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ْ
ذ
 
 كتاتح األشؼاس ػهى اجل

 
ّ
 تني انت

ّ
ىحٍق واإلتذاع األدتً

ّ
 زٌني وانت

 ()يعًؽ رًْان اهؽإحأ. د. 

د٧ٲٌـت ا٣عٌةرة ا٣ٕؿثٲح اٷقٺ٦ٲح ثؼىػةاه َجٕذ٭ػة ثُػةثٓ ػػةص، كٝػؽ 

ٕنة ٦٪ؾ ا٣ٞؿف ا٣٭ضػؿم اٵكؿ، ك٦٪ػؾ ا٩ذجػ٫  رقؼخ ٬ؾق ا٣ؼىةاه، كدُٮرت قؿٱ

ٞٺؿ ثُؿاز ٔؿثٰ ػةص، كث٪ٞؽو ٱذ٧ٲٌـ ث٪ٞٮمػ٫ ا٣ؼ٤ٛةا اٵ٦ٮٱٮف إ٣ٯ ًؿكرة اٹقذ

كا١٣ٺـ ا١٧٣ذٮب ٤ٔٲ٫  كأق٭٧خ ا٣عٲةة اٷقٺ٦ٲٌح ٰٚ رق٥ ا٣ٞٮأؽ ا٣ٕة٦ٌػح ا٣ذػٰ 

: ٨٦ ا٣ُؿاز كا٣ٌؿقػ٥ كا٣ػ٪ٞل كا٣ـػؿٚػح كا٧ٕ٣ػةرة   ٌٰ د٪ذ٥ْ صٮا٩ت ا٨ٌٛ٣ اٷقٺ٦

ٚػٰ  ك٠ةف ٹقذجعةر ا٣عٌػةرة ٚػٰ ا٣ؽك٣ػح ا٣ٕؿثٲػح اٷقػٺ٦ٲٌح ٚػٰ ا٣ٞػؿف ا٣سة٣ػر

 ا٧٣نؿؽ كاٵ٩ؽ٣ف أزؿه ٰٚ اقذ٧١ةؿ ٔ٪ةوؿ ا٨ٌٛ٣ اٷقٺ٦ٰ 

كظػٲ٨ أٔػؿض ا٣ٛ٪ٌػة٩ٮف ٚػٰ ا٣ؽك٣ػح ا٣ٕؿثٲٌػح اٷقػٺ٦ٲح ٔػ٨ اٹظذٛػةؿ 

دٮٌرٔٮا ٨ٔ اقذ٘ٺؿ وٮرة ا٧٣ػؿأة ، كثذىٮٱؿ ا٣جنؿ ك٩ٞل د٧ةزٲ٢ ػةوح ث٭٥

ٰٚ صكؽ٬ة ٠ة٣ػؾم وػ٪٫ٕ ا٣ٲٮ٩ػةف كا٣ؿك٦ػةف كٗٲػؿ٥٬ ا٣ذٛذػٮا إ٣ػٯ ا٣ُجٲٕػح 

، د٭ة ا٧٣ؼذ٤ٛح كاقػذٛةدكا ٦ػ٨ ا٣٭٪ؽقػح كٚ٪ٮ٩٭ػة كا٣ؿقػ٥ كدٛىػٲٺد٫ث٧ُٕٲة

ا ٨٦ إثػؽأةد٭٥ ٍُّ كاظؽن ظػٲ٨ مػ٤١ٮا ا٣عػؿؼ ا٣ٕؿثػٰ دنػ١ٲٺتو  ك٠ةف ا٣ؼ

                                                 

ٞنةٰٚ صة٦ًٕح اٵدب اٵ٩ؽ٣كٰ  أقذةذ  ا   د٦نٜ قةث
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  كأدػ٤ٮا ا٣ذ٪ٮٱٓ ٰٚ ا١٣ذةثح ٰٚ ص٤٧ح إثؽأةد٭٥ ا٣ٛ٪ٲح، مذٌٯ

  1ا

ٌٍ ا٣ٕؿثػٰ كد٪ػٌٮع ، كٷثػؽأةت ا٣٪ٌُّكػةخ كا٣ؼُػةَٲ٨، ك٠ةف ٣ذٌُٮر ا٣ؼػ

ا٣ؼػٍ ا٣ٕؿثػٰ  اكا٣ذػـٱٲ٨ أزػؿه ٚػٰ دػػٮؿ ، ت ا١٣ذةثح كا٣ؼٍ كا٣٪ٞلأقة٣ٲ

  ة ٨٦ ٔ٪ةوؿ ا٨ٛ٣ ا٣ٕؿثٰ اٷقٺ٦ٰصـانا أقةقٲ  

ٌٰ ثأم١ة٫٣ كأ٩ٮا٫ٔ  ا٣ٕؿث
ٌٍ كص٧ة٣ٲةد٫ ٰٚ ٩كغ ، كاظذةج ا٣ٛ٪ٌة٩ٮف إ٣ٯ ا٣ؼ

، كٰٚ ا١٣ذةثح ا٣ٛ٪ٲح ٤ٔٯ أمٲةا أػؿل ٗٲػؿ ا٣ػٮرؽ، كد٪٧ٲٜ ػُٮَ٭٥، ا١٣ذت

ضؿ كا٣٪كٲش كا٧٣ٕػةدف كا٣ض٤ػٮد كٗٲػؿ ذ٣ػٟ ٧ٌ٦ػة ٱ١٧ػ٨ ٦س٢ ا٣ؼنت كا٣ع

 أك دٞذٌٰ أظٮاؿ ا١٣ذةثح ا٧٣ؼذ٤ٛح اقذ٧ٕة٫٣ كاٹقذٛةدة ٦٪٫ ، ا١٣ذةثح ٤ٔٲ٫

ك٦ػػٓ ٩٭ٌػػح ا٧ٕ٣ػػؿاف ٚػػٰ ا٣ػػؽكر كا٣ٞىػػٮر كا٧٣ىػػة٩ٓ كا٣ٞ٪ػػةَؿ 

كا٧٣ؿاٜٚ ا٧٣ؼذ٤ٛػح ٦سػ٢ ا٣ٞةٔػةت كا٣عػؽااٜ ك٦ػة ، كا٣ٞٲكةرٱٌةت كا٧٣كةصؽ

  سؿ ٨٦ ٦٭٧حمةث٫ ذ٣ٟ وةر ٤٣ؼٍ أ٠

ٚٞػػؽ وػػةر كقػػٲ٤حن ٤٣ذٌ٪٧ٲػػٜ كا٣ذػػـٱٲ٨ ٤ٔػػٯ مػػ٢١و ٱػػذٺاـ كا٧٣ضػػةؿ  -

 ا٤ُ٧٣ٮب ا١٣ذةثح ٚٲ٫؛

  كوةر كقٲ٤ح ٤٣ذٌأرٱغ كا٣ذٮزٲٜ -

 ٍُّ ٌٰ ثأ٩ٮا٫ٔ ا٧٣ذٕؽدة ٬ٮ أرٝٯ ػُٮط ا٣ٕة٥٣ كأص٤٧٭ػة ٤ٔػٯ  كا٣ؼ ا٣ٕؿث

ك٨ م٫٤١ كص٧ةؿ ٬٪ؽقذ٫، كص٫ ا٣جكٲُح كصةذثٲح ، كثؽٱٓ ٩ك٫ٞ، ٚإٌف ٫٣ ٨٦ ظي

نة وٮر ٌٚٺن ٨ٔ ١٦ة٩ذػ٫ ، ٣ؽل اٵصة٩ت ا٣٘ؿثٲٲ٨ «٦عذؿ٦نة»د٫ ٦ة ص٫٤ٕ ٦عجٮث

كٱجذ١ػؿكف ٣ػ٫ ، كٱذٛ٪ٌ٪ػٮف ٚٲػ٫، ثٲ٨ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ا٣ؾٱ٨ ٥٬ ٦ة ٱـا٣ػٮف ٱؼؽ٦ٮ٩ػ٫

ا كأم١ةٹن ثؽٱٕح وٮرن
 1ا

  

كاقذؿق٢ ا٣نٲغ ٦ع٧ؽ َػة٬ؿ ا١٣ػؿدم ٚػٰ ثٲػةف ٦ـاٱػة ا٣ؼػٍ ا٣ٕؿثػٰ 

                                                 

  166: ٦ع٧ؽ َة٬ؿ ا١٣ؿدم ا١٧٣ٰ ا٣ؼُةط –ٱي٪ْؿ دةرٱغ ا٣ؼٍ ا٣ٕؿثٰ كآداث٫   1ا
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د٬َّة إ٣ٯ ز٧ة٩ٲح أ٦ٮر ٢ ثػأم مػ٢١ ٦٪٭ػة أ٩ػ٫ ٱذنػ١ٌ ، ٚٲ٭ػةأَػةؿ ا٣ذٛىػٲ٢ ، كرى

كٹ ٱُػؿأ ٤ٔػٯ ، ثعٲر ٹ دؼذ٤ػٙ ٦ة٬ٲٌذػ٫ كٱذ٧نٯ ٤ٔٯ أٱح وٮرة، ٬٪ؽقٰ

كقٌض٢ أ٫٩ ّ٭ؿ ٤٣ؼػٍ ا٣ٕؿثػٰ ٦٪ػؾ وػؽر اٷقػٺـ   صٮ٬ؿق د٘ٲٲؿ أك دجؽٱ٢

أ٠سؿ ٨٦ ػ٧كٲ٨ م١ٺن 
 2ا

  

 ٌٰ ٌٰ م٢١ه ٬٪ؽق  ا٣ٕؿث
ٌٍ كاٵم١ةؿ ا٣٭٪ؽقٲٌح ا٣ـػؿٚٲٌػح ٬ػٰ َػٮع ، كا٣ؼ

 ا٣٪ةثٖ كا٧٣جؽع ا٣ٛ٪ٌةف ٱذىٌؿؼ ٚٲ٭ة ٧٠ة ٱنةا ٱؽ ا٧٣ة٬ؿ ك

كٝؽ أدػ٢ ا٣نػٕؿاا ٚػٰ ٦ػؽااع٭٥ اٷمػةدة ثة٧ٕ٣ػةاؿ كا٧٣جػة٩ٰ ا٣ذػٰ ٱ٪نػب٭ة 

ا٣ؼ٤ٛةا كا٣ع١ةـ كا٣ٮزراا ك٦ػ٨ صػةرا٥٬ ٚػٰ ذ٣ػٟ، كاقذعكػ٨ أوػعةب د٤ػٟ 

ك٠ذجٮا ٨٦ د٤ػٟ اٵمػٕةر ك٩ٞنػٮا ٚػٰ  ،ا٣ٌؽكر كا٣ٞىٮر كا٧٣ضة٣ف د٤ٟ اٵمٕةر

٨ ا٣ج٪ةا؛ كٰٚ ػجؿ ركاق ا٣ٮٌمةا٦ٮآً ٦ؼذ٤ٛح ٦
 3ا
ٝةؿ: أػجؿ٩ٰ أثٮ صٕٛؿ ا٣ٞػةرئ  

 ٝةؿ: أػجؿ٩ٰ ثٕي مٲٮػ٪ة أ٫٩ ٝؿأ ٰٚ وؽر ٦ض٤فو ٵ٦ٲؿ ا٧٣ؤ٦٪ٲ٨ ا٧٣أ٦ٮف:

 ًو٢ٍ ٦ى٨ٍ ٬ىٮٱخى كدٍع ٦ٞة٣ح ظةقػؽً 

 

ٮدي ٤ٔٯ ا٣٭ٮل ث٧يكةٔؽً   كي  ٣ٲف ا٣عى

كا٣ذ٪كػٲٜ ٦ػ٨ كظؽزخ ٤ٞ٩ح ذات أ٧٬ٲح ٰٚ ا٨ٌٛ٣ اٷقٺ٦ٰ ظٲ٨ وةر ا٣ذـٱٲ٨  

ص٭ح، كا٣ذٮزٲٜ كا٣ذأرٱغ ٨٦ ص٭ح أػؿل ٦ؿدجُٲ٨ ثة٣نٕؿ ثٕؽ أف ٠ةف ٦ٮٝٮٚنػة ٤ٔػٯ 

ا٣٪سؿ ا٣ذٌكضٲ٤ٰ، ذ٣ٟ ثأٌف ادكةع ظؿ٠ػح ا٧ٕ٣ػؿاف ٚػٰ اٵُٝػةر ا٣ٕؿثٲػح اٷقػٺ٦ٲح، 

كر٬ةٚح ا٣ٌؾكؽ ا٣ٛ٪ٰ كاٵدثٰ، كدػٮؿ ا٣نٕؿاا قةظح ا٧٣نػةر٠ح ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ذُػٌٮر 

ٕؿاا  ا٣ٛ٪ٌٰ ا٣ض٧ة٣ٰ: ٢٠ أك٣بٟ  أدٌل إ٣ٯ اٹقذٛةدة ٨٦ ا٣ٌنٕؿ، ك٨٦ إثؽاع ا٣نُّ

ة ٹ٬ذ٧ػةـ اٵ٦ػ٥ ثة٣ج٪ٲػةف كا٧ٕ٣ػؿاف ٚػٰ ٠ذػةب ا٧٣عةقػ٨  ك٩ٞؿأ إٱٌةظن

كاٵًؽاد
 4ا

٦آزؿ٬ػة ثة٣ج٪ٲػةف كا٧٣ػؽف   دكػٌض٢ا٠ة٩ػخ ا٣ٕضػ٥ دٞٲٌػؽ »ٚٞػؽ  ،

                                                 

 ـ 1939-٬1358٬ؾا ا٣ٕؽد ا٧٣ؾ٠ٮر ٦ؤرخ ثك٪ح   161: ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ  2ا

