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 قضاء النقض
 فى

 إؽٌثءثس

 ثُٔقجًٔز ثُؾ٘جةيز
 

اإلجراءات العامة فى المحاكمة الجنائية ـ اإلجراءات أمام المحكمة ـ إستجواب 
 إعادة المحاكمة ـ اإلعادة للمرافعة ـ اإلجراءات السابقة على المحاكمـة ـ المتهم

ـ تسـاد  اددلـة اإلعتـرا  ـ اإلقـرار ـ اإلثبـات بالبينـة  ــ بوجه عام اإلثبات الجنائىـ 
الجنائية ـ ادوراق الرسمية ـ رأى الخبير ـ حجية صحيفة الحالة الجنائية ـ القـرائ  
ــ مبـ أ الوبـوت بالكتابـة ـ المعاـنـة ـ ال ـهادة ـ حجيـة الوـور الفوتو رافيـة ـ إثبـات 

تنــاقض ادحكــام النسـ  ـ حجيــة التســجيو الوــوتى ـ حجيــة ادوراق العرفيــة ـ 
 .لمتهم فى مرحلتى التحقيق و المحاكمةالجنائية ـ حقوق ا

 و معه
 و روائع تسبي  ادحكام ادحكام القضائيةملحق أشهر 

 إع اد
 محم  أحم  ال هير

 المحامى 
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 إ٘لاء
دبيلـة تبـرر م ـقة تحمـو  ـذا دون  اــة  م  الوع  على اإلدسان أن ـبذل جه 

بتــ أ فــى عــالم ـســتسدب بهــا كــو م ــذا الياـــة بموابــة م لــة  و إذا كادــ ،  الجهــ 
ـا  عنـ ما المحاماة ـتنسـم المـرأ ثـواب العلـم  فإن م قة الجه  تذ   أدراج الـر
 .المنتفع به

إن  ــذا العمــو الموبــوأ بــي  أـــ ـكم  ــو  الصــة جهــ  و ،  المهنــةفــى  زمالئنــا
ع علـى بعـض مـ  مبـاد   تجميع للنواة التى تساع  المحامى على اإلطالل السـر

عية اإلجرائيــة ، فسحرصــوا عليــه و و تبخلــوا بــالعلم بمبــ أ ال ــر  المتعلقــةالــنقض 
ـــ ون  ا   يـــ، ف علـــى كـــو ســـائو ســـنكون دحـــ  حمـــاة  ـــذا ال ـــرعية أمـــام مـــ  ــر

 .إ تيالها
 و آ ر دعوادا أن الحم  هلل رب العالمي 
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 ثُذجح ثألٍٝ
 

 

األؽىبَ 

 اٌعبِخ 

 عواءادإل

اٌّؾبوّخ 

 اٌغٕبئ١خ



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               5)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

يٖ دةنْٜٗ ٓةغ إىث ًجٗش ثُوػٟٞ ثُؼٔٞٓيةز هةو ًكؼةش ػِة٠ ثُٔضٜٔة

ػِيٚ ػٔةوث  ٓةغ ّةذن ثاٙةٌثً كنفةوعٞث  آمٌيٖ ٌٝدٞث ثُٔؾ٠٘

ُِٔقٌٔةز هكةجػْٜ  دٚ ػجٛز ْٓضوئز ، كئٗٚ يٌٕٞ ُْٜ إٔ يذْةوٞث

ك٠ أيز ًٙٞر يٌٜٝٗةج ٓقووةز ُوػٔةٚ   ٝ ح يقةٍٞ هٕٝ ىُةي إٔ 

أفو ثُٔضٜٔةيٖ ٓضؼةيًر ٓقجًٔضةٚ ٓؼٜةْ   ٝ إىٕ كةئىث ًجٗةش  يٌٕٞ

جُْ٘ذز إ٠ُ أفو ثُٔضٜٔةيٖ ٝ هٚةٌس د ثُٔقٌٔز هو أؽِش ثُوػٟٞ

ٝؽةةٚ ، ٝ  ثُٔقجًٔةةز ػِةةيْٜ ك٘ؼةةيْٜ ىُةةي ػِةةيْٜ ح يٌةةٕٞ ُةةٚ ٓةةٖ

مٚٞٙج  إىث ًجٗٞث ُْ يٞجًٝث ٓةٖ ىُةي ُغذةٞس ّةذن ثاٙةٌثً 

ُٞيٖ ٓؼةةج  ػةةٖ ثُلؼةةَ تيؾؼةةَ ثُؾةةجٗييٖ ؽٔيؼةةج  ْٓةة كةة٠ فوٜةةْ ٓٔةةج

 ثٌُٔصٌخ   

 ( 11/1/1851عٍَخ ، ق 18َٕخ ٌ 1984) ٛعٓ 

 

ٌةجّ ثػضذةجً إٔ ثاؽةٌثءثس ثُٔضؼِوةز دجُٖةٌَ هةو ثألَٙ كة٠ ثألف

كةئىث ًةجٕ ثُغجدةش دٔقٞةٌ ثُؾِْةز إٔ  ًٝػيش أع٘جء ثُٔقجًٔةز ،

يةٌه كة٠ ٛةيث  ثُٔضْٜ ّتَ ػٖ ثُضٜٔز ثُْٔ٘ور إُيٚ كنٌٌٗٛج ، ٝ ُْ

ثُٔقٌٞ إٔ ٓقجٓيج  فٌٞ ٓؼٚ ، كئٕ ٓج يغيٌٙ ثُٔضْٜ كة٠ ٟؼ٘ةٚ 

ؾِْز أٓض٘غ ػةٖ فٌٞ ُِوكجع ػ٘ٚ ٓقجّ ٝ إٔ ًجصخ ثُ ٖٓ أٗٚ هو

ىُةي  -ُةْ يوةوّ صٔـةز ثُٔقجٓةجر  إعذجس ٌٓثكؼز ثُٔقج٠ٓ دقؾز أٗةٚ

 ح يوذَ ٓ٘ٚ   

 (18/3/1851ق عٍَخ 21ٌَٕخ   18)ٛعٓ 

 

ثألَٙ كة٠ ثُٔقجًٔةز ثُؾ٘جةيةز إٔ صوةّٞ ػِة٠ ثُضقويةن ثُةيٟ 

صؾٌيٚ ثُٔقٌٔز د٘لْةٜج دجُؾِْةز ، ٝ صْةٔغ كيةٚ ثُٖةٜٞه كة٠ 

ٌ٘ج    كةئىث ًجٗةش ٓقٌٔةز فًٞٞ ثُٔضْٜ ، ٓج هثّ ّٔجػْٜ ٓٔ

أٍٝ هًؽةةز هةةو هٞةةش كةة٠ ثُةةوػٟٞ دجُؼوٞدةةز هٕٝ إٔ صْةةٔغ 

ٕةةٜٞهث  ، ٝ ًةةجٕ ثُٔةةضْٜ هةةو ِٟةةخ أٓةةجّ ٓقٌٔةةز ثحّةةضت٘جف 

ّةةٔجع ثُٖةةٜٞه إح أٜٗةةج ُةةْ صْةةٔؼْٜ أيٞةةج ، ٝ هٞةةش كةة٠ 

ثُوػٟٞ هٕٝ إٔ صذيٖ ػِز ػوّ ّٔجػْٜ ، كةئٕ ثُقٌةْ يٌةٕٞ 

 ٓؼيذج  ٓضؼي٘ج  ٗوٞٚ  
 (14/4/1852عٍَخ  ، ق22َٕخ ٌ 214)ٛعٓ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               6)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

إٗةةٚ ٝ إٕ ًةةجٕ يؾةةخ إٔ يٌةةٕٞ ثُٔةةضْٜ آمةةٌ ٓةةٖ يةةضٌِْ إح أٗةةٚ إىث 

إٔ ثُٔةةضْٜ دؼةةو إٔ أدةةوٟ ٓقجٓيةةٚ  ًةةجٕ ثُغجدةةش دٔقٞةةٌ ثُؾِْةةز

 هكجػةةٚ ّةةٔؼش ثُٔقٌٔةةز ثُٔةةوػ٠ دةةجُقن ثُٔةةو٠ٗ ، عةةْ ُةةْ يةةوع

ثُٔضْٜ أٗٚ ِٟخ إُة٠ ثُٔقٌٔةز إٔ صْةٔؼٚ كٌكٞةش ، ٓٔةج يؼضذةٌ 

ُةةْ يؾةةو كئةةج أدةةوثٙ ثُٔةةوػ٠ دةةجُقن  ٝٓؼةةٚ أٗةةٚ ص٘ةةجٍٍ ػةةٖ فوةةٚ 

 ثُٔقجًٔز   كيُي ح يذوَ -ثُٔو٠ٗ ٓج يْضٞؽخ ًهث  ٖٓ ؽجٗذٚ 

 (31/12/1851عٍَخ  ، ق21ٌَٕخ  1123)ٛعٓ 

 

ثألفٌةةجّ ثُؾ٘جةيةةز يؾةةخ إٔ صذ٘ةة٠ دٚةةلز أٙةةِيز ػِةة٠ ثُضقويةةن 

د٘لْةةٜج كةة٠ ثُؾِْةةز ٝ صْةةٔغ كيةةٚ  ثُٖةةل٠ٜ ثُةةيٟ صؾٌيةةٚ ثُٔقٌٔةةز

ًجٗةةش  ْٜ ٓةج هثّ ّةةٔجػْٜ ٌٓٔ٘ةج    كةئىثثُٖةٜٞه كة٠ ٓٞثؽٜةةز ثُٔةض

ٓقٌٔةز أٍٝ هًؽةةز هةو فٌٔةةش دئهثٗةز ثُٔةةضْٜ هٕٝ إٔ صؾةةٌٟ أٟ 

ٕةةةٜٞهث  ، ٝ ًجٗةةةش ثُٔقٌٔةةةز ثحّةةةضت٘جكيز ٛةةة٠  صقويةةةن أٝ صْةةةٔغ

    ثُٔقجًٔز صٌٕٞ دجِٟز ثألمٌٟ هو كؼِش ىُي ، كئٕ إؽٌثءثس

 (1/11/1851ق عٍَخ 21ٌَٕخ  1161)ٛعٓ 

 

جةيةةز دٚةةلز أٙةةِيز ػِةة٠ ثُضقويةةن يؾةةخ إٔ صذ٘ةة٠ ثألفٌةةجّ ثُؾ٘

ثُٖةةلٟٞ ثُةةيٟ صؾٌيةةٚ ثُٔقٌٔةةز دجُؾِْةةز كةة٠ ٓٞثؽٜةةز ثُٔةةضْٜ ٝ 

صْٔغ كيٚ ثُٖٜٞه ٓج هثّ ّٔجػْٜ ٌٓٔ٘ج    ٝ إىٕ كئىث ًةجٕ ثُقٌةْ 

ثحدضةةوثة٠ هةةو هٞةة٠ دئهثٗةةز ثُٔةةضْٜ ثّةةض٘جهث ػِةة٠ أهةةٞثٍ ثُٔؾ٘ةة٠ 

ػِيٜةةةج ٝ ىُةةةي هٕٝ فٞةةةًٞٛج ٝ ّةةةٔجػٜج دجُؾِْةةةز ، ٝ ًجٗةةةش 

ّةةضت٘جكيز هةةو هٞةةش دضنييةةو ثُقٌةةْ ثُْٔةةضنٗق ألّةةذجدٚ ثُٔقٌٔةةز ثح

هٕٝ إٔ صْضٌَٔ ثُ٘و٘ ك٠ إؽٌثءثس ثُٔقجًٔز ثحدضوثةيز ، كةئٕ 

 إؽٌثءثس ثُٔقجًٔز صٌٕٞ ٓؼيذز ٓٔج يْضٞؽخ ٗوٜ ثُقٌْ  

 (9/12/1852عٍَخ ، ق 22َٕخ ٌ 1131)ٛعٓ 

 

ٓةةٖ ثُٔوةةًٌ إٔ صةةوٝر أهةةٞثٍ ثُٖةةجٛو ٛةة٠ ٓةةٖ ثاؽةةجٍثس ثُضةة٠ 

جًع ُِٔقٌٔةز ػ٘ةو صؼةيً ّةٔجػٚ ألٟ ّةذخ ٓةٖ ًم٘ دٜةج ثُٖة

 ثألّذجح ٝ ُيْش ٖٓ ثاؽٌثءثس ثُض٠ أٝؽخ ػِيٜج إصذجػٜج  

 (29/11/1851عٍَخ ، ق 21ٌَٕخ  951)ٛعٓ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               1)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ٓةةٖ  99ٓةةٖ ثُوةةجٕٗٞ ثُٚةةجهً كةة٠  5إٗةةٚ ػِةة٠ ٓوضٞةة٠ ثُٔةةجهر 

دؼةةةةٜ ثُؾ٘جيةةةةجس ؽ٘قةةةةج  صؾةةةةٌٟ  دؾؼةةةةَ 9995أًضةةةةٞدٌ ّةةةة٘ز 

ثألفٌةجّ  جيةجس ػِة٠ فْةخإؽٌثءثس ثُٔقجًٔز ك٠ ٓغَ ٛةيٙ ثُؾ٘

ثُض٠ ي٘٘ ثُوجٕٗٞ ػ٠ِ إصذجػٜةج ُةوٟ ثُلٚةَ كة٠ ٓةٞثه ثُؾة٘ـ ، 

صؾةةٍٞ ٓقجًٔةةز ثُٔضٜٔةةيٖ كيٜةةج دـيةةٌ فٞةةًٞ  ٓٔةةج ٓوضٞةةجٙ أٗةةٚ

دؼةةو إٔ ّةةٔؼش  ٓقةةجّ يةةوثكغ ػةةْٜ٘   ٝ إىٕ كةةئىث ًجٗةةش ثُٔقٌٔةةز

هكةجع ٓقةج٠ٓ أفةةو ثُٔضٜٔةيٖ كةة٠ ؽ٘جيةز ٓؾ٘قةةز ّةنُش ثُٔضٜٔةةيٖ 

ػٜ٘ٔةةج ٓقةةجٓييٖ ػةةٖ أهٞثُٜٔةةج كنهُيةةج  ثُةةييٖ ُةةْ يةةًٞو ثآلمةةٌيٖ

ثألهةةٞثٍ ىُةةي ثُٔةةضْٜ دؼةةو  دةةنهٞثٍ ؽويةةور كٞثؽٜةةش ثُٔقٌٔةةز دٜةةيٙ

 ثْٗقجح ٓقجٓيٚ ٝ ّٔؼش أهٞثُٚ دٚوهٛج عْ ثػضٔوس ػِة٠ ٛةيٙ

كئٜٗج ح صٌٕٞ هو أمِةش دقوةٚ كة٠ ثُةوكجع ، ٝ  -ألهٞثٍ ك٠ إهثٗضٚ 

هةةةو أموةةةنس إى ِٟذةةةش ٓةةةٖ ثُٔضٜٔةةةيٖ  ًةةيُي ح صٌةةةٕٞ ثُٔقٌٔةةةز

دةَ إٜٗةج هةو  مٌيٖ إٔ يضٌِٔج دؼو ٌٓثكؼز ٓقج٠ٓ ىُي ثُٔةضْٜ ،ثآل

صقوين ثُض٠ صوٞة٠ دةنٕ ثُٔةضْٜ  985ًثػش ك٠ ىُي فٌْ ثُٔجهر 

  آمٌ ٖٓ يضٌِْ

 (15/1/1851عٍَخ  ، ق21ٌَٕخ   1136)ٛعٓ 

 

ثُقٌةةْ ئٌةةَ ٓقٞةةٌ ثُؾِْةةز كةة٠ إعذةةجس ثاؽةةٌثءثس ثُضةة٠ صٔةةش 

ٓقٌٔةةز أٍٝ أٓةةجّ ثُٔقٌٔةةز   كةةئىث ًةةجٕ ثُغجدةةش دٔقٞةةٌ ؽِْةةز 

هًؽةةز إٔ ثُٔقٌٔةةز هػةةش ثُٖةةجٛو ثألٍٝ ٝ دؼةةو إٔ أهْةةْ ثُئةةيٖ 

أٓجٜٓةةج أهٟ ٕةةٜجهصٚ هٕٝ إٔ يةةيًٌ أّةةْ ٛةةيث ثُٖةةجٛو أٝ أٟ ديةةجٕ 

ػ٘ٚ ٝ إٔ ثُٔقٌٔز أٌٓس دةضوٝر أهةٞثٍ ثُٖةجٛويٖ ثُـةجةذيٖ هٕٝ 

ىًٌ أّٔئٜج ، ٝ  ٌُٖ ًجٕ يذيٖ ٓةٖ ثُقٌةْ ثحدضةوثة٠ ثُةيٟ أمةي 

ذجح ثاهثٗةز ثُضة٠ د٘ة٠ ػِيٜةج إٔ ثُٖةجٛو ثُقٌْ ثُٔوؼٕٞ كيةٚ دنّة

ثُةةيٟ ّةةٔؼضٚ ثُٔقٌٔةةز ٛةةٞ كةةوٕ ٝ إٔ ثُٖةةجٛويٖ ثُِةةييٖ صِيةةش 

أهٞثُٜٔج دجُؾِْز ٛٔج كوٕ ٝ كوٕ ، ٝ ًجٕ ثُوةجػٖ ٓةغ ىُةي ح 

يةةوػ٠ إٔ ثُٖةةجٛو ثُةةيٟ ّةةٔؼش ثُٔقٌٔةةز ٕةةٜجهصٚ أٝ ثُٖةةجٛويٖ 

كو  -ثُِييٖ أٌٓس دضوٝر أهٞثُٜٔج ْٛ ؿيٌ ٖٓ إٔجً ثُقٌْ إُيْٜ 

 ٓوؼٖ ػ٠ِ ثُقٌْ  

 (2/12/1852ق عٍَخ 22َٕخ ٌ 1115)ٛعٓ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               9)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ٓ٘ةٚ ٛةٞ  979إٕ ٓج ًّٔٚ هجٕٗٞ ثاؽٌثءثس ثُؾ٘جةيز ك٠ ثُٔجهر 

ٖٓ هذيَ ص٘ظيْ ّيٌ ثاؽٌثءثس ك٠ ثُؾِْز كةو يضٌصةخ ثُةذووٕ 

 ػ٠ِ ٓنجُلضٚ  

 (11/3/1854عٍَخ ، ق 24ٌَٕخ  141) ٛعٓ 

 

افجُةز ٝ ٓةٖ إٔ ثُٔةضْٜ ٓج ًٝه دٔقٌٞ ثُؾِْز ٖٓ صوٝر أٌٓ ث

ّةتَ ػةٖ ثُضٜٔةز ثُْٔة٘ور إُيةٚ كةنػضٌف دٜةج ٓةج يٚةـ دةٚ ثألمةةي 

دٜيث ثحػضٌثف ٝ ثػضذجًٙ فؾز ػ٠ِ ثُوجػٖ ٓضة٠ ثٟٔنٗةش إُيةٚ 

 ثُٔقٌٔز  

 (12/1/1858عٍَخ ، ق 29ٌَٕخ   1648ٛعٓ ) 

 

إٕ هةةةجٕٗٞ ثاؽةةةٌثءثس ثُؾ٘جةيةةةز ُةةةْ يْةةةضقوط ؽويةةةوث  كةةة٠ ٕةةةنٕ 

ينةٌػ كة٠ ثُٞثهةغ ػةٖ ٕةب ٓٔةج ًجٗةش  ثُٔقجًٔجس ثُؾ٘جةيز ٝ ُْ

أفٌجّ ٓقٌٔةز ثُة٘وٜ هةو ثّةضوٌس ػِيةٚ كة٠ وةَ هةجٕٗٞ صقويةن 

ثُؾ٘جيةةجس ثُِٔـةة٠ ٓةةٖ أٗةةٚ ٝ إٕ ًةةجٕ ثألٙةةَ كةة٠ ثُٔقجًٔةةجس 

ثُؾ٘جةيةةز إٔ صذ٘ةة٠ ػِةة٠ ثُضقويةةن ثُٖةةلٟٞ ثُةةيٟ صؾٌيةةٚ ثُٔقٌٔةةز 

د٘لْٜج دجُؾِْز ٝ صْةٔغ كيةٚ ثُٖةٜٞه كة٠ ٓٞثؽٜةز ثُٔةضْٜ ٓةج هثّ 

ج  ، إح إٔ ٛيث ح ئ٘ةغ ثُٔقٌٔةز ٓةٖ إٔ صؼضٔةو إُة٠ ّٔجػْٜ ٌٓٔ٘

ؽجٗةةخ ٕةةٜجهر ثُٖةةٜٞه ثُةةييٖ ّةةٔؼضْٜ ػِةة٠ ٓةةج كةة٠ ثُضقويوةةجس 

ثحدضوثةيةةةز ٓةةةٖ ػ٘جٙةةةٌ ثاعذةةةجس ثألمةةةٌٟ ًةةةنهٞثٍ ثُٖةةةٜٞه ٝ 

ٓقجٝةةةةٌ ثُٔؼجي٘ةةةةز ٝ صوةةةةجًيٌ ثألٟذةةةةجء ٝ ثُنذةةةةٌثء ، ألٕ ٛةةةةيٙ 

ثُؼ٘جٙةةٌ ؽٔيؼٜةةج صؼضذةةٌ ٛةة٠ ثألمةةٌٟ ٓةةٖ ػ٘جٙةةٌ ثُةةوػٟٞ 

ز ػِةة٠ دْةةجٟ ثُذقةةظ كةةة٠ ثُؾِْةةز ّةةٞثء ٓةةٖ ؽٜةةةز ثُٔؼٌٝٝةة

ثاعذةةةجس أٝ ٓةةةٖ ؽٜةةةز ثُ٘لةةة٠ ، ٝ ػِةةة٠ ثُنٚةةةّٞ إٔ يؼٌٝةةةٞث 

ُٔ٘جهٖز ٓج يٌيوٕٝ ٓ٘جهٖضٚ ٜٓ٘ةج أٝ إٔ يوِذةٞث ٓةٖ ثُٔقٌٔةز إٔ 

صْٔغ كة٠ ٓةٞثؽٜضْٜ ٓةٖ ّةٔؼٞث كة٠ ثُضقويوةجس ثحدضوثةيةز أٝ إٔ 

ُْٜ ثُ٘ؼة٠ صضِٞ أهٞثُْٜ ثُٞثًهر كيٜج ، كئىث ْٛ ُْ يلؼِٞث كو يٚـ 

ػِيٜةةةج أٜٗةةةج ثّةةةض٘وس كةةة٠ فٌٜٔةةةج إُةةة٠ أهةةةٞثٍ ًٝهس كةةة٠ صِةةةي 

 ثُضقويوجس هٕٝ إٔ صْٔؼٜج أٝ صنٌٓ دضوٝصٜج  

 (6/11/1852عٍَخ ، ق 22ٌَٕخ  112)ٛعٓ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               8)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ٓةةج هثٓةةش ثُٔقٌٔةةز هةةو أًٝهس كةةة٠ فٌٜٔةةج دئهثٗةةز ثُٔةةضْٜ كةةة٠ 

ثُٞثهؼةز ٝ ثّةضظٌٜس ًثدوةز ثُْةذذيز  ثاٙجدز مون ثألهُةز ػِة٠

، كةةئٕ  ٘ةةٚ ٓةةٖ ثُنوةةن ٝ دةةيٖ إٙةةجدز ثُؾةةج٠ٗ ػِيةةٚدةةيٖ ٓةةج ٝهةةغ ٓ

إٕةةجًصٜج كةة٠ فٌٜٔةةج إُةة٠ ْٓةةجٛٔز ثُٔؾ٘ةة٠ ػِيةةٚ كةة٠ ثُنوةةن ح 

    صْو٠ ْٓؤُٝيز ثُٔضْٜ

 (3/4/1851ق عٍَخ 21ٌَٕخ  114)ٛعٓ 

 

إىث ًةةجٕ أفةةو هٞةةجر ثُٜيتةةز ثُضةة٠ أٙةةوًس ثُقٌةةْ ، هةةو ػٌٝةةش 

ػِيةةٚ ثُةةوػٟٞ كةة٠ أٍٝ ؽِْةةز ُٜةةج دٔقٌٔةةز أٍٝ هًؽةةز ٝ ِٟةةخ 

ثُنٚٞٓز أٓجٓٚ صنؽيِٜج اػوٕ ثُٖٜٞه ، ٝ هكةغ ثُوةجػٖ ٌٟكج 

دؼوّ هذٍٞ ثُوػٟٞ ٌُكؼٜج ٖٓ ؿيٌ ىٟ ٙلز إح أٗٚ ُةْ يذةو كيٜةج 

ًأيةةج  أٝ يٚةةوً فٌٔةةج  ٝ إٗٔةةج أؽةةَ ثُةةوػٟٞ إُةة٠ ؽِْةةز أمةةٌٟ ، 

 كِيِ ك٠ ىُي مون ك٠ ثاؽٌثءثس يؼيخ ثُقٌْ  

 (29/1/1852عٍَخ  ،ق 21ٌَٕخ  1111)ٛعٓ 

 

كغ ػٖ ثُٔةضْٜ هةو ِٟةخ كة٠ إفةوٟ ثُؾِْةجس ٝةْ ٓض٠ ًجٕ ثُٔوث

ِٓةةق هٞةةيز ُضوِةةغ ثُٔقٌٔةةز ػِيةةٚ هذةةَ ثُلٚةةَ كةة٠ ثُةةوػٟٞ عةةْ 

صةةوثُٝش ثُةةوػٟٞ دؼةةو ىُةةي ػةةور ؽِْةةجس ٝ صٌثكةةغ ثُٔقةةج٠ٓ كةة٠ 

آمةةةٌ ؽِْةةةز هٕٝ إٔ يؼةةةجٝه ِٟةةةخ ثُٞةةةْ أٝ يضْٔةةةي دةةةٚ كةةة٠ 

ٌٓثؽؼضةةٚ ٓٔةةج يليةةو ص٘جٍُةةٚ ػ٘ةةٚ ت كِةةيِ ُِٔةةضْٜ إٔ ي٘ؼةة٠ ػِةة٠ 

 دز ٛيث ثُوِخ  ثُٔقٌٔز ػوّ إؽج

 (22/6/1854عٍَخ ، ق 24ٌَٕخ   565) ٛعٓ 

 

إىث ًةةجٕ ٓٔةةج ي٘ؼةةجٙ ثُوةةجػٖ ػِةة٠ ثُقٌةةْ إٔ ثُٔقٌٔةةز ثّةةضذوش 

ثألًٓٞ ٝ أدوس ًأيٜج ك٠ ثُضٜٔز هذةَ ّةٔجع ٌٓثكؼةز ثُةوكجع كئٗةٚ 

ٓج يوُٞةٚ ثُوةجػٖ ٓةٖ ىُةي ٓةٌهٝه دةنٕ ثُوةجٕٗٞ هةو ًّةْ ُِٔةضْٜ 

ُقجُةز أع٘ةجء ٗظةٌ ثُةوػٟٞ ٌٟيوج  ٓؼي٘ج  ٠ٌُ يٌِْٚ ك٠ ٓغَ ٛيٙ ث

أٓجّ ٓقٌٔز ثُٔٞٝٞع ، كئىث ٛٞ ُْ يلؼَ كِيِ ُٚ إٔ يٖةٌٞ ٓةٖ 

 ىُي ألٍٝ ٌٓر أٓجّ ٓقٌٔز ثُ٘وٜ   

 (11/1/1855عٍَخ ، ق 24ٌَٕخ  1181)ٛعٓ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               11)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

 

يؾٍٞ ٗوح ؿيٌ ًجصخ ثُضقوين ثُٔنةض٘ كة٠ فجُةز ثُٞةًٌٝر ٝ 

صوويٌ ٛيٙ ثُقجُز ٓضٌٝى ُْةِوز ثُضقويةن صقةش إٕةٌثف ٓقٌٔةز 

 ٔٞٝٞع   ثُ

 (22/3/1855عٍَخ ، ق 25ٌَٕخ  21) ٛعٓ 

 

إىث ًجٕ ثُٔضْٜ هو ِٟخ ثّضوػجء ثُوذيةخ ثُٖةٌػ٠ ُٔ٘جهٖةضٚ كة٠ 

ٝثهؼز ُْ يؼضٔو ػِيٜج ثُقٌْ ثُٔوؼةٕٞ كيةٚ كة٠ إهثٗضةٚ ٝ ًكٞةش 

 ثُٔقٌٔز ٛيث ثُوِخ كو إموٍ دقن ثُوكجع  

 (24/5/1854عٍَخ ، ق 23ٌَٕخ  1153)ٛعٓ 

 

ٕٗٞ ثاؽٌثءثس ثُؾ٘جةيز كئةج ٗٚةش ػِيةٚ ٖٓ هج 073إٕ ثُٔجهر 

ٓةةةٖ صقويةةةو صةةةجًيل ثكضضةةةجؿ ًةةةَ هًٝ ٓةةةٖ أهٝثً ثٗؼوةةةجه ٓقةةةجًْ 

ثُؾ٘جيةةجس هذِةةٚ دٖةةٌٜ دوةةٌثً ٓةةٖ ٍٝيةةٌ ثُؼةةوٍ د٘ةةجء ػِةة٠ ِٟةةخ 

ًةةةةيِ ٓقٌٔةةةز ثحّةةةضت٘جف ، ٖٝٗةةةٌ ٛةةةيث ثُوةةةٌثً كةةة٠ ثُؾٌيةةةور 

ثٌُّٔيز ، ُْ صٜوف إح إُة٠ ٝٝةغ هٞثػةو ص٘ظئيةز كة٠ ثألفةٞثٍ 

٠ ح صوةةٌأ كيٜةةج ٝةةًٌٝر صٞؽةةخ ثحّةةضؼؾجٍ ، ٝ ح ثُؼجهيةةز ثُضةة

 يضٌصخ ػ٠ِ ٓنجُلضٜج ُٜيث ثُْذخ أٟ دووٕ   

 (12/4/1855عٍَخ ، ق 25ٌَٕخ   93) ٛعٓ 

 

إىث ًجٗةةش ثُٔقٌٔةةز ُةةْ صوِةةغ أع٘ةةجء ٗظةةٌ ثُةةوػٟٞ ، ػِةة٠ ثُْةة٘و 

ثُٔوؼةةٕٞ كيةةٚ ، ٝ ًةةجٕ ٛةةيث ثُْةة٘و ٛةةٞ ٓةةٖ أهُةةٚ ثُؾٌئةةز ثُضةة٠ 

ٝ ثُٔ٘جهٖةز ثُٖةلٜيز دجُؾِْةز يؾخ ػٌٝةٜج ػِة٠ دْةجٟ ثُذقةظ 

كةةئٕ ػةةوّ إٟةةوع ثُٔقٌٔةةز ػِيةةٚ يؼيةةخ إؽةةٌثءثس ثُٔقجًٔةةز ٝ 

 يْضٞؽخ ٗوٜ ثُقٌْ  

 (31/5/1855عٍَخ  ، ق25ٌَٕخ  321)ٛعٓ 

 

ػةةوّ ّةةؤثٍ ثُٔةةضْٜ ػةةٖ ثُضٜٔةةز ح يذوةةَ ثُٔقجًٔةةز ٓةةج هثّ كةة٠ 

 ٓووًٝٙ إٔ يضٌِْ ػ٘وٓج يٌٕٞ ىُي ك٠ ٙجُقٚ  

 (2/11/1856عٍَخ  ، ق26ٌَٕخ  148)ٛعٓ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               11)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

 

إٕ هٞجء ٓقٌٔةز ثُة٘وٜ هةو أّةضوٌ ػِة٠ إٔ هةجٕٗٞ ثاؽةٌثءثس 

ثُؾ٘جةيةةز ُةةْ يٌصةةخ ثُةةذووٕ ػِةة٠ ػةةوّ ٌٓثػةةجر ٓةةج ٗٚةةش ػِيةةٚ 

ٝ ٓةةج دؼةةوٛج   كةة٠ ٕةةنٕ صقٌيةةٌ ثُٔٞةةذٟٞجس   ٓٔةةج  55ثُٔةةجهر 

يؾؼَ ثألٓةٌ كيٜةج ًثؽؼةج  إُة٠ صوةويٌ ٓقٌٔةز ثُٔٞٝةٞع ُْةوٓز 

 وٞجة٠  ثاؽٌثءثس ثُض٠ أصنيٛج ٓنًٓٞ ثُٞذ٠ ثُ

 (13/6/1855عٍَخ  ، ق25ٌَٕخ  451)ٛعٓ 

 

يؾٍٞ ٗوح ؿيٌ ًجصخ ثُضقويةن ثُٔنةض٘ كة٠ فجُةز ثُٞةًٌٝر ، 

ٝ صوةةةويٌ ٛةةةيٙ ثُقجُةةةز ٓضةةةٌٝى ُْةةةِوز ثُضقويةةةن صقةةةش إٕةةةٌثف 

 ٓقٌٔز ثُٔٞٝٞع  

 (21/2/1856عٍَخ ، ق 25ٌَٕخ  1262)ٛعٓ 

 

ثُٔقٌٔةةز ؿيةةٌ َِٓٓةةز دئؽجدةةز ِٟةةخ ثُضنؽيةةَ ُوّةةضؼوثه ٓةةج هثّ 

 ضْٜ هو أػِٖ إػوٗج  ٙقيقج  ٝ ُْ يوع ػٌِ ىُي  ثُٔ

 (24/4/1856عٍَخ ، ق 26ٌَٕخ  58)ٛعٓ 

 

ٓضةة٠ ًةةجٕ ثُغجدةةش إٔ ثُٞثهؼةةز ثُضةة٠ هثًس ػِيٜةةج ثُٔقجًٔةةز أٓةةجّ 

ٓقٌٔز أٍٝ هًؽز ٠ٛ إٔ ثُٔضْٜ أهجّ د٘جء ٓنجُلةج  ُِوةجٕٗٞ دةوٕٝ 

صةةٌمي٘ ، ٝ هةةو ص٘ةةجٍٝ ثُةةوكجع ػةةٖ ثُٔةةضْٜ أٓةةجّ ٓقٌٔةةز عةةج٠ٗ 

هؼةةز ثُةةوػٟٞ ػِةة٠ ٛةةيث ثُ٘قةةٞ ، كةةئٕ هٞةةجءٛج دئُـةةجء هًؽةةز ٝث

ثاٍثُز ثّض٘جهث إ٠ُ إٔ ٝثهؼز ٓنجُلز ثُذ٘ةجء ُِوةجٕٗٞ ُةْ صٌكةغ دٜةج 

 ثُوػٟٞ يٌٕٞ مجٟتج   

 (21/11/1856عٍَخ ، ق 26ٌَٕخ  1146)ٛعٓ 

 

إؿلةةجٍ ثُٔقٌٔةةز ثاٟةةوع ػِةة٠ ثًُٞهةةز ثُٔةةوػ٠ دضَٝيٌٛةةج ػ٘ةةو 

ألٕ صِةي ثًُٞهةز ٛة٠ ٗظٌ ثُوػٟٞ يؼيخ إؽةٌثءثس ثُٔقجًٔةز ، 

ٓةةٖ أهُةةز ثُؾٌئةةز ثُضةة٠ ي٘ذـةة٠ ػٌٝةةٜج ػِةة٠ دْةةجٟ ثُذقةةظ ٝ 

 ثُٔ٘جهٖز ثُٖلٞيز دجُؾِْز  

 (31/11/1861عٍَخ ، ق 31ٌَٕخ  511)ٛعٓ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               12)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ٓةةٖ  997ُِٔقٌٔةةز ثُٔ٘ظةةًٞر أٓجٜٓةةج ثُةةوػٟٞ دٔوضٞةة٠ ثُٔةةجهر 

هجٕٗٞ ثاؽٌثءثس كة٠ فجُةز ثُوؼةٖ دةجُضَٝيٌ كة٠ أيةز ًٝهةز ٓةٖ 

يةةةَ ثألًٝثم إُةةة٠ ثُ٘يجدةةةز ثُؼجٓةةةز ثُضةةة٠ إٕ أًٝثم ثُوٞةةةيز إٔ صق

ًأس ٝؽٜج  ُِْةيٌ كة٠ صقويةن ثُضَٝيةٌ ٝ ُٜةج إٔ صٞهةق ثُةوػٟٞ 

إ٠ُ إٔ يلَٚ ك٠ ثُضَٝيٌ ٖٓ ثُؾٜةز ثُٔنضٚةز إىث ًةجٕ ثُلٚةَ 

كةة٠ ثُةةوػٟٞ ثُٔ٘ظةةًٞر أٓجٜٓةةج يضٞهةةق ػِةة٠ ثًُٞهةةز ثُٔوؼةةٕٞ 

  كيٜج

 (11/6/1851عٍَخ  ، ق21ٌَٕخ  421) ٛعٓ 

 

ك٠ صذِيؾ فٞثهط ثُؾ٘جيجس إُة٠ ّةِوز ثُضقويةن إٕ ٓؾٌه ثُضنمٌ 

ثُٔنضٚةةز ُةةيِ ٓةةٖ ٕةةنٗٚ إٔ يةةؤعٌ كةة٠ ٙةةقز ٓةةج صؾٌيةةٚ ٓةةٖ 

 صقوين صِي ثُقٞثهط   

 (15/12/1854عٍَخ ، ق 24ٌَٕخ  1186)ٛعٓ 

 

إٕ صةةوٝر أهةةٞثٍ ثُٖةةٜٞه ٛةة٠ ٓةةٖ ثاؽةةجٍثس ثُٔنُٞةةز ُِٔقٌٔةةز 

 دقٌْ ثُوجٕٗٞ ٝ ح يضٌصخ ػ٠ِ ٓنجُلضٜج ثُذووٕ  

 (5/1/1858عٍَخ  ، ق29َٕخ ٌ 1615)ٛعٓ 

 

إىث ًجٗش ثُٞثهؼز ثُض٠ هيٖ دٜةج ثُٔضٜٔةجٕ ٛة٠ ؿيةٌ ثُٞثهؼةز ثُضة٠ 

ًٝهس دةةنٌٓ ثافجُةةز ، ٝ ًجٗةةش ٓقٌٔةةز ثُؾ٘جيةةجس فةةيٖ صٚةةوس 

ُِٞثهؼز ثُٔيًًٞر ٝ فٌٔةش كيٜةج د٘لْةٜج هٕٝ إٔ صقيةَ ثُةوػٟٞ 

ٝ هٕٝ إٔ صضةٌى ُِ٘يجدةز  -إٕ ًجٕ ُةٚ ٓقةَ  -إ٠ُ ثُ٘يجدز ُِضقوين 

يز ثُضٌٚف ك٠ ثُضقويوجس ثُض٠ صؾٌٟ دٚوه صِي ثُٞثهؼز هو فٌ

أموةةنس دٔنجُلضٜةةج ٙةةٌيـ ٗةة٘ ثُوةةجٕٗٞ ، كةةو يةةؤعٌ كةة٠ ىُةةي 

ثُوٍٞ دنٕ ثُوكجع ػٖ ثُٔضٜٔيٖ هذَ ثٌُٔثكؼز ػ٠ِ أّةجُ ثُضٜٔةز 

ثُؾويور ٝ ُْ يقَٚ ٓ٘ٚ ثػضٌثٛ ػ٠ِ صٞؽيٜٜج دجُؾِْةز ، ألٕ 

ٓنجُلةج  ُِ٘ظةجّ  ٝهةغ -ػِة٠ ٓةج ّةِق ىًةٌٙ  -ٓج أؽٌصٚ ثُٔقٌٔز 

ثُؼجّ ُضؼِوٚ دنٙةَ ٓةٖ أٙةٍٞ ثُٔقجًٔةجس ثُؾ٘جةيةز حػضذةجًثس 

 ّجٓيز صضَٚ دضٍٞيغ ثُؼوثُز ػ٠ِ ٓج يو٠ٞ دٚ ثُوجٕٗٞ  

 (2/3/1858عٍَخ  ، ق29ٌَٕخ  2143)ٛعٓ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               13)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

إىث ًجٗةةش ثُ٘يجدةةز ثُؼجٓةةز هةةو ػةةوُش ٝٙةةق ثُضٜٔةةز دجُؾِْةةز ٝ 

كيةةٚ ٝ  أّةة٘وس إُةة٠ ًةةَ ٓةةٖ ثُٔضٜٔةةيٖ ؽةةٌثةْ ثُوضةةَ ٝ ثُٖةةٌٝع

إفٌثٍ ثألِّقز ٝ ثُيمجةٌ ثٌُٔكٞػز دٜةج ثُةوػٟٞ ٝ ثُضة٠ ًجٗةش 

ٍٓٞػز ديْٜ٘ ك٠ هٌثً ثحصٜجّ ٝ أٌٓ ثافجُز ، عةْ ؽةجءس أهةٞثٍ 

ٕجٛوٟ ثاعذجس دجُؾِْز ٓض٘جهٞةز كة٠ ْٗةذز ثُؾةٌثةْ إُة٠ كٌيةن 

ٓؼيٖ ٖٓ ثُٔضٜٔيٖ هٕٝ ثُلٌم ثآلمٌ ، كئٕ ٛيث ثُض٘ةجهٜ يةؤهٟ 

 -ثُٔقٌّٞ دةئهثٗضْٜ  -يٖ ثُوجػ٘يٖ فضٔج إ٠ُ صؼجًٛ ثُِٔٚقز د

كذي٘ٔةةج يْةةةضوػ٠  -ثُٔقٌةةّٞ دذٌثءصٜٔةةج  -ٝ ثُٔضٜٔةةيٖ ثآلمةةٌيٖ 

ٙجُـ ثُوجػ٘يٖ صٌييخ أهٞثٍ ثُٖةجٛويٖ كةئٕ ٓٚةِقز ثُٔضٜٔةيٖ 

ثآلمةةٌيٖ ًجٗةةش صةةوػٞ إُةة٠ صنييةةو أهةةٞثٍ ٛةةيث ثُٖةةجٛو ٓٔةةج ًةةجٕ 

يْضَِّ كٚةَ هكةجع ًةَ ٓةٖ ثُلةٌيويٖ ػةٖ ثآلمةٌ ٝ إهجٓةز ٓقةجّ 

ٜٓ٘ٔج صضٞثكٌ ُٚ فٌيةز ثُةوكجع ػةٖ ًِٓٞةٚ كة٠ ٗوةجم مجٗ ٌَُ 

ِٓٚقضٚ ثُنجٙز هٕٝ ؿيٌٛج   كئىث ًجٗةش ثُٔقٌٔةز هةو ّةٔقش 

ُٔقجّ ٝثفو دجٌُٔثكؼز ػٖ ثُوجػ٘يٖ ٝ  ػةٖ ثُٔضٜٔةيٖ ثآلمةٌيٖ 

ٓغ هيجّ ٛيث ثُضؼجًٛ كئٜٗج صٌٕٞ هةو أمِةش دقةن ثُوةجػ٘يٖ كة٠ 

 ثُوكجع ٓٔج يْضٞؽخ ٗوٜ ثُقٌْ ٝ ثافجُز  

 (5/11/1862عٍَخ  ، ق32ٌَٕخ  1158)ٛعٓ 

 

ُْ يٌّْ ثُوجٕٗٞ ُٔقٌٔز ثُٔٞٝٞع ٌٟيوج  ٓؼي٘ةج  صْةيٌ كيةٚ ػ٘ةو 

ّةةٔجع ثُٖةةٜٞه ٝ ٓ٘جهٖةةضْٜ كةة٠ ثُؾِْةةز ، كةةئىث كجصٜةةج ّةةؤثٍ ٓٔةةج 

يوضٞيٚ كٖ ثُضقوين ، كئٕ ىُي ح يٚـ ثصنجىٙ ٝؽٜج  ُِوؼةٖ كة٠ 

مٚٞٙةةج  ٝ إٔ ثُوةةجٕٗٞ يؾيةةَ ُِةةوكجع إٔ يٞؽةةٚ ٓةةٖ  -فٌٜٔةةج 

ٓج يؼٖ ُٚ ٖٓ أّةتِز   ٝ ُٔةج ًةجٕ ثُقٌةْ ثُٔوؼةٕٞ كيةٚ هةو  ؽجٗذٚ

ػٍٞ ػ٠ِ أهٞثٍ ثُٔؾ٠٘  ػِيٚ ك٠ ثُضقويوجس ثألُٝيةز ٝ ٓةج ٕةٜو 

دٚ أٓةجّ ٓقٌٔةز أٍٝ هًؽةز كةو إُةَثّ ػِة٠ ٓقٌٔةز عةج٠ٗ هًؽةز 

دئػجهر ٓ٘جهٖضٚ ، ٝ ح صغٌيخ ػِيٜج إٕ ثًضلش دْؤثٍ ثُٔضْٜ ػةٖ 

إٔ ثُٔضْٜ ُْ يوِةخ ٜٓ٘ةج  ٝثهؼز ٓؼي٘ز هٕٝ ٝهجةغ أمٌٟ ، ٟجُٔج

صٞؽيٚ أٟ ّؤثٍ ك٠ ٛيث ثُنٚٞٗ    ٝ ٓةٖ عةْ ح يٌةٕٞ ٛ٘ةجى 

 ٓقَ ُِ٘ؼ٠ ػ٠ِ ثُقٌْ دوػٟٞ ثاموٍ دقن ثُوكجع  

 (11/11/1863عٍَخ  ، ق33ٌَٕخ  915) اٌطعٓ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               14)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ثألَٙ ك٠ ثُٔقجًٔجس ثُؾ٘جةيز إٔ صذ٠٘ ػ٠ِ ثُضقويوجس ثُٖلٞيز 

ثُٔةضْٜ ٝ صْةٔغ كيٜةج  ثُض٠ صؾٌيٜج ثُٔقٌٔز دجُؾِْز ك٠ فٞةًٞ

ٓةةٖ  390ثُٖةةٜٞه ٓةةج هثّ ّةةٔجػْٜ ٌٓٔ٘ةةج    ٝ ُٔةةج ًجٗةةش ثُٔةةجهر 

هجٕٗٞ ثاؽٌثءثس ثُؾ٘جةيةز صٞؽةخ ػِة٠ ٓقٌٔةز عةج٠ٗ هًؽةز إٔ 

صْضقٞةةٌ ٕةةةجٛو ثاعذةةجس ثُةةةيٟ يضْٔةةي دةةةٚ ثُٔةةضْٜ ُْةةةٔجػٚ ٝ 

ٓ٘جهٖضٚ كئىث ٛة٠ ُةْ صلؼةَ هٕٝ إٔ صذةيٖ ثُْةذخ ثُةيٟ فةجٍ هٕٝ 

ثحدضةةوثة٠ ثُةةيٟ ػةةٍٞ كةة٠ إهثٗةةز  ّةةٔجػٚ ًكٞةةش دضنييةةو ثُقٌةةْ

ثُٔضْٜ " ثُوةجػٖ " ػِة٠ ثُضوٌيةٌ ثُٔوةوّ ٓةٖ ثُٖةجٛو ثُٔةيًًٞ ، 

ُٔةةج ًةةجٕ ىُةةي كةةئٕ ثُٔقٌٔةةز صٌةةٕٞ هةةو أمِةةش دقةةن ثُوةةجػٖ كةة٠ 

 ثُوكجع ٝ يضؼيٖ ُيُي ٗوٜ ثُقٌْ ٝ ثافجُز  
 (26/6/1862عٍَخ ، ق 31ٌَٕخ  811)ٛعٓ 

 

جٙةةٜج د٘ظةةٌ إىث ًجٗةةش ٓقٌٔةةز ثُؾ٘جيةةجس هةةو هٞةةش دؼةةوّ ثمضٚ

ثُةةوػٟٞ ٝ إفجُةةز ثألًٝثم إُةة٠ ثُ٘يجدةةز  حصنةةجى إؽٌثءثصٜةةج كةة٠ 

إفجُضٜةةج إُةة٠ ٓقٌٔةةز ثألفةةوثط ثُٔنضٚةةز ُٔةةج ًأصةةٚ ػِةة٠ أّةةجُ 

صوويٌٛج ُْٖ ثُٔضْٜ ٖٓ أٗٚ ُْ يٌٖ ػ٘و ثًصٌةجح ثُقةجهط هةو دِةؾ 

ٖٓ ثُؼٌٔ مِٔ ػٖةٌر ّة٘ز ، ٝ ًةجٕ يذةيٖ ٓةٖ ثُٔلةٌهثس ثُضة٠ 

ج  ُِوؼةٖ أٗةٚ صذةيٖ دجٌُٖةق أٌٓس ٓقٌٔةز ثُة٘وٜ دٞةٜٔج صقويوة

ٖٓ هكجصٌ ثُٔٞثُيو إٔ ثُٔضْٜ هو صؾجٍٝ ّ٘ز ػ٘و ثًصٌجح ثُقةجهط 

مِٔ ػٖةٌر ّة٘ز موكةج  ُٔةج ىٛةخ إُيةٚ ثُقٌةْ ثُٔوؼةٕٞ كيةٚ ٝ 

د٠٘ ػِيٚ هٞجءٙ كئٕ ثُٔقٌٔز صٌٕٞ هةو أموةنس إى هٞةش دؼةوّ 

 ثمضٚجٜٙج د٘ظٌ ثُوػٟٞ  
 (24/4/1862عٍَخ ، ق 31ٌَٕخ  1611ٛعٓ )

 

ثُٔؼٔةةةةٍٞ دةةةةٚ ٓةةةةٖ  9957ُْةةةة٘ز  990ُوةةةةجٕٗٞ ًهةةةةْ ٙةةةةوً ث

ٓةةةةٖ هةةةةجٕٗٞ ثاؽةةةةٌثءثس  989دضؼةةةةويَ ثُٔةةةةجهر  9957/5/99

ثُؾ٘جةيز دٔج ينٍٞ ثُٔقٌٔز ثحّضـ٘جء ػٖ ّٔجع ثُٖٜٞه إىث هذةَ 

ثُٔضْٜ أٝ ثُٔوثكغ ػ٘ٚ ىُي ، ٝ يْضٟٞ ك٠ ىُةي إٔ يٌةٕٞ ثُوذةٍٞ 

،  ٙةٌيقج  أٝ ٝةٔ٘يج  دضٚةٌف ثُٔةةضْٜ أٝ ثُٔةوثكغ دٔةج يةوٍ ػِيةةٚ

 ػ٠ِ ٓج ؽجء ك٠ ثُٔيًٌر ثايٞجفيز ُٜيث ثُوجٕٗٞ  
 (5/1/1858عٍَخ  ، ق29ٌَٕخ   1615ٛعٓ )



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               15)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ٖٓ هةجٕٗٞ ثاؽةٌثءثس ثُؾ٘جةيةز ٝ إٕ ثّةضَِٓش  399ثُٔجهر 

صٞهيغ ثُٔوًٌ ػ٠ِ ثُضوٌيةٌ إح أٜٗةج ُةْ صٌصةخ ثُةذووٕ ػِة٠ 

مِٞ ثُضوٌيٌ ٖٓ ثُضٞهيغ ، ٝ ٓج هثّ ؿٌٛ ثُٖجًع هو صقون 

ًٔةج  -يٌ ٝ صوٝصةٚ دٔؼٌكةز أفةو أػٞةجء ثُٜيتةز دٞٝغ ثُضوٌ

كو يؾٍٞ إعجًر ثُؾوٍ ك٠ ىُي أٓجّ ٓقٌٔز  -صذيٖ ٖٓ ثُقٌْ 

 ثُ٘وٜ  
 (2/3/1864عٍَخ  ، ق33ٌَٕخ   815ٛعٓ )

 

ثألٙةةَ كةة٠ ثألفٌةةجّ ثُؾ٘جةيةةز إٔ صذ٘ةة٠ ػِةة٠ ثُضقويوةةجس ثُٖةةلٞيز 

ثُض٠ صؾٌيٜج ثُٔقٌٔز دجُؾِْز ٝ صْٔغ كيٜج ثُٖٜٞه كة٠ ٓٞثؽٜةز 

ُنّٚٞ ٓض٠ ًجٕ ّٔجػْٜ ٌٓٔ٘ج  ، ٝٛة٠ ح صٌةٕٞ كة٠ فةَ ٓةٖ ث

ػِة٠  -ىُي إح دٌٝجء ثُٔضْٜ أٝ ثُٔوثكغ ػ٘ٚ ٌٙثفز أٝ ٝٔ٘ج  

أٗةةٚ ٓضةة٠ صةةوثػ٠ ثُةةوُيَ ثُْٔةةضٔو ٓةةٖ ثُضقويوةةجس ثألُٝيةةز ، كوةةو ٝ 

ؽةةخ ثٌُؽةةٞع إُةة٠ ثألٙةةَ دجػضذةةجًٙ ٓةةٖ أٙةةٍٞ ثُٔقجًٔةةجس 

دئهثٗز ثُٔضْٜ ك٠  ثُؾ٘جةيز   كئى ًجٗش ثُٔقٌٔز هو أهجٓش هٞجءٛج

ؽٌئةز ثمةضوُ إٔةةيجء ٓقؾةٍٞر ػِة٠ ٓةةج فٚةِضٚ ٓةٖ ٓقٞةةٌ 

ؽٔةةغ ثّةةضوححس ٓوذةةٞع أػةةوس كيةةٚ أهةةٞثٍ ثُٚةةٌثف ٓةةٖ هذةةَ 

ُضؾٌٟ ػ٠ِ ًجكز ثُٞهجةغ ثُض٠ يذِؾ ػٜ٘ةج ثُٚةيجًكز ، ٝ هٕٝ إٔ 

صضوثًى ٛيث ثُؼيةخ كضضنةي ٓةٖ ؽجٗذٜةج أٟ إؽةٌثء صٌٖةق دةٚ ػةٖ 

٠ ٓقٞةٌ ثُٞةذ٠ كة٠ فويوز ٓج أؽةٌٟ ػِة٠ ُْةجٕ ثُٚةٌثف كة

كةةئٕ فٌٜٔةةةج يٌةةٕٞ دةةةجٟو   -مٚةةٞٗ ٝثهؼةةةز ثُةةوػٟٞ دةةةيثصٜج 

حدض٘جةةةٚ ػِةة٠ إؽةةٌثءثس دجِٟةةز ٝ ُلْةةجه ثّةةضوحُٚ ، إى إٔ ىُةةي 

ثُٔقٌٞ ثُٔوذةٞع ح يقٔةَ ْٓةقز ثُؾةو ، كٜةٞ دٜةيٙ ثُٔغجدةز ح 

فيٖ يٌٕٞ ثألٌٓ ٓضؼِوةج  دٖةٜجهر  -يِٚـ ٓنميث  ُوُيَ ِّيْ يؾخ 

ٓؼِٞٓةجس يذةويٜج ثُٖةجٛو ُِٔقوةن ػ٘ةوٓج إٔ يوّٞ ػِة٠  -ثُٖٜٞه 

يْنٍ ػٜ٘ج كيغذضٜج ًٔج صٚوً ٓ٘ٚ ٝ ُيِ ػ٠ِ أهٞثٍ يْذوٚ إُيٜةج 

ثُٔقون ٓلضٌٝج  ٙوًٝٛج ٓ٘ةٚ ٝ يؾٔةغ كيٜةج ٓةج يؾةخ ػِيةٚ إٔ 

يوٍٞ ُضضةٞكٌ دةٚ أًًةجٕ ثُؾٌئةز عةْ يةًٞه ٛةيث ًِةٚ كة٠ ٓقٞةٌ 

 ٓوذٞع 

 (16/1/1862عٍَخ ، ق 31ٌَٕخ  611)ٛعٓ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               16)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ثاعذجس ك٠ ثُٔٞثه ثُؾ٘جةيز ٛٞ ثُضقوين ثُٖلٟٞ  ثألَٙ إٔ ػٔجه

ثُةةةيٟ صؾٌيةةةٚ ثُٔقٌٔةةةز د٘لْةةةٜج ٝ صٞؽٜةةةٚ ثُٞؽٜةةةز ثُضةةة٠ صٌثٛةةةج 

ٓٞٙةةِز ُِقويوةةز ، أٓةةج ثُضقويةةن ثحدضةةوثة٠ كِةةيِ إح صٜٔيةةوث  ُةةيُي 

ثُضقوين ثُٖلٟٞ ٝ ح يؼوٝ إٔ يٌٕٞ ٓةٖ ػ٘جٙةٌ ثُةوػٟٞ ثُضة٠ 

ش ثُٔقٌٔةز هةو كةئىث ًجٗة -يضَٝه ٜٓ٘ج ثُوج٠ٝ ك٠ صٌٞيٖ ػويوصٚ 

فووش ثُةوػٟٞ د٘لْةٜج ٝ ًجٗةش ثألًٝثم ثُذجهيةز كيٜةج ؿ٘ةجء ػٔةج 

هيةةَ دلوةةوٙ ، كةةو ٝؽةةٚ ُِ٘ؼةة٠ ػِةة٠ ثُقٌةةْ دةةذووٕ ثاؽةةٌثءثس 

 صنّيْج  ػ٠ِ كوو دؼٜ أًٝثم ثُضقوين   
 (16/11/1861عٍَخ ، ق  31ٌَٕخ  2382) ٛعٓ 

 

دؼةةةوّ ثمضٚجٙةةةٜج د٘ظةةةٌ  -موةةةن  -هٞةةةجء ٓقٌٔةةةز ثُؾ٘جيةةةجس 

إفجُةةةز ثألًٝثم إُةةة٠ ثُ٘يجدةةةز افجُضٜةةةج إُةةة٠ ٓقٌٔةةةز ثُةةةوػٟٞ ٝ 

ثألفةةوثط ثُٔنضٚةةز ، ٛةةٞ فٌةةْ ؿيةةٌ ٓ٘ةةٚ ُِنٚةةٞٓز ٝ ّةةيوجدَ 

فضٔج دقٌْ ٖٓ ٓقٌٔز ثألفوثط دؼوّ ثمضٚجٙةٜج ٛة٠ ثألمةٌٟ 

ٝ ٓةةٖ عةةْ كوةةو ٝؽةةخ ثػضذةةجً ثُوؼةةٖ ثٌُٔكةةٞع ٓةةٖ ثُ٘يجدةةز ِٟذةةج  

دضؼييٖ ثُؾٜز ثُٔنضٚز دجُلَٚ كة٠ ثُةوػٟٞ   كةئىث ًةجٕ ثُغجدةش 

دجٌُٖةةةق ٓةةةٖ هكةةةجصٌ ثُٔٞثُيةةةو ، إٔ ّةةةٖ ثُٔةةةضْٜ ٝهةةةش ثًصٌةةةجح 

ثُقةةجهط ًجٗةةش صَيةةو ػِةة٠ مٔةةِ ػٖةةٌر ّةة٘ز كئٗةةٚ يضؼةةيٖ هذةةٍٞ 

 ثُوِخ ٝ صؼييٖ ٓقٌٔز ثُؾ٘جيجس ُِلَٚ ك٠ ثُوػٟٞ  
 (24/4/1862عٍَخ ، ق 31ٌَٕخ  1611)ٛعٓ 

 

إىث ًةةجٕ ٓةةؤهٟ ٓةةج فٚةةِٚ ثُقٌةةْ ٓةةٖ أهةةٞثٍ ثُٔةةضْٜ ثُغجُةةظ أٗةةٚ 

و إعذةةجس ٝةةو ثُوةةجػٖ ثٌُثدةةغ ٓٔةةج يْةةضَِّ أػضذةةٌ ٓوًٌٛةةج ٕةةجٛ

فضٔج  كَٚ هكجع ًَ ٜٓ٘ٔج ػٖ ثآلمٌ ٝ إهجٓز ٓقجّ ْٓضوَ ٌُةَ 

ٜٓ٘ٔةةج ُضؼةةجًٛ ٓٚةةِقضٜٔج ٝ فضةة٠ يضةةٞثكٌ ٌُةةَ ٜٓ٘ٔةةج ثُقٌيةةز 

ثٌُجِٓز ك٠ ثُوكجع ػٖ ًِٓٞٚ كة٠ ٗوةجم ٓٚةِقضٚ ثُنجٙةز هٕٝ 

ؿيٌٛةةج   ُٔةةج ًةةجٕ ٓةةج صوةةوّ ، كةةئٕ ثُٔقٌٔةةز إى ّةةٔقش ُٔقةةج٠ٓ 

ثُغجُةةظ دجٌُٔثكؼةةز ػةةٖ ثُوةةجػٖ ثٌُثدةةغ ٓةةغ هيةةجّ ٛةةيث  ثُوةةجػٖ

ثُضؼجًٛ كئٜٗج صٌٕٞ هو أمِش دقةن ثُةوكجع ٓٔةج يؼيةخ ثُقٌةْ ٝ 

 يذوِٚ   
 (18/11/1862عٍَخ ، ق 32ٌَٕخ  1194)ٛعٓ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               11)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

إىث ًجٕ ثُٔضْٜ هو أفيَ إ٠ُ ٓقٌٔز ثُؾ٘جيجس ألٗةٚ أًصٌةخ ؽ٘جيةز 

ػجٛز ٝ ؽ٘قز ٌٝح ٝةو ٓؾ٘ة٠ ػِيةٚ ٝثفةو ، ًٝجٗةش ٓقٌٔةز 

ثُؾ٘جيجس هو هًٌس ثحًضلجء د٘ظٌ ؽ٘جيز ثُؼجٛز ٝ كٚةِش ؽ٘قةز 

ثٌُٞح ػٜ٘ج ، عْ هثًس ثٌُٔثكؼز فٍٞ صٜٔز ثُؾ٘جيز ، ٝ ًجٗةش 

ثُٔقٌٔةةز هةةو ثٗضٜةةش كةة٠ فٌٜٔةةج إُةة٠ إٔ ٛةةيٙ ثُضٜٔةةز ٕةةجةؼز دةةيٖ 

ثُٔضْٜ " ثُوجػٖ " ٝ آمٌيٖ عةْ أميصةٚ دجُوةوً ثُٔضةيوٖ ٝ ػجهذضةٚ 

ٙةجدجس صوةًٌ ُؼوؽٜةج ػٖ ؽ٘قز ٌٝح أفوط دجُٔؾ٠٘ ػِيةٚ إ

ٓور ح صَيو ػ٠ِ ثُؼٌٖيٖ يٞٓج  ، كئٕ هٞجء ثُٔقٌٔةز ػِة٠ ٛةيث 

ثُ٘قٞ يؼضذٌ هٞجء ك٠ ٝثهؼز ُْ صقَٚ ثٌُٔثكؼز ػ٠ِ أّجّٜج ٝ 

يؼضذٌ دجُضج٠ُ كٚو  ك٠ ٝثهؼز ؽويور ٝ ُْ صِضلةش ثُٔقٌٔةز ُ٘ظةٌ 

ثُٔةةةضْٜ إُةةة٠ ىُةةةي   ٝ ُٔةةةج ًةةةجٕ أمةةةي ثُٖةةةن٘ دجُوةةةوً ثُٔضةةةيوٖ 

ثُوػٟٞ هو ًكؼش دةٚ ٝ هثًس ثٌُٔثكؼةز ػِيةٚ  ٓٞٝؼٚ إٔ صٌٕٞ

ٝ ٛٞ ٓج ُْ يضٞثكٌ كة٠ ٛةيٙ ثُةوػٟٞ ، كةئٕ ثُقٌةْ ثُٔوؼةٕٞ كيةٚ 
 يٌٕٞ هو أمَ دقن ثُوجػٖ ك٠ ثُوكجع ٓٔج يضؼيٖ ٓؼٚ ٗوٞٚ  

 (11/12/1862عٍَخ ، ق 32ٌَٕخ  2122)ٛعٓ 

 

ثُٔؼوُةةز  -ٓةةٖ هةةجٕٗٞ ثاؽةةٌثءثس ثُؾ٘جةيةةز  989مُٞةةش ثُٔةةجهر 

ُِٔقٌٔةز ثحّةضـ٘جء ػةٖ ّةٔجع  9957ُْ٘ز  990دجُوجٕٗٞ ًهْ 

يْةضٟٞ إٔ يٌةةٕٞ  -ثُٖةٜٞه إىث هذةَ ثُٔةضْٜ أٝ ثُٔةوثكغ ػ٘ةٚ ىُةي 

ثُوذةٍٞ ٙةٌيقج  أٝ ٝةٔ٘يج  دضٚةةٌف ثُٔةضْٜ أٝ ثُٔةوثكغ ػ٘ةٚ دٔةةج 

يةةوٍ ػِيةةٚ   ٝ ُٔةةج ًةةجٕ ثُغجدةةش إٔ ثُوةةجػٖ أٝ ثُٔةةوثكغ ػ٘ةةٚ ُةةْ 

كةةئٕ  يوِةةخ أٟ ٜٓ٘ٔةةج أٓةةجّ ٓقٌٔةةز أٍٝ هًؽةةز ّةةٔجع ثُٖةةٜٞه ،

ثُٔقٌٔز ح صٌٕٞ ٓنوتز إىث ٠ٛ ػُٞش ػ٠ِ أهٞثٍ ثُٖةٜٞه كة٠ 

ٓةةج هثٓةةش أهةةٞثُْٜ ًجٗةةش ٓوٌٝفةةز  -ثُضقويوةةجس هٕٝ ّةةٔجػْٜ 

ػِةة٠ دْةةجٟ ثُذقةةظ كةة٠ ثُؾِْةةز   ٝ ح يةةؤعٌ كةة٠ ىُةةي إٔ صٌةةٕٞ 

ثُٔقٌٔز هو أؽِش ثُوػٟٞ اػوٕ ٕٜٞه ثاعذجس عْ ػةوُش ػةٖ 

صؾٜيةةةَ  ىُةةةي ، ألٕ هةةةٌثً ثُٔقٌٔةةةز ثُةةةيٟ صٚةةةوًٙ كةةة٠ ٙةةةوه

ثُةةوػٟٞ ٝ ؽٔةةغ ثألهُةةز ح يؼةةوٝ إٔ يٌةةٕٞ هةةٌثًث  صقٞةةيٌيج  ح 

صضُٞو ػ٘ٚ فوٞم ُِنّٚٞ صٞؽةخ فضٔةج  ثُؼٔةَ ػِة٠ ص٘ليةيٙ ُٜةيٙ 
 ثُقوٞم   

 (28/4/1863عٍَخ ، ق 32ٌَٕخ  2641ٛعٓ )



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               19)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ثألَٙ إٔ فًٞٞ ٓقجّ ػٖ ثُٔضْٜ دؾ٘قز ؿيٌ ٝثؽخ هجٗٞٗةج  ، 

ع ػ٘ةٚ كئٗةٚ يضؼةيٖ ػِة٠ إح أٗٚ ٓض٠ ػٜو ثُٔضْٜ إ٠ُ ٓقةجّ دجُةوكج

ثُٔقٌٔةةز إٔ صْةةٔؼٚ ٓضةة٠ ًةةجٕ فجٝةةٌث  ، كةةئٕ ُةةْ يقٞةةٌ كةةئٕ 

ثُٔقٌٔةةز ح صضويةةو دْةةٔجػٚ ٓةةج ُةةْ يغذةةش ُٜةةج إٔ ؿيجدةةٚ ًةةجٕ ُؼةةيً 

هٜةةٌٟ   ُٔةةج ًةةجٕ ىُةةي ، ٝ ًجٗةةش ثُضٜٔةةز ثُضةة٠ أهيةةٖ دٜةةج ثُٔةةضْٜ 

ثُوةةةجػٖ ٛةةة٠ ؽ٘قةةةز إملةةةجء إٔةةةيجء ْٓةةةٌٝهز ، ٝ ًةةةجٕ ثُغجدةةةش 

ُوةةجػٖ ِٟةةخ كةة٠ ؽِْةةز ّةةجدوز دٔقٞةةٌ ثُؾِْةةز إٔ ٓقةةج٠ٓ ث

ثُضنؽيَ ُوّضؼوثه كنؽيخ إ٠ُ ِٟذٚ ، ٝ ك٠ ثُؾِْز ثُضجُيةز ِٟةخ 

ٓقةةجّ آمةةٌ ثُضنؽيةةَ ُقٞةةًٞ ثُٔقةةج٠ٓ ثألٙةة٠ِ ٝ ُةةْ يةةيًٌ إٔ 

ُٔةج ًةجٕ ىُةي  -ُوٟ ثُٔقج٠ٓ ثأل٠ِٙ ػيًث  ٓ٘ؼٚ ٖٓ ثُقًٞٞ 

، ٝ ًجٗش ثُٔقٌٔز إى ثُضلضش ػٖ ٛيث ثُوجُخ هو هُةش ػِة٠ أٜٗةج 

وٝه فوٜج ٝ ػ٠ِ ٝٞء ثُظةٌٝف ثُضة٠ ٓةٌس دٜةج ك٠ ف -هوًس 

إٔ صنِق ثُٔقةج٠ٓ ُةْ يٌةٖ ُؼةيً هٜةٌٟ يَِٜٓةج ٓؼةٚ  -ثُوػٟٞ 

إٔ صٔ٘قٚ ِٜٓز أمٌٟ ُِقٞةًٞ ، ٝ أكةجهس أٜٗةج ُةْ صؤةتٖ إُة٠ 

ثُْذخ ثُيٟ د٠٘ ػِيٚ ِٟخ ثُضنؽيَ ، ٝ ًجٕ ثُوجػٖ ُْ يةوع إٔ 

وؼةٕٞ ثُٔقٌٔز ٓ٘ؼضٚ ٖٓ إدوثء هكجػٚ ، كئٕ ٗؼيٚ ػ٠ِ ثُقٌْ ثُٔ

كيٚ دجاموٍ دقن ثُوكجع يٌةٕٞ كة٠ ؿيةٌ ٓقِةٚ ٝ يضؼةيٖ ًكةٜ 

 ثُوؼٖ   

 (11/12/1862عٍَخ ، ق 32ٌَٕخ  2141)ٛعٓ 

 

ٓةةةٖ هةةةجٕٗٞ ثاؽةةةٌثءثس ثُؾ٘جةيةةةز ثُٔؼوُةةةز  989مُٞةةةش ثُٔةةةجهر 

ُِٔقٌٔةةةز ثحّةةةضـ٘جء ػةةةٖ  - 9957ُْةةة٘ز  990دجُوةةةجٕٗٞ ًهةةةْ 

ٝ ُٔةج ًةجٕ ّٔجع ثُٖةٜٞه إىث هذةَ ثُٔةضْٜ أٝ ثُٔةوثكغ ػ٘ةٚ ىُةي ، 

ثُغجدةةش ٓةةٖ ٓوجُؼةةز ٓقٞةةٌ ؽِْةةز ثُٔقجًٔةةز إٔ ثُٔقٌٔةةز هةةو 

أٌٓس دضوٝر أهةٞثٍ ثُٔؾ٘ة٠ ػِيٜةج دٔٞثكوةز ثُ٘يجدةز ٝ ثُةوكجع ، ٝ 

ًةةجٕ ثُوةةجػٖ ُةةْ يذةةو ثػضٌثٝةةج ػِةة٠ صٚةةٌف ٓقجٓيةةٚ ، ٝ ُةةْ 

يضْٔةةي دْةةٔجع أهةةٞثٍ ٛةةيٙ ثُٖةةجٛور ، كةةئٕ ثُ٘ؼةة٠ ػِةة٠ ثُقٌةةْ 

ّةؤثٍ ثُوةجػٖ ٕنٚةيج  دجاموٍ دقن ثُوكجع اؿلةجٍ ثُٔقٌٔةز 

 ػٖ ىُي يٌٕٞ ػ٠ِ ؿيٌ أّجُ   

 (26/3/1863ق عٍَخ  33ٌَٕخ    3ٛعٓ هلُ )



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               18)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ٝ ٠ٛ ثُِـةز  -ثألَٙ إٔ صؾٌٟ ثُٔقجًٔز دجُِـز ثٌُّٔيز ُِوُٝز 

ٓج ُْ يضؼيً ػ٠ِ إفوٟ ّةِوض٠ ثُضقويةن أٝ ثُٔقجًٔةز  -ثُؼٌديز 

ٓذجٕةةٌر إؽةةٌثءثس ىُةةي ثُضقويةةن هٕٝ ثحّةةضؼجٗز دّٞةةي٠ يوةةّٞ 

ضٌؽٔةةز أٝ يوِةةخ ٜٓ٘ةةج ثُٔةةضْٜ ىُةةي ، ٝ يٌةةٕٞ ِٟذةةٚ مجٝةةؼج  دجُ

ُضوويٌٛج   ٝ ُٔج ًجٕ ثُغجدش إٔ ثُوجػٖ أٝ ثُٔوثكغ ػ٘ٚ ُْ يوِخ 

ٖٓ ثُٔقٌٔز ثحّضؼجٗز دّٞةي٠ ، ٝ ًةجٕ ٓغةَ ٛةيث ثُوِةخ يضؼِةن 

دِٔٚقز مجٙز دٚ ٝ ُْ ي٘ذٚ إُيٜج ، كئٗٚ ح يوذَ ٓ٘ٚ ثُ٘ؼ٠ ػِة٠ 

ٓقجًٔضةةٚ هٕٝ إٔ صْةةضؼيٖ ثُٔقٌٔةةز أٜٗةةج ّةةجًس كةة٠ إؽةةٌثءثس 

دّٞةةي٠ ٓةةج هثّ أٜٗةةج ُةةْ صةةٌ ٓةةٖ ٗجفيضٜةةج ٓقةةو  ُةةيُي   ٝ ٛةةٞ أٓةةٌ 

ٓٞٝٞػ٠ يٌؽغ إُيٜج ٝفوٛج ك٠ صوويٌ ثُقجؽةز إُيةٚ دةو ٓؼوةخ 

ػِيٜةةج كةة٠ ىُةةي ، ًٔةةج إٔ فٞةةًٞ ٓقةةج٠ٓ يضةة٠ُٞ ثُةةوكجع ػةةٖ 

ثُوةةجػٖ كيةةٚ ٓةةج يٌلةة٠ ٌُلجيةةز ثُةةوكجع ػ٘ةةٚ ، كٜةةٞ ثُةةيٟ يضضذةةغ 

وةةوّ ٓةةج يٖةةجء ٓةةٖ أٝؽةةٚ ثُةةوكجع ثُضةة٠ ُةةْ إؽةةٌثءثس ثُٔقجًٔةةز ٝ ي

صٔ٘ؼٚ ثُٔقٌٔز ٖٓ إدوثةٜج ، ٝ ٖٓ عْ كئٕ ػوّ ثّةضؼجٗز ثُٔقٌٔةز 

 دٔضٌؽْ ُيِ ٖٓ ٕنٗٚ إٔ يذوَ إؽٌثءثس ثُٔقجًٔز   
 (13/5/1863عٍَخ  ، ق32ٌَٕخ   2921ٛعٓ )

 

ٖٓ هجٕٗٞ ثٌُٔثكؼةجس إيٞةجؿ ديجٗةجس  99،  93صٞؽخ ثُٔجهصجٕ 

وٙ ثُٔقٞةٌ كيةةٚ ، ٝ أّةْ ٓةٖ ٝؽةةو ٓةٟٖٞ ثُوةجػٖ ثُةيٟ ُةةْ يؾة

دًٞهةةز ثاػةةوٕ فضةة٠  -ػ٘ةةوٙ ػ٘ةةو ثاػةةوٕ ، ٝ ّةةذخ ثٓض٘جػةةٚ 

صْضٞعن ثُٔقٌٔز ٖٓ ؽويز ثُنوٞثس ثُض٠ ّذوش صِْيْ ثًُٚٞر 

ُؾٜز ثاهثًر ، ٝ إؿلجٍ ٛيٙ ثُذيجٗجس ك٠ ًٝهةز ثاػةوٕ يضٌصةخ 

ٖٓ هجٕٗٞ ثٌُٔثكؼجس   ٝ  93ػِيٚ دووٕ ثاػوٕ ػٔو  دجُٔجهر 

عْ كئٕ ثُقٌْ ثُٔوؼٕٞ كيٚ إى ه٠ٞ دجػضذجً ثُٔؼجًٝز ًنٕ ٖٓ 

ُةةةْ صٌةةةٖ ثّةةةض٘جهث إُةةة٠ ٛةةةيث  ثاػةةةوٕ ثُذجٟةةةَ يٌةةةٕٞ ٓؼيذةةةج  دٔةةةج 

   ٝ ثاػجهر   يْضٞؽخ ٗوٞٚ
 (8/3/1864عٍَخ ، ق 34ٌَٕخ  159)ٛعٓ 

 

ح صضٚةةَ ثُٔقٌٔةةز دجُةةوػٟٞ ػةةٖ ؿيةةٌ ثُوٌيةةن ثُةةيٟ ًّةةٔٚ 

 ثُوجٕٗٞ  
 (31/11/1861عٍَخ ، ق 31ٌَٕخ  145)ٛعٓ هلُ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               21)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ثألَٙ ك٠ إؽٌثءثس ثُٔقجًٔز ثػضذجً أٜٗج ًٝػيش ، كةو يؼيةخ 

ثُقٌْ إٔ يٌٕٞ هكةجع ثُٔةضْٜ ؿيةٌ ٓةوٕٝ دجُضلٚةيَ كة٠ ٓقٞةٌ 

ثُؾِْز ، ٝ إىث ًةجٕ ثُٔةضْٜ ئٜةٚ دٚةلز مجٙةز صةوٝيٖ أٓةٌ كة٠ 

ٓقٌٞ ثُؾِْةز كٜةٞ ثُةيٟ ػِيةٚ إٔ يوِةخ ٙةٌثفز إعذجصةٚ دةٚ ، 

ىُةي أٓةجّ ٓقٌٔةز ثُة٘وٜ   ٝ كئٕ ٛٞ ُْ يلؼَ كِةيِ ُةٚ إٔ يغيةٌ 

ٖٓ عْ كو يوذَ ثُوٍٞ دنٕ ثُٔقٌٔز ُْ صٌٖٔ ثُةوكجع ػةٖ ثُوةجػٖ 

 ٖٓ إعذجس صٌْٔٚ دْٔجع ٕٜٞه ثاعذجس   

 (3/6/1863عٍَخ ، ق 33ٌَٕخ   32ٛعٓ هلُ )

 

ٓقٌٔز عج٠ٗ هًؽز إٗٔج صقٌْ ك٠ ثألَٙ ػ٠ِ ٓوضٞة٠ ثألًٝثم 

اؽٌثةةٚ ٝ ح  ٝ ٠ٛ ح صؾٌٟ ٖٓ ثُضقويوجس إح ٓةج صةٌٟ َُٝٓةج  

صِضَّ إح دْٔجع ثُٖٜٞه ثُةييٖ ًةجٕ يؾةخ ّةٔجػْٜ أٓةجّ ٓقٌٔةز 

أٍٝ هًؽز كئىث ُْ صٌ فجؽز إ٠ُ ّٔجػْٜ ٝ ًةجٕ ثُوةجػٖ هةو ػةو 

ٗجٍح  ػٖ ٛيث ثُوِخ دٌْٞصٚ ػةٖ ثُضْٔةي دةٚ أٓةجّ ٓقٌٔةز أٍٝ 

 هًؽز كئٕ ٓج ي٘ؼجٙ ثُوجػٖ ك٠ ٛيث ثُٖنٕ يٌٕٞ ؿيٌ ّويو  

 (19/1/1865ٍَخ ع ، ق 34ٌَٕخ  1314)ٛعٓ 

 

ٓض٠ ًجٕ ثُوجػٖ ُةْ يٞؽةٚ أٓةجّ ثُٔقٌٔةز ثحّةضت٘جكيز ٓوؼ٘ةج  ٓةج 

ػ٠ِ إؽٌثءثس ٓقٌٔز أٍٝ هًؽةز ، كةو يؾةٍٞ ُةٚ إٔ يغيةٌ ىُةي 

 ألٍٝ ٌٓر أٓجّ ٓقٌٔز ثُ٘وٜ  

 ( 11/3/1864عٍَخ ، ق  33ٌَٕخ  1119)ٛعٓ 

 

إٗٚ ٝ إٕ ًجٕ ثألَٙ ك٠ ثألفٌجّ إٔ صذ٘ة٠ ػِة٠ ثُضقويوةجس ثُضة٠ 

ٜةةج ثُٔقٌٔةةز كةة٠ ثُؾِْةةز ٝ إٗٔةةج يٚةةـ ُِٔقٌٔةةز إٔ صوةةًٌ صؾٌي

صوٝر ٕٜجهر ثُٖجٛو ك٠ ثُضقوين ثحدضةوثة٠ إىث صؼةيً ّةٔجػٚ ألٟ 

ّةةذخ ًةةجٕ أٝ هذةةَ ثُٔةةضْٜ أٝ ثُٔةةوثكغ ػ٘ةةٚ ىُةةي ، ٝ ُةةيِ يؼيةةخ 

ثاؽةةٌثءثس إٔ ثُٔقٌٔةةز ُةةْ صضةةَ أهةةٞثٍ ثُٖةةٜٞه ثُـةةجةذيٖ ، ألٕ 

ثؽذةز إح إىث ِٟذٜةج صوٝر أهٞثُْٜ ٠ٛ ٓةٖ ثاؽةجٍثس كةو صٌةٕٞ ٝ

 ثُٔضْٜ أٝ ثُٔوثكغ ػ٘ٚ  

 (21/1/1864عٍَخ ، ق 33ٌَٕخ  821ٛعٓ )



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               21)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ٖٓ هجٕٗٞ ثاؽٌثءثس ثُؾ٘جةيز ػِة٠ ثُٔقوةن  990صٞؽخ ثُٔجهر 

إٔ يغذش ٓج يٌٖةق ػةٖ ٙةقيز ثُٔةضْٜ عةْ يقيوةٚ ػِٔةج  دجُضٜٔةز 

 ثُْٔ٘ٞدز إُيٚ ، ٝ ُيِ ػِيٚ إٔ يٌٖق ػٖ ٕنٚيضٚ ُِٔضْٜ   

 (4/5/1865عٍَخ ، ق 34ٕخ ٌَ  2118ٛعٓ )

 

صةةوٝر أهةةٞثٍ ثُٖةةجٛو ػةةٖ ثُٞهةةجةغ ثُضةة٠ ُةةْ يؼةةو يةةيًٌٛج ٛةة٠ ٓةةٖ 

ٖٓ هجٕٗٞ ثاؽٌثءثس ثُؾ٘جةيز  993ثاؽجٍثس ٝكوج  ُ٘٘ ثُٔجهر 

، كةو صٌةةٕٞ ٝثؽذةةز إح إىث ِٟذٜةةج ثُٔةةضْٜ أٝ ثُٔةةوثكغ ػ٘ةةٚ   ٝ ُٔةةج 

ًةةجٕ ثُةةوكجع ػةةٖ ثُوةةجػٖ هةةو ص٘ةةجٍٍ كةة٠ ٌٓثكؼضةةٚ ػةةٖ أهةةٞثٍ 

اعذجس هٕٝ إٔ يوِخ ٖٓ ثُٔقٌٔز صوٝصٜج ، ٝ هو ًةجٕ ٕجٛوٟ ث

ُةةٞ أًثه ٓ٘جهٖةةضٜٔج  -ثُٖةةجٛوثٕ فجٝةةٌيٖ كٌةةجٕ كةة٠ ثّةةضوجػضٚ 

كئةةج يؼةةٖ ُةةٚ إّضيٞةةجفٚ   كئٗةةٚ ح يوذةةَ ٓ٘ةةٚ إٔ يغيةةٌ ٛةةيث ثألٓةةٌ 

 أٓجّ ٓقٌٔز ثُ٘وٜ   

 (8/12/1863عٍَخ  ، ق33ٌَٕخ  1491ٛعٓ )

 

لوٌر ثألُٝةة٠ ٓةةٖ ػٔةةو  دةةجُ -ثألٙةةَ ٛةةٞ إٔ ثّةةضقوف ثُٖةةجٛو 

ٓةةٖ هةةجٕٗٞ ثاؽةةٌثءثس ثُؾ٘جةيةةز ثُضةة٠ أفجُةةش إُيٜةةج  980ثُٔةةجهر 

ٝ  9955ُْةةة٘ز  797ثُٔؼوُةةةز دجُوةةةجٗٞٗيٖ ًهٔةةة٠  089ثُٔةةةجهر 

 -ك٠ دجح ثاؽةٌثءثس أٓةجّ ٓقةجًْ ثُؾ٘جيةجس  9979ُْ٘ز  937

ْٛ ٖٓ ثُٞٔجٗجس ثُض٠ ٌٕػش كئةج ٕةٌػش ُٔٚةِقز ثُٔةضْٜ ، 

ثصنةةجى ٛةةيث ثُٞةةٔجٕ ثُةةيٟ  ٝ ح يؾةةٍٞ إٔ يضٌصةةخ ثُةةذووٕ ػِةة٠

 هٚو دٚ فَٔ ثُٖجٛو ػ٠ِ هٍٞ ثُٚوم   

 (8/12/1863عٍَخ  ، ق33ٌَٕخ  891ٛعٓ )

 

ٓةةةٖ هةةةجٕٗٞ ثاؽةةةٌثءثس ثُؾ٘جةيةةةز ثُٔؼوُةةةز  989مُٞةةةش ثُٔةةةجهر 

ثُٔقٌٔةز ثحّةضـ٘جء ػةٖ ّةٔجع  9957ُْ٘ز  990دجُوجٕٗٞ ًهْ 

ٕٞ ثُٖٜٞه إىث هذَ ثُٔضْٜ أٝ ثُٔوثكغ ػ٘ٚ ىُي ، ٝ يْةضٟٞ إٔ يٌة

ثُوذةٍٞ ٙةٌيقج  أٝ ٝةٔ٘يج  دضٚةةٌف ثُٔةضْٜ أٝ ثُٔةوثكغ ػ٘ةٚ دٔةةج 

 يوٍ ػِيٚ 

 (21/1/1864عٍَخ ، ق 33ٌَٕخ  1118) ٛعٓ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               22)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

إىث ًةجٕ ثُوةجػٖ هةو أعةةجً أٓةجّ ٓقٌٔةز ثُةة٘وٜ ٝؽٜةج  ؽويةوث  ٓةةٖ 

 - 9979ُْةة٘ز  937أٝؽةٚ ثُوؼةٖ ثّةض٘جهث إُة٠ إٔ ثُوةجٕٗٞ ًهةْ 

ور ٓؤهثٛةج ػةوّ هةو أّةضقوط هجػة -ثُيٟ ٙةوً دؼةو ثُقٌةْ ػِيةٚ 

ؽةةٞثٍ ثُقٌةةْ دجاػةةوثّ إح دئؽٔةةجع ثآلًثء ، ٝٛةة٠ هجػةةور أٙةةِـ 

يْةةضليو ٜٓ٘ةةج ثُوةةجػٖ إػٔةةجح  ُةة٘٘ ثُٔةةجهر ثُنجْٓةةز ٓةةٖ هةةجٕٗٞ 

، كةةئٕ ٓةةج  9959ُْةة٘ز  57ٓةةٖ ثُوةةجٕٗٞ  05ثُؼوٞدةةجس ٝ ثُٔةةجهر 

يضقةةوٟ دةةٚ ثُوةةجػٖ ٓةةٖ ىُةةي ٓةةٌهٝه دةةنٕ ثُةة٘٘ ػِةة٠ ٝؽةةٞح 

ّ ثُةةيٟ أّةةضقوعٚ ثُٖةةجًع ثاؽٔةةجع ػ٘ةةو إٙةةوثً ثُقٌةةْ دجاػةةوث

دجُضؼويَ ّجُق ثُذيجٕ هو ًٝه كة٠ ثُلٚةَ ثُنةجِٓ دةجاؽٌثءثس 

أٓجّ ٓقجًْ ثُؾ٘جيجس ، ٝ هةو ًدة٠ ثُٖةجًع دةيٖ ٓذةوأ ثاؽٔةجع ٝ 

ديٖ أمي ًأٟ ثُٔلض٠ ، كنٙذـ ثُقٌْ دجاػوثّ ٝكوج  ُٜةيث ثُضؼةويَ 

يٖ ػِةة٠ فةةو ّةةٞثء دقيةةظ إىث ةٖٓةةٌٟٝج  دجّةةضيلجء ٛةةييٖ ثاؽةةٌث

ٛٔج أٝ ًوٛٔةةج دوةةَ ثُقٌةةْ   كجاؽٔةةجع كةة٠ ٓ٘وةةن صنِةةق أفةةو

ثُضؼةةويَ ثُْٔةةضقوط ح يؼةةوٝ إٔ يٌةةٕٞ إؽةةٌثء ٓةةٖ ثاؽةةٌثءثس 

ثُٔ٘ظٔز اٙوثً ثُقٌْ دجاػوثّ ، ٝ هو أٙةذـ ثُة٘٘ ػِيةٚ كة٠ 

ثُقٌْ ٕةٌٟج  ُٚةقضٚ   ٝ ُٔةج ًجٗةش ثُٔةجهر ثُنجْٓةز ٓةٖ هةجٕٗٞ 

هٕٝ ثُؼوٞدةةجس ح صْةةٌٟ إح دجُْ٘ةةذز إُةة٠ ثُْٔةةجةَ ثُٔٞٝةةٞػيز 

ثاؽٌثءثس ك٠ٜ ح صِٔ إح ثُ٘ٚةٞٗ ثُضة٠ صضٚةَ دةجُضؾٌيْ ٝ 

صوةةًٌ ثُؼوةةجح أٝ صؼويِةةٚ دةةجُضنليق أٝ دجُضٖةةويو ، ٝ ًةةجٕ مةةٌٝػ 

ثُٖةةجًع ػةةٖ ثألٙةةَ ثُؼةةجّ كةة٠ إٙةةوثً ثألفٌةةجّ ٓةةٖ ٝؽةةٞح 

ٌٓثكؼجس ثُْةجًٟ  039ٙوًٝ دنؿِذيز ثآلًثء ٝكوج  ُ٘٘ ثُٔجهر 

ُْٔةضقوط ُِلوةٌر ػ٠ِ ثُوػجٟٝ ثُؾ٘جةيةز ، ٝ إٕةضٌثٟٚ دةجُ٘٘ ث

إؽةةٌثءثس صةةٞكٌ ثاؽٔةةجع ػ٘ةةو ثُقٌةةْ  089ثُغجٗيةةز ٓةةٖ ثُٔةةجهر 

ح ئةِ أّةجُ  -دجاػوثّ حػضذجًثس هوًٛج ُقْٖ ّيٌ ثُؼوثُةز 

ثُقن كة٠ صٞهيةغ ػوٞدةز ثاػةوثّ ىثصٜةج ، ٝ ح ي٘ةجٍ ثُؾةٌثةْ ثُضة٠ 

يؼجهةةخ ػِيٜةةج ثُوةةجٕٗٞ دٜةةيٙ ثُؼوٞدةةز دجاُـةةجء أٝ ثُضؼةةويَ ، ٝ ح 

ٜج أػيثًث ٝ وٌٝكج  صـيٌ ٓةٖ ٟذيؼةز صِةي ثُؾةٌثةْ يٖ٘ب ُٔوجً كي

أٝ ثُؼوٞدةةز ثُٔوةةًٌر ُٜةةج ، دةةَ أهضٚةةٌ ػِةة٠ ص٘ظةةيْ ثُقٌةةْ ُٜةةيٙ 

ثُؼوٞدةةز كٜةةٞ صؼةةويَ ي٘ةةوًػ صقةةش ٓةةوٍُٞ ثُوةةٞثٗيٖ ثاؽٌثةيةةز ح 

ثُٔٞٝٞػيز   ىُي دنٗٚ ٖٓ ثُٔوًٌ إٔ ثُوٞثػو ثُض٠ صِٔ صقوين 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               23)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ثس ثُٖةةٌِيز ثُةةوػٟٞ ثُؾ٘جةيةةز ٝ ثُقٌةةْ كيٜةةج صؼةةو ٓةةٖ ثاؽةةٌثء

ثُذقضةةز ، ٝ ٛةة٠ دٜةةيٙ ثُٔغجدةةز ص٘لةةي دةةنعٌ كةةًٟٞ ػِةة٠ ثُةةوػجٟٝ 

ثُٔوٌٝفةةز ثُضةة٠ ُةةْ يةةضْ ثُلٚةةَ كيٜةةج ، ٝ إٕ ًجٗةةش ػةةٖ أكؼةةجٍ 

ٝهؼش هذَ ٙوًٝٛج ، هٕٝ إٔ صٌصو إُة٠ ثألفٌةجّ ثُضة٠ ٙةوًس 

ٙةقيقز كة٠ وةَ ثُوةجٕٗٞ ثُْةجًٟ هذةَ ثُضؼةويَ   إى ثألٙةَ إٔ 

َ ٙةقيقج  ٝ مجٝةؼج  ًَ إؽٌثء صْ ٙةقيقج  كة٠ وةَ هةجٕٗٞ يظة

ألفٌةةةجّ ٛةةةيث ثُوةةةجٕٗٞ   ُٔةةةج ًةةةجٕ ىُةةةي ، كةةةئٕ ثُضؼةةةويَ ثُٔةةةومَ 

إؽةةٌثءثس ح  9/089ػِةة٠ ثُٔةةجهر  9979ُْةة٘ز  937دجُوةةجٕٗٞ 

يٌْٟ ػ٠ِ ٝثهؼز ثُوػٟٞ ثُضة٠ ثٗضٜةش دةجُقٌْ ثُٔوؼةٕٞ كيةٚ ٝ 

ثُيٟ ٙوً ْٓضٞكيج  ٌٕٟٝ ٙقضٚ ك٠ وَ ثُوجٕٗٞ ثُٔؼٔةٍٞ دةٚ 

 ٝهش ٙوًٝٙ   
 (21/11/1862عٍَخ ، ق 32خ ٌَٕ 1863)ٛعٓ 

 

ٓةةٖ هةةجٕٗٞ ثاؽةةٌثءثس ثُؾ٘جةيةةز ٝ  978ٓةةٖ ثُٔوةةًٌ إٔ ثُٔةةجهر 

ٓةةٖ ٛةةيث ثُوةةجٕٗٞ ٝ إٕ ًجٗةةش هةةو  089ثُضةة٠ أفجُةةش إُيٜةةج ثُٔةةجهر 

ٗٚةةش ػِةة٠ إٔ " ي٘ةةجهٟ ػِةة٠ ثُٖةةٜٞه دنّةةٔجةْٜ ٝ دؼةةو ثاؽجدةةز 

ْٜٓ٘ يقؾَٕٝ ك٠ ثُـٌكةز ثُٔنٚٚةز ُٜةْ ٝ ح ينٌؽةٕٞ ٜٓ٘ةج 

هيز ثُٖٜجهر أٓةجّ ثُٔقٌٔةز   ٝ ٓةٖ صْةٔغ ٕةٜجهصٚ إح دجُضٞث٠ُ ُضن

ٓةةْٜ٘ يذوةة٠ كةة٠ هجػةةز ثُؾِْةةز إُةة٠ فةةيٖ إهلةةجٍ دةةجح ثٌُٔثكؼةةز "  

