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  العالمة الجليل األستاذ الرئيس محمد كرد علي
  )م١٩٥٣ -١٨٧٦(
  ( ه١٣٧٢ -١٢٩٣(

  ن سنة على وفاته في ذكرى مرور خمسي

  الدكتور شاكر الفحام

ن سنة  جممع اللغة العربية هذا اللقاء الكرمي يف ذكرى مرور مخسي يقيم
لي مؤسس على وفاة فقيدنا الغايل العالمة اجلليل األستاذ الرئيس حممد كرد ع

مع، والرائد املصلح الذي وقف حياته وقلمه يستحث الشعب للنهوض  ا
رة العلم والثقافة، واللحاق بركب احلضارة، والتطلع إىل  واملشاركة اجلادة يف مسي

ّغد مشرق يصل به ماضيه الزاهر الذي غمر الدنيا مبا أجنز وقدم ٍ.  

ار يف سبيل  حتقيق دعوته، ال وقد واصل األستاذ الرئيس العمل ليل 
ّميل وال يسأم، يتحدث حماضرا، وحيب ً الت، ويؤلف  ّ ر املقاالت يف الصحف وا
زات احلضارة  ى، ترمي كلها إىل تبيان ممي الكتب املتنوعة يف موضوعات شت
ر لتستأنف نشاطها الثقايف والعلمي،  العربية اإلسالمية، وحتريك اجلماهي

ا، والدفاع  املبينة التواإلفصاح عن خصائص اللغة العربية  ي جيب التمسك 
ن الذين أفاضوا يف مهامجة  عنها، والكشف عن دعاوى أعداء األمة املبطلي

ا ال تصلح  ّلغتنا املعطاء، رمز هويتنا، واملقوم األساسي لشخصيتنا، ونادوا بأ
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ا لغة قدمية، وافتنوا يف  للتعبي ّر عن منجزات العصر ومتطلبات املعرفة، أل
ائق اليت توصلهم إىل أهدافهم، وطبقوا خطتهم يف الدول العربية الطر

  .ي خضعت الستعمارهم واإلسالمية الت

مث يبسط معطيات احلضارة احلديثة، وما حققته من تقدم، ويدعو إىل اإلفادة 
  .منها بالعمل والدأب واإلكباب على العلم قاعدة النهوض األوىل، وإقامة مؤسساته

ّلقد أعد واستعد لل راث العريب،  ر من كتب الت ر الكثي قيام مبهمته، وقرأ الكثيّ
ُوالكتب احلديثة العربية واألجنبية، أهلته لذلك معارفه الواسعة ومواهبه، وإتقانه  ُ ّ

ما للقيام مبهمته على الوجه األمثل، وكانت  اللغة الفرنسية واللغة الت ركية فاستعان 
ًر مما يكتب، وأال يدون موضوعا  أن يقرأ أكثزمها هي  ي جرى عليها والت القاعدة الت ّ

ًإال بعد أن يتقنه حبثا ودرسا    ).٣٣٥: ٦خطط الشام (ً

ًوقد أويت ذاكرة قوية متده مبا يشاء مما قرأ وعرف، وتلبيه حمدثا ومؤلفا مبا  ً ّ ّّ ُ
ًّأما أسلوبه فكان سهال قريبا ال تكلف فيه، يؤدي معناه واضحا بيـنا ال . يرغب ً ً ً

  .ال غموضلبس فيه و

*  *  *  

ٍوإين مكتف بكلمة متواضعة قصي ذه  ٍ رة أشارك إخواين يف االحتفاء 
مع الذي أرسى قواعده، وجعل منه منارة هادية ًالذكرى تكرميا ملؤسس ا ً.  

م، وكان جده حممد ١٨٧٦ولد األستاذ حممد كرد علي بدمشق سنة 
أما أبوه عبد . نهاَّقد قدم من السليمانية مشايل العراق، فأحب دمشق واستوط

ودرس حممد كرد علي دراسته األوىل يف املدارس . الرزاق فعمل يف التجارة
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ركية، وأتاه والده  الرمسية، مث دخل املكتب الرشدي العسكري، فدرس مبادئ الت
رمجة من  رع بالت ن، فب مبعلم إىل الدار ليدرس الفرنسية، فبقي معه ثالث سني

