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خاللمماظعفدماظعـؿوغل،مادؿؼطىماظلوحيماظعؾؿقيمواظـؼوصقيمؼبماظغربماىزائريم
عرطزانمػوعون:ماظراذدؼيموحوضرتفومععلؽرموعوزوغيموعدردؿفومماظػؼفقيمماظيتمتلظؼم

موئفومإظبماٌغربماألضصك.نؿفومبعدمأصقلمنؿمتؾؿلونموػفرةمسؾؿ

مإظبم ماظؿقحقد موسؾؿ ماٌوظؽل ماظػؼف متدرؼس مؼب موزواؼوػو ماظراذدؼي معدارس دبصصً
جوغىمسؾقمماظؾغيماظعربقي،مأعومعدؼـيمعوزوغيم،مصوذؿفرتمبوظػؼفمماٌوظؽلمعـذماظؼرنم

ماظرابعمسشرمواػؿؿًمزواؼوػومبؿدرؼسماٌذاػىماظصقصقي.

ظغقيموصقؼبممواووػوتفوممتعؾقؿقيم-ـ:مصؼفلصوظـؼوصيماحملؾقيمتؼؾقدؼيموذاتمبعدؼ
متراجعم مإظب مأصضً ماظيت ماحملوصظي ماظـزسي مرئقلقني: مسوعؾني مإظب مذظؽ مؼعقد أدودو.
مصؿقادم ماظصوحل، ماظلؾػ متؼؾقد مسؾك مارتؽزت ماظيت ماألصقظقي مواظـزسي ماظعؼؾقي اظعؾقم
مسؾكم موضعً ماظيت مواٌكؿصرات ماظشروح مرواؼي مؼب متـقصر مطوغً موعـوػفف اظؿدرؼس

صودرمطؿكؿصرممخؾقؾمؼبماظػؼفماٌوظؽلموأظػقيمابـمعوظؽمؼبماظـققموصققحماظؾكوريماٌ
مررقم موضوعً ماٌـطؼ. مؼب ماألخضري مودؾمؿ ماظؿقحقد مؼب ماظصغرى مواظعؼقدة مايدؼٌ ممؼب مم م م ممممم مم م مممم م م م مم م م مم مم م مم ممم ممممم م م م ممم ممم ممممممممم م ممم مم م
مسؾكم مؼؿـوصلقن مواظطؾؾي ماظشققخ مطون مإذ مواالدؿظفور مايػظ مسؾك ماظعؾؿل اظؿقصقؾ

اجؿؿوسقيمؼؼصدممبفومتؼقؼيماإلميونمم-ؾقؿمدؼـقيرواؼيمماظشروحمواٌؿقن.مصوظغوؼيمعـماظؿع
موتردقخماألخالقماظؽرميي.

مذققخفوم مسـ مصلخذ ماحملوصظي، ماظـؼوصقي ماظؾقؽي مػذه مزؾ مؼب موترسرع مأبقراس غشل
مماظؾورزؼـمثؿمدسمؿمتؽقؼـفمسؾكمؼدمذققخمآخرؼـمخاللمرحؾؿفماظعؾؿقيمإظبمعراطزماٌغربم ممممممم ممممم مممممممممممممم ممم م م مم ممم ممم ممم ممممم مم مممممم مقبممم مممممم ممممممم

مواٌشرق.م

مممصؾؼمىمبويوصظمظضؾقسفمؼبمذؿكمسؾق مم مم مم ممم ممم ممم ممم مممم عؿكمم-ممسصرهموظؼقةمذاطرتفمإذمطونمؼلؿقضرممم 
درودفموعلوئؾفمطلنماظعؾقممطؿؾًمبنيمسقـقف.إغفماظػؼقفماظلؾػلماألذعريمؼلخذمم-ءذو

مسؾؿوءم مطؿشدد مواظغؾق ماظؿشدد موؼرصض مواالجؿؿوسقي ماظدؼـقي ماظؼضوؼو مؼب ماظقدط بويؾ
ماٌذػىماظقػوبلموشؾقماٌؿصقصيمدونمأنمؼؽػرػؿ.

واظـلىمواظلرلةمواػؿؿمبنحقوءمػذهماظػـقنمؼبموضًمطوغًمأظػمأبقراسمؼبماظؿورؼخم
مخاللم مبوظؿورؼخ، ماظعـوؼي مبفو.وارتؾطً متعؿين موال متفؿؾفو ماظؿعؾقؿقي ماٌمدلي صقف
ماظعؾؿوءم مجـمد ماظذي ماظؼوئؿ ماظذلطل مبويؽؿ مسشر، ماظـوعـ ماظؼرن معـ ماظـوغل ممممممممماظـصػ ممقبم م م مممم ممممممم م م م ممم مم م ممم م مم م م م مممممم م ممممم م مم م مممممم م م ممم

ما معـ مسدد مزفر مسـدئذ، ماجملؿؿع. مسؾك مغػقذه متدلر معشروسقي م-ٌمرخنيظصقوشي
غبؾقامسؾكمسوتؼفؿماظدصوعمسـماٌمدليماظلقودقيماظؼوئؿي،مالمدعقومم-وأبرزػؿمأبقراس
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اظؿؼربمعـفومواالغؿػوعمعـمسطوءاتفو،مبؾمٌقضػمغوبعمعـماظلقوديماظشرسقيماظيتموراءم
مؼؿؾـوػوماظػؼفوءماظلؾػققن.م

اظػنتممتؼقمماظلقوديماظشرسقيمسؾكماىفودموايؽؿماظعودلموالمتؼقممسؾكمتشفقع
مواظؼالضؾ.

ماٌغربقيم ماألدطقشراصقو معـقك مسـ مطبؿؾػ مال ممبـظقر ماظؿورؼخ مأبقراس ؼؽؿى
مإظبمم مظؿلؿق ماظؼصصقي ماألرر متؿفووز مضراءاتف مألن ماالسؿؾور ماظؿورؼخ معـ اظؿؼؾقدؼي.صوظغوؼي
معـفٍم مواألعراء.واتؾع مظؾؿؾقك ماظـصققي مإبداء مصفل ماٌمرخ موزقػي مأعو ماألخالق تفذؼى

اظذيمطونمدوئدامؼبمسصره.مؼؿؿماًدلمسـماٌشوػدةمواظلؿوعمواظـؼقلماظلردماظؿورطبلم
مػذهم ماظؿورطبقي.تالزم ماٌعرصي متؿؽقن مأدودفو موسؾك ماٌلـدة مواٌروؼوت اظصقققي
ماظلردم مواظؿؼرؼر.وؼالزم ماظقصػ مؼؿفووز مال ماظذي ماألخؾوري ماظـص ماٌعرصقي األدوات

مضقاغنيماظؿطقرماظؿورطبل.ماظؿورطبلموزقػيماالسؿؾورموالمؼؿعداػومإظبماظؽشػمسـ

 . اظراذدؼة وعازوغة: يف رحاب اظـؼاصة احملؾقة1

مرػوظة يف احلرعان:م.1.1

موػقغً مطردقط مجؾؾ مبني موظدت معقظده:"إغل مسـ مأبقراس مبـوم1ؼؼقل مذرق مثؿ ،
مذبوجيم محقز مإظب ماظقاظد ماغؼؾى موصوتفو، مبفو.وبعد مأعل مصؿوتً معؿقفي، مإظب أبقغو

مرجولمواظصؾقون".واسؿؽػمسؾكماظؼرآنموتعؾقؿفمظؾ
ممممالمؼشرلمصوحؾـومؼبمرحؾؿفمإظبمتورؼخمعقالده،مصرجمحمبعضماظؾوحـنيماغفموظدمدـيم مممممممممم مم مممممم مممم مقب مممم ممم مممم مممممم مممممم ممم ممممم مم مم م ممم

.مأعومدـيموصوتف،مصالمطبؿؾػقنم2ػفرؼيم2276ػفرؼيموضولمآخرونمأغفموظدمدـيمم2261
مم3حقشلومإذمتمطدػوماٌصودرماحملؾقي.مصؼدمدفؾماظشقخمعلؾؿمبـمسؾدماظؼودرمؼبماألغقس

ػفرؼي،موتصدرمجـوزتفمتؾؿقذهمم2349ذعؾونمدـيمم26ظطوسقنمؼقممأغفمتقؼبممبرضما
ماظشقخمأغبدماظداؼٍ،مصدصـممبوظؼربمعـمبقؿفمؼبمحلمبوبمسؾلممبدؼـيمععلؽر.

ماظؿدلكم مبفو مؼرؼد مشقؾقي مصقصقي، معلقي معقظده مسؾك مأبقراس ماظشقخ ؼضػل
مؼؽقنم مأن مطود ماظذي ماظصوحل ماظشقخ مإظب موواظدي مأعل مغبؾؿين موظدت ممصقؼقل:"وٌمو مم مم م مم ممم م م مممم م مم ممم م مم ممم م مم م مممممم م ممم م ممم م م مممم مممم م م مممم
ممطوىقؾل،ماظشقخماظؾمؾقخلمأحدمصؾقوءماظقعؼقبقي،مصؾوركمسؾلموأخدلمبغقىمخقارقم مممم مم ممممم م مممم مم مم مممممم ممممممممممممم مم ممم ممم م ممممم مم مم مممم م ممم مم

                                                           
طؾؿمعـمضرؼيمػقغً:مم9م:مؼؼعمجؾؾمطردطقمشربلمبؾدؼيمواديماظؿوشقيمسؾكمبعد29أبقراس:مصؿحماالظف..صم1

 طؾؿمعـمعدؼـيمدعقدة.مأعومذبوجيمصفلماظشؾػمايوظقي.61إحدىمضرىمدائرةمدقديمبقبؽرماظيتمتؼعمسؾكمبعدم
م(،مأعوماحملؼؼ:مربؿدمبـمسؾدم2846ػـم)2276ضؿـمطؿوبمصؿحماالظف،مؼذطرماظدطؿقرمدعدماهللمأغفموظدمدـيمم2

 .م22و8م(مص.ص.م2848ػـم)2261اظؽرؼؿ،مصقشرلمإظبمأنمعقظدهمطونمدـيم
 .36علؾؿمبـمسؾدماظؼودر:مأغقسماظغرؼى.مص.م3
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وسوداتمتؽقنمظلمعمدات:معـمسؾؿموصالحموشـكموحػظموإصالحموذقخمرؾؾيموظػقػم
مصؽون" موتصـقػ.. موضضوء موخطوبي ماظشعؾقيم4ودرس ماٌكقؾي مغلفً موصوتف، موحقل .

معـؾ ماظلعقد مدعد مؼب ماٌزري ماٌمرخ مسـدػو مؼؼػ مجػوفممأدوررل مبعد ماٌطر مغزول "
مواخضرارماألرضمبعدمذفقر"

ماظراذديم ماظـوصر.. مبـ مأغبد مبـ ماظؼودر مسؾد مبـ مأغبد مبـ مربؿد مصفق مازلف أعو
مبشرفم مؼؼر مبينمراذدماظزغوتقي،مصنغف مضؾقؾي مإظب مدارا.مورشؿمإغؿؿوئف ضؾقؾيمواٌعلؽري

ــكمبـمايلـمغلؾفماٌؿصؾم"إظبمسؿرومبـمبودؼسمبـمسؾدماهللمماظؽوعؾمبـمايلـماٌ
مودؾمؿ." مسؾقف ماهلل مصؾك ماظردقل مبـً موصورؿي مروظى مأبل مبـ مسؾك مبـ مم ممماظلؾط مم مممم م م مم م مم م م مم مممم م ممم ممم مممم م ممم م م ممم م مم م مم م م مم م مم طونمم5مم

مسؾكم مظؾؿلطقد مسصره مسؾؿوء مؼشفد مأبوراس مغرى مشلذا موسؾؿقو، ماجؿؿوسقو مرػوغو اظشرف
غلؾفماظشرؼػموعـفؿماظشقكنيمعصطػكمبـماٌكؿورمجدماألعرلمسؾدماظؼودرموسؾدماظؼودرم

مابـماظلـقدلمبـمدحق.
حمعـمدرلتفماظذاتقي،مأنمأدالصفمرجولمسؾؿمودؼـموتصقف.مصلبقهمعـم"اظؼراءموؼؿض

اٌوػرؼـ"موجدهم"أسفقبيماظزعون"مؼبماظقالؼيمواظصالحموجدمأبقف،مؼضربمبفماٌـؾمؼبم
مطوغًم مأغفو مسـفو مصقؼقل م"زوظي" موأعف ماظػرائض مسؾؿ مدقؿو موال مواظػؿقى ماظػؼف ععرصي

