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 مقدمة
 

فييا قرنييلم قر، ويياظ وفييا هييلول قرنوييل وقر ويي  وقر ييو ظ 
حت سي ط قردورة قرعث، نية قر،ليوةظ و،ع غي ب وسي ل  قتتصاي   وت

( عت،وييي  قعتييدق ( و  قرشييوع  اييحييتي)   قركييوقكعاقرسييليعظ دعييد  
ظ حيث ك م قرك تب وقرط عع وقر،وزص . ك،  درصيل دم   ذقتاص و ود فلديص

يي) سيي  ص قرنييل  م دنص ( عشييك  لوقلييا  عيي  كثيييلقا ،ييم قرعيي حثيم يهنييوص
ن ا عالق ت) قر،ختلية.طع لع قتستعدقدع  روق لع حنينية. ووو  ( ،عيص

ي  ح نحيم قرعيلب قر،ع ايليم ح يسيتطيع دم يحيلص   فكيم وقحيدقا ،نص
ك)   ؟ قركوقكعاقريكل ،م حور) ع،ندقل ،  حلص

ية قرحديثيةظ عيم  وه  نحم ع  زومظ فا هي  قتسيتنال  وقرتننيص
 إن  ز ،  فعل) د دقدن  ؟ ور، ذق ؟

ل  عليي ى قتسييتوال ظ دم هييو قتسييتعدقد دتلقهيي  قرو ،يية قر،سييتع 
يلو قرنيلم  ي  قسيتط ع) ،يكص قرذي ُيطعق عليى دفك لني  عحييث نع يز ع،ص

 قر، واظ ع رلغم ،م هلول قرنول وقرتخلصل ؟
قد قرنووييية قريييذيم  قركيييوقكعاو وقحيييد ،يييم د يييدقدن  قوفيييذقذه ُلول

ة قرعل،ي   فيا توعيية  ح وروق قرنووض ع روققع إي، ن ا ،ينوم ع،سيلوريص
وييم عشييل قرنيي ل رينييد لوق علييى قر،ط رعيية عحنييوقوم ععييد دم يييدلكوق دنص

 دحلقل فا انع ،ا للهم.
وعيي رلغم ،ييم دنيي) وقحييد ،ييم قرنالليي  قرييذيم ُتييذكل دسيي، لهم فييا 

ةظ نكيي د ت نعثييل إتص علييى عييدد وييلي  ،،ييم يعلفييوم  قركتييب قر،دلسيييص
إسو ، ت) فا ،ح ورة قرنووة قرعلعية تحت روق  عليم علعيا وقحيدظ 

ه ،يع لقعطية تويمص قرشيعوب قيسيال،يصةظوت يتني فى ت يتع لض و يود
ودخييو  قرعييلب فييا تح رييي ت ،ختلييية ،ييع ق خييليم. وكثيييل ،يينوم ت 
د ع تستعدقدظ وتدعو إرى تحليل قرعنو  ،م  يعلفوم ايح ت) قرتا ُتندِّ
قر ،ودظ وتط رب عولول  قت تو د فا قيسالم قريذي ُو يد ،يم د ي  

 سع د  قينس م.
( ،شييلوعيت)ظ عسييى دم دم قرنييل د  طعييع  ذريي  كليي) ي،يين  إعيي 

ق  ح ،م خالر) ح إرى وقحيد ،يم دهيم  ل قرنلص ينتيع ع) قرع حثومظ ويتعلص
ليم قيسال،ييم فا قرنلم قر، وا. يم قر،تنوص لين  قرنو،يص  ،يكص
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ض فيوي   ظ رلكيوقكعااحي  دنصو  ريست قر،ل  قووريى قرتيا نتعيلص
ك،ي  دمص قتصحي د  ظ  ،عية قرنيديل يوسيلفند دن زن  دطلوحة عن) فيا 

ريية عنيي) قركتيي ب قرعييلب نشييل رنيي  دلقسيية ،طوص
فوييالا عييم دلقسيي ت  (1 

يةه ركيمل قرع،ي   كثيل  ،تيلقة ُنشلت رن  فا كثيل ،م قردوليص ت قرعلعيص
هن  ،ختللظ ويغطا  وقنب ت ي،كم دم يغطيو  ديص ع،  آخلظ وهيو 
لت تحنييييق قوع،ييي   قرك ،لييية  ععييي ل  عيييم  يييز  ،يييم دلقسييية تايييدل

قرتيييا دن زن هييي  عتكلييييل ،يييم ،لكيييز دلقسييي ت قروحيييد   (2 ارلكيييوقكع
قرعلعيةظ وقد ق تزدن  هذه قردلقسة ،نو  وم كثييليم ريم يت،كنيوق ،يم 

 قرحاو  عليو  عسعب ني ده  وغال  سعله . 
م ح هني  ح ،ن لنية عييم طععي ت ،ختلييةظ وقختيي لقا دقيني ا  ني  ننيدص إنص

تييم ووييع علييى عشييليم طععية ،ختليييةظ  رلنايو  ،ييم عيييم ، يزييد
ييدن  دم ُنخييل   كتييي ب   و  دم حوقشيييو  وقرتيسيييلقت قرالز،يية روييي . و  

ويييل إرييي) ،ييم ُُ ( علييى قراييول  قرتييا ُتلوييا ايي حع)ظ ع،يي  دقرنييل 
وعط وتدقيق وتيسيل وإح تت. ثم ووعن  نعذ  ،ختايل  عيم حيي   

،يع دلقسية تحليليية ري). ودودص قيشي ل   وم قرنيل ظ ووايي ا قركوقكعا
يسا عتاويب ععض قوخطي   فيا ععيض قوعيي ت إرى دننا س،حُت رن

ظ و دُتو  فيا دم قرنل وقوشع لظ وعتثعيت عن ويم يتي،ة ت ت، ع ت 
ععي ا  رُت كت عة ععيض قرو،يزقت ت  طععة قدي،ة قنيلدت عو . ك،  دننا عدص
رلن عد  قي،اللية قر،تدقورة فا عالد قرش مظ ،،ص  تيسيا  إريى قرين . 

ويي  قراييعل علييى وققييع وقييد قكتنييل ع،لييا هييذق اييعوع ت ك ثيييل ظ ده،ص
قر،ثنِّييل قرعلعييا قرييذي ردييي) قرخييي ل فييا دم ي،ييوت  شييويدقا(ظ دو دم 

 يعيش  شويدقا(.
نييا ،ييديم ع رشييكل ر،ييم سيي عدونا علييى ت يي وز كثيييل ،ييم  وإنص

 قراعوع ت ين  ز هذق قرع، .

                                                           
( ،ح،ييد  ،يي   طحيي مظ قتسييتعدقد وعدقلليي) فييا فكييل قركييوقكعاظ د،شييقظ قتصحيي د 1 

 .  574ظ  1992ظ 1قركت ب قرعلبظ ط
رلكيوقكعاظ دلقسية وتحنييقظ عييلوتظ  (  ،ح،د  ،   طحص مظ قوع،   قرك ،لية2 

ظ   1995ظ 1،لكييز دلقسيي ت قروحييد  قرعلعيييةظ سلسييلة قرتييلقث قرنييو،اظ ط 
579. 



 11 

لي) وحيديظ ورويم دم  نا دتح،ص وإذق تحه ععض قرننصي د نناي اظ فيننص
د فيا قوخيذ عي  لق  ينيص،وق قرع،ي ظ وينوص  ،يوهظ ،شيكوليمظ وريم دتيلدص

ة قر  دص ظ رتعمص قري لد ظ وتتسع دقلل  قرحوقل.  قرننديص
 
 

 د. محمد جمال طحان

 
 م10/12/2014
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 طبعات أم القـرى

 
عنوقنيي) قرك ،يي   دم قرنييل  ض وهييو وييعط ،ي وويي ت و،نييللقت 

،يية سيينة  يية قر،كلص  1316،ييلت،ل قرنوويية قيسييال،ية قر،نعنييد فييا ،كص
ُله  هو  قرسيد قريلقتا(. درصي) فا حلبظ وهولت دوريى  ه لي( ،حلِّ

م( ثيم  1899ه يلي   1317،ن تت) فا احيية "قر،ليصد" سنة  
طععيي)ظ وننصحيي) غيييل ،ييلص  إرييى دم نشييله  ،ح،ييد لشيييد لويي ( فييا 
 قر،ن ل( ععد دم حذل ،ن) عع لقت نند قردورية قرعث، نييةظ وقي   عني) 

قت قع  طعع) فا ،ال  إم قركوقكعا قد ننصح) ستص  ،لص
 1). 

خيية سيينة  وطععيية  قر،نيي ل( عنوقنويي    ،عييية دم قرنييل ( و،للص
اييحة ،يم قرنطيع قر،توسيطظ وفيا  112ه ليظ وتنع فيا  1320

حوقشييحيو  تعلينيي ت  قر،نيي ل(ظ وهييا تختلييل ح قليييالا ح عييم قرطععيية 
 قر،عت،د ظ وسنعيصم ذر  فا حين).

 ت، عي ت رتعيييم ،ي  دقل ك،  دمص هذه قرطععية ،حيالص  ععني ويم قت
فيو ظ و،لحنة عيولل دقييق رل،وويوع ت. وهيا نسيخة خ ريية ،يم 

قركت عيية قر يلييية 
تويي  شييخ  ،يي  عخييط قريييد علييى قرو يي)  (2  قرتييا ثعل

قردقخلا ،م قرغالل قوخيل. وسنل،ز إرى هذه قرطععية عي رحلفيم  ط. 
 م(.

وعثلن  على ثالث طعع تظ كلصو  ،تش عوةظ ،يم قرنطيع قرايغيلظ 
ايحةظ وها عدوم تي لي،ظ وت تختليل عيم طععية  148نع فا   وت

ه  ،م قرحوقشياظ و،يم قرعني ويمظ و،يم فولسية   قر،ن ل( إتص فا خلوص
 قر،وووع ت.

وهن   طععة ،شيتلكة ،يع  طعي لع قتسيتعدقد( فيا ، ليد وقحيدظ 
م. وسيينل،ز ركيي  تليي   1931طعييع قر،كتعيية قرت  لييية ع،اييل عيي م 

 قرطعع ت ع رحلفيم  ط. ق(.

                                                           
 ،يالدي. 1902ه لي    1320ظ سنة 5( قر،ن لظ ،ج1 

 ( قرل،زية.2 
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 دن  طععة ،م قركت ب ق م عو  قرسيد  ،ح،يود دفنيدي طي هل( وو
ا حب   ليد  قرعلب( وها عدوم ت لي،. وتي لي، إييدقعو  فيا دقل 

ايييحة ،ييم قرنطييع  184مظ وتنييع فييا  1923قركتييب قر،اييلية هييو 
ظ حييث يووي  174قراغيل. وفيو  زي دقت عم سوقه  فا قرايحة 
عييوم دولوعيية ع سييم قر خالفييةظ ودمص قيسييالم قر،لرييل دم قوتييلق  ُيله 

قرذي يل،م ع) قرعلبظ يكله قرعنل وقرحلبظ رذر ظ رم يشتل  قرعلب 
فا ،ذقع  قول،مظ ودم قوتلق  رم ُيتل ،وق قرنلآم إرى رغتوم روعل 

 إي، نوم وعدم ،وقفنت) سي ستوم.
وفا آخل هذه قرطععة دولقق ،و فة تتحدث عم طلينة قركت عية 

ول و،يت ح قرتي هم عيم دعوي   قر يليةظ وتحتوي على  دو  قرحل
يديم. وفيوي  إلشي د إريى طلينية قسيتخدقم قر يدو    ،عية تعليم قر،وحص
قوفنيييا فيييا قر،لقسيييلةظ ع رتلكيييية وقري لسيييية. وعليييى هيييذه قرطععييية 
 قعت،دن  فا تل  قيو ف ت. وسنل،ز روذه قرطععة ع رحلفيم  ط. ط(.

،يالدي(  1959ه لي    1379ودخيلقاظ هولت طععة سنة  
)  قرييدكتول  عييم قر،طععيية قر،اييلية فييا حلييب عنشييلقل حييييده وسيي،يص

ايحة ،م قرنطع قر،توسطظ  255ععد قرلح،م قركوقكعا(. وتنع فا 
،ة  ل  ع،ندص وفا آخله  فولل ،لقم دع دي ا ،م  د( حتى   (ظ و،ادص
قييي   فيوييي  قريييدكتول ععيييد قريييلح،م ض  هيييذه طععييية  دييييد  ركتييي ب  دم 

ر)ظ ،،ي  ي علوي   تلية قرتا ادلتقرنل (ظ قوعلت على قرطعع ت قر،خ
ت تختلل عم قرطععية قووريى قرتيا دايدله  قر،لريل ووص  ،يلص 
 3) ...

 إمص  دي لح،) هللا درصل  دم قرنل ( و طع لع قتستعدقد( قع  ه لت) 
إرييى ،اييلظ وكيي م ع،ييا قرييدكتول دسييعد قركييوقكعا يتييورصى تعييييض  دم 

حلييب قرثنيية  قرنييل ( ريي) وهييو فييا حلييبظ ك،يي  دخعلنييا ديويي ا عيي رم
قر،لحوم قرشي، لقغب قرطعص خ دم قر،لرل دطلع) علي) قع  سيله إرى 

. وفييا ايييحة ،يي  ععييد قرعنييوقم اييول  رلكييوقكعا ع رلعيي ل (4 ،اييل(
 قرعدوي ويح،  ،هلصة فا يده قري،نى.

                                                           
وقد تعيصم رن  غيل ذر ظ نسعي اظ ركم هذق قرنو  يايدق عليى لوح قرين  وع،و،ي)ظ وإمن كي م  (3 

ن ه  آني اظ ُيو ل إرى ذر  دم  دم قرنل  ( قد ُعدص  سيت ،يلقت يختلل ،ع ععض ق ر زلي ت قرتا عيل
 قع  دم يتصخذ شكل) قرنو لا.

 .1مظ   1959دم قرنل ظ ط  (4 
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وع،و،يي اظ فيينم هييذه قرطععيية هييا دك،يي  قرطععيي تظ ،،يي   علنيي  
هل( فيا خ ت،ية نعت،ده ظ ونويل إريو  ،ي  يننايو  ،يم طععية  قرطي 

قركتيي بظ و،ييم طععيية  قر،نيي ل( ،ييع قرحوقشييا وقرتعلينيي ت قر،ويي فة. 
 وسنل،ز إرى هذه قرطععة ع رحلفيم  ط. ح(.

ورم نتوقصل عند هذق قرحدظ فند  ،عن  ك  قرطعع ت قر،توقفل  ععد 
م عليويي  تيي لي،  م علييى دنويي   1982تليي  قرطععيية فو ييدن  طععيية ُدوص

قرعلعا فا عييلوتظ وركيم قروققيع طععة ث نية ادلت عم دقل قرلقلد 
ل  عم طععة  مظ وت يو د عييم قتثنتييم دي  1959دنو  نسخة ُ،اول

قختالل إتص فا ،علو،ي ت قرنشيل ق تيية ض لقيم قرطععيحةظ قرطي ععظ عي م 
 قرنشل.

د،  قرطعع ت قر ديد  فوا كثيل   دقا فا قوقطي ل قرعلعيية كلوي ظ 
قرتيا خلصيوي  قركيوقكعاظ ن يزت ،يم دوم قرل يو  إريى قروثي لق ُُ وقد د

،،   علو  طععي ت ن قاية وغييل دقينيةظ ك رطععية قرتيا ايدلت عيم 
 م.1981،لسسة ن ال رلثن فة فا عيلوت ع م 

ك،ي  ايدلت طععية  دييد  عيم دقل قرشيلق قرعلعيا ض عييلوت ح  
اييحة ،يم قرنطيع قر،توسيطظ  199مظ وتنع فيا  1991ظ 4حلب ط

 1959م عم طععة عي م  وقد دخذ قرن شل ،ند،ة قردكتول ععد قرلح،
م ودثعتو ظ ك،  قعت،د على تل  قرطععةظ وركم طععتي) قر دييد   ي  ت 
،حشو  ع وخط  . وقد لادُت فا هذه قرطععة خ،سة وثالثييم خطي  

 م.1959خلت ،نو  طععة 
مظ ثيم عليى زيي دقت ،ي   1959ف رث عت إذقا قعت، دن  على طععية 

قر،ني ل. ول،زني       فا طععة قرط هلظ و،   ي   فيا حوقشيا طععية
 ط. ح( و  ط. ط( و  إريى تليي  قرطععي تظ علييى قرتيوقراظ عيي رحلول ض

  ط. م( ودعنين  قرطعع ت قرندي،ة تحت ل،ز  ط. ق(.
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 حياة الكواكبي

 
ُورد ععدقرلح،م عم دح،د عو لا عم ،ح،د عم ،سعود قركوقكعا  

م( وسيل  علعيية قدي،ية 1855حي 1271  سنةشوق   23عحلب فا 
ييي  إمص  ييذوله  ت،تييدص ،ييم  ويية قوب إرييى عليياص عييم دعييا فييا حلييبظ ق

يد  ) عيييية عنيت ،سيعود آ  ننييب إريى ،ح،ص ط رب. وت،تدص ،م  وة د،ص
 .عم قرع قل عم علا زيم قرع عديم عم قي، م قرحسيم قرشويد

م( وهيو فيا قرخ ،سية 1859ح  هــ1276توفصييت وقردتي) سينة  

ة آ  ننييبظ وقايطحعت ) إريى دنط كييةظ ،م ع،لهظ فكيلت) خ رت) ايييص
يية وحيييه شيييل ا ،ييم قرنييلآم  وهنيي   تعلصييم قرنييلق   وقركت عيية وقرتلكيص
 قركليم. ثم ع د إرى حلبظ ودك،  تعلي،) ،ع شا  ،م قري لسيةظ ،دص 
ع م تنليع اظ ذهب ععده إرى دنط كية ث نيةا ردلقسة قرعلومظ ثم قستنحححلص 

ية م( فيحدخ  قر،حيحدلسة قركو 1865  هــ  1282فا حلب سينة   قكعيص

عع ،ن هج  قوزهل فيا قردلقسيةظ وكي م دعيوه ،يديلقا روي .  قرتا ك نت تتل
ةظ ك،يي  دلل  وهنيي   تيي عع دلوسيي) فييا قرشييليعة وقودب وقري لسيييص
ي) ريم يكتيل  عيذر ظ عي  لقح يعيبص  ععض علوم قرطعيعية وقرلي وية. ركنص

 .،م علوم قرسي سة وقر، ت،ع وقرت لي، وقريلسية

ة ُعيصم سينة  ودوص  ، دخ  قرحي   ق      م(  1872   هــ 1289رع،ليص

ة قرن طنييية علسييي م قرحكو،ييية  لقا فيييا ايييحيية  فيييلقت( قرلسييي،يص ،حيييلص
ييية. وقست،حيييحلص  ييية وقرتلكيص يييةظ وك نيييت تايييدل عييي رلغتيمض قرعلعيص قرعث، نيص

ويي  1876  هـــ  1293ع رع،حححيح  فيييح) حتييى سيينة   م(. وونيي) لد  دنص

هيلظ ه له  رُيايدل تتحنصق ط،وح ت) فا إعالم قرحنينة على قر ، 
يي ل  ية ع تشييتلق  قرايولي ،يع ه شيم قرعطص ايحيية  قرشيوع  ( قرخ اص

م( وك نيييت دوص  ايييحيية علعيييية ،سيييتنلة 1877   هــــ1294سييينة  

ستة عشل عددقا فنيطظ إذ  16تادل فا حلب. ورم يادل ،نو  غيل  
ويي  تنتنييد  يي  و ييد دنص دغلنويي  وقرييا حلييب  ك ،يي  ع شيي ( قرنعلايياظ ر،ص
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،يي  دلقدت قرسييلطة دمسي سيية قرسييلطنة ق يية. ولعص تشييغل) عييم  رعث، نيص

نت) سنة   م( عووقا فخلي ا فا  1878  هـ  1295توعية قرن ل فعيص

يي) رييم ُيغييل  ع ر،ناييبظ ورييم يييي ل ،ييم  يية. ركنص ر نتييا قر،عيي لل وقر، ريص

م( إرييى إنشيي   اييحيية 1879  هـــ1296قياييالحظ فسييعى سيينة  

ةظ ركنص  ة وقرتلكيص و ظ هيا قوخيل  ريم تسيت،ل  قعتدق ( ع رلغتيمض قرعلعيص
إذ ادل ،نو  عشل ُ دعدقدظ ثمص دوقيتو  قرحكو،ة ر يلد  اي حعو  فيا 

 .قنتن د سي ستو 
نتيييي) فييييا ر نيييية  وح ورييييت قرحكو،يييية إسييييك ت) ع ر،ن اييييبظ فعيص
ييليم فييا  ييةظ وقلصدتيي) لل سيية قلييم قر،حو  قر،نيي وتت وقوشييغ   قرع ،ص

ة ر نييية ق،تحييي م قر،حييي ،يم. ك،ييي  ُعيص  ححيييحم سييينة قروتييييةظ ثيييمص عويييويص

م( ،ييديلقا فخلييي ا رل،طععيية قرلسيي،يةظ ثييمص ثيي ،م  1881   هــ 1299 

 .لليل رعلديصة حلب

ييل فييا  1882   هـــ 1300وفيا سنييحة   يي  دثص م( تيوفصا وقرييده ،،ص

) رم ينزوظ وقسيت،ل فيا ُنايل  قر،هليو،يمظ وقنتني د  نيس) كثيلقاظ ركنص
ت قرحكو،يية فييا إغلقليي) ع ر،ن اييبظ فيحييحا سيي نة قرسييلطنةظ وقسييت،لص

نت) عويوقا فيا ،حك،ية قرت حححيح ل ظ ثحيحم  1886  هـ  1304  م( عيص

م(ظ ولليسي ا  1892  هــ  1310  لليسي ا رغلفحيحة قرت حيح ل  عحيحلب 

ييي ب قر،حك،ييية قرشيييلعيصةارل،ايييلل قرزلقعييياظ ثيييمص للييييل  ُا ركتص
م(  1896  هــــــ  1314م(ظ ودعيييييح دت) سيييينة  1894  هـــــ1312 

 .رل نة عيع قولقوا قو،يلية لليس ا رغلفة قرت  ل  عحلبظ ولليس ا 
ننيد قرسيلطة  ركمص ديص ا ،م تل  قر،ن ايب ريم يثني) عيم عز،ي) فيا

يةظ إذ فييت  ،كتعيي  رنايل  قر،هلييو،يمظ حتييى   ً وقرتايدي رلخد،يية قرع ،ص

يي  دغوييب قرييوت ظ فسييعوق ر ينيي   عيي)ظ فنييد  رُنصييب عيي عا قروييعي   ،،ص
رنييت قسييتغلصت قرسييلطة ،ح وريية قغتييي   وقرييا حلييب   ،ييي  ع شيي (ظ ود

قرنييعض علييى قركييوقكعا عتو،يية قرتحييليض علييى قتليي)ظ وركييمص سيي حت) 
لتظ وُعز  قروقرا. ثيمص قتصو،تي) قرحكو،ية ع تتاي   عدورية د نعييةظ  ُعلص
على رس م وقرا حلب  ع لل ع ش (ظ قرذي قتصو،) ع تتي ق ،يع دورية 
ية تني ون نهي م قرحكيمظ  ،ة سيلص د نعية على تسليم حلبظ وعنق ،ة ،نهص
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ع يعييدقم د،يي م ،حك،يية حلييب قر،تييو،ل  ،ييع قرييوقراظ ركييمص وُحكييم علييي) 
م تهلص، اظ ولفض قر،ح ك،ة فا حلبظ ك،  ق ،يت ،هي هل   قركوقكعا قدص

فيييا حليييب تط ريييب عييي يفلق  عنييي)ظ ف ويييطلت قرسيييلطنة إريييى إعييي د  
م دف عي ا شخايي ا عيم نيسي)ظ فعلليت  ،ح ك،ت) فيا عييلوتظ حييث قيدص

ا قتصو،ييي) عوسييي طتو ظ سييي حت)ظ وتعييييصم تزوييييل قريييوقرا قوولقق قرتييي
 .وُعحز 

وفييا دثنيي   تليي  قوعييوقمظ قرايي خعة ،ييم حييي   قركييوقكعاظ قرتييا 
ض فيو  رلهلم وقرس مظ واودلت ،،تلك تي) كي م يويع فايو   ،تعلص

لييع علييي) فييا  يي) قطص ي( إنص كت عيي) " دم قرنييل  " قرييذي قيي    ك ،يي  قرغييزص
ي) عيصوي) ري) وهيو فيا  حلبظ وقي   قعني)  قريدكتول دسيعد قركيوقكعا( دنص
حلب. ك،ي  كي م يويع ععيض دفكي ل كت عي) قرثي نا  طعي لع قتسيتعدقد(. 
ية عليي) ع رتع ،ي  ،عوي ظ إذ  وركا يتخلص  ،م إرح ح قرسيلطة قرعث، نيص

شييلعي ا فييا قويي    لقشيييص ( فييا وتييية  سييلص،ت) قييلقلقا عتعيينيي) ن لعيي ا 
ية  قاظ عح ص ل قرو ل  إريى ،ايل سيلص  سولية(ظ فته هل ع ر،وقفنةظ وقلص

 .عزي ل  إرى  قست نعو ( مدنص) سينو

واييي  إريييى قرنييي هل  فيييا ،نتايييل شيييول تشيييليم قرثييي نا سييينة      

ليم وقودعي  ظ وشي ل   1899   هــ 1317  م(ظ حيث قرتنيى عي ر،يكص

يي م نشييله  يية فييا  ،اييل(ظ وهنيي   ذق  ايييت) إعص فييا قرحلكيية قريكليص

يد(   عليا يوسيل(ظ  لــ،ن تت "طع لع قتسيتعدقد" فيا ايحيية  قر،ليص

د قريلقتيا(ظ  وععد إادقله كت ب "دم قرنل " ع سم ،ستع ل هيو  قرسييص
تحت قسيم  قرلح رية  (ظ وكتيب فايوتا " ثم دادل "طع لع قتستعدقد

م( 1900   هـ1318،م " دم قرنل " فا احيية "قر،ن ل"ظ سنة  

ع ا ،م قرسلطة  .ععد حذل ققتلح)  ،ح،د لشيد لو ( تحسص

ة إرى م( قحححح م علححححل 1901  هـ  1319وفا سنة   العيص ة قطص

م خييوقطله  ةظ ريييدلل دحوقرويي ظ وهنيي   دوص يية وقيسييال،يص قرييعالد قرعلعيص
توفا  رُيادله  فا كت بظ وركمص وف ت) قر،ي   لة ح رت دوم ذر . فند

 14(ظ قر،وقفييق  هـــ1320لعيييع قوو  سيينة  6،سيي   قرخ،يييل فييا  

م(ظ على إثل قحتس ل)  فن  م قوو ( فيا ،نويى 1902حزيلقم ع م 
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( قلب حدينة  قوزعكية( ع رن هل . وقي  إنص) ، ت ،س،و، ا على  يلدز
يييب ع رسيييلط م  دييييدي دعيييوقم قرسيييلط م  ععدقرح،ييييد قرثييي نا(ظ قر،لنص
قوح،لظ قرذي دلس  ،يم دلص ري) قرسيم فيا فن  ني). فععيد دم قحتسيى 
قرنوو ظ عنال س عةظ دحلص ع رم فا د،ع ل)ظ ف نتن  إرى دقلهظ وك م 

ظ فا ،نتال قرلي ظ ذهب قعن) يحو ل قرطعيبظ  ،ع) قعن)  ك هم(ظ ثمص
ور،  ع د و،ع) قرطعيب و دقه ،يت ا. وفا قريوم قرتي را د،يل قرسيلط م 
 ععدقرح،يد قرث نا( دحد دعوقن)  ععدقرن دل قرنعص نا( ا حب "ث،لقت 
قرينيييوم" قرتيييا ك نيييت تايييدل فيييا عييييلوتظ دم ينايييد ،حييي ص إق ،ييية 

إريي).. وقيد فعي  ذري  فيا قركوقكعاظ ويحلز  ،يع دولقق)ظ ويلسيلو  
 .قريوم قرت را روف ت)

 
ثنا حييييده  قرييدكتول ععييدقرلح،م قركييوقكعا دمص ،خطييوط ( وحييدص

)  ك هم( فا اندوق قرن، ،ة فلم   طع لع قتستعدقد( قر،عدص  ل، ه ع،ص
ُيعثل علي)ظ ودحوله ،ع) ععد قنتو   قرتيتيش و،ا دلتوم ك ص ،ي فا 

دقت ك ت عي)  قرعه،ة هلل( و اح لل قرعيت ،م دولققظ ،م عينو  ،سوص
 .قليش(
 

حزم قودع   وقر،يكلوم رينده ولثي ه كثييلوم. و،،ي  ق ري) فيي) 
 ض،اطيى ا دق قرلقفعا

 
ييييييييل  حيييييييي لب  ؟ لن  ،اللكييييييييةا ،ييييييييم حيييييييي لب  ح 
ييييييود فييييييوق  قر،ن كييييييب  ؟  وسيييييي لوق عييييييذق  قرطل
د لق   قرشيييييييييلُق دهييييييييي   قر،غييييييييي لب  ؟  ت يييييييييلل
ب  ؟  فوييييييزل اييييييني   قرحييييييدِّ عوييييييب  قر،ويييييي ل 

ححححعُ رو  ق     نب   ك ِّ  ،م قوحش   ط 
 
 

 نعشييييييي) سيييييييلوق ح ،ليييييييي)  هييييييي  لدوق حيييييييو  
يييييل  نيييييو  إريييييى حييييييل  قرثص  وهييييي  ح،ليييييوق قرتص
 وهييييييي  دغ،يييييييدوق فيييييييا ايييييييدله  اييييييي ل، ا إذق
هُ قيسييييييالُم فييييييا و يييييي)  حيييييي دث    فكييييييم هييييييزص

 و فتحححتن حححت ولحقرنصي اححدل  حسلقت  فح

ييمظ وععييد  وُدفييم فييا قلقفيية عيي ب قرييوزيل علييى سييط   عيي  قر،نطص
دلععيم ع ، ا ُننلت لف ت) فا قحتيي   دينيا إريى ،نعيل  قر،شي هيل فيا 
شيي ل  قرعيييييا ع،نطنيية عيي ب قرييوزيلظ وُكتييب قسيي،) وتيي لي، وف تيي) 
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وتيي لي، ننليي)ظ علييى ايييحة ،ييم قر،ل،ييلظ ُكتييب عليويي  عيتيي م رحيي فه 
 ض إعلقهيم
 

ظ هني  خييل ك تيب    هن  خييُل ،هليوم 
 علييي)ظ فوييذق قرنعييل قعييُل قركييوقكعا

 

ن ييى هنيي  ل يي   ني ظ هنيي  ،وييعط قرت   قرييدص
 قيوقظ وققللوق  دمص قركت ب(ظ وسيلص،وق
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 مؤتمر عربي إسالمي أّول أم القرى..

 
كتييب ععييد قرييلح،م قركييوقكعا  دم قرنييل ( فييا حلييب. وعنوقنيي) 
قرك ،ييي   دم قرنيييل  ض وهيييو ويييعط ،ي ووييي ت و،نيييللقت قرنووييية 

م(  1898   هــ 1316قيسال،ية قر،نعنيد  فيا ،كية قر،كل،ية سينة 

م(.  1899   هــ 1317وهولت دورى ،ن تتي) فيا  قر،لييد( سينة  

ثييم طععيي)ظ وننصحيي) غيييل ،ييل  إرييى دم نشييله ،ح،ييد لشيييد لويي  فييا 
 قر،ني ل( ععيد دم حيذل ،ني) ععيي لقت ننيد قردورية قرعث، نيية. وو ييدُت 
طععةا ،ن) ق م عو  قرسيد ،ح،د دفنيدي طي هل اي حب  لييد  قرعيلبظ 

م(  1959   هـــ 1379سيينة   ععييةعييدوم تيي لي،. ودخيييلقا هوييلت ط

 عت،دن .قعنشلقل حييده قردكتول ععد قرلح،م قركوقكعاظ وعليو  
ة رلتيدقو   تخيص  قركوقكعا فا  دم قرنل ( دمص ،لت،لقا ُعند فا ،كص

لهم. وقد حول هذق قر،لت،ل   ( 22فا دحوق  قر،سل،يم ودسع ب ت خص
قر،كييياظ  ،نيييدوع ا عيييم قوقطييي ل قيسيييال،ية  ،يعوييي  علل سييية قوسيييت ذ

وُعوييدت د، نيية قرسييل إرييى قرسيييد قريلقتيياظ دي قركييوقكعا نيسيي). وقييد 
ن د  قر،لت،ل قثنا عشل   ( ق ت، ع ا غيل ق ت،   قرودق ظ و لت 12ع 

 فا قر،لت،ل ،ع حث تظ ي،ثص   دم قرنل ( وعط ا رو .
يالحييه قركييوقكعا فييا ،ند،تيي) قرخليي  دو قروييعل قرييذي قعتييل  

لى دسع ع)ظ ودم يويع ري) حليوتا فيا قر،سل،يمظ ثم يح و  دم يعثل ع
 هذق قركت ب.

 

 االجتماع األّول :
فييا قت ت،يي   قوو  قتصخييذ قر،ييلت،ل شييع لقا ريي)  ت نععييد إتص هللا(ظ 
ن ا دم قر،سل،يم فا ح رة تنونيل عين،ي  يت،تيع  وخطب في) قرلليل ،عيص
ي  ،نيذ  قرع رم قرغلعا عنووة كعل  كنص  نحم ح،لة روقلو ظ ثم زقرت عنص

،م درل ع مظ وت عد رن  ،م دم ننال دينن ظ ودم نسيعى يق ،ية  دكثل
قرحكييم علييى دسيي ل دي،نلقطيياه رنيينوض ،ييم  ديييد. ثييم دقل ننيي ش 
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و،ع حثيي ت فييا هييذه قر لسيية حييو  واييل قرح ريية قرح وييل ظ وتعييييم 
ة عسيو  قرع قعية إم قسيت،ل دعن لهي  عليى ،ي   دسع ب قرخل  ينذقل قو،ص

ي) قر،تعي حثوم قرليوم إريى قرني ل . ثيم وقركس هم علي) ،م قر و  و  ص
،توم قو،يلق  وقرعل،ي   ونويم ت يتعي ونوم ،يم د ي    ،يع ا وفا ،نيدص

وقر ، عية ت تتييق إتص قرنووة وهم يعل،وم دم يد هللا ،ع قر ، عيةظ 
عنعيييذ قخيييتالل قر،يييذقهب وع تنويييوق  تحيييت ريييوق   ،عيييية وهييتوييي  

 نيي لظ عسيعب . وعليني  دتص قرنووض ع و،ة ،م وهد  قر وي  وقرغيلية
قروعل قر،ستشلي عن ظ إذق قنته،ن  فيا هيذه قر ،عييةظ وم قر ،عيية 
يتسنى رو  قرثع ت على ،شيلوعو  ع،يلقا طيويالا يييا ع،ي  ت يييا عي) 
ع،ل قرييلد قروقحيد. وهكيذق فنيد ددل  قر،يلت،لوم دمص قرنووية ت تيتم 
 عيم ريلة ووح ه ظ ع  ها ،شلو  يحت   إرى  ود ووقت وتوحيد.

 

 تماع الثاني :االج
يعحث فا دسع ب قريتيول. حييث تني و  قريلليل ،سي رة قرويعل 
قرنيي ز  ع ر،سييل،يمظ وريييت قنتعيي ه قر،ييلت،ليم إرييى دنوييم عيي حثوم ت 

 ي،ي نع ودتظ ي يب دتص يايلص دحيد عليى لديي) قريذقتا،تن هلومظ رذر ظ 
من دع عن  كال،) قلن  ري) ض  ،لحيى( تععييلقا فا قرعدو  عم خطل) ظ و، 

 دن  ر).عم ت يي
ويي  ،ييم قر،خييدلقت  ثييم ننييد قرشيي ،ا قرعنيييد  قر علييية فييلد  دنص

سعب قريتول هو تحيوص  قرسي سية قر،ثعط ت. وركمص قرندسا ق   ض إن،  
ظ فا ثم إرى ،لكية ،طلنةظ قيسال،ية ،م دي،نلقطية إرى ،لكية ،نيد 

ييي  قر ويي  فييا غ رييب  حيييم لد  قرتونسييا دمص سييعب قرييعال  هييو ت اص
إم قرعليصة ها  قر،تلفيم. عين،  ق   قر،ورى قرلو،ا ضد،لق  قر،سل،يم 
. حلييية قرتعليييم وقرخط عيية وقر،طعوعيي ت وقر،ع حثيي تظ فنييدن  قرحلييية

يمظ و،نييذ فنييدن  قرحلييية ر  نيي  إرييى  ت قفيي قرخلف رحلييية هييا لوح قرييدِّ
ييييُعل  إحس سيييين ظ ودرينيييي  قتسييييتعدقد وقرييييذ ظ فايييي ل  وقر،لوييييي ت فو 

يي   علينيي ظ قتنحطيي ط طععيي ا فييا دكثلنيي ظ ولوييي وكيي مل ن  عن،يي ل  قر وص
د كوم قو،يل ،سل، ا يغنا حتى عم قرعد ظ وك مص ط عتي) وق عية  ، لص

ب قريعالد . هيذقظ فيا حييم لد  قرتعلييزي ويهليم قرععي دظ ورو ك م يخلص
ي  نععيد هللا وحيدهظ وني ،ل عي ر،علولظ  دم قنحط طن  ،م دنيسين ظ إذ كنص
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،علول وقرنوييا عييم وننوييا عييم قر،نكييلظ ود،لنيي  شييولن  قو،ييل عيي ر
قر،نكيييل ع ريعييي  دو عييي رنو  دو ع رنليييبه دي عييي يعلقض عيييم قرخييي لم 
إمص قري سق وت نصب ،ع ،لت) دو ،  ،لت). وهن  عنصب قري سيا عنوري) ض 

ف رحيي كم قرعيي د  قركيي فل ظ وركييمن ،ييع قرعييد ظ ط عيية دورييا قو،ييل وق عيية
. وت عييد رنيي  ،ييم دفويي  ،ييم قر،سييلم قر يي لل ودورييى عحكييم قر،سييل،يم

عود  إرى قر و دظ وقر و د هو ،  نعزص ع) كل،ة هللاظ وت يكوم عت ييد قر
سلطة قو،يلق  وقرعي ،ليم عليى قريعالدظ وقرسيعب قوعهيم ر،حنتني  هيو 
قنحال  قرلقعطة قردينية وتلكن  د،ولن  إرى قريووى ،،  دفشى قريس د 

ي  عيدينن  قرحنييلفين ظ  ي  وايلن  نتعيع قوشيخ   عيدتا ،يم قرت،سص . د،ص
نا فنيييد و يييد دم قرط ،ييية قركعيييل  هيييا ،يييم تشيييويش قرعل،ييي   قر،يييد

روق قرنلآم قركليم وفق دهوقلومظ  قر،درصسيم وغال  قراوفية قرذيم ت وص
وقلصدوق قردي ن ت قوخيل  فيا ،لقسي،ومظ ووويعوق دح دييث ،كذوعية. 

إم قر،نشيي  ركيي  فسيي د هييو حينييذق  قنييتيض قر،ييورى قرلو،ييا قيي لالا ض 
فويالا عيم دخيو  دينني  ظ لصط فلد عليوي قنحال  قرسلطة قرن نونية وتس

ي   قر،تع،،ييم . وهني  قنيييض تحيت وتيية قرعل،ي   قرلسيي،ييم دي قر وص
 قت ت،   قرث ناظ وتوقعد قر،لت،لوم على قرلن   قرث رث.

 

 االجتماع الثالث :
ويت،حول حو  عحث قردق . ويت عع قر،ورى قرلو،ا كال،ي) قريذي 

ي   إم عدده فا قت ت،   قرس عق عنور) ض  قر،شكلة ها فا وتية قر وص
،يم ومص وتيتوم ُتادِّ  قرشل ظ فوم يزينوم رأل،يلق  ،عي دق  ظ قر،تع،ص
. ويحثصونوم على قتستنال  عي رلدي ،يم دوم قرني ل  ،يعي ا ظ قرشول 

وإم قسيييتلث ل قر ويييال  ع،زقيييي  قرعل،ييي   قلصييي  قرلغعييي ت فيييا تحايييي  
قتا ل على قرعلوم إم قتقرعلوم. و    دول قرلي وا قركلدي فن   ض 

ُل قر،سيييل،يمظ وت عيييد ،يييم دلقسييية قرعليييوم قرلي ويييية  قردينيييية ُيويييع 
حطِّ ُ  . وتنايل عل، لن  عم قرعلوم قرن فعة  علن  ،م دوقرطعيعية ديو ا 

دقا ض إن،  قر،شكلة تك،يم ع ريي لظ  وِّ قو،م. فن   قرك ،  قيسكندلي ،تنص
،ة. وهذق قري ل هو   سعب قريتول.ي سن  ،م ،  لق  قو،م قر،تندص

ودم قرحكو،ييي ت ظ قريييدق  هيييو قرينيييلولد  قرينيييي) قوفغييي نا دم 
ظ وت،نح) رألغني   قرذيم يوقرونو ظ ا لت ت عا قو،وق  ،م قرينلق 
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فكثل قرينلق ظ وفشى قرينل قرذي هو ،م سعب  ولني  وفسي د دخالقني  
عييوق  وتشييتت آلقلنيي . ف   عيي) قرسييعيد قينكليييزيض إم قر،سييل،يم إذق قتعص

نوق قرينيلظ وقسيتغنوق عيم قر،عي دن قر،تععية فيا قتشيتلقكية. دينوم  د، 
ف رتنيي لب وقرتسيي وي ،نييللقم فييا قيسييال،ية دينيي ا عوسيييلة قرزكيي   
يييُد  نييي  ده،لنييي  ذرييي  كلصييي). د،ييي  سيييعب قريتيييول فويييو ف نن وقركيييي لقتظ وركنص
قت ت، عيي ت وقر،ي وويي ت وقرييوعه فييا د،ييول قر ، عيية ،،يي  دفنييد 

،  رلعحيييث فيييا دحيييوق  قر،سيييل،يمظ قيحسييي ل ع ه،يييية ق ت،ييي   قرشييي
إذ تييل  وفنييدت حك،يية قر ، عيية وقر ،عيية و ،عييية قرحييج ،عن هيي ظ 

ث فييا قو،ييول قرع،و،ييية وق ذريي  رغييوقا ظ قرخطعيي   قرتحييدص وهكييذق . وعييدص
ُد قيحس ل  .ت اص  فين  ف نن

إمص قرسيعب قوكعيل رليتيول فن   قي، م قراينا ععاعية ،يتعلية ض 
ييل قو،ييلق  و،يييلوم إرييى  قرعل،يي   قر،ت،لِّنيييم قر،نيي فنيم قرييذيم هييو تكعص

نوم روم قتستعدقد . وسعب قريتول قرع م هو قستحك م قتستعدقد فا يزيص
وإم دفو  قر و د هو قرحط  ،م قدل قرعل،   قر،ني فنيم عنيد قو،لق . 
وتحييييويلوم تحتييييلقم قرعل،يييي   قرعيييي ،ليم حتييييى ت يلعييييث دم ظ قرع ،يييية

ظ فن   قرع رم قرن دي ض دل  لوميحتل،وم قو،لق  ديو ا وي خذوم عولق
يم حيث داع  يعنا قرط عية  دمص سعب قريتول قرط لن هو تحليل قردِّ
يية وذريي  يعنييا قعييو  قتسييتعدقد وقر،وقفنيية علييي)ظ  ك ريص قرع،ييي   وقتتص

قروق ب علين  دم ندعو إريى قرلشيد وقيايالح وإريى تيل  قرخلقفي ت و

عا علم قرغيب.  كشيو  عع د  قرنعول وقرتسليم ر،دص
تاظ وقيد قيي   تعيي رى ض    فيال عييد ،يم إاييالح دنيسيين  دوص

     
   

    1). 
 

 االجتماع الرابع :
يييم قرنييي ل  يييل  حييييث يعهص دقل حيييو  ويييلول  تيييل  قرنييي ل قرشِّ

يم. د فا قردِّ  قو،لق ظ وده،ية تل  قرتشد 

                                                           
 .11قرنلآم قركليمظ  سول  قرلعد( ق ية ( 1 
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 : االجتماع الخامس
ةظ ،ييم غيييل  ييز علييى و ييوب قترتييزقم عيي رنلآم قركييليم وقرسيينص لكص
ييق عليوي ظ فيوي   ع. ودع  إرى وويع كتيب ،ختايل  ُ،تص د دو توسص تشدص
قر،نوييي ت وقر،عيي ،الت وقرععيي دقت ع ختايي ل يعيييصم قرحييد قودنييى قرييذي 

 ي ب دم يلتزم قر،سلم ع).
 

 االجتماع السادس :
طييلقظ ولد  فيويي  عييدده قرشييي، قرسييندي ع رحييديث عييم نشييو  قر

تويين ا على قر،سل،يم ،،   علوم يل لوم إرى ايوفية هيذق قرز،ي م 
نوم يم على قرن ل. قرذيم يووص  د،ل قردِّ

هيييلت  قريييذيم يتشيييعصووم ع رايييوفيةظ و،ييي  يعلفيييوم ،نوييي  إتص 
يينا  قشييوله ظ رييذر  ينورييوم رلنيي ل إم قر،لشييد ي،كنيي) دم ي عيي  قرشص

وم ع م قروتيية تين فيوي   قلتكي ب قركعي لل كلصوي  إتص قركيذب. وريص اظ وينلص
يي ق  وييلوم دم قتعتني د دوريى ،ييم قتنتني دظ ودم تحسييم قرهيمص ع ريسص
وقري ص ل دورى ،م قو،ل ع ر،علول وقرنوا عم قر،نكلظ إرى غيل ذر  

م د،ل قرديمظ دو ي عل) رووقا يست نل ع) قر  هلوم.  ،،  يووص
ظ كيي م علييى قركييوقكعا ح هنيي  ح دم يعييلهم  علييى كال،يي)  وركييمن

ةظ دنوي  وايلت)  فيوق قرايوفيص ا دشخ اي ا حلص فيولب رن  د،ثلةظ ويس،ص
 عم طليق دحد قر،سل،يم غيل قرعلب(.

يم  ويوقفق قرن زقنا وقر، تود قرتعليزي على دم قرتشديد فا قردِّ
ع  قتنحطي طظ ودم قريتنية قرتيا داي عت قو،ية ك نيت  وتشويش) قيد سيعص

م قول،ييةظ ف تسييعت دقلييل  فييا قرتييدقيق وقر ييد  حييو  قرخالفيي ت عييي
ق  قوحك م فا قرشل ظ وكثلت قر،ن هلقت والقع ت قر،ذقهبظ وتييلص
قر،سيييل،وم شييييع ا ودحزقعييي ا حييييم تشييي  لوق فيييا قرخالفييية وقر،لييي . 
ييل. فعلييى عل،يي   قرودقييية دم  ف ستسييو  قرنيي ل قرتنليييد ،ييم غيييل تعاص
ة ،م  ب ر،ذهب ،م دوم ق خل ري ،عوق كل،ة قو،ص ين و،وق فكل قرتعاص

  ديد.
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 االجتماع السابع :
ض ،يييم  لّخـــ  دسيييع ب قنحطييي ط فيييي) قرسييييد قريلقتيييا ،ييي  ُعيييل 

ظ فلد  ،نوي  ،ي  هيو داي ظ و،نوي  ،ي  هيو فيل ظ ودل عوي  قر،سل،يم
 كلصو  إرى ثالثة دنوق ظ ها ض

. وقنتويى إريى ودسع ب دخالقيةظ ودسع ب سي سيةظ دسع ب دينية
ر،درصسييمظ ونعيذ ولول  إعط   قرتخ رل وتشويش قوفك لظ وإسك ت ق

يييب رل،يييذقهبظ وإريييى ده،يييية طليييب قرحليييية ونيييز   قرتنلييييد وقرتعاص
قتستعدقدظ وإرى ،حيو قر وي  وتنويية قرتعلييمظ وقتعتعي د عيم قرت،لصيق 

 وقر،ح ع  .
ودويي ل إرييى ذريي  دسييع ع ا دخييل  تك،ييم فييا قرسي سيية وقيدقل  
قرعث، نيتيمظ هاض توحيد قرنوقنيم ،ع قختالل قوهي راظ وتوريية غييل 
قوكييي  ظ وقسييحتلث ل قرعث،يي نييم ع ر،ن اييب دوم قرعييلبظ وتشييويش 
ل قردورة قوس ف  يدقلتو  قرتا على قرتزرصل وقرلشو ظ  قرنو  ظ وتخيص
وعغوو  رلعلب. وه  م قرسييد قريلقتيا قرتيل  و،ي   لعيوه ،يم نن،ية 
على قرعلبظ إذ ت،سص  قرحكم قرعث،ي نا ع ايو  قيدقل  قر،لكزيية ،يع 

قرع اي،ة. وعيدم ،سي  رة للسي   قيدقل  وقريوت   ُععد قوطلقل عيم
 على إس  قتوم.

وعييدم قترتييي ت رلع ييية قر،نتوييي ت قردينيييةظ وتوييييع حل،يية 
قرشل  وقو  قرنوقنيم ععدم قرتزق،و ظ وقرغيلة عيم ،نتويي ت قرز،ي م 

 عسعب عدم قتهت، م ع ر،ستنع .
ه   هيي  وسيي،وص وقروييغط علييى قوفكيي ل قر،تنعويية عناييد ،نييع ن،وص

العويي  علييى ، يي لي قيدقل ظ ،ح سيينو  و،ع يعويي . وإدقل  عيييت وقطص 
قر،يي   إدقل  إطييالق عييدوم ،لققعيية دو ،وقزنييةظ وإتييالل عغيييل حسيي ب 
حتى ا لت قر،،لكة ،ديونة رأل  نب عديوم ثنيلة ُتوفى عالدقا ولق ع ا 
ود،  ا وحنوق ا. وقد قعت،دت قرحكو،ة قرعث، نية على إدقل  قر،ا ر  

وقر،لكية عدوم قستش ل  قرلعية وت قعو  ،ن قشية قر،و،ة قرسي سية 
فيويي ظ وإم ك نييت إدقل  ،شييوود  قر،وييلص  فييا كيي  حلكيية وسييكوم. 
وقعت،ييدت إدقل  قرسي سيية قرخ ل ييية عيي رتزرل وقيلويي   وقر،ح عيي  . 

ض  ثالث ُخل نم رل ول وقريسي د،،   ع  قرعلب ينوروم فا قوتلق  ض  
 (.قرن،  وقرتل  وقر لقد
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 ثامن :االجتماع ال
عسيييط فيييي) قرسييييد قريلقتيييا لكيييوم قو،ييية إريييى قركسييي  وتعلصنوييي  
و ت قو،لق ظ وعذر   د وقرتع را وتل  قرنس     هالت وهمص د،ص ع رت، ص
ة وقرن شلةظ وينلصد قو،لق  دخيالق قرغيلبظ وينهيلوم  تيسد قومص وقو،ص

ق ي ب تنليده. د ،تيوص  إرى قوع  م كسيص
م قرشيييوخ علييى تثعيييط وت عييد ،ييم قييي م  لقلييد ،خاوايية تلييو

قرعزقلمظ وتويب ع رن شلة ريحلاوق عليى ديينوم وحيليتومظ وتيدفعوم 
رل و د ،م د   دم ين روق حي   لقوية فا هي  وطيم يحعوني)ظ وقيوم 
يييلقزلونوم ععيييدقا عييم قتنشيين ق قرييدينا دو قر،ييذهعاظ وععيييدقا عييم 

 قوحن د.
 

 االجتماعات التاسع والعاشر والحادي عشر :
عييديت علييي) ،الحهيي ت قعيي  ُُ قيي نوم قر ،عيييةظ ود   فيويي  قُييل

 إقلقله.
 

 االجتماع الثاني عشر :
ييديم "ظ وتيي ريل  وفييي) تييم إقييلقل قيي نوم "  ،عييية تعليييم قر،وحص
عو ظ و،ع نيوي  ود،وقروي   قر ،عية وشلوط عوويتو ظ و،لكزهي  وشيع 
ونين تو  ووه ليو  وكتعو ظ وُنشيل قرني نوم. ولعطيت آ، روي  عي رعلب 

و،ييم فييا داييو  قرشييول  وونوييم قروسييحيلة قروحيييد  ونوييم دعييلل ق
يييييت  ر ،يييييع قركل،تييييييم قردينييييييةظ وقرشيييييحلقية ع،و،ييييي ا.  وهكيييييذق ت،ص
 قت ت، ع تظ وخت،ت قر،ذقكلقتظ وقنيضص قر ،ع على وعد قرتالقا(.

 

 الحقة :
 

ععد تلي  قت ت، عي ت عشيوليمظ قرتنيى قراي حب قرونيدي ع ،يحيل 
قر،ع حثيي ت إرييى قرسيييد  لسييلت نتي ييةُُ ن قشيي) فييا شيي م قر ،عيييةظ ود

نو . وقد قنتوت إرى ولول  و ود خليية علعا يسيتلم  قريلقتاظ فدوص
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وُتييدقل قرييعالد إدقل  ذقتييية ز،يي م قرلقعطيية قردينيييةظ وت يكييوم ح ك،يي ا. 
يم ،طلني ا  ظ عوس طة ح كم ،دنا علعا علي) دتص يتدخ  فا شلوم قريدِّ

عييدوم  ومص قرسييلطةظ وإن،يي  هييو خ وييع ر، لييل قرشييول  فييا عييالده
. وت ي يوز دم ُتيسد قو،ة وقرسيلط م ،عي ا ظ لق عة عل،   قو،ة عليو 

ت ت،ع قرخالفة وقرُ،ل  فا شخ  وقحد حتى ت ييسد قرسلط ُم قرديم  
عتحليييي) وفييق ،نتوييي ت قر،اييلحة قرط لليية رلحكييمظ وحتييى تيحكييم 

يم  يم شا  وقرُ،ل  شا   ع سم قردِّ ،  عليى قر،لي  آ ومص قردِّ خل(ظ وإنص
 يلقعا شلوم دورت) ع،  ت يتع لض ودحك م دين). دم

يم وإدقل  قر،لي   وإذق دقنن  قرنهل فا قرت لي، ن د دم  إدقل  قريدِّ
تلح دق فا قيسالم ت، ، ا إت فا قرخلي   قرلقشيديم(. عني  ا عليي)ه ت  رم ت 
ي وز قتتصك   على قر،لو  قرعث، نييم فيا د،يل قرخالفيةظ عيالو  عليى 

 قرسلطنة.
و  دم قرنييل (. عحييث فييي) قركييوقكعا عييم قرييدق ظ وحيي و  هييذق هيي

ييةظ و،يي  هييم  تعييييم ووييع قرشييعوب قيسييال،ية عع ،ييةظ وقرعييلب عخ اص
علي) ،م وعل وفس د. وح و  دم ي د في) حليوتا ،ن سيعة رلخيلو  

 ،م قوز،ة.
رنيييد ح،ييي  قركيييوقكعا فكيييلقا وققعيييي ا قسيييتودل خييييل قينسييي مظ 

 ية ضووققعيت) تتصو  ،م خال  قرنن ط ق ت
 ح قتستعدقد فكل  ع ن ه  وققع ا وفكلقا. 1
يم ولول  إنس نية. 2  ح ثنت) ع مص قردِّ
 ح لعط) قرعلم ع رع، . 3
ح قسييتنت  ) دمص قرحكو،يية تُعييد دم تسييتعدص ،يي  رييم ت ييد عليويي   4
 لقيع ا.

إمص ،وققل قركوقكعا قريكليصة  ي  ت ،توقفنية وسيلوك) قرع،لياظ 
و ظ  لي  فا طلح دفك لهظ دقييق ستط   دم يثعت دنص) ،يكل ،ن او

 فا تحليل)ظ ا دق فا قردف   عم إنس م عالده.
ك،  دنص) علعاص ،سلمظ يتو  قنت،ي له قرعلعيا ،يم خيال  ت،يييزه 
ة قوخييل ظ و،ط رعتيي)  ،اي ر  قرعييلب ،يم ،ايي ر  قرشييعوب قيسيال،يص
هم  لهم ،م دسل قرحكم قرتلكا. رند دحبص قركوقكعا قرعيلبظ وعيدص عتحلص

ة قيسحال،يةظ فعوم يتم إاالح قرديمظ وعلى ديديوم تنيوم ق د  قر  ،ع
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ر  ،عة قيسال،يةظ وقرخليية قيسال،ا ي ب دم يكوم علعي ا قلشي ا. ا

 ذر  كل) ُيععصل عم إله ا ت قر،ط رعة ع رنو،ية قرعلعية ردي).
وقيييد تحيييه قركيييوقكعا دمص هنييي   تلقعطييي ا دينيييي ا عييييم قرشيييعوب 

ةظ وقنت،ى ةظ قرعلعيص ح عدوله ح إرى قرعلب فا وطني) قرعلعياظ  قيسال،يص
وإرييى إخوقنيي) قر،سييل،يم فييا قرييعالد قيسييال،ية قوخييل ظ ،ييم خييال  
ية و،يع  ية قرعلعيص قرلقعطة قيسال،ية قرتيا دعي  إريوي . فكي م ،يع قرنو،يص

 قر  ،عة قيسال،ية فا قروقت ذقت).
يل ،تيديصمظ اد،ص  ،نطلق قركوقكعا  ي) ،يكص وس سا فويو قيسيالم. إنص

ن ا قختالف) عم قيسيالم قرلسي،اص وونص  ) يديم ع يسالمظ فند شلح) ،عيص
ه  قر،نوج  قرس لدظ و،يصز عيم قر،سل،يم وقيسالم وقيسال،ية قرتا عدص
لت قيسيييال،يةظ عنيييدهظ  قر،شيييتق ،يييم قيسيييالمظ وعويييذق قر،عنيييى شيييكص

 قر،نطلق وقر،نوج وقرودل.
حيد  ،يم خيال  وظ قرنو،ا وقريديناض  وقد ح و  تعزيز قنت،  ي)

فنم ظ وهكذق. و  ،عة إسال،ية يتوته  خليية علعاظ سي سية علعية
ت عالقيية ظ عالقيية تك ،يي  وقنسيي  مظ عالقيية إسييالم قركييوقكعا ععلوعتيي)

 .تن فل وخا م
وهوظ فوالا عم إعالن) قتنت،   إرى قرعلب وقر،سل،يمظ ينت،يا 
ة ت ،يع عييم  ي) ييل  لوقعيط إنسي نيصة وحوي ليص ديو ا إريى قينسي م ونص

،).ق  رنص ل  ،يع اظ وتسعى إرى لقاص قينس م وتندص
إمن حيذفن   ظن يد دم دم قرنيل  وقحيد ،يم قركتيب قر،ذهليةه وهكيذق

قا ظ فليم نشيح ص رحهية وقحيد ظ ،ن) تي لي، ت رييي) ي) قيد دُن يز تيوص ظ فيا دنص
 .وخاوا ا دمص ا حع) قد وقصع) ع سم قرسيد قريلقتحا
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 :(1 أيها الواقف على هذه المذكرات 
قيي ل ت ُيغنيا دوروي  عيم آخلهي  شييل ا. ودنوي   نو  سلسةقعلم د

حلن ت ،ع م ،لتعطة ،تلقصية ت يغنا تايصحو  عم تتعصعو . فينمن كنيت  
يية قرودقيييةظ وفييي   نشيي   حييي   وديييم وشيي،ة ،ييلل ظ فييال تع يي   ،ييم د،ص
ع رنند حتيى تسيتوفا ،ط رعتوي ظ وتعيا قرييوقت  وقرخيوقتمظ ثيم شي ن   

 .  ولدي  
قووهيي مظ ععيييدقا عييم  (2 م د،يية قرتن ريييد دسييلق  د،يي  إذق كنييت  ،يي

من دنت وفيا دي طلييق تسييلظ و،ي  حيقص  لظ ت تحبص دم تدلي ،  قرتعاص
دينيي   ونيسيي   علييي   وإرييى ،يي ذق تايييلظ فتيي ثصلت  ،ييم كشييل قرحنيي لق 
ودعيب قرنا ل ظ وشعلت  عع ل قتنحط ط وثني  قروق عي تظ فليم تطيق 

، ت وقرنت لجظ ف ن شيد    تتعصع قر،ط رعة وتحكيم قرعن  وقرنن  فا قر،ندص
قيه،   قرذي درين ه دمن تطلح هيذه قر،يذكلقت  إريى غييل  رييل  فيوي  

  لدي).

 (3 السيد الفراتي

 

 إخط ل
من يهيل عنسخة ،يم هيذق قرسي   فليحيل  عليى إشي عت) عييم   ،
ديمظ وريحيه نسخة ،ن) ريويل إري) ، سيتلوه ،م نشلي ت قر،وحص
 4) 

قرتيا سييكوم روي  شي م إمن شي    (5 قليش(  قر ،عية ع سم  اح لل
 هللا فا قرنووة قيسال،ية قرعل،ية وقوخالقية.

                                                           
 ( هذه قرايحة غيل ،و ود  فا طععة  م(.1 
 (  ،ع دسيل.2 
 نيس).( قسم ،ستع ل قتخذه قركوقكعا ر3 
 ( ،نشولقت.4 
 ( إحد  قر،خطوط ت قر،ينود  رلكوقكعا.5 
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 أم القرى( )سجل جمعية

 )في مكة المكرمة(

 مقدمة
 بسم هللا الرحمن الرحيم

دن  ،ح،ييد  قرح،ييد هلل لب قرعيي ر،يمظ وقراييال  وقرسييالم علييى سيييص
ريي رريي) واييحع) دنايي آدفويي  قر،خلييوقيمظ وعلييى  يمظ وعلييى دينيي) قووص

يم.  دتع عوم فا ،س ركوم إرى يوم قردِّ
د قريلقتاص ض  د،ص  ععده ف قو ظ ودن  هو قرلحص رة قر،تكنصا ع رسيص

يي) ر،يي  كيي  ظ (1 عوييدن  هييذقظ وهييو دوقليي  قرنييلم قرلقعييع عشييل  نإنص
عودقا عمص في) قرخل  وقروعل ك فصة قر،سل،يمظ وك م ،م سنصة هللا فا 

 عدص روذق قرخل  قرط لنظ ،م دسع ب خلن) دم  ع  رك  شا  سعع اظ فال
يية ععييض  يية غيييل سييلص قرنييدل قرخيييا عييم قرعشييله فييدعت قرح،يص ه هليص
يم رلعحث عم دسيع ب ذري ظ  دف و  قرعل،   وقرسلق  وقركت ب قرسي سيص
وقرتننيب عيم دفوي  قروسي ل  رلنووية قيسيال،يةظ ف خيذوق ينشيلوم 

ر،اييلية آلق هييم فييا ذريي  فييا ععييض قر لقلييد قيسييال،ية قروندييية وق
ق  فيا  وقرسولية وقرت ت ليةظ وقد قطلعُت على كثيل ،م ،ن تتوم قرغلص

ععت دثيلهم عنشيل ،ال،ي  ريا فيا حي ص هيذق  هذق قر،ووو  قر لي ظ وقتص
 قر،شك  قرعهيم.

ثمص عدق را دم دسيعى فيا توسييع هيذق قر،سيعى ععنيد  ،عيية ،يم 
سييلق  قيسييالم فييا ،وييد قرودقيييةظ دعنييا  ،كيية قر،كل،يية(ظ فعنيييدتص 

الا على هللا تع رىظ على إ لق  سيي حة ،ع لكية عزيي ل  قر عزي،ةظ ُ،توكِّ
ظ تسييتطال  قوفكيي ل وتويليية قت ت،يي   فييا (2 د،ويي ت قرييعالد قرعلعييية 

،يدم قرييلقت  (3 دحيد ،وسم ددق  فليوة قرحيج. فخل يت ،يم وطنياظ

                                                           
 م . 18/19( قرو لي   ق 1 
ي   قركيوقكعا(. ط. م خ ريية ،يم 2  يم ك،ي  سُيياِّ ( وم قرعلب وحدهم دوري   هيذق قو،يل وهيذق قريدِّ

 هذه قرح شية سنل،ز إرى حوقشا قركوقكعا ععد ذر  ع رحلل   (.
 إحد .( كذق فا قوا ظ وقراوقب ض 3 
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م سيينة سييت عشييل  وثالث، ليية ودرييل (1  ظ فييا دوقليي  ،حييلص
ظ وُكلصييا (2 

 درسم تنشد ض
 (4 و، نيع نححوح ،تى قيحح  قحححد فنا رع،حححححححُل  ُيدفم   (3 ف،م يحدنل  دلق   

هُ  يم قحححححد زق  عححزص  وك م عحححزيزقا قعححح  ذق غيحححل  هيصم   دلق   فححححححنم قرححححدِّ

 عوحححدي وتحححلنيم وُحسم  تحححلنصححم   فحححك م رححح) دهححححح  يحححححوفصححوم حنصححح)

 ُ قرعلم دحححاللإتم ودهححح
 د،  ا ل فلو ا لدُب هذق قرتوهم؟ عيتوم (5 

ححححح) وق إرى عحححححذ  قرتعحححححح وم إنص  عنه،حححح ر) إ ثححححم على ك ص ،ححل،م   هحححل،ص

هححييحل،وق إرييى  دم قرنححييحل ( وتحححححييحو،لوق 
 6) 

 وت تننطحوق ،م لو  لبص ،وي،ححم

 هححو قريححوم ت يحتححح   إتص ورسم حمفححنمص قرححذي ش دتحح) دسيححح ل قعلكح
 
 

ظ و،ي  دطليُت قر،ني م فيوي  حييُث و يدتو  (7 ف تيُت علد  ت دس،يو 
 عنور) ض (8 رطيباك،  وال دختو  دعو 

 (9 ر،ثححححلا عند ،ثحححلو،و ،ن م ورم دل ،ث   يحححلقنا و،ثححلا

                                                           
 ( يناد ض حلب.1 
 ،يالدي. 1898( ين ع  ع م 2 
 ( يدنلض يحتول.3 
 ( قوعي ت ،م قرعحل قرطوي ظ وععوو  ،كسول.4 
 ( يطيلوم قر لول ،ع نس لومظ ت يي لقونوم.5 
 ( ق ت،عوق ودنشلوق ،لت،لقا رلتع حث. 6 
 ( دغلب قرهم دنو  قرنسطنطينية.7 
م( ،م كع ل شعلق  قرعلبظ ورد فيا ،حلية  965 – 915  ( قر،تنعا ض هو دعو قرطيب قر،تنعا8 

كنده ،م قركوفةظ وقُت  فا عودت) ،م ف لل إرى عغدقد. دفو  شعله فيا قرحك،ية وفلسيية قرحيي   
 ووال قر،ع ل . ر) ديوقم شلح) قر،علي وقرعكعلي وغيله، .

 ( قرعيت م ،م قرعحل قروقفل.9 
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 فحححليل ييوتوحححح  إتص كححلقم ع لض ،  قشتويت لديت فيو 
 

،علِّ ي ا  (1 فخل ُت ،نو  س رك ا قرطليق قرعحيلي ،يم إسيكندلوم
ظ (2 على عيلوت فد،شقظ ثم ي ف  ف رندلظ ثم  لُت إسكندلية ف،ال 

،ُت قرحديد  ظ و،نو  قادت (5 فعدم (4 فانع   (3 ثم ،م قرسويل ي،ص
(6 ُع، م 

(7 ريى قرح لي إف ركويتظ و،نو  ل عُت إرى قرعال ظ و،نوي   
 

،ة إرى قر،دينةظ ع ة قر،كلص له  دفو  قراال  وقرسالمظ على ،كص لى ،نوص
فوايلتو  فيا دوقلي  ذي قرنعيد ه فو يدُت دكثيل قريذيم د ي عوق قرييدعو  
م كنُت ق ت،عُت عوم ،م دف و  قرعالد قركعيل  قر،يذكول  وسيلقتو   ،،ص
قد سعنونا ع،وقف تو . و،ي  قنتاييت قرشيول وهيو ،وعيد قرتالقيا إتص 

يلوتيياص قرييذي حل،نيي  قرنييدل ،الق تيي) رسييعب وقييدم قرعيي قوم ،يي  عييدق قرع
 دنع ن  عن) فعذلن ه.

وفا دثن   قنته لن  ،نتال قرشولظ سعيُت ،يع ععيض قيخيوقم 
يل قثنيا عشيل عويوقا ديوي ا و ي  إوي فتوم  ي وتخيص قروقفديم فا تحلص

قكش رل ،عيييية وهيييم ،يييم ،يييلص
وقرنسيييطنطينية وعغ ييية  (9 وتيييونل (8 

                                                           
 ( إسكندلوم ض إسكندلونة.1 
 رن هل .( ،ال ض يعنا ق2 
 ( قرحديد  ض دهم ،دم تو ،ةظ ودكعل ،لقفئ قري،م على قرعحل قوح،ل.3 
 ( انع   ض ،دينة ي،نية علينةظ وها قريوم ع ا،ة قر ،وولية قري،نية.4 
 ( عدم ض ،ين   ي،نا قديم قلب ع ب قر،ندبظ و،م دشول ،دم قري،م.5 
 ( ُع، م ض إ، ل  فا قرخليج قرعلعا.6 

. ،دينيية تتوسييط قر،،لكيية قرعلعييية هـــ.1 ل  ن ييدظ دي عييالد قعييم قرلشيييد   ( ( ح ليي  ض ق عييد  إ،يي7 

ل.   قرسعوديةظ ك نت ع ا،ة إ، ل  آ  قرلشيد فا  ع  ش،ص
 ( ،دينة فا قر،غلب.8 
 ( دورة و،دينة علعية على قر،توسط فا ش،   إفليني .9 
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 (6 وقييييزقم (5 وكشييييغل (4 وك عيييي  (3 وتعليييييز (2 وتيليييييل (1 سييييلقي
 . (10 ورييلعو  (9 وكلكت) (8 ودروا (7 وعكيم

وإذق كنُت قر،ع شل روذه قردعو  ع دلُت وقتصخذُت را دقلقا فا حاص 
ةظ ،ن سعة رعند قت ت، ع ت عاول  خييةظ و،ع ذري   ل فا ،كص ،تطلص
قب دقغسيييت نا لوسييياظ رتكيييوم ،ايييونة ،يييم  قسيييت  لتو  ع سيييم عيييوص

ض لع ية رالحتي   .(11 طقرتعلص
قثن  عشل ق ت، ع ا  (12 وقد قنعند ،م ،نتال قرشول إرى سلخة

،و،يةظ اي ل ويعطو   (13  غيل ق ت،   قريودق ظ  يلت فيي) ،يذقكلقت
وتس يلو  عك،   قردقة ك،  سُيعل م ،م ،ط رعة هيذق قرسي  ص قر،توي،م 
لقتظ غييل ،ي  آثيلت  كييية قت ت، ع ت ،ع  ،يع قر،ي وو ت وقر،نلص

 ش ل إري).قر ،عية كت،) ك،  سيُ 

                                                           
 ( عغ ة سلقي ض قال فا قستنعو .1 
ق. تكتنيوييي  نتيييوق قت ،يييم عيييالد قرنوقييي ز قرعه،يييى ( تيلييييل ض ،دينييية لوسيييية عليييى نويييل كيييول2 

 وقراغل . وها قر،لكز قتقتا دي وقرثن فا رعالد قرنوق ز.
 ( تعليز ض ،دينة تنع فا دذليع  مظ ث نية ،دم إيلقم قركعل .3 
 ( ك ع  ض ،دينة تنع على نول ك عو ظ وها ع ا،ة دفغ نست م.4 
 ( كشغل ض ك شغل ض إقليم فا قرايم.5 
 ض ع ا،ة  ،وولية تت لي  فا دوقسط آسي . ( ق زقم6 
 ( عكيم ض ع ا،ة  ،وولية قرايم قرشععية قريوم. وها ،م دعلق ،دم قرايم.7 
 ( دروا ض ،دينة هندية علينةظ وها قريوم ع ا،ة  ،وولية قروند.8 
 ( كلكت) ض ،دينة كعيل  فا قروند تنع على درت  نول قرغ نج.9 
 يط ني  تط  على عحل إيلرندق.( رييلعو  ض ،دينة فا غلب عل10 
 ( وم قرلوسا يعدص د نعي اظ وت ي،كم رلحكم قرتلكا دم يتعد  علي).11 
 ( سلخ) ض آخله.12 
 ( ،ذقكلقت ض ،ع حث ت.13 
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 االجتماع األول

 )تأسيس الجمعية وخطبة الرئيس( 

 هـ 1316يوم االثنين خامس عشر ذي القعدة سنة 

 
فا قرييوم قر،يذكول قنته،يت قر ،عيية رل،يلص  قووريى ودعوي له  
فيُت ُكيالا  ةظ فععيد دم علص قثن م وعشلوم ف والاظ كلصوم يحسنوم قرعلعيص

هظ عيي دلُتوم عتوزيييع قثنيييم ،يينوم رعيي قا إخوقنيي)ظ وتعيي لفوق عيي رو و
وعشييليم ق ل،يية ،ويليي ت قييعالاظظ ،طعوعيي ت ع،طععيية قر التيييم قرتييا 
ية و ي  طعيع هيذه قرن ل،ية ود،ث روي   قستعلتو  ،م ت  ل هندي فا ،كص
لقا فيييا نسييي، قرن ل،ييةظ ،ختايييلقا تيييلق م  يييةظ ،حييلص ،ييم دولقق قر ،عيص
 إخييوقم قر ،عييية  ،يييعومظ ععييي م قتسييم وقرنسييعة وقر،ييذهب وقر،زييية

ظ و،ووييح ا فيويي  ديويي ا ،يتيي ح قرل،ييوز قرتييا يحتيي   (1 قرخاواييية
 قيخوقم تستع، رو .

 ودعو   قر ،عية هم ض
 

84132593657278352643323274049198675623214431

38151279812176635584522)
 2) 
ظ وقري وييي  قرشييي ،اظ قرعليييي  (3 ودعنييا عيييذر  ض قرسييييد قريلقتييا
ظ قرندسيياظ قرك ،يي  قيسييكندليظ قرعالص  ظ قر،حييدث قري،نيياص ،يية قر،اييليص

ظ  ظ قوسييت ذ قر،كيياص ظ قر،حنصييق قر،ييدناص ظ قرعيي رم قرن ييديص قرحيي فه قرعاييليص
ظ قر،يييورى  ظ قرسيييعيد قينكلييييزيص ظ قر،لشيييد قري سييياص قرحكييييم قرتونسييياص

                                                           
 ( فا ط. ق و ط. م ( ض قر،خاواة.1 
( دس،   دعو   قر ،عية ع ولق مظ وها شييل  رم يت،كم دحد ،م حلوي  ععيد. وفيا  ط. م ( ت 2 

 روذه قولق م.  و ود
( شخاي ت قعتيدعو  قركيوقكعا رت،ثي  عالدهي  فيا قر،يلت،لظ وهيا ت،ثي  عليى قرتيوقرا ض حليبظ 3 

د،شيقظ قرنييدلظ قيسييكندليةظ قرنيي هل ظ قرييي،مظ قرعايل ظ ن ييدظ قر،دينيية قر،نييول ظ ،كيية قر،كل،ييةظ 
دتيلق  آسيي ظ  تونلظ ف لظ عليط ني ظ قوتلق  قرعث، نييمظ قوكلقدظ إييلقمظ لوسيي ظ شي،   إييلقمظ

 دفغ نست مظ قروندظ قرسندظ قرايم.
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ظ  ظ قرعيي لل قرت تيي ليص ظ قر، توييد قرتعليييزيص ظ قرلي وييا قركييلديص قرلو،يياص
ظ قرينيييي) ظ قر،يييدقصق قرتلكييياص ظ قراييي حب  قرخطييييب قرنييي زقناص قوفغييي ناص

. ظ قي، م قرايناص ظ قرشي، قرسنديص  قرونديص
ثم ع دلُت قيخوقم   هلقا عكل،ية شيع ل قوخيو  قرتيا يعلفونوي   

،نييا ،ييم قعيي  وهييا  ت نععييد إت هللا( ،سييتلعي ا سيي،عومظ وخيي طعتوم 
 عنورا ض 

من ك م ،نكم يع هد هللا تع رى على قر و د فا إعال  كل،ية هللا   ، 
يخييوقم قرتوحيييد دعويي   هييذه قر ،عييية قر،ع لكيية فلي وييل وقو، نيية 

يمن كي م ت يطييق قرعوييد  عنوري) ض عليى عويد هللا ع ر وي د وقو، نيةظ و، 
فليعتزرن (ه و،ي   ي   نهيلي فييوم إت وسي ل  قريذي عيم ي،ينيا إريى 

 عند قرعودظ ثم قرذي يلي)ظ ثمظ وثم إرى آخلهم.
لقتو ظ ثم قرت،سُت دم ينتخعوق دحدهم لليس ا يديل قر  ،عية و،ذقكص

ف  ي عنا قرعالص،ية  وآخل ك تع ا يويعط قر،ي ووي ت وُيسي ِّ  قر،نيللقته
ي   قرعاليص ض  إمص ،علفية قيخيوقم ععويوم عيععض  دييد  قرعويدظ وإنص
دش،لوم ،علفة عومظ ف ن  دتل  قتنتخ ب ر (هو،  دتيم لديي) هيذق حتيى 

ظ د ،ع قرك ص على ذر ظ فحينلذ دعلنُت رويم دنياص دتخييل قوسي ت ذ قر،كياص
ودتخيل نيسا رخد،ية قركت عيةظ تي ديي ا عيم إتعي ب غييلي فيا قرخد،ية 
قرتا ي،كننا قرني م عو ظ وقست ذنت قوف و   قوع  م  ،ينوم عنيو  ،يم 

ل فيييا تحلييييل ععيييض دريييي هوم قرتايييلص
ظ فييي هول قر ،ييييع قرلوييي   (1 

ح قوسيت ذ عي رنعو  ،يع قت،تني م ،يم حسيم هينصوم  وقرتاويبظ وايلل
 ى على قر ،عية قرسكوت تلقع ا ر،  ينو  قرلليل.ع)ظ وقستور
يب  عيني)ظ ،سيت ،ع ا فكيلهظ ثيم قسيتو ل  األستاذ الررئيسد،   فنطل

فن  ضقرح،يييد هلل عييي رم قرسيييلص وقرن يييو ظ قريييذي  ،عنييي  عليييى توحييييده 
ودين)ظ ود،لن  ع رتع وم على قرعلص وقرتنيو ظ وقرايال  وقرسيالم عليى 

ن  ،ح،د قرن لي   قر،سيلم رل،سيلم ك رعنيي م يشيد  ععوي) ععوي ا(  نعيص
ظ (2 

وعلى آر) وداح ع) وسلصم قرذيم   هيدوق فيا هللا قنتاي لقا رديني)ظ ريم 
يم ش غ ظ وكي م د،يلهم شيول  عيينوم يسيعى  يشغلوم عم إعزقز قردِّ

                                                           
 ( تدوينو  ع رياحى.1 
( ن  قرحديث قرشليل ض  قر،ل،م رل،ل،م ك رعني م يشد  ععو) ععو ا( لوقه قرعخي لي و،سيلم 2 

 .387ظ  2. كشل قرخي  ظ  660   ظ2وقرتل،ذي وقرنس لا. ينهل ض قر  ،ع قراغيلظ ،ج 
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توم ددن همظ قرلوم إي   نععدظ ت نخوع رغيل ظ وإي   نسيتعيمظ ت  عذ،ص
قاظ ق هييدن  قراييلقط قر،سييتنيم ننتهييل نيعيي ا ،ييم سييوق ظ وت نخشييى وييلص

يي ت وت ثنييي ت فييي)ظ اييلقط قرييذيم دنع،ييت عليييوم عنع،يية  قرييذي تخييص
قرويييدقي  إريييى قرتوحييييدظ غييييل قر،غويييوب علييييوم ع،ييي  دشيييلكوقظ وت 
يئ رني   ن  آتن  ،م ردن  لح،ةظ وهيص قرو ريم ععد،  قهتدوقظ سعح ن  لعص

 ،م د،لن  لشدقا.
لم سعب ق ت، عن  هيذق وععدظ في  ديو  قرس دقت قركلقمظ ك ص ،نص  يع

ظ قريذي د عني  دعوتي) رويذه  ،م س عق ،ي وو ت دخين  قرسييد قريلقتياص
 قر ،عية ش كليم سعي).

ورييذر ظ ت دل  رزو،يي ا رلعحييث عييم قرسييعبظ ك،يي  ت د ييد ح  يية 
ييتكمظ وننيي  كلصنيي  فييا هييذق قرعنيي   سييوق ظ  ييتكم وتيي  يج ح،يص رتنشيييط ه،ص

ه دذكلكم عخالاة ت لي، هذه قر،س رة ف   قو  ضوركمن
إمص ،س رة تنونيل قيسيالم عنيت دريل عي م دو دكثيل
ظ و،ي  حييه  (1 

يم قر،عيم كي  هيذه قرنيلوم قر،توقريية إتص ،ت نية قوسي لظ  عزص هذق قردِّ
،ع قنحط ط قو،يم قرسي لل  عيم قر،سيل،يم فيا كي ص قرشيلومظ إريى دم 
ل  رل،ييدقل ظ فلعييت  ف قتنيي  ععييض قو،ييم فييا قرعلييوم وقرينييوم قر،نييوص

تويي  قوص
فنشييلت نيوذهيي  علييى دكثييل قرييعالد وقرععيي د ،ييم ،سييل،يم  ظ(2 

وغيلهمظ ورم يز  قر،سل،وم فا ُسع توم إرى دم قستورى قرشل  على 
ك ص دطلقل  سم قر،،لكة قيسال،يةه وقلب قرخطل ،م قرنليبظ دعنيا 
ييمن لزقوييم هللا عايييل ا ع رعوققييبظ    زيييل  قرعييلب(ظ فتنعوييت دفكيي ل ، 

ييوق ينشييلوم قر،ييوقعه وقرتييذكل  ووفصنوييم رنييي  د ييل قر،  هييديمظ  فوعص
كت قرخوقطلظ ركنصو  حلكة  وقر،ع حث قر،نذل ظ فكثل قر،تنعصوومظ وتحلص
ي   ،تحيل  قرو )ظ و لعة قرنوص ظ فعسى هللا دم يلشيد  ،عيتني  رلتواص

 رتوحيد هذه قرو وة و ،ع هذه قرنو .
وعتيييدقيق قرنشيييليص ت قرتيييا  ييي دت عوييي  دقيييالم قريويييال  عويييذق 

ة فنط ضقر،ووو  تل  كل  و  دقلل  على دلععة ،ن اد قعتدقليص

                                                           
يم غييل قرعيلب ،ييم حكيم قردورية قرعع سيية فيا دوقخييل  م. حييث 928   هــ 316( دي ،نيذ 1  ت،كل

 عوده .
،و .2   ( قعتنت عتندص



 40 

عي م قرح رة قرح ويل ظ ووايل دعلقويو  عو ي)  األول منها :
ع مص واي ا عديع ا يييد قرت ثصلظ ويدعو إرى قرتدعصلظ على دمص ذر  ت يلعث 

 إتص عشية دو وح ه .