س، مما أتاح له، بعد إحراز شهادة املكتب الفرنسية إىل العربية وبالعك
ًموظفا يف قلم ) م١٨٩٨ - ١٨٩٢(ن مدة ست سنوات  الرشدي، أن يعي

ركية  ن الت ركية، وأخذ ينشئ باللغتي األمور األجنبية، أتقن فيها آداب اللغة الت
ن لالضطالع  ن كاملي ن حولي وقد اختلف إىل مدرسة اللعازاريي. والفرنسية

فرنسية والتمكن منها، ودرس الطبيعيات ودروس الكيمياء بآداب اللغة ال
  ).٣٣٤ -٣٣٣: ٦خطط الشام (ًزداد متكنا منها  بالفرنسية لي

خ  كما درس اآلداب العربية والعلوم اإلسالمية، واتصل باألساتذة الشي
خ سليم البخاري، وأخذ عنهم وعن  طاهر اجلزائري والسيد حممد املبارك والشي

ُاء كل ما وسعه قراءته من كتب اللغة واألدب والبيان رهم من العلم غي
َّر والفلسفة، وظل طوال حياته يذكر ما أفاد  واالجتماع والتاريخ والفقه والتفسي

خ طاهر اجلزائري الذي ظل يالزمه منذ أن اتصل به إىل  ر الشي من أستاذه األكب
 وفائه له ومن). م١٩٢٠/  ه١٣٣٨سنة (أن ذهب إىل ربه محيد الذكر واألثر 

ّ، وصدر كتابه بكلمة ))كنوز األجداد((أن ترجم له ترمجة واسعة يف مطلع كتابه 
َّي حب العرب، وهداين إىل  َإىل روح من أشرب قلب((: إهداء إليه قال فيها

خ طاهر  البحث يف كتبهم، صدر احلكماء سيدي وأستاذي العالمة الشي
. ))املعاصرون((م له يف كتابه ، كما ترج))اجلزائري أهدي كتايب كنوز األجداد

ووالدي، ((: ًويقول األستاذ الرئيس متحدثا عن والده يذكر فضله يف تعليمه
ّوكان عاميا يقرب من األمية، أنفق عن سعة ليعلمن ُّن يدر  ي، فكان مدة سني ً

ُّالرواتب على أساتذيت، وقد ابتاع يل خزانة كتب كانت تعد يف ذلك العهد 
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  ).٣٣٤: ٦خطط الشام  ())ًشيئا يف بلديت

ٍوأشار إىل أنه أولع بعد درس املطبوع من كتب األدب العريب وجانب من  ُ
م   .املخطوط، بكتب الفالسفة وعلماء االجتماع، وأصول الشعوب ومدنيا

ًي وجد فيها متسعا لإلفصاح عن آرائه والدعوة  ُوأغرم بالصحافة الت
ا وهو يف سن مبكرة، وأخذ يطال ّإليها، تعلق  ٍع يف صحف وجمالت عربية ّ

ّأن حيرر أول جريدة ) م١٨٩٧/  ه١٣١٥(ُوفرنسية وتركية، مث عهد إليه يف سنة 
، وكانت تصدر )الشام(ّظهرت يف دمشق، واطرد صدورها مدة، وامسها 

ركية  أسبوعية، فكانت مدرسته األوىل يف الصحافة، وساعده يف عمله معرفته الت
لقي فيها املتاعب، وكان يؤمله ) الشام(حترير ن يف  وبقي ثالث سني. والفرنسية

  ).٥٣ - ٥٠: ١املذكرات (كابوس املراقبة 

الت العربية، ونشر  ُودعي إىل املؤازرة يف جملة املقتطف املصرية أكب ر ا
ن، وامتدت شهرته  ًفيها حبوثا مجة يف التاريخ واالجتماع واألدب مدة مخس سني

لة إذ ذاك بي ملن   ).٣٣٥: ٦خطط الشام (ناء اللغة العربية ن أب زلة هذه ا

 للسياحة، فعرض عليه صاحب جريدة ١٩٠١مث سافر إىل مصر سنة 
، ومل ))متكارها(( نصف األسبوعية أن حيرر يف جريدته فقبل ))الرائد املصري((

يطل مقامه يف مصر، فعاد بعد عشرة شهور إىل دمشق، ويقول يف رحلته 
ُي هذه األخذ عن عامل اإلسالم   رحلتومن أعظم ما استفدته من((: هذه