م"طربقعيماظعدوؼيمسؾؿوموورسو".
مأ مأن مبنيمشرل معبعً ماظيت ماًوصي مإظب متـؿؿل مال مصفل م، معقلقرة متؽـ ممل درتف

اىوهممواٌول.موضدمروظفماظػؼرمؼبمرػقظؿفموصؾوهمسؾكماألضؾ،مؼؼقلمؼبمػذاماظصدد:"مظؼدم
ادؿؿررتمسشرمدـنيمسرؼوغومالمظؾوسمظلمإالمخرقمطوظعدمموعومظؾلًمغعالمإظبمأنمضربم

م معـ مأرؾى مصرت ماظلعل، مسؾك مضدرت موٌو موأطلل..."صقعل... مأبقع مثؿ 6اظؾققت

متؾؿلونم مغقاحل مإظب مععف موأخذه مسؿر مابـ ماألطدل: مأخقه مصؽػؾف مصغرل، موػق مأبقه تقؼب
حقٌمتعؾؿماظؼرآنموحػظفمسؾكمزفرماظؼؾى،موٌومحػظماظؼرآنموأتؼـمرواؼوتف،ماغؿؼؾم
معدؼـيم مإظب مرحؾ موعـفو مسؾؿوئفو. مؼد مسؾك موايدؼٌ مواظؾغي ماظػؼف مظدرادي مععلؽر إظب

دـي.مصدرسمسؾكمصؼفوئفومزبؿصرمخؾقؾموحػظفمحػظومم26ودـفمالمؼؿفووزمعوزوغيم
مذبوظلفو..موضرضبيمأذقوخفوم ماظطؾؾيمعوزوغيموطـرة مظل مذطر مععـكموظػظو."وٌو وصفؿف

وخاللمإضوعؿفمبفو،ممتقزمسـمبؼقيماظطؾؾيمبشدةماظذطوءموضقةماظذاطرةممم7دوصرتمإظقفو.."
يمؼلللمشلؿماألطؾمواظشرابمعـمبققتمرشؿمصغره.موطونمحقـذاك،مؼؼقممخبدعيماظطؾؾ

مأػؾمعوزوغي.

                                                           
 شـقومبوٌولمظؽـمبوظعؾؿ.م:مهؼؼًمأعـقؿفمظؽـماظػؼرمزؾمؼالحؼف.مصؾؿمؼؽـ:2صؿحماالظف.مصم4
 صؿحماالظفم 36ص:م5
 :2صؿحماالظفم:مص:م6
 .54صؿحماالظفم:مص.م7
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وٌومزلعمأبقراسمبوظشقخمسؾدماظؼودرماٌشرؼبماظذيمأتؼـمسؾقعومعبيموبرعمصقفو.م-
"طبضعمظفماظؼضوةمواظقالةموؼفوبقغفموؼرجعقنمإظقفمؼبمعفؿوتماظدؼـموؼبمعصوحلمسؾودم

مصؿؿؾؿذمسؾقفموتلثر8اهللماٌفؿدؼـ" مععلؽر مإظقفموػقمبضوحقي مضدمم معدة،ممم، بفموالزعف
مطونمخالشلومؼغلؾمثقوبفموثقوبمأػؾف.

وٌومذعرمبشلءمعـماالدؿؼاللماظعؾؿل،مخرجمإظبماظرؼػموتزوجموبدأماظؿدرؼس،مثؿم
تقظبماظؼضوءموضدمبؼلمسؾكمػذامايولمدـؿنيمطوعؾؿنيمتؾنيمظفمخالشلؿو:"مأنمآصوتم

ؼذػىمسؾؿف.مؼؼقلمماظعؾؿمؼبماظرؼػمبودؼي"،مصوغؿؼؾمعـمجدؼدمإظبمعدؼـيمععلؽرمطلمال
"وسلرتمدوقماىدمظؾؿدرؼسمظقالمموغفوراموداوعًمذظؽمدؿوموثالثنيمدـيمعؿصؾيموعوم

مواحدا" مؼقعو مصقفو مإعومممم9بطؾً ماٌشرؼب، ماظشقخ مرذقف موضد مصقؿف مذاع مععلؽر، وؼب
مبعـوؼيمم-اظراذدؼي ماىزائري، ماظغرب مبوؼوت مخصف مطؿو ماظؿدرؼس مؼب مخؾقػؿف ظقؽقن

مؿػقدمعـفومؼبمعفؿوتفماظؿعؾقؿقي.وأجروامسؾقفمجراؼوتمؼل

 خصائص اظـؼاصة  اظعؾؿقة: .1.1

ماىزائريم ماظغرب مؼب مواظعؾؿقي ماظـؼوصقي ماظلوحي مادؿؼطى ماظعـؿوغل، ماظعفد خالل
متلظؼم ماظيت ماظػؼفقي موعدردؿفو موعوزوغي مععلؽر موحوضرتفو ماظراذدؼي مػوعون: عرطزان

ما ماٌغرب مإظب مسؾؿوئفو موػفرة متؾؿلون منؿ مأصقل مبعد ماحؿاللمنؿفو مبلؾى ألضصك
ماألتراكمشلو.

دبصصًمعدارسماظراذدؼيموزواؼوػومعـؾمزاوؼيم"اظؼقطـي"مؼبمتدرؼسماظػؼفماٌوظؽلم
معدؼـيم مأعو موبقون. م مسبق معـ ماظعربقي ماظؾغي موسؾقم مايدؼٌ مجوغى مإظب ماظؿقحقد وسؾؿ
عوزوغيمصوذؿفرتمبوظػؼفماٌوظؽل،مطؾمذقخمعـمذقكقػو"دبصصمؼبمبوبمعـمأبقابف".م

مجو ماظلودسمإظب ماظؼرن مخالل ماظؿصقف ماغؿصور معـذ ماإلضؾقؿ مزواؼو ماضطؾعً مذظؽ، غى
مصؼفل مبعدؼـ مذات متؼؾقدؼي ماحملؾقي ماظصقصقي.صوظـؼوصي ماٌذاػى متدرؼس ممبفوم -سشر

ماظـزسيم مرئقلقني: مسوعؾني مإظب مذظؽ مؼعقد مأدودو. متعؾقؿقي مواووػوتفو موصقؼب ظغقي
م مؼؽقن مال م"إذ ماظلؾػ متؼؾقد مسؾك ماٌرتؽزة مصؿقادماألصقظقي ماألول." معـ مأسؾؿ اٌؿلخر

مواظشروحمواٌكؿصراتماظيتموضعًمسؾكم مؼبمرواؼيمايقاذل اظؿدرؼسمطوغًمتـقصر
اٌصودرمطؿكؿصرمخؾقؾمؼبماظػؼفماٌوظؽلموأظػقيمابـمعوظؽمؼبماظـققموصققحماظؾكوريممم

                                                           
 64صؿحماالظفم:مص.م8
 مم33صؿحماالظفم:مص.م9
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مؼبم ماألخضري مودؾؿ ماظدؼـ مأصقل مؼب مإبراػقؿ( م)أم ماظصغرى مواظعؼقدة مايدؼٌ ؼب
م.10اٌـطؼ

متشفعمو موال موايػظ مواظرواؼي ماظـؼؾ مسؾك متعؿؿد ماظلوئدة ماظؿقصقؾ مررائؼ طوغً
عؾؽوتماظـؼدمواظؿفدؼدمظدىماظطؾؾيمواظشققخمسؾكماظلقاء.مصوظغوؼيمعـماظؿعؾقؿمؼبمغظرم

مدؼـقي مإظبم-اظػؼفوء ماظؽؿموب مصؿـ ماإلميون. م موتؼقؼي ماظدؼـ متؿؿقؿ مبفو مؼؼصد ممأخالضقي مم م ممقبم ممم م ممم مم مم م مم م ممممممم م ممممم مممممم مم مم مم ممم مممم م م
اظؿعؾقؿموطونماظشققخمواظطؾؾيمؼؿـوصلقنمسؾكماىوععمطونمايػظمواالدؿظفور،مجقػرم

ماظعؼؾقيم ماظعؾقم موحؿك ماظعؾقم. مذؿك مؼب مواٌكؿصرات موايدؼٌ مطوظؼرآن ماٌصودر رواؼي
ماظطوظىم مسؾك مظقلفؾ مذعرؼي مضصوئد مصقغي مؼب متدمون مصؽوغً موايلوب، ممطوٌـطؼ ممم ممم م مم م م م م ممم ممممم م مممم مم مممم م م م م مممقبم م ممم مم م م مم م ممم م م مممم
مزوػرةم مإن مضبػظ." مأن ماظعؾؿ مذلن ماظصدد:" مػذا مؼب مأبقراس مؼؼقل مورواؼؿفو. حػظفو

يػظمطوغًمتمثرمدؾؾومسؾكمبـقيماظؿعؾقؿموعضوعقـف.مصوظرواؼيمتدصعماظعؾؿوءمإظبماضؿـوءما
ماظعؾؿمعـماألدالفموالمتدصعفؿمإظبمودؼده.

مذقكفؿمم محقل ماظطؾؾي محؾؼي مذؽؾ مسؾك ماظزاوؼي مأو ماٌلفد مؼب مؼؿؿ ماظؿدرؼس طون
مسؾكم مؼعؿؿد ماظؿؼقؼؿ مغظوم مؼؽـ مومل مطؿوب. معـ مؼـؼؾف مأو ماظدرس م مسؾقفؿ ؼروي

ماظيتما ماظعؾقم مذؿك مؼب موعـوبرتف ماظطوظى مذاطرة ماخؿؾور مإظب مؼفدف مبؾ العؿقوغوت
ؼؿؾؼوػو.مصوظطوظىمطبؿورماٌقادماظيتمؼدردفوموتـؿفلماظدراديمحنيمؼؿؾؼكمعـمذقكفم
"اإلجوزةم"ماظيتمتمػؾفمإظبمتدرؼسمعومحػظفمعـمزبؿصراتموأبقابمؼبماظػؼفموشرله.م

وظي،مخوضعومطؾقوممألػداصفومبؾممطونمضوئؿومسؾكموملمؼؽـمػذاماظـظومماظؿعؾقؿلمتوبعومظؾد
مبعضم معـ متلؿػقد ماظدوظي مطوغً موإذا ماجملؿؿع. معـ مغوبعي مووزوئػ مأشراض تؾؾقي
اظؽؿؾيمواظػؼفوءمؼبمإدارةمذموغفومصننمذظؽمملمؼؽـمطبرجمسـمغطوقماٌلعكماالجؿؿوسلم

ماظعوم.

 ذقوخ أبي راس يف املغرب واملشرق: -1

مصوئؼو ماحذلاعو مأبقراس ـم ممممممؼؽ مممم م مم م مممممم مقب م مواٌرتضكممم ماٌشرؼب معـؾ مطؾورػؿ مرثك مصؼد ظشققخف.
محقوتل مدؾى مواظدي محؼفؿ:" مؼب موضول ماظؽرميي. موخصوشلؿ مبعؾؿفؿ موغقه اظزبرلي..

                                                           
متػلرلمم10 مسؾك مايقاذل موضعً ماظؿػلرل، مصػل ماظشرسقي. ماظعؾقم معصودر مسؾك مواظشروع مايقاذل وضعً

اٌغرب.موسؾكمزبؿصرمخؾقؾمؼبماظػؼفماٌوظؽلمدونمابـمماٌعؿؿدةممؼبمشرؼسموبالدم-اظززبشريموتػلرلمابـمسطقي
موسؾكم ماألذعري ماظؿقحقد مؼب مشرلػو مدون ماظصغرى ماظعؼقدة موسؾك م ماظػرائض مؼب مظؾؼؾصودي ماظغـقي موسؾك حوجى،
صققحماظؾكوري"مو"دالئؾماًرلات"مؼبمايدؼٌموسؾكمأظػقيمابـمعوظؽمؼبماظـققم)عـؾمذرحماٌؽقدي(موسؾكمدؾؿم

 ؼ.األخضريمؼبماٌـط
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ماظؾوضقي" محقوتل مدؾى موذقكل مإظبم 11اظػوغقي مؼلعك مال موايقوة، ماظعؾؿ مؼب مضدوتف صفؿ
ماًروجمسـمدرلتفؿمواظؿؿقزمسـفؿ.

