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 يذسسح )داس احلذٌج األششفٍح(

 ػذادٌح داس احلذٌج انُثىي انششػٍح نهثُنيإ

 ()يةزن اهًجةرك د. أ.

٬ٰ ث٪ةا ٣ىةرـ ا٣ؽٱ٨ ٝةٱ٧ةز ث٨ ٔجؽ اهلل ا٣٪ض٧ٰ ٰٚ ا٣ٕىػؿك٩ٲح، امػذؿاق 

، ك٠ػةف ثضة٩جػ٫ ظ٧ٌػةـ ٣ٞةٱ٧ػةز، امػذؿاق ا٤٧٣ػٟ 628٬ا٤٧٣ٟ اٵمؿؼ قػ٪ح 

اٵمؿؼ، ك٫٧ً إ٣ػٯ ا٣ج٪ػةا ا٣ػؾم أٝة٦ػ٫ ٦ؽرقػح أك داران ٤٣عػؽٱر، كصٕػ٢ 

 ٣ع٧ةـ داران ٣ك٨١ ا٧٣ؽٌرس ا

، كصٕػ٢ أ٦ؿ٬ػة 636٬كاٚذذط دار ا٣عؽٱر ٰٚ ا٣٪ىٙ ٨٦ مػٕجةف قػ٪ح 

 كا٣ذؽرٱف ٚٲ٭ة إ٣ٯ مٲغ اٷقٺـ ا٧٣ٕؿكؼ ثأثٰ ٧ٔؿك ث٨ ا٣ىٺح 

إ٣ٲ٫ دار ا٣عؽٱر اٵمؿٚٲح، ٬ٮ ٦ٮقٯ ث٨  ٍخ جى كً كا٤٧٣ٟ اٵمؿؼ ا٣ؾم ٩ي 

 دٹن ٦عجٮثػةن ٦عج ػةك٠ةف ٔة، 635٬ا٤٧٣ٟ ا٣ٕةدؿ ٦ع٧ؽ ث٨ أٱٮب، دٮٰٚ ق٪ح 

٤٣ؼٲؿ، أ٠سؿ ٨٦ ث٪ػةا دكر ا٤ٕ٣ػ٥ كا٧٣كػةصؽ، كث٪ػٯ ٚػٰ د٦نػٜ ٦كػضؽ أثػٰ 

ا٣ؽرداا، ك٦كضؽ ا٣ذٮثح، كصة٦ٓ ا٣ضؿاح، كدارٱ٨ ٤٣عؽٱر ا٣٪جٮم، إظػؽا٧٬ة 

ٰٚ ا٣ٕىؿك٩ٲح، ك٬ٰ ا٧٣ٕؿكٚح ا٣ٲػٮـ ثػؽار ا٣عػؽٱر اٵمػؿٚٲح، كا٣سة٩ٲػح ٚػٰ 

 ػه ا٣سة٩ٲح ثة٣ع٪ةث٤ح قٛط ٝةقٲٮف، كأكٝٙ اٵك٣ٯ ٤ٔٯ ا٣نةٕٚٲح، ك

٨٦ اث٨ أثٰ ا٣عؽٱػؽ ا٣ػؾم أكوػٯ  ملسو هيلع هللا ىلصكظى٢ اٵمؿؼ ٤ٔٯ ٢ٕ٩ ا٣٪جٰ 

ث٫ إ٣ٲ٫، ٚٮ٫ًٕ ٰٚ دار ا٣عػؽٱر، كٝىػح ظىػٮ٫٣ ٤ٔٲػ٫ كوػٮرد٫ ك٦ٮًػ٫ٕ 

                                                 

 ٌٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ   ا
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 ٦ٛى٤ح ٰٚ ا١٣ذت ا٣ذٰ دعؽزخ ٨ٔ دار ا٣عؽٱر اٵمؿٚٲح 

