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 شواهد الشواهد
 منط عالٍ من الشعر الوجداني

 الشعراء لينقش على شواهد قبورهم دراسة يف ما نظمه

محمد رضوان الدايةاألستاذ الدكتور 
() 

(1) 

اىتاٖ رر ٍا  وفٖ نتب اىتاريٗ  واىتارا ً  ،فٖ دواوَٗ بػغ اىضػراء

رً رلو اىلطػا  فتهأن ب٘تا :ٌَ اىضػر ٌَ أحٔاىًٓ كطعٌ  ىًٓ أو غرػ  ىضٖءٍ 

وْٖ كطاع  رً،فتعو إىٕ خٍس  غضر ب٘ت -غيٕ كي   -ورطٔل  ،أو ب٘تَ٘ اً واحد

ِٗظٍٓر أحدًْ وٗٔظٖ بأن رُهتَب أو رُِْلَش غيإ كراره بػاد  وكعرئدُ  أو ُتٌف 

 ،«غيٕ كرره َب هتَ ل وأوظٕ بأن ُٗ كر» :ورتردد كرو اىِط اىضػري غررية ،وفررّ

 .أو غرريات ٌضربٓ  أو ٌلريب 

ىفت  ْذه اىِعٔص اُترارهَ بػاغ اىٍاييخَ٘ فأويدوْار فاٖ رارا ً أوى ام 

اىضػراء واىِرظٍَ٘
(1)

، وىً ٗزد االْتٍرم بٓر غيٕ ْذا. وكد ىفت  ُظاري فمٍػاُ  

رحا  ْذه اىِعٔص اىتٖ وكػ  ىٖ، أو أٌػِاُ  فاٖ اى -غيٕ اىزٌَ اىٍتطرول  -

فهي ظاارة  دبيةاةل لاٍمرا راما ما  غِٓر، وْٖ ظرىح ٌ إلكرٌ  دياسٍ  طرٗفٍ  حٔىٓر، 

                                                 

()   ٘دٌضقبغؼٔ ٌراسو فٖ ٌمٍع اىيغ  اىػرب. 

 م.53/3/8312ىٍمٍع بتريٗ  اىرح  إىٕ ٌمي  ا ويد 

ويد فٖ حٔاصٖ اىرح  ررا ً كعا٘رة، فاأن ر أساٍرء صاػراء صأاْد اىضأاْد  ٘ار سأ (1)

 .واىٍلعٔد اىتػرٗف اىسرٗع واإلصرية إىٕ اىٍهرن واىزٌرن ،ٌتداوى 
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 .اهظعر اهْجدأٍا ويَزٌع ػرٌٕب يٌ اهمام اهًخقٌ اهًعروض ؾٔ فاهٍب ؾَٔ

ٌٰ ٬ؾق ا٣ْة٬ؿة اٵدث ح ٔػؽد ٦ػ٨ ا٣ضٮا٩ػت ا٣ذػٰ دْ٭ػؿ ٤٣ٞػةرئ ٲٌػكٰٚ َ

ذػٮح ٤٣٪ػةس ٚإف ا٣ػ٪ه ػُػةب ٦ٛ  ٨٧ٚ ذ٣ٟ ا٣ضة٩ت اٹصذ٧ةٰٔ: ا٧٣ُة٣ٓ

 ةن.ك٬ٮ ٱجٞٯ ثٕؽ ز٦ة٫٩ ٦ة داـ مة٬ؽ ٝجؿق ٝةا٧ ض٨٦ ظٮؿ ا٣نةٔؿ ٰٚ ز٦ة٫٩

ٚة٣ُٕٞح ا٧٣٪ْٮ٦ح ٣ذي١ذتى ٤ٔٯ ا٣ٞجػؿ دٕجٌػؿ ٔػ٨  ضك٦٪٫ ا٣ضة٩ت ا٣ٮصؽا٩ٰ

أدٌل ثػ٫ إ٣ػٯ  ان ٧٣٪ةقجةت ٦ؼذ٤ٛح د١ٛٲؿ ضؿ ٚٲ٭ة ا٣٪ة٥ّ ٣٭ة ٰٚ ا٧٣ٮت١ٌٚ  ٣عْح

ٌٝٲح ا٣عٲةة كا٧٣ٮت ٰٚ ثةؿ كإف ٠ة٩خ  ضدكضٲ٢ ٦ة ػُؿ ٫٣ ٰٚ د٤ٟ ا٤٣عْح

 .ظٲ٨ أك ٝةث٤ح ٤٣عٌٮر ٰٚ ٢٠   - ٔةدةن  - اٷ٩كةف ٦ةز٤حن 

ض ٚإٌف ا٣٪ة٥ّ ٱٕجٌػؿ ٚػٰ ٩ٌىػ٫ ا٣ٞىػٲؿ ٔػةدة اهماٍب ا عخقادي ابًٕأٍك٦٪٫ 

 ٨ٔ أ٦ؿ أك أ٦ٮر ٦ٮوٮ٣ح ثة٧٣آؿ كا٧٣ٕةدض ك٩ٛةد ق٪ٮات ا٧ٕ٣ؿض ك٦ة مةث٫ ذ٣ٟ.

٨ٔ ػىٮوٲح ا٣٪ػة٥ّ كٔػ٨ ٚ٭ٰ ٩ىٮص دىؽر  ضاهماٍُب اهَؿصٔ ٫ك٦٪

 .كصٮا٩ت داػ٤ٲح ٨٦ دؿ٠ٲج٫ كقةاؿ أظٮا٫٣ ضذادٲذ٫

ُػؿات ٣٭ػ٥  ٦٪ْٮ٦ح ضإ٩٭ة ٩ىٮصه ذات ػىٮوٲحو  ٨٦ مٕؿاء قػض٤ٮا ػى

كٔؿًٮ٬ة ٤ٔٯ ا٣٪ةس ٦عٛٮرة ٤ٔػٯ   ٨٦ ا٣جٮح ةن أك أ٣ٮا٩ انضأك أ١ٚةر ضأك رؤنل

 ٣ذؼ٤ؽ ٦ٓ ػ٤ٮد ا٣ٞجؿ ٩ٛك٫. ضا٣عضؿ

ٚٞػؽ ٝػةؿ اثػ٨  ض٘ةًكر ا٣نةَجٰ اٵ٩ؽ٣كػ٨٦ٰ ُٕٝح ٹث٨ ٦ي  كأًؿب ٦سةٹن 

(ا٣ذ٤٧١ح)اٵثةر ٰٚ ٠ذةب 
(3)

٫ٌُ كأ٩نؽ٩ٲ٫ أثٮ ا٣ؿثٲٓ ثػ٨ قػة٥٣ » : ٤ٞ٩خ ٨٦ ػ

كأ٩نؽ٩ٲ٫ أٱٌػةن أثػٮ  ضاث٨ ٦٘ةكر( ٣٪ٛك٫ ٤ٔٯ ثةب دارق)أ٩نؽ٩ٰ  :ٗٲؿ ٦ٌؿة ٝةؿ

 :فتره عوٓ أن َُٕخؿّ  وأير ضك٠ذت ث٫ إ٣ٲ٫ ضٔة٦ؿ ث٨ ٩ؾٱؿ ٔ٪٫

                                                 

ك٧ٌٯ: ٩ىٮر ا٧١٣ةا٧.٥ض كا٣٪ه ٰٚ ٠ذةب اث٨ ٦٘ةكر ا689٣ا٣ذ٤٧١ح ٹث٨ اٵثٌةر:  (3)

ةك جؽ ا٣ؿظ٨٧ ث٨ ٦ع٧ؽ ث٨ ٦٘ي ٤ى٧ٰض )٨٦ مةَجح ثةٵ٩ؽ٣ف( كاث٨ ٦٘ةكر ٬ٮ: أثٮ ث١ؿٔ  ر ا٣ك 

 (ض أدٱت ٠ةدت ٚٞٲ٫ مةٔؿض ٫٣ ٠ذةب: ٩ٮر ا٧١٣ةا٥ كقضٓ ا٣ع٧ةا٥ )ط(.698٬ -613)

 .(91كا٧٣ُؿب:  496: 3كا٧٣٘ؿب  689)ا٣ذ٤٧١ح ٹث٨ اٵثةر: 
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 ثٞجػػػؿم ٭ػػػة ا٣ٮاٝػػػٙ أذجػػػةران أٱٌ 

 

ٌٰ ٝػػٮؿ ٧ْٔػػٰ ا٣ػػؿ ٦ٲ٥ً   ٍٓ ٚػػ  اقػػذ٧

 كػػةٚٮا ضأكدٔٮ٩ٰ ثُػ٨ ا٣ٌػؿٱط 

 

 ٦ػػػ٨ ذ٩ػػػٮبو ٤٠ٮ٦٭ػػػة ثػػػأدٱ٧ٰ 

ٌٰ ٚػػػإ٩ٰ :٤ٝػػػخ   ٹ دضـٔػػػٮا ٤ٔػػػ

 

ػػ٨ي ا٣ْػػ٨ٌ ثػػة٣ؿؤكؼ ا٣ػػؿظٲ٥ً    ظكى

 كادؿ٠ػػٮ٩ٰ ث٧ػػة ا٠ذكػػجخي ر٬ٲ٪ػػةن  

 

ٜى   ٤ً ا٣ؿ٨٬ي  ٗى
(4)

 «ٔ٪ػؽ ٦ػٮ٣ٯ ٠ػؿٱ٥ً  

ت ٤ٔػٯ رأس ٱي٪ىى  ٦ذُةكؿ ضكمة٬ؽ ا٣ٞجؿ ٰٚ ا٣ٕةدة ظضؿ ٦٭ٲأ ػٌىٲىٯ 

 ضآٱػةت أك أدٔٲػح (ٱيػ٪ٞل)ك٤ٔٲ٫ ٠ةف ٱي١ذت  ضك٦ة مةث٫ ضأظضةر ا٣ٞجؿ أك ٣ج٪ةد٫

أك  ضكٝػؽ ٱٌػةؼ إ٣ػٯ ذ٣ػٟ ٤ٕ٦ٮ٦ػةت أػػؿل .كق٪ح كٚةدػ٫ ضكاق٥ ا٧٣ذٮٚٯ

أك ٱ٪٧ْ٭ة أظؽ٥٬ ٣ػؾ٣ٟ  ضأثٲةت ٨٦ ا٣نٕؿ ا٧٣٪ةقت دؼذةر ٨٦ ا٣نٕؿ ا٣نةآ

٧ٌػ٢كثٕؽ مٲٮع ا٣ذأرٱغ ا٣ .ا٧٣ذٮٚٯ ػةوح ا٩ذٞػ٢ ذ٣ػٟ  ضنٕؿم ثعكػةب ا٣ضي

كٰٚ ٬ؾا ا٣جعر ٦سةؿ ٣ؾ٣ٟ ٰٚ آػػؿ  ضإ٣ٯ مٮا٬ؽ ا٣ٞجٮر ٷزجةت دةرٱغ ا٣ٮٚةة

ا٣ُٕٞح ا٣ذٰ ٧ْ٩ذٍ٭ة ٔةانح ا٣ذٲ٧ٮرٱح
(5)

. 

كاقذ٢٧ٕ ا٧٣ؤرػٮف ٔؽدان ٨٦ ا٧٣ٛؿدات كا٣ٕجةرات ا٣ؽا٣ػح ٤ٔػٯ ٦ٕ٪ػٯ 

ٚػٰ ذـ  ٚٞؽ اقذ٢٧ٕ ا٣ىػةظت ثػ٨ ٔجػةد ٚػٰ ُٕٝػح ٣ػ٫ ضمة٬ؽ ا٣ٞجؿ ضا٣نة٬ؽ

كٝؽ ث٫٘٤ كٚةد٫ ضاٵدٱت ا٧٣ن٭ٮر ا٣ؼٮارز٦ٰ
(6)

: 

 ٤ٞٚخ ا٠ذجٮا ثة٣ًضٌه ٨٦ ٚٮؽ ٝجؿق:

 

 «أٹ ٨ٕ٣ ا٣ؿظ٨٧ ٨٦ ٠ىٛػؿ ا٣ػ٪٥ٕ» 

٢ًٕٛ ض«اهمعّ »ك٠ةف ا٣ؿصٺف ٦ذؼةو٧ٲ٨. ٚؾ٠ؿ    .صٌىه ا٣ٞجٍؿى  :كٝة٣ٮا ٰٚ ا٣

كٰٚ ٬ؾا ا٣جعر ػجؿ ٔػ٨ ك٬ػت ثػ٨ ٦ي٪جٌػ٫  ض(اهحَمر) :كأكردكا ٧٤٠ح -

«....ػ٫ٛ٤ ٤ٔٯ ظضؿ ةن جٍخي ٤ٔٯ ٝجؿ إثؿا٬ٲ٥ ا٣ؼ٤ٲ٢ ١٦ذٮثأو» :ٚٲ٫

ٚٞؽ أكرد اثػ٨ ا٣ٕػؽٱ٥ ٚػٰ دؿص٧ػح اثػ٨  ضد ا٧٤١٣ح ثىٲ٘ح ا٣ض٧ٓٮرى كٝؽ دي 

                                                 

ة ٧٤٣ؿد٭٨. (4)  ٤ٜٗ ا٣ؿ٨٬: ٔضـ وةظج٫ ٨ٔ ١ٚة٫٠ ٚىةر ١٤٦ن

٧ٌػ٢( وػ٪ٕحن كوةرت ٠ذةثح ُٝٓ ٨٦ ا٣نٕؿ )ٱ١ٮف ٰٚ آػؿ (5) ٬ة دػةرٱغ ا٣ٮٚػةة ثعكػةب ا٣ضي

 ٱ٧ةرق٭ة ثٕي ا٣نٕؿاء كا٣نٲٮخ كٗٲؿ٥٬.

 .٩437ـ٬ح اٵ٣جٌة:  (6)
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وأوصيُ أن  ،إن الشاعس ىظم ةْخيْو ييِ نضيسوف وياحيً :وقال ،نيْس الطساةلسِ

«قتسه أخجارييقشا علُ » ،ّكختا علُ قتسه
(6)

 :وٌها ،

 ا  نَقي نو زار قتسي يلْكو  

 

 أن الييييزي ألقيييياه  ّلقيييياه   

 زارىيييِ يْيييس م  ام انيييسأ   

 

 «ّس هي  ام  » :وقال ليِ 

ويِ ويْات األعْان (،الصندوق) وكلهث - 
(7)

: يِ دتيس بةيو دلكيان ،

.«.. يقسأت علُ صيروق قتسه ةعر حارّخ وياحً.»

ويِ ويْات األعْان (،اللوح)وكلهث  -
(8)
ييِ حسمهيث الشنذشيسي أىيً  

ياللَح ٌيا الحجيس وقير أورا الحهْيسي ييِ  ؛«ب علُ لَح قتسهخض كأنس أن ّ  »

ٌبب كلهث اللَح  ()السوو الهعطار وإذا ةليَح نيو » :عيااي ييِ دتيس  الهيز

يِ قصس نو آثار الغاةسّو.وكان ذل  يِ نقصَرة   ،«...نكخَب يًْ ذٌب  

وقر ورات يِ شعس بةو  شم لً نياستث يِ الطَق ،والصفيح -
(9)

:

 حر عيي  نغْبيب  كزل  نضو  يِ الل

 

لونييا اوىييً إب   فف ا لالنانص  لالصفففيحا

هْبس ،لوالَجندَل -  :وىقسأ يِ شعس حَةث ةو الح 

 ث سييلبهجولييَ أنب لْلييُ األدْلْبيي

 

ِو واوىييِ ميييرل  وصيي ا       عليي

 ...لسييييلبهج  حسييييلْم التشاشييييث 

 

الخ 
(10)

. 

قال اليتاٌِ يِ دتيس الحاميب الهيصيَر النشهد:ول-
(11)

يٍره : » وعليُ نضش 

.«ب علُ قتسهوأوصُ أن  ح كخض  :قال»وقال الهقسي يِ الهَقف ى سً:  .«نكخَب

                                                 

 .1163: 3ةغْث الطلب يِ حارّخ  لب  (6)

 .206: 7ويْات األعْان بةو دلبكان  (7)

 .173: 7ويْات األعْان  (8)

 .216طَق الحهانث يِ األل ث واألبف )ةخحقْق ا. عتاس(: (9)

 .203:11يِ حسمهخً يِ: األغاىِ  (10)

 .82الهسقتث العلْا:  (11)
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مػٮا٬ؽ » :ٰٚ ٦ُجٮٔػةت ا٧٣ٕ٭ػؽ ا٣ٛؿ٩كػٰ ثؽ٦نػٜ ٠ذػةب :واهظاِد -

مٮا٬ؽ ٝجٮر إقػٺ٦ٲح : »كَجٓ ٰٚ ٦ىؿ ٠ذةب ض«...ا٣ٞجٮر: ٦ٞجؿة ثةب ا٣ى٘ٲؿ

.«٨٦ صجة٩ح وٕؽة ثة٣ٲ٨٧

 .٣ح ٤ٔٯ مة٬ؽ ا٣ٞجؿ٤٣ؽٹ« اهَُّػب»كأكرد ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ اٵقةقٰ ٧٤٠ح  -

كٰٚ ظؽٱر قٕؽ ث٨ أثٰ كٝةص رًٰ اهلل ٔ٪٫ أ٫٩ ٝةؿ ٰٚ ٦ؿ٫ً ا٣ؾم ٦ػةت 

ٓى ثؿقٮؿ اهلل »ٚٲ٫:  ٪ ٌٰ ا٤٣ج٨ ٩ىجةنض ٧٠ة وي جٮا ٤ٔ «ملسو هيلع هللا ىلصأ٣عؽك٩ٰ ٣عؽانض كا٩ىي
(23)

.

ٰٚ دؿص٧ح ٔجؽ اهلل ث٨ ٚػٺح ا٧٣٘ؿثػٰ :اهّرخايث -
(24)

٩ْػ٥ ُٕٝػح »أ٩ٌػ٫  

 .«جؿقك٠ذج٭ة ٰٚ ريػة٦ح ٣ذٮًٓ ٔ٪ؽ رأق٫ ٰٚ ٝ

كا٣ؿ٢٦ ك٦ػة مػةث٫ ذ٣ػٟ ٧٦ػة  ضكا٣ذؿثح ضكٝؽ ٱنةر إ٣ٯ ا٣ٞجؿ ثؾ٠ؿ ا٣ذؿاب

ك٦٪٫ ٝٮؿ أثٰ ا٣ُٲت .٤ٯ ا٧٣ٞىٮدٱؽؿ ٔ
(25)

: 

 ث٪ة ٦٪ٟ ٚٮؽ ا٣ؿ٢٦ ٦ة ثٟ ٰٚ ا٣ؿ٢٦

 

٪ٰ ٠ؾاؾ ا٣ؾم ٱج٤ػٰ   ك٬ؾا ا٣ؾم ٱٌي

ك٠٪ٯ مٮٰٝ - 
(26)

ك٬ٮ  ض(ا٣ضؽار) ػ٨ٔ ظضةرة ا٣ٞجؿ كمة٬ؽق كص٤٧ذ٫ ث 

ٱؾ٠ؿ ٦أزؿة ص٭ةدق كاقذن٭ةدق:٧ْح كٱؿزٰ ٱٮقٙ ا٣ٕ

 قأذ٠ؿ ٦ة ظٲٲخ صػؽار ٝجػؿو 

 

ٜو ر٠ػتى ا٣ٌؿ٦ػػةٹ   ثْػة٬ؿ ص٤ٌػ

 (2) 

ٚػٰ  (٦ة ٱ٪٫٧ْ ا٣نٕؿاء ٣ٲ١ذػت ٤ٔػٯ ٝجػٮر٥٬) ٠سؿ ٬ؾا ا٣٪ٮع ٨٦ ا٣نٕؿ

                                                 

 وعٲط ٦ك٥٤ض ٠ذةب ا٣ض٪ةاـ: ثةب ٰٚ ا٤٣عؽ ك٩ىت ا٤٣ج٨. (23)

 إ٫٩ ٠ػةف ٦ذىػؽران  :كٝةؿ ٔ٪٫ ضدؿص٥ ٫٣ اث٨ رمٲٜ ٰٚ: أ٧٩ٮذج ا٣ـ٦ةف ٰٚ مٕؿاء ا٣ٞٲؿكاف (24)

 .2:8-2:7ك٠ةف ٤٦ٲط ا٣نٕؿ:  ضان كدٛكٲؿ ةن كدرق ٤٣ٞؿآف ا١٣ؿٱ٥ دعٞٲٞةن 

كا٣ٞىٲؽة ٰٚ رزةء أثٰ ا٣٭ٲضةء ٔجؽ اهلل ث٨ ٤ٔػٰ قػٲٙ  .:37دٱٮاف أثٰ ا٣ُٲت )ٔـاـ(:  (25)

 ا٣ؽك٣ح ا٣ع٧ؽا٩ٰ.

