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م موسؾك مربؿد مدقدغو مسؾك ماهلل موصؾك ماظرحقؿ ماظرغبـ ماهلل موصقؾفبلؿ ودؾؿممآظف

متلؾقؿو.

اظعالعيمموايدلماظػفوعيماظعوملمطؿوبمسفوئىماألدػورمموظطوئػماألخؾورممتلظقػم

اظقظلماظصوحلممواظؼطىماظقاضحمماظشقخمربؿدمبـمأغبدمبـماظـوصرماٌعروفمأبقمراسم

ماهللممآعني.مفلؽرىمرغباٌع

ايؿدمهللماظذيمالمؼزالممسؾكمتقارؼخماظدػقرمعؾؽفمالمؼزولمموالمٌشقؽؿفماضؿقاللم

والمسدول،موسزهمدائؿموأحقالمعومدقاهمهقلمواظقفموانمرولماٌدماظرجقعموبنيمؼدؼفم

م مسؾقف مجلدا ماظدغقو مجعؾ ماظذي م موعؿوسمظمخرةاٌـقل مؼعؼؾفمفاظقصقل مابؿالء مضصره و

م.اظؼؾقلماظـؽرمأو

وبعدمٌومرؾىمعينمممـمظفمرشؾيمبفذاماظشلنمومبومثؾًمأنمسؾؿماظؿورؼخمواظـلىمم

صؼدمضعػفماىرجوغلموابـمحزمموابـمسؾدماظدلمم،ػقمسؾؿمالمؼـػعموجفوظيمالمتضرموبعد

م.إخلموضدمضولمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمتعؾؿقامعـمأغلوبفؿمعومتصؾقامبفمأرحوعؽؿمميرؿاظـ

ماظؾغيماظعربقيمماظؼصصمواألغلوبم:فتـؾق مؼدخؾفمغلخموطذا مال صحمسـدغومؼبمصنذا
مأخؾورمصنغفمؼعؿؾمبفمضصصمأومغلىمأومسبقهم مأن ماضؿضكماظعؿؾمبفمضولمطوتؾف صقؿو

األصؾمؼبمم:وؼدخرموالمؼؼولمؼعؿيناألوائؾموععرصيمأجـوسماظـوسمواظؼؾوئؾمعـمشلؿمعوم
عـمبنيمؼدؼفموالمعـماألخؾورمأنمتمخرمألنمؼبماظؼرآنماجملقدماظذيمالمؼلتقفماظؾورؾم

مسـػخؾ موطبفؾ ماألظؾوب مؼذػؾ معو ماظؼصص موعـ مغبقد محؽقؿ معـ متـزؼؾ اظؾقرممفف
إظبمأومملمؼلرلوامؼبماألرضم"اظؼصصمرؾىمعـومظؼقظفمتعوظبمم:اظعؾوبموضدمضولماظعؾؿوء

إنمػذامشلقماظؼصصم"م.وضولمم"سبـمغؼصمسؾقؽمأحلـماظؼصصم"وضولمم"عـمضؾؾفؿ
ظؼدمم"وضولمتعوظبمم"سؾقؽموعـفؿمعـمملمغؼصصمسؾقؽعـفؿمعـمضصصـومم"وضولمم"ايؼ

صعؾؿماظؿورؼخمعـمػذامعطؾقبمطؿومممإظبمشرلمذظؽمم"طونمؼبمضصصفؿمسدلةمألوظلماألظؾوب
مإظبمضقظفمم"وعـمذرؼؿفمداودمودؾقؿون"مأالمترىمضقظفمتعوظبم،رؾىمسؾؿماظـلىممبعرصؿف

موظقرو" موضقظفمم"ؼقغس موغقحو"م مآدم ماصطػك ماهلل مضقظفمم"إن معـم"ممإظب مبعضفو ذرؼي
مأؼضومم"بعض مابـ"موضول مذظؽم"سؿرانمًوعرؼؿ مشرل مأخذوابؿدأغممإظب محقٌ معـ مؼبمه

ؾمـأػمؼعينمسؾؿماظؿورؼخمضولموضدماسؿـكمبفمم.ماظؿقرقدمظؾشروعمؼبماٌؼصقدمظػؼدمأوظف
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طؾمسصرمسصوبيمؼبماظلؾػموحذاقماًؾػم106طؾمرؾؼيموجفوبذةمطؾمعؾيمعـمصؾقوء
موأبؾغقامعـماٌؼوصدمػصودواموصـػؿمأػؾماإلصوبيمصلظػقاموأ موضقاموأجودوا وعؾؽقاممصقؿفو

فؿمعـمرؼوضماظػردوسمعقطوغفموطونمم ؾمحعـماحملودـمغوصقؿفومجزاػؿماهللمرضقاغفموأ
ماظصدؼؼم مبؽر مأبق مواظلالم، ماظصالة مسؾقف مربؿد مغؾقـو مبعد ماإلدالم مؼب مبف ماظـوس أسؾؿ

م ماهلل مرضل مروظى مأبل مبـ موسؼقؾ معطعؿ مبـ موجؾرل مسؾوس ماظؿوبعنيمممسـفؿوابـ وعـ
موأعـوشلؿ مدرلؼـ موابـ مواظرضوذلمماظزػري مسؾقدة موابـ ماألصؿعل مبعدػؿ ومموصقؿـ

مطـماظشقؾوغل مبؿدوؼـف مواذؿفر ماألطوبرمرلوأعـوشلؿ مواألوظقوء ماىؿوػرل ماظعؾؿوء معـ
بـمادقوقمبـمممغبدمابـمسؾدماهللأػقمومصوحىمحؾقيماألوظقوءغعقؿمبقأطويوصظم

موظفمطؿوبمتورؼخمأصؾفونمعقدكمبـمعفرانماألصؾ فوغلمعـمأطوبرمايػوزمواحملدثني
بـمععووؼيمبـمسؾدمسؾدماهللممعقظبممفؿموػقعـذطرمصقفمأنمجدهمعفرانمػقمأولمعـمأدؾؿم

وإصؾفونمبؽلرماشلؿزةمعـمم541بـمجعػرمبـمأبلمروظىمرضلماهللمسـفمتقؼبمدـيماهللم
وطـقؿفمأبقمبؽرمغلؾفممأغبدمبـمثوبًوصظموأظػمصقفمأؼضوماًطقىمايممعدنماىؾول

بغداديمطونمعـماظعؾؿوءماٌؿؾقرؼـموظقمملمؼؽـمظفمدقىماظؿورؼخمظؽػوهمصنغفمؼدلمسؾكم
م574تقؼبمدـيممموصضؾفمأذفرمعـمأنمؼقصػمػـارالعمسظقؿموظفمضرؼىمعـمعوئيمعص

حوصظماٌغربموعوتومؼبمسومممىرؿوابـمسؾدماظدلماظـمقواظعفىمأنمؼبموضؿفمحوصظماٌشر
ومازلفمأرعقـوضقشمبفصقفماظؾالذريموذطرمصقفمأنمأرعقـقيمغلؾيمٌؾؽممواحدموطذامأظػ

ماآلنمضوظمم"ضوظب"وبـًمبفومعدؼـيمصلؿؿفومم"ضوال"وعؾؽؿفومبعدهماعرأةم مؼؼولمشلو مممممكبصؾذا م مممم مم ملمممممممم
ماٌعروفممالضو مسـؿون مبـ مأغبد مبـ مربؿد ماهلل مسؾد مبـ ماظدؼـ مذفرل مأؼضو مصقف وأظػ

ةمأجزاءمطؾورمرتؾفمسؾكماظلـنيمعـمأولمبوظذػيبماظذلطؿوغلماظدعشؼلموتورطبفمصقفمسشر
اشلفرةمصفعؾمطؾمسشرةمعـماظلـنيمرؾؼيمإظبماٌوئيماظلوبعي.مصننموصوتفمطوغًمدـيم

مذةموػقمطؿوبمحوصؾمملمؼدعمذودـنيلًمبوجمبؽلرماٌقؿمبعدمذقكفمابـماجملم859
دمؿشققماظـػقسمإظقفمعـمسؾؿماظؿورؼخمواإلتؼونمطلغفمعبعماألعيمؼبمصعقتمموممذةصووالم

مأخؾورم مسـفو مطبدل مصور مثؿ ممممـبواحد مم مم مم م م م م ممم م ممم مم مؽبحمضمممؿبـممؽبعممامم ممؽبرممؽب ماظذلطؿون موعـ معغؾطوػو ؼضومأميايوصظ
وترطؿونمغلؾيمإظبمجؾؾمعـماظذلكمتلؿقامبفمألغفمآعـمعـفؿمعوئيمأظػمؼبمذفرمواحدم

108صؼوظقاماترطقاماإلميون
ثؿمخػػًمصؼقؾمترطؿونمواظذػيبمػذامػقماظؼوئؾمبلنماٌفديمػقم 

وأظػمؼبمسؾؿماظؿورؼخمم.ؿقامظفمؼبمذظؽمألدظيمطـرلةمسورضؿفسؿرمبـمسؾدماظعزؼزموملمؼلؾ
معروج مازلف مطؾرلا مطؿوبو مأؼضومماٌلعقدي مصقف موأظػ ماظلؾؿوغلمماظذػى ماًطقى ابـ

                                                           
مغلكيمأ:مرؾؾيم106
 غلكيمأ:مابـمغعقؿم107
 غلكيمأ:مأتركمإميونم108
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دموالمؼدخؾمهًمحصرمعوابـمخؾدونمواظلققرلمممـمالمضبصكمبم109واظشقخمأغبد
ماظ مداػر ماإلدالم مضؾؾ مصقف موأظػ م محد مطرؼقدرػوال مبـ موؼقدػ موبؾقضل مبينمعمنل ـ

اظروعلموعـمأظػمصقفمعـماظدلبرمدوبؼمبـمدؾقؿونماٌطؿورلمغلؾيممشإدرائقؾموػرذقق
ذاموإغلممضدمخضًمػمبـمبربرشسمدوقؽمبـمعجرؼسممبـمزضقًمبـمصٌطؿوريمبـممت

ميزلمؼبمخدعؿفمعلؿدميومحؿكمطـرتمسـدأوضعًمبفمأدميومملمممؼبمػذاماظػـمضدميو
مهدثين مغػلل موصورت مبؼوسف مواعؿألت ماٌمظػنيممرضوسف مدؾؽ مؼب مواالشبراط بوظؿدوؼـ

مقبموػقغًمسؾلمم مم مم ممم ظلمبذظؽممؼـخرىموأاألخرمؤأمومماموأغومؼبمطؾمذظؽمأضدممرجالممبرممؽبعمم أممذقؽوم
ماظعؾؿمغزرمعـزورمواٌشؿؾفممبومملم مطونمؼوبضوسيتمؼبمػذا عطمطالبسمثقبمزورمععمعو

وػدمأغلمؼبمزعـمسطؾًمصقفمعشمم.ًقضممصقؿومػـوظؽؼبماؼعقضينمعـمذظؽموميـعينم
اظعؾؿموععوػدهموددتمعصودرهموعقاردهموخؾًمدؼورهموعرازلفمموسػًمأرالظفموععوٌفمم

موأ م ماظؿورؼخمواألدب مصـ مدقؿو ماشلفرانممخال مزواؼو مؼب ؾورماألوائؾمواظـلىمضدمررحً
مس مسؾقفو ممىطـووغلفً موادؿقرـ م ماألصقل مسؾك مسللفو موأذرصً م شلومصققاظـلقون

ماظعمؼوواز ماغدراس مسـ مؼؿؾفػقن م مأحقالماًؿقل ماغعؽوس معـ موؼؿلدػقن م مواظػضوئؾ ؾؿ
مـلأحؾكمإدوءتفمموإنمسصرمءمأدومذاوإظبماهللماٌشؿؽكمعـمدػرمإمؾألصوضاماألذطقوءمو

ػيتممحؿكمدطعًموضؿفموأداعًمبذظؽمحرلتلممواتصؾمإحفوعلمودوتعغدممسؾقفمعـم
مسؾكم مبف ماهلل مأغعؿ معو مبلؾى ماظعـوؼي مووددت ماظعزائؿ مصؿقرطً م ماشلداؼي مأغقار ظل

مبونالءمأػؾماظؿـؾقٌمواألوثونمم موػران مخوصيمبػؿح ماظغرب اٌلؾؿنيمسوعيموسؾكمأػؾ
مادؿظؾمؼدمسؾك مماآلغوممعـ مواتؾعقا مواإلحلون ماظعدل مبظؾ مواألعونمؼب ماألعـ رؼوض

سـؿونممعؾؽمتػردمبغوؼيماحملودـمبـماٌـصقرمبعـوؼيماٌؾؽماظدؼونمماظؾويمدقديمربؿدم
مواٌ ماظػضوئؾ ماذؿفور موعبع موواٌكثر محفرػو مؼب ماٌؿؾؽي معـ مغشل مدجمدػوخر مو ممبب مم مم عـممم

وأشصونمممؿفمفوممالمزاظًمأضطورماألرضمعشرضيمبلغقارمععدظسرضمبلرؼؼضعمروطرػومو
اًرلاتمعقرضيمبلقوئىمرأصؿفممصفقماظذيمصرفمسـونماظعـوؼيممسبقمغبوؼيماإلدالممم

صضولمألائىمدقووأعطرمسؾكماظعوٌنيممممدافغإوتشققدمبـقونماشلداؼيمصالمطبوفمبعدهم
م ويمم طممواظـوسمقاقوألرطمػلغعوممحؿكمأضوعًمؼبماظرضوبمظفمأؼوديمألوا طشػًمسـمموممومؽبؿمم

ؼبمدوقماىدمواالجؿفودموسلرتمذؼؾمإزارماظـقاغلمتشؿرلمجودممبلنمأغشدتمضصقدةم
م مذظؽ ماإلغلون مطعني مصفوءت ماظلني محرف مسؾك مسؾكمأو مربؿقؼي ماظعني إغلون

قودـممبقعمؼزؼـماظزواػرموطبؾمصألصقاهمواٌؼؾمموترلوععموااٌألماخؿؾوراتمالممتؾمممت
ومصرصومععمعومأورعمعـماظزعونمشصصومعـمأعقرمذوضيملؿفسؼقدماىقاػرموإمنوماخؿؾ