عي م دمص سعب قرخل  قرني ز  هيو قر وي  قرشي ،  عيي م  والثاني :
ع دمص قر،نيي م ينتوييا عييدم قتحتشيي م ،ييم قرتياييي  إ ،يي   وتل،ييي ظ ،يي

 وقرتشلي .

ة عسيو  قرع قعية قر،حدقية عوي  إنيذقلقا هي لالا  والثالث : إنذقل قو،ص
 تطيل ،ن) قرنيولظ ،ع دمص قرح   قروققع ت تغنا في) قرنذل.

تو ي) قرلوم وقرتععة على قو،يلق  وقرعل،ي   وقرك فصية  والرابع :
ييي ق علييى قرنووييةظ ،ييع دمص قتتييي ق  رتن عييدهم عييم قسييتع،   قييوص  قتتص

ل. ل ت ،تعسص  وهم ،تش كسوم ،تعذص
فوذه قر،ن اد قرنورية قد قستوفت حنصو  ،م دنوق  عدقلع قوس ريبظ 
وآم دوقم قستث، له ظ وذر  ت يتم إذق رم يشخص  قر،يلض دو قو،يلقض 
ثمص قر،شتلكةظ تشخيا ا ،دقصن ا سي سي اظ ع رعحث دوتا عم ،لقكز قر،لضظ 

وق  قرشي فا قوسيو  و يودقا وقووي،م  عم  لقثي،)ظ ريتعيصم ععد ذر  قردص
نتي ةظ وع رتننيب ث ني ا عم تدعيل إدخ ر) فا  سيم قو،ية عحك،ية تايل  

 قرعن د وقروهمظ وتتغلصب على ،ن و،ة دعو   قرذوق وقرشمص.
ثييم دهيينكم ديويي  قرسيي د  تستحسيينوم قتكتتيي م قرييذي قختيي له دكثييل 

يي ب يين تظ عيي  ،و عيي ت شييتصىظ  هييلت  قركتص قوف ويي ظ ومص رييذر  ،حسص
ينعغا دم تستع،لو   ،عيتن  ديوي اه فلنحيل  كلصني  عليى قتكتتي م ومص 

،م ،و ع ت) قرتزقم ك ص ،ن  قر،شلب قرغ،لي
ظدعنا قرنو  قرايلي  (1 

ية  يم عدوم لي   وت قسيتحي   وت ،لقعي   ذوق ع ،ص فا قرنايحة رلدِّ

                                                           
م ( ثيي نا  644 – 581   هـــ 247 هـــ( نسييعة إرييى قرخليييية قرعيي د  ع،ييل عييم قرخطيي ب ض  ق. 1 

م( ،م عنا عدي دحيد عطيوم قيليش. دسيلم قعي   644 – 634   هـ 23-13قرخلي   قرلقشديم  

) قرلسو  ع ري لوق. قشتل  فا عدل ودحدظ وتزو  قرلسيو  ،يم قعنتي) قرو ل  ع لعع سنوقت. رنع
حياة. ع دل على إثيل وفي   قرلسيو    ( ع،ع يعية دعيا عكيل قرايديق خلييية رل،سيل،يم. دوايى 
دعو عكيل عخالفتي) ععيده. وقايلت قر ييوش قرعلعيية فيا عويده قريتوحي ت قرتيا ك نيت قيد عيددت فيا 

م قوقده ،م فت  قرش  يمن نيودي عي ،يل عود دعا عكل. ت،كص م وقرعلقق وغ رعية ف لل و،ايل. دو  ، 
م  قستناى قرنو  . م  قتخذ ديوقن ا روعط قر،  ظ ودو  ،   قر،ل،نيمظ ودو  ، 
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ض ،ولكةظ وكتم قو،ل قر،ستييض سيخ فةظ دو عت  ظ ومص حي   قر،لي
يم قرنايحة وقردِّ
يم(1  ظ وت حي   فا قردِّ

 2). 
و،م ،و ع ت قتكتت م ديو ا دمص ك ص ،  يخ رج قريكل فا ،ووو  
تةظوقرن ل فيي)  ،سي رتن  ،عيلول عنيد قوكثيليمظ وركيم عايول  ،شيتص
ينُل قرعل،ي   إ،ي   عني   يوي عوم قرخيوض فيي)ظ وإ،ي   على دقس مظ ف ا 

،دق وم ي عوم دم ُتخ ر ل دقوقرُوم دحوقر وم وع قا قرني ل  (3 ،لقلوم
ي نيوم دم يذعنوق قرنا  ا د  غيل ،عاومظ ورذر  ك م قرنو  ،م 

رلسيي،ع ودقييلب رلنعييو  وقرنن عيية وددعييى  غيييل ،علفيية قرن ليي  دلعييى
 ر  ،  .

وي  قوخيوقم ض دهينكم كيذر  تستايوعوم دم نتيل    نعي ا  ثمص يي  ديص
ععوه  تنليدقا فال نعلل ،وخذ كثيل ،يم قختالل قر،ذ قهب قرتا نحم ،تص

دحك ،ويي ظ ودم نعت،ييد ،يي  نعلييم ،ييم اييلي  قركتيي ب واييحي  قرسيينة 
له  ق فييا ق لق ظ وريكييوم ،يي ننلص وث عييت قي ،يي  ظ وذريي  ركيييال نتيييلص
،نعوتا عند  ،يع ده  قرنعلةظ إذ إمص ،يذهب قرسيلل هيو قواي  قريذي 

ظ وت تستنكل قو،ة دم  تل يع إريي)ظ وت ت،يع عليي) فيا ععيض ت يلدص
و ت قر،س ل ظ وم فا ذر  قرتس وي عيم قر،يذقهبظ فيال يثني  عليى  د،ص

،ييم نيي   (4 دحييد نعييذ تنليييد دحييد قول،يية فييا ،سيي رة تخيي رل قر،تعيي دل
ن ت قراييدل  قركتيي ب قرعزيييز دو تعيي يم اييلي  قرسيينة قرث عتيية فييا ،ييدوص

 قوو .
علدي ح دث عيم  وت يكعل هذق قرلدي على قرععض ،نكمه ف،  هو

قر،سل،يمظ ع   ،يع ده   زيل  قرعلب ،  عدق دخالط قرحل،يم عليى 
هذق قرلديظ وت يخيى عليكم دمص ده  قر زيل  وهم ،م سيععة ،اليييم 
إرى ث، نية كلصوم ،م قر،سل،يم قرسلييصيم عنيد ظ وغ رعوم قرحن علية
 5) 

دو قرزيديييية
يم فييييوم وعلغيييتومظ فويييم (6  دهلييي)  ،يييذهع اظ وقيييد نشييي  قريييدِّ

                                                           
 ( حديث شليل ،تيق علي).1 
 ( لوقه قرشيخ م.2 
 ( فا قوا  ض ،لقلم.3 
 ( قر،عنى قره هل فا قرنلآم قركليم.4 
 و ،ذهب ي خذ عه هل قرن  ،م دوم قرت وي .( نسعة إرى قي، م دح،د عم حنع . وه5 
( نسعة إرى قي، م زيد عم علا. وقرزيدية تن ع  قي، ،ية ركنو  دقلب إرى دهي  قرسينة. وعنيدهم 6 

 دم قي، ،ة رألال . ورلزيدييم كت ب قر، ،و  فا قرحديث وقرين).
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تن فييوم  ل ُتُ)ظ وح فهوه وُح،  ُتُ)ظ وقلص،  خي رطوق قوغيي لظ دو ُو  يد   ، وح 
يم و ي  قريخي ل دوقعا قيغلقب وقرتينصم فا قردِّ
وت يعه،يمص عليى  (1 

ح وحيدن  دم يثيق عيو،ي) وتحنيني)  قرععض ،نكم ديو ا دني) كييل ُيسيوص
ي) دفوي  ،ني) ود  من يعيلل دنص ،يع عل،ي ا ،ع ععد قرعودظ ويتل  تنليد ، 

 ودكثل إح طة وقحتي ط ا.
من  ي ،  من ريل فا نيس) إشك   عهيم فا تحلص وت دهم دمص فين  ، 
هو قوعليم عييم قول،ية وقرعل،ي  ظ وقوحيل  ع تعت،ي د عليى تحنيني)ظ 
ة عينوم ،  عيم نيا وإثع تظ حتيى  رو ود قختالف ت وقوطلقع ت ،و،ص

دية قريعلية قرتا ، خ ل  فا كثيل ،م قو،ول قرتععص ذه  قر،ش هد  قر،تكلص
درول ،لقتظ ،ث  ض ه  ك م قرنعاص علي) قراال  وقرسالمظ ثمص  ،وول 
داييييح ع) عليييييوم قرلوييييوقمظ ُياييييل وم وتييييل قرعشيييي   عتسييييلي،ة دم 

فيا قريوتل دم فيا قرايع  ؟ وهي   (2 عتسلي،تيم ؟ وه  كي نوق يننتيوم
ييوم ينييللوم دم يناييتوم ؟ وهيي  كيي نوق يلفعييوم قويييدي  كيي م قر،لت،ص

د تكعييييلقت قتنتنييي   دم ت يلفعيييوم ؟ وهييي  يعنيييدوم قوييييدي دم عنييي
 يلسلونو  ؟

فيينذق كيي م قول،يية وقرعل،يي   قوقييد،وم هييذق شيي نوم ،ييم قرتعيي يم 
يمظ دعنييا  يية هييا ع،يي د قرييدِّ يية ععيي د  فعليص وقرتخيي رل فييا تحنيييق كيييص
قراييال  قرتييا هييا ،ييم قر،شييوودقت قر،تكييللقتظ وتييلدي عيي ر ،و  

 نوم فا قوحك م قرتيا تسيتند إريى قيو  دو وقر ، هيلظ فكيل يكوم ش
فع  دو سكوت ادل عم قرنعا ايلى هللا عليي) وسيلصم ،يلص  دو ،يلقت 

 فنطظ ولوقه  فلد دو دفلقد؟.
فعلى هذقظ ت دل  ،م ، نع دم نتل  قرننو  قر،تخ رية خاوا ا 
،نو  قر،تعلصق ع رععض قرنلي  ،م قواو ظ ون ت،ع على قرل و  إرى 

دني)  –حسيب ط قتني   –او ظ دو ،  يتحنصق عندن  ،  نيو،) ،م قرن
 ل  علي) قرسللظ وعذر  تتصحيد و وتني ظ ويتسينصى رني  قتتيي ق عليى 
لهظ وينو  قو،  فا قعو  قو،ة ،ن  ،  ندعوه  إري).  تنليل ،  ننلص

) ينعغا دم ت يوورن  ،  ينعسط فا  وإنا دسليكم ديو  قرس دقت دنص
وقريتول كييال نيي ل ،يم لوح هللاظ  ،عيتن  ،م تي قم دسع ب قروعل 

                                                           
 ( سي تا فا دوقخل قرس   عحث ،شعع فا ،زقي  قرعلب   (.1 
   قرننوت فا اال  قروتل.( ينللوم دع 2 



 43 

ني  د،ية ،يتية فيال تل يى  يمن قي   ض إنص م قيا عة فيا قيو  ،  ودمص ت نتوهص
من ق   ض إذق نز  قروعل فا دورة دو  حي تن ظ ك،  ت إا عة فا قو  ، 
ة ت يلتيعه فوذه قرلو، م وقريون م وقو،ليك مظ قرطليي م وقري عي م  د،ص

ت نشي تو  ععيد ت،ي م قرويعل وفنيد وغيله  كلو  د،م د،ث رني  قسيتل ع
،  عيلب  ك  قرلوقزم قودعية رلحي   قرسي سيةظ ع  رييل عينني ظ وت سييص
ة قر،ع ال  فلق سو  فا قرعلم  قر زيل  ،ن ظ وعيم دعهم قو،م قرحيص
وقوخييالق قرع ريييةظ علييى دمص ،ييدص  حويي نة قرعلييم عشييلوم ع ،يي ا فنييطظ 

و،دص  حو نة قوخالق دلععوم سنة
 1). 

يم قر،عيييم  فعلينيي  ييُد سييوقهظ وعوييذق قرييدِّ دم نثييق ععن ييية هللا ت ُيعع 
ه على قرع ر،يمظ ورم يز  عي رنهل روويع) قيرويا  قرذي نشل روق  عزص
دين ا حنيي ا ،تين ا ،حك، ا ،كين اظ ت ييول)ظ وت ين لع) ديم ،م قوديي م 

 فا قرحك،ة وقرنه م ولسوخ قرعني م.
ل ،يسيولظ ودم هيوقهل قوسيع ب ثمص ديننوق ديصو  قيخوقم دمص قو،

ييل  دمص قرز،يي م قييد قسييتدقلظ ونشيي  فييا قيسييالم  ودتليي  قوقييدقل ،عشص
د  وقحدهم ع رلظ و ،عوم ع رل دريل.  دن  ب دحلقل وحك،   دعلقل ُيع 
،ة ،م هلت  قرنيعال  ك فيية وم تخيلق طعي  حيزب  فنوص   ،عية ،نهص

،يييقظ قرشسيييط مظ وتسييتلعا سيي،ع قو،يية ،و،يي  ك نييت فييا لقيي د ع
م  عتييقظ عليى دمص  وتنوده  إرى قرنش طظ وإمن ك نت فيا فتيول ُ،سيتحك 
يلقتظ خاواي ا إذق  ،حض قنعن د  ،عيتن  هذه ر،يم دعهيم تلي  قر،عشِّ
وفصنوي  هللا ععن يتي) رت سيييل  ،عيية ق نونييية ،نته،يةظ وم قر ،عييي ت 
قر،نته،ة يتسنى رو  قرثع ت على ،شلوعو  ع،لقا طيويالا يييا ع،ي  ت 

لوي  ععيزقلم اي دقة ت  ييا ع) ع،يل قروقحيد قرييلدظ وتي تا ع ع، روي  كص
دظ وهييذق هيو سيلص ،يي  ولد فيا قوثيل ،ييم دم ييد هللا ،ييع  ُييسيده  قرتيلد 

ظ وهييذق هييو سييلص كييوم قر ،عييي ت تنييوم ع رعهيي لمظ وتيي تا (2 قر ، عيية
ع رع  لبظ وهذق هو سلص نشي   قو،يم قرغلعييةظ وهيذق هيو سيلص قرن ي ح 

ةظ وم سنة هللا فا خلن) دمص كي  د،يل كلصيي ا كي م فا ك ص قوع،   قر، و،ص

                                                           
 ( إش ل  إرى اعوعة قكتس ب قوخالق قي س ا إرى تلنصا قرعلوم. 1 
( إش ل  إرى قرحديث قرشليل ض  يد هللا ،ع قر ، عيةظ وإن،ي  ياييب قريذلب ،يم قرغينم قرشي لد  2 

ظ 2(. لوقه قرطعلي وقرتل،ذيظ وفا لوقية رلتل،ذي  و،م شذص شيذص فيا قرني ل( كشيل قرخيي   ض  
 .3223ظ علقم 529  
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دو  زلي ا ت يحا  إت عنيوص  وز،ي م ،تن سيعيم ،يع ده،يتي)ظ ودمص كي ص 
د،ل يحا  عنوص  قليلة فا ز،ي م طويي  يكيوم دحكيم ودلسي، ودطيو  

 ع،لقا ،،  إذق حا  ع،زيد ،م قرنو  فا ز، م قايل.
  ع،ييل إنسيي م وكلصنيي  يعلييم دمص ،سيي رتن  دعهييم ،ييم دم ييييا عويي

يلدظ دو قيوص  عايعية حويلية ح،ني    يننطعظ دو ،سل  سيلط م ت يطص
 تيول سليع اظ وتغول سليع ا.

ي ت  لن  دمص ،عددن  دعهم قوعدقد قثن مظ فذر  ،عدد قر ،عيص وإذق تيكص
شخا م ثم تتزقيد حتصى تك، ظ وتتنلصب دشك تا حتصى تلس،ه فعلى هذق 

نته،ة تنعنيد ق ،ي   عن اييتو . وت ت يععد دم يتم رن  قنعن د  ،عية ،
ويية فيا شييلقن   ينعغيا قتستلسي   ،ييع قريوهم إرييى دم قر ،عيي ت ،علص
،  إذق ك نت فنيل ظ وريم تكيم  رتيص ل قرسي سة فال تعيش طويالاظ وت سيص
ةظ عي   كغ رب قوك دي،ي ت دي  قر،  ،ع قرعل،يية(ظ تحيت ح، يية لسي،يص

وتوقصيع قرخيييل إريى دمص يييتمص قورييق ع رحك،ية وقرحييزم وقيقيدقم وقرثعيي ت 
 قر،طلوب. 

هييذقظ وإمص شييلقن  ،شييلق قرعهيي لم وقرز،يي م دعييو قرع  لييبظ و،يي  
ظ  على هللا ععزيز دم يتمص رن  قنته م  ،عيية يكيوم روي  ايوت  ويوليص

إذق ني د  ،لذنويي  حيياص علييى قريييالح فييا لدل قرل يي  
يعليي  دقاييى  (1 

  قرايم ادقه.
،ية لقويييية عويييذه و،يييم قر،ييي ،و  دم تكيييوم قرحكو،ييي ت قيسيييال

قر ،عييييةظ ح ،يييية روييي  وريييو ععيييد حييييمظ ومص وهييتوييي  قوس سيييية دم 
تنوض ع و،ة ،م وهد  قر و رةظ وتلقيى عوي  فيا ،عي ل  قر،عي للظ 
 ،تع عد  عم ك ص اعغة سي سيةظ وسنعود رعحث قر ،عية في،  ععد.

ورنعييييدد ق م عتشييييخي  دق  قريتييييول قر،سييييتورا علييييى قو،يييية 
ويي  قرسيي د  دم يع،يي  كيي ص ،يينكم تشخيايي ا سي سييي ا ،ييدق ن اظ فيي ل وكم ديص

فكيله قرث قييب في،يي  هييو سييعب قريتييولظ ريعيييصم لدييي)ظ و،يي  ييييت  هللا عيي) 
علييي) فييا ق ت، ع تنيي  قرتييا نوقريويي  كيي  يييومظ ، عييدق يييو،ا قرثالثيي   
وقر ،عةظ ،م ععد طلو  قرش،ل عس عة إرى قعي  قرهولظ دعنا إريى 

  كيي ص ق ت،يي   عنييلق   وييعط ،يي  ععييد ،ثيي  هييذق قروقييت عسيي عةظ فنيتييت
 قر،ذقكلقت قرتا  لت فا قت ت،   قرس عقظ ثمص نشل  ع ر،ي وو ت.

                                                           
فن  ع) دثن   ولوده فا قرشوع  . 1   ( يناد ض لدل قرل    قرا ر ظ وقد علص
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ة قرتييا  وإنييا دخييتم ق ت، عنيي  قريييوم ععلنيي ،ج قر،سيي ل  قوس سيييص
تييدول عليويي  ،ييذقكلقت  ،عيتنيي ظ وينعغييا ركيي ص ،نيي  دم ييتكييل فيويي ظ 

 ويدلسو ظ وها عشل ،س ل ض
 ح ،ووع قردق .  1
 ح دعلقض قردق . 2
 ح  لقثيم قردق . 3
 ح ،  هو قردق  ؟ 4
 ،  ها وس ل  قستع،   قردوق  ؟ – 5
 ،  ها قيسال،ية ؟ – 6
 كيل يكوم قرتديصم ع يسال،ية ؟ – 7
 ،  هو قرشِّل  قرخياص ؟ – 8
 كيل تن وم قرعد  ؟ – 9

   ح تحليل ق نوم رت سيل  ،عية تعلي،ية.10
لسةظ ق   قرسييد ور،  قنتوى خطب قوست ذ قرلليلظ وقنتوت قر 

د ك ص ،ن  هذه قر،س ل  قرعشل فا   نب ،م  قريلقتاص ض إنا دل  دم ينيص
ولقة قرتلق م ريكوم قرنيد تذكل  ر)ظ فخلص دلعع ،نوم نحيو قر،كتعيةظ 
ودخذ ك ص قل، ظ وقيصد فولست قر،س ل ظ ثم تيوقرى قرعي قوم عليى ذري ه 

ييا  وعنييد،  فلغييوق ،ييم قرتحليييل خيي طعوم قرسيييد قريلقتيياص عنوريي) ض إنص
دغتيينم تشييلييكم قووص  ر،حلصييا
وسيييلة روييي فتكمظ وقييد دعييددُت ،يي   (1 

يتسوص  إعدقده رغليب ،ثلا فيا ،ثي  هيذه قرعليد  قر،ع لكيةظ ثيمص خيل  
عوم إريى ،حي ص قر، ليد ظ وكي م حيديثوم عليى قرطعي م قستناي   دخعي ل 

ي رييلعييو  ييد  ت  ُ،ون
،ييم قرسييعيد قينكليييزيظ وععييد دم طع،ييوق عييلض  (2 

ظ عليوم ق رش ي وقرنوو  وقرشلقب قر،ثلو ظ فك  قخت ل ،  درل ودحبص
ثمص قنالفوق دزوق  ا وفلقد  ، يعييم دعيو  خييل قريدع  ظ إذ كي م قيد 

 دن  وقت قراال .

                                                           
 ( ،نزرا.1 
 ( قرذيم دسل،وق ،م قينكليز.2 
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 االجتماع الثاني 
 )الداء أو الفتور العام(

 هـ 1316يوم األربعاء سابع عشر ذي القعدة سنة 

 
وععييد قييلق   وييعط  فييا اييع ح قريييوم قر،ييذكول قنعنييد قت ت،يي  ظ

 فن   ض قوست ذ قرلليلقر لسة قوورى قفتت  قركالم 
ييي  ن يييد قرعييي حثيم فيييا قرح رييية قرن زرييية ع ر،سيييل،يم ُيشيييعصوونو   إنص
دقاظ دو ،يع وايي) ع ريدفيم  ع ر،لضظ فُيطلنوم عليو  قسم قريدق  ، يلص
دو قر،ييز،م دو قرعويي  ظ ورعيي  ، خييذ ذريي  ،يي  ولد فييا قوثييلظ ودريتيي) 

ي) قر،سل،يم ع ر سيد إذق قشيتكى ،ني) عويو تيدقعى قوس،   ،م تشع
. ويلوح را دمص إطالق قريتول قرع م دريق (1 ر) س لله ع رسول وقرح،ى

ع م يكيوم عنوقني ا رويذق قرعحيث رتعليق قرح رية قرن زرية ع ودعيي ت دكثيل 
ييي تظ وومص آخييل ،يي  فيويي  وييعل قرحييل فين سييع) قرتععيييل  ،نويي  ع ر، دص

 عن) ع ريتول.
يية دعويي   قر سييم ك،يي  دمص هييذق  قريتييول فييا قرحنينيية شيي ،  رك فص

،يي  يتوقيييل قريكيييل فيييا  ظ فين سيييب دم يوايييل ع رعييي مظ ولعص قيسييال،اص
قروهليية قوورييى عنييد قرحكييم عيي مص قريتييول عيي م يشيي،  ك فيية قر،سييل،يمظ 
ه ععييد قرتييدقيق وقتسييتنلق  ن ييده شيي ،الا رل ،يييع فييا ،شيي لق  وركييمن

 ذ .قولض و،غ لعو  ت يسلم ،ن) إتص دفلقد ش 
في  ديو  قرس د  ض ،ي  هيو سيعب ،الز،ية هيذق قريتيول ،نيذ قيلوم 
رل،سل،يمظ ،م ديص قوم ك نوق ودين،  ُو  يُدوقظ وكيي،ي  ك نيت شيلونوم 
قردينية دو قرسي سية دو قيفلقدية دو قر،ع شيةه حتى إنن  ت نكي د ن يد 
إقلي،يييم ،ت يي وليم دو نيي حيتيم فييا إقليييم دو قييليتيم فييا ن حييية دو 

قليييةظ دهيي  دحييده،  ،سييل،وم وق خييل غيييل ،سييل،يمظ إتص  عيتيييم فييا
ون د قر،سل،يم دق ص ،م  يلقنوم نش ط ا وقنته ، ا فا  ،يع شلونوم 

                                                           
هم وتع طيوم ك،ث  قر سيد إذق قشيتكى 1  ( إش ل  إرى قرحديث قرشليل ض  ،ث  قر،سل،يم فا توقدِّ

 ،ن) عوو تدقعى ر) س لل قر سد ع رسول وقرح،ى (.
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قرحيوية قرذقتية وقرع،و،يةه وكذر  ن دهم دق ص إتن ن ا ،م نهلقلوم فا 
كيي ص فييمص وايينعةظ و،ييع دننيي  نييل  دكثييل قر،سييل،يم فييا قرحوقوييلظ 

ييزهم عييم غيييلهم ،ييم و ،يييعوم فييا قرعييوقديظ ،حيي فه يم علييى ت،يص
وييي ت قر،زقيييي  قوخالقيييية ،ثييي  قو، نييية   ييييلقنوم و،خييي رطيوم فيييا د،ص

 وقرش  عة وقرسخ   ؟
ييم هييذق قريتييولظ و،الز،تيي)  ف،يي  هييوظ وقرح ريية هييذهظ سييعب تع،ص
ت  يييد  يم ك،الز،يية قرعلصيية رل،علييو ظ عحيييث دين،يي  ُو   ر  ،عيية هييذق قرييدِّ

م كثييل ،يم قرحك،ي   دم قيسيالم  قيسال،ية ُو  د  هذق قردق ظ حتصى تيوهص
وقرنهيي م ت ي ت،عيي م ؟ هييذق هييو قر،شييك  قرعهيييم قرييذي ي ييب علييى 
تا عحث تدقيق وقستنلق ظ عسى دم نوتدي إرى   ،عيتن  قرعحث في) دوص
ييى إذق قلتيعييت  ق  عييم ينيييمظ فنسييعى فييا ،ن و،تويي ظ حتص  لثو،يية قرييدص

 قرعلصة علن قرعلي  إمن ش   هللا تع رى.
ض إصنا دوقفق قوست ذ قريلليل عليى تعلييي)  ميالفاضل الشاق   

يا ت دعليم ،ي  يعي لض كيوم  وتوايي) قرح رة قرن زرة ع ريتولظ ك،  دنص
 هذق قريتول ع ، ا ،حيط ا ع ،يع قر،سل،يم.

ض إنيياظ وإمن كنييت دقيي ص قيخييوقم فويييلةظ  الصرراحب الهنررديقيي   
ق ظ وقد خعلُت قرعالد  ودحوق   قرععي دظ وت شي ص ع نيدي فيا وركنصنا  وص

دمص هذق قريتول ع مظ وإمن ك م ت يهول فا ععض قر،وقوع قرتا ريل 
فيو  غيل قر،سل،يمظ ك وس ط  زيل  قرعلب وععيض  وي ت إفلينيي ظ 
وت يهوييل ديويي ا فييا ععييض ،وققييع دخييل  ، يي ولو قر،سييل،يم فيويي  
و،خ رطوهم ،م دهي  قرنحي  قروثنيية قرغليعية قروويعظ قر،تن هيية فيا 

قرييذيم ُيويييصعوم كثيييلقا ،ييم ( 2 حييو  د ليية (1  علةقرشييدص ظ كعن ييي  قرايي
يييدقاظ وكييي ركونغو ،يييم قرزنيييو  عع  دوقييي توم ،نغ،سييييم فيييا قر،ييي   ت 
ظ (3 

ييى قر،ييوت  (4 وك رعوذييية ،ييم قرونييود قر،عتنييديم دمل كيي ل ،ايي لعوم حتص
قرطعيعييا ،ييم تيي ثيل دع،يي   قرسييحل  عنييدهمظ فيينمص د،ثيي   هييلت  دكثييل 

                                                           
 ( قرذيم تنتوا تع ري،وم قتغتس   فا قر،ي ه قر  ليةظ رذر ظ فوم ُيني،وم قلب قونو ل.1 
( نول ينعع ،م تلكي ظ شلق  ع   طولولظ ثم ي لي فا قرعلقق ،ي لقا ع ر،واي  وعغيدقدظ ثيم 2 

 يلتنا ،ع قريلقت وي،تز  م فا شط قرعلب قرذي ياب  فا خليج قرعال .
 تنطم س ح  إفليني  قرشلقا.( قسم قرنع ل  قرتا ك نت 3 
فن  عو  فا حوقشا  قرشوع  ( ،م هذه قوع،   قرك ،لة.4   ( قرعوذية ض علص
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تي) فتولقا ،م قر،سل،يمظ على دمص ذر   ت يلفيع ايية قريتيول وع،و،يص
 عم قر،سل،يم. 

ض إم قرا حب قروندي ،ايب فا تياييل)  األستاذ الرئيسفن   
وتحليلهظ ورذر ظ ل عُت عم قورا ع مص قر،سيل،يم دحيطص ،يم غييلهم 
د   ،طلن ا إرى قرحكم ع نوم دحطص ،م غيلهمظ ،  عدق ده  قرنح  قر،تشيدص

فا قرتديصم
 1). 

يم  الحررافا البصررريقي     يي) يلييزم قسييتثن   قرييدهليص ض يلييوح رييا دنص
ويم ت عيد دم يكونيوق عليى  يم ود،ث روم ،،يم ت دييم رويمظ ونص وقرطعيعيص
غيييل نهيي م وت نيي ،ول فييا دخالقوييمظ ،عييذعيم ،نغايييم فييا حييي توم 
يم عم ده  قودي مظ ك،  يعتلل عذر  قرطعيعيصوم فينوروم عيم  ،نحطص

 ي .دنيسوم إنصوم دشنى قرن ل فا قرحي   قردن
ي) يو يد فيا  الصراحب الهنرديف   ع)  يا كنيُت ديوي ا دهيم دنص ض إنص

يمن كي نوق كيذر  ت خليق رويمه ثيمص  من ت ديم رومظ ودمص ،  قرعشل دفلقد ،،ل
يم ع،عني ه قرعي م وهيو إدلق   إم خعلتا قرطويلة قد علهنتن را دمص قريدِّ
ل فييا قرك لنيي تظ وقرخوييو  روييذه  قريينيل و ييود قييو  غ رعيية تتاييلص

ى و يي) ينييوم فييا قريكييلظ هييو د،ييل فطييليص فييا قرعشييله ودمص قرنييوص  عليي
م دم تل  قرنوص  هيا  من يتوهص قوروم فالم دهليص دو طعيعاص هو اية ر ، 

م.  قردهل دو قرطعيعة فيديم ر،  يتوهص
يي) ت  له قوخالقيييوم ض ،ييم دنص عيت  عنييدي ،يي  ينيلص عني   علييى ذريي  ث 

إنسي م يا ص وايل اينل ،يم قرني ل عيال دييم رويم ،طلني اظ عي  كي ص 
يديم عديمظ إ،ي  ايحي ظ دو ف سيد عيم داي  ايحي ظ وإ،ي  ع طي  دو 
ف سييد عييم دايي  ع طيي . وقري سييدقم يكييوم فسيي ده،  إ،يي  عننايي م دو 

 زي د  دو عتخليطظ وهذه دقس م ث، نية.
يم قراييحي  ك فيي  رلنهيي م وقرن يي ح فييا قرحيي  ظ وقرسييع د   ف رييدِّ

م دايح عو  وقريالح فا قر،يو . وقرع طي  وقري سيدقم عنناي م قيد يكيو
يي  قري سييدقم  عليى نهيي م ون يي ح فييا قرحييي   علييى ،لقتييب ،ختليييةه ود،ص
،ي  كي م تنلييلي هيذق  عزي د  دو عتخلييط ف،ولكية ،حوية. ثيم دقيو  لعص
غليع ا فا ع ع) ف رت،ُل دمن ت ينع  وت ُيلدل إت ععد قرتدقيق وقرتطعيقظ 

 ون) دا  ،وم ر،س رة قريتول قرع م قر،ستورا على قر،سل،يم.

                                                           
 ( قر،ذقهب قرتا ت،ي  إرى قرتعاب وقر،ع رغة.1 
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و  قرس د  قوف و  عم رزوم  األستاذ الرئيس   ق ض إنصا د لصكم ديص
) فكلكم و،ل ت عيدص هيو  تعلييكم آدقب قرعحث وقر،ن هل ظ غيل دنصا دنعص
ح عيي)ظ دت وهييو عييدم  قيي لم فييا نيوسييكم  ،يعيي اظ دو تحعييوم دم ُياييلل
قياييلقل علييى قرييلدي قرييذقتاظ وعييدم قتنتايي ل ريي)ظ وقعتعيي ل دمص ،يي  

،  ك م ايوقع ا دو ينور) ويعدي ن    ر)ظ فلعص ) ك ص ،نص  إمن هو إتص خ طل س 
،  ك م ،غ يلقا ر،  هو نيسي) عليي) قعتني دقا دو ع،يالاظ وهيو  خط اظ ولعص
،يي  يييولده فييا قرهيي هل ،عت،ييدقا علييي)ظ وفييا قرحنينيية ،ستشييكالا دو  إنص
،ستثعت ا دو ،سيتطلع ا لدي قرغييل. عني   عليى ذري  ف،ي  دحيُد ،ني  ُ،ليزم 

دي)ظ وت هيو ع،ليوم عليي)ظ وري) دم ُيعيدص  دو يل يع عني) إريى علدي يع
،يي  نحييم عيي حثوم ت ،تنيي هلوم نيي  إنص ظ فيينذق دع عنيي  لدي (1 وييدهه ونص

ييي ا فيييال عييي ل دم ن ويييل علييييه  ييي  دثنييي   خط عييي) إع  عييي ا قويص قر،ييتكلم ،نص
ظ ت يييدقا ياي عة حك،ي) وإشيع لقا ع ستحسي ن)ظ وعليى هيذق (2  ،لحى(

   في،  ها دسع ب قريتول قرع م.قرنسق فلن،ض  فا عحثن
ض إنصا دل  دمص ،نشي  هيذق قريتيول هيو ععيض الفاضل الشاميق   

ية وقوخالقيية ض ،ثي  قرعنييد  قر عليية قرنوقعيد قتعتن ديص
ظ قرتيا ،ييم (3 

يية هيي هلقا  يية ع طنيي ا قدليص ععييد كيي  تعييدي  فيويي   علييت قو،يية  عليص
 4) .

عييية ع ريسييييل  ،لحييى(. و،ثييي  قرحيييثص عليييى قرزهيييد فيييا قريييدني  وقرنن 
وقركيييي ل ،يييم قريييلزقظ وإ، تييية قر،ط ريييب قرنيسيييية ض كحيييبص قر، يييد 
وقرلي سييةظ وقرتع عييد عييم قرزينيية وقر،ييي خلظ وقيقييدقم علييى عهيي لم 
ييت قعيي  دم ي،ييوت.  قو،ييولظ وك رتلغيييب فييا دم يعيييش قر،سييلم ك،يص
يييالتظ ت  لقتظ ،ثعصطييي تظ ،عطص يييلقتظ ،خيييدص وكييييى عويييذه قوايييو  ،يتص

                                                           
 ( ت ،تع لوم فا تنديم قرح ج وقرعلقهيم رليوز ع،ك ف  .1 
 (  ،لحى ( كل،ة نع ب تنورو  قرعلب عند إا عة قرلق،ا.   (.2 
رعنيييد  قر علييية يعتنييد ،عتننوهيي  دم قينسيي م ،سيييصلظ ودم هللا هييو قرييذي يخلييق قوفعيي   ك،يي  ( ق3 

ى ديوي ا ض  745   هــ 128يخلق قر ، دقت. ،م قرن لليم عو    وم عيم اييوقم ض ت  م (. وُتسي،ص

 قر و،ية.
 ( قرندليييةض قت يي ه يييل  دم قينسيي م خيي رق وفع ريي)ظ وهييو حييُل فييا قختييي لهظ ،ييم قرنيي لليم عيي)4 

  غيالم قرد،شنا (. و،عدد قرندلية دحد داو  فكل قر،عتزرة.
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عوي  شيل ظ ور،ثلوي  نييى ع،يل عيم قرخطي ب يلتويو  عن ظ ورم ي ت  
 .(2 قرلعذ  (1 لوا هللا عن) دع  ذل قرغي لي

يية  البليررا القدسرريف   عيي)  يية وقرتزهيديص ض إمص هييذه قواييو  قر عليص
قر،،تز يية ععن لييد قو،ييةظ و،يي  هييو دشييدص ،نويي  تعطيييالا رألخييذ ع وسييع ب 
ه  ورنشيي   قرحييي  ظ ،و ييود  فييا ك فيية قرييدي ن تظ رتعييد  ،ييم  ويية شييلص
يط فيا قو،يولظ  قرطعيعة قرعشلية فا طلب قرغ ي تظ وتيدفعو  إريى قرتوس 
ورتكييوم ،ييم  ويية دخييل  تسييلية رلعيي  زيم وتنييسيي ا عييم قر،نوييوليم 
يييالا رحايييو  قرتسييي وي عييييم قوغنيييي   وقرينيييلق  فيييا  قرع لسييييمظ وتوس 

 ،ه هل قرنعيم.
ه ،يم  دت يل  إ ،   ك ص قودي م على قعتني د قرنيدل خييله وشيلص

ه ،ييم قريينيل دو ،ييم قرشيييط م ؟ و،ييع هللا  تعيي رىظ دوخيييله ،نيي) وشييلص
من ينسب د،لقا إرى قرندل إتص عند قر و  عسيعع)  ذر ظ ريل فا قرعشل ، 
سييتلقا ر وليي)ظ دو عنييد قرع ييز عييم نييي  قرخيييل دو دفييع قرشييلص سييتلقا 
ع ت  رع يزهظ وحيييث غلييب دخيييلقا عليى قر،سييل،يم  ويي  دسييع ب قر،سييعِّ

ةظ وقرع ز عم ك ص  ع، ظ قرت لوق إرى قرندل وقرزهيد ت،ويوي ا ت  قركونيص
ن ا.  تدي 

وهيييذق قرتعتييي  وقرخيييلو  عيييم قر،ييي   ،يييم دعهيييم قرنلعييي ت فيييا 
ةظ فو  ك م قاد ش ل  قرلهع نيية دم يننيلض قرني ل ك فصية  قرنالقنيص
عو  على دمن ت يتلعصل عوي  إتص  ععد  ي  وقحد ؟ دم ك م قاده دم يشلص

هيذق قر،ني م إت قرتع،ييمظ وينيتج ،يم قرععض قرنزل ؟ كالصظ ت يعني  فيا 
يية سييعع ا  يية وقرتزهيديص يي) ت يايي ص قعتعيي ل هييذه قواييو  قر عليص ذريي  دنص
 رليتولظ ع  ها سعُب تعتدق  قرنش ط وسيله سيل  قنته م ولسوخ.

وفيييا قرنهيييل إريييى قر،شييي قص وقرعهييي لم قرتيييا ققتح،وييي  قرايييح عة 
ة وقريخي ل وقرخلي   قرلقشدوم لويا هللا عينوم رنيي  قرغنيى وقرلي سي

فوالا عيم قرثيوقبظ كي يية علهي مظ ،يع دمص قو،ية إذ ذق  ك نيت زقهيد  
.  ،لحى(. عي) ق م كذع ا ولي  ا  فعالاظ ت ك رزهد قرذي ندص

                                                           
م (اييح عا هيي  ل ععييد وفيي   قرنعييا   ( إرييى ع دييية قرشيي مظ ثييمص  652( دعييو ذل قرغييي لي  ت ض1 

قوى فا قرلعذ . وقرذي ني ه إريى قرلعيذ  هيو قرخلييية عث،ي م عيم عيي م ت ع،يل عيم قرخطي ب ك،ي  
 ذكل قركوقكعا.

 قر،دينة قر،نول .( قرلعذ  ض ،ووع قلب 2 
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عن  ك ص ،ي  ولد فيا قيسيال،ية إذق تتعص
ي ا عليى قرزهيدظ ن يده  (1  ح ثص

ويي ا إرييى قرتلغيييب عيي وثل  قرع ،يية ،و ص
ظ دي عتحوييي  قر،سييلم ث،ييل  (2 

يى إمص كي ص ،ي  ولد سعي) ر ل،نيعة قرع،و،يية دوم خايو  نيسي)ظ حتص
فيا قرحييثص عليى قر ويي د فييا سيعي  هللا ،ييلقد وعيي) سيعا قر،ييل،م عكيي  
ييى ععييذ  حي تيي) يعييزقز كل،يية هللا وإق ،يية دينيي)ظ ت فييا  قروسيي ل ظ حتص
م قرع ،ييةظ ك،يي  دم قر،ييلقد ،ييم  يي ل ك،يي  تتييوهص خاوايييصة ،ح لعيية قركيص

ز قر  ،عة قيسيال،يةظ و،يم دخيل  ،ح لعة قركي ل ها ،م  وة إعزق
ييي ل إريييى ،شييي لكة  خد،ييية قر  ،عييية قينسييي نية ،يييم حييييث إر ييي   قركيص
قر،سل،يم فا سع د  قردقليمه ومص رأل،م قر،تلقية عل، ا وتية طعيعية 
ةظ في ب عليو  إنس نية دم توديو  إرى قرخييل وريو  على قو،م قر،نحطص

يم دو قرسي سة كله ا ع سم قردِّ
 3) . 

ض د،ص  عنديظ ف يخيل  إراص دم سعب قريتول هو تحيوص  نيو  ثم ق   
يية قشييتلقكية دي  دي،نلقطييية(  قرسي سيية قيسييال،يةظ حيييث ك نييت ني عيص
ت، ،يي اظ فايي لت ععييد قرلقشييديم عسييعب ت،يي دي قر،ح لعيي ت قردقخلييية 

د  عنوقعد قرشل  قوس سيةظ ثمص ا لت دشيع) ع ر،طلصنية ة ،نيص ل كيص  ،
 4) .

  ،ييم دمص قوقعييد قرشييل  ك نييت فييا قووص  غيييل وقييد نشيي  هييذق قرتحييوص 
سيييم لوييا هللا  ل ظ عسييعب قشييتغ   قراييح عة قر،لسص نيية وت ،حييلص ،دوص
قوم فا قرعالدظ فهول فا د،ل وعطو  خالف ت  عنوم ع ريتوح تظ وتيلص
،ت فيوي  آلق  قريدخال ظ فل حيوق قوخيذ  و،ع ين ت عيم قرعل،  ظ وتحكص

،  ف تخييذ ق (5 ع،يي  ياللييم نييزعتوم قروثنييية يي   قرسي سيييوم وت سيييص رع،ص
فييييوم ،يييينوم هييييذق قرتخيييي رل فييييا قوحكيييي م وسيييي ل  رالننسيييي م  قر،تطلص
قيت قر،،لكية قيسيال،ية  وقتستنال  قرسي سياظ فنشي  عيم ذري  دمن تيلص
إرى طوقلل ،تع ينة ،يذهع اظ ،تع ديية سي سيةظ ،تك فحية عليى قريدوقم. 

قت كل،ة قو،ةظ  يم ،م حا نة دهل)ظ وتيلص فط،ع عوي  وهكذق خل  قردِّ

                                                           
 ( قيسال،ية ض ،نوج قيسالم.1 
حة عخيطص قريييدظ ،،ي  ييد   علييى دني) خطي  طعيي عاظ ودمص 2  ( فيا  ط.م(  فيا قييثي ل قرعيي م ( وُ،ايحل

 قرطعع ت قوخل  ك نت قع  طععة م. قوثل  ض حب  قرنيلظ وين عل) ض قييث ل.
 ظ ونهم دن) عو  غيل ،  يهول ،نو .( ركم هذه قريكل  تخ رل سي ق آلق  قركوقكعا قرع م3 
( هنيي  يعييدو تيي ثله عيي عم خلييدوم  لييي ا ض ينهييل ض ،ند،يية قعييم خلييدومظ قرنيي هل ظ طععيية ،اييطيى 4 

 .159مظ    1904   1322فو،ا دفندي 
( وريتوم رم يدخلوق في)ظ فلم يدنسوهظ وريم يتغلصعيوق عليى دهلي) حتيى فيا دهيم حيق رنيليش   ( 5 

 .. ويناد ض حق قرخالفةهـد.
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ويية رل،ح لعيي ت قردقخلييية وقرخ ل ييية ،عيي ا ت  دعييدقله ظ وايي لت ،علص
تايي دل سييو  فتييلقت قليليية تتلقصييى فيويي  قرعلييوم وقرحويي ل  علييى 
حسعو . وقد دثصل قست،لقل قو،ة فا هذه قرحلوب دم ا لت ع عتعي ل 
يية ايينعة ودخالقيي اظ ععيييد  عييم قرينييوم وقرايين لع  يية د،يية  نديص قوكثليص

قد وقر،عيدقت ريم يعيق  قركسب ع رو وه قرطعيعية. ثمص عسعب فنيدقم قرنيوص
،    رلحلوب قرلقعحةظ ف قتالت قو،ية عليى قر،يدقفع تظ خاواي ا 
يية عنييد غيييلهم ايينعة  ،نييذ قييلنيم إرييى ق مظ دي ،نييذ ايي لت قر نديص
عل،يصة ،ينود  عنيدن ظ فايلن  نسيتع،  ع سين  عينني  فنعييش ع رتغ ريب 

هيذق شي م ي،ييت قتنتعي ه وقرنشي طظ وقرتح يي  ت ع رتعي وم وقرتعي د ه و
 ويورصد قرخ،و  وقريتول.  ،لحى(.

ود  عيييي) ض إمص غيلنيييي  ،ييييم قوقييييوقمظ  الحكرررريم التونسرررريقعتييييدل 
يي ا وفييا قختالفيي ت  (1  ل، نييي  ،ييثالاظ و ييدوق فييا حكو،يي ت ،طلنيية كليص

،ذهعيصة وفا قننس ، ت إرى طوقلل سي سييصة وفيا حيلوب ،سيت،لص ظ 
مه فال عدص رليتول فا قر،سل،يم ،م سعب ورم يش،لوم قريتول عو ) ع 

 آخل.
ثم ق   ض وفي،ي  دتايول دمص عال ني  ،يم ت اي  قر وي  فيا غ ريب 
د،لقلنيي  قر،تييلفيمظ قوخسييليم دع،يي تاظ قرييذيم وييلصوق ودوييلصون  سييوق  
يى علي   وي  هيلت   ويم يحسينوم اينع اظ حتص قرسعي  وهم يحسيعوم دنص

ع ونيوق،يله ف،نوي  ،نزرة دحطص ،م  وي  قرع ،ي وقت قرتيا روي  طعي ل
قرتييا تح،ييا ز، لهيي ظ وت،نييع عييم حييدوده ظ وتييدقفع ع،يي  قسييتحيهت 
علي)ه وهلت  ريل روم طع لع ونيوق،يلظ يخلعيوم عييوتوم ع ييديوم 

.و،يينوم قرييععض ويي رصوم علييى علييمظ وهييم قرييذيم (2 وهييم ت يشييعلوم
قوم  ويم ،غلوعيوم عليى د،يلهمظ ويتشيدص يشكوم ويعكوم حتصى يهيم دنص

ويم ع ياالح قرسي س ينوريوم عي فوقهوم ،ي   –ودييم قرحيق  –اص ،ع دنص
ريل فا قلوعومه يهولوم قرلغعة فا قياالحظ ويعطنيوم قيايلقل 
وقرعنيي د علييى ،يي  هييم علييي) ،ييم إفسيي د دييينوم ودنييي همظ وهييدم ،عيي نا 
، ييدهم وإذت  دنيسييوم وقر،سييل،يمظ وهييذق دق  عييي   ت ُيل ييى ،نيي) 

                                                           
 ( در، ني  .1 
  ( قر،عنيييييييييييييى ،سيييييييييييييتوحى ،يييييييييييييم ق يييييييييييييية قركلي،ييييييييييييية ض 2 

   

   

    2قرحشل ض. 
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) دق  قرغلولظ وت ينلص ا حع)  ري و  عيويلةظ وت ي ي لي شي   ونص
 ح ز، ا فا ،و، لظ وقد سل  ،م قو،لق ظ إرى قرعل،  ظ إرى قرك فة.

ض إمص تح،ي  قرتععة على قو،لق  فنط غيل  المولى الروميد  ب 
سديدظ خاوا ا ومص د،لق ن  إمن هم إتص رييل ،نص ظ فوم د،ث رن  ،م ك  

ريم نكيم نحيم ،لويى فلو ( 1 و )ه وقد قي  ك،  تكونوق ُيورصى عليكم(
 .(2 رم يكم د،لقلن  ،دنييم

ة ؟! ها ،   ُدن  قرحليصةظ و،  ددلقن  ،  قرحليص وعندي دمص قرعلية ف نن
يى قستوحشين ه يى نسيين هظ وحيلم عليني  ريهي) حتص . (3 حل،ن  ،عن ه حتص

فو ض  ع م يكوم قينس م ،ختي لقا فيا قوري)  لل من ع  ة ،  ل قرحليص وقد علص
ية تسي وي قرحنيوق وفعل) ت يعتلو) ، نع ه  رم(. و،يم فيلو  قرحليص

وييم وكييال ظ وعييدم قرلهعيية فييا قر،ط رعيية  يي م ع عتعيي ل دنص و،ح سييعة قرحكص
يةه  ية قر،ع حثي ت قرعل،يص ية قرتعلييمظ وحليص وعذ  قرنايحة. و،نوي  ض حليص
يى ت يخشيى إنسي م ،يم هي رم دو غ ايب دو  و،ن  قرعدقرة ع سيله  حتص

يم  قل ،غتييي  ه و،ييينوم قو،يييم عليييى قريييدِّ وقولوقحظ وقو،يييم عليييى غيييدص
وقسييتث، لهظ ف رحلييية هييا  قرشييلل وقوعييلقضظ وقو،ييم علييى قرعلييم
يمظ وُينسب إرى حس م عم ث عت لوح قردِّ
قرش عل قراح عا لويا  (4 

 هللا عن) قور) ض
يي ُب  و،  قرديُم إتص دم ُتن م  شلقلع ُ م  ُسييعن ُ عيننيي  وه و  وتييل، 

 5) 
يم فيي ا إق ،يية قرشييل  فلننهييل كيييل حاييل هييذق قراييح عا قرييدِّ

 وقو،م.

                                                           
( حديث وعيل. ُلوي عحذل قرنوم فا  تكونيوق( وعنثع توي ظ ك،ي  لوي ديوي ا  ييل،ل علييكم(. 1 

قه قرديل،ا وقرعيونا وقرطعلقناظ وهن   ك، ( ع،عنى  دم( فنايعت تكونيوم ،يم غييل دم تكيوم لو
ظ لقييم 248ظ   2ع ،ليية ع رنسييعة إرييى  يييورصى(. ينهييل ض قرسيييوطا ض قر يي ،ع قراييغيل ض ،ييج 

 .1997ظ لقم قرحديث 166ظ   2ظ وض قرع لوناظ كشل قرخي   ض  6406قرحديث 
 ر،لض قر،الزم قرشديد.( ،دنييم ض ،حتوليم. قردنل ض ق2 
( إم قر،ورى قرلو،ا هو ،يم دهي  قرنسيطنطينية قريذيم حيلم علييوم سي سيية قريتليه عكل،ي ت ض 3 

حلية و ،عية ووطم و،لقد ولشي د وخالفية وخليع و،ععيوث و،عتيوه و،ختي  إريى نحيو ذري  ،يم 
 قوري ه قرتا ت،ل سي سة قروهم   (.

،خوييلم ُورييد و،يي ت ع ر،دينيية قر،نييول . م( شيي عل  674( حسيي م عييم ث عييت قونايي لي  ت ض 4 
دقفييع عييم قيسييالمظ وه يي  قليشيي اظ دُع ييب عيي) قرنعييا   ( ف تخييذه شيي علقا ريي). ُع،ييا فييا دوقخييل 

 دي ،).
 ( قرعيت ،م قرعحل قرطوي .5 
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هذقظ وت ش ص دمص قرحليية دعيزص شيا  عليى قينسي م ععيد حي تي)ظ 
وإمص عيندقنو  تيند ق ،  ظ وتعط  قوع،  ظ وت،وت قرنيولظ وتتعطص  
قا ت  قرشييلقلعظ وتختيي   قرنييوقنيم. وقييد كيي م فينيي  لقعييا قرخلفيي م حييلص

يي  عث،ي مظ يخ طب د،يل  قر،ل،نيم عيي  ع،يلظ و (1 يعلل رل،ل  شنون ا 
) ونلز،و  قرسكوت فتسكتظ وت  ،  ننت  قرطي  فا ح ل د،ص فالن  لعص

 ت سل دم تزعج س،عن  ععك لو  علي).
وكيي م قر نييدي قريييلد يييل،م  يييش قرعييدو فيي  يخيييل ريي) عوييدظ 
فالن  ن،نع قر يش قرعهيم اال  قر ،عة وقرعييديمظ ونسيتويم ديني) 

 ت رح  ة غيل قريخيخة قرع طلة.  ،لحى(.
يية حي تويي ظ فيسييتورا  هييذه قرحيي  فل،ثيي   ت غييلول دم تسيي م قو،ص

ت قرنلومظ وتوقرت قرعطيومظ ونحيم عليى ذري   عليو  قريتولظ وقد كلص
ُ  قوع،يي   وقرععييد عييم قر ييدص  ييلن ييُد ق ،يي   وت  يي  فينيي  ف نن عيي كيومظ فت اص
ييل  وقتلتييي ح رلكسيي  وقروييز ظ وقتنغ،يي ل فييا قرلوييو تسييكين ا  تم دسن

قرخ،و  وقرتسييص  طلعي ا رلقحية قريكيل قر،ويغوط قرنيلظ وقيخالد إرى 
ي ت  علي) ،م ك    نب. إرى دم ايلن  ننييل ،يم كي ص قر، ديي ت وقر يدص
ييى ت نطيييق ،ط رعيية قركتييب قرن فعيية وت قياييغ   إرييى قرنايييحة  حتص
لن  ع،ينودني  قرعزييزظ فتتي رم دلوقحني ظ وتكي د  قروقوحةظ ومص ذر  ييذكص

 ر،لوصي ت وقرخلقف ت قر،لوح ت.تزهق إذق رم نل   إرى قرتن سا ع 
ُعل إحس سن ظ و، تت غيلتن ظ وايلن  نغويب ونحنيد  وهكذق و 
عةظ رع زني  عيم  لن  ع روق ع ت قرتا تنتويو  قرحي   قرطيص من ُيذكص على ، 

 قرني م عو  ع زقا وققعي ا ت طعيعيص ا.
هذقظ ونعتلل دمص فين  ععض دقوقم دريوق دريول سينيم قتسيتعع د 

قرييذ  وقروييوقمظ فايي ل قتنحطيي ط طععيي ا روييم تييلر،وم وقتسييتعدقدظ و
،ي لقت)ه وهذق هو سعب دمص قرسوقد قوعهيم ،يم قرونيود وقر،ايلييم 
،  ععيد دم ني روق لغيم دنيوفوم قو،يم عليى قونييل  وقرتونسييم ت سييص

ظ وقرحلية فا ق لق  وقوع،  ظ ت يلثومظ وت يتو عيوم (2 وقو،وق 
ظ عيي  ينهييلوم رلنيي ق،يم علييى (3 رح ريية قر،سييل،يم فييا غيييل عالدهييم

                                                           
 ( فا قوا   شنل ن ا(. وقرشنوم ض قرعدقو .1 
 ( نتي ة قتحتال  قرعليط نا وقريلنسا روم.2 
 ( تع،يم غيل احي .3 
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،ييي  يعتعيييلوم طييي رعا قيايييالح ،يييم  د،يييلقلوم قر،سيييل،يم شيييذلقاظ ولعص
يمظ كيي مص ، ييلد كييوم قو،يييل ،سييل، ا يغنييا عييم كيي ص  قر،يي لقيم ،ييم قرييدِّ
شا  حتصى عم قرعد ظ وك مص ط عت) وق عة على قر،سل،يمظ وإمن ك م 

وم ب عالدهمظ وينت  دوتدهمظ وينودهم ر ُيسلِّ،  رحكو، ت د نعييةظ  ُيخلِّ
يية هييو سييعب  ك،يي   ييل  ذريي  قييعالا ،عوييمظ وقرح ايي  دمص فنييدن  قرحليص

 قريتول وقرتن عل عم ك ص اعب و،يسول.
ظ ،ييع دم  المجتهررد التبريررزيد يي ب  ض إمص هييذق قرحيي   ريييل ععيي مص

قريتول رم يزد قزدي دقا ع ،ص اظ ع  هو فا قزدي د وقستحك مظ فال عدص رذر  
 ،م سعب آخل.
ية ثمص ق   ض  ويلوح را دمص قنحط طن  ،م دنيسن ظ إذ دنن  كنص  خيل د،ص

خل ت رلن لظ نععد هللا وحيدهظ دي نخويع ونتيذرل ُ ري) فنيطظ ونطييع ُُ د
ييمن دط عيي) ،يي  دقم ،طيعيي ا ريي)ظ فنيي ،ل عيي ر،علول وننوييى عييم قر،نكييلظ   ،
د،لن  شول  عينن ظ نتع وم على قرعل وقرتنو ظ وت نتع وم عليى قيثيم 

 ن  ذر  كلص) ،  اعب ،ن) و،  ه م.وقرعدوقمظ فتلك
وقد ُيهمص دمص داعب هذه قو،ول قرنوا عم قر،نكلظ ،ع دمص إزقرة 
قر،نكل فا شلعن  تكوم ع ريعي ظ فينمن ريم يكيم فعي رنو ظ فينمن ريم يكيم 
ظ وهذه قردل ية قرث رثية هيا قيعيلقض عيم قرخي لم وقري سيق  فع رنلب 

ذري  ت نيب ،  ،لتي) وقرنيول ،ن) وإيط   عغو) فا هللاه و،م عاللم 
دن    و،ع ،لت)ظ وت ش ص دمص إييي   هيذق قروق يب قريدينا كي ل  رليلل
ظوت (1 

ظ قيي   تعيي رى ض  ُل قرع ييز عنيي) قييطص ييول    ُيت ا 

   

    
ه (2 
ية رععي د  قو،يلق  وقوهيوق  وقو وهي مظ فوذق هيو سيعب قستلسي   قو،ص

ي قظ  وت ط عة قرعا   قختي لقاظ ورتل  قرتن اي ظ ورللكيوم إريى قريسص
 وقيذعييييي م رالسيييييتعدقدظ ورلتخييييي ذ  فيييييا قرخييييييل وقرشيييييلظ قييييي   ض

    
   

  
    

                                                           
 ( فا قرن  إش لقت إرى آي ت ودح ديث كثيل .1 
 .251( قرعنل  ض 2 
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   1)  وعنيييييي) اييييييلى هللا
علي) وسلم ض  رت ،لم ع ر،علولظورتنويم عم قر،نكلظ دو ريسيتع،لمص 

إريى غييل ذري  ،يم  (2 هللا عليكم شلقلكمظ فيسو،ونكم سيو  قرعيذقب(
ن ت وقوح ديث قر،نذلقت قرن وي ت ع رخيذتم عليى تي لكا  ق ي ت قرعيص

هيو قرسيعب قرن شيئ عني) قو،ل ع ر،علول وقرنوا عم قر،نكيلظ فويذق 
 قريتول.

نيي  كنيي  علييى عوييد قرسييلل قرايي ر ظ  المرشررد الفاسرريّ د  عيي)  ض إنص
شييليعتن  سيي،ح   وقوييحة قر،سيي ر ظ ،علوفيية قروق عيي ت وقر،نيي هاظ 
فكييي م قو،يييل عييي ر،علول وقرنويييا عيييم قر،نكيييل وهييييية ركييي ص ،سيييلم 
ل ن    ييغ  غيم رييذر ظ ثييمص ش  يي  فييا عسيي طة ،ييم قرعيييشظ ،تيييلص و،سييل،ةظ وكنص

اين  ريذر  ،حتسيعيم ش م ع فخاص قرتوسص
. ثيمص دخي  فيا دينني  دقيوقم (3 

ذوو عييي ل ونيييي ق دقييي ،وق قتكتسييي ب ،كييي م قتحتسييي بظ وحايييلوق 
قهت، ،وم فا قر ع ية وآرتو  قرتا ها قر ندية فنطظ فعط  قتحتس بظ 
وعطيي  قو،ييل عيي ر،علول وقرنوييا عييم قر،نكييل طععيي اظ فوييذق ياييل  دم 

وركنص) ت يكيا وحده ييلقث ،ي  نحيم  يكوم سعع ا ،م  ،لة قوسع بظ
 في) ،م قريتول.

يية  يية قو،ييلق  قرييدخال  فييا قر ع ييية وقر نديص علييى دمص قنحايي ل ه،ص
يي اظ وريييوت دمص فييا قرنيييلآم آيتيييم قثنتييييم  يم كلصيص ددص  عوييم يه،يي   قريييدِّ

  رو لوه هوليص اظ إحدقه،  قور) تع رىض 
   

    4)   يييع قرغيلييية عيييم قر،يييلقد عييي ورا قو،يييلظ و،ييي،
تنتوي) ايغة قر ،عظ و،  ينتوي) قيد  ،نكم(ظ وقرث نية قور) تعي رى 

     ض

                                                           
 .104( آ  ع،لقم ض1 
( فا قوا   رت ،لوم ع ر،علولظ ورتنووم...( وفا طظ م  رتي ،لمص عي ر،علولظ ورتينومل عيم 2 

قر،نكل... (. وتعلصق قر،ن ل  ريه قرحديث ض  دو ريسلطم هللا عليكم شلقلكمظ ثم يدعو خيي لكمظ فيال 
ت يب روم ( لوقه قرعزقل عم ع،ل وقرطعلقنا عيم دعيا هلييل ظ وسينده،  ويعيل. ورلتل،يذي يس

،م حديث حذيية نحوه إت دن) ق   ض  دو ريوشكم هللا دم يععث عليكم عن ع ا ،ني)ظ ثيم تدعوني) فيال 

 .هـ.1يست يب ركم( وق   ض حديث حسم.
 له  وطييلق علوييو  ( ،وهيييوم ر،لققعيية قرعويي لع فييا قوسييوقق ،ييم حيييث  ودتويي  ودسييع3 

وم فا عالن  ،لققعا قرت،ويم.  وحيهو ظ وهم ُيس،ص
 .59( قرنس   ض 4 
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،ع إغي   ض ه  قر و د قر، ،ول ع) ،  ُيستحا  ع) إعزقز كل،ة  (1 

د عي) سيلطُة قو،يلق  قرعي ،ليم عليى قيطيالق ؟ فنه،ي    هللاظ دم ،  ُتليِّ
يى خليت قليوعوم  يم قد  لص قر،سل،يم إرى ،  هم علي) حتص قتهت، م ع ردِّ
يم ع ركلصية ورم يعق ر) عندهم دثل إت عليى للول قورسيمظ ت  ،م قردِّ
،  عند ععض قو،لق  قوعي  مظ قريذيم هيوقهل دحيوقروم وعوقطنوي   سيص

يم إت عناد ت، كيم سيلطتوم عليى تحكم عليوم ع نوم ت يتلقلوم ع ردِّ
ةظ ك،  إمص هيوقهل عن ليدهم وعوقطنوي  تحكيم علييوم  قرعسط   ،م قو،ص

 ع نصوم ،شلكومظ ورو شلك ا خييص ا ،م حيث ت يشعلوم.
ويل إرى شلكوم هيذق ،ي  هيم عليي) ،يم قرهليم وقر يولظ ُُ دفنذق 

يحكم عليوم قرشل  وقرعني  عي مص ،ليو  قو  نيب دفوي  ،ينوم ودوريى 
يةظ ودقيدل عحكم قر،سل،يمظ ونص  وم دقلب رلعد  ويق ،ة قر،اي ر  قرع ،ص

على إع، ل قرعالد وتلقية قرعع دظ وهذه ها حك،ة هللا فا نز  قر،لي  
،يييم دكثيييلهمظ ك،ييي  ينتويييي) ،يويييوم ض ت يولييي  هللا قرنيييل  ودهلوييي  

 .(2 ،الحوم
ييي) ُوريييد فيييا ز،يييم كسيييل   يييا عليييي) قرسيييالم ع نص وقيييد قفتخيييل قرنعص

ن   ض  ُوردُت فا ز،م قر،لي  قرعي د ( ف (4 ع عد قركوقكب (3 دنوشلوقم
 5) . 

فيييييا  ق دقب قرسيييييلط نية وقريييييدو   (1 وحكيييييى  قعيييييم طع طعييييي (
) ر،ي  فيت  قرسيلط م هالكيو يا( عغحيحدقد  (2 قيسال،ية( دنص  وهيو ، وسص

                                                           
 .74( قوني   ض 1 
    ( إشييييييييييييي ل  إريييييييييييييى ق يييييييييييييية قركلي،ييييييييييييية ض 2 

   
   وطععييية قر،نييي ل تثعيييت 117هيييود ض .
 ع قرطعع ت قوخل .ق ية فا قر،تم عخالل  ،ي

م(عسيط حك،ي) عليى علي، ود يزق  579-531م( حكم  579( دنو شلوقمظ كسل  قوو   ت ض3 
،م شع) قر زيل  قرعلعية ودل،يني  وقرنوق ز. ح لب قوع طل  قرعييزنطييم. دُعييد فيا عويده تنهييم 

لق قيدقل ظ وفُلويت قرويلقلب قرث عتية علييى قولضظ ودُدخليت تحسيين ت علييى وسي ل  قريلي وطيي
ع  قرتعليم وقرت  ل ظ وعنى قر،دم.  قر،وقاالت وقر يش. ش  ل

( يهم دم قتخ ذ قرش،ل رآلم ش ل  رل،ل  فا إيلقمظ وكذر  قتخ ذ قروال  وقرن م شي ل  رل،لي  4 
 عند قرتل ظ هو ،م عن ي  دي ن توم قوورى.  (.

  وقوعييالمظ ( تعليييق طععيية قر،نيي لض  قرحييديث ،ووييو  ع طيي ظ وإم قستشييود عيي) ععييض قرعل،يي 5 
و،نوم ح ة قيسالم( ط.م. ذكله قراينع نا عي رتنكيلظ وقي  ض إني) ،وويو . ينهيل ضكشيل قرخيي   

 .2927ظ قرحديث 454ظ   2 
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د،ييل دم ُيسييتيتى عل، لهيي  ديصو،يي  دفويي  قرسييلط م  (3  هـــ 656سنييحة 

،ع قرعل،ييي   فيييا قركييي فل قرعييي د  دم قرسيييلط م قر،سيييلم قر ييي لل ؟ فييي  ت
يي  وقيييوق علييى قريتييي ظ دح ،ييوق عييم قر ييوقبظ  قر،ستناييلية رييذر ظ فل،ص
، ا  يم علييا عييم طيي وول ح وييلقاظ وكيي م ،نييدص حيييث كيي م لويياص قرييدِّ
) فيو  عتيوي  قرع د  قركي فل عليى  ،حتل، اظ فتن و  قريتي  وووع خطص

 قر،سلم قر  للظ فووع قرعل،   خطوطوم ععده.
يييا دهيييمص دمص  قرسيييعب قوعهيييم ر،حنتنييي  هيييو قنحيييال  ثيييمص قييي   ض إنص

ة قر،سل،يمه  قرلقعطة قردينيةظ ومص ،عنى دينن  على دمص قروت  في) رع ،ص
فال يخت  عحيه قرلقعطة وقرسيطل  على قرشلوم قرع،و،ية للسي   
ه وإت فيي و،ل يعنييى فووييى عيييم قر ،يييعظ  ديييم سييو  قي،يي م إم ُو ييد 

تيي ص قر  ،عيية قردينيييةظ وإذق ايي ل قو،ييل فووييى عيييم قركيي ص فعيي رطعع تخ
 وتنح  قرلقعطة قرسي سية ك،  هو قروققع.

يوفصيق  (4 و،م ديم رن  حكييم  كعسي،ل ( دو ُ،ليزُم  كغ ليع ريدي(
ييُدن   ُ،ُوم وي ،ييع كل،تنيي  ؟ وقييد زقد علييى ذريي  ف نن عيييم د،لقلنيي ظ دو ُيلييز 

ديو ا فنمص قر،سل،يم فا غيل  زيل  قرعلب رييل  (5 قرلقعطة قر نسية
ي) إريى دخالط دخال  ظ وعن ي  دقوقم شتى ت ت ،عوم   ،عة غييل قرتو ص

،ة.  هذه قركععة قر،عهص
يم فيا سي لل قر،لي   ) ريوت للسي   قريدِّ ل قر،علول دنص و،م قر،نلص
من ينوم ،ن م قرللس   ،م قردع    لد ظ دو ،  ولوقعطوم قر،نته،ة قر،طص

                                                                                                                        
م( شييي عل وعالغيييا. ُوريييد و،ييي ت 934   هــــ( هيييو ،ح،يييد عيييم دح،يييد قرحسييينا قرعليييوي  ت ض 1 

 طعع ( و عي ل قرشعل(.ع اعو م. نهم فا قرغز  وقروالظ ودرصل كتع ا ددعيةظ ،نو  ض  توذيب قر
( ف ت  ،غوراظ و،لسل دورة قر،غو  قيريخ نية فيا إييلقم. 1265 - 1217( هوتكو  نحو 2 

م( وقحتيي  سييولية. هيي  م  1258حييييد  نكيييز خيي م. قوييى علييى قرخالفيية قرعع سييية فييا عغييدقد  
 م. 1260قر،اليوم  يش) فا قرش مظ ودع دوه سنة 

 م. 1258( تن ع  3 
(  نييدي وطنييا إيطيي راظ ،ييم دعطيي   حلكيية قرععييث 1882-1708 يييوزيعا  ( غ ليع رييديلظ 4 

(. 1835 قرليزول  ي،نتو(. ُورد فا نيلظ وهلب ععد قشيتلقك) فيا ،يلق،ل   ،ووليية ف شيلة  
ييد سي سيية  شيي ل  فييا قرحييلوب قوهلييية ع رعلقزييي  ودول ييلقي. نييز  عييم آلقليي) قر ،ووليييةظ وديص

 دايييح ب  بـــ( قييي د دريييل ،تطيييو  ُعلفيييوق 1860كييي فول وفيكتيييول ع، نويييي  قرثييي نا. وفيييا عييي م  

( وركيم حي تي) قرسي سيية ريسيت ه ،ية. وهي  عطالاشيععي ا 1874قرن،ا م قرح،ل( وقنُتخيب ن لعي ا  
 ر يط رييم.

 ( قروطنية دو قرنو،ية.5 
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دو ،يديلي دو ،علص،يا قر،ييدقلل قر  ،عية قر،تصحييد  قر،عي دنظ رويي عت 
ي  ق عت دخالق قو،مظ وني روم ،ي  ن رني  ،يم دمص كي ص فيلد ،نص ودي مظ وتشعص

ة فا ذقت).  داع  د،ص
يييد  قرلقعطييية قردينيييية وقروحيييد   المحقّرررق المررردنيد  عييي)  ض إمص ف نن

قرخلنييية ت يكيييي م دم يكونيي  سييعع ا رليتييول قرعيي مظ عيي  ت عييدص رييذر  ،ييم 
.  سعب دعمص ودهمص

يي  دنيي ظ ف رييذي ي ييو  فييا يية ،ييم  ثييمص قيي   ض د،ص فكييليظ دمص قرط ،ص
يم وقردني  على قرع ،ة عسعب قرعل،ي   قر،درصسييم وغيالو   تشويش قردِّ
يم فويصعوهظ وويعوق دهل). وذر   فيم قرذيم قستوروق على قردِّ قر،تاوص
يم إن،  ُيعلل ع رعلمظ وقرعلم ُيعلل ع رعل،   قرع ،ليمظ ودع،    دمن قردِّ

ية ،ني م قونعيي    فيا قرودقيية إريى خييل قريدني  قرعل،   قيي ،وم فيا قو،ص
ية شيلف ا ع ذخي ا يتعي هم  وق خل .وت ش ص دمص ر،ث  هيذق قر،ني م فيا قو،ص
يي  عن لي) وقرنيي م ع عع لي).فععض وييعييا  عليى نسيعة قرو،يم فيا تح،ص
قرعلم وف قدي قرعزم تطلصعوق إرى هذه قر،نزرة قرتا هيا فيوق طي قتومظ 

لوق رل، زقح،ة وقرهويول ،هويل وحسدوق دهلو  قر،تع ريم عليومظ فتحيص
يم وسيلو  ،سيل  قرزقهيديمه و،يم  قرعل،   قرعه،   ع يغلقب فا قردِّ

يولظ ك،ي  يل ي  ف قيد قر، يد إريى  قرع د  دمن يل   وعيل قرعم إرى قرتاص
 قركعلظ وك،  يل   قلي  قر،   إرى زينة قرلع ل وقوث ث.  ،لحى(.
نيلآم فا ل هلت  قر،تع ريم ُيدرصسوم عليى قر،سيل،يم عت ويي  قر

يلوم ح ،يثالا ح قرعسي،لة دو  ع،ي  ت يحت،لي) ُ،حكيم قرينهم قركيليمظ فييسص
قرع   ،نو  عسيل كعيلظ تيسيلقا ،،لو قا عليه ت ،عنى ري)ظ دو عحكيم ت 
عوهييي ظ وعليييوم  ييية عولقثييية دسيييلقل قدص علهييي م عليييي). ثيييمص  ييي لوق قو،ص
قعتييدعوه ظ وعلييوم رييدنيص ت قعتييدعوه ظ وتسيينصم ،ن ،يي ت قختلعوهيي ظ 

حك م ريصنوه ظ وتلتييب قلعي ت زخلفوهي ظ وع ي،عي م ن يدهم وووع د
يمن  قد   لوق ،ادقق ا ر،  ولد فا قرحديث قرايحي  ض  رتتيععمص سينم ، 
كيي م قييعلكم شييعلقا عشييعل وذلقعيي ا عييذلق (ظ وفييا لوقييية  حييذو قرنُييذل  

ظ حتصى ريو دخليوق  حيل ويب تععت،يوهم(ظ  قلني  ي لسيو  هللا (1 ع رنُذل 

                                                           
يي ُ 1  ث  يب فييا قرسيومظ وخيذو قرنييذ  ع رنيذ ظ ،  ( قرنُيذص  ض ليشية قرطيي لل ععيد تسيويتو  وإعييدقده  رتلكص

ب رل  شيليم يستوي مظ وت يتي وت م.ُيول 
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(قريوييود وقرنايي ل ظ  ييمن قيي   هييوض ف ، 
ه وذريي  دمص هييلت  قر،درصسيييم (1 

وتي سييلهمظ  (2 ققتعسوق ،  هن ري  كلصي) دو  لصي) عيم دايح ب قرتل،يود
و،م قر،  ،ع قر،سكونيصة
ظ  (3  لقتو ظ و،م قرع عويصة وولقثة قرسلص و،نلص

 (4 و،م ،و ه   ،ن ، ت قرعط لكية وقركلدين ريية وقرشيودق  ودسينيية
يسي م وع  لعومظ وقردع   قر،عشِّليم واعلهمظ ك ص علدظ و،ه هل قرندص

وقرلهعنييي ت وللسييي لو ظ وح رييية قودييييل  وع دليتوييي ظ وقرلهعنييية دي 
يية وتوقيتويي ظ ول يي   قركونييوت  قرتهيي هل عيي رينل ولسييو،و ظ وقرح،يص
و،لقتعوم وت،ييزهم فيا درعسيتوم وشيعولهمظ و،يم ،لقسيم قركني لل 

يييع وقحتي تتوييي ظ وقرتلنصحييي ت ووزنوييي ظ ،يييي ت  وزينتوييي ظ وقرعي  وقرتلنص
ودايييورو ظ وإق ،ييية قركنييي لل عليييى قرنعيييول وشيييدص قرلحييي   رزي لتوييي  
وقيسلق  عليو ظ وقرخوو  رديو  وتعليق ق ،ي   عسيكص نو ظ ودخيذوق 

 (6 ،ييم قحتييلقم قرييذخيل ( 5 قرتعيل  ع  ثيي ل ك رنييدح وقرحلعيية وقردسيت ل
ة قرعكييييييييييييييييييييييي ز وقدسييييييييييييييييييييييييص
 وكيييييييييييييييييييييييذر  إ،يييييييييييييييييييييييلقل (7 

 
حيم ،م إ،لقله  على قرادل قريد على قرادل عند ذكل ععض قرا ر 

يش ل  قرتال به وقنتزعوق قرحنينة ،م قرسلص 
ووحد  قرو ود ،يم  (8 

ظ (11 ظ وقرسني  ،يم تني و  قرنلعي م(10 ظ وقرخالفة ،م قرلسم(9 قرحلو 

                                                           
( حييديث شييليل لوقه قرعخيي لي فييا اييحيح)  كتيي ب قتعتايي م ( و،سييلم فييا  قرعلييم (. وقعييم 1 

 ،  ة فا  قريتم(. وقرتل،ذي فا  قريتم( ديو ا.
نت ععد قركت ب قر،نيدلظ وهيو قسي، م ض  قر،شين ( دي 2  ( قرتل،ود ض ،م دهم ُكُتب  قريوود قرتا ُدوص

شيين (. ورلتل،ييود ، ،وعيية قرتن ريييد  يي ُ قرشييليعة قرشييي هية. و غ،يي لق( وهييو تيسيييل  قر،  ثِّ قرتييا ُت، 
 م(.500م( وقرتل،ود قرع علا  230نسخت م تختلل فيو  قرغ، لقظ ه،  ض قرتل،ود قريلسطينا  

( قر،  ،ع قر،سكونية ض قر، ،ع ،لت،ل ،سيحا يعنده قوسي قية رلتيدقو  فيا شيلوم قركنيسية. 3 
عييا إرييي) دسيي قية قرعيي رم كليي)ظ وقنعنييد علل سيية قرع عيي ظ خالفيي ا ر قلي،ييا دو وهييو  ،سييكونا( إذق دُ 
 قروطنا دو قرط ليا.

( دسنيية ض هيل ت كونوتيية ،سييحية. عطلييل  ض ُيطليق عليى ععيض قرللسي   قريدينييم قريذيم 4 
ت،تد سلطتوم إريى عيدد ،يم قوسي قية. قركلديني   ض دحيد قوحعي لظ وهيم لفي ق قرع عي  و،ستشي لوهظ 

 وم قرحق فا قنتخ ع) ،م عينوم. وقرع ع  ض هو قرسلطة قرعلي  عينوم.ور
 ( قرندح ض سوم قر،يسل. وقردست ل ض قروتل ،م قرعدد.5 
 ( قرذخيل  ض تنديل ددوقت قونعي   وقرا رحيم وعن ي  آث لهم.6 
 ( قرعك ز ض قرعا  قرتا ُتنسب إرى قرلسو    (.7 
 ( قرسلص ضدي قرتثليث.8 
 دي حلو  هللا فا قر،خلوق ت.( قرحلو  ض 9 
يم ،م داح ب قرسلطة قردينية.10   ( قرلسم ض تلسيم ل    قردِّ
 ( قرنلع م ض قرطنل قرش لع فا قركنيسة.11 
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ظ وحيلت) ،م قوعي ده ولفع قوعيالم ،يم ح،ي  (1 وقر،ورد ،م قر،يالد
ل  ع رند ق  على قر دلقم ،يم قرالع مظ وتعليق دروقح قوس،   قر،ادص

) ع رنلوب  تعليق قراول وقرت، ثي ه وقتستي وة وقر،لققعة ،م قرتو ص
ة  (2 إنحن   د، م قوان م و،نع قتستودق  ،م ناو  قركتي ب وقرسينص

،م حهل قركونة قرك ثوري  قلق   قين ي  على غييلهمظ وسيدص قريويود 
كوم ع رتل،ود إرى غيل ذري  ،ص  ،ي   ي   عي) ع ب قوخذ ،م قرتولق  وت،سص

قر،درصسوم تنليدقا رولت  شيعلقا شيعلقاظ وققتيي   وثيلهم ح يلقا ح يلقاظ 
 وهكذق إذق قتععن  قرعد  قرط للة ن د دكثلهم ،نتعس ا وقليلو  ،ختلع ا.
حلقا رعنو  قر وال ظ وقختالع ا رنليوب  وقد فع  قر،درصسوم ذر  س 

يية دو ق ة قروييعي   ض ك رنسيي   وذوي قوهييوق  وقو،ييلقض قرنلعيص رعاييعيص
،م قرع ،ةظ وقو،لق  قرلينا قرني د طعع ا إرى قرشِّل ظ ومص قرتععصد لغعة 
دو لهعيية ر،يي  عيييم ديييديوم وتحييت دنهيي لهم دقييلب إرييى ،ييدقلكوم ،ييم 

  ععيييييييي د  إرييييييييح) رحييييييييحيل ع ححوهحييييييييحل وت عييييييييلض و

  
ييييييد عيييييي رلوو  (3  وومص قرتععص

قرنيي م عتكلييي ت قرشيل ظ ك،ي   وقرلعب دهوم على قرنيل وقرطعيع ،يم
  واييييل هللا تعيييي رى ععيييي د  ،شييييلكا قرعييييلب فنيييي   ض

    

     4)  دي ايييييييييلقا
وتايين اظ وهلت   علوق عع د  هللا تايين ا وشوين ا وخالعة ونعين ا. 

  ،لحى(.
قر،درصسوم في،  ينايدومظ وت وقرح ا ظ دمص عذر  ود،ث ر) ن   

،  عييدعو  فليية ،يينوم قركلق،يية علييى هللا وقرتاييلل ع ر،نيي ديلظ  سيييص
ييييل  وع سيييت، رتوم قرع ،ييية ع رزهييييد قركييي ذب وقرييييول  قرع طييي  وقرتنشص
ينوم رويييم لسيييوم ت،يييي  إريوييي  قرنييييول قرويييعيية  ه وعتيييزيص قرشييييط ناص
وه  آدقب قرسييلو ظ ،يي  دنييز  هللا عويي  ،ييم سييلط مظ وت  قرخ ،لييةظ سيي،ص
ظ ه هلهي  ددب وع طنوي  تشيليع وشيل ه  ع،  عو  ايح عاص دو تي ععاص
يم ،ييم طليييق قرعلييم وقرع،يي   وع ييذعوم قرعليي) قر يي هليم عتاييعيب قرييدِّ
عهييي هل قرشيييل ظ وتووينييي) كييي  قرتويييويم ،يييم طلييييق قتعتنييي د عويييم 

                                                           
 ( عيد قر،ورد قرنعوي قر، خوذ ،م عيد قر،سي  علي) قرسالم.1 
 ( ،لقتب قر،ليد قراوفا و،لقح  عالقت) ع رخ رق.2 
 . 11( قرشول  ض 3 
 . 35ض ( قوني   4 
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وع ايييح ب قريتيييول. وقيييد ت  سيييلوق عليييى وويييع دح دييييث ،كذوعييية 
يى قرتيعل د،لهي   عليى كثييل ،يم قرعل،ي   دش عوه  فيا ،لريي تومظ حتص

قر،خلايم ،م قر،تند،يم وقر،ت خليمظ ،ع دنو  ت دا  رو  فا كتيب 
قرحيديث قر،عتعيل . و لعيوق قرنيي ل ع رتلهييب وقرتلغييبظ تلغيعي ا فييا 
قتسيييتي د  ،يييم قريييدخو  فيييا قرلقعطييي ت وقرعايييعيص ت قر،نعنيييد  عييييم 
دشييي عومظ وتلهيعيي ا عتوديييدهم ،ع كسيييوم دو ،سيييلا قرهييمص عوييم دو 
لوم فييا  عنوييلقلهم فييا دنيسييوم ودوتدهييم ود،ييوقرومظ وييللقا يييتع ص

 دني هم قع  آخلتوم. ،لحى(.
وقييد قيي م روييلت  قر،درصسيييم دسييوقق فييا عغييدقد و،اييل وقرشيي م 

،نيذ دلععية  (2 قدي، اظ وركم ت كسيوقو  فيا قرنسيطنطينية (1 وتل،س م
قييلوم إرييى ق مظ حتييى ايي لت هييذه قووهيي م قرسييحلية وقرخييزععالت 

ها ديم ،عهم دهلو ظ ت قيسالمه وك نصوم ر،  ولثوق عم قريلوم  ك نو 
يع فيا هيذه  قر،ل ظ حلاوق على دم يلثوق طع لعوم ديو اظ حتصى قرتوسص
نيوه  ني هظ وطعص ،ي  عيص قر،ا ل  قرسيلةه ف قتعل روم قر،درصسيوم كثييلقا ،ص
يي) ،ييم  نيي) روييم قرشيييط م ع نص يم ي عيي هظ وزيص يمظ وإمن كيي م قرييدِّ علييى قرييدِّ

يم وآدقعيي)ظ و،ييم هييذه قرعوقاييم سييل  ذريي  إرييى ق فيي ق دقيي لق  قرييدِّ
 ع رعدو  ،م قو،لق  إرى قرعل،   قوغعي   إرى قرعوقم.