محفيمؼبمصروسفمدرسماظػؼفماٌوظؽلمؼبمععلؽرموعوزوم3.2 مطوغقا مؼدمذققخ مسؾك غي
مبـم مسؾل مبـ مربؿد ماظشقخ ممبعلؽر مسؾقفؿ متؿؾؿذ ماظذؼـ ماظػؼفوء مأبرز موعـ وأبقابف،
دقـقنمضوضلمععلؽرموواظدماٌمرخماظشقخمأغبدمبـممدقـقنمصوحىماظـغرماىؿوغلم

اظشقخماٌقصؼمبـمسؾدماظرغبونماىالظلماظذيمدبرجمسـفموم12ؼبممابؿلومماظـغرماظقػراغل
دمعـماظعؾؿوءمواظشقخمسؾدماظؼودرماٌشرؼبمسوملماظراذدؼيمسؾكماإلرالقم"اغؿػعمبفمخؾؼمسد

موررؼؼي..." موبرػوغو موحؼقؼي مذرؼعي مسؾقفمم13طـرل مسرض ماألعراء.. مسؾك ماظذلدد ضؾقؾ
ماظؼضوءمسدةمعراتمصؾؿمؼؾؿػًمإظقفموالمسرجمسؾقف".

ظشقخمربؿدموؼبمعوزوغي،مدرسمسؾكممصؼفوءمطؾورمعـفؿماظشقخمعصطػكمبـمػينموا
بـمإبراػقؿمواظشقخمعصطػكمبـمؼقغس"مطؾمعـفؿمزبؿصممؼبمبوبمعـمأبقابف"موضرأم
"اظػرائض"مسؾكماظشقخم"اظؾداظل"مموماظؼضوءمواظشفوداتمواألحؽوممسؾكمم"أجؾمضضوةم
ماظشقخم مسؾك ماآلجول" ماظصرفموبققع ماظؼودرمو"هؼقؼ عوزوغي"ماظشقخمربؿدمبـمسؾدم

مأغبدمبـمغوصؾي..

مص مدرس متقغس مضودؿموؼب مبـ مربؿد مدقدي ماظؼوضل ماظشقخ مسؾك ماظـقازل ؼف
احملفقب"مأحوطممبلذؿوتماحملودـموشرائىماظـقازلموعبعمصرسفوموأصؾفوموطشػم
غؼوبماظشؽقكموأوضحمغؿوئٍماظردقممواظصؽقك..ماٌطؾعمسؾكمطؾمبدؼعيمعـمسؾؿماظؼضوءم

م.14واظػؿقى"

ماظػؼف ماٌذاػى متؾؼل مبؾ ماٌوظؽقي مصؼف مبدرادي مأبقراس مؼؽؿػ مسؾكممل ماألخرى قي
ذققخمتقغسموعصرموايفوز.مصؼرأماٌذػىمايـػلمسؾكمعػيتمايـػقيمبؿقغسماظلقدم
موػقماإلعوممؼبماظػؼفمواآلدابمواظؾقونمواإلسرابم موشرله" ممبكؿصرماظؽـز م" مبرلم ربؿد

موايلوب" مواظػرائض مواألغلوب مواظؾغي ماظشقخم15واظؿورؼخ معصر مؼب م مأدؿوذه مسؾك مثؿ .
مممممممممممممممممممممممممممممممماظصقؼب،مايدلمايـػل،ماظػؼقفماجملؿفدماظذيمرورمصقؿفمؼبممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممربؿدمماٌرتضكم"اظصوحل

م16األضطور..محوعؾمظقاءماظلـيموعشفرػو،معدمحضماظؾدسيموزبؿدػو"

                                                           
 .52صؿحماالظف..صم11
 .2:84أغبدممبـمدقـقن:ماظـغرماىؿوغلمهؼقؼماٌفديماظؾقسؾدظل:ماىزائرمم12
 64صؿحماالظف..مصمم13
 .62صؿحماالظفمصمم14
 .63مضؿحماالظفممصم15
م2316:مصوحىمتوجماظعروسم"مؼبمذرحمطؿوبماظؼوعقسمؼبمسشرةمأدػور.متقؼبمبوظؼوػرةمدـيم68صؿحماالظفمصمم16

 .27همؼبمايدؼٌمواظػؼفمايـػلموشرلػؿو"مصمػفرؼي.موضدمأجوز
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شرضوويم"ذقخمجوععماألزػر"ماظذيمودرسماظػؼفماظشوصعلمسؾكماظشقخمسؾدمماهللماظ
ضودماٌؼووعيمضدمايؿؾيماظـوبقظققغقيمؼبماظؼوػرةموسؾكماظشقخمسؾدماظغينمعػيتماظشوصعقيم

ممبؽيماٌؽرعيمموتؾؼكماظػؼفمايـؾؾلمؼبمايفوزمسؾكمؼدماظشقخمسصؿونمايـؾؾل.

ماٌكؿور مبـ معصطػك ماظشقخ مسؾك مدرس مواألصقل، مواظؿػلرل مايدؼٌ جدمم-وؼب
مس ماظؼودراألعرل مربؿدمم-ؾد مظؾشقخ ماظدلاػني" م"أم ماظصغرى مبوظعؼقدة موادعي مدراؼي ظف

اظلـقدلمدصنيمتؾؿلونموسؾكماظشقخمسؾدماظؼودرمبـماظلـقدلمبـمدحقم"صؼقفمغؾقف،م
جقدماظـظر،ممددؼدماظػفؿ..مظفمظؽؾمسؾؿموصقلمعـمحدؼٌمو..أصقل..مرورمصقؿف..مم

واظعؾؾ..مأخذمسـفمعبوسيمعـمحؿكمصورمشبؾيمأػؾماظعصر..مرادخماظؼدممؼبماألصقلم
مذوماًدلةمم17أصقوبـو.." م"ذقخماإلدالم مربؿدمبـماظصودقمبـمأصغقل مسؾكماظشقخ ثؿ

اظؿوعيمبعؾؿماظشرؼعي..ماغؿفًمإظقفمرؼوديماظؿدرؼسموذدتمإظقفماظرحولمعـممحقاظلم
مؼبمععرصيمايدؼٌمسؾكم معؼدعو مبورسو موؼبمصـقغفو مجوععو موشرؼس..موطونمظؾعؾقم زواوة

مع مزعوغف"أضراغف، مؼب م ماظـػقس ماظػـ مبفذا ماٌوزوغلمم18ـػردا ماألعرل مربؿد ماظشقخ وسؾك
مواظشومم ماٌغرب مؼب مصقؿف مرور ماظعؾؿ.. مصـقن موعبقع مايدؼٌ مؼب م"برع ماظؼوػرة غزؼؾ

واظشقخمسؾدماظرغبونم19واظعراق..مطونمسوٌومبوظؿػلرلموايدؼٌ..موسؾؿماظؽالممواألصقل"
مطرؼؼي..معـؾعمايدؼٌمواظؼرآن..".اظؿودظلمغزؼؾمعؽيماٌؽرعيم"أحدمرجولماظ

مأعـولمم3.3 موخورجفو ماظراذدؼي معـ مسؾؿوء مسؾك مواٌـطؼ ماظعربقي ماظؾغي مسؾقم ودرس
مبوٌغربم ماظعؾقم مؼب مأنى م"ضد ماظؼودر مسؾد مذؼقؼ ماظلـقدل مبـ ماظلـقدل اظشقخ
األودط..مطـًمضرأتمسؾقفماٌـطؼمواظؾقونموطون..مسالعيمربؼؼو،مضدوةمحوصظو،مغظورام

ظغقؼومسبقؼو،مبقوغومصويو،مدـقومدـقومبوحـومحفي..مذاماظؼدمماظرادخمؼبممأصقظقو،م
اظعؾقممواإلعوعيماظعظؿكمؼبماظػـقن:ممصؼفوموأصقالموتػلرلاموسربقيموإسرابو..مرادكومؼبم
مؼبم مضؿؾ مذبوػدا مذقكو مجقادا مذفوسو ماظؾدع.. مووـى ماظلـي موأتؾوع مواظعػي اظقرع

م.20ن"ععرطيمسظقؿيمبنيماٌلؾؿنيموغصورىموػرا

مػذهماٌدرديموٌومم-وػقممبوزوغيم-طونممأبقراس مرؾؾي مسؾكمررؼؼي مؼبماظؾغي ؼؾقـ
مماغؿؼؾمإظبمععلؽرموذرعمؼدرمسمبفو،مرؾىمعـفمتالعذتفممإصالحمظلوغفم"صؿعؾؼًمحبػظم مم مم ممممممممممم ممم م م مممممممم ممممممم مم مم مم ممم مممممقب مم مممم م مممم ممم مممم

مصقفو" مسؾل ماهلل مصػؿح مرؾؾيت مبعض مظل مودردػو معوظؽ مبـ ماىزائرم21أظػقي موؼب .
م ماظـظور م"أذبد مسؾك ماآلداب مدرس مؼبماظعوصؿي، مشوؼي مطون مسؿور.." مبـ مأغبد اظلقد

                                                           
 .76صؿحماالظفمصمم17
 .56صممفصؿحماالظم18
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مواظػـقنم ماًطوبي مزعـو مبفو متقظب محدب، مطؾ معـ مإظقف مؼـلؾ موايدؼٌ األدب
م.22واإلعوعي..مسالمبوظعؾؿمواسؿزموعوثؾمؼبماألدبمابـماًطقىموابـماٌعؿز"

وؼبمعلؿغوٍ،مسؾكماظشقخماظعربلمبـمضرلان،موسؾكمسؾؿوءمعبعقامبنيمذؿكماظعؾقمم
مٌرتضكمواظشقخمربؿدماألعرلموشرلػؿو.عـؾماظشقخمربؿدما

معـؾم ماٌؿصقصي مطؾور مسؾك متؿؾؿذوا معوزوغي مسؾؿوء مؼد مسؾك مدردف مصؼد ماظؿصقف أعو
ماألوظقوءم معـوضى مؼب ماالصؿكور م"دؼؾوجي مصوحى ماٌوزوغل مضبل مبـ معقدك اظشقخ
ماٌغقصؾم ماهلل مسؾد موأبل ماألزػور" م"بلؿون مصوحى ماظؼؾعل ماظصؾوغ مواظشقخ واألخقور"

ؽماظؽقاطيب".موؼبمتقغسمغفؾمسؾؿماظطرؼؼيمعـماظشقخمسؾدماهللماظلـقدلمصوحىم"اظػؾ
مطلغفم متقصقؼ.. مأحلـ ماهلل مصقف موصؼف موضد ماظطرائؼ مسؾؿ معـ مسـده معو مأبرع اٌغربل"

م.23اىـقد"

طونمأبقراسموػقمؼبمرقرماظؿقصقؾماظعؾؿلمؼرصضمحضقرمذبوظسمبعضماٌؿصقصيم
مممممماظذؼـمؼؼقظقنمبوظؽراعوتموؼغرمرونمبطؾؾؿفؿموبو مممم ممم ممممممقبمم ممممم ممممم ممممممم ظعوعيمعـؾماظشقخمسؾدماظعزؼزماظؾؾداويممممم

مم"ظمؿمومؼدسقفمعـمإذوراتمشقىمرشؿمضؾقسفمؼبمبوبماظـؽوح".مصؽونمؼلؿغؾماظعوعيمؼبم ممممممممم ممم ممم مم ممممم مم ممممم مممم ممم ممم ممم ممم مم مم مممم ممم ممممم ممكبمؽبمممم
موصقو" معوال مصبؿع محؿك موارتود مورؾى مأراد ممبو مظؾظػر معوال مؼدصع مصؽؾ إغفم24األدقاق"

مؼـؾذماظشعقذةماظطرضقيمظؽـفمؼشقدمبوظؿصقفمؼبمغطوقماظلـي.

  أبوراس: احلاصظ -3

سرفمأبقمراسماٌعلؽريمبويوصظمظضؾقسفمؼبمذؿكمسؾقممسصرهموظؼقةمذاطرتفماظيتم
مسوملم موعـفؿ موسؼوئدؼي. مغظرؼي موضضوؼو مصؼفقي معلوئؾ مؼب مغوزروه ماظذؼـ ماظعؾؿوء أبفرت
عدؼـيماىزائرماحملروديموسؾؿوءممصوسمبوٌغربماألضصكموأدؿوذهمربؿدماألعرلمغزؼؾم

ماظؼوػرةموشرلػؿ.

