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اًمديمتقر أجمد اًمٓمراسمٚمز، يمٜم٧م ُمذ قمرومتف أشمقق إمم يمؾ يمٚمٛم٦م شم٘م٤مل ومٞمف أو شمروى 

 قمٜمف، ومٚم٘مد أطمٌٌتف عم٤م شمرك ذم ٟمٗمز وومٙمري ُمـ آصم٤مر ٓ يٛمحقه٤م اًمزُم٤من.

ضمقدة اهل٤مؿمٛمل طملم دظمٚمتٝم٤م ـم٤مًم٤ًٌم... ويمٜم٧م أؾمٛمع ُم٤م يم٤من أؾمت٤مذًا ذم صم٤مٟمقي٦م 

 ُمـ يمٚمامت احل٥ّم واإلقمج٤مب. -ومل أيمـ ُمٜمٝمؿ -ي٘مقًمف ـماّلسمف قمٜمف

ويم٤من أول ًم٘م٤مء سمف طملم أىم٤مُم٧م اعمدرؾم٦م طمٗماًل ظمٓم٤مسمٞم٤ًم ذم إطمدى اعمٜم٤مؾم٤ٌمت 

وىم٤مل: أقمط هذه اًمقرىم٦م  -ويمٜم٧م ُمـ ـمالسمف -اًمقـمٜمّٞم٦م، ومدقم٤مين إؾمت٤مذ حمٛمد اًمٌزم

وىمؾ ًمف إن اًمٌزم يريد أن شمٚم٘مل هذه اًم٘مّمٞمدة ٟمٞم٤مسم٦م قمٜمف. ومٗمٕمٚم٧م، وأًم٘مك  ًمألؾمت٤مذ أجمد

إؾمت٤مذ اًمٓمراسمٚمز اًم٘مّمٞمدة ومٕمروم٧م ُم٘مدار صم٘م٦م أؾمت٤مذي اًمٌزم سم٤مٕؾمت٤مذ اًمٓمراسمٚمز، 

 ومتٜمٞم٧م أن أيمقن ُمـ ـمالسمف.

ومل شمتح٘مؼ أُمٜمٞمتل إٓ طملم أصٌح٧م ـم٤مًم٤ًٌم ذم ىمًؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمٙمٚمٞم٦م أداب 

سمٚمز رئٞم٤ًًم ًم٘مًؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وأؾمت٤مذًا ًمٜم٤م دّرؾمٜم٤م ؾمٜمتلم، شمقمّم ذم ويم٤من اًمديمتقر اًمٓمرا

اًمًٜم٦م إومم ُمٜمٝمام شمدريًٜم٤م إدب اجل٤مهكم وذم اًمث٤مٟمٞم٦م شمدريًٜم٤م اًمٜم٘مد إديب.. ويم٤من 

ُمتٛمّٞمزًا سمٚمٖمتف وٟمٓم٘مف وـمري٘م٦م إًم٘م٤مئف، يمام يم٤من ُمتٛمّٞمزًا سم٤مٟمْم٤ٌمـمف وؾمٚمقيمف وطمًـ شمٍّمومف 

و٤موم٦م إمم اًمًٜمتلم يمٜم٧م واطمدًا ُمـ مخ٦ًم ـمالب أذف وطمٙمٛمتف ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٓمالب. وإ

قمٚمٞمٜم٤م اًمديمتقر اًمٓمراسمٚمز ؾمٜم٦م صم٤مًمث٦م ذم اًمتدري٥م اًمٕمٛمكم ذم اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ًمٚمٛمٕمٚمٛملم )يمٚمٞم٦م 

اًمؽمسمٞم٦م( ٟمذه٥م سمّمحٌتف إمم اعمدارس حلْمقر دروس وإًم٘م٤مء دروس ذم اعمدارس 

ُمٙمتٌف ًمٜمٜم٤مىمش اإلقمدادي٦م واًمث٤مٟمقي٦م ُمرة ذم إؾمٌقع، وٟمجتٛمع سمٕمد ذًمؽ ؾم٤مقم٦م ذم 
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اًمدرس اًمذي طميٟم٤مه أو أًم٘مٞمٜم٤مه، وًمٜمًتٛمع إمم ُمالطمٔم٤مت أؾمت٤مذٟم٤م وشمقضمٞمٝم٤مشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

وصم٘م٤موم٦م واًمؽمسمقي٦م واًمًٚمقيمٞم٦م... وًمٓم٤معم٤م يمٜم٤م ٟمٜمتٔمر هذه اًم٤ًمقم٦م عم٤م ٟمٗمٞمد ومٞمٝم٤م ُمـ قمٚمؿ 

ذا أدب ضمّؿ وظُمٚمؼ قم٤مل، ومل يٙمـ يًٛمح  – رمحف اهلل – وأدب سمٙمؾ ُمٕم٤مٟمٞمف. ًم٘مد يم٤من

ٍد ُمٜم٤ّم أن ٟم٘مقل يمٚمٛم٦م واطمدة شمزء إمم ُمـ أًم٘مك اًمدرس، وي٘مقل: ٟمحـ ًمٜمٗمًف وٓ ٕطم

ٟمتحّدث قمـ اًمدْرس ٓ قمـ اعمدّرس، وقمـ اًمٕمٚمؿ ٓ قمـ ص٤مطمٌف، وقمـ اعمٜمٝم٩م واًمٓمري٘م٦م 

ٌّؼ ذًمؽ أو ٟمّٗمذه!  ٓ قمّٛمـ ـم

أجمد حيؽمم اإلٟم٤ًمن أي٤ًم يم٤من، حيؽمم ـمالسمف، وحيؽمم ؾم٤مُمٕمٞمف، يم٤من  اًمديمتقر يم٤من

رهػ وراق، ي١مصمر ومٞمٛمـ يّم٤مطمٌف أو جي٤مًمًف هبٞمٌتف ووىم٤مره، يمتٚم٦م إطم٤ًمس إٟم٤ًمين ُم

ـٌ ًمف سم٤مًمٙمثػم  وُيٕمديف سمام ذم ٟمٗمًف ُمـ شمٚمؽ اعمِم٤مقمر اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمٜمٌٞمٚم٦م! وٓ أيمتؿ أٟمٜمل ُمدي

اًمٙمثػم ُمـ قمٚمؿ وأدب وؾمٚمقك. وًم٘مد رأي٧م ُمٜمف ُمقاىمػ ٓ أٟم٤ًمه٤م3 ُمٜمٝم٤م أٟمف اؾمتدقم٤مين 

لم اًمدراؾم٦م واًمتدريس؟ ىمٚم٧م: ذات يقم وؾم٠مًمٜمل: أصحٞمح ُم٤م ؾمٛمٕمتف ُمـ أٟمؽ دمٛمع سم

ٟمٕمؿ، ويمٜم٧م ـم٤مًم٤ًٌم ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مًمث٦م ذم يمٚمٞم٦م أداب. ىم٤مل ُم٤م اًمّمػ اًمذي شمدّرس ومٞمف؟ 

ىمٚم٧م: اًمٙمٗم٤مءة )أي اًمّمػ اًمت٤مؾمع يمام يمٜم٤ّم ٟم٘مقل(. ومٓمٚم٥م إزّم سمرٟم٤مُم٩م شمدريز وشمقزيع 

 اًم٤ًمقم٤مت، ومٙمتٌتف ًمف، وم٘م٤مل أظمؼم إدارة اعمدرؾم٦م أٟمٜمل ؾم٠مطمي درؾم٤ًم قمٜمدك ذم إؾمٌقع

اًم٘م٤مدم. وطمي ذم اعمققمد واؾمتٛمع إمم درد يمّٚمف، صمؿ ؿمٙمرين وهم٤مدر اعمدرؾم٦م، وًم٘مٞمٜمل 

ذم اجل٤مُمٕم٦م وم٠مصمٜمك قمغم ًمٖمتل ودرد وذطمل، وىم٤مل وهق يٌتًؿ: ًم٘مد أذيمرشمٜمل درس 

 أسمٞمؽ ذم ُمٙمت٥م قمٜمؼم...

وُمٜمٝم٤م أٟمف دقم٤مين ودقم٤م زُمٞمكم إؾمت٤مذ أمحد راشم٥م اًمٜمٗم٤مخ إمم اًمٖمداء ذم اًم٘م٤مهرة 

  – رطمؿ اهلل اًمقطمدة وهّٞم٠م ًمألُم٦م ُمـ يٕمٞمده٤م –ًمٚمؽمسمٞم٦م أي٤مم اًمقطمدة  طملم يم٤من وزيراً 

ّٓ أن ي٠ميت هق ًمٞمّمحٌٜم٤م ٕٟمف ص٤مطم٥م ؾمّٞم٤مرة، يمام ىم٤مل، ومٛمجٞمئف إًمٞمٜم٤م أؾمٝمؾ ُمـ  وأسمك إ

 جمٞمئٜم٤م إًمٞمف!!
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وًمق ذيمرت ُمثؾ هذه اعمقاىمػ ًمٓم٤مل سمٜم٤م احلدي٨م، وًمٙمـ طمًٌل أن أىمقل: إن 

يتّمػ سمف ُمـ ظمٚمؼ ىمّؾ ٟمٔمػمه، ذم مجٕمف سملم يمؾ ُم٤م رأيتف ُمٜمذ قمرومتف، يٜمٓمؼ سمام يم٤من 

اًمتقاوع وإٟمٗم٦م، واًمٚملم واًمٚمٓمػ إمم احلزم واًمّمالسم٦م، واًمّمدق واًمقوم٤مء، واًمٌٕمد 

 قمـ اعمح٤مسم٤مة واًمري٤مء، واًمؽموّمع قمـ اًمّمٖم٤مئر، واحلرص قمغم إشم٘م٤من اًمٕمٛمؾ.

وأُم٤م قمِْمؼ اًمٕمروسم٦م وُم٤م إًمٞمٝم٤م، وطم٥ّم اًمٗمّمحك واًمؽمّٟمؿ هب٤م وآؾمتٛمت٤مع سمٜمٓمؼ 

ٌِّٝم٤م ذم ٟمٗمقس إسمٜم٤مء واًمِم٤ٌمب.. وم٠مُمقر هل طمروومٝم٤م،  وأُم٤م اًمقٓء ًمث٘م٤مومتٝم٤م، وهمرس طم

 ُمٜمف اخلُٚمؼ اعمالزم واًمٓمٌع إصٞمؾ.

ٌّف أؾمت٤مذًا وإٟم٤ًمٟم٤ًم أٟمٜمل رأي٧م يمّؾ ُم٤م  وًم٧ًم أيمتؿ أن ُم٤م ؿمّدين إًمٞمف، وضمٕمٚمٜمل أطم

ف قم٘مٞمدة، يتٙمٚمَّٗمف همػمه ُمـ اًمٜم٤مس شمٙمّٚمٗم٤ًم، وُم٤م يٛمّثٚمقٟمف فم٤مهرًا متثٞماًل، هق ُمٜمف طم٘مٞم٘م٦م وًمدي

ٌّع، واًمقاىمع ٓ اًمتٛمثٞمؾ،  ٓ يّتّمػ سمف ًمٞمقصػ سمف، وٓ يتٙمّٚمٗمف ًمٖمػمه، إٟمف اًمٓمٌع ٓ اًمتٓم

 إٟمف يم٤من يٕمٛمؾ ًمٚمحّؼ ٓ ًمٚمَخٚمؼ، وعم٤م ي١مُمـ سمف ٓ ًمٚمِمٝمرة وٓ ًمٚمٔمٝمقر.

ًم٘مد رأي٧م ذم اًمديمتقر اًمٓمراسمٚمز أؾمت٤مذًا ٓ ُيٜمًك، وُمٕمٚمِّاًم ذيمّٞم٤ًم سمٜم٤ّمء يريد ـمالسمف 

زًا سم٤مًمٕمروسم٦م وًمٖمتٝم٤م، ويًٕمك إمم شمٕمٚمٞمٛمٜم٤م اًمٕمٚمؿ، وشمٕمٚمٞمٛمٜم٤م يمٞمػ ُمثٚمف قمروسم٦م واقمتزا

ٟمتٕمّٚمٛمف3 يم٤من هيديٜم٤م إمم ُمّم٤مدر اًمٕمٚمؿ، ويرؿمدٟم٤م إمم ُمٜم٤مه٩م اًمٌح٨م، وإمم ـمرق 

 اًمقصقل إمم طم٘م٤مئؼ اًمٕمٚمؿ، وٟمزاه٦م اًمٜم٘مد، وؾمداد احلٙمؿ.

ورأي٧م ومٞمف يمام ذم همػمه ُمـ زُمالئف ذم ُمٙمت٥م قمٜمؼم، ُمِم٤مسمف ُمـ أؾم٤مشمٞمذه، وآصم٤مرًا 

شمقضمٞمف ُمٕمّٚمٛمٞمف اًمذيـ ذيمرهؿ وأصمٜمك قمٚمٞمٝمؿ، ومٕمؾ همػمه ُمـ زُمالئف ذم ذًمؽ احلّمـ ُمـ 

 اًمٕمريب اًمث٘م٤مذم اًمقـمٜمل اعمٕمروف سمٛمٙمت٥م قمٜمؼم.

ٌّف، ومٚم٘مد ذيمر أٟمف ٓزُمف ذم  ورأي٧م ومٞمف ُمِم٤مسمف يمثػمة ُمـ أؾمت٤مذه اًمٌزم اًمذي أطم

ؾمت٤مذًا، ؾمٜمقات ُمٙمت٥م قمٜمؼم اًمذي اٟمت٥ًم إًمٞمف شمٚمٛمٞمذًا ذم اًمٕم٤مم اًمذي اٟمْمؿ إًمٞمف اًمٌزم أ

وأٟمف درس قمٚمٞمف ؾمٜمتلم.. وٓؿمؽ أٟمف صحٌف سمٕمد ذًمؽ3 وم٘مد يم٤مٟم٤م ُمٕم٤ًم يٕمّٚمامن ذم صم٤مٟمقي٦م 
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اًمٌزم، يمام ؾمٛمٕم٧م ذًمؽ ُمـ ش ضمحٞمؿ »ضمقدة اهل٤مؿمٛمل، ويم٤مٟم٤م يٚمت٘مٞم٤من ويتحّدصم٤من قمـ 

أؾمت٤مذي اًمٌزم ٟمٗمًف، ويم٤من اًمت٠مصمر واًمت٠مصمػم، أو يم٤مٟم٧م اًمٕمدوى أو اًم٘مدوة، وم٢مذا سم٤مًمتٚمٛمٞمذ 

ًمٚمٕمروسم٦م وًمٚمٕمرسمٞم٦م، وُمثٚمف أٟمٗم٦م وإسم٤مًء ذم اخلُٚمؼ واًمًٚمقك، وُمثٚمف ُمثؾ أؾمت٤مذه قمِم٘م٤ًم 

شمروّمٕم٤ًم قمـ ؾمٗم٤مؾمػ إُمقر وصٖم٤مئر احلٞم٤مة.. وُمثٚمف ومٞمام يٗمقح ُمـ ؿمٕمره ُمـ أري٩م 

 احلرّي٦م وؿمذا اًمٕمّزة واًمٙمؼمي٤مء.

ًم٘مد صدىم٧م ومٞمف ومراؾم٦م أؾمت٤مذه اًمٌزم3 وم٘مد يم٤من يرى ذم شمٚمٛمٞمذه أجمد ـم٤مًم٤ًٌم ٟم٤مسمٖم٤ًم 

 ذم اًمٓمٌع، ويم٤من ييب اعمثؾ سمف ًمٓماّلسمف. ذم اًمٗمٙمر، ُمتقىمِّداً 

وُمـ ي٘مؽمب ُمـ اًمديمتقر اًمٓمراسمٚمز يٕمٚمؿ ُم٤م ٓ يدّل قمٚمٞمف فم٤مهره ُمـ قمٛمؾ 

ٟمِمٞمط ذم جم٤مٓت صم٘م٤مومٞم٦م أو اضمتامقمٞم٦م أو ظمػمي٦م ٓ ئمٝمره٤م وٓ ُيٕمٚمؿ هب٤م أطمدًا، ي٘مقم هب٤م 

٤م!! وأٟم٤م أقمرف إيامٟم٤ًم سمجدواه٤م، ٓ ـمٚم٤ًٌم ًمٚمٔمٝمقر هب٤م أو ًمٚمِمٙمر قمٚمٞمٝم٤م أو ًمٚمثٜم٤مء قمٚمٞمف هب

ُمـ ذًمؽ أُمثٚم٦م ٓ ُمٙم٤من هل٤م ذم هذه اًمٕمج٤مًم٦م ُمـ اًمت٘مديؿ. وطمًٌف أن أيمثر ـمالسمف مل 

يٙمقٟمقا يٕمرومقن أٟمف يٜمٔمؿ اًمِمٕمر، وًمقٓ ىمٚم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ُمٜمٝمؿ يم٤مٟم٧م شمّٓمٚمع قمغم جمٚم٦م اًمرؾم٤مًم٦م 

اًمتل يّمدره٤م أمحد طمًـ اًمزي٤مت ذم اًم٘م٤مهرة عم٤م قمرف أطمد ُمٜمٝمؿ أن أؾمت٤مذه ؿم٤مقمر 

ُمـ ـمٌ٘م٦م قم٤مًمٞم٦م، ًم٘مد درؾمٜم٤م قمٚمٞمف وٓزُمٜم٤مه ؾمٜمقات ومل دمر قمغم ُمقهقب، وأن ؿمٕمره 

ًم٤ًمٟمف يمٚمٛم٦م واطمدة شمِمػم إمم أٟمف ي٘مقل اًمِمٕمر! وًمذًمؽ يم٤مٟم٧م ُمٗم٤مضم٠مة ًمٓمالسمف ذم اجل٤مُمٕم٦م 

 .(1)!شيم٤من ؿم٤مقمرًا »أٟمف 

ويم٤من ٓ يٗمت٠م يٖمرس ذم ـماّلسمف اًمِم٤ٌمب اجل٤مُمٕمٞملم طم٥ّم اًمٕمٚمؿ، واًمٖمقص قمغم 

ريمقا ذم صٜمٕمف وسمٜم٤مء احلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، اًمؽماث، وُمٕمروم٦م اًمٕمٚمامء اًمذيـ ؿم٤م

ويم٤من حيّثٜم٤م قمغم آقمتزاز سم٤مًمؽماث، وُمٕمروم٦م ُم٤م ومٞمف، دون أن ٟم٘مػ قمٜمده، يدقمقٟم٤م إمم 

ٌٍّم سمام ومٞمف ووقمٞمف، واًمتٓمّٚمع إمم اعمًت٘مٌؾ سمتٗم٤مؤل وإيامن.  اًمت

                                                                 

 .20اٟمٔمر شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم ص: 1))
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شمٚمؽ يم٤مٟم٧م رؾم٤مًم٦م اًمديمتقر اًمٓمراسمٚمز )اعمٕمٚمِّؿ(، مل يتقان ومٞمٝم٤م ومل ي٘مٍّم ذم 

ًم٘مٞم٤مم هب٤م ؾمقاء طملم يم٤من ُمٕمّٚماًم ذم اعمدارس اًمث٤مٟمقي٦م أو أؾمت٤مذًا ذم اجل٤مُمٕم٦م، أو وزيرًا ا

ًمٚمؽمسمٞم٦م. وؾمقاء أيم٤من ذم ؾمقري٦م أم ذم اعمٖمرب، وؾمقاء أيم٤من ىمري٤ًٌم ُمـ جمٛمع اًمٚمٖم٦م 

اًمٕمرسمٞم٦م اًمذي اٟمْمؿ إًمٞمف سمٛمرؾمقم صدر قمـ رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة قم٤مم 

  ُمٖمؽمسمف.، أم يم٤من سمٕمٞمدًا قمٜمف ذم1219

ُمٜم٤مرة ضم٤مُمٕمّٞم٦م، وه٥م طمٞم٤مشمف  1213وىمد يم٤من ذم اعمٖمرب، ُمٜمذ طمّؾ ومٞمٝم٤م قم٤مم 

ًمٚمج٤مُمٕم٦م وُم٤م يتٓمّٚمٌف اًمٕمٛمؾ اجل٤مُمٕمل ُمـ شم٠مؾمٞمس وشمٕمٚمٞمؿ وإذاف، وسم٘مل ومٞمٝم٤م صمالصملم 

ؾمٜم٦م، ؿمٝمد ًمف ومٞمٝم٤م ُمٕم٤مسوه ُمـ زُمالئف وـماّلسمف أٟمف يم٤من ُمـ رّواد اًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل 

٦م واعم٤ًمر. ووٕم٤ًم ًمٚمخٓمط واعمٜم٤مه٩م، وشم٠مصٞمالً   ًمٚمٝمقيَّ

وًم٘مد هٞم٠ّم اهلل ًمٚمديمتقر اًمٓمراسمٚمز رضم٤مًٓ أوومٞم٤مء، يمتٌقا قمٜمف، وظمّٚمدوا صٗم٤مشمف سمام 

ذيمروه قمـ متٞمّزه سم٤مًمٕم٘مؾ اعمًتٜمػم، واًمٗمٙمر إصٞمؾ اعمٜمٗمتح، واًمًٚمقك اًم٘مدوة ذم قمٚمٛمف 

وشمٕمٚمٞمٛمف، وذم إدارشمف وظُمٚم٘مف وؾمٚمقيمف، وذم وـمٜمّٞمتف وىمقُمٞمّتف، وصدرت، سمٕمد ووم٤مشمف، يمت٥م 

 اعمٖمرب وذم اًمِم٤مم، شمتحّدث قمٜمف، وشمٜمنم ُم٤م رأى أصح٤مهب٤م ومٞمف ُمـ صٗم٤مت اًمرضمقًم٦م ذم

واًمٕمروسم٦م واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، مم٤م ضمٕمٚمف رُمزًا ُمـ رُمقز اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًمقـمـ اًمٕمريب اًمٙمٌػم، 

ورُمزًا ُمـ رُمقز اًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل، وىمدوة ذم سمٜم٤مء اًمرضم٤مل واًمٕمٚمامء ذم ُمٜمٝمجف ذم اإلذاف 

 ت اًمٕمٚمٞم٤م، وذم اًمقوم٤مء ًمألُم٦م وشمراصمٝم٤م واًمتٓمّٚمع إمم ُمًت٘مٌٚمٝم٤م.قمغم رؾم٤مئؾ اًمدراؾم٤م

وىمد ووع اًمزُمٞمؾ اًمديمتقر حمٛمقد اًمًّٞمد سمتٙمٚمٞمٍػ ُمـ اعمجٛمع هذا اًمٙمت٤مب قمـ 

٘م٦م، وحتّدث قمٜمف  طمٞم٤مة اًمديمتقر اًمٓمراسمٚمز وٟمِم٠مشمف وؾمامشمف، وقمـ آصم٤مره اعم١مًمَّٗم٦م واعمح٘مَّ

ٗم٤ًم وحمّ٘م٘م٤ًم وحم٤مرضًا وأؾمت٤مذًا وجمٛمٕم ّٞم٤ًم وؿم٤مقمرًا، ويمِمػ ضمقاٟم٥م يمثػمة ُمـ سم٤مطمث٤ًم وُم١مًمِّ

إٟم٤ًمٟمّٞمتف اًمتل شمٌّدت ذم يمؾ ظمٓمقة ُمـ ظمٓمقاشمف، ويمؾِّ قمٛمؾ ُمـ أقمامًمف، ويمؾِّ قمالىم٦م ُمـ 

 قمالىم٤مشمف ذم اًمٌٞم٧م وذم اعمدرؾم٦م وذم اعمجتٛمع.
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وأًم٘مك اًمْمقء ذم يمثػم ُمـ صٗمح٤مت يمت٤مسمف قمغم ضمقاٟم٥م ُمٝمّٛم٦م وُمٜمػمة ٓ يٕمرومٝم٤م 

ز، ُمـ ذًمؽ اإلؿم٤مرة إمم اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل ٟم٤مل هب٤م يمثػمون ممـ قم٤مسوا اًمديمتقر اًمٓمراسمٚم

، وشم٠مصٞمؾ عمٗم٤مهٞمؿ شمدور طمقل (1)اًمديمتقر أجمد درضم٦م اًمديمتقراه وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ قمٚمؿ همزير

اًمِمٕمر وأص٤مًم٦م اًمٜم٘مد إديب اًم٘مديؿ وٟمًٌف اًمٕمريّب، وسمٞم٤من ُم٘مّقُم٤مت اًمذات اًمٕمرسمٞم٦م 

 اإلؾمالُمٞم٦م ذم شمراصمٜم٤م اًمٜم٘مدي إديب.

ٕمرسمٞم٦م اعمت٠مّصٚم٦م قمٜمد اًمديمتقر اًمٓمراسمٚمز واعمتٓمّٚمٕم٦م إمم وُمٜمٝم٤م ُم٤م يتّمؾ سم٤مًمٜمزقم٦م اًم

اًمقطمدة وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ قمّزة وجمد، وُم٤م شمِمّٙمٚمف ُمـ ظمٓمقة ٟمحق قمقدة احلٞم٤مة إمم أُم٦م شم٘مقم 

 سم٠مداء دوره٤م ذم صٜمع احلْم٤مرة:

 أدكىىىىىىىك ُمـاكىىىىىىىا دولىىىىىىىٌة فمرزمّقىىىىىىىة

 

ىىىىُد   ُر سمىىىىرأُن َوىىىىْدفمـا وسُمقضم   ؾمىىىىامت

 
 اهت٤م وظمّم٤مئّمٝم٤م.وُمٜمٝم٤م ُم٤م يّتّمؾ سمِم٤مقمري٦م اًمٓمراسمٚمز وؾمام

إن هذا اًمٙمت٤مب اًمذي ووٕمف اًمديمتقر اًمًٞمّد ي٘مّدم ُمثاًل رائٕم٤ًم عمٕمّٚمؿ جمٛمٕمّل سمٜمك 

وهم٤مب سمٕمد أن أرؾمك أصقًٓ وشمرك ًمٜم٤م سمآصم٤مره وأقمامًمف ىمدوة ورُمزًا ًمٙمؾ ُمثّ٘مػ قمريّب 

ؾ ىم٤مدر قمغم اؾمتٚمٝم٤مم اًمؽماث واًمٜمٔمر  خمٚمص ص٤مدق اًمقٓء ُٕمتّف، يًٕمك إمم سمٜم٤مء ضمٞمؾ ُم١مهَّ

وإقمزاز، وقمغم اًمًػم اعمتقازن واعمقايم٥م عمًػمة احلْم٤مرة اًمتل يٜمٌٖمل ًمٜم٤م اعمِم٤مريم٦م  إًمٞمف سمح٥ّم 

 ذم صٜمٕمٝم٤م، ٓؾمتٕم٤مدة جمد أُّمتٜم٤م وإٟمت٤مج طمْم٤مرة قمرسمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م ُم٤مضمدة ُمتٛمٞمزة. 

إٟمف يمت٤مب يٗمتح اًم٤ٌمب واؾمٕم٤ًم ًمدراؾم٦م اًمديمتقر أجمد اًمٓمراسمٚمز ُمـ مجٞمع 

 ضمقاٟم٥م ؿمخّمٞمتف اًمٗمٙمري٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م:

اًل ُمـ رضم٤مل اًمٗمٙمر، ٟم٤مؿمٓم٤ًم ذم مجٞمع ٟمقاطمل احلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م، ًمدراؾمتف رضم

 واًمث٘م٤مومٞم٦م، وآضمتامقمٞم٦م، واًمٕمرسمٞم٦م اًمقطمدوي٦م.

                                                                 

 ووٕمٝم٤م د. اًمٓمراسمٚمز سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م صمؿ قمّرسم٧م سم٠مظَمرة. 1))
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 ودراؾمتف ُمٕمٚمِّاًم وُمرؿمدًا يٜمِمئ اًمٕم٘مقل ويٌٜمل اًمرضم٤مل.

ٗم٤ًم وحمّ٘م٘م٤ًم، ذا ُمٜمٝم٩م قمٚمٛمّل ُمتٛمّٞمز سم٤معمٜمٓمؼ واًمدىم٦م وإُم٤مٟم٦م.  ودراؾمتف ُم١مًمِّ

ٕمراء، قمؼّم ذم ؿمٕمره قمـ آُم٤مًمف اًمتل هل آُم٤مل أُمتف، وقمـ ودراؾمتف ؿم٤مقمرًا سملم اًمِم

 آٓم أُّمتف اًمتل هل آُٓمف، ويم٤من ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم إمم اًمتجديد ذم اًمِمٙمؾ وذم اعمقؾمٞم٘م٤م.

قر اًمٓمراسمٚمز، ورطمؿ ُمـ ـّٞمد ضمٝمقده، ورطمؿ اهلل اًمديمتـقر اًمًـٙمر اهلل ًمٚمديمتـؿم

 ش.أجمد»ؾماّمه 

 ٤مٓشمف ُمـ اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم.ويمؾ اًمِمٙمر عمجٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ًمقوم٤مئف ًمرضم

 

 كٍّارَبَامل=ازن مَ
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ؤلفْا   ريُدتصْ   لم
 

يٕمد اًمديمتقر اعمجٛمٕمل أجمد اًمٓمراسمٚمز رمحف اهلل قمٚماًم ُمـ أقمالم اًمٗمٙمر ذم 

اًمٜمٝمْم٦م اعمٕم٤مسة ُٕمتٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م، إذ إٟمف يم٤من أدي٤ًٌم جمّٚمٞم٤ًم ذم طمٚمٌتل اًمِمٕمر واًمٜمثر، 

 قمٛمٚمف اجل٤مُمٕمل ذم ؾمقري٦م واعمٖمرب، طمٞم٨م رخّرضم٧م قمغم يديف أومقاج وأؾمت٤مذًا ُٓمٕم٤ًم ذم

ُمـ اًم٤ٌمطمثلم واًمٕمٚمامء، ووزيرًا ُمرُمقىم٤ًم إسم٤من اًمقطمدة سملم ؾمقري٦م وُمٍم، إو٤موم٦م إمم 

 يمقٟمف قم٤معم٤ًم حم٘م٘م٤ًم وحم٤مرضًا وسم٤مطمث٤ًم وُم١مًمٗم٤ًم.

اشمًؿ سمتٛمٞمزه ذم ُمراطمؾ دراؾمتف يم٤موم٦ًم، وفمؾَّ هذا اًمتٛمٞمز ُمراوم٘م٤ًم ًمف وضمزءًا ُمـ 

ٞمتف ذم جم٤مٓت قمٛمٚمف يم٤موم٦م، ويم٤من وومٞم٤ًم ًمقـمٜمف وأُمتف وًمٖمتٝم٤م اخل٤مًمدة، إذ ييب ؿمخّم

سمف اعمثؾ ذم احلرص قمغم اؾمتٕمامل ًمٖمتف اًمٕمرسمٞم٦م ٟم٤مصٕم٦ًم ذم قم٤ٌمرااهت٤م، وقمذسم٦م ذم أؾم٤مًمٞمٌٝم٤م، 

 ١مه٤م ـقاه٤م سم٘مٚمٌف ووضمداٟمف، ويٙمٚمـ٘م٤ًم ًمٚمٖمتف اًمٕمرسمٞم٦م، هيـٞم٘م٦م ذم شمٜم٤موهل٤م، ومٙم٤من قم٤مؿمـورؿم

 سمٕم٘مٚمف وًم٤ًمٟمف.

رومقه سم٠مظمالىمف اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتل يم٤من يتحغم هب٤م، إشم٘م٤مٟم٤ًم ذم قمٛمٚمف، واًمتزاُم٤ًم أؿم٤مد قم٤م

سمٛمقاقمٞمده، وإسم٤مًء ذم قمزة ٟمٗمًف وؿمٛمقظمٝم٤م، وطمرص٤ًم قمغم صقن اًمٕمٚمؿ واحلٗم٤مظ قمغم 

ُمٙم٤مٟمتف، وُمث٤مًٓ ذم ٟمزاهتف وساُمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م ورطم٤مسم٦م ومٙمره وؾمٕم٦م صم٘م٤مومتف، وىمدوة ذم 

 وطمْم٤مراهت٤م وُم٤موٞمٝم٤م وُمًت٘مٌٚمٝم٤م. اٟمتامئف إمم أُمتف واقمتزازًا سم٘مٞمٛمٝم٤م وشمراصمٝم٤م

وـم٤معم٤م ذيمر ـمالسمف أهنؿ شمٕمٚمٛمقا ُمٜمف اًمّمؼم واعمج٤مهدة، وىمقة آقمتزاز سمٛمجد إُم٦م 

اًمٕمرسمٞم٦م واإلسمح٤مر وراء يمٜمقز أدهب٤م اًمٕمريب اًم٘مديؿ، يمام أهنؿ ايمتًٌقا ُمـ ؿمخّمٞمتف، 
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ُمقاىمػ وؾمٚمقيم٤ًم، ؿمٛمقخ اًمتقاوع، وشمقاوع اًمِمٛمقخ، طمٞم٨م يم٤من ُمدرؾم٦م ذم ساطم٦م 

ًمًٛمق قمـ اًمّمٖم٤مئر واًمًٗم٤مؾمػ، واًمزهد قمـ اًمِمٝمرة، واًمّمالسم٦م ذم اًمدوم٤مع اًمرأي، وا

 قمـ ىمٜم٤مقم٤مشمف وُم٤ٌمدئف، وقمٚمق اهلٛم٦م، وقمٗم٦م اًمٚم٤ًمن.

وي٘مّدم هذا اًمٙمت٤مب ذم ومّمقًمف اخلٛم٦ًم صقرة جمٛمٚم٦م قمـ سمٕمٍض ُمـ ضمقاٟم٥م 

طمٞم٤مة اًمديمتقر اًمٓمراسمٚمز، طمٞم٨م اؿمتٛمؾ اًمٗمّمؾ إول قمغم ٟمِم٠مشمف ودراؾمتف وإقمامل 

 طمٞم٤مشمف، واًمًامت اًمتل حتٚم٧م هب٤م ؿمخّمٞمتف يمام شمٌّدت ًمدى ـمالسمف اًمتل ُم٤مرؾمٝم٤م ذم

 وزُمالئف وقم٤مرومٞمف.

واؿمتٛمؾ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين قمغم ٟمت٤مضمف ذم جم٤مزم اًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ ُمتٛمثالً ذم رؾم٤مًمتف 

، وذم شم٠مًمٞمٗمف شٟم٘مد اًمِمٕمر قمٜمد اًمٕمرب طمتك اًم٘مرن اخل٤مُمس ًمٚمٝمجرة»ذات اًمٕمٜمقان 

 ش.ٚمٖم٦م وإدبطمريم٦م اًمت٠مًمٞمػ قمٜمد اًمٕمرب ذم اًم»

وشمْمٛمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م ُمْمٛمقن قمدد ُمـ اعمح٤مرضات اًمتل أًم٘م٤مه٤م قمغم ـمٚم٦ٌم 

اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ذم اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ًمٚمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًم٘م٤مهرة، وشمدور طمقل اًمِمٕمر 

 احلامد ذم سمالد اًمِم٤مم إسم٤من آطمتالل اًمٕمثامين وآٟمتداب اًمٗمرٟمز واًمثقرة اًمًقري٦م.

وقع اًمٗمّمؾ اًمراسمع طمٞم٨م قمرض ويم٤من قمٛمؾ اًمٓمراسمٚمز ذم اًمتح٘مٞمؼ ُمق

 ًمتح٘مٞمؼ زضمر اًمٜم٤مسمح ورؾم٤مًم٦م اًمّم٤مهؾ واًمِم٤مطم٩م ٕيب اًمٕمالء اعمٕمري.

أُم٤م اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس وإظمػم وم٘مد قمرض عمْمٛمقن ديقاٟمف اًمِمٕمري ذي اًمٕمٜمقان 

، وىمد اؿمتٛمؾ قمغم ؾمت٦م أىم٤ًمم هل )اًمروطم٤مٟمٞم٤مت، إواسمد، اًم٘مقُمٞم٤مت، شيم٤من ؿم٤مقمراً »

قمرض ًمٚمٛم٘مٓمققم٤مت اًمِمٕمري٦م اًمتل شمْمٛمٜمٝم٤م شم٠مُمالت، قمؼمات، ذاشمٞم٤مت(، ويم٤من صمٛم٦م 

 يمؾ ىمًؿ ُمـ هذه إىم٤ًمم اًمًت٦م.

وقمرض اعمٚمحؼ ذم هذا اًمٙمت٤مب ًمٚمٙمٚمامت اًمتل أًم٘مٞم٧م ذم احلٗمؾ اًمت٠مسمٞمٜمل 

ًمراطمٚمٜم٤م، وآُمؾ أن أيمقن ىمد ووم٘م٧م ذم شم٘مديؿ صقرة واىمٕمٞم٦م قمـ طمٞم٤مة وم٘مٞمدٟم٤م اًمذي 
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ومٙم٤من ىمدوة ذم  أورم ومٙم٤من ٟمٛمقذضم٤ًم ذم اًمقوم٤مء، وأقمٓمك أُمتف قمّم٤مرة ومٙمره وُمٕمرومتف،

 اًمٕمٓم٤مء واإليث٤مر، ومحٗمٚم٧م طمٞم٤مشمف سمًٛمق اًم٘مٞمؿ، وقمٔمٛم٦م إداء، وقمٛمؼ آٟمتامء.

وٓ سمدَّ زم ُمـ أن أشمقضمف سم٤مًمِمٙمر ًممٟم٦ًم ريؿ اًم٘مزاز قمغم شمٜمْمٞمده٤م هلذا اًمٙمت٤مب، 

 وًمٚمٛمٝمٜمدس ُم٤مزن اًمٖمراوي قمغم إظمراضمف، ومٚمٝمام ُمٜمل يمؾ اًمِمٙمر واًمت٘مدير.

اسمٚمز اًمرمح٦م اًمقاؾمٕم٦م، ؾمٕم٦م ُم٤م ىمّدُمف ًمقـمٜمف رطمؿ اهلل قم٤معمٜم٤م اجلٚمٞمؾ اًمديمتقر اًمٓمر

ـْ هذه اًمًػمة ُمٕمٚماًم  وأُمتف ُمـ واومر اًمٕمٓم٤مء، وٟمزاه٦م اًمًػمة اًمٕمٓمرة وقمٗم٤مومٝم٤م، وًمتٙم

اهتتدي سمف إضمٞم٤مل ُمـ أسمٜم٤مء إُم٦م ذم قمٚمق اهلٛم٦م، وىمقة اإلرادة، وصدق آٟمتامء، وٟمٌؾ 

 اًمًج٤مي٤م، ووومرة اًمٕمٓم٤مء.

 
 

 
 ه1522مج٤مدى أظمرة  33دُمِمؼ ذم  

 م3915ٟمٞم٤ًمن  33  
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- 44 - 



 

- 44 - 


 الدكتقر أجمد الطرازمؾز كشلة ودراؽمة وفمؿلً 

 

ٟمح٤مول ذم هذا اًمٗمّمؾ أن ٟمتٕمرف ٟمِم٠مة اًمديمتقر أجمد اًمٓمراسمٚمز ودراؾمتف، وأن 

 طمٞم٤مشمف، وأن ٟمِمػم إمم اًمًامت اًمتل ُمٞمزت ؿمخّمٞمتف ٟم٘مػ قمغم إقمامل اًمتل ُم٤مرؾمٝم٤م ذم

 يمام شمٌدى ذًمؽ ذم ؿمٝم٤مدات ُمٕم٤مسيف وقم٤مرومٞمف.

 ىشأة الدكتور الطرابلسي ودراسته -أواًل

٘مٜمقات( اًموًمد أجمد سمـ طمًٜمل سمـ حمٛمقد اًمٓمراسمٚمز ذم طمّل سم٤مب اًمنجي٦م )

 ًجٞمٚمفم، إٓ أن شم1211أي٤مر  12اعمقاومؼ ًمـ ه 1255سمدُمِمؼ ذم اًمٕم٤مذ ُمـ ؿمٝمر رضم٥م 

 م.1211ذم اًمًجالت اًمرؾمٛمٞم٦م سم٤مًمدوًم٦م يم٤من قم٤مم 

يم٤من أسمقه و٤مسمٓم٤ًم ذم اجلٞمش اًمٕمثامين صمؿ و٤مسمٓم٤ًم ذم اجلٞمش اًمٗمٞمّمكم سمٕمد حتّرر سمالد 

اًمِم٤مم ُمـ آؾمتٌداد اًمؽميمل، ويم٤من ضمّده ُمـ ـمراسمٚمس اًمِم٤مم وإًمٞمٝم٤م يٜمت٥ًم، وىمد 

 اىمؽمن اسمٜمف اًمْم٤مسمط طمًٜمل سم٢مطمدى ومتٞم٤مت أهة قمٛمر سم٤مؿم٤م اًمدُمِم٘مٞم٦م.

 ٤مءت إىمدار أن يٕم٤مين اًمٓمٗمؾ أجمد اًمٞمتؿ ذم ـمٗمقًمتف اعمٌٙمرة، ومٝم٤م هق ذا يٗم٘مد وؿم

، ويتذيمر رؤيتف ٕسمٞمف وهق ذم اًم٤ًمدؾم٦م أو 1232، ويٗم٘مد أسم٤مه قم٤مم 1211أُمف قم٤مم 

٦م ـ٦م، وُمٚماًم سم٤مًمٗمرٟمًٞمـ٤ًم ًمٚمؽميمٞمـ٦م، وُمت٘مٜمـ٤ًم ًمٚمٕمرسمٞمـيم٤من أيب ُمت٘مٜم»اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ قمٛمره ىم٤مئالً: 

أٟمف يم٤من ذّواىم٦م ًمألدب، إذ ُم٤م أزال أذيمر أين رأيتف وأٟم٤م ـمٗمؾ ذم ، وخيّٞمؾ إزم وإعم٤مٟمٞم٦م

اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ ٟمًخ٦م ٤مت اخلٞم٤مم اًم٤ًمدؾم٦م أو اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ قمٛمري يٜمًخ سمخط يده رسم٤مقمٞمّ 

 ش.أقم٤مره إي٤مه٤م أطمد أصدىم٤مئف
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وي٘مقم ضمّد اًمٓمٗمؾ أجمد وأقمامُمف سمٙمٗم٤مًمتف سمٕمد وم٘مداٟمف واًمديف، ويرؾمؾ إمم يمت٤مشمٞم٥م 

٤مسم٦م، وُمـ صمؿ ؾم٤مىمتف اًمٙمت٤مشمٞم٥م إمم اعمدارس اًمرؾمٛمٞم٦م. وسمٕمد دُمِمؼ ًمٞمتٕمٚمؿ اًم٘مراءة واًمٙمت

اًمتحؼ سمٛمٙمت٥م قمٜمؼم، وهق اًمث٤مٟمقي٦م اًمقطمٞمدة  1231طمّمقًمف قمغم اًمِمٝم٤مدة آسمتدائٞم٦م قم٤مم 

 .1230ذم دُمِمؼ قم٤مم 

وذم هذا اعمٙمت٥م رخّرج ٟمٗمر ُمـ قمٚمامء إُم٦م وأدسم٤مئٝم٤م وؿمٕمرائٝم٤م وُمـ اًمث٤مئريـ 

٤مي٦م اعمقاه٥م وشمٜمٛمٞمتٝم٤م. وُمـ إؾم٤مشمذة واعمّمٚمحلم، ويم٤من ٕؾم٤مشمذشمف اًمٗمْمُؾ ذم رقم

اعمجّٚملم وإدسم٤مء اعمرُمقىملم اًمذيـ هنؾ اًمٓم٤مًم٥م أجمد ُمـ ُمٕمٞمٜمٝمؿ: إؾمت٤مذ قمٌد اًم٘م٤مدر 

اعم٤ٌمرك، وإؾمت٤مذ ؾمٚمٞمؿ اجلٜمدي، وإؾمت٤مذ حمٛمد اًمٌزم، وه١مٓء اًمثالصم٦م يم٤مٟمقا أقمْم٤مء ذم 

قا قمٚمامء أومذاذًا سمٙمؾ ُم٤م اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب سمدُمِمؼ )جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٞمقم(، ويم٤مٟم

 حتٛمؾ يمٚمٛم٦م قم٤ممل ُمـ ُمٕمٜمك قمٚماًم وُمٕمروم٦ًم وظمٚم٘م٤ًم وشمقاوٕم٤ًم.

وقمغم أيدي ه١مٓء اًمٕمٚمامء اعمرُمقىملم شمٚم٘مك اًمٓمراسمٚمز اًمٕمٚمؿ سمٙمؾ ضمدّي٦م وُمث٤مسمرة 

واضمتٝم٤مد وطمرص قمغم اًمتٗمقق، ومٜم٤مل اًمِمٝم٤مدة اًمث٤مٟمقي٦م )اًمٌٙم٤مًمقري٤م( ُمـ ىمًؿ اًمٗمٚمًٗم٦م 

صػ اعمٕمٚمٛملم اًمٕم٤مزم، وطمّمؾ قمغم ؿمٝم٤مدشمف سمٙمؾ إمم  1221، واٟمت٥ًم قم٤مم 1225قم٤مم 

 ضمدارة وشمٗمقق.

ُم٤ًمسم٘م٦م إليٗم٤مد اًمٜم٤مضمحلم ومٞمٝم٤م إمم ومرٟم٤ًم  1221وشمٕمٚمـ وزارة اعمٕم٤مرف قم٤مم 

ًمٚمتخّمص ذم إدب، ويم٤من اًمٓمراسمٚمز ُمـ اًمٜم٤مضمحلم ذم شمٚمؽ اعم٤ًمسم٘م٦م، وم٤ًمومر إمم 

( ذم ومرٟم٤ًم ذم أواظمر شمٚمؽ اًمًٜم٦م، وشم٤مسمع دراؾمتف ومحّمؾ قمغم اإلضم٤مزة )اًمٚمٞم٤ًمٟمس

، ومل يتٛمٙمـ ُمـ اًمٕمقدة إمم اًمقـمـ ٕن احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 1251أداب قم٤مم 

 ، وهق حيّي ًمٜمٞمؾ ؿمٝم٤مدة اإلضم٤مزة، ومام يم٤من ُمٜمف سمٕمد 1222وم٤مضم٠مشمف سمٕمد أن ٟمِم٧ٌم قم٤مم 

 أن ٟم٤مهل٤م إٓ أن أظمذ حيّي ًمٜمٞمؾ ؿمٝم٤مدة اًمديمتقراه ذم إدب اًمٕمريب ذم ضم٤مُمٕم٦م 
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سمالؿمػم(،  قمغم رؾم٤مًمتف ًمٚمديمتقراه اًمٕم٤ممل اًمٗمرٟمز )رجيٞمس اًمًقرسمقن سم٤ٌمريس، ويم٤من اعمنمف

 ويم٤من ُمقوقع اًمرؾم٤مًم٦م: اًمٜم٘مد اًمِمٕمري قمٜمد اًمٕمرب طمتك اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري: 

La critique de la poésie Arabe jusqu'au  ème siècle Hégire. 

، وٟم٤مل ؿمٝم٤مدة اًمديمتقراه 1252وىمد يمت٧ٌم اًمرؾم٤مًم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م وٟم٤مىمِمٝم٤م قم٤مم 

 ر ُمٜم٤مىمِمتف هل٤م ًمٞمٕمقد إمم وـمٜمف ذم ذًمؽ اًمٕم٤مم ٟمٗمًف.إصم

مجع اًمٓمراسمٚمز ذم دراؾمتف سملم اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م اًمتل ٟمِم٠م قمٚمٞمٝم٤م إسم٤من 

دراؾمتف ذم ُمٙمت٥م قمٜمؼم، وسملم اًمث٘م٤موم٦م اًمٖمرسمٞم٦م اًمتل قم٤مسه٤م إسم٤من دراؾمتف ذم ضم٤مُمٕم٦م 

٤مًم٦م واعمٕم٤مسة اًمًقرسمقن سم٤ٌمريس ذم أصمٜم٤مء حتْمػمه ًمٚمديمتقراه، وهٙمذا يم٤مٟم٧م إص

 شمتجٚمٞم٤من ذم ٟمت٤مضمف وؿمخّمٞمتف وآرائف وُمقاىمٗمف يم٤موم٦م.

 األعنال اليت مارسها -ثاىيًا

 ُم٤مرس اًمٓمراسمٚمز ذم ُمًػمة طمٞم٤مشمف إقمامل أشمٞم٦م:

٤ٌّمشم٤م اًمزي٧م سمٛمح٤مومٔم٦م  -1 قمٛمؾ ُمٕمٚماًم سمٕمد طمّمقًمف قمغم اًمِمٝم٤مدة اًمث٤مٟمقي٦م ذم ىمري٦م ضم

 م.1222اًم٘مٜمٞمٓمرة، ويم٤من ذًمؽ ؾمٜم٦م 

سمٞم٦م ذم صم٤مٟمقي٦م اًمٙمٚمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م سمدُمِمؼ سمٕمد طمٞم٤مزشمف وقمٛمؾ ُمدرؾم٤ًم ًمٚمٖم٦م اًمٕمر -3

 م.1220ؿمٝم٤مدة اعمٕمٚمٛملم اًمٕمٚمٞم٤م ؾمٜم٦م 

وقمٛمؾ ُمدرؾم٤ًم ذم صم٤مٟمقي٦م اًمتجٝمٞمز إومم )ضمقدة اهل٤مؿمٛمل( سمٕمد قمقدشمف ُمـ اإليٗم٤مد  -2

 م.1252وطمّمقًمف قمغم ؿمٝم٤مدة اًمديمتقراه ؾمٜم٦م 

٦م أداب سم٤مجل٤مُمٕم٦م م أؾمت٤مذًا ًمتدريس اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وآداهب٤م ذم يمٚمٞم1251قملّم قم٤مم  -5

 اًمًقري٦م، إصمر اومتت٤مح يمٚمٞمتل أداب واًمٕمٚمقم ذم هذه اجل٤مُمٕم٦م قمغم يدي اعمريب 

 ؾم٤مـمع احلٍمي.
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م، 1221و 1251اؾمتٛمر ذم قمٛمٚمف ذم هذه اًمٙمٚمٞم٦م اصمٜمتل قمنمة ؾمٜم٦م اُمتدت سملم  -2

 ويم٤من َيُٕمدُّ قمٛمٚمف ظمالل هذه اعمدة ُمـ أؾمٕمد ؾمٜمل طمٞم٤مشمف.

اظمتػم اًمٓمراسمٚمز ًمٞمٙمقن وزيرًا  1221سمٕمد ىمٞم٤مم اًمقطمدة سملم ؾمقري٦م وُمٍم قم٤مم  -1

ًمٚمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ ذم اإلىمٚمٞمؿ اًمِمامزم )اًمًقري( ُمـ اجلٛمٝمقري٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة، صمؿ 

وزيرًا ًمٚمث٘م٤موم٦م ُمْم٤موم٦م إمم اًمؽمسمٞم٦م سمٕمد ذًمؽ، صمؿ وزيرًا ًمٚمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ذم اجلٛمٝمقري٦م 

وإظمالص اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة سم٤مًم٘م٤مهرة، وُم٤مرس قمٛمٚمف ذم هذه اًمقزارات سمٙمؾ ضمدي٦َّم 

وشمٗم٤من وإيث٤مر وؿمٕمقر قم٤مل سم٤معم١ًموًمٞم٦م دم٤مه اًمقطمدة سملم ؾمقري٦م وُمٍم، وهق اًمذي 

 وىمػ طمٞم٤مشمف ًمٚمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م وأُمتف اًمٕمرسمٞم٦م.

زيّمك يمؾ ُمـ اعمجٛمٕمٞملم قمز اًمديـ اًمتٜمقظمل وضمٕمٗمر احلًٜمل شمرؿمٞمح اًمٓمٚم٥م اًمذي  -0

د وضمٝمف إؾمت٤مذ اًمديمتقر طمٙمٛم٦م ه٤مؿمؿ قمْمق اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب سمدُمِمؼ إمم اًمًٞمّ 

قمغم أن حيؾ اًمٓمراسمٚمز  1219آذار  0رئٞمس اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب سمدُمِمؼ سمت٤مريخ 

حمّؾ اعمرطمقم اًمِم٤مقمر حمٛمد اًمٌزم ذم اعمجٛمع، وضم٤مء ذم يمت٤مب اًمؽمؿمٞمح أن اًمٓمراسمٚمز 

قمٚمؿ ُمـ أقمالم أدسمٜم٤م اًمٕمريب اعمٕم٤مس، ويم٤من ُمٜمذ ٟمِم٠مشمف وُم٤م يزال ُمـ ـمٚمٞمٕم٦م اعمجّٚملم ذم 

ًمٖمتٜم٤م اًمٗمّمحك وقمٚمقُمٝم٤م وومٜمقن سمٞم٤مهن٤م ـمقال طمٞم٤مشمف طمٚمٌتل اًمِمٕمر واًمٜمثر، وظمدم 

اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م، ومتخرضم٧ْم قمغم يديف أومقاج ُمـ اًمٓمٚم٦ٌم واًم٤ٌمطمثلم واًمٕمٚمامء، وأُمدَّ 

اعمٙمت٦ٌم اًمٕمرسمٞم٦م سمٙمٜمقز ُمـ اإلسمداع واًمٜمٔمر واًمتح٘مٞمؼ، هذا إمم ظمٚمؼ ريّض، ووٛمػم 

ـّ مجٞمٕم٤ًم ُميب اعمثؾ سملم أهؾ اعمٕمروم٦م و  اًمٗمْمؾ.ٟم٘مّل، وقم٘مٞمدة راؾمخ٦م، ه

وأؿم٤مر اًمديمتقر ه٤مؿمؿ ذم اًمٓمٚم٥م إمم أن وؿَّ رصٞمػ ذم ُمثؾ أعمٕمٞم٦م اًمٓمراسمٚمز إمم 

 قم٘مد اعمجٛمع ؾمٞمزيد ذم وزٟمف، ويٕمكم ُمـ ؿم٠مٟمف.

وًم٘مد اٟمتخ٥م اعمجٛمع اًمديمتقر اًمٓمراسمٚمز ذم ضمٚمًتف اًمتل قم٘مده٤م سمت٤مريخ يقم اًم٧ًٌم 

 م قمْمقًا قم٤مُمالً ذم اعمجٛمع.31/2/1219اعمقاومؼ ه 1202ذي احلج٦م  3ذم 
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 15/3/1211واًمت٤مريخ  20وصدر ىمرار رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة ذو اًمرىمؿ 

سمتٕمٞملم اًمديمتقر اًمٓمراسمٚمز قمْمقًا قم٤مُماًل ذم جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وشم٠مظمر ُمققمد اؾمت٘م٤ٌمًمف 

ذم اعمجٛمع، صمؿ دقم٤م اعمجٛمع إمم اؾمت٘م٤ٌمًمف ذم ضمٚم٦ًم قمٚمٜمٞم٦م قم٘مده٤م ُم٤ًمء يقم اخلٛمٞمس ذم 

 م.32/2/1201اعمقاومؼ ه 2/1/1221

اومتتح ضمٚم٦ًم آؾمت٘م٤ٌمل إؾمت٤مذ اًمديمتقر طمًٜمل ؾمٌح رئٞمس اعمجٛمع، صمؿ أًم٘مك 

ث ومٞمٝم٤م قمـ  إؾمت٤مذ اًمديمتقر ؿمٙمري ومٞمّمؾ يمٚمٛم٦م اًمؽمطمٞم٥م سم٤مًمديمتقر اًمٓمراسمٚمز حتدَّ

ٟمِم٠مشمف ودراؾمتف وأقمامًمف وسمٕمض ُمـ ؾمامشمف، وأًم٘مك سمٕمده٤م اًمديمتقر اًمٓمراسمٚمز ظمٓم٤مب 

ٛمد اًمٌزم، وم٠مسم٤من أن اًمٌزم ىم٤مرب اًمٕمنميـ، آؾمت٘م٤ٌمل ُمتحدصم٤ًم ومٞمف قمـ ؾمٚمٗمف إؾمت٤مذ حم

وهق ٓ يٕمٚمؿ ُمـ اًم٘مراءة إٓ سمٕمض ؾمقر ىمّم٤مر ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، صمؿ أووح اعمٕم٤مٟم٤مة 

اًمتل يم٤مسمده٤م اًمٌزم طمتك همدا قمٚماًم ُمـ أقمالم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وؿم٤مقمرًا حمّٚم٘م٤ًم ُمـ ؿمٕمرائٝم٤م، 

وىمّدم ٟمامذج ُمـ  وحتّدث ذم ظمٓم٤مب آؾمت٘م٤ٌمل أيْم٤ًم قمـ ُمٜمٝمجٞم٦م اًمٌزم ذم شمدريًف،

ؿمٕمره ذم اإلسم٤مء واًمتٛمرد. واؿمتٛمؾ ظمٓم٤مب آؾمت٘م٤ٌمل أيْم٤ًم قمغم طمدي٨م اًمٓمراسمٚمز قمـ 

صٚمتف اًم٘مديٛم٦م سم٤معمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب اًمذي يم٤من ي٘مع قمغم ـمري٘مف سملم اًمدار واعمدرؾم٦م، 

وقمـ آطمتٗم٤مٓت اًمتل يم٤من حييه٤م ذم اعمجٛمع واعمح٤مرضات اًمتل يم٤من يًتٛمع إًمٞمٝم٤م 

شمٙمرياًم ًمٚمِم٤مقمر طم٤مومظ إسمراهٞمؿ  1232ؾ اًمذي أىم٤مُمف اعمجٛمع قم٤مم ومٞمف، وصّقر احلٗم

 وسمّمحٌتف يقُمئذ اًمِم٤مقمر ظمٚمٞمؾ ُمٓمران.

ويم٤من اًمٓمراسمٚمز ؿمديد آقمتزاز سم٤مٟمت٤ًمسمف إمم جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، إذ ي٘مقل: 

سم٤مٟٓمت٤ًمب إمم جمٛمع ًمف ذم قمٜمؼ يمؾ قمريب ومْمؾ، وذم يمؾ ٟمدوات  ويمٞمػ ٓ أقمتزّ »

يم٤من زم هذا اعمجٛمع ُمٜمذ شمٗمتح٧م قمٞمٜم٤مي قمغم أدب اًمٕمرب، أُم٤م أٟم٤م وم٘مد اًمٕمرسمٞم٦م ذيمر. 

 ش.ومتّرس ًم٤ًمين سمٚمٖم٦م اًمٕمرب، وـمٜم٤ًم ذم وـمـ، وأهاًل ذم أهؾ

ودمدر اإلؿم٤مرة إمم أن صمٛم٦م قمنم ؾمٜمقات ومّمٚم٧م سملم شمٕمٞملم اًمديمتقر اًمٓمراسمٚمز 
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وسملم طمٗمؾ اؾمت٘م٤ٌمًمف ذم اعمجٛمع قم٤مم  1211قمْمقًا قم٤مُماًل ذم جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قم٤مم 

٘مد ضم٤مء ذم رؾم٤مًم٦م وضمٝمٝم٤م اًمديمتقر اًمٓمراسمٚمز إمم إؾمت٤مذ اًمديمتقر طمًٜمل ، وًم1201

أن طمرصف أي  32/13/1209ؾمٌح ُمـ ُمٙم٤من قمٛمٚمف ذم اًمرسم٤مط سم٤معمٖمرب  سمت٤مريخ 

اًمٓمراسمٚمز قمغم اًم٘مدوم إمم دُمِمؼ سمٖمٞم٦م طمْمقر طمٗمؾ اؾمت٘م٤ٌمًمف قمْمقًا ذم اعمجٛمع ٓ 

وؾمٚمٗمف حمٛمد اًمٌزم  يداٟمٞمف إٓ طمرصف قمغم أن ي١مدي سمٕمض ُم٤م جي٥م قمٚمٞمف ٟمحق أؾمت٤مذه

 اًمذي ًمف قمٚمٞمف ُمـ إي٤مدي ُم٤م ٓ حيَم.

ومل يتٛمٙمـ اًمديمتقر اًمٓمراسمٚمز ُمـ مم٤مرؾم٦م قمٛمٚمف اعمجٛمٕمل سم٥ًٌم وضمقده ذم 

ظم٤مرج ؾمقري٦م، وىمد واومؼ ًمف اعمجٛمع قمغم قمدم طمْمقره ضمٚم٤ًمشمف ًمذًمؽ اًم٥ًٌم، إٓ أٟمف مل 

ع سمزُمالئف ي٘مٓمع قمالىمتف سم٤معمجٛمع، ومٙم٤من يزوره ذم أصمٜم٤مء جمٞمئف إمم دُمِمؼ، ومٞمجتٛم

 اعمجٛمٕمٞملم، ويٜم٤مىمش أقمامهلؿ، ويت٤ٌمدل ُمٕمٝمؿ وضمٝم٤مت اًمٜمٔمر ذم ىمْم٤مي٤مهؿ اعمجٛمٕمٞم٦م.

ويم٤مٟم٧م ضم٤مُمٕم٦م حمٛمد اخل٤مُمس ذم اًمرسم٤مط ممثٚم٦م سمٛمٕمٝمد اًمدراؾم٤مت وإسمح٤مث 

سم٤مًمتٜمًٞمؼ ُمع ش اًمتٝمٞمئ٦م اًمٚمٖمقي٦م واًمتٜمٛمٞم٦م»ًمٚمتٕمري٥م ىمد أىم٤مُم٧م ٟمدوة قم٤معمٞم٦م ُمقوققمٝم٤م 

ٞم٦ٌم ًمٚمٖم٤مت احلٞم٦م، وذًمؽ ذم ُمٕمٝمد اًمدراؾم٤مت اجل٤مُمٕم٦م اًمتقٟمًٞم٦م ممثٚم٦م سمٛمٕمٝمد سمقرىم

 .1219ُمـ شمنميـ إول قم٤مم  21و 31وإسمح٤مث سمٛمديٜم٦م اًمرسم٤مط ذم اعمدة اًمقاىمٕم٦م سملم 

ويم٤من إؾمت٤مذ اعمرطمقم اًمديمتقر طمًٜمل ؾمٌح رئٞمس جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ 

ف رؾم٤مًم٦م إمم إؾمت٤مذ اًمديمتقر أجمد اًمٓمراسمٚمز يٕمٚمٛمف ومٞمٝم٤م سم٠من جمٚمس اعم جٛمع ىمد ىمد وضمَّ

ي ىمرر اعمِم٤مريم٦م ذم اًمٜمدوة قمغم أن ي٘مقم يمؾ ُمـ اًمٓمراسمٚمز وقمٌد اهل٤مدي ه٤مؿمؿ قمْمقَ 

 اعمجٛمع سمتٛمثٞمؾ اعمجٛمع ذم شمٚمؽ اًمٜمدوة.

وقمٚمٞمٜم٤م أن ٟمِمػم أيْم٤ًم إمم أن قمْمقي٦م اًمديمتقر اًمٓمراسمٚمز مل شمٙمـ ًمت٘متٍم قمغم 

ٛمل اًمٕمراىمل جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ، وإٟمام يم٤من قمْمقًا قم٤مُماًل ذم يمؾ ُمـ اعمجٛمع اًمٕمٚم

 سمٌٖمداد، وجمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة.
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آصمر اًمٓمراسمٚمز أن يٕمتزل اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد سمٕمد طمدوث آٟمٗمّم٤مل سملم ؾمقري٦م وُمٍم  -1

، ومل يِم٠م أن يرضمع إمم اجل٤مُمٕم٦م اًمًقري٦م، وإٟمام شمقضمف إمم اًمٕمٛمؾ ذم 1211قم٤مم 

٤ٌميب، طمٞم٨م اعمٖمرب اًمٕمريب سمٜم٤مء قمغم اىمؽماح اعمٗمٙمر اعمٖمريب اًمديمتقر حمٛمد قمزيز احل

 .1213قمٛمؾ اًمٓمراسمٚمز ُمٕمف ذم يمٚمٞم٦م أداب سم٤مًمرسم٤مط، ويم٤من ذًمؽ ذم أواظمر قم٤مم 

واؾمتٛمر ذم قمٛمٚمف اجل٤مُمٕمل ذم يمٚمٞمتل أداب سمج٤مُمٕمتل حمٛمد اخل٤مُمس سم٤مًمرسم٤مط 

، طمٞم٨م دّرس وأذف 1221طمتك  1212وؾمٞمدي حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمٗم٤مس ُمـ قم٤مم 

وديمتقراه اًمدوًم٦م، وىمد زاد قمدد  قمغم ـمٚم٦ٌم اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ذم ؿمٝم٤مديت اعم٤مضمًتػم

 اًمرؾم٤مئؾ اًمتل أذف قمٚمٞمٝم٤م قمغم ؾمتلم رؾم٤مًم٦م.

وًمق أًم٘مٞمٜم٤م ٟمٔمرة قمغم ُمقوققم٤مت رؾم٤مئؾ ديمتقراه اًمدوًم٦م اًمتل أذف قمٚمٞمٝم٤م ذم 

اجل٤مُمٕم٤مت اعمٖمرسمٞم٦م ًمقضمدٟم٤م اًمتٜمقع ومٞمٝم٤م، إذ إهن٤م دمٛمع سملم اًم٘مديؿ واحلدي٨م ذم ضم٤مٟم٥م 

قمٚمؿ اًمٌديع »وش  إدب اًمٕمريب احلدي٨ماًمٍماع سملم اًم٘مديؿ واجلديد ذم»ُمٜمٝم٤م يمام ذم 

، وصمٛم٦م ضم٤مٟم٥م ُمٜمٝم٤م ي٘مػ شدراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م وشم٘مقيٛمٞم٦م -ذم دراؾم٤مت اًم٘مداُمك واعمحدصملم

ش ضمٞمؾ اًمًتٞمٜم٤مت ذم اًمِمٕمر اًمٕمراىمل اعمٕم٤مس»قمغم اًمٕمٍم احلدي٨م يمام ذم رؾم٤مًم٦م 

ش اًمٌالهمٞمقن اًمٕمرب اعمحدصمقن وشمٓمقير اًمٜم٘مد إديب»وش اخلٓم٤مب اًمروائل اًمٕمريب»و

اًم٘مّمٞمدة اًمدراُمٞم٦م »وش 1251ٜم٘مد إديب اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل ُمـ ومجر اًمٜمٝمْم٦م إمم ؾمٜم٦م اًم»و

 ش.ذم اًمِمٕمر اًمٕمريب اعمٕم٤مس

إٓ أن أهمٚم٥م اًمرؾم٤مئؾ يم٤مٟم٧م شمدور ذم ومٚمؽ اًمٌالهم٦م واًمٜم٘مد اًمٕمريب اًم٘مديؿ يمام ذم 

 اعمقوققم٤مت اًمت٤مًمٞم٦م:

 إصمر إؾمٓمقري ذم اًمٌالهم٦م واًمٜم٘مد اًمٕمريب إمم طمدود اًم٘مرن اًمث٤مُمـ اهلجري. -

ُمدظمؾ إمم ُم٘مقُم٤مت اًمتذوق اجلامزم ذم صٜمع اعمخت٤مرات اًمِمٕمري٦م قمٜمد اًمٕمرب  -

 ُمـ ظمالل اعمٗمّْمٚمٞم٤ّمت ومح٤مؾم٦م أيب مت٤مم.
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 ُمدرؾم٦م اًمثٕم٤مًمٌل ذم اًمؽماضمؿ واًمدراؾم٤مت إدسمٞم٦م. -

قمٚمامء اًمٕمرسمٞم٦م ذم ُمقاضمٝم٦م أهم٤مًمٞمط اًمِمٕمراء طمتك هن٤مي٦م اًم٘مرن اًم٤ًمسمع اهلجري  -

 ش.دراؾم٦م وصٗمٞم٦م ٟم٘مدي٦م»

 ره وسمٕمد قمٍمه.ـره اًمٜم٘مدي واجلدل اًمذي أصم٤مره ذم قمّمـصمػم: ومٙم٤مء اًمديـ سمـ إـوٞم -

 ٕيب حمٛمد اًمًجٚمامد. شاعمٜمزع اًمٌديع ذم دمٜمٞمس أؾم٤مًمٞم٥م اًمٌديع»حت٘مٞمؼ يمت٤مب  -

 ًم٘مداُم٦م سمـ ضمٕمٗمر.ش ٟم٘مد اًمِمٕمر»اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٜم٘مدي٦م ذم يمت٤مب  -

 اًمؽميمٞم٥م اًمّمقيت ذم اًم٘مرآن ظمّم٤مئّمف ووفم٤مئٗمف. -

ىمْم٤مي٤م  -جل٤مهٚمٞملم واإلؾمالُمٞملمُمّمٓمٚمح٤مت اًمٜم٘مد اًمٕمريب ًمدى اًمِمٕمراء ا -

 وٟمامذج وٟمّمقص.

 اًمتٜم٤مؾم٥م واإلي٘م٤مع اًمّمقيت ذم اًمٜمٔمؿ اًم٘مرآين. -

اًمٌحقث اإلقمج٤مزي٦م واٟمٕمٙم٤مؾم٤ماهت٤م ذم اًمدراؾم٤مت اًمٌالهمٞم٦م واًمٜم٘مدي٦م ذم هن٤مي٦م  -

 اًم٘مرن اًمراسمع اهلجري.

قم٧م قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم:  أُم٤م ُمقوققم٤مت سمحقث دسمٚمقم اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م وم٘مد شمقزَّ

 وُمـ هذه اًمٌحقث: :زمحقث دم التحؼقؼ -1

 حت٘مٞمؼ خمٓمقط روو٦م اًمتٕمريػ ٓسمـ اخلٓمٞم٥م. -

 حت٘مٞمؼ دراؾم٦م يمت٤مب اًمًحر واًمِمٕمر ًمٚم٤ًمن اًمديـ سمـ اخلٓمٞم٥م. -

 حت٘مٞمؼ يمت٤مب )اًمٕمٛمدة ذم حم٤مؾمـ اًمِمٕمر وآداسمف( ٓسمـ رؿمٞمؼ اًم٘مػمواين. -

 دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ ديقان اًمّم٤ٌمسم٦م ٓسمـ أيب طمجٚم٦م. -

 ٓسمـ هِم٤مم.دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ ؿمٕمر اًمرصم٤مء ذم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م  -

 ُمّمٓمٚمح٤مت اًمٜم٘مد اًمٕمريب ىمٌؾ اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهلجري مجع وحت٘مٞمؼ ودراؾم٦م. -
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 وُمـ هذه اًمٌحقث: زمحقث معاسة: -4

 .1210إمم  1251فم٤مهرة اًمِمٕمر احلر ذم إدب اًمٕمريب احلدي٨م ُمـ  -

 احلٙم٤مي٦م قمغم ًم٤ًمن احلٞمقان ذم اًمِمٕمر اًمٕمريب احلدي٨م. -

 دي٨م.اًمٍماع سملم اًم٘مديؿ واحلدي٨م ذم إدب اًمٕمريب احل -

 اًمٙمٜم٤مي٦م اًمٜم٘مدي٦م قمٜمد ـمف طمًلم. -

 ـمف طمًلم واًمتث٤مىمػ اًمٕمريب إوريب. -

 اًمٙمت٤مسم٦م اًمٜم٘مدي٦م قمٜمد ـمف طمًلم. -ـمف طمًلم اًمث٤مئر إديب -

 دراؾم٦م ًمٚمٛم١مصمرات واعمّم٤مدر. -أدب ُمٞمخ٤مئٞمؾ ٟمٕمٞمٛم٦م -

 اٟمٕمٙم٤مؾم٤مت أداب إورسمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م ذم ُمنح شمقومٞمؼ احلٙمٞمؿ. -

 زمحقث سمـاولت مقضقفمات مـ الؼديؿ: -4

 ؾمعرية إضمصائقة مـ مثؾ:دراؽمات  -أ

 ؿمٕمر يمٕم٥م سمـ زهػم دراؾم٦م إطمّم٤مئٞم٦م وٟمّمٞم٦م. -

 ؿمٕمر يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ إٟمّم٤مري دراؾم٦م إطمّم٤مئٞم٦م وٟمّمٞم٦م. -

 ؿمٕمر ىمٞمس سمـ احلٓمٞمؿ دراؾم٦م إطمّم٤مئٞم٦م وٟمّمٞم٦م. -

 ذم اًمٌٜمٞم٦م اإلي٘م٤مقمٞم٦م ًمٚمِمٕمر اجل٤مهكم )قمالىم٦م اًمٌحر سم٤مًمٖمرض( دراؾم٦م إطمّم٤مئٞم٦م. -

 دراؽمات دم البلغة العرزمقة والـؼد: -ن

إلقمج٤مزي٦م واٟمٕمٙم٤مؾم٤ماهت٤م ذم اًمدراؾم٤مت اًمٌالهمٞم٦م واًمٜم٘مدي٦م طمتك هن٤مي٦م اًمٌحقث ا -

 اًم٘مرن اًمراسمع اهلجري.