ك٨٦ ا٣ضؽٱؿ ا٣ذ٪ٮٱ٫ ث٭ػؾق ا١٣ذػت ا٣ذػٰ د٪ةك٣ػخ دػةرٱغ ا٣ػؽار، كث٪ةا٬ػة، 

أكٝةٚ٭ػػة، كأقػػ٧ةا مػػٲٮػ٭ة، ك٦ػػة َػػؿأ ٤ٔٲ٭ػػة ٦ػػ٨ ظؿااػػٜ كأظػػؽاث،  كذ٠ػػؿ

كدؼ٤ٙ كازد٬ةر، ك٨٦ أم٭ؿ٬ة: ا٣جؽاٱح كا٣٪٭ةٱػح ٹثػ٨ ٠سٲػؿ، كا٣ػؽارس ٚػٰ 

دةرٱغ ا٧٣ؽارس ٤٣٪ٕٲ٧ٰ، ك٦٪ةد٦ح اٵَٺؿ ٣ٕجؽ ا٣ٞةدر ثؽراف، كدار ا٣عؽٱر 

 اٵمؿٚٲح ٤٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ ٦ُٲٓ ا٣عةِٚ 

ٲؿ٬ة أف ا٣ج٪ةا ٦ؽرقح ٚٲ٭ػة ٦كػضؽ أك كٱؿل ٨٦ ٱٕٮد إ٣ٯ ٬ؾق ا١٣ذت كٗ

، ٝةٔح ٣ىٺة ا٣ٕة٤٦ٲ٨ ٚٲ٭ة كا٣ؽارقٲ٨، ك٣ٲكخ صة٦ٕػةن أٝػٲ٥ ٤٣ىػٺة ٤٣ٕة٦ٌػح

كٱٞؿأ ٰٚ د٤ٟ ا١٣ذت ٠سٲؿان ٨٦ أػجةر ا٣ؽار، ككزػةاٜ أكٝةٚ٭ػة كأظػٮاؿ ث٪ةا٭ػة 

ك٩ٛٞةت ا٣ٕة٤٦ٲ٨ كا٣ؽارقٲ٨ ٚٲ٭ة، ك٦ة ٱٮٌزع ٤ٔٲ٭٥ ٨٦ أٝػٺـ كأكراؽ، ك٦ػ٨ 

٦٪٭ػة  ك٨٦ ٤٦ط كز٤ش، كٱٕؿؼ ٦ٞػؽار ٦ػة ٱأدٲ٭ػة ٦ػ٨ أكٝػةؼ،َٕةـ كمؿاب، 

 ز٤ر ٝؿٱح ظـر٦ة، ك٦٪٭ة ٔؽد ٨٦ ا٣عٮا٩ٲخ ٰٚ ثةب ا٣جؿٱؽ كٗٲؿ٬ة!

َّػٮا  ك٣ٮ أف ا٣ٞةرئ ٦ٌؿ ٤ٔٯ أق٧ةا ا٣نٲٮخ ا٣ؾٱ٨ ق١٪ٮا ٰٚ دار٬ػة، أك دٮ٣

ا٣ذؽرٱف ٚٲ٭ة ٣ٕؿؼ ٦ٞؽار ٦ة ػٌؿصخ ٨٦ َٺب ك٧٤ٔةا، ك٦ة ٝؿئ ٚٲ٭ػة ٦ػ٨ 

ٌ ٠ذت! ث٢ ٦ة أ  ٙ ٚٲ٫ أٱٌةن ٨٦ ٠ذت ٣

زػ٥ دػٺق ٠جػةر ٧٤ٔػةا ا٣عػؽٱر،  ،٤ٚٞؽ ٠ةف أكؿ ٨٦ دٌرس ٚٲ٭ة اث٨ ا٣ٌىٺح

ـٌم، كا٣كج١ٰ، كاث٨ ٠سٲؿ، كٗٲؿ٥٬   ١ٚةف ٦٪٭٥ أثٮ مة٦ح، كاٷ٦ةـ ا٣٪ٮكم، كا٧٣

ك٠ة٩خ دركق٭٥ ٦ن٭ٮرة، ك٦ضة٣ك٭٥ ٗةوح ٱعٌؿ٬ة ٠سٲؿ ٨٦ ا٧٤ٕ٣ػةا 

ا٣عؽٱر كٗٲؿ٬ػة أٱٌػةن رصػةؿ  كاٵٔٲةف، ك٠ةف ٨٧٦ ٱعٌؿ ا٣ؽركس ٰٚ دار

 ٠ةث٨ ػ١ٌ٤ةف ك٠ىٺح ا٣ؽٱ٨ اٵٱٮثٰ 

ك٠ةف ٨٧٦ دٌرس ٚٲ٭ة ا٣نٲغ ٱٮقٙ كا٣ؽ ا٣نٲغ ثؽر ا٣ؽٱ٨ ا٣عكػ٪ٰ، كٝػةؿ 

كذ٣ٟ ٰٚ رقة٣ذ٫ ا٣ذٰ ثٕػر  «دار ا٣عؽٱر اٵمؿٚٲح أٌقكخ ٤ٔٯ ا٣ذٞٮل»ٔ٪٭ة: 
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ا٣ػؽار ٧٦ػ٨  ث٭ة إ٣ٯ اٵ٦ٲؿ ٔجؽ ا٣ٞةدر ا٣ضـااؿم ٱ٤ُت ٚٲ٭ة ٦كةٔؽد٫ ٤ٔٯ ا٩ذػـاع