 ؿقة: اجملاظس اظعؾؿقةاظرحؾة اظعؾ -3.1

طؾؿيماظرحؾيمتعينمدردماألدػورمأيماظذػوبمبعقدامإظبمعقرـمآخر،مصوظؼورئمؼـؿظرم
وصػومظؾؾؾدانماظيتمزارػومصوحىماظرحؾيموذطرامظؾعوداتمواظطؼقسماظيتمؼؿؿقزمبفومطؾم
بؾد.مظؽــومالمندمػذامطؾفمحنيمغؿصػحماظلرلةماظذاتقيماظيتمطؿؾفوماظشقخمأبقمراس:م

ماإلظف ماظـؼوصيمصؿح مؼب ماظذاتقي ماظلرلة متذطر موغعؿؿف." مربل مبػضؾ ماظؿقدث مؼب وعـؿف

                                                           
 .59صؿحماالظفمصمم22
 .61صؿحماالظفمصمم23
 57مصؿحماالظفمصم24



 سفائب األدػار و ظطائف األخؾار

 

 28 

مواألدػورم مواألدوتذة ماظعوئؾل مبوظـلى معؿصؾي موعقضقسوت مسـوصر ماظؿؼؾقدؼي، اظعربقي
مؼػردمأبقراسماظؾوبماألولمعـمطؿوبفمظؾقدؼٌمسـمغلؾفماظعوئؾل،مصالم اظعؾؿقي.مػؽذا

مؼؿصؾمحبػظماظؼرآنم مرػقظؿفممإالمعو مغؾوػؿفمؼؿؽؾؿمسـ مإظبمإثؾوت مؼلعك مذظؽ وػقمؼب
وتلطقدماغؿؿوئفمإظبماظـكؾيماظعوٌي.مثؿمؼؿقدثمؼبماظؾوبماظـوغلمسـمأدوتذتفمؼبماٌغربم
واٌشرق.مصوظؿصقرماظذيمؼؽؿـموراءمالئقيماظشققخمػقمأنماظعؾؿمذعؾيمتـؿؼؾمعـمأدؿوذم

مػ معـ مظل مضؾ ماظعؾؿل: ماظـلى مصؽرة متطوظعـو موػـوك ماألجقول. مسدل مروظى ؿمإظب
مأيمم ماإلجوزات، مميـققن ماألدوتذة مأن مخوصي مأغً، معـ مظؽ مأضقل أدوتذتؽ،
ماظيتم مواظؿكظقػ ماٌـوزرات مأعو متؾؼوه. ماظذي ماظعؾؿ مظؿدرؼس متمػؾ ماظيت اظشفودات
موعؼوعفم مأبقراس ماطؿلؾفو ماظيت ماظعؾؿقي ماٌـزظي متمطد مصنغفو ماألخرى ماألبقاب سوىؿفو

ماظؾورزمؼبمدؾؿماظعؾؿوءماٌمظػني.

مأبقرا معرتنيدوصر ماٌشرق مإظب مؼبمم25س مبعؾؿوئفو مواظؿؼك موعصر موايفوز ماظشوم صزار
اظؼوػرةمواإلدؽـدرؼيموعؽيمواٌدؼـي،مواغؿؼؾمإظبماٌغربماألضصكموتقغسمصودؿؼؾؾفمسؾؿوءم
ماظعؾؿلم مظؾؿقصقؾ ماظدؼور مػذه مإظب مرحؾؿف متؽـ مومل موشرلػؿو، موتقغس مصوس مؼب اظؾؾدؼـ

ماظؾوحـني مبعض مؼعؿؼد مم26طؿو مو مظؾؿـوزرة مواظؼضوؼومبؾ ماظعؾؿقي ماٌلوئؾ محقل اظؿػووض
ماٌشرق.م مؼب مغظرلاتفو معـ مذلغو مأضؾ ماألودط ماٌغرب مؼب ماظعؾؿ معراطز متؽـ مصؾؿ اظدؼـقي.
أدقتفمؼبمذظؽمرحؾيم"اىفوبذةماظـقورؼرمواألدوغقدماىؿوػرلمطرحؾيماإلعوممابـمرذقدم

ماظعقوذل.."ماظلؾيتمواًطقىمابـمعرزوقمورحؾيماظشقخمأبلمدوملممسؾدماهللمبـمربؿد
صوٌـوزراتماظعؾؿقيمطونماظغرضمعـفومؼبمغظرمأبلمراسماظؿلطقدمسؾكمغؾوػؿفموتػقضفم
مممممؼبمسؾقممسصره.مصػلمتقغس:"ماجؿؿعًمبعؾؿوئفوموأجؾميمصؼفوئفو...مصؿذاطرغوموتـوزرغوم ممممممممم مممممممممم ممم مممم مم  ممممم مممممممم مممم مممم م ممممم ممممممم م ممممم مم

ماظدضقؼي.." ماظػـقن معبقع مؼب موتؼوبضـو موتشوجرغو م مبفومم27وتراصعـو م"ظؼقً ماظؼوػرة وؼب
م ماظؽؾور معبي..ماظعؾؿوء معلوئؾ مؼب موتذاطرغو مصؿـوزرغو ماألخقور.. مواألدب م ماظعؾؿ أػؾ

مصكري.." موازداد مذطري متلعيم28صورتػع موػؿ ماظقػوبقي مسؾؿوء مظؼقً مايفوز:" وؼب
أطوبر..مأصضؾفؿمماظشقخمسؾلمصقضعمظلمععفؿمعـوزرةموعؾوحـيمواسذلاضوتمودماالتم

ئؿي...مثؿمتـوزرغومبعدموأجقبيمصوئؼوتمودالئؾمضورعوتموأحودؼٌمعروؼيمسـمأطوبرماأل
صالةماظعصرمضؾـوظيممايفرمؼبمصالةماظعصرموضراءةمدظقؾماًرلاتمواظؿلؾقحمبوظلؾقيم

                                                           
 ػفرؼي.م2337ػفرؼيمواظـوغقيمدـيمم2315طوغًماألوظبمدـيمم25
ماىزائرم26 متورؼخ مؼب موراء مأحبوث ماهلل: مدعد مد/ مم-3ط-أغظر م"درادوتمم2:91اىزائر مؼب مدعقد ماظدؼـ وغوصر
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مبعدمم ماظؾعض مسـ مصرجعقا ماظؽراعوت، مذوي ماألوظقوء معؾوغل موػدم ماظلودات وعشوػد
م29االدؿداللمبوظـصقصماظعظقؿيماظعؿقؿي"

ماظ ماظعصر محوصظ موذقكفؿ ماألسقون ماظعؾؿوء م"أحضر مصوس مبـموؼب ماظطقى لقد..
طرلان..عقضقسوتماٌـوزرة..موظؼقًماظػؼقفماظـؾقف..ماظشقخمربؿدمبـمبـقس..محبـًم

ؼبمطؾمايوالت،مطونمػمالءماظعؾؿوءمؼشفدونمظفمبؿػقضفممم30ععفمؼبمتػلرلمبـمسطقي..."
ودعيمحػظف.

 املـازرات وعوضوساتفا -3.1

موت مأدؽؾؿفؿ مسؾك موأجوب مواٌشرق ماٌغرب مسؾؿوء مأبقراس مإظبمدوجؾ مأجقبؿف شرل
معقاضػفمعـماظؼضوؼوماظدؼـقيمواالجؿؿوسقيماظيتمعقزتمسصره.

 اظػؼقه اظسؾػي األذعري

مظؽـفم مبوظؽراعوت مشلؿ موؼعذلف ماظصويني مواألوظقوء مظؾعؾؿوء ماحذلاعو مأبقراس ؼؽـ
ؼرصضماظغؾقمواظؿطرفماظذيمرولمبعضمذققخماظطرقمماظصقصقيمعـؾماظشقخمسؾدماظؼودرم

ذي"تعفىمأػؾماظصقراءمؼبمغظرؼؿفمووالؼؿفموعؽوذػؿفمحؿكمبـمدؾقؿونماظلؿوحلماظ
ماظؾدعم مؼب ماغفؿوطفؿ ماظشقكقي ماظطرؼؼي مأغصور مسؾك موؼعوتى ماإلظف"، مؼدسقغف طودوا

إغفمؼشقدمم31اظشـقعيم"ملمطبوصقا..عـماهللمغلللماهللماظعوصقيموصػوءماظلرؼرةماظصوصقي"
ماظشقك ماظطرؼؼي معمدس مسؾك مردم ماظذي ماحملؾل مأبل ماظشقخ ممبقضػ مم ممم ممممم ممم م م ممم م مم م مممقب م مممم م مم مم م ممم م مم ممم م مطؿوبمممم موأظػ قي

ممممممممم"عـفـقؼماظصكقرمؼبمػدممبـوءمذقخماظغرور" مم ممقبمممممم مم مممم م مممم ممم أبطؾمصقفمدسووؼفمودسوهمصقفمإظبماظرجقعمم32ممم
مزفرتماظؾدعم موػقم"إذا مردقلماهلل محبدؼٌ ماظلـي".مصؽونمأجؾمعـمسؿؾ إظبمعذػى

مودؽًماظعوملممظعـفماهلل".

مسـم م"خورجقن ماسؿدلػؿ ماظـوغقي محفؿف مخالل ممبؽي ماظقػوبقي مبعؾؿوء ماظؿؼك وحني
صؾؿمؼمؼدممم33مذاػىماألربعيمؼبماظػروعموأعومؼبماظعؼوئدمصفؿمسؾكمعومسؾقفماإلعوممأغبد.."اٌ

عقاضػفؿماٌؿشددةمعـؾمعؼووعيماظطرقماظصقصقيموتفدؼؿمأضرحيماألوظقوءماظصويني.مطؿوم
مػمالءم مأبقراس مؼؼووم مؼؼقظقنمبوًقارق. ماظذؼـ ماظؿصقف مأدسقوء معـ م مذرسو طونمؼضقؼ

                                                           
 .:22صؿحماالظفمصمم29
 .217االظفمص:ممصؿحم30
 .58صؿحماالظف:مصمم31
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مأذعرؼؿف.م مظقمطد مؼؽػرممأحداموأوظؽؽ مواألذعريمسؼقدة،مال صفقماظػؼقفماٌوظؽلمعذػؾو
عـماٌلؾؿنيمودظقؾفمؼبمذظؽمأبقمايلـماألذعريماظذيمأذفدمابـمسلوطرم"سؾكمأغلمالم

م34أطػرمأحدامعـمأػؾماظؼؾؾي"م
ماظؿشؾقفم مآؼوت محقل مآخر مسومل موبني مبقـف معـوزرة مسـد مأذعرؼؿف مراس مأبق ؼعؾـ

مسؾ ماظرغبـ ماظؽرميي" ماآلؼي مطـرةموعـفو معـ ماعؿعوضف مؼؾدي مإغف مادؿقى". ماظعرش ك
مبوألحودؼٌم ماظؿقدث م"طره ماظذي مأغس مبـ معوظؽ ماإلعوم مررؼؼي مسؾك مسـفو ايدؼٌ
ماإلعوم:م مظف مصؼول ماآلؼي مػذه مسـ ماإلعوم مدلل مصؼقفو مأن مترى مأال مظؾؿشؾقف... اٌقػؿي

سـفمماالدؿقاءمععؾقممواظؽقػقيمذبفقظيمواإلميونمبفمواجىمواظلمالمسـفمبدسي..مودؽؾ
اإلعومماظشوصعلمصؼولمآعـًمبالمتشؾقفموصدضًمبالممتـقؾمواتفؿًمغػللمؼبماإلدراكم

م 35وأعلؽًمسـماًقضمصقفمطؾماإلعلوك"

وؼمطدػومعرةمأخرىمسـدماًقضمؼبمعللظيم"خؾؼماظؼرآن"،مراصضومعقضػماٌعؿزظي.م
محبؽؿيم ماظؼؾقب مؼب م مربػقز ماٌصوحػ، مؼب معؽؿقب مبوألظلـي، معؼروء ماظؼرآن ؼؼقل:"

البماظغققب..موإغفمععمذظؽمضدؼؿمبذاتماهللمالمؼؼؾؾماالغػصولمواالضذلابمبوالغؿؼولمش
36إظبماظؼؾقبمواألوراق"

م 

موادسقام مبويؾقل مضوظقا ماظذؼـ ماٌؿصقصي محؿك مؼؽػر مال معؿلوعح مسومل صلبقراس
محؼم مؼب مضوظقا ماظذؼـ ماٌؿؼدعني ماظعؾؿوء مبعض مسـ مضرأه معو مذظؽ مؼب مدظقؾف األظقػقي.

طـرلمعـماٌشوؼخمإغفمعـمأوظقوءماهللمعـفؿماظغزاظلمواسؿذرمسؿومصدرمايالج:"موذػىم
عـفمؼبمعشؽوةمماألغقار..موضدمضولمطـرلمعـماٌشوؼخمإغفمسوملمربوغلمعـفؿماظشقخمسؾدم
اظؼودرماىقالغلمضوئال"مظقمطـًممحوضرامألخذتمبقدهموضولمإنمضقظفم"مأغومايؼمإمنوم

مرب مطلس معـ مودؽر ماظشقق مسؾقف مشؾى مٌو مغبكمضوظف محػظقا ماظشرع مأػؾ مظؽـ ؾؿف..
م37اظشرؼعي".