نييييوذقا عهي،ييي اظ عييي)  (3 فويييلت  قر،درصسيييوم قيييد نييي روق عسيييحلهم
يمظ وعييي)  علييوق كثييييلقا ،ييم قر،يييدقلل تك يييي   دفسييدوق كثييييلقا فييا قريييدِّ

ريوق رلعطص ريم قرذيم يشودوم رويم زولقا ع ركلق ،ي ت قر،لهعيةظ وعي) حوص
عيي ريم قرييذيم تييلتجص ،ييم دويص طعييوروم  كثييلقا ،ييم قر وق،ييع ، يي ،ع رلطص
،يمظ وتكيوييلص دعايي عومظ فيتلعصسييوم نييو  ،ييم قرخعيي   قلييوب قر،تييوهص

                                                           
( تل،س م ض ،دينة ع ر زقللظ ك نت ،لكزقا رلعلوم قرينوية وقركال،يةظ ثم تيدهول قرعليم فيوي  ععيد 1 

 قرحكم قرعث، نا رو .
 ( قرتعليض ع ردورة قرعث، نية وقو  ،م خال  ذكله رع ا،توم على دنو  سوق رل،درصسيم.2 
وقرسييحل قرييذي فييا رسيي م  ( قرسييحل رغيية إخييلق  قرع طيي  فييا اييول  قرحييق ع رت،وييي) وقرخييدق ظ3 

قرشل  هو ديو ا ريل غيل ذر  عدري  وايي) تعي رى رع،ي  سيحل  فلعيوم فيا قوري)  لصيت حك،تي) 
     ض

   
   (. وقوريييي)ض116 قوعييييلقل ض   

    
    

     (.66 ط) ض  .) 
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يهنصون) ح رة ،م قرخشو ه وعي)  عليوق زكي   قو،ية وواي ي ه  لزقي ا 
 عومظ رومظ وع)  عليوق ،يدقخي  دوقي ل قر،ليو  وقو،يلق  عط يي  وتعي

ى فا قرعالد قرعث، نية  دع كو وطع ،ية(. ،لحى(.  ،،ص  ُيس،ص
وعييذر  ويي ق علييى قرعل،يي   قرخنيي قظ ت لزق وت حل،ييةظ وكيييى 
يم  يية عل،يي   قرييدِّ يي) قييد قرتييعل قرع ،ص يمه ونص ع ا رلعلييم ورلييدِّ عييذر  ،ويييص
شييت  ق ظ فتشوص قرينييلق  قوذتص  ،ييم هييلت  قر،درصسيييم قوغنييي   قوعييزص

ع  قوكثيلوم حيدود هللاظ وت  وزوهي ظ  عن لدهمظ ووعل   ييص ينينوم. ف و 
 وفندوق قوص  قوقنيم هللاظ فيسدت ديو ا دني هم وقعتلقهم هذق قريتول.

وييية ع رت،ييي دي  المرررولى الرومررريد ييي ب  ض إمص كييي ص قريييدي ن ت ،علص
ظ ت تيند ،م دهلو  حك،ي   ذوي  ونوق  ،م قرتشويش وقريس دظ وركمن

وييوم قرنييي لظ ويييوم  نشيي ط وعييزمظ ُينعص ويلفعييوم قترتعيي لظ دو ُيعوص
يم إذق كيي م داييلو  وقهييي ا  قوقعييد قرييدِّ
فوهنييت عنييوقنيم ،ووييوعة  (1 

لييوم ،ييم  لييوم فييا سييعي  ذريي  ،يي  يت ،ص تنييوم عيينهم دنييي همظ ويتح،ص
قر،شيي قص خد،يية وفكيي لهم قرسيي ،يةظ وييييدوم ،يي  عييزص وهيي م حيهيي ا 

م ،يم رشلفومظ قرن لم عشلل قو،ومظ ع  حيه ا رحي توم وحيي   قيو،و
كيم فا ديدي دقوقم آخليم.  دم ياعحوق د،وقت ا ،تحلص

ورنييد دثعييت قرحك،يي   قر،ييدقصنوم ععييد قرعحييث قرطوييي  قرع،يييقظ دمص 
قر،نش  قوالا رك  شن   فا عنا حوق  هو د،يل وقحيد ت ثي نا ري) ض 
دت وهو و ود قرسلطة قرن نونية ،نحلصة ورو قليالا ريسي ده ظ دو رغلعية 

ة دو دشخ ا  يصة عليو .سلطة شخايص
ف،  عي   قرز،ي م يويمص عليني  عل ي   ُينعصويوم قرني لظ ويلفعيوم 
يى يني روق  يوم حتص قترتع ل ؟ ييتكلوم عحزمظ ويع،لوم ععزمظ وت ينيكص

 ،  ينادومظ فين روم ح،دقا كثيلقا وفخلقا كعيلقا ود لقا عهي، ا.
فيم ض دخييو  ديننيي  تحييت وتييية قرعل،يي    وعنييدي دمص دق نيي  قرييدل

،يم.قرلس،يصيم  ظ وععع ل  دخل  تحت وتية قر وص   قر،تع،ِّ
 ( قوست ذ قريلليل إريى قيلب وقيت قتنايلقلظ  السيد الفراتينعص

وعندلييييذ  وييييل قرسيييييد قرييييلليل عشييييع ل  ت نععييييد إت هللا( قسييييتلي ت ا 
ر خوقمظ وق   روم ض إمص دخ ن  قر،يورى قرلو،يا ريي لل ،غيوقل نحيبص 

                                                           
يم قيسال،ا.  (.1   ( ت كنوقعد قردِّ
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دنيي  ،ييم قرتياييي  وقيشييع  ظ وق م قييد آم وقييت قرهوييلظ  ،نيي) ،يي  عوص
ق رندل  قراال ظ و،وعدن  غدقاظ إمن ش   هللا تع رى.  وح م دمن نتيلل
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 االجتماع الثالث

 )الداء أو الفتور العام(

 هـ 1316يوم الخميس ثامن عشر ذي العقدة سنة 

فا قروقت قر،عيلمظ وهو ععد طليو  قرشي،ل عسي عةظ تيمص تيوقلد 
ل نحيو نايل قيخوقم ر،حي  قر ،عيةه غيل  دم قوست ذ قريلليل تي خل

يي) دع قيي) عييم قرحوييول دمص حوييل   سيي عةظ ثييمص حوييلظ وقعتييذل ع نص
قد طلع) رزي لت)ظ ف،  وسع) إتص قي  عة ع كلقاظ و،   (1 قرشليل قو،يل

ل عيم قر،يعي دظ وركيمن اي دل  يهم  دمن يستلس  عينو،  قرحديُث فيت خص
 دمص قرحديث ك م طويالا.

قوم رت،يي م عحييث قر،ييورى  الرررئيساألسررتاذ ثييمص قيي    ض إننيي  ،تشييوص
يةظ فنيلد ويعط ،يذكلقت  ظ ك تيب  قر ،عيص ييُد قريلقتياص قرلو،اظ ود،ل قرسل
قت ت،   قرس عقظ حتصى عل  آخله ،يم ععي ل  قر،يورى قرلو،ياظ وهيو 
فيم دخييو  ديننيي  تحييت وتييية قرعل،يي    قوريي)ض وعنييدي دمص دق نيي  قرييدل

يمظ وععع ل  دخل  تحت وتية ،يم. قرلس،يص  قر ولة قر،تع،ِّ
فحينلذ دف ض قر،ورى قرلو،ا فا قركالمظ فن   ض وهم قر،نلعوم 
،م قو،لق  على دنصوم عل،  ظ وقلتع ط قرنو   وقي،وي   عويمظ فينمص 
،يم فيا قريعالد قرعث، نيية كي نوق قتخيذوق ونيسيوم ق نوني ا  هلت  قر،تع،ِّ

وه  طليييق قرعل،يي  (ظ و علييوق فييي) ،ييم قواييو  ،يي  دنييت جظ ،نييذ سيي،ص
يى  ي  ظ حتص ة ُتعطيى رل وص قلنيم إرى ق مظ دم يايل قرعلم ،نحية لسي،يص

يمظ ع  ورألطي  .  قو،يص
د  ويتلقصييى ايي حعو  فييا ،لقتييب قرعلييم وقريويي  وقرك،يي  ظ ع، ييلص

،  إذق كي م ،يم ز،يل   زقد ( 2 تن دم قرسنيم دو تلقدل قرعن يي ت ت سييص
) يكوم طيالا فا قر،ودظ ويُ  نعيت فيا ،نشيوله ك م(ظ دي قواال ظ فننص

) ض   ل ُم قرعل،ي    قر،حنصنييم(ه ُ  دقرلس،اص ،م قع  حول  قرسلط م ع نص عن
) ض  دفو ُ قريوال   قر،دقصنيم(ه ثم يايل  ُب ع نص ثم يكوم فطي، ا ف ُيخ ط 

                                                           
 ( ك م يحكم ،كة قوشلقل قرو ش،يوم.1 
 ( كثل  قروس ط ت.2 
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ييية ،لقهنييي ا ف ُيعطيييى قر،ورويص
ييي) ض  دقويييى قوييي   (1  ظ وُيشيييود رييي) ع نص

يمظ قر،سييل،يمظ ،عييدُم قريويي  وقرينيييمظ لقفييُع دعييالم قر شييليعة وقرييدِّ
ل فيواييل  ض  ييدل ييى ُيا  ظ وثييمص حتص ييليم( ثييمص وقلُث علييم قونعييي   وقر،لس 
عيمظ ينعييو   ييليمظ ودفويي  قريوييال  قر،تييولص  عيي علم قرعل،يي   قر،تعحص

 إرى آخل ،  فا تل  قر،ن شيل ،م قركذب قر،شيم! (2 قريو  وقرينيم(
،ييم وت يهم  ه مٌّ دم هذق قيطلق  ،يم حويل  قرسيلط م رل،تع،ِّ 

ي ه و،خي طعتوم ري) عنحيو ض  هو عناد دم يني علوه ع ر،ثي ظ عواييوم إيص
ه  عيم   قر،ورى قر،ندلظ ذي قرندل ظ ا حب  قرعه،ية وقر يال ظ قر،نيزص
قرنهيييل وقر،ثيي  ظ وقهييب  قرحييي  ظ هيي ص هللاظ خليييية  لسييو  هللاظ ،وييعط  
قيرو ،يييي تظ ،اييييدل  قركلق،يييي تظ سييييلط م  قرسييييالطيمظ ، ريييي   لقيييي ب 

راِّ نع،ة قرثنليمظ ،ل ي   دهي  قرخي فنيم(قرع ر،يمظ و  
. إريى غييل ذري  (3 

 ،م ،ا ل  قرشِّل  وقركعلي   وقر،و ر .
ليم ت  هذقظ وت ليبظ دمص قرتسعيم فا قر، لة ،م قرعل،   قر،تعحص
ل ظ ك،يي  دمص قرخ،سيية وتسييعيم ،ييم  يينوم قييلق   نعييوتوم قر،ييزوص ُيحس 

يم عيمظ لقفعييا دعييالم قرشييليعة وقرييدِّ ظ يحيي لعوم هللا دورليي  قر،تييولص
  و لقاظ ويستحنصوم ،  يستحنصوم ،م هللا و،اللكت) وقر،ل،نيم.

ة عليوم عيذر ظ ت،يييزهم  ،يعي ا علعي ل علوسيا ويكيا ح ص
ظ (4 

،  هو حلقم ع ي ،  ظ وت يحت،   ة وقرذهبظ ،ص ،حلصى عكثيل ،م قريوص
قرت وييي ه وقييد ققتعسييوق هييذق قرلعيي ل ،ييم كونيية قرييلوم قرييذيم يلعسييوم 

عيية عنييد إق ،يية شييع للهمظ وفييا قحتييي تتوم قرنعيي    وقرنلنسييوقت قر،ذهص
ة. وهذق قرخطيب فا ععيض  وق،يع قرسيالطيمظ يسيتوي عليى  قرلس،يص
قر،نعلظ وينو  ض قتنوق هللاظ وعلى لدس) وادله و،نكعي) هذق قرلع ل 

 قر،نكل.  ،لحى(.
وهييلت  قويي   قرنسييطنطينية علييى عوييدن  دكثييلهم ت يعلوييوم 

يعوم رحول  قرسلط م قر، عهم ناب  خطيب  يق ،ية قر ،عيةظ وت يناص
وايييص ا علييى دعليي)ظ دو ،ختيي ص قرعنيي ظ دو ،سييلل ف سييد قرتييدقعيله وت 

                                                           
يم قرلو،اظ ك م ينيم داح عو   حلن ت قري1  ذكل( ع ون شييد ( طلينة اوفية ُتنسب إرى  ال  قردِّ

 وقرلق  على توقيع ت آتت قرطلب. وقر،ناود هن  ض ،لتعة.
 ( اي ت ك م يحا  عليو  قر،ت،لِّنوم فا ه ص قردورة قرعث، نية.2 
 ( درن ب ك نت ش لعة فا فتل  قرحكم قرعث، نا.3 
 ( قرتشليية قر،زلكشة قرتا ي،نحو  قرسلط م ر،ن فني).4 
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يعزريييوم ،تورصيييي ا دو واييييص ا رخي نييية فيييا ،ييي   قروقيييل دو قريتييييمه وت 
نة توقتل ينووم فا ،س رة خلع زو ةظ وت يس،عوم عيص
ه إرى غيل (1 

 ي ييوز شييلع ا وت إدقل  ذريي  ،ييم قويي ي  ودحكيي م شييلعية كثيييل  ت
ة روم فا قلتك ب إثم تعطيلو  غيل ،  لق  قووه م.  إه، رو ظ وت ح ص
،يم ، كي هم هذق قرني نومظ في رحنوه عني نوم  ثمص إمص هلت  قر،تع،ِّ
وه ق نوم  تو ي) قر وي ت(ه  عليوق فيي) قرتيدليل وقيلشي د  آخل س،ص

رعلوضظ ُتعي  ظ وقروعه وقرخط عة وقي، ،ة وس لل قرخدم قردينيةظ ك 
وتشل ظ وتوهبظ وتولثظ و،ي  ينحي   ،نوي  ني دلقا عيم غييل وقلثظ 
يعيعو  قرنو   ر،م يليدومه ويتكل،يوم عوي  عليى قر،ت،لصنييمه وعويذق 

 قرن نوم قنحالت قرخدم قردينية فا قر وال  وقر،ن فنيم.
،يوم  ثيمص ر،ي  ُوويع قي نوم  تشيكي  قروتيي ت(ظ ريم ييلض قر،تع،ص

وا قر،سل،يمظ وكذر  ،يتا قر،ل،نيم فا ك  علدظ حتصى  علوق في) ق 
يي  يايي دم  عوييويم فييا ، لييل قيدقل ظ يحك،يي م ع شييي   كثيييل  ،،ص
قرشل  ك رلع  وقروليعة عليى قرخ،يولظ وقرلسيوم قرعلفييةظ وغيلهي  
،،  ك م قوريق وقونسيب ع يسيال،ية دمن يعنيى قرعل،ي   ععييديم عني). 

يلظ ع  قرش،ص ل ك،  دمص قرنسص
ل ، لس ا ُيعند فيي) زوق  دو ت يحو (2 

ل ييُ) لعيي ظ فوييالا عييم دمن  قخ  ييم  د  ين تيليييق ،ييدني مظ وت يشييود فييا ايي  د 
ينواظ دو ي،وا عايية لسي،يصة كونوتييةظ د،ثي   ذري  ،يم قوع،ي   

 قرتا تا دم ديم قرنالقنيصة.
ة( ع   ق نوم قرعدريص ثمص ر،  ُوو 
،يوم عليى  عي  (3  ظ تو فيت قر،تع،ص

ظ قرتا تحكم ع،  رم ينز  (4 رل،حك،ة قرنه ،يةق وا قر،سل،يم لليس ا 
يم قرحنيييل ،نيي)ظ ،ييم نحييو ض لعيي  اييلي ظ و،ييم  هللاظ وع،يي  يتعييلد قرييدِّ
ح عو  قرنلآم كليص اظ دو ع سيتعدقرو  ععنوعي ت  إعط   حدود هللا قرتا الص
ييةه و،ييم نحييو ض ،ع قعيية قرععيي د ع، ييلد  ةظ دو عتغلي،يي ت ، ريص سي سيييص

ظ وقرلديظ وشو د  قروقح دظ وشو د  قري سيقظ وشيو د  قرعي هل  قرهمص
يي اه و،ييم نحييو ض تنييييذ كيي ص حكييم  قر، يي هل ظ ،،يي  ت ياللييم قرشييل  قطعيص

                                                           
ُم توقطلهم على قركيذب. وقرخعيل قر،تيوقتل  ( قرخعل دو قرحديث قر،توقتل ض1  ،  دخعل ع)  ،ع ُيل، 

 ض ،اطل  فا قرحديث. 
 ( قرش،ص ل ض ،لتعة كنسية.2 
 ( نه م قر،ح كم.3 
 ( دي ض قرلس،ية قر،دنية.4 
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ظ حييقص دو ع طيي ظ عييدوم قرنهييل فييي). و،ييم تحاييي  قروييلقلب  علفيياص
وغلق، ت. و،م توقيل قوحك م قرشلعيصة على قستيي   قرلسيوم ،يم 

 قوخا م ود،وق  قويت م.
،يم ظ دنصوم ينيثوم فيا ايدول قو،يلق  و،م دهمص دس لل قر،تع،ص

قاظ (1 رييزوم قتسييت،لقل علييى قتسييتنال  فييا قرييلدي ظ وإمن كيي م ،وييلص
ةظ وقر،ح فهة على قرح رة قر  لييةظ  و،ع دق  قرشول ظ وإمن ك نت ُسنص
ييية فيييا تيييدعيل  وإمن ك نيييت سييييلة. ويلنيييوم علييييوم عييي مص ،شييي لكة قو،ص

ة قتنتني د روي ظ يخي ص عنييوذ  قو،يلق ظ ويخي رل شلونو ظ وإطالق حليص
ي ا وقهنيةظ ريوت دمص د، ،وي   وي   قرسي سة قرشيلعيةه ويلننيونوم ُح    
د  كيت عوي  شييت مظ وت تيلدص قو،ةظ وولق ه  سيطو  قي،ي ل ظ ر،ي  تحلص

ه  إنس م.  فا لدص
ل  دمص دورل  قو،يلق  ينتعسيوم ،يم هيذه قرح يجظ ،ي  ُ  دوقو،ُل ق   ،

يييمن يعتييلض علييى سي  سييتوم ،ييم قريييدو  يتسييلحوم عيي) فييا ،ن عليية ، 
يم قيسييييال،ا ت تاللييييم داييييو   قو نعيييييةظ عنييييوروم ض إمص قوقعييييد قرييييدِّ
قرشييول ظ وت تنعيي  قرنهيي م وقرتلقييي ت قر،دنيييةظ ودنصوييم ،غلوعييوم علييى 
وم رلع ية ديم لع ي همظ و،  لق  ،ي  قريكل قرع م.   د،لهمظ و،وطلص
ورنل ع رعحث قرعل،   قرلس،ييمظ فننيو  ض عويذه قرنيوقنيم عنيد 

عث،يييي نييمظ وع شييييع هو  عنييييد دكثييييل حكو،يييي ت قر،سييييل،يمظ ويييي ص قر
،ومظ وا لوق دولص  قر،تع،ص
يم ،م قرشي طيم. (2   على قردِّ

قرعل،ييي    وعويييذه قرنيييوقنيم قسيييت ثل قر ويييال  قري سييينوم ع،زقيييي 
قرع ،ليمظ وقغتاعوق دلزققوم ،م عيت قر،  ظ و،م دوق ل قوسياللظ 

وثعطت قرو،يمظ واي ل فع رولول  قلصت قرلغع ت فا تحاي  قرعلومظ 
ط رييييب قرعلييييم يوييييطل رالكتييييي   ععلغيييية ،نيييي)ظ ويشييييتغ  عيييي تحتلقل 
ية فيا  راللتزققظ وهكذق فسد قرعلمظ وق ص دهلي)ظ ف ختلصيت قرتلعيية قردينيص

ت فيو  قرشلول. ةظ فوقعت فا قريتولظ وع،ص  قو،ص
ض إمص هييذق قرييدق  خيي   عييععض قو،ييم  الرياضرري الكرررديد يي ب 

رليتول قرعي م قريذي نعحيث فيي)ظ ونتسي     قيسال،يةظ فال يال  سعع ا 
عن)ه وعندي دم قرسعب قرع مظ هيو دمص عل، لني  كي نوق ققتايلوق عليى 

                                                           
 ( دي قتنيلقد في،  ت ب قر،شول  في).1 
 ( قراوقب ض دكثل وللقا.2 
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ة  ينيية وععييض قرلي ويي تظ وده،ليوق عيي قا قرعليوم قرلي ويييص قرعليوم قردِّ
ةظ قرتا ك نت إذ ذق  ريست عذي ع  ظ وت تييد سو  قر ،    وقرطعيعيص

ي ظ وقننطعيت وقرك،  ظ ف يُن د  دهلو  ،م عيم ق ر،سل،يمظ وقندلسيت ُكُتُعو 
عالقتو ظ فا لت ،نيولقا ،نو ظ على حكم ض  قر،لُ  عيدو  ،ي   وي (ه 

يق عي  اي ل قر،تطلصييع إريوي  ،يينوم ُييسل
ظ (2 وُيل،ييى عي رزي  وقرزندقيية( 1 

علييى حيييم دخييذت هييذه قرعلييوم تن،ييو فييا قرغييلبه وعلييى كييلص قرنييلوم 
رشلوم قر، ديصة وقودعييةظ تلقصتظ وهول رو  ث،لقت عهي،ة فا ك فصة ق

يييى اييي لت ك رشييي،لظ ت حيييي   ريييذي حيييي   إتص عنولهييي ظ ف ايييع   حتص
قر،سييل،وم ح ،ييع ش سييع ععييدهم عنويي  ح ،حتيي  يم إريويي  ر، يي لق  
يي ت ض ،ييم تلعييية قرطييي  إرييى  يي ت وقركليص  يييلقنومظ قحتي  يي ا يعييمص قر زليص
سي سة قر،، ر ظ و،م قستنع ت قولض إرى قسيت،ط ل قرسي،  ظ و،يم 

  قيعيل  وقرنيوقليل إريى ع،ي  قر،يدقفع وقرعيوقل ظ و،يم قسيتخدقم ع،
 (3 قريد وقرح، ل إرى قستخدقم قرعلق وقرعخ ل.

وت شيي  دم قر،سييل،يم داييعحوق ح ععييد قتكتشيي ف ت قر ديييد  ح 
يستييدوم ،م قرعلوم قرطعيعية وقرحك،ية فوقلد عهي،ية  يدقاظ عي رنهل 

ة قر،نطويية فيي)ظ ،،ي  إرى كشيو  ععض دسلقل كت ب هللا وع ر  قرحك،
ظ (4 كي م ،سيتولقا إرييى ق مظ وقيد خييعط فيي) قر،يسييلوم خيعط عشييوق 

ظ (6 ه وك زدوق  قرنع ت ت ع ،ة(5 كهوول حي   قر ، دقت ع،   قرتعلول

                                                           
م ع ريسق.1   ( ُيتلو 
ب عييم2  قري لسيييةظ دطلنيي) قريييلل قييدي، ا علييى قرخيي ل  عييم ديييم قردوريية ععييد   ( زنييديق ض ُ،عييلل

،عينييةظ ده،ويي  قرنييو  ع زرييية قرعيي رم. قسييتع،ل) قر،سييل،وم دوتا رلدتريية علييى قرنيي لليم ع واييليم ض 
قرنيييول وقرهل،يييةظ عليييى ،يييذهب قر، نويييية وغييييلهم قرثنوييييةظ ثيييم قتسيييع ،عنييي هظ فشييي،  قريييدهلييم 

قت قرو رةظ ع  دطلق على قر،تشككيمظ وك  ،تحلل ،يم دحكي م وقر،لحديم وس لل داح ب قر،عتند
يم فكلقا وع،الا.  قردِّ

( ،  تزق  قرلي وي ت تحنق قر،زيد ،م قرتنيدم قرعل،ياظ وقيد ددل  قركيوقكعا ده،يتوي  فيا وقيت 3 
 ،عكل.

 ( ععد كل،ة  عشوق ( حتى كل،ة  قرحديد( ت و ود رو  وت رحوقشيو  فا  ط. م(.4 
 5 )     

   30. قونعي   ض. 
 6  )     

     
    36يل ض. 
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ه وك نيت ق قولض (1 وكنعو  قولض قتنتن   وقنشن ق قرن،ل ،نو 
ه وكحييدوث قر ييدلي قرييذي نشيي  فييا داييح ب قريييي  (2 ،ييم قرسيي،  

ظ وكهويييول سلسيييلة خليييق قرحييييوقم ،يييم تيييلقب وطييييم (3 ،كلوبعييي ر
ه وكهويول (5 قرتا دثعتو  قرعالص،ة دقلوم (4 والا  ظ عن عد  قرتلقا

يم فيييا  ايييية قرحلكييية قردقل،ييية ،يييم قرشيييخو  وقروعيييوط قر،سيييت،لص
وكهوييييول سييييلص ويييعط قر،نيييي ديل فييييا قرتلكيعيييي ت  (6 قرك لنييي ت كلصويييي 

علييى  (8 إرييى سييععة ه وكهوييول قننسيي م طعنيي ت قولض(7 قركي، وييية
قرلدي قواي ه وكهويول دم قرسي،   فوي   ع ي ،ي  ه وعيذر  تنيدفع 

                                                                                                                        
     

    53طييييييييييييييي) ض .   
       5قرحج ض. 

      
    3قرلعد ض. 

 1 )     
      

 .41قرلعد ض 
 2 )     

    
     30قونعي   ض. 

 3 )    
  دي ،تت ععييييييية ، ت،عيييييييةظ3قرييييييييي  ض .  
      ظ دي ،ييييم قرطيييييم قرييييذي 4قريييييي

 يت، س  على سط  قر،ستننع ت.
رم ُيح  ن دي ا ،م قرهوقهل قرعل،ية إرى تيسييلقت غيعييةظ  دن) -وقوح ا ،م حوقشا قركوقكعا  -يل  

ل   ع رعني . قرحوقشيا ،يم وويع)ظ وتثعييت قيح رية ،يم  ع  ح و  دم ييسله  تيسيلقت عل،يية ُتيدن
 ووعن .

( عيي رم طعيعيية 1882 – 1809( يناييد  نهلييية قرنشييو  وقرتطييول( قرتييا قيي   عويي  دقلوم  4 
 فا قو ن ل قرحية. ق   ع رعن   رألال . إنكليزيظ ا حب نهلية قرتطول وقتلتن  

 5 )     
      12قر،ل،نوم ض )   

 6 )       40يييييل ض   .)  .
. 33يل ض       لق ع ر،  ذكل عند 

 .ت خ   ع رش،ل وقرن،ل.   (
 7 )       

 .8قرلعد ض 
     ( إش ل  إرى قوري) تعي رى ض8 

      
 12قرطالق ض 



 72 

ي) (1 ،شكلة قعورو  قريتق وقرلتق ظ وكهوول ق،تال  قركوم عي وثيل ودنص
دا  ، دص  قرك لن ت
ية وقرعخ ليية (2  ه وك يخعي ل عيم قر،لكوعي ت قرعليص

خيييلقاظ . وغيييل ذريي  ،ييم قرحنيي لق قرتييا كشيييو  قرعلييم د(3 وقركولع لييية
د إع ي زه ُ  دو من عو  ،م علقهيم قطعية على إع  ز قرنيلآمظ وت يدص ه  عن

، كلل قر ديدقم
يةظ (4  . عي  دويحى قر،سيل،وم ،حتي  يم رلحك،ية قرعنليص

يييى فيييا ،عييي نا ديننييي ه  ييي  حتص يم ددل  ،نص قرتيييا كييي دت ت عييي  قرغيييلعيص
ني ظ عليي) قرايال  وقرسيالمظ دفوي   ك ستدتروم ع ر،ن يسة عليى دم نعيص

م عنالا ودخالق اه وكنثعي توم ع ر،ن عي  دمص دينني  دسي،ى قريدي ن ت قرع ر،ي
 حك،ة و،زية.

وعنييدي دنيي) رييوت هييذق قرناييول ،يي  وقييع قر،سييل،وم فييا هييذق 
قريتولظ وقو،  ععن ية هللا دنويم ععيد ز،يم قاييل دو طويي ظ ت عيدص دم 
يلتيتوق روذه قرعلوم قرن فعةظ فيستعيدوق نش تومظ ع  ي لعوق إرى دينوم 

ظ ومص نييول قر،عيي للظ علييى قييدل إععيي ده قرعنييال  عييم قرعيي م   رم  قر،ت،ييدص
يم قر،،ليييو   قرنايييلقنيصة ود،ث روييي ظ ينيييلعوم ،يييم قيسيييال،يصةظ ومص قريييدِّ

ل ت ي ت،ع م فا د، ح وقحد.  ،لحى(.  ع رخلقف ت وقرعن  قر،تنوص
ييية  ثيييمص إم تععييية هيييذق قرتناييييلظ وإمن ك نيييت تلحيييق عل،ييي   قو،ص

عل،  ن  قر،ت خليم دكثل قاولقاظ ونويم فيا ز،ي م قر،تند،يمظ إتص دمص 
هولت في) فوقلد هذه قرعليومظ وريم يحاي  فييوم ،يي ُ تقتع سيو ه عي  
نلقهم ،نتاليم على تدليل قرلغة وقرين) فنطظ دو ععالو  شا  ،م 

 قرحس ب إك، تا رليلقلض وقر،وقليث قلص،  يييد.
وكيييذر  نيييل  وعص هنييي  ،نتايييليم عليييى قرعحيييث فيييا قرنوقفييي  

يمظ ولوقييية قرحك ييي ت قيسييلقليلي ت ييد  فييا قرييدِّ وقرنلعيي ت قر،زيص
ه (5 

                                                           
   ( إشييييييييييييي ل  إريييييييييييييى قورييييييييييييي) تعييييييييييييي رى ض1 

   

    30قونعي   ض. 
 2 )     

      11فالت ض.)   . 
 3 )     

    
      

    42-41يلض .)   
 د ض قرلي  وقرنو ل.( ينا4 
) فا قركتب قيسال،ية.5   ( ،  ح و  قريوود دسص
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و،ثلوم قر،لشدوم ده  قرطلقلقظ ،نتايلوم عليى حك يي ت نوقدلهي  
قرزهص دظ ،م احي  و،ووو 
ظ ولوقية كلق، ت قون ي ب وقرننعي   (1 

ظ وعلييى وييعط وزم قرت، ييي  وداييو  قينشيي ده وت ننسييى (2 وقوعييدق 
ى تكلقل عع لقت فا قرنعتظ وقريدع   رلغيزق  خطع  ن  وققتا لهم عل

 وقر،  هديمظ وتعدقد فو ل  قرعع دقت.
وقرح اييييي ظ دمص تناييييييلقت قرعل،ييييي   قوقيييييد،يمظ وققتاييييي لقت 
يةظ  ليمظ وتع عد قر،سل،يم إرى ق م عم قرعليوم قرن فعية قرحيويص قر،ت خص
ي) إذق ت،ي د  تع عيدهم هييذق   عليتوم دحيطص عكثييل عيم قو،ييم. وتشي ص دنص

ع ، ا دخيل ظ تععيد قرنسيعة عيينوم وعييم  ييلقنوم كععيده  ،ي   خ،سيم
عيييم قينسيي م وعيي قا دنييوق  قرحيييوقم. فعنيي  ا علييي)ظ يكييوم نيي ،ول 

  قتلتنييي   هيييو قر،سيييعصب رويييذق قريتيييولظ ك،ييي  قييي   تعييي رى ض
   

   

  
 3). 

ض إمص هييذق سييعب ،ييم قوسييع بظ وت  ندريالكامررل اإلسرركف   عيي) 
يية ت  يية وقرطعيعيص ييد  قرعلييوم قرحك،يص يكيييا وحييده رحيي ص قيشييك  ظ ومل ف نن

وي  تو يد  (4 يال  سعع ا رينيد قيحسي ل قر،لصيا وقوخيالق قرع رييةظ ونص
فا دعلق قو،م  و رة. وإن،  سعب فتول حي تن  قودعيصة هو ي سن  ،م 

ن  كنص   ليم عنص ظ قر،ع لق ظ وذر  دنص عل،   لقشديمظ وك م  يلقنن  ،ت خص
فعلفنييي  قرعنييي   فن،نييي ظ وق تويييدوق فلحنونييي ظ ورعثنييي  ني ،ييي ا ف  تييي زوق 
يى اي ل ،ي   ُعيد  قرشيوط حتص ع  وسعنون ظ وتلكون  ولق ه وطي   نو،ني ظ ف 
تن ظ ووعل إحس سن ظ  ععد ولقلن  ولق ظ فاغلت نيوسن  وفتلت ه،ص

 نييي  ،يييم ،ييييدقم قر،ن فسييية فيلسييين  ،يييم قرلصحييي ق وقر، ييي لق ه وخل
  وقر،عيييييي لق  ودرسيييييينتن  تييححييييييحض عنححييييييحورن  ض 

   

      
ه (5 

                                                           
د  . 1  ت   ( ُ،عن
 ( درن ب رلتب قراوفية.2 
 .9( قرز،ل ض 3 
( عنيد قركوقكيب قر،لية تعنيا قرنيومظ وقر،ليا ح هني  ح قرنيو،اظ دو قريوطنا. وهيو ،ايطل  كي م 4 

  .ش لع ا فا قردورة قرعث، نيةظ ع رعلعية وقرتلكية على حد سوق
 .21( إعلقهيم ض 5 
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د  فعييدن  إرييى كوييل قرنييوم ،ستسييل،يم رلنويي  ظ نطلييب قريييل  ع، ييلص
يب هي ذه قرت،نصا وقردع  ظ ذقهليم عم دمص هللا تعي رىظ  لصيت حك،تي)ظ لتص

قرحي   قردني  على دسع ب ه هليصةظ ورم يش  دم ي علو  كي  خل  عي رم 
دقييدقله فوييذق قرييي ل هييو سييعب قريتييولظ فنسيي   هللا تعيي رى قرلطييل ،ييم 

 قر،ندول.
ض إمص هييييذه شييييك ية حيييي  ظ وت تيييييا  العررررارف التاترررراريد  عيييي) 

) ،  قرسعب فا هيذق قرنيوم قريذي غشيا قر،سيل،يمظ وريم  ع ر وقبه ونص
دوم كثيييل غيييلهم ،ييم قو،ييم قرتييا قنتعوييتظ وسيي لتظ  يييز  يغشيي هم
قر،ننطعيييم  (2 قوحييي   ؟ و،يي  قر،سييل،وم قوععييديم (1 ورحنويي  هعييم

يم.  ك ه  قرايمظ وت هم ع ر،توحشيم قرعلينيم ك ه  د،ليك  قواليص
يُدن   قرسيلق  وقرويدق  ض فيال د،ييل  ن  ف نن ثمص ق   ض دن  دل  دمص ع لو 

ة طوع ا دو ُكله ا إرى قيلش ده وت حكيُم ع مص ح زم ،ط رع رسوق قو ،ص
يية وقيخييال ظ رتننيي د إرييي) قو،ييلق  وقرنيي له وت  ،عتييلل ريي) ع ر،زيص
تلعية قوي،ة قر،ع دنظ ينتج ،نو  لدي ع مص ت يطلق) تخ ذ  وقننس مه 
وت  ،عي ت ،نته،ية تسيعى عي رخيلظ وتتي عع قرسييل. وريذر ظح ص فيني  

 .قريتولظ وإرى هللا تل ع قو،ول
ض إمص ،ييي  واييييت) ،يييم د،ييييل وحكييييم ت  الفقيررره األفغرررانيد  عييي) 

ي ت فيال  ة إتص قتي ق اظ د،ص  قرلدي قرع م وقر ،عيص يو دقم فا قو،م قر،نحطص
د  قيحس لظ وهذق ،  نتس    عن). قم إت عسعب ف نن ن د   ُيين

وذكييل دمص قرييدق  قرعيي م في،يي  يييلقه هييو قرينييل ق خييذ ع رز،يي مظ ومص 
لُنيي ظ و،نيي) فسيي ُد قرينييل  ق لييُد  ون ظ ولقلييُد كيي  نحييلظ ف،نيي)    كيي ص شييلص

يُد إحس سين ظ  دخالقن ظ ع  ،ني) تشيت ُت آلقلني  حتيى فيا دينني ظ و،ني) ف نن
 و،ن) إرى ك ص ،  نحم في)ظ دو نتوقصع دنن  سنوقفي).

فوذه فطلتن ظ ت نن  فيو  عيم غيلني ه وعيددن  كثييلظ وعالدني  
ةظ وشلعن  قويمظ وفخ لن  ،توقالةظ ودلون  ،خاعةظ و،ع دنن  غنيص 

ةظ قرتا داعحت ت  قديمه فال يننان  عم قو،م قرحيصة غيل قرنو  قر، ريص
ييي  إتص ع ر،ييي    ييي ُ إتص عييي رعلوم وقرينيييوم قرع رييييةظ وهيييذه ت ُتحال ال ُتح 

                                                           
م  ض س لظ وقلتح .1  ع   ( لحي . ه 
 ( ع رععيديم.2 
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ي) سيعيالاظ (1 قرط ل ه فوقعن  فا ،شك  قريدول ظ وعسيى دم نوتيدي ريكص
ا قرنييويص وعيننيي  قر  هيي  وإتص فيحيييق عنيي  نيي ،ول فنيي   قروييعيل فيي

 وقرع رم.
ية عليى دمص فيا  ية ض دمص شيليعتن  ،عنيص و،م دعهم دسع ب فنل قو،ص

ييي ا ،علو،ييي  رلعييي لل وقر،حيييلوم ظ فيلخيييذ ،يييم (2 د،يييوق  قوغنيييي   حنص
قوغني  ظ وُيوزص  على قرينلق ه وهذه قرحكو، ت قيسال،يةظ قد قلعت 

كيم وتعيذرو  قر،ووو ظ فا لت ت عيا قو،يوق  ،يم قرينيلق  وقر،سي 
 رألغني  ظ وتح عا عو  قر،سلفيم وقرسيو  .

ض إمص قر،سييل،يم ،ييم حيييث ، ،ييوعوم السررعيد اإلنكليررزي د يي ب 
يى رلسيي ح ت  دغني   ت يعيوزهم قر،ي   قريالزم رلتيدل  فيا قرعليومظ حتص
قرعحليصة وقرنطعيصةظ ومص فليوة قرزك   على ، ركا قرنا ب وقركيص لقت 

ة وععض قر،ا ليل قرع،و،يصة نايع ا غيل قر، ريصةظ   علة رينلق  ق و،ص
قلي  فا ،ي   قوغنيي  ه عحييث إذق عي ش قر،سيل،وم ،سيل،يم حنينية 
يى  د،نوق قرينلظ وع شوق عيشة قتشتلق  قرع،و،ا قر،نتهم قرتيا يت،نص
ُد  عن م قيفلن اظ وهم رم يوتدوق ع  ،  هو ،م نوعو  دغلب قرع رم قر،ت،دص

يي) تسييعى ول ق  ذريي  ،يينوم  ،عييي ت وعاييعيص ت رطلينيية نيلويي ظ ،ييع دنص
نيييية ،ييييم ،الييييييم ع سييييم  كو،ييييوم ،كوص
ظ ونيولسييييتظ (4 ظ وفنييييي م(3 

(ظ كلصويي  تطلييب قرتسييي وي دو قرتنيي لب فييا قرحنيييوق (5 وسوسي رسييت
ة  ليم فيا قيسيال،يص وقرح رة قر،ع شيةه ذر  قرتس وي وقرتني لب قر،نيلص

يي لقتظ وركييمص تعطييي  إيتيي   ق رزكيي   دينيي ا عوسيييلة دنييوق  قرزكيي   وقركيص
علب  ععض قريتول قر،عحوث في)ظ ك،ي  سيعلب  إه،ي  ُ  وإيي   قركيص لقت س 
د  قرث،لقت قرعهي،ة ،م ،علفة قر،سلم ،يزقنية ثلوت) سنويص اظ  قرزك   ف نن

                                                           
 ( قاطالح ،نطنا يعنا  قرحلنة قر،يلغة (. 1 
    ( إش ل  إرى قور) تع رىض 2 

       19قرذقلي ت. 
  ق ،ت ععد سنوط قي،علقطولية ( كو،وم ض ُتطلق فا قرعاول قروسطى على دي علد3 

قرلو، نيصةظ عند،  داعحت قردو  قوولعية ذقت حكم ،لكزيظ درغت قرحكو، ت ح تدلي ي ا ح ق،تي ز 
 قركو،ون ت. وهول دقدم قركو،ون ت فا شلق إيط ري .

( قريني م ض حلكة تدعى  قوخو  قريني نية (ظ وها  ،عية سلية ثولية ديلرنديةظ نه،ت فا 4 
 ( رلحاو  على قتستنال  عم إنكلتلق.م  1858 
 ( قشتلقكية.5 
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فيوفصييق نين تيي) علييى نسييعة ثلوتيي) ودخليي)ظ وت شيي ص دمص قروقحييد ،ييم 
 قولععيم يكيا دم ُيعذ  و   هذه قرث،ل  وحده .

يسال،يصة ها دوص  شليعة س قت قرن ل وقرحكو،ي ت وقرشليعة ق
ييل علييي) فييم قتقتايي د قر،يي راظ قيفييلقدي  (1 واييو  قرعود يية قر،لسص

 وقرسي سا. 
يمظ هيو  ويخي  را دمص سعب هذق قريتولظ قرذي دخ ص حتصى فيا قريدِّ
يييُد قت ت، عييي ت وقر،ي ووييي ته وذرييي  دمص قر،سيييل،يم فيييا قرنيييلوم  ف نن

ية  قوخيل  قيد نسيوق ع ركلصيية حك،ية  تشيليع قر ، عية وقر ،عية و ،عيص
ض  ه وتل   خطع لوم ووع هومظ خوف ا ،م ده  قرسي سيةظ قرتعيلص قرحجص

 رلشلوم قرع ،ة. 
ث فيا  ُوم ع علويم قرتحيدص يع  يُتلوم ُ نن ك،  دمص عل،ي  هم اي لوق ي سن

يغناظ  قو،ول قرع،و،يصة وقرخوض فيو  ،م قريوو  وقتشتغ   ع،  ت
،  قعتعيلوه ودم إتي م ذر  فا قر و ق،ع ،م قرلغو قرذي ت ي وزظ ولعص

،ييم قرغيعيية دو قرت سييل دو قرسييعا ع ريسيي ده فسييل  ذريي  إرييى دفييلقد 
قو،ةظ وا ل ك  شخ  ت يوتمص إتص عخوياة نيس) وحيه حي ت) فا 
يي) ُخلييق د،يية وقحييد ه وسيي،وت غييدقاظ  يي هالا دم ريي) حنوقيي ا  يو،ي)ظ ك نص

ةظ ودمص رو،ي  عليي) ،ثلوي ظ على قر  ،عة قيسال،ية وقر  ،عية قرعشيليص 
ُ) ،دنا قرطععظ ت يعيش إتص ع تشيتلق ظ ن سيي ا دو  ي هالا  ذقهالا عم دنل

ة ر) عذر .   ،لحى(. دوق،ل قركت ب وقرسنص
ي  فيا قو،ية  ثم عتوقرا قرنلوم وقرعطيوم عليى هيذه قرحي  ظ ت اص
ي) ريو خلعيت هيذه قركععيةظ وقرعيي ذ عي هلل  فند قيحسي لظ إريى دل ية دنص

عيت قرحيي   دكثيل ،يم رحهيةظ وت دقيو  ر،ي  زقد تالطيم  تع رىظ ر،ي  تنطص
قرن ل على سععة ديص م ك،  ولد فا قوثيلظ ومص قر،يلقد ع ورلي  قرني ل 

 ده  خزينة قرعلب إذ ذق .
ية قر،ع ايل ظ وهيا رييل  وإذق دقصنن  قرنهل فيا ح رية قو،يم قرحيص
ظ عنييده  ،يي  عنييدن  ،ييم قروسيي ل  قرشييليية رال ت، عيي ت وقر،ي وويي ت

ن يييدهم قيييد قحتييي روق رال ت، عييي ت وتسيييتلع   قرسييي،ع وقتسيييتلي ل 
 عوس ل  شتصى ض

                                                           
 دي قر،يزقنية. Budget( ،م قركل،ة قريلنسيصة 1 



 77 

ح ،يم  1 ح ،نوي  تخايايوم يو،ي ا فيا قوسيعو  رلعط رية وقرتييلص
ةظ رتحا  عيم قرنص ل قت ت، عي تظ وتنعنيد قرنيدوقتظ  قوشغ   قرخ اص

 فيتع حثومظ ويتن  وم. 
غييوم فيويي  رتيي 2 ي لل ت  يي ت ح و،نويي  تخاياييوم ديص ،يي اظ ي  ذقكل ،و،ص

 عوم. قوع،   وع هم ل  روم قر، ويمظ تشوين ا رلت،ثص 
ح و،نويي  إعييدقدهم فييا ،ييدنوم سيي ح ت و،نتييدي تظ تسييويالا  3

 رال ت،   وقر،ذكلقت وإرن   قرخطب وإعدق  قرته هلقت.
يةظ وإ يلق   (1 ح و،نوي  إي ي دهم قر،نتزهي ت 4 قرزقهيية قرع،و،يص

 اد قرسوق رال ت، ع ت.قتحتي تت قرلس،يصة وقر،ول  ن ت عن
 ح و،نوي  إي ي دهم ،حيالصت قرتشيخي  قر،عيلول  ع ركو،ييدي  5

ظ عناد إلق   قرععل وقستلع   قرس،ع رلحكم وقروق لعظ (2  وقرتي تلو(
ورييو ويي،م دنييوق  ،ييم قرخالعيية قرتييا قت خييذت شييع ك ا ر،ن اييد قر ،ييع 

 وقيس،  ظ ويعتعلوم دمص نيعو  دكعل ،م ولل قرخالعة.
قعتني لهم غ يية قتعتني   عتع،ييم ،علفية تيوقليخوم ح و،نوي   6
ة (3  قر،لصية لة قر،د، ة ع رعل  وقوسع بظ ت،كين ا رحبص قر نسييص ظ قر،ياص

 3). 
ح و،نو  حلاوم على حيه قرع دي ت قر،نعصوةظ وقدخ ل ق ث ل  7  

هةظ وققتن   قرني لل قر،شصعل  ع ر،ي خل.  قرندي،ة قر،نوص
ي ت ح و،نو  إق ،ُتوم قرنابظ  8 ل  ع،  ناعت ري) ،يم ،و،ص قر،يكِّ

 قروق لع قرندي،ة.
ة ك ص قروقي لع وقر،ط رعي ت  9 ح و،نو  نشلهم فا قر لقلد قريو،يص
ة.  قريكليص
ه إريى  10 م  وقرح، س ت  ح و،نو  عثصوم فا قوغ نا وقرنش لد قرح ك 

غيل ذر  ،م قروسي ل  قرتيا ُتنشيئ فيا قرنيوم نشي   حيي   ق ت، عييةظ 
قا ونش ط ا. وتورِّد فا قرللول  ح،يصة وح، سةظ وفا قرنيول س،وص

                                                           
 ( كذق فا قوا ظ وقراوقب ض قر،نتزه ت.1 
(قر،سلح. وقركو،يدي  ض ،سلحية ذقت ط عع خييلظ ُتكتب عناد قرتسليةظ دو ها ع،  ددعا 2 

 تودل طلينة علو) إرى إحدقث قرشعول ع رعو ة.
 ( قرنو،ية.3 
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يي  قر،سييل،وم فييننوم ك،يي  سييعق عي نيي)ظ ده،لييوق قسييتع،   تليي   د،ص
سيييية عنييييدهم رلشييييول  وقر،ي وويييي ت  قروسيييي ل  قرشييييلييةظ قر،لسص
ه  ية قرحيجص وقرتن ا  وقرتدقعاظ دعنا عذر  قر ، عية وقر ،عية و ،عيص

ية حتصى ك م قرش ل  رم يناد ،نوي  ددق  قريليوية فنيط عايول ديص   تععص
حك،يية قرشيي ل  دعليي  ،ييم ذريي ظ وعنييدي دمص هييذق  (1 عسيييطةظ وقرحيي  

 دعهم دسع ب قريتول.  ،لحى(.
ض إمص هذق دشع) ع رعوقلض ،ن) ع وسع بظ  اإلمام الصينيّ ف   ع) 

ييوم قعتييدق ا ع،علفيية ُ  دفوييو  ق ظ ونحييم ،وت،ص رنيييُق عيي م يكييوم دوق   رلييدل
 سعب قريتول.

ييل قو،ييلق ظ ثيم قيي  ض إنيا دل  دمص قرسييعب  قوكعيل رليتييول هيو تكع 
و،ييييلُوم رلعل،ييي   قر،ت،لصنييييم قر،نييي فنيمظ قريييذيم يتاييي غلوم ريييديومظ 
يم ريوفنوه  على دهوقلومه ف،ي ذق  فوم دحك م قردِّ لِّ ويتذرصلوم رومظ وُيح 
ي   يد  قو،ييل ر ُتن عص ليوم ي  ُيل ى ،م عل،   يشتلوم عدينوم دنيي همظ وُينعص

دنيسوم رلعه،   ريتع ه،وق على درول ،يم  قرع ،ُة ديديومظ وُيحنصلوم
وييم قرتح سييد وقرتعيي غض وقرتخيي ذ  وقرتي شيي ظ ت  قروييعي  ظ دكعييل ه،ص
ُيحسنوم د،لقا ،م قو،ول حتصى وت قرخايو،ةظ فتيلقهم ت يتلقغ،يوم 

ة ؟  إتص عتكييل ععووم ععو ا عند قو،لق  وقرع ،ص
يل  قو،يل ع  قاظ ومص ك  ق  ي،ينعوم وهذق دق  عيي   ايعب قر،يدقوق   يدص

،م قر،ي  إرى قرعل،   قرع ،ليمظ قريذيم فييوم نيو  غلهية ت عيدص ،نوي ظ 
يم ع ركلية.  ،لحى(. ة روته  ر يُن د  قردِّ  ورنع،ص  ها ،زيص

فال ش ص دمص فا هذق قرز، مظ دفو   قر و د فا هللا قرحط  ،م قيدل 
ييةظ وتحوييي  و وييتوم تحتييلقم قرعل،يي    قرعل،يي   قر،نيي فنيم عنييد قرع ،ص

ه حتصى إذق لد  قو،لق  قنني د قرن ل رولت  دقعلوق هيم ديوي ا رع ،ليمق
يي) ي ييب  عليييوم لغييم دنييوفومظ ودذعنييوق روييم طوعيي ا دو كلهيي اه علييى دنص

نيية  قو،ييةعلييى حك،يي    قر،  هييديم فييا هللا دم يعتنييوق ع روسيي ل  قرليص
رل و  فنطظ وت ييييد  لقفعُ    قرع ،ليمظ ومص قرعلم رتثنيل عنو  قرعل،

يمظ وت كي سةه فيلزم تعلي،وم وتعلييوم كيل تكوم سي سة قريدِّ  عنالا 
ية عليد   إسالموهكذق ييع  قرحك،   عندن  ،ع شل  قراييمظ وت تينيد ديص

                                                           
 ( عع ل  دقل ة فا قرنلم قر، واظ وها ت، ث   فا قروققع دمص (.1 
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ي،ت زوم طععي ا عليى قرع ،يةظ رويم نيو  ،يم   حك،   نعال ك نت ل  تا 
 قروت  حتصى على قرعل،  .

طليق علييوم يُ يوم عندن  ع رحك،ي   هيم قريذيم س،ص وهلت  قرذيم نُ 
( قي، ،ية  قسم ده  قرح ص وقرعندظ قرذيم ت تنعند شيلع ا  قيسال،يةفا 

يةظ قريذيم  إتص ععيعتومه وهم خوق ص   هللا عيزص  د،يلقرطعنة قرعلي  فا قو،ص
) ع،شي ولتوم فيا قو،يلظ قريذيم رويم شيلع ا حيق قتحتسي ب  ش ن) نعيص

ية و يةظ وقرسيطل  على قي، م وقرع،ص  ظ ونصوم للس   قو،ص وكيال  قرع ،ص
 وقوشيلقلقب ،ني م ، ي رل قرنيوص  قيسيال،يةوقرن ل،وم فا قرحكو،ية 
ييد  فييا قرحكو،يي ت قر،نيص
يية قرتييا رويي  حييقص (1  ظ و،نيي م قوسييل  قر،،لوكيص

قرسيطل  على قر،لو  فا قرحكو،ة قر،طلنة ك رايم ولوسي ه و،ن م 
يةظ دورلي   (2 شييوخ قوفخي د  قو،يلق فيا إزق  د،يلق  قرعشي لل قرعلعيص

 قرذيم ريل روم ،م قو،ل غيل تنييذ ،  يعل،) قرشيوخ.
ة ،يييم عويييد ننييي  قرنهيييل فيييا ددوقل قرحكو،ييي ت قيوإذق دقص  سيييال،يص

يويي  وقنحط طويي  تيي ععيم رنييوص  دو وييعل قرلسيي رة إرييى ق مظ ن ييد تلقص 
ة.  قحتس ب ده  قرح ص وقرعند وقشتلقكوم فا تدعيل شلوم قو،ص

ظ ن د دمص قرنعا عليي) وإذق دل عن  قرعال على قرت لي، قيسال ،اص
يي) فييا قوريي)  قرسيالم كيي م دطييو  قر،خلوقي ت رلشييول  ق،تثيي تا و،يل لعص

     رى ضحححححححتع


) تل  (3  ة.  قرخالفةظ حتصى إنص د لدي قت،ص  ر، لص

ثم ك م دوص  قرخلي  
ع) حتصى دخيذ  لوا هللا عن) دشع) قرن ل (4 
عع  دثل قووص ظ  (5 خلللظ ثم قرخليية قرث نا لدي سلق  قراح عة في،م قتص

من يخليي)ظ ثيم قرخلييية قرث ريث وإمن قست ثل فا تلتييب قرشيول  فيي، 
 6) 

ي تظ فليم يسيتنم  ق تود فا ،خ رية للس   قراح عة فيا ععيض قر،و،ص
ر) قو،لظ وهولت قريتم ك،  هو ،علومه ثمص ،ع وية ح لح،) هللا ح ك م 

                                                           
 قردستوليصة.( 1 
ض فل  ،م فلو  قرعطمظ وقريخد وقرعطم ،اطلح م يدتم على دقس م قرنعيلة  ذقريخ( 2 

 قرعلعية.
 .159آ  ع،لقم ض ( 3 
 دعو عكل قراديق.( 4 
 ( ع،ل عم قرخط ب.5 
 ( عث، م عم عي م.6 
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حُسينت ديص ،ي) عيم قعي . وهكيذقظ ك نيت دورية قلي  قتستنال  عي رلدي ف
يم تحت سيطل  ده  قرح ص وقرعند ت سي،ص  ،م سلق  عنا د،يصةظ  قو،ويص
ف نته،ت على عودهم قوحوق ظ ك،  ك م ذر  كيذر  عليى عويد ايدل 

قرععص سييمظ حيث ك نوق ،ذعنيم رسيطل  للس   عنا ه شم
ظ ثمص ر،ص  (1 

ق د،يل هللا وقتعي   طلينية لسيو  قستعدوق فا قرلدي وقرتدعيلظ فخي ريو
 هللاظ س  ت قرح   حتى فُن د  قر،ل .

هكذق عند قرتيدقيق فيا كي ص فيل  ،يم قريدو  قيسيال،ية قر، ويية 
وقرح ول ظ ع  فا تل ،ة ك ص فلد ،م قر،لو  وقو،لق ظ ع  فا حي   
ك ص ذي ع للة دو ك ص إنس م فلدظ ن يد قرايالح وقريسي د دقليلييم ،يع 

ة قتستش ل   .(2 دو قتستنال  فا قرلدي ُسنل
ل هذقظ عل،ني  دم سيعب قريتيول قرعي م قر،عحيوث فيي) هيو  فنذق تنلص

لقاظ وتل  ده  قرح ص وقرعند  قستحك م قتستعدقد فا قو،لق  شي،ة وتكعص
وقتحتسييي ب  ويييالا و ع نيييةه وهيييذق عنيييد ععيييض قوقيييوقم قر،سيييل،يم 

  دع  ظ عي  هيم كنيلقمظ ود،ص  قوكثل فند د،سوق ت عل،   هدق  وت سلق
يم وقرييدني . وت عييد  من يكونييوم علييى ،ثيي  هييذق  فووييى فييا قرييدِّ فييي، 

قرحييي  ظ دمن ت ُيل يييى رويييم دوق  إتص ععن يييية ععيييض قرحك،ييي  ظ قريييذيم 
ةظ وقد قوت ُسينصة هللا فيا خلني)  ُعوم ،م ديص طعنة ك نت ،م قو،ص ُين  

ة ،م قرحك،  .  دمن ت تخلو د،ص
وم قرسي سية فيا قراييم تختليل ض إمص شل العالم النجديّ ف   ب 

كثيلقا عنو  فا غيله ظ وريل فا قرايم ،لو  كثيل  ود،لق   ع عل  
ك،  عند غيلهمظ ف رحك،   فا قرايم آ،نيومه و،يم  وية دخيل  ريم 
يز  قيسالم فا قرايم حنيي ا خييي اظ رم ييسده قرتينصم وقرتشديدظ و،ع 

قرسيعب قرعي مص  ذر ظ نل  قريتول ش ،لوم ديوي ا.ونحم ق م نعحيث عيم
 روذق قردق ظ وريل ك ص قرسعب دحوق  قو،لق  وقرعل،  .

يا د يزمظ وت دقيو  دهيمص دو دخي  ظ دمص سيعب قريتيول  ثمص قي   ض إنص
يم قرح ويل ذقتي)ظ وت  يم هيو هيذق قريدِّ قرط لن قر،الزم ر  ،عة هذق قردِّ
عله م دعهم ،م قر،الز،ةظ و،      قرخيي   إتص ،يم شيدص  قروويوحه 

                                                           
( وفا ذر  ،غ ت ظ إذن رم تسيلم ،، لسي ت قرعع سيييم ،يم قتسيتعدقدظ ك،ي  دم عنيا د،يية ع،يدوق 1 

 إرى حال ده  قرح  وقرعند فا دسلتوم وحسب.
 ( فيتصسع قراالح ع تصس   قرشول .2 



 81 

ا ،ييم شي ص ععييد هيذه قوعحيي ث قرتيا سييعنت فيا  ،عيتنيي ظ وت فوي  عني
يم قر،و يود ق م عي رنهل  ظ فيا دمص قريدِّ ني) قر،حنصيق قر،يدناص سي،ص  ،ي  عيص
لهظ وع عتعيي ل ،يي  نيعليي) ت  إرييى ،يي  نييديم عيي) ت عيي رنهل إرييى ،يي  ننييلص
يز عي) دسيالفن  ،لييم ،يم  يم قريذي ت،يص ع عتع ل ،  ننور)ظ ريل هيو قريدِّ

يم طييوقلُن تغييييل قرسيينييم علييى قر عيي ر،يم؟ كييالصظ عيي  طييلدت علييى قرييدِّ
 غيصلت نه ،).

وذريي  دمص قوخييالل تلكييوق دشييي   ،ييم دحك ،يي) ض كنعييدقد قرنييو  
يمظ وقو،ل ع ر،علولظ وإزقرة قر،نكلظ  ظ وقر و د فا قردِّ ع رعلم وقر،   
يي  دووييح) قيخييوقم  وإق ،يية قرحييدودظ وإيتيي   قرزكيي  ه وغيييل ذريي  ،،ص

لوم عيدع ا وتنلييدقت  وخلقفي ت  ريسيت ،ني)ظ  قركلقمظ وزقد فيي) قر،تي خص
عا عليم قرغييب وقرتايلل فيا  كشيو  ععي د  قرنعيولظ وقرتسيليم ر،يدص

 قر،ندول.
وهييذه قرطييوقلن ،ييم تغييييلقت  دو ،تلوكيي ت  دو ،زيييدقت  دكثلهيي  

يمظ وععوو  ع ا  قواو  دعنا قرتوحيد يتعلق ع او  قردِّ
ظوكيئ (1 

    ق   هللا تع رى ضع م يكوم سعع ا رليتولظ وقد 
    

    
 .  ،لحى(.(2 

يم تغيصل ع،ص  ك م عليي)ظ ف،ي   ورن ل  دم ينو  ض إذق سلص،ن  دمص قردِّ
ت ثيل ذر  فا قريتول قرعي مص قريذي هيو ،يم شيلوم قرحيي   قريدني ظ وهي  

ة قرتيا نغعطوي  قيد طيلد عليى دينوي  قرتغيييُل نحم ن د دكثل قو،م قرح يص
وقرتعدي ُ فا قواو  وقريلو ظ ورم ييلثل ذري  فيا قريتيوله عي  زعيم 
كثيل ،م حك،   تل  قو،م دنصوم ،  دخيذوق فيا قرتلقصيا إتص ععيد عيزروم 
يم د،لقا و دقني ا ،حوي ا  يم عم شلوم قرحي  ظ و علوم قردِّ شلوم قردِّ

 قر  لية على نوق،يل قرطعيعة. ت عالقة ر) عشلوم قرحي  
) ك،  ُيط رب ك   إنس م ع م يكوم ا حب  ف ر وقب على ذر  ع نص
عع ا على و ) قتطلقد فا دخالق) ودع، ر) ق نوني ا ،ي ظ  ن ،ولظ دي ،تص
،وقفنيي ا ورييو فييا قواييو  فنييط رنيي نوم قرويليية قت ت، عييية قرتييا هييو 

                                                           
( يعييدوق وقوييح ا ،ييم حييديث  قرعيي رم قرن ييدي( دنيي) ينت،ييا إرييى قرنزعيية قروه عيييةظ و،علييوم دم 1 

 ر،ن خ قر،اللم رو  فا ن د.قروه عية و دت ق
 .11( قرلعد ض 2 
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دقاه فكيذر  كي ص ،نو ظ وإت فيكوم ت ني ،ول ري)ظ ،نييولقا ،ني) ،ويطو
قوم ،كلصيوم ع م يكوم روم ن ،ول ع م عينومظ ،الليم نوعي ا رنيوقنيم 
ييية دو ،ن سيييع ت  ييية دو ت  ليص قو،يييم قرتيييا روييي  ،عويييم عالقييي ت  وقليص

شيييم ت خييالق روييم ةظ وإتص فيكونييوم قو،يي ا ،توحص وت نهيي مظ  سي سيييص
 ،نيولقا ،نوم ،وطوديم.

،وُل وحشيياٌّ ت وذري  دمص قرنيي ،ول قرطعيعياص فييا قرعشييل هيو نيي 
خيل في)ظ ومص ،ع ني) ها تن ز  قرعن  ظ وحيه قرنو ظ وقرتزقحم عليى 
قوسييو ظ وقتعت،يي د علييى قرنييوص ظ وطلييب قرغ ييي تظ وحييبص قرلل سييةظ 
وحل  قتدخ لظ و، ي لق  قرهيلولظ وعيدم قرثعي ت عليى حي  ظ إريى 
يوي  غييل ني ،ول  ظ ت يلطص غيل ذر . وكلصوي  قوقعيد شيلص و،  ريب ويلص

قحييدظ ،ييودو  فييا فطييل  قينسيي مظ وهييو ض إذع نيي) قريكييلي شييليل و
رلنو  قرغ رعةظ دي ،علفة هللا ع يرو م قريطليظ قرذي هو إرو م قرينيل 

 .  ،لحى(.(1 لشده ظ وإرو ،و  ف وله  وتنوقه 
وت ليب فا دمص روذه قريطل  قردينية فا قينس م عالقية عه،يى 

وي  دقيو  ودفوي  وقز  يعيدص    سي لل نوق،يسيي) فيا شيلوم حي تي)ظ ونص
قر،ولص ظ ويخيصل ،لقل  قرحي   قرتيا ت يسيلم ،نوي  قعيم دنثيىظ وذري  
ليي) قر،ييل،م ،ييم قر، يي زق  وقر،ك فيي  ظ وقتنتنيي م ،نيي) وريي).  ع،يي  يل،ص

  ،لحى(.
وعند تدقيق ح رة  ،يع قوديي م وقرنحي  تيدقين ا ت ليخيي اظ تو يد 

و  ي ظ تتيل  فيي) ع   ا وت كلصو  ن شلة عم دا  ايحي  عسييط سي، ويص
ريت) ع ثص ا فا دهل) قرنهي م وقرنشي طظ  د،ت اظ يو د دم ك  ديم ك م فا دوص

عوم إرى دو  قرسع د  فيا قرحيي  ظ إريى دم يطيلد عليي) قرت ويي   ولققي ا 
وقرتحليل وقرتينصم وقرزي دقت ل وع ا إرى دايليم قثنييم ض  قيشيلق  

ي يم(. في خذ فا قتنحطي ط فيا قو،ص ةظ وريم ييز  ع هللظ وقرتشديد فا قردِّ
ييةظ  نيي زتا عويي  إرييى دم تعليي  ح ريية دقييع  ،ييم قرح ريية قواييلية قرو، يص

ة دخل .  فتنتوا ع تننلقض دو قتند،   فا د،ص

                                                           
     ( إشيي ل  إرييى قوريي) تعيي رى ض1 

    . قرش،ل
 .8ض 



 83 

د  ة ععن ية ع رغةظ فيععيث رويم لسيوتا ُي يدص دو يتدقل  هللا تل  قو،ص
دنعيي   دو حك،ي   ُيايلحوم رويم ،ي  فسيد ،يم  ديينومظ دو يخليق فييوم
يلي م دينومظ ك،  حا  ذر   فا قو،يم قر، ويية ض كعي د وث،ودظوك رسِّ

  وإسييلقلي  وكنعيي م وإسيي، عي ظ وك،يي  قيي   هللا تعيي رى ض
     
    

    
 1). 

ي م فيا  وعند قرت ،  يو د قرشِّل  وقرتشديد ك نو،  د،يلقم طعيعيص
مظ يسعى ولق ه،   وده عسي لق قرينيل وق ليد قرشييط مه وم قينس 

قرنيل ت،ي  إرى عع د  قر،شوود قرح ول دكثل ،يم ،يلوي  إريى ععي د  
ييييزه  قر،عنييييو  قرغ لييييبظ و،يطييييول  علييييى قرتشييييديد لغعيييية فييييا قرت،يص
وقرشيط م ُيسعل قرينيل ع رتسيوي  وقرت ويي ظ وقرتحويي  وقرتويلي ظ 

يم.  ،لحى(.  إرى دم ييسد قردِّ
إذق دقصننيي  ح ريية قيسييال،ية فييا قرنييلوم قرخ ريييةظ ن ييده  عنييد ثييم 

ه  ،م قوديي مه  دكثل ده  قرنعلة قد دا عو  ععُض ،  دا ب قعلو  غيل 
ك،  دخعلن  هللا تع رى عناايو  فيا كت عي) قر،عييمظ ووعيدن  عوقوعني  
يي   فييي) سيييُد قر،لسييليمظ ودلشييدن  إرييى طلقلييق قرييتخلص  ،نيي) إمن كنص

 لقشديم.
ة ،يم قرت ويي  وقرتحلييل فيا دعنا عذر   ،  طلد عليى قيسيال،يص

ييى قسييتورى عليويي  قرتشييديد  ععييض داييورو  وكثيييل ،ييم فلوعويي ظ حتص
ق رو  قرشِّل  قرخياص وقر لاص ،م ي،ينو  وش، رو ظ  وقرتشويشظ وتطلص
يا ،ييم قرلشيدظ وعنييدي دمص  ف ،سيت ،حت  ية إرييى قرت دييد عتيليييق قرغ 

 حوث في)ظ ق   هللا تع رى ضهذه قرح   دعمص ودعهم سعب رليتول قر،ع
     

    
 .  ،لحى(.(2 

ودنتم ديو  قرس د  قوف و ظ فا غن   عم إيو ح ذر  ركم عو ) 
 قرتيوي .
ق   األسررتاذ الرررئيسقيي    ييا دل  دمص قرعحييث فييا دعييلقض قرييدص ض إنص

يييل ُيسييتع، ظ قييد نوييج دو ودسييع ع) و لقل،يي)ظ و،يي  هييو قرييدوق ظ وك

                                                           
 .115( قرتوعة ض 1 
 . 124( ط) ض 2 
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نييي  سييينعحث فيييا ض ،ييي ها  لنييي  فيييا ق ت، عنييي  قووص  دنص كييي ده وقيييد قلص
يا  قيسال،ية ؟ و،  يتعع ذر  ،،ص  ددل ني ه فيا علني ،ج قر،ع حيثظ وإنص
ييم قر،ييدخ  رننيي  قرعحييثظ وت  دل  دمص تنليييل دخينيي  قرعيي رم قرن ييدي ن عن

م عتياي  ،  د ،ل)ه ومص ،س ل  ،نش  قري ،  إذق تكلص دي ن تظ وسينم سيص
هللا فييا ،سييلقه ظ ودسييع ب طييوقلن قرتغيييل وقرتحليييل عليويي ظ كلصويي  
يية تنتوييا تييدقيق قرنهييل وقستنايي   قرتحنيييقظ وي حسييم  ،سيي ل  ،و،ص
فيوي  قيط ريية وقتسييتيع ب. عني   علييي)ظ نل ييو ،يم قرعيي رم قرن ييديص دمص 
لة فيا ق ت، عني  ق تياظ إذ قرييوم  له عاول  ،ياص م عنع د  ،  قلص يتكلص

 آذم رن  قروقت ع تنالقل.قد 
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 االجتماع الرابع

ين واإلسالم والشِّرك والتصوف(  )الدِّ

 هـ 1316يوم السبت العشرين من ذي القعدة سنة 

 
قنته،ييت قر ،عييية فييا قريييوم قر،ييذكول اييع ح اظ وقُييلن قروييعط 

 قرس عق حسب قرع د ظ ودذم قوست ذ قرلليل ع رشلو  فا قرعحث.
الرويم ض إ العالم النجديّ فن    نصا دستس،  قرس د  قيخوقم عم إ،ن

ييا عويي ظ عيي  هييا عنييدهم فييا لتعيية  ، ت وتعليييي ت هييم دعلييم ،نص ع،نييدص
ظ ت عدص ،نو  رلع حث لع ية رن عد  قرتسلس  قريكيليص  قرعديوي تظ وركمن

ظ ف قو  ض  وقرتلتيب قرني ساص
إمص قرنييو  قينسيي نا ،يطييول علييى قرشييعول عو ييود قييوص  غ رعيية 

ييل ل فييا قرك لنيي ت علييى نييوق،يل ،نته،ييةظ ع قلييةظ ت تتكيص ظ تتاييلص
ييلوم عييم هييذه قرنييوص  عليييه  قرطعيعيية(ه وقرلقشييدوم ،ييم  يية ُيععِّ ف رع ،ص
يلوم عني)  يمن هيو قي لم عوي ظ يععِّ قرن ل ،وتدوم إريى دمص رويذه قرنيوص  ، 
عليييه  هللا(. ثييمص إم هييذق قرشييعول يختلييل قييوص  ووييعي اظ حسييب وييعل 

تويي ظ ويختلييل قرنيي ل فييا ت يية هييذه قريينيل وقوص ل وتوايييل ، هيص اييوص
قرنييوص  حسييب ،لقتييب قيدلق  فيييومظ دو حسييع،  ُيايي دفوم ،ييم قرتلنصييا 
عم غيلهمظ وذري  هيو  قرويال  وقرودقيية(. عليى دمص قرويال  غ ريب 
يييةظ ت تسيييع  ومص ،يييوقزيم قرعنيييو  قرعشيييليصة ،و،ييي  ك نيييت وقسيييعة قويص
يييييةظ وقت،تثييييي  ظ وقوز،ييييي مظ  ييييية وقوعديص ييييي  وزم  عييييي   قوزريص وتتح،ص
ا قرعلييم عيي) علييم ،يي  ولق   يي  راييعوعت) سي،ص وقي،كي مظ ونحييو ذريي ظ ،،ص
ييوم عنييالا عييم  وييم ،نحطص قرعنيي ه وروييذقظ ت ينيي   فييا حييقص قرويي رصيم دنص
قر،وتييديمظ عيي  كثيييل ،يينومظ فييا قر، ويييم وقرح وييليمظ دسيي،ى عنييالا 
ل وقرحكم دوقعيتوم  ع،لقتب كعيل  ،م قر،وتديمظ وركم اعوعة قرتاو 

يال ظ عليى دمص قرعي لن تعي رى  فا عح ل ،يم قووهي م وهل،ي ت ،يم قرول
ة عليى ق خيليمظ ف و يد  ل قرلطل عععض عع دهظ ودلقد إق ،ة قرح ص قدص
يية قرنييوص   ل توايييل ، هيص ييزوم فييا تاييو  ععييض دفييلقد ،ييم قرعشييل ُي،يص
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ت،ييييزقا كعيييلقاظ فايي لوق هييدق  رلنيي ل هييم  قونعييي  ( عليييوم قراييال  
 وقرسالم.

من حييوروم ،ييم قرنيي ل ،نيي م ثيمص ععييض قونعييي   قركيي لم قيي  ،وق فييي، 
ي  عيمه ودثعتوقظ ععلقهيم خلق قرع دقت على ييدهم عنيد قرتحيدص قر،شلص

ظ دمص ،خ طعيوم ُ،كلليوم ،م قعي  هللا تعي رى (1 دي عند طلب ذر  ،نوم
ييمن آ،ييمظ دي شييودوق روييم  ييلوم( فييو،م عوييم ،  ع تعيي عوم وهييم  قر،لس 

 وهم ،ييم عحيي ل ع رلسيي رة وقتععييوهم فييا هييديوم ،ستسييل،يمظ فيي خل
يال  إريى نيول قرودقييةظ  قووه م إرى س ح  قرحك،ةظ و،يم هل،ي ت قروص

،ة دورى.  ،لحى(.  وهلت   قر،ل،نوم(ظ فوذه ،ندص
و،م قر،ل،نيم ض نحم ،ع شل  قر،سيل،يم(ه عل،ني ظ ع،ي  عل،ني ظ 
دمص ،ح،دقا عم ععيد هللا قرو شي،ا قرنلشيا قرعلعيا د ي ص قرعشيل حك،ية 

يي) قن ه ع نص ح  ا ،لصيية  وفويييلةظ واييدص ييحِّ لسييو  هللا رلعيي ر،يم ك فييةظ ُ،ا 
إعلقهيمظ دقعي ا رعع د  هللا وحدهظ ه دي ا إرى ،  يكلل هللا ر) عع ده ،م 

 د،ل ونواظ ك فليم رك  خيل فا قرحي   وععد قر،، ت.
ويي ت قوقعييد ديننيي ظ دمن نعتنييد ض دمص ،ح،ييدقا علييي) قرسييالم  و،ييم د،ص

) دتمص وهييت) ع،       علل  لس رت)ظ رم يتل ظ ورم يكتم ،نو  شيل اظ ودنص
ه عليى سيعي  قرتشيليع  ع) ،م كت ب هللاظ وع،ي  ق ري)ظ دو فعلي)ظ دو دقيلص

 إك، تا رديم هللا.
ي) ،حهيول عليني  دمن نزييد  عليى  و،م دهمص قوقعد دينن  ديو ا ض دنص
ل  فيي) ععنورني ظ عي   ،  علصغن  إي ه لسو ُ هللاظ دو ننن   ،ن) دو نتايلل

  دمص نتعييع ،يي   يي   عيي) قراييليُ  قر،حكييم ،ييم قرنييلآمظ ُ،تحييتصم علينيي
هظ و،يي  د ،ييع  يي  ق ريي) قرلسييو ظ دو فعليي)ظ دو دقييلص وقروقويي  قرث عييت ،،ص
علييي) قراييح عةظ إم ددلكنيي  حك،يية ذريي  قرتشييليعظ دو رييم ننييدل علييى 
 إدلقكويي ظ ودم نتييل  ،يي  يتشيي ع) علينيي  ،ييم قرنييلآمظ فننييو  فييي) ض 

    
    

   

                                                           
ل قرتحدي هن . وقر،علول فا علم قركالم دم قرتحدي طليب قر،ع لوية ر1  ل،ع يز  عي م ( هكذق فسص

 ينو  قرلسو  ض هذه آية ادقاظ ف  توق ع،ثلو ظ دو فو،نوق.  ط. م(.
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 1). 

و،م قوقعد دينن  كذر  ض دم نكيوم ،ختي ليم فيا عي قا شيلونن  
ة قرتا  ل فيو  ك،  نش  ظ ،ع لع ية قرنوقعد قرع،و،يص ةظ نتالل قرحيويص

عو ظ دو ندب إريو  قرلسو ظ وتنتويو   قرحك،ة دو قريويلةظ كعدم شلص
قيوييلقل عيي رنيل دو قرغيييلظ وقرلدفيية علييى قروييعيلظ وقرسييعا ولق  
قرعليييم قرنييي فعظ وقركسيييب عتعييي د  قوع،ييي  ظ وقتعتيييدق  فيييا قو،يييولظ 
وقينا ل فا قر،عي ،التظ وقرعيد  فيا قرحكيمظ وقروفي   ع رعويدظ إريى 

ة. وهذه ،ند،ة ث نية.  غيل ذر  ،م قرنوقعد قرشليية قرع ،ص
ةظ ينعغا ديوي ا ويت ،تيم ععض ،س ل  ،و،ص يلل  عم ه تيم قر،ندص

 إفلقده  فا قرعحث تع ع ا وإشع ع ا.
،نو  دمص دا  قيي، م عو ود قرا نع د،ل فطلي فا قرعشل ك،ي  
،  ح  توم إريوم فا قتهتدق   مظ فال يحت  وم في) إرى قرلس ظ وإنص تندص

ة قيي، م ع هلل ك،  ي ب ،م قرتوحيد و  قرتنزي).إرى كيييص
وهييلت  قييوم نييوحظ وقييوم إعييلقهيمظ و  هلييية قرعييلبظ وقريوييود 
شييو  ييو قرونييد وقرايييمظ و،توحص وقرنصايي ل ظ و، ييول فيي للظ ووثنيص
إفلينييي  ود،يلكيي  وسيي لل قرعشييلظ كلصوييم كيي نوقظ وت زقرييوقظ دهيي  فطييل  
ي ا ك،ي  قي   عيزص ،يم قي    من ينكله كليص ة يعلفوم هللاظ وريل فيوم ،  دينيص

      ض

 
. وي  قرعشلظ يغلب عليوم قيشلق  ع هللظ (2 

اييون) تعيي رى شيي ن) عتييدعيل قو،ييول قركلييية وقرشييلوم قرعهيي م  فيخاص
يية ك رخ رنيص
وتنسيييم قولزقق وق  يي  ظ كيي نصوم ي لصونيي) عييم تييدعيل  (3 

عيم ودعوقن ا  ،وم دمص تحت د،له ،نلص ووسي لط قو،ول قر زليصةظ ويتوهص
ي)  ،يم ،اللكية و يمص ودلوقحظ وعشيل وحيوقني تظ وشي ل وح يله ودنص
ة  ة ،يم دفيال  وطعي لعظ ورلحي تت قرنيسييص  ع  روم ورلنوق،يل قركونيص

                                                           
. فا قوا  ض  آ،ن  ع)ظ ك  ،يم عنيدي لعني ظ و،ي  يعليم ت ويلي) إت هللا ( وهيو 7( آ  ع،لقم ض 1 

يي) إرييى تاييويع). ُينهييل قوع،يي   قرك ،لييةظ ط ض  خطيي  وقييع فييي)  ،ح،ييد ع،يي ل  ( ديويي اظ ورييم يتنعص
 . ووه،ية قرن  قرنلآنا ققتوى قرتنعي).276ظ   75وديو ا ط ض ظ 188ظ   1970

 .44( قيسلق  ض2 
 ( قرخ رنية ض فع  قرخلق.3 
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ية إين عي ا  ) فكلظدخالا وت ثيلقا فا تدعيل قو،ول قر زليص ،م سحل وتو ص
 دو ،نع اظ ودعط هم شيل ا ،م قرنوص  قرندسية وعلم قرغيب.