نيمميأحورًمبلمسـممموإذغولـمعـؾمػذامعؿضوئؼيمموسدةمعـمسقادمسسوئؼيمموأحقالم
                                                           

 غلكيمأممأغبدمعوطقالهم109
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مزعـ مدقؿو مال مـوسلول ماظطقارو مسقارض مصقف مئطـرت ماظم مرضؾوء مصقف عقائؼممواغؿشرت
مومنؼًم،وبعد م مغظري مأضدام مأدرارػو معلؿقدسوت مؼب موأجؾقً مورري معـفو مضضقً عو

مبعضفومم مضرأ ماظػوضؾ م ماألصضؾ ماٌؾؽ محضرة مإظب مبفو مذػؾً م ماظؽوعؾ محبر معـ وزغفو
وصقيمموؼعذبمذبوريمضطقؾفومماظابشرحمؼظفرمظؾوبمترمغلموعدحمظػظفوموععـوػوموأعر

ماظصوصق ميأدوظقؾفو مععم مزػرـوظقػقح معـ ممػو موإن م ماًصوئؾ مخطأتؾؽ ماظوه قثمغصقب
ماًؾطمصقصؾمعـمععوغقفومظؾوبفوموطشػمسـمايؼوئؼمحفوبفومصؿصونمسؾكمممؾاشلقار

مس موترتػع ماذؿؿؾً مسؾقفو ممـأوراق مأذفور مظؼقح مباظلؼقط مرائؾاحؿؿفو مصفوءت يمؼً
ىماظلؾؼمؼبمػذاماٌقدانمٌومصقفمعـمأدرارمتـؾهمسـمسظقؿمضصمىـونمحوئزةاظألسنيمو

ماغطقتمسؾقفمعـمظػظفومصقؾًمربؾماظؼقودةذلغف مدعـماألجقوم110وموعلوسدةمبقونمعو
سؾكمحلىمعومؼؼؿضقفماٌؼوممعـماٌػوطفوتمأومعومؼدلمسؾكمميواظعزةمعـماىقودممجورؼ

غوءمواألدبوءمواظطرؼؼيمؾأدؾقبماظؾؾغوءمؼبمبعضماٌطورحوتمسؾكماظلـيماٌعفقدةمبنيماظؾ
م:أذطرمذظؽمإذوسيمظؾؿػوخرمبؾمإذاسيمظؼقلماظشوسرماٌلؾقطيمبنيماظشعراءمواًطؾوءمومل

مظمخرمطؿ" ماألول مم"ترك مواظؾطوئػمبوهدؼـو ماظدضوئؼ مإلبراز مأشلؿين ماظذي ماهلل ـعؿ
ؼبممسردوأسؾؿمأنماعؿقوزماظـلىمأغمؿوظػ.ووصؼينمإظبمدؾقؾماظرذودموجـؾينمعفقاةماٌ

ماظزعونمصالمؼؽودمؼؿػؼمصقفماثـونمحؿكمؼؼعمصقفماخؿالفمطـرلم ؼبماألعيماظقاحدةمػذا
م موتؾالخؿالط مآدمممؼـواألغلوب مإظب مبـلؾف ماظرجؾ مععرصي معوظؽ مأغؽر مصؾذظؽ اظدسووى

وطونمبعضفؿممػصؼقؾمظفمصنظبمإزلوسقؾمصؼولمعـمطبدلهمبفموسؾكمػذامدرجمسؾؿوءماظلؾ
.موممبومضولمطذبماظـلوبقنم"اظذؼـمعـمبعدػؿمالمؼعؾؿفؿمإالماهلل"ومإذامتالمضقظفمتعوظب

اظـلوبقنمصققمسدغونموممبومثؾًمأنمسؾؿماظؿورؼخموماظـلىمػقمسؾؿمالممؼبماألثرمطذب
مجقازم مإظب ماظؾكورى مو ماظطدلي مو مادقوق مطوبـ مطـرل مذػى مو متضر مال مجفوظي مو ؼـػع
اظرجحمؼبماألغلوبموملمؼؽرػقه،ممومتدسقمايوجيمإظقفمظؾؿعصقىمؼبماألرثموماظـؽوحموم

دؾؿموأغفمعـمصروضماإلميونمومالمماظعوئؾيموماظعؾؿمبـلىمردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمو
مؼبم مخؾدون مابـ مضول مصقفو، ماظـلى مؼشذلط معـ مسـد ماًالصي مطذا مو مبف ماىوػؾ ؼعذر
حدؼٌمطذبماظـلوبقنمإخلمأغؽرماظلفقؾلمسـمأممدؾؿيمأنماظـيبمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿم
مضعػفم مصؼد مؼـػع مال ماظعؾؿ محدؼٌ مو مإخل مؼزؼد مبـ مأذاد مبـ مآد مبـ مسدغون مسـ ضول

مممبـمحزمموابـمسؾدماظدلمماظـؿرى.ماىرجوغلموا مقبمممممم مممممم مم ممممممم مم مم

مصحمم مصنذا ماظعربقي. مو ماظؾغي مطذا مو مغلخ مؼدخؾف مال مأعر ماألغلوب مو ماظؼصص مقبمتـقف: م م ممممم ممممممممم مم مممممم ممم م مم م م مم ممم ممم م م مممم م مم مم مم مم م م مممم م مممم
مصقف. مبف ماظعؿؾ مإضؿضك مصقؿو مبف مؼعؿؾ مصنغف مسبقه مأو مغلى مأو مضصص مؼب مغؼؾ مسـدغو

البـمإدقوقموزسؿمايؽؿوءممصوخالممنمسؾكمأنمإدرؼسمظقسمجبدمظـقحقوأطـرماظـلوب
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صقيمػذاماظـلىمعـماظؿقراةمألغفممجحػرعسمايؽقؿماٌشفقرموضدمؼذلأنمإدرؼسمػقم
ؼبممعوممفبهممؾبدمؼبقـفؿوموبنيمآدمموؼمعوموضعًماظعـوؼيمصقفمبـلىمعقدكموإدرائقؾموغلىم

حدؼٌماإلدراءمعـمضقلمغيبماهللمإدرؼسمظـؾقـومربؿدمصؾكماهللمؼبمصققحماظؾكوريم
عرحؾوممؿدمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمجدلؼؾمصؼولمػقمربمسـفمودللممبفمؽبممبمعمرممسؾقفمودؾؿمٌوم
ماظصوحل ماظصوحلممبوظـيب مواالبـ مؼؼؾ ماظصوحلمومل ماألخ ماظلالممممو مسؾقف مغقح طؼقل

معموإبراػقؿ مبدظقا ماظقفقد مسؾؿوء مأن معـ مؼؼول موعو معـتلعؾ محبلىممقاضع اظؿقراة
مأنمذظؽمبعقدموضولمصقققفمسـمابـمسؾوسؼبمػؿمصؼدمضولماظؾكوريمغقوأشراضفؿمؼبمد

وؼشفدمظفموسـدػؿمملمأعيمطؿوبمغؾقفوموإمنومبدظقهموحرصقهمبوظؿلوؼؾدؾتمععوذماهللمأن
ماٌرادمبفماظؿلوؼؾم مإمنو مذطرماظؿقرؼػ مأن معـ مؼب ماظؼرآن مؼب اظؿقراةمصقفومحؽؿماهللموعو
معـم مظذظؽماحملؾ مؼبمضراءتف مسؾكمآؼيماظرجؿ ماظؼرضلماصؾعف مٌوموضعمابـمدقرؼو وظذا

صؾفًممموضرأػومسؾدماهللممارصعمإصؾعؽمبـمدالممػومضولمظفمسؾدماهللءماظؿقراةموأرادمخػو
ابـمدقرؼوموطونمعـمداردلماظؿقراةماظؾفؿمإالمأنمؼؼعمذظؽمسؾكمدؾقؾماظغػؾيمأومبلؾىم

قطشموععمذظؽمإغفمعلؿققؾمرقمعبوسؿفؿموسدممضوبطمؼبموضعيماذػوبمعؾؽفؿمواصذل
مووض معوغعمعـمضراءتفو موال ماغؿشورػو مارمعبعد موضد مػذامؼبماألحودؼٌماظـؼؾمسـفو تضك

مصالمؼؾعدماالدؿؼاللمبفم معؼصدا مأصودماظـظرمصقفو مإذا ماظؿفوغلمظؾشػوء مذرح موؼب تؿؿقؿف
وضولمابـمأبلمغبزةمؼبماىزءماألولمععرصيماظشرائعماٌؿؼدعيمعـماحملؿقدمذرسوموإنمملم

ػدمموضػومصعؾقفمإسودتفمصفقممـؿؼؽـمصقفومحؽؿمظـومععمأغفمضدمؼؽقنمظـومصقفومحؽؿمط
مبدظقامم.اظعوبدموأعومحؽؿماإلدالممصوظؼقؿيمحوأصؾفمضضقيمجرؼمعـمأحؽومماظؿقراة وإمنو

م"وسـدػؿماظؿقراةمصقفومحؽؿماهلل"موحرصقامطؿومضؾـومذظؽمبوظؿلوؼؾموؼشفدمظفمضقظفمتعوظب
وظقمتؾدظًمأظػوزفومملمتؽـمم"ضؾمصوتقامبوظؿقراةمصوتؾقػومإنمطـؿؿمصودضني"موضقظفمتعوظب

111ضعيمرقطشودموسـدمذػوبمعؾؽفؿمؼبمحوجيمإظبمأنمؼؽقنمذظؽمعـمشرلمسؿفومب
طؿوم 

مبـم مؼقدػ مسوٌفؿ مسـد مػل معو محلى معـفو ماظصققح موجقد مميؽـ مذظؽ موعع ذطرت
طرؼقنمسؾكمعومؼـؾغلمعـماظصقيمواظطؾعموؼبمسصرماظـيبمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمسـدم

وشرلهمم،اخلومظؾشراحمؿاألسقرموعوظؽمبـماظضقػموشرلػؿمضؾًمصم"دقرؼومبـم"امسوٌفؿ
وءمايوجيمشرلمصققحموملمؼصىمعـماسذلاضماظؼوضلمسقوضموشرلهمؼبمؼبمصصؾمضض

طـرةماظـؼؾمسـفومالمدقؿومؼبمطؿوبماظشػوءموهرؼؿماظػؼفوءمضراءتفومحؿكمبؾغمبعضفؿم
أغظرمذرحمذفوبماظدؼـمأغبدمم،ومالمؼـؾغلممصؼولمصبقزماالدؿففورمبلوراضفوموػذام

وععمم"عـمملمضبؽؿممبومأغزلماهللو"ماًػوجلمسؾكماظشػوموؼشؿؾمتقراةموضؿـومضقظفمتعوظب
ػؾمذقعرونموجؾؾمغوبؾسمأنمأذظؽمميؽـموجقدماظصققحمعـفومػذاموزسؿًماظلوعرؼيم
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اظؿقراةماظذيمبلؼدؼفؿمملمضبرصقامعـفومذقؽوموؼؼقظقنمؼبمغلخماظؿقراةماظيتمظغرلػؿمعـم
اظقفقدمأغفومربرصيموإمنومذطرتمعومعرمعـماظؽالممسـمذلنماظـلىمعـمأنماظغرضمعـم

م مغوػذا موػق مشلو ماظػوتح موعدح موػران مصؿح مذطر ماإلحلونممداظؽؿوب موضؾؾي ماظزعون رة
معـماظصدرمواظـقرم مربؾماظؾؾي ماٌؾقك محولمعـ مدقديمربؿدمبـمسـؿونممبوي عـمشلو

قدتمبفمععوملمايؼمواغطؿسمردؿمذػوظيماظؾدرمحؿكماذؿفرمعـمبقـفؿماذؿفورماظـفورمو
طرمصقفمعوماحؿوجمإظقفمعـماظـلىمسؾكمألغلمأذم.صوغفورماظؾورؾموطونمسؾكمذػومجرصفو

مؼلتلم موعو ماجملؿؾي مطوٌؼدعي متؼدم معو مصفعؾً مواظعرب ماظعفؿ معـ مظل ماتػؼ معو حلى
مضول مصؼد ماظؾؾوب موظؾوب مأدب مطؾ مجقاػر معؿكرل معـ مغقادره مأدبرل مألغل  طوظؿؽؿؾي

 

مايؽقؿ ماظـسمأصالرقن مؼقل ماخؿقورػؿموس محلـ مؼب موزوػره مأضالعفؿ مأرراف مؼب عدوغي
واألطـرمرالوةموحالوةموضولمضبلمميحلـمدؼؾوجاألضؾمالمؼلخذمعـماظؽالممإالمألنماظعو

ماظدلعؽل مخوظد مؼؽؿؾقنممبـ معو مأحلـ موضبػظقن مؼلؿعقن معو مأحلـ مؼؽؿؾقن اظـوس
ابـمدرلؼـماظعؾؿمأطـرمعـمأنمضبوطمبفمصكذوامعـموؼؿقدثقنمبلحلـمعومضبػظقنموضولم

صؼدمادؿفدفمظؾكصقممموطؿوبذعرامأوموضعممزعـمضرماظعؿوبلأحلـفموضولمممذلءمطؾ
اشلقىموضؾقؾمعومػؿموضولمسؾدماهللمبـمبغرلمإالمسـدمعـمغظرمصقفمبعنيماظعدلموحؽؿم

ما مجعػر مبـ ماهلل مسؾد مبـ مظععووؼي مسني موػل ماٌشفقرة مؾقً مأبقممكاظرضؼب موضول إخل
مأذغماظدرداء مممومقأغصػ مأطـر مظؿلؿع مواحد موصؿ ماثـون مأذغوك مجعؾ مصنمنو مصقؽ معـ ؽ

ماخ موإمنو مواتؼقل ماظقرى مأدبوء مأطـر مألن ماظلني مضوصقي ماٌـظقعي مػذه مؼب اءمالعرذلت
ماظشرؼ مذطر مصؼد مملكضبؾقغفو مسؿر مأبو مأن مايرؼري مٌؼوعوت مذرحف ماظعالءمواؼب بـ