موظؽـم مبراءتفؿ موزـف... مو" معـفؿ م مضؿؾ معـ موسؾك ماٌؿصقصي مسؾك مأبقراس ؼعطػ
مبراءتفؿم معع مؼؿقػؿ معو مبظوػرػو مصلدت ماظعؾؿ مصرؼح محؼوئؼ مسـ ماظعؾورة مسـفؿ ضوضً

.مظؽـفمالمؼشفىمضوتؾقفؿمألنمشوؼيمػمالءمغبوؼيماظشرؼعيم38عـف...مػذامععؿؼدغومصقفؿ"
عـمصلودمرأيماظعوعيممإذاماغؿشرتمبقـفؿمسؼقدةمايؾقل.ؼراسلمؼبمذظؽمعؼؿضقوتمأػؾم

مايؼموضروراتماظلقوديماظشرسقي.م

                                                           
 .36اٌقؾل:ماظشركموعظوػرهمصمم34
مم35 مص ماالظي: مػذام243صؿح مؼب مبندفوب ماألصعول موخؾؼ موذاتف، ماهلل مصػوت ماظؿقحقد: مضضوؼو مأبقراس مؼـوضش :

 اظؽؿوبمععؿؿدامسؾكماٌـظقرماألذعري.موػقمعقضػماٌغوربيمعـذماظدوظيماٌقحدؼي.
 243صؿحماالظي:مصم36
 الجموصؾؾفموؼبمحدؼـفمطـرلمعـمايزنمواألدك.:مؼعرضمأبقراسمحودثيمضؿؾماي264صؿحماالظف:مصم37
م.265صؿحماإلظفم:مص.م38
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 ضضاؼا دقادقة واجؿؿاسقة:

ماظداؼوت(م م)غظوم ماىزائر مؼب ماظلقودقي ماٌمدلي مطوغً مسشر، ماظـوعـ ماظؼرن خالل
حقيموبوٌؼووعيماظعـقػيمتعوغلمعـمأزعيمحودةمبػعؾمسقاعؾمترتؾطمبوظقضعماظدوظلمعـمغو

اظيتمضودتفوماظطرقماظصقصقيموبعضمماظؼؾوئؾمعـمغوحقيمأخرى.مصلوغدمأبقراس،مسؾكم
شرارمععظؿمسؾؿوءمسصره،مغظومماظداؼوت.موملمؼؿؼربمػمالءماظعؾؿوءمعـماظلؾطيماظؼوئؿيم
ماظيتم ماظشرسقي ماظلقودي معػفقم معـ مغوبعو معقضػفؿ مطون مبؾ مواالرتزاق ماظؽلى مؼب رشؾي

ماىفودموايؽؿماظعودل.متؼقممسؾك

ماظـغقر.م موغبوؼي ماالدؿؼرار مو ماألعـ متقصرل ماظػؼفل، ماالصطالح مؼب مؼعين صوىفود،
مدفرتم مألغفو ماىفود مأضوعً ماظعـؿوغقي مصوٌمدلي مععو. مواىؿوسي ماظلؾطي مواجى إغف

وضووعًماظػنتمواظؼالضؾماظيتمترعلمإظبمميسؾكمغبوؼيماىزائرمعـماظؿقرذوتماألوروبق
ملؾطيمواىؿوسيموإذوسيماظػقضكموبٌماظؿصدعماظعؼوئدي.ضربموحدةماظ

صوظعالجمايؼقؼلمظألزعوتمػقمإغشوءمرئوديمضقؼيمتؽقنمضودرةمسؾكمإذعوعماظلقوديم
مضبؾؿم ماظذي ماظلقودل مبوظـؿقذج ماظؼقي ماألعرل مؼؼذلن مواألرراف. ماٌرطز مسؾك واظشرؼعي

ضقؼيمؼذسـمشلوماظؼوصلمبفماظعؾؿوءمألنماٌصوحلمواظشرؼعيمالمؼؿقؼؼونمإالمؼبمزؾمدؾطيم
ماىؿوسيم ممتودؽ مؼضؿـ ماظػؼفوء، معـظقر مؼب مصنغف، ماظعدل، مأعو ماظرسقي. معـ واظداغل
ووحدةماظلؾطي.مؼؼقلمابـمدقـقنماظراذدي:"مإنماظعدلمػقمايؽؿممبؼؿضكماظشرؼعيم
ماهللم مربؾي متـشلمربؾيماظـوسموربؾيماظـوسمداظيمسؾك المشلقىمغػلل..موعـماظعدل

ماإل موؼؿقؾك ماظعودلتعوظب." ماظظومل-عوم ماإلعوم مخالف مؼرسكمم-سؾك ماألخالق، مبؽورم
ماظعؾؿمواظعؾؿوء،مؼرصؼمسؾكماظػؼراءمؼبمأوضوتمايوجيموؼـصػمبنيماظعوعيمواًوصي.

خوصيمواظؼالضؾمم39ؼؿؾـكمأبقراسمػذاماٌػفقمماظلقودلمحنيمؼشفىمصؿـيمدرضووة
صوتحموػرانمواظؾويماألخرىمسوعي،موؼـقهمخبصولمبعضماظؾوؼوتمأعـولمربؿدماظؽؾرل،م

ماظعؾؿ مذمون مؼرسك مطون ماظذي مضؾؾف معـ م"اٌغربمم40عصطػك مبقحدة مذقكـو وؼؾؿزم
إذمؼمطدمسؾكمادؿؼاللمغظومماظداؼوتمسـماألدؿوغيموؼداصعمم-إضؾقؿومودؾطي–األودط"م

سـمحدودهمعـؾؿومحدثمظفمععماظلؾطونماٌغربلماٌقظبمدؾقؿونمحنيمزارمصودو.م"ربؾم
محض مثؿ مواإلؼـوس.. معقالغوماظعؾؿ ماىؾقؾ.. ماظلؾطون ماًالصي.. مذي مذبؾس رت

محدهم مخؾدون: مابـ مضول مصؼؾً: ماألضصك ماٌغرب محد مسـ مؼقعو.. مودلظين دؾقؿون..

                                                           
أبقراس:"مثؿمسؿؿـومثقرةمدرضووة..مصوتصؾًمسؾقـومأواصرماظـؽؾوتمواظؾؾقوتمعـماًقفمواىقعمواظروعماظذيمؼبمم39

 اظػمادمعقدوعمسفوئىماألدػور.موضدمخصمػذهماالغؿػوضيمبؽؿوبمزلوه"مدرءماظشؼووىمؼبمصؿـيمدرضووة".
بـكماظؾويمعصطػكمعؽؿؾيمأبلمراسم"اٌصرؼي"مأودارم"اٌذاػىماألربعي"موخصفماظؾويمربؿدماظؽؾرلممبولمؼلؿعنيم40

 بفمؼبموزقػيماظؿدرؼس.
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وجدة"موجددمذظؽمايدمأولماظؼرنماظـوغلمسشرمععمجدكماظلؾطونمعقاليمإزلوسقؾم
م.41وأتراكماىزائر..مصؼولمظل،مإغلمرأؼًمحدهمتوصـي،مصلؽؿًمخشقيمعـف"

والت،مؼؿؿقزمأبقراسمحبسمإدالعلمحود،مصبعؾفمؼؿقلرمسؾكمضقوعمؼبمطؾماي
األغدظسمحنيمؼؽؿىمتورؼخمعدغفوموسؾؿوئفوموعؾؽقػو.مصؼدمزارمذقخماألزػرمؼبماظؼوػرة،م
مصلجوبفم مبوظؼلطـطقـقي م)األغدظس( مسـفو مسقضـو ماظذي مهلل م"ايؿد ماألخرل مػذا صؼول

م.42إبالمصؿعز".أبقراسم"أغبدماهلل"مظؽـمسؾؼمسؾقفمضوئالم"إنمملمتؽـم

وهرؼرػومعـمأؼديماإلدؾونممم28:3وؼؾديمغبودومحنيمؼؽؿىمسـمصؿحموػرانمدـيم
مغوبقظققنمإظبم وؼشقدممبؼووعيمسؾؿوءماألزػرموسوعيماظؼوػرةمظؾقؿؾيماظػرغلقيماظيتمضودػو

م مدـي ماٌؾؽمم28:9عصر مضوسدة مسؾك ماألوروبقي مظؾؿقرذوت ماىزائرؼني ممبؼووعي وؼـقه
م"اىزائرماحملرودي".

معللظيم مبوىزائر ماألسظؿ ماىوعع مسؾؿوء معع مغوضشفو ماظيت ماالجؿؿوسقي ماظؼضوؼو عـ
مذربم"اظؼفقةمواظدخون".

مؼلتقفوم ماظيت مبوٌؼوػل ماعؿألت مضد مسشر ماظلودس ماظؼرن معـذ ماىزائر معدؼـي طوغً
اىـقدماألتراكمواألػوظلمظؿـوولمطموسماظؼفقةموذربماظدخونم)اظرنقؾي(مواظلؿوعمإظبم

ممممممممممممؿممػذاماظؿؼؾقدماظذيمأدخؾفماألتراكمإظبماىزائر،مذرائحماجؿؿوسقيمعؿؾوؼـيماٌقدقؼك.موس مممم ممم مممم مم ممممم ممم ممم مممم ممممم مممم ممممممممممممممم مقبم
مؼؼقلم مصقف. مصلصؿقا ماظػؼفوء مذغؾ مأن مإظب مواألرؼوف ماٌدن م مؼب مواًوصي مايرصقني عـؾ
أبقراسم"اخؿؾػًمصقفمماظـوسمصؿـفؿمعؿغولمؼبمايؾمؼرىمذظؽمضربيموعـفؿمعؿغولمؼبم

أغفمؼبمذاتفمالمإدؽورمصقفموإمنومصقفمتـشقطمماظؿقرؼؿمؼراهمطوًؿر".موؼرىمأنم"وايؼ
ماظؾقؿم مأطؾ مطوسؿقود مترطف مسـد ماظؾدن مؼب متمثر مضررة معداوعؿف معـ موضبصؾ ظؾـػس

م43بوظزسػران"

المصبدمأبقراسمغصومدؼـقومضبرممذربماظؼفقةمظؽـفمؼدسقماظـوسمإظبماألسراضمسـفم
ـوبفو"ممظعقارضمووـؾفمإالمظضرورةم"وضدمطـرتمػذهماألؼوممصقؿعنيممسؾكماظعوضؾماجؿ

مإضوسيم م"وصقف مظؾعؼقل ماٌػلدات مضؿـ موسلف...عـدرج م"صلػف ماظدخون مأعو صقفو.
ماظـ مشوب موإن مبذلطف مؼـصح مشلذا مبؼقلممصعول..." مظذظؽ موؼلؿدل مظؿقرميف. اظدؼين

عبفقرماظػؼفوءمعـؾمأغبدماٌؼريمصوحىمغػحماظطقىماظذيمضولمصقفم"مالمغصمسـديم
ظؿؿؾؽيتمصوحىماظدؼؾوجم"ؼؾوحمصقفوماظؼؾقؾم"وضولمصقفومصرؼح..."مواظشقخمأغبدمبوبوما

                                                           
دؽقتمأبلمراسمعدلرمخقصومسؾكمغػلف،مشرلمأغفمضدممظفماألدظيماظؿورطبقيماظيتمتمطدمم218صؿحماالظف:مصمم41

 عـذمماظدوظيماظزؼوغقي.م-–ادؿؼرارمخطمايدودم
 .88ورضيمم-أبقراس:مسفوئىماألدػورم42
 .:26صؿحماالظف..مصمم43



 سفائب األدػار و ظطائف األخؾار

 

 33 

ابـمسلؽرمصوحىماظدوحماظـوذرم"إنماظـؾوتمطؾفمعؾوحمإالمعومؼغطلماظعؼؾ"مواظشقخم
مالسذلافم ماظدخون م"هرؼؿ ماسؿؿوده مؼـؾغل ماظشفرل"واظذي ماظـلوبي ماظػودل ماظؼودر سؾد

م44و".طـرلمأغفمضبدثمتػؿرلاموؼشوركماًؿرمؼبمغشقتفموؼرخلماألررافموؼقػـف
ؼصرحمأبقراسمبوجؿـوبماظدخون،ممالمالسؿؾوراتمدؼـقيمبؾمالسؿؾوراتمتلؿدسقفوم