،وم هييذق ن شييئ عييم قي سييوم ،لكييوت ذي قر عييلوت علييى  وتييوهص
إدقل  قر،لو  فا قختا اوم عتدعيل ،و،ص ت قو،يولظ وتيويويوم ،ي  
قمظ ولعطويم  ي   وقرخيدل دوم ذر  رلع،   قوعوقمظ وقستع نتوم ع وخاص

 ، ل  قوع،   ع رنوقنيم وقرنه ، ت.  ،لحى(. 
ييع  تييوقلي، قو،ييم قرغيي عل  ودفكيي ل قو،ييم قرح وييل ع  ت   ظ ت و،ييم ت 
يل  قريذي دوويحن ه لن ه ،م دمص آفة قرعشل قرشِّ فنيطظ  يستليب في،  قلص

  وكيييييييى عيييييي رنلآم عله نيييييي اظ فنييييييد قيييييي   تعيييييي رى ض
   

  

   
  . وقيي   تعيي رى ض(1 

  
  وقييييييييي   تعييييييييي رى ض  (2 

    
. وقييييي   (3 

     تعيييييييييييييييييييييييي رى ض

   
. إرى غييل (4 

ة دمص زي  قرعشل هو قيشلق  ،م ععض  ع ت  ن ت قرُ،ثن ذر  ،م ق ي ت قرعيص
قرو ييوه فنييطظ ت قينكيي ل وت قيشييلق  قر،طلييقظ ومص قرعنيي  قرعشييلي 

 نز  دل ة قرشِّل  قر،طلق. ت ي (5 ،و،  تسيل 
عنيي   علييي)ظ  ييلت عيي د  هللا تعيي رى ح  لصييت حك،تيي) ح دمن يععييث 
يل ظ وينتشيلونوم ،يم وهييد   سي ظ ُينن يذوم قرني ل  ،يم وييالرة قرشِّ قرل 
ه فييا قرحييي   قرييدني  وق خييل ظ ويوييدونوم إرييى لدل قرحك،يية دي  شييلص
)  ،علفيية هللا( حييقص ،علفتيي) ركييا يععييدوه وحييده. وعييذر ظ تييتم ح تيي

توم قرتيا تح،ييوم ،يم دم يكونيوق دلقصي   دذتص   يص عليومظ وي،لكيوم حيلص
ورل شا  ،م دلوقح ود سي م ودوهي مظ فث،يل  قيي،ي م عي من  ت إري) 

ظ وث،ييل  قيذعيي م عيي مل  ،ح،ييدقا (6 إتص هللا( عتييق قرعنييو  ،ييم قيسيي ل 

                                                           
 . 38ظ وقرز،ل ض 25( رن، م ض1 
 .41( قونع م ض2 
 . 18( قر م ض3 
 . 255( قرعنل  ض 4 
 ( تدنى فا تيكيله. 5 
 ( قوسل وقرععودية وقرنيد.6 
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يي ا فييا شييليعت) قرتييا تحييو  عيييم قر،سييلم وعيييم  ع عيي) حنص لسييوق هللا( قتص
قليم. نزوع)  إرى قرشِّل ظ وتنيل) سع د  قردل

ثمص إمص قينس مظ قُت  ،  دكيلهظ وقع  ،  د ولُ)
إريى  ظ ت يوتدي(1 

يييل ظ  قرتوحييييد إتص ع ويييد عهييييمظ وينيييدفعظ دو يننييي د عشيييعل  إريييى قرشِّ
فيتلعل ع) على ،لقتب ودل  ت فا قعتن د و ود قوص  قدسية ُتل ى 

هالا عم دن) ريو كي م فيا قولض دو وُتتنى فا غيل هللاظدو تعع ا هللظ ذق
فا قرس،   آروة غيل هللاظ دي داح ب قوص  فا شا  ورو فا تحلي  

 ذل  ل، ظ ريسدت .
،يوم  يمن يتوهص ف رن ل سليعو قيعلقض عم ذكل هللاظ إرى ذكيل ، 
،ونومظ ويخويعوم  فيوم دنوم شلك   ودندقد هللظ فيععدونومظ دي ُيعهِّ

وم ،ييينوم ظ ويلفعيييوم ح  ييي توم إرييييومظ رويييمظ وييييدعونومظ ويسيييت،د 
ظ  ويل وم عنيد ذكيل دسي، لوم قرخييلظ ويتوقصعيوم ،يم سيخطوم قرشيلص

    وقيييييييد قييييييي   هللا تعييييييي رى ض 
    

 
ظ وهللا ايي دق قروعييدظ ن فييذ قرحكييم. وفييا قروققييعظ (2 

قر،شييلكيم  وع روييلول  وقرطعييعظ ت ،عيشيية دشييدص ويينك ا ،ييم ،عيشيية
 قريييذيم واييييوم هللا عيييزص و ييي ص عييي نصوم ونيسيييوم هييي ر،ومظ فنييي   ض

    


    ظوقييييييييييييييييييييييييييييي   ض  (3 

 
ظ قرحكييييم (5 . وهيييذق زييييد عيييم ع،يييلو عيييم نييييي (4 

 قر  هلاظ و ل ،م قرشِّل  فن   ،م دعي ت ر) ض 
ححح ا وقححححدقا دم ُ  د عل درححححل  ل 

 لب  
،ت قو،ُول؟ ُُ د    ديم إذق تنسل

 6) 

                                                           
     ( إشيييييييي ل  إرييييييييى قوريييييييي) تعيييييييي رى ض1 

  17. ععل ض . 
 . 124( ط) ض 2 
 . 13( رن، م ض 3 
 . 49( قركول ض 4 
( زيييد عييم ع،ييلو عييم نيييي  ض هييو قعييم عييم ع،ييل عييم قرخطيي ب  لض(ظ دحييد قرعشييل  قر،عشييليم 5 

 ع ر نة. 
   ق تا ض( قرعيت م ،م قرعحل قروقفل. ولوقية قرعيت قرث نا فا كتب قودب على قرشك6 

ل ُد قراعولُ  عزرُت قرالت  وقرُعزل   ،يع ا   كذر   ييع ُ قر  
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ُ  ُ قرخعيلُ  تلكُت قرالت  وقرُعزل   ،يع ا   كذر   ييع ُ قرلل
يديم وقر،شيلكيم ض كعليد سيلط ُن)  و،ث  قرحي   قودعية فيا قر،وحِّ
حكيم ق هلظ ع ع) ،يتوح رك  ،لق عظ وُينيصذ ق نون ا وقحدقاظ وت ياغا 

يشيي لك) فييا حك،يي) دحييد. وعلييد آخييل سييلط ن) رسيي   وت رشييييعظ وت 
 عيي م ،غلييوب علييى د،ييلهظ نيي   ،نيي) ،نلعييوه قر،تع كسييوم ودعوقنيي) 
قر،تش كسييوم ،لقتييب ،ييم قركلق،يية ونيييوذ قركل،يية عنييدهظ ودحييلزوق 

،يم حيوقلج خييل ريذويومظ دو دفيع شيلص  سلطة قستنو ل) ،  يشي لوم
 د  عييم دتعيي عومظ فويي  يسييتوي دهيي  قرعلييديم ؟ كييالظ ت تسييتوي قرسييع

يي)  للييتن عه،تيي) ح ت يلوييى دم  وقرشيين  ظ وهلل قر،ثيي  قوعلييى ح فننص
    يش لك) فا ،لك) دحدظ ك،  قي    تعي رى ض  

    
     
     

    
. وت (1 

 دمص قرشِّل  ،م دكعل قري ول وع،  قرسو ظ ش ص 
   وقييييد قيييي   تعيييي رى ض

   
  . وقيييييييييييييييييي   تعيييييييييييييييييي رى ض(2 

    
 3) .

يي م عيي  خل ظ عيي  يشيي،الم قرحييي   قرييدني   و،يي  قر حيييم وقر، يي زق  خ اص
 وق خل . 

م ،  هو قرشِّل  قر،شلوم عند ثمص دقو  ض فنذق دلقد قر،سلم دم يعل
ف) إيص ه فا كت ع) قر،عيمظ يلزم دم يغيلل ،ي  هيو  هللاظ ع،نتوى ،  علل
،درو  دري ه ض  إي، مظ وإسالمظ وعع د ظ وتوحيدظ وشل ( فيا قرلغية 

  قرعلعيييية قرتيييا هيييا رغييية قرنيييلآمظ حييييث قييي   تعييي رى ض
    

    ضظ وقيييي   تعيييي رى (4 
    

     
     

                                                           
 . 116( قرنس   ض 1 
 .14( قتنيط ل ض 2 
 .123( قرنس   ض 3 
 .3( قرزخلل ض 4 
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. فنذق علم قر،سلم ،عنى هيذه قوريي هظ ودلقد دم ي،تثي  د،يل لعي) (1 

ي ل  ع م ت يتعد  حدود هللاظ يتعيصم حينلذ عنده ،ي  هيو ،يلقد هللا ع رشِّ
نيي  علييي) قراييال   قرييذي ت يلويي هظ قرييذي دشيييقظ ودخيي ل علينيي  نعيص
وقرسيييالم ،يييم قروقيييو  فيييي)ظ فنييي     إمل دخيييول  ،ييي  دخييي ل علييييكم 

 .(2 قرشِّل (
من يعحث ع،ص  ُذكل ،يم قوريي هظ ي يد دمص دهي  قرلغية ، ،عيوم  و، 

على دمص قر،درو  رليه  قيي، م( قرط عة وقرتسليم عدوم قعتيلقض
ظ (3 

ه ورليهية  قرتوحييد( قرعليم عي مص (4  قرعع د ( قرتيذرص  وقرخويو  ورليهة
و،يم هيذه  قرشا  وقحدظ و،و فة إرى هللا نيا قوندقد وقوشع ه عن).

قروقحد وقوحدظ ايت م هللظ ،عن ه،ي  قر،نييلد قريذي ت نهييل  (5 قر، د 
يييل  رغييية قرخليييطظ  رييي) دو رييييل ،عييي) غييييله. وداييي  ،عنيييى ،ييي د  قرشِّ

 ر شيلق  عي هلل. فيا قايطالح قر،يل،نيم قيشيلق  وقستع، تا قسيم هللا
 ع هلل فا  ذقت)( دو  ،لك)( دو  اي ت)(. 

من وايوم هللا تع رى ع رشِّل  فا كت ع)  عن  قعتن دقت  ،  ثمص إذق وزل
قرعزييز علييى هيذه قونييوق  قرثالثيةظ ن ييد ،هنية  قيشييلق  فيا قرييذقت( 

،  يايومظ دفنيىظ ق ل،ة فا قعتن د قرحلو ظ وهو دن)ظ تع رى ش ن) ع
دو ُيينييا ععييض قوشييخ   فييا ذقتيي)ظ كنييو  قرنايي ل  فييا عيسييى 
و،ليم عليو  قرسالمظ وقو  عل، لن  فا وحيد  قرو يودظ وهيذق قرنيو  
ل وقرتيليق حتصى عند دس طيم دهل)ظ وريذر ظ  ،م قرشِّل  عسل قرتاوص

                                                           
 .4( إعلقهيم ض 1 
ل  ،ي  2  يو  ( ُتعلِّق قر،ن ل فا م.ط ض  قرحديث لوقه قعم ،  ) عم شدقد عم دولظ وريهي) ض  إمل د خن

عليى د،تيا قيشيلقُ  عي هللظ د،ي  دننيا رسيت دقيو  تععيدوم ش،سي ا وت ق،يلقا وت وثني اظ وركيمن  دخ لُ 

 .هـدع، تا رغيل هللاظ وشوو  خيية( لوقه دح،د وقرعوينا عليه آخل. د. 
ظ 3/7-44ظ 1/22قرحديث ض ولد فيا سينم قعيم ،  ي) /عي ب قرزهيدظ عي ب قرحيدودظ وقعيم حنعي  ض 

0030. 
 قريتمظ قرزهد.وقرتل،ذي ض قرحدودظ 

ل ع) قيي، م. هو ،عنى  قيسالم( وعدم ذكل هذق قرليه يد  على دن) سنط فا قواي  3  (  ،  فسص
دظ وسيينط ععييده ريييه قيسييالم فايي ل تيسيييله  تيسيييل قيي،يي مظ وهييو قرتاييديق قرنطعييا عييال تييلد 

 ر ي، م. (  ط.م(.
ل قرععي د  ع ر،شيوول فيا كتيب قرلغية وغيلهي ظ وركيمل ق4  سيتع،   قرعيلب ييد ل عليى دنويم ت (  فسل

وم قرعع د  ع رخوو  قرن شيئ عيم قتعتني د عسيلطة  وم ك  تذر   وخوو  عع د ظ وإن،  يخاص ُيس،ص
 غيعية ولق  قوسع ب قرع دية (ظ  ط.م(.

 ( يناد قر، د  قرلغوية قر،ع ،ية.5 
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ي) عل، لن   حنينية ذوقيية( يصةظ وُيس،ص ي) قرنا ل  حنينة سلص ُيس،ص
 1) .

 حى(. ،ل
ييي ت  قيشيييلق  فيييا قر،لييي ( ض فييييدخ  تحتوييي  قعتنييي د  ييي  ،هنص د،ص
قختا   ععض قر،خلوقيم عتدعيل ععض قرشلوم قركونييةظ ك عتني د 
ل غييل هللا فيا  قريوود فا ،ل  قر،وتظ وك عتن د ععض قرني ل تايلص
يمن ينيو  ض فيالُم عليي) دلُ  قرعيلص دو  شا  ،م شلوم قركومظ كنو  ، 

 .(2 قرعحلظ دو قرش م دو ،ال
ود،ص  ،هنص ت  قيشلق  فا قراي ت( ض فوا قتعتن د فا ،خلوق 
يي) ُ،تلاييل عشييا  ،ييم اييي ت قرك،يي   ،ييم قر،لتعيية قرعلييي ظ قرتييا ت  دنص

للتن شلون).  تنعغا إتص روق ب قرو ود   
وهييذق قرنييو  قرث رييث دكثييل شيييوع ا ،ييم قرنييوعيم قووريييم رثالثيية 

 دسع ب ض
يية وقرخ رنييي األول : ةظ ونحوهيي  ،ييم قراييي ت كييوم غيييل قوحديص

قرخ اييية عييي هلل تعييي رىظ ايييي ت ،شيييتلكة يعسيييُل عليييى غييييل قرعل،ييي   
قرلقشييديم ت،ييييز قرحييدص قرييي لق عيييم ،لقتعويي  فييا قر،خلييوقيمظ وعيييم 

ة ع) تع رى.  ،لقتعو  قر،ختاص
،  نطنت ع) قرشلقلع ،يم تييويض هللا ح تعي رى ح ععيض  الثاني :

عيمظ وإكلق،ي) ح تعي رى ح قو،ول إرى قر،اللكةظ وقسيت  عة دعي   قر،نيلص 
من ي ذم روم عو  ييوم  ععض عع ده قرا رحيمظ ووعده عنعو  شي عة ، 
قرني ،يييةظ فييي رتعل قو،يييل عليييى قر ويييال  قرتيلييييق عييييم هيييذه وعييييم 

 قرتالل.
ية ر غيلقق وقرتغي راظ  الثالث : هيو كيوم قرتعهييم ،دل ية طعيعيص

 عيلغم و،طيصة سليعة قرسيل ت يلتوي عن نوي  عيم ت ي وز قرحيدود إت
ورييو قرعييزم قرشييدقلد  فييا ُُ دقرطعيع وتوفيييق هللاظ ورييذر ظ ق سييى قرلُسي ُ 

،ييوم ،يع هللا فيا ،لتعية ععيض  كع   ، ح قرن ل عيم إشيلقكوم ،عهص
اي ت) قرعلي ظ ولكعوق ،توم قراع ب وقرعزقلم فا إل    قرن ل إريى 
لوقظ  دوق قرنكيييل علييى إطييلق  قرنيي ل إييي همه وحييذص حييدص قتعتييدق ه وشييدص

                                                           
 ( قيدلق  قرحدسا.1 
 ( دي ققتس م قووري   قرتالل فا شلوم قركوم.2 
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ييى قرخيييا قرييذي يييدب  دعيييب ودنييذلوق  ييل ظ حتص ،ييم ،ن لعيية ،هيي مص قرشِّ
 قرن، .

و،م قر،علوم عندن  دمص نعين  ح علي) دفو  قرسيالم ح رعيث عشيل  
ى  دعوقم ين سا قوهوق  فيا دعوتي) قرني ل إريى قرتوحييد فنيطظ وسي،ص
يل دييم  يُ) فيا قرتوحييده وت سل ع  ديمظ ودنز  هللا قرنلآم ُلعن ت) قر،وحص د،ص

 ت إر) إت هللا(ظ وُ علت دفو  قرذكل رحك،ة دمص قر،سلم  هللا على كل،ة
ييل  عييم فكييله  ،و،يي  لسيي، فييا قيي،يي مظ يعنييى ،حت  يي ا إرييى نيييا قرشِّ
يل ظ  قحتي   ا ،ست،لقاظ وذر  ر،  قلن  ،يم شيدص  ،يي  قينسي م إريى قرشِّ
ورشييدص  قرتع سيي) علييي)ظ ورشييدص  قلعيي) ،نيي) طععيي اظ فنسيي   هللا تعيي رى 

  قرح، ية.  ،لحى(.
و،يي  هييذق خيي  ص ع ر،سييل،يمظ عيي  ،وييت قو،ييم كلويي ظ رييم يكييد 
ييل ظ كنييوم ،وسييى علييي)  يي لقويي  ُلُسييلُو   قركييلقم إتص ووقعييت فييا قرشِّ

 .  ،لحى(.(1 قرسالم ف لقوم دلععيم ريلةظ ف تخذوق قرع  
ييل  فييا نهييل قرنييلآم  ثييمص إذق قننلعنيي  فييا قرعحييث إرييى ،يي  هييو قرشِّ

ني)ظ ن يد دم هللا ح تعي  رى ح قي   فيا حيقص قريويود وقرناي ل  ودهل) رنتص
   ض

   

  
يي) ريم يو ييد ،ييم قعي  وت ،ييم ععييد (2  . ،يع دنص

عييى قر،، ثلييةظ ونيي ز  هللا قرخ رنييية دو  ،ييم قوحعيي ل وقرلهعيي م ،ييم قدص
ي ية قيحي   دو قي، تة ك،  ينتوي) قنحاي ل ،عنيى قرلعوعيص ة عنيد قرع ،ص

،م قيسالمظ حسع،  تلنصوه ،م ،لوص ا قرشِّل  ع رت وي  وقييو مظ عي  
،ي  شي لكوق هللا ح تعي رى ح فيا قرتشيليع قر،نيدل  قوحعي ل وقرلهعي م إنص
فنييطظ فنيي روق ض هييذق حييال  وهييذق حييلقمظ ف نع يي   ،يينوم دتعيي عوم ذريي ظ 

 هللا. فحححوايوم هللا ح تع رى ح دنصوم قتخذوق دلع ع ا ،م دوم 
ى قليش ا ،شلكيمظ ،ع دنص) وايوم  ون د ديو ا دمص هللا تع رى س،ص

    عنورييييييييييييييييح) ض      
   

                                                           
    إشييييي ل  إريييييى قورييييي) تعييييي رى ض( 1 

     
     148قوعلقلض . 

 .31( قرتوعة ض2 



 95 

  
اييييييوم قرخ رنييييييية  (1  دي ُيخاص

لوم ع وان م إرى هللا ع رعع د ظ فحكى عنوم قوروم  ل  توسص ا  ع هللظ وو 
    ض 

   

 
ييوم دمص هييذه (2   ،يية ،ييم قر،سييل،يم يهنص ه وقر،عهص

وم  قردل ة قرتا ها قرتوسص  ريست ،م قرعع د  وت ،م قرشِّل ه وُيس،ص
يي) تعييد ،ييم قروقسييطة عيييم قرععييد  يي  عوييم وسيي لطظ وينورييوم إنص قر،توسل

ظ ودمص قروقسطة ت ُتنكل.  وقرلبص
وُيعلم ،م ذر  دمص ،شلكا قليش ،  ععدوق دان ،وم رذقتو ظ وت 
،ونو  عندقلو   لة يعهص تعتن دهم فيو  قرخ رنية وقرتدعيلظ ع  قتصخذوه  ق عن
وقرسي ود د، ،ويي ظ دو ذعي  قرنييلقعيم عنيده ظ دو قرنييذل روي  علييى دنويي  
ت، ثيي  ل ي   اي رحيم كي م رويم قحيحلب ،يم هللا ح تعي رى ح وشيي عة 

ييوم هييذه قوع،يي   قتحتلق،ييية ،يينومظ فينيعييونوم عشييي   عنييدهظ في حعص
،ييليض دو إغنيي   فنيييل وغيييل ذريي ظ وإذق حليييوق ع سيي، لوم كييذع اظ دو 
دخلصوق فا قحتلقم ت، ثيلوم يغوعومظ فيولونوم فا دنيسوم ودوتدهم 

 ود،وقروم.
   ون يييد دم هللا ح تعييي رى ح قييي   ض

   
،عنيييييى قريييييدع   ظ وداييييي  (3 

ييي ظ وقسيييتع م عييي)ظ وقريييدري   قرنيييدق ظ ودعييي  هللا ض قعتوييي  إريييي) ع رتوس 
   قرك شييييل روييييذق قر،عنييييى قوريييي) تعيييي رى ض

    
ه (4 

وكذر  دنز  قتستعححح نة عحح) ،نلونة ععع دتي) فيا قوري)  لصيت كل،تيح) 
    ض

 
 5). 

وع،يي  ذكييل وغيييله ،ييم ق ييي ت قرعينيي ت  عيي  هللا هييذه قوع،يي   
ح قرنعا الى هللا عليي) وسيلم فيا قرحليل  لك ا ع) حتصى الص رنليش ش 

                                                           
 .38ظقرز،ل ض 25( رن، م ض 1 
 .3( قرز،ل ض 2 
 .18( قر م ض 3 
 .41( قونع م ض 4 
 .5( قري تحة ض 5 
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يمن حليل عغييل هللا فنيد دشيل ( لُ  فن  ض  ،  . و عي  (1 عغيل هللا دنص) ش 
ييلل  ييلك اظ وح  م  هللا قرنلعيي م رغيييله وقيهييال  وقرييذع  علييى قونايي ب ش 

ييوقلب تسييييب قرسص
ر،يي  فيويي  ،ييم ذريي  قر،عنييى. و،كيي م  (3 وقرعحيي لل (2 

ييوم رغيييل عيييت هللا عناييد زييي ل  ،حييالصت وايين ،ومظ  قر،شييلكوم يح ص
تي) عليى ،ثي  ذري ظ فنيي   ض  ت  فنويى قرنعياص عليي) قرايال  وقرسييالم د،ص
د  قرلح   إتص إرى ثالثة ،س  د ض قر،س د قرحيلقمظ و،سي دي هيذقظ  ُتش 

عني   عليي)ظ ت لييب دمص هيذه قوع،ي   ود،ث روي   (4 د قوقاى(وقر،س 
لُ ظ دو ،دل ة رلشِّل .  ،لحى(.  ش 

فلُينهييل ق مظ هيي  فشيي  فييا قيسييالم شييا  ،ييم هييذه قوع،يي   
من ت ت خيذه فيا هللا رو،ية تليمظ  ودشع هو  فا قراول  دو قرحكم ؟ و، 

قا ،م قرتالي  عي مص ح رية قرسيوقد قوعهيم ،يم د هي  قرنعليةظ ت يل  عدص
ظ تشيع) ح رية قر،شيلكيم ،يم كي ص قرو يوهظ (5 فا غييل  زييل  قرعيلب

يم عندهم ع د غليع ا ك،  عدد كش م غيلهم ،م قو،م.  ودمص قردِّ
ف،نوم قريذيم قسيتعدروق قواين م عي رنعولظ فعنيوق عليوي  قر،سي  د 
يوق عليوي  قرسيتولظ يطوفيوم حوروي   وقر،ش هدظ ودسل وق روي ظ ودلخ 

ليييم ،سييتل، يم دلك نويي ظ ويوتيييوم ع سيي،   سييك نو  فييا قرشييدقلدظ ،نعص
ويييذعحوم عنييده  قرنييلقعيم ُيويي ص عويي  ع،ييدقا رغيييل هللاظ وينييذلوم رويي  
وم رلحييج إريويي  قرلحيي  ظ ويعلنييوم عسييكص نو  ق ،يي  ظ  قرنييذولظ ويشييدص
يسييتنزروم قرلح،يية عييذكلهم وعنييد قعييولهمظ ويل ييونوم ح عنرحيي ح 

رويم فيا قوي   قرح  ي ت وخوو  و،لققعة وخشيو  ح دمن يتوسيطوق 
وقعو  قريدعوقتظ وكي ص ذري  ،يم قرحيبص وقرتعهييم رغييل هللاظ وقرخيول 

 وقرل    ،م سوقه.

                                                           
من حلل عغييل هللا فنيد كييل ودشيل (. وتعلصيق قر،ني ل ( كذق فا قرطعع ت ك1  لو ظ ود،  فا ط.م ض  ، 

ُ) وقعيم حعي م فيا ايحيح)ظ وقرحي كم وقي    ين  سل على قرحديث ع رنو ض  قرحديث لوقه قرتل،يذيظ وح 

 .هـاحي  على شلطو، ( ق. 
 ( قرسوقلب ض قرنوق قرتا ُتتل  رنذلظ دو ونو  وردت عشل إن ثظ ف ُتو ، .2 
 ح لل ض قرنوق إذق شنت دذنو ظ وتكوم آخل إن ث قرس لعة.( قرع3 
( ح شية ط.م  لوقه دح،د وقرشيخ م عم دعا هلييل ظ ولويي ه عيم دعيا سيعيد. لوقه دايح ب 4 

 .هـقرسنم وغيلهم(.د.
م قرتعل  ع ووري  .5  لِّ  ( رو ود قرحلكة قروه عية فيو ظ وقرتا ُتح 
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م قستع ووق دروقح قرت، ثي  عند قرنا ل  وقر،شلكيم  و،نوم ، 
ظ  ع روقح فيو  دس،   ل ا ع رنيدق  تعلكي ا وذكيلقا ودعي  ا ،يومظ ،ايدص ،عهص

 (1 فيييا ،سييي  دهم ديوييي ا ُيعلصنونوييي  عليييى قر يييدلقم فيييا عييييوتومظ عييي  
ويتوص ييييوم عويييي  قوعييييالم ،ييييم نحييييو ض ييييي  علييييا
ظ (3 ظ ي شيييي ذرا(2 

يم قرننشييييا(5 ظ ي لفيييي عا(4 ي دسييييوقا ظ ي عويييي   قرييييدِّ
ظ ييييي   ييييال  (6 

 .(8 ظ ي  عكت ش ورا(7 قرلو،ا
و،يينوم نيي ل ي ت،عييوم و يي  قرععيي د  عييذكل هللاظ ذكييلقا ،شييوع ا 

قرتييا دهييوم ،يي  فيويي   عننشيي د قر،ييدقل  وقر،غيي ت  رشييعلق  قر،تيي خليمظ
ييى رنيسيي)  قيطييلق  قرييذي نو نيي  عنيي) قرنعيياص علييي) قراييال  وقرسييالم حتص
قرشييييليية فنيييي   ض  ت تطلونييييا ك،يييي  دطييييلت قريوييييود وقرنايييي ل  

                                                           
(. وُتعلِّييق ط. م ق لليية ض  كييذق فييا هيي ،ش قوايي ظ ( ك وق،ييع قرنسييطنطينية وعييالد قوتييلق .   1 

 . وهذق دري  على دم ط.م تلت ط.ق.هـو،ث  عالد قرتل  دكثل عالد قر،سل،يم( ق.

( قعم عم قرنعا. ع ش فا كني). تزو  ف ط،ة عنيت قرلسيو ظ ودن يب ،نوي  قرحسيم وقرحسييم 2 
يويم عايال  قري يلظ فنويى  وزينب ودم كلثوم. لقعع قرخلي   قرلقشديم. طعن) دحد قرخيوقل  وهيو

 ظ عم ثالث وستيم سنةظ وُدفم ع ركوفةظ وإري) ينتسب قرشيعة وقرعلويوم.661ع م 
( اييوفا ،شييوول. و،لسييل طلينيية اييوفية ُتعييلل 1258-1196( دعييو قرحسييم قرشيي ذرا  3 

جل ،لقت كثيل ظ و، ت فا قرح ة قوخيل  وهو ي ت ز احلق  ،ال.  ع رش ذرية. ح 
( ،م دسوق ع،ال. عو  قعيله. 1277-1235م عم ععد قر، يد قردسوقا  ( دسوقا ض إعلقهي4 

ظ ُتنسب ري) كلق،ي ت وخيوقلقظ اي حب قرطلينية قردسيوقية. ري)  رال وُين م ر) ،ورد كعيل. اوفاظ وص
 كثيل ،م قركتب.

ييل قرطلينييية 1183-1106( لفيي عا ض دح،ييد عيييم علييا لفييي عا  5  ( نشيي  فييا قرعايييل ظ ودسص
قرلف عية ع رنعض على قرثع عيم كي رحوق . و،يم عن ليدهم عيدم إييذق  قرلف عية فا قرطلق. قشتول 

 قرحيوقم دو قتل).
يم قرننشيا ض ،لسيل قرطلينية قرننشيعندية فيا في للظ وت،تي ز عطلينية خ اية فيا 6  ( عو   قردِّ

 قرذكلظ ورو  فلو  فا قرايم وتلكست م وق زقم وتلكي .
يم  ( ،ح،ييد عييم ،ح،ييد عييم حسيييم قرخطيعييا قرعكييلي قر،عييلول 7  -1207ع،وتنيي   ييال  قرييدِّ

( دكعل شعلق  قراوفية قييلقنييمظ ُتل ،ت دشع له إرى رغ ت ،ختليةظ ري)  دييوقم شي،ل 1273
تعليييزي( و قر،ثنييوي( و وفييي) ،يي  فييي)(. ريي) ،ليييدوم عيينيلقمظ وقرونييد وآسييي  قراييغل ظ و،يينوم 

 تت رل قر،وروية.
د عييم إعييلقهيم آتيي ظ قرشييويل ع رحيي   ( قرعكت شيييةض فلقيية اييوفية تلكييية ُتنسييب إرييى قرسيييد ،ح،يي8 

(ظ رييي)  ،نييي تت( يتعيييع فيييي) فكيييل  قتثنيييا عشيييلية. قتايييلت قرعكت شيييية عيلقييية 1336-عكتييي ش  
وق دنيسييوم عويي . تسييلصطت قرعكت شييية علييى قينكشيي لية إرييى دم قوييى قرسييلط م  يي،ص قينكشيي لية فس 

 (.1826،ح،ود قرث نا على هذه قرطلينة  



 98 

. وعننشيي د ،ن ،ييي ت شيييوخيةظ تغييي روق فيويي  ع تسيييتغ ثة (1 دنعييي  هم(
عشييييوخوم وقتسيييت،دقد ،ييينوم عايييي  ريييو سييي،عو  ،شيييلكو قيييليش 

عليي  ايييغة تلعييية ك نييت ر،شييلكا قييليش قييوروم ض ومص د ركيصييلوهمظ
ي ظ قرلصوم رعي  ت شلي  غييل شيلي  وقحيدظ ت،لكي) و،ي  ،لي (  رعص
ظ (2 

وهذه دخل  شلك ا ،م قر،ن ، ت قرشيوخية قرتيا يويدلوم عوي  إنشي دقا 
 ع اوقت ع رية ، ت،عةظ وقلوب ،حتلقة خ شعة كنوروم ض 

 (3 حس مي ذق قريو   وقي  ععد قرنحح دل ي  كيححالنا
 ،م إحس ن  ت تنس نا الُت فا خطب شديد

 وقوروم ض
دنييييييييي  قر،حسيييييييييوب دنييييييييي   ي لف عا را (4 دتصهم

 (3 قر،نسوب
 دن  قر،حسوب دن  قر،نسوب لفححح عا ت تويعنا

يي   فييي) شيي ص دنيي) ،ييم اييلي  قيشييلق   إرييى نحييو ذريي  ،،يي  ت ُيش 
يم قرحنيل.  قرذي ي ع ه قردِّ

ل  قر،عيمظ ف عتيدعوق دحك ،ي ا فيا و،نوم  ، عة رم يلووق ع رش
وه  علم قرع طمظ دو علم قرحنينيةظ دو عليم قرتايول. عل،ي ا  يم س،ص قردِّ
ريييم يعيييلل شييييل ا ،يييم قرايييح عة وقرتييي ععوم ودهييي  قرنيييلوم قووريييى 
يم. عل،ي ا نزعيوق ،سي لل) ،يم تي ويالت  قر،شوود روم ع ريو  فيا قريدِّ

نيي  دم ننييو  فييا قر،تشيي ع) ،ييم قرنييلآمظ و،ييع دمص هللا ح تعيي رى ح د،ل
     قر،تش ع) ،ن) 

  
  ظ وقييييي   تعييييي رى ض(5 

    
  5) .

   وقييي   عيييز شييي ن) فيييا حنصويييم ض
   

   

                                                           
  دطلت قرنا ل  عيسى عم ،ليمظ إن،  دن  ععد هللا فنوريوق ععيد (  ريه قرحديثض تتطلونا ك،1 

. وقرحيديث هــهللا ولسور). لوقه قرعخ ليظ وقرتل،ذي فا قرش، ي  وت دذكل غيله،  ق م(  ط.م(د.

 .55ظ 47ظ 24ظ 1/3لوقه قرعخ لي ض قونعي  ظ قردقل،ا ض قرلق قظ قعم حنع  ض 

 .هـو،  ،ل (  ط.م( د. ( ُينن  عنوم  إت شليك ا هو ر  ت،لك) 2 
الت قردينية قرشععيةظ غيل ،وزونة.3   ( نو  ،م قرتوس 
 عدق  ط.م(.… ( ( فا ط.ق وط.   قرلصوم ي لف عا إنا 4 
 . 7( آ  ع،لقم ض2( و  5 
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   . وقييييييييي   تعييييييييي رى ض(1 

     
. وقييييييييييييي   (2 

     تع رى ض 


 3)

   وقححححححح   تعح رىض 
    

  
 4). 

دق وم ديوييي ا ععيييض تلييي  قر،زييييدقت ،يييم وقنتيييز  هيييلت  قر،ييي
ي   ي   عيم قرنعياص عليي) قرسيالم ،يم  ،شكالت قوح ديث وق ثي لظ و،،ص
قور) على سعي  قرحك يةظ دو ع،  على سعي  قرع د ظ دي رم يكم ذري  
،ن) علي) قرسالم على سعي  قرتشليع. دو ،م قوح ديث قرتا وويعو  

يم و    ذب قرنلوب ظ ك،ي  ولد فيا قرحيديث دس طينو  إغلقع ا فا قردِّ
ُ  عيي رنلآم علييى قرنيي ل حتييى ينييلده قر،ييلد  وقراييعا  ييت  و،عنيي ه ض  ُيين

تعيعظ وقيو،مص عي) فييوم ُُ دوقرل  ظ فينو  قرل   قد قلدُت قرنلآم فليم 
تععظ فينوم فيوم فال ُيتع عه فينو  قد قلدُت قرنلآمظ وق،يُت عي) ُُ درعلا 
عظ فيحتهيل فيا عيتي) تعيُُ دتععظ وحتهلمص فا عيتا ،س دقا رعلصا ُُ دفلم 

،س دقا فال ُيتععظ فينو  قد قلدُت قرنيلآمظ وق،يُت عي)ظ وقحتهيلُت فيا 
تععظ وهللا  تينلوم عحديث  ت ي دون) فا كت ب هللاظ ُُ دعيتا ،س دقا فلم 

 .(5 تعع(ُُ دورم يس،عوه عم لسو  هللا رعلا 
و،نوم فلة قختلعوق عع دقت  وقلعي ت  ريم يي ت عوي  قيسيالمظ وت 

يد   ون ري) عوي  إريى آوقخيل قرنيلم قرلقعيعه فكي م هللا ح تعي رى ح تيل  رني  ع 
ية  ) ح رم ينيزص  ييوم ح ص دينن  ن قا ا فوم دك،لوهظ دو ك م هللا ح   ص ش نص

    قرودق  ض
   

   

  
 6). 

                                                           
 .68( قونع م ض 1 
 .36( قيسلق  ض 2 
 .113( هود ض 3 
 .63( قرنول ض 4 
ُ  قرنل5   سنم قردلق،ا ض قر،ند،ة. …( آُم على قرن ل ( كذق فا قوا ظ وقراوقب ض  ُييت 
 .3( قر، لد  ض 6 
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م ح ك،يي  يزع،ييوم ح تعلييي   دو  كيي مص قرنعييا علييي) قرسييالم رييم يييت،ص
يم ودسلص ع) إريى ععيض  وه  رن ظ دو كتم شيل ا ،م قردِّ لس رت)ظ فوم دت،ص
وق  داح ع) وهم دعو عكل وعلا وعال  لوا هللا عنومظ وهيلت  دسيلص
ع) إرى غيلهمه وهكذق تسلس  حتصى وا  إريومظ ف فشوه ر،م دلقدوق 

ى هللا ولسور) ع،  ي فكوم. وه  ريل ،م قركييل ،م قر،ل،نيمظ تع ر
ظ دو  ة قعتن د دمص قرنعا علي) قرسالم ننص  قرتعلي ظ دو كتم  عن ،   قو،ص

يم.  ،لحى(.  دسلل شيل ا ،م قردِّ
يا  و،نوم  ، عة قتخذوق ديم هللا رووقا ورععي اظ ف عليوق ،ني) قرتغنص
لظ وقرييلق ظ وننييل قرييدفول ودقص قرطعييو ظ ورييعل قوخوييل وقوح،يي

وقرلعب ع رن ل وقرسالح وقرعن لب وقرحيص تظ يخدعوم عذر  قرعسط  ظ 
 ويستلهعوم قرح،ن  .

و،يينوم قييوم يعتعييلوم قرييعالد  سييالح اظ وقرخ،ييو  خيييلقاظ وقرخعيي  
خشيييوع اظ وقرايييل  وايييوتاظ وقرويييذي م علف نييي اظ وقر نيييوم ،نتويييى 

 قر،لقتب قرسعع رلك،  .
عوم علم قرغي ب ع تسيتخلق  ،يم و،نوم خلي   كونة قرعلبظ يدص

ظ دو (1 قر يييييل وقرل،يييي  ودحكيييي م قرن ييييومظ دو قرلوحيييي نصا قرزقيل يييية
قوع ييدقتظ دو عيي رنهل فييا قر،يي   دو قرسيي،   وقرييود ظ دو ع سييتخدقم 
قر يييمص وقر،يييلد ه إريييى غييييل ذرييي  ،يييم اييين لع قرتيييدريل وقييوييي م 
ييية قريييذيم هيييم  وقرخيييزععالت. ورييييل قرع يييب قنتشييي ل ذرييي  عييييم قرع ،ص

قو،م وقوقوقمظ ع  قرع ب دخو  ععو) على كثيل ،م ك ونع م فا ك ص 
يي) ،ييم غليييز قرك،يي تت فييا ديييم  قرخييوق ص وقلييي  ،ييم قرعل،يي  ظ ك نص

 قيسالم.  ،لحى(.
ُ   (2 فوييذه ييلن يي  ش  ييةظ وكلصويي  إ،ص ييوقد قوعهييم ،ييم قو،ص حيي تت قرسل

يل   القحظ دو ،هنص ت إشيلق ظ حك،وي  فيا قرحك،ية قردينيية حكيم قرشِّ
يية إرييى هييذه قرحيي تت قر  هليييةظ وعيي رتععيل  عييال إشييك  ظ و،يي   ييلل  قو،ص

ييل  ك،يي   ييل  قووص ظ إتص قر،ييي  قرطعيعيياص رلشِّ قوايي ص ل ييع عويي  إرييى قرشِّ
يمظ وتوي وم قر،و يوديم فيا قرويد   سعق عي ن)ظ ،يع قلصية عل،ي   قريدِّ

                                                           
( قرزقيل ة ض ،م قري لسية ض علم دحك م ،وققع قرن ومظ  دو  قكتش ل قر،سيتنع ظ وذكيله قعيم 1 

 خلدوم كعلم كشل قر،خع ظ وذكله  قرح   خليية فا  قركشل(.
 ( فا قوا  ض دفوذه.2 
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 وقيلش د.
) قرنعياص عليي)  ة عم ،يلو  د،ُل غييل هييصمظ وقيد شيعص د  قرع ،ص نعم ل 

ن ت) قرن ل فيي) عنوري) ض  ،ثليا ك،ثي  ل ي  قسيتوقد ني لقاظ قرسالم ،ع 
فل،  دو  ت ،  حورو   ع  قريلقش وهذه قردوقب قرتا تنع فا قرن ل 
ينعييم فيويي ظ و عيي  يح ييزهمظ ويغلعنيي)ظ فينييتح،م فيويي ظ ف نيي  آخييذ 

 .(1 عح زكم عم قرن لظ ودنتم تنتح،وم فيو (
م قيلشي د كييال وقد ق   هللا ح تعي رى ح فيا قرعل،ي   قر،توي ونيم عي

   ينييييي علوق قرنييييي ل ع،ييييي  ت يويييييووم ض
     
   

     
    

 
وق   قرلسو  علي) قرايال  وقرسيالم ض  ر،ي   (2 

إسييلقلي  فييا قر،ع اييا ض نوييتوم عل،يي لهم فلييم ينتوييوقظ  وقعييت عنييو
ف  رسييوهم فييا ،  رسييومظ وآكلييوهم وشيي لعوهمظ فوييلب هللا قلييوب 
ععووم عععضظ ورعنوم على رس م دقود وعيسيى قعيم ،يليمظ ذري  ع،ي  

 .(3 عاوق وك نوق يعتدوم(
عن   علي)ظ ف رتععة ك ص قرتععة على قرعل،   قرلقشديمظ ورم يز  ح 

ح فيا قرنيول ،نيز ظ وريم يسيتغلقن  ععيد قنتيزق  قرعل،ي   وقرح،يد هلل 
ة ك،  دنذلن  ع) قرنعا علي) قرسالم فا قور) ض  إمص هللا ت ينعض  ع ركليص
قرعلم قنتزقع ا ،م قرن لظ وركم ينعض قرعل،  ظ حتصى إذق رم يعق عي رم 
ييل وق  قتخييذ قرنيي ل للسيي    وييال ظ ف ُسييللوقظ فيي فتوق عغيييل علييمظ ف و 

ل وق(ُ  دو و 
 ظ وت حو  وت قوص  إتص ع هلل.(4 

                                                           
لم عم   عل عليه ض " ،ثليا و،يثلكم ك،ثي  ل ي  دوقيد ( تعليق ط.م ض  قرحديث لوقه دح،د و،س1 

نيي لقاظ ف عيي  قريييلقش وقر نيي دب ينعييم فيويي ظ وهييو يييذهع وم عنويي . ودنيي  آخييذ عح ييزكم ،ييم قرنيي لظ 

( لوقه ،سلم فا كت ب قريو ل ظ وقرتل،ذي فيا كتي ب قودبظ ُينهيل ح هــودنتم تيلصتوم ،م يدي " د.

 ديو ا ح ض قرعخ لي ض قرلق ق. 
 .174  ض ( قرعنل2 

. لوقه قرتل،يذي ودح،يد عيم حنعيي  هــ( تعلييق ط.م ض  لوقه قرتل،يذيظ وقي   ض حسيم غليييب( د. 3 

 فا ،سنده.
( تعليييق ط.م ض  لوقه قرشيييخ م وداييح ب قرسيينمظ ، عييدق دعييو دقودظ عييم ععييد هللا عييم ع،ييلوظ 4 

حتييى إذق رييم  وريييه ،سييلم ض " إم هللا ت ينييعض قرعلييم قنتزقعيي ا ،ييم قرنيي لظ وركييمن ينييعض قرعل،يي  ظ
ييل وق " وفييا  ييل وق ود و  يتييل  ع ر،يي ا قتخييذ قرنيي ل للسيي    ويي تاظ ف ُسييللوقظ فيي فتوق عغيييل علييمظ ف و 
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يل  وقيعيلقض عيم ذكيل هللا  (1 ثم ق   ض ورننتن  ،يم عحيث قرشِّ
يمظ وح ريية قرتشييويش قروققييع فييي)  إرييى عييي م دسييع ب قرتشييديد فييا قرييدِّ

 قر،سل،ومظ ف قو  ض 
ينلة عليى  قد ُو د فين  عل،   كي م دحيدهم يطلصيع فيا قركتي ب دو قرس 

يي ه حسييب فو ي قرحكييمد،ييل دو نوييا فيتلنص ،يي)ظ ثييمص يعييدص
إرييى د ييزق   (2 

قر، ،ول ع) دو قر،نوياص عني)ظ دو إريى دوقعيي)ظ دو إريى ،ي  يشي كل) وريو 
،ييم ععييض قرو ييوهظ وذريي  لغعيية ،نيي) فييا دمن يلييت،ل ركيي ص د،ييل حك،يي ا 
شلعي اظ فتختلط قو،ول فا فكلهظ وتشعل) علي) قوحك مظ وت سييص،  ،يم 

ظ وي خييذ عيي وحوطظ وي عليي) شييلع اظ  تعيي لض قرلوقييي تظ فيلتييزم قوشييدل
ييع فايي ل يح،يي  كيي ص ،يي  فعليي)ظ دو ق ريي) قرلسييو  علييي)  ييمن توسل و،يينوم ، 
ه ك،ي  سيعق رني  ذكيله دمص قرنعيا ايلى هللا  قرسالم على قرتشليع وقرحيقص
علي) وسلم ق   وفع  دشي   كثيل  على سعي  قتختاي   دو قرحك يية 

من تولص  فا ل ت يل  رزو، ا ر تحنيق ،عنيى ق ييةظ دو قرع د . و،نوم ، 
ييت فيييا قرحيييديث إذق كيي م قو،يييل ،يييم فويي ل  قوع،ييي  ظ في خيييذ  دو رلتثعص
ع وحوطظ فيع،  ع)ظ فينع فا قرتشيديدظ ويهيمص قرني ل ،ني) ذري  ولعي ا 
حيوم  وتنو  و،زيد علم وقعتني  ا ع ريديمظ في،يليوم إريى تنلييدهظ وُيل ِّ

 فتوقه على غيله.
هييم  قرتشييديد فييا قرييدِّ  ييى ايي ل إاييلقا وهكييذق ع رت،يي دي ع  يم حتص

ن  رم ننع  ،  ،مل هللا ع) علين  ،م قرتخييلظ فووع عنص   ودغالتاظ فك نص
،  ك م على غيلن  ثني  قرتكليلظ ق   تع رى ش ن) و حححلصت حيحك،ت) ض 

     

   
لقا  لصت (3  . وق   ،عشص

تيييييييييييي) ض      ،نل
   

 
يييييل عييييينوم قرتكييييي ريل قرثنيلييييية. (4  ظ دي يخيص

                                                                                                                        
. هــقرعخ لي ض " ،م قرعع د " عد  " ،م قرن ل "ظ وق   ض " حتى إذق رم يعق عي رم " ك،ي  هني  ( د.

 وقرحديث لوقه قرستة.
 عدقية قت ت،   قرلقعع.( يناد  قرع رم قرن دي( قرذي عدد قرحديث فا 1 
 2.(ُ،ُ ِّ، ي قرحكم ض ُيع   ( يعدص
 .78( قرحج ض 3 
 .157( قوعلقل ض 4 
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ي) ض    وعلل،ن  كييل نيدعوه ععيد دمص عييصم رني  دنص

    
فننو  ( 1 

     ض
    
    
    

   
ود،لنييي  عنورييي)   (2 

     تع رى ض
 3). 
يم دحيد إتص غلعية( وقد ولد فا قرحديث ض  ريم يشي دص قريدِّ
وفيا  (4 

عيوم( ي (5 حديث آخل ض  هلي  قر،تنطص دوم فيا قريدِّ م. وهيمص دي قر،تشيدص
ييحول دفويي  عيي رنهل إرييى حك،يية تشييليع  ييلن   قرس  ععييض قراييح عة دمص ت 
) ظ وقي    ك  لن قراي مظ فنو هم قرنعاص علي) قرسالم عم همص قريويلة فا ت 
يمن  ع،لظ لوا هللا عن)ظ عحوول لسو  هللا الى هللا علي) وسلم ر ، 
ييمن قييعلكم(ظ فنيي   قرنعييا  دلقد دم يايي  قرن فليية عيي ريلض  عوييذق هليي   ، 

 .(6 علي) قرسالم ض  دا ب هللاُ ع   ي  قعم  قرخط ب(
 (7 على ععد هللا عم ع،يلو عيم قرعي   ودنكل قرنعا علي) قرسالم

يييُ) قيييي م  قرليييي  وايييي م  قرنوييي ل وق تنييي ب  قرنسييي  ظ وقييي   رييي) ض  قرتزق، 
ت    دعغياظ قي   ض  فيننا دايومظ   دلغعت  عم ُسنلتا( ؟ فني   ض عي  ُسينل

تا فلييل  ودفطلظ ودالاظ ودن م من لغب عيم ُسينل ظ ودنك  قرنس  ظ ف، 
 (1 . وقد ك م عث، م عم ،هعوم وداح ع) عز،وق على سيلد(8 ،نصا(

                                                           
 . 286( قرعنل  ض 1 
 .286( قرعنل  ض 2 
 .170( قرنس   ض 3 
يم دحييد إت غلعيي)ظ 4  ( تعليييق ط.م ض  لوقه قرعخيي لي عييم دعييا هليييل  عليييه " رييم يشيي دص هييذق قرييدِّ

ُعوق " ولوق ُدوق وقيي ل  ييدِّ يم  ،تيييُم " لوقه هـــه غيييله ديويي ا( د. ف س  . قرحييديث ،طلعيي) ض " إمل هييذق قرييدِّ

 دح،د فا ،سنده.

 .هـ( تعليق ط.م ض  لوقه دح،د و،سلم ودعو دقود عم قعم ،سعود( د.5 
. ينهيل ايحي  ،سيلم ض هــ( تعليق ط.م ض  لوقه دعو دقود وقرطعلقنا وقرح كم عم دعا ل،ثة( د.6 

 ع ب قيي، م.

. لوقه قرعخيي لي و،سييلم ودعييو هـــ.م ض  لوقه قرشيييخ م وغيله،يي  ع رييي ه ،ختلييية( د.( تعليييق ط7 

 دقود وقعم حنع .

م( ،ييم  624   هـــ 2( عث،يي م عييم ،هعييوم عييم حعيييب عييم وهييب قر ،حيياظ دعييو قرسيي لب  ت 8 

 حك،   قرعلب فا قر  هلية. دسلمظ وع ر  فا قرزهد.
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،يوق قريطيل  عليى دنيسيوم  قراوم وقي م قرلي  وقتختاي  ظ وكي نوق حلص
يم  ي) غلييوص فيا قرييدِّ ويمظ فنويي هم هللا عيم ذريي  ونص يي) قلعية إرييى لعص ي ا دنص هنص

ييييييي  شيييييييلص ظ فييييييي نز  وقعتيييييييدق  ع،ص
  ض  (2 

   
   

    
      

 
ييم قعتييد  (3  يي) ت يحييبص ،  ظ دي دنص

يم.  حدودهظ و،  لس،) ،م ققتا د فا د،ول قردِّ
قرسييالم ض  وقرييذي وقييد ولد فييا قرحييديث قراييحي  قوريي) علييي) 

عكم ،م قر نةظ ويع عدكم ،م قرني ل إتص  نيسا عيدهظ ،  تلكُت شيل ا ينلص
عكم ،م قرن ل ويع عدكم عم قر نية إتص  د،لُتكم ع)ظ و،  تلكُت شيل ا ينلص

. فينذق كي م قرشي ل  ي ،لني  عي رتزقم ،ي  وويع رني  ،يم (4 نويتكم عني)(
 قرحدود ف،  ،عنى نهلن  قريويلة فا قر،زيد ؟

يمن  (5 لد فا حيديث قرعخي ليوو ض  إم دعهيم قر،سيل،يم  ل،ي ا ، 
م  ،يم د ي  ،سي رت)( م ف ُحلِّ س   عم شا  رم ُيحلل
. وع،نتويى هيذق (6 

ديم عوال قر، ل،يم ؟   قرحديث ،  دحقص ععض قر،حنصنيم قر،تشدص
وهذه ،س رة قرسوق  ،ثالاظ فنن) ولد عم قرنعياص ايلى هللا عليي) 

) ق   ض  روت تا و،لتوم ع رسوق (وسلم فيو  دنص  دم دشقص على د،ص
 7) .

فوذق قرحديث ،ع القحت) فا ذقت) دمص قرسوق  ت يت  وز حيدص قرنيدبظ 

                                                                                                                        
 ( ،ت ععت).1 

 .هـرشيخ م وغيله، ظ وولد فا دسع ب قرنزو ( د.( تعليق ط. م ض  دا  قرحديث لوقه ق2 
 . 87( قر، لد  ض 3 
 4) 

ثظ حي فهظ فنيي). 870 - 810  هــ256-194( ،ح،د عم إس، عي  قر عيا قرعخ لي  5  ( ،حيدص

 ر)  قر  ،ع قراغيل( و قر  ،ع قركعيل( وغيله، .
سييعد عييم دعييا  ( تعليييق ط.م ض  لوقه قرشيي فعا ودح،ييد وقرشيييخ م ودعييو دقود وقعييم حييي م عييم6 

م عليى قرني ل " وفيا  يمن سي   عيم شيا  ريم ُيحيلل وق  ظ وريهي) " إم دعهيم قر،سيل،يم  ل،ي ا ، 

م ،يم د ي  ،سي رت)(.د. .لوقه قرعخي لي و،سيلم ودعيو دقود وقعيم هــلوقية " عليى قر،سيل،يم " ف ُحيلِّ

 حنع .
  " عنيد كي  ( تعليق ط. م ض  لوقه دح،د وقرتل،ذي وقروي   عم زييد عيم خ ريد قر ونيا عزيي د7 

اال ظ ووخلُت قرعش   إرى ثلث قرلي " ولوقه ، ر  وقرش فعا وقرعيونيا وقرطعلقنيا فيا قووسيط 

 . ،تيق علي).هـعم علا عزي د  " ،ع ك  ووو  " وهو حسم قيسن د (.د.



 105 

اييي) ععويييوم ععيييود قولق   علييي) قوكثيييلوم سييينصةظ وخاص
يييم (1  ظ وع،ص

ي) إذق  ي  ععويوم دنص ععووم قياعع وغيله  عشلط عدم قيد،  ه وفاص
ة. وتيينصم آخيلوم قال عم شعلظ وقيي  عيم فتيلظ كي م ،خ ريي ا رل ينص سص

ينة دم تكيوم فتحتي) ،نيدقل نايل قيعوي م وت يزييد عييم  عي مص ،يم قرسص
غله داععه وعيصم ععووم كييية قسيتع، ر) فني   ض يسيند عيعطم لدل 
يي   يي  ع ايي عع قروسييطىظ وُيييدعم قيعويي م ق ل،يي ا. وفاص قرخناييلظ وُي،س 

الثي اظ ععووم دم يعدد عندخ ر) ،علوتا فا قرشدق قوي،مظ ثيمص يلقوحي) ث
ثمص يتيي ظ وقيي  يت،وي،ضه ثيمص يلقوحي)ظ ويت،وي،ض ث نييةظ وهكيذق 

 ييع  ،ل  ث رثة.
ة  وعحييث ععوييوم فييا دمص هييذه قر،و،ويية هيي  تكيييا عييم سيينص
ييمن قيي   ت تكيييا قحييتجص عننايي م  قر،و،ويية فييا قرووييو  دم ت ؟ و، 
قرغلغل ه وقختليوق فيا دوقي ت قسيتع، ر) فيا قرييوم ،يلص  دو عنيد كي ص 

كيوم ووو ظ دو عند  يى قريععض اي لوق يتعلص تالو  قرنيلآم ديوي اظ حتص
وم ريي) كثيييلقا ،ييم  ععيود قولق  ُيخلِّلييوم عيي) قريييم ي عسيي اظ وقريععض يعييدص
) إذق ُووع ق ل، ا يلكع) قرشييط مه وقريععض خي رل  ظ ،نو  دنص قرخوق ص

م ُُ دفن  ض ع  إذق  ة يتوهص رنا يولث ر،ستع،ل) قر ذقمظ وكثيل ،م قرع ،ص
شيع لل دييم قيسيالم. إريى غييل هيذق ،يم ،ع حيث قرسوق  ع ولق  ،م 

ظ عليى عكيل ،يلقد قرشي ل   يلن   م إرى قرتل ين ي  قرتشديد وقرتشويش قر،لدِّ
 علي) قرسالم ،م قرندب إرى تعودص قريم ع رتنهيل كيي،  ك م.

ييا عي نيي) فييا هييذق  العررالم النجررديّ ثييمص قيي    ض هييذق ،يي  درو،نييا لعص
،  ك م را في) سنط تظ وت  ،  فيا نهيل قرسي دقت قر،ووو ظ ولعص سيص

ظ ومص  (2 قرش فعية ،م قيخوقم ك رعالص،ة قر،ايليص وقرلي وياص قركيلديص
دغلب قرعل،   قرش فعيصة ،حسينوم قرهيمص ع ُغيال  قرايوفيةظ ويلت،سيوم 
يي  ،ع شييل دهيي  قر زيييل ظ  روييم قوعييذقلظ وهييم ت شيي ص دعاييل عوييم ،نص

ت سيي حتا فيا ريندقنوم عيم دهولن  كليص ا ورندلتوم فا سوقحلن ه ورو

                                                           
( قرسييوقُ  يتخييذ ،ييم شيي ل  قرسييوق ظ وهييا دشيي  ل ،ييم قريايييلة قولقكيييةظ تنعييت فييا دودييية 1 

ودظ دولققو  خول ،تن علةظ تكسب ريعم قر، شيية قرتيا ت كلوي  لقلحية طيعيةظ قراح ل ظ خوقل  قرع
 وُيتخذ ،م دغا نو  و ذوله  ،س وي .

س) قي، م ،ح،يد عيم إدلييل قرشي فعا  2     هــ 204 – 150( دتع   قر،ذهب قرش فعا قرذي دسل

 م(. 819 – 767
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. وقرييلوم وقرشيي م ر،يي  علفييُت دكثييل ،يي  ذكييلُت (1 عييالد ،اييل وقرغييلب
ظ وركييم ،يي  ععييد  ودنكييلُت إتص عييم سيي،  ظوركنُت دقييلب  رتحسيييم قرهييمص
قرعي م رتحسيم قرهمص ،   ظ و،ي  ععيد قرويد  إتص قرويال ظ فنسي   هللا 

 تع رى دم يلو،ن  سوق  قرسعي .
ثل قراوفية ،م ل ي   ،يذهعن ظ ض إمص دك العالّمة المصريّ ف   ع) 

ي  ينكيله هي هل قرشيل ظ  ة نتي وص  رويم كثييلقا ،،ص ونحم ،ع شل  قرشي فعيص
سيييا قرتايييول  نييي  نييل  ،لسص ونلييت،صل رييي) و وهييي ا ورييو ويييعيية ونص

ريم ك ر نيد قووص
 ،م دحسم قر،سل،يم ح تا وقوتا. (3 وقعم سععيم (2 

كييوم  وفي،يي  يلييوح رييا دمص ،نشيي  ذريي  فينيي   ،ليية د،ييول ،نويي  ض
يية إتص عوييدقا  ة ععيييديم عييم قي، ،يية وقرسي سيية قرع ،ص عل،يي   قرشيي فعيص
س ا على قوحيوط وقوك،ي   قايلقاه و،نو  كوم قر،ذهب قرش فعاص ،لسص

ه و،نوي  (4 فا قرعع دقت وقر،عي ،التظ دي عليى قرعيزقلم دوم قريلخ 
 كوم قر،ذهب ،عني ا على ،زيد ،م قرعن ية فا قرنيص ت.

يايةعن  ا علي)ظ ف رش فع اص فا شغ  شي غ  ع ُخو 
نيسي)ظ وهيمص  (5 

يي ت وتحسيييم  ،سييت،لص ،ييم  ويية دينيي)ظ و،ح،ييو  علييى تاييحي  قرنيص
ييي    عيييي رطعع إريييى قرزهييييد وقيع يييي ب  ييييمن كييي م كييييذر  ،  قرهنيييومظ و، 
ة  ع رزقهييييديمظ وح،يييي  دع،يييي   قر،تهيييي هليم ع راييييالح علييييى قراييييحص

 (6 ض فننوم ،م عويد دعيا يوسيل وقيخال ظ عخالل قرعل،   قرحنيية

                                                           
 ( دي ض قر،غلب.1 

م( ايوفا سينصا عغيدقديظ ري)  910   هــ 298 ( قر نيد هو دعو قرن سم ،ح،يد قرعغيدقدي  ت ض2 

طلينيية اييوفية ُتعييلل ع سييم "قر نيدييية " ق،تيي ز ،ذهعيي) عنيثيي ل قراييحو علييى قرسييكل قرييذي آثييله 
 قرعسط ،ا وغيله.

يم عيم ،ح،يد قيشيعيلا  3  م(  1269 – 1217   هــ 688 – 614( قعم سععيم هو قطب قريدِّ

ة رلتاول ينو  عوحيد  قرو يود. تيوفا فيلسول اوفاظ علعا دندرساظ ،نشئ طلينة قرسععيني
 ع،كة. ر) "،  تعدص رلع لل ،ن)" و" وقب ا حب انلية" و" لس رة قيح طة " وغيله .

 ( شد  قرتكليل ععيدقا عم قرتخييل وقرتسوي .4 
ة.5   ( تاغيل خ اص

 767 – 699 هــ 150 – 80( قرحنيية ض دتع   ،ذهب قي، م دعيا حنييية قرنع،ي م عيم ث عيت  6 

 رن ل  ع رني ل وقرلدي. وهو ،م دا  ف لسا.م( ق
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قرشيلوم قرع ،ية فيا ع،يوم آسيي ظ  (1 رم يننطع تنلصعوم فيا قرنهيل فيا
 (4 وإ،ييي لقت دفلينيييي  ح وقرحن علييية (3 فيييا قرغيييلب (2 وكيييذق قر، ركيييية

ية فيا قر زييل . و،يم ريوقزم قرسي سية قرحيزمظ وتغلييب سيو   وقرزيديص
ظ و،ح ك،ي ت قرشيلوم و ي  (5 قرهمظ وإتن م قرنندظ وقوخذ عي ر لوح

 نسب.قرع،  ع وسو  قو
وقد ق،ت ز ده  قر زيل  فا هذق قرخاو  ع نصوم ك نوقظ وتزقرو 
ع فا قرعلوم وقرينومظ وهم رم يزقروق دهي  عايعية  ععيديم عم قرتوسص
وايالعة ولدي وعزي،ييةظ وقييد ولد قييو  قرنعيياص علييي) قرسييالم فيييوم ض 
 إمص قرشيط م قد آيل دم يععده قر،سل،وم فا  زييل  قرعيلبظ وركيم 

دي إغلق  ععووم ععض. وكذر  دهي  قر زييل ظ ريم  (6 فا قرتحليش(
يييز  عنييدهم عنييية ايي رحة ك فييية ،ييم قرسييلينة قرعلعيييةظ فيينذق قييللوق 
قرنيييلآم دو قرحيييديث دو قوثيييل دو قرسييييل  ييو،يييوم قر،عنيييى قر،تعييي دل 
ع ط،لنيي مظ فينيييلوم ،يييم قرتوسييع فييا قرعحيييثظ وت يعيييلوم سييي،ع ا 

قرتييا ُتسييعصب قرتشييديد ر شيك تتظ فييال يحتيي  وم رلتييدقين ت وقوعحي ث 
يييوم قرعلعيييية  ييي  غييييلهم ،يييم قو،يييم قيسيييال،ية فيتلنص وقرتشيييويش. ود،ص
ايينعةظ وُين سييوم قرعنيي   فييا قسييتخلق  قر،عيي نا وقر،ييي هيمظ و،ييم 
طعيعة ك ص كالم فا ك ص رغة إذق ،خوت) قوذهي م تععيتظ وتشيتلتت فيي) 

 قوفو م.

                                                           
م( ،م دا  علعيا. دخيذ  798   هــ 182( دعو يوسل ض يعنوب عم إعلقهيم عم حعيب  ت ض 1 

عم دعا حنيية و، ري . قشيتغ  ع رنوي   حتيى اي ل كعييل قرنوي   عليى عويد قرلشييد. ري) "كتي ب 
 قرخلق " وغيله.

 711   هــ 179 – 93، ر  عم دنيل قوايعحا  ( قر، ركية هم دتع   ،ذهب قي، م ععيد هللا 2 

 م(. 795 –
 ( قر،غلب.3 

   هـــ 241 – 164( قرحن عليية هييم دتعيي   ،ييذهب قي،يي م دح،ييد عييم حنعيي  عييم هييال  قرشيييع نا  4 

ع) قر، ،وم قرذي قنتايل رل،عتزرية ،يم د ي  ،سي رة قرنيو  عخليق  855 – 780 م( وهو قرذي عذص
 قرنلآم.

 ( قر لوح ض قرتشكي .5 
عليق ط. م ض  لوقه دح،د و،سلم وقرتل،ذي ،م حديث   عل علييه "إم قرشييط م قيد ييلل   ( ت6 

وفا لوقية ديل [ دم يععده قر،الصوم فيا  زييل  قرعيلبظ وركيم فيا قرتحيليش عيينوم" وع ييب 
دم ريييه "فييا قر زيييل  قرعلعييية" سيينط ،ييم قر يي ،ع قراييغيل قر،طعييو ظ ،ييع دنيي) ،ثعييت فييا داييل) 

 وقرحديث لوقه ،سلم وقرتل،ذي وقعم ،  ) وقعم حنع .. هـقر  ،ع قركعيل ( د.
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 ، ،    ز دم ُين   فا قرسي د  قرشي فعيصةظ وت سييص فيا عل،ي    ولعص
،ال ،نومظ إمل قنطع عوم عليى سيوورة قتننيي د سيوصلت ديوي ا دخيو  
ينييية قر،سييتحدثة عليييومه وودقعيية دخالقوييم تيي عى عليييوم  قرينييوم قردِّ
إسيي    قرهييمص ،يي  د،كييم تحسييين)ظ فعنيي  ا علييي)ظ حيي زت هييذه قرينييوم 
ريييمظ فتييععوم  ة قووص فية قر،سييتحدثة قعييوتا عنييد عل،يي   قرشيي فعيص قرتاييوص

 وم.ق خل
هييذقظ وحيييث قلنيي  إمص ،ييم خلييق قر،اييلييم سييوورة قتننييي د وت 
ظ وكذر  عل،   قرش فعية قوكلقد كلصوم ده  نهل وتحنييقظ  ،  رلحقص سيص
فال ياعب ح،  قرش فعية على قرنهل فا قرعيد  قردينيية خاواي ا ،ي  

نن  ُ  يتعلق ،نو  ع،هن ت  قرشِّل   قر  رب  رل،نت وقروص
ويم ُ   ظ وت شي  دنص

   دوق،ل هللا فا قور) تعي رى ض ي،تثلوم 
   

    
   
   

   

 
  . وقورييي) تعييي رى ض(1 

    
    

   

  
. وقوريي) تعيي رى (2 

   ض
   

   

  
 . وقوريييييييييييييي) تعيييييييييييييي رىض (3 

   
    

   

 
. هذقظ وكثيل ،م عل،ي   قرشي فعيةظ (4 

ييييديد قوقييييد،يم وقر،تيييي خليمه قر،نتاييييلوم رل،ييييذهب قرسييييلياص قرسص
 5) 

                                                           
 . 51( قرنول ض 1 
 .59( قرنس   ض 2 
 .24( قوني   ض 3 
 .3( قوعلقل ض 4 
 ( قرس عق على قر،ذهب.5 
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ل  قر،تغيي رى فييي) ت  قر،نيي و،وم رلعييد  وقرتشييديده وقرحييقص دمص قرتاييو 
لوييا هللا  (1  يليياتايي ص نسييعت) ر،ييذهب ،خاييو ظ فوييذق قرشييي، قر

 عن) حنعلا واوفا.
ض إم دخ ني  قرن يدي يعليم دمص ،ي  دفي ض عي)  األسرتاذ الررئيسقي   

يم ووققع قرح  ظ وكيى ع،ي   علين  ت غع ل علي) ع رنهل إرى قوقعد قردِّ
نيي ت عييلقهيم دق،غييةظ وهلل علييى ععيي ده  قستشييود عيي) ،ييم ق ييي ت قرعيص

د قرتا ختم ع ة قرع رغة. وعع ل  قرتلدص ُ  عوي  قرحكيم قرح ص ) خط عي)ظ ُيتيل 
يية قرييلدي وقرخط عيية.  يص ييد  حلص ييمن ف ن  رييلدي قر ،عيييةظ ،يي  هييا إتص نزعيية ، 
عييوق فييا هللا رو،يية  فيي ل وهظ ودل ييو سيي لل  قيخييوقم قركييلقم دم ت يتويص
تلمظ ولدي ك ص ،ن  هو  تو ده و،  على قر، تود سعي . وريعل،وق دمص 

تنيي  هييذه قيخييال ظ فيي هلل ك فيي  يي   لقلييد  ،عيص عن  حويي ظ وغ ييية كيي ص ،نص
  إعييييزقز كل،يييية هللاظ وهللا ويييي ،م إعييييزقزهظ قيييي   تعيييي رى ض 

   
 2). 

نعمظ هذق قرنو  ،م قيلش دظ دعنيا قتنتني د عليى قتعتني دظ هيو 
يدن   عليى قرتي لويم فيا قروهلية قووريىظ ومص ق لق   شديد قروققع وقرال

سييية غ  رعييي اعلى قرولقثييية وقرتنلييييد دوم قتسيييتدت  قتعتن ديييية ،لسص
وقرتحنييييقظ و  ليييية عليييى قرتع نيييد دوم قرتنييي نع. عليييى دمص دعوييي   
ةظ يشلعوم ح وقرح،يد هلل ح  تن  هذه وك فة عل،   قرودقية فا قو،ص  ،عيص
،م عيم وقحد  هيا عييم قرحيقص قرهي هل قرعي هل قريذي ت يخييى عليى 

فكييل ق خييليم عينيي) دو  دحييد. فكيي ص ،يينوم يخييتلج فييا فكييله ،يي  يخيي رج
ُب قرتالي  ع) رغلعة قر و  على قرني ل وقسيتيح    يل ) يتو  شعو)ظ ركنص
د،ل قر،درصسيم. ويخ ل ،م قتنييلقد فيا قتنتني د فيا ز،ي م فشي  فيي) 
ظ وكثيل قرتخي ذ  عييم  قريس دظ وعمل قريعالد وقرععي دظ وقي ص دناي ل قرحيقص

 قرخلق.
نا ح وهللا ح هوول قرث،ل  قوورى ، تن  هيذهظ دعنيا ويسلص م  ،عيص

العي) عليى دمص ري) فيا ق في ق  قط،لن م ك ص ،ن  على إا عة لديي)ظ وقطص
لف ق ا يلوم ،  يلقهظ ويسلوم ،سلقهظ فينو  عذر   ن ني)ظ وينطليق 

                                                           
( تعلييق  ط.م( ض  ععيد قرنيي دل قر يليا شيي فعا قر،يذهبظ ثيم ايي ل يلريل وييتييا ع،يذهب دح،ييد 1 

 .هـإحي  ا ر)(.د.
 .7( ،ح،د ض 2 
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رس ن)ظ فيحا  على نش ط وعزم فا إعال  كل،ية هللاظ ويايع  غييل 
  قرليم هيص ب روم قرالل،يم وت تح ،  قر  هليم. و،م قرحك،ة قستع، 

وقرتييدليج وقرحييزم وقرثعيي ت فييا سي سيية قيلشيي دظ ك،يي   ييل  علييى 
قونعي   قرعه م عليوم قراال  وقرسالم. وقد عسطُت ذر  فا ق ت، عن  
له إمن شي    قووص ظ وسنالحه) فا قي نوم قر ،عيية قردقل،ية قريذي ننيلص
ة فيا  ينل هللا ععد قستيي   قرعحث فا طلينة قتستودق  ،م قركت ب وقرس 

 ت، ع تن  ق تيةظ د،ص  قريوم فند قنتوى قروقتظ وقنتال قرنو ل.ق 
 
 

 
 االجتماع الخامس

 )االستهداء بالكتاب والسنّة( 

 هـ 1316يوم األحد الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 

 
ت  ك ،   قت ت،  ظ وقستعدل فا قروقت قر،عيلم فا قريوم قر،ذكول ت 

،  ظ وقلد ك  تُب قر ،عية وعط  قر لسة قرس عنة قرويلة رل،دقورة وقرسل
ة.  حسب قرن عد  قر،لعيص

ض سيينعحث ععييد يييو،يم فييا ووييع قيي نوم  األسررتاذ الرررئيسقيي   
يي  ،يم قريذيم سييعق  ض رل نية ،نص ييا دل  دم نييوص رل ،عيية قردقل،يةظ وإنص
يةظ دو قريذيم رويم وقيول عليى ،عي نا روم دخو  فا  ،عي ت عل،يص
 1) 

،  قرغ  (2 لعية قر،علوفة ع سم  دك دي،يي ت(قر ،عي ت قرن نونيصة وت سيص
م رنيي  هييذه قرل نيية سيي نحة قيي نوم نوييعو  تحييت قرعحييث فييا  (3 رتيينهص

 قر ،عية.
د قريلقتييا رينييوم عكت عتويي ظ  ييا دكلصييل روييذه قرل نيية دخ نيي  قرسيييص وإنص
يي  يعل،يي) عييم قوك دي،ييي ت  ودخ نيي  قرسييعيد قينكليييزي ريييييد قرل نيية ع،ص

                                                           
 ُهم.( نُ 1 
 ( ر  م ت سيل.2 
د .3   ( ،ع دن دوريصة دو ،سوص
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ظ وإخوقنن  قرعال،ية (1 رل   وعم ، لع ت  ،عيص ت رييلعو  ولدل ق
قر،اليص وقرا حب قرونيديص وقر،يدقصق قرتلكياص 
وهيذق يلدسيوم وني)  (2 

ظ وهييلت  خ،سيية دعويي  ظ فويي  تستاييوب قر ،عييية ذريي ظ (3 دسيينصوم
 وتل  قركي ية وقركي    دم تستدل  شيل ا ؟

رل،ن   ،خ طع ا قوست ذ قرلليل فن  ض  السعيد اإلنكليزيثم قعتدل 
ية إنن  ،سيل،ا   رييلعيو ( حيديثو عويد ع يسيالمظ ورني  إشيك تت ،و،ص

تتعلق ععحث قريومظ دعنا عطلينة قتستودق  ،م قركت ب وقرسنصةظ وم 
دكثلني  قيد قهتيدين  ح وقرح،يد هلل ح إريى قيسيال،ية ،نتنلييم إريوي  ،يم 
يية ت ،ييم قرك ثورييي  دي قرط لييية   قرعلوتسييت نتية( دي قرط لييية قين يليص

ةظ فن،ي ة فنطظ وت نثق عنو  غيل قرتنليديص ع   قركت ب وقرسنص   طعع ا تتص
عيع دييم ،ح،يد (4 ،عاوم في،  نديم . وقد تلكن  ديم آع لن  وقو،ن  رنتص

نعاص قيسالم علي) قرايال  وقرسيالمظ ت رنتعيع قرحنيياص دو قرشي فعاص دو 
ظ وإمن ك نوق ثن   ن قليم.  قرحنعلاص دو قر، ركاص

يية ،نه،يية رويي  شييععت  م فييا د،ليكيي  و نييوب إفلينييي ظ ورنيي   ،عيص
يم قرسيي ،ا  ونحييم لقغعييوم دم نسييعى سييعي ا حثيثيي ا فييا قرييدعو  رلييدِّ
نوم دي  قيسيييال،ا قر،عيم.وقوقيييوقم قريييذيم نيييدعوهم غييي رعوم ،ت،يييدص
ل  ع رعلوم وقر،ع للظ ودكعل د،لن  عودقية فلتيم قووريى  دفك لهم ،تنوص

 ،م قرعلوتست م وقرث نية قرزن دقة.
ية د،ص  د،لن  فا ق رعلوتست م فألنصوم ،ننلعوم حديث ا ،يم قرك ثوريكيص

قننالع ا ن شل ا عم تل يحوم قتقتا ل على قين ي  و، ،وعية قركتيب 
سيية ،تونيي ا فنييطظ دي عنه،يي   قرشييلوح وقرتيسيييلقت وقر،زيييدقت  قر،ندص
ي   قرتا ت يو د رو  دا  الي  فيا قين يي . وقرعلوتسيت م فيا دولعص

يوم ،م قرنيول كلصوم ،يطولوم عليى ود،ليك  يزيدوم على ، لة ،ل
وم رنعيو  قرعحيث وقتننيي د  قرتديصمظ قليلو قرعن د فيا قتعتني دظ ،سيتعدص
،  إذق كي م قرحيقص ،الل،ي ا  رلحقص عشلط هويوله هويولقا عنليي اه وت سييص
ييية  ييية ،يييم نحييوض إنكييي لهم قرلي سييية قردينيص وسييع ب ه يييلهم قرك ثوريكيص

                                                           
 ( لدل قرل    قرا ر .1 
ي ُ قرعث،ي نييمظ عي  هيو ،يم دتيلق  2  ثِّ ي) ت ُي،  ( هو ،م ُتلن   ك شغل ت ،م دتلق  قرلوم.   ( دي إنص

 دوقسط آسي .
 ( دكعلهم سنص ا.3 
 ( طلق قستنع ط قوحك م.4 
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يي  ع رنديسيييم وطليي ييةظ وقرتوسص ب قرشييي عة ،يينومظ وقحتييلقم وقرلهع نيص
قراول وقرت، ثي ظ وقردع   و   قو،وقتظ وعيع قرغيلقم وقرنو  ع م 

قوص  قدسيصة وقوص  تشيليعيصةظ ودمص رلع عي  (1 رلعط لقة
ايية قرعاي،ة  (2 

يمظ ودمص رألسيي قية عييم قرخطيي  فييا قرييدِّ
يسيييم (3  و،ييم دونوييم قرنسص

 4) 
سةظ إرى غيل ذر  ،،ي  ُينيتج فيا قرن ية ،لقتب ،ندص ايلقنيصة سيلطة دينيص
ديصة ت يو د رو  دا  فا قين ي .  وتشديدقت تععص

وقد يشع) هلت  قرعلوتسيت م فيا لديويم فلية قليلية ،يم قريويود 
قليم تعلل ع سم قرنلص
 (6 ظ وهيم ق خيذوم ع اي  قرتيولق  وقر،زق،ييل(5 

قرن عييذوم رلتل،ييودظ ديص رتيسيييلقت و،زيييدقت قوحعيي ل وقرح خيي ،يم
 7) 

 قوقد،يم.
ة كليص ا رعدم د،ص    قريلة قرث نية فوم قرزن دقة قر، لقوم ،م قرنالقنيص

،ال ،تو  رلعن ظ وهلت  فا دولع  ود،ليك  كذر  يزيدوم عليى ، لية 
،لييوم ،يم قرنيييولظ غي رعوم ،سييتعدوم رنعيو  دي نيية تكيوم ،عنوريية 
ب  قركيل فا قرحي   قرح ول  فوالا عيم  حلص  س،ح   تليحوم ،م ن ا 

 خل .قرعذقب فا ق 
ُعدوق عيم  و،م غليب نت لج قرتدقيق ض دمص دفلقد هذه قريلة كلص،  ع 
ة نيولقا ،يم شيلكو  وخلقف توي  وتشيديدقتو ظ ينلعيوم طععي ا  قرنالقنيص

 ،م قرتوحيد وقيسال،ية وحك،تو  وس، حتو .
ية عهي،ية  ية  رييلعيو ( ده،يص فعن   على هيذه ق ،ي   تيل   ،عيص

وقرسييينصةظ وتايييويل حك،ييية  رتحلييييل ،سييي رة قتسيييتودق  ،يييم قركتييي ب
م. يم قيسييال،ا رلعيي رم قر،ت،ييدص فيي ل و حوييل  قوسييت ذ  وسيي، حة قرييدِّ

قرلليل دم يس،  را عتيوصم ،س رة قتستودق  على دسلوب قر،ح ول  

                                                           
م قرنا ل ظ ولليل 1   للس   قوس قية.( قرعطل  ض ،ندص
( قرع ع ض قرلليل قوعلى رلكنيسة قرك ثوريكيةظ ودُطلق دخيلقا على لليل قركنيسية قولثوذكسيية 2 

 ديو ا.
 ( قوسنلض رنب دينا وحع ل قرنا ل ظ فوق قرنسيل ودوم قر،طلقم.3 
يمظ وهو ق م فا ،لتعة قوسنل وقرش،ص ل.4   ( قرنل ض لليل ،م للس   قرنا ل  فا قردِّ
 ( هم قريوود قرسلييوم.5 
م قون شيييد  150( ،زق،ييل دقود ض دحيد كتييب قرعويد قرنييديمظ ويشيت،  علييى /6  قطعية شييعلية تكيوص

ُم كثيل ،نو  إرى نعاص هللا دقود.  قردينية قوس سيصة فا قريوودية وقر،سيحيةظ وُيعز  ن هن
ُب يووديصة. و،عنى قرحعل ض قرع ر م.7   ( ُلت 



 113 

وقر،سيي  لة ،ييع ععييض قيخييوقم قوف ويي  فييا هييذق قر،حييي  قرعل،يياص 
 قرعهيم.

ظ وخ   األستاذ الرئيسف   ع)  يمن شيلت  ي    ن ،  يمن عنور) ض س  يبن ،   ط 
ظ ف يخوقم كلصوم عل،   دف و  حك،  .  دلدت 

،خ طع ا قرع رم قرن ديص ض إنص   ي  ،وتي قد  السعيد اإلنكليزيفن   
ييمن هييو قر،سييلمظو لت  فييا ،ند،يية خط عيي   فييا قرتوحيييد ،  ييُ) ُ  داييوص ت  ،ن رز 

فنا دوتا ،  هو قركت ب ؟ و،   ةظ ف ل و   دمن ُتعلص قرع،   ع ركت ب وقرسنص
 نصة ؟ها قرس

قريذي واي   ض د،ص   قركت ب( فوو هيذق قرنيلآم العالم النجديّ فن   
يية  ييي ق قو،ص إرينيي  عطليييق ت تحت،يي  قرشييعوة فييي) ت ت،يي   قركل،يية وقتص
علي)ظ وتن قلو  إي ه  يالا عم  ي ظ وحيه ا فا قرادولظ وويعط ا فيا 
ية ددقليي) ريهي اظ وعليى هيليية  قرسيطولظ ،يع قرحيل  قرعهيييم عليى كيييص

ت عةظ و،ع قتعتن   قرك ،  فا تحنيق دسع ب قرنزو  و،ك ن) إ،الل) ك
ة قرتييا نييز  عويي   ة قرنلشيييص ووقتيي)ظ و،ييع حيييه قرلغيية قرعلعييية قر،وييليص
عنتن م ت ،زيد علي). وعن   قرنيلآم ،حيوهي ا ،يم قرتحلييل وقرتغيييل 
ق ا  و،و ع ت قرليب إرى ق م هو دحد و وه إع  زهظ حيث     ،ايدص

    رنوريييي) تعيييي رى فييييي) ض
   

 
 1). 