ض ٨٦ ٝىٲؽة ٰٚ ذ٠ؿل اقذٞٺؿ قٮرٱح كذ٠ؿل مػ٭ؽاا٭ة 475: 2دٱٮاف مٮٰٝ )ا٣عٮٰٚ( (26)

 ا٣جٲخ )٨٦ ٦ُٞٓ ٰٚ ا٣ٞىٲؽة( دعٲح ٣ٲٮقٙ ا٧ْٕ٣ح كإمةدة ث٫ض كثض٭ةدق كاقذن٭ةدق.ك
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واتعلن يلٔ اهشيلمن يلٌ  ،وهمَُ صًن اهًضسق واهًغسب ،اهتساث األٍرهسٔ

 اهقسن اهثمٍٔ إهٓ اهػعس اهحرٕث.

يلّٖى اهضلمغس اهمرٖلس يثلن اللٔ اهػتمِٖل   :ذتوفْ اهًضمربواهَمظًْن ي

ويلّٖى اهفقٖلُ األبٕلث يثلن  ،واللٌ دفمةل  ،وصْقٔ ،والٔ ٍْاس واهًػسي

ويّٖى اهطرٖث األبٕث يثن الٔ  ،والٌ يغمور اهضمطرٔ األٍرهسٔ ،اهشيذضسي

 :ويّٖى اهسٖمسٔ اهًضلمرك يثلن اهحمةلث اهًَعلْر ،لمس لٌ زِس اإلصرٖؤ

 .. وسْاِى .ويذسي اهرمروبي ،األٍرهسٔ (غميسيحًر لٌ الٔ )

 م  ٍثسٕل م  وهمٌ الٌ صّٖر لتث ٍع ،غوٓ اهَظى واهَعْص اهرمقٖ  يقعْرة  

يجًػلم اهَثلس إهلٓ اهضلػس  ،وظَع يثوُ الٌ اهًْقع ،وقطػ  يٌ اهضػس ا ،قعٖس

 .ئ اهْظٖ 

ٍظًتُ اهسٖرة غمئض   غٖس ٍٍط واحرٍ  ،وٍمظًْ ِزه اهَعْص يٌ اهسةمل

غٖس ٍط  ،واهِقَطُع واهقعمئر اهًَظْي  يٌ اهضػس اهػسلٔ اهًػسوف . اهتًْٖرٕ

 .ئ زيمٍُم  ولمن صمئػ ،(اهّرو لٖت) :يّْ يٌ ٍْع ،عاللٌ اهًْقّ  واحرٍ 

وٕرلرو اٍّلم  ،وقر وربت ادرمر قوٖو  غٌ تحقٖل  رغرل  اهَلمظى يلٔ وظلٖتُ

لٌ صلّٖر يمهًتْيٓ واهقمئًٌٖ غوٓ تستٖث قرسه، يإٍّم ال تض  غوٓ اِن ا ،حققت

ش يم لترُ وٍظًُ هضمِر قرسه وهى ٕمتلث  رغرتُ، وهى َُٕقَ هى تُحق  
(16)

او ٕلَقش.  

وسجن لػغ اهًؤردٌٖ يضمِراتُ هرػغ يم اوظٓ لػغ اهضػساء لَقضلُ غولٓ 

صْاِر قرْرِى، ويٌ ذهك يم ذلسه الٌ دوممن ئ تسةً  الٌ يَٖلس اهطسالوسلٔ، 

وزرت قرسه، ورإت غوٓ قرسه يمتْلم  »قمل: 
(17)

: 

                                                 

 .191:1ئ تسةًتُ ئ اهزدٖسة اللٌ لّسمم  (16)

 يلٔ ( لمتث صلمغس، قلمل ب. يلسو 838 -370الْ اهحسٌٖ احًر لٌ يَٖس اهطسالوسٔ اهسيّمء ) (17)

صمغس يمثس غوٓ صٔء يٌ اإلةمبة يع تموّف اهعَػ ، ويلٔ  (:390: 0)تمرٕخ األبب اهػسلٔ 

 .89-86: 1 ، ويٖمت األغٖمن98-37: 1لػغ صػسه سذف وإقزاع. اهذسٕرة اهضمم 
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 «..... ا٣جٲذةف.زار ٝجؿم ٨٦

كٰٚ َجٞةت اث٨ ا٧٣ٕذـ
(29)

رأٱػخي ٤ٔػٯ ٝجػؿ أثػٰ  :: ٝةؿ وػؽٝح ا٣ج١ػؿم

 :أك٣٭ة (ك٬ٰ زٺزح)ا٣٭٪ؽم ٬ؾق اٵثٲةت 

 ٠ٛ٪ػػػٰةن اص٤ٕػػػٮا إف ٦ػػػخ ٱٮ٦ػػػ

 

ػػػؿق!  ٍٕىى  كرؽ ا١٣ػػػؿـ كٝجػػػؿم ٦ى

ٍه    ٗؿٱت ٨٦ ا٣نٕؿ ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ٞىؽ. ك٬ٰ ٧٩

دؿص٧ح ا٣ٕػة٦ؿم ا٣٪عػٮمض زػ٥ ك٢ٞ٩ اث٨ اٵثةر ٨٦ مٮا٬ؽ ا٣نٮا٬ؽ ُٕٝح ٰٚ 

ٝةؿ: ك٤٣٪ةس ٰٚ ٦ة ٱ١ذجٮف ٤ٔٯ ا٣ٞجٮر ٠سٲؿه ٦كذضةدض ٨٦ ذ٣ٟ ٝٮؿ اث٨ ػٛةصػح... 

كٝٮؿ أثٰ ث١ؿ ث٨ ٦٘ةكر ا٣نةَجٰ. كذ٠ؿ ا٣٪ىٲ٨ ا٧٣نةر إ٣ٯ وةظجٲ٭٧ة
(2:)

. 

ٚػةث٨ ا٧٣ٮٝػٓ  ضكٝؽ ٩ضؽ ٤٣نةٔؿ أ٠سؿ ٨٦ ُٕٝح ٧ْ٩٭ة ٣ذ٪ٞل ٤ٔػٯ ٝجػؿق

٩ٮع ا٣ؽكثٲخ٥ْ٩ ُٕٝح ٨٦ ا٣نٕؿض كأػؿل ٨٦ 
(31)

ض ك٤٣ـ٦ؼنؿم ثعكت ٦ة 

كرد ٰٚ أػجةرق ُٕٝذةفض اٵك٣ٯ
(32)

: 

٭ػة  ٱة٨٦ ٱػؿل ٦ػٌؽ ا٣جٕػٮض ص٪ةظى

 

٢ً ٰٚ ٧٤ّح ا٤٣ٲػ٢ ا٣ج٭ػٲ٥ اٵ٣ٍٲىػ 
(33)

 

٭ػة ٚػٰ ٩عؿ٬ػػة  ًَ ٔيػؿكؽ ٩ٲة  كٱػؿل 

 

ػا٧٣يغ  ك  ٢ً ٰٚ د٤ٟ ا٣ْٕةـ ا٣٪ عى
(34)

 

 ٫ؿىَةدػػػاٗٛػػػٍؿ ٣ٕجػػػؽو دػػػةبى ٦ػػػ٨ ٚى  

 

كؿً ٦ة ٠ةف ٦٪ػ٫ ٚػٰ ا٣ـ٦ػةف اٵ 
(35)

 

كٰٚ َجٞةت ا٣ؽاككدم - 
(36)

أف ا٣ـ٦ؼنؿم أكوٯ أف ٱي١ذت ٤ٔٯ ٣ٮح ٝجؿق: 

                                                 

 .249َجٞةت ا٣نٕؿاء: (29)

 .37-36دعٛح ا٣ٞةدـ ٹث٨ اٵثةر  (:2)

 قٲؿد ا٣٪ه ٰٚ ٦ٮ٫ًٕ. (31)

ض كٝؽ أزجخ ٩كجذ٭ة ٤٣ـ٦ؼنؿم ٦عت ا٣ؽٱ٨ أٚ٪ػؽم ٚػٰ )د٪ـٱػ٢ 376-375: 2ا١٣نةؼ  (32)

 .287: 5اٳٱةت ٤ٔٯ ا٣نٮا٬ؽ ٨٦ اٵثٲةت( 

 ا٣ج٭ٲ٥: ا٥٤ْ٧٣ ا٣نؽٱؽ ا٣كٮاد. (33)

 ٪ٮط: ٔؿؽ ٤ٗٲِ ٱى٢ ثٲ٨ ا٤ٞ٣ت كا٣ؿاذٲ٨.ا٣٪ٲةط: ص٧ٓ ا٣ (34)

 ا٣ٛؿَةت: ٱؿاد ث٭ة ا٣٭ٛٮاتض ك٦ة ٱىؽر ٨ٔ اٷ٩كةف دكف ركٱح. (35)

 .425: 3ا٣ؽاككدم  –َجٞةت ا٧٣ٛكؿٱ٨  (36)
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 إ٣٭ٰ ٝؽ أوجعخ ًٲٟٛ ٰٚ ا٣سػؿل

 

ٜ  ٔ٪ػػؽ ٠ػػ٢ٌ ٠ػػؿٱ٥ً    ك٤٣ٌػػٲٙ ظػػ

 ؿام ٚإ٩٭ػةٚ٭ت ٣ػٰ ذ٩ػٮثٰ ٚػٰ ًٝػ 

 

ػػ ٹض كْٔػػٲ٥ه   ٍٞ  ؿل ث٘ٲػػؿ ْٔػػٲ٥ً ٱي

 .ك٥٣ ٱك٥ٌ وةظج٫ ضكا٣نٕؿ ٔ٪ؽ اث٨ ػ١٤ةف 

ق ا٣٪ىػػٮص ٦ػػة أكردق ٦عػػت ا٣ػػؽٱ٨ ك٦ػػ٨ ا٣ذ٤ٕٲٞػػةت ا٣٪ػػةدرة ٤ٔػػٯ ٬ػػؾ

أٚ٪ؽم
(37)

كأكوٯ أف د٪ٞل ٤ٔػٯ ٝجػؿق  ضثٕؽ ُٕٝح ا٣ـ٦ؼنؿم ا٣ذٰ ذ٠ؿ٬ة ٫٣ 

ك٧ٔػ٢ ٦ػة ٱ٪ٕٛػ٫ ٱػٮـ  ضك٠ؾا ٱ١ٮف ظةؿ ٨٦ د٪جػ٫ ٦ػ٨ ٤ٛٗذػ٫ ك رٝػةدق» :ٝٮ٫٣

 ضك٩ؽـ ٤ٔٯ ٦ة ارد١ج٫ ٰٚ مجةث٫ض كدعٌكؿ ٤ٔػٯ ٦ػة ٚػٌؿط ٚػٰ ص٪ػت اهلل ض٦ٕةدق

 :زٮاث٫ض كدؾ٠ؿ ٝٮؿ ا٣ٞةا٢ ْٲ٥ٔ ةن ك٠ةف راصٲ ضكػةؼ أ٣ٲ٥ ٔٞةث٫

ي٤ى٭ٍ   ٲػػػح ا٣ٌنػػػجٲجًح قػػػ١ؿةن ٪ً ٠ة٩ػػػخ ث

 

ٍٛخي قٲؿة ٦يض٧ًػ٢ً   ٚىعٮتي كاقذأ٩
(38)

 

 كٕٝػػؽت أ٩ذْػػؿ ا٣ٛ٪ػػةء ٠ؿا٠ػػتو  

 

 ٔؿؼى ا٧٣عػ٢ٌ ٚجػةت دكف ا٧٣٪ػـؿً  

 :ك٢٧ٔ ثٞٮؿ اٳػؿ 

ٕي٧ػػؿً  ثٞٲٌػػحي   ٔ٪ػػؽم ٦ة٣٭ػػة ز٧ػػ٨ه  ا٣

 

ـ ٨٦ً  كإٍف ٗؽا ٗٲؿ ٦عكٮبو    ٦ػ٨ ا٣ػ

 ػ٪٭ة ٦ة أٚةت كٱيعػٱكذؽرؾ ا٧ٕ٣ؿ ٦ 

 

 «ػٲٰ ٦ة أ٦ةت كٱى٧ٍعٮ ا٣كٮء ثة٣عك٨ً  

ٰٚ ٦٪ةقجح ا١٣ٺـ ٤ٔٯ ٦ة ٱ٪٫٧ْ ا٣نٕؿاء  ضكٰٚ د٤ٕٲ٢ ا١٣ذةثح ٤ٔٯ ا٣ٞجٮر 

جٮر٥٬ض ٝةؿ ٦ٮٜٚ ا٣ؽٱ٨ ث٨ ٔس٧ةف٣ٲ٪ٞل ٤ٔٯ ٝ
(39)

ك٠ةف اٵكااػ٢ ٱ١ذجػٮف »: 

زٺزػح  كأكرد ض«ك٦٪ٕٛػح ٣ٶرٱػت ض٦ة ٚٲ٫ ٦ٮْٔح ٧٤٣ٲخ (ا٧٣ٞةثؿ)٤ٔٯ ا٣ذ ؿىب 

 :أك٣٭ة ضأثٲةت ٥٣ ٱ٪كج٭ة إ٣ٯ ٝةا٤٭ة

                                                 

 .287: 5د٪ـٱ٢ اٳٱةت ٤ٔٯ ا٣نٮا٬ؽ ٨٦ اٵثٲةت  (37)

 .ٮ ٰٚ ث٤٭٪ٲح ٨٦ ا٣ٕٲل: أم ٰٚ قٕحو ث٤٭٪ٲح: ٤ٔٯ كزف ٤ٕٚ٪ٲحض ٱٞةؿ: ٬ (38)

 .٦78ؿمؽ ا٣ـكار إ٣ٯ ٝجٮر اٵثؿار: (39)

( ٦ٞة٣ح ن ٔة٦ػح ن ٚػٰ ٠41/7/3122ذت أظ٧ؽ أثٮ زٱؽ ٰٚ: ا٧٣ض٤ح ا٣ٕؿثٲح )ٔؽد  -

٦ٕ٪ٯ ا١٣ذةثح ٤ٔٯ ا٣ٞجٮرض ك٢ٞ٩ ٦س٧٤ة ٝة٫٣ ٦ٮٜٚ ا٣ؽٱ٨ ٨٦ ا٣ْٕػح ا٧٣كػذٛةدة ٦ػ٨ ا٣نػٕؿ 

 .ا٣ؾم ٱ١ذج٫ ا٣٪ةس ٤ٔٯ ا٣ٞجٮر
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 ٱػػة أٱ٭ػػة ا٣٪ػػةس ٠ػػةف ٣ػػٰ أ٦ػػ٢

 

ػػ٢ي  ]ثػػٰ  ٌٝىػػؿ   ٔػػ٨ ث٤ٮٗػػ٫ اٵصى

 (4) 

كٱ٤عٜ ثنٮا٬ؽ ا٣نػٮا٬ؽ ُٝػٓ ٠سٲػؿة أ٩نػؽ٬ة أوػعةث٭ة ٚػٰ ٦٪ةقػجةت 

ك٬ٰ ٦نػةث٭ح ٤٣٪ىػٮص ا٣ذػٰ وػؿح أوػعةث٭ة ثة٣ٮوػٲح  ضٝج٢ ا٣ٮٚةة ض٦ٕٲ٪ح

 ٯ ا٣ٞجؿ.١٣ذةثذ٭ة أك ٩ٞن٭ة ٤ٔ

ٟ ٦ػة كرد ٚػٰ دؿص٧ػح اثػ٨ ٩ةٝٲػة ا٣ج٘ػؽادمك٨٦ ذ٣
(3:)

وػةظت ٠ذػةب  

ٌٛػ -كقػٌض٢  -ض ٚٞػؽ ركمى (ا٣ض٧ةف ٰٚ دنجٲ٭ةت ا٣ٞػؿآف) ًصػؽ ٚػٰ ٠ ٫ أ٩ػ٫ كي

١٦ذٮثةن ظٲ٨ ٦ةت ٬ؾاف ا٣جٲذةف
(41)

: 

ٛى ٩ـ٣ػػػخي ثضػػػةرو ٹ ٱؼٲٌػػػ  ٫ي تي ًػػػٲ

 

 أرٌصػٰ ٩ضػػةدٰ ٦ػػ٨ ٔػػؾاب ص٭ػػ٪٥ً  

ٜه  -٤ٔٯ ػٮٰٚ ٨٦ اهلل  -كإ٩ٰ    كازػ

 

 أ٠ػػػػػؿـي ٦يػػػػػ٪٥ًٕ كاهلل  ضثإ٩ٕة٦ػػػػػ٫ 

كٝةؿ أثٮ ث١ؿ ٦ة٣ٟ ث٨ ًظ٧ٍٲؿ 
(42)

: 

 رظ٤ػػخ كإ٩٪ػػٰ ٦ػػ٨ ٗٲػػؿ زادو 

 

 ك٦ػػػة ٝػػػٌؽ٦خي مػػػٲبةن ٧٤٣ٕػػػةدً  

 ك١٣٪ػػٰ كزٞػػخ ثضػػٮد رثػػٰ 

 

 ؟ك٢٬ ٱنٞٯ ا٢ٌٞ٧٣ ٦ٓ ا٣ضػٮادً  

كٚػٰ ٠ذػت ا٣ٛٞػ٫  ضكا١٣ذةثح ٤ٔٯ ا٣ٞجٮر ٰٚ ا٣ٕىٮر اٷقٺ٦ٲح ٝؽٱ٧ػح - 

٥٣ كإ٧٩ة  .ك٫٣ ٦ضةؿ آػؿ ضر٬ةكا١٣ذةثح ٤ٔٯ أظضة ضكرٕٚ٭ة ض٠ٺـ ٤ٔٯ ا٣ٞجٮر

ك٣ػٲف ٦ػ٨ ٦ػ٪٭ش  ضٚػٰ ذ٣ػٟ (دٕؽد آراا٭٥ كأد٣ذ٭٥)أذ٠ؿق ثكجت اػذٺٚ٭٥ 

 .ا٣جعر ا٣٘ٮص ٚٲ٫

ك٨٦ ا٣نٕؿ ا٣ؾم ٤٩ٞةق ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣٭ضؿم اٵكؿ ُٕٝح ٧٣ض٪ػٮف ٣ٲ٤ػٯ  -