ماٌصؾقيمماظعوعيماظيتمػلمضقامماظشرؼعيمؼبمغظرماظػؼفوءماٌؿلخرؼـ.م

وادبذمأبقراسمعقضػومغوضدامضدماٌؿشرصيمعـمأػؾمشرؼسمصلبطؾمعزاسؿفؿمبويفيم
ماظع م"اظؿقجين" مزؼد مأبل ماظشقخ مظؽؿوب موتعرض مأػؾمواظدظقؾ مأسقون مؼب ماظـػقس ؼد

ماظشرفم مإظب ماغؿفك موعـ ماظـلى معـ موغؾذة ماظذػى معروج مطؿوبف مؼب مسؾقف م"ورد شرؼس
مواظؿدضقؼم مبوظؿقؼقؼ م ماػؿؿوعف موضؾي ماظـلى مسؾؿ مؼب مضؾقسف مبعدم مإؼوه معؿفؿو واظـلى"
مؼبم مواظدلبرؼي ماظعربقي ماظؼؾوئؾ مأغلوب مؼب ماظؾورزؼـ ماظعؾؿوء معـ مصلبقراس مؼؽؿى. صقؿو

مدطمؼـوصسمابـمخؾدونموؼعورضفمبويفي.اٌغربماألو

ماظـلىم مسـفؿ مأغؽر مإذ م)اٌؿشرصي( ماظشرف مأدسقوء مسداء معـ مذقكـو مسوغك وضد
اظشرؼػ،مصفدودهموحووظقامإتالفمطؿوبف.مؼؼقلمؼبمػذاماظصددم"اظـوسمعـمداءمسضولم
المغؿكؾصمعـفؿمسؾكمطؾمحول،مدفوعفؿمعلؿقعيموخؾؼمأطـرػؿمعذعقعيموالمؼـظرونم

والمميؾقنمعـماالغؿؼودمواًالف،مؼلؼقنمعـمأصقاػؿماظعلؾموؼبمضؾقبفؿممبعنيماإلغصوف
م45اظلؿماظزسوف".

هؿؾمعللظيماظشرفمواظشرصوءمأػؿقيمبوظغيمؼبمغظرماظلؾطيمواظرسقيمععو.مصوظشرفم
رػونماجؿؿوسلمودقودلمألنماألذرافمطوغقامضبؿؾقنمعرتؾيماجؿؿوسقيمممقزةمغظرامٌوم

مود ماجؿؿوسقي معزاؼو معـ مبف مععػقنمضبظقن موػؿ مظؾؿصودرة متؿعرض مال مأعالطفؿ قودقي.
ماظشرسقي،مالمؼـوشلؿمزؾؿمواضطفودمعـمضؾؾماظلؾطيموسؿوشلو.م ماظضرائىمشرل عـمأداء
بوظعؽس،مؼؿؼربمإظقفؿماظؾوؼوتمواظؼقود،ممؼؼدعقنمشلؿماشلداؼومؼبماٌـودؾوتماظدؼـقي.م

مدح مدقدي مأوالد معـ مشرؼس مأسقون مسداء مإظب مأبقراس متعرض ماظلؾى، موأوالدمشلذا ق
مسـم مؼـؼطع مأن موطود مواٌؼورعي. مبوٌضوؼؼي موأحس موشرلػؿ ماظشرؼػ مسؾل دقدي
اظؿلظقػ،م"وظقمملمؼؽـمإالمدؽينمحوضرةمطؾودؼيمصـوػقؽمسـمععذرةمبودؼيموالمدقؿوم

مإظبمم موأعؾف ماظؿصـقػ مإظب مذػـف مؼرتػع مطقػ مدػره، مؼلوسػف مومل مسلره مصقفو ماذؿد عـ
م46وضعمتلظقػ"

                                                           
 .272-271صؿحماالظف..مصمم44
 أوردهمد/مدعدماهللمؼبمطؿوبف:مأحبوثموآراء...ماٌرجعماظلوبؼ.م45
 234صؿحماالظف:ص.م46
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 أبوراس عؤرخا -4

مأ مواآلغلوبمأظػ ماظؿورؼخ مؼب معمظػوتف مأشؾى مأن مشرل ماظعؾقم مطؾ مؼب متؼرؼؾو بقراس

عمظػومم248طؿوبومبنيمطؾرلموعؿقدطموصغرل،موغلىمإظقفمم74واألخؾور.مذطرمؼبمرحؾؿفم

مشرلمأنمععظؿفومتـوولمعقضقسوتمتورطبقيموأدبقيمعؿؽررةمهًمسـووؼـمزبؿؾػي.

ماٌ مسؾؿوء م مسودة مشرل مسؾك ماظؿلظقػ مؼب مأبقراس مؼبمأطـر موأدقتف مظف ماٌعوصرؼـ غرب

ذظؽماإلعوممجاللماظدؼـماظلققرل.مؼؼقل:"مإمنومسددتمتكظقػلموعبؾيمتصوغقػلماضؿداءم

م.47بوإلعومماظلققرل..موعوممأسؾؿمأحدامأطـرماظؿلظقػمبعدهمشرليمواظؽؿولمهلل"

ومتقزمأبقراسمبذاطرةمضقؼيمطوغًمسؿودهمؼبماظؿلظقػمواظؿدرؼس.مؼؼقل:"...موطـًم

صوبؿدئمعـمبوبماالسؿؽوفمثؿمالمأضقممحؿكمأضػمسؾكمبوبماظزطوةموالممأجؾسمظؾدرس

ماظطؾؾيموضقةم مذهموالمأذؽمععمطـرةمبوبمايٍمورقظفموصعقبؿفموععمطـرة ؼؼػمظل

مواظؿدضقؼم ماظؿقؼقؼ مسؾك مدردل موأورد مطؿوبو م مععل مأصقى مال مأغل محؿك إسذلاضفؿ

اممضؿؿؿمصورؾؾقهمظقظفرمورمبومالجينمبعضماظطؾؾيمؼبمصقرةممصلضقلمالمطؿوبمظلمػـومصنذ

ماظصقابمععلمأومععؽؿمصقضعمذظؽمشرلمعرةمالمؼظفرماظصقابمإالمععل..."

صؼدمظؼؾفمسؾؿوءمعـماىزائرموتقغسموصوسمواظؼوػرةمبويوصظم"ظؿؿؽـفمعؿكمذوءمعـم

وضولمسـفمماظشقخماظؽؿوغلم"وطونمادؿقضورمعلوئؾف..مطلنماظعؾقممطؿؾًمبنيمسقـقف"

قؼيمالمؼػقتفمصقفومدمالموإنمأسضؾ،مضبػظماظؾكوريمعؿـومحوصظومحفيمؼبماظلرلةماظـؾ

موطذامصققحمعلؾؿ،مأسؾؿمأػؾمزعوغفمبؿورؼخموأغلوبماظعربماظعربوءموذققخمم وإدـودا

م.48اٌذػى،مرلرلمظفماظعؾؿوءماظرؤوس...موصفردؿفممتشفدمظفمبذظؽ"

 إحقاء سؾم اظؿارؼخ: -4.1

مغ ماظؿورؼخ مبعؾؿ ماظعـوؼي مطوغً ماظعـؿوغل، ماظعفد ماظـصػمخالل ماغؿظور موصبى ودرة

موأخؾورم ماظعصر مأحداث مبؿدوؼـ ماػؿؿقا مسؾؿوء مظقظفر مسشر ماظـوعـ ماظؼرن معـ اظـوغل

-اىزائرمواظعوملماظعربلمؼبماٌوضلموايوضر.موضدمالحظمػمالءماظعؾؿوءمشقوبماظؿورؼخ

ظدىمعـمدؾؼفؿمعـماظعؾؿوء.مؼؼقلمأبقراسمؼبممػذاماظصدد:"مإغلمؼبمم-تدرؼلوموتلظقػو

ًمصقفمعشوػدماظعؾؿموععوػدهموددًمعصودرهموعقاردهموضؾؾًمدؼورهموعرازلفمزعـمسطؾ

                                                           
 .32صؿحماالظف:مصمم47
 .27-26ماظؽؿوغل:مصفرسماظػفورسمواألغلوب..مصصم48
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وسػًمأرالظفموغلفًمسـفومسـوطىماظـلقونموأذرصًمسللفومسؾكماألصقلموادؿقرـم

م49صققشلومزواؼوماًؿقل"

ضؾيماظعـوؼيمبعؾؿماظؿورؼخمضوئالمم50وؼمطدمايلنيماظقرثالغلمصوحىم"غزػيماألغظور"
أعرمعضقؽ،مالمؼدردفمأػؾماىدمواظدؼـمبؾمػقمسـدماظؾعضم"إنماالػؿؿومممبوظؿورؼخم

ضدماظدؼـممواألخالق..مصعؾؿماظؿورؼخمعـعدممصقفؿمودوضطمسـدػؿ،مضبلؾقغفمطوالدؿفزاءم
واذؿغولممبومالمؼعين..مصذلىماٌؿقجفمعـفؿمإظبماهللمؼرىماظؽالممصقفمعلؼطومعـمسنيم

م.51صؾ"اهللمتعوظب..مظقسمسـدػؿمعـمسؾؿمؼذطرمإذمالمروئؾمصقفمأ

ماظدؼـقيم مواظروح ماظؿصقف مدقطرة مإظب ماظعؾؿل ماظؼصقر مػذا ماهلل مدعد ماظدطؿقر ؼعزو
مبوألدبم موعؿصؾ ماظعوعي ماظلرل مإظب مسـدػؿ معـلقب مواألخؾور ماظؿورؼخ مصـ مألن اظلؾؾقي

مضؾقؾلمم52اجملقن" ماٌغوربي م"اسؿدل ماظذي مبروصـصول مظقػل ماظػرغلل ماظؾوحٌ معع وؼؿػؼ
غفمعـماٌلوئؾماظدغققؼيموأنماالذؿغولمبفمعـمبوبماظؾفقماالػؿؿوممبوظؿورؼخمألغفؿمؼعؿدلو

ماٌغربمم53واظعؾٌ" مؼب ماظؿعؾقؿ م"أن مذظػون ماظؾوحٌ مؼرى ماظعوعؾ، مػذا مجوغى إظب
ؼبمم–طونمؼؿؿمسـمررؼؼمايػظمواالدؿظفور،مصالمؼعؼؾمم-خاللمػذهماظعصقرم-اظعربل

مغظره،مأنمؼدرسماظؿورؼخمبطرؼؼيمايػظمواظرواؼي.

ًماظعـوؼيمبوظؿورؼخ،مصألنماٌمدليماظلقودقيماظؼوئؿيمبوىزائر،مؼبماظقاضع،مإذامضؾ
سؾكماألضؾ،مؼبمسفدمضقتفوموسظؿؿفو،مبصقوشيمأؼدؼقظقجقومتؼرمبفوموجقدػومم-ملمتفؿؿ

والمبدسقةمدقودقيمأومعذػؾقيمععقـي.مشرلمأنماألزعيماظلقودقيماظيتمذفدتفوماىزائرم
وطؿيمإظبموـقدماٌـؼػنيمظصقوشيمدصعًماظلؾطيمايم29خاللماظـصػماظـوغلمعـماظؼرنم

ذرسقيمتدلرمغػقذػومسؾكماجملؿؿع.مصوالػؿؿوممبوظؿورؼخمعرتؾطمحبوجيماظدوظيمإظبمطلىم
معـم مػوم مسدد مزفر محقـؽذ موجقدػو، مسـ موتداصع مشلو ماٌعورضني مبفو متؼووم ذرسقي

ماظؿكظقػماظؿورطبقيمطونمضوزلفوماٌشذلكمممتفقدماظلؾطيماظعـؿوغقيماظؼوئؿي.