يينة( فوييا ،يي  ق ريي) قرلسييو  علييي) قراييال  وقرسييالمظ دو  يي   قرسص د،ص
هُظ ورييم يكييم اييدل ،نيي) ذريي  علييى سييعي  قتختايي   دو  ل ييُ) دو دقييلل ف ع 
،  قرتيييي ععوم  قرحك ييييية دو قرعيييي د ه وقييييد قعتنييييى قراييييح عةظ وت سيييييص

ه  وتيي ععوهم لوييا هللا هيي  وسيييل  ة حييديث و   وآث ل   عيينومظ عحيييه قرسيينص
يم  غ يييية قتعتنييي  ه وتن قلوهييي  ع رلوقيييية وقرسيييند قر،تسلسييي  ،تحيييلص
يةظ  ي ا فيا قو،ص ي وثوقي ا ت ،ي ا وقعيوتا ع ،ص قروثوق ،نتوى ،لقتيب قرتحيلص

ة  .(2 فوالتن  عك،   قروعط خاوا ا ،نو  قركتب قرستص

                                                           
 .9( قرح ل ض 1 
ب قر  ،عة رلحديث قرنعويص قرشليل وها ض احي  قرعخي ليظ ايحي  ،سيلمظ سينم دعيا ( قركت2 

 دقودظ   ،ع قرتل،ذيظ سنم قعم ،  ةظ سنم قرنس لا.
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ي) ض تيش ص دحد ح السعيد اإلنكليزيق    تصى قرعدو وقر،ع ند فيا دنص
يي نو  قر،سييل،يم فييا قعتنيي لوم عحيييه قرنييلآم  يية ،ييم قو،ييم ش  رييم تعليي  د،ص
قركليم ووعطوم قرت لي، قرنعويص دو قرسنصةظ وكذر  ُين   فا قعتني لوم 

ة قرتا ها آرة فوم قرخط ب.  ع رلغة قرعلعيص
ة دحسيم  ل قرشليعة قيسال،يص وع رنهل إرى ذر  ك م ي ب دم ُنحلِّ

يلظ فال يو د فيو  ،  ُو  د  فا غيله  عسعب عدم ويعط دايورو  تحل
ييِّم   ية عييم قرعل،ي   قول،يةظ في ل و   دمن ُتع  ،م قختالل و،ع يني ت ،و،ص

 را ،  هو ،نش  هذق قرتشتصت قرذي نلقه فا قوحك م.
ض إمص قتختالفيي ت قر،و ييود  فييا قرشييليعة  العررالم النجررديّ د  عيي) 

م  ش ،لة رأل يم كلصوي  وقريععض ،يم ريست ك،  ُيه  او ظ ع  داو  قريدِّ
ة دحك ،يي ا اييليحة  يييق عليويي  وم رويي  فيا قرنييلآم دو قرسيينص قرييلو  ،تص
ية قريذي ت ي يوز  ة قردترةظ دو ث عتة عن ،   قو،ص ة قرثعوتظ قطعيص قطعيص

 .(1 قرعن  في) دم يكوم عم غيل دا  فا قرشل 
،  ها فلو  تل  قواو  وفيا ععيض ق  وحكي مد،ص  قرخالف ت فننص

قرتييا ريييل رويي  فييا قرنييلآم دو قرسيينة ناييو  اييليحةظ عيي  ععييض 
يمن  ي   ععيدهم  عل،   قراح عة لوا هللا عينوم وفنوي   قرتي ععيم و، 
ي ا  ي  تلنيص ،م قول،ة قر، توديم دخذوق تل  قوحك م قرتا تخ ريوق فيو  إ،ص

من ا دل ه وإ،ص  قستنعطوه  ق تو دقا (2 ،م ععض قراح عةظ فك ص قلصد ، 
ة ع ر،ييدرو  قر،حت،يي ظ دو عيي ر،يووم دو ،ييم ن اييو  قركتيي ب دو قرسيينص

ع تقتايي دظ دو ،ييم قييلقلم قرحيي   دو قييلقلم قر،نيي  ظ دو عيي رتوفيق دو 
ع رتخليج دو ع رتيليع دو ع رني لظ دو ع تح د قرعلصة دو ع تح د قرنتي ية 
دو ع رت وي  دو قتستحس م. وهيذه قوحكي م قرخالفيية كلوي  تل يع إريى 

يية قردترية. دتل  إ،ص   قطعية قرثعوت هنية قردترةظ دو هنية قرثعوت هنص

                                                           
( تعليق ط.م ض  هذق قرنو  غيل ،سلم ع)ظ إذ ت ي وز قرعن  دم ينو  قر، تودوم فا ز،يم ،يم 1 

ي ا عليى خطي  فيا قت توي دظ ت سييص،  إ ذق كي نوق قليليا قرعيددظ ك،ي  هيو قروققيع ععيد قوز، م قوتا ،عنيص
قرادل قووص . وقد حا  هذق فا  ،يع قر،ل ظ وقرذي ت ي وزه قرعن  هو قرذي ت ي،كيم دم ينيع ( 

 . هـ. ق . 

( تعليق ط. م ض  وهذق ديو ا غيل احي ظ فينم هيلت  قول،ية ،ي  كي نوق ،نلصيديم رلايح عة (. ق. 2 

 .هـ
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ورك ص وقحد ،م قر، توديم داو  فا قرتطعيق وقوقنيم فا قتستنع ط 
ة وقرعي نيصة.  يخ رل فيو  ق خلظ و،نش  ،عه،و  قرخالف ت قرنحويص

ثمص إم دكثل قرخالف ت ها فا ،س ل  قر،ع ،التظ وعلى كي ص حي    
ييل ييُده  ت ُيكيل ييي ق قول،ييةظ عيي  قر،تخيي ريوم ت ييسييق ععوييوم    ح  ع تص

ععو ا إذق ك م قرتخ رل عم ق تو د ت عم هو  نييل دو تناييل فيا 
 قرتتعصع قر،،كم رل،نيم فا دقل قيسالم.  ،لحى(.

ظ  السررررعيد االنكليررررزيقيييي    ض إنييييا دشييييكل   علييييى ،يييي  د ،لييييت 
ظ غيل دنص  رم تذكل فا  ،لة دسيع ب قتخيتالل فيا قعتعي ل  ودووحت 

عييم آيتييم دو حيديثيمظ دو آيية وحيديثظ وإنيا  (1 قرن س، وقر،نسيوخ
 دهم دم ذر  ،م دعهم دسع ب قتختالل فحا قوححك م.

ض إم نوقسييي، قوحكييي م قليلييية و،علو،يييةظ  العرررالم النجرررديد  عييي) 
وقرخالل فيو  دق ظ وم قرنس، فا ز،يم قرتشيليع ريم يحاي  إت عيم 

ة قراال  ثيم تع،ييم ،نعي). حك،ة ه هل  ك رتدليج فا ،نع قرسكل ح ر
وكتغييل قر،نتوى رلتوقلث ع يخ   وهيو قرنطيعية قرتيا حايلت عييم 
قر،و  ليم وذوي دلح ،وم فا عد  قو،لظ ثيم ر،ي  تالحنيوق ععيد فيت  
ة ُنس، ذر ظ وُ ع  قرتوقلُث ع رنسب. وك ردعو  فا قووص  رلتوحيد  ،كص

يم ع، لد قر،وعهة عدوم  دق ظ ثم ع) عدوم اد ظ ثم ع) عدوم  وقردِّ
ثييم عتع،ي،يي) ،ييع قعييو   (2 قتيي  ظ ثييم عيي) فييا دهيي   زيييل  قرعييلب فنييط

 قر زية وقرخلق  ،م غيلهم.  ،لحى(.
ض إمص ،يي  وايييت  ،ييم داييو  قت تويي د  السررعيد اإلنكليررزيقيي   

وقوقنيم قسيتنع ط قوحكي م قيد دنيتج  خيالل  ،ي  يي ،ل هللا عي) فيا قوري) 
    تعيييييييييييي رى ض 

  
ظ وخيييييالل ،ييييي  تنتويييييي) (3 

ق؟   قرحك،ةظ فو  ،م وسيلة سولة رلفع هذق قرتيلص

                                                           
 ك،و .( ق ي ت قرتا دزق  هللا ح1 
( شييل  قيسييالم دو قرسيييل خيي   ع هيي   زيييل  قرعييلب عناييد إحكيي م قروحييد  قرسي سييية فييا 2 

قروحد  قر نسيةظ ت ك،  يتوهم قرط عنوم فا قيسال،ية دنو  ريم تنيم إت ع رسييل.    ( تعلييق ط. 

 .هـم  ،  ذكله فا قردعو  وفا تحليم قرخ،ل ريل ،م قرنس، فا شا  ( . ق. 
 13( قرشول  ض 3 
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ورعيي ص فييا  (1 ض إنييا ت دهتييدي رييذر  سييعيالا  العررالم النجررديد  عيي) 
ل وسيلة روذق قو،ل قر،وم. من يتاوص  قيخوقم ، 

،خ طعي ا قرسيعيد قينكلييزيظ وقي   ض إمص  العالّمة المصريف عتدل 
ظ ي،كم تخييل ت ثيلقتي). وذري  لفع قرخال ل غيل ،،كم ،طلن اظ وركمن

له دخونيي  قرعيي رم قرن ييدي فييا  يي) ر،يي  كيي م ،عهييم قتخييتالل ك،يي  قييلص دنص
قرييييييلو  دوم قوايييييو ظ وفيييييا قرسييييينم وقر،نيييييدوع ت وقرايييييغ لل 
وقر،كلوهيي ت دوم قرشييع لل وقروق عيي ت وقركعيي لل وقر،نكييلقته وكيي م 

ية قريذيم ت ينيدلو يزوق عييم قروق يبدكثل قو،ة هم قرع ،ص م دم ُي،يِّ
و  (2 

قوق عيم قركيل (6 وقر،ع ح (5 وعيم قرني  (4 وقر،ندوب (3 قرسنصة ه دو ُييلِّ
وقرحيلقمظ وعيييم قركعييل  وقراييغيل  وقر،كييلوه تنيحزيو ا وقرتنييو ه عيي  
تننسم قوحك م كلصو  فيا نهيلهم إريى نيوعيم دايلييم فنيط ض ،طليوب 

وك نييت دحكيي م قرشييليعة  و،حهييولظ وعتععيييل آخييل إرييى حييال  وحييلقمظ
كثيل   دقاظ ف رع ،ة ي دوم دنيسيوم ،كلصيييم ع،ي  ت يطينيوم قيح طية 
ع،علفت) فوالا عم قرني م ع)ظ ويلوم دمن ت ،ن   رويم ،يم قرتوي وم 
فييا دكثييله دو ععويي)ظ فينييوم دحييدهم عيي رععض دوم قرييععضظ فييي تا 
نييا قر،كييلوهظ وينييدم علييى قرحييلقم ظ ع رنييي ظ ويتويي وم ع روق ييبظ ويتص

وذرييي  ك،ييي  قلنييي  تسيييتكث له قوحكييي م و ولييي) ع،لقتعوييي  فيييا قرتندييييحم 
 .(7 وقرتح خيل

قييوق ،لقتييب  عني  ا علييى ذريي ظ دل  رييو دمل فنويي   قو،يية ح ك،يي  فلص
قوم قر،س ل  ديو ا على ،لقتب فا ،توم  قوحك م على قر،س ل  ح ُييلص
 ،خاواةه فيعندوم رك ص ،ذهب كت ع ا فا قرعع دقت يننسم إرى دعوقب

                                                           
( قودي م وقر،ذقهب كلصو  ،ا عة ع تنشن قظ فوذه قرعلتست نيةظ فيا هيلل ،ي لتا سينة تيلقيت 1 

إرى ،  يزيد على ، لتا فلقةظ وهيذه دحكي م قوحيوق  قرشخايية ،يم نكي ح ونحيوه فيا قرنايلقنية 
 ،ختلل فيو  عيم قركن لل دو عيم للس   ك ص كنيسة قختالف  ت ُيوتدي ،ع) إرى نتي ة.   (.

علل قرينوي   ض ،ي  ثعيت و وعي) عيدري  فيي) شيعوة قرعيدمظ كخعيل قروقحيدظ وهيو ،ي  يثي ب  ( فا2 
يلُل ع).  عيعل)ظ وُيع ق ُب على تلك)ظ ُيولص    حدهظ وت ُيك 

ُ  عو  عنو  دو فع .3  لل  ( ،  قستن) قرنعا ،م طلينة ُيش 
 ( فا قرشل  ض قر،ستحب.4 
 ( ،  ُشلِّ   زي د  على قريليوة وقروق ب.5 
 ( قيع حة  عند قواورييم ( حكم ينتوا قرتخييل عيم قريع  وقرتل .6 
يين م  وقر،كلوهيي ت دكثييل ،ييم قروق عيي ت وقر،نوييي ت.   (. وقو قرعطييل 7  ( كيي وتلق  يوت،ييوم ع رس 

 سنطت ،م حوقشا قرنس، قرندي،ة  ،يعو .
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وفاييو  ُتييذكل فييا كيي  ،نويي  قريييلقلض وقروق عيي ت فنييطظ وتنطييوي 
ويي،نو  قرشييلقلط وقولكيي م عحيييث ُينيي  ُ إمل هييذه قوحكيي م فييا هييذه 

 قر،ذقهب ها دق  ،  ت وز ع) قرعع دقت.
و يعندوم كت ع ا آخيل يننسيم إريى عييم تلي  قوعيوقب وقريايو ظ 

ُم عحيث ُين   إمل هذه قوحك م ينع ن  غا لع يتو  فا دكثل ُتذكل فيو  قرس 
 قووق ت.

ر يم ُتيذكل فيي) سينم قرزوقليدظ عحييث ُيني    ثم كت ع ا ث رث ا ،ث  قووص
 إمل هذه قوحك م لع يتو  دورى ،م تلكو .

ييُم إرييى دعييوقب  يي تظ ُينسل وعلييى هييذق قرنسييق يووييع كتيي ب رل،نويص
د  فيوي  قر،كيِّيلقت وقركعي للظ وكيذق قرايغ لل وقر،كلوهي تظ  وفاو  ُتع 

ُم كتب قر،ع ،الت على طعن ت ،يم قوحكي م قي ، عيية و،ث   ذر  ُتن سل
ة دو قتستحس نيصة.  دو قت تو ديص

،ي  هيو  فع،ث  هذق قرتلتيب يسو  على ك ص ،م قرع ،ية دم يعيلل
ُ،كللل ع) فيا ديني)ظ فيع،ي  عي) عليى حسيب ،لقتعي) وإ،ك ني)ظ وعويذه 

يم قرحنيلظ ويايل قر،سلم ،ط ،لم قرنلبظ قراول  تهول س، حة قردِّ
،ثليي) ك،ثيي  تيي  ل ريي) دفيي تل وقيييود وحسيي ع ت و،وقزنيي ت ،نته،يية 
فيعيش ،ط،لمص قريكل. وكم عيم هذق قرت  ل وعيم ت  ل آخيل حسي ع ت) 
تة ،تزقح،ة فا فكلهظ ت يعلل ،   فا دولقق ،نتثل  و،ع ،الت) ،شتص
 ر) و،  علي)ظ فيعيش ع،له ،لتع  قرع   ،وطلب قرح  .  ،لحى(.

ض إنن  ،ع شل  ده  قري،م و،م يلين  ،م دهي   اليمنيالمحّدث ق   
قر زيل ظ ك،  دنن  رم نز  ععيديم عم قران لع وقرينوم فكذر  رم نز  
يمظ ععيييديم عييم قرتييينم فييي). و،سييلكن   علييى ،ييذهب قرسييلل فييا قرييدِّ
ُ  قوحك م على داو  ق توي د قي،ي م  ،سل  ده  قرحديث ودكثلن  ُيخل 

. (1 يمظ دو دايو  قي،ي م دح،يد عيم حنعي زيد عم علا عم زيم قرع عيد
يييا دذكيييل ر خيييوقم ح رتنييي  قتسيييتودقليصة عسيييى دمص قريييذكل  تنييييع  وإنص
يييمن  ،  قوتيييلق  و،  قر،يييل،نيمه وعسيييى دم يعليييم قر،سيييل،وم وت سييييص
،ومظ ف قو  إمص  يحك،وم دنن  ،م ده  قرسنصةظ ت ك،  يوه،وم دو يتوهص

ق  وقرع ،ة.قر،سل،يم عندن  على ثالث ،لقتب ض قرعل،   و  قرنلص

                                                           
كيذر  قريلقية ( يذكل هن  دم قر،ذهب قرش فعا ،نتشيل فيا قريي،م دكثيل ،يم قر،يذهب قرحنعلياظ و1 

 قرزيديصة قرشيعيصة.
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ييمن كيي م ُ،تصاييي ا عخ،ييل  فالطبقررة األولررى : قرعل،يي  ظ وهييم كيي  ، 
 اي ت ض
ة عي رتعلصم  1 ة قرنلشييص ية قر،ويليص ح دم يكيوم ع لفي ا ع رلغية قرعلعيص

وقر،زقورة ،علفة ك فيية ريويم قرخطي بظ ت ،علفية إح طية عي ر،يلدقت 
هظ وقرنحيو وتياييالت)ظ وقر عيي م و،  زقتو  وعنوقعد قرالل وشيوقذص

وخالف ت)ظ وقرعديع وتكلي ت)ظ ،،  ت يتيسل إتن ن) إتص ر،م يينيا ثلثيا 
يي) ت ط ليي  تحتيي) وت رييزوم وكثييله إتص ر،ييم دلقد  ع،ييله فييي)ظ ،ييع دنص

 قودب.
ح دم يكييوم ق لليي ا كتيي ب هللا تعيي رى قييلق   فوييم رل،تعيي دل ،ييم  2

،ع نا ،يلدقت) وتلقكيع)ظ ،يع قتطيال  عليى دسيع ب قرنيزو  و،وققيع 
نيية قر،يي خوذ  ،ييم قرسيينصة وق ثيي ل وتي سيييل  قركييالم ،ييم كتعويي  قر،دوص
قرلسييو  علييي) قرسييالمظ دو تي سيييل داييح ع) عليييوم قرلوييوقمظ و،ييم 

قا  قر،علوم دمص آي ت قوحك م ت ت  وز قر، لة وقرخ،سيم آية عدص
 1). 

ونيية علييى عوييد  3 ة قرنعوييية قر،دص ح دم يكييوم ،توييلع ا فييا قرسيينص
تي ععا تي ععيوم فنيطظ عيدوم قييد ع، لية دريل دو  قرت ععيم وت ععيومظ دو

ودح،يدقا فيا  (2 ، لتا درل حديثظ ع  يكيي) ،  كيى ، رك ا فا ،وطلي)
و،ييييم قر،علييييوم دم دح ديييييث قوحكيييي م ت ت يييي وز قورييييل  (3 ،سيييينده

 .(4 وخ،س، لة حديث دعدقا 
يال  عليى سييل  قرنعيا ايلى هللا عليي)  4 ح دم يكوم وقسع قتطص

وم ،يييم كتيييب قرسييييل قرندي،ييية وقرتيييوقلي، وسيييلم ودايييح ع) ودحيييوقر
يمن قيعلومظ  (1 و قعم كثييل(5 قر،عتعل  وه  قرحديث ك رح فه قرذهعا و، 

                                                           
  هـ( وقد دح ط عو  قرتيسيل قوح،دي قروندي.ق . 1 

م ( هيو 1898-1817وقرتيسيل قوح،دي قروندي ووع) دح،د خ م عم قرسيصد ،ح،د تنيا خي م  
 تيسيل قستلوم لوح قرنلآم قركليم ،م دوم قرتنيصد عحلفيت).

ط  " ر، ر  عم دنلظ وهو 2   كت ب  ،ع في) دح ديث نعوية شليية.( يناد كت ب " قر،وص
 ( يناد كت ب" قر،سند " وح،د عم حنع ظ وهو كت ب  ،ع في) دح ديث نعوية شليية.3 
( وقييد دحيي ط عويي  قي،يي م قرشييوك نا قري،نييا.   (. تعليييق ط. م  رعيي  قر،لرييل يشيييل إرييى كتيي ب 4 

 .هـقوخع ل قرذي شلح) قرشوك نا (.ق . 
م ( ،يللخ و،حنيق  1348 – 1274   هـ749-673عم دح،د  ( قرح فه قرذهعاظ هو ،ح،د 5 

 تلك، نا قوا . ر) ض  دو  قيسالم( وسوقه.
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ييمن قييعلوم ك، ريي  (3 وقعييم قتيعيية (2 وكيي عم  ليييل و، 
 (5 وقرزهييلي (4 

 ودولقعحوم.
دم يكييوم ايي حب عنيي  سييليم فطييلي رييم ييسييد ذهنيي) عيي ر،نطق 

ة وقيرويييييييييي ت وقريلسيييييييييية قريون نيييييييييي (6 وقر يييييييييد  قرتعلي،يييييييييييم
ظ وع عحيييي ث قركييييالم وعن لييييد قرحك،يييي   ونزعيييي ت (7 قرييث غولسييييية

ظ وتخلي ي ت (8 قر،عتزرةظ وإغلقعي ت قراوفييحة وتشيديدقت قرخيوقل 
قرينويي   قر،تيي خليمظ وحشييوي ت قر،وسوسيييمظ وتزوينيي ت قر،ييلقليم 

 وتحليي ت قر،درصسيم.  ،لحى(.
ععيييد  ف هييي  هيييذه قرطعنييية يسيييتودوم ع نيسيييومظ وت ينلصيييدوم إت

من ُينلِّدومظ فنذق و دوق فيا قر،سي رة قلآني ا ن طني ا  قروقول على دري  ، 
رييوم عنيي) رغيييله ،طلنيي اظ وإذق كيي م قرنييلآم ،حييت،الا رو ييوهظ  ت يتحول
ل  ر). ثم ،  رم ي دوه فا كتي ب هللا دخيذوه  ة ق وية علي) ُ،يسِّ ف رسنل

ديث ،م احي  ُسنة لسو  هللا الى هللا علي) وسلم سوق  كي م قرحي
،ستييو ا دم غيل ،ستييضظ ع،ي  عي) دكثيل ،يم وقحيد ،يم قرايح عة 
قر، توديم دم رم يع،  إت وقحد فنطظ و،تى كي م فيا قر،سي رة حيديث 
اييحي  ت يعييدروم عنيي) إرييى ق تويي د. ثييم إذق رييم ي ييدوق فييا قر،سيي رة 

                                                                                                                        
يم إس، عي  عم ع،ل عم كثيل قرد،شنا  ت ض 1  م( ري) ض  قرعدقيية  1372   هــ 774( ع، د قردِّ

 وقرنو ية( فا قرت لي، و  تيسيل قرنلآم قرعهيم(.

م ( ،يللخ و،يسيل  923 – 838   هــ 311 – 224( دعو  عيل ،ح،يد عيم  لييل قرطعيلي  2 

 وفني). ر) " دخع ل قرلس  وقر،لو  " وسوقه.

م ( ،لريييل رغيييوي ودينيييا  742 – هــــ 215( قعيييم قتيعييية ض ععيييد هللا ،سيييلم عيييم قتيعييية  ت ض 3 

 وت ليخاظر)  ددب قرك تب( و غليب قرنلآم( وسوقه، .
ناظ وقد سعق تل ،ت).4   ( هو ،لسل قر،ذهب قر، ركا قرس 

( ،حدث شيويلظ ري) كتي ب وقحيد   744   هــ 215( قرزهلي ض ،ح،د عم ،سلم قرزهلي  تض 5 

 هو  كت ب نسب قوم(.
( قييد حنلييق  قرغلعيييوم دم تث،ييل  ،ييم قر،نطييق كلييي اظ فيي ه،لوهظ ،ييع دنوييم يعتنييوم ع رعحييث عييم 6 

 وس لط تي هم قرع ، وقت.   (.
ل،م عتن سي، قولوقحظ وويلول  ق.م( فيلسول يون نا يي 507-582نسعة إرى فيث غولل   7

نيية  قرحييي   قر،طوييل  ،ييم قرشييوو ظ ولد  دم  ييوهل قوشييي   هييو قرعييددظ وريي) نهلييية هندسييية ،دوص
ع س،). في،  ععد نشطت حلكة فيث غولثية فلسيية دينية ع يسكندليةظ وقختلطيت ععن ايل دخيلية 

ل قرشلق وعن لده.  ،م تاوص
عث،ي م عيم عيي مظ ولفويت ،عيدد قرتحكييم عييم  قرخوقل  ض فلقة سي سيية ودينييةظ ثي لت عليى 8

 علا و،ع ويةظ وث لت على قو،وييم وقرعع سييم. لفض داح عو  ،عدد ولقثة قرحكم.
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حيييديث ا ي خيييذوم عن ،ييي   عل،ييي   قرايييح عةظ ثيييم عنيييو   ، عييية ،يييم 
دوم عنوم دوم قيوم. فينمن و يدوق ،سي رة قراح عة وقرت ععيمظ وتيتني

حييوق دحييده،  ع،ييل   ينييوم فييا قريكييلظ ت  يسييتوي فيويي  قييوتم ل ص
ل  غييل  يتععوم في) داوتا ،وووعة غييل ،شيلوعةظ دو طلقي ا ،نيلص
لوم دذهييي نوم ع ايييو   ،لفوعييية. ودهييي  هيييذه قرطعنييية عنيييدن  ينيييوص

 لوييا هللا عنيي) دو غيييله ،ييم قول،يية فييا (1 قسييتدتتت قي،يي م زيييد
د عتنليد دحدهم  تخلي وم قوحك م وقستنع طو  ،م قرناو  عدوم تنيص
يي   إ،يي م إذق لدوق ،يي  ذهييب  زوم قتعص خ ايية دوم غيييله. ونوييم ت ي ييوِّ
إري) فا قر،س رة ععيدقا عيم قرايوقبظ فيال ُينلصيدوم دحيدقا تنلييدقا ،طلني ا 

 ك ن) نعاص ،لس .

ق ظ وهييم قرييذيم ينييللوم كتيي والطبقررة الثانيررة هررم  ب هللا ض قرنييلص
تع رى قلق   فويم ع ي ،ي   ،يع قطيال  عليى  ،لية اي رحة ،يم سينصة 
يم  لسو  هللا الى هللا علي) وسلمظ فولت  يستودوم فا داو  قريدِّ
ع نيسييوم ونويي  ،عنييية غ رعيي ا علييى قييلآم نيي طق دو سيينة اييليحةظ دو 

ل رغيل قرن طق وقرالي .  إ ،   ع م ،يسص
قر،وثييوق عوييم عنييد  و د،يي  فييا قريييلو  فيتععييوم دحييد قرعل،يي  

قر،سيييتودي ،يييم قوقيييد،يم دو قر،ع ايييليمظ عيييدوم قلتعييي ط ع، تويييد 
،خاو  دو عي رم دوم آخيلظ ،يع سي،   قريدري  وقر،يي  إريى قعوري) 

 ك،  ك م علي)  ،وول قر،سل،يم قع  و ود قرتعاب رل،ذقهب.

ةظ وهلت  يوديوم قرعل،   ،ع عيي م  والطبقة الثالثة هم ض قرع ،ص
  ظ ف رعل،   عندن  ت ي سيلوم عليى دم ييتيوق فيا قردري  عناد قيقن

ة دو  ،سيي رة ،طلنيي ا ،يي  رييم يييذكلوق ،عويي  دريلويي  ،ييم قركتيي ب وقرسيينص
قي ،  ظ حتيى وريو كي م قر،سيتيتا دع ،يي ا د،يي ا ت ييويم ،ي  قريدري ظ 
ية وقول،ية  وطلينتوم هذه هيا طلينية قرايح عة ك فصية وقرتي ععيم ع ،ص

ريييم ،يي م دهيي  قرنييلوم قولععيية د ،عيييم. قر، توييديم وقرينويي   قووص
  ،لحى(.

ية دعه،وي   وقرتزقم عل، لن  هذه قرطلينة ،عناص على ،ن اد ،و،ص
توييق دقلل  قر يلق   عليى قيفتي   عيدوم عليمظ وفيا هيذق قرتويييق 

                                                           
( ُينسيب إريي) قر،يذهب قرزييدي. كي م ع ر،ي ا 740( زيد عم قرحسيم عم علا عم دعيا ط ريب  ت1 

 ولع ا وش  ع ا. قستشود فا قركوفة ع رعلقق.
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يم  قا رعي ب قرتشيديد فيا قريدِّ على قرعل،   توسيعة عليى قر،سيل،يم وسيدص
ة عي ر   هللاُ ولسيورُُ) وقرتشويش على قرن اليمظ وروذه قرحك،ة قرع رغ

فا قرنكييل عليى قر،ت  سيليم عليى قرتحليي  وقرتحيليم وقر،ستسيل،يم 
 ر،حض قرتنليد.

فالعالم عندنا ال يستطيع أن يجيب  الال  عبن ضعبا يبا ي،سبال    ال 
يببالنأ أن ي ببأ عنببد يال أد يح ضبب  ياببم    ي بباأ يببن  بب    لسببا   

م  تغ ي ه الم  أجاضب  ضبالن  فانبال  ليجتيبد ي ب   الن ه  أاب    بم  أ  اب  
 م   ألن   لسا   ال يعلبم يبا يعلبم مب  يبن أن  مبم   ليجتيبد  لبمي لبي  
ضيعص م  ثي  ل يا ي الأ في ق ل  َيبن  مب  أف ب  ينب  يبن  لصبااض  
د، فببي  أيب   ا يبب   ببم  جتيبد    ببم  جببع   ب  يتبب د    لتباضعين   يببن أن 

بب   لدال بب   لثضبب ل أ  ثني  ببا ثني  لبب  أ  ثن يتييببا   يببن أن أ ثبب  دال لبب  أي 
ن يا قال    ل ن   ن ل  عن   لنباقل ن    بم   تلاب   فبي   ين أن   لم ي،د ِّ
ببأ أصببااض، ،   ل   يبب  عنبب  ضببين سببل   اليجببا   ناببي  الثضببالب  م  ي 
بب  ه أي  ليجتيببد ه الن يببا  جتيببد   جتيبباَده،    أ    يببَ  يببا  نه   يببن أن 

ََ ضعبدم جب    أن يتضعب  أابد فييبا  لناس    ضلغ عم ه عند  ض     صب  
أ ين تضع   ل طالب   جتيد   تض  

بن  أابدال الال   مب   فيم  ي إليام يالكح   ي ه عن  ي    : ييبا ين
 يال  ٌم ين  اي    ي د ٌد علي  الال   س  ، ه صلى ه علي   سل محب

ونن  قر،للخوم دمص قر،ناول
ر،ص  حجص وق ت،يع ع، ري  دلقده عليى  (1 

 ل عليى  قر،وطي ( ك،ي  ح،ي  عث،ي م قرني ل عليى قرذه ب ،ع) ريح،ي  قرني
قر،احلظ فن   ، ر ض ت سعي  إرى ذري ظ وم قرايح عة قفتلقيوق ععيد وفي   
قرنعييياص عليييي) قرايييال  وقرسيييالم فيييا قو،اييي لظ يلييييد دمص قرسييينصة ريسيييت 

 ع، ،وعة فا ،وطل) قرذي  ،ع في) ،لويص ت ده  قر،دينة.
انيابب ح   ببي ه  أن  يأضببا (2  ا، ببي فببي ي لي  قيببل   لجبب  م ح

عنبب   ببان ي بب  : يال ينضغببي ضنَيببن  ال يعبب أ دليلببي أن يال ببم ض ايببيحب 

                                                           
م ( ثي نا خلييي   775-714   هـــ159 -95ل عيم ععييد هللا قر،نايول  ( قر،نايول ض دعيو  عييي1 

م(وهو قر،لسل قريعلا رلدورية قرعع سييصة.  775-754   هــ 159-137عنا قرعع ل. حكم ،م  

 دسل عغدقد  دقل قرسالم (.
( قريوققيت وقر وقهل فيا عيي م عن ليد قوكي عل رلشيعلقنا. وهيو كتي ب فيا عنييد  دهي  قركشيل 2 

 وقرتاول.
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  ان الم  أفتى ي    : يمم   أي  لنعيان  ضن ثاضل  يعني ناسب    مب  
 أاسن يا قد نا علي   فَين  جاء ضالاسن ين  في  أ لى ضالص   حب

    أن  ي لشافعيح   ي ه عن   ان ي (1    ى  لاا م  لضيي ي
: الم  صح   لاديث في  يممضي   فبي    يب  الم   أيبت،م  ايبي ي بالأ 
بب    لاببديث فبباعيل   ضالاببديث     بب ض   ض ايببي عبب ا  لاببا طب  أن 

: يا الض  ميم ال ت ل دني فييبا أقب      نثب  فبي ملبك (2 قا  ي يال للي ني
لناسك  فإن   دينب   ان ي    : ال اج   في ق   أابد د ن  سب   ه 

 ه علي   سل مبصلى 
ب   أى ضع بيم   ي،  ى عن يأايد ضن انضب ح   بي ه عنب  أن 

»ب ت نب   أيببال لعل بي أ جبع عنبب  « ي تب   ايب   فبالن   عليبب    قبا  
ال «  قبا  ل جب  »  لي  ألاد يع ه   س ل   ام «  ان ي    : 

 ال  لاناببي  ال  يبب مم   (3 ت ل ببدني   ال ت ل ببدن يال ببال   ال  أل   عببي
من  ألا ام ين ايث أ م   ين  ل تا    لسن    أس   يممض  على »   ،

تبب ك  لتال يبب    لت قيببع ضببال أي   تضببام  لغيبب  فييببا فيبب  ط يبب   لع بب  
   ادب

يي  ،ييلض  (4 وننيي  قرثنيي   دم سيييي م قرثييولي لوييا هللا عنيي) ر،ص
قو   ،يعو .  ،لض قر،وت دع  عكتع) فغلل

 تعي رى دنصو،ي  ك ني  لح،و،ي  هللا (5 وُلوي عم دعا يوسل وزفيل
ينوتم ت يح ص وحد دم ييتا عنورني  ،ي  ريم يعليم ،يم دييم قلني . وقيي  
رععض داح ب دعا حنيية ض إنص  تكثل قتختالل إرى دعا حنييةظ فن   

                                                           
م(  1150-1077   هــ 545– 470قرح كم قرعيونا ض دح،د عم عليا دعيو  عييل قرعيونيا  ( 1 

 رغويظ ُورد و، ت عنيس عول. ر)  قر،حيط علغ ت قرنلآم(و ت   قر،ا دل( وغيله، .

م( تل،ييذ قرشي فعا ون شيل  878-791   هــ264-175( قر،زنا ض  ؟ ( إس، عي  عم يحيى  2 

 ال ( وفي) خالاة قرين) قرش فعا ،ع ععض قرزي دقت.،ذهع). ُتوفا فا ،ال. ر)  قر،خت

م( ُورد فا ععلع ظ وُتيوفا  774-707   هـ157 -88( قووزقعا ض ععد قرلح،م قووزقعا  3 

نم( وكت ب  قر،س ل  (.  فا عيلوت. ،م دل،ة قرين) فا قيسالم. ر) كت ب  قرس 

يدِّ 778   هــ 161( سيي م قرثيولي ض دعيو ععيد هللا  ت 4  ُثظ ،يم قول،ية قر، تويديم. ُوريد م( ُ،ح 

فا قركوفةظ وُتوفا فا قرعال . دث ل ق تو ده  دتا فيا عايلهظ ري)  قر ي ،ع قركعييل( و قرييلقلض 
 ( وغيله، .

 804-749   189 -132( زفل ض ،ح،د عم قرحسم قرشيع نا قر،عيلول عزفيل عيم قرويذي   5 
 م( ك م يالزم قي، م دع  حنييةظ وي خذ عن).
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ظوت يسيعن  دم ُُ دض ون)  ظ في دل   ،ي رم نيدل ن وتا  ،م قريوم ،ي رم نيلت 
 نيتا عنور) ،  رم نيوم دريل)ظ ونننع.  ،لحى(.

م ق   ض ديصو  قيخوقم قركلقم قد دطلصُت قر،ني   ف عيذلوناظ فيننصا ث
،يم قييوم دريييوق ذكييل قرييدري ظ وإمن كي م ،علوفيي ا ،شييوولقاظ وقييد ذكييلُت 
طلينية عل،يي   قرعييلب فييا قر زيييل  ،نصوهيي ا عيوييلو  ت عيوييلوم علييى 
غيلهمظ كيالظ عي  غ ريب عل،ي   سي لل قر وي ت دحيدص ذهني ا وددقص نهيلقا 

ب وحيل  ،يم ودغزل ، دص  ود وسع عل، اظ ورذر  رم نز  نحم فا تع ص
ييليم فييا دنيسييوم قرع ييز عييم قتسييتودق   نهييل دورليي  قرعل،يي   قر،تعحص

 وقوروم عسدص ع ب قت تو د.
 (1 نعيمظ ريم يعيق فييا قي،كي م دم يي تا قرز،يي م ع ،ثي   قعيم ع،ييل

ودقود.دو سييييي م و، رييي ظ دو زييييد ( 3 ظ دو قرنخعيييا(2 وقعيييم قرععييي ل
قرنع،ييي م وقرشييي فعاظ دو دح،يييد وقرعخييي لي لويييا هللا  ظ دو(4 و عييييل

ظ ،تى كلصيل هللا تعي رى ععي ده عيديم ت يينوي) إتص  عنوم د ،عيمظ وركمن
د،ثيي   هييلت  قرنوقعيي  قرعهيي م ؟ دريييل دسيي ل ديننيي  قرنييلآم وقييد قيي   

   تعييييييييييي رى عنييييييييييي) فيييييييييييي) ض 
   

  5 ؟) 
   وقيييييييييييييييي   تعيييييييييييييييي رى ض

   

   وقييييييييييييييي   تعييييييييييييييي رى ض (6 

   
  

  وقيييييييي   تعيييييييي رىض ( 7 
   

 
  .وقييييييييييييييييي   تعييييييييييييييييي رى ض (8 

                                                           
 م (. 692 - 613   هـ 73 – هـق.10ح عا ععد هللا عم ع،ل عم قرخط ب  ( هو قرا1 

م( ،ييم قرينويي   قرييذيم ُلوي  1467  ت  هـــ 871( هييو قراييح عا ععييد هللا عييم قرععيي ل  ت 2 

 عنوم تيسيل قرنلآم.
 ( قرنخعا ض هن ر  تسع شخايص ت ُتكنصى ع رنخعاظ و،م قراعب ،علفة قر،ناود.3 
 م (  765 – 700   148-81يل قرشيعة قي، ،يصة  (  عيل قرا دق ض هو لل4 
 . 3( قرزخلل ض 5 
لت ض 6   . 3( فاص
 . 40 - 32-22 -17( قرن،ل ض 7 
 . 99( قرعنل  ض 8 
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ف،   (1 

ييمن قيي روق ض   ،عنييى دعييو  قرع ييز وقرت،ثيي  ع ، 

 
 ظ ح، ن  هللا تع رى.  ،لحى(.(2 

ية دل،ية  نية عو،ص ة دفليم تاي  إريني  ، ،وعية ،دوص د،ص  قرسنة قرنعويص
ق  قرحييديث  ييزقهم هللا خيييلقاظ قرييذيم  يي عوق قوقطيي ل وقرييعالد قرتييا تيييلص

وييا هللا عيينوم عسييعب قريتوحيي ت وقريييتم ف ،عييوق إريويي  قراييح عة ل
نوهيي ظ وسييوصلوق قيح طيية عويي  ع،يي  رييم يتسييوص  قروقييول  ،تيلق تويي  ودوص
علييي) رغيييل دفييلقد ،ييم عل،يي   قراييح عة قرييذيم كيي نوق ،الز،يييم قرنعييا 

 علي) قرسالم ؟
وكييذق ُينيي  ُ فييا حييق دسييع ب قرنييزو  و،وققييع قرخطيي ب و،عيي نا 

ةظ فنم عل،   قرت ععيم وت ععيوم وقرنص س يم  قرغليب فا قرنلآم وقرسنص
 على ،نوقروم لح،وم هللا رم ي روق  ودقا فا وعطو  وعي نو .

رييوم علل،ونيي  طلقلييق  وكييذر  قول،يية قر، توييدوم وقرينويي   قووص
قتسيييتودق  وقت توييي دظ وقتسيييتنع ط وقرتخيييليج وقرتيلييييعظ وقيييي ل 

ُد ،يينوم قرنهيييل علييى قرنهيييلظ فوييم دلشييدون  إرييى قتسييتودق  و،يي  دحيي
 دع ن  إرى قتقتدق  ع) ،طلن ا. ،لحى(.

ثيييم دننييي  إذق دلدنييي  دم ُنيييدقِّق  قرنهيييل فيييا ،لتعييية عليييم دورلييي  
ي ا دو كسيعيص ا خ لقي ا رلعي د ظ  قر، توديم قرعه م ت ن د فييوم عل،ي ا وهعيص
يمن وويع  فوذق قي، م قرش فعا لح،) هللاظ وهو دغزلهم ،ي دص  ودوص ُ ، 

ييل ،ذهعيي) علييى قرلغيية فنييط ،ييم حيييثداييوتا رينويي)ظ ن ييده قييد د  سل

قر،شيييتل  وقر،تعييي يم وقر،تيييلقدلظ وقرحنينييية وقر، ييي ز وقتسيييتع ل  
وقركن يييييية وقرشيييييلط وقر يييييزق ظ وقتسيييييتثن   قر،تاييييي  وقر،نياييييي  
يييب وقرييييول وقرتلقخييياظ  يييب وغييييل قر،لتص وقر،ننطيييعظ وقرعطيييل قر،لتص
عع    وقرحلول و،ع نيو  إرى قوقعد دخل  ت تخل  عم علم قرلغة. وقتص
دعو حنيية فا إدخ ر) فا داو  ،ذهع) ععيض قوقعيد ،نطنيية ،ثي  ض 
م وقترتزقمظ و،علفة قر نل وقرلوم وقرنو   دترة قر،ط عنةظ وقرتو،ص
،تيم وقرنتي ة وقرني ل قر،نيتج.  وقريا  وقرخ اة وقرعلضظ وقر،ندص
ودتعع) ديو ا فا قي ل ،  ريم ييلد فيي) قيلآم دو حيديث عليى ،ي  ولد 

                                                           
 . 82( قرنس   ض 1 
 . 88( قرعنل  ض 2 
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كي ص دورلي  قول،ية قرعهي م ر،يم ععيده ،ييدقن ا وقسيع اظ فيي)ه وهكيذق فيت  
نييوق فييا  وق قوطنيي بظ ودكثييلوق ،ييم قوعييوقبظ وتينص ف يي   دتعيي عوم و،ييدص
قوشييك   وتنويييع قوحكيي مظ ودحييدثوق عل،يياص قواييو  وقركييالم. وهييذق 
يمظ عي  ويلله دكثيل ،يم نيعي)ظ  قرتوسيع كلص) ريل ،م ولولي ت قردِّ

يية عيي و ةه كل،يي  زقد قرتيي نصق فيويي  و،يي  دشييع) قو،ييول قردينيص ،ول قر،ع شيييص
 عناد قستك،   دسع ب قرلقحة ُسلعت قرلقحة.

وقرنو  قرذي في) فا  قرخط ب ض إم هللا سعح ن) وري) قرحكيم ريم 
يلض ،نص  دم نتعع إتص علم قوفو ظ ع  ُكلِّين  ع م نسيتودي ،يم كت عي) 

ي  ع ويد وسنصة لسور) ن  على حسب إ،ك نني  وط ق تني  وهيو يلويى ،نص
    حيييييييييييييث قيييييييييييي   تعيييييييييييي رى ض

   
فنسييييييييييييييييييي   هللا  (1 

 قرتوفيق رسوق  قرسعي . 
ض إنصا دح،د هللا عليى توفيني) إيص ني  إريى هيذق  األستاذ الرئيسق   

قت ت،   قر،ع ل ظ قرذي قستيدن  ،ن) ،  ريم نكيم نعل،ي) ،يم قعي  عيم 
قر،تع عد . ورم يكم يسي،ع ععوين   ح رة إخوقنن  وده  دينن  فا قرعالد

قح قرغلع   قر وال  قرذيم ت يعلفوم ،ي   عم ععض شيل ا إتص ،م قرسوص
يايومه دو ،م ده  قرسي سة وقرعل،   قر،تشييعيم رويمظ قريذيم لع،ي  
ي،وهيييوم قرحيييقص ع رع طييي  عنايييد تيلييييق قركل،ييية و،نيييع قتليييتالل. 

  ،لحى(.
ظ وقييلب قرييزوق ظ ثييم قيي   ض هييذقظ وقريييوم قييد قنسييحب ذييي  قرهيي ص 

 وآذم رن  قروقت ع تنالقل.

                                                           
 . 286( قرعنل  ض 1 
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 االجتماع السادس

 )التصّوف والتقليد وطرق رفع االختالف(

 .هـ 1316يوم االثنين الثاني والعشرين من ذي القعدة سنة 

 
يية حسييب  فييا قروييحى قووص  ،ييم قريييوم قر،ييذكول ت رصيييت قر ،عيص

ي ،عت ده ظ وقُلن ت قوذهي م رتلنص ا ،ي  يييوي) قروعط قرسص عقظ وقستعدص
 هللا على درسنة ده  قيي، م ،م قيخوقم.

ي  يي  ،وتني  األستاذ الرئيسق    يندي(ض إنص ض ،خ طعي ا  قرشيي، قرسص
رييم تشيي لكن  فييا قرعحييث إرييى ق مظ فنل ييو   دم تتكييلم علييى إخوقنيي  
ل عويي  دفك لنيي ظ ونل ييو  دمن ت تحتشييم ،ييم  عنعييذ  ،ييم علف نيي  تنييوص

يية رغلعيية قرع ،يية علييي ظ فيينم ريي  قرتلعييثم فييا ععييض قرتععيييلقت قرلغو يص
 وغيلهم. (3 وقريخل (2 وقرسعد (1 دسو  ع رييلوز دع دي

و  قرسي د  قي نديسّ الشيخ الفن    خيوقمظ سيلق  دف وي  ض إنكم ديص
 ق فلسيي م كيي  ،يييدقمظ قييد دفييدتم ود ييدتمظ ورييم تتلكييوق عل قرز،يي مظ وُسيي

ب دم ر،ثليا غييل قيايغ   وقت،تثي  . وإنيا دحي رن ل  ،م ،   ظ وت
دذكل ركم ح رتا وفكلتا قعي  هيذه قت ت، عي تظ و،ي  دثلتي) فيا هيذه 

ة قر،ي وو تظ ف قو  ضإننا ،م خليي   قرطلينية قرننشيعنديص
. إذ كي م (4 

                                                           
م (  1415 – 1329   هـــ 818-730( قرييييلوز دعيي دي ض ،ح،ييد عييم يعنييوب قرشيييلقزي  1 

ريييي) ر،ع ييم  كتعيي ا كثيييل  فييا قرتيسيييل وقرحييديث وقرتييلق م. وتنييوم شييولت) علييى ت ل  ي درصييرغييو
  قرن ،ول قر،حيط (.

يم   قرسيييعد ض ،سيييعود عيييم ع،يييل عيييم ععيييد هللا  قرتيتييي زقنا (( 2     هــــ 793 – 712سيييعد قريييدِّ

  قر،طييوص  ( و م ( ،يم دل،ية قرعلعيية وقرعيي م وقر،نطيق ري)  تويذيب قر،نطيق ( و 1390 -1312
  قر،ختال( وسوقه .

يم دعييو ععييد هللا ،ح،ييد قرييلقزي  ( 3  م (  1209 -1149   هـــ 606-544قريخييل ض فخييل قرييدِّ

ل رلنلآم قركليم. رُ  م،تكل نب عشي، قيسالم. ر) ،اني ت كثييل  دشيوله  تيسييله وفيلسول و،يسص
 ى  ،ي تي  قرغيب (.رلنلآم قر،س،ص 

يم ،ح،يد س  لسِّ . ،ُ وتلكي قروند طلينة اوفية ،نتشل  فا قرايم وتلكست م و( 4  و  ض عوي   قريدِّ

 ولقد قرعو ليية (.م ( اوفا دال) ،يم عخي ل . ري)  قو 1389 – هــ 791تعم دح،د قري لوقا  

  سل  قونوقل وهدية قرس ركيم (. و
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وقردي قر،لحوم هيو ن قي  هيذه قرطلينية رألقي ريم قرشيلقية وقر نوعيية 
ثم  يلت ريا  ظععد وقردي ،ل ع ا رع ،ة خلي لو  فا قروندظ وقد التُ 

يى ظ ل  فا تل  قول ي  ،كلص سي ح ت  وفيا ديي تت ك شيغل وقي زقم حتص
سيعيلي  وتل  قتنح  ظ وعسسعب حلان  على تع،يم طلينتني ظ اي ل 

 رو  شيو  ،وم وقنتش ل عهيم عيم ،سل،ا ه تي  قردي ل.
و،م قر،علوم دمص طلينتن  ،يم دقيلب قرطلقليق ر خيال  ودقلصوي  

ى قريذكل قرنلعيا وقيلق   ة علس  لسل قنحلقف ا عم ه هل قرشل ه وها ،ُ 
. (1 ولد خوق كيي مظ و،لققعيية قر،لشييد وقتسييت،دقد ،ييم قرلوح نييي ت

وإنصا رم دكم دفكل قيط فيا دمص قريذكل وقيلق   قريولد عليى و ي) لقتيب 
يم وت دمص قر،لققعية وقتستي وية  ة قرعدعة دو قرزي د  فيا قريدِّ في) ،هنص

ية  يل ظ إريى وقتست،دقد ،م دلوقح قونعيي   وقراي رحيم فيوي  ،هنص قرشِّ
 ظودقلعييتُ  ظوقنعييتُ  ظهييذه قت ت، عيي ت قر،ع لكيية فسيي،عتُ  دم حوييلتُ 
 وقرح،د هلل.

يييا عز،يييتُ  ييي عليييى دنص فيييا قو،يييل ع رناييييحة  ل  ديوييي ا عليييى دتلطل
وفق رودقيية  ،ي هيل قرننشيعندية فيا ُُ دوقر،وعهة قرحسنة عسى دم 

 تل  قرعالدظ وإرى تاحي  و وتوم ع م يذكلوق هللا قلعي ا ورسي ن ا عيدوم
عدوم هيلة دو  (2 عدد ،خاو  ،عيمظ قي ، ا وقعودقا وعلى  نوعوم

يييبكيييييية ،عينييييةظ ،تيييى شيييي لق ودلقدوق عيييدوم وقييييت ، ظ فييييلقد  لتص
. ودم يتلكييوق قر،لققعيية ويستعيوييوق عنويي   ظو، ت،عيييم عييدوم تييدق  

يم قرننشييا ع رييدع   وقرغيييلقم وقرلح،يية ركيي  ،ييم قرشييي، عويي   قرييدِّ
 3) 

 دهم قودنى قرذي هم ،ع يعوه.،لشدهم قوعلى ورخلييت) ،لش
و قيييد فيييت  هللا علييياص ععلكييية  ،عيتنييي  هيييذه فويييم دسيييع ب ،يييي  
قر،سل،يم فا ه تي  قرعالدظ ا رحوم وف سنومظ رآلنتس ب إرى إحيد  

قيييعالا دح،ييي  ذرييي  عليييى ، يييلد إخيييال   قرطلقليييق قرايييوفيةظ وكنيييتُ 
قر،لشييديمظ وق م قتويي  رييا دم قرسييعب هييو ض دم قرسيي د  قرينويي   

                                                           
 شعندية.نطنول وقلق قت ي، لسو  دتع   قرن( 1 
    رى قور) تع رى ض إإش ل  ( 2 

      
 . 191آ  ع،لقم ض

م( اوفا دايل) ،يم عخي ل  .  1389   هــ 791( عو   قرديم ،ح،د عم دح،د قري لوقا  ت 3 

ل قرطلينة قرننشعندية. وقد ذكلن ه آني ا .  ُ،لسِّ
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نوق علييى قر،سييل،يم قرععيي دقت قرحنيييية وقرشيي فعية قييد ويييص  عنييدن  ،ييم
ييتوي لوق قوحكي م فيا ن ا ت يعلم دم هللا تعي رى يطلعي) ،يم ععي دهظ وكثص

قيفت   وقرنو  ظ حتى اي ل  ش  ول وش   ظع قرن لقر،ع ،الت تكثيلقا ويص 
 عع دت) دو ،ع ،لت) ،  رم يكم فنيو ا.     حِّ ا  قر،سلم ت يك د ي،كن) دم يُ 

يم عليييى  فتوسيييع قرينوييي   دقليييل  قوحكييي م دنيييتج تويييييق قريييدِّ
لتع ك ا  عي  قر،سيلم قلتع   عهيمظ ققر،سل،يم تويين ا دوقع قو،ة فا 

ل تطعيييق  ،يييع ت يكيي د ي،كنيي) دم يعتعييل نيسيي) ،سييل، ا ن  ييي ا رتعييذص 
ق خيذوم قر،تشددوم  عع دقت) و،ع ،الت) على ،  يتطلع) ،ن) قرينو  

،ويول قوكعيل ،يم قر،سيل،يم يعتنيدوم فيا ع رعزقلمظ فعذر  دايع  قر 
لقلقاظ فيووم علييوم قرتوي وم قختيي لقا كي رغليق طدنيسوم قرتو وم قو

 ت يحذل قرعل .
قتط،لني م فيا قتسيتعلق   حيقل  قرعي ،اص  ون) كييل يط،يلم قرحنيياص 

وكيييل يحسييم ،خيي ل  قرحييلول كلصويي  وقييد دفسييدت  ؟طو لتيي) رتايي ل 
يييُ كيييل قرع ،يية رسيي ن) رتايي  اييالت)؟ وكييذر    قرعيي ،ا   قرشيي فعا    ُ حِّ ا 

قت قري تحية قريثالث إت) على ،ذهب نيل  ، ،ي) فيا قرايال ظ دو يعيلل شيدص
 ؟فليوت)  ددص  و  ريكومكلص  يهو له وينتع)  ظعشل 

ع  دي عي ،ا يعيلل وايل قركيالمظ و،عنيى قتسيتوق ظ وت ويي  
قرو ) وقريد وقريديمظ وتعييم قر ز  قتختي ليظ وإو فة قوع،   ري) 

وقرشيي فعية  (1 دو هللظ إريى غييل ذريي ظ ريكيوم عنيد قرحنيييية قر، تليديية
يدقا يُ نلِّ ،سل، ا ،ُ  (2 قوش عل  ي من ل يى ري) قعيو  قيي،ي م. و،  قرع ،ية  م  ، 

يحيييط علنيي ا عكيي  ،يي  ثعييت عيي رنن  قرنيي طع حتييى ايييل  عنييل  عنييا 

                                                           
يقرحنيية قر، تليدية هم قريذيم  ،عيوق عييم فني) دعيا حنييية وعن ليد دعيا ،ن( 1  ،لقندي ايول قرسص

وفا رييد وُتييم ( فنييي) حنيييا داييورا ،ييم دل،يية عل،يي   قركييالمظ وُ  924   هـــ 333قر، تليييدي  تض

ة وييد قر،عتزريية وقريييلق قوخييل . ريي)  شييلح قرينيي) قوكعييل ( عسيي،لقند. دقفييع عييم عن لييد قرسيينل 
 و قرتوحيد ( وغيله، .

لييد دعييا قرحسييم قوشييعلي. قرشيي فعية قوشيي عل  ض هييم قرييذيم  ،عييوق عيييم فنيي) قرشيي فعا وعن ( 2 

وفا فييا وُتيي رييد فييا قرعاييل ظم ( وُ  926 – 874   هـــ 324 – 260ودعييو قرحسييم قوشييعلي  

 كثيل  ،نو  ض  ،ن تت قيسال،ييم (. ل كتع ا ،ذهب قوش عل ظ درل  ل  سل م ،م قول،ةظ د  تكلِّ عغدقد. ،ُ 
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و،ييم  ظفيحييعط ع،ليي) ظفيكيييل ظركيييال يعتنييد خالفيي) (1  إسييلقلي  ،ييثالا 
 س خ نك ح). ،لت) قني

و كييم ،ييم ،سييلم يحكييم علييي) قرينييي) قرشيي فعا ع نيي) نسيي  سييي ح 
و،نيييم علييى قرسييي ح ولقض ر،ح ل،يي) ع رسييي حظ إرييى غيييل ذريي  ،،يي  

يم و،زية قرتدي    م ع) فا قردني  قع  ق خل .ين فا س، حة قردِّ
رت ي   فعوذق قرتوييق ا ل قر،سيلم ت ييل  رنيسي) فل ي ا إت ع ت

يم كييي  قرتويييويم. ووص ذيم يُ إريييى ايييوفية قرز،ييي مظ قرييي نيييوم عليييي) قريييدِّ
  ،لحى(.

ظ وعل،حييية تنيييع قرايييلحةظ ح ييي بُ  قرعليييم   مل إو هيييم قرنييي للوم ض 
يي وعنهييل  ،ييم قر،لشييد قرك ،يي  يايييل قرشيينا   وعنيخيية فييا و يي)  ظ ا وريل

وتحتل،) قرعنلب قرتيا ريدغت  قر،ليد دو تيلة فا ف،) تطيع) قوفعىظ
تحت د،له قوقنيم قرطعيعةظ ظ وتدخ  (2  ا حب قرغ ل علي) قرلووقم

وم ض ع م قروتية ت ين فيو  قلتك ب قركع لل كلو  إتص قركذبظ وهم قر،نل  
ودم قتعتن د قورى ،م قتنتن دظ ودم قتعتلقض يو ب قرحل، مظ دي 

 ل دورى ،م قو،ل ع ر،علول وقرنوا  ق وقري ص تحسيم قرهم ع ريسص  مد
يم وقوع،ي   قرتيا نية رليدِّ وِّ عم قر،نكل إرى غيل ذر  ،م قوقيوق  قر،و

 ت عل) نوع ا ،م قرلوو قرذي تست نل ع) نيول قر  هليم.
وق  ظعلى دم قرن ل رو و دوق قراوفية قرحنينييمه وديم هم رييلص

،نوم فلقلهم ،م قوسدظ وم ريل عنيد هيلت  إتص قرتوسي  ع وسيع ب 
قرع ديييية قرشييي قة رتطوييييل قرنييييول ،يييم د،يييلقض إفيييلقط قرشيييووقتظ 

ي وتايية قريدني ظ وح،ي  قرطعي لع  بِّ فيا ُحي ه  ل  قرنلوب ،يم شيوقلب قرشل
عوس ل  قرنول وقرت،ليم على قتسيتلن ل عي هلل وععع دتي) عووي ا عيم 

 ظ وذريي  طلعيي ا رللقحيية قريكلييية وقرعيشيية قرونييية فييا قر،الهييا قر،وييلص 
قرحييي   قرييدني  وقرسييع د  قوعدييية فييا ق خييل . وديييم قرتوييويم قرسيي رل 

ة ؟ و،ييم ز،يي م ،ييم هييذه قر،ط رييب قرتوذيعييية قرشيي قص قرعييي م راييوفية قر
يحن لق قرعلفي م قر،عنويية قرتيا ت يعلفوي  ويتليعص   )ُ ن يوفص  من ل عوي  إت ، 

                                                           
     إش ل  إرى قور) تع رى ض( 1 

    
      69قرعنل  ض. 

ت)ُ ديق اِّ تعليق ط. م ض  قر،ننو  دم قر( 2  عن  .هـ.. ق( ة ت عنلبظ ورم يا ص حيص  ر س 
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 عم عايلت). وذر  نحو قرعلف م عم ينيم وإي، م ض إمل  وكشل   هللاظ
ي دعز ل كل،ة   من ،   ه هللاظ و،  ي هُ نايل هللا نايل   م  هللا دعزص  ع  توقلي من هللاظ و، 

ي دو قرشل   ز، ا ن   ، قرخيل  ي من توقيع. و،  لشيدهظ  مُ تاييو نيسي) ُيلو 
يي يي م  و،  يي)ُ قتكيي  علييى هللا حنيي ا كييي ه هللا ،يي  ده،ل دعيي  هللا ،وييطلقا  من ظ و، 

ه. إرييى غيييل ذريي  ،ييم قرحنيي لق قر،نتعسيية ،ييم قرنييلآم  د يي ب دعيي 
د ورد عدن م الى هللا علي) وسلم.  ،لحى(.  ودسلقل حك،ة سيص

ينديقد دحسم دخون  قرشي،  ض األستاذ الرئيسق    تواييي)  قرسل
ع،يي   هُ تنليييل   يييةظ وإنييا ،لحييقُ فة قر،خيِّ   وقر،تاييوِّ د  قر،تينويية قر،تشييدِّ 

،يية ت ليخييية رعحييث قرتاييول فيي قو  ض قييد كيي م ين سييب دم يكييوم ،ندص 
 ع  قرتوس   فا قر،سل،يم شي،ة وكثل قراح عة وقرت ععيمظ ثم إمل   ُ قرتنس  

تنسيكيمظ فاي ل وهلي) حل،ية ،خاواية عييم عيدد قر،    لل فا قردني  ق  
غيم يايوم نيي  هيذه قرحل،ية عي رتلعل  قرني ل. واي ل ععيض قر،تييلص
ع رتنسييي  وإريييزقم قرييينيل عييي رت،لم عليييي)ه وحييييث كييي م ،يييم ريييوقزم 

ي ول دثي لقا وقسيم قستحا   تل  قرحل،ة إهو ل قرتنشيل قتخيذوق قرا 
ععيض  إمل قرينل شع لقاظ فغلب عليوم قسم قراوفية وقسم قرينلق . ثم 

وق قرت،ييز ع رلل سية ديوي اظ  ظ دحعص يم ع رتنس  قرعل،   ،م هلت  قر،عتزص 
ويلشيدوهم إريى طلقليق قرت،يلم  ظ   فا لوق يدعوم قرن ل إرى قرتنس  

 علي)ظ و،م هن      قسم قيلش د وقسم قرطليق.
يم إلقد  حسييينة وم فيوييي  و حييييث ك نيييت إلقد  قتعتيييزقز ع ريييدِّ 

ريمظ وت عليى على قر،لشديم قووص  ا ال يلخذ شإعزقزقا ركل،ة هللاظ ف
قرييععض قرنيي دل ،ييم قر،تيي خليم ورييو ،ييم دهيي  عوييدن  هييذق ك رسيي دقت 

 فا احلق  دفليني . (1  قرسنوسية
يم وع ر،سيل،يم ويلقله ع ريدِّ إل ود،  دخو  قريس د على قرتايو  

ندي وغيله ،م قيخوقم قركلقمظ فنيد نشي  ،،  ذكله دخون  قرشي، قرسل 
يي،ييم دم   ع  ععييض قر،لشييديم ،ييم دهيي  قرنييلم قرلقعييعظ ر،يي  لدوق توس 

ظ وتينم قر،تكل،يم فا قرعن لدظ فوم كذر  ققتعسيوق    لن قرينو   فا قرشل 

                                                           
سو  فا ريعي  ،ح،د عم علا قر زقللي قرسنوسيا قرسنوسية ض طلينة اوفية وسي سيةظ دسل ( 1 

يطيي را يم قيرييم ( قيي وم داييح عو  قتحتال 1859 – 1787 – هـــ 1276 – 1202دليسييا  قي

 وث لوق على قرحكم قرعث، نا. ظوقريلنسا
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رويي ت قوقعيدظ وقنتزعيوق يوتال،ذتي) فيا ق (1 ،م فلسيية فيثي غولل
وقريوثنييصنم  ،يالاظ ودرعسيوه  رع سي ا إسيال،ي ا  يم،م تهوتيي ت قركتي عي

لظ دو قرحنينيةظ دو خاوا ا ،يصزوه ع سم علم قرتايو  ف علوه عل، ا ،
 قرع طم.

ععييده  ل فييا قرنييلم قرخيي ،ل و،يي و هكييذق ععييد دم كيي م قرتاييو  
فا  و  دكثل قو،ة وم يحوزوق عيينوم  ععض غال  ده  ظ لدوق ،  تا 

دو  (2 روهيييةظ ع سييم قروتييية وقرنطع نيييةعيي  قو ظ نيي م قرنعييوص ،،ن ،يي اظ ك
عوم ،ييم قرنييو  قرندسييية وقرتاييلل فييا  ه وذريي  ع،يي (3 قرغوثييية يييدص

ل ع حك م تشيع) قرحكيمظ عنوهي  عليى عوق فلسية قرتاو  قر،لكوتظ فوسص 
،يي ت وقر،ثيي   وقرخييي   وقوحييالم  زخييلل قرتيي ويالت وقركشييل وقرتحكص

يوق فا ذر  قركتب قركثيل  وقر، لدقت قركعيل ظ ،حشيو  وقووه مظ ودرص 
ي  وتلكيعي ت ت ،يويوم عحك ي ت ،كذوعةظ وتنليلقت ،ختلعةظ وقوي 

رو  قرعتة حتى وت فا ،خيلية ق للوي ظ ك،ي  دم ق لليوي  دو سي ،عيو  ت 
لوم رو  ،عنى ،طلني ا وإم كي م ععويوم يتهي هل عح رية قريويمظ يتاول 
إتص ع ريذوق قريذي ت يعلفي) إت   ُ دل  ت تُ  ه ع م رلنوم قاطالح ت  ويتل،ص 

 شلب ،شلعوم. من ،  
و،يع ذري  شي عت كتيعوم  (4   كييلقا  تليوقو ععض هلت  قرغيال  قُ 

عيوه ععيد ،،ي تومظ وم فيا تعهييم و،ن تتومظ وح زوق قر،ن م قريذي قدص 
ش نوم تلويج ،ن اد قر،نتييم  ث لهم ك يع حييصم. وععووم رم يكيم 

ةح ،م قرغال ظ وركم دخالف)  إعه ، ا ونيسوم فا نهل ُح،ن   قو،ص
ح  (5 

                                                           
ولث ض  ،يم قرنيلم قرسي دل قعي  قر،ييالد ( فيلسيول ولي ويا يوني ناظ عي ش زقهيدقا. غفيث ( 1 

 ق   عتن س، قولوقح وعني م حلكة قركوم على قولق م. ولد ذكله آني ا.
دم قرع رم ،لتكز على علك ت ووتيي ت دقطي ب قرايوفية قريذيم قيد تيعيلفوم  قرنطع نية وتعنا( 2 

وإن،  يكشل د،لهم ععيد ،،ي توم. وحسيب قعتني دقت دغليب قرايوفييم فينم هللا  ظدحد فا عالهم
 ،ثعت قرحي   فا قولض كلق،ة ولععة دقط ب عند،  ي،وت قطب يكوم قد عويع قطب آخل.

   هـــ 970عيي) ،ح،ييد قرونييدي  ت  ب  نِّييوفية دشييول ،ييم رُ قرغوثييية ض ،لتعيية ،ييم ،لقتييب قرايي( 3 

يم قرعط لظ ر)  1562  .(تذكل  قووري   م( وهو سلي  فليد قردِّ
يم عم علعا وه،  ،م ،ش هيل قر،تاوِّ ( 4  تليوق فيم قريذيم قُ لع،  يناد عذر  قرحال  و،حيا قردِّ

 تعتن دقتوم.
لق ظ وددعويم تعهييم قرعهي م قرع رييةظ حتيى ريو كثل قرن ل  ح،ن   ( ت سييص،  قو،يدرعل،وم ع م ( 5 

و،يي روق إرييى د،يييوقت غيييلهم.   (. فيييحا ط. م  ظفييلض دم دحييي  هللا دايييح عو  وعلوحييحوق عييينوم
  ح،نى (.
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و،يينوم  ظو،نيي تت ت يعلفويي  وعييزوق إرييي) كتعيي ا  نسييعوق إرييي) قرغلييوظ
قوف عيصوم
وت حيو  وت قيو  إت  ظييعلوم ذر  حتى فا عودن  هيذق (1 

 ع هلل.
رلخطيب قرن زقنا ض إمص قيخوقم يتلقعوم  ستاذ الرئيساألثم ق   

،نيي) ديويي ا دم يييييدهم ع،يي  يلو،يي) هللا ،،يي  ين سييب ،ووييو  ،ع حييث 
 قر ،عية.

قوف وي  ريم يتلكيوق قييوتا ض إم قيخييوقم  الخطيرب القرانانيفني   
عليوم ،س  لة  يلت  ت د د ،  دتكلم في)ظ وإن،  دق    ورذر ظ .رن ل 

فلن يييا لوسيييا ،يييم قرعل،ييي   إفيييا قتسيييتودق  عييييم ،يتيييا قييي زقم و
قر،ستشييلقيم قرعيي لفيم ع رلغيية قرعلعيييةظ قر،ييورعيم ع كتشيي ل وتتعييع 

يم قر،عييمظ سال،يةظ وقد هدقه هللا إريى قريدِّ قرعلوم قرشلقية وتسي،  قي
ييإوقيي   ريي) ض  ظفيي  ت،ع ع،يتييا قيي زقم ،ييم  ) دسييلم  ديييدقا وهييو عيي ر ُ نص

ة ،علغيي ا ك فييي اظ وعيي رم ع،ييوقلد و،وققييع قرخطيي   ظ،علفيية قرنييلآم وقرسيينص
ق ولوده عيم قرنلآم و،  ي،كن) دم يتحنل  ع  عل، ا وقفي اظ فيليد دم يتتعل 

تي)ظ وي،كني) تحنيني) عليى حسيب ط ق لسو  هللاظ فيع،ي  ع،ي  ييو،ي)ظ
دو عكيل دايح ب  دو ع،يلو ني) ت ييل  و وي ا ،عنيوتا رلوثيوق عزييدو

قوقييييوق  قر،تويييي لعة قر،تن قوييييةظ ومص حكييييم قرعنيييي  فييييا قرييييدريليم 
وفيا قرعلهي نيم قر،تعي ينيم قرتوي تلظ فوي  ،يم  ظقر،تع لويم قرتسي قط

ة ، نع فا قيسال  ؟ي،نع) ،م ذر  ،يص
ة ،طعنيةالمفتيف   ع)   ( ض إم دكثلية قو،ص

،نيذ قيلوم كثييل   (2 
له دحيييد قر، تويييديم قولععييية قر،ننورييية  عليييى ريييزوم قعت،ييي د ،ييي  حيييلص

ةظ ،ذقهعوم  فال ي وز قرشذوذ. ظفنطع ق قوكثلية دري  قراحص
 ( ض رو ك م قراوقب ق ل، ا ع ركثل  وقرندمظ وإمن المستشرقفن    

ةظ  ة قروثنيية ول حي م قرنايلقنيص خ رل قر،عنو ظ تقتوى ذر  ايوقعيص
كذر  عكل حكم ،  ا ص ولوده عم قرنعا الى هللا عليي) وتقتوى 

ي ل  ظد،ت) تيتلق إرى ثالث وسععيم فلقيةدمل وسلصم ض ،م  كلصوي  فيا قرنص
. وقد وقيع ،ي  دخعيل (3 اح ع) عليو دإتص وقحد ظ ها قرتا ك م هو و

                                                           
 قرذيم ي، لسوم قرحي  ع ستخدقم قوف عا.( 1 
 ينة.تص ،( 2 
 ( دخل )..............3 
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ويي  هييا تليي  قروقحييد  قرن  يييةظ وت شيي ص دمص  عا دنص عيي)ظ وكيي  فلقيية تييدص
دكثيل ،يم ديص وقحيد  ك نيت ،نوي ظ في يم يعنيى  قتثنتيم وسععيم فلقية

 حكم قوكثلية ؟
يي) قييد سييعنن  ،ييم دهيي  قرتحنيييق وقرتييدقيق المفترريف   عيي)   ( ض إنص

قريييذيم تشيييود آثييي لهم ع،زييييد عل،ويييم دريييول ،يييم قريويييال ظ وكلصويييم 
يى عيدوم ،ط رعية  ع   دحيد تلي  قر،يذقهب قرندي،يةظ حتص قعت،دوق رزوم قتص

ييز  قرييدتل    م  تييوقز   من دق اييل  عييم هلويي  عييدتللومظ ومص ،ييدقلكن  د وت،يص
ب طعي لع وقرلق     قراحي    ظ و،ثلن  فا ذر  قرطعيب ت يلز،) دم ي لص

ن) دل،ة  قر،يلدقت كلصو  ريعت،د عليو ظ ع  ي خذ عل،) عطع لعو  ع،ص  دوص
 قرطب. 

نييي) نل حإم قرطعييييب يعت،يييد عليييى ،ييي   ظض نعيييم المستشررررقفنييي   
ينوق ع ظوركمن  ظروموص قو قختلييوق فيي) عليى طلفيا  ،ص  ، دلي)ظ وفي،  قتص

 ظننيض عيم ني فع دو سي م فيال يعت،يد فيي) دحيد قرنيوريمظ عي  يو،لو،ي 
ييويُ  د قرت لعيية ع،زيييد قردقص م قعت،يي ده علييى دحييده،  وقرتحنيييقظ و ة ييدص

هيذق وإنني  رنيل  ععي د   قرنهيل دمص هيلت   ظيكوم تل يح ا عال ،ل ص 
لعوق   خلوم دمن  على ،  ت يندل قر،تيقول،ة قوقد،يم ت يندلوم دم يطص

لعوق علي)ظ ويكيين  عله ن ا على ذر  ض   يطص
ي ا دفي،  قي ص وني حك مظ إتص قو تخ ريوم فا ك ص  )أوالً( لظ تخ ريي ا ،و،ص

مظ حتصى رم ي،كينوم قتتيي ق فيا حلِّ   و،ُ حلِّ و،ُ  ظ،  عيم ،و ب وس رب
 .و،  تيح ص  و،  يح ص دكل)ظ ظنحو ،س ل  قرطو ل  وستل قرعول 

دهم فيا قوحكي م وتنلصيعوم فيا ق لق ظ وذري  كحكيم تيلدص  : )ثانياً(
 ب حثيم عدوري) عني) إريى غييلهه ك،ي  ينيو  داي ظدحدهم فا قر،سي رة

) ك م ر) ،ذهع مظ ل ع ع رث نا ،نو،  عم قووص  قرش فعا إنص
 1). 

تعيي عوم فييا قرلوقييية عيينوم ك اييح ب دعييا دقخييتالل  )ثالثرراً( :
ذري  رويم ععيض   ُ وِّ ل  عليى لوقيية عني)ظ وُيي حنيية قرذيم قلص،  يتينوم

 ،ذقهع) فا قر،س رة قروقحد . د  خليم عتعد   قر،ت
د عتنليد  ظوقرح ا  يددم قتنس م قرذي يتنيص ةظ وت حد دورلي  قول،ص

،  قي،يي م قوعهييم ،يينومظ ت دو يكييوم  ظيييتخلص  ،ييم قلييق قرويي،يلسيييص

                                                           
ييل حعييد   تتغيييل قو رن وركييم قرشيي فعا فعيي  ذريي  عحسييب ،نتوييي ت قرهييلول تععيي ا ( 1  كيي م عتغيص

 حك ،) فا ،ال عنو  فا قرعلقق.دقختليت  قوز، م (. رذر ظ
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ت عدص رل،تحلي فيا ديني) ،يم دم يوتيدي  كح طب ري . عن  ا على ذر ظ
م يثق ععل،) ودين) واوقب لدي) ورو ،م  عنيس) رنيس)ظ دو ي خذ ع،ص

يم د،ل عهيم ت ي وز قرعن  وقرنن  فيي) قر،، شي    الي)ظ وم ،ع قردِّ
ع   قرتنليد.  وقتص
م عي م قرايوقب ،نطيو  فيي) فيا المفتريد  ع)   ( ض نحيم ت نحيتص

دو  ظ،  دم ينو  عنا عة قركي إر،نلصد ،ن    نب دحد تل  قر،ذقهبظ ع  ق
 تل  ،ع قحت،   قراوقب. من يل ص  قرخط  فا   نب ،  

د قرحيق عنيد هللاظ دو المستشرقفن     ( ض هذق قرنو  يستلزم تعدص
قرنيو  عيي رتل ي  عييال ،ييل ص ظ ونكيم تتحيي ،وم قر،ي وييلة عيييم قول،يية. 

و  ،يع دنكيم وقعتلقفكم ع حت،   قر ،يع رلخط  ينتوا  وقز تلكو  كلص 
عيي   دحييده . دفليسييت هييذه قويي ي  ت تتطيي عق  ؟وت تعنيي  ظتو عييوم قتص

دم يسيتودي قر،عتليا ح نيتم عليى هيذق قتلتعي   دو ح زوم وِّ فل، ذق ت تُ 
عع) وإتص كي م  قص رنيس)ظ فنم تحنل  عنده شا  عم ينيم دو غلعة هم قتص

 ،خت لقا. وه  يكلصل هللا نيس ا إتص وسعو  ؟
،ك نني  قرتحنييقظ إق فيا يعيقرعويد ريم  عد  عُ ( ض إنن  ر  د  ع)  قر،يتا

ع   دحد قر،تند،يم وريو كي م تحنيني) يحت،ي   ف،  رن  ،م سعي  غيل قتص
 قرخط .

( ض ،  قر،و ب رتكليل قرنيل ،  رم يكلصيوي  عي) المستشرقق    
تيييي) وقختييييي لهظ  هللا ؟ دريييييل ،ييييم قرحك،يييية دم يحيييييه قتنسيييي م حليص

 وإمن  دا ب ك م ،ي  ولقاظ سع)ظ فنمن فيستودي عنيس) رنيس) حسب و
كيي م ،عييذولقاظ ويكييوم ذريي  دورييى ،ييم دم ي سييل نيسيي) رلخطيي    دخطيي

 ؟ قر،حت،  ،م غيله
ي  ع رايوقبالمفتيد  ع)   ي   ظ(ض إم هذق قرغيل دعيلل ،نص ودقي ص ،نص

 خط ظ فتنليده دقلب رلحق.
(ض هذق ،سلم في،  قتصيق علي) قوقد،ومظ د،ص  فا المستشرقق    
،  إذق كنيتم ت  قرخالف ت ف رعن  ينل عند قرتل ي  عال ،يل ص ظ وت سييص

زوم ديو ا قرعحث عم قردري  ريحكم قر،عتليا عنلي) فيا قرتيل ي ظ  ت وص
 قرن . ه هل   خ رل   وإمن  ع  تنوروم نحم دسلق  قرنن ظ

( ض إننيي  إذق دلدنيي  دم ت نعييدص ،ييم شييلعن  إتص ،يي  المفترري  د  عيي)
ة دو قت ،ي   توييق حينليذ نتحنق ع نيسن  دريل) ،م قركتي  ب دو قرسينص
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وت رتعيييم  ظإشك تتن  فا قرعع دقت علين  دحك م قرشل ظ فال تيا عح ص 
يي  دم يع،يي  علدييي) فييا  دحكيي م ح   تنيي  فييا قر،عيي ،التظ فيحتيي   كيي ص ،نص
يييد  غ ريييب دقييي لق قرععييي دقت وقر،عييي ،التظ وياييييل قرنوييي   غييييل ،نيص

لق  وقنتهييي م ي  عييي ت شيييلعية. وهييي  ،يييم شييي  فيييا دم قطيييلقد ق نع
 ؟ قر،ع ،الت دريق ع رحك،ة ،م ض ت قطلقد وت نه م

دييييم قتطيييلقد  ظ( ض ت شييي ص فيييا ذرييي ظ وركيييمن المستشررررققييي    
و دنتهييي م ،ييينكمظ وت يكييي د يو يييد عنيييدكم ،سييي رة فيييا قرععييي دقت وقت

ةظ إمن  رم تكم فا قر،ذهب قروقحد فعييم ،يذهعيم  قر،ع ،الت غيل خالفيص
،  يُ  ؟ دو ثالث توفييق قرع،ي  عليى قيو  ،يم قثنييم دو  مص إ   نهذق ولعص

قر،حوة فا تيويض قرحكيم رحليية  ىدكثلظ دقلب رالطلقد ،م قريوو
ل  ب على ذر  دم قو   يُ ف   .قرن وا ،يل د،يل دينيا رييل رني  دم نتايلص

فسي دقا ريديم هللا إونعزوه إرى هللا ولسور) كذع ا وقفتيلق ا و ظفي) علدين 
  ك م ديو ا ،م قرحك،ة دم وعا ر،  ،ل نه م وم قوإعلى عع دهظ ورو 

يديلتيزم  قيلومظ وت دم يلتيزم  سيليوق ،يم عشيل  من هي  ز، نني  آلق  ، 
وعندي دمص هذق قرتوييق قيد قسيتلزم  ده  قرغلب عن نوم ده  قرشلق.

ل. ،) قرشل  قر،ندص  ،  هو ،ش هد عندكم ،م وعل حلص
نكم تحعوم دم تكلصيوق دنيسكم إعيد قورا د( والمستشرقثم ق    

 ظيكم عي) هللاظ وريو دم فيا قرزيي دقت خييلقا تخت لهي  هللا ركيمع،  رم يكلص 
    ض ورييم ي،يينعكم ،نويي  عنوريي) تعيي رى 

    
لصق حححدي ،،  يتع (1 

   ور) تعييييييييييييي رىضحظ وقييييييييييييي(2 يمدِّ حيييييييييييييحع ر
   

   
   

 
   ض  . وقورييي) تعييي رى(3 

     
    

                                                           
 .38قونع م ض ( 1 
يم و،ي  ين سيع)ظ ت عكي  ،ي  فيا عليم هللا تعي رىظ ك،ي  يتيو( 2  م هل يليد دم قرنلآم ،حيط ع حك م قريدِّ

 قركثيلوم   (.
 .3قر، لد  ض( 3 
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 ظ قرخييل  هللاُ  م  ل يع   ظ. وركمن (1 

قيع حية فيا  ري)ظ وتل  ركم قرخيي ل عليى و ي)إفا قرندل قرذي هدقكم 
 (2 وهييي  عليييى ،نتويييي ت قرز،ييي م دعيييا قرغييييليعييي قا شيييلونكم رتوق

عليييي)ظ إذق دتييييتم دكثيييل  و،و عييي ت قوحيييوق  قرتيييا ت تسيييتنلظ فعنييي  ا 
ة ع ط،لن م قلب عنع حتو ظ يكوم خييلقا ،يم دم ت توهي   قع، ركم قرحيويص

فتعيشيوم  ؟د،ل هللا ودنتم حي ل  ت تدلوم ه  داعتم فيو  دم خ ريتم
يم شييلم قر،خ ريييةودفلييد وفييا ق خييل   ظتكم هييوق ظ تحيي ذلوم فييا قرييدِّ

عذقع ا عهي، ا. وريل هذق ،خ فة هللا قرتا ها لدل قرحك،يةظ وت ،يم 
يمظ ع  هذق ،م قتلتع   فيا قريلدي  ،لققعة قروقز  قرتا ها ،زية قردِّ

 قرحزم وقرعزم فا قو،ول. د  ن  ونتي ة ذر  فُ  ظوقتوطلقب فا قرحكم
هيذه قرح رية قرتيا دنيتم  مل دديوي  قر،يتيا قر،حتيلمظ عليم قثم ق   ض 

يمظ هييا دكعييل دسييع ب  عليويي  ،ييم قرتشييديد وقرتشييويش فييا د،ييل قرييدِّ
قنحط ط قر،سل،يم ععد قرنلوم قوورى فيا شيلوم قرحيي  ظ ك،ي  قنحيطص 

ش) عليوم دهي  قرتل،يود قيسلقليليومقعلوم  ده وشوص ع،  شدص
ظ وك،ي  (3 

يييتقنح ييي  ك طص ة ر،ص ة(قو،يييم قرنايييلقنيص  نيييت  دلثوذكسييييص
،غلهييية دو   (1 

ييية(  ك ثوريكيص
  1)

د ظ ييييت  م فيوييي  قرعط لقييية وقرنسيسيييوم ع،ييي  حكص ،تشيييدص
يمظ فكييي نوق يُ  ععيييوق ،ييي  يشييي لوم تحيييت قسيييم قريييدِّ كلصييييوم قرنييي ل دم يتص

ييى كيي نوق يحهييلوم  قوحكيي ميلننييونوم ،ييم  عييدوم نهييل وت تييدقيقه حتص
ث قرييذي هييو دو يسييتيو،وق ،عنييى قرتثلييي قين ييي وق لعليييوم دم ينييل

ة ك،   . وعنيا ذري  إريى قيسيال،يةم قرتوحيد دس ل ددس ل قرنالقنيص

دم هويييلت  قرعلوتسيييت م(
  1)

ييية قرتيييا ل عيييت   دي قرط ليييية قين يليص
ع رناييلقنية إرييى عسيي طتو  قواييليةظ ودعطلييت قر،زيييدقت وقرتشييديدقت 
قرتا ت القحة فيوي  فيا قون  يي ظ وإريى دم قتصسيع ،يم  وية دخيل  

ة نط ق قرعلوم وقرينوم لغ، ا عم ،ع لوة ل    قر قو،معند  نالقنيص
ية وقولثوذكسييصة عنيد قرعيوقمقركونوت رو ظ فتلطل   ظيت ديو ا قرك ثوريكيص

. وم قرعليم وقرنايلقنية ت ي ت،عي م وقو،حلصت  ع ركليصة عند قرخيوق ص 

                                                           
 .229قرعنل  ض ( 1 
 م ع ن) دعو قرتغييلظ وهو عد  ،م قرز، م دو اية ر).وال قرز، ( 2 
ع،ي   قو سعق تعلييو  فيا تحنينني  رايحيية  قرشيوع   ( وي،م هيذه قر، ،وعية قرتيا تويم  ( 3 

 قرك ،لة رلكوقكعا.
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ييقر،شييوعة عحشييو قر،تيننيييم تُ  قيسييال،يةم ددعييدقاظ ك،يي    قرعنييو     ُ لِّ و 
ش قووتُ   فك ل.شوص

يييي   يييي قيسييييال،يةد،ص ،ح  ظ قرخ رايييية ،ييييم شييييوقلب قرزوقلييييد قرسل
ن) وقرتشديدظ فنمص ا حعو  يزدقد إي، ن ا كلص،  قزدقد عل، ص ودقص نهلقاظ و

و،ي   و،  ثعت ،م قرسينصةظ حك م قرنلآمظدع عتع ل كوم قيسال،يصة ها 
ة فا قرال قوق ت،عت علي)   دو و ظ تيو د فيو  ،  ي عي) عني ظدل قو،ص

على قختالل  ح عزيز دن)ححين قو) تحنيق عل،ا.وكيى شلف ا رلنلآم قر
وق،يل ونيوقه وقاي  د،وقويع) ،م توحيد وتعليم وإنذقل وتعشيل و

قييد ،وييى علييي) ثالثيية عشييل قلنيي ا ت،خويي) دفكيي ل ح  (1 وآييي ت آت 
ورم يهيلوق في) ورو عتني قض وقحيدظ ك،ي  قي   هللا  قرن قديم قر،ع ديمظ

     تعييييييييييييي رى فيييييييييييييي) 
    

  
،ييييل ك،يييي  . عيييي  قو(2 

) إري) قر،دقِّ  ) كلص،  قكتشل قرعليم حنينية و يده  نوم قر،ت خِّ تنعص لوم دنص
قرعيي حثوم ،سييعوقة قرتل،ييي  دو قرتاييلي  فييا قرنييلآم. دود  هللا ذريي  

د إع  زه ي) رييل ويتنوص  قيي، م ع ظفي) ريت دص ) دنص) ،م عنيد هللاظ ونص
 ،م ش م ،خلوق دم ينطع علدي ت يعطل) قرز، م.