سمٜم٤مء اًم٘مّمٞمدة اًمٕمرسمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م سملم اًمقطمدة واًمتٗمٙمؽ ُمـ ظمالل يمت٥م اعمخت٤مرات  -

 اًمِمٕمري٦م اًم٘مديٛم٦م.
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 اًمِم٤مقمر اجل٤مهكم ص٤مطم٥م ُمقىمػ ٟمٛمقذضم٤من قمٜمؽمة سمـ ؿمداد وقمروة سمـ اًمقرد. -

 ٕمر اًمٜم٤مسمٖم٦م اًمذسمٞم٤مين.فمقاهر ًمٖمقي٦م وُمٕمجٛمٞم٦م ذم ؿم -

 ىمْم٤مي٤م اًمٜم٘مد إديب قمٜمد طم٤مزم اًم٘مرـم٤مضمل. -

 اًمرؤي٦م اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م قمٜمد اجل٤مطمظ. -

 ُمّمٓمٚمح٤مت ٟم٘مدي٦م وسمالهمٞم٦م ذم يمت٤مب )اًمٌٞم٤من واًمتٌٞملم( ًمٚمج٤مطمظ. -

 ُمدرؾم٦م اًمثٕم٤مًمٌل ذم اًمؽماضمؿ واًمدراؾم٤مت إدسمٞم٦م. -

 حم٤موًم٦م ذم دراؾم٦م سمٕمض ُمٙمقٟم٤مت اإلي٘م٤مع ذم ؿمٕمر اًمٌحؽمي. -

 ريم٦م اًمٜم٘مدي٦م طمقل اعمتٜمٌل.أصمر اسمـ ضمٜمل ذم احل -

 دراؾم٦م وصٗمٞم٦م وٟم٘مدي٦م. -ؿمٕمر أيب مت٤مم ذم دراؾم٤مت اعمحدصملم -

 قمٚمؿ اًمٌديع ذم دراؾم٤مت اًم٘مداُمك واعمحدصملم دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م وشم٘مقيٛمٞم٦م. -

 اًمتِمٌٞمف ذم اًمدراؾم٤مت اًمٌالهمٞم٦م واًمٜم٘مدي٦م )دراؾم٦م وصٗمٞم٦م شم٤مرخيٞم٦م(. -

  قمٍمه وسمٕمد قمٍمه.وٞم٤مء اًمديـ سمـ إصمػم: ومٙمره اًمٜم٘مدي واجلدل اًمذي أصم٤مره ذم -

 دراؽمات دم السغم والؼماصمؿ: -ج

 أمحد سمـ وم٤مرس طمٞم٤مشمف وآراؤه ذم اًمٚمٖم٦م واًمٜمحق.  -

 إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٚمامن سمـ وه٥م اًمٙم٤مشم٥م: دراؾم٦م وحتٚمٞمؾ. -

 أسمق قمكم اًم٘م٤مزم وأصمره ذم اًمدراؾم٤مت اًمٚمٖمقي٦م وإدسمٞم٦م ذم إٟمدًمس. -

 غم ـمٚم٦ٌم اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ىم٤مئالً:وًم٘مد أسم٤من اًمديمتقر اًمٓمراسمٚمز ُمٜمٝمجٞمتف ذم اإلذاف قم

ُم٤م هق اهلدف اًمذي ٟمٓمٛمح إمم أن يٌٚمٖمف ـمالب  طملم أـمرح قمغم ٟمٗمز اًم١ًمال:»

ٓ أضمد إٓ ضمقاسم٤ًم واطمدًا هق: أن ش يمٚمٞم٤مشمٜم٤م ذم دراؾمتٝمؿ ًمألدب اًمٕمريب إسمداقم٤ًم وٟم٘مدًا؟

يًتٓمٞمع اًم٤ٌمطم٨م اًمٜم٤مؿمئ ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف اجل٤مُمٕمل أن جي٤مسمف وطمده أي ٟمص يمت٥م 

واعمج٤مهب٦م شمٕمٜمل أن يٙمقن هذا اًم٤ٌمطم٨م  ٦م ذم ُمرطمٚم٦م ُمـ ُمراطمؾ شمٓمقر أدسمٜم٤م.سم٤مًمٕمرسمٞم
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ٌّآشمف، صمؿ أن يٙمقن ىم٤مدرًا قمغم اؾمت٘مٓم٤مر، سمؾ اؾمتٜمزاف،  ىم٤مدرًا قمغم وقمل اًمٜمص سمٙمّؾ خم

 ش.هذا اًمٜمص ًمٞمٕمٓمٞمٜم٤م يمؾ ُم٤م يٛمٙمـ أن ُيٕمٓمٞمف

سم٠مٟمف ش أن يٙمقن اًم٤ٌمطم٨م ىم٤مدرًا قمغم وقمل اًمٜمص»ويقوح اعم٘مّمقد ُمـ ىمقًمف 

ذم ُمْمٛمقن وقمل اًمٜمص أن يٙمقن اًم٤ٌمطم٨م ىم٤مدرًا قمغم ىمراءة اًمٜمص ىمراءة  يدظمؾ ـمٌٕم٤مً 

ضمديدة سم٘مدر اإلُمٙم٤من، أي ىمراءة ُمتٗمتح٦م قمغم ُمٕمٓمٞم٤مت اًمٜم٘مد احلدي٨م، وهذا ي٘متيض 

ُمـ اًم٤ٌمطم٨م ذم إدب واًمٜم٘مد اًمٕمرسمّٞملم اًم٘مديٛملم أن يٙمقن سمٕمد متّٙمٜمف ـمٌٕم٤ًم ُمـ أدوات 

اًمٜم٘مد احلدي٨م. وىمد شمٕمٛمدت شم٘مٞمٞمد  سمحثف اًمٕمرسمٞم٦م، ُمٜمٗمتح اًمذهـ، ُمت٤مسمٕم٤ًم ًمتٞم٤مرات

اًم٘مراءة اجلديدة سمحدود اإلُمٙم٤من ٕسمٕمد اًمتٕمًػ اًمذي ي٘مع ومٞمف سمٕمض اًمدارؾملم طملم 

يريدون شم٘مقيؿ ُمٗم٤مهٞمؿ ٟم٘مدٟم٤م اًم٘مديؿ ذم وقء اعمذاه٥م اًمٜم٘مدي٦م احلديث٦م، وىمن هذه 

اعمٗم٤مهٞمؿ، ؿم٤مءت أم أسم٧م، قمغم اًمدظمقل ذم قمٜمؼ اًمزضم٤مضم٦م، ُمتٜم٤مؾملم أن ًمٙمؾ قمٓم٤مء 

ره اًمٕمٛمٞم٘م٦م اعمتِم٤مسمٙم٦م ُمع ضمذور فمقاهر احلٞم٤مة إظمرى اًم٤ًمسم٘م٦م واعمٕم٤مسة ومٙمري ضمذو

ًمف، وأن اؾمتػماد ٟمٔمري٤مت ضم٤مهزة ذم زُمـ ُم٤م وذم جمتٛمع ُم٤م ًمتٓمٌٞم٘مٝم٤م اقمت٤ٌمـم٤ًم قمغم ٟمت٤مج 

 (1)زُم٤من آظمر أو جمتٛمع آظمر هق ُمًٚمؽ ظم٤مه ؾمٚمٗم٤ًم.

ى وىمد اًمتزُم٧م اًمتزاُم٤ًم ُمٓمٚم٘م٤ًم سمٛمٌدأ آٟمٓمالق دوُم٤ًم ُمـ اًمٜمّمقص ذم ُمًتق

شمدريس إدب واًمٜم٘مد، وذم ُمًتقى اإلذاف قمغم أقمامل اًم٤ٌمطمثلم اًمِم٤ٌمب. أُم٤م ذم 

اًمتدريس ومال أذيمر ذم طمٞم٤ميت اجل٤مُمٕمٞم٦م قمغم ـمقهل٤م أٟمٜمل ىمْمٞم٧م ؾم٤مقم٦م يم٤مُمٚم٦م ذم شم٘مرير 

ُمقوقع ٟمٔمري دون أن أظمّّمص ٟمّمٞم٤ًٌم يمٌػمًا ُمـ هذه اًم٤ًمقم٦م ًم٘مراءة اًمٜمص وحتٚمٞمٚمف 

واًمٜمت٤مئ٩م احلتٛمٞم٦م أو اعمحتٛمٚم٦م. وأُم٤م ذم  وضمٕمٚمف اعمٜمٓمٚمؼ اًمقصم٤مئ٘مل ًمٙمؾ اًمتّمقرات

اإلذاف وم٢من ٟمّمٞمحتل إومم وإظمػمة ًمٚم٤ٌمطمثلم اًمِم٤ٌمب يم٤مٟم٧م وُم٤م شمزال أن 

                                                                 

طمقارات ذم جمٚم٦م  -اًمِم٤مقمر اًمٕمالُم٦م أجمد اًمٓمراسمٚمز واًمٜم٘مد إديب -حمٞمل اًمديـ صٌحل (1)

 .  111ص 1211 - اًمقطمدة
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يٕمتٛمدوا ذم شم٠مؾمٞمس سمحقصمٝمؿ وشمقصمٞم٘مٝم٤م قمغم اًمٜمّمقص اًم٘مديٛم٦م حتٚمٞماًل واؾمتٜم٤ٌمـم٤ًم، وأٓ 

ـ ي٘مرؤوا ُم٤م يمتٌف اعمٕم٤مسون طمقل اعمقوقع ُمـ ىمري٥م أو سمٕمٞمد إٓ سمٕمد أن يٜمتٝمقا ُم

ُمرطمٚم٦م اًمت٠مؾمٞمس واًمتقصمٞمؼ، واًمتحٚمٞمؾ وآؾمتٜم٤ٌمط، وطمٞمٜمئذ ي٘مرؤون ُم٤م ي٘مرؤون ُمـ 

 يمت٤مسم٤مت ُمـ ىمٌَٚمٝمؿ طمقل اعمقوقع ىمراءة ٟم٘مدي٦م وم٤مقمٚم٦م ٓ ىمراءة اؾمتالسمٞم٦م ُمٜمٗمٕمٚم٦م.

وىمد اؾمتٓم٤مع سم٤مطمثقٟم٤م اًمِم٤ٌمب ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م ذم وقء هذا اًمًٚمقك أن 

شمتّمػ سم٤مٕص٤مًم٦م واجلدي٦م إمم طمد  ي٘مدُمقا عمٙمت٦ٌم اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل اجل٤مُمٕمل أقمامًٓ 

 (1)يًتحؼ اًمت٘مدير.

، وأىم٤مم ذم ومرٟم٤ًم سمٕمد إطم٤مًمتف قمغم 1221أطمٞمؾ اًمٓمراسمٚمز قمغم اًمت٘م٤مقمد قم٤مم  -2

 رمحف اهلل طمٞم٨م دومـ ذم سم٤مريس. 3991اًمت٘م٤مقمد إمم أن واومتف اعمٜمٞم٦م قم٤مم 

م 3991يٜم٤مير  31اعمقاومؼ ه 1531ذو اًم٘مٕمدة  2وًم٘مد شمقذم ص٤ٌمح يقم إطمد 

 م.3991يٜم٤مير  21اعمقاومؼ ه 1531ذو اًم٘مٕمدة  1ريس يقم إرسمٕم٤مء ودومـ ذم سم٤م

 3913أُم٤م زوضمتف اًمٗمرٟمًٞم٦م )ُمقٟمٞمٙم٤م( وم٘مد شمقومٞم٧م ذم سم٤مريس ذم ؿمٝمر يٜم٤مير قم٤مم 

ودومٜم٧م ومٞمٝم٤م، وًمٚمٓمراسمٚمز أرسمٕم٦م أسمٜم٤مء صمالث سمٜم٤مت وصٌل، وىمد وًمدت اسمٜمتف إومم 

اسمٜمف ؾم٤مُمل  ذم دُمِمؼ وهل ُمتخّمّم٦م سم٤مًمؽممج٦م اًمٗمقري٦م، ووًمد 1251ؾمٚمٛمك قم٤مم 

، وىمد 1229وهق ُمٝمٜمدس اشمّم٤مٓت، ووًمدت اسمٜمتف اًمث٤مٟمٞم٦م ٟم٤مدي٤م قم٤مم  1251قم٤مم 

، 1222رخّمّم٧م سم٤مٕدب آٟمجٚمٞمزي، أُم٤م اسمٜمتف اًمث٤مًمث٦م وًمٞمدة وم٘مد وًمدت قم٤مم 

وي٘مٞمؿ ؾم٤مُمل ذم ًمقومػما. أُم٤م سمٜم٤مشمف اًمثالث ومٞم٘مٛمـ ذم ومرٟم٤ًم. وإوٓد إرسمٕم٦م 

ًم٤ًمُمل وًمد واطمد اؾمٛمف ُمٜمذر، ُمتزوضمقن وًمًٚمٛمك سمٜم٧م واطمدة اؾمٛمٝم٤م ًمٌٜمك، و

 وًمٜم٤مدي٤م وًمد واطمد اؾمٛمف ضم٤مك، وًمقًمٞمدة سمٜم٧م واطمدة اؾمٛمٝم٤م ومٜمٞم٤ًم.

                                                                 

 .  110اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ص (1)
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 أىم٤مم جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ طمٗمؾ شم٠مسملم ًمٚمٗم٘مٞمد اًمٓمراسمٚمز ُم٤ًمء يقم إرسمٕم٤مء -19

ذم ىم٤مقم٦م اعمح٤مرضات  3991آذار  15اعمقاومؼ ًمـ ه 1531ذي احلج٦م  12ذم 

ت٤مذ اًمديمتقر ؿم٤ميمر اًمٗمح٤مم رئٞمس اعمجٛمع سم٤معمجٛمع، وؿم٤مرك ذم احلٗمؾ يمؾ ُمـ إؾم

وإؾمت٤مذ اًمديمتقر حمٛمقد اًمًّٞمد وإؾمت٤مذ اًمديمتقر قم٤مدل اًمٕمقا وإؾمت٤مذ اًمديمتقر 

قمٌد اهلل قمٌد اًمدايؿ وإؾمت٤مذ اعمٝمٜمدس حمٛمد أيٛمـ اًمٓمراسمٚمز سم٤مؾمؿ أهة اًمٗم٘مٞمد 

 )اًمٙمٚمامت اًمتل أًم٘مٞم٧م ذم احلٗمؾ ذم اعمٚمحؼ(.

 مساته -ثالجًا

أجمد اًمٓمراسمٚمز ُمث٤مًٓ وىمدوة ذم إقمامل اًمتل ُم٤مرؾمٝم٤م، وه٤م هق ًم٘مد يم٤من اًمديمتقر 

ذا صدي٘مف إؾمت٤مذ اعمرطمقم اًمديمتقر ؿمٙمري ومٞمّمؾ يِمػم ذم طمٗمؾ اؾمت٘م٤ٌمل اًمديمتقر 

اًمٓمراسمٚمز قمْمقًا قم٤مُماًل ذم جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ إمم أٟمف يم٤من ظمالل قمٛمٚمف 

ًمٚمجٝم٤مد اًمّم٤مسمر، أُم٤م أٟمف يم٤من  اًمتدريز ذم اجل٤مُمٕم٦م اًمًقري٦م ُمثاًل ًمٚمقوم٤مء اًمقذم، وُمثالً 

ُمث٤مًٓ ًمٚمقوم٤مء اًمقذم ومذًمؽ ٕٟمف أهدر يمؾ طمؼ ًمذاشمف، ودم٤موز قمـ يمؾ رهم٤ٌمشمف وُمٞمقًمف ُمـ 

أضمؾ اًمقوم٤مء ًمٚمٖمتف وأدهب٤م وىمرآهن٤م وشمراصمٝم٤م، ومآصمر أن ي٘مقل اًمٙمٚمٛم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م ذم صّػ أو 

، وذًمؽ سمٕمد ُمدّرج ٓ يًٛمٕمٝم٤م إٓ اعمئقن، قمغم أن ي٘مقل اًمٙمٚمٛم٦م اجلٛمٞمٚم٦م يًٛمٕمٝم٤م اعماليلم

 أن وأد ٟمٔمؿ اًمِمٕمر ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة اًمتل وىمػ ٟمٗمًف ومٞمٝم٤م ًمٕمٛمٚمف اًمتدريز.

ويم٤من ُمثاًل ًمٚمجٝمد اًمّم٤مسمر، وىمد قمرف ومٞمف ذًمؽ زُمالؤه وـمالسمف، ومٙم٤من يدظمؾ 

اجل٤مُمٕم٦م ذم اًمّم٤ٌمح، وٓ خيرج ُمٜمٝم٤م إٓ ُمع اًمٚمٞمؾ، وسملم ذًمؽ ؾم٤مقمت٤من ىمّمػمشم٤من ًمٚمٓمٕم٤مم 

راسمٕم٦م إمم شمٚمؽ اًمٖمروم٦م اًمتل يم٤من ومٞمٝم٤م ىمًؿ اًمٚمٖم٦م واًمٌٞم٧م، ومٙم٤من يٕمقد ُمع ىمًقة اًم٤ًمقم٦م اًم

اًمٕمرسمٞم٦م، ًمٞمٜمٙم٥م قمغم يمت٤مب ي٘مرؤه أو ٟمص حي٘م٘مف. ومل يٖم٤مدر اًمٙمٚمٞم٦م ُمرة واطمدة ظمالل 

شمٚمؽ إقمقام اًمتل قمٛمؾ ومٞمٝم٤م ذم اجل٤مُمٕم٦م إٓ ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم ُم١ممتر، ومٙم٤من آظمر ُمـ يدظمٚمٝم٤م 

 سمٕمد اُمتح٤مٟم٤مت اًمّمٞمػ، وأول ُمـ يدظمٚمٝم٤م ُمع اُمتح٤مٟم٤مت اخلريػ.
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٤من ُمث٤مًٓ ًمإليث٤مر، إذ إٟمف مل ي١مًمػ يمت٤ًٌم يمثػمة ٕٟمف يم٤من يٕمٛمؾ قمغم صٜم٤مقم٦م ويم

 إضمٞم٤مل اًمتل رخرضم٧م ذم اًمٙمٚمٞم٦م اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ إيامٟمف أن اًمٙمٚمٞم٤مت اًمٜم٤مؿمئ٦م حتت٤مج إمم 

 يمثػم ُمـ اًمت٘م٤مًمٞمد أيمثر مم٤م حتت٤مج إمم يمثػم ُمـ اًمٙمت٥م، وأن اًمٜمٛمقذج احلل ممثاًل ذم 

ذم اهلداي٦م ُمـ اًمٙمت٤مب اًمذي يٜمنم، وأن ؾمٛمٕم٦م اًمٙمٚمٞم٤مت  اإلٟم٤ًمن اًمذي يّمٜمٕمف أسمٕمد أصمراً 

ًمٞم٧ًم ذم قمدد اًمٙمت٥م اًمتل شمٓمٌٕمٝم٤م سم٘مدر ُم٤م هل ذم دروؾمٝم٤م اًمتل دمدده٤م وٟمامذضمٝم٤م 

 (1)اًمٌنمي٦م اًمتل شمّمقهمٝم٤م.

ويذيمر إؾمت٤مذ اًمديمتقر ؿم٤ميمر اًمٗمح٤مم أن اًمًٜمقات اًمتل ىمْم٤مه٤م اًمديمتقر أجمد 

ٓم٤مء واًمٌذل واًمتْمحٞم٦م دون شمقىمػ اًمٓمراسمٚمز ذم اًمتدريس اجل٤مُمٕمل هل ؾمٜمقات اًمٕم

، وـم٤معم٤م أصمٜمك اعمتحدصمقن ُمـ ـمالسمف وقم٤مرومٞمف قمغم ـمري٘متف اًم٤ٌمرقم٦م ذم اًمتدريس،  ـّ وٓ ُم

وم٠مؿم٤مدوا سمّمٜمٞمٕمف، وأوم٤موقا ذم ذيمر ؾمٕم٦م قمٚمٛمف، ومتّٙمٜمف ُمـ ُم٤مدشمف، وطمًـ شم٠مشّمٞمف ًمٞمجٕمؾ 

ٚمؼَّ اًمِمديد اًمّمٕم٥م ؾمٝماًل، واًمٌٕمٞمد اًمٜم٤مومر ىمري٤ًٌم ُمٞمنًا، وهلذا يم٤من شمٕمٚمؼُّ اًمٓمالب اًمتٕم

 (3)سمحْمقر دروؾمف ذم إصٖم٤مء شم٤مم، وحتٗمز ًمٗمٝمؿ ُم٤م يٚم٘مٞمف قمٚمٞمٝمؿ واؾمتٞمٕم٤مسمف.

ويٌلّم إؾمت٤مذ اًمديمتقر حمٛمد اًمٙمت٤مين قمْمق أيم٤مديٛمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م اعمٖمرسمٞم٦م، وىمد 

قمٛمؾ سم٢مذاف اًمديمتقر اًمٓمراسمٚمز ذم اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م، صمؿ ص٤مر زُمٞمالً ًمف ذم اًمٕمٛمؾ 

ُمٝمٞم٤ًٌم سملم ـمالسمف سمرهمؿ ىم٤مُمتف اًم٘مّمػمة وٟمح٤موم٦م  اجل٤مُمٕمل اًمتدريز، أٟمف يم٤من قمٛمالىم٤مً 

هب٤م إمم ضم٤مًمًٞمف أو أطمد ـمالسمف شمٌٕم٨م ذم  ضمًٛمف، وم٘مد يم٤مٟم٧م ٟمٔمراشمف اًمث٤مىم٦ٌم اًمتل يّمقِّ

اًمٜمٗمس إطم٤ًمؾم٤ًم سم٤مًمقىم٤مر اًمذي يتحغم سمف، وهق وىم٤مر يم٤من حيرص قمغم أن يٚمتحػ سمف، 

                                                                 

جمٚم٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م  -ظمٓم٤مسمف ذم طمٗمؾ اؾمت٘م٤ٌمل اًمديمتقر أجمد اًمٓمراسمٚمز -اًمديمتقر ؿمٙمري ومٞمّمؾ (1)

 .  112اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ ص

جمٚم٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م  -طمٗمؾ وم٘مٞمد اعمجٛمع إؾمت٤مذ اًمديمتقر أجمد اًمٓمراسمٚمز -اًمديمتقر ؿم٤ميمر اًمٗمح٤مم (3)

 .  153( اجلزء إول ص00) اعمجٚمد -اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ
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 ت٘مص ُمٜمف، إذ ومل يٜمد قمٜمف ظمالل صمالصملم قم٤مُم٤ًم ىمْم٤مه٤م ذم اعمٖمرب ُم٤م يٜم٤مل ُمٜمف أو يٜم

فمؾ حمؽمُم٤ًم سملم زُمالئف إؾم٤مشمذة، ُمٝمٞم٤ًٌم سملم ُمريديف ُمـ اًمٓمالب، وذًمؽ سمٗمْمؾ 

شمرومٕمف قمـ اًمًٗم٤مؾمػ، وقمزوومف قمـ اعمج٤مًمس واعمٜمتدي٤مت وآضمتامقم٤مت، إٓ ُم٤م يم٤من 

رضوري٤ًم داظمؾ اًمٙمٚمٞم٦م، يمام يم٤من قمّػ اًمٚم٤ًمن، زاهدًا ذم اعمٓم٤مًم٥م اعم٤مدي٦م، ُمتحٙماًم ذم 

هلٛم٦م، ُمًتِمٕمرًا قمّم٤مُمٞمتف ووىم٤مره، سمحٞم٨م ٓ يٓمٛمع أطمد قمقاـمٗمف وُمِم٤مقمره، قم٤مزم ا

 (1)ذم حم٤مسم٤مشمف أو جم٤مُمٚمتف.

ويِمػم اًمديمتقر حمٛمد ىمرىمزان اًمذي شمٚمٛمذ قمغم يدي اًمديمتقر اًمٓمراسمٚمز ذم 

ج قمغم يديف أضمٞم٤مل ُمـ اًم٤ٌمطمثلم، إذ  اعمٖمرب، وطمّمؾ قمغم اًمديمتقراه سم٢مذاومف، إمم أٟمف رخرَّ

 سمحقث اعم٤مضمًتػم وديمتقراه اًمدوًم٦م، وُمـ قمٛمؾ قمغم شم٠مـمػم أيمثر ُمـ ؾمتلم ـم٤مًم٤ًٌم ذم

ه١مٓء اًمتالُمٞمذ أؾم٤مشمذة ضم٤مُمٕمٞمقن ُمرُمقىمقن وقمٛمداء ًمٙمٚمٞم٤مت، ووزراء وؾمٗمراء، وىمد 

قمرومف شمالُمذشمف ظمالل هذه اعمدة اًمتل ىمْم٤مه٤م ذم اعمٖمرب سم٠مظمالىمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٤ًمُمٞم٦م، 

ًمتل وطمّم٤موم٦م قم٘مٚمف، واشم٤ًمع صم٘م٤مومتف وقمٛمؼ دمرسمتف، ودىمتف وحتريف، وُمٜمٝمجٞمتف اًمّم٤مرُم٦م ا

ضمٕمٚمتف ٓ يٜم٤مومؼ، ضم٤مدًا دائاًم، صٚم٤ًٌم ذم آرائف، يقضّمف ـمٚمٌتف واًمٕم٤مُمٚملم ُمٕمف وومؼ حم٤مور ُمٕمٞمٜم٦م 

اظمت٤مره٤م ُمٕمٝمؿ، أو اىمؽمطمقه٤م قمٚمٞمف، ُمٜمّٛمٞم٤ًم ؿمخّمٞم٤ماهتؿ، يرؿمدهؿ إمم ـمرق اًمٌح٨م 

 يم٤مًمتح٘مٞمؼ وآـمالع قمغم اًم٘مديؿ واجلديد.

اًمٖمرور أو وُمـ ؾمامشمف اًمتقاوع، واًمقيؾ ًمٚمٓم٤مًم٥م اًمذي ئمٝمر أُم٤مُمف سمٛمٔمٝمر 

اًمت٤ٌمهل سم٠مٟمف صٜمع، ومٖمػمه جي٥م أن ي٘مقل قمٜمف إٟمف صٜمع. ويم٤من ذا ُمزاج اٟمٗمٕم٤مزم قمّمٌل 

٤مُم٤ًم سم٤مًمّرو٤م أقمٔمؿ ُم٤م يٙمقن اًمّرو٤م، وًمٙمٜمف اًمقضمف اًمقاطمد قمٜمده ٓ  ًَّ أطمٞم٤مٟم٤ًم، وآٟم٤ًم شمراه سم

                                                                 

اًمٕماّلُم٦م اًمديمتقر  -اًمديمتقر حمٛمد اًمٙمت٤مين قمْمق أيم٤مديٛمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م اعمٖمرسمٞم٦م ذم شم٘مديٛمف ًمٙمت٤مب (1)

ُمٓمٌققم٤مت جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ  -أجمد اًمٓمراسمٚمز عم١مًمٗمف اًمديمتقر حمٛمد ىمرىمزان

 .  11ص 3991



 

- 41 - 

ىمقًمف ًمتالُمذشمف )ضم٤مٟم٧ٌم  يتٖمػّم، إن ىم٤مل ٟمٕمؿ ومٜمٕمؿ، أو ٓ ومال. وُمـ ظمٚمؼ إدب اجلؿّ 

 (1)دون ىمقل )أظمٓم٠مت(.(، اًمّمقاب

ويم٤من زاهدًا ذم اًمِمٝمرة، مل يقىّمع ىمرار اعمجٛمع سمدظمقًمف إًمٞمف قمْمقًا عم٤م يم٤من وزيرًا، 

ٕمف ًمٖمػمه. وُمـ ؿمامئٚمف اًمًٛمق قمـ اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م اًمْمٞم٘م٦م، ويم٤من رضمؾ اعمققمد اًمدىمٞمؼ ووىمّ 

 ٦م إصٞمٚم٦م ذم قمٛمٚمف.واعمٜمٝمجٞمّ  وآٟمْم٤ٌمط واًمّمدق واإلظمالص واجلدّ 

قم٤مدل اًمٕمقا رمحف اهلل، ويم٤من صدي٘م٤ًم ًمٚمٛمرطمقم اًمٓمراسمٚمز، ويذيمر إؾمت٤مذ اًمديمتقر 

أٟمف يم٤من ُمٗمٕمؿ اًمِمٕمقر سم٤مإلسم٤مء، ٟمِزىم٤ًم وًمٙمـ سمحّم٤موم٦م، هيع آرشمٙم٤مس، طم٤مؾمؿ اًم٘مقل، 

طم٤مزم اًمٗمٕمؾ، سيح اًمرأي، خمٚمص اًمٕمٛمؾ، ؾم٤ٌّمىم٤ًم إمم اًمٗمْمؾ، حيًـ شم٘مدير أظمريـ، 

دريـ، ذا يمؿ دأسمف ذم طمٞم٤مشمف ومٞمتٖم٤مى قمـ ىمّمقر اًمٕم٤مضمزيـ، ويتِمدد ذم ردع إيمٗم٤مء اًم٘م٤م

(3)آضمتامقمٞم٦م وطمٞم٤مشمف اًمرؾمٛمٞم٦م قمغم ٟمحق ؾمقاء.

ويرى إؾمت٤مذ اًمديمتقر قمٌد اهلل قمٌد اًمدايؿ رمحف اهلل، ويم٤من صدي٘م٤ًم ًمٚمٛمرطمقم 

اًمٓمراسمٚمز، أن أهؿ ُم٤م يًؿ ـم٤ٌمع صدي٘مف أجمد وومٙمره ذم آن واطمد، اإلسم٤مء واًمِمٛمؿ، ًم٘مد 

 ام يم٤من أؿمّؿ ؿم٤مخم٤ًم ذم أومٙم٤مره وىمٜم٤مقم٤مشمف وُم٤ٌمدئف.يم٤من ُمٜمتّم٤ًٌم ذم وىمٗمتف وُمِمٞمتف وحتٞمتف، يم

يم٤من ُمـ اًمّمٚم٥م اًمّمٚمٞم٥م،  قمغم أن أجمد إيبّ »ويًتدرك اًمديمتقر اًمدايؿ ىم٤مئاًل: 

٤ًٌٌّم وحم٤ًٌّم عمـ ي٠مٟمس  أيمثر ُمـ قمروم٧م رىم٦ًم ذم احلقار ودُم٤مصم٦م ذم اًمٓم٤ٌمع. يم٤من ؾمٝماًل ُم٠مًمٗم٤ًم حم

اًمٕمٚمؿ ضمؿَّ اًمتقاوع، سمٕمٞمدًا قمـ  ًمديف اخلػم، وٓؾمٞمام ُمـ ـمالسمف. وم٘مد يم٤من أُم٤مم حمراب

 (2)ش.إذا شمرك اًمٕم٤ممل ىمقل ٓ أدري أصٞم٧ٌم ُم٘م٤مشمٚمف»ادقم٤مء اإلطم٤مـم٦م، يذيّمر سم٤مًم٘مقل اعم٠مصمقر: 

                                                                 

ُمٓمٌققم٤مت جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  -ٚمزاًمٕماّلُم٦م اًمديمتقر أجمد اًمٓمراسم -اًمديمتقر حمٛمد ىمرىمزان (1)

 .  53ص 3991سمدُمِمؼ قم٤مم 

 -جمٚم٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ -طمٗمؾ شم٠مسملم اًمديمتقر اًمٓمراسمٚمز -اًمديمتقر قم٤مدل اًمٕمقا (3)

 .  111( اجلزء إول ص00اعمجٚمد )

 .  101اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ص -طمٗمؾ شم٠مسملم اًمديمتقر اًمٓمراسمٚمز -اًمديمتقر قمٌد اهلل قمٌد اًمدايؿ (2)
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ويذه٥م اًمديمتقر قمٌد اًمدايؿ إمم أٟمف ٓ يتٗمؼ ُمع ُمـ شم٘م٤مًّمقا قمٓم٤مء اًمٓمراسمٚمز، إذ 

٤مؾمٞمًف إٟمف يرى أن ىمٚمٞمٚمف يمثػم، وم٘مد يم٤من ضمقادًا ُمتخٗمٞم٤ًم ذم صدىمف وصداىمتف، ذم أطم

وُمِم٤مقمره وُمثٚمف اًمٕمٚمٞم٤م، وذم ٟمت٤مضمف اًمٗمٙمري وإديب ٟمٗمًف. وذم جم٤مل هذا اًمٜمت٤مج إديب 

يروي اًمرواة قمٜمف أن أطمد ـمالب اًمديمتقراه ؾم٠مًمف يقُم٤ًم عم٤مذا مل شم١مًمػ يمت٤ًٌم؟ وم٠مضم٤مب 

، وي٤م ًمف ُمـ شـماليب هؿ يمتٌل»وذم رواي٦م: ش. اظمؽمت شم٠مًمٞمػ اًمرضم٤مل»سمٙمٚمامت صمالث: 

 ؿم٤مقمر ضم٤مهكم: ظمٞم٤مر صٕم٥م، يذيمرٟم٤م سم٘مقل

 يبـىىل الرصمىىال وغىىغمه يبـىىل الؼىىرى

 

 ؾمىىىىتان زمىىىىكم قىىىىرى وزمىىىىكم رصمىىىىال 

 
 ٤مً ـ٤مُمـقملم ـقاذ صمالصمـالل ًمـرب ظمـ٤مُمف سم٤معمٖمـ٤مء ُم٘مـ٤م أصمٜمـدٟمـرف وم٘مٞمـِمأومل يُ 

قمغم أيمثر ُمـ ؾمتلم رؾم٤مًم٦م ديمتقراه وُم٤مضمًتػم، ؾم٤مر ذيمره٤م قمغم  (1221 -1211)

ذة واًمٕمٚمامء، درسمقا قمغم أؾم٤مًمٞم٥م إًمًـ ومحٚمٝم٤م اًمريم٤ٌمن، ويمّقٟم٧م أضمٞم٤مًٓ ُمـ إؾم٤مشم

 ع، ومتّرؾمقا سمت٘مديس اًمٕمٚمؿ وآؾمتزادة ُمٜمف دوُم٤ًم وأسمدًا، وشمًّٚمحقاـاًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل اًمرومٞم

 سمٛمٗم٤مشمٞمحف وأدواشمف؟

ويٌلم اًمديمتقر قمٌد اًمدايؿ أن مم٤م يمتٌف أطمد ـمالب اًمٓمراسمٚمز اًم٘مداُمك ذم يمٚمٞم٦م 

ؼم، وشمٕمٚمٛمٜم٤م ُمٜمف ًم٘مد شمٕمٚمٛمٜم٤م ُمٜمف اًمّم» أداب سمٛمديٜم٦م وم٤مس وهق سمِمػم اًم٘مٛمري:

 ش.اعمج٤مهدة، وشمٕمٚمٛمٜم٤م اًمًٗمر واإلسمح٤مر ظمٚمػ رصٞمد ويمٜمقز إدب اًمٕمريب اًم٘مديؿ

ًم٘مد يمٜم٤ّم، وٟمحـ سملم يدي وم٘مٞمدٟم٤م، ٟمحس أٟمٜم٤م ذم ـم٘مس اطمتٗم٤مزم سم٤مًمِمٕمر »

واًمِمٕمراء ذم اجل٤مهٚمٞم٦م واإلؾمالم وذم اًمٕمّمقر إظمرى، ـم٘مس يًتحي ومٞمف أؾمت٤مذٟم٤م 

ٕم٤مًمٞمؼ واهلقاُمش، يًتٜمٓم٘مٝم٤م ويٛمّحّمٝم٤م اًمٖم٤مزم اًمٜمّمقص وإظم٤ٌمر واًمنموح واًمت

 (1)ش.ويٜمخٚمٝم٤م، ويٚم٘مل هب٤م ذم أومئدشمٜم٤م ووضمداٟمٜم٤م

                                                                 

 .  101اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ص (1)
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وي٘مقل اًمديمتقر إدريس سمٚمٛمٚمٞمح ذم شم٘مديؿ اًمؽممج٦م اًمٕمرسمٞم٦م ٕـمروطم٦م اًمٗم٘مٞمد اًمتل 

قمّٚمٛمٜمل آقمتزاز سم٤مًمؽماث اًمٕمريب واإلؾمالُمل، إذ يم٤من رائدي ذم »شمقمم شمرمجتٝم٤م إمم اًمٕمرسمٞم٦م: 

ذوىمف رضماًل قمِمؼ اًمت٤مريخ اًمٕمريب إمم طمّد اًمتّمقف، وًمٙمـ قمِم٘مف اًمتٕمٚمؼ هبذا اًمؽماث وشم

ذاك مل يٙمـ اٟمٗمٕم٤مًٓ ُمتِمٜمج٤ًم أو اٟمٙمٗم٤مًء قمغم اًمذات اًمتل دمؽم وشمٕمٞمد ُم٤م ىمٞمؾ ؾمٚمٗم٤ًم، سمؾ هق 

قمِمؼ اًم٤ٌمطم٨م اعمتٗمتح واًمٕم٤ممل اًمذي يْمٛمـ اًمتقازن احلٞمقي واًمٗمٕم٤مل سملم ُم٘مّقُم٤مت اًمذات 

 (1)ش.واحلْم٤مرة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م أي٤ًم يم٤من ُمّمدره٤م اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م، وسملم ُمٕمٓمٞم٤مت اًمٗمٙمر

أُم٤م قمِم٘مف ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ومٞمٕمؼّم قمٜمف إؾمت٤مذ ٟمجٞم٥م اًمٕمقذم ذم يمٚمٛم٦م يمتٌٝم٤م ذم 

ويم٤من اًمرضمؾ قم٤مؿم٘م٤ًم ُمدىم٘م٤ًم »ًمٚمٗم٘مٞمد: ش ضمريدة آحت٤مد آؿمؽمايمل»اعمٚمحؼ اًمذي أومردشمف 

 ش.ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، هيقاه٤م سم٘مٚمٌف ووضمداٟمف، ويٙمٚم١مه٤م سمٕم٘مٚمف وىمٚمٌف وًم٤ًمٟمف

يّمّقر اًمِم٤مقمر اًمًقري ؿمقىمل سمٖمدادي، ويم٤من أطمد ـمالب اًمديمتقر اًمٓمراسمٚمز و

وطملم اؾمت٘مر قمغم »ذم اجل٤مُمٕم٦م اًمًقري٦م، اًمدرس إول اًمذي طميه ًمف ذم اجل٤مُمٕم٦م ىم٤مئاًل 

ىمٚمقسمٜم٤م اًمّم٤مهمٞم٦م إمم ُم٘مٕمده وراء اعمٜمؼم وسمدأ يتٙمٚمؿ مل ٟمٕمد ٟمًٛمع ؾمقى صقشمف، ووضمٞم٥م 

ك اعمٌٞمٜم٦م، وإؾمٚمقب اًمرىمٞمؼ اعمداقم٥م، واًمٕمٚمؿ اًمٜمؼمة اًمرضمقًمٞم٦م اًمرصٞمٜم٦م واًمٚمٖم٦م اًمٗمّمح

اًمثرّي اًمدوملم. ًم٘مد اؾمتٓم٤مع أن يٗمتح وضمداٟمٜم٤م ُمـ ظمالل أؾمٚمقسمف اًمٚمٓمٞمػ وُمٕمٚمقُم٤مشمف 

اًمقاؾمٕم٦م احلديث٦م واعمٜمّٔمٛم٦م أن يٗمتح ىمٚمقسمٜم٤م وقم٘مقًمٜم٤م قمغم ُمٜمٝم٩م ضمديد يمّؾ اجلدة ذم ومٝمؿ 

 (3)ش.إدب اًمٕمريب قم٤مُم٦م، سمؾ ذم ومٝمؿ قمٛمٚمٞم٦م اإلسمداع اًمٗمٜمّل يمٚمٝم٤م

وصمٛم٦م أدي٥م ؾمقري آظمر هق إؾمت٤مذ ومريد ضمح٤م، ويم٤من أطمد ـمالب اًمديمتقر 

يمؿ »اًمٓمراسمٚمز ذم اجل٤مُمٕم٦م اًمًقري٦م أيْم٤ًم، يتحدث قمـ أؾمت٤مذه اًمٓمراسمٚمز ىم٤مئاًل: 

أظمذٟم٤م قمٜمف ُمـ قمٚمؿ وظمٚمؼ وأدب وومـ، إٟمف ُمقؾمققم٦م ؿمٛمٚم٧م اعمٕم٤مرف واًمٕمٚمقم 

                                                                 

 .  102اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ص (1)

 .  3991ؿم٤ٌمط  2ت٤مريخ سم 0233اًمٕمدد  -صحٞمٗم٦م شمنميـ -قمقدة أجمد اًمٓمراسمٚمز -ؿمقىمل سمٖمدادي (3)
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ًمٌح٨م وهمراسمتف واًمٗمٜمقن، وأشم٘مٜم٧م إمم ضم٤مٟم٥م اًمِمٕمر واًمٗمـ دىم٦م اًمدراؾم٦م وقمٛمؼ ا

وأهؿ ُم٤م أظمذٟم٤م قمٜمف ؾمج٤مي٤مه وُمزاي٤مه: يمؼم اًمٕمريب وأٟمٗمتف، وضمدشمف وطمًـ اًمتخٓمٞمط ًمف. 

وؿمج٤مقمتف، ووىمٗمتف يمِمجرة ذم وضمف اًمريح، وقمروسم٦م أظمذٟم٤مه٤م قمٜمف، قمروسم٦م ُمنمىم٦م 

يمٜمقر اًمِمٛمس ذم يقم رسمٞمٕمل أٟمٞمؼ، أو يم٤معم٤مء اعمٜمحدر ُمـ ؾمٗمح ضمٌؾ، وإيامٟم٤ًم هبذا 

(1)ش.٤مراهت٤م، سماموٞمٝم٤م وُمًت٘مٌٚمٝم٤ماًمقـمـ اًمٕمريب، سم٠مُمتٜم٤م، سمحْم


ويتحدث اًمديمتقر قم٤ٌمس أرطمٞمٚم٦م قمـ ؾمج٤مي٤م اًمٓمراسمٚمز اًمتل وضمده٤م ذم ؿمخّمف 

يم٤من ُميب اعمثؾ ذم دىم٦م ُمقاقمٞمده »قمٜمدُم٤م يم٤من يٕمٛمؾ ذم ضم٤مُمٕم٤مت اعمٖمرب اًمٕمريب ىم٤مئالً: 

 اعمثؾ ذم ٟمزاهتف وساُمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمتزاُم٤مشمف وذم دىم٦م ُمٜمٝمجف وومٝمٛمف ًمٚمٜمّمقص، ويم٤من ُميب

طم٤مسم٦م ومٙمره. يم٤من ُمٝم٤مب اجل٤مٟم٥م يمريؿ اًمٜمٗمس وقمزيزه٤م، شم٠مسمك قمٚمٞمف ٟمٗمًف ُم٤م شمرو٤مه ٟمٗمقس ور

همػمه، مل يٌتذل قمٚمٛمف ًمٖمػم ُم٤م ووع ًمف اًمٕمٚمؿ ومّم٤مٟمف ُمـ آٟمحراف وآسمتذال، وم٠مسم٘مك ًمٚمٕمٚمؿ 

طمرُمتف وؾمٛمقه، وأسم٘مك ًمٚمٜمٗمس قمزاهت٤م وؿمٛمقظمٝم٤م، ومٙم٤من ذم اًمدي٤مر اعمٖمرسمٞم٦م رُمزًا يذيمر سم٤مًم٘مٞمؿ 

 (3)ش.ٛمٕم٤مت اجلديرة سم٤مًمٕمزة واًمٙمراُم٦م واخلٚمقداًمٜمٌٞمٚم٦م ذم اعمجت

أُم٤م احلٞم٤مة اًمرؾمٛمٞم٦م ًمٚمٓمراسمٚمز قمٜمدُم٤م يم٤من وزيرًا وم٘مد قمؼّم قمٜمٝم٤م إؾمت٤مذ اعمرطمقم 

اًمديمتقر ؿمٙمري ومٞمّمؾ أّيام شمٕمٌػم ذم طمٗمؾ اؾمت٘م٤ٌمًمف قمْمقًا قم٤مُماًل ذم جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

 شمٙمـ ىمطُّ هذه إن طمٞم٤مشمؽ طملم ظمرضم٧م ُمـ اًمٙمٚمٞم٦م إمم اًمقزارة مل»سمدُمِمؼ إذ ي٘مقل: 

ومل ٟمٕمرومؽ ُمـ ظمالهل٤م إٓ  احلٞم٤مة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمتل حيٞم٤مه٤م اًمقزراء وأصح٤مب اًمًٚمٓم٤من..

يمام قمرومٜم٤مك ُمـ ىمٌُؾ.. رؾم٤مًمتؽ هل رؾم٤مًمتؽ.. همروم٦م اًمقزارة مل شمٙمـ همروم٦م أظمرى همػم 

همروم٦م اًمدرس واعمح٤مرضة.. مل ٟمٜمس ذم يقم أٟمؽ ُمـ أضمؾ هذا اًمقـمـ. ُمـ أضمؾ ًمٖمتف 

                                                                 

 ت٤مريخ سم 0233اًمٕمدد  -صحٞمٗم٦م شمنميـ -حتٞم٦م ًمروح اًمراطمؾ أجمد اًمٓمراسمٚمز -ومريد ضمح٤م (1)

 .  3991ؿم٤ٌمط  2

 .  2/1/3993دة اًمٕمٚمؿ سمت٤مريخ ضمري -اًمديمتقر قم٤ٌمس أرطمٞمٚم٦م (3)
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ع إومؼ أُم٤مُمؽ ومالسمد أن شمتقزع ضمٝمقدك قمغم ـمقل هذا إومؼ وُمـ أضمؾ ُمٕمرومتف.. اشمً

(1)ش.وقمروف، وًمٙمـ شمٔمؾ هذه اجلٝمقد ذم ؾمٌٞمؾ اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م واًمٚمٖم٦م..


واًمقاىمع يٕمدُّ اًمٓمراسمٚمز قمٚماًم ُمـ أقمالم اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م احلديث٦م ذم سمالد اًمِم٤مم ٓ سمؾ 

وأؾمت٤مذًا ضم٤مُمٕمٞم٤ًم وجمٛمٕمٞم٤ًم ووزيرًا، ذم إُم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وم٘مد يم٤من ؿم٤مقمرًا ويم٤مشم٤ًٌم وسم٤مطمث٤ًم وحم٘م٘م٤ًم 

وىمػ طمٞم٤مشمف ُمـ أضمؾ اًمتٛمٙملم ًمٚمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وًمٖمتٝم٤م ذم حمٞمٓمٝم٤م آضمتامقمل واًمًٞم٤مد، 

 وٟم٤مل اًمتٙمريؿ قمغم مجٞمع اًمّمٕمد شم٘مديرًا ًمٕمٓم٤مئف اًمٕمٚمٛمل وُمقاىمٗمف اًمّمٚم٦ٌم اًمّم٤مدىم٦م.

 

             

 

                                                                 

ُمرضمع ؾم٤مسمؼ  -ظمٓم٤مسمف ذم طمٗمؾ اؾمت٘م٤ٌمل اًمديمتقر أجمد اًمٓمراسمٚمز -اًمديمتقر ؿمٙمري ومٞمّمؾ (1)

 .  111ص
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 ًالفَؤَمُاحثًا وَبَ لسيبُ لطرا=ا
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 الطرازمؾز زماضمثًا ومملػاً 

 

 

ٟمح٤مول ذم هذا اًمٗمّمؾ أن ٟمتٕمرف ٟمٛمقذضم٤ًم ُمـ سمحقث اًمديمتقر اًمٓمراسمٚمز 

 وآظمر ُمـ شم٠مًمٞمٗمف.

 ىقد الشعر عيد العرب حتى القرٌ اخلامس للهجرةأواًل: 

وهق سمح٨م ضم٤مُمٕمل شم٘مّدم سمف ُم١مًمٗمف اًمٓمراسمٚمز إمم ضم٤مُمٕم٦م اًمًقرسمقن ذم سم٤مريس، 

ىمِمتف ذم اًمٞمقم اًم٤ًمدس ُمـ ؿمٝمر يم٤مٟمقن اًمث٤مين قم٤مم وٟم٤مل سمف درضم٦م اًمديمتقراه سمٕمد ُمٜم٤م

 ، ذم أقم٘م٤مب اٟمتٝم٤مء احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم أورسم٤م.1252

اًمٗمرٟمز سمدُمِمؼ اًمت٤مسمع  وىمد صدر سم٤مًمٗمرٟمًٞم٦م ذم ؾمٚمًٚم٦م ُمٜمِمقرات اعمٕمٝمد

 ًُّ قرسمقن سمٕمد قمنم ؾمٜمقات ُمـ ُمٜم٤مىمِمتف، وىم٤مم اًمديمتقر إدريس سمٚمٛمٞمٚمح جل٤مُمٕم٦م اًم

ٞم٦م سمٕمد مخس وصمالصملم ؾمٜم٦م ُمـ ٟمنمه سم٤مًمٗمرٟمًٞم٦م، وصدر اًمٙمت٤مب سمؽممجتف إمم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسم

 قمـ دار شمقسم٘م٤مل ًمٚمٜمنم ذم اًمرسم٤مط.

يمت٥م هذا اًمٌح٨م ذم »وي٘مقل اًمديمتقر اًمٓمراسمٚمز ذم ُم٘مدُم٦م اًمٓمٌٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

سم٤مريس ذم ؾمٜمقات احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اعمٔمٚمٛم٦م، ويم٤من ُم١مًمٗمف يْمع ضمذاذاشمف 

ٛمٚمٝم٤م ُمٕمف إمم اعمٚمج٠م يمٚمام دّوت صٗم٤مرات اإلٟمذار، وُمًقداشمف ذم احل٘مٞم٦ٌم اًمّمٖمػمة اًمتل حي

وهٙمذا وم٢من ذم يمؾ ومّمؾ ُمـ ومّمقل هذا إذ يم٤من أصمٛمـ ُم٤م يٛمٚمؽ، سمؾ يمؾ ُم٤م يٛمٚمؽ. 

 ش.اًمٙمت٤مب، سمؾ ذم يمؾ ورىم٦م ُمـ ورىم٤مشمف ذيمرى ُمريرة، أو صقرة ُمثػمة
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إن ُم٤م يٛمٞمز هذه »ويِمػم اعمؽمضمؿ إدريس سمٚمٛمٞمٚمح إمم ُمٞمزات هذا اًمٌح٨م ىم٤مئاًل: 

ل قمٛمٚم٧م قمغم ٟم٘مٚمٝم٤م إمم اًمٕمرسمٞم٦م، هق هذا اًمتّمقر اًمٜمٔمري اًمٕم٤مم اًمذي اؾم٦م اًمتاًمدر

شم٠مؾم٧ًم قمٚمٞمف، واًمذي ٓسمد ُمـ أن يٗمٞمدٟم٤م اًمٞمقم ذم شمٕمرف اًمٜم٘مد اًمٕمريب اًم٘مديؿ، وذم 

ذم ُمٕمروم٦م سمٜم٤مء ٟمٔمري  –وهذا هق إهؿ ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمري –ُم٘م٤مرٟمتف سم٤مًمٜم٘مد إوريب، صمؿ 

ذم وقء مت٤مزج طمٞمقي وومٕم٤مل ىمد ُمتٙم٤مُمؾ، ويم٤مف ًمدراؾم٦م اًمٜمص اإلسمداقمل وشم٘مقيٛمف، 

اٟمّمٝمرت وٛمٜمف صم٘م٤موم٦م قمرسمٞم٦م صحٞمح٦م، وصم٘م٤موم٦م أورسمٞم٦م قمٛمٞم٘م٦م ودىمٞم٘م٦م، صمؿ ضمٝمد قمٚمٛمل 

ُمتٛمٞمز ذم جم٤مل ٟمٔمري٦م اًمِمٕمر ُم٤م ٟمزال ذم أُمس احل٤مضم٦م إًمٞمف سم٘مّمد شم٠مؾمٞمس شمقازن 

ُمقوققمل سملم شمراصمٜم٤م اًمٕمريب وُم٘مقُم٤مشمٜم٤م اًمذاشمٞم٦م، وسملم إُمٙم٤مٟم٤مت شمٗمتحٜم٤م احلْم٤مري 

 ش.وم٤مت اًمرائج٦م ذم قم٤معمٜم٤م اعمٕم٤مسوطمقارٟم٤م ُمع اًمث٘م٤م

، ششم٤مريخ ٟم٘مد اًمِمٕمر قمٜمد اًمٕمرب»وضم٤مءت اًمدراؾم٦م ذم ىمًٛملم أوهلام قمٜمقاٟمف 

واؿمتٛمؾ اًم٘مًؿ إول قمغم صمالصم٦م ش. اًمٜم٘مد اًمٕمريب وٟمٔمري٦م اًمِمٕمر»وصم٤مٟمٞمٝمام قمٜمقاٟمف 

ومّمقل، شمٜم٤مول أوهل٤م اًمٜم٘مد اًمِمٗمقي ذم اًم٘مرن إول واًمث٤مين ًمٚمٝمجرة، وشمٜم٤مول اًمٗمّمؾ 

ويـ اًمِمٕمر اًمٕمريب ذم ُمٕمٚمٛملم، وشمْمٛمـ اعمٕمٚمؿ إول طمريم٦م اًمٜم٘مؾ، وأسم٤من اًمث٤مين شمد

 اًم٤ٌمطم٨م أن اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمِمٕمر اًم٘مديؿ متثٚم٧م ذم مخ٦ًم أؿمٙم٤مل:

اًمدواويـ اًمِمٕمري٦م اًمتل خيص يمؾ واطمد ُمٜمٝم٤م ؿم٤مقمرًا سمٛمٗمرده، وأؿمٝمر اًمٕمٚمامء  -1

سمـ  اًمذيـ دّوٟمقا آصم٤مر اًمِمٕمراء اًم٘مداُمك أسمق قمٛمرو اًمِمٞم٤ٌمين وإصٛمٕمل وحمٛمد

طمٌٞم٥م واًمٓمقد واسمـ اًمًٙمٞم٧م واًمًٙمري وصمٕمٚم٥م واسمـ إٟم٤ٌمري، وأؿمٝمر 

 اًمٕمٚمامء اًمذيـ دّوٟمقا أؿمٕم٤مر اعمحدصملم اًمّمقزم وإصٗمٝم٤مين.

اعمخت٤مرات اًمِمٕمري٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمتل شمتْمٛمـ يمؾ جمٛمققم٦م ُمٜمٝم٤م ىمّم٤مئد أو ُم٘مٓمققم٤مت  -3

ح٤مب هذه اعمخت٤مرات اعمٗمْمؾ ُمٜمتخ٦ٌم ُمـ آصم٤مر قمدد يمٌػم ُمـ اًمِمٕمراء، وُمـ أص

صٛمٕمل ُم١مًمػ إصٛمٕمٞم٤مت، ويمت٤مب إراضمٞمز ْمٌّل اًم ص٤مطم٥م اعمٗمْمٚمٞم٤مت، وٕا
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اظمتٞم٤مر »)خمت٤مرات ؿمٕمري٦م ُمـ وزن اًمرضمز(، وأسمق مت٤مم اًمذي أًّمػ احلامؾم٦م، يمام أًّمػ 

، واسمـ ىمتٞم٦ٌم شاظمتٞم٤مر اًمِمٕمراء اعمحدصملم»، وشاظمتٞم٤مر اعم٘مّٓمٕم٤مت»وش اًمِمٕمراء اًمٗمحقل

أيْم٤ًم، ويٕمرض اًم٤ٌمطم٨م ش احلامؾم٦م»، واًمٌحؽمي ص٤مطم٥م شقمٞمقن اًمِمٕمر»ص٤مطم٥م 

عم١مًمٗم٤مت أظمرى، صمؿ ي٘مػ قمغم اعمٗمْمٚمٞم٤مت وإصٛمٕمٞم٤مت ومح٤مؾم٦م أيب مت٤مم ومح٤مؾم٦م 

 اًمٌحؽمي ومجٝمرة أؿمٕم٤مر اًمٕمرب ًمٚم٘مرر ُمٌٞمٜم٤مً حمتقي٤ماهت٤م وُمٕم٘م٤ٌمً قمغم ُمٜمٝمجٞمتٝم٤م.

اعمجٛمققم٤مت اًمِمٕمري٦م اًمتل شمتْمٛمـ آصم٤مر ؿمٕمراء يٜمتٛمقن إمم ىمٌٞمٚم٦م واطمدة: وُمـ  -2

ذا اًمٜمقع ُمـ اًمتدويـ اًمٗم٘مٕمز ُم١مًمػ ُمآصمر سمٜمل سملم اًمٕمٚمامء اًمذيـ اهتٛمقا هب

أؾمد وأؿمٕم٤مره٤م، وظم٤مًمد سمـ يمٚمثقم اًمٙمٚمٌل اًمٙمقذم ُم١مًمػ أؿمٕم٤مر اًم٘م٤ٌمئؾ، 

وأسمق قمٛمرو اًمِمٞم٤ٌمين اًمذي مجع أؿمٕم٤مر أيمثر ُمـ صمامٟملم ىمٌٞمٚم٦م، وأسمرز ُم١مًمػ 

اهتؿ سمتدويـ أؿمٕم٤مر اًم٘م٤ٌمئؾ هق أسمق ؾمٕمٞمد اًمًٙمري، وىمد مجع أؿمٕم٤مر ؾم٧م 

 وذطم٤ًم. وقمنميـ ىمٌٞمٚم٦م شمٜمٔمٞمامً 

أُم٤م اعمٕمٚمؿ اًمث٤مين ذم هذا اًمٗمّمؾ وم٘مد شمٜم٤مول ومٞمف اًم٤ٌمطم٨م اًمٓمراسمٚمز ُم١مًمٗم٤مت ذم 

اًمِمٕمر واًمِمٕمراء ومقىمػ قمغم ـمٌ٘م٤مت اًمِمٕمراء ٓسمـ ؾماّلم، وـمٌ٘م٤مت اًمِمٕمراء اعمحدصملم 

ٓسمـ اعمٕمتز، يمام شمٜم٤مول أظم٤ٌمر اًمِمٕمراء، ووىمػ قمغم ٟمٛمقذضملم يٛمثالن شمٚمؽ إظم٤ٌمر 

، ويمت٤مب إهم٤مين ٕيب اًمٗمرج شاًمِمٕمر واًمِمٕمراء»٦ٌم ظمػم متثٞمؾ ومه٤م يمت٤مب اسمـ ىمتٞم

إصٗمٝم٤مين. وشمٜم٤مول اًم٤ٌمطم٨م أيْم٤ًم اًمؽماضمؿ اعمٗمردة وهل اًمتل شمٕمٜمك سم٠مظم٤ٌمر ومالن، 

وهيتؿ يمؾ ُمٜمٝم٤م سمحٞم٤مة ؿم٤مقمر ُمٕملّم وآصم٤مره، وُمـ سملم ممثكم هذا اًمّمٜمػ اعمدائٜمل ُم١مًمػ 

أظم٤ٌمر ذي أظم٤ٌمر اًمٗمرزدق، وإؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ اعمقصكم ص٤مطم٥م أظم٤ٌمر طم٤ًمن، و

اًمرُم٦م، وأظم٤ٌمر مجٞمؾ، وأظم٤ٌمر يمثػٌم، وأظم٤ٌمر ٟمّمٞم٥م...اًمخ صمؿ اسمٜمف مح٤مد سمـ إؾمح٤مق 

اًمذي أًّمػ أظم٤ٌمر احلٓمٞمئ٦م وأظم٤ٌمر ذي اًمرُم٦م، وأظم٤ٌمر قمروة سمـ اًمقرد، وأظم٤ٌمر رؤسم٦م، 

 وأظم٤ٌمر سمـ ىمٞمس اًمرىمّٞم٤مت، ...اًمخ.
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وذم وقء ٟمٔمرة ُمقوققمٞم٦م ٟم٤مىمدة قمرض اًم٤ٌمطم٨م ًمٚمثٖمرات اعمقضمقدة ذم هذه 

وٓ يٛمٙمـ هلذه »١مًمٗم٤مت ومٞمِمػم إمم إُمقر اًمًٚمٌٞم٦م ويًتدرك سمٕمد شمٌٞم٤مهن٤م ىم٤مئاًل: اعم

اعمٜم٤مىمص قمغم ظمٓمقراهت٤م أن شمٜمًٞمٜم٤م اًمٕمقن اًمذي أؾمدشمف شمٚمؽ اعم١مًمٗم٤مت واًمذي ُم٤مزال 

يًد سمف ُم٤م شمٌ٘مك ُمٜمٝم٤م ًمت٤مريخ اًمِمٕمر اًمٕمريب اًم٘مديؿ، يمام أهن٤م ٓ شمٜمًٞمٜم٤م يمذًمؽ ُم٤م أطمدصمف 

 .شاًمت٤مريخ اعمِم٤مر إًمٞمفوم٘مد ُمٕمٔمٛمٝم٤م ُمـ صمٖمرات ُم١مؾمٗم٦م ذم 

وقمرض اًم٤ٌمطم٨م ذم هذا اعمٕمٚمؿ اًمث٤مين ًمٙمت٥م إدب، وم٠مسم٤من قمددًا ُمٜمٝم٤م، وُمـ 

اًمٙمت٥م اًمتل ذيمره٤م يمت٤مب احلٞمقان ًمٚمج٤مطمظ، وقمٞمقن إظم٤ٌمر ٓسمـ ىمتٞم٦ٌم وأدب 

اًمٙم٤مشم٥م ًمف أيْم٤ًم، ويمت٤مب اًمٙم٤مُمؾ ًمٚمٛمؼّمد، ويمت٤مب اًمٕم٘مد اًمٗمريد ٓسمـ قمٌد رسمف، ويمت٤مب 

 زم.إُم٤مزم ٕيب قمكم اًم٘م٤م

وقمّدد اًم٤ٌمطم٨م ُمزاي٤م هذه اًمٙمت٥م إدسمٞم٦م واعمٙم٤مٟم٦م اًمتل حيتٚمٝم٤م يمؾ ُمٜمٝم٤م ذم اًمؽماث 

 اًمٕمريب إديب.

شم٠مؾمٞمس اًمٜم٘مد »أُم٤م اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م ذم اًم٘مًؿ إول ُمـ اًمٌح٨م وم٘مد يم٤من قمٜمقاٟمف 

احل٤مدي قمنم  -اًمٕمريب وشمٓمقره ُمـ اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م إمم اًم٘مرن اخل٤مُمس ًمٚمٝمجرة )اًمت٤مؾمع

هذا اًمٗمّمؾ قمغم دراؾم٦م شمٓمقر اًمٜم٘مد اًمِمٕمري قمٜمد اًمٕمرب إمم دي(. واؿمتٛمؾ اعمٞمال

طمدود اًم٘مرن اخل٤مُمس ًمٚمٝمجرة، واًمقىمقف قمٜمد خمتٚمػ اًمٕمقاُمؾ اًمتل ُم٤مرؾم٧م شم٠مصمػمه٤م 

ومٞمف. وم٠مووح اعمرطمٚم٦م آشّم٤ٌمقمٞم٦م وأسم٤من أن أىمدم ٟمّملم ٟم٘مديلم ُمـ ووع ًمٖمقيلم اصمٜملم 

اي٦م اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م، ومتثال ذم قم٤مؿم٤م ذم أواظمر اًم٘مرن اًمث٤مين ًمٚمٝمجرة واُمتد هبام اًمٕمٛمر إمم سمد

ومحقًم٦م اًمِمٕمراء ًمألصٛمٕمل وُم٘مدُم٦م ـمٌ٘م٤مت اًمِمٕمراء ٓسمـ ؾماّلم اجلٛمحل. ووىمػ 

صمؿ ه( 319 -ه359اًمٌح٨م قمغم ُمٜم٤مهْم٦م اًمِمٕمقسمٞم٦م واًمٍماع سملم اًم٘مدُم٤مء واعمحدصملم )

ومٕمرض ه( 259-ه 319وىمػ قمغم اًمت٠مصمػم اهلٚمٜمًتل واعمدرؾم٦م آشم٤ٌمقمٞم٦م اجلديدة )

خلٓم٤مسم٦م ٕرؾمٓمق، وىمقاقمد اًمِمٕمر ًمثٕمٚم٥م، ويمت٤مب اًمٌديع ٓسمـ ًمٙمت٤مب اًمِمٕمر ويمت٤مب ا



 

- 31 - 

 -ه259اعمٕمتز، وٟم٘مد اًمِمٕمر ًم٘مداُم٦م سمـ ضمٕمٗمر،يمام قمرض ًمٚمٜم٘مد آشم٤ٌمقمل اجلديد )

هن٤مي٦م اًم٘مرن اخل٤مُمس( وذًمؽ ذم اًمدراؾم٤مت واعمقازٟم٤مت طمقل أيب مت٤مم واعمقازٟم٦م سملم 

 ٤مـم٦م ُمٗمنًا وٟم٤مىمدًا.اًمٓم٤مئٞملم ًممُمدي واخلّمقُم٦م طمقل اعمتٜمٌل، وأؿم٤مر إمم يمت٤مب اًمقؾم

وذم اًمٗمّمؾ أيْم٤ًم قمرض ًمٙمت٥م ومـ اًمِمٕمر ُمتٛمثٚم٦م ذم يمت٤مب اًمّمٜم٤مقمتلم 

 ًمٚمٕمًٙمري واًمٕمٛمدة ٓسمـ رؿمٞمؼ.

أُم٤م اًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمـ اًمٌح٨م وم٘مد اؿمتٛمؾ قمغم مخ٦ًم ومّمقل، شمٜم٤مول اًم٤ٌمطم٨م ذم 

اًمٗمّمؾ إول ُمـ هذا اًم٘مًؿ ُمٗمٝمقم اًمِمٕمر واًمِم٤مقمر ذم اًمٜم٘مد اًمٕمريب اًم٘مديؿ، وقمرض 

اًمث٤مين ًمٚمٜم٘مد اًمٕمريب وىمْم٤مي٤م اًمِمٙمؾ اًمٗمٜمل وم٠مسم٤من شمٜم٘مٞمح اًمِمٙمؾ اًمٗمٜمل ذم اًمٗمّمؾ 

وشمث٘مٞمٗمف، وُم٤م جيقز ًمٚمِم٤مقمر ذم اًميورة واحلِمق وأؾم٤مًمٞم٥م اًمٌديع طمٞم٨م وىمػ قمغم 

 سمٕمض وضمقه اًمٌديع اعمٝمٛم٦م، وشمٜم٤مول يماًل ُمـ اًمتِمٌٞمف وآؾمتٕم٤مرة واًمٖمٚمّق واجلٜم٤مس.

ظ اًمِمٕمري٦م واًمقزن واؿمتٛمؾ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م قمغم قمٜم٤مس اًمِمٙمؾ ومٕم٤مًم٩م إًمٗم٤م

قمٜمقان اًمٗمّمؾ اًمراسمع، وشمْمٛمـ هذا ش اًمٜم٘مد اًمٕمريب وىمْم٤مي٤م اعمْمٛمقن»واًم٘م٤مومٞم٦م، ويم٤من 

ومٙم٤مٟم٧م قمٜمقان اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس ش أهمراض اًمِمٕمر»اًمٗمّمؾ اًمنىم٤مت اًمِمٕمري٦م. أُم٤م 

وإظمػم طمٞم٨م شمٜم٤مول اًم٤ٌمطم٨م ومـ اعمديح )اعمدح اًمّمٛمٞمؿ، اًمٗمخر، اًمرصم٤مء( واهلج٤مء 

 وومـ اًمقصػ. واًمٚمٝمق )اخلٛمري٤مت واًمٜمًٞم٥م(

 ويم٤مٟم٧م صمٛم٦م ظمالص٦م وظم٤ممت٦م ًمٚمدراؾم٦م.

وًم٘مد خلص اًم٤ٌمطم٨م اعمٞمزات اًمٕم٤مُم٦م اًمتل ـمٌٕم٧م اًمِمٕمري٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م ومذيمر 

 أرسمع ُمٞمزات هل:

 إن هذه اًمِمٕمري٦م يم٤مٟم٧م ٟم٘مدًا قمرسمٞم٤ًم صحٞمح٤ًم. -1

ًمٞمس صمٛم٦م شمٜم٤مىمض سملم اًمروح اعمح٤مومٔم٦م واعمرشمٌٓم٦م سم٤معم٤ميض ًمدى ٟم٘م٤مدٟم٤م اًم٘مدُم٤مء  -3

 ُمٞم٦م.وسملم ٟمزقمتٝمؿ اًم٘مق
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عم٤م يم٤من اًمٜم٘مد اًمٕمريب اًم٘مديؿ ٟمِم٠م ٟمِم٠مة ًمٖمقي٦م صحٞمح٦م، فمؾ ـمقال شم٤مرخيف  -2

 ُمرشمٌٓم٤ًم سمٛمٕم٤ممل ٟمِم٠مشمف شمٚمؽ وُمقؾمقُم٤ًم سمٛمٞمًٛمٝم٤م.

 يتًؿ اًمٜم٘مد اًمٕمريب ذم اًمٕمٍم اًمقؾمٞمط سمتقضمٝمف اًمٞم٘مٞمٜمل أو وصمقىمٞمتف. -5

ٟم٘مد اًمِمٕمر قمٜمد اًمٕمرب طمتك »وإذا يم٤مٟم٧م دراؾم٦م اًمديمتقر أجمد ذم هذا إصمر 

شمِمتٛمؾ قمغم ىمًٛملم ومٝمل دراؾم٦م شم٤مرخيٞم٦م ذم ىمًٛمٝم٤م إول ش جرياًم٘مرن اخل٤مُمس اهل

وٟمٔمري٦م ُمٗم٤مهٞمٛمٞم٦م ذم ىمًٛمٝم٤م اًمث٤مين يمام يرى ُمؽمضمؿ اًمدراؾم٦م إمم اًمٕمرسمٞم٦م اًمذي وصػ 

 اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل اعمٕمتٛمد ذم اًمدراؾم٦م وم٘م٤مل:

إذا أردٟم٤م وصػ اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل اعمٕمتٛمد أُمٙمٜمٜم٤م اًم٘مقل: إٟمف ُمٜمٝم٩م طمٗمري »

اًم٘مًؿ إول ؾمٕمك إمم ُمٕمروم٦م اعم٤مدة اًمِمٕمري٦م اًمتل شم٠مؾمس وُمٜمٛمذج، وٟم٘مّمد سمذًمؽ أن 

قمٚمٞمٝم٤م اًمٜم٘مد اًمٕمريب اًم٘مديؿ قمـ ـمريؼ احلٗمر اًمت٤مرخيل ًمٚم٤ٌمطم٨م قمـ هذه اعم٤مدة ذم ىمقائؿ 

اًمٙمت٥م )اًمٌٞمٌٚمقهمراومٞم٤مت( اًمٕمرسمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م واجلديدة، صمؿ ؾمٕمك سمٕمد ذًمؽ إمم اًمتّمٜمٞمػ 

واًمدواويـ اعمختٚمٗم٦م سمٜم٤مء واًمتٌقي٥م اًمٚمذيـ سمٜمٞم٧م ذم إـم٤مرمه٤م اعمجٛمققم٤مت اًمِمٕمري٦م 

ضمديدًا ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل إٟمف سمٜم٤مء وصٗمل. أُم٤م اًمٜمٛمذضم٦م ومٝمل اًمٌٜم٤مء اًمٜمٔمري اًمذي اٟمتٔمؿ 

ذم إـم٤مره اًمٜم٘مد اًمٕمريب اًم٘مديؿ ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اًمديمتقر أجمد، وىمد ؾمٕمك ُمـ ظمالًمف إمم 

ومٝمؿ هذا اًمٜم٘مد ووصٗمف وشم٘مقيٛمف سمدءًا سمٛمٙمقٟمف اًمتّمقيري ًمٚمِمٕمر واًمِم٤مقمر واٟمتٝم٤مء إمم 

 ش.ٛمف عمقوقع اًمِمٕمر أو اعمْمٛمقنومٝم

وًم٘مد أطم٤مط اًمديمتقر اًمٓمراسمٚمز ذم رؾم٤مًمتف سم٤معمٗم٤مهٞمؿ اًمِمٕمري٦م ًمدى اًمٜم٘م٤مد 

اًمٕمرب اًم٘مدُم٤مء، وشمتٌع شمٓمقر هذه اعمٗم٤مهٞمؿ ذم شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م، وريمز قمغم احل٘م٦ٌم اعمٛمتدة سملم 

وشمٕمد هذه ه. 512أواظمر اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهلجري وفمٝمقر اسمـ رؿمٞمؼ اعمتقرمَّ ؾمٜم٦م 

 أيمثر احل٘م٥م ازده٤مرًا مم٤م ضمٕمٚمف خيت٤مره٤م ُمقوققم٤ًم ًمدراؾمتف.احل٘م٦ٌم ُمـ 

ودمدر اإلؿم٤مرة إمم أن ُمـ سملم إهداف اًمتل دومٕم٧م إدريس سمٚمٛمٞمٚمح إمم ٟم٘مؾ 
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دراؾم٦م اًمٓمراسمٚمز إمم اًمٕمرسمٞم٦م شمٕمريػ اًم٘م٤مرئ اًمٕمريب إمم اًمٜم٘مد اًمٕمريب اًم٘مديؿ ذم طم٤مل 

ِمٕمر ويمت٤مب اخلٓم٤مسم٦م شمٕم٤ميِمف اعمتقازن ُمع اًمٜم٘مد اًمٖمريب أي سم٤معم٘م٤مرٟم٦م إمم يمت٤مب اًم

 ٕرؾمٓمق، صمؿ سمتٗمتحف قمغم سمٕمض اعمٗم٤مهٞمؿ اًمٜم٘مدي٦م واًمٌالهمٞم٦م اعمتداوًم٦م ذم أورسم٤م.