ىمؼلوػرماألعرلماظعؾوديمسؾودماٌفؾيبموطونمؼعفؾفمروونماظؿؿقؿلمأحدماظؼراءماظلؾعيمط
وؼيمععمؼزؼدمبـماوضعميؿودماظرموطذامؼؼولماظلنيمظلؿنيمذوسرامطؾمعـفؿمازلفمسؿر

رةماألزديمبػؿحماشلؿزةمصػدمػذامعـمغلؾماٌفؾىمبـمأبلموسؾدماٌؾؽمبـمعروانموسؾ
ازلفممػذامؼبمطؿوبماظؿػلرلموأبقمسؿرم.ابـفمسؾودمبـمسؾودمذطرهماظؾكوريمؼبمصقققفو

بـمسؿرمسقلكماظؿؿقؿلمأخذمسـفممحـنيمغبقدمبـمسؾدماهللمبـممأومدغبوموربؿدممأ
ضولماألصؿعلمم.اًطوبماألخػشلمواألصؿعلموشرلػؿمقبـمحؾقىموأبمغسملموؼقاظـؼػ

المسؿوعيمصـووظينمسؿوعيمثؿمضولمظلماظزمماظعؿوعيمصنغفومتشدماظؾؿيموهػظمبرآغلمؼقعوم
ممقباشلؿم مم مدـي متقؼب مطلوء موزادغل ماظؼوعي مؼب موتزؼد موتقؼبمم265ي مسوعو مومثوغني مدً سـ

مسـممثونمومثوغنيمدـي.م328األصؿعلمدـيم

موظطوئػماألخؾورمممزلقؿفمبعفوئىماألدػورو

مؿومأردتموعـماهللماإلسوغيمالمإظفمإالمػقمسؾقفمتقطؾًموإظقفمأغقىقصمعوػومأغومأذر
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ـومعرغبفماهللموغػمسماظـوصرارموبلضولماظشقخمربؿدمبـمأغبدمبـماظـوصرماٌعروفمب

مم.بدلطوتفمآعني

مسؿمععماىـمواإلغم ؽممؾبؾمظإوبشريمممرقىماظرؼوحمأرضماهللمجلل

ظرؼوحمصؾذظؽمغصىماتػوضومواظطقىمخالفمارقىمعـودىمسؾكمحذفماظـداءمعضوفم
"ػذامتطوؼؾفوممضولمسؾؼؿيمبـمسؾدةماظؿؿقؿلمؾومؼواًؾقٌموروبماظشلءمؼطقىمرقؾيموتط

مواظرؼحماظطقؾيمضدماظعوصػمضولمتعوظبم.واألرقؾونماألطؾمواىؿوعؼبماألغػمعشؿقمم"م
وضولمؼبماظؾؾوبماظرؼوحممم"رؼحمسوصػممتفوومصرحقامبفومجوءموجرؼـمبفؿمبرؼحمرقؾي"

مثوغقيمؼؼولمشلومرؼوحماظرغبيمأربعيمورؼوحماظعذابمأربعيمأعومرؼوحماظرغبيمصوٌؾشراتم
اظرؼوحماظيتمؼؿؾعمبعضفومبعضومضولمابـمسؾوسمممقبلموايوعالتمواظذارؼوتمواٌردالتموػ

ماٌالئؽي ماٌردالت مبعضفؿ مسذابمموضول ماظدلوػؿم،واظصرصرم،اظعؼقؿم:وأربعي مؼب م،و
ضولمم.وػؿومؼبماظؾقرموايؼمأنماظعوصػمؼؽقنمؼبماظدلمواظؾقرم،واظؼوصػم،واظعوصػ

م"طرعودماذؿدتمبفماظرؼوحمؼبمؼقممسوصػ"موضولمتعوظبمم"وظلؾقؿونماظرؼحمسوصػي"متعوظب
ؼبمتؼلقؿماألربعيمرؼوحماٌؾشراتموػلماظيتمتعؿماألرضمسؿومموضولمسؾدماهللمبـمسؿرل

ابـمسؾوسمرضلماهللمسـفماظؾقاضحمممظػيمواظؾقاضحمصؿؾؼحماظشفرموضولواٌـرلةماظلقوبمواٌ
أبقمبؽرمبـمسقوشمالمتؼطرمضطرةمعـماظلؿوءمإالممػلماظيتمتؾؼحماظشفرمواظلقوبموضولم

متذروهم مواىـقب موؿعف مواظشؿول متفقفف ماظصؾو مصقف ماألربعي ماظرؼوح متعؿف مأن بعد
ماظرخ موأعو متػرضف ممءوواظدبقر ماصفل معـ ماظؾقـي مطوغًمظرؼوح ماظيت موػل مطوغً مجفي أي

112جدمبؽردلمدؾقؿونمسؾقفماظلالماتؿق
اظذيمصقفمبلورفموضدعًمحقلماظؾلوطمخشىم  

وأظقاحمحؿكمطونمدرؼرامضبؿؾمعبقعمسلؽرهموضقاتفمصؿـؼؾفمعـماألرضمؼبماشلقىمثؿم
ؼؿقالهماظرؼحماظرخوءمبعدمذظؽمصؿقؿؾفمإظبمحقٌمأرادمدؾقؿونموأعوماإلسصورمصفلماظرؼحم

مؼبمذدةمايرموذدةماظدلدماظشدؼدةماظ يتمصقفوماحذلاقمظؽؾمعومعرتمسؾقفمؼؽقنمذظؽ
مظطوئػم مغلقؿماىقزيمايمبـاوذظؽمعـمصقحمجفـؿموعـ ـؾؾلمأغفمرؾؼماعرأةمازلفو

معوذقيمع مثؿمأرادمعراجعؿفومصلبًمصؽوغًمؼقعو اعرأتنيمصؾؿومرأتفمجوظلومععمعماظصؾو
نمممومؼؾقفمصؾؿمؼرػومواٌرأتممتبعضمرؾؾؿفمؼبمجوغىمررؼؼمعرورػومتلذلتمبفؿومصؿر

مايولمؼبمتلذلتمبفؿومضولمعؿؿـالمموٌ

ممغلقؿماظصؾومطبؾصمإظلممغلقؿفوممؼومجؾؾكمغعؿونمبوهللمخؾقوم ممم مقبمم مممم مم مممم مممممم ممم

معبقعم ماهلل مأرض معبقع موضقظف مذبؾلف مأػؾ موضقؽ مطؾفـ ـم مضقؽ مزلعؿف ممصؾؿو مم م م مم م ممم م مم م مممممم مم مم م م م مم م م م مم م م مم م مقب م م م م مممم م مممم
ادؿمجـسموطونمحؼماظقاحدمعـفومأنمؼؼولمػلممواألرضمعمغـيمومللمعػعقلمعؼدممجب

                                                           
ممغلكيمأ:محقٌمأرادمؼرويمأنماظرؼحماظعوصػيمطوغًمتعىممسؾكمدرؼرمدؾقؿون.م112 ممممم ممممم مم مم مقبم مممم ممم مممم مممممم مممممم ممم مممممممممم مم مم مممم م  م
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مظقلميأرض ماظذي ماٌمغٌ مصبؿعقا مضد مألغفؿ مواىؿقعمأرضوت مؼؼقظقا ممل ػوءممًوظؽـفؿ
اظؿلغقٌمصوظؿوءمطؼقشلؿمسرذوتمثؿمضوظقامأرضقنمبوظػؿحمصفؿعقامبوظقاومواظـقنمواٌمغٌم

ممممممالمصبؿعمبوظقاومواظـقنمإالمإذامطونمعـؼقصومورمبومدؽمـقاماظراءمصؼوظقامارمضقنموعـف مم م مممممممممممممممممممقب م ممم ممممم مممممم مم مممممم ممم مممممممممممممم مم ممم

مػدادمخطقىمصققمأسقادمعـدلممينًماألرضقنمإذمأضوممعـمبفظؼدمض

وضقظفمجللمأيماضصديمضولمايوصظماظؾكوريمؼبمصقققفمؼبمضقظفمتعوظبمصفودقام
ضصدواممصصحمضقلمجللماتػلرلمتقؿؿقامأيمؼبممغلماللطؼخاللماظدؼورمتقؿؿقامضولماظ

قامعومؾمبعـكماضصديموضولماىقػريمؼبمصقوحفمجودقامخاللماظدؼورمأيمدبؾؾقػومصطؾ
اظرجؾماألخؾورمأيمؼطؾؾفوموضولممؼبمعقضعمآخرمجلفمبقدهمواجؿلفممصقفومطؿومصبس

موجل ماظطؾقى مصبلف ماظذي ماٌقضع مواجمللي معلف مسـفوملأي متػقصً ماألخؾور ً
ماظشوسر مضول مبوظعني مؼؽقن موضد مايقاس مبلسقـفؿ،"واىقاس مجودقه مثؿ مم"صوسصقصؾقا

مربقعي مبـ مطؾقى مضوتؾ ماظشقؾوغل معرة مبـ منموجلوس مػذا موطؾقى 113ؾضؾً
محدأ 

ودؾىمضؿؾفمػوجًمايروبماٌلؿوةممعضروميربقعاظلوداتماظـالثماظذؼـمدودوامسؾكم
اظـالثماظيتماظؼؾوئؾمممىأربعنيمدـيموثغؾىمأحدمؾقونذومثغؾىحبربماظؾلقسمبنيم

مقبؼ معـؿصرةمعـماظعربمواظـوغقي لمأنمأعراءملذطرماظشرؼؼدمصمشلونواظـوظـيممبفراءً
ماظ معدن مأحد مـبرجقظي مجؾؾي مغلؾ معـ ماألصورى ماألخطؾمماظغلوغلمفؿؼبـ مثغؾى وعـ

مؿؿـكسؾدماٌؾؽمبـمعروانموراودهمسؾكماإلدالمموؼسـدمماظشوسرماٌشفقرموطونممبؽوغيم
ملبمكسؾقفمعومذوءمص مممؽب سؾدماٌؾؽمإذممدجؾسمؼقعومسـوعـمأحلـمعومضبؽكمأنماألخطؾمم

مفثوطونمعـمأجؾيماظطؾؾيموعـمصققلماظشعراءمصؼربفمسؾدماٌؾؽموحودمةسزمبـمدخؾمطـرل
وطونمؼعرصفمصؼولمػذامم؟اٌمعـنيمعـمػذامعرلأمؼووالرػفمصؾؿومرأىماألخطؾمذظؽمضولم

طـرل:مؼومأعرلمماٌمعـنيمعـمػذا؟مصؼولممطـرلماظشوسرموضولمإنمأذغًمظلمػفقتفمصؼول
مماألخطؾمصؼولمظفمطـرل:مػالممػفقتمعـمضولمصقؽؿ مممم مممم ممم مم م م م م مم م مم ممممم ممممم م م م م:ممم

مالومتـؾماألعـوميمدؿمحؽومراءؼحمظؾـقـتمغؾيبمإذـواظ

مرؼرىوضقؽمسؾدماٌؾؽمحؿكمادؿؾؼكمواظؼوئؾمصقفؿمػذاماظؾقًممأظغؿفمحفرمفوطلغ
مضولماظشوسرممبنيماًرسمخرآأبؽؿموبؽقؿمأيممؾوضقظلموبشريماظؾؽؿمؼؼولمرجاٌشفقرم

ماظؽقاطىممىبؽقؿموغصػمسـدمذبرمومؿصؾقًمظلوغلمطونمغصػومعـف

فرمعـمغبؾفوموؼلؿعؿؾمظػوضدماظصقتمعـماظـغؿموغوضيمبؽؿوءمإذامعضكمشلومدؿيمأذ
مض موظق متصقت مالمطصال ماظيت مايققاغوت مودوئر مذطر معو مؼشؿؾ معو مبوظؾؽؿ موعرادي عً

مثغرمعؼت مبػؿح مواىون مواإلغس مذطر معو مؼؾشر ماظرؼوح ماظطقى مأي ماىؿودات مودوئر ؾ

                                                           
 ؾيبغلكيمأ:مثغم113
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رورمظؾؿؾشرمبوظػؿحمبوألعرماٌؾشرمبفمألنملسرصومػلمحصقلماظموػرانموإنمطوغًماظؾشوئر
اظؾدؼعموإنماخؿؾػمملأحدمأضلومماظضربماٌعـقيمعـمضربػذامعـماٌؾوظغيماظيتمػلم

حلونمأػؾفمضولمبعضفؿمالمتؽقنمعـمايلـوتمإالماٌؼؾقظيمالماٌردودةموادؿدلمبؼقلم
مبـمثوبًمرضلماهللمسـفم

مكماجملوظسمإنمطقلوموإنمغبؼوـسؾمماٌرءمؼعرضفمممقبىمظوإمنوماظشعرم

موـدضـدتفمصـشـولمإذامأغـؼـًمؼـقـب م فـؾـوإنماظشعرمبقًمأغًمضوئ

أحلـماظشعرمأطذبفموخرلماظؽالممعومبقظغمصقفممنوضولمبعضفؿمأغفومعؼؾقظيمعطؾؼومال
مممؽبضولمدسؾؾمملمؼؽذبمأحدمضطمإالمحطفماظـوسمإالماظشوسرمصننمطذبمو مم ممممم مم مممم ممم ممممممم م مم ممم مممم ممم مم ممم مم مم ممم زؼودةمؼبمعدحفمممفبفممم

م:موظذامادؿدركماظـوبغيماظذبقوغلمسؾكمحلونمؼبمضقظف

موعطرنمعـمندةمدوأدقوصـومؼؼممؼؾؿعـمؼبماظضقكغرماظتمظـوماىػـو

حقٌمادؿعؿؾمعبعماظؼؾيمأيماىػـوتمواألدقوفموضولمؼؼطرنموملمؼؼؾمؼؼطـمأوم
زوؼينمؼبمتؾكصقفموظذامضولمصقفمواٌؾوظغيمأنمغسبقهموػقماظذيمدرجمسؾقفماًطقىماظ

مممممؽبمأومعلؿؾعدمامعلؿققالمأحدؼدسلمظقصػم وملمؼؼؾمواٌؾوظغيماٌؼؾقظيمإخلمواٌؾوظغيمثالثيمممممم
موشؾق.موعومسبـمصقفمعـماظـوظٌموعـفمضقلمأبلمغقاسممفاأضلوممتؾؾقغموإشر