  276: ا٧٣ٮٌمٯ  3ا

  3: ا٧٣عةق٨ كاٵًؽاد اا٣ؼة٩ضٰ   4ا
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  زػ٥ إٌف  كا٣عىٮف ٦س٢ ث٪ةا أردمٲؿ كث٪ةا إٍوػٍُؼؿ كث٪ػةا ا٧٣ػؽاا٨ كا٣ٌكػؽٱؿ

كا٣نػٕؿ ، كدٛػٌؿدت ثة١٣ذػت كاٵػجػةر، مػةر٠خ ا٣ٕضػ٥ ٚػٰ ا٣ج٪ٲػةفا٣ٕؿب 

، كٝىػؿ ٦ػةرد، كٝىؿ ٦أرب، ك٠ٕجح ٩ضؿاف، ٧ٗؽاف :٤ٚ٭ة ٨٦ ا٣ج٪ٲةف، كاٳزةر

كدى٪ٲٙ ا١٣ذػت أمػؽ ، كٗٲؿ ذ٣ٟ ٨٦ ا٣ج٪ٲةف، كاٵث٤ٜ ا٣ٛؿد، كٝىؿ مٕٮب

ا ٧٤٣آزؿ ٤ٔٯ ٦ىٌؿ اٵٱةـ    ك٠ة٩خ ا٣ٕضػ٥ دضٕػ٢ ا١٣ذػةب ٚػٰ ا٣ىػؼٮر  دٞٲٲؽن

ة ٰٚ ا٣عضةرة ، ةدئ٦ؿ٠جحن ٰٚ ا٣ج٪ٲةف؛ ٚؿث٧ة ٠ةف ا١٣ذةب ٬ػٮ ا٣٪ٌػ كػ٤ٞحن ، ك٩ٞنن

ػة ٵ٦ػؿو صكػٲ٥و  ا ٵ٦ػؿو ، كرث٧ة ٠ةف ٬ٮ ا٧٣عٛٮر إذا ٠ػةف ذ٣ػٟ دةرٱؼن  أك ٔ٭ػؽن

ٕي٭ة، ْٔٲ٥ ٧٠ػة ، أك إظٲةا مػؿؼ ٱؿٱػؽكف دؼ٤ٲػؽ ذ٠ػؿق، أك ٦ٮْٔح ٱيٍؿدضٯ ٩ٛ

ك٤ٔػٯ ، ةب قػ٧ؿٝ٪ؽك٤ٔػٯ ثػ، ك٤ٔٯ ثػةب ا٣ٞٲػؿكاف، ٠ذجٮا ٤ٔٯ ٝجح ٧ٗؽاف

، ٧ٔػػٮد ٦ػػأرب   ٱ٧ٕػػؽكف إ٣ػػٯ ا٧٣ٮاًػػٓ ا٧٣نػػ٭ٮرة كاٵ٦ػػة٨٠ ا٧٣ػػؾ٠ٮرة

كأصػؽر ، كأ٦٪ٕ٭ة ٨٦ ا٣ػؽُّركس، ٚٲٌٕٮف ا٣ؼٍ ٰٚ أثٕؽ ا٧٣ٮآً ٨٦ ا٣ؽزٮر

 « أف ٱؿاق ٨٦ ٦ىؿَّ ث٫ كٹ ٱي٪كٯ ٤ٔٯ كص٫ ا٣ٌؽ٬ٮر

  كٝؽ أكردت ٬ؾا ا٣٪ٌٌه، ٵ٫٩ ٱٮًط ٦ة ٩ع٨ ثكجج٫ ٨٦ ا٣ذٌٮزٲػٜ اكا٣ذٌؼ٤ٲػؽ

كا٣ذـٱٲ٨؛ كدكضٲ٢ ا٣٪ىٮص ا٧٣٪ةقجح ٨٦ ا١٣ػٺـ ٚػٰ ا٧٣ٮاًػٓ ا٧٣ٺا٧ػح ٦ػ٨ 

ًٞجةب كا٣ٞ٪ةَؿ كقةاؿ ا٧ٕ٣ةاؿ ك٦ؼ٤ؽات ا٧٣جة٩ٰ   ا٣ؽُّكر كا٣ٞىٮر كا٣

ك٦ػػ٨ أػجػػةر ا٣ؼ٤ٛػػةا ا٣ٕجٌةقػػٲٲ٨ ٦ػػة ذ٠ػػؿق ٱػػةٝٮت
 5ا
٦ػػ٨ أف ا٧٣ٕذىػػ٥  

٠ػة٩ٮا إذا   ك٥٬ ػ٤ٛةا ٔجةقٲٌٮف صةؤكا كٹان ثٕؽ ا٧٣أ٦ٮفاكا٣ٮازٜ كا٧٣ذٮ٢٠ٌ 

ا ى٪ٯ أظؽ٥٬ ٝىؿن ا، ث ٦ػ٨ ، أك ٗٲؿق ٨٦ ا٧٣جة٩ٰ أ٦ؿ ا٣نٕؿاا أف ٱ٤٧ٕٮا ٚٲ٫ مػٕؿن

ٛىؿٌم ا٣ؾم ٧٤٣ذٮ٢٠: ٍٕ  ذ٣ٟ ٝٮؿ ٤ٰٔ ث٨ ا٣ض٭٥ ٰٚ ٝىؿ ا٣ضى

ٓي أف ا٤٧٣ػػٮ  ك٦ػػة ز٣ػػخي أقػػ٧

 

 دج٪ػػٰ ٤ٔػػٯ ٝىػػٍؽًر أٝػػؽار٬ة ؾى     

 ٔٞػػػٮؿ ا٣ؿصػػػة كأ٤ٔػػػ٥ أفٌ  

 

 ةة ثآزةر٬ػػػٱٌٞػػػٯ ٤ٔٲ٭ػػػ ؿً     

                                                  

  3/175: اقة٦ؿاا  ٦ٕض٥ ا٣ج٤ؽاف  5ا
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 ث٪ػػػػةا اٷ٦ػػػػة ٧ٌ٤ٚػػػػة رأٱ٪ػػػػة

 

 ةـً رأٱ٪ػػة ا٣ؼٺٚػػح ٚػػٰ دار٬ػػ    

 ة ٚػػػةرسه ثػػػؽاآ ٣ػػػ٥ دؿ٬ػػػ 

 

 !كٹ ا٣ؿكـ ٰٚ َٮؿ أ٧ٔةر٬ة 

ك٬ػٮ  ،ٱىٮر ٧ْٔػح ا٣ؼ٤ٲٛػح ا١٣جٲػؿ -ٱٞٮؿ ا٣نةٔؿ  -ٚٞىؿ ا٣ضٕٛؿم  

ٕنة   ٦ج٪ٯ ٱـٱؽي ٰٚ ٚؼة٦ذ٫ ٤ٔٯ ٦ة و٪ٓ ا٣ٛؿس كا٣ٌؿكـ ٦

ةب ٠سػؿة ك٬ؾا ا٣ؼجؿ ا٣ؾم أكردق ٱةٝٮت ٱ١نٙ ٨ٔ قجت ٦٭٥ ٨٦ أقػج

كٗٲؿ٬ػػة ٚػػٰ ، أكوػػةؼ ا٧٣جػػة٩ٰ كا٣ٞىػػٮر كا٣ضكػػٮر كا٧٣ىػػة٩ٓ كا٣عػػؽااٜ

  دكاكٱ٨ ا٣نٕؿاا ا٣ٕجةقٲٲ٨ ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣سة٣ر ك٦ة كرااق

كٱى٪ًٍٛى٢ي ٨ٔ ٬ؾق ا٣ٞىةاؽ ا٧٣٭٧ح ٰٚ ا٣ذةرٱغ ا٣ٛ٪ٌٰ كاٹصذ٧ةٰٔ صة٩ػت 

َؿٱٙ ٱ٨١٧ ا٣ذٞةط أمٕةرق كأػجةرق ٨٦ ز٪ةٱة ٠ذت اٵدب كا٣ٌنػٕؿ كا٣ذٌػةرٱغ 

ك٬ػػٮ ٠ذةثػػح اٵمػػٕةر ٤ٔػػٯ ا٣ضػػؽراف ، ا٣ض٘ؿاٚٲػػح كا٣ذٌػػؿاص٥ كا٣ػػٌؿظٺتك

  ك٤ٔٯ ٦ٮآً أػؿل ثةرزة، كاٵثٮاب ٨٦ ا٣ؽاػ٢ ك٨٦ ا٣ؼةرج

اٵ٦ٲؿ ا٣٪ٌىؿم أثة ا٣عضةج ٱٮقٙ كأػجؿ ٣كةف ا٣ؽٱ٨ ث٨ ا٣ؼُٲت أف
 6ا
 

ق ث٪٥ْ ٝىٲؽة ٱىٙ ٚٲ٭ة ا٣ٌنؿكع ثج٪ةا ا٣ٞىؿ ا١٣جٲػؿ ٚػٰ ٗؿ٩ةَػح ك٠ػةف  ،أ٦ىؿى

ٍٔضػةؿ، ٝؽ ص٤تى ا٣ٌؿػةـاٵ٦ٲؿ  كثؿز ا٣٪ةس إ٣ٯ ٦نة٬ؽد٭ة ديكةؽ ٤ٔػٯ اٵ
 7ا

  

ة :ٝةؿ ا ٚؼ٧ن ك٠ةف ثؿكزن
 8ا

: 

ػػػػٺ ك٧ٌ٣ػػػػة اقػػػػذذ٥ٌ  ٕي  ث٪ػػػػةاى ا٣

 

 كأٍظػػؿزى مػػأك ا٣ضػػٺًؿ ا٣جٕٲػػؽً  

                                                  

، 733٬، كدػٮ٣ٯ ا٣كػ٤ُ٪ح قػ٪ح 718٬قٙ ث٨ إقػ٧ةٔٲ٢ ثػ٨ ٚػؿج ك٣ػؽ أثٮ ا٣عضةج ٱٮ  6ا

  كٝؽ دؽٌرج ٣كةف ا٣ؽٱ٨ ثػ٨ ا٣ؼُٲػت ٚػٰ ػؽ٦ػح ا٣ػؽٱٮاف، ٚػٰ 745٬كدٮٰٚ ٗٲ٤حن ق٪ح 

ا١٣ذةثح، ز٥ دٮ٣ٯ ٦٭٧ح ٦كةٔؽة أقذةذق ا١٣ةدت ا٣ٮزٱؿ اث٨ ا٣ضٲةب  كٚػٰ أٱػةـ اٱٮقػٙ  

ة  ٔن ة ثةر ٦عج ة ٧ٕ٤٣ػؿاف، ك٦ػ٨ آزػةرق ٝكػ٥ ث٪ٲخ ا٧٣ؽرقح ا١٣جؿل ٰٚ ٗؿ٩ةَح، ك٠ةف ظة٧٠ن

كا٧٤٣عػح ا٣جؽرٱػح  ،114: ٠جٲؿ ٨٦ ٝىؿ ا٣ع٧ؿاا  ا٩٭ةٱح اٵ٩ؽ٣ف ٧٣ع٧ؽ ٔجؽ اهلل ٔ٪ػةف

   84: ٹث٨ ا٣ؼُٲت

 ا٣ٕؿثةت ا٣ذٰ دضؿ٬ة ا٣ج٘ةؿ كٗٲؿ٬ة : اٵٔضةؿ  7ا

  461-466: ا٣ىٲت كا٣ض٭ةـ  8ا
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ٍع ٗةٱػػػحن   كأٱٞػػػ٨ أف ٣ػػػ٥ ٱػػػؽى

 

ة ٧٤٣ـٱػػػؽً   ٕن  ٣ػػػؿاجو كٹ ٦ٮًػػػ

ـً   كػػٮ كػػٮـ ا٣ضي  كأٌف ا٣ػػؽٱةر صي

 

 دػػػٮ٣ٌٯ إٝة٦ػػػحى ٝىػػػؿو ٦ىًنػػػٲؽً  

ا   دضٲػػػػػػؿ أ٧ْٔػػػػػػ٫ ٦ؿ٦ػػػػػػؿن

 

    ٝػػٮم  مػػؽٱؽً  كصػػةؤكا ث١ػػ٢ٌ  

  2ا 

 :ذتي ٤ٔٲ٫ اٵمٕةر١ٍ كأ٠سؿ ٦ة دي 

ؽراف ٚإ٩٭ة وة٣عح ١٤٣ذةثح كإف َة٣خ اٵثٲةت - ٝةث٤ح ٤٣جٞةا ٦ة ثٰٞ ، ا٣ضي

  ّة٬ؿة ٤٣٪ةس ٧٠ة ٠ةف ٱنذ٭ٰ ٩ة٧ّ٭ة، ا٣ضؽار ٦ةزٺن 

اف صػؽر، ككا٣ضؽراف د١ٮف صؽراف ا٣ٞىٮر ٨٦ ا٣ؽاػ٢ ك٨٦ ا٣ؼةرج -

كصؽراف ، إف ٠ةف ٬٪ةؾ ٦٪ةقجح، كصؽراف ا٣ٛ٪ةدؽ، ا٣جٲٮت ٰٚ ا٣ؽكر

ٚٞػؽ كصػؽ ، ا٣كضٮف ٤٣نٕؿاا ا٣ؾٱ٨ دػ٤ٮ٬ػة ك٧ْ٩ػٮا ا٣نػٕؿ ٚٲ٭ػة

ؿٗذ٧لاثؼٍ    ٰٚ قض٨ إق١٪ؽرٱحوي
 9ا

: 

٩ػػػدكػػػذؿدُّ ٦ػػػة دى  أثػػػؽان  ػػػتي ا٣ؽُّ  ػ٭ى

 