ًم٘مد يم٤من رائدي ذم اًمتٕمٚمؼ هبذا اًمؽماث وشمذوىمف رضمؾ قمِمؼ »ويْمٞمػ ىم٤مئاًل: 

خ اًمٕمريب إمم طمد اًمتّمقف، وًمٙمـ قمِم٘مف ذاك مل يٙمـ اٟمٗمٕم٤مًٓ ُمتِمٜمج٤ًم أو اٟمٙمٗم٤مء اًمت٤مري

شمٕمٞمد، سمؾ هق قمِمؼ اًم٤ٌمطم٨م اعمتٗمتح واًمٕم٤ممل اًمذي يْمٛمـ قمغم اًمذات اًمتل دمؽم و

اًمتقازن سملم ُم٘مقُم٤مت اًمذات اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وُمٕمٓمٞم٤مت اًمٗمٙمر واحلْم٤مرة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م 

 ش.أي٤ًم يم٤من ُمّمدره٤م أو ُم٤ًمره٤م

ويٕمد ص٤مطم٥م اًمٕمٛمؾ ٟمٗمًف اًمديمتقر أجمد اًمٓمراسمٚمز دراؾمتف قمغم يمقهن٤م أن 

ُمٜمٔمؿ ذم سم٤مسمف، ومل شمزل ذم وؾمٕمٝم٤م أن شمٗمٞمد  وصمٞم٘م٦م شم٤مرخيٞم٦م قمتٞم٘م٦م، إٓ أهن٤م أول سمح٨م

 اعمٕمٜمٞملم سمدراؾمتف اًمِمٕمري٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م أو سم٤مًمدراؾم٤مت اعم٘م٤مرٟم٦م.

واًمقاىمع إن ذم هذه اًمدراؾم٦م جم٤مًٓ واؾمٕم٤ًم ًمٚمدراؾم٤مت اعم٘م٤مرٟم٦م ُمـ ضمٝم٦م، وًمٚمتٓمقر 

 اًمت٤مرخيل ًمٜم٘مد اًمِمٕمر اًمٕمريب ذم اًم٘مرون إومم ُمـ ضمٝم٦م أظمرى.

 تأليف عيد العرب يف اللغة واألدبيف حركة الىظرة تارخيية  ثاىيًا:

م، 1225صدر هذا اًمٙمت٤مب ذم ـمٌٕم٤مت ُمتٕمددة، يم٤مٟم٧م اًمٓمٌٕم٦م إومم قم٤مم 

م، وي٘مع 1201واًمٓمٌٕم٦م اًمتل سملم أيديٜم٤م هل اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُم٦ًم وىمد صدرت قم٤مم 

صٗمح٦م، وهق جمٛمققم٦م دروس ذم طمريم٦م اًمت٠مًمٞمػ قمٜمد اًمٕمرب ذم اًمٚمٖم٦م  321اًمٙمت٤مب ذم 

خ واجلٖمراومٞم٤م طمتك ومجر اًمٜمٝمْم٦م احلديث٦م، ويم٤من ُم٘مررًا قمغم ـمٚم٦ٌم وإدب واًمت٤مري

 ؿمٝم٤مدة اًمث٘م٤موم٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم اجل٤مُمٕم٦م اًمًقري٦م.

هدف اًمديمتقر اًمٓمراسمٚمز ُمـ شم٠مًمٞمػ يمت٤مسمف يمام يِمػم إمم ذًمؽ ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف إمم 
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أن يٙمّقن ًمدى اًمٓمالب ومٙمرة ُمقضمزة وواوح٦م قمـ سمٕمض ٟمقاطمل اًمٜمِم٤مط اًمٗمٙمري 

إمم دًٓم٦م اًمٓم٤مًم٥م اجل٤مُمٕمل قمغم اعمراضمع واعمّم٤مدر اهل٤مُم٦م اًمتل قمٜمد اًمٕمرب ُمـ ضمٝم٦م، و

 هق سمح٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م ٓؾمتٙمامل أدوات سمحثف.

ي٘مع اًمٙمت٤مب ذم سم٤مسملم أوهلام اًمت٠مًمٞمػ ذم اًمٚمٖم٦م، وصم٤مٟمٞمٝمام اًمت٠مًمٞمػ ذم إدب، وُمّٝمد 

ًمٚم٤ٌمب إول ذم احلدي٨م قمـ اعمٕم٤مضمؿ، وأؿم٤مر إمم أن ُمٕم٤مضمؿ اًمٚمٖم٦م قمغم ٟمققملم: ُمٕم٤مضمؿ 

وهل شمٗمٞمدٟم٤م ُمٌدئٞم٤ًم ذم اًمٙمِمػ قمـ ُمٕمٜمك ًمٗمٔم٦م ُمـ إًمٗم٤مظ، وُمٕم٤مضمؿ اعمٕم٤مين  إًمٗم٤مظ،

وهل شمٗمٞمدٟم٤م ذم إجي٤مد ًمٗمظ عمٕمٜمك ُمـ اعمٕم٤مين يدور سمخٚمدٟم٤م وٓ ٟمدري يمٞمػ ٟمٕمؼم قمٜمف 

سمدىم٦م. وىمد ظمّمص اعم١مًمػ ًمٙمؾ ٟمقع ومّماًل ظم٤مص٤ًم سمف. وأسم٤من ذم اًمٗمّمؾ إول 

 سمٛمراطمؾ صمالث: )ُمٕم٤مضمؿ إًمٗم٤مظ( أن مجع أًمٗم٤مظ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمرّ 

هل ُمرطمٚم٦م شمدويـ أًمٗم٤مظ اًمٚمٖم٦م وشمٗمًػمه٤م دون شمرشمٞم٥م وظمػم ُم٤م  :اظمرضمؾة إولم

 يٛمثؾ هذه اعمرطمٚم٦م يمت٤مب اًمٜمقادر ذم اًمٚمٖم٦م ٕيب زيد إٟمّم٤مري.

وهل ُمرطمٚم٦م شمدويـ أًمٗم٤مظ اًمٚمٖم٦م ُمرشم٦ٌم ذم رؾم٤مئؾ ُمتٗمرىم٦م صٖمػمة  :اظمرضمؾة الثاكقة

أو قمغم طمرف ُمـ احلروف، ومم٤م يٛمثؾ حمدودة اعمقوقع ُمٌٜمٞم٦م قمغم ُمٕمٜمك ُمـ اعمٕم٤مين 

هذه اعمرطمٚم٦م يمت٤مب اعمٓمر ويمت٤مب اًمٚم٠ٌم واًمٚمٌـ ٕيب زيد إٟمّم٤مري، ويمت٤مب اإلسمؾ 

ويمت٤مب اخلٞمؾ ويمت٤مب اًمِم٤مء ويمت٤مب أؾمامء اًمقطمقش ًمألصٛمٕمل، ومم٤م يٛمثؾ هذه 

 اعمرطمٚم٦م أيْم٤ًم اًمٙمت٥م اًمتل أًمٗم٧م ذم إوداد وُمثٚم٨م اًمٙمالم.

اعمٕم٤مضمؿ اًمٕم٤مُم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م اعمٜمٔمٛم٦م، وىمد اشمٌٕم٧م  وهل ُمرطمٚم٦م ووع :اظمرضمؾة الثالثة

 ذم هذه اعمٕم٤مضمؿ صمالث ـمرق خمتٚمٗم٦م:

شمرشمٞم٥م إًمٗم٤مظ سمح٥ًم خم٤مرج احلروف يمٛمٕمجؿ اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد اًمٗمراهٞمدي  -1

 )اًمٕملم(.

شمرشمٞم٥م أصقل اًمٙمٚمامت طم٥ًم طمروف اعمٕمجؿ ُمع ُمراقم٤مة أوائؾ هذه  -3
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س، وأؾم٤مس إصقل يمٛمٕمجؿ مجٝمرة اًمٚمٖم٦م ًمألزدي وُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ٓسمـ وم٤مر

 اًمٌالهم٦م ًمٚمزخمنمي.

 شمرشمٞم٥م اًمٙمٚمامت طم٥ًم اًمؽمشمٞم٥م اهلج٤مئل ُمع ُمراقم٤مة أواظمر اًمٙمٚمٛم٦م وأول  -2

ُمـ اشمٌع هذه اًمٓمري٘م٦م ذم شمرشمٞم٥م اعمٕم٤مضمؿ أسمق ٟمٍم اجلقهري ذم ُمٕمجٛمف 

اعمِمٝمقر )شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م( اعمٕمروف سمٛمٕمجؿ اًمّمح٤مح، وؾم٤مر قمغم 

ـ ـد اًمديـ٤من اًمٕمرب( وجمـف )ًمًـٛمري ذم ُمٕمجـقر اعمّمـف اسمـ ُمٜمٔمـاعمٜمقال ٟمٗمً

 اًمٗمػموزاسم٤مدي ذم )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط(.

 ٝم٤م ـ٦م ومػمى أٟمـ٤مضمؿ اًمٕمرسمٞمـٝمر اعمٕمـذا اًمٗمّمؾ قمغم أؿمـ١مًمػ ذم هـصمؿ ي٘مػ اعم

أؾم٤مس اًمٌالهم٦م ًمٚمزخمنمي وًم٤ًمن اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر اعمٍمي، واًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط 

ُمزاي٤مه ذم وقء ٟمٔمرة ًمٚمٗمػموزاسم٤مدي، وىمد أسم٤من ظمّم٤مئص يمؾ ُمٕمجؿ ُمـ هذه اعمٕم٤مضمؿ و

 ٟم٘مدي٦م ُمقوققمٞم٦م.

واشمٌع اعم١مًمػ ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مين )ُمٕم٤مضمؿ اعمٕم٤مين( اًمٓمري٘م٦م ٟمٗمًٝم٤م اًمتل اشمٌٕمٝم٤م ذم 

اًمٗمّمؾ إول )ُمٕم٤مضمؿ إًمٗم٤مظ( وم٠مؿم٤مر إمم صمالث ُمراطمؾ ُمّر هب٤م اًمت٠مًمٞمػ ذم هذا 

 اعمج٤مل، وهذه اعمراطمؾ هل:

ل يًت٘مؾ يمؾ ُمٜمٝم٤م وهل ُمرطمٚم٦م شم٠مًمٞمػ اًمرؾم٤مئؾ اًمّمٖمػمة اًمت اظمرضمؾة إولم:

سم٠مًمٗم٤مظ ُمٕمٜمك أو ضمٜمس ُمـ أضمٜم٤مس اًمٜم٤ٌمت أو احلٞمقان ُمثؾ يمت٤مب اعمٓمر ويمت٤مب اًمٚمٌـ 

واًمٚم٠ٌم ٕيب زيد إٟمّم٤مري، وُمثؾ يمت٤مب اخلٞمؾ ويمت٤مب اإلسمؾ ويمت٤مب اًمِم٤مء ويمت٤مب 

 اًمٜمخؾ ًمألصٛمٕمل.

وهل ُمرطمٚم٦م شم٠مًمٞمػ يمت٥م أوؾمع طمجاًم وُمقوققم٤ًم ُمـ اًمرؾم٤مئؾ  اظمرضمؾة الثاكقة:

يمت٤مب إًمٗم٤مظ ٓسمـ اًمًّٙمٞم٧م، ويمت٤مب إًمٗم٤مظ اًمٙمت٤مسمٞم٦م ًمٚمٝمٛمذاين،  اًم٤ًمسم٘م٦م، ُمثؾ

 ويمت٤مب إًمٗم٤مظ أو ضمقاهر إًمٗم٤مظ عم١مًمٗمف ىمداُم٦م سمـ ضمٕمٗمر.
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وأؿمٝمر اًمٙمت٥م اًمتل متثؾ هذه اعمرطمٚم٦م يمت٤مسم٤من اصمٜم٤من مه٤م وم٘مف اًمٚمٖم٦م  اظمرضمؾة الثالثة:

 ًمٚمثٕم٤مًمٌل، واعمخّمص ٓسمـ ؾمٞمدة إٟمدًمز.

ٚم٦م وردت ذم يمؾ يمت٤مب ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل ذيمره٤م ذم وىمد ىمّدم اعم١مًمػ ٟمامذج وأُمث

 يمؾ ُمرطمٚم٦م، وأسم٤من ظمّم٤مئص يمؾ يمت٤مب وُمزاي٤مه، وأسمدى ُمالطمٔم٤مشمف قمغم يمؾ ُمٜمٝم٤م.

ٟمٔمرة شم٤مرخيٞم٦م ذم طمريم٦م اًمت٠مًمٞمػ قمٜمد اًمٕمرب »أُم٤م اًم٤ٌمب اًمث٤مين ُمـ يمت٤مب اعم١مًمػ 

ومٙم٤من قمٜمقاٟمف )اًمت٠مًمٞمػ ذم إدب(، وىمد اؿمتٛمؾ قمغم صمالصم٦م ومّمقل، ش ذم اًمٚمٖم٦م وإدب

شمٜم٤مول أوهل٤م جمٛمققم٤مت اًمِمٕمر اًمٕمريب اًم٘مديؿ، وم٠مووح رواي٦م اًمِمٕمر ذم اجل٤مهٚمٞم٦م وصدر 

اإلؾمالم، وٟمِم٤مط اًمرواي٦م ذم قمٍم اًمتدويـ ومجع اًمدواويـ وشمّمٜمٞمػ اعمخت٤مرات، 

ؾ  ووىمػ قمغم أؿمٝمر اعمجٛمققم٤مت اًمِمٕمري٦م اعمّمٜمٗم٦م ذم اًم٘مرٟملم اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م، ومٗمّمَّ

حمٛمد سمـ يٕمغم اًمْمٌل قمغم أهن٤م أىمدم جمٛمققم٦م  اًم٘مقل ذم اعمٗمْمٚمٞم٤مت عمّمٜمٗمٝم٤م اعمٗمْمؾ سمـ

ؾ اًم٘مقل  ؿمٕمري٦م وصٚم٧م إًمٞمٜم٤م مم٤م صٜمػ ذم اًم٘مرن اهلجري اًمث٤مين، وم٠مسم٤من ُمزاي٤مه٤م، صمؿ ومّمَّ

ذم إصٛمٕمٞم٤مت ٟم٦ًٌم إمم ُمّمٜمٗمٝم٤م إصٛمٕمل، ووازن سملم اعمٗمْمّٚمٞم٤مت وإصٛمٕمٞم٤مت، 

، ومنمح صمؿ ذيمر ُمـ اعمجٛمققم٤مت اًمِمٕمري٦م اًم٘مديٛم٦م يمت٤مب مجٝمرة أؿمٕم٤مر اًمٕمرب ًمٚم٘مرر

ُمْمٛمقهن٤م وُمالطمٔم٤مشمف قمغم ذًمؽ اعمْمٛمقن، يمام ذيمر ـمٌ٘م٤مت اًمِمٕمراء اجل٤مهٚمٞملم 

 واإلؾمالُمٞملم ٓسمـ ؾمالم اجلٛمحل، وديقان اهلذًمٞملم ويْمؿ أؿمٕم٤مر سمٜمل ذهٞمؾ.

وشمٜم٤مول اعم١مًمػ ذم هذا اًمٗمّمؾ أيْم٤ًم احلامؾم٤مت: مح٤مؾم٦م أيب مت٤مم ومذيمر أسمقاهب٤م، 

٤مم واًمٌحؽمي ومذيمر أن مح٤مؾم٦م أيب ومح٤مؾم٦م اًمٌحؽمي، ووازن سملم مح٤مؾم٦م يمؾ ُمـ أيب مت

مت٤مم هل ذم ومٜمقن اًمِمٕمر، ذم طملم أن مح٤مؾم٦م اًمٌحؽمي هل ذم ُمٕم٤مين اًمِمٕمر. صمؿ وىمػ 

قمغم مح٤مؾم٦م اسمـ اًمِمجري وخمت٤مراشمف وقمٜمقاهن٤م )ديقان خمت٤مرات ؿمٕمر اًمٕمرب(، وشمْمؿ 

هذه اعمخت٤مرات ُم٤م ي٘مرب ُمـ مخًلم ىمّمٞمدة ٕرسمٕم٦م قمنم ؿم٤مقمرًا يمٚمٝمؿ ُمـ اجل٤مهٚمٞملم 

 خميُم٤ًم واطمدًا هق احلٓمٞمئ٦م.ُم٤م قمدا 
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وذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ُمـ هذا اًم٤ٌمب وىمٗم٦م قمغم يمت٥م اًمث٘م٤موم٦م إدسمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م، وأسم٤من أن 

أووح ُم٤م يٛمٞمز يمت٥م إدب ُمـ ؾمقاه٤م صٗمت٤من أوٓمه٤م وم٘مدان آظمتّم٤مص أي ٓ 

شم٘متٍم قمغم ومـ واطمد سمؾ شمٓمرق ؿمتك اًمٗمٜمقن، وصم٤مٟمٞمتٝمام آؾمتٓمراد اعمًتٛمر وإن ؿمئ٧م 

غم طمّد شمٕمٌػمه، وُمـ أؿمٝمر يمت٥م إدب ذم اًم٘مرن اهلجري اًمث٤مًم٨م يمت٤مسم٤م وم٘مؾ اًمٗمقى قم

احلٞمقان واًمٌٞم٤من واًمتٌٞملم ًمٚمج٤مطمظ، ومٞمٕمٛمؾ قمغم شمٌٞم٤من ُمزاي٤ممه٤م سمٕمد شمٌٞم٤من حمتقي٤ماهتام، صمؿ 

ي٘مػ قمغم يمت٤مب اًمٙم٤مُمؾ ًمٚمٛمؼّمد، ويمت٤مب قمٞمقن إظم٤ٌمر ٓسمـ ىمتٞم٦ٌم، ويٜمت٘مؾ سمٕمده٤م إمم 

جري اًمراسمع ومٞمٗمّّمؾ اًم٘مقل ذم يمت٤مب اًمٕم٘مد اًمٗمريد شمٌٞم٤من أؿمٝمر يمت٥م إدب ذم اًم٘مرن اهل

ٓسمـ قمٌد رسمف، ويمت٤مب إُم٤مزم ٕيب قمكم اًم٘م٤مزم اًمٌٖمدادي، ويمت٤مب إهم٤مين ٕيب اًمٗمرج 

 إصٗمٝم٤مين، ويٕمد ُمـ أؿمٝمر يمت٥م إدب ذم اًم٘مرن اًمراسمع اهلجري وأطمٗمٚمٝم٤م سم٤معمٕم٤مرف.

سم٤مء، وم٠مووح وشمٜم٤مول اعم١مًمػ ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م ُمـ هذا اًم٤ٌمب يمت٥م شمراضمؿ إد

اًمٙمت٥م اعمّمٜمٗم٦م ذم شمراضمؿ اًمِمٕمراء ُمثؾ يمت٤مب ـمٌ٘م٤مت اًمِمٕمراء اجل٤مهٚمٞملم واإلؾمالُمٞملم 

عمحٛمد سمـ ؾمالم اجلٛمحل، وهق ُمـ أىمدم اًمٙمت٥م اًمتل وصٚم٧م ذم شمراضمؿ اًمِمٕمراء، صمؿ 

وىمػ قمغم يمت٤مب اًمِمٕمر واًمِمٕمراء ٓسمـ ىمتٞم٦ٌم ويمت٤مب إهم٤مين ٕيب اًمٗمرج إصٗمٝم٤مين 

اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمؼ، ذم طملم ذح سمتقؾمع ُمْمٛمقٟمف وظمٓمتف  طمٞم٨م أؿم٤مر إًمٞمف سم٤مىمتْم٤مب ذم

وهمرض اعم١مًمػ ُمـ شم٠مًمٞمٗمف. واٟمت٘مؾ اًمٓمراسمٚمز ذم هذا اًمٗمّمؾ سمٕمد احلدي٨م قمـ يمت٤مب 

إهم٤مين إمم احلدي٨م قمـ ُمٕمجؿ اًمِمٕمراء ًمٚمٛمرزسم٤مين، واعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ ًممُمدي، 

 ويتٞمٛم٦م اًمدهر ًمٚمثٕم٤مًمٌل، واًمذظمػمة ذم حم٤مؾمـ أهؾ اجلزيرة ٓسمـ سم٤ًمم.

اًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمـ اًمٗمّمؾ يتحدث اعم١مًمػ قمـ اًمٙمت٥م اعمّمٜمٗم٦م ذم شمراضمؿ اًمٚمٖمقيلم  وذم

واًمٜمح٤مة، ومٞمذيمر ُمٜمٝم٤م ـمٌ٘م٤مت اًمٜمحقيلم اًمٌٍميلم وأظم٤ٌمرهؿ ٕيب اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ يزيد 

اعمؼّمد، وأظم٤ٌمر اًمٜمحقيلم ٓسمـ درؾمتقيف، وـمٌ٘م٤مت اًمٜمح٤مة اًمٌٍميلم ًمٚمًػماذم، وُمراشم٥م 

 واعم٘متٌس ذم أظم٤ٌمر اًمٜمحقيلم واًمٚمٖمقيلم ًمٚمٛمرزسم٤مين. اًمٜمحقيلم ٕيب اًمٓمٞم٥ّم اًمٚمٖمقي،
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وي٘مػ قمغم أؿمٝمر اًمٙمت٥م اعمٓمٌققم٦م ذم هذا اعمج٤مل، وهل ـمٌ٘م٤مت اًمٜمحقيلم 

واًمٚمٖمقيلم ًمٚمزسمٞمدي، وٟمزه٦م إًم٤ٌمء ذم ـمٌ٘م٤مت إدسم٤مء ًمألٟم٤ٌمري، وأٟم٤ٌمه اًمرواة قمغم 

 .لأٟم٤ٌمه اًمٜمح٤مة ًمٚم٘مٗمٓمل، وسمٖمٞم٦م اًمققم٤مة ذم ـمٌ٘م٤مت اًمٚمٖمقيلم واًمٜمح٤مة ًمٚمًٞمقـم

أُم٤م اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م ُمـ هذا اًمٗمّمؾ ومٙم٤من احلدي٨م ومٞمف ُمريمزًا قمغم ُمٕمجؿ إدسم٤مء 

 ًمٞم٤مىمقت احلٛمقي.

واًمٙمت٤مب سمٛمجٛمٚمف ذو وم٤مئدة يمٌػمة، إذ إٟمف يزّود اًمٓم٤مًم٥م سمزاد ًمٖمقي وأديب 

ي٤ًمقمده قمغم اًمٌح٨م واًمتٜم٘مٞم٥م ذم شمراث أُمتف ذم ُمٞمداين اًمٚمٖم٦م وإدب، ويدّرسمف قمغم 

ٜمجزة ذم هذيـ اعمٞمداٟملم، يمام يدّرسمف قمغم اعمٜمٝمجٞم٦م اًمدىمٞم٘م٦م اًمٜم٘مد اعمقوققمل ًمٚمٛم١مًمٗم٤مت اعم

 ذم اًمت٠مًمٞمػ واًمتٌقي٥م، وإيٗم٤مء اعمقوققم٤مت اعمتٜم٤موًم٦م طم٘مٝم٤م ُمـ اعمٕم٤مجل٦م.
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 الطرازمؾز حمارضاً 

 

 اًمّمٕمٞمد اًمٕمريب، وًمًٜم٤م قمديدة هل اعمح٤مرضات اًمتل أًم٘م٤مه٤م اًمديمتقر اًمٓمراسمٚمز قمغم

أن ذم جم٤مل طمٍمه٤م يم٤موم٦م، وإٟمام ؾمٜمًٚمط اًمْمقء قمغم سمٕمْمٝم٤م، ويٛمٙمـ أن ٟمّمٜمّػ هذه 

 .1221وصم٤مٟمٞمٝمام قم٤مم  1221اعمح٤مرضات ذم ىمًٛملم أوهلام ىمٌؾ قم٤مم 

 6591مً حماضرات قبل عاو  :أواًل

رسمٞم٦م ـاًمٕم أًم٘م٤مه٤م اًمٓمراسمٚمز قمغم ـمالب ؿمٝم٤مدة آداب اًمٚمٖم٦م شمؿة جمؿقفمة مـ اظمحارضات -1

م، 1229/1221و 1252/1229  ٞملمـ٤مُملم اًمدراؾمـالل اًمٕمـقري٦م ظمـ٦م اًمًـ٤مُمٕمـذم اجل

الـؼد والؾغة دم رؽمالة الغػران ٕيب العلر اظمعري، ومتحقرت هذه اعمح٤مرضات طمقل 

ويم٤من رمحف اهلل ُمـ حمٌل أيب اًمٕمالء اعمٕمري واعمٕمجٌلم سمف، وىمد أسم٤من ذم هذه اعمح٤مرضات 

اًمتّمقير اعمٌدع ًمدى أيب اًمٕمالء، وأسم٤من ومٞمٝم٤م اجل٤مٟم٥م اًمٚمٖمقي اجل٤مٟم٥م اًمٜم٘مدي إديب و

، واًمتٕمٚمٞمٛمل، يمام ؾمّٚمط اعمح٤مرض اًمْمقء قمغم ؿمخّمٞم٦م اعمٕمري يمام شمتجغم ذم رؾم٤مًم٦م اًمٖمٗمران

وهق يرى ذم اعمٕمري ُمـ ظمالهل٤م يم٤مشم٤ًٌم قمٔمٞماًم ُمتقصم٥م اخلٞم٤مل، قمجٞم٥م اًمتّم٤موير، ذيمل 

سمٍمه سم٠مؿمخ٤مص ىمّمتف ُمـ ُمالئٙم٦م اًمتٝمٙمؿ، وىم٤مص٤ًم سم٤مرقم٤ًم يًت٠مصمر ًم٥م اًم٘م٤مرئ، ويٌٝمر 

وضمـ وأٟم٤مد، وقم٤معم٤ًم واؾمع آـمالع قمغم ومٜمقن إدب وقمٚمقم اًمٚمٖم٦م، وٟم٤مىمدًا ُمـ 

 اًمٓمراز إول ٟمِمٞمط اًمٗمٙمر، ذيمٞم٤ًم ُمتٛمٙمٜم٤ًم ُمـ أدوات اًمٜم٘مد يمؾ اًمتٛمٙمـ.

وًم٘مد أسم٤من ُمـ ظمالل حتٚمٞمٚمف ًمرؾم٤مًم٦م اًمٖمٗمران أن أسم٤م اًمٕمالء اعمٕمري مل يٙمـ جمرد 

يم٤من أيْم٤ًم قم٤معم٤ًم وأؾمت٤مذًا قمٔمٞماًم ذم إدب وقمٚمقم اًمٕمرسمٞم٦م،  ؿم٤مقمر ويم٤مشم٥م قمٔمٞمؿ، سمؾ
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ويمِمػ ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف قمـ اًمٓمري٘م٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمتل يم٤من يتٌٕمٝم٤م أسمق اًمٕمالء ذم 

 يمتٌف، شمٚمؽ اًمٓمري٘م٦م اًمتل متزج سملم اًمٗمـ اًمرومٞمع واًمٕمٚمؿ اًمٕمٛمٞمؼ ُمزضم٤ًم طمٙمٞماًم.

ري٥م ذم رؾم٤مًم٦م وإذا يم٤من اًمديمتقر ـمف طمًلم يرى أن أسم٤م اًمٕمالء يم٤من يتٙمٚمػ اًمٖم

اًمٖمٗمران ويتٕمٛمده ًمٞمّمد قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس وضمٝم٤مهلؿ، ؾمقاء ذم ذًمؽ اًمٕمٚمامء وهمػم 

اًمٕمٚمامء، قمـ ىمراءشمف واًمٔمٝمقر قمغم ُم٤م ومٞمف، ويم٠من أسم٤م اًمٕمالء يم٤من ٓ يٙمت٥م ًمٕمٍمه، 

هذا اًمٕمٍم احلدي٨م اًمذي ٟمحـ ومٞمف وًمٚمٕمّمقر اًمتل شمٚمٞمف وم٢من اًمديمتقر اًمٓمراسمٚمز 

د اعمٕمري اإلهب٤مم واًمتٕمٛمٞم٦م عم٤م يمّٚمػ ٟمٗمًف قمٜم٤مء ًمق أرا»يرد قمغم هذا اًم٘مقل ىم٤مئاًل: 

اًمنمح واًمتٗمًػم وشمّمٜمٞمػ اًمٙمت٥م سمٖمٞم٦م اًمتقوٞمح واًمتًٝمٞمؾ، يْم٤مف إمم ذًمؽ أن 

أظمٓمر آراء اعمٕمري ذم اًمديـ واًمًٞم٤مؾم٦م وٟم٘مد اعمجتٛمع، وأيمثر قم٤ٌمراشمف ضمرأة قمغم 

 ش.اًمًخري٦م واًمتٝمٙمؿ إٟمام ص٧ٌم ذم ىمقاًم٥م ؾمٝمٚم٦م ُمٗمٝمقُم٦م وواوح٦م

أيف ذم أن اعمٕمري يم٤من قم٤معم٤ًم ذم إدب واًمٚمٖم٦م سم٘مدر ُم٤م يم٤من وي١ميمد اًمٓمراسمٚمز ر

أدي٤ًٌم، وىمد يم٤من يٕمتزُّ سمٕمٚمٛمف يمام يم٤من يٕمتزُّ سم٠مدسمف، وىمد ًم٨ٌم اًمٜم٤مس ظمالل قمّمقر 

ـمقيٚم٦م جيّٚمقٟمف قم٤معم٤ًم يمام جيّٚمقٟمف أدي٤ًٌم. وُمـ اًمٔمٚمؿ أن ي٠ميت اًمٕمٍم احلدي٨م ومٞمٖمٛمط 

ٞمتف اًمتل يم٤مٟم٧م شمٕمد ُمـ اعمٕمري طم٘مف سم٢مؾمدال اًمًت٤مر قمغم هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ؿمخّم

 أسمرز قمٜم٤مويـ ؿمٝمرشمف وجمده.

 1223، وىمد ٟمنمت ذم جمٛمققم٦م اعمح٤مرضات اًمٕم٤مُم٦م ًمٕم٤مم حمارضة ألؼاها دم ضمؾب -3

ُمـ ُمٜمِمقرات دار اًمٙمت٥م اًمقـمٜمٞم٦م سمحٚم٥م، وحتّدث ومٞمٝم٤م قمـ إدب اًمٕمريب سملم 

 إدب اًم٘مقُمل وإدب اإلٟم٤ًمين.

نمت ذم اعمح٤مرضات اًمٕم٤مُم٦م وٟم ،1223قم٤مم  حمارضة ألؼاها دم اجلامعة السقرية -2

ش شمْم٤مُمـ اًمٗمٜمقن»ذم اجل٤مُمٕم٦م اًمًقري٦م وقمٜمقاهن٤م  1223/1222ًمٚمًٜم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م 

َة يمٚمٝم٤م، وىمد  وي٘مقل اًمديمتقر ؿمٙمري ومٞمّمؾ إن هذه اعمح٤مرضة يم٤مٟم٧م ضمديدة اجلدَّ
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واءم ومٞمٝم٤م اعمح٤مرض سملم اًمٗمٚمًٗم٦م وإدب واًمٗمـ قمغم ٟمحق ومّذ، ودمّٚم٧م ذم 

٦م وإدسمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م واًمٕمرسمٞم٦م، ويم٤مٟم٧م همٜمٞم٦م ذم اعمح٤مرضة صم٘م٤موم٦م اعمح٤مرض اًمٗمٜمٞم

شمٗمٙمػمه٤م وذم أُمثٚمتٝم٤م، وذم اًمذوق اًمرومٞمع اًمذي يم٤مٟم٧م شمٜمٌض سمف يمؾ يمٚمٛم٦م ُمـ 

 يمٚماماهت٤م أو مجٚم٦م ُمـ مجٚمٝم٤م.

، وىمد ٟمنماهت٤م ضمريدة شاسمـ ىمتٞم٦ٌم»قمـ  1223قم٤مم  حمارضة ألؼاها دم اجلزائر -5

رات اًمٜم٘مدي٦م واحلٞم٤مة اًمِمٕم٥م اجلزائري٦م، ويمِمػ ومٞمٝم٤م اعمح٤مرض قمـ اًمّمٚم٦م سملم اًمتٞم٤م

 آضمتامقمٞم٦م إسم٤من ازده٤مر اًمدوًم٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م.

ؿمٕمراء اًمِم٤مم واًمٗمٙمرة اًمٕمرسمٞم٦م ظمالل اًمٜمّمػ »قمٜمقاهن٤م  حمارضة ألؼاها دم الؽقيت -2

وٛمـ حم٤مرضات اعمقؾمؿ اًمث٘م٤مذم اًمث٤مين ، وىمد ٟمنماهت٤م شإول ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ

وسم٦م ًمدى م دار اعمٕم٤مرف سمٛمٍم، وحتّدث ومٞمٝم٤م قمـ ومٙمرة اًمٕمر1221ه 1202

 ؿمٕمراء اًمِم٤مم ذم اًمٜمّمػ إول ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ.

 6591مً حماضرات عاو  :ثاىيًا

 1221وذم هذا اعمج٤مل صمٛم٦م وىمٗم٦م قمغم حم٤مرضة أًم٘م٤مه٤م اًمديمتقر اًمٓمراسمٚمز قم٤مم 

، ووىمٗم٦م شُمالت وذيمري٤مت ذم طمرم اعمًجد اجل٤مُمع ذم ىمرـم٦ٌم٠مشم»ذم اًمٙمقي٧م قمٜمقاهن٤م 

٤مه٤م قمغم ـمٚم٦ٌم ىمًؿ اًمدراؾم٤مت إدسمٞم٦م ذم أظمرى قمغم جمٛمققم٦م اعمح٤مرضات اًمتل أًم٘م

ُمٕمٝمد اًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م. وومٞمام يكم ومٙمرة ُمقضمزة قمـ 

 حم٤مرضات ه٤مشملم اًمقىمٗمتلم.

 ش:سململت وذكريات دم ضمرم اظمسجد اجلامع دم قرؿمبة»حمارضة  -6

 وردت اعمح٤مرضة ذم ُمٜمِمقرات ُمٕم٤مرف اًمٙمقي٧م وٛمـ حم٤مرضات اعمقؾمؿ اًمث٘م٤مذم

م )دار اعمٕم٤مرف سمٛمٍم(، وىمد ؾمّٚمط إوقاء قمٚمٞمٝم٤م اًمديمتقر 1221 -ه1202اًمث٤مين 
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ؿمٙمري ومٞمّمؾ ذم طمٗمؾ اؾمت٘م٤ٌمل اًمديمتقر اًمٓمراسمٚمز قمْمقًا قم٤مُماًل ذم جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

إن اًمذيـ أشمٞمح هلؿ أن ي٘مرؤوا هذه اعمح٤مرضة ٓ »سمدُمِمؼ، وقمٜمٝم٤م ي٘مقل اًمديمتقر ومٞمّمؾ 

٤م ًمٚمذي أسمدع اعمح٤مرض وصٗمف سم٘مٚمٛمف اعمرهػ، وًمٚمذي يزاًمقن يم٤مًمثٛمٚملم ُمـ يمؾ ُم٘مٓمع ومٞمٝم

أطمًـ اىمت٤ٌمؾمف سمذوىمف اعمّم٘مقل طملم اظمت٤مره أوًٓ، صمؿ طملم أٟمزًمف ذم ؾمٞم٤مىمف ُمـ اعمح٤مرضة، 

 ش.ومٕمؾ اًمّم٤مٟمع اعم٤مهر طملم يٜمزل ىمٓمع اًمٕم٤مج ذم ُمٙم٤مهن٤م ُمـ ًمقطم٦م رائٕم٦م...

ُم٤ًم ويرى اًمديمتقر ومٞمّمؾ أن اعمح٤مرض اٟمٓمٚمؼ ومٞمٝم٤م ُمـ يمقٟمف قمرسمٞم٤ًم ُمًٚماًم ُمٖمر

سم٤مًمت٤مريخ ُمِمٖمقوم٤ًم سم٤مٕدب، شمتٞمح ًمف إىمدار أن يٓمقف ذم رسمقع إٟمدًمس، وم٤مضمتٛمع قمغم 

صٞم٤مهمتٝم٤م أدب اًمٓمراسمٚمز، وصم٘م٤مومتف اًمت٤مرخيٞم٦م، وقم٘مٞمدشمف، وطمًف اعمرهػ، وسمّمػمشمف 

 اًمرائدة، وسمٍمه احل٤مد.

وي٘مّدم ٟمٛمقذضم٤ًم ُمـ وصػ اًمٓمراسمٚمز ًم٘مرـم٦ٌم، وصػ يرشمٗمع إمم أن يٙمقن 

ػ قمٛمقد ُمـ اعمرُمر اعمٚمقن ُم٤م سملم أمحر وأسمٞمض أًمّ »سمٚمز ذم وصٗمف ؿمٕمرًا إذ ي٘مقل اًمٓمرا

ىمد اٟمتٔمٛم٧م صٗمقوم٤ًم ُمتقازي٦م ٓ يدرك هل٤م اًمٓمرف هن٤مي٦م، وأًمَّٗم٧م سمٞمٜمٝم٤م وأظمي، 

إىمقاس اعمْم٤مقمٗم٦م اعمخٓمٓم٦م سم٤مًمٌٞم٤مض واحلٛمرة، وارشمٗمٕم٧م ومقىمٝم٤م اًمً٘مقف اعم٘م٦ٌٌم 

ئع ومٜمًٞم٧م حلٔم٦م أٟمٜمل اًمِم٤مخم٦م. ًم٘مد يمٜم٧م أشمقىمع أن أرى يمؾ رء إٓ هذا احلٚمؿ اًمرا

أُم٤مم آسمدة ُمـ أواسمد اعم٤ميض، وظمّٞمؾ إزمَّ أن اًمًقاري اعمؽماص٦م ىمد دسّم٧م ومٞمٝم٤م احلٞم٤مة، 

وم٠مظمذت شمٜم٘مؾ اخلٓم٤م قمغم إي٘م٤مع اًمزُمـ، وأن هذه احلٜم٤مي٤م اعمْم٤مقمٗم٦م اعمخٓمٓم٦م أظمذت 

شمؽمٟمح ٟمِمقى ذم اًمٗمْم٤مء، وأٟمٜمل أُم٤مم قمٌد اًمرمحـ اًمداظمؾ ص٘مر ىمريش يًتٕمرض 

 (1)ش.أطمد ُمٞم٤مديـ ىمرـم٦ٌمُمقايمٌف اعمٔمٗمرة ذم 

ويت٤مسمع اًمديمتقر اًمٓمراسمٚمز وصٗمف ًم٘مرـم٦ٌم طملم يرسمط سمٞمٜمٝم٤م وسملم دُمِمؼ، إذ إٟمف 
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ُمـ أصؾ قمريب هذا  -ٓؿمؽ -أضمرى قمغم ًم٤ًمن دًمٞمٚمف اًم٘مرـمٌل إؾمٛمر اًمذي يٜمحدر

إن ىمرـم٦ٌم قمرسمٞم٦م أُمقي٦م دُمِم٘مٞم٦م، ومٝمل اسمٜم٦م دُمِمؼ »اًمٌٞم٤من اًم٤ًمئغ اًمٕمذب إذ ي٘مقل: 

ٓ أقمت٘مد أن سمٞمٜمٙمؿ ُمـ يٕمرف ٙم٤مس حلْم٤مرة سمٜمل أُمٞم٦م هٜم٤مك. اًمٌٙمر، ويمؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م اٟمٕم

دُمِمؼ، وأٟم٤م أيْم٤ًم ًم٧ًم أقمرومٝم٤م، وًمٙمٜمٜمل ىمرأت وطمّدصم٧م قمٜمٝم٤م يمثػمًا. ومٙمٜم٧م يمٚمام 

ازددت ُمٕمروم٦م هب٤م ازددت اىمتٜم٤مقم٤ًم سمقطمدة اعمديٜمتلم واعمدٟمٞمتلم. ًم٘مد رأيتؿ هذا اًمّم٤ٌمح 

سمٞمقت دُمِمؼ ٓ  سمٕمض سمٞمقاهت٤م سم٤ًمطم٤ماهت٤م وسمريمٝم٤م وأؿمج٤مره٤م ورظم٤مُمٝم٤م. وي٘م٤مل إن

رختٚمػ قمـ هذه اًمٌٞمقت ذم رء. إن اعمرأة اًم٘مرـمٌٞم٦م متيض ذم ـمري٘مٝم٤م ُمٜمتّم٦ٌم اًم٘م٤مُم٦م، 

ؿم٤مخم٦م اًمرأس، شمِمؼ ـمري٘مٝم٤م سمٜمٔمرااهت٤م اهل٤مدئ٦م اًمرصٞمٜم٦م يمٜم٤ًمء دُمِمؼ. واًمٙمرم أصٞمؾ ذم 

 ش.ـم٤ٌمع أهؾ هذه اًمٌٚمدة أص٤مًمتف ذم ـم٤ٌمع أهؾ دُمِمؼ

ش اًمًػماُمقريٜم٤م»تٜمًٌط ذم أيمت٤مف وإن ىمرـم٦ٌم ًم»ويًؽمؾمؾ ذم وصٗمف ًم٘مرـم٦ٌم ىم٤مئاًل: 

ام شمٜمًٌط دُمِمؼ ذم ؾمٗمقح ًمٌٜم٤من اًمنمىمل، وخيؽمىمٝم٤م اًمقادي اًمٙمٌػم ومػموي سم٤ًمشمٞمٜمٝم٤م يم

 وُمٜمتزه٤ماهت٤م وىمّمقره٤م يمام خيؽمق دُمِمؼ هنره٤م ومػموي سمٞمقاهت٤م وضمٜم٤ماهت٤م.

يمؾ رء هٜم٤م اٟمٕمٙم٤مؾم٦م قمـ رء هٜم٤مك. سمؾ اٟمٔمروا إمم ًمقن سمنميت وسمنمة 

أىمقل... إن اًمٗمـ اًمذي أقمجٌتؿ سمف ذم هذا اعمًجد هق ُمقاـمٜمل ومٝمق ظمػم دًمٞمؾ قمغم ُم٤م 

اًمٗمـ اًمٕمريب اًم٘مقي، ومـ ضم٤مُمع دُمِمؼ واعمًجد إىمَم ذم سمٞم٧م اعم٘مدس، وًمٞمس 

هٜم٤مًمؽ ُمـ وم٤مرق إٓ أن أطمٗم٤مد إُمقيلم اًمذيـ قمٛمروا ىمرـم٦ٌم أرادوا أن ي٘مٞمٛمقا اًمدًمٞمؾ 

 (1)ش.قمغم أن اًمقًمد اًمٜمجٞم٥م يمثػمًا ُم٤م يٌز أسم٤مه

إمم اعم٘م٤مرٟم٤مت اًمتل قم٘مده٤م اًمٓمراسمٚمز سملم إؿمٞم٤مء ويِمػم اًمديمتقر ومٞمّمؾ 

وإؿمخ٤مص، سملم ُمًجد ىمرـم٦ٌم وُمًجد همرٟم٤مـم٦م، سملم اًمٗمـ هٜم٤م واًمٗمـ هٜم٤مك إذ 
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إن اًم٤ًمئح اًمذي يٜم٘مؾ اخلٓم٤م سملم همرف احلٛمراء وضمٜم٦م اًمٕمريػ ىمد يرٟمحف »ي٘مقل: 

اًمًٙمر، وىمد خيٌٚمف اًمًٙمر، وًمٙمٜمف ٓ يًٕمف ُمتك ظمال سمٜمٗمًف إٓ أن يٕمؽمف سم٠من ومـ 

حلٛمراء هق ومـ دوًم٦م ُمؽموم٦م ُمٖمرىم٦م ذم اًمٜمٕمٞمؿ واًمٌذخ وإٟم٤مىم٦م، دوًم٦م ُمنموم٦م قمغم ا

وًمٙمـ اٟمٔمروا إمم ووقح اًمٗمـ اًم٘مرـمٌل وصٗم٤مشمف وصالسمتف.. إٟمف ومـ آهنٞم٤مر.. 

صحٞمح اًمٌٜمٞم٦م، يٜمتّم٥م سمجرأة قمغم ؾم٤مىمٞمف اعمٗمتقًمتلم، ويتٓمٚمع إمم اعمًت٘مٌؾ سم٤مسمت٤ًمم 

 (1)ش.واـمٛمئٜم٤من... إٟمف ومـ دوًم٦م شمٌٜمك وشمِم٤مد

ويذيمر أن اعمح٤مرض اًمٓمراسمٚمز ىمد اؾمتخدم طمٙم٤مي٤مت اًمت٤مريخ وٟمّمقصف، 

وي٘م٤مرن سملم إطمداث ومٞمِمػم إمم ىمّم٦م اعمٕمتٛمد سمـ قم٤ٌمد ُمع زوضمتف اقمتامد اًمتل يم٤من 

حيٌٝم٤م طم٤ًٌم ٓ طمّد ًمف، شمٚمؽ اًم٘مّم٦م اًمتل شمتْمٛمـ ـمٚم٥م زوضمتف إًمٞمف أن رخقض ذم اًمٓملم 

ىمٝمـ ذم اًمٓملم، ومام يم٤من ُمـ اعمٕمتٛمد قمٜمد رؤيتٝم٤م ٟم٤ًمء اًم٤ٌمدي٦م ذم إؿمٌٞمٚمٞم٦م راومٕم٤مت قمـ ؾمق

ٌّل  إٓ أن أُمر سم٤مًمٕمٜمؼم واعمًؽ واًمٙم٤مومقر وُم٤مء اًمقرد وصػّم ذًمؽ يمٚمف ـمٞمٜم٤ًم ذم اًم٘مٍم ًمٞمٚم

رهم٦ٌم زوضمتف. صمؿ ي٘م٤مرن سملم هذا اًمٜمٕمٞمؿ وووٕمف أؾمػمًا ذم أهمامت ذم اعمٖمرب، ويمٞمػ 

ر زارشمف زوضمتف وسمٜم٤مشمف وهـ يدظمٚمـ قمٚمٞمف طم٤مومٞم٤مت و٤مُمرات جيررن أـمامرهـ ومٞمتذيم

 طم٤مهلـ ُمـ ىمٌُؾ ىم٤مئاًل:

 يطىىىلن دم الطىىىكم وإقىىىدام ضما قىىىة

 

 كلهنىىىىىا   سمطىىىىىل مسىىىىىؽًا وكىىىىىا قرا 

 
شمراه طملم ىم٤مل هذا »وُم٤م أمجؾ شمٕم٘مٞم٥م اًمٓمراسمٚمز قمغم هذه احلٙم٤مي٦م قمٜمدُم٤م ي٘مقل: 

ٓسمد أن اًمٌٞم٧م يم٤من يٗمٙمر ذم اًمٓملم؟ أشمراه أدرك إذ ذاك أن يمؾ يقم ُمـ أي٤مم ذًمؽ اًمٓملم 

ت؟ أشمراه أدرك أن اًمؽمف إمم زوال واًم٘مّمقر إمم دُم٤مر، وأٟمف ًمـ يٕم٘مٌف يقم ُمـ أي٤مم أهمام

إٓ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ذم  -شمريد اعمٚمقك واًمرؤؾم٤مء وأصح٤مب اًمًٚمٓم٤من -خيّٚمد اعمٚمقك
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 (1)ش.أٟمٗمًٝمؿ وظمػمااهتؿ

صمتٙمؿ قمـ ًم٘مد طمدّ »وًمٙمؿ يم٤من ٟمٔمر اعمح٤مرض سمٕمٞمدًا قمٜمدُم٤م أهنك حم٤مرضشمف ىم٤مئاًل 

د ُم٣م قمغم ظمروج اًمٕمرب ُمـ إٟمدًمس أيمثر اعمًجد اجل٤مُمع ذم ىمرـم٦ٌم يمام رأيتف، وىم

قم٤مم. وم٤مدقمقا اهلل ُمٕمل أٓ يريٜم٤م ذم طمٞم٤مشمٜم٤م، وأٓ يري أسمٜم٤مءٟم٤م وأطمٗم٤مدٟم٤م ُمـ ُمـ مخًٛمئ٦م 

سمٕمدٟم٤م يقُم٤ًم ي٠ميت ومٞمف رضمؾ ُمثكم ومٞمحدصمٝمؿ سم٘مٚم٥م ُمقضمع قمـ اعمًجد إىمَم يمام 

 (3)ش.طمدصمتٙمؿ اًمٞمقم قمـ ُمًجد ىمرـم٦ٌم

اًمديمتقر اًمٓمراسمٚمز رمحف اهلل، وأُم٤م شمٚمؽ هل إطمدى اعمح٤مرضات اًم٘مّٞمٛم٦م ًمٚمراطمؾ 

قمغم ـمٚم٦ٌم اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ذم ُمٕمٝمد اًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م  1221حم٤مرضاشمف قم٤مم 

 اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م ومٝمل اًمت٤مًمٞم٦م.

 حمارضات فمـ ؾمعر احلامؽمة والعروزمة دم زملد الشام: -3

وهل جمٛمققم٦م اعمح٤مرضات اًمتل أًم٘م٤مه٤م اًمديمتقر اًمٓمراسمٚمز قمغم ـمٚم٦ٌم ىمًؿ 

إدسمٞم٦م ذم ُمٕمٝمد اًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م قم٤مم اًمدراؾم٤مت 

، وي٘مقل ذم ُم٘مدُم٦م هذه اعمح٤مرضات إٟمف ىمّمد سم٤مًمِمٕمر احلامد ذًمؽ اًمِمٕمر اًمذي 1221

ٟمٔمٛمف اًمِمٕمراء ذم ُمٕم٤مرك اًمٜمْم٤مل اًم٘مقُمل ممّجديـ ومٞمف سمٓمقٓت إسمٓم٤مل واًمِمٝمداء، 

ًتحثلّم ومٞمف مهؿ ُمقاـمٜمٞمٝمؿ يمل يٛمْمقا وُمٜمّدديـ ومٞمف سمٛمٔم٤ممل اعمًتٕمٛمريـ وأطم٤مسمٞمٚمٝمؿ، وُم

ىمدُم٤ًم ذم اًمٙمٗم٤مح طمتك يًؽمدوا طم٘مقىمٝمؿ اعمٝمْمقُم٦م، وىمد اؾمتٌٕمد اعمح٤مرض ُمـ ذًمؽ يمٚمف 

اًمِمٕمر اًمًٞم٤مد اعمحض، أي اًمِمٕمر اًمذي يدور طمقل اعمٜم٤مزقم٤مت احلزسمٞم٦م اًمْمٞم٘م٦م ومال 

 شمٕمٌؼ ُمٜمف رائح٦م اًمٜمْم٤مل، وٓ يتّمؾ سم٤مًم٘مْمٞم٦م اًم٘مقُمٞم٦م اًمٙمؼمى.

اشمف ُمٜمٝم٩م ُم٤ًميرة احلقادث اًمت٤مرخيٞم٦م زُمٜمٞم٤ًم، قمغم أن يٕمرض وًم٘مد اشمٌع ذم حم٤مرض
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ذم وقئٝم٤م ُم٤م يتّمؾ هب٤م ُمـ ؿمٕمر ىمقُمل ومح٤مد ًمٞمتْمح ُمدى دم٤موب اًمِمٕمراء ُمع هذه 

 احلقادث. وومٞمام يكم قمرض ُمقضمز هلذه اعمح٤مرضات.

 :6101اظمحارضة إولم: الشعر احلامد قبؾ إفملن الدؽمتقر العثامين ؽمـة  -أ

ٟم٤مسمٚمٞمقن قمغم ُمٍم، ومحٚم٦م إسمراهٞمؿ سم٤مؿم٤م قمغم اًمِم٤مم وأؾم٤ٌمب أؿم٤مر ومٞمٝم٤م إمم محٚم٦م 

اعم١معم٦م ذم ًمٌٜم٤من، وارشم٘م٤مء اًمًٚمٓم٤من قمٌد احلٛمٞمد  1119إظمٗم٤مىمٝم٤م، يمام أؿم٤مر إمم طمقادث 

، صمؿ ذيمر أن اًم٤ٌمطم٨م ذم اًمِمٕمر اًمًٞم٤مد ىمٌؾ 1101قمرش اخلالوم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م قم٤مم 

 يًتٓمٞمع أن يٛمٞمز ومٞمف ادم٤مه٤مت صمالصم٦م: 1291دؾمتقر قم٤مم 

ه اًمرؾمٛمل أو اًمٕمثامين يمام دمغّم ًمدى ٟم٤مصٞمػ اًمٞم٤مزضمل ذم ُمدح اًمًٚمٓم٤من آدم٤م -1

 قمٌد اًمٕمزيز، وًمدى ؿمٙمٞم٥م أرؾمالن ذم ُمدح اًمًٚمٓم٤من قمٌد احلٛمٞمد.

آدم٤مه اًمتٛمردي أو آؾمت٘مالزم: وي٘مّمد سمف ُم٤م ىمٞمؾ ُمـ ؿمٕمر ئمٝمر ومٞمف اًمًخط  -3

ٜمٝم٤م قمغم اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م، وشمٕمداد ُمٔم٤ممل ؾمالـمٞمٜمٝم٤م، واًمدقمقة إمم آٟمٗمّم٤مل قم

واًمثقرة قمٚمٞمٝم٤م. ودمغّم ذًمؽ ذم ؿمٕمر أُملم سمـ ظم٤مًمد اجلٜمدي اًمِم٤مقمر احلٛميص 

ووم١ماد اخلٓمٞم٥م اًمذي ٟمٔمؿ ىمّمٞمدة قمٜمقاهن٤م )ؿمٙمقى إُم٦م( حتّدث ومٞمٝم٤م قمـ 

 ضمقاؾمٞمس اًمٕمٝمد وؾمقء طم٤مل اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اعمدارس، واًميائ٥م اًم٤ٌمهٔم٦م، وحيذر

 اًمًٚمٓم٤من ُمـ ؾمقء اًمٕم٤مىم٦ٌم.

ؿمٕمراء اًمِم٤مم ذم اعمٝمجر إُمريٙمل ًمذًمؽ وشمؽمدد أصداء هذه اًمِمٙمقى ذم آصم٤مر 

 اًمٕمٝمد، وشمٌّدى ذًمؽ ذم ؿمٕمر ضمقرج قم٤ًمف ذم ىمّمٞمدة قمٜمقاهن٤م )اًمٌقؾمٗمقر(.

 آدم٤مه اًمٕمريب: وهق اًمتٛمرد ذو اًمّمٌٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م يمام دمغّم ذم ؿمٕمر إسمراهٞمؿ اًمٞم٤مزضمل: -2

 سمـّبفىىىقا واؽمىىىتػقؼقا أرىىىا العىىىرن

 

  ؼد ؿمؿك السقؾ ضمتك غاوت الركب 

 مىىىال مىىىدفمؽؿ ىىىقَؿ التعؾىىىؾ زمأ 

 

 وأكىىُتُؿ زمىىكم راضمىىات الؼـىىا ؽمىىؾب  
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 وي٘م٤مرن ومٞمٝم٤م اًمٞم٤مزضمل سملم طم٤مل اًمٕمرب ُمـ ىمٌؾ وطم٤مهلؿ طم٤مًمٞم٤ًم ومٞم٘مقل:

 ألستُُؿ مـ ؽمطقا دم إرض واقتحؿىقا

 

 ذقىىًا وغرزمىىًا وفمىىّزوا أيىىـام ذهبىىقا  

  ىىىام لؽىىىؿ وبؽىىىؿ أوىىىبحُتُؿ  ىىىلً  

 

 ووصمىىىف فمىىىّزُكُؿ زمىىىا؟قن مـتؼىىىب  

 أزرُكىىىىىؿُ  ٓ دولىىىىىة لُؽىىىىىُؿ يشىىىىىتد 

 

 هبىىىا، وٓ كىىىاس لؾخطىىىب ُيـتىىىدن 

 أقىىىداركؿ دم فمقىىىقن الىىىؼم  كازلىىىة 

 

 وضمؼُّؽؿ زمكم أيىدي الىؼم  مغتصىب 

 
 وًمٚمٞم٤مزضمل ىمّمٞمدة أظمرى ي٘مقل ومٞمٝم٤م:

 دع جمؾىىىىس الغقىىىىد إواكىىىىس

 

 وهىىىقى لقاضمظفىىىا الـىىىقافمس 

 أيىىىىىـ الـعىىىىىقؿ ظمىىىىىـ يبقىىىىىت 

 

 فمىىىعم زمسىىىاط الىىى ل صمىىىالس  

 
ًـ اًمٕمرب ذم أواظمر اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم، يمام أن ًمف ىمّمٞمدة ُمٞمٛمٞم٦م ذاقم٧م قمغم أًم

 وي٘مقل ومٞمٝم٤م:

 ؽمىىىلم أرىىىىا العىىىرن الؽىىىىرام

 

 وصمىىىاد رزمىىىقَع قطىىىركؿ الغىىىامم 

 لؼىىد ذكىىر الزمىىان لؽىىؿ فمفىىقداً  

 

 مضت قىدمًا  ؾىؿ يضىع الى مام 

 
وُمـ ؿمٕمراء هذا آدم٤مه ٟمجٞم٥م احلداد اًمذي طم٨مَّ اًمٕمرب قمغم اًمتخٚمص ُمـ ٟمػم 

 اًمٕمثامٟمٞملم وم٘م٤مل:

 ؿمر زمالىىىىدمآن إوان ٕن كخىىىىا

 

 مىىىـ   رىىىاؿمر زمالىىىدم   يسىىىؾؿ 

 
وشمرددت أصداء هذه اًمٗمٙمرة اًمٕمرسمٞم٦م ذم آصم٤مر ؿمٕمراء اًمِم٤مم ذم اعمٝمجر، وفمٝمر 

 ذًمؽ ذم ؿمٕمر ضمقرج قم٤ًمف.

ومل شم٘متٍم هذه اًمٗمٙمرة اًمٕمرسمٞم٦م قمغم اًمِمٕمراء وإٟمام فمٝمرت ذم اًمٙمت٤مسم٦م اًمٜمثري٦م ًمدى 

 اعمٗمٙمريـ اعمِمٝمقريـ قمٌد اًمرمحـ اًمٙمقايمٌل وأدي٥م إؾمح٤مق.
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 اظمحارضة الثاكقة زمكم إفملن الدؽمتقر وطمؾع فمبد احلؿقد: -ب

هتػ ؿمٕمراء اًمِم٤مم ؿم٠من ؿمٕمراء ُمٍم واًمٕمراق ًمٚمدؾمتقر اًمذي أقمٚمٜمف اًمًٚمٓم٤من 

، ويٕمرض اًمديمتقر اًمٓمراسمٚمز ٓدم٤مه٤مت اًمِمٕمر ذم هذه 1291قمٌد احلٛمٞمد قم٤مم 

ؿم٤مر إًمٞمف اعمرطمٚم٦م، ومٞمِمػم إمم شمٌِمػم إُم٦م سم٤مًمدؾمتقر وؿمٙمر اخلٚمٞمٗم٦م قمغم ُمٜمتف، وهذا ُم٤م أ

اًمِم٤مقمر ؿمٙمٞم٥م أرؾمالن وأظمقه قم٤مدل أرؾمالن، ومٝمذان إظمقان ؿم٤مريم٤م إُم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م 

أومراطمٝم٤م ورّدا اًمٗمْمؾ إمم اخلٚمٞمٗم٦م، ويِمٙمر اًمِم٤مقمر ٟم٘مقٓ ومٞم٤مض اجلٞمش وو٤ٌمـمف 

إطمرار ذم اًمؽمطمٞم٥م سم٤مًمدؾمتقر، وخي٤مـم٥م اًمِم٤مقمر وم١ماد اخلٓمٞم٥م اًمِمٝمداء إطمرار 

ٞمدي وحٞم٦م ُم٘م٤موُمتٝمؿ ًمالؾمتٌداد وُمٓم٤مًمٌتٝمؿ اًمذيـ ذهٌقا ذم أي٤مم اًمٓمٖمٞم٤من احلٛم

سمح٘مقق اًمِمٕم٥م، ويٜمحق اًمِم٤مقمر ؾمٕمٞمد ؿم٘مػم هذا اعمٜمحك ذم حتٞم٦م اًمِمٝمداء ُمٕمؽموم٤ًم أن 

 اًمدؾمتقر هق صمٛمرة اؾمتِمٝم٤مدهؿ وٟمْم٤مهلؿ.

ويّمّقر يمؾ ُمـ وم١ماد اخلٓمٞم٥م وؾمٕمٞمد ؿم٘مػم وقمٌد اهلل اًمًٌت٤مين ُم٘م٤مسمح اًمٕمٝمد 

٤مضمري إدسم٤مء اًمِم٤مُمٞملم إمم ُمٍم، إمم اعم٤ميض، ويِمػم اًمِم٤مقمر ٟم٘مقٓ رزق، وهق أطمد ُمٝم

أن اًمدؾمتقر ووع طمدًا ًمٚمتٕمّم٥م اًمديٜمل، وأىمر اعم٤ًمواة سملم أسمٜم٤مء إُم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م قمغم 

 اظمتالف ُمٚمٚمٝمؿ.

ويذيمر اًمديمتقر اًمٓمراسمٚمز ذم حم٤مرضشمف أن صمٛم٦م إؾم٤مءة ًمٗمٝمؿ ُمٕمٜمك احلري٦م ًمدى 

قمٝمد احلري٦م وٟمٕمٛمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ ومٞمِمػم إمم ىمّمٞمدة ًمٚمِم٤مقمر شمقومٞمؼ ؾمٚمقم حيٛمد اهلل ومٞمٝم٤م قمغم 

اًمتل ٓ حتَم، وحيٛمؾ قمغم يمؾ ُمـ أؾم٤مء شمٗمًػمه٤م، وحي٤مول ذم ىمّمٞمدشمف أن حيدد ُمٗمٝمقم 

 اإلٟم٤ًمن احلر إذ ي٘مقل:

 مىىا احلىىرُّ مىىـ يرسمؽىىب اجلىىرائام

 

 ويػعىىىىىىىؾ اظمـؽىىىىىىىر واظمىىىىىىى شمام 

 احلىىىرُّ ذو الضىىىؿغم والقصمىىىدان 

 

 والطىىىىاهر الػىىىىماد والؾسىىىىىان 
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  إي٤مم.ويّمقر ضمرضمل ؾمٕمد طم٤مل اًمّمح٤موم٦م ذم شمٚمؽ 

ومل يٙمـ ؿمٕمراء اًمِم٤مم يقضمٝمقن اخلٓم٤مب إمم اًمٕمرب أو إمم اًمؽمك سمؾ إمم سمٜمل 

قمثامن أي إمم اًمِمٕمٌلم اًمٕمريب واًمؽميمل ُمٕم٤ًم، سمقصٗمٝمام ىمد أصٌح٤م ي١مًمٗم٤من ذم محك 

 اًمدؾمتقر أُم٦م واطمدة هل إُم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م، ذاهٌلم ذم ذًمؽ ُمذه٥م ؿمقىمل طملم ي٘مقل:

 يا ؾمعب فمثامن مـ سمر  ومـ فمرن

 

 ا  مىىـ يبعىىث اظمىىقسمك وبققفىىاضمقتىى 

 
ع اًمرضمٕمٞم٦م وىمّقى إٓ أن اًمًٚمٓم٤من قمٌد احلٛمٞمد يم٤من ىمد ومٓمر قمغم آؾمتٌداد ومِمجّ 

إطمزاب اعمح٤مومٔم٦م وُمّده٤م سم٤معم٤مل، وأظمذت شمٚمؽ إطمزاب شمتٜمٙمر ًمٚمدؾمتقر، ومث٤مر 

اًمْم٤ٌمط قمٚمٞمف وظمٚمٕمقه، وهذا ُم٤م دومع ؿمٕمراء اًمِم٤مم إمم شمّمقير ؾم٘مقـمف قمـ قمرؿمف، 

 ذم ىمّمٞمدة قمٜمقاهن٤م )قمؼمة اًمدهر(:ومٞم٘مقل وم١ماد اخلٓمٞم٥م 

 رير اظمطـّىىبىؽمىىؾقه وقىىد مىىال السىى

 

 أذلىىؽ فمىىـ فمىىدل أم الىىدهر قّؾىىب  

 سمىىردد ٓ يىىدري، ودم الىىـػس فمىىزة 

 

 أرضع أم يلزمك  أم اظمقت أؿمقىُب  

  قىىا ؽمىىافمة مىىا كىىان أ ىىدح هق؟ىىا 

 

 وقد أطم ت سمؾؽ العسىاكر سمؼىرن 

  ؽىىؿ وىىائه  ىىقفؿ، وكىىؿ متّقفمىىد 

 

  يتفّقىىبوكىىؿ هىىاصمؿ زمالسىىقػ ٓ 

  ػاض الدم اجلاري وقد فمزت أن سمرى 

 

 زمغىىىغم دم ضمريىىىة الشىىىعب سمؽسىىىب 

 
إمم  ف ومٞمٝم٤م اخلٓم٤مب اًمٕمٜمٞمػز ىمّمٞمدة ًمٗم٤مرس اخلقري وضّمـويذيمر اًمٓمراسمٚم

ٗمف ًمف أؾمــ اًم٘مٞمـد اًمذي مل حيًـٚمٓم٤من قمٌد احلٛمٞمـاًمً راث ـشم الومف ُمــ٤مم قمغم ُم٤م ظمٚمّ

 وخؿ.

 قىىىىد فمؾؿىىىىقا اهلل أكىىىىػم  ىىىىالظّلمُ 

 

 ك إلم ـمؾؿىىقاىب يػضىىٕي مـؼؾىى 

 هبطىىت مىىـ قؿىىة إجمىىاد مـحىىدراً  

 

 كصخرة ضمطتفىا مىـ ؾمىاهؼ فَمىرُم  
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وإذا يم٤من وم٤مرس اخلقري قمٜمٞمٗم٤ًم ذم خم٤مـم٦ٌم قمٌد احلٛمٞمد وم٢من سمِم٤مرة اخلقري يم٤من 

 رىمٞم٘م٤ًم ذم ظمٓم٤مسمف إذ ي٘مقل:

 مىىىىـ التىىىاج ومىىىىـ وىىىقجلاكؽ اظمػؼىىىىقد  وىىىاضمب التىىىاج   أيىىىىـ أكىىىت

 عىىىرش وقىىىد كىىىان حمؽىىىؿ التقؿمقىىىد مىىىـ ال وىىىاضمب العىىىرش   أيىىىـ أكىىىت 

 فمىىىىػمة أكىىىىت لؾىىىىقرى رؽمىىىىؿتفا 

 

 إوىىىىىبع اهلل دم كتىىىىىان القصمىىىىىقد 

  

 اظمحارضة الثالثة: مـ طمؾع السؾطان فمبد احلؿقد ضمتك إفملن احلرن العاظمقة إولم: -ج

رأى اًمٕمرب سمٕمد ظمٚمع اًمًٚمٓم٤من قمٌد احلٛمٞمد أن اًمٕمداًم٦م واعم٤ًمواة واإلظم٤مء اًمتل 

 قمغم ورق، ومخّٞمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمتِم٤مؤم اًمذي قمؼّم قمٜمف اًمِمٕمراء . شمٓمٚمٕمقا إًمٞمٝم٤م ُم٤م شمزال طمؼماً 

شمٕمؼّم شمٕمٌػمًا ش أيتٝم٤م اًمٕمداًم٦م»ومٝم٤م هق ذا وم٤مرس اخلقري يٜمٔمؿ ىمّمٞمدة قمٜمقاهن٤م 

 واوح٤ًم قمـ اًمِمٕمقر سم٤مخلٞم٦ٌم إذ ي٘مقل ومٞمٝم٤م:

  بىىىىكم الـىىىىاس صمىىىىقر وافمتىىىىدار

 

 فمزيىىىىز الؼىىىىقم يعبىىىىث زمالىىىى لقؾ 

 وؽمىىىىقز الىىىىزور رائجىىىىة، و قفىىىىا 

 

 ؿـ الؼؾقىىىىىؾيبىىىىىاع احلىىىىىؼ زمىىىىىالث 

 لؼىىىد ضمؾػىىىقا القؿىىىكم وأضمرصمقهىىىا 

 

 فمىىعم االطمىىلص واحلىىزم إوىىقؾ 

 أٓ رسفمىىىىان مىىىىا ضمـثىىىىقا ومىىىىاكقا 

 

 وفمىىىىىىادوا لؾخقاكىىىىىىة واخلؿىىىىىىقل 

 ومىىىىدوا لؾرؾمىىىىا كػىىىىًا طمسقسىىىىاً  

 

 وزمىىىىىىافمقا زمالـضىىىىىىار دم الؼتقىىىىىىؾ 

  ىىىىنن الشىىىىعب ٓ يرضىىىىقف قىىىىقل 

 

 وضماصمتـىىىىا إلم الرصمىىىىؾ الػعىىىىقل 

 
جر قمغم ًم٤ًمن اًمِم٤مقمر اًم٘مروي، وؾم٤مدت ٟمزقم٦م وشمٌّدى هذا اًمتِم٤مؤم ذم ؿمٕمر اعمٝم

اًمتؽميؽ واؾمتٌٕم٤مد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وهذا ُم٤م دومع اًمٕمرب إمم شم٠مؾمٞمس اجلٛمٕمٞم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م 

اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمدوم٤مع قمـ يمٞم٤مهنؿ، وذم ؿمٕمر ؿمٕمراء اًمِم٤مم ظمالل هذه 
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اًمٕمثامٟمٞم٦م،  اًمٗمؽمة ُمقىمٗم٤من ُمت٤ٌميٜم٤من دم٤مه قمٛمٚمٞم٦م اًمتؽميؽ، أوهلام هق اًمتٛمًؽ سم٤مًمقطمدة

وصم٤مٟمٞمٝمام آدم٤مه اًمٕمريب اًمٜمْم٤مزم وّد اًمتؽميؽ وأٟمّم٤مره دمغّم ذم قمت٤مب إشمراك قمغم 

ًم٤ًمن ؾمٚمٞمامن اًمت٤مضمل اًمٗم٤مروىمل اًمذي وضّمف ظمٓم٤مسمف إمم اًمًٚمٓم٤من حمٛمد رؿم٤مد ُمٌٞمٜم٤ًم ومْمؾ 

 اًمٕمرب وهمػمشمف قمغم اًمٚم٤ًمن اًمٕمريب:

 وكؾ  ضؾ أسمىك  ىالعرن مصىدره

 

 زمؾ أيُّ  ضؾ أسمىك   وىقه العىرن  

 لسىىىاهنؿ أطمؾىىىؼ اال ىىىال صمدسمىىىف 

 

  بات يـعك فمىعم الؽتىان مىا كتبىقا 

 متشىىىت الؾفجىىىة العجىىىامر  قىىىف إلم 

 

 أن أكؽرسمىىف زمـىىقه اخلؾُّىىص الـجىىب 

 رون مؾققكىىًا ؟ىىؿ لغىىةىزمضىىع وفمشىى 

 

 متقت ما زمقـفؿ  يا ؾمّد مىا غؾبىقا   

 هىىى ي اظمىىىدارس حمظىىىقر سمعؾؿفىىىا 

 

  قفا،  ؿـ أيـ كبغل  كقػ سمؽتسُب  

 
ذه٥م ٟمٗمًف ذم قمت٤مب إشمراك وآقمتزاز سماميض اًمٕمرب دمغّم أيْم٤ًم ذم وهذا اعم

 ىمّمٞمدة ٟمٔمٛمٝم٤م وم١ماد اخلٓمٞم٥م.

إٓ أن اًمٕمت٤مب مل جيد ٟمٗمٕم٤ًم، وم٤موٓمر اًمِمٕمراء إمم اؾمتث٤مرة اهلٛمؿ اًمٕمرسمٞم٦م واًمدوم٤مع 

قمـ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واحلؼ ذم احلٞم٤مة، ويقرد اعمح٤مرض ىمّم٤مئد شمتْمٛمـ هذا اًمتقضمف قمغم 

 اد اخلٓمٞم٥م.ًم٤ًمن اًمٗم٤مروىمل ووم١م

ويقرد اعمح٤مرض أيْم٤ًم ىمّم٤مئد شمدقمق إمم اًمٕمٜمػ ذم خم٤مـم٦ٌم إشمراك ٟمٔمٛمٝم٤م وم١ماد 

 اخلٓمٞم٥م وقمٌد احلٛمٞمد اًمراومٕمل.