                                                 

(: أدٱػت مػةٔؿض ٠ةدػتض ٦ىػ٪ٙض 596 -521ٝٲة )أثٮ ا٣ٞةق٥ ٔجؽ اهلل ث٨ ا٣عكٲ٨ اث٨ ٩ة (:3)

 (.586: 2ض كٚٲةت اٵٔٲةف 253: 2 -ا٣ٕؿاؽ  -ك٫٣ ٦ٞة٦ةتض )ػؿٱؽة ا٣ٞىؿ 

 .299: 23ض كا٣جؽاٱح كا٣٪٭ةٱح 587: 2كٚٲةت اٵٔٲةف  (41)

(ض كا٩ْؿ ا٧٣ٞذٌت ٨٦ دعٛح ا٣ٞةدـ 2226)ا٣ذ٤٧١ح ٹث٨ اٵثةر ا٣ذؿص٧ح  672دٮٰٚ ق٪ح  (42)

 ٮص ٦نةث٭ح ٣نٕؿاء آػؿٱ٨.. ك٬٪ةؾ ٩ى74-75
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ك٣ٕػ٢ ذ٣ػٟ ٱ١ػٮف ٦ػ٨ ا٣نػٕؿ ك٧٦ػة ٱ٪٧ْػ٫  ضدؽؿ ٤ٔٯ ا١٣ذةثح ٤ٔػٯ ا٣ٞجػٮر

ٝةؿ ضوةظج٫ ػٌىٲىٯ
(43)

: 

٧ػٮا ض١ٍ٤ػخي  دٕؾ٣ٮ٩ٰ إٍف ٬ى ٚٺ  دؿىظ 

 

ٰ  ٚٛٞػػؽي ا٣ػػؿ كح ٣ػػٲفى ٱٕػػٮؽي    ٤ٔػػ

 كػُٮا ٤ٔٯ ٝجؿم إذا ٦ٌخ كا٠ذجػٮا: 

 

ٜي  ٝذٲ٢ ٣ًعػةظو »   «٦ػةتى ك٬ػٮ ٔنػٲ

 إ٣ٯ اهلل أم١ٮ ٦ة أٹٰٝ ٨٦ ا٣٭ػٮل 

 

ٜي  ضث٤ٲ٤ٯ   ٚٛػٰ ٤ٝجػٰ صػٮنل كظؿٱػ

ٱؤ٠ػؽ ٤ٔٯ ٝجؿ ا٣نػةٔؿض ك٬ػٮ  ٚ٭ؾا اٝذؿاح مٕؿم ٚ٪ٰ ١٣ذةثح ٩ه  ٦ٮزفو  

كٱ٪ج٫ ٤ٔٯ إ١٦ةف ٠ذةثح ا٣٪ه ا٤ُ٧٣ٮب أك ٩ٞنػ٫ ٤ٔػٯ  ضا١٣ذةثح ٤ٔٯ ا٣نٮا٬ؽ

 ان.ا٣ٞجؿ مٕؿ

«د٭ؾٱت دةرٱغ د٦نٜ»ك٨٦ ٠ذةثح ا٣نٕؿ ٤ٔٯ ا٣ٞجٮر ٦ة كرد ٰٚ 
(44)

 :ٝةؿ 

 ػ٫ٛ٤ ٰٚ ظضؿ: أوجخ ٤ٔٯ ٝجؿ إثؿا٬ٲ٥ ا٣ؼ٤ٲ٢ ١٦ذٮثةن  (:ث٨ ٦٪ج٫)ٝةؿ ك٬ت 

 أ٣٭ػػػٯ ص٭ػػػٮٹ أ٤٦يػػػ٫ٍ 

 

 ٱ٧ٮت ٦ػ٨ صػة أص٤ػ٫ٍ  

 ك٦ػػ٨ د٩ػػة ٦ػػ٨ ظذٛػػ٫ 

 

 ٣ػػ٥ د٘ػػ٨ ٔ٪ػػ٫ ظٲ٤ػػ٫ٍ  

 ك٠ٲػػػٙ ٱجٞػػػٯ آػػػػؿه  

 

 ؟ٝػػؽ ٦ػػةت ٔ٪ػػ٫ أك٣ػػ٫ٍ  

 كا٧٣ػػػؿء ٹ ٱىػػػعج٫ 

 

 ٚػػٰ ا٣ٞجػػؿ إٹ ٤٧ٔػػ٫ٍ  

 ٱةـ ك٬ت ث٨ ٦٪ج٫ أك ٝج٤ػ٫ضأك٬ٮ مٕؿ ٹ ٩ٕؿؼ ٨٦ ٫٧ْ٩ض ك١٣٪٫ ٠ةف ٤ٔٯ  

 .ك٬ؾا ٱؤ٠ؽ ١ٚؿة ٠ذةثح ا٣نٕؿ ٤ٔٯ ا٣ٞجٮر ٨٦ كٝخ ٦ذٞؽـ

ٝٲح ٨٦ ا٣ٕىؿ ا٣ضػة٤٬ٰ )ك٦ػة ٝج٤ػ٫( أف ا٣ٕػؿب ك٨٦ ا٣سةثخ ٰٚ ا٣٪ٞٮش ا٣جة

 ٧٣عٲُح ثة٣ٞجٮر ٦س٢ ٩ٞل ا٣٪٧ٌةرة.٠ة٩ٮا ٱ٪ٞنٮف ٤ٔٯ ا٣عضةرة كا٣ىؼٮر ا

كٝؽ ٔؽ ا٧٣ؤرػػٮف كاٳزػةرٱٮف مػٮا٬ؽ ا٣ٞجػٮر اٷقػٺ٦ٲح كزػةاٜ دةرٱؼٲػحض 

كػىٮوةن ٰٚ ا٣ٛذؿات ا٣ذٰ معخ ٚٲ٭ة ا٧٣ىةدرض ٧٠ة وػؿظخ ا٣ػؽ٠ذٮرة قػٕةد 

                                                 

 .:31دٱٮف ٦ض٪ٮف ٣ٲ٤ٯ:  (43)

 .272-271: 3د٭ؾٱت دةرٱغ د٦نٜ  (44)
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«شٔاْس كتٔر إسالٌ٘ث ٌَ جتّاُث َضعسة ةاىٍَ٘»ا ىهخاب ٌاْص فٖ حلسٍٗٓ
(54)

. 

ِيس ّ  -ستلج اإلشارة إى٘ٓا  -وُسجو كطعث حسرو فٖ ٌٔعٔعِا  ٓن  ألةيٖ اى

اىشاعص
(53)

، كال ف٘ٓااوْٖ غصٗتث جس   ،
(56)

: 

 ِيييٖنفَ  اجعيييئا إنت ٌيييج  ٌٗٔيييا  

 

َطييييصهت    ورق اىهييييصتم وكتييييص  ٌَعت

 وادفِيئُٖ وادفِيئا اىييّصا  ٌعييٖ 

 

 ا األكييسا  خيئل اىٍلتييصهت واجعييئ 

 ا  إُِييييٖ أرجيييئ ٌييييَ ا  غييييس 

 

 ةعس شيصب اىيصا  خسيَ اىٍهفيصهت  

 ،وفٖ اىت٘ج اىثاىد ٗصجع إىٕ ةعظ رطائص ْشا اىٍِط ٌيَ اىشيعص - 

.(ةعس ارحهاب اىٍعاضٖ)وفّ٘ أٌو، ورجاء ةدسَ اىٍهفصة 

(4) 

واىشاعص اىٍشارك فيٖ ُميً ْيشه اىِطئف ٗصفيع نالٌيّ إىيٕ اىٍئىٕ 

وٗخٔجّ ةّ إىٕ سائص اىِاس  ،وٗزاطب ةّ األْو واألضداب ،اىٕستداُّ وحع

م   ،فٖ زٌاُّ، وةعس زٌاُّ ّٔ ّٖ أو حيي  وٗخٔجّ أخ٘اُا إىٕ ُفسّ فٖ رطاب شزطي

 ّٖ  .أو حشن٘ص ةاى٘ٔم اىٍٔعٔد اىٍدخٔم ،ذاح

فيٖ  :وأنتص حٔجّ اىشعصاء فٖ ٌِمٌٔاحًٓ إىيٕ اىٍئىٕ سيتداُّ وحعياىٕ

، كال اةَ اىجٔز وطيب ٌهفصةوعصاعّ  ،دعاء وحٔةث  
(57)

: 

                                                 

 .شٔاْس كتٔر إسالٌ٘ث ٌَ جتاُث ضعسة ةاىٍَ٘ )اىٍلسٌث( (54)

شياعص، ٌطتئ ، ْ( 858أةٔ اىِٓس  غاىب ةَ عتيس اىليسوس اىصٗياخٖ اىخٍٍ٘يٖ )حئفٖ  (53)

َ حٔسع فيٖ وضيفٓا فيٖ اإلسيالم، فط٘ح، اسخفصغ شعصه فٖ وضف اىزٍص، ؤْ أول ٌ

(، 881-877: 18اىساسيٖ  -ونان سه٘صا  رت٘د اىسهص نٍا ورد فٖ أرتاره )األغياُٖ 

 .831 -838: 1وفٔات اىٔف٘ات 

 .858دار اىٍعارف ةٍطص:  -حدل٘ق عتس اىسخار فصاج  -اةَ اىٍعخض  -طتلات اىشعصاء  (56)

ق رعٖ ا  عِّ(، ىيّ حييى٘ف نث٘يصة عتس اىصخٍَ ةَ عيٖ )ُستّ ٌٔضٔل ألةٖ ةهص اىطسٗ (57)

فٖ اىخفس٘ص واىفلّ واىدسٗد واىخٔارٗذ وغ٘ص ذىم. ةيهج حيى٘فّ ٌئخٖ نخاب.

 وٌا ةعسْا. 571: 18وس٘ص أعالم اىِتالء  ،481: 8ٌصآة اىضٌان 
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ٔى  ػػػػٱػػػػة ٠سٲػػػػؿى ا٣ٕٛػػػػٮ   ٨ٍ ٧ى

 

 ٠ىسيػػػػػػؿ ا٣ػػػػػػٌؾ٩تي ٣ؽٱػػػػػػ٫ً  

 ػصةءؾ ا٧٣ؾ٩ت ٱؿصػٮ ا٣ٌىػ 

 

ـً  ٛطى ػػػػػ  ػػػػٍؿ  ٱؽٱٍػػػػ٫ً  ٔػػػػ٨ صي

ػػ  ٌٌ ٙه كصػػـاء ا٣  ػأ٩ػػة ًػػٲ

 

ًٙ ػػػػػػ   إظكػػػػػةفه إ٣ٲػػػػػ٫ً  ٲ

٦ػ٨ وػٛح )ا٣ٕٛػٌٮ( ٤ُ٣ػت ا٣ٕٛػٮ  :كاقذٛةد ٨٦ ثٕي وٛةت اهلل دٕػة٣ٯ 

 كا٧٣٘ٛؿة كا٣ىٛط.

كٰٚ ُٕٝح أثٰ ا٣ى٤خ ا٣ؽا٩ٰ
(49)

٨٦ ا٣نةٔؿض كإٝؿار ث٤ٞح )ا٣ـاد( أذؿاؼه  
(4:)

: 

 ٚٲة ٣ٲخ مٕؿم ٠ٲٙ أ٣ٞػةق ٔ٪ػؽ٬ة

 

 ؟ض كا٣ػػػؾ٩ٮب ٠سٲػػػؿي كزادم ٤ٝٲػػػ٢ه  

 ثػػػؾ٩جٰ ٚػػػإ٩٪ٰة ٚػػػإف أؾ ٦ىضـٱ ػػػ 

 

 ا٧٣ػػػؾ٩جٲ٨ صػػػؽٱؿي  ثنػػػٌؿ ٔٞػػػةًب  

كا٣ذٛخ اث٨ ػٛةصح 
(51)

 ضؿ٥٬ ثػةٵػٮة كا٣ىػعجحض كذ٠ٌ إ٣ٯ أ٫٤٬ كوعج٫ 

٪ؽ ٝجؿق ثة٣ذعٲح ٫٣ض كا٣ؽٔةءٔكقأ٣٭٥ ث٭ؾق ا٣ٌى٤ح أف ٱٞٛٮا 
(52)

: 

ٌٰ ٬ػػػ٢ ٦ػػػ٨ كٝٛػػػحو  ٌ  ػ٤ٲ٤ػػػ  ٥ً ٣ذػػػأ٣

 

ػػ  ٥ً  ؽزٰ أك ٩ْػػؿةو ٤ٔػػٯ صى  ؟٣ذػػؿظ 

ٌٰ ٬ػ٢ ثٕػؽ ا٣ػؿدل ٦ػ٨ ز٪ٲػحو    ػ٤ٲ٤

 

 ك٢٬ ثٕؽ ثُػ٨ اٵرض داري ٦يؼػٲ ٥ً  

ٲٲً٪ػػة أك رىدٱٍ٪ػػة  -كإ٩ػػة    ٷػػػٮةه  -ظى

 

ػػ٤ٌ    ٥ً ٧ٚػػ٨ ٦ػػؿ  ثػػٰ ٦ػػ٨ ٦كػػ٥٤ ٚٲكى

 ةن ٲػػػك٦ػػػةذا ٤ٔٲػػػ٫ أف ٱٞػػػٮؿ ٦عٲ   

 

٥ٍ وػجةظأ  ًٔ  أك ٱٞػٮؿ أٹ اٍقػ٥٤ً  ةن ٹ 

                                                  

أثٮ ا٣ى٤خ أ٦ٲح ث٨ أثٰ ا٣ى٤خ ا٣ػؽا٩ٰ اٵ٩ؽ٣كػٰ: َجٲػتض ك١٤ٚػٰض كأدٱػتض كمػةٔؿض  (49)

َجػٓ ٣ػ٫ ٬( :63-571٪ةؾ ٫٣ ٦ؤ٣ٛةت ٠سٲؿةض كدٱٮاف مٕؿ )رظ٢ إ٣ٯ ا٧٣نؿؽ كاقذٞؿ ٬

)ا٣ؿقةا٢ ا٧٣ىؿٱح(.

 .513: :ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت  ض:دعٛح ا٣ٞةدـ:

 .294: 6كدةرٱغ اٵدب ا٣ٕؿثٰ )ٚؿكخ(  354:2كٚٲةت اٵٔٲةف  (:4)

( أ٠جػؿ مػٕؿاء اٵ٩ػؽ٣ف كأمػ٭ؿ كوػةؼ 644-562أثٮ اقػعٜ إثػؿا٬ٲ٥ ثػ٨ ػٛةصػح ) (51)

مةٔؿض ٫٣ دٱٮاف ٦ُجٮعض ك٠ةف ٧٣ؾ٬ج٫ ا٣ٛ٪ٰ أدجةع ٰٚ ز٦ة٩ػ٫ كثٕػؽ  ٤٣ُجٲٕحض ٠ةدت أدٱتض

ذ٣ٟ )ا٧٣ؾ٬ت ا٣ؼٛةصٰ(

 (.278: 3كا٣ؼؿٱؽة )ا٧٣٘ؿب كاٵ٩ؽ٣ف  ض313كث٘ٲح ا٤٧٣ذ٧ف: ض211ا٣ى٤ح:

 .474ض ك٤ٞ٩خ إ٣ٯ ا٣ؽٱٮاف:72أكرد ا٣ُٕٞح اث٨ اٵثةر ٰٚ ٦ٕض٥ مٲٮخ ا٣ىؽٰٚ: (52)
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٨ٍ٦ى ٤ٔػػٯ ا٣جً  كٚػػةءن ٵمػػٺءو   ٤ػػٯ٠ىػػؿي

 

 ٕٚػػةج ٤ٔٲ٭ػػة ٦ػػ٨ رٚػػةت كأْٔػػ٥ً  

ػػ  َى ـٍف ٔ٪ػػؽ٬ة ان رٮٍ ٱػػؿدٌد  ػػ  آ٬ػػح ا٣عي

 

 ا٧٣ذػػؿٌظ٥ً  د٦ٕػػحى ان كٱػػؾرؼ َػػٮر 

 كدذى٢ ٬ؾق ا٣ُٕٞح ثنٰء ٨٦ ٦ٺ٦ط مؼىٲح اث٨ ػٛةصح ا٧٣ؿ٬ٛػح ا٣عػفض 

 .٨٦ ػىةاه مٕؿق أٱٌةن  كثنٰءو  ضا٣ٮدكد ضا٣جة٣٘ح ا٣ذأزؿ

كٱضؿم ٦ضؿل اث٨ ػٛةصح أثٮ ا٣جٞةء ا٣ؿ٩ؽم
(53)

: 

ٌٰ ثػػة٣ٮد ا٣ػػؾم ثٲ٪٪ػػة اصٕػػٺ  ػ٤ٲ٤ػػ

 

ٔيؿًػػحن    ٤٣ذػػؿٌظ٥ً  إذا ٦ػػٌخ ٝجػػؿم 

 ٔكٯ ٦كػ٥٤ه ٱػؽ٩ٮ ٚٲػؽٔٮ ثؿظ٧ػحو  

 

ٰى ٦عذػػػةج ٣ػػػؽٔٮة ٦كػػػ٥٤ً    ٚػػػإ٩

ك٦ة٣ٟ ث٨ ا٧٣ؿٌظ٢ 
(54)

: 

 ك٣ذٞػػػ٢ ٔ٪ػػػؽ ٝجػػػؿق

 

 :ث٤كػػػػػةف ا٣ذػػػػػؾ٢ٌ٣ً  

 ٱػػػػؿظ٥ اهلل ٔجػػػػؽق» 

 

 !«٦ة٣ٟ ث٨ ا٧٣ؿٌظػ٢ً  

ٱ٤ُت ا٣نةٔؿ ٨٦ ا٧٣ػةر ثٞجػؿق  ضإهٓ عايث اهَاس وحخْجُ ؾئث يٌ اهظعراء 

 كٱؿصػٮ ٣ػ٫ أف ٱضػؽ ٚػٰ ٦ٮٝٛػ٫ ٔ٪ػؽ ا٣ٞجػٮر ا٣ْٕػح ضكٱؽٔٮ ٫٣ أف ٱٞٙ ٤ٝٲٺن 

ك٦٪٫ ٝػٮؿ أثػٰ ا٣عكػ٨ قػٺـ ثػ٨ ٔجػؽ اهلل ا٣جػة٤٬ٰ اٷمػجٲ٤ٰ ضكا٣ٕجؿة
(55)

ض 

ؽة أَٮؿ ٦ة كصؽت ٨٦ ٩ىٮص ا٣جعر(كا٣ٞىٲ)
(56)

: 

                                                 

مؿٱٙ ا٣٪ٛـم ا٣ؿ٩ؽم: ظةِٚض ٦عؽثض ٠ةدت أدٱػتض  أثٮ ا٣جٞةء )كأثٮ ا٣ُٲت( وة٣ط ث٨ (53)

٨٦ ٠ذج٫: ا٣ٮاٰٚ ٰٚ ٥ْ٩ ا٣ٞٮاٰٚ. ض٬(795مةٔؿض ٦ؤ٣ٙ )دٮٰٚ 

ض 58: 2ض كأز٬ػةر ا٣ؿٱػةض 458:4ض ك٩ٛط ا٣ُٲػت :24-247: 5ا٣ؾٱ٢ كا٣ذ٤٧١ح 

 .48كأثٮ ا٣جٞةء ا٣ؿ٩ؽم: ٦ع٧ؽ رًٮاف ا٣ؽاٱح:  ضكا٣٪ه ٚٲ٫ ض487-486: 4كاٷظةَح 

( أدٱتض مةٔؿ ٦ػ٨ أ٬ػ٢ ٦ة٣ٞػحض دػٮ٣ٯ ٬::7-716ا٧٣ؿظ٢ )ا٣ؿظ٨٧ ث٨  ٦ة٣ٟ ث٨ ٔجؽ (54)

 .455: 4اٷظةَح  ا٣ٌٞةء ٰٚ ٔؽد ٨٦ ا٣ج٤ؽافض كدٮٰٚ ثٛةس )ا٧٣٘ؿب(.