ٍٮدى٬ػة ٠ػةف ثيؼػٺ، ٲةػ      !ٚٲة ٣ٲػخى صي

ٝػػةؿ ، ك ٗىػػ٨و كاؼو ٦٪٭ػػةأ، كٝػػؽ ٱ١ذػػت ا٣٪ػػة٥ّ ٤ٔػػٯ صػػؾع مػػضؿة - 

ى  :ا٧٣جؿد ٌٮافٝؿأت ٤ٔٯ مضؿة ثًنٕت ث
 16ا

: 

 ا٧٣عـكف ٨٦ رأًس د٤ٕػحو  أمؿ َ إذا 

 

 ٤ٔٯ مٕت ثٌٮاف اقذؿاح ٨٦ ا١٣ىٍؿًب  

ى  كأ٣ٍ٭ػػػةقي   ػػػث  ٫ي ٠ػػػة٣عؿٱؿة ٦ىٌكػػػ ٨ه ٍُ

 

  ٌُ  ؿده ٱضؿم ٦ػ٨ ا٣جػةرًد ا٣ٕػؾًب ك٦ي

 ٚػػٰ رٱػػةضو أرٱٌػػحو  َٲػػتي ز٧ػػةرو ك 

 

ًب ٤ٔٯ ٝؿب أٗىةفو ص٪ة٬ة ٤ٔٯ ٝيؿ 
 11ا

 

 ٤ػػ٧ٌٰ عى ا٣ض٪ػػٮب دى  ٚجػػةهلل ٱػػة رٱػػطى  

 

تِّ ٚذن  ٺـى قى  إ٣ٯ أ٢ً٬ ث٘ؽادً    !ٯ وى

 ،كٝؽ ٱ١ذت ا٣نٕؿ ٤ٔٯ ا٣٪ٌكٲش -

                                                 

   856 -725اظٮادث  –٤٣كؼةكم  –ا٣ؾٱ٢ ا٣ذةـ ٤ٔٯ دكؿ اٷقٺـ   9ا

  564: ٫٤ٞ٩1 ٱةٝٮت ٰٚ ٦ٕض٥ ا٣ج٤ؽاف اوةدر    16ا

ٍنجي٭ة، كظكي : ٨٦ أًرًخ اٵرض  11ا ٔي  ٨ ٦ىٍؿآ٬ة ز٠خ ك٠سيؿ 
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 ،كٱ١ذت ٤ٔٯ ا٣ؼنت -

  كٗٲؿق ٧٦ة ٱٮصؽ ٨٦ أ٩ٮاع اٵظضةر، كٱ١ذت ٤ٔٯ ا٣ؿُّػةـ -

ٌٰ ك٨٦ ا٣نػٕؿ ا٣ػؾم ٠ي  ذػتى ٤ٔػٯ ا٣٪كػٲش ٦ػة ٧ْ٩ػ٫ أثػٮ ا٣عكػ٨ ا١٣ٍكػذ

ٚٞؽ ٝةؿ، ظ٧١ح اٵ١ٚةر :ذ٫ ا٣ذٰ ق٧ة٬ةا٣جٲؿكدٰ ٤ٔٯ قذةر ركاٱ
 12ا

: 

ا  ٱة أٱٌ٭ػة ا٣ٞػٮـي ا٣ػؾٱ٨ ث٭ػ٥ ٗػؽى

 

 ٮٝػػػةرً ثً  ٤ػػػٺن ٬ػػػؾا ا١٧٣ػػػةفي ٦ي١ى  

 كػػ٨ ركاٱػػحو ٰ أدٲػػخ ١٣ػ٥ ثعي إ٩ٌػ 

 

 ٌر ٣ٶث١ػػةرً أ٬ػػؽت ٔٲػػٮفى ا٣ػػؽٌ  

 ق٧ٌٲذ٭ة ٨٦ ثٕؽ ٦ة ادٌْٕػخ ث٭ػة 

 

 ٩ٛػػفي ا٣ـ٦ػػةف ثع٧١ػػح اٵ١ٚػػةرً  

 ٝؽ ٠٪خي ٝجٺن ثة٧ٌ٣ٲؿ ظضجٍذي٭ػة 

 

خ ٦ػ٨ كراا قػذةرً ، ٚأثٍخ    كٹظى

ؽراف كٗٲؿ٬ة د١ٮف ٔةدةن ثؿٗجػح وػةظت ا٣ػٌؽار   ك٠ذةثح اٵمٕةر ٤ٔٯ ا٣ضي

ٚإذا ٠ة٩ػخ ٚػٰ اٵ٦ػة٨٠ ا٣ٕة٦ػح ٚ٭ػٰ ، أك ا٣ٞىؿ أك ا٧٣ع٤ٌح ٵٗؿاضو ٦ؼذ٤ٛح

ة ٦ػ٨ ا٣٪ػة٥ّ ٣٘ػؿضو ٱؿٱػؽق، دةثٕح ٣ْؿكٚ٭ة ٔن أك ظةدزػحو ، كٱ١سؿ أف د١ٮف دٌُٮ

ٙو ٱيسٍ ، ٱكض٤٭ة     إ٣ٯ ٗٲؿ ذ٣ٟ ٫جًذأك ٦ٮٝ

ٕؿاا ٩ْػ٥ ك٨٦ ا٣ُؿٱٙ أف د٤ُػت إدارة ٦ؤقكػح رقػ٧ٲٌح ٦ػ٨ أظػؽ ا٣ٌنػ

كذ٣ػٟ دسجٲذنػة ٵ٧٬ٲٌػح ا١٧٣ػةف كا٧٣٭٧ٌػح ا٣ذػٰ  ؛ٰٚ ٝةٔح ٠جػؿل ٝىٲؽة ٣ذيسجخى 

ا، ٱؤدٌٱ٭ػػة ٚٞػػؽ اٝذؿظػػخ ا٣ع١ٮ٦ػػح ا٧٣ىػػؿٱٌح ٤ٔػػٯ ا٣ٌنػػةٔؿ ٩ضٲػػت ، كأذػػـازن

ا٣عؽاد
 13ا

٥ ٤ٔٯ ٦عُح ا٣ٞة٬ؿة ،  ا٣ضؽٱؽة٥ْ٩ أثٲةت ديٍؿقى
 14ا

: 

ٕيٺ اثذك٧ة ٍك٨ ٔىؿو ثٕجٌةس ا٣ ا ٫٣ ك٧ٚػةظذٌ   ٱة ظي ٯ ا٣عؽٱؽي ٗؽا ز٘ؿن
 15ا

 

                                                  

ك٬ٮ مةٔؿ ثٲؿكدٰ ٨٦ ا٣ٞؿف ا٣ذةقٓ  ،167: دؿص٧ةف اٵ١ٚةر: دٱٮاف أثٰ ا٣عك٨ ا١٣كذٰ  12ا

 ٫٣ دكاكٱ٨ ك٠ذت أػؿل  ،ٔنؿ

  59: ٣٪ضٲت ا٣عؽاد: دؾ٠ةر ا٣ىجة: دٱٮاف  13ا

 « ٦عُح ا٣ٞة٬ؿة»: ، ك٬ؾا ٬ٮ ا٣ذٕجٲؿ ا٣نةآ ٨ٔ«٦عُح ٦ىؿ»: دٕؿؼ ثةق٥  14ا

كٝؽ ٩ج٭٪ٰ ثٕي ٨٦ ظ٥َّ١ ٬ؾا ا٣جعر ٤ٔٯ أٌف ا٣ع١ٮ٦ح ا٧٣ىؿٱح أصػؿت ٦كػةثٞح 

 ٣ؾ٣ٟ ٚةز ٚٲ٭ة ٩ضٲت ظؽاد ث٭ؾق اٵثٲةت، كٝؽ ذ٠ؿت ذ٣ٟ ٦ض٤ح اا٣ـ٬ٮر  

 ٬ٮ ا٣ؼؽٱٮم ٔجةس أظؽ أٚؿاد أقؿة ٦ع٧ؽ ٤ٰٔ ثةمة   15ا
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ٜه ٰٚ ًػٮاظٰ ا٣ُٞػًؿ دج٤٘٪ػة  َؿاا

 

ػ، أٝىٯ ا٣جٺد  ٞي  ؽ٦ة٢ٍ ث٭ػة ٝىػك٥٣ ٩٪ٍ

 ٍؿثذ٭ػػةذي ٦ىػػؿه ٠ىػػٛعح ٝؿَػػةسو ثً  

 

ٌٍ كا٧٤ٞ٣ػة  ٗؽا ا٣ُٞةري ٤ٔٲ٭ة ا٣ؼ
 16ا

 

اأرضه ث٭ة ٠ةف ػىت ا٣٪ٌ   ةًر ٚة٩ذ٧ْػةٯ أدة٬ة ُٝةر ا٣٪ٌػظذٌ   ٲ٢ ٦٪ذسؿن
 17ا

 

 ٣٪ة ٗ٪نٯ ٨ٔ ُٝةر ا٣كعت ٦٪كػض٧نة 

 

كٹ ٗ٪ٯ ٨ٔ ُٝةر ا٣٪ةر ٦ٌُؿ٦ة 
 18ا

 

ٰ صك٥ ا٣جٺد ٧٠ة   ٱضؿم ث٭ة ا٣ؿزؽ ٚ

 

ٱضؿم دـه ٰٚ ٔؿكؽ ا٣ضك٥ ٦٪ذ٧ْة 
 19ا

 

 ثػؽٍت  كا٣ؼُٮط، ٦عُحه ٬ٰ ٤ٝته  

 

 ةا٣ُٞػػةر د٦ىػػك ؿاٱٲ٨ ٚٲ٭ػػة٦سػػ٢ ا٣ٌنػػ 

ػ٨ٍ ٺ٦ح ٱػة ٦ىػ٦ٓ ا٣ٌكػ   ؿدعٺن ةر ٦يػقى

 

٦ةؽً كأ٬ٺن كق٭ٺن ثة٣ؾم ٝى ، ةٔ٪ٌ  
 26ا

 

ككّٲٛذػ٫ ، كا٣ؼجؿ ٱٮًط ا٩ذجةق ا٣٪ٌةس آ٩ؾاؾ إ٣ٯ أ٧٬ٲٌح ا٣ٌنػٕؿ كص٧ة٣ٲذػ٫ 

  كاٷدارٱٌح كاٷٔٺ٦ٲٌح، ا٣ض٧ة٣ٲٌح

  3ا

 :ك٦ة ٱنج٭٭ة، كديسجىخ اٵمٕةر ٤ٔٯ ا٣ضؽراف

ا٣ؼُػةَٮف  ك٬ٰ أٝٺـ ٦ؼذ٤ٛح دٛػ٪٨، ٠ذةثحن ثةٵٝٺـ ا٧٣٪ةقجح ٧٤٣ٮٝٓ -

  كا٣٪ٞةمٮف ٰٚ اقذؼؽا٦٭ة

ة ثةٷز٦ٲ٢ ك٦ة ٱنج٭٫ ٨٦ أدكات ا٣٪ٞل ا٧٣ٺا٧ح ٧٤٣٪ٞٮش ٤ٔٲ٫  -  ك٩ٞنن

ٌؿغ ٦ة ظٮ٣٭ة ثى٪ٕح ٚ٪ٲح دٝٲٞح  -  كدضٰا ٩ةٚؿةى ا٣عؿكًؼ ثةرزةن، ك١٣ٰ دجؿز ٱٛي

ٓي ، كد١ٮف أظٲة٩نة ٦سجٌذػحن إزجةدنػة ٚػٰ ٦ٮاًػٕ٭ة - ٦ٮاٚٞػح  ٝػجٺن ٵ٩٭ػة ديٍىػ٪

ح كٗٲؿ١٧٣٬ةف كًٕ٭ة ٦س٢  ٌٌ   ة٧ا١٣ذةثح ثة٣ؾ٬ت كا٣ٛ

                                                 

  ا٣ىٮرة ظك٪ح، ٦جذ١ؿة  16ا

 ا٣ُٞةر ا٣جؼةرم   17ا

 إٍف ٠ةف ا٣٪ٲ٢ ٱ٘٪ٰ ٨ٔ ا٧٣ُؿ ٚٺ ٗ٪ٯ ٨ٔ ُٝةر ا٣عؽٱؽ : ا٧٣ُؿ  ٱٞٮؿ: ا٣ُٞةر اٵك٣ٯ  18ا

ك٨   19ا  ا٣ذنجٲ٫ ظى

 ٰٚ ا٣جٲخ َؿاٚح، كٚٲ٫ ركح ا٧٣ىؿٱٲ٨ دٔةثحن ك٣ُةٚحن، اكا٣نةٔؿ ٣ج٪ة٩ٰ ٩ـٱ٢ ٦ىؿ    26ا
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ُّٰ ثػ٨ ا٣ض٭ػ٥، ك٩ٌؿب ٦سٺن ٣٭ؾق ا٣ٛٞؿة ٚٞػؽ ٝػةؿ ٤ٔػ
 21ا

رأٱػخ ٚػٰ »: 

نة ثأ٣ٮاف ٚىٮص ٦٪ٌؽة  :وؽر ٝجٌحو ١٦ذٮث

ػػػػ٤ٮِّ إذا ًٓ ٧ًُػػػػٹ دي   ا٣ػػػػ٪ٌٛف ثة٣كُّ

 

ػػػأظججٍػػػخى ظذٌػػػٯ ديػػػ   ؽاؾٱج٭ة ٧٠ى

ػؽك   ك٣ػ٥ دً ٨٦ ٣ػ٥ ٱػؾؽ ٣ٮٔػح ا٣ىُّ

 

 ٱىػػجٍؿ ٤ٔػػٯ ا٣ػػؾٌؿ كا٣ٌنػػٞة أثػػؽا 

 اؾ ٦كػػػذُؿؼ ا٣ٛػػػؤاد ٱػػػؿلٚػػػؾ 

 