موضقظلمععماىـمخالفمععماإلغسممممػماظيتمملمدبؾؼمصوخوصؿؽماظـ

ـمماظرجؾمجـقغومو مممممممواظقاحدمجينموج مم م مقبمممم م ممم م ممم م.عومجـفمذوذأممممم

مضوصوئدة م، مال مغقؾ مطؿوبف مؼب ماظؾؾقدي ماٌؼقالت"ظشقخ مذرح مؼب أنمم"اظلعودات
رموالمسرضموزلقهمبوىقاػرماظروحوغقيمػشرلمجقمومضلؿومثوظـملاظعوماظػالدػيمأثؾؿقامؼب

مموجملرداتبو مواظعؼقل مواألرواح ماظـػقس مذظؽ معـ موبعضموجعؾقا ماظغزاظل مأن وحؽك
موأغفومالمتشؽؾماظصقصقيم مؼبماٌالئؽيمأؼضو دوسدوػؿمؼبماظـػقسماظعشرؼيموضدمضقؾمبف

م مصراشو متعؿر ماووال مصراشو موتعؿر متشؽؾ موأغفو مخالصف ماظػظصققح مواغظر مبنيمطوىـ رق
مظؾشدلخيتمثؿمضولم:األربعنيماظـقوؼيمذرحماظشؽؾنيمؼبم

ـمدعقدماىزائريمأغفمضؿؾمثعؾوغومصنذامبروىمذقخمأذقوخـوماظعالعيمضبلمغودرة:م
وأظؼوهمؼبمأودؼيماىـمصدخؾمبعدوةمأسينمؼبمربؾمضرؼؾفمػقمجينمصوخؿطػفمجينمآخرم

صؼولمظفمإذامأضؾؾممصؼصمسؾقفمايولمشفروصقجدمذقكومطؾرلماظلـموطلغفماظؼوضلمسل
ماىـم معـ موذؽو ماإلغلل مسؾقف موضػ مأضؾؾ مصؾؿو ماظشرع موارؾى مصؼػ ماىـ ممقبدؾطون مم م مم مم م مم م م مم مم مممم م م ممم م مممم ممممم م مم ممم م مم ممم م ممم م م مم م مم ملمم

صلحضرهماظلؾطونمودلظفمسـمعقجىمخطػفماإلغللمصؼولمظؼؿؾمأخلمصؼولماإلغللمإمنوم
صؼولمبعدمملاظلؾطونمبوظشقخماألولماىينموادؿػؿوهمصقؿومؼؾزمماإلغلمصدسومضؿؾًمثعؾوغو

عـمتصقرم"مروؼًمسـمردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمأغفمضولبقدهمأنمرصعمحوجؾقفم
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صلعرماظلؾطونمبردمم.وػذامدـدمشرؼىمعـموجفنيمتلعؾفؿوم"سؾكمشرلمذؽؾفمصدعفمػدر
مبالدهمبوٌغربمصقجدمزوجؿفمعؿفقؽيمظؾدخقلمصؿوغعموأخذػو ضؾًمومموممم.اإلغللمإظب

ـماشلقؿمبـمالضسمبـمعـماىـمأؼضوماشلوممبمرويمسـمردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿ
م مذطره ماألطدل مألمبملاإبؾقس مم مكب مم مدـي معقتفممعوئيوعوت موؼب ماظعزؼز مسؾد مبـ مسؿر مأؼوم ؼب
ػؾمومأعومضصيمومصودةماىـمسؾكماظـيبمصؾكماهللمسؾقفمومدؾؿ:ممحؽوؼيمالمغطقؾمبفو

سـمابـمعلعقدموشرلهمؼبمذظؽمم،صوخؿؾػًماظرواؼوتم؟اٌؿفللقنمأممالمؿػذاماظقصدمػ
ما مأن مأجؾمواظؿقرؼر معـ ماٌؿػرضقن ماٌؿفللقن مػؿ مبف مؼشعر مأن مدون مجوءه ماظذي ظـػر

صؾؿوم"حلىمعوموردمعـماآلثورمضقظفمتعوظبوػؿممسؾقفموصدموصدرجؿماظشفىمثؿمبعدمذظؽم
تلدبمععماظعؾؿموطقػمؼؿعؾؿمضولمجوبرمضرأماظـيبمصؾكماهللمصقفمم"حضروهمضوظقامأغصؿقا

مضولماظرغبونمسؾقفمودؾؿمدقرة متؽذبونصؾليمآالمصؽونمإذا شلءمعـمبضوظقامالممءمربؽؿو
م.امؼبماألرضمعـذرؼـمظؾفـرضقآالئؽمغؽذبمربـومظؽمايؿدمثؿمتػ

مسم"اظـعؾيبمطرذ"متـؾقف: مؼـوبقن مػؾ ماىـ معمعين مؼب موؼدخؾقنممؾكخالصو اظطوسي
ونمعـماظـورمصؼطموضولمعوظؽموابـمأبلمظقؾكمواظضقوكمواظػكرماظرازيمراىـيمأممصبو

بوظؿقرؼؽمملاظقاحدمإغللموإغلم،وضقظلمواإلغسماظؾشرم.اءمحؽؿمبينمآدممدقؼبأغفؿم
مصؿؽقنماظقوءمسقضومعـماظـقنملثؿمعبعؿفمأغودممـبملموغإوإنمذؽًمجعؾؿفمملواىؿعمأغود

مو"أغودلمطـرلا"م متعوظب ماألغودقضول وؼؼولمظؾؿرأةمإغلونماظصقوضؾيمميموصقورصطوظميوطذا
ماظشوسر:مقوغفمضولعـماظؿلغقسموزللمإغلونمظـلوزللمإغلونموالمؼؼولمإغلوغيم

م إالمموالماظؼـــؾىمموعومزللماإلغلونمإالمظـلقفمم مإغفمؼؿؼؾىمم

معبؾيمم:فقؾتـ مودؾؿ مسؾقف ماهلل مصؾك مأصعوظف مسؾك مواظـلقون ماظلفق مإرالق مصبقز ال
م مظؾؼوضل مسطؿو ماظشػوء مؼب ماظشفوبممعـقوض موضول ماظـوظٌ ماظؼلؿ معـ ماألول اظؾوب

ذػىمإظقفمطـرلمعـمعشوؼخمػذاماظؼقلموءمغؾقواًػوجلمؼبمذرحفموطذظؽمشرلهمعـماأل
مبعضفؿ موخصف ماٌؿؽؾؿني موبعض مماظصقصقي مودؾؿ مسؾقف ماهلل مصؾك مربؿد وسدمممغؾقـو

م مرواؼوتممإرالقجقاز مبعض مصرؼح مػق مودؾؿ مسؾقف ماهلل مصؾك مسؾقف مواظـلقون اظلفق
ملبصقغيماٌؿؽؾؿماٌعؾقمماٌكػػموظؽينمإغلمكظلًمأغلم.ايدؼٌمطؿومؼبمعقرلمعوظؽ

مم.ؿماألعيقيؽؿفمطوظؿشرؼعموتعؾاهللمٌشددمأيمؼـلؾفمبوجملفقلما

ذعٌماٌشفقرمصوحىمايؽوؼوتمواظـقادرمواٌضقؽوتمطونمأنمأم:ةمعلؿضرصيدرغو
مدوٌ مأطـرمموصبوظس موصقف مذبؾلف مؼب مؼقعو مصؼول مسـف ماهلل مرضل مسؿر مبـ ماهلل مسؾد بـ

محظؽونمأنػظفمعـمايؽوؼوتمواظـقادرمجعؾؿفمحدؼـومهظقمطونمعومم:اظػؼفوءماظلؾعي
ظؽمضولمأعومواهللمإغلمأحػظمطـرلامعـمايدؼٌمصؼولمظفمدوملمحدثـومبشلءمضولمحدثـوم

بـمسؾدماهللمبـمسؾوسمرضلماهللمسـفمسـماظـيبمصؾكماهللمامسـمطرؼىمعقظبمابـمسؾوس
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عـمطونمصقفمخصؾؿونمطونمسـدماهللمخوظصومصوبؿدرهماظػؼفوءموعوم"مسؾقفمودؾؿمأغفمضول
مأذعٌ مؼو مغلم؟ػؿو ماهللمصؼول مرضل مطـرلا مصضقؽقا مأخرى مطرؼى موغلل مواحدة قً
م.سـفؿمأعبعني

مجقصوموضؾؾؿـومواألنؿماًـسمممموعشرضفوملمبغربماألرضمػ

ضوظقامؼبماٌؽونمأيمؼبمررفماٌؽونمعـمذرضًماظشؿسممضولماظعالعيمحبرقمؼبمطؾرله
مشر موعـ مؼـصر مطـصر مبػؿحممبًتشرق مأي مواٌغرب ماٌشرق مأؼضو مؼـصر مطـصر تغرب

ومطؿومسدػومابـمعوظؽمزغوم(29)ولموطلرماظـوظٌموعبؾيمعومجوءمعـمذظؽممثوغقيمسشرماأل
عغرلبمسؾكمخالفماظؼقوسموممؼبمآخرمالعقؿفموطؾفومطلرمثوظـفومذوذموتصغرلمعغرب

مممممممبألنمأػؾماٌغربموػقماظدممووشربزللماٌغربمعغربوم ممم مممممم م ممم اظؽؾرلمؼلؼقنمبفماظزرعمواألذفورمممؾبقمم ظمم
ماٌغرب مموحد موحوضاظؾقر مبقدةممةراحملقط مضؾؾي موؼب مبقدة مبؾد مآدػل مضؾؾي موؼب آدػل

وأعومحدهمعـماٌشرقمصؼولمماظلقدانمأرضمٌؿقغيمؼؿصؾقنمبوظؾقرماحملقطموؼبمضؾؾؿفؿم
موبرض معصر مصقف مصقدخؾ مواظلقؼس ماظؼؾزوم معـمميبعضفؿ مأغف ماآلن ماىوري واظعرف

سؾدماظرغبـموسبقهمألبلمزؼدممؿوعلوطـفدؼورماظدلبرمماظذيمطونمؼبماظؼدؼؿمفررابؾسمألغ
مألضصك متؼلقؿف مسـ ماظؽالم مودقلتل ماظؽؾرل متورطبف مؼب مخؾدون مإنممو وأدغكمبـ أودط

معـوؼؾلمتؾقلماٌغربمجؾولم...مذوءماهللمسـدمضقظفمبؿؼؾقدماٌغربماألودطمظعؿدتـومإخل
دبقممتؾؽماظؿؾقلمممؿدةمعـمظدنماظؾقرماحملقطمؼبماٌغربمإظبمبرغقؼمعـمبؾدمبرضيممموم

م مورأؼً ماظـقؾ مأؼؾل ماظؿورؼخ مبعض ممنؼب مدؿقن ماٌشرق مإظب ماٌغرب معـ م(71)علوصؿفو
ظؾشؿسمؼبماظشؿوءمعشرقموعشرقمؼبممني"ربماٌشرض"موضولمذبوػدمؼبمضقظفمتعوظبم.ؼقعو

مم.اظصقػموعغربمؼبماظشؿوءموعغربمؼبماظصقػ

مم:يرلصقؾضولماظعالعيماظشقخمسؾكمبـمثوبًمؼبمذرحماظدلدةمسـدمضقلماظم:صوئدة

ماإل" معؾي مشدت مإخلحؿك مبفؿ موػل مومم"دالم مسؾقف ماهلل مصؾك ماهلل مردقل مسـ روى
ماعوؼؾؼكمإالمبلرضماٌغربموإنمأضقالمؼـؼطعماىفودمعـمطؾمعقضعمو"إغفمضولمممدؾؿ

مماخل.م"بوٌغربمعرابطقنموػؿمععمغلوئفؿمؼبمصراشمواحد

وضقظلماألراضلمحذصًماظـقنمعـمشرلمإضوصيمظؾضرورةموضقظلموػلماظضؿرلمظؾرؼحم
معمغـي مواألرؼوحممألغفو ماظرؼوح مواحدة مواظرؼح مودارة مدار مضول مطؿو مورضبي مرؼح مضول وظذا

صبؿعمسؾكمأرواحمألنمأصؾفوماظقاوموإمنومجوءتمبوظقوءمالغؽلورمعومضؾؾفومصنذامرجعمإظبم
وضقؾمملـمؼربقعموعـفؿمسؾدماهللمبـموػىماظرؼوحعملاظػؿحمسودتمإظبماظقاومورؼوحمح

مبلنيااظر م-ديب مرادى مبين مإظب مغلؾي ماظطوئػيمأروبوء مؼـؿلى موإظقف ماًقارج س
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114ػؾقيقاظ
مجبر  مرقىمبوعـفؿ مأي مورؼقح مروح مؼقم موؼؼول ماظرؼح مغلقؿ مواظروح مطـرل ي

وروحمورضبونمأيمرغبيمواظراحماًؿرمواظدػـماٌروحمسـدماظـقمماٌطقىموؼبمايدؼٌم
فمؼفىمسورضوػىمعم.حمسـدماظـقمروأغفمأعرمردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمبوالمثدماٌ

م ماظقوء مبضؿ مصبـسؾك مطفـ ماظؽلر ماظالزم ماٌضوسػ موضقوس مالزم مألغف ماظؼقوس ممخالف
وضولماًػوجلمسـدمضقلماظؼوضلممأؼضوممبشرضفومأيماألراضلملوضقظلموعشرضفومأيموػ

سقوضموؼبمحدؼٌمزوؼًماألرضمعشورضفوموعغوربفوماىؿعمبوسؿؾورمتعددماٌطوظعمطؿوم
ماظ مبعض موضول ماٌغورب موطؿو ماٌػلرون مواٌغوربمذطره مواظػفران ماظشؿس ماٌشورق ػؼفوء

مم.ـماظصودقمواظؽوذبؼشروبماظشؿسمواظشػؼونمأيمايؿرةمواظؾقوضمطؿومأنماظػفر

وملمؼذطرممضولمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمزويمظلمعشورقماألرضموعغوربفوممؽبؿمممكبوٌمم:تـؽقً
ضعمطونمععظؿماعؿدادمعؾؽمأعؿفمؼبماٌغربمواٌشرقموطذامػقمؼبماظقام.اىـقبمواظشؿول

طؿومأخدلمبفمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمصوعؿدتمأعؿفمعومبنيمأرضماشلـدمؼبمأضصكماٌشرقم
عدؼـيمسظقؿيمصؿقًمؼبماإلدالممم،إظبمحبرمرـفيمؼبمأضصكماٌغربمورـفيمظػظيمبربر

خذػومعـفؿمأبعدمضؿولمسظقؿموداعًمشلؿمإظبمأنمم987ثؿمادؿقظبمسؾقفوماظـصورىمدـيم
سشرموايؿدممليمثؿماظقـؾقسلمأوائؾماظؼرنماظـوغاظلؾطونمإزلوسقؾماظلفؾؿودلماظعؾق

م.مهلل

ظفممرأؼـومأنماظدغقومصقرتمسؾكمصقرةمروئرضبؽكمأنماظشقخمابـمتقؿقيمضولمم:ؾقفتـ
موأر مايفوز مواظصدر ماٌشرق مصوظرأس موذغى موجـوحون ماظشمس ماىـوحون مقؿـواظوم

وٌرادمؼبماجملؾسمإنمطوغًمرواؼؿؽمصقققيمصملربغواظذغىماٌغربمصؼولمظفمرجؾمع
م.وملمؼراجعقهمبؽؾؿيأىؿفؿمبوظطرلماظطووسمصؿعفىمأػؾماجملؾسمعـمطالعفمو

ظفماظشؿولمواىقفمؼؼولمظؾؿطؿؽـمموضقظلمجقصوموضؾؾؿـومأيمععشرماٌلؾؿنيموؼؼول
عـماألرضمواىقفمظإلغلونمواىقافمضربمعـماٌلؽمواىقفمادؿموادمبلرضمسودم

محم موذفر معوء مؽبذو م مم م مم مممم مغبمممؾبوهممؽبؿممم مازلف معقؼؾرجؾ مبـ مصؽػرمور مصفؾؽقا مبـني مسشرة مظف موطون ع
موعـممصؼؿؾ مصلحرضؿفموعـمصقف مغورمعـمأدػؾماىقف مضشوظؼلمعـماٌلؾؿنيمصلضؾؾً

م.ورمبـمعقؼؾععـمغبأطػرموؼبماٌـؾممهؤوع

وطلرماظـقنماظؿوءماًـسمأيمألغفومدبـسمبػؿحموضقظلمواألنؿماًـسموزلقًم
خرماظدلجمأذطرمراجعومإظبمأوظفمؼبمآاظـفؿممىوراءػومبقـؿومترمؼرجعمأيمؼبمذبراػومأي

مو معرادي ماٌوبوظـفقم مطون موإن مراعبقعفو مزحؾمد مصؼط مػبلي م،اٌشذليم،بوًـس
اظزػرةموسطوردمضوظفمسؾلمبـمأبلمروظىمرضلماهللمسـفموطرمماهللموجففموضولمم،اٌرؼخ

                                                           
 اٌقػؾقيغلكيمأ"ممم114
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ؿلخرمسـمعطوظعفومطؾمتاًؿليمواظشؿسمواظؼؿرموضولمأبقمزؼدمدبـسمأيمم،اىؿفقر
مم.دـي

مم:ؾقفتـ ماًرقمماٌؾطؾقنذػى موعـعقا مطوظؾقضي مبوظؽقن مربقطي ماظلؿووات مأن إظب
وممصلحوظقاماإلدراءموايؼمأنماظلؿوواتمشرلماألصالكمألغفماٌالئؿمظؾشرعماظصودقمؽواالظؿ

صننماألصالكمعؾؿػيمططؾوقماظؾصؾمطؾمصؾؽمعـفومؼشؿؿؾمسؾقفمعومصقضفموؼشؿؿؾمػقمسؾكم
وتلعؾفممواألصالكمهؿفومًؾلضوفمطلررافماصفومسؾكمجؾؾماعومهؿفمواظلؿوواتمأرر

اٌشفقرمعـمأنماظشؿسمؼبماظلؿوءماظرابعيمواظؼؿرمؼبمزلوءماظدغقوموأنماألصالكمأجلومممعع
معقضعم مواظلؿووات ماظؽقاطى معقضع ماألصالك موأن مطـقػي مأجلوم مواظلؿووات ظطقػي

ثؿمضولممالتعـماظؾؾقديمسؾكماٌؼقم.واظلؿوواتمالمياٌالئؽيموأنماألصالكمدائرةمعؿقرط
موثقابًاظلؾعمممومػلمدقورةظؽقاطىمسؾكمضلؿنيمامتؿؿي مبعـكمأغفومالمدرسيمشلومم

وإالمصفلمتؿقركمعـماٌشرقمإظبماٌغربمحرطيمبطقؽيمجدامتؼطعمؼبمطؾمأربعيمودؾعنيم
مؼق موسشرؼـ مودؾعي موذفرا متـضؾطماظلقمومدرجيممـبمعمودـي مصال مواظؼؿر ماظشؿس مشرل ورة

ـسمؼبمشروبفومصألجؾمذظؽمدبورةمتلرلمععؿدظيموتورةمترجعماظؼفؼرىموتتورةمظؽقغفوم
ماظؿودعمصالممالمؼصؾحمأخذمسؿؾمعـفوموعبقعماظـقابًمؼبمصؾؽمواحدموػقماظـوعـ وأعو

نؿمصقفموػقمأسظؿفوموظفمؼبمطؾمؼقمموظقؾيمدورةمعـماٌشرقمإظبماٌغربموؼدورمبدوراغفم
اظؽقاطىمصؼقؾمأنمطيمرطؾمعومضبقؼفمعـمصؾؽموطقطىمثؿمضولماخؿؾػماٌؿؼدعقنمؼبمح

معؿقركمواظؽق مخورضيمظفموضقؾمأنماظػؾؽ ىمطاىرمماظػؾؽلمدوطـموايرطيمظؾؽقاطى
مصؼط.مؾماٌؿقركماظػؾؽقطذظؽمسؾكمخالفمحرطؿفموض

معـماظشؿسمواظـالثماألخرمأسظؿمعـمتـ ؾقفماسؾؿمأنمسطوردمواظزػرةمواظؼؿرمأصغر
مماظشؿس ماألرض معـ مأسظؿ ماظشؿس مبمو معـفو مأصغر مواظؼؿر ماًلقفمبلضعوف دظقؾ

وأصغرمطقطىمعـماظـقابًمأسظؿمعـماألرضموعبقعماظؽقاطىمغقرهمذاتلمإالماظؼؿرموعـم
عـمموم.ؾمدًموضقؾمشرلمذظؽقاظـقابًماظـرؼومواخؿؾػقامؼبمسدةمنقعفومصؼقؾمدؾعموض

مضقظف:مىماظشرؼػمايلين:صظطوئػمأغبدمبـمربؿدمبـمإزلوسقؾمبـمإبراػقؿمرؾو

  جدظقا  اظزعون رؼىم سؾكم  وإغلم

مواحد  وػقم  ؿفمؾأحؾ  عـم وؼػؼدم

م

م

ؾـرؼوممخؾقؾلمإغلم ميوددممظ

مدؿي وػلممعبقعمسلؾفوم  أؼؾؼكم

م موممو ماظـوغل ماظؼقل مؼقاصؼ مبـممرفضؼلؿوػذا ماظرغبـ مسؾد مبـ مدفقؾ مأن مػذا ؼب
ممسقف مربقعيمتزوج مأبل مبـ مسؿر مذظؽ مزلع مصؾؿو ماظصقوبي مبـوت معـ ماظـرؼو مبصر

 م:اٌكزوعلممضولمعؾغزا
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 ونـقــؼـؾؿؼـػمـطقمؾفمـاظ  زكــأس

مميونمؾـفـؿـادمومـؾمإذامعقـفـود 

م

م

 دفقالم وـاظـرؼ اٌـؽحم أؼفوم ؼوم

مادؿفؾًميمإذامعومـوعقـلمذـفـص

ممؼمرمىمونؿمدفقؾم عدؼـيمزلقًمبفمؼبماألغدظسمظؽقغفمالمؼرىممعـمؼبمآخرماًرؼػمؾبمؽب
ذرحماظلرلةماظـؾقؼيمؼبممؾلمصوحىماظروضيقرمإالمعـفوموإظقفومؼـلىماظلفطذظؽماظؼمؼب

موضولماظشوسر:

مدفقؾمأذاسًمسزشلومؼبماظغرائى
م

م ماً مطقطى مبغدوهموءصرإذا مالح
م

مئؾواظصو ماظذؼـ مػؿ مي ماظؽقاطىمابوظؽقتدؼـقا معـ مضطر مطؾ مضلؿي مؼعرصقا مبلن طى
دؼـمبفذاماظدؼـمطـعونمبـمتعـمملوأومؿفإظقفممبومؼـودؾفمؼبمادؿـزالمروحوغقمقاوؼؿقجف

موػق محوم مبـ مأنممطقش ماظؿقراة موؼب ماظلالم مسؾقف مغقح موظد معـ ماألرض معؾؽ معـ أول
مزمشموومةم؛اظـؿرودمعـموظدمطقشموؼبمتػودرلػومأنمعـفؿمأػؾمزوؼؾقيمبدلضيمواظـقبيموصزانمو م ممؽبم  ممؽب

مررابؾس مضؾؾي مػذا مدؾم.وصزان مغػك مضرىمؿوٌو مإظب ماظعشرة ماألدؾوط ماٌقصؾ معؾؽ قشور
مو معؾؽفؿ مععفؿ موغػك مدوعرة معؾؽفؿ مأرض معـ م"أصؾفون مذقع معؾؽفمم"*عمؽبؿممؿبلممكبظمػق عـ

ًم مقبوظل م ضقومبـمأحوزمعـمعؾقكماظؼدسمبينمدؾقؿونمبـمداودمسؾقفؿوماظلالممزعـمعؾؽمحممم
ممممأمرمصمومضصؾيموم وبؼقًماظلوعرة مؽبممم عبعمعؾؽماٌقصؾماٌذطقرمضؾوئؾمعـمطقثيمموعؾؽفؿمخرابم مؿب

ماظلوعرم،وأرومم،وصػرم،وغبوة متػذلدمةوأدؽـفؿ ماظلؾوع مسؾقفؿ ماهلل مقغفؿ)طذا(صلؾط
موصدمصؾعـ ممممـبقا ماظؽقمامم معـ ماظلوعرؼي مضلؿي مبصوحى مؼعرصفؿ ماٌؾؽ مإظب مظقؿقجفقاماعـفؿ طى

إظقفممبومؼـودؾفمسؾكمررؼؼيماظصوئؾيمصؼقؾمظفمأنماظشرؼعيماظيتمردكًمصقفوموػلمعـم
مصؿعؾؿقا،م مواظؿقراة ماظدؼـ مؼعؾؿقغفؿ مطفـقغني مشلؿ مصؾعٌ مذظؽ معـ ممتـع ماظقفقدؼي دؼـ

عرةمصفلمؼبمصرقماظقفقدموظقلقامعـمغلؾفؿمصؾؿمفرماهللمسـفؿماظلؾوعمصفذامأصؾماظلوؼص
م.اظدػرمإظبمآخرموأعوماألدؾوطماظعشرةمصؾؿمؼظفرمشلؿمخدلمعـمحنيمغػقفؿممؼظفرمشلؿ

مؽبصوظقفقدماٌقجقدونماآلنمإمنومػؿمعـمدم مم مممم ممم ممم م ممم مممم ممممممم وعنيموعـمذرؼيمغيبماهللمػورونمؼؼفقدموبـمممؿبلمم طممؿبؾممممم
م ماظلالم مذظسؾقف مو ماظلالم مسؾقف مؼعؼقب مبـ مآلوي مدؾط معـ مػق ماظذي مأن مأوالدمؽ عـ

ؼغوممبـمغؾوطمرلصـفوصمبـماظعورزمبـمػورونمسؾقفماظلالممٌومذػىماألدؾوطماظعشرةمب
مبوظؼدسمبلؼدؼفؿم عـمدؾطمإبراػقؿمبـمؼعؼقبمإظبماظلوعرةموغوبؾسموعؾؽقهمسؾقفؿمبؼقا

إؼطقخسممصؿؽاظؽفقغقيماظعظؿكموبقًميؿمودؽـقامععمدؾطلمؼفقدموبـمؼوعنيموٌوم
بـمسلعقنممؼقخوممعقؿقؿقومبـؾولمفظؾمبػرم،طودمأنمؼلؿلصؾفؿلػؾماظؼدسموباظروعلم

ماظؽقػـماألسظؿمعـمغلؾمػورونمسؾقفماظلالممصؾؿوماغؼؾىمإؼطقخسمإظبمروعيمعبعمبين
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موػ مسؼؾف مؼب ماٌؾؽ موبؼل مسؾقفؿ موعؾؽقه مجشؿـويمؿإدرائقؾ ممبؾقك مأنمم*اٌعروصقن إظب
ينمإدرائقؾموأطـرػؿمعوالمعـمأسقونمبمإتصػذلماغؿؼؾماٌؾؽمعـفؿمإظبمأبلمػقدروسموػق

واتصؾماٌؾؽمؼبمسؼؾفمإظبمأنمضطعمرقطشمدؾطونماظروممعؾؽفؿمصؾؿمتؼؿمشلؿمضوئؿيمبوٌؾؽم
ضولمؼقدػمبـمم.سظقؿيمملمتؼعمعـؾفومالمضؾؾفوموالمبعدػومصودؿؾقؿفؿمعؾقؿيمإظبماآلن

مم:طرؼقن معـ مبلخؾور مظؾدصـ ماظؾوب معـ مخرجقا ماظذؼـ ماظؼؿؾك مسدد معوئيمبصؽون وظؾوب
شرلماٌؾؼكمؼبماآلبورمأومررحمخورجمم(236911)ػبليموسشرونمأظػمومثومنوئيمأظػمو

صؽونمرقطشمؼؾؼلمم(211.111)عوئيمأظػممػؿمسددليبايصـمأومضؿؾمؼبماظطرضوتمواظ
م مأظػ معوئي مروعي مإظب معـفؿ مووصؾ مصرشقا مأن مإظب مظؾلؾوع معـفؿ مؼقم م(211.111)طؾ