ٟمِم٧ٌم احلرب اًمتل اؾمتقمم ومٞمٝم٤م اًمٓمٚمٞم٤من قمغم ـمراسمٚمس اًمٖمرب،  1211وذم ؾمٜم٦م 

وٟمِم٧ٌم احلرب اًمٌٚم٘م٤مٟمٞم٦م اًمتل احتد ومٞمٝم٤م اًمٌٚمٖم٤مر واًمٍمب واًمٞمقٟم٤من وّد إشمراك، إٓ 

اًمِمٕمراء ذم سمالد اًمِم٤مم وىمٗمقا إمم ضم٤مٟم٥م إشمراك ذم طمرب ـمراسمٚمس وّد اًمٓمٚمٞم٤من،  أن

ويقرد اًمٓمراسمٚمز ىمّمٞمدة مح٤مؾمٞم٦م ًمٚمٗم٤مروىمل حي٨م ومٞمٝم٤م اًمٕمثامٟمٞملم واًمٕمرب عمقاضمٝم٦م 
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اًمٕمدوان قمغم ـمراسمٚمس اًمٖمرب ويمذًمؽ ومٕمؾ قمٌد احلٛمٞمد اًمراومٕمل وؾمٚمٞمامن فم٤مهر 

ؿمٕمري٦م مح٤مؾمٞم٦م سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم احلرب  واؾمٙمٜمدر اخلقري وؿمٙمٞم٥م أرؾمالن، يمام يقرد ىمّم٤مئد

 اًمٌٚم٘م٤مٟمٞم٦م ٟمٔمٛمٝم٤م أُملم ٟم٤مس اًمديـ وؿمٙمٞم٥م أرؾمالن.

ولم وؾمفدار السادس مـ أيار فمام  -د ولم مـ احلرن العاظمقة ٕا  :6161اظمحارضة الرازمعة: الػؼمة ٕا

أصمر ذم شمقضمف ؿمٕمراء اًمِم٤مم ٟمحق  1215يم٤من إلقمالن احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم قم٤مم 

ًمٕمرسمٞم٦م واعمٕم٤مين احلامؾمٞم٦م اًمتل أهلٛمتٝمؿ إي٤مه٤م، وُم٤م يم٤من ُمـ إشمراك اًمٗمٙمرة آؾمت٘مالًمٞم٦م ا

إٓ أن ومروقا إطمٙم٤مم اًمٕمًٙمري٦م وطم٤موًمقا اًم٘مْم٤مء قمغم يمؾ صقت قمريب جيرؤ قمغم 

اعمٜم٤مداة أو اعمٓم٤مًم٦ٌم سمح٘مقق اًمٕمرب اًمدؾمتقري٦م، ويم٤من مج٤مل سم٤مؿم٤م اًمًٗم٤مح واًمٞم٤ًم قمغم 

اًمٓمقراٟمٞم٦م، وذم قمٝمده قمّٚمؼ  ؾمقري٦م وهق ُمـ مج٤مقم٦م آحت٤مد واًمؽمىمل ذات اًمٜمزقم٦م

، ويم٤مٟم٧م هذه احل٤مدصم٦م ذم 1211إطمرار قمغم أقمقاد اعمِم٤مٟمؼ ذم اًم٤ًمدس ُمـ أي٤مر قم٤مم 

 إقمدام اًمِمٝمداء ُمـ احلقادث اًم٘مقُمٞم٦م اًمٙمؼمى ذم سمالد اًمِم٤مم.

ويٕمرض اًمديمتقر اًمٓمراسمٚمز عمقاىمػ اًمِمٕمراء ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة، ومٞمذيمر ىمّمٞمدة 

قس يّمػ ومٞمٝم٤م ؾمجٜمف ر أسمٞم٤مشم٤ًم حلٚمٞمؿ دوماًمنمي٘مل يمام يذيم)هؾ شمذيمريـ؟( عمحٛمد 

سمٕم٤مًمٞم٦م، وذم أسمٞم٤مت اًمنمي٘مل إؿم٤مرة إمم ؿمٝمداء اًم٤ًمدس ُمـ أي٤مر وًم٘م٤مئٝمؿ اعمقت، وهؿ 

 يرددون إه٤مزي٩م اًمقـمٜمٞم٦م، ويتحدون ضمالدهيؿ.

ويذيمر اعمح٤مرض ىمّمٞمدة ًمٚمِم٤مقمر احلٛميص ضمقرج أـمٚمس شمزظمر سم٤مًمٕمقاـمػ اًمتل 

قمغم إشمراك، يمام يذيمر سم٤مىم٦م ُمـ ؿمٕمر شمٕمتٚم٩م ذم اًمٜمٗمقس ُمـ طمزن قمغم اًمِمٝمداء وطم٘مد 

ؿمٕمراء اعمٝمجر، وُمـ اًمِمٕمر اًمذي ذيمره ىمّمٞمدة اًمِم٤مقمر اًم٘مروي اًمتل يِمػم ومٞمٝم٤م إمم أن 

احلٌؾ اًمذي ؿمدت قم٘مدشمف قمغم أقمٜم٤مق اًمِمٝمداء ؾمٞمٙمقن ؾم٤ًٌٌم ًمتقطمٞمد اًمٕمرب طمقل 

 ُمٕمت٘مدهؿ اًم٘مقُمل، وومٞمٝم٤م ي٘مقل اًم٘مروي:
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 طمىىغم اظمطىىالع سمسىىؾقؿ فمىىعم الشىىفدا

 

 فمىعم أرواضمفىؿ أزمىداأزكك الصىلة  

  ؾتىىىـحـ ا؟ىىىام إصمىىىلًٓ وسمؽرمىىىة 

 

 لؽؾ ضمر فمـ إوؿمىان مىات  ىدى 

 أكىىرم زمحبىىؾ غىىدا لؾعىىرن رازمطىىة 

 

 وفمؼىىدة وضّمىىدت لؾعىىرن معتؼىىدا 

 
ويقرد اعمح٤مرض أسمٞم٤مشم٤ًم ُمـ ىمّمٞمدة ًمٚمِم٤مقمر اعمٝمجري يقؾمػ قم٤ًمف ذم احل٤مدصم٦م 

ٝم٤م )اًمِمٕم٥م ٟمٗمًٝم٤م، وأسمٞم٤مشم٤ًم ُمـ ىمّمٞمدة ًمٚمِم٤مقمر اعمٝمجري ٟمًٞم٥م قمريْم٦م وُمقوققم

 اًمذي ٓ ُيٗمٞمؼ(.

ويم٤من إقمدام اًمِمٝمداء ؾم٤ًٌٌم ذم شمٕمجٞمؾ اًمنميػ طمًلم إلقمالن صمقرشمف ود 

إشمراك، وأـمٚمؼ ؿمٕمراء اًمِم٤مم اًمٕمٜم٤من ًمٕمقاـمٗمٝمؿ ومٛمجدوا اًمثقرة وأؿم٤مدوا سم٤مًمِمٝمداء 

إسمرار. وي٘مّدم اعمح٤مرض ىمّمٞمدة ًمٚمِم٤مقمر ظمػم اًمديـ اًمزريمكم ُمث٤مًٓ قمغم ذًمؽ اًمقاىمع، 

ييب اًمزريمكم ذم ىمّمٞمدة قمٜمقاهن٤م )اًمٕمرب واًمؽمك( يِمػم ومٞمٝم٤م إمم وقمغم اًمقشمر ٟمٗمًف 

همدر إشمراك سمٕمٝمقدهؿ واوٓمٝم٤مدهؿ اًمٕمرب اوٓمٝم٤مدًا محٚمٝمؿ قمغم اًمثقرة، يمام ي٘مّدم 

اعمح٤مرض ُمٜمتخ٤ٌمت ُمـ ىمّمٞمدة ُمِمٝمقرة خلٚمٞمؾ ُمردم سمؽ ذم رصم٤مء اًمِمٝمداء، وقمدة 

 ِمٝمداء.أسمٞم٤مت ًمٚمِم٤مقمر سمِم٤مرة اخلقري ىم٤مهل٤م ذم متجٞمد شمْمحٞم٤مت ه١مٓء اًم

 اظمحارضة اخلامسة: الػؼمة الثاكقة مـ احلرن العاظمقة إولم )الثقرة العرزمقة وذيق؟ا(: -ه 

شمٜم٤مول اعمح٤مرض اًمٓمراسمٚمز ومٞمٝم٤م ُم٤م أهلٛمتف اًمثقرة اًمتل ىم٤مده٤م اًمنميػ طمًلم 

ًمِمٕمراء سمالد اًمِم٤مم ًمٚمتحرر ُمـ آؾمتٌداد اًمؽميمل، وم٠مورد ُم٘م٤مـمع ُمـ ىمّمٞمدة اًمِم٤مقمر 

ٞمل ومٞمٝم٤م اًمنميػ طمًلم، ويدقمق اًمٕمرب إمم آًمتٗم٤مف طمقًمف وم١ماد اخلٓمٞم٥م اًمتل حي

 واًمتجرد ُمـ يمؾ ٟمزقم٦م إىمٚمٞمٛمٞم٦م وآٟمّمٝم٤مر ذم اًمٗمٙمرة اًمٕمرسمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م وي٘مقل ومٞمٝم٤م:

 ظمىىىـ اظمضىىىارن دم ـمىىىلل الىىىقادي

 

 رّياكىىىىىىىىة اجلـبىىىىىىىىات زمىىىىىىىىالقّراد 

 اهلل أكىىىىىػم سمؾىىىىىؽ أمىىىىىة يعىىىىىرن 

 

 كػىىىرت مىىىـ إغىىىقار وإكجىىىاد 
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 ؽمىىؿعللبقىىؽ يىىا أرض العروزمىىة وا

 

 ما ؾمىتت مىـ ؾمىدوي ومىـ إكشىادي 

 أكىىىا ٓ أ ىىىّرز زمىىىكم أهؾىىىؽ إهنىىىؿ 

 

 أهىىىقم وأكىىىت زملُدهىىىؿ وزمىىىلدي 

 ولؼىىىد زمرئىىىت إلقىىىؽ مىىىـ وؿمـقىىىة 

 

 زمىىىىىؼمار سمىىىىىمشمر مىىىىىقؿمـ اظمىىىىىقلد 

 
ويٕمرض اعمح٤مرض ًمألطمداث اًمتل راوم٘م٧م اًمثقرة وهمدر احلٚمٗم٤مء واشمٗم٤مىمٞم٦م 

يقرد ُم٘م٤مـمع ُمـ ىمّمٞمدة ؾم٤ميٙمس سمٞمٙمق، وُمٜم٤مداة سم٤مُٕمػم ومٞمّمؾ ُمٚمٙم٤ًم قمغم ؾمقري٦م، و

حمٛمد اًمٗمرايت اًمتل هيٜمئ ومٞمٝم٤م اًمٕمرب ؿم٤مُمت٤ًم سم٤مًمؽمك، يمام يقرد أسمٞم٤مشم٤ًم ُمـ ىمّمٞمدة ظمػم 

اًمديـ اًمزريمكم ذم وصػ همدر احلٚمٗم٤مء واٟمخداع اًمِمٕمقب سمٛم٤ٌمدئ وًمًـ، وصمٛم٦م أسمٞم٤مت 

 ذيمره٤م اعمح٤مرض عمّمٓمٗمك اًمٖماليٞمٜمل سمٕمٜمقان )جمٚمس ؾم٤من ريٛمق(.

ًمٚمِم٤مقمر ؿمٗمٞمؼ ضمؼمي خي٤مـم٥م ومٞمٝم٤م اًمٕمرب ويذيمر اعمح٤مرض أيْم٤ًم قمدة أسمٞم٤مت 

ُمٜمٌٝم٤ًم إي٤مهؿ قمغم اعميض ذم صمقراهتؿ ٕن طمٚمٗم٤مءهؿ ظمذًمقهؿ، يمام يقرد ُم٘م٤مـمع ُمـ 

ىمّمٞمدة خلػم اًمديـ اًمزريمكم يدقمق ومٞمٝم٤م اًمٕمرب إمم احلذر وآؾمتٕمداد، وُم٘م٤مـمع ُمـ 

 ىمّمٞمدة ٕمحد قمٌٞمد وخلػم اًمديـ اًمزريمكم حيٛمؾ ومٞمٝم٤م اًمزريمكم قمغم اعمتزقمٛملم اعم٠مضمقريـ

 اًمذيـ اظمتٚمٗمقا ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، وُمٝمدوا سمٛمٜم٤مزقم٤ماهتؿ أُم٤مم إضمٜمٌل ـمريؼ اًمتدظمؾ.

وُمـ اًمِمٕمراء اًمذيـ اؾمتِمٝمد اعمح٤مرض سم٘مّمٞمداهتؿ اًمِمٕمري٦م ذم اًمدقمقة إمم 

 آًمتٗم٤مف طمقل اًمٗمٙمرة اًمقـمٜمٞم٦م وٟمٌذ آظمتالوم٤مت اًمٓم٤مئٗمٞم٦م طمٚمٞمؿ دُمقس وي٘مقل ومٞمٝم٤م:

 إن سمرومىىىىىىىقا قىىىىىىىقة  اوىىىىىىىدوا

 

 ؿىىىىؿ اوىىىىاد الشىىىىعب مرقىىىىاة ا؟ 

 واطمىىىتلل الشىىىعب دار مػصىىىؾ 

 

 وهىىىىق دم أدياكـىىىىا طمطىىىىب فمؿىىىىؿ 

  اضمسىىىىىىىبقا أدياكـىىىىىىىا واضمىىىىىىىدة 

 

 واصمعؾىىىىقا قبؾىىىىتؽؿ هىىىى ا العؾىىىىؿ 

 
وذم اعمح٤مرضة أيْم٤ًم إؿم٤مرة إمم ُم٤م ىمٌؾ ذم رصم٤مء اًمنميػ طمًلم قمغم ًم٤ًمن ظمٚمٞمؾ 

ُمردم واًمٗمرايت، وقمغم ًم٤ًمن إسمراهٞمؿ ـمقىم٤من ذم رصم٤مء ومٞمّمؾ، وًم٤ًمن اًمِم٤مقمر قمٛمر أيب 
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، وًم٤ًمن اًمِم٤مقمر ؾمٚمٞمامن اًمٕمٞمًك ذم ذيمرى 1222 اًمثقرة اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م قم٤مم ريِم٦م ذم

ويذيمر ومٞمٝم٤م  1251اعمقًمد اًمٜمٌقي سمٕمٜمقان )وطمل اعمقًمد( وىمد ٟمٔمؿ ىمّمٞمدشمف قم٤مم 

اٟمتٗم٤مو٦م اًمّمحراء سم٘مٞم٤مدة احلًلم ًمٌٕم٨م اعمجد اًمٖم٤مسمر، وذم اًمٕم٤مم ٟمٗمًف يٜمٔمؿ ىمّمٞمدة 

 سمٞم٦م وي٘مقل ذم ُمٓمٚمٕمٝم٤م:أظمرى سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اًمذيمرى اًمثالصملم إلقمالن اًمثقرة اًمٕمر

 هاهتىىىىىا. سمؾىىىىىؽ  ىىىىىرة إجمىىىىىاد

 

 أكىىا وىىاٍد، وأكىىت يىىا ؾمىىعر وىىاد 

 هىىات يىىا ؾمىىعر مىىا يىىرّوي غؾىىققم 

 

 رار وىىىىىت الرمىىىىىادىورىىىىىز الشىىىىى 

 
 6140متقز ؽمـة  43اظمحارضة السادؽمة: مقسؾقن  -و

أؿم٤مر اعمح٤مرض إمم اشمٗم٤مق احلٚمٗم٤مء قمغم شمٓمٌٞمؼ ٟمٔم٤مم آٟمتداب ذم سمالد اًمِم٤مم سمٕمد 

ّمٗملم يٙمقن اًمِمامزم ُمٜمٝمام ًمٚمٗمرٟمًٞملم واجلٜمقيب ًمإلٟمٙمٚمٞمز، وأسم٤من حترك ىمقى شم٘مًٞمٛمٝم٤م ٟم

 1239اجلٜمرال اًمٗمرٟمز )همقرو( ٟمحق دُمِمؼ ذم اًمراسمع واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر متقز قم٤مم 

وشمّمدي اًمِمٝمٞمد يقؾمػ اًمٕمٔمٛم٦م حلٛمٚم٦م همقرو ويمٞمػ اٟمتٍم اًم٤ٌمـمؾ اًم٘مقي اعمدضم٩م 

 سم٤مًمًالح قمغم احلؼ اًمْمٕمٞمػ إقمزل.

ُمٕمريم٦م رُمزي٦م قمٔمٞمٛم٦م سمٛمٕمٜم٤مه٤م وُمٖمزاه٤م وُمّمدر إهل٤مم ٓ  وهمدت ُمٕمريم٦م ُمٞمًٚمقن

يٜمْم٥م، وىمد ٟمٔمؿ ذم هذه اعمٕمريم٦م ؿمٕمر يمثػم، وُمـ اًمِمٕمراء اًمذيـ جمدوا هذه اًمثقرة 

 ظمػم اًمديـ اًمزريمكم ذم ىمّمٞمدشمف اًمتل ي٘مقل ومٞمٝم٤م:

 اهلل لؾحىىىىىدشمان كقىىىىىػ سمؽقىىىىىد

 

 زمىىردى يػىىقض وقاؽمىىققن يؿقىىد 

 ؟ػل فمىعم وؿمىـ سىقس طمللىف 

 

 ذم ؽمىىىىىقدؾمىىىىى اذ آ ىىىىىاز ذا 

 ذُّ البؾّقىىىىىىة، والبليىىىىىىا  ىىىىىىة 

 

 أن يسىىتبقه  ىىك الؽىىرام فمبقىىُد  

 
 صمؿ يٜمت٘مؾ اًمِم٤مقمر إمم وصػ اعمٕمريم٦م واؾمت٤ًٌمل يقؾمػ اًمٕمٔمٛم٦م وضمٜمقده ومٞم٘مقل:
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 غؾىىت اظمراصمىىؾ  اؽمتشىىاؿمت أمىىة

 

 فمرزمقىىىىىة غضىىىىىبًا وشمىىىىىار رقىىىىىقد 

 زضمػىت سمىى ود فمىىـ الىىديار ومىىا ؟ىىا 

 

 مىىىـ قىىىقة  عجبىىىت كقىىىػ سمىىى ود 

 ضمق؟ىىىىىىاالطىىىىىىائرات حمّقمىىىىىىات  

 

 والزاضمػىىىىات سافمفىىىىـ ؾمىىىىديُد  

 ولؼىىىىد ؾمىىىىفدت  قفمفىىىىا وشّمازمىىىىة 

 

 لىىق كىىان ُيىىد ع زمالصىىدور ضمديىىُد  

 
 وٓ يٜمًك اًمِم٤مقمر ذم ىمّمٞمدشمف سمٕمد ذًمؽ أن حيٛمؾ قمغم احلٚمٗم٤مء إذ ي٘مقل:

 دم ذمىىىىىة إصمقىىىىىال هنضىىىىىة أمىىىىىة

 

 أودى هبىىىىىا التفقيىىىىىؾ والتفديىىىىىُد  

 زمعفىىد إققيىىار  لؽمؾسىىت وشمؼىىْت  

 

 دهقفىىىىات مىىىىا لهققيىىىىار فمفىىىىق 

 
 وًمٙمٜمف واصمؼ سمحؼ أُمتف ذم احلٞم٤مة:

 والشىىعب إن فمىىرل احلقىىاة  ىىام لىىف

 

 فمىىىـ در  أؽمىىىبان احلقىىىاة حمقىىىُد  

 
 ويٕمرض اعمح٤مرض عمقؿمح٦م ُم١مصمرة ًمٚمزريمكم قمٜمقاهن٤م )اًمٕمذراء( صّقر ومٞمٝم٤م 

ىمّمّمٞم٦م رُمزي٦م اطمتالل اًمٗمرٟمًٞملم ًمًقري٦م، وىمد اؿمتٛمٚم٧م اًم٘مّمٞمدة قمغم قمدة سمٓمري٘م٦م 

٦م أو قم٤مصٛمتٝم٤م دُمِمؼ، واهلٞمثؿ اًمِمٝمٞمد هق يقؾمػ ؿمخّمٞم٤مت ُمٜمٝم٤م اًمٕمذراء وهل ؾمقري

 اًمٕمٔمٛم٦م، واًمٓم٤مرق اعمتٜمٙمر اًمقىمح هق اًمٗمرٟمز اعمٜمتدب ... اًمخ.

ويم٤من اإلـم٤مر اًم٘مّميص اًمرُمزي اًمذي اظمت٤مره اًمِم٤مقمر ًم٘مّمٞمدشمف احلامؾمٞم٦م اعم١مصمرة 

 هق سمال ري٥م وًمٞمد اًمتْمٞمٞمؼ اًمٗمٙمري اًمِمديد اًمذي يم٤مٟم٧م شمٕم٤مٟمٞمف ؾمقري٦م أي٤مم آٟمتداب. 

سمٕمٜمقان )ؿمٝمٞمد ايرًمٜمدا( هذا آدم٤مه  1239ٞمدة ظمٚمٞمؾ ُمردم سمؽ قم٤مم ومتّثؾ ىمّم

 اجلديد اًمذي ادمٝمف اًمِمٕمر احلامد ذم سمالد اًمِم٤مم ظمالل شمٚمؽ اًمٗمؽمة.

سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اًمذيمرى  1222ويقرد اعمح٤مرض ىمّمٞمدة أظمرى خلٚمٞمؾ ُمردم سمؽ قم٤مم 

 اخل٤مُم٦ًم قمنمة ٓؾمتِمٝم٤مد يقؾمػ اًمٕمٔمٛم٦م وي٘مقل ومٞمٝم٤م:
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 ثىىرأ يقؽمىىػ، والضىىحايا القىىقم ك

 

 لقفـىىىىؽ كـىىىىت أول مىىىىـ زمـاهىىىىا 

  ىىىىىىديتؽ قائىىىىىىدًا ضمقىىىىىىًا ومقتىىىىىىاً  

 

 ر عىىىىت لؽىىىىؾ مؽرمىىىىة وىىىىقاها 

  قىىىىا لىىىىؽ راقىىىىدًا كّبفىىىىت ؾمىىىىعباً  

 

 وأيؼظىىىىت الـىىىىقاـمر مىىىىـ كراهىىىىا 

 ويىىىىا لىىىىؽ مّقتىىىىًا أضمققىىىىت مـىىىىا 

 

 كػقؽمىىىىىًا ٓ سمؼىىىىىر فمىىىىىعم أذاهىىىىىا 

 ويىىىىا لىىىىؽ فمىىىىاشمرًا أهنضىىىىت مـىىىىا 

 

 فمىىىزائؿ زمعىىىد مىىىا وهـىىىت فمراهىىىا 

 
ىمّمٞمدة اًمِم٤مقمر اعمٝمجري )إيٚمٞم٤م أيب ُم٤مض( اًمتل طمّٞم٤م ومٞمٝم٤م يمام يقرد ُم٘م٤مـمع ُمـ 

 اًمِمٝمٞمد اًمٕمٔمٞمؿ يقؾمػ اًمٕمٔمٛم٦م ىم٤مئاًل:

 زمىىىىليب وأمىىىىل دم العىىىىرار مقؽمىىىىد

 

 زمعىىىىث احلقىىىىاة مطامعىىىىًا ورغازمىىىىا 

 ظمىىىىا شمىىىىقى دم مقسىىىىؾقن سمرّكحىىىىت 

 

 هضىىىىىىباهتا وسمـّػسىىىىىىت أؿمقازمىىىىىىا 

 ه ا ال ي اؾمتاز الؽرى وت الثرى 

 

 كىىىل ٓ يىىىرى دم صمّؾىىىؼ إغرازمىىىا 

 إذا كبىىا العىىقش الؽىىريؿ زمىىام صمىىدو 

 

 ضمىىىٍر رأى اظمىىىقت الؽىىىريؿ وىىىقازما 

 
طمٞمٜمام ضمٚم٧م اجلٞمقش إضمٜمٌٞم٦م قمـ ؾمقري٦م ي٘مقل سمدر اًمديـ  1251وذم قم٤مم 

 احل٤مُمد حمٞمٞم٤ًم يقم اجلالء وُمذيمرًا سمِمٝمٞمد ُمٞمًٚمقن ىم٤مئاًل:

 يىىقم اجلىىلر هىىق الىىدكقا وزهرهتىىا

 

 لـىىىىا ازمتفىىىىاٌج ولؾبىىىىاغكم إرغىىىىام 

 قسىىىؾقن أ ىىىْؼ يىىىا راقىىىدًا دم روايب م 

 

 صمؾىت  ركسىا،  ىام دم الىدار هّضىىام 

 
ويقرد اعمح٤مرض أسمٞم٤مشم٤ًم ًمٚمِم٤مقمر ؿمٗمٞمؼ ضمؼمي خي٤مـم٥م ومٞمٝم٤م اًمٗمرٟمًٞملم اًمراطمٚملم يقم 

اجلالء، يمام يقرد أسمٞم٤مشم٤ًم ًمٚمِم٤مقمر اًم٘مروي ذم رصم٤مء اًمِمٝمٞمد يقؾمػ اًمٕمٔمٛم٦م، ويذيمر احلدي٨م 

ٜمدُم٤م ودقّمف ىم٤مئاًل اًمذي دار سملم ؾم٤مـمع احلٍمي ويقؾمػ اًمٕمٔمٛم٦م ذم آظمر ًم٘م٤مء سمٞمٜمٝمام قم

 ف إمم اجلٌٝم٦م، وشمرك اسمٜمتف اًمقطمٞمدة ًمٞمغم أُم٤مٟم٦م ًمدى احلٍمي وروم٘م٤مئف.ضمَّ تقسم٠مٟمف ؾمٞم
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قم٤مؿم٧م سمالد اًمِم٤مم مخس ؾمٜمقات ُمـ اًم٘مٜمقط واًمذهقل سمٕمد ُمٕمريم٦م ُمٞمًٚمقن، 

 ؿمٕمرهؿ يمام دمغّم ذًمؽ ذم ؿمٕمر اًمزريمكم وصّقر اًمِمٕمراء هذا اًمذهقل وذًمؽ اًم٘مٜمقط ذم

آذار قمٞمد اؾمت٘مالل ؾمقري٦م  1وطمٚمٞمؿ دُمقس وسمدر اًمديـ احل٤مُمد اًمذي سمٙمك ذم ذيمرى 

 اعمٚمؽ ومٞمّمؾ ووصػ رطمٞمٚمف وصحٌتف قمـ دُمِمؼ.

وُمـ هذا اًمِمٕمر ُم٤م يم٤من يّمٓمٌغ سمّمٌٖم٦م وضمداٟمٞم٦م ذاشمٞم٦م يمام شمٌّدى ذم ؿمٕمر ؿمٗمٞمؼ 

٨م ٟم٤مضمك احلامم احلّر اًمٓمٚمٞمؼ وطمّدصمف ضمؼمي ذم ىمّمٞمدة ًمف قمٜمقاهن٤م )أٟم٤م واحلامم( طمٞم

سمحدي٨م ؾمالؾمٚمف وؾمجقٟمف، شمٚمؽ اًمًالؾمؾ اًمتل يم٤مٟم٧م شمٜمقء آٟمئذ سم٤مًمِمٕم٥م يمٚمف ذم 

اًمقـمـ اًمذي اٟم٘مٚم٥م يمٚمف ؾمجٜم٤ًم يمٌػمًا. إٓ أن ُمّمٓمٗمك اًمٖماليٞمٜمل يٜمٔمؿ ىمّمٞمدة أسم٤من 

 د ضمراطمف ويتحٗمز ٓؾمتئٜم٤مف اًمٜمْم٤مل.ومٞمٝم٤م أن اًمِمٕم٥م ىمد سمدأ يْمٛمّ 

تتٌع ًمٚمِمٕمر اًمقـمٜمل ذم اًمِم٤مم ظمالل اًمًٜمقات إومم ويِمػم اعمح٤مرض إمم أن اعم

ُمـ اؾمت٘مرار آٟمتداب يالطمظ أن ُمٕمٔمؿ هذا اًمِمٕمر ييب قمغم وشمر اًمقطمدة اًم٘مقُمٞم٦م، 

ويدقمق إمم اًمتٛمًؽ هب٤م وٟمٌذ اًمٕمّمٌٞم٤مت اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م واعمذهٌٞم٦م واًمٕمٜمٍمي٦م، ويِمٝمد 

ٌٚم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م صّقر ومٞمٝم٤م اًمِم٤مقمر اًمٌٚم 1232اعمح٤مرض سم٘مّمٞمدة خلػم اًمديـ اًمزريمكم قم٤مم 

وإوو٤مع آٟم٘م٤ًمُمٞم٦م اعمًتجدة ذم اًمٌالد أصدق شمّمقير، ودقم٤م سمٜمل ىمقُمف اًمٕمرب إمم 

ييب ومٞمٝم٤م قمغم  1235اًمتْم٤مُمـ وآحت٤مد. يمام يًتِمٝمد سم٘مّمٞمدة أظمرى ٟمٔمٛمٝم٤م قم٤مم 

 اًمقشمر ٟمٗمًف ومٞمٜمدد سمتخ٤مذل اًمٕمرب واٟم٘م٤ًمُمٝمؿ إذ ي٘مقل:

 واؾمىىؼقة العىىرن الؾبىىان زمىىام ؟ىىؿ

 

 بىىىىىانورصمىىىىىا؟ؿ و قاضىىىىىؾ إل 

 كزلىىىىىقا زمؽىىىىىؾ سمـق ىىىىىة وسمػرقىىىىىقا 

 

 ؾمىىىىقعًا وأضمزازمىىىىًا فمىىىىعم أضمىىىىزان 

 أيىىام قّدؽمىىت الؾغىىات وأوىىبحت 

 

 هىىل مرصمىىع إكسىىال وإكسىىان 
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 أيىىىام ألتىىىػ كىىىؾ ؾمىىىعب وضمىىىدة

 

 مقوىىىىقلة إؽمىىىىبان زمإؽمىىىىبان 

 سمشىىىؼك اجلزيىىىرة دم سمـازمىىى  أهؾفىىىا 

 

 وسمبقىىت ؿمعىىىؿ زمىىىعم ورهىىىـ سمبىىىان 

 
ؾ اًمذي دقم٤م ومٞمف إمم مجع اًمِمٛمؾ قمغم ويًتِمٝمد اعمح٤مرض أيْم٤ًم سمِمٕمر سمدوي اجلٌ

 أؾمس ىمقُمٞم٦م صحٞمح٦م إذ ي٘مقل:

ىىت  ىىقفمؽؿ   ىىقَؿ التخىىاذل، ٓ  ؾت

 

 والـىقِن والدهر يزضمػ زمىإرزار  

 
 وذم هذه اًم٘مّمٞمدة دقمقة ًمٚمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م وشمٌٞم٤من ُم٘مقُم٤ماهت٤م ومٞم٘مقل:

 كؾ الرزمقع رزمىقع العىرن رم وؿمىـ

 

 مىىىا زمىىىكم مبتعىىىد مـفىىىا ومؼىىىؼمن 

 سىان صمامعىةإن   سمؽـ وضمدة إك 

 

  نكـىىىىىىا  عتـىىىىىىا وضمىىىىىىدة إدن 

 لؾضىىىىاد سمرصمىىىىع أكسىىىىان مػرقىىىىة 

 

  الضىىىىىاد أ ضىىىىىؾ أم زمىىىىىّرة وأن 

 سمػـك العصقر وسمبؼك الضاد طمالىدة 

 

 ؾمجك زمحؾؼ غريب الدار مغتصب 

 
يمام يًتِمٝمد اعمح٤مرض سم٘مّمٞمدة ًمٚمِم٤مقمر ظمٚمٞمؾ ُمردم سمؽ قمٜمقاهن٤م )ًمقضمف اًمقطمدة( 

ء اًمقـمـ اًمقاطمد ُمٌٞمٜم٤ًم ُم٤م ذم هذا اًمت٘م٤مـمع يًتٜمٙمر اًمِم٤مقمر ذم ُمٓمٚمع ىمّمٞمدشمف شم٘م٤مـمع أسمٜم٤م

 ُمـ أذى ًمٚمجٛمٞمع ومٞم٘مقل:

  ىىقَؿ التؼىىاؿمع، وإرضمىىام واؾمىىجة

 

 والىىىدار صمامعىىىة واظمؾتؼىىىك أمىىىؿ  

 أدم احلصا ة ودع الشؿؾ دم زمىـ 

 

 وكحىىـ أضمىىقج مىىا كؼىىقى وكؾتىىتؿ  

 وهؾ كىرى  تىة دم أمرهىا اكؼسىؿت 

 

 إٓ وأوىىبه فمؼبىىك أمرهىىا الـىىدم  

 
ٌلم أقمامل إضمٜمٌل ذم اًمٌالد، صمؿ يًتٜمٝمض مهؿ ُمقاـمٜمٞمف ويٜمت٘مؾ اًمِم٤مقمر ًمٞم

ويًتثػم ٟمخقاهتؿ، ويٜمّدد سم٤مٓظمتالوم٤مت اًمٓم٤مئٗمٞم٦م وإوو٤مع آٟم٘م٤ًمُمٞم٦م اًمتل أراده٤م 

 اعمًتٕمٛمر.
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وىمد محؾ اًمِم٤مقمر سمدوي اجلٌؾ قمغم أقمقان إضمٜمٌل واعمتزًمٗملم ًمف، ومٞمقرد 

ٟم٤مب اًمذيـ ارخذوا ُمقآة اعمح٤مرض أسمٞم٤مشم٤ًم ًمٚمِم٤مقمر طمّذر ومٞمٝم٤م ُمقاـمٜمٞمف ُمـ ه١مٓء إذ

 اًمٖمرب ؿمٕم٤مرًا هلؿ ومٞم٘مقل:

 وطمىى وا ؾمىىعاركؿ الؼىىعم لعصىىازمة

 

 مىى ت مىىقآة الغريىىب ؾمىىعارها 

 قىىىىد لػؼىىىىت أفمىىىى ارها  ؼميثىىىىقا 

 

 اهلل لىىىىىىىقس زمؼازمىىىىىىىؾ أفمىىىىىىى ارها 
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ذيمر صقرة اًمقصم٦ٌم شمٜم٤مول اعمح٤مرض ذم هذه اعمح٤مرضة سمٓمقًم٦م اًمثقار اًمًقريلم، وم

قمغم )اًمتٜمؽ( يمام رؾمٛمٝم٤م اًمِم٤مقمر اًم٘مروي ذم ىمّمٞمدة خي٤مـم٥م هب٤م ىم٤مئد اًمثقرة اًمًقري٦م 

 ىم٤مئاًل:

 وظمىىىا ست مىىىـ مفىىىج إفمىىىادي

 

 زمحقىىىىث سمىىىى يؼفا السىىىىؿ الـؼقعىىىىا 

 وشمبىىىىَت إلم ؽمىىىىـام التـىىىىؽ وشمبىىىىاً  

 

ىىىىؿ الـسىىىى   ر القققفمىىىىاىفمجقبىىىىًا فمؾت

  خىىرت اجلـىىد  ىىقز التـىىؽ سفمىىك 

 

 ؿ سيعىىىىاوطمىىىىرت التـىىىىؽ وىىىىتف 

  قىىىىا لىىىىؽ غىىىىارة، لىىىىق   سمىىىى فمفا 

 

 أفماديـىىىىىىىىا لؽىىىىىىىىّ زمـا اظمىىىىىىىى يعا 

 
ويذيمر اعمح٤مرض ذم ىمّمٞمدة أظمرى صقرة ًمٚمِم٤مقمر ٟمٗمًف رؾمٛمٝم٤م قمغم ًم٤ًمن 

)دى ضمقومٜمٞمؾ( اعمٜمدوب اًم٤ًمُمل اًمٗمرٟمز اًمذي يم٤من يًّقغ احلٛمالت احلرسمٞم٦م اًمٕمٜمٞمٗم٦م 

ر ومٞمٝم٤م وىم٤مئع وّد اًمثقار، يمام يذيمر صقرة أظمرى ًمٚمِم٤مقمر ظمػم اًمديـ اًمزريمكم يّمقّ 

اًمثقرة اًمتل ضمرت ذم ضمٌؾ اًمٕمرب وؾمٛمٞم٧م سم٤مؾمؿ اًم٘م٤مئد اًمٗمرٟمز )ُمٞمِمق( اًمذي ىمتؾ 

 ذم شمٚمؽ اعمٕمريم٦م.

وشمٜم٤مول اعمح٤مرض أيْم٤ًم ذم حم٤مرضشمف شمدُمػم دُمِمؼ سمٛمداومع اًمٗمرٟمًٞملم، ومّمّقر 

 إضمراُمٝمؿ قمغم ًم٤ًمن اًمِم٤مقمر حمٛمد اًمٌزم إذ ي٘مقل:
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 الـىىىىىار حمدقىىىىىة زمجّؾىىىىىؼ زمعىىىىىدما

 

 هىىىار سمركىىىت  ىىىاة فمىىىعم ؾمىىىػغم 

 رفمة اخلطىاىسمـسان دم إضمقىار مسى 

 

 سمىىىىل  فمىىىىعم إؿمىىىىامر وإفمىىىىىامر 

 والؼىىىىىقم مـغؿسىىىىىقن دم   هتىىىىىا 

 

  تؽىىىىىىًا زمؽىىىىىىّؾ مىىىىىىػمأ وىىىىىىّبار 

 والطػىىؾ دم يىىد أمىىف غىىرض إذى 

 

 يرمىىىك، ولىىىقس زمخىىىائض لغىىىامر 

 والشىىىىقك متؽتىىىىًا فمىىىىعم فمؽىىىىازه 

 

 يرمىىىك، ومىىىا لؾشىىىقك مىىىـ أوزار 

 وىػمت دمشىىؼ فمىىعم الـؽىىال لقالقىىاً  

 

 ضمىىىرم الرقىىىاد هبىىىا فمىىىعم إؾمىىىػار 

 القازمىىؾ اظمىىىدرار مىىـ  ىىىؿ الؾظىىىك 

 

 متقاوىىىىىىؾ كالقازمىىىىىىؾ اظمىىىىىىدرار 

 
وأسم٤من اعمح٤مرض ذم ضم٤مٟم٥م ُمـ حم٤مرضشمف اًمتحٞم٦م اًمتل وضمٝمٝم٤م اًمِم٤مقمر حمٛمد اًمٌزم 

 ًم٘م٤مئد اًمثقرة اًمًقري٦م ؾمٚمٓم٤من سم٤مؿم٤م إـمرش وقمؽمشمف إذ ي٘مقل:

 غىادر دمشىىؼ ويّؿىىؿ دار )ؽمىىؾطاكا(

 

 وػىؾ زمؿىـ ماكىافمعم السىقيدار، ٓ  

 وصمىىؾ زمعىىؼمة معىىرول وأطمىىقهتؿ 

 

 سمؾىىَؼ االكىىار وسمؾىىَؼ إؽمىىد  رؽمىىاكا 

 
 يمام طمّٞم٤م اًمِم٤مقمر ٟمٗمًف اًمٌٓمؾ اًمِمٕمٌل طمًـ اخلّراط ىم٤مئاًل:

 مىىـ مبؾىىغ مىىـ زمقىىاين كىىؾ ؾمىىاردة

 

  تك العل )ضمسىـًا(  ىدًا وؾمىؽراكا 

 يىىا مىىمشمر اظمىىقت دم إكؼىىاذ مقؿمـىىف 

 

 ركبت وعبًا،  ىل ٓققىت طمى ٓكا 

 
شمٜم٤مول اعمح٤مرض ذم حم٤مرضشمف سمٕمض ُم٤م ىم٤مًمف اًمِم٤مقمر ظمػم اًمديـ اًمزريمكم ذم رصم٤مء صمؿ 

اًمِمٝمٞمد اًمٌٓمؾ أمحد ُمريقد واًمِمٝمٞمد اًمٌٓمؾ وم١ماد ؾمٚمٞمؿ، إذ ي٘مقل ذم وصػ ُمٍمع 

 اًمِمٝمٞمد أمحد ُمريقد:

 ل إلىىقفؿىؾمىىّؼ صمىىـه الظىىلم يؿشىى

 

 رازمىىىىط اجلىىىىلش مشىىىىقة الرئبىىىىالِ  

 قىىىىائًل لؾحقىىىىاة: غىىىىغمَي ُغىىىىّري 

 

 : غىىىىىىغمَي والِ قىىىىىىائًل لؾـعىىىىىىقؿ 

 



 

- 14 - 

 وي٘مقل ذم رصم٤مء اًمِمٝمٞمد وم١ماد ؾمٚمٞمؿ:

 وىىىىىىىدقت واهلل فمفىىىىىىىَد 

 

 ٓ صمىىىىىّػ دمعىىىىىل زمعىىىىىَد  

 قضىىىىىقت ضمىىىىىؼ العىىىىىقارم 

 

 وأكىىىىىىت سمؼتىىىىىىاد صمـىىىىىىد  

 فمؿؾىىىىىت لؾؿجىىىىىد ضمتىىىىىك 

 

 أدركىىىىت زمىىىىاظمقت جمىىىىد  

 
ويم٤من اعمح٤مرض يٕمّ٘م٥م قمغم ىمّم٤مئد اًمرصم٤مء، ويذيمر ُمالطمٔم٤مشمف قمٚمٞمٝم٤م، ومل يٙمتػ 

اًمثقار وذيمر ضمرائؿ اًمٗمرٟمًٞملم وشم٘مديؿ اًمتحٞم٦م  اعمح٤مرض ذم حم٤مرضشمف سمذيمر سمٓمقًم٦م

ٕسمٓم٤مل اًمثقرة، وذيمر ؿمٕمر اًمرصم٤مء ًمِمٝمدائٝم٤م، وإٟمام شمٜم٤مول ذم حم٤مرضشمف أيْم٤ًم حم٤مرسم٦م 

اًمدقمقات اًمٓم٤مئٗمٞم٦م اعمخّرسم٦م واإلؿم٤مدة سمروح اًمتْم٤مُمـ اًم٘مقُمل وشمٜم٤مد اخلالوم٤مت 

واًمتٗمريؼ، وىمّدم اعمذهٌٞم٦م واًمتٕم٤مزم قمٚمٞمٝم٤م يمل يًدَّ قمغم إضمٜمٌل اعمؽمسمص سم٤مب اإلوم٤ًمد 

ؿمقاهد ُمـ ؿمٕمر ظمٚمٞمؾ ُمردم سمؽ ووديع اًمًٌت٤مين يمام اؾمتِمٝمد سمِمٕمر اًمِم٤مقمر اًم٘مروي، 

 اًمِمٕمر احل٤مومؾ سم٤مًمققمل اًم٘مقُمل اًمٕمريب وحم٤مرسم٦م اًمٜمزقم٤مت واًمٕمّمٌٞم٤مت اًمٓم٤مئٗمٞم٦م.

وأسم٤من اعمح٤مرض ذم حم٤مرضشمف ُمٝم٤ممج٦م اًم٘مروي وأمحد قمٌٞمد ًمٜمٔم٤مم آٟمتداب، يمام 

ـ ذم ٟمٔمر اًمِمٕمراء ذم سمالد اًمِم٤مم صمقرة اًمِم٤مم وطمده٤م أووح أن اًمثقرة اًمًقري٦م مل شمٙم

سمؾ صمقرة اًمٕمرب وخلػم اًمٕمروسم٦م، وه٤م هق ذا اًمِم٤مقمر اًم٘مروي خي٤مـم٥م سمٕمض ُمـ ٓ شمزال 

 اًمٕمّمٌٞم٤مت اعمذهٌٞم٦م شمتحٙمؿ ومٞمٝمؿ ومٞم٘مقل هلؿ:

 أيىىىـ الىىىؼماث، سمىىىراث أزمطىىىال احلؿىىىك

 

 أيىىىىىـ البؼقىىىىىة مىىىىىـ زمـىىىىىل غسىىىىىان 

 ٓ سمـؽروهىىىىا،  الىىىىدم العىىىىريب قىىىىىد 

 

 لتف فمىىىىىىـ الـؽىىىىىىرانصمّؾىىىىىىت أوىىىىىىا 

 
ويذيمر اعمح٤مرض أن ؿمٗمٞمؼ ضمؼمي طملم جمَّد اًمثقرة جمَّده٤م قمغم أهن٤م همْم٦ٌم ًمٚمٕمروسم٦م 

 إذ ي٘مقل:
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 شمىىارت دمشىىؼ، ومىىؾر الىىدهر شمقرهتىىا

 

 ؟ىىىىا فمىىىىعم الىىىىدهر سمبجقىىىىٌؾ ومتجقىىىىد 

 طمّػاقىىىىىة زمشىىىىىبان العىىىىىرن وار ىىىىىة 

 

 بـىىىق فمىىىعم ضمقضىىىفا الشىىىؿُّ اظمـاصمقىىىُد  

 
مم حمٛمد اًمنمسم٘مل وهق يّمػ ؿم٤ٌمب ويدقمق اعمح٤مرض ـمالسمف إمم آؾمتامع إ

 اًمثقرة وىمد صمٛمٚمقا سمٙم٠مس اًمٕمروسم٦م.

يمام يدقمقهؿ إمم آؾمتامع إمم احلقُم٤مين وهق يتٖمٜمك سم٤مٟمتّم٤مر اًمثقار ودظمقهلؿ إمم 

 دُمِمؼ، واًمٕمٚمؿ اًمٕمريب خيٗمؼ ومقق رؤوؾمٝمؿ.

 هىىىؿ الشىىىبان رزمقىىىع الىىىدهر ركحفىىىؿ

 

 مىىىـ العروزمىىىة كىىىلس مؾمهىىىا الشىىىؿؿ 

 
رة اًمًقري٦م وأقمٚمـ قمٓمٗمف قمٚمٞمٝم٤م ـمٚم٥م إمم وطمٞمٜمام اٟمتٍم ؾمٕمد زهمٚمقل ًمٚمثق

اعمٍميلم ُمّد يد اعمٕمقٟم٦م عمٜمٙمقسمٞمٝم٤م ظم٤مـمٌف اًمنمسم٘مل سم٠مسمٞم٤مت متثؾ اًمٗمٙمرة اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل يم٤من 

 يديـ هب٤م رضم٤مل اًمثقرة أصح متثٞمؾ، ُمٜمٝم٤م ىمقًمف:

 يا رمز مرص، وضمسب العىرن صمامعىة

 

 هىىىى ا الؾسىىىىان وسمىىىىاريٌك زمىىىىف الِعَظىىىىؿُ  

 راً ىيىىا را عىىًا فمؾىىؿ االطمىىلص مـتصىى 

 

 أٓ ووؾت زمحبؾ العىرن مىا قصىؿقا 

 إن العروزمىىىىىة يىىىىىا زغؾىىىىىقل قائىىىىىدكا 

 

  ىىاصمفر كىىام صمفىىر إسمىىرا  والعجىىؿ 

 وامدد يديؽ ووا ه كىؾ مىـ كطؼىقا 

 

ُفىىىؿُ    زمالضىىىاد يؼبىىىؾ فمؾقىىىؽ الؼىىىقم كؾُّ

 
ويٌلم اعمح٤مرض ذم هن٤مي٦م حم٤مرضشمف أن اًمثقرة اًمًقري٦م يم٤مٟم٧م سمروطمٝم٤م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٖم٤مُمرة 

اًمتل ؾمٌ٘متٝم٤م، ٕن اًمٕمقاـمػ اًمتل شمٜمٛمٞمٝم٤م ذم اًمٜمٗمقس، واجلراح اًمتل  ُمتٛمٛم٦م ًمٚمثقرة اًمٙمؼمى

 شمدُمٞمٝم٤م، هل إؾمس اًمتل ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م ومٞمام سمٕمد وضمقد إُم٦م واؾمت٘مالهل٤م وطمريتٝم٤م.
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 ققًاـحمُ لسيبُلطرا=ا
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 الطرازمؾز حمؼؼاً 

 

 

إذ إٟمف قمٛمؾ قمغم حت٘مٞمؼ خمٓمقـم٦م ٟمح٤مول ذم هذا اًمٗمّمؾ شمٕمّرف اًمٓمراسمٚمز حم٘م٘م٤ًم، 

طمٞم٨م مجٕمٝم٤م وطم٘م٘مٝم٤م وصدرت ذم ـمٌٕمتٝم٤م إومم قم٤مم ش زضمر اًمٜم٤مسمح: ُم٘متٓمٗم٤مت»

وومٞمام ش. طم٩ماًمّم٤مهؾ واًمِم٤م»، يمام قمٛمؾ قمغم حت٘مٞمؼ رؾم٤مًم٦م 1213م واًمث٤مٟمٞم٦م قم٤مم 1212

 يكم قمرض هلذيـ اًمٙمت٤مسملم اعمح٘م٘ملم.

قمٜمقا سمؽممج٦م أيب اًمٕمالء يذيمر ضُمؾُّ اعم١مرظملم اًمذيـ  ش:زصمر الـازمه: مؼتطػات» -أوًٓ 

(. وذيمر شمّم٤مٟمٞمٗمف هذا إصمر، واصٗملم إي٤مه سم٠مٟمف يمت٤مب يتّمؾ سمديقاٟمف )ًمزوم ُم٤م ٓ يٚمزم

وُمـ ه١مٓء ي٤مىمقت احلٛمقي ص٤مطم٥م يمت٤مب )إرؿم٤مد إري٥م إمم ُمٕمروم٦م إدي٥م( 

إٟمف يتٕمٚمؼ سمٚمزوم ُم٤م ٓ »اعمٕمروف سمٛمٕمجؿ إدسم٤مء، إذ يِمػم إمم )زضمر اًمٜم٤مسمح( ىم٤مئاًل: 

أن سمٕمض اجلٝم٤مل شمٙمّٚمؿ قمغم أسمٞم٤مت ُمـ ًمزوم ُم٤م ٓ يٚمزم يريد هب٤م اًمتنّمر يٚمزم، وذًمؽ 

ش. وإذي٦م، وم٠مًمزم أسم٤م اًمٕمالء أصدىم٤مؤه أن يٜمِمئ هذا وم٠مٟمِم٠م هذا اًمٙمت٤مب وهق ًمف يم٤مره

اإلٟمّم٤مف واًمتحري ذم »وُمـ اعم١مرظملم اًمذيـ أؿم٤مروا إمم ذًمؽ اسمـ اًمٕمديؿ ذم يمت٤مسمف 

، ويقؾمػ اًمٌديٕمل ذم يمت٤مسمف )أوج شدومع اًمٔمٚمؿ واًمتجري قمـ أيب اًمٕمالء اعمٕمري

اًمتحّري(، واًم٘مٗمٓمل ذم )إٟم٤ٌمه اًمرواة( وؾمٌط اسمـ اجلقزي ذم )ُمرآة اًمزُم٤من( وؿمٛمس 

اًمديـ اًمذهٌل ذم )شم٤مريخ اإلؾمالم(، واسمـ ومْمؾ اًمٕمٛمري ذم )ُم٤ًمًمؽ إسمّم٤مر(، 

 واًمّمٗمدي ذم )اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت(.

ُم٦م اًمٙمت٤مب ٟم٦ًٌم ىم٤مم اًمٓمراسمٚمز سمتح٘مٞمؼ اعم٘متٓمٗم٤مت ُمـ اًمٙمت٤مب، وضم٤مء ذم ُم٘مد
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اًمٙمت٤مب إمم أيب اًمٕمالء اعمٕمري طمٞم٨م أؿم٤مر إمم اعم١مرظملم اًمذيـ ذيمروا ٟم٦ًٌم اًمٙمت٤مب إمم 

أيب اًمٕمالء، وأسم٤من يمٞمػ شمّؿ اًمٕمثقر قمغم هذه اعم٘متٓمٗم٤مت ُمـ اًمٙمت٤مب، ووصػ اعمخٓمقـم٦م، 

اًمٕمالئٞم٦م اًمتل  هق أطمد اًمتّم٤مٟمٞمػش حسمزضمر اًمٜم٤م»ووىمػ قمغم ُمقوقع اًمٙمت٤مب وم٠مووح أن 

اع اًمذي يم٤من يدور ذم طمٞم٤مة أيب اًمٕمالء ٟمٗمًف طمقل آصم٤مره وآرائف شمٙمِمػ قمـ اًمٍم

 وُمًٚمٙمف ذم طمٞم٤مشمف سمٞمٜمف وسملم ٟمٗمر ُمـ ظمّمقُمف.

وًم٘مد أصٌح ُمِمٝمقرًا أن أسم٤م اًمٕمالء ًم٘مل ذم طمٞم٤مشمف يمثػمًا ُمـ اًمٕمٜم٧م ؿم٠من يمثػم ُمـ 

أٟمداده أوزم اعمذاه٥م اجلديدة وإومٙم٤مر اجلريئ٦م، وىمد ذه٥م سمٕمض ظمّمقُمف ظمالل 

 طمد شمقضمٞمف اًمتٝمؿ إًمٞمف ذم ديٜمف واًمتِمٙمؽ ذم ُمٕمت٘مده.ٟم٘مدهؿ إي٤مه إمم 

ُمًٚمؽ اعمٕمري ذم طمٞم٤مشمف أو؟ا وُمٌٕم٨م هذه اًمتٝمؿ ذم إيمثر اًمٖم٤مًم٥م أُمقر صمالصم٦م: 

يمت٤مب )اًمٗمّمقل شماكقفا وٟمًٙمف وزهده وشمرهٌف واُمتٜم٤مقمف قمـ أيمؾ احلٞمقان وُم٤م يٜمتجف. و

جٞمد اهلل ومحده، واًمٖم٤مي٤مت( وهق يمت٤مب أُماله اعمٕمّري سم٠مؾمٚمقسمف اعمٜمّٛمؼ اعمٕمروف ذم مت

ومزقمؿ ظمّمقُمف أٟمف أراد سمف ُمٕم٤مرو٦م اًم٘مرآن، وىمد ٟمنمت سمٕمض أىم٤ًمم هذا اًمٙمت٤مب ُمٜمذ 

ديقاٟمف اعمِمٝمقر  -وهق إهؿ –شمالثفا ؾمٜملم وم٘م٣م ٟمنمه٤م قمغم هذه اعمزاقمؿ اًمقاهٞم٦م. و

)ًمزوم ُم٤م ٓ يٚمزم( وُم٤م ورد ومٞمف ُمـ أىمقال ٓ خيٚمق سمٕمْمٝم٤م ُمـ ضمرأة وقمٜمػ وٟم٘مد ىم٤مس 

صح٤مب اعمذاه٥م واًمٓمرق ُمـ يمؾ ُمٚم٦م وـم٤مئٗم٦م، يمام ٓ خيٚمق سمٕمْمٝم٤م ًمرضم٤مل إدي٤من وأ

أظمر ُمـ همٛمقض يٌٕم٨م قمغم اًمت٤ًمؤل وآؾمتٗم٤ًمر. وهذه إىمقال ذم يمٚمت٤م احل٤مًمتلم 

 ذم طم٤مضم٦م إمم شمقوٞمح يٌلّم طم٘مٞم٘م٦م اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م.

وىمد طم٤مول أسمق اًمٕمالء راوٞم٤ًم طمٞمٜم٤ًم، ويم٤مره٤ًم أطمٞم٤مٟم٤ًم، أن يدومع قمـ ٟمٗمًف هذه 

أن يزج ٟمٗمًف ذم ُمٜم٤مفمرات ُمع قمدد ُمـ ظمّمقُمف. وُمـ أؿمٝمر هذه  اًمتٝمؿ، واوٓمر

اعمٜم٤مفمرات شمٚمؽ اًمرؾم٤مئؾ اًمتل شم٤ٌمدهل٤م اعمٕمري ذم أواظمر طمٞم٤مشمف ُمع داقمل اًمدقم٤مة 

اًمٗم٤مـمٛمل. ويمؾ ُمـ ىمرأ هذه اًمرؾم٤مئؾ اعمِمٝمقرة ووازن ومٞمٝم٤م سملم هلج٦م داقمل اًمدقم٤مة 
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ك ُمدى ؿم٘م٤مء طملم هي٤مضمؿ سمٕمٜمػ، وهلج٦م أيب اًمٕمالء وهق يّدري ظمّمٛمف سمٚمٓمػ، أدر

اعمٕمري هبذا اجلدل اًمٕم٘مٞمؿ. ويم٤من حمقر اعمٜم٤مفمرة ذم هذه اًمرؾم٤مئؾ ىمّمٞمدة أيب اًمٕمالء 

 اًمتل يذيمر ومٞمٝم٤م ُمًٚمٙمف آٟمٕمزازم اًمذي ارشمْم٤مه ًمٜمٗمًف، وُمٓمٚمٕمٝم٤م:

 غدوت مريض العؼؾ والديـ  الؼـل

 

 لتسىىؿع أكبىىار إمىىقر الصىىحائه 

 
ه اًم٘مّمٞمدة يم٤مٟم٧م أيْم٤ًم ُمث٤مرًا وًمٙمـ ذم )ًمزوم ُم٤م ٓ يٚمزم( أسمٞم٤مشم٤ًم أظمرى ذم همػم هذ

ًمٙمثػم ُمـ اًمت٠مويؾ واًمت٘مّقل. ويٌدو أن أسم٤م اًمٕمالء آصمر اًمتزام اًمّمٛم٧م دم٤مه ُمـ ـمٕمـ قمٚمٞمف 

ذم هذه إسمٞم٤مت ًمقٓ أن سمٕمض أصدىم٤مئف وحمٌٞمف أحلقا قمٚمٞمف أن يدومع قمـ ٟمٗمًف اًمتنمر 

 وإذّي٦م وم٠مُمغم )زضمر اًمٜم٤مسمح( وهق يم٤مره يمام ىم٤مل ي٤مىمقت احلٛمقي.

ًمٜم٤مسمح( يتّمؾ إذًا أوصمؼ اشمّم٤مل سمديقان )ًمزوم ُم٤م ٓ يٚمزم(، إذ ومٞمف ومٙمت٤مب )زضمر ا

يقوح اعمٕمري يمثػمًا ُمـ أىمقاًمف اًمتل وّٛمٜمٝم٤م ًمزوُمٞم٤مشمف، ويًّٗمف رأي اًمٓم٤مقمـ قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م، 

 ُمٜمّددًا سمٗمٝمٛمف اعمٚمتقي طمٞمٜم٤ًم وسمت٠مويٚمف اعمتجٜمل ذم ُمٕمٔمؿ إطمٞم٤من.

يٌدو ُمـ ىمراءة هذه  ويِمػم اًمديمتقر اًمٓمراسمٚمز ذم ُم٘مدُمتف هلذا اًمٙمت٤مب إمم أٟمف

اعم٘متٓمٗم٤مت اًمتل أُمٙمـ اًمٕمثقر قمٚمٞمٝم٤م أن أسم٤م اًمٕمالء إٟمام يم٤من يرد قمغم ظمّمؿ واطمد سمٕمٞمٜمف 

ٓ قمغم ظمّمقم يمثر، ومٝمق يقضّمف يمالُمف إمم هذا اخلّمؿ سمّمقرة اعمٗمرد دائاًم، ويٓمٚمؼ قمٚمٞمف 

ًقة، شمٌٕم٤ًم ًمٚمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ٟمٕمقشم٤ًم يمثػمة، ُمٜمٝم٤م ُم٤م ىمد حيتٛمؾ سمٞمن، وُمٜمٝم٤م ُم٤م يٌٚمغ اًمٖم٤مي٦م ذم اًم٘م

ومٝمق أطمٞم٤مٟم٤ًم: اًمٓم٤مقمـ واعمتٙمٚمؿ واعمتٙمؼم واعمٕمؽمض، وهق أطمٞم٤مٟم٤ًم أظمرى: اعمتح٤مُمؾ، 

واعمت٘مّقل، واعمٌٓمؾ، واعمٛمقه، وهق أظمػمًا: اعمخؽمص، واعمتًّقق، واعمت٘مّرب سمثٚم٥م 

 اًمؼمآء، واًمٕمّريض اًمٙم٤مذب، واعمٚمحد.

تٕمّ٘م٥م ويٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ يمام يرى اًمٓمراسمٚمز أن ظمّماًم ٕيب اًمٕمالء يمت٥م رؾم٤مًم٦م ي

ومٞمٝم٤م أىمقاًمف ذم )ًمزوم ُم٤م ٓ يٚمزم(، ممٕمٜم٤ًم ذم أّذيتف واًمت٠مًمٞم٥م قمٚمٞمف، مم٤م ىمٚمؼ ًمف سمٕمض 

 أصدىم٤مئف ومحٛمٚمقه قمغم أن يرد قمـ ٟمٗمًف ؾمٗمف هذا اخلّمؿ اًمٕمٜمٞمد.
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ا ومم٤م ي١مؾمػ ًمف أٟمٜم٤م ٓ ٟمٕمرف ؿمٞمئ٤ًم قمـ هذ»وي٘مقل اًمٓمراسمٚمز ذم هذا اعمج٤مل: 

ٓمٕمـ قمغم اًمٚمزوُمٞم٤مت وص٤مطمٌٝم٤م، وم٠مسمق اخلّمؿ سم٤مًمذات، وقمـ اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل يمتٌٝم٤م ذم اًم

اًمٕمالء ٓ يِمػم ذم هذه اعم٘متٓمٗم٤مت اًمتل سملم أيديٜم٤م ُمـ )اًمزضمر( إمم رء ُمـ هذا. يمام 

أٟمٜم٤م ٓ ٟمٕمرف ُمٓم٤مقمـ هذا اخلّمؿ وآراءه وأىمقاًمف إٓ ُمًتٜمتج٦ًم قمغم وضمف اًمت٘مري٥م ُمـ 

 ش.أىمقال أيب اًمٕمالء ٟمٗمًف ذم هذه اعم٘متٓمٗم٤مت

اًمٕمالء ذم رده قمغم ظمّمٛمف، وسمٕمد أن ي٘مّدم سم٤مىم٦م ُمـ ويٌلّم اًمٓمراسمٚمز ُمٜمٝمجٞم٦م أيب 

ذم هذه إُمثٚم٦م، وهل٤م ذم اًمٙمت٤مب أؿم٤ٌمه يمثر، يِمػم أسمق »إُمثٚم٦م قمغم شمٚمؽ اعمٜمٝمجٞم٦م ي٘مقل: 

وًمٙمـ اًمٕمالء سمقوقح إمم أىمقال اًمٓم٤مقمـ وُمآظمذه قمغم سمٕمض إسمٞم٤مت ُمـ اًمٚمزوُمٞم٤مت. 

ًمقاوح٦م. سمٞمَد أن ذم اًمٙمت٤مب ٟمّمقص٤ًم أظمرى يمثػمة ظم٤مًمٞم٦م ُمـ ُمثؾ هذه اإلؿم٤مرات ا

اًم٘م٤مرئ يًتٓمٞمع ذم ُمٕمٔمؿ إطمٞم٤من أن يًتٜمت٩م رأي اخلّمؿ ُمـ أىمقال أيب اًمٕمالء ذم 

دوم٤مقمف قمـ ٟمٗمًف وإسم٤مٟمتف اعم٘مّمقد ُمـ أسمٞم٤مشمف اًمتل يم٤من هذا اخلّمؿ يزء ومٝمٛمٝم٤م ضمٝماًل أو 

 ش.قمـ ؾمقء ٟمٞم٦م

ويّقوح اًمٓمراسمٚمز أن ـمري٘م٦م اعمٕمري ذم اًمدوم٤مع قمـ ٟمٗمًف وإسمٕم٤مد اًمِمٌٝم٤مت 

قمـ ؿمٕمره شم٘مقم قمغم شمقوٞمح اعمٕمٜمك اًمذي ي٘مّمد إًمٞمف ذم يمؾ سمٞم٧م ضمٕمٚمف واعمٓم٤مقمـ 

اًمٓم٤مقمـ همرو٤ًم ًمف وم٠مؾم٤مء ومٝمٛمف أو طمّرومف قمـ ُمقوٕمف. ويم٤من ضمّؾ اقمتامد اعمٕمري ذم هذا 

اًمتقوٞمح قمغم صم٘م٤مومتف اًمقاؾمٕم٦م واـمالقمف اًمٕمٛمٞمؼ اًمِم٤مُمؾ قمغم يمؾ ُم٤م يٛم٧م سمّمٚم٦م إمم 

 اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م واًمٚمٖمقي٦م.

ه إطمقال أن يٙمثر اعمٕمري ُمـ آؾمتِمٝم٤مد قمغم صح٦م ويم٤من ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل ذم هذ

رأيف سم٤مٔي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٙمريٛم٦م وإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م وأىمقال اعمٗمنيـ 

واإلظم٤ٌمريلم، وأن متده طم٤مومٔمتف اًمٕمجٞم٦ٌم سمٗمٞمض ُمـ اًمِمقاهد ُمـ أؿمٕم٤مر اًمٕمرب 

 وظمٓمٌٝمؿ وأُمث٤مهلؿ يٜمت٘مل ُمٜمٝم٤م ُم٤م أطم٥م أو ُم٤م ٟم٤مؾم٥م اعم٘م٤مم.
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مم أن صمٛم٦م ُمًٚمٙم٤ًم آظمر ؾمٚمٙمف أسمق اًمٕمالء ذم اًمدوم٤مع قمـ ٟمٗمًف، ويِمػم اًمٓمراسمٚمز إ

ذًمؽ أن )ًمزوم ُم٤م ٓ يٚمزم( إذا يم٤من ٓ خيٚمق طم٘م٤ًم ُمـ أسمٞم٤مت هم٤مُمْم٦م جيقز أن شمٗمتح سم٤مسم٤ًم 

ًمألظمذ واًمرد، وم٢من ومٞمف أسمٞم٤مشم٤ًم أظمرى يمثػمة وسحي٦م شمِمٝمد ًم٘م٤مئٚمٝم٤م سمحًـ اعمٕمت٘مد وىمقة 

سمٞم٤مت اًمقاوح٦م اعمٜمٗمتح٦م اعمٕمٜمك، وي٠مسمك إٓ اإليامن، ومٚمامذا ٓ يٚمتٗم٧م اخلّمؿ إمم هذه إ

اًمتٛمًؽ سم٠مسمٞم٤مت أظمرى يٕمتقره٤م اًمٖمٛمقض، أو حيت٤مج شمٗمٝمٛمٝم٤م قمغم طم٘مٞم٘متٝم٤م إمم قمٚمؿ 

 همزير ودراي٦م واؾمٕم٦م سم٠مؾم٤مًمٞم٥م اًم٘مقل وأطمٙم٤مم اعمٜمٔمقم واعمٜمثقر؟

وسمٕمُد، »وسمٕمد أن ي٘مّدم اًمٓمراسمٚمز ٟمامذج ُمـ دوم٤مع أيب اًمٕمالء قمـ ٟمٗمًف ي٘مقل: 

يب اًمٕمالء ذم )زضمر اًمٜم٤مسمح( واًمٚمٝمج٦م اًمتل اصٓمٌٖم٧م هب٤م، ومٝمل ومٛمٝمام شمٙمـ أىمقال أ

أىمقال هل٤م ؿم٠مهن٤م ذم اًمدراؾم٤مت اًمٕمالئٞم٦م، إذ جيد ومٞمٝم٤م اًم٤ٌمطمثقن شم٘مقياًم ُمٕم٘مقًٓ ًمٚمٙمثػم 

 ُمـ اًمت٠مويالت اخل٤مـمئ٦م اًمتل شم٠مّوهل٤م قمٚمٞمف ظمّمقُمف، وشمّمحٞمح٤ًم ًمٚمتٝمؿ اًمتل يم٤من يًّدده٤م

أيب اًمٕمالء اًمقضمداين وؿم٘م٤مئف اًمٗمٙمري  إًمٞمف اًمٓم٤مقمٜمقن، يمام جيدون ومٞمٝم٤م صقرًا ًمٕمذاب

 (6)ش.ذم قمٍمه

ويت٤مسمع يمالُمف ُمتٛمٜمٞم٤ًم ذم هن٤مي٦م شم٘مديٛمف ًمتٚمؽ اعم٘متٓمٗم٤مت ُمـ )زضمر اًمٜم٤مسمح( اًمتل 

وإٟمٜم٤م إذ ٟمت٘مدم اًمٞمقم إمم حمٌل أيب اًمٕمالء »قمٛمؾ قمغم مجٕمٝم٤م وحت٘مٞم٘مٝم٤م إذ ي٘مقل: 

واًمدراؾم٤مت اًمٕمالئٞم٦م هبذه اعم٘متٓمٗم٤مت اًمثٛمٞمٜم٦م ُمـ أىمقاًمف ذم اًمدوم٤مع قمـ ٟمٗمًف وشمقوٞمح 

آرائف ذم ديقاٟمف اخل٤مًمد )ًمزوم ُم٤م ٓ يٚمزم(، ًمٜمتٛمٜمك أن شمٙمِمػ إي٤مم ذم ؾم٤مقم٦م ُمـ 

 (4)ش.سمتامُمف ومتٙمتٛمؾ سمذًمؽ اًمٗم٤مئدةؾم٤مقم٤مت ٟمٕمامه٤م قمـ يمت٤مب )اًمزضمر( 

اعم٘متٓمٗم٤مت ُمـ »ويِمػم اًمٓمراسمٚمز إمم اًم٘مقاقمد اًمتل اشمٌٕمٝم٤م ذم ٟمنم خمٓمقـم٦م  

                                                                 

 -شزضمر اًمٜم٤مسمح: ُم٘متٓمٗم٤مت»أسمق اًمٕمالء اعمٕمري  -مجع وحت٘مٞمؼ اًمديمتقر أجمد اًمٓمراسمٚمز (6)

 .32م ص1213 -ه1593ُمٓمٌققم٤مت جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ 

 .31اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ص (4)
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وهل اعمخٓمقـم٦م اعمحٗمقفم٦م ذم ُمٙمت٦ٌم اعمتحػ اًمؼميٓم٤مين سمٛمديٜم٦م ًمٜمدن، صمؿ ش حسمزضمر اًمٜم٤م

 ي٘مدم ٟمامذج ُمـ صٗمح٤مت اعمخٓمقـم٦م اعمٕمتٛمدة ذم اًمتح٘مٞمؼ.

اًمّم٤مهؾ »ًم٦م ىم٤مم اًمٓمراسمٚمز سمتح٘مٞمؼ رؾم٤م :شالصاهؾ والشاضمج»وؼقؼ رؽمالة  -شماكقاً 

ًمٚمٛمٕمري اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ اهتامُمف سمآصم٤مر أيب اًمٕمالء وحمٌتف ًمف، وورد اًمٙمالم ذم ش واًمِم٤مطم٩م

هذه اًمرؾم٤مًم٦م قمغم ًم٤ًمن ومرس وسمٖمؾ. وًمٞمس ُمٕمٜمك هذا أن احلقار ؾمٞم٘متٍم قمغم 

اًمِم٤مطم٩م واًمّم٤مهؾ ذم اًمٙمت٤مب يمٚمف، ومٝمٜم٤مك طمٞمقاٟم٤مت أظمرى شمتدظمؾ ذم احلقار ُمثؾ 

اًمٕمالء ىمد صٜمػ رؾم٤مًمتف ًمألُمػم قمزيز اًمدوًم٦م أيب  اجلٛمؾ واًمثٕمٚم٥م وهمػممه٤م، ويم٤من أسمق

ؿمج٤مع وازم طمٚم٥م، إذ يِمػم اسمـ اًمٕمديؿ إمم أن أؾم٤ٌمب شم٠مًمٞمػ هذه اًمرؾم٤مًم٦م شمتٛمثؾ ذم 

أٟمف رومع إمم قمزيز اًمدوًم٦م أن طم٘م٤ًم وضم٥م ًمف قمغم أرض يٛمٚمٙمٝم٤م سمٕمض أىمرسم٤مء اعمٕمري، 

 ؼ.وم٠مُمغم أسمق اًمٕمالء هذه اًمرؾم٤مًم٦م ي٠ًمل ومٞمٝم٤م وازم طمٚم٥م اًمّمٗمح قمـ هذا احل

طمٚم٘م٦م ُمـ ؾمٚمًٚم٦م ُم٤م صٜمػ ذم إدب اًمٕمريب ش اًمّم٤مهؾ واًمِم٤مطم٩م»ويٕمد يمت٤مب 

ٟمثرًا وؿمٕمرًا قمغم أًمًـ احلٞمقاٟم٤مت، وذم اًمٙمت٤مب سمحقث ًمٖمقي٦م وسومٞم٦م وٟمحقي٦م قمديدة 

تِمٕم٦ٌم، وجيٛمع أيْم٤ًم يمؾ ُم٤م يتّمؾ سم٤مًمٕمروض واًم٘م٤مومٞم٦م واًميورات اًمِمٕمري٦م، وهق وُم

ُمث٤مل، وًمألؾمت٤مذ اًمديمتقر أجمد اًمٓمراسمٚمز ُمٗمٕمؿ سم٤مًمِمٕمر اًمٜم٤مدر وإؾم٤مـمػم وإظم٤ٌمر وإ

 اًمٗمْمؾ ذم حت٘مٞمؼ هذا إصمر اًم٘مٞمّؿ ًمٚمٛمٕمري ودراؾمتف.