ىػػػ  داٚػػٰ ٠ػػػ٢ٌ ٱػػػٮـ أظجةث ػػػؽي  !«٫ صي

اٵمٕةر ثأق٤ٮب آػؿ ذ٠ؿق ا٣ٮمةا كٝؽ دي٪ٍٞلي  - 
 22ا

ٝػؿأتي : »ٚٞؽ ٝػةؿ ؛

ٕيٮدو  ة ٰٚ ا٣ًضٌه ث  :٤ٔٯ ثةب دارو ػٍؽمن

 ٬ػػػٌٺ رظ٧ٍػػػذي٥ٍ ٦ػػػٮٰٝٛ ثٛ٪ػػػةا٥١ٍ 

 

ٜي   ػػػػػة ٣٪كػػػػػٲ٥١٧ أد٪ٌنػػػػػ ًن  ٦ذٌٕؿ

 ٦ذ٤ػػٌؽدنا أث١ػػٰ ٧٣ػػة ٝػػؽ ظػػ٢ٌ ثػػٰ 

 

ٜي ٦سػػ٢ ا٣٘ؿٱػػٜ ث   «٧ػػة ٱػػؿل ٱذ٤ٌٕػػ

ؽ رث٫ ٰٚ ا٣ٕٞؽك٢ٞ٩ اث٨ ٔج 
 23ا

: 

ؽير ثٲخ ا٧٣ٞؽس ثٲذٲ٨ ٦ى١ذٮثٲ٨ ثة٣ؾ٬َّت»  :رأٱخ ٰٚ صؽارو ٨٦ صي

ًٞػػك٠يػػ  ٢  ظػػٲ٨ ٱ٘ػػؽك ٣عةصػػحو ٢ُّ ٦ي

 

 إ٣ٯ ٢ٌ٠ ٨٦ ٱ٤ٞٯ ٨٦ ا٣٪ةس ٦ؾ٩تي  

 ٦ؿظجنػػة :ك٠ػػةف ث٪ػػٮ ٧ٌٔػػٰ ٱٞٮ٣ػػٮف 

 

ا ثػةف   ذًػؿن ػتي »٧٤ٚة رأك٩ػٰ ٦ٞي  «٦ىٍؿظى

ذةثح ث٧ةا ا٣ؾ٬ت، كدٛؿٱٖ ا١٧٣ذٮب ٦ػ٨ رٝػةاٜ ا٣ػؾ٬ت ك٬ؾا ٱعذ٢٧ ا١٣ 

 كدسجٲذ٭ة 

، ٩كػٰ  كا٣ٌنٕؿ ا١٧٣ذٮب ٱ١ٮف أظٲة٩نة ٦ٕؿكؼ ا٣ٞةا٢، كٱ١ٮف أظٲة٩نػة ٦ؿقػٺن

ا٣ذٌةرٱغ اق٥ ا٣ٌنةٔؿ ٵقجةب ٦ؼذ٤ٛح  كا٣ٌنٕؿ ا٧٣ض٭ٮؿ ا٣ٞةا٢ ٰٚ ٦ة ٱ١ذػت ٤ٔػٯ 

ػػؽراف ٠سٲػػؿ، كأًػػؿب ٦ػػسٺن ٦ػػ٨ ٦ٕضػػ٥ ا٣ج٤ػػؽاف، ٚٞػػؽ أكرد ٱػػةٝ ٮت ٚػػٰ ا٣ضي

٦ٕض٫٧
 24ا

نة:»ػجؿٱ٨ ٦ذٮا٣ٲٲ٨، ٝةؿ:   كيًصؽ ٤ٔٯ ثٕي اٵ٦ٲةؿ ثُؿٱٜ ١٦ح ١٦ذٮث

                                                 

 ض٭٥ ٬ٮ ا٣ٌنةٔؿ ا٣ٕجةقٰ ا٧٣ن٭ٮر ك٤ٰٔ ث٨ ا٣  276: ا٧٣ٮٌمٯ  21ا

  271: ا٧٣ٮمٯ  22ا

  35: 3ا٣ٕٞؽ   23ا

  462: ٦1ٕض٥ ا٣ج٤ؽاف   24ا
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 ًٟ  أٱػػػة ث٘ػػػؽاد ٱػػػة أقػػػٰٛ ٤ٔٲػػػ

 

  ًٟ ٌػػٯ ا٣ؿصػػٮع ٣٪ػػة إ٣ٲػػ  ؟٦ذػػٯ ٱٞي

ٚ٪عٲػػػة 
 25ا

 قػػػة٧٣ٲ٨ ث١ػػػ٢ٌ ػٲػػػؿو  

 

ٕى    ٥ي ٔٲنػػػػ٪ة ٚػػػػٰ صة٩جٲػػػػٟكٱػػػػ٪

نة   :ككيصؽ ٤ٔٯ ظةاٍ ثضـٱؿة ٝجؿص ١٦ذٮث

 ٚ٭ػػ٢ ٩عػػٮ ث٘ػػؽاد ٦ىػػـاره ٚٲ٤ذٞػػٰ

 

 ؟ٮؽه كٱعْػػٯ ثة٣ـٱػػةرة زااػػؿي ٦ىنػػ 

 إ٣ػٯ اهلل أمػػ١ٮ ٹ إ٣ػػٯ ا٣٪ٌػػةس إ٩ٌػػ٫ 

 

 «٤ٔٯ ٠نٙ ٦ة أ٣ٞٯ ٨٦ ا٣٭٥ٌ ٝةدري  

كٝؽ ٱ١ٮف ٩ة٥ّ ا٣نٕؿ ا١٧٣ذٮب أك ا٧٣٪ٞٮش ٬ٮ ٩ٛك٫ وةظت ا٧٣ٮٝػٓ  

ٱ٨ٌ ثة٣نٕؿ ك٨٦ ٬ؤٹا ٣كةف ا٣ؽٱ٨ ث٨ ا٣ؼُٲت ٚٞؽ ٝةؿ، ا٣ؾم زي
 26ا

: 

  كدسجخ أػذ٭ة ثجةب ا٣كٲ٨اك٠ذجخ ٣ٲ٪ٞل ٤ٔٯ َةؽو ٣٪ة ثجةب ا٣ٞجٌح 

ٰى  ٬ػػػٯ ثػػػ  ةـي اٵٱٌػػػ أ٩ػػػة َػػػةؽه دـي

 

 دٕجػػػٍخ ٚػػػٰ ثػػػؽاإٰ اٵٚ٭ػػػةـي  

 ٮاّؿ ٦عػػػػػؿاكدجػػػػػٌؽٱخ ٤٣٪ٌػػػػػ 

 

نػػػػ     ٌٰ  ةث  إ٦ػػػػةـي  ٠ػػػػأٌف اٷ٩ػػػػةا ٚػػػػ

 كاٝػػػٙ ٤٣ىػػػٺة ظذػػػٯ إذا ٦ػػػة 

 

 صبخ ٤٣نػؿب ظػةف ٦٪ػٰ ا٣كػٺـي  

ٙ ٣كةف ا٣ؽٱ٨ ث٨ ا٣ؼُٲت ٝجح ادؼػؾت ٣ػ٫ ٦ج٪ٲػح ٤ٔػٯ ا٧٣ػةا ٚػٰ   ككىوى

ؿ ٚٲ٭ةُٕٝح ٝة
 27ا

: 

 ٥ٍ ٣ٶ٦ػػؿ ٚػػٮؽ قػػؿٱؿً إذا ٧٩ػػخى ٩ىػػ

 

 ٥ٍ ٚػٰ ٗجُػح كقػؿكرً كإف ٧ٝخ ٝيػ 

 كدك٩ٟ ٚةقذ٘ؿب ٤ٔٯ ا٧٣ةا ٦ٮٰٝٛ 

 

 !٧٠ة كٝٙ اث٨ي ا٧٣ةا كقػٍ ٗػؽٱؿً  

  4ا 

أك ثؿٗجح ٨٦ وةظت ا٣ج٪ػةا ك٦نػٲٌؽق إ٣ػٯ ، ث٪ْؿو ٦٪٭٥، ك٧٣ة ٦ةؿ ا٣ٌنٕؿاا

ا ا٣ذػػٰ   ا٣ٞىػػةاؽأك اًػػ٧٪ٮا ا٣ُٞػػٓ ، دكػػضٲ٢ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػػةت ا٧٣ؼذ٤ٛػػح مػػٕؿن

زػ٥ ، ٧ْ٩ٮ٬ة ٦ة ٱؿٱؽكف إزجةد٫ ٦ػ٨ ا٣س٪ػةا كاٷمػةدة كا٣ػؽٔةا ك٦ػة مػةث٫ ذ٣ػٟ

                                                 

 ٚ٪ىٍعٲة : ك٥٣ أصؽ ٣٭ة ٦ٕ٪نٯ ٦٪ةقجنة، كاٝذؿظخ ٦ؤٝذنة ،«٦ى٪ٕ٪ة»: ٰٚ ا٧٣ُجٮع  25ا

  584: ا٣ىٲٌت كا٣ض٭ةـ كا٧٣ةًٰ كا١٣٭ةـ  26ا

  546: ا٣ىٲت كا٣ض٭ةـ ادٱٮاف ٣كةف ا٣ؽٱ٨   27ا
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٢٧ٌ ا ثعكةب ا٣ضي   أًةٚٮا ا٣ذةرٱغ مٕؿن

  كاقذ٧ؿ ثٕؽ٥٬ إ٣ٯ ا٣ٕىؿ ا٣عؽٱر، ك٠سيؿى ٬ؾا ٦ٓ ٔىؿ ا٧٧٣ة٣ٲٟ

٢٧ٌ ثةػذىةر:  ٕى٢ي ٚٲػ٫ ١٣ػ٢ٌ »ك٦ٕؿكؼ أف ظكةب ا٣ضي ٩ٮع ٨٦ ا٣عكةب ٱيٍض

اٵثضؽٱح ٔؽد ار٥ٝ  ٨٦ ا٣ٮاظػؽ إ٣ػٯ اٵ٣ػٙ ٤ٔػٯ دؿدٲػت ظؿؼ ٨٦ ا٣عؿكؼ 

«ٖأثضؽ ٬ٌٮز ظُٰ ٨٧٤٠ قٕٛه ٝؿمخ زؼؾ ًْ»ػةص، ك٬ٮ: 
 28ا

  

، كا٣ٞػةؼ ٦بػح، كا٣ٲةا ٔنػؿة،    ٚةٵ٣ٙ كاظؽ كا٣جةا از٪ةف كا٣ضٲ٥ زٺزح

، ز٥ ٨٦ ٔنؿٱ٨ إ٣ٯ ٦بػح، ٱكذ٧ؿ ا٣ٕؽد ٨٦ كاظؽ إ٣ٯ ٔنؿة :أم ؛كا٣٘ٲ٨ أ٣ٙ

  ز٥ٌ ٨٦ ٦بح إ٣ٯ أ٣ٙ

كوةر ا٣ذأرٱغ ثة٣نٕؿ ّة٬ؿة دن٢٧ ٦ة ٱ١ذػت ٤ٔػٯ ا٧٣جػة٩ٰ كا٧٣كػةصؽ 

كا٣ؽُّكر كا٣ٞىٮر كا٣ٞ٪ةَؿ كا٣ٞٲكةرٱٌةت كا٣ٞجةب كا٣ـكاٱػة كا٣ػٌؿثٍ كا٣٘ػؿؼ 

كا٩ذٞػ٢ إ٣ػٯ ، ٤ٔٯ كصٮق مذٯ ٨٦ ا٣٪ٞل كا١٣ذةثػح كا٣ذ٤ػٮٱ٨، داػ٢ ا٣ٞىٮر

  ٚأٌرػٮا ا٣ٮٚٲةت ثة٣نٕؿ، مٮا٬ؽ ا٣نٮا٬ؽ

ذؽٌ  ؿكؼ ا٣ذٰ ٱٕي ث٭ة ٨٦ ا٣ُٕٞح ٬ػٰ ٦ػ٨ ا٣ٕجػةرة أك ا٣ٕجػةرات ا٣ذػٰ  كا٣عي

ٚٞػؽ ٝػةؿ أثػٮ ، كأًًؿٍب ٣٭ؾا ٦سػةٹن   مةث٭٭ة ٨٦ ٧٤٠ةت ك٦ة  أٌرخادذ٤ٮ ٧٤٠ح 

ة ٔػ٨  :ٰٚ ثٲؿكت «ا٧٣ضؾكب»ؽي ضً ا٣عك٨ ا١٣كذٰ ٧ٌ٣ة دضٌؽد ٦ىكٍ  ٤ٝخ ٦ؤٌرػن

٣كةف ظة٫٣
 29ا

: 

ػػٰٕ ًٍ  إٌف ٦ىػػ٨ٍ قػػٕٯ ٣ذضؽٱػػؽ ك

 

ٔي٧ػػػٮـ ا٣سٌػػػٮى    اًب كثػػػ٫ً ٱؿدضػػػٯ 

ى   ٔى ٌنػػػػث  ٪ٌػػػػٰ ثؼٲػػػػؿو صـٱػػػػ٢و ؿكق 

 

ػػػ٫   «ثً٘ٲػػػًؿ ظكػػػةًب » :صػػػةا دةرٱؼي

  1283٬: كا٣ذةرٱغ ٬ٮ - 

  أك ٩ٞػلا٦ػة ٠ذػت   ثؽ٦نػٜاك٨٦ أمٕةر ا٣ذأرٱغ ٰٚ صة٦ٓ ا٣ؽركٱنٲح 

                                                 

 ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ اج ـ ؿ    28ا

  18: ٦ؿآة ا٣٘ؿٱجح  29ا
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ٰٚ وؽر٬ة، ٤ٔٯ ثؿ٠ح ٦ةا ٰٚ ظةا٫ُ ا٣ن٧ة٣ٰ
 36ا

: 

 ق٤كػػجٲ٢ه  ثػػ٢ ٬ػػؾا قػػجٲ٢ه 

 

ٗى عٍ ٱي    ٤ػػٲٺٲػػٰ ٤ٔػػٲٺن ٱنػػٰٛ 

 كز٦ػػــ ا٧٣ػػةا ٦٪ػػ٫ ٱضػػؿم 

 

ـو ٔ   ظػػٮل ػ٤ػػٲٺ ٪ػػؽ ٦ٞػػة

ا ٚػػػػأرِّػي أصػػػػؿاق أٍصػػػػ   :ٮقي ؿن

 

 «ٲٺجدركٱل ثةمػة ث٪ػٯ قػ» 

  قجٓ كز٧ة٩ٮف كدكٓ ٦بح ٬ضؿٱح :كا٣ذةرٱغ ٬ٮ - 

  كٹ ٱؼ٤ٮ ٬ؾا ا٧٣ٮًٮع ٨٦ َؿااٙ دؿكل

  5ا

كإ٧ٌ٩ػة ظػٌؿؾ ، كٝؽ ٱسٲػؿ ٩ػٌه صػؽارم  قػضةٹن ثػٲ٨ مػةٔؿٱ٨ ٣ػ٥ ٱ٤ذٞٲػة

ك اقذسةرق؛ ك٦ػ٨ ذ٣ػٟ ٦ػة ٤ٞ٩ػ٫ ٣كػةف أ، دأزؿ ث٫ ا٣سة٩ٰك ضةؿ ٦ة ٠ذج٫ اٵكؿا٣كٌ 

ٝةؿ، ا٣ؽٱ٨ ث٨ ا٣ؼُٲت
 31ا

: 

٦ٌؿ أثٮ ا٣عك٨ ٤ٔػٰ ثػ٨ ، كةـ ا٣ٛذ٪ح د٭ؽ٦خ ٝىٮر ث٧ؿا٠لٰٚ ثٕي أٱٌ »

ي  ٌت ث٨ ٦ع٧ؽ ث٨ قٕٲؽ ا٣ٕ٪كٰ اٵ٩ؽ٣ك٣ٰ
 32ا

ٚٮصػؽ ، ثجٕي ا٣ٞىٮر ا٣ؼؿثح 

نة ثة٣ٛع٥ ٤ٔٯ ثٕي صي   :ؽرا٩٭ة ا٧٣ذ٭ؽ٦ح١٦ذٮث

ـً دٱػةر٥٬ٍ   ك٣ٞؽ ٦ؿٍرتي ٤ٔػٯ رقػٮ

 

ثٍػػ  ٙي ٚج١ٲذي٭ػػة كا٣ؿُّ  ٓ ٝػػةعه وٛىػػ

ٔىؿىوةد٭٥  ٮر ٰٚ   كذ٠ؿتي ٦ضؿل ا٣عي

 

ٙي    !٧٤ٕٚخ أٌف ا٣ؽ٬ؿ ٦٪٭٥ ٦٪ى

ٲٌ  ة ٨٦ ثٞٲح صى ًن  :ك٠ذت دعخ ذ٣ٟ ا٣نٕؿ، ةرو ٚذ٪ةكؿ أثٮ ا٣عك٨ ثٲة

 ٣٭ٛػػٰ ٤ٔػػٲ٭٥ ثٕػػؽ٥٬ ٧ٚسػػة٣٭٥ٍ 

 

؟  ٙي  ثةهلل ٢ٝ ٣ٰ ٰٚ ا٣ؿكل ٢٬ ٱيؼ٤ػ

 ة ثٮقػػػٲ٤ح٦ػػػ٨ ذا ٱضٲػػػت ٦٪ةدٱنػػػ 

 

ٙي أـ ٨٦ ٱض   ؟ٲؿ ٨٦ ا٣ـ٦ػةًف كٱُٕػ

 إٍف صػػةرى ٚػػٲ٭٥ كاظػػؽ ٦ػػ٨ ص٤٧ػػحو  

 

ٙي    !«٥٠ ٠ةف ٚٲ٭٥ ٨٦ ٠ػؿٱ٥و ٱ٪ًىػ

                                                  

  377: ٦٪ةد٦ح اٵَٺؿ ك٦كة٦ؿة ا٣ؼٲةؿ  36ا

  73: 4اٷظةَح ٰٚ أػجةر ٗؿ٩ةَح   31ا

  627٬: دٮٰٚ  32ا
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 :كٰٚ ٩ٛط ا٣ُٲت ػجؿ َؿٱٙ ٝةؿ ٚٲ٫ -

ػؿج زٺزػح أدثػةا ٤٣٪ـ٬ػح»
 33ا

ػػةرج ٦يٍؿقػٲح 
 34ا

ـو كوػ٤َّ ،  ٮا ػ٤ػٙ إ٦ػة

٭ة ٰٚ وٺد٫، ٚأػُأ ٰٚ ٝؿااد٫، ث٧كضؽ ٝؿٱحو  ٧٤ٚة ػػؿج أظػؽ٥٬ ٠ذػت  !كقى

 :٧كضؽ٤ٔٯ ظةاٍ ا٣

ضٍ   ىػػػٺةو ٤ذػػػٰ ٣ً ٱػػػة ػى

 

  ًٙ ٍ٤ ٙى ػى ٍ٤ و٤ٲذي٭ة ػى
 35ا

 

 :٧ٌ٤ٚة ػؿج ا٣سة٩ٰ ٠ذت دعذ٫ 

ٗيػػػػيُّ   ٲػػػػةان ٦٪٭ػػػػة ظى  أ

 

ػػ  ٭ى َى ٦ػػ٨ ا٧٣ي  ٍؿٚػػٰٲ٨٧ٍ 

 :٠ذت دعذ٫ ر٧٤ٚة ػؿج ا٣سة٣ 

 ة٢ي ٦٪ٌػػػػجىػػػػٍٞ ٤ٚػػػػٲفى دي 

 

ٙي ٣ػػٮ أ٩ٌ   ًٙ  ٭ػػة أ٣ػػ  !«أ٣ػػ

ؽراف ك٦ة مةث٭٭ة ك٣ٲػ  ؽة كٝؽ دضٰا ٩ىٮص اٵمٕةر ا٣ذٰ ديسجخ ٤ٔٯ ا٣ضي

كدجػؽك ٣٪ػة أظػؽازنة ٠أ٩ٌ٭ػة ك٣ٲػؽة ، ٬ٰ كٝةآ د٧ٌخ ٵوػعةث٭ة، ّؿكؼ ػةوح

  ا٧٣ىةدٚةت

  ٚػٰ ٦ٕضػ٥ ٱػةٝٮتأٍردٍؼن٧ٲنػ٨اكٰٚ ٦ػةدة 
 36ا

ػجػؿ َؿٱػٙ صػؿل  

ٚٞؽ كو٢ إ٣ٯ ٬ؾق ا٧٣ؽٱ٪ح ثٕؽ مػؽااؽ ٣ٞٲ٭ػة ٦ػ٨ مػؽة ا٣جػؿد   ٣ٲةٝٮت ٬٪ةؾ

ٝػؽ أٱٞ٪ػخ ك» :ٝةؿ، كص٧ٮد ا٧٣ةا ٰٚ ٩٭ؿ صٲعٮف ا٣ؾم ٠ةف ٱؿ٠ت قٛٲ٪ح ٚٲ٫

ٕىُت اقػ٪ح ٌٚؿج اهلل ٤ٔٲ٪ة ثة٣ٌىٕٮد إ٣ػٯ ا٣جىػٌؿ  إ٣ٯ أفٍ ، أ٩ة ك٨٦ ٰٚ وعجذٰ ثة٣

١ٚةف ٦ػ٨ ا٣جػؿد كا٣س٤ػٮج ٚػٰ ا٣جىػٌؿ ٦ػة ٹ ٱج٤ػٖ ا٣ٞػٮؿ إ٣ػٯ كوػٙ  ، 616٬

ٌْ ، ظٞٲٞذ٫ ـً ا٣ ؽ ٔى ، ٚٮو٤خي إ٣ػٯ ٬ػؾق ا٧٣ؽٱ٪ػح ثٕػؽ مػؽااؽ، ؿ ا٣ؾم ٱيؿ٠ت٭ٍ ك

ٍؿصة٩ٲح ١ٚذجخ ٤ٔٯ ظةاٍ ػةفو ق١٪ذ٫ إ٣ٯ أف دٲىٌكؿ ُّٰ إ٣ٯ ا٣ضي  :ا٧٣يٌ

                                                 

  18: ٩4ٛط ا٣ُٲت   33ا

 ٨٦ ٦ؽف مؿٰٝ اٵ٩ؽ٣ف : ٦يؿقٲح  34ا

٤ٍٙا٣  35ا  ا٣ٮ٣ؽ ا٣ُة٣ط، ا٣ؿدما : ؼى

  142: ٦1ٕض٥ ا٣ج٤ؽاف   36ا
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 ٤٤٪ػػػػةذ٧٦٪ػػػػة رػن٧ٲنػػػػ٨ إذ ظى 

 

٪ػػػةثكػػػةظذ٭ة ٣نػػػؽة ٦ػػػة ٣ٞٲٍ  
 37ا

 

 كػػػػػةرو أدٲ٪ة٬ػػػػػة ك٩عػػػػػ٨ ذىكك ٱى  

 

ػػػػػ  ٕي ٤كػػػػػٲ٪ةٚ  ؽ٩ة ٤٣ٌنػػػػػٞةكة ٦ٛي

ـو    ١ٚػػػ٥ ثػػػٍؿدنا ٣ٞٲػػػخي ثػػػٺ قػػػٺ

 

 ة ٦يجٲ٪ػػػػػةك٠ػػػػػ٥ ذيٹ  كػكػػػػػؿا٩ن  

ػػػػ   ة دُٞػػػػؿ ا٣ٕٲ٪ػػػػةفي ٦٪ػػػػ٫ي كز٤ضن

 

ـي ا٣ٛٲػػػػ٢ ا٧٣ذٲ٪ػػػػةكى   ًضػػػػ  ظػػػػٺن ٱٕي

ـو ك٠ةٵ   ٩ٕػػػػةـ أ٬ػػػػٺن ٚػػػػٰ ٠ػػػػٺ

 

 كإٔٚػػػةٹن كدٱ٪ػػػة، كٚػػػٰ قػػػ٧ٍخو  

٘ى »إذا ػػػػػةَجذ٭٥ ٝػػػػة٣ٮا   ى  «ٌكػػػػةث

 

ٌؿٔٮ٩ػػةك٠ػػ٥ ٦ػػ٨ ٌٗىػػحو ٝػػؽ صى  
 38ا

 

 ٪ػػػػػة أٱػػػػػة رثٌػػػػػةقي ٦٪٭ػػػػػةٚأػؿصٍ  

 

ػػػػ  ٔي  ة ّة٧٣ٮ٩ػػػػةٍؽ٩ة ٚإ٩ٌػػػػٚػػػػإف 

 ك٣ػػٲف ا٣نػػأف ٚػػٰ ٬ػػؾا ك١٣ػػ٨ٍ  

 

 ٔضٲػػػػته أف ٩ضٮ٩ػػػػة قػػػػة٧٣ٲ٪ة 

 ك٣كػػػػخي ثٲػػػػةافو كاهلل أرصػػػػٮ 

 

ٲٍػػ  ٕى ي ٍكػػث ٕي ؿ ٦ػػ٨ ٱيكػػؿو ٱى٤ٲ٪ػػةؽى ا٣
 39ا

 

٣كةف ا٣ؽٱ٨ ث٨ ا٣ؼُٲت ٰٚ دٱٮا٫٩ كأزجخ - 
 46ا

ٝىٲؽة ٨٦ ٔنؿة أثٲةت  

، ٤ٝػخ كٝػؽ ظ٤٤ػخ ٚػٰ ثٕػي ا٣ذٮص٭ػةت ث٧ؽٱ٪ػح قػجذح» :ٝةؿ ٰٚ ٦ٞػؽ٦ذ٭ة

 ك٠ذجذ٭ة ٰٚ ظةاٍ ا٣ٞىؿ:

 ٱػػة قػػجذح ا٣ٕػػـٚٲٲ٨ٌ اٵي٣ػػٯ درىصػػٮا

 

أرجي  كٝؽ دٌٌٮع ٦ػ٨ أػجػةر٥٬ 
 41ا

 

                                                  

 ج٫ٌ ٱةٝٮت إ٣ٯ أ٫٩ اػذىؿ اق٥ ا٧٣ؽٱ٪ح ٣ٲٮاٜٚ ٠ٺ٫٦ كزف ا٣نٕؿ ٩  37ا

ٗيٌىح « ثٌ٘كة»٠ؾا ٚٲ٫   38ا ة كوٮدنة ث٧٤١ح  ْن  ٣ْٛح ٱٞٮ٣ٮ٩٭ة ٰٚ ٠ٺ٦٭٥، كٝةث٤٭ة ٣ٛ

ٌُؿ٬ة ٤ٔػٯ ر٠ة٠ذ٭ػة كٗسةزذ٭ػة ٵف ا٣ؼػةَؿ »ٝةؿ ٱةٝٮت ثٕؽ ا٣نٕؿ   39ا ٝةؿ ٬ؾق اٵثٲةت كقػ

ؽا٫ ٥٣ ٱك٧ط ث٘ٲؿ٬ة    كٝؽ ٹٝٯ ا جىؿ ٰٚ كٔسةا ا٣كٛؿ ٱؼٰٛ ٩ٛك٫ ٔٛةٚنػة ٣ًىى ًٕ ٩ة٧ّ٭ة  ا٣