مصقف مؼعؾؿقن ممؿذكص مواظلققف ماظرعوح مرعل ماظروم مبينمأوالد معؾؽ مبذظؽ صوغؼطع
عـمغلؾمومإدرائقؾمأعبعموتػرضقامؼبماألراضنيمخقصومسؾكمأغػلفؿمممومابؿالػؿماهللمبف

ػؾمخقدلموصدكموواديماظؼرىمأػورونمسؾقفماظلالممبـقماألخطىموبـقمايؼقؼموشرلػؿمو
موبـقموبـق مأشظضرؼمغظرل ماظذؼـ ماإلدرائقؾقني معـ موبعضفؿ مإظبمزي مغقن مبـ مؼقذع اػؿ

ماظ مأحدماظعؿوظؼي مؼذلطقا مال مأن موأوصوػؿ ماألرض مبؿؾؽ مطوغقا ممـبذؼـ مم ممم م مم م م م مم مم مم مممم م مم مم م مممم ممممم م م معؾؽفؿمامم مصذلطقا معـفؿ
وصػقيمزوجيماظردقلمصؾكماهللممؽ.ومأخدلمؼقذعمشضىمسؾقفؿمصؾؼقامػـوظصؾؿم،األرضؿ

م.بـًمجؾرلمعـمغلؾمدقدغومػورونمبالمذؽمإخلمسؾقفمودؾؿ

مبػؿحموػرانمدارماظشركمواظقعسممعلماألحبرموأػؾمجزائرػوارق

وطؾمذلءمسالممصـفوموسالمسؾقفوداظرطؾيمأيممكالموجوءماظلقؾمصطؿرؿكممبعـكمس

م وعـفمزلقًماظؼقوعيمروعيموحبرمرممروعيمؼؼولمصققمروعيمك.صؼدمرؿ ممم مممممم مممممممممم مم وممعوؤهأيمسالمممم وممممممم

محدهمواألحبرمواحدةمحبرم موجووز ماظؼؾيموممبقزنطـرتمأعقاجف موظذامعبعمعبع صعؾ

م ماظظؾأطدلػؿ موحبر ماألخضر ماظؾقر مأؼضو موزلل ماحملقط مصقفماظؾقر متؼؾ مألغف ؿوت

عـمػذاماظؾقرماحملقطمطبرجمعـمبنيمرـفيممعاألضقاءموعـماألحبرماظؾقرماظروعلماٌؿػر

دماألغدظسموسرضمخروجفممثوغقيمأعقولموطوغًمػـوكمضـطرةمرطؾفومعوءمالعـمبمػوررؼ

ومم،ورررقسمو،واظعالؼ،مػذاماظؾقرمإظبمدقاحؾماظشومموثغقرهمأغطوطقيمفكؿاظؾقرموؼـ

ماحملدثمم،ووػرانم،ممومؼؾلماظؼؾؾيمواىزائرم،طودؽـدرؼيمو،وشرلػم،وصقرم،اٌصقصي

م مسـفو مآالف مدؿي مورقظف موجـقةمم(7111)وشرلػؿ مإصرؼؼقي مدقاحؾ مبني موسرضف عقؾ

دبمإظبمسدنماٌـعقؾموعـفؿمحبرماظؼؾزوممواظلقؼسموؼؿصؾمبذظؽمحبرمم(811)مدؾعؿوئيم

 ؾبؾعضموبعضفومعـػصمؼبمدوحؾماظقؿـموحبرماشلـدموحبرمصورسمإالمأنمبعضفومعؿصؾ
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م محبر ماألحبر محوصم*قطشغوعـ مؼب ماظذلك معـ مأعؿ مؼبممؿفتلؽـف معـفؿ موطـرل اىـقبقي
معدؼـؿفؿم مإظب مغلؾي ماظؾؾغور مصقلؽـفو ماظشؿوظقي مسدوتف موأعو ماظشؿول مؼؾل مممو جزائره

ونمأعيمطؾرلةمالمتعرفمأخؾورػؿموحبرماظـقؾمعـؾعفموراءمصبوؼؾقفؿمؼبماظشؿولمأؼضوماظدل
محذومأبلعـمتؾمعرتػعمصوظذيمؼلتلمعـماٌشرقمؼصىمؼبماظؾقرماظروعلممخطماالدؿقاء

ظذاموضرلمواظذيمذػىمإظبماٌغربمؼصىمحقٌماغؿفًمأرضمٌؿقغيمؼبماظؾقرماحملقطم
مبوٌرابطني مٌؿقغي موضقعف متوذػني مبـ مؼقدػ مبعـم.زلل ماظذي مؼودني مابـ ععفؿممفطون

عزلمجبزؼرةمضبقطمبفومحبرماغم،لمسؿرانماظػودلمٌومرجعقامعـمحففؿبتؾؿقذمأاظؿؼكم
بؽرممقعـمرؤدوءمٌؿقغيموأخقهمأبمثالمثـنيضبلمبـمسؿرمبـممبفوم،اظـقؾمصؿفردمظؾعؾودة

م معـؼول مصقف معـ مصؽؾ مبفؿ ماظـوس موتلوعع ماٌشفقر مؼقدػ مسؿفؿ مابـ مثؿ إميوغومخردظي
مأظػ مصقفمصؽؿؾقا مػؿ موردػؿممودخؾمصقؿو مبوٌرابطنيمألجؾ مذظؽمصوذؿفروا مسؾك وزادوا

ممممممممممؽببؿؾؽماىزؼرةمثؿموممظؾعؾودة ممم قامأعرمحربفؿمإظبمضبلموظؼؾقهمأعرلمايؼموسلروامظؾقربمم ظمممم
ماظدؼـمإظبم مػم.أعرػؿآخرموإضوعي معدؼـي ماظرؼحمسؾكمحبرماشلـدموضوسدتفؿ ومؾلوعلوطـ

موػ ماظدعودم مشلو مؼؼول مأعي مأؼضو مسؾقف مشربفؿ موؼب مععرذق معدؼـي مأػؾ متوحػومؿوشرلػؿ
مسرا)طذا(م مرلوشتو مسؾكمذوره معؾؽفؿمػؿمايؾشي مودار اظؾقرماظغربلمذبوورونمظؾقؿـ

م.ؿـمآخرماظزعونمعرةمثوغقيقعؾؽماظنموػؿمغصورىموؼـؿظروم"رم مؽبؼمؾمم طم"

معـؾ ماألحبر مأي مجزائرػو موأػؾ م،وصؼؾقيم،رضيـوعم،وؼوبليم،عرلوضيم.وضقظل
مدقؼسممةممؽبقرممؾبعموم،)طذا(وضدلسم،ودرداغقيم،طقسوضرؼ موجزائر مضبصك مال مممو وشرلػو

مؼلؽـف مأطـر مأو مذظؽ ماظؾمموعـؾ مشلؿ مؼؼول ممممؾبأعي مم م م مممم ممومؽبقمممم مػؿ موصبووروغفؿمممؽبورممؽبصممؽبغمو موعلؾؿقن ى
موػؿمالمؼؾيغداظـقبيموضوسدتفؿمعدؼـيم طـفؿمسؾكمذورهماظـقؾماظغربلموصقفؿماظـصورى

م.ذظؽمظضوضًماظطروسموبعًؿومذطرتمطػوؼيموظقمتؿاألضربمٌصرموصق

وظؿفمرؾىمرجالمعـمأطوبرمدم،جعػرماٌـفؿمعؿصالمخبدعؿفمقشربقيمإنمعؾؽومطونمأب
ظقعوضؾفمبلؾىمجرمييمصودؿكػكمصلرادماٌؾؽمعـفمأنمؼعؿؾمعومؼفؿديمإظقفموسؾؿماظرجؾم

وؼؾعدمسـفمحلدهمصلخذممىؼفؿدمالمأنمؼعؿؾمذقؽومدأنمأبومععشرمؼلؿكرجفمبعؿؾفمصلرا
مر ملؿو موجعؾ مدعو مصقف مسفزموجعؾ موٌو مأؼوعو ماشلوون مسؾك موضعد مذػى مػوون ماظدم ؼب

ممممممـبعقضعفمبعؾؿؽمصلؽًمزعوغمرصينمأؼـمسم:ععشرمألبلماٌؾؽمسـمرؾؾفمضول م م ممم مممممممم عؿقرلامصؼولممومم
مػق موعو مضول مسفقؾو مذقؽو مأرى مصؼول موحرلتؽ مدؽقتؽ مدؾى معو ماظرجؾمم؟اٌؾؽ ضول

عـمماٌطؾقبمسؾكمجؾؾمعـمذػىمواىؾؾمؼبمحبرمعـمدممصفؾؾماظذػىمجزؼرةمحبر
مكبأسمعقضعومسؾكمػذهماظصػيمصؼولمظفماهللمالمأسؾؿمؼبمأرضمم،اظدم يمغظركموشرلماٌللظممؿبدمم

عـؾفمظلمذلءموػذامذلءمعوموضعممؽهمالمطؿومذطرتمظاوجددماٌطوظعمصػعؾمثؿمضولمعومأر
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موثؼومأخػوهموأزفرمؼبمذظؽمعمـصؾؿومأؼسمعـفماٌؾؽمغودىمؼبماظؾالدمبوألعونمظؾرجؾموٌ
اظذيمطونمصقفمعماٌقضصؾؿومارؿلنماظرجؾموحضرمبنيمؼديماٌؾؽمصللظفماٌؾؽمسـممبف

وأبقمععشرمم.احؿقوظفمؼبمإخػوءمغػلفموظطوصيمأبلمععشرمصلخدلهممبومسؿؾمصلسفؾفمحلـ
عـفوماٌدخؾممقاظقػػذامػقمجعػرمبـمسؿرماظؾؾكلماٌـفؿماٌشفقرموظفمؼبمسؾؿماظـفؿمت

مم383م)اثـنيمومدؾعنيموعوئؿني(موطوغًمظفمإصوبيمسفقؾيمعوتمدـيماقواظرؼحمواألتق

م مإخل موػران مبػؿح مبػوضقظل معدؼـيوػران ماشلوء مودؽقن ماظقاو معـممؿح مععدودة طؾرلة
أعصورماٌغربماألودطمسؾكمدوحؾماظؾقرماظروعلمذاتمأدقارموحصقنموأذفورموسققنم

مم مؽبممبمؾبظمعمدمهمصوحىمتورؼخمعصرماظؼوػرةممءاهوبـوءمملمؼقجدمعـؾفموالمؼضعمواضعمذؽؾفمظقمر
ماظغزال مرآه موظق ماحملوضرة محلـ مطؿوبف مؼب مذطرػو ماظؾـوء مأسفقبوت صوحىمم115عـ

مد مبقصػ ماسؿـك مٌو ماظؾؾوبمم،ورؾقطؾيم،يؾؿاظرحؾي مطؿوب مصوحى مبف مأخدل وظق
موشؿدان مإؼقان مداران ماظدار مضول مٌو ماظؾؾدان مبـقون مظضكوعي مضؾعيمم،اظقاصػ مدقؿو وال

سؾكمضالعمبينممفؿقتومةماىوععيماظؽؾرلةمؼؼؾمعـؾفومؼبماظقجقدػذعرجوجقماظشفرلةماظ
مضم،غبقد مؼب موضعً معػرم116يؿضد مؼب ماظـفقم موغظؿ مبقده ماألصالك مٌس موتؾػعمجؾؾ ضف

م مسؾكممؼببوظلقوب موأرؾ مبنذغف ماظلؿوء مخدل مإظب موأظؼك مجقه مإظب ماظرؼوح موأوى عرورف
بشؿورطبفموادؿدبرمضوسوتمدرلاتموعالتيمبظفرهموأضوممدوئرمجؾولمبينمعوخقخممراظؾق

موح محفره ممؼؼب مظؾفدؼد مظؾعقواٌدح مضرة مواهلل مصنغفؿو ماظعفوئىمقاظعققن مواجؿؿعً ن
بـمطرؼقنمبرجماظقفقديمٌومامأىقنمبينماألغبرموظقمرصنغفمؼػققمحصم،األغبرمبوظدلج

عؾؽمبينمؼفقدموظقموصػًمظؽمدوئرمعصوغعفومسؾكماظؿؿومموعومم*وصػمضالعمأعصقوػق
اٌػؿكرمبؾـوءماالػراممدؼى"مم-دقر"سـفمهًمأراضقفومعـماألبـقيماظعظوممظؼؾًمؼعفزم

مموبؼمػذاموضدمعؾمؽمبـمدوبؼمظؼولمالمؼؼدرمسؾكمعـؾفمالحؼمومالمدمونوظقمراىمذظؽمدؾقؿ مممممممممم  مم مم
ؾويماظؾؽماشلقوطؾمواٌصوغعمايقاصؾمظؾؿـصقرمبعـوؼيماٌؾؽماظدؼونمدقديمتاهللمعبقعم

مض مرقؾو محالال موعؽلؾو معغـؿو مسـؿون مبـ ماظعقرربؿد مبذظؽ مبلعودتفمقت موصدضً ن
شؾقؾماٌلؾؿنيمعـمدارماظشركمواظػفقرموضوظقامايؿدمهللماظذيماذػىمملاظظـقنمظؼدمذػ

م.ربـومظغػقرمذؽقرايزنمانمموممبـممؽبسم

م ممأعروظؼد ماهلل مووصؾاسال مبؾـمذبده مواظعدلمموءدعده مايزم مسؾك معشؿؿؾي ربؽؿي
مر ماذا ماالغبر ماظدلج مابـقي مصقق مواظػضؾ مسؼوبؿؼأوايؾؿ مضؾً مسؼوبمفو مؼبممؼب ونؿ

م:ضؾًمصقفمعؿؿـالموموممسؿوعيمواشلاللمضالعيؼؿاظلقوبمشلوماظ

                                                           
 غلكيمأم:ماظغزاظلمومػقمخطل.م115
ممممقبمغلكيمأم:مضـميم116 ممممم م  .م

 Amasiaؼؼولمظفم:مأعصقومم*



 سفائب األدػار و ظطائف األخؾار

 