وًم٘مد ٟمنم اًمٓمراسمٚمز سمحث٤ًم ذم جمٚم٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ ذم اجلزء اًمث٤مين 

، وضم٤مء اًمٌح٨م ذم ؾمٌع 1205ُمـ اعمجٚمد اًمت٤مؾمع وإرسمٕملم اًمّم٤مدر ذم ٟمٞم٤ًمن قم٤مم 

ٝمؾ سمحثف أن اعمجٛمع رهم٥م إًمٞمف أن ي٘مقم سمتح٘مٞمؼ رؾم٤مًم٦م وصمالصملم صٗمح٦م، وذيمر ذم ُمًت

اًمّم٤مهؾ واًمِم٤مطم٩م ٕيب اًمٕمالء وىمّدم إًمٞمف صقرًا عمخٓمقـمتلم ُمـ اًمٙمت٤مب، وىمد ًم٘مٞم٧م 

هذه اًمرهم٦ٌم هقى ذم ٟمٗمس اًمٓمراسمٚمز ٟمٔمرًا عم٤م يِمده ُمـ حم٦ٌم إمم أيب اًمٕمالء، وإلىم٤مُمتف 

 ب..ذم اعمٖمرب طمٞم٨م شمْمؿ اخلزاٟم٦م اعمٚمٙمٞم٦م ذم اًمرسم٤مط أصقل اًمٙمت٤م
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ويِمػم إمم أٟمف قمغم وؿمؽ آٟمتٝم٤مء ُمـ حت٘مٞمؼ اًمٙمت٤مب، إٓ أٟمف أطم٥ّم أن ي٘مّدم 

ًمٚم٘م٤مرئ ومٙمرة ُمقضمزة قمـ اعمقوقع. واؿمتٛمؾ اًمٌح٨م اعمٜمِمقر قمغم أطمد قمنم ىمًاًم، 

شمٜم٤مول ذم أوهل٤م يمالم اًم٘مدُم٤مء قمغم اًمٙمت٤مب وم٠مسم٤من أن اًم٘مٗمٓمل ذم )اإلٟم٤ٌمه( وي٤مىمقت ذم 

إمم رؾم٤مًم٦م اًمّم٤مهؾ واًمِم٤مطم٩م. ويمؾ اعم١مرظملم  )اإلرؿم٤مد( أىمدم ُمـ أؿم٤مر ُمـ اعم١مرظملم

اًمذيـ شمٕم٤مىمٌقا ُمـ سمٕمد قمغم شمرمج٦م أيب اًمٕمالء يم٤مًمذهٌل ذم )شم٤مريخ اإلؾمالم( واًمّمٗمدي 

ث قمـ اًمرؾم٤مًم٦م،  ذم )اًمقاذم( مل يزيدوا قمغم ُم٤م شم٘مدم ؿمٞمئ٤ًم ُم٤م قمدا اسمـ اًمٕمٛمٞمد اًمذي حتدَّ

امذج ُمـ رؾم٤مًم٦م اًمّم٤مهؾ وأسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ اًمٙماّلقمل ُمـ أدسم٤مء إٟمدًمس وىمد أصم٧ٌم ذم يمت٤مسمف ٟم

 واًمِم٤مطم٩م وٟمامذج أظمرى ُمـ ُمٕم٤مروتف إي٤مه٤م.

وقمرض اًمٓمراسمٚمز ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمـ اًمٌح٨م ٕؾم٤ٌمب شم٠مًمٞمػ اًمٙمت٤مب ومٞمقرد 

ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف اسمـ اًمٕمديؿ ذم هذا اًمّمدد، ويٕمد ذًمؽ ؾم٤ًٌٌم ُم٤ٌمذًا ًمٚمت٠مًمٞمػ، وًمٙمٜمف يِمػم 

ًم٦م قمـ شمٚمٌٞم٦م دقمقشمف ًمٚم٘مدوم إمم إمم ؾم٥ٌم همػم ُم٤ٌمذ وهق اقمتذار أيب اًمٕمالء ًمٕمزيز اًمدو

طمٚم٥م وهق اعمّمٛمؿ قمغم ًمزوم حمًٌف ذم اعمٕمرة. وذم رؾم٤مًم٦م اًمّم٤مهؾ واًمِم٤مطم٩م شم٠ميمٞمد 

 هلذا آقمتذار.

وذم اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م ُمـ اًمٌح٨م يّمّقر اًمٓمراسمٚمز ؿمخّمٞم٦م قمزيز اًمدوًم٦م يمام 

دمّٚم٧م ُمـ ظمالل يمت٥م اًمت٤مريخ، ومػمؾمؿ أسمٕم٤مد ؿمخّمٞمتف قمغم أٟمف واطمد ُمـ احلٙم٤مم 

ـ اًمذيـ شمٕم٤مىمٌقا سمٕمد ؾمٞمػ اًمدوًم٦م قمغم طمٙمؿ طمٚم٥م ؾمقاء أيم٤مٟمقا ُمـ اًمٙمثػمي

احلٛمداٟمٞملم وُمقاًمٞمٝمؿ أو ُمـ ُمقازم اًمٗم٤مـمٛمٞملم أو ُمـ اعمرداُمٞملم. ويند اًم٤ٌمطم٨م ؾمػمة 

قمزيز اًمدوًم٦م ٟمِم٠مة وقمٛماًل وقمالىمتف ُمع اًمروم واًمٗم٤مـمٛمٞملم ذم ُمٍم واهمتٞم٤مًمف. وأسم٤من أن 

سمٞم٤مشم٤ًم ًمٚمِم٤مقمر اعمٗمْمؾ سمـ ؾمٕمٞمد اًمٕمزيزي قمزيز اًمدوًم٦م يم٤من حم٤ًٌم ًمٚمِمٕمر وإدب ويقرد أ

 ذم ُمدطمف.

صمؿ ي٘مػ اًم٤ٌمطم٨م قمغم صقرة قمزيز اًمدوًم٦م ذم اًم٘مًؿ اًمراسمع ُمـ سمحثف وذًمؽ ُمـ 



 

- 13 - 

ت هذه اًمّمقرة أؾمٛمك وأدق مم٤م هل قمٚمٞمف قمٜمد  ظمالل اًمّم٤مهؾ واًمِم٤مطم٩م، وىمد شمٌدَّ

اعم١مرظملم، ومٝمق ُمٚمؽ قم٤ممل أدي٥م قم٤مرف سمٖمقاُمض اًم٘مريض، ورومع ُمـ ىمدر اًمِمٕمراء، 

ٚمس جيتٛمع ومٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء وأهؾ اًمٙمالم وإدب واًمِمٕمر، وهق ُمٚمؽ حيٌف ؿمٕمٌف وًمف جم

وطمٜمَّٙمتف اًمتج٤مرب وحم٤مرب ؿمج٤مع. ويٕمٚمؾ اًم٤ٌمطم٨م هب٤مء هذه اًمّمقرة سم٠من أسم٤م اًمٕمالء 

ىمد يٙمقن أدرى سم٠مطمقال قمزيز اًمدوًم٦م سمقصٗمف ُمٕم٤مسًا هلذا إُمػم، وأيمثر اـمالقم٤ًم قمغم 

وًمٙمٜمٜم٤م »سمٕمد قمٍمه، إٓ أٟمف يًتدرك ىم٤مئاًل:  طم٘مٞم٘م٦م أُمره ُمـ اعم١مرظملم اًمذيـ يمتٌقا قمٜمف

ٓ ٟمِمؽ ُمع ذًمؽ أن أسم٤م اًمٕمالء ىمد أوٗمك قمغم اًمّمقرة يمثػمًا ُمـ اًمتٝم٤مويؾ ضمري٤ًم قمغم 

 .شـمري٘متف اعمٕمرووم٦م ذم صمٜم٤مئف قمغم ُمٕم٤مسيف يم٤ٌمرًا وصٖم٤مراً 

وذم اًم٘مًؿ اخل٤مُمس ُمـ اًمٌح٨م يٌلم اًم٤ٌمطم٨م اًمٓمراسمٚمز ؾم٥ٌم حتٚمٞم٦م اًمٙمت٤مب 

ذم أن احلقار يم٤من سملم اًمٌٖمؾ اًمٕم٤مىمؾ اًمرزيـ اًمّم٤مسمر ش ٤مطم٩ماًمّم٤مهؾ واًمِم»سمٕمٜمقان 

اًم٤ًمظمر وسملم اًمٗمرس، إٓ أن احلقار مل ي٘متٍم قمغم اًمِم٤مطم٩م واًمّم٤مهؾ ذم اًمٙمت٤مب يمٚمف، 

سمؾ هٜم٤مك طمقارات أظمرى شمتدظمؾ ذم احلقار ومرادى ومج٤مقم٤مت، وهذه احلٞمقاٟم٤مت هل 

ذم ؾمٚمًٚم٦م ُم٤م اًمْمٌع واًمٗم٤مظمت٦م واجلٛمؾ واًمثٕمٚم٥م. وقمغم هذا يٕمتؼم اًمٙمت٤مب طمٚم٘م٦م 

صٜمػ ذم إدب اًمٕمريب ٟمثرًا وؿمٕمرًا قمغم أًمًـ احلٞمقان، واًمٙمت٤مب خيتٚمػ قمـ 

 اعمّمٜمٗم٤مت ذم هذا اعمج٤مل اظمتالوم٤ًم يمٚمٞم٤ًم ُمـ طمٞم٨م اًمٖمرض واًمتٌقي٥م.

ويقوح ذم اًم٘مًؿ اًم٤ًمدس أىم٤ًمم اًمٙمت٤مب ومٞمذيمر أن اًم٘مًؿ إول ُمٜمف يدور 

ِم٤مريم٦م أؾم٤مؾمٞم٦م ذم طملم ومٞمف سملم اًمِم٤مطم٩م واًمّم٤مهؾ، صمؿ يِم٤مرك اجلٛمؾ ذم احلدي٨م ُم

يٌ٘مك شمدظمؾ اًمٗم٤مظمت٦م واًمْمٌع ذم احلقار شمدظماًل ضم٤مٟمٌٞم٤ًم. واًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمـ اًمٙمت٤مب 

وم٤محلدي٨م ومٞمف يدور سملم اًمِم٤مطم٩م واًمثٕمٚم٥م وطمدمه٤م، وُمقوقع احلدي٨م هق ضمالء 

اًمٜم٤مس قمـ أوـم٤مهنؿ سمٕمد أن شمراُمك إًمٞمٝمؿ ٟم٠ٌم هنقض قمٔمٞمؿ اًمروم قمغم رأس ضمٞمِمف 

 وشمقضمٝمف ٟمحق سمالدهؿ.
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ًم٤ٌمطم٨م ذم اًم٘مًؿ اًم٤ًمسمع ُمـ سمحثف ُمْمٛمقن اًم٘مًؿ إول ُمـ اًمٙمت٤مب ويٕمرض ا

ومٞمذيمر أن اًمِم٤مطم٩م يِمٙمق ؿم٘م٤مءه، ويرضمق اًمّم٤مهؾ أن حيٛمؾ رؾم٤مًم٦م ؿمٕمري٦م ُمٜمف إمم 

قمزيز اًمدوًم٦م، إٓ أن اًمِم٤مطم٩م ٓطمظ سمٕمد أن سمًط ؿمٙمقاه اًمٓمقيٚم٦م أن اًمّم٤مهؾ ٓ هيش 

اًمٕم٤مصمر اًمذي ًمٕمّٚمف ًمٙمالُمف، ومٞمذيمره صٚمف اًمرطمؿ وطمؼ اخل١موًم٦م، وي٠مظمذ ذم ٟمدب طمٔمف 

 ؿمٜمَّع صقشمف ذم ؾمٛمع ظم٤مًمف.

ويرى اًمٓمراسمٚمز أن هذا اًمٗمّمؾ ُمـ رؾم٤مًم٦م اًمّم٤مهؾ واًمِم٤مطم٩م، اًمٗمّمؾ 

اعمٕم٘مقد قمغم اعمالطمـ، واًمذي يٌٚمغ وطمده صمٚم٨م رؾم٤مًم٦م اًمّم٤مهؾ واًمِم٤مطم٩م، يٛمٙمـ 

 اقمت٤ٌمره يمت٤مسم٤ًم ُمـ أطمٗمؾ ُم٤م قمرومتف اعمٙمت٦ٌم اًمٕمرسمٞم٦م ذم هذا اًم٤ٌمب.

يٕمرض اًمٓمراسمٚمز ُمْمٛمقن اًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمـ  وذم اًم٘مًؿ اًمث٤مُمـ ُمـ اًمٌح٨م

اًمٙمت٤مب ومٞمِمػم إمم ٟم٠ٌم هنقض ُمٚمؽ اًمروم إمم أرض اعمًٚمٛملم، وىمد محؾ اًمٜم٠ٌم إمم 

اًمِم٤مطم٩م اًمثٕمٚم٥م، ويًٙم٧م اًمِم٤مطم٩م ًمدى ؾمامقمف اًمٜم٠ٌم وىمد ظمّٞمؾ إًمٞمف أن اخلؼم 

ُمٙمذوب ٕن ُم٤م سملم قمزيز اًمدوًم٦م وزقمٞمؿ اًمروم ُمـ اًمٕمٝمقد واعمقاصمٞمؼ يٛمٜمع اقمتداء 

قمغم أظمر، طمرص٤ًم قمغم ُمّم٤محلٝمام يمٚمِٞمٝمام.. صمؿ يٗمٙمر ومٞمام شمٚم٘م٤مه اًمرقمٞم٦م ُمـ قَمٜم٧َم  أطمدمه٤م

 يمٚمام وىمع ظمالف سملم اعمٚمقك.

وي٘مص اًمثٕمٚم٥م قمغم اًمِم٤مطم٩م أيْم٤ًم أٟم٤ٌمء ضمٞمش اًمروم، وم٘مد أظمٗمك زقمٞمؿ اًمروم 

 ظمروضمف، وهذه أومٕم٤مل اًمٚمّمقص ٓ اعمٚمقك.

 ٦م ـدوًمـز اًمـ٤مت قمزيـ٦م قمـ قمالىمـ٤مُمـقًمف اًمٕمـد ذًمؽ ُم٤م شم٘مـٚم٥م سمٕمـر اًمثٕمـذيمـوي

 سمٛمٚمؽ اًمروم.

وسم٤مٟمتٝم٤مء طمدي٨م اًمثٕمٚم٥م يٜمتٝمل احلقار قمغم أًمًـ احلٞمقان ذم رؾم٤مًم٦م اًمّم٤مهؾ 

 واًمِم٤مطم٩م.

 ش.واعمًٝم٥م يمح٤مـم٥م ًمٞمؾ»ويٕمتذر أسمق اًمٕمالء قمـ إؾمٝم٤مسمف ذم ظمت٤مم رؾم٤مًمتف 
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ويٕمّ٘م٥م اًمٓمراسمٚمز قمغم ُمًػمة احلقار ذم رؾم٤مًم٦م اًمّم٤مهؾ واًمِم٤مطم٩م ىم٤مئاًل: 

ُمـ أظم٤ٌمر ـمريٗم٦م، وشمٕمروف ُمـ ُمِم٤مهد ُمثػمة، ًمٞم٧ًم إٓ ذريٕم٦م غم ُم٤م شمتْمٛمٜمف وهل قم»

ًمٕمرض ُم٤م شمٕمّقد أسمق اًمٕمالء أن يٕمروف ذم رؾم٤مئٚمف ُمـ ُمٕم٤مرف شمتّمؾ سمٕمٚمقم اًمٚمٖم٦م 

 ش.اًمٕمرسمٞم٦م، وسمجقاٟم٥م ُمتٜمّققم٦م ُمـ ُمٕم٤مرف اًمٕمٍم

ويٌلّم اًمٓمراسمٚمز ذم اًم٘مًؿ اًمت٤مؾمع ُمـ سمحثف أن ذم اًمرؾم٤مًم٦م ُم٤ًمئؾ يمثػمة شمتّمؾ 

٤ًم ًمٖمقي٦م وسومٞم٦م وٟمحقي٦م قمديدة وُمتِمٕم٦ٌم، وهل إمم ذًمؽ سمٚمٖم٤مت اًمٕمرب، وسمحقصم

يمت٤مب جيٛمع يمؾ ُم٤م يتّمؾ سم٤مًمٕمروض واًم٘م٤مومٞم٦م واًميورات اًمِمٕمري٦م، وديقان وخؿ 

ُمٗمٕمؿ سم٤مًمِمٕمر اًمٜم٤مدر وإُمث٤مل وإظم٤ٌمر وإؾم٤مـمػم. ودراؾم٦م يمؾ هذه اًمثروة اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 وإدسمٞم٦م اًمتل ؿمحـ هب٤م أسمق اًمٕمالء رؾم٤مًمتف.

هب٤م أسمق اًمٕمالء قمٚمؿ اًمٕمروض ذم رؾم٤مًمتف هذه شمٗمقق قمٜم٤ميتف  وًمٕمؾ اًمٕمٜم٤مي٦م اًمتل ظمص

 سمٕمٚمقم اًمٕمرسمٞم٦م إظمرى. وُمرد ذًمؽ إمم ُم٤م ؾمٛمٕمف قمـ اهتامم قمزيز اًمدوًم٦م هبذا اًمٕمٚمؿ.

وشمٜم٤مول اًمٓمراسمٚمز ذم اًم٘مًؿ اًمٕم٤مذ ُمـ سمحثف وىمع اًمٙمت٤مب ًمدى قمزيز اًمدوًم٦م 

ٌَّؾ اًمٙمت٤مب ظمػم  ىمٌقل، وأن إقمج٤مسمف سمام ومٞمف ُمِمػمًا إمم أٟمف ُمـ اعم١ميمد أن قمزيز اًمدوًم٦م شم٘م

ُمـ قمٚمؿ وأدب همزيريـ مل يٙمـ سم٠مىمّؾ ُمـ إقمج٤مسمف سمٓمري٘م٦م أيب اًمٕمالء ذم شمّمٜمٞمٗمف وإدارشمف 

اًمٙمالم قمغم أًمًٜم٦م احلٞمقاٟم٤مت. يدل قمغم ذًمؽ أٟمف ُم٤م ىمرأ اًمٙمت٤مب طمتك شم٘مدم إمم أيب 

٦م اًمٕمالء سم٠من يّمٜمػ ًمف يمت٤مسم٤ًم صم٤مٟمٞم٤ًم قمغم ًم٤ًمن احلٞمقان جيٕمٚمف هذه اعمرة قمغم ٟمٛمط يمٚمٞمٚم

 ودُمٜم٦م، أي جمٛمققم٦م ُمـ احلٙم٤مي٤مت وإُمث٤مل.

وذم رؾم٤مًم٦م ضمقاسمٞم٦م سمٕم٨م هب٤م أسمق اًمٕمالء إمم حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من اعمٙمٚمػ ُمـ قمزيز 

وم٠مُم٤م يمت٤مب يمٚمٞمٚم٦م ودُمٜم٦م ومٚمٞمس ًمف »اًمدوًم٦م ٟم٘مؾ رهمٌتف إمم أيب اًمٕمالء ي٘مقل أسمق اًمٕمالء: 

٤م ورد يمت٤مسمف ، وٓ متّٙمـ سمف قمٚمٛمل، وٓ أذيمر أين اؾمتٙمٛمٚمتف ؾمامقم٤ًم ىمْط. وعمٟمًخ٦م قمٜمدي

اعمٕمٔمؿ ؾم٠مًم٧م ُمـ ضم٤مءين ُمٜمف سمٜمًخ٦م رديئ٦م ويمٚمٗمتف أن ي٘مرأه٤م قمكم، ومٙمٜم٧م ذم ذًمؽ يمام 
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ىمٞمؾ ذم اعمثؾ: قم٤مٍط سمٖمػم أٟمقاط )ييب هذا اعمثؾ عمـ يتٜم٤مول ُم٤م ٓ ُمٓمٛمع ومٞمف، أو عمـ 

َـّ اًمًٚمٓم٤من ظمّٚمد اهلل ُمٚمٙمف أن أُمري ي٘م٤مس قمغم ُم٤م اشمٗمؼ  يٜمتحؾ قمٚماًم ٓ ي٘مقم سمف، وٓ ئمٜمَ

٤مًم٦م اًمّم٤مهؾ واًمِم٤مطم٩م، وم٢من إىم٤ٌمًمف أًم٘م٤مه٤م سمخٚمدي، وٟمٗمثٝم٤م ذم ومٛمل، وٟمٓمؼ هب٤م ذم رؾم

أقمز اهلل  –قمغم ًم٤ًمين. وٓسمد زم ُمـ شمٙمٚمٗمل اؾمتامع إواُمر، ٕن ـم٤مقم٦م اًمًٚمٓم٤من 

 ش.ومرض قمغم يمؾ أطمد -ٟمٍمه

ٟمٗمٝمؿ ُمـ هذه إؾمٓمر أن أسم٤م »ويٕم٘م٥م اًمٓمراسمٚمز قمغم ىمقل أيب اًمٕمالء ىم٤مئاًل: 

وومٕماًل ذع اعمٕمري ذم إُمالء يمت٤مب ؾمامه ٤مل ًمرهم٦ٌم اًمًٚمٓم٤من. اًمٕمالء قمزم قمغم آُمتث

اًمّم٤مهؾ »، وأشمؿ ُمٜمف أرسمٕم٦م أضمزاء ذم ؾمتلم يمراؾم٦م، أي ُم٤م يٕم٤مدل يمت٤مب شاًم٘م٤مئػ»

ُمرة وٟمّمػ اعمرة، وطمجؿ رؾم٤مًم٦م اًمٖمٗمران صمالث ُمرات. وقمٜمدُم٤م ضم٤مءه ٟم٠ٌم ش واًمِم٤مطم٩م

 ُم٘متؾ قمزيز اًمدوًم٦م ىمٓمع شم٠مًمٞمػ اًمٙمت٤مب عمقت ُمـ أُمر سمٕمٛمٚمف.

٘مًؿ احل٤مدي قمنم ُمـ سمحثف يذيمر شم٤مريخ شم٠مًمٞمػ يمت٤مب اًمّم٤مهؾ وذم اًم

وهل اًمٗمؽمة اًمتل طمٙمؿ  ه 512و 590واًمِم٤مطم٩م ومٞمِمػم إمم أن اًمٙمت٤مب أًمػ سملم 

وم٢من ه 512ومٞمٝم٤م قمزيز اًمدوًم٦م، وإذا يم٤من قمزيز اًمدوًم٦م ىمتؾ ذم رسمٞمع أظمر ُمـ ؾمٜم٦م 

وُم٘متؾ قمزيز  هذه اًمٗمؽمة اًمٗم٤مصٚم٦م سملم اٟمتٝم٤مء أيب اًمٕمالء ُمـ إُمالء اًمّم٤مهؾ واًمِم٤مطم٩م

اًمدوًم٦م هل أىمؾ ُم٤م يتٓمٚمٌف وصقل اًمٙمت٤مب إمم قمزيز اًمدوًم٦م وىمراءشمف إي٤مه، صمؿ شمٙمٚمٞمػ 

أيب اًمٕمالء أن يّمٜمّػ ًمف يمت٤مسم٤ًم صم٤مٟمٞم٤ًم ذم ُمٕمٜمك يمٚمٞمٚم٦م ودُمٜم٦م، وسمح٨م أيب اًمٕمالء قمـ 

ٟمًخ٦م ُمـ هذا اًمٙمت٤مب ًمٞم٘مرأه٤م ويًتٚمٝمٛمٝم٤م ٟمً٘م٤ًم يٛميض قمٚمٞمف ذم شمّمٜمٞمػ يمت٤مسمف 

، صمؿ شمقىمٗمف قمـ اإلُمالء وشمريمف شاًم٘م٤مئػ»أضمزاء يم٤مُمٚم٦م ُمـ اجلديد، صمؿ إُمالؤه أرسمٕم٦م 

اًمٙمت٤مب حلٜم٤ًم مل يتؿ سمٕمد أن ضم٤مءه اًمٜم٠ٌم سم٤مهمتٞم٤مل ؾمٚمٓم٤من طمٚم٥م. وهٙمذا شمٙمقن ؾمٜم٦م 

ؾمٜم٦م اًمّم٤مهؾ واًمِم٤مطم٩م ذم طمٞم٤مة أيب اًمٕمالء، ويم٤من ؿمٞمخ اعمٕمرة آٟمذاك ذم ه 511

 اًمث٤مُمٜم٦م وإرسمٕملم ُمـ قمٛمره.
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اًمٖمرض ُمـ ٟمنم هذا اًمٙمالم أن شمٌِمػم وإٟمام »وي٘مقل اًمٓمراسمٚمز ذم هن٤مي٦م قمروف 

حمٌل أيب اًمٕمالء سم٠من اًمٙمت٤مب ذم ـمري٘مف إمم اًمٔمٝمقر، وأٟمف سمال ري٥م ُمـ ىمٛمؿ اًمتّم٤مٟمٞمػ 

اعمٕمرووم٦م ُمـ طمٞم٤مة أيب اًمٕمالء اًمٕمالئٞم٦م، ومٝمق إمم أٟمف ي١ميمد ويقوح يمثػمًا ُمـ اجلقاٟم٥م 

 ش.اًمٗمٙمري٦م، ويٙمِمػ قمـ ضمقاٟم٥م ضمديدة ُم٤م شمزال جمٝمقًم٦م ُمـ هذه احلٞم٤مة اخلّم٦ٌم

هذا قمرض ي٘متٍم قمغم ُم٤م ٓسمد ُمٜمف »وقمـ قمروف عمحتقي٤مت اًمٙمت٤مب ي٘مقل: 

ًمٚمتٕمريػ سم٤مًمٙمت٤مب وُمالسم٤ًمت شم٠مًمٞمٗمف، وٓ يٛمٙمـ ذم أي طم٤مل اقمت٤ٌمر قمروف شمٚمخٞمّم٤ًم 

ًمٙمت٤مب وخؿ يًتٕميص قمغم يمؾ شمٚمخٞمص سمٓمٌٞمٕمتف، ذًمؽ ٕن اعم١مًمػ سم٨مَّ ذم يمؾ ؾمٓمر 

٦م، أو ؿم٤مردة أدسمٞم٦م ُمـ ُمـ ؾمٓمقره ومٙمرة شم٠مُمٚمٞم٦م، أو سمًٛم٦م ومٚمًٗمٞم٦م، أو ٟمٙمت٦م قمٚمٛمٞم

 .شاًمِمقارد اًمٖمزيرة اًمتل شمٕمٛمر طم٤مومٔمتف اًمٕمجٞم٦ٌم

وًم٘مد يم٤من طم٥م اًمٓمراسمٚمز ٕيب اًمٕمالء ٟمٕمٛم٦م يمٌػمة ذم ُم٤ًمر أدسمٜم٤م اًمٕمريب، إذ إن 

هذه اعمح٦ٌم وًّمدت أصمريـ أدسمٞملم ٕيب اًمٕمالء وأفمٝمراهتام إمم اًمٜمقر سمٕمد أن ىم٤مم اًمديمتقر 

 ؿمؽ ذم أن اعمح٦ٌم شمقًّمد اإلسمداع !أجمد اًمٓمراسمٚمز رمحف اهلل سمتح٘مٞم٘مٝمام، وٓ
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 الطرازمؾز ؾمافمراً 

 

 

شمٌّدت ُمقه٦ٌم اًمٓمراسمٚمز اًمِمٕمري٦م ُمٜمذ ومتقشمف، وهق ُم٤م يزال ـم٤مًم٤ًٌم ذم اعمرطمٚم٦م 

 اًمث٤مٟمقي٦م، إذ إٟمف ٟمنم ىمّمٞمدشمف إومم ذم جمٚم٦م اًمرؾم٤مًم٦م ذم قمدده٤م اًمّم٤مدر سمت٤مريخ

ث ذم هذه اًم٘مّمٞمدة قمـ أُمف اًمتل شمقومٞم٧م ويم٤من قمٛمره 11/5/1225 م، وىمد حتدَّ

آٟمذاك ؾمٜمتلم، ومقصػ ُم٤م يْمٓمرب ذم ٟمٗمًف ُمـ ًمقاقم٩م إؾمك واحلنة سم٠ممجؾ 

أؾمٚمقب، ويم٠من ؿمٕمره مل يٕمرف ُمرطمٚم٦م اًم٘مرزُم٦م، قمغم طمّد شمٕمٌػم اًمديمتقر ؿم٤ميمر اًمٗمح٤مم 

 اًمتل رزئ هب٤م وهق سمٕمد ذم اعمٝمد. ومج٤مء ُمٙمتٛماًل ؾم٤مئٖم٤ًم قمؼّم قمام قم٤مٟمك ويٕم٤مين ُمـ وم٘مد أُمف

ٟمنمت جمٚم٦م اًمرؾم٤مًم٦م ًمّم٤مطمٌٝم٤م أمحد طمًـ  1225وذم اًمًٜم٦م ٟمٗمًٝم٤م أي ؾمٜم٦م 

اًمزي٤مت ىمّم٤مئد ًمٚمٓمراسمٚمز ُمٜمٝم٤م )اًم٤ًمئٚم٦م(، و)قم٤مصٗم٦م ذم ىمٚم٥م(، و)قمرس ذم ُم٠مشمؿ( 

 و)ذم اًمروض اعمحزون(، ويٖمٚم٥م قمغم هذه اًم٘مّم٤مئد اًمِمٙمقى ُمـ احلٞم٤مة وُمٗم٤مضمآاهت٤م.

ّم٤مئده يم٤موم٦م ذم ومتقشمف وؿم٤ٌمسمف ويمٝمقًمتف، أي ذم مجٞمع ُمراطمؾ ًم٘مد مجع اًمٓمراسمٚمز ىم

، وصدر هذا اًمديقان ذم اًمرسم٤مط سم٤معمٛمٚمٙم٦م شيم٤من ؿم٤مقمراً »طمٞم٤مشمف، ذم ديقان ؿمٕمري قمٜمقاٟمف 

، وىمد أهدى اًمٓمراسمٚمز ديقاٟمف إمم رومٞم٘م٦م درسمف ُمٜمذ 1222اعمٖمرسمٞم٦م ذم ـمٌٕمتف إومم قم٤مم 

 ٞمدة ُمقٟمٞمؽ احلٌٞم٦ٌم إمم ىمٚمٌف.مخًلم قم٤مُم٤ًم، أم أوٓده وضمّدة أطمٗم٤مده زوضمتف اًمً

أُم٤م »ىمّم٦م قمٜمقاٟمف، إذ ي٘مقل: ش يم٤من ؿم٤مقمراً »ويٌلّم اًمٓمراسمٚمز ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف 

اًمٕمٜمقان وم٘مّمتف يم٤مًمت٤مزم: يمٜم٧م ذم اخلٛمًٞمٜمٞم٤مت أؾمت٤مذًا ذم يمٚمٞم٦م أداب سمج٤مُمٕم٦م دُمِمؼ، 

وأىم٤مم اًمٓمٚم٦ٌم ُمٕمرو٤ًم ًمرؾمقُمٝمؿ اًمٙم٤مريٙم٤مشمقري٦م، وطملم زرت اعمٕمرض وضمدت رؾماًم زم 
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وُمـ شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م ٟمقي٧م أن أضمٕمؾ ُمـ ه٤مشملم اًمٙمٚمٛمتلم ش. يم٤من ؿم٤مقمراً »ف: ٥م حتتيمت

 قمٜمقاٟم٤ًم ٕول جمٛمقع ؿمٕمري أٟمنمه. وهٙمذا يم٤من وًمٙمـ سمٕمد أرسمٕملم قم٤مُم٤ًم !

وإذا يم٤من اًمٓمراسمٚمز ىمد ومّن اًمٕمٜمقان وم٢من ًمف يمالُم٤ًم آظمر إمم ضم٤مٟم٥م شمٗمًػمه 

٘متْم٥م ومألىمقل وأُم٤م اًمٙمالم أظمر وهق ضمد ُم»ًمٕمٜمقان جمٛمققمتف اًمِمٕمري٦م إذ ي٘مقل: 

إٟمٜمل ٓ أوع سملم يديف ديقاٟم٤ًم سمؾ جمٛمققم٤ًم ؿمٕمري٤ًم ىمد يتٚمقه ؾمقاه. »ٕظمل اًم٘م٤مرئ: 

وإظمراج اًمِمٕمر ذم جمٛمققم٤مت حمدودة احلجؿ أىمرب إمم ذوق اًمٕمٍم، وأدٟمك إمم حتٛمؾ 

اًم٘م٤مرئ. ويٜمٓمقي هذا اعمجٛمقع قمغم أرسمٕملم ٟمّم٤ًم سملم ـمقيؾ وىمّمػم، طمرص٧م ذم 

وإىمؾ ىمدُم٤ًم، وأن متثؾ اعمْم٤مُملم اًمتل أدرت قمٚمٞمٝم٤م، اظمتٞم٤مره٤م أن يٙمقن ومٞمٝم٤م اًم٘مديؿ 

 واًم٘مقاًم٥م اًمتل ص٧ٌٌُم ومٞمٝم٤م ُمٕمٔمؿ ؿمٕمري.

وًم٘مد ؾمٛمح٧م ًمٜمٗمز أن أقمٞمد اًمٜمٔمر ذم صٞم٤مهم٦م سمٕمض ُم٤م ؾمٌؼ ٟمنمه. وُمـ ٟم٤مومٚم٦م 

 ش.اًم٘مقل أن اًمّمٞمٖم٦م اجلديدة ذم هذه احل٤مل هل وطمده٤م اًمتل أشمٌٜمك

، صمؿ ٟم٘مػ قمغم شن ؿم٤مقمراً يم٤م»وٟمح٤مول ومٞمام يكم إًم٘م٤مء ٟمٔمرة قمغم ُمْمٛمقن يمت٤مسمف 

 شمٌٞم٤من سمٕمض ُمـ ؾمامت هذا اًمِمٕمر.

 «كاٌ شاعرًا»مضنوٌ  -أواًل

ًمٚمٓمراسمٚمز ذم ُمئتلم وؾم٧م صٗمح٤مت، واؿمتٛمٚم٧م ش يم٤من ؿم٤مقمراً »ضم٤مءت جمٛمققم٦م 

 ي٘مقل ومٞمف:ش طمٜملم»قمغم ُمدظمؾ محؾ قمٜمقان 

 قؾُبىىؽ الراكىىد كىىادت سمـبىىُت إفمشىىان  قىىفْ 

ىىىْت طمقىىىقط العـؽبىىىقْت    وفمىىىعم أضمـائىىىؽ التػت

 ىك دم وىىدر  احُلؾىىؿ الىى ي كىىان يتقىىفْ وقضىى 

 وزمريىىُؼ العجىىب دم فمقـقىىؽ قىىد كىىاد يؿىىقْت  

 *   * * 
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 فُمىىىْد إلم صمىىىّق  يىىىا ضمىىىغماُن إن ؾمىىىتت البؼىىىارْ 

 وارِضِن الىىىريه زمجـحقىىىؽ وؿمِىىىْر فمىىىػم إَلىىىْؼ  

ُـّ ؽمىىىامرْ    دْع فمىىىعم إرض  ىىىقَل إرض  ىىىالػ

 دم مىىىداها سمسىىىؼط احلجىىىُب وُيسىىىتجعم الشىىىػْؼ  

  

ققم٦م قمغم قمدة أىم٤ًمم، ومثٛم٦م ىمّم٤مئد ذم اًمروطم٤مٟمٞم٤مت، وإواسمد، اؿمتٛمٚم٧م اعمجٛم

 واًم٘مقُمّٞم٤مت، واًمت٠مُمالت، واًمٕمؼمات، واًمذاشمٞم٤مت، وصمٛم٦م ظم٤ممت٦م.

 قسؿ الروضماكقات -6

ش مهزي٦م اًمٗمداء»أُم٤م اًمروطم٤مٟمٞم٤مت ومج٤مءت ذم صمالث ىمّم٤مئد: قمٜمقان إومم ُمٜمٝم٤م 

طمٞم٨م احلدي٨م  وىمد اؾمت٘م٤مه٤م ُمـ ؾمقرة اًمّم٤موّم٤مت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 1220وٟمٔمٛمٝم٤م قم٤مم 

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  چ  ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف: ،قمـ ؾمٞمدٟم٤م إسمراهٞمؿ ووًمده

ىت  يت     متىب   يب  جت   حت  خت  مبجئ  حئ  مئ      ىئ  يئ  جب  حب  خب

    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ  جث  مث  ىث  يث حج

 ٹٹ   ٹ ٿ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺڀڀڀ ڀ

 ]190-193ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت: [ چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

 اهلٛمزي٦م ذم ؾمت٦م وصمامٟملم سمٞمت٤ًم وهل ُمـ اًمِمٕمر اًم٘مّميص، وُمٓمٚمٕمٝم٤م:ضم٤مءت اًم٘مّمٞمدة 

 ؾمىىعت مىىـ زمسىىؿِة الصىىباِح الضىىقارُ 

 

 وأ اقىىىْت مىىىـ ضُمْؾِؿفىىىا البطحىىىارُ  

ويتحدث ومٞمٝم٤م اًمِم٤مقمر قمـ اًمّمحراء واًم٘مٗم٤مر اًمتل ىمٓمٕمٝم٤م اخلٚمٞمؾ وإمم ضم٤مٟمٌف  

ذا آسمـ ي٠ًمل  اسمٜمف، وقمـ احل٤مًم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م ًمٙمؾ ُمٜمٝمام، واحلقار اًمذي دار سمٞمٜمٝمام، ومٝم٤م هق

 أسم٤مه سمٕمد أن أقمٞم٤مه اًمًػم ذم اًم٘مٗم٤مر:
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 أزمتىىىىل  ؿمىىىىال ؽمىىىىغُمكا وفمىىىىراين»

 

 كَصىىىىىٌب مـىىىىىف ُمىىىىىرِمٌض وفمـىىىىىارُ  

 أيىىىـ كغىىىدو  لعّؾـىىىا قىىىد َضىىىؾِْؾـا 

 

 هنجـىىىا، أيىىىـ قصىىىُدكا والؾؼىىىاُر  

ىىىىىت يىىىىىداي ورصمىىىىىل   أزمتىىىىىاه  كؾت

 

 ي، وأدمىىىىت أقىىىىدامَل احلصىىىىبارُ  

 ِمىىىىْؾ إلم الظىىىىّؾ كسىىىىتحؿُّ قؾىىىىقلً  

 

 شهىىىىىدت قىىىىىق  االفمقىىىىىارُ  ؾؼىىىىىد  

  لصمىىىىان إن القصمقىىىىع يقاؽمىىىىقف 

 

ىىىىؼارُ    وقىىىىد ؾمىىىىّػف إؽمىىىىك والشت

 زماؽمىىىىىىىاًم ُيؿسىىىىىىىؽ اظمىىىىىىىدامع أن 

 

ضمىىىىىاُر:   جتىىىىىرَي وأن سمسىىىىىتػزه الػُمَ

 يىىا وىىغغمي احلبقىىب  كقىىػ طمبىىا» 

 

 فمزمؽ  أيـ الثباُت  أيـ اظمضىاُر  

 غايىىىىة السىىىىغم ذروة التىىىىّؾ هىىىى ا 

 

 وهـىىىىىىىا  اجَلىىىىىىىامُم واالرؽمىىىىىىىارُ  

 يىىا زمـىىلت سُممؽمىىك اجلراضمىىاُت  ققىىف  

 

 شوسُمـسىىىىىىىىىك أُٓم وإفمبىىىىىىىىىارُ  

 
ويًتٛمر اًمًػم، ويّمػ اًمِم٤مقمر شمٚمؽ اًمرطمٚم٦م اًم٘م٤مؾمٞم٦م، وُمِم٤مقمر اًمٓمٗمؾ وسمٙم٤مءه 

وُمِم٤مقمر أسمٞمف وسمٙم٤مءه أيْم٤ًم ذم ظمٗمقت، صمؿ يّمػ طم٤مًم٦م هذا إب احلزيـ سمٕمد أن 

 ـمٗمٚمف ىم٤مئاًل:وصؾ إمم اعمقىمع اعمٜمِمقد، واسمٜمف ُمـ ورائف ُمث٘مؾ اخلٓمق ًمٞمٚمتٗم٧م إب إمم 

كا والرصمىار  »  يا ؿمػقم احلبقب ويىا مىـ هىق ؽمىؾقاَي دم الىدُّ

 يا وغغمي   ماذا أققُل  وهؾ لؾـطؼ دم ز ة الدمقع فَمـاُر  

هقارُ    كؾىىىىام هىىىىؿت زمىىىىالؽلم لسىىىىاين أيبسىىىىتف اظمُصىىىىقبُة الىىىىدت

 صمىىارين الىىقضمُل دم اظمـىىام زمىىلمر ٓ مـىىاٌص مـىىف وٓ إرصمىىارُ  

 يا َلْؾفقِل سَمْدمك لى كره إضمـىارُ ش قد اذزمه غدًا وضم»قال رم:  

 شيىىا زُمـىىلت   اكظىىر مىىا سمىىراه وٓ سملطمىى   مـىىل مفازمىىٌة أو ضمقىىار 

  اقشعرت الػتك كام ارسمعشت دم فمصىػة الىريه روضىٌة غـّىارُ  
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 ودكا مـ أزمقف َهقكىًا يقاؽمىقف، وأّكىك السىؾقى  وأّكىك العىزاُر 

 لؽمىىارُ أزمتىىاه ا عىىؾ مىىا أمىىرت وٓ سملطمىى   يب ر ىىٌة وٓ زم» 

ـْ يىىا أيب  هؾىىؿت  لضىىجعـَل مىىـ قبىىؾ أن يؾىىقح اظمسىىارُ    ٓ هَتىى

 شمىىؿ فمّصىىْب فمقـىىلت ر ؼىىًا زمؿـىىديٍؾ  ؾؾؿىىقت ؽمىىحـٌة كؽىىرارُ  

 
صمؿ يٓمٚم٥م آسمـ إمم أسمٞمف أن يِمحذ اخلٜمجر، وأن يدع دُمف ًمٚمرُم٤مل ومٗمٞمف حلّره٤م 

ٚمقة هل٤م إـمٗم٤مء، ويرضمق اسم٤مه أن يٜمزع صمقسمف قمٜمف وىمد ظمْمٌتف اًمدُم٤مء ويٕمٓمٞمف ُٕمف ومٌف ؾم

 ، وىمد وضمد آسمـ اعمقت قمذسم٤ًم ذم ؾمٌٞمؾ اهلل:وقمزاء

 فَمىىُ ن اظمىىقُت دم ؽمىىبقؾؽ يىىا رنُّ 

 

 ش.وؽمىىىاَغ الىىىبعِم وؿمىىىان الػـىىىاُر  

 
إٟمقار ومٞمٝم٤م وشمًٓمع وسمٕمد أن هّؿ إب سم٢مٟمٗم٤مذ قمٛمٚمٞم٦م اًمذسمح، وإذا اًمًامُء شم٠مشمٚمؼ 

 إوقاء:

 مؾىىىٌؽ دم الػضىىىىار بؿىىىؾ ِذزمحىىىىاً 

 

 غىىىاريتعىىىالم دم السىىىحب مـىىىف الثُّ  

 هىىبط إرض مىىثؾام هتىىبُط الىىروض 

 

 اؾمىىىىىىىىىتقاقًا  امىىىىىىىىىة زمقضىىىىىىىىىارُ  

  ديىىىىىىىىٌة لؾصىىىىىىىىبّل أرؽمىىىىىىىىؾفا 

 

 رارُ ىالر ىىاُن سمشىىدو زمحؿؾفىىا الُبشىى 

 
 ودملء إواُمر إمم إب ًمٞمٙمّػ قمـ قمٛمٚمف ذم ذسمح اًمٓمٗمؾ:

 ارُ ىا ار ىىىىع الطػىىىىؾ  ؼىىىىد رّده إلقىىىىؽ الؼضىىىىىىىىىىيىىىىا طمؾقىىىىَؾ الىىىىر ـ  هقّ 

 واكحىىىىر الىىىى زمه يىىىىا كبىىىىلُّ  ىىىىدارً  

 

 فمُظىىىىؿ اظمػتىىىىدى وصمىىىىؾت الػىىىىدار 

 ر ىىىىىىىىُة اهلل كىىىىىىىىؿ سمىىىىىىىىداركت 

 

 اخلؾىىىَؼ وقىىىد أفمىىىقزهُتُؿ الرُّ ىىىاُر   

 
د ـراء، وىمــزي٦م اإلؾمـ٤مت ومٝمل مهـ٦م اًمروطم٤مٟمٞمـققمـ٦م ذم جمٛمـ٤مٟمٞمـزي٦م اًمثـأُم٤م اهلٛم

  :رآن اًمٙمريؿـقرة اإلهاء ذم اًم٘مـت٘م٤مه٤م ُمـ ؾمـ، وىمد اؾم1221ل قم٤مم ـٟمٔمٛمٝم٤م اًمٓمراسمٚمً
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پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ 

 ]1اإلهاء: [ چٹٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٿڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ

 وُمٓمٚمع هذه اًم٘مّمٞمدة:

 ر ىىىىدت مىىىىؾر فمقـِفىىىىا البقىىىىدارُ 

 

 واضمتقهتىىىىىا دم رّسهىىىىىىا الظؾىىىىىىامرُ  

 
 وشم٘مع اًم٘مّمٞمدة ذم ؾمٌٕم٦م وؾمتلم سمٞمت٤ًم، وىمد ضم٤مء ومٞمٝم٤م:

 َمعىىىرَج اظمصىىىطػك إلقىىىؽ التحّقىىىا

 

 ُت روهتىىىىىىا دمقفمـىىىىىىا والىىىىىىدمار 

 أرضىىىىىؽ الـديىىىىىة يىىىىىا  زمقركىىىىىت 

 

 قىىدُس ووؾّمىىت رياضىىِؽ الىىـعامرُ  

ات   أكىىىت أم الىىىدكقا ومفىىىُد الـبىىىقت

 

 ومـىىىىىىِؽ اؽمتضىىىىىىارِت إَكىىىىىىارُ  

  قىىِؽ مقؽمىىك الؽؾىىقُؿ ألؼىىك فمصىىاه 

 

 زمعىىىىىد أن ؿمّقضمىىىىىت زمىىىىىف إرزار 

 واظمسىىىىقُه العظىىىىقُؿ  قىىىىِؽ جتىىىىعّم  

 

 يؿىىىه إرض مىىىـ ُهىىىداُه الّسىىىـارُ  

 
عمًٞمح وقمدل اًمٗم٤مروق وطمٚمؿ صالح صمؿ يٕمرض ذم اًم٘مّمٞمدة ؾمامت اًمًّٞمد ا

 اًمديـ إيقيب وقمدًمف ويدقمق ذم هن٤مي٦م ىمّمٞمدشمف ًمٚم٘مدس ىم٤مئاًل ذم صٞمح٦م شمٗم٤مؤًمٞم٦م:

طملرُ   دمِت قدس العل ودام لؽ اظمجُد وَذلتْت دم غازمِؽ الدُّ

ىىـا ويصىىطػؼ الـصىى   ُر لىىقاًر، وسمىىـجقم الظؾىىامرُ ىؽمقشىىع الست

 
، وهل اًم٘مّمٞمدة اًمث٤مًمث٦م اًمتل 1222قم٤مم ش ُمع أذان اًمٗمجر»وٟمٔمؿ اًمِم٤مقمر ىمّمٞمدة 

 وردت ذم ىمًؿ اًمروطم٤مٟمٞم٤مت ُمـ ديقاٟمف، وذم ُمٓمٚمٕمٝم٤م ي٘مقل:

 دم هىىدأة الؽىىقن ووىىؿت الىىدصمك

 

 أرؽمىىىؾ كىىىالػجر ؾمىىىعاع الؾحىىىقن 

 يىىدفمق إلم الر ىىة سفمىىك الؽىىرى 

 

 والـىىىىىاس دم أضملمىىىىىف ُمغرقىىىىىقن 

 



 

- 607 - 

 وىمد شمٜمققم٧م اًم٘مقاذم ذم هذه اًم٘مّمٞمدة طمٞم٨م ضم٤مءت ىم٤مومٞم٦م اهل٤مء واًمٕملم واهلٛمزة

 واًمالم واًمٙم٤مف واًمدال إو٤موم٦م إمم اًمٜمقن.

 قسؿ إوازمد -4

أُم٤م ىمًؿ إواسمد ذم اًمديقان وم٘مد اؿمتٛمؾ قمغم ىمّمٞمدشملم شم٤مريخ يمؾ ُمٜمٝمام قم٤مم 

إومم قمٜمقاهن٤م هٞم٤ميمؾ سمٕمٚمٌؽ3 ودمدر اإلؿم٤مرة إمم أن آصم٤مر سمٕمٚمٌؽ ُمِمٝمقرة، وهل  1220

ه٤م هٞم٤ميمؾ ًمثالصم٦م ُمـ آهل٦م آصم٤مر روُم٤مٟمٞم٦م ؿمّٞمدت ذم اًم٘مرٟملم اعمٞمالديلم إول واًمث٤مين وأؿمٝمر

 اًمروُم٤من: ضمقسمؽم يمٌػم أهل٦م، وسم٤مظمقس إًمف اًمٙمرُم٦م واخلٛمر، وومٞمٜمقس إهل٦م احل٥م.

 وضم٤مءت ىمّمٞمدة هٞم٤ميمؾ سمٕمٚمٌؽ ذم ؾمت٦م وصمالصملم سمٞمت٤ًم، وُمٓمٚمٕمٝم٤م:

 أؿمىىىلل  مىىىا البـقىىىان يىىىا أؿمىىىلل 

 

 َ ـَِقىىْت فمىىعم ضىىحؽاسمؽ إصمقىىاُل  

 
 صمؿ ي٘مقل:

 هزئىىت رؽمىىقُمِؽ زمالزمىىان وس ىىف

 

 ؾ الـؽبىىىاُت وإهىىىقاُل مىىىا سمػعىىى 

 سمػـىىك الؼىىروُن قىىديُؿفا وصمديىىُدها 

 

 وفمىىىعم ضمطامىىىؽ زمسىىىؿة و ىىىاُل  

 
 ويّمػ ذم هذه اًم٘مّمٞمدة قمٛمد سمٕمٚمٌؽ وضمقسمٞمؽم وقم٤ٌمدة اًمٌنم ًمف إذ ي٘مقل:

 فمبىىدو   اؽمىىتعبدهتؿ وسمسىىاقطت

 

 دم ؽمىىىىاضمؽ العبىىىىدان وإقبىىىىاُل  

 سمؾىىىىؽ العبقديىىىىات مىىىىـ آشمارهىىىىا 

 

 روح كلهنىىىا أصمبىىىاُل ىهىىى ي الصىىى 

 
٘مؾ سمٕمده٤م إمم وصػ سح سم٤مظمقس وُمٕمٌد ومٞمٜمقس، وخي٤مـم٥م أُم٦م اًمروُم٤من ويٜمت

 ىم٤مئاًل:

 يىىا أمىىة الرومىىان  مىىازال الىىقرى

 

 يسىىىىىىبقف كىىىىىىقٌن مىىىىىىؼمٌع ودٓل 

 دم كىىىؾ قؾىىىب لؾؿحاؽمىىىـ معبىىىٌد  

 

 سمىىىىلوي اجلىىىىراح إلقىىىىف وأمىىىىال 
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 ويٜمٝمل ىمّمٞمدشمف سمٕمد ٟمدائف سمٕمٚمٌؽ واصٗم٤ًم إي٤مه٤م سم٠مهن٤م سمٜم٧م اخلٚمقد ًمٞمت٤ًمءل أظمػمًا:

 ر ىىِت مىىـ احلقىىاة  وإكىىاممىىاذا فم

 

 كـىىىىف احلقىىىىاة سمعاقىىىىٌب وزوال 

 
 وي٤مهل٤م سظم٦م ُمـ ىمٚم٥م ُمٗمجقع ذم هن٤مي٦م ىمّمٞمدشمف:

 ويىىىٌؾ ظمػجىىىقع يىىىرى أضمبازمىىىف

 

ؾىىىىىقن ومالىىىىىف سمرضمىىىىىاُل    يؼمضمت

 
ذم ش أرزة ُٓم٤مرشملم»وضم٤مءت اًم٘مّمٞمدة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ىمًؿ إواسمد ذات اًمٕمٜمقان 

ؿمجرات هم٤مسم٦م إرز ذم ىمٛم٦م ضمٌؾ هل إطمدى ش أرزة ُٓم٤مرشملم»صمالصم٦م وأرسمٕملم سمٞمت٤ًم، و

، وىمد ٟم٘مش قمغم ضمذقمٝم٤م اؾمؿ اًمِم٤مقمر شُٓم٤مرشملم»ًمٌٜم٤من، وهل سم٤مؾمؿ اًمِم٤مقمر اًمٗمرٟمز 

، وُمٕمروف أن ُٓم٤مرشملم زار ًمٌٜم٤من وومٚمًٓملم ظمالل قم٤مُمل شضمقًمٞم٤م»واؾمؿ اسمٜمتف 

 ، وأن اسمٜمتف شمقومٞم٧م ذم سمػموت ظمالل هذه اًمزي٤مرة.1122 -1123

ِم٤مقمر واسمٜمتف، وًمٙمـ اًمت٤مريخ يِمؽ ذم وشم٘مقل إؾمٓمقرة إن اًمٜم٘مش يم٤من سمٞمد اًم

ذًمؽ، سمؾ ي١ميمد سمٕمض اعم١مرظملم أن اًمذي ٟم٘مش آؾمٛملم أطمد أصدىم٤مء اًمِم٤مقمر طملم 

 قمٚمؿ سم٠مُمر اًمزي٤مرة، وم٠مراد أن جيٕمؾ ُمـ هذا اًمٜم٘مش ُمٗم٤مضم٠مة ؾم٤مرة ًمٚمزائريـ.

وي٘مقل اًمٓمراسمٚمز: أؾمٓمقرة أو همػم أؾمٓمقرة، أرزة ُٓم٤مرشملم ُم٤مزاًم٧م ىم٤مئٛم٦م، 

ش أرزة ُٓم٤مرشملم»ر قمغم اًمٌ٘م٤مء ُمـ احل٘م٤مئؼ أطمٞم٤مٟم٤ًم. وذم ىمّمٞمدة وىمد شمٙمقن إؾم٤مـمػم أىمد

 وصػ ٕرز ًمٌٜم٤من:

 يىىىىا أرز لبـىىىىان   يىىىىا ُمصىىىىعّم 

 

 مىىىا  ىىىات مىىىـ غىىىازمر العفىىىقد  

ىىىىىِؿؼ اظمعىىىىىعمت    دم دوضمىىىىىؽ الست

 

 ر ا؟جىىىىىقدىأرائىىىىىُؽ إفمصىىىىى 

 
 ويٜم٤مدي اًمٓمراسمٚمز اًمِم٤مقمر ُٓم٤مرشملم واسمٜمتف ضمقًمٞم٤م ومٞم٘مقل:

 إيىىىىف ظمىىىىرسمكُم   يىىىىا وىىىىديؼل

 

 يىىىىا ؾمىىىىافمر اظملمىىىىؾ الشىىىىفقد 
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 يىىىىىا أكىىىىىة الـىىىىىاي دم الؾقىىىىىارم

 

 وكػحىىىىىىىىَة أس والىىىىىىىىقرود 

 يىىىا ؾمىىىافمري مىىىّت غىىىغَم كؼىىىشٍ  

 

 فمىىىىزت فمىىىىعم اظمىىىىقت والؾحىىىىقدِ  

 طمّؾػَتىىىىىىىف لؾحجىىىىىىىقج دكقىىىىىىىا 

 

 مىىىىىـ التصىىىىىاوير والؼصىىىىىقدِ  

 يبِسىىىىىىىُؿ لؾزائىىىىىىىريـ ُأكسىىىىىىىاً  

 

 ُر العطىىىىىىر لؾق ىىىىىىقدىويـشىىىىىى 

ٌة لعىىىىىىقٌن    و)صمقلقىىىىىىا( ِغىىىىىىرت

 

اقىىىىىىُة احُلؾىىىىىى   ؿ والـفىىىىىىقدطمػت

 طمطتْت ضمىرول اؽمىؿفا غىروراً  

 

 وىىىت اؽمىىىؿؽ اخلالىىىد اظمجقىىىد 

 آمؾىىىىىىىىة أن سمعىىىىىىىىقد يقمىىىىىىىىاً  

 

  تؼىىىىىرأ اخلىىىىىطت مىىىىىـ صمديىىىىىدِ  

 طمّطىىت وطمىىطت الؼضىىاُر ؽمىىطراً  

 

وىىىقدِ    دم لقضمىىىف الغىىىامض الرت

ىىىىبا غىىىىريٌض:   فماصمؾفىىىىا والص 

 

 مىىىا أقىىىرن الؾحىىىد لؾُؿفىىىقد  

 
 قسؿ الؼقمقات -2

ومقزي »ًمِم٤مقمر أرسمع ىمّم٤مئد، إومم قمٜمقاهن٤م ويْمؿ ىمًؿ )اًم٘مقُمٞم٤مت( ذم ديقان ا

شمٙمرياًم  1253، وأًم٘م٤مه٤م ذم طمٗمؾ أىم٤مُمف اًمٓمالب اًمٕمرب ذم سم٤مريس قم٤مم شاًم٘م٤موىمجل

ًمٚم٘م٤مئد اًمٕمريب اًمث٤مئر ومقزي اًم٘م٤موىمجل، وهق ُمـ ىم٤مدة اًمثقرة اًمًقري٦م وّد اًمٗمرٟمًٞملم 

، ويم٤مٟم٧م اًمٕم٤مصٛم٦م 1221، واًمثقرة اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م وّد اإلٟمجٚمٞمز قم٤مم 1232قم٤مم 

ذم ىمٌْم٦م آطمتالل إعم٤مين، وىمد ضم٤مءت اًم٘مّمٞمدة ذم  1253رٟمًٞم٦م آٟمئذ أي قم٤مم اًمٗم

 واطمد ومخًلم سمٞمت٤ًم، وُمٓمٚمٕمٝم٤م:

ىىىؿ رم زمعقـقىىىؽ الغىىىُد    ىىىقزي سمبست

 

 واكجان فمـ زمرصي الؼـاُع إؽمقدُ  

 
صمؿ يتحدث ذم اًم٘مّمٞمدة قمـ سمٓمقًم٦م هذا اًم٘م٤مئد إسم٤من اًمثقرة اًمًقري٦م ذم اًمِم٤مم 

ٌّقا وراء واجلٌؾ إؿمؿ واعمح٤مومٔم٤مت اًم ًقري٦م، ويٌلّم يمٞمػ أن اًمثقار اًمًقريلم ه

 اًم٘م٤موىمجل ًمٚمٜمْم٤مل:
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 هبىىىىقا وراَر  لؾـضىىىىىال مقاكبىىىىىاً 

 

 يطغىىك هبىىىؿ أَكىىىٌػ وبـىىىؼ ؽمىىىمددُ  

 
 صمؿ يّمػ ه١مٓء اًمثقار ذم أصمٜم٤مء اطمتدام اعمٕمريم٦م ومٞم٘مقل:

 الـىىىىار مىىىىؾر وىىىىدورهؿ ّ؟ازمىىىىةٌ 

 

 والـىىىىقُر مىىىىؾر فمقىىىىقهنؿ متقّقىىىىُد  

 قفؿسُمـشىىىقِفُؿ الرايىىىات مِػىىىؼ  ىىىق 

 

دُ    واخلقىىُؾ سمصىىَفُؾ والسىىققل جُتىىرت

مىت   ضمتك إذا اضمتىدم الصىدام وضمقت

 

 ؽمىىىغُم اظملضمىىىؿ دم السىىىامر سمزغىىىردُ  

 ودوى الرواص، وأقحؿقا كحق العىدى 

 

 طمىىىقًل وؿحىىىُؿ دم الؾؼىىىار وسمززمىىىُد  

 شمؿؾىىقا زمؽاؽمىىات الىىردى  تصىىابقا 

 

 دم ضمقمىة اظمىقت الىزؤام وفمرزمىىدوا: 

 كفىاها زمىؾ  شزماريُس مرزمط طمقؾـا» 

 

 دم إرس فماريىىىىًة سُمسىىىىاط وجتؾىىىىُد  

 
ويٕمّرج اًمِم٤مقمر قمغم آطمتالل إعم٤مين ًم٤ٌمريس، ومحٓمؿ هذا آطمتالل صٚمػ 

 اًمٗمرٟمًٞملم إذ ي٘مقل:

 دار الزمىىىاُن هبىىىا  حطتىىىؿ كػَمهىىىا

 

دُ     ىىىىىالعزُّ مؼىىىىىٍق والػخىىىىىاُر مبىىىىىدت

 
 ويٌلم اًمِم٤مقمر أٟمف همػم ؿم٤مُم٧م سمام طمّؾ سم٤ٌمريس:

 أرشمىىىل لبىىىاريٍس ولسىىىُت زمشىىىامٍت 

 

 طُمُؾىىىُؼ الشىىىامسمة فمىىىـ و ىىىائل أزمعىىىُد  

 أرشمىىىل ؟ىىىا، ولؼىىىد رشمقىىىُت جلّؾىىىؼ 

 

 مىىـ قبىىُؾ إذ سُمرمىىك وٓ مىىـ ُيـجىىُد  

 
 صمؿ يرضمع إمم اإلؿم٤مدة سمٌٓمقًم٦م اًم٘م٤موىمجل ذم أصمٜم٤مء ىمٞم٤مدشمف ًمٚمثقار إذ ي٘مقل:

 سمؾؽ العصائُب أكت كـت سمؼقدهىا

 

 ر أو لؾؿىىقت، صمىىؾت اظمؼِصىىُد ىلؾـصىى 

 أزمطىىىىاُل مؾحؿىىىىٍة جمقىىىىٍد ذكُرهىىىىا 

 

 ـىىىك اظمىىىدى، وضمىىىديثفا ٓ يـَػىىىُد يػ 

 
 ويٜمت٘مؾ اًمِم٤مقمر إمم وصػ سمٓمقًم٦م اًم٘م٤موىمجل إسم٤من اًمثقرة اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م إذ ي٘مقل:
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  ىىىىىقزي أسمىىىىى كر أمىىىىىة فمرزمقىىىىىة

 

دُ   ىىقت  دم الؼىىدس زماسمىىت سمشىىؼمى وهُتَ

 ظمىىىا دفمىىىا الىىىدافمل  ؾبتىىىك وىىىقسمف 

 

 لؾثىىىقرة احلؿىىىرار صمىىىقٌش ُبشىىىد 

  ؾؼقىىىت أزمطىىىآً َلُؼىىىقا زمىىىؽ قائىىىداً  

 

دوا مؾر العقىقن،  ؿىق  وؽمىقت   حؽت

  بعثىىىت دم وصمىىىف العىىىدو كتائبىىىاً  

 

 ضُمُشىىىىدًا سُمشىىىىت ُت  عىىىىف وسُمبىىىىّددُ  

ويًؽمؾمؾ اًمِم٤مقمر ذم شمٌٞم٤من ُمزاي٤م اًم٘م٤موىمجل ذم هذه اًم٘مّمٞمدة اًمتل دمّٚم٧م ومٞمٝم٤م  

 اًمٜمزقم٦م اًم٘مقُمٞم٦م ذم ٟمٗمس اًمٓمراسمٚمز قمٜمدُم٤م ي٘مقل:

 أدكىىىىىىك مـاكىىىىىىا دولىىىىىىة فمرزمقتىىىىىىةٌ 

 

ىىىىُد   ُر سمىىىىرأُن وىىىىدفمـا وسمقضم   ؾمىىىىامت

 رىض هبىىىىا ؾمىىىىفداؤكا ودماؤكىىىىايىىىى 

 

 و خاُركىىا إؽمىىؿك إفمىىز إسمؾىىُد  

واًم٘مّمٞمدة اًمث٤مٟمٞم٦م ذم ىمًؿ اًم٘مقُمٞم٤مت قمٜمقاهن٤م )سمقرؾمٕمٞمد( وىمد ٟمٔمٛمٝم٤م اًمِم٤مقمر  

، وهل ًمٞم٧ًم ُمـ اًمِمٕمر اًمٕمٛمقدي، سمؾ ُمـ اًمِمٕمر احلدي٨م، وومٞمٝم٤م 1221قم٤مم 

ز اًمٌٜم٤مدق يتحدث قمـ ىمت٤مل اًمِمقارع ذم سمقرؾمٕمٞمد وهلٞم٥م اعمٕم٤مُمع واٟمٓمالق اعمداومع وأزي

واُمتالء اخلٜم٤مدق ُمـ ؿمٝمٞمد قمغم ؿمٝمٞمد ذم سمقرؾمٕمٞمد، صمؿ يّمػ إقمامل اإلضمراُمٞم٦م اًمتل 

ىم٤مم هب٤م اًمٕمدوان اًمثالصمل قمغم سمقرؾمٕمٞمد شمدُمػمًا وشم٘متٞمالً وذسمح٤ًم، يمام يّمػ ـمّٞم٤مرات 

 اعمٕمتديـ ىم٤مئاًل:

 سمؾؽ ؿمقتاراهُتؿ دم اجلّق أرسازمًا وقمْ 

 سمتـّزى زماحلؼقدْ 

صمقم مُتطر إَضغاَن والِغؾت   وسمرمل زمالرُّ

 وسُمزصّمل زماجلـقد

 مّزققفؿ قبؾ القوقل
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 واؽمحؼل ِمـُفُؿ الػؾقل

 واكثررؿ  قز التؾقل

 إهنؿ ؽمبة القصمقد

 يا زمقرؽمعقد .....

 وي٘مًؿ اًمِم٤مقمر قمغم أن اخلٚمقد ًمٌقرؾمٕمٞمد وأن اعمٕمتديـ إمم اإلسم٤مدة ٓ حم٤مًم٦م إذ ي٘مقل: 

 قساًم زماجلرح، زمإضمرار مـا واحلرائْر  

 ا ...لـ يعقدوالـ يعقدو

 قساًم زمالدم دّ اقًا فمعم سمرن اجلزائر  

 لـ يعقدوا ... أو يبقدوا....

 ضّؿدي اجلرح دم الصدورْ 

 واكثري الزهر دم الؼبقر

 واضمجبل اجلقت زمالـسقرْ 

 وامؾتل السػه زماجلـقدْ 

 يا زمقرؽمعقْد 

 لؽ اخلؾقد  

، وىمد شٚمؿ يٜمنمقَمَٚمامن ُيٓمقي٤من وقم»واًم٘مّمٞمدة اًمث٤مًمث٦م ذم ىمًؿ اًم٘مقُمٞم٤مت قمٜمقاهن٤م 

أًم٘م٤مه٤م اًمِم٤مقمر ذم ُمٝمرضم٤من ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ ذم اًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر آذار قم٤مم صمامٟمٞم٦م ومخًلم 

وشمًٕمٛمئ٦م وأًمػ متجٞمدًاًم٘مٞم٤مم اجلٛمٝمقري٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة وحت٘مٞمؼ اًمقطمدة سملم ؾمقري٦م 

وُمٍم، وي٘مّمد اًمِم٤مقمر سم٤مًمٕمٚمٛملم اًمٚمذيـ يٓمقي٤من قمٚمٛمل ؾمقري٦م وُمٍم، واًمٕمٚمؿ اًمذي 

 ومٞم٘مقل:يٜمنم هق قمٚمؿ اًمقطمدة 
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 ر وؽمىىىىقرية ودافمىىىىًا وجتّؾىىىىفْ ىفَمَؾؿىىىىل مصىىىى

 إكـىىىىل أؿمىىىىقيؽام ؿمىىىىلت صمراضمىىىىا  الغىىىىقارم 

 ل كشىىىىىقة العىىىىىّز ووـىىىىىاُن اظمَُقلتىىىىىفْ ىوزمـػسىىىىى 

 إكـىىىىىىل أؿمىىىىىىقيُؽام دم ذكريىىىىىىا  وطمقىىىىىىارم 

ىىىفْ    زمعىىىد أن أضىىىػك فمؾقـىىىا فمؾىىىؿ القضمىىىدة ـمِؾت

 ويتٖمٜمك اًمِم٤مقمر سمٕمٚمؿ اًمقطمدة طمٚمؿ ؿم٤ٌمسمف ورهم٤مسمف ومٞم٘مقل: 

 يىىىا جمىىىدَي دم يىىىقمل اجلديىىىدِ  فَمَؾىىىَؿ القضمىىىدة

 فَمَؾىىَؿ القضمىىدة يىىا جمىىد غىىدي يىىا  جىىر فمقىىدي 

 فمؾىىىؿ القضمىىىدة يىىىا ضمؾىىىؿ رغىىىايب وؾمىىىبايب 

 إكـىىىل أركىىىىز  القىىىىقم فمىىىعم ؾمىىىىّؿ هضىىىىايب 

 ويٕمدد إُم٤ميمـ واعمقاىمع اًمتل يرومع قمٚمٞمٝم٤م قمٚمؿ اًمقطمدة ىم٤مئاًل: 

 إكـىىىل أر عىىىؽ القىىىقم فمىىىعم أرض صمىىىدودي

 دار القلقىىىىدِ  دم ذرا )إهىىىىرام(، دم )سمىىىىدمَر(، دم 

 دم روايب )مقسىىىؾقن(، دم ؾمىىىقاؿمل )زمقرؽمىىىعقد( 

 دم ذرا التىىاريك، دم قؾبىىل ودم قؾىىب ولقىىدي 

 ويذيّمر اًمِم٤مقمر سم٠مجم٤مد اًمٕمروسم٦م ُمـ ىمٌُؾ ذم طمٓمِّلم واًم٘م٤مدؾمٞم٦َّم واًمػمُمقك ومٞم٘مقل: 

 إكـىىىل أر عىىىؽ القىىىقم فمىىىعم أرض صمىىىدودي

 ذاكىىىىرًا أجمىىىىاَد  الُغىىىىرت الِقضىىىىاَر العرزمقتىىىىة 

 ط ىىكم( و)اظمىىرج( ويىىقم )الؼادؽمىىقتة(ذاكىىرًا )ضم 

 * * * 
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 إكـىىىل أر عىىىؽ القىىىقم فمىىىعم أرض صمىىىدودي

 وأكىىىا أظمىىىه )ذاقىىىاٍر( فمىىىعم وىىىػحة زَمـْىىىِد ْ  

 وصمـىىقَد )السىىقػ( دم الغممىىق  دم طمطىىرة صُمـىىِد ْ  

 
وٓ يٜمًك اًمِم٤مقمر ذم هذه اًم٘مّمٞمدة أن يدقمق سمٖمداد إمم آٟمْمامم إمم هذه 

 داد صٜمع اعمًتٕمٛمريـ، ٕن اًمٕمرب أورم إذ ي٘مقل:اًمقطمدة اعم٤ٌمريم٦م، وأن شمٜمٌذ طمٚمػ سمٖم

 قامىىت الدولىىة يىىا زمغىىداد واكجازمىىت ضمىىدودُ 

  اؽمؾؽل الدرن إلم إهؾ وإن غقظ احلسقد 

 درزُمـىىىىا مىىىىا  قىىىىف أضمىىىىلل وٓ  قىىىىف ققىىىىقد 

 * * * 

 اؽمؿؽ إفمطر يا زمغىداد مىا أكىدى وأوىػك  

ك زماؽمِؿؽ إذار لؾتدلقس )ضمؾػا(    كقػ ؽمؿت

 لغّداريىىىف، إن العىىىرن أوذم  اكبىىى ي احلؾىىىػ 

 
وُيٌدي اًمِم٤مقمر ذم هذه اًم٘مّمٞمدة أيْم٤ًم ؿمقىمف إمم حت٘مٞمؼ اًمقطمدة اًمٙمؼمى وحترير 

 اًم٘مدس وحترير اجلزائر ومٚمٜمًتٛمع إًمٞمف ي٘مقل:

 كحىىىىـ دم ؾمىىىىقز ٕيىىىىاٍم وأفمقىىىىاٍد صمؾقؾىىىىفْ 

 يـؼىىىىع اظمجىىىىد هبىىىىا دم َدَرِ  السىىىىمل َغؾقؾىىىىف 

 يىىقم سمىىزدان روايب الؼىىدس دم فمىىرس ) قؾىىْف( 

 * * * 

 يىقم مضىىؾُّ زمىىدمع الػرضمىة الؽىىػمى اظمحىىاصمر
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 وهتزُّ الؽىقَن وىقحاُت الِػىدا مىؾَر احلـىاصمر:

 يىىىىا لثىىىىارات  ؾسىىىىطكَم وشمىىىىارات اجلزائىىىىر  

 
ويرى اًمِم٤مقمر ذم هن٤مي٦م ىمّمٞمدشمف أٟمف إذ يدقمق إمم ـملِّ قمٚمٛمل ؾمقري٦م وُمٍم وٟمنم 

ل ـم٤مسمٕم٤ًم قمٚمؿ اًمقطمدة ُمٙم٤مهنام وم٢مٟمام يقّدع ويٓمقي هذيـ اًمٕمٚمٛملم ـملَّ ظمِمقع وضمال

ىُمٌٚم٦م قمٚمٞمٝمام، وراومٕم٤ًم راي٦م اجلٛمٝمقري٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة، راي٦م اًمقطمدة سملم ؾمقري٦م وُمٍم 

 قمغم أهن٤م ىِمٌٚم٦م اًمٕمرب، ومٝم٤م هق ذا ي٘مقل:

 ر وؽمىىىىقرية ودافمىىىىًا وجتّؾىىىىفْ ىفَمؾؿىىىىل مصىىىى

 إكـىىىىل أؿمىىىىقيؽام ؿمىىىىلت وىىىىبازما  اخلىىىىقارم 

 وأكىىىىىا أؿمبىىىىىع دم مىىىىىّدكام اخلالىىىىىِد ُقبَؾىىىىىىفْ  

 طمشىىىىقع وصمىىىىللِ إكـىىىىل أؿمىىىىقيؽام ؿمىىىىلت  

 را عىىىىًا رايىىىىة  فىىىىقريتل لؾعىىىىرن قِبَؾىىىىفْ  

رص٤مص ومتح يٚمٕمٚمع ُمـ ضمديد »واًم٘مّمٞمدة إظمػمة ذم ىمًؿ اًم٘مقُمٞم٤مت قمٜمقاهن٤م  

( وهل ُمـ اًمِمٕمر احلدي٨م، وىمد سم٨ّم ومٞمٝم٤م اًمِم٤مقمر آُٓمف مم٤م طمدث 1210سمٕمد يقٟمٞمق 

 إذ ي٘مقل خم٤مـم٤ًٌم اسمٜمتف: 1210ُٕمتف ذم طمرب اخل٤مُمس ُمـ طمزيران قم٤مم 

 لؿملت رأد..ؿماظما ؿم

 ؿماظما ضماولت أن أؽمؼم فمـ فمقـقؽ زممد..