ٚة٣ج٤ػؽ كأ٤٬ػ٫ ثة٧٣ػؽح أك٣ػٯ »كإٌٹ «  616٬كٱكأؿ ا٣٪ةس ٠ٛةٚنة، ك٠ذت ٰٚ مٮاؿ قػ٪ح 

ٌٜ كأظؿل  « كثة٣ذٞؿٱِ أظ

كٝؿأد٭ػة ٧٠ػة « ٵف ا٣ؼةَؿ ٣ىؽاق   ك٣ٲ٪ةؿ ا٣٪ةس ٠ٛةٚنة»: ٤ٝخ ٰٚ أو٢ ٱةٝٮت -

 قجٜ أف أزجٌخ 

٭ةـ كا  46ا   355: ٧٣ةًٰ كا١٣٭ةـا٣ٌىٲت كا٣ضى

٦ؽٱ٪ح ٦٘ؿثٲح ٤ُ٦ػح ٤ٔػٯ ا٣جعػؿ، ك٤ٔػٯ ا٣ٞكػ٥ ا٣ض٪ػٮثٰ ٦ػ٨ صـٱػؿة اٵ٩ػؽ٣ف، : قجذح  41ا

ـىٰٚ  أقؿة ٠ةف ٣٭٥ ظ٥١ كدةرٱغ ٰٚ ا٧٣ؽٱ٪ح  ٕى  كا٣ٕـٚٲٮف اأك ث٪ٮ ا٣
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ٕى  ٦ة  ٛػةاي ثػ٫ثةؿ رثٕػٟ ٝػؽ ظػ٢ٌ ا٣

 

ك٪ٟي ا٣ج٭ىشي    رظ٢ ا٧٣ٞٲ٥، كأكدل ظي

 أٱ٨ ا٧٣ضة٣ف؟ أـ أٱ٨ ا٣ٛ٭ػةرسي أـ 

 

ػشي   ضى  أٱ٨ ا٧٣ؽارسي ٹ د٪جٮ ث٭ػة ا٣عي

صٯ ٨٦ قٮاثع٭ةأ   ٱ٨ اٵقةَٲ٢ي دـي

 

ػػشي   ػػة، ٦ٕذٌٞػػحن ثٲػػؽاؤ٬ة ا٤٣ٌضى  ؟دي٧٬ن

ٍخ   ؽكر إذا ٦ة ا٧٣يٌٕٺت دىصى  أٱ٨ ا٣ىُّ

 

شي   ضى  ؟٬ىؽىٍت إ٣ٯ ا٣ٞىؽ ٨٦ آراا٭٥ ظي

ػػػٌؿٚٮف ٦ػػػ٨ ا٣ؼى   ػػػٱيىى  ٔةقػػػ٤حن  ٌٰ ٌُ

 

ػشي   ٭ى ا دكٲ٢ي ٤ٔٯ أُٔةٚ٭ػة ا٧٣ي ٧ؿن  قي

ٌؿ٦ٮا ٥٣ ٱ٨١ ٰٚ اٵرض ٦ي٪عػؽره    ديؼي

 

 ٦ي٪ٍٕػؿىجي  ٱٰٞ ا٧٣٪ٮفى كٹ ٰٚ ا٣ضػٮٌ  

ـ٦ٌةًف ٤ٚػ٥ :ٝة٣خ  ٩٪ٰ وؿؼي ا٣ ٮَّ  دىؼى

 

ؿصٮا   ٱؽػ٢ ٣ٰ اٵ٩في ٤ٝجنة ٨٦ ٣ؽيٍف ػى

ةو ٱج٤ػػٯ إذا ٣ٕجػػخذم ًصػػ ك٠ػػ٢ٌ    ؽى

 

ػٲة٣ٰ كقػةرت دك٩ػ٫ ا٣عً ٤ٌ ث٫ ا٣   شي ضى

 ٫ي ٦يػػػرً عٲٲ٪ػػػٰ ١٦ة٣ٕػػػ٢ٌ ٚػػػةرسى دي  

 

ػػ إفٌ   ٛى  «ؿجي ا٣نػػؽااؽ ٱػػأدٰ إزؿ٬ػػة ا٣

  6ا 

جي٢ ٤ٝػح ٔػؽد  كا٣٘ة٣ت ٤ٔٯ ا٣٪ىٮص ا٣نٕؿٱح ا١٧٣ذٮثح ٤ٔٯ صؽراف ا٣كُّ

  كٝؽ دـٱؽ ٤ٔٯ ذ٣ٟ ،اٵثٲةت، ٚ٭ٰ ُٝٓ ٝىٲؿة ثٲ٨ ثٲذٲ٨ كأرثٕح أثٲةت

ٍؽرً  ك٨٦ ا٣٪ىٮص ا٧٣ٌُٮ٣ح ٦ة ٠ذت ٤ٔٯ «قجٲ٢ ا٣٪ٌػؿصف» وى
 42ا

أ٤ٞ٩ػ٫ ، 

 :1216٬كا٣٪ٌه ٦ؤٌرخ ثك٪ح  ،-ٔة٦ٌح  -كظك٪٫ ، ٣ُؿاٚذ٫

 ػ٦ػػ٨ ق٤كجٲػػ ٫ي كػػ٪ى ٱػػة ظي 

 

دىجًػػ٫ٍ ػػػ   ٢و ٝػػؽ قػػ٧ة ٚػػٰ ري

 ٫ ٔػػػ٨ ركًح ٦ػػػ٨ٍ ٩ٌػػػإإذ  

 

ػػػججً ػي    ٫ٍ ٤ػػػٜ ا٣ػػػٮرل ثكى

 ا٣ػؾم ٦ػة إف ٱىػ٢ٍ   ٫َا 

 

 ؿثًػػػػػػػػ٫ٍ ٞي ٣ً  ٞػػػػػػػػٌؿبه ٦ي  

 إ٦ػػػػؽادق ٪ػػػػة٧ٌ ٔى  ٨ٍ ٦ىػػػػ 

 

ػػػػ٨ٌ ثًػػػػأف ٱى  ٚعػػػػٜ   ٫ٍ ٧ي

 ٬ػػػػؽا٩ة قػػػػجٺن  ك٦ػػػػ٨ٍ  

 

ػػػ  ٪ذجًػػػ٬ػػػٰ ا٣٭ي  ٫ٍ ؽل ٧٤٣ي

قي ٩يػػػػػػػ أزاحى  ك٦ػػػػػػػ٨ٍ    ٮري

 

ـو ٦يٍنػػػػ٠يػػػػ   ٫ٍ ذجً ٢ٌ ّػػػػٺ

                                                  

  74-73: ا٣كج٢ ٰٚ ٦ؽٱ٪ح د٦نٜ  42ا

 كٰٚ ا٣٪ه مٰا ٨٦ ا٧٣ؽٱط ا٣٪جٮٌم، ث٧٪ةقجح اٚذذةح ٬ؾا ا٣كجٲ٢  -
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 ك٦ػػػػ٨ ص٧ٲػػػػٓ اٵ٩جٲػػػػة

 

ػػػ  ج٫ًٍ ٩ٍؿصي ػػػعي  ٮ ٬جػػػةًت قي

 ٗىٍٮثي ا٣ٮىرل ٰٚ ٦ٮٝٙ ا٣ػ 

 

ث٫ًٍ ػ  عكةًب ٦يض٤ٰ ٠ؿى
 43ا

 

 ؽٍ ًعػػػػػدى  كٹ ثػػػػػ٫ ؾ٤ٚيػػػػػ

 

 ٫ٍ ٫ كٹ ٔػػػػ٨ ٤َجًػػػػٔ٪ٍػػػػ 

 ٨ٍ ٹذ ثػػػػػ٫ً ٦ىػػػػػ ٚػػػػػإفٌ  

 

ثًػػػػػ٩ػػػػػةؿ ص٧ٲػػػػػ   ٫ٍ ٓ أرى

٘ن  كامػػػؿب زٹٹن    ةقػػػػةا

 

 ٫ٍ جًػػػجى وػػػٲ٘خ ٳ٣ػػػٰ ظى  

ًٙ ٚٲػػػ٫ ٚة٣نػػػٛة   كاقذنػػػ

 

ػػػػ٧ٌ٦ػػػػ٨ صػػػػـل ثً    ٫ٍ جً جى كى

 كدك٩ػػػٟ ا٣ذػػػةرٱغي ٚػػػٰ 

 

 ٫ٍ ثٲػػػخو ٔػػػٺ ٚػػػٰ أدىثًػػػ 

 ٦ػػػػة وػػػػ٤ٯ ٤ٔٲػػػػ٫ اهلل 

 

 ٝػػػؽ َػػػةب ًكٍردي ٦نػػػؿث٫ٍ  

ج٢ ٰٚ د٦نٜ كٗٲؿ٬ة  -كا٣٪ٌه   ٤ٌَٕخي ٤ٔٲ٫ ٨٦ ٩ىٮص ا٣كُّ ٚؿٱػؽه  -ٰٚ ٦ة ا

ٔػ٨ ركح رقػٮؿ اهلل »ٚٞؽ ث٪ةق كا٫ٛٝي كأصؿل ٦ػةاق  ؛ٓ كاٝٛٮ د٤ٟ ا٣كج٢ٚٲ٧ة و٪

  1216٬كا٣٪ه ٨٦ ا٣ٛذؿة ا٣ٕس٧ة٩ٲح، ٦ض٭ٮؿ ا٣٪ة٥ّ، ٦ؤرخ ثك٪ح  « ملسو هيلع هللا ىلص

 :ثٲ٨  ا٣ٞىٲؿةاكٝؽ ص٧ٓ ا٣نةٔؿ ا٣٪ة٥ّ ٰٚ ٝىٲؽد٫ 

  كزػؿٚذ٫، كوٙ ا٣كجٲ٢ ا٣ؾم أد٨ٞ ا٧ٕ٧٣ةرم و٪٫ٕ -

  ملسو هيلع هللا ىلصكك٫ٛٝ ٤٣٪ةس ثعج٫ ٣ؿقٮؿ اهلل  -

قةؿ إ٣ٯ ٦ؽح رقٮؿ اهلل، كد١ؿٱ٫٧ كذ٠ؿ مٰا ٦ػ٨ ػىػة٫٣، كاٹقذؿ -

 كٌٚةا٫٤ 

٪ٌح رقٮؿ اهلل ، كدٔٮة ٦ؿدةد ا٣كجٲ٢ -   ملسو هيلع هللا ىلصكا٧٣ةٌر ث٫ إ٣ٯ ادجةع قي

٤ٔٯ ا٣ٮصٮق ا٧٣ؼذ٤ٛح ا٣ذػٰ ٱعذػةج : كإثةظح اٹقذٛةدة ٨٦ ٦ةا ا٣ٌكجٲ٢ -

 ٝةوؽ ا٣ٌكجٲ٢ إ٣ٲ٭ة 

ٵ٩ػ٫  ؛كػجٲ٢ز٥ زاد ٚ٪ج٫ٌ ا٣ٮاردى ٤ٔٯ ا٣كػجٲ٢ ٤ٔػٯ اٹقذنػٛةا ث٧ػةا ا٣ -

ـ ثإ٩نةا٫ ٨ٔ ركح ا٣٪جٰ ا١٣ؿٱ٥   ١٦ؿَّ

                                                 

 ٦يٍض٤ًٰ : ٠ؾا ٚٲ٫  43ا
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كٰٚ اٵمٕةر ا٧٣٪ٞٮمح ٤ٔٯ ا٣ضؽراف ٝىةاؽ كُٝٓ كأثٲةت ٧ْ٩٭ة ٠جػةر 

، ٣كػةف ا٣ػؽٱ٨ ثػ٨ ا٣ؼُٲػت :مٕؿاا ٗؿ٩ةَح ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣سة٨٦ ا٣٭ضػؿم ٚػٲ٭٥

  كاث٨ زي٦ٍؿىؾ

٣ٞؽ دـٱٌ٪خ ٝةٔةت، كأٝػٮاس، ك٩ٮاٚػؾ، ك٦ػؽاػ٢ أثػٮاب، ك٦ىػة٩ٓ ٦ؼذ٤ٛػح 

ؿ ا٣ع٧ػؿاا كػةرصػ٫؛ ك٬ػٰ ٩ٞػٮش ثٌٕػ٭ة ٩ػةٚؿ كثٌٕػ٭ة ٗػةاؿ، كٝػؽ داػ٢ ٝى

صةات دذ٧ح ٤٧١٦ح ٣ؿكٔح ا٣ج٪ةا ا٣ؾم اصذ٧ٓ ٚٲ٫ ا٨ٛ٣ ا٧ٕ٧٣ةرم اٵ٩ؽ٣كػٰ كقػةاؿ 

كػةوح ٩ْةـ ا٧٣ٲةق ا٣ٮاردة إ٣ٲػ٫ ثػةردة ا٦ػ٨ ا٣ٲ٪ػةثٲٓ  كظػةٌرة ٦ػ٨  ،ا٣ٛ٪ٮف كا٤ٕ٣ٮـ