 خطط ())خ حممد عبده، وحضور جمالسه اخلاصة والعامة واإلصالح الشي
  ).٥٥: ١، املذكرات ٣٣٥: ٦الشام 

ا ((: ويقول يف موقفه من الصحافة ُوكلما طال العهد بالصحافة زدت 
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  ).٥٢: ١املذكرات  ())ّى بلوت فيها احللو واملر يف مصر والشام ًولوعا حت

وبدأ التضييق على حممد كرد علي يزيد يف دمشق كلما استفاضت 
ًم، عازما على إصدار جملة شهرية ١٩٠٥شهرته، فهبط مصر للمرة الثانية سنة 

 تبحث يف العلوم واآلداب، فأصدرها يف غرة حمرم سنة ))املقتبس((باسم 
ة، وبعد  اليومي))الظاهر((، وتوىل معها رئاسة حترير جريدة )م١٩٠٦ ) ه١٣٢٤
: ، ويقول األستاذ حممد كرد علي))املؤيد((ن سر حترير جريدة  ن أميُ سنة عي

 ))الظاهر(( و))الرائد املصري((: ي توليتها يف مصر هي واجلرائد الثالث الت((
ي تصدع بالوطنية املصرية، وتنتقد سياسة  ، وكانت من الصحف الت))املؤيد((و

م مصر وطن ن املصريي لوطنيير أصدقائي من ا ن، ولذلك كث احملتلي ي  ن، فعددت 
  ).٦٠ -٥٦: ١، املذكرات ٣٣٧: ٦خطط الشام  ())الثاين

 ١٧رجع إىل دمشق، وأصدر يف ) م١٩٠٨(وملا حدث االنقالب العثماين 
 أول ))املقتبس السياسي(( جريدة املقتبس يومية سياسية، وكان ١٩٠٨كانون األول 

ي  أما جملة املقتبس الشهرية الت). ٦١: ١ات املذكر(جريدة يومية صدرت يف دمشق 
، فقد )١٩٠٨ - ١٩٠٦(ن ونشرت ثـالثة جملدات  صدرت يف القاهرة لثـالث سني

/ من الرابع إىل الثامن(ًتابع إصدارها أيضا يف دمشق، فأصدرت مخسة جملدات 
لد التاسع)م١٩١٤ - ١٩٠٩ األول والثاين، وقد صدرا سنة : ، وجزأين من ا
لد الثامن وذك. م١٩١٧ أن املقتبس يصدر بعد ) ٤٨١ص (رت جملة املقتبس يف ا

  .١٩١٤ن، وكان صدوره سنة  انقطاع حولي

لة املقتبس وجريدة املقتبس شأن كبي ر يف احلركة الثقافية وحتريك  وكان 
ُّوشارك جمموعة طيبة من الكتاب العرب يف إغناء جملة . النشاط االجتماعي ٌ
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م، وحلت مناملقتبس ببحوثهم ومقا الت العربية الثقافية زلة رفيعة بي َّال   .ن ا

لة املقتبس أن تصدر بعد توقفها سنة  َّمل يقدر  م، أما جريدة ١٩١٧ُ
ويقول األستاذ حممد كرد علي إنه أغلق جريدة . املقتبس فقد واصلت صدورها

  ).٦٣ -٦٢: ١املذكرات (املقتبس يف عهد االنتداب األول 

*  *  *  

 )م١٩٠٨(ة األوىل من عودة األستاذ حممد كرد علي إىل دمشق يف السن
مه الوايل بقضايا اضطرته إىل مغادرة البالد والسفر إىل فرنسا  شتاء سنة (ا

، وقضى الوقت يف باريس يدرس مدنيتها، )م١٩٠٩ - ١٩٠٨/  ه١٣٢٧
ًويستفيد من علمائها وساستها، واطلع اطالعا حسنا على حركتها العلمية  ً

سية، واختار مبشورة الفيلسوف الفرنسي اميل بوترو جمموعة من أمهات والسيا
الكتب التارخيية واالجتماعية واألدبية واالقتصادية، طالعها مطالعة درس 

خطط  ())وجعلتها سلويت يف خلويت وجلويت((وحبث، وهو يقول يف صفتها 
  ).٣٣٨: ٦الشام 

ها خطاب بين(ن مقالة  ًوقد كتب يف وصف سياحته مخسا وثالثي
، والسيما يف وصف عاصمة فرنسا، وطبع هذه املقاالت يف كتاب )وحماضرة