كزر أثٮق ٧٤٣ٕذ٧ؽ ث٨ ٔجةدض أدٱتض ٠ةدػتض مػةٔؿض ٣ػ٫ ػُػت ك٦ٞة٦ػةت ك٠ذػت ٦ىػ٪ٛح ٚػٰ  (55)

اث٨ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ا٧٣ؿا٠نٰ ٚػٰ كأز٪ٯ ٤ٔٲ٫  ضاٳداب كا٣ـ٬ؽ كا٣ع٥١ )٥٣ ٱى٢ إ٣ٲ٪ة ٦٪٭ة مٰء(

 ك٠ةف ٝؽ أكوٯ ث١ذةثح ٬ؾا ا٣نٕؿ ٤ٔٯ ٝجؿق. ض(66-59دؿص٧ذ٫ )ثٞٲح ا٣ؾٱ٢ ك ا٣ذ٤٧١ح: 

 ا٣٪ه ٔ٪ؽ اث٨ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ. (56)
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اياأاا جٖااذ  اا إااذا اااهاارّاياااج

ا

اساااا هجكاا افااااؽافوااااٖاا

ا اواسااًلاهقااْهٔاؾؿٖااُاو اا  ا

ا

إااْف ايااٌاٍْيااُااهؼؿااْاا

ا ا انًاااذٌٍٖالاااذيا   ا شاااتم

ا

اٍذِٖااكايَّااذاياال ا اإْاا

ا اساااا  اأرياااس أ اأ أ اذ ا جبااتم

ا

اسااْاا ّس ااذ اوهااىاأٍاانايااٌايَم

ا ايااذرس سا يواأايّااذاا ث ااذهٔ

ا

اسااااابٖاا الااااا ٍَٔا اااااذيا 

ا افبااا اوِااذاأٍاا ٌم اذااهٖااْرا سِاا

ا

اأصاابمايااٌايَبهاأاياالٕاا

ا اااأ  افإبااااااذ اايَؿااااااارا ا

ا

اوااخواااااٖااذ اواايًًٖاااااا

وهىإبوغاؾُٖا وٓا ْهُايًاذااذ ،ؾوًذااٍقضتايمذٕةااهعًاااهرّايااسإعا

ا:اهجؿتاإهٓاوصؽافلويُا وٓااهًشّلااه ـا،ثًَٓاشٖئذا اايذل

ا اهاأا ِااٌا ٍااْ   اثقااليتأ

ا

ايااٌا بئّااذانقااٖاا ايًوااتم

ا اًااذاا جاارا ّاإ اار ااذٍٔؾ

ا

اؼساا جصأ ا؟ا ا هاٖاهوعاضايمسأ

ا اؾٔاياذ:اوفذلاهٔ ايذا ًوتس

ا

ّْا؟ا  وًتإذاظذهًذ ا س
(8:)

ا

ا:وٕس هُااهل ذءاهُا،وٕا لااهشذ ااإهٓااهًذ ااهعذياا َلااهقباا

ًآ ا ميأ ا ليتم إذاوٕأوجذاإ أ

ا

ا ايًا اهىإبلأ ٌأ ْااذ اي اوصم

ا هٖجااأاؾاااذرألماهااأاا  إاااذاوس

ا

ااؿ ُماا ا ًااٖااؾصس اهااىإاابلأ

ا اواساااجؼؿااا اهااأا ساااذ ما

ا

إمااْ ايااٌا  اثاأايمقااٖاا

ا ا ؿاذاا ا اٌاسااار اا:وفان

ا

اؾمىا صآاا ساواهاساْاا

ا ا اؾاااا ارالاي ّاااااػٖااا  

ا

ساااا جاااُااهقسافذي اياااٌا ي اباااْانس

وثعلر ايقذصلاأئاي ًلا بلااهًَعىايٌاي ًلايٌااهؿاا ااهؼاٍاذ ٔا
(8;)

ا

                                                 

و ٌا وًُا»ا:أ ااهعبلإس لإْرااهقٖذيةا ٌاأ يلاؾّٖذِْااؾٔااهبٖتاإشذ ةاإهٓاأناايشّْ ا(:8)

(::6ارْٕاٍُاص:)س ـااإلهبٖاّاإ،اوفلافذلاأيْا«...يذ اا ًن

اساا الاا ا َااُ ٌأ اؾااااثاا يس

ا

اوجاذيجْيٖخا  وًتاؾّانا ًا

ا

ا

ايٌااهؿا ايٌاأِناػاٍذ اة:ا اذهىاأرٕا افاذضا ،اثاْهٓااهًَذصا ا)اهقضاذءاواه سابةاا(;8)

ا.(،اواهشعااؾ985ُٖ:ا7)اإليذ ةاِا;=9واهشا ة(،اواشجّاايعوْرااهقاآ .اثْؾٔا
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كٝؽ دٮص٫ ث٭ة إ٣ػٯ  ضأثٲةد٭ة اٵرثٕحٰٚ  ضٰٚ ُٕٝذ٫ ا٣ذٰ أٔؽ٬ة ٣ذ٪ٞل ٤ٔٯ ٝجؿق

 :ا٧٣ةر ثٞجؿق ا٧٣ك٥ٌ٤ ٤ٔٲ٫

 ٤ٔٲػػٟ قػػٺـ اهلل ٱػػة ٦ػػ٨ ٱكػػ٥٤

 

 كرظ٧ذػػػ٫ ٦ػػػة زرد٪ػػػٰ دذػػػؿظ٥ي  

٤ػخ إ٣ػٯ ٬٪ػة   أدعكج٪ٰ كظػؽم ٩ٞي

 

 !قػػذ٤عٜ ثػػٰ ٧ٔػػة ٝؿٱػػت ٚػػذ٥٤ٕي  

 ان   ٱ٧كػٰ ٣ػؽ٩ٲةق ٦ػؤزؿةن ٦كؿٚ]كٱة  

 

 كٱي٭٧ػػ٢ أػػػؿاق قذنػػٞٯ كد٪ػػؽـي  

 ةٔػػػحو ٨ٍ إٹ ثذٞػػػؽٱ٥ َٚػػػٺ دٛػػػؿظى  

 

 ٥ي!كٱكػػ٤ٌ  ٚػػؾاؾ ا٣ػػؾم ٱي٪ضػػٰ ٗػػؽان  

٫ ٤ٔػٯ كد٪جٌػ ضا٣ذعٲػح ٤ٔػٯ ا٣ٕػةثؿ أك ا٣ٞةوػؽ ردٌ :ٚٞؽ ص٧ٓ اث٨ ا٣ٛػؿس 

كدٔٮدػ٫ إ٣ػٯ  ضككْٔػ٫ ٣ٕػؽـ اٹقػذ٘ؿاؽ ٚػٰ ا٣ػؽ٩ٲة ضظٞٲٞح ا٧٣ٮت كا٣عٲةة

 .اٹ٩ذٛةع ثسٮاب ا٣ُةٔةت

٭ٲؽكػةَت اث٨ مي 
(59)

 :ٱضةكرق ةن()وةظج 

 ٚٞػػؽ أ٤َ٪ػػة ٱػػة وػػةظجٰ ٝػػ٥ٍ 

 

 َػٮؿ ا٧٣ػؽل ٬ضػٮديأ٩ع٨  

 ٚٞػػةؿ ٣ػػٰ ٣ػػ٨ ٩ٞػػٮـ ٦٪٭ػػة 

 

 ٦ػػة داـ ٦ػػ٨ ٚٮٝ٪ػػة ا٣ٌىػػٕٲؽي  

 :كرصٓ إ٣ٯ ز٦ةف ا٣ؽ٩ٲة ٦ذؾ٠ؿان  

٧ٍ٪ػػة ًٕ ى  دػػؾ٠ؿي ٠ػػ٥ ٣ٲ٤ػػح ٩

 

 ٰٚ ٤ّ٭ة كا٣ـ٦ػةف ٔٲػؽي  

 ك٥٠ قؿكرو ٧٬ٯ ٤ٔٲ٪ػة 

 

 دضػػػٮدي زػػػٌؿةن  قػػػعةثحن  

ٯ  ٌٌ  ٢٠  ٠أٍف ٥٣ ٱ٨١ دٞ

 

 كمػػؤ٫٦ ظةًػػؿه ٔذٲػػؽي  

ِه    ظٌىػػ٫٤ ٠ةدػػته ظٛػػٲ

 

 ٫٧ٌ وػػةدؽه مػػ٭ٲؽي كًػػ 

كثٕػؽ ا٩ٌٞػةء اٵصػ٢  ض(ث٧ػة ٚٲ٭ػة)ٚجٕؽ ٬ؾق ا٣عٲةة  :كدٮٝٙ ٔ٪ؽ ا٧٣آؿ 

 .كقأؿ ا٣ٕٛٮ كا٧٣٘ٛؿة ضظكةب ظةًؿ

                                                 

أدٱت ٠ةدت مةٔؿ ٩ةٝؽ دٮ٣ٯ ا٣ػٮزارة ٦ػؽةض ٦ػ٨  أثٮ ٔة٦ؿ أظ٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ث٨ م٭ٲؽ: (59)

٧ػٓ مػٕؿق ٚػٰ دٱػٮاف )ط(  أوعةب اث٨ ظــ ك٫٣ ٦ؤ٣ٛةت ٦٪٭ة )ا٣ذٮاثٓ كا٣ـكاثػٓ(ض كصي

537.٬دٮٰٚ ق٪ح 

 .314ض كإٔذةب ا١٣ذٌةب:244ض كصؾكة ا٧٣ٞذجف:2:2: 2/2ا٣ؾػٲؿة ٹث٨ ثكةـ 
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 ٱػػػػة كٱ٤ذػػػػة إف د٪١ٌجىذ٪ػػػػة

 

ػ٫ مػؽٱؽي    رظ٧حي ٦ػ٨ ثُني

 رب ٔٛٮان كأ٩خ ٦ػٮ٣ٯ ٱة 

 

 ٌٝىػػؿ ٚػػٰ مػػ١ؿق ا٣ٕجٲػػؽي  

كدؾ٠ةر ا٧٣ةًػٰ  ضكا٣ُٕٞح ٦سةؿ ٤٣٪ه ا٧٣ذ١ة٢٦ ٨٦ كوٙ ا٣عةؿ )ا٧٣ٮت( 

 كرصةء ٤٣ٕٛٮ كا٧٣٘ٛؿة. ا٣ؾم ٚٲ٫ دٞىٲؿ أك ذ٩ٮبض كاٷٝؿار ث٧ة ٱكض٫٤ ا١٤٧٣ةفض

  ُ ا٣٘ؿ٩ةَٰ مٌ ؿً ٪ى ٍ٘ ك٤٣
(5:)

: 

ٍٰ ٔػٌؿج   ٤ٔػٯ ٝجػؿم دىضػؽٍ ٱة ػ٤ٲ٤

 

ي٤٠ػػح ا٣ذٌػػ  ٍٰ ًػػؿٱطً أ ٪جػػ  ؿًب ثػػٲ٨ صى

 ػةٚخ ا٣ىػٮت إف ٩ُٞػخي ك١٣ػ٨ٍ  

 

 ؟أٌم ٩ُػػػٜ إف أذجػػػؿتى ٚىػػػٲطً  

ٰى ا٣ٕضةاػػػ   ٧ٌ٣ػػػة تى أثىػػػؿٍت ٔٲ٪ػػػ

 

 ٌٚؿؽ ا٧٣ٮت ثٲ٨ صك٧ٰ كركظٰ! 

ٌٰ ثػ٨ ٔٲكػٯ   ك٨٦ ا٣٪ىٮص ا٣ذٰ ػةَت ٚٲ٭ة ا٣نةٔؿ ٩ٛك٫ ٦ة أ٩نؽق ٤ٔ

)كأٔؽ ا٣ُٕٞح ٣ذ١ذت ٤ٔٯ ٝجؿق( ٝةؿ ضا٣ٛةرقٰ ا٧٣ٕؿكؼ ثة٣ك١ٌؿم
(61)

: 

! ٱة ٩ٛف! ٥٠ د٧ةدىٱ٨ٍى  ٍٛفي ٩  ٌٰ  ٰٚ ا٣٘ػ

 

 !كدػػػػػأدٲ٨ ثة٣ٕٛػػػػػةؿ ا٧٣ٕٲػػػػػًت  

ػؿٍ   ٕى  راٝجٰ اهللض كاظؾرم ٦ٮًػٓ ا٣

 

 ضض كػةٰٚ ٱٮـ ا٣عكةب ا٣ٕىػٲًت  

٘يؿ٩ٌػػػٟ ا٣ٌكػػػٺ٦ح ٚػػػٰ ا٣ٕٲػػػػ   ٹ ٱى

 

 ػل ٚػإف ا٣كػ٤ٲ٥ ر٬ػ٨ي ا٣ؼُػٮًب  

ٌٰ ٧٤٤ٚ٪ػػػػٮف كٹ ٱػػػػؽٍ    ٠ػػػػ٢  ظػػػػ

 

ٓي ثػػأسى ا٧٣٪ػػٮًف ٠ٲػػؽي اٵرٱػػًت    ٚػػ

 كا٧٤ٔػػػػػٰ أٌف ٧٤٣٪ٲػػػػػح كٝذػػػػػةن  

 

ٲيػٮًب    قٮؼ ٱػأدٰ ٔضػٺف ٗٲػؿى ٬ى

ـً زادان    كأٔػػػػػٌؽم ٣ػػػػػؾ٣ٟ ا٣ٲػػػػػٮ

 

 كًب كصٮاثػػػػػػةن هلل ٗٲػػػػػػؿى ٠ػػػػػػؾ 

ٌؽٱٜ ٰٚ ٦ٮٝٙ ا٣عنػ   إف ظت ا٣ى 

 

ًٙ ا٤ُ٧٣ػػػٮًب    ػػػػًؿ أ٦ػػػةفه ٤٣ؼػػػةا

كٱ٪عٮ ا٣نةٔؿ ٰٚ ٬ؾق ا٣ُٕٞح ٩عػٮ ا٣ـ٬ٌػةد إذا ٧ْ٩ػٮا ا٣نػٕؿ ٦ػ٨ زصػؿ  

 .كًؿب اٵ٦سةؿ ٣ٌٞٲح ا٣عٲةة كا٧٣ٮت ضك٣ٮ٦٭ة ك٩يىع٭ة ضا٣٪ٛف

                                                 

ٍ٘٪ؿم ا٣٘ؿ٩ةَٰض أدٱت مةٔؿض ٦ؤ٣ٙ (:5) ٟ ا٧٣ٌؿم ا٣ُ ًٛٺظحض ٝةؿ ٣كةف  ٦ع٧ؽ ث٨ ٦ة٣ ٰ ا٣ ك٫٣ ٠ذةب ٚ

ؿ٩ةَح   .395: 3ا٣ؽٱ٨ ث٨ ا٣ؼُٲت: ٠ةف ظٲٌة ق٪ح ز٧ة٩ٲ٨ كأرثٓ ٦بح. اٷظةَح ٰٚ أػجةرٗ 

أدٱػت ٠ةدػت مػةٔؿض ٬( 524-468أثٮ ا٣عك٨ ٤ٰٔ ث٨ ٔٲكٯ ا٣ٛةرقٰ ا٧٣ٕؿكؼ ثة٣كػ١ؿم ) (61)

 .325: 6ض كاٵ٩كةب ٤٣ك٧ٕة٩ٰ 28: 23دةرٱغ ث٘ؽاد  أ٠سؿ مٕؿق ٰٚ ٦ؽح ا٣ىعةثح.
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كٝػؽ ٦ػؿ ٣كػٺـ ا٣جػة٤٬ٰ  ضكٰٚ ٦ٞةث٢ أَٮؿ ٩ه ٚػٰ مػٮا٬ؽ ا٣نػٮا٬ؽ

ٚٞػؽ  ضك٬ػٮ ٵثػٰ ا٣ٕػٺء ا٧٣ٕػؿم ضأٝىؿ ٩ه ٰٚ ا٧٣ٮًٮع ٩ضؽ ضاٵ٩ؽ٣كٰ

ك٢١٣ ٨٦ ٱى٢ إ٣ٲ٫ ا٣نٕؿ ضرأٱ٫ ٤ٔٯ ٝةرئ ا٣جٲخ ٔ٪ؽ ٝجؿق ةن ٝةؿ ٔةرً
(62)

: 

 ٌٰ  ٬ػػؾا ص٪ػػةق أثػػٰ ٤ٔػػ

 

ػؽ   ك٦ة ص٪ٲخ ٤ٔػٯ أظى

كد٧سٲ٫٤ ٣ضة٩ت ٨٦ صٮا٩ػت  ضك٣٘ؿاثذ٫ ضكٝؽ امذ٭ؿ ا٣جٲخ ٣ن٭ؿة ا٧٣ٕؿم 

آراا٫ ا٣ذٰ ثس٭ة ٰٚ دكاكٱ٪٫
(63)

. 

