 

ويا ع ت امىجىع امعنىط ، أخىس امفتنح، م ريذ امىجىع امعنىط امعصبط -

 .236-235، 526-525ص ، 5956، امعصبط بسوشق

دراسوا ، ودىوس سوننه اآلووسي امازو ري، خل  امصو ز فط علنسة امسروز -

، امىسيٌا امىٌ رة -وكتاا دار امٌصندا ، ومدلنق خىس بي ص مح امدىنسه

 .2054، 5ط 

، 5983، 3ط ، دوشوق -وكتاوا امٌو ري ، ودىس يصد عنوط، ريط امش   -
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 و6/199، 4/66

 ٧٣ض٧ػٓ  ٧٤ٕ٣ػٰ ٦ض٤ػح ، ٦ع٧ػؽ قػٕٲؽ  ٣جػة٩ٰ،  ٣ٌٕٺ٦ح ق٤ٲ٥  ٣جؼػةرم -

 و749-742/ 12، 9ـ ، 1929، د٦نٜ - ٣ٕؿثٰ 

٦ُجٮٔػةت ٦ض٧ػٓ  ٤٣٘ػح  ٣ٕؿثٲٌػح ، ٦ةزف  ٧٣جةرؾ ود،  ٧٣ض٧ٕٲٌٮف  ٵك ا٢ -

 و89، 43-42ص ، 2615، ثؽ٦نٜ

، 1ط، ثٲػؿكت -٦ؤقكػح  ٣ؿقػة٣ح ، ٧ٔػؿ رًػة ٠عة٣ػح، ٦ٕض٥  ٧٣ؤ٣ٛٲ٨ -

 و1/777، 1993

، ٣ػػؽٱ٨  ٣عىػػ٪٦ٰع٧ػػؽ عدٱػػت آؿ دٞػػٰ  ، ٦٪ذؼجػػةت  ٣ذػػٮ رٱغ ٣ؽ٦نػػٜ -

 و845-2/844، 1927، د٦نٜ - ٧٣ُجٕح  ٣عؽٱسح 

، ٱٮقػٙ  ٧٣ؿٔنػ٤ٰ ود، ٩سؿ  ٣ضٮ ٬ؿ ك ٣ؽرر ٰٚ ٧٤ٔةل  ٣ٞؿف  ٣ؿ ثٓ ٔنؿ -

 و479-478ص ، 2666، 1ط، ثٲؿكت -د ر  ٧٣ٕؿٚح 

٠ػة٩ٮف ، ٦ىػؿ - ٧٣٪ةر  ٦ض٤ح، كٚة   ٣ٌٕٺ٦ح  ٣ض٤ٲ٢  ٣نٲغ ق٤ٲ٥  ٣جؼةرم -

 و634-17/633ـ ، 1928 - ٵكؿ 

 *  *   * 