ءماظعؾؿوءممسؾكمسوتؼفؿمعفؿيمإحقوءمسؾؿماظؿورؼخ،مؼؾنيمرائدػؿمأبقراسمغبؾمػمال
اٌعلؽريمصوئدةمػذاماظعؾؿمضوئال:"مإنماظؾقٌمعـمسؾؿماظؿورؼخمممـمتؼدممذلنماألدبوءم
األصوضؾمعـمأوظبمبصرلتفموضدماسؿـكمبفمأػؾمطؾمرؾؼيموجفوبذةمطؾمعؾيمعـمصؾقوءم

م.54ؾمإصوبي،مصلظؼقاموأجودوا"اظلؾػموحذاقماًؾػ..مؼبمطؾمسصرمسصوبيمػؿمأػ
                                                           

 سفوئىماألدػور..م)زبطقط(م49
 الغل..مغزػيماألغظور..مزبطقط.اظقرثم50
 اظقرثالغل:مغزػيماألغظورمزبطقطم51
 .443د/دعدماهلل:ممتورؼخماىزائرماظـؼوؼبماىزءماظـوغلمص..م52
 .48ظقػلمبروصـصولممعمرخقاماظشرصوء..مصم53
 سفوئىماألدػور..مزبطقطم54
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مضدرام م"أجؾماظعؾقم مبـمػطولماظذيماسؿدله مأغبد وعـماٌداصعنيمسـمسؾؿماظؿورؼخ،
بفذاماظػـمضوئال:"مصننمسؾؿمم-رشؿمتصقصفم-واطؿؾفومربودـموصكرا".موؼشقدماظقرثالغل

اظؿورؼخمعـيمجزؼؾيمومععرصيمأخؾورماظعؾؿوءمعـؼؾيمجؾقؾي."مثؿمؼؾنيمضقؿؿفموؼدسؿمرأؼفم
معرتؾيمبو مإن ماٌوضل. مدروس معـ ماالسؿؾور مسؾك مهٌ مغؾقؼي موأحودؼٌ مضرآغقي ؼوت

م.55اظعؾؿوءمؼبمغظرهمتزؼدمأومتـؼصمبؼدرمععرصؿفؿمظؾؿورؼخ"
وضبذوماظشقخمأغبدمبـمدقـقنممحذومػمالءماظعؾؿوءمصرلىمأنماظعوملمالمتؽؿؿؾمصقفم

م مأسؿوظف م معصققو مبـقي، مسؾك مصقف موؼؽؿى مبوظؿورؼخ مضبط ممل معو ماظعؾؿ بشرطمصػي
ماالسؿؿودمسؾكماظـؼقلماظصقققيمواظؽؿىماظلؾقؿي.

عػفوم اظؿارؼخ سـد أبي راس: اظسرية اظذاتقة، سؾم األغساب  -4.1
 واألخؾار

ماألدطقشراصقوم معقزت م مأجـوس موػل مواظرحؾي مواألغلوب ماألخؾور مؼب مأبقراس طؿى
ماظؿؼؾقدؼيمؼبماٌشرقمواٌغرب.مطقػمؼؽؿىمإذنمؼبمػذهماألجـوسماظؿورطبقي؟

مأبقراسمه مصلظػ ماظؿؼؾقدؼي، ماٌغوربقي ماظـؼوصي مؼب مػوعي معؽوغي ماظذاتقي ماظلرلة ؿؾ
معقطىمسؾؿوءم مؼب مبوغلقوضف مإذمؼصرح مسـف مطبرج ماٌعرؼبمال ماظذاتقيمضؿـمأصؼفو درلتف
مإنم ماظعقوذل.. مربؿد مواظشقخ معرزوق مابـ مواًطقى ماظلؾيت مرذقد مابـ معـؾ اظرحؾي

سؾكمعقضعماظذاتمؼبمدؾؿمترتقيب.مأنممايدؼٌمسـمماظذاتمؼبماألدبماظؼدؼؿمؼـؾين
مأسؾكم معـزظي، مأرصع مأزلك، مأغو مػؾ مأسؾـ مأن مايوظي مػذه مؼب مععـوه مغػلل مسـ أتؽؾؿ
عؼوعومؼبمصضقؾيمعـماظػضوئؾمأومسؾؿمعـماظعؾقمم)أومطؾفو(مضؿـمشبؾيماظعؾؿوءمواظػؼفوءم
مأبلم مرحؾي مغؿصػح محني مذبول معـ مأطـر مؼب ماإلذؽوظقي مػذه متؿضح ماظؿصقف؟ ورجول

م.راس

:مأيمأنماظذيمؼؽؿىم56صنذامطوغًماظلرلةماظذاتقيمايدؼـيمتـؾينمسؾكماالخؿالف
اظققممسـمحقوتف،مؼلعكمإظبمإثؾوتممتقزهمسـمبوضلماظـوسموبوظؿوظلمإظبمإثؾوتموحدتف،م
صننماظلرلةماظذاتقيماظؼدمييمتؼقممسؾكماالغؿؿوءمإظبماظـكؾيماظعوٌيم)أوماظلقودقي(موسؾكم

ممتقؾفوماظلؾمؿل.رصدمصوحؾفومٌقضعفمؼبمتر مم م ممممم مممم

مسظقؿمم متلظقػ مسؾك مسزعً مإغل مؼؼقل:" مغػلف؟ مسـ مراس مأبل مؼؿقدث طقػ
مؼػردهم ماألول مصوظؾوب مصؿقى." موأدؽؾي مأبقاب مسؾك مضبؿقي ماظػققى، مبؾقغ اىدوى،
ظؾقدؼٌمسـمعقظدهموغلؾفماظعوئؾل،مظؾؿلطقدمسؾكمغؾوػؿفماظيتمذفدمظفمبفومعؿصقصي:م

                                                           
 غزػيماألغظور:مزبطقطم55
 .2:98اظربوطمم-6/7دلمسددمسؾدماظػؿوحمطرلؼطق:ماظرحؾي:متلوؤالتمعـففقيمذبؾيماىم56
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اصرامؼبماظعؾؿمواظؿؼقىمسؾكمعرماظزعون.مأصقوبمطراعوتموسـمأدرتفماظيتمغوظًمحظومو
ماظؾوبماظـوغلم"صػلمسدةمأذقوخل"،مؼذلجؿمظؽؾمواحدمعـفؿمحلىماخؿصوصفؿم أعو
وصضؾفؿموتػقضفؿمؼبماظعؾقممخصقصومعـمتلثرمبفؿمطوظشقخماٌشرؼب،مواظشقخماظلـقدلم
واظشقخمربؿدمعرتضكماظزبقديمواظشقخماألعرل،مرثوػؿمبؼصوئدمبعدموصوتفؿموذفدمشلؿم

موؼبمبوظ ماظؾوضقي. محقوتف مدؾى موػؿ مالئؿ، مظقعي ماهلل مؼب مطبشقن مال ماظؼقؼؿ، مواًؾؼ عؾؿ
مبوٌدنم موعروره مواٌغرب متقغس موإظب ماٌشرق مبالد مإظب مدػره مسـ مؼؿقدث ماظـوظٌ اظؾوب
اىزائرؼيمواىزائرماظعوصؿيمخوصي.مؼرتؾطماظلػرمبوظعؾؿمومايٍمشلذامتؼؾماألوصوفم

زارػوماظؾفؿمإالمعومؼؿصؾمبوظعؾؿمعـفو.مػؽذامؼؿقلرمسـمماٌؿعؾؼيمبوٌدنموماألضوظقؿماظيت
واضعماظعؾؿمؼبمعدؼـيمتؾؿلونماظيتمطوغًمعـممضؾؾمعـورةماظعؾؿمؼبماٌغربماألودط"وٌوم
مواظعؼوبـي..م مزاشقا.. مبـ مصلوالد مسؾؿوؤػو مأعو متؾؿلون.. مدخؾً مصوس، معـ رجعً

ماظؼوب مطوٌقً مصفل... ماآلن موأعو ماإلعوم.. موأوالد مأطـرػومواٌؼورة.. مسؾك مادؿقظب مصؼد ر:
اًرابموغوحمسؾكمخوويمسروذفوماظغراب..مصلصؾقًمخوعدةمايس،مضقؼيماظـػسم

م.م57طلنمملمتؽـمبوألعس..."

ماظيتم ماألضوظقؿ مسؾؿوء معع مؼعؼدػو مطون ماظيت ماٌـوزرات مإظب ماظرابع ماظؾوب مؼب وؼـؿؼؾ

ممب مضبظك مواظعؾؿ، ماظػضؾ مأػؾ مإظب مؼـؿؿل مأبوراس مأن مطؾفو موتمطد مممقزةمزارػو. ـزظي

ضؿـفؿ،مؼعذلفمظفماألدوتذةمواظشققخمبؼقةماظذطوءموذدةماظذاطرة.موؼبماظؾوبماًوعسم

واألخرل،مؼذطرمعمظػوتفمؼبمذؿكماظعؾقم:مؼبماظؿػلرل،موايدؼٌمواظػؼفمواظـققمواظؾالشيم

مسـم مسؾورة ماظؿكظقػ مػذه مسؿقعو مواآلداب. مواظؿورؼخ مواظؿصقف مواظعؼوئد م واألصقل

مشؾى موزبؿصرات محػظفممحقاذل مسؾك مأبقراس مصقفو ماسؿؿد ماظعصر: مروبع سؾقفو

مودبؿؾػم مدؾؽفؿ. مؼب ماظلوعقي موعؽوغؿف ماظعؾؿقي مضقؿؿف م مسؾك متدل مأغفو مشرل ظؾؿؿقن،

مواظغقؾقوتم ماٌـوضى مصقفو متؽـر ماظيت مواظصقصقي ماألوظقوء مدرلة مسـ مطؿؾفو ماظيت اظلرلة

مواًقارقممواظؽراعوتمصغوؼؿفوماظؿدلكمالماظـؾوػيماظعؾؿقي.

بقراسمؼبمسؾؿماألغلوبم"اظقدوئؾمؼبمععرصيماظؼؾوئؾ"مهدثمصقفمسـمأصقلمأظػمأ

ماٌغربموطؿىم"عروجماظذػىم اظؼؾوئؾماظدلبرؼيمواظعربقيموعقارـفؿمورجوالتفؿمؼبمبالد

ؼبمغؾذهمعـماظـلىموعـماغؿؿكمإظبماظشرفموذػى"مظقؾطؾمعزاسؿمبعضماألدرماظغرؼلقيم

عؿقوزماظـلىمأغدرمؼبمػذاماظزعون،ممصالمؼبماظشرف.مؼؼقلمؼبمػذاماظصدد:"مواسؾؿمأنما

ؼؽودمؼؿػؼمصقفماثـونمحؿكمؼؼعمصقفماخؿالفمطـرلمؼبماألعيماظقاحدةمالخؿالطماظـلىم

                                                           
 .219صؿحماالظف:مصم57
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ماظدسووي." محصؾمم58وتؾقون ماظذي ماالخؿالط مإظب ماألغلوب مؼب ماالخؿالف مأبقراس ؼعزو

ابـممبنيماظؾققتوتماظشفرلةمبػعؾماٌصوػرةمسؾكمعرماظزعونموػقمالمطبؿؾػمؼبمذظؽ،مسـ

خؾدونماظذيماسؿدلم"صرؼحماظـلى"معرتؾطومبوظؾداوةمالسؿؾوراتماجؿؿوسقيمواضؿصودؼيم

مؼبم59واضقي ماظشرف مأدسقوء مطـرة مؼب مؼؿؿـؾ مجدؼدا مسوعال مؼضقػ مصوحؾـو مأن مشرل .

مم60سصره.معومػلمإذؽوظقيماظـلىمؼبماجملؿؿعماظغرؼلل؟
ماى مػذا مبفو مؼؼقم ماظيت مبوظقزوئػ ماألغلوب مؼب ماظؿلظقػ مزروف ـسمتؼذلن

اظؿورطبل.مإنمدفؾماألغلوبممػقمماعؿدادمظؾقثقؼيماظؼوغقغقيمأيماعؿدادمظؾردؿماظعوئؾلم
ماظلؾطيم مرشؾي معؿؼورعؿني: مرشؾؿني مؼعؽس ماظؿلظقػ مػذا مأن موؼؾدو ماٌدغقي( )ايوظي
اظؼوئؿيمؼبمإحصوءماظشرفموماظشرصوءمغظرامٌومؼذلتىمسـمزوػرةماظشرفمعـمإسػوءاتم

مرشؾيماظشرصوءممؼبمتلطقدماألصقلمواالحؿؿوءمعـماظدخالء.مواعؿقوزاتمذرحـوػومدوبؼومثؿ

مصوظـلوبيم ماٌضوعني. معـ مغلقٍ مأعو ماظقاضع مؼب مإغـو ماظـليب؟ ماظـص مربؿقى مػق عو
ؼؿدلكمؼبماظؾداؼيمبذطرماظلالظيماظـؾقؼي،مثؿمؼرتىمذفرةماظـلىموضبصلمصروسفوموم

ىمؼراصؼماظـلى.ماألدر،مثؿمؼذلجؿمظعددمعـمرجوالتماظؾققتوتماٌذطقرةمإذمأنمايل
إغفمؼبمطؾمػذهماٌقضقسوت،مؼـؾًمأضقاظفمبويفٍمواألدوغقدمظؿلطقدمأصقلمػذهماألدرةم
أومتؾؽ.مػذامعومصعؾفمأبقراسمحنيمتعرضمإظبماظؾققتوتمماظشفرلةمؼبمعؼورعيمععلؽر:م

مصؿؾنيمظفمضعػمأضقالماظؿقجينمصلثورمشضىمأدسقوءماظشرف.