ويي   لهيي  حك،ي   قريونيي م وغييلهم علييى دنص فويذه قرنويي ي  قرتيا قلص
د فيويي  عنييو  ع ،يية قرعشييل دروفيي ا ،ييم قرسيينيمظ حنيي لقظ ورييم تتييلدل 

 داعحت ،حكو، ا على دكثله  ع نو  خلقف ت.
ة قرنعويص  ي) ريم يو يد فيا دعي هم وكذق ين   ض كيى قرسنص ة شلف اظ دنص
ي ليمظ ،  ،يم وقر،تي خص يلعيو عيدد ،ي  يعيز  إريي) ،يم  من قرحك،   قر،تنيدص

مص فيا دقرحكم قرتا قلله  غيل ،سعوق عوي  عليى عيدد قواي ععظ ،يع 
يية ،ييم قرحكييم وقرحنيي لق  دييية علييى ايي حعو  دفويي  قرتحيص ة قر،ح،ص قرسيينص

ييية در ة وقرعل،يص ييية وقرتشيييليعيصة وقرسي سييييص لقت وفييي ا ،يييم قر،نيييلل قوخالقيص
يييا قرعليييم قر،عتكيييل ظ ويت لصيييى عهيييم قيييدله  ،يييع ت يييد   د قرز،ييي م وتلقص

 وقرعلف م.

                                                           
م . 1   ( ن ع 
 . 82قرنس   ض ( 2 
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عتلقل راي حعو  قلقل وقت، ا وه  قينا ل ع يلز  وكيى عذر  ،ُ 
فوليصة على قرع ر،يم عنيالاظ وعل،ي ا وحك،يةظ وعلي) قرسالم ع رنعوص  وق

وكييييى ديوييي ا عويييذه  ظ وققتيييدقلقاظ وعز،ييي ا.وحز،ييي اظ ودخالقييي اظ وزهيييدقا 
ع ع) فا ك  ،   قر،زقي  قرعه،ى ،لز، ا عتادين) فا ك ص ،      ع) وقتص

 ع،لشيد رلعشيل دك،ي  ودفوي  ،ني). مص قريدهل ريم يي ت  دو نوىظ و ظد،ل
  ،لحى(.

ييتُ  ر سيالمظ،ي  دعي نا ( رل،يتا ض وهذق المستشرقثم ق      فلعص
،وم ر،ي  سلق  حك،  قيسالموقرح،د هللظ وعندي دم رو ق م فا    ،ندص

 لض ع ق  يكيل ع هلل.على و ) قو اعن
وإنا دل  دنص) ت ي،وا قلم إتص ويكثل قر،وتيدوم ،يم ض ثم ق   

يمظ فيتور ييي قر،ستشيييلقيمظ وم تحلييييل شيييليعة ويلسيييخوم فيييا قريييدِّ
يى عليى دهي  قريلكم وقر،ني م. قيسالمظ ويييووم عو  على قو ني مظ حتص

،يييد قر،وتييييدي قرلوسييييا دو وت يععيييد دم تيييي تا قويييي م عيييي رعلنل ،ح
 قيسالم ع ك،  نه م. ، مظ ،عيدقا عزل قينكليزي ،ثالاظ ق ل، ا ،ن م قي

ي ظ ذري  فوي ُ ( ض ت ، نع ،،  ذكلت  المفتيد  ب    من هللا يلتيي) ، 
 قوقم.عنوم ،م قو ع م تيخت    هللا ديمُ  يش  ظ وديمُ 
و  قر،يتا قر،حتلمظ ت يط وعنا رسالمستشرقثم ق      نا (ض ديص

ة دكثل ،ن    عا قرغيل  على قر،لصة قرعيو   قوح،ديص ،  دن شد   دم ددص  ظ إنص
ة قرن ل،ة فيا فكيل    ردين    وعحع    ع هلل   ظ دم تتل  هذه قووه م قرتنليديص

ل حك،يية ديييم قي سييالم وسيي، حت)ظ وتعيننييا علييى تيي ريل كتيي ب ياييوص
ت نني   عي) فخيل وثيوقب هدقيية عشيلق ريكوم سعين  هذق ذخلقا عهي، ا 

يم قر،عيم. وت يكعلم  ظقر،الييم ع  ،ل ت قر،الييم ،م قرن ل روذق قردِّ
ليم  ظ فيينمل ،يي  دقييو  علييى فكييل    ت  قوحييلقلدهيي  هييذق قرز،يي م قر،تنييوص

نعمظ ونن   ديو ا ثيوقب حييه  ن سوم ع ه  قوز،نة قر،هل،ة قرغ عل .يُ 
قر،الييييم قركثيييل  ،ييم دعنيي   قر،سييل،يم قرعييلينيمظ تال،ييذ  قر،ييدقلل 

هة ق ةظ ،ييم ه ييل قيسييال،يصة علييى اييولتو  قرح وييل  قر،شييوص رعاييليص
لييية عثنييي  قرتشيييديدقت قر،عتدعيييةظ  عييي ختالط قرحكيييم ع رخلقفييي تظ قر،عطص

يوز عوذه قرخد،ة قرتا يك د يع د  د له  د ل نعاص نف رعدقل قرعدقل وم 
 ،لس  وهللا قر،عيم قر،وفصق.
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عيي)ظ  دشييلت   ،يي  م  عن وريين   ظفي،يي  قفتكييلت   ( ض داييعت  المفترريد  عيي)  
يية يتكييوص ،وييمٌّ  هييذق ع،يي ُ  ظوركييمن  م ،ييم ظ يحتيي   قرنييي م عيي) رعن ييية  ،عيص

ح طة وحاو  تولصع دعو لو  فا فلو  قرعلوم قردينية علم ك ل ر 
يي ظقرثنييةظ ورسييو  قرحييه فيييوم قركييي    فييا هييذه قرييعالدظ  من ت يو ييد ، 

م نتيل  هيذه قريكيل  آسيييمظ ونيدعو هللا تعي رى ديتحتم علين   ورذر ظ
ييي   هيذق نو اينع   دو ،ايل دو قرشي م قرنيي م عد،كة  عل،     لوم  يُ  من د

 قروق ب.
إرى هن  ق   ض هذه ها قر،س  لةظ  يناناقالخطيب الور،ص  قنتوى 

) ق ت،ع عكثيل ،م قر،ستشلقيمظ فو دهم  وقد س،عتُ  قر،يتا ينو  إنص
وم يحسنوم قرعلعية دكثل ،م عل،   قيسالم غيل قرعلبظ ،ع دنويم كلل 
،يم هييل ،يدقلل  غة ع،لهم كلص)ظ و،  ذر  إتص شتغلوم فا علوم قرلص ي

ة ع او  رتعليم قرعلعية دسيو  ،يم قوايو   ة قيفلن يص قرلغ ت قرشلقيص
 قر،علوفة عندن .

ض إنييا دل  دمص قيسييالم دايي ع) فتنتيي م  المجتهررد التبريررزيقيي   
له قرعن  ر،ي  رعي ث عهي،ت مظ وروت قوص  دس س) قرع رغة فوق ،  يتاوص

يم إرى ق م.  قردِّ
و،وت عليى و ووي ظ وهيا  ه  هللاظل  دل ق  ض فند  الفتنة األولىد،  

ع سيوم  حيم تش  لوق فا قرخالفة وقر،ل ظ وقننسي،وق عليى دنيسيومظ
يم رتيلقوم فا قرسي سة. قوق فا قردِّ  عينومظ ينت  ععووم ععو اظ وتيلص

 ض فليييم تيييز  ،سيييت،ل ظ وهيييا دمص قرخليييي   الفتنرررة الثانيرررةود،ييي  
يف   ظقرعع سييم ، روق إرى تع،يق قرنهيل فيا قرعن ليد ي من وُ ،  د  خ  خيد،وم  من ، 

عي ا إرييوم فيا عليم قركيالمظ و،م عل،   قو كثيلوق ،يم قرنيي  دعي  م تنلص
وقرن  . ثم سلت قرعدو  إرى قر،ني هل  فيا قريني) وعيي م قووريى ،يم 
قر،ذقهبظ ف قعلوق على قرتدقيق وقر د  فا قرخالف ت عييم دعيا حنييية 

ية درش فعا. ووق ث لوق عينو،  فتنة ع،يي   وحلعي ا اي،ص  ظ وتلكيوق عنيص
ف ندلسييتظ ورييم يعييق ،نويي  سييو  ،ييذهب زيييد ودح،ييد فييا  قر،ييذقهبظ

 زيييل  قرعييلبظ و،ييذهب ، ريي  فييا قر،غييلب و،ييذهب  عيييل فييا عييالد 
قرخزل وفي لل. في كثلوق قرتي ريل وقرتاينيل فيا هيذه قر،يذقهبظ كي ص 

) ،م دنيي هظ  ظول فول)عدي ،  عنده ريشتيُ  ،لرل ي ب دمن  وين   حهص
ييدزقع،يي ا  وتنليييل عليي  قر،ييذقهب.     لن م غلويي) قسييتنع ط دقيي لق قرشل
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وكيي م ،ييم قرعل،يي    ونيي قض ععوييوم ععويي اظ ظوت يي دروق ظفتزقح،ييوق
ععض قرالح   قر،غيصليم ش لكوهم فيا قريتنية وهيم ت يشيعلوم ك،ي  

      قييييييييييي   هللا تعييييييييييي رى ض
   

   
     

   

 
    . وقوريييييي) تعيييييي رى(1 
  

    
   

   

   . 2) 
 لُ ل يييو هكيييذق قتصسيييعت دقليييل  قوحكييي م فيييا قرشيييل ظ فاييي ل قرخ  

عييي  زيم عيييم قرتنييي ط قرييييلو  فويييالا عيييم قرل يييو  إريييى قوايييو ظ 
يم ض  ف ط، نييت قو،يية رلتنليييدظ ودقعيي  قرعل،يي   علييى قرتع،نيي ت فييا قرييدِّ

لظ وي   مص وني) غييل ،ط ريب ورو عحك ي ت ق ويا قر ي مُ نل ي  ت  يغلب قر،يسص
ث عم نوقدل قوخعي ل وق ثي ل وريو ،وويوعة عدري . ويتيحل    قر،حدص

ون) غيل ،سلو  عم سنده. ويستنعط قريني) قرحكم ورو ع رشيع) ،يم 
م وقسع. وهذه قريتنة رم تيز   و ) رالزم قرالزم رلعلة وم ،    قرتحكص

 ،ست،ل  إرى دم دوقيو  قاول قرو،م عند قوكثليم.
خلدوق إرى قرتنليد قرايلل حتيى فيا دلت  قر،ت خليم على دم ه

يمظ و،عييدد قيي،يي م وقرينيييمظ  ،سيي رة قرتوحيييد قرتييا هييا دسيي ل قرييدِّ
ت ي،ييزوم  ظوقري لق عيم قركيل وقيسالم. و عليوق دنيسيوم ك رع،يي م

يم فيا  قرهل،ة ،م قرنول وت قرحق ،م قرزولظ واي لوق يحسينوم قرهص
ا كت بظ ونوم لدوق قرتسيليم دهيوم ،يم ت  فل ن ا عيم د  دول ك  ،  ي دون) ،ُ 

ييلظ وقرتنليييد دسييتل رل ويي  يي .قرتعاص عوم وايي ل كيي  إقليييم دو علييد يتعاص
ر،لرييي ت شيييوخوم قوقييد،يمظ ويتخييذوم قرخالفييي ت ،ييدقلقا رتطعيييق 

يم عليى قوحك م عليى قرويو ظ ت يُ  عي روم عح،ي  دثني   قرني ل فيا قريدِّ
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ييلُ  د قرتسييليم   عييوقتنومظ يزع،ييوم دمل   وإمن  ظودنوييم دسييلق  قرننيي  ظمُ سن
 قرنص ظ ويتوه،وم دمص قختالل قول،ة لح،ة رأل،ة. خ رل ه هل  
قسيييتع، ر)ظ  م  ُسيييإم قخيييتالل قول،ييية يكيييوم لح،ييية إذق ح   ظنعيييم

ويكييوم نن،يية إذق ايي ل سييعع ا رلتيلقيية قردينييية وقرتعيي غض ض ك،يي  هييو 
قروققع عيم ده  قر زيل  قرسليييمظ وعيم ده  ،ال وقر،غلب وقرش م 

قرتل  وغيلهم ،م قر،ستسل،يمظ وعيم ده  قرعلقق قرع م وف للظ و
من  (1 وقرانل قر،،ت ز ،م ده  قروند قرشيعييمظ وعيم ده  زن ع ل  و، 

فويذه قرييلق قركعيل  يعتنيد كي  ،ينوم دنويم  (2 حوروم ،يم قيع ويييم
سييوقهم ،عتييدعوم دو زقلغييوم.  ودمل  ة وقر ، عييةظوحييدهم دهيي  قرسيينص 

ت  يتوهم ع ق  دمص هذق قرتيلق وقتنشن ق لح،ةُ  حوقرح رة هذه ح فو  
 رتوسع فا قوحك مظ سعب خيل ت سعب شل ؟قوهو  نن،ةظ وسعع)ظ

 و كيذر  قخيتالل قر، تويديم فيا كي ص فلقية ،يم تلي  قرييلقظ ت

قسيتع، ر)ظ وإتص فيكيوم  م  سُ يتاوله قرعن  دم يكوم لح،ة إتص عنيد ح  
 وحنيا وش فعا ،ثالا.نن،ة حيث يو ب تيلقة ث نية عيم ، ركا 

و قر،ييلقد ،ييم حسييم قسييتع،   قرخيياللظ هييو دم كيي  قييوم ،ييم 
 ظقر،سل،يم قد قتععوق ،ذهع ا ،م قر،ذقهب تل يح ا دو ولقثة دو تعايع ا 

وتعيييد دم يكيييوم فيييا قر،يييذهب ق خيييذ عييي) كييي  قيييوم ععيييض قوحكييي م 
قت تو ديةظ قرتا تن سب دخالق قرنيوم دو ت تالليم دحيوقروم قر،ع شيية 

عليييى دحيييد د،يييليم ض إ،ييي   قيقيييدقموم إريييى عالدهيييمظ فيويييطلص وطعييي لع 
ت عومظ دو قر نوح إرى تنلييد ،يذهب دولص  وإمن    عتل  قوحك مظقرت،س  

ق تو دي آخل فا تلي  قوحكي م فنيط. وقيد كي م دكثيل قرعل،ي   وفنوي   
عيي  قرت سييع يختيي لوم قرشييقص قرثيي ناظ  قر،سييل،يم إرييى قرنييلم قرثيي ،مظ

،ذقهب قوخل ظ وركم ععد قرنهل وقرتيدقيق فينلدوم فا هذه قرح رة قر
فا قودرة ك،  كي م شي نوم فيا نييل ،يذقهعوم قوايليةظ ريلال يكونيوق 

يم دس س ا إتص رل  ه  ع ركلية.نلصديم تنليدقا دع،ى ت ي وص ،ُ   زه قردِّ

                                                           
 نيوعاظ سيك نو  خلييط ،يم قوفيلينييم وقرونيود وقرعيلب زن ع ل  زيل  فا شيلق دفلينيي  قر( 1 

 عييم.ووقوول
وتن عييي  قوزقلقييية  دخيييذت نسيييعتو  ،يييم ععيييد هللا عيييم دعييي ضظ فلقييية ،عتدرييية ،يييم قرخيييوقل ظ( 2 

وعسيييطوق نييييوذهم عليييى قريييي،م  ويييد قو،يييوييمظ د عيييدتقييي م قوع وييييوم عثيييولقت ، وقراييييلية.
نتشيييلت تعييي ري،وم عشيييك  وقسيييع عييييم ( ق 908-761دسسيييوق قردورييية قرلسيييت،ية   ظوحويييل،وت

 قرعلعل.



 142 

ععة إرى قريوم فا عيالد في للظ و هذه قرطلينة ها قرطلينة قر،تص 
عيم قد ،يم نوقعي  قرعل،ي   قر،تويلِّ لوم رذر  هيم دفيلوقرعل،   قر،تادِّ 

يمظ  ،  قييلقنييوم دفا عليوم ،وخيذ قريدِّ ،تينويوم فويم كثيلهم وت سييص
و،تخلص ييوم علييى ،ييذهب قي،يي م " عيييل قرايي دق " لوييا هللا عنيي) 

طلييق دهيي  فيي لل علييى هييلت  قرعل،يي   قسييم " ويُ  ظم عنييدهمقر،ييدول 
زقا وقتص  فييا قرتع ييي   ع عيي ا رعيي د  قوعيي  م فييا قرتغيي را، توييديم " ت ييوص

عليييم دمص ،ييي  يهنييي) فييييوم إخيييوقنوم ونعيييوت قتحتيييلقمظ و،يييم ذرييي  يُ 
قر،سيييل،وم قرععييييدوم عييينوم غييييل قريييوققييم عليييى دحيييوقروم إت ،يييم 
هييي ت قرسي سيييييم غييييل ايييحي ظ ف،ييي  هيييم ك،ييي  ينوريييوم عييينوم  تيوص
زوم قريييلدي فيييا قي ، عيييي تظ  يمظ ، يييوص ، تويييدوم فيييا دايييو  قريييدِّ

وريو ريم يني  عوي  دحيد ،يم  ظل  قرهنية،خل وم قوحك م دخذقا ،م قردت
ريم. ف،  دحل  عل،   قراح عة دو قرت ععيم ودع هم دل،ة قرودقية قووص 

ى ، تودو ف لل ع،ل ص يُ  دمن    يم دو فنو   ،دقصنيم.حيم دو ،خلص س،ص
د وحد قر،يذقهبظ إذق دخيذ فيا ععيض ثم إم ععووم وايوق قر،نلِّ 

ن اظ وقستع،لوق ريهة تلييق فا  ا ودخذه تليين  يِّ ل  قوحك م ع،ذهب آخلظ ،ُ 
وه  يم دو قرتلقييع قرنعيي . وقرحي  ظ رييل ، سي،ص ،ن م قرتالعيب فيا قريدِّ

ي ع رتلييق إت عيم قرتنليد ،م ك ص  د ي ز قرتنلييد  من قرو وهظ وتعدص ركي  ، 
  فا قرنوية ي يد قرنيي ل هكيذق ض ي يب عليى دم ي يزهظ ون) إذق ت ،ص 

سيي   يدينييية عنيسيي) دم  كيي  ،سييلم عيي  ز عييم قتسييتودق  فييا ،سيي رة
نلصيد فيوي  ، تويدقاظ وكي ص ،نلصيد عي  ز طععي ا عنو  ،م ده  قريذكلظ دي يُ 

نلصيد فيا ي وز دم يُ  ظعلي) عم قرتل ي  عيم ،لقتب قر، توديمظ فعن  ا 
 ك ص ،س رة دينية ، تودقا ، .

،سي رة   ل م كيلل د دم يتعلِّ على هذق قتعتع ل رل،سلم قر،ن و،  قر، نع
رغسي  وقروويو  وقراييال  ،يم ، تويد دو فنيي) تيي عع ،يم قرطوي ل  وق

وقعتعيله  تييم رحنتي) قطيل  خ،يلظفنذق قغتسي  ع،ي   دوم قلص  ظر، تود
ييظ غسييالا عييدوم د  ،يي) عيي رم ،يي ركاص طيي هلقا ك،يي  علص  ،يي) عيي رم ك،يي  علص     رن

ييحنييياٌّ  ،ييم قرييلدل ك،يي   شييعلقت   و،سيي    ظ ه وععييد حييدث ،و ييب توول
،ي) عي رم دم قليي  ،ني) ك،ي  علص ظ والصى ععد خلو  ،) ع رم ش فعاٌّ علص 

ظ ،يي) عيي رم زيييديٌّ ظ اييال  قراييع  ععييد طلييو  قرشيي،ل ك،يي  علص حنعليياٌّ 
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،يي) ووايي  قريييلض عاييال  دخييل  عييدوم خييلو  ،ييم قوورييى ك،يي  علص 
 .ع رم  عيليٌّ 

 ثييمص  ىظد اييلصى اييال  ت زليية عنييد هللا ؟ علييدفييال يكييوم هييذق قر،نلِّيي
  خيييالل علييىظ ت زلييية ع رويييلول  حتييى ت ينيييوم دريييي  علييى دم ذرييي

ي) ت يُ ،ي  يُ ظ كقووريى عنيي  دم ني   فيا حييقص قرخيلو  ،يم قرخالفي تظ ونص
د ع خذ دين) كلص) ،م ع رم وقحدظ ومص قرايح عة لويا كلصل هذق قر،نلِّ يُ 

ك م يايلصا ععويوم ح ،ع ق تو دهم وتخ ريوم فا قوحك م ح هللا عنوم 
ة ،نوم عليى حسيب ق توي ده ععيدم ايحص  خلل ععضظ ،ع حكم قر،لتمص 

ة ايال  قر،ي ،وم عايحة ايال  قي،ي م. ظ وقشتلقط) ايحص )    إ، ،  اال
دو ي عى دم  ظم ،سلم دم دع  حنيية ك م ي،تنع دم ي تم ع، ر وه  يتوهص 

يخطيل رويم هيذق دم عي  كي نوق د ي ل قيدلقا ،يم  ي ك  ذعيحة  عيل؟ كيالظ
 ب على ع  ظ و،  ك م تخ ريوم إتص ،م قحتي ط ك ص ،نوم رنيس).قرتعا  

، م دو ا ك  ،ذهب ،م قر،ذقهب  ، عة ،م تال،يذ قيو يو د ف
ييد  حيمظ كيي ٌّ قرينويي   قر،عييلوفيم عيي ر،ل ص  ،يينوم كيي م ، توييدقا رييم يتنيص

ع،ذهب إ، ،) ت، ، اظ وخ ريي) فيا كثييل دو قليي  ،يم قوحكي م ،خ ريية 
الع) على ددرصة ، تود آخيلظ دو قرييت  عليي) ع،ي  ريم  ق تو د عسعب قطص

 ع) على إ، ،).  ن يت  يُ 
يم يُ و  عع فا ك  ،س رة ،ن) قرش ل  ت ع م يتص  قر،سلم   مُ لز  وم قردِّ

 ظقي، مظ ودم يع،ي  فيا ،وققيع قت توي د ع  توي دهظ ت ع  توي د غييله
 ك م دفو  ،ن). وإمن 

و هذق هيو دعيو حنييية ود،ث ري) لح،ويم هللا تعي رىظ كي نوق دفوي  
 قوفولية على دعا عكيل وع،يل لويا هللا ،م دم يعتندوق فا دنيسوم

خ ريوه،يي  فييا كثيييل ،ييم قوحكيي م قت تو دييية.  ظعنو،يي ظ و،ييع ذريي 
زوم قوخيذ  يوص ،ذهب ،م قر،ذقهبظ ريم يزقريوق إريى ق م يُ  وفنو   ك ص 

،يع دمص ذري  هيو عييم  وتي ل  عنيو  دحيد دايح ع)ظظ ت ل  عنو  قي،ي م
ز قرحنيية ،ثالا قرتليييق عييم دقيوق  دعيا حنييية قرتلييق. فل، ذق ت ي وص 

وحكيم  ظف،  هذق إت تيليق عيال في لق ؟ و، ر  وقعم عع ل وقرش فعا
 ععكل قردري .

و قد نتج ،م قرتيليق عيم قر،سل،يم وقرتشديد عليوم فا دينوم 
   رى ضحححله تعححو،ا رحوم عدوم ،و ب غيل قرتعاب قر،خ رية و،
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 .(،لحى . (1 

،ن ريي) عنوريي) ض وريييل ،ن ،نيي  ق م  التبريررزي المجتهرردثييم خييتم 
هييذق قر،نييدقل عناييد عييي م  ،نيي م قسييتيي   روييذق قرعحييثظ وإن،يي  دولدتُ 

زه كثيل ،يم فنوي    وقز قرتلييق إذق ك م عم علض احي  ك،   ول 
 ك ص قر،ذقهب.

و تشيي  دم وييلول  قرتلييييق دهييم ،ييم قروييلول  قرتييا و لويي  
و  وا،ة ع ل على قرشل . حيث ز قرينو   قرحي  قرشلعية ،ع دن ول 
قرشيعة ،شلوعة دفع ا رلويلل عيم قرشيلي   مص إ،ثالا  عن  دم ين    ت يُ 

ز هييذق قيوييلقل رل،حتيي  ظ دو دم قرلعيي  حييلقمظ دو قر يي لظ وركييمن  ظ ُي ييول
ظ ويل رلنلض ث،م ،عيع خسييل عنيييل  ي ز قسيتع حة ُُ دإذق  وركمن

دخيل  لبص قر،ي    إذق ظ،ناد قرلع . دو دم إيت   قرزكي   فيلضظ وركيمن 
ثم قستع ده سنطت عن) قرزك  .. إريى غييل ذري  ،يم  ظقع  قرحو  )ُ ، ر  

ة روم فا  ل د إطالق اه وت حُ إعط   قرشل  و ع  قرتكليل تخييلقا وقرتنيص 
ي  هللا عي) وييوب عليي) قرسيالم ،يم قرتواي  رلعيلص  (2 هذق غيل ،  لخص
    عييييي ري،يم فيييييا قورييييي) تعييييي رى ض

    

 
ظ و،ييي  دععيييد قرنيييي ل عييييم قرحنيييث وعييييم إعطييي   (3 
عيذر  اي ل قر،سيل،وم كي نوم ت شيل  رويم. وقيد  قرشل ظ وتشي  دمل 

ز غوب هللا على قريوود رتحيص  لوم على ايد قرسعت فنط. ونحيم ن يوص
 درل حيلة ،ثلو  عولول  وعال ولول .

ل رلوييييلولقت دحك ،يييي ا علييييي)ظ ،ييييم قرحك،يييية دم نلييييت، عنيييي  ا 
 ظوإت ف رسلط م. ريلتييع قرخيالل د     وُ  ق تو ديةظ في ،ل عو  قي، م إمن 

فتع،  عو  قو،ة ، دقم قر،نتوى ع قي ا. فينذق در ي  قرز،ي م إريى تعيديلو  
عنو  ق تو دي آخل فكذر  ي ،ل ع) قي، م دو قرسلط م لفعي ا رلخيالل. 

وت تن فييييي) قرحك،يييية  ظوع،ثيييي  هييييذق قرتييييدعيل قرييييذي ت ي عيييي ه شييييلعن 

                                                           
 .13قرشول  ض( 1 
قر،ث  عاعله. ولد ذكله فا قرتولق ه  سيل ديوب ( وفيا قرنيلآم قركيليم  ب  ل  وُ ديوب ض نعا ( 2 

 (. 41   – 83قونعي    – 84قونع م  – 163فا سول  قرنس   
 .44  ض ( 3 
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لية رلشيل ظ قر،سيلص،ة رتلقيعي ت كي  فنيي) نستعوض تل  قرحيي  قر،عطص 
 ع حك م شلعية إي  عية ت زي  فيو . ظو،تين)

  و عنحو ذري  يسيلم شيلعن  ،يم قرتالعيب وقرتوي لبظ وييتخلص 
يييق دمص  قرنويي   وقيفتييي   ،يييم قرتوفييييق علييى قوهيييوق ظ وحينليييذ يتحنص

 قرخالل فا قريلو  لح،ة. 
يي) ينتوييا علييى عل،يي   قرودقييية دم ينيي و،وق فكييل  ظ ايي وقرح دنص

ييب ر،ييذهب آخييلظ فيكييوم سييعيوم هييذق ،نت يي ا رلتيي ريل و ،ييع  قرتعاص
 قركل،ة فا قو،ة.

ي  نشيكل دخ ني  قر، تويد قرتعلييزي عليى  األستاذ الرئيسق    ض إنص
يم وقاييده عي نيي) رنيي  ح ريية إخوقننيي  دهيي  فيي للظ وعلييى غيلتيي) رلييدِّ 

 د  ُو      تنليله عخاو  دمص حكم قي، م إمن م. د،ص قرت ريل عيم قر،سل،ي
 هييو عيييمُ  قرتلييييق   يلفييع قرخيياللظ وعخاييو  دمل  وإت ف رسييلط مظ
هيييذه  يحتييي   إريييى نهيييل وتيييدقيقظ وسيييتنوم ع،ثييي  قرتنلييييدظ فتنلييييلُ 

ييية قرتيييا عحيييث فيوييي  قيخيييوقم قركيييلقم  قرتيييدقين ت فيييا قر،سييي ل  قردينيص
ييتُ قرتييا س   قردقل،ييةُ  قر ،عيييةُ  شيي   هللا. وقريييحوم قييد قييلب وقييت    إمن كل ش 
 .قتنالقلم دوقوآم  ظقرهول
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 جتماع السابعاال

 )مجمل أسباب الفتور(
 1316يوم األربعاء الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة 

 .هـ
 

لن قروييعط وقُيي ظفييا اييع ح قريييوم قر،ييذكول قنته،ييت قر ،عييية
 قرس عق حسب قرن عد  قر،لعية.

د قريلقتا ض إمص قر ،عية رتنتهل ،خ طع ا ق ستاذ الرئيساألق    رسيص
ع،و،توي  قرتحليلييةظ دم تيييده   فا عنيده  وقي ،ي    فوق ه،ت    ،ن   

ل  ديو ا لدي  قرذقتا فا سعب قريتول قر،عحوث في)ظ وذر  ععد دم تنلص
رو  ، ،  ق لق  قرتا دولده  قيخوقم قركلقمظ حيث دحطت عو  عل، ا 

لقا   قر،لق عة ف نت د ،عن  رو  فكلقا. رس،ع وقركت عة وقرنلق   وع،كلص
 (1  سييكندليل وقرعليي  قي قرشي ،ال     وقر ،عيية تل يو قري وي ظهيذق

يية  دم يشيتلك  فييا ويعط خط عيي    عيي م يتع قعي  فييا تلنيا قر ،يي  قركال،يص
ختاي ل قرخطيا وكت عتو ظ ونو،  كع قا قيخوقم ت يعلف م طلينية قت

   فا ،ث  هذق قر،ن م. قر،ستع،  
ثم قي   ض  وقستل،  ،ن) قرنو ظ ظرش ،ا إرى لفين)نهل قري و  ق

ل عوذه قرخد،ة. قم رلتشلص  إنن  ،ستعدص
ي كنتُ  ض حعص ا وط عةظ وإمن  السيد الفراتيّ ق     ظ كليي      ون قايل قرطل

ظ فني م ،ن ،ي) عليوي  (2 . ثم قنحلل عم قر،كتعةقرعو عة   ظ قلي   قرنو   
دم شل  فا كال،)ظ  ظ و،  رعث(3 وقرعلي  قيسكندلي قري و  قرش ،ا  

 فن   ض

                                                           
 يسكندلي.و قرك ،  قدكذق ولدتظ وقراوقب ض قرعلي  قرندسا ( 1 
 ،ك م قر،كتعة.( 2 
ن) فا هذق قرتلكيب قر دييد ي ،يع دسكندليظ ،ع ت ندلي ر، ذق يالص قركوقكعا على قرعلي  قي( 3 

 ي.لسكندعيم قس،يم ،م قر، ت،عيم ه،  قرعلي  قرندسا وقرك ،  قي
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لقت  ،عيتن  قر،ع لكة دمص هيذق قريتيول قر،عحيوث يُ  ستي د ،م ،ذكص
فييي) ن شييئ عييم ، ،ييو  دسييع ب كثيييل  ،شييتلكة فييي)ظ ت عييم سييعب 

،نوي   وقحد دو دسع ب قالل  ت،كم ،ن و،تو  عسوورة. وهيذه قوسيع ب
وكلصو  تل ع إريى ثالثية دنيوق   ظداو  و،نو  فلو  رو  حكم قواو 

ة. وإنا دقيلد  ض وها دسع ب دينيصةظ ودسع ب سي سيصةظ ودسع ب دخالقيص
،يم ،ع حيث  قسيتخل ت)عليكم خالاتو  ،يم  يدو  قريولسيت قريذي 

( ورلييلو  ،نوي  عحيلل قوريل،نو  عحلل   رألاو قر ،عيصة لق،زقا 
  قري  ( وها ض

 :: األسباب الدينية  األولالنوع 
 ة  ق(.ت ثيل عنيد  قر عل فا دفك ل قو،ح  1
دقت فا قرسعا وقرع،  وزينة قرحي    ل(.ح  2  ت ثيل قر،زهص
 ت ثيل فتم قر د  فا قرعن لد قردينية  ق(.ح  3
يم  ق(.ح  4  قتستلس   رلتخ رق وقرتيلق فا قردِّ
يم وسوورة قرتديصم ع)  ق(.ح  5  قرذهو  عم س، حة قردِّ
يم خالل قرسلل  ق(نتشديد قريح  6 ليم فا قردِّ  .و   قر،ت خص
ة عكثل  تخي رل ق لق  فيا فيلو  دحكي م وتشويش دفك ل قح  7 ،ص

يم  ل(.  قردِّ
يم عسييعب قرتخليييط  ح 8 فنييد إ،كيي م ،ط عنيية قرنييو  رلع،يي  فييا قرييدِّ

 وقرتشديد  ل(.
يية ح  9 يم ،نتعسيي ت كت عيص إدخيي   قرعل،يي   قر،درصسيييم علييى قرييدِّ

 وخلقف ت وعدع ا ،ولص   ق(.
يم ح 10 ة قرييدِّ و علوييم إييي ه روييوق ورععيي ا  توييويم غييال  قراييوفيص
  ل(.

يم عتيييينص ح  11 م قر،يييدق يم ع،زييييدقت و،تلوكييي ت إفسييي د قريييدِّ
 وت ويالت  ل(.

يية مسيييإدخيي   قر،درص  ح 12 وقر،ن عليص
يية كثيييلقا ،ييم  (1  علييى قرع ،ص

 وه م  ق(.قو
،يم وقرل،ص ريمخلع قر،ن ص  ح 13

حل  (1  وقر،شعوذيم قلوب  وقرسل
 ع ت  ل(.قر،سل،يم ع ر،لهص 

                                                           
 ة.حعه،وم قووليُ قرذيم ( 1 
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يم   ريم وقر،يدق يم دمل إيو م قريد ص  ح 14  ودمل  ظ،يولقا سيليصةدفيا قريدِّ
 (.ققرعلم ح  ب  

ةح  15 ة وقرعنليص قعتن د ،ن ف   قرعلوم قرحك،يص
 يم  ق(.رلدِّ  (2 

ق قرشِّل  قرالي  دو قرخيا إرح  16 ة  ل(. ىتطلص  عن لد قرع ،ص
 تو وم قرعل،   قرع ،ليم فا ت ييد قرتوحيد  ل(.ح  17
ل وقتستودق   ل(.قتسح  18  تسالم رلتنليد وتل  قرتعاص
ب رل،يذقهب و لق  قر،تي خص ح  19 ليم وه يل قرنايو  قرتعاصي

 و،سل  قرسلل  ل(.
ة قرحجص  ق(.ح  20  قرغيلة عم حك،ة قر ، عة وقر ،عة و ،عيص
تو   ل(.ح  21 ة قردينيصة  والا ع،زيص  قرعن د على نعذ قرحليص
 دق  ،م قركت ب وقرسنصة  ل(.قرتزقم ، ت يلزم و   قتستوح  22
وتو وني) في،ي  هيو  ظتكليل قر،سلم نيسي) ،ي  ت يكلصيي) عي) هللاح  23

 ، ،ول ع)  ل(.

 : النوع الثاني : األسباب السياسية
ة  ق(.ح  24  قرسي سة قر،طلنة ،م قرسيطل  وقر،سلوريص
 ،ة إرى عاعي ت ودحزقب سي سيصة  ل(.قو قتيلص ح  25
ية ،يم حلحل،ي م قوح  26 ية قرنيو  وقرع،ي ظ وفنيدقنو  قو،ص ،يم يص

 وقو،   ل(.
ة  ل(.ح  27  فند قرعد  وقرتس وي فا قرحنوق عيم طعن ت قو،ص
فيم ،ي  قوح  28 ،لق  طععي ا رلعل،ي   قر،درصسييم و ولية قر،تايوص
  ل(.

حل،ييي م قرعل،ييي   قرعييي ،ليم وطيييالب قرعليييم ،يييم قريييلزق ح  29
 وقرتكليم  ق(.

يية يُ ح  30 ييقعتعيي ل قرعلييم عطيص يي   ،ييلق  علييى قوعويي  قو مُ حس  خاص
يم رل وال   ق(.  وتيويض خد،ة قردِّ

قلب ،ووو  دخذ قو،وق  ،م قوغني   وإعط لو  رلينلق  ح  31
 .  ق(

م دينوم  ل(.د،لق  قرنو   وقر،يتيم تكليل قوح  32  ،ولقا تودص

                                                                                                                        
 قرل، . وموم ع ر،ستنع  ع ستخدق،لقرذيم يتنعص ( 1 
 يلسية.قر( 2 
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حييلقل وتنييليعوم قر،ت،لصنيييم إععيي د قو،ييلق  قرنييعال  وقوح  33
 . وقوشلقل  ق(

 ،لق  قرسلق  وقرودق  وقرتنكي  عوم  ل(.،لقغ،ة قو ح 34
 ي قرع مص ع رح ل وقرتيليق  ل(.دفند قوص  قرلح  35
كوم ع رسي س ت قرخلق    ل(.ح، قة دكثل قوح  36  ،لق  وت،سص
،ييلق  علييى قتسييتعدقد عنيي دقا وقسييتكع لقا إاييلقل دكثييل قوح  37
  ل(.

عيدهم قتظ وعُ قنغ، ل قو،لق  فا قرتيلل ودوقعيا قرشيووح  38
  ل(. (1 عم قر،ي خل  عغيل قريخيخة وقر،  

ة فنط  ح  39  (.قحال قتهت، م قرسي ساص ع ر ع ية وقر نديص

 :خالقيّة النوع الثالث : األسباب األ
 قتستغلقق فا قر و  وقتلتي ح إري)  ق(.ح  40
يم وقريدني  قسيتيال  قريي ل ،يم قرلص ح  41 حي ق ع ريي لزيم فيا قريدِّ
  ل(.

 خالد إرى قرخ،و  تلويح ا رلنيل  ل(.قيح  42
 فند قرتن ا  وتل  قرعغض فا هللا  ق(.ح  43
ة  ق(.ح  44 ة قتحتس عيص  قنحال  قرلقعطة قردينيص
 فس د قرتعليم وقروعه وقرخط عة وقيلش د  ل(.ح  45
ة  ق(.ح  46  فند قرتلعية قردينية وقوخالقيص
  ق(.فند قوص  قر ،عي ت وث،ل  دوقم قي ،و  ح  47
ة عسيعب قرتوي وم فيا قرزكي   ح  48 فند قرنيوص  قر، ريية قتشيتلقكيص

  ق(.
 تل  قوع،   عسعب وعل ق ،    ل(.ح  49
يية  عنيي ا وخوفيي ا ،ييم قرتخيي ذ  ح  50 إه،يي   طلييب قرحنييوق قرع ،ص
  ل(.

 غلعة قرتخلصق ع رت،لصق تزرصي ا واغ لقا  ل(.ح  51
لية على قراين لع قو،يتياي  قتلتزقق ع ر نديصة وقرخدم ح  52
  ل(.

                                                           
 وم قرسلطة ،يسد .( 1 
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يم ق لم فا قرع، لم وفا ك ص ،  سُ  ح 53 م دمص علم قردِّ ل فيا توهص طص
 كت ب  ل(.
 ،ع دق  قرعلوم قرع رية قلتي ح ا رل و رة وقرسي رة  ق(.ح  54
ية ح  55 قرتع عد عم قر،ك شي ت وقر،ي وو ت فا قرشيلوم قرع ،ص

  ق(.
ق قرشِّل  وشو،ت)  ق(.ح  56  قرذهو  عم تطلص
ض هيذه هيا خالاي ت دسيع ب قريتيول قرتيا  السيّد الفراتيق   ثم 

يلقت ك،ي  يُ وريل فيو  ،كلص  ظدولده  إخوقم قر ،عيصة . وحييث كي م ه  مص
رلخل  قر،و ود فا داو  إدقل  قرحكو، ت قيسيال،يصة دخي  ،ويمص فيا 
ظ فننا دويل إرى قوسع ب قرتا سعق قرعحيث فيوي   توريد قريتول قرع مص

ده  ،يم قعيي  للولُُ دلقم قوسيع ب ق تييةظ ،م قع  قيخيوقم قركي  عيدص
 ظ،يييلتياييييلو  وتشيييليحو  رطييي   قو دتُ ل،سييي ل  فنيييطظ حييييث ريييو د

 ورخل ن  عم ادد ،حيلن  هذق.
وقوسع ب قرتا س ذكله  ها داو  ،يوقلد قرخلي  فيا قرسي سية 
ةظ قرتا ها دعهيم دورية يويمص  وقيدقل  قر  ليتيم فا قر،،لكة قرعث، نيص

ة قر،سي يم سينة ش نو  ع ،ص ل،يم. وقيد  ي   دكثيل هيذق قرخلي  فيا قرسيتص
لت داورو  قرندي،ةدخيل . دي ععد دم قندفعت رتنهيم قو ظ ،وله ظ فعطص

،  فيا قرعشيليم يت قورم تحسم قرتنليد و عدق ظ فتشتصت ح رو  وت سييص
 ظسيينة قوخيييل  قرتييا ويي   فيويي  ثلثيي  قر،،لكييةه وخييلب قرثلييث قرعيي قا

يودشيلل عليى قرويي   رينيد قرل قرسيلط م قيوص  سييلطنت)  ل  لن  يي   وا 
اييلقل علييى سي سيية كلصويي  فييا سييعي  حيييه ذقتيي) قرشييليية وسييعي  قي

 .(1 قتنيلقد
يي  سيي لل قر،، ريي  وقدو ة فييال تخلييو ديويي ا ،ييم ي،ص ،يي لقت قيسييال،يص

ععييض هييذه قواييو  ك،يي  دمص فيويي  دحييوقتا دخييل  دوييلص ود،ييلص يطييو  
اة ها ضعي نو  وقستنا له . وقوسع ب قر،لقد إرح قو    ،لخص

 األسباب السياسيّة واإلداريّة العثمانيتين :
وقرعنوعي تظ ،يع قخيتالل طعي لع  (2 توحييد قيوقنيم قيدقل ح  57

  ق(. (1 ه را فا قو ن ل وقرع دقتدطلقل قر،،لكة وقختالل قو

                                                           
 قتستعدقد.( 1 
 دي ،لكزيصة قرحكم.( 2 
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تنويع قرنوقنيم قرحنوقيصةظ وتشويش قرنو   فا قوحيوق  ح  58
 قر،ت، ثلة  ق(.

ية ،يع عُ  ايو  قيقرت،سص  عح  59 طيلقل عيم عيد قودقل  قر،لكزيص
دقل  فيا قر،لكيز عليى دحيوق  تلي  قرع ا،ة وعدم وقيول للسي   قي

 قوطلقل قر،تع عد  وخا ل  سكص نو   ل(.
قرتزقم داو  عدم تو ي) قر،سلورية على للس   قيدقل  ح  60

  ل(. (2  وقروت  عم دع، روم ،طلن ا 
 ت رتوحيد قوخيالق وقر،سي ر  تشويش قيدقل  ععدم قترتي ح 61

قد ،ع قوطلقل قردورة تتخ ذهم ،م  ،ييع فا قروزقل  وقروت  وقرنوص 
.  ص قو نيي ل وقوقييوقم قر،و ييوديم فييا قر،،لكيية عناييد قستلويي   قرُكيي

  ل(.
ي ح 62 ل قرتزقم قر،خ رية قر نسية فا قستخدقم قرع،   عناد تعسص

عيينوم رتي ،م قيدقل  ل قت،تيزق  قرتيي هم عييم قرع،ي   وقوهي راظ وتعيذص 
 غ للة قتتي ق عليو   ل(.

ي قي، لقتقرتزقم تيويض  ح 63 ة عي د  عيععض قرعييوتظ قر،ختاص
كن، ل  ،كة وإ، لقت قرعش لل قروخ،ة فا قرح  ز وقرعلقق وقريلقت 

يير،ييم ت يُ  ييإدقلتويي ظ و يي  دم يكييوم قو،يييل ،نيييولقا ،   مُ حس   ا  رِّييوُ  من ،ل
 قردورة. وم ،ع) ودص فال يتين عليوم ،كلوه ا عندهمظ

ي ح 64 ة عيععض قواين ل قرتزقم تورية ععض قر،ن ايب قر،ختاص
عسيكلية ر،يم يكيوم ،نييولقا فيا اييني)  ك ر،شييخة قيسيال،ية وقرسلص

ل على د،ل وت يتيق قرلليل وقر،لل ،م قرعل،   دو قر ندظ و   دمن 
  ل(.  (3 ،وم

                                                                                                                        
،ييم دهييم قروييلولي ت دم يحايي  كيي ص ،ييم دهيي را تلكييي  علييى قسييتنال  نييوعاص إدقلي ين سييب ( 1 

،يي لقت در، نييي  ووتييي ت د،ليكيي  قرشيي، ريصةظ وك،يي  إعيي دقتوم وطعيي لع عالدهييمظ ك،يي  هييا قرح ريية فييا 

 .هـوم وقرلول فا د،الكوم.    (. د. نكليز فا ،ستع،لقتييعل) قي
ي ك نت قرح رة فا قردورة قع  قرتنهي، ت قرخيلية خييلقا ،نوي  ععيده ظ ظورذر ( 2     حييث كي م قرع،ص

فعي   ثم دطلق سلقحوم فا عويدن  ،يم كي ص ،سيلوريصةظ إتص فيا قو ،سلوريم رد  حول  قرسلط مظ

 .هـ   (. د. ع  قرخوقطل قرتا تتعلصق عحنوق قرسلطنة ع  قوقوق ظ 
 حكو، ت قرع  ز .   (.رهكذق تكوم قحتي ط ت ق( 3 
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 .(1 ح قرت،ييز قري حش عيم د ن ل قرلعية فا قرغنم وقرغلم 65
قرتس ه  فا قنتخ ب قرع،ي   وقر،ي ،وليمظ وقيكثي ل ،ينوم  ح 66

نيييم عغيييل رييزومظ وإن،يي  عناييد إع شيية قرعشيييل  وقر،ح سيييب وقر،ت،لص 
 يم.قر،لحص 

ح قرتسي ،  فيا قر،ك في   وقر، ي زق  تو وني ا يشيلوم قيدقل   67
 ريل رل،ل  ا حب. ظ ك من تن     دم س   تن ن  سُ ح  

ية كوويع دنه،ية ح عدم قترتيي ل رلع يية قر،ن 68 تويي ت قردينيص
ظ دو ،ييع قرلييزوم  ظوركييمن  ظ،ايي د،ة رلشييل  عييدوم رييزوم سي سيياص ،وييمص

ة وقتعدوم قعتن   عتيوي،) رأل  .(2 عتذقل رو   لع ا رلنن عة وقرلو ،ص
ح توييع حل،ة قرشل  وقو  قرنوقنيم ع رتزقم عيدم قتع عوي   69

ة قس، ا وتنييذه ظ وقي  إلقدية فعيالا  القل على دم تكوم قيدقل  نه ،يص
 3). 

ودخالقوم و،ا رحوم  قوه راح قرتو وم فا ،  لق  ع دقت  70
 قست الع ا ر،حعتوم قرنلعيصة فوق ط عتوم قره هليصة.

ح قرغيلة دو قرتغ ف  عم ،نتوي ت قرز، م و،عي لق  قر ييلقم  71
 ع .نوتلقية قرسكص م عسعب عدم قتهت، م ع ر،ست

ه  غط على قوفك ل قر،تنعص ح قرول  72 هي  وسي،وص وة عناد ،نع ن،وص
كييي م  وقطالعوييي  عليييى ، ييي لي قيدقل ظ ،ح سييينو ظ و،ع يعوييي ظ وإمن 

ى ،نييي) قيغيييلق  قرطعيعييياص ععثييي ا ،حوييي اظ ويتييي تص  قرويييغط عليييى قرن،يييوص 
 وينتج عن) قرحند على قيدقل . وقرتحيصزظ

                                                           
كووييم قردوريية قرعث، نييية حنييوق قرعييلب فييا قر،ن اييب وقتلتييزقق ،ييم عيييت قر،يي   هويي، ا ت ( 1 

ُا ُكيوتو  ز  عليوم ح   كونوم ثلثا لعيص نسعة في)ظ ونو  ،،يص  ،يم قر يلكل وقرعشين ق وقوكيلقد  الاص
وقرعلغييي ل وقرعلعكييييل.   ( فيييا ط. ق  [ قركيييلوقت رخيييلوقت وقولنييي لوط وقريييلوم وقول،يييم وق

قرغلعكيل. وك ستثن   ده  قرع ا،ة وغيلهم حتى ععض قرعيوت ،م قرخد،ة قرعسيكلية وقرتكي ريل 
يلد كيونوم ت يتح،ص  قرشلعية وقرعلفية. ليوم وك ستثن   غيل قر،سل،يم ،يم قرخد،ية قرعسيكلية ر، ص

 قرتا عليو  قر يش.   (.    نن ح رة قرول 
،ن   ان ديقظ وق عوا دعشي ل قرسيوقلمظ وفيا ذري  عيدم ك ستخدقم قريوود ق عوا ،   دي دُ ( 2 

لع ية قر،ذقهب قرتا تستو ب دم ت تسنط قرزك   عم قر،دقفعيمظ وك سيتخدقم قوي   ع رلسيوم دو 
قا.    (.  علوقتب  زلية  دص

ي قوحكي مرخلق حل،ت)ظ ود،ي   قرشل  ك ل   دحك متعطي  ععض ( 3  ةظ ف،يع كثلتوي  قرع رغية قرنه ،يص
. قو،يوق ق عسيلب عشلقت درول قرنو ي ظ رم يتيق إرى ق م إ لق  شا  ،نو  إتص ععيض ،ي  يتعلصي

 لقديصة فعالا( ض ت ععة ر،شيلة ، ركو .إويناد ععع ل    .هـ   (. د. 
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سيي ف  داييالا ودخالقيي ا وعل،يي اظ وتحكييي،وم فييا ح ت،ييييز قو 73
وم على داح ب قر،زقي ظ وهيذق قرتوي وم عشي م قرلق ب قرحلص  وتسليط

 ذوي قرشلوم يستلزم تسيص  قيدقل .
ح إدقل  عيييت قر،يي   إدقل  إطييالق عييدوم ،لققعييةظ و ييزقل  74

يى إعدوم ،وقزنةظ وإسيلقل عيدوم عتي بظ و تيالل عيدوم حسي بظ حتص
 ولق عيي ا  ى عييالدقا وفل عييديوم ثنيليية ُتيي رأل  نييبايي لت قر،،لكيية ،ديونيية 

 .وحنوق ا  ود،  ا 
يييية عييييدوم  75 ة وقر،لكيص يييية قرسي سيييييص ح إدقل  قر،ايييي ر  قر،و،ص

قستش ل  قرلعيصة وت قعيو  ،ن قشية فيوي . وإم ك نيت إدقل  ،شيوود  
 حلكة وسكوم.  ص قر،ولص  فا كُ 

لعيم على ،ع يعوي  إح إدقل  قر،ل  إدقل  ،دقلق  و 76 سك ت رل،طص
يية حنيي لق   ،ييولظقوحييذلقا ،ييم دم ينيثييوق ،يي  فييا قراييدول فييتعلم قرع ،ص

ييي ييية ،  وإذق قييي روق فعليييوقظ وهنييي   قرطص ،ييية  إذق عل،يييوق قييي روقظ من وقرع ،ص
 قركعل .
ية عي رتزرصل وقيلوي   وقر،ح عي    77 ح إدقل  قرسي سية قرخ ل يص

دقل  ذري  رل ييلقم ع رحنوق وقرلشيو  ع ت،تيي زقت وقرننيودظ تعيذ  قي
ييةظ واييعلهم علييى  ع،ن عليية تعيي ،يوم عييم قر،شيي هد قر،لر،يية قرتخليعيص

ييةظ ورييوت تليي  قر،شيي هد وقرييلوقل  ر،يي  و ييد قرييل وقل  قر،نتنيية قيدقليص
قر يلقم وسيلة رلوغطظ ،ع ،  درن ه هللا عينوم ،م قرعدقو  وقرعغو   

 إرى يوم قرني ،ة.
ض إم ععيض هيذه قوسيع ب قرتيا ذكلتوي ظ  السريّد الفراتريثم قي   

ة ،نيذ نشي تو  د و ها د،لقض قدي،ة ،الز،ة يدقل  قرحكو،ة قرعث، نيص
،  ك م  ة تزو  عزوق  ،حدثو ظ ولعص ،نذ قلومظ وععوو  دعلقض وقتيص
 ي،كييييييييييييم قراييييييييييييعل عليويييييييييييي  رييييييييييييوت دمص قرخطييييييييييييل قييييييييييييلب 

،م قرنلب ك،  دش ل إري) قوست ذ قرلليل فا خط عي)  –وقرعي ذ ع هلل ح 
قووص 
 1). 

                                                           
ا فا خط ع) قووص  رلح رة قرسيلة فا قرح  ز ،يم فني(د1  د ش ل حول  قرلليل وهو قوست ذ قر،كص

قله،يي  ،ييم تنيي ز  قو،يم فييا علييد هللا قو ،يييمظ وقر ييول قريهيييع قرييذي ينيع علييى دهيي  قرحييل،يم وزوص
طيي ق وايي ل وقروتييية وقرعسييكليصةظ وغيييل ذريي  ،ييم قوحييوق  قرتييا ت تُ  هقرسييلط ت قرييثالث قي،يي ل 

ية قرح ي  ظ وت سيييص،  قريدقخليم تحيت سيلطة قو ييشيتكا ،نوي  ع ،ص وقد قوعهيم ،ييم   نييب وهيم قرسل
،سل،يم. وت غيلو دمص هيذه قرحي   تسيتدعيوم وم ييدعوق حكو،ي توم رل،دقخلية فيا شيلوم إدقل  قر
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يععض دسع ب شتصى دف قوسع بثم ق   ض ويلتحق عوذه  لو  ععيد اِّ
 ت. وها ضتعدقده  إرح ق ا ع رخالا 
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ة. 85  ح قرخول فا قرطعيعةظ دي سنوط قرو،ص
 ح قتعتزق  فا قرحي   وقرتوقك . 86

يةظ فلي) شي م  قوخيالقد،ص  عدم قرتطي عق فيا  عييم قرلعي   وقرلعيص
عهيم ك،  يهول رل،ت ،ص  قر،دقصق فا توقلي، قو،م ،م دع هم قر،ليو  

ق مقرييييي تحيم  دقر،ييييوفصنيم وقرنييييوص ين ك يسييييكندل 
واييييالح  (2 وع،ييييل (1 

 (5 وقريي ت  وشيلرك م قور،ي نا (4 لوا هللا عنو، ظ و نكييز (3 قرديم
وعطلل قركعيل وعوني علتظ ريم يييوزوق فيا تلي  قرعهي لم إتص عي رعزقلم 
قرا دقة ،ع ،ا دقة تطي عنوم ،يع لع يي هم و يوشيوم فيا قوخيالق 

يي ا رتليي  قو سيي م ت وقر،شيي لب تط عنيي ا ت ،يي اظ عحيييث كيي نو ق للوسيي ا حنص

                                                                                                                        
ل هللا  - يي  حاييوروم علييى قو،ييم وقرلقحييةظ وحينلييذقرح يي زظ و يتييي نى قرعييلب دوم حيييه  –ت قييدص

 قاى.    (.وحدهم فا دفع قراليعيصيم عم قر،س د قو قعالا  قعيوة قيسالم ك،  تي نو
 ريد فيا ،ندونييةظب عذي قرنلنيم. وُ نل ل  ق.م ( قر،ُ  324-356سكندل قركعيل  م ض قيين سكندل  قي( 1 
 235-205ل  سكندل سي ويلُ إش عوم. دوفا فا ع ع . تعلصم على دلسطو. ،م دعهم قرغزق  ووتُ 
ع قودب وقرينيييومظ وحييي لب قر ل،ييي م. خطيييل قرييييللظ ،علقطيييول لو،ييي نا. دععيييد  إ(  وقتخيييذ  شييي ص

  لقا ر). قغتي .ي) ،ستشنل قريدورعي نُ 
 ع،ل عم قرخط ب.( 2 

يم قويوعا هو يوسيل عيم دييوب  ( 3  م ( وريد فيا  1193-1138   هــ 589-532االح قردِّ

ية. هيزم قيوُ  ظتكليت ع رعلقق  1187فيلنج قيلب حطييم توفا فا د،شق. ،لسل قردورية قويوعيص
 وفت  عيت قر،ندلظ ثم ه دم قراليعييم. دسل ،ل  قرندلظ .م
نشييييئ م ( ،ُ  1227-1167اييييلا تي،ييييو يم   م ض قعييييم يشييييوكاظ قسيييي،) قو نكيييييز خيييي( 4 

 قر،غوريصة قرتا قنتشلت فا قرع رم. قي،علقطولية
( تني ز  عيم  1556سيع ني  ودر، نيي   إم( شي ل  قرخي ،لظ ،لي   1558-1500ش لرك م  ( 5 

 وقعتز  فا قرديل حتصى وف ت). ظقر،ل 
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كلدل  ،  على  سم ثول دو عي رعكل. وهيذق قرتطي عق وحيده ي عي  
ة تعتعل لليسو  لدسيو ظ فتتيي نى دوم حيهي) ودوم حكيم نيسيو   قو،ص
عنيسو ظ حيث ت يكوم روي  فيا غييل ذري  فيالح دعيدقا ك،ي  قي   قرحكييم 

 قر،تنعا ض 
 عييي ر،لو    إن،يي  قرنيي لُ 

 وه ن 
 وي  ع يمُ لوكُ ، علبُ  يل ُ يُ 

 1) 
خييالل فييي) دمص ،ييم دهييم حك،يية قرحكو،يي ت دم تتخلصييق  و،،يي  ت

ييةظ وتتصحييد ،عويي  فييا عوقلييده  و،شيي لعو ظ ورييو فييا  عيي خالق قرلعيص
قرعوقلد غيل قر،ستحسنة فا ذقتو . وت دق ص ،يم دم ت ي لي قرحكو،ية 

ى وفصق ت تذقعوم إريتُ  دمدخالق قرلعيصة ورو تكلصي ا وقتيص اظ إرى  قو نعية
يييومرغتوييي  ف خالقوييي  ف نسييييتو ظ ك،ييي  فعييي  قو ،ويص

 (3 وقرعع سييييوم (2 

يدوم وقر،وحص
وك،ي  توييتم عي) قرييدو  قر،سيتع،ل  قيفلن ييية فيا هييذق  (4 

وك،  فع   ،يع قوع  م قرذيم ق ،ت رويم دو  فيا قيسيال،ية  ظقرعود
وقو،ييلق   (8 ميوقرغييولي (7 وقويييوعييم (6 وقرسييل وقييم (5 كييو  عوييي)

                                                           
بُ تُ          ع ر،لو  و،  وقب ض وإن،  قرن لوقرال  قوا ظكذق فا ( 1  لُ  علن   ،لوكو  ع مُ  ين

   ظ4  ظ2،يج  ظوقرعيت ،م قرعحل قر،نسيلح. ينهيل ض شيلح دييوقم قر،تنعيا. وويع) قرعلقيوقا
179. 

 16م ( وكييي م عيييددهم /750-660   هـــ 132-40ت قرحكيييم  رصيييعنيييو د،ييييةظ هيييم سيييالرة تو( 2 

 .قوندرلر،شلق قنتنلوق إرى ع ا،توم د،شق. ور،ص  قوى قرعع سيوم عليوم فا ق ظخليية

لوم ،يم حيدص تخلييية. وي 37م ( وهم / 1258-750   هــ 656-132سالرة حك،ت عغدقد  ( 3 

لب عم قرلسو     (.  قرعع ل عم ععد قر،طص

سيو  قر،ويدي عيم تيو،لت عليى م ( دسل  1130 – 1078   هــ 525-471سالرة ،غلعيية  ( 4 

ت نيوذهييي  إريييى و،يييدص  ظ1146قعطيم عييي م قوقعيييد شييييعية فيييا قر،غيييلب. قويييت عليييى دورييية قر،يييل
 ،ليم. قوى عليو  عنو قوندرل.

نسب إريى م ( تُ  1055 – 945 – هــ 447 – 334آ  عوي) ض قرعويويوم ض دورة إسال،ية  ( 5 

ريم  عي) قرخلييية ع،عيز قردورية.رنص  م ،ع دعن ل) فا ف لل وعغدقد.تحكص  .ش    عم عوي) ،م قرديلم دعا
 م. 1055ل،ة ن فذ . غلعوم قرسلط م قرسل وقا طغل  ع  ع م يكم رلخليية إع م حك،وم ك

سيطل قرسال نة عليى  .م عشيل  قرغز قرتلكيةندل ،ُ  ظنسب إرى سل وققرسل وقيوم ض سالرة تُ ( 6 
فيا قرنيلم  دت قردورية قرعويوييةخوقلزم وإيلقمظ وقووق على قردورة قرعويوية فا ف للظ ثم ت يزص 

 قرث نا عشل قر،يالدي.
يم قوييوعا  حك،ت ،ال وقرش م وقري،مظ م ض دسل  كلدية قوا ظويقويوع( 7  دنش ه  االح قردِّ

 م (. 1171   هـ 567 

نش ت ععالدغول خليت قرغزنيوييم  قرغوليوم ض دسل  إسال،ية تنتسب إرى شلقا دفغ نست مظ( 8 
 يل ع قزده له  إرى قرسلط م ،ح،د قرغولي. ظفا قروند
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نييوق وتخلص  آ  ،ح،ييد عليياظ فييننوم ،يي رعثوق دم قسييتعلعوقظقر لقكسيية و
واييي لوق  يييز قا ،ييينوم. وكيييذر  ظ وق،تز يييوق عويييم عييي خالق قرعيييلبظ

فليم يشيذص فيا هيذق قرعي ب  اي لوق فلسي ا وهنيودقاظ  (2 قرت ت ل (1 قر،غو 
دي قرعث،ييي نييمظ فيييننوم عييي رعكل ييتخيييلوم  غييييل قر،غيييو  قوتيييلق ظ

ك،ي   (3 ع سيتتلقكوم فلم يسعوق ع،ح فهتوم على غيليصة لع ي هم رومظ
ظ م ،نوم قعليوق دم يتيلنسيوقودنوم رم ينعلوق دم يستعلعوقظ وقر،ت خل

ك،ي   عن  رذر  سعب غيل شيديد عغويوم رلعيلبظيُ  . وت(4  دو يت ر،نوق
علي) ،م دقوقروم قرتا ت لي على درسنتوم ، ل  قو،ث   فا  ستد   يُ 

 حق قرعلب ض
ن يييا عيييلب( دي قرعيييلب كييينطالقوم عليييى عيييلب قرح ييي ز  ديل

  ذيم.قرشحص 
و إطالقويييم عليييى قر،ايييلييم  كيييول فيييالح( ع،عنيييى قريالحييييم 

 قو الل.
لن قرعلب. و قعطا علب( دي قرنل  و  ل و  و  علب  نكن) سا( دي ن 

 قر،الييم.
ونيي) علعيي   ظو قييوروم عييم عييلب سييولي  ض  نيي) شيي ،  شييكلي

 قرعلب.  تو  وت تل  و وهليص كص يوزي( دي د  قرش م وسُ 
 ععيلهم عليهة  علب( عم قرلقيق وعم ك  حيوقم دسود.و ت

 قذل. علب( دي علعاص  لن و قوروم  ع  
دي اغيل. و عيلب طعيعتيا(  ظو  علب عنلا( دي عن  علعاص 

دي  علعياظ (5 دي ذوق علعا دي ف سد. و علب  ك) سا( دي حن 
 كثيل قروزل.

                                                           
وهم لع   يتععوم قرعوذيية  فا ،نغوري  و،نشولي  وسيعيلي ظ قر،غو  ض شعب آسيوي ،نتشل( 1 

م  نكيزخيي م هـــشييك   قرعوذيييةظ ذقت طنييحول ،حك،يية وتنهيييم سييل،ا. تييزعمدوهييا دحييد  قرال،عييةظ

 وخلي له.
ع  فا قرنلم قرث رث عشل قر،ييالدي. وقرتت ل ض فلة ،م قر،غو  قكتسحت د زق  ،م آسي  ودول( 2 

 يعتنق ،عه،وم قيسالم.  ل.لفت سيعيلي  ععالد قرتتوقد عُ 
 علوم دتلقك ا وهذق قركالم ع  سي سية قرتتليي  وركيم قرحلكية قرطولقنيية فعليت ذري  في،ي  ععيد ( 3 

 عنيع ز ،م ،اطيى ك،    دت تول  (.
 يند، وم ،ع قرعلب دو قريلنسييم دو قور، م.( 4 
 ف .( 5 
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هييذق  فعلييتُ  و قييوروم  عييونا يع لسيي) م عييلب قوريي) يييم( دي إمن 
 م قرعلب.دكوم ،

و قيييوروم  نيييلده عيييلب نيييلده طنعيييوله( دي دييييم قرعيييلب ،يييم 
  (1 ؟قرطنعول

قووريى  ظهذقظ وقرعلب ت ين علونوم على ك  ذر  سيو  عكل،تييم
رل ول وقريسي د ض قرن،ي  وقرتيل   م  نن ل  ها قو  قرعلب فيوم ض  ثالث خُ 

 وقر لقد(.
كن ييية عييم قرليعيية فييا  (2 و قركل،يية قرث نييية تسيي،يتوم عيي وولقم

سييال،يتومظ وسييعب قرليعيية دم قوتييلق  رييم يخييد،وق قيسييال،ية عغيييل إ
إق ،ة ععض قر وق،يع ريوت حيهص نييول ،ليوكوم عيذكل دسي، لوم عليى 

 ،ن عله  رم تنم.
و دنوم دتيوق قيسيالم ع رط عية قرع،يي   رلكعيلق ظ وعخشيية قريلي  
ت دعا قر،ا لبظ وع حتلقم ،وققد قرنيلقم  دو  ق ت( فزقدوق عذر  عالص 

 يم قرخلقف ت.فا ط
ض دل و قر،عذل  ،م قر،ورى قرلو،يا وني)  السيد الفراتيثم ق   

ظ ورييوت قرويييلول  قردينييية قرتيييا يعل،ويي  ر،ييي  يعلييم دنيييا ،يي  دفلطيييتُ 
 .وحك   يُ  من ت ،   عكي   يُ  من ظ وقرن ا  قرغيول ،  حتُ الل 

ق  األسررتاذ الرررئيس قيي    ض إمص دخ نيي  قرسيييد قريلقتييا خطيييب قييوص
ق ظ وقو عحي ث قرتيا دشي ل إريوي  ذقت ذييو  طيوق  ،يع دمص وف لل  يوص

 ورى قر،تع  .،قريوم قد قلب وقت قرزوق ظ ف،وعدن  غدقا إم ش   قر

                                                           
عة قتسييتع،   فييا سييولية قرطنعييول ض آريية ،وسييينية وتلييية تل ييع إرييى دايي  فلعييونا. شيي ل( 1 

 ى  عزق (.س،ص وقرعلقق وتلكي ظ وهو على عد  دان ل دكعله  قرطنعول قرتلكاظ وقراغيل ،نو  يُ 
 نسعة إرى قرلوم.( 2 
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 االجتماع الثامن
 ارة المسلمين وأنواعها(ر)غ

 1316والعشرين من ذي القعدة سنة الخامس يوم الخميس 

 هـ
 

 (1 قرعلييييي  دفييييا اييييع ح ذريييي  قريييييوم قنته،ييييت قر ،عيييييةظ وقييييل
 قوسيت ذ ودذملي وعط قريوم قرسي عق عليى قرعي د  قر، روفيةظ سكندقي

د قريلقتا   عحث). عنت، مقرلليل رلسيص
،م دعهم دسع ب قريتول فا قر،سيل،يم  ض إمص  السيد الفراتيفن   

يي) (2 قلتوملغيي ظ دي عييدم ،عييلفتوم كيييل يحايي  قنتهيي م قر،عيشييةظ ونص
من ريل فيوم    لل  فينمص يلشدهم إرى شا  ،م ذر  عخالل قو،م قرس ، 

قل ظ دي قيلشيي د إرييى ل،ييم وهيي لل خد،يية قودييي م عنييدهم لفييع قرغيي
يي  قو قييوقم قرييذيم ريييل عنييدهم خد،يية قرحك،يية فييا شييلوم قرحييي  . ود،ص

ديمظ دو قرشلقذم قرذيم ت ينت،وم رخد،ة دينومظ ف،ستغنوم عم ذري  
خيييذ ،يييم كتيييب عوسييي ل  دخيييل  ،يييم نحيييو ض قرتلعيييية قر،دلسييييصةظ وقو

يالت فيم قتقتاي دظ وقرتيوقلي، قوخالقظ وكتب تيدع يل قر،نيز ظ و،ياص
خالقيييية وقرت،ثيلييييةظ دي كتيييب قرحك يييي ت وق (3 قر،تننيييةظ وقرلو، نييي ت

ية  قرووعيةظ ونحو ذر  ،،  هو ،ينود ع ركليصة عنيد غييل ععيض خ اص
 قر،سل،يم.

ة قرسي ر،يم ،يم قرغيلقل  عل،ي ا  ظ ت ينيووم غ رعي ا على دم قرخ اص
عه،ويي   و ريية دعيي   ظب شييتصىظ ،نويي سييع ع،يي  يع،لييوم و علييى قرع،يي 

و،نوي  عيدم  قرنس   قر،يسد  رلنش   قوورى وقيت قرطيورية وقرايعو ظ

                                                           
 سكندلي.كذق ولدتظ وقر،لقد ض قرك ،  قي( 1 
 قل  ض قرغيلة.لقرغ( 2 
 قر،سلحي ت وقرلوقي ت.( 3 
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م وقو و،نوييي  عيييدم ،سييي عد  قرهيييلول قر،حيطييية عويييم  (1 رييييةقرت،يييلص
 رالست،لقل على نه م ،خاو  فا ،عيشتوم.

قل  عليني  لثم ق   ض ت دل  رزو،ي ا رالسيتدت  عليى قسيتيال  قرغي
،سلص،ة عند قرك فصةظ وها ،  ينطوي تحيت د وعتني  عنيد كة دل  نصو  ،ُ و

ظ وإمص هللا إذق ،ايي بُ  قر،سييلم   قرتسيي ل  عييم هييذه قرحيي   عنورنيي  ض إمل 
ح  ُ  د ة قرُعلني بل ُ  ظ وإمص حسيب قعيم آدم )ُ ععدقا قعتالهظ وإمص دكثل ده  قر نص

نويم كيالب قريدني ظ إظ وإمص غيلن  ،ستدل ومظ و(2 ن،م الع)يُ  ترني، 
وييم  وييم فييا غيليية قر،ييوتظ  طييوق هيي هلقا عُُ دوإنص ،ييم قرحييي   قرييدني ظ وإنص

 وغيلة عم دمص قردني  ش خت.
ييية ،يييم قر،ليييو  إريييى لثيييم قييي   ض ف،يييم قرغييي قل  فيييا طعن تنييي  ك فص

ن  ت نل  ولول  ر  ،ول وق عدتن  دمص ععيض تن م فا قوقراع ري  دنص
رلن ي ح فيا دي  تني م ويلوليقرشا  يغنا عيم كلصي). وقرحيقص دمص قي

وقرتحوص  عني) إريى غييله  ،ل كليص ا ويتحتصم تل  ذر  قو ظ يلزمظمك  د،ل
 ،م قر،ستط   في) إيي   حقص قتتن م.

،ن  دم شلوم قرحي   سولة عسيطةظ فينهمص دمص لو،م قرغ قل  توهص
م  قرعلم ع رشا  إ ، تا ونهلي ا  م علي) يكيا رلع،  ع)ظ فيندص عدوم ت،لص

ل قعي   ، ل  ع، لد نهله فيايدحدن  ،ثالا على ق ي) ع قي  ،يدعص نيسي) دنص
م عليوي  ع،يالا دم يعلل ،  ها قيدقل  عل، ا  ظ ويكتسيب فيوي  ظ ويت،لص
 شول  تعين) على قرني م عو .

يي  علييى قتحتييلقل ،ييثالا ععيييع قر،يي   رلشييلبظ  م ق خييل ،نص وينييدص
د هنص  وي) د )ع، لص مص هذه قرحلفة عع ل  عيم ح،لية قلعية وقيدح ا وتعلص

م إرتلنصا وس ل   ل  رزو، ا رلن ل فا ، ت،ع تومظ وت ي تن م ذر  ع،ص
يلشده ،ثالا إرى ولول  قرنه فة ر) فا قلعت) وقدح) وهوقهل هيلت) 

وكييل يسيتعلق) وييوهم عايي ل)  ظورع س)ظ وكيل يحيه علود  ، لي)
ريشوصا ع)ظ و،تى يغليب قرعطيش رينايد قر، ت،عي تظ ويتحيلص  ،نوي  

هم علسي م ح ري) وييو ظقرخ رية عم قر،زقح،يمظ وكييل يتزرصيل رلني ل
يي ا رنيسيي) عييم قرسييلق  يي) ،حتييلل ع يسيين   كيص إرييى نحييو هييذق ،ييم  .دنص

                                                           
. ! و،  ددلق  ،  تلي  قرحيوقني ت ظت دو قرخ د، تتي قرالك،  يتلعى دوتد دكثل د،لقلن  على ديد( 1 

.)    
 إش ل  إرى ععض قوح ديث قروعيية وقر،وووعة.( 2 
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ك نيت اينعت)  ) فيو ظ وإمن حدق لق إتن م قرانعة قر،توقصية عليو  ن  
 عسيطة حنيل .

ييو،ييم  قرغييلقل ( هنص  قركي سيية فييا "ددلي ودقييدل "  وقعيي ا  دم  ن 
نيق فيا رلنيل فا ،ن اد كثييل  شيتى. وقرحنينية دم قركي سية ت تتح

قيتني م ك،ي  قي    ع في) فيتنن) حيقل قينس م إت فا فمص وقحد فنط يتورص 
      تعييييييييييييييييييي رى ض

    
 1). 

يي يي  عع،يي  وقحييد من ف رع قيي  ،  ثييم ي يي وب نيسيي) عييم كيي   ظيتخاص
غيييييله " ت ددلي وت دقييييدل " وم قوو  يتكلصييييل دع،يييي تا ت  ا شيييي
 ويون  عيش).  نو  فتنتهم د،ولهظيحس

ف ر،لييي  ،يييثالا وهييتييي) قرنهييي ل  قرع ،ييية وقنتخييي ب وزييييل يثيييق 
ع خالق)ظ ويعت،يد عليى خعلتي) فيا قنتخي ب عنيية قريوزلق  وقرسييطل  

ي، ا ت يندل على إتن م ك ت. ف ر،ل  ،و،  ك م ع قالا حيص عليوم فا قركلص 
 دكثل ،م وهييت) قر،ذكول .
ل وتنيحزص    رلتيدقخ  فيا د،يول قرسي سية دو قيدقل  ف ر،ل  إذق تغيلص

ب عييت  قر،لكية دو قو،ول قرحلعية دو قرنو  ظ فال ش  دني) يكيوم كيلص
) فييا ايينعت)ظ فييسييد دقخ  طعص ُييي  خيي) فييا ،ونتيي)ظ ويشيي ل  عسييت نيص

 يدلي دم آفت) ،م نيس). وت ظويعول عست ن)ظ فيشتكا طع ،)ظ
تلتييييبه دي تلكوييي  عيييال  ظقرليييوث فيييا قو،يييول قرغيييلقل ( و ،ييم 

فيا كويل  إنسي مظ وريو كي م زقهيدقا ،نييلدقا   ص وقرحك،ة ق وية على ُكي
 دم يتخيذ ري) تلتيعي ا   ع ظ فوالا عم س لل لعية دو اي حب ع لليةظ

 م يلتب ض فا شلون)ظ وذر  ع

يي –أوالً  ب دشييغ ر) حسييب دوق تيي). دوق تيي) حسييب دشييغ ر)ظ ويلتص
يةظ وي) ر،يم و ييوص د وقرشغ  قريذي ت ي يد ري) وقتي ا ك فيي ا يو،لي) ع ركليص

 ييا حقص قرني م ع) عن).

ييب نين تيي) علييى نسييعة قر،ويي،وم ،ييم كسييع)ظ فيينم  –ثانيرراً  يلتص
و ق دخل) عم قر،علم ،م خل ) يغيل طلقز ،عيشت)ظ ورو عي رتحوص  

                                                           
 .4قوحزقب ض( 1 
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،ييثالا ،يييم علييده قرغ ريييية قوسيييع ل دو قرتييا ،هويييله فيويي  ي،نعييي) ،يييم 
 رى حيث ي،كن) تلتيعو  على نسعة كسع).إقتقتا د 

ييب  – ثالثرراً    فلايية ،الحهيي ا تنلييي  غ لليية ع للتيي) عنييد دوص يلتص
فا دول قرع ز ،م حي ت)ظ فيلعا دوتده ذكيولقا  إلقحة نيس) ،م قركدص 

ه ي،كنيي) دم يسييتغنا   وإن ثي ا علييى اييول  دم كييالا ،يينوم ،تييى عليي دشييدص
 عن) عنيس)ظ ،عت،دقا على كسع) قرذقتا ورو فا غيل وطن).

ى نسيعة ح رتي) قر، دييةظ دعنيا د،وله قودعيية علييلتصب  –رابعاً 
حسن اظ  ة وشووقت) قر س،ية تلتيع ا قت) قريكليص ب د،وله قردينية ورذص يلتص 
   نيس) ،نو  ،  تتطيق قتست،لقل علي).ح،ص يُ فال 

ييب  –خامسرراً  ،يليي) قرطعيعييا رل، ييد وقرتعيي را علييى حسييب يلتص
قسييتعدقده قرحنينييا. فييال يتييل  نيسيي) تتطيي و  إرييى ،ن ،يي ت ريييل ،ييم 

ظحت) قر، دية دم يعلغو  إتص ع،حض قرش م قوص   دي قرادل. هص

دم قرغييلقل  ،ييم دقييو  دسييع ب قريتييولظ وقييد  صررة البحررثو خال
فييا وايييو  وإيويي حو  ريت كييد عنييد قرسيي د  قيخييوقم دم إزقريية  دطلييتُ 

 دسع ب قريتول قرشخاا ريل ،م عني، ت قو،ول.
ييي ا آخيييل ديوييي ا يتع ثييم قييي   ض إمص  ليييق تنحيييال  دخالقنييي  سييعع ا ،و،ص
يي  ي هالت علييى خيالل ،ي  كيي م عليي) دسييالفن ظ  مل وُ ك  لن ع رنسي  ظ وهيو ت 

لويا هللا عنوي   (1 حيث ك م يو د فا نس لن  كي م قر،يل،نيم ع لشية
قرتيييا دخيييذن  عنوييي  نايييل عليييوم ديننييي ظ وك،لييي ت ،يييم قرايييح عي ت 

وييي تظ فويييالا عيييم دريييول ،يييم نص يوقرت ععيييي ت لقويييي ت قرحيييديث وقر،ت
فييا و ييودهم فييا قرعوييد قووص  عييدوم  قرع ر،يي ت وقرشيي علقت قرالتييا

ة دق،غة تلغم دنل غيل  قرذيم يزع،يوم دم  وي  قرنسي    إنك لظ ح ص
حُ  د يييُن ييي هُ ي  ييي) ت ينيييوم رويييم علهييي م عليييى ،ييي  تومص رعيص ه فويييالا عيييم دنص

عيي م قرعلييم يييدعو رلي ييول ودم قر ويي   ،ييومظ حتييى يايي ص قرحكييميتوهص 
،  ك نت قرع ر،ة دقدل على قري و نعمظ ظيدعو رلعية ل ،م قر  هليةظ لعص

 علي) ،م قرع ر،ة. د سلُ  قر  هلة   وركمل 

                                                           
م ( دم قر،ل،نيمظ ها ا حعة قر ،ي  فيا  678   هـ 58ع لشة عنت دعا عكل قراديق  تض ( 1 

 وقعة قر ، . وك نت ،ل ع ا فا قرلوقية وقرحديث قرشليل.
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ثييم إمص وييلل  ويي  قرنسيي   وسييو  تيي ثيله فييا دخييالق قرعنيييم 
وقرعن ت د،ل وقو  غناص عم قرعيي م. إن،ي  سيو  تي ثيله عليى دخيالق 

 قوزوق  في) ععض خي   يستلزم قرعحث ف قو  ض
ي طلني ا وقر،يلد  دقيدل ،  روم عي رطعع إريى زو ي تومظإم قرل    ،يص

م م عكل ذر  إتص ،  وت يتوهص  ،م قرل   فا ،يدقم قرت  ذب رألخالقظ
ل  ي لقدتي) قستحكم في) تغليل زو ت) ر) ع نو  وعيية ،سكينة ،سيخص

ح   كوم حنينة قو،ل دنو  ق عوة على ز، ،) تسوق) كييل شي  تظ 
يي) ق لييد رويي ظ  وهييا تتععيي)ظ فيييهم   ه دنيي) د، ،ويي ظوعتععيييل آخييل يغييلص  دنص

ة قرتا يلقه  كي  قرني ل ،يم حورو،ي  دوني) دنوي  إن،ي  ت،شيا وقرحنين
 ولق ه عاية س لق ت ت عع.