كئٜٗج ُْ صٌصخ ػ٠ِ ٓنجُلز ٛيٙ ثاؽٌثءثس أٝ ػوّ ثإجًر إُة٠ 

 إصذجػٜج ك٠ ٓقٌٞ ثُؾِْز دووٗج   
 (8/12/1863عٍَخ ، ق 33ٌَٕخ  891ٛعٓ )

 

ثُٔقوةةن يذجٕةةٌ أػٔةةةجٍ  ثألٙةةَ كةة٠ ثاؽةةٌثءثس ثُٚةةقز ٝ إٔ

ٝويلضٚ ك٠ فوٝه ثمضٚجٙٚ   ٝ ُٔج ًجٕ ثُوةجػٖ ح ي٘ةجٍع كة٠ 

ٙلز ٓٚوً ثاىٕ دَ إٕ ثُذجهٟ ٓةٖ هكجػةٚ أٗةٚ ّةِْ دةنٕ ثاىٕ 

هةةو ٙةةوً ٓةةٖ ثُ٘يجدةةز ثُؼجٓةةز   ٝ ًةةجٕ ٓةةج أًٝهٙ ثُوةةجػٖ ٓةةٖ 

ٓؾجهُز ك٠ مٚٞٗ ثمضٚجٗ ٓٚوً ثاىٕ دئٙوثًٙ يوٞة٠ 

ثُوةجػٖ أٓةجّ ٓقٌٔةز ثُٔٞٝةٞع صقويوج  ٓٞٝٞػيج  ُْ يضْٔي دٚ 

 كو يوذَ إعجًصٚ ألٍٝ ٌٓر أٓجّ ٓقٌٔز ثُ٘وٜ   
 (11/5/1865عٍَخ  ، ق 34ٌَٕخ  1999ٛعٓ )



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               24)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ثُقٌٔز ٖٓ فًٞٞ ٓقجّ ٓةغ ثُٔةضْٜ أٓةجّ ٓقٌٔةز ثُؾ٘جيةجس ٛةٞ 

صضذغ إؽٌثءثس ثُٔقجًٔز ٝ ثُويجّ دؼخء ثُوكجع ػ٘ةٚ   ٝ ُٔةج ًةجٕ 

ثُضقويةن ٝ ثٌُٔثكؼةز ثُغجدش ٖٓ ٓقجٌٝ ثُؾِْةجس إٔ إؽةٌثءثس 

هةةو صٔةةش كةة٠ فٞةةًٞ ٓقةةجّ أٝ أًغةةٌ ٓةةغ ثُٔةةضْٜ " ثُوةةجػٖ " ٝ 

صٌثكغ ػ٘ٚ ، كئٗٚ ح ٓقَ ُٔج يغيٌٙ ٖٓ دووٕ ك٠ ثاؽةٌثءثس ٝ 

إمةةوٍ دقةةن ثُةةوكجع   ٝ ح يوةةوؿ كةة٠ ىُةةي إٔ يٌةةٕٞ ثُغجدةةش ٓةةٖ 

ٓقٞةةةٌ ثُؾِْةةةز ثألميةةةٌر إٔ ثُقجٝةةةٌ ػةةةٖ ثُٔةةةوػييٖ دةةةجُقن 

جصةٚ دؼةو ٌٓثكؼةز ثُةوكجع ػةٖ ثُٔةضْٜ ثُٔو٠ٗ هو أدوٟ هكجػٚ ٝ ِٟذ

ٟجُٔةةةج إٔ ٛةةةيث ثألميةةةٌ ح يةةةوػ٠ إٔ ثُٔقٌٔةةةز هةةةو ٓ٘ؼضةةةٚ ٓةةةٖ 

ثٌُٔثكؼةةةز ، ٝ ّةةةٌٞصٚ ػةةةٖ ثُضؼويةةةخ ػِةةة٠ ِٟذةةةجس ثُٔةةةوػييٖ ٝ 

ٌٓثكوئٜج يضٖٞٔ أٗٚ ُْ يؾو كيٜج ٓج يْضنَٛ ثٌُه ػِيٜج إٍثء ٓج 

 أدوثٙ ٖٓ هكجع ّجدن أعذش دٔقجٌٝ ثُؾِْجس ثُْجدوز   

 (31/3/1864عٍَخ ، ق 34خ ٌَٕ 11ٛعٓ )

 

ثُٔقٌٔةةز ؿيةةٌ َِٓٓةةز دئؽجدةةز ِٟةةخ ثُضنؽيةةَ ُقةةيٖ ثحٗضٜةةجء ٓةةٖ 

صقوين صؾٌيٚ ؽٜز أمٌٟ ، ٝ ٛٞ ٖٓ دؼو ح ئ٘غ ٖٓ ثاهثٗز ٓةج 

هثٓش ثألهُز ثُوجةٔز ك٠ ثُوػٟٞ صٌل٠ ُٜج ، ٝ ح صٌٕٞ َِٓٓةز إى 

 ٠ٛ ُْ صؾخ ِٟخ ثُضنؽيَ إٔ صٌه ػِيٚ ًهث  ٌٙيقج   

 (11/3/1864عٍَخ ، ق 33َٕخ ٌ  1119ٛعٓ )

 

ٓض٠ ًجٕ ثُوجػٖ ُةْ يٞؽةٚ أٓةجّ ثُٔقٌٔةز ثحّةضت٘جكيز ٓوؼ٘ةج  ٓةج 

ػ٠ِ إؽٌثءثس ٓقٌٔز أٍٝ هًؽةز ، كةو يؾةٍٞ ُةٚ إٔ يغيةٌ ىُةي 

 ألٍٝ ٌٓر أٓجّ ٓقٌٔز ثُ٘وٜ  

 ( 11/3/1864عٍَخ ، ق  33ٌَٕخ  1119)ٛعٓ 

 

ٔقوةن ٖٓ هجٕٗٞ ثاؽٌثءثس ثُؾ٘جةيز ػِة٠ ثُ 990صٞؽخ ثُٔجهر 

إٔ يغذش ٓج يٌٖةق ػةٖ ٙةقيز ثُٔةضْٜ عةْ يقيوةٚ ػِٔةج  دجُضٜٔةز 

 ثُْٔ٘ٞدز إُيٚ ، ٝ ُيِ ػِيٚ إٔ يٌٖق ػٖ ٕنٚيضٚ ُِٔضْٜ   

 (4/5/1865عٍَخ ، ق 34ٌَٕخ   2118ٛعٓ )

 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               25)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               26)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثُذجح ثُغج٠ٗ
 

 

 عواءادإل

 أِبَ

 خىّاٌّؾ



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               21)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ز هةةو ًكؼةةش ػِةة٠ ثُٔضٜٔةةيٖ دةةنْٜٗ ٓةةغ إىث ًجٗةةش ثُةةوػٟٞ ثُؼٔٞٓيةة

آمٌيٖ ٌٝدٞث ثُٔؾ٠٘ ػِيٚ ػٔوث  ٓغ ّةذن ثاٙةٌثً كنفةوعٞث دةٚ 

ػجٛز ْٓضوئز ، كئٗٚ يٌةٕٞ ُٜةْ إٔ يذْةوٞث ُِٔقٌٔةز هكةجػْٜ كة٠ 

أيز ًٙٞر يٌٜٝٗج ٓقووز ُوػٔةٚ   ٝ ح يقةٍٞ هٕٝ ىُةي إٔ يٌةٕٞ 

ٌٔةز أفو ثُٔضٜٔيٖ ٓضؼيًر ٓقجًٔضٚ ٓؼٜةْ   ٝ إىٕ كةئىث ًجٗةش ثُٔق

هو أؽِش ثُوػٟٞ دجُْ٘ذز إُة٠ أفةو ثُٔضٜٔةيٖ ٝ هٚةٌس ثُٔقجًٔةز 

ػِيْٜ ك٘ؼةيْٜ ىُةي ػِةيْٜ ح يٌةٕٞ ُةٚ ٓةٖ ٝؽةٚ ، ٝ مٚٞٙةج  إىث 

ًةجٗٞث ُةْ يٞةجًٝث ٓةٖ ىُةي ُغذةٞس ّةذن ثاٙةٌثً كة٠ فوٜةْ ٓٔةج 

 يؾؼَ ثُؾجٗيٖ ؽٔيؼج  ْٓؤُٝيٖ ٓؼج  ػٖ ثُلؼَ ثٌُٔصٌخ   

 (11/1/1851ق ، عٍَخ  18ٍٕخ  1984)اٌطعٓ هلُ 

 

يؾةةةخ إٔ صذ٘ةةة٠ ثألفٌةةةجّ ثُؾ٘جةيةةةز دٚةةةلز أٙةةةِيز ػِةةة٠ ثُضقويةةةن 

ثُٖلٟٞ ثُيٟ صؾٌيٚ ثُٔقٌٔز دجُؾِْز ك٠ ٓٞثؽٜز ثُٔضْٜ ٝ صْةٔغ 

كيةةةٚ ثُٖةةةٜٞه ٓةةةج هثّ ّةةةٔجػْٜ ٌٓٔ٘ةةةج    ٝ إىٕ كةةةئىث ًةةةجٕ ثُقٌةةةْ 

ثادضوثة٠ هو ه٠ٞ دئهثٗز ثُٔضْٜ إّض٘جهث  ػِة٠ أهةٞثٍ ثُٔؾ٘ة٠ ػِيٜةج 

ّةةةٔجػٜج دجُؾِْةةةز ، ٝ ًجٗةةةش ثُٔقٌٔةةةز  ٝ ىُةةةي هٕٝ فٞةةةًٞٛج ٝ

ثاّةةةضت٘جكيز هةةةو هٞةةةش دضنييةةةو ثُقٌةةةْ ثُْٔةةةضنٗق ألّةةةذجدٚ هٕٝ إٔ 

صْضٌَٔ ثُ٘و٘ ك٠ إؽٌثءثس ثُٔقجًٔز ثادضوثةيةز ، كةئٕ إؽةٌثءثس 

 ثُٔقجًٔز صٌٕٞ ٓؼيذز ٓٔج يْضٞؽخ ٗوٜ ثُقٌْ  

 (9/12/1852ق ، عٍَخ 22ٌَٕخ  1131)اٌطعٓ هلُ 

 

ك٠ ثُٔةٞثه ثُؾ٘جةيةز ٛةٞ ثُضقويةن ثُٖةلٟٞ ثألَٙ إٔ ػٔجه ثاعذجس 

ثُيٟ صؾٌيٚ ثُٔقٌٔز د٘لْٜج ٝ صٞؽٜٚ ثُٞؽٜز ثُض٠ صٌثٛةج ٓٞٙةِز 

ُِقويوةةز ، أٓةةج ثُضقويةةن ثادضةةوثة٠ كِةةيِ إح صٜٔيةةوث  ُةةيُي ثُضقويةةن 

ثُٖلٟٞ ٝ ح يؼوٝ إٔ يٌٕٞ ٖٓ ػ٘جٌٙ ثُوػٟٞ ثُض٠ يضةَٝه ٜٓ٘ةج 

هو فووش ثُةوػٟٞ  كئىث ًجٗش ثُٔقٌٔز -ثُوج٠ٝ ك٠ صٌٞيٖ ػويوصٚ 

د٘لْةةٜج ٝ ًجٗةةش ثألًٝثم ثُذجهيةةز كيٜةةج ؿ٘ةةجء ػٔةةج هيةةَ دلوةةوٙ ، كةةو 

ٝؽٚ ُِ٘ؼ٠ ػ٠ِ ثُقٌْ دذووٕ ثاؽٌثءثس صنّيْج  ػ٠ِ كوو دؼةٜ 

 أًٝثم ثُضقوين   

 (16/11/1861ق ، عٍَخ 31ٌَٕخ  2382)اٌطعٓ هلُ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               29)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ثألَٙ ك٠ ثُٔقجًٔز ثُؾ٘جةيز إٔ صوةّٞ ػِة٠ ثُضقويةن ثُةيٟ صؾٌيةٚ 

ٌٔز د٘لْٜج دجُؾِْز ، ٝ صْٔغ كيٚ ثُٖٜٞه ك٠ فٞةًٞ ثُٔةضْٜ ثُٔق

، ٓج هثّ ّٔجػْٜ ٌٓٔ٘ج    كئىث ًجٗةش ٓقٌٔةز أٍٝ هًؽةز هةو هٞةش 

كةة٠ ثُةةوػٟٞ دجُؼوٞدةةز هٕٝ إٔ صْةةٔغ ٕةةٜٞهث  ، ٝ ًةةجٕ ثُٔةةضْٜ هةةو 

ِٟةةخ أٓةةجّ ٓقٌٔةةز ثاّةةضت٘جف ّةةٔجع ثُٖةةٜٞه إح أٜٗةةج ُةةْ صْةةٔؼْٜ 

ٖ ػِةةز ػةةوّ ّةةٔجػْٜ ، أيٞةةج ، ٝ هٞةةش كةة٠ ثُةةوػٟٞ هٕٝ إٔ صذةةي

 كئٕ ثُقٌْ يٌٕٞ ٓؼيذج  ٓضؼي٘ج  ٗوٞٚ  

 (14/4/1852ق ، عٍَخ 22ٍٕخ  214)اٌطعٓ هلُ 

 

ثُٔقٌٔز ؿيٌ َِٓٓز دئؽجدز ِٟخ ثُضنؽيَ ُوّضؼوثه ٓةج هثّ ثُٔةضْٜ 

 هو أػِٖ إػوٗج  ٙقيقج  ٝ ُْ يوع ػٌِ ىُي  

 (24/4/1856ق ، عٍَخ 26ٌَٕخ  58)اٌطعٓ هلُ 

 

ٌةةجّ إػضذةةجً إٔ ثاؽةةٌثءثس ثُٔضؼِوةةز دجُٖةةٌَ هةةو ثألٙةةَ كةة٠ ثألف

ًٝػيةةش أع٘ةةجء ثُٔقجًٔةةز ، كةةئىث ًةةجٕ ثُغجدةةش دٔقٞةةٌ ثُؾِْةةز إٔ 

ثُٔضْٜ ّتَ ػٖ ثُضٜٔةز ثُْٔة٘ور إُيةٚ كنٌٌٗٛةج ، ٝ ُةْ يةٌه كة٠ ٛةيث 

ثُٔقٌٞ إٔ ٓقجٓيج  فٌٞ ٓؼةٚ ، كةئٕ ٓةج يغيةٌٙ ثُٔةضْٜ كة٠ ٟؼ٘ةٚ 

ؾِْةز إٓض٘ةغ ػةٖ ٖٓ أٗٚ هو فٌٞ ُِوكجع ػ٘ةٚ ٓقةجّ ٝ إٔ ًجصةخ ثُ

ىُةي ح  -إعذجس ٌٓثكؼز ثُٔقج٠ٓ دقؾز أٗٚ ُةْ يوةوّ صٔـةز ثُٔقجٓةجر 

 يوذَ ٓ٘ٚ   

 (31/1/1851ق ، عٍَخ 21ٌَٕخ  18)اٌطعٓ هلُ 

 

ٓةةٖ هةةجٕٗٞ ثاؽةةٌثءثس ثُؾ٘جةيةةز كئةةج ٗٚةةش ػِيةةٚ  073إٕ ثُٔةةجهر 

ٖٓ صقويو صجًيل إكضضجؿ ًَ هًٝ ٖٓ أهٝثً إٗؼوجه ٓقةجًْ ثُؾ٘جيةجس 

وٌثً ٖٓ ٍٝيٌ ثُؼةوٍ د٘ةجء ػِة٠ ِٟةخ ًةةيِ ٓقٌٔةز هذِٚ دٌٖٜ د

ثاّضت٘جف ، ٌٖٝٗ ٛيث ثُوٌثً ك٠ ثُؾٌيور ثٌُّٔيز ، ُْ صٜةوف إح 

إ٠ُ ٝٝغ هٞثػو ص٘ظئيز كة٠ ثألفةٞثٍ ثُؼجهيةز ثُضة٠ ح صوةٌأ كيٜةج 

ٝةةًٌٝر صٞؽةةخ ثاّةةضؼؾجٍ ، ٝ ح يضٌصةةخ ػِةة٠ ٓنجُلضٜةةج ُٜةةيث 

 ثُْذخ أٟ دووٕ   

 (12/4/1855، عٍَخ  ق25ٌَٕخ  93)اٌطعٓ هلُ  



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               28)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ثألفٌةةةجّ ثُؾ٘جةيةةةز يؾةةةخ إٔ صذ٘ةةة٠ دٚةةةلز أٙةةةِيز ػِةةة٠ ثُضقويةةةن 

ثُٖةةلج٠ٛ ثُةةيٟ صؾٌيةةٚ ثُٔقٌٔةةز د٘لْةةٜج كةة٠ ثُؾِْةةز ٝ صْةةٔغ كيةةٚ 

ثُٖةةٜٞه كةة٠ ٓٞثؽٜةةز ثُٔةةضْٜ ٓةةج هثّ ّةةٔجػْٜ ٌٓٔ٘ةةج    كةةئىث ًجٗةةش 

ٓقٌٔةةز أٍٝ هًؽةةز هةةو فٌٔةةش دئهثٗةةز ثُٔةةضْٜ هٕٝ إٔ صؾةةٌٟ أٟ 

، ٝ ًجٗةةةش ثُٔقٌٔةةةز ثاّةةةضت٘جكيز ٛةةة٠ صقويةةةن أٝ صْةةةٔغ ٕةةةٜٞهث  

 ثألمٌٟ هو كؼِش ىُي ، كئٕ إؽٌثءثس ثُٔقجًٔز صٌٕٞ دجِٟز 

 (1/11/1851ق ، عٍَخ  21ٌَٕخ  1161)اٌطعٓ هلُ 

 

ٓج هثٓش ثُٔقٌٔز هو أًٝهس ك٠ فٌٜٔج دئهثٗز ثُٔضْٜ كة٠ ثاٙةجدز 

مون ثألهُز ػ٠ِ ثُٞثهؼز ٝ إّضظٌٜس ًثدوز ثُْةذذيز دةيٖ ٓةج ٝهةغ 

ُنوةةن ٝ دةةيٖ إٙةةجدز ثُؾةةج٠ٗ ػِيةةٚ ، كةةئٕ إٕةةجًصٜج كةة٠ ٓ٘ةةٚ ٓةةٖ ث

فٌٜٔةةج إُةة٠ ْٓةةجٛٔز ثُٔؾ٘ةة٠ ػِيةةٚ كةة٠ ثُنوةةن ح صْةةو٠ ْٓةةؤُٝيز 

 ثُٔضْٜ   

 (3/4/1851ق ، عٍَخ  21ٌَٕخ  114)اٌطعٓ هلُ 

 

ٖٓ أًضةٞدٌ  99ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٚجهً ك٠  5إٗٚ ػ٠ِ ٓوض٠ٞ ثُٔجهر 

دؾؼةةةَ دؼةةةٜ ثُؾ٘جيةةةجس ؽ٘قةةةج  صؾةةةٌٟ إؽةةةٌثءثس  9995ّةةة٘ز 

ثُٔقجًٔز ك٠ ٓغَ ٛةيٙ ثُؾ٘جيةجس ػِة٠ فْةخ ثألفٌةجّ ثُضة٠ ية٘٘ 

ثُوجٕٗٞ ػ٠ِ إصذجػٜةج ُةوٟ ثُلٚةَ كة٠ ٓةٞثه ثُؾة٘ـ ، ٓٔةج ٓوضٞةجٙ 

أٗٚ صؾٍٞ ٓقجًٔز ثُٔضٜٔيٖ كيٜج دـيٌ فًٞٞ ٓقةجّ يةوثكغ ػةْٜ٘   

ٝ إىٕ كةةةئىث ًجٗةةةش ثُٔقٌٔةةةز دؼةةةو إٔ ّةةةٔؼش هكةةةجع ٓقةةةج٠ٓ أفةةةو 

ٖ ثآلمةةٌيٖ ثُِةةييٖ ُةةْ ثُٔضٜٔةةيٖ كةة٠ ؽ٘جيةةز ٓؾ٘قةةز ّةةنُش ثُٔضٜٔةةي

يًٞو ػٜ٘ٔج ٓقجٓييٖ ػٖ أهٞثُٜٔةج كنهُيةج دةنهٞثٍ ؽويةور كٞثؽٜةش 

ثُٔقٌٔز دٜيٙ ثألهٞثٍ ىُي ثُٔةضْٜ دؼةو إْٗةقجح ٓقجٓيةٚ ٝ ّةٔؼش 

كئٜٗةج ح  -أهٞثُٚ دٚوهٛج عْ إػضٔوس ػ٠ِ ٛةيٙ ثألهةٞثٍ كة٠ إهثٗضةٚ 

صٌةةٕٞ هةةو أمِةةش دقوةةٚ كةة٠ ثُةةوكجع ، ٝ ًةةيُي ح صٌةةٕٞ ثُٔقٌٔةةز هةةو 

نس إى ِٟذةةش ٓةةٖ ثُٔضٜٔةةيٖ ثآلمةةٌيٖ إٔ يضٌِٔةةج دؼةةو ٌٓثكؼةةز أموةة

 985ٓقج٠ٓ ىُي ثُٔضْٜ ، دَ إٜٗج هو ًثػش كة٠ ىُةي فٌةْ ثُٔةجهر 

 صقوين ثُض٠ صو٠ٞ دنٕ ثُٔضْٜ آمٌ ٖٓ يضٌِْ     

 (15/1/1851ق ، عٍَخ 21ٌَٕخ  1136)اٌطعٓ هلُ



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               31)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

 إٗٚ ٝ إٕ ًجٕ يؾخ إٔ يٌٕٞ ثُٔضْٜ آمٌ ٓةٖ يةضٌِْ إح أٗةٚ إىث ًةجٕ

ثُغجدةةش دٔقٞةةٌ ثُؾِْةةز إٔ ثُٔةةضْٜ دؼةةو إٔ أدةةوٟ ٓقجٓيةةٚ هكجػةةٚ 

ّةةٔؼش ثُٔقٌٔةةز ثُٔةةوػ٠ دةةجُقن ثُٔةةو٠ٗ ، عةةْ ُةةْ يةةوع ثُٔةةضْٜ أٗةةٚ 

ِٟخ إ٠ُ ثُٔقٌٔز إٔ صْٔؼٚ كٌكٞش ، ٓٔج يؼضذٌ ٓؼٚ أٗٚ ص٘ةجٍٍ 

ػٖ فوٚ ٝ ُْ يؾةو كئةج أدةوثٙ ثُٔةوػ٠ دةجُقن ثُٔةو٠ٗ ٓةج يْةضٞؽخ 

 ُٔقجًٔز  كيُي ح يذوَ ث -ًهث  ٖٓ ؽجٗذٚ 
 (31/12/1851ق ، عٍَخ  21ٌَٕخ  1123)اٌطعٓ هلُ 

 

ٓ٘ةٚ ٛةٞ  979إٕ ٓج ًّٔٚ هةجٕٗٞ ثاؽةٌثءثس ثُؾ٘جةيةز كة٠ ثُٔةجهر 

ٖٓ هذيَ ص٘ظةيْ ّةيٌ ثاؽةٌثءثس كة٠ ثُؾِْةز كةو يضٌصةخ ثُةذووٕ 

 ػ٠ِ ٓنجُلضٚ  
 (11/3/1854ق ، عٍَخ 24ٌَٕخ  141)اٌطعٓ هلُ

 

ُؾ٘جيةجس إُة٠ ّةِوز ثُضقويةةن إٕ ٓؾةٌه ثُضةنمٌ كة٠ صذِيةؾ فةٞثهط ث

ثُٔنضٚز ُيِ ٖٓ ٕنٗٚ إٔ يؤعٌ ك٠ ٙةقز ٓةج صؾٌيةٚ ٓةٖ صقويةن 

 صِي ثُقٞثهط   
 (15/12/1854ق ، عٍَخ 24ٌَٕخ  1186)اٌطعٓ هلُ 

 

ثُقٌْ ئٌَ ٓقٌٞ ثُؾِْز ك٠ إعذجس ثاؽٌثءثس ثُضة٠ صٔةش أٓةجّ 

ثُٔقٌٔز   كئىث ًجٕ ثُغجدةش دٔقٞةٌ ؽِْةز ٓقٌٔةز أٍٝ هًؽةز إٔ 

هػةةش ثُٖةةجٛو ثألٍٝ ٝ دؼةةو إٔ أهْةةْ ثُئةةيٖ أٓجٜٓةةج أهٟ  ثُٔقٌٔةةز

ٕةةةٜجهصٚ هٕٝ إٔ يةةةيًٌ أّةةةْ ٛةةةيث ثُٖةةةجٛو أٝ أٟ ديةةةجٕ ػ٘ةةةٚ ٝ إٔ 

ثُٔقٌٔز أٌٓس دضوٝر أهٞثٍ ثُٖجٛويٖ ثُـجةذيٖ هٕٝ ىًٌ إّةٔئٜج 

، ٝ ٌُٖ ًجٕ يذيٖ ٖٓ ثُقٌْ ثادضةوثة٠ ثُةيٟ أمةي ثُقٌةْ ثُٔوؼةٕٞ 

إٔ ثُٖةةةجٛو ثُةةةيٟ ّةةةٔؼضٚ  كيةةةٚ دنّةةةذجح ثاهثٗةةةز ثُضةةة٠ د٘ةةة٠ ػِيٜةةةج

ثُٔقٌٔةةز ٛةةٞ كةةوٕ ٝ إٔ ثُٖةةجٛويٖ ثُِةةييٖ صِيةةش أهٞثُٜٔةةج دجُؾِْةةز 

 ٛٔج كوٕ ٝ كوٕ ، 

ٝ ًجٕ ثُوجػٖ ٓغ ىُي ح يوػ٠ إٔ ثُٖجٛو ثُيٟ ّةٔؼش ثُٔقٌٔةز 

ٕةةٜجهصٚ أٝ ثُٖةةجٛويٖ ثُِةةييٖ أٓةةٌس دةةضوٝر أهٞثُٜٔةةج ٛةةْ ؿيةةٌ ٓةةٖ 

 كو ٓوؼٖ ػ٠ِ ثُقٌْ   -إٔجً ثُقٌْ إُيْٜ 
 (2/12/1852ق ، عٍَخ  22ٍٕخ  1115طعٓ هلُ )اٌ



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               31)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

إٕ هةةةجٕٗٞ ثاؽةةةٌثءثس ثُؾ٘جةيةةةز ُةةةْ يْةةةضقوط ؽويةةةوث  كةةة٠ ٕةةةنٕ 

ثُٔقجًٔةةجس ثُؾ٘جةيةةز ٝ ُةةْ ينةةٌػ كةة٠ ثُٞثهةةغ ػةةٖ ٕةةب ٓٔةةج ًجٗةةش 

أفٌةةجّ ٓقٌٔةةز ثُةة٘وٜ هةةو إّةةضوٌس ػِيةةٚ كةة٠ وةةَ هةةجٕٗٞ صقويةةن 

 ثُؾ٘جيجس ثُِٔـ٠ ٖٓ أٗٚ ٝ إٕ ًجٕ ثألَٙ ك٠ ثُٔقجًٔجس ثُؾ٘جةيةز

إٔ صذ٘ةةة٠ ػِةةة٠ ثُضقويةةةن ثُٖةةةلٟٞ ثُةةةيٟ صؾٌيةةةٚ ثُٔقٌٔةةةز د٘لْةةةٜج 

دجُؾِْز ٝ صْةٔغ كيةٚ ثُٖةٜٞه كة٠ ٓٞثؽٜةز ثُٔةضْٜ ٓةج هثّ ّةٔجػْٜ 

ٌٓٔ٘ةةج  ، إح إٔ ٛةةيث ح ئ٘ةةغ ثُٔقٌٔةةةز ٓةةٖ إٔ صؼضٔةةو إُةة٠ ؽجٗةةةخ 

ٕٜجهر ثُٖٜٞه ثُييٖ ّٔؼضْٜ ػ٠ِ ٓج كة٠ ثُضقويوةجس ثادضوثةيةز ٓةٖ 

ثُٖةةٜٞه ٝ ٓقجٝةةٌ ثُٔؼجي٘ةةز ٝ ػ٘جٙةةٌ ثاعذةةجس ثألمةةٌٟ ًةةنهٞثٍ 

صوجًيٌ ثألٟذجء ٝ ثُنذٌثء ، ألٕ ٛيٙ ثُؼ٘جٙةٌ ؽٔيؼٜةج صؼضذةٌ ٛة٠ 

ثألمٌٟ ٖٓ ػ٘جٌٙ ثُةوػٟٞ ثُٔؼٌٝٝةز ػِة٠ دْةجٟ ثُذقةظ كة٠ 

ثُؾِْةةةز ّةةةٞثء ٓةةةٖ ؽٜةةةز ثاعذةةةجس أٝ ٓةةةٖ ؽٜةةةز ثُ٘لةةة٠ ، ٝ ػِةةة٠ 

 ثُنّٚٞ إٔ يؼٌٝٞث ُٔ٘جهٖز ٓج يٌيوٕٝ ٓ٘جهٖضٚ ٜٓ٘ج 

ٔز إٔ صْٔغ ك٠ ٓةٞثؽٜضْٜ ٓةٖ ّةٔؼٞث كة٠ أٝ إٔ يوِذٞث ٖٓ ثُٔقٌ

ثُضقويوجس ثادضوثةيز أٝ إٔ صضِةٞ أهةٞثُْٜ ثُةٞثًهر كيٜةج ، كةئىث ٛةْ ُةْ 

يلؼِةةٞث كةةو يٚةةـ ُٜةةْ ثُ٘ؼةة٠ ػِيٜةةج أٜٗةةج إّةةض٘وس كةة٠ فٌٜٔةةج إُةة٠ 

  هٕٝ إٔ صْٔؼٜج أٝ صنٌٓ دضوٝصٜج أهٞثٍ ًٝهس ك٠ صِي ثُضقويوجس
 (6/11/1852ق ، عٍَخ  22ٌَٕخ  112)اٌطعٓ هلُ 

 

ٓضةة٠ ًةةجٕ ثُٔةةوثكغ ػةةٖ ثُٔةةضْٜ هةةو ِٟةةخ كةة٠ إفةةوٟ ثُؾِْةةجس ٝةةْ 

ِٓةةق هٞةةيز ُضوِةةغ ثُٔقٌٔةةز ػِيةةٚ هذةةَ ثُلٚةةَ كةة٠ ثُةةوػٟٞ عةةْ 

صوثُٝش ثُوػٟٞ دؼو ىُي ػور ؽِْجس ٝ صٌثكةغ ثُٔقةج٠ٓ كة٠ آمةٌ 

ؽِْز هٕٝ إٔ يؼجٝه ِٟةخ ثُٞةْ أٝ يضْٔةي دةٚ كة٠ ٌٓثؽؼضةٚ ٓٔةج 

ِة٠ ثُٔقٌٔةز ػةوّ إؽجدةز يليو ص٘جٍُٚ ػ٘ٚ ت كِيِ ُِٔضْٜ إٔ ي٘ؼة٠ ػ

 ٛيث ثُوِخ  
 (22/6/1854ق ، عٍَخ 24ٌَٕخ  565)اٌطعٓ هلُ 

 

إىث ًةجٕ ثُٔةةضْٜ هةو ِٟةةخ إّةضوػجء ثُوذيةةخ ثُٖةٌػ٠ ُٔ٘جهٖةةضٚ كةة٠ 

ٝثهؼةةز ُةةْ يؼضٔةةو ػِيٜةةج ثُقٌةةْ ثُٔوؼةةٕٞ كيةةٚ كةة٠ إهثٗضةةٚ ٝ ًكٞةةش 

 ثُٔقٌٔز ٛيث ثُوِخ كو إموٍ دقن ثُوكجع  
 (24/5/1854عٍَخ ق ، 23ٌَٕخ  1153)اٌطعٓ هلُ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               32)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

إىث ًجٕ ٓٔج ي٘ؼجٙ ثُوجػٖ ػ٠ِ ثُقٌْ إٔ ثُٔقٌٔز إّضذوش ثألٓةًٞ 

ٝ أدوس ًأيٜج ك٠ ثُضٜٔز هذةَ ّةٔجع ٌٓثكؼةز ثُةوكجع كئٗةٚ ٓةج يوُٞةٚ 

ثُوجػٖ ٖٓ ىُي ٌٓهٝه دنٕ ثُوةجٕٗٞ هةو ًّةْ ُِٔةضْٜ ٌٟيوةج  ٓؼي٘ةج  

٠ٌُ يْةٌِٚ كة٠ ٓغةَ ٛةيٙ ثُقجُةز أع٘ةجء ٗظةٌ ثُةوػٟٞ أٓةجّ ٓقٌٔةز 

ٝٞع ، كئىث ٛٞ ُْ يلؼَ كِيِ ُٚ إٔ يٌٖٞ ٖٓ ىُي ألٍٝ ٓةٌر ثُٔٞ

 أٓجّ ٓقٌٔز ثُ٘وٜ   
 (11/1/1855ق ، عٍَخ  24ٌَٕخ  1181)اٌطعٓ هلُ 

 

يؾةةٍٞ ٗةةوح ؿيةةٌ ًجصةةخ ثُضقويةةن ثُٔنةةض٘ كةة٠ فجُةةز ثُٞةةًٌٝر ٝ 

صوةةويٌ ٛةةيٙ ثُقجُةةز ٓضةةٌٝى ُْةةِوز ثُضقويةةن صقةةش إٕةةٌثف ٓقٌٔةةز 

 ثُٔٞٝٞع   
 (22/3/1855،  ق25ٌَٕخ  21)اٌطعٓ هلُ 

 

إىث ًجٗةةش ثُٔقٌٔةةز ُةةْ صوِةةغ أع٘ةةجء ٗظةةٌ ثُةةوػٟٞ ، ػِةة٠ ثُْةةة٘و 

ثُٔوؼٕٞ كيٚ ، ٝ ًجٕ ٛيث ثُْ٘و ٛٞ ٓةٖ أهُةٚ ثُؾٌئةز ثُضة٠ يؾةخ 

ػٌٜٝج ػ٠ِ دْجٟ ثُذقظ ٝ ثُٔ٘جهٖز ثُٖةلٜيز دجُؾِْةز كةئٕ ػةوّ 

إٟوع ثُٔقٌٔز ػِيٚ يؼيخ إؽٌثءثس ثُٔقجًٔز ٝ يْضٞؽخ ٗوةٜ 

 ثُقٌْ  
 ( 31/5/1855ق ، عٍَخ  25ٌَٕخ  321)اٌطعٓ هلُ 

 

إٕ هٞةةجء ٓقٌٔةةز ثُةة٘وٜ هةةو إّةةضوٌ ػِةة٠ إٔ هةةجٕٗٞ ثاؽةةٌثءثس 

ثُؾ٘جةيز ُْ يٌصخ ثُذووٕ ػ٠ِ ػوّ ٌٓثػجر ٓج ٗٚش ػِيةٚ ثُٔةجهر 

ٝ ٓج دؼوٛج ] ك٠ ٕنٕ صقٌيٌ ثُٔٞذٟٞجس [ ٓٔج يؾؼَ ثألٌٓ  55

ضة٠ كيٜج ًثؽؼج  إ٠ُ صوويٌ ٓقٌٔز ثُٔٞٝٞع ُْةوٓز ثاؽةٌثءثس ثُ

 إصنيٛج ٓنًٓٞ ثُٞذ٠ ثُوٞجة٠  
 (13/6/1855ق ، عٍَخ 25ٌَٕخ  451)اٌطعٓ هلُ  

 

 ثألَٙ ك٠ ثاؽٌثءثس ثُٚقز 
 (26/4/1855ق ، عٍَخ 24ٌَٕخ  1211)اٌطعٓ هلُ 

 (21/2/1856ق ، عٍَخ 25ٌَٕخ  1262)اٌطعٓ هلُ  

 (26/4/1855ق ، عٍَـخ 25ٌَـٕخ  139)اٌطعٓ هلُ  



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               33)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ويةن ثُٔنةض٘ كة٠ فجُةز ثُٞةًٌٝر ، ٝ يؾٍٞ ٗوح ؿيٌ ًجصخ ثُضق

صوةةويٌ ٛةةيٙ ثُقجُةةز ٓضةةٌٝى ُْةةِوز ثُضقويةةن صقةةش إٕةةٌثف ٓقٌٔةةز 

 ثُٔٞٝٞع  

 (21/2/1856ق ، عٍَخ 25ٌَٕخ  1262)اٌطعٓ هلُ 

 

ػوّ ّؤثٍ ثُٔضْٜ ػٖ ثُضٜٔز ح يذوَ ثُٔقجًٔز ٓج هثّ ك٠ ٓوةوًٝٙ 

 إٔ يضٌِْ ػ٘وٓج يٌٕٞ ىُي ك٠ ٙجُقٚ  

 (2/11/1856، عٍَخ  ق26ٌَٕخ  148)اٌطعٓ هلُ 

 

ٓضةة٠ ًةةجٕ ثُغجدةةش إٔ ثُٞثهؼةةز ثُضةة٠ هثًس ػِيٜةةج ثُٔقجًٔةةز أٓةةجّ 

ٓقٌٔةز أٍٝ هًؽةز ٛة٠ إٔ ثُٔةضْٜ أهةجّ د٘ةجء ٓنجُلةج  ُِوةجٕٗٞ دةةوٕٝ 

صٌمي٘ ، ٝ هو ص٘جٍٝ ثُوكجع ػٖ ثُٔضْٜ أٓةجّ ٓقٌٔةز عةج٠ٗ هًؽةز 

ٝثهؼةةز ثُةةوػٟٞ ػِةة٠ ٛةةيث ثُ٘قةةٞ ، كةةئٕ هٞةةجءٛج دئُـةةجء ثاٍثُةةز 

إ٠ُ إٔ ٝثهؼةز ٓنجُلةز ثُذ٘ةجء ُِوةجٕٗٞ ُةْ صٌكةغ دٜةج ثُةوػٟٞ إّض٘جهث  

 يٌٕٞ مجٟتج   

 (21/11/1856ق ، عٍَخ 26ٌَٕخ  1146)اٌطعٓ هلُ 

 

ٓةةةٖ  997ُِٔقٌٔةةز ثُٔ٘ظةةةًٞر أٓجٜٓةةج ثُةةةوػٟٞ دٔوضٞةة٠ ثُٔةةةجهر 

هةةجٕٗٞ ثاؽةةٌثءثس كةة٠ فجُةةز ثُوؼةةٖ دةةجُضَٝيٌ كةة٠ أيةةز ًٝهةةز ٓةةٖ 

جدةز ثُؼجٓةز ثُضة٠ إٕ ًأس أًٝثم ثُوٞيز إٔ صقيَ ثألًٝثم إُة٠ ثُ٘ي

ٝؽٜج  ُِْيٌ كة٠ صقويةن ثُضَٝيةٌ ٝ ُٜةج إٔ صٞهةق ثُةوػٟٞ إُة٠ إٔ 

يلٚةةَ كةة٠ ثُضَٝيةةةٌ ٓةةٖ ثُؾٜةةةز ثُٔنضٚةةز إىث ًةةةجٕ ثُلٚةةَ كةةة٠ 

 ثُوػٟٞ ثُٔ٘ظًٞر أٓجٜٓج يضٞهق ػ٠ِ ثًُٞهز ثُٔوؼٕٞ كيٜج   

 (11/6/1851ق ، عٍَخ 21ٌَٕخ  421)اٌطعٓ هلُ

 

ًٞهز ثُٔوػ٠ دضَٝيٌٛج ػ٘ةو ٗظةٌ إؿلجٍ ثُٔقٌٔز ثاٟوع ػ٠ِ ثُ

ثُوػٟٞ يؼيخ إؽٌثءثس ثُٔقجًٔز ، ألٕ صِي ثًُٞهز ٛة٠ ٓةٖ أهُةز 

ثُؾٌئةةةز ثُضةةة٠ ي٘ذـةةة٠ ػٌٝةةةٜج ػِةةة٠ دْةةةجٟ ثُذقةةةظ ٝ ثُٔ٘جهٖةةةز 

 ثُٖلٞيز دجُؾِْز  

 (31/11/1861ق ، عٍَخ 31ٌَٕخ  511)اٌطعٓ هلُ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               34)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ٖٓ ثُٔوًٌ إٔ صوٝر أهٞثٍ ثُٖجٛو ٠ٛ ٖٓ ثاؽجٍثس ثُض٠ ًمة٘ 

ج ثُٖجًع ُِٔقٌٔز ػ٘و صؼةيً ّةٔجػٚ ألٟ ّةذخ ٓةٖ ثألّةذجح ٝ دٜ

 ُيْش ٖٓ ثاؽٌثءثس ثُض٠ أٝؽخ ػِيٜج إصذجػٜج  

 (29/11/1851ق ، عٍَخ 21ٌَٕخ  951)اٌطعٓ هلُ 

 

ثُٔؼٔةةةةةٍٞ دةةةةةٚ ٓةةةةةٖ  9957ُْةةةةة٘ز  990ٙةةةةةوً ثُوةةةةةجٕٗٞ ًهةةةةةْ 

ٖٓ هةجٕٗٞ ثاؽةٌثءثس ثُؾ٘جةيةز  989دضؼويَ ثُٔجهر  9957/5/99

ز ثاّضـ٘جء ػٖ ّٔجع ثُٖةٜٞه إىث هذةَ ثُٔةضْٜ أٝ دٔج ينٍٞ ثُٔقٌٔ

ثُٔوثكغ ػ٘ٚ ىُي ، ٝ يْضٟٞ ك٠ ىُي إٔ يٌةٕٞ ثُوذةٍٞ ٙةٌيقج  أٝ 

ٝٔ٘يج  دضٌٚف ثُٔضْٜ أٝ ثُٔوثكغ دٔج يوٍ ػِيٚ ، ػ٠ِ ٓج ؽجء كة٠ 

 ثُٔيًٌر ثايٞجفيز ُٜيث ثُوجٕٗٞ 

 (5/1/1858ق ، عٍَخ 29ٌَٕخ  1615)اٌطعٓ هلُ  

 

ٖٜٞه ٠ٛ ٖٓ ثاؽجٍثس ثُٔنُٞز ُِٔقٌٔةز دقٌةْ إٕ صوٝر أهٞثٍ ثُ

 ثُوجٕٗٞ ٝ ح يضٌصخ ػ٠ِ ٓنجُلضٜج ثُذووٕ  

 (5/1/1858ق ، عٍَخ 29ٍٕخ  1615)اٌطعٓ هلُ 

 

إىث ًجٗةةش ثُٞثهؼةةز ثُضةة٠ هيةةٖ دٜةةج ثُٔضٜٔةةجٕ ٛةة٠ ؿيةةٌ ثُٞثهؼةةز ثُضةة٠ 

ًٝهس دةةنٌٓ ثافجُةةز ،  ٝ ًجٗةةش ٓقٌٔةةز ثُؾ٘جيةةجس فةةيٖ صٚةةوس 

ٌٔش كيٜج د٘لْٜج هٕٝ إٔ صقيَ ثُوػٟٞ إ٠ُ ُِٞثهؼز ثُٔيًًٞر ٝ ف

ٝ هٕٝ إٔ صضةٌى ُِ٘يجدةز فٌيةز  -إٕ ًجٕ ُٚ ٓقةَ  -ثُ٘يجدز ُِضقوين 

 ثُضٌٚف ك٠

ثُضقويوةةجس ثُضةة٠ صؾةةٌٟ دٚةةوه صِةةي ثُٞثهؼةةز هةةو أموةةنس دٔنجُلضٜةةج 

ٙةٌيـ ٗةة٘ ثُوةةجٕٗٞ ، كةةو يةةؤعٌ كة٠ ىُةةي ثُوةةٍٞ دةةنٕ ثُةةوكجع ػةةٖ 

ز ثُؾويةةور ٝ ُةةْ يقٚةةَ ثُٔضٜٔةةيٖ هذةةَ ثٌُٔثكؼةةز ػِةة٠ أّةةجُ ثُضٜٔةة

 -ٓ٘ٚ إػضٌثٛ ػِة٠ صٞؽيٜٜةج دجُؾِْةز ، ألٕ ٓةج أؽٌصةٚ ثُٔقٌٔةز 

ٝهةغ ٓنجُلةج  ُِ٘ظةجّ ثُؼةجّ ُضؼِوةٚ دنٙةَ ٓةٖ  -ػ٠ِ ٓج ِّق ىًةٌٙ 

أٙةةةٍٞ ثُٔقجًٔةةةجس ثُؾ٘جةيةةةز اػضذةةةجًثس ّةةةجٓيز صضٚةةةَ دضٍٞيةةةغ 

 ثُؼوثُز ػ٠ِ ٓج يو٠ٞ دٚ ثُوجٕٗٞ  

 (2/3/1858ق ، عٍَخ 29ٌَٕخ  2143)اٌطعٓ هلُ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               35)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ػةةةٖ ؿيةةةٌ ثُوٌيةةةن ثُةةةيٟ ًّةةةٔٚ ح صضٚةةةَ ثُٔقٌٔةةةز دجُةةةوػٟٞ 

  ثُوجٕٗٞ
 (31/11/1861ق ، عٍَخ 31ٌَٕخ  145)اٌطعٓ هلُ 

 

ثألَٙ ك٠ ثألفٌجّ ثُؾ٘جةيز إٔ صذ٠٘ ػ٠ِ ثُضقويوجس ثُٖةلٞيز ثُضة٠ 

صؾٌيٜةةةج ثُٔقٌٔةةةز دجُؾِْةةةز ٝ صْةةةٔغ كيٜةةةج ثُٖةةةٜٞه كةةة٠ ٓٞثؽٜةةةز 

صٌةةٕٞ كةة٠ فةةَ ٓةةٖ  ثُنٚةةّٞ ٓضةة٠ ًةةجٕ ّةةٔجػْٜ ٌٓٔ٘ةةج  ، ٝٛةة٠ ح

ػِة٠  -ىُي إح دٌٝجء ثُٔةضْٜ أٝ ثُٔةوثكغ ػ٘ةٚ ٙةٌثفز أٝ ٝةٔ٘ج  

أٗٚ ٓض٠ صوثػ٠ ثُوُيَ ثُْٔضٔو ٖٓ ثُضقويوجس ثألُٝيةز ، كوةو ٝ ؽةخ 

ثٌُؽةةٞع إُةة٠ ثألٙةةَ دجػضذةةجًٙ ٓةةٖ أٙةةٍٞ ثُٔقجًٔةةجس ثُؾ٘جةيةةز   

كةةئى ًجٗةةش ثُٔقٌٔةةز هةةو أهجٓةةش هٞةةجءٛج دئهثٗةةز ثُٔةةضْٜ كةة٠ ؽٌئةةز 

ٓقؾةةةٍٞر ػِةةة٠ ٓةةةج فٚةةةِضٚ ٓةةةٖ ٓقٞةةةٌ ؽٔةةةغ  ثمةةةضوُ إٔةةةيجء

ثّةةضوححس ٓوذةةٞع أػةةوس كيةةٚ أهةةٞثٍ ثُٚةةٌثف ٓةةٖ هذةةَ ُضؾةةٌٟ 

ػ٠ِ ًجكةز ثُٞهةجةغ ثُضة٠ يذِةؾ ػٜ٘ةج ثُٚةيجًكز ، ٝ هٕٝ إٔ صضةوثًى 

ٛيث ثُؼيةخ كضضنةي ٓةٖ ؽجٗذٜةج أٟ إؽةٌثء صٌٖةق دةٚ ػةٖ فويوةز ٓةج 

أؽٌٟ ػ٠ِ ُْجٕ ثٌُٚثف كة٠ ٓقٞةٌ ثُٞةذ٠ كة٠ مٚةٞٗ ٝ 

كةةةئٕ فٌٜٔةةةج يٌةةةٕٞ دةةةجٟو  حدض٘جةةةةٚ ػِةةة٠  -يثصٜج ثهؼةةةز ثُةةةوػٟٞ دةةة

إؽٌثءثس دجِٟز ٝ ُلْجه ثّضوحُٚ ، إى إٔ ىُةي ثُٔقٞةٌ ثُٔوذةٞع 

ح يقٔةةَ ْٓةةقز ثُؾةةو ، كٜةةٞ دٜةةيٙ ثُٔغجدةةز ح يٚةةِـ ٓنمةةيث  ُةةوُيَ 

إٔ يوةةّٞ  -فةةيٖ يٌةةٕٞ ثألٓةةٌ ٓضؼِوةةج  دٖةةٜجهر ثُٖةةٜٞه  -ّةةِيْ يؾةةخ 

يْنٍ ػٜ٘ج كيغذضٜج ًٔةج ػ٠ِ ٓؼِٞٓجس يذويٜج ثُٖجٛو ُِٔقون ػ٘وٓج 

صٚةةةوً ٓ٘ةةةٚ ٝ ُةةةيِ ػِةةة٠ أهةةةٞثٍ يْةةةذوٚ إُيٜةةةج ثُٔقوةةةن ٓلضٌٝةةةج  

ٙةةوًٝٛج ٓ٘ةةٚ ٝ يؾٔةةغ كيٜةةج ٓةةج يؾةةخ ػِيةةٚ إٔ يوةةٍٞ ُِضضةةٞكٌ دةةٚ 

 أًًجٕ ثُؾٌئز عْ يًٞه ٛيث ًِٚ ك٠ ٓقٌٞ ٓوذٞع   
 (16/1/1862ق ، عٍَخ 31ٌَٕخ  611)اٌطعٓ هلُ 

 

ُةز ٝ ٓةٖ إٔ ثُٔةضْٜ ٓج ًٝه دٔقٞةٌ ثُؾِْةز ٓةٖ صةوٝر أٓةٌ ثافج

ّتَ ػٖ ثُضٜٔز ثُْٔ٘ور إُيٚ كئػضٌف دٜج ٓج يٚةـ دةٚ ثألمةي دٜةيث 

ثاػضةةةٌثف ٝ إػضذةةةجًٙ فؾةةةز ػِةةة٠ ثُوةةةجػٖ ٓضةةة٠ إٟٔنٗةةةش إُيةةةٚ 

 ثُٔقٌٔز  
 (12/1/1858ق ، عٍَخ 29ٌَٕخ  1648)اٌطعٓ هلُ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               36)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ثُٔؼوُةةةز  -ٓةةةٖ هةةةجٕٗٞ ثاؽةةةٌثءثس ثُؾ٘جةيةةةز  989مُٞةةةش ثُٔةةةجهر 

ُِٔقٌٔةةز ثاّةةضـ٘جء ػةةٖ ّةةٔجع  9957ُْةة٘ز  990دجُوةةجٕٗٞ ًهةةْ 

يْةةضٟٞ إٔ يٌةةٕٞ  -ثُٖةةٜٞه إىث هذةةَ ثُٔةةضْٜ أٝ ثُٔةةوثكغ ػ٘ةةٚ ىُةةي 

ثُوذٍٞ ٌٙيقج  أٝ ٝٔ٘يج  دضٌٚف ثُٔضْٜ أٝ ثُٔوثكغ ػ٘ٚ دٔةج يةوٍ 

ػِيٚ   ٝ ُٔج ًجٕ ثُغجدش إٔ ثُوةجػٖ أٝ ثُٔةوثكغ ػ٘ةٚ ُةْ يوِةخ أٟ 

ٌٔز ح ٜٓ٘ٔج أٓجّ ٓقٌٔز أٍٝ هًؽز ّٔجع ثُٖٜٞه ، كئٕ ثُٔق

صٌٕٞ ٓنوتز إىث ٠ٛ ػُٞش ػ٠ِ أهٞثٍ ثُٖٜٞه ك٠ ثُضقويوجس 

ٓج هثٓش أهٞثُْٜ ًجٗةش ٓوٌٝفةز ػِة٠ دْةجٟ  -هٕٝ ّٔجػْٜ 

ثُذقظ ك٠ ثُؾِْز   ٝ ح يؤعٌ كة٠ ىُةي إٔ صٌةٕٞ ثُٔقٌٔةز هةو 

أؽِش ثُوػٟٞ اػوٕ ٕٜٞه ثاعذجس عْ ػوُش ػٖ ىُي ، ألٕ 

وػٟٞ ٝ ؽٔةغ هٌثً ثُٔقٌٔز ثُيٟ صٚوًٙ ك٠ ٙوه صؾٜيَ ثُة

ثاهُز ح يؼوٝ إٔ يٌٕٞ هةٌثًث  صقٞةيٌيج  ح صضُٞةو ػ٘ةٚ فوةٞم 

 ُِنّٚٞ صٞؽخ فضٔج  ثُؼَٔ ػ٠ِ ص٘لييٙ ُٜيٙ ثُقوٞم   
 (28/4/1863ق ، عٍَخ 32ٌَٕخ  2641) اٌطعٓ هلُ 

 

إىث ًجٕ ثُٔضْٜ هةو إفيةَ إُة٠ ٓقٌٔةز ثُؾ٘جيةجس ألٗةٚ إًصٌةخ ؽ٘جيةز 

، ًٝجٗةةش ٓقٌٔةةز ػجٛةةز ٝ ؽ٘قةةز ٝةةٌح ٝةةو ٓؾ٘ةة٠ ػِيةةٚ ٝثفةةو 

ثُؾ٘جيجس هو هةًٌس ثاًضلةجء د٘ظةٌ ؽ٘جيةز ثُؼجٛةز ٝ كٚةِش ؽ٘قةز 

ثٌُٞح ػٜ٘ج ، عةْ هثًس ثٌُٔثكؼةز فةٍٞ صٜٔةز ثُؾ٘جيةز ، ٝ ًجٗةش 

ثُٔقٌٔز هو إٗضٜش ك٠ فٌٜٔج إ٠ُ إٔ ٛيٙ ثُضٜٔز ٕجةؼز ديٖ ثُٔةضْٜ 

" ثُوجػٖ " ٝ أمٌيٖ عْ أميصٚ دجُووً ثُٔضيوٖ ٝ ػجهذضٚ ػٖ ؽ٘قةز 

دجُٔؾ٠٘ ػِيةٚ إٙةجدجس صوةًٌ ُؼوؽٜةج ٓةور ح صَيةو ٌٝح أفوط 

ػ٠ِ ثُؼٌٖيٖ يٞٓج  ، كةئٕ هٞةجء ثُٔقٌٔةز ػِة٠ ٛةيث ثُ٘قةٞ يؼضذةٌ 

هٞجء ك٠ ٝثهؼز ُْ صقَٚ ثٌُٔثكؼز ػ٠ِ أّجّٜج ٝ يؼضذةٌ دجُضةج٠ُ 

كٚو  ك٠ ٝثهؼز ؽويور ٝ ُْ صِضلش ثُٔقٌٔز ُ٘ظٌ ثُٔةضْٜ إُة٠ ىُةي 

ٓٞٝةةةؼٚ إٔ صٌةةةٕٞ    ٝ ُٔةةةج ًةةةجٕ أمةةةي ثُٖةةةن٘ دجُوةةةوً ثُٔضةةةيوٖ

ثُوػٟٞ هو ًكؼش دةٚ ٝ هثًس ثٌُٔثكؼةز ػِيةٚ ٝ ٛةٞ ٓةج ُةْ يضةٞثكٌ 

ك٠ ٛةيٙ ثُةوػٟٞ ، كةئٕ ثُقٌةْ ثُٔوؼةٕٞ كيةٚ يٌةٕٞ هةو أمةَ دقةن 

 ثُوجػٖ ك٠ ثُوكجع ٓٔج يضؼيٖ ٓؼٚ ٗوٞٚ  

 (21/12/1862ق ، عٍَخ  32ٌَٕخ  2122)اٌطعٓ هلُ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               31)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ثُٔٞٝةٞػيز  كٜٞ صؼويَ ي٘وًػ صقش ٓوٍُٞ ثُوةٞثٗيٖ ثاؽٌثةيةز ح

  ىُةةي دنٗةةٚ ٓةةٖ ثُٔوةةًٌ إٔ ثُوٞثػةةو ثُضةة٠ صٔةةِ صقويةةن ثُةةوػٟٞ 

ثُؾ٘جةيز ٝ ثُقٌْ كيٜج صؼو ٖٓ ثاؽةٌثءثس ثُٖةٌِيز ثُذقضةز ، ٝ ٛة٠ 

دٜيٙ ثُٔغجدز ص٘لي دنعٌ كًٟٞ ػ٠ِ ثُوػجٟٝ ثُٔوٌٝفز ثُض٠ ُةْ يةضْ 

ثُلَٚ كيٜج ، ٝ إٕ ًجٗش ػةٖ أكؼةجٍ ٝهؼةش هذةَ ٙةوًٝٛج ، هٕٝ 

ٙوًس ٙقيقز ك٠ وَ ثُوةجٕٗٞ ثُْةجًٟ فٌجّ ثُض٠ إٔ صٌصو إ٠ُ ثأل

هذَ ثُضؼويَ   إى ثألَٙ إٔ ًَ إؽٌثء صْ ٙقيقج  ك٠ وَ هةجٕٗٞ يظةَ 

ٙقيقج  ٝ مجٝؼج  ألفٌةجّ ٛةيث ثُوةجٕٗٞ   ُٔةج ًةجٕ ىُةي ، كةئٕ ثُضؼةويَ 

إؽةٌثءثس ح  9/089ػِة٠ ثُٔةجهر  9979ُْة٘ز  937ثُٔومَ دجُوجٕٗٞ 

دةجُقٌْ ثُٔوؼةٕٞ كيةٚ ٝ ثُةيٟ  يٌْٟ ػ٠ِ ٝثهؼز ثُوػٟٞ ثُضة٠ إٗضٜةش

ٙةةوً ْٓةةضٞكيج  ٕةةٌٟٝ ٙةةقضٚ كةة٠ وةةَ ثُوةةجٕٗٞ ثُٔؼٔةةٍٞ دةةٚ ٝهةةش 

 ٙوًٝٙ   

 (21/12/1862ق ، عٍَخ  32ٌَٕخ  1863)اٌطعٓ هلُ 
 

إىث ًجٗش ثُ٘يجدز ثُؼجٓز هو ػوُش ٝٙق ثُضٜٔز دجُؾِْةز ٝ أّة٘وس 

إُةةة٠ ًةةةَ ٓةةةٖ ثُٔضٜٔةةةيٖ ؽةةةٌثةْ ثُوضةةةَ ٝ ثُٖةةةٌٝع كيةةةٚ ٝ إفةةةٌثٍ 

ُةيمجةٌ ثٌُٔكٞػةز دٜةج ثُةوػٟٞ ٝ ثُضة٠ ًجٗةش ٍٓٞػةز ثألِّقز ٝ ث

ديْٜ٘ كة٠ هةٌثً ثاصٜةجّ ٝ أٓةٌ ثافجُةز ، عةْ ؽةجءس أهةٞثٍ ٕةجٛوٟ 

ثاعذجس دجُؾِْز ٓض٘جهٞز كة٠ ْٗةذز ثُؾةٌثةْ إُة٠ كٌيةن ٓؼةيٖ ٓةٖ 

ثُٔضٜٔيٖ هٕٝ ثُلةٌم ثآلمةٌ ، كةئٕ ٛةيث ثُض٘ةجهٜ يةؤهٟ فضٔةج إُة٠ 

ٝ ثُٔضٜٔةيٖ  -هثٗضْٜ ثُٔقٌّٞ دئ -صؼجًٛ ثُِٔٚقز ديٖ ثُوجػ٘يٖ 

كذي٘ٔةج يْةضوػ٠ ٙةجُـ ثُوةجػ٘يٖ  -ثُٔقٌّٞ دذٌثءصٜٔج  -ثآلمٌيٖ 

صٌةةييخ أهةةٞثٍ ثُٖةةجٛويٖ كةةئٕ ٓٚةةِقز ثُٔضٜٔةةيٖ ثآلمةةٌيٖ ًجٗةةش 

صوػٞ إ٠ُ صنييو أهٞثٍ ٛيث ثُٖجٛو ٓٔج ًجٕ يْةضَِّ كٚةَ هكةجع ًةَ 

ٖٓ ثُلٌيويٖ ػٖ ثآلمٌ ٝ إهجٓز ٓقجّ مجٗ ٌَُ ٜٓ٘ٔةج صضةٞثكٌ ُةٚ 

كجع ػٖ ًِٓٞٚ ك٠ ٗوجم ِٓٚقضٚ ثُنجٙز هٕٝ ؿيٌٛج   فٌيز ثُو

كةةةئىث ًجٗةةةش ثُٔقٌٔةةةز هةةةو ّةةةٔقش ُٔقةةةجّ ٝثفةةةو دجٌُٔثكؼةةةز ػةةةٖ 

ثُوجػ٘ييٖ ٝ  ػٖ ثُضٔضٜٔيٖ ثآلمٌيٖ ٓغ هيجّ ٛيث ثُضؼةجًٛ كئٜٗةج 

صٌةةٕٞ هةةو أمِةةش دقةةن ثُوةةجػ٘يٖ كةة٠ ثُةةوكجع ٓٔةةج يْةةضٞؽخ ٗوةةٜ 

 ثُقٌْ ٝ ثافجُز  

 (5/11/1862َخ ق ، عٍ 32ٌَٕخ  1158)اٌطعٓ هلُ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               39)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

دؼوّ ثمضٚجٙةٜج د٘ظةٌ ثُةوػٟٞ  -مون  -هٞجء ٓقٌٔز ثُؾ٘جيجس 

ٝ إفجُةةةز ثألًٝثم إُةةة٠ ثُ٘يجدةةةز افجُضٜةةةج إُةةة٠ ٓقٌٔةةةز ثألفةةةوثط 

ثُٔنضٚز ، ٛٞ فٌْ ؿيٌ ٓ٘ٚ ُِنٚٞٓز ٝ ّيوجدَ فضٔج دقٌةْ ٓةٖ 

ٓقٌٔةةز ثألفةةوثط دؼةةوّ ثمضٚجٙةةٜج ٛةة٠ ثألمةةٌٟ ٝ ٓةةٖ عةةْ كوةةو 

ثُ٘يجدةةز ِٟذةةج  دضؼيةةيٖ ثُؾٜةةز ٝؽةةخ ثػضذةةجً ثُوؼةةٖ ثٌُٔكةةٞع ٓةةٖ 

ثُٔنضٚةةز دجُلٚةةَ كةة٠ ثُةةوػٟٞ   كةةئىث ًةةجٕ ثُغجدةةش دجٌُٖةةق ٓةةٖ 

هكجصٌ ثُٔٞثُيو ، إٔ ّٖ ثُٔةضْٜ ٝهةش ثًصٌةجح ثُقةجهط ًجٗةش صَيةو 

ػ٠ِ مِٔ ػٖةٌر ّة٘ز كئٗةٚ يضؼةيٖ هذةٍٞ ثُوِةخ ٝ صؼيةيٖ ٓقٌٔةز 

 ثُؾ٘جيجس ُِلَٚ ك٠ ثُوػٟٞ  

 (24/4/1862ق ، عٍَخ 31ٌَٕخ  1611)اٌطعٓ هلُ 

 

إىث ًجٕ ٓؤهٟ ٓج فِٚٚ ثُقٌْ ٖٓ أهٞثٍ ثُٔضْٜ ثُغجُةظ أٗةٚ إػضذةٌ 

ٓوًٌٛج ٕجٛو إعذجس ٝو ثُوجػٖ ثٌُثدةغ ٓٔةج يْةضَِّ فضٔةج  كٚةَ 

هكةةجع ًةةَ ٜٓ٘ٔةةج ػةةٖ ثآلمةةٌ ٝ إهجٓةةز ٓقةةجّ ْٓةةضوَ ٌُةةَ ٜٓ٘ٔةةج 

ُضؼجًٛ ِٓٚقضٜٔج ٝ فض٠ يضٞثكٌ ٌَُ ٜٓ٘ٔج ثُقٌيز ثٌُجِٓةز كة٠ 

ٚةِقضٚ ثُنجٙةز هٕٝ ؿيٌٛةج   ُٔةج ثُوكجع ػٖ ًِٓٞٚ كة٠ ٗوةجم ٓ

ًةةجٕ ٓةةج صوةةوّ ، كةةئٕ ثُٔقٌٔةةز إى ّةةٔقش ُٔقةةج٠ٓ ثُوةةجػٖ ثُغجُةةظ 

دجٌُٔثكؼز ػٖ ثُوجػٖ ثٌُثدغ ٓةغ هيةجّ ٛةيث ثُضؼةجًٛ كئٜٗةج صٌةٕٞ 

 هو أمِش دقن ثُوكجع ٓٔج يؼيخ ثُقٌْ ٝ يذوِٚ   

 (18/11/1862ق ، عٍَخ  32ٌَٕخ  1194)اٌطعٓ هلُ 

 

ٕ ثاؽةةةٌثءثس ثُؾ٘جةيةةةز ثُٔؼوُةةةز ٓةةةٖ هةةةجٗٞ 989مُٞةةةش ثُٔةةةجهر 

ُِٔقٌٔةز ثاّةضـ٘جء ػةٖ ّةٔجع  - 9957ُْة٘ز  990دجُوجٕٗٞ ًهْ 

ثُٖٜٞه إىث هذَ ثُٔضْٜ أٝ ثُٔوثكغ ػ٘ٚ ىُي ، ٝ ُٔج ًةجٕ ثُغجدةش ٓةٖ 

ٓوجُؼةةز ٓقٞةةٌ ؽِْةةز ثُٔقجًٔةةز إٔ ثُٔقٌٔةةز هةةو أٓةةٌس دةةضوٝر 

ٖ ُةْ أهٞثٍ ثُٔؾ٠٘ ػِيٜج دٔٞثكوةز ثُ٘يجدةز ٝ ثُةوكجع ، ٝ ًةجٕ ثُوةجػ

يذو إػضٌثٝةج  ػِة٠ صٚةٌف ٓقجٓيةٚ ، ٝ ُةْ يضْٔةي دْةٔجع أهةٞثٍ 

ٛيٙ ثُٖجٛور ، كئٕ ثُ٘ؼ٠ ػ٠ِ ثُقٌْ دجاموٍ دقن ثُوكجع اؿلةجٍ 

 ثُٔقٌٔز ّؤثٍ ثُوجػٖ ٕنٚيج  ػٖ ىُي يٌٕٞ ػ٠ِ ؿيٌ أّجُ   

 (26/3/1863ق ، عٍَخ 33ٌَٕخ  3)اٌطعٓ هلُ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               38)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ؽةخ هجٗٞٗةج  ، ثألَٙ إٔ فًٞٞ ٓقجّ ػةٖ ثُٔةضْٜ دؾ٘قةز ؿيةٌ ٝث

إح أٗةٚ ٓضةة٠ ػٜةةو ثُٔةةضْٜ إُةة٠ ٓقةجّ دجُةةوكجع ػ٘ةةٚ كئٗةةٚ يضؼةةيٖ ػِةة٠ 

ثُٔقٌٔةةز إٔ صْةةضٔؼٚ ٓضةة٠ ًةةجٕ فجٝةةٌث  ، كةةئٕ ُةةْ يقٞةةٌ كةةئٕ 

ثُٔقٌٔةةز ح صضويةةو دْةةٔجػٚ ٓةةج ُةةْ يغذةةش ُٜةةج إٔ ؿيجدةةٚ ًةةجٕ ُؼةةيً 

هٜةةٌٟ   ُٔةةج ًةةجٕ ىُةةي ، ٝ ًجٗةةش ثُضٜٔةةز ثُضةة٠ إهيةةٖ دٜةةج ثُٔةةضْٜ 

إٔيجء ٌْٓٝهز ، ٝ ًجٕ ثُغجدةش دٔقٞةٌ  ثُوجػٖ ٠ٛ ؽ٘قز إملجء

ثُؾِْةةةز إٔ ٓقةةةج٠ٓ ثُوةةةجػٖ ِٟةةةخ كةةة٠ ؽِْةةةز ّةةةجدوز ثُضنؽيةةةَ 

ُإلّضؼوثه كنؽيخ إ٠ُ ِٟذٚ ، ٝ ك٠ ثُؾِْز ثُضجُيز ِٟخ ٓقجّ آمةٌ 

ثُضنؽيةَ ُقٞةةًٞ ثُٔقةةج٠ٓ ثألٙةة٠ِ ٝ ُةْ يةةيًٌ إٔ ُةةوٟ ثُٔقةةج٠ٓ 

ُٔةةج ًةةجٕ ىُةةي ، ٝ ًجٗةةةش  -ثألٙةة٠ِ ػةةيًث  ٓ٘ؼةةٚ ٓةةٖ ثُقٞةةةًٞ 

كة٠  -إى إُضلضش ػٖ ٛيث ثُوجُخ هو هُش ػ٠ِ أٜٗةج هةوًس  ثُٔقٌٔز

ثٕ  -فوٝه فوٜج ٝ ػ٠ِ ٝةٞء ثُظةٌٝف ثُضة٠ ٓةٌس دٜةج ثُةوػٟٞ 

صنِق ثُٔقج٠ٓ ُةْ يٌةٖ ُؼةيً هٜةٌٟ يَِٜٓةج ٓؼةٚ إٔ صٔ٘قةٚ ِٜٓةز 

أمٌٟ ُِقًٞٞ ، ٝ أكجهس أٜٗةج ُةْ صؤةتٖ إُة٠ ثُْةذخ ثُةيٟ د٘ة٠ 

ُٔقٌٔز ٓ٘ؼضٚ ٓةٖ ػِيٚ ِٟخ ثُضنؽيَ ، ٝ ًجٕ ثُوجػٖ ُْ يوع إٔ ث

إدوثء هكجػٚ ، كئٕ ٗؼيةٚ ػِة٠ ثُقٌةْ ثُٔوؼةٕٞ كيةٚ دةجاموٍ دقةن 

 ثُوكجع يٌٕٞ ك٠ ؿيٌ ٓقِٚ ٝ يضؼيٖ ًكٜ ثُوؼٖ   

 (21/12/1862ق ، عٍَخ  32ٌَٕخ  2141)اٌطعٓ هلُ 

 

إىث ًجٗةةش ٓقٌٔةةز ثُؾ٘جيةةجس هةةو هٞةةش دؼةةوّ ثمضٚجٙةةٜج د٘ظةةٌ 

ى إؽٌثءثصٜج ك٠ إفجُضٜج ثُوػٟٞ ٝ إفجُز ثألًٝثم إ٠ُ ثُ٘يجدز  حصنج

إ٠ُ ٓقٌٔز ثألفوثط ثُٔنضٚز ُٔج ًأصٚ ػ٠ِ أّجُ صوةويٌٛج ُْةٖ 

ثُٔضْٜ ٖٓ أٗٚ ُْ يٌٖ ػ٘و ثًصٌجح ثُقجهط هو دِؾ ٖٓ ثُؼٌٔ مٔةِ 

ػٖةةٌر ّةةة٘ز ، ٝ ًةةةجٕ يذةةيٖ ٓةةةٖ ثُٔلةةةٌهثس ثُضةة٠ أٓةةةٌس ٓقٌٔةةةز 

ثُ٘وٜ دٜٞٔج صقويوج  ُِوؼٖ أٗٚ صذيٖ دجٌُٖةق ٓةٖ هكةجصٌ ثُٔٞثُيةو 

ْ هو صؾجٍٝ ّ٘ز ػ٘ةو ثًصٌةجح ثُقةجهط مٔةِ ػٖةٌر ّة٘ز إٔ ثُٔضٜ

موكج  ُٔج ىٛخ إُيٚ ثُقٌْ ثُٔوؼةٕٞ كيةٚ ٝ د٘ة٠ ػِيةٚ هٞةجءٙ كةئٕ 

ثُٔقٌٔةةةز صٌةةةٕٞ هةةةو أموةةةنس إى هٞةةةش دؼةةةوّ ثمضٚجٙةةةٜج د٘ظةةةٌ 

 ثُوػٟٞ  

 (24/4/1862ق ، عٍَخ 31ٌَٕخ  1611)اٌطعٓ هلُ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               41)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ثُِـةز  ٝ ٛة٠ -ثألَٙ إٔ صؾٌٟ ثُٔقجًٔةز دجُِـةز ثٌُّةٔيز ُِوُٝةز 

ٓةج ُةْ يضؼةيً ػِة٠ إفةوٟ ّةِوض٠ ثُضقويةن أٝ ثُٔقجًٔةةز  -ثُؼٌديةز 

ٓذجٕةةةٌر إؽةةةٌثءثس ىُةةةي ثُضقويةةةن هٕٝ ثاّةةةضؼجٗز دّٞةةةي٠ يوةةةّٞ 

دجُضٌؽٔةةز أٝ يوِةةةخ ٜٓ٘ةةةج ثُٔةةةضْٜ ىُةةةي ، ٝ يٌةةةٕٞ ِٟذةةةٚ مجٝةةةؼج  

ُضوويٌٛج   ٝ ُٔج ًجٕ ثُغجدش إٔ ثُوةجػٖ أٝ ثُٔةوثكغ ػ٘ةٚ ُةْ يوِةخ 

٠ ، ٝ ًةةجٕ ٓغةةَ ٛةةيث ثُوِةةخ يضؼِةةن ٓةةٖ ثُٔقٌٔةةز ثاّةةضؼجٗز دّٞةةي

دِٔٚقز مجٙز دٚ ٝ ُْ ي٘ذٚ إُيٜةج ، كئٗةٚ ح يوذةَ ٓ٘ةٚ ثُ٘ؼة٠ ػِة٠ 

ثُٔقٌٔةةةز أٜٗةةةج ّةةةجًس كةةة٠ إؽةةةٌثءثس ٓقجًٔضةةةٚ هٕٝ إٔ صْةةةضؼيٖ 

دّٞةةي٠ ٓةةج هثّ أٜٗةةج ُةةْ صةةٌ ٓةةٖ ٗجفيضٜةةج ٓقةةو  ُةةيُي   ٝ ٛةةٞ أٓةةٌ 

ٓٞٝٞػ٠ يٌؽةغ إُيٜةج ٝفةوٛج كة٠ صوةويٌ ثُقجؽةز إُيةٚ دةو ٓؼوةخ 

ج ك٠ ىُي ، ًٔج إٔ فًٞٞ ٓقج٠ٓ يض٠ُٞ ثُوكجع ػٖ ثُوةجػٖ ػِيٜ

كيةةةٚ ٓةةةج يٌلةةة٠ ٌُلجيةةةز ثُةةةوكجع ػ٘ةةةٚ ، كٜةةةٞ ثُةةةيٟ يضضذةةةغ إؽةةةٌثءثس 

ثُٔقجًٔز ٝ يووّ ٓج يٖجء ٖٓ أٝؽٚ ثُوكجع ثُضة٠ ُةْ صٔ٘ؼةٚ ثُٔقٌٔةز 

ٖٓ إدوثةٜج ، ٝ ٖٓ عْ كئٕ ػوّ إّضؼجٗز ثُٔقٌٔز دٔضةٌؽْ ُةيِ ٓةٖ 

     ٕنٗٚ إٔ يذوَ إؽٌثءثس ثُٔقجًٔز

 (13/5/1863ق ، عٍَخ 32ٌَٕخ  2921)اٌطعٓ هلُ 

 

ثألَٙ ك٠ إؽةٌثءثس ثُٔقجًٔةز إػضذةجً أٜٗةج ًٝػيةش ، كةو يؼيةخ 

ثُقٌةةْ إٔ يٌةةٕٞ هكةةجع ثُٔةةضْٜ ؿيةةٌ ٓةةوٕٝ دجُضلٚةةيَ كةة٠ ٓقٞةةٌ 

ثُؾِْةةز ، ٝ إىث ًةةجٕ ثُٔةةضْٜ ئٜةةٚ دٚةةلز مجٙةةز صةةوٝيٖ أٓةةٌ كةة٠ 

دةٚ ، كةئٕ ٓقٌٞ ثُؾِْز كٜٞ ثُيٟ ػِيٚ إٔ يوِخ ٌٙثفز إعذجصةٚ 

ٛٞ ُْ يلؼَ كِيِ ُٚ إٔ يغيٌ ىُةي أٓةجّ ٓقٌٔةز ثُة٘وٜ   ٝ ٓةٖ عةْ 

كو يوذَ ثُوٍٞ دنٕ ثُٔقٌٔز ُْ صٌٖٔ ثُوكجع ػٖ ثُوجػٖ ٖٓ إعذجس 

 صٌْٔٚ دْٔجع ٕٜٞه ثاعذجس   

 (3/6/1863ق ، عٍَخ 33ٌَٕخ  32)اٌطعٓ هلُ  

 

ٓضةة٠ ًةةجٕ ثُوةةجػٖ ُةةْ يٞؽةةٚ أٓةةجّ ثُٔقٌٔةةز ثاّةةضت٘جكيز ٓوؼ٘ةةج  ٓةةج 

ػِةة٠ إؽةةٌثءثس ٓقٌٔةةز أٍٝ هًؽةةز ، كةةو يؾةةٍٞ ُةةٚ إٔ يغيةةٌ ىُةةي 

 ألٍٝ ٌٓر أٓجّ ٓقٌٔز ثُ٘وٜ  

 (11/3/1864ق ، عٍَخ 33ٌَٕخ  1119)اٌطعٓ هلُ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               41)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ُْ يٌّةْ ثُوةجٕٗٞ ُٔقٌٔةز ثُٔٞٝةٞع ٌٟيوةج  ٓؼي٘ةج  صْةيٌ كيةٚ ػ٘ةو 

ّةةٔجع ثُٖةةٜٞه ٝ ٓ٘جهٖةةضْٜ كةة٠ ثُؾِْةةز ، كةةئىث كجصٜةةج ّةةؤثٍ ٓٔةةج 

كةئٕ ىُةي ح يٚةـ إصنةجىٙ ٝؽٜةج  ُِوؼةٖ كة٠  يوضٞيٚ كٖ ثُضقوين ،

مٚٞٙج  ٝ إٔ ثُوجٕٗٞ يؾيَ ُِةوكجع إٔ يٞؽةٚ ٓةٖ ؽجٗذةٚ  -فٌٜٔج 

ٓج يؼٖ ُٚ ٖٓ أّتِز   ٝ ُٔج ًجٕ ثُقٌْ ثُٔوؼٕٞ كيٚ هو ػٍٞ ػِة٠ 

أهةةٞثٍ ثُٔؾ٘ةة٠  ػِيةةٚ كةة٠ ثُضقويوةةجس ثألُٝيةةز ٝ ٓةةج ٕةةٜو دةةٚ أٓةةجّ 

دئػةةجهر  ٓقٌٔةةز أٍٝ هًؽةةز كةةو إُةةَثّ ػِةة٠ ٓقٌٔةةز عةةج٠ٗ هًؽةةز

ٓ٘جهٖضٚ ، ٝ ح صغٌيةخ ػِيٜةج إٕ إًضلةش دْةؤثٍ ثُٔةضْٜ ػةٖ ٝثهؼةز 

ٓؼي٘ز هٕٝ ٝهجةغ أمٌٟ ، ٟجُٔةج إٔ ثُٔةضْٜ ُةْ يوِةخ ٜٓ٘ةج صٞؽيةٚ 

أٟ ّةةؤثٍ كةة٠ ٛةةيث ثُنٚةةٞٗ    ٝ ٓةةٖ عةةْ ح يٌةةٕٞ ٛ٘ةةجى ٓقةةَ 

 ُِ٘ؼ٠ ػ٠ِ ثُقٌْ دوػٟٞ ثاموٍ دقن ثُوكجع  

 (11/11/1863ق ، عٍَخ  33ٌَٕخ  915)اٌطعٓ هلُ 

 

ٖٓ هجٕٗٞ ثاؽةٌثءثس ثُؾ٘جةيةز ٝ ثُضة٠  978ٖٓ ثُٔوًٌ إٔ ثُٔجهر 

ٓةةٖ ٛةةيث ثُوةةجٕٗٞ ٝ إٕ ًجٗةةش هةةو ٗٚةةش  089أفجُةةش إُيٜةةج ثُٔةةجهر 

ػِةةة٠ إٔ " ي٘ةةةجهٟ ػِةةة٠ ثُٖةةةٜٞه دنّةةةٔجةْٜ ٝ دؼةةةو ثاؽجدةةةز ٓةةةْٜ٘ 

يقؾةةةَٕٝ كةةة٠ ثُـٌكةةةز ثُٔنٚٚةةةز ُٜةةةْ ٝ ح ينٌؽةةةٕٞ ٜٓ٘ةةةج إح 

قٌٔةز   ٝ ٓةٖ صْةٔغ ٕةٜجهصٚ ٓةْٜ٘ دجُضٞث٠ُ ُضنهيز ثُٖٜجهر أٓةجّ ثُٔ

يذو٠ كة٠ هجػةز ثُؾِْةز إُة٠ فةيٖ إهلةجٍ دةجح ثٌُٔثكؼةز "  كئٜٗةج ُةْ 

صٌصخ ػ٠ِ ٓنجُلةز ٛةيٙ ثاؽةٌثءثس أٝ ػةوّ ثإةجًر إُة٠ إصذجػٜةج 

 ك٠ ٓقٌٞ ثُؾِْز دووٗج   

 (8/12/1863ق ، عٍَخ 33ٌَٕخ  891)اٌطعٓ هلُ

 

ضقويوةةجس ثُضةة٠ إٗةةٚ ٝ إٕ ًةةجٕ ثألٙةةَ كةة٠ ثألفٌةةجّ إٔ صذ٘ةة٠ ػِةة٠ ثُ

صؾٌيٜج ثُٔقٌٔز ك٠ ثُؾِْز ٝ إٗٔج يٚـ ُِٔقٌٔةز إٔ صوةًٌ صةوٝر 

ٕةةٜجهر ثُٖةةجٛو كةة٠ ثُضقويةةن ثادضةةوثة٠ إىث صؼةةيً ّةةٔجػٚ ألٟ ّةةذخ 

ًجٕ أٝ هذَ ثُٔضْٜ أٝ ثُٔوثكغ ػ٘ٚ ىُي ، ٝ ُيِ يؼيةخ ثاؽةٌثءثس 

إٔ ثُٔقٌٔز ُْ صضَ أهٞثٍ ثُٖٜٞه ثُـجةذيٖ ، ألٕ صوٝر أهةٞثُْٜ ٛة٠ 

  ؽجٍثس كو صٌٕٞ ٝثؽذز إح إىث ِٟذٜج ثُٔضْٜ أٝ ثُٔوثكغ ػ٘ٚ ٖٓ ثا

 (21/1/1864ق ، عٍَخ 33ٌَٕخ  821)اٌطعٓ هلُ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               42)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ٖٓ هجٕٗٞ ثاؽةٌثءثس ثُؾ٘جةيةز ٝ إٕ إّةضَِٓش صٞهيةغ  399ثُٔجهر 

ثُٔوًٌ ػ٠ِ ثُضوٌيٌ إح أٜٗج ُْ صٌصةخ ثُةذووٕ ػِة٠ مِةٞ ثُضوٌيةٌ 

صقوةن دٞٝةغ ثُضوٌيةٌ ٝ ٖٓ ثُضٞهيغ ، ٝ ٓج هثّ ؿٌٛ ثُٖجًع هةو 

كةةو  -ًٔةةج صذةةيٖ ٓةةٖ ثُقٌةةْ  -صوٝصةةٚ دٔؼٌكةةز أفةةو أػٞةةجء ثُٜيتةةز 

 يؾٍٞ إعجًر ثُؾوٍ ك٠ ىُي أٓجّ ٓقٌٔز ثُ٘وٜ  

 (2/3/1864ق ، عٍَخ 33ٌَٕخ  815)اٌطعٓ هلُ  

 

ػٔو  دجُلوٌر ثأل٠ُٝ ٓةٖ ثُٔةجهر  -ثألَٙ ٛٞ إٔ إّضقوف ثُٖجٛو 

 089ُض٠ أفجُش إُيٜج ثُٔجهر ٖٓ هجٕٗٞ ثاؽٌثءثس ثُؾ٘جةيز ث 980

 9979ُْة٘ز  937ٝ  9955ُْة٘ز  797ثُٔؼوُز دجُوجٗٞٗيٖ ًه٠ٔ 

ٛةةْ ٓةةٖ ثُٞةةٔجٗجس  -كةة٠ دةةجح ثاؽةةٌثءثس أٓةةجّ ٓقةةجًْ ثُؾ٘جيةةجس 

ثُض٠ ٌٕػش كئج ٌٕػش ُِٔٚقز ثُٔضْٜ ، ٝ ح يؾٍٞ إٔ يضٌصةخ 

ثُذووٕ ػ٠ِ إصنجى ٛيث ثُٞٔجٕ ثُيٟ هٚو دٚ فٔةَ ثُٖةجٛو ػِة٠ 

    هٍٞ ثُٚوم 

 (8/12/1863ق ، عٍَخ 33ٌَٕخ  891)اٌطعٓ هلُ  

 

 

ٓةةةٖ هةةةجٕٗٞ ثاؽةةةٌثءثس ثُؾ٘جةيةةةز ثُٔؼوُةةةز  989مُٞةةةش ثُٔةةةجهر 

ثُٔقٌٔةةز ثاّةةضـ٘جء ػةةٖ ّةةٔجع  9957ُْةة٘ز  990دجُوةةجٕٗٞ ًهةةْ 

ثُٖٜٞه إىث هذةَ ثُٔةضْٜ أٝ ثُٔةوثكغ ػ٘ةٚ ىُةي ، ٝ يْةضٟٞ إٔ يٌةٕٞ 

ثكغ ػ٘ٚ دٔةج يةوٍ ثُوذٍٞ ٌٙيقج  أٝ ٝٔ٘يج  دضٌٚف ثُٔضْٜ أٝ ثُٔو

 ػِيٚ  

 (21/1/1864ق ، عٍَخ 33ٌَٕخ  1118)اٌطعٓ هلُ 

 

هكغ ثٌُّّٞ ثُوٞجةيز ُيِ ٖٓ ٕنٗٚ ك٠ فو ىثصٚ ثُضنعيٌ ك٠ فوةٞم 

ثُٔضْٜ كة٠ ثُةوكجع  ٝ ثُوؼةٖ ػِة٠ ثاؽةٌثءثس ٓةٖ ٛةيٙ ثُ٘جفيةز ح 

يٌٕٞ ُٚ ك٠ فويوز ثألٌٓ ٓةٖ ٓؼ٘ة٠ ّةٟٞ ثُضٞةًٌ ٓةٖ ػةوّ هكةغ 

ح صؼِةن ُةٚ دةئؽٌثءثس ثُٔقجًٔةز ٓةٖ فيةظ  ثٌُّّٞ   ٝ ٛيث ٝفةوٙ

 ٙقضٜج أٝ دووٜٗج   

 (31/5/1865ق ، عٍَخ 34ٌَٕخ  2114)اٌطعٓ هلُ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               43)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

صةةوٝر أهةةٞثٍ ثُٖةةجٛو ػةةٖ ثُٞهةةجةغ ثُضةة٠ ُةةْ يؼةةو يةةيًٌٛج ٛةة٠ ٓةةٖ 

ٖٓ هجٕٗٞ ثاؽٌثءثس ثُؾ٘جةيةز ،  993ثاؽجٍثس ٝكوج  ُ٘٘ ثُٔجهر 

ٔةوثكغ ػ٘ةٚ   ٝ ُٔةج ًةجٕ كو صٌٕٞ ٝثؽذز إح إىث ِٟذٜةج ثُٔةضْٜ أٝ ثُ

ثُةةوكجع ػةةٖ ثُوةةجػٖ هةةو ص٘ةةجٍٍ كةة٠ ٌٓثكؼضةةٚ ػةةٖ أهةةٞثٍ ٕةةجٛوٟ 

ثاعذجس هٕٝ إٔ يوِخ ٖٓ ثُٔقٌٔز صوٝصٜج ، ٝ هو ًةجٕ ثُٖةجٛوثٕ 

ُةةٞ أًثه ٓ٘جهٖةةضٜٔج كئةةج يؼةةٖ ُةةٚ  -فجٝةةٌيٖ كٌةةجٕ كةة٠ إّةةضوجػضٚ 

إّضيٞةةجفٚ   كئٗةةٚ ح يوذةةَ ٓ٘ةةٚ إٔ يغيةةٌ ٛةةيث ثألٓةةٌ أٓةةجّ ٓقٌٔةةز 

 ثُ٘وٜ  

 (8/12/1863ق ، عٍَخ 33ٌَٕخ  1491ٌطعٓ هلُ)ا

 

ثُٔقٌٔةةز ؿيةةٌ َِٓٓةةز دئؽجدةةز ِٟةةخ ثُضنؽيةةَ ُقةةيٖ ثاٗضٜةةجء ٓةةٖ 

صقوين صؾٌيٚ ؽٜز أمٌٟ ، ٝ ٛٞ ٓةٖ دؼةو ح ئ٘ةغ ٓةٖ ثاهثٗةز ٓةج 

هثٓش ثألهُز ثُوجةٔز كة٠ ثُةوػٟٞ صٌلة٠ ُٜةج ، ٝ ح صٌةٕٞ َِٓٓةز إى 

   ٠ٛ ُْ صؾخ ِٟخ ثُضنؽيَ إٔ صٌه ػِيٚ ًهث  ٌٙيقج  

 (11/3/1864ق ، عٍَخ 33ٌَٕخ  1119)اٌطعٓ هلُ 

 

 -ٖٓ هجٕٗٞ ثاؽٌثءثس ثُؾ٘جةيةز  399صوٌيٌ ثُضِني٘ ٝكوج  ُِٔجهر 

ٓؾٌه ديجٕ يضيـ ألػٞجء ثُٜيتةز ثأُةجّ دٔؾٔةَ ٝهةجةغ ثُةوػٟٞ ٝ 

وٌٝكٜةةةج  ٝ ٓةةةج صةةةْ كيٜةةةج ٓةةةٖ صقويوةةةجس ٝ إؽةةةٌثءثس ٝ ُةةةْ يٌصةةةخ 

مون أٟ دووٕ يِقن  ثُوجٕٗٞ ػ٠ِ ٓج يٖٞح ثُضوٌيٌ ٖٓ ٗو٘ أٝ

دجُقٌْ ثُٚجهً ك٠ ثُوػٟٞ   ٝ ُٔج ًجٕ ثُغجدش ٖٓ ٓقٞةٌ ؽِْةز 

ثُٔقجًٔز إٔ ثُوجػ٘يٖ ُْ يؼضٌٝج ػِة٠ ٓةج صٞةٔ٘ٚ ثُضوٌيةٌ ، كةو 

يؾةٍٞ ُٜةج ٓةةٖ دؼةو ثُ٘ؼةة٠ ػِة٠ ثُضوٌيةٌ دجُوٚةةًٞ ألٍٝ ٓةٌر أٓةةجّ 

ٓقٌٔةةز ثُةةة٘وٜ ، إى ًةةةجٕ ػِئٜةةةج إٕ ًأيةةج إٔ ثُضوٌيةةةٌ هةةةو أؿلةةةَ 

 ٝثهؼز صٜٔضٜٔج إٔ يٞٝقجٛج ك٠ هكجػٜٔج  ثإجًر إ٠ُ 

 (23/3/1864ق ، عٍَخ 33ٌَٕخ  2191)اٌطعٓ هلُ

 

ٖٓ ثُٔوًٌ إٔ ثُٔقٌٔز ٓض٠ فؾَس ثُوٞيز ُِقٌةْ كئٜٗةج ح صِضةَّ 

 دئػجهصٜج إ٠ُ ثٌُٔثكؼز اؽٌثء صقوين كيٜج   

 (18/4/1866ق ، عٍَخ 36ٌَٕخ   15)اٌطعٓ هلُ



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               44)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ّ ٓقٌٔةةز ثُؾ٘جيةةجس ٛةةٞ ثُقٌٔةةز ٓةةٖ فٞةةًٞ ٓقةةجّ ٓةةغ ثُٔةةضْٜ أٓةةج

صضذغ إؽةٌثءثس ثُٔقجًٔةز ٝ ثُويةجّ دؼةخء ثُةوكجع ػ٘ةٚ   ٝ ُٔةج ًةجٕ 

ثُغجدش ٖٓ ٓقجٌٝ ثُؾِْجس إٔ إؽٌثءثس ثُضقوين ٝ ثٌُٔثكؼةز هةو 

صٔش كة٠ فٞةًٞ ٓقةجّ أٝ أًغةٌ ٓةغ ثُٔةضْٜ " ثُوةجػٖ " ٝ صٌثكةغ 

ػ٘ٚ ، كئٗٚ حٓقَ ُٔةج يغيةٌٙ ٓةٖ دوةوٕ كة٠ ثاؽةٌثءثس ٝ إمةوٍ 

ع   ٝ ح يوةةوؿ كةة٠ ىُةةي إٔ يٌةةٕٞ ثُغجدةةش ٓةةٖ ٓقٞةةٌ دقةةن ثُةةوكج

ثُؾِْز ثألميٌر إٔ ثُقجٌٝ ػٖ ثُٔوػييٖ دجُقن ثُٔةو٠ٗ هةو أدةوٟ 

هكجػةةٚ ٝ ِٟذجصةةٚ دؼةةو ٌٓثكؼةةز ثُةةوكجع ػةةٖ ثُٔةةضْٜ ٟجُٔةةج إٔ ٛةةيث 

ثألميةةٌ ح يةةوػ٠ إٔ ثُٔقٌٔةةز هةةو ٓ٘ؼضةةٚ ٓةةٖ ثٌُٔثكؼةةز ، ٝ ّةةٌٞصٚ 

يضٞةةٖٔ أٗةةٚ ُةةْ  ػةةٖ ثُضؼويةةخ ػِةة٠ ِٟذةةجس ثُٔةةوػييٖ ٝ ٌٓثكوئٜةةج

يؾو كيٜج ٓج يْضنَٛ ثٌُه ػِيٜج إٍثء ٓج أدوثٙ ٖٓ هكةجع ّةجدن أعذةش 

 دٔقجٌٝ ثُؾِْجس ثُْجدوز   
 (31/3/1864ق ، عٍَخ 34ٌَٕخ  11)اٌطعٓ هلُ  

 