(5) 

كٚػٰ  ضٱؿٚؽ ٬ػؾق ا٣٪ىػٮص ٚػٰ ذا٠ػؿة ا٣نػةٔؿ كٚػٰ رؤٱذػ٫ ا٣نػٕؿٱحك

 :ٔؽده ٨٦ ا٣ؿكاٚؽ ضكٰٚ ا٧٣ٕة٩ٰ ص٤٧حن  ضا٧٣ٛؿدات ا٤٣٘ٮٱحض كا٣ٕجةرات

ٚٞؽ وجٖ اٷقٺـ ثىج٘ذ٫ ا٣ٮاًػعح  ااهرقاؾث اهعرةٖث ابشايٖثٚأك٣٭ة  -

ؽ ا٣نػٕؿاء ٚػٰ ٦ػة صػكك ضكٌٝػٲح ا٣عٲػةة كا٧٣ػٮت ض٦ة ٱؼه ٌٝٲح ا٣ٮصػٮد

ؿٚٮا ٨٦ صٮا٩ت ا٣سٞةٚح اٷقػٺ٦ٲح ٦ػة ٱٞػؽـ ٣٭ػ٥ ٦ػة ٱعذػةصٮف ظْٛٮا ك٦ة ٔ

٫ إ٣ٯ د٤ٟ ا٧٣ٮارد ٰٚ ٝىػةاؽ ا٣نػٕؿاء ك٨٦ ٬٪ة ٱكذُٲٓ ا٣ؽارس أف ٱذ٪جٌ  ضإ٣ٲ٫

كا٣ُةٔػح  ض٦ػ٨ اٷٱ٧ػةف كا٣ذٞػٮلض ا٣ذٰ ٬ػٰ ٦ٮًػٮع ا٣جعػر: ك٦ُٞٮٔةد٭٥

كد٪ج٭ػػٮا إ٣ػػٯ أزػػؿ ا٣ػػؽٔةء ٦ػػ٪٭٥ ك٦ػػ٨ زااػػؿ  ضكا٣ذٞىػػٲؿ كا٤ٛ٘٣ػػح ضكا٧٣ٕىػػٲح

كدٔػةء ا٧٣كػ٥٤ ٵػٲػ٫  ضكٰٚ اٳزةر أظةدٱر ٨ٔ دٔةء ا٣ٮ٣ؽ ٵثٮٱػ٫ ض٥٬ٝجٮر

إ٣ٯ ٗٲؿ ذ٣ٟ ٨٦ ا٧٣ؽارؾ اٷقٺ٦ٲح. ضك٨ٔ ا٣نٛةٔح ضثْ٭ؿ ا٣٘ٲت

                                                 

٠ػٺـ َٮٱػ٢ ظٮ٣ػ٫.  -كا٧٣عػؽزٲ٨  -ا٣جٲخ ذاآ ٰٚ دؿاص٥ ا٧٣ٕؿم كأػجةرقض ك٤٣ٞؽ٦ةء  (62)

 .47: 29قٲؿ أٔٺـ ا٣٪جٺء ٤٣ؾ٬جٰ  ا٩ْؿ ٦سٺن 

ك٨٦ ا٣ُؿٱٙ ٦ة ٤ٜٔ ث٫ أظ٧ؽ مٮٰٝ ٤ٔٯ ثٲخ ا٧٣ٕؿمض ٚٞؽ ٝةؿ: (63)

 ثٲ٪ػػٰ كثػػٲ٨ أثػػٰ ا٣ٕػػٺء ٌٝػػٲحه 

 

 ٚػػٰ ا٣جًػػٌؿ أقػػذؿٰٔ ٣٭ػػة ا٣ع٧١ػػةءى  

٧ػػٯ أثٲػػ٫ ص٪ةٱػػحن ٬ػػٮ ٝػػؽ ر   أل ٩ٕي

 

 كأرل )ا٣ض٪ةٱػػح( ٦ػػ٨ أثػػٰ ٧ٕ٩ػػةءى  

 .314: 3ا٣عٮٰٚ  - دٱٮاف مٮٰٝ 
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 ،مما ُالخظهى انهصهام موهذ  عل غ ِهى الصهالل مالمح إهساهيةهمن الرهافد  -

كر فالمٌت خق، هالتػد خق، هالدصاب، هالجوث هالوار خق، فًذا مٌضهٌ  ةهال 

انهصاهَ كما يٌ مشايد همالخظ، هيٌ أُغاي هاعح المػالم فَ ال كر انشالمَ.

هانخصها   ،مهن الدهس المريه  الووازع الشخصييةهمن الرهافد  -

هُطٌر يذا الجاهب فَ قطِدة رائػث اةن خ اجث  ،المصخمر ةمددهعُث الدِاة

همددهعُث أُال الػمر ،هقد هق  أمال خخمِث المٌت ،ُقٌ  فًِا
(52)

:

 فخػالَ ُها غهَِن هتهل غ ًِها

 

 إم كام َُغوَ ةكايا من خِاةٌ  

 ،كما قا  فَ ضهدر القطهِدة «غِشث أقت ج ُشخًٍ جوايا»هةكاؤن غ ٍ:  

 .هلكِن األمر مدصٌل

مهن  التوبيى المتواصل لإلهسان بوفاة من وافياي  اجليل :همن الرهافد -

 هكههو هفههاة يههَ حههذكِر للهصههام ةههذلل الِههٌل ،ضههاخب أه جههار أه قرُههب

  اةن خ اجث فَ يذا الم مح أُغاي هقد قا ،المٌغٌع
(54)

:

 ِِظ الِصه ٌام عمػهَ هإهِمهاهما ٍغه

 

 هزفَج عمٌغَ فَ فراق األضاخُب  

 فدخٍ مخٍ أةقٍ هُظػهَن ضهاخًب  

 

 ؟ ُهههُب  غِهههرٍ  موهههى راخهههالي  أهعِعَ  

 اي هخخٍ مخٍ أرغٍ الكٌاكب شاير 

 

 ؟أخرو ال ِالَ هغارُب  فمن طالعٌ  

شهػار  ،الء الشهػراء، هيهم ُوظمهٌم قمػًهم هقطهائديمهكام ةِن أُدى يؤ 

 الَػتِاع هالزِياع من المشارقث ه األهدلصِِن، هفَ حراذًم شػًر كرًِر، همقاضَد مواُشتث.

 بيو  اايي هالوطٌص الخَ هظٍمًا الشػراء ل كخاةث غ هٍ القتهٌر ضهاعرة غهن 

، هه ٌس مخرقِِث هاغِث، هاشخصالل مصتق ل قغاء هالقهدر َِ ، هحوهاه  هاه ػا  شخط

 حواهالي ياعئاي. -هيَ قغِث انهصام الكترو  -لقغِث الدِاة هالمٌت 

                                                 

، ههص القطِدة فهَ الهرها المػمهار 040-041مدمد رعٌام الداُث:  -اةن خ اجث  (52)

 «.َشّقر»ماعة  -فَ ختر األقمار 

 ، هالقطِدة كام ث فَ عٌُاهى.035-034المرجع الصاةق:  (54)
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ٖيُ أو حصيرعُ ؾئ وحاٍَّ  ضكٱ٧٤ىط ا٣ؽارس َةٝح ٢٠ مةٔؿ ٰٚ ذ٣ٟ ا٧٣ٮٝٙ

ٚٞػؽ ٱ١ذٛػٰ ا٣نػةٔؿ ثػة٣جٲذٲ٨  ضا٣ذػٰ دٌػُؿـ داػ٤ػ٫ اهعاـؿٖيث حؿرٕغ اهظحَث

ح قػجٕح أثٲػةت ٚذ١ٮف ا٣ُٕٞػ (كاٷَة٣ح ٬٪ة ٩كجٲح)كٝؽ ٱُٲ٢ ا١٣ٺـ  ضكا٣سٺزح

 .كٝؽ دُٮؿ ٚذـٱؽ ٤ٔٯ ذ٣ٟ ضأك ٩عٮ ذ٣ٟ

كٝػؽ  -كدجٞٯ ا٣ُٕٞح ا٧٣٪ٞٮمح ٤ٔٯ مة٬ؽ ا٣ٞجؿ و٤ح كو٢ ثٲ٨ ا٣نةٔؿ 

 ضكٝةرئ ا٣نٕؿ ض٣ٲؽٔٮ ٫٣ ان كثٲ٨ ا٣ٞةرئ ا٣ؾم صةء ٝةوؽ -وةر ٰٚ دار ا٣عٜ 

 .كد٤ٛذ٫ ا٧٣ٞةوؽ كا٧٣ٕة٩ٰ ضٚٲكذٮ٫ٛٝ ا١٣ٺـ ضةن ٔةرًان ٦ؿكر ك٬ٮ ٱ٧ؿٌ 

٣٪٧ٲؿم ا٣ٮادم آمُٰٕح اث٨ أر٥ٝ اك٩كذأ٩ٙ ثٞ
(66)

 :ض كٚٲ٭ة

 أدٲػػخي إ٣ػػٯ ػػػة٣ٰٞ ػةًػػٕة

 

ٓي  ك٨٦ٍ   ق ٰٚ ا٣سؿل ٱؼٌػ  ػؽ 

 :كآػؿ٬ة 

 ٚػػأػ٤ٍه دٔػػةءؾ ٱػػة زااػػؿم

 

ٓي ٱى  ٣ٕػػػػ٢ٌ اٷ٣ػػػػ٫ ثػػػػ٫ً    ٪ٛػػػػ

كا٩ذ٭ػةء  ضكٰٚ ثٕي ا٣٪ىٮص إمػةرة ٦ػ٨ ا٣نػةٔؿ إ٣ػٯ ظذ٧ٲػح ا٧٣ػٮت 

 ضٚػٺ مػ٧ةدح ٚػٰ ذ٣ػٟ ك٣٭ػؾا ضكإ٣ٯ أف ٬ؾا ق٪ح اهلل دٕة٣ٯ ٰٚ ػ٤ٞػ٫ ضا٣عٲةة

كٰٚ ُٕٝح اث٨ ا٣ـٝةؽ ا٣ج٤٪كٰ
(67)

: 

 أإػٮا٩ى٪ة كا٧٣ػٮتي ٝػؽ ظػةؿ دك٩٪ػة

 

  ًٜ  ك٧٤٣ٮت ظ٥١ه ٩ةٚؾه ٚػٰ ا٣ؼٺاػ

٪ٌػػ  ًّ  حقػػجٞذ٥١ي ٧٤٣ػػٮت كا٧٣ػػٮت 

 

 ثػػٌؽ ٹظٞػػٰ كأ٤ٔػػ٥ أٌف ا١٣ػػ٢ٌ ٹ 

 ضكٱضٰء وٮت ٦س٢ وٮت اث٨ ا٣ٛػؿس أ٤ٔػٯ ٦ػ٨ وػٮت اثػ٨ ا٣ـٝػةؽ 

 :كأ٠سؿ ٦جةمؿةن 

                                                 

ؽ ث٨ أظ٧ؽ ث٨ أر٥ٝ ا٣ٮادم آمٰ ا٣٪٧ٲؿم اٵ٩ؽ٣كػٰ ٝػةض و أدٱػت مػةٔؿ أثٮ ػة٣ؽ ٦ع٧ (66)

 .٬(٦7:5ةرس اٷٝؿاء كا٣ذؽرٱف )دٮٰٚ 

ػخ اث٨ ػٛةصػح ٦ػ٨ مػٕؿاء أاث٨  ضأثٮ ا٣عك٨ ٤ٰٔ ث٨ إثؿا٬ٲ٥ ا٤٣ؼ٧ٰ )اث٨ ا٣ـٝةؽ( ا٣ج٤٪كٰ (67)

٢ ض كا٣ػؾٱ٣342:3ػ٫ دٱػٮاف ٦ُجػٮع. ا٧٣٘ػؿب  ضك٬ٮ ٰٚ ٩عٮ اٵرثٕػٲ٨ (63:٬)ز٦ة٫٩ دٮٰٚ 

 . كا٣نٕؿ ٰٚ ا٣ؾٱ٢ كا٣ذ٤٧١ح.311-::2: 4ض ك٩ٛط ا٣ُٲت 379-376: 6كا٣ذ٤٧١ح 
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٤خ إ٣ػٯ ٬٪ػةأدعكج٪ٰ كظؽم   ؟٩ٞي

 

ٜي ثػػٰ ٧ٌٔػػة ٝؿٱػػتو ٚىػػ  ٤ى٥ي قػػذ٤ع ٍٕ  ذى

ا٣ٕة٦ؿم ك٦س٢ وٮت أثٰ ث١ؿ 
(68)

: 

 ٢ٞٚ ٤٣ؾم قػٌؿق ٦٭١٤ػٰ

 

 !ٜي ت ٚإ٩ػٟ ثػٰ ٹًظػدأ٬ٌ  

٦ػػة ٱػػؽػ٢ ٚػػٰ ٦ٕػػة٩ٰ ا٣٪ىػػط  ٠ػػٺـ ا٣نػػةٔؿ ٚػػٰ ُٕٝذػػ٫ٚػػٰ كٱضػػٰء  

٧٤ةاٰ اٵ٩ؽ٣كٰك٦٪٫ ٝٮؿ أثٰ صٕٛؿ ا٣ ضكاٷرمةد
(69)

: 

 ان ٝجػػؿم أكٌوػػٲٟ صة٬ػػؽان ٚٲػػة زااػػؿ

 

 «٤ٔٲٟ ثذٞٮل اهلل ٰٚ ا٣كؿ كا٣ضٍ٭ػؿً » 

 ٚإ٧٩ػػة ةّ٪ ػػ ٚػػٺ ديٍعكػػ٪٨ٍ ثة٣ػػؽ٬ؿ 

 

ـً   ـٍ  أٹ ٱكػذ٪ةـى إ٣ػٯ ا٣ػٌؽ٬ؿً  ٨٦ ا٣عػ

كٱضؽ ا٣ٞةرئ دٞةرثةن ٰٚ ٬ؾق ا٣ُٞٓ ٰٚ اٵ١ٚةر كا٧٣ٞةوػؽ كا١٣سٲػؿ ٦ػ٨  

كٱ٤ٛخ ا٣٪ْؿ دؿداد ١ٚؿة  .ٵف ٦ضؿل ا١٣ٺـ ا٣ٕةـٌ كاظؽ  اٵ٣ٛةظ كا٣ٕجةرات

ٔؿ ًٲٛةن ثٕؽ كٚةد٫ ٱ٪٤ٞٮف ذ٣ٟ ٨٦ ٦ٞةوػؽ ا٣عٲػةة ا٧٣ٕؿكٚػح ثػٲ٨ ٩ـكؿ ا٣نة

 .ا٣٪ةس ٨٦ ًؿكرة إ٠ؿاـ ا٣ٌٲٙ كاٹظذٛةء ث٫ض كد٪ٮٱ٫٤ ٦ة ٱؿٱؽ ٨٦ ا٧٣ُة٣ػت

كٰٚ ُٕٝح ٤٣ـ٦ؼنؿم
(6:)

: 

ٰى ٝؽ أوجعخي ًٲٟٛ ٰٚ ا٣سؿل  إ٣٭

 

ٜ  ٔ٪ػػؽ ٠ػػ٢ ٠ػػؿٱ٥ً    ك٤٣ٌػػٲٙ ظػػ

 ك٬ٍت ٣ٰ ذ٩ػٮثٰ ٚػٰ ٝػؿام ٚإ٩٭ػة 

 

 ٲػػػؿ ْٔػػػٲ٥ً كٹ ٱٞػػػؿل ث٘ ْٔػػػٲ٥ه  

 ض ٦س٢ ذ٣ٟ.كٝؽ ٦ٌؿت ٰٚ ا٣جعر ضكٰٚ ُٕٝح اث٨ ٩ةٝٲة ا٣ج٘ؽادم 

كدجؽك ١ٚؿة ا٣ذ٤ٌٮـ ا٣٪ٛكٰ مؽٱؽة ا٣ٮًٮح ٰٚ ٦ة ٫٧ْ٩ ٤ٰٔ ثػ٨ ٔٲكػٯ 

 ٞل ٤ٔٯ ٝجؿق.ا٣ك١ؿم ٣ٲ٪

                                                 

أثٮ ث١ؿ ٦ع٧ؽ ث٨ إثؿا٬ٲ٥ ا٣ٞؿمٰ ا٣ٕة٦ؿم ا٣ؼُٲػت ا٣٪عػٮم اٵ٩ؽ٣كػٰضدؿص٥ ٣ػ٫ اثػ٨  (68)

 ض ٝةؿ اث٨ اٵثةر: كرق٥ أف ٱ١ذت ٤ٔٯ ٝجؿق )اٵثٲةت(.36-35اٵثةر ٰٚ دعٛح ا٣ٞةدـ 

مػةٔؿ ٦عكػ٨ض امػذ٢٘ ثة١٣ذةثػح  ٧٤ػةاٰ اٵ٩ؽ٣كػٰ ٠ةدػتضأثٮ صٕٛؿ أظ٧ؽ ثػ٨ أٱػٮب ا٣ (69)

 ث٧ة٣ٞحض ك٢ٞ٩ إ٣ٯ ظى٨ ا٣ٮردض ك٠ةف ادؼػؾق ٦كػ١٪ةن  (576٬)ا٣ؽٱٮا٩ٲح ز٦ة٩ةض دٮٰٚ ق٪ح 

 كا٣نٕؿ ٚٲ٫. - 345:2ٚؽ٨ٚ ٬٪ةؾ. اٷظةَح ٰٚ أػجةرٗؿ٩ةَح 

أثٮ ا٣ٞةق٥ ٦ع٧ٮد ث٨ ٧ٔؿ ا٣ـ٦ؼنػؿم أظػؽ أٔػٺـ ا١ٛ٣ػؿ ا٣ٕؿثػٰ اٷقػٺ٦ٰ ا٧٣ٛكػؿ  (:6)

 .425: 3ض كَجٞةت ا٧٣ٛكؿٱ٨ 284: 6. كٚٲةت اٵٔٲةف (649٬)ا٤٣٘ٮم اٵدٱت دٮٰٚ 
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ّْ  يَ ْٓ ًفس ٓا ًفُس كه ثىادَ  فْ امغي

 

 وثيييييبثٔي اامفػيييييا  امىػٔيييييِ   

 راقبيْ ا  واذيي ري وِايع امَػيي ْ  

 

 فْ ِٓم امحصاب امػصئِ  ِض وخا 

 اْوفْ قطػة امِزٓ  امىغ 
(60)

: 

 يكٌييُت فييْ شييف ة امغِآيية وام ُيي

 

 فحييياَم وٌّيييْ قييي ومُ اً وقٔىييي لِ يييي 

 :وفْ قطػة أاْ امّصنت ام اًْ 

 غٌي َا فٔا مٔت شػ ي كٔف أمقيا ُ 

 

 وزادي قنٔييييٌل وامييييّ ًُِب ك ٔيييي ُ  

وفْ  .واًقضاء امحٔاة ،وث ددت فْ َ   األشػار فك ة ذجىٔة امىِت - 

:شػ  أاْ اك  امػاو ي امشنبْ األً مصْ

 ميي ي ًفيي  امقييَ ُر امصيياا 

 

 اىِثْ كىا ذكيه امايام ُ  

 فقييي  ويييات وامييي ًا  دمٌ  

 

 ٌ  امّصيياد ُ ووييات وحّىيي 

 ووات امىنِك وأشئاغُهْ  

 

 ومه ٓبَ  وي جىػُْه ًاط ُ  

ووي امق واء ام ٓي ًظىِا فٔيٍ  .وَ ا وػٌّ ق ٓه ث دد فْ أشػار امشػ اء 

باديي اي زٓ  امػِ غ 
(61)

: 

 يأُٓيييا امشييياوت امىػّٔيييُ  اام َييي

 

 ؟ييييي  أأًييييت امىبييييّ أ امىِفييييِرُ  

 يأم ميي ٓا امػُيي  امقيي ٓه وييي اميي 

 

 !اييل أًييت جاَييٌل وغيي ورُ  ،أٓييامِ  

 :وفْ شػ  ااي امزقّا  امبنٌصْ 

 أإخِاًٌا وامىيِت قي  ذيا  دوًٌيا

 

 فيْ امائقي ِ  ًاف ٌ  ومنىِِت ذكهٌ  

                                                  

أاِ امقاشه امحصٔي اي غنْ )امشئُ  ايامِزٓ  امىغ ايْ(: كيام أدٓبياً ووج شيئً وشياغ اً، وكيام  (60)

 .90-79: 10، ووػ ه األدااء 281-277: 1وفٔات األغٔام َ(. 418-370وصٌفاً أٓضاً )

قبل امُ  ة، كيام  35ثِفْ  -ًص أًاً وي أَل امحٔ ة  اً مػبادي: كام شاغ غ ي اي زٓ  ا (61)

وي دَاة ام اَنٔة، فصًٔحا، ٓحصي امػ أية وامفارشئة، َيِ أو  ويي كجي  اامػ أية فيْ 

 (، وامشػ  فٍٔ.146-95:2األغاًْ ) -دِٓام كص ى 
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(6) 