يي سييال،يةظ حيييث دهيي   قرنسيي   ،ثيي  قرشييليعة قي قييدل   ل  دل و ،يي  ق 
غوم رتدعيل لت ع رح ب وقرح ل قرشلعييم حالقا رسلطتوم وتيلص د،

قر،نيييز ظ فييي ،لت ع حت ييي عوم قحت  عييي ا ،حيييدودقا ععيييدم إعيييدق  قرزينييية 
وعييدم قت ت،يي   عوييم فييا خلييو  دو رغيييل رييزوم.  ظ  قو  نييبرلل يي 

ود،لت ع ستنلقلهم فا قرعيوت إت رح  ة. وتش  دني) ،ي ولق  هيذه 
قرحييدود إتص فييت  عيي ب قري ييولظ و، هييذق قرتحديييد إتص ،لح،يية رلل يي   

 وتوزيع ا روه لل قرحي  .
قرتز،يوق تايغيل دل ي  حي  وهم دقيدم قرعشيل ،دنييةا ح و قراينيوم 

قر،شييا وقرسييعا فييا  عليييومل  ت ع روييغط عليويي  و يي  دم يعسييل  قرعنيي 
. ذق  قرشييلل قرييذي هييو ،ييم دهييم ،ن اييد (1 إفسيي د قرحييي   قرشييليية

قرشيييلقييمظ عخيييالل قرغيييلعييم قريييذيم ت يو،ويييم غييييل قرتوسيييع فيييا 
 قت.قر، دي ت وقر،لذص 

و قييد د،ييلت قرشييليعة علع ييية قركييي    فييا قرييزو  وذريي  ديويي ا 
ي  ودكثيييل .،لح،ييية ع رل ييي   قول،ييية قر، تويييديم دغيليييوق ريييزوم تحيييلص

قركي    فا   نب قر،لد  رلل  . ودو عوق دم يكوم هو فنط كيلقا رو  
،و . على دمص رلع يية قركيي    فيا قر،يلد  كا ت تولك) عيخ له  وتحكص 

رلل ييي  ديوييي ا ،و عييي ت ع لليييية ،و،ييية ،نوييي  ض قرتخييلرالستسيييالم 
دخي  عهييم فيا قنحيال  وقرتخييل رتلعية قرنسي ظ ورلتسي ه  فيا ذري  

و  ع، ويوتت قوايو  دو قوخيالقظ دو  قوخالق فا قر،دم. وم قرتزص

                                                           
 .عحتُ  ركم هدل قراينييم فا ذر   ، راٌّ و (1 
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 ت  نسي ا دو قرلقيني تظ ،ي سيد ععس فالت قرطع   وقرع دقتظ دو ع رغلي
ك نييت  طوعي ا دو كلهيي ا وخييالق زو تي)ظ فيينمن  شيتى. وم قرل يي  ين ييل  

يغل ك نت غليعية ع   س فلة يتسيص  ت ،ح رةظ وإمن  ا دهلي) وقو،ي)ظ في )ُ تن و 
يييلل و    إريييى ،يييوقت  قو،وييي  وقرتخليييق عييي خالقوم. وتشييي ص دم هيييذه  )ُ تن

 قر،يسد  تستحكم فا قووتد دكثل ،م قوزوق .
،  ك م دكعل ،ُ  تنحال  دخيالق قو،يلق  ،يم قر،سيل،يم  ب  عل س  و لعص

ل ييى ،ييم كيييل يُ  دتيي هم ،ييم  ويية قو،ويي ت وقرزو يي ت قرسيي فالتظ إذن 
وهيو فيا قرغ ريب ح دم تتيل  ععلوي   (1 ة ذريلةق،لد  نش ت س فلة لقين

طُ  د دم ي ييب دقعيا شيو ،ة دو ،يلو   ؟ دو ح رو  ،م خلخ رو    ُ و  ُن
سوم على دع،   دم تغلل فا للول اعيتو  د،ي تا س ،يةظ دو تح،ص 

إن،  تيعل) قرشليي ت قرالتا ت دم فا  تيع  ذر  دعدقاظ ت خطل  ؟ كالصظ
سلص دم دع هم قرل    ت يو دوم وهذق هو  (2 دنيسوم عزص  وشو ،ة

يية. وهييذق  غ رعيي ا إتص،ييم دعنيي   وععييو  نسييو  شييليي ت دو عيييوت قلويص
 حل  قو،لق  قرعلب وقيفلنج على شلل قرزو  ت. هوسعب

هذق قريتول ع ر  فيا دمص ديو ا ض وإنا دل   السيد الفراتيثم ق   
ة ،  فييا قرشيييوخظ ،لتعييغ رييب دهيي  قرطعنيية قرعلييية ،ييم قو،يية وتسيييص 

 ا ظ قرخول فا قرطعيعة( ونن  ن دهمض ينتناوم دنيسيوم فيا كي  شي
عييوم إقييدقمظ ويتوقص   ص ع،يي ظ ويح ،ييوم عييم ُكيي  ص ويتن اييلوم عييم ُكيي

 د، .  ص قرخيعة فا كُ 
و ،م دقع  آث ل هذق قرخول نهلهم قرك،   فا قو  نب ك،  ينهل 
قراييعي م قرك،يي   فييا آعيي لوم و،عل،يييومظ فينييدفعوم رتنليييد قو  نييب 

يية وهلقفيية وت،ييدص وقتص  ن ا. وينخييدعوم روييم في،يي  عيي عوم في،يي  يهنونيي) لقص
يم وقتفتخيي ل عيي)ظ يغشييونوم عيي) ض ك ستحسيي م تييل  قرتاييلص  ب فييا قرييدِّ

ي من ف،نومص ،     يستحيا ،م قراال  فا غيل قرخلوقت. وكنه،ي   قرت،س 
يي يسييتحيا ،ييم ع، ،تيي). وك رععييد عييم  من ع رعيي دقت قرنو،يييةظ ف،يينوم ، 

ب رللدي ك مص قو،وم ،م سنط قرعشل. وكنعذ قرتحزص قتعتزقز ع رعشيل  
لنييوق ق اييليم. وك رغيليية عييم إيثيي ل قوقييلعيم فييا قر،نيي فع. كيي نوم خُ 

                                                           
 كل ي ت وقول،ني ت وقرلقين ت قر لكسي ت د،و ت دكثل قو،لق  وزو  توم.  (.رك ( 1 
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،يم ذري  لقلحية  شيمص وك رنعود عيم قرتن ايل وقرتيلقحم عيينوم كيا ت يُ 
ييب قرييديناظ . إرييى نحييو ذريي  ،ييم قرخايي   كيي م علييى قرحييقص  وإمن  قرتعاص

قرح،يييد  فييا قو  نييبظ وم  قرذ،ي،يية فييا دهيي  قرخييول ،ييم قر،سييل،يمظ
 ا عو  دونوم.قرتحلص  حسنومهوم عليوم ع نوم يُ ،وِّ   نب يُ قو

حيي تت  عليييوم ،ي لقييةُ  و هييلت  قروقهنيية يحييقص روييم دم ُتشييقل 
ر) قرع فية. فيننوم  تلذص  فال ظنم  قرسل  ي رل قر سمُ قد دريوه  ع،لهمظ ك،  

وم ييده دو ذيلي) دو لُ عِّ ن  يُ  دب ،ع قركعيلظ،وق قو،نذ نعو،ة دهي لهم تعلص 
رييوق دفال يدوسوم قركعيل وريو دقل لقي عومظ و قتحتلقم ل ل)ظ ودريو

 قتنني د ورو إرى قر،و ري ظ يوقدرو ظوت د تحت قر،ط لققرثع ت ثع ت قو
ذق  يتطي و  وهيم  ودريوق دم تكوم وهييتوم فيا قرحيي   دوم قرنعي تظ

م رل،ييوت يتن اييلومظ ذق  يطلييب قرسيي،   وهييم يطلعييوم قولض كيي نو
 ،شت قوم.

فا فكلهم قرحني لقظ  ب  ل  رية على هذه قرخا   ق  و هكذق طو  قو
 وم قرتايي غل ددعيي اظ،ص و عيي  عنييدهم قر،خيي زي ،ييي خله فايي لوق يسيي

 قرحنيييوق   وتييل    ظوقرلكنيية لزقنيييةا  ظفايي حةا  ق  وقرت،لصييي ظرطييي ا     قرتييذرص و
. ك،ييي  عييي رهلم ط عيييةا  وقرلوييي     ه نييية توقويييع اظوقعيييو  قي ظسييي، حةا 
عييم قرشيي م قرييذقتا  وقرخييلو    وم دعييو  قتسييتحن ق غييلولقاظيسيي،ص 

 ظح، قيةا  وقرح،يية   لقاظقيدقم تويوص وقي قرنهل إرى قرغد د،الاظ فووتاظ و،دص 
 قروطم  نون ا. بص وحُ  ظقرنو  وق حةا  وحلية   ظشلقسةا  وقرشو ،ة  

حال،وم  ،ية آ، روي  عيقرن شيلة قريذيم تعنيد قو مص دعلم يُ ثم ق   ض ور  
ييظ وتتعلصييا   شييعسييى ياييدق ،نويي توم عسيي هم ق قووطيي م عحعيي   ه،ص

ي ي من ي توم فعالا ،ذكولقاظ هم دورل  قرشع ب و،  ديوم فيا حك،ويم قر،ح،ص
شع ب لدي قرنيوم عنيد شيع عوم قريذيم  مص إن   فيوم عومظ قرذيم يُ قر،وذص 

ييتخييلوم عييدينوم فيحلاييوم علييى قرنييي م ع،ع نييي) قوس سييية نحييو 
قوايييييلية نحيييييو قر،يسيييييل عيييييوم ،ن هيييييي) ويت نص  ظقرايييييال  وقرايييييوم

وقر،سكلقت. قرذيم ت ينالوم عن   قاول قريخل على عه م نخله  
قرييييدهلظ وت يلوييييوم دم يكونييييوق حلنيييية سيييي قطة عيييييم قوسييييالل 

سي ل. لنيوق دحيلقلقا فيي عوم قريذ ص وقيخاللظ قرذيم يعل،وم دنوم خُ وقو
وم دم ي،وتوق كلق، اظ  وت يحيوم رل ، اظ قريذيم يحويدوم دم قرذيم يودص

فييا  فييلد ،يينوم سييلط م ،سييتن ص   ص ةظ حييي   قييوم ُكييينيي روق حييي   لويييص 
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يمظ وشيييلي  د،ييييم رنو،ييي) ين سييي،وم  شيييلون) ت يحك،ييي) غييييل قريييدِّ
عوطني) ت يعخي  عليي) ع يز   وين س،ون) قرشن   وقروني  ظ ووريد عي لص 
يعلم دن)  من ،   بل وم وطنوم حُ طييل ،م فكله ووقت) و، ر). قرذيم يحعص 

قرعشيلية هيا  نسي نية ويعل،يوم دمل م يعشنوم قيلق ،م تلقع). قرذيخُ 
خيل قرني ل دنيعويم  وقرعوي،ية ها قر و رة. قرذيم يعتعلوم دمص  ظقرعلم

وعييي    د  وقرتيييلد   رلنييي ل. قريييذيم يعلفيييوم دم قرننيييوط وعييي   ق ،ييي  ظ
نووم دم قرنو   وقرندل ه،  قرسعا وقرع، . قرذيم يقوع،  . قرذيم ي

 ض ،م دثيل هيو ،يم ع،ي  د،ثي روم قرعشيلظل،  فا قو  ل كُ  يوقنوم دمص 
 ت خيلقا.إ،م قوقدقل وت يتوقصعوم ت قر،ندل  إلوم فال يتخيص 

و د،  قرن شلة قر،تيلن ة فال خييل فييوم ونيسيوم فويالا عيم دم 
وذر  ونويم تخيالق رويمظ تت ي ذعوم  ظينيعوق دقوق،وم ودوط نوم شيل ا 

يلوم علييى نيي ،ول ععييوم ،سييلك ا وت يسيت يتص  قوهيوق  كيييل شي  تظ
ت يع،ليوم  ظوركمن  فييتخلوم عدينومظ ،وم قرحك،ةظلدظ ونوم يحكص ،طص 

 وييلوم غييلهم ،يم قو،يم يتعي هوم عي قوق،ومظ (1  ع) تو وني ا وكسيالا 
ت  ظوركييمن  ظويستحسيينوم عيي دقتوم و،،يييزقتوم في،يلييوم ر،نيي هلتوم

يي ييقرتل     لن ينييووم علييى ت  وم قرنيي ل وي ييد (2  تع عيي ا دلنييوق كيي نوم خُ  ج  نُ لن ي 
عويم فييا قرتشيعيب وقيحسيي ل  )  فينيدفعوم رلتشييع   يعشينوم دوطيي نومظ

 قرا دق. فنطظ دوم قرتشعث ع وع،   قرتا يستو عو  قرحب  
دم شيلوم قرن شيلة قر،تيلن ية ديوي ا ت تخيل  عيم  ظو قرح ا 

م وني ق روم " وقروقهنة خيل  ي ،عو  وال " تخالق   ظتذعذب وتلوص
عليى دني)  وع رط عة ورو ع،يي  ظ يم ورو لي  ظكوم ع ردِّ ،نومظ ،ت،سص 

يو د فا قر،تيلن ة دفلقد غيولوم ك رلقسخيم ،يم دحيلقل قوتيلق ظ 
 توم.قر،لتوعيم غيل  تنتوا قحتلقم ،زيص 

                                                           
يمظ علييوم ويتك سييلوم عيم قراييال  قرتيا هييا ق  دكعيل ،ي  يشيي( 1  ورنخي طعوم علسيي نوم  ع،ي د قرييدِّ

 م عدقينتيم دو ثيالثظ ودفعي   ويت،ص ظ قرطو ل  وقرووو  ه،  عيم  قرتوقريت ( دو ععو) مل إفننو  
وت تسيتغلق قرلكعية ،نوي  دكثيل ،يم  عيةظنوي  ،وزص قراال  ها عييم  قر ،نسيتي  ( ودك،ي  ،ني) و
ي فليعي    ظعليي) دقينةظ ف طو  ايال  تطيو  عشيل دقي لق. عني  ا  ينايل نشي ط) عيم  من عليى نيسي) ، 

قراييال  وقراييومظ قرلييذيم رييو رييم يكييم فيو،يي  حك،يية غيييل دنو،يي  شييع ل يعييلل عو،يي  قر،سييلم دخيي ه 
 ركيى.  (.

ة قوسالل وتنليد قوغي ل ورو فا قرلع ل. وهيذه قو،يم سنص     لن ت  هذه حك،ة قرشل  فا حهله ( 2 
   (. قيفلن ية تنيل ،م قرتنليد حتى فا قرني ل وقر،وقزيم
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ض إم قرخييول قر،عحييوث فييي) علصيية ،عدييية  السرريد الفراترريثييم قيي   
رى قرع ،ة. ورييت إرى قرشع ب و،م قرطعنة قرعلي  إتسلي ،م قرشيوخ 

 ة وقر،سيكنةظهللا علييوم ،يم قرذرصي )ُ ع  ت  يوخ وقركعلق  يلووم ع،  ك  قرش
فيتلكوق دهي  قرنشي    وقردن    وقتستسالمظ ظةوقرخ،و  وسنوط قرو،ص 
وت يسييييووم وت  ت يسيييتوزلوم وت يعطليييومظ قر دييييد  وشييي نومظ

تتاييد  روييم  لقلييد  من دعييدقا إت دو،يي  دهيينوم عييي عليم ذريي   يثعطييوم.
قودعيي    ط عليييوم دقييالمسييلص وتُ  ظوم وقرتعكيييت رلل ،خاوايية تنيي علوم عيي

  عسيييطة ،حييالص  (1 عووييع دهيي  ا ودن شيييد عععيي لل ودرسيينة قرشييعلق ظ
يي ة. وع،ثيي  هييذق عنكييت ،وييحكة ركييا تنتشييل حتييى علييى درسيينة قرع ،ص

ت تلعيث دم تنتويا  ظدعيية عييم قرن شيلة وقروقهنيةدقرتدعيل تثول حلب 
 قر،تيييوقكليمظ يم قري شيييليمظع نكسييي ل قريلييية قرث نيييية ض دورلييي  قرع لسييي

ت إقرعيي  زيم عييم كيي  شييئ  قر،تش كسيييمظ قر،تخيي ذريمظ قر،تن عسيييمظ
 قرتعطي .
لق ع توقلي، قو،م قرتا قستل عت نشي تو  وقريدو  قرتيا  من و ،  

 (2 دت عاعيتو ظ ي يد ،يم حك، لوي  ون ع لوي  ،ثي  حسي م قيليش دص 
قيد  يلنس وييمظقر (5 قور، نييم وفورتل (4 قرعع سييم وروثل (3 وك،يت

عييوق علييى قريكييل قرييوقهم ودنايي له ،ييم قوشييلقل وقرشيييوخ ودهيي  تغلص 
قرعن د وقريس دظ عح،  روق  قرن شلة وإث ل  حلب ددعية ح، سيية عييم 

 ظرليووييى قريلتييم. علييى دننيي  نحيم تكيينيي  قرووويي   وت نحتي   قييطص 
ي   ن ا.وم وقهنتن  دوعل ،يم دم تحو ني  دم ننتهيل دم حسي م تليد حسل

 حيلة دنيع ،م قعيلة. بل ولُ 

                                                           
 ععع لقت.( 1 
وغيدق ،يم  دسيلمظ ريد فيا يثيلب.شي عل ،خويلم وُ  ناي لي.حس م ض هو حسي م عيم ث عيت قو( 2 

 ر) ديوقم شعل. عش عل قرنعا. ب  نِّ ورُ  ه   قرنلشييم. دنا ل قرنعا الى هللا علي) وسلم.
قشيتول  م( شي عل وخطييب ،يم قركوفية. 743-679سيدي  ،يت عم زييد قو،يت ض هو قركُ قركُ ( 3 

ري) دييوقم "قرو شي،ي ت "  وكي م شييعي ا. قرنحطي نييم. ن ايل قر،ويلييم ويدص  ،يوي.فا قرعال قو
 ي،دح في) عنا ه شم.

ل قرني نومظ تسيت نتا.وايالح قرعلم( زعييم قي 1546-1483روثل ض ،ي لتم ريوثل  ( 4  ثيم  دلص
اييالح ي   عنيي). سيي  ه قتنحييال  قرلوحييا قر،تيشييا فييا قووسيي ط قركنسييية قرعلييي  فعييدد خطيي ا تحييوص 

 عنيد  قركنيسة وطلق قرعع د  فيو .
ييم ( فيلسييول و،ُ  1778 – 1694فييورتيل ض فلقنسييوق فييورتيل  ( 5  دعيي د كت عيية  ل فلنسييا.يكص

يم وقرسي سية.كيلل  كثييل . بُ ُتيري) كُ  ،سلحية دودييب. ت،ييز عننيد  ل حي تي) رليدف   عيم ويح ي  قريدِّ
 ري).إكوقكعا فورتيل ، لق ا ععكل نهل  قر د  عُ وقوفغ نا ي   تذ .
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393423343542934847226425542428221307192341741682

42131124111849984774240433321  
259414102611181014977555875322889357451905053347

76624552438924244229417766875)
وهللا  ظوهذق دن ع دوق  (1 

 ورا قرني ت.
ذق ،ي  سين  ريا فيا هيذق كال،) عنوري) ض هي السيد الفراتيثم ختم 

 (2 سييكندليوقيي م وتعيي د  ،ييع قري ويي  قرشيي ،ا وقرعلييي  قي قر،ييلقمظ
 قر،ن م.

ي ض إمص  سرتاذ الررئيساألق     ظوي ة قيد قسيتوفت حنص ،ع حيث قر ،عيص
دل  رزو،ي ا ت و ظد قريلقتيا تلخيي  دسيع ب قريتيول ،نوي وكي ن  قرسيص 

 رتلخي  عنية قر،ع حث قردينية.
ق قرتلكيييا للييييل ر نييية قرنييي نوم قِّ و قيييد دعطييي نا دخونييي  قر،يييد

،طعوعيية فييا نسيي، علييى عييدد  قرتييا ووييعتو  قرل نييةظ (قرسيي نحة 
نو  قع  وويعو  فيا ويدقص  ومظن،  ٌّ فيط رعو  كُ    عليومظوزل تُ خوقم ر  قي

عحيث فيوي  قويية قوييية كلقت حييث يُ قفيا ،وقيع قر،يذ ق ت، عني  غيدقا 
 وقم قتنالقل.د ،  قريوم فند ح ل دعدوم  زقلظو 

وقحد ،يم دعوي   قر ،عيية   ص ق على كُ وفلص  د قريلقتاظل قرسيص ع د
 قوق.وتيلص  نسخة ،م س نحة قرن نوم ف خذوه ظ

                                                           
 ورم يت،كم ،م دحد ،م حلصو  ععد. ظقرشييل  قرتا قعت،ده  قر،لرل( 1 
 كثل ،م ،ل  فا قرنس، كلو .دسم خطئ ع توقركوقكعا يُ  قيسكندلي.قر،ناود ض قرك ،  ( 2 
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 االجتماع التاسع

 )مناقشة قانون الجمعية(
 ويتبعه االجتماع العاشر والحادي عشر 

 هـ 1316يوم السبت السابع والعشرين من ذي القعدة سنة 

 
د وقيلد ك تعوي  قرسييص   ،عييةظفا اع ح قريوم قر،يذكول قنعنيدت قر

 ية.قر،لعص  قواو قريلقتا وعط ،ي وو ت قريوم قرس عق حسب 
وقييد علييم  ننيي  ننييلد قيي نوم قر ،عيييةظإض  الرررئيس األسررتاذقيي   

دم هييذق ح ،ييم ،ط رعيية قرسيي نحة قرتييا ووييعتو  قرل نيية ح خييوقم قي
  قر ،عييية رييى دم تتشييكص إ قرنيي نوم هييو ق م فييا حكييم قيي نوم ،لقييتظ

 فوييا تعيييد قرنهييل فييي)ظ وتييزقو  وه ليويي .ح شيي   هللا  من إ حقردقل،يية 
ثيييم تعلوييي) عليييى  وتعتنيييا عتطعينييي) عليييى قر،و عييي ت وقرت لعييي تظ

،وييت) ايي ل حينلييذ دفيينذق   تا ذكلهيي  فييي)ظيقر ،عييية قرع ،يية قرتييا سيي
 .لقسخ ا  ق نون ا 

حييد ذق كيي م وإحتييى  ظفنييل  فنييل  (1 فلننييلد ق م قويي ي  قرنيي نوم
وععييد  ظتويي  ه  عنييد قلقض قرينييلقت فليعييد  خييوقم ،الحهيية علييى ععييقي

 طُ ويع  حي   تُ   ص   ع وكثليية. وعليى ُكيعدل و تُ د و تلدص د  تنع  ،ص إقر،ن قشة 
رييي) عنييد إ ُيل ييع (2 قر،ن قشيية فييا سيي   ،خاييو  كشييلح رلنويي ي 

 قرلزوم.
و لت  للتظنُ ف   عنلق   س نحة قرن نومظ ستاذ الرئيساأل،ل د ثم

ق ى قر،يدقِّ وتيورص  ظ،نوي  ،ن قشي تعلى ععض قرنو ي  وععض قرينلقت 
يو ح ت قرالز،ية عيم قر،ن ايد قرتيا عط   قيإقرتلكا لليل قرل نة 

عطت وُويي ظ  ععوييو وعييدل  كثييل قوي ي هظدقرل نيية فيي)ظ فنعيي   تحهتوي 
 قر،ن قش ت على حد .

                                                           
 ه.،وقدص ( 1 
 تيسيل قر،وقد.( 2 
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وكيذر   لسية  ظو قد قستغلقت ،ع حث قرن نوم  لسة ذر  قريوم
 رثي ،م وقرعشيليم ،يم قرشيولظحيد ققت ت،   قرع شيل قر،نعنيد ييوم قو

 حد دي ريلة قتثنيم.و لسة قت ت،   قرح دي عشل قر،نعند ،س   قو
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 االجتماع الثاني عشر 

 )قانون الجمعية(

 هـ 1316يوم االثنين التاسع والعشرين من ذي القعدة سنة 

 
 فا اع ح قريوم قر،ذكول قنته،ت قر ،عية حسب ،عت ده .

ل فا قت ت، عي ت قرن نوم قرذي تنلص عنلق    ستاذ الرئيساأل،ل د
 ض وهذه اولت) لنظنُ ف   دقا ، لص  قرثالثة قرس عنة ،تن ا 

 
 دين قانون جمعية تعليم الموحِّ 

 :ةـــــــدمـــــــــــــالمق
  

 ،ة فا ذي قرنعيد ظة قر،كلص ل فا قر ،عية قر،نعند  فا ،كص قد تنلص 
ل ( قرنت لج قرن      ،عية دمص قر،س،ص  سنة ست عشل  وثالث،   ودرلظ

 ق تية ض
 قر،سل،وم فا ح رة فتول ،ستحكم ع م.ح  1
 .توم كلي ا ت فتنح  عاعيص إو يع ا لي ب تدقل  هذق قريتول سح  2
 ثم قرعل،   ثم قو،لق . ظ مسعب قريتول تو وم قرحكص ح  3
  لثو،ة قردق  قر و  قر،طلق.ح  4
 يم.فلو  قر و  ض قر و  ع ردِّ  دولص ح  5
  .تنويل قوفك ل ع رتعليم ضدوتا قردوق  هو ض ح  6

 ا فا للول قرن شلة.ي  د شوق رلتلقص إ ض ا يث ن
 وسيلة قر،دقوق  عند قر ،عي ت قرتعلي،ية قرن نونية.ح  7
ليييوم ع رتييدعيل هييم حك،يي   ون عيي   قو،يية ،ييم قرسييلق  قر،كص ح  8

 وقرعل،  .
 ة.قركي    يزقرة قريتول ع رتدليج ،و ود  فا قرعلب خ اص ح  9
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يلزم تشكي   ،عية ذقت ،ك نية ونييوذ فيا دقليل  قرني نوم ح  10
 .(ديم ،عية تعليم قر،وحِّ   ضق تا قرعي م ع سم

 

 : الفصل األول

 في تشكيل الجمعية
 

 (1)قضية 
وعشل   ة ،م ، لة عووظ ،نوم عشل  ع ،لومظ،عي  قر تتشكص 

يييييفوث،ييييي نوم  ،ستشييييي لومظ وييييييلتعط ع ر ،عيييييية دعوييييي    ومظخليص
 عددهم. م،حتسعوم ت يتعيل 

 

  (2)قضية 
 ظاييي ت ع ،يية اييييم عسييتص تص ي ييب دم يكييوم قوعويي   كلوييم ،ُ 

 وها ض
. مِّ وكوم قرسِّ  هسال،ة قرحوقلص   عيم قرثالثيم وقرستيم قعتدق ا

 ،م دي ،ذهب ك م ،م ،ذقهب ده  قرنعلة. ح قيسال،يصةه 2
عحييييث يكيييوم غييييل ،ت ييي هل ع،عايييية شيييلعية  هرعدقريييةح ق 3

 ة ،ن فية رل،لو  .،علول عخلص ل دو  ، عيةظ وت ،تلعص إ
 .(1 ة ععلم دو   ه دو ثلو قر،زيص ح  4
 ة.فا رغة ،  ورو ع ،يص  هقركت عة عنتن مح  5
ة. 6 ة ون د  وح،يص  ح قرنش طه ع م يكوم ذق ه،ص

 (3قضية )
ُيشتلط فا قوعو   قرع ،ليم وقر،ستش ليم زي د  دلعع ايي ت 

 على ، سعقظ وها ض 
ة.ح قرندل  على قرتكلصم وق 1  ركت عة ع رعلعيص
يةظ وهيا ،ي   2 ح إ،ك م قيق ،ية ث، نيية دشيول فيا ،لكيز قر ،عيص

، ا وايلقا وشول لعيع قووص . ة و،حلص  عدق ذي قرح ص

                                                           
 قرشليية   (.ع نتو  ا حعو  على ععض قوخالق إع   ريل قر،ناود ،م قرثلو  ذقتو ظ( 1 
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ح قرع ،ليم رلحوول فا ن دي قر ،عية دلعع س ع ت فا  3 ح تيلص
 ك ص يوم ، عدق قر ،عة وقوعي د.

ح قر،ستشيي ليم رحوييول  لسيية يييوم وقحييد فييا كيي ص  4 ح تيييلص
 دسعو .
 

 (4قضية )
يم زي د  ثالثة اي تظ وها ض  ُيشتلط فا قوعو   قريخليص

ية  1 ح قرندل  على قركت عة فا إحد  قرلغ ت قولععه وهيا قرعلعيص
ة. ة وقري لسيصة وقوولديص  وقرتلكيص

يية عنحييد  هييذه قرلغيي ت فييا كيي ص  2 ح قتسييتعدقد ر،لقسييلة قر ،عيص
ُينتلح ،وووع) ،م  شول ،لص  ع،ن رة دو لس رة دو فا  ،م ت ريل

له. ة دو هو يتخيصلهظ وقر ،عية تستاوع)ظ وتنلص  قع  قر ،عيص
 .(1 ح قيذع م تنتن دقت وتننيح ت قر ،عية وتاحيحو  3
 

 (5قضية )
يية فييا كيي  سيينة ،ييل  فييا دوقليي  ذي قرنعييد   تتشييكص   ،عييية ع ،ص
ُيدعى إريو  قوعوي   حتيى قر،حتسيعومظ فيحويله  قرعي ،لوم ،طلني ا 

من ش     ،م قرع قيم.و، 

 

 (6قضية )
يييةظ ع ر،يييذقكل  وقتنتخييي ب قرخييييا قر ،عيييية قرع ،ص
وقوكثليييية  (2 

ييز دوتا  قر،طلنييةظ ت،يص
قر،تلشييحيم رلويليية قرع ،لييةظ ثييم قر،تلشييحيم  (3 
 رلويلةظ قر،ستش ل .

 

                                                           
يلظ وهيو يلدسيو  ،لقتي اظ وري) 1  ( قوية ،لقتة ض يعتدن تشكي  قر ،عيية حسيع،  يتسيو  رل،لسص

ييمن يشيي  . وعنييد،  يعليي  عييدد قوعويي   قر،كتتعيييم قييدلقا ك فييي ا ي ،عوييم رينتخعييوق  دم ينيييب عنيي) ، 
 قرويلة قرع ،ة وقرويلة قر،ستش ل .   (.

ي.2   ( قتقتلق  قرسلص
 ( تنتخب.3 
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 (7قضية )
قرويلتيي م قرع ،ليية وقر،ستشيي ل  ت ت،عيي مظ وع ر،ييذقكل  ودكثلييية 

ييزقم دوتا قر،تلشيي حيم ،نويي  رللي سييةظ ورني عيية قرلي سييةظ قرثلثيييم ُت،يِّ
وو، نية قر،ي  . ثيم تنتخعي م ،يم  (1 ورلكت عة قوورىظ ورلكت عية قرث نيية

   ُ  قر،تلشحيم لليس ا و
سنةظ ون لب لليل و   سنتيمظ وك تع ا  (2 

 دوتا و   ثالث سنيمظ وك تع ا ث ني اظ ود،يم ،   و   دلعع سنيم.
 

 (8قضية )
قر،ستشيي ل  ُيييدقِّنوم اييي ت قرييذيم ُيييلقد دم قرويلتيي م قرع ،ليية و

يكونوق ،م قوعو   قريخيلييم دو قر،حتسيعيمظ ثيم ع تنتخي ب قرخييا 
 وقوكثلية قر،طلنة ينعلومظ دو يلدوم.

 

 (9قضية )
يم  رلويلتيم قرع ،ية وقر،ستشي ل  دم يلفعيوق ايية قرعويوية ع،ل

دق ع كثلية ُيعل ُم وقو  ح رة ،ن) تستو ب ذر ظ وتتحنلُق خيي اظ وُتا
 قرثلثيم.

                                                           
 لتيل دو ظ سكلتيل ث م. ( سك1 
 ( ر،د .2 
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 (10قضية )
 قر ،عية قرع ،ة تنوم ع لعع وه للظ وها ض 

ح تدقيق إ ، را فا  ،يع قوع،   قرتا د لتو  قر ،عيية فيا  1
 قرسنة قر، وية.

 ح تدقيق حس ع تو  قر، وية. 2
ح تنليل ،  يليزم قرتشيعث عي) ،يم قوع،ي   قركعييل  فيا قرسينة  3

 قر،ستنعلة.
 سنة قرن علة.ح تنليل نين ت قر 4
 

 (11قضية )
ييية قر،كل،يييةظ وروييي  شيييعع ت فيييا  قر،لكيييز قرلسييي،ا رل ،عيييية ،كص
قرنسطنطينية و،ال وعدم وح ل  وقرش م وتيليل وطولقم وخييوه 

وتونل و،لقكش وغيله  ،م  (2 وسن ك عول (1 وك ع  وكلكتة ودهلا
 قر،وققع قر،ن سعة.

 

 (12قضية )
قر،لكزييية  يكييوم تشييكي  قرشييعع ت علييى ن،ييط تشييكي  قر ،عييية

،اغلقا. وتكوم ،لتعطة ت، ، ا ع ر ،عية في،  عيدق ، ريتوي  و زليي ت 
 د،وله ظ فنمص رو  قرخي ل دم تكوم ،ستنلة قر، رية وقيدقل .

 

 (13قضية )

                                                           
 ( دروا.1 
( سيينغ فول . وهييا ،دينيية فييا  زيييل  سيينغ فول . دعهييم ق عييد  عحلييية عليط نييية فييا قرشييلق 2 

 قوقاى. غ رعية سك نو  ،م قراينييم.
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تتشك  قرشعع ت على قرتلقخاظ وُيعطى رلععض قر،ن سب قر،وقع 
يذ  عنيد ،سييل قرح  ية هيا قر،لكيز  خ  ،نو  هيلية تايل  ،عوي  وم ُتتل

 (1 والا.ق

 
 الفصل الثاني: 

 في مباني الجمعية
 

 (14قضية )
قر ،عييية ت تتييدقخ  فييا قرشييلوم قرسي سييية ،طلنيي اظ في،يي  عييدق 

 إلش دقت وإخط لقت ع،س ل  داو  قرتعليم وتع،ي،).
 

 (15قضية )
ريييل ،ييم شيي م قر ،عييية دم تكييوم ت ععيية دو ،لتعطيية عحكو،يية 

  ،م قع  قرسالطيم ،خاواةظ على دنو  تنع  قر،ع ونة دو قر،ع ود
 قرعه م وقو،لق  قريخ م قر،ستنلصيم وقرت ععيم عاية ح،   فخلييم.

 

 (16قضية )
ت تنتسب قر ،عية إرى ،ذهب دو شيعة ،خاواية ،يم ،يذقهب 

 وشيع قيسالم ،طلن ا.
 

 (17قضية )
توفق قر ،عية ،سلكو  قردينا عليى قر،شيلب قرسيليا قر،عتيد ظ 

يمظ وعليى عييدم قر ييدق  فييي) إتص وعليى نعييذ كيي  زيي د  وعدعيية فييا قريي دِّ
 ع رتا ها دحسم.

                                                           
( قوية ،لقتة ض قر،لكز يكوم فا قرسنا قوورى رل ،عية فا عول سعيد دو قركوييت. ثيم ينتني  1 

ية ععيد قر لسيوخ دو عنيد إق ،ية ،يلقكش ودفغي م وإييلقم وغيلهي  وكي تت سي سيية روي  فيا إرى ،كص
ة ورو خيية.   (  ،كة. وعلى ك  ح   يكوم رل ،عية يد قوية فا ،كص
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 (18قضية )
يكيييوم شيييع ل قر ،عيييية قرنيييورا ض  ت نععيييد إتص هللا(. وشيييع له  
قريعلييا قرتييزقم  قر،ايي فحة( علييى و يي) قرسيينصة. وو وتويي  ض  قرغيييل  
يم قعييي  قرشييينة عليييى قر،سيييل،يم(. ودهييم دع، روييي   تعلييييم  علييى قريييدِّ

 .48و 47و 46وية قوحدقث وتوذيعوم( ُتلق ع ق
 

 (19قضية )
دعو   قر ،عيية ت يتكلصييوم قرتن ايل وقرتعي وم في،ي  هيو رييل 
،م ،ن اد قر ،عيةظ دي قرتع وم ع ر،   دو قر  ه في،  عيينوم إتص ر،يم 

ل عسعب قر ،عية.  ُيا ب ويتولص
 

 (20قضية )
تتكييي  قر ،عييية عنع شيية عييدد ،خاييو  ،ييم داييح ب قر،زقييي  

زقلم قرخ لقييية قرعييي د ظ عشيييلط دم يكونيييوق قرعل،يييية قرخ ايييةظ دو قرعييي
ديم ت عي   رومظ  دو شعيويم ع ر، لديم. ، لص

 
  الفصل الثالث :

 في مالية الجمعية
 

 (21قضية )
نين ت قر ،عية ُتعنى على غ ية ،يم قرعسي طة وقتقتاي دظ وهيا 

 تسعة دنوق  ض
ح إك،ي   كي يية قرويلية قرع ،لية ع،ي  ت يزييد عليى سيتيم ذهعي ا  1
  ا رك  وقحد فا قرسنة.إنكليزي
 ح لوقتب قرُكتص ب وقر،تل ،يم وقرخدم. 2
 ح د ل  ،حالصت قر،لقكز وقرشعب غيل قر،ستنلصة ، ري ا. 3
رة. 4  ح ،ا ليل قرععوث قر،ت وص
 ح ،ا ليل قر،طعوع ت.  5
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 ح ،ا ليل قرتحليل وقرت ريل. 6
 ح ،ا ليل قرعليد وقر،خ علقت. 7
 (.20ليم فا قرنوية  ح كي ية قر،كيو  دع شتوم قر،ذكو 8
 ح قر،ا ليل قر،تيلقة. 9
 

 (22قضية )
تعت،ييد قر ،عييية علييى نين تويي  علييى  وتيييم فنييط ض قرناييل ،ييم 
لع  ،طعوع ت قر ،عيةظ دي طعع قر،لري ت ق تا ذكله  فيا قرياي  
قرتييي را ،يييم نحيييو طعيييع قر،ايييحل قرشيييليل عايييول  ،تننييية رلغ يييية 

ني ت دايح ب تستو ب قتختا   عطععي)ظ وقرنايل ق خيل ،يم إع 
ييية وقرن يييد  ،يييم قو،يييلق  ودغنيييي   قو،ييية وععيييض قوعوييي    قرح،يص

 قر،حتسعيم.
 

 (23قضية )
يي ل قر،شيي هيل قر،ني،يييم فييا  د،يييم قر،يي   يكييوم ،ييم دغنييي   قرت ص
،لكييز قر ،عيييةظ ويكييوم ،ييم  ،ليية قوعويي   قر،ستشيي ليمظ وينييوم 
ييي) ودينييي)ظ ويكيييوم قر،ييي   فيييا ييييده عو ييي)  عويييذه قرخد،ييية حسيييعة رلعص

 ،و،وم.
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 (24قضية )
د،يم قر،   يعطا واوتت ع،نعوو ت) تكوم ،طعوعة ،لقو، ا 
عليوييي  عيييدد ،تسلسييي ظ و،لق،ييي ا فيييا   نيييب ،نوييي  ، ،يييو  قريييوقلد 
و، ،ييو  قر،اييلول فييا تليي  قرسيينة ع عتعيي ل غ ييية قرشييول قرعلعييا 

 قر،نالم.
 

 (25قضية )
د،يم قر،ي   ت يايلل شييل ا إتص عولقية ايلل ،طعوعية ،لقص،ي ا 

،تسلسيي  و،وقصعيي ا عليويي  ،ييم قرنيي عض وك تييب قر ،عييية عليويي  عييدد 
 (1 ولليسو .

 
 الفصل الرابع: 

 في وظائف الجمعية
 

 (26قضية )
قرويلت م قرع ،لة وقر،ستش ل  ع تتي ق دو دكثلية قرثلثيم تعيدقم 
قرنهييل فييا قيي نوم قر ،عييية ،ييل  قعتييدق ظ ثييم كيي  ثييالث سيينيم ،ييلص ظ 

لن ا دم يكوم تلتيب قرنوقنيم وتنه، م قرنوقنيم قرتا تلزمه وي ب ،ط
ي وقرتيدقيق وقرتي ،يم. وتيلتعط كي  قويية عشيلح  ت عع ا رنوقعد قرتلوص

 ،ياص  ،س   يل ع إري).
وت يايل قرني نوم دسيتولقا رلع،ي  إتص ععيد قلق تي) فيا قر ،عيية 
قرع ،يية قرسيينوية وقعوريي). وي ييوز رلويلتيييم عنييد قروييلول  تنليييل 

يم ،لقتيي اظ ثييم تعييلض علييى إ ييلق  قرييععض ،ييم دحكيي م تليي  قرنييوقن
 قر ،عية قرع ،ة قوسع ب قر، عل  على قرتع ي .

                                                           
( ،الحهة ،لقتة ض يكيا قر ،عية فا قرسنيم قوورى ،نيدقل خ،سية آتل  نيي) ذهيب إنكلييزي 1 

 فنطظ وحاو  ذر  ريل عذي ع  .   (.
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 (27قضية )
يم إرى قو،ول قرخ،سية ق تييةظ وتنشييطوم  إين ه فكل عل،   قردِّ
رلسييعا فييا حاييورو  و،سيي عدتوم عيينلقد  دسييو  قروسيي ل  ودقلعويي ظ 

 وها ض
 ح تع،يم قرنلق   وقركت عة ،ع تسوي  تعلي،و، . 1
ا قرعلييوم وقرينييوم قرن فعيية قرتييا هييا ،ييم قعييي  ح قرتلغيييب فيي 2

 قران لع ،ع تسوي  تعلي،و  وتلنصيو .
سيييم رنييو  وقحييد دو  3 ح تخاييي  ُكيي   ،ييم قر،ييدقلل وقر،دلِّ

نيييوعيم ،يييم قرعليييوم وقرينيييوم ريو ييييد فيييا قو،ييية دفيييلقدقا نيييي عغوم 
اوم.  ،تخاِّ

ينيية وتسيوي   4 ح إاالح داو  تعليم قرلغة قرعلعية وقرعلوم قردِّ
يلو ظ عحيث يعنيى فيا ع،يل قرط ريب عنيية يايلفو  فيا تحايي  تحا

 قرينوم قرن فعة.
 ح قر د  ولق  توحيد داو  قرتعليم وُكُتب  قرتدليل. 5
 

 (28قضية )
قرسعا فا تي ريل ،تيوم ،ختايل  عسييطة وقويحة عليى ثيالث 

 ،لقتب ض
 ح رتعليم قر،عتدليم دو قر،كتييم ع ر،ع دن. 1
 م قيتن م.ح رتعليم قر،نتويم قرط رعي 2
 ح رتعليم قرن عغيم قرلقغعيم فا قتختا  . 3
 

 ( 29قضية )
 قتهت، م فا  ع  قر،تعلص،يم وقر،علص،يم على دلعع ،لقتب ض

ة و،علص،وه دل،ة قر،س  د وقر وق،ع قراغيل . 1  ح قرع ،ص
سو قر،دقلل قرع،و،ية وقر وق،ع  2 ح قر،وذعوم و،علص،وهم ،دلص
 قركعيل .
سييو قر،ييدقلل قر،ختايية عيي رعلوم ح قرعل،يي   و،علص،ييو 3 هم ،دلص
 قرع رية.
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اوم. 4  ح قرن عغوم و،علص،وهم قوف و  قر،تخاِّ

 (30قضية )
قرسعا رد  د،يلق  قو،ية ع،ع ،لية ك فية طعني ت قرعل،ي   ،ع ،لية 
ل رلتيييدليل وقيفتييي    يييمن يتايييدل قوطعييي  ظ دي عييي رح ل لسييي، ا عليييى ، 

ق،تح نيية لسي،ية  وقروعه وقيلش د ،  رم يكم ،  زقا ،يم قعي  هيلية
 و،وثوق عو  ُتن م فا قرعوقام.

 

 ( 31قضية )
قرتوسص  رد  قو،لق  دم ُيعطيوق وحيد قرعل،ي   قرغييوليم فيا ُكي ص 
علييد  اييية ،حتسييب دينييا علييى  ، عيية قر،سييل،يم فييا تليي  قرعلييد ظ 
وي علوق ر) ،ستشي ليم ،نتخعييم ،يم عنيال  قوهي راظ وتكلييل هيذه 

ع رنايييحة رل،سييل،يم عييدوم عنييلظ قر ،عييية قتحتسيي عية عيي م تنييوم 
ينية.  وعتسوي  تع،يم قر،ع لل وقر،ح فهة على قوخالق قردِّ

 

 (32قضية )
قرتوسص  رني  قرعل،   ،ي  يسيتحنوم ،يم لزق وحل،يةظ و،ينعوم 

عم ك  ،  يخ ص عايتوم وشلفوم
 1). 

 

 (33قضية )
قرتوسص  رح،  ده  قرطلقلق على قرل و  إرى قواو  قر،الل،ية 

ك،يية فييا قيلشيي د وتلعييية قر،ليييديم. وتكليييل ُكيي ص فلقيية رلشييل  وقرح
،يينوم عوهيييية ،خاوايية يخييد،وم عويي  قو،يية قيسييال،ية ،ييم نحييو 
قختايي   فلقيية ك رن دلييية ،ييثالا عنع شيية وتعليييم قويتيي مظ ودخييل  
ع،وقسييي   قر،سييي كيم ودعنييي   قرسيييعي ظ و ، عييية عت،يييليض قرينيييلق  

عييي رتنييل عيييم  وقرع لسييييمظ وفلييية ع رتشيييويق إريييى قرايييال ظ وغيلهييي 

                                                           
،حالت قرنوو  وقرت وص  فا قر، ت،ع ت ولكوب قرح،ييل ونحيو ذري  ،،ي  ت ينيدم ( ك رنعود فا 1 

 علي) د،ث روم فا قر،ل  قوخل .   (. 
وقرطليل دم قركوقكعا نيس) ك م كثيل قر لول فا قر،نوىظ حتيى إني) شيلب قووتي) ح قرتيا ُيني   

 إنو  سعب ،وت) ح في).
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ةظ فيكيييوم  قر،سيييكلقت. ونحيييو ذرييي  ،يييم قر،ن ايييد قرخيليييية قرشيييلعيص
 ع،لوم هذق عوو ا عم قرعط  وقرتعطي .

 

 (34قضية )
ح،يي  قرعل،يي   وقر،لشييديم و ،عييي ت قتحتسيي ب علييى قرسييعا 
يلش د دفلقد قو،ةظ خاوا ا دحدقثو ظ إرى قوقعد ،ع شيية ودخالقيية 

ينيييةظ وتييييد تييليصض ،تحييد  قواييو  تاللييم قيسييال،ية وقر حلييية قردِّ
قو سيي م وتنوييية قر،ييدقل ظ وتث،ييل قرنشيي ط رلسييعا وقرع،يي ظ وتورييد 

 قرح،يصة وقوخالق قرشليية.
 

 (35قضية )
تعتنييا قر ،عييية عاييول  ،خاوايية عووييع ،لرييي ت دخالقييية 
يم وقرز، مظ وتكيوم عليى ،لقتيب ،يم عسييطة و،توسيطة  ،الل،ة رلدِّ

تت قراوفية. وع ريةظ عحيث تنوم هذه قر،لري ت  ،ن م ،طوص
وننييوم عووييع ،لرصييي ت قرلغييةظ وسييطى علعييية ت ،وييلية وت 
عل،يصةظ و علو  رغة رععض قر لقلد ور،لري ت قوخيالق ونحوهي  ،،ي  

 .(1 يوم نشله عيم قرعوقم فنط
 

 (36قضية )
تعتنا قر ،عية فا ح،  قرعل،   و ،عي ت قتحتس ب على تعليم 

قر،  ،ليية فييا قر،ع ،ليية ،ييع غيييل قو،يية ،يي  ي ييب عليويي  شييلع ا ،ييم 
قر،سييل،يمظ و،يي  تنتوييي) قينسيي نية وقر،زقييي  قيسييال،ية ،ييم حسييم 
،ع شييلتوم و،ن عليية ،عييلوفوم عخيييل ،نيي)ظ ولع ييية قرذ،يية وقرتيي ،يم 
ييب قرييدينا دو قر نسييا عغيييل  ييب قرتعاص وقر،سيي وق  فييا قرحنييوقظ وت نص

.  حقص

 (37قضية )

                                                           
 ظ وقتقتاي ل عليى قرتثنيية ع ريي  ظ وقر ،يع ( ك تكتي   ع رسيم عليى قرثي  ظ وعي رزقي عيم قريذق1 

عيي روقو وقرنييومظ وقرناييل عيي ورلظ وكنعييو  قرووييع قرعيي ،ا قر،شييوول.   ( تعليييق قر،نيي ل ض  هييذق 

 .هـخط  ت ح  ة إري)ظ إذن ي،كم قرواو  إرى قر،ناود ع رلغة قراحيحة قرسولة( د.



 183 

يكيوم ح ،وي  تنشل قر ،عية لس رة دينية علعية فا كي  شيول 
نحييو ، ليية ايييحة عحيييث يتيي رل ،نويي  كتيي ب فييا ُكيي ص عيي مظ وتكييوم 

 ،ع حثو  ث، نية دنوق  ُيخال  رك  عحث قسُم ،نو ظ وها ض 
لقت قر ،عية ودع، رو  وخالاة قر،ويم ،يم ،خ علقتوي   1 ح ،نلص

 ،ع شعع تو .
يم و،زقي ه قرسي ،يةظ  2 ح ،ع حث دينية فا ،ووو  س، حة قردِّ

 ع) ،م ،ن ف ت) رلحك،ة قر،دنية. ودفع ،  ُيل،ى
 ح قوقعد دخالقية ونا ل  ،ع شية. 3
ح فاورو  فا قرعلوم وقرينوم قرن فعة وقرتلغيب فيو  وإلق    4

 طلقلق تلنينو  وتلنصيو .
له  قوعو   قريخليوم وغيلهم  5 ح قر،ن تت قر،ييد  قرتا يحلص

 ،م فوال  قو،ة.
 نووة قرعل،ية قيسال،ية.ح قوخع ل وقيعالن ت قر،تعلصنة ع ر 6
ة. 7  ح قوسللة وقو وعة قر،و،ص
 ح ،ع حث وفوقلد شتصى. 8
 

 (38قضية )
ينية فا قرلسي رة قرشيولية ،الحهي ا  تكوم قوعح ث وقر،ن تت قردِّ
نية  فيو  إ ،   قرسلل دو قر،وقفنة ر،ذهعيم ف كثل ،م قر،ذقهب قر،دوص

ععيييةظ ويتعييييصم فيييا قر،سييي ل  قر،و،ييية قرخالفيييية  هييي  ععيييض قر،تص دم ينلل
 ،ش هيل عل،   قرودقية ،م قر،ذقهب قر،ختلية.

 

 ( 39قضية )
تكييوم قي،يية قرلسيي رة ،عتدريية قليعيية ،ييم ،اييلول تحليلهيي  
وطععو  فنطظ وُتلس  رك فة قر،دقلل و،ش هيل قرعل،   عدوم عوض 

 على حس ب قو،لق  وقر،حتسعيم.

 (40قضية )
يلة تعتنا قر ،عية غ ية قتعتن   فا إيا   قرلسي  رة إريى قر،لس 

إريييييوم عاييييول  ،نته،ييييةظ وفييييا إدخ رويييي  رك فيييية قرييييعالد قر، هوريييية 
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قد على ن  لب  قا ،ع لوص ع ر،سل،يم لغ، ا عم ك  ، نعظ ف ُتلس   ورو علص
تختلق آسي  ودفليني  إرى دق ايو، ظ وت تعدم قر ،عية وس ل  كثيل  

 ر يا  .
 

 (41قضية )
ييي  قر ،عيييية ر،نشيييولقتو  وإعالن توييي  د لعيييع  لقليييد ،يييم تخاص

( تلكية 2( علعية فا ،ال  1دشول قر لقلد قيسال،ية قرسي سية.  
 ( دولدية فا كلكت).4( ف لسية فا طولقم  3فا قرنسطنطينية  

 

 (42قضية )
ية فيا  ة دينيص تسعى قر ،عية فا ت سيل ،دلسة  غلقفية ت ليخيص

 ،لكز قر ،عية و   تثنيل تال،ذتو  وت هيلوم رلسي حة وقرععوث.
 

 (43ضية )ق
تلسييي  قر ،عيييية ععوثييي ا  غلقفيييية وعل،يييية تت يييوص  فيييا قريييعالد 
يال  عليى دحييوق  قريعالد ودهلوي  ،ييم  قيسيال،ية قرنليعية وقرععيييد  رالطِّ
يم وقر،ع للظ ويلش دهم إرى ،  يلزم إري) فيا ذري  حسيع،   حيث قردِّ

ة قطعي ا. ض رألحوق  قرسي سيص  تنتوي) قوخوص  قردينية عدوم تعلص
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 (44قضية )
ة ععيد ،وياص ثيالث سينيم ،يم قنعن دهي  فيا إقني    تسعى قر ،عيص
،ييةظ  يية قر،كلص ،لييو  قر،سييل،يم ود،ييلقلوم رعنييد ،ييلت،ل لسيي،اص فييا ،كص
يحوييله وفييد ،ييم قييعلومظ ويتلدسييوم ،نييدوب داييغل دورليي  قو،ييلق ظ 

ينية. ويكوم ،ووو  قر،ذقكلقت فا قر،لت،ل قرسي سة قردِّ
 1) 

 

 (45قضية )
 لويية فييا ععييض دع، رويي  ،ييم حكو،يية إذق ايي دفت قر ،عييية ،ع

،  قرييعالد قرتييا هييا تحييت قسييتيال  قو  نييب.  ععييض قرييعالدظ وت سيييص
تا ع روسييي ل  قرالصز،ييية ر،لق عييية تلييي  قرحكو،ييية  ف ر ،عيييية تتيييذلص  دوص
ييت فيويي ظ وإتص  يية قر ،عيييةظ فيينذق ُوفصنييت رلفييع قرتعنص وإقن عويي  عحسييم نيص

 ه شا .فلتل   قر ،عية إرى هللا قرن دل قرذي ت يع ز

 
 خاتمة

 

 (46قضية )
من تتخيصل  لعوم ععيذ  قر،عيلول  سي سة قر ،عية ض  لب قلوب ، 
ييُب عييم دهييم  نِّ ،ح عيي   فتتحييلص  ،وقسيي   قينسيي م عنييد ،ايي ع)ظ وُتن 

 ح   ت) دو غ ي ت) فتعين) عليو .

                                                           
 كول  ععد هذق قرن نوم.   (.( لق ع ،  ولد فا دوقخل ،ح ول  قرا حب قروندي وقو،يل قر،ذ1 



 186 

 

 (47قضية )
،هوييل قر ،عييية ض قرع ييز وقر،سييكنةظ فييال تنيي وم وت تن عيي  إتص 

يمن ع س ريب قرنايحة و قر،وعهة قرحسنةظ وتالطل وت  ،   ويده  ، 
 إتص فا قرولولي ت. (1 يع دي ،ن اده ظ وت تل   إرى قير   

 

 (48قضية )
يييةظ وع،يييدتو  قرثعييي ت عليييى  قيييو  قر ،عيييية ض قيخيييال  فيييا قرنيص
يم  قرع،يي . و،سييلكو  تييذري  قرعنعيي ت وقحييد  فوقحييد . وحايينو  قرييدص

  قوحييييييييدقث قرحنييييييييل. وسيييييييالحو  قرعلييييييييم وقرتعلييييييييم. و يشيييييييو
قدهييي  حك،ييي   قرعل،يي   وقو،يييلق . ولقيتوييي  قرنيييدو  (2 وقروييعي   .وقوص

ديم. وغ يتو  خد،ية قر،دنيية  قرحسنة. وغني،تو  عث قرحي   فا قر،وحص
وقينس نية. وث،ل  دعو لو  ودنا له  رذ  قريكل وقريخل وني  قو ل 

مل قرن نوم  ح. ،م هللا ح ت 
 

قد قستوفين  قلق   قرن نوم  ض ه  نحم دوت  األستاذ الرئيسق   
رل،ل  قرث نية ديو اظ ورم يستدل  علي) دحيد ،يم قيخيوقم شييل اظ فوي  

وه ؟ ف   ب  ،يع قوعو   ض نعمظ ُننله.  دنتم ،نلص
ض إنصا ح ع رني عة عم هيلة قر ،عية ح دشكل  العالّمة المصريق   

يةظ ك،ي  دنني يا علقعتي) فيا حسيم إدقل  قر ،عيص ا رحول  قوسيت ذ قر،كص
ل رل،دقصق قرتلكا ولفن ل) ووقوعا سي نحة قرني نوم قيدل فويلوم  دقدص

 وحسم إح طتوم.
وإنصا ول  فا هذق قرن نوم دشعة نول عييم قرنوي ي  وقرسيطولظ 
نول يشلق على قر،ن لقت فيغشا ععدله قوهلصةظ وُيعول قرنسول. نوُل 

ق  ،عنود قرلوق  رنش     ديد   وحي    ح،ديد   وع قعة  سعيد  . نولُ  ي،زص

دي ول
 قريتولظ وُيحيا ،يت  قرشعولظ و،  ذر  على هللا ععزيز. (3 

                                                           
 ( قي ع ل.1 
 ( قرشع ب قرينلق .2 
 ( هالم.3 
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ض ع،ن سيعة دنيا  ي ل رلنعيا ايلى هللا عليي)  المحقِّق المدنيق   
وسلم دل  ك م لسو  هللا ،سلول عكم ديو  قيخوقم قركلقمظ يتويلص  
ت)ظ خد،ية ُتلح نُُكيم  ) دم يوفصنكم فا ،شلوعكم خد،ة ردين) ود،ص إرى لعص

ينيم قووريم.ع   ر،  هديم قرادص
ل دم يكييوم ت سيييل قر ،عييية  األسررتاذ الرررئيسقيي    ض حيييث تنييلل

قردقل،يية قعتييدق  فييا عييول سييعيد دو قركويييت عاييول  غيييل علنييية فييا 
ض  تع طا دسع ب هذه قر،و،ة رلعالص،ة قر،الي  قووص ظ ف ل  دم ُتي وِّ

ظ فو،يي  ععييد سييتة دشييول ي ت،عيي م فييا ،اييلظ و د قريلقتيياص ععييد وقرسيييص
تويليية قوسييع ب وتلتيييب ،يي  يلييزم تلتيعيي) يسييعي م دوتا عطعييع هييذه 
ويي ت  يية د،ص يي م عتل ،يية ذريي  إرييى عنيص قر،ييذكلقت ،ييع قرنيي نومظ ثييم يوت،ص
قرلصغييييي ت قيسيييييال،ية قرتلكيييييية وقري لسيييييية وقوولديييييية فيطعع نوييييي ظ 

 وينشلقنو  ذكل  وعشل  رل،ل،نيم.
قرو،ييم  ثييم ععييد قسييتطالعو،  ،يي  يلييزم قسييتطالع) ،ييم آلق  ذوي

ي وقرت نصا  قرس ،يةظ يع شلقم تع طا دسع ب تشكي  قر ،عية ،ع قرتلوص
قرالز،ييييم حك،ييية. ولع،ييي  ت يسييي عده،  قرز،ييي م فيحت  ييي م رتلقيييب 
قريلاة ورو ت خل قو،ل إرى ق ت، عن  قرث نا. ودخون  قرسيد قريلقتيا 
يعييدن  ع نيي) ت ينطييع عنيي  لسيي لل) وإعال،نيي  عسيييل قر،سيي رة. وقو،يي  

تع رى دم ن د فا ق ت، عني  قرثي نا ععيد ثيالث سينيم قر ،عيية  ععن يت)
لة على دحسم نه م. قل،ة ،تشكص  قردل

ض وإنيا عليى د،ي  دم قر ،عيية قردقل،ية  األسرتاذ الررئيسثم قي   
يمظ فنخدم ،ن اده  قر ليلية عينعزقز دينني   ستلحنن  ع عو لو  قريخليص

عهي،ي ا نيتخيل وإخوقنن  ودنيسن ظ فنن   عذر  د ل قر،حسينيم وشيلف ا 
يم.  ع) نحم ودحن عن  ،م ععدن  إرى يوم قردِّ

ثم ق   ض وإم  ،عيتني  هيذه قختي لت دم ت عي  ،لكزهي  قر،لقيت 
فا ،ال دقل قرعلم وقرحلييةظ فلوي  د،ي  قيوي فيا دمص حويل  قرعزييز 

يم وح ،ي ا فخلي ا  (1  عع ل قرث نا( يكوم عودقا رلن ل،يم عنعزقز قردِّ
ينييية رل ،عييية. وت عييد  فننيي)  خيييل د،يييل شيي ب نشيي  علييى قرغيييل  قردِّ

                                                           
 – 1892م ( خييديوي ،اييل   1944 – 1874   هــ 1364 – 1291( ععيي ل قرثيي نا ض  1 

م( قتعيييم قركعييييل رلخيييديوي توفييييق. حييي و  ،ن و،ييية قتحيييتال  قرعليطييي نا ر،ايييل. خلعييي)  1914
 لووق ح، يتوم على ،الظ وُنيا إرى سويسلق.مظ ععد دم ف 1914قرعليط نيوم فا ديس،عل 
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وقرح،ية قرعلعيية. خاواي ا  ن عي) قرسي ،ا ،يم آ  عييت حي زوق عييم 
يال  عليى دحيوق   عق فيا قتطص س لل ،لو  قيسالم ود،لقلو  قاب قرسص
ييية  ييية وقرعل،يص ة وقرع،لقنيص قريييدني ظ ف  تويييدوق فيييا قرتلقيييي ت قرسي سييييص

ة. ة وقر،دنيص  وقرتنهي،يص
ث، نييية عكيي ص فلوعويي  ،سييعوقة فييا ،اييل حتييى دم قرنوويية قرع

 و،نتعسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية عنويييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي . عيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
يي  قرعث، نييية ععييض   ،ت قردوريية قرعليص حيي ك،يي  يعلييم قرعيي لفوم ح إن،يي  تنييدص

خطييوقت فييا ،يييدقم قر،دنييية وقرع،ييلقم ،دفوعيية ع يييدي قر،لحييو،يم 
،ح،ييد علييا وإعييلقهيم وف ويي  وك ،يي  وغيييلهم ،ييم قو،ييلق  حتييى 

را وفيلقد وك،ي   و،يدحت قو،يلقت قر،الي تظ ف،  كي م لشييد وعي 
ه   وعييونا وعنييية دحيييلقل قوتييلق  إتص ودكثيييلهم آتت دو ييده ظ و،يييدص
ع رنو  هلت  قرعه م. وت غلو فند يح،  قتعم دع ه على قرلشيد وإم 

 دع ه.
ظ وسييينوط نييييوذ (2 وتطييي و  إسييي، عي  (1 وريييوت توييي وم سيييعيد
 ظ وقنيييلقد قينكليييز وي سييوم ،ييم قعييو (3 قريلنسيييل عحييلب قرسييععيم

قت قرييدو  عتوقزنويي ظ رعنيييت تليي  (4 قر،ييليض قرت،ييليض ظ وتويي تل قييوص
قرحلكية ،سيت،لص ظ ور،ي  ل ييع قرشيي،
إريى دول قتنحيال ظ وت وقييع  (5 

 فا دول قتحتال . (6 قتعم

                                                           
م(. ُورييييييد وتييييييوفا  1863 – 1822   هـــــــ 1280 – 1238( سييييييعيد ع شيييييي   ،ح،ييييييد(.  1 

 م(.  1863 – 1854ع يسكندلية. قعم ،ح،د علا. ا ل خديوي ،ال  

م( قعييم إعييلقهيم ع شيي . ُورييد فييا  1895 -1830   هـــ 1313 – 1246( إسيي، عي  ع شيي   2 

يم  قنيي   1863حكييم ،ايل  قرني هل . تيورصى  شل ( ونيي   رنيب قرخييديوي ،يم قرسييلط م ععيد قرعزيييز. د 
يوم ،،ي  دد  إريى تيدخ   1869قرسويل   ( غ رى فا إسلقل قر،  ظ فوقعت ،ايل فيا ع يز قريدِّ

 (.1879قردو  فا شلونو ظ وإرى ثول  علقعا ع ش . ُعز  إس، عي  ع م  
 – 1870قرحييلب قريلنسييية قور، نييية ض   ( حييلب قرسييععيم ض قرحييلب قريلنسييية قرعلوسييية دو3 

م( و،م نت لج هيذه قرحيلب إنشي   قت،علقطوليية قور، نييةظ ونيزو  فلنسي  عيم قيريزقل  1871
 وقرلوليم ور، ني ظ وقي م قر ،وولية قرث رثة عيلنس .

 ( قرت،ليض ض قر،ع ر ة.4 
 ( قردورة قرعث، نية.5 
 ( ،ال.6 
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وروذقظ ت تيلط قر ،عية إذق عندت قو،  فا ،لقزل  هيذق قو،يل 
ية  ظ إ  عية ريدقعا(1 قرسو  قرخطيل عيذق  قرعزييز قرشي ب قركعييل قرح،يص

وسيي،و قريكييل وقعتن ،يي ا رلثييوقب وفخييل قرييذكلظ وهللا قر،لوييم قر،وفييقظ 
م  قرخت م.  ونس ر) ُحسن

د قريلقتيا هيلية قر ،عيية فني   ض ديوي  قرسي د ظ ت  ثم خ طب قرسيص
غلو دم دكوم دكثيل قيخيوقم سيلولقا عننتي   سيعيا وسيي حتاظ هيذه 

ي  قر،يورى قرخطو  قركعيل  فا هذق قرسعي . وإنيا ،ستعشيل ،يم تسيو
تع رى قرعدقية دمص ُيسوص  قرسيل إريى قرنو يية. وت يعيز  عليى هللا شيا ظ 

 وقرعزقلم ت ش ص ُتذرص  قرعه لم.
وإنا ح ديو  قرس د  ح س لقسلكم إمن ش   هللا ع،و،ص ت ،ي  يحاي  

عولقلكم وريو عيم ععيدظ وتسيعيونا  (2 ويتمظ وت دستغنا دم تلفدونا
ل قريوم آخل عود  ،عيتن ظ ع  يلزم دم ع دعيتكم ع رتوفيق. هذقظ وري

فتكوم تل   ،عية ( 3 ت ت،ع ديو ا فا هذق قر،حي  لقعع دي م قرتشليق
قرييودق ظ وفيويي  يك شيييكم حوييل  قوسييت ذ قرييلليل عييم ععييض تييدقعيل 
وعش لل ي ب إسلقله  فتوقل فا قرايدول ت ُتسي ل  وت ُتيذق . وإريى 

،يذقكلقت  ،عيتني  إريى هيذه ذق  قريوم يتم ح عتسوي  هللا ح طعع سي  ص 
قرس عة  ع،طععة قر التيم( فيوزص  عليكم نس، ،نوي  ك،ي  يعطيا ركيم 
نس، ،م ويعط قر،ن قشي ت عليى قرني نومظ ونسي،  دييد  ،يم ،يتي ح 
قركت عييية قرل،زيييية تعيييديالا رل،يتييي ح قر،ختايييل قوو ظ ،يييذيصالا عتيييلق م 

 قيخوقم عاول  دكثل تيايالا ،م قوورىظ وعلى هللا قرتيسيل.
ض دخعييلكم ح ديويي  قرسيي د  ح عيي نا دخييذُت  السرريد الفراترريثييم قيي   

ني) قرنيدل ،يم  ع و،ل لس رة ،م دخين  قوديب قرعيلوتا قريذي ريم ي،كص
نييُت ذريي  قييعالاظ فوييو ُينييللكم قرسييالمظ ويييدعو  ،وقفيي   قر ،عييية ك،يي  عيص
رل ،عييية عيي رتوفيقظ ويطلييب دم دتلييو عليييكم قايييد  ريي) يخ طييب عويي  

 قر،سل،يم.
ض وعليي) قرسيالمظ ود،يل عنيلق   قرناييد ظ  ألستاذ الرئيسافن   

ل تن ودثعت ،نو  عنش ل  قوست ذ قرلليل ععض دعي ت وها ض  ف نُل 

                                                           
 ( يناد قرعع ل قرث نا. 1 
 ونا وتس عدونا.( توقف2 
 ( عيد قووحى قر،ع ل .3 
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لت،ييييييو ي  يييييييح ل  ،حييييييح   غيص
 ع نيسكحححححم

يييييييل هللا عنيييييييحكم س عحيييييييح    فغيل
قرحححنعححححم  
 1) 

هللا ت يوليييييييي  قرنحييييييييحل  إذق 
 كححححيلت

ودهلويييييي  ،اييييييلحوم فييييييا 
 شلونوحححم  

ُ  قرتييييو،ل ع ر،عحححييييحلول تييييل
 دولثكحححم

،  حححيح ق ،يم نحيحذل  يي  زرلية 
 قرنححححدم  

 إرى دم ينو  ض
حوق توحييييد  يييي  قو،نييي  ايييحص

 ع للكحم
عييييحدوم إشييييلق  دحيحححححييييح   وت 

 ل،حححم  
وننصحيييوق قرشيييل  ،يييم حشيييو  

 و،ختل 
ُل عيييى إريييى دييييم دسيييالل ذوي 

 ذ،م  
خييييذوق ع،ححححكحححييييحم آيححييييح ت 

رحححة    ،حححنزل
حححيييحة  حححح  تحيييح  ع فاححيييح  و ُسنل
لحم    قرك 

يمظوإمن  دعيييوق قرعيييدقلع فيييا قريييدِّ
 حُسنت

نكححححيييييييييحم تحححيييييييييح وي   وت يغحححلل
 ،حتكححم  

يم فا فكيل  وفيا  س،ح حة قردِّ
 ع،   

خييييييُل ،يييييم قيايييييلقل  وقوغيييييال   
نم    وقرسل

يم ،يييييمل هللا  س،ح ححيييييحة قريييييدِّ
 خ رنكححم

عوييييي  علييييييكمظ دعيييييوق قركييييييلقم 
 ع رنعحم  

وحييي فهوق ،لصحححيييحة عيوححيييح   
 س طحححعة

سييييييي،ح    ييييييي  تك،و عححيييييييحك ص 
 ،غتنححححم  

لققيييت فو للُوحححيييح  فيييا ُكييي ص 
 فحححلسية  

قوق،وييييي  حك،ييييية تنويييييا إريييييى 
 ش،ححححم  

 حتى ينو  ض
هيييذي وسييييلُتكم ت غيحيييحله  

 دعححححدقا 
ف سيييعوق رنووييييتكم ييييي خيل  

 قو،ححم  
فا غييل   ،عية  قرتوحييد ريم 

 ت دوق
،ييو رسييتم ذوي ،ييم  يي ،ع رك

 لحم  
يم دوريييييى ،ييييي   شتصى قرخاللق ،يم عيلب  و،يم سي سييييية قريييييدِّ

                                                           
 ( قوعي ت ،م قرعحل قرعسيطظ وت يخلو وزنو  ،م قرخل . ويعدو دم قرنايد  رلكوقكعا نيس).1 
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 ع حم   ُتس ل عححح)

فييييي) قرحييييي  ظ وفيويييي  حيييييُه 
 لقيتكححم

خوييلق  سييودق  حييو  قرييلكم 
 وقرحلقم  

 
 ذيـــــــــــــــــــــــــــــل :

 
ي م قرعييد  لت قر ،عية فا ق ت،   قرودق  قر،نعنيد فيا لقعيع ديص قلص

ظ وت تذق . غيل دنو  لدت دم يلحيق ،نوي  ععض د،ول ينع لص غا دم ُتس 
 عوذق قرس   ،  ي تا فنط ض

 

 (6قرار عدد )
إمص قر ،عيييةظ ععييد قرعحييث قرييدقيق وقرنهييل فييا دحييوق  وخايي   
 ،ييييييع قوقيييييوقم قر،سيييييل،يم قر،و يييييوديمظ وخاييييي ل  ،يييييوققعومظ 
وقرهيلول قر،حيطية عويمظ وقسيتعدقدقتومظ و يدُت دم ر زييل  قرعيلب 

ينية ح ، ،وعة خاي ل  وخاي    ووهلو  ح ع رنهل إرى قرسي سة قردِّ
رييم تتييوفصل فييا غيييلهم. عنيي  ا علييي)ظ لدت قر ،عييية دم حيييه قرحييي   
نيية عليييومظ ت ينييوم فيويي  ،نيي ،وم غيييلهم ،طلنيي اظ ودمص  ينييية ،تعيص قردِّ

 قنته ل ذر  ،م غيلهم ععث ،حض.
ة قوقوقم ديوي ا خاي ل  و،زقيي  ت عي  ركي ص ،ينو م على دم رعنيص

،ن ، ا ،و،ص ا فا ععض وهي لل قر  ،عية قيسيال،يةظ ،ثي  ض إم ،ع ني   
نييية عليييى قرتيييل   ،  قرخ ل يييية ،تعيص حييييه قرحيييي   قرسي سيييية وت سييييص

. و،لققعة حيه قرحي   قر،دنيية قرتنهي،يية يلييق دم ُتني ط  (1 قرعث، نييم
ية يتن سيب دم يتكيلي  عوي  قوفغي م  يم. وقرنيي م ع رحيي   قر نديص ع ر،اليص

قكش وإ،ييي لقت دفلينيييي  و تلكسيييت م وقرخيييزل وقرنوقييي ل ي،ينييي ا و،يييلص
من يتوته  ده   ش، تا. وتدعيل حيه قرحي   قرعل،ية وقتقتا دية خيل ، 

 إيلقم ودوقسط آسي  وقروند و،  يليو .

                                                           
م فييا قوحييوق .   (. 1  ( ونوييم ،تننييوم فييم  قرييديعلو، تي ( دي قر،لقوغيية فييا قر،نيي  ظ وقرتلييوص

 وقرديعلو، تي  ض قردعلو، سية.
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ينييةظ عني  ا  وحيث ك نت قر ،عية ت يعنيو  غيل د،يل قرنووية قردِّ
 رويي  عيي ر زيل  و،يي  علييي) لدت قر ،عييية ،ييم قروييلولي دم تييلعط آ،

يييمن ي  ليوييي . ودم تعسيييط ونهييي ل قو،ييية ،ييي  هيييا  يليوييي  ودهلوييي  و، 
يب  خا ل  قر زيل  ودهلو  وقرعلب ع،و، اه وذر  و   لفع قرتعاص
قرسي سيا دو قر نسياظ وو ي  إيوي ح دسيع ب ،يي  قر ،عيية رلعييلبظ 

 فننو  ض 
 ح قر زيل  ها ،شلق قرنول قيسال،ا. 1
 قر،عه،ة. ح قر زيل  فيو  قركععة 2
 ح قر زيل  فيو  قر،س د قرنعويظ وفي) قرلووة قر،طوصل . 3
ينيية  4 ح قر زيل  دنسيب قر،وقيع وم تكيوم ،لكيزقا رلسي سية قردِّ

طو  عيم دقاى آسي  ودقاى دفليني  غلع ا.  رتوسص
ة وددي ن ا و،ذقهب. 5  ح قر زيل  دسلم قوق ريم ،م قوخالط  نسيص
 ،  ول  قو  نب.ح قر زيل  دععد قوق ريم عم  6
ح قر زيل  دفو  قولقوا وم تكوم دي ل دحلقل ر ُععيده  عيم  7

 قرط ،عيم وقر،زقح،يم نهلقا رينله  قرطعيعا.
سييو قر  ،عيية قيسييال،ية رهوييول  8 ح عييلب قر زيييل  هييم ُ،لسِّ

يم فيوم قردِّ
 1). 

يم وني) ،ن سيب  9 ح علب قر زييل  ،سيتحكم فييوم قرتخل يق ع ريدِّ
 ة دكثل ،م ،ن سعت) رغيلهم.رطع لعوم قوهلي

يم ونوييم  10 ح عييلب قر زيييل  دعلييم قر،سييل،يم عنوقعييد قرييدِّ
 دعلقوم في)ظ و،شوود روم ع ح ديث كثيل  ع ر،ت نة فا قيي، م.

يم  11 ح عيلب قر زييل  دكثيل قر،سيل،يم حلاي ا عليى حييه قريدِّ
ية ريم تيز  ق ل،ية عييم  وت ييده وقريخ ل ع)ظ خاوا ا وقرعاعية قرنعويص

 م فا قرح  ز وقري،م وع، م وحول،وت وقرعلقق ودفليني .دهوله
يم عندهم حنيي ا سليي ا ععيدقا عم  12 ح علب قر زيل  رم يز  قردِّ

 قرتشديد وقرتشويش.
هم دنييةا ر،ي   13 ح علب قر زيل  دقو  قر،سل،يم عاعية ودشدص

ة  .(2 فيوم ،م خا ل  قرعدويص

                                                           
من يتع1   عوم ،م قرعش لل قرن طنة عيم قريلقت ود لة وقرن زحيم إرى دفليني .   (( وكذر  ، 
من ي خذوم ع سم هدية.   (2  ،ل  ( وعنو  ذر  رم يزقروق ي خذوم خلق  ا ، 
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عيي   ح عييلب قر زيييل  د،ييلقلهم  يي ،عوم عيييم شييلل ق  14
و ت وقرزو  ت فلم تخت ص عزتوم.  وقو،ص

عيية عييدريلاص ض سييعة  15 يية ،وذص ح عييلب قر زيييل  دقييدم قو،ييم ،دنيص
 رغتومظ وس،وص حك،توم وددعي توم.

ح علب قر زيل  دقدل قر،سل،يم على تح،ص  قشل قر،عيشية  16
ب وقرسييي ح تظ وذريي   فييا سييعي  ،ن اييدهمظ ودنشييطوم علييى قرتغييلص

 دهل). ر ُععدهم عم قرتلل قر،ذ ص 
توم وعي دقتومظ  17 ح عيلب قر زييل  دحييه قوقيوقم عليى  نسييص

 فوم ُيخ ر ُطومظ وت يختلطوم.
يية  18 ح عييلب قر زيييل  دحييل  قو،ييم قيسييال،ية علييى قرحليص

 .(1 وقتستنال  وإع   قرويم

رغتوم دغنى رغ ت قر،سل،يم فا قر،ع لل  العرب عموماً ح  19

 و،اونة ع رنلآم قركليم ،م دم ت،وت.
ح قرعييلب رغييتوم هييا قرلغيية قرع،و،ييية عيييم ك فيية قر،سييل،يم  20

 .(2 ،ليوم 300قرع ر  عددهم 
ح قرعييلب رغييتوم هييا قرلغيية قرخاواييية ر،ليية ،ليييوم ،ييم  21

 قر،سل،يم وغيل قر،سل،يم.
ع ع ا واو  تس وي قرحنوقظ وتن لب  22 ح قرعلب دقدم قو،م قتص

 قر،لقتب فا قرويلة قت ت، عية.
قو،ييم فييا داييو  قرشييول  فييا قرشييلوم ح قرعييلب دعييلق  23
 .(3 قرع،و،ية

                                                           
من يليوم رلعث، نييم.   (1   ( هذق سعب عدم قنني د ده  قري،م و، 

م( فيعليي  دكثييل  1994م(. د،يي  عييدد قر،سييل،يم قريييوم   1898   هـــ 1316( كيي م ذريي  عيي م  2 

 ،ليوم نس،ة. 250،ليوم نس،ةظ وقرعلب دكثل ،م /950،م 
( يشود روم عذر  قرنلآم فا قاة علنيل ،ع سلي، م علي) قرسيالم حييث ق ريت تخ طيب قر،يألظ 3 

   دي قر،ستشييييييي ليم قوشيييييييلقل ض 
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 ح قرعلب دهد  قو،م واو  قر،عيشة قتشتلقكية. 24
ح قرعييلب ،ييم دحييل  قو،ييم علييى قحتييلقم قرعوييود عييزص ظ  25

يية إنسيي نيصةظ وقحتييلقم قر ييوقل شييو ،ةظ وعييذ  قر،عييلول  وقحتييلقم قرذ،ص
 .(1 ،لو  

يم وقيدو  ح قرعلب دنسب قوقوقم وم يكونوق ،ل ع ا فا  26 قريدِّ
ظ فال يي نيوم  ععوق هديوم قعتدق ا رل،سل،يم حيث ك م عنية قوقوقم قد قتص

 عم قتع عوم دخيلقا. 
فوذه ها قوسع ب قرتا  علت  ،عية دم قرنل  دم تعتعل قرعلب 
ة.  ييةظ عيي  قركل،يية قرشييلقيص هييم قروسيييلة قروحيييد  ر ،ييع قركل،يية قردينيص

يييق ،ليييو   قر،سيييل،يم ود،يييلق هم وقر ،عيييية تسييي   هللا تعييي رى دم ُيوفص
هم وسلط نوم  يم ورلحزم وقرعزم عس هم يحيهوم عزص رلتالصب فا قردِّ
يييب  ييمن عليوييي ظ ودم يح،يييوم ،ييم قرتعاص إرييى دم يييلث هللا قولض و، 
يييئ رلسي سيي ت وقر نسيييص تظ و،ييم قركعييل وقونيييةظ و،ييم قرتخيي ذ   قرسص
وقتننسييي مظ و،يييم قتننيييي د إريييى وسييي ول قو  نيييب قوويييدقدظ وإتص 

نت عوم قرخطيل قرنلييب قر،حيدق عويمظ وتتخي طيوم قرنسيول قر،حلصنية في
 فا س، لومظ وهللا قر،وفقظ وإري) تل ع قو،ول.

ييت قت ت، عيي تظ وُخت ،ييت قر،ييذقكلقتظ وقنيييضص قر ،ييع  وهكيذق ت،ص
 على وعد قرتالقا.

 
 الحقة

 

                                                                                                                        
    
   .34 -32. وق ي ت ،م سول  قرن،  هـ.   (.د. 