وما هو يف ((، ويقول األستاذ حممد كرد علي يف صفته ))غرائب الغرب((مساه 
طبع الكتاب يف مطبعة املقتبس بدمشق  ())ّاحلقيقة إال غرائب باريس ليس إال

 سنة ١٧١ -٣: ١ب غرائب الغر(م، مث طبع طبعة ثانية مبصر ١٩١٠سنة 
  .الرحلة األوىل: حتت عنوان) م١٩٢٣
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وعاد األستاذ حممد كرد علي بعد أن أقام بباريس ثالثة أشهر إىل 
َاآلستانة عن طريق فيينا، بعد أن بـرئ مما نسب إليه من تـهم، ووصل إىل  ُ ُّ

ر الذي  ًم وقد كان يف وصف رحلته مثال للمصلح الكبي١٩١٠دمشق سنة 
  .ً كل مناسبة منطلقا لدعوته االصالحية والنهوض بقومهجعل من أوصافه يف

ي زارها يف رحلته جمامع باريس العلمية، فوصف  وكان من املؤسسات الت
: ّجممع فرنسا العلمي وحتدث عنه يف حنو ثالث صفحات ختمها بقوله

هل يكتب لنا يف املستقبل تأليف : ي النفس ببالدنا الشرقية وقلت وحدثتن((
ن، أو نظل كما حنن ال  ن كالغربيي امع، فنعمل فرادى وجمتمعيمثل هذه ا

  ).١٠٦: ١غرائب الغرب  ())ن نعمل فرادى وال جمتمعي

ًرة أشغاله، يفكر دائما يف  وكان األستاذ حممد كرد علي، على كث
ّكتاب خطط الشام، وهو كتاب يف مدنية الشام : ُّالكتاب الذي كان يعده

ركية  العربية والت:  قرأ من الكتب باللغات الثالثوتارخيه، وبعد أن قرأ له ما
رة مل يستطع االطالع عليها،  ًوالفرنسية رأى أنه مازال حمتاجا إىل مراجع كثي

ر  ، وتطلع إىل معرفة ما حوته مكتبة األمي)١٧٣ -١٧٢: ١: غرائب الغرب(
لى ، فعزم ع))ر يف الغرب نفسه منقطعة النظي((يف رومة، وهي مكتبة ) كايتاين(

ا، وسافر على باخرة تقله إىل رومة  ُّالسفر لزيار ّ، فعرج يف )م١٩١٣سنة (ٍ
يقول ). كايتاين(طريقه على القاهرة، مث زار إيطاليا، وقضى وطره من مكتبة 

ًر ليوين كايتاين يف رومية شهرا  اشتغلت يف خزانة األمي((: األستاذ حممد كرد علي
ر ،)١٨٨: ١املذكرات ())١٩١٣ًكامال سنة   مث زار سويسرا وفرنسا وا

ّمقالة يف وصف مدنية تلك ) ٣٤(وكتب . رة يف أثينة واآلستانة، مع وقفة قصي
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 - ١٧٢: ١) ٢ط(غرائب الغرب ((املمالك، ونشرت هذه املقاالت يف كتابه 
  .الرحلة الثانية:  حتت عنوان))٣٣٦

ئه ُوكان يف وصفه ال يتواىن عن حتريك العواطف الوطنية، وتشويق قرا
ضة الغرب الذي سبقهم إنه . العرب ليخرجوا من عزلتهم، وليفيدوا من 

ّحيضهم على طلب العلم واجلد يف العمل، ويضرب األمثلة على الفروق الت ي  ُّ
) حياتنا واحلياة األوربية(ن الغرب، ويكفي أن تطالع مقالة  تفصل بينهم وبي

ًن منوذجا  لتتبي) ١٩١٤باط  ش٢٠(ي ألقاها يف املنتدى األديب يف اآلستانة  الت
ّحيا ملا ميور يف قلب هذا الكاتب العظيم املصلح الذي يؤرقه حال وطنه، فهو  ً

  .ًمندفع أبدا حلفزه على النهوض

، وكان وايل ١٩١٤/ ٣/ ٢٢وعاد األستاذ حممد كرد علي إىل دمشق يف 
  .ًدمشق قد عطل جريدة املقتبس جمددا، فاحتجبت عن الصدور مثانية أشهر