٦ػ٨  ا٣ؾم ٱ٪٫٧ْ ٣ٲ٪ٞل ٤ٔٯ مة٬ؽ ٝجؿق مٲبةن  كٝؽ ٱٮرد ا٣نةٔؿ ٰٚ ا٣٪ه

ػىٮوٲةت ظٲةد٫ ٱؼ٤ُ٭ة ثة٧٣ٞةوؽ ا٣ذٰ دذػؿدد ٤ٔػٯ ا٣نػٮا٬ؽض ٠ةٷمػةرة 

كاٷمةرة إ٣ٯ د٘ٲٌؿ أظٮا٫٣ ٰٚ ظٲةدػ٫ض  ضإ٣ٯ ا٣٘ؿثح )٦ٮت ا٣ٞةا٢ ا٣٪ة٥ّ ٗؿٱجةن(

كاٷمػةدة ثػجٕي ٦ـاٱػة ٩ٛكػ٫ ٦ػ٨ ا٣ضػٮد  ضك٦ٕة٩ةد٫ )٠ةٵقػًؿ ثٕػؽ ا٣عؿٱػح(

 ا١٧٣ة٩ح. كا٣ٮٚةء ك٤ٔٮٌ 

ٝةؿ ض«ٝجؿ ا٣٘ؿٱت»كأمةر أثٮ ٤ٰٔ ا٣ٞة٣ٰ )ا٣ج٘ؽادم( إ٣ٯ ٝجؿق ثٕجةرة 
(73)

: 

 ًو٤ٮا ٣عؽ ٝجؿم ثة٣ُؿٱٜ ككدٌٔػٮا

 

 ٤ٚٲف ٧٣ػ٨ كارل ا٣ذٌػؿابي ظجٲػتي  

 كٹ دػػػػؽٚ٪ٮ٩ٰ ثػػػػة٣ٕؿاًء ٚؿث٧ػػػػة 

 

 ث١ٯ إف رأل ٝجػؿى ا٣٘ؿٱػًت ٗؿٱػتي  

ث٪ٞن٭ة ٤ٔٯ مة٬ؽ ٝجؿق م ٗؿثذ٫ ٰٚ ا٣ُٕٞح ا٣ذٰ أكوٯؽً ٪ٍ ذي كذ٠ؿ أثٮ ث١ؿ ا١٣ي  
(74)

: 

ٌٰ ٝجػؿ  ثػة٣جٞٲٓ ظػػٮلان ظػ

 

ٌٍ  ذا اٗذػػؿابو   ٤ىػػ٫ي  ظػػ  أٍرظي

 ٚػٰ دكػٲةرق كصػػؿل صػؽٌ  

 

ىػػػ٫ي ةن ٤َٞػػػ   ٦ػػػة مػػػةء ٌَٮ٣

 ٚ٭ٮ ٝؽ أ٣ٞٯ ٔىػةقي ك٣ػ٥ 

 

 !٫ي ٤ىػػػػػػٱػػػػػػٌؽػٍؿ إٹ دٮ٠ٌ  

كا٩ذٞػ٢ إ٣ػٯ  ضد٥ٌ٤ٕ ٰٚ ٦ؿقٲح ضك٠ةف ا١٣ذ٪ؽم ٗؿ٩ةَٰ اٵو٢ ٨٦ إ٣جٲؿة 

ػٌؽ ا٣نػةٔؿ  .ك٠ة٩خ كٚةد٫ ٰٚ ٗؿ٩ةَح ضز٥ ق٨١ ٦ة٣ٞح ضٗؿ٩ةَح ٦ؽة ٔى ك٨٦ ٬٪ة 

 ةن.٩ٛك٫ ٗؿٱج

                                                 

٨ ٠جػةر ا٤٣٘ػٮٱٲ٨ أثٮ ٤ٰٔ إق٧ةٔٲ٢ ث٨ ا٣ٞةق٥ ا٣ٞػة٣ٰ )٩كػجذ٫ إ٣ػٯ ٝػة٣ٰ ٝػٺ( ا٣ج٘ػؽادمض ٦ػ (73)

كا٧٤ٕ٣ةءض ٩ـؿ اٵ٩ؽ٣ف ٦ؿظجةن ث٫ كوػةر أ٦ػٲ٨ ا١٧٣ذجػح ا٣ٕة٦ػحض ٣ػ٫ ٦ؤ٣ٛػةت ذاإػحضك٦ضة٣ف 

 ض كا٣نٕؿ ٚٲ83:4.٫ض ٩ٛط ا٣ُٲت ٬(٧٤ٔ467ٲح ٦ؽك٩حض َجٓ ٔؽد ٨٦ ٠ذج٫ض دٮٰٚ ثٞؿَجح )

أدٱػت مػةٔؿض ٦ػ٨ أدجػةع ا٧٣ػؾ٬ت ا٣ؼٛػةصٰ.  ضأثٮ ث١ؿ ٦ع٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ اٵقؽم (74)

 ٨٦ ا٣ُجٞح ا٣ٕة٣ٲح. ص٧ٕخي مٕؿق )َجٓ ٚػٰ ٦ض٤ػح ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ثؽ٦نػٜكمٕؿق 

ض 375: 3ض ا٧٣٘ؿب 227. ثؿ٩ة٦ش مٲٮخ ا٣ؿٔٲ٪ٰ 695٬أك  694دٮٰٚ ق٪ح  .(5ض ج93ـ

 .343: 4ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت 
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ةٌ غتاد وذلر اهًػخًد
(64)

وةدأ قعػخُ اهخئ أوىيٓ  اً(،أسٖر)يْحُ غرٕتا  

 :(ةَقشّا غوٓ قتره ةقْهُ )يتخدئا لاةخداء اهقاهٔ

ُُ اهغيادي  قتَر اهغرٕب سقاك اهيّرائ

 

يي  ٌِ  احق   ادِ غتّيي ظفييرَت ةالءييبء اةيي

 :ٍفسُ ةػد ذهك فقالوذلر يٌ يآذر  

 ػًٓ إذا احصوْج ةاهحوى ةاهػوى ةاهَ  

 

 ةاهِخْصِب إن أجدةْا ةاهرّي هوّصادي 

 ةاهعاغٌ اهضارب اهرائ إذا اقخخويْا 

 

 ةاهًِْت أْحًَر، ةاهّضرغايث اهػادي 

 فٔ اهتحر فئ ٍَِػيىٍ  ىٍ ةاهدِر فٔ ٍِقَ  

 

دِر فٔ اهَيادي   ةاهتْدر فٔ ُظوٍَى، ةاهصَّ

وهميٌ اهشياغر أفيري فّٖيا ءيحَث  ،ْضػّا قصيائد اهفخيرفّذه أةٖات ي 

ذى قال غويٓ اهشيائع  ،يٌ أِوُ وِْ األسٖر اهمسٖر يع ٍفرٍ  ،غاظفٖث ذاحٖث قْٕث

 ةًا ةدأ ةُ: اً فٔ ِذا اهًَط يٌ اهشػر يًزوج

 ٍػييى ِييْ اهحيين وافييأٍ ةييُ قييدرٌ 

 

 ييييٌ اهسيييًاء فْافيييأٍ هًٖػيييادِ  

 وهى أليٌ قتين ذاك اهيَػع أْغوًيُُ  

 

 أْغييْادِ فييْ  تييال حّييادى أّن اهج 

وغخيب غويٓ اهقتير اهيذي غَّٖيب أخيا اهغٖيد  ،وجػن ٍفسُ أخيا اهغٖيد 

 :(ءتُّٖ فٔ اهػعاء واهجْد)

 لفاك فارفن ةًا اسخُْدغَج يٌ ليرمٍ 

 

 رّغييادِ  اهتييْر ِ  ِْب رّواك ليين قُعيي 

 ُُ وَييٕتميئ أخيياهُ اهييذي َغّٖتْييج واةِ  

 

ٍُ غييادِ  ححييج اهصييفُٖ ةييديعٍ    رائيي

مْٖأٍوفٔ قعػث أحًد اه 
(65)

: 

                                                 

( أحد أيراء إءتٖوٖث فئ ييدة غصير 488ِ-474أةْ اهقاسى يحًد ةٌ غتاد )اهًػخًد( ) (64)

إهيٓ  اً ةعٌٖ ذيى اخخويف يػّيى، أِخيذَ  أسيٖرب ءاغر فارس، احفن يع اهًرااهعْائف، أدٕ

وييا  42: 5ن يجًيْ  يعتيْ و وفٖيات األغٖيان اهُ دٕيْ ،وفّٖا وفاحُ ،أغًات ةاهًغرب

 و288-287: 7، واهْافٔ ةاهْفٖات 68-54: 4ةػدِا، واهحوٖث اهسٖراء 

ٖػيث اهًجيددٌٕ فئ أحًد اهمْٖأٍ اهديشقٔ: أدٕب لاحب ءاغر يصيَّف، ليان فئ ظو (65)

اٍظر ةحرًا غَُ فٔ يجويث يجًيع اهوغيث  - اهشػر فٔ اهقرن اهرايٌ غشر، وهُ دْٕان يعتْ 

 و4، ج87، ميحًد رضْان اهدإث -اهػرةٖث ةديشن 



 388 (4-3) ءاناجلز (19)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 ٖ بػ٘ظام اادي ٖفادففِّ  إذا ٌّت 

 

 ٌع اىُغَربد وانجب غيٕ َطّدثٖ شاررا 

 كضٕ أشإا أال ريً اىريٍَ ير   

 

 وىً ْٗصُو غَ إىٍف وىً ٗرثهب غدرا 

وذنر افة اىحر فٖ ْؤالء اىظػراء فخري اى دروفي 
(66)

كدل فٖ كرػجّ ،
(67)

: 

كفٔا أّٗٓد اىازوار ك اري
(68)

 ِْ٘ٓاةً  

 

 أٗٓاد اىٍ٘اُت اىُحار   دً وكٔىٔا شامٌ 

 وطٔفٔا ي٘دل اىل ِْر اح ٖ وفّهاروا 

 

ًّ ٗج ُػااّ اىحظاارُ    بٍاأٍت أن٘ااٍد ياا

 ثروا أن نأس اىٍٔت يق غيٕ اىٔرى 

 

ونوٌّ ىّ ٗأٌٌ وإن أىّاف اىػٍارُ  
(69)

 

وُظً ٌحٍٔف اىٍٔكع 
(70)

ٌع كرػة ُثرٗاة  ،ك ره ٕكرػة طػرٗة ىجِلض غي 

وكاد كادل فاٖ   ار  ،ىلرػجَ٘ وايادواىٍلصد فٖ ا ،ثص لٓد فٖ اىٍػِٕ ُفصّ

(اىلرػة )وْٖ فٖ شجة أب٘دت
(71)

: 

 ٗاااد ي اااذا يِاااٖ نٍ٘اااٌو بربِااادو

 

 دِ ويدطااد ٗزاادزِٖٗ بحاادل ٌِّهاا 

  ًٌ  فه٘ااف أ اادن اىِاادر وام راِياا

 

 وأرنٔ ىجلص٘ري طفدغة )أيٍاِد( 

واٙن »يً كدل فٖ ٌٔضع   ر ٌَ اىدٗٔان بػد أن أطدر إىإ اىلرػاة اىصادبلة:  

َّ ىٖ أن أض ًّ ىٓد  ٍصة أب٘دت أ ر ىهَ ٌَ غ٘ر اى حر اىٍاذنٔر )اىرٔٗاو( باو غ

ْٖ ٌَ اىدو ب٘ت، وأنزاؤه: فُػٔىَ ٌُجفدغيَ فػٔىَ فَِػيَ، وْٖ
(72)

: 

                                                 

دفٖ، طدغر، غربٖ شأري، ش٘دشٖ غصهري اح :(1966ٌ-1887فخري اى دروفي: ) (66)

اىٍزيس اىِ٘دبٖ اىصٔري، ااديب ضد االشجػٍدر اىفرُصٖ، وندن ُدئ ًد فٖ  اً ندن ٌزدْد

 بمف اىػرب أوطدُٖ. :كص٘دة

 فغد اىحهً٘ ٌدٗرة ٌرنز اىٔيدئق اىجدرٗخ٘ة. -اىظػر فٖ نجدب  فدق و ٌذنرات اى دروفي (67)

 ٗرٗد كفٔا غيٕ ك ري. (68)

 أي: وإن غدش اىٍرء أىف شِة. (69)

-1840ٌحٍٔف بَ غ اد اىٍحصاَ اىٍٔكاع، اىدٌظالٖ اىحصاِٖ٘ اىلادفري ا)طاػري ) (70)

 .ىّ فٗٔان ٌر ٔع ،(1904ٌ

 .49-48فٗٔاُّ: (71)

 .97فٗٔاُّ:  (72)
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قاًقمحموووموقممٌّوووٌ قرووون قمُْ    ووو

ق

قا َووذ تقعَققفووققٌهوو  قموومق وو    ق

ق قو فووووا قه بوووو  قهوووو ق  ِوق ًبوووو 

ق

قالقيملووويقفوووققالووو   ق الق     ووواق

ق قفوووووَ  ٍققذ قأضوووووح قه م لووووو 

ق

قو  ظوووومقه ه وووواقيُزيووووُ ق  حَز وووواق

ق وووٍ قو ووواقع وووم  ُق ٍّ قفوووا ظ ق مب

ق

قها  ووواويقمحمووونقوِووومق وووافُِ  اق

ق قموومقوشوو ْبقعهوواوَ قو م ُوو قيووا

ق

قموومقه وواقعهوواولق  مصوولم مقأ وواق

ق (7) 

ٌملقأهقق إلخ صقمحمنققوم  قوٌنق ظ  قم محق   مق  هني ققعل قٌلةٍق

همقأ منق  ب  قق إلش  نويق  م  وفقهاهمق    صقّق 
(79)

ق:

ق  وو ق  قلوو قٌوونقعظمووبقذ وومهق

ق

قفصووامْحقموواق   ووملقموومقم وواولْقق

ق ق ًقفب ووو ق ًقأرووواقيووواقشووو نيقعهووون

ق

قأ ووووااقههاهوووويق   ووووا ققوو وْل ق

ق ق(و ول)وفوققٌم و قق.و  من و وةق(  م وزل) مويةقه مق  ون وقق(و ول)وفقق

ق.ف ٌ قيبٍنقم  ق    اء

وٌملق مسق  نيمقهمق  مزيم
(74))*(

ق:

قهباوعووةق  ي يوو ق  لووبقٌهوو ي

ق

ق قمووومققوووني ِقأل ظووو قهوووا    ّقق

ق قف وواقمووم  ق  مووم  ققأ ووبقأو وو 

ق

قه  مةقمومقيمومتقعلو ق  ي يو ِقق

ق و  ي يو قق،ِمق  م انق  ذيقيم قف  ق   وا ُقق:فا ي ي ق:وفقق     ق موية

ق.[٦١   م:ق] ژ...  ٹ ٿ ٿ ٿ ژط ي ق الش بامةقو   بمىقق:أيضاًق

ق    ممويةق)   ا  ة(.فقق  ه بق ألولقممقٌي ةقعا  ةققوش  نق   مويةقأيضاًق

                                                 

ق.9٦-99:ق7  ضمءق   م قق(79)

ق.99١خز  ةق ألوبق لحممي:قق(74)

(قأنقع ءق  ونيمق  ممٌو ،قعلوققهومق٦/444وذ  ق همق   ق   صب  ققفقق)  هاءق  غم قق)*(

.قو ومسق  ونيمق(قأوق قأنقيُ  و قِوذ نق  ه  وانقعلو قٌهو  794ِعهنق هللق  ه  يق)ت

ق.ق=ق]  م لة[8٦٦ِمحمنقهمق ه  ِ  قهمقه  ةق  نم بقق  مزيمق ا بقوفا  قش ةق



 4:1 (4-3) ءاٌاجلز (19)اجمللد  -جمل٘ جمنع اللغ٘ العسبٔ٘ بدمظل 

ًّين ٣ذػأرٱغ كٚةد٭ػةض كدؿ٠ػخ  واعخًدم عااظث اهخًْٖرٕيث عويٓ اصيال اهم

٣ؾ٣ٟ آػؿ مُؿ ٨٦ ا٣ُٕٞح ا٣ذٰ ٧ْ٩ذ٭ة ٣ذ١ذػت ٤ٔػٯ ٝجؿ٬ػة. ٝػةؿ أػٮ٬ػة أظ٧ػؽ 

٧٣ػة ٦ؿًػخ مػٞٲٞذٰ » :ك٠ةف ٦ػ٨ أوػؽٝةا٫ ضدٲ٧ٮر ثةمة ٰٚ دؿص٧ح ٦ع٧ؽ أ٢٧٠

٣ذ١ذػت  ةن خ ٚػٰ ٦ؿًػ٭ة أثٲةدػ٧ْ٩ ضا٣كٲؽة ٔةانح ا٣ذٲ٧ٮرٱحض كأظٌكخ ثؽ٩ٮ اٵص٢

 كدؿ٠خ ٦ىؿاع ا٣ذةرٱغ )ا٣نُؿ ا٣سة٩ٰ( ٨٧٣ ٱ٪٫٧ْ ثٕؽ٬ةض ك٬ٰ: ض٤ٔٯ ٝجؿ٬ة

 ٚ٪ٮدٱػخي اٍرًصٕػٰ ٝؽ ٠٪خي ٔةانػحن 

 

   ٰ  ٚػػػةفً  ٤٣ٞجػػػؿ ٦ػػػأكل ٠يػػػ٢  ظػػػ

ٌٙ ٔػ٨ ٦ىٍؿًػةد٫  ؿى ا١٣ػ ٍٛ  ٚأدٲخ ًوػ

 

 ك٦ٞػػػػػٌؿة ثػػػػػة٣ٕضـ كا٣ٕىػػػػػٲةفً  

ٌؿدٍتي ٨٦ زٮب ا٣٭ؽل ١٣ػ٨ٌ ٣ػٰ   صي

 

 كاٷٱ٧ػػػةفً ض ٷقػػػٺـ٦ػػػ٨ ا دةصػػػةن  

 ث٧ع٧ػػػػػؽو ةن ك٩ـ٣ذػػػػػ٫ ٦كذنػػػػػٕٛ 

 

ػػػ٤ٰ ٔٛػػػٮ   ٦ػػػ٨ ا٣ػػػؿظ٨٧ً ان كدٮق 

 ةن أوػػجعخي ٧٦ػػ٨ زار ٝجػػؿم راصٲػػ 

 

 كدػػػٺكة ا٣ٞػػػؿآفً  ضػٲػػػؿ ا٣ػػػؽٔة 

 ١٣ػػ٥ ا٣جٞػػة إػػػٮافى دٱ٪ػػٰ أر ػػػٮا: 

 

 ........................ 

 :ا٣ذةرٱغ ثٞٮ٫٣ (٦ع٧ؽ أ٢٧٠)٥ ٚ٪٥ْ ا٧٣ذؿصى  :ٝةؿ أظ٧ؽ ثةمة دٲ٧ٮر

 قػػػػ٧ة ثض٪ػػػػةفً  ٣ٕةانػػػػحو  ٝجػػػػؿه   .........................