امذؿا٬ة، كإٔةدد٭ػة إ٣ػٯ ٦ػة أ٩نػبخ ٦ػ٨ أص٤ػ٫، ٤ٚٞػؽ ٦ػؿت ا٣ػؽار ٚػٰ دةرٱؼ٭ػة 

كقػ٪ح  637٬ثأظؽاث ٦ؤقٛح: ٦٪٭ة ٦ة ذ٠ؿق اث٨ مة٦ح ٦ػ٨ ػػؿاب أوػةث٭ة قػ٪ح 

658٬ 
 1ا

، كٝػؽ دػأػؿت ظة٣٭ػة ثٕػؽ ا٣عؿٱػٜ ٦762٬٪٭ة ظؿٱٜ أوةث٭ة قػ٪ح   ،

ؽل ٝةٔةد٭ػة ٦كػذٮدٔةن ا٣ؾم أوةث٭ة ظذٯ آؿ أ٦ؿ٬ة إ٣ٯ رص٢ ٗٲؿ ٦ك٥٤ ادؼؾ إظػ

٤٣ؼ٧ٮر ا٣ذٰ ٱجٲٕ٭ة، ٚٞٲَّي اهلل ٣٭ة ثٕػؽ ظػٲ٨ ا٣نػٲغ ٱٮقػٙ كا٣ػؽ ا٣نػٲغ ثػؽر 

 ةا٣ؽٱ٨ ا٣عك٪ٰ ا٣ؾم اقذُةع ٨ٔ َؿٱٜ ٔةرؼ ظ٧١خ ٚػٰ اٳقػذة٩ح كث٧كػةٔؽ

اٵ٦ٲؿ ٔجؽ ا٣ٞةدر ا٣ضـااؿم ا٣ؾم دٚٓ ٦ة اقذٕةد ث٫ ا٣ػؽار كر٧ٌ٦٭ػة ككٝٛ٭ػة ٤ٔػٯ 

ي  ص٧ةدل اٵك٣ػٯ  2ػخ ٬ؾق ا٣عضح ا٣ٮٝٛٲح ثذةرٱغ رِّ ا٣نٲغ ٱٮقٙ كذرٱذ٫، كٝؽ أ

ٚأظٲة٬ػة كأٔػةد  ،، كٝةـ ٚٲ٭ة ثٕؽ ذ٣ٟ ا٣نٲغ ثؽر ا٣ؽٱ٨ ثػ٨ ٱٮقػ1272٬ٙق٪ح 

 إ٣ٲ٭ة ٩نةَ٭ة كص٤ٕ٭ة ٦ؿ٠ـ إمٕةع ٧٤ٰٔ كركظٰ 

ك٨٦ ا٣ضؽٱؿ ثة٣ؾ٠ؿ أف اٵ٦ٲػؿ ٔجػؽ ا٣ٞػةدر ا٣ضـااػؿم ظػٲ٨ دػ٥ٌ اقػذٺـ 

ٰٚ ا٧٣ؽرقح ا٣٪ٮرٱػح ثٞػؿااة  1273٬ا٧٣ؽرقح كثؽئ ثذؿ٦ٲ٧٭ة ٝةـ ٰٚ رصت 

٣ىعٲط ا٣جؼةرم ظٌؿق ا٣نػٲغ ٱٮقػٙ، ك٠ػةف ٦ٮٔػؽ ا٣ػؽرس ثٕػؽ وػٺة 

ا٣ْ٭ؿ إ٣ٯ وٺة ا٣ٕىؿ، ك٠ةف درس ا٣ؼذةـ ١٣ذةب وعٲط ا٣جؼةرم ٰٚ آػؿ 

أٱةـ ر٦ٌةف، كا٩ذ٭خ ا٣ض٤كح ثٞىٲؽة أ٣ٞة٬ة ٩ة٧ّ٭ة ا٣نٲغ ٱٮقػٙ ثعٌػٮر 

 ا٤ُ٣جح كاٵٔٲةف، ٝةؿ ٚٲ٭ة:

 ذ٥ ٝػؽ ٚذعػةثةب ا٣ٞجٮؿ ٣٭ؾا ا٣ؼػ

 

 ٚٺح ٨٦ ٱ٧٪٫ ثؽر ا٣كٕٮد ًػعٯ 

 أ٦ة دؿل ا٣كٕؽ ٝؽ ٹظػخ ثنػةاؿق 

 

 كَةاؿ ا٣ٲ٨٧ ٚػٰ أدكاظػ٫ وػؽظة 

 دؿصػٮق ٦ػ٨ أ٦ػػ٢ اقػأؿ إ٣٭ػٟ ٦ػة 

 

 كاًؿع إ٣ٲ٫ ٚٮص٫ ا٣ٞؿب ٝؽ كًػعة 

 كاثكٍ ٱؽٱٟ إ٣ػٯ ٦ػٮٹؾ ٦جػذ٭ٺن  

 

 ٚػػإف ٦ػػ٨ أـٌ ثػػةب اهلل ٝػػؽ ٩ضعػػة 

                                                  

  216ك169ذٱ٢ ا٣ؿكًذٲ٨   1ا
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ٞةف  ٰٚ ا٣ض٧ٞٞٲػح، زػ٥ ٝػؿأ اا٣نػٛةا  كا٩ذ٢ٞ اٵ٦ٲؿ ثٕؽ ذ٣ٟ ٚٞؿأ ااٷد

كا٣ىعٲعٲ٨ ٰٚ ٦ن٭ؽ ا٣عكٲ٨ ثة٣ضة٦ٓ اٵ٦ٮم
 2ا

  

 1266٬ك٦٪٭ة ٦ة ذ٠ؿق ثػؽراف ثٕػؽ قػ٪ح 
 3ا

 1912، ك٦٪٭ػة ظؿٱػٜ قػ٪ح 

 أوةث٭ة كذ٬ت ث١٧ذجح ا٣نٲغ ثؽر ا٣ؽٱ٨ ا٣عك٪ٰ 

ز٥ أٔٲؽ ث٪ةؤ٬ة كدضؽد ٩نػةَ٭ة أٱػةـ ا٣نػٲغ ثػؽر ا٣ػؽٱ٨ ا٣عكػ٪ٰ ا٣ػؾم 

 ٧٤ٕ٣ػػةا ٠ة٣ػػؽٝؿ كا٣ؼُٲػػت كا٣جٲُػػةر كٚؿٚػػٮر كا٣ؿٚػػةٰٔدرس ٤ٔٲػػ٫ ٠جػػةر ا

 كاٵدةقػػٰ كا٣ُٕػػةر كا٣ع٤جػػٰ كا٣ؿ١٩ٮقػػٰ كدثػػف كزٱػػخ كا٣ؿ١٩ٮقػػٰ

 اا٣عةِٚ  كا٧٣جةرؾ كا٣ٞٮد٤ٰ كا٣ؽكصٰ ك٠سٲؿكف ٗٲؿ٥٬ 

ك٠ة٩خ ٤٣نٲغ ا٣جؽر ثؽار ا٣عؽٱر ٔ٪ةٱح ػةوح، ٚٞػؽ ٠ة٩ػخ ٚٲ٭ػة ٗؿٚػح 

ك٠ة٩خ ا٧٣ؽرقح ا٣ذٰ ػػٌؿج ٚٲ٭ػة أثٲ٫، ك٠ة٩خ ٫٣ ٨٦ ثٕؽ أثٲ٫ ١٦ذجح ك٦ٕذ١ٛةن، 

ٔػػؽدان ٦ػػ٨ ٠جػػةر ا٧٤ٕ٣ػػةا كأذ٠ؿ ظةدزػػح كٕٝػػخ أٱػػةـ ا٣نػػٲغ ٤ٔٲػػ٫ رظ٧ػػح اهلل 