 كؾام ضماولُت متقيف صمراضمل

 طمؾػ ؽمؼٍم مـ مزاِح 

 هزئت يب طمقبتل ..

 كؾام ضماولت متزيؼ احلؼقؼفْ 
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 ؽمخرت يب ذلتل

  تشاغؾُت دققؼْف ..

 ِذلتُة الؾتطؿِة مـ طمامس يقكقق

 قصؿت ـمفري وغّشت زمرصي.

سمٕمد اخل٤مُمس ُمـ طمزيران )يقٟمٞمق( ويذيمر اًمِم٤مقمر أن ُم٤م ىم٤مُم٧م سمف ُمٜمٔمٛم٦م ومتح 

قمٜمدُم٤م واضمٝم٧م اعمحتٚملم اإلهائٞمٚمٞملم سم٤مًمٕمٛمؾ اًمٗمدائل وسم٤مًمٕمٛمؾ اعم٘م٤موم، ىمد أقم٤مد إًمٞمف 

 إُمؾ وقم٤مد إٟم٤ًمٟم٤ًم ؾمقي٤ًم راومع اًمرأس إذ ي٘مقل:

 فمدت إكساكاً ؽمقّيا

 فمدُت زمعد القأد ضمقتا

  تعارَم يا ازمـتل..

 وضعل خُمؿَؾ كػقؽ فمعم صمبفتل

 رأد واؿمؾبل مـل أن أر ع

ويٌلّم اًمِم٤مقمر أن درب اعم٘م٤موُم٦م هق اًمدرب اعمقصؾ إمم اًمٜمٍم واًمتحرير، وٓ 

 درب ؾمقاه ومٞم٘مقل:

 اكتفك اظمايض اكتفك يا ازمـتل

 إكـل الققم ُأكاغل كشق 

 إكـل الققم أغـّل أمتل

 إكف درُن اجلزائرْ 

 إكف الدرُن وٓ درَن ؽمقاه

 وىمد سمدأ اًمِم٤مقمر ُم٘مٓمققمتف ىم٤مئاًل:

 فك واكجػمت َكْْسَ اكتفك اظمايض اكت



 

- 667 - 

 قسؿ سململت -3

ويْمؿ ىمًؿ شم٠مُمالت ذم اًمديقان قمنم ىمّم٤مئد يم٤من اًمِم٤مقمر ىمد ٟمٔمٛمٝم٤م ذم 

 صمالصمٞمٜمٞم٤مت وأرسمٕمٞمٜمٞم٤مت اًم٘مرن اعم٤ميض، وهذه اًم٘مّم٤مئد هل:

وىمد شمٕمددت ومٞمٝم٤م اًم٘مقاذم سملم  :6147إؽمطقرة: طمؾقد ال كر كظؿفا فمام  -أ

 يدور احلقار سملم اًمِم٤مقمر وقمّمٗمقرة. اًمالم واًمدال واهلٛمزة واًمراء واًمٞم٤مء..اًمخ. وومٞمٝم٤م

وشمٕمّ٘م٥م قمغم رأيف سم٠من اخلٚمقد اًمذي يروُمف ُم٤م هق إٓ أؾمٓمقرة، وشمدقمقه إمم 

 اًمٙمّػ قمـ اًمٌٙم٤مء واًمٜمقاح، وأن ٟمِمداٟمف اًمٌ٘م٤مء ُمًتحٞمؾ ذم قم٤ممل يمٜمٝمف اًمٗمٜم٤مء.

وشم٘مّدم ؿمقاهد قمغم رؤيتٝم٤م، وُمـ هذه اًمِمقاهد اجلدول اًمّمٖمػم اًمذي حيٚمؿ 

مهف اعمًػم، واًمزهرة اًمتل خيٌق قمٓمره٤م اًمزيمل، وأهم٤مٟمٞمٝم٤م ذم  سم٤مخلٚمد واًمٌ٘م٤مء وإٟمام

 اًمٖمّمقن اًمتل مل حيٗمظ اًمروض ُمـ حلقهن٤م ؿمٞمئ٤م...

وي٘مّمد سم٤مًمّمحراويـ صحراء ُم٤م سملم  :6147زمكم وحراويـ كظؿفا فمام  -ن

 وٚمققمف، واًمّمحراء ُمـ طمقًمف.

ويتحرى اًمِم٤مقمر ذم صحراويف عمح هاب وهق يرىم٥م فمٚمَّف اًمذي سمدا ص٤مُمت٤ًم 

 ًمٞم٤ٌمب.وؾمط ا

ويّمؾ اًمِم٤مقمر أظمػمًا إمم أن اًمٞمٜمٌقع اًمذي يٌح٨م قمٜمف ًمٞمس ذم اًمّمحراء 

 ومٚمٞمٌح٨م قمٜمف ذم أقمامق ٟمٗمًف.

وشمتٌدى ُمـ ظمالل هذه اعم٘مٓمققم٦م ؾمح٤مسم٦م اًم٘مٚمؼ اًمتل رخّٞمؿ قمغم أضمقاء اًمِم٤مقمر، 

ة اًمتل يٙم٤مسمده٤م، وأن احلؾ اًمقطمٞمد عم٤م يٙم٤مسمده إٟمام يتجغم ذم اًمٕمقدة إمم  واعمٕم٤مٟم٤مة اعمرَّ

 ٗمًف ٓ ذم اًمٌٞمئ٦م اعم٘مٗمرة ُمـ طمقًمف يم٤مًمّمحراء.أقمامق ٟم

ضم٤مءت اًم٘مّمٞمدة ذم أرسمٕم٦م ُم٘م٤مـمع،  :6141أضمب وٓ أضمب، كظؿفا فمام  -ج

وذم يمؾ ُم٘مٓمع طم٥م واطمت٘م٤مر ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف، طم٥م ذم صمالصم٦م أسمٞم٤مت واطمت٘م٤مر ذم سمٞمتلم، 
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ومٗمل اعم٘مٓمع إول حي٥م اجل٤ٌمل اًمِم٤مخم٤مت اًمتل شمّمقل قمقاشمٞم٤ًم وشمْمحؽ ُمـ قمّمػ 

٤ٌم ويٗمزقمٝم٤م اًمري٤مح وحت تْمـ اًمًٞمؾ وشمٚمٝمق قمـ اًمزًمزال، وحيت٘مر اًمٙمث٤ٌمن شمرقمِمٝم٤م اًمّمَّ

 اإلقمّم٤مر وحتٛمٚمٝم٤م اًمري٤مح أّٟمك شمقضمٝم٧م.

وذم اعم٘مٓمع اًمث٤مين حي٥م ؿمٛمقخ اًمروح ذم رسمقاشمف وإسم٤مءه قمغم طمرب إقم٤مصػم، 

وًمٙمٜمف حيت٘مر إقمِم٤مب حتٜمل رؤوؾمٝم٤م وشمدور ُمع اإلقمّم٤مر أّٟمك يديره٤م ويٚمٓمٛمٝم٤م هقٟم٤ًم 

 ومؽمى وشمًٙم٧م.

وذم اعم٘مٓمع اًمث٤مًم٨م حي٥م اًمٗمتك اًمذي جيقب اًمّمحراء دون ؿمٙمقى وٓ شمؼّمم 

طمتك ًمق ًمذقمتف اًمِمٛمس ومٞمٛمٌم قمغم اًمرُمْم٤مء ُمتئد اخلٓم٤م، ضمٚمدًا قمغم ٟمػمان اًمّرُم٤مل، 

وحيت٘مر اًمرضمؾ اًمدينء اًمذي خيٗمض رأؾمف وهق ؿم٤مك يدُمدم، وشم٤ًموره إؿم٤ٌمح ذم 

 اًم٘مٗمر ره٦ٌم ومػمقمش ُمٜمف اًم٘مٚم٥م واًمٓمرف واًمٗمؿ.

٘مٓمع اًمراسمع وإظمػم ُمـ ىمّمٞمدشمف حي٥م اًمٗمتك اًمذي هيزأ سم٤مٕهمالل اًمتل وذم اعم

شمث٘مؾ قمٜم٘مف، ويًخر ُمـ ضماّلديف وسمٓمِمٝمؿ، وحيت٘مر إطمرار اًمذيـ حيٜمقن رؤوؾمٝمؿ 

 وًمٞمس قمٚمٞمٝمؿ ؾمّٞمد أو ُمًٞمٓمر، ومٚمتًٛمع إًمٞمف ي٘مقل ذم هذا اعم٘مٓمع:

 أضمىىبُّ الػتىىك، والُغىىؾُّ ُيثؼىىؾ فُمـَْؼىىفُ 

 

 شْشىىَفرُ وؽمىىقػ اظمـايىىا زمىىكم فمقـقىىف مُ » 

 يصىىىقه زمىىىلفمعم وىىىقسمف ُيـؽىىىر إذى 

 

 ويضحؽ مـ زمطش الطغاة ويسىخرُ  

 ويشؿك زمإغلل رأؽمىًا وإن غىدْت  

 

 ُوىىىىزُّ ومىىىىـ أكقاهبىىىىا الىىىىدم يؼُطىىىىرُ  

 وأضمتؼىىىر إضمىىىرار بـىىىقن هىىىاَمُفؿْ  

 

 ولىىىقس فمؾىىىقفؿ ؽمىىىّقٌد أو مسىىىقطرُ  

 إذا كىىىان قؾىىىُب اظمىىىرر فمبىىىدًا ورأُيىىىف 

 

 ا وىّرر ماذ- ُهديت اخلغم - ؼؾ رم 

 
وذم إُمقر اًمتل حيٌٝم٤م اًمِم٤مقمر دًٓم٦م قمغم ؾمٛمقِّ ٟمٗمًف وإسم٤مئٝم٤م وقمزاهت٤م وشمقضمٝمٝم٤م 

 ٟمحق إمجؾ وإيمٛمؾ وإهبك ذم هذه احلٞم٤مة.
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وهل وطمل زهرة ـمقى قمٚمٞمٝم٤م ؿم٘مٞمؼ  :6141زهرة الشقز: كظؿفا فمام  -د

 اًمِم٤مقمر إطمدى رؾم٤مئٚمف إًمٞمف ذم سم٤مريس ًمٞمِمٕمره سمرسمٞمع دُمِمؼ.

ـم٥م اًمِم٤مقمر اًمزهرة ويذيمر أن شمٚمؽ اًمزهرة أذيمرشمف إُمس وذم هذه اًم٘مّمٞمدة خي٤م

وإهؾ واًمّمح٥م وأي٘مٔم٧م اًمِمٕمر ذم أقمامق ٟمٗمًف سمٕمد ـمقل اًم٤ًٌمت ومٗمجرشمف ضمدوًٓ 

 ٟم٤مهماًم، صمؿ يٜم٤مدي اًمِم٤مقمر شمٚمؽ اًمزهرة إذ ي٘مقل:

ضمت  أيىىا زهىىرة الشىىقز ٓ وىىقت

 

 مغىىىىىىىىىاين  ىىىىىىىىىاَي وأدواُرُه  

 لؼقىُت زمىؽ إهىؾ زمعىد الػىىراز 

 

 اُم وأرساُره ُبىىىىىىىىىىثت اُ؟قىىىىىىىىىى 

  ىى ا مـىىزرم دم ضمىىقار احِلؿىىك 

 

 سمؾىىىىىىقُح لعقـىىىىىىلت أؾمىىىىىىجاُرهُ  

 
ُم٘مٓمققم٦م ُمـ اًمِمٕمر احلدي٨م  :6141أوقات وأضقار زمحثًا فمـ الـقر فمام  -ه

يتحدث ذم ُم٘مٓمٕمٝم٤م إول قمـ اًمٔمالم وقمٛمك اًمًٌٞمؾ ووٞم٤مع اًمزُم٤مم ووالل اًمٓمريؼ 

 اجلراح وحيٞمل إُمؾ. وظمقف اًمرطمٞمؾ، وهق ذم هذا اجلق ي٠ًمل قمـ اًمّم٤ٌمح اًمذي يقاد

وي٘مّمد اًمِم٤مقمر سم٤مإلقمّم٤مر هٜم٤م إقمّم٤مر اًمذيمري٤مت  :6130إفمصار فمام  -و

ه هزًا ذم اًمقىم٧م اًمذي يم٤من ومٞمف ُمًتًٚماًم ًمتٗمٙمػمه اهل٤مدئ.  اًمذي ه٥مَّ قمٚمٞمف ومج٤مءة، وهزَّ

ويّمػ اًمِم٤مقمر اًمريح واًمٚمٞمؾ وأسمقاسمف اًمتل يٚمٓمٛمٝم٤م اإلقمّم٤مر ويٜم٤مدي قمٝمده 

 ُمت٤ًمئاًل:

 يا فمفدي اظمؾحقد

 ؾـل الـسقانأشمؿ

 أدم الؾقارم السقد

 يـصدع اجلؾؿقدْ 

 ومُطُر إكػان 
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وي٘مقل اًمِم٤مقمر: طملم يٜم٘مٚم٥م إُمؾ ومج٤مءة : 6130اضمؼمز..اضمؼمز فمام  -ز

 ي٠مؾم٤ًم وىمٜمقـم٤ًم. وإذا يم٤من اًمِم٤مقمر ذم اعم٘مٓمع إول ُمـ ؿمٕمره يدقمق إمم قمدم آطمؽماق:

 ٓ سمؼْػ يا قطار

 ٓ هتـ يا طَمَػؼ

 ر البحاركخلت الّديار.. مـ ورا

 ظمعْت دم إ ؼ

 ويؽ  ٓ وؼمز

 ويدقمق إُمؾ إمم اًمًػم سمف ذم اًمدضمك ىم٤مئاًل:

صمك يا أمؾ  رْس زمـا رْس زمـا دم الدُّ

 ا؟قى كاُيـا

 واظمدى غاُيـا..

 يا هـا مـ َوَوْؾ 

 زمعد  قت إصمؾ 

 وم٢مٟمف ذم اعم٘مٓمع إظمػم يدقمق إمم آطمؽماق:

 قػ زمـا يا قطار

 واؽمؼَمْح يا طمػؼ

 ّديارزمقــا وال

 غؿراُت البحارْ 

 وـملم إ ؼ

 اضمؼِمْز.. اضمؼمز 
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وهٙمذا اٟم٘مٚم٥م إُمؾ ومج٤مءة ي٠مؾم٤ًم وىمٜمقـم٤ًم قمٜمد اًمِم٤مقمر، وي٘مػ اًمديمتقر ؿمٙمري 

ومٞمّمؾ قمٜمد هذه اًم٘مّمٞمدة ذم طمٗمؾ اؾمت٘م٤ٌمل اًمٓمراسمٚمز ًمٞم١ميمد أهن٤م ُمزي٩م رائع ُمـ 

ٓم٤مر أداة احلٜملم يٛمثٚمف اًمتٓمٚمع إمم اًمٜمخالت وىمد شمالحم٧م ُمـ وراء اًمٌح٤مر ويٛمثٚمف اًم٘م

 اًمقصقل إمم اًمقـمـ، وىمد محٚمتف يمؾ هائر اًمٜمٗمس، ومٜمقٌس سملم إُمؾ يٕمؼم قمٜمف:

 ويؽ ٓ حتؽمق، وسملم اًمٞم٠مس يٕمؼم قمٜمف: اطمؽمق، اطمؽمق..

 وىمد ووع اًمِم٤مقمر هذا اًمٌٞم٧م حت٧م قمٜمقان ىمّمٞمدشمف )وطمدة(: :6130وضمدة  -ح

 أكت الى ي مىـ قبىؾ أن يقلىدا»

 

 شُقىىىىىىّدر أن يـز؟ىىىىىىا أوضمىىىىىىدا 

 
دمٛمع سملم اًمِمٕمر اًمٕمٛمقدي واًمِمٕمر احلدي٨م، وىمد شمٕمددت ىمقاومٞمٝم٤م وهل ىمّمٞمدة 

 وأوزاهن٤م، وشمٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمًح٦م شمِم٤مؤُمٞم٦م، ويؽمدد ومٞمٝم٤م اعم٘مٓمع اًمت٤مزم:

 أكت ال ي مـ قبؾ أن يقلدا

 قّدر أن يـز؟ا أوضمدا

 والغد مثؾ إمس واحلارض

  ام ال ي سمـشد يا ؾمافمري 

ًمٖمد وم٢من اًمٜمٕمٞمؿ اًمذي يٌح٨م وي١ميمد اًمِم٤مقمر أٟمف ُم٤م دام إُمس ُمثؾ احل٤مرض وا

 قمٜمف، واًمًٚمقى اًمتل يٜمِمده٤م، يمؾ ذًمؽ ٓ ـم٤مئؾ ُمـ ورائف.

واًمتٛمث٤مل اًمذي ٟمٔمؿ ومٞمف اًمِم٤مقمر ىمّمٞمدشمف هق متث٤مل إشمٞم٤من  :6136أمام متثال  -ط

شEtiene Dolet»دوًمٞم٦م  ص٤مطم٥م ُمٓمٌٕم٦م وًمٖمقي وُمّمٚمح ديٜمل ومرٟمز ذم قمٍم ،

ذم ؾم٤مطم٦م )ُمقسمر( ذم  1251 اًمٜمٝمْم٦م. صٚم٥م وأطمرق سم٠مُمر اًمٙمٜمٞم٦ًم اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م قم٤مم

 ىمٚم٥م احلّل اًمالشمٞمٜمل ذم سم٤مريس طمٞم٨م ٟمّم٥م متث٤مًمف ومٞمام سمٕمد.

صمؿ اٟمتزع إعم٤من هذا اًمتٛمث٤مل ومٞمام اٟمتزقمقه ُمـ مت٤مصمٞمؾ يمثػمة ذم أصمٜم٤مء اطمتالهلؿ 
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٤م ذم ـرون إًمٞمٝمـقا يٗمت٘مـٝم٤م اًمتل يم٤مٟمـ٤مدٟمـتثامرًا عمٕمـ٤مٟمٞم٦م اؾمـ٦م اًمثـرب اًمٕم٤معمٞمـ٤م ذم احلـومرٟمً

 ٦م.صٜم٤مقمتٝمؿ احلرسمٞم

ويّمّقر اًمِم٤مقمر إقمامل اًمتل ىم٤مم هب٤م اعمٕمتدون قمغم اًمتٛمث٤مل سمٕمد أن ىمّدؾمقه ُمـ 

 سمٕمد ُم٤م أطمرىمقه وقمٛمٚمقا قمغم رخٚمٞمده.

وحت٧م هذا اًمٕمٜمقان ي٘مقل اًمِم٤مقمر: َيٜمٌِْزون  :6133الرصمؾ الساكدويتش  -ي

ون إمم فمٝمره وصدره وضم٤مٟمٌٞمف ًمقطم٤مت ظمِمٌٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م  هبذا اًمٚم٘م٥م ذم ومرٟم٤ًم رضماًل يِمدُّ

ر ات إقمالُمٞم٦م ُمزريمِم٦م. وُمـ هٜم٤م ًم٘مٌف، ٕٟمف، وهق حمّمقر سملم أًمقاطمف أؿمٌف ُم٤م ُمّمقَّ

 يٙمقن سم٤مًمِمٓمػمة.

ة يقّزع قمٚمٞمٝمؿ اًمٜمنمات، ويمثػمًا ُم٤م يتحٚمؼ طمقًمف  ويًػم هذا اًمرضمؾ سملم اعم٤مرَّ

 إوٓد ؾم٤مظمريـ ُمٜمف.

ويم٤من ًمٙمؾ دار ؾمٞمٜمام رضمؾ أو رضم٤مل ُمـ هذا اًمٜمٛمط. أُم٤م اًمٞمقم وم٘مد أصٌح 

 شمٓمقر وؾم٤مئؾ اإلقمالم. اعمِمٝمد ٟم٤مدرًا سمٕمد

واًم٘مّمٞمدة اًمتل ٟمٔمٛمٝم٤م اًمِم٤مقمر ُمتٕمددة اًم٘مقاذم، يّمّقر ذم اعم٘مٓمع إول ُمٜمٝم٤م ُم٤م 

 ومٕمٚمف اًمٜم٤مس دم٤مهف صمؿ يّمقر طمريم٤مشمف ذم وؾمط اعم٤مرة.

 قسؿ فمػمات -7

ًمٚمٓمراسمٚمز طمّٞمزًا عمقاىمػ اًمرصم٤مء، وىمد ووع قمٜمقاٟم٤ًم ش يم٤من ؿم٤مقمراً »ويْمؿ يمت٤مب 

ُمٍمع اًمّم٘مر، ذم ظمٞم٤مل أُمل هم٤مب، »ل: ، ويِمتٛمؾ قمغم مخس ىمّم٤مئد هشقمؼمات»ًمف 

 وىمد رشم٧ٌم هذه اًم٘مّم٤مئد شمرشمٞم٤ًٌم زُمٜمٞم٤ًم.ش. رصم٤مء ؿم٘مٞمؼ طمٌٞم٥م، قمدٟم٤من اعم٤مًمٙمل، همرسمت٤من

ي٘مقل قمٜمٝم٤م اًمٓمراسمٚمز: هل ُمٜمٔمقُم٦م، قمغم سمراءة ُمْمٛمقهن٤م  طمقال أمل غان: -أ

 وـمٗمقًم٦م قم٤ٌمرااهت٤م، هل٤م ذم ىمٚمٌل ُمٙم٤مٟم٦م ظم٤مص٦م:

 ة.أوًٓ: ٕهن٤م ذم ُمٜم٤مضم٤مة أم ٓ أقمرف هل٤م صقر
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وصم٤مٟمٞم٤ًم: ٕهن٤م أومم ُم٤م ٟمنمُت ذم رؾم٤مًم٦م إؾمت٤مذ اعمرطمقم أمحد طمًـ اًمزي٤مت قم٤مم 

 ، وأٟم٤م سمٕمد شمٚمٛمٞمذ ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م.1225

 واعمٜمٔمقُم٦م ُمتٕمددة اًم٘مقاذم.

وهل ىمّمٞمدة أًم٘م٤مه٤م اًمِم٤مقمر ذم أرسمٕملم اعمٚمؽ هم٤مزي  :6141مرصع الصؼر  -ن

 وُمٓمٚمع اًم٘مّمٞمدة: ذم سم٤مريس، وضم٤مءت ذم مخًلم سمٞمت٤ًم وذم ىم٤مومٞم٦م واطمدة

 أقبىىؾ الؾقىىؾ مىىـ ورار الىىدهقر

 

 يتفىىىىىادى هتىىىىىادَي اظمخؿىىىىىقر 

 
صمؿ يٌلم يمٞمػ دهمدغ اًمٖم٤مب وم٤مؾمتٙم٤من إًمٞمف وهت ومٞمف رقمِم٦م اعم٘مرور، ويت٤مسمع 

وصػ إىم٤ٌمل اًمٚمٞمؾ وهمٗمقة اًمٖم٤مب، ومل يٙمـ هٜم٤مك إٓ اًمٜمًٞمُؿ خيٓمر هقٟم٤ًم، ويٛمًح 

  رىمدة اًمٖم٤مب ىم٤مئاًل:إقملم اًمٜمٞم٤مم رومٞم٘م٤ًم، ويٜم٤مدي اًمِم٤مقمر ومتلَّ اًمّم٘مقر ذم

 يىىىا  تىىىلت الصىىىؼقر  أيُّ  ىىىقم

 

 سمتصىىىّبا  يىىىا  تىىىلت الصىىىؼقر  

 
 وي٘م٤مرن سملم طم٤مًمف وطم٤مل أشمراسمف إذ ي٘مقل:

 لىىىىػت هىىىى ا الظىىىىلم أسمرازمىىىىؽ

 

 الصىىقَد زمىىػمد مىىـ غبطىىة ورسور 

 أؽمىىؾؿقا إفمىىكم الؼريىىرة لؾحؾىىؿ 

 

 ره اظمسىىىىحقرىوهىىىىامقا دم قصىىىى 

 وؽَمِفرَت القضمقَد دم ذروة الروح 

 

 سمىىىىىدير إضمىىىىىداز دم الىىىىىدسقر 

 سمرُمىىىىىُؼ الغىىىىىان سمىىىىىارًة  ىىىىىؼماه 

 

 غارقىىىىًا دم ؽمىىىىؽقكف والعطىىىىقر 

 وسمـىىىىىاصمل السىىىىىامر ضمقـىىىىىًا  تسىىىىىبقؽ الىىىىىدراري زماحلىىىىىديث اظمثىىىىىغم 

٦م هذا اًمّم٘مر ويمٞمػ أن طمٚمَٛمُف رخٓمَّك يمؾ ُمرقم٥م   ويّمػ اًمِم٤مقمر قمٚمقَّ مهَّ

٤معمرص٤مد ًمف، وظمٓمػم، إٓ أن اًمٕم٤مصٗم٤مت واًمرقمقد واًمؼمق واًمًٞمقل اعمزجمرة يم٤مٟم٧م سم

 ومقىمع سيٕم٤ًم.



 

- 643 - 

صمؿ يٜم٤مدي اًمِم٤مقمر سمٖمداد ًمتقؾمد اًمّم٘مر اًمٍميع رضحي٤ًم ُمـ ضمراطم٤مت صدره٤م، 

 وأن رُمًف ُمٜم٤مط إُم٤مين.

 وخيتؿ اًمِم٤مقمر ىمّمٞمدشمف، وهق ذم همرسمتف سم٤ٌمريس ىم٤مئاًل:

 أكىىىىا أزمؽىىىىل لىىىىف غريبىىىىًا  ؿـىىىى ا

 

 ُيبؾىىىغ الؼىىىػَم مىىىدمعل وز ىىىغمي  

 دم زمىىىىلٍد ٓ الىىىىدار  قفىىىىا ديىىىىاري 

 

 ، وٓ الؼبىىىىىقر قبىىىىىقري ىىىىىُلفمّزى 

 
يم٤من ُمـ أقمذب »ي٘مقل اًمِم٤مقمر:  :6131-6137دم رشمار ؾمػقؼ ضمبقب  -ج

أُم٤مينَّ أن أًم٘م٤مه سمٕمد قمقديت إمم اًمقـمـ إصمر اٟمتٝم٤مء احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ويِم٤مء اًم٘مدر أن 

ًمٞمؿ إمم شمٜمتٝمل احلرب، وأقمقد إمم اًمقـمـ ومال أًم٘م٤مه، ويم٤مٟمقا ىمد يمتٛمقا قمٜمل ُمٍمقمف إ

 ٠مي٤مم ىمٚمٞمٚم٦م، وىمد يمت٧ٌم ذم سمٙم٤مئف ٟمّمقص٤ًم قمدة.ُم٤م ىمٌؾ ؾمٗمري سم

ذم اعمٚمٕم٥م اًمٌٚمدي  1222اهمتٞمؾ قمدٟم٤من اعم٤مًمٙمل قم٤مم  :6171فمدكان اظمالؽل  -د

ذم اًمذيمرى اًمث٤مًمث٦م ٓهمتٞم٤مًمف ذم ٟمٞم٤ًمن ُمـ هذا  1221سمدُمِمؼ، وأىمٞمؿ ًمف طمٗمؾ قم٤مم 

ذا اًمٕم٤مم وذًمؽ سمٕمد ؿمٝمريـ ُمـ ىمٞم٤مم اجلٛمٝمقري٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة، وأًم٘مك اًمِم٤مقمر ذم ه

 احلٗمؾ ىمّمٞمدة ُمتٕمددة اًم٘مقاذم، وىمد ضم٤مءت ذم ؾمت٦م ومخًلم سمٞمت٤ًم.

ويِمػم اًمِم٤مقمر ذم ىمّمٞمدشمف إمم أٟمف ضم٤مء إمم اعمٚمٕم٥م اًمٌٚمدي ذم ذيمرى قمدٟم٤من يمل 

يًٙم٥م ذم روح اًمٕم٘مٞمد اعم٤مًمٙمل ُم٤م مل يًٕمف اًمٚمٗمظ ُمـ وطمل ظمٞم٤مًمف، ضم٤مء ًمٞم٘مّدم إًمٞمف 

 هدي٦م، وٓ هدي٦م أٟمٌؾ ُمـ راي٦م اًمقطمدة.

مم اإلؿم٤مدة سم٤مًمقطمدة اًمتل ٟم٤موؾ ُمـ أضمٚمٝم٤م إطمرار إوومٞم٤مء ويٜمت٘مؾ اًمِم٤مقمر إ

 داقمٞم٤ًم اهلل مح٤ميتٝم٤م ُمـ ذاك إضمٜمٌل.

 ويٕمّرج اًمِم٤مقمر ذم ىمّمٞمدشمف قمغم طمٚمػ سمٖمداد اًمذي أىم٤مُمف اعمًتٕمٛمرون.

 صمؿ يٜم٤مدي أظم٤مه قمدٟم٤من ىم٤مئاًل:
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 يىىا أطمىىل فمىىدكان قىىْؿ كىىاِج اجلؿقفمىىا

 

 كحىىىـ دم يقمىىىؽ ظمؾؿـىىىا الىىىدمقفما 

 
أُمتف ُمٌٞمِّٜم٤ًم أن اًم٘مدر محَّٚمٝم٤م وطمده٤م قم٥مء اًمتحرير إْن ذم ومٚمًٓملم ويٜم٤مدي اًمِم٤مقمر 

 أو ذم اجلزائر، ومٝم٤م هق ذا ي٘مقل:

 قىىىىىىدٌر يىىىىىىا أمتىىىىىىل أن وؿىىىىىىقم

 

 وضمىىد  العىىبر اليؼىىاظ الضىىامئر 

 وسُمعقىىىىىىىدي لؾىىىىىىىقرى إذاقىىىىىىىةً  

 

ـت ؟ىىىا طمؾىىىػ الىىىدياصمرْ    ؿماظمىىىا ضمىىى

ْؾتىىىىىىىىىىِف  ىىىىىىىىىىارسمؼبل   قىىىىىىىىىىدٌر ُ  

 

 زمعىىد زمىىرح الصىىػم أكغىىام البشىىائر 

 ل )ديىىىر ياؽمىىىكم( وقىىىدىيىىقم متضىىى 

 

 ضّؿد اجلىرُح إلم فمىرس )اجلزائىر( 

 
قمغم ىمؼم اًمّمديؼ طمٙمٛم٦م »وي٘مقل اًمِم٤مقمر حت٧م هذا اًمٕمٜمقان:  غرزمتان: -ه

، ومل ش1213ه٤مؿمؿ، ويمٜم٤م اهمؽمسمٜم٤م ُمٕم٤ًم ُمٜمذ صمالصملم قم٤مُم٤ًم، صمؿ ُم٤مت همري٤ًٌم ذم سم٤مريس قم٤مم 

تف ويدومـ سم٤ٌمريس يٙمـ يدري اًمِم٤مقمر اًمٓمراسمٚمز أٟمف ٓطمؼ سمّمدي٘مف ًمٞمٛمقت ذم همرسم

 .3991أيْم٤ًم قم٤مم 

 قسؿ ذاسمقات -1

وىمد وؿَّ اصمٜمتل ش ذاسمقات»وصمٛم٦م طمّٞمز ظم٤مص ذم ديقان اًمِم٤مقمر ووع ًمف قمٜمقان 

دي٨م. قمنمة ىمّمٞمدة، وىمد رشم٧ٌم شمرشمٞم٤ًٌم زُمٜمٞم٤ًم، ودمٛمع سملم اًمِمٕمر اًمٕمٛمقدي واًمِمٕمر احل

 وومٞمام يكم ومٙمرة ُمقضمزة قمـ يمؾ ُمٜمٝم٤م:

ضم٤مء ُمـ سمٞم٧م اًمِم٤مقمر إظمػم ذم  ويٌدو أن هذا اًمٕمٜمقان :6147اظمصباح  -أ

 ُمٜمٔمقُمتف إذ ي٘مقل:

 ضمبقبل إن دم قؾبل

 لقارَم ما ؟ا  جرُ 

 ولقٓ ؿمقػؽ الؾامح ما ؾمّع هبا كقكٌب 
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 ويت٤مسمع ىم٤مئاًل:

 ضمبقبل  زمان رم الؽقنُ 

 فمر ُت كجقمف احلغمى

 فمر ُت زهقره الغضفْ 

 فمر ُت الـسؿَة الػرضمك

 فمر ُت احُلُؾَؿ الشادي

 فمر ُت إمؾ احلاوي..

 شقَد الروح  هؾ كـا ؽمقى ؿمغميـ دم روضفك

  ؿـ ـمؾٍّ إلم ـمؾٍّ ومـ واٍد إلم واِد ....

وذم هذه اعمٜمٔمقُم٦م ُمـ اًمِمٕمر احلدي٨م ي٘مقل إن ذم  :6130الؾحـ اظمخـقز  -ن

 ومٞمف حلٜم٤ًم وًمٙمٜمف ٓ يٖمٜمل، وي٠ًمل: إذا همٜمّك ومٛمـ يٗمٝمٛمف؟ ومٝم٤م هق ذا ي٘مقل:

ـٌ ولؽـ ٓ ُأغـّل  دم  ؿل حل

 ػفؿـل وإذا غـّقُت مـ ي

 أكت ٓ سمستطقع أن سمسؿع حلـل

 وأطمال الؽقن أن يسؿعـل.

ويذيمر أن صمٛم٦م ؿمقىم٤ًم ًمديف ًمٞمًٛمع إـمٞم٤مر ذم اخلٚمٞم٘م٦م حلٜمف، إٓ أٟمف يٛميض 

ف حلٜمف إمم همػمه؟  وإؾمك يٖمٛمره ُم٤مدام طمٌٞمٌف ٓ يًتٓمٞمع أن يًٛمع حلٜمف ومٝمؾ يقضمِّ

قطمدة آُٓمف ويذيمر أٟمف قمٜمدُم٤م يٛمٌم وطمٞمدًا قمغم اًمِم٤مـمئ ويرى اعمقج اهتٞم٩م اًم

وأطمزاٟمف، ومٞمتذيمر اًمٚمٞمؾ وإٟمجؿ واعمقج، وهيٗمق ذم صدره اًمٜمِمقان حلـ، إٓ أٟمف يٛميض 

 واًمٔمالم يٚمٗمف ويٕمزف قمـ سم٨مِّ حلٜمف ُم٤م دام طمٌٞمٌف ٓ يًٛمٕمف ومٚمٛمـ يٕمزف حلٜمف؟
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وومٞمٝم٤م يقازن سملم طم٤مهل٤م وطم٤مًمف، وم٢من رأت اًمٚمٞمٚم٦م  :6130أكِت... وأكا...  -ج

طمٙم٦م وىمد أو٤مقم٧م ًمٕمٌتٝم٤م ومٝمق اًمٚمٞمٚم٦م وهل سمرىمتف وهق احل٤مًمٙم٦م واًمٓمٗمٚم٦م اعمنمىم٦م اًمْم٤م

اًمٓمٗمٚم٦م وهل ًمٕمٌتف وهل ومرطمتف ودُمٕمتف. وإن وضمدت اًمٜم٤مؾمؽ ذم ديره واعم٤مضمـ 

اًمٕمرسمٞمد ذم ؾمٙمره ومٝمق اًمٜم٤مؾمؽ وهل ٟمٖمٛمتف، وهق اعمخٛمقر وهل مخرشمف، وهل ضمٜمتف 

وؾم٘مره، وإن رأت اًمِم٤مقمر اعمتحػّم ي٘مّدس احلًـ قمؼم ؾمٌحتف، واجل٤مئع اًمث٤مئر ومٝمق 

 اًمِم٤مقمر وهل ؾمٌحتف، وهق اجل٤مئع وهل هنٛمتف وطم٤مضمتف، وهل ضمًده وومٙمرشمف.

وذم اعم٘مٓمع إظمػم يرى أٟمف ًمق وضمدت اعمٌتٝمؾ اعم١مُمـ وىمد ص٤ٌم إمم احلقري٦م، 

واعم٤مضمـ اعمًتٝمؽم إرقمـ وىمد شمٕمّٚمؼ سم٤مًمٕم٤مهرة ُمًت٘مٓمرًا اًمًؿ ُمٜمٝم٤م، وم٢مٟمف هق ذًمؽ 

ٞمٚم٦م اًمتل همدرت سمِمٛمِمقن اجل٤ٌمر اعمٌتٝمؾ اعم١مُمـ، وهق ذًمؽ اعمًتٝمؽم إرقمـ، وهل دًم

 وؾمٚمٛمتف إمم أقمدائف، وهل طمقريتف أيْم٤ًم.

وذم هذه اعم٘مٓمققم٦م يّمّقر طم٤مًمف ُمع طمٌٞمٌتف اًمتل أطمٌٝم٤م،  :6130رسان  -د

ق ؿم٤ٌمسمف قمغم ًمٔمك ؿمٗمتٞمٝم٤م،  إٓ أن طمٌف هل٤م يم٤من هاسم٤ًم ُمع أٟمف سم٤مرك يدهي٤م وطمرَّ

اء ٟمٗمًف اعمحٓمٛم٦م وطم٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م، وًمٙمٜمف سمٕمد أن وم٘مد ومرطمتف ويقُمف وأُمًف ظم٠ٌم ور

 يمؼمي٤مءه.

وذم هذه اًم٘مّمٞمدة يقوح اًمِم٤مقمر اًمّمٗم٤مت اًمتل حيٌٝم٤م  :6136أضمب  قؽ  -ه

ذم ؿمخّمٞم٦م طمٌٞمٌتف، ومٝمق حي٥م اًمًٝم٤مم اًمتل شمقضمٝمٝم٤م إًمٞمف ومتدُمل ؿم٤ٌمسمف وًمٙمٜمٝم٤م حتٞمٞمف، 

وحي٥م اًمٖمدر ذم قمٞمٜمٞمٝم٤م فم٤مهرًا وخمٗمٞم٤ًم، وحي٥م اًمدلَّ واخلٗمر واًمقوم٤مء واعمٙمر واًمتٛمقيف 

ذم طمريم٤ماهت٤م يم٤موم٦َّم، وهيقاه٤م قمٜمدُم٤م شمنف ذم ُمٜمحف احل٥م وقمٜمدُم٤م متٜمع  واًمٙمؼم واًمتٞمف

احل٥ّم قمٜمف، وهيقى ذيم٤مءه٤م ذم طم٤مزم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م، يمام حي٥م اًمققمد اًمذي يرؿمٗمف 

 ُمـ ؿمٗمتٞمٝم٤م ذم اًمقىم٧م اًمذي شمْمحؽ ومٞمف قمٞمٜم٤مه٤م ُمٙمذسمتلم ذًمؽ.
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 وهل ىمّمٞمدة ذم صمالصم٦م ُم٘م٤مـمع، يّمّقر اًمِم٤مقمر ذم :6136الػصقل الثلشمة  -و

اعم٘مٓمع إول دوام طمٌف هل٤م وهق خي٤مـم٥م وم١ماده، ويِمػم إمم أن اًمِمؽَّ يٕمذسمف ذم اعم٘مٓمع 

اًمث٤مين سمٕمد أن ظمّٞمؿ اًمٚمٞمؾ ضمٝمؿ اجلٌلم، وذم اعم٘مٓمع اًمث٤مًم٨م يّمحق ممّزىم٤ًم احلج٤مب وىمد 

 قم٤مذ سمٛمٜمديٚمٝم٤م ًمٞمت٘مل ؾمٛمقم ُمٗم٤مشمٜمٝم٤م اعمٕمٚمٜم٦م ومٚمٛمٚمؿ دُمٕمف سمف.

ذم هذه اًم٘مّمٞمدة أن شمث٧ٌم قمٞمٜمٞمٝم٤م ذم يٓمٚم٥م اًمِم٤مقمر إمم طمٌٞمٌتف  فمقـاِ  فمقـاِ : -ز

قمٞمٜمٞمف ٕن ذم قمٞمٜمٞمٝم٤م اًمًامء، وأن شمٓمٌؼ ضمٗمٜمٞمٝم٤م ٕن ومٞمٝمام اًمٌحر، وأن شمٜمٔمر إًمٞمف ومٗمل 

قمٞمٜمٞمٝم٤م ىمٚمٌف ذم ظمٗمقىمف وطمٜمٞمٜمف، وومٞمٝمام هلٗمتف وطمٌف وأطمالُمف وؿمٕمره، وأن شمًدل اًم٘مٜم٤مع 

شمثٌٞم٧م قمٞمٜمٞمٝم٤م  ومٗمل قمٞمٜمٞمٝم٤م ًمٞمؾ وىمٚمٌٝم٤م اعمٖمّٚمػ سم٤مًٕمٖم٤مز، وي١ميمد اًمِم٤مقمر ـمٚمٌف إًمٞمٝم٤م ذم

 وشمٓمٌٞمؼ ضمٗمٜمٞمٝم٤م وٟمٔمراهت٤م وإؾمدال ىمٜم٤مقمٝم٤م ومٝم٤م هق ذا ي٘مقل:

 أشمبتىىىىل أشمبتىىىىل زمعقـىىىىلت فمقـقىىىىؽ وٓ سُمسىىىىدرم قـىىىىاَع اجلػىىىىقنِ 

ىىىر دم مؼؾتقىىىؽ ؾمىىىجقين    ىىىقفام هىىى ه السىىىامر  خّؾقـىىىل أؿمف 

 * * * 

 أؿمبؼىىل أؿمبؼىىل اجلػىىقن  ؽىىؿ أرهىىب مىىق  دم مؼؾتقىىؽ غريؼىىا

صمك، فمؿقؼًا..فمؿقؼا قفام البحر ؽماكـ اظمقج كشقان زم   ؽلس الدُّ

 * * * 

 اكظىىىري، اكظىىىري إرمت  ػىىىل فمقـقىىىِؽ قؾبىىىل طمػقُقىىىف وضمـقـُىىىفْ 

  ىىىقفام ؟ػتىىىل وضمبىىىل وأضملمىىىل وؾمىىىعري ألقاُكىىىف وحلقُكىىىف 

 * * * 

 َأؽمىىدرم َأؽمىىدرم الؼـىىاَع  ػىىل فمقـقىىِؽ لقىىٌؾ ٓ سمستشىىػ كجقُمىىفْ 

ىىىىُػ زمإلغىىىىاز ماصمىىىىت أرساُره وغققُمىىىىفْ     ىىىىقفام قؾُبىىىىؽ اظمغؾت
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ويقوح اًمِم٤مقمر ذم هذه اعم٘مٓمققم٦م يمٞمػ أن طمٌٞمٌتف هل اًمتل  :6134سمركقؿة  -ح

رت احل٥م ذم أقمامىمف ٓ سمؾ هل اًمتل أسمدقمتف وضمٕمٚمتف يٚم٘مك احلٞم٤مة سمٜمٔمرة اعمٗمتقن،  ومجَّ

وأؿمٕمرشمف ٟمٗمًف سمٕمد أن يم٤من ىمد ضمٝمٚمٝم٤م ُمـ ىمٌُؾ، ومل يٙمـ يدري ُمـ هق؟ وقمٚمٛمتف احل٥م 

ويٜمٙمس رايتف، ويدظمؾ ىمدؾمٝم٤م وذم اًمذي أٟمٙمره ُمـ ىمٌُؾ، وإذا هق حيٓمؿ أؾمٝمٛمف 

 ضمٗمقٟمف دُمٕم٦م.

طمٜملٌم ُمـ »وىمد يمت٥م اًمِم٤مقمر حت٧م هذا اًمٕمٜمقان  :6111ُمّراكش احلبقبة  -ط

سم٤مريس، ًمٞمٚم٦م قمٞمد اعمٞمالد، وإرض مّجده٤م اًمّم٘مٞمع، إمم دفء ُمرايمش، وذم صقرة 

 .مجٞمٚم٦م يتٌدى ومٞمٝم٤م اًمقوم٤مء إمم طمٌٞمٌتف ُمرايمش ٟمالطمظ اًمقصػ اًم٤ٌمرع واعم١مصمر

ويقضمف اًمتحٞم٦م ذم هذه اعم٘مٓمققم٦م إمم اًمّمقرة،  دم أذن وقرة: سات  -ي

 ويّمػ إومٕم٤مل اًمتل ي٘مقم هب٤م دم٤مهٝم٤م، وىمد شمٕمّٚمؼ هب٤م، ويٗمدهي٤م سمام يٛمٚمؽ ُمـ اًمدٟمٞم٤م.

وومٞمٝم٤م يدقمق اًمٖم٤مدة إمم اعمجلء إًمٞمف ٕٟمف همٜمل، ومٝمق همٜمل  :6134ُدفمازمة  - 

ٌّف وًمق قمروم٧م ذًمؽ اًمٖمٜمك ًمديف ًمٓم٤مرت إًمٞمف ُمٕم٤مٟم٘م٦م وم  ٝم٤م هق ذا ي٘مقل:سمٗم١ماده وطم

 سمعىىىارَم  عـىىىدي مىىىا لىىىق فمر ىىىِت لطىىىرِت إرمت وفمىىىاكؼتـل

  مادي    د ـُت  مادي السخقػ وواريُتف فمـ طمـا إفمىكمِ  

ـِ ىوضمبىل    كشى  ىػف إرفمىى  رُت فمىعم كعشىف ضمجازمىًا مىـ الست

 وقطتعُت أوسماري اظمضحؽات.. وأقؾعُت فمـ ؾمعري ا؟ىكّمِ  

،  عـىىدَي مىىا سمسىىجديـ لىىف ؽمىىجدةَ   ـِ  سمعىىارَمْ  التائىىب اظمُىىْ فم

ـِ   ـَ فمىىىعم كعؾىىىِف قىىىرازمكَم مىىىـ كِىىىػِمِ  اظمُْعَؾىىى  ومىىىا سمـحىىىري

 سمعىىىىىىىارَمْ إرمت ...  ىىىىىىىنين غـىىىىىىىل  
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ذم قمٞمد رسمٞمٕمٝم٤م »ويمت٥م اًمِم٤مقمر حت٧م هذا اًمٕمٜمقان:  :6170يا أمغمة  -ل

وذم اعم٘مٓمع إول ُمـ اًم٘مّمٞمدة ش. أرادت أن أهدهي٤م قمنميـ سمٞمت٤ًم وًمق همزًٓ اًمٕمنميـ، 

اعمٖمرسمٞم٦م ذات اًمٓمٚمٕم٦م اًمٜمْمػمة واحلٚمقة سمًامٍت وىمًامٍت، ويٌلّم ُم٤م  يرطّم٥م سمّمٖمػمشمف

 اًمذي أطمدصمتف إذاىمتٝم٤م اًمرسمٞمٕمٞم٦م ذم ٟمٗمًف.

وذم اعم٘مٓمع اًمث٤مين يِمٌف صٖمػمشمف سم٤مًمقردة اًمتل سم٨م ومٞمٝم٤م اعمٖمرب اًمزاهل قمٌػمه 

 ويٜمٔمر إًمٞمٝم٤م وإمم قمٞمٜمٞمٝم٤م وحلٔم٤ماهت٤م اًمٙمًػمة ويروح ي٠ًمل هدهب٤م اعمًدول.

٨م يٌلمِّ أٟمف إذ حيٌٝم٤م ومام هق إٓ ُمٜمٌع هيقى ٟمٛمػمه، وهق اجلٜم٤ّمن وذم اعم٘مٓمع اًمث٤مًم

اًمذي هيقى اًمزهقر ذم ضمٜم٤مشمف، واعمّث٤مل اًمذي يٕمِمؼ ُمرُمرًا ؾمّقاه صقرة، ومل يٕمد أُمر 

اًمِم٤مقمر ذم يده سمٕمد أن وم٘مد رؿم٤مده وسمّمػمشمف، وسمٕمد أن اؾمتٕمر اًمٚمٝمٞم٥م ذم صدره. 

 ويٍمخ اًمِم٤مقمر ذم اعم٘مٓمع إظمػم:

  يىىىىا روح روضمىىىىل   ؽمىىىىغم

 

 دم ضمبىىىىَل اظمجـىىىىقِن ؽِمىىىىغَمه  

 أضمققىىىِت رم وىىىىقرًا مضىىىىْت  

 

 وزمعثىىىىىِت يب ذكىىىىىرًا كثىىىىىغَمهْ  

 ألؼىىىىىل زمرأؽمىىىىىؽ  ىىىىىقز طمػىىىىىؼ الصىىىىىدر سمسىىىىىتؿعل هىىىىىديَرهْ  

 

 

 

 ل إؽمىىىىىىىغمةىقؾبىىىىىىل إؽمىىىىىىىغُم  ع زمقىىىىىىىف، وفمىىىىىىّ يب كػسىىىىىىى

 

 

 

 َرهـىىىىىىىان دم كػقىىىىىىىؽ يىىىىىىىا

 

 زمـىىىت اظمغىىىارن.. يىىىا أمىىىغمة 

ىم٤مًمقا ؾمٙم٧م؟ وجيلء »قمٜمقاهن٤م وجيٕمؾ اًمِم٤مقمر ظم٤ممت٦م ديقاٟمف اًمِمٕمري ىمّمٞمدة  

 .1222شم٤مريخ هذه اًم٘مّمٞمدة ذم قم٤مم 

وقمـ هذه اًم٘مّمٞمدة ي٘مقل اًمِم٤مقمر: ٟمنمت ذم ص٤ٌمي قمنمات اًم٘مّم٤مئد صمؿ 

شمقىمٗم٧م قمـ اًمٜمنم ٕؾم٤ٌمب ٟمٗمًٞم٦م ظم٤مص٦م، ومٙمثرت اًمت٤ًمؤٓت، واًم٘مّمٞمدة هل صدى 

 شمٚمؽ اًمت٤ًمؤٓت، وىمد أظمراهت٤م قمـ ُمقوٕمٝم٤م ًمتٙمقن ظم٤ممت٦م هلذه اعمجٛمققم٦م.
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 دة ذم مخ٦ًم وقمنميـ سمٞمت٤ًم وُمٓمٚمٕمٝم٤م:ضم٤مءت اًم٘مّمٞم

 قالقا: ؽمؽتت فمـ الغـار   ؼؾىت: ٓ

 

 دم مسىىؿع إكىىقان رصْمىىع غـىىائل 

 
صمؿ يٗمّّمؾ ُم٤ًمرات شمراٟمٞمٛمف اًمتل وقمتٝم٤م اًمٓمٞمقر وردداهت٤م يمقايم٥م اًمٔمٚمامء، وُم٤م 

اًمقرد واًمِمٗمؼ اعمخْم٥م واًمٚمٔمك إٓ ُمـ وُمٞمض دُم٤مئف، وُم٤م اًمٌحر ذم أُمقاضمف إٓ 

 ٌَّ ٤مت اًمريح سمٕمد اًمقٟمك إٓ اٟمٌٕم٤مصمف سمٕمد ُمقت رضم٤مًمف، وُم٤م اًمٚمٞمؾ صدى أهقائف، وُم٤م ه

وإرُم٤مس إٓ سمٕمض يمآسمتف، وُم٤م اًمٗمجر وإقمراس إٓ سمٕمض هٜم٤مئف، واًمٕمٞمد ُمنح 

ومرطمتف وُم٤ٌمهجف ذم طملم أن اًمٌٞمد ُمثقى وطمِمتف وومٜم٤مئف. ويذيمر اًمِم٤مقمر أٟمف ُمأل ُمـ 

 اجلامل ضمقاٟمحف:

 ولؼد مىهت مىـ اجلىامل صمىقاكحل

 

 لىىىف أضمـىىىائلوؿمقيىىىُت  ىىىقز صمل 

 
 ويٕمقد اًمِم٤مقمر ًمػمدد ىمقًمف اًمذي سمدأ سمف ىمّمٞمدشمف:

قالقا: ؽمؽت فمىـ الغـىار   ؼؾىت: 

 زمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىؾ

 

 فمىىـ أن ُأريىىؼ فمىىعم اجلحىىقد و ىىائل 

ين إن كـىىت فمـىىدي ؾمىىافمراً    مىىا رضت

 

 أٓ يعىىىىىىىّدوين مىىىىىىىـ الشىىىىىىىعرار 

 ٓ كىىىان قؾبىىىَل إن ؿمؾبىىىُت زم وزمىىىف 

 

 مـ كّػ هى ا الىدهر زمعىض صمىزار 

 لىىقارهٓ كىىان ؾمىىعري إن ر عىىُت  

 

 زمىىىكم إكىىىام فمىىىعم ُر ىىىات إزمىىىائل 

 قالقا ؽمؽت فمـ الغـىار   ؼؾىت ٓ 

 

 دم مسىىؿع إكىىقان رصْمىىع غـىىائل 
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 مً مسات شعر الطرابلسي -ثاىيًا

يم٤من اًمٓمراسمٚمز يٌتٕمد قمـ طمقر اًمٚمٗمظ ووطمِمٞمّف، وٓ يًتٕمٛمؾ اًمٙمٚمٛم٦م اًمٜم٤مدرة 

ًمٙمؾ ُمٕمٜمك طم٘مف سمٙمؾ ؾمٝمقًم٦م  إٓ ومٞمام ٟمدر، وذم اًمِمٕمر أيمثر ُمٜمف ذم اًمٜمثر، إذ إٟمف يم٤من يٕمٓمل

وين، وهذا أُمر سمدهل ُم٤مدام يٛمٚمؽ ٟم٤مصٞم٦م اًمٚمٖم٦م اظمتٞم٤مرًا وشمٜمًٞم٘م٤ًم ومج٤مًٓ، وم٘مد يم٤من ه٤مئاًم 

سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وُم٠مظمقذًا سمجامهل٤م، يٜمتٌم ًمًحر سمٞم٤مهن٤م، ويم٤مٟم٧م أداة ـمٞمّٕم٦م ًم٘مٚمٛمف وًم٤ًمٟمف، 

ٕمزووم٤مت، وُم٤م وم٢مذا ؿمٕمره ًمقطم٤مت آهة، وىمٞمث٤مرة يًتخرج ُمٜمٝم٤م أحل٤مٟم٤ًم قمذسم٦م ٕروع اعم

يم٤من ذًمؽ ًمٞمحدث ًمقٓ طمًـ شمٜمًٞم٘مف ًمقوع اًمٙمٚمامت واًمتح٥ًم ًمقوٕمٝم٤م ذم إذن 

واعمخٞمٚم٦م، وإٟمؽ ًمقاضمٌد شمراسمط أًمٗم٤مفمف وشمٌقي٥م ُم٘م٤مـمٕمف وشمًٚمًؾ أومٙم٤مره، واحلرص قمغم 

اجلامل ذم أؾمٚمقسمف، وُم٤م ديدن إدب ًمديف إٓ طم٥م اجلامل شمقىم٤ًم إمم اًمٙمامل سمٗمْمؾ ُم٤م أوشمٞمف 

 ر ُمتجدد ؾمٕمٞم٤ًم ٟمحق إمجؾ وإهبك وإيمٛمؾ.ُمـ ىمرحي٦م ُمت٘مدة، وومٙم

ويتجغم اًمتجديد ذم ؿمٕمر اًمٓمراسمٚمز ذم اعمٕم٤مين اًمتل شمٜم٤موهل٤م، وذم إؾم٤مًمٞم٥م اًمتل 

اؾمتخدُمٝم٤م، واعمقؾمٞم٘مك اًمٕمذسم٦م اًمتل شمٌّدت ذم أهمٚم٥م ىمّم٤مئده، وًم٘مد أؿم٤مر اًمديمتقر 

دمه٤م ؿمٙمري ومٞمّمؾ ذم طمٗمؾ اؾمت٘م٤ٌمًمف إمم أن ُمقؾمٞم٘م٤مه اًمِمٕمري٦م متثٚم٧م ذم ؿمٞمئلم: أطم

إؿمٙم٤مل اًمِمٕمري٦م اًمتل ؾمٙم٥م ومٞمٝم٤م ؿمٕمره وصم٤مٟمٞمٝمام ذم إسمحر اًمتل اؾمتخدُمٝم٤م، وهذان 

 يٛمثالن ٟمزقم٦م واوح٦م ذم اًمتجديد اًمقزين أو اعمقؾمٞم٘مل.

وُمـ يٚمؼ ٟمٔمرة قمغم ؿمٕمر اًمٓمراسمٚمز جيد أٟمف مل خيرج قمـ إسمحر واًمتٗمٕمٞمالت، 

أن صمٛم٦م طمزُم٦م ُمـ وًمٙمٜمف اؾمتٓم٤مع أن يٜمّقع ذم اًم٘مقاذم، ويٕمّدد ذم إؿمٙم٤مل. وجيد 

اعمِم٤مقمر احلزيٜم٦م واًمٕمقاـمػ اًمٜمٌٞمٚم٦م شمٖمّٚمػ ىمّم٤مئده قمغم اعمًتقيلم اًمٗمردي اًمذايت 

واجلامقمل اًم٘مقُمل واإلٟم٤ًمين، إٓ أٟمف ُمع احلزن وأٓم اًمتل يم٤مسمده٤م اًمِم٤مقمر ذم 

ـمٗمقًمتف، وذم ؿم٤ٌمسمف قمٜمدُم٤م حتّٓمؿ طمٚمٛمف اًم٘مقُمل ذم اًمقطمدة سمٕمد آٟمٗمّم٤مل اًمذي 
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، يم٤من ُمتٗم٤مئالً سمٕمقدة أُمتف ٕن شمًت٠مٟمػ 1211طمدث سملم ؾمقري٦م وُمٍم قم٤مم 

 ُمًػماهت٤م، ومٝم٤م هق ذا ي٘مقل:

 ٓ يرفْمؽ الظلم إن مىه الؽىقن  ىنن الصىباح ؽمىقل يىمون.

 

 زمـت اظمغارن.. يا أمغمة

 

وإذا يم٤من اًمٓمراسمٚمز ؿم٤مقمرًا ُمٚمتزُم٤ًم سم٘مْم٤مي٤م أُمتف آضمتامقمٞم٦م واًم٘مقُمٞم٦م يمام شمٌدى 

وذم قمدد ُمـ اًم٘مّم٤مئد ذم أىم٤ًمم ش ؿم٤مقمراً ويم٤من »ًمٜم٤م ذًمؽ ذم ىمًؿ اًم٘مقُمٞم٤مت ذم يمت٤مسمف 

أظمرى ُمـ اًمٙمت٤مب وم٢مٟمف يم٤من ذا رؤي٦م اؾمتنماومٞم٦م إذ إٟمف يم٤من يرى إطمداث ىمٌؾ 

 وىمققمٝم٤م، ويم٤من اًمرائد اًمذي ٓ يٙمذب أهٚمف ذم يمثػم ُمـ إرزاء اًمتل أعم٧م سم٤مُٕم٦م.

رطمؿ اهلل اًمديمتقر أجمد اًمٓمراسمٚمز اًمرمح٦م اًمقاؾمٕم٦م، ؾمٕم٦م ُم٤م ىمدُمف ُٕمتف وًمٖمتٝم٤م 

أوم٤مٟملم اًمٕمٓم٤مء اًمٗمٙمري اًمتٜمقيري، وًمتٌَؼ ؾمػمشمف اًمٕمٓمرة وأقمامًمف اًم٘مّٞمٛم٦م ىمدوة أُم٤مم ُمـ 

إضمٞم٤مل يٜمٝمٚمقن ُمٜمٝم٤م اًمزاد اعمٕمرذم واًمقضمداين اًمذي يًٛمق سم٤مًمٕم٘مؾ واًمْمٛمػم إمم 

 إهبك وإمجؾ وإيمٛمؾ!.
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 لملحقْا 
 نيِب=حَأ× أ=لقيَجٍّ يف حُفِل ا=لكَِلمَا=ثُ ا=ليت

 بُلسيكخْورٍّ أ=جمَدِّ ا=لطرالدّا= 
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 لسيبُلطرا=ا جمَدِّ=أ كخْورٍّلدّا= نيِِّبأ=حَ ×يف حُفِل جٍّأ=لقيَ ثُ ا=ليت=ا=لكَِلمَا  

 

 كؾؿة إؽمتاذ الدكتقر ؾماكر الػحام رئقس جمؿع الؾغة العرزمقة زمدمشؼ زماؽمؿ اظمجؿع. -6

 ؿ وزارة الؼمزمقة.كؾؿة إؽمتاذ الدكتقر حمؿقد السّقد وزير الؼمزمقة زماؽم -4

 ا زماؽمؿ صمامعة دمشؼ.كؾؿة إؽمتاذ الدكتقر فمادل العقّ  -4

 كؾؿة إؽمتاذ الدكتقر فمبد اهلل فمبد الدايؿ وزير الؼمزمقة إؽمبؼ زماؽمؿ أودقار الػؼقد. -3

 كؾؿة إؽمتاذ اظمفـدس حمؿد أيؿـ الطرازمؾز زماؽمؿ أرسة الػؼقد. -7
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 فحاوكلنة األستاذ الدكتور شاكر ال

 رئقس جمؿع الؾغة العرزمقة

 

م( واوم٧م اعمٜمٞم٦م أؾمت٤مذٟم٤م 31/1/3991هـ = 5/11/1531ذم يقم إطمد )

اًمٙمٌػم اًمديمتقر أجمد اًمٓمراسمٚمز، ومٗم٘مدٟم٤م سمقوم٤مشمف قم٤معم٤ًم ضمٚمٞماًل، وٟم٤مىمدًا أعمٕمٞم٤ًم، وُمرسّمٞم٤ًم 

ٚمٞمف ىمديرًا، ويم٤مشم٤ًٌم سمٚمٞمٖم٤ًم، وؿم٤مقمرًا رىمٞم٘م٤ًم. ويم٤مٟم٧م اًمٗمجٞمٕم٦م سمٗم٘مده سم٤مًمٖم٦م، وُمأل احلزُن قم

اًمٜمٗمقس. رمحف اهلل اًمرمح٦م اًمقاؾمٕم٦م، وأٟمزًمف ُمٜم٤مزل إسمرار ذم ضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ، ُمع 

 اًمّمدي٘ملم واًمِمٝمداء اًمّم٤محللم.

وإن ؾمػمة اًمٗم٘مٞمد، قمٚمٞمف اًمرمح٦م واًمروقان، طم٤مومٚم٦ٌم سم٤مًمٕمٓم٤مء اًمٓمٞم٥م، واًمٌذل 

اًمًخّل، وٓ قمج٥م، وم٘مد أُم٣م زه٤مء مخًلم قم٤مُم٤ًم ذم ُمٞمدان اًمتٕمٚمٞمؿ ي١مّدي واضمٌف 

قن إداء، ويقاصؾ اًمٕمٛمؾ دون شمقىمػ، ي١مًّمػ وحي٤مرض، وُيٕمٜمك سم٢مصالح أطمًـ ُم٤م يٙم

اعمٜم٤مه٩م، ويت٤مسمع ُم٤م ضمّد قمغم اًم٤ًمطم٦م ذم قمٚمقم اًمٚمٖم٦م وإدب. ويم٤من، ومقق، ذًمؽ ؿمديد 

اًمٕمٜم٤مي٦م سمٓمالسمف ذم اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م، ي٘مّدم هلؿ ظمػم ُم٤م قمٜمده، يقضّمٝمٝمؿ ويًّدد ظمٓم٤مهؿ، 

وأرو٤مه٤م. وهق ص٤مطم٥م اًم٘مقًم٦م  وي١مهٚمٝمؿ ًمٚم٘مٞم٤مم سمقاضمٌٝمؿ قمغم أطمًـ اًمقضمقه

 .شاظمؽمت شم٠مًمٞمػ اًمرضم٤مل»اعمِمٝمقرة، وىمد ؾمئؾ: مل ٓ شم١مًمػ يمت٤ًٌم وم٘م٤مل: 

وىمد فمٝمر ُمـ ـمالسمف وظمرجيٞمف ٟم٤مسمٖمقن أيمٗمٞم٤مء، يت٤مسمٕمقن اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل شمًّٚمٛمقه٤م 

 ُمـ أؾمت٤مذهؿ اًمذي أطمًـ رقم٤ميتٝمؿ، ورومع ذم ُمٜم٤مزل اًمٕمٚمؿ رشمٌتٝمؿ.

ـّ اعم٘م٤مم وجم٤مُل اًم٘مقل ذم ؾمػمة اًمٗم٘مٞمد واؾمع، ُمتٕمد د اجلقاٟم٥م، همزير اعم٤مدة. وًمٙم

 يدقمقين أن أمجؾ احلدي٨م وأوضمز اًم٘مقل.
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. ويم٤من أسمقه (1)م1211وًمد إؾمت٤مذ اًمديمتقر أجمد اًمٓمراسمٚمز سمدُمِمؼ قم٤مم 

طمًٜمل سمـ حمٛمقد اًمٓمراسمٚمز و٤مسمٓم٤ًم ذم اجلٞمش اًمٕمثامين، صمؿ و٤مسمٓم٤ًم ذم اجلٞمش 

ف اًمتل اظمتٓمٗمتٝم٤م اعمٜمقن قم٤مم  اًمٗمٞمّمكم. ويِم٤مء اًم٘مدر أن يٗمِ٘مد اًمقًمٞمُد اًمّمٖمػم أُمَّ

م، وهق اسمـ ؾمٜمتلم. وىمد ٓ ٟمج٤موز اًمقاىمع إذا ىمٚمٜم٤م إن اًمقًمٞمد أطمسَّ أٟمف وم٘مد ؿمٞمئ٤ًم 1211

صمٛمٞمٜم٤ًم هم٤مًمٞم٤ًم ٓ يٕمّقض. وَٟمِٕمؿ اًمقًمٞمد سمرقم٤مي٦م أسمٞمف وٟمٔمراشمف اًمتل شمٗمٞمض طم٤ًٌم وطمٜم٤مٟم٤ًم 

اًمتل  م( ومج٤مءشمف اًميسم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م1232وقمٓمٗم٤ًم، إمم أن سمٚمغ اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ قمٛمره )قم٤مم 

أوم٘مدشمف أسم٤مه، ومٕم٤مش يتٞماًم ذم يمٗم٤مًم٦م ضَمّده وأقمامُمف اًمذيـ أطم٤مـمقه سميوب اًمرقم٤مي٦م، 

وقُمٜمقا سمف أشمؿَّ قمٜم٤مي٦م. وسمدأ دراؾمتف إومم ذم اًمُٙمّت٤مب، صمؿ اًمتحؼ سم٤معمدرؾم٦م، وعم٤م أهنك 

م( وىمد وّٛم٧م هذه اًمث٤مٟمقي٦م ٟمخ٦ٌم 1230اعمرطمٚم٦م آسمتدائٞم٦م اٟمت٘مؾ إمم صم٤مٟمقي٦م قمٜمؼم )قم٤مم 

ة اًمٕمٚمامء. ي٘مقل إؾمت٤مذ اًمديمتقر أجمد ذم ظمٓم٤مب اؾمت٘م٤ٌمًمف قمْمقًا قم٤مُماًل ذم ُمـ إؾم٤مشمذ

ويم٤مٟم٧م هذه اعمدرؾم٦م طملم اٟمت٧ًٌُم »جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمتحدصم٤ًم قمـ هذه اعمدرؾم٦م: 

إًمٞمٝم٤م شمْمؿُّ ذم قمداد أؾم٤مشمذاهت٤م صمالصم٦م ُمـ ومحقل اًمٕمرسمٞم٦م، يمٚمُّٝمؿ أؾم٤مشمذيت، وًمٙمؾ ُمٜمٝمؿ 

٤مجلٛمٞمؾ: اصمٜم٤من ُمٜمٝمؿ يم٤مٟم٤م قمْمقيـ قم٤مُمٚملم ذم قمكمَّ ُمـ اًمٗمْمؾ ُم٤م ٓ يًٕمف قمروم٤مين سم

اعمجٛمع مه٤م قمٌد اًم٘م٤مدر اعم٤ٌمرك وؾمٚمٞمؿ اجلٜمدي، واًمث٤مًم٨م يم٤من يِمؼُّ ـمري٘مف إمم اعمجٛمع، 

وهق حمٛمد اًمٌزم. أقمالم صمالصم٦م أطم٤مًمقا اعمدرؾم٦م آٟمئٍذ إمم جمٛمع آظمر سمٕمٚمٛمٝمؿ اًمٖمزير، 

 (3) شودروؾمٝمؿ اًمِمٞم٘م٦م

                                                                 

وصم٘متل هبذا اًمت٤مريخ شمٗمقق صم٘متل »د: ( هذا ُم٤م ضم٤مء ذم ؾمجالت إهة. وي٘مقل اًمديمتقر أجم1)

)جمٚم٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م ش م[ اًمذي شمٚمّم٘مف سمٛمٞمالدي ؾمجالت اًمدوًم٦م1211سم٤مًمت٤مريخ أظمر]

 (.120: 1، ج50اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ، ُم٩م 

 .122: 1، ج50( جمٚم٦م اعمجٛمع، ُم٩م 3)
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واٟمت٧ًٌُم إمم »، ؾمٚمٗمف ذم اعمجٛمع: (1)صمؿ ي٘مقل ُمتحدصم٤ًم قمـ إؾمت٤مذ حمٛمد اًمٌزم

م، وهق اًمٕم٤مم اًمذي قُملم ومٞمف اًمٌزم ُمدرؾم٤ًم ًمٚمٕمرسمٞم٦م ذم شمٚمؽ 1230دمٝمٞمز قمٜمؼم قم٤مم 

اعمدرؾم٦م. وهبذا ُأشمٞمح زم أن أيمقن ىمري٤ًٌم ُمٜمف ظمالل ؾمٜمقات ؾمٌع، ُمٜمٝم٤م ؾمٜمت٤من ىمْمٞمتٝمام 

 .شُمتٚمٛمذًا ًمف ذم اًمّمٗملم: اًم٤ًمسمع واًمث٤مُمـ

٦م ؿمخّمٞم٦م اًمديمتقر أجمد وشمٗمتح ُمقاهٌف. ويم٤من عمٙمت٥م قمٜمؼم أصمر يذيمر ذم شمٜمٛمٞم

ذًمؽ أٟمف مل يٙمـ ُمٙمت٤ًٌم ًمتٕمٚمٞمؿ »وي٘مقل إؾمت٤مذ فم٤مومر اًم٘م٤مؾمٛمل ذم وصػ ُمٙمت٥م قمٜمؼم: 

اًمٗمتٞم٤من ومح٥ًم، وإٟمام يم٤من ُم١مؾم٦ًم ىم٤مئٛم٦م سمذااهت٤م، هل٤م شم٘م٤مًمٞمده٤م وأقمراومٝم٤م، وهل٤م ٟمٔمٛمٝم٤م 

وـمرائ٘مٝم٤م، وٕٟمف يم٤من ُمٕم٘ماًل ُمـ ُمٕم٤مىمؾ اًمقـمٜمٞم٦م اًمّم٤مدىم٦م، وطمّمٜم٤ًم ُمـ طمّمقن 

 .(3)شاًمٗمّمحك

ى ٟمٗمًف ُمـ قمٚمقم  ًم٘مد أرى اًمِم٤مبُّ اًمٜم٤مؿمئ ُمٞمقًمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمقـمٜمٞم٦م، وروَّ

اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وآداهب٤م، وًمٕمٚمف ُم٣م ؿمقـم٤ًم سمٕمٞمدًا ذم هذا اعمْمامر وم٤مق سمف ُمـ طمقًمف. ي٘مقل 

هذا اًمٌٞم٧م اًمٕمتٞمؼ »اًمديمتقر ؿمٙمري ومٞمّمؾ ُمتحدصم٤ًم قمـ ُمٙمت٥م قمٜمؼم واًمديمتقر أجمد: 

إدسم٤مء واًمِمٕمراء، ظمرج ُمٜمف اًمث٤مئرون واعمّمٚمحقن... ذم اًمذي ظمرج ُمٜمف اًمٕمٚمامء و

 .(2)شقمٜمؼم شمٗمتح٧م قمٌ٘مري٤مت... أجمد اًمٓمراسمٚمز أطمد هذه اًمٕمٌ٘مري٤مت اًمٗمذة... 