ؽ ٠ةف ا٣ج٪ٲةف ث٢١ ٦ػة ا٣ع٧ٌةت، كثٌٕ٭ة أد٩ٯ ٦كذٮل ٨٦ أرًٲح ٝىؿ ا٣ع٧ؿاا  ٣ٞ

 ٚٲ٫ ٨٦ ٬٪ؽقةت ٦ؼذ٤ٛح ٨٦ ُٔةا ٔجٞؿٱح أ٢٬ اٵ٩ؽ٣ف كدٌٛٮٝ٭٥ ا٣عٌةرم 

 أك ثةظػػح اٵقػػٮداك٩ٞػػٙ ٔ٪ػػؽ ٚ٪ػػةا اٵقػػٮد 
 44ا

ػػؽٌ ،  ٕى ثُػػؿازق  ك٬ػػٮ ٱي

ك٩ةٚٮردػ٫ ، كزػةرٚػ٫ ا٣جؽٱٕػح، كأ٧ٔؽد٫ ا٣ؿمٲٞح، ٕحكٝجةث٫ ا٤ٌ٧٣ٌ ، ا٧٣ىٞٮؿ

ا، ٣ع٧ػؿااأص٪عح ا ا٣ٛؿٱؽة ا٣ذٰ دع٤٧٭ة اٵقٮد أركعى  ، كأكٚؿ٬ػة ريكاان كقػعؿن

ا كٔؿًػ٫ ٔنػؿكف ،ك٬ٮ ًٚ٪ةا ٦كذُٲ٢ ١٦نٮؼ ، َٮ٫٣ ػ٧كػح كزٺزػٮف ٦ذػؿن

٦نػؿٚٲٌةت أك أركٝػح ذات ٔٞػٮد دع٤٧٭ػة ٦بػح  حدعٲٍ ث٫ ٨٦ ا٣ضٮا٩ت اٵرثٕ

٦ذ٪ة٬ٲػح ٚػٰ ، وػ٘ٲؿة ا٣عضػ٥، كأرثٕح كٔنؿكف ٧ٔٮدنا ٨٦ ا٣ؿػػةـ اٵثػٲي

دٞػٓ ٠ػ٢ٌ كاظػؽة ٦٪٭ػة كقػٍ  ،٤ٕحك٤ٔٲ٭ة أرثٓ ٝجةب ٦ٌػ، ا٣ض٧ةؿ كا٣ؿمةٝح

نػة٦٪٭ػ از٪ذػةف :٤ًٓ ٨٦ أًٺع ا٧٣كذُٲ٢ كاٵػؿٱػةف  ؛ة دذٞػةثٺف مػؿٝنة كٗؿث

نػػة   ٨ي ك٬ػػٰ ٦ذ٧ةز٤ػح ا٣ىػػ٪ٓ كا٣ـػػػؿؼ ٠أ٩ٌ٭ػػة ركاًمػػ  دذٞػةثٺف مػػ٧ةٹن كص٪ٮث

كٰٚ كقػٍ ا٣ٛ٪ػةا ٩ػةٚٮرة   كٱع٢٧ ٢٠ كاظؽةو ٦٪٭ة ٔؽد ٦ذ٧ةز٢ ٨٦ اٵ٧ٔؽة

اٵقػٮد َةاٛػح ٦ػ٨ ا٣٪ٞػٮش ا٣ذػٰ ٠ذجػخ ثؼػٍ اٵقٮد ا٣ن٭ٲؿة    كٰٚ ٚ٪ةا 

   ا٣٪كغ أك ا١٣ٮٰٚ ا٣ض٧ٲ٢ ٤ٔٯ ا٣ضؽراف كاٵ٧ٔؽة

                                                 

 ك٦ة ثٕؽ٬ة  199: ٦ع٧ؽ ٔجؽ اهلل ٔ٪ةف: اٳزةر اٵ٩ؽ٣كٲح ا٣جةٝٲح ٰٚ إقجة٩ٲة كا٣جؿد٘ةؿ  44ا
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، ٨ ٧ٔػ٢ ا٣ٌكػ٤ُةف ا٣٘٪ػٰ ثػةهلل ٚػٰ ٝىػؿ ا٣ع٧ػؿاانخ ٔجةرات دجػٲٌ ًٞ ك٩ي 

ا ٔجةرة ًٞ ك٩ي  نخ ًٞ ك٩ي   ك٠ة٩خ مٕةر دك٣ح ٗؿ٩ةَح ،«كٹ ٗة٣ت إٹ اهلل»نخ ٠سٲؿن

  أدٔٲح ٠سٲؿة

ٍخ ٝىٲؽةه  ًٞنى ي ٚٮؽ دااؿة وػع٨ ا٣٪ػٮٚؿة ا٣ذػٰ دع٤٧٭ػة اٵقػٮد راإحه  ك٩

اثػ٨ زى٦ػؿىؾ٦ػ٨ ٩ْػ٥ ا٣ػٮزٱؿ ا١٣ةدػت ، از٪ٰ ٔنؿ ثٲذنة د٥ٌٌ 
 45ا

ك٬ػٰ أثٲػةته ، 

 :ا٣ع٧ؿاا  ٝةؿاكردت ٰٚ ٝىٲؽد٫ ٰٚ كوٙ 

 ؽنا٨ أُٔػػٯ اٷ٦ػػةـ ٦ع٧ٌػػدجػةرؾ ٦ىػػ

 

٘ىػػ  ٰى زا٩ػػخ ثة٣ض٧ػػةؿ ا٧٣ى٘ة٩ٲػػة٦ى  ة٩

ٓه  كإٌٹ ٚ٭ػػػؾا ا٣ػػػؿكضي    ٚٲػػػ٫ ثػػػؽاا

 

 ٤ٰٛ ٣٭ػة ا٣عكػ٨ي زة٩ٲػةأثٯ اهلل أف ٱ 

ٌٜ ٩ٮر٬ػػةك٦٪عٮدػػحه ٦ًػػ   ٨ ٣ؤ٣ػػؤ مػػ

 

ػػٍؿٚى ثً  ٯدع٤ٌػػ  ػػ٧ي ٧ى  ٮأٲػػةا٣٪ٌ  ةفً ٌي ا٣ضي

ػػ ٱػػؾكب ٣ضػػٲ٨   ٮا٬ؿو قػػةؿ ثػػٲ٨ صى

 

 ٗؽا ٦س٤٭ة ٰٚ ا٣عك٨ أثٲي وةٚٲة 

 أ٥٣ دػؿى أٌف ا٧٣ػةا ٱضػؿم ثىػٛع٭ة 

 

 ٭ػػػة ٦ػػػٌؽت ٤ٔٲػػػ٫ ا٧٣ضةرٱػػػةك١٣٪ٌ  

 ٫٪يػٍٛ ٧٠س٢ ٦عت  ٚػةض ثة٣ػؽ٦ٓ صى  

 

 ٣ؽ٦ٓ إذ ػةؼ كامػٲةكٌٗه ثؾاؾ ا 

 ك٢٬ ٬ٰ ٰٚ ا٣ذعٞٲٜ ٗٲػؿ ٧ٗة٦ػحو  

 

 ؟دٛٲي إ٣ٯ اٳقةد ٦٪٭ػة ا٣كػٮاٝٲة 

  ٌٙ  ا٣ؼ٤ٲٛح إذ ٗؽٍت  كٝؽ أمج٭خ ٠

 

 ًؽ ا٣ض٭ػةد اٵٱةدٱػةدٛٲي إ٣ػٯ أٍقػ 

 ٚٲة ٨٦ رأل اٳقةد ك٬ػٰ ركاثػي 

 

 ٔؽا٬ة ا٣عٲة ٨ٔ أف د١ػٮف ٔٮادٱػة 

 كٱػػة كارث اٵ٩ىػػةر ٹٔػػ٨ ٠ٺ٣ػػحو  

 

ٙ ا٣ٌؿكاقٲةصٺؿ ٱكذؼدؿاث  
 46ا

 

ا٤ٔٲػػٟ قػػٺـ اهلل ٚةقػػ٥ٍ٤ ٦ؼ٤ٌػػ   ؽن

 

 !ج٤ػػػٰ أٔةدٱػػػةأٔٲػػػةدنا كدي  دضػػػٌؽدي 

كٝؽ ٱض٢ٕ ا٣نةٔؿ اٵثٲةت ٤ٔٯ ٣كةف ا٣ٞىؿ ٩ٛك٫ أك ٝةٔحو ٨٦ ٝةٔةد٫ ٠ة٣ػؾم  

ٛؿاا، كٰٚ ٬ؾق اٵثٲةت ٩ضؽق ٰٚ صة٩ت ا٣ٕٞؽ اٵٱ٨٧ ٨٦ ث٭ٮ ا٣كُّ
 47ا

: 

                                                 

٦ٍؿىؾ ادٮٰٚ   45ا    795٬أثٮ ٔجؽ اهلل ٦ع٧ؽ ث٨ ٱٮقٙ ث٨ زى

ٵف ا٧٧٣ؽكح ا٣٘٪ٰ ثةهلل، ٬ٮ ٨٦ ٩ك٢ ا٣ىعةثٰ قٕؽ ث٨ ٔجةدة  ؛كارث اٵ٩ىةر: ٝةؿ ٚٲ٫  46ا

 اٵ٩ىةرم 

  191-196: اٳزةر ا٣جةٝٲح  47ا
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 ذػػٰ كثذػػةصٰٲى ا٣عكػػةف ثًع٤ٍ  ٚٞػػخي 

 

  َّٰ  ا٣نػ٭ت ٚػٰ اٵثػؿاجً ك٬ٮت إ٣ػ

  َّٰ  ٠ٕةثػػػؽو  ٱجػػػؽك إ٩ػػػةا ا٧٣ػػػةا ٚػػػ

 

 ٝػػةـ ٱي٪ػػةصٰ ٚػػٰ ٝج٤ػػح ا٧٣عػػؿاًب  

 ٧ً٪خ ٤ٔٯ ٦ػؿ ا٣ـ٦ػةف ١٦ػةر٦ٰ 

 

ـً  رمٌ    كظةصػػػػػح ا٧٣عذػػػػػةجً  اٵكا

 ؽل٪ٰ اقػػػذٞؿثخ آزػػػةر ا٣٪ٌػػػ١ٚػػأ٩ٌ  

 

  ٌٙ  ةج٦ٮٹ٩ػػة أثػػٰ ا٣عٌضػػ ٦ػػ٨ ٠ػػ

ػػ  ا ٚػػٰ قػػ٧ةاٰ ٹاعن  ةٹزاؿ ثػػؽرن

 

 اصٰ!٦ة ٹح ثػؽر ٚػٰ ا٣ْػٺـ ا٣ػؽٌ  

  7ا 

ك٤ٔٯ ٢٠ مٰا ٱ٨١٧ ، ٬ؾق ا٣٪ٌىٮص ا٣ٌنٕؿٱح ا٣ذٰ دسجخ ٤ٔٯ ا٣ضؽراف

٬ٰ دع٤ٲحه كدكػضٲ٢ه ك٦نػةر٠ح  :إزجةت ا١٣ذةثح ٤ٔٲ٫ ٬ٰ ٩ذةج ٦نذؿؾ ا٧٣ٞةوؽ

  ٨٦ ا٣نٕؿاا ٰٚ ٔةدة اصذ٧ةٔٲٌح َؿٱٛح

ٰٚ ثٕي ٬ؾق ا٣٪ىٮص إزجػةت ظػةؿ، كدكػضٲ٢ ٦ٮٝػٙ ٚٲػ٫ ػىٮوػٲح  -

ؿض ٦ػة ػُػؿ ٣ػ٫ ٤ٔػٯ ٠ػ٢ ٦ضذػةز دة٦ح، ٨١٣ ا٣٪ة٥ّ ا٣نةٔؿ أراد أف ٱٕ

ث١٧ةف ا١٣ذةثح  ك٨٦ ذ٣ٟ ٦ػة أػجػؿ ثػ٫ ٣كػةف ا٣ػؽٱ٨ ثػ٨ ا٣ؼُٲػت ٔػ٨ 

٩ٛك٫، أ٫٩ ٧ٌ٣ة اصذةز ٤ٔٯ ٦ؽٱ٪ح اقجذح  ٠ذت ٰٚ ثٕي ا٣عٲُةف
 48ا

: 

 ٪ػػػػةاردع٤ٍ  أ٧ٝ٪ػػػػة ثؿ٬ػػػػحن زػػػػ٥ٌ 

 

 ثٕػػؽ ظػػةؿً  ٠ػػؾاؾ ا٣ػػٌؽ٬ؿ ظػػةؿه  

 ثؽاٱػػػػحو ٚػػػػإ٣ٯ ا٩ذ٭ػػػػةاو  ك٠ػػػػ٢ٌ  

 

 ك٠ػػػػ٢ٌ إٝة٦ػػػػحو ٚػػػػإ٣ٯ اردعػػػػةؿً  

 ٨ قػػػةـ ا٣ـ٦ػػػةف ثٞػػػةا أ٦ػػػؿو ك٦ػػػ 

 

 !ٚٞؽ كٝٙ ا٣ؿصػةاى ٤ٔػٯ ا٧٣يعػةؿً  

 :ك٣ٛذػح إ٩كػة٩ٲح أكرد٬ػة ٤ٔػٯ ا٣ؼػةَؿ، ٨٦ ٔجؿ ا٣عٲػةة كٰٚ ا٣نٕؿ ٔجؿة 

  ا٣ع٢ٌ كاٹردعةؿ

ك٦٪ػػ٫ ا٣ذػػأرٱغ ، كٚػػٰ أٗػػؿاض ٠ذةثػػح ا٣ٌنػػٕؿ ٤ٔػػٯ ا٣ضػػؽراف ا٣ذػػأرٱغ -

                                                 

  525: 4اٷظةَح ٰٚ أػجةر ٗؿ٩ةَح   48ا

كٝػؽ « ثٕػةـ أ٦ػؿ»: كٚػٰ ا٣سة٣ػر« ٠ؾ٣ٟ ا٣ػؽ٬ؿ»: ٤ٝخ اٵو٢ ٰٚ ا٣جٲخ اٵكؿ -

 وٌٮثذ٫ي ٧٠ة دؿل 
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٢٧ٌ   كٱ٪ُٮم ا٣نٕؿ أظٲة٩نة ٤ٔٯ اق٥ وةظت ا٣ٕٺٝح، ثعكةب ا٣ضي