كرًٮا٫٩، كذ٣ٟ ظٲ٨ َؿؽ ثةث٭ة ٔؽد ٨٦ دضػةر ا٣ٕىػؿك٩ٲح ٱؿٱػؽكف وػٺة 

٥٬ ٝػةاٺن: إف ٚٲ٭ػة ٦كػضؽان ا٣ٕىؿ ٰٚ ٦كضؽ٬ة، ٚؼؿج إ٣ػٲ٭٥ ا٣نػٲغ كوػؽَّ 

٣ٕة٦ح ا٣٪ػةس، كا٣ضػة٦ٓ اٵ٦ػٮم  صة٦ٓ ٣ُٺث٭ة ك٤٣ٕة٤٦ٲ٨ ٚٲ٭ة، ك٣ٲف ٚٲ٭ة ا

 ٝؿٱت ك٤ٔٲ٭٥ أف ٱى٤ٌٮا ٚٲ٫ ٦ٓ ا٣ض٧ةٔح، كأ٤ٜٗ ا٣جةب دك٩٭٥ 

ا٣ػػؽار، كأف دجٞػػٯ ٝةا٧ػػح ثؼؽ٦ػػح  ؾى ذػػؿى  دي كأكوػػٯ ا٣نػػٲغ ثػػؽر ا٣ػػؽٱ٨ أٌٹ 

ا٣نػػٲؼةف ا١٧٣ذجػػٰ ٹ قػػٲ٧ٌة ا٣عػػؽٱر ا٣٪جػػٮم، ٚٞػػةـ َٺثػػ٫ ٦ػػ٨ ثٕػػؽق ك

اٷمؿاؼ ٤ٔٯ ا٣ػؽار، كثػؾ٣خ ا ثة٣ذضةر، كدأ٣ٛخ ٣ض٪ح ٮكا٣ؿ١٩ٮقٰ، كاقذٕة٩

ـ ثض٤ٕ٭ػة ٦ؽرقػح 1954ص٭ٮد ػٲِّػؿة ظذػٯ وػؽر ٦ؿقػٮـ ص٧٭ػٮرم قػ٪ح 

ػمؿٔٲح ثةق٥ اإٔؽادٱح دار ا٣عؽٱر ا٣٪جٮم ا٣نػؿٔٲح ٤٣ج٪ػٲ٨ ، ككي  ٕخ ٣٭ػة ًً

                                                 

  795: أٔٲةف د٦نٜ ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣سة٣ر ٔنؿ  2ا

 ك٦ةثٕؽ٬ة  ٦26٪ةد٦ح اٵَٺؿ   3ا
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ط ٧ػ٪ى ؼ كزارة ا٣ذؿثٲح ٤ٔٯ ا٦ذعة٩ةد٭ػة، كٱي نؿً اٵ٧ْ٩ح كا٧٣٪ة٬ش ا٣ذؽرٱكٲح، كدي 

 ٔٲح ا٧٣ٕةد٣ح ٣ٸٔؽادٱح ا٣ٕة٦ح ا٣ُٺب ا٣ن٭ةدة اٷٔؽادٱح ا٣نؿٚٲ٭ة 

ك٬ػٰ ا٣ٲػٮـ ثػإدارة ا٣نػٲغ   كدٮ٣ٯ إدارد٭ة ٔػؽد ٦ػ٨ ا٣نػٲٮخ اٵٚةًػ٢

ص٤ٕ٭ة ٝج٤ػح  ظكٲ٨ وٕجٲح، ا٣ؾم رأٱخ ا٬ذ٧ة٫٦ كظك٨ رٔةٱذ٫ ٧٤٣ؽرقح، ٧٦ة

٤٣ؿاٗجٲ٨ ٨٦ ا٣ُٺب كا٣ؽارقٲ٨ كٱضؿم ا٢٧ٕ٣ ٚٲ٭ة كٜٚ ٩ْةـ دنػؿؼ ٤ٔٲػ٫ 

ٯ اٵمػؿٚٲح ٦ؽرقػح ٣ٸمػٕةع ا٣٪جػٮم ص٧ٕٲح دار ا٣عؽٱر كأقأؿ اهلل أف دجٞػ

دذةثٓ رقة٣ح كاٝٛ٭ة، كأف ٱٮٜٚ ا٣ٞةا٧ٲ٨ ٤ٔٲ٭ة ث٧كػةٔؽة كزارة اٵكٝػةؼ إ٣ػٯ 

ي   كٝٛخ ٫٣ إظٲةا أكٝةٚ٭ة كا٣٪٭ٮض ث٧ة أ

*   *   *