قح قيفيلنج ،ي  عيدق تلي  قريعلية قرتيا قنيدفع 1  ( يكيا عله ن ا على ذر  ،  ،لة ده  قر زيل  رسيوص
إريوي  قعييم اييع حظ ونيي   عليويي  ععييد عيي ،يم لتعية ع شيي . وتييل ي  قريوييود قرو ييل  رلييعالد قرعلعييية. 

قرعث، نيية فيا حيوقدث قول،يم قوخييل  ك ر،واي  و،ي لديم وسيعلد  وعدم قشتلق  قرعالد قرعلعيية
ي  حيوقدث رعني م وقرشي م وحليب فيا قرنيلم قرسي عق  ونايعيم وقر،دم قرعلعية ،م وتية حلب. ود،ص
ييب دينييا دو  نسيياظ عيي  عييم غييلول  ، عيية ،ييم قرييدلوز عيي ينكليز  ف،يي  ك نييت ُ،تورِّييد  عييم تعاص

. ويناييد عحييوقدث رعنيي م وقرشيي م وحلييبظ هـــ  (.د.و ، عيية ،ييم قر،سيييحييم عنيي عليوم قرث رييث. 

 م. 1860قرحلب قوهلية عيم قردلوز وقر،وقلنة 
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ق قر ،عيية عنحيو شيوليم ح  السيد الفراتيينو   ض إن) ح ععد تييلص
ية ولد إراص ،م قراص   حب قرونديص كت ب يذكل في) دن) ح ععد ،ي لقت) ،كص

ية ول ي    ،ة ح ق ت،ع عي ،يل  ليي  ف وي  ،يم دعهيم نيعال  قو،ص قر،كلص
قرسي سيية. ف سييتطلع لدي قو،يييل فييا خاييو  قرنوويية قيسييال،ية. 
وععد دم دقل عينوم حديث طويي  تحنصيق ،يم خالري) سي،وص فكيل قو،ييل 

الع) على  س  ص  ،عية دم قرنل  ودشي   وقرتو ب غيلت)ظ ذكل ر) قطص
لقتو ظ في هول قو،ييل سيلوله ،يم قرخعيل وشيديد  ،م ،ذقكلقتو  و،نلص
يال  علييى قرسي  ص قرييذي ذكيله ري)ظ فعندلييذ  وعيده عنع لتيي)  شيوق) رالطص
يي  ِّ ثييم دلسييل) ريي). وععييد دييي م تالقييي ظ فييدقلت عييينوم  نسييخة ،ييم قرسِّ

 قر،ح ول  ق تية ض
يية ض دشييكل  ديويي  قر،ييورى  األميرررقيي    قرايي حب علييى هييذه قروديص

قرعزيز ظ وي رذص  ريلة دحييُتو   فا ،ط رعة تل  قر،ذقكلقت قرنييسة قرتا 
رم دت، ر  دم دتلكو  تل  قرليلة حتى دتيُت على آخلهي ظ ثيمص فيا قويي م 

 قرت رية دعدُت قرنهل فيو  ع رتدقيق.
ة  الصاحبق    ض يهول ،م عع ل  ،وتي قو،يل قستحس ن) كيييص
 ر ،عية وق،تن ن) ،م ، ل  ،ذقكلقتو .تشكي  ق
ض كييل ت دع يب عيذر  ؟ وط ر،ي  كنيُت دت،نيى قنعني د  األميرق   

 ،عية يتو فل دعو له  على ،ث  هذق قر،نادظ وتكوم فيوم قر،زية 
قرتييا هوييلت علييى ل يي   هييذه قر ،عييية قرييذيم حلصييوق قر،شييكلة حييالا 

يي ا ،عيي اظ وكنييُت دسييتععد و ييود دكييي   كويي لت  ! دعهييم سي سييي ا ودينيص
إع  عا هو فا هذق قرل   قر،للنيب ع رسييد قريلقتيا كييل قهتيد  فيا 
ييةظ تنتخيي ب هييلت   لحليية قايييل ظ ،ييع إق ،تيي) دييي م قالليي  فييا ،كص

 قوعو   قو الص  ؟
ض ت ييدص دم يكيوم هيذق قرلص ي  ،خلاي ا فيا قايدهظ  الصراحبق   

ي  دسيع ع)ظ ف ع ن) هللا علي)ظ ك،  ولد فا قرخعل ض إذق دلقد هللا د،ل قا هيص
 فلع ص فا قوقدقل شيل ا آم دوقن).

م  قرعش لل. األميرق     ض نعمظ رألقدقل دتل ظ ور ن عن
ض دودص دم دستييد ،م ،وتي قو،يل و يوه إع  عي)  الصاحبق   

عوذه قر ،عيصة و،يذقكلقتو  وايحص  لدييا فيا ععيض قنتني دقت تخيتلج 
م  را دعلوو  علُ  دفا فكلي قرن الظ فنمن   ي) ،س رة ،س رة.ذ 
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 ض ق ظ ورعلصا دقل على ،  رم دنتع) إري). األميرق   
ض يهول دم دعو   قر ،عية ريل عينوم ععُض ،م  الصاحبق   

لقت دكثييل  ،يي  ك نييت تيي تا قر،نييلص ييد  لعص كيييمظ فلييو ُو   قرسي سييييم قر،حنص
 إحك ، ا.

ض ت دهيييم  دمل فيييا قو،يييلق  وقريييوزلق  قر،سيييل،يم  األميررررقييي   
يييمن هيييم دعليييى كععييي ا فيييا قرسي سييية ،يييم ععيييض هيييلت   قر،ع ايييليم  ،

يال ظ وسي،وص فكيلظ وُععيد  قوعو  ظ قرذيم تشل  آلقلهم عيم سيعة قطص
يية وقرح ريية قرعل،ييية وقرتييدقين ت  نهييلظ ،ييع ،الحهيي ت قرسي سيية قردينيص

ة.  قوخالقيص
ض دل  دم قر ،عيييية دعطيييت ر،ع حيييث قرسي سييية  الصررراحبقييي   

عليى دمل قرسي سية قيدقليية ديوي ا  قردينية قر،وقع  قوو ظ وقيد داي عتن 
.   ديل  ع تهت، مظ ف ُتلكت عدوم تدعيل ك ل 

ض ت شيي ص دمص قرسي سيية قيدقلييية ،و،يية ديويي اظ وقييد  األميرررقيي   
ظ لدت دفويي  وسيييلة رحاييو  قر،طلييوب  قعتييددت قر ،عييية عويي ظ وركييمن
ها لفيع علصية قريتيول حييث دنت يت ،ع حث توي  ض دم علصية قريتيول هيا 

رت قهت، ،و  ر وة قرعلصة حتى إذق زقريت قرخل  قر . عن  ا علي)ظ حوص ديناص
د قريلقتييا فييا فايي   قرعلصيية زق  قر،علييو . و،ييع ذريي ظ رييم يتييل  قرسيييص
و ت دايو  قيدقل  إتص ودشي ل إريي) ع،ي   قوسع ب قيدقلية شيل ا ،م د،ل

 ُيغنا عم تيايل).
ض درييييل ععيييض قوعوييي   ح ك رعييي رم قرن يييدي  الصررراحبقييي   
د قرتعليزي ح قد دسوب كثيلقا ع،  ك م ععو) يكيا عم ع قي) وقر، تو

 ؟
ض إمص ،س رتا قرتوحيد وقتستودق  لكن م ،و،ص م فيا  األميرق   

ق إريو،  قرخل  ،نيذ قيلوم كثييل ظ فاي ل إايالحو،   يمظ وقد تطلص قردِّ
ه،يي  إرييى داييلو،  ،ييم داييعب قو،ييول. وفييا ،ثيي  ذريي  ت عييدص ،ييم  ولدص

ييق فييي)ظ دو ت يييل ظ وهلل قر،ثيي  قوعلييىظ قيسييو ب فييا قرعحييث وقرت ع،ص
كيييل  يي   قرنييلآم قركييليم عيي رل دسييلوب فييا ت ييييد قرتنزييي) وقرتوحيييد 

ع   قركت ب وقرنعا دوم قرتنليد.  وقرحثص على قتص



 197 

لقت فييا قر،ييذقكلقت  الصرراحبقيي    ييا دل  ديويي ا ععييض ،كييلص ض إنص
) رو قهتمص ذو  غييل  فيا خالف ا ر،  ق ر) قرسيد قريلقتاظ ورذر ظ دل  دنص

 قختا له  يكوم حسن ا.
ض إنصا ت دوقفن  على هذق ديو اظ ون  إذق دقصنت  قرنهل  األميرق   

لقتظ إن،يي  هييا آلق  فالُعييدل دمن ُيعيي د  فيويي  ععييض ، سييعقظ  ت ت ييد ،كييلص
وعلى ك  ح  ظ هذق س  ٌّ قد وعط فيي) ،ي وقعظ فيال ي يوز قختاي له 

ييا دل  ،ييم دكعييل ،ح سييم هيي ل فييي). وإنص ذه قر،ييذقكلقت دمن وقرتاييلص
   ت ،ع حثو  ،تسلسلة ،تلقييةظ فكي ص ،وويو  فيوي  يتليوه ،ي  هيو 

 دهمص ،ن)ظ فال ي، ص ،نو  س ،ع وت ،ط رع.
ض ،  هو لدي ،وتن  قو،يل فا قرن نوم قر،ووو   الصاحبق   

ديمظ ه  هو ق نوم ،حكم قرتلتييب ؟  و   تشكي   ،عية تعليم قر،وحص
 عيق على قوحوق  قرح ول  وقر،نتهل .وه  هو ق ع  قي لق  وقرتط

ض قرنييي نوم هيييو دهيييمص ،ييي  دث،لتييي) قر ،عييييةظ وق عييي   األميررررقييي   
 قي لق  ،ع قراعوعة.

ض ت ددليظ هيي  دايي عت قر ،عييية دم دخطيي ت فييا  الصرراحبقيي   
يم عيي رعلب دوم دوريية آ  عث،يي م  تعليييق دكعييل د،لويي  فييا إعييزقز قرييدِّ

 و،لوكو  قرعه م ؟
  دم ،ط،يي  نهييل قر ،عييية ،نحاييل فييا ض ت ييوتيي األميرررقيي   

يمظ  ينية فنطظ وتل،  دم ي تا قتنته م قرسي سيا تععي ا رليدِّ قرنووة قردِّ
يم د،يية ،ثيي   وت شيي ص دنيي) ت ينييوم ع روييدي قرييدينا ويغيي ل علييى قرييدِّ

 قرعلب.
ض درييييل دورييية لقسيييخة قر،لييي  إدقل  وعسيييكلية  الصررراحبقييي   

تكوم دقدل على ت،حي  وسي سةظ وقفل  قرنو  ، تا وعدص  ول  تاظ 
يم وإعزقزه ،م قرعلب قرويعي   ،يم كي ص و ي) ؟ وحييث قيد درييت  قردِّ
ييمن  قو،يية سيي،   رنييب خد،يية قرحييل،يم قييدي، ا ورنييب قرخالفيية وت ييييد ، 

 ينوم عذر  ي توم عيو  عهيم.
ييد  فييا هييذق قرعيييت قركييليم ععييض دعيي هم  الصرراحبقيي    ض قييد ُو  

يييي يم خييييد، ت كعيييييل ظ ك رسص لط م ،ح،ييييد قرييييي ت  خييييد،وق إعييييزقز قرييييدِّ
ييييلط م ،ح،ييييود  ييييلط م سييييلي، م وقرسص ييييلط م ييييي وز سييييليم وقرسص وقرسص

مظ فوم دورى ود دل ع رخالفة ،م غيلهم. لط م قرح را قر،عهص  وقرسص
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ض دل و   دمن ت تنهل رل،س رة عنهل قرعوقمظ ع  عنهيل  األميرق   
د  قرنهل  ، وي ا ،ستنعالاظ وق لِّبن ايح ت قرُ   حكيم سي سا. ف   ع  تي لي، عن

يم وإدقل  قر،ل  رم تتصحدق فا قيسالم ت، ،ي ا إتص  عدقصة ت دن دمل إدقل  قردص
فا عود قرخلي   قرلقشيديم وع،يل قعيم ععيد قرعزييز فنيطظ لويا هللا 
عنوم. وقتخذت  نوع ا فيا قو،يوييم وقرعع سيييمظ ثيم قفتلقيت قرخالفية 

 عم قر،ل .
يي  سييالطيم آ  عث،يي م قريخيي مظ فييننصا دذكييل ريي  د ن،وذ يي ا ،ييم ود،ص

يمظ في قو  ض  دع،   روم دتوه  لع ية رل،لي ظ وإم ك نيت ،اي د،ةا رليدِّ
ييلط م ،ح،ييد قرييي ت  هييذق قرسص
م قرُ،ليي   (1  وهييو دفويي  آ  عث،يي م قييد قييدص

يمظ فييي تيق سيييلقا ،يييع  فلدين نيييد( عليييى قريييدِّ
 (3 ،لييي   قولقغيييوم( (2 

علييى ت،كينو،يي  ،ييم إزقريية  (4 قيسيع نيوراظ ثييم ،ييع زو تيي)  إييزقعيال(
ل  عنا قوح،لظ آخيل قردورية قرعلعيية فيا قونيدرلظ ولويا ع رنتي  ،

ل عي يحلققظ وويي   خ،سية عشيل ،ليوني ا  قرع م وقيكلقه على قرتناص
،يييم قر،سيييل،يمظ عنع نتو،ييي  عنشيييغ ر) دسييي طي  دفلينيييي  عيييم ن يييد  
قر،سييل،يم. وقييد فعيي  ذريي  ع،ن عليية ،يي  ق ،ييت عيي) لو،يي  ،ييم خييذتم 

 ،ت) ،كدوني ظ ثم قرنسطنطينية.قي،علقطولية قرشلقية عند ،و  
لط م سليم وهذق قرسص
غدل عو  قرععص ل وقست الومظ حتيى دني)  (5 

ية. وعين،ي  كي م هيو ينتي  قرعيلب فيا قرشيلق  و ت و   قو نص قت  قو،ص

                                                           
م(  1481 – 1415م( حكييم   1481 – 1429( ،ح،ييد قرييي ت  ض ،ح،ييد قرثيي نا  قرييي ت (.  1 

(. ثيم 1453قعم ،لقد وخلييت)ظ دتم فت  قي،علقطولية قرعيزنطية ع سيتيالل) عليى قرنسيطنطينية  
ييد  قر،لسييل قرحنينييا قسييتورى عليي ى قريونيي م وقرعوسيينة. كيي م نايييلقا رلشييعل وقرعلييوم وقرلغيية. وُيع 

 ر ،علقطولية قرعث، نية.
 1452( فلدين ند قيسع نيورا  ،ل  قولقغوقم( ض فلدين ند قرخ ،ل دو فلدين نيد قركي ثوريكا  2 
د قرثيي نا ( و،ليي  دلقغييوم ع سييم فلدين نيي 1504 – 1474م ( ،ليي  قشييت رة وريييوم   1516 –
ظ تيزو  إييزقعيال 1469( وفا ع م 1516 – 1468( و،ل  انلية ون علا  1516 - 1479 

يدت إسيع ني ظ 1474،لكة قشت رة. وفا ع م  ظ تورصى وإيزقعيال ،ل  قشت رة ع تشتلق ظ وهكيذق توحص
لد قريوود وقر،سل،يمظ ودُقي،ت  ،ح كم قرتيتيش(.  وط 

 سع ني .( قولقغوم ض ،،لكة قدي،ة ش،   شلق إ3 
م( ك نت ،لكة على  1504 – 1451( إيزقعيال ض ها إيزقعيال قوورى دو إيزقعيال قرك ثوريكية  4 

 قشت رة وريوم وزو ة فلدين ند قرث نا ،ل  قولقغوم.

م( سييلط م تلكييي   1520 – 1467   هـــ 927 – 872( قرسييلط م سييليم هييو سييليم قوو   5 

إخوتي). عييدد حك،يي) عنتيي  دلععييم درييي ا ،ييم قرشيييعةظ م( خليع دعيي ه ع يزيييد وقتيي   1521 – 1512 
م( دعيدم عن يي   1516قنتال على قرسلط م قر،،لوكا ق نايوه قرغيولي فيا ،علكية ،يل  دقعيق  

 نس  قرعع سييم.
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لط م سلي، م  ك م قيسع نيوم يحلقوم عنيتوم فا قوندرل. وهذق قرسص
.ثيم ريم ينعي  (1 و يق إيلقم حتى در ي هم إريى إعيالم قريلفض قر،كييل

رلفيع قرتيلقية ع، يلد تايديق ،يذهب  (2 قرعث، نيوم تكليل ن دل ش ه
قي، م  عيل. ك،  رم ينعلوق ،يم دشيلل خي م قوفغي نا ققتسي م في لل 

 كا ت ي  ولهم ،ل  سنصا.
وقد سعوق فا قننلقض خ،ل عشيل  دورية وحكو،ية إسيال،ية. 

وقظ ودعييي نوق قريييلول قرت تييي ل عليييى قر،سيييل،ي مظ و،نوييي  دنويييم دغيييلص
وقرونييدييم. وتعيي قعوق علييى تييدوي، قرييي،مظ  (3 وهوتنييد  علييى قر يي و 

فيي هلكوق إرييى ق م عشييلقت ،الييييم ،ييم قر،سييل،يم ينتلييوم ععوييوم 
ععوييي اظ ت يحتل،يييوم في،ييي  عيييينوم دينييي ا وت دخيييو  وت ،يييلو   وت 
إنس نيةظ حتى دم قرعسكل قرعث، نا ع غت قر،سل،يم ،لص  فيا اينع   

 ال  قرعيد.ظ وهم فا ا(4 وقرزعيد
وهييذق قرسييلط م ،ح،ييود ققتييعل عييم قيفييلقنج كسييوتومظ ودرييزم 
ت دو ك دتظ ورم يشي  قوتيلق   ل    دورت) وح شيت) علعسو  حتى ع،ص
ويي  ، نعيية ،ييم قرووييو  دو  يم ونص ييلوق ،نويي  قوك،يي م لع ييية رلييدِّ دم يغيص
يدقت إدقل  ،لكي)  ،عسل  ر). وهذق قرسلط م ععد قر، يد لد  ،يم ،ليص

  وقرخ،يييول وإعطييي   قرحيييدود. ولد  ،ايييلحة فيييا قويييل إع حييية قرلعييي
 قوشلقل وإذت  قرس دقت عنرغ   نيوذ قرنن ع تظ فيع .

وفا هذق قر،ندقل كي ية إيو ح رن عد  ض دمص ،ليدقت قر،لي  عنيد 
يم. د،ص  اية خد،ة قرحل،يم ودرية ،س ،ع  ،ة على قردِّ قرسالطيم ،ندص

يم ودهليي) شيييل اظ قرعث،يي نييم رلنييب قرخالفييةظ فوييذق كييذر  ت ييييي د قرييدِّ
هم قرععض ،م قي ال  عند قو  نب  .(5 وريل ر) ،  يتوص

                                                           
ل آ  1  ييتن ع رلقفوييةظ ُتن ييدِّ ع  ( لفييض قتعتييلقل ع رخلييي   قرثالثيية قوُول ظ وهييا فلقيية شيييعية رُنِّ

 قرعيت.
( ،لسييل دسييل  دفغيي ل. 1747 - 1736م( شيي ه إيييلقم   1747 – 1688( نيي دل شيي ه ض  2 

قنتال على قوفغ نييم وقرتل  فا عود قوسل  قرايويةظ  ع  نيس) ش ه ف للظ غزق قرونيدظ ثيم 
 قننلب إرى قرنسو  وقتستعدقد حتى إن) د،ل ع م ُتين  عين  دحد دوتده.

 قر ،وولية قوندونيسية.(   و  ض  زيل  فا شلق قر،حيط قرونديظ ها قريوم و،م 3 
 ( زعيد ض ،م دهم ،دم تو ،ة ع ري،م.4 
ييية عليييى 5  هيييوم عييي م قرسيييلط م خلييييية إتص عنيييد،  يلييييدوم دم ُيني،يييوق قرح ل ( قو  نيييب ت يتيول

 قر،سل،يم قر،حكو،يم روم عععض دع، ر) فا ،لك).  (.
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ه  يم ع،ي  د،يدص م دخذ علي) ت ييد قردِّ ورو دمص حول  قرسلط م قر،عهص
م ،يم  هللا ع) ،م قرنو  قر، دية عدوم قستن د إرى اعغة ،عنويةظ رت،كص

شيكول  دم يخدم دين) و،لك) حن ا خد، ت  ،نعورةا عند هللا ولسيور) ،
ييةظ ور ُلفعييت ريي) لقيييُة قرح،ييد فييا شييلق قولض  عنييد قر،ييل،نيم ك فص
،ييي) قر،سيييلُم وقركييي فُل.  وغلعوييي ظ وقحتل،ييي) قوعييييض وقوح،يييلظ وعهل
ودهن) قد قلب قريوم قرذي ينتع) في)ظ فيتلوص  فا قو،يلظ فيعيد  عيم 
ييي تظ ويوييلب علييى فييم ععييض قرغش شيييم  قتعت،يي د علييى غيييل قر، دص

ظ قريذيم ينسيعوم حويلت) إريى ،ي  ريم ينتسيب هيو قر،ت،لصنيم قرخي لنيم
ع هي  قيطص دحيد ،يم د يدقده قرعهي م  إري) ض ويشيعوم عن) دعيو  ،ي  قدص

 عو ) لس،ا.
وهييلت  قرغشص شييوم يغييلوم قرسييلط م علييى هييذه قرييدعو  ع،يي  
يولفوم ع) علي)ظ وع،  يلرصيون) هم ودعيوقنوم ،يم قركتيب وقرلسي ل  

يييلهم ،ييم قر،نيي فنيم دو قرتييا يعييزوم ععوييو  ونيسييومظ وععوييو  رغ
ونو ظ دو كتييب يختلنونويي ظ في علييوم تيي ل  آ  عث،يي م  وسيي،   يسيي،ص
قرعهيي م يتصاييلوم نسييع ا رعث،يي م عييم عييي م لوييا هللا عنيي)ه ودخييل  
يلفعييوم نسييعوم إرييى دعيي را قييليشظ ويعطييونوم حييقص قرخالفييةظ ،ييل  
ع رتنييي ز  ،يييم قرعع سيييييمظ ودخيييل  ع تسيييتحن ق وقرولقثيييةظ وآونييية 

يةظ وحيني ا عخد،ية قرحيل،يم قرشيليييم. ع رعودظ ودخي ل  ع رعيعية قرع ،ص
 ووقت ا عحيه قر،خلصي ت قرنعويصة.

وكيي مص هييلت  قرغشص شيييم يليييدوم عوييذه قردسيي لل دم ي علييوق 
ييلط م نهيييلهم ض دعييا نسييب كيي ذب كييدعوقهم ونيسييوم  حوييل  قرسص
يية فييا  م ،نيي م ،وهييوم كييدعوقهم قروتييية وقرنطع نيص قرسييي د ظ و،تسيينص

 لوم ود يييدقدهمه فيحشيييوم فيييا تلييي  قر،لرصيييي ت دنسييي ع ا دنيسيييوم وآعييي
قنتحلوهيي  ونيسييوم ،نلونيية عنسييب حوييل  قرسييلط مه ويسييتطلدوم 
رحك ي ت كلق، ت و دقدهم ،ليصنة ،ختلعة ت يعتلل عو  روم دحد ،م 

ونو  عيم حك ي ت ووق لع قرخلي   وقرسالطيم قر،سل،يمظ يدسص
 1). 

                                                           
قرييذي عليي  م(  1909 – 1849   هـــ 1327 – 1266( إشيي ل  إرييى دعييا قروييد  قراييي دي  1 

،لتعة عليي  فيا عيالط قرسيلط م ععيد قرح،ييد قرثي نا حتيى رُنصيب عشيي، قيسيالمظ ُنسيعت إريي) ععيض 
 قركتب. ك نت عين) وعيم قوفغ نا وقركوقكعا خاو،ة.



 201 

تلنصيب ع رخالفية وقي، ،ية و،م قر،علوم عنيد دهي  قروقيولظ دمل قر
قركعييل  دو إ،يي ل  قر،ييل،نيم فييا آ  عث،يي م قرعهيي م حييدث فييا عوييد 
قر،لحوم قرسلط م ،ح،ودظ حيث ا ل ععض وزلقل) يخ طعون) عذر  
يع قسيتع،   هيذه  ن ا فا قي ال  وغلوقا فا قرتعهييمظ ثيم توسص دحي ن ا تينص

عسييعا قورنيي ب فييا عوييد قعنييي) وحييدييي) إرييى دم عليي  ،يي  علغيي) قريييوم 
دورل  قرغشص شيمظ قريذيم ييدفعوم وينيودوم حويل  قرسيلط م قرحي را 
يية  رلتنيي ز  عييم حنييوق لقسييخة سييلط نيصة و يي  عنييوقم خالفيية وه،يص
وية  د  فيا وويعو  عشيلقلط ثنيليةظ ت تالليم دحيوق  قر،لي ظ و،علص ،نيص

 عطععو  رلنلنلة وقتنتزق  وقرخطل قرعهيم.
إرييييى ق م  ورييييذر ظ حوييييلقت قرسييييالطيم دنيسييييوم رييييم يزقرييييوق

،تحيصهيم عم قرتلنصب ع رخالفة لس،ي ا فا ،نشولقتوم و،سيكوك تومظ 
،  ت،وغو  دفوقه قرععضظ فيلوكو  قرتلكاص تعهي، ا رنو،)ظ وقرعلعياص  إنص
ع عييي ا رل،يييلقليمظ وقرونيييديص قعتيييزقزقا  ني قييي ا رسيييلط ن)ظ وقر،ايييلي قتص
قكش  عيي روهمظ وقو نعيياص هييزلقا و،كييلقاظ عخييالل حوييلقت سييلط م ،ييلص

قريييي،مظ قر،تنيي زعيم فيييا هيييذق قر،نييي م لسييي، اظ  د،يييل ع،ييي م وإ،ييي مو
قر،تن طعيم و ل)ظ على دنوم قد شعلوق دو ك دوق يشيعلوم عويللهم 
يمن يسيعى فيا إقني عوم  قرسي ساص فا ذري . وت نعليم ،تيى يخليق هللا ، 
يب عيينوم  قعيية رالنييلقد وقرتخي ذ ظ ويلتص  ،يع ا عتل  هذه قردعو  قردص

تنال  قرسي سييييياظ و،لقسيييييم قرتشيييييليي ت قوقعيييييد ،ح فهييييية قتسييييي
وقر،خ طع تظ ولوقعط قرتع وم وقتتح د عاية سالطيم ود،لق ظ ك،ي  
ية  آ  إري) قو،ل على عود قرخلي   قرعع سييم ،يع قرسيالطيم قرخ لز،يص

 وقرديلم وقويوعييم وغيلهم.
ض وقد ح،لتنا إشي لقت قرسييد قريلقتيا فيا كال،ي)  األميرثم ق   

ييية تحييت رييوق  قرخالفيية ودم دفتكييل فييا قرنوقعييد علييى قر  ،عيية قردين
دت) فا هذه  قوس سية قرتا ينعغا دمن ُيعنى عليو  ذر . فالح را ،  قيص
قر،يكيييل ظ ودخيييل  ،يييم  يعييي) ولقييية قلدهييي ظ وعنيييد ختييي م ، لسييين  

لتو ض  قستنسختو  ،ن)ظ واوص
ة. 1  ح إق ،ة خليية علعاص قلشاص ،ست ،ع رلشلقلط فا ،كص
ةظ  ح يكوم حكم قرخليية 2 ة قرح  زيص سي سة ،ناولقا على قرخطص

ة ح  زية.  و،لعوط ا عشول  خ اص
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ة إسال،يصة. 3 من يتلدل هيلة شول  ع ،ص  ح قرخليية ينيب عن) ، 
ة ،م نحو ، لة عوو ،نتخعيمظ  4 ح تتشكص  هيلة قرشول  قرع ،ص

،نييدوعيم ،ييم قعيي   ،يييع قرسييلطن ت وقي،يي لقت قيسييال،يةظ وتكييوم 
ة فنط.وه ليو  ،نحال  فا شل  وم قرسي سة قرع ،ة قردينيص

يية ،ييد  شييوليم فييا كيي  سيينة قعييي   5 ح ت ت،ييع قرشييول  قرع ،ص
 ،وسم قرحج.

يية عنييد،  يايي دل قرحييجص  6 يية يكييوم ،كص ح ،لكييز قرشييول  قرع ،ص
 ،وسم قرشت  ظ وقرط لل فا ،وسم قرايل.

ح تنتل  قرشول  يوم قفتت ح كي  ق ت،ي   عليى قنتخي ب ن ليب  7
 ة.قرلليلظ ويعين) قرخليي

ية عني نوم ،خايو  تويع)  8 ح تتعييصم وهي لل قرشيول  قرع ،ص
ق علي) ،م قع  قرسلطن ت وقي، لقت.  هاظ ويادص

ح تيلتعط عيعية قرخلييية عشيلقلط ،خاواية ،الل،ية رلشيل ظ  9
) إذق تعدص  شلط ا ،ن) تلتيع عيعت)ظ وفا ك  ثالث سنيم  عن   على دنص

 ُيع د ت ديد قرعيعة.
ة.ح قنتخ ب قرخليية يكوم  10  ،نوط ا عويلة قرشول ظ قرع ،ص
 ح قرخليية يعل  قلقلقت قرشول  ويلققب تنييذه . 11
ح قرخليييية ت يتييدخ  فييا شييا  ،ييم قرشييلوم قرسي سييية  12

 وقيدقلية فا قرسلطن ت وقي، لقت قطعي ا.
ق علييى تورصييي ت قرسييالطيم وقو،ييلق  قرتييا  13 ح قرخليييية ياييدص

رندي،يية فييا ولقثيي توم ت ييلي قحتلق،يي ا رلشييل  علييى حسييب داييوروم ق
 رلوتية. 
ح قرخليية ت يكوم تحت د،له قيو  عسيكليصة ،طلني اظ وُييذكل  14

 قس،) فا قرخطعة قع  دس،   قرسالطيمظ وت ُيذكل فا قر،سكوك ت.
يية عنييوص  عسييكلية  15 يية قرح  زيص ح ُينيي ط حيييه قو،ييم فييا قرخطص

ي  تت رل ،م درييم إرى ثالثة آتل ،يم  نيود ،ختلطيةظ ُتلسي  ،يم ق   ع 
  ،يع قرسلطن ت وقي، لقت.

ح تكوم قرني د  قرع ،ية رل نيود قرح  زيية ،نوطية عن ليد ،يم  16
 ق ع  إحد  قي، لقت قراغيل .

 ح يكوم قرن لد تحت د،ل هيلة قرشول  ،دص  قنعن ده .  17
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 ح هيلة قرشول  تكوم تحت ح، ية قر نود قر،ختلطة. 18
ييي  وهييي لل قرشيييول  قرع ،ييية فينتويييا دم ت ت خيييل  عيييم   د،ص

يية قرتييا رويي  تعلصييق ،وييمص فييا سي سيية  ويي ت قر،سيي ل  قردينيص ت،حييي  د،ص
ييةظ وتيي ثيل قييوي فييا دخالقويي  ونشيي طو ظ وذريي  ض ،ثيي  فييت  عيي ب  قو،ص
قرنهل وقت تو د ت،حياي ا رلتشيليع تظ وتيسييلقا رليديمظ وسيد دعيوقب 

ع ع ا ر،نتوي ت قرحك،ة قرز،نية.  قرحلوب وقرغ لقت وقتستلق ق قتص
ب حسم قرطص عية رلحكو،ي ت قرع درية وقتسيتي د  ،يم وكيت  دعوق

إلش دقتو ظ وإمن ك نت غيل ،سل،ةظ وسدص دعوقب قتنني د قر،طلق وريو 
 عن). ر،ث  ع،ل عم قرخط ب لوا هللا

وكيييت  عيي ب دخييذ قرعلييوم وقرينييوم قرن فعيية ورييو عييم قر، ييولظ 
يي ت  وي ت قر،ن ص وسدص ع ب إو عة قووق ت ع رععثظ ونحيو ذري  ،يم د،ص

 ،و ر .((وقر
ض وع،ثيي  هييذق قرتلتيييب تنحيي ص ،شييكلة قرخالفييةظ  األميرررثييم قيي   

ويتسييوص  عنييد قتحيي د إسييال،اص تويي ،ناص تعيي وناص ينتييعل تلتيعيي) ،ييم 
ية.وعذر ظ  قوقعد قتح د قور، نييم وقو،ليكييم ،ع قر،الحهي ت قرخ اص
تيي ،م قرحكو،يي ت قيسييال،ية قر،و ييود  علييى حي تويي  قرسي سييية ،ييم 

ة وقرخ ل يةظ فتتيلح رلتلقصا فا قر،عي لل وقرع،يلقم قرغوقل  قردقخلي
وقرثلو  وقرنو ظ ،،ص  تُعدص ،ن) رلن    ،م قر،، ت. و،  د يدل إ،ي لقت 

 قر زيل  ع رسعق إرى ،ث  هذق قتتصح د.
ي) ت  الصراحبق    يل  ،يم هي هل فكيل ،يوتي قو،ييلظ دنص ض ُيست ش 

ل قرخالفةظ عيالو  ي وز قتتك   على قر،لو  قرعث، نييم قرعه م فا د،
 على قرسلطنة.

يا دحيبص قرعث،ي نييم رلطيل شي، للومظ وتعهيي،وم  األميررق    ض إنص
. وعنيدي  يم تسيتلزم قيو  قرحيقص قرشع لل قردينيصةظ وركمص قرناييحة رليدص
دمص حولقت آ  عث، م قرعه م دنيسومظ إذق تدعصلوقظ ت ي دوم وسييلة 

يلهم على خليية رت ديد حي توم قرسي سية دفو  ،م ق ت، عوم ،ع غ
.  قلشاص

ناظ ديو  قو،يلظ دحيُد دعوي   قر ،عيية دني)  الصاحبق    ض دخعل 
د قريلقتيييا ي،يييي  رلتننييييب عيييم سي سييية قرعث،ييي نييمظ  ييي  لد  قرسييييص ر،ص
، اظ وق   ض دت  وقست، رة قر ،عية عليوم ت رومظ ذكل ر) ذر  ،لل  ،تلوِّ
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وييم دعهييم دو ريية إسييال،ية ينعغييا سييتل دحييوقروم وقر،دقفعيية عيينومظ ونص
 ،و ود  ؟

 ف   ع) ض
كلييم  ع مص ذري  كيذر  ريوت دمص فيي) تغلييل قر،سيل،يمظ وتيلكوم ،تص
علييى دوريية  ،يي  توقصيييت رنيييع قيسييال،ية عشييا  فييا عييزص شييع عو ظ عيي  
ة قر، ،ييع عليويي ظ وتخليييب ،يي  عنيي ه  تو  ع،حييو قرخالفيية قرعع سيييص دوييلص

يية عيتوح تويي  شييلقاص دولعيي  و،ييدقفع ت يي) ت قرعييلبظ وإفنيي   قو،ص و ظ ودنص
كييي    ينايييد عكشيييل قرحنينييية وإهو لهييي  غييييل إزقرييية قرغيييلول وقتتص
 قر،ستورييم على  ، هيل قر،سل،يم عسعب عدم قرت ،ص . ثم ق   ر) ض

يية دلععية قيلوم وت خليييةظ وتلكييوق  درييل قرتيل  قيد تلكيوق قو،ص
يم تععييث عيي) قوهييوق  وت ،ل ييعظ وتلكييوق قر،سييل،يم ايي،ص ا عك،يي ا  قرييدِّ

  ! ،لشد ؟ ع،ي ا وت 
دريل قرتل  قد تلكوق قوندرل ،ع دريةظ وتلكيوق قرونيد ،سي هلةظ 
وتلكوق قر،، ر  قر سي،ة ق سيوية رللوسييمظ وتلكوق قي ل  إفلينيي  
 !قيسال،ية رلط ،عيمظ وتلكوق قر،دخلة فا قرايم ك نصوم قوععدوم ؟ 

دريل قرتل  قد تلكوق وفود قر،لت ليم يعودوم خ لعيمظ وتلكوق 
ييليم عوييم علويية رل،نتن ،يييمظ وتلكييوق ثلثييا ،لكوييم طع،يية قر،ست نا 

 !رل،تغلصعيم ؟
دف،  آم روم دم يستينهوق وياعحوق ،يم قرني د،يم عليى ،ي  فصلطيوق 
يم رح، تيي)ه وهييم  فييا قرنييلوم قرخ ريييةظ فيتلكييوم قرخالفيية وهلويي  وقرييدص
يحتيهوم على عنيصة سلطنتومظ ويكتيوم عشلل خد،ية نييل قرحيل،يمظ 

 !هللا فا قيسالم وقر،سل،يم ؟ وعذر  يتصنوم 
يب  ظ وإن،ي  ييل  ،ي  تعيدص دمن رلعيلبوق   ديو ا ض إن) غييل ،تعاص

يم ودهليي)  يييلقه كيي   حييلص يييتيحص  قو،ييل ض ،ييم دمص قرغيييل  علييى قرييدِّ
ية  وقتستعدقد رت ديد عزص قيسالم ،نحالقم فيا دهي  قر،عيشية قرعدويص

م تلي  قو،يلقض ،م قرعلب. إذ يل  دمص قر،شييلة قيرويية حيهيتوم ،ي
يية فييا قرحوقوييلظع عتن د  قوخالقييية قرتييا ت دوق  رويي  ض كييي رج قرحليص
دهلو  دنصوم ُخلنوق دنع ، ا رأل،لق . وك ذقم قرتلعية فا قر،دم عووعوم 
قرنسيي   فييا ،نيي م لعيي لط رالسييت،ت  . وكطيي عوم قرحييي   فييا ععييض 

  هللا قوقوقم ع ريتوم قرلصوقط قر،،يت رألخالق قرشليية دفعة قرذي  يز
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وع   قرنشي ط فيا دهي   دهل) عخسل قولض عوم تطويلقا رو  ،نوم. وك 
قولقوا قرخاعةظ حيث يسو  دم يغنوقظ فيعطلوقظ فتيسيد دخالقويمظ 

 فيخسلوم قردني  وق خل .
م  قرتدقيق. األميرق    م  قرلديظ ون عن  ض ن عن
ض إمص ،يي ذكل ،ييم حايل اييية قرخالفيية فييا خليييية  الصرراحبقي   

يي ةظ تييلتعط عيي)  ،يييع قرسييلطن ت وقي،يي لقت قيسييال،ية قلشيياص فييا ،كص
يد  رويذق  ية قر،ليص قلتع ط ا ديني اه و،  وال ،يم تشيكي  قرشيول  قرع ،ص
قتلتع ط قرديناظ و،ل عهيم  دقا. وقرغ ريب دم قريدو  قر،سييحية قرتيا 
ل ،م دم ي لص  رو  لع ي  ،م قر،سل،يمظ دو قر،  ول  رل،سل،يمظ تتحذص

يد  ،ع قركل،ية قردينيية   ، عن ة توريد حلوعي ا دينييةظ ف ت  إريى لقعطية سي سييص
هذه قردو  إرى ع،  قردس لل وقروسي ل  ر،نيع حايو  هيذق قتلتعي ط 
دس س ا. ف،  هيو قرتيدعيل قريذي ينتويا قتصخي ذه د،ي م تحيذل قريدو  ،يم 

 ذر  ؟
يييل هيييذق قريكيييل غييييل قري تيكييي م األميررررقييي    ودحزقعييي)  (1 ض ت ييكص
ييي  ل (2 قر زوييييت  ييي   قرسي سييية فيييا إنكلتيييلق ولسيييي  ود،ثييي رومظ د،ص

و  قرتيكيل فا هذق قرش مظ فنيد  وفلقنس ظ وها قردو  قرعه م قرتا يو،ص
 علص،توم قرت  لب قرنت لج ق تية وها ض

،  فيا ز،ي م يعتعيد  1 يلوم دعيدقاظ ت سييص ح إمص قر،سيل،يم ت يتنال
توم.  في) قرنا ل  عم نالقنيص

ليمظ دفلقدقا و  2 ععُد عيم قرييتم ُ  د،وع اظ ح إمص قر،سل،يم قر،تنوص
 ،م قر  هليم.

ح إمص قرعلب ،يم قر،سيل،يم دقيلب ،يم غييلهم رألريية وحسيم  3
 قر،ع ،لة وقرثع ت على قرعود.

وق إريى ،عيلفتوم هيذهظ ُُ دفنذق  لشد دورلي  قرسي سييوم وم يوي،ص
عونوي ظ  عل،وم ديو ا ع وحك م قيسال،ية فيا ،سي رة قر وي د قرتيا يتويص

دهم ،ييم تييلق م قرنييلآم قركييليمظ ت ،ييم عل،يي ا يسييتخل ون) ،ييم عنيي
،لرييي ت ،تعاييعاص قرطييلفيمظ حيييث ي ييدوم نحييوقا ،ييم خ،سيييم آييية 

                                                           
يد  إحيد  1  ( ،ن م قرع عي وقت فيا لو،ي ظ يتي رل ،يم قريعالط وقر،ع عيد وقر،تي حل وقر،كتعية قرتيا ُتع 

 م(. 1929ري تيك م قعتلفت عو  إيط ري   دهم ،كتع ت قرع رم. ودورة ق
عة.2   ( فلقة ك ثوريكية ،تعاص
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يمظ فويالا  ظ كلصو  تنوى عم قيرح ح فا قرودقية إريى قريدِّ ع س ريب شتىص
   عم قرتشديد وقيرزقم ع رنت  ظ كنورحح) تعحححيح رى ض 

   
 ظ(1 

   

  
   و (2 

 
. وي دوم آيتيم فا قرتشديد إحدقه،  (3 

    ض
  

 

   
 وقوخيييييييييييييييييل   (4 

     
 ه وع،لق عييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية دسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع ب(5 
ل،يييوم دنو،ييي  نزرتييي  فيييا حيييقص قر،شيييلكيم نيييزو  هييي تيم ق يتييييم يع 

ية  وقركت عييم ،م قرعلبظ وت يو يد فيا قرنيلآم ،ليزم تعتعي ل ع،و،يص
 حك،و، .

وإذق دقلنوق قرعحيثظ ي يدوم دمن رييل فيا عل،ي   قيسيالم ،طلني ا 
ييمن يحاييل ،عنييى قر ويي د فييا سييعي  هللا فييا ، ييلد ،ح لعيية غيييل   ،

يم  وقريدني ظ حتيى قركسيب و ي  قر،سل،يمظ ع  ُك ص ع،  ش ق  ن فع  رلدِّ
ى  و دقا.  قرعي  ظ ُيس،ص

ي ا  وعذر  يعل،وم دمص قال ،عنى قر وي د عليى قرحيلوب كي م ،عنيص
على إلقد قريتوح تظ وقرتوسص  رلتش يع حييم كي م ، ي   رليتوحي تظ 

عطا قسم قر و د ،ن علة تسم قرحيلوب قرايليعية قرتيا دايلى ُُ دك،  
 ن له  قر،سيحيوم.

قرتيي لي،ظ ي ييدوم دمص قرعييلب ،نييذ سييععة ثييم ععطييل نهييلهم إرييى 
قلوم رم ي توق حلع ا ع سم قر و د. و،  ك نت تعدي ت دس طي  إ،ي لقت 
قرغلب إتص ،م قعي   قرنلا م( قرذي كي م ، روفي ا عنيد  ،ييع إ،ي لقت 
ي  غي لقت قرت تي ل  قولخعيليم وقرانلا وقريوني نا وكلصويم ناي ل . د،ص

                                                           
 .56( قرنا  ض 1 
 .125( قرنح  ض 2 
 .22( قرغ شية ض 3 
 .94( قرح ل ض 4 
 .20ظ قرتوعة ض 74ظ قوني   ض 218( قرعنل  5 
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لقو ظ فكيذر  ريسيت ،يم على ش، را دولوع  وغ لقت قرتيل  عليى شي
نو  قر و د وت ،م قرحلب قردينييةظ وإن،ي  هيا ،يم ،لحني ت غي لقت 
وييم ك،يي  دغيي لوق علييى  قرعلقعييل  قرشيي، رييم علييى دولوعيي . وي ييدوم دنص
ُسيين تن  دولوعيي  دغيي لوق علييى قرييعالد قيسييال،يةظ ثييم دسييلم قرت تيي لظ وح 

 دخالقوم.
يييق قوولوعييييوم سي سيييتومظ ي ُ ظ فييينذق دقص يييلن ييي  قرت   يييدونوم ت د،ص

ينادوم ع تستن د رلديم غيل قرتالعيب قرسي سياص وقيي د  قرني ل إريى 
سي ستوم عسوورةظ وإله ب دولوع  ع سم قرخالفة وقسم قرلدي قرعي م. 
ية فيا قر،يذقع  قول،نيية قوخييل ظ علهي ُم  وعدم قشتلق  قريعالد قرعلعيص
كي ل  علييى دمص قيسييال،ية ع،عييز  عيم قر،  فيي  ظ ومص قرعييلب ييو،ييوم 
،عنى قرنيلآمظ فييدينوم عي). وقيد ينيدهش قوولوعييوم إذق عل،يوق دمص 
ة رم يوقفنو  دم تتل م قرنلآم إرى قرلغية قرتلكيية إريى  قرسي سة قرتلكيص

 ق م.
ورد  ل    قرسي سة دري  ،وم آخل على دمص دا  قيسيال،ية ت 
يستلزم قروحشية عيم قر،سل،يم وغييلهمظ عي  يسيتلزم قيرييةه وذري  

دين،  حلصوق ،م قرعالدظ  ذعوق دهلوي  عحسيم قرنيدو  وقر،ثي    دمص قرعلب
وييم رييم ينيييلوق ،ييم قو،ييم قرتييا حلصييت عالدهييمظ  رييدينوم ورغييتومظ ك،يي  دنص
وحك،تومظ فلم يو  لوق ،نو  كعدم وتونل و،ال عخيالل قوتيلق ظ 
ويم ييذعنوم  ع  يعتعلوم دخوروم تحت سلطة غيلهم ،م حكم هللا ونص

   ض  ركل،ة لعصوم تع رى شي ن)

   
 1). 

لوم ،ييم  فيينذق علييم قرسي سيييوم هييذه قرحنيي لق وتوقععويي  ت يحييذص
قرخالفيية قرعلعيييةظ عيي  يييلوم ،ييم اييورحوم قرخاوايييصةظ واييوقر  
ييدوق قييي م قرخالفيية قرعلعييية  قرناييلقنيةظ واييوقر  قينسيي نيةظ دمن يويص

ع رشييول  علييى قرنسييق قرييذي عاييول  ،حييدود  قرسييطو ظ ،لعوطيية 
 قلدت) علي .

ثمص على فلض دم ععض قردو  ورو قر،سل،ة دلقدت علقلية هيذق 
مظ  يي د  مظ وت ُتا  يي و  قو،ييلظ فوييا ت تنييو  علييي)ظ ومص دفكيي ل قو،ييم ت ُتن 

ع،ثي  فلقنسي  دمن تنخيد  ريلدي دناي ل قر زوييتظ ت  على دنصا ت دهمص 

                                                           
 .140( آ  ع،لقم ض 1 
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،  ععييد دمن تعلص،ييت ،ييم قينكليييز كيييل  ل قر،سييل،يمظ ف عنييت سيييص ُتسييوص
رتييونل د،يلهيي ظ ف سييتلقحت ،،يي  ع نتيي) قييعالا ،ييع قر زقلييل عسييعب 

عية قرخلق  .  قرسي سة قرتعاص
ض دستشيلص ،يم كيالم ،يوتي دمص د،لي) ويعيل فيا  الصراحبق   

ديمظ ،ع دنص) ،ع ب عنتن م قرتدعيل. ة تعليم قر،وحص  تشكي   ،عيص
وقلق ، ريصة شتىظ ض إمل دوم تشكي  قر ،عية ععض ع األميرق   

 ودل و هللا تع رى دم يزيلو .
نيا   هيد قروقيول عليى خعيل قرسييد قريلقتياظ  الصاحبق    ض إنص

ورعلصييا دهيييل ع،علفتيي) فيي  ت،ع عيي)ظ دو دك تعيي)ظ فويي  ر،ييوتي لدي دو 
 علغ) إيص ه إذق هيلُت ع) ؟ُُ دد،ل 

يي األميرررقيي    ييُ) ،نييا قرسييالمظ ُ   ض نعييمظ إذق هيييلت  ع،علفتيي) ف  لن ل  قن
لص  غ) عنا هذه قر ،  ض وها دنصا دثنا على ادق عزي،ت)ظ وعليى وع 

حسم قنتخ ع) ولفن ل)ظ ودواي) ع رثع ت وقيقدقم وريو طي   قر،طي  ظ 
ييية دم قرنيييل   ودم يحيييل  عليييى إعنييي   عالقتييي) ،يييع دعوييي    ،عيص
ع ست،لقله على ،ك تعتومظ ودمن ت يننط ،م ،س عد  قرنسطنطينية دو 

،  ععيد ،ال دو ،لقكش دو طولقم دو ك  ع  دو ح ل  دو ع، مظ ت سييص
ديم ولسوخو .  قنعن د  ،عية تعليم قر،وحص

ع شِّله عتحية ،يوتي ُُ دض إذق هيلُت ع) إمن ش   هللا  الصاحبق   
 علغ) ك ص ،  د،ل ع).ُُ دقو،يلظ و

 )انتهت المحاورة(

 
ض قييييد درحنييييُت هييييذه قر،حيييي ول  عسيييي    السرررريد الفراترررريينييييو  

ع قا قيخوقمظ وذر  تنويو ا عش م حول  قر،ذقكلقتظ وكتعُت عو  إرى 
قو،يل قر،ش ل إري)ظ وشكلقا على غيلت) وتعايلقت)ظ وقفتخ لقا عحسم 
هنص) ونهله فا هذق قرع  زظ وتعشيلقا ر ن ع) ورل،سل،يمظ ع م  ،عية 

يوم ُُ ددمص قرنل  قيد  له  وت سيسيو ظ فويا ععن يية قرحياص قرنيص حكيم تايو 
ة ق ل،ة دعدقا.  قوعدي حيص

 
 رة()تذك
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يييديم ،يييدص ظ ف ر،ييي ،و  ،يييم  ،ييي  يتييي خل تشيييكي   ،عيييية قر،وحص لعص
قر ،عييي ت قيسييال،ية قر،و ييود  فييا قرونييد وقيي زقم وقرنييلم و،اييل 
وغيله  دمن ت ت نل ،م تنويل دفك له  ع،ع حث هذق قرسِّ  صظ فتنتيعل 

 ،ن) ،  ين سعو ظ وتتخذ قرن نوم وقروه لل ،ث تا وذكل .
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 )رجاء(

م ك م يل،م ع هلل وقريوم ق خلظ وعنده ش،ة ح،ية و،يلو  ظ  ، 
فيال يت سيل عليى  ،عيية دم قرنييل  ودعوي لو  عنايد إياي   سييو  

إريوم. ورييعلم دم ييده ح وإمن ط وريت قوفيال  ح و
قايل ،يم قيويلقل ُ  

عويي ظ وم قر ،عييية فييا د،يي م قيخييال . وت يحيييق قر،كييل قرسيييئ إتص 
 ع هل).

 

 )تهوين(
و  ُُ درييييعلم  ،يييو و،لرصويييو سيييلق  قرتن رييييدظ و  يييُة قووهييي مظ و،عهص ث  ل 

قرطغ مه دم ت رص،وم ،م اد،ة ععض هذه قر،ع حث ر،ي  درييوه ع،يلهم 
،ييوق  هييو تيي رصم ،ع غييتظ ت يلعييث دم يييزو  ،تييى خلييوق ععنييورومظ وحكص
قرحك،يية وقينايي لظ وتيي ،لوق حييقص قيي،يي م ونيي طق قرنييلآمظ وحينلييذ 

رومظ ظ ويند،وم ك،  ندم قعلوم قووص فيتوعوم ويتيوب  يت لصى روم قرحقص
من يش  .  هللا عليومظ وهللا يودي ، 
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 )إعالن(
من دحبل دمن ين د ،ن ايد  ،عيية دم قرنيل  عيلدي في لق دو ع،ي    ،
،ويمصظ دو لقغيب فيا تعوييده  ع ي ه دو ،ي  ظ ودلقد ،لقسيلة قر ،عيييةظ 
م   يو  نن د،كن) دم يلقس  وك رة قر ،عية عدوم قسيمظ عي  عنلسي   كتي ب ُ،ع 

ح ح ح إريى ايندوق عوسيت) عيدد ح ح ح ح ح وإذق دلقد قرتخيصيا حي ح  إرى ،دينة
ظ ثم ععد دخيذه قر يوقب قوو  (1 ي،كن) دم يخ عله  دوتا ع سم ر) ُ،ختل ق

ييحة فييا قر ييدو  قر،ييذيص  عيي) هييذق  (2 يسييتع،  قركت عيية قر يلييية قر،وول
 قرسِّ  .

وقرييذيم ُيل ييى ،يينوم تعويييد ،وييمص كحوييلقت قو،ييلق  قرعهيي م 
ي   وقوغني   قرك لقمظ فلوم دم يطلعيوق لسيوتا ،يم قعي  قر ،عيية رُيووِّ

 .(3 روم ،  يستووحوم

                                                           
 ( ،ستع ل.1 
ل   ض ل،وز يستع،لو  2  ين لي في،  عينوم. ( قرل،زية. قر يل   قرشل  قرن ل رلتي هم قرسص
( هن  ُتعلصق قر،ن ل ض  قد قنتوى كت ب س    ،عية دم قرنل ظ و،  دُرحق ع). وقد كني  قتينني  ،يع 3 

ل يخييت   عتاييحي   ييده هللا علح،تيي)( علييى نشييله فييا قر،نيي ل عتاييلص   ،عيي) قرسيييد قريلقتييا  تغ،ص
يده  هللا تعي رى ( ،ني). ثيم قستحسيم فويال  قرنيلق  عيدم  عع لت) وحذل ،س ون قردورة قرعليية  ديص

لعيم ،ي  نشيلن ه ،يم دو  سينة قر،ني ل قرخ ،سية إريى ق م دم يثنيوق عي نوم  حذل شا  ،ن)ظ فلل،طص
لعوق على هذق قرس   كل)ظ ععع ل  دا  ض  إت  ،لة وقحد  ذكل فيو  خديوي ،ال ع ني) ،ل يو  قطص

 آني ا فا قيعالم( ط. م.ر،س عد  قر ،عيةظ وإت  دو  قر،خ طعة قرل،زية قر،ذكول 
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 (1  )بيان يكشفه الزمن(

ق ث ذ ط ل ه ل ق ه ح   ط ب ط ت ل   ط ط ل ق ب د ل   
 ض ل ذ ث 

ب ل ق وم ت وو   د   ي ض   ح وق ب   م ل ي ط ب ل ق 
   ق   د 

م خ ذ ق   ق ب ق ب ذ  1 3 1 6ث     ه   ب ت ث ل ح 
 و  م ت ث 

    ت ل ي ش ل ز ز     ل   ه ث   ذ ق د ل ي ل د م   
 ق ب ل

ت ض ل ه ض ح،  هــل ح و هــز ض د   ح ل     ي ق ب   

 ح، ي   م 
 م   ق ذ و  ط ح ل ذ ل وذ م ق د ل   ح د ذ     ق ح وق ذ ل   
  ث خ ه ي ض وح ي   خ د ي ث ل وم     ل ه ح، وث ح ح، 

 ب ل  
ح، د   ب ت ق ق ب ث     ب ه ب د ذ ب ق ب ل ح، ل     

 ث ب 
ل   ذ   ز ل ز   م ت وو   م ث وح د ح ب ح، ل   ل م ث م 

 ل ح ذ

  ط         د   ق ل ح ي ض د ض د  هــ  ش ح ض   ح، 

 م د    
 ل ل   ق ل   ق     وض ل ح، ق   ط ل   ض د د ي ه

 صالح ج
 

                                                           
 ( خلت  ط.م( ،م هذق قرعي مظ و،و ل عخط قريد إرى قرنسخة قرتا رديل ،نو .1 
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 (1 )الجدول األفقي(

ذونيية لسيي، ا عيييت  قر،ك تيييب قرتييا حيييث دم ععييض قرعوسييت ت ، 
يشتع) ،نو ظ ف رح  ية ،ل لية تسيتع،   كت عية  يليية ، ،ونيةظ عني  ا 
علي)ظ اي ل وويع هيذق قر يدو  تسيويالا رل،خي عل  قرسيلية ع ييل  ت 
ي،كم كشل سله  عدوم ،علفة حيلول قر،يتي ح قر،تييق عليوي  عييم 

 ك  ،تخ عليم.

 طريقة الكتابة 
ى هيييا دم يتييييق قر،تخييي علقم علييي ى كل،يييةظ وريييو سييي ذ ةظ تسييي،ص

قر،يتي حظ وت ح  يية وم تكييوم دكثييل ،ييم ثالثييية دو لع عيييةظ وعنييد،  
يليييد دحييده،  دم يكتييب ععيي ل  فعلييية يحللهيي  عحييلول ،نطعيية علييى 
ولقة يويعو  د، ،ي)ظ ويويع عييم يديي) هيذق قر يدو ظ فينهيل ،ي  هيو 
قرحييلل قوو  ،ييم قر،يتيي حظ فيوييع داييعع يييده قري،نييى علييى قرحييلل 

ث  ر) قر،لسوم فا قر دو  قوو  قرع ،ودي قوي،يم قوسيود. ثيم قر،، 
ينهل ،  هو قرحيلل قوو  ،يم قرععي ل  قر،يلقد كت عتوي  فيويع دايعع 
يده قريسل  على قرحلل قر،، ث  ر) ،م قر دو  قوفنيا قوسيودظ ثيم 
ي،شا داععي) يس لقا ون زتا حتى يلتني  فا ننطية زقويتو،ي ظ فحينليذ 

قر،لسيوم فييا ننطية قر،لتنيى فيكتعي). ثيم ينهييل ينهيل ،ي  هيو قرحيلل 
، هو قرحلل قرث نا ،م قر،يتي ح و،ي هو قرحيلل قرثي نا ،يم قرععي ل  
فيع،يي  ك،يي  ع،يي  دوتاظ ويكتييب حييلل ننطيية قر،لتنييىظ وهكييذق حتييى 
تنتويييا حيييلول قر،يتييي حظ فيعييييد قوخيييذ عييي و  حيييلل ،يييم قر،يتييي حظ 

حيلول ويست،ل فيا قوخيذ ،يم حيلول قرععي ل ظ عحييث كل،ي  قنتويت 
قر،يتيي ح يعيييد قركييل  ،ييم دورويي ظ ويعنييى ،سييت،لقا فييا ،وقرييد  حييلول 
ل ،ع) حيلول ،عدرية  قرعع ل  إرى دم تنتواظ وعندلذ ي د دن) قد تسطل
من يليد قتختا ل ي،كن) دم  عوو ا عم قرحلول قوالية رلعع ل ظ و، 
يحلل ععض قرعع ل  كت عة ع ديةظ ويكتيب ععيض كل،ي ت دو  ،ي  ،يم 

ل إ،و  ه ديو ا  يلقا.خالرو  عوذه ق لِّ  رطلينةظ وت ع ل دم ُيح 

                                                           
( قرتيايييالت قرالحنيية عييم طلينتييا قرحيي  وقركت عيية غيييل ،و ييود  إت فييا طععيية  ط.ط( قرتييا 1 

 .1923ادلت فا قرن هل  ع م 
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 طريقة الحل 
من ي خذ قرلسي رة قر يليية يحلصوي  عي م يويع دايعع ييده  ها دمل ، 
قري،نييى علييى ،ثيي  قرحييلل قوو  ،ييم قر،يتيي ح فييا قر ييدو  قرعيي ،ودي 
قوي،م قوسودظ ثم يسلي ع اعع) يس لقا حتى ينل على ،ث  قرحلل 

ييةظ ثيم يايعد ع ايعع) حتيى ينتويا رل يدو  قوو  فا قرلس رة قر يل
ل ويكوم  قوفنا قوعلى قوسودظ في خذ قرحلل قرذي ي ده في)ظ فيسطص
هذق هو قرحلل قوالا قر،ستعد ظ ثم يع،  ،ث  ذر  ع عتع ل قرحلل 
قرث نا ،م قر،يت ح وقرحلل قرث نا ،م قرلس رة وهكذقظ ثم يعيد قركل  

إرييى دم يسييتعد  حييلول علييى حييلول قر،يتيي ح قر،ييل  ععييد قوخييل  
 قر يل  ع رحلول قوالية.

 تنبيه :
قد ُووع هذق قر دو  ركت عة قرعلعيةظ ك،  دن) ُتكتيب عي) قرتلكيية 
وقري لسية ع عتع ل تيليق حلول  ب   ز  ( ،يم دخوقتوي  قرعلعيية 
ع رنلينةظ وكذر  ُيستغنى عم حلول قرحلكي ت فيا قوولديية عيععض 

ييمن يليييد قسييتك،   ذريي   قرحييلول قرعلعييية قرتييا ت دخيي  رويي  فيويي . و، 
ي،كنيي) دم يويييل روييذق قر ييدو  علييى نسييق تلتيعيي) ،يي  يشيي   ،ييم 

 قرحلول وقولق م وقرل،وز وقوشك   ض
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 الجدول األفقي

 
 ي و ه م م     ق ل ح   ه ط ض   ش ل ز ل ذ د خ ح   ث ت ب ق

 ق ي و ه م م     ق ل ح   ه ط ض   ش ل ز ل ذ د خ ح   ث ت ب

 ب ق ي و ه م م     ق ل ح   ه ط ض   ش ل ز ل ذ د خ ح   ث ت

 ت ب ق ي و ه م م     ق ل ح   ه ط ض   ش ل ز ل ذ د خ ح   ث

 ث ت ب ق ي و ه م م     ق ل ح   ه ط ض   ش ل ز ل ذ د خ ح  

   ث ت ب ق ي و ه م م     ق ل ح   ه ط ض   ش ل ز ل ذ د خ ح

 ح   ث ت ب ق ي و ه م م     ق ل ح   ه ط ض   ش ل ز ل ذ د خ

 خ ح   ث ت ب ق ي و ه م م     ق ل ح   ه ط ض   ش ل ز ل ذ د

 د خ ح   ث ت ب ق ي و ه م م     ق ل ح   ه ط ض   ش ل ز ل ذ

 ذ د خ ح   ث ت ب ق ي و ه م م     ق ل ح   ه ط ض   ش ل ز ل

 ل ذ د خ ح   ث ت ب ق ي و ه م م     ق ل ح   ه ط ض   ش ل ز

 ز ل ذ د خ ح   ث ت ب ق ي و ه م م     ق ل ح   ه ط ض   ش ل

 ل ز ل ذ د خ ح   ث ت ب ق ي و ه م م     ق ل ح   ه ط ض   ش

 ش ل ز ل ذ د خ ح   ث ت ب ق ي و ه م م     ق ل ح   ه ط ض  

   ش ل ز ل ذ د خ ح   ث ت ب ق ي و ه م م     ق ل ح   ه ط ض

 ض   ش ل ز ل ذ د خ ح   ث ت ب ق ي و ه م م     ق ل ح   ه ط

 ط ض   ش ل ز ل ذ د خ ح   ث ت ب ق ي و ه م م     ق ل ح   ه

 ه ط ض   ش ل ز ل ذ د خ ح   ث ت ب ق ي و ه م م     ق ل ح  

   ه ط ض   ش ل ز ل ذ د خ ح   ث ت ب ق ي و ه م م     ق ل ح

 ح   ه ط ض   ش ل ز ل ذ د خ ح   ث ت ب ق ي و ه م م     ق ل

 ل ح   ه ط ض   ش ل ز ل ذ د خ ح   ث ت ب ق ي و ه م م     ق

 ق ل ح   ه ط ض   ش ل ز ل ذ د خ ح   ث ت ب ق ي و ه م م    

   ق ل ح   ه ط ض   ش ل ز ل ذ د خ ح   ث ت ب ق ي و ه م م  

     ق ل ح   ه ط ض   ش ل ز ل ذ د خ ح   ث ت ب ق ي و ه م م

 م     ق ل ح   ه ط ض   ش ل ز ل ذ د خ ح   ث ت ب ق ي و ه م

 م م     ق ل ح   ه ط ض   ش ل ز ل ذ د خ ح   ث ت ب ق ي و ه

 ه م م     ق ل ح   ه ط ض   ش ل ز ل ذ د خ ح   ث ت ب ق ي و

 و ه م م     ق ل ح   ه ط ض   ش ل ز ل ذ د خ ح   ث ت ب ق ي

 
ييُ) ديويي ا ي،كنيي) دمن يلييتنط ،يييلدقت قر ييمن يليييد دمن ُي ويي  خط  حييلول  ، 

 قرالز،ة نحو قر لقلد فينتطعو  ،لععةظ ويلانو  ،تت ععة(
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 المصادر والمراجع
 

يم ض  يم قوفغي ناح قوفغ ناظ  ،   قردِّ ،يع دلقسية عيم  قوع،   قرك ،لة ر ،   قردِّ
قوفغ نا قرحنينية قرك ،لية. تحنييق ودلقسية ،ح،يد ع،ي ل . قرني هل  ض قر،لسسية 

 .1968علعاظ قر،الية قرع ،ةه دقل قرك تب قر
ض تي لي، حلكية قرعيلب قرنو،يية. تنيديم نعيي)  ينهية قرعيلبح دنطونيولظ  ول . 

يم قوسييد وإحسيي م ععيي ل. عيييلوت ض دقل قرعلييم  د،يييم فيي لله تل ،يية ن اييل قرييدِّ
 .1978. عيلوت ض دقل قرعلم رل،الييمظ 5. ط1962رل،الييمظ 

ل قرث للح ت عييلوظ نولعيل.  . عييلوت ض 2ال،ة. ط. تل ،ية عليا سيقركوقكعا قر،يكص
 م .1954ظ 1. ط1981دقل ق دقبظ

يلي قيسيالم ح  دع مظ فو،ا. فيا قرعي رم قرعلعيا قرحيديث.  دسل قرتندم عند ،يكص
 .1979عيلوت ض قر،لسسة قرعلعية رلدلقس ت وقرنشلظ 

. قرنيي هل  ض   ،عيية 1. طقرييعالد قرعلعييية وقردوريية قرعث، نيييةحيي قرحاييليظ سيي طع. 
. عيييلوت ض دقل 3. ط1957دلقسيي ت قرعلعييية قرع ر،يييةظ قرييدو  قرعلعيييةه ،عوييد قر

 .1965قرعلم رل،الييمظ 
ض قرععنلييية قرثيي لل . قرنيي هل  ض  ععييد قرييلح،م قركييوقكعاحيي ح،ييز ظ ،ح،ييد شيي هيم. 

.  سلسييلة 1958قر،طععيية قرن،وذ يييةه ،نشييولقت قر،كتعيية قرع ر،ييية و،طععتويي ظ 
 دعالم قرحلية(.
.  سلسيلة ف يل 1984 ض ،لسسية فكيلظ. عييلوت اح فة قركوقكعاح دقيةظ   م. 

 (.2قرنووةه 
. قرنييي هل  ض دقل 1902حييي1854ظ ععيييد قريييلح،م قركيييوقكعاحييي قريييده مظ سييي ،ا. 

 (.23 . نوقعع قريكل قرعلعاه1964قر،ع للظ 
عنييد قركييوقكعا  قتسييتعدقد وقتسييتع، ل وطييلق ،وق وتيي) حيي قرسييح،لقناظ دسييعد.

 .1984 .1. ط1987.عيلوت ض دقل قرني للظ 2وقيعلقهي،ا. ط
يم ععييد قرييلح،م عييم دعييا عكييل. تحنيييق  تيي لي، قرخلييي   حيي قرسيييوطاظ  ييال  قرييدِّ

 م. 1986/هـ 1406قرلف عا وقرعث، نا. عيلوت ض دقل قرنلمظ 

. عيييلوت ض دقل قر،علفييةظ 2. طقرييدلل قرلوق،ييعحيي قرشييننيطاظ دح،ييد عييم قو،يييم. 
1973 .2 .  

.[ظ ت. حليب ض   د.وع  إعيالم قرنيعال  عتي لي، حليب قرشي ح قرطع خظ ،ح،د لقغيب.
 ،ج. 7. 1926

يي مظ ،ح،ييد  ،يي  .  . د،شييق ض قتحيي د قتسييتعدقد وعدقلليي) فييا فكييل قركييوقكعاحيي طحص
 .1992قركت ب قرعلبظ 
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. عيييلوت ض قر،طععيية قودعيييةظ تيي لي، قراييح فة قرعلعيييةحيي طييلقزيظ فيليييب دي. 
 .2،ج.   4. 1933ح1913

م رويي  ،ح،ييد ع،يي ل .  ،عويي ظ وحنصنويي ظ  قوع،يي   قرك ،ليية.حيي ععييدهظ ،ح،ييد.  وقييدص
  .6. 1974ح 1972عيلوت ض قر،لسسة قرعلعية رلدلقس ت وقرنشلظ 

ع،ي  قشيتول ،يم  كشيل قرخيي   و،زيي  قيرعي ل ح قرع لونا إس، عي  عم ،ح،د.
. عييلوت ض 4قوح ديث على درسنة قرني ل. دشيلل عليى قرطعيع دح،يد قرنيالش. ط

  .2م. 1985 هـ1405،لسسة قرلس رةظ 

. قرنيي هل  ض قرلح ريية  كيي ل( ععييد قرييلح،م قركييوقكعا ل ،ح،ييود. حيي قرعنيي دظ ععيي
،طعوعييي ت قر، ليييل قوعليييى رلع يييية قرينيييوم وق دقب وقرعليييوم قت ت، عييييةظ 

1959. 
. قركويت ض قر، لل قريوطنا رلثن فية قرعلب وقرتحدي قرحو ليح ع، ل ظ ،ح،د. 
 (.30. سلسلة ع رم قر،علفةه 1980وقرينوم وق دقبظ 
. عييييلوت ض دقل قرشيييلق قر دييييدظ ععيييد قريييلح،م قركيييوقكعا حييي قلع ييياظ قيييدلي.

 (.24. سلسلة دعالم قريكل قرعلعاه 1963
. عيييلوت ض قر،لسسيية طعيي لع قركييوقكعا فييا طعيي لع قتسييتعدقدحيي كتييول ظ  ييول . 

 .1987قر  ،عية رلدلقس ت وقرنشل وقرتوزيعظ 
  .3. 1949ح1948. د،شق ض ،طععة قرتلقاظ قر،ذكلقت ح كلد علاظ ،ح،د.

. تحنيييق قوع،يي   قرك ،ليية رععييد قرييلح،م قركييوقكعا قركييوقكعاظ ععييد قرييلح،م. حيي
ه 1995،ح،د  ،   طح م. عييلوتظ ،لكيز دلقسي ت قروحيد  قرعلعييةظ ودلقسة 

 579. 
ظ وهو وعط ،ي وو ت و،نللقت ،لت،ل قرنووية قيسيال،ية قر،نعنيد دم قرنل ح  

قر،طععييية . طععييي ت ،ختليييية. وط حليييب ض هــــ 1316فيييا ،كييية قر،كل،ييية سييينة 

 .1959قرعاليةظ 
. 2. طععييي ت ،ختلييية و ،خطوطييية. ططعييي لع قتسييتعدقد و،اييي ل  قتسييتعع دحيي  

 .1957. 1. ط1973عيلوت ض نشل لي ض كي راه دقل قرنلآم قركليمظ 
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 فهرس أكثر المباحث المهمة الواردة في سجل المذاكرات
   ايحة
  ،ند،ة  37
 قرسيد قريلقتا دسع ب تشكي  قر ،عية  
 قرسيد قريلقتا كييية تشكي  قر ،عية  

  قت ت،   قوو  ت سيل قر ،عية وخطعة قرلليل 41
 قرسيد قريلقتا اول  قر،ذقكلقت 
 قوست ذ قر،كا ت لي، قتنحط ط وقتنتع ه قوخيل 
 قوست ذ قر،كا قتكتت م وقرل و  ر،ذهب قرسلل 
 ت ذ قر،كاقوس قيسال،ية فا  زيل  قرعلبظ ،لتعة تحنيق تل،ة 
 قوست ذ قر،كا قو  قو،  فا قرنووة قردينية  
 قوست ذ قر،كا و ود قوكي   وقتعت، د على قر ،عي ت 
 قوست ذ قر،كا علن ،ج ،ع حث قر ،عية 

  قت ت،   قرث نا  قردق  دو قريتول قرع م( 51
 قوست ذ قر،كا ش،و  قريتول رك فة قر،سل،يم  
من هم دحطص ،م    قرا حب قروندي قر،سل،يميو د ، 
من ت يديم عديم   قرا حب قروندي ت يو د ، 
يم   قرا حب قروندي تكوم قرشلوم على حس ب قردِّ
 قري و  قرش ،ا عنيد  قر عل وعدم ت ثيله   
 قرعلي  قرندسا ،  هو قرزهد فا قيسالم ؟ 
يم   قرعلي  قرندسا حق قروت  فا قرودقية رلدِّ
يم تعد  نو  قرسي سة   قرعلي  قرندسا وقرتيلق فا قردِّ
 قرعلي  قرندسا غلعة قوخالق قر ندية  
 قرحكيم قرتونسا  و  قو،لق  وحلاوم على قتستعدقد 
 قر،ورى قرلو،ا ،  ها قرحلية ؟ ،  ها ده،يتو  ؟ 
 قر،ورى قرلو،ا سعب قيخالد رلخ،و  وقر،لوي ت 
 ى قرلو،اقر،ور عدم شعول قروندي وقر،الي عوتم غيله 
ُ  قو،ل ع ر،علول وقرنوا عم قر،نكل  لن  قر، تود قرتعليزي ت 
  سوورة إزقرة قر،نكل 
ُد قتحتس ب ع ستيال  قردخال    قر، تود قرتعليزي ف نن
  ،  ها قرط عة وورا قو،ل 
 قر،لشد قري سا قرسلط م قرك فل قرع د  دم قر،سلم قره رم ؟ 
 قر،لشد قري سا قنحال  قرلقعطة عيند قرللس    
 قر،حنق قر،دنا قرعل،   قر،درصسوم وإفس دهم قرديم 
 قر،حنق قر،دنا ،وخذ قرعد  قردينية ،م قرنالقنية وغيله  
 قر،حنق قر،دنا قر،ي  قرع م رلعد  وقرتاول 
 قر،حنق قر،دنا ت،كم قووه م فا قو،لق  وقرعوقام و،  هو قرسحل ؟ 
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ُد قرعل،   ووي   قرديم   ،ورى قرلو،اقر ف نن
 قر،ورى قرلو،ا قرعل،   قرلس،يوم  

  قت ت،   قرث رث ض  قردق  دو قريتول قرع م( 71
قختايييييي   قرنويييييي   عيييييي ر وال . قورنيييييي ب قرعل،ييييييية  

 وقرسلط نية 
 قر،ورى قرلو،ا

يم. تورييية قرخييدم قردينييية   ، يي هل  قرعل،يي   ع،خ رييية قرييدِّ
 رل وال 

 قر،ورى قرلو،ا

يم   قر،ورى قرلو،ا على يد قرعل،    هدم قوقعد قردِّ
 قر،ورى قرلو،ا قو،لق  وقرشول  وفنل قرعل،   
 قرلي وا قركلدي ققتا ل قرتعليم على ععض قرعلوم 
 قرلي وا قركلدي تنايل قروعص ه وقرخطع   وقر،لشديم فا وه ليوم  
ُد قرسلق  وقر ،عي ت   قرك ،  قيسكندلي قري ل ،م قر،ع لق  وقرلح قظ ف نن
 قريني) قوفغ نا قستحك م قر و  عسعب قرينل 
 قرسعيد قينكليزي قر،عيشة قتشتلقكية قيسال،ية  
 قرسعيد قينكليزي قت ت، ع ت وقر،ي وو ت 
 قي، م قراينا حك،   قو،ة ووه ليوم 
 قي، م قراينا قرشول  فا قيسالم 
 قرع رم قرن دي قرديم ريل ،  ع) نديم 
 قرع رم قرن دي شل،)تطلق قرشِّل  و 

ل( 91 يم وقيسالم وقرشِّل  وقرتاوص   قت ت،   قرلقعع  قردِّ
 قرع رم قرن دي ،  هو قرديم ؟ 
 قرع رم قرن دي ،  هو قيسالم وقرتوحيد ؟ 
 قرع رم قرن دي ،وقلد قرشِّل  
 قرع رم قرن دي قرتوحيد دس ل قرحلية 
 رن ديقرع رم ق ،  هو قرشِّل  ؟ ،  هو قرتوحيد ؟ 
 قرع رم قرن دي ،ا ل  قرشِّل  وقر،ن علييم  
 قرع رم قرن دي ،تاوفة قرز، م 
يم   قرع رم قرن دي قرتشديد وقرتشويش فا قردِّ
 قرع رم قرن دي قرش فعية وقراوفية 
يم فا  زيل  قرعلب   قرع رم قرن دي قردِّ

  قت ت،   قرخ ،ل ض  قتستودق  ع ركت ب وقرسنة( 115
   نة قرن نومتشكي  ر 
 قرسعيد قينكليزي قر،وتدوم  ديدقا وقتستودق  
 قرسعيد قينكليزي قرعلوتست نت وقرزن دقة 
 قرع رم قرن دي ،  قركت ب ؟ و،  قرسنة ؟ 
 قرع رم قرن دي دسع ب قتختالف ت قت تو دية 
 قرع رم قرن دي دسع ب نس، ععض قوحك م 
 قينكليزي قرسعيد ه  ،م وسيلة رلفع قرتيلق ؟ 
 قرعال،ة قر،الي تسوي  تعليم قوحك م 
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 قر،حدث قري،نا قرديم فا قري،م و،  يلي) 
 قر،حدث قري،نا قرعلم قرك فا رال تو د 
 قر،حدث قري،نا طلينة قتستودق  فا قري،م  
 قر،حدث قري،نا قيفت   فا قري،م 
ز  قرتنليد  ول من     قر،حدث قري،نا ريل فا قر،ت وديم ، 
 قر،حدث قري،نا تسوي  قر،تند،يم قتستودق   
 قر،حدث قري،نا  وقز تنليد قرغيل 

قت ت،ييي   قرسيييي دل ض  قرطلينييية قرننشييييعندية وتشييييديد  131
 قرينو  (

 

 قرشي، قرسندي قرطلينة قرننشعندية 
 قرشي، قرسندي دوقعا قر،ي  إرى قرطلقلق. تشديدقت قرينو   
 قرسنديقرشي،  قرتاول قرع ط  وقرعلف م 
 قوست ذ قر،كا ت لي، قرتاول 
 قرخطيب قرن زقنا قر،يتا وقر،ستشلق فا قتستودق  
 قرخطيب قرن زقنا قرتنليد وقروثوق ع ر،تند،يم 
 قرخطيب قرن زقنا ت ثيلقت قرتشديد وقرتشويش 
يم وس،و حك،ة قرنلآم   قرخطيب قرن زقنا ،زقي  قرس، حة فا قردِّ
 طيب قرن زقناقرخ س،و قرحك،ة قرنعوية 
 قرخطيب قرن زقنا قي م قر،ستشلقيم عتعليم قرديم 
 قر، تود قرتعليزي قر د  فا قرعن لد وقرين) 
 قر، تود قرتعليزي قرتيليق فا قرديم 
 قر، تود قرتعليزي قت تو د عند عل،   ف لل 
 قر، تود قرتعليزي قرتلييق وقرتوفيق فا قت تو دقت 
 قر، تود قرتعليزي قرحي  قرشلعية وسن ،تو  
 قر، تود قرتعليزي توفيق قوحك م على ،نتوي ت قرز، م 

  قت ت،   قرس ععض  ، ،  دسع ب قريتول( 153
 قرسيد قريلقتا تلخي  دسع ب قريتول  
 قرسيد قريلقتا قوسع ب قردينية  
 قرسيد قريلقتا قوسع ب قرسي سية  
 قرسيد قريلقتا قوسع ب قوخالقية 
يييية فييييا قر،،لكيييية قوسيييي  ع ب قرسي سييييية قيدقلييييية قر  ليص

 قرعث، نية
 قرسيد قريلقتا

 قرسيد قريلقتا قتستنال  قرنوعا وقيدقلي 
 قرسيد قريلقتا عخل قرعلب حنوقوم 
 قرسيد قريلقتا إه،   لع ية قرشل   
 قرسيد قريلقتا ح رة قيدقل  فا قرح  ز 
 قرسيد قريلقتا دسع ب شتى رليتول 

 قرسيد قريلقتا عق قوخالق عيم قرلعية وقرلع  تط  165
 قرسيد قريلقتا نيول قرتل  ،م قرعلب 
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  قت ت،   قرث ،م ض  غلقل  قر،سل،يم ودنوقعو ( 
 قرسيد قريلقتا قرغلقل  عيند قر،لشديم 
 قرسيد قريلقتا قرغلقل  عم قيتن م 
 قرسيد قريلقتا قرغلول ع ر،ندل  
 قريلقتاقرسيد  قرلوث فا قو،ول 
 قرسيد قريلقتا  و  قرنس   وت ثيلقت) 
 قرسيد قريلقتا لع ية قركي    فا قرنس   
 قرسيد قريلقتا قرخول فا قرطعيعة 
 قرسيد قريلقتا قروقهنة وقرن شلة 
 قرسيد قريلقتا قرن شلة قر،ح،ديوم 
 قرسيد قريلقتا قرن شلة قر،تيلن وم 
 لقتاقرسيد قري وسيلة قرتغلب على قروقهنة 

قت ت،ييي   قرت سيييع وقرع شيييل وقرحييي دي عشيييل  ،ن قشييية  175
 ق نوم قر ،عية(

  قت ت،   قرث نا عشل  ق نوم قر ،عيصة( 177
ديم. قر،ند،ة وقر،نللقت 177   ق نوم  ،عية تعليم قر،وحل
  قريا  قوو  ض فا تشكي  قر ،عية 178
  قريا  قرث نا ض فا ،ع نا قر ،عية 182
  رث ض فا ، رية قر ،عيةقريا  قرث  183
  قريا  قرلقعع ض فا وه لل قر ،عية 185
  خ ت،ة قرن نوم  191

  قر،ي وو ت قوخيل  
  قر ،عية و،ال ود،لقله   
  دعي ت رألديب قرعيلوتا 

  ذي  197
  خا ل  قوقوقم 
  ،زقي   زيل  قرعلب 
  ،زقي  علب قر زيل  
  ،زقي  قرعلب ع،و، ا  

  ضتحنة  201
،حيي ول  عيييم قرايي حب قرونييدي وقو،يييل فييا قنتنيي دقت  

 قر،ذقكلقت
 

  حولقت ،لو  آ  عث، م وقرنووة قردينية 
  تنديم قر،ل  على قرديم 
  دعو  قرخالفة حديث ا وقرغش شوم 
  إق ،ة خالفة قلشية دينية فا ،كة قر،كل،ة 
  وه لل قرشول  قرع ،ة 
  قرتل  وقرخالفة 
  ية وععض قردو  قر،سيحيةقرخالفة قرعلع 
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