٬ؾق ا٣٪ٌىٮص ا٣ٌنٕؿٱح ا٧٣٪ٞٮمح ٤ٔٯ ا٣ضؽراف ٦ػة ٱسجػخ ظػةٹن كٰٚ  -

  ك٦نػػةر٠ح ٤٣نػػٕؿ ٚػٰ ص٧ة٣ٲػػةت ا٧٣ج٪ػػٯ ا٧٣نػػٲٌؽ، دةرٱؼٲٌػح ٠جٲػػؿة

كأركع ٦ة ٝؿأتي ٰٚ ٬ؾا ا٣جةب ٦ة ٫٧ْ٩ مٕؿاا اٵ٩ػؽ٣ف ٦ػ٨ ٔىػؿ 

ة ٦ة ٩ٞل ٨٦ ا٣نٕؿ ٰٚ ، ٗؿ٩ةَح ٤ٔٯ ٦ٕة٧٣٭٥ ا٣عٌةرٱح كػىٮون

   اؼ أثٮاثػ٫ ك٩ٮاٚػؾق كأ٧ٔؽدػ٫أث٭ةا٫ كٗؿٚػ٫ كأَػؿ :ٝىؿ ا٣ع٧ؿاا

كدؿل اٳف د٤ٟ اٵمٕةر ٦ةز٤حن ٦ػٓ ثٞةٱػة ا٣ٞىػؿ ا٣ْٕػٲ٥ دا٣ٌػحن  ٣غ إ

 ٤ٔٯ صٮا٩ت ٨٦ ا٣عٌةرة    كٚٲ٭ة ٬ؾا ا٣ٌنٕؿ ا٣ؼة٣ؽ 

-  ٙ ٤ػٯ صٮا٩ػت ٠سٲػؿة ٦ػ٨ اا٣ع٧ػؿاا : كوػ ػلٔ  ػي ٦ػة ٩ٞي ٰ ٕث  ٍٚ كٱؼذ٤

ُٕح ٟ ٬ؾق ا٣ٞ ، ك٨٦ ذ٣ ا٧٣ن٭ؽ ك٦ؽح ا٣جة٩ٰ
 49ا

ٰ٘٪ ث ٚٲ٭ة ٦ؽح ٤٣  :ةهلل، ك

 ٚٲة اث٨ ا٣ٕٺ كا٣ع٥٤ كا٣جأس كا٣٪ؽل

 

 ك٨٦ ٚػةؽ آزػةر ا٣٪ضػٮـ إذا ا٩ذ٧ػٯ 

 ةس رظ٧ػحن ٤َٕخى ثأٜٚ ا٤٧٣ٟ ٤٣٪ٌػ 

 

 ٧ػة٣ذض٤ٮ ٦ػة ٝػؽ ٠ػةف ثػة٥٤ْ٣ أ٤ّى  

 ؿ ا٣٪ػػٮـ ٚؼٲٛػػحن ٚػػإف رٔنػػخ زي٬ػػ 

 

 كإف ٦ةؿ ٗى٨ ا٣جةف م١ؿؾ ٱ٧٧ٌػة 

ٛنة مؼىػٲ ة ٣عػةؿ   كٝؽ ٱ١ٮف ا١٧٣ذٮب ٨٦ ا٣نػٕؿ ٤ٔػٯ ا٣ضػؽراف كوػ

ًٍ ٦عػجف ، ا٣٪ة٥ّ كدكضٲٺن ٣ْؿؼو َةرئ كٝٓ ٫٣ كٰٚ ػجؿو أ٫٩ كصؽ ٤ٔٯ ظةا

اث٨ ا٧ٕ٣ٲؽ ثٕؽ ٝذ٫٤ ٬ؾاف ا٣جٲذةف
 56ا

: 

ػػػ ٔي  ؿا ا٧٣ٲسػػػةؽً ٤٦ػػػٟ مػػػؽ ٣ػػػٰ 

 

 ثأ٦ػػػةفو ٝػػػؽ قػػػةر ٚػػػٰ اٳٚػػػةؽً  

ػػػ٢ٍ رأٱػػػ٫ ك١٣ػػػ٨ٌ د٬ػػػؿم   ٣ػػػ٥ ٱىعي

 

 !ظػػػةؿ ٔػػػ٨ رأٱػػػ٫ ٚنػػػٌؽ كزػػػةٰٝ 

ا٧٣ٕة٬ؽ كا٧٣جػة٩ٰ مٕةر ٤ٔٯ ا٣ضؽراف ٰٚ ا٣جٲٮت كا٣ؽكر كك٠ذةثح اٵ - 

ك٠ػػةف ا٣٪ٞةمػػٮف   ا٣ٕة٦ػػح كٗٲػػؿ ذ٣ػػٟ دٛٲػػؽ ا٣ـػؿٚػػح كا٣ذٌػػـٱٲ٨

                                                 

  194: اٳزةر اٵ٩ؽ٣كٲح ا٣جةٝٲح  49ا

  426: 24ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت   56ا
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ٌُةَٮف ٱذٛ٪ٌ٪ػٮف ٚػٰ ٠ذةثػح د٤ػٟ اٵمػٕةر ثػأ٩ٮاع ٦٪ةقػجح ٦ػ٨  كا٣ؼ

  أم١ةؿ ا٣ؼٍ ا٣ٕؿثٰ

ك٬ؾق ا٣٪ىٮص ا١٧٣ذٮثح ٤ٔٯ ا٣ضؽراف، ك٦ة مةث٭٭ة ٬ٰ ٩ىٮص أدثٲح: 

٩ٲح ٦ُٮ٣ح ثٲ٨ ُٕٝح دضٰا ٦ؼذىؿة ٦عؽكدة اٵثٲةت، ك٬ؾا ٠سٲؿ، كدضٰا ٦ذأ

 كٝىٲؽة 

 ،ٚٲ٭ػة ػىػةاه ا٧٣ُٞٮٔػةت ٦ػ٨ اٵمػٕةر :ك٬ٰ دةثٕح ٣ٸثؽاع اٵدثٰ

ػػة ػىػػةاه ا٣ٞىػػةاؽ  كٱ٤٘ػػت ٤ٔػػٯ ٬ػػؾق ا٣٪ٌىػػٮص ٌن ، ا٣ٌكػػ٭ٮ٣ح :كٚٲ٭ػة أٱ

  كاٷظكةس ث٧ٺ٦ط ا٣ض٧ةؿ، كا٣ذٌٮزٲٞٲح، كا٣ٮًٮح

 ا٣ذأرٱغ كاٷمػةدة :كٱٌةؼ إ٣ٯ ٦٭٧ح ا٣ذـٱٲ٨ كا٣ـػؿٚح ٰٚ ٬ؾق اٵمٕةر

  كا٧٣ٍؽح ظٲ٨ ٱٞذٌٰ اٵ٦ؿ ذ٣ٟ، ثة٣جة٩ٰ

كظٲ٨ ٱُٮؿ ا٣٪ٌهُّ ٱىجط ٠٪ىٮص اٵمٕةر اٵػؿل ٰٚ دٱٮاف ا٣نػةٔؿ 

ٝىػٲؽة ٩ضٲػت  ٠ة٣ػؾم ٝؿأ٩ػةق ٚػٰ  دؼؿج ٨ٔ ٠ٮ٩٭ة ٨٦ مػٕؿ ا٧٣٪ةقػجةتا

  ا٣عؽاد كٝىٲؽة اث٨ زى٦ٍؿىؾ

ـ٦ٌةف ػؽراف ، ٬ؾق اٵمٕةر ٩ىٮصه أدثٲحه ٠سٲؿة اػذؿٝخ ا٣ كزجذخ ٤ٔٯ ا٣ضي

ٌٰ ٣ػ٫ ، ٭ة ٰٚ ٠ذت اٵدب كا٣ذةرٱغ كاٳزةر كٗٲؿ٬ػةزجةد ٌٰ ٚ٪ػ ك٬ػٰ د٤ػٮٱ٨ أدثػ

  ٦س٧٤ة زجذخ ٫٣ أظٮا٫٣ ا٣ٌؽأٲح إ٣ٯ إثؽا٫ٔ كّؿك٫ٚ، ػىةاى٫

*   *   * 
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 املصادر واملراجع
 

دعٞٲػٜ ٦ع٧ػؽ  -٣كةف ا٣ؽٱ٨ ثػ٨ ا٣ؼُٲػت  -اٷظةَح ٰٚ أػجةر ٗؿ٩ةَح  -

 ُجٕح اٵك٣ٯ ا٣ -ا٣ٞة٬ؿة  -١٦ذجح ا٣ؼة٩ضٰ  -ٔجؽ اهلل ٔ٪ةف 

 -١٦ذجػػح ا٣ؼػػة٩ضٰ  -٦ع٧ػػؽ ٔجػػؽ اهلل ٔ٪ػػةف  -اٳزػػةر اٵ٩ؽ٣كػػٲح ا٣جةٝٲػػح  -

 ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ  -ا٣ٞة٬ؿة 

 -ا٣ٞػػة٬ؿة  -١٦ذجػػح ا٣ؼػػة٩ضٰ  -ا٣ؼُٲػػت ا٣ج٘ػػؽادم  -دػػةرٱغ ث٘ػػؽاد  -

 ـ 1931 - 1349٬

 ثٲؿكت ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ  -٩ضٲت ا٣عؽاد  -دؾ٠ةر ا٣ىجة  -

   756٬-745اظٮادث  -كؼةكم ا٣ذؾٱٲ٢ ا٣ٕةـ ٤ٔٯ دكؿ اٷقٺـ ٤٣ -

 -ادٱػٮاف مػٕؿ   -ٵثػٰ ا٣عكػ٨ ا١٣كػذٰ ا٣جٲؿكدػٰ  -دؿص٧ةف اٵ١ٚةر  -

 ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ  -ثٲؿكت 

دعٞٲػٜ د   -اثػ٨ ثكػةـ ا٣نػ٪ذؿٱ٪ٰ  -ا٣ؾػٲؿة ٰٚ ٦عةق٨ أ٬ػ٢ ا٣ضـٱػؿة  -

 ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ  -دار وةدر  -إظكةف ٔجةس 

 -ُػؿ ػنػةف ٦ك ٣ٲٙ: أظ٧ػؽ ٚػؿزة َؿٝضػٰأد -ا٣كج٢ ٰٚ ٦ؽٱ٪ح د٦نٜ  -

 ـ 2665 -د٦نٜ  -ا٣٪ةمؿ: ا٣ض٧ٕٲح ا٣ذٕةك٩ٲح ٤٣ُجةٔح 

 -٣كػػةف ا٣ػػؽٱ٨ ثػػ٨ ا٣ؼُٲػػت  -ا٣ىػػٲت كا٣ض٭ػػةـ كا٧٣ةًػػٰ كا١٣٭ػػةـ  -

 ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ  -ا٣ضـااؿ 

ا٣ُجٕػح  -ا٣ٞػة٬ؿة  -دار ا١٣ذػت ا٧٣ىػؿٱح  -اثػ٨ ٝذٲجػح  -ٔٲٮف اٵػجػةر -

 اٵك٣ٯ 



 793 د. حممد رضوان الداية -دران كتابة األشعار على اجل

اللرهٌر   -ترجهة واليشرر لْف والألجية الت -ابو عبد ربً  -العلد الفرّد  -

 الطبعة األولُ. -

الهطبعرة  -لصهن الدّو بو الخطْب  -اللهدة البدرّة فِ الدولة اليصرّة  -

 الطبعة األولُ. -اللهٌر   -الصلفْة 

تدلْق نصرطفُ مهره   -أبَ الطْب ندهد بو أخهد  :الَشهء -الهَشُ  -

 الطبعة الثهىْة. -4731ٌاللهٌر   -

الطبعرة الثهىْرة  -بْروت  -دار صهدر  -دهَي ّهكَت ال - نعجم البلدان -

 .م4991 -

 اللهٌر . -نكتبة الخهىجِ  -الجهخظ  -الهدهشو واألضداد  -

بْرروت  -ألبِ الدصو الكصتِ البْروترِ  -)دَّان شعر(  -نرآ  الغرّبة  -

 الطبعة األولُ. -

الهكتررب  -عبررد اللررهدر برردران  -نيهدنررة األلررم  ونصررهّر  الخْرره   -

 الطبعة الثهىْة. -ق دنش -اإلشمنِ 

بْرروت  -دار صهدر  -تدلْق د. إخصهن عبهس  -الهلري  -ىفح الطْب  -

 الطبعة األولُ. -

الطبعرة -الخرهىجِ  -اللرهٌر   -ندهرد عبرد اع عيرهن  -ىدلس ىٍهّة األ -

 األولُ.

 -ىشررر لجيررة الهصتشررركْو األلههىْررة  -الصررفدي  -الررَافِ بهلَفْررهت  -

 31جزء  -)اليشرّهت اإلشمنْة( 

-)الدَادث الَْنْة نو تهرّذ أخد عشر وألرف ونْةرة(  -َّنْهت شهنْة  -

 -دنشق  -دار الطبهع  -تدلْق أمرم العلبِ  -ندهد بو مهه  الصهلدِ 

 الطبعة األولُ.
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 ٰدعٞٲػٜ ٦ع٧ػؽ ٦عٲػ -ا٣سٕػة٣جٰ  -ٱذٲ٧ح ا٣ؽ٬ؿ ٰٚ ٦عةق٨ أ٢٬ ا٣ٕىؿ  -

 اٵك٣ٯ ا٣ُجٕح  -ا٣ٞة٬ؿة  -ا١٧٣ذجح ا٣ذضةرٱح  -ا٣ؽٱ٨ ٔجؽ ا٣ع٧ٲؽ 

*   *   * 