 79 

مقمسـؾكمحؽؿماظـلـعـقدمميوغقـوتـػـقمصـؾـؾفمعؾـــوػوماىـؿـقـؾمصنغـفوم

موــــعؽؿلؾوموسورؼمصقفومايلـمترىممظرلػوـزمغـراءمسـغـلماظؼؾيماظــػ

مومؼـدمغـقاظـفومبـدرماظلؿوءمعـوجقــومميدمشلوماىقزاءمطـػمعـصـوصـحم

مقوـاٌشوػمءداـقفوماٌـووزتمصـوضدمجماظعالمصوتًماظشفىمؼبمإنسفىمموال

مقوــبفوماظؼصرمضدمصوقماٌؾوغلمعؾوػممداشـوضدمموءـفـوزماظؾـدمحـعـفومعؼــب

م.ذوءماهللمإنبـوئفوموعومؼؿعؾؼمبفممتورؼخمودقلتلم

بػؿحماظقاومواٌقؿماظػفقرضولماىقػريمواٌقعليمم،ماظقعسوضقظلمدارماظشركمواظقعس
ماظـالث موععـك ماظػوجرة ماهللمأم،بقوتاألمياٌراة مخؾؼ معبقع ماضصدي ماظطقؾي ماظرؼح ؼفو

شركمواظػفقرمصعطػماظقعسماظذيمظؾػذاماظـغرماظعظقؿماظذيمطونمعووىممفؿمبػؿحؼوبشر
ػقماظػفقرمسؾكماظشركمعـمسطػماظعوممسؾكماًوصمموضقظلمبػؿحماخلمعؿعؾؼمبؾشريم

رضماخلمبقونمٌؽونماظـالثيمضؾؾفموضقظلمواالنؿماخلمبوظـصىمععطقفمسؾكمألربماغومب
ماٌعروفماخل.ماظؾؾدمالماظؾؽؿموععـكماػؾمجزائرػومدؽونمجزرماظؾقر

مًماإلدالممبوظؿعسعصطولمعورمًتمظـومدؾػفؿمبقؼالقوحدثمم

م.اٌورةمءوماٌـصقبمظألذقوماظضؿرلماٌرصقعمظؾرؼحماٌؾشرة،

موػق موؼالت مؼؼول ممل مؼؼقل مان مظؼوئؾ مبقؼالت مالممعصدرموضقظل مو مؼـين مال واٌصدر
سـماالولمميموصبوبؾبقظؾمدوصبؿعموملمعبعمسؾكماظقؼالتموالمصبؿعمسؾكموؼالتمضقو

م متعدد ماسؿؾور ماظب مبوظـظر ماٌصدرؼي مال ماالزلقي مبوسؿؾور معبعف مامنو مبوغف ماإلدالمربـ
وؼؾيموضولماىقػريموؼؾمطؾؿيممصورصبلؾىموػرانموسـماظـوغلمصوغفمبؿؼدؼرماشلوءمسؾقفم

بـممشدمضقلمعوظؽغامعـؾموؼحماالماغفومطؾؿيمسذابموضدمتدخؾمسؾقفوماظؿوءمصقؼولموؼؾيمو
م.مجعدماظـعؾيب

مراـقـعـقؾموالمبـصالمذوتمتمرىمـؽماخـقـؾـوؼؾيموسممبلعـؽ

ماعرؤماظؼقسمضولمصلوغمعبعفمسؾكموزنموؼالتمبفذاماظؿؼدؼرموضدم

مصؼوظًمظؽماظقؼالتماغؽمعرجؾمسـقزةممرمخدرمؼقممدخؾًمخد

صققؿؿؾمانمؼؽقنمعبعموؼؾيموػقماظظوػرموضبؿؿؾمانمؼؽقنمعبعموؼؾمسؾكمشرلم
قمدفالتمودردضوتمورويمسـمسطوءمبـمؼلورماودردمضقوسمطؿومضوظقامؼبمعبعمدفؾ

مذدةم معـ مظذابً ماىؾول مصقف ماردؾً مظق مجفـؿ مؼب مواد ماظقؼؾ مضول ماغف مسـف ماهلل رضل
محرػومأيمؼذوبمعـمذدةمحراظـورم
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ػذاماظؾػظمؼؼولمظؽؾمعؿؼدمموعـفمضقؾمم.وضقظلمظـومأيمععشرماٌلؾؿنيمدؾػًمتؼدعً
طشـماظغوراتموممقرةفؿنيمعـماظؽػرةمعشاظلؾػماظصوحلمواظقؼالتماظيتماصوبًماٌلؾ

اهللمٌومادؿقظقامسؾكمبرجماٌردكموطونمذظؽمسؾكمؼدممأذشلؿاظؽػرةمشرلػومعـمذظؽمأنم
مؼبم ماظؿصرف مظف موصقضقا ماظدلج مبفذا ماظقفقدي ماغزظقا ماٌدؼـي معؾؽقا موٌو اظقفقدي

معـمدـيمتلعؿوئيموػبليمسشرم مسـفمبـقه مواظؾقرؼيموتقارثفو م26:اًرجوتماظدلؼي
جرتمبقـفموبنيمغصورىموػرانمعـوصليمصؾعـقاماظبمروشقؿفؿمانمم.91مدـيممثوغنيمإظب

مسدوتفؿ ماظب موغػقف مبوخراجف ماٌؽؿقب مصفوء مظؾؿلؾؿني ماظؾالد ممتؾقؽ مؼرؼدون م.اظقفقد
ؼبمزيممخرجوتفمعـمػذاماٌردكماظبمعطوظىمبينمسوعرموماظقفقديمصؽونمطبرجماظعوعؾ

لماظقفقديمبػلطورقفمصققؽؿمبنيماػؾماالدالممدورىماٌلؾؿنيمصقـزعـمااٌؾقكمخبدمم
مطقػمذوءموػذاممفؾصحوم.تفؿموؼوعرموؼـفلموؼػصؾموؼؼؿؾموؼضربوؼبمذؽوؼ ؼؿصرف

عـماحلـمبـوتماالدالممجقاريمذاماظقفقديمشلاطدلماٌصوئىمواصضحماٌعوؼىموطوغًم
مؼؼقل:محقٌمواظبمذظؽمؼشرلماظشقخمابقمربؾل

ممم دقؿومعـمضموالممؾمبينمسوعرمـعؾؾغمسينمضؾوئمؾصف ميمهًمطوصرمؽبقممؽبثممؿبدممممممم

مدفومسؾدماظؼودرأبؿقفوغفومععمرمدمـدمراذـودؼــــمصـؿكمعـؾمصـوط

مرـوطـؾمعقظعمبوظعلـقـؾمضؾـؾمطـبموذقخمبينمؼعؼقبموايوعلماظػؿك

مرـوخـؾمعػـدمبؾموطـخمدقؼـقـوذممذهمـربمػـيمواالحالفمشـقـورؾ

مئرراايشرلمميبلاظؼبمموااعومابصرممشرماالدالمماؼـمصققظؽؿممـومععأؼـ

مزابرـزؼرمصققماشلـاًـوممفوـعوظقـؼمميمـربقسمـوذةقديمشـقًماظقفـوت

مضم.أخرهمإظب مغفقؽؾصقؼقل مبـ مربقعي مبـ مزشؾي مبـ مسوعر ماظب مغلؾي مسوعر بـمموئؾ
مػقامقبـم.ػالل مبطقن ماحد مصعصعي مبـ مبـممزنسوعر مؼزؼد مبـ مسؽرعي مبـ معـصقر بـ

م مجبؾؾ مارضفؿ ماصؾ مشقالن مبـ مضقس مبـ مبـقمحػصي مواخقتفؿ مروئػ مال مسـد شزوان
زنموصقفؿمادذلضعمردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿ...موبـقمسوعرمادعدمبـمبؽرمبـمػق

م متـلى ماظذي مؼعؼقب مبـق مثالثي مبطقن مبوٌغرب ماظذؼـ ماظقعؼقبقيممإظقفؿػمالء ارض
محوجزمبـمسؾقدمبـمغبقدمعـفؿماظـوغقيمبـقمغبقدمعـفؿومماٌشفقرة مايفزموػؿمبـق

ةموشرلػؿمواظؾطـماظـوظٌمبـقمذوصعموطوغقامزؼوبمواحملوجرققشموربؿدموجققشموج
م مذوصع مغصورأي مجـد مذػع مظؼربمموػرانمىؼب مذظؽ مو مرسقي مأخقتفؿ معـ مشرلػؿ و

شمرحقـؽذمورؼوديمبـقمسوعرمطوصيمظداوودمبـمػالكمبـمسطوفمبـمطأرضفؿمعـموػرانم
عـفؿمدقؼدماٌذطقرمبـمسقودمبـمعـقعمبـمؼعؼقبموعـمزشؾيماؼضومبـقمعوظؽمبـمزشؾيم

.مومعـمايورث،ماظعطوفمؼبماظشعرموػقمابـمسوعرمبـمعوظؽموسؿفمايورثمبـمعوظؽ
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مممؾباظدؼوملمعـموظدمدؼؾؿمبـمحلـمبـمابراػقؿمبـمرم وارضفؿمشربلمعؾقوغيمو ممممم مممممم ممم م م مم مممممممممممم ممم علموطوغًموممممم
موػقارةظ مواظؾطقوء مدرلات مبؾد مسؾك معغورم مصؾقؿم.لقؼد مدقؼد مبطقن وذبوػرمميوعـ

محلو مبـق موايلودـي مذؾوبيوجقثي مبـ مذمن مشرل موذوصع موعوظووشػرل ماظعوعري يمػصع
طوعؾموغبونمواوالدمعؼدرموزبقسمبـمسؿورماخقمدقؼدمغزظقامضقاحلمموأبقرغبيممأبقو

مػوذبمإظبوعـمبطقنمدقؼدمػدلةمؼـلؾفؿماظـوسمم.وػران مأغفؿػؿمؼزسؿقنممدقؼدبـمر
ماٌؼدادمبـماالدقدماظصقوبلماظؾدريموعـفؿمعـمؼزسؿماغفؿ قىموعـممعـموظدمدقدغو

متلؿق مطـدة معـ ماسؾؿماضؾقؾي مواهلل ماعفؿ مػاللمم.بودؿ مبـ مصؾقح مدقؼد مضقاسـ وعـ
ضطوسوتمإواغشرؼسموطوغًمشلؿمميضطوسوتمجؾؾمداركموعقرـماظدؼوملمضؾؾإوطوغًمشلؿم

وعـمبطقنمبينمسوعرمبـقمصغرلمبـمسوعرموعـمبطقنممؼىوعـمبطقنمايورثمسرمم يممؽبغممؿبزممؾبوم
ودموعـمبطقنمزشؾيمػبقسمبـمسروةمبـمزشؾيملمبـمدؾقؿونمبـمداودؼعؼقبمبـقمدو

نمعـمازؼونموضقظفمرؾقيمواالحالفمػذموىوعـفؿماوالدمخؾقػيموايؿوضـيمواظلقوريمذ
ماٌعؼؾ موممسرب محلون مذوي مو معـصقر مذوي مو ماظؾمف مسؾد مذوي مضؾوئؾ مػؿ مو ممماظقؿوغقي م مم م م م ممم مم ممم ممم م ممم مم م مممم  ممم م م ممم م ممممم مم م مم مممممممم

ـمغفؿمعـموظدمجعػرمبأورضماغؼودموػؿمؼزسؿقنمبمؿقؼيموػعؾمظبإشربلمتؾؿلونممعقارـفؿ
ابلمروظىموظقسمبصققحمالنماػؾماظؾقًمملمؼؽقغقاماػؾمبودؼيمونعيمواظصققحمواهللم

معـمععؼؾمبـمطعىمبـمسؾقؿمبـمخؾوبمعـمبينمضضوسيمأغاسؾؿم معـماظقؿـ عـمموأفؿ
ؼؾماظـعوظؾيماظذؼـماٌعوعـمم.بـمخؾدونإربقعيمعـمعدحٍموػقماالغلىمضوظفممععؼؾمبـق

سؾدماهللمذبوورونمظؾينمسوعرمموىعـصقرمذمامبؿقفيموػؿماظرضقطوتموماظشؾوغوتموبـق
جدةموغدروعيموضقؾمغدروعيموبينمزغودـموعدؼقغيموعـماٌغربموطوغًمشلؿماالتووةمسؾكم

وبينمدـقسموػؿومبطـونماشلداجمواًراجموطونمعـفؿمذقخمطؾرلمسؾكمعبقعفؿمسظقؿم
مؼؼولمالػؾماغؼود آخرممرؾقيمطؿومؼبماظشعرموعوتمؼبماآلنماظشونمؼؼولمظفمرؾقيمصؾذا

وماظغلؾمعـمشودقلمماظؼرنماظـوعـموعـماشلداجمواًراجماىعووغيمعـمجعقانمبـمخراج
مبـمخراجموماٌطورصيموماظعـوعـيموماٌفوؼيمأوالدمعمفمقمومبـمعطرفمبـمخراج ممم مم ممم مم ممم مؿبمؽبممم ممممؽب ممممممم ممممممممممممممممممممم مممممم ممم مم وبـقامػداجممم

اػؾمتوورؼًمواظـعوظؾيماخقتفؿمعؾقكمعؿقفيموادؿؿرمعؾؽفؿمبفوماظبماخرماٌوئيماظـوعـيم
زؼدمسؾدماظرغبـمبـمربؿدمبـممأبقشقخماظمؿدؾوػؿماظبمانمدثرواموعـفصؼؿؾفؿمابقمغبقمو

زبؾقفمبـمسؿرمبـمغقصؾمبـمسوعرمبـمعـصقرمبـمربؿدمبـمدؾوعمبـمعؽلمبـمثعؾؾيم
ؾمبـمسؾدماظرغبـمبـمسؾدماظدلبـمضقسمبـمػاللمبـمسوعرمضبـمعقدكمبـمدعقدمبـمعػ

اٌـؼقلمسـفمماهللمبـمحلونمبـمربؿدمبـمجعػرمبـمابلمروظىمػذامغلىماظشقخمرضل
مطبوظػف معو مضرؼى مسـ مسؾؿً موضد موممطـرلا مػبس مدـي ماهلل مرغبف متقصك مأسؾؿ ماهلل و