ٓةةٖ هةةجٕٗٞ ثٌُٔثكؼةةجس إيٞةةجؿ ديجٗةةجس  99،  93صٞؽةةخ ثُٔجهصةةجٕ 

ٟٖٓٞ ثُوجػٖ ثُيٟ ُْ يؾوٙ ثُٔقٌٞ كيٚ ، ٝ إّْ ٖٓ ٝؽةو ػ٘ةوٙ 

دًٞهةةز ثاػةةوٕ فضةة٠ صْةةضٞعن  -٘ةةو ثاػةةوٕ ، ٝ ّةةذخ إٓض٘جػةةٚ ػ

ثُٔقٌٔةةز ٓةةٖ ؽويةةز ثُنوةةٞثس ثُضةة٠ ّةةذوش صْةةِيْ ثُٚةةًٞر ُؾٜةةز 

ثاهثًر ، ٝ إؿلةةجٍ ٛةةيٙ ثُذيجٗةةجس كةة٠ ًٝهةةز ثاػةةوٕ يضٌصةةخ ػِيةةٚ 

ٖٓ هجٕٗٞ ثٌُٔثكؼجس   ٝ ٓةٖ عةْ  93دووٕ ثاػوٕ ػٔو  دجُٔجهر 

ضذجً ثُٔؼجًٝةز ًةنٕ ُةْ صٌةٖ كئٕ ثُقٌْ ثُٔوؼٕٞ كيٚ إى ه٠ٞ دئػ

 إّض٘جهث  إ٠ُ ٛيث  ثاػوٕ ثُذجَٟ يٌٕٞ ٓؼيذج  دٔج يْضٞؽخ ٗوٞٚ   
 (8/3/1864ق ، عٍَخ 34ٌَٕخ  159)اٌطعٓ هلُ 

 

ٓقٌٔز عج٠ٗ هًؽز إٗٔج صقٌْ ك٠ ثألَٙ ػ٠ِ ٓوضٞة٠ ثألًٝثم ٝ 

٠ٛ ح صؾٌٟ ٖٓ ثُضقويوجس إح ٓج صٌٟ َُٝٓج  اؽٌثةٚ ٝ ح صِضةَّ 

ثُٖةةٜٞه ثُةةييٖ ًةةجٕ يؾةةخ ّةةٔجػْٜ أٓةةجّ ٓقٌٔةةز أٍٝ  إح دْةةٔجع

هًؽز كئىث ُْ صٌ فجؽز إ٠ُ ّةٔجػْٜ ٝ ًةجٕ ثُوةجػٖ هةو ػةو ٗةجٍح  

ػٖ ٛةيث ثُوِةخ دْةٌٞصٚ ػةٖ ثُضْٔةي دةٚ أٓةجّ ٓقٌٔةز أٍٝ هًؽةز 

 كئٕ ٓج ي٘ؼجٙ ثُوجػٖ ك٠ ٛيث ثُٖنٕ يٌٕٞ ؿيٌ ّويو  
 (19/1/1865ق ، عٍَخ 34ٌَٕخ  1314)اٌطعٓ هلُ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               45)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ٓةةٖ هةةجٕٗٞ ثاؽةةٌثءثس ثُؾ٘جةيةةز ٝثًهر كةة٠ ثُلٚةةَ  957ثُٔةةجهر 

ثُنةةجٗ دجاهػةةجء دةةجُقوٞم ثُٔوٗيةةز ٝ ح صْةةٌٟ إح ػِةة٠ ثُوِذةةجس 

ثُض٠ يضووّ دٜج ثُٔوػ٠ دجُقوٞم ثُٔوٗيز كئج يضؼِةن دقوٞهةٚ ثُٔوٗيةز 

ٓةةةٖ هةةةجٕٗٞ  995، أٓةةةج دةةةجه٠ ثُنٚةةةّٞ كةةةيقٌْٜٔ ٗةةة٘ ثُٔةةةجهر 

ُةيٟ يٌِةق إيةوثع ثٌُٔثكؼجس ٝ ٛٞ ينٍٞ ثُٔقٌٔز صؼييٖ ثُنٚةْ ث

أٓجٗز ثُنذيةٌ   ٝ ٓةٖ عةْ كةو ػِة٠ ثُٔقٌٔةز إى ٛة٠ ًِلةش ثُوةجػٖ 

 ثُٔضْٜ ، ّوثه ثألٓجٗز ثُض٠ هوًصٜج  
 (19/1/1865ق ، عٍَخ 34ٌَٕخ  1314)اٌطعٓ هلُ

  

ثألَٙ ك٠ ثاؽٌثءثس ثُٚقز ٝ إٔ ثُٔقون يذجٌٕ أػٔجٍ ٝويلضٚ 

لز كةة٠ فةةوٝه إمضٚجٙةةٚ   ٝ ُٔةةج ًةةجٕ ثُوةةجػٖ ح ي٘ةةجٍع كةة٠ ٙةة

ٓٚوً ثاىٕ دَ إٕ ثُذجهٟ ٖٓ هكجػٚ أٗٚ ِّْ دنٕ ثاىٕ هةو ٙةوً 

ٓةةٖ ثُ٘يجدةةز ثُؼجٓةةز   ٝ ًةةجٕ ٓةةج أًٝهٙ ثُوةةجػٖ ٓةةٖ ٓؾجهُةةز كةة٠ 

مٚةةةٞٗ إمضٚةةةجٗ ٓٚةةةوً ثاىٕ دئٙةةةوثًٙ يوٞةةة٠ صقويوةةةج  

ٓٞٝٞػيج  ُْ يضْٔي دٚ ثُوجػٖ أٓجّ ٓقٌٔةز ثُٔٞٝةٞع كةو يوذةَ 

 إعجًصٚ ألٍٝ ٌٓر أٓجّ ٓقٌٔز ثُ٘وٜ   
 (11/5/1865ق ، عٍَخ 34ٌَٕخ  1999عٓ هلُ )اٌط

 

ٓةٖ هةجٕٗٞ ثاؽةٌثءثس ثُؾ٘جةيةز ػِة٠ ثُٔقوةن  990صٞؽخ ثُٔةجهر 

إٔ يغذةةش ٓةةج يٌٖةةق ػةةٖ ٙةةقيز ثُٔةةضْٜ عةةْ يقيوةةٚ ػِٔةةج  دجُضٜٔةةز 

 ثُْٔ٘ٞدز إُيٚ ، ٝ ُيِ ػِيٚ إٔ يٌٖق ػٖ ٕنٚيضٚ ُِٔضْٜ   
 (4/5/1865ق ، عٍَخ 34ٌَٕخ  2118)اٌطعٓ هلُ 

 

ُٔ٘ظٔز اؽٌثءثس ثُضوج٠ٝ أٓجّ ثُٔقجًْ ٝٝةؼش ٌُلجُةز ثُوٞثػو ث

فْةةٖ ّةةيٌ ثُؼوثُةةز ، كضْةةٌٟ ٓةةٖ يةةّٞ ٗلجىٛةةج دجُْ٘ةةذز ُِْٔةةضوذَ ٝ 

إىٕ كٔضةة٠ ٗوةةٜ ثُقٌةةْ ٝ أفيِةةش ثُوٞةةيز إُةة٠ ٓقٌٔةةز ثُؾ٘جيةةجس 

إّةةةضٞؽخ ىُةةةي ػٌٝةةةٜج ػِةةة٠ ٓقٌٔةةةز ثُؾ٘جيةةةجس ثُٖٔةةةٌِز ٟذوةةةج  

ٝ ٛة٠ كة٠  -ألفٌجّ ثُوجٕٗٞ ثُْجًيز ٝهش ٗظٌ ثُوػٟٞ ٓةٖ ؽويةو 

ٛيتةةز ثُٔقٌٔةةز ثُٖٔةةٌِز ٓةةٖ ْٓضٖةةجً  -فجُةةز ثُةةوػٟٞ ثُٔوٌٝفةةز 

 كٌه ، ٝ ٖٓ عْ كئٕ إؽٌثءثس ثُٔقجًٔز صٌٕٞ هو صٔش ٙقيقز   
 (31/5/1865ق ، عٍَخ 34ٌَٕخ  2114)اٌطعٓ هلُ  



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               46)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ٖٓ ثُٔوًٌ إٔ ثُقٌْ ئٌَ ٓقٞةٌ ثُؾِْةز كة٠ إعذةجس ٓةج صةْ أٓةجّ 

ثإةجًر كة٠ ٓقٞةٌ ثُٔقٌٔز ٖٓ إؽةٌثءثس   ٝ ٓةٖ عةْ كةئٕ ػةوّ 

ثُؾِْز إ٠ُ ٠ٕء ٜٓ٘ج ح يذًٌ ك٠ فو ىثصٚ ثُوةٍٞ دٞهةٞع ثُٔنجُلةز 

، ىُةةي دةةنٕ ثُـةةٌٛ ٓةةٖ ىًةةٌ ثُذيجٗةةجس ثُنجٙةةز دضِةةي ثاؽةةٌثءثس 

إٗٔةةج ٛةةٞ ثُضقوةةن ٓةةٖ إٔ ثُٔةةضْٜ ٛةةٞ ثُٖةةن٘ ثُةةيٟ ًكؼةةش ػِيةةٚ 

ثُوػٟٞ ثُؾ٘جةيز ٝ ؽٌس ٓقجًٔضةز كةئىث ٓةج صقوةن ٛةيث ثُـةٌٛ ٝ 

كيٚ ٝ ُْ يوع أٗٚ كة٠ ّةٖ صةؤعٌ كة٠ ْٓةتُٞيضٚ  ًجٕ ثُٔضْٜ ح ي٘جٍع

 أٝ ػوجدٚ كئٗٚ ح يْٞؽ ُٚ صؼييخ ثُقٌْ ك٠ ٛيث ثُٚوه   

 (3/11/1866ق ، عٍَخ 36ٌَٕخ  1363)اٌطعٓ هلُ 

 

ٓةةٖ ثُٔوةةًٌ إٔ ٓقٌٔةةز عةةج٠ٗ هًؽةةز إٗٔةةج صوٞةة٠ ػِةة٠ ٓوضٞةة٠ 

ثألًٝثم ، ٝ ٠ٛ ح صْٔغ ٓةٖ ٕةٜٞه ثاعذةجس إح ٓةٖ صةٌٟ َُٝٓةج  

ٓةةج هثٓةةش ُةةْ صؾةةو إُةة٠ إصنةةجى ٛةةيث ثاؽةةٌثء كةةو ٕةةب  ُْةةٔجػْٜ   ٝ 

 يؼيخ فٌٜٔج  

 (3/5/1865ق ، عٍَخ 35ٌَٕخ  1)اٌطعٓ هلُ  

 

ثألَٙ ك٠ ثاؽةٌثءثس ثُٚةقز ، ٝ ح يؾةٍٞ ثاهػةجء دٔةج ينةجُق 

ٓةةج أعذةةش ٜٓ٘ةةج ّةةٞثء كةة٠ ٓقٞةةٌ ثُؾِْةةز أٝ ثُقٌةةْ إح دةةجُوؼٖ 

 دجُضَٝيٌ  

 (9/2/1866ق ، عٍَخ 35ٌَٕخ  1369)اٌطعٓ هلُ 

 

  وٝصٚ ح يذوَ ثاؽٌثءثس دؼو ٙقزكووثٕ صوٌيٌ ثُضِني٘ دؼو ص

 (9/2/1866ق ، عٍَخ 35ٌَٕخ  1369)اٌطعٓ هلُ 

 

ٖٓ ثُٔوًٌ أٗٚ ػ٠ِ ثُٔقٌٔز ػ٘ةو ثُنةوف ثُظةجٌٟٛ دةيٖ ٝٙةق 

ثُقةةةةٌٍ ثٌُّٔةةةةَ ٓةةةةٖ ثُ٘يجدةةةةز إُةةةة٠ ثُوةةةةخ ثُٖةةةةٌػ٠ ٝ ثُقةةةةٌٍ 

فويوةةز ثُٔٞٙةةٞف دضوٌيةةٌ ثُضقِيةةَ إٔ صؾةةٌٟ صقويوةةج  صْةةضؾ٠ِ دةةٚ 

ٝ إى كجس ٓقٌٔز ثُٔٞٝٞع إّضؾوء ىُي ٝ ُْ صلوةٖ إُة٠  -ثألٌٓ 

 ٛيث ثألٌٓ كوو صؼيخ فٌٜٔج دٔج يْضٞؽخ ٗوٞٚ  

 (22/2/1866ق ، عٍَخ 35ٌَٕخ  1196)اٌطعٓ هلُ  



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               41)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ُيْةةش عٔةةز ٓةةج يقةةٍٞ دةةيٖ ثُٔقوةةن أٝ ثُٔقٌٔةةز ٝ إهًثى ٓؼةةج٠ٗ 

ٓؼةج٠ٗ  إٕجًثس ثألدٌْ ٝ ثألْٙ دـيةٌ ثاّةضؼجٗز دنذيةٌ ي٘وةَ إُيٜةج

ثإجًثس ثُض٠ يٞؽٜٜج ثُٔضْٜ ًهث  ػ٠ِ ّةؤثُٚ ػةٖ ثُؾٌئةز ثُضة٠ 

يؾٌٟ ثُضقوين ٓؼٚ ك٠ ٕنٜٗج أٝ يقجًْ ٓةٖ أؽِٜةج ٓةج هثّ أٗةٚ ًةجٕ 

دئّضوجػز ثُٔقون أٝ ثُٔقٌٔز صذيٖ ٓؼ٠٘ صِي ثإجًثس ٝ ُْ يوع 

ثُٔضْٜ ك٠ ٟؼ٘ٚ إٔ ٓج كٜٔٚ ثُٔقون أٝ ثُٔقٌٔةز ٜٓ٘ةج ٓنةجُق ُٔةج 

 أًثهٙ  

 (18/4/1866ق ، عٍَخ 36ٌَٕخ  1ٓ هلُ )اٌطع

 

ثُؼذٌر ك٠ ثُٔقجًٔز ثُؾ٘جةيز ٠ٛ دجُضقوين ثُيٟ صؾٌيٚ ثُٔقٌٔةز ، 

كو ٝؽٚ ُِ٘ؼ٠ ػ٠ِ ثاؽٌثءثس ثُْجدوز ػِيٜج ثُض٠ ُْ يغٌ ثُوةجػٖ 

 ٕيتج  ك٠ ٕنٜٗج أٓجّ ثُٔقٌٔز  

 (18/4/1866ق ، عٍَخ 36ٌَٕخ  1)اٌطعٓ هلُ 

 

إُة٠ ثُذيجٗةجس ثُنجٙةز دةجاؽٌثءثس  دجُْ٘ةذز -ح ٝيٌ ك٠ ثافجُةز 

إُة٠ ٓقٞةٌ ؽِْةز ّةجدن ُٜيتةز أمةٌٟ  -ثُض٠ صٔش أٓجّ ثُٔقٌٔةز 

موف صِي ثُض٠ أٙوًس ثُقٌْ ، ىُي دنٕ ٛيٙ ثُذيجٗجس ُيْش ٖٓ 

 هذيَ ثُضقوين ثُيٟ يؾخ إٔ صؾٌيٚ ٛيتز ثُقٌْ د٘لْٜج   

 (3/11/1866ق ، عٍَخ 36ٌَٕخ  1363)اٌطعٓ هلُ 

 

ٓ٘ةٚ ٓةٖ  979ٕ ثاؽةٌثءثس ثُؾ٘جةيةز كة٠ ثُٔةجهر إٕ ٓج يضوِذٚ هجٗٞ

ّؤثٍ ثُٔقٌٔز ُِٔضْٜ ػةٖ ثُلؼةَ ثُْٔة٘و إُيةٚ ٛةٞ ٓةٖ هذيةَ ص٘ظةيْ 

 ثاؽٌثءثس ك٠ ثُؾِْز ٝ ح يضٌصخ ثُذووٕ ػ٠ِ ٓنجُلضٚ   

 (21/2/1861ق ، عٍَخ 36ٌَٕخ  2192)اٌطعٓ هلُ  

 

ٔةز ٖٓ ثُٔوًٌ أٗٚ آُز ثاػضوثء ُيْش ٖٓ ثألًًجٕ ثُؾٌٞٛيز ُِؾٌي

  ٝ ٓةةٖ عةةْ كةةو ػِةة٠ ثُٔقٌٔةةز إٕ ٛةة٠ ُةةْ صلةةٜ ثُقةةٌٍ ثُٔقضةةٟٞ 

ػ٠ِ ثُْوؿ ٝ صؼٌٝٚ ػ٠ِ ثُٖجٛو ٓةج هثّ ثُٔةضْٜ ُةْ يوِةخ ٜٓ٘ةج 

 ىُي   

 (4/1/1811ق ، عٍَخ 38ٌَٕخ  1631)اٌطعٓ هلُ



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               49)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ثألَٙ إٔ ًَ إؽٌثء صْ ٙةقيقج  كة٠ وةَ هةجٕٗٞ يظةَ ٙةقيقج  ٝ 

ثاؽةةةٌثءثس  مجٝةةةؼج  ألفٌةةةجّ ٛةةةيث ثُوةةةجٕٗٞ ، ٝ ُةةةيِ كةةة٠ هةةةجٕٗٞ

ثُؾ٘جةيز ٓج يو٠ٞ دئدوجٍ إؽٌثء صةْ ٙةقيقج  ٝ كوةج  ُِضٖةٌيغ ثُةيٟ 

فَٚ ثاؽٌثء ك٠ وِٚ   ٝ إى ًجٗش ثُوػٟٞ ثُؾ٘جةيز كة٠ ثُوٞةيز 

ٓٞٝٞع ثُوؼٖ هو ٙجًس ديٖ يوٟ ثُوٞجء ٓ٘ظةًٞر أٓةجّ إفةوٟ 

ؽٜةجس ثُقٌةةْ ثُٔنضٚةةز د٘ظٌٛةج ٝ كوةةج  ُِوةةجٕٗٞ ثُٔؼٔةٍٞ دةةٚ كئٜٗةةج 

دؼةو  -يةز ّةِوجس ثُضقويةن ثُضة٠ ح صِٔةي صٌٕٞ هو مٌؽةش ٓةٖ ٝح

فن ثُضٌٚف كيٜج ػِة٠  -إٗقْجً ِّوجٜٗج ػِيٜج دضووئٜج ُِوٞجء 

ٝ ؽٚ آمٌ ٝ ٖٓ عةْ كةو ٓقةَ ُِوةٍٞ دؼةٞهر ٛةيٙ ثُضقويوةجس ٝ صِةي 

 ثُوػجٟٝ إ٠ُ ِّوز ثُضقوين ك٠ ثُ٘ظجّ ثُؼجّ  

 (9/1/1869ق ، عٍَخ 31ٌَٕخ  1266)اٌطعٓ هلُ

 

خ صنؽيةَ ٗظةٌ ثُةوػٟٞ أٝ ػةوّ هذُٞةٚ أٓةٌ إٕ هذٍٞ ثُؼيً كة٠ ِٟة

 ًٍٓٞٞ إ٠ُ ٓقٌٔز ثُٔٞٝٞع   

 (23/11/1861ق ، عٍَخ 31ٌَٕخ  1212)اٌطعٓ هلُ

 

إّةةضؼوثه ثُٔةةوثكغ ػةةٖ ثُٔةةضْٜ أٝ ػةةوّ إّةةضؼوثهٙ أٓةةٌ ًٓٞةةٍٞ إُةة٠ 

 صوويٌٙ ٛٞ فْذٔج يٞف٠ دٚ ٝٔيٌٙ ٝ إؽضٜجهٙ ٝ صوجُيو ٜٓ٘ضٚ   

 (23/11/1861ق ، عٍَخ 31ٌَٕخ  1212)اٌطعٓ هلُ

 

ح صِضةةَّ ثُٔقٌٔةةز دئؽجدةةز ِٟةةخ ٝةةْ هٞةةيز ح يضؾةةٚ ٓذجٕةةٌر إُةة٠ 

ٗل٠ ثألكؼجٍ ثٌُٔٞٗز ُِؾٌئز أٝ إّضقجُز فٍٚٞ ثُقجهط دجٌُيليةز 

 ثُض٠ ًٝثٛج ٕجٛو ثاعذجس   

 (11/12/1861ق ، عٍَخ 31ٌَٕخ  1918)اٌطعٓ هلُ 

 

ح ؽ٘جؿ ػ٠ِ ثُٔقٌٔز إٕ ٠ٛ أٌٓس دئّضوػجء ثُٞةجد٠ ثُٖةجٛو ٝ 

ٝةةقضٚ كئةةج ًأس َُٝٓةةج  اّضيٞةةجفٚ كيةةٚ ٓةةج هثّ ثُغجدةةش ٓةةٖ إّضٞ

ٓقٌٞ ؽِْز ثُٔقٌٔز إٔ ٛيث ثاؽٌثء صْ ك٠ فٞةًٞ ثُوةجػٖ ٝ 

 ٓقجٓيٚ   

 (22/3/1811ق ، عٍَخ 41ٌَٕخ  251)اٌطعٓ هلُ



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               48)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ُِٔقٌٔز إٔ صْضـ٠٘ ػٖ ّٔجع ٕٜٞه ثاعذجس إىث ٓج هذَ ثُٔةضْٜ أٝ 

ٕ ثُغجدش ٖٓ ثاٟةوع ثُٔوثكغ ػ٘ٚ ىُي ٌٙثفز أٝ ٝٔ٘ج  ، كئىث ًج

ػ٠ِ ٓقجٌٝ ؽِْجس ثُٔقجًٔز إٔ ثُوجػٖ ُةْ يوِةخ ٓةٖ ٓقٌٔةز 

أٍٝ هًؽز ّةٔجع ٕةجٛو ثاعذةجس ، كةئٕ ثُٔقٌٔةز ح صٌةٕٞ ٓنوتةز 

 -إىث ٠ٛ ػُٞش ػ٠ِ أهٞثٍ ٛيث ثُٖجٛو ك٠ ثُضقويوجس هٕٝ ّٔجػٚ 

 ٓج هثٓش أهٞثُٚ ًجٗش ٓوٌٝفز ػ٠ِ دْجٟ ثُذقظ ك٠ ثُؾِْز   

 (19/12/1861ق ، عٍَخ 31ٌَٕخ  2116)اٌطعٓ هلُ 

 

إى ًةةجٕ ثُغجدةةش ٓةةٖ ٓقٞةةٌ ؽِْةةز ثُٔقجًٔةةز إٔ ثُوةةجػٖ ص٘ةةجٍٍ 

ٙةةٌثفز ػةةٖ ّةةٔجع ٕةةٜجهر ثُٔؾ٘ةة٠ ػِيٜةةج ، كئٗةةٚ يٌةةٕٞ ٓةةٖ فةةن 

 ثُٔقٌٔز إٔ صْضـ٠٘ ػٖ ّٔجػٜج ٝ صؼٍٞ أهٞثُٜج ك٠ ثُضقويوجس   

 (25/12/1861ق ، عٍَخ 31ٌَٕخ  2115)اٌطعٓ هلُ 

 

دةةةئؽٌثء ثُضقويةةةن د٘لْةةةٜج ، ح يوضٞةةة٠ هؼةةةٞه هيةةةجّ ثُ٘يجدةةةز ثُؼجٓةةةز 

ٓنًٟٓٞ ثُٞذ٠ ثُوٞةجة٠ ػةٖ ثُويةجّ إُة٠ ؽجٗذٜةج كة٠ ثُٞهةش ىثصةٚ 

 93دٞثؽذجصْٜ ثُض٠ كةٌٛ ثُٖةجًع ػِةيْٜ أهثءٛةج دٔوضٞة٠ ثُٔةجهر 

ٖٓ هةجٕٗٞ ثاؽةٌثءثس ثُؾ٘جةيةز ، ٝ ًةَ ٓةج كة٠ ثألٓةٌ ، إٔ صٌّةَ 

ػٟٞ ٛةةيٙ ثُٔقجٝةةٌ إُةة٠ ثُ٘يجدةةز ُضٌةةٕٞ ػ٘ٚةةٌث  ٓةةٖ ػ٘جٙةةٌ ثُةةو

 صقون ثُ٘يجدز ٓج صٌٟ ٝؽٞح صقويوٚ ٜٓ٘ج   

 (18/1/1811ق ، عٍَخ 38ٌَٕخ  1319)اٌطعٓ هلُ  

 

 

إىث ًةةجٕ يذةةيٖ ٓةةٖ ٓوجُؼةةز ثألًٝثم أٗةةٚ هةةو ٙةةوً ٓةةٖ ثُٔقٌٔةةز 

ثاّضت٘جكيز فٌٔجٕ ٜٗجةيجٕ ٓضؼجًٝةجٕ كة٠ هػةٟٞ ٝثفةور أفةوٛٔج 

ٗق دئػضذجً ثُٔؼجًٝز ًنٕ ُْ صٌٖ ، ٝ ثآلمٌ دئُـجء ثُقٌةْ ثُْٔةضن

ٝ إػجهر ثُوٞيز إ٠ُ ٓقٌٔز أٍٝ هًؽز ُ٘ظٌ ٓؼجًٝز ثُٔةضْٜ ٓةٖ 

ؽويةةو ، ٝ ٛةةيث موةةن كةة٠ صوذيةةن ثُوةةجٕٗٞ ٖٗةةن ػةةٖ صؾَةةةز ثُةةوػٟٞ 

ثُٞثفةور دجُلٚةَ ٓةةٌر كة٠ إّةةضت٘جف ثُ٘يجدةز ٝ أمةةٌٟ كة٠ إّةةضت٘جف 

 ثُٔضْٜ ، كئٕ ىُي ٓٔج يؼيخ ثُقٌٔيٖ ٝ يْضٞؽخ ٗوٜٞٔج   

 (1/3/1811ق ، عٍَخ 38ٌَٕخ  1923)اٌطعٓ هلُ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               51)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ٖٓ هجٕٗٞ ثاؽةٌثءثس ثُؾ٘جةيةز ػِة٠  إٔ صٖةٌَ  077ص٘٘ ثُٔجهر 

ٓقٌٔز ثُؾ٘جيجس ٓةٖ عوعةز ٓةٖ ْٓضٖةجًٟ ٓقٌٔةز ثاّةضت٘جف   ٝ 

ٖٓ ثُوجٕٗٞ ىثصةٚ ػِة٠ إٔ صؼةيٖ ثُؾٔؼيةز ثُؼجٓةز  077ص٘٘ ثُٔجهر 

ٌُةَ ٓقٌٔةةز ٓةةٖ ٓقةةجًْ ثاّةةضت٘جف كةة٠ ًةةَ ّةة٘ز د٘ةةجء ػِةة٠ ِٟةةخ 

جًيٜج ثُوٞةجء دٔقةجًْ ثُؾ٘جيةجس ٝ ًةيْٜج ٖٓ يؼٜو إُيٚ ٖٓ ْٓضٖة

أٗةةٚ إىث فٚةةَ ٓةةجٗغ ألفةةو ثُْٔضٖةةجًيٖ ثُٔؼي٘ةةيٖ ُةةوًٝ ٓةةٖ أهٝثً 

إٗؼوةةجه ٓقٌٔةةز ثُؾ٘جيةةجس يْةةضذوٍ دةةٚ آمةةٌ ٓةةٖ ثُْٔضٖةةجًيٖ ي٘ودةةٚ 

ًةيِ ٓقٌٔز ثاّضت٘جف ٝ يؾٍٞ ػ٘و ثاّضؼؾجٍ إٔ يؾِِ ٌٓجٗةٚ 

ٔةةز ًةةةيِ ثُٔقٌٔةةز ثادضوثةيةةز ثٌُجة٘ةةز دجُؾٜةةز ثُضةة٠ ص٘ؼوةةو دٜةةج ٓقٌ

ثُؾ٘جيةةجس أٝ ًٝيِٜةةج ٝ ح يؾةةٍٞ كةة٠ ٛةةيٙ ثُقجُةةز إٔ يٖةةضٌى كةة٠ 

ثُقٌةةْ أًغةةٌ ٓةةٖ ٝثفةةو ٓةةٖ ؿيةةٌ ثُْٔضٖةةجًيٖ   ٝ ٓةةؤهٟ ىُةةي إٔ 

ثُٖجًع ُْ يٌصخ ثُذووٕ إح كة٠ ٛةيٙ ثُقجُةز ثألميةٌر ثُضة٠ صٖةٌَ 

كيٜج ثُوثةٌر ٖٓ أًغٌ ٖٓ ٝثفو ٖٓ ؿيةٌ ثُْٔضٖةجًيٖ   ٝ ُٔةج ًةجٕ 

ٚ أٗةٚ ٙةوً ٓةٖ هثةةٌر ٕةٌِش ٓةٖ ٓج يذيٖ ٖٓ ثُقٌةْ ثُٔوؼةٕٞ كية

عوعةةز ٓةةٖ ْٓضٖةةجًٟ ٓقٌٔةةز إّةةضت٘جف ثُوةةجٌٛر ، كئٗةةٚ يٌةةٕٞ هةةو 

ٙوً ٖٓ ٛيتةز ٖٓةٌِز ٝكةن ثُوةجٕٗٞ ، ٝ ح يةؤعٌ كة٠ ٛةيث إٔ صِةي 

ثُوثةٌر أٙذقش صنض٘ دجُٔٞثه ثُٔوٗيز هذَ ثُ٘ون دجُقٌْ ىُةي إٔ 

صٍٞيغ ثُؼَٔ ػِة٠ هٝثةةٌ ٓقٌٔةز ثاّةضت٘جف ٝ دجُضةج٠ُ صؼيةيٖ ٓةٖ 

و إُيٚ ٓةٖ ثُْٔضٖةجًيٖ ُِوٞةجء دٔقٌٔةز ثُؾ٘جيةجس ح يؼةوٝ إٔ يؼٜ

يٌٕٞ ص٘ظئج  إهثًيج  ديٖ هٝثةٌ ثُٔقٌٔز ثُٔنضٚز ٝ ُيِ ٖٓ ٕةنٕ 

ىُي ثُضٍٞيغ إٔ ينِن ٗٞػج  ٖٓ ثامضٚةجٗ ص٘لةٌه دةٚ هثةةٌر هٕٝ 

هثةٌر أمٌٟ ٓٔج ح يضٌصخ ثُذووٕ ػ٠ِ ٓنجُلضةٚ ، كةئٕ ٓةج يوػيةٚ 

ٛيث ثُٚوه ح يوةّٞ ػِة٠ أّةجُ ٓةٖ ثُوجػٖ ٖٓ دووٕ ثُقٌْ ك٠ 

 ثُوجٕٗٞ   

 (22/3/1811ق ، عٍَخ 41ٌَٕخ  251)اٌطعٓ هلُ

 

ح صغٌيةةخ ػِةة٠ ثُٔقٌٔةةز إٕ ٛةة٠ ػُٞةةش ػِةة٠ ثاّةةضوححس ثُضةة٠ 

أؽٌثٛةةج ثُٞةةجد٠ ٓضةة٠ إٟٔنٗةةش إُيٜةةج ٝ أٌٟفةةش أهةةٞثٍ ٕةةجٛوٟ 

 ثُ٘ل٠ ٝ ُْ صنمي دٔج فٞثٙ هكضٌ ثألفٞثٍ   

 (22/3/1811خ ق ، ع41ٌٍََٕخ  251)اٌطعٓ هلُ



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               51)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

إٕ ثُوةةةجٕٗٞ فةةةيٖ ًّةةةْ ثُوٌيةةةن ثُةةةيٟ يضذؼةةةٚ ثُٔةةةضْٜ كةةة٠ إػةةةوٕ 

ثُٖٜٞه ثُيٟ يٌٟ ِٓٚقضٚ كة٠ ّةٔجػْٜ أٓةجّ ٓقٌٔةز ثُؾ٘جيةجس ، 

ُةةةْ يوٚةةةو دةةةيُي إُةةة٠ ثامةةةوٍ دجألّةةةِ ثُؾٌٞٛيةةةز ُِٔقجًٔةةةجس 

ثُؾ٘جةيز ، ٝ ثُض٠ صوّٞ ػ٠ِ ثُضقوين ثُٖلٟٞ ثُيٟ صؾٌيٚ ثُٔقٌٔةز 

ْ ٝ صْةٔغ كيٜةج ثُٖةٜٞه ، ّةٞثء اعذةجس دجُؾِْز ك٠ ٓٞثؽٜز ثُٔةضٜ

ثُضٜٔةةةز أٝ ٗليٜةةةج ، ٓةةةج هثّ ّةةةٔجػْٜ ٌٓٔ٘ةةةج  ، عةةةْ صؾٔةةةغ دةةةيٖ ٓةةةج 

صْضنِٚةةٚ ٓةةٖ ٕةةٜجهثصْٜ ٝ دةةيٖ ػ٘جٙةةٌ ثاّةةضوحٍ ثألمةةٌٟ كةة٠ 

ثُوػٟٞ ثُٔوٌٝفةز ػِة٠ دْةجٟ ثُذقةظ ُضٌةٕٞ ٓةٖ ٛةيث ثُٔؾٔةٞع 

 ػويوصٜج ك٠ ثُوػٟٞ   
 (2/3/1811ق ، عٍَخ 41ٌَٕخ  124)اٌطعٓ هلُ  

 

ُةةيِ كةة٠ ٗٚةةٞٗ ثُوةةجٕٗٞ ٓةةج يٞؽةةخ ػِةة٠ ثُٔقٌٔةةز إٔ صٌٙةةو 

ديجٗةةجس هكضةةٌ ثألفةةٞثٍ دٔقٞةةٌ ثُؾِْةةز ٟجُٔةةج أٗةةٚ ًةةجٕ كةة٠ ٌٓ٘ةةز 

ثُةوكجع ػةةٖ ثُوةجػٖ ثاٟةةوع ػِيةةٚ ٝ إدةوثء ٓةةج يؼةةٖ ُةٚ ٓةةٖ أٝؽةةٚ 

 هكجع ك٠ ٕنٗٚ   
 (22/3/1811ق ، عٍَخ 41ٌَٕخ  251)اٌطعٓ هلُ

 

س ثُؾ٘جةيةز إٔ ثُٖٔةٌع ٖٓ هجٕٗٞ ثاؽةٌثءث 993ٓلجه ٗ٘ ثُٔجهر 

صوِةةخ ٝةةٔجٗز مجٙةةز ٌُةةَ ٓةةضْٜ دؾ٘جيةةز ، ٛةة٠ ٝؽةةٞح هػةةٟٞ 

ٓقجٓيةةٚ إٕ ٝؽةةو ، ُقٞةةًٞ ثاّةةضؾٞثح أٝ ثُٔٞثؽٜةةز ، كئةةج ػةةوث 

فجُز ثُضِذِ ٝ فجُز ثٌُْػز دْذخ ثُنةٞف ٓةٖ ٝةيجع ثألهُةز ، ٝ 

ىُةةي صؤي٘ةةج  ُِٔةةضْٜ ٝ ٙةةٞٗج  ُقٌيةةز ثُةةوكجع ػةةٖ ٗلْةةٚ ، ٝ ُِةةضٌٖٔ 

ْٜ صقويوج  ُٜيٙ ثُٞٔجٗز ثُؼجٓز ، يؾخ ػِة٠ ٖٓ هػٟٞ ٓقج٠ٓ ثُٔض

ثُٔضْٜ إٔ يؼِٖ إّْ ٓقجٓيٚ دضوٌيٌ ك٠ هِةْ ًضةجح ثُٔقٌٔةز أٝ إُة٠ 

ٓنًٓٞ ثُْؾٖ ، أٝ إٔ يض٠ُٞ ٓقجٓيٚ ٛةيث ثاهةٌثً أٝ ثاػةوٕ   ٝ 

إى ًةةجٕ ىُةةي ، ٝ ًةةجٕ ثُوةةجػٖ ُةةْ يؼِةةٖ إّةةْ ٓقجٓيةةٚ ، كةةئٕ ثُةةوكغ 

٠ كة٠ ثُةٌه ػِيةٚ هةٍٞ دذووٕ إّضؾٞثدٚ يٌٕٞ ؿيٌ ٓوذٍٞ ، ٝ يٌل

ثُقٌةةْ دنٗةةٚ ُةةيِ كئةةج إصنيصةةٚ ثُ٘يجدةةز ثُؼجٓةةز ٓةةٖ إؽةةٌثءثس كةة٠ 

ثُوػٟٞ ٓج يٌَٖ دووٗةج  ٓٔةج يٖةيٌ إُيةٚ ثُٔةضْٜ ، ألٕ ثُٔقٌٔةز ح 

 صِضَّ دجٌُه ػ٠ِ هكجع هج٠ٗٞٗ وجٌٛ ثُذووٕ   
 (18/4/1811ق ، عٍَخ 41ٌَٕخ  428)اٌطعٓ هلُ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               52)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ُٖةجًع ٓةٖ ثُة٘٘ كة٠ ؽٌٟ هٞجء ٓقٌٔز ثُ٘وٜ ػ٠ِ إٔ ٌٓثه ث

ٓةةٖ هةجٕٗٞ ثاؽةةٌثءثس ثُؾ٘جةيةةز ػِة٠ ٝؽةةٞح إؽٔةةجع  397ثُٔةجهر 

هٞجر ثُٔقٌٔز ػ٘و صٖويو ثُؼوٞدز أٝ إُـجء فٌْ ثُذٌثءر ، إٗٔةج ٛةٞ 

ٓوًٚٞ ػ٠ِ فجحس ثُنوف ديٜ٘ةج ٝ دةيٖ ٓقٌٔةز أٍٝ هًؽةز كة٠ 

صوويٌ ثُٞهجةغ ٝ ثألهُز ، ٝ إٔ صٌٕٞ ٛيٙ ثُٞهجةغ ٝ ثألهُز ًجكيز كة٠ 

ْٓتُٞيز ثُٔضْٜ ٝ إّضقوجهٚ ُِؼوٞدز ، أٝ إهجٓةز ثُض٘جّةخ دةيٖ  صوٌيٌ

ٛةةيٙ ثُْٔةةتُٞيز ٝ صوةةويٌ ثُؼوٞدةةز ، ٝ ًةةَ ىُةةي كةة٠ فةةوٝه ثُوةةجٕٗٞ 

إيغةةجًث  ٓةةٖ ثُٖةةجًع ُٔٚةةِقز ثُٔةةضْٜ ، كئٕةةضٌثٟ إؽٔةةجع ثُوٞةةجر 

هجٙةةٌ ػِةة٠ فجُةةز ثُنةةوف كةة٠ صوةةويٌ ثُٞهةةجةغ ٝ ثألهُةةز ٝ صوةةويٌ 

ٌةةْ ثُوةةجٕٗٞ كةةو يٚةةـ إٔ يةةٌه ثُؼوٞدةةز ، أٓةةج ثُ٘ظةةٌ كةة٠ إّةةضٞثء ف

ػِيٚ موف ٝ ثُٔٚيٌ إ٠ُ صوذيوٚ ػ٠ِ ٝؽٜٚ ثُٚةقيـ ح يقضةجػ 

إ٠ُ إؽٔجع ، دَ ح يضٚةًٞ إٔ يٌةٕٞ ثاؽٔةجع ىًيؼةز إُة٠ صؾةجٍٝ 

فوٝه ثُوجٕٗٞ أٝ إؿلجٍ فٌةْ ٓةٖ أفٌجٓةٚ ، ٝ ٓةٖ عةْ كئٗةٚ إىث ًةجٕ 

فٌةةْ ٓقٌٔةةز أٍٝ هًؽةةز هةةو ٟذةةن ٗٚٞٙةةج  ِٓـةةجر ٝ أػٔةةَ ثُقٌةةْ 

كيٚ ثُ٘ٚٞٗ ثُضة٠ صْةٌٟ ػِة٠ ٝثهؼةز ، كئٗةٚ يٌةٕٞ هةو ثُٔوؼٕٞ 

إهضٚةةٌ ػِةة٠ صوذيةةن ثُوةةجٕٗٞ صوذيوةةج  ّةةِئج  ، ٝ ح يٖةةضٌٟ ُةةيُي 
 إؽٔجع هٞجر ثُٔقٌٔز   

 (11/5/1811ق ، 41ٌَٕخ  444)اٌطعٓ هلُ  

 

ح صغٌيخ ػ٠ِ ثُٔقٌٔةز إىث ٛة٠ ُةْ صقوةن ثُةوكجع ؿيةٌ ثُٔ٘ةضؼ كة٠ 

ٕ ثُوةةجػٖ ي٘ؼةة٠ ػِةةة٠ ثُةةوػٟٞ أٝ أؿلِةةش ثُةةٌه ػِيةةٚ   كةةئىث ًةةج

ثُٔقٌٔةةز أٜٗةةةج أؽِةةش ٗظةةةٌ ثُةةوػٟٞ إُةةة٠ ثُيةةّٞ ثُضةةةج٠ُ ٝ أٓةةةٌس 

دقؾَٙ كلٞس ىُي ػِيٚ كٌٙز صوويْ ْٓض٘و يذًٌ دٚ ّةذخ ٝؽةٞهٙ 

دٌٔجٕ ثُقجهط   ٝ ًجٕ  ٓج أٌٓس دةٚ ثُٔقٌٔةز ٓةٖ فؾةَ ثُوةجػٖ 

فضةة٠ ثُؾِْةةز ثُضجُيةةز ُ٘ظةةٌ ثُةةوػٟٞ إٗٔةةج أؽٌصةةٚ إّةةضؼٔجح  ُقوٜةةج 

ٓةةٖ هةةجٕٗٞ ثاؽةةٌثءثس ثُؾ٘جةيةةز ٝ  083جهر ثُٔوةةًٌ دٔوضٞةة٠ ثُٔةة

ًةةجٕ ٓةةج يغيةةٌٙ ثُوةةجػٖ ٓةةٖ إٔ وٌٝكةةٚ ُةةْ صٌٔ٘ةةٚ ٓةةٖ صوةةويْ ثُةةوُيَ 

ػ٠ِ ّذخ ٝؽٞهٙ دٌٔجٕ ثُقجهط ٛٞ هكجع ؿيٌ ٓ٘ضؼ كة٠ ثُةوػٟٞ 

كو صغٌيةخ ػِة٠ ثُٔقٌٔةز إىث ٛة٠ ُةْ صقوةن ٛةيث ثُةوكجع أٝ أؿلِةش 
 ثٌُه ػِيٚ   

 (12/3/1812ق ، عٍَخ 42ٌَٕخ  119)اٌطعٓ هلُ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               53)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

كوٌر أ٠ُٝ ٖٓ هجٕٗٞ ثاؽٌثءثس ثُؾ٘جةيز ػِة٠  907صٞؽخ ثُٔجهر 

ثُٔةضْٜ دلؼةةَ ؽ٘قةةز ، ثُقٞةًٞ د٘لْةةٚ إىث ٓةةج إّةضٞؽخ ٛةةيث ثُلؼةةَ 

ػوٞدةةز ثُقةةذِ ، ٝ أؽةةجٍس ُةةٚ كةة٠ ثألفةةٞثٍ ثألمةةٌٟ إٔ يٌّةةَ 

ًٝةةيو  ػ٘ةةٚ   ٝ إى ًةةجٕ ٓةةج صوةةوّ ، ٝ ًةةجٕ ثُ٘ةةَثع ثُٔؼةةٌٝٛ ػِةة٠ 

ك٠ ْٓنُز ٓوٗيةز ، ٝ ًةجٕ ثُوةجػٖ ثُٔقٌٔز ثاّضت٘جكيز هو إٗقٌٚ 

هةةةو أٗةةةجح ًٝةةةيو  ػ٘ةةةٚ فٞةةةٌ دجُؾِْةةةز ، ٝ ًةةةجٕ صًٞيةةةَ ثألميةةةٌ 

ٌٓٚفج  كيةٚ دجٌُٔثكؼةز كة٠ ثُوٞةجيج ٓوٗيةز ًجٗةش أّ ؽ٘جةيةز ، كةئٕ 

ثُقٌةْ ثُٚةجهً ٝةو ثُوةجػٖ ثُٔةيًًٞ كة٠ ٓٞثؽٜةز ثًُٞيةَ يٌةٕٞ 

 -فٞةةًٞيج  كةة٠ فوةةٚ ، ٝ يٌةةٕٞ ثُ٘ؼةة٠ ػِيةةٚ دةةذووٕ ثاؽةةٌثءثس 

ع موةةن ٓةةجهٟ كةة٠ إعذةةجس فٞةةًٞ ثُوةةجػٖ ثُٔةةيًًٞ دلةةٌٛ ٝهةةٞ
 ك٠ ؿيٌ ٓقِٚ    -دؾِْز ثُٔقجًٔز 

 (25/5/1811ق ، عٍَخ 41ٌَٕخ  541)اٌطعٓ هلُ

 

إىث ًةةجٕ يذةةيٖ ٓةةٖ ثاٟةةةوع ػِةة٠ ثألًٝثم إٔ فٌةةْ ٓقٌٔةةةز أٍٝ 

هًؽةةز ٙةةوً فٞةةًٞيج  إػضذجًيةةج  دئهثٗةةز ثُوةةجػٖ ػِةة٠ أّةةجُ أٗةةٚ 

عذةجس ،  كئّةضنٗق ٝ أػِٖ ٓةٖ ُٖنٚةٚ ، هٕٝ إٔ صْةٔغ ٕةٜٞه ثا

ِٟةةخ ٓةةٖ ثُٔقٌٔةةز ثاّةةضت٘جكيز ّةةٔجع ثُٖةةٜٞه ، كنؽِةةش ثُةةوػٟٞ 

ػور ٌٓثس ُٜةيث ثُْةذخ ، عةْ أٙةوًس فٌٜٔةج هذةَ ّةٔجع ثُٖةٜٞه 

ًؿةةةْ إٙةةةٌثً ثُوةةةجػٖ ػِةةة٠ ِٟةةةخ ّةةةٔجػْٜ ، ٝ ًجٗةةةش ثُٔةةةجهر 

ٖٓ هةجٕٗٞ ثاؽةٌثءثس ثُؾ٘جةيةز صوٞة٠ دنٗةٚ كة٠ ثألفةٞثٍ  9/939

ج  ، يؾةخ ػِة٠ ثُٔقٌٔةز إٔ صقوةن ثُض٠ يؼضذٌ كيٜةج ثُقٌةْ فٞةًٞي

ثُةةوػٟٞ أٓجٜٓةةج ًٔةةج ُةةٞ ًةةجٕ ثُنٚةةْ فجٝةةٌث  ، ًٔةةج إٔ ثُٔةةجهر 

ٓةةةٖ ثُوةةةجٕٗٞ ثُٔةةةيًًٞ صةةة٘٘ ػِةةة٠ أٗةةةٚ صْةةةٔغ ثُٔقٌٔةةةز  9/390

ثاّةةضت٘جكيز د٘لْةةٜج أٝ دٞثّةةوز أفةةو ثُوٞةةجء ص٘ودةةٚ ُةةيُي ثُٖةةٜٞه 

ثُييٖ ًجٕ يؾخ ّٔجػْٜ أٓجّ ٓقٌٔز أٍٝ هًؽةز ، ٝ صْةضٞك٠ ًةَ 

ثُضقوين ، كئٗٚ ًجٕ يضؼيٖ ػ٠ِ ثُٔقٌٔز ثاّةضت٘جكيز  ٗوٜ آمٌ ك٠

إٔ صْضٞك٠ ٓج كجس ٓقٌٔز أٍٝ هًؽز ٖٓ ٝؽٞح صقويةن ثُةوػٟٞ 

ًٔج ُٞ ًجٕ ثُٔضْٜ فجٌٝث  ، أٓج ٝ ٠ٛ ُْ صلؼةَ كةئٕ فٌٜٔةج يٌةٕٞ 

دةةجٟو  اموُةةٚ دقةةن ثُوةةجػٖ كةة٠ ثُةةوكجع دٔةةج يؼيذةةٚ ٝ يْةةضٞؽخ 
 ٗوٞٚ   

 (24/5/1811ق ، عٍَخ 41ٌَٕخ  516)اٌطعٓ هلُ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               54)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ثألَٙ إٔ فًٞٞ ٓقجّ ػةٖ ثُٔةضْٜ دؾ٘قةز ؿيةٌ ٝثؽةخ هجٗٞٗةج  ، 

إح أٗةٚ ٓضةة٠ ػٜةةو ثُٔةةضْٜ إُةة٠ ٓقةجّ دجُةةوكجع ػ٘ةةٚ كئٗةةٚ يضؼةةيٖ ػِةة٠ 

ثُٔقٌٔةةةز إٔ صْةةةٔؼٚ ٓضةةة٠ ًةةةجٕ فجٝةةةٌث  ، كةةةئىث ُةةةْ يقٞةةةٌ كةةةئٕ 

ثُٔقٌٔز ح صضويو دْٔجػٚ ٓج ُْ يغذش إٔ ؿيجدةٚ ًةجٕ ُؼةيً هٜةٌٟ   

٠ هيٖ ثُوجػٖ دٜج ٛة٠ ؽ٘قةز ميجٗةز أٓجٗةز ، ٝ ُٔج ًجٗش ثُضٜٔز ثُض

ٝ ًجٕ ثُغجدش دٔقٌٞ ثُؾِْز إٔ ٓقجٓيج  فٌٞ ٓةغ ثُوةجػٖ أٓةجّ 

ثُٔقٌٔةةز ثاّةةضت٘جكيز ٝ ِٟةةخ ثُضنؽيةةَ ُقٞةةًٞ ثُٔقةةج٠ٓ ثألٙةةيَ 

كنؽيةةخ إُةة٠ ِٟذةةٚ ٝ كةة٠ ثُؾِْةةز ثُضجُيةةز فٞةةٌ ثُوةةجػٖ ٝفةةوٙ ٝ 

ٖ ِٟخ ثُضنؽيَ ُقًٞٞ ٓقجٓيةٚ ، ٝ ًجٗةش ثُٔقٌٔةز إى إُضلضةش ػة

ٛيث ثُوِخ هو هُش ػ٠ِ أٜٗج هوًس ك٠ فوٝه فوٜةج ٝ ػِة٠ ٝةٞء 

ثُظٌٝف ثُض٠ ٌٓس دٜج ثُوػٟٞ إٔ صنِق ثُٔقج٠ٓ ُةْ يٌةٖ ُؼةيً 

هٌٜٟ يَِٜٓج دنٕ صٔ٘قٚ ِٜٓز أمٌٟ ُِقًٞٞ ، ٝ أكةجهس أٜٗةج ُةْ 

صؤةةتٖ إُةة٠ ثُْةةذخ ثُةةيٟ د٘ةة٠ ػِيةةٚ ِٟةةخ ثُضنؽيةةَ   ٝ ُٔةةج ًةةجٕ 

إدةةوثء هكجػةةٚ كةةئٕ ثُوؼةةٖ ثُوةةجػٖ ُةةْ يةةوع إٔ ثُٔقٌٔةةز ٓ٘ؼضةةٚ ٓةةٖ 

 ػ٠ِ ثُقٌْ دجاموٍ دقن ثُوكجع يٌٕٞ ػ٠ِ ؿيٌ أّجُ   

 (16/11/1811ق ، عٍَخ 41ٌَٕخ  1115)اٌطعٓ هلُ

 

ٓةةٖ ثُٔوةةًٌ إٔ ثُوِةةخ ثُةةيٟ صِضةةَّ ٓقٌٔةةز ثُٔٞٝةةٞع دئؽجدضةةٚ أٝ 

ثٌُه ػِيٚ ػ٘و ًكٞٚ ٛٞ ثُوِخ ثُؾجٍّ ثُيٟ يٖضَٔ ػ٠ِ ديجٕ ٓج 

صغٌيةةخ ػِةة٠ ثُٔقٌٔةةز إٕ ٛةة٠ إُضلضةةش يٌٓةة٠ إُيةةٚ ٓووٓةةٚ ، كئٗةةٚ ح 

ػٖ ِٟخ إّةضوػجء ثُوذيةخ ثُٖةٌػ٠ ُِٔ٘جهٖةز ٓةج هثّ ثُوةجػٖ ُةْ 

يٞٝـ ٓوٚوٙ ٖٓ ٛيث ثُوِخ ، ٝ ٟجُٔج ًجٕ هكجػةٚ مِةٞث  ٓةٖ أٟ 

 ٓوؼٖ ػ٠ِ ثُضوٌيٌ ثُوذ٠ ثُٔووّ ك٠ ثُوػٟٞ   

 (26/11/1811ق ، عٍَخ 41ٌَٕخ  1113)اٌطعٓ هلُ 

 

٠ ػ٠ِ ثُٔقٌٔز هؼٞهٛج ػةٖ إؽةٌثء ُةْ ٖٓ ثُٔوًٌ أٗٚ ح يوذَ ثُ٘ؼ

يوِخ ٜٓ٘ج ٝ ٓض٠ ًجٕ يذةيٖ ٓةٖ ثاٟةوع ػِة٠ ٓقجٝةٌ ؽِْةجس 

 -ثُٔقجًٔز إٔ ثُوجػٖ أٝ ثُٔوثكغ ػ٘ٚ ُْ يوِةخ إؽةٌثء صقويةن ٓةج 

 كئٕ ٗؼيٚ يٌٕٞ ك٠ ؿيٌ ٓقِٚ   -ك٠ ٕنٕ ٓج يغيٌٙ دٞؽٚ ثُوؼٖ 

 (31/11/1812ق ، عٍَخ 42ٌَٕخ  1111)اٌطعٓ هلُ



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               55)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ٖٓ هجٕٗٞ ثاؽةٌثءثس ثُؾ٘جةيةز إٔ  989ك٠ ثُٔجهر  ثألَٙ ثُٔوًٌ

ثُٔقجًٔةةز ثُؾ٘جةيةةز يؾةةخ إٔ صذ٘ةة٠ ػِةة٠ ثُضقويةةن ثُٖةةلٟٞ ثُةةيٟ 

صؾٌيٚ ثُٔقٌٔز ك٠ ثُؾِْز ٝ صْٔغ كيز ثُٖٜٞه ٓةج هثّ ىُةي ٌٓٔ٘ةج  

  ٝ إٗٔةةج يٚةةـ ُٜةةج إٔ صوةةًٌ صةةوٝر أهةةٞثٍ ثُٖةةجٛو إىث صؼةةيً ّةةٔجع 

ٚ ىُةةةي   ٝ ح يؾةةةٍٞ ٕةةةٜجهصٚ أٝ إىث هذةةةَ ثُٔةةةضْٜ أٝ ثُٔةةةوثكغ ػ٘ةةة

ثاكضتةةجس ػِةة٠ ٛةةيث ثألٙةةَ ثُةةيٟ إكضٌٝةةٚ ثُٖةةجًع كةة٠ هٞثػةةو 

ثُٔقجًٔةةز أليةةز ػِةةز ٜٓٔةةج ًجٗةةش إح دض٘ةةجٍٍ ثُنٚةةّٞ ٙةةٌثفز أٝ 

ٝ ُٔةةةج ًةةةجٕ يذةةةيٖ ٓةةةٖ ٓوجُؼةةةز ثُقٌةةةْ ثادضةةةوثة٠ ثُٔؤيةةةو  -ٝةةةٔ٘ج  

ألّةةذجدٚ ٝ ثٌُٔٔةةَ دةةجُقٌْ ثُٔوؼةةٕٞ كيةةٚ أٗةةٚ ػةةٍٞ كةة٠ هٞةةجةٚ 

ػِةة٠ ٓةةج أعذضةةٚ ٓلةةضٔ ثاٗضةةجػ ثُةةيٟ هةةجّ  -دةةيٖ ٓةةج ػةةٍٞ  -دجاهثٗةةز 

دٞذ٠ ثُٞثهؼز ك٠ ٓقٌٞٙ ، ٝ يذةيٖ ٓةٖ ثاٟةوع ػِة٠ ٓقجٝةٌ 

ؽِْةةةجس ثُٔقجًٔةةةز أٓةةةجّ هًؽضةةة٠ ثُضوجٝةةة٠ إٔ ثُوةةةجػٖ صْٔةةةي 

دٞةةًٌٝر ّةةٔجع ٕةةٜجهر ٓلةةضٔ ثاٗضةةجػ ثُٔةةيًًٞ ، إح إٔ ٓقٌٔةةز 

أٍٝ هًؽز ُْ صؼٌٛ ك٠ ٓوٝٗجس فٌٜٔج ُٜي ثُوِةخ أٝ صةٌه ػِيةٚ 

َٝٓةةٚ ، ًٔةج  إٔ ٓقٌٔةةز عةج٠ٗ هًؽةز ُةةْ صْةٔغ ٕةةٜجهصٚ دٔةج ي٘لة٠ ُ

ًؿْ فًٞٞٙ ٝ ًهس ػِيٚ دوُٜٞج إٜٗج " ح صٌٟ ك٠ ثُٔقٞةٌ ٓةج 

يوػٞ إ٠ُ ّؤثٍ ٓقًٌٙ ، إى إٔ ثُٞهجةغ أعذضٜج ك٠ ٓقٞةٌٙ كٞةو  

ػةةٖ أٗةةٚ ٝ إٕ ًجٗةةش دةةيٖ ثُٔةةضْٜ " ثُوةةجػٖ " ٝ ٓقةةًٌ ثُٔقٞةةٌ 

ذٟٞ هو ٝذ٠ مٚٞٓز كئٕ ٛيث ثُوٍٞ ٓقِٚ إٔ يٌٕٞ ثُومجٕ ثُٔٞ

ك٠ ٓقَ ثُٔضْٜ ، دَ ثُغجدش إٔ ثُومجٕ ٝذ٠ كة٠ ٓقةَ     كة٠ ه٘ةج 

ٝ ثُيٟ هًٌ ػ٘و ّةؤثُٚ أٗةٚ إدضةجع ثُةومجٕ ٓةٖ ٓقةَ ثُٔةضْٜ ٝ هةوّ 

ثُلةةةةٞثصيٌ ثُوثُةةةةز ػِةةةة٠ ىُةةةةي   ٝ صؤةةةةتٖ ثُٔقٌٔةةةةز إُةةةة٠ ٙةةةةقز 

ثاؽٌثءثس ثُض٠ فًٌٛج ٓقةًٌ ثُٔقٞةٌ ٝ صنمةيٛج أهُةز ُإلعذةجس 

ُ٘قةةٞ ثُةةيٟ ؽةةٌس ػِيةةٚ ٝ ٓٚةةجهًر " كةةئٕ ّةةيٌ ثُٔقجًٔةةز ػِةة٠ ث

ثُوكجع كئج صْٔي دٚ ٖٓ ّٔجع ثُٖةجٛو ح يضقوةن دةٚ ثُٔؼ٘ة٠ ثُةيٟ 

 هٚو إُيٚ ثُٖجًع ك٠ ثُٔجهر ّجُلز ثُيًٌ  
 (5/3/1812ق ، عٍَخ 42ٌَٕخ  66)اٌطعٓ هلُ 

 

ثألَٙ إٔ ثألفٌجّ ك٠ ثُٔٞثه ثُؾ٘جةيز إٗٔةج صذ٘ة٠ ػِة٠ ثُضقويوةجس ثُضة٠ 

 ز  صؾٌيٜج ثُٔقٌٔز ك٠ ثُؾِْ

 (1/4/1813ق ، عٍَخ 43ٌَٕخ 125)اٌطعٓ هلُ  



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               56)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

يٞؽخ ثُوجٕٗٞ ّةؤثٍ ثُٖةجٛو أٝح  ، ٝ دؼةو ىُةي يقةن ُِٔقٌٔةز إٔ 

صذوٟ ٓج صٌثٙ ك٠ ٕٜجهصٚ ، ٝ ىُي افضٔجٍ إٔ صؾ٠ء ثُٖةٜجهر ثُضة٠ 

صْةٔؼٜج أٝ يضةجؿ ُِةوكجع ٓ٘جهٖةةضٜج دٔةج يو٘ؼٜةج دقويوةةز هةو يضـيةٌ دٜةةج 

 يٚةـ كة٠ أٙةٍٞ ثاّةضوحٍ ٝؽٚ ثٌُأٟ ك٠ ثُوػٟٞ   ًٔةج أٗةٚ ح

ثُوٞجء ثُْٔذن ػ٠ِ هُيةَ ُةْ يوةٌؿ   ٝ ُٔةج ًةجٕ فةن ثُةوكجع كة٠ 

ح يضؼِةن دٔةج أعذضةٚ كة٠ ٓقٞةٌٙ ،  -ٓلضٔ ثاٗضجػ  -ّٔجع ثُٖجٛو 

دَ دٔج هو يذويٚ ك٠ ؽِْز ثُٔقجًٔز ٝ يْغ ثُوكجع ٓ٘جهٖةضٚ إوٜةجًث   

ُٞؽةةٚ ثُقويوةةز ، كةةو يٚةةـ ٓٚةةجهًصٚ كةة٠ ىُةةي دةةوػٟٞ إٔ ٝثهؼةةز 

 ُٞذ٠ هو صٔش ك٠ ٓقَ ٕن٘ آمٌ موف ثُوجػٖ  ث

 (5/3/1812ق ، عٍَخ 42ٌَٕخ  66)اٌطعٓ هلُ 

 

إىث ًةةةجٕ ثُذةةةيٖ ٓةةةٖ ثاٟةةةوع ػِةةة٠ ٓقٞةةةٌ ؽِْةةةز ثُٔقجًٔةةةز إٔ 

ثُٖجٛو هًٌ أٗٚ ح ييًٌ ٕيتج  ػةٖ ثُٞثهؼةز ٗظةٌث  ُٔةًٌٝ أًغةٌ ٓةٖ 

ّ٘ضيٖ ػ٠ِ فُٜٚٞج ٝ ُويجٓٚ دٞذ٠ ًغيةٌ ٓةٖ ثُوٞةجيج، كٌةجٕ إٔ 

جػٖ ٝ ثُٔوثكغ ػ٘ةٚ ػةٖ إٔ يٞؽٜةج ُةٚ ٓةج يؼةٖ ُٜٔةج ٓةٖ ٌّش ثُو

ٝؽةةٞٙ ثاّةةضؾٞثح ٝ ٓٞةةش ثٌُٔثكؼةةز هٕٝ إٔ صِةةٟٞ ػِةة٠ ٕةة٠ء 

ٝ ًجٗةةةش ثُٔقٌٔةةةز هةةةو  -يضٚةةةَ دوجُةةةز ثُٖةةةجٛو دْ٘ةةةيجٕ ثُٞثهؼةةةز 

إّةةضؼِٔش فوٜةةج كةة٠ ثُضؼٞيةةَ ػةةَ أهةةٞثٍ ثُٖةةجٛو كةة٠ ثُضقويوةةجس 

ُْ صِةـ  ثأل٠ُٝ كوو دجس ؿيٌ ٓوذٍٞ ٖٓ ثُوجػٖ ٓ٘ؼجٙ دنٕ ثُٔقٌٔز

ػ٠ِ ثُٖجٛو فض٠ يو٠ُ دٖةٜجهصٚ دؼةو إٔ صٌٖةق ُٜةج إٔ ٛةيث ثألٓةٌ 

 أٙذـ ٌٝدج  ٖٓ ثُْٔضقيَ دْذخ ثُْ٘يجٕ   

 (12/3/1812ق ، عٍَخ 42ٌَٕخ  119)اٌطعٓ هلُ 

 

ثُضة٠ ٗظةٌس  9973/99/3ُٔج ًجٕ ػةوّ فٞةًٞ ثُوجػ٘ةز ؽِْةز 

كيٜةةج ثُٔؼجًٝةةز ثٌُٔكٞػةةز ٜٓ٘ةةج أٓةةجّ ثُٔقٌٔةةز ثاّةةضت٘جكيز يٌؽةةغ 

٠ُ ػوّ ثُٔ٘جهثر ػِيٜج دئّٜٔج ثُٚقيـ ثُٔغذش ك٠ ثألًٝثم ، كئٗٚ إ

يٌٕٞ هو عذش هيجّ ثُؼيً ثُوٌٜٟ ثُٔجٗغ ٖٓ فًٞٞٛج دجُؾِْز دٔةج 

ح يٚـ ٓؼٚ ك٠ ثُوجٕٗٞ ثُوٞجء ك٠ ؿيذضٜج دئػضذجًٛةج ثُٔؼجًٝةز 

 ًنٕ ُْ صٌٖ  

 (29/3/1811ق ، عٍَخ 46ٌَٕخ  1512)اٌطعٓ هلُ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               51)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ثُوةجٕٗٞ إٔ ٓغةٍٞ ثُٔةضْٜ أٝ صنِلةٚ أٓةجّ إٕ ًجٕ ٖٓ ثُْٔةِٔجس كة٠ 

ٓقٌٔز ثُٔٞٝٞع دوًؽضيٜج ادةوثء هكجػةٚ ثألٓةٌ كيةٚ ٌٓؽؼةٚ إُيةٚ 

إح إٔ هؼةةٞهٙ ػةةٖ إدةةوثء هكجػةةٚ ثُٔٞٝةةٞػ٠ أٓجٜٓةةج يقةةٍٞ دي٘ةةٚ ٝ 

ديٖ إدوثةٚ أٓجّ ٓقٌٔز ثُ٘وٜ ٗظٌث  ُٔج يقضجؽٚ ٖٓ صقويةن ينةٌػ 

 ػٖ ٝويلضٜج  
 (4/6/1812ق ، عٍَخ 42ٌَٕخ  446)اٌطعٓ هلُ  

 

صوةةّٞ ثُٔقجًٔةةةجس ثُؾ٘جةيةةةز ػِةةة٠ ثُضقويةةن ثُٖةةةلٟٞ ثُةةةيٟ صؾٌيةةةٚ 

ثُٔقٌٔز دؾِْز ثُٔقجًٔز ك٠ ٓٞثؽٜز ثُٔضْٜ ٝ صْةٔغ كيةٚ ثُٖةٜٞه 

ّٞثء اعذجس ثُضٜٔز أٝ ٗليٜةج ٓةج هثّ ّةٔجػْٜ ٌٓٔ٘ةج  عةْ صؾٔةغ دةيٖ 

ٓج صْضنِٚٚ ٖٓ ٕٜجهثصْٜ ٝ ديٖ ػ٘جٌٙ ثاّةضوحٍ ثألمةٌٟ كة٠ 

دْةجٟ ثُذقةظ ُضٌةٕٞ ٓةٖ ٛةيث ثُٔؾٔةٞع  ثُوػٟٞ ثُٔوٌٝفةز ػِة٠

ػويةةوصٜج كةة٠ ثُةةوػٟٞ ، ٛةةيث إُةة٠ إٔ ثُٔقٌٔةةز ٛةة٠ ثُٔةةوى ثألميةةٌ 

ثُةةيٟ يضؼةةيٖ إٔ ي٘لْةةل ٙةةوًٛج ُضقويةةن ثُٞثهؼةةز ٝ صوٚةةيٜج ػِةة٠ 

ثُٞؽةةٚ ثُٚةةقيـ ٝ إح إٗضلةةش ثُؾويةةز كةة٠ ثُٔقجًٔةةز ٝ إٗـِةةن دةةجح 

دةجء ثُوكجع ك٠ ٝؽٚ ٟجًهيٚ دـيٌ فن ٝ ٛٞ ٓج صندجٙ ثُؼوثُز إٔةو ثا

  ُٔج ًجٕ ٓةج صوةوّ ، كةئٕ ثُقٌةْ ثُٔوؼةٕٞ كيةٚ إى إُضلةش ػةٖ ِٟةخ 

ّٔجع ٕجٛو ثُ٘ل٠ ثُغج٠ٗ ًؿْ إٙةٌثً ثُوةجػٖ ػِيةٚ دٔةج ح يْةيؾ 

ٛيث ثاُضلجس ، كئٗٚ يٌةٕٞ هةو أمةَ دقةن ثُوةجػٖ كة٠ ثُةوكجع كذةجس 

 ٓؼيذج  دٔج يْضٞؽخ ٗوٞٚ ٝ ثافجُز  
 (9/141/1812ق ، عٍَخ  42ٌَٕخ  111)اٌطعٓ هلُ 

 

ح يٞؽةةخ ثُوةةجٕٗٞ كةة٠ ٓةةٞثه ثُؾةة٘ـ ٝ ثُٔنجُلةةجس إٔ يْةةذن ًكةةغ 

ثُوػٟٞ أٟ صقوين إدضوثة٠ ، كٜٞ ُيِ دٌٖٟ ُٚقز ثُقٌْ إح كة٠ 

ٓةةٞثه ثُؾ٘جيةةجس ، ٝ إى ًةةجٕ ثألٙةةَ كةة٠ ثُٔقجًٔةةجس ثُؾ٘جةيةةز إٔ 

يقٚةةَ ثُضقويةةن كيٜةةج أٓةةجّ ثُٔقٌٔةةز ، ٝ ٓةةج هثٓةةش ثُٔقٌٔةةز هةةو 

هةةٞثٍ ثُٔةةوػ٠ دةةجُقوٞم فووةةش د٘لْةةٜج ثُةةوػٟٞ ٝ إّةةضٔؼش إُةة٠ أ

ثُٔوٗيةةز ٝ د٘ةةش هٞةةجءٛج ػِةة٠ ًٝثيضةةٚ ٝ ػِةة٠ ٓةةج إّةةضذجٕ ُٜةةج ٓةةٖ 

ثاٟوع ػ٠ِ أًٝثم ثُوػٟٞ ٝ ْٓض٘وثصٜج ، كئٕ ٓج يغيةٌٙ ثُوةجػٖ 

 ٖٓ هػٟٞ ثُذووٕ يٌٕٞ ؿيٌ ّويو  
 (4/11/1813ق ، عٍَخ 43ٌَٕخ  399)اٌطعٓ هلُ  



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               59)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ثُة٘وٜ ؿيةٌ  ٖٓ ثُٔوًٌ إٔ صؼييخ ثُضقوين ثادضةوثة٠ أٓةجّ ٓقٌٔةز

ؽجةَ ٝ ٖٓ عْ كئٕ ٓج يغيٌٙ ثُوجػٖ دٖةنٕ دوةوٕ صقويوةجس ثُ٘يجدةز 

 ثُؼٌٌْيز يٌٕٞ ك٠ ؿيٌ ٓقِٚ   

 (13/6/1811ق ، عٍَخ 41ٌَٕخ  116)اٌطعٓ هلُ  

 

ٖٓ ثُٔوًٌ إٔ ّوٟٞ ثُقٌْ ثُـيجد٠ ٝ إػجهر ثُٔقجًٔز ك٠ ٓٞثؽٜز 

ويش أٓةجّ ثُٔضْٜ ح يضٌصخ ػِيٚ إٛوثً ثألهٞثٍ ٝ ثُٖٜجهثس ثُضة٠ أدة

ثُٔقٌٔز ك٠ ثُٔقجًٔةز ثألُٝة٠ دةَ إٜٗةج صظةَ ٓؼضذةٌر ٓةٖ ػ٘جٙةٌ 

ثُوػٟٞ ٕنٜٗج ك٠ ىُي ٕةنٕ ٓقجٝةٌ ثُضقويةن ثألُٝيةز ، ٝ ٓةٖ عةْ 

كةةئٕ ُِٔقٌٔةةز إٔ صْةةض٘و إُيٜةةج كةة٠ هٞةةجةٜج   ٝ ُٔةةج ًةةجٕ ثُذةةيٖ ٓةةٖ 

ثٌُؽةةٞع إُةة٠ ٓقجٝةةٌ ؽِْةةجس ثُٔقجًٔةةز إٔ ثُوةةجػٖ أٝ ثُٔةةوثكغ 

ٌٔةز ثُضة٠ أٙةوًس ثُقٌةْ ثُٔوؼةٕٞ ػ٘ٚ ُْ يوِخ أئٜةج ٓةٖ ثُٔق

كيٚ إّضوػجء ثُوذيخ ثٌُٖػ٠ اػجهر ٓ٘جهٖضٚ ، كِيِ ُِوجػٖ ٓةٖ 

دؼو إٔ ي٘ؼ٠ ػِيٜج هؼٞهٛج ػٖ إؽٌثء ُْ يوِذٚ ٜٓ٘ةج ٝ ُةْ صةٌ ٛة٠ 

 ٖٓ ؽجٗذٜج فجؽز اصنجىٙ   

 (21/1/1814ق ، عٍَخ 43ٌَٕخ  1251)اٌطعٓ هلُ 

 

ثس ثُؾ٘جةيةز ٝ ثُضة٠ ٖٓ هجٕٗٞ ثاؽةٌثء 978ٖٓ ثُٔوًٌ إٔ ثُٔجهر 

ٓةٖ ٛةيث ثُوةجٕٗٞ ٝ إٕ ٗٚةش ػِة٠ إٔ "  089أفجُش إُيٜةج ثُٔةجهر 

ي٘ةةجهٟ ػِةة٠ ثُٖةةٜٞه دنّةةٔجةْٜ ٝ دؼةةو ثاؽجدةةز ٓةةْٜ٘ يقؾةةَٕٝ كةة٠ 

ثُـٌكةةز ثُٔنٚٚةةز ُٜةةْ ٝ ح ينٌؽةةٕٞ ٜٓ٘ةةج إح دةةجُضٞث٠ُ ُضنهيةةز 

ثُٖٜجهر أٓجّ ثُٔقٌٔز   ٝ ٖٓ صْٔغ ٕٜجهصٚ يذو٠ ك٠ هجػز ثُؾِْةز 

لجٍ دجح ثٌُٔثكؼز "   كئٜٗةج ح صٌصةخ ػِة٠ ٓنجُلةز ٛةيٙ إ٠ُ فيٖ إه

ثاؽٌثءثس دووٗةج  ٝ ًةَ ٓةج كة٠ ثألٓةٌ إٔ ُِٔقٌٔةز صوةويٌ ٕةٜجهر 

ثُٖجٛو ثُٔؤهثر ك٠ ٛيٙ ثُظٌٝف ػِة٠ أٗةٚ ٓةج هثّ ثُٖةجٛو هةو ّةٔغ 

ًٔةج ٛةٞ ثُقةجٍ كة٠  -دقًٞٞ ثُٔةضْٜ ٝ ُةْ يؼضةٌٛ ػِة٠ ّةٔجػٚ 

ٌثٛ يْةةو٠ دؼةةوّ كةةئٕ فوةةٚ كةة٠ ٛةةيث ثاػضةة -ثُةةوػٟٞ ثُٔوٌٝفةةز 

صٌْٔٚ دٚ ك٠ ثُٞهش ثُٔ٘جّخ ، ٝ ٖٓ عْ كةئٕ ٓ٘ؼة٠ ثُوةجػٖ ػِة٠ 

 ثُقٌْ دوػٟٞ ثُذووٕ ح يٌٕٞ ُٚ ٝؽٚ   

 (16/6/1814 ق ، عٍَخ44ٌَٕخ  614)اٌطعٓ هلُ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               58)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ُٔج ًجٕ ثألَٙ ك٠ ثاؽٌثءثس أٜٗج ًٝػيش ٝ ًجٗش ًٝهةز ثُقٌةْ 

ٝ ًجٕ  صؼضذٌ ٓضٔٔز ُٔقٌٞ ثُؾِْز ك٠ إعذجس إؽٌثءثس ثُٔقجًٔز

ثُقٌْ ثُٔوؼٕٞ كيٚ هو أعذش صةوٝر صوٌيةٌ ثُضِنةي٘ كئٗةٚ ح يؾةٍٞ 

ُِوجػ٘ز إٔ صؾقو ٓج أعذضٚ ثُقٌْ ٖٓ صٔجّ ٛيث ثاؽةٌثء إح دةجُوؼٖ 

 دجُضَٝيٌ   

 (23/2/1814ق ، عٍَخ 43ٌَٕخ  1238)اٌطعٓ هلُ 

 

ثألَٙ ك٠ ثاؽٌثءثس ثُٚقز ٝ أٜٗج هةو ًٝػيةش ٓةج ُةْ يوةْ هُيةَ 

أٗٚ ُٔج ًجٕ ثُوجػ٘جٕ ُْ يضٌْٔج أٓةجّ ٓقٌٔةز  ٝ -ػ٠ِ موف ىُي 

ثُٔٞٝٞع دنٕ أٌٓث  ُْ يٚوً ٖٓ ْٓضٖجً ثافجُز دئفجُز ثُةوػٟٞ 

إ٠ُ ٓقٌٔز ثُؾ٘جيجس ، كئٗٚ ح يؾٍٞ ُٜٔج إعةجًر ىُةي ، ٝ ثُةوكغ دةٚ 

 ألٍٝ ٌٓر أٓجّ ٓقٌٔز ثُ٘وٜ   

 (2/2/1816ق ، عٍَخ 45ٌَٕخ  1611)اٌطعٓ هلُ

 

هةجٕٗٞ ثاؽةٌثءثس ثُؾ٘جةيةز صة٘٘ ػِة٠  ٓةٖ 997ُٔج ًجٗش ثُٔجهر 

أٗةٚ " إىث ًأس ثُؾٜةةز ثُٔ٘ظةةًٞر أٓجٜٓةةج ثُةوػٟٞ ٝؽٜةةج  ُِْةةيٌ كةة٠ 

صقوين ثُضَٝيةٌ صقيةَ ثألًٝثم إُة٠ ثُ٘يجدةز ثُؼجٓةز ٝ ُٜةج إٔ صٞهةق 

ثُوػٟٞ إ٠ُ إٔ يلَٚ كة٠ ثُضَٝيةٌ ٓةٖ ثُؾٜةز ثُٔنضٚةز إىث ًةجٕ 

ز ثُلٚةةةَ كةةة٠ ثُةةةوػٟٞ ثُٔ٘ظةةةًٞر أٓجٜٓةةةج ، يضٞهةةةق ػِةةة٠ ثًُٞهةةة

ثُٔوؼٕٞ ػِيٜج ، ٝ ًجٕ ٓلجه ىُي أٗٚ ًِٔج ًجٗش ثًُٞهز ثُٔوؼةٕٞ 

ػِيٜةةج دةةجُضَٝيٌ ٓ٘ضؾةةز كةة٠ ٓٞٝةةٞع ثُةةوػٟٞ ثُٔوٌٝفةةز ػِةة٠ 

ثُٔقٌٔز ثُؾ٘جةيز ، ٝ ًأس ثُٔقٌٔز ٖٓ ؽويز ثُوؼٖ ٝؽٜةج  ُِْةيٌ 

كةةة٠ صقويوةةةٚ كنفجُضةةةٚ إُةةة٠ ثُ٘يجدةةةز ثُؼجٓةةةز ٝأٝهلةةةش ثُةةةوػٟٞ ُٜةةةيث 

إٔ صضٌد٘ ُِلَٚ كة٠ ثاهػةجء ثُـٌٛ كئٗٚ ي٘ذـ٠ ػ٠ِ ثُٔقٌٔز 

دجُضَٝيٌ ٖٓ ثُؾٜز ثُٔنضٚز ّٞثء دٚوًٝ أٌٓ ٖٓ ثُ٘يجدز ثُؼجٓز 

دؼةةوّ ٝؽةةٞه ٝؽةةٚ اهجٓةةز ثُةةوػٟٞ ثُؾ٘جةيةةز أٝ دٚةةوًٝ فٌةةْ كةة٠ 

ٓٞٝةةٞػٚ ٓةةٖ ثُٔقٌٔةةز ثُٔنضٚةةز ٝ ٙةةيًٌٝر ًِئٜةةج إٗضٜجةيةةج  ٝ 

ػ٘وةةةةي يٌةةةٕٞ ُِٔقٌٔةةةز إٔ صٔٞةةة٠ كةةة٠ ٗظةةةٌ ٓٞٝةةةٞع ثُةةةوػٟٞ 

 كيٜج ثُٔٞهٞكز ٝ ثُلَٚ 

 (11/4/1811ق ، عٍَخ 46ٌَٕخ   1211)اٌطعٓ هلُ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               61)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ٓةةٖ ىُةةي ثُوةةجٕٗٞ ٙةةٌيـ كةة٠  987ٓةةٖ ثُٔوةةًٌ إٔ ٗةة٘ ثُٔةةجهر 

ٝؽٞح إػوٕ ٕٜٞه ثُ٘لة٠ ثُةييٖ ُةْ يةوًؽٞث كة٠ هجةٔةز ثُٖةٜٞه ٝ 

 985ثُض٠ يٜٞٔج ْٓضٖجً ثافجُز ٝ ثُٔ٘ٚٞٗ ػِيٜج ك٠ ثُٔةجهر 

ثألهةةَ ٓٔةةج ح هذةةَ ػوةةو ؽِْةةز ٓقٌٔةةز ثُؾ٘جيةةجس دغوعةةز أيةةجّ ػِةة٠ 

يضًٚٞ ٓؼٚ إٔ يضٞهق إػوْٜٗ ٖٓ هذَ ثُٔةضْٜ ػِة٠ صٚةٌيـ ٓةٖ 

ُْ يِْي ثُْةذيَ ثُةيٟ ًّةٔٚ  -ثُوجػٖ  -ثُٔقٌٔز ، ٝ ًجٕ ثُٔضْٜ 

ٖٓ ىُةي ثُوةجٕٗٞ دجُْ٘ةذز  987ٝ  987ٝ  985ثُوجٕٗٞ ك٠ ثُٔٞثه 

إ٠ُ ثُٖٜٞه ثُيٟ يوِخ إ٠ُ ٓقٌٔز ثُؾ٘جيجس ّٔجػْٜ ٝ ُةْ صةوًػ 

ًٔةةةج ٛةةةٞ ثُقةةةجٍ كةةة٠ ثُةةةوػٟٞ  -ثُٖةةةٜٞه  أّةةةٔج ْٛ كةةة٠ هجةٔةةةز

كةةو صغٌيةةخ ػِةة٠ ثُٔقٌٔةةز إٕ ٛةة٠ ُةةْ صْةةضؾخ إُةة٠  -ثُٔوٌٝفةةز 

 ِٟخ ثُضنؽيَ ُْٔجػْٜ ػ٘و ػوّ ثُوٞجء دجُذٌثءر   

 (21/12/1816ق ، عٍَخ 46ٌَٕخ  986)اٌطعٓ هلُ 

 

ثألَٙ ك٠ ثألفٌجّ ثُؾ٘جةيز أٜٗج صذ٠٘ ػ٠ِ ثُضقويةن ثُٖةلٟٞ ثُةيٟ 

ِْةز ٝ صْةٔغ كيةٚ ثُٖةٜٞه ٓةج هثّ ّةٔجػْٜ صؾٌيٚ ثُٔقٌٔةز كة٠ ثُؾ

ٌٓٔ٘ةةج  ، ٝ ح يؾةةٍٞ ثاكضتةةجس ػِةة٠ ٛةةيث ثألٙةةَ ثُةةيٟ إكضٌٝةةٚ 

ثُٖةةجًع كةة٠ هٞثػةةو ثُٔقجًٔةةز أليةةز ػِةةز ٜٓٔةةج ًجٗةةش إح دض٘ةةجٍٍ 

 ثُنّٚٞ ٌٙثفز أٝ ٝٔ٘ج    

 (14/2/1811ق ، عٍَخ 46ٌَٕخ  1189)اٌطعٓ هلُ 

  

اّةضت٘جكيز أٗةٚ إٕ ثُذيٖ ٖٓ ٓوجُؼز ٓقٌٟٞ ؽِْض٠ ثُٔؼجًٝةز ث

ثُضةة٠ فٞةةٌٛج  9973ٓةةجًُ ّةة٘ز  93هةةو فةةوه ُ٘ظٌٛةةج ؽِْةةز 

ثُوةجػٖ ٝ هةةوّ هُيةَ ثُْةةوثه ٝ ِٟةخ أؽةةو  ُضوةويْ ٕةةٜجهر ٟذيةةز ، ٝ 

ُٜةةةيث  9973ٓةةةجًُ ّةةة٘ز  09هةةةًٌس ثُٔقٌٔةةةز ثُضنؽيةةةَ ُؾِْةةةز 

ثُْذخ ، ٝ دجُؾِْز ثألميٌر ُْ يقٌٞ ثُوجػٖ ٝ هٞةش ثُٔقٌٔةز 

صنييةةةةو ثُقٌةةةةْ ثُـيةةةةجد٠  دوذةةةةٍٞ ثُٔؼجًٝةةةةز ٕةةةةٌو  ٝ دٌكٞةةةةٜج ٝ

ثُٔؼجًٛ كيٚ   ُٔج ًجٕ ىُي ٝ ًجٕ هٌثً ثُضنؽيةَ ثُٖٔةجً إُيةٚ هةو 

إصني ك٠ فٌٞر ثُوجػٖ كئٗٚ يٌٕٞ ػِيٚ دو فجؽةز إُة٠ إػةوٕ أٝ 

 ص٘ذيٚ إٔ يضذغ ّيٌ ثُوػٟٞ ٖٓ ٛيٙ ثُؾِْز إ٠ُ ثُؾِْز ثألميٌر   

 (2/5/1811ق ، عٍَخ 41ٌَٕخ   11)اٌطعٓ هلُ



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               61)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

دٜيتز ٓقٌٔز ثُ٘وٜ إٔ يؾِةِ ٝةٖٔ ٛيتةز  ُٖٔ ؽِِ ٖٓ ثُوٞجر

ثُٔقٌٔز ثُض٠ ص٘ظةٌ ٓٞٝةٞع ثُةوػٟٞ دؼةو ٗوةٜ ثُقٌةْ ثُٚةجهً 

ٝ ٛٞ ُْ يٖضٌى ٓغ ٍٓوةٚ ك٠ ٓقٌٔةز ثُة٘وٜ إح كة٠  -كيٜج ألٗٚ 

ح ئٌٖ إػضذةجًٙ هةو أدةوٟ ًأيةج  كة٠  -ٌٓثهذز ٙقز صوذين ثُوجٕٗٞ 

 ٓٞٝٞع ثُوػٟٞ ثُض٠ ؽِِ أميٌث  ُِلَٚ كيٜج  

 (6/2/1831ق ، عٍَخ 41ٌَٕخ  562لُ )اٌطعٓ ه

 

فيظ أٗٚ يذيٖ ٖٓ ٌٓثؽؼةز ٓقجٝةٌ ؽِْةجس ثُٔقجًٔةز إٔ ثُةوكجع 

ػةةٖ ثُوةةجػٖ ُةةْ يوِةةخ إُةة٠ ثُٔقٌٔةةز إؽةةٌثء صقويةةن ٓةةج دٖةةنٕ ٓةةج 

أعجًٙ ػٖ صٞثؽو ثُوجػٖ دلٌْٗج ك٠ صجًيل ثُٞثهؼز ، ًٔج ُْ يوِةخ 

ػةةةٌٛ ٙةةةًٞر ّةةةِئز ُِٔؾ٘ةةة٠ ػِيةةةٚ ػِةةة٠ ثُٖةةةٜٞه ، ٝ إٗٔةةةج 

ٌثكؼضٚ ػ٠ِ صؼييةخ صقويةن ثُ٘يجدةز دجُوٚةًٞ ُؼةوّ هيةجّ إهضٌٚس ٓ

ثُ٘يجدةةةز دٜةةةييٖ ثاؽةةةٌثءيٖ ، ٝ ٓةةةٖ عةةةْ كِةةةيِ ُةةةٚ إٔ ي٘ؼةةة٠ ػِةةة٠ 

ثُٔقٌٔز هؼٞهٛةج ػةٖ إؽةٌثء صقويةن ُةْ يوِذةٚ ٜٓ٘ةج هذةَ هلةَ دةجح 

 ثٌُٔثكؼز   

 (28/5/1891ق ، عٍَخ 51ٌَٕخ  284)اٌطعٓ هلُ 

    

ح ثٌُٔثكؼةةز كةة٠ ٓةةٖ ثُٔوةةًٌ إٔ ثُٔقٌٔةةز ٓضةة٠ أٓةةٌس دئهلةةجٍ دةةج

ثُوػٟٞ ٝ فؾَصٜج ُِقٌْ ك٠ٜ دؼو ، ح صٌٕٞ َِٓٓز دئؽجدةز ِٟةخ 

ثُضقوين ثُيٟ يذويٚ ثُٔضْٜ ك٠ ٓيًٌصٚ ثُضة٠ هةوٓش كة٠ كضةٌر فؾةَ 

ثُوٞةةيز ُِقٌةةْ أٝ ثُةةٌه ػِيةةٚ ّةةٞثء هةةوٜٓج دضٚةةٌيـ ٜٓ٘ةةج أٝ دـيةةٌ 

صٌٚيـ ٓج هثّ ُةْ يوِةخ ىُةي دؾِْةز ثُٔقجًٔةز ٝ هذةَ إهلةجٍ دةجح 

وػٟٞ ٝ يٌةةٕٞ ثُ٘ؼةة٠ ُةةيُي دوجُةةز ثامةةوٍ دقةةن ثٌُٔثكؼةةز كةة٠ ثُةة

 ثُوكجع ٝ ثُوًٚٞ ك٠ ؿيٌ ٓقِٚ   

 (28/5/1891ق ، عٍَخ 51ٌَٕخ  284)اٌطعٓ هلُ 

 

ٓةٖ ّةؤثٍ  979ٓج يضوِذةٚ هةجٕٗٞ ثاؽةٌثءثس ثُؾ٘جةيةز كة٠ ثُٔةجهر 

ثُٔضْٜ ػٖ ثُلؼَ ثُْٔة٘و إُيةٚ ٛةٞ ٓةٖ هذيةَ ص٘ظةيْ ثاؽةٌثءثس كة٠ 

 ػ٠ِ ٓنجُلضٚ   ثُؾِْز ٝ ح يضٌصخ ثُذووٕ 

 (11/11/1891ق ، عٍَخ 51ٌَٕخ  515)اٌطعٓ هلُ



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               62)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

إى ًةةجٕ ثُذةةيٖ ٓةةٖ ثاٟةةوع ػِةة٠ ٓقجٝةةٌ ؽِْةةجس ثُٔقجًٔةةز إٔ 

ُٞةْ صوٌيةٌ ثُٚةلز  9979/9/93ثُٔقٌٔز أؽِش ثُوػٟٞ ُؾِْز 

ثُضٌٖيقيز   ٝ ك٠ صِي ثُؾِْز ِٟةخ ثُٔةوثكغ ػةٖ ثُوةجػٖ ٓ٘جهٖةز 

جػٚ   ٝ دؾِْةةز ثُوذيةةخ ثُٖةةٌػ٠ كنؽِةةش ثُٔقٌٔةةز ثُةةوػٟٞ ُْةةٔ

كةة٠  -إّةةضٔؼش ثُٔقٌٔةةز ألهةةٞثٍ ثُوذيةةخ ثُٖةةٌػ٠  9979/9/93

ٝ ٗجهٖضٚ ك٠ صوٌيٌٛج ثُٔوةوّ كة٠  -فًٞٞ ثُوجػٖ ٝ ثُٔوثكغ ػ٘ٚ 

ثُوػٟٞ دٔج ٓلجهٙ إٔ ٛيث ثُضوٌيٌ هةو ٝةْ ُِٔةق ثُٔةوػٟٞ ٝ ًةجٕ 

ٓؼٌٝٝج  ػِة٠ دْةجٟ ثُذقةظ ٝ ثُٔ٘جهٖةز كة٠ ثُؾِْةز كة٠ فٞةًٞ 

ح يؤعٌ ك٠ ىُي إٔ ٓقٌٞ ثُؾِْةز هةو  ثُوجػٖ ٝ ثُٔوثكغ ػ٘ٚ ، ٝ

مو ٓٔج يليو إٔ ٛيث ثُضوٌيةٌ هةو ٝةْ دِٔةق ثُةوػٟٞ ص٘ليةيث  ُوةٌثً 

ثُٔقٌٔز إى ثألَٙ ك٠ ثاؽٌثءثس أٜٗج ًٝػيش ٝ ثُؼذٌر كة٠ ىُةي 

دقويوز ثُٞثهغ ثُيٟ ًٖلش ػ٘ٚ ٓ٘جهٖز ثُٔقٌٔةز ُِوذيةخ ثُٖةٌػ٠ 

ٔضؼةيٖ ػِة٠ كيٜج ًٝه دضوٌيٌٙ ثُٔووّ ك٠ ِٓق ثُوػٟٞ كٌجٕ ٓةٖ ثُ

ثُوجػٖ إٔ يذ٠٘ هكجػٚ ٖٓ ٝثهةغ ٛةيث ثُِٔةق ، ٝ إى ًةجٕ ح يةوػ٠ 

أٗٚ ِٟخ ٖٓ ثُٔقٌٔز إٔ صوِؼٚ ػِة٠ صوٌيةٌ ثُٚةلز ثُضٖةٌيقيز ٝ 

فيَ دي٘ٚ ٝ ديٖ ثاٟوع ػِيٚ ٝ ّٔجع هكجػٚ ك٠ ٕنٗٚ دٔةج يل٘ةوٙ ، 

ٝ هو ًجٕ ك٠ ٌٓ٘ضٚ إٔ يضووّ دٜيث ثُوِخ إ٠ُ ثُٔقٌٔز أٓج ٝ ٛٞ ُةْ 

يوذَ ٓ٘ٚ ثُ٘ؼ٠ ػ٠ِ ثُٔقٌٔز إُضلجصٜةج ػةٖ صقويةن إؽةٌثء يلؼَ كو 

ًجٕ ػِيٚ ٛٞ أٝ ثُٔوثكغ ػ٘ةٚ إٔ يؼِةٖ ػةٖ ًؿذضةٚ كة٠ صقويوةٚ ، ٝ 

ح ػِةة٠ ثُٔقٌٔةةز إىث ٛةة٠ إّةةض٘وس إُةة٠ ٛةةيث ثُضوٌيةةٌ كةة٠ فٌٜٔةةج 

ًؼ٘ٚةةٌ ٓةةٖ ػ٘جٙةةٌ ثُةةوػٟٞ ٓةةج هثّ ًةةجٕ ٓوٌٝفةةج  ػِةة٠ دْةةجٟ 

ًر ثُْٔ٘ٞمز هةو ثُذقظ أٓجٜٓج ، ٝ ح يٞيٌ ثُقٌْ إٔ صٌٕٞ ثُٚٞ

ؽجءس مِٞث  ٖٓ ٛيث ثُضوٌيةٌ ألٕ ثُؼذةٌر كة٠ ثُٔقجًٔةز ٛة٠ دِٔةق 

 ثُوٞيز ثأل٠ِٙ  

 (31/4/1891ق ، عٍَخ 51ٌَٕخ  1414)اٌطعٓ هلُ 

 

ٓةٖ ّةؤثٍ  979ٓج يضوِذةٚ هةجٕٗٞ ثاؽةٌثءثس ثُؾ٘جةيةز كة٠ ثُٔةجهر 

ثُٔضْٜ ػٖ ثُلؼَ ثُْٔة٘و إُيةٚ ٛةٞ ٓةٖ هذيةَ ص٘ظةيْ ثاؽةٌثءثس كة٠ 

 ح يضٌصخ ثُذووٕ ػ٠ِ ٓنجُلضٚ   ثُؾِْز ٝ 

 (11/11/1891ق ، عٍَخ 51ٌَٕخ  515)اٌطعٓ هلُ



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               63)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ٝ ًةةجٕ ٓةةٖ ثُٔوةةًٌ أيٞةةج  إٔ ثألٙةةَ أٗةةٚ ٝ إٕ ًةةجٕ ُةةيِ دةةوٍّ 