وىمٌؾ أن يقّدع إؾمت٤مذ أجمد ُمدرؾمتف اًمث٤مٟمقي٦م وم٤مضم٠م اًمٜم٤مس سم٘مّمٞمدة أصم٤مر هب٤م إقمج٤مهبؿ 

م(، حتدث 11/5/1225ودهِمتٝمؿ. إهن٤م ىمّمٞمدشمف إومم اًمتل ٟمنماهت٤م جمٚم٦م اًمرؾم٤مًم٦م )ذم 

                                                                 

، وإقمالم ًمٚمزريمكم 22-25ًمألؾمت٤مذ فم٤مومر اًم٘م٤مؾمٛمل: ش ُمٙمت٥م قمٜمؼم»( اٟمٔمر شمرمجتف ذم يمت٤مب: 1)

 .1: 13، وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ًمٕمٛمر رو٤م يمح٤مًم٦م 21 :0

 .21( ُمٙمت٥م قمٜمؼم: 3)

 .119-122: 1، ج50( جمٚم٦م اعمجٛمع، ُم٩م 2)
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ومٞمٝم٤م قمـ أُمف اًمتل اومت٘مده٤م وهق اسمـ ؾمٜمتلم، ومقصػ ُم٤م يْمٓمرب ذم ٟمٗمًف ُمـ ًمقاقم٩م 

إؾمك واحلنة سم٠ممجؾ أؾمٚمقب، ويم٠مّن ؿمٕمره مل يٕمرف ُمرطمٚم٦م اًم٘مرزُم٦م، ومج٤مء ُمٙمتٛماًل 

 ؾم٤مئٖم٤ًم قمؼّم قمام قم٤مٟمك ويٕم٤مين ُمـ وم٘مد أُمف اًمتل رزئ هب٤م وهق سمٕمُد ذم اعمٝمد.

سم٘مقًمف:  شيم٤من ؿم٤مقمراً »ًم٘مّمٞمدشمف ذم جمٛمققمف اًمِمٕمري: وىمد ىمّدم اًمديمتقر أجمد 

 ُمٜمٔمقُم٦م قمغم سمراءة ُمْمٛمقهن٤م وـمٗمقًم٦م قم٤ٌمرااهت٤م هل٤م ذم ىمٚمٌل ُمٙم٤مٟم٦م ظم٤مص٦م،»

 أوًٓ:  ٕهن٤م ذم ُمٜم٤مضم٤مة أّم ٓ أقمرف هل٤م صقرة...

وصم٤مٟمٞم٤ًم: ٕهن٤م أول ُم٤م ٟمنمُت ذم رؾم٤مًم٦م إؾمت٤مذ اعمرطمقم أمحد طمًـ اًمزي٤مت قم٤مم 

 .شاعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ، وأٟم٤م سمٕمد شمٚمٛمٞمذ ذم1225

 (1)ومم٤م ٟم٘متٓمػ ُمٜمٝم٤م:

 مىىىىىىىىىىىا لػىىىىىىىىىىىمادي ذاْن 

 

 يؾػحىىىىىىىىىىىىف القصمىىىىىىىىىىىىُد  

 ولؾىىىىىىدصمك قىىىىىىد ؾمىىىىىىاْن  

 

 و  أكىىىىىىىىىىىىىْؿ زمعىىىىىىىىىىىىىُد  

 مىىىىىا لهؽمىىىىىك قىىىىىد شمىىىىىارْ  

 

 دم كبىىىىىىىىىىدي احلىىىىىىىىىىّرى 

 ومىىىىىىىا لىىىىىىىدمعل ضمىىىىىىىارْ  

 

 دم مؼؾتىىىىىىىىىىل احلىىىىىىىىىىغمى 

 أضمـىىىىىىىىىىق إلم التىىىىىىىىىى كارْ  

 

 ولىىىىىقس مىىىىىـ ذكىىىىىرى... 

 طمقىىىىىىىاُل أمىىىىىىىل غىىىىىىىاْن  

 

 وإلػىىىىىىىىىىىىىىَل اظمفىىىىىىىىىىىىىىُد  

 ٕضمؼىىىىىىاْن فمىىىىىىدا مىىىىىىع ا 

 

 و  يىىىىىىىىىىىىىزل يعىىىىىىىىىىىىىدو 

 دم زمىىىىىىىىىىىىـ لّعىىىىىىىىىىىىاْن  

 

 لىىىىىىىىىقس لىىىىىىىىىف فمفىىىىىىىىىُد  

 يىىىىىىىىىروح زمإووىىىىىىىىىاْن  

 

 وزمىىىىىىىىىىىاجلقى يغىىىىىىىىىىىدو 

 
                                                                 

، وىمد ٟمنمت اًم٘مّمٞمدة 132-132م، يم٤من ؿم٤مقمرًا: 11/5/1225-51( جمٚم٦م اًمرؾم٤مًم٦م: اًمٕمدد 1)

 ذم جمٚم٦م اًمرؾم٤مًم٦م سمٕمٜمقان )ٟمجقى يتٞمؿ(، وذم يمت٤مسمف: يم٤من ؿم٤مقمرًا، سمٕمٜمقان )ظمٞم٤مل أُمل هم٤مب(.
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وًمئـ قمؼّمت اًم٘مّمٞمدة قمـ قمقاـمػ اًمديمتقر أجمد وُم٤م يًتنُّ ذم ٟمٗمًف، ودًّم٧م 

قمغم إطم٤ًمؾمف اعمرهػ ورىم٦م ُمِم٤مقمره، إهن٤م يمِمٗم٧م أيْم٤ًم قمـ ُم٘مدرشمف وشمٗمقىمف، واُمتاليمف 

 وأهاَر اًمٌٞم٤من، وهق سمٕمُد ذم ظمت٤مم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م.ٟم٤مصٞم٦م اًمٚمٖم٦م، وُمقه٦ٌم اًمِمٕمر، 

م( قمدَة ىمّم٤مئد ٟمنمه٤م ذم اًمرؾم٤مًم٦م، قمروم٧ُم ُمٜمٝم٤م: 1225وؿمٝمدت شمٚمؽ اًمًٜم٦م )

)اًم٤ًمئٚم٦م(، و)قم٤مصٗم٦م ذم ىمٚم٥م(، و)قمرس ذم ُم٠مشمؿ( و)ذم اًمروض اعمحزون(، يٖمٚم٥م 

قمٚمٞمٝم٤م اًمِمٙمقى، وًمٙمٜمٝم٤م ؿمٙمقى اًمِم٤مّب يقاضمف احلٞم٤مة وُمِمٙمالاهت٤م، ويٌح٨م قمـ 

 ومٞمٝم٤م. ـمري٘مف

 ولىىىىرنت لىىىىقلٍت لبثىىىىُت هبىىىىا

 

 (1)ؽمىىفراَن أرقىىُب ؿمؾعىىة الؼؿىىرِ  

 أؾمىىىىىؽق لىىىىىف ّ ىىىىىًا يسىىىىىاورين 

 

 رىوأزمىىىثُّ زمعىىىض مظىىىا  البشىىى 

 سمؾىىؽ الطػقلىىة مىىا فمر ىىت هبىىا 

 

ىىىػِمِ    إٓ الىىىدمقَع وأكىىىمس الصت

م(، وأظمذ 1225ىمًؿ اًمٗمٚمًٗم٦م )ؾمٜم٦م  –وضم٤مز اًمديمتقر أجمد اُمتح٤من اًمٌٙم٤مًمقري٤م  

٤مة، واظمت٤مر اًمتٕمٚمٞمؿ ذم وزارة اعمٕم٤مرف ًمُٞمٛميض ومٞمف ٟمحق صمالث يِمؼُّ ـمري٘مف ذم احلٞم

 م(.19/2/1221-1/19/1222ؾمٜمقات )

صمؿ ٟمجح ذم اعم٤ًمسم٘م٦م اًمتل ضمرت ًمٜمٞمؾ درضم٦م اإلضم٤مزة ذم إدب اًمٕمريب، وؾم٤مومر 

م ذم صحٌتف زُمالء أصدىم٤مء ُمـ ظمػمة ؿم٤ٌمب اًمقـمـ، 11/2/1221إمم ومرٟم٤ًم ذم 

ٕمقدوا وىمد اُمتألت قمٞم٤مهُبؿ قمٚماًم وُمٕمروم٦م، يمل هدومٝمؿ أن يدرؾمقا اًمدراؾم٦م اجل٤مّدة، ًمٞم

 يِم٤مريمقا ذم ظمدُم٦م وـمٜمٝمؿ احلٌٞم٥م.

ووم٤مضم٠ماهتؿ احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وهؿ ذم ومرٟم٤ًم، ومٕم٤مَٟمقا ومٞمٝم٤م ُمـ فمروف احلرب 

اًمّمٕم٦ٌم، ووم٘مدوا إُمؾ سم٤مًمٕمقدة اًمٕم٤مضمٚم٦م، ًم٘مد شم٘مٓمٕم٧م اًمًٌؾ وم٠ميم٥مَّ اًمديمتقر أجمد قمغم 

                                                                 

 م.10/13/1225-01( جمٚم٦م اًمرؾم٤مًم٦م: اًمٕمدد 1)
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ضم٤مزة اجل٤مُمٕمٞم٦م دراؾم٦م درضم٦م اًمديمتقراه ومحّمؾ ُمت٤مسمٕم٦م اًمدراؾم٦م، ووّؿ إمم درضم٦م اإل

م، سمٕمد أن أُم٣م ذم ومرٟم٤ًم ٟمحق ؾمٌع 1252قمٚمٞمٝم٤م، وقم٤مد إمم اًمقـمـ ذم أواظمر قم٤مم 

 م(.1/11/1252-11/2/1221ؾمٜملم وٟمّمػ اًمًٜم٦م )

م( 5/13/1251 -1/11/1252ومدّرس ؾمٜم٦م ذم ُمدرؾم٦م اًمتجٝمٞمز اًمث٤مٟمقي٦م )

 ًمٞمٜمت٘مؾ سمٕمده٤م إمم رطم٤مب اجل٤مُمٕم٦م.

ذ أجمد يمرؾمٞمف اًمذي يم٤من يٜمتٔمره ذم يمٚمٞم٦م أداب، وسمدأ ُمرطمٚم٦م واطمتؾَّ إؾمت٤م

م(، 21/19/1221 -2/13/1251ضمديدة ذم طمٞم٤مشمف اُمتدت اصمٜمتل قمنمة ؾمٜم٦م )

دّرس ومٞمٝم٤م إدب اًمٕمريب، وأرؾمك ىمقاقمده، وسمًط ُمٜم٤مهجف، ورضب اعمثؾ اًمّم٤مًمح ذم 

وطم٥ّم ـمرائؼ اًمتدريس اًمتل ؾمٚمٙمٝم٤م ًمٞمٜمِّمئ ـمالسمف، وىمد شمزودوا سمزاد ُمـ اعمٕمروم٦م 

 ، اًمٌح٨م ي٘مَقْوَن هبام قمغم اًم٘مٞم٤مم سمٕمٛمٚمٝمؿ، وأداء رؾم٤مًمتٝمؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمغم اًمقضمف اعمَْريِضّ

يمام يم٤من، رمحف اهلل، اًم٘مدوة احلًٜم٦م ومٞمام سمذل ُمـ ضمٝمد ضم٤مهد، وقمٛمؾ دائ٥م ًمٞمٜمٝمض سمام 

أظمذ سمف ٟمٗمًف ُمـ ُمٝم٤مم، ومٙم٤من يدظمؾ اجل٤مُمٕم٦م ذم اًمّم٤ٌمح، ًمٞمٕمقد ُمٜمٝم٤م ذم اعم٤ًمء، ٓ 

قمتلم، ومٙم٤من يًت٘مٌؾ ـمالسمف ـمقال اًمٜمٝم٤مر، ويرؿمدهؿ ويقوح هلؿ ُم٤م خيرج ُمٜمٝم٤م إٓ ًم٤ًم

 .(1)أؿمٙمؾ قمٚمٞمٝمؿ

. ـّ  إهن٤م ؾمٜمقات اًمٕمٓم٤مء واًمٌذل واًمتْمحٞم٦م دون شمقىمػ وٓ ُم

وـم٤معم٤م أصمٜمك اعمتحدصمقن ُمـ ـمالسمف وقم٤مرومٞمف قمغم ـمري٘متف اًم٤ٌمرقم٦م ذم اًمتدريس، 

ًـ شم٠مشمٞمف ًمٞمجٕمؾ وم٠مؿم٤مدوا سمّمٜمٞمٕمف، وأوم٤موقا ذم ذيمر ؾمٕم٦م قمٚمٛمف، ومتّٙمٜمف ُمـ ُم٤مدشمف، وطم

اًمّمٕم٥م ؾمٝماًل، واًمٌٕمٞمد اًمٜم٤مومر ىمري٤ًٌم ُمٞمنًا. وُمـ هٜم٤م يم٤من شمٕمٚمؼ اًمٓمالب اًمتٕمٚمؼ 

 شم٤مم، وحتٗمٍز ًمٗمٝمؿ ُم٤م يٚم٘مٞمف قمٚمٞمٝمؿ واؾمتٞمٕم٤مسمف.
ٍ
 اًمِمديد سمحْمقر دروؾمف ذم إصٖم٤مء

                                                                 

 .115: 1، ج50(جمٚم٦م اعمجٛمع، ُم٩م 1)
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وقمغم يمثرة ُم٤م سمذل، رمحف اهلل، ًمتزويد ـمالسمف يمل يٌٚمٖمقا اًمٖم٤مي٦م اًمتل يريده٤م هلؿ، 

أيْم٤ًم ًمت٠مًمٞمػ يمت٥م شمٕمّزز ُمقاىمٗمف ذم دراؾم٦م إدب، وشمٕملم ـمالسمف، وم٢مٟمف آصمر أن يتّمّدى 

 ومٙم٤من ُمـ ٟمت٤مج هذه اعمرطمٚم٦م:

 .م6176كتان: الـؼد والؾغة دم رؽمالة الغػران /ط  -6

وىمد قمروف إؾمت٤مذ اًمٓمراسمٚمز سمٜمٔمرة ضمديدة، ومٌلّم أن أسم٤م اًمٕمالء يتٌّدى ًمٜم٤م ذم 

إدب، وقمٚمقم اًمٚمٖم٦م. وهق، إمم  يمت٤مسمف رؾم٤مًم٦م اًمٖمٗمران قم٤معم٤ًم واؾمع آـمالع قمغم ومٜمقن

ُمـ اًمٓمراز إول، ٟمِمٞمط اًمٗمٙمر، ذيمّل، ُمتٛمّٙمـ ُمـ أدوات اًمٜم٘مد يمؾ  ذًمؽ، ٟم٤مىمدٌ 

اًمتٛمٙمـ، وم٘مٚم٥م سمٜمٔمرشمف اجلديدة ٟمٔمرات اًم٤ٌمطمثلم اًم٤ًمسم٘ملم رأؾم٤ًم قمغم قم٘م٥م، وم٘مد رأوا 

أن اعمٕمري إٟمام ىمّمد ذم رؾم٤مًمتف إمم ووع ىمّم٦م ؾماموي٦م قمٌ٘مري٦م ي٘مٞمٛمٝم٤م قمغم أؾم٤مس ُمـ 

ل واًمتٝمٙمؿ، ومٙمِمػ أؾمت٤مذٟم٤م ذم اًمٗمّمقل اًمتل طمؼّمه٤م ذم يمت٤مسمف قمـ ُمدى اًمٕمٜم٤مي٦م اخلٞم٤م

اًمتل ظمّص هب٤م اعمٕمري اًمٜم٘مد إديب واًمدراؾم٤مت اًمٚمٖمقي٦م ذم رؾم٤مًم٦م اًمٖمٗمران. وسمذًمؽ 

٤م إيمؼم.  ٌُٝم٤م وًمٖمقهيُّ أقم٤مدٟم٤م ًمٜمٕمٞمش ذم ضمق اًمٕمٍم اًمذي قم٤مش ومٞمف طمٙمٞمُؿ اعمٕمرة وأدي

 سمٜمٔمراشمف اجلديدة ذم دراؾم٤ماهتؿ احلديث٦م. وأشم٤مح اًمٙمت٤مب ًمٚم٤ٌمطمثلم أن يًت٠مٟمًقا

 .6177كتان: كظرة سماررقة دم ضمركة التللقػ فمـد العرن /ط  -4

 (اجلزر إول: الؾغة وإدن) 

وىمد رُمك إؾمت٤مذ اًمٓمراسمٚمز ُمـ شم٠مًمٞمػ هذا اًمٙمت٤مب أن يْمع سملم يدي ـمالسمف 

إمم إرؿم٤مد  صقرة ًمٚمٜمِم٤مط اًمٗمٙمري قمٜمد اًمٕمرب ذم ُم٤مديت اًمٚمٖم٦م وإدب، يمام رُمك أيْم٤مً 

اًمٓم٤مًم٥م اجل٤مُمٕمل إمم اعمّم٤مدر واعمراضمع اهل٤مُم٦م اًمتل هق سمح٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م ٓؾمتٙمامل أدوات 

سمحثف. وُمـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م دقمقشمف ًمٓمالسمف ٓيمت٤ًمب اعمٕمروم٦م سم٤مٓـمالع قمغم اًمٙمت٥م اعمّم٤مدر، 

وآشمّم٤مل اعم٤ٌمذ سم٤مًمٜمّمقص، وُمٕمروم٦م أؾم٤مًمٞم٥م اًمرضمقع إًمٞمٝم٤م، وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م، 

 ٌتٙمر.ًمٞم٘مقوا قمغم اًمٌح٨م اعم
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 حمارضات فمـ ؾمعر احلامؽمة والعروزمة دم زملد الشام -4

 1220ُمـ أواظمر اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم طمتك ُمٜمتّمػ اًم٘مرن اًمٕمنميـ / ط

وهذه اعمح٤مرضات أًم٘م٤مه٤م اًمديمتقر أجمد قمغم ـمالب ىمًؿ اًمدراؾم٤مت إدسمٞم٦م ذم 

 ُمٕمٝمد اًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م ذم اًم٘م٤مهرة. وهل صمامين حم٤مرضات.

ة اًمِمٕمر احلامد اًمذي ٟمٔمٛمف اًمِمٕمراء اًمٕمرب ذم ُمٕم٤مرك شمٜم٤مول ومٞمٝم٤م ُمًػم

اًمٜمْم٤مل اًم٘مقُمل ُمـ أواظمر اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم، ويم٤من ُمزُمٕم٤ًم أن ي٘مػ سمف ذم ُمٜمتّمػ 

اًم٘مرن اًمٕمنميـ، وًمٙمٜمف شمقىمػ ذم هن٤مي٦م طمقادث اًمثقرة اًمًقري٦م، ُم١مُّماًل أن ُيتّؿ اًم٘مًؿ 

ًم٘مرن اًمٕمنميـ، ومل اًمث٤مين اعمتْمٛمـ أطمداث ُم٤م سمٕمد اًمثقرة اًمًقري٦م طمتك ُمٜمتّمػ ا

 شمًٕمٗمف إي٤مم ًمٞمٜمجز ُمٓمٚمٌف.

وىمد قمرض اًمديمتقر أجمد ذم حم٤مرضاشمف ٟمامذج داًّم٦م ُمـ اًمِمٕمر اًمٕمريب شمتٜم٤مول 

وصػ قمقاـمػ اًمٕمرب اًم٘مقُمٞم٦م اجلّٞم٤مؿم٦م، وشمٓمٚمَُّٕمٝمؿ إمم إطمٞم٤مء جمد إضمداد، وإمم 

وشمٜمّدد  ضم٤مٟمٌٝم٤م إؿمٕم٤مر احلامؾمٞم٦م اًمتل شمًتٜمٝمض اهلٛمؿ، وشمذيّمر سم٤معمجد اًم٘مديؿ اًمزاهر،

 سم٤معمًتٕمٛمريـ وأطم٤مسمٞمٚمٝمؿ، وشمدقمق إمم ُمت٤مسمٕم٦م اًمٙمٗم٤مح طمتك اًمٜمٍم.

وىمد أطمًـ اظمتٞم٤مر اًمٜمامذج اًمتل شمٕمؼّم قمـ شمٚمؽ اًمٕم٤مـمٗم٦م اًم٘مقُمٞم٦م اًمتل متٚمٙم٧م 

 اًمٕمرب ذم إسم٤من هنْمتٝمؿ، ويمِمٗم٧م قمـ شمٓمٚمٕم٤ماهتؿ إمم حت٘مٞمؼ اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م.

أن يٜمٕمش  ًم٘مد أراد اًمديمتقر أجمد سمٛمح٤مرضاشمف قمـ ؿمٕمر احلامؾم٦م واًمٕمروسم٦م

دراؾم٦م هذا اًمٚمقن اًمِمٕمرّي اًمذي يٕمؼّم قمـ ُمِم٤مقمر إُم٦م، ويًتثػم محٞمتٝم٤م، وحيدو هب٤م 

 أن متيض ذم ـمريؼ اًمٜمٝمْم٦م واًمت٘مدم، ًمتًتٕمٞمد ؾم٤مًمػ جمده٤م.

صمؿ ىم٤مُم٧م اًمقطمدة سملم اًم٘مٓمريـ اًمِم٘مٞم٘ملم: ُمٍم وؾمقري٦م، ومحٛمٚم٧م ًمألُم٦م 

يمتقر أجمد ُمٜمّم٥م وزير اًمؽمسمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م آُم٤مًٓ يم٤ٌمرًا، وآوم٤مىم٤ًم وم٤ًمطم٤ًم. وشمقمّم إؾمت٤مذ اًمد

م( ومٌذل 30/2/1211-0/19/1221واًمتٕمٚمٞمؿ ذم ؾمقري٦م /اإلىمٚمٞمؿ اًمِمامزم )
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ضمٝمده وُويْمده، وقمٛمؾ ُم٤م وؾمٕمف اًمٕمٛمؾ ًمٞمٛميض سم٤مًمقزارة وُم١مؾم٤ًماهت٤م ظمٓمقات إمم 

إُم٤مم ذم ؾمٌٞمؾ اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م واًمٚمٖم٦م، وىمد ووّمؼ وٟمجح. وًمٙمـ اًمتجرسم٦م اًم٘مقُمٞم٦م مل 

آٟمٗمّم٤مل، ووم٤مرىمٜم٤م اًمديمتقر أجمد إمم اعمٖمرب، وؿم٤مرك ذم  متض إمم هم٤ميتٝم٤م، وطمدث

اًمتدريس ذم ضم٤مُمٕم٤مت اًمدار اًمٌٞمْم٤مء ووم٤مس واًمرسم٤مط، واطمتّؾ ُمـ اعمٙم٤مٟم٦م سملم زُمالئف 

وـمالسمف ذم اعمٖمرب ُمثَؾ ُم٤م يم٤من ًمف ذم دُمِمؼ، ورطّم٧ٌم سمف اعم١مؾم٤ًمت. وًمٕمٚمف يت٤مح 

اعمٖمرب. ويٙمٗمٞمٜمل هٜم٤م ٕطمد اًم٤ٌمطمثلم أن يتحدث قمـ ُمٜم٤مؿمط اًمديمتقر أجمد اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم 

أن أذيمر أن احت٤مد يُمت٤مب اعمٖمرب سم٤مٓؿمؽماك ُمع ضم٤مُمٕمتل وم٤مس واًمرسم٤مط ىمد أىم٤مم ًمف طمٗماًل 

م( سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ُمرور رسمع ىمرن قمغم قمٛمٚمف ذم ضم٤مُمٕم٤مت 3/5/1210-1شمٙمريٛمٞم٤ًم )ذم 

وىمد سملّم اعمح٤مرضون أن اًمٕماّلُم٦م اعمحتٗمك سمف، ؾمقاء ذم ُم١مًمٗم٤مشمف أو حم٤مرضاشمف، »اعمٖمرب 

ت اًمتل أذف قمٚمٞمٝم٤م يٚمتزم ُمزجي٤ًم ُمـ ُمٜمٝمجلم ذم دراؾم٦م اًمٜمّمقص: أو إـمروطم٤م

اعمٜمٝم٩م اًمت٤مرخيل اًمذي يٕمتٛمد قمغم ومٝمؿ اًمٜمص سمح٥ًم شم٘م٤مًمٞمد قمٍمه إدسمٞم٦م، واعمٜمٝم٩م 

 .(1)شاًمٜم٘مدي اًمتحٚمٞمكم اًمذي يقاضمف اًمٜمص سمٛمٜم٤مه٩م طمديث٦م ذم يمِمػ سمٜمٞمتف

و يزيد. ويم٤من ًم٘مد داُم٧م إىم٤مُم٦م اًمديمتقر أجمد ذم اعمٖمرب ٟمحقًا ُمـ صمالصملم قم٤مُم٤ًم أ

 ًمف ٟمِم٤مـمف اًمٕمٚمٛمل اًمقاؾمع ذم ضمقاٟم٥م قمدة.

وإين ُمٙمتػ هٜم٤م سم٤محلدي٨م اعمقضمز قمـ سم٘مٞم٦م آصم٤مره اًمتل أصدره٤م أي٤مم إىم٤مُمتف ذم 

اعمٖمرب. ويمٜم٧م ىمد حتدصم٧ُم قمـ يمتٌف اًمثالصم٦م اًمتل أًمٗمٝم٤م طملم يم٤من أؾمت٤مذًا ذم يمٚمٞم٦م 

 أداب سمج٤مُمٕم٦م دُمِمؼ.

: م(4/6114ط م،6/6117)ط ٕيب العلر اظمعري شمؼتطػات»زصمر التازمه  -3

قمثر إؾمت٤مذ اًمديمتقر أجمد سمٓمريؼ اعمّم٤مدوم٦م قمغم ُم٘متٓمٗم٤مت ُمـ هذا اًمٙمت٤مب ذم أصمٜم٤مء 

                                                                 

 .119، ص52( جمٚم٦م اًمقطمدة: اًمٕمدد 1)
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م، وهل اًمًٜم٦م اًمتل اٟمٕم٘مد ومٞمٝم٤م 1225زي٤مرشمف ًمٚمٛمتحػ اًمؼميٓم٤مين سمٛمديٜم٦م ًمٜمدن ؾمٜم٦م 

 اعم١ممتر اًمدوزم اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون ًمٚمٛمًتنمىملم سمٛمديٜم٦م يمٛمؼمدج.

اًمتل حتتقي قمغم اجلزء /      OR/رىمؿ يم٤من يٓم٤مًمع ذم اعمخٓمقـم٦م ذات اًم

إول ُمـ ًمزوم ُم٤م ٓ يٚمزم ًمٚمٛمٕمري، ومرأى هقاُمش قمدد ُمـ صٗمح٤ماهت٤م ىمد اُمتألت 

سمحقاش يمثػمة، وشمٌلّم ًمف أن هذه احلقار ًمٞم٧ًم ؾمقى ُم٘متٓمٗم٤مت طمرومٞم٦م ُمـ )زضمر 

 اًمٜم٤مسمح( اًمذي أًّمٗمف أسمق اًمٕمالء ذم اًمرد قمغم ُمـ اٟمت٘مده ذم ُمقاوع ُمـ اًمٚمزوُمٞم٤مت.

٘مٞمؼ اًمٙمت٤مب حت٘مٞم٘م٤ًم ضمٞمدًا، وىمّدم ًمف سمٛم٘مدُم٦م ىمّمػمة، وسملّم اعمٜمٝم٩م اًمذي وم٘م٤مم سمتح

 ؾمٚمٙمف ذم شمرشمٞم٥م اعم٘متٓمٗم٤مت. وصدر اًمٙمت٤مب ذم ُمٓمٌققم٤مت جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ.

 م(6114كان ؾمافمرًا )ط  -7

حتدصم٧م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ قمـ ُأومم ىمّم٤مئد اًمديمتقر أجمد اًمتل ٟمنمه٤م ذم جمٚم٦م اًمرؾم٤مًم٦م 

 اًمٜمنم ذم اعمجٚم٦م ٟمٗمًٝم٤م، وشمٓم٤مًمٕمٜم٤م إطمدى ىمّم٤مئده سمٕمٜمقان: م، صمؿ إٟمف وامم1225قم٤مم 

؟»  م، وي٘مّدم هل٤م اًمديمتقر أجمد سم٘مقًمف:1222وىمد ٟمنمه٤م ؾمٜم٦م  شىم٤مًمقا: ؾَمَٙم٧مَّ

ٟمنمُت ذم ص٤ٌمي قمنمات اًم٘مّم٤مئد، صمؿ شمقىمٗم٧ُم قمـ اًمٜمنم ٕؾم٤ٌمٍب ٟمٗمًٞم٦م »

 ش.ظم٤مص٦م، ومٙمثرت اًمت٤ًمؤٓت... واًم٘مّمٞمدة صدى شمٚمؽ اًمت٤ًمؤٓت

 ٕسمٞم٤مت اًمثالصم٦م ذم اعمٓمٚمع:وأيمتٗمل سم٢ميراد ا

قالقا: ؽمؽتت فمىـ الغـىار   ؼؾىُت: 

ٓ 

 

 (1)دم مسىىؿع إكىىقان رصمىىُع غـىىائل 

 أكشىىىىدُت دم أذن الـفىىىىار ؽمىىىىعاد  

 

 و سىىُت دم قؾىىب الظىىلم ؾمىىؼائل 

  قفمىىت سمراكقؿىىل الطقىىقُر ورّددت 

 

 ل اخلػىىىلت كقاكىىىُب الظؾىىىامرِ ى سىىى 

اؾمٕم٦م ٓ ذم سمالد اًمِم٤مم وطمده٤م، سمؾ ذم ًم٘مد يم٤من ؿم٤مقمرًا رائٕم٤مً، ويم٤مٟم٧م ًمف ؿمٝمرشمف اًمق 

ـ اإلٟمِم٤مد. ـ هٜم٤م يم٤من اًمٜم٤مس يؽمصدون ؿمٕمره، ويت٤ًمءًمقن طملم يتقىمػ قم  اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م. وُم

                                                                 

 .391-392، يم٤من ؿم٤مقمرًا: 1/2/1222-292( جمٚم٦م اًمرؾم٤مًم٦م: اًمٕمدد 1)
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وي٘مصُّ قمٚمٞمٜم٤م اًمديمتقر أجمد ؾم٥ٌم شمًٛمٞم٦م جمٛمققمف اًمِمٕمري اًمذي ٟمنمه أظمػمًا: 

 ( ومٞم٘مقل:1222) شيم٤من ؿم٤مقمراً »

 ٕم٦م دُمِمؼيمٜم٧ُم ذم اخلٛمًٞمٜم٤مت أؾمت٤مذًا ذم يمٚمٞم٦م أداب سمج٤مُم»

 وأىم٤مم اًمٓمٚم٦ٌم ُمٕمرو٤ًم ًمرؾمقُمٝمؿ اًمٙم٤مريٙم٤مشمقري٦م

 شيم٤من ؿم٤مقمراً »وطملم زرُت اعمٕمرض وضمدُت رؾماًم زم يُمت٥م حتتف: 

وُمـ شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م ٟمقي٧م أن أضمٕمؾ ُمـ ه٤مشملم اًمٙمٚمٛمتلم قمٜمقاٟم٤ًم ٕول جمٛمقع 

  (1)شؿمٕمري أٟمنمه وهٙمذا يم٤من... وًمٙمـ سمٕمد أرسمٕملم قم٤مُم٤مً 

سمٕملم ىمّمٞمدة، اظمت٤مره٤م ُمـ ىمّم٤مئده، أر شيم٤من ؿم٤مقمراً »ويْمؿ جمٛمققمف اًمِمٕمري 

م، 1225ٟمنمت ذم قم٤مم  شظمٞم٤مل أُمل هم٤مب»ورشّمٌٝم٤م طم٥ًم ُمقوققم٤ماهت٤م، أىمدُمٝم٤م: 

 م.1212ٟمنمه٤م ذم قم٤مم  شُمرايمش احلٌٞم٦ٌم»وأطمدصُمٝم٤م 

ويم٤من اًمديمتقر أجمد يرى أن إظمراج اًمِمٕمر ذم جمٛمققم٤مت حمدودة احلجؿ أىمرُب 

قم٤ًم آظمر أو أيمثر، وًمٙمٜمف مل ُي٘مّدر إمم ذوق اًمٕمٍم، ويم٤من ي٠مُمؾ أن يتٌع جمٛمققمف هذا جمٛمق

 ًمف أن يٗمٕمؾ.

وي١مؾمٗمٜم٤م أن اًمِم٤مقمر اًمٖمّريد اًمذي شمٖمٜمّك ُمقاضمده وشمٓمٚمٕم٤مشمف، وهبر ؾم٤مُمٕمٞمف 

سم٠مؾمٚمقسمف اًمٗمٜمل وُمقؾمٞم٘م٤مه اًمٕمذسم٦م، يم٤من ُم٘مالًّ، أو قم٤مزوم٤ًم قمـ اًم٘مقل. ومٚمؿ يٌؼ سملم أيديٜم٤م 

وومٞمف  شاً يم٤من ؿم٤مقمر»إٓ ىمّم٤مئده اًمتل ٟمنمه٤م ذم جمٚم٦م اًمرؾم٤مًم٦م، وجمٛمققمف اًمِمٕمري 

 ىمّم٤مئد مم٤م يم٤من ٟمنمه ذم اًمرؾم٤مًم٦م.

وإٟم٤م ًمٜمرضمق أن يٜمٝمد سم٤مطم٨م جلٛمع ؿمٕمر اًمديمتقر أجمد ًمٞمٙمقن ذم ُمتٜم٤مول اًمٜم٘م٤مد 

 واًم٤ٌمطمثلم واعمت٠مدسملم، يدرؾمقٟمف ويدًّمقن قمغم ُمقاـمـ اجلامل ومٞمف.

                                                                 

 .0( يم٤من ؿم٤مقمرًا: 1)
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كؼد الشعر فمـد العرن ضمتك الؼرن اخلامس لؾفجرة لؾدكتقر أجمد الطرازمؾز  -1

 .إدريس زمؾؿؾقهم( سمر ة 6/6114)ط

 –هذا اًمٙمت٤مب »ي٘مقل اًمديمتقر أجمد ُم١مًمػ اًمٙمت٤مب ذم ُم٘مدُم٦م اًمٓمٌٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م: 

قرسمقن ذم سم٤مريس، وٟم٤مل ًذم أصٚمف اًمٗمرٟمز سمح٨م ضم٤مُمٕمل شم٘مدم سمف ُم١مًمٗمف إمم ضم٤مُمٕم٦م اًم

 .ش1252سمف درضم٦م اًمديمتقراه سمٕمد ُمٜم٤مىمِمتف ذم اًمٞمقم اًم٤ًمدس ُمـ يم٤مٟمقن اًمث٤مين ُمـ قم٤مم 

 1221 ؾمٚمًٚم٦م ُمٜمِمقرات اعمٕمٝمد اًمٗمرٟمز سمدُمِمؼ قم٤مم وصدر اًمٙمت٤مب سم٤مًمٗمرٟمًٞم٦م ذم

 اعمٖمرب. –صمؿ ىم٤مم سمؽممجتف إمم اًمٕمرسمٞم٦م إؾمت٤مذ إدريس سمٚمٛمٚمٞمح، وـمٌع سم٤مًمدار اًمٌٞمْم٤مء 

واًمٙمت٤مب، قمغم يمقٟمف أن »وي٘مقل اًمديمتقر أجمد ذم ُم٘مدُم٦م اًمٓمٌٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م أيْم٤ًم: 

ٞمد اعمٕمٜمٞملم سمدراؾم٦م وصمٞم٘م٦م قمتٞم٘م٦م، أوُل سمح٨م ُمٜمٔمؿ ذم سم٤مسمف، ومل يزل ذم وؾمٕمف أن يٗم

 .شاًمِمٕمري٦م اًم٘مديٛم٦م، أو سم٤مًمدراؾم٤مت اعم٘م٤مرٟم٦م

وذم احلؼ أن اًمديمتقر أجمد ىمّدم سمدراؾمتف ٟمٔمرة ضمديدة شم٠مظمذ سمٞمدٟم٤م وٟمحـ ٟمدرس 

 يمت٥م اًمؽماث اًمتل شمٜم٤موًم٧م اًمٜم٘مد اًمِمٕمري.

 الصاهؾ والشاضمج لؾؿعري -7

ص  3ج ،52ٟمنم إؾمت٤مذ اًمديمتقر أجمد، رمحف اهلل، ُم٘م٤مًم٦م ذم جمٚم٦م اعمجٛمع )ُم٩م

م( حتدث ومٞمٝم٤م قمـ رؾم٤مًم٦م اًمّم٤مهؾ واًمِم٤مطم٩م ٕيب اًمٕمالء 1205/ ٟمٞم٤ًمن 325-321

اعمٕمري. وذيمر ذم ُمٓمٚمٕمٝم٤م أن جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ رهم٥م إًمٞمف ُمٜمذ ُمدة أن ي٘مقم 

سمتح٘مٞمؼ رؾم٤مًم٦م اًمّم٤مهؾ واًمِم٤مطم٩م ٕيب اًمٕمالء اعمٕمري، وىمّدم إًمٞمف صقرًا عمخٓمقـمتلم 

زاٟم٦م اعمٚمٙمٞم٦م ذم اًمرسم٤مط. صمؿ أؿم٤مر اًمديمتقر أجمد إمم صمٛمٞمٜمتلم ُمـ هذا اًمٙمت٤مب شمْمٛمٝمام اخل

ُم٤م ًم٘مٞمتف هذه اًمرهم٦ٌم ذم ٟمٗمًف ُمـ اؾمتج٤مسم٦م عم٤م يِمّده إمم أيب اًمٕمالء ُمـ اهتامم وحم٦ٌم، واٟمف 

 قمٙمػ قمغم دراؾم٦م اًمٙمت٤مب وحت٘مٞم٘مف.
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وهق ي٘مّدم إمم حمٌل أيب اًمٕمالء طمديث٤ًم قمـ اًمٙمت٤مب سمٕمد أن أوؿمؽ أن يٜمتٝمل 

 ُمـ قمٛمٚمف.

م، وذم إطمدى زي٤مراشمف إمم دُمِمؼ سمٕمد ذًمؽ 1205ر ٟمٞم٤ًمن ؾمٜم٦م يم٤من ذًمؽ ذم ؿمٝم

 أـمٚمٕمٜمل قمغم ٟمًخ٦م يمت٤مب اًمّم٤مهؾ واًمِم٤مطم٩م، وىمد أٟمجز حت٘مٞم٘مٝم٤م إٓ ُمقاوع ىمٚمٞمٚم٦م.

وُمرت إي٤مم شمٚمق إي٤مم، وٟمحـ ٟمؽمىم٥م وٟمٜمتٔمر، وه٤م ٟمحـ أوٓء ذم ُمٓمٚمع قم٤مم 

 .(1)م وٓ ٟمٕمٚمؿ قمٚمؿ هذه اًمٜمًخ٦م، وُم٤م ُمّمػمه٤م!!3991

يمٚمٛمتل أن أحتدث احلدي٨م اًمقضمٞمز قمـ إؾمت٤مذ اًمديمتقر أجمد  يٓمٞم٥م زم ذم ظمت٤مم

 اًمٓمراسمٚمز ذم جمٛمع اخل٤مًمديـ.

ًم٘مد اٟمتخ٥م جمٚمس جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ ذم ضمٚمًتف اًمتل قم٘مده٤م يقم 

م( إؾمت٤مذ اًمديمتقر أجمد اًمٓمراسمٚمز 31/2/1219هـ = 3/13/1202اًم٧ًٌم )

 قمْمقًا قم٤مُماًل ومٞمف ظمٚمٗم٤ًم ًمألؾمت٤مذ حمٛمد اًمٌزم.

 15/3/1211شم٤مريخ  20ر ىمرار رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة ذو اًمرىمؿ وصد

 سمتٕمٞملم اًمديمتقر أجمد اًمٓمراسمٚمز قمْمقًا قم٤مُمالً ذم جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م.

وشم٠مظمر ُمققمد اؾمت٘م٤ٌمًمف ذم اعمجٛمع ًمِمقاهمؾ يمثػمة. صمؿ دقم٤م اعمجٛمُع ٓؾمت٘م٤ٌمل 

هـ = 2/1/1221إؾمت٤مذ اًمٓمراسمٚمز ذم ضمٚم٦ًم قمٚمٜمٞم٦م قم٘مده٤م قمِمٞم٦م يقم اخلٛمٞمس )

م(، واومتتح اجلٚم٦ًم رئٞمُس اعمجٛمع إؾمت٤مذ اًمديمتقر طمًٜمل ؾمٌح. صمؿ 32/2/1201

أًم٘مك اًمديمتقر ؿمٙمري ومٞمّمؾ قمْمق اعمجٛمع ظمٓم٤مب اًمؽمطمٞم٥م سم٤مٕؾمت٤مذ اًمديمتقر 

ؾ ومٞمف اًم٘مقل، وأشمك قمغم أسمرز ُم٤م ىم٤مم سمف  اًمٓمراسمٚمز، ومٙم٤من ظمٓم٤مسم٤ًم ضم٤مُمٕم٤ًم ممتٕم٤ًم، ومّمَّ

ًمديمتقر أجمد ظمٓم٤مسمف ُمتحدصم٤ًم قمـ ؾمٚمٗمف إؾمت٤مذ اًمديمتقر أجمد ُمـ أقمامل. صمؿ أًم٘مك ا

                                                                 

اًمرمحـ سمٜم٧م  ( حيًـ اإلؿم٤مرة إمم أن رؾم٤مًم٦م اًمّم٤مهؾ واًمِم٤مطم٩م ىمد ٟمنمت سمتح٘مٞمؼ د. قم٤مئِم٦م قمٌد1)

 م(.3/1215اًمِم٤مـمئ )دار اعمٕم٤مرف سمٛمٍم، ط
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حمٛمد اًمٌزم، ومٙم٤من ظمٓم٤مسم٤ًم دمغم ومٞمف ُم٤م قمرف سمف إؾمت٤مذ اًمٓمراسمٚمز ُمـ رىم٦م وقمذوسم٦م 

وحم٦ٌم وًمٓمػ، وم٘مد اًمتٛمس ذم سمدء يمٚمٛمتف ُمـ روح ؾمٚمٗمف حمٛمد اًمٌزم ىمٌقل ص٤مدق 

قمذره ًمت٠مظمره، صمؿ ذيمر سم٠مؾمك وظمِمقع وُمقدة صمالصم٦م ُمـ أصدىم٤مئف اعمجٛمٕمٞملم اًمذيـ 

قاهتؿ اعمٜمقن، وحتدث قمـ صٚمتف اًم٘مديٛم٦م سم٤معمجٛمع اًمذي يم٤من ي٘مع قمغم ـمري٘مف سملم ـم

اًمدار واعمدرؾم٦م، ومٙم٤من يٕمرج قمغم ُمٜم٤مسمٕمف اًمثّرة يمٚمام ؾمٜمح٧م اًمٗمرص، واؾمتٕم٤مد ذيمري٤مشمف 

قمـ اعمجٛمع واطمتٗم٤مٓشمف، وصقر سمٕمض اعمح٤مرضيـ ومٞمف. ويم٤من أووح شمٚمؽ اًمّمقر 

رياًم ًمِم٤مقمر اًمٜمٞمؾ طم٤مومظ إسمراهٞمؿ، م( شمٙم1232ُمِمٝمد احلٗمؾ اًمذي أىم٤مُمف اعمجٛمع )قم٤مم 

 وسمّمحٌتف يقُمئٍذ اًمِم٤مقمر ظمٚمٞمؾ ُمٓمران.

صمؿ حتدث قمـ ؾمٚمٗمف إؾمت٤مذ اًمٌزم، ومذيمر يمٞمػ أٟمف ىم٤مرب ؾمـ اًمٕمنميـ وهق ٓ 

يٕمٚمؿ ُمـ اًم٘مراءة إٓ سمٕمض ؾمقر ىمّم٤مر ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. وأظمذ يٗمّمؾ أُمره، ويٌلم 

واعمٓم٤مًمٕم٦م اجلّدي٦م اًم٘م٤مؾمٞم٦م اًمتل  اًمٓمريؼ اًمّمٕم٦ٌم اًمِم٤مىم٦م اًمتل ؾمٚمٙمٝم٤م ذم ُمت٤مسمٕم٦م اًمدراؾم٦م،

أظمذ هب٤م ٟمٗمًف طمتك سمٚمغ ُمـ اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م، وأصٌح ُمـ يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء ذم قمٚمقم اًمٕمرسمٞم٦م، 

 وإطم٤مـمتِف سمؽماصمٝم٤م، يمام سمّرز ذم ىمقل اًمِمٕمر طمتك قُمّد ُمـ اًمِمٕمراء اعمجٞمديـ.

اًمذي شمٜم٤مول ومٞمف  شاجلحٞمؿ»وىمد ووّمؼ اًمديمتقر أجمد وم٤مـمٚمع قمغم خمٓمقـم٦م يمت٤مسمف 

ذ اًمٌزم اًمٜمح٤مة، ومٜم٤مل ُمـ أؾم٤مًمٞمٌٝمؿ اعمٚمتقي٦م ذم شمآًمٞمٗمٝمؿ، وؾمّٗمف آراءهؿ، وَٟمَ٘مؾ إؾمت٤م

ومِْ٘مراٍت ُمٜمف شمقوح ـمري٘متف ذم اًمٜم٘مد، وسملّم أن ضمؾَّ اقمتامد اًمٌزم ومٞمام ذه٥م إًمٞمف ُم٘متٌٌس 

ُمـ أىمقاٍل ًمٚمٛمٕمري ذم ًمزوُمٞم٤مشمف. صمؿ أصمٜمك قمغم ُمٜمٝمجف ذم شمِمجٞمع ـمالسمف قمغم اعمٜم٤مىمِم٦م، 

ٕمّززًا ًمدهيؿ اًمث٘م٦م سم٤مًمٜمٗمس. وسمٕمد أن أوم٤مض ذم ذيمر اًمٌزم واإلومّم٤مح قمـ آرائٝمؿ، ُم

اعمٕمٚمؿ اًمذي ـمٌٕمف قمغم قمِمؼ اًمٕمرسمٞم٦م وٟمِّم٠مه ذم قمٚمقُمٝم٤م، اًمتٗم٧م إمم احلدي٨م قمـ اًمٌزم 

، ورأى ومٞمف شاًمِم٤مقمر اًمذي ُمأل أؾمامقمٜم٤م وؿم٤ٌمسمٜم٤م ظمالل اًمرسمع اًمث٤مين ُمـ هذا اًم٘مرن»

 ّّمؾ ذم ذًمؽ وضمّقد.ؿم٤مقمر اإلسم٤مء واًمتٛمرد، وأشمك سمٜمامذج ُمـ ؿمٕمره اجلٛمٞمؾ، ووم
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يم٤من إؾمت٤مذ اًمٓمراسمٚمز حي٥مُّ اعمجٛمع وجيّٚمف، وي٘مّدر ًمف ضمٝمقده ذم ظمدُم٦م 

ويمٞمػ ٓ أقمتزُّ سم٤مٟٓمت٤ًمب إمم جمٛمٍع ًمف ذم قمٜمؼ يمؾ قمريّب ومْمٌؾ، وذم »اًمٕمرسمٞم٦م. ي٘مقل: 

يمؾ ٟمدوات اًمٕمرسمٞم٦م ذيمٌر، أُم٤م أٟم٤م وم٘مد يم٤من زم هذا اعمجٛمُع ُمٜمذ شمٗمتح٧م قمٞمٜم٤مي قمغم أدب 

 .(1)شًم٤ًمين سمٚمٖم٦م اًمٕمرب، وـمٜم٤ًم ذم وـمـ، وأهالً إمم أهؾ اًمٕمرب، ومتّرس

مل ُيتح ًمٚمديمتقر اًمٓمراسمٚمز أن يِم٤مرك ذم أقمامل اعمجٛمع ُمِم٤مريم٦م ومٕم٤مًم٦م، وم٘مد يم٤من 

يٕمٛمؾ ذم اعمٖمرب، وىمد رهم٥م إمم اعمجٛمع أن يًٛمح ًمف سم٤مًمتٖمٞم٥م قمـ ضمٚم٤ًمشمف ـمقال 

 إىم٤مُمتف ذم اعمٖمرب ًمٚمتدريس ذم ضم٤مُمٕم٤مشمف وم٠مذن ًمف.

سم٤معمجٛمع مل يٜم٘مٓمع قمٜمف. ويم٤من طمريّم٤ًم ذم أصمٜم٤مء زي٤مراشمف  وًمٙمٜمف فمؾ قمغم صٚم٦م

ًمدُمِمؼ قمغم زي٤مرة اعمجٛمع، وآشمّم٤مل سمزُمالئف اعمجٛمٕمٞملم، يّٓمٚمع قمغم ُم٤م ي٘مقُمقن سمف، 

 ويِم٤مريمٝمؿ ذم ُم٤ٌمطمثٝمؿ واًم٘مْم٤مي٤م اًمتل يٓمرطمقهن٤م، وي٤ٌمدهلؿ اًمرأي.

 وسمٕمُد، ومام زاًم٧م صقرشُمَؽ أُم٤مُمل، أهي٤م إؾمت٤مذ اجلٚمٞمؾ، وأٟم٧م حتدصمٜمل، وىمد

ًم٘مٞمتؽ ذم اعمٖمرب، قمـ احلزن اًمِمديد اًمذي طمزسمؽ قمغم ووم٤مة صدي٘مؽ إقمز اًمديمتقر 

، وشمٜمِمدين ىمّمٞمدشمؽ قمغم ىمؼمه، وشمذيمر اًمٖمرسم٦م اًم٘م٤مؾمٞم٦م اًم٘م٤مشمٚم٦م اًمتل (3)طمٙمٛم٦م ه٤مؿمؿ

ؿمٛمٚمتٙمام ُمٕم٤ًم، ويم٠مٟمؽ شمقطمل إزّم أن ىمدريمام واطمد، وأن ُمّمػمك ُمّمػمه. وه٤م أٟم٤م ذا 

 شم٘مدم هل٤م سم٘مقًمؽ شسمت٤منهمر»ٞمدشمؽ ٟمٗمًٝم٤م: ومتقاضمٝمٜمل ىمّم شيم٤من ؿم٤مقمراً »أومتح يمت٤مسمؽ: 

 فمىىىعم قىىىػم الصىىىديؼ ضمؽؿىىىة هاؾمىىىؿ

 وكـىىىىا اغؼمزمـىىىىا معىىىىًا شملشمىىىىكم فمامىىىىاً  

 6114شمؿ مات غريبىًا دم زمىاريس فمىام  

                                                                  

 .122، ص1، ج50( جمٚم٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ، ُم٩م 1)

( يم٤من اًمديمتقر طمٙمٛم٦م ه٤مؿمؿ رئٞم٤ًًم جل٤مُمٕم٦م دُمِمؼ وقمْمقًا قم٤مُماًل ذم اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب، 3)

 .125-125: 2، ج 22، ُم٩م510-552: 2، ج32اٟمٔمر جمٚم٦م اعمجٛمع، ُم٩م 
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وهذه هل اًم٘مّمٞمدة، وإين أٟمِمده٤م ٕهن٤م شُمٗمّمح قمـ إطم٤ًمؾمؽ اًمٕمٛمٞمؼ سم٤مًمٖمرسم٦م، 

 وشمٓمٚمُّٕمؽ اًمدائؿ إمم دُمِمؼ اًمتل أطمٌٌتٝم٤م وأطمٌتؽ احل٥م اًمٕمٛمٞمؼ:

سمقىىىت يىىىا وىىىديُؼ أزمؽىىىل ُودت ْ أ
(1) 

 أذكىىىىر فمفىىىىدي هاهـىىىىا وفمفىىىىَد ْ  

 أزمؽىىىل فمؾقـىىىا ٓ فمؾقىىىؽ وضمىىىَد ْ  

 هىىى ا مصىىىغمي يىىىا ُأطمىىىلت زمعىىىَد ْ  

 مـ يا سُمرى، متىك قصىدُت قصىَد ْ  

 يىىىى كر حلىىىىدي أو يىىىىزوُر حلىىىىَد ْ  

 * * * 

 كـىىىىىىىا كؼىىىىىىىقل: غرزمىىىىىىىةٌ 

 

 يقمىىىىىىىًا ؟ىىىىىىىا اكؼضىىىىىىىىارْ  

 شمىىىىؿ كعىىىىقد ضمقىىىىث كـسىىىىك 

 

 البعىىىىىىىىىىىىَد والشىىىىىىىىىىىىؼارْ  

 ـىىىىىىىىىىىاؾتؼىىىىىىىىىىىل دم ضمق  وك 

 

 أهىىىىىىىىىىىًل وأوىىىىىىىىىىىدقارْ  

 ّرمتىهىىىىا هىىىىىل ذي سمصىىىىى 

 

 واكؽشىىىىىىىىىىػ العىىىىىىىىىىامرْ  

 مىىىىـ زمعىىىىد غرزمىىىىة احلقىىىىاة 

 

 غرزمىىىىىىىىىىىىىىة الػـىىىىىىىىىىىىىىارْ  

 وهىىىىىىى ه يىىىىىىىا وىىىىىىىاضمبل 

 

 لىىىىىىىىقس ؟ىىىىىىىىا اكتفىىىىىىىىارْ  

رمحؽ اهلل اًمرمح٦م اًمقاؾمٕم٦م، وأؾمٙمٜمؽ ومًٞمح ضمٜم٤مشمف ُمع اًمذيـ أٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ  

 ًمئؽ رومٞم٘م٤مً ُمـ اًمٜمٌٞملم واًمّمدي٘ملم واًمِمٝمداء واًمّم٤محللم وطمًـ أو

 ٓزال مسىىىىٌؽ وربىىىىاٌن لىىىىف أرٌج 

 

 فمعم ودا  زمصىادم الؾىقن ؽمؾسىالِ  

  

             

                                                                 

 .152-150: ( يم٤من ؿم٤مقمراً 1)
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 كلنة األستاذ الدكتور حمنود السيد

 وزيىر الؼمزمقة

 

 أرا احلػؾ الؽريؿ

 إذا يم٤من قمْمق جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمراطمؾ اًمِم٤مقمر اعمرطمقم سمدوي اجلٌؾ ي٘مقل:

 ورود الرزمىىا زمعىىد الرزمقىىع زمعقىىدة

 

 ؽ مـفا دم ققاريره العطىرقدكويُ  

 
وم٢مّن اًمًػمة اًمٕمٓمرة ٕؾمت٤مذٟم٤م اًمراطمؾ أجمد اًمٓمراسمٚمز شمٌ٘مك ىمري٦ٌم إمم اًمٜمٗمقس، 

امت ـرة واًمًـؿ اخلٞمـرة سمٙمؾ اًم٘مٞمـقب، ٕهن٤م زاظمـقل واًم٘مٚمـ٤مق اًمٕم٘مـُمتجذرة ذم أقمٛم

 اإلجي٤مسمٞم٦م اًمٜمػّمة.

أىم٤مم ىم٤مؾمٞمقن.  أرض سمٕمٞمدة إٟمف ُم٘مٞمؿ ذم وـمٜمف ُم٤م ذم وًمئـ يم٤من ضمثامٟمف ىمد دومـ

وؾمتٌ٘مك ذيمراه اًمٕمٓمرة متأل اًمٜمٗمقس سم٠مرجيٝم٤م اًمٗمقاح وؿمذاه٤م اعمٜمٕمش، ٓ سمؾ إن أي 

ىم٤مرورة قمٓمر ُمٝمام شمٙمـ ٟمققمٞم٦م قمٓمره٤م ٓ يٛمٙمـ أن شمّمؾ إمم روقم٦م قمٓمر اًمًٛمٕم٦م 

اعمٕمٜمقي٦م اًمتل شمٕمٓمل ًمّم٤مطمٌٝم٤م قمٛمرًا صم٤مٟمٞم٤ًم وجمدًا ظم٤مًمدًا ذًمؽ ٕن اًمٙمٚمٛم٦م ٓ متقت، إهن٤م 

 ٘مك ويٌ٘مك اًمذيمر ًمإلٟم٤ًمن قمٛمرًا صم٤مٟمٞم٤ًم.ذم اًمٌدء يم٤مٟم٧م وؾمتٌ

أٓ ًمٞم٧م ُمـ شمًتٝمقهيؿ اًمدٟمٞم٤م سمٛمٖمري٤ماهت٤م يٕمتؼمون ويتٗمٙمرون ًمٞمدريمقا أن اًمٕمٓمر 

اعمٕمٜمقي ًمإلٟم٤ًمن إٟمام هق أؾمٛمك رء ذم هذا اًمقضمقد، وأّن احلرص قمٚمٞمف ٟمزوقم٤ًم 

قيم٤ًم وأداًء، إّٟمام ي٘مل ص٤مطمٌف ُمـ آٟمحراف واًمزًمؾ، ويٛمٜمحف ُمٙم٤مٟم٦م ٓ شمٕم٤مدهل٤م ٚموؾم

 ٜمقز إول.يم

يرضمع قمٝمدي سم٠مؾمت٤مذٟم٤م اًمراطمؾ إمم قم٤مم صمامٟمٞم٦م ومخًلم وشمًع ُم٤مئ٦م وأًمػ، وهق 

قم٤مم ظم٤مًمد ذم ٟمٗمقؾمٜم٤م، قم٤مم ىمٞم٤مم اًمقطمدة اعم٤ٌمريم٦م سملم ؾمقري٦م وُمٍم، قم٤مم حت٘مٞمؼ طمٚمٛمٜم٤م 
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اًمٕمريب ذم ىمٞم٤مم أول وطمدة قمرسمٞم٦م ذم شم٤مرخيٜم٤م اعمٕم٤مس، ذم ذًمؽ اًمٕم٤مم يمٜم٧م ىمد طمّمٚم٧م 

ُم٦م، وشم٘مّدُم٧م إمم ُم٤ًمسم٘م٦م سمٖمٞم٦م إيٗم٤مد قمدد ُمـ اعمٌٕمقصملم إمم قمغم اًمِمٝم٤مدة اًمث٤مٟمقي٦م اًمٕم٤م

آحت٤مد اًمًقومٞمٞمتل آٟمذاك ًمٚمتخّمص ذم إدب اًمرود، ويمٜم٧م ذم قمداد اًمٜم٤مضمحلم 

وىمد أرؾمٚمقا صمالصم٦م، ويم٤من شمرشمٞمٌـل اًمراسمع سملم اًمٜم٤مضمحلم، ومٚمؿ يٙمـ زم طمظ ذم اإليٗم٤مد 

اجلٛمٝمقري٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة  ومتقضمٝم٧م إمم وزير اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ ذم اإلىمٚمٞمؿ اًمِمامزم ُمـ

ذم ُمٙمتٌف سم٤مًمقزارة  -رمحف اهلل -إؾمت٤مذ اًمديمتقر أجمد اًمٓمراسمٚمز اًمذي اؾمت٘مٌٚمٜمل

أطمًـ اؾمت٘م٤ٌمل مل يٙمـ حيٚمؿ سمف ؿم٤مب ذم اًمث٤مُمٜم٦م قمنمة ُمـ قمٛمره، ذطم٧م ًمف ووٕمل، 

وأصٖمك إزّم سمٙمؾ ضمقارطمف، وم٠مؿم٤مر قمكم أن أؾمجؾ ذم ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ، وأيمٛمؾ دراؾمتل 

وعم٤م ذيمرت ًمف أن طم٤مًمتل ش. إن اعمًت٘مٌؾ أُم٤مُمٙمؿ أهي٤م اًمِم٤ٌمب»ىم٤مئاًل  اجل٤مُمٕمٞم٦م وشم٤مسمع

اعم٤مدي٦م ٓ شم٤ًمقمدين قمغم اًمدوام ذم اجل٤مُمٕم٦م، ىم٤مل زم: إّن سم٢مُمٙم٤مٟمؽ أن شمًجؾ ذم يمٚمٞم٦م 

أداب واًمدوام ومٞمٝم٤م همػم إضم٤ٌمري وإن اًمث٘م٤موم٦م شمٜمٌع ُمـ اًمداظمؾ، ومام قمٚمٞمؽ إٓ أن شم٘مرأ 

ت٥م ُمٕمتٛمدًا قمغم ٟمٗمًؽ، وأن متحق هذه يمثػمًا وشمٌح٨م ذم اعمراضمع وأُمٝم٤مت اًمٙم

اًمًح٤مسم٦م ُمـ احلزن واًمٙمآسم٦م ُمـ خمٞمٚمتؽ وم٤مًمتِم٤مؤم يٛمثؾ ٟمٔمرة ىم٤مسة ٓ أريد هل٤م أن 

 شم٘مقدك ذم ؾمديؿ احلٞم٤مة، وؾمتٙمقن سمٛمِمٞمئ٦م اهلل ُمـ اعمتٗمقىملم.

وسمٕمد ُميض أرسمع ؾمٜمقات ُمـ دراؾمتل اجل٤مُمٕمٞم٦م ومجٕمل سملم اًمقفمٞمٗم٦م واًمدراؾم٦م 

 اًمٕمرسمٞم٦م وآداهب٤م سمتٗمقق.طمّمٚم٧م قمغم اإلضم٤مزة ذم اًمٚمٖم٦م 

وأقمٚمٜم٧م وزارة اًمؽمسمٞم٦م قمـ سمٕمث٦م ًمٚمحّمقل قمغم اعم٤مضمًتػم ذم اًمٌالهم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

شمزال  اًم٘مديٛم٦م، صمؿ اًمديمتقراه ذم اًمٜم٘مد سم٤مؾمؿ ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ، ويم٤مٟم٧م اجل٤مُمٕم٦م آٟمذاك ُم٤م

سم٢مذاف وزارة اًمؽمسمٞم٦م ًمٕمدم اومتت٤مح وزارة اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم سمٕمد، واًمتل شمؿ اومتت٤مطمٝم٤م سمٕمد 

رة آذار اعمجٞمدة، صمؿ رقم٤مه٤م ورقمك اًمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م وذم أظمقااهت٤م ُمـ اجل٤مُمٕم٤مت ىمٞم٤مم صمق

 اًمًقري٦م ىم٤مئد احلريم٦م اًمتّمحٞمحٞم٦م اعم٤ٌمريم٦م اًمرئٞمس اخل٤مًمد طم٤مومظ إؾمد.
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وشمِم٤مء اًمٔمروف أن شمٕمٚمـ ٟمتٞمج٦م اعم٤ًمسم٘م٦م وأن أيمقن اًمٜم٤مضمح إول وإصٞمؾ 

ٌٕمث٦م دراؾمٞم٦م، وأن أطمّمؾ ومٞمٝم٤م، ويم٤من ذًمؽ طمٚماًم سم٤مًمٜم٦ًٌم إزم أن أيمٛمؾ دراؾم٤ميت اًمٕمٚمٞم٤م سم

 ،قمغم اعم٤مضمًتػم ذم اًمٌالهم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م صمؿ اًمديمتقراه ذم اًمٜم٘مد سم٤مؾمؿ ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ

وسمٕمد أن شمًٚمٛم٧م ىمرار اإليٗم٤مد وهٞم٠مت ٟمٗمز ًمٚمًٗمر، أًمٖمٞم٧م اًمٌٕمث٦م وقمٜمدُم٤م ىم٤مسمٚم٧م 

اء سمٕمد أؾمت٤مذٟم٤م اًمراطمؾ، يم٤من روزير اًمؽمسمٞم٦م آٟمذاك ويم٤من ىمد شمًٚمؿ اًمقزارة قمدد ُمـ اًمقز

 اًمقزير اجلديد: ضمقاب

إّٟمٜم٤م ًمًٜم٤م سمح٤مضم٦م إمم سمٕمث٤مت أدسمٞم٦م وٓ ذم اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، إٟمٜم٤م سمح٤مضم٦م إمم  -

 سمٕمث٤مت ذم اًمٕمٚمقم اًمٌحت٦م واًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م.

وقمٌث٤ًم طم٤موًم٧م اًمدوم٤مع قمـ وضمٝم٦م ٟمٔمري وأّن هذيـ اًمٜمٛمٓملم ُمـ اًمدراؾم٦م ًمٞم٤ًم 

٤م اًمقضمقد ُمتٜم٤مىمْملم أو ُمتٕم٤مرولم وإٟمام ُمتٙم٤مُمالن ويٙمقٟم٤من طمٚم٘م٦م واطمدة يدور ومٞمٝم

 ذاشم٤ًم. اإلٟم٤ًمين قم٘ماًل وروطم٤ًم، طم٤ًًم ووضمداٟم٤ًم، واىمٕم٤ًم و

يمام داومٕم٧م قمـ طم٘مل ذم إيمامل دراؾم٤ميت اًمٕمٚمٞم٤م ٟمتٞمج٦م ًمتٗمقىمل، وأّن اًمدرضم٤مت 

اًمتل طمّمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م إٟمام هل ٟمتٞمج٦م جلٝمقدي وؾمٝمري اًمٚمٞم٤مزم، إٓ أن اجلٝمقد ذم إىمٜم٤مقمف 

 وصمٜمٞمف قمـ وضمٝم٦م ٟمٔمره سم٤مءت يمٚمٝم٤م سم٤مإلظمٗم٤مق.

ئل أؾمت٤مذٟم٤م اًمراطمؾ أجمد اًمٓمراسمٚمز وطمدسمف قمكّم وٟمّم٤مئحف اًم٘مٞمٛم٦م ومتذيمرت ًم٘م٤م

 وأؾمٚمقسمف اًمؽمسمقي وشمقاوٕمف شمذيمرت يمٞمػ:

  ؾت يتؿل وضمؾؿل وارمتقىت هـىا

 

 فمىىعم ذرافمقىىف كىىان إهىىؾ والقؿمـىىا 

 
وىم٤مرٟم٧م سملم اًمرضم٤مل إذ ًمٞمس يمؾ اًمرضم٤مل يدقمك رضم٤مًٓ، ىم٤مرٟم٧م سملم قم٘مٚمٞمتلم 

اومٞم٦م ؿمٛمقًمٞم٦م واؾمٕم٦م، واًمث٤مٟمٞم٦م اهتدم ذم وقء إطمدامه٤م شمٌٜمل اًمقـمـ ذم وقء ٟمٔمرة اؾمتنم

ٟمٔمرة ُمتزُمت٦م وٞم٘م٦م، إطمدامه٤م شمرسمقي٦م شمِمجع اًم٘مدرات واعمقاه٥م وشمٕمززه٤م، وحتقط 
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أصح٤مهب٤م سم٤مًمرقم٤مي٦م واعمح٦ٌم واًمثٜم٤مء، ومتزيد ُمـ شم٘مديرهؿ ًمذااهتؿ وشمٗمتح أُم٤مُمٝمؿ أسمقاب 

 اًمٜمج٤مح، واًمث٤مٟمٞم٦م حتٌط اًم٘مدرات وشمٕمٛمؾ قمغم وأده٤م.

اًمٕمٚمٞم٤م ُمٕمتٛمدًا قمغم اًمذات وُمتخٓمٞم٤ًم اًمّمٕم٤مب، وُمتًٚمح٤ًم  وآًمٞم٧م أن أيمٛمؾ دراؾم٤ميت

سم٢مرادة ىمقي٦م، ُمتخذًا ُمـ يمٚمامت اًمقزير اًمراطمؾ إؾمت٤مذ اًمديمتقر أجمد اًمٓمراسمٚمز صقى 

 اهتديٜمل ذم ـمري٘مل اًمّمٕم٥م واًمِم٤مق واًمٓمقيؾ.

يمٞمػ يٛمٙمٜمٜمل أن أٟمًك ُمقاىمٗمؽ اًمؽمسمقي٦م ي٤م أؾمت٤مذٟم٤م اًمراطمؾ وأٟم٧م شمدقمقين إمم 

اًمتٗم٤مؤل ذم احلٞم٤مة؟! وؾمتٌ٘مك يمٚمامشمؽ اخل٤مًمدة حمٗمقرة ذم اًمٕم٘مؾ اًمتٕمٚمؿ اًمذايت وإمم 

 واًمقضمدان ُم٤مدُم٧م قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة وؾمتٌ٘مك ؾمػمشمؽ طمٞم٤مة ٓ ٟمٗم٤مد هل٤م.

 مىىىقت الـؼىىىّل ضمقىىىاة ٓ كػىىىاد ؟ىىىا

 

 قد مات ققٌم وهؿ دم الـاس أضمقىار 

وًم٘مد ُمررت سمج٤مُمٕم٦م حمٛمد اخل٤مُمس ذم اعمٖمرب قم٤مم مخ٦ًم وؾمٌٕملم وشمًع  - 

يمٜم٧م ذم ذًمؽ اًمٕم٤مم أدّرس ذم ضم٤مُمٕم٦م وهران سم٤مجلزائر، وأطم٧ٌٌم أن أزور ُم٤مئ٦م وأًمػ، و

ضم٤مُمٕم٦م حمٛمد اخل٤مُمس ذم اًمرسم٤مط ومت٧م زم زي٤مراهت٤م صٞمػ ذًمؽ اًمٕم٤مم، ويمٜم٧م أـمػم ؿمقىم٤ًم 

ًمرؤي٦م أؾمت٤مذٟم٤م اًمذي يم٤من يدّرس ذم شمٚمؽ اجل٤مُمٕم٦م، وًمًقء طمٔمل مل أًم٘مف سم٥ًٌم وضمقده 

ب اجل٤مُمٕم٦م وسمٕمد أن قمرومقا ظم٤مرج اعمٖمرب ذم ذًمؽ احللم، واضمتٛمٕم٧م سمٜمٗمر ُمـ ـمال

 أٟمٜمل ُمـ ؾمقري٦م، سم٤مدروين سم٤مًم١ًمال:

 هؾ شمٕمرف إؾمت٤مذ اًمديمتقر أجمد اًمٓمراسمٚمز؟ -

 وم٠مضمٌتٝمؿ ىم٤مئاًل:

وُمـ ُمٜم٤م ٓ يٕمرف إؾمت٤مذ اًمديمتقر أجمد اًمٓمراسمٚمز، إّٟمف قمٚمؿ ُمـ أقمالم اًمٗمٙمر 

 ورضم٤مٓت اًمث٘م٤موم٦م قمغم اًم٤ًمطم٦م اًم٘مقُمٞم٦م، إٟمف قم٤ممل وم٤موؾ شمٕمتز سمف إُم٦م.

طم٧ًًم سم٤مٓومتخ٤مر قمٜمدُم٤م حتدصمقا سم٢مؾمٝم٤مب قمـ قمٚمٛمؽ اًمٖمزير وصم٘م٤مومتؽ وًمٙمؿ أ
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اًمقاؾمٕم٦م وُمٜم٤مىمٌّٞمتؽ اًمرائٕم٦م، وأّن هلؿ اًمنمف ذم اًمتتٚمٛمذ قمغم يديؽ اًمٙمريٛمتلم أهي٤م 

اًمراطمؾ اًمٙمٌػم، ي٤م ُمـ يمٜم٧م اًمقضمف اعمنّمف واعمنمق ًمٌالدك ذم يمؾ ُمٙم٤من حتؾ ومٞمف. 

٤مزك، إظمالص٤ًم ذم اًمٕمٛمؾ محٚم٧م وـمٜمؽ ذم أقمامق وضمداٟمؽ وضمًدشمف ذم ؾمٚمقيمؽ وإٟمج

وشمٗم٤مٟمٞم٤ًم ذم أدائف وطمرص٤ًم قمغم يمؾ اًم٘مٞمؿ اًمقـمٜمٞم٦م اًمٜمٌٞمٚم٦م واعمثؾ اًمٕمٚمٞم٤م اًمرومٞمٕم٦م، ومٙمٜم٧م 

 اعمٛمثؾ احلؼ ًمقـمٜمؽ اٟمتامًء أصٞماًل وقمٚماًم همزيرًا وظمٚم٘م٤ًم يمرياًم.