بوبماظقادموضدلهممدؾعنيموممثومنوئيمسـمدؿيمومدؾعنيمدـيمومدصـمبوىزائرمصققمررؼؼ
مظطؾىماظعؾؿمؼبمشوؼيماظؿعظقؿ ماىزائر،محؾ ممسـدمعؾقك اظؼرنممأوائؾشرقمظؾؿعؿقجفو
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م مجبوؼي مصدخؾ ماظقشاظؿودع ماظرغبـ مسؾد ماظشقخ ماصقوب مبفو مصقضرمؾقوظؼل لل
صؾؼلمبفوماظشقخماظغدلؼـكموماآلبلموماظدلزظلمومشرلػؿممذبوظلفؿمثؿمارهؾماظبمتقغس

مٌصر مارهؾ مثؿ مسـفؿ ماظموأخذ ماظدؼـ موظل ماظشقخ مبفو معبيمؼبراؼصؾؼل مسؾقعو مصوخد
بعضماالصوضؾممععظؿفومسؾؿمايدؼٌمواجوزهمصقؿومضرامسؾقفمثؿمحٍموظؼلممبؽيماٌؽرعي

سـفممذصلخايٍمإلرادةمسؾدماهللمبـمعرزوقمضودعومأبومثؿمرجعماظبمتقغسمصقجدمصقفوم
قدموضعؿفمسؾكمابـمقؼبماظؿدرؼسمؼبماغقاعماظػـقنمضولموحرضينمسؾكمامتوممتؼموأجوزه

بـمعرزوقمؼبمارضـومعرةماخرىمبعدمرجقسفمعـماؾقـوماظشقخمسثؿموصدممػرسلايوجىماظ
ممآتقومفحف متؾؿلون معـ مدـي متقغس ماظب مودؾطونمم974عؿقجفو مدؾطوغفو مبني ظؾصؾح

مم.تؾؿلون ماظقظل مػذا مبرحؾي ماظعرب مغلى مبعض مخؿؿـو متغؾىمماألنى.صؼد وادؿؿر
مايودي ماثـوء ماظب ماالميون ماػؾ مارض معـ مؼؾقفؿ معو مسؾك موػران مممصغزاػؿممسشرمطػرة

صوعؿـعًممٌوئدةوغصىمسؾقفوماٌداصعمواظؾقعؾيمعـماماألتراكعـمموبوذوموػقماولمعـمشزاػ
ومومإضوعؿفسؾقفمورجعماظبمممؾؽؿفموعـمثؿموضعًمشلؿماظعـوؼيمبؼؾعيمعرجوجقمودبروامؼبم

ذقخماغبقونموضؾقؾؿفممصعىمسؾقفؿماٌوءمصؽونمأولمعـمأتكمبؼربماٌوءمألجؾمإضوعؿفو
مبـم مسقلك مبـ مؼزؼد مبين معـ مػمالء مواغبقون ماظعظقؿ ماظعؾل مبوهلل ماال مضقة موال والحقل

مشلؿ مطوغً محلـمزشؾي مبين موارض مواظدػقس مغبزة مارض مسؾك مضؾؾمم*االتووة عـ
معؾؽم متقظب مٌو مزؼون مبـ مؼغؿقرادـ مان ماالرض مظؿؾؽ ماغبقون ماتقون مودؾى اٌقحدؼـ

ماجملوور موصلود ماٌعؼؾ مسؾٌ مطـر معـمؼتؾؿلون مسوعر مبؾين مصوتك ماغؼود ماػؾ موػؿ مظف ـ
ؽمعومبنيماٌلقؾيمصقراءمبينمؼزؼدمواغزشلؿمبقـفموبنيماٌعؼؾمالنمزشؾيمطوغقامضؾؾمذظ

م موٌو ماظؼػر مارض مؼب ماٌغرب مؼب متؾؿلون مضؾؾي ماظب ماٌشرق ماالرضممأتكؼب متؾؽ معـ بفؿ
موتؾؿلونم ماٌعؼؾ مبني مدوطـني موادؿؿروا مؼزؼد مبين مضؾوئؾ ماحد ماغبقون مضؾقؾي يؼؿفؿ

م مزاووضقي مواد ماظؼرنممكحؿحبذاء معـ مودؿني مغقػ محدود مؼب ماالصغر مغبق مابق متؾؽ
غؼؾمبينمم،صؾفؿلسـونمبفؿموطودمؼلؿمأبلمؽؿصزؼونمبعدممكمبينعؾقمصومؽبقممؿبسمأاظـوعـمعـم

تفؿماظبمػقدورمجؾؾمالاظؼؾؾيمواغزشلؿمؼبمتودؾيمواتصؾًمذبومنسوعرمعـمضقاحلمتؾؿلو
وػرانمصؽونمضلؿماغبقونماحدمبطقنمبينمؼزؼدمتؾؽماالرضمايػرةموعوموالػومواالطـرم

م،ععمبينمسوعرمعـماولمايولاآلنمملمؼـؿؼؾماظبمضقاحلمتؾؿلونممإظبرمؼػعـفؿمغػلمبوظ
ممبأنمترابوظؿقمؿؼوةاغبقونمبـمسؼؾيمبـمسؾسمبـمزشؾيمواخدلغلمطـرلمعـماظمأحقالمػذه مم

مطرزموبـقمعقدكمواٌرابعيمواًعـفؿماحمل شـيمطؾمػمالءموعقدماػؾمحدادموعـفؿمبـقا
ذعقبمبينمؼزؼدموعـماخقاغفؿمسؽرعيمبـمسؾسموطوغًمالوالدمالحؼمثؿماغؿؼؾًمعـفؿم

ثؿمصورتمؼبمبقًمدعدمبـمعوظؽمعـمغلؾماٌفديمبـمؼزؼدمبـمسقلكمبـممصيععوالوالدم

                                                           
 ومأرضمغبزةم:مإضؾقؿمبرجمبقسرؼرؼٍمادؿمإضؾقؿمؼلؼلمععظؿيمبقاديمجبوؼيم)اظدػقس(مم*
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زشؾيموػؿمؼزسؿقنماغفماٌفديمسؾدماظرغبـمبـمابلمبؽرماظصدؼؼمرضلماهللمسـفمغلىم
واعؿدتماؼديمم.بـمخؾدونمواغظرممتوعفاوهمرؼودؿفؿمسؾكمشرلمسصؾقؿفؿمػؽذامضولملبت

براػقؿمبوذوماٌذطقرموػؿمععفومبنيمغػرةمعمسـفوماؾضأاظؽػرةماؼضوماظبمارضماالدالممٌوم
ماظؾويم مواالميون ماظدؼـ مععز ماظضرشوم مواالدد ماشلؿوم ماظغطرؼػ موظل مان ماظب وادؿؼوعي

مأسظؿسؾقفؿمبدوظؿفممؾتصأم،ذطرهمصطوظًمبفؿمععفمايروبماألتلرغبفماهللم:مذعؾون
مضطعماهللمصلودػؿ مثؿ مصؿـ مايوديمسشر ماظؼرن مؼبمحدودماظلؾعنيمعـ موذظؽ ماظؽروب

م مصصوروا ماثورػؿ ماٌلؾؿني مارض معـ مواذػى مغورػؿ مواػبد موالمال مايصقن ؼػورضقن
اهللمتعوظبمواظبمعبقعمذوءممإنؼوتلمموراسمواظعققنماظبمعومطونمعايدوسيمسـممضقنؼػذل

مبوظؿعس ماالدالم مرعً معو مصطول مبؼقظل ماذرت معر مضدمم.عو موػق ماظؽى مواصؾف اشلالك
ماالغؿعوشمضولمذبؿعمبـمػالل:

م.ؼومذبؿعمينتعلؿاتعلًمطؿوممصردمتفومسـمخؾقؾفومتؼقلموضدما

مم.وؼبمايدؼٌمتعسمسؾدماظدغقو

جؾسمذاتمؼقممسـدمجـوزةمظؾدصـمموممجعػرماٌـصقرمأبومأنمكؽظطوئػمعومضبعـممو
مطونمسؾكمرأدفم مطؽقؾو ماًؾقػيمحزؼـو مدالعيمصقجد مأبق مبينمسؿفمصلتك معـ ػلماعرأة

ودتفمععفمصلؾؼفماٌـصقرمبلنمضولمظف:متعلًماظطرلمغوزرامإظبماظؼدل،مصلرادمأنمؼلرهمطع
مالمؼـؾغل ماجملقنممومعو مؼب مدالعيمواغؿؽلًمأصـقًمسؿرك مومم117أبق مؼو مأسددت ومعو

ضبؽمشلذاماٌؽونمؼرؼدماظؼدل،مصؼولمارووالمبـًمسؿمأعرلماٌمعـني،مصضقؽماٌـصقرم
م مبرئ مصؾؿو مرؾقى مصعوىف مظده مو معرض مأغف مأخؾوره معـ مو مادؿؼؾك. مظفحؿك عوممضول

ممبؼدارم مطـرل معول مذا مطون مو ماظقفقدي مصالن مسؾك مادسل مظؽـ مو مغعطقؽ مذلء سـدي
جعؾؽموأغومووظديمغشفدمبذظؽمصؿضكماظطؾقىمإظبمضوضلماظؽقصيمابـمأبلمظقؾكموضقؾم
ممسؾدماهللمبـمأبلمذدلعيمصلدسلمسؾقفماظطؾقىمصلغؽرماظقفقديمصؼول:مظلمبقمـيمومخرجم مم ممممقبممممم ممم م ممممم ممم مممممم ممممم ممم ممممممم مم م ممممممم م مم مممم ممم ممممم

ماجملؾسمومخوفمأبومدالعيمأنمؼطوظؾفمووظدهمومدخالمإظبدالعيممأبوإلحضورػؿومصوحضرم
ماظؼوضلمبوظؿزطقيمصلغشدمضؾؾمدخقظفمحبقٌمؼلؿعفماظؼوضل:

مومإنمحبـقامسينمصػقفؿمعؾوحٌممممإنماظـوسمشطقغلمتغطقًمسـفؿ

مبٌوـاظقمظقـعؾـؿمضـقممطـقػمتؾؽمممممممممومإنمغؾـقامبؽريمغؾـًمبؽـورػـؿم

ؽؿومعلؿقعمعظؼوضلمصؼولمشلؿومطالشفودةمسـدمااظبنيمؼديماظؼوضلموادؼومماثؿمأحضر
م مثؿ معؼؾقظي مؼردممغؾؾاٌممؽبممم مؽبشمرموذفودتؽؿو مان ماعؽـف موعو ماظقفقدي موارؾؼ مسـده عـ

ذفودتفؿومخقصومعـمظلوغفمصفؿعمبنيماٌصؾقؿنيمؼؿقؿؾماٌغرممعـمعوظف.مودالعيمبضؿم

                                                           
 غلكيمأ:معومالمؼعين.م117
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همادقدموغقادرهمواخؾورمابـمؼزؼدماىقنموذطرمايوصظمابقماظػرجماغفمطونمسؾدااظدالمػقم
طـرلةموعـفومانماٌفديماسطوهمجورؼيمصوتكمبفوماظبمزوجؿفماممدالظيموضولمشلومهػظلم

ماتكمابـفومضوظًمظفمعومضولممويمابينمصعؾؿًماغفمؼلذلمشلعبفومالؼراػومدال سؾقفومصؾؿو
مو مأخاابقه مابقه ماخدل مصؾؿو مابقف مسؾك مصػقتفو مابـف مصقرؽفو مبقرؽفو مإظبممذهشرتف وذػى

ماٌفديمواخدله.

ماٌ مطؿومصؼول معين ماتلؿع ماٌمعـني ماعرل مؼو ماظقظد مصؼول مظؾلفـ مخذه مظؾقرس فدي
معـملمأعلموعومزلعملضولمإنمأبلمػذامعـذماربعنيمدـيموػقمؼطم،زلعًمعـفمضولمضؾ مممقب

صضقؽماٌفديمم،طؾؿيموالمذؽوؼيمواآلنمورؽًمجورؼؿفمعرةمواحدةمصصرتماظبمعوترى
وظبموععـكماظؾقًمانمطػرةمحؿكمادؿؾؼكمواعرمالبلمدالعيمبوخرىمواضرماظقظدمسؾكماال

وػرانمروظًمؼبماالدالممصقظؿفؿموتعددتمسؾكماؼدؼفؿمروسؿفؿمودقمماًلػمواالخذم
مدخقشلؿمعـػبوظ ماول معـ موالؼيمظؽـ مواضرممإظب ماطـر مذعؾون ممقباظؾوي ممم ممم مم م مممم م م مممممم مأبلوعـف مإظب

ماظػؿقحوتمؼؼعماظضررماحقوغوموعرات:

 ضضقـومدؼـومعـفومضدمطونمؼبمتـسممصردمربـوماظؽرةمسؾقفومظـو

مػ ماظؽر موق ماظعدو مسؾك مم،خرلؿاظماظرجقع معـ موػق ماٌطقع مبـ ماهلل مسؾد جؾمأضول
محم،اظؿوبعني ممبؽيقصرمٌو مبعضممععماظزبرل متلخرمبعضماألؼوممٌومغبؾمسؾقف ومطون

مؼؼقل مو مؼؼوتؾ ماظزبرل.صصور مبـ ماهلل مسؾد مدقدغو مالعف مو مؼقدػ مبـ مايفوج مجققش
ضؿؾ.موممواذؿدمضؿوظفمععفؿمحؿكم.عرة"واظشقخمالمؼػرماالمممةػذلدوخؾػماظؽرةمبعدماظ"

ؾيمذظؽمعبسـماحقالماظردقلمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمصؽونمعـمٌومدللمػرضؾمابودػقونم
ضولمطلرىمػلمسودةمم،ـولمعـفغأنمضولمطقػمايربمبقـؽؿموبقـفمضولمدفولمؼـولمو

مصونماظعوصقيمواظؽػرةمالمؼؽقغم:اظعوصقيمصؼؾًمواالغؾقوءمتؾؿؾكمثؿمتؽقنمشل ونمصعؾكمػذا
ثؿمبعــومسؾقؽؿمم"مأياالمبعدمعؽوبدةموجفدمضولماهللمتعوظبم"مثؿمرددغومظؽؿماظؽرةمسؾقفؿ

ماوم