ٓٞثؽٜةةز ثُٔةةضْٜ دةةئؽٌثءثس ثُٔقجًٔةةز ثُضةة٠ صووةةغ ثُٔةةور ثُْٔةةووز 

ُِةةوػٟٞ ٓةةج هثٓةةش ٓضٚةةِٚ دْةةيٌ ثُةةوػٟٞ أٓةةجّ ثُوٞةةجء إح أٗةةٚ 

خ ػِيٜج هوغ ثُضوجهّ إٔ صٌٕٞ ٙةقيقز كةئىث يٖضٌٟ كيٜج ٠ٌُ يضٌص

ًجٕ ثاؽٌثء دجٟو  كئٗٚ ح يٌٕٞ ُٚ أعٌ ػ٠ِ ثُضوجهّ ، ًٔةج أٗةٚ ٓةٖ 

ثُٔوًٌ أٗٚ ح يؾةٍٞ ُِٔقٌٔةز إٔ صقٌةْ ػِة٠ ثُٔةضْٜ كة٠ ؿيذضةٚ إح 

دؼةةو إػوٗةةٚ هجٗٞٗةةج  دجُؾِْةةز ثُضةة٠ صقةةوه ُ٘ظةةٌ هػةةٞثٙ ٝ إح دوِةةش 

٠ٗ ٕةةةٌٟ حٍّ ُٚةةةقز إؽةةةٌثءثس ثُٔقجًٔةةةز ألٕ ثاػةةةوٕ ثُوةةةجٗٞ

ػِة٠ ٓةج ّةِق أٗةٚ  -إصٚجٍ ثُٔقٌٔز دجُوػٟٞ ، ٝ إى ًجٕ ثُغجدةش 

هةةو ٓٞةة٠ كةة٠ ٙةةًٞر ثُةةوػٟٞ ثُٔوٌٝفةةز ٓةةج يَيةةو ػِةة٠ عةةوط 

ّ٘ٞثس ٖٓ صةجًيل ّةؤثٍ ثُوةجػٖ كة٠ ٓقٞةٌ ؽٔةغ ثاّةضوححس 

 9978/9/99ٝ إػوٗٚ إػوٗج  ٙقيقج  دضةجًيل  9973/7/99ك٠ 

جى إؽةٌثء هةجٟغ ُضِةي ثُٔةور إى ُِقًٞٞ دؾِْز ثُٔقجًٔةز هٕٝ إصنة

ح يؼضو ك٠ ٛيث ثُنٚةٞٗ دضنٕةيٌر ثُ٘يجدةز ثُؼجٓةز دضوةويْ ثُةوػٟٞ 

ُِٔقٌٔز أٝ دوٌثًثس صنؽيَ ؽِْجس ثُٔقجًٔز ثُْجدوز ػ٠ِ إػةوٕ 

ثُٔةةضْٜ ٟجُٔةةج إٔ ثُٔقٌٔةةز ُةةْ صٌةةٖ هةةو إصٚةةِش دجُةةوػٟٞ إصٚةةجح  

ّةجُق ثُةيًٌ  9978/9/99ٙقيقج  إح دةئػوٕ ثُقجٙةَ دضةجًيل 

ٕ ثُوػٟٞ ثُؾ٘جةيز صٌٕٞ هو إٗوٞش دٔٞة٠ ثُٔةور ، ٝ إى مةجُق كئ

ثُقٌْ ثُٔوؼٕٞ كيٚ ٛيث ثُ٘ظٌ ٝ ه٠ٞ دئهثٗةز ثُوةجػٖ كئٗةٚ يٌةٕٞ 

هةةو أموةةن كةة٠ صوذيةةن ثُوةةجٕٗٞ ٓٔةةج يضؼةةيٖ ٓؼةةٚ ٗوٞةةٚ ٝ ثُوٞةةجء 

 دئٗوٞجء ثُوػٟٞ ثُؾ٘جةيز د٠ٞٔ ثُٔور   

 (13/5/1892ق ، عٍَخ 51ٌَٕخ  5492)اٌطعٓ هلُ 

 

ؾٌٟٞٛ ك٠ ثاّةضقوف ٛةٞ ثُضةيًيٌ دجاُةٚ ثُؼظةيْ ٝ أٗةٚ ثألٌٓ ثُ

ًهيخ ػ٠ِ ثُقجُق ُيٌٕٞ ٙجهج  كئج يذوٟ ٖٓ ثألهٞثٍ   ٝ ثُقِةق 

دجهلل ػ٠ِ هٍٞ ثُقن يوضٞة٠ ثآض٘ةجع ػةٖ هةٍٞ ٓةج ُةيِ دقةن   ٝ 

إىٕ كئٛٔةةجٍ ثُؾةةَء ثُغةةج٠ٗ ٓةةٖ ػذةةجًر ثُٚةةيـز ثُةةٞثًهر دجُٔةةجهر 

ُٞةةٚ دوثٛةةز كةة٠ س ػ ٛةةٞ إٛٔةةجٍ ؿيةةٌ ؽةةٌٟٞٛ ُةةومٍٞ ٓو935ُ

 ٓوٍُٞ ثُؾَء ثألٍٝ   كٜٞ ح يذوَ ثُقِق ٝ ح يلْو ثُٖٜجهر  

 ( 1829/12/21ق ، عٍَخ  46ٌَٕخ  133)اٌطعٓ هلُ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               64)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ُٔةةةج ًةةةجٕ ثُوةةةجػٖ ح يةةةوػ٠ إٔ صوٌيةةةٌ هْةةةْ أدقةةةجط ثُضَييةةةق ٝ 

ثُةةيٟ ًًةةٖ إُيةةٚ  - 9977ٓةةٖ هيْةةٔذٌ ّةة٘ز  95ثُضَٝيةةٌ ثُٔةةؤًك 

وّ ْٗةنٚ ٝةٖٔ ثألًٝثم ٝ ثُٔوةٍٞ دؼة -ثُقٌةْ كة٠ صٌةٞيٖ ػويوصةٚ 

ثُضةة٠ صةةْ ْٗةةنٜج ٝ ّةةِٔش إُةة٠ ثُٔةةوثكغ ػ٘ةةٚ ُةةْ صٌةةٖ صقةةش ٗظةةٌ 

كئٗةٚ ًةجٕ ٓةٖ ثُٔضؼةيٖ  -ثُٔقٌٔز ٝةٖٔ ثُِٔةق ثألٙة٠ِ ُِةوػٟٞ 

ػِيةةٚ إٔ يذةةيٖ هكجػةةٚ ٓةةٖ ٝثهةةغ ثُِٔةةق ثُٔةةيًًٞ ، ٝ هةةو ًةةجٕ كةة٠ 

ٌٓ٘ضةةٚ إٔ يوِةةخ ثاٟةةوع ػِيةةٚ ٟذوةةج  ُإلؽةةٌثءثس ثُضةة٠ ًّةةٜٔج 

ٖٓ هجٕٗٞ ثاؽٌثءثس ثُؾ٘جةيز أٝ إٔ يضووّ  989ثُوجٕٗٞ ك٠ ثُٔجهر 

دٜيث ثُوِخ إ٠ُ ٓقٌٔةز ثُٔٞٝةٞع ، أٓةج ٝ ٛةٞ ُةْ يلؼةَ كةو يوذةَ 

ٓ٘ٚ ثُ٘ؼ٠ ػ٠ِ ثُٔقٌٔز إُضلجُضٜج ػةٖ صقويةن إؽةٌثء ًةجٕ ػِيةٚ أٝ 

ػِةة٠ ثُٔةةوثكغ ػ٘ةةٚ إٔ يؼِةةٖ ػةةٖ ًؿذضةةٚ كةة٠ صقويوةةٚ ، ٝ ح يٞةةيٌ 

ٓةةٖ دؼةةٜ ثُقٌةةْ إٔ صٌةةٕٞ ثُٚةةًٞر ثُْٔ٘ةةٞمز هةةو ؽةةجءس مِةةٞث  

ثألًٝثم ثُٔوٌٝفةةةز ػِةةة٠ دْةةةجٟ ثُذقةةةظ ُٔةةةج ٛةةةٞ ٓوةةةًٌ ٓةةةٖ إٔ 

ثُؼذٌر ك٠ ثُٔقجًٔز ٠ٛ دِٔق ثُوٞيز ثألٙة٠ِ ، ٓٔةج صٌةٕٞ ٓؼةٚ 

 هػٟٞ ثاموٍ دقن ثُوجػٖ ك٠ ثُوكجع ػ٠ِ ؿيٌ أّجُ     

 (29/2/1893ق ، عٍَخ 52ٌَٕخ  6513)اٌطعٓ هلُ 

 

ع٘ةةةجء ثألٙةةةَ كةةة٠ ثألفٌةةةجّ إػضذةةةجً إٔ ثاؽةةةٌثءثس هةةةو ًٝػيةةةش أ

ثُةةوػٟٞ ، ٝ إٗٔةةج يؾةةٍٞ ُٚةةجفخ ثُٖةةنٕ إٔ يغذةةش دٌجكةةز ثُوةةٌم 

ثُوجٗٞٗيز إٔ ٛيٙ ثاؽٌثءثس هةو أِٛٔةش أٝ مُٞلةش ، ٝ ىُةي إىث ُةْ 

صٌٖ ٓيًًٞر ك٠ ٓقٌٞ ثُؾِْز أٝ ك٠ ثُقٌْ ، كةئىث ًةجٕ ٓقٞةٌ 

ثُؾِْز هو أعذش كيةٚ إٔ ٓقجٓيةج  ٓؼي٘ةج  فٞةٌ ػةٖ ثُٔةضْٜ ػ٘ةو دةوء 

يُي ، دؼو ثاٗضٜجء ٖٓ ّةٔجع ثُٖةٜٞه ٗظٌ ثُوػٟٞ ، ٝ أعذش كيٚ ً

ٝ ٌٓثكؼز ثُ٘يجدز ، إٔ ثُيٟ صٌثكغ ػٖ ثُٔضْٜ ٛٞ ٓقج٠ٓ آمٌ كٜةيث 

ثُٔقج٠ٓ يؼضذٌ هجٗٞٗةج  أٗةٚ فٞةٌ ٓةغ ثُٔةضْٜ ٟةٞثٍ ٗظةٌ ثُةوػٟٞ 

ًؿْ مِٞ ثُٔقٌٞ ٓةٖ إعذةجس ىُةي أٝ إعذةجس إٗجدضةٚ ػةٖ ثُٔقةج٠ٓ 

 ثألٍٝ كةةة٠ فٞةةةًٞ ؽٔيةةةغ إؽةةةٌثءثس ثُٔقجًٔةةةز   ٝ ىُةةةي ٓةةةج هثّ

ثُٔضْٜ ح يوػ٠ إٔ ثُغجدةش كة٠ ثُٔقٞةٌ ينةجُق ٓةج صةْ دجُلؼةَ كة٠ 

 إؽٌثءثس ٓقجًٔضٚ  

 (21/3/1838ق ، عٍَخ 8ٌَٕخ  611)اٌطعٓ هلُ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               65)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ٝ  -ُٔةةج ًةةجٕ ثألٙةةَ إٔ صؾةةٌٟ ثُٔقجًٔةةز دجُِـةةز ثٌُّةةٔيز ُِوُٝةةز 

ٓةج ُةْ يضؼةيً ػِة٠ إفةوٟ ّةِوض٠ ثُضقويةن أٝ  -٠ٛ ثُِـةز ثُؼٌديةز 

ُضقويةن هٕٝ ثاّةضؼجٗز دّٞةي٠ يوةّٞ ثُٔقجًٔز ٓذجٕةٌر إؽةٌثءثس ث

دجُضٌؽٔةةةز أٝ يوِةةةخ ٜٓ٘ةةةج ثُٔةةةضْٜ ىُةةةي ٝ يٌةةةٕٞ ِٟذةةةٚ مجٝةةةؼج  

ُضوويٌٛج ، كئٗٚ ح يؼيخ إؽٌثءثس ثُضقوين إٔ صٌٕٞ ثُؾٜةز ثُوجةٔةز 

دؼو هو إّضؼجٗش دّٞيويٖ ص٠ُٞ أفوٛٔج صٌؽٔز أهٞثٍ ثُوجػٖ ٓةٖ 

َيةةز إُةة٠ ثُٜ٘ويةةز إُةة٠ ثاٗؾِيَيةةز عةةْ هةةجّ ثآلمةةٌ د٘وِٜةةج ٓةةٖ ثاٗؾِي

ثُؼٌديز ، إى ٛٞ أٌٓ ٓضؼِن دظٌٝف ثُضقويةن ٝ ٓوضٞةيجصٚ مجٝةغ 

هثةٔةةج  ُضوةةويٌ ٓةةٖ يذجٕةةٌٙ ، ٝ إى ًةةجٕ ثُوةةجػٖ ُةةْ يةةيٛخ كةة٠ ٝؽةةٚ 

ثُ٘ؼ٠ إ٠ُ إٔ أهٞثُةٚ هةو ٗوِةش ػِة٠ ؿيةٌ فويوضٜةج ٗضيؾةز ثاّةضؼجٗز 

دّٞةةةةيويٖ ، ٝ ًةةةةجٕ ًه ثُقٌةةةةْ ػِةةةة٠ هكةةةةغ ثُوةةةةجػٖ كةةةة٠ ٛةةةةيث 

مِةة٘ إُيةةٚ ٓةةٖ إٌٟثفةةٚ ، كةةئٕ  ثُنٚةةٞٗ ًجكيةةج  ٝ يْةةضويْ دةةٚ ٓةةج

ٓ٘ؼة٠ ثُوةجػٖ ػِيةٚ يٌةٕٞ ؿيةٌ ّةويو كٞةو  ػةٖ أٗةٚ ح يؼةوٝ إٔ 

يٌٕٞ صؼييذج  ُإلؽٌثءثس ثُْجدوز ػ٠ِ ثُٔقجًٔز دٔةج ح يٚةِـ ّةذذج  

ُِوؼةةةٖ ػِةةة٠ ثُقٌةةةْ ، إى ثُؼذةةةٌر كةةة٠ ثألفٌةةةجّ ٛةةة٠ دةةةئؽٌثءثس 

 ثُٔقجًٔز ٝ دجُضقويوجس ثُض٠ صقَٚ أٓجّ ثُٔقٌٔز  

 (24/2/1899ق ، عٍَخ 51ٌَٕخ  3112)اٌطعٓ هلُ

 

إىث أّضوِغ أفو ثُٔضٜٔيٖ ًأٟ ٓقجٓيٚ كة٠ إًصٌةجح ؽٌئةز ٝ ٛة٠ 

ٝ ُٞ أٗةٚ  -ثاصلجم ٓغ أفو ثُٖٜٞه ػ٠ِ إٔ يٖٜو ًٍٝث  كٜيث ثألٌٓ 

إح إٔ ٓةةٖ فوةةٚ ، دةةَ ٓةةٖ  -ّةةٌ ػِةةْ دةةٚ ثُٔقةةج٠ٓ دْةةذخ ٜٓٔضةةٚ 

جس ٌٓثكؼة 935ٝثؽذٚ ، إٔ يليٖٚ ُٔ٘غ ٝهٞع ثُؾٌئز ٝكوج  ُِٔةجهر 

  كةةئىث أمةةيس ثُٔقٌٔةةز دٔؼِٞٓةةجس ثُٔقةةج٠ٓ ػةةٖ صِةةي ثُٞثهؼةةز ٝ 

إّةةض٘وس إُيٜةةج كةة٠ ثُضةةوُيَ ػِةة٠ إٔ ثُٔةةضْٜ ًِٓٞةةٚ ًةةجٕ يْةةؼ٠ كةة٠ 

 صِلين ٕٜجهر كو ئٌٖ إّ٘جه ثُنون إُيٜج ك٠ ىُي  

 (21/12/1833ق ، عٍَخ 3ٌَٕخ  1888)اٌطعٓ هلُ  

 

َ ص٘ظةيْ ّؤثٍ ثُٔقٌٔز ُِٔضْٜ ػةٖ ثُلؼةَ ثُْٔة٘و إُيةٚ ٛةٞ ٓةٖ هذية

 ثاؽٌثءثس ك٠ ثُؾِْز ٝ ح يضٌصخ ثُذووٕ ػ٠ِ ٓنجُلضٚ   

 (19/11/1816ق ، عٍَخ 46ٌَٕخ  516)اٌطعٓ هلُ  



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               66)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ٓض٠ ًجٗش ٓقٌٔز ثُؾ٘جيجس هو ٗظٌس ثُوػٟٞ ك٠ فًٞٞ ثُٔةضْٜ 

ٝ ّٔؼش ثُٖٜٞه ثُييٖ فٌٞٝث ثُؾِْز ٝ أٌٓس دضوٝر أهٞثٍ ٖٓ 

ٛ ػِةة٠ ػةةوّ ُةةْ يقٞةةٌ ٓةةْٜ٘ هٕٝ إٔ يذةةوٟ ثُةةوكجع أٟ إػضةةٌث

فٞةةةًْٞٛ أٝ يضْٔةةةي دٞةةةًٌٝر ّةةةٔجػْٜ ٛةةةْ أٝ ؿيةةةٌْٛ أٓةةةجّ 

ثُٔقٌٔةةةز ، كئٗةةةٚ إىث ٟؼةةةٖ ػِةةة٠ فٌةةةْ ثُٔقٌٔةةةز دٔوُٞةةةز إٕ أٓةةةٌ 

ثافجُز هو ٙوً ؿيجديج  ألٗٚ دؼو ثُضقويةن أمةي ثُذةُٞيِ كة٠ ثُذقةظ 

ػٖ ثُٔضْٜ ثُيٟ ٝؽٜش ػِيٚ ثُضٜٔز كِْ يٜضو إُيةٚ كوةوٓش ثألًٝثم 

دؼةةو إٔ ٙةةوً أٓةةٌ ثافجُةةز دةةَٖٓ  ُوجٝةة٠ ثافجُةةز كةة٠ ؿيذضةةٚ عةةْ

ٟٞيةةةَ ٝةةةذ٠ ثُٔةةةضْٜ ٝ هةةةوّ ُٔقٌٔةةةز ثُؾ٘جيةةةجس ٓذجٕةةةٌر كةةةٌهس 

ثألًٝثم إُةةة٠ ثُ٘يجدةةةز اػةةةجهر ثاؽةةةٌثءثس كةةة٠ ٓٞثؽٜضةةةٚ ، ٝ ٌُةةةٖ 

ثُ٘يجدز ُْ ص٘لي ىُي ٝ ُْ صؼو ثُضقوين ٝ ديُي فجُش دي٘ٚ ٝ ديٖ إدةوثء 

ىث ٟؼةٖ إ -هكجػٚ ٝ ٓ٘جهٖز ٕٜٞه ثاعذجس ك٠ ثُضقويوجس ثادضوثةيةز 

دٜيث كو يٌٕٞ ُٜيث ثُوؼٖ ٖٓ ٝؽٚ يذةًٌٙ ، إىث ثُؼذةٌر كة٠ ٙةقز 

ثُٔقجًٔةةجس ٛةة٠ دٔةةج يؾةةٌٟ أٓةةجّ ثُٔقةةجًْ دجُؾِْةةجس ، ٝ ٗوةة٘ 

 ثُضقويوجس ثألُٝيز أٝ هًٚٞٛج ح يٚـ إٔ يٌٕٞ ّذذج  ُِذووٕ   

 (22/11/1845ق ، عٍَخ  15ٌَٕخ  1381) اٌطعٓ هلُ 

 

ُٔةةضْٜ كةة٠ هػةةٟٞ ثُؾ٘قةةز إىث ًةةجٕ ثُغجدةةش دٔقٞةةٌ ثُؾِْةةز إٔ ث

ثُٔذجٌٕر ثٌُٔكٞػز ٝوٙ هو ّتَ ػٖ ثُضٜٔز ثُْٔ٘ور إُيةٚ كنٌٌٗٛةج 

ٝ هجٍ إٗٚ ُْ ينس ٕيتج  ٓٔج إصْٜ دةٚ ، عةْ هةجٍ ٓقجٓيةٚ إٕ ُويةٚ هكؼةج  

دؼوّ هذٍٞ ثُوػٟٞ ثُٔوٗيز ُْذن ًكؼٜج أٓجّ ثُٔقٌٔز ثُٔوٗيةز ، عةْ 

جُقن ثُٔةو٠ٗ أميس ثُٔقٌٔز دٜيث ثُوكغ كئٗٚ ح يوذَ ٓةٖ ثُٔةوػ٠ دة

  إٔ يوؼٖ ك٠ ٛيث ثُقٌْ دٔوُٞز إٕ ثُٔضْٜ ُْ يضوةوّ دجُةوكغ إح دؼةو 

إٔ صٌِْ ك٠ ٓٞٝٞع ثُضٜٔةز إى ثُٔةضْٜ ٝ هةو كةٞؽ٠ء دجُْةؤثٍ ػةٖ 

صٜٔضٚ ُةْ يٌةٕٞ كة٠ ّٝةؼٚ إح إٔ يؾيةخ ، ٝ ٓقجٓيةٚ هةو دةجهً إُة٠ 

إدوثء ىُي ثُةوكغ ػِة٠ أعةٌ ثُةٌه ػِة٠ ّةؤثٍ ثُٔقٌٔةز ، ٝ ثُٔةوػ٠ 

٠ٗ ُْ يذو ٓ٘ٚ ٝهضتي إػضٌثٛ ػِة٠ إٔ ثُةوكغ ُةْ يذةو كة٠ دجُقن ثُٔو

ثُٞهةةةش ثُٔ٘جّةةةخ ، ٝ ٓضةةة٠ ًةةةجٕ ثألٓةةةٌ ًةةةيُي كةةةئٕ إّةةةضنوٗ 

 ثُٔقٌٔز إٔ ثُٔضْٜ ُْ يض٘جٍٍ ػٖ ثُوكغ هذَ إدوثةٚ يٌٕٞ ّجةـج    

 (15/1/1845ق ، عٍَخ 15ٌَٕخ  64)اٌطعٓ هلُ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               61)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ثألٙةةةَ كةةة٠ ثألفٌةةةجّ إػضذةةةجً ثاؽةةةٌثءثس ثُٔضؼِوةةةز دجُٖةةةٌَ هةةةو 

ًٝػيةةش أع٘ةةجء ثُةةوػٟٞ ٓةةج ُةةْ يوةةْ ٙةةجفخ ثُٖةةنٕ دئعذةةجس إٔ صِةةي 

ثاؽٌثءثس هو أِٛٔش أٝ مُٞلةش   ٝ ٛةيث إىث ُةْ صٌةٖ ٓةيًًٞر كة٠ 

ٓقٌٞ ثُؾِْز ٝ ح ك٠ ثُقٌْ   كئىث ًجٕ ثُغجدش دةجُقٌْ ثُٔوؼةٕٞ 

كيةةٚ إٔ ثُٔقٌٔةةز إٗؼوةةوس دقٞةةًٞ إع٘ةةيٖ ٓةةٖ ثُْٔضٖةةجًيٖ ٝ أفةةو 

٘ةةوح ، كٜةةيث ًةةجف اػضذةةجً هٞةةجر ثُٔقٌٔةةز ثادضوثةيةةز دوٌيةةن ثُ

 ثُٔقٌٔز ٌِٖٓز صٌٖيو  هجٗٞٗيج  ٙقيقج   

 (13/12/1831ق ، عٍَخ 9ٌَٕخ  39)اٌطعٓ هلُ 

 

ٓضةة٠ ًجٗةةش ثُ٘يجدةةز ٝ ثُٔةةوػ٠ دةةجُقن ثُٔةةو٠ٗ ًوٛٔةةج هةةو صْٔةةي 

دةةنهٞثٍ ثُٔؾ٘ةة٠ ػِيةةٚ كةة٠ ثُضقويوةةجس ٝ دةةيٖ ٓؤهثٛةةج ٝهٞصٜةةج كةة٠ 

يٙ ثألهةٞثٍ دجُٔ٘جهٖةز ثاعذجس ، ٝ ًجٕ ثُوكجع ٖٓ ؽجٗذٚ هو ص٘جٍٝ ٛة

، كةةئٕ ػةةوّ صوٝصٜةةج دجُؾِْةةز ح يضٌصةةخ ػِيةةٚ دوةةوٕ إؽةةٌثءثس 

 ثُٔقجًٔز  

 (13/4/1842ق ، عٍَخ  12ٌَٕخ  481)اٌطعٓ هلُ 

 

ػ٠ِ ثُٔضْٜ إىث ًجٗش ثُٔقٌٔةز هةو كجصٜةج إٔ صؼويةٚ ثٌُِٔةز ثألميةٌر 

أٓجٜٓج إٔ يوجُذٜةج دةيُي   كةئىث ٛةٞ ُةْ يلؼةَ كئٗةٚ يؼةو ٓض٘ةجٍح  ػةٖ 

ك٠ إٔ يٌةٕٞ آمةٌ ٓةٖ يةضٌِْ دئػضذةجً أٗةٚ ُةْ يٌةٖ ػ٘ةوٙ أٝ ُةْ  فوٚ

 يذن ُويٚ ٓج يوُٞٚ ك٠ مضجّ ثُٔقجًٔز   

 (5/2/1845ق ، عٍَخ  15ٌَٕخ  325)اٌطعٓ هلُ 

 

إٕ إُٔجّ ثُوج٠ٝ هذَ ٗظٌ ثُوػٟٞ دجُؾِْز دٔةج صةْ كيٜةج ٓةٖ ٝثهةغ 

ثُضقويوجس ثألُٝيز ثُٔؼٌٝٝز ػ٠ِ دْجٟ ثُذقظ أٓجٓةٚ دجُؾِْةز ح 

ـ ػوٙ صٌٞي٘ج  ٌُأٟ ٓؼيٖ إّضوٌ ػِيٚ دٚوه إهثٗز ثُٔةضْٜ ، دةَ يٚ

إٕ ٓج ي٘ض٠ٜ إُيٚ ٓةٖ صِةي ثُضقويوةجس ح يٌةٕٞ دٔوضٞة٠ ٝويلضةٚ ٝ 

ٟذيؼةةز ػِٔةةٚ ًوةةجٛ أًغةةٌ ٓةةٖ كٌةةٌر أُٝيةةز ٓؤهضةةز هجدِةةز ُِضـييةةٌ ٝ 

ثُضذويَ ػ٠ِ فْةخ ٓةج يضذي٘ةٚ كة٠ ثُؾِْةز ٓةٖ ثُضقويوةجس ثُضة٠ صةضْ 

 أٓجٓٚ  

 (11/1/1848ق ، عٍَخ 19ٌَٕخ  1111)اٌطعٓ هلُ  



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               69)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ُٔةةج ًةةجٕ ٓقٞةةٌ ؽِْةةز ثُٔقجًٔةةز مِةةٞث  ٓةةج يليةةو إٔ ثُوةةجػٖ أٝ 

ثُٔوثكغ ػ٘ٚ ِٟخ ٓةٖ ثُٔقٌٔةز ٗةوح مذيةٌ فْةجد٠ ُلقة٘ ػٜةور 

ثُوةةجػٖ ، كئٗةةٚ حيؾةةٍٞ ُةةٚ إٔ ي٘ؼةة٠ ػِةة٠ ثُٔقٌٔةةز هؼٞهٛةةج ػةةٖ 

 إؽٌثء صقوين ُْ يوِخ ٜٓ٘ج ٝ ُْ صٌ ٠ٛ ٓٞؽذج  اؽٌثةٚ  

 (29/2/1893ق ، عٍَخ 52ٌَٕخ  6513)اٌطعٓ هلُ 

 

ٓض٠ ًجٕ ثألَٙ ك٠ ثاؽٌثءثس ثُٚقز ، ٝ ح يؾٍٞ ثاهػجء دٔةج 

ينةةةجُق ٓةةةج عذةةةش ٜٓ٘ةةةج ّةةةٞثء كةةة٠ ٓقٞةةةٌ ثُؾِْةةةز أٝ ثُقٌةةةْ إح 

دجُوؼٖ دجُضَٝيٌ ، كئٗٚ ح يوذَ ٖٓ ثُٔةضْٜ هُٞةٚ إٔ ػذةجًر " ػةوٍ 

ػٖ ِٟذجصٚ " هو أهقٔش صذٌيٌث  اؽٌثء دجٟةَ إصنيصةٚ ثُٔقٌٔةز ٓةج 

هثّ ُْ يضني ٖٓ ؽجٗذٚ إؽةٌثء ثُوؼةٖ دةجُضَٝيٌ كئةج هٕٝ دٔقٞةٌ 

 ثُؾِْز ، ٝ يٌٕٞ ٓج ًههٙ ك٠ ٟؼ٘ٚ ك٠ ٛيث ثُٚوه ؿيٌ ّويو 

 (24/3/1868 ق ، عٍَخ 39ٌَٕخ  2239)اٌطعٓ هلُ 
 

إىث ًجٕ ثُٔضْٜ هو صْٔي دنٗٚ ح صٚـ ْٓجءُضٚ ػ٠ِ أّجُ ٓج ؽةجء 

يةز ، ٝ ٓةغ ىُةي أهثٗضةٚ دضوجًيٌ ك٠ ثُوػٟٞ ٌٓضٞدةز دجُِـةز ثاٗؾِيَ

ثُٔقٌٔةةز إّةةض٘جهث  إُةة٠ ٛةةيٙ ثُضوةةجًيٌ هٕٝ صٌؽٔضٜةةج كٜةةيث ػيةةخ كةة٠ 

 ثاؽٌثءثس يوض٠ٞ ٗوٜ فٌٜٔج  

 (21/12/1849ق ، عٍَخ  19ٌَٕخ  1214)اٌطعٓ هلُ 

 

ٓض٠ ًجٗش ثُوػٟٞ ثُؼٔٞٓيز هو ًكؼةش ٙةقيقز ػِة٠ ثُٔةضْٜ هذةَ 

إٔ إٔ ي٘ضنةةةخ ػٞةةةٞث  كةةة٠ ثُذٌُٔةةةجٕ ، ٝ ًجٗةةةش ثُٔقٌٔةةةز صؾٜةةةَ 

ثُٔضْٜ إٗضنخ دؼو ىُي ، كئٕ إىٕ ثُذٌُٔجٕ ك٠ إّضٌٔثً ثُْةيٌ كة٠ 

ثاؽةةةٌثءثس دؼةةةو إٔ ص٘ذٜةةةش ثُٔقٌٔةةةز ئ٘ةةةغ ٓةةةٖ ثُوةةةٍٞ دةةةذووٕ 

ثاؽٌثءثس ثُض٠ صٔش ٝو ثُٔةضْٜ إعةٌ إٗضنجدةٚ ، ٝ ح يٚةـ صٖةذيٚ 

ٛةةيٙ ثُقجُةةز ٓةةٖ ؽٔيةةغ ثُٞؽةةٞٙ دقجُةةز ثاؽةةٌثءثس ثُضةة٠ صذةةوأ ٝةةو 

ؾِةِ ، إى إٔ فٌةْ ًةَ فجُةز ٓةٖ ػٞٞ ك٠ ثُذٌُٔجٕ دـيةٌ إىٕ ثُٔ

ثُقجُضيٖ ح يضلن صٔجٓج  ٓغ فٌْ ثألمٌٟ ّٞثء ٖٓ ؽٜةز ٟذيؼضةٚ أٝ 

 ٖٓ ؽٜز ػِضٚ  

 (26/4/1848ق ، عٍَخ 19ٌَٕخ  1651)اٌطعٓ هلُ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               68)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ٖٓ ثُٔوًٌ إٔ ثٌُٔٛ ٖٓ ثألػيثً ثُوٌٜيةز ثُضة٠ صذةًٌ ػةوّ صضذةغ 

إؽةٌثءثس ثُٔقجًٔةةز كةة٠ ثُٔؼجًٝةةز ٝ ػةوّ ثُؼِةةْ دةةجُقٌْ ثُٚةةجهً 

ػةةةٖ ثُضوٌيةةةٌ  -إىث ٓةةةج إّةةةضوجُش ٓوصةةٚ  -كيٜةةج ٝ ثُضنِةةةق دجُضةةج٠ُ 

دجاّضت٘جف ك٠ ثُٔيؼجه ثُٔوًٌ هجٗٞٗج  ، ٓٔج يضؼيٖ ٓؼٚ ػِة٠ ثُقٌةْ 

إىث ٓج هةجّ ػةيً ثُٔةٌٛ إٔ يؼةٌٛ ُوُيِةٚ ٝ يوةٍٞ ًِٔضةٚ كيةٚ   ٝ 

ُٔج ًجٕ ثُقٌْ ثُٔوؼٕٞ كيٚ هو ه٠ٞ دؼوّ هذةٍٞ ثاّةضت٘جف ٕةٌو  

جه هٕٝ إٔ يؼةٌٛ ُؼةيً ثُٔةٌٛ ثُةيٟ أدةوثٙ ُِضوٌيٌ دٚ دؼو ثُٔيؼة

ثُٔوثكغ ػةٖ ثُوةجػٖ صذٌيةٌث  ُضةنمٌٙ كة٠ ثُضوٌيةٌ دجاّةضت٘جف ٝ ح 

ُِٖٜجهر ثٌُٔٝيز ُِضة٠ هةوٜٓج اعذةجس ٙةقز ىُةي ثُؼةيً ٝ إُضلضةش 

ػ٘ةةٚ ٝ أؿلةةَ ثُةةٌه ػِيةةٚ ، كةةئٕ ثُقٌةةْ ثُٔوؼةةٕٞ كيةةٚ يٌةةٕٞ ٓؼيذةةج  

كجع دٔةةةج دجُوٚةةةًٞ كةةة٠ ثُذيةةةجٕ ٝ ٓ٘وٞيةةةج  ػِةةة٠ إمةةةوٍ دقةةةن ثُةةةو

ٝ ح يـيةٌ ٓةٖ ىُةي إٔ ْٓةٞهر ثُقٌةْ  -يْضٞؽخ ٗوٞٚ ٝ ثافجُةز 

صٞةةٔ٘ش ثإةةجًر إُةة٠ ػةةيً ثُٔةةٌٛ ثُٔةةوػ٠ دةةٚ ٝ ثُةةٌه ػِةة٠ 

ثُٖٜجهر ثُوذيز ٝػوّ ثاػضةوثه دٜةج ، ُٔةج ٛةٞ ٓوةًٌ ٓةٖ إٔ ثُؼذةٌر 

ك٠ ثُقٌْ ٠ٛ دْ٘نضٚ ثألِٙيز ثُض٠ يقًٌٛج ثٌُجصخ ٝيٞهةغ ػِيٜةج 

ٟٞ ٝ صٌةةٕٞ ثٌُٔؽةةغ كةة٠ أمةةي ثُوجٝةة٠ ٝ صقلةة  كةة٠ ِٓةةق ثُةةوػ

ثًُٚٞر ثُض٘ليييز ٝ كىجُوؼٖ ػِيةٚ ٓةٖ ىٟٝ ثُٖةنٕ ، أٓةج ثُْٔةٞهر 

ك٠ٜ ح صؼةوٝ إٔ صٌةٕٞ ًٝهةز ُضقٞةيٌ ثُقٌةْ ح صـ٘ة٠ ػةٖ ثُقٌةْ 

 دجُٔؼ٠٘ ثُٔضووّ ٕيتج    

 (25/1/1818ق ، عٍَخ  49ٌَٕخ  1621)اٌطعٓ هلُ 

 

ٕ يذ٘ة٠ ٖٓ ثُٔوةًٌ إٔ ّةٌٞس ثُوةجػٖ أٝ ثُٔةوثكغ ػ٘ةٚ ح يٚةـ أ

 ػِيٚ ٟؼ٘ٚ ٓج هثٓش ثُٔقٌٔز ُْ صٔ٘ؼٚ ٖٓ ٓذجٌٕر فوٚ ك٠ ثُوكجع

 (11/12/1898 ق ، عٍَخ 58ٌَٕخ  14481)اٌطعٓ هلُ 

 

إىث ًجٕ ثُغجدش دٔقٌٞ ثُؾِْةز إٔ ثُٔةضْٜ أفةوط صٖٞيٖةج  كةنٌٓس 

ثُٔقٌٔةةز دئمٌثؽةةٚ ٓةةٖ هجػةةز ثُؾِْةةز كٜةةيث ٓةةٖ فوٜةةج ، ٝ صؼضذةةٌ 

ه ثُٔةضْٜ ػةٖ ثُؾِْةز ًنٜٗةج ثاؽٌثءثس ثُض٠ فِٚش ك٠ كضةٌر إدؼةج

 فِٚش ك٠ فٌٞصٚ  

 (1/3/1848ق ، عٍَخ  18ٌَٕخ  361) اٌطعٓ هلُ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               11)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ثٌُٔٛ ٖٓ ثألػيثً ثٌُٖػيز ثُض٠ صٖلغ ك٠ ثُضنِق ػٖ فٞةًٞ 

ثُؾِْةةز ٝ ِٟةةخ ثُضنؽيةةَ  ٝ ٌُةةٖ صوٌيةةٌ ٙةةقضٚ ٝ ػةةوّ ٙةةقضٚ ح 

ٕنٕ ُٔقٌٔز ثُ٘وٜ دٚ   دَ ٛٞ ٖٓ إمضٚجٗ هج٠ٝ ثُٔٞٝةٞع 

ٚ ًأيةةج  ٓؤيةةوث  دجُةةوُيَ ًةةجٕ ًأيةةٚ ٜٗجةيةةج  ح ٓوؼةةٖ ، كٔضةة٠ إًصةةنٟ كيةة

 كيٚ 

 (3/1/1828ق ، عٍَخ 46ٌَٕخ  315)اٌطعٓ هلُ 

 

ثألَٙ إٔ ثُٔقٌٔز ثاّضت٘جكيز إٗٔج صو٠ٞ ػ٠ِ ٓوضٞة٠ ثألًٝثم 

ٝ ح صؾةةٌٟ ٓةةٖ ثُضقويوةةجس إح ٓةةج صةةٌٟ َُٝٓةةج  اؽٌثةةةٚ   ٝ ُٔةةج 

ء صقويةن ًجٗش ٓقٌٔز عج٠ٗ هًؽز ُةْ صةٌ ٓةٖ ؽجٗذٜةج فجؽةز اؽةٌث

كةةة٠ ثُةةةوػٟٞ ، ٝ ًجٗةةةش ٓقٌٔةةةز أٍٝ هًؽةةةز هةةةو فووةةةش ٕةةةلٞيز 

ثٌُٔثكؼز دْةٔجع ثُٖةٜٞه ، كةئٕ ٓةج ي٘ؼةجٙ ثُوةجػٖ ػِة٠ ثُقٌةْ ٓةٖ 

 ٓوجُز ثاموٍ دقن ثُوكجع يٌٕٞ ؿيٌ ّويو   

 (5/5/1868 ق ، عٍَخ 38ٌَٕخ  81)اٌطعٓ هلُ 

 

ح صةةنعيٌ اؿلةةجٍ ثُٔقٌٔةةز ىًةةٌ ّةةٖ ثُٔةةضْٜ ، ثُِٜةةْ إح إىث ًجٗةةش 

ثُؾٌئز ثُض٠ يقجًْ ٖٓ أؽِٜج ٓٔج ئٌٖ إٔ صضةنعٌ ػوٞدضٜةج ٝؽٞدةج  

ػوٞدجس ، أٝ ًجٕ ٛ٘جى إفضٔجٍ  73دٚـٌ ّٖ ثُٔضْٜ ٟذوج  ُِٔجهر 

ثُضة٠ صقةٌّ ٓقجًٔةز ٓةٖ ُةْ يذِـةٞث ثُْةجدؼز ٓةٖ  59ُضوذين ثُٔجهر 

 ػٌْٔٛ   

 (6/3/1831ق ، عٍَخ 41ٌَٕخ  182)اٌطعٓ هلُ 

 

ٞٗ َِٓٓةز ًيليةز ؽِةُٞ ثُنذيةٌيٖ ُٔج ًجٕ ثُوجٕٗٞ ُْ ي٘ظْ د٘ٚة

 9935ُْةة٘ز  98ثُٔ٘ٚةةٞٗ ػِئٜةةج كةة٠ ثٌُّٔةةّٞ دوةةجٕٗٞ ًهةةْ 

ٝ ُةةةْ يقظةةةٌ ػِئٜةةةج  9983ُْةةة٘ز  993ثُٔؼةةةوٍ دجُوةةةجٕٗٞ ًهةةةْ 

ٓقجهعز هج٠ٝ ثُوػٟٞ دَ ػ٠ِ ثُ٘ويٜ كئٗٚ هو ؽؼةَ ٜٓ٘ٔةج ػٞٗةج  

ُٚ دٔةج يْةضضذغ دوثٛةز إٌٓةجٕ صذةجهٍ ثُقةويظ ديٜ٘ٔةج ٝ دي٘ةٚ دجُؾِْةز 

ٌٕٞ ك٠ ىُي ٓج يٖٞح إؽٌثءثس ثُٔقجًٔةز دٔةج يؼيذٜةج ، هٕٝ إٔ ي

 ٝ ٖٓ عْ كئٕ ٓج صغيٌٙ ثُوجػ٘ز ك٠ ٛيث ثُٖجٕ يٌٕٞ ؿيٌ ّويو  

 (18/3/1895 ق ، عٍَخ 53ٌَٕخ  6392)اٌطعٓ هلُ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               11)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ُٔج ًجٕ ٖٓ ثُٔوًٌ إٔ ثُٔقٌٔز ٓضة٠ أٓةٌس دئهلةجٍ دةجح ثٌُٔثكؼةز 

ٓةز دئؽجدةز ك٠ ثُوػٟٞ ٝ فؾَصٜج ُِقٌْ ك٠ٜ ٖٓ دؼو ح صٌةٕٞ َِٓ

ِٟخ ثُضقوين ثُيٟ يذويٚ  ثُٔضْٜ ك٠ ٓيًٌصٚ ثُض٠ يووٜٓج كة٠ كضةٌر 

فؾَ ثُوٞيز ُِقٌْ أٝ ثٌُه ػِيٚ ٓج هثّ ٛٞ ُةْ يوِةخ ىُةي دؾِْةز 

ثُٔقجًٔةز ٝ هذةَ إهلةةجٍ دةجح ثٌُٔثكؼةز كةة٠ ثُةوػٟٞ ، ٝ ًةجٕ ثُذةةيٖ 

ٖٓ ٓوجُؼةز ٓقٞةٌ ؽِْةز ثُٔقجًٔةز أٓةجّ ٓقٌٔةز أٍٝ هًؽةز إٔ 

إٌٗجً ثُضٜٔز ٝ ُْ يوِخ إ٠ُ ثُٔقٌٔةز ّةٔجع ثُوجػٖ إهضٌٚ ػ٠ِ 

ٕةةةجٛو كةةة٠ ثُةةةوػٟٞ ، كئٗةةةٚ ح صغٌيةةةخ ػِةةة٠ ثُٔقٌٔةةةز إى ٛةةة٠ ُةةةْ 

صْضؾخ ُوِخ إػجهر ثُوٞيز ٌُِٔثكؼز ُْٔجع ػجٓةَ ثُؾةٌثػ ثُةيٟ 

 -ُٔج ًةجٕ ىُةي  -أدوثٙ دٔيًٌصٚ ثُض٠ ٌٙفش ُٚ ثُٔقٌٔز دضووئٜج 

جًٔةز ٝ ًجٕ ثُغجدش ثُةيٟ ٓةٖ ثٌُؽةٞع إُة٠ ٓقجٝةٌ ؽِْةجس ثُٔق

ثاّضت٘جكيز إٔ ثُوجػٖ ُةْ يؼةو إُة٠ ثُضْٔةي أٓجٜٓةج دْةٔجع ثُؼجٓةَ 

ثُٔةةيًًٞ ٝ ًجٗةةش ٓقٌٔةةز عةةج٠ٗ هؽةةز إٗٔةةج صقٌةةْ كةة٠ ثألٙةةَ ػِةة٠ 

ٓوضٞةةة٠ ثألًٝثم ٝ ٛةةة٠ ح صؾةةةٌٟ ٓةةةٖ ثُضقويوةةةجس إح ٓةةةج صةةةٌٟ 

َُٝٓةةج  اؽٌثةةةٚ ٝ ح صِضةةَّ إح دْةةٔجع ثُٖةةٜٞه ثُةةييٖ ًةةجٕ يؾةةخ 

ج هثٓةةش ُةةْ صةةٌ ٓةةٖ ؽجٗذٜةةج ّةةٔجػْٜ أٓةةجّ ٓقٌٔةةز أٍٝ هًؽةةز ، ٓةة

فجؽز إُة٠ ّةٔجػْٜ ، ٝ ًةجٕ ثُٔةوثكغ ػةٖ ثُوةجػٖ هةو صٌثكةغ أٓةجّ 

ٓقٌٔةةز عةةج٠ٗ هًؽةةز ٟجُذةةج  أٙةةِيج  ثُذةةٌثءر ٝ إفضيجٟيةةج  إّةةضؼٔجٍ 

ثٌُأكةةز هٕٝ إٔ يٖةةيٌ إُةة٠ ِٟةةخ إّةةضوػجء ثُٖةةجٛو كئٗةةٚ ح يؾةةٍٞ 

ُِوةةجػٖ إٔ ي٘ؼةة٠ ػِةة٠ ثُٔقٌٔةةز هؼٞهٛةةج ػةةٖ إؽةةٌثء صقويةةن ُةةْ 

ح يوذةةَ ٜٓ٘ةةج إٔ يغيةةٌ ىُةةي ألٍٝ ٓةةٌر أٓةةجّ ٓقٌٔةةز يوِةةخ ٜٓ٘ةةج ٝ 

 ثُ٘وٜ 

 (1/6/1818 ق ، عٍَخ48ٌَٕخ  141)اٌطعٓ هلُ 

 

ٓةةٖ ثُٔوةةًٌ إٔ ثُٔقٌٔةةز ٓضةة٠ أٓةةٌس دئهلةةجٍ دةةجح ثٌُٔثكؼةةز كةة٠ 

ثُوػٟٞ ٝ فؾَصٜج ُِقٌةْ كٜة٠ دؼةو ح صٌةٕٞ َِٓٓةز دئؽجدةز ِٟةخ 

يٖ إػجهر ثُوػٟٞ ٌُِٔثكؼز دؼو فؾَٛج ثُوػٟٞ ُِقٌةْ ٓةٖ ثُوةجػ٘

ٓج هثٓج ُْ يوِذج ىُي دؾِْز ثُٔقجًٔز ٝ هذَ إهلجٍ دجح ثٌُٔثكؼةز  -

 ٝ فؾَٛج ُِقٌْ  

 (31/4/1898 ق ، عٍَخ 59ٌَٕخ  1563)اٌطعٓ هلُ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               12)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ُٔةةج ًجٗةةش ثُوجػ٘ةةز ُةةْ صوِةةخ ٓةةٖ ثُٔقٌٔةةز ّةةٔجع أهةةٞثٍ ثُٔؾ٘ةة٠ 

ػِيٜج ػ٠ِ ثٌُؿْ ٖٓ فًٞٞ ٛيٙ دؾِْز ثُٔقٌٔز ثاّةضت٘جكيز   ٝ 

ـ٠٘ ػةةٖ ّةةٔجع ثُٖةةٜٞه إىث هذةةَ ثُٔةةضْٜ أٝ ًةةجٕ ُِٔقٌٔةةز إٔ صْةةض

ثُٔوثكغ ػ٘ٚ ىُي   ٝ يْضٟٞ ك٠ ىُةي إٔ يٌةٕٞ ثُوذةٍٞ ٙةٌيقج  أٝ 

ٝٔ٘يج  دضٌٚف ثُٔضْٜ أٝ ثُٔوثكغ ػ٘ٚ دٔج يوٍ ػِيٚ   ٝ ُٔج ًجٗةش 

ثُٔقٌٔز دؼةو ّةٔجع ثُةوػٟٞ ٝ إهلةجٍ دةجح ثٌُٔثكؼةز كيٜةج ٝ فؾةَ 

ضـ دةةةجح ثُوٞةةيز اٙةةوثً ثُقٌةةةْ ، ؿيةةٌ َِٓٓةةةز دئؽجدةةز ِٟةةةخ كةة

ثٌُٔثكؼز ٖٓ ؽويو ُضقوين ِٟخ ٝٔ٘ٚ ثُوكجع ٓيًٌر دٖةنٕ ْٓةنُز 

يٌيو صقويوٜج دجُؾِْز ، كةئٕ ٓةج صغيةٌٙ ثُوجػ٘ةز كة٠ ٛةيث ثُ٘ؼة٠ ٓةٖ 

 ثاموٍ دقوٜج ك٠ ثُوكجع يٌٕٞ ؿيٌ ّويو  

 (13/3/1861 ق ، عٍَخ 31ٌَٕخ  2631)اٌطعٓ هلُ 

 

و صَٝيٌ ثُؼوةو ٝوٙ [ دضوويْ هُيَ ٝو ٗلْٚ ٝ أٗٚ ُيِ ٛ٘جى ٓج يلي

ثُْٔ٘ٞح ُِوجػٖ ٝ إ٠ُ ػوّ ثُضؼٞيَ ك٠ ٕنٕ إعذجس ٛةيث ثُضَٝيةٌ 

ػ٠ِ ٓؾٌه إٓض٘جع ثُٔوؼٕٞ ٝوٙ ػٖ صوويْ ٛيث ثُؼوو كئٗٚ ح يوذةَ 

ٓةةٖ هةةجٕٗٞ ثٌُٔثكؼةةجس  950ٓةةٖ ثُوةةجػٖ ثُضقةةوٟ دنفٌةةجّ ثُٔةةجهر 

ثُض٠ صؾيَ إَُثّ ثُنْٚ دضوويْ ًٝهةز صقةش يةوٙ كة٠ ثُقةجحس ثُضة٠ 

ف ٓؾجٍ صوذين ًَ ٖٓ ثُوةجٗٞٗيٖ ، ٝ ألٕ ٓةج يغيةٌٙ فوهصٜج امضو

 ك٠ ٛيث ثُٖنٕ ح يؼوٝ إٔ يٌٕٞ ؽوح  ك٠ صوويٌ ثُوُيَ   

 ( 31/12/1863 ق ، عٍَخ 32ٌَٕخ  2183)اٌطعٓ هلُ 
 

ٓةةٖ ثُٔوةةًٌ أٗةةٚ ٝ ُةةتٖ ًجٗةةش ثُٔقٌٔةةز ثاّةةضت٘جكيز كةة٠ ثألٙةةَ ح 

ٔؼٚ ٓةٖ صؾٌٟ صقويوج  ك٠ ثُؾِْز ٝ إٗٔج صذ٠٘ هٞجءٛج ػ٠ِ ٓةج صْة

ثُنٚةةّٞ ٝ ٓةةج صْضنِٚةةٚ ٓةةٖ ثألًٝثم ثُٔؼٌٝٝةةز ػِيٜةةج إح إٔ 

فوٜج ك٠ ٛيث ثُ٘وجم ٓويو دٞؽةٞح ٌٓثػةجر ٓوضٞةيجس فةن ثُةوكجع 

ٓةةةةٖ هةةةةجٕٗٞ  390دةةةةَ إٔ ثُوةةةةجٕٗٞ يٞؽةةةةخ ػِيٜةةةةج ٟذوةةةةج  ُِٔةةةةجهر 

 -ثاؽةةٌثءثس ثُؾ٘جةيةةز إٔ صْةةٔغ د٘لْةةٜج أٝ دٞثّةةوز أفةةو ثُوٞةةجر 

ٔجػْٜ أٓةةجّ ٓقٌٔةةز أٍٝ ص٘ودةةٚ ُةةيُي ثُٖةةٜٞه ثُةةييٖ ًةةجٕ يؾةةخ ّةة

 هًؽز ٝ صْضٞك٠ ًَ ٗوٜ ك٠ إؽٌثءثس ثُضقوين 

 (11/11/1891 ق ، عٍَخ 51ٌَٕخ  3111)اٌطعٓ هلُ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               13)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

إٗٚ ٝ إٕ ًجٕ ثألَٙ كة٠ إؽةٌثءثس ثُٔقجًٔةز ح صؾةٍٞ ٓذجٕةٌصٜج 

كةة٠ ثألػيةةجه ٝ أيةةجّ ثُؼوِةةز ثٌُّةةٔيز إح إٔ ىُةةي ُةةيِ ٓةةٖ ثُ٘ظةةجّ 

أٟ إؽٌثء ك٠ صِي ثأليجّ ٓةج  ثُؼجّ   كو دووٕ إىث دجٌٕس ثُٔقٌٔز

 هثّ ثُنّٚٞ ُْ يؼضٌٝٞث ػِيٜج   

 (26/5/1841ق ، عٍَخ  11ٌَٕخ  1215)اٌطعٓ هلُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               14)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثُذجح ثُغجُظ
 

 

إٍزغٛا

 ة

 اٌّزُٙ



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               15)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

إٕ فةةةن ثُٔةةةضْٜ كةةة٠ ثُةةةوكغ دةةةذووٕ ثاؽةةةٌثءثس ثُٔذ٘ةةة٠ ػِةةة٠ إٔ 

ٓةٖ  000ثُٔةجهر ثُٔقٌٔز إّضؾٞدضٚ يْو٠ ٝكوج  ُِلوةٌر ثألُٝة٠ ٓةٖ 

هجٕٗٞ ثاؽٌثءثس ثُؾ٘جةيز إىث فَٚ ثاّضؾٞثح دقًٞٞ ٓقج٠ٓ 

 ثُٔضْٜ ٝ ُْ يذو إػضٌثٝج  ػِيٚ   

 (11/5/1855ق ، عٍَخ 25ٌَٕخ  191)ٛعٓ

 

إىث ًةةةجٕ إّةةةضؾٞثح ثُٔةةةضْٜ هةةةو صةةةْ دٔٞثكوةةةز ثُةةةوكجع ػ٘ةةةٚ ٝ هٕٝ 

إػضٌثٛ ٓ٘ٚ كئٕ فوٚ ك٠ ثُوكغ دةذووٕ ثاؽةٌثءثس ثُٔذ٘ة٠ ػِة٠ 

ٓةٖ هةةجٕٗٞ  000خ يْةو٠ ٝكوةج  ُِلوةٌر ثألُٝة٠ ٓةٖ ثُٔةجهر ٛةيث ثُؼية

 ثاؽٌثءثس ثُؾ٘جةيز  

 (14/2/1856ق ، عٍَخ 25ٌَٕخ  1246)ٛعٓ 

 

ٓض٠ عذش إٔ إّضؾٞثح ثُٔضْٜ أٓةجّ ٓقٌٔةز أٍٝ هًؽةز صةْ دٔٞثكوةز 

ثُوكجع ٝ هٕٝ إػضٌثٛ ٓ٘ٚ كِيِ ُٚ إٔ ي٘ؼة٠ ػِيٜةج ٓةٖ دؼةو أٜٗةج 

 إّضؾٞدضٚ  

ووٕ ثاؽةٌثءثس ثُٔذ٘ة٠ ػِة٠ إّةضؾٞثدٚ فن ثُٔةضْٜ كة٠ ثُةوكغ دةذ

أٓجّ ٓقٌٔز ثُوًؽةز ثألُٝة٠ يْةو٠ ٝكوةج  ُِلوةٌر ثألُٝة٠ ٓةٖ ثُٔةجهر 

ٓةةٖ هةةجٕٗٞ ثاؽةةٌثءثس إىث فٚةةَ دقٞةةًٞ ٓقةةج٠ٓ ثُٔةةضْٜ  000

 دوٕٝ إػضٌثٛ ٓ٘ٚ ػِيٚ  

 (31/4/1856ق ، عٍَخ  26ٌَٕخ  321) ٛعٓ 

 

ْٜ إح إىث ٖٓ ثُٔوًٌ إٔ ثُوجٕٗٞ ٝ إٕ ًجٕ هو فظٌ إّةضؾٞثح ثُٔةض

هذَ ىُي ، كةئٕ ٛةيٙ ثُوجػةور هةو ٝٝةؼش ُٔٚةِقضٚ كِةٚ إٔ يض٘ةجٍٍ 

ػٜ٘ةةةج إٓةةةج دوِذةةةٚ ٙةةةٌثفز ٓةةةٖ ثُٔقٌٔةةةز إٔ صْةةةضؾٞدٚ أٝ دؼةةةوّ 

إػضٌثٝةةٚ ػِةة٠ إّةةضؾٞثدٚ ٝ إؽجدضةةٚ ػِةة٠ ثألّةةتِز ثُضةة٠ صٞؽٜٜةةج 

ثُٔقٌٔةةز إُيةةٚ   كةةئىث ٓةةج أؽةةجح ثُٔةةضْٜ دٔقةةٜ إمضيةةجًٙ ػِةة٠ ٓةةج 

ٕٝ إٔ يؼضةةٌٛ ثُٔةةوثكغ ػ٘ةةٚ ، صٞؽٜةةٚ إُيةةٚ ثُٔقٌٔةةز ٓةةٖ أّةةتِز ه

كةةئٕ ىُةةي ٓ٘ةةٚ يةةوٍ ػِةة٠ إٔ ٓٚةةِقضٚ ُةةْ صٞةةجً دجاّةةضؾٞثح ، ٝ 

 دجُضج٠ُ كو يؾٍٞ ُٚ إٔ يوػ٠ ثُذووٕ ك٠ ثاؽٌثءثس   

 (11/11/1866ق ، عٍَخ 36ٌَٕخ 1449)ٛعٓ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               16)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ٖٓ ثُٔوًٌ إٔ ثُوجٕٗٞ ٝ إٕ ًجٕ هو فظٌ إّةضؾٞثح ثُٔةضْٜ إح إىث 

ٝٝةؼش ُٔٚةِقضٚ كِةٚ إٔ يض٘ةجٍٍ  هذَ ىُي ، كةئٕ ٛةيٙ ثُوجػةور هةو

ػٜ٘ةةةج إٓةةةج دوِذةةةٚ ٙةةةٌثفز ٓةةةٖ ثُٔقٌٔةةةز إٔ صْةةةضؾٞدٚ أٝ دؼةةةوّ 

إػضٌثٝةةٚ ػِةة٠ إّةةضؾٞثدٚ ٝ إؽجدضةةٚ ػِةة٠ ثألّةةتِز ثُضةة٠ صٞؽٜٜةةج 

ثُٔقٌٔةةز إُيةةٚ ، كةةئىث ٓةةج أؽةةجح ثُٔةةضْٜ دٔقةةٜ إمضيةةجًٙ ػِةة٠ ٓةةج 

صٞؽٜٚ إُيٚ ثُٔقٌٔز ٖٓ أّتِز هٕٝ إٔ يؼضةٌٛ ثُٔةوثكغ كةئٕ ىُةي 

إٔ ِٓٚقضٚ ُةْ صٞةجً دجاّةضؾٞثح ، ٝ دجُضةج٠ُ كةو  ٓ٘ٚ يوٍ ػ٠ِ

يؾٍٞ ُٚ إٔ يوػ٠ ثُذووٕ ك٠ ثاؽٌثءثس   ٝ ُٔةج ًةجٕ إػضةٌثٛ 

ٓج ّٞثء ًةجٕ ٓةٖ ثُوةجػٖ أٝ ٓةٖ ثُٔةوثكغ ثُقجٝةٌ ٓؼةٚ ُةْ يغذةش 

دٔقٞةةةٌ ثُؾِْةةةز ، كةةةئٕ ٓةةةج يغيةةةٌٙ ثُوةةةجػٖ كةةة٠ ٙةةةوه دوةةةوٕ 

 إّضؾٞثدٚ ح يٌٕٞ ُٚ ٓقَ  

 ( 21/6/1811 ق ، عٍَخ41ٌَٕخ  511) ٛعٓ 
 

ٟذوةةج  ُةة٘٘  -ثألّةةضؾٞثح ثُٔقظةةًٞ هجٗٞٗةةج  كةة٠ ٟةةًٞ ثُٔقجًٔةةز 

ٛٞ  -ٖٓ هجٕٗٞ ثاؽٌثءثس ثُؾ٘جةيز  973ثُلوٌر ثأل٠ُٝ ٖٓ ثُٔجهر 

ٓ٘جهٖةةز ثُٔةةضْٜ ػِةة٠ ٝؽةةٚ ٓلٚةةَ كةة٠ ثألهُةةز ثُوجةٔةةز كةة٠ ثُةةوػٟٞ 

إعذجصج  ٝ ٗليج  ك٠ أع٘جء ٗظٌٛج ، ّٞثء أًجٕ ىُي ٖٓ ثُٔقٌٔةز أّ ٓةٖ 

ٝ ٖٓ ثُٔوثكؼيٖ ػْٜ٘ ، ُٔةج ُةٚ ٓةٖ موةًٞر وةجٌٛر   ٝ ثُنّٚٞ أ

ٛٞ ح يٚـ إح د٘جء ػ٠ِ ِٟخ ٖٓ ثُٔضْٜ ٗلْةٚ يذويةٚ كة٠ ثُؾِْةز 

ٝ ٛةيث ثُقظةٌ إٗٔةج  -دؼو صوويٌٙ ُٔٞهلٚ ٝ ٛٞ ٓجصوضٞةيٚ ٓٚةِقضٚ 

هٚةةو دةةٚ ٓٚةةِقز ثُٔةةضْٜ ٝفةةوٙ ، كِةةٚ إٔ ي٘ةةٍَ ػةةٖ ٛةةيث ثُقةةن 

ػ٘ةةةٚ ػِةةة٠  ٙةةةٌثفز أٝ ٝةةةٔ٘ج  دؼةةةوّ إػضٌثٝةةةٚ ٛةةةٞ أٝ ثُٔةةةوثكغ

 ثألّضؾٞثح ٝ دجاؽجدز ػ٠ِ ثألّتِز ثُض٠ صٞؽٚ إُيٚ   

 (29/11/1861ق ، عٍَخ 31ٌَٕخ  1625)ٛعٓ 

 

إّةةضوٌ هٞةةجء ٛةةيٙ ثُٔقٌٔةةز ػِةة٠ إٔ ثُٔةةضْٜ إىث أؽةةجح دٔقةةٜ 

إمضيجًٙ ػ٠ِ ٓج صٞؽٜٚ إُيٚ ثُٔقٌٔز ٖٓ أّتِز ، هٕٝ إٔ يؼضةٌٛ 

ٞةةجً ثُٔةةوثكغ ػ٘ةةٚ ، كةةئٕ ىُةةي ٓ٘ةةٚ يةةوٍ ػِةة٠ إٔ ٓٚةةِقضٚ ُةةْ ص

 دجاّضؾٞثح   

 ( 26/2/1851ق ، عٍَخ  26ٌَٕخ  1461) ٛعٓ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               11)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ثاّضؾٞثح ثُٔقظًٞ هجٗٞٗج  ك٠ ًٟٞ ثُٔقجًٔز ٟذوج  ُة٘٘ ثُلوةٌر 

ٖٓ هةجٕٗٞ ثاؽةٌثءثس ثُؾ٘جةيةز إٗٔةج هٚةو  973ثأل٠ُٝ ٖٓ ثُٔجهر 

دٚ ِٓٚقز ثُٔةضْٜ ٝفةوٙ كِةٚ إٔ ي٘ةٍَ ػةٖ ٛةيث ثُقةن ٙةٌثفز أٝ 

ٔةةوثكغ ػ٘ةةٚ ػِةة٠ ثألّةةضؾٞثح ٝ ٝةةٔ٘ج  دؼةةوّ إػضٌثٝةةٚ ٛةةٞ أٝ ثُ

دجافجُةةز ػِةةة٠ ثألّةةةتِز ثُٔٞؽٜةةةز إُيةةةٚ   ٝ ُٔةةةج ًةةةجٕ ح يذةةةيٖ ٓةةةٖ 

ثاٟةةوع ػِةة٠ ٓقجٝةةٌ ؽِْةةجس ثُٔقجًٔةةز إٔ أيةةج  ٓةةٖ ثُٔةةضْٜ أٝ 

ثُٔوثكغ ػ٘ٚ هو إػضٌٛ ػ٠ِ ٛيث ثاؽٌثء ، كئٕ ىُي يوٍ ػ٠ِ إٔ 

ُةةْ صٞةةجً دٜةةيث ثألّةةضؾٞثح ٝ ح  -كةة٠ صوةةويٌٙ  -ٓٚةةِقز ثُوةةجػٖ 

 ٚ دؼوةي إٔ يوػ٠ ثُذووٕ ك٠ ثاؽٌثءثس   يؾٍٞ ُ

 (21/12/1811ق ، عٍَخ 41ٌَٕخ 1462)ٛعٓ 

 

ُٔةةج ًةةجٕ ثُغجدةةش دٔقٞةةٌ ؽِْةةز ثُٔقجًٔةةز إٔ ثاّةةضؾٞثح صةةْ كةة٠ 

فٞةةًٞ ثُٔةةوثكغ ػةةٖ ثُوةةجػٖ ٝ دٔٞثكضةةٚ ، ٝ ًةةجٕ ٓةةٖ ثُٔوةةًٌ إٔ 

فن ثُٔضْٜ ك٠ ثُوكغ دذووٕ ثاؽٌثءثس ثُٔذ٘ة٠ ػِة٠ إٔ ثُٔقٌٔةز 

ٓةةٖ هةةجٕٗٞ  ٠000 ٝكوةةج  ُِلوةةٌر ثألُٝةة٠ ٓةةٖ ثُٔةةجهر إّةةضؾٞدضٚ يْةةو

ثاؽٌثءثس ثُؾ٘جةيز إىث فَٚ ثاّةضؾٞثح دقٞةًٞ ٓقجٓيةٚ ٝ ُةْ 

يذو إػضٌثٝج  ػِيةٚ ألٕ ىُةي يةوٍ ػِة٠ إٔ ٓٚةِقضٚ ُةْ صضةنعٌ دٜةيث 

ثاّةةضؾٞثح ٝ ٓةةٖ عةةْ كةةو يؾةةٍٞ ُةةٚ ٓةةٖ دؼةةو إٔ يةةوػ٠ دةةذووٕ 

 ثاؽٌثءثس  

 (25/5/1891ق ، عٍَخ 51ٌَٕخ  2421)ٛعٓ

 

ُٔج ًجٕ إّضؾٞثح ثُوجػٖ دؾِْز ثُٔقجًٔز هو صْ دٔٞثكوضةٚ ، ٝ ٓةج 

ًجٕ ُِٔقٌٔز إٔ صؾذٌٙ ػ٠ِ ثاّةضؾٞثح أٝ ثاؽجدةز ػِة٠ أّةتِضٜج 

، ٝ ًةةجٕ صوذيةةن ثُؼوٞدةةز كةة٠ فةةوٝه ثُةة٘٘ ٓةةٖ إٟوهةةجس ٓقٌٔةةز 

 ثُٔٞٝٞع ، كئٕ ٓج يغيٌٙ ثُوجػٖ ك٠ ٛيث ثُٖنٕ يٌٕٞ ؿيٌ ِّيْ    

 (19/3/1894َخ ق ، ع53ٌٍَٕخ  6923)ٛعٓ

 

ثألَٙ إٔ ثألفٌجّ ك٠ ثُٔةٞثه ثُؾ٘جةيةز صذ٘ة٠ ػِة٠ ثُضقويوةجس ثُضة٠ 

 صؾٌيٜج ثُٔقٌٔز ك٠ ثُؾِْز  

 (14/4/1899ق ، عٍَخ 59ٌَٕخ  253)ٛعٓ



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               19)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ثاّضؾٞثح ثُٔقظًٞ هجٗٞٗج  ك٠ ًٟٞ ثُٔقجًٔز ٝكوةج  ُة٘٘ ثُٔةجهر 

ٖٓ هجٕٗٞ ثاؽٌثءثس ثُؾ٘جةيز ٛٞ ٓ٘جهٖز ثُٔةضْٜ ػِة٠ ٝؽةٚ  937

َ ك٠ ثألهُز ثُوجةٔز ك٠ ثُوػٟٞ إعذجصج  ٝ ٗليج  كة٠ أع٘ةجء ٗظٌٛةج ٓلٚ

ّٞثء أًجٕ ىُي ٓةٖ ثُٔقٌٔةز أّ ٓةٖ ثُنٚةّٞ أٝ ٓةٖ ثُٔةوثكؼيٖ  -

ُٔةةج ُةةٚ ٓةةٖ موةةًٞر وةةجٌٛر ٝ ٛةةٞ ح يٚةةـ إح د٘ةةجء ػِةة٠  -ػةةْٜ٘ 

ِٟخ ٓةٖ ثُٔةضْٜ ٗلْةٚ يذويةٚ كة٠ ثُؾِْةز دؼةو صوةويٌٙ ُٔٞهلةٚ ٝ ٓةج 

ًٔةج ٛةٞ ٝثهةغ ثُقةجٍ  -ّضيٞةجؿ صوضٞيٚ ٓٚةِقضٚ   أٓةج ٓؾةٌه ثا

كةة٠ ثُةةوػٟٞ فةةيٖ إّضلْةةٌس ثُٔقٌٔةةز ٓةةٖ ثُوةةجػٖ إىث ًجٗةةش ُةةٚ 

كِةيِ كيةٚ  -ِٙز دنفو ثُٖٜٞه ٝ ٓج إىث ًجٕ هةو صٞؽةٚ إُيةٚ دَُٔ٘ةٚ 

أٟ مٌٝػ ػِة٠ ٓقةجًّ ثُوةجٕٗٞ ٝ ح ْٓةجُ كيةٚ دقةن ثُةوكجع   ٝ 

ٓغ ىُي كئٕ ٛيث ثُقظٌ إٗٔج هٚو دٚ ِٓٚقز ثُٔضْٜ ٝفةوٙ كِةٚ إٔ 

جٍٍ ػ٘ٚ ٌٙثفز أٝ ٝٔ٘ج  إٓج دوِذٚ ٌٙثفز ٓةٖ ثُٔقٌٔةز إٔ يض٘

صْةةةةضؾٞدٚ أٝ دؼةةةةوّ إػضٌثٝةةةةٚ ٛةةةةٞ أٝ ثُٔةةةةوثكؼٕٞ ػ٘ةةةةٚ ػِةةةة٠ 

ثاّضؾٞثح ٝ إؽجدضٚ ػ٠ِ ثألّتِز ثُضة٠ صٞؽٜٜةج إُيةٚ ثُٔقٌٔةز   ٝ 

ُٔج ًجٕ ح يذيٖ ٖٓ ثاٟوع ػ٠ِ ٓقٞةٌ ؽِْةز ثُٔقجًٔةز إٔ أيةج 

ٛةيث ثاؽةٌثء   كةئٕ ٖٓ ثُوجػٖ أٝ ثُٔوثكغ ػ٘ٚ هةو إػضةٌٛ ػِة٠ 

ُةْ صٞةجً دٜةيث  -كة٠ صوةويٌٙ  -ٛيث يوٍ ػِة٠ إٔ ٓٚةِقز ثُوةجػٖ 

 ثاّضؾٞثح ٝ ح يؾٍٞ ُٚ ٖٓ دؼو إٔ يوػ٠ دووٕ ثاؽٌثءثس  
 (26/3/1813ق ، عٍَخ 43ٌَٕخ 113)ٛعٓ 

 

إٕ ٓج يضوِذٚ ثُوجٕٗٞ ٖٓ ّؤثٍ ثُٔقٌٔز ُِٔةضْٜ ػةٖ ثُلؼةَ ثُْٔة٘و 

ثُضةة٠ ح يضٌصةةخ ثُةةذووٕ ػِةة٠ إُيةةٚ ٛةةٞ ٓةةٖ ثاؽةةٌثءثس ثُض٘ظئيةةز 

 إؿلجُٜج   
 (1/11/1811ق ، عٍَخ 41ٌَٕخ  651)ٛعٓ 

 

ػوّ إّضؾٞثح ثُ٘يجدةز ثُؼجٓةز إع٘ةيٖ ٓةٖ ثُوةجػ٘يٖ إٗٔةج ٛةٞ صؼييةخ 

ُإلؽٌثءثس ثُْجدوز ػ٠ِ ثُٔقجًٔز ح يٚـ إٔ يٌةٕٞ ّةذذج  ُِوؼةٖ 

ػ٠ِ ثُقٌةْ ًٔةج ح يٚةـ إٔ يٌةٕٞ ّةذذج  ُِوؼةٖ ػِيةٚ ػةوّ ّةؤثٍ 

ٔةضْٜ ػةٖ ثُضٜٔةز ثُْٔة٘ور إُيةٚ ٟجُٔةج أٗةٚ ح يةوػ٠ أٜٗةج ثُٔقٌٔز ثُ

 ٓ٘ؼضٚ ٖٓ إدوثء ًجَٓ هكجػٚ  
 (31/12/1891ق ، عٍَخ 51ٌَٕخ  2282)ٛعٓ



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               18)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ُٔج ًجٕ ٖٓ ثُٔوًٌ إٔ ثاّضؾٞثح ثُٔقظةًٞ كة٠ ٟةًٞ ثُٔقجًٔةز 

ٓةٖ هةجٕٗٞ ثاؽةٌثءثس  973ٟذوج  ُ٘٘ ثُلوةٌر ثألُٝة٠ ٓةٖ ثُٔةجهر 

٠ ٝؽٚ ٓلَٚ ك٠ ثألهُز ثُوجةٔةز كة٠ ثُؾ٘جةيز ٛٞ ٓ٘جهٖز ثُٔضْٜ ػِ

ثُوػٟٞ إعذجصج  ٝ ٗليج  ك٠ أع٘جء ٗظٌٛج ّٞثء أًجٕ ىُي ٖٓ ثُٔقٌٔةز 

أّ ٖٓ ثُنّٚٞ أٝ ٖٓ ثُٔوثكؼيٖ ػْٜ٘ ُٔج ُةٚ ٓةٖ موةًٞر وةجٌٛر 

ٝ ٛٞ ح يٚـ إح د٘ةجء ػِة٠ ِٟةخ ثُٔةضْٜ ٗلْةٚ يذويةٚ كة٠ ثُؾِْةز 

يٖ ٓةةٖ ٝ ًةةجٕ ثُذةة -دؼةةو صوةةويٌٙ ُٔٞهلةةٚ ٝ ٓةةج صوضٞةةيٚ ٓٚةةِقضٚ 

ٓقٞةةٌ ؽِْةةز ثُٔقجًٔةةز إٔ ٓ٘جهٖةةز ثُٔقٌٔةةز ُِوةةجػٖ إهضٚةةٌس 

 -عةةْ أهُةة٠ ٛةةٞ  -ػِةة٠ ّةةؤثُٚ ػةةٖ ثُضٜٔةةز ثُْٔةة٘ور إُيةةٚ كنٌٌٗٛةةج 

ٖٓ صِوجء ٗلْٚ أع٘جء ّٔجع أهٞثٍ ثُٔؾ٠٘ ػِئٜةج ٝ هٕٝ  -ثُوجػٖ 

ّؤثُٚ أٗٚ ٌٝح ثألٍٝ دجٌٌُدةجػ ٝ أْٓةي دجُلِوةز ثُضة٠ ٕةو ٝعةجم 

كةئٕ ٓةج يغيةٌٙ كة٠ ٛةيث ثُٚةو  -ٌٌُثديؼ ثُغج٠ٗ إُيٜج أع٘جء ٝةٌدٚ دةج

ٖٓ هجُز ثاموٍ دقن ثُوكجع يٌٕٞ ؿيٌ ٓوذٍٞ ٝ ٓغ ىُي كئٕ ٛةيث 

ثُقظٌ إٗٔج هٚو دةٚ ٓٚةِقز ثُٔةضْٜ ٝفةوٙ كِةٚ إٔ ي٘ةٍَ ػةٖ ٛةيث 

ثُقن ٌٙثفز أٝ ٝٔ٘ج  دؼوّ إػضٌثٝةٚ ٛةٞ أٝ ثُٔةوثكغ ػ٘ةٚ ػِة٠ 

ٔةج ًةةجٕ ثاّةضؾٞثح ٝدجاؽجدةز ػِة٠ ثألّةتِز ثُضةة٠ صٞؽةٚ إُيةٚ   ٝ ُ

يذيٖ ٖٓ ثاٟةوع ػِة٠ ٓقٞةٌ ؽِْةز ثُٔقجًٔةز إٔ أيةج  ٜٓ٘ٔةج ُةْ 

يؼضةةٌٛ ػِةة٠ ٛةةيث ثاؽةةٌثء ، كةةئٕ ىُةةي يةةوٍ ػِةة٠ إٔ ٓٚةةِقز 

ُةْ صٞةجً دٜةيث ثُةيٟ أّةٔجٙ إّةضؾٞثدج  ٝ ح  -ك٠ صوةويٌٙ  -ثُوجػٖ 

 يؾٍٞ ُٚ دؼوةي إٔ يوػ٠ ثُذووٕ ك٠ ثاؽٌثءثس   
 (24/3/1893ق ، عٍَخ 52ٌَٕخ  6533)ٛعٓ

 

ٓةٖ هةجٕٗٞ ثاؽةٌثءثس ثُؾ٘جةيةز ٓةٖ ّةؤثٍ  979ج صضوِذةٚ ثُٔةجهر ٓ

ثُٔةةضْٜ ػةةٖ صٜٔضةةٚ أٓةةجّ ٓقٌٔةةز أٍٝ هًؽةةز ٛةةٞ ٓةةٖ ثاؽةةٌثءثس 

 ثُض٘ظئيز ثُض٠ ح يضٌصخ ػ٠ِ إؿلجُٜج ثُذووٕ   
 (14/11/1892ق ، عٍَخ 52ٌَٕخ  1913)ٛعٓ 

 

إّضلْجً ثُٔقٌٔز ٖٓ ثُٔضْٜ ػٔج إىث ًةجٕ أفةو ٓةٖ ػجةِضةٚ هةو هضةَ 

ثُقجهط ٝ ػٖٔ أصْٜ ك٠ هضِٚ ، ٛٞ ٓؾةٌه إّضيٞةجؿ ُةيِ كيةٚ  هذَ

 أٟ مٌٝػ ػ٠ِ ٓقجّ ثُوجٕٗٞ ٝ ح ْٓجُ كيٚ دقن ثُوكجع   
 (29/11/1861ق ، عٍَخ 31ٌَٕخ  1625)ٛعٓ



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               91)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ٓةةةٖ هةةةجٕٗٞ  907ثاّةةضؾٞثح ثُةةةيٟ يقظةةٌٙ ثُوةةةجٕٗٞ كةةة٠ ثُٔةةجهر 

صقويةةن ثُؾ٘جيةةجس ٛةةٞ ٓ٘جهٖةةز ثُٔةةضْٜ ػِةة٠ ٝؽةةٚ ٓلٚةةَ دٔؼٌكةةز 

٘ةةٚ ٝ ثُ٘يجدةةز ثثُؼٔٞٓيةةز ٝ ثُٔةةوػ٠ دةةجُقوٞم ثُٔوٗيةةز ٝ ثُٔةةوثكغ ػ

ثُٔقٌٔز ك٠ ثُضٜٔز ثُٔٞؽٜز إُيٚ ٝ وٌٝف إًصٌجدٜةج ، ٝ ٓؾجدٜضةٚ 

دنهُةةز ثاعذةةجس ثُوجةٔةةز ػِيةةٚ ، ٝ ٓ٘جهٖةةضٚ كةة٠ ًةةَ ٓةةج يؾيةةخ دةةٚ 

ٍُِٞٙٞ ٓ٘ٚ د٘ةجء ػِة٠ ٓةج يٚةوً ػِة٠ ُْةجٗٚ ٛةٞ إُة٠ فويوةز ٓةج 

ج  ٓ٘جهٖةةز ثُٖةةٜٞه ٛةةٞ ٝهةةغ   ٝ ٛةةيث ثاّةةضؾٞثح ثُةةيٟ ئجعةةَ صٔجٓةة

ثُةةيٟ ح يؾيةةَٙ ثُوةةجٕٗٞ إح د٘ةةجء ػِةة٠ ِٟةةخ ثُٔةةضْٜ   أٓةةج صٞؽيةةٚ 

دؼٜ أّتِز ٓةٖ ثُٔقٌٔةز إُة٠ ثُٔةضْٜ ُإلّضلْةجً ػةٖ دؼةٜ ٗوة٠ 

ٓضؼِوةةز دنهُةةز ثُغذةةٞس كؾةةجةَ دٔوضٞةة٠ ثُلوةةٌر ثألميةةٌر ٓةةٖ ثُٔةةجهر 

ثُٔيًًٞر ثُض٠ صوٍٞ : " ٝ إىث وٌٜ ك٠ أع٘ةجء ثٌُٔثكؼةز ٝ ثُٔ٘جهٖةز 

هجةغ يٌٟ َُّٝ صوةويْ إيٞةجفجس ػٜ٘ةج ٓةٖ ثُٔةضْٜ ُظٜةًٞ دؼٜ ٝ

ثُقويوز كيوِخ ثُوج٠ٝ ٓ٘ٚ ثاُضلجس إُيٜج ٝ يةٌم٘ ُةٚ كة٠ صوةويْ 

صِةةي ثايٞةةجفجس "   ٝ ح يةةؤعٌ كةة٠ ىُةةي إٔ يٌةةٕٞ صٞؽيةةٚ ٛةةيٙ 

ثألّةةتِز ػ٘ةةو ثُذةةوء كةة٠ ٗظةةٌ ثُةةوػٟٞ ، هذةةَ ّةةٔجع ثُٖةةٜٞه ٝ هذةةَ 

ٟةةوع ثُٔقٌٔةةز ػِةة٠ ثٌُٔثكؼةةز ٝ ثُٔ٘جهٖةةز ، ٓةةج هثّ ّةةذذٚ ّةةذن إ

أًٝثم ثُةةةةةوػٟٞ ثُٔؼٌٝٝةةةةةز ػِيٜةةةةةج اّةةةةةضنوٗ ٓةةةةةج صةةةةةٌٟ 

أّضنوٙةةةةٚ ٜٓ٘ةةةةج ُِٔةةةةضْٜ أٝ ػِيةةةةٚ   ًةةةةيُي ح يةةةةؤعٌ إٔ صوِةةةةخ 

ثُٔقٌٔز إ٠ُ ثُٔضْٜ ثاُضلةجس ثُٖٔةجً إُيةٚ ، ألٕ ٛةيث ثاُضلةجس ٓةٖ 

ٝثؽخ ثُٔضْٜ ك٠ فن ٗلْٚ ، كئؿلجُٚ ٖٓ ؽجٗةخ ثُٔقٌٔةز ح ئٌةٖ 

و إٔ يٌٕٞ ثُٔضْٜ هةو أؽجدٜةج ٟٞثػيةز ٝ إٔ يضٌصخ ػِيٚ ثُذووٕ دؼ

إمضيةةجًث  هٕٝ إٔ يذةةوٝ ٓ٘ةةٚ أٝ ٓةةٖ ثُٔةةوثكغ ػ٘ةةٚ أٟ إػضةةٌثٛ   ٝ 

إىٕ كةةئىث ًةةجٕ ثُغجدةةش دٔقٞةةٌ ثُؾِْةةز إٔ ثُٔقٌٔةةز ّةةنُش ثُٔةةضْٜ 

ػةةٖ صٜٔضةةٚ كنٌٌٗٛةةج ٝ هةة٘ ًٝثيضةةٚ ػةةٖ ثُقةةجهط ، كٞؽٜةةش إُيةةٚ 

٠ دؼٜ أّتِز كنؽجح ػِيٜج هٕٝ إػضٌثٛ ٖٓ أفو ، كو يوذَ ثُ٘ؼ

 ثُٔيًًٞر    907ػِيٜج دنٜٗج مجُلش فٌْ ثُٔجهر 
 (25/2/1846ق ، عٍَخ 16ٌَٕخ  215)ٛعٓ

 

ثاّضؾٞثح ثُٔقظةًٞ ٛةٞ ثُةيٟ يٞثؽةٚ كيةٚ ثُٔةضْٜ دنهُةز ثاصٜةجّ ثُضة٠ 

 صْجم ػِيٚ هُيو  ُيوٍٞ ًِٔضٚ كيٜج صِْئج  دٜج أٝ هفٞج  ُٜج   

 (6/4/1892ق ، 52ٌَٕخ  992)ٛعٓ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               91)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ُٔقظةةًٞ هجٗٞٗةةج  كةة٠ ٟةةًٞ ثُٔقجًٔةةز ٝكوةةج  ُٔةةج ًةةجٕ ثاّةةضؾٞثح ث

ٓةةٖ هةةجٕٗٞ ثاؽةةٌثءثس ثُؾ٘جةيةةز ٛةةٞ ٓ٘جهٖةةز  937ُةة٘٘ ثُٔةةجهر 

ثُٔضْٜ ػ٠ِ ٝؽٚ ٓلَٚ ك٠ ثألهُز ثُوجةٔز ك٠ ثُوػٟٞ إعذجصج  ٝ ٗليةج  

ك٠ أع٘جء ٗظٌٛج ّٞثء أًجٕ ىُةي ٓةٖ ثُٔقٌٔةز أّ ٓةٖ ثُنٚةّٞ أٝ 

ح يٚةـ إح  ٖٓ ثُٔوثكؼيٖ ػْٜ٘   ُٔج ُٚ ٖٓ موًٞر وجٌٛر ٝ ٛٞ

د٘جء ػ٠ِ ِٟخ ٖٓ ثُٔضْٜ ٗلْٚ يذويٚ ك٠ ثُؾِْز دؼةو صوٌيةٌٙ ٝ ٓةج 

ًٔةج ٛةٞ ٝثهةغ ثُقةجٍ  -صوضٞيٚ ٓٚةِقضٚ   أٓةج ٓؾةٌه ثاّضيٞةجؿ 

ك٠ ثُوػٟٞ فيٖ إّضلٌْس ثُٔقٌٔز ٖٓ ثُوجػٖ ػٖ ِٙضٚ دذجه٠ 

كِةيِ  -ثُٔضٜٔيٖ ٝ وٌٝف صٞؽٜٚ إ٠ُ ثٌُْٖٔ ثُيٟ صٞثؽوٝث كيٚ 

جًّ ثُوجٕٗٞ ٝ ح ْٓجُ كيةٚ دقةن ثُةوكجع   كيٚ أٟ مٌٝػ ػ٠ِ ٓق

ٝ ٓغ ىُي كئٕ ٛيث ثُقظٌ إٗٔج هٚو دةٚ ٓٚةِقز ثُٔةضْٜ ٝفةوٙ كِةٚ 

إٔ يض٘جٍٍ ػ٘ٚ ٌٙثفز أٝ ٝٔ٘ج  إٓج دوِذٚ ٌٙثفز ٓةٖ ثُٔقٌٔةز 

إٔ صْةةةةضؾٞدٚ أٝ دؼةةةةوّ إػضٌثٝةةةةٚ ٛةةةةٞ أٝ ثُٔةةةةوثكغ ػ٘ةةةةٚ ػِةةةة٠ 

   ثاّضؾٞثح ٝ إؽجدضٚ ػ٠ِ ثألّتِز ثُض٠ صٞؽٜٜج إُيٚ ثُٔقٌٔز

 (25/5/1891ق ، عٍَخ 51ٌَٕخ  2421)ٛعٓ

 

ٓةةٖ هةةجٕٗٞ صقويةةن ثُؾ٘جيةةجس ، ػِةة٠ ٓةةج يذةةيٖ ٓةةٖ  907إٕ ثُٔةةجهر 

ػذجًصٜج ، هو صقوعش ػٖ أٓةٌيٖ : إّةضؾٞثح ثُٔةضْٜ ٝ إّضيٞةجفٚ 

  كجاّةةضؾٞثح ٛةةٞ ٓ٘جهٖةةز ثُٔةةضْٜ ػِةة٠ ٝؽةةٚ ٓلٚةةَ كةة٠ ثألهُةةز 

ٞثء أًةجٕ ىُةي ثُوجةٔز ك٠ ثُوػٟٞ إعذجصج  ٝ ٗليج  ك٠ أع٘جء ٗظٌٛج ، ّ

ٖٓ ثُٔقٌٔز أٝ ٖٓ ثُٔقج٠ٓ ػ٘ٚ أٝ ٖٓ ثُٔوػ٠ دةجُقوٞم ثُٔوٗيةز 

أٝ ٓةةٖ ثُْٔةةتٍٞ ػةةٖ ٛةةيٙ ثُقوةةٞم   ٝ ٛةةيث ُٔةةج ُةةٚ ٓةةٖ ثُنوةةًٞر 

ثُظجٌٛر ؿيٌ ؽجةَ إح د٘جء ػ٠ِ ِٟخ ٖٓ ثُٔضْٜ ٗلْٚ يضوةوّ دةٚ ٝ 

يذويٚ ك٠ ثُؾِْةز دؼةو صوةويٌٙ ُٔٞهلةٚ ٝ ٓةج صوضٞةيٚ ٓٚةِقضٚ   أٓةج 

ٞ إّضلْجً ثُٔقٌٔز ٖٓ ثُٔضْٜ ػٖ دؼٜ ٓةج يظٜةٌ ثاّضيٞجؿ كٜ

أع٘ةةجء ّةةٔجع أهُةةز ثُةةوػٟٞ ٝ ثٌُٔثكؼةةز كيٜةةج ٝ ػٔةةج يةةٌٟ صقويوةةج  

ُِؼوثُةةز ّةةٔجع ًِٔضةةٚ كةة٠ ٕةةنٗٚ هذةةَ ثألمةةي دةةٚ ػِيةةٚ أٝ ُةةٚ   ٝ ٛةةيث 

يؾةةةٍٞ ُِٔقٌٔةةةز إٔ صضوةةةوّ دةةةٚ كضوِةةةخ إُةةة٠ ثُٔةةةضْٜ إٔ يذةةةوٟ ُٜةةةج 

 ٓوفظجصٚ ك٠ ٙوهٙ إىث ٓج أًثه  

 (11/12/1845ق ، عٍَخ 15خ ٌَٕ 1435)ٛعٓ



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               92)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ٓةٖ هةجٕٗٞ ثاؽةٌثءثس ثُؾ٘جةيةز صة٘٘ ػِة٠  993ُٔج ًجٗش ثُٔجهر 

أٗٚ : " ك٠ ؿيٌ فجُةز ثُضِةذِ ٝ فجُةز ثُْةٌػز دْةذخ ثُنةٞف ٓةٖ 

ٝيجع ثألهُز ح يؾٍٞ ُِٔقون ك٠ ثُؾ٘جيجس إٔ يْضؾٞح ثُٔضْٜ أٝ 

يٞثؽٜةٚ دـيةةٌٙ ٓةٖ ثُٔضٜٔةةيٖ أٝ ثُٖةةٜٞه إح دؼةو هػةةٞر ٓقجٓيةةٚ إٕ 

  ٝ ػِة٠ ثُٔةضْٜ إٔ يؼِةٖ إّةْ ٓقجٓيةٚ دضوٌيةٌ يٌضةخ كة٠ هِةْ  ٝؽو

ًضجح ثُٔقٌٔز أٝ إ٠ُ ٓنًٓٞ ثُْؾٖ ًٔج يؾٍٞ ُٔقجٓيٚ إٔ يضة٠ُٞ 

ٛةةيث ثاهةةٌثً أٝ ثاػةةوٕ "   ٝ ًةةجٕ ٓلةةجه ٛةةيث ثُةة٘٘ إٔ ثُٖٔةةٌع 

إّضٖ ّ٘ز مجٙز ٌَُ ٓضْٜ كة٠ ؽ٘جيةز ٛة٠ ٝؽةٞح هػةٞر ٓقجٓيةٚ 

إح إٔ ٛةةيث ثاُضةةةَثّ إٕ ٝؽةةو ُقٞةةًٞ ثاّةةضؾٞثح أٝ ثُٔٞثؽٜةةز 

ٖٓةةٌٟٝ دةةنٕ يٌةةٕٞ ثُٔةةضْٜ هةةو أػِةةٖ إّةةْ ٓقجٓيةةٚ دةةجُوٌين ثُةةيٟ 

ًّٔٚ ثُوجٕٗٞ ٝ ٛٞ ثُضوٌيٌ ك٠ هِْ ًضجح ثُٔقٌٔز أٝ أٓجّ ٓةنًٓٞ 

ثُْةةةؾٖ   ٝ إى ًةةةجٕ ثُوةةةجػٖ ُةةةْ يةةةَػْ أٗةةةٚ أػِةةةٖ إّةةةْ ٓقجٓيةةةٚ 

دجُوٌين ثُيٟ ًّةٔٚ ثُوةجٕٗٞ ٝ ٓةٖ عةْ كةئٕ إّةضؾٞثدٚ كة٠ صقويةن 

يٌٕٞ هو صْ ٙقيقج  ك٠ ثُوجٕٗٞ ٝ يٌةٕٞ ثُ٘ؼة٠ ػِة٠  ثُ٘يجدز ثُؼجٓز

 ثُقٌْ ك٠ ٛيث ثُنٚٞٗ ؿيٌ هٞيْ   

 (15/1/1881ق ، عٍَخ 61ٌَٕخ  54)ٛعٓ

 

ٓضةة٠ ًةةجٕ ثُغجدةةش ٓةةٖ ٓةةوٝٗجس ثُقٌةةْ ثُٔوؼةةٕٞ كيةةٚ ، إٔ ثُوةةجػٖ 

ثألٍٝ ُْ يؼِٖ إّْ ٓقجٓيٚ ّٞثء ُِٔقون كة٠ ٓقٞةٌ ثاّةضؾٞثح 

ٌضةجح أٝ أٓةجّ ٓةنًٓٞ ثُْةؾٖ ، أٝ هذَ إّضؾٞثدٚ دضوٌيةٌ كة٠ هِةْ ثُ

كئٕ إّضؾٞثدٚ ك٠ صقوين ثُ٘يجدز يٌٕٞ هو صْ ٙقيقج  كة٠ ثُوةجٕٗٞ ٝ 

يٌٕٞ ثُ٘ؼ٠ ػ٠ِ ثُقٌْ ك٠ ٛيث ثُنٚٞٗ ؿيٌ هةٞيْ   ٝ ح يـيةٌ 

ٖٓ ٛيث ثُ٘ظٌ ٓج يغيٌٙ ثُوجػٖ ٓةٖ إؿلةجٍ ثُٔقوةن هػةٞر ٓقجٓيةٚ 

ْ ثُيٟ فٌٞ ٓؼٚ ك٠ ٌٓفِز ّجدوز ، ىُي دنٗٚ كٞو  ػٖ إٔ ثُقٌة

ٓةٖ هةجٕٗٞ  993ًه ػ٠ِ ىُي دٔج يْٞؽ إٌٟثفٚ كئٕ ٗة٘ ثُٔةجهر 

ثاؽةٌثءثس ثُؾ٘جةيةز ؽةةجء ٙةٌيقج  كة٠ ًّةةْ ثُوٌيةن ثُةيٟ يضؼةةيٖ 

ػ٠ِ ثُٔةضْٜ إٔ يْةٌِٚ كة٠ إػةوٕ إّةْ ٓقجٓيةٚ إٕ ٕةجء إٔ يْةضليو 

 ٓٔج أًٝهٙ ٛيث ثُ٘٘ ، ٝ ٛٞ ثاؽٌثء ثُيٟ ُْ يوْ دٚ ثُوجػٖ  

 (5/3/1813ق ، عٍَخ 43ٌَٕخ  23)ٛعٓ 

 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               93)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ٓةةٖ هةةجٕٗٞ صقويةةن ثُؾ٘جيةةجس ٙةةٌيـ كةة٠ إٔ  907إٕ ٗةة٘ ثُٔةةجهر 