ورموػرانمواىزائرموأخؾورماألغدظسمثؿمأظػمأبقراسمسددامعـمطؿىماألخؾور،مأخؾ
ػوجلفمؼبمذظؽماظغرلةمسؾكماإلدالممواٌلؾؿني،مضبـمإظبممم61واٌغربمواظلرلةماظـؾقؼي

ماظؾؾدانم مإظقفو مآظً ماظيت مظألوضوع موضبزن ماألغدظس مضقوع موؼؾؽل ماٌلؾؿني مسظؿي أؼوم
مواألعراءم ماٌؾقك مبعض مغؾوػي مسـ متؽشػ مدراعقي معقاضػ مؼصػ مسصره، مؼب اإلدالعقي

مشؾووةماظؾعضماآلخر.و
ماظؼرآغقيم مبوآلؼوت مصوالدؿشفود ماىؿي، مظػقائده معطؾقب مغظره، مؼب صوظؿورؼخ

م.62واألحودؼٌماظـؾقؼيمتمطدمصقيمػذهماظػقائد

                                                           
 أبقراسماٌعلؽري:ماًدلماٌعرب..مزبطقطم58
ؼؼقلمابـمخؾدونمؼبمػذاماظشلن:"مإنمصرؼحماظـلىمؼقجدمسـدماٌؿقحشنيموذظؽمٌوماخؿصقامبفمعـمغؽدماظعقشمم59

ؼؿفومواإلبؾمتدسقػؿمظؾؿقحشموذظػماألحقالمودقءماٌقارـ..مٌومطونمععوذفؿمعـماظؼقوممسؾكماإلبؾموغؿوجفومورسو
 ؼبماظػؼرمظرسقؿفومعـمذفرة..واظػؼرمعؽونماظشظػمواظلؾؼ..مصقمعـمسؾقفؿمألجؾمذظؽمعـماخؿالطماظـلى.م

ماجملؾيمم60 م"ضني" ماظػرغلقي مإظب موترعبي ماظؿقجقين مزؼد مأبل مٌمظػف: مشرؼس م مأػؾ مأسقون مؼب ماظـػقس ماظعؼد اغظر
 .م29:2اإلصرؼؼقيم

 اغظرماٌالحؼ...م61
مسدلةماآلؼم62 مضصصفؿ مؼب مطون مو"ظؼد ماظؼصص" مأحلـ مسؾقؽؿ مغؼص مسبـ ماألدػور:" مسفوئى مؼب مأوردػو ماظيت وت

 ألوظلم"األظؾوب"
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موادؿكالصم ماألخالق متفذؼى مإظب متلؿق مضراءاتف مألن ماالسؿؾور ماظؿورؼخ معـ صوظغوؼي
مص ماٌمرخ موزقػي موأعو مواألوظني. ماظصوحل ماظلؾػ موورب معـ ماظـصققيماظعدل مإبداء فل

مؼبم معدوغي مورأوػو مواظعدوان ماىقر مأػؾ مدرل مسؾك موضػقا مإذا مصوٌؾقك مواألعراء. ظؾؿؾقك
ماظؾالدم موخراب ماظذطر مدقء معـ مأسؼى معو مإظب م"وغظروا ماظـوس، مؼؿـوضؾفو اظؽؿى،
محنيمؼدرسم ماألررماظؼصصقي مسـفو".مؼؿفووزماإلغلون موأسراضقا واظعؾود..مادؿؼؾققػو

إظبمهؼقؼمعؽورمماألخالق.مموالمتؿقؼؼمػذهماألخالقماظؽرمييمإالماظؿورؼخمألغفمؼلعكم
مإذاماعؿؾؽماإلغلونماٌوضلموادؿكؾصمسدلهمظقلرلمسؾكمػدؼفو.

 عـففه اظؿارخيي: غؼول ورواؼات -4.3

مصوظدرادوتم مسصره. مؼب مدوئدا مطون ماظذي ماظؿورطبل ماظلرد معـفٍ مأبقراس اتؾع
المترضلمإظبمعلؿقىم"اظؿقؼقؼمواظـظر"طؿوماظؿورطبقيمطوغًمتؼقممسؾكمماظرواؼيمواًدلمو

طونمؼدسقمإظقفمابـمخؾدون.مصفلمالمهؿؾم"تؾؽماظـظراتمماظعوظقيماظيتمطوغًمظدىم
مسصرم موسبـمغؿقدثمسـ ماظقاضع طؾورماٌمرخنيمؼبماظعصرماظقدقط".مالمغلؿغربمػذا

عؾقمماالسبطوط،متراجعًمصقفماظعؾقمماظعؼؾقيمواسبلرمصقفماالجؿفودمواإلبداعمحؿكمؼبماظ
ماظـؼؾقيمعـؾماظؾغيمواظػؼف.

ؼعرفمأبقراسماظؿورؼخمضوئال:م"اظؿورؼخمظػظمسربلموػقمظغيماألخؾور...مواصطالحوم
صوظرواؼيمواظـؼقلماظصقققيمم63تقضقًماظػعؾمبوظزعـمظقعؾؿمعؼدارمعومبنيمابؿدائفمواغؿفوئف

مػلمأدواتماظؿورؼخ،موظقسماظؾقٌمواظـظر.
أدودفؿومتؿؽقنماٌعرصيماظؿورطبقي.مؼـؿفٍممؼؿؿماًدلمسـماٌشوػدةمواظلؿوعموسؾك

موػران،م م)صؿح مسـفو مزلع مأو مذفدػو ماظيت مظألحداث مؼمرخ محني ماٌـفٍ مػذا أبقراس
ماظػرغلل،م مظالحؿالل ماٌصرؼي ماٌؼووعي ماحملرودي، ماىزائر مسؾ ماألوروبقي ايؿالت
مظؾعفقد مؼمرخ محني مواظصقققي ماظؽـرلة مبوظـؼقل ماًدل موؼؿؿ موشرلػو.( مدرضووة مصؿـي

ماظلوبؼيم)تورؼخموػرانمأومتورؼخماألغدظسمأوماظؼؾوئؾماظعربقيمواظدلبرؼي(

مالم ماظذي ماٌعرؼب موأصؼف ماظؿورطبل ماظلرد ماألدوات مػذه متـودى مايوظؿني: مطؾؿو ؼب
مسـم ماظؽشػ مإظب مؼؿعداػو موال ماالسؿؾور موزقػي ماظلرد موؼالزم مواظؿؼرؼر. ماظقصػ ؼؿفووز

مضقاغنيماظؿطقرماظؿورطبل.

ماٌ مػذا ماظؿلظقػمغلؿؼرئ مؼب مأبقراس مؼعؿؿدػو ماظيت ماٌصودر مسـ ماظؽشػ مسـد ـفٍ
ماظؾويم مادؿعدادات مؼصػ محني مظف ماٌعوصرؼـ موذفودات مذفوداتف مصفل اظؿورطبل.
ماىقشم موعقاضع موػران معدؼـي موحصور ماٌؿطقسني موتـظقؿ ماظعلؽرؼي ماظؽؾرل ربؿد

                                                           
 :ماًدلماٌعرب زبطقطم63
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م مإغفوئفو مشوؼي مإظب مواظـصورى م ماٌلؾؿني مبني مايرب موبداؼي مايصورمواٌؿطقسني وصؽ
مغؼقلم مػل مثؿ مسـفو. ماإلدؾون موجالء ماٌدؼـي ماظؽؾرل مربؿد مودخقل ماٌػووضوت بعد
مسؾقفوم متعوضى ماظيت مواظدول موػران متورؼخ مسـ متؿقدث ماظيت ماٌصودر مسـ وعروؼوت
مظػؿقفوم ماظعـؿوغقي ماحملووالت مثؿ م ماظزؼوغقي، مواظدوظي مواٌقحدؼـ مواٌرابطني طؿغراوة

م.64واغؿزاسفومعـماإلدؾون

مؼبمؼلؿع ماظلـي مسؾك مؼعؿؿد مإذ موػران مظػؿح مؼمرخ محني م"ايقظقوت" مأبقراس ؿؾ
تـظقؿمايقادثماظؿورطبقي.مثؿمؼلؿعؿؾموحدةماٌؾؽمحنيمؼعرضمظؿورؼخموػران،مأيم
متشؽؾم مغظره، مؼب ماظزعين. متلؾلؾفو مربذلعو موػران محؽؿً ماظيت ماظدول مإظب ؼؿعرض

وضقيمموػلموحدةمعقضقسقيمموحدةماٌؾؽماإلرورماظصققحمظؿـظقؿماألحداثماظؿورطبقيماٌ
مألنماٌؾؽمسؼدةماظؿورؼخ.

ػؽذامؼـؿظؿمماظـصماإلخؾوريمسـدمأبلمراسمحقلمربقرؼـمزعـقني:مربقرماظلـيمم
اظذيمصبلدمتؼلقؿمايدثمإظبمأدوارمععقـي:مدورماظؾدءمودورماالخؿؿوم،موربقرماٌؾؽم

خنيماظعربماظذيمالمؼػؼدمايدثموحدتف.موؼبمطؾمػذامؼلرلمأبقراسمسؾكمغفٍماٌمر
اظلوبؼني،موؼؼؾدػؿ.

                                                           
عـمػذهماٌصودر:ماظشقخمسؾدماظرغبـماىوععلمؼبمذرحمأرجقزةمايؾػوويمواظصغرىمواظؽدلىممواظؿلينموابـمم64

 بغقيماظرواد.مواٌوزوغلمصوحىماظدرر.مخؾدونممصوحىماظعدلموضبلممبـمخؾدونمصوحى
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 مؤلفات أبي راس

 يف اؾؼرآن:
"جمؿع اؾبحرقن وؿطؾع اؾبدرقن بػتح اجلؾقل ؾؾعبد اؾذؾقل يف اؾتسقري إىل عؾم  -

 اؾتػسري" يف ثالثة أدػار. أخذ ػقه عن اؾزخمشري واؾبقضاوي وابن عطقة.
 يف احلدقث:

 ؿع تتؿقؿات وتـبقفات. –"اآلقات اؾبقـات يف ذرح دالئل اخلريات"  -
 بيف اؾػؼه وادلذاف

 أدػار  6"درة عؼد احلواذي عؾى جقد ذرحي اؾزرؼاـي واخلراذي" يف  -
 "ادلدارك يف ترتقب ػؼه اإلؿام ادلاؾك" -
 "رمحة األؿة  يف اختالف األئؿة" -

 األصول واؾعؼائد:
 "ؽػاقة ادلعتؼد وـؽاقة ادلـتؼد" يف ذرح اؾعؼقدة اؾؽربى ؾؾشقخ اؾسـودي. 

 يف اؾتصوف:
 حقد واؾتصوف واألوؾقاء واؾػتاوي""احلاوي ؾـبذ  ؿن اؾتو -
 " اؾتشوف إىل ؿذفب اؾتصوف" -

 يف ادلـطق:
 "اؾؼول ادلسؾم يف درح اؾسؾم" -

 يف اآلداب:
 "اؾدرة اؾقتقؿة يف ذرح ادلؽودي عؾى األؾػقة". -
 "اؾـزفة األؿريقة يف ذرح ادلؼاؿات احلرقرقة" -
 "اؾبشائر واإلدعاد يف ذرح "باـت دعاد" -
 اؾدرة األـقؼة يف ذرح اؾعؼقؼة* " يف  ادلدقح  اؾـبوي. -

 يف اؾتارقخ:
 )تؽؾؿت ػقه ؿع ابن خؾدون وغريه( -"زفرة اؾشؿارقخ يف عؾم اؾتارقخ" -
 "ادلـى واؾسول ؿن أول اخلؾقػة إىل بعثة  اؾردول" -
 " در اؾسحابة ػقؿن دخل ادلغرب ؿن اؾصحابة" -
 " درء اؾشؼاوة يف حروب درؼاوة" -
 "اؾودائل دلعرػة اؾؼبائل" -
 "احلؾل اؾسـددقة ػقفا جرى باؾعدوة األـدؾسقة" -
 "عجائب األدػار وؾطائف األخبار" يف وؼائع وفران -
 "ؿروج اؾذفب يف ـبذة ؿن اؾـسب وؿن اـتؿى إىل اؾشرف وذفب" -
 "ػتح االؾه  وؿـته يف اؾتحدث بػضل ربي  وـعؿته" -