 .«ثعكةب ا٣ض٢٧ٌ 2431٬كدةرٱغ ا٣ٮٚةة ٬ٮ ق٪ح  

(8) 

مػٮا٬ؽ  ٚػٰ ا٣٪ىػٮص ا٣ذػٰ ص٧ٕذ٭ػة ٚػٰ ٦ٮًػٮع ضصؿل ا٣نػٕؿاء -أ

 ةن ٦ؼىٮوػ ان ٝةوػؽ ةن ٤ٔٯ ٥ْ٩ د٤ٟ ا٣٪ذٙ كا٣ُٞػٓ كا٣ٞىػةاؽ ٧ْ٩ػ ضا٣نٮا٬ؽ

٫ ٧٣٪ةقجح ٨٦ ا٧٣٪ةقػجةت ٨١٣ ا٣نةٔؿ ٝؽ ٱؼذةر ٨٦ مٕؿ ٧ْ٩ .ثذ٤ٟ ا٧٣٪ةقجح

٧٠ػة ركل  -ٚإ٩ػ٫  .٠ة٣ؾم و٪٫ٕ أظ٧ػؽ مػٮٰٝ ض٣ذ٪ٞل ٤ٔٯ مة٬ؽ ٝجؿق ةن أثٲةد

اث٪٫ ظكٲ٨ مٮٰٝ
(86)

ٔػةرض ث٭ػة ا٣ذػٰ اػذةر ثٲذػٲ٨ ٦ػ٨ ٝىػٲؽد٫ ا٣٪جٮٱػح  - 

 :ك٧٬ة ملسو هيلع هللا ىلص٦ؽح ٚٲ٭ة رقٮؿ اهلل  ضٔيؿٚخ ث٪٭ش ا٣جؿدةك ضا٣جٮوٲؿم

                                                 

 .277 - ١٦2:58ذجح ا٣٪٭ٌح ا٧٣ىؿٱح  -ظكٲ٨ مٮٰٝ  -أثٰ مٮٰٝ  (86)
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 ثذكػ٧ٲذٰ ٱة أظ٧ؽ ا٣ؼٲؿ ٣ػٰ صػةقه 

 

ػ٧ٰ ك٠ٲٙ ٹ ٱذكػة٦ٯ  ٌٰ قى  ؟ثػة٣٪ج

 ذ٩جٰ ٨ٔ ا٣٘ٛؿاف ٣ػٰ أ٦ػ٢ه  إف ص٢ٌ  

 

ذى   ٲػؿ ٦ٕي ػ٥ً ٰٚ اهلل ٱض٤ٕ٪ٰ ٚػٰ ػى  ىى

كاٵ٦ػ٢  ضملسو هيلع هللا ىلصٚٞؽ أًةؼ مٮٰٝ ثةػذٲةرق ٬ػؾٱ٨ ا٣جٲذػٲ٨ ا٣ذٮٌقػ٢ ثػة٣٪جٰ  

 .اهلل قجعة٫٩ كدٕة٣ٯ ةا٣ٞٮم ث٧٘ٛؿ

ْى  -ب آػػؿ  ان ٫٧ أظؽ ا٣نٕؿاء ٣ٲ١ذػت ٤ٔػٯ ٝجػؿق مػةٔؿكٝؽ ٱىٍعٛـ ٩ٌه ٩

٫ مػةٔؿه ٣ػ٥ ٱيكػ٫٧ٌ اثػ٨ ٔجػؽ ا٤٧٣ػٟٟ ٦ة و٪ٕك٨٦ ذ٣ ض٣ٲٕةر٫ً
(87)

  ك٠ػةف 

 :ٝةؿ ٰٚ أٌك٣٭ة ض٣٭ؾا ا٣٘ؿض قٺـ ا٣جة٤٬ٰ ٝؽ ٥ْ٩ ٝىٲؽةن 

 ان ٱة ذا ا٣ؾم ٦ىٌؿ ثٰ اصذٲػةز

 

 

ٍٙ ٤ٝػػٲٺ   قػػأ٣ذٟ اهلل ٝػػ

 :٠أ٫٩ اقذضةب ٫٣ ض٫٣ ةن رازٲ ةنض٦ٕةرً ضٚٞةؿ وؽٱ٫ٞ 

ـو  قػػٺـي   رثػػٰ ٤ٔػػٯ قػػٺ

 

 ٦ػػة ٔةٝجىػػٍخ ث١ػػؿةه أوػػٲٺ 

 ٹ دػػػـاؿ دكػػػٰٞ دعٲػػػح 

 

 وٮب ا٣عٲة ٝجؿق ا٧٣يعٲٺ! 

ؿ ٤ٔػٯ أف وأشيوْةُ ٕيد ضكٝؽ ٩ضػؽ ا٣ػ٪ه ا٣ػؾم ٠ذػت ٤ٔػٯ ا٣ٞجػؿ -ج 

رٱغض ك٦ػ٨ ٩كػٲ٫ ا٣ذػة ض٨١٣ ا٣ؿص٢ ٦ض٭ٮؿ ضوةظت ا٣نٕؿ ٬ٮ وةظت ا٣ٞجؿ

ذ٣ٟ ٦ة ركاق اث٨ ػ١٤ةف
(88)

: أػجؿ٩ٰ ثٕي اٵوعةب أ٩ػ٫ رأل ثضـٱػؿة ٝةؿ 

 :ك٤ٔٯ ٝجؿق ١٦ذٮب ضعةفدؿثح ١٤٦٭ة ٔـٱـ ا٣ؽك٣ح رٱ «قٮا٨٠»

 ٠ػػةف ٣ػػٰ أ٦ػػ٢ه  ٱػػة أٱ٭ػػة ا٣٪ػػةسي 

 

 ٌٝىػػػؿ ثػػػٰ ٔػػػ٨ ث٤ٮٗػػػ٫ اٵصػػػ٢ي  

ثٌػػػػػػػ٫ي    رصػػػػػػػ٢ه  ٤ٚٲذػػػػػػػٜ اهلل رى

 

 أ١٦٪ػػػػ٫ ٝجػػػػ٢ ٦ٮدػػػػ٫ ا٧ٕ٣ػػػػ٢ي  

٤ًٞػخي ظٲػر دػؿل  ي  ٦ة أ٩ػة كٍظػؽم ٩

 

٤ػػػخي ٱ٪ذٞػػػ٢ي  ٠ػػػ٢ٌ    إ٣ػػػٯ ٦ػػػة ٩ٞي

ك٨٦ ا٣٪ىٮص ا٣٪٧ٮذصٲػح 
(89)

ٝىػٲؽة ٝىػٲؿة ٧ْ٩٭ػة ك٣ػؽ ٤ٔػٯ ٣كػةف  

                                                 

 .66-59دذ٧ح ا٣كٛؿ ا٣سة٨٦:  -ا٣ؾٱ٢ كا٣ذ٤٧١ح  (87)

 .٧443ُٕةر: ض كا٩ْؿ دؿص٧ح ٣كٮا٨٠ ٰٚ ا٣ؿكض ا6/284٣كٚٲةت اٵٔٲةف ٹث٨ ػ١٤ةف:  (88)

 .361: 5اٷظةَح ٰٚ أػجةر ٗؿ٩ةَح  (89)
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ذٮٌٚ  ضكا٣ؽق ٬ٮ ٱٮقٙ ث٨ رًػٮاف ا٣٪ٌضػةرم أظػؽ أٔػٺـ ٗؿ٩ةَػح ٚػٰ  ٯكا٧٣ي

 (:٨٦ ٥ْ٩ اٹث٨)ٚٞؽ ٠ذت ك٣ؽق ٤ٔٯ مة٬ؽ ٝجؿق  ضا٣ٞؿف ا٣سة٨٦

 إ٣٭ػػٰ ػػػٌؽم ٚػػٰ ا٣ذػػؿاب دػػؾ٣ٺ

 

 ثكُخي ٔكٯ رظ٧ةؾ ٱعٲة ث٭ة ا٣ػؿكحي  

 كصةكرتي أصؽاث ا٧٧٣ة٣ٟ ػةًٕةن  

 

ٰى ٦ىػؽكعه كد٦ٕػٰ ٦كػٛٮحي    ك٤ٝج

 ككص٭خ كص٭ٰ ٩عٮ صٮدؾ ًةرٔةن  

 

 ٢ٕ ا٣ؿًٯ ٨٦ ص٪ت ظ٧٤ٟ ٧٦٪ٮحي ٣ 

 كا٣ػػػؾ٩ٮب دػػػؤد٩ٌٰ ان أدٲػػػخ ٚٞٲػػػؿ 

 

 كٰٚ ا٤ٞ٣ت ٨٦ ػٮؼ ا٣ضؿاا٥ دجؿٱطي  

ٍٔذ٧ػػٍؽ إٹ ا٣ٌؿصػػةءى كقػػٲ٤حن    ك٣ػػ٥ أ

 

 كإػٺصي إٱ٧ة٩ٰ ث٫ ا٣ىؽر ٦نػؿكحي  

ٰ  ٔػػ٨ ٔػػؾاثٰ كٔػػة٥٣ه    كأ٩ػػخ ٗ٪ػػ

 

 ثٛٞؿم كثةب ا٣ٕٛٮ ٔ٪ػؽؾ ٦ٛذػٮحي  

ٰى ٔٛٮ   ٨٦ ٣ػؽي٩ٟ كرظ٧ػحن  ان ٚ٭ٍت ٣

 

 ف ث٭ة ٨٦ رثٞح ا٣ػؾ٩ت دٍكػؿٱطي ٱ١ٮ 

ٓى    ا٣عٲػة كو٢ٌ ٤ٔٯ ا٧٣ؼذةر ٦ة ٧٬

 

 ك٦ة ٤َٕخ م٧فه ك٦ة ٬جخ ا٣ؿٱطي  

ا٣ٌػؿأح إ٣ػٯ اهلل دٕػة٣ٯ كا٣ذػؾ٢٣ ٔ٪ػؽ  :كأثؿز ٦ة دػؽكر ظٮ٣ػ٫ اٵثٲػةت 

 .ك٤َت ا٣ٕٛٮ كا٧٣٘ٛؿة ضأثٮاب رظ٧ذ٫

(9) 

 (ا٧٣ؾ٬ت ا٣ؼٛةصٰ)أٌف ص٧ةٔح  طْاِد اهظْاِدك٨٦ ا٧٣ٺظْةت ٤ٔٯ 

كثٌٕػ٭٥ صػؿل ٤ٔػٯ  ضٚ٪٧ْٮا ٦س٫٤ ضكا مٲؼ٭٥ اث٨ ػٛةصحاٵ٩ؽ٣ف صةرى  ٰٚ

اثػ٨ ا٣ـٝػةؽ  :كٚٲ٭٥ اثػ٨ أػذػ٫ ضٮا ث١ذةثح ٦ة ٧ْ٩ٮق ٤ٔٯ ٝجٮر٥٬كأكوى  ض٫ُ٧٩

ك٦ة٣ٟ ثػ٨  ضكأثٮ ث١ؿ ا١٣ذ٪ؽم ضكأثٮ ا٧٣ُؿؼ ث٨ ٧ٔٲؿة ا٧٣ؼـك٦ٰ ضا٣ج٤٪كٰ

كادجػٓ ض راقأك ٧٦ػ٨ صػة ضكٗٲؿ٥٬ ٨٦ أ٢٬ ز٦ة٫٩ ضكأثٮ ا٣جٞةء ا٣ؿ٩ؽم ضا٧٣ؿٌظ٢

 .َؿٱٞذ٫ ٰٚ اٵٔىؿ ا٣ذة٣ٲح

 :كٝؽ ٝةؿ اث٨ ػٛةصح ٰٚ ٤ُ٦ٓ ُٕٝذ٫

ٌٰ ٬ػػػ٢ ٦ػػػ٨ كٝٛػػػحو   ٣ذػػػأ٥ٌ٣ً  ػ٤ٲ٤ػػػ

 

  ً٥  ٤ٔػػػٯ صػػػؽزٰ أك ٩ْػػػؿة ٣ذػػػؿظ 

 :كٝةؿ اث٨ ا٣ـٝةؽ 
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 أإػٮا٩٪ة كا٧٣ػٮت ٝػؽ ظػةؿ دك٩٪ػة

 

ًٜ  ٩ةٚؾه  ك٧٤٣ٮت ظ٥١ه    ٚػٰ ا٣ؼٺاػ

 :كٝةؿ أثٮ ث١ؿ ا١٣ذ٪ؽم 

ٌٰ ٝجػؿ  ثػة٣جٞٲٓ ظػػٮلان ظػ

 

ٌٍ ذا   ٤ىػػ اٗذػػؿاب ظػػ  ٫ي أرظي

 :كٝةؿ اث٨ ٦٘ةكر ا٣نةَجٰ 

 أٱ٭ػػػة ا٣ٮاٝػػػٙ أذجػػػةرا ثٞجػػػؿم

 

ٰ  ٝػػٮؿ ٧ْٔػػٰ ا٣ػػؿ ٦ٲ٥ً    اقػػذ٧ٓ ٚػػ

 :كٝةؿ أثٮ ا٣جٞةء ا٣ؿ٩ؽم 

 ٌٰ  ا٣ػػؾم ثٲ٪٪ػػة اصٕػػٺ ثػػة٣ٮدٌ ػ٤ٲ٤ػػ

 

٥ً  إذا ٦ػػخ  ٝجػػؿم ٔؿًػػحن    ٤٣ذػػؿظ 

كاقػذب٪ةس أدجػةع  ضكّة٬ؿ ا٣ذٞةرب ٰٚ ٦ٞةوؽ ا١٣ٺـ ثٲ٨ ٬ؾق ا٣٪ىٮص 

 .٦٪٭٥ أق٤ٮث٫ كثٰٞ ٢١٣ كاظؽو  ضا٧٣ؾ٬ت ا٣ؼٛةصٰ ث٧ة ثؽأ ث٫ اث٨ ػٛةصح

 ان وػ٘ٲؿ ةن ٠سٲػؿة ٚػٰ ٬ػؾق ا٣٪ىػٮص ٣ذنػ٢١ ٦ٕض٧ػ كدذض٧٭ؿ ٦ٛػؿداته 

كدنػٲٓ أ١ٚػةر ك٦ٕػةف ك٦ٞةوػؽ ض ٢ٌ٠ ٤ٔػٯ َؿٱٞذػ٫ ض٫ ا٣نٕؿاءي ٱذؽاكؿ ٦ٛؿدادً 

دؽكر ظٮ٣٭ة د٤ٟ ا٣٪ىٮص ٦ٓ اظذٛةظ  :كرؤل ٰٚ ٩ىٮص مٮا٬ؽ ا٣نٮا٬ؽ

كدعٞٲػٜ ا٣٘ػؿض كدٛؿٱػٖ ا٣ٕةَٛػح  ضثأق٤ٮث٫ ٰٚ ا٣ٕؿض كا٣ذ٪ػةكؿ٢٠ مةٔؿ 

 كاقذٲٛةء ا٧٣ٞىٮد.

 :أ٣ٛةظ مٮا٬ؽ ا٣نٮا٬ؽ كٰٚ ٦ٕض٥

كا٤ٛ٘٣ػح  ضكاٹ٩كٲةؽ ٦ٓ ٦نػة٢ٗ ا٣ػؽ٩ٲة ض٦ٛؿدات اٹٔذؿاؼ ثة٣ذٞىٲؿ -

  .٨ٔ اٳػؿة

 ضك٤َػت ا٧٣٘ٛػؿة ضك٦ٛؿدات اٷ٩ةثح كا٣ٕٮدة إ٣ػٯ ا٣عػٜض كا٣ٌػؿأح -

٠ٞٮؿ اث٨ م٭ٲؽ:

 خ ٦ػٮ٣نٯٚأ٩ان ٛٮرب ٔ ٱة

 

 مػػ١ؿق ا٣ٕجٲػػؽي  ٌٝىػػؿ ٚػػٰ 

 ضك٦ٛؿدات اٵ٢٦ كا٣ؿصةءض كا٣ذٛةؤؿ ثة٣ٕٛٮ كا٧٣٘ٛؿة كا٣ْٛػؿ ثة٣ض٪ػح - 

كا٣٪ضةة ٨٦ ا٣٪ةر.
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 ضك٦ٛؿدات ا٣ذٞؿب إ٣ٯ اهلل دٕػة٣ٯ ثؿقػٮؿ اهلل وػ٤ٯ اهلل ٤ٔٲػ٫ كقػ٥٤ -

:٠ٞٮؿ مٮٰٝ ضكاردٞةب ا٣نٛةٔح

 ثذكػ٧ٲذٰ ٱة أظ٧ؽى ا٣ؼٲؿ ٣ػٰ صػةقه 

 

٦ٰ٧ًٯ ثة٣ؿقٮك٠ٲٙ ٹ ٱذكة   ؟ؿ قى

ٔكػػٯ أف ٱكػػذؽرؾ ٝػػةرئ  ضكاٹٔذجػػةر ضك٦ٛػػؿدات ا٣٪ىػػط كاٷرمػػةد - 

كٱأػؾ ٧٦ػة ٱػؿل ا٣ْٕػح كا٣ٕجػؿة ٠ٞػٮؿ اثػ٨  ضا٣نٕؿ ٤ٔٯ ا٣نٮا٬ؽ أ٦ؿ ٩ٛك٫

:٦٘ةكر ا٣نةَجٰ

 ثٞجػػػؿمان أٱ٭ػػػة ا٣ٮاٝػػػٙ أذجػػػةر

 

  ٍٓ ٌٰ ٝػػٮؿ ٧ْٔػػٰ ا٣ػػؿ٦ٲ٥ً  اقػػذ٧  ٚػػ

 :كٝٮؿ أثٰ ث١ؿ ا١٣ذ٪ؽرم 

ٌٰ ٝجؿ  لثة٣جٞٲٓ ظٮ ان ظ

 

ٌٍ  ذا اٗذؿابو   ٤ى  ظ  ٫ي أٍرظي

 ضكا٧٣سٮل ضك٦ٛؿدات ٦ة ٱك٧ٯ ث٫ ا٣ٞجؿ ك٦ة ظٮ٫٣ ٠ة٣ضؽًث كا٣ٌؿٱط - 

:كٰٚ مٕؿ أثٰ ٩ٮاس .كا٤٣عؽ ضكا٣ؿ٢٦ ضكا٣ذؿاب ضكا٣ذٍؿب ضكا٣عضةرة

 كْٔذػػػػٟ أصػػػػؽاثه 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ٧يٍخ   وي

 

ذٍػػٟ أز٦٪ػػحه   ٕى ى  ٔيٛػػٍخ  ك٩

:ا٣ن٧ةدح ٠ٞٮؿ اث٨ ٦٪ٲؿ ا٣ُؿاث٤كٰ ك٦ٛؿدات ا٣ن٧ةدح كردٌ - 

 ةن زار ٝجؿم ٤ٚٲ٨١ ٦ٮٝ٪٨٦ 

 

 أف ا٣ػػػػؾم أ٣ٞػػػػةق ٱ٤ٞػػػػةقي  

 :كٝٮؿ أثٰ ٔة٦ؿ ا٣ن٤جٰ ٰٚ آػؿ ُٕٝذ٫ 

 ٢ٞٚ ٤٣ؾم قٌؿق ٦ىػؿٰٔ

 

ٜي    !دأ٬ٌٍت ٚإ٩ػٟ ثػٰ ٹظػ

:٠ٞٮؿ أثٰ ػة٣ؽ ا٣ٮادم آمٰ ضك٦ٛؿدات ا٣ذ٤ٌٮـ ا٣ؾادٰ - 

 ةن كإف ٠٪خي كاٚٲذػ٫ ٦ضؿ٦ػ

 

ٓي   ٰى ٚػػٰ ُٔٛػػ٫ أ٧َػػ  ٚػػإ٩

 :كٝٮؿ ٔةانح ا٣ذٲ٧ٮرٱح 

ٌٙ ٔػ٨ ٦ىٍؿًػةد٫ً ٚأدٲخ وػٛؿ  ا١٣ػ

 

ًٕىػػػػػٲةفً  ك٦ٞػػػػػٌؿةن    ثػػػػػة٣ٕضـ كا٣

ى:خاتمِ 
ٍه ػػةٌص ٦ػ٨ ا٣نػٕؿض ٣ػ٫ أقػجةث٫ كدكإٚػ٫ ك٣ػ٫  أمٕةر مٮا٬ؽ ا٣نٮا٬ؽ ٧٩ػ
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ٌٰ ٰٚ ٦ٮًٮع ا٣عٲةة كا٧٣ػٮتض ٱيػ٪ٞل  ٌٰ مؼى ٦ـاٱةق كػىةاى٫ض ك٬ٮ ثٮحه ذاد

ػػؿى  ضي ٤ٔػػٯ ا٣٪ػػةس ٦ػػة داـ ا٣عػػؽث ٝةا٧ػػةن. ك٤ٔػػٯ اػػػذٺؼ َجٲٕػػح ٚػػٰ ٣ػػٮح ٱٕي

ك٬ٰ وةدرة ٨ٔ ا٣عػٌف  ض٦ٺ٦ط ٔة٦ح ٗة٣جح دن٢٧ ٬ؾق ا٣٪ىٮصز٧ح  ا٣٪ىٮص

 ا٧٣ؿ٬ٙض كا٣ؾااٞح ا٣نٕؿٱح ا٣ٕة٣ٲحض ك اٹ٩ٕٛةؿ ا٣ٕةَٰٛ ثة٧٣ٮٝٙ.

ك٬ٰ دٕجؿ ٨ٔ ذكات أوعةث٭ة ٰٚ ا٧٣ٞةوؽ ا٣ٮاردة ٚٲ٭ػة كٚػٰ أقػ٤ٮث٭ة 

 :دىػؽر ٔػ٨ ا٣٪ػة٧ّٲ٨ ضك٬ٰ ٦ىٞٮ٣ح اٵق٤ٮب ٦ذٞ٪ػح ا٣ىػٲةٗح .كوٲةٗذ٭ة

إٹ ٦ػة قػجٞخ اٷمػةرة إ٣ٲػ٫ ٦ػ٨ مػٕؿ قػٺـ ) ٦ٮصـةن  ٦ذؽٚٞحن  ضض ق٭٤حن ق٤كحن 

كدْ٭ػؿ  ض٦ؤدٱح ا٣٘ؿض ا٣ؾم ٝىػؽ إ٣ٲػ٫ ا٣نػةٔؿ (ا٣جة٤٬ٰ كا٧٣ٕذ٧ؽ ث٨ ٔجةد

 .ٝٮٱح ٗة٦ؿة ا٣ٕةَٛح

كثػٲ٨  ضك٬ٮ ٱػ٪٥ْ ا٣نػٕؿ ضكظة٫٣ ضك٨٦ ٬ؾق ا٧٣ُةثٞح ثٲ٨ ٦ٮٝٙ ا٣نةٔؿ

ػؿ أثػٮ ٧٣ػة » :٦ة ركاق أثػٮ صٕٛػؿ ا٣ىػةاٖ ٝػةؿ -ا٣٪ه ا٣ؾم وؽر ٔ٪٫  ًٌ اظذي

«٤ٔٯ ٝجؿم ا٠ذجٮا ٬ؾق اٵثٲةت :٩ٮاس ٝةؿ
(8:)

: 

ٟى أصؽاثه   ٍخ ٧ي وي  كْٔذ

 

ذٍػػػٟ  ػػػ ك٩ٕى ٛي ٔي  ٍخ أز٦٪ػػػح 

 كد٧ٌ٤١ػػٍخ ٔػػ٨ أكصػػ٫و  

 

رو   ٮى ػجٍخ  دج١ٰ ك٨ٔ وي  قي

 كأردٟ ٝجؿؾ ٚػٰ ا٣ٞجػٮ 

 

ػ رً   ٰ  ٣ػ٥ دى٧ي  !ٍخ كأ٩خ ظ

ك٬ؾق ا٣ُٕٞح ٦ٓ ُٝٓ أػؿل ٵثٰ ٩ٮاس دىٌٮر ظة٫٣ ٰٚ ا٧٣ػٌؽة اٵػٲػؿة  

 .كدٕجٌؿ ٔ٪٭ة ض٨٦ ظٲةد٫

ز٥ أٝٮؿ: إف ٬ؾق ا٣ٞىةاؽ كا٣ُٞٓ ٨٦ أمٕةر )ا٣نػٮا٬ؽ( ٧٩ػٍ ػػةص ٦ػ٨ 

ا٣نٕؿ د٤٘ت ٤ٔٲ٫ ا٣ؿٝح كصٲنةف ا٣ٕةَٛػحض كدنػ٢١ ٧٤٦عػةن أدثٲػةن ػةوػةنض ك٬ػٰ 

٦ٮوٮ٣ح ا٧٣ٕة٩ٰ كاٵ١ٚةر كاٵ٣ٛػةظ كاٵقػة٣ٲت ثٕ٪ةوػؿ ٦ذنػةث١ح ٦ػ٨ ا١ٛ٣ػؿ 

ذٛةت إ٣ٯ آػؿ ٦ٮٝٓ ٣ٸ٩كةف ثٕؽ ٩٭ةٱػح اٷقٺ٦ٰ ك٤ٚكٛح ا٣عٲةة كا٧٣ٮتض كاٹ٣

                                                 

 .:4: ء٩ـ٬ح اٵ٣جة (:8)
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ا٣عٲةةض كٰٚ رٗجح ا٣نٕؿاء ٰٚ أف دكض٢ ٤ٔٯ مٮا٬ؽ٥٬ ُٝٓ ٨٦ أمػٕةر٥٬ ٚػٰ 

٦ة ٱ١ذجٮف كٱ٪٧ْٮف دٮٌص٫ إ٣ٯ ا٣٘ٛٮر ا٣ؿظٲ٥ض كػُػةب ٦ػ٨ ا٣نػةٔؿ إ٣ػٯ أ٤٬ػ٫ 

كوعج٫ض كإ٣ٯ ٢٠ ٨٦ ٱ٧ٌؿ ٤ٔٯ ا٣ٌؿٱط ٚٲؽٔٮض كٱٕذجؿض كإ٣ٯ ٩ٛك٫ض ك٨ٔ ٩ٛكػ٫ 

ٱ٤ُج٭ة كرزةءو ٱؿزٰ ث٫ ٩ٛك٫ض كًؿأحو كإ٩ةثحوض إ٣ٯ ٗٲػؿ ذ٣ػٟ ٦ػ٨ أٱٌةنض ثٲ٨ رظ٧حو 

! ٌٰ  ا٣جٮح كا٣ؽٔةء كا٣ؿصةءض ك٬ٮ ٧٩ٍ ٔةؿو ٨٦ ا٣نٕؿ ا٣ٮصؽا٩

*   *   * 

 
 املصادر واملراجع

 
 .د٦نٜ –ا٣ُجٕح ا٣سة٩ٲح  –دار ٝذٲجح  -٦ع٧ؽ رًٮاف ا٣ؽاٱح  –اث٨ ػٛةصح  -

ص٧ٕػ٫ كظٞٞػ٫  -ٲؿكا٩ٰاث٨ رمٲٜ ا٣ٞ -أ٧٩ٮذج ا٣ـ٦ةف ٰٚ مٕؿ ا٣ٞٲؿكاف  -

 .2:97 -ا٣ؽار ا٣ذٮ٩كٲح ٤٣٪نؿ  -ا٣ٕؿكقٰ ا٧٣ُٮم كثنٲؿ ا٣ج١ٮش 

 - د٦نػٜ -دار قػٕؽ ا٣ػؽٱ٨  -٦ع٧ؽ رًٮاف ا٣ؽاٱح  -أثٮ ا٣جٞةء ا٣ؿ٩ؽم  -

 .ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ

دعٞٲٜ إثػؿا٬ٲ٥ اٷثٲػةرم  - اػذىةر ا٣ٞؽح ا٤ٕ٧٣ٯ ٹث٨ قٕٲؽ اٵ٩ؽ٣كٰ -

 .:2:6 -ا٣ٞة٬ؿة  -

 -دعٞٲػٜ د. وػٺح صػؿار  -١ؿ ثػ٨ ػ٧ػٲف ا٧٣ػة٣ٰٞ أدثةء ٦ة٣ٞح ٵثٰ ث -

 ثٲؿكت. -٦ؤقكح ا٣ؿقة٣ح 

ا٧٣ض٤ػف اٵ٤ٔػػٯ  - اثػ٨ ظضػػؿ ا٣ٕكػٞٺ٩ٰ -إ٩جػةق ا٧٘٣ػؿ ثأث٪ػػةء ا٧ٕ٣ػؿ  -

 ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ. -ا٣ٞة٬ؿة  -٤٣نؤكف اٷقٺ٦ٲح 

 -ا٣ٞػػة٬ؿة  -دار ا١٣ذػت ا٧٣ىػؿٱح  -أثػٮ ا٣ٛػؿج اٵوػٛ٭ة٩ٰ  -اٵٗػة٩ٰ  -

 .ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ



 793 د. حممد رضوان الداية -شواهد الشواهد 

 -حرقٌد  بةدطامٌا الالٌي دي  - أةو ذٌان الخوذٌدصي -ئط والضسائط التصا -

 الطتعث األولى. -دمش   -مالختث أطلع 

دمشد   -حرقٌ  غهٌل زكار  -اةن العصًا  –ةغٌث الطلب في حارًز ذلب  -

 .الطتعث األولى - 8911 -

دار  -أ واعها وأذالامها لصالد ةن مقتل العصدٌيي الععٌيدي  :ةصع القتور -

 .5002 -لطًاض ا -الفضٌلث 

 .8995دمش   -وزارة الثقافث  -حرقٌ  بةطامٌا شتّوح  -ةط امج شٌوخ الطُّعٌعي  -

 .)طتعث مصورة عن الطتعث اليصطًث( -الشطٌب التغصادي  -حارًز ةغصاد  -

 .8القامطة ج - شط عظة العطار الرػٌعي  -الخاليلث الةن األةار  -

صدرر   -ًن أفعصي الص يمرٌ -حعظًل اًٍات على الشوامص من األةٌات  -

 .م8518 -مصط  -اليطتعث الالتطى  - صط الهورًعي 

 .م8759 -دمش   -عتص القادر ةصران  -الةن عػاكط حهضًب حارًز دمش   -

 -القدامطة  -دار الالخدب اليصدطًث  -القططتدي  -الخامع ألذالام القطآن  -

 .الطتعث األولى

 - حرقٌد  مريدود ةدن حاوًدج الطعخدي -الريٌدصي  -حضوة اليقخدتع  -

 م.8925 -القامطة 

 -العيداد األصدفها ي  -شدعطا  الشدام  -سطًصة القصط وحطًصة العصدط  -

 دمش . –لعطةٌث مخيع اللغث ا -حرقٌ  د. شالطي فٌصل 

اليالختدث  -اةدن ذخدط العػدقي ي  -الصرر الالامعث في أعٌان اليئث الثامعث  -

 م.8993 -الرصًثث ةيصط 

 -دار  هضدث مصدط  -حرقٌد  د. أذيدص الردوفي  -دًوان أذيدص شدو ي  -

 الطتعث األولى. -القامطة 
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 .ي1831 -اىمطبعة اىحفوٌة  -دمشق  -دًوان أحمد اىهٌواهي  -

جمد  محمدد  -يت األهدىسدي صددًوان أمٌة بن عبدد اىعيًدي بدن أبدي اى -

 م.1991 -ثوهس  -اىمرزوكي 

 – (مدد  دًددوان عبددلأل بددن األحودد )دًددوان جمددلد اىدددًن بددن مطددرو   -

 .ي1993 -وائب مطبعة اىج -اىلسطوطٌوٌة 

 -سدهوديًة موشدةة اإ -ثحلٌق سٌد مصطفى غلزي  -دًوان ابن خفلجة  -

 م.1993 -مصر 

 -داي اىثللفة بٌدروت  -ثحلٌق عفٌفة دًراهي  -دًوان ابن اىيكلق اىبيوسي  -

 .اىطبعة األوىى

 م.1911 - ةاىللير -ثحلٌق عبد اىويلب عيام  -دًوان أبي اىطٌب اىمجوبي  -

 -دمشدق  -داي اىمدح   -ثحلٌق د. شهري فٌصو  -دًوان أبي اىعجليٌة  -

 .اىطبعة األوىى

 -اىلدليرة  -عبدد اىسدجلي فدرا   - (كٌس بن اىميو )دًوان مجوون ىٌيى  -

 .اىطبعة األوىى

 .اىطبعة األوىى -مطبعة اىسعلدة بمصر  -دًوان محمود اىموك   -

 جمعدى د. عمدر عبدد -ابن موٌر اىطرابيسدي  -دًوان ابن موٌر اىطرابيسي  -

 م.1939 -بٌروت  -داي اىجٌو  -اىسحم ثدمري 

 م.1993 -داي صلدي بٌروت  -دًوان أبي اىوواأل  -

ثحلٌددق  –ابددن بسددلم اىشددوجرًوي  –اىدديخٌرة فددي محلسددن أيددو اىجيًددرة  -

 م.1993-1991 -اىداي اىعربٌة ىيهجلب  -إحسلن عبلأل  د.

 -ثحلٌق د. إحسلن عبلأل  -اىجهمية البن عبد اىميم اىمرانشي اىيًو و -

 اىطبعة األوىى. -بٌروت 



 ::4 د. حمند زضْاٌ الدآ٘ -طْاٍد الظْاٍد 

دعٞٲٜ د. إظكةف ٔجةس  –ا٣ع٧ٲؽم  -ا٣ؿكض ا٧٣ُٕةر ٰٚ ػجؿ اٵُٝةر  -

 ثٲؿكت. -دار وةدر  -

٦ض٧ٮٔح ٨٦ ا٧٣عٞٞٲ٨ ثإمؿاؼ أ. مٕٲت  -ا٣ؾ٬جٰ  -قٲؿ أٔٺـ ا٣٪جٺء  -

 ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ. -د٦نٜ  –٦ؤقكح ا٣ؿقة٣ح  - اٵر٩ةؤكط

دأ٣ٲٙ ٦ىُٛٯ ٔجؽ اهلل مٲعح  –مٮا٬ؽ ٝجٮر إقٺ٦ٲح ٨٦ صجة٩ح وٕؽة ثة٣ٲ٨٧  -

 .2519٬ - ـ2:99 -ا٣ٞة٬ؿة  -٩نؿ ٦ؽثٮ٣ٰ  -دٞؽٱ٥ د. قٕةد ٦ة٬ؿ  -

 .(َجٕح ٦ىٮرة)ا٣كؼةكم  -ا٣ٌٮء ا٣ٺ٦ٓ ٰٚ أٔٲةف ا٣ٞؿف ا٣ذةقٓ  -

دار ا٧٣ٕػةرؼ  -دعٞٲٜ ٔجؽ ا٣كذةر ٚػؿاج  -اث٨ ا٧٣ٕذـ  -َجٞةت ا٣نٕؿاء  -

 ا٣ُجٕح ا٣سة٦٪ح. -ا٣ٞة٬ؿة  -

دعٞٲػػٜ  -اثػػ٨ ظػػــ اٵ٩ؽ٣كػػٰ  -ٵ٣ٛػػح كاٵٹؼ َػػٮؽ ا٣ع٧ة٦ػػح ٚػػٰ ا -

 إظكةف ٔجةس. د.

دار  -دعٞٲػٜ د. إظكػةف ٔجػةس  -اثػ٨ مػة٠ؿ ا١٣ذجػٰ  –ٚٮات ا٣ٮٚٲةت  -

 ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ. –كت ثٲؿ –وةدر 

 ثٲؿكت. -دار وةدر  -اث٨ اٵزٲؿ  -ا٣ذةرٱغ ٰٚ ا١٣ة٢٦  -

ٰ ٕ٭ػؽ ا٣ٛؿ٩كػ٦٧ُجٮٔةت ا٣ -٦ٞجؿة ثةب ا٣ى٘ٲؿ  -٠ذةب مٮا٬ؽ ا٣ٞجٮر  -

 .ثؽ٦نٜ ٤٣ؽراقةت ا٣ٕؿثٲح

كا٣ضػـء  ـض2:37 –ا٣ضػـء اٵكؿ  –ظ٤ػٲ٥ د٦ػٮس  –ا٧٣سة٣ر كا٧٣سة٩ٰ  -

 .وٲؽا -٦ُجٕح ا٣ٮٚةء  -ـ 2:41ا٣سة٩ٰ 

دعٞٲػٜ  -ا٣ٞةًٰ ا٣٪ جة٬ٰ  -ا٧٣ؿٝجح ا٤ٕ٣ٲة ٰٚ ٨٦ ٱكذعٜ ا٣ٌٞةء كا٣ٛذٲة  -

 ـ ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ.2:59 -ا٣ٞة٬ؿة  -٣ٲٰٛ ثؿكٚ٪كةؿ 

 ـ.2:63-2:62ظٲؽر آثةد ا٣ؽ٨٠:  -ث٨ ا٣ضٮزم قجٍ ا -٦ؿآة ا٣ـ٦ةف  -

دار  -دعٞٲٜ د. وػٺح صػؿار  -قٲؿد٫ كمٕؿق  -٦ؿج ا١٣يع٢ اٵ٩ؽ٣كٰ  -

 .ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ -ـ 4::٧ٔ2ةف  -ا٣جنٲؿ 
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دعٞٲػػٜ إثػػؿا٬ٲ٥  -اثػػ٨ دظٲػػح ا٤١٣جػػٰ  -ا٧٣ُػػؿب ٚػػٰ أػجػػةر ا٧٣٘ػػؿب  -

 ـ.2:67ا٣ٞة٬ؿة  -اٷثٲةرم 

 .(ـ2:49 –2:47َجٓ ٦ىؿ ) - (31-2ٱةٝٮت ا٣ع٧ٮم ) –٦ٕض٥ اٵدثةء  -

دعٞٲٜ مػٮٰٝ ًػٲٙ  -ا٧٣٘ؿب ٰٚ ظ٤ٯ ا٧٣٘ؿب ٹث٨ قٕٲؽ اٵ٩ؽ٣كٰ  -

 ـ.2:66 -دار ا٧٣ٕةرؼ ثة٣ٞة٬ؿة  -

ثٲػؿكت  -دار وةدر  -دعٞٲٜ د. إظكةف ٔجةس  -ا٧٣ٞؿم  -٩ٛط ا٣ُٲت  -

 .ـ2:77 - 2499٬ –

دعٞٲػٜ د. ٦ع٧ػؽ  -اث٨ ٦٘ةكر ا٣نػةَجٰ  -٩ٮر ا٧١٣ةا٥ كقضٓ ا٣ع٧ةا٥  -

 ا٣ؿثةط. -ٛح مؿٱ

دعٞٲػٜ أثػٮ  -ا٣جؿ٠ةت ث٨ اٵ٩جػةرم  أثٮ -ٰٚ َجٞةت اٵدثةء  ءة٩ـ٬ح اٵ٣جٌ  -

 ا٣ُجٕح ا٣سة٩ٲح. –ـ 2:78 -دار ٩٭ٌح ٦ىؿ  -ا٢ٌٛ٣ إثؿا٬ٲ٥ 

 -دار وػةدر  -دعٞٲٜ د. إظكةف ٔجػةس  -اث٨ ػ١٤ةف  -كٚٲةت اٵٔٲةف  -

 ـ.2:83-2:79 ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ -ثٲؿكت 

 .)ٔؽد ٨٦ ا٧٣عٞٞٲ٨( -)ا٣٪نؿٱٌةت اٷقٺ٦ٲح(  - ا٣ىٛؽم -ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت  -

 -دراقح د. إظكةف ٔجةس  -ا٣ٮزٱؿ ا٧٣٘ؿثٰ أثٮ ا٣ٞةق٥ ا٣عكٲ٨ ث٨ ٤ٰٔ  -

 ـ.2:99ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ  -٧ٔةف  -دار ا٣نؿكؽ ٤٣٪نؿ 

*   *   * 