ِٟةةخ إّةةضؾٞثح ثُٔةةضْٜ أٓةةجّ ثُٔقٌٔةةز ًٓٞةةٍٞ إُيةةٚ ٕنٚةةيج  ألٗةةٚ 

ٙجفخ ثُٖنٕ ثألٍٝ ك٠ ثاهحء دٔج يٌيو ثاهحء دٚ ُوٟ ثُٔقٌٔةز 

  أٓج ٜٓٔز ثُٔقةج٠ٓ ػ٘ةٚ كٜة٠ ٓؼجٝٗضةٚ كة٠ ثُةوكجع دضوةويْ ثألٝؽةٚ 

ؼِةةن ٜٓ٘ةةج دجُٔٞٝةةٞع أّ دجُوةةجٕٗٞ   ثُضةة٠ يٌثٛةةج كةة٠ ٓٚةةِقضٚ ٓةةج ص

ًؿْ ٓؼجًٝز ٓقجٓيةٚ ُةٚ أٝ إّةوثء ثُ٘ٚةـ  -كئىث ٓج أٌٙ ثُٔضْٜ 

ػِةة٠ إٔ يضوةةوّ ٛةةٞ ٕنٚةةيج  ُِٔقٌٔةةز دةةوكجع ٓةةٖ ػ٘ةةوٙ أٝ  -إُيةةٚ 

دوِخ إّضؾٞثدٚ ػٖ أًٓٞ ًأٟ إٔ ِٓٚقضٚ صوض٠ٞ ثٌُٖق ػٜ٘ةج 

ًجٕ ػ٠ِ ثُٔقٌٔةز إٔ صؾيذةٚ إُة٠ ِٟذةٚ ٝ إٔ صْةضٔغ إُة٠ أهٞثُةٚ ٝ 

 ْضؾٞدٚ كئج ِٟخ ثاّضؾٞثح ػ٘ٚ  ص

 (9/3/1831ق ، عٍَخ 1ٌَٕخ 251)ٛعٓ

 

ّؤثٍ ثُٖجٛو دجُؾِْز هٕٝ فِق ثُئيٖ اىث ٝهغ دقًٞٞ ٓقج٠ٓ 

ثُٔةةضْٜ هٕٝ إػضةةٌثٛ ٓ٘ةةٚ ػِةة٠ ىُةةي كةةئٕ فوةةٚ يْةةو٠ كةة٠ ثُةةوكغ 

 دذووٕ ثاؽٌثءثس  

 (11/4/1862ق ، عٍَخ 31ٌَٕخ  2555)ٛعٓ 

 

ٔضْٜ ينٍٞ ُٚ إدوثء ٓج يؼٖ ٖٓ ِٟذةجس فن ثُوكجع ثُيٟ يضٔضغ دٚ ثُ

 ثُضقوين ٟجُٔج إٔ دجح ثٌُٔثكؼز ٓج ٍثٍ ٓلضٞفج   

 (23/5/1811ق ، عٍَخ 41ٌَٕخ  168)ٛعٓ 

 

ٖٓ ثُٔوًٌ إٔ ّؤثٍ ثُٔضْٜ ػٖ صٜٔضٚ ُيِ ٝثؽذج  إح أٓةجّ ٓقٌٔةز 

 أٍٝ هًؽز أٓج ُوٟ ثاّضت٘جف كجُوجٕٗٞ ُْ يٞؽخ ٛيث ثُْؤثٍ   

 (1/11/1811ق ، عٍَخ 41ٌَٕخ  651)ٛعٓ هلُ  

 

 

 

 

 

 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               94)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثُذجح ثٌُثدغ
 

 

 إعبكح

 إعواءاد

اٌّؾبوّ

 ح



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               95)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ٓةٖ هةجٕٗٞ ثاؽةٌثءثس ثُؾ٘جةيةز  095إػجهر ثُٔقجًٔز ٟذوج  ُِٔةجهر 

ُيِ ٓذ٘جٛةج صظِةْ دٌكةغ ٓةٖ ثُٔقٌةّٞ ػِيةٚ دةَ ٛة٠ دقٌةْ ثُوةجٕٗٞ 

ٝ ػِةة٠ ٓةةج إّةةضوٌ ػِيةةٚ  -دٔغجدةةز ٓقجًٔةةز ٓذضةةوأر ٝ دجُضةةج٠ُ كئٗةةٚ 

ُٔقٌٔةةز ثاػةةجهر إٔ صلٚةةَ كةة٠  يٌةةٕٞ -هٞةةجء ٓقٌٔةةز ثُةة٘وٜ 

ثُوػٟٞ دٌجَٓ فٌيضٜج ؿيٌ ٓويور د٠ٖء ٓٔةج ؽةجء دةجُقٌْ ثُـيةجد٠ 

ٝ ُٜةةةج إٔ صٖةةةوه ثُؼوٞدةةةز أٝ صنللٜةةةج ٝ فٌٜٔةةةج كةةة٠ ًةةةو ثُقةةةجُضيٖ 

 ٙقيـ هجٗٞٗج   

 ( 1/12/1864ق ، عٍَخ  34ٌَٕخ  1689) اٌطعٓ هلُ 

 

يةةز ُٔةةج ًةةجٕ ٗوةةٜ ثُقٌةةْ دجُْ٘ةةذز إُةة٠ ثُْٔةةتٍٞ ػةةٖ ثُقوةةٞم ثُٔوٗ

يوض٠ٞ ٗوٞٚ دجُْ٘ذز إُة٠ ثُٔةضْٜ ٝ إٔ ُةْ يوةًٌ دةجُوؼٖ اصٚةجٍ 

 9959ّة٘ز  57ٖٓ ثُوجٕٗٞ ًهْ  39ٝؽٚ ثُوؼٖ دٚ إػٔجح  ُِٔجهر 

ك٠ ٕنٕ فجحس ٝ إؽةٌثءثس ثُوؼةٖ أٓةجّ ٓقٌٔةز ثُة٘وٜ أٓةج ػةٖ 

ثُوؼٖ ثُٔووّ ٖٓ ثُ٘يجدز ثُؼجٓز كئٗةٚ ٝ إٕ ًةجٕ يوضٞة٠ ثُة٘وٜ إح 

ز ألٕ ٓةةةؤهٟ ٟؼةةةٖ ثُْٔةةةتٍٞ ػةةةٖ أٗةةةٚ ح ٓقةةةَ ُضٚةةةقيـ ثُؼوٞدةةة

ثُقوٞم ثُٔوٗيز ٝ إٓضةوثه أعةٌٙ إُة٠ ثُٔةضْٜ ٛةٞ ٝؽةٞح إػةجهر ٗظةٌ 

ثُوػٟٞ ٖٓ ؽويو ك٠ ٕوٜج ثُٔو٠ٗ ٝ ٛٞ ٓج يْضَِّ ٌٓثػجر ُقْةٖ 

ّيٌ ثُؼوثُز إػجهر ٓقجًٔز ثُٔضْٜ ٖٓ ؽويةو ػةٖ ثُٞثهؼةز كة٠ ٕةوٜج 

 ثُؾ٘جة٠ فض٠ صؼيو ٓقٌٔز ثُٔٞٝٞع ٗظٌ ثُوػٟٞ ًجِٓز  

 (9/2/1893ق ، عٍَخ 51ٌَٕخ  618ٓ هلُ ) اٌطع

 

ثألٙةةةَ إٔ ٗوةةةٜ ثُقٌةةةْ ٝ إػةةةجهر ثُٔقجًٔةةةز يؼيةةةو ثُةةةوػٟٞ إُةةة٠ 

ٓقٌٔةةز ثاػةةجهر دقجُضٜةةةج ثُضةة٠ ًجٗةةةش ػِيٜةةج هذةةةَ ٙةةوًٝ ثُقٌةةةْ 

ثُٔ٘وٞٛ كو صضويو دٔج ًٝه ك٠ ثُقٌْ ثألٍٝ ك٠ ٕنٕ صوةويٌ ٝهةجةغ 

يضٜةج ثُوػٟٞ ٝ ح يويوٛج فٌْ ثُ٘وٜ ك٠ إػجهر صوةويٌٛج دٌجٓةَ فٌ

، كيٚةةةذـ ثُقٌةةةْ ثُٔ٘وةةةٞٛ ح ٝؽةةةٞه ُةةةٚ ، ٝ صٞةةةق٠ ٓ٘ةةةجػ٠ 

ثُوةةجػٖ ػِةة٠ ٛةةيث ثُقٌةةْ ؿيةةٌ ىثس ٓٞٝةةٞع ، ٝ ٓةةٖ عةةْ كئٗةةٚ ح 

دةةجٌُه  -ٓقٌٔةز ثاػةةجهر  -يوذةَ ٓةةٖ ثُوةجػ٘يٖ إٔ يوجُذةةج ثُٔقٌٔةةز 

 ػ٠ِ ٓج أعجًٙ ثُوجػٖ ٖٓ أٝؽٚ ٗؼ٠ ػ٠ِ ثُقٌْ ثُٔ٘وٞٛ   

 (1/11/1892ق ، عٍَخ 52ٌَٕخ  4211اٌطعٓ هلُ )



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               96)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ُٔةةج ًةةجٕ ثُذةةيٖ ٓةةٖ ٓوجُؼةةز ثألًٝثم ٝ ثُٔلةةٌهثس ٝ ػِةة٠ ٓةةيًٌر 

ثُوِةةةْ ثُؾ٘ةةةجة٠ ثُٔنةةةض٘ إٔ ثُقٌةةةْ ثُٔوؼةةةٕٞ كيةةةٚ ثُٚةةةجهً ٓةةةٖ 

ثُٔقٌٔةةز ثاّةةةضت٘جكيز هةةو كوةةةو ُةةْ يضيْةةةٌ ثُقٚةةٍٞ ػِةةة٠ ٙةةةًٞر 

ًّٔيز ٖٓ ٛةيث ثُقٌةْ ثُٚةجهً كة٠ ثُةوػٟٞ ُٔةج ًةجٕ ىُةي ٝ ًةجٕ 

ُةوػٟٞ ثُؾ٘جةيةز ٝ ٓؾٌه ٙوًٝ فٌْ ح ٝؽٞه ُةٚ ح ص٘وٞة٠ دةٚ ث

ح يٌٕٞ ُٚ هٞر ثُٖةب ثُٔقٌةّٞ كيةٚ ٜٗجةيةج  ٓةج هثٓةش ٟةٌم ثُوؼةٖ 

ٓةٖ  557،  553كيٚ ُْ صْض٘لي ، كئٗٚ يضؼيٖ ػٔةو  دة٘٘ ثُٔةجهصيٖ 

هجٕٗٞ ثاؽٌثءثس ثُؾ٘جةيز إٔ صوٞة٠ ثُٔقٌٔةز دئػةجهر ثُٔقجًٔةز   

 ُٔج ًجٕ ٓج صووّ كئٗٚ يضؼيٖ ٗوٜ ثُقٌْ ثُٔوؼٕٞ كيٚ ٝ ثافجُز     

 (29/5/1894ق ، عٍَخ  53ٌَٕخ  1195) اٌطعٓ هلُ 
 

ثألٙةةةَ إٔ ٗوةةةٜ ثُقٌةةةْ ٝ إػةةةجهر ثُٔقجًٔةةةز يؼيةةةو ثُةةةوػٟٞ إُةةة٠ 

ٓقٌٔةةز ثاػةةجهر دقجُضٜةةةج ثُضةة٠ ًجٗةةةش ػِيٜةةج هذةةةَ ٙةةوًٝ ثُقٌةةةْ 

ثُٔ٘وةةٞٛ ، كةةو صضويةةو دٔةةج ًٝه كةة٠ ثُقٌةةْ ثألٍٝ كةة٠ ٕةةنٕ صوةةويٌ 

ويٌٛج دٌجٓةَ ٝهجةغ ثُوػٟٞ ، ٝ ح يويوٛج فٌْ ثُ٘وٜ ك٠ إػجهر صوة

فٌيضٜةةةج   ٝ ُٔةةةج ًةةةجٕ ح يذةةةيٖ ٓةةةٖ ٓقٞةةةٌ ؽِْةةةز ثُٔقجًٔةةةز إٔ 

ثُوةةجػٖ ثُغجُةةظ أٝ ثُٔةةوثكغ ػ٘ةةٚ هةةو أعةةجً أٜٗٔةةج ّةةتو أٓةةجّ ٓقٌٔةةز 

ثُٔٞٝٞع دٖنٕ صٞثؽوٙ أٓجّ ُؾ٘ز ثاٗضنجدجس ٝهش ٝهٞع ثُقةجهط 

، ٝ ٖٓ عْ كئٗٚ ح يوذَ ٓ٘ٚ إٔ يوجُخ ثُٔقٌٔز دجٌُه ػ٠ِ هكجع ُةْ 

 يذو أٓجٜٓج  

 (11/12/1813ق ، عٍَخ 43ٌَٕخ 116اٌطعٓ هلُ )

 

 095ٓةةٖ ثُٔوةةًٌ إٔ إػةةجهر ثُٔقجًٔةةز ثُؾ٘جةيةةز ٟذوةةج  ُةة٘٘ ثُٔةةجهر 

ٖٓ هجٕٗٞ ثاؽٌثءثس ثُؾ٘جةيز ، ٠ٛ دقٌْ ثُوةجٕٗٞ دٔغجدةز ٓقجًٔةز 

ٓذضوأر ، ٝ ُٔقٌٔز ثاػجهر إٔ صلَٚ ك٠ ثُوػٟٞ دٌجَٓ فٌيضٜةج ، 

وةةجػٖ أٓةةجّ ٓقٌٔةةز ٝ إى ًةةجٕ ىُةةي ٝ ًجٗةةش إؽةةٌثءثس ٓقجًٔةةز ثُ

ثاػجهر هو صٔش ٙقيقز ، كئٗٚ ؿيٌ ٓوذٍٞ ٓج يضْٔةي دةٚ ثُوةجػٖ 

ٖٓ دوةوٕ إػوٗةٚ كة٠ ثُٔقجًٔةز ثُـيجديةز ، ٝ ح يوذةَ إعجًصةٚ ىُةي 

 أٓجّ ٓقٌٔز ثُ٘وٜ  

 (4/4/1811ق ، عٍَخ 41ٌَٕخ  51اٌطعٓ هلُ)



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               91)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ثألٙةةةَ إٔ ٗوةةةٜ ثُقٌةةةْ ٝ إػةةةجهر ثُٔقجًٔةةةز يؼيةةةو ثُةةةوػٟٞ إُةةة٠ 

دقجُضٜةةةج ثُضةة٠ ًجٗةةةش ػِيٜةةج هذةةةَ ٙةةوًٝ ثُقٌةةةْ  ٓقٌٔةةز ثاػةةجهر

ثُٔ٘وٞٛ كو صضويو دٔج ًٝه ك٠ ثُقٌْ ثألٍٝ ك٠ ٕنٕ صوةويٌ ٝهةجةغ 

ثُوػٟٞ ٝ حيويوٛج فٌْ ثُ٘وٜ ك٠ إػةجهر صوةويٌٛج دٌجٓةَ فٌيضٜةج 

ًٔج إٔ ٗوٜ ثُقٌْ ثُْجدن ُوًٚٞٙ كة٠ ثُةٌه ػِة٠ هكةجع ثُوةجػٖ 

ٝٓةةج  ُةةيُي ٝ ُةةْ يوِةةخ ٜٓ٘ةةج إؽةةٌثء صقويةةن ٓؼةةيٖ ٝ ُةةْ صةةٌ ٛةة٠ َُ

 أٌٟفش هكجػٚ دنّذجح ّجةـز  
 (18/12/1816ق ، عٍَخ 46ٌَٕخ  953اٌطعٓ هلُ )

 

ٖٓ ثُٔوًٌ إٔ ّوٟٞ ثُقٌْ ثُـيجد٠ ٝ إػجهر ثُٔقجًٔز ك٠ ٓٞثؽٜٚ 

ثُٔضْٜ ح يضٌصخ ػِيٚ إٛوثً ثألهُز ثُضة٠ صٞةٔ٘ضٜج أًٝثم ثُةوػٟٞ 

ٜج ، ٝ دَ صظَ هجةٔز ٝ ٓؼضذٌٙ ٝ ُِٔقٌٔز إٔ صْض٘و إُيٜج ك٠ هٞةجة

ح ي٘ةةجٍ ٓةةٖ ػويةةوصٜج أٝ يؼيةةخ فٌٜٔةةج إٔ صٌةةٕٞ ٛةة٠ دةةيثصٜج ثُضةة٠ 

ػٍٞ ػِيٜج ثُقٌْ ثُـيجد٠ دَ ٝ ُٜةج إٔ صةًٞه كة٠ فٌٜٔةج ثألّةذجح 

ثُض٠ إصنيٛج ثُقٌْ ثُـيجد٠ ثُْجه٠ هجٗٞٗةج  أّةذجدج  ُقٌٜٔةج ٓةج هثٓةش 

 صِٚـ ك٠ ىثصٜج اهجٓز هٞجةٜج دجاهثٗز   
 (9/2/1892خ ق ، ع51ٌٍََٕخ  4488) اٌطعٓ هلُ 

 

ٖٓ هةجٕٗٞ ثاؽةٌثءثس ثُؾ٘جةيةز ٛة٠ دقٌةْ  095ٟذوج  ُ٘٘ ثُٔجهر 

ٝ ػِة٠ ٓةج إّةضوٌ  -ٝ دجُضةج٠ُ كئٗةٚ  -ثُوجٕٗٞ دٔغجدز ٓقجًٔز ٓذضوأٙ 

يٌٕٞ ُٔقٌٔز ثاػجهر إٔ صلٚةَ كة٠  -ػِيٚ هٞجء ٓقٌٔز ثُ٘وٜ 

    يور د٠ٖء ٓٔج ؽجء دجُقٌْ ثُـيجد٠ثُوػٟٞ دٌجَٓ فٌيضٜج ؿيٌ ٓو
 (8/5/1892ق ، عٍَخ 52ٌَٕخ  1214لُ اٌطعٓ ه)

 

ُْ يْضٞؽخ هجٕٗٞ ثاؽٌثءثس ثُؾ٘جةيز ك٠ ٓٞثه ثُؾ٘جيةجس إٔ صؼةجه 

ثُٔقجًٔةةز أٓةةجّ ثُةةوثةٌر ىثصٜةةج ثُضةة٠ أٙةةوًس ثُقٌةةْ ثُـيةةجد٠ ػِةة٠ 

ثُٔةةضْٜ كةة٠ فجُةةز فٞةةًٞٙ أٝ ثُوةةذٜ ػِيةةٚ هذةةَ ّةةوٟٞ ثُؼوٞدةةز 

 - ًٖةٌٟ ُٚةقز ثاؽةٌثءثس -ثُٔوًٌر ثُٔقٌّٞ دٜج د٠ٞٔ ثُٔور 

ٓةٖ ىُةي ثُوةجٕٗٞ كة٠ ٛةيٙ ثُقجُةز ٛةٞ  095دَ ًَ ٓج صوِذٚ ثُٔجهر 

 إػجهر ٗظٌ ثُوػٟٞ أٓجّ ثُٔقٌٔز   
 (28/3/1865، عٍَخ  ق34ٌَٕخ  2114 اٌطعٓ هلُ)



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               99)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ُتٖ ًجٕ ثألَٙ إٔ ٗوةٜ ثُقٌةْ ٝ إػةجهر ثُٔقجًٔةز يؼيةو ثُةوػٟٞ 

إ٠ُ ٓقٌٔز ثاػجهر دجُقجُز ثُض٠ ًجٗش ػِيٜةج ُضْةضنٗق ّةيٌٛج ٓةٖ 

وز ثُض٠ ٝهلش ػ٘وٛج هذَ ٙوًٝ ثُقٌْ ثُٔ٘وٞٛ ، إح إٔ فةو ثُ٘و

ىُةةي أح صضؼةةٌٛ ٓقٌٔةةز ثاػةةجهر ُٔةةج أدٌٓضةةٚ ٓقٌٔةةز ثُةة٘وٜ ٓةةٖ 

 -ثُقٌةةْ ثُٔ٘وةةٞٛ ، ٝ ح ُٔةةج ُةةْ صؼةةٌٛ ُةةٚ ٛةةيٙ ثُٔقٌٔةةز ٓ٘ةةٚ 

ٝةةًٌٝر إٔ إصٚةةجٍ ٓقٌٔةةز ثُةة٘وٜ دةةجُقٌْ ثُٔوؼةةٕٞ كيةةٚ ، ح 

ثُٔضٚةِز دٖةن٘  يٌٕٞ إح ٖٓ ثُٞؽٞٙ ثُض٠ د٠٘ ػِيٜج ثُوؼٖ ، ٝ

ٝ أح يٞجً ثُٔضْٜ دوؼ٘ٚ إىث ًةجٕ هةو  -ثُوجػٖ ٝ ُٚ ِٓٚقز كيٜج 

إٗلٌه دجُوؼٖ ػ٠ِ ثُقٌةْ ٝ إى ًجٗةش ثُةوػٟٞ ثُٔوٗيةز هةو مٌؽةش 

ٖٓ فٍٞر ثُٔقٌٔز دْذن إفجُضٜةج إُة٠ ثُٔقٌٔةز ثُٔوٗيةز ثُٔنضٚةز 

ٓةةةٖ هةةةجٕٗٞ ثاؽةةةٌثءثس ثُؾ٘جةيةةةز ُٔةةةج  039إػٔةةجح  ُةةة٘٘ ثُٔةةةجهر 

ُلٚةةَ كيٜةةج يوضٞةة٠ إؽةةٌثء صقويةةن ، ٝ ُةةْ يوؼةةٖ إًصنصةةٚ ٓةةٖ إٔ ث

ثُٔضٜٕٔٞ ك٠ ثُقٌْ ٖٓ ٛيٙ ثُ٘جفيز ألٗةٚ ؿيةٌ ٓ٘ةٚ ُِنٚةٞٓز ، ٝ 

ٝ ُٞ أٜٗةْ ًةجٗٞث هةو  -ح ٓجٗغ ٖٓ ثُْيٌ كيٜج ، ٝ اٗضلجء ِٓٚقضْٜ 

كؼِٞث ُوٞش ٓقٌٔز ثُ٘وٜ دؼوّ هذٍٞ ٟؼْٜ٘ ، ٝ ٖٓ عْ كٔج ًةجٕ 

ٗيج  أٓةةةجّ ٓقٌٔةةةز يؾةةةٍٞ ُِٔةةةوػ٠ دةةةجُقوٞم ثُٔوٗيةةةز إٔ يةةةوػ٠ ٓةةةو

ثاػجهر ٖٓ ؽويو ، ألٕ ىُي ٓ٘ٚ ُيِ إح ػٞهث  إُة٠ أٙةَ ثاهػةجء 

ثُةةيٟ ّةةذن إٔ هٞةة٠ دئفجُضةةٚ إُةة٠ ثُٔقٌٔةةز ثُٔوٗيةةز ، يْةةضٟٞ كةة٠ 

ىُي إٔ صٌٕٞ ٛيٙ ثُٔقٌٔةز هةو ٗظةٌس إهػةجءٙ ٝ كٚةِش كيةٚ ، أٝ 

ُْ صٌٖ هو ٌٕػش ك٠ ٗظٌر ، ٝ ألٕ إٗلةٌثه ثُٔضٜٔةيٖ دةجُوؼٖ كة٠ 

ّ إٝةجًصْٜ دوؼةْٜ٘ ، يْةضٟٞ كة٠ ىُةي إٔ يٌةٕٞ ثُقٌْ يٞؽخ ػو

ثُٞةًٌ ٓةٖ ٗجفيةةز ثُؼوٞدةز ثُؾ٘جةيةةز أٝ ثُضؼةٞيٜ ثُٔةةو٠ٗ ، ٝ ألٕ 

ٟذيؼةةز ثُوؼةةٖ دوٌيةةن ثُةة٘وٜ ٝ أفٌجٓةةٚ ٝ إؽٌثءثصةةٚ ، ح صْةةٔـ 

دةةةجُوٍٞ دؾةةةٞثٍ صةةةومَ ثُٔةةةوػ٠ دةةةجُقوٞم ثُٔوٗيةةةز ألٍٝ ٓةةةٌر كةةة٠ 

ز ثُةةوػٟٞ ثُؾ٘جةيةةز دؼةةو إفةةجُضْٜ ٓةةٖ ٓقٌٔةةز ثُةة٘وٜ إُةة٠ ٓقٌٔةة

ثُٔٞٝةةٞع اػةةجهر ثُلٚةةَ كيٜةةج دؼةةو ٗوةةٜ ثُقٌةةْ ، ٝ إى مةةجُق 

ثُقٌْ ثُٔوؼٕٞ كيةٚ ٛةيث ثُ٘ظةٌ ، ٝ ؽةٌٟ كة٠ هٞةجةٚ ػِة٠ هذةٍٞ 

ثُوػٟٞ ثُٔوٗيز ُوٟ ٓقٌٔز ثاػجهر ، ٝ أَُّ ثُٔضٜٔيٖ دةجُضؼٞيٜ 

، كئٗةةٚ يٌةةٕٞ هةةو مةةجُق ثُوةةجٕٗٞ ٝ أموةةن كةة٠ صنٝيِةةٚ دٔةةج يٞؽةةخ 

ُٔوٗيةز دجُْ٘ةذز ُِوةجػٖ صٚقيقٚ ٝ ثُوٞةجء دؼةوّ هذةٍٞ ثُةوػٟٞ ث
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ثألٍٝ ٝ ثُٔقٌّٞ ػِئٜج ثآلمةٌيٖ ، اصٚةجٍ ٝؽةٚ ثُوؼةٖ دٜٔةج ، 

ٝ ىُي هٕٝ فجؽز ُذقظ ثُٞؽٚ ثُغةج٠ٗ ٓةٖ ثُوؼةٖ ، ٝ هٕٝ صقويةو 

ؽِْز ُ٘ظٌ ثُٔٞٝٞع ، ٓج هثّ ثُؼٞثً ثُيٟ ٕجح ثُقٌْ ٓوٚةًٞث  

 ػ٠ِ ثُنون ك٠ ثُوجٕٗٞ   
 (13/3/1895ق ، عٍَخ  54ٌَٕخ  1449)اٌطعٓ هلُ 

 

ٓةٖ هةجٕٗٞ ثاؽةٌثءثس ثُؾ٘جةيةز صة٘٘ ػِة٠  559ُٔج ًجٗش ثُٔجهر 

أٗةةةٚ " إىث كوةةةوس أًٝثم ثُضقويةةةن ًِٜةةةج ٝ ًةةةجٕ ثُقٌةةةْ ٓٞؽةةةٞهث  ٝ 

ثُوٞيز ٓ٘ظًٞر أٓةجّ ٓقٌٔةز ثُة٘وٜ كةو صؼةجه ثاؽةٌثءثس إح إىث 

ًأس ثُٔقٌٔةةةز ٓقةةةو  ُةةةيُي " ٝ ًجٗةةةش ثُٔةةةيًٌر ثايٞةةةجفيز هةةةو 

ُٜج " إٔ ثُوؼٖ دوٌين ثُ٘وٜ أكٚقش ػٖ ػِز ٛيث ثُقٌْ ك٠ هٞ

إٗٔج يٞؽٚ إ٠ُ ثُقٌْ ىثصٚ ٝ ح ٕنٕ ُٚ دجُٞهجةغ ، كٔض٠ ًةجٕ ثُقٌةْ 

ٓٞؽةةٞهث  أٌٓةةٖ ثُلٚةةَ كةة٠ ثُوؼةةٖ دـيةةٌ فجؽةةز إُةة٠ ثٌُؽةةٞع إُةة٠ 

ثألًٝثم ثُِٜةةْ إح إىث ًةةجٕ ثُوؼةةٖ ٓ٘ٚةةذج  ػِةة٠ ثُضقويةةن كلةة٠ ٛةةيٙ 

 ثُقجُز يٌٕٞ ٛ٘جى ٓقو  اػجهر ثاؽٌثءثس      
 (11/5/1893ق ، عٍَخ  52ٌَٕخ  6831هلُ ) اٌطعٓ 

 

ثألٙةةةَ إٔ ٗوةةةٜ ثُقٌةةةْ ٝ إػةةةجهر ثُٔقجًٔةةةز يؼيةةةو ثُةةةوػٟٞ إُةةة٠ 

ٓقٌٔةةز إػةةجهر ثُٔقجًٔةةز دقجُضٜةةج ثُضةة٠ ًجٗةةش ػِيٜةةج هذةةَ ٙةةوًٝ 

ثُقٌةةْ ثُٔ٘وةةٞٛ ، كةةو صضويةةو دٔةةج ًٝه كةة٠ ثُقٌةةْ ثألٍٝ كةة٠ ٕةةنٕ 

ٓةةَ صوةةويٌ ثُٞهةةجةغ ٝ ح يويةةوٛج فٌةةْ ثُةة٘وٜ كةة٠ إػةةجهر صوةةويٌٛج دٌج

فٌيضٜةةةج ، ٝ إى ًةةةجٕ ىُةةةي ٝ ًةةةجٕ ثُوةةةجػٖ ي٘ؼةةة٠ ػِةةة٠ ثُقٌةةةْ 

ثُٔوؼةةٕٞ كيةةٚ ثُنوةةن كةة٠ صوذيةةن ثُوةةجٕٗٞ ُٔؾةةٌه ٓنجُلضةةٚ هٞةةجء 

ح  -دلةةٌٛ ٝهٞػٜةةج  -ٓقٌٔةةز ثُةة٘وٜ ، ٝ ًجٗةةش ٛةةيٙ ثُٔنجُلةةز 

يٚةةـ إٔ صٌةةٕٞ دةةيثصٜج ٝؽٜةةج  ُِوؼةةٖ ػِةة٠ ثُقٌةةْ ، كةةئٕ ٓةةج يغيةةٌٙ 

 ثُوجػٖ ك٠ ٛيث ثُٚوه ح يٌٕٞ ّويوث    
 (2/6/1868ق ، عٍَخ 38ٌَٕخ 182ٌطعٓ هلُ  ا)

 

إٕ ثُقٌْ ٓض٠ هٞة٠ د٘وٞةٚ يٚةذـ ح ٝؽةٞه ُةٚ ، كةو يٌةٕٞ عٔةز 

 ٓقَ ُٔ٘جهٖضٚ أٝ ثٌُه ػِيٚ ػ٘و إػجهر ثُٔقجًٔز  
 (4/2/1846ق ، عٍَخ  16ٌَٕخ  223) اٌطعٓ هلُ 
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ُٔةةج ًةةجٕ هةةجٕٗٞ ثاؽةةٌثءثس ثُؾ٘جةيةةز كةة٠ ثُلٚةةَ ثُغجُةةظ ٓةةٖ 

جح ثُغج٠ٗ ٝ ػ٘ٞثٗٚ ثاؽٌثءثس ثُض٠ صضذةغ ثُذجح ثُغج٠ٗ ٖٓ ثٌُض

كةة٠ ٓةةٞثه ثُؾ٘جيةةجس كةة٠ فةةن ثُٔضٜٔةةيٖ ثُـةةجةذيٖ هةةو ٗةة٘ كةة٠ 

ػ٠ِ أٗٚ " إىث فٌٞ ثُٔقٌّٞ ػِيةٚ كة٠ ؿيذضةٚ أٝ  095ثُٔجهر 

هذٜ ػِيٚ هذَ ّوٟٞ ثُؼوٞدز د٠ٞٔ ثُٔور يذوَ فضٔج  ثُقٌةْ 

ثُْجدن ٙوًٝٙ ّةٞثء كئةج يضؼِةن دجُؼوٞدةز أٝ دجُضٞةٔي٘جس ٝ 

ٗظةةٌ ثُةةوػٟٞ أٓةةجّ ثُٔقٌٔةةز " ٝ ٓلةةجه ٛةةيث ثُةة٘٘ ثٕ يؼةةجه 

ثألفٌجّ ثُٚجهًر ٖٓ ٓقٌٔز ثُؾ٘جيجس ك٠ ؽ٘جيز صذوَ فضٔج  ٝ 

دوٞر ثُوجٕٗٞ دقًٞٞ ثُٔقٌّٞ ػِيٚ ك٠ ؿيذضٚ أٝ ثُوذٜ ػِيٚ 

، ٝ ػِز ىُي إٔ إػجهر ثُٔقجًٔز ٟذوج  ُٜيٙ ثُٔجهر ُيْش ٓذ٘جٛج 

جٕٗٞ دٔغجدةةز صظِةةْ يٌكةةغ ٓةةٖ ثُٔقٌةةّٞ ػِيةةٚ دةةَ ٛةة٠ دقٌةةْ ثُوةة

ٓةةٖ  00ٓقجًٔةةز ٓذضةةوأر ٝ صٌصيذةةج  ػِةة٠ ىُةةي ؽةةجء ٗةة٘ ثُٔةةجهر 

هجٕٗٞ فجحس ٝ إؽٌثءثس ثُوؼٖ أٓجّ ٓقٌٔز ثُ٘وٜ ثُٚةجهً 

ٓوٚةةًٞث  ػِةة٠ صنٞيةةَ ثُوؼةةٖ  9959ّةة٘ز  57دجُوةةجٕٗٞ ًهةةْ 

ك٠ ٓغَ ٛيث ثُقٌْ ُِ٘يجدز ثُؼجٓز ٝ ثُٔوػ٠ دجُقوٞم ثُٔوٗيةز ٝ 

كة٠ ٛةيث ينضِةق ثُقٌةْ  ثُْٔتٍٞ ػٜ٘ج ًَ كئج ينةض٘ دةٚ ، ٝ

ثُٚةةجهً ؿيجديةةج  ٓةةٖ ٓقٌٔةةز ثُؾ٘جيةةجس كةة٠ ؽ٘جيةةز ػةةٖ ثُقٌةةْ 

ثُـيجد٠ أٝ ثُٔؼضذٌ فًٞٞيج  ثُٚجهً ٖٓ ٓقٌٔز ثألفوثط كة٠ 

ٖٓ ثُوةجٕٗٞ ًهةْ  99ؽ٘جيز يٌصٌذٜج ثُقوط ، كوو ٗٚش ثُٔجهر 

دٖةةنٕ ثألفةةوثط ػِةة٠ أٗةةٚ " صنةةض٘ ٓقٔةةز  9973ّةة٘ز  09

ثُقةوط ػ٘ةو إصٜجٓةٚ كة٠  ثألفوثط هٕٝ ؿيٌٛج دجُ٘ظٌ كة٠ أٓةٌ

 09ثُؾٌثةْ ٝ ػ٘و صؼٌٝٚ ُإلٗقٌثف      " ًٔج ٗٚش ثُٔجهر 

ٖٓ ٛيث ثُوجٕٗٞ ػ٠ِ أٗٚ صضذغ أٓجّ ٓقٌٔز ثافةوثط كة٠ ؽٔيةغ 

ثألفٞثٍ ثُوٞثػو ٝ ثاؽٌثءثس ثُٔوًٌر ك٠ ٓةٞثه ثُؾة٘ـ ٓةج ُةْ 

ػ٠ِ ثٗٚ " صوذن  59ي٘٘ ػ٠ِ موف ىُي ، ٝ ٗٚش ثُٔجهر 

جٕٗٞ ثُؼوٞدةةجس ٝ هةةجٕٗٞ ثاؽةةٌثءثس ثألفٌةةجّ ثُةةٞثًهر كةة٠ هةة

ثُؾ٘جةيةةز كئةةج ُةةْ يةةٌه دةةٚ ٗةة٘ كةة٠ ٛةةيث ثُوةةجٕٗٞ " ٝ إى مةةو 

ٓةٖ ٗة٘ يؾيةَ ثُٔؼجًٝةز كة٠  9973ُْة٘ز  09ثُوجٕٗٞ ًهْ 
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ثألفٌةةجّ ثُـيجديةةز أٝ ثُٔؼضذةةٌر فٞةةًٞيج  كضْةةٌٟ ػِيٜةةج أفٌةةجّ 

هجٕٗٞ ثاؽٌثءثس ثُؾ٘جةيز ثُض٠ صؾيَ ثُٔؼجًٝز ك٠ ٓغةَ ٛةيٙ 

ًر ٖٓ ٓقٌٔةز ثُؾة٘ـ ٝ ثُٔنجُلةجس ، ٝ دجُضةج٠ُ ثألفٌجّ ثُٚجه

كنٕ ثُقٌْ ثُـيةجد٠ أٝ ثُٔؼضذةٌ فٞةًٞيج  ثُٚةجهً ٓةٖ ٓقٌٔةز 

ثُقةةوثط كةة٠ ؽ٘جيةةز يةةضْٜ كيٜةةج فةةوط يٌةةٕٞ هةةجدو  ُِوؼةةٖ كيةةٚ 

دجُٔؼجًٝةةز ٝ ح يؾةةٍٞ دنيةةز فةةجٍ إٔ يٞةةجً ثُٔؼةةجًٛ د٘ةةجء 

ػ٠ِ ثُٔؼجًٝز ثٌُٔكٞػز ٓ٘ٚ ػ٠ِ ٓةج ؽةٌٟ دةٚ ٗة٘ ثُٔةجهر 

ٕٗٞ ثاؽةةةٌثءثس ثُؾ٘جةيةةةز ، أٓةةةج ثُقٌةةةْ ثألٍٝ ٓةةةٖ هةةةج 339

ثُٚجهً ٖٓ ٓقٌٔز ثُؾ٘جيجس ك٠ ؿيذز ثُٔضْٜ دؾ٘جيز كو يضؼِن 

دٚ فن ثُٔضْٜ ٝ ح يؾٍٞ ُةٚ ثُضْٔةي دوذُٞةٚ ٝ إٗٔةج ٛةٞ يْةو٠ 

فضٔج  دقًٞٞٙ أٝ ثُوذٜ ػِيةٚ ٝ ُٔقٌٔةز ثاػةجهر إٔ صلٚةَ 

ك٠ ثُةوػٟٞ دٌجٓةَ فٌيضٜةج ؿيةٌ ٓويةور دٖةب ٓٔةج ؽةجء ثُقٌةْ 

ثُـيجد٠ ٝ ُٜج إٔ صٖوه ثُؼوٞدةز أٝ صنلٞةٜج ٝ فٌٜٔةج كة٠ ًةو 

 ثُقجُضيٖ هجٗٞٗج    
 (1/3/1895ق ، عٍَخ 55ٌَٕخ  98اٌطعٓ هلُ  )

 

ٖٓ ثُٔوًٌ إٔ ثُوج٠ٝ ٝ ٛةٞ يقةجًْ ٜٓ٘ٔةج يؾةخ إٔ يٌةٕٞ ٓوِةن 

ثُقٌيز ك٠ ٛيٙ ثُٔقجًٔز ؿيٌ ٓويو د٠ٖء ٓٔج صٞٔ٘ٚ فٌْ ٙجهً 

ح ٓذةةجٍ دةةنٕ يٌةةٕٞ ٓةةٖ ًٝثء  كةة٠ ىثس ثُٞثهؼةةز ػِةة٠ ٓةةضْٜ آمةةٌ ٝ

هٞةةجةٚ ػِةة٠ ٓوضٞةة٠ ثُؼويةةور ثُضةة٠ صٌٞٗةةش ُويةةٚ هيةةجّ ص٘ةةجهٜ دةةيٖ 

فٌٔٚ ٝ ثُقٌْ ثُْجدن ٙوًٝٙ ػ٠ِ ٓوضٞة٠ ثُؼويةور ثُضة٠ صٌٞٗةش 

 ُوٟ ثُوج٠ٝ ثآلمٌ   
 (8/5/1892ق ، عٍَخ 52ٌَٕخ 1214اٌطعٓ هلُ )

 

 990ٓةٖ هةجٕٗٞ ثاؽةٌثءثس ثُٔؼوُةز دجُوةجٕٗٞ  989صنٍٞ ثُٔةجهر 

ثاّةةضـ٘جء ػةةٖ ّةةٔجع ثُٖةةٜٞه ، إىث هذةةَ أٝ ثُٔةةوثكغ  9957٘ز ُْةة

ػ٘ٚ ىُي   ٝ إى ًجٕ ٓج صووّ ، ٝ ًجٕ ثُٔوثكغ ػٖ ثُٔةضْٜ هةو ص٘ةجٍٍ 

ػٖ ّٔجع ثُٖجٛو ثُـجةخ ٌٓضليج  دٔ٘جهٖةز أهٞثُةٚ دجُضقويوةجس ، كةئٕ 

 ٓج يغيٌٙ ثُوجػٖ ك٠ ٛيث ثُٚوه ح يٌٕٞ ُٚ ٓقَ  
 (1/12/1868ق ، عٍَخ 38ٌَٕخ  1584اٌطعٓ هلُ)



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               82)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ٖٓ ثُٔوةًٌ إٔ ثُوةجٕٗٞ ُةْ يٞؽةخ ػ٘ةو صـيةٌ ٛيتةز ثُٔقٌٔةز إػةجهر 

ثاؽٌثءثس أٓةجّ ثُٜيتةز ثُؾويةور أٝ صوٝصٜةج إح إىث أٙةٌ ثُٔةضْٜ أٝ 

ثُٔوثكغ ػ٘ٚ ػ٠ِ ىُي أٓج إىث ص٘جٍٍ ػٖ ىُةي ٙةٌثفز أٝ ٝةٔ٘ج  ٝ 

ُْ صٌ ثُٔقٌٔز ٖٓ ؽجٗذٜةج ٓقةو  ُةيُي ، كةو ػِيٜةج إٕ ٛة٠ هٞةش 

إػضٔةوس كة٠ فٌٜٔةج ػِة٠ ثاؽةٌثءثس ثُٔضنةير كة٠  ك٠ ثُةوػٟٞ ٝ

ٌٓفِز ّجدوز ٓج هثٓش ٓوٌٝفز ػ٠ِ دْةجٟ ثُذقةظ أٓجٜٓةج ، ٝ إى 

ًجٕ ثُغجدش إٔ ثُوكجع ػٖ ثُوجػٖ ُْ يوِخ إػجهر أٟ إؽةٌثء ّةذن 

إصنجىٙ ٖٓ ٛيتز أمٌٟ أٝ صوٝصةٚ كةئٕ ٓ٘ؼةجٙ كة٠ ٛةيث ثُٖةنٕ يٌةٕٞ 

 ػ٠ِ ؿيٌ أّجُ   

 (16/12/1881، عٍَخ ق 61ٌَٕخ  6844اٌطعٓ هلُ  )

 

ٓةةٖ هةةجٕٗٞ  095ُٔةةج ًجٗةةش إػةةجهر ثُٔقجًٔةةز ثُؾ٘جةيةةز ٟذوةةج  ُِٔةةجهر 

ثاؽٌثءثس ثُؾ٘جةيز ُيِ ٓذ٘جٛج صظِْ يٌكغ ٓةٖ ثُٔقٌةّٞ ػِيةٚ دةَ 

ٝ ػ٠ِ ٓةج  -٠ٛ دقٌْ ثُوجٕٗٞ دٔغجدز ٓقجًٔز ٓذضوأر ٝ دجُضج٠ُ كئٗٚ 

يٌةةٕٞ ُٔقٌٔةةز ثاػةةجهر إٔ  -إّةةضوٌ ػِيةةٚ هٞةةجء ٓقٌٔةةز ثُةة٘وٜ 

َٚ ك٠ ثُوػٟٞ دٌجَٓ فٌيضٜج ؿيٌ ٓويور دٖب ٓٔج ؽجء دةجُقٌْ صل

 ثُـيجد٠ ، كئٕ ٓج يغيٌٙ ثُوجػٖ ك٠ ٛيث ثُٚوه ح يٌٕٞ ُٚ ٓقَ   

 (13/6/1895ق ، عٍَخ 55ٌَٕخ 1585اٌطعٓ هلُ  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               83)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               84)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثُذجح ثُنجِٓ
 

 أفٌجّ ٓض٘ٞػز

 ك٠

 اٌلعٜٛ إعبكح

 ٌٍّوافعخ

ٚ 

ِوؽٍخ ِب لجً 

 اٌّؾبوّخ



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               85)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

 ّوافعخإعبكح اٌلعٜٛ اٌغٕبئ١خ ٌٍ
ٓض٠ ًجٗش ثُٔقٌٔز دؼو إٔ أصٔةش صقويةن ثُةوػٟٞ ٝ إّةضٔؼش إُة٠ 

هكةةةجع ثُٔةةةضْٜ أػجهصٜةةةج إُةةة٠ ثٌُٔثكؼةةةز ٝ أؽةةةٌس صقويوةةةج  كيٜةةةج هٕٝ 

فًٞٞ ثُٔقج٠ٓ ثُيٟ فٞةٌ ثُضقويةن ثألٍٝ ٓةٖ ٓذوةةٚ أٝ صٌثكةغ 

كةة٠ ثُةةوػٟٞ ػِةة٠ أّجّةةٚ كئٜٗةةج صٌةةٕٞ هةةو أمِةةش دقةةن ثُٔةةضْٜ كةة٠ 

ش دٔقٞةٌ ثُؾِْةز ٓةٖ فٞةًٞ ثُوكجع ٝ ح يـ٠٘ ػٖ ىُي ٓةج أعذة

ٓقجّ ػٖ ثُٔقج٠ٓ ثألٙيَ ٓج هثٓش ثُٔقٌٔز ُْ صضذيٖ ٓةج إىث ًةجٕ 

ثألميةةٌ هةةو أموةةٌ دوٌثًٛةةج ثُٚةةجهً دؼةةو إصٔةةجّ ثٌُٔثكؼةةز ٝ فؾةةَ 

ثُوٞيز ُِٔوٝثُز ، ٝ ُْ صٞٝـ ًيق ًجٗش ٗيجدز ثُٔقج٠ٓ ثُقجٌٝ 

ػٖ ثُٔقج٠ٓ ثألٙيَ ٝ َٛ ًجٕ ىُي د٘جء ػ٠ِ صٌِيق ٓ٘ةٚ أٝ ٓةٖ 

ْ أٝ ًجٕ ٖٓ هذيَ ثُضوٞع ٝ ٛةَ إِٟةغ ثُٔقةج٠ٓ ثُقجٝةٌ أٝ ثُٔضٜ

ُةةْ يوِةةغ ػِةة٠ ٓةةج صةةْ كةة٠ ثُةةوػٟٞ ٓةةٖ صقويةةن ّةةجدن كةة٠ فٞةةًٞ 

 ثُٔقج٠ٓ ثألٙيَ  

 (11/2/1859ق ، عٍَخ  21ٌَٕخ  1921)اٌطعٓ هلُ 

 

ٓةةٖ هةةجٕٗٞ ثاؽةةٌثءثس  078ُٔةةج ًجٗةةش ثُلوةةٌر ثُغجٗيةةز ٓةةٖ ثُٔةةجهر 

هةو أٝؽذةش ػ٘ةو  9979ْة٘ز ُ 937ثُؾ٘جةيز ثُٔؼوُز دجُوةجٕٗٞ ًهةْ 

صنؽيةةَ ٗظةةٌ ثُوٞةةيز ألّةةذجح ؽويةةز إٔ يٌةةٕٞ ثُضنؽيةةَ ُيةةّٞ ٓؼةةيٖ 

ّٞثء كة٠ ىُةي ثُةوًٝ أٝ كة٠ هًٝ ٓوذةَ ، إح إٔ ىُةي ُةيِ إح ٓةٖ 

هذيةةَ ثألفٌةةجّ ثُض٘ظئيةةز ثُضةة٠ ح يضٌصةةخ ثُةةذووٕ ػِةة٠ ٓنجُلضٜةةج 

كٞةةو  ػةةٖ إٔ ٓ٘ؼةة٠ ثُوةةجػ٘يٖ دةةذووٕ هةةٌثً ثُٔقٌٔةةز دئػةةجهر 

ثكؼةةز ُةةوًٝ ٓوذةةَ ؿيةةٌ ٓؼةةيٖ ٓةةغ إّةةضٌٔثً فةةذِ ثُةةوػٟٞ ٌُِٔ

ثُٔضٜٔةةيٖ إٗٔةةج ي٘وةةٟٞ ػِةة٠ صؼييةةخ ُإلؽةةٌثءثس ثُضةة٠ ؽةةٌس كةة٠ 

ثٌُٔفِز ثُْجدوز ػ٠ِ ثُٔقجًٔز دٔج ح يٚـ إٔ يٌٕٞ ّةذذج  ُِوؼةٖ 

 ػ٠ِ ثُقٌْ  

 (11/12/1899ق ، عٍَخ 59ٌَٕخ  3999اٌطعٓ هلُ  )

 

ج ح صِضةَّ ٖٓ ثُٔوًٌ إٔ ثُٔقٌٔز ٓض٠ فؾَس ثُوٞيز ُِقٌةْ كئٜٗة

 دئػجهصٜج إ٠ُ ثٌُٔثكؼز اؽٌثء صقوين كيٜج   

 (19/11/1869ق ، عٍَخ 39ٌَٕخ  1119اٌطعٓ هلُ  )



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               86)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ٓض٠ ًجٗش إؽٌثءثس ثُٔقجًٔز هو إّضٞكيش هجٗٞٗج  كةئٕ ثُٔقٌٔةز ح 

صٌٕٞ َِٓٓز دئؽجدز ثُوكجع ػٖ ثُٔضْٜ إ٠ُ ٓةج يوِذةٚ ٓةٖ كةضـ دةجح 

 ْض٘وثس اعذجس دٌثءصٚ  ثٌُٔثكؼز دؼو فؾَ ثُوٞيز ُِقٌْ ُضوويْ ٓ

 (8/5/1839ق ، عٍَخ 9ٌَٕخ  1538اٌطعٓ هلُ  )

هةةٌثً ثُٔقٌٔةةز ثُةةيٟ أٙةةوًصٚ ٓةةٖ صِوةةجء ٗلْةةٜج دئػةةجهر ثُةةوػٟٞ 

ٌُِٔثكؼز ُٔ٘جهٖز ثُوةجػٖ ح يؼةوٝ إٔ يٌةٕٞ هةٌثًث  صقٞةيٌيج  كة٠ 

صقوين ثُوػٟٞ ح صضُٞو ػ٘ةٚ فوةٞم ُِنٚةّٞ صٞؽةخ فضٔةج ثُؼٔةَ 

ُٔقٌٔز هو ًأس ػوّ فجؽز ثُةوػٟٞ إُة٠ ػ٠ِ ص٘لييٙ   ٝ إى ًجٗش ث

ٛيث ثاؽٌثء كٜيث ٓةٖ فوٜةج ، ٝ ح ٓقةَ ُِ٘ؼة٠ ػِيٜةج ػةوّ صُٞيٜةج 

 إؽٌثء ٛيٙ ثُٔ٘جهٖز ٓج هثّ إٔ ثُوجػٖ ُْ يوِخ ٜٓ٘ج ىُي  

 (16/1/1811ق ، عٍَخ 46ٌَٕخ  1134اٌطعٓ هلُ  )

 

إٕ كضـ دجح ثٌُٔثكؼز ٛٞ ٖٓ فن ثُٔقٌٔز صنمي دٚ ، إٓج ٓةٖ صِوةجء 

ٜج ُضضذةةيٖ دؼةةٜ أٓةةًٞ ؿجٓٞةةز صقضةةجػ إُةة٠ ؽوةٜةةج ، ٝ إٓةةج ٗلْةة

دوِخ دؼةٜ ثألمٚةجّ ُضقويةن أٓةًٞ ٓضؼِوةز دجُةوػٟٞ ٓضة٠ ًأس 

 إٔ ك٠ إؽجدز ٛيث ثُوِخ ٓج يقون ثُؼوثُز دقْخ ٓج صٌثٙ ٠ٛ  

 (21/12/1833ق ، عٍَخ 3ٌَٕخ  1888اٌطعٓ هلُ  )

ٖ ُةٚ ٓةٖ إٔ فن ثُوكجع ثُيٟ يضٔضغ دٜج ثُٔضْٜ ينٍٞ ُٚ إدوثء ٓج يؼ

 ِٟذجس ثُضقوين ٟجُٔج إٔ دجح ثٌُٔثكؼز ٓج ٍثٍ ٓلضٞفج    

 (12/12/1895ق ، عٍَخ 55ٌَٕخ  1816اٌطعٓ هلُ)

 

إٕ ثُوجٕٗٞ ح يِةَّ ثُٔقٌٔةز دئػةجهر ثُوٞةيز إُة٠ ثٌُٔثكؼةز دؼةو إٔ 

فؾَصٜةةج ُِقٌةةْ ٓةةج هثّ ىُةةي ٜٓ٘ةةج ًةةجٕ دؼةةو إٔ أكْةةقش ُوٌكةة٠ 

 ثُنّٚٞ إّضيلجء هكجػٜٔج  

 (5/1/1854ق ، عٍَخ 23ٌَٕخ  2189اٌطعٓ هلُ  )

ٓةةٖ ثُٔوةةًٌ أٗةةٚ ٓةةج هثٓةةش ثُٔقٌٔةةز هةةو ّةةٔؼش ٌٓثكؼةةز ثُةةوكجع ٝ 

أٌٓس دئهلجٍ دةجح ثٌُٔثكؼةز ٝ فؾةَس ثُوٞةيز ُِقٌةْ ، كٜة٠ دؼةو 

ؿيٌ َِٓٓز دئؽجدز ِٟخ كضـ دجح ثٌُٔثكؼز ُضقوين هكجع ُةْ يوِةخ 

 ٜٓ٘ج دجُؾِْز   

 (24/12/1863ق ، عٍَخ 33ٌَٕخ 881اٌطعٓ هلُ  )



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               81)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

 اإلعواءاد اٌَبثمخ عٍٝ اٌّؾبوّخ
 

ُٔج ًجٕ ٓةج يغيةٌٙ ثُوةجػٖ ثُغةج٠ٗ كة٠ مٚةٞٗ هؼةٞه ثُ٘يجدةز ػةٖ 

إؽةةٌثء صؾٌدةةز ُِضقويةةن ٓةةٖ إٔ ٌٓةةجٕ ٝهةةٞف ثُٖةةجٛور                

ئْـ ُٜج دٌ يز ثُقجهط ، ٝ ثُضقون ٓٔج إىث ًةجٕ عٔةز كةٌثؽ أّةلَ 

٠ هثمِةٚ دجح ٓقَ ثُٔؾ٠٘ ػِيٚ ئْـ دئْٗيجح ثُٞهٞه ثُٖٔضؼَ إُة

ح يؼوٝ إٔ يٌٕٞ صؼييذج  ُِضقويةن ثُةيٟ ؽةٌٟ كة٠ ثٌُٔفِةز ثُْةجدوز 

ػ٠ِ ثُٔقجًٔز ٓٔج ح يٚـ إٔ يٌٕٞ ّذذج  ُِوؼةٖ ػِة٠ ثُقٌةْ ، ٝ 

ًجٕ ح يذيٖ ٖٓ ٓقٌٞ ؽِْز ثُٔقجًٔز إٔ ثُوجػٖ هةو ِٟةخ إُة٠ 

ثُٔقٌٔةةز صةةوثًى ٛةةيث ثُةة٘وٜ كِةةيِ ُةةٚ ٓةةٖ دؼةةو إٔ ي٘ؼةة٠ ػِيٜةةج 

ُةْ يوِذةٚ ٜٓ٘ةج ٝ ُةْ صةٌ ٛة٠ فجؽةز إُة٠ هؼٞهٛج ػٖ إؽٌثء صقوين 

إؽٌثةٚ دؼو إٔ إٟٔنٗش إ٠ُ ٙقز ثُٞثهؼز ًٔةج ًٝثٛةج ثُٖةٜٞه ، ٝ 

يٞق٠ صؼييخ ثُقٌْ ٖٓ دؼةو ػةٖ ػةوّ ٓؼوُٞيةز ٕةٜجهصْٜ ٝ صؼةيً 

ً يةةز دؼٞةةْٜ ُِقةةجهط ٝ إٌٗةةجً ثُضٜٔةةز ٝ صِليوٜةةج ٓؾةةٌه ؽةةوٍ كةة٠ 

 صوويٌ أهُز ثُوػٟٞ ٓٔج صْضوَ دةٚ ٓقٌٔةز ثُٔٞٝةٞع ٝ فْةذٜج ٓةج

 إٟٔنٗش إُيٚ ٖٓ أهُز ّجةـز صليو ٝٔ٘ج  إٌٟثفٜج ًَ ٛيث ثُوكجع   

 (13/2/1881ق ، عٍَخ 61ٌَٕخ  158اٌطعٓ هلُ  )

 

إٕ ٓج ص٘ؼجٙ ثُوجػ٘ز ػ٠ِ صٌٚف ثُ٘يجدةز ٓةٖ ػةوّ إًّةجٍ ثٌُةٞح 

ثُيٟ ٝٝغ دٚ ثُٔنوً إ٠ُ ثُٔؼجَٓ ثٌُئجٝيةز ُلقٚةٚ ح يؼةوٝ إٔ 

ح يٚةةـ إٔ  -ثُٔقجًٔةةز يٌةةٕٞ صؼييذةةج  ُإلؽةةٌثءثس ثُْةةجدوز ػِةة٠ 

 يٌٕٞ ّذيج  ُِوؼٖ ك٠ ثُقٌْ   

 (1/11/1881ق ، عٍَخ 61ٌَٕخ  466اٌطعٓ هلُ )

 

ُٔج ًجٕ ثُغجدش ٖٓ ٓوجُؼز ٓقجٌٝ ؽِْجس ثُٔقجًٔز إٔ ثُوةجػٖ 

أٝ ثُٔوثكغ ػ٘ٚ ُْ يغٌ ٕيتج  دٖنٕ دووٕ هةٌثً ثافجُةز ٝ ًةجٕ ٛةيث 

ٖ ثُوةجػٖ إعةجًر ثُوٌثً إؽٌثء ّجدن ػ٠ِ ثُٔقجًٔز كنٗٚ ح يوذَ ٓة

أٌٓ دووٗٚ ألٍٝ ٌٓر أٓجّ ٓقٌٔز ثُ٘وٜ ٓةج هثّ ُةْ يةوكغ دةٚ أٓةجّ 

 ٓقٌٔز ثُٔٞٝٞع   

 (5/5/1881ق ، عٍَخ 61ٌَٕخ  116اٌطعٓ هلُ )



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               89)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ُٔج ًجٕ ٓةج يغيةٌٙ ثُوةجػٖ ثُغةج٠ٗ كة٠ مٚةٞٗ هؼةٞه ثُ٘يجدةز ػةٖ 

إؽةةٌثء صؾٌدةةز ُِضقويةةن ٓةةٖ إٔ ٌٓةةجٕ ٝهةةٞف ثُٖةةجٛور                

دٌ يز ثُقجهط ، ٝ ثُضقون ٓٔج إىث ًةجٕ عٔةز كةٌثؽ أّةلَ ئْـ ُٜج 

دجح ٓقَ ثُٔؾ٠٘ ػِيٚ ئْـ دئْٗيجح ثُٞهٞه ثُٖٔضؼَ إُة٠ هثمِةٚ 

ح يؼوٝ إٔ يٌٕٞ صؼييذج  ُِضقويةن ثُةيٟ ؽةٌٟ كة٠ ثٌُٔفِةز ثُْةجدوز 

ػ٠ِ ثُٔقجًٔز ٓٔج ح يٚـ إٔ يٌٕٞ ّذذج  ُِوؼةٖ ػِة٠ ثُقٌةْ ، ٝ 

ًٔز إٔ ثُوجػٖ هةو ِٟةخ إُة٠ ًجٕ ح يذيٖ ٖٓ ٓقٌٞ ؽِْز ثُٔقج

ثُٔقٌٔةةز صةةوثًى ٛةةيث ثُةة٘وٜ كِةةيِ ُةةٚ ٓةةٖ دؼةةو إٔ ي٘ؼةة٠ ػِيٜةةج 

هؼٞهٛج ػٖ إؽٌثء صقوين ُةْ يوِذةٚ ٜٓ٘ةج ٝ ُةْ صةٌ ٛة٠ فجؽةز إُة٠ 

إؽٌثةٚ دؼو إٔ إٟٔنٗش إ٠ُ ٙقز ثُٞثهؼز ًٔةج ًٝثٛةج ثُٖةٜٞه ، ٝ 

يٞق٠ صؼييخ ثُقٌْ ٖٓ دؼةو ػةٖ ػةوّ ٓؼوُٞيةز ٕةٜجهصْٜ ٝ صؼةيً 

ُِقةةجهط ٝ إٌٗةةجً ثُضٜٔةةز ٝ صِليوٜةةج ٓؾةةٌه ؽةةوٍ كةة٠  ً يةةز دؼٞةةْٜ

صوويٌ أهُز ثُوػٟٞ ٓٔج صْضوَ دةٚ ٓقٌٔةز ثُٔٞٝةٞع ٝ فْةذٜج ٓةج 

 إٟٔنٗش إُيٚ ٖٓ أهُز ّجةـز صليو ٝٔ٘ج  إٌٟثفٜج ًَ ٛيث ثُوكجع   

 (13/2/1881ق ، عٍَخ 61ٌَٕخ  158اٌطعٓ هلُ  )

 

هةو أدةويج  ُٔج ًجٕ ح يذيٖ ٖٓ ٓقٌٞ ؽِْز ثُٔقجًٔز إٔ ثُوةجػ٘يٖ

أٓةةجّ ٓقٌٔةةز ثُٔٞٝةةٞع ٓةةج يغيٌثٗةةٚ ٓةةٖ دوةةوٕ ثاؽةةٌثءثس ثُضةة٠ 

صٞحٛةةج ًؽةةجٍ ثُٖةةٌٟز ، ٝ ٓغِةةٚ ح يغةةجً ألٍٝ ٓةةٌر أٓةةجّ ٓقٌٔةةز 

ثُةة٘وٜ ألٗةةٚ ح يؼةةوٝ إٔ يٌةةٕٞ صؼيذةةج  ُإلؽةةٌثءثس ثُْةةجدوز ػِةة٠ 

 ثُٔقجًٔز ٓج ح يٚـ إٔ يٌٕٞ ّذذج  ُِوؼٖ ك٠ ثُقٌْ   

 (1/11/1816 ق ، عٍَخ46ٌَٕخ  628اٌطعٓ هلُ)

 

ُٔةةج ًةةجٕ صؼييةةخ ثاؽةةٌثءثس ثُْةةجدوز ػِةة٠ ثُٔقجًٔةةز ح يٚةةـ إٔ 

يٌٕٞ ّذذج  ُِوؼةٖ ػِة٠ ثُقٌةْ ًٔةج أٗةٚ ح يقةن ُِوةجػٖ إٔ ي٘ؼة٠ 

ػ٠ِ ثُٔقٌٔز هؼٞهٛج ػٖ إؽٌثء ُةْ يوِذةٚ ٜٓ٘ةج ٝ ًةجٕ ثُذةيٖ ٓةٖ 

ٓقٌٞ ؽِْز ثُٔقجًٔز إٔ ثُٔوثكغ ػةٖ ثُوةجػٖ ٝ إٕ ػةجح ػِة٠ 

أٗٚ ُْ يوِخ ٖٓ ثُٔقٌٔز إّضٌٔجُٜج ٝ ٓةٖ ثُضقويوجس هًٚٞٛج إح 

 عْ كو يوذَ ٓ٘ٚ إعجًر ٕب ٖٓ ىُي أٓجّ ٓقٌٔز ثُ٘وٜ     

 (8/5/1881ق ، عٍَخ 61ٌَٕخ  465اٌطعٓ هلُ )



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               88)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

 

، إٔ ٓةٖ  9989/93/9ُٔج ًةجٕ يذةيٖ ٓةٖ ٓوجُؼةز ٓقٞةٌ ؽِْةز 

ديٖ ٓج أدوثٙ ثُوكجع ػٖ ثُوجػٖ ٝؽٞه هًٚٞ كة٠ صقويوةجس ثُ٘يجدةز 

ٗضيؾز كق٘ ثألفٌثٍ ثُض٠ هًٌ ثُوذيةخ ثُٖةٌػ٠ أٗةٚ ُؼوّ صٌهذٜج 

ّةةٞف يٌّةةِٜج كةة٠ فةةٌٍ ْٓةةضوَ ، ديةةو إٔ ثُةةوكجع ُةةْ يوِةةخ إُةة٠ 

ثُٔقٌٔز إصنجى إؽٌثء ٓؼيٖ ك٠ ٛيث ثُنٚٞٗ ، ٝ ٖٓ عْ كةئٕ ٓةج 

أعجًٙ ٓٔج ّةِق ح يؼةوٝ إٔ يٌةٕٞ صؼييذةج  ُِضقويةن ثُةيٟ ؽةٌٟ كة٠ 

ٕٞ ّذذج  ُِوؼةٖ ثٌُٔفِز ثُْجدوز ػ٠ِ ثُٔقجًٔز ٓٔج ح يٚـ إٔ يٌ

 ػ٠ِ ثُقٌْ ٝ ح يؼيذٚ إٕ إؿلَ ثٌُه ػِيٚ   

 (21/1/1881ق ، عٍَخ 61ٌَٕخ  13اٌطعٓ هلُ  )

 

ُٔج ًجٕ ثُذيٖ ٖٓ ٓقٌٞ ؽِْز ثُٔقجًٔةز إٔ ثُوةجػٖ ُةْ يغةٌ دٜةج 

ٓج يوػيٚ ٖٓ ٗوٜ ك٠ ثُضقويوجس ُؼوّ ّؤثٍ أكةٌثه ثُوةٞر ثٌُٔثكوةز 

ؼييذةج  ُِضقويةن ثُةيٟ ػ٘و ثُٞةذ٠ ، ٝ ًةجٕ ىُةي ح يؼةوٝ إٔ يٌةٕٞ ص

ؽةةٌٟ كةة٠ ثٌُٔفِةةز ثُْةةجدوز ػِةة٠ ثُٔقجًٔةةز ٓٔةةج ح يٚةةـ ٓؼةةٚ إٔ 

يٌةةٕٞ ّةةذذج  ُِوؼةةٖ ػِةة٠ ثُقٌةةْ ، ٝ ُٔةةج ًةةجٕ ح يذةةيٖ ٓةةٖ ٓقٞةةٌ 

ؽِْةةز ثُٔقجًٔةةز إٔ ثُوةةجػٖ هةةو ِٟةةخ إُةة٠ ثُٔقٌٔةةز صةةوثًى ٛةةيث 

ثُ٘وٜ كِيِ ُٚ ٖٓ دؼو إٔ ي٘ؼ٠ ػِيٜج هؼٞهٛج ػةٖ إؽةٌثء صقويةن 

صٌ ٠ٛ فجؽز إ٠ُ إؽٌثةٚ دؼةو إٔ إٟٔنٗةش إُة٠  ُْ يوِخ ٜٓ٘ج ٝ ُْ

 ٙقز ثُٞثهؼز   

 (1/11/1881ق ، عٍَخ  61ٌَٕخ  8116)اٌطعٓ هلُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               111)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ
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ٟ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               111)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

 اإلصجبد ثٛعٗ عبَ
إىث ًةةجٕ ثُٔةةضْٜ كةة٠ ٛةةيٙ ثُةةوػٟٞ هةةو صْٔةةي كةة٠ هكجػةةٚ دةةنٕ ثُؼوةةو 

 أّجُ ثُضٜٔز ًَٓٝ ، إى ثُٔؾ٘ة٠ ػِيةٚ يؼٔةَ ٓؼةٚ ٝ هةو هُ ػِيةٚ

ًٝهضٚ كئج هوٓٚ إُيٚ ٖٓ ثألًٝثم ثُِٔٚقيز كٞهؼٜج هٕٝ ٌٓثؽؼةز 

ًؼجهصٚ ، ٝ ِٟخ صقوين ٛيث ثُضَٝيةٌ ، كنٌٟفةش ثُٔقٌٔةز هكجػةٚ 

ألّةةذجح ىًٌصٜةةج ٓةةٖ ٕةةنٜٗج إٔ صةةؤهٟ إُةة٠ ٓةةج ًصذضةةٚ ػِيٜةةج ، كةةئٕ 

ِٟذةةٚ صقويةةن ثُضَٝيةةٌ ح يٌةةٕٞ ُةةٚ ٝؽةةٚ ، إى يٌلةة٠ إٔ ثُٔقٌٔةةز 

، ٝ ٠ٛ ك٠ ّذيَ ىُي ٝ ك٠ ّذيَ هوًس هكجػٚ ٝ هجُش ًِٔضٜج كيٚ 

ثُقٌْ دجاهثٗز أٝ ثُذةٌثءر ؿيةٌ ٓويةور دةنٟ هيةو ٓةٖ ثُويةٞه ثُنجٙةز 

 دجألهُز ثُٔٞٝٞػز ك٠ ثُوجٕٗٞ ُِٔٞثه ثُٔوٗيز   
 (1851/1/2ق ، عٍَخ  18ٍٕخ  1155)اٌطعٓ هلُ 

 

ثاّةضوحٍ ػِة٠ ٓةةضْٜ دةنهٞثٍ ٓةةضْٜ آمةٌ ؽةجةَ ، كةةئٕ ثٌُٔؽةغ كةة٠ 

ٞ ُضوةويٌ ثُٔقٌٔةز صنمةي دٔةج صؤةتٖ إُيةٚ صوويٌ ػ٘جٌٙ ثاعذةجس ٛة

 ٜٓ٘ج   
 (1851/3/6ق ، عٍَخ  21ٍٕخ  22)اٌطعٓ هلُ 

 

ُٔقٌٔز ثُٔٞٝةٞع إٔ صنمةي دضؼةٌف ثُٔؾ٘ة٠ ػِيةٚ ػِة٠ ثُٔةضْٜ ٝ 

ُٞ ًجٕ يؼٌكٚ ٖٓ هذَ ٓض٠ إٟٔنٗش إُيٚ ، ًٔج ٛةٞ ثُٖةنٕ كة٠ أهُةز 

 ثاعذجس ًجكز  
 (821 ٕفؾخ هل11ُِىزت ف21ٌَٕٕٝخ  8141)اٌطعٓ هلُ  

 

إّضنوٗ ٝثهؼز ثُوػٟٞ ٝ صوويٌ ثألهُةز كيٜةج ٛة٠ ٓٔةج يْةضوَ دةٚ 

هج٠ٝ ثُٔٞٝٞع ٝ ُٚ إٔ ينمي دٔج يؤتٖ إُيٚ ٖٓ ثألهُز دٔةج كيٜةج 

ثاػضٌثف ، ّٞثء أًجٕ دجُْ٘ذز إ٠ُ ثُٔؼضٌف أٝ ًةجٕ دجُْ٘ةذز إُة٠ 

ّةةٞثٙ ٓةةٖ ثُٔضٜٔةةيٖ ، ٝ إٔ يوةةٌؿ ٓةةج ػةةوثٙ هٕٝ إٔ يٌةةٕٞ َِٓٓةةج  

ؽَةيجصةةةٚ دةةةجٌُه ثُٚةةةٌيـ ، إى إٔ إيةةةٌثه أهُةةةز دضؼوةةةخ ثُةةةوكجع كةةة٠ 

ثُغذٞس ثُض٠ أمي دٜج يضٖٞٔ ديثصٚ ثُةٌه ػِة٠ ٓةج صْٔةي دةٚ ثُٔةضْٜ 

 ٖٓ ىُي ثُوكجع  
 (1851/11/8ق ، عٍَخ  21ٌَٕخ  436)اٌطعٓ هلُ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               112)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ثُنةةةةجٗ دٖةةةةؤٕٝ  9935ُْةةةة٘ز  95إٕ ثٌُّٔةةةةّٞ دوةةةةجٕٗٞ ًهةةةةْ 

 ثُضٔةةٞيٖ ُةةْ يةةٌه كيةةٚ أٟ ٗةة٘ ػِةة٠ إؽةةٌثءثس ٓؼي٘ةةز كةة٠ إعذةةجس

ٓنجُلجس ٓج ؽجء دٚ ٖٓ أفٌجّ مجٙز دئّضنٌثػ ثُوهين ٝ ٙة٘جػز 

ثُنذَ ، ٝ ٌُ٘ٚ مٍٞ ٍٝيةٌ ثُضٔةٞيٖ إٔ يقةوه دوةٌثً ٓ٘ةٚ ثُوٌيوةز 

ثُضةة٠ يؾةةخ ػِةة٠ أٙةةقجح ثُٔنةةجدَ أٝ ثُْٔةةؤُٝيٖ ػةةٖ إهثًصٜةةج 

إصذجػٜج ك٠ ًؿق ثُؼؾةيٖ ] صوٌيٚةٚ [   ٝ ٓوضٞة٠ ٛةيث ثُضنٞيةَ 

ٖٓ هٌثًثس ك٠ ٛيث ثُٚوه أح يضؾجٍٝ ٍٝيٌ ثُضٔٞيٖ كئج يٚوًٙ 

 9937ُْة٘ز  959فوٝه صلٞيٞٚ ، ٝ إىٕ كجُوٌثً ثُةٍٞثًٟ ًهةْ 

كئةج ٗة٘ ػِيةٚ ٓةٖ دوةوٕ  9939ُْة٘ز  33ثُٔؼوٍ دجُوٌثً ًهْ 

إؽٌثءثس ثُضقِيَ ُؼوّ إموجً ٙجفخ ثُٔنذَ د٘ضيؾز ثُضقِيةَ كة٠ 

ٓوٟ مْٔز ٝ أًدؼيٖ يٞٓج  ٖٓ صجًيل أمي ػي٘ةز ثُةٌهر ٓةٖ ٓنذةَٙ 

ؾجٍٝ فةوٝه ثُضلةٞيٜ ثُٚةجهً ُِةٍٞيٌ ٝ يذوة٠ ثألٓةٌ ، يٌٕٞ هو ص

كةة٠ عذةةٞس ثُؾٌئةةز ثُضةة٠ أوٌٜٛةةج ٛةةيث ثُضقِيةةَ مجٝةةؼج  ُِوٞثػةةو 

ثُؼجٓز ٝ ثاه٘جع ، أٟ إٔ ٌٓهٙ يٌٕٞ إ٠ُ ػويور ثُٔقٌٔز ثُْٔضٔور 

 ٖٓ ؽِٔز ٝهجةغ 

 ثُوػٟٞ   

 (1851/5/15ق ، عٍَخ  21ٍٕخ  451)اٌطعٓ هلُ 

******************** 

 

 

 

 

 

 

 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               113)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

 عزوافاإل
ح ئةجًٟ  -ٝ ػِة٠ ٓةج يذةيٖ ٓةٖ أّةذجح ٟؼ٘ةٚ  -ُٔج ًجٕ ثُوةجػٖ 

كة٠ إٔ صقٌيةجس ثُٖةٌٟز ثألُٝة٠ ٝ ثػضٌثكةٚ ثألٍٝ دضقويةن ثُ٘يجدةةز 

ًةجٕ ػِةة٠ ثًصٌجدةٚ ثُؾٌئةةز ٓةغ أًدؼةةز آمةٌيٖ ، عةةْ ؽةجء ثػضٌثكةةٚ 

ثُغج٠ٗ ػ٠ِ ٗلْٚ كو٠ ٝ ٛٞ ثحػضٌثف ثُيٟ فِٚٚ ثُقٌةْ ٝ ػةٍٞ 

ٝهةش ُةةْ صٌةةٖ هةةو صوةوٓش كيةةٚ ثُٖةةٌٟز دؼةةو  كةة٠ -ػِيةٚ كةة٠ ثاهثٗةةز 

دضقٌيجصٜةةج ثُغجٗيةةز ٝ ثُٔضٞةةٔ٘ز إٔ ثُوةةجػٖ هةةو أًصٌةةخ ثُؾٌئةةةز 

ٝفةةوٙ كةةئٕ ٓةةج أًٝهٙ ثُقٌةةْ ثُٔوؼةةٕٞ كيةةٚ ػةةٖ ٓنجُلةةز ثحػضةةٌثف 

ثُةةيٟ فٚةةِٚ ُِضقٌيةةجس ثألُٝةة٠ ثُضةة٠ ًجٗةةش هجةٔةةز ٝفةةوٛج ٝهةةش 

ٙةةةوًٝٙ يٌةةةٕٞ ّةةةويوث  ٝ يٞةةةق٠ ثُ٘ؼةةة٠ ػِيةةةٚ دٔنجُلةةةز ثُغجدةةةش 

 ثم ك٠ ٛيث ثُنٚٞٗ ؿيٌ ّويو  دجألًٝ

 ( 1881/1/11ق ، عٍَخ  58ٌَٕخ  14586) اٌطعٓ هلُ 

 

ٖٓ ثُٔوًٌ إٔ ثحػضٌثف ك٠ ثُٔٞثه ثُؾ٘جةيةز ح ينةٌػ ػةٖ ًٞٗةٚ  

ػٌ٘ٚث  ٖٓ ػ٘جٌٙ ثُوػٟٞ ثُض٠ صِٔةي ٓقٌٔةز ثُٔٞٝةٞع ًجٓةَ 

ثُقٌيةةز كةة٠ صوةةويٌ ٙةةقضٚ ٝ ٓوجدوضةةٚ ُِقويوةةز ٝ ثُٞثهةةغ ، كةةئٕ ٓةةج 

ٕ دٜةةيث ثُٞؽةةٚ ح يؼةةوٝ إٔ يٌةةٕٞ ؽةةوح  ٓٞٝةةٞػيج  يغيةةٌٙ ثُوةةجػ٘ٞ

فٍٞ صوويٌ ثُٔقٌٔز ُألهُز ثُوجةٔز ك٠ ثُوػٟٞ ٓٔج صْةضوَ دةٚ ٝ ح 

 يؾٍٞ ٓؼجٝهر ثُضٚوٟ ُٚ أٓجّ ٓقٌٔز ثُ٘وٜ   

 ( 25/12/1898ق عٍَخ    58ٌَٕخ   5522) اٌطعٓ هلُ 

 

ٖٓ ثُٔوًٌ إٔ ثحػضٌثف ك٠ ثُْٔجةَ ثُؾ٘جةيةز ٓةٖ ثُؼ٘جٙةٌ ثُضة٠ 

 ِي ٓقٌٔز ثُٔٞٝٞع ًجَٓ ثُقٌيز كة٠ صوةويٌ ٙةقضٜج ٝ هئضٜةجصٔ

ك٠ ثاعذجس ٝ ُٜج هٕٝ ؿيٌٛةج ثُذقةظ كة٠ ٙةقز ٓةج يوػيةٚ ثُٔةضْٜ 

ٝ  -ٖٓ إٔ ثحػضٌثف ثُٔؼةَٝ إُيةٚ هةو أٗضةَع ٓ٘ةٚ دوٌيةن ثاًةٌثٙ 

ٓضةةة٠ صقووةةةش ثُٔقٌٔةةةز ٓةةةٖ إٔ ثحػضةةةٌثف ّةةةِيْ ٓٔةةةج يٖةةةٞدٚ ٝ 

 ػِيٜج  ثٟٔنٗش إُيٚ كئٕ ُٜج إٔ صنمي دٚ دو ٓؼوخ

 (  11/1/1881ق عٍَخ  58ٌَٕخ    14586) اٌطعٓ هلُ 
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ح ئةجًٟ  -ٝ ػِة٠ ٓةج يذةيٖ ٓةٖ أّةذجح ٟؼ٘ةٚ  -ُٔج ًجٕ ثُوةجػٖ 

كة٠ إٔ صقٌيةجس ثُٖةٌٟز ثألُٝة٠ ٝ ثػضٌثكةٚ ثألٍٝ دضقويةن ثُ٘يجدةةز 

ًةجٕ ػِةة٠ ثًصٌجدةٚ ثُؾٌئةةز ٓةغ أًدؼةةز آمةٌيٖ ، عةةْ ؽةجء ثػضٌثكةةٚ 

ضٌثف ثُيٟ فِٚٚ ثُقٌةْ ٝ ػةٍٞ ثُغج٠ٗ ػ٠ِ ٗلْٚ كو٠ ٝ ٛٞ ثحػ

كةة٠ ٝهةش ُةةْ صٌةةٖ هةةو صوةوٓش كيةةٚ ثُٖةةٌٟز دؼةةو  -ػِيةٚ كةة٠ ثاهثٗةةز 

دضقٌيجصٜةةج ثُغجٗيةةز ٝ ثُٔضٞةةٔ٘ز إٔ ثُوةةجػٖ هةةو أًصٌةةخ ثُؾٌئةةةز 

ٝفةةوٙ كةةئٕ ٓةةج أًٝهٙ ثُقٌةةْ ثُٔوؼةةٕٞ كيةةٚ ػةةٖ ٓنجُلةةز ثحػضةةٌثف 

ثُةةيٟ فٚةةِٚ ُِضقٌيةةجس ثألُٝةة٠ ثُضةة٠ ًجٗةةش هجةٔةةز ٝفةةوٛج ٝهةةش 

ّةةةويوث  ٝ يٞةةةق٠ ثُ٘ؼةةة٠ ػِيةةةٚ دٔنجُلةةةز ثُغجدةةةش  ٙةةةوًٝٙ يٌةةةٕٞ

 دجألًٝثم ك٠ ٛيث ثُنٚٞٗ ؿيٌ ّويو  

 ( 1881/1/11ق ، عٍَخ  58ٌَٕخ  14586) اٌطعٓ هلُ 

 

ػ٘جٌٙ  ٖٓ ثُٔوًٌ إٔ ثحػضٌثف ك٠ ثُْٔجةَ ثُؾ٘جةيز ػٌ٘ٚ ٖٓ

ثحّضوحٍ ثُضة٠ صِٔةي ٓقٌٔةز ثُٔٞٝةٞع ًجٓةَ ثُقٌيةز كة٠ صوةويٌ 

ذةةةجس ٝ ُٜةةةج كةةة٠ ّةةةذيَ ىُةةةي إٔ صنمةةةي ٙةةةقضٜج ٝ هئضٜةةةج كةةة٠ ثاع

دجػضٌثف ثُٔضْٜ ك٠ أٟ هًٝ ٖٓ أهٝثً ثُضقوين ٓضة٠ ثٟٔنٗةش إُة٠ 

 ٙوهٚ ٝ ٓوجدوضٚ ُِٞثهغ ٝ إٕ ػوٍ ػ٘ٚ ك٠ ٌٓثفَ أمٌٟ  

 ( 1181/1/14ق ، عٍَخ  59ٌَٕخ  9251) اٌطعٓ هلُ 

 

ُٔج ًجٕ ٓةٖ ثُٔوةًٌ إٔ ثُٔقٌٔةز ُيْةش َِٓٓةز كة٠ أمةيٛج دةئهٌثً 

ٗٚٚ ٝ وجٌٛٙ دَ إٕ ُٜةج إٔ صؾَةةٚ ٝ إٔ صْةض٘ذ٠  ثُٔضْٜ إٔ صِضَّ

ٓ٘ٚ ثُقويوز ًٔج ًٖلش ػٜ٘ج ، ٝ ًجٕ ثُقٌْ ثُٔوؼةٕٞ كيةٚ هةو أمةي 

ٖٓ إهٌثً ثُوجػٖ دٞذ٠ ثُٔذِؾ ثُيٟ ّةِٔٚ ُةٚ ثُٔؾ٘ة٠ ػِيةٚ ٓؼةٚ 

ثُْٔةضقوز  هٕٝ دجه٠ هُٞٚ ٖٓ أٗٚ أّضِْ ثُٔذِؾ دقْذجٗٚ ٖٓ ثٌُّّٞ

ّةِئج  كئةج أٗضٜة٠ إُيةٚ  كئٗٚ يٌةٕٞ -دلٌٛ فُٚٞٚ  -ػ٠ِ ثُؼوجً 

ٝ ٓذ٘يج  ػ٠ِ كْٜ ٙقيـ ُِٞثهغ ، ٝ ٖٓ عْ كئٕ ثُ٘ؼ٠ ػِيٚ ك٠ ٛةيث 

 ثُٞؽٚ ح يٌٕٞ ُٚ ٓقَ  

 (  19/1/1881ق عٍَخ   58ٌَٕخ   14625) اٌطعٓ هلُ 

******************** 
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 واهلاإل
إٕ ثُوٍٞ دؼوّ ؽٞثٍ صؾَةةز ثاهةٌثً ٓقِةٚ أح يٌةٕٞ كة٠ ثُةوػٟٞ 

ى ح يْٞؽ ُوجُخ ثُقن ثُيٟ ُيِ ُويٚ ثُوُيَ ػِيٚ ٖٓ أهُز ؿيٌٙ إ

إٔ يضني ٖٓ أهةٞثٍ مٚةٔٚ هُةيو  ػِة٠ عذةٞس فوةٚ ، أٓةج إىث ًجٗةش 

ٛ٘جى أهُز أمٌٟ ؿيٌٙ كئٕ ثُٔقٌٔز يٌٕٞ ُٜج إٔ صو٠ٞ كيٜج د٘ةجء 

ػِةة٠ ٛةةيٙ ثألهُةةز ٓضةة٠ ٝعوةةش دٜةةج ٝ ح ئٌةةٖ دوثٛةةز إٔ ئ٘ؼٜةةج ٓةةٖ 

ٌٓدٌةز ، ٝ ُٜةج ػ٘وةةي ىُي ٓج يٚوً ٖٓ ثُٔةوػ٠ ػِيةٚ ٓةٖ أهةٞثٍ 

 إٔ صؼضٔو ػ٠ِ ٓج صؤتٖ إُيٚ ٜٓ٘ج  

 ( 1852/1/29ق  عٍَخ  21ٌَٕخ  1115) اٌطعٓ هلُ 

 

ُْ يضؼٌٛ ثُوجٕٗٞ ثُؾ٘ةجة٠ د٘ٚةٞٗ ٙةٌيقز ُض٘ظةيْ ثاهةٌثً ٝ 

إح إٔ  -ًٔج ٛٞ ثُقةجٍ كة٠ ثُوةجٕٗٞ ثُٔةو٠ٗ  -ديجٕ ٓٞثٝغ دووٗٚ 

 لٚ ٌٟيوةةج  ٓةةٖثُوٞةةجة٠ ٝ ؿيةةٌ ثُوٞةةجة٠ دٞٙةة -ثاهةةٌثً د٘ٞػيةةٚ 

ح ينةٌػ ػةٖ ًٞٗةٚ ٓؾةٌه هٌي٘ةز ألٕ ٓٞٝةٞػٚ  -ٌٟم ثاعذةجس 

ي٘ٚخ هثةٔج  ػ٠ِ ْٓنُز ح ئِي ثُٔوًٌ ثُضٌٚف كيٜج أٝ ثُٚةِـ 

ػِيٜةةج ٝ ٛةةٞ ػِةة٠ ٛةةيث ثحػضذةةجً ٓضةةٌٝى صوةةويٌٙ هثةٔةةج  ُٔقٌٔةةز 

 ثُٔٞٝٞع   

 (  26/3/1851ق عٍَخ   21ٌَٕخ  28) اٌطعٓ هلُ  

 

ٖٓ هةجٕٗٞ ثاؽةٌثءثس  08و  دقٌْ ثُٔجهر ٌُؽَ ثُِْوز ثُؼجٓز ػٔ

ثُؾ٘جةيز ، ثهضيجهٙ إ٠ُ أهٌح ٓنًٓٞ ٖٓ ٓنًٟٓٞ ثُٞةذ٠ ثُوٞةجة٠ 

ُِقٍٚٞ ٓ٘ٚ ػِة٠ ثايٞةجفجس ثُوٍٓةز كة٠ ٕةنٕ صِةي ثُٞثهؼةز ٝ 

ثُضغذش ٖٓ ٙقز ىُي ثاهٌثً ٝ ًجٕ ثُٔضْٜ ػ٘و ٓٞثؽٜةز ثُٞةجد٠ 

ٌثٍٙ ُةةٚ دةةنهٞثٍ ًؽةةَ ثُْةةِوز ثُؼجٓةةز ٓةةٖ أٗةةٚ أػضةةٌف ُٜٔةةج دةةئف

ٓنوًث  هو دجهً إ٠ُ ثُوةٍٞ دنٗةٚ ؿيةٌ ْٓةتٍٞ ػٔةج يٞؽةو كة٠ ؽيةخ 

كةةةة٠ مٚةةةةٞٗ ثُةةةةوػٟٞ  -ؽِذجدةةةةٚ ثُنةةةةجًؽ٠ ٝ ٛةةةةٞ ٓةةةةج ي٘ذةةةةب 

دويجّ هحةَ ًجكيز ػ٠ِ ثصٜجٓٚ دؾٌئةز إفةٌثٍ ٓنةوً  -ثُٔوٌٝفز 

صلضيٖٚ ٟذوج  ألفٌجّ  ، كئٕ ُٔنًٓٞ ثُٞذ٠ ثُوٞجة٠ ثُوذٜ ػِيٚ ٝ

 ءثس ثُؾ٘جةيز  ٖٓ هجٕٗٞ ثاؽٌث 37ٝ  03ثُٔجهصيٖ 

 (  25/3/1869ق عٍَخ   39ٌَٕخ   331) اٌطعٓ هلُ 
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ثاهٌثً ثُٚجهً ٖٓ ثُوجػٖ ك٠ ٓيًٌر ثألفٞثٍ ثُٔييِز دضٞهيؼةٚ ، 

يؼضذٌ إهٌثًث  ؿيٌ هٞجة٠  ينٞغ ٖٓ فيةظ هٞصةٚ ثُضوُيِيةز ُضوةويٌ 

هج٠ٝ ثُٔٞٝٞع ، كِٚ إٔ يضني ٓ٘ةٚ فؾةز كة٠ ثاعذةجس إىث ثٟٔةنٕ 

يؾةةٌهٙ ٓةةٖ صِةةي ثُقؾيةةز هٕٝ إٔ ينٞةةغ كةة٠ إُيةةٚ ، ًٔةةج إٔ ُةةٚ إٔ 

 ٠ٕء ٖٓ ىُي ٌُهجدز ٓقٌٔز ثُ٘وٜ ٓض٠ ًجٕ صوويٌٙ ّجةـج    

 (  21/5/1863ق عٍَخ   32ٌَٕخ   2611) اٌطعٓ هلُ 

 

ثاهٌثً ثُْٔ٘ٞح إ٠ُ ثُوةجػٖ كة٠ صقويوةجس ٕةٌٟٞ إهثًيةز يؼضذةٌ 

إهٌثً ؿيٌ هٞجة٠ ينٞغ ٖٓ فيةظ هٞصةٚ ثُضوُيِيةز ُضوةويٌ هجٝة٠ 

فؾةةز كةة٠  -ٓضةة٠ ثٟٔةةنٕ إُيةةٚ  -ثُةةيٟ ُةةٚ إٔ يضنةةي ٓ٘ةةٚ  ثُٔٞٝةةٞع

ثاعذجس ، ًٔج إٔ ُٚ إٔ يؾٌهٙ ٖٓ ٛيٙ ثُقؾيز هٕٝ إٔ ينٞغ ك٠ 

 ٕب ٖٓ ىُي ٌُهجدز ٓقٌٔز ثُ٘وٜ ٓض٠ ًجٕ صوويٌٙ ّجةـج    

 (  6/12/1865ق عٍَخ   35ٌَٕخ   1161) اٌطعٓ هلُ 

 

******************** 
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 اإلصجبد ثبٌج١ٕخ
ٞثػو ثاعذجس ٝ ٓج صوضٞيٚ ٖٓ ػوّ ؽٞثٍ ّٔجع ثُٖٜٞه كئج ه

يؾجٍٝ ٗٚجح ثُٖٜجهر ٠ٛ هٞثػو ؿيٌ ٓضؼِوز دجُ٘ظةجّ ثُؼةجّ ٝ 

يضؼةةيٖ ػِةة٠ ٙةةجفخ ثُٔٚةةِقز إٔ يضْٔةةي دٜةةج أٓةةجّ ٓقٌٔةةز 

 ثُٔٞٝٞع  

 (16/11/1861عٍَخ ، ق  31ٌَٕخ  1221)اٌطعٓ هلُ

 

دةز ٛةٞ ٓةٖ إٕ صوويٌ هيجّ ثُٔجٗغ ٖٓ ثُقٚةٍٞ ػِة٠ ّة٘و دجٌُضج

ثُْٔةةةجةَ ثُضةةة٠ يلٚةةةَ كيٜةةةج هجٝةةة٠ ثُٔٞٝةةةٞع   كةةةئىث ًجٗةةةش 

ثُٔقٌٔز هو هٞش دؼوّ ؽٞثٍ إعذجس ثُٞهيؼز دجُذي٘ز د٘ةجء ػِة٠ 

ٓج ًأصٚ ٖٓ إٔ ك٠  ِٙز ثألمٞر دةيٖ ثُٔوػيةز دةجُقن  ثُٔةو٠ٗ 

ٝ ثُٔةةوػ٠ ػِةةيْٜ ، ٝ كةة٠ ثُضؾجةٜةةج إُةة٠ َُٓ٘ةةٚ ػ٘ةةو فٚةةٍٞ 

كة٠ ىُةي ٓةج  -ٜج موف ديٜ٘ج ٝ ديٖ ٍٝؽٜةج ، ٝ هيجٓةٚ ُ٘ٚةٌص

ئ٘ؼٜةةةةج ٓةةةةٖ أمةةةةي ّةةةة٘و ًضةةةةجد٠ ػِةةةةيْٜ دجُٔٚةةةةٞؿجس ثُضةةةة٠ 

ثّةةضٞهػضٜج إيةةجٙ ، كةةو ٓؼوةةخ ٓةةٖ ٓقٌٔةةز ثُةة٘وٜ ػِيٜةةج كئةةج 

 ثًصنصٚ      

 ( 2/11/1842عٍَخ ، ق 12ٌَٕخ  1183اٌطعٓ هلُ ) 