رمحؽ اهلل رمح٦م واؾمٕم٦م سم٘مدر ُم٤م أقمٓمٞمتف ُٕمتؽ ُمـ جمد صم٘م٤مذم وُمٕمٜمقي شمٕمتز سمف 

 –وهذا أوٕمػ اإليامن  –أقمٓمٞمتف يمٌػم ويمٌػم. وُمـ طم٘مؽ قمٚمٞمٜم٤م إضمٞم٤مل وأؿمٝمد أن ُم٤م 

أن ٟمًٕمك إمم شمًٛمٞم٦م إطمدى اعمدارس ذم دُمِمؼ سم٤مؾمٛمؽ أو أطمد اعمدرضم٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م 

ذم يمٚمٞم٦م أداب شم٘مديرًا ًمٗمْمٚمؽ وووم٤مًء ُمـ قم٤مرذم ىمدرك وشمرؾمٞمخ٤ًم ًمًػمشمؽ اًمٕمٓمرة ذم 

 إضمٞم٤مل اعمتٕم٤مىم٦ٌم.

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.
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 اكلنة األستاذ الدكتور عادل العّو

 

 ُم٤م أُمّض اًمذيمرى اًمًٕمٞمدة ذم طم٤مرض طمزيـ.

 وهٙمذا ذيمراك ي٤م أجمد: أهي٤م اًمرومٞمؼ اًمّمديؼ اًمٕمزيز.

ٚم٦م، ومٞمٝم٤م اؾمؽمضم٤مع اعم٤ميض  ًم٘مد طم٤ٌمٟم٤م اهلل سم٤مًمتذيمر. واًمتذيمر ُمٚمٙم٦م إٟم٤ًمٟمٞم٦م ُمٌجَّ

ًمقاىمع هم٤مب. وُمٜمف يمذًمؽ اسمتٙم٤مر ومتثُٚمف اعمتجدُد ذم اًمٜمٗمس، سمؾ هق طمْمقٌر ضمديد 

احل٤مرض سمت٠مًمٞمٗمف اعمتٙمرر، وشمريمٞمٌف اًمٕمتٞمد، ًمٞمّمٌح ُم٤م اٟم٘مٓمع ُمقصقًٓ، وُم٤م اٟمٍمم سم٤مىمٞم٤ًم، 

 وُم٤م وم٤مت ظم٤مًمدًا أسمدًا.

قمغم هذا اًمٜمحق أهي٤م إقمزاء أحتدث إًمٞمٙمؿ قمـ ُم٤مٍض طمٚمق يرسمٓمٜمل سم٤مًمراطمؾ 

 واقمتزاز.اًمٖم٤مزم احلٌٞم٥م اًمديمتقر أجمد، وهق ُم٤مٍض ؾمٕمٞمد أمحؾ قمٜمف يمؾ ومخر 

إٟمٜمل أطمدصمٙمؿ قمـ ُم٤مٍض ؾمٕمٞمد، وذم ىمٚمٌل أؾمًك ُيِيُمف وم٘مُده، وأُمكم أن أطمٔمك 

سمٛمِم٤مريمتٙمؿ اإلطم٤مـم٦م سمٌٕمض ذيمري٤مت اٟمتزقمتٝم٤م ُمـ صٚمتل سم٤مًمديمتقر اعم٤مضمد إجمد، 

 قىمٚم٦م ـقوم٦م سم٤محلـٝم٤م حمٗمـد ظمال، وأوسمتُ ـقهن٤م ىمـرة ًمقٓ أن ُمْمٛمـره٤م هم٤مُمـٕم٤مديت سمذيمـوؾم

 واًمتجٚمد اًمٙمئٞم٥م.

 ٥م اًمت٠ميمٞمد اًمذائع اًم٘م٤مئؾ: ضم٤مُرك أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سمح٤مًمؽ.ؾمٛمٕمتؿ سمال ري

، 1222اًمقىم٧م: اًم٤ًمقم٦م اًمقاطمدة واًمٜمّمػ فمٝمرًا سم٤مًمتقىمٞم٧م اعمحكم ُمـ قم٤مم 

 سمٗم٤مصِؾ أؿمٝمر ُمٕمدودات قمغم اٟمدٓع احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.

٦م ـ٨م اعمديٜمـ٦م سم٤مريز، طمٞمـر ُمـ ُمديٜمـع قمِمــ احلل اًمراسمـ٤مرع ضمقردان، ُمـ٤من: ؿمـاعمٙم

 ٜمٞمتٝم٤م اًم٤ًمُم٘م٦م، وطمدائِ٘مٝم٤م اعمٜمًٌٓم٦م اًمِمٞمّ٘م٦م، وحمٓم٦م ىمٓم٤مره٤م اًمٜمٔمٞمػ، وهدوءاجل٤مُمٕمٞم٦م سم٠مسم

 ضمقه٤م اعمرح.
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اًمّمقرة: ؿم٤مسم٤من وؾمٞمامن ٟم٤مؿمٓم٤من مل يٜمؾ ُمـ ه٤مُمتٞمٝمام صٚمع وٓ ؿمٞم٥م. إهنام يٖم٤مدران 

د، وهيٌٓم٤من ُمٕم٤ًم اًمًّٚمؿ ُمـ اًمٓم٤مسمؼ  يمالمه٤م همرومتف اعمج٤مورة ًمٖمروم٦م ص٤مطمٌف، ذم اعمققمد اعمحدَّ

اعمٜمـزل »، ويتجٝم٤من سمخٓمًك وئٞمدة ؿمٓمر شدار اعمح٤مومٔم٤مت»ُمـ ُمٌٜمك  اًمراسمع اعمِمؽمك،

، ىم٤مصديـ ُمٓمٕمؿ اًمٓمالب واًمٓم٤مًم٤ٌمت، اخل٤مص سم٤مجل٤مُمٕمٞملم واجل٤مُمٕمٞم٤مت، وطمٞم٨م شاًمدوزم

 اًمِٖمذاء اعم٘مٌقل، واخلدُم٦م اًمذاشمٞم٦م، واعمَ٘مّمػ اعمٛمتع، واًمثٛمـ اًمزهٞمد، واجلق اعمريح.

ٙمٚمامن وٓ يٙم٤مدان يّمٖمٞم٤من، إهنام يت٘مدُم٤من سمث٘م٦م وطمٌقر، ٓ ري٨م وٓ قمجؾ، يت

وًمٙمٜمٝمام يؽمٟمامن وَيٓمرسَم٤من ؿَمجقًا ُمرة ضمديدة، شمٚمق ُمرة، سم٠مٟمٖم٤مم يمقيم٥م اًمنمق اًمًٞمدة أم 

 يمٚمثقم: قمغم سمٚمدي اعمحٌقب.. وديٜمل..

هذا ـَمَرف ُمـ ٟمٔم٤مم طمٞم٤مشمٜم٤م ذم اعمديٜم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م سم٤ٌمريز. وىمد يمٜم٤م ٟمّمٓمح٥م همػم ُمرة 

ذا شمقاوم٘م٧م أوىم٤مت ق(، واإلي٤مب ُمٜمف، إذم اًمذه٤مب إمم احلل اًمالشمٞمٜمل، سم٘مٓم٤مر اًمـ )ؾم

قرسمقن، وٟمّمٓمح٥م سمقضمف ظم٤مص أي٤مم اًمٕمٓمؾ وأطم٤مد، سمحث٤ًم قمـ ًاعمح٤مرضات ذم اًم

ٍر ُمـ ُمٓمٕمؿ همػم ضم٤مُمٕمل، أو ُم٘مٝمًك ُمٜم٤مؾم٥م ًمتزضمٞم٦م سمٕمض اًمقىم٧م، واًمٗمقز سمَ٘مدْ 

آؾمتجامم، وحمقُر اهتامُمٜم٤م يٜمّّم٥م قمغم دىم٤مئؼ ُمـ ُمقوقع طمريم٦م اًمت٠مًمٞمػ واًمٜم٘مد اًمٕمريب 

أداٍة ُمٕمرومٞم٦م ذم اًمٗمٚمًٗم٦م وقمٚمؿ اًمٜمٗمس. سمٞمد أن  –٤ٌمسمف قمغم صٕم٤مب اًمٗمرٟمًٞم٦م ًمٖم٦َم سمٛمثؾ اٟمّم

اهتامم يمؾ ُمٜم٤م سم٤مظمتّم٤مصف مل حَيُؾ اًمٌت٦م دون اهتامُم٤مت قمٚمٛمٞم٦م ُمِمؽميم٦م. آي٦م ذًمؽ سمٕمض 

اعمح٤مرضات اجل٤مُمٕمٞم٦م اًمتل يمٜم٤م ٟمِمؽمك ذم آؾمتامع إًمٞمٝم٤م ـمٛمٕم٤ًم ذم آؾمتزادة ُمـ اعمٕمروم٦م 

حم٤مرضاُت إؾمت٤مذ )ُمقرٟمف( ذم إدب واًمٗمٙمر، وسمحثُف اًمرائُع  واًمث٘م٤موم٦م واًمتٜمقير. وُمثالً 

ج اًمٙمٌػم، ًمِمدة  قمـ )روؾمق( و)ُمقٟمتًٙمٞمق( وأُمث٤مهِلام. وىمد يم٤من يٚم٘مٞمٝم٤م ذم هبق اعمدرَّ

٥م أن ًم٘م٤مء اًمٓم٤مًم٥م أجمد سم٘مريٜم٦م اًمٖمد اًمٓم٤مًم٦ٌم اعمتٛمٞمزة ًمٓمٗم٤ًم  …ازدطم٤مم احلْمقر ًَ وأطم

ٟمام وشمرقمرع ذم شمٚمؽ اعمح٤مرضات. ويم٤من زم،  وأٟم٤مىم٦م واهتذي٤ًٌم، أقمٜمل أٟم٦ًم )ُمقٟمٞمؽ(، إٟمام

وًمٌٕمض اًمزُمالء اًمًقريلم، ُمتٕم٦ُم اعمِم٤مريم٦م ذم احلٗمؾ اعم٘م٤مم ذم و٤مطمٞم٦م )اٟمٞمف ر(، سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم 
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وأؿمٝمد أن ظمّم٤مل هذه إهة اًمٓمٞم٦ٌم يم٤مٟم٧م رائٕم٦م ذم سم٤مريز، وفمٚم٧م رائٕم٦م  …اًمزوم٤مف

٤مئ٘م٦م طمٞمثام ذم دُمِمؼ، وذم طمل قملم اًمٙمرش، طمٞم٨م ُمٜمـزهل٤م اًمدُمِم٘مل، سمٛمثؾ روقمتٝم٤م اًمٗم

 ىمّمدت رطم٤مب اًمنمق واًمٖمرب.. شمٌع اًمٔمروف..

ـم٤مل أُمد احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م. وطمٗمٚم٧م شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م سم٠مطمداث ضم٤ًمم، واٟم٘مٓمع 

اشمّم٤مل اًمٓمالب اًمًقريلم سمذوهيؿ.. وًمٙمـ ُمٗم٤مزع اًم٘مت٤مل اًمٕم٤معمل مل حتج٥م قمٜمٝمؿ واضم٥م 

تٝم٤م صٜمقف اًمٜمْم٤مل خلدُم٦م أُمتٝمؿ اًمٕمرسمٞم٦م. ويم٤من ُمـ ذًمؽ اهت٤ٌمهُلؿ وُمرص٤ًم قمدة أشم٤مطم

ُمٔم٤مهرات ىمقُمٞم٦م يم٤من إؾمٝم٤مم اًمديمتقر أجمد ومٞمٝم٤م إؾمٝم٤مُم٤ًم أُمثؾ يتجغم ذم ؿمٕمقره اًمقـمٜمل 

سمٌٕمٞمد، طمٞم٨م شمٙم٤مشمػ  شاًمتٕم٤موٟمٞم٦م»اعمت٘مد سمج٤مهزي٦م شم٤مُم٦م ذم مجٞمع اعمٜم٤مؾم٤ٌمت... وُم٤م يقم 

اًمٓمالب اًمٕمرب، ُمـ ؾمقريلم وًمٌٜم٤مٟمٞملم وُمٍميلم.. إًمخ ُمع اًمٕمامل اًمٕمرب وٓ ؾمٞمام 

، عمٜمع حم٤مرضات صٝمٞمقٟمٞم٦م سواعمٖم٤مرسم٦م واجلزائريلم ُمـ اعم٘مٞمٛملم ذم سم٤مريإوم٤مرىم٦م اًمتقٟمًٞملم 

ـم٦م سم٤مري إمم إي٘م٤مف احلٗمؾ، ويم٤من ًمٜم٤م  سذم ىمٍم )اعمقشمقاًمٞمتف( اًمِمٝمػم، إمم أن اوٓمرت َذِ

 ُم٤م َهَدومٜم٤م إًمٞمف..

ووٕم٧م احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م أوزاره٤م، وقم٤مد اًمزوضم٤من ـمراسمٚمز ُمع اًمٕم٤مئديـ، ووايم٥م 

ؾمقري٦م، وسمدُء اًمٕمٛمؾ اجل٤مد ذم سمٜم٤مء اًمدوًم٦م سمٛمختٚمػ ُم١مؾم٤ًماهت٤م  ذًمؽ سمزوُغ ومجر اجلالء قمـ

اًمقـمٜمٞم٦م3 وَرؾَمؿ اًمٕمالُّم٦م ؾم٤مـمع احلٍمي ظمٓمقط اًمٜمٝمْم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م، وُأطمدصم٧م ذم اجل٤مُمٕم٦م 

اًمًقري٦م يمٚمٞم٤مت ضمديدة، وذم ـمٚمٞمٕمتٝم٤م يمٚمٞم٦م أداب إمم ضم٤مٟم٥م يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم، وُأشمٞمح ًمٓمالب 

ٞم٦م ضم٤مُمٕم٦م سمجٜم٤مطمٞمٝم٤م ؿمٛمؾ أؾم٤مشمذة اعمًت٘مٌؾ ُمـ ه٤مشملم اًمٙمٚمٞمتلم اًمٚم٘م٤مء ذم إـم٤مر ُم١مؾم٦ًم ضم٤مُمٕم

ُمٕمٚمٛملم وُمقضِمّٝملم شمرسمقيلم، ومٙم٤من ُمـ ذًمؽ اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ًمٚمٛمٕمٚمٛملم، وىمد أوؾمدت إدارشمف 

 إمم إؾمت٤مذ اًمديمتقر ظم٤مًمد ؿم٤مشمٞمال، يمام ُأوؾمدت إًمٞمف ذم اًمقىم٧م ذاشمف قمامدة يمٚمٞم٦م أداب.

تٝمل طمتك ُٟم٘مؾ ُم٣م قمغم هذا اعمٜمقال اًمٕم٤مم اجل٤مُمٕمل إول. وُم٤م يم٤مد أن يٜم

إؾمت٤مذ ؿم٤مشمٞمال ًمٚمٕمٛمؾ ذم وزارة اخل٤مرضمٞم٦م ؾمٗمػمًا، وم٠ُمؾمٜمدت قمامدة يمٚمٞم٦م أداب إمم 
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اًمديمتقر أجمد، وقُمٝمد إزم سم٢مدارة اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ًمٚمٛمٕمٚمٛملم، وسم٤مت ُمـ اًمالزب رضورُة 

إٟمج٤مز ُمٜم٤مه٩م اًمدراؾم٦م وظمٓمٓمٝم٤م ذم ه٤مشملم اعم١مؾمًتلم. وىمد أظمذ اًمٕمٛمٞمد أجمد وَصحٌُف 

ًٌَٜم٤م سمقضمف ظم٤مص ُمٌدأ اًمِمٝم٤مدات ًٟمٔم٤مم اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اًم سمَٓمَرف يمٌػم ُمـ قرسمقن، وىَم

اًمًٜمقي٦م ذم إـم٤مر اًمٚمٞم٤ًمٟمس أو اإلضم٤مزة، يمام ُمتحٜم٤م ُمـ شمٗم٤مصٞمؾ ٟمٔمؿ ضم٤مُمٕم٦م قمرسمٞم٦م 

ُمٍمي٦م شمرضمٞمح٤ًم. ورأي٧ُم ذم اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم آؾمتئٜم٤مس ظم٤مص٦م سمٜمٔمؿ أُمريٙمٞم٦م وشمٙمٞمٞمَٗمٝم٤م 

٥م أن ًَ ؾمامت شمٚمؽ اعمٜم٤مؿمط  ُمع طم٤مضم٤مت اعمجتٛمع اًمٕمريب اًمًقري آٟمذاك. وأطم

 ُم٤مزاًم٧م إمم اًمٞمقم سم٤مدي٦م ًمٚمُٛمٛمٕمـ يم٤مًمقؿمؿ ذم فم٤مهر اًمٞمد..

ًم٘مد يم٤من قمٛمؾ إؾمت٤مذ اًمديمتقر أجمد اًمٓمراسمٚمز ذم ضم٤مُمٕمتٜم٤م قمٛماًل رائٕم٤ًم ُمثٛمرًا 

ظِمّم٤ًٌم، شم١ميده آصم٤مره اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘مٞمٛم٦م وإؾمٝم٤مُم٤مشمف احل٤مذىم٦م اًمرومٞمٕم٦م ذم إقمداد صٗمقة ُمـ 

اًمٚمٖم٦م واًمٜمحق ُمـ ـمٌ٘م٦م زُمٞمٚمٜم٤م اعمجٛمٕمل اعمرطمقم اًمٜمقاسمغ اًمٜمٌٝم٤مء ذم جم٤مٓت إدب و

إؾمت٤مذ أمحد راشم٥م اًمٜمٗم٤مخ، وسمٛمثؾ ُمِم٤مريم٦م اًمديمتقر أجمد ذم أقمامل ُم١ممتر اعمًتنمىملم 

، وىمد صِحٌُتف ممثَٚملم يمٚمٞم٦م أداب واجل٤مُمٕم٦م اًمًقري٦م ذم ضمق 1220ذم ُمٞمقٟمٞمخ قم٤مم 

 اٟمٗمت٤مطمٜم٤م اًمٕم٤معمل قمغم ؿم١مون اًمٌح٨م وشم٘مدُمف ذم أي ُمٙم٤من.

،  أؿمٝمد، ذم ظمت٤مم هذا اجل٤مٟم٥م ُمـ اًم٘مقل، سم٠من ىمٚم٥م اًمديمتقر أجمد يم٤من، وفمؾَّ

وًمِٕم٤ًم سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل، ُمتٕم٤مىم٥َم اًمزي٤مرة ًم٘مًؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، سمٕمد ُمٖم٤مدرشمف اجل٤مُمٕم٦م 

 ًمٚمٜمٝمقض سمٛم١ًموًمٞم٤مت إداري٦م وؾمٞم٤مؾمٞم٦م ُمتٛمٞمزة. وىمد عم٧ًََُم ذًمؽ ُمٜمف، وزّيٜم٧م ًمف 

 ٤ًم ـ٤مسمٜمل واصم٘مـٍذ، وم٠مضمـر آٟمئـهق اًمقزي٤مُمٕمٞم٦م رؾمٛمٞم٤ًم، وـ٘مل قمغم صٗمتف اجلـُمرًة أن ُيٌ

َُمـ ضمٕمٚمٜمل وزيرًا ي٘مدر قمغم إرضم٤مقمل إمم يمٚمٞم٦م أداب. سمٞمد أٟمف مل يٕمد أؾمت٤مذًا  سم٘مقًمف:

ُم٤ًم هٜمـزًا ُمٙمـت٤مذًا قمزيـح أؾمـف أصٌـهٜم٤م. وًمٙمٜم  رب إىمَم. ـ٤مط ُمـ اعمٖمـ٤مك، ذم اًمرسمـرَّ

ٞمؿ اجل٤مُمٕمل ذم ٟمٔمره ظم٤مًمٜمل أهمٚمق إن ىمٚم٧ُم ُم٤م ىم٤مًمف هق ٟمٗمًف واصٗم٤ًم روح اًمتٕمٚمإوٓ 

 اًمث٤مىم٥م، وطُمّؼ ًمف:
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اًمًٚمػ، ٓ ري٥م، ُمقوُع اطمؽماُمٜم٤م، وآصم٤مرهؿ ُمقوع اقمتزازٟم٤م، وويؾ ُٕم٦م »

ٓ شمٓمٌع أسمٜم٤مءه٤م قمغم هذا آطمؽمام، وٓ شمٕمّقدهؿ هذا آقمتزاز. وًمٙمـ اطمؽماُمٜم٤م 

اًمًٚمػ جي٥م أن يٙمقن اطمؽمام إطمرار، واقمتزاَزٟم٤م سمآصم٤مرهؿ جي٥م أن يٙمقن اقمتزاز 

وم٢مذا اٟم٘مٚم٥م آطمؽمام شمٕمٗمػمًا ًمٚمج٤ٌمه، أو همدا آقمتزاز ضُمثقًا قمغم اًمُريَم٥م، يم٤من إقمزة. 

اًمِمٚمُؾ وم٤مجلٛمقد وم٤معمقت. وؾمٞمٙمقن ُمـ طمًـ طمظ طمٞم٤مشمٜم٤م اًمٗمٙمري٦م اًمٞمقم وهمدًا أن 

يًقده٤م ُم٤م ؾم٤مد شم٤مرخيٜم٤م اًمٗمٙمري سم٤مُٕمس ُمـ إضمالل ًمٚماميض وًمٚمامولم، ُمع شمٌٍم 

ذم أىمقال اعم٤ميض ُمـ صقاب وظمٓم٠م، وأن  ومٞمام اقمتقر اعم٤ميض ُمـ ىمقة ووهـ، وقمٚمٍؿ سمام

يدقمؿ يمؾ هذا إيامن ُمتٗم٤مئؾ سم٘مدرة اإلٟم٤ًمن قمغم أن يتٗمقق قمغم ٟمٗمًف ذم يمؾ حلٔم٦م. 

 .(1)شومٝمذا هق ـمريؼ شم٘مدم اًمٌنمي٦م، وٓ ـمريؼ ؾمقاه

اٟمٗمّمٛم٧م قمرى اًمقطمدة اًمًقري٦م اعمٍمي٦م، اًمتجرسم٦م اعمٕم٤مسة إومم. وىمد يم٤من 

ًا آصم٤مره٤م، ُمتٖم٤موٞم٤ًم قمـ شمٕمثره٤م، يمام يم٤من ؿمٖمقوم٤ًم اًمديمتقر أجمد ؿمديد اًمتٕمٚمؼ هب٤م، طم٤مُمد

سمِمخص اًمرئٞمس مج٤مل قمٌد اًمٜم٤مس، ُم١مّيدًا أومٙم٤مره وأقمامًمف. وعم٤م وىمع آٟمٗمّم٤مل، وقم٤مد 

 اًمديمتقر إمم دُمِمؼ، ؾمٛمٕمتف يتحدث سم٠مؾمك وي٘مقل: يمٜم٧ُم ُمع ٟمٗمر ُمـ اًمزُمالء اًمًقريلم

اًمدهر، وٟمحـ  ذم طمية اًمرئٞمس قمٌد اًمٜم٤مس عم٤م مُحؾ إًمٞمف اخلؼم، ومقضمؿ سمره٦م ُمـ

 ص٤مُمتقن ُمـ طمقًمف، إمم أن سمدا ًمف وم٠مىمرَّ احل٤مدث، وطمٙمؿ سمتح٤مر ؾمٗمؽ اًمدُم٤مء.

يم٤من اًمديمتقر أجمد يٙمؼمين ىمٚمٞماًل سمٛمثؾ ؾمٌ٘مف أظم٤مه أؾمٕمد، زُمٞمكم اًمٖم٤مزم، وصديؼ 

 دراؾمتل ذم ُمٙمت٥م قمٜمؼم.

يم٤من أؾمٕمد إٟم٤ًمٟم٤ًم ُمتٛمٞمزًا سمخّم٤مل رومٞمٕم٦م، وومْم٤مئؾ ٟم٤مدرة. يم٤من ؿمديد اًمتٗم٤مؤل، 

ر طمٙمٞمؿ قم٤مس اًمدهر وقمجؿ قمقده، وظمؼم اًمتج٤مرب يٜمٔمر إمم وىم ٤مئع احلٞم٤مة ٟمٔمرة ُمٕمٛمَّ

                                                                 

( 50جمٚم٦م جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمدُمِمؼ. اعمجٚمد ) –( ظمٓم٤مب د. أجمد اًمٓمراسمٚمز ذم طمٗمؾ اؾمت٘م٤ٌمًمف 1)

 .1203( دُمِمؼ 1اجلزء )
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واعمحـ، وؾمام ومقىمٝم٤م ومٝمزئ ُمٜمٝم٤م ومل شُمره٘مف ضمزقم٤ًم وٓ شمقضم٤ًًم. هٙمذا يم٤من ُمٜمذ صداىمتٜم٤م 

ذم قمٜمؼم. وهٙمذا وضمدشُمف سمٕمد أن ضُمرح وهق و٤مسمط ذم أومم ُمٕم٤مرك اًمٜمْم٤مل اًمًقري 

 ًم٘مٛمع اًمٕمدوان اًمّمٝمٞمقين ذم طمدودٟم٤م اجلٜمقسمٞم٦م.

دشمف ًمالـمٛمئٜم٤من قمٜمف ذم اعمِمٗمك اًمٕمًٙمري اًم٘م٤مسمع قمٜمدئٍذ ذم ذروة اًمرسمقة. يم٤من يٕمل قم

أن رص٤مص٦م اًمٕمدو يم٤مدت أن شم٘ميض قمٚمٞمف ًمدٟمقه٤م ُمـ ىمٚمٌف ىم٤مب ىمقؾملم. وإذا هق ي١ميمد 

 و٤مطمٙم٤ًم سمِمج٤مقم٦م اًمقاصمؼ أٟمف ؾمٞمٕمقد إمم اعمٕمريم٦م ومقر أن شمت٤مح ًمف ومرص٦م اًم٘مت٤مل ُمـ ضمديد.

ٌٞمئ٦م اعمٕمٜمقي٦م اًمتل أٟمج٧ٌم ٟمْم٤مل اًمديمتقر أجمد ُمـ هذا اجلق اًمقـمٜمل ٟمٕمرف ظم٤مص٦م اًم

سمجٝم٤مده اًمتٕمٚمٞمٛمل واًمًٞم٤مد إمم ُمٙمُرَُم٦م اًمٜمِم٤مط اًم٘مقُمل  لويمٗم٤مطَمف اجلٝمؾ واًمتخٚمػ، وىمد رىم

 اًمّم٤مدق، وهق إدي٥م اًمِم٤مقمر اًمقزير، اعمت٘مدُّ اًمذيم٤مء، اًمٖمزير اعمٕمروم٦م واًمقاؾمع اًمٕمٚمؿ.

وم٦م3 هيع آرشمٙم٤مس، ًم٘مد يم٤من أجمد ُمٗمٕمؿ اًمِمٕمقر سم٤مإلسم٤مء، ٟمِزىم٤ًم وًمٙمـ سمحّم٤م

طم٤مؾمؿ اًم٘مقل، طم٤مزم اًمٗمٕمؾ، سيح اًمرأي، خمٚمص اًمٕمٛمؾ، ؾم٤ٌّمىم٤ًم إمم اًمٗمْمؾ، حيًـ 

شم٘مدير أظمريـ، ومٞمتٖم٤مى قمـ ىمّمقر اًمٕم٤مضمزيـ، ويتِمدُد ذم ردع إيمٗم٤مء اًم٘م٤مدريـ. ذايمؿ 

دأسمف ذم طمٞم٤مشمف آضمتامقمٞم٦م وطمٞم٤مشمف اًمرؾمٛمٞم٦م قمغم ٟمحق ؾمقاء. وًم٧ًُم أزقمؿ أن ذم وؾمٕمل 

ذيمر يمؾ ومْمٚمف ذم هذا اعم٘م٤مم. وطمًٌل أن أعمع إمم ٟمٌذة ُمـ آرائف أىمتٓمٗمٝم٤م ُمـ يمت٤مسمف اإلعم٤مَم سم

 :شحم٤مرضاٌت قمـ ؿمٕمر احلامؾم٦م واًمٕمروسم٦م ذم سمالد اًمِم٤مم»اًم٘مٞمّؿ 

مل يِم٠م اًمديمتقر أجمد اؾمتٕمامل ًمٗمٔم٦م ؾمقري٦م ذم هذا اًمٕمٜمقان، ُمرضّمح٤م يمٚمٛم٦م اًمِم٤مم ٕن 

ضمٜمٌل. سمٞمٜمام يمٚمٛم٦م اًمِم٤مم هل٤م ُمدًمقهل٤م ًمٗمٔم٦م ؾمقري٦م متثؾ ُمٜمٓم٘م٦م ُمّمٓمٜمٕم٦م احلدود، ومروٝم٤م إ

اجلٖمراذم اًمقاوح، ىمدياًم، وطمديث٤ًم، وٕن أيمثر اًمِمٕمراء ذم هذه اعمح٤مرضات ٓ يٜمٔمرون إمم 

احلقادث اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م دمري ذم ىمٓمرهؿ ذم إـم٤مر حمكم. سمؾ خَيرضمقن هب٤م إمم إـم٤مره٤م 

ٜمٍم احلامؾم٦م وي٘مِرهنام اًمٕمريب اًمرطم٥م. وٟمحـ ٟمراه، ومقق ذًمؽ، يْمٞمػ قمٜمٍم اًمٕمروسم٦م إمم قم

 ُمٕم٤ًم، يمام حيُرص قمغم إسمراز اًمٗمٙمرة اًم٘مقُمٞم٦م واًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م طمٞمثام يتًع اعمج٤مل.
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ًم٘مد أقمٚمٛمتٜم٤م ومّمقل هذا اًمٙمت٤مب اًمٙمثػم اعمٗمٞمد قمـ ؿمٕمر اًمٕمروسم٦م احلامد ُمٜمذ ضمذوِره 

قُمٞم٦م، اًمٌٕمٞمدة إمم أي٤مم اًمٜمٝمْم٦م احلديث٦م، واًمٌٕم٨م اجلديد3 وأسم٤مٟم٧م ٟمْم٤مل ؿمٕمرائٜم٤م ذم اعمٕم٤مرك اًم٘م

سمٓم٤مل واًمِمٝمداء، وشمٜمديَدهؿ سمٛمٔم٤ممل اعمًتٕمٛمريـ اًمٓمٖم٤مة، وشمٕمٚمَ٘مٝمؿ  ومتجٞمَدهؿ سمٓمقٓت ا

ـ  اًمراؾمَخ سم٤مًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م اعمٜمِمقدة، وم٘مرأٟم٤م سمذًمؽ ىمّم٤مئد )سمدوي اجلٌؾ(، وأؿمٕم٤مر )ظمػم اًمدي

ٕمٞمًك( وأُمث٤مهِلؿ، وىمد أضم٤مد اعم١مًمػ اظمتٞم٤مر ُم٤م اظمت٤مر اًماًمزريمكم( و)ؿمٗمٞمؼ ضمؼمي( و)ؾمٚمٞمامن 

ًمِقضمف »وائع ذايمؿ اإلسمداع، وأشم٤مح ًمٜم٤م ىمراءة ىَمٌَس ُمـ ىمّمٞمدة )ظمٚمٞمؾ ُمردم سمؽ( سمٕمٜمقان: ُمـ ر

 ، وىمد ؾمخر ومٞمٝم٤م ُمـ اًمدويالت اعمّمٓمٜمٕم٦م اًمتل ظمٚم٘مٝم٤م إضمٜمٌل سمت٘مٓمٞمع أوص٤ملشاًمَقطمدة

ٌَُّمؿ، ويم٠مٟمف ظمٞم٤مط ُيٕمِٛمؾ ُِم٘مّمف ذم رىمٕم٦م ُمـ اًمٜمًٞم٩م. ي٘مقل اًمِم٤مقمر:  سمالدٟم٤م سم٤مًمِٗمؽم واًم

 اُم واؾمىىجة ىىقؿ التؼىىاؿمع، وإرضمىى

 

 والىىىدار صمامعىىىة، واظمؾتؼىىىك َأمىىىؿ  

 اهللُ دم َقْطىىع أرضمىىام، وَ صىىؿ فُمىىرىً  

 

 فمفدي هبا، وهل ُوشْمَؼك، لقس سمـػصؿ 

 

 

* * * 

 زملُدكىىىىا، ويىىىىد التؼسىىىىقؿ سَمعُؾؼفىىىىا

 

  (6)كلهنىىىىىا رقعىىىىىٌة يـتاهبىىىىىا صَمَؾىىىىىؿ 

 ةىؾؽىىىىىىرٍة داٌر ظمؿىاضىىىىىىىىأُكىىىىىؾُّ ضم 

 

 (4)أزمعىىاُد مىىا زمقىىـفـ الِػىىؼم والُبَصىىؿ 

 * * * 

 قالقا: ودم الىديـ زمىٌد دون َوضْمىدسمـا

 

 إلم متك زماؽمؿ ه ا الديـ كختصؿ  

 لىىتـ أسوا فمىىعم أهىىقار أكػسىىفؿ 

 

ـُ يبؼك، وٓ الدكقا، وٓ الشىقؿ   ٓ الدي

رمحؽ اهلل ي٤م أجمد. ًم٘مد وقمٞم٧َم احل٤مرض، وأظمٚمّم٧م ًمٚمخالص، وأسمٚمٖم٧َم اًمرؾم٤مًم٦م:  

ك ظم٤مًمدًا. قمّٚمٛم٧َم وقَمٛمٚم٧م، أٟمرَت وأؾمٝمٛم٧م. ُم٤م أجمَدك طمٞم٤ًم،  وُم٤م أقمزَّ
 

             
                                                                 

 ( اجلََٚمؿ: اعم٘مص.1)

ٌُّمؿ: ُم٤م سملم ـمرف اخلٜمٍم إمم ـمرف اًمٌٜمٍم.3)  ( اًم
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 كلنة األستاذ الدكتور عبد اهلل عبد الدائه

 زماؽمؿ أودقار الػؼقد

 

 ُمـ أىمقال اعمتّمقوم٦م:

 ش.الـاس كقام  نذا ماسمقا اكتبفقا»

، شالـاس كقام،  نذا مات كػماؤهؿ وفمؾامؤهؿ اكتبفقا»وأطمر هبؿ أن ي٘مقًمقا: 

 وُمٕم٤مدهؿ.اٟمتٌٝمقا إمم ُم٤م ٟم٘مص ُمـ أُمقر زادهؿ 

وًمٙمٜمل أىمقل إن ًمٙمؾ قم٤ممل ش ُم٤م شمرك إول ًممظمر»قمغم أين، ًم٧ًم ممـ ي٘مقًمقن 

 أصمرًا يٜمّد قمـ اعمح٤ميم٤مة، وإن ًمٙمؾ وم٤مرس صقًم٦م ٓ يِمٌٝمف ومٞمٝم٤م ؾمقاه.

ووم٤مرؾمٜم٤م اًمذي وم٘مدٟم٤م يمٜمز دوملم ٓ جيقد سمخػمه إٓ إذا ٟمٌٝمتف اًمذيمرى، ذيمرى 

 أصدىم٤مئف وقم٤مرومٞمف وـمالسمف، يٛمتحقن ُمٜمف ويٖمدىمقن.

ق ذم طمٞم٤مشمف ومم٤مشمف قمٓم٤مء ص٤مُم٧م، وم٢مذا أٟم٧م أومٚمح٧م ذم إٟمٓم٤مىمف شمدومؼ ُمٜمف سمؾ ه

اًمثراء ووم٤مض. ذًمٙمؿ أٟمف قمرف حمراب اًمٕمٚمؿ طم٘م٤ًم وأوى إًمٞمف، وُمـ ضم٤مس ؾمدة اًمٕمٚمؿ 

 اهتٞمٌف وظم٤مومف ومل يتجرأ قمٚمٞمف.

 ًمـ أىمقل ومٞمف ىمقًم٦م اجل٤مطمظ ذم وصػ سمٚمٞمغ:

حٌف سم٘مقل وٓ أقمزي صحٌل وصش وكان يرى وامتًا  نذا قال زمّ  الؼائؾكم»

 اًمِم٤مقمر اًمٕمريب اًم٘مديؿ:

 شىىاش الطىىغم أكثرهىىا  راطمىىاً طم

 

 وأم الصىىىىىؼر مؼىىىىىلة كىىىىىزور 

ٓ، ٓ أىمقل هذا يمٚمف ذم وصٗمف، وم٠مٟم٤م ٓ أشمٗمؼ ُمع ُمـ شم٘م٤مًّمقا قمٓم٤مءه. ومٚم٘مد يم٤من  

ىمٚمٞمٚمف يمثػمًا، ويم٤من ضمقادًا ُمتخٗمٞم٤ًم، ذم صدىمف وصداىمتف، ذم أطم٤مؾمٞمًف وُمِم٤مقمره وُمثٚمف 

إديب ٟمٗمًف. وذم جم٤مل هذا اًمٜمت٤مج إديب، يروي اًمرواة اًمٕمٚمٞم٤م، وذم ٟمت٤مضمف اًمٗمٙمري و



 

- 611 - 

قمٜمف أن أطمد ـمالب اًمديمتقراه قمٜمده ؾم٠مًمف يقُم٤ًم: عم٤مذا مل شم١مًمػ يمت٤ًٌم؟ وم٠مضم٤مب سمٙمٚمامت 

وي٤مًمف ُمـ ظمٞم٤مر ش. ؿمليب هؿ كتبل»وذم رواي٦م: ش اطمؼمت سمللقػ الرصمال»صمالث: 

 صٕم٥م، يذيّمرٟم٤م سم٘مقل ؿم٤مقمر ضم٤مهكم:

 ىيبـل الرصمال وغىغمه يبـىل الؼىر

 

 ؾمىىتان زمىىكم قىىرى وزمىىكم رصمىىال 

أو مل ينمف وم٘مٞمدٟم٤م أصمٜم٤مء ُم٘م٤مُمف سم٤معمٖمرب ظمالل ًمقاذ صمالصملم قم٤مُم٤ًم )ُمـ قم٤مم  

م( قمغم أيمثر ُمـ ؾمتلم رؾم٤مًم٦م ديمتقراه وُم٤مضمًتػم، ؾم٤مر ذيمره٤م قمغم 1211-1229

إًمًـ ومحٚمٝم٤م اًمريم٤ٌمن، ويمقٟم٧م أضمٞم٤مًٓ ُمـ إؾم٤مشمذة واًمٕمٚمامء، درسمقا قمغم أؾم٤مًمٞم٥م 

حقا رومٞمع، ومتّرؾمقا سمت٘مديس اًمٕمٚمؿ وآؾمتزادة ُمٜمف دوُم٤ًم وأسمدًا، وشمًٚمَّ اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل اًم

سمٛمٗم٤مشمٞمحف وأدواشمف؟ وًمٕمؾ ؿم٠مٟمف ذم هذا ؿم٠من ؾم٘مراط اًمذي ٟم٘مش قمٚمٛمف وطم٘م٤مئ٘مف ذم 

صدور شمالُمٞمذه، ودرهبؿ قمغم أؾم٤مًمٞم٥م اًمٙمِمػ قمٜمٝم٤م وشمقًمٞمده٤م سم٠مٟمٗمًٝمؿ. وىمدياًم ضم٤مء ذم 

ًٓمقر، وُم٤م وٛمف اًمّمدر ٓ ُم٤م وٛمف اًمٕمٚمؿ ُم٤م طمقشمف اًمّمدور ٓ ُم٤م طمقشمف اًم»شمراصمٜم٤م: 

 ؟شيؽرهقن سمشققك الصحقػة»أمل يٙمـ اًم٤ًمسم٘مقن ُمـ قمٚمامئٜم٤م ش. اًم٘مٛمٓمر

وم٘مٞمدٟم٤م أن يٕمٚمؿ ـمالسمف يمٞمػ يتٕمٚمٛمقن، ُمًتٛمًٙم٤ًم سم٠مطمدث  ًم٘مد يم٤من هؿُّ 

ؿمٕم٤مرات اًمؽمسمٞم٦م احلديث٦م سمؾ اعمًت٘مٌٚمٞم٦م، ٟمٕمٜمل اًمٕمٛمؾ قمغم إقمداد إٟم٤ًمن ىم٤مدر قمغم أن 

 ٟم٤ًم ُمتٕمٚماًم.ؿ ٟمٗمًف سمٜمٗمًف، ٓ إٟم٤ًميٕمٚمِّ 

ـّ أكف فمؾؿ »وذم شمراصمٜم٤م ُمـ أىمقال اسمـ ىمتٞم٦ٌم:  يظؾ اظمرر فماظمًا ما ؿمؾب العؾؿ  نن ـم

 ش. ؼد صمفؾ

ومم٤م يمتٌف أطمد ـمالسمف اًم٘مداُمك ذم يمٚمٞم٦م أداب سمٛمديٜم٦م وم٤مس، وهق سمِمػم 

اًم٘مٛمري، ذم اعمٚمحؼ اخل٤مص اًمذي ظمّم٧م سمف ضمريدة آحت٤مد آؿمؽمايمل اعمرطمقم أجمد: 

ؼم، وشمٕمٚمٛمٜم٤م ُمٜمف اعمج٤مهدة، وشمٕمٚمٛمٜم٤م اًمًٗمر واإلسمح٤مر ظمٚمػ رصٞمد شمٕمٚمٛمٜم٤م )ُمٜمف( اًمّم»

 ويمٜمقز إدب اًمٕمريب اًم٘مديؿ. . .
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ًم٘مد يمٜم٤م، وٟمحـ سملم يدي وم٘مٞمدٟم٤م، ٟمحس أٟمٜم٤م ذم ـم٘مس اطمتٗم٤مزم سم٤مًمِمٕمر واًمِمٕمراء 

ذم اجل٤مهٚمٞم٦م واإلؾمالم وذم اًمٕمّمقر إظمرى، ـم٘مس يًتحي ومٞمف أؾمت٤مذٟم٤م اًمٖم٤مزم 

تٕم٤مًمٞمؼ واهلقاُمش، يًتٜمٓم٘مٝم٤م ويٛمحّمٝم٤م ويٜمخٚمٝم٤م اًمٜمّمقص وإظم٤ٌمر واًمنموح واًم

 ش.ويٚم٘مل هب٤م ذم أومئدشمٜم٤م ووضمداٟمٜم٤م

قمغم أن ُم٤م هق أصدق ُمـ هذا يمٚمف، ذم شمٌٞمــ ُمٕمٜمك اًمٕمٓم٤مء ذم جم٤مل إدب 

واًمٗمٙمر قمٜمد وم٘مٞمدٟم٤م، أن ٟمًٚمٙمف ذم قمداد اًمٌٚمٖم٤مء اًمذيـ جيتٜمٌقن ومْمقل اًمٙمالم 

ظ ًمٚمٛمٕمٜمك طمدًا ضمٕمؾ يمالُمٝمؿ وطمقؿمّٞمف، واًمذيـ سمٚمٖمقا ذم ىمدراهتؿ قمغم ُمٓم٤مسم٘م٦م اًمٚمٗم

يم٤مًمتقىمٞمع قمغم طمد ىمقل سمٚمٖم٤مء اًمٕمرب. وًمٕمؾ ظمػم ُم٤م ٟمّمٗمف سمف أٟمف ُمٌدع مل يٙمـ ًمٕمٚمٛمف 

 ومْمٌؾ قمغم قم٘مٚمف، ومل يٙمـ ًمٚم٤ًمٟمف ومْمؾ قمغم قمٚمٛمف.

وُمع ذًمؽ، طمذار أن ٟمٔمـ أن أجمد اًمٓمراسمٚمز مل ي١مًمػ ومل يٙمت٥م. ومام وصٚمٜم٤م مم٤م 

اعمٖمرب ي١ميمد ًمٜم٤م أن طمٔمف ُمـ اًمتآًمٞمػ  يمت٥م أىمؾ مم٤م مل يّمٚمٜم٤م. وُم٤م ـمٌع ُمـ ٟمت٤مضمف ذم

 اعمٙمتقسم٦م مل يٙمـ ىمٚمٞماًل.

وًمٜمذيمر ومقق هذا وىمٌؾ هذا أٟمف طملم يٙمت٥م يتخػم عم١مًمٗم٤مشمف ُمـ اعمقوققم٤مت، ذم 

ُمٕمٔمؿ إطمقال، ُم٤م يتٗمؼ وىمٜم٤مقم٤مشمف اًمٗمٙمري٦م وُمقاىمٗمف، وُم٤م يتٗمؼ سمقضمف ظم٤مص ُمع إيامٟمف 

  اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وإقمج٤مزه٤م، سم٤مًمٕمروسم٦م، شمراصم٤ًم وومٙمرًا وًمٖم٦م. وهلذا وضمف ضمؾ قمٜم٤ميتف إمم

 وإمم اًمؽماث اًمٕمريب وُمٔم٤مّٟمف، ُمِمٞمدًا دوُم٤ًم سمروقم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ودوره٤م إول ذم 

وُمذيمرًا سمام ىم٤مًمف أؾمت٤مذه:  –ومٕمٚم٦َم اعمٗمٙمر اًم٘مقُمل اًمرائد ؾم٤مـمع احلٍمي –اًمٌٜم٤مء اًم٘مقُمل

إُمؿ إن اًمٌٕم٨م اًمدوزم ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قم٤مُمؾ أؾم٤مد ذم إؿم٤مقم٦م اًمًالم سملم »ُم٤مؾمٞمٜمٞمقن: 

وًمٞمس ُمـ ىمٌٞمؾ اًمّمدوم٦م أن خيت٤مر ُمقوققم٤ًم ٕـمروطم٦م اًمديمتقراه اًمتل ش ذم اعمًت٘مٌؾ

اًمٜم٘مد اًمِمٕمري قمٜمد اًمٕمرب » 1252طمّمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ضم٤مُمٕم٦م اًمًقرسمقن سم٤ٌمريس قم٤مم 

، وًم٘مد شمرمجٝم٤م إمم اًمٕمرسمٞم٦م اًمديمتقر إدريس سمٚمٛمٚمٞمح شطمتك هن٤مي٦م اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري
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اًمٌٞمْم٤مء. وًمٞمس ُمـ سم٤مب اًمّمدوم٦م أيْم٤ًم أن يٙمقن وٟمنمت اًمؽممج٦م دار شمقسم٘م٤مل سم٤مًمدار 

ٟمٔمرة شم٤مرخيٞم٦م ذم طمريم٦م »ُمـ سمقايمػم يمتٌف يمت٤مب صٖمػم ضِمرُمف يمٌػم ضُمرُمف، ٟمٕمٜمل يمت٤مسمف 

 ، صمؿ أقمٞمدت ـم٤ٌمقمتف سم٤معمٖمرب.1225اًمذي ـمٌع سمدُمِمؼ قم٤مم ش اًمت٠مًمٞمػ قمٜمد اًمٕمرب

 وىمد ٓ يذيمر يمثػم ُمـ اًم٤ٌمطمثلم حم٤مرضة ه٤مُم٦م ًمف، شمِمٝمد قمغم قمٛمؼ مهف اًم٘مقُمل،

وىمد ٓ يذيمرون حم٤مرضة ش إدب اًمٕمريب سملم إدب اًم٘مقُمل واإلٟم٤ًمين»قمٜمقاهن٤م: 

ؿمٕمر اًمِم٤مم واًمٗمٙمرة »، وحم٤مرضة ومذة قمـ شاًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م»أظمرى هبذا اًمِم٠من قمٜمقاهن٤م 

وجمٛمققم٦م ُمـ اعمح٤مرضات أًم٘م٤مه٤م ش اًمٕمرسمٞم٦م ظمالل اًمٜمّمػ إول ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ

ؿمٕمر احلامؾم٦م »طمقل  1220هرة قم٤مم ذم ُمٕمٝمد اًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م سم٤مًم٘م٤م

 ش.واًمٕمروسم٦م ذم سمالد اًمِم٤مم

وٓ قمج٥م سمٕمد ذًمؽ أن ي٘مقل اًمديمتقر إدريس سمٚمٛمٚمٞمح ذم شم٘مديؿ اًمؽممج٦م 

 اًمٕمرسمٞم٦م ٕـمروطم٦م اًمٗم٘مٞمد اًمتل شمقمم شمرمجتٝم٤م إمم اًمٕمرسمٞم٦م:

 ويقوح ذًمؽ ىم٤مئاًل:ش قمٚمٛمٜمل آقمتزاز سم٤مًمؽماث اًمٕمريب واإلؾمالُمل»

هبذا اًمؽماث وشمذوىمف رضمٌؾ قمِمؼ اًمت٤مريخ اًمٕمريب إمم ًم٘مد يم٤من رائدي ذم اًمتٕمٚمؼ »

طمد اًمتّمقف، وًمٙمـ قمِم٘مف ذاك مل يٙمـ اٟمٗمٕم٤مًٓ ُمتِمٜمج٤ًم أو اٟمٙمٗم٤مًء قمغم اًمذات اًمتل 

دمؽم وشمٕمٞمد ُم٤م ىمٞمؾ ؾمٚمٗم٤ًم، سمؾ هق قمِمؼ اًم٤ٌمطم٨م اعمتٗمتح واًمٕم٤ممل اًمذي يْمٛمـ اًمتقازن 

ٕمٓمٞم٤مت اًمٗمٙمر احلٞمقي واًمٗمٕم٤مل سملم ُم٘مقُم٤مت اًمذات اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م، وسملم ُم

 ش.واحلْم٤مرة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م أي٤ًم يم٤من ُمّمدره٤م

ذم اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل يمتٌٝم٤م ش ٟمجٞم٥م اًمٕمقذم»أُم٤م قمِم٘مف ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ومٞمٕمؼم قمٜمف إؾمت٤مذ 

 ًمٚمٗم٘مٞمد:ش ضمريدة آحت٤مد آؿمؽمايمل»ذم اعمٚمحؼ اًمذي أومردشمف 

ويم٤من اًمرضمؾ قم٤مؿم٘م٤ًم ُمدَٟمٗم٤ًم ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، هيقاه٤م سم٘مٚمٌف ووضمداٟمف، ويٙمٚم١مه٤م »

 ش.وىمٚمٌف وًم٤ًمٟمف سمٕم٘مٚمف
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ويِمط اًم٘مٚمؿ إن أردٟم٤م أن ٟمتحدث قمـ اًمٚمحٛم٦م اًم٘مقي٦م قمٜمد وم٘مٞمدٟم٤م سملم اًم٘مقُمٞم٦م 

واًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وأن ٟمتحدث سمقضمف ظم٤مص قمـ إؾمٝم٤مُمف اًمٕمٛمكم اعم٤ٌمذ ذم اًمدقمقة إمم 

اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م واًمٜمْم٤مل ُمـ أضمؾ اعم٤ٌمدئ اًم٘مقُمٞم٦م، وهق ٟمْم٤مل يم٤من ًمٜم٤م ومٞمف، ٟمحـ 

 ف ـمقال ؾمٜمقات قمديدة.أصدىم٤مءه، ضمقٓت ُمِمؽميم٦م ُمٕم

، إمم ُمٖم٤مدرة ؾمقري٦م طمًػمًا، يٕمتٍم إؾمك وم١ماده 1211وىمد ىم٤مده ذًمؽ يمٚمف قم٤مم 

سمٕمد أن شمرّدت اًمقطمدة اعمٍمي٦م اًمًقري٦م واٟمٗمّمٛم٧م قمراه٤م ويم٤مدت هل٤م مجقع آؾمتٕمامر 

 واًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م وُمـ وآمه٤م.

 وهٙمذا شمرك ؾمقري٦م إمم اعمٖمرب، وًمٕمٚمف يم٤من يردد ذم ىمرارة ٟمٗمًف ىمقل اًمِم٤مقمر

 اًمٕمريب اًم٘مديؿ:

 إذا سمرضمؾت فمـ ققم وقىد قىدروا

 

 أٓ سمػىىىىارقفؿ  ىىىىالراضمؾقن هىىىىؿُ  

ًم٘مد يم٤من هّؿ صقن اًمقطمدة وسمٜم٤مئٝم٤م قمغم قمٛمد راؾمخ٦م ي١مرىمف يمام ي١مرىمٜم٤م مجٞمٕم٤ًم  

ويمٜم٤م  –٤مد اًمٙمت٤مب ذم ؾمقري٦م ـقم حتدصمٜم٤م ذم اضمتامع ٓحتـذاك. وإن أٟمس ٓ أٟمس يـآٟم

ني إمم وزارة اًمؽمسمٞم٦م ذم سمقايمػم اًمقطمدة ُمـ ذم يمثػم ُمـ اًم٘مٚمؼ قمام سمدأ ي –قمْمقيـ ومٞمف 

ؾمٛمقم ودؾم٤مئس وأومٕم٤مل اهتدد يمٞم٤من اًمقطمدة اًمٖمّْم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م. وىمد قمزُمٜم٤م أُمرٟم٤م آٟمذاك 

قمغم أن ٟمٌقح هبٛمقُمٜم٤م إمم وزير اًمؽمسمٞم٦م. ويم٤من اًمقزير يمامل اًمديـ طمًلم، اًمذي يمٜم٧م 

٘م٤مومٞم٦م سملم يقم قمٛمٚمٜم٤م ُمٕم٤ًم ذم ووع اشمٗم٤مق اًمقطمدة اًمث 1221أقمرومف قمـ يمث٥م ُمٜمذ قم٤مم 

ُمٍم وؾمقري٦م وإردن. وهٙمذا يم٤من ًمٜم٤م ُمع يمامل اًمديـ طمًلم طمدي٨م ٓ يم٤مٕطم٤مدي٨م 

ذم ضمرأشمف وساطمتف، فمؾ يذيمره ـمقياًل، وًمٕمؾ ـمٞمٗمف راوده سمِمٙمؾ ظم٤مص قمٜمدُم٤م 

 أظمذت اًمقطمدة اًمٖم٤مًمٞم٦م شمؽمدى وشمقأد وهل سمٕمد طمٞم٦ّم.

 وُمـ أومْمؾ ُم٤م يٗمّمح قمـ ُمِم٤مقمر وم٘مٞمدٟم٤م اًم٘مقُمٞم٦م اًم٘مّمٞمدة اًمتل يمتٌٝم٤م قم٤مم

 قمـ ومقزي اًم٘م٤موىمجل. ومم٤م ضم٤مء ومٞمٝم٤م: 1253
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 أدكىىىىىك مـاكىىىىىا دولىىىىىٌة فمرزمقىىىىىة

 

ى   دؾمؿساُر سمرأُن وىدفمـا وسمقضم 

 يىىرىض هبىىا ؾمىىفداؤكا ودماؤكىىا 

 

 و خاُركا إؽمؿك إفمىزُّ إسمؾىُد  

ش حـرص٤مص ومت»وش سمقر ؾمٕمٞمد»٤مئده قمـ ـح قمـ شمٚمؽ اعمِم٤مقمر ىمّمـيمام شمٗمّم 

آذار  3ذم ىمّمٞمدة رائٕم٦م أًم٘م٤مه٤م ذم وؾمقاه٤م. أو ًمٞمس هق اًم٘م٤مئؾ ش قمدٟم٤من اعم٤مًمٙمل»و

 ، متجٞمدًا ًم٘مٞم٤مم اجلٛمٝمقري٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة:1221

 فَمؾىىَؿ القضمىىدة يىىا جمىىدي دم يىىقمل اجلديىىدِ 

 فَمؾَؿ القضمدة يا جمد غىدي يىا  خىر فمقىدي 

 فَمؾىىَؿ القضمىىدة يىىا ضُمْؾىىَؿ رغىىايب وؾمىىبايب 

 إكـىىىل أركىىىز  القىىىقم فمىىىعم ؾمىىىّؿ هضىىىايب 

اًمقطمدة اًمتل يم٤من خيِمك أن يٗمًده٤م يمٞمد  وُمـ أصدق وأقمٛمؼ ُم٤م ىم٤مًمف ذم شمٚمؽ 

، 1221اًمٙم٤مئديـ أسمٞم٤مت ىم٤مهل٤م ذم اًمذيمرى اًمث٤مًمث٦م ٓؾمتِمٝم٤مد قمدٟم٤من اعم٤مًمٙمل ذم ٟمٞم٤ًمن 

 سمٕمد ؿمٝمريـ ُمـ ىمٞم٤مم اجلٛمٝمقري٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة:

 هىى ه القضمىىدة كىىؿ ؽمىىال فمىىعم

 

 ضُمْؾؿفا الرّ ال مـ صمرح ؽَمخل   

 اهلل لـىىىىىىىا صمقهرهىىىىىىىا أّ زمىىىىىىىرت  

 

 صمـبىىىلووقاهىىىا مىىىـ ذا  إ 

واحلؼ، إن أهؿ ُم٤م يًؿ ـم٤ٌمع اًمّمديؼ أجمد وومٙمره، ذم آن واطمد، اإلسم٤مء  

واًمِمٛمؿ. ًم٘مد يم٤من ُمٜمتّم٤ًٌم ذم وىمٗمتف وُمِمٞمتف وحتٞمتف، يمام يم٤من أؿمّؿ ؿم٤مخم٤ًم ذم أومٙم٤مره 

وىمٜم٤مقم٤مشمف وُم٤ٌمدئف. وًمٕمٚمف ذم ذًمؽ ىمد شمِمّٞمؿ أسم٤مه اًمذي يم٤من و٤مسمٓم٤ًم ذم اجلٞمش اًمٕمريب 

ذا اًمِم٠من ُمقاىمػ وأىمقال. ُمٜمٝم٤م حم٤مرضة قمـ ظمالل طمٙمؿ اعمٚمؽ ومٞمّمؾ. وًمف ذم ه

سمؾ ًمف ذم أؿمٕم٤مره اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمتل يمت٥م ُمٕمٔمٛمٝم٤م ذم ُمٞمٕم٦م ش احلري٦م واًمٕمٌقدي٦م ذم إدب»

اعمجٚمس اًم٘مقُمل ًمٚمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞمق  1222اًمِم٤ٌمب )واًمتل ٟمنمه٤م ذم اعمٖمرب قم٤مم 
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 وقمٜمقاهن٤م: يم٤من ؿم٤مقمرًا( إؿم٤مرات سمٞمٜم٤مت إمم ـمٌٕمف إديّب، وإمم اؾمتٛم٤ًميمف سم٤مًمٕمزة

واًمِمٛمؿ واًمٙمراُم٦م، وهل ُمـ أسمرز ظمّم٤مل اًمٕمرب ذم ضم٤مهٚمٞمتٝمؿ وإؾمالُمٝمؿ. ومم٤م ورد 

 ذم إطمدى ىمّم٤مئده آٟمذاك:

 أضمىىب اجلبىىال الشىىاخمات كلهنىىا

 

 فمعم صمبفة الدكقا سمصىقل فمقاسمقىا 

 وومٞمٝم٤م ي٘مقل: 

 وأضمتؼر الؽثبان يرفمشفا الصىبا

 

 ويػزفمفا االفمصار إن مر ٓهقىا 

 ووؿؾفا إرياح أكىك سمقصمفىت 

 

 فمقىىب دم أؽمىىػارها وأٓهقىىاأٓ  

 وي٘مقل ذم هذا اعمٕمٜمك ذم ىمّمٞمدة أظمرى: 

 فؿوأضمتؼىر إضمىىرار بـىىقن هىىامَ 

 

 ولىىقس فمؾىىقفؿ ؽمىىّقد أو مسىىقطرُ  

 إذا كىىان قؾىىب اظمىىرر فمبىىدًا ورأيىىف 

 

 مىاذا وىّررُ  -ُهديَت اخلغم - ؼؾ رم 

ٚم٥م اًمّمٚمٞم٥م، يم٤من ُمـ أيمثر ُمـ قمروم٧م رىم٦ًم ذم احلقار  ، قمغم أن أجمد إيبَّ اًمّمُّ

٤ًٌَّم عمـ ي٠مٟمس ًمديف اخلػم، وٓؾمٞمام ُمـ  ودُم٤مصم٦ًم ذم اًمٓم٤ٌمع. يم٤من ؾمٝماًل َُم٠ْمًَمَٗم٤ًم حم٤ًٌٌم وحم

ـمالسمف. وم٘مد يم٤من أُم٤مم حمراب اًمٕمٚمؿ ضمّؿ اًمتقاوع، سمٕمٞمدًا قمـ ادقم٤مء اإلطم٤مـم٦م، يذيّمر 

٧ٌَْم ُم٘م٤مشمٚمفُ »سم٤مًم٘مقل اعم٠مصمقر:   ش.إذا شمرك اًمٕم٤ممل ىمقل ٓ أدري ُأصٞم

ُم٤ًم هق اًمٕمٚمؿ وآؾمتزادَة ُمٜمف. وُم٤مزًم٧م أذيمر يقُم٤ًم ذًمٙمؿ أن ديدن اًمٗم٘مٞمد يم٤من دو

زرشمف ومٞمف سمٛمٙمتٌف يقم يم٤من وزيرًا ًمٚمؽمسمٞم٦م سم٤مإلىمٚمٞمؿ اًمِمامزم ُمـ اجلٛمٝمقري٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

اعمتحدة. وطملم ىمرأت ذم وضمٝمف أُم٤مئر إؾمك، سم٤مدرين ىم٤مئاًل: إن ُمٜمّم٥م أؾمت٤مذ اجل٤مُمٕم٦م 

 يٕمدل قمٜمدي )وصٛم٧م ىمٚمٞماًل وأو٤مف( يٕمدل ُُمْٚمٙم٤ًم.

 أٟمَس أُم٤مّد ضمٕمٚمٜم٤مه٤م ُدوًم٦م سمٞمٜمٜم٤م، يم٤مٟم٧م شمْمؿ ٟمخ٦ٌم ُمـ أؾم٤مشمذة اجل٤مُمٕم٦م وإن أٟمَس ٓ

 وؾمقاهؿ، ويمٜم٤م ٟمتج٤مذب ومٞمٝم٤م أـمراف احلدي٨م، وٟمٕمّرج قمغم ؿمتك جم٤مزم اًمٗمٙمر وإدب.
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يمام ٓ أٟمًك ًمٞم٤مزم مجٕمتٜمل وإي٤مه وطمٙمٛم٦م ه٤مؿمؿ سم٤ٌمريس، دارت ظمالهل٤م أطم٤مدي٨م 

 اًمٗمٙمر يم٠مهن٤م ىمٓمع اًمروض.

ذم صدري، آظمر ًم٘م٤مء زم ُمٕمف سمدُمِمؼ سمٛمٜمزًم٦م وٓ أٟمًك، واًمٖمّم٦م حتنمج 

اًمّمديؼ اعمِمؽمك ؿمقيم٦م اًم٘مٜمقايت ىمٌؾ ووم٤مشمف سم٘مٚمٞمؾ، طملم ؿمّد أجمد قمغم يدّي وهق 

يٖم٤مًم٥م رقمِم٦م يده، يمام يٖم٤مًم٥م دُمٕم٦ًم شمؽمىمرق ذم ُمآىمٞمف، ويم٠مٟمف يٕمؼّم قمـ ؾمٕم٤مدشمف سمزي٤مرايت 

 اًمتل همدت ُم٠مًمقوم٦م ًمٚمديمتقر ؿمقيم٦م وهق ذم أواظمر ؾمٜمل طمٞم٤مشمف.

ؾم٤مُمل وأضمزل ُمثقسمتؽ وٟمٗمع إُم٦م سمذيمراك، ذيمرى اًمٕم٤ممل اًمٗمّذ،  رمحؽ اهلل أسم٤م

قمغم طمد ىمقل ش اًمذي مل يٕمرف ُمرطمٚم٦م اًمؼمقمٛم٦م»وإدي٥م اعمٌدع، واًمِم٤مقمر اعمٓمٌقع 

ؿمٙمري ومٞمّمؾ، ذيمرى اإلٟم٤ًمن اعم١مُمـ سمٕمٚمٛمف وأُمتف، اًمّم٤مدِق ذم سمذًمف وقمٓم٤مئف هلام، 

راُم٦م وجمدًا يم٤مًمٓمقد ذيمرى اإلٟم٤ًمن اخل٤مؿمع أُم٤مم حمراب احل٘مٞم٘م٦م، اًمِم٤مُمخ قمزًة ويم

 إؿمؿ، ذيمرى اخِلؾ إًمٞمػ اًمقذّم.

وأطمر اًمتٕم٤مزي أىمدُمٝم٤م ًمٕم٤مئٚمتؽ اًمٙمريٛم٦م وٕصدىم٤مئؽ وؾم٤مئر أسمٜم٤مء وـمٜمؽ 

وأسمٜم٤مء اًمقـمـ اًمٕمريب اًمٙمٌػم، ُمـ ُمنمىمف اًمذي ؿمٝمد اٟمٓمالىمتؽ اًمرائٕم٦م ذم ؿمتك 

اعمٞم٤مديـ، إمم ُمٖمرسمف طمٞم٨م طمٓم٧م سمؽ اًمرطم٤مل وطمٞم٨م أيٜمٕم٧م ىمٓمقومؽ ووم٤مو٧م، إمم 

 راسمٕمف اًمتل يم٤من ًمؽ ومٞمٝم٤م مجٞمٕمٝم٤م همرؾم٤مت محٚم٧م واشم٠مُم٧م.ؿمتك ُم

وأظمتؿ يمٚمٛمتل اعمتقاوٕم٦م هذه سم٠مسمٞم٤مت ُمـ قمٞمقن ؿمٕمرك أهديَتٝم٤م إمم أسمٜم٤مء وـمٜمؽ 

 ُمٜمذ ؾمٜمقات سمٕمٞمدة:

 قالقا: ؽمؽتت فمـ الغـىار  ؼؾىُت ٓ

 

 دم مسىىؿع إكىىقان َرصْمىىع غـىىائل 

ىىىىىف رسّمؾُتىىىىىف   الؽىىىىىقن حلـىىىىىل، كؾُّ

 

 دم كشىىىىقة االوىىىىباح واالمسىىىىار 

ىىىىىؿلأ   ّلػتىىىىىف مىىىىىـ آهتىىىىىل وسمبسُّ

 

  اؽمتـِشىىىدوه ُيعىىىْد لؽىىىؿ أوىىىدائل 
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 كلنة أسرة الفقيــد

 إؽمتاذ اظمفـدس حمؿد أيؿـ الطرازمؾز

 

 أرا احلػؾ الؽريؿ :

ًم٘مد ـم٤مًم٧م همرسم٦م أجمد اًمٓمراسمٚمز قمـ ؾمقري٦م، وًمٙمٜمف مل ي٘مٓمع صٚمتف أسمدًا هب٤م. وم٘مد 

ن يِمٕمر سمٜمٗمًف ُمٖمرسمٞم٤ًم أيمثر يم٤مٟم٧م وـمٜمف إول وذًمؽ ُمـ ضمقاسمف قمغم ؾم١مال قمام إذا يم٤م

ُمٜمف ؾمقري٤ًم وم٘مد ىم٤مل: ُم٤م ىمٞمٛم٦م وٓء رضمؾ ًمقـمـ إذا يم٤من ىمد ؾمٌؼ وَأظمؾ سمقوم٤مئف ًمقـمٜمف 

وؾم٤مقمد قمغم شمٙمقيـ أضمٞم٤مل ُمـ  ،ومٙمّقٟمتف ،ومًقري٦م يم٤مٟم٧م أصٚمف وُمرضمٕمف ؟إول

 ،ومل يٜمس وـمٜمف أسمداً  ،وأظمٚمص ذم طمٌٝم٤م وسمٜم٤مئٝم٤م ،وأقمٓمتف وم٠مقمٓم٤مه٤م ُم٤م اؾمتٓم٤مع ،أسمٜم٤مئٝم٤م

ويمؿ يمٜم٧م أود ًمق  ،ويٗمرح ٕصٖمر ٟمًٛم٦م شمٕمؼم هب٤م ،زن ًمٙمؾ ُم٤م يٛمس هب٤مًم٘مد يم٤من حي

 وأن وـمٜمف أيْم٤ًم مل يٜمًف. ،يرى اًمٞمقم أن اإلظمالص ُمت٤ٌمدل

قمٜمدُم٤م رطمؾ إمم اعمٖمرب مل شمٙمـ اعمٖمرب سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمف همرسم٦م وم٘مد وضمد ومٞمٝم٤م أهاًل 

اهتؿ ورأى سمٗمخٍر أسمٜم٤مء اعمٖمرب اعمٕمتزيـ سمحْم٤مر ،ـمٞمٌلم اؾمت٘مٌٚمقه سمرطم٤مسمتٝم٤م اعمِمٝمقرة

ورأى سم٤مقمتزاٍز اٟمتِم٤مر  ،وخيدُمقهن٤م ،وقمراىمتٝمؿ وقمروسمتٝمؿ يتٌحرون سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

 اًمٕمديد ُمـ اعمٙمت٤ٌمت وشمقؾمع يمٚمٞم٤مت أداب اًمتل ؾم٤مهؿ ذم شم٠مؾمٞمًٝم٤م.

واقمؽمف  ،ومردوا قمٚمٞمف سم٤مًمقوم٤مء واإلظمالص ،وأطم٥م أهؾ اعمٖمرب ،أطم٥م اعمٖمرب

زوا اًمتٙمريؿ اًمرؾمٛمل ودم٤مو ،ًمف ـمالسمف سم٤مجلٛمٞمؾ ومٙمرُمقه ذم اًمٕمديد ُمـ اعمٜم٤مؾم٤ٌمت

 سم٤معمح٦ٌم اًمقومٞم٦م اًمِمخّمٞم٦م.

أذيمره حيتٗمظ سمٕمٚم٦ٌٍم صٖمػمة قمغم ُمٙمتٌف ومٞمٝم٤م سمٕمض اعمراؾمالت وصقر ٕـمٗم٤مل 

 وفمٚمقا يقاومقٟمف سم٠مظم٤ٌمرهؿ وصقرهؿ. ،شأجمد»ُمٖمرسمٞملم ؾماّمهؿ أهٚمٝمؿ قمغم اؾمٛمف 
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٤مت شمٙمقيـ ويم٤من ىمد ووع ذم صدر هذه إوًمقيّ  ،٤متطمٞم٤مشمف يمٚمٝم٤م يم٤مٟم٧م أوًمقيّ 

ٌَّ  ،ؾم٤مشمذة واًم٤ٌمطمثلم ذم اًمٚمٖم٦م وإدب اًمٕمريبأضمٞم٤مل ُمـ إ ٥م إمم ـمالسمف اًمٕمٛمؾ ومح

وهيدي  ،ويم٤مٟمقا يّمٗمقٟمف سم٠مٟمف يم٤من يزيـ قمٚمٛمف وإعم٤مُمف سمٙمالُمف اهل٤مدئ اًمقديع ،واًمٕمٚمؿ

وُم٤م هذه إٓ صقرة ص٤مدىم٦م قمـ أؾمٚمقسمف إٟمز  ،اًمٓم٤مًم٥م إمم اعمقىمػ اًمٕمٚمٛمل اعمؽمؾمخ

 ذم احلٞم٤مة.

قمـ اًمٖمٜم٤مء ومٝمؾ اقمتؼم ذم مجٚم٦م أوًمقي٤مشمف ي٘مقًمقن: يم٤من ؿم٤مقمرًا وي٘مقًمقن ؾمٙم٧م 

 وذم شمقاوٕمف اعمٕمٝمقد أن اًمِمٕمر ُمتٕم٦م ظم٤مص٦م ٓ جي٥م أن شمٚمٝمٞمف قمـ إهؿ؟.

سم٤مؾمؿ زوضم٦م أجمد اًمٓمراسمٚمز وأوٓده ومجٞمع أىمرسم٤مئف أود أن أظمتؿ هذه اًمٙمٚمٛم٦م 

سم٤مًمِمٙمر اجلزيؾ واًمٕمروم٤من واًمت٘مدير ًمٚم٤ًمدة اًمذيـ مل يٜمًقا اسمـ دُمِمؼ اًمٖم٤مًمٞم٦م رهمؿ 

ٓمقيٚم٦م اًمتل هم٤مب ومٞمٝم٤م قمٜمٝمؿ وأظمص سم٤مًمِمٙمر اًمًٞمد اًمديمتقر ؿم٤ميمر اًمٗمح٤مم اًمًٜملم اًم

واًمًٞمد وزير اًمؽمسمٞم٦م اًمديمتقر  ،رئٞمس جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واًم٤ًمدة أقمْم٤مء اعمجٛمع

واًم٤ًمدة أؾم٤مشمذة ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ وٟم٘م٤مسم٦م اعمٕمٚمٛملم ويم٤موم٦م اًم٤ًمدة اًمذيـ  ،حمٛمقد اًمًٞمد

 قس أهٚمف وإظمقاٟمف قمزاًء هلؿ سمٗم٘مٞمدهؿ.شمٗمْمٚمقا قمٚمٞمٜم٤م سمٙمٚمامٍت يم٤من هل٤م أـمٞم٥م إصمر ذم ٟمٗم

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل.
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