وكان األستاذ حممد ) ١٩١٨ -١٩١٤(امت احلرب العاملية األوىل وق
ُرة ما القى من عنت وجور، وما فرض  ّكرد علي قد مل العمل يف الصحافة لكث

اية احلرب قصد  عليه من أعمال يف أثناء احلرب مل تستسغها نفسه، وقبيل 
تهت ، وان)٣٤١: ٦خطط الشام (إىل اآلستانة للتجارة، فمنعه االحتاديون 

احلرب فعاد إىل دمشق، وكانت احلكومة الفيصلية العربية قد قامت يف دمشق 
ي خلفتها اإلدارة العثمانية،  ، وبدأت تواجه املشكالت الت١٩١٨/ ١٠/ ٥يف 

تعريب الدواوين واإلدارة والتعليم يف املدارس، : رها، ويف طليعتها وما أكث
نت لذلك بأساتذة اللغة العربية ركية، فاستعا واستبدال املصطلحات العربية بالت

. ّرهم من الكتاب والشعراء واألدباء الكفاة ن يف دمشق، وغي وأدبائها املقيمي
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، مث )١٩١٩/ ٢/ ١٢ -١٩١٨/ ١١/ ٢٨(رمجة والتأليف  وأسست شعبة الت
، وأسندت )١٩١٩/ ٦/ ٨ -٢/ ١٢(توسعت فأنشأت ديوان املعارف 

ّمشر عن ساعد اجلد، وخطط لعمله، رئاسته إىل األستاذ حممد كرد علي الذي  َّ
فأخذ بإصالح املدارس على ما يالئم روح األمة العربية، ونظر يف بعض 

ربية احلديثة، ورفع شأن اللغة  ي بأساليب التُ ن املتعلقة باملعارف، وعن القواني
ّرة املهام رأى ضرورة فصل  َّوملا تبدى له سعة العمل وكث. العربية، وأمثال ذلك

لغة واملكتبات واآلثار عن أعمال املعارف العامة، وأن يؤسس جممع أمور ال
مع يف  / ٦/ ٨علمي يقوم مبهامها، فوافقت احلكومة، وصدر األمر بتأسيس ا

ً وعهد برئاسته إىل األستاذ حممد كرد علي، واختذ مقرا له املدرسة ١٩١٩ ُ
مع العلمي العريب األول يف املدرس. العادلية ة العادلية يوم وكان اجتماع ا
ن برئاسة األستاذ حممد  ، حبضور األعضاء الثمانية املؤسسي١٩١٩/ ٧/ ٣٠

َّكرد علي، وانضم إليهم األستاذ طاهر اجلزائري بعد عودته من الديار املصرية 
مع مدرسة امللك الظاهر مقرا للمكتبة . م١٩١٩يف تشرين األول  ًكما اختذ ا َ ُ

امع واجلامعات واملكتبات واملتاحف يف العامة، وأخذ يوثق صالته مع ا
  .الشرق والغرب

ّومل يكن بد من أن يواجه األستاذ الرئيس مجلة من املشكالت الصعبة، 
مع وقيامه مبهمته وكان . ّفعاجلها حبكمة وروية، ألنه كان شديد احلرص على ا
امع العربية، واستطاع أن يشارك املشاركة اجلادة يف  تعريب جممع دمشق أول ا

التعليم العايل والدواوين ودوائر احلكومة والسجالت الرمسية ولغة املدارس، 
والصحافة، وما يتصل بذلك، وبذل جهوده لسالمة اللغة، ونفي العامي 

ًوقد جنح يف عمله جناحا واسعا ألن املؤسسات الت. والدخيل منها ربوية  ً
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ًوالتعليمية والرمسية وأبناء الشعب كانوا صفا واحدا ّوهذا سر .  يف هذا االجتاهً
: ّالتعريب السريع الذي رافق االستقالل دون تباطؤ، فعلمت اجلامعة بكليتيها

، باللغة ١٩١٩الطب واحلقوق، ومها الوحيدتان آنذاك، منذ العام األول 
  .زة، وكذلك املدارس ُّالعربية، وعربت الدواوين واملؤسسات يف مدة وجي

مع جملته يف مطلع ع م، وكان لألستاذ الرئيس أثره ١٩٢١ام وأصدر ا
مع واندفاعه يف عمله، وتغلبه على الصعاب الت ي واجهته يف  ّالبارز يف جناح ا

مع يف نفسه وشهد اهللا أين كنت أفكر ((: طريقه، ومما قاله يف تبيان مكانة ا
ار، مدة توليت ي  ًي رياسته، وما رأيت بابا يوصلن يف أجنع الطرق إلجناحه ليل 

  ).٢٨٤: ١املذكرات  ())إىل النهوض به إال طرقته

مع العلمي الدائبة، كما كان  ويف احلق أن األستاذ الرئيس كان حركة ا
ى أقام هذا الصرح الشامخ  حت) ٢٨٦ -٢٧٧: ١املذكرات (راعيه وموجهه 

امع العربية الشقيقة، جمامع والعراق ) م١٩٣٢(مصر : الذي شهد ميالد ا
امع اللغوية العلمية ). م١٩٧٦(ردن واأل) م١٩٤٧( ّومت إنشاء احتاد ا

م، مث انضم إىل االحتاد جممعا تونس والسودان ١٩٧١العربية عام 
، وانضمت أكادميية اململكة )م١٩٩٤(ن   وجممعا ليبيا وفلسطي،)م١٩٩٣(

  .م١٩٩٦ًرا من عنايتها إىل االحتاد عام  ًي تويل اللغة العربية جانبا كبي املغربية الت

ي تواجهنا  وإننا لنتطلع إىل غد مشرق تندحر فيه اهلجمة الشرسة الت
اليوم، من دعوة إىل اللهجات العامية، والبعد عن العربية السليمة، لصعوبتها يف 
زعمهم، لتغدو اللغة العربية، كما كانت يف عصرها الزاهر إحدى اللغات 

  .العاملية، وما ذلك على اهللا بعزيز
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*  *  *  

ًاذ الرئيس حممد كرد علي جريدة طويلة من آثاره، تتضمن كتبا ترك األست
ا املكتبة  وقد أغن. ًرمجة، ومقاالت، ومؤلفات تارخيية وأدبية، وكتبا حمققة مت ى 

ًالعربية، وليس من مهي أن أعددها مجيعا   :ٍوإين مكتف بذكر مجلة من كتبه. ّ

هو كتاب يف و((: خطط الشام، يقول عنه األستاذ الرئيس: منها كتابه
ٍن سنة، وطالعت ألجله زهاء ألف  مدنية الشام وتارخيه، صرفت يف تأليفه ثالثي ُ

ركية والفرنسية، ويدخل يف ستة  العربية والت: ي جملد باللغات الثالث ومئت
  ).٣٤٦: ٦خطط الشام  ())جملدات

اإلسالم واحلضارة العربية، وأمراء البيان، وكنوز : رة ومن كتبه الشهي
ن سنيت  ، وغوطة دمشق، واملذكرات وهي يف أربعة أجزاء طبعت بياألجداد
  .م١٩٥١ -١٩٤٨

ا  كيف وضعت ((ولألستاذ حممد كرد علي مقالة طريفة جعل عنوا
  .م١٩٤٨ط / ٣٢٠ -٣٠٧: ١ ونشرها يف املذكرات ))تآليفي

ُواحلديث عن األستاذ حممد كرد علي طويل واسع، وال يسمح يل املقام 
مع أن أفيض يف ذلك،  وقد صدرت مؤلفات ومقاالت تتحدث عنه وعن ا

العلمي العريب الذي أقام قواعده، وشيد صرحه الشامخ، وفيها غنية للطالب 
  .والعامل

ار ال يكف وال يتوقف، وتابع نشاطه وهو على  ُّلقد ظل يعمل ليل 
ن ى وافته املنية يوم اخلميس يف الثاين من نيسا فراش املرض يف أواخر أيامه حت
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  .ن من عمره  وهو يف السابعة والسبعي١٩٥٣

ّرمحه اهللا الرمحة الواسعة جزاء وفاقا ملا قدم، وأسكنه فسي ح جنانه مع الذين  ً
  . رفيقاوحسن أولئك ن والشهداء والصاحلين   والصديقين لنبييأنعم عليهم من ا

ّوإين ألرجو أن أوفق بعون اهللا لكتابة دراسة وافية لعالمتنا اجلليل 
  .ستاذ الرئيس عليه الرمحة والرضواناأل