 

إٕ هٞثػو ثاعذجس ك٠ ثُؼوٞه ثُٔوٗيز ح صؼِن ُٜةج دجُ٘ظةجّ ثُؼةجّ 

ي دجُوكغ دؼوّ ؽةٞثٍ إعذةجس ثُقةن   كيؾخ ػ٠ِ ٖٓ يٌيو ثُضْٔ

ثُٔوػ٠ دٚ ػِيٚ دجُذي٘ز إٔ يضووّ دةيُي إُة٠ ٓقٌٔةز ثُٔٞٝةٞع 

هذَ ّٔجع ثُٖةٜٞه   كةئىث ٓةج ّةٌش كةو يؾةٍٞ ُةٚ دؼةو ىُةي إٔ 

يضْٔي دٚ ، ٝ ح ُِٔقٌٔز إٔ صو٠ٞ دٚ ٖٓ صِوجء ٗلْٜج إى ٛيث 

ثٌُْٞس يؼضذٌ ص٘جٍح  ٓ٘ٚ ػٖ فوٚ ك٠ ثاعذجس دجُوٌين ثُةيٟ 

ثُوجٕٗٞ ، ٝ ح يٌٕٞ ُٚ دؼو إٔ ّو٠ فوٚ ك٠ ٛةيث ثُةوكغ ًّٔٚ 

 دض٘جٍُٚ ػ٘ٚ إٔ يؼٞه كيضْٔي دٚ أٓجّ ٓقٌٔز ثُ٘وٜ      

 ( 1842/4/21عٍَخ  ق  12ٌَٕخ  1191) اٌطعٓ هلُ 

 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               119)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

إٕ هٞثػو ثاعذجس ُيْش ٖٓ ثُ٘ظةجّ ثُؼةجّ ، كٌٔةج ئِةي ثُنٚةْ إٔ 

ٚ كئٗةٚ يؾةٍٞ يوٌ دجُقن ُنٚٔٚ كيؼليٚ ديُي ٖٓ إهجٓةز ثُةوُيَ ػِية

ُةةٚ إٔ يض٘ةةجٍٍ ٙةةٌثفز أٝ ٝةةٔ٘ج  ػةةٖ فوةةٚ كةة٠ ثُضْٔةةي دجاعذةةجس 

دجُوٌين ثُةيٟ ًّةٔٚ ثُوةجٕٗٞ ٝ يوذةَ ٓ٘ةٚ أٟ هُيةَ ّةٞثٙ   ٝ إىٕ 

كةةئىث ًةةجٕ ثُٔةةضْٜ هةةو ٗةةجهٔ ثُٖةةٜٞه ٝ ُةةْ يةةوكغ هذةةَ ّةةٔجػْٜ دؼةةوّ 

ؽةٞثٍ ثاعذةةجس دـيةةٌ ثٌُضجدةز كةةو يوذةةَ ٓ٘ةةٚ ٓةٖ دؼةةو إٔ ي٘ؼةة٠ ػِةة٠ 

ذةجس ػوةو ثًُٞجُةز ثُةيٟ صَيةو هئضةٚ ػِة٠ ػٖةٌر ثُقٌْ أٗٚ أؽةجٍ إع

 ؽ٘يٜجس دٖٜجهر ثُٖٜٞه  

 ( 1852/2/4ق  عٍَخ  21َٕخ ٌ 1135) اٌطعٓ هلُ 

 

إٕ هٞثػةةو ثاعذةةجس ُيْةةش ٓةةٖ ثُ٘ظةةجّ ثُؼةةجّ   كةةئىث ًةةجٕ ثُٔةةضْٜ ُةةْ 

يضْٔي أٓجّ ٓقٌٔز ثُٔٞٝٞع دؼوّ ؽٞثٍ ثاعذجس دجُذي٘ز كِيِ ُةٚ 

  إٔ يغيٌ ىُي أٓجّ ٓقٌٔز ثُ٘وٜ 
 ( 1851/11/22ق  عٍَخ  21ٌَٕخ  964) اٌطعٓ هلُ 

 

******************** 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               118)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

 رَبٔل األكٌخ فٝ اٌّٛاك اٌغٕبئ١خ
إىث ًجٗش ثُٔقٌٔز هةو هوؼةش كة٠ فٌٜٔةج دةنٕ ثُةوٓجء ثُضة٠ ٝؽةوس 

دٔودِ ثُٔضْٜ ٝ دؾْٔٚ إٗٔج ٠ٛ ٖٓ هٓجء ثُوضيَ ثُٔةضْٜ ٛةٞ دوضِةٚ 

َِ كيٚ ٝؽٞهٛج دنٜٗج ٓةٖ هّ أميةٚ هٕٝ ، ٝ أٌٟفش هكجػٚ ثُيٟ ػ

كةئٕ ٛةيث  -إٔ صذيٖ ثألهُز ثُض٠ أّض٘و إُيٜج كئج هوؼش دةٚ ٓةٖ ىُةي 

يؼيةةةخ فٌٜٔةةةج ٝ يٞؽةةةخ ٗوٞةةةٚ ، إى ثألهُةةةز كةةة٠ ثُٔةةةٞثه ثُؾ٘جةيةةةز 

ٓضْجٗور ئٌَ دؼٜٞج دؼٞج    ٝ ٗوٜ ٛيث ثُقٌْ دجُْ٘ةذز إُة٠ ٛةيث 

مةةٌ ، ألٕ ثُٔةةضْٜ ثُوةةجػٖ يوضٞةة٠ ٗوٞةةٚ دجُْ٘ةةذز إُةة٠ ثُوةةجػٖ ثآل

ٝفور ثُٞثهؼز صْةضٞؽخ ُقْةٖ ّةيٌ ثُؼوثُةز إٔ صٌةٕٞ إػةجهر ٗظةٌ 

 ثُوػٟٞ دجُْ٘ذز إ٠ُ ثُوجػ٘يٖ ًِئٜج    

 ( 1851/12/11ق عٍَخ  21ٌَٕخ  1318) اٌطعٓ هلُ 

 

ثألهُز ك٠ ثُٔٞثه ثُؾ٘جةيةز ٓضٔجّةٌز دقيةظ إىث ّةو٠ أفةوٛٔج أٜٗةجً 

 دجهيٜج دْوٟٞٚ   

 ( 1851/2/13َخ ق عٍ 21ٌَٕخ  1132) اٌطعٓ هلُ 

 

ثاعذةجس كةة٠ ثُٔةٞثه ثُؾ٘جةيةةز إٗٔةج يوةةّٞ ػِة٠ ثهض٘ةةجع ثُوجٝة٠ ٗلْةةٚ 

د٘جء ػ٠ِ ٓج يؾٌيٚ ك٠ ثُوػٟٞ ٖٓ ثُضقوين دقيظ ح يؾٍٞ ُةٚ إٔ 

يؤِّ فٌٔٚ ػِة٠ ًأٟ ؿيةٌٙ   ٝ إىٕ كةئىث ًةجٕ ثُقٌةْ ثُٔوؼةٕٞ 

كيٚ هو أِّ عذٞس ثُنون ػِة٠ ثُوةجػٖ ػِة٠ ٓؾةٌه ٙةوًٝ فٌةْ 

ُلز ، ٝ ىُي هٕٝ إٔ صقون ثُٔقٌٔز ٛيث ثُنوةن ٜٗجة٠ ػِيٚ ك٠ ٓنج

ٝ صلَٚ ٠ٛ ك٠ عذٞصةٚ ُةويٜج ٝ فؾذةش دةيُي ٗلْةٜج ػةٖ صٔقةي٘ 

كةةئٕ فٌٜٔةةج يٌةةٕٞ كجّةةو ثحّةةضوحٍ ٓٔةةج يؼيذةةٚ ٝ  -هكةةجع ثُٔةةضْٜ 

يٞؽةةةخ ٗوٞةةةٚ   ٝ ٗوةةةٜ ٛةةةيث ثُقٌةةةْ دجُْ٘ةةةذز إُةةة٠ ٛةةةيث ثُوةةةجػٖ 

 يوضٞةة٠ ٗوٞةةٚ دجُْ٘ةةذز إُةة٠ ثُوةةجػٖ ثآلمةةٌ ثُةةيٟ ُةةْ يوةةوّ أّةةذجدج  

ُوؼ٘ٚ دؼو إٟوػٚ ػ٠ِ ثُقٌْ ٝ ىُي ُٞفور ثُٔٞٝٞع ٝ ثهضٞةجء 

 ُقْٖ ّيٌ ثُؼوثُز  

 ( 1851/12/18ق عٍَخ  21ٌَٕخ  254) اٌطعٓ هلُ 

 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               111)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

إىث ًجٗش ثُٔقٌٔز هو ثّض٘وس ك٠ إهثٗز ثُٔضْٜ " ٙجفخ ٓوقةٖ " 

ٖٝٔ ٓةج ثّةض٘وس إُيةٚ إُة٠ أهةٞثٍ ًٝيةَ ٌٓثهذةز ثُضٔةٞيٖ ٝ أهةٞثٍ 

ثُغجدةةةش إٔ ٛةةةييٖ ُةةةْ يغذةةةش ُٜٔةةةج هةةةٍٞ ًجصةةةخ ثُٔوقةةةٖ ، ٝ ًةةةجٕ 

دٔقٌٞ ٝذ٠ ثُٞثهؼز ٝ ُْ يْةٔؼج دجُؾِْةز كةئٕ فٌٜٔةج يٌةٕٞ هةو 

أهيْ ػ٠ِ ٓج ح ّ٘و ُٚ ٖٓ ثألًٝثم   ٝ ح يـ٠٘ ك٠ ىُي ٓةج ىًٌصةٚ 

ٓةةٖ أهُةةز أمةةٌٟ ، كةةئٕ ثألهُةةز كةة٠ ثُٔةةٞثه ثُؾ٘جةيةةز ٓضْةةجٗور ئٌةةَ 

هر ثُ٘ظةٌ دؼٜٞج دؼٞج  دقيظ إىث ّو٠ أفوٛٔج أٝ أّضذؼو صؼيٖ إػج

 ك٠ ًلجيز ثُذجه٠ ٜٓ٘ج ُوػْ ثاهثٗز  

 ( 1852/2/21ق عٍَخ  21َٕخ ٌ 319) اٌطعٓ هلُ 

 

إٕ ٓةةوثً ثاعذةةجس كةة٠ ثُٔةةٞثه ثُؾ٘جةيةةز ٛةةٞ ثٟٔت٘ةةجٕ ثُٔقٌٔةةز إُةة٠ 

عذٞس ثُٞثهؼز ثُٔوٌٝفز ػِيٜج أٝ ٗليٜةج ٝ ىُةي ّةٞثء أًةجٕ هُيِٜةج 

إُة٠ ثُ٘ضيؾةز ػ٠ِ ثٌُأٟ ثُيٟ أميس دٚ هُةيو  ٓذجٕةٌث  يةؤهٟ ديثصةٚ 

ثُضةة٠ ثٗضٜةةش إُيٜةةج أّ ًةةجٕ هُةةيو  ؿيةةٌ ٓذجٕةةٌ ح يةةؤهٟ إُةة٠ ٛةةيٙ 

 ثُ٘ضيؾز إح دؼِٔيز ػوِيز ٓ٘وويز  

 ( 1851/11/26ق عٍَخ  21ٌَٕخ  433)اٌطعٓ هلُ 

******************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               111)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

 و١ٍّخاٌٚهاق األ
إىث ًةةجٕ ثُؼٞةةٞ ثُٔوؼةةٕٞ كةة٠ ثٗضنجدةةٚ هةةو هةةوّ دؼةةو إػةةوٕ 

ضنٌؽج  ًّٔيج  ٖٓ هكجصٌ ثُٔٞثُيو يليو أٗٚ ًجٕ ٝهةش ثٗضنجدٚ ْٓ

ثحٗضنجح هو ؽجٍٝ ثُْٖ ثُٔقوهر كو يوةوؿ كة٠ ٙةقز ثٗضنجدةٚ 

إٔ يٌٕٞ ػ٘و ثُضٖةٌيـ هةو أػضٔةو كة٠ إعذةجس ّة٘ٚ ػِة٠ ٕةٜجهر 

ثُويو دؾوٍٝ ثحٗضنجح ٝفوٛج ٓج هثٓش ٛيٙ ثُٖٜجهر ُْ صنضِةق 

 ػٖ ثُٞثهغ ثُيٟ ًٖق ػ٘ٚ ثُْٔضنٌػ ث٠ٌُّٔ 
 ( 1851/11/11ق عٍَخ  21ٌَٕخ  1عٓ هلُ ) اٌط

 

إٕ فٚةةٍٞ ٝثهؼةةز ثُةةوػٟٞ دجٌُيليةةز ثُٔذي٘ةةز دةةجُقٌْ ٝ ٛةة٠ إٔ 

ثُوجػٖ أػو ثًُٞهز ثُٔ٘وُٞةز ػٜ٘ةج ٙةًٞر ثُٔةيًٌر ثُٔوؼةٕٞ 

دضَٝيٌٛةةةج ٝ هةةةوٜٓج ُْ٘ةةةل ٙةةةًٞر ٜٓ٘ةةةج دجػضذجًٛةةةج ٓوجدوةةةز 

ىُةي ح يؼ٘ة٠ إٔ ثُضَٝيةٌ  -ُألَٙ ثُغجدش دوكضٌ أفٞثٍ ثُوْةْ 

خ فجٍ صقٌيةٌ ثُٚةًٞر ثُٔوؼةٕٞ دضَٝيٌٛةج ألٗةٚ ٓةج ُْ يٌصٌ

هثٓةةش ثُٚةةًٞر ثٌُّةةٔيز هةةو ؽةةجءس ٓنجُلةةز ُألٙةةَ ثُغجدةةش 

دةةوكضٌ ثألفةةٞثٍ كوةةو ٝهةةغ صَٝيٌٛةةج فضٔةةج  فةةجٍ صقٌيٌٛةةج ٝ ح 

يـيةةٌ ٓةةٖ ىُةةي ًٜٞٗةةج ٗوِةةش ٓةةٖ أٙةةَ آمةةٌ ٓةةًَٝ ٓةةٖ هذةةَ 

 صقٌيٌٛج   
 (  9/5/1851ق عٍَخ   21ٌَٕخ  111) اٌطعٓ هلُ  

 

ٗةةش ثُٔقٌٔةةز كةة٠ فةةوٝه ّةةِوضٜج ثُضوويٌيةةز إُةة٠ هئةةز إىث ثٟٔن

ثُٖٜجهر ثُْٔضنٌؽز ٖٓ ٝثهغ ؽوٍٝ ثُ٘يجدز ٝ ثػضذةٌس إٔ ُٜةج 

فؾيز كئج صٞٔ٘ضٚ ٖٓ فٍٚٞ ثُضوٌيٌ دجحّضت٘جف ٖٓ ثُ٘يجدز 

ٝ ٖٓ ثُٔوػ٠ ثُٔو٠ٗ ٝ ٝؽوس كيٜج دقةن ؿ٘ةجء ػةٖ ثاٟةوع 

كةةئٕ ثُقٌةةْ  -ٓةةج هثٓةةش هةةو دٌةةةش ٓةةٖ ثُوؼةةٖ  -ػِةة٠ ثُؾةةوٍٝ 

 يٌٕٞ هو أٙجح كئج أٗض٠ٜ إُيٚ ٖٓ هذٍٞ ثحّضت٘جف  
 ( 1859/12/8ق عٍَخ  29ٌَٕخ  1146) اٌطعٓ هلُ 

 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               112)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ثألهُز ك٠ ثُٔةٞثه ثُؾ٘جةيةز ٓضْةجٗور يٖةو دؼٞةٜج دؼٞةج    كةئىث ًةجٕ 

ثُقٌْ هو أّض٘و ك٠ إٌٟثفٚ ُوكجع ثُٔضْٜ ، دٔوُٞز إٕ ثُٔؼجي٘ز ثُض٠ 

كئٗةٚ  -ُٚ ك٠ ثألًٝثم  أؽٌيش ك٠ ثُوػٟٞ صٌيدٚ ، إ٠ُ ٓج ح أَٙ

   يٌٕٞ ٖٓٞدج  دلْجه ثحّضوحٍ ٓٔج يؼيذٚ ٝ يْضٞؽخ ٗوٞٚ

 ( 1852/1/1ق عٍَخ  21ٌَٕخ  986) اٌطعٓ هلُ 

 

ٓضةةة٠ ًجٗةةةش ثُٔقٌٔةةةز هةةةو أمةةةيس دٖةةةٜجهر ثُٞكةةةجر ثُٚةةةجهًر ٓةةةٖ 

ثُقجمٔنجٗةةز دؼةةو إٔ صذةةيٖ ٓةةٖ ثُٖةةٜجهثس ثُْةةِذيز ثُضةة٠ هةةوٓش مِةةٞ 

ثُٞكةجر ٓةٖ أٟ ديةجٕ ٓنةجُق ُٔةج ثُْؾوس ثٌُّٔيز ثُٔؼةور اعذةجس 

 ٖٓ ثُوةجٕٗٞ ثُٔةو٠ٗ 03ًٝه دٜج ، كئٜٗج ُْ صنوب ، ىُي إٔ ثُٔجهر 

ٝ هٞثٗيٖ ثُٔٞثُيو ٝ ثُٞكيجس ثكضٌٝش إٌٓجٕ ثُْةٌٞس ػةٖ ثُضذِيةؾ 

 ػٖ ثُٞحهر أٝ ثُٞكجر ُؼِز أٝ ألمٌٟ  

 ( 1851/1/22ق عٍَخ  26ٌَٕخ  1311) اٌطعٓ هلُ 

******************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               113)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

 هأٜ اٌقج١و
إٔ  -دٔةةج ُٜةةج ٓةةٖ ّةةِوز صوةةويٌ ثألهُةةز  -ُٔقٌٔةةز ثُٔٞٝةةٞع 

صؼضٔو ػ٠ِ هٍٞ ُِٖجٛو ٝ إٔ صوٌؿ هٞح  آمٌ ُٚ ، ٝ ُٜج ًيُي 

إٔ صنمي دٌأٟ مذيٌ هٕٝ ًأٟ مذيةٌ آمةٌ ، ٝ ح يٌةٕٞ ػِيٜةج 

إٔ صْةةضوػئٜج ٝ ص٘جهٖةةةٜٔج ٓةةةج هثٓةةش هةةةو ثًصجفةةةش إُةةة٠ ًأٟ 

ثآلمٌ   ٝ إىٕ كئىث ًجٕ ثُٔةضْٜ ُةْ  أفوٛٔج ٝ ُْ صٌصـ إ٠ُ ًأٟ

يوِخ إُيٜج ثّضوػجء ثُوذيذيٖ ثُِييٖ يوٍٞ دضؼةجًٛ ًأئٜةج ، 

 كئٗٚ ح يوذَ ٓ٘ٚ ثُؾوٍ كئج ثػضٔوس ػِيٚ ثُٔقٌٔز ٖٓ ىُي   
 ( 1851/1/11ق عٍَخ  18َٕخ ٌ 1818) اٌطعٓ هلُ 

 

إىث ٗودش ثُٔقٌٔز مذيٌث  اؽةٌثء ٓؼجي٘ةز صقةش إٕةٌثف ًٝيةَ 

ٝ أؽٌٟ ثُنذيٌ ثُضؾٌدز دقٞةًٞ ثُ٘يجدةز ٝ دقٞةًٞ ثُ٘يجدز ، 

ٓقج٠ٓ ثُوكجع ، ٝ أدوٟ ًأيٚ ثُل٠٘ ك٠ ثُٔقٞةٌ ثُةيٟ فةًٌٙ 

ًٝيةةَ ثُ٘يجدةةز ػةةٖ ٛةةيٙ ثُٔؼجي٘ةةز ، عةةْ ّةةٔؼش ثُٔقٌٔةةز أهٞثُةةٚ 

دجُؾِْةةز ًٖةةجٛو كةة٠ ثُةةوػٟٞ ٝ ٗجهٖةةٚ ثُةةوكجع ٝ صٌثكةةغ كةة٠ 

ٓٞٝٞع ثُضٜٔز ػِة٠ أّةجُ ٗضيؾةز ىُةي ثاؽةٌثء ، عةْ أػضٔةو 

ْ ػ٠ِ ٓج ّؾِٚ ًٝيَ ثُ٘يجدز ك٠ ٓقٌٞٙ ٖٓ ىُي ٝ ػ٠ِ ثُقٌ

كةةو يٌةةٕٞ ٛةةيث ثُقٌةةْ  -ٓةةج ٕةةٜو دةةٚ ثُٜٔ٘ةةوُ ثُل٘ةة٠ دجُؾِْةةز 

 ٖٓٞدج  دؼيخ ك٠ ثاؽٌثءثس أٝ مون ك٠ صوذين ثُوجٕٗٞ 
 ( 1851/2/6ق عٍَخ  21ٌَٕخ  1124) اٌطعٓ هلُ 

 

ُٔقٌٔز ثُٔٞٝٞع ك٠ فوٝه ِّوضٜج ثُضوويٌيز إٔ صؼةٍٞ ػِة٠ 

٠ يضْةةةن ٓةةةغ ٕةةةٜجهر ٕةةةٜٞه ثاعذةةةجس كةةة٠ صؼَيةةةَ صوٌيةةةٌ ٟذةةة

ٕٜجهصْٜ ٝ إٔ صوةٌؿ صوٌيةٌث  آمةٌ ح يضلةن ٓؼٜةج دجػضذةجً ًةَ 

 ىُي ٖٓ أهُز ثُوػٟٞ      
 ( 1851/2/12ق عٍَخ  21ٌَٕخ  1331) اٌطعٓ هلُ 

 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               114)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

إٕ ًأٟ ثُنذيٌ ثُل٠٘ ك٠ ْٓنُز ك٘يز ح يٚـ صل٘يوٙ دنهٞثٍ ثُٖٜٞه 

ٓةويٌ ْٓضٖةل٠ ثألٓةٌثٛ    كئىث ًجٗش ثُٔقٌٔةز هةو أٌٟفةش ًأٟ

دْةةوٓز  ثُؼوِيةةز كةة٠ ثُقجُةةز ثُؼوِيةةز ُٖةةن٘ ٝ أّةةض٘وس كةة٠ ثُوةةٍٞ

ػوِٚ إ٠ُ أهٞثٍ ٕٜٞه كئٜٗج صٌٕٞ هو أمِةش دقةن ثُةوكجع ٝ أّْةش 

 فٌٜٔج ػ٠ِ أّذجح ح صقِٔٚ   

 ( 1851/4/2ق عٍَخ  21ٌَٕخ  1811) اٌطعٓ هلُ 

 

ُيةةٚ ٓةةٖ ثُٔقٌٔةةز فةةٌر كةة٠ إٔ صنمةةي كةة٠ إهثٗةةز ثُٔةةضْٜ دٔةةج صؤةةتٖ إ

صوجًيٌ ثألٟذجء ثُٔووٓز ك٠ ثُوػٟٞ ٝ صوع ٓةج ح صؤةتٖ إُيةٚ ٜٓ٘ةج 

 ٝ ح ٓؼوخ ػِيٜج ك٠ ىُي  

 ( 1851/11/9ق عٍَخ  21ٌَٕخ  411) اٌطعٓ هلُ 

 

ثألٌٓ ك٠ صوويٌ آًثء ثُنذٌثء ٝ ثُلٚةَ كئةج يٞؽةٚ إُة٠ صوةجًيٌْٛ 

ٖٓ ثػضٌثٝجس ٌٓؽؼةٚ إُة٠ هجٝة٠ ثُٔٞٝةٞع ، كٜةٞ ؿيةٌ ِٓةَّ 

ٌ آمةةٌ ٓةةج هثّ هةةو أّةةض٘و كةة٠ أمةةيٙ دةةٌأٟ ثُنذيةةٌ ثُةةيٟ دضؼيةةيٖ مذيةة

 أػضٔوٙ إ٠ُ ٓج ح يؾجك٠ ثُٔ٘ون ٝ ثُوجٕٗٞ  

 ( 1852/2/26ق عٍَخ  21ٌَٕخ  418) اٌطعٓ هلُ 
******************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               115)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

 ٕؾ١فخ اٌؾبٌخ اٌغٕبئ١خؽغ١خ 
ٙةةقيلز ثُقجُةةز ثُؾ٘جةيةةز ُةةْ صؼةةو إعذةةجس ثُٜٔ٘ةةز ٝ ح صٚةةِـ هُةةيو  

  ٝ ٖٓ عْ كئٕ ُؾ٘ز هذٍٞ ثُٔقةجٓيٖ إى هٞةش دةٌكٜ ِٟةخ  ػِيٜج

إػجهر هيو أّةْ ثُوةجػٖ دؾةوٍٝ ثُٔقةجٓيٖ ثُٖٔةضـِيٖ صنّيْةج  ػِة٠ 

أٗةةٚ ُةةْ يضةةٌى ٜٓ٘ةةز ثُضؾةةجًر ٝ ثّةةضوُش ػِةة٠ ىُةةي دٔةةج ًٝه كةة٠ 

ٙةةقيلز ثُقجُةةز ثُؾ٘جةيةةز ٓةةٖ إٔ ٜٓ٘ضةةٚ " صةةجؽٌ " ، كةةئٕ هٌثًٛةةج 
 ؽخ إُـجءٙ   يٌٕٞ هو د٠٘ ػ٠ِ أّذجح ح ص٘ضؾٚ ٓٔج يْضٞ

 ( 23/12/1863ق عٍَخ   33ٌَٕخ  5) اٌطعٓ هلُ 
 

ٓؾةةةٌه ٕةةةي ثُٔقٌٔةةةز كةةة٠ ٙةةةقيلز ثُقجُةةةز ثُؾ٘جةيةةةز  حمةةةضوف 

ح يٚةةِـ  حّةةضذؼجهٛج   -دجُٚةةًٞر ثُضةة٠ أًٝهٛةةج ثُقٌةةْ  -ثألّةةٔجء 

ٓةةج هثّ أٗةةٚ ًةةجٕ كةة٠ ٓوةةوًٝ ثُٔقٌٔةةز إٔ صضقوةةن ٓةةٖ ًةةٕٞ ثُْةةجدوز 

ٔجصٜج ، ٝ ٠ٛ ثُوٌيوةز ُِٔضٜٔز أٝ ُيْش ُٜج ػٖ ٌٟين كق٘ دٚ

ثُل٘يةةز ثُضةة٠ صْةةضنوٜٓج إهثًر صقويةةن ثُٖنٚةةيز كةة٠ إهًثػ ّةةٞثدن 

ثُٔؾةةٌٓيٖ ٝ كةة٠ ثٌُٖةةق ػةةٖ ٛةةيٙ ثُْةةٞثدن ٓضةة٠ ِٟذةةش ثُ٘يجدةةز 
 ثُؼجٓز أٝ ثُٔقٌٔز  
 ( 1861/5/31ق عٍَخ  28ٌَٕخ  1531) اٌطعٓ هلُ 

 

ح ؽ٘جؿ ػ٠ِ ثُٔقٌٔز إٔ ٠ٛ ثّضؼجٗش ك٠ ػو ثُٔةضْٜ ٖٓةضذٜج  كيةٚ 

ثٛو ٖٓ ٙةقيلز ّةٞثدوٚ ٝ ُةٞ ًجٗةش هذةَ ثُؼٔةَ دجُوةجٕٗٞ ًهةْ دٖٞ

ثُنجٗ دجُٔضٖةٌهيٖ ٝ ثُٖٔةضذٚ كةيْٜ ٝ ثُةيٟ  - 9983ُْ٘ز  993

دٖةةةنٕ ٌٓجكقةةةز  9979ُْةةة٘ز  93أٝةةةجف ؽةةةٌثةْ ثُوةةةجٕٗٞ ًهةةةْ 

ىُةي إٔ  -ثُوػجًر إ٠ُ ثُقجحس ثُض٠ يؾٍٞ صٞكٌ فجُز ثحٕضذجٙ دٜةج 

ٌ ك٠ ٗلِ ٙةجفذٚ ثُٔوٚٞه ٛٞ ٓؾٌه ثحّضوٍ ػ٠ِ ًٕٔٞ ثُنو

ػ٘و ثُٔقجًٔز ٝ ىُي ح يؼةو دْةوج  ألعةجً ٛةيث ثُوةجٕٗٞ ػِة٠ ٝهةجةغ 

ّجدوز ػ٠ِ ٙوًٝٙ ألٕ ثُٔضْٜ ك٠ ثُٞثهغ ٝ فويوز ثألٌٓ ح يقةجًْ 

ػٖ ّٞثدوٚ ثُٔجٝيز ٝ إٗٔج يقجًْ ػٖ ثُقجُةز ثُوجةٔةز دةٚ ٝهضتةي ٓةج 

هثّ إٔ ثُوج٠ٝ ٝ ٛٞ دٚوه دقظ فجُةز ثُٔةضْٜ ثُوجةٔةز ٝ ٓقجّةذضٚ 

٠ ثصؾجٛٚ ثُقجٌٝ هو هَُ ػ٠ِ ٓج يٚةَ ٓجٝةيٚ ٛةيث دقجٝةٌر ػِ
 ثُوجةْ  

 ( 18/3/1895ق عٍَخ   53ٌَٕخ  6392) اٌطعٓ هلُ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               116)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ثُغجدش ٖٓ ثاٟوع ػِة٠ ثُٔلةٌهثس ثُضة٠ أٓةٌس ثُٔقٌٔةز دٞةٜٔج 

صقويوج  ُٞؽٚ ثُوؼٖ إٔ ٙقيلز ثُقجُز ثُؾ٘جةيةز ُِٔوؼةٕٞ ٝةوٙ ُةْ 

 ٗظةةٌ ثُٔقٌٔةةز ٝ إٔصٌكةةن فضةة٠ ثآلٕ ، ٝ دجُضةةج٠ُ ُةةْ صٌةةٖ صقةةش 

ثًُٞهز ثٌُٔكوز ٖٓ ّٞثدن ٝ ثصٜجٓجس ثُٔوؼٕٞ ٝوٙ ٙةجهًر ٓةٖ 

ٌٓضةةةخ ٌٓجكقةةةز ثُٔنةةةوًثس ٝ ثُضةةة٠ ح صضٞةةةٖٔ صةةةجًيل ٙةةةوًٝ 

ثُقٌٔيٖ ثُٔغذضةيٖ ٝ ح صةوٍ ػِة٠ ٙةيًٌٝصٜٔج ٜٗةجةييٖ فضة٠ يؼضةو 

دٜٔج ك٠ إعذجس صٞثكٌ ثُظٌف ثُٖٔوه ثُٔ٘ٚةٞٗ ػِيةٚ كة٠ ثُلوةٌر 

     9973ُْ٘ز  989ثُوجٕٗٞ ًهْ ٖٓ  37ثأل٠ُٝ ٖٓ ثُٔجهر 

 (  15/1/1894ق عٍَخ  53ٌَٕخ  2395) اٌطعٓ هلُ 

 

ٓض٠ ًجٕ ثُذيٖ ٖٓ أًٝثم ثُوػٟٞ أٜٗةج مجُيةز ٓةٖ ٙةقيلز ثُقجُةز 

ثُؾ٘جةيةةز ُِٔةةضْٜ ٝ ثُضةة٠ يؼةةٍٞ ػِيٜةةج كةة٠ إعذةةجس ّةةٞثدوٚ ٝ هةةو ٗلةة٠ 

دجُؾِْز إٔ ُٚ ّٞثدن ٝ صذيٖ ٖٓ ثاٟوع ػ٠ِ ثُٔلةٌهثس ثٌُٔكوةز 

ُوؼٖ أٜٗج صْٞ ٓيًٌر ْٓضنٌؽز ٓةٖ ؽةوٍٝ ٗيجدةز ٓـجؿةز دِٔق ث

ّةة٘ز  938صليةةو إٔ ثُٔوؼةةٕٞ ٝةةوٙ فٌةةْ ػِيةةٚ كةة٠ هٞةةيز ثُؾ٘قةةز 

ٓـجؿةةز دؾٌئةةز ٕةةٌٝع كةة٠ ّةةٌهز دةةجُقذِ أّةةذٞػيٖ ٓةةغ  9973

ثُٖـَ ٝ إٔ ثُؼوٞدز ٗليس ك٠ دقظ ثُٔوؼٕٞ ٝوٙ   ُٔج ًجٕ ىُةي 

ثُغجدةش دٜةج ، ٝ ًجٗش ٛيٙ ثُٖٜجهر ح صوٍ دٔج فٞصٚ ػ٠ِ إٔ ثُقٌةْ 

ٙةةجً ٜٗجةيةةج  دقيةةظ يؼضةةو دةةٚ كةة٠ إعذةةجس صةةٞثكٌ ثُظةةٌٝف ثُٖٔةةوه 

 9953ُْةة٘ز  093/أ ٓةةٖ ثُوةةجٕٗٞ 7ثُٔ٘ٚةةٞٗ ػِيةةٚ كةة٠ ثُٔةةجهر 

، ٝ ُْ صووّ ثُ٘يجدز ٓةج يغذةش إٔ  9953ُْ٘ز  537ثُٔؼوٍ دجُوجٕٗٞ 

ىُي ثُقٌْ ٙجً ٜٗجةيج  ، ًٔةج ُةْ صوِةخ صنؽيةَ ٗظةٌ ثُةوػٟٞ ُٜةيث 

ُيةةٚ ثُقٌةةْ ثُٔوؼةةٕٞ كيةةٚ ٓةةٖ ثّةةضذؼجه ثُـةةٌٛ كةةئٕ ٓةةج ثٗضٜةة٠ إ

ثُظٌف ثُٖٔوه د٘جء ػ٠ِ ثألًٝثم ثُٔوٌٝفز أٓجّ ثُٔقٌٔز يٌةٕٞ 

 ٙقيقج  ح ٓنجُلز كيٚ ُِوجٕٗٞ أٝ ُِغجدش ك٠ ثألًٝثم   

 ( 1892/1/26ق عٍَخ  51ٌَٕخ  2149) اٌطعٓ هلُ 

 

 

 

 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               111)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

 ٓموائاٌ
جس هٌي٘ز ثُقيجٍر ك٠ ثُٔ٘وٍٞ ّ٘و ثٌُِٔيز هٌي٘ةز دْةيوز يؾةٍٞ إعذة

ػٌْٜج دٌجكز ٟةٌم ثاعذةجس دٔةج كيٜةج ثُذي٘ةز ٝ هةٌثةٖ ثألفةٞثٍ   ٝ 

ُٔج ًجٕ ثُقٌْ ثُٔوؼٕٞ كيٚ هو ًه ػ٠ِ ٓج هكغ دٚ ثُوجػٖ ك٠ ٛيث 

ثُٖنٕ ٝ أػضذٌ إٔ فيجٍصٚ ُِذ٘وهيز ح صضُٞةو ػٜ٘ةج صِةي ثُوٌي٘ةز ألٗةٚ 

إٗٔةةج ًةةجٕ يقٍٞٛةةج ٓؾةةٌه فيةةجٍر ٓجهيةةز دٚةةلضٚ مليةةٌث  مٚٞٙةةيج  

٠٘ ػِيٚ ٝ هَُ ػ٠ِ ىُي دنّذجح ّجةـز ٖٓ ٕنٜٗج ُوٟ ٓجٌُٜج ثُٔؾ

إٔ صؤهٟ إُة٠ ٓةج ًصذةٚ ػِيٜةج أّةضٔوٛج ٓةٖ أهةٞثٍ ثُٔؾ٘ة٠ ػِيةٚ ٝ 

أًٝثم صةةٌمي٘ ثُْةةوؿ ٝ ٓةةج ثّةةضظٌٜصٚ ثُٔقٌٔةةز ٓةةٖ صقويوةةجس 

ٕةةٌٟٞ إهثًيةةز كئٗةةٚ ح يٌةةٕٞ عٔةةز ٓقةةَ ُٔةةج ي٘ؼةةجٙ ثُوةةجػٖ ػِةة٠ 

 ثُقٌْ ك٠ ٛيث ثُنٚٞٗ   

 (  6/12/1865عٍَخ  ق 35ٌَٕخ  1161) اٌطعٓ هلُ 

 

ثُٔقٌٔةز ؿيةٌ ٓويةةور دةجح صنمةي إح دةةجألهٞثٍ ثُٚةٌيقز أٝ ٓةةوُُٜٞج 

ثُظجٌٛ دةَ ُٜةج إٔ صةًٌٖ كة٠ ّةذيَ صٌةٞيٖ ػويةوصٜج ػةٖ ثُٚةًٞر 

ثُٚقيقز ُٞثهؼز ثُوػٟٞ ٝ صٌصيخ ثُقوجةن ثُوجٗٞٗيز ثُٔضِٚز دٜةج 

 إ٠ُ ٓج صْضنِٚٚ ٖٓ ٓؾٔٞع ثُؼ٘جٌٙ ثُٔوٌٝفز ػِيٜج   

 (  19/12/1861ق عٍَخ  31ٌَٕخ  1944) اٌطعٓ هلُ 

 

هٌثةٖ ثألفٞثٍ ٖٓ ديٖ ثألهُةز ثُٔؼضذةٌر كة٠ ثُوةجٕٗٞ ٝ ثُضة٠ يٚةـ 

ثصنجىٛج ٝٔجةْ إ٠ُ ثألهُز ثألمٌٟ ٝ إى ًجٕ ىُي ، ٝ ًجٕ ٓج أعذضٚ 

ثُقٌةةةْ ػةةةٖ ٓٞةةةٕٔٞ ثُنوجدةةةجس ثُٔضذجهُةةةز دةةةيٖ ثُوةةةجػٖ ٝ دةةةيٖ 

ٖ ٓيؼةجه ثُٔؾ٠٘ ػِيٜج ٓةٖ صلٌيوٜةج كة٠ ٗلْةٜج ُةٚ ٝ ّةؤثُٚ ُٜةج ػة

 ثُةةوًٝر ثُٖةةٌٜيز، إٗٔةةج أصنةةيٙ هٌي٘ةةز ٝةةٜٔج إُةة٠ ثألهُةةز ثألمةةٌٟ ،

كٜٞ ثّضوحٍ يؤهٟ إ٠ُ ٓج أٗض٠ٜ إُيٚ ٖٓ ىُي ، كو ٓقَ ُٔج يغيةٌٙ 

 ثُوجػٖ ك٠ ٛيث ثُٚوه  

 (  16/3/1811ق عٍَخ  38ٌَٕخ  1968) اٌطعٓ هلُ 

 

ٖٓ هجٕٗٞ ثاؽٌثءثس ثُؾ٘جةيةز ،  098إٕ ثُْٔضلجه ٖٓ ٗ٘ ثُٔجهر 

ٗةةٚ إىث فٚةةَ ثاػةةوٕ ُٖةةن٘ ثُٔقٌةةّٞ ػِيةةٚ ، كةةئٕ ىُةةي يؼةةو أ



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               119)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

هٌي٘ز هجٟؼز ػ٠ِ ػِٔٚ دٚوًٝ ثُقٌْ ثُـيجد٠ ، أٓةج إىث أػِةٖ كة٠ 

ٟٓٞ٘ةٚ ٝ ُةةْ يْةِْ ثاػةةوٕ إُيةةٚ ٕنٚةج  ، دةةَ أّةضِٔٚ ؿيةةٌٙ ٓٔةةٖ 

يؾٍٞ ُْٜ هجٗٞٗج  صِْٔٚ دجُ٘يجدز ػ٘ةٚ ، كةئٕ ىُةي يؼضذةٌ هٌي٘ةز ػِة٠ 

هٌي٘ةةز ؿيةةٌ هجٟؼةةز ، إى يؾةةٍٞ  إٔ ًٝهضةةٚ ٝٙةةِش إُيةةٚ ، ٝ ٌُٜ٘ةةج

ُِٔقٌّٞ ػِيٚ إٔ يوفٜٞج دئعذجس ثُؼٌةِ ، ٝ إى ًةجٕ ٓةج صوةوّ ، ٝ 

ًةةجٕ ثُغجدةةش ٓةةٖ ثُٔلةةٌهثس ثُضةة٠ أٓةةٌس ثُٔقٌٔةةز دٞةةٜٔج صقويوةةج  

ُٞؽةةٚ ثُوؼةةٖ ، إٔ ثُوةةجػٖ أػِةةٖ دةةجُقٌْ ثُـيةةجد٠ ثحّةةضت٘جك٠ ٓةةغ 

ٙةةٌٜٙ ثُٔوةةيْ ٓؼةةٚ ُـيجدةةٚ ، ٝ ًةةجٕ ثُغجدةةش ٓةةٖ ٓقٞةةٌ ؽِْةةز 

ز ثحّةضت٘جكيز إٔ ثُٔقٌةّٞ ػِيةٚ ُةْ يقٞةٌ ٝ ُةْ يغةةٌ أٟ ثُٔؼجًٝة

هكةةجع يذةةًٌ صٌثميةةٚ كةة٠ ثُضوٌيةةٌ دجُٔؼجًٝةةز كةة٠ ثُٔيؼةةجه ، ٝ ُةةْ 

يةةوفٜ ثُوٌي٘ةةز ثُوجةٔةةز ٝةةوٙ ٝ ثُضةة٠ صليةةو ػِٔةةٚ دةةئػوٕ ثُقٌةةْ 

ثُـيجد٠ ، ػ٠ِ ٓةج ًٝه دةجُوؼٖ ، ٝ ًةجٕ ثُوةجػٖ ُةْ يضْٔةي دةيُي 

ُةوُيَ ثُٔؼضذةٌ ػِة٠ ٓةج أٓجّ ٓقٌٔز ثُٔٞٝٞع ، ٝ ُةْ يذةو أٓجٜٓةج ث

يضْٔةةي دةةٚ ٓةةٖ أٝؽةةٚ ثُةةوكجع ثُٔٞٝةةٞػيز أٝ ثُٔنضِوةةز دةةجُٞثهغ ، 

كةةئٕ إٛٔجُةةٚ كئةةج ًةةجٕ يْةةؼٚ إٔ يذويةةٚ أٓةةجّ ٓقٌٔةةز ثُٔٞٝةةٞع ، 

 يْو٠ فوٚ ك٠ ثُضْٔي دٚ أٓجّ ٓقٌٔز ثُ٘وٜ   

 ( 6/12/1811ق عٍَخ   41ٌَٕخ  1129) اٌطعٓ هلُ 

 

يٌٕٞ هٌي٘ز يٚـ ثحّض٘جه إّضؼٌثف ثٌُوح ثُذُٞيْيز ح يؼوٝ إٔ 

إُيٜةةج كةة٠ صؼَيةةَ ثألهُةةز ثُوجةٔةةز كةة٠ ثُةةوػٟٞ هٕٝ إٔ يؤمةةي ًةةوُيَ 

 أّج٠ّ ػ٠ِ عذٞس ثُضٜٔز ػ٠ِ ثُٔضْٜ  

 ( 1856/3/21ق عٍَخ 25ٌَٕخ  682) اٌطعٓ هلُ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               118)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

 ِجلأ اٌضجٛد ثبٌىزبثخ
إٕ صوويٌ هيجّ ثُٔجٗغ ٓةٖ ثاّضقٚةجٍ ػِة٠ ًضجدةز ٓغذضةز ُِقةن ٓةٖ 

ُٔٞٝةةٞع، كٔضةة٠ أهةةجّ هٞةةجءٙ دةةيُي ػِةة٠ أّةةذجح ٕةةنٕ هجٝةة٠ ث

 ٓؤهيز إُيٚ كو صؾٍٞ ثُٔؾجهُز ك٠ ىُي ُوٟ ٓقٌٔز ثُ٘وٜ   

 (  31/1/1851ق عٍَخ  18ٌَٕخ   1385) اٌطعٓ هلُ 

 

كٞةةو  ػةةٖ إٔ هجػةةور ػةةوّ ؽةةٞثٍ إعذةةجس ٓةةج ينةةجُق ثٌُضجدةةز دـيةةٌ 

ثٌُضجدز ح صْةٌٟ دةيٖ ٌٟكة٠ ثُؼوةو إىث ًةجٕ ٛ٘ةجى ؿةٔ أٝ صةوُيِ 

إىث صٞثٟةةن ٓةةضْٜ دةةجمضوُ أٓةةٞثٍ أٓيٌيةةز ٓةةغ ٓةةٖ ّةةِٔٚ ٛةةيٙ  كئٗةةٚ

ثألٓةةٞثٍ  ، ٝ فةةًٌث ػوةةو هةةٌٛ املةةجء ؽٌئةةز ثمةةضوُ ٝهؼةةش 

كؼو  كٔج كؼوٙ ٖٓ ىُي ح يؼضذٌ ٓةٖ دةجح أُٝة٠ فؾةز ػِة٠ ثُ٘يجدةز 

ثُؼجٓز دٞٙلٜج ٓٔغِز ُِٜيتز ثحؽضٔجػيز ثُضة٠ صٞةجً دٜةيث ثُضةوُيِ 

كز ثُوٌم ، ثُٖنٕ كة٠ ىُةي ٕةنٕ ٝ ح ئ٘ؼٜج ٖٓ إعذجس ثُقويوز دٌج

ٓج ؽٌٟ ػِيٚ هٞجء ٛيٙ ثُٔقٌٔز ٖٓ إٔ ثحصلجم ػ٠ِ ؽؼَ ٓةج ح 

يؼجهخ ػِيٚ ؽ٘جةيةج  ٓةٖ ثامةوٍ دض٘ليةي ثُؼوةٞه ثُٔوٗيةز كة٠ ٓض٘ةجٍٝ 

هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ٛٞ صوُيِ ٓنجُق ُوٞثػو ثُ٘ظةجّ ٝ ثآلهثح ثُؼجٓةز 

غ ثُوةٌم يْةضٌٙ دؾٔية يؾٍٞ إعذجس فويوز ثألٌٓ كيٚ ٝ ثٌُٖق ػٔج

 دٔج كيٜج ثُذي٘ز ٝ ثُوٌثةٖ ٜٓٔج ًجٗش هئز ثُؼوو  

 ( 31/5/1855ق عٍَخ   25ٌَٕخ   121) اٌطعٓ هلُ 

 

ٓةةٖ ثُوةةجٕٗٞ ثُٔةةو٠ٗ ثاعذةةجس دجُذي٘ةةز كةة٠ فجُةةز  330صذةةيـ ثُٔةةجهر 

ٝؽٞه ٓجٗغ أهد٠ يقةٍٞ هٕٝ ثُقٚةٍٞ ػِة٠ هُيةَ ًضةجد٠ ، ٝ هيةجّ 

هجةغ ، كضوةويٌٙ ٓضةٌٝى ٛيث ثُٔجٗغ أٝ ػوّ هيجٓٚ يومَ ك٠ ٗوجم ثُٞ

ُوجٝةة٠ ثُٔٞٝةةٞع صذؼةةج  ُٞهةةجةغ ًةةَ هػةةٟٞ ٝ ٓودْةةجصٜج ، ٝ ٓضةة٠ 

ػِةة٠ أّةةذجح  -ًٔةةج ٛةةٞ ثُقةةجٍ كةة٠ ثُةةوػٟٞ  -أهةةجّ هٞةةجءٙ دةةيُي 

ٓؤهيز إُيٚ كو صؾٍٞ ثُٔ٘جهٖز ك٠ ىُي أٓةجّ ٓقٌٔةز ثُة٘وٜ ، ٝ ح 

ِٓٚقز ُِٔضْٜ دؼو ىُي كئةج يغيةٌٙ فةٍٞ ػةوّ صةٞثكٌ ٓذةوأ ثُغذةٞس 

، ألٕ ك٠ هيجّ ثُٔجٗغ ثألهد٠ ٝفوٙ ٓج يٌل٠ ُؾٞثٍ ثاعذةجس دجٌُضجدز 

 دجُذي٘ز   

 ( 1858/6/22ق عٍَخ  28ٌَٕخ  111) اٌطعٓ هلُ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               121)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

 

ٟجُٔج إٔ ثُٔضْٜ دنيجٗز ثألٓجٗز ، ُْ يوكغ ٓ٘ةي دوثيةز ثُضقويةن ٝ هذةَ 

ثُضؼٌٛ ُِٔٞٝٞع دؼوّ ؽٞثٍ ثاعذةجس دٖةٜجهر ثُٖةٜٞه كةئٕ فوةٚ 

 ذجس ثُٔوٗيز ُيْش ٖٓ ثُ٘ظجّ ثُؼجّ   ك٠ ىُي يْو٠ ألٕ هٞثػو ثاع

 ( 1854/12/21ق عٍَخ  24ٌَٕخ  1516) اٌطعٓ هلُ 

 

إٕ هٞثػو ثاعذجس ك٠ ثُٔٞثه ثُٔوٗيةز ُيْةش ٓةٖ ثُ٘ظةجّ ثُؼةجّ ، دةَ 

ٛةة٠ ٓوةةًٌر ُٔٚةةِقز ثُنٚةةّٞ   كةةئىث ًةةجٕ ثُٔةةضْٜ هةةو ّةةٌش ػةةٖ 

ثُضْٔةةةي دؼةةةوّ ؽةةةٞثٍ إعذةةةجس ػوةةةو ثحةضٔةةةجٕ دجُذي٘ةةةز فضةةة٠ ّةةةٔؼش 

ُٖٜٞه ؽٔيؼج  ، ػو ىُي ٓ٘ٚ ص٘جٍح  ػةٖ ثُضْٔةي دٔنجُلةز ثُٔقٌٔز ث

 ثُقٌْ ُِوٞثػو ثُٔوًٌر ُإلعذجس  

 ( 1851/12/19ق عٍَخ  21ٌَٕخ  1358) اٌطعٓ هلُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               121)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

 ّعب٠ٕخاٌ
يٌلةة٠ كةة٠ إعذةةجس صةةٞثكٌ وةةٌف ّةةذن ثاٙةةٌثً ُةةوٟ ثُٔضٜٔةةيٖ إٔ 

ٔةج ثحػضةوثء صغذش ثُٔقٌٔز ك٠ فٌٜٔج إٔ ثُٔضٜٔيٖ هةو أعةجً فليظضٜ

ػ٠ِ هٌيذٜٔج ك٠ ثُِيِز ثُْجدوز كجصلوج ٓؼج  ػ٠ِ صةوديٌ ثػضةوثء ٓٔجعةَ 

ػ٠ِ ثُٔؾ٠٘ ػِيٚ ثُيٟ ًجٕ ٓؼٌٝكةج  أٗةٚ حدةو إٔ يضٞؽةٚ إُة٠ فوِةٚ 

إًةةجه ثُ٘يجدةةز ػ٘ةةو إؽةةٌثء ٓؼجي٘ةةز ، كنػةةوث ثُْةةٌيٖ ثُضةة٠ فِٜٔةةج 

ثُٔضْٜ ٝ ثُذِوز ثُض٠ ًجٗةش ٓةغ ثُغةج٠ٗ ٝ صنيةٌث ٓةومَ ٓ٘ةٍَ ٝثهةغ 

ثُوٌين ثُٞين ثُيٟ حدو إٔ يْةٌِٚ ثُٔؾ٘ة٠ ػِيةٚ ػ٘ةو ػٞهصةٚ  ك٠

ٖٓ ثُقوَ ك٠ ٌٟيوٚ إ٠ُ َُٓ٘ٚ ، ٝ ًٔ٘ةج كة٠ ٛةيث ثٌُٔةجٕ ، ٝ ػ٘ةو 

ًٌٓٝ ثُٔؾ٠٘ ػِيٚ مٌؽج ػِيٚ كؾةنر ٝ ثًصٌذةج ثػضةوثءٛٔج دٞةٌدٚ 

 دجآلُضيٖ ثُِضيٖ أػوثٛٔج ٝكٌث ٛجًديٖ   

 (  11/4/1851ق عٍَخ    21ٌَٕخ  216) اٌطعٓ هلُ 

 

إىث ًجٗش ثُٔقٌٔز هو ٗودش ثُ٘يجدز اؽٌثء ٓؼجي٘ز ٝ ًجٕ ٛيث ثُ٘ةوح 

هو صْ دقًٞٞ ٓقج٠ٓ ثُوجػ٘يٖ هٕٝ ثػضٌثٛ ٓ٘ٚ ًٔج أٗٚ ُْ يغةٌ 

دٖنٗٚ ثػضٌثٝج ك٠ ؽِْز ثٌُٔثكؼةز ثُضجُيةز ُقٚةُٞٚ ٝ ًةجٕ ثُقٌةْ 

ُيِ كيٚ ٓج يوٍ ػ٠ِ إٔ ثُٔقٌٔز ثّض٘وس كة٠ إهثٗةز ثُوةجػ٘يٖ إُة٠ 

ٓةج ي٘ؼةجٙ ثُوجػ٘ةجٕ ػِة٠ ٛةيث ثاؽةٌثء ح يٌةٕٞ  كئٕ -ٛيٙ ثُٔؼجي٘ز 

 ٓوذٞح    

 (  25/5/1854ق عٍَخ   24ٌَٕخ   256) اٌطعٓ هلُ 

 

إىث ًجٕ ثُغجدش ٖٓ ٓقٌٞ ثُؾِْز ػ٠ِ ُْجٕ ثُٔوثكغ ػٖ ثُٔضْٜ " 

"  ٝ هةةو ِٟذةةش ثُ٘يجدةةز ثُٔؼجي٘ةةز ، ٝ ثُٔؼجي٘ةةز صةةٌيـ ػوثُةةز ثُٔقٌٔةةز

ٖ ِٟةخ ٓةٖ ثُٔقٌٔةز ِٟةخ كئٕ ٛيٙ ثُؼذجًر ح صوٍ ػ٠ِ إٔ ثُوةجػ

إؽٌثء ٓؼجي٘ز   ٝ ُٔج ًجٗش ثُٔقٌٔز ٠ٛ ٙجفذز ثُقن ك٠ ثّةضيلجء 

ثُؼ٘جٌٙ ثُض٠ صٌصجؿ إُيٜج ك٠ صٌٞيٖ ػويوصٜج ٝ ٛة٠ ٓةٖ ؽجٗذٜةج ُةْ 

صةةٌ ٝةةًٌٝر ُٜةةيث ثاؽةةٌثء كةةو ٓقةةَ ُٔةةج يغيةةٌٙ ثُوةةجػٖ ٓةةٖ إٔ 

 ثُٔقٌٔز ُْ صٌه ػ٠ِ ِٟخ ثُٔؼجي٘ز   

 (  1/6/1854ٍَخ  ق ع  24ٌَٕخ  616) اٌطعٓ هلُ 

 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               122)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

إىث ًجٕ ثُغجدش إٔ ثُٔقٌٔز صُٞش د٘لْٜج ّؤثٍ ٝ ًيةَ ثُ٘يجدةز ثُةيٟ 

هجّ دئؽٌثء ثُٔؼجي٘ز ٗظٌث  إ٠ُ كوةو ٓقٞةٌٛج ، كةئٕ ثُٔقٌٔةز دةيُي 

صٌةةٕٞ هةةو ثّةةضٌِٔش ثُةة٘وٜ ثُةةيٟ ٖٗةةن ػةةٖ كوةةو ثُٔقٞةةٌ ثُٔةةيًًٞ 

ٓةٖ  558ػ٠ِ ثُٞؽٚ ثُيٟ ثًصنصٚ أميث  دٔةج يؾةٌٟ دةٚ ٗة٘ ثُٔةجهر 

 ثاؽٌثءثس ثُؾ٘جةيز  هجٕٗٞ 

 (  26/12/1861ق عٍَخ    31ٌَٕخ  1466) اٌطعٓ هلُ 

 

إىث ًجٕ ثُوجػٖ ُْ يوِخ إؽٌثء ٓؼجي٘ز ٌُٔةجٕ ثُقةجهط ٝ إٗٔةج هةجٍ 

إٕ ثٌُ يز ْٓةضقيِز ُِظةوّ ٝ إٔ ًؽةجٍ ثُذةُٞيِ ثّةضؼجٗٞث دٌِةٞح 

ُإلٝجءر كٌهس ثُٔقٌٔز ػِة٠ ىُةي دٔةج يل٘ةوٙ ، كِةيِ ُةٚ إٔ ي٘ؼة٠ 

 أٜٗج ُْ صؾٌ ٓؼجي٘ز   ػ٠ِ ثُٔقٌٔز

 (  12/5/1854ق عٍَخ    24ٌَٕخ  211) اٌطعٓ هلُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               123)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

 اٌْٙبكح
ُِٔقٌٔةةز إٔ صؼضٔةةو كةة٠ هٞةةجةٜج ػِةة٠ هةةٍٞ ُِٖةةجٛو هٕٝ 

 هٍٞ آمٌ ُٚ ٓض٠ ثهض٘ؼش دٚوهٚ  
 (  2/11/1848ق عٍَخ  18ٌَٕخ  1245) اٌطعٓ هلُ 

 

ٜٞه ُِٔقٌٔز إٔ صْض٘و إ٠ُ ٓج صؤتٖ إُيٚ ٖٓ أهةٞثٍ ثُٖة

ّةةٞثء ٜٓ٘ةةج ٓةةةج ًةةجٕ ٓوٌٝفةةج  أٓجٜٓةةةج كةة٠ ثُضقويوةةةجس 

 ثألُٝيز أٝ ٓج صؾٌيٚ ٠ٛ د٘لْٜج ك٠ ثُؾِْز   
 ( 13/12/1848ق عٍَخ   18ٌَٕخ  1262) اٌطعٓ هلُ 

 

ُِٔقٌٔز إٔ صؾَا أهٞثٍ ثُٖجٛو كضنمي دٔج ثٟٔنٗش إُيٚ 

ٜٓ٘ج ٝ صوٌؿ ٓج ُةْ صةٌصـ إُيةٚ ، ٝ ح ٓؼوةخ ػِيٜةج كة٠ 

إُةةة٠ ثٟٔت٘جٜٗةةةج ، ٝ ثاعذةةةجس كةةة٠  ىُةةةي إى ثٌُٔؽةةةغ كيةةةٚ

ثُٔةةٞثه ثُؾ٘جةيةةز يوةةّٞ ػِةة٠ فٌيةةز ثُوجٝةة٠ كةة٠ صٌةةٞيٖ 

 ػويوصٚ   
 ( 1848/12/6ق عٍَخ 18َٕخ ٌ 1361) اٌطعٓ هلُ

 

إىث ِٟةةةخ ثُٔةةةضْٜ ّةةةٔجع ٕةةةجٛويٖ كجّةةةضوػش ثُٔقٌٔةةةز 

أفوٛٔج ٝ ُْ صْضوع ثآلمٌ ، ٝ ُْ يٌٚ ٛٞ ػِة٠ ّةٔجع 

ْٜ ثُٔقٌٔةز ، ٛيث ثُٖجٛو دؼو ّٔجع ثُٖٜٞه ثُييٖ ّةٔؼض

 كو يقن ُٚ إٔ يٌٖٞ ٖٓ ػوّ ثّضوػجةٜج ٛيث ثُٖجٛو   
 ( 1848/12/18ق عٍَخ 18َٕخ ٌ 1519) اٌطعٓ هلُ 

 

ُِٔقٌٔز إٔ صؾَا أهٞثٍ ثُٖجٛو كضنمي ٜٓ٘ج دٔج صؤةتٖ 

 إُيٚ ٝ صوٌؿ ٓج ػوثٙ   
 ( 1851/4/11ق عٍَخ 18ٌَٕخ  1134) اٌطعٓ هلُ 

******************** 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               124)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

 اٌفزٛغواف١خؽغ١خ اٌٖٛه 
ُيِ ك٠ ثُوجٕٗٞ ٓج ئ٘غ ٖٓ ثصنةجى ثُٚةًٞ ثُْٖٔةيز 

 أّجّج  ُِٔٞجٛجر  
 (  28/5/1851ق عٍَخ  21ٌَٕخ  563) اٌطعٓ هلُ 

 

ثُٚةةةقيـ كةةة٠ ثُوةةةجٕٗٞ إٔ ثُٚةةةًٞ ثُلٞصٞؿٌثكيةةةز ح 

ئٌةةٖ هيجّةةٜج ػِةة٠ ثٌُٔجصيةةخ ثُٔ٘ٚةةٞٗ ػِيٜةةج كةة٠ 

ػوٞدجس ٝ ثُض٠ يٖضٌٟ ٓغ هحُضٜج ػِة٠  977ثُٔجهر 

 َ إٔ صٌٕٞ ٓقًٌر ٖٓ ثُٔضْٜ ٗلْٚ  ثُلؼ
 (  28/5/1862ق عٍَخ  32ٌَٕخ  333) اٌطعٓ هلُ 

 

ثُوجٕٗٞ ُْ يٌّْ ٌٕو  مجٙج  يٚٞؽ كيٚ ثُقٌةْ ديةجٕ 

ثُٞثهؼز ثُْٔةضٞؽذز ُِؼوٞدةز ٝ ثُظةٌٝف ثُضة٠ ٝهؼةش 

 كيٜج   
 (  31/11/1892ق عٍَخ  52ٌَٕخ  4424) اٌطعٓ هلُ 

 

ه ٌٟيوز إعذجس ٓؼي٘ةز ُٔج ًجٕ ثُوجٕٗٞ ثُؾ٘جة٠ ُْ يقو

ك٠ هػةجٟٝ ثُضَٝيةٌ ُِوجٝة٠ إٔ يٌةٕٞ ثػضوةجهٙ كيٜةج 

هٕٝ ثُضويو دوُيَ ٓؼيٖ ، كو فٌػ ػِة٠ ثُٔقٌٔةز إٕ 

ٛةةة٠ أمةةةيس دجُٚةةةًٞر ثُٞةةةٞةيز ُِٔقةةةًٌ ثُٔةةةًَٝ 

ًوُيَ ك٠ ثُوػٟٞ ٓج هثٓش هو ثٟٔنٗش إُة٠ ٙةقضٜج 

   
 ( 1892/11/31ق  عٍَخ  52ٌَٕخ  4424) اٌطعٓ هلُ 

******************** 

 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               125)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

 إصجبد إٌَت
 

ٓج ؽجء دوٞثٗيٖ ثألفٞثٍ ثُٖنٚةيز ٓةٖ أفٌةجّ عذةٞس ثُْ٘ةخ ثُضة٠ 

صٌكةةغ إُةة٠ ٓقةةجًْ ثألفةةٞثٍ ثُٖنٚةةيز إٗٔةةج هٚةةو ٓ٘ةةٚ ثُٖةةجًع إٔ 

يٞذ٠ ّيٌ ثُوػجٟٝ ثُض٠ صٌكغ إ٠ُ صِي ثُٔقجًْ دٞةٞثد٠ فةوهٛج 

، ٝ ٛةةيٙ ثُٞةةٞثد٠ ح صقةةٍٞ هٕٝ إٌٓةةجٕ ثاّضٖةةٜجه دجُْ٘ةةخ أٓةةجّ 

أٝ ؿيٌٛةةج دٖةةٜجهثس ثُويةةو ػِةة٠ هةةوً ٓةةج ُةةوكجصٌ هيةةو صِةةي ثُٔقةةجًْ 

ثُٔٞثُيو ٖٓ هٞر ك٠ ثاعذجس ُٔج ٛةٞ ٓلضةٌٛ ٓةٖ ٙةقز ٓةج ّةؾَ 

 كيٜج ٖٓ ديجٗجس  

 (916ٕفؾخ هل11ُِىزت فٕٝ   28ٌَٕخ  1194)اٌطعٓ 

 

ُٔج ًجٕ ٖٓ ثُٔوًٌ ك٠ كوٚ ثٌُٖيؼز ثاّوٓيز ، ٝ ػِة٠ ٓةج ؽةٌٟ 

ُٔقٌٔةةةز " ٓقٌٔةةةز دةةةٚ هٞةةةجء هثةةةةٌر ثألفةةةٞثٍ ثُٖنٚةةةيز دٜةةةيٙ ث

ثُ٘وٜ " إٔ ثُْ٘خ يغذش دجُلٌثٓ ٝ ٛٞ ثُةَٝثػ ثُٚةقيـ ٝ ِٓةي 

ثُئيٖ ٝ ٓج يِقن دٚ ٖٓ ٓنجُلز د٘جء ػ٠ِ ػوو كجّةو أٝ ٕةذيٜٚ ، ٝ 

إٔ ثُ٘٘ ػ٠ِ إٔ ثُُٞو ُِلٌثٓ أٗٔج يٌثه دةٚ ثَُٝؽيةز ثُوجةٔةز دةيٖ 

ثٌُؽةةةَ ٝ ثُٔةةةٌأر ػ٘ةةةو إدضةةةوثء ثُقٔةةةَ ح دؼةةةو ىُةةةي ، ٝ ًةةةجٕ ػوةةةو 

٠ ثُٔضٜٔز ثألمٌٟ ، ًٔج ِّق ثُذيجٕ ػووث  دجٟو   كئٗةٚ ثُوجػٖ ػِ

 ح يغذش دٚ ْٗخ إ٠ُ ثُوجػٖ   

 (322ٕفؾخ هلُ  33ِىزت فٕٝ  51ٌَٕخ  4911)اٌطعٓ 

******************** 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               126)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

 ؽغ١خ اٌزَغ١ً اٌٖٛرٝ
 

ُضْؾيَ ثُٚٞص٠ يؼو ٝ ح ًيخ إهٌثًث  ؿيٌ هٞجة٠   ٝ ُٔةج ًجٗةش 

إٔ ثُٔوؼٕٞ ٝوٙ هو أٌٌٗ إٔ ٛةيث ثُوجػ٘ز صِْْ ك٠ أّذجح ٟؼٜ٘ج 

ثُضْةةؾيَ مةةجٗ دةةٚ ، كئٗةةٚ يؾةةخ ػِةة٠ ثُوجػ٘ةةز إٔ صغذةةش ٙةةوًٝٙ 

ٓ٘ةةٚ ٟذوةةج  ُِوٞثػةةو ثُؼجٓةةز كةة٠ ثاعذةةجس كةة٠ ثُوةةجٕٗٞ ثُٔةةو٠ٗ   ٝ إى 

ًجٗةةش ٛةةيٙ ثُوٞثػةةو صٞؽةةخ ثُقٚةةٍٞ ػِةة٠ هُيةةَ ًضةةجد٠ كةة٠ ٛةةيث 

ثُٚةةوه ، كةةئٕ ثُقٌةةْ ثُٔوؼةةٕٞ كيةةٚ دؼةةوّ ؽةةٞثٍ ثاعذةةجس دجُذي٘ةةز 

ػِةة٠ ٛةةيث ثُضْةةؾيَ ٝ يضٞةةٖٔ ثُةةٌه ػِيةةٚ ٓةةج هثّ ح يؼةةو يْ٘ةةقخ 

 ػٌ٘ٚث  ْٓضوو  ػٖ ثُؼ٘جٌٙ ثُض٠ أدوٟ ثُقٌْ ًأيٚ كيٜج   

 ( 1811/2/22عٍَخ  ق 38ٌَٕخ  1911) اٌطعٓ هلُ 

******************** 

ح يقةٍٞ هٕٝ  -دلةٌٛ ٝهٞػةٚ  -ٖٓ ثُٔوًٌ إٔ دوةوٕ ثُضْةؾيَ 

مةةٌٟ ثُْٔةةضوِز ػ٘ةةٚ ٝ أمةةي ثُوجٝةة٠ دؾٔيةةغ ػ٘جٙةةٌ ثاعذةةجس ثأل

ثُٔؤهيز إ٠ُ ثُ٘ضيؾةز ثُضة٠ أّةلٌ ػٜ٘ةج ثُضْةؾيَ ٝ ٓةٖ ديٜ٘ةج إهةٌثً 

ثُٔضْٜ ثُوفن دقيجٍصةٚ ثُٔذِةؾ ثُٔٞةذٟٞ دقٍٞصةٚ ، ًٔةج ح يقةٍٞ 

هٕٝ أمةةةي ثُٔقٌٔةةةز دةةةنهٞثٍ ًؽةةةجٍ ثُٞةةةذ٠ كئةةةج دجٕةةةٌٝٙ ٓةةةٖ 

إؽةةٌثءثس ٝ ٗٔةة٠ إُةةيْٜ ٓةةٖ ٓؼِٞٓةةجس كئةةج ح يضٚةةَ دجُضْةةؾيَ 

 ثُٔوػ٠ دذووٗٚ  

 (  3/2/1892ق عٍَخ   51ٌَٕخ   4346) اٌطعٓ هلُ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               121)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

 ؽغ١خ األٚهاق اٌعوف١خ

ُٔةةج ًجٗةةش ثُٔةةجهر ثٌُثدؼةةز ػٖةةٌر ٓةةٖ هةةجٕٗٞ ثاعذةةجس كةة٠ ثُٔةةٞثه 

،  9978ّةة٘ز  95ثُٔوٗيةةز ٝ ثُضؾجًيةةز ثُٚةةجهً دةةٚ ثُوةةجٕٗٞ ًهةةْ 

ص٘٘ ك٠ كوٌصٜج ثأل٠ُٝ ػ٠ِ إٔ " يؼضذٌ ثُٔقًٌ ثُؼٌكة٠ ٙةجهًث  

ٙةٌثفز ٓةج ٛةٞ ْٓ٘ةٞح إُيةٚ ٓةٖ مة٠ أٝ  ٖٓٔ ٝهؼٚ ، ٓج ُْ يٌٌ٘

إٓٞةةجء أٝ مةةضْ أٝ دٚةةٔز   " دٔةةج ٓةةؤهثٙ إٔ عذةةٞس ٙةةقز ثُضٞهيةةغ 

يٌل٠ اػوجء ثًُٞهةز ثُؼٌكيةز فؾيضٜةج كة٠ إٔ ٙةجفخ ثُضٞهيةغ هةو 

أًص٠ٞ ٕٓٞٔٞ ثًُٞهز ٝ أُضَّ دةٚ ، كةئىث أًثه ٗلة٠ ٛةيٙ ثُقؾيةز 

دجهػجةٚ دقٍٚٞ ثُضٞهيغ ٓ٘ٚ دـيةٌ ًٝةجٙ ًةجٕ ػِيةٚ ػةخء إعذةجس 

ٓج يوػيٚ   ُٔج ًجٕ ىُي ، ٝ ًجٕ ثُقٌْ ثُٔوؼٕٞ كيٚ ُةْ يؼٔةَ أعةٌ 

ثُِٚـ ثُيٟ صْٔي دٚ ثُوجػٖ ك٠ مٚٞٗ ثُوػٟٞ ثُٔوٗيز ػ٠ِ 

ّ٘و ٖٓ ٓؾٌه هجُٚ ثُٔوػ٠ دةجُقوٞم ثُٔوٗيةز أٗةٚ ٝهةغ ػِيةٚ ًٌٛةج  

ػ٘ةةٚ ، كئٗةةٚ يٌةةٕٞ هجٙةةٌ ثُضْةةذيخ دٔةةج يٞؽةةخ ٗوٞةةٚ كةة٠ ٕةةوٚ 

ُقْةةٖ  -ٝ ٛةةٞ ٓةةج يوضٞةة٠  ثُنةجٗ دجُةةوػٟٞ ثُٔوٗيةةز ٝ ثاػةةجهر ،

ّيٌ ثُؼوثُز ٗوٞٚ أيٞج  ك٠ ٕوٚ ثُنجٗ دجُوػٟٞ ثُؾ٘جةيز ، فةن 

 صؼيو ٓقٌٔز ثُٔٞٝٞع ٗظٌ ثُوػٞييٖ ثُؾ٘جةيز ٝ ثُٔوٗيز ٓؼج    

 ( 26/12/1894ق  عٍَخ  54ٌَٕخ  4111) اٌطعٓ هلُ 

******************** 
 

 

 

 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               129)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

 رٕبل٘ األؽىبَ اٌغٕبئ١خ
ٚالااال م ِؾبٌااخ ثاا١ٓ ؽىااُ عٕاابئٟ  لٚااباما ِااب رجاا١ٓ اْ ٕ٘اابن رٕب

 ٚؽىاُ عٕابئٟ افاو ٍاجمٗ اٚ اعمجاٗ ثا ْ لٚاٝ اؽالّ٘ب ِاب اصجزاٗ

امفااو اٚ فاابٌ  ِااب لااوهٖ ثمٚاابء ٕاابه ف١ّٙااب ثبرااب ٚواابْ مىِااب 

اٌلعٜٛ اٌّل١ٔخ اٌّطوٚؽاخ عٍاٝ  ٚٙوٚه٠ب ٌٍفًٖ فٟ ِٛٙٛع

ٚم  اٌّؾىّخ اٌّل١ٔاخ ، فا ْ ٘انا اٌزٕابل٘ ِآ ّا ٔٗ اْ ٠َازط١ً

ٌؾىُ اٌنٞ رٖلهٖ اٌّؾىّاخ اٌّل١ٔاخ فاٟ ٘انٖ اٌؾبٌاخ ِٕبٓ اٌٝ ا

ؽغ١خ امؽىبَ اٌغٕبئ١خ ، ام ٠َازؾ١ً ع١ٍٙاب  اما ِب اٌزيِذ ثمبعلح

عٍاٝ فا ف امفاو  اْ رغّاال ثا١ٓ ِاب لابَ ع١ٍاٗ واً ِآ اٌؾىّا١ٓ

ٚإم رىْٛ لل عّعذ ث١ٓ اٌْٟء ٚٙلٖ ِّب ٠غعً اٍجبة ؽىّٙاب 

مااٝ ِٕٙااب ِااب ِزَاابلطخ ٠ٙااله ثعٚااٙب ثعٚااب ثؾ١ااش م ٠ج ِزٙاابروح

اٌّؾىّاخ ثؾغ١اخ اؽال اٌؾىّا١ٓ  ٠م١ُ اٌؾىُ ٠ٚؾٍّٗ ، وّب اْ افان

 كْٚ امفااو ٠فٚااٟ اٌااٝ رٕاابل٘ ؽىّٙااب ِااال اٌؾىااُ امفااو اٌاانٞ

اعوٙااذ عٕااٗ ٚا٘االاه ٌؾغ١زااٗ ٚ٘ااٛ ِااب ٠ٕطااٛٞ عٍااٝ ِقبٌفااخ 

ِّااب م ٠غااٛى ، ام ِزااٝ وبٔااذ  اٌؾغ١ااخ اٌّزعٍمااخ ثبٌٕااابَ اٌعاابَ ،

اٌاالعٜٛ  ٕبئ١ااخ ثبٌَٕااجخ اٌااٝاٌعٍااخ فااٟ رمو٠ااو ؽغ١ااخ امؽىاابَ اٌغ

اٌّل١ٔخ اٌّزعٍمخ ِٛٙٛعٙب ثٙب ٟ٘ رفبكٞ اٌزعبهٗ اٌانٞ ري١ابٖ 

اٌنٞ رملَ مووٖ فا ْ اٌعٍاخ رىاْٛ ِٕزف١اخ اما  اٌّْوع عٍٝ اٌٛعٗ

ٚٙاوٚه٠ب ٌٍؾىاُ  ِب ّبة اٌزٕبل٘ ؽى١ّٓ عٕابئ١١ٓ فٖا  مىِاب

فااٟ اٌاالعٜٛ اٌّل١ٔااخ ، ٚثبٔزفاابء ٘اانٖ اٌعٍااخ ِااال فٍااٛ ٖٔااٛٓ 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               128)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

٠زجعٗ اٌمبٟٙ فٟ ٘انٖ اٌؾبٌاخ فٍا١ٌ اِبِاٗ ِآ  ؽىُاٌمبْٔٛ ِٓ 

إٌاااو ٚامعزٙاابك ٚمٌااه  ٍااج١ً ام اْ ٠ٍزغااى اٌااٝ ِااب ٠اا كٞ ا١ٌااٗ

 اٍاازّلاكا ِاآ ِجاابكي اٌْااو٠عخ امٍاا ١ِخ ثبعزجبه٘ااب اٌّٖااله

اٌوئ١َااٟ ٌٍزْااو٠ال ثاإٔ اٌّاابكح اٌضب١ٔااخ ِاآ اٌلٍاازٛه ٚاٌّوعااال 

ب اٌإٔ ٚعالَ ٚعاٛك اٌعاوف ؽَاجّ ام١ًٕ ٌٍمبٙاٟ عٕال غ١ابة

 ٠مٚااٟ ثاانٌه ٔاأ اٌّاابكح امٌٚااٝ ِاآ اٌماابْٔٛ اٌّاالٟٔ ، ٚٚفمااب

ٌّجابكي اٌْاو٠عخ امٍاا ١ِخ فا ْ اٌمٚابء فو٠ٚااخ ِؾىّاخ ٍٚاإخ 

٠وعاال ف١اٗ اٌاٝ اٌىزابة ٚاٌَإخ فا ْ  ِزجعخ ٠غت عٍٝ اٌمبٟٙ اْ

ٚثٕابء عٍاٝ  . ٌُ ٠غل ف١ّٙب ٌمٚبئٗ ؽىّب وبْ ٌٗ اْ ٠غزٙال ها٠اٗ

ٌمااٛي ، ثبٔااٗ اما ِااب ٚلااال ِااب رماالَ فاا ْ إٌاااو اٌَاال٠ل ٠ٙاالٞ اٌااٝ ا

ؽى١ّٓ عٕبئ١١ٓ فا  رٕعمال ٌّٙاب عٍاٝ اٌَاٛاء ؽغ١اخ  رٕبل٘ ث١ٓ

اٌّالٟٔ ثؾغ١زّٙاب ِعاب ٚأْ  ِبٔعاخ ثّاب ِمزٚابٖ ام ٠عزال اٌمبٙاٟ

٠َاازوك وبِااً ؽو٠زااٗ ِٚطٍااك ٍااٍطبٔٗ عٕاال اٌفٖااً فااٟ ِٛٙااٛع 

اٌّل١ٔخ كْٚ اْ ٠زم١ل فاٟ رمال٠و امكٌاخ ٚرىا٠ٛٓ عم١لراٗ  اٌلعٜٛ

اٌؾى١ّٓ اٌغٕبئ١١ٓ اٌّزٕبلٚا١ٓ ألْ ِآ  ١ٍٗ لٚبءف١ٙب ثّب لبَ ع

امؽىابَ فاٟ  ّ ْ ِب مثَّٙب ِٓ رٕبل٘ اْ رٚؾٝ لبعلح ؽغ١خ

٘نٖ اٌؾبٌخ عل٠ّخ اٌغلٜٚ ؽبثطخ امصو لبٔٛٔب ، ٚام م ٠ٕفال رىٍاُ 

ٔفبم ٌٗ ف  عٕبػ عٍٝ اٌمبٙاٟ اْ اعاوٗ ٚٔابٜ ثغبٔجاٗ  ثؾك م

 .عٓ ؽغ١خ م فبئلح ِٕٙب

 ( 1/11/1882ق عٍَخ  61ٌَٕخ  1413اٌطعٓ هلُ  )
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 ثُذجح ثُْجدغ
 

 فوٞم ثُٔضْٜ 

 ك٠ ٌٓفِض٠ 

ثُضقوين ٝ 

 ثُٔقجًٔز
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ؽمٛق اٌّزُٙ فٝ 

 ِوؽٍخ اٌزؾم١ك
 اٌؾك األٚي

 ؽك اٌّزُٙ فٝ أْ ٠ىْٛ اٍزغٛاثٗ 

 ثّعوفخ ٍٍطخ اٌزؾم١ك اٌّقزٖخ
 

 ( إجراءات : 07المادة  )
لقابــى التحقيــق أن ـكلــأ أحــ  أعضــاء النيابــة العامــة أو أحــ  مــسمورى  ""

ـــق عـــ ا اســـتجواب الضـــب ـــام بعمـــو معـــي  أو أكوـــر مـــ  أعمـــال التحقي ط القي
كــــون للمنــــ وب فــــى حــــ ود د بــــه  كــــو الســــل ة  التــــى لقابــــى  المــــتهم ـو

 ""  ....................... التحقيق
 إجراءات : 07المادة 

"" ـجــ  علــى قابــى التحقيــق فــى جميــع ادحــوال التــى ـنــ ب فيهــا  يــرا 
لمســائو الم لــوب تحقيقهــا واإلجــراءات  إلجــراء بعــض تحقيقــات أن ـبــي  ا

   7الم لوب اتخاذ ا 
وللمنــ وب أن ـجــرى أى عمــو أ ــر مــ  أعمــال التحقيــق ،أو أن ـســتجوب 
المـــتهم  فـــى ادحـــوال التـــى ـخ ـــى فيهـــا فـــوات الوقـــ   متـــى كـــان متوـــال 

 ""  بالعمو المن وب له ووزما فى ك أ الحقيقة
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 اٌؾك اٌضبٔٝ

 ٌٍؾٚٛه ؽك اٌّزُٙ فٝ كعٛح ِؾب١ِٗ 

ٚرّى١ٓ ِؾب١ِٗ  ِٓ امٛ ع عٍٝ 

 اٌزؾم١ك
 

 إجراءات : 721المادة 
""ىف غري حالة التلبس وحالةة الرةة ة برةبخل ا ةن  يةع اةداة ا اللةة      ةن  
للمحقةةة  ىف اياا ةةةاس جو  رةةةت ن  ا ةةةتهه   جو  نااهةةةني بوةةةري  يةةةع ا تهمةةة  جو 

 الشهنال إ  بعد ال نة حمايدني للحضنر إو واد 
تهه جو  علةةع امةةه حمايدةةني بتقة ةةة    تةةخل ىف للةةه   تةةا  ا  مةةة جو إ  و لةةا ا ةة

 0يأينر الر ع  ما  ن   ايدني جو  تن  هذا اإللةار جو اإل الو 
و   ةةن  للمحةةايا ال ةةالذ إ  إ ا ج و لةةني القااةةا    وإ ا    ةةأ و واةةخل إ بةةاس 

  لك ىف ا ضة "" 
 إجراءات  :    721–المادة 

ح  للمحةةةايا بةةةاإلىالة  لةةةا التحقدةةة   ىف الدةةةنذ الرةةةاب   لةةةةا ""  ةةةخل الرةةةما 
 ا مت نا  جو ا نااهة يا   قةر القااا  غري  لك 

وىف مجدع ا حنال    ن  الفصة  بة  ا ةتهه وحمايدةني ا ااةة يعةني ج اةاي التحقدة  
"" 
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 اٌؾك اٌضبٌش

 ؽك اٌّزُٙ 

 فٝ اإلؽبٛخ ثبٌزُٙ إٌَّٛثخ إ١ٌٗ
 

 راءات إج – 721/7المادة 
""  اةةةةةد حضةةةةةنر ا ةةةةةتهه  ول يةةةةةةة ىف التحقدةةةةة     ةةةةةخل  لةةةةةا ا قةةةةة  جو   بةةةةة  

 شخصدتني   مث حيدطني  لما بالتهمة ا ارنبة إلدني و  ب  جلنالني ىف ا ضة ""
******************* 

 اٌؾك اٌواثال

 

 ؽك اٌّزُٙ فٝ

 ؽو٠خ اإلهاكح  أصٕبء اٌزؾم١ك
 

 إجراءات جنائية   172المادة 
و ةة  لةةنل   بةة  ج ةةني حةةدر يةةع جحةةد ا تهمةة   ............................""

 جو الشهنال  حت  وىأة اإل ةا  جو التهد د بني   هدر و   عنل  لدني""
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 اٌؾك اٌقبٌِ

 اٌؾك فٝ رل٠ٚٓ اٌزؾم١مبد وزبثخ
 

 إجراءات  01المادة 
""  رتصةةةحخل لااةةةا التحقدةةة  ىف مجدةةةع  إاةايانةةةني   انبةةةا  يةةةع  تةةةا  ا  مةةةة 

وحتفةةةذ هةةةذ   ا ااةةةة يةةةع ا وايةةةة وبةةةالا ا ورا  ىف للةةةه    0يعةةةني ا ااةةةة  نلةةةع 
  تا  ا  مة "" 

******************* 

 َبكًاٌؾك اٌ

ؽك اٌّزُٙ فٝ فُٖ ِلح اٌؾجٌ 

 ؽز١بٟٛاإل

 ِٓ ِلح اٌعمٛثخ اٌزٝ ٠ؾىُ ثٙب ع١ٍٗ
 

 إجراءات 182المادة 
 لةةا ا  ةةنذ  لدةةني  باةةاي "" نبتةةدم يةةدة العقنبةةة  ا قدةةدة للحة ةةة يةةع  ةةنذ القةةب  

 لا ا  ه النااخل التافدةذ يةع يةا ةاة إ قاحةها  رقةدار يةدة ا ةبس اإلحتدةاىا 
 ويدة القب ""

 إجراءات  181المادة 
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"" إ ا ح ةةةه بةةةملاية ا ةةةتهه يةةةع ايةحةةةة الةةةأ حةةةبس احتداىدةةةا يةةةع جالهةةةا واةةةخل 
ارن بهةةا خصةةه يةةدة ا ةةبس يةةع ا ةةدة ا  ةةنذ ةةةا ىف ج ةةة اةحةةة  جخةةة    ةةنو لةةد 

 جو حق  فدها ج ااي ا بس اإلحتداىا "" 
 

 

 اٌَبثال كاٌؾ

 ؽز١بٛٝؽاو اٌؾجٌ  ام

 فٝ عوائُ اٌٖؾ  ٚاألؽلاس
 

   7669لسنة  69م  القادون  رقم  17المادة 
""    ةةةةن  ا ةةةةبس ا حتدةةةةاىا ىف ايةةةةةاطه الةةةةأ نقةةةةع  بنامةةةةطة الصةةةةح  إ  ىف 

 نو العقنباس "" يع لا  971ايةحة ا اصنص  لدها ىف ا االة 
 

  :م  القادون 776المادة 
 ""  طف  الذ     بلغ مخرني  شةة  ماة  حيبس  احتداىدا ال""
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ؽمٛق اٌّزُٙ فٝ 

 اٌّؾبوّخِوؽٍخ 
 اٌؾك األٚي

 علَ عٛاى أْ ٠ٚبه اٌطبعٓ ثطعٕٗ
 إجراءات جنائية  4/ 104المادة 

علووا ض بننراووح بأيووح لوون  ضا ياوونر ض بنوونر  ب وون   ز""  ال يجوو  
 ض برف عح ب ه "" 

 إجراءات جنائية   170/1المادة 
"" جيةا إ ا  ةاو ا مةةت اا  يةفن ةا يةةع غةري الادابةة  العايةةة فلةدس للمح مةةة إ  جو 

 نؤ د ا  ه جو نعدلني  صلحة رافع ا مت اا  "" 
  27م  قادون حاوت وإجراءات ال ع  أمام النقض 11المادة  

حاحةةال باةةاي  لةةا ىلةةخل جحةةد  يةةع ا صةةنذ  غةةري الادابةةة  "" إ ا  ةةاو  قةة  ا  ةةه
 العاية فال  ضار بطعاني"" 
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 اٌضبٔٝ اٌؾك

ؽك اٌّزُٙ فٝ ؽاو اٍزغٛاثٗ أِبَ 

 اٌّؾىّخ إم ثّٛافمزٗ
 1/ إجرض ضت 472ض بندة 

 ضستج ضب ض بتهم إال إذض قب  ذ ك "" ز"" ال يج  

 

 

 ٌشاٌؾك اٌضب

 ؽك اٌّزُٙ فٝ ِؾبوّخ ع١ٍٕخ
   :م  ال ستور 796المادة 

""  الرةةاس ا ةةا ه  لادةةة  إ  إ ا لةةةرس ا  مةةة اعلهةةا مةةة ة  يةا ةةاة للا ةةاذ 
 العاذ جو اآلالا  وىف مجدع ا حنال   نو الاط  با  ه ىف الرة  لادة ""

 :جنائية تإجراءا 298المادة 

""  خل جو ن نو ايلرة  لادة   و ن  للمح مة يع  لةك يةا ةاة للا ةاذ العةاذ 
حماف ةةةةةة  لةةةةةا اآلالا    جو نةةةةةأية برةةةةةماة الةةةةةد ن   لهةةةةةا  جو بعضةةةةةها  ىف   جو 

 الرة مة ني    جو متاع ف اس يعداة يع ا ضنر فدها "" 

 م  قادون السل ة القضائية: 78دص المادة  
"" ن ةةةةنو الرةةةةاس ا ةةةةا ه  لادةةةةة إ  إ ا جيةةةةةس ا  مةةةةة   علهةةةةا مةةةةة ة يةا ةةةةاة  

و  ةنو الاطة  بةا  ه  ىف مجدةع ا حةنال  لآلالا   جو حماف ة  لا الا ةاذ العةاذ 
 ىف الرة  لادة "" 
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 اٌواثالاٌؾك 

 ؽك اٌّزُٙ فٝ أْ ٠ىْٛ أفو ِٓ ٠زىٍُ

 إجراءات جنائية  201المادة 
 ""........ وىف    ا حنال    نو ا تهه آخة يع  ت له ............"" 

 

 

 اٌقبٌِاٌؾك 

 ؽك  اٌّزُٙ فٝ امٍزعبٔخ ثّؾبَ
   90المادة 
 ةةةتهه بةةةةم حةةةأ ن بةةة  إالا تةةةني ىف حما مةةةة لا ن دةةةة ن فةةة  لةةةني فدهةةةا اةةةما اس "" ا

 0الدفاة  ع  فرني 
 و   يتهه ىف ااا ة  خل جو   نو لني حماذ  دافع  اني "" 

 إجراءات  2/ 271المادة 
و اد  ا ايا العاذ يع نلقاي  فرني حمايدا ل ة  يةتهه  اا ةة حةدر جيةة  "".....

 "" ...إ ا     ع لد و   حمايدا  للدفاة  اني  بإحالتني إ  حم مة اياا اس 

 

 اٌؾك اٌَبكً

 اٌؾك فٝ رل٠ٚٓ إعواءاد اٌّؾبوّخ
 إجراءات  209المادة 

 0""  خل جو حيةر حمضةا را  ة  ىف الرة ا ا مة 
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 بها  ىف الدنذ التا   لا ا   ة.و نلع  لا    حفحة ياني رطدس ا  مة و ان
خ ايلرة   و ب  ياةني يةا إ ا  ا ة   لادةة جو مةة ة و شتم  هذا ا ضة  لا نار 

  وجمسةةاي القضةةاة وال انةةخل و ضةةن الادابةةة العايةةة ا ااةةة بايلرةةة وجمسةةاي ا صةةنذ 
وا ةةةدافع   ةةةاهه  وشةةةهاالة الشةةةهنال وجلةةةنال  ا صةةةنذ    و شةةةار فدةةةني إ  ا ورا   

  ج اةاي الأ  نلد     ومةاطة اإلاةةاياس الةأ متة  ونةدوو بةني الطلبةاس الةأ لةدي
بةني ىف ا رةاط  الفة دةة   وياطةن  ا ح ةاذ الصةاالرة    ويا لضا  ة الد ن     

   وىف  لك مما  ة  ىف ايلرة "" 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 األٚياٌٍّؾك 
 

 

 

 ّٙوأ
  

األؽىبَ 

 اٌمٚبئ١خ
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 ثبٍُ اٌْعت 

 ِؾىّخ اٍزئٕبف اٌمب٘وح 

 { ِلٔٝ 45اٌلائوح }

 ؽـــىـــُ

ثبٌغٍَااخ إٌّعماالح عٍٕاابى ثَااواٜ اٌّؾىّااخ اٌىاابئٓ ِمو٘ااب ثاالاه 

 ١ٌٛ٠ٛ ثبٌمب٘وح . 26اٌمٚبء اٌعبٌٝ ثْبهع

 ثوئبٍخ ا١ٌَل

اٌَّزْبه / عجل اٌواٙٝ أؽّل أثٛ ١ٌٍخ .......... هئ١ٌ األٍزبم 

 اٌّؾىّخ

 ٚع٠ٛٚخ األٍزبم٠ٓ

 عجل اٌّغ١ل ِؾّل اٌل١ِوٜ ........... اٌَّزْبه

 ٚ ِؾّل عٖبَ اٌل٠ٓ عجل اٌّغ١ل ...... اٌَّزْبه
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.........................  ٚؽٚٛه ا١ٌَل / عبٛ  ِؾّل ّؾبرٗ

 أ١ِٓ اٌَو

 " إٔلهد اٌؾىُ ا٢رٝ "

 ق اٍزئٕبف اٌمب٘وح 114ٌَٕخ  5489فٝ امٍزئٕبف هلُ 

 اٌّوفٛع ِٓ :

 ـ  ا١ٌَلح / فو٠بي فبهٚق ف اك1

 ـ ا٢َٔخ / فٛى٠خ فبهٚق ف اك2

 ـ ا١ٌَلح / فبك٠خ فبهٚق ف اك3

 " ٙـــــــــــــــــــــل"

 لبفـ ا١ٌَل / ٚى٠و األ1ٚ

 ـ ا١ٌَل / هئ١ٌ اإلٕ ػ اٌيهاعٝ ثٖفزٗ .2

 ا١ٌَل / هئ١ٌ اٌغّٙٛه٠خ ثٖفزٗ . -3

اٌَاا١لح / اٌؾبهٍااخ اٌمٚاابئ١خ عٍااٝ أٚلاابف أعاالاك٘ب اٌَاابكح  -4

األّااااواف اٌّؾوٚلااااٝ ، اٌَاااا ِٛٔٝ ، اٌْااااجواف١زٝ ، غااااواة 

 اٌّيوثٟ ، ٚ أٚلبف أثٕبئُٙ ٚ أؽفبكُ٘ .

رعٍٓ فٟ ِٛاعٙخ اٌَا١ل ا١ٌٙئخ اٌعبِخ ٌٍقلِبد اٌؾى١ِٛخ ، ٚ -5

 / هئ١ٌ ِغٌٍ إكهارٙب .

اٌٖابكه ِآ ِؾىّاخ  1885ٌَٕخ  11611اٍزئٕبف اٌؾىُ هلُ 

 ِلٟٔ عٕٛة اٌمب٘وح .

 " اٌــّـــؾــىــّـــــخ "
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 ثعل امٛ ع عٍٝ األٚهاق اٌو١ٍّخ ٚاٌّلاٌٚخ

عٍااٝ ِااب ٠جاا١ٓ ِاآ اٌؾىااُ  -ؽ١ااش أْ ٚالعاابد إٌااياع ِٕاان ثلا٠زااٗ 

 -طاااوف١ٓ ِٚااانووارُٙ ٍٚااابئو األٚهاق اٌ اٌَّاااز ٔ  َِٚااازٕلاد

اٌَّاااز ٔفخ هلااااُ  رزؾٖاااً فاااٟ أْ اٌَّاااز ٔفبد ألّااآ اٌااالعٜٛ

ِااالٟٔ وٍاااٝ عٕاااٛة اٌماااب٘وح ٙااال اٌَّاااز ٔ   11611/1885

ثٖؾ١فخ ٍٛجٙٓ ثقزبِٙب اٌؾىُ ث ؽم١خ وً ِإٙٓ ٌَّابؽخ  ع١ٍُٙ

اٌّج١ٕااخ ثٖااله اٌٖااؾ١فخ ِٛٙااٛع  فَّاا١ٓ فاالأبى ِاآ اٌَّاابؽخ

ثبإلّاٙبك هلاُ  ٚؽغاخ اٌٛلاٛف 1851ٌَٕخ  11311اٌعمل هلُ 

ثبٌّٚااجطخ اٌّقٖٖااخ مّااٙبكاد اٌٍّااه  15ِززبثعااخ ٕاافؾخ  2

ف ٚثزضج١اااذ ٍِى١ااازٙٓ 1144ٛ 11ً 23َِٚااابؽزٙب  فااابهٚق

اٌطاب٘وح ِٛٙاٛع عمال اٌٙجاخ . ٚلٍآ  ثبٌزَبٚٞ ث١ٕٙٓ فٟ لٖو

٘جااخ َِااغً  ثبٌٖااؾ١فخ ّااوؽبى ٌزٍااه اٌطٍجاابد أٔااٗ ثّٛعاات عماال

٠ٍٛااا  مٚ  -ِٙااآ عااال٘ٓ أل -ٚ٘ااات  29/12/1844ِٚااا هؿ 

عٍٝ مٚ اٌفمبه ثٖفزٗ ٚو١ ى عٓ وو٠ّزٗ اٌٍّىاخ فو٠الح  اٌفمبه ثٓ

فاااٟ مٌاااه اٌٛلاااذ أهٗ ٚثٕااابء  ٌٍٍّاااه فااابهٚق األٚي ٍِاااه ِٖاااو

األٚي  اٌَااواٞ اٌّعوٚفااخ ثمٖااو اٌطااب٘وح ٚاٌىاابئٓ ثْاابهع ٍاا١ٍُ

ٚاٌّجاا١ٓ  2َ 21156.31لَااُ ِٖااو اٌغل٠االح ٚاٌجاابٌ  َِاابؽزٗ 

أٙابفذ اٌّالع١بد ثبٌٖاؾ١فخ أٔاٗ ٚاٌّعبٌُ ثبٌٖؾ١فخ ، ٚ اٌؾلٚك

أْ اٍاازٌٛذ عٍااٝ ٘اانٖ اٌعماابهاد  ٌّااب وبٔااذ اٌلٌٚااخ لاال ٍااجك ٌٙااب

امٔزفابع ٌٙاُ  ٚاأل١ٛبْ كْٚ رع٠ٛ٘ إٔؾبثٙب أٚ كفال ِمبثً علَ
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، وّاااب أْ اٌزااا ١ُِ  511/1854ِااآ اٌمااابْٔٛ  18ٛجمااابى ٌٍّااابكح 

٠زورت ع١ٍٗ ٔمً ٍِى١خ األفواك إٌاٝ اٌٍّى١اخ اٌغّبع١اخ  ٚامٍز١ ء

رّزٍاه واً ِآ اٌّالع١بد َِابؽخ  ثً رع٠ٛ٘ إٔؾبثٙب ، وّابِمب

ٍبٌفٟ اٌنوو ٛجمابى  فلاْ ِٓ إعّبٌٝ َِبؽزٝ لطعزٝ األهٗ 51

ٚرعل٠ رااٗ ثااب١ٌّواس  119/52ٌماابْٔٛ اإلٕاا ػ اٌيهاعااٟ هلااُ 

 ٚاٌااال٘ٓ اٌٍّاااه فااابهٚق اٌااانٞ رٍّاااه َِااابؽخ ِااابئزٟ فااالآْ عااا

ٍىذ ِبئاخ ٚ اٌزٟ رّ 1899عبَ  ٚٚاٌلرٙٓ اٌٍّىخ فو٠لٖ اٌّزٛفبح

اٌّبصٍاااخ  بْٔٛ اٌّااانوٛه ، ٌااانٌه ألّااآ اٌااالعٜٛفااالاْ ٛجماااب ٌٍمااا

ثطٍجبرُٙ ٍبٌفخ اٌنوو أٚ رع٠ٛٚٙٓ عٓ اٌماله اٌَّازٌٛٝ ع١ٍاٗ . 

ٚؽ١ش أٔٗ عٓ كفال اٌَّز ٔفبد ثعلَ اٌلٍزٛه٠خ ، فمل فٍٖذ ف١ٗ 

اٌّؾىّااخ اٌلٍاازٛه٠خ اٌع١ٍااب ثمٚاابئٙب ٍاابٌ  اٌاانوو رفٖاا١ ى ، ٚ 

ٝ ِمزٚاابٖ ف١ّااب ٠ااورجٜ ثااٗ ثاابلٟ اٌاانٞ رمٚااٝ ٘اانٖ اٌّؾىّااخ عٍاا

 اٌلفٛع ِٚٛٙٛع إٌياع .

ٚؽ١ش أٔٗ عٓ اٌلفال اٌّجلٞ ِٓ ١٘ئخ لٚاب٠ب اٌلٌٚاخ ثعالَ ٍاّبع 

اٌاالعٜٛ ، فزمٚااٝ اٌّؾىّااخ ثوفٚااٗ ٚث ٌياابء اٌؾىااُ اٌَّااز ٔ  

ف١ّب لٚٝ ثٗ ِٓ علَ ٍاّبع اٌالعٜٛ ٚثَاّبعٙب . مٌاه أْ ٘انا 

عٍااٝ ٔاأ  اٌاالفال الاا١ُ فااٝ إثلائااٗ ٚلٚاابء اٌؾىااُ اٌَّااز ٔ  ثااٗ

ٍبٌ  اٌانوو  589/53ِٓ اٌمبْٔٛ  14اٌفموح األٌٚٝ ِٓ اٌّبكح 

ثْ ْ أِٛاي أٍوح ِؾّل عٍٝ اٌّٖبكهح ٚ اٌزٝ ٖٔذ عٍاٝ عالَ 

عٛاى ٍّبع اٌلعٜٛ اٌّزعٍمخ ثزٍاه األِاٛاي أِابَ ع١ّاال اٌّؾابوُ 
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عٍااااٝ افااااز ف أٔٛاعٙااااب ٚكهعبرٙااااب ، ٌّٚااااب وبٔااااذ اٌّؾىّااااخ 

ه٠خ رٍااه اٌفمااوح ٚواانا اٌلٍاازٛه٠خ ٍااجك ٌٙااب اٌمٚاابء ثعاالَ كٍاازٛ

ِاآ اٌماابْٔٛ اٌّاانوٛه ٚمٌااه ثؾىّٙااب اٌٖاابكه ثغٍَااخ  15اٌّاابكح 

ق كٍازٛه٠خ ؽَاجّب  13/15فٝ اٌالعٜٛ هلاُ  11/11/1881

أّاابهد إ١ٌااٗ ثؾىّٙااب اٌٖاابكه ؽااٛي امٍاازئٕبف اٌّبصااً ثغٍَااخ 

اٌَاا  اٌاانوو ِٚاآ صااُ ٠ىااْٛ اٌاالفال اٌّاانوٛه لاال  2/11/1888

َاّٛعخ إعّابمى ٌؾىاُ إٔجؼ عٍٝ غ١و ٍٕل ٚ إٔجؾذ اٌلعٜٛ ِ

اٌلٍزٛه٠خ ِّب ٠زع١ٓ ِعٗ اٌمٚابء ث ٌيابء اٌؾىاُ اٌَّاز ٔ  ف١ّاب 

لٚٝ ثٗ ِٓ علَ اٌلعٜٛ ٚ ثوف٘ ٘نا اٌلفال ٚثَاّبع اٌالعٜٛ 

"....... 

فٙاٝ وّاب  -أٜ ِٛٙاٛع اٌالعٜٛ  -ٚؽ١ش أٔٗ عٓ رٍاه اٌطٍجابد 

ٚهكد ثقزااااابَ ٕاااااؾ١فخ افززااااابػ اٌااااالعٜٛ ٕٚاااااّّذ ع١ٍٙاااااب 

ئٕبف ٚثّاانووارٙٓ اٌقزب١ِااخ رٕؾٖااو اٌَّااز ٔفبد ثٖااؾ١فخ امٍااز

 وٍٙب ف١ّب ٠ٍٝ :

ف ِآ َِابؽزٝ األهٗ اٌجابٌ  51أؽم١خ وً ِإٙٓ ٌَّابؽخ  -1

ف اٌّج١ٕخ ثبٌٖاؾ١فخ ِٛٙاٛع 1144ٛ 11ً 33لله أٚمّ٘ب 

ٚاٌضب١ٔاخ ِٛٙاٛع اٌعمال  29/12/1844اّٙبك اٌٛل  اٌّا هؿ 

 . 11311/51اٌَّغً ثولُ 

٘وٖ ِٛٙٛع عمل اٌٙجخ رضج١ذ ٍِى١زٙٓ ثبٌزَبٜٚ ٌمٖو اٌطب -2

 . 29/12/1884اٌّ هؿ 
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اٌطٍاات اٌّٚاابف : اٌزعاا٠ٛ٘ عّااب اٍاازٌٛذ ع١ٍااٗ اٌلٌٚااخ ِاآ  -3

األهاٙااٝ ىائاالاى عاآ اٌؾاال األلٖااٝ ٌٍٍّى١ااخ رطج١ماابى ٌاإٔ اٌّاابكح 

 .  119/1852ِٓ لبْٔٛ اإلٕ ػ اٌيهاعٝ  5/1

ٚؽ١ااش أٔااٗ ر ٕاا١ ى ٌٍفٖااً فااٝ اٌطٍجاابد ، فاا ْ ؽااك اٌٍّى١ااخ ٘ااٛ 

ٚلل ثلأد اٌٍّى١خ ِٕن فغاو اٌزابه٠ـ ٍِى١اخ  ٔطبلبى ،أٍٚال اٌؾمٛق 

ألفااواك اٌمج١ٍااخ صااُ رطااٛهد  Propriete collectiveعّبع١ااخ 

، صااُ أزٙااذ إٌااٝ  Propritet Familialeإٌااٝ ٍِى١ااخ عبئ١ٍااخ 

ٍِى١ااخ فوك٠ااخ . ٚفااٝ غااوة أٚهٚثااب ِٕاان عٙاال اٌوِٚاابْ إٌااٝ ل١اابَ 

، ففاٝ اٌضٛهح اٌفو١َٔخ ٌاُ ٠جاك ؽاك اٌٍّى١اخ عٍاٝ ٚر١اوح ٚاؽالح 

 عٙاااااااال اٌوِٚاااااااابْ وبٔااااااااذ ٍِى١ااااااااخ عّبع١ااااااااخ ٚعبئ١ٍاااااااااخ ،

ٚوبٔذ فوك٠خ فٝ ثع٘ األ١ّبء اٌّؾلكح وبٌّٕمٛمد ، ٌّٚب لٜٛ 

، ٚفااٝ ِٖااو  Puplieusٍااٍطبْ اٌلٌٚااخ لبِااذ اٌٍّى١ااخ اٌعبِااخ 

أفااند امرغب٘اابد اٌؾل٠ضااخ ٚ اٌّاانا٘ت املزٖاابك٠خ رزبٕااو راالفً 

ٚإؽبٛزٙااب اٌلٌٚااخ فااٝ رٕااا١ُ اٌٍّى١ااخ اٌفوك٠ااخ فبٕااخ اٌعمبه٠ااخ 

ثاابٌم١ٛك ف ٕااجؾذ ٚ ١فااخ اعزّبع١ااخ غ١ااو ِمٖااٛهح عٍااٝ وٛٔٙااب 

ؽمبى مار١بى ٠َز صو ثٗ ٕبؽت ٠زٖوف ف١اٗ عٍاٝ ٘اٛاٖ ، فبٍازٌٛذ 

اٌلٌٚااخ عٍااٝ اٌٍّى١اابد اٌفوك٠ااخ فااٝ ٍااج١ً اٌّٖااٍؾخ اٌعبِااخ عاآ 

ٛو٠ك اإلٕ ػ اٌيهاعٝ ٚاٌز ١ُِ ٚاٌّٖبكهح فاٝ أؽاٛاي فبٕاخ 

ٍى١ااخ ٚإٍاازيٍزٙب اٍاازي مى إٍااز صود ف١ٙااب لٍااخ ِاآ اٌّغزّااال ثبٌّ



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               146)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ثْااعبى فااٝ أىي اٌَااٛاك األعاااُ ِاآ ثم١ااخ اٌْااعت اٌّعاالَ ، فزّااذ 

 اٌّٖبكهٖ ٌٖبٌؼ ٘نا اٌْعت . 

َِاب٠وا ٌٙانا  1849ٚلل عبء اٌمبْٔٛ اٌّالٔٝ اٌغل٠ال فاٝ ١ٌٛ٠اٛ 

 -امرغااابٖ اٌؾااال٠ش ، فٕجااان فىاااوح اٌٖااافخ اٌّطٍماااخ ٌؾاااك اٌٍّى١اااخ 

وح أفوٜ ٘اٝ اٌَابئلح إٌٝ فى -ؽَجّب ٚهك ثبألعّبي اٌزؾ١ٚو٠خ 

ا٢ْ فٝ اٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضاخ ٠غعاً ؽاك اٌٍّى١اخ ٌا١ٌ ؽمابى ِطٍمابى   

ثً ٘ٛ ٚ ١فخ اعزّبع١خ ٠زع١ٓ عٍاٝ اٌّبٌاه اٌم١ابَ ثٙاب ، ٠ٚؾ١ّاٗ 

اٌمبْٔٛ ِب كاَ ٠فعً ٚ إم ٌّب اٍزؾك اٌؾّب٠خ ، ٚ هرجاذ األعّابي 

اٌزؾٚااا١و٠خ عٍاااٝ مٌاااه رمااال٠ُ اٌّٖاااٍؾخ اٌعبِاااخ عٍاااٝ ؽاااك إما 

فّااب ٠ٕجيااٝ أْ رماا  اٌٍّى١ااخ ؽغااو عضااوح فااٝ ٍااج١ً رعبهٙااب ، 

 رؾم١ك اٌٍّٖؾخ اٌعبِخ . 

ٚلل رًٖ اٌٍّٖؾخ اٌعبِخ فٝ اٌزعبهٗ ِال ؽاك اٌّبٌاه إٌاٝ ؽال 

إٌيبء ٘نا اٌؾك ثطو٠ك امٍاز١ ء أٚ اٌزا ١ُِ أٚ اٌّٖابكهح . ٚلال 

ِٓ اٌمابْٔٛ اٌّالٔٝ عٍاٝ اٌّبٌاه أْ ٠واعاٝ  916فوٙذ اٌّبكح 

ثااٗ اٌمااٛا١ٔٓ ٚاٌّواٍاا١ُ ٚاٌٍااٛائؼ  فااٝ إٍاازعّبي ؽمااٗ ِااب رمٚااٝ

ٚعٍاٝ ِاب ٘اٛ َِازمو  -اٌّزعٍمخ ثبٌّٖاٍؾخ اٌعبِاخ ، ِّاب ِفابكٖ 

أْ ؽاك اٌٍّى١اخ ٌا١ٌ ؽمابى ِطٍمابى ٚرم١١الٖ ثّٛعات  -ع١ٍٗ لٚبء 

رْو٠عبد فبٕخ ِواعبح ٌٍٍّٖؾخ اٌعبِخ أِو عبئي م ٠ صو عٍاٝ 

ثماابء ؽااك اٌٍّى١ااخ ٚل١بِااٗ ، ِّااب ِمزٚاابٖ أْ رٛى٠ااال اٌضااوٚح فااٝ 

ٌّغزّال رٛى٠عابى غ١او عابكي ٚاٍازئضبه ٛجماخ ل١ٍٍاخ ثبٌماله األوجاو ا



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               141)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

ِٓ صوٚح اٌج ك ٠ٍيِٗ ٕلٚه لٛا١ٔٓ إلٕا ػ ٘انا إٌاابَ إعّابم 

ٌعلاٌخ ؽك اٌٍّى١خ ٚكْٚ أزمابٗ ِٕاٗ أٚ َِابً ثاٗ . فابألهٗ 

اٌيهاع١خ ٠زىفً اٌّْوع ثَٓ اٌمٛا١ٔٓ اٌزٝ رىفً علاٌخ رٛى٠عٙب 

١خ عٍٝ اٌٛعٗ اٌانٜ ٠اواٖ عابكمى ثٛٙال ؽل ألٖٝ ٌٍٍّى١خ اٌيهاع

أٚ ٠فوٗ عٍٝ اٌٍّى١خ ؽواٍخ اٌطاٛاهي أٚ اٌزا ١ُِ اٍازٕبكاى إٌاٝ 

لاابْٔٛ اٌطااٛاهي أٚ األؽىاابَ اٌعوف١ااخ ".............. ٚفااٝ ِٖااو 

ٕااله اٌّوٍااَٛ ثماابْٔٛ اإلٕااا ػ  1852ٍااجزّجو  8ٚثزاابه٠ـ 

ثفااوٗ ل١ااٛك عٍااٝ اٌٍّى١ااخ اٌيهاع١ااخ  19/1852اٌيهاعااٝ هلااُ 

األٌٚٝ عٍٝ أٔٗ م ٠غٛى ألٜ ّقٔ أْ ٠ّزٍه ِآ ٖٚٔذ ِبكرٗ 

األهاٙٝ اٌيهاع١خ أوضو ِٓ ِبئزٝ فالاْ صاُ عالي ثماٛا١ٔٓ مؽماٗ 

،  51/1868ؽزٝ إٔجؼ اٌؾال املٖاٝ فَّا١ٓ فالأب ثبٌمابْٔٛ 

ٚاٍاازٌٛذ اٌلٌٚااخ ٌاالٜ أٜ ِبٌااه عٍااٝ ِااب ٠ي٠اال عاآ ٘اانا اٌمااله 

ٌٖبٌؼ ثابلٝ أفاواك اٌْاعت اٌّعالَ . صاُ ٕالهد ثعا٘ رْاو٠عبد 

/ 15اٌطااٛاهي ٚاألؽىاابَ اٌعوف١ااخ فٖااله لاابْٔٛ األؽىاابَ اٌعوف١ااخ 

،صااااااُ اٌماااااابْٔٛ  1838،صااااااُ ِوٍااااااَٛ أٚي ٍااااااجزّجو  1823

، صاااااُ لااااابْٔٛ  414/1855اٌّعااااالي ثبٌمااااابْٔٛ  533/1854

اٌّعااالي ٍااابه٠بى ٚأعٍٕاااذ ثٕااابء ع١ٍاااٗ ؽبٌاااخ  162/59اٌطاااٛاهي 

 ٌّاالح ٍاإخ ِاالكد ٌَاإٛاد ؽزااٝ ا٢ْ ، 1891اٌطااٛاهي عاابَ 

ٍااه اٌمااٛا١ٔٓ ارقااند ثعاا٘ اإلعااواءاد امٍاازضٕبئ١خ ٚاٍاازٕبكاى ٌز

اٍزمود أؽىبَ اٌمٚبء ثْ ٔٙب عٍاٝ أْ اٌّْاوع أعفاٝ اٌمابئ١ّٓ 
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اٌّعاااالي  533/1854عٍااااٝ رٕف١اااان األؽىاااابَ اٌعوف١ااااخ ثماااابْٔٛ 

ِٓ اٌَّئ١ٌٛخ عّب ارقنٖٚ ِٓ إعاواءاد  414/1855ثبٌمبْٔٛ 

رغاابٚىا ثٙااب ؽاالٚك اٌماابْٔٛ ثبعزجاابه أٔٙااُ فعٍااٛا ِااب رمٚااٝ ثااٗ 

ٌّٖااٍؾخ اٌعبِااخ ِٚااب ١ٍّ٠ااٗ ٚاعاات اٌاالفبع عاآ اٌااج ك أٚ ٚاعاات ا

اٌؾ١طخ ٚاٌطّ ١ٕٔخ ، ٌٚٛ وبٔذ رٍه اإلعواءاد فبٛئاخ ِٚغابٚىح 

 ٌٍٍَطخ ِب كاَ أْ اٌيب٠خ ِٕٙب رؾم١ك ٍِٖؾخ عبِخ . 

وّب ٕلهد اٍزٕبكاى إ١ٌٙب علح لواهاد ثفوٗ اٌؾواٍاخ اٍازمود 

ٌ اٌغّٙٛه٠اخ أؽىبَ اٌمٚبء ثْ ٔٙب عٍٝ أْ اٌّْاوع فاٛي هئا١

ٍااٍطخ ارقاابم راالاث١و ِٕٙااب إٕاالاه  192/1859ِٛعاات اٌماابْٔٛ 

األِو ثفوٗ اٌؾواٍخ ٌٛٙال ٔاابَ إلكاهح أِاٛاي اٌقبٙاع١ٓ ٌٙاب 

 ثيً ٠لُ٘ عٓ إكاهرٙب أٚ اٌزٖوف ف١ٙب . 

صااُ لٖاال ثوفااال اٌؾواٍااخ ِاآ رٍااه األِااٛاي معزجاابهاد الزٚاازٙب 

لافٙب ، صاُ ٍِٖؾخ اٌلٌٚخ ِؾبفاخ عٍٝ ٔابِٙب اٌعبَ ٚؽّب٠خ أل٘ا

ٕاالهد لااواهاد عاالح ثبٌزاا ١ُِ اٍاازمود أؽىاابَ اٌمٚاابء ثْاا ٔٙب 

عٍٝ أْ اٌز ١ُِ إعواء ٠واك ثاٗ ٔماً ٍِى١اخ اٌّْاوٚعبد اٌقبٕاخ 

إٌااٝ ٍِى١ااخ اٌلٌٚااخ ٚأف١ااواى اٍاازمود أؽىاابَ اٌلٍاازٛه٠خ عٍااٝ أْ 

ٖٔاذ عٍااٝ أْ اٌٍّى١ااخ اٌقبٕااخ  1859( ِاآ كٍاازٛه 5اٌّابكح )

عزّبع١اخ ِّاب ِمزٚابٖ رم١١ال ِٖٛٔخ ٠ٕٚاُ اٌمابْٔٛ ٚ ١فزٙاب ام

ؽك اٌٍّى١خ اٌقبٕخ ٌّمزٚا١بد اٌٖابٌؼ اٌعابَ ثبعزجبه٘اب ٚ ١فاخ 

 اعزّبع١ااخ ٠اإاُ اٌماابْٔٛ أكائٙااب فااٝ فلِااخ اٌغّبعااخ ث ٍااو٘ب .
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ٚؽ١ش أٔٗ اٍزٕبكاى ٌٙنٖ اٌّجبكي ٕاله لابْٔٛ اإلٕا ػ اٌيهاعاٝ 

ف ٚثّٛعجٗ راُ  ٠211غعً اٌؾل ا٢لٖٝ ٌٍٍّى١خ  119/1852

اٌٍّااه فاابهٚق عٍااٝ ِااب ىاك عاآ ٘اانا اٌؾاال ِاآ  امٍااز١ ء ٌاالٜ

ٛ 11ً 23أِ واااااٗ ِٕٚٙاااااب أهٗ إٌاااااياع اٌجااااابٌ  َِااااابؽزٙب 

ق ٍاابٌفخ اٌاانوو ، صااُ ثعاال مٌااه ٕااله لااواه ِغٍااٌ ل١اابكح 1144

ثّٖاابكهح وااً رٍااه اٌَّاابؽخ ِااال  3/11/1853اٌضااٛهح ثزاابه٠ـ 

اٌَااواٜ اٌّعوٚفااخ ثمٖااو اٌطااب٘وح ٚمٌااه ٙاآّ أِااٛاي أٍااوح 

 ٛعت ٘نا اٌمواه .ِؾّل عٍٝ اٌّٖبكهح ثّ

ٚؽ١اااش أٔاااٗ لجاااً ث١ااابْ رطج١اااك ٘ااان٠ٓ اٌزْاااو٠ع١ٓ عٍاااٝ ٚالعااابد 

اٌاالعٜٛ رفٖاا١ ى ، رغاال اٌّؾىّااخ ٌيِٚااب أْ رعااوٗ فااٝ إ٠غاابى 

فااٝ عبٔاات  -ّاال٠ل ٌااجع٘ اٌزاابه٠ـ ا١ٌَبٍااٝ ألٍااوح ِؾّاال عٍااٝ 

ؽزٝ ٠ىزًّ إ٠ٚبػ اٌٖٛهح اٌٍّؾاخ  -اٌّورجٜ ث ٍجبة ٘نا اٌؾىُ 

١ٍّب األف١او ِّٕٙاب ، ثّٖابكهح إلٕلاه اٌزْو٠ع١ٓ اٌّنوٛه٠ٓ ، 

أِااٛاي رٍااه األٍااوح ، ٚمٌااه ِاآ فاا ي راابه٠ـ اٌؾووااخ اٌم١ِٛااخ 

ٌّٖاو ٚرطاٛه ٔاابَ ؽىّٙاب ثبعزجابهٖ ِآ لٚاب٠ب ِٖاو اٌم١ِٛاخ 

اٌزٝ رُٙ األِٗ ث ٍو٘ب ٚم ٠عزجو رعوٗ اٌّؾىّخ ٌٙاب ٌضّاخ اهاء 

 ١ٍب١ٍخ . 

ِاخ ٚ ِٓ فجوح اٌّؾىّاخ ثبٌْائْٛ اٌعب -مٌه اٌضبثذ ثٙنا اٌزبه٠ـ 

إٌّبِٙااااب ثبٌمٚااااب٠ب اٌم١ِٛااااخ ٚ ِطبٌعزٙااااب ٌىزبثاااابد اٌّاااا هف١ٓ 

أْ ِؾّاال عٍااٝ األٌجاابٔٝ األٕاً رووااٝ اٌغاانٚه رااٌٛٝ  -اٌّزاٛاروح 



 أٍجبة اٌجواءح فٝ اٌّؾبوّبد اٌغٕبئ١خ(               151)                ِووي اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ

عماات أزٙاابء  13/5/1915ؽىااُ ِٖااو ثاا هاكح ّااعجٙب ثزاابه٠ـ 

 اٌؾٍّخ اٌفو١َٔخ عٍٝ ِٖو . 

ٚهغااُ أٔااٗ ثٕااٝ ٕااوػ اٌم١ِٛااخ ثٙااب ٚ أهٍااٝ لٛاعاال إٌٙٚااخ 

فٍفبءٖ ِٓ أٍورٗ ٚمح ِٖو ٘لِٛا ِب ثٕابٖ ِٕان اٌع١ٍّخ ، إم أْ 

أْ رااٌٛٝ اثٕااٗ إثااوا١ُ٘ ِٚاآ ثعاالٖ عجاابً األٚي فبّاازٙو عٙاالٖ 

ثعٙاال إٌىَااخ ٚاٌوعع١ااخ ، صااُ رااٌٛٝ ٍااع١ل اٌاانٜ ثاالأ فااٝ عٙاالٖ 

اٍّبع١ً ٚ٘ٛ عٙل ٠ًٛٛ أكد ف١ٗ أفطابهٖ إٌاٝ اٌزالفً األعٕجاٝ 

فاٝ فٝ ّئْٛ ِٖو اٌّب١ٌخ ٚا١ٌَب١ٍخ ، صاُ راٌٛٝ ثعالٖ رٛف١اك ٚ

عٙلٖ ٚلال امؽز ي اإلٔغ١ٍيٜ ٌّٖو ، صُ رٌٛٝ اٌٍّه ف اك اٌنٜ 

ٚاٌاال  -ٚثعاالٖ اعزٍااٝ اثٕااٗ فاابهٚق  29/4/1836رااٛفٝ ثزاابه٠ـ 

إصاو عٛكراٗ ِآ  6/5/1836عوُ ِٖاو ثزابه٠ـ  -اٌَّز ٔفبد 

ث ك اٌفؤغخ ، ٚوبْ م ٠ياي ٕج١بى ، ٚثي٘ إٌااو عآ اٌزعاوٗ 

ب رعا  عآ مواوٖ ٌياخ ٌٍغٛأت اٌّعوٚفخ ٌٍَّىٗ اٌْقٖٝ ، ِّا

وزت اٌزبه٠ـ ا١ٌَبٍاٝ ٌّٖاو فٟ  خبثز٘نا اٌؾىُ ، فٙٝ ٚالعبد ص

، فمل اٍزجل فبهٚق ثابٌؾىُ ٚ إٔزٙاه اٌلٍازٛه عٍاٝ امف األفلٔاخ 

ِٓ ٚىهاح األٚلبف ّٚٙو ٍِى١زٙب ثبٍّٗ فٝ " اٌقبٕخ اٌٍّى١اخ 

" ، ٚاٍزيً ؽوة فٍَط١ٓ فاٝ اٌّزابعوح ثا هٚاػ ٙاجبٛ ٚعٕاٛك 

١ُٙ ٍٛماابد األٍااٍؾخ اٌفبٍاالح اٌزااٝ عٍجٙااب ِاآ اٌغا١ِ فبهراالد إٌاا

اٌقبهط ِزمبٍّبى أهثبؽٙب ِاال ِٛهك٠ٙاب ، ٚهٕالاى ٌٙانٖ اٌااوٚف 

ِوٖ ، ثلأد ٕافٛح ِآ ٙاجبٛ اٌؾبٌخ ّٚعت ِٖو ِيٍٛة عٍٝ أ
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اٌٚجبٛ األؽواه( رَازٛعت اٌّٛلا  ٚرزغاوع ِواهراٗ ، اٌغ١ِ )

ٚهاعٙااُ ِااب رعب١ٔااٗ اٌااج ك ِاآ فَاابك اٌٍّااه ٚعاالٚاْ امٍاازعّبه 

ىبٔااذ إهاكرٙااُ إهاكح اٌْااعت ، ٌّٚااب أٙاايَ اٌغاا١ِ فااٝ ؽااوة ف

، وْاااافذ اٌّعاااابهن عاااآ اٌق١بٔااااخ  1849فٍَااااط١ٓ فااااٝ ِااااب٠ٛ 

ٚاٌوّااٛح فااٝ إكاهح اٌغاا١ِ ، فَااود هٚػ امٔزماابَ فااٝ ٔفااًٛ 

اٌٚجبٛ ِٓ ٘نا إٌابَ إلٔمبم اٌج ك ِآ ام١ٙٔابه ٚوابْ مٌاه إكأابى 

ٌااه لاابَ ثبٔزٙاابء عٙاال أٍااوح ِؾّاال عٍااٝ ٚاٌمٚاابء ع١ٍٙااب ٌىااً م

ِعجو٠ٓ عٓ أ٘لاف ّاعت  ١ٌٛ٠1852ٛ  23اٌٚجبٛ ثبٌضٛهح فٝ 

ِٖااو ، ٚرّااذ ِغبثٙااخ وجااوٜ اٌزواوّاابد ٚ٘ااٝ فماالاْ اٌعلاٌااخ 

امعزّبع١خ ثا١ٓ ٛجمابد اٌْاعت اٌّٖاوٜ ، ٚرؾ١ا  ٛجماخ ل١ٍٍاخ 

ؽمااٛق اٌَااٛاك األعاااُ ثَااٛء رٛى٠ااال ٍِى١ااخ األهاٙااٝ اٌيهاع١ااخ 

ٌىاً أوضاو  29لاْ ،ِبٌىبى ٌىً أوضو ِٓ أٌفاٝ فا 61ؽ١ش وبْ علك 

فالاْ ¼ فلاْ . أِب اٌيبٌج١خ ِٓ ٕيبه اٌّ ن ، فٍىاً  1511ِٓ 

م ٠ىف١ٗ اٌمٛد اٌٚوٚهٜ ، صُ ثبلٝ أفواك اٌْعت م ٠غالْٚ ٘انا 

اٌمااٛد . ٚأِاابَ ٘اانٖ اٌؾبٌااخ امعزّبع١ااخ اٌّزوك٠ااخ ٌٍااج ك راالفً 

 8اٌّْااوع ٌٍّٖاااٍؾخ اٌعبِاااخ عٍاااٝ ِاااب ٍاااٍ  ،ف ٕاااله ثزااابه٠ـ 

َ ثمااااااابْٔٛ اإلٕااااااا ػ اٌيهاعاااااااٝ اٌّوٍاااااااٛ 1852ٍاااااااجزّجو 

 فلاْ .  211اٌّنوٛه ٠غعً اٌؾل األلٖٝ ٌٍٍّى١خ  119/1852

صُ ٚثبٌٕاو إٌٝ ِب عبٔزٗ اٌج ك ِٓ أٍاوح ِؾّال عٍاٝ فمال إٔاله 

ٍاااابٌ  اٌاااانوو  9/11/1853ِغٍااااٌ اٌضااااٛهح لااااواهاى ثزاااابه٠ـ 
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ثّٖاااابكهح أِااااٛاي ِّٚزٍىاااابد رٍااااه األٍااااوح ٚواااانٌه األِااااٛاي 

إٌٝ غ١وُ٘ ثبٌٛهاصخ أٚ اٌّٖاب٘وح أٚ ٚاٌّّزٍىبد اٌزٝ اٌذ ُِٕٙ 

ثْا ْ رٍاه امِاٛاي ٚٔأ  589/53اٌمواثخ ، صُ ٕاله اٌمابْٔٛ 

ِٕٗ عٍٝ أْ رٖله إكاهح رٖف١خ رٍاه األِاٛاي اٌّْابٖ  16اٌّبكح 

ِٕاااٗ ث١بٔااابى ث ٍاااّبء ِااآ ّاااٍُّٙ لاااواه اٌّٖااابكهح  11ثبٌّااابكح 

ف ٕاااالهد مٌااااه اٌج١اااابْ ث ٍااااّبئُٙ ْٔااااو ثبٌٛلاااابئال اٌّٖااااو٠خ 

 391( ِىاااوه غ١اااو عااابكٜ ٚعااالكُ٘ 89عااالك )اٌ 8/12/1853

ّقٔ أٌُٚٙ فبهٚق صُ أفواك أٍورٗ ُِٕٚٙ اٌَّاز ٔفبد ٚأِٙآ 

 صُ ثبلٝ أفواك األٍوح اٌع٠ٍٛخ . فو٠لح

ٚؽ١ش أٔٗ ثٖلٚه اٌّوٍَٛ ثمبْٔٛ اإلٕا ػ اٌيهاعاٝ اٌّانوٛه 

، فماال اٌااذ إٌااٝ اٌلٌٚااخ ٍِى١ااخ ِاابىاك عاآ ِاابئزٝ فاالاْ ِاآ أِاا ن 

ٕٙااب األهٗ اٌيهاع١ااخ اٌجاابٌ  َِاابؽزٙب اٌٍّااه اٌَاابثك فاابهٚق ِٚ

ف ِٛٙاااااٛع اٌااااالعٜٛ اٌاااااٛاهكح ثبّاااااٙبك 1144ٛ 11ً 33

ٍااابٌ  اٌااانوو ٚاٌّمااالَ ِااآ  29/12/1844اٌٛلااا  اٌّااا هؿ 

اٌَّااز ٔفبد ، صااُ ٚثعاال ِااوٚه ٔؾااٛ ٍاإخ ّٚااٙو٠ٓ ِاآ ٕاالٚه 

لاابْٔٛ اإلٕاا ػ اٌّاانوٛه ٌااُ صٍجااش أْ أزمٍااذ إٌااٝ اٌلٌٚااخ ٔٙبئ١ااب 

ؽخ ع١ّعٙاب ، ٚوانا ٍِى١اخ اٌَاواٜ ٚثي١و ِمبثً ٍِى١خ رٍه اٌَّاب

اٌّعااااوٚف ثمٖااااو اٌطااااب٘وح ِٛٙااااٛع عماااال اٌٙجااااخ اٌّاااا هؿ 

ٍاابٌ  اٌاانوو، ٚاٌّماالَ ِاآ اٌَّااز ٔفبد ٚمٌااه  29/12/1844

ثّٖابكهرٙب ٙآّ أِاٛاي ِّٚزٍىابد أٍاوح ِؾّال عٍاٝ ، ٚوانٌه 
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األِااٛاي ٚاٌّّزٍىاابد اٌزااٝ اٌااذ ِاإُٙ إٌااٝ غ١ااوُ٘ عاآ ٛو٠ااك 

ثّٛعاات لااواه ِغٍااٌ ل١اابكح  اٌٛهاصااخ أٚ اٌّٖااب٘وح أٚ اٌمواثااخ

. ٚلاال ٕااله لاابْٔٛ اإلٕاا ػ  9/11/1853اٌضااٛهح اٌٖاابكه فااٝ 

اٌيهاعٝ ثبٍُ اٌٍّاه فابهٚق ماراٗ فابألٌٚٝ أْ ٠ٍزايَ ثاٗ ٚٚهصزاٗ 

ِٓ ثعالٖ . أِاب لاواه ِغٍاٌ اٌضاٛهح ثبٌّٖابكهٖ ، فمال ٕاله ِآ 

٘اانا اٌّغٍااٌ اٌاانٜ ٠ّضااً اٌَااٍطخ اٌزْااو٠ع١خ فااٝ مٌااه اٌٛلااذ 

،ٚفاٝ  اً لابْٔٛ األؽىابَ اٌعوف١اخ ، ؽ١اش  اٌّعبٕو ٌم١بَ اٌضاٛهح

واااابْ ٘اااانا اٌّغٍااااٌ لاااال إٔااااله إع ٔاااابى كٍاااازٛه٠بى افااااو فااااٝ 

اٌانٜ وابْ ٍابه٠ب ٚلاذ  1823ث ٍمبٛ كٍازٛه  11/12/1852

ثزغل٠اال فزااوح 16/1/1853ع ٔااب كٍاازٛه٠ب افااو فااٝ اٌضااٛهح ، ٚا

 أزمب١ٌخ ٌّلح ص س ٍٕٛاد إلعلاك كٍزٛه افو ك٠ّمواٛٝ.

اٌمواه م رّبهٜ ف١ٗ اٌَّز ٔفبد ، ٚ٘اٛ ثابق ٚ ِٓ صُ ، ف ْ ٘نا  

ثعاال  1856ٌااُ ٠ٍاا  أٚ ٠َٕااـ ثماابْٔٛ افااو .ٌّٚااب ٕااله كٍاازٛه 

ٚونا لابْٔٛ  -اٌفزوح امٔزمب١ٌخ اٌّنوٛهح ، أٙفٝ عٍٝ مٌه اٌمواه

ٕاافخ اٌْااوع١خ اٌلٍاازٛه٠خ ، األِااو اٌاانٜ  -اإلٕاا ػ اٌّاانوٛه 

خ أْ اٍاازمود ع١ٍااٗ أؽىاابَ اٌّؾىّااخ اٌلٍاازٛه٠خ اٌع١ٍااب اٌّزٚاإّ

ِٛلفاااابى ِٛؽاااالاى ِاااآ  1856اٌّْااااوع ٌااااُ ٠ٍزاااايَ فااااٝ كٍاااازٛه 

ثً غب٠و ث١ٕٙب ف١ّب أٍاجيٗ ع١ٍٙاب ِآ  اٌزْو٠عبد اٌَبثمخ ع١ٍٗ ،

اٌؾّب٠خ ، فبرقن ثبٌَٕجخ ٌجعٚٙب ِٛلفبى الزٚزٗ ٙوٚهح رؾ١ٖٓ 

اٌزْاااو٠عبد ٚاٌزااالاث١و ٚ اإلعاااواءاد اٌضٛه٠اااخ امٍااازضٕبئ١خ اٌزاااٝ 
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 ٛه ثبٌّم١اابً اٌعاابكٜ ،ارقااند فااٝ  ااوٚف م رماابً ف١ٙااب األِاا

ٚمٌه ثبٌٕٔ عٍٝ علَ عٛاى اٌطعٓ ف١ٙب أٚ اٌّطبٌجخ ث ٌيبئٙاب أٚ 

اٌزعااا٠ٛ٘ عٕٙاااب ثااا ٜ ٚعاااٗ ِااآ اٌٛعاااٖٛ ، ٚأٙااابفذ اٌّؾىّاااخ 

ٌاااُ رٕماااً إٌاااٝ  1856ِااآ كٍااازٛه  181اٌلٍااازٛه٠خ أْ اٌّااابكح 

اٌلٍاابر١و اٌزب١ٌااخ ، ألٔٙااب اٍاازٕفند أغواٙااٙب ، إم أٍااجيذ عٍااٝ 

زضٕبئ١خ اٌزااٝ ٕاالهد ِٕاان ل١اابَ اٌضااٛهح اٌزْااو٠عبد اٌضٛه٠ااخ امٍاا

ؽٖابٔخ ٔٙبئ١اخ م ِجاوه ٚم َِاٛك ٌزىاواه  1856ؽزٝ كٍازٛه 

 إٌعٝ ع١ٍٙب ............."

".............. ٚؽ١ش أٔٗ فزبِبى ألٍجبة ٘نا اٌؾىُ ،رٕٖٛ اٌّؾىّخ 

إٌٝ أٔٗ إما وابْ اٌمٚابء اٌّٖاوٜ م ّا ْ ٌاٗ ثب١ٌَبٍاخ ، إم أْ 

ّبصٍااخ ثااجع٘ اٌغٛأاات ، ا١ٌَبٍااخ اهرجاابٛ ِٛٙااٛع اٌاالعٜٛ اٌ

ٌزبه٠ـ اٌؾووخ اٌم١ِٛخ فٝ ِٖو فاوٗ عٍاٝ اٌّؾىّاخ اٌزعاوٗ 

ٌااجع٘ ٘اانٖ اٌغٛأاات ، معزجبه٘ااب ِاآ اٌمٚااب٠ب اٌم١ِٛااخ اٌزااٝ م 

٠ٕؾَو عٕٙب ا١ٌّٚو اٌمٚبئٝ كائّبى ، ٚعلَ اعزجبه إكمئٗ ثالٌٖٛ 

ف١ٙب ِٓ لج١ً اثلاء ا٢هاء ا١ٌَب١ٍخ . فمل ثٕاٝ اٌْاعت اٌّٖاوٜ 

ٚاابءٖ عجااو ىِاآ ٠ٛٛااً ، ٚ أهٍااٝ لٛاعاال ؽ١لرااٗ ٚاٍاازم ٌٗ ، ل

١ٌمَٛ ثلٚهٖ فٝ ؽّب٠خ اٌؾمٛق ٚ ِٖبٌؼ اٌٛٛٓ ، ف ٕجؼ امثآ 

 إٌبث  ٌٕٛٛٗ ٚؽبِٝ ؽّٝ إِٔٗ ٚ هاعٝ ِٖبٌؾٙب . 

٠غت أْ رىاْٛ أعىبٍابى  -ٚ٘ٝ غب٠خ اٌمٚبء  -ٌّٚب وبٔذ اٌعلاٌخ 

ؾىّااخ ٌٛعاالاْ اٌْااعت ٚٙاا١ّوٖ ، ِٚاآ صااُ ٚعاات أْ رّضااً اٌّ
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١ّٙو اٌْعت وٍٗ . ٌٚمل  ً اٌمٚبء اٌّٖوٜ عٍٝ ِو اٌعٖاٛه 

ٚ األع١بي وبٌطٛك اٌْبِـ ؽب١ِابى ٌٍؾماٛق ٚاٌؾو٠ابد فاٝ ِٖاو ، 

ف ٕااجؼ لٚاابئٙب فقااو أِاازُٙ ٚصمزٙااب ٚٙاا١ّو٘ب ٚهِااي إهاكرٙااب ، 

ِٚمٖاال هعبئٙااب فااٝ إلااواه ٍاا١بكرٙب . ٚ٘ااب ٘ااٝ أِاازُٙ رْااوفُٙ 

أِٛه٘ااب فااٝ ِجبّااوح  ثبمؽزىاابَ إٌاا١ُٙ فااٝ إكاهح أِو٘ااب ِاآ أكق

ؽمٛلٙب ا١ٌَبٍا١خ مٔزقابة ٔٛاثٙاب فاٝ اٌجوٌّابْ اٌمابكَ ، ٍإل٘ب 

فٝ مٌه لبعلح كٍزٛه٠خ أ١ٍٕخ ِفبك٘ب أْ اٌمٚبء وٍَطخ ٠َزّل 

و١بٔٗ ٚٚعٛكٖ ِٓ ٍٍطخ اٌْعت ، ألْ اٌعلاٌاخ فاٝ ِٖاو ٌٖا١مخ 

ثبٌْااعت ٛجماابى ٌٍّاابكح اٌضبٌضااخ ِاآ اٌلٍاازٛه اٌزااٝ راإٔ عٍااٝ أْ 

٘ااٛ ِٖااله اٌَااٍطبد . ِٚاآ صااُ ، فاا ْ اٌْااعت اٌَاا١بكح ٌٍْااعت ٚ

٘ٛ ِٖله اٌٍَطخ اٌمٚبئ١خ فٝ ِٖو ، ِٕٗ رزجال ، ٚإ١ٌاٗ رورال ، 

ٚرجبّو ٘نٖ اٌٍَطخ ّطواى ِٓ ١ٍبكرٗ ، ٚأؽىبِٙب رٖاله ٚرٕفان 

ثبٍّٗ ٚاٌماٛا١ٔٓ إٌّاّاخ ٌٙانٖ اٌَاٍطخ اٌمٚابئ١خ ، ٚرٍاه اٌزاٝ 

 ٌّبْ .رطجمٙب اٌزياِٙب ثٙب ، ٘ٝ ِٓ ٕٕال ِّضٍٝ اٌْعت ٚاٌجو

 - ١ٌٛ٠1852اٛ  23ٚؽ١ش أٔٗ ٌنٌه رٕٖٛ اٌّؾىّخ إٌٝ أْ صاٛهح 

٘اٝ أٍابً اٌؾ١ابح اٌىو٠ّاخ ٌْاعت ِٖاو  -رىئخ اٌلعٜٛ اٌّبصٍخ 

عٍٝ أهٙٗ ، ٚأ٠بى وبْ ٚعٗ اٌوأٜ ا١ٌَبٍٝ فٝ اٌٚجبٛ األؽاواه 

اٌن٠ٓ ؽٍّٛا ٌٛاء٘ب ، ف ُٔٙ ثزفغ١و٘ب وزجٛا ربه٠قبى عل٠الاى ٌّا١ ك 

ٚٔٙب ٌّب عاوف ٘انا اٌْاعت ٛو٠مابى ٌؾىاُ اٌْعت فٝ ِٖو ، ٚ ثل

ٌّٚاااب رااانٚق أثااالاى ٛعاااُ اٌؾو٠اااخ ٚاٌل٠ّموا١ٛاااخ  ٔفَاااٗ ثٕفَاااٗ ،
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ٍٚاا١بكح اٌماابْٔٛ ٚاٍاازم ي اٌمٚاابء اٌّٖااوٜ اٌاانٜ ٠عاا١ِ ا٢ْ 

أى٘ٝ عٖٛهٖ ، ٚثنٌه فٍٓ رّٛد أثالا ٘انٖ اٌّعابٔٝ اٌلٍازٛه٠خ 

اٌَب١ِخ عٍٝ أهٗ ِٖو . أِاب اٌٍّاه اٌَابثك فابهٚق ، األٌجابٔٝ 

ً رووٝ اٌغنٚه ، ف ْ أفطبءٖ فٝ ؽمٙب ِآ عاوائُ راٛارود األٕ

عٍااٝ رفٖاا١ٍٙب وزاات اٌزاابه٠ـ ا١ٌَبٍااٝ ، ٚم ٠زَااال ٘اانا اٌّماابَ 

ٌاانوو٘ب . أِااب اٌّزجاابوْٛ عٍااٝ عٙاال فاابهٚق ، فٙااُ ِْااىٛن فااٝ 

 وٕبٔزُٙ ، ِزقبمٌْٛ ١ٕٛٚزُٙ ، ٌُ ٠غو ِبء ا١ًٌٕ فٝ عوٚلُٙ .

 

 "فـــٍـــٙنٖ األٍـــــــجبة"

 خ فٝ ِٛٙٛع امٍزئٕبف :ؽىّذ اٌّؾىّ

ث ٌياابء اٌؾىااُ اٌَّااز ٔ  ف١ّااب لٚااٝ ثااٗ ِاآ عاالَ ٍااّبع  ) أٚمى (

عٍااا١ُٙ ثعااالَ  اٌااالعٜٛ ٚثاااوف٘ اٌااالفال اٌّجااالٜ ِااآ اٌَّاااز ٔ 

   .ٍّبعٙب ، ٚثَّبعٙب

ثزعاال٠ً اٌؾىااُ اٌَّااز ٔ  ف١ّااب لٚااٝ ثااٗ ِاآ لجااٛي راالفً  )صب١ٔاابى(

ف١ّب رجماٝ ٚثز ١٠لٖ  ثغعٍٗ ٘غ١ِٛبى ، ب١ِبى ّٔعّخ هللا اٌقٛآ إٔٚ

 ثٗ ِٓ لٚبء ثمجٛي رلفً ١٘ئخ اٌقلِبد اٌؾى١ِٛخ ٘غ١ِٛب ى.

ٌّجااال١٠ٓ ِااآ اٌَّاااز ٔ  عٍااا١ُٙ ثعااالَ ثاااوف٘ اٌااالفع١ٓ ا )صبٌضااابى(

فزٖبٕااااٙب  ٚث ثٕاااااو اٌاااالعٜٛ ، ١اااابى ئفزٖاااابٓ اٌّؾىّااااخ ٚمإ

 ثٕاو٘ب .
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ثوف٘ اٌالفال اٌّجالٜ ِآ اٌَّاز ٔ  عٍا١ُٙ ثعالَ لجاٛي  )هاثعبى (

ع١ٍّٙاب األٚي  ثبٌَٕاجخ ٌٍَّاز ٔ اٌلعٜٛ ٌوفعٙب غ١و مٜ ٕافخ 

 ٚاٌضبٌش ، ٚثمجٌٛٙب .

ثوف٘ اٌلفال اٌّجلٜ ِٓ ١٘ئخ اإلٕا ػ اٌيهاعاٝ ثعالَ  )فبَِبى(

 .ثبٌَٕجخ ٌٙب ، ٚلجٌٛٙب لجٛي اٌلعٜٛ ٌوفعٙب عٍٝ غ١و مٜ ٕفخ

ثَااامٛٛ ؽاااك اٌَّاااز ٔ  عٍااا١ُٙ إثااالاء اٌااالفال ثعااالَ  )ٍبكٍااابى(

 ٘ب .ثٕاو افزٖبٓ اٌّؾىّخ ثٕاو اٌلعٜٛ ٚثبفزٖبٕٙب

ثوف٘ اٌلفال اٌّجلٜ ِٓ اٌَّاز ٔ  عٍا١ُٙ ثَامٛٛ ؽاك  )ٍبثعبى(

 اٌَّز ٔفبد فٝ اٌّطبٌجخ .

ٚ أٌيِاذ  ثوفّٚٙب ، :ٚفٝ ِٛٙٛعٝ اٌلعٜٛ ٚاٌزلفً )صبِٕبى (

 .اٌَّز ٔفبد ٚاٌّزلف١ٍٓ ثبٌّٖوٚفبد إٌّبٍجخ

ٚ اٌَّااز ٔفبد عٍاا١ُٙ ثجبل١ٙااب ٚاٌّزاالف١ٍٓ ثّٖااوٚفبد راالفٍّٙب 

 رعبة اٌّؾبِبح .ٚأِود ثبٌّمبٕخ فٝ أ

ٕاااله ٘ااانا اٌؾىاااُ ٚرٍاااٝ عٍٕااابى ثغٍَاااخ ٠اااَٛ اٌض صااابء اٌّٛافاااك 
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 ثبٍُ اٌْعت

 اٌّؾىّخ اٌلٍزٛه٠خ اٌع١ٍب

 ّ 9980كذٌثيٌ ّ٘ز  5دجُؾِْز ثُؼِ٘يز ثُٔ٘ؼوتور يتّٞ 

 هئ١ٌ اٌّؾىّاخ     ْضٖجً/ كجًٝم ّيق ثٌُ٘ٚدٌةجّز ثُْيو ثُٔ

ٝفًٞٞ ثُْجهر ثُْٔضٖتتتجًيٖ: ه  كضق٠ ػذوثُٚةذًٞ ٝٓٚةول٠ 

ؽٔيَ ٠ٌّٓ ٝٓٔوٝؿ ٓٚول٠ فْتتٖ ٝٓقٔو ػذوثُنجُن ثُ٘جهٟ 

   أعٚـــــــــبء  ٝٓ٘يٌ أٓيٖ ػذوثُٔؾيو ًٝثدـ ُول٠ ؽٔؼٚ

 اٌّفٛٗ  ٝفًٞٞ ثُْيو ثُْٔضٖجً/ ٓقٔو ًٔجٍ ٓقلٞو 

 أ١ِٓ اٌَو        و/ ثفٔو ػ٠ِ كَٞ هللاٝفًٞٞ ثُْي

  

 إٔلهد اٌؾىُ ا٢رٝ

ُْة٘ز  7ك٠ ثُوٞيز ثُٔويور دؾوٍٝ ثُٔقٌٔز ثُوّضًٞيز ثُؼِيج دٌهْ 

 هٞجةيز "هّضًٞيز"   9
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 "اإلعواءاد"

ًٝهس إُةة٠ هِةةْ ًضةةجح ثُٔقٌٔةةز  9983ٓةةجًُ ّةة٘ز  99دضةةجًيل 

هٞةةجةيز دؼةةو إٔ هٞةةش ٓقٌٔةةز  99ُْةة٘ز  9909ثُةةوػٟٞ ًهةةْ 

دٞهلٜةةج ٝإفجُةةز  9979ٗةةٞكٔذٌ ّةة٘ز  99ثاهثًٟ دؾِْةةز  ثُوٞةةجء

ثألًٝثم إ٠ُ ثُٔقٌٔز ثُوّضًٞيز ثُؼِيج ُِلَٚ ك٠ ٓةوٟ هّةضًٞيز 

 9977ُْة٘ز  9ٗ٘ ثُٔجهر ثُغجٓ٘ز ٖٓ ثٌٓ ًةيِ ثُؾًٜٔٞيز ًهْ 

 ثُنجٗ دجٌُهجدز 

 ٝهوٓش إهثًر هٞجيج ثُقٌٞٓز ٓيًٌر ِٟذش كيٜةج ًكةٜ ثُةوػٟٞ 

 ٛيتةز ثُٔلٞٝةيٖ صوٌيةٌث  دٌأيٜةج  ٝدؼو صقٞةيٌ ثُةوػٟٞ، أٝهػةش

ٝٗظةٌس ثُةوػٟٞ ػِة٠ ثُٞؽةٚ ثُٔذةيٖ دٔقٞةٌ ثُؾِْةز، ٝهةةًٌس 

 ثُٔقٌٔز إٙوثً ثُقٌْ كيٜج دؾِْز ثُيّٞ 

  

 "اٌّؾىّـــخ"

  دؼو ثحٟوع ػ٠ِ ثألًٝثم، ٝثُٔوثُٝز 

 فيظ إٕ ثُوػٟٞ أّضٞكش أٝٝجػٜج ثُوجٗٞٗيز 

ّٝةةةجةٌ  هةةةٌثً ثافجُةةةز  ػِةةة٠ ٓةةةج يذةةةيٖ ٓةةةٖ -ٝفيةةةظ إٕ ثُٞهةةةجةغ

صضقٚةةةَ كةةة٠ إٔ ثُٔةةةوػ٠ ًةةةجٕ هةةةو أهةةةجّ ثُةةةوػٟٞ ًهةةةْ  -ثألًٝثم

هٞةةةجةيز أٓةةةجّ ٓقٌٔةةةز ثُوٞةةةجء ثاهثًٟ ٟجُذةةةج  99ُْةةة٘ز  9909

ثُقٌْ دئَُثّ ثُٔوػ٠ ػِيْٜ دنٕ يؤهٝث إُيٚ ٓضٞجٓ٘يٖ ٓذِؾ ػٖةٌر 

آحف ؽ٘يٚ ػ٠ِ ّذيَ ثُضؼٞيٜ  ٝهجٍ ديجٗج ُوػٞثٙ أٗٚ هجّ دضةنُيق 
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ّوّ ك٠ ثُضةٞثًر ٝثألٗؾيةَ ٝثُوةٌإٓ" ًضجح دؼ٘ٞثٕ "ٓقٔو ٗذ٠ ثا

ٝأػةةةو ٓ٘ةةةٚ أًدؼةةةز آحف ْٗةةةنز دؼةةةو إٔ ثؽجٍصةةةٚ إهثًر ثُذقةةةٞط 

ٝثُٖ٘ةةةةةٌ دٔؾٔةةةةةغ ثُذقةةةةةٞط ثاّةةةةةوٓيز دقْةةةةةذجٜٗج ثُؾٜةةةةةز ىثس 

ثحمضٚجٗ ك٠ ٛيث ثُٖنٕ، عةْ هةوّ ٓؤُلةٚ ٛةيث إُة٠ ثٌُهيةخ ثُؼةجّ 

ُِٔٞثكوز ػ٠ِ ٌٖٗٙ ٝصٍٞيؼٚ ٝكوج  ألفٌةجّ أٓةٌ ًةةيِ ثُؾًٜٔٞيةز 

ثُيٟ ػٜو إُيٚ دلق٘ ثٌُضخ ٝثُٔوذٞػةجس  9977  ُْ٘ز 9ًهْ  

هذةةَ صةةوثُٜٝج، ديةةو إٔ ثٌُهيةةخ أٙةةوً هةةٌثًث  دقظةةٌ ٖٗةةٌ ثٌُضةةجح 

هثمةةةَ ثُةةةذوه دقؾةةةز أٗةةةٚ ئةةةِ ػويةةةور ثُ٘ٚةةةجًٟ، كةةة٠ فةةةيٖ إٔ 

ٓٞٝٞع ثٌُضجح ثُٖٔجً إُيٚ ح ي٘وٟٞ ػ٠ِ ثُْٔجُ دةنٟ ػويةور، 

 -ىثصٜةج –ٌُهجدةز دوحُز إٔ ثُؾٜز ثُوي٘يز ثُٔنضٚز أؽجٍصٚ، دَ إٔ ث

ٝثكوش ػِة٠ ٖٗةٌٙ مةجًػ ثُةذوه، ُٝةْ صقظةٌ صةوثٍٝ ًضةخ أمةٌٟ 

ٗوِش ثُذقظ ثُيٟ صٞٔ٘ٚ ًضجدٚ، ثألٌٓ ثُةيٟ يؾؼةَ هةٌثً ثٌُهيةخ 

دقظةةٌ ٖٗةةٌٙ ٝٓٚةةجهًر ْٗةةنٚ ثُٔوذٞػةةز ػٔةةو  مجٟتةةج ٝؿيةةٌ 

ٖٓةةٌٝع يْةةضٞؽخ ثُضؼةةٞيٜ ػ٘ةةٚ ٓٔةةج فةةوث دةةٚ إُةة٠ إهجٓةةز هػةةٞثٙ 

ثُقٌٞٓةز ثُةوػٟٞ ثٓةجّ ٓقٌٔةز  دجُوِذجس ّجُلز ثُيًٌ  ٝهو هكؼةش

ثُوٞةةجء ثاهثًٟ دؼةةوّ هذُٜٞةةج ػٔةةو  دقٌةةْ ثُٔةةجهر ثُغجٓ٘ةةز ٓةةٖ أٓةةٌ 

ثُضةةة٠ صوٞةةة٠ دجػلةةةجء  9977ُْةةة٘ز  9ًةةةةيِ ثُؾًٜٔٞيةةةز ًهةةةْ 

ثُقٌٞٓةةز ٝٓٞوليٜةةج ٓةةٖ ثُْٔةةتُٞيز ػةةٖ أٟ ثؽةةٌثء أصنةةي ص٘ليةةيث  

ألػٔجٍ ثٌُهجدز ٝدقظٌ هذٍٞ أيز هػٟٞ هذِْٜ ك٠ ٛيث ثُٚوه  ٝإى 

 99ِٔقٌٔةةز ػةةوّ هّةةضًٞيز ٛةةيث ثُةة٘٘، هٞةةش دؾِْةةز صةةٌثءٟ ُ
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دٞهق ثُوػٟٞ ٝإفجُةز ثألًٝثم إُة٠ ثُٔقٌٔةز  9979ٗٞكٔذٌ ّ٘ز 

 ثُوّضًٞيز ُِلَٚ ك٠ ٓوٟ هّضًٞيضٚ 

 9977ُْة٘ز  9ٝفيظ إٗةٚ يذةيٖ ٓةٖ أٓةٌ ًةةيِ ثُؾًٜٔٞيةز ًهةْ 

ثُنجٗ دجٌُهجدز أٗٚ ٙوً ثّض٘جهث  إ٠ُ فٌْ ثُذ٘و ثُغج٠ٗ ٓةٖ ثُٔةجهر 

دٖةةنٕ فجُةةز  -9958ُْةة٘ز  979ثُوةةٌثً دوةةجٕٗٞ ًهةةْ ثُغجُغةةز ٓةةٖ 

ثُيٟ يؾيَ ٌُةيِ ثُؾًٜٔٞيز إٙوثً ثألٝثٌٓ دٌٔثهذةز  -ثُوٞثًا

ثٌُّةةةجةَ ٝثُٚةةةقق ٝثُٔوذٞػةةةجس ٝثُٔقةةةًٌثس ًٝجكةةةز ّٝةةةجةَ 

ٝىُي ػ٘و إػوٕ فجُةز  -ثُضؼذيٌ هذَ ٌٖٗٛج ٝٝذوٜج ٝٓٚجهًصٜج

ثُضةةة٠ صةةةْ إػوٜٗةةةج دٔٞؽةةةخ ثُوةةةٌثً ثُؾٜٔةةةًٟٞ ًهةةةْ  -ثُوةةةٞثًا

ُْة٘ز  9  ٝي٘٘ أٌٓ ًةةيِ ثُؾًٜٔٞيةز ًهةْ 9977ُْ٘ز  9007

كة٠ ٓجهصةٚ ثألُٝة٠ ػِة٠ أٗةةٚ "صلةٌٛ ٓةٖ ثآلٕ ٝإُة٠ فةةيٖ  9977

ٙةةوًٝ أٝثٓةةٌ أمةةٌٟ ٓةةٖ ثؽةةَ ّةةوٓز ثُةةٟٖٞ ًهجدةةز ػجٓةةز كةة٠ 

ؽٔيغ أٗقجء ثُذوه ٝٓيجٜٛج ثاهِئيةز ػِة٠ ثٌُضجدةجس ٝثُٔوذٞػةجس 

إُةةة٠ ٝثُٚةةةًٞ ٝثُوةةةٌٝه ثُضةةة٠ صةةةٌه إُةةة٠ ٓٚةةةٌ أٝ صٌّةةةَ ٜٓ٘ةةةج 

ثُنجًػ أٝ صٌٔ دٜج ثٝ صضةوثٍٝ هثمةَ ثُةذوه   " ٝكة٠ ٓجهصةٚ ثُغجٗيةز 

 -ػ٠ِ إٔ "يض٠ُٞ ثٌُهيخ ثُؼجّ ٖٝٓ ي٘ودةٚ ٓةٖ ثُٔةٞوليٖ ثُضةجدؼيٖ

كقةة٘ ٌٝٓثهذةةز ؽٔيةةغ  -كةة٠ ّةةذيَ ثُةةوكجع ثُةة٠ٟ٘ٞ ٝثألٓةةٖ ثُؼةةجّ

ثُٔٞثه ٝثٌُّجةَ ٝثألمذجً ثُض٠ صْةٌٟ ػِيٜةج أفٌةجّ ثٌُهجدةز ٝكوةج  

  ُٝةٚ إٔ يةؤمٌ صْةِئٜج أٝ يٞهلٜةج أٝ 9ٔةجهر  ُٔج ٗ٘ ػِيٚ ك٠ ثُ

ئقٞ كيٜج أٝ يٚجهًٛج أٝ يؼوٜٓج أٝ يضٌٚف كيٜج ػِة٠ أٟ ٝؽةٚ 
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إىث ًجٕ ٖٓ ٕنٜٗج ثاٌٝثً دْوٓز ثُوُٝةز    " ًٔةج ٗٚةش ٓجهصةٚ 

ػ٠ِ أٗةٚ "ح صضٌصةخ أيةز ْٓةتُٞيز ٝح  -ٓقَ ٛيٙ ثُوػٟٞ -ثُغجٓ٘ز

ٓٚةةجُقٜج أٝ صوذةةَ أيةةز هػةةٟٞ ػِةة٠ ثُقٌٞٓةةز ثُٔٚةةٌيز أٝ أفةةو 

ٓٞوليٜج أٝ ثٌُهيخ ثُؼةجّ أٝ أٟ ٓٞوةق صةجدغ ُةٚ أٝ أٟ ٕةًٌز أٝ 

أٟ كٌه دْذخ أٟ إؽٌثء أصنةي ص٘ليةيث  ألػٔةجٍ ثٌُهجدةز ٝكة٠ فةوٝه 

ثمضٚجٜٙج ثُٔذيٖ ك٠ ٛيث ثألٌٓ"  ٝٓؤهٟ ىُي إٔ ثٌُٖٔع هٚو 

دقٌةةْ ٛةةيٙ ثُٔةةجهر ثألميةةٌر إٔ يقٚةةٖ ًجكةةز ثُوةةٌثًثس ٝثألػٔةةجٍ 

كةةةة٠ فةةةةوٝه  –ػِةةةة٠ ٕةةةةتٕٞ ثٌُهجدةةةةز  ثُضةةةة٠ يضنةةةةيٛج ثُوةةةةجةٕٔٞ

ٝو أٟ ٟؼٖ دئُـجةٜج أٝ أٟ ٓوجُذز دجُضؼٞيٜ ػةٖ  -ثمضٚجْٜٙ

ثألٝةةٌثً ثُٔضٌصذةةز ػِيٜةةج ُٝةةٞ ًجٗةةش ٛةةيٙ ثُوةةٌثًثس ٝثألػٔةةجٍ 

كؾةةةجء ثُةةة٘٘ دئػلةةةجةْٜ ٛةةةْ ٝثُقٌٞٓةةةز ٝثُؾٜةةةجس ثُضةةة٠  -ٓؼيذةةةز

يضذؼٜٞٗج إػلجء ٓوِوج  ٖٓ ًَ ْٓتُٞيز صضٌصخ ػِيٜةج، كقظةٌ هذةٍٞ 

ٖنٜٗج، ًجٕلج  ديُي ػٔج صـيةجٙ ثُٖٔةٌع ٓةٖ ٛةيٙ ثُٔةجهر أيز هػٟٞ د

دٌٓضٜج ٖٓ ثؿوم دجح ًةَ ٓ٘جٍػةز كة٠ صِةي ثُوةٌثًثس ٝثألػٔةجٍ 

 ٝفؾخ فن ثُضوج٠ٝ دٚوهٛج 

ٓةٖ ثُوّةضًٞ صة٘٘ ػِة٠ ثٕ "ثُضوجٝة٠ فةن  78ٝفيظ إٕ ثُٔجهر 

ٓٚةةٕٞ ٌٝٓلةةٍٞ ُِ٘ةةجُ ًجكةةز، ٌُٝةةَ ٓةةٞثٟٖ فةةن ثحُضؾةةجء إُةة٠ 

ُة٘٘ كة٠ ثُوةٞثٗيٖ ػِة٠ صقٚةيٖ أٟ هجٝيٚ ثُوذيؼ٠    ٝدقظةٌ ث

ػَٔ أٝ هٌثً إهثًٟ ٖٓ ًهجدز ثُوٞجء"  ٝوةجٌٛ ٓةٖ ٛةيث ثُة٘٘ 

إٔ ثُوّةةضًٞ ُةةْ يوةةق ػ٘ةةو فةةو صوٌيةةٌ فةةن ثُضوجٝةة٠ ُِ٘ةةجُ ًجكةةز 
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ًٔذةةوأ هّةةضًٟٞ أٙةةيَ، دةةَ ؽةةجٍٝ ىُةةي إُةة٠ صوٌيةةٌ ٓذةةوأ فظةةٌ 

ثُةة٘٘ كةة٠ ثُوةةٞثٗيٖ ػِةة٠ صقٚةةيٖ أٟ ػٔةةَ أٝ هةةٌثً إهثًٟ ٓةةٖ 

٘ ثُوّةةضًٞ ٛةةيث ثُٔذةةوأ دجُةةيًٌ ًؿةةْ أٗةةٚ ًهجدةةز ثُوٞةةجء، ٝهةةو مةة

يومَ ك٠ ػّٔٞ ثُٔذوأ ثألٍٝ ثُيٟ يوًٌ فن ثُضوج٠ٝ ُِ٘جُ ًجكةز 

ٝىُةةةي ًؿذةةةز ٓةةةٖ ثُٖٔةةةٌع كةةة٠ صًٞيةةةو ثٌُهجدةةةز ثُوٞةةةجةيز ػِةةة٠ 

ثُوةةٌثًثس ثاهثًيةةز ٝفْةةٔج ُٔةةج عةةجً ٓةةٖ مةةوف كةة٠ ٕةةنٕ ػةةوّ 

هّضًٞيز ثُضٌٖيؼجس ثُض٠ صقظٌ فةن ثُوؼةٖ كة٠ ٛةيٙ ثُوةٌثًثس، 

ثُ٘٘ ثُٖٔجً إُيٚ ٓةج أهٌصةٚ ثُوّةجصيٌ ثُْةجدوز ٝةٔ٘ج ٓةٖ  ٝهو ًهه

ًلجُز فن ثُضوج٠ٝ ُألكٌثه ٝىُي فيٖ مةُٞضْٜ فوٞهةج  ح صوةّٞ ٝح 

صةةؤص٠ عٔجًٛةةج إح دويةةجّ ٛةةيث ثُقةةن دجػضذةةجًٙ ثُّٞةةيِز ثُضةة٠ صٌلةةَ 

 فٔجيضٜج ٝثُضٔضغ دٜج ًٝه ثُؼوٝثٕ ػِيٜج 

ج ػِة٠ إٔ ٝفيظ إٕ ثُوّجصيٌ ّجُلز ثُيًٌ هو صٖٞٔ ًَ ٜٓ٘ةج ٗٚة

ثُٔةةةٞثٟ٘يٖ ُةةةوٟ ثُوةةةجٕٗٞ ّةةةٞثء، ٝأٜٗةةةْ ٓضْةةةجٕٝٝ كةةة٠ ثُقوةةةٞم 

ٝثُٞثؽذةةجس ثُؼجٓةةز، ًٔةةج ًٝه كةة٠ ثُوّةةضًٞ ثُوةةجةْ ٛةةيث ثُةة٘٘ كةة٠ 

ٓ٘ٚ  ُٝٔج ًةجٕ فةن ثُضوجٝة٠ ٓةٖ ثُقوةٞم ثُؼجٓةز ثُضة٠  33ثُٔجهر 

ًلِش ثُوّجصيٌ ثُْٔجٝثر دةيٖ ثُٔةٞثٟ٘يٖ كيٜةج، كةئٕ فٌٓةجٕ ٟجةلةز 

ٝٛٞ هيجّ ثُٔ٘جٍػز كة٠ فةن  -ون ٓ٘جٟٚٓؼي٘ز ٖٓ ٛيث ثُقن ٓغ صق

ي٘وٟٞ ػ٠ِ ثٛوثً ُٔذوأ ثُْٔجٝثر ديةْٜ٘ ٝدةيٖ  -ٖٓ فوٞم أكٌثهٛج

 ؿيٌْٛ ٖٓ ثُٔٞثٟ٘يٖ ثُييٖ ُْ يقٌٓٞث ٖٓ ٛيث ثُقن 
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ٝفيةةظ إٕ ثُوةةٌثًثس ٝثألػٔةةجٍ ثُضةة٠ صضنةةيٛج ثُؾٜةةز ثُوجةٔةةز ػِةة٠ 

ثُٔ٘ٚٞٗ ػِيٜج ك٠ ثُٔةجهر ثألُٝة٠ ٓةٖ أٓةٌ  -ص٘ليي ٕتٕٞ ثٌُهجدز

إٗٔج ٠ٛ هٌثًثس ٝأػٔةجٍ  -9977ُْ٘ز  9ةيِ ثُؾًٜٔٞيز ًهْ ً

صٚوً ػٖ صِي ثُؾٜز دجػضذجًٛج ِّوز ػجٓز دوٚو إفوثط ًٌٓةَ 

هةةج٠ٗٞٗ ٓؼةةيٖ ثدضـةةجء ٓٚةةِقز ػجٓةةز، كضٌةةٕٞ ُٜةةج ٙةةلز ثُوةةٌثًثس 

ٝثألػٔةةجٍ ثاهثًيةةز ٝص٘ذْةة٠ ػِيٜةةج ًهجدةةز ثُوٞةةجء، ٝٓةةٖ عةةْ كةةئٕ 

ّ صٌصيةخ أيةز ْٓةتُٞيز ثُٔجهر ثُغجٓ٘ةز ٓةٖ ٛةيث ثألٓةٌ إى صوٞة٠ دؼةو

ٝػوّ هذٍٞ أيز هػٟٞ ػ٠ِ ثُقٌٞٓز أٝ ٓٞوليٜج أٝ ثٌُهيخ ثُؼةجّ 

ٝٛة٠  -دْذخ أٟ إؽٌثء ثصني ص٘ليةيث  ألػٔةجٍ ثٌُهجدةز ثُٖٔةجً إُيٜةج

صٌةةٕٞ هةةو ثٗوةةٞس  -أػٔةةجٍ ٝهةةٌثًثس إهثًيةةز ػِةة٠ ٓةةج ّةةِق ديجٗةةٚ

ػِةةة٠ ٓٚةةةجهًر ُقةةةن ثُضوجٝةةة٠ ٝثمةةةوٍ دٔذةةةوأ ثُْٔةةةجٝثر دةةةيٖ 

ٓةةةٖ  78، 33ثُقةةةن ٓٔةةةج ينةةةجُق ثُٔةةةجهصيٖ  ثُٔةةةٞثٟ٘يٖ كةةة٠ ٛةةةيث

 ثُوّضًٞ 

ٝفيةةظ إٗةةٚ ُٔةةج صوةةوّ، يضؼةةيٖ ثُقٌةةْ دؼةةوّ هّةةضًٞيز ٗةة٘ ثُٔةةجهر 

ثُنةةجٗ  9977ُْةة٘ز  9ثُغجٓ٘ةةز ٓةةٖ أٓةةٌ ًةةةيِ ثُؾًٜٔٞيةةز ًهةةْ 

 دجٌُهجدز  

 "ٌٙنٖ األٍجبة"

فٌٔش ثُٔقٌٔز دؼوّ هّضًٞيز ٗ٘ ثُٔجهر ثُغجٓ٘ز ٖٓ أٓةٌ ًةةيِ 

ثُنةةةجٗ دجٌُهجدةةةز، ٝثَُٓةةةةش  9977ُْةةةة٘ز  9ثُؾًٜٔٞيةةةز ًهةةةْ 
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ثُقٌٞٓةةةةز ثُٔٚةةةةٌٝكجس، ٝٓذِةةةةؾ عوعةةةةيٖ ؽ٘يٜةةةةج ٓوجدةةةةَ أصؼةةةةجح 

 ثُٔقجٓجر 
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 رٙو٠ت

( إْ األٕاااً فاااٝ األعّااابي اإلعوائ١اااخ أٔٙاااب رغاااوٜ عٍاااٝ ؽىاااُ 1

اٌاب٘و ، ٚ ٘ٝ م رجطً ِٓ ثعل ٔيٚمى عٍٝ ِب ٠ٕىْا  ِآ أِٚاو 

لال ، ٚ لل أعًّ اٌْبهع ٘نا األٕاً ٚ أكاه ع١ٍاٗ ٖٕٔٛاٗ ٚ اٌٛا

،  163،  31هرت أؽىبِٗ ٚ ِٓ ّٛا٘لٖ ِب ٖٔذ ع١ٍاٗ اٌّاٛاك 

ِاآ لاابْٔٛ اإلعااواءاد اٌغٕبئ١ااخ ، ِّااب ؽبٕااٍٗ أْ  392،  362

األفاان ثبٌاااب٘و م ٠ٛعاات ثطاا ْ اٌعّااً اإلعوائااٝ اٌاانٜ ٠اازُ عٍااٝ 

ْ ٚ رؾم١مابى ٌٍعلاٌاخ ِمزٚبٖ ، ٚ مٌاه ر١َا١واى ٌزٕف١ان أؽىابَ اٌمابٔٛ

ؽزااٝ م ٠فٍااذ اٌغٕاابح ِاآ اٌعماابة ، فاا ما واابْ اٌضبثااذ ِاآ ِؾٚااو 

اٌزؾوٜ أْ اٌطبع١ٕٓ ٠زغواْ فٝ اٌّٛاك اٌّقالهح ٙآّ عٖابثخ 

رٛاٛاا د عٍااٝ مٌااه ، فٖااله األِااو ِاآ ا١ٌٕبثااخ اٌعبِااخ ثاابٌزفز١ِ 

عٍااٝ ٘اانا األٍاابً ، ف ٔىْاافذ عو٠ّااخ اٌزٙو٠اات عوٙاابى أصٕاابء 

اٌاانٜ رااُ ٠ىااْٛ ِْااوٚعبى ، ٚ ٠ىااْٛ أفاان رٕف١اانٖ ، فاا ْ اإلعااواء 

اٌّزّٙاا١ٓ ثٕز١غزااٗ ٕااؾ١ؾبى ، ٚ م ٠ٖااؼ اٌطعاآ ثاا ْ ِااب رااُ ف١ااٗ 

رغاابٚى ٌرِااو اٌٖاابكه ٌّاا ِٛه اٌٚااجٜ ، ِااب كاَ ٘ااٛ ٌااُ ٠مااُ ثاا ٜ 

عًّ إ٠غبثٝ ثمٖل اٌجؾش عٓ عو٠ّخ أفوٜ غ١و اٌزٝ ٕله ِآ 

 أعٍٙب األِو .
 

رٕف١اانٖ فااٝ ( ِاآ اٌجلا٘ااخ أْ اإلعااواء اٌّْااوٚع م ٠زٌٛاال عاآ 2

 ؽلٚكٖ عًّ ثبًٛ . 
 

( ِٓ اٌّموه أْ رمل٠و عل٠خ اٌزؾو٠بد ِٛوٛي ٌَاٍطخ اٌزؾم١اك 3

رؾذ إّواف ِؾىّخ اٌّٛٙٛع ، فّزٝ ألورٙاب ع١ٍٙاب فا  ِعمات 

 ع١ٍٙب فٝ مٌه ٌزعٍمٗ ثبٌّٛٙٛع م ثبٌمبْٔٛ . 
 

( م ٠ملػ فٝ عل٠خ اٌزؾو٠بد ؽَاجّب أصجزاٗ اٌؾىاُ أْ ٠ىاْٛ ِاب 4
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غ١و ِب أٖٔاجذ ع١ٍاٗ ألْ األعّابي اإلعوائ١اخ  أٍفو عٕٗ اٌزفز١ِ

 ِؾىِٛخ ِٓ عٙخ اٌٖؾخ ٚ اٌجط ْ ثّملِبرٙب م ثٕزبئغٙب 
 

ِآ لابْٔٛ  81( م ٠ْزوٛ ٌٖؾخ األِو ثبٌزفز١ِ ٛجمابى ٌٍّابكح 5

اإلعااواءاد اٌغٕبئ١ااخ أْ ٠ىااْٛ لاال ٍااجمٗ رؾم١ااك أعورااٗ اٌَااٍطخ 

أْ رٖلهٖ اٌزٝ ٔبٛ ثٙب اٌمبْٔٛ إعواءٖ ، ثً ٠غٛى ٌٙنٖ اٌٍَطخ 

إما هأد أْ اٌلمئً اٌّملِخ إ١ٌٙب فٝ ِؾٚو اإلٍزلمي وبف١اخ ، ٚ 

 ثعل ؽ١ٕئن أِو٘ب ثبٌزفز١ِ إعواء ِفززؾبى ٌٍزؾم١ك . 
 

ف١ّااب هك ع١ٍااٗ ِاآ  -( ِزااٝ واابْ اٌؾىااُ اٌّطعااْٛ ف١ااٗ ٌااُ ٠االع 6

ِغااابمى ٌٍْاااه فاااٝ أْ األِاااو  -كفاااٛع ٚ فٕااالٖ ِااآ أٚعاااٗ كفااابع 

فعا ى ٚ ٕاؾذ َٔاجزٙب إٌاٝ ثبٌزفز١ِ لل ٕله عٓ عو٠ّخ ٚلعاذ 

ِمبهفٙب ، ٚ وابْ اٌطابعٓ إّٔاب ٠وٍاً اٌماٛي ثبٌغو٠ّاخ اٌّؾزٍّاخ 

ثٕبء عٍٝ أْ ِب ٙجٜ ِٓ اٌلفبْ اٌّٙوة ٘ٛ غ١و اٌّقاله اٌانٜ 

عااوٜ اٌٚااجٜ ِاآ أعٍااٗ ، ٚ لاال ٍااجك اٌااوك ع١ٍااٗ ، ٚ عٍااٝ أْ 

عجاابهاد ِؾٚااو اٌزؾااوٜ ٚ ٍٛاات اإلمْ عاابءد عبِااخ ، ِااال أٔٙااب 

ؾىاااُ ٚ ث١ٕاااٗ ، ِّاااب رٕااالفال ثاااٗ كعاااٜٛ ِؾااالكح ؽَاااجّب أصجزاااٗ اٌ

اإلؽزّبي ، ف  رىْٛ اٌّؾىّخ ثؾبعخ إٌاٝ اٌاوك إٍازم مى عٍاٝ ِاب 

ٌىٛٔااٗ  -ثفااوٗ أٔااٗ رَّااه ثااٗ فااٝ ِنوورااٗ  -راانهع ثااٗ ِاآ مٌااه 

  ب٘و اٌجط ْ .   
  

( إْ اٌلفال ثٖالٚه اإلمْ ثابٌزفز١ِ ثعال اٌٚاجٜ إّٔاب ٘اٛ كفابع 1

خ ثبألكٌاخ اٌَابئيخ ِٛٙٛعٝ ٠ىفاٝ ٌٍاوك ع١ٍاٗ، إّٛئٕابْ اٌّؾىّا

 اٌزٝ أٚهكرٙب إٌٝ ٚلٛع اٌٚجٜ ثٕبء عٍٝ اإلمْ . 
 

( ِاآ اٌَّاازمو ع١ٍااٗ فااٝ لٚاابء ِؾىّااخ اٌاإم٘ إٔااٗ م ٠غااٛى 9

اٌطعاآ ثاابٌجط ْ فااٝ اٌاال١ًٌ اٌَّاازّل ِاآ اٌزفزاا١ِ ثَااجت عاالَ 

ِواعااابح األٚٙااابع اٌمب١ٔٛٔاااخ اٌّماااوهح إم ِّااآ ّاااوعذ ٘ااانٖ 

طااابعٓ فاااٝ اٌااالفال األٚٙااابع ٌؾّاااب٠زُٙ ، ٚ ِااآ صاااُ فااا  ٕااافخ ٌٍ

ثجط ْ رفز١ِ اٌَا١بهح اٌزاٝ ٙاجٜ ثٙاب ثعا٘ اٌزجا  اٌّٙاوة ِاب 

كاَ أْ اٌضبثااذ أٔٙااب غ١ااو ٍِّٛوااخ ٌااٗ ٚ ٌااُ رىاآ فااٝ ؽ١بىرااٗ ، ٚ 

ونٌه اٌؾابي ثبٌَٕاجخ ٌٍّقايْ اٌانٜ ٙاجٜ ثاٗ اٌاجع٘ ا٢فاو ِآ 
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 اٌلفبْ ِب كاَ أٔٗ غ١و ٍِّٛن ٚ م ِؾٛى ٌٗ . 
 

األّاقبٓ ٚ اٌَّابوٓ  ( اٌزفز١ِ اٌّؾاٛه ٘ٛ اٌنٜ ٠مال عٍا8ٝ

ثي١و ِجاوه ِآ اٌمابْٔٛ ، أِاب ؽوِاخ اٌَا١بهح اٌقبٕاخ فَّازّلح 

ِٓ إرٖبٌٙب ثْاقٔ ٕابؽجٙب أٚ ؽبئي٘اب ، ٚ إمْ فّاب كاَ ٕ٘ابن 

أِاااو ِااآ ا١ٌٕبثاااخ اٌعبِاااخ ثزفزااا١ِ ّاااقٔ اٌّااازُٙ ف ٔاااٗ ٠ْاااًّ 

ٚ  -ٚ اٌَاا١بهح اٌقبٕااخ واانٌه  -ثبٌٚااوٚهح ِااب ٠ىااْٛ ِزٖاا ى ثااٗ 

 اٌطبعٓ ِٓ ثط ْ .   ِٓ صُ ف  ٚعٗ ٌّب ٔعبٖ 
 

( ِزااٝ واابْ اٌضبثااذ أْ األِااو ثاابٌزفز١ِ ٕااله ٌٚااجٜ عو٠ّااخ 11

إؽااواى ِقااله ، ف ٔىْاافذ عو٠ّااخ رٙو٠اات اٌاالفبْ ا١ٌٍجااٝ عوٙاابى 

ٌّاا ِٛه اٌٚااجٜ كْٚ َِااعٝ ِمٖااٛك ِٕااٗ ، فاا ْ ٘اانٖ اٌغو٠ّااخ 

اٌعبهٙخ اٌاٙٛه رىْٛ فاٝ ؽبٌاخ رٍاجٌ ٚ ٠ٖاؼ ٌّا ِٛه اٌٚاجٜ 

ٕاابء عٍااٝ ؽمااٗ اٌّقااٛي ٌااٗ فااٝ اٌّٚااٝ فااٝ اإلعااواءاد ثْاا ٔٙب ث

وّاب ٘اٛ اٌَّازفبك ِآ ٔأ اٌّابكر١ٓ  -أؽٛاي اٌزٍاجٌ ثبٌغو٠ّاخ 

م ثٕاابء عٍااٝ األِااو  -ِاآ لاابْٔٛ اإلعااواءاد اٌغٕبئ١ااخ  41،  46

ثبٌزفز١ِ اٌنٜ إٔمطال عٍّٗ ، ٚ إٔزٙٝ أصوٖ ثاٙٛه رٍه اٌغو٠ّاخ 

 اٌغل٠لح . 
 

ِآ ( عوٜ لٚبء ِؾىّخ إٌم٘ فٝ رفَا١و اٌّابكح اٌواثعاخ 11 

فٝ ّ ْ رٙو٠ت اٌزجا  ٚ ِض١ رٙاب  1864ٌَٕخ  82اٌمبْٔٛ هلُ 

ِٓ إٌٖٛٓ اٌقبٕخ ثزع١ٍك هفاال اٌالعٜٛ اٌغٕبئ١اخ ٚ ِجبّاوح 

اإلعواءاد عٍٝ ٍٛت ِّٓ ٠ٍّىٗ ، عٍٝ أْ اٌقطابة ِٛعاٗ ف١ٙاب 

ِٓ اٌْبهع إٌٝ ا١ٌٕبثاخ اٌعبِاخ ثٕٛافٙب اٌَاٍطخ ٕابؽجخ اٌٛم٠اخ 

ه أْ أؽاٛاي اٌطٍات وي١و٘اب ف١ّب ٠زعٍك ثبٌالعٜٛ اٌغٕبئ١اخ ث عزجاب

ِاآ أؽااٛاي اٌْااىٜٛ أٚ اإلمْ إّٔااب ٘ااٝ ل١ااٛك عٍااٝ ؽو٠زٙااب فااٝ 

رؾو٠ااه اٌاالعٜٛ اٌغٕبئ١ااخ ، إٍاازضٕبء ِاآ األٕااً اٌّمااوه ِاآ أْ 

ؽمٙب فٝ ٘نا اٌْ ْ ِطٍك م ٠وك ع١ٍٗ ل١ل إم ثٕٔ فبٓ ٠ فان 

فٝ رف١َوٖ ثبٌز١١ٚك ، ٚ م ٠ٕٖوف ف١ٙب إٌٝ غ١و٘ب ِٓ عٙابد 

 اإلٍزلمي . 
 

( إما وبْ اٌضبثذ ِآ ِالٚٔبد اٌؾىاُ أْ ِا ِٛه اٌٚاجٜ إٔزماً 12
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ٌزٕف١ن أِاو ا١ٌٕبثاخ ثابٌزفز١ِ ٚ ٌّاب إٔىْافذ ٌاٗ عو٠ّاخ اٌزٙو٠ات 

فٝ ؽبٌاخ رٍاجٌ إٍزٖالاه فاٛه اٌٚاجٜ ٚ لجاً إعاواء أٜ رؾم١اك 

ِٓ ا١ٌٕبثخ ٍٛجبى ِٓ ٍِٖؾخ اٌغّبهن ، صُ ِٓ ٍِٖؾخ اإلٍاز١واك 

ثعل اٌزؾم١اك ٚ لجاً هفاال  -ثب١ٌَو فٝ اإلعواءاد صُ ٕله اٌطٍت 

ثوفاااال اٌااالعٜٛ ، فااا ْ اإلعاااواءاد رىاااْٛ لااال رّاااذ  -اٌااالعٜٛ 

 ٕؾ١ؾخ م ِقبٌفخ ف١ٙب ٌٍمبْٔٛ . 
 

( ِٓ اٌّموه أٔٗ م ٠ْازوٛ إلعزجابه اٌْاقٔ ؽابئياى ٌٍالفبْ 13 

اٌّىااْٛ ٌغَااُ اٌغو٠ّااخ ، أْ ٠ىااْٛ ِؾااوىاى ٌااٗ ِبك٠اابى ، ثااً ٠ىفااٝ 

ع١ٍااٗ ، ٚ ٌااٛ وااابْ إلعزجاابهٖ واانٌه أْ ٠ىااْٛ ٍاااٍطبٔٗ ِجَااٛٛبى 

 اٌّؾوى ٌٗ ّقٖبى افو ثب١ٌٕبثخ عٕٗ .      
 

 1864ٌَإخ  82( إم ٖٔذ اٌّبكح اٌضب١ٔاخ ِآ اٌمابْٔٛ هلاُ 14

فاااٝ ّااا ْ رٙو٠ااات اٌزجااا  ، عٍاااٝ إعزجااابه رااالاٚي اٌااالفبْ ا١ٌٍجاااٝ 

اٌّعااوٚف ثبٌطواثٍَااٝ أٚ ؽ١بىرااٗ أٚ ٔمٍااٗ رٙو٠جاابى ، فماال أْٔاا د 

فاٝ رٛافو٘اب ِاب رٛعجاٗ ؽبٌخ ِآ اٌزقو٠ات اإلعزجابهٜ م ٠ْازوٛ 

فاااٝ ّااا ْ اٌغّااابهن ، ِااآ  66ِااآ اٌمااابْٔٛ هلاااُ  121اٌّااابكح 

ٙاوٚهح ٚلاٛع اٌزٙو٠ات اٌفعٍااٝ أٚ اٌؾىّاٝ عٕال إعز١ابى اٌاالائوح 

اٌغّوو١ااخ ، ٚ عٍااٝ مٌااه رعزجااو ؽ١اابىح اٌاالفبْ ا١ٌٍجااٝ فااٝ كافااً 

إل١ٍُ اٌغّٙٛه٠خ ِٓ أٜ ّقٔ وبْ ، رٙو٠جبى ِعبلجابى ع١ٍاٗ ٚ ٌاٛ 

 ٓ غ١و اٌّٙوة ٌٗ فبع ى وبْ أٚ ّو٠ىبى . وبٔذ ؽ١بىح اٌلفبْ ِ
 

 1864ٌَإخ  82( أٚعجذ اٌّابكح اٌضبٌضاخ ِآ اٌمابْٔٛ هلاُ 15 

اٌؾىاُ  -فٚ ى عٓ اٌعمٛثخ اٌاٛاهكح ف١ٙاب  -فٝ ّ ْ رٙوثت اٌزج  

عٍٝ اٌفبع١ٍٓ ٚ اٌْووبء ثطو٠اك اٌزٚابِٓ ثزعا٠ٛ٘ ٠ا كٜ إٌاٝ 

أٚ ِٖااٍؾخ اٌقيأااخ ثٛالااال عْااو٠ٓ ع١ٕٙاابى عاآ وااً و١ٍااٛ عااواَ 

عيء ِٕٗ ، ٚ إم لٚٝ اٌؾىُ ثنٌه ، ف ٔٗ ٠ىاْٛ لال ٛجاك اٌمابْٔٛ 

 عٍٝ ٚالعخ اٌلعٜٛ رطج١مبى ٕؾ١ؾبى . 
 

( إْ اٌّؾىّاااخ اإلٍااازئٕبف١خ إّٔاااب رمٚاااٝ فاااٝ األٕاااً عٍاااٝ 16

ِمزٚٝ األٚهاق ٚ م رٍيَ ثَاّبع ّاٙٛك أٚ إعاواء رؾم١اك ، إم 

 ِب روٜ ٌيِٚبى ٌٗ .
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عااااواءاد اٌغٕبئ١ااااخ ِاااآ لاااابْٔٛ اإل 298( أعاااابىد اٌّاااابكح 11 

اإلٍاايٕبء عاآ ٍااّبع ّااٙٛك اإلصجاابد، إما لجااً اٌّاازُٙ أٚ اٌّاالافال 

عٕٗ مٌه ٕواؽخ أٚ ّٕٙبى ، ٚ إم وابْ ِاب رمالَ ، ٚ وابْ اٌطابعٓ 

ٌااُ ٠زَّااه ٘ااٛ أٚ ِؾب١ِااٗ أِاابَ كهعزااٝ اٌزمبٙااٝ فااٝ عٍَاابد 

اٌّوافعخ اٌْف٠ٛخ ثَّبع أؽل ِٓ ّٙٛك اإلصجبد ، ف ٔٗ ٠عل ٔابىمى 

ٌٗ ِٓ ثعال أْ ٠ٕعاٝ عٍاٝ اٌّؾىّاخ لعٛك٘اب  عٓ ٍّبعُٙ ٚ ١ٌٌ

 عٓ اٌم١بَ ث عواء أَِه ٘ٛ عٓ اٌّطبٌجخ ثزٕف١نٖ . 
 

( ِٓ اٌّموه أٔٗ ِب كاِذ اٌّؾىّخ لل ٍاّعذ ِوافعاخ اٌالفبع 19

اٌْاااف٠ٛخ ثبٌغٍَاااخ ، ٚ أِاااود ث لفااابي ثبثٙاااب ٚ ؽغااايد اٌمٚااا١خ 

ٌٍؾىااُ ، فٙااٝ ثعاال م رىااْٛ ٍِيِااخ ث عبثااخ ٍٛاات اٌزؾم١ااك اٌاانٜ 

ٌطاابعٓ فااٝ ِنوورااٗ اٌزااٝ ٠ماالِٙب فااٝ فزااوح ؽغااي اٌمٚاا١خ ٠جل٠ااٗ ا

ٌٍؾىااُ ، أٚ اٌااوك ع١ٍااٗ ، ٍااٛاء لاالِٙب ثزٖااو٠ؼ ِٕٙااب أٚ ثي١ااو 

 رٖو٠ؼ ، ِب كاَ ٘ٛ ٌُ ٠طٍت مٌه ثغٍَخ اٌّؾبوّخ . 
 

( إْ ٕٚاا  اٌّؾىّااخ كفاابع اٌطاابعٓ ثبإلٕااطٕبع ٠ف١اال عاالَ 18 

ْ إّٛئٕبٔٙااب إٌااٝ أكٌااخ إٌفااٝ اٌزااٝ ٍاابلٙب اٌاالفبع ٚ اٌزااٝ ٍااجك أ

 أّبهد إ١ٌٙب فٝ ؽىّٙب . 
 

( م رٕاابل٘ ثاا١ٓ رجوئااخ اٌطاابعٓ ِاآ رّٙااخ إٍااز١واك اٌاالفبْ  21

ا١ٌٍجٝ ٚ ث١ٓ إكأزٗ فٝ ؽ١بىراٗ ث عزجابه ٘انا اٌفعاً رٙو٠جابى ثإٔ 

اٌْبهع ؽَجّب رملَ ، ٚ م رٕابل٘ وانٌه ثا١ٓ إكأاخ غ١او اٌّازُٙ 

فٝ ؽ١ابىح اٌالفبْ اٌّٙاوة ، ٚ ثا١ٓ إكأزاٗ ٘اٛ ِعٙاُ فاٝ ؽ١ابىح 

اٌمااله اٌّٙااوة ِٕااٗ ث عزجاابهُ٘ ع١ّعاابى فاابع١ٍٓ إٔاا١١ٍٓ فااٝ  ماد

عو٠ّخ اٌزٙو٠ت ، ٌّاب أصجزاٗ ِآ راٛاٛئُٙ عٍّاخ عٍاٝ اٌؾ١ابىح ٚ 

إٔجَبٛ ٍٍطبُٔٙ ع١ّعبى عٍٝ اٌلفبْ اٌّؾوى ثٕبء عٍاٝ ِاب ٍابلٗ 

 ِٓ اٌْٛا٘ل ٚ اٌج١ٕبد اٌزٝ أٚهك٘ب . 
 

( م ِٖااٍؾخ ٌٍطاابعٓ فااٝ إٌعااٝ عٍااٝ اٌؾىااُ فااٝ فٖااٛٓ 21

 إلٍز١واك ، إم لٚٝ ثجواءرٗ ِٕٙب . عو٠ّخ ا

 

 (31/6/1868ق ، عٍَخ  38ٌَٕخ  861)اٌطعٓ هلُ  
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 كعبهح
 

( رزااٛافو عو٠ّااخ رَاا١ًٙ اٌاالعبهح ثم١اابَ اٌغاابٔٝ ثفعااً أٚ أفعاابي 1

٠ٙلف ِٓ ٚهائٙاب إٌاٝ أْ ١٠َاو ٌْاقٔ ٠مٖال ِجبّاوح اٌفَاك 

ٌزاالاث١و اٌ ىِااخ ٌّّبهٍااخ رؾم١ااك ٘اانا اٌمٖاال أٚ ل١اابَ اٌغاابٔٝ ثب

اٌجيااابء ٚ ر١ٙئاااخ اٌفوٕاااخ ٌاااٗ أٚ رمااال٠ُ اٌَّااابعلح اٌّبك٠اااخ أٚ 

اٌّع٠ٕٛااخ إٌااٝ ّااقٔ ٌزّى١ٕااٗ ِاآ ِّبهٍااخ اٌجياابء أ٠اابى وبٔااذ 

ٛو٠مااخ أٚ ِماالاه ٘اانٖ اٌَّاابعلح . ٚ ٌّااب وبٔااذ ِاالٚٔبد اٌؾىااُ 

اٌّطعْٛ ف١ٗ لل أثبٔذ فٝ غ١و ٌاجٌ أْ عو٠ّاخ رَا١ًٙ اٌالعبهح 

األٌٚٝ ثٙب وبٔذ لل ٚلعذ ؽ١ٓ إٔله اٌمبٙاٝ اٌزٝ كاْ اٌطبعٕخ 

ٚ ٘ٛ ِب ألورٗ ع١ٍٗ ِؾىّخ اٌّٛٙٛع ، ٚ ِٓ  -اإلمْ ثبٌّوالجخ 

صُ ٠ىْٛ إٌعاٝ عٍاٝ اٌؾىاُ ثقطئاٗ فاٝ اٌاوك عٍاٝ اٌالفال ثاجط ْ 

اإلمْ ثّوالجاااخ ر١ٍفاااْٛ اٌطبعٕاااخ األٌٚاااٝ ٌٖااالٚهٖ عااآ عو٠ّاااخ 

 َِزمجٍخ فٝ غ١و ِؾٍٗ .
 

اٌمبٙااٝ لاال إٔااله اإلمْ ثّوالجااخ ( إما واابْ اٌؾىااُ لاال أثاابْ أْ 2

ر١ٍفْٛ اٌطبعٕخ ثعل أْ أصجذ إٛ عٗ عٍٝ اٌزؾو٠بد اٌزٝ أٚهك٘ب 

اٌٚاابثٜ فااٝ ِؾٚااوٖ ٚ أفٖااؼ عاآ إّٛئٕبٔااٗ إٌااٝ وفب٠زٙااب ف ٔااٗ 

ثنٌه ٠ىْٛ لل إرقن ِآ رٍاه اٌزؾو٠ابد أٍاجبثبى إلمٔاٗ ثبٌّوالجاخ ٚ 

ب فٝ ٘نا ِب ٠ىفٝ إلعزجبه إمٔاٗ َِاججبى ؽَاجّب رطٍجاٗ اٌّْاوع ثّا

ِااآ لااابْٔٛ اإلعاااواءاد اٌغٕبئ١اااخ  216ٔااأ ع١ٍاااٗ فاااٝ اٌّااابكح 

 . 1812ٌَٕخ  31اٌّعلي ثبٌمبْٔٛ هلُ 
 

فاٝ اٌفماوح األٌٚاٝ ِآ  1861ٍٕخ  11( إم ٔٔ اٌمبْٔٛ هلُ 3

اٌّاابكح األٌٚااٝ عٍااٝ عماابة وااً ِاآ ؽااوٗ ّقٖاابى موااواى واابْ أٚ 

إٔضااٝ عٍااٝ إهرىاابة اٌفغااٛه أٚ اٌاالعبهح أٚ ٍاابعلٖ عٍااٝ مٌااه أٚ 

ونٌه وً ِٓ إٍازقلِٗ أٚ إٍازلهعٗ أٚ أغاٛاٖ ثمٖال  ٍٍٙٗ ٌٗ ٚ

إهرىبة اٌفغٛه أٚ اٌلعبهح . ٚ ٔٔ فٝ اٌفموح اٌضب١ٔخ ِآ اٌّابكح 

اٌَبكٍخ عٍٝ عمبة وً ِٓ إٍزيً ث ٠اخ ٍٚا١ٍخ ثيابء ّاقٔ أٚ 

فغٛهٖ . صُ ٔٔ فاٝ اٌّابكح اٌَابثعخ عٍاٝ اٌعمابة عٍاٝ اٌْاوٚع 

اٌّموهح ٌٍغو٠ّخ  فٝ اٌغوائُ اٌّج١ٕخ فٝ اٌّٛاك اٌَبثمخ ثبٌعمٛثخ
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فااٝ ؽبٌااخ ل١بِٙااب . ف ٔااٗ ٌااُ ٠ْاازوٛ ٌٍعماابة عٍااٝ اٌزؾااو٠٘ أٚ 

 اٌَّبعلح أٚ اٌز١ًَٙ أٚ اإلٍزي ي إلزواف اٌفؾْبء ثبٌفعً .
 

( م ٠ٍيَ أْ رىْٛ األكٌخ اٌزٝ إعزّال ع١ٍٙاب اٌؾىاُ ثؾ١اش ٠ٕجاى 4

وااً ك١ٌااً ِٕٙااب ٚ ٠مطااال فااٝ وااً عيئ١ااخ ِاآ عيئ١اابد اٌاالعٜٛ إم 

اٌغٕبئ١اخ ِزَاابٔلح ٠ىّاً ثعٚااٙب ثعٚابى ٚ ِٕٙااب األكٌاخ فاٝ اٌّااٛاك 

ِغزّعخ رزىْٛ عم١لح اٌمبٙٝ ف  ٠ٕاو إٌٝ ك١ًٌ ثع١ٕٗ ٌّٕبلْازٗ 

عٍاااٝ ؽااالح كْٚ ثااابلٝ األكٌاااخ ثاااً ٠ىفاااٝ أْ رىاااْٛ األكٌاااخ فاااٝ 

ِغّٛعٙب وٛؽلح ِ ك٠خ إٌٝ ِب لٖالٖ اٌؾىاُ ِٕٙاب ٚ ِٕزغاخ فاٝ 

 .إوزّبي إلزٕبع اٌّؾىّخ ٚ إّٛئٕبٔٙب إٌٝ ِب إٔزٙذ إ١ٌٗ 
 

( ِٓ اٌّماوه أْ اٌّؾىّاخ م رٍزايَ ثّزبثعاخ اٌّازُٙ فاٝ ِٕابؽٝ 5

كفبعٗ اٌّٛٙٛعٝ ٚ فٝ وً ّجٙخ ٠ض١و٘ب ٚ اٌوك عٍاٝ مٌاه ، ِاب 

كاَ اٌااوك ٠َاازفبك ٙاإّبى ِاآ اٌمٚاابء ثبإلكأااخ إٍاازٕبكاى إٌااٝ أكٌااخ 

 اٌضجٛد اٌَبئيخ اٌزٝ أٚهك٘ب اٌؾىُ .
 

ئ١اخ ث ٔاٗ ِٓ لبْٔٛ اإلعاواءاد اٌغٕب 211( عوٜ ٔٔ اٌّبكح 6 

" ٌىً ِٓ أعٚبء ا١ٌٕبثخ اٌعبِخ فٝ ؽبٌخ إعواء اٌزؾم١اك ثٕفَاٗ 

أْ ٠ىٍااا  أٜ ِااا ِٛه ِااآ ِااا ِٛهٜ اٌٚاااجٜ اٌمٚااابئٝ ثاااجع٘ 

األعّبي اٌزاٝ ِآ فٖبئٖاٗ " . ٚ ٘اٛ ٔأ عابَ ِطٍاك ٠َاوٜ 

عٍٝ وبفخ إعواءاد اٌزؾم١ك ٚ ١ٌٌ فٝ اٌمابْٔٛ ِاب ٠قٖٖاٗ أٚ 

١بثاخ اٌعبِاخ ٌٍٚابثٜ ٠م١لٖ . ٚ ِٓ صُ فا ْ ِاب ٠ضابه ثْا ْ ٔالة إٌ

فبٕاابى ثزٕف١اان إمْ اٌمبٙااٝ اٌغيئااٝ ثّوالجااخ ر١ٍفااْٛ اٌطبعٕااخ ٚ 

رفو٠  اٌزَغ١ د اٌقبٕخ ثبٌّؾبكصبد اٌز١ٍف١ٔٛخ ٠ىاْٛ فاٝ غ١او 

 ِؾٍٗ .
 

( م ٠غااٛى اٌطعاآ ثاابٌجط ْ فااٝ اٌاال١ًٌ اٌَّاازّل ِاآ اٌزفزاا١ِ 1

ثَجت علَ ِواعبح األٚٙبع اٌمب١ٔٛٔخ اٌّماوهح إم ِّآ ّاوعذ 

ٚٙاابع ٌؾّااب٠زُٙ ٚ إم واابْ اٌضبثااذ أْ أ٠اابى ِاآ إٌّاابىي ٘اانٖ األ

اٌض س اٌزٝ عوٜ رفز١ْٙب ٌُ رىٓ ٍِّٛوخ أل٠خ ِزّٙاخ ٚ ٌاُ رىآ 

أ٠ااخ ِزّٙااخ ؽاابئيح أل٠ٙااب فاا  ٕاافخ ألٜ ِاآ اٌّزّٙاابد فااٝ اٌاالفال 

 ثجط ْ رفز١ْٙب .
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( إما واابْ ِااب أعااواٖ ِاا ِٛه اٌٚااجٜ اٌمٚاابئٝ فااٝ اٌاالعٜٛ ِاآ 9

فزٖبٕاٗ اٌّىابٔٝ إّٔاب وابْ فاٝ ٕالك ٚلبئال ٙجٜ فبهط كائوح إ

اٌلعٜٛ مارٙب اٌزٝ ثالأ رؾم١مٙاب عٍاٝ أٍابً ٚلاٛع ٚالعزٙاب فاٝ 

فااا ْ  -إفزٖبٕاااٗ ٚ ٘اااٛ ِاااب ألوراااٗ ع١ٍاااٗ ِؾىّاااخ اٌّٛٙاااٛع 

إفزٖبٕٗ ٠ّزل إٌٝ ع١ّال ِٓ إّزووٛا ف١ٙب ٚ إرٖاٍٛا ثٙاب أ٠ّٕاب 

وبٔٛا ٚ ٠غعً ٌٗ اٌؾك عٕل اٌٚوٚهح فاٝ ِجبّاوح واً ِاب ٠قٌٛاٗ 

ِٓ إعواءاد ٍٛاء فٝ ؽك اٌّازُٙ أٚ فاٝ ؽاك غ١اوٖ ٌٗ اٌمبْٔٛ 

 ِٓ اٌّز١ٍٖٓ ثبٌغو٠ّخ .
 

ِٓ لابْٔٛ  28( ٌّب وبْ ٌّ ِٛه اٌٚجٜ اٌمٚبئٝ عّ ى ثبٌّبكح 8

اإلعااواءاد اٌغٕبئ١ااخ أْ ٠َاا ي اٌّاازُٙ عاآ اٌزّٙااخ اٌَّاإلح إ١ٌااٗ 

كْٚ أْ ٠َاازغٛثٗ رفٖاا١ ى ، ٚ واابْ اإلٍاازغٛاة اٌّؾاااٛه ٘ااٛ 

ث كٌااخ اإلرٙاابَ اٌزااٝ رَاابق ع١ٍااٗ كٌاا١ ى اٌاانٜ ٠ٛاعااٗ ف١ااٗ اٌّاازُٙ 

١ٌمااٛي وٍّزااٗ ف١ٙااب رَاا١ٍّبى ثٙااب أٚ كؽٚاابى ٌٙااب . ٚ إم واابْ اٌؾىااُ 

اٌّطعْٛ ف١ٗ لل أٛاوػ اٌالفال ثاجط ْ اإلٍازغٛاة فاٝ لٌٛاٗ : " 

ف ٔٗ ٌّب وبْ اٌضبثذ أْ اٌوائل اٌّ مْٚ ٌٗ ثبٌٚجٜ ٚ اٌزفز١ِ ثعال 

ٍاا ٌٙٓ  أْ أعاوٜ ٙااجٜ اٌّزّٙاابد عٍااٝ إٌؾاٛ اٌضبثااذ ثّؾٚااوٖ

عٓ اٌزّٙخ اٌّٛعٙخ إٌا١ٙٓ ٚ اٌزاٝ أٍافو عٕٙاب اٌٚاجٜ ، ٚ وابْ 

ِٓ لابْٔٛ اإلعاواءاد  28ٌّ ِٛه اٌٚجٜ اٌمٚبئٝ عّ ى ثبٌّبكح 

اٌغٕبئ١خ أْ ٠َ ي اٌّزُٙ عٓ اٌزّٙخ اٌَّإلح إ١ٌاٗ ٚ وابْ اٌضبثاذ 

فٝ ِؾٚو ٙجٜ اٌٛالعخ أٔٗ أصو اٌٚجٜ ٍ ي اٌّزّٙابد عّاب ٘اٛ 

بهٍاخ اٌالعبهح عالا اٌّزّٙاخ األٌٚاٝ َِٕٛة إ١ٌٙٓ ف عزوفٓ ثّّ

اٌزٝ أٔىود ِب َٔت إ١ٌٙب ف صجذ مٌه اإلعزاواف فاٝ ِؾٚاوٖ فا  

رضو٠اات ع١ٍاااٗ ، ٚ م ثطااا ْ فاااٝ ٍاا اٌٗ ٌٍّزّٙااابد عااآ اٌزّٙاااخ 

إٌَّلح إ١ٌٙٓ أٚ فٝ إصجبد مٌه اإلعزواف اٌانٜ أكٌا١ٓ ثاٗ أِبِاٗ 

" فاا ْ ِااب أٚهكٖ اٌؾىااُ ٕااؾ١ؼ فااٝ اٌماابْٔٛ ٚ م رضو٠اات عٍااٝ 

ّخ إْ ٘ٝ عٌٛذ عٍٝ رٍه اإلعزوافبد فٝ ؽىّٙب ِب كاِاذ اٌّؾى

 لل إّٛ ٔذ إ١ٌٙب .
 

( اإلعزااواف فااٝ اٌَّاابئً اٌغٕبئ١ااخ ِاآ اٌعٕبٕااو اٌزااٝ رٍّااه 11

ِؾىّخ اٌّٛٙٛع وبًِ اٌؾو٠اخ فاٝ رمال٠و ٕاؾزٙب ٚ ل١ّزٙاب فاٝ 
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اإلصجبد ٚ ٌٙب كْٚ غ١و٘ب اٌجؾش فٝ ٕؾخ ِب ٠لع١اٗ اٌّازُٙ ِآ 

لل إٔزيع ِٕٗ ثطو٠ك اٌؾ١ٍخ أٚ اإلواواٖ أْ اإلعزواف اٌّعيٚ إ١ٌٗ 

ٚ ِزااٝ رؾممااذ أْ اإلعزااواف ٍاا١ٍُ ِّااب ٠ْااٛثٗ ٚ إّٛ ٔااذ إ١ٌااٗ 

وبْ ٌٙاب أْ ر فان ثاٗ ثّاب م ِعمات ع١ٍٙاب . أِاب ِغاوك اٌماٛي ثا ْ 

اإلعزااواف ِااٛؽٝ ثااٗ ِاآ اٌٚاابثٜ ف ٔااٗ م ٠ْااىً كفعاابى ثااجط ْ 

ِاب  اإلعزواف ٚ م ٠عل لو٠ٓ اإلواواٖ اٌّجطاً ٌاٗ م ِعٕاٝ ٚ ؽىّابى 

كاَ ٍٍطبْ اٌٚابثٜ ٌاُ ٠َازطً إٌاٝ اٌّازُٙ ثابألمٜ ِبك٠ابى وابْ أٚ 

 ِع٠ٕٛبى .
 

( م ٠مجااً إٌعااٝ عٍااٝ ِؾىّااخ اٌّٛٙااٛع لعٛك٘ااب عاآ اٌم١اابَ 11

 ث عواء ٌُ ٠طٍت ِٕٙب .

( اٌمواه اٌنٜ رٖلهٖ اٌّؾىّاخ فاٝ ِغابي رغ١ٙاي اٌالعٜٛ ٚ 12

ٗ ؽمٛق عّال األكٌخ م ٠علٚ أْ ٠ىْٛ لواهاى رؾ١ٚو٠بى م رزٌٛل عٕ

 ٌٍقَٖٛ رٛعت ؽزّبى اٌعًّ عٍٝ رٕف١نٖ ٕٛٔبى ٌٙنٖ اٌؾمٛق. 
 

( اٌّٛاعٙااااخ وبألٍاااازغٛاة رعاااال ِاااآ إعااااواءاد اٌزؾم١ااااك 13

اٌّؾاٛه عٍٝ ِ ِٛه اٌٚاجٜ إرقبم٘اب ، ٚ ِآ صاُ فا ْ ِاب رض١اوٖ 

اٌطبعٕخ ثْ ْ ثط ْ ِؾٚو اٌٚجٜ ٌقٍٖٛ ِآ ِٛاعٙزٙاب ثجم١اخ 

ٍزاايَ اٌّؾىّااخ ثاابٌوك اٌّزّٙاابد ٘ااٛ كفااال  ااب٘و اٌااجط ْ ِّااب م ر

 ع١ٍٗ .
 

( إما واابْ اٌضبثااذ ِاآ ؽىااُ ِؾىّااخ أٚي كهعااخ أٔااٗ أّاابه إٌااٝ 14

ِااٛاك اإلرٙاابَ اٌزااٝ ٍٛجااذ ا١ٌٕبثااخ اٌعبِااخ رطج١مٙااب ٚ فٍاأ إٌااٝ 

ِعبلجااخ اٌطبعٕاابد ٛجماابى ٌٙااب ٚ لاال إعزٕااك اٌؾىااُ اٌّطعااْٛ ف١ااٗ 

أٍااجبة اٌؾىااُ اٌَّااز ٔ  ، فاا ْ فااٝ مٌااه ِااب ٠ىفااٝ ٌج١اابْ ِااٛاك 

 ٝ عبلجٙٓ ثّمزٚب٘ب.اٌمبْٔٛ اٌز
 

( م ٠ْاازوٛ فااٝ اٌاال١ًٌ أْ ٠ىااْٛ ٕااو٠ؾبى كامى ثٕفَااٗ عٍااٝ 15

اٌٛالعخ اٌّواك إصجبرٙب ثً ٠ىفاٝ أْ ٠ىاْٛ إٍازق ٓ صجٛرٙاب عآ 

ٛو٠ك اإلٍزٕزبط ِّب رىْ  ٌٍّؾىّخ ِآ اٌااوٚف ٚ اٌماوائٓ ٚ 

 رور١ت إٌزبئظ عٍٝ اٌّملِبد .
 

ٖاٛهٖ أٚ فَابك ( م ٍِٖؾخ ٌٍطبعٕخ ِٓ إٌعٝ عٍٝ اٌؾىاُ ل16
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إٍاازلمٌٗ ثبٌَٕااجخ ٌٛالعااخ رَاا١ًٙ اٌاالعبهح ٛبٌّااب أٔااٗ كأٙااب عاآ 

رّٙزٝ ر١ًَٙ اٌلعبهح ٚ اإلعز١بك عٍٝ ِّبهٍازٙب ٚ أٚلاال ع١ٍٙاب 

عمٛثخ ٚاؽلح عٓ اٌزّٙز١ٓ ِّب رلفً فٝ ؽلٚك اٌعمٛثخ اٌّموهح 

 ٌزّٙخ اإلعز١بك عٍٝ اٌلعبهح .
 

صجاابد هواآ ( م رضو٠اات عٍااٝ اٌّؾىّااخ إْ ٘ااٝ عٌٛااذ فااٝ إ11  

اإلعز١بك فٝ عو٠ّاخ اإلعز١ابك عٍاٝ ِّبهٍاخ اٌالعبهح إٌّٖاٛٓ 

 - 1861ٍاإخ  11ع١ٍٙااب فااٝ اٌّاابكح اٌزبٍااعخ ِاآ اٌماابْٔٛ هلااُ 

عٍٝ ّٙبكح اٌْٙٛك ، ٛبٌّب أْ اٌمبْٔٛ م ٠َزٍيَ ٌضجٛرٗ ٛو٠ماخ 

 ِع١ٕخ ِٓ ٛوق اإلصجبد .
 

( اإلعزواف فٝ اٌَّبئً اٌغٕبئ١خ ِٓ عٕبٕو اإلٍازلمي اٌزاٝ 19

رٍّه ِؾىّخ اٌّٛٙٛع وبًِ اٌؾو٠خ فٝ رمل٠و ٕؾزٙب ٚ ل١ّزٙاب 

فٝ اإلصجبد ثي١و ِعمت ِب كاِذ رم١ّٗ عٍٝ أٍاجبة ٍابئيخ ٚ ٌٙاب 

ٍٍطخ ِطٍماخ فاٝ األفان ثا عزواف اٌّازُٙ فاٝ أٜ كٚه ِآ أكٚاه 

اٌزؾم١ااك ٚ إْ عاالي عٕااٗ ثعاال مٌااه ِزااٝ إّٛ ٔااذ إٌااٝ ٕااؾزٗ ٚ 

 ِطبثمزٗ ٌٍؾك ٚ اٌٛالال .
 

ٌطبعٕخ ٌاُ رطٍات ِآ ِؾىّاخ صابٔٝ كهعاخ ٍاّبع ( إما وبٔذ ا18

اٌْب٘ل ف  عٍٝ اٌّؾىّخ إْ ٘ٝ عٌٛذ عٍٝ ألٛاٌٗ اٌْاف٠ٛخ فاٝ 

اٌزؾم١ماابد كْٚ ٍااّبعٗ ِااب كاِااذ ألٛاٌااٗ وبٔااذ ِطوٚؽااخ عٍااٝ 

ثَاابٛ اٌجؾااش فااٝ عٍَااخ اٌّؾبوّااخ ٚ م ٠ي١ااو ِاآ مٌااه أْ رىااْٛ 

ِؾىّااخ أٚي كهعااخ ٘ااٝ اٌزااٝ لااوهد ِاآ رٍماابء ٔفَااٙب  اٌز ع١ااً 

ْ مٌه اٌْب٘ل صُ علٌذ عٓ لواه٘ب ، مٌاه ألْ اٌماواه اٌانٜ إلع 

رٖلهٖ اٌّؾىّخ فٝ ِغبي رغ١ٙي اٌلعٜٛ ٚ عّال األكٌخ م ٠عالٚ 

أْ ٠ىااْٛ لااواهاى رؾٚاا١و٠بى م رزٌٛاال عٕااٗ ؽمااٛق ٌٍقٖااَٛ ٠ٛعاات 

 ؽزّبى اٌعًّ عٍٝ رٕف١نٖ ٕٛٔبى ٌٙنٖ اٌؾمٛق .
 

 ( إٍزمو لٚابء اٌإم٘ عٍاٝ أْ ّاوٛ لجاٛي ٚعاٗ اٌطعآ أ21ْ

 ٠ىْٛ ٚاٙؾبى ِؾلكاى. 

 

 (25/11/1813ق ، عٍَخ 43ٌَٕخ  853) اٌطعٓ هلُ 
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 لزً عّل
 

( ٌّب وبْ لٖل اٌمزً أِواى فف١بى م ٠لهن ثابٌؾٌ اٌااب٘و ٚ إّٔاب 1

٠ااالهن ثااابٌاوٚف اٌّؾ١طاااخ ثبٌااالعٜٛ ٚ األِااابهاد ٚ اٌّااااب٘و 

فااٝ ٔفَااٗ ٚ  اٌقبهع١ااخ اٌزااٝ ٠ ر١ٙااب اٌغاابٔٝ ٚ راإُ عّااب ٠ٚااّوٖ
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إٍزق ٓ ٘انا اٌمٖال ِآ عٕبٕاو اٌالعٜٛ ِٛواٛي إٌاٝ لبٙاٝ 

اٌّٛٙٛع فٝ ؽلٚك ٍٍطزٗ اٌزمل٠و٠خ ، ٚ وبْ اٌؾىُ لل إٍزاٙو 

١ٔخ اٌمزً فٝ ؽك اٌطابع١ٕٓ ثمٌٛاٗ " .......... ٚ لال راٛافود ١ٔاخ 

اٌمزاااً لجاااً اٌّزّٙااا١ٓ اٌّااابص١ٍٓ ِااآ إٍااازعّبٌُٙ أٍاااٍؾخ ٔبه٠اااخ 

واخ ثطج١عزٙاب ٚ ثزٖا٠ٛجٙب إٌاٝ ٍاوعخ عب١ٌاخ فزب -ِْْقٕخ ماد 

ِٛاٙاااال لبرٍاااخ ثااابٌّغٕٝ عٍااا١ُٙ ٚ إٛااا ق اٌعل٠ااال ِااآ األع١اااوح 

إٌبه٠خ ع١ٍُٙ لبٕل٠ٓ ِٓ مٌه إى٘بق أهٚاؽُٙ ف ٕابثُٙ اٌعل٠ال 

ِٕٙاااب ثّٛاٙاااال ِقزٍفاااخ ثوءٍٚاااُٙ ٚ ٕااالٚهُ٘ ٚ ثطاااُٛٔٙ ٚ 

أٛوافُٙ ٚ ٌُ ٠زووُٙ اٌّزّْٙٛ إم ٚ ُ٘ عضش ٘بِالح فّإُٙ ِآ 

ِٓ ٌُ ٠م٘ ألٍجبة م كفً إلهاكح اٌّز١ّٙٓ لٚٝ ٔؾجٗ ٚ ُِٕٙ 

ف١ٙااب ٘ااٝ ِاالاهوزُٙ ثاابٌع ط فز واالد ثاانٌه هغجااخ اٌّزّٙاا١ٓ فااٝ 

اٌاازقٍٔ ِاآ اٌّغٕااٝ عٍاا١ُٙ ٚ اٌاالافال إٌااٝ مٌااه ٚعااٛك ف فاابد 

ص ه٠ااخ ٍاابثمخ ، ٚ وااً ٘اانٖ اٌاااوٚف اٌّؾ١طااخ ثبٌاالعٜٛ ٚ رٍااه 

األِاابهاد ٚ اٌّاااب٘و اٌقبهع١ااخ اٌزااٝ أرب٘ااب اٌّزّٙااْٛ راإُ عّااب 

وٖٚ فٝ ٔفٍُٛٙ ِٓ إٔزٛاء إى٘بق هٚػ اٌّغٕٝ عٍا١ُٙ " ٚ ّٙ

إم واابْ ٘اانا اٌاانٜ إٍزقٍٖاازٗ اٌّؾىّااخ ِاآ  ااوٚف اٌاالعٜٛ ٚ 

ِ ثَابرٙب ٘ااٛ إٍازق ٓ ٍاابئ  ٚ وابف فااٝ اٌزال١ًٌ عٍااٝ صجااٛد 

رٛافو ١ٔخ اٌمزً ٌلٜ اٌطبع١ٕٓ ف ْ ِٕعبّ٘ب فٝ ٘نا اٌْا ْ ٠ىاْٛ 

 عٍٝ غ١و أٍبً .
 

٠ّاخ ٌا١ٌ هوٕابى ِآ أهوبٔٙاب أٚ ( إْ اٌجبعش عٍاٝ إهرىابة اٌغو2

عٕٖااواى ِاآ عٕبٕااو٘ب ، فاا  ٠ماالػ فااٝ ٍاا ِخ اٌؾىااُ عاالَ ث١اابْ 

اٌجبعااش رفٖاا١ ى أٚ اٌقطاا  ف١ااٗ أٚ إثزٕبئااٗ عٍااٝ اٌااآ أٚ إغفبٌااٗ 

 عٍّخ .

 

( ِٓ اٌّىوه أٔٗ م ٠ع١ت اٌؾىُ فط ٖ فٝ اإلٍٕبك ِب ٌُ ٠زٕابٚي 3

 ِٓ األكٌخ ِب ٠ صو فٝ عم١لح اٌّؾىّخ .
 

ه أٔااٗ م ٠ع١اات اٌؾىااُ أْ ٠ؾ١ااً فااٝ ث١اابْ ّااٙبكح ( ِاآ اٌّمااو4

اٌْااٙٛك إٌااٝ ِااب أٚهكٖ ِاآ ألااٛاي ّااب٘ل افااو ِااب كاِااذ ألااٛاٌُٙ 

 ِزفمخ ِال ِب إٍزٕل إ١ٌٗ اٌؾىُ ِٕٙب .
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( ِٓ اٌّموه أْ ِؾىّخ اٌّٛٙٛع غ١او ٍِيِاخ ثَاوك هٚا٠ابد 5

وااً اٌْااٙٛك إْ رعاالكد ٚ ث١اابْ ٚعااٗ أفاان٘ب ثّااب إلزٕعااذ ثااٗ ثااً 

ِب رطّائٓ إ١ٌاٗ ٚ رطاوػ ِاب عالاٖ ، ٚ وابْ  ؽَجٙب أْ رٛهك ِٕٙب

٠جاا١ٓ ِّااب أٚهكٖ اٌطبعٕاابْ فااٝ أٍااجبة ٛعّٕٙااب أٔٙااب ِزفمااخ فااٝ 

عٍّزٙب ِال ِب إٍزٕل إ١ٌٗ اٌؾىُ ِٕٙب ، فا  ٙا١و عٍاٝ اٌؾىاُ ِآ 

ثعل إؽبٌزٗ فٝ ث١بْ ألٛاي اٌْب٘ل٠ٓ .......... ٚ ............ إٌٝ ِاب 

ف١اٗ أْ ٠ىاْٛ اٌْاب٘ل  أٚهكٖ ِٓ ألٛاي اٌْب٘ل األٚي ، ٚ م ٠ا صو

اٌضبٌش لل أٙبف رؾل٠لاى ٌجع٘ إٔٚبف اٌطبع١ٕٓ ٚ ِ ثَاُٙ أٚ 

أْ اٌْب٘ل األٚي ٌُ ٠موه ثٛعٛك اٌطف١ٍٓ أٚ أؽلّ٘ب ثبٌَا١بهح أٚ 

ٌااُ ٠مااوه ثاانٌه اٌْااب٘ل اٌضاابٔٝ أٚ أْ اٌْااب٘ل اٌضبٌااش ٍااّال ؽااٛاهاى 

عٍااٝ فااوٗ  -ثاا١ٓ اٌطاابع١ٕٓ ٠ف١اال اإلعٙاابى عٍااٝ اٌّغٕااٝ عٍاا١ُٙ 

إم أْ ِفاابك إؽبٌااخ اٌؾىااُ فااٝ ث١اابْ ألٛاٌّٙااب إٌااٝ ِااب  -ٕااؾخ مٌااه 

ؽٍٖٗ ِٓ ألاٛاي اٌْاب٘ل األٚي ف١ّاب إرفماٛا ثْا ْ أٔاٗ ٌاُ ٠َازٕل 

 فٝ لٚبئٗ إٌٝ ِب ماك ف١ٗ اٌْب٘ل اٌضبٌش ِٓ ألٛاي .
 

( ؽك ِؾىّخ اٌّٛٙٛع رغيئخ ألٛاي اٌْب٘ل ٚ األفن ِٕٙب ثّب 6

لٚااابى فاااٝ رطّاائٓ إ١ٌاااٗ ٚ إٛاااواػ ِاااب عاالاٖ كْٚ أْ ٠عااال ٘ااانا رٕب

 ؽىّٙب.
 

( م ٠ع١ت اٌؾىاُ ٚ م ٠ٕابي ِآ ٍا ِزٗ ِاب إٍازطوك إ١ٌاٗ ري٠الاى 1

ِٓ أْ رؾو٠بد اٌْاوٛخ عآ اٌؾابكس م رقاوط عآ ِٚاّْٛ ِاب 

أكٌٝ ثٗ ّٙٛك اإلصجبد ثبٌزؾم١مابد ، إم أْ اٌؾىاُ ٌاُ ٠ىآ ثؾبعاخ 

إٌااٝ ٘اانا اإلٍاازطواك فااٝ ِغاابي اإلٍاازلمي ِاابكاَ أٔااٗ ألاابَ لٚاابءٖ 

ٍاٝ ِاب ٠ؾٍّاٗ ٚ وابْ م أصاو ٌّاب ري٠ال إ١ٌاٗ فاٝ ثضجٛد اٌغو٠ّاخ ع

 ِٕطمٗ أٚ فٝ إٌز١غخ اٌزٝ إٔزٙٝ إ١ٌٙب .
 

 

( ِاآ اٌّمااوه أْ اٌؾىااُ إم إٍاازاٙو ل١اابَ ع لااخ اٌَااجج١خ ثاا١ٓ 9

إٕاابثبد اٌّغٕااٝ ع١ٍااٗ ٍاابٌ  اٌاانوو اٌزااٝ أٚهك رفٖاا١ٍٙب عاآ 

رمو٠و اٌٖفخ اٌزْو٠ؾ١خ ٚ ث١ٓ ٚفبرٗ ف ٔٗ ٠ٕؾَو عآ اٌؾىاُ ِاب 

 عٕبْ ِٓ لٖٛه فٝ ٘نا اٌٖلك .٠ض١وٖ اٌطب
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( ثؾَاات اٌؾىااُ ِااب أصجزااٗ ِاآ ل١اابَ عو٠ّااخ لزااً اٌّغٕااٝ ع١ٍااٗ 8

األٚي ِال ٍجك اإلٕواه ٚ اٌزوٕل فٝ ؽك اٌطبع١ٕٓ وٝ ٠َازم١ُ 

لٚبهٖ ع١ٍّٙب ثبألّيبي اٌْبلخ اٌّ ثلح ، ٚ ِآ صاُ فا  ِٖاٍؾخ 

ٌٍطبع١ٕٓ ف١ّب ٠ٕع١بٖ عٍٝ اٌؾىُ ثبٌَٕجخ ٌغوائُ اٌمزً ٚ اإلرا ف 

اٌعّلٜ األفاوٜ ِابكاَ اٌجا١ٓ ِآ ِلٚٔبراٗ أٔاٗ ٛجاك ٔأ اٌّابكح 

ِآ لابْٔٛ اٌعمٛثابد ٚ أٚلاال عٍاٝ اٌطابع١ٕٓ عمٛثاخ ٚاؽالح  32

عاآ وبفااخ اٌغااوائُ اٌزااٝ كأّٙااب ثٙااب راالفً فااٝ ؽاالٚك اٌعمٛثااخ 

 اٌّموهح ٌغو٠ّخ لزً اٌّغٕٝ ع١ٍٗ األٚي .
 

١ٔااخ ( ِاآ اٌّمااوه أٔااٗ ٠ىفااٝ ٌزيٍاا١م اٌعماابة عّاا ى ثاابٌفموح اٌضب11

ِاآ لاابْٔٛ اٌعمٛثاابد أْ ٠ضجااذ اٌؾىااُ إٍاازم ي  234ِاآ اٌّاابكح 

اٌغو٠ّااخ اٌّمزؤااخ عاآ عٕب٠ااخ اٌمزااً ٚ غ١و٘ااب ٚ ل١اابَ اٌّٖاابؽجخ 

اٌي١ِٕخ ث١ّٕٙب ث ْ رىْٛ اٌغٕب٠زبْ لل إهرىجزاب فاٝ ٚلاذ ٚاؽال أٚ 

فٝ فزوح ل١ٖوح ِٓ اٌيِٓ ، ٚ رمل٠و مٌه ِّاب ٠َازمً ثاٗ لبٙاٝ 

بَ هاثطخ اٌّعبٕاوح اٌي١ِٕاخ ٘انٖ اٌّٛٙٛع ، فّزٝ لله اٌؾىُ ل١

 ف  ٠غٛى إصبهح اٌغلي فٝ مٌه أِبَ ِؾىّخ اٌّٛٙٛع .
 

( ٌّب وبٔذ اٌعمٛثخ اٌّٛلعخ عٍٝ اٌطبع١ٕٓ رلفً فاٝ اٌؾالٚك 11

اٌّماوهح ألٜ ِاآ عااوائُ اٌمزااً اٌعّاال ِااال ٍااجك اإلٕااواه ِغااوكح 

ِٓ  اوف اإللزاواْ ف ٔاٗ م ٠ىاْٛ ٌّٙاب ِٖاٍؾخ ف١ّاب أصابهاٖ ِآ 

 ٌاوف .رقٍ  ٘نا ا
 

( ِاااآ اٌّمااااوه أْ رماااال٠و اهاء اٌقجااااواء ٚ اٌّفبٙااااٍخ ثاااا١ٓ 12 

رمبه٠وُ٘ ٚ اٌفًٖ ف١ّب ٠ٛعٗ إ١ٌٙب ِآ إعزواٙابد ِوععاٗ إٌاٝ 

ِؾىّخ اٌّٛٙٛع اٌزٝ ٌٙب وبًِ اٌؾو٠خ فٝ رمل٠و اٌمٛح اٌزل١ٍ١ٌخ 

ٌزمو٠و اٌقج١و اٌّملَ إ١ٌٙب ّ ٔٗ فٝ مٌه ّ ْ ٍبئو األكٌخ ، فٍٙاب 

ب ٚ اإلٌزفااابد عّاااب عااالاٖ ، وّاااب أْ ٘ااانٖ األفااان ثّاااب رطّااائٓ ِٕٙااا

اٌّطاابعٓ م رعاالٚ أْ رىااْٛ عاالمى ِٛٙااٛع١بى فااٝ رماال٠و اٌاال١ًٌ 

اٌَّزّل ِٓ رمو٠و اٌقج١و ِّاب م ٠مجاً اٌزٖالٜ ٌاٗ أِابَ ِؾىّاخ 

 إٌم٘ .
 

( ٌّااااب واااابْ م ٠جاااا١ٓ ِاااآ ِؾبٙااااو عٍَاااابد اٌّؾبوّااااخ أْ 13 
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فج١و اٌطبع١ٕٓ ٍٛجب إٍزلعبء اٌطج١ت اٌْوعٝ ٌّٕبلْزٗ أٚ ٔلة 

افااو فااٝ اٌاالعٜٛ ، فٍاا١ٌ ٌّٙااب ِاآ ثعاال إٌعااٝ عٍااٝ اٌّؾىّااخ 

لعٛك٘ب عٓ إعواء رؾم١ك ٌُ ٠طٍت ِٕٙب ٚ ٌُ رو ٘ٝ ِآ عبٔجٙاب 

ٌيِٚبى إلعوائاٗ ثّاب رٕؾَاو ِعاٗ عآ اٌؾىاُ فاٝ ٘انا اٌْا ْ لبٌاخ 

اإلفا ي ثؾاك اٌالفبع ٚ ٠ىاْٛ إٌعاٝ عٍاٝ اٌؾىاُ فاٝ ٘انا اٌٖالك 

 غ١و ٍل٠ل .
 

لل عوٙذ ٌّب ٍبلٗ اٌطبعٕبْ ِٓ كفابع ( ٌّب وبٔذ اٌّؾىّخ 14

ِ كاٖ أْ اٌّغٕٝ ع١ٍُٙ ٌُ ٠مزٍٛا أٚ ٠ٖبثٛا ؽ١ش ٚعلد عضاضُٙ 

ثل١ًٌ فٍٛ اٌّعب٠ٕخ ِٓ ٚعاٛك كِابء فاٝ ِىبٔٙاب ِّاب ٠ٙاله ألاٛاي 

ّااٙٛك اإلصجاابد ٚ أٛوؽزااٗ فااٝ لٌٛٙااب " أِااب إٌّبىعااخ فااٝ ِىاابْ 

ٚلااٛع اٌؾاابكس ثاالعٜٛ عاالَ ٚعااٛك أصاابه كِاابء ثّىاابْ ٚلااٛف 

ح ٚ علَ وفب٠خ اٌعضٛه عٍٝ ص صاخ ٚ عْاو٠ٓ ٍٛماخ فبهغاخ ا١ٌَبه

ثّىبْ اٌؾبكس رال١ٌ ى عٍاٝ ٚلٛعاٗ ف١اٗ ف ٔٙاب ِٕبىعاخ م رزفاك ٚ 

ِٕطك األِٛه ٚ م ٍٕل ٌٙب ِٓ األٚهاق إم صجاذ ثّعب٠ٕاخ اٌْاوٛخ 

رؾل٠اال ِىاابْ اٌَاا١بهح ثللااخ ثّٛلااال اٌؾاابكس فااٛق وااٛثوٜ عٕبث١ااخ 

اٌْااعبثٕخ ٚ  -ٗ إٌااٝ اٌمٖااو ثاابٌطو٠ك اٌزواثااٝ اٌّزفااوع عاايء ِٕاا

افو إٌٝ ا١ٌٖبك ٚ اٌوؽّب١ٔاخ ٚ إرغابٖ اٌَا١بهح ٌٍٕبؽ١اخ اٌمج١ٍاخ ، 

وّب صجذ ثّعب٠ٕخ ا١ٌٕبثخ ١ٌٍَبهح ٚعٛك اصبه كِبء غي٠اوح ثبٌّمعال 

اٌقٍفٝ ٚ عٍٝ اٌجبة اٌقٍفٝ ٚ ٘ٛ ِب ٠زّْٝ ِاال ٛج١عاخ اٌؾابكس 

ٚ ٍاامٛٛ اٌمزٍااٝ ٚ اٌّٖاابث١ٓ كافااً اٌَاا١بهح ٚ م ٠عمااً أْ رّاار 

هُ٘ اٌّٙالهح لٛاعال وواٍاٝ اٌَا١بهح صاُ رَا١ً إٌاٝ فبهعٙاب كِب

ربهوااخ أصاابهاى ثّىاابْ ٚلٛفٙااب ، أِااب اٌطٍماابد اٌفبهغااخ اٌزااٝ عضااو 

ع١ٍٙاااب ثّىااابْ اٌؾااابكس ٚ عااالك٘ب ص صاااخ ٚ عْاااو٠ٓ فٙاااٝ وبف١اااخ 

إلهرىبة اٌؾبكس ٚفاك رٖا٠ٛو ّاٙٛك اإلصجابد ٚ إؽالاس إٕابثبد 

رٍه اٌطٍمابد اٌّغٕٝ ع١ٍُٙ اٌزٝ م رزعلٜ فٝ ِغّٛعٙب ِغّٛع 

" . ٚ ٘ٛ لٛي ٠َٛك ثٗ إٛواػ كفبع اٌطبع١ٕٓ فٝ ٘انا اٌْا ْ ، 

٘انا إٌاٝ أٔاٗ م ٠عالٚ أْ ٠ىااْٛ كفبعابى ِٛٙاٛع١بى ٠ىفاٝ أْ ٠ىااْٛ 

اٌوك ع١ٍٗ َِزفبكاى ِٓ أكٌخ اٌضجٛد اٌَبئيخ اٌزٝ أٚهك٘ب اٌؾىُ ٚ 

 ِٓ ث١ٕٙب ألٛاي اٌْٙٛك اٌزٝ إّٛ ٔذ إ١ٌٙب اٌّؾىّخ .
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ث ٌزفاابد اٌؾىااُ عاآ كفاابع اٌطاابع١ٕٓ ثعاالَ ( ٌّااب واابْ إٌعااٝ 15

إهرىبثّٙاب اٌغو٠ّااخ ٚ أْ ِورىجٙااب أّقبٕابى افااو٠ٓ ِااوكٚكاى ثاا ْ 

ٔفااٝ اٌزّٙااخ ِاآ أٚعااٗ اٌاالفبع اٌّٛٙااٛع١خ اٌزااٝ م رَااز ً٘ هكاى 

ٛبٌّااب واابْ اٌااوك ع١ٍٙااب َِاازفبكاى ِاآ أكٌااخ اٌضجااٛد اٌزااٝ أٚهك٘ااب 

 اٌؾىُ .
 

لٚابهٖ أْ ٠اٛهك ( ثؾَت اٌؾىاُ و١ّاب ٠ازُ رل١ٌٍاٗ ٚ ٠َازم١ُ 16 

األكٌاخ إٌّزغااخ اٌزااٝ ٕاؾذ ٌل٠ااٗ عٍااٝ ِاب إٍزقٍٖااٗ ِاآ ٚلااٛع 

اٌغااوائُ اٌَّاإلح إٌااٝ اٌطاابع١ٕٓ ٚ م ع١ٍااٗ أْ ٠زعمجّٙااب فااٝ وااً 

عيئ١خ ِٓ عيئ١بد كفبعّٙب ألْ ِفبك إٌزفبرٗ عٕٙب أٔٗ أٛوؽٙاب ، 

ٚ ِٓ صُ ف ْ ِب ٠ض١وٖ اٌطبعٕبْ فٝ ٘نا اٌٖلك م ٠عالٚ أْ ٠ىاْٛ 

فٝ رمل٠و اٌل١ًٌ ٚ فاٝ ٍاٍطخ ِؾىّاخ اٌّٛٙاٛع علمى ِٛٙٛع١بى 

فٝ ٚىْ عٕبٕو اٌلعٜٛ ٚ إٍازٕجبٛ ِعزمال٘ب ٚ ٘اٛ ِاب م ٠غاٛى 

 إصبهرٗ أِبَ ِؾىّخ إٌم٘ .
 

( ٌٍّؾىّخ أْ رَزيٕٝ عٓ ٍّبع ّاٙٛك اإلصجابد إما ِاب لجاً 11 

اٌّزُٙ أٚ اٌّلافال عٕٗ مٌه ٕواؽخ أٚ ّٕٙبى كْٚ أْ ٠ؾٛي عالَ 

ّل فٝ ؽىّٙب عٍٝ ألٛاٌُٙ اٌزٝ أكٌاٛا ٍّبعُٙ أِبِٙب ِٓ أْ رعز

ثٙااب فااٝ اٌزؾم١ماابد ِااب كاِااذ ٘اانٖ األلااٛاي ِطوٚؽااخ عٍااٝ ثَاابٛ 

 اٌجؾش .
 

( ٌّاااب وااابْ إٌعاااٝ عٍاااٝ اٌؾىاااُ إٍااازٕبكٖ إٌاااٝ رمو٠اااو ٕااافخ 19

رْااو٠ؾ١خ ثّعوفااخ أؽاال األٛجاابء ِاآ غ١ااو األٛجاابء اٌْااوع١١ٓ م 

ِآ  ٠علٚ أْ ٠ىْٛ رع١١جبى ٌإلعواءاد اٌَبثمخ عٍاٝ اٌّؾبوّاخ ، ٚ

 صُ ف ٔٗ م ٠ٖؼ أْ ٠ىْٛ ٍججبى ٌٍطعٓ فٝ اٌؾىُ .

 

( ِٓ اٌّموه أْ ٌّؾىّخ اٌّٛٙٛع أْ ر فن ثّاب رطّائٓ إ١ٌاٗ 18

ِٓ عٕبٕو اإلصجبد ٚ ٌٛ وبْ مٌه ِٓ ِؾبٙو عّاال اإلٍازلممد 

ٚ لال  -ِب كاِذ ِطوٚؽخ ٌٍجؾش أِبِٙب ، ف ٔاٗ م عٍاٝ اٌّؾىّاخ 

خ فزؾمااك ثاانٌه ِااب أعااود ا١ٌٕبثااخ رؾم١ااك اٌٛالعااخ ثٕٛاافٙب عٕب٠اا

٠ْاازوٛٗ اٌماابْٔٛ فااٝ ِااٛاك اٌغٕب٠اابد ِاآ إ٠غاابة رؾم١مٙااب لجااً 

إْ ٘ااٝ أفااند ثزمو٠ااو ٛج١ات لاابَ ثبٌزْااو٠ؼ ٚ ٌااٛ ٌااُ  -اٌّؾبوّاخ 
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٠ىااآ ٛج١جااابى ّاااوع١بى ثؾَاااجبٔٗ ٚهلاااخ ِااآ أٚهاق اإلٍااازلمي فاااٝ 

اٌاالعٜٛ اٌّملِااخ ٌٙااب ٚ عٕٖااواى ِاآ عٕبٕااو٘ب ِااب كاَ أٔااٗ واابْ 

رٕبٌٚاٗ اٌالفبع ثبٌزف١ٕال ٚ إٌّبلْاخ ِطوٚؽبى عٍٝ ثَبٛ اٌجؾش ٚ 

إْ ٘ااٝ ٌااُ رعااوٗ فااٝ ؽىّٙااب ٌاالفبع  -ِاآ ثعاال  -، ٚ م ع١ٍٙااب 

 اٌطبع١ٕٓ فٝ ٘نا اٌْ ْ ِب كاَ أٔٗ كفبع  ب٘و اٌجط ْ .
 

 ( 1/11/1899ق ، عٍَخ  59ٌَٕخ  389) اٌطعٓ هلُ 
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 ٘زه عوٗ
 

ْٛ ٌاُ ٠وٍاُ ّاى ى فبٕابى أٚ ّٔطابى ِع١ٕابى ( ِٓ اٌّموه أْ اٌماب1ٔ

٠ٖٛك ف١ٗ اٌؾىاُ ث١ابْ اٌٛالعاخ اٌَّازٛعجخ ٌٍعمٛثاخ ٚ اٌااوٚف 

وّااب ٘ااٛ  -اٌزااٝ ٚلعااذ ف١ٙااب فّزااٝ واابْ ِغّااٛع ِااب أٚهكٖ اٌؾىااُ 

وبف١ابى فاٝ رفٙاُ اٌٛالعاخ ث هوبٔٙاب  -اٌؾبي فٝ اٌلعٜٛ اٌّطوٚؽخ 

ىااُ ٚ  وٚفٙااب ؽَااجّب إٍزقٍٖاازٗ اٌّؾىّااخ واابْ مٌااه ِؾمماابى ٌؾ

 اٌمبْٔٛ . 
 

( ٌّب وبْ اٌؾىُ لال ٍاوك األكٌاخ عٍاٝ ٕاؾخ اٌٛالعاخ ٚ َٔاجزٙب 2

إٌااٝ اٌطاابع١ٕٓ ٚ اٌزااٝ رزّضااً فااٝ ألااٛاي اٌّغٕااٝ ع١ٍٙااب ٚ ٚاٌاال٘ب 

..... ٚ ..... ٚ ..... ٚ ..... ٚ ....... ٚ ِب صجذ ِآ رمو٠او ِٖاٍؾخ 
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اٌطاات اٌْااوعٝ ٚ ِاآ ِعااب٠ٕزٝ ا١ٌٕبثااخ اٌعبِااخ ٚ اٌّؾىّااخ ث١ٙئااخ 

كفزااو إٍاازمجبي َِزْاافٝ اٌف١ااَٛ ، ف ٔااٗ م رضو٠اات عٍااٝ ٍاابثمخ ٚ 

اٌؾىُ إما ٘ٛ ٌُ ٠فٖؼ عٓ ِٖله ثعا٘ رٍاه األكٌاخ ألْ ٍاىٛد 

اٌؾىُ عٓ موو ِٖله اٌل١ًٌ م ١ٚ٠ال أصوٖ ِاب كاَ ٌاٗ إٔاً صبثاذ 

 ثبألٚهاق . 
 

( ِاآ اٌّمااوه أْ ٌّؾىّااخ اٌّٛٙااٛع أْ رَاازقٍٔ ِاآ ألااٛاي 3

َابٛ اٌجؾاش اٌٖاٛهح اٌْٙٛك ٚ ٍبئو اٌعٕبٕو اٌّطوٚؽخ عٍٝ ث

اٌٖااؾ١ؾخ ٌٛالعاااخ اٌاالعٜٛ ؽَاااجّب ٠اا كٜ إ١ٌاااٗ إلزٕبعٙاااب ٚ أْ 

رطااوػ ِااب ٠قبٌفٙااب ِاآ ٕااٛه أفااوٜ ِااب كاَ إٍزق ٕااٙب ٍاابئيبى 

َِاازٕلاى إٌااٝ أكٌااخ ِمجٌٛااخ فااٝ اٌعمااً ٚ إٌّطااك ٚ ٌٙااب ٕاالا٘ب ٚ 

إٍٔٙب اٌضبثاذ فاٝ األٚهاق ، ٚ أْ رؾٖاً ألاٛاي اٌْاب٘ل ٚ رفٙاُ 

ِااب كاِااذ ف١ّااب رؾٖااٍٗ م رؾااوف ٍاا١بلٙب ٚ رَزْاا  ِوا١ِٙااب 

 اٌْٙبكح عٓ ِّٚٛٔٙب . 
 

( م ٠ْزوٛ فاٝ ّاٙبكح اٌْاٙٛك أْ رىاْٛ ٚاهكح عٍاٝ اٌؾم١ماخ 4

اٌّواك إصجبرٙب ث وٍّٙب ٚ ثغ١ّاال رفبٕا١ٍٙب عٍاٝ ٚعاٗ كل١اك ، ثاً 

٠ىفٝ أْ رىْٛ فٝ ّ ْ رٍه اٌْٙبكح أْ را كٜ إٌاٝ ٘انٖ اٌؾم١ماخ 

ِب لبٌٗ اٌْٙٛك ثبٌماله ث ٍزٕزبط ٍبئ  رغو٠ٗ اٌّؾىّخ ٠ز ءَ ثٗ 

اٌنٜ هٖٚٚ ِال عٕبٕو اإلصجبد األفوٜ اٌّطوٚؽخ أِبِٙب ثاً أْ 

ثفاوٗ ؽٖاٌٛٗ  -رٕبل٘ ألٛاي اٌْٙٛك ِال ثعٚٙب أٚ رٚبهثٙب 

م ٠ع١ت اٌؾىُ أٚ ٠ملػ فٝ ٍ ِزٗ ِاب كاَ اٌؾىاُ لال إٍازقٍٔ  -

اٌؾم١مخ ِٓ ألٛاي اٌْٙٛك ثّب م رٕبل٘ ف١ٗ ٚ م ٠ع١جاٗ وانٌه أْ 

١بْ ألٛاي أؽل اٌْٙٛك إٌاٝ ِاب أٚهكٖ ِآ ألاٛاي ّاب٘ل ٠ؾ١ً فٝ ث

 افو ِب كاِذ ألٛاٌّٙب ِزفمخ ف١ّب إٍزٕل إ١ٌٗ اٌؾىُ ِٕٙب . 
 

( ٌّب وبْ اٌج١ٓ ِٓ اٌّفاوكاد اٌّٚاِّٛخ أْ ِاب ؽٖاٍٗ اٌؾىاُ 5

ثْاا ْ عٍااُ اٌْااب٘ل .... ثٛالعااخ ٘زااه اٌطاابع١ٕٓ ٌعااوٗ اٌّغٕااٝ 

ٌٙاااانٖ األف١ااااوح  -ٕاااابؽت إٍااازل٠ٛ ....  -ع١ٍٙاااب ٚ إفجاااابه ...... 

ثّْاااب٘لرٗ ألؽااال األفااا َ اٌغَٕااا١خ اٌقبٕاااخ ثٙاااب ٚ ٍٛجاااٗ ِٕٙاااب 

ر٠ٖٛو٘ب ثّضً ِاب لابَ ثاٗ اٌطابعْٕٛ ِعٙاب ، ٚ ِاب مواوٖ اٌْاب٘ل 

.... ٕٚفبى ٌٍٛالعخ ٔم ى عٓ ألٛاي اٌّغٕٝ ع١ٍٙب اٌزٝ أفجورٗ ثٙاب 
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، ٌٗ ٕلاٖ ث لٛاي ٘ مء اٌْٙٛك ، ٚ أْ ألٛاي اٌْاب٘ل ... ِزفماخ 

ِب ؽٍٖٗ اٌؾىُ ِٓ ألٛاي اٌّغٕاٝ ع١ٍٙاب ، فا ْ ِاب  فٝ عٍّزٙب ٚ

٠ٕعبٖ اٌطبعْٕٛ عٍاٝ اٌؾىاُ ثالعٜٛ اٌقطا  فاٝ اإلٍإبك م ٠ىاْٛ 

ٌٗ ِؾاً ثّاب رٕؾاً ِعاٗ ِٕابىعزُٙ فاٝ ٍا ِخ إٍازق ٓ اٌؾىاُ 

ألكٌاااخ اإلكأاااخ فاااٝ اٌااالعٜٛ إٌاااٝ عااالي ِٛٙاااٛعٝ ؽاااٛي رمااال٠و 

ب ٚ اٌّؾىّخ ٌركٌخ اٌمبئّخ فٝ اٌلعٜٛ ٚ ِٖابكهرٙب فاٝ عم١الرٙ

 ٘ٛ ِب م رمجً إصبهرٗ أِبَ ِؾىّخ إٌم٘ . 
 

( ِاآ اٌّمااوه أْ ٚىْ ألااٛاي اٌْااٙٛك ٚ رماال٠و اٌاااوٚف اٌزااٝ 6

٠ كْٚ ف١ٙب ّاٙبكرُٙ ٚ اٌزع٠ٛاً عٍاٝ ألاٛاٌُٙ ِّٙاب ٚعاٗ إ١ٌٙاب 

ِاآ ِطاابعٓ ٚ ؽاابَ ؽٌٛٙااب ِاآ اٌْااجٙبد ِوععااٗ إٌااٝ ِؾىّااخ 

 اٌّٛٙاااٛع رٕيٌاااٗ إٌّيٌاااخ اٌزاااٝ روا٘اااب ٚ رمااالهٖ اٌزمااال٠و اٌااانٜ

رطّاائٓ إ١ٌااٗ ، ٚ واابْ ِاا كٜ لٚاابء ِؾىّااخ اٌّٛٙااٛع ث كأااخ 

اٌطاابع١ٕٓ إٍاازٕبكاى إٌااٝ ألااٛاي ّااٙٛك اإلصجاابد ٘ااٛ إٛااواػ ٙاإّٝ 

ٌغ١ّال اإلعزجبهاد اٌزٝ ٍبلٙب اٌلفبع ٌؾٍّٙب عٍٝ علَ األفن ثٙاب 

، ٚ وبْ ِٓ اٌّموه أ٠ٚبى أْ ٌٍّؾىّخ أْ رَزّل إلزٕبعٙب ِٓ أٜ 

لاٛاي اٌْاب٘ل فاٝ أٜ ِوؽٍاخ ك١ًٌ رطّائٓ إ١ٌاٗ ٚ أْ رعاٛي عٍاٝ أ

ِآ ِواؽاً اٌزؾم١اك أٚ اٌّؾبوّااخ ِزاٝ إّٛ ٔاذ إ١ٌٙااب ٚ كْٚ أْ 

 رج١ٓ اٌعٍخ فٝ مٌه . 

( إْ ر فو اٌّغٕٝ فٝ اإلث ك عٓ اٌؾبكس م ٠ّٕال اٌّؾىّخ ِٓ 1

األفن ث لٛاٌٙب ِب كاِذ لل أفٖاؾذ عآ إّٛئٕبٔٙاب إٌاٝ ّاٙبكرٙب 

ٙااب ، مٌااه أْ ٚ أٔٙااب وبٔااذ عٍااٝ ث١ٕااخ ثاابٌاوٚف اٌزااٝ أؽبٛااذ ث

 رمل٠و لٛح اٌل١ًٌ ِٓ ٍٍطخ ِؾىّخ اٌّٛٙٛع . 
 

( ٌّب وبْ ِٓ اٌّموه أْ اٌلفال ثزٍف١ك اٌزّٙخ ِٓ أٚعٗ اٌالفٛع 9

اٌّٛٙٛع١خ ف ْ ِب ٠ض١وٖ اٌطبعْٕٛ ثْ ْ علٚي اٌّغٕاٝ ع١ٍٙاب 

عٓ إرٙبُِٙ صُ إٕاواه٘ب عٍاٝ ٘انا اإلرٙابَ ثعال أْ ثاوهد ٍاجت 

بكس ٚ رٍف١ااك اٌزّٙااخ ، م اٌعاالٚي ٚ ر فو٘ااب فااٝ اإلثاا ك عاآ اٌؾاا

٠عااالٚ واااً مٌاااه أْ ٠ىاااْٛ كفبعااابى ِٛٙاااٛع١بى م رٍزااايَ ِؾىّاااخ 

اٌّٛٙٛع ثّزبثعزٗ فٝ ِٕبؽ١اٗ اٌّقزٍفاخ ٚ اٌاوك عٍاٝ واً ّاجٙخ 

٠ض١و٘ب اٌطبعْٕٛ عٍٝ إٍازم ي إم اٌاوك ع١ٍٙاب ٠َازفبك كمٌاخ ِآ 
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أكٌخ اٌضجٛد اٌزٝ ٍبلٙب اٌؾىُ ثّب م ٠غاٛى ِعاٗ ِعاٛكٖ اٌزٖالٜ 

 ف١ٗ ٌلٜ ِؾىّخ إٌم٘ .  ٌٗ ٚ اٌقٛٗ
 

( ِاآ اٌّمااوه أْ اٌزٕاابل٘ اٌاانٜ ٠ع١اات اٌؾىااُ ٚ ٠جطٍااٗ ٚ اٌاانٜ 8

٠مال ث١ٓ أٍجبثٗ ثؾ١ش ٠ٕفاٝ ثعٚاٙب ِاب أصجزاٗ اٌاجع٘ ا٢فاو ٚ م 

٠عوف أٜ األِو٠ٓ لٖالرٗ اٌّؾىّاخ ٚ اٌانٜ ِآ ّا ٔٗ أْ ٠غعاً 

اٌل١ًٌ ِزٙبكِبى ِزَبلطبى م ّٝء ف١ٗ ثبل١ابى ٠ّىآ أْ ٠عزجاو لٛاِابى 

 ز١غخ ١ٍٍّخ ٠ٖؼ ٌٕ

 اإلعزّبك ع١ٍٙب . 
 

( م ٠ع١ت اٌؾىُ فط ٖ فٝ اإلٍٕبك ِب ٌُ ٠زٕبٚي ِآ األكٌاخ ِاب 11

 ٠ صو فٝ عم١لح اٌّؾىّخ.
 

( ٌّب وبْ اٌطبعْٕٛ ٌُ ٠ض١وٚا ١ّئبى ثقٖٛٓ ٕٚ  اٌزّٙاخ 11

أِبَ ِؾىّخ اٌّٛٙٛع ، ف  ٠غٛى إصبهرٗ ألٚي ِوح أِابَ ِؾىّاخ 

 إٌم٘ . 
 

ٌّماوه أْ اٌعجاوح فاٝ اٌّؾبوّاخ اٌغٕبئ١اخ ٘اٝ ( ٌّب وابْ ِآ ا12

ث لزٕاابع اٌمبٙااٝ ثٕاابء عٍااٝ األكٌااخ اٌّطوٚؽااخ ع١ٍااٗ ٚ م ٠ٖااؼ 

ِطبٌجزٗ ثبألفن ثل١ًٌ ثع١ٕٗ ف١ّب عالا األؽاٛاي اٌزاٝ ل١الٖ اٌمابْٔٛ 

ف١ٙب ثنٌه ، فمل ععً اٌمبْٔٛ ِٓ ٍاٍطزٗ أْ ٠ايْ لاٛح اإلصجابد ٚ 

١ ى ٌؾىّااٗ ، ٚ م أْ ٠ فاان ِاآ أٜ ث١ٕااخ أٚ لو٠ٕااخ ٠وراابػ إ١ٌٙااب كٌاا

٠ٍاايَ أْ رىااْٛ األكٌااخ اٌزااٝ إعزّاال ع١ٍٙااب اٌؾىااُ ثؾ١ااش ٠ٕجااى وااً 

ك١ًٌ ِٕٙب ٚ ٠مطال فٝ وً عيئ١اخ ِآ عيئ١ابد اٌالعٜٛ إم األكٌاخ 

فٝ اٌّٛاك اٌغٕبئ١خ ِزَبٔلح ٠ىًّ ثعٚٙب ثعٚابى ٚ ِٕٙاب ِغزّعاخ 

رزىْٛ عم١الح اٌمبٙاٝ فا  ٠ٕااو إٌاٝ ك١ٌاً ثع١ٕاٗ ٌّٕبلْازٗ عٍاٝ 

األكٌااخ ثااً ٠ىفااٝ أْ رىااْٛ األكٌااخ فااٝ ِغّٛعٙااب  ؽاالح كْٚ ثاابلٝ

وٛؽاالح ِ ك٠ااخ إٌااٝ ِااب لٖاالٖ اٌؾىااُ ِٕٙااب ٚ ِٕزغااخ فااٝ إوزّاابي 

إلزٕبع اٌّؾىّخ ٚ إّٛئٕبٔٙب إٌٝ ِاب إٔزٙاذ إ١ٌاٗ ، وّاب م ٠ْازوٛ 

فااٝ اٌاال١ًٌ أْ ٠ىااْٛ ٕااو٠ؾبى كامى ثٕفَااٗ عٍااٝ اٌٛالعااخ اٌّااواك 

ك إصجبرٙااااب ثااااً ٠ىفااااٝ أْ ٠ىااااْٛ إٍاااازق ٓ صجٛرٙااااب عاااآ ٛو٠اااا

اإلٍزٕزبط ِّب رىْ  ٌٍّؾىّخ ِٓ اٌاوٚف ٚ اٌماوائٓ ٚ رور١ات 
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إٌزبئظ عٍٝ اٌّملِبد ف ْ ِب ٠ض١وٖ اٌطبعْٕٛ ثْا ْ األكٌاخ اٌزاٝ 

عٛي ع١ٍٙب اٌؾىُ اٌّطعْٛ ف١ٗ فٝ إكأزُٙ عٓ اٌغوائُ اٌَّإلح 

إٌاا١ُٙ ٚ اٌَّاازّلح ِاآ ِعب٠ٕااخ ا١ٌٕبثااخ اٌعبِااخ ٌّىاابْ اإلعزاالاء ٚ 

بثمخ ٌاانٌه اٌّىااابْ ٚ رمو٠ااو اٌطج١ااات ِعب٠ٕااخ اٌّؾىّااخ ث١ٙئاااخ ٍاا

اٌْوعٝ ٚ كفزو إٍزمجبي َِزْفٝ اٌف١َٛ ٚ رؾو٠بد اٌع١ّال ..... 

ٚ اٌٖااٛه اٌّملِااخ ِاآ اٌّغٕااٝ ع١ٍٙااب ، م ٠عاالٚ أْ ٠ىااْٛ عاالمى 

ِٛٙٛع١بى فٝ اٌعٕبٕاو اٌزاٝ إٍازٕجطذ ِٕٙاب ِؾىّاخ اٌّٛٙاٛع 

 ِعزمل٘ب ِّب م ٠مجً ِعبٚكح اٌزٖلٜ ٌٗ أِبَ ِؾىّخ إٌم٘ .   
 

( ٌّب وبْ اٌضبثذ ِآ اإلٛا ع عٍاٝ اٌّفاوكاد اٌّٚاِّٛخ أْ 13

ٕاااٛه اٌّغٕاااٝ ع١ٍٙاااب وبٔاااذ ِعوٚٙاااخ عٍاااٝ ثَااابٛ اٌجؾاااش ٚ 

إٌّبلْاااخ فاااٝ ؽٚاااٛه اٌقٖاااَٛ ثغٍَاااخ اٌّؾبوّاااخ ٚ ٌاااُ رىااآ 

ِٛكعٗ فٝ ؽوى ِيٍك ٌُ ٠ف٘ ٌلٜ ٔاو اٌلعٜٛ أِابَ اٌّؾىّاخ 

 ف ْ إٌعٝ فٝ ٘نا اٌْ ْ م ٠ىْٛ ٕؾ١ؾبى . 
 

ٔذ ِؾىّخ اٌّٛٙٛع غ١و ٍِيِخ ثّزبثعخ اٌّازُٙ فاٝ ( ٌّب وب14

ِٕبؽٝ كفبعاٗ اٌّٛٙاٛعٝ ٚ فاٝ واً ّاجٙخ ٠ض١و٘اب ٚ اٌاوك عٍاٝ 

مٌه ِب كاَ اٌوك َِزفبكاى ّٕٙبى ِآ اٌمٚابء ثبإلكأاخ إٍازٕبكاى إٌاٝ 

أكٌخ اٌضجٛد اٌَبئيخ اٌزٝ أٚهك٘اب اٌؾىاُ ٚ ِآ صاُ فا ْ ِاب ٠ض١اوٖ 

١ٙاب وابْ عٍاٝ ٍاج١ً اٌطبعْٕٛ ِٓ أْ إٌزمابٛ اٌٖاٛه ٌٍّغٕاٝ عٍ

اٌّياػ ثَجت رٍٛس ِ ثَٙب ثبٌّبىٚد أصٕبء ى٠بهرٙاب ٌٍّٖإال ٚ 

أٔٙب وبٔذ رؾزفم ثبٌف١ٍُ ِعٙاب ثلمٌاخ أْ اٌٖاٛه اٌّٚاجٛٛخ ألاً 

عاالكاى ِّااب موورااٗ ثاابٌزؾم١ك ، ٚ أٔٙااب م رعااوف إٔٚاابف اٌطاابعٓ 

اٌضبٌش ٚ إم وبٔذ لال ٍٛجاذ إٔٚابفٗ ِآ اٌطابعٓ األٚي ثّٕبٍاجخ 

ٌّمبثٍزاٗ ٚ إٍاز َ اٌٖاٛه ِٕاٗ ، ٚ إْ ٚاٌال اٌطابعٓ م٘بثٙب إ١ٌٗ 

األٚي ٌُ ٠ٛلاال عٍاٝ اإللاواه اٌانٜ ٠ف١ال أْ عالٚي اٌّغٕاٝ ع١ٍٙاب 

عٓ إرٙبِٙب ٌٍطبع١ٕٓ وابْ ثٕابء عٍاٝ ٍٛجاٗ ٚ مٌاه ثَاجت عٍٙاٗ 

 اٌمواءح ٚ اٌىزبثخ ، ٠ىْٛ فٝ غ١و ِؾٍٗ . 
 

ِٓ لابْٔٛ اإلعاواءاد اٌغٕبئ١اخ ٚ إْ  311( ٌّب وبٔذ اٌّبكح 15

أٚعجذ عٍٝ اٌؾىُ أْ ٠جا١ٓ ٔأ اٌمابْٔٛ اٌانٜ ؽىاُ ثّمزٚابٖ ، 

إم أْ اٌمبْٔٛ ٌاُ ٠وٍاُ ّاى ى ٠ٖاٛك ف١اٗ اٌؾىاُ ٘انا اٌج١ابْ . ٚ 
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ٌّب  وبْ اٌضبثذ أْ اٌؾىُ اٌّطعْٛ ف١اٗ ثعال أْ ثا١ٓ فاٝ ك٠جبعزاٗ 

ٕٚاااا  اٌغااااوائُ اٌَّاااإلح إٌااااٝ اٌطاااابع١ٕٓ ، ؽٖااااً اٌٛالعااااخ 

ف١ٙاب ٚ ِا كٜ أكٌاخ اٌَّزٛعجخ ٌٍعمٛثاخ ٚ اٌااوٚف اٌزاٝ ٚلعاذ 

اٌضجٛد صُ أّابه إٌاٝ إٌٖاٛٓ اٌزاٝ افانُ٘ ثٙاب ثمٌٛاٗ " األِاو 

ِعلٌااخ ثبٌماابْٔٛ  1/281،  1/269إٌّطجااك ع١ٍااٗ ٔاأ اٌّااٛاك 

ِعلٌاااخ  2ِىاااوهاى أ/ 318ِىاااوهاى ،  318،  1891ٌَااإخ  214

ِٓ لبْٔٛ اٌعمٛثابد ٚ ِآ صاُ ٠زعا١ٓ  1812ٌَٕخ  31ثبٌمبْٔٛ 

ِااآ لااابْٔٛ  2/314ثبٌّااابكح عمااابثُٙ عّاااب إٍااإل إٌااا١ُٙ عّااا ى 

اإلعواءاد اٌغٕبئ١خ ٚ ؽ١ش أْ اٌغوائُ إٌَّلح إٌٝ اٌّز١ّٙٓ لل 

إهرجطاااذ ثجعٚاااٙب إهرجبٛااابى م ٠مجاااً اٌزغيئاااخ ٚ ِااآ صاااُ ٠زعااا١ٓ 

إعزجبه٘ااب عو٠ّااخ ٚاؽاالح ٚ اٌمٚاابء ثبٌعمٛثااخ اٌّمااوهح ألّاال٘ب 

عمٛثبد " . ف ْ ِب أٚهكٖ اٌؾىُ ٠ىفاٝ  2/32عّ ى ثٕٔ اٌّبكح 

ٛاك اٌماابْٔٛ اٌزااٝ ؽىااُ ثّمزٚااب٘ب ثّااب ٠ؾمااك ؽىااُ فااٝ ث١اابْ ِاا

 اٌمبْٔٛ . 
 

( ٌّااب وبٔااذ عو٠ّااخ فطاا  اإلٔضااٝ اٌزااٝ ٠جٍاا  ٍاإٙب أوضااو ِاآ 16

ٍذ عْوح ٍٕخ وبٍِخ ثبٌزؾ١اً ٚ اإلواواٖ إٌّٖاٛٓ ع١ٍٙاب فاٝ 

ِاآ لاابْٔٛ اٌعمٛثاابد اٌّعلٌااخ  281اٌفمااوح األٌٚااٝ ِاآ اٌّاابكح 

نٖ األٔضاٝ عآ رزؾماك ث ثعابك ٘ا 1891ٌَٕخ  214ثبٌمبْٔٛ هلُ 

اٌّىبْ اٌنٜ فطفذ ِٕٗ أ٠بى وبْ ٘نا اٌّىبْ ثمٖل اٌعجش ثٙاب ، ٚ 

مٌااه عاآ ٛو٠ااك إٍاازعّبي ٛااوق إؽز١ب١ٌااخ ِاآ ّاا ٔٙب اٌزيو٠ااو 

ثاابٌّغٕٝ ع١ٍٙااب ٚ ؽٍّٙااب عٍااٝ ِوافمااخ اٌغاابٔٝ ٌٙااب أٚ ث ٍاازعّبي 

أٜ ٍٚاابئً ِبك٠ااخ أٚ أكث١ااخ ِاآ ّاا ٔٙب ٍااٍت إهاكرٙااب . ٚ إم واابْ 

إٍازاٙو صجاٛد اٌفعاً اٌّابكٜ ٌٍقطا  ٚ اٌؾىُ اٌّطعْٛ ف١اٗ لال 

رٛافو هوٓ اٌزؾ١ً ٚ اإلوواٖ . ٚ اٌمٖل اٌغٕبئٝ فٝ ٘نٖ اٌغو٠ّاخ 

َِ ٌخ ِٛٙٛع١خ رفًٖ ف١ٙب ِؾىّخ اٌّٛٙاٛع ثي١او ِعمات ِاب 

 كاَ إٍزلمٌٙب ١ٍٍّبى . 
 

( ٌّااب واابْ ِاآ اٌّمااوه أْ اٌااووٓ اٌّاابكٜ فااٝ عو٠ّااخ ٘زااه 11

ٙاٝ ٌٍّغٕاٝ ع١ٍٙاب ٚ ٠زؾمك ث ٜ فعً ِقً ثبٌؾ١بء اٌعو اٌعوٗ

٠َازط١ً عٍاٝ عَااّٙب ٚ ٠قالُ عبٛفااخ اٌؾ١ابء عٕاال٘ب ِآ ٘اانٖ 
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إٌبؽ١خ ٚ م ٠ْزوٛ ٌزٛافوٖ لبٔٛٔبى أْ ٠زاون أصاواى ثغَاّٙب ، وّاب 

أْ اٌمٖاال اٌغٕااابئٝ ٠زؾمااك فاااٝ ٘اانٖ اٌغو٠ّاااخ ث ٖٔاااواف إهاكح 

اٌغبٔٝ إٌٝ اٌفعً ٚ ٔز١غزٗ ٚ م عجاوح ثّاب ٠ىاْٛ لال كفاال اٌغابٔٝ 

ٌيوٗ اٌاانٜ رٛفاابٖ ِٕااٗ . ٚ ٠ىفااٝ ٌزااٛافو هواآ إٌااٝ فعٍزااٗ أٚ ثااب

اٌمااٛح فااٝ عو٠ّااخ ٘زااه اٌعااوٗ أْ ٠ىااْٛ اٌفعااً لاال إهرىاات ٙاال 

إهاكح اٌّغٕااٝ ع١ٍٙااب ٚ ثي١ااو هٙاابئٙب ٚم ٠ٍاايَ أْ ٠زؾاالس عٕااٗ 

اٌؾىُ ِزاٝ وابْ ِاب أٚهكٖ ِآ ٚلابئال ٚ  اوٚف ِاب ٠ىفاٝ ٌٍلمٌاخ 

ٚ ٘ٛ اٌؾبي فٝ اٌالعٜٛ اٌّطوٚؽاخ عٍاٝ ِاب ٍاٍ   -عٍٝ ل١بِٗ 

فاا ْ ِااب ٠ض١ااوٖ اٌطاابعْٕٛ فااٝ ٘اانا اٌْاا ْ ٠ىااْٛ فااٝ غ١ااو  -بٔااٗ ث١

 ِؾٍٗ . 
 

( ٌّب وبْ اٌضبثذ ِٓ ِلٚٔبد اٌؾىُ اٌّطعاْٛ ف١اٗ أٔاٗ إعزجاو 19

اٌغوائُ إٌَّلح إٌٝ اٌطبع١ٕٓ عو٠ّخ ٚاؽلح ٚ عبلجُٙ ثبٌعمٛثاخ 

اٌّماااوهح ألّااال٘ب ، ف ٔاااٗ م ِٖاااٍؾخ ٌٙاااُ ف١ّاااب ٠ض١وٚٔاااٗ ثْااا ْ 

ٌّؾىّاااخ لااال كأااازُٙ ثغو٠ّاااخ عو٠ّاااخ ٘زاااه اٌعاااوٗ ِاااب كاِاااذ ا

اٌقط  ثبٌزؾ١ً ٚ اإلوواٖ ٚ أٚلعذ ع١ٍُٙ عمٛثزٙب عّ ى ثبٌّابكح 

 ِٓ لبْٔٛ اٌعمٛثبد ثٕٛفٙب اٌغو٠ّخ األّل .   32
 

( ٌّااب واابْ ٠جاا١ٓ ِاآ ِؾبٙااو عٍَاابد اٌّؾبوّااخ ٚ ِاالٚٔبد 18

اٌؾىُ اٌّطعْٛ ف١ٗ أْ اٌّغٕٝ ع١ٍٙب إكعذ ِل١ٔبى لجاً اٌطابع١ٕٓ 

ك ٚاؽاال عٍااٝ ٍااج١ً اٌزعاا٠ٛ٘ اٌّ لااذ ، ِزٚااب١ِٕٓ ثمااوُ ٕااب

ف ْ إغفبي ٘نٖ اٌٖفخ فٝ ِٕطٛق اٌؾىُ أٚ اٌقطا  فاٝ ث١ابْ إٍاُ 

م  -ٚ ٘اٛ ٍااٙٛ ٚاٙاؼ فاٝ ؽم١مااخ ِعٍِٛاخ ٌٍقٖااَٛ  -اٌّلع١اخ 

 ٠ٕبي ِٓ ٕؾخ اٌؾىُ ٚ ٠ىْٛ إٌعٝ ع١ٍٗ ثبٌجط ْ غ١و ٍل٠ل . 
 

 (28/5/1896ق ، عٍَخ 56ٌَٕخ  394)اٌطعٓ هلُ 
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 ٍولخ ثبإلوواٖ
 

( اٌزفز١ِ اٌنٜ ٠غو٠ٗ هعبي اٌْاوٛخ فاٝ ِٕايي ثي١او إمْ ِآ 1

ا١ٌٕبثخ اٌعبِخ ٚ ٌىٓ ث مْ ٕابؽت إٌّايي أٚ ِآ ٠ٕاٛة عٕاٗ فاٝ 

غ١جزٗ ٘ٛ رفز١ِ ٕؾ١ؼ لبٔٛٔبى ٚ ٠زورت ع١ٍٗ ٕؾخ اإلعاواءاد 

يي ٌٚابثٜ اٌْاوٛخ ثابٌزفز١ِ اٌّج١ٕخ ع١ٍٗ. ٚ إم أمٔذ ١ٍلح إٌّ

وّاااب أصجاااذ اٌؾىاااُ  -عٍاااٝ إعزجااابه أٔٙاااب ىٚعاااخ ٕااابؽت إٌّااايي 

ف ٔٙب رعزجو لبٔٛٔبى ٚو١ٍزٗ ٚ اٌؾابئيح ٌٍّٕايي فعا ى  -اٌّطعْٛ ف١ٗ 

فٝ غ١جخ ٕبؽجٗ ٚ ٌٙب أْ ر مْ ثلفٌٛٗ، ٚ م فاوق فاٝ أْ رىاْٛ 

٘نٖ اٌّوأح ىٚعخ ّاوع١خ ٌٖابؽت إٌّايي أٚ ١ٌَاذ وانٌه فٙاٝ 

ٌؾب١ٌٓ ؽك اإلمْ ٌوعابي اٌْاوٛخ ثبٌالفٛي ٛبٌّاب أٔٙاب رٍّه فٝ ا

 اٌؾبئيح فع ى ٌٍّٕيي فٝ اٌفزوح اٌزٝ رُ ف١ٙب اٌزفز١ِ .
 

ِاآ لاابْٔٛ اإلعااواءاد اٌغٕبئ١ااخ ٌّاا ِٛه  34( أثبؽااذ اٌّاابكح 2

اٌٚااجٜ اٌمٚاابئٝ أْ ٠اا ِو ثاابٌمج٘ عٍااٝ اٌّاازُٙ اٌؾبٙااو اٌزااٝ 

ٚ ِٕٙاب  رٛعل كمئً وبف١خ عٍٝ إرٙبِاخ فاٝ ؽابمد عالك٘ب ؽٖاواى 

اٌغٕب٠بد. فابٌمج٘ عابئي ٌاٗ ٍاٛاء وبٔاذ اٌغٕب٠اخ ِزٍجَابى ثٙاب أٚ 
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فٝ غ١و ؽبمد اٌزٍجٌ ِزٝ وبٔاذ صّاخ كمئاً وبف١اخ عٍاٝ إرٙبِاٗ 

 ف١ٙب .
 

( ٠غااٛى ٌّاا ِٛه اٌٚااجٜ اٌمٚاابئٝ رفزاا١ِ اٌّاازُٙ فااٝ األؽااٛاي 3

 46اٌزٝ ٠غٛى ٌٗ ف١ٙب اٌمج٘ ع١ٍاٗ لبٔٛٔابى إعّابمى ٌإٔ اٌّابكح 

 واءاد اٌغٕبئ١خ .ِٓ لبْٔٛ اإلع
 

( ِزٝ وابْ اٌضبثاذ أْ ٚو١اً ا١ٌٕبثاخ اٌّقازٔ ٘اٛ اٌانٜ أعاوٜ 4

اٌزؾم١ك فا  ٠ٙاُ ثعال مٌاه اٌّىابْ اٌانٜ إفزابهٖ اٌّؾماك إلعاواء 

اٌزؾم١ك ٚ اٌنٜ ٠زاون ٌزمال٠وٖ ؽاك إفز١ابهٖ ؽوٕابى عٍاٝ ٕابٌؼ 

 اٌزؾم١ك ٚ ٍوعخ إعوائٗ .
 

ب ( ٌاا١ٌ فااٝ ؽٚااٛه ٙاابثٜ ّااعجخ اٌجؾااش اٌغٕاابئٝ اٌزؾم١ااك ِاا5

 ٠ع١ت إعواءارٗ .
 

( ل١بَ ا١ٌٕبثخ اٌعبِاخ ثا عواء اٌزؾم١اك ثٕفَاٙب م ٠مزٚاٝ لعاٛك 6

ِ ِٛهٜ اٌٚجٜ اٌمٚبئٝ عٓ اٌم١بَ إٌاٝ عبٔجٙاب فاٝ اٌٛلاذ ماراٗ 

 24ثٛاعجبرُٙ اٌزٝ فوٗ اٌْبهع ع١ٍُٙ أكاء٘ب ثّمزٚٝ اٌّبكح 

ِٓ لبْٔٛ اإلعواءاد اٌغٕبئ١خ ٚ وً ِاب فاٝ األِاو أْ روٍاً ٘انٖ 

ٌٝ ا١ٌٕبثخ اٌعبِخ فزىْٛ عٕٖواى ِآ عٕبٕاو اٌالعٜٛ اٌّؾبٙو إ

 رؾمك ا١ٌٕبثخ ِب روٜ ٚعٛة رؾم١مٗ ِٕٙب.
 

( ع١ٍّخ اٌعوٗ ٌزعوف اٌْٙٛك عٍٝ اٌّزُٙ ١ٌَاذ ٌٙاب أؽىابَ 1

ِموهح فٝ اٌمبْٔٛ رغت ِواعبرٙب ٚ إم وبْ اٌعًّ ثابٛ ى ثاً ٘اٝ 

 َِ ٌخ ِزعٍمخ ثبٌزؾم١ك وفٓ ِزوٚن اٌزمل٠و ف١ٙب ٌٍّؾىّخ .
 

( اإلوااواٖ فااٝ اٌَااولخ ٠زؾمااك ثىااً ٍٚاا١ٍخ لَااو٠خ رمااال عٍااٝ 9

األّااقبٓ ٌزعط١اااً لااٛح اٌّمبِٚاااخ أٚ إعاالاِٙب عٕااالُ٘ رَااا١ٙ ى 

 ٌٍَولخ .
 

( م ٠ملػ فٝ ٍ ِخ اٌؾىاُ اٌّطعاْٛ ف١اٗ عالَ ٙاجٜ األٍاٍؾخ 8

أٚ األكٚاد اٌزٝ إٍزعٍّذ فٝ اإلوواٖ. مٌاه ألٔاٗ ِاب كاَ أْ اٌؾىاُ 

ٌزااٝ أٚهك٘ااب ثاا ْ اٌطاابع١ٕٓ وبٔااب لاال إلزٕااال ِاآ األكٌااخ اٌَاابئيخ ا

٠ؾّاا ْ أٍااٍؾخ ٚ أكٚاد إٍاازعّبٌٙب فااٝ اإلوااواٖ ٚ ٘ااٛ ِااب ٠ىفااٝ 
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ٌٍزل١ًٌ عٍٝ رٛافو  وف اإلوواٖ فاٝ ؽمّٙاب ٚ ٌاٛ ٌاُ رٚاجٜ رٍاه 

 األ١ّبء .
 

( اٌعجوح فٝ اٌّؾبوّخ اٌغٕبئ١خ ٘ٝ ث لزٕبع لبٙاٝ اٌّٛٙاٛع 11

واءراٗ، ٚ م ثٕبء عٍٝ األكٌخ اٌّطوٚؽخ ع١ٍٗ ث كأاخ اٌّازُٙ أٚ ثج

٠ٖؼ ِطبٌجزٗ ثبألفن ثل١ًٌ ِع١ٓ. فمال ععاً اٌمابْٔٛ ِآ ٍاٍطزٗ 

أْ ٠يْ لٛح اإلصجبد ٚ أْ ٠ فن ِٓ أٜ ث١ٕخ أٚ لو٠ٕخ ٠وربػ إ١ٌٙاب 

 ك١ٌ ى ٌؾىّٗ إم إما ل١لٖ اٌمبْٔٛ ثل١ًٌ ِع١ٓ ٠ٕٔ ع١ٍٗ .
 

( اإلعزواف فٝ اٌَّبئً اٌغٕبئ١خ ِٓ عٕبٕو اإلٍازلمي اٌزاٝ 11

ّٛٙٛع وبًِ اٌؾو٠خ فٝ رمال٠و ٕاؾزٙب ٚل١ّزٙاب رٍّه ِؾىّخ اٌ

فااٝ اإلصجاابد فٍٙااب رماال٠و عاالَ ٕااؾخ ِااب ٠لع١ااٗ اٌّاازُٙ ِاآ أْ 

إعزوافااٗ ٔز١غااخ إوااواٖ ثي١ااو ِعماات ع١ٍٙااب ِااب كاِااذ رم١ّااٗ عٍااٝ 

 أٍجبة ٍبئيخ .
 

( رٕبل٘ اٌْٙٛك م ٠ع١ت اٌؾىُ ِب كاَ إٍزقٍٔ اإلكأاخ ِآ 12

 ألٛاٌُٙ ثّب م رٕبل٘ ف١ٗ .
 

وٛ ٌٖااؾخ رَااج١ت اٌؾىااُ أْ ٠طاابثك ِاا كٜ اٌاال١ًٌ ( م ٠ْااز13

اٌمااٌٛٝ ِٚااّْٛ اٌاال١ًٌ اٌفٕااٝ فااٝ وااً عيئ١ااخ ِٕااٗ ثااً ٠ىفااٝ أْ 

٠ىااْٛ اٌاال١ٌ ْ غ١ااو ِزعبهٙاا١ٓ ثّااب ٠َزعٖااٝ عٍااٝ اٌّ ئّااخ ٚ 

 اٌزٛف١ك .
 

 ( 1869/2/5ق ، عٍَخ  31ٌَٕخ  2169) اٌطعٓ هلُ 
 

 تم بحم  اهلل
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 الفهرس
 الوفحة                            الموبوأ

 2        تق ـم
 1        إ  اء

 1  ءات العامة فى المحاكمة الجنائيةالباب ادول: اإلجرا
 29    الباب الوادى: اإلجراءات أمام المحكمة

 01     الباب الوالث: إستجواب المتهم
 81     الباب الرابع: إعادة المحاكمة

 61     أحكام متنوعةالباب الخامب: 
 61      ة للمرافعةاإلعادـ 
 60    اإلجراءات السابقة على المحاكمةـ 

 777     : اإلثبات الجنائىالسادسالباب 
 777      ـ اإلثبات بوجه عام

 771       ـ اإلعترا 
 771            ـ اإلقرار

 770       ـ اإلثبات بالبينة
 776      ـ تساد  اددلة الجنائية

 777       ـ اووراق الرسمية
 771       رأى الخبيرـ 

 771     ـ حجية صحيفة الحالة الجنائية
ــــ 770        ـ القرائ 

 776      مب أ الوبوت بالكتابة
 727       ـ المعاـنة
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 721       ـ ال هادة
 721     ـ حجية الوور الفوتو رافية

 721       إثبات النس ـ 
 729      ـ حجية التسجيو الووتى

 720      اق العرفيةـ حجية ادور 
 726      ـ تناقض ادحكام الجنائية

 717 حقوق المتهم فى مرحلتى التحقيق و المحاكمةـ الباب السابع:
 712    ـ حقوق المتهم فى مرحلة التحقيق

 710    ـ حقوق المتهم فى مرحلة المحاكمة
 717    أشهر ادحكام القضائيةالملحق ادول: 

 712     قـ قضية تركة الملك فارو 
   797               ـ قضية الرقي  العام

 790    م  روائع تسبي  ادحكامالملحق الوادى: 
 798       تهـر  ـ 

 701        ـ دعارة
 787        ـ قتو

 780       ـ  تك عرض
 761       ـ سرقة باإلكراا

 768                 الفهرس

 2111/             هلُ اإل٠لاع :  

 اٌزول١ُ اٌلٌٚٝ:    

 ٌٍّ ٌ  ؽمٛق اٌطجال ِؾفٛ خ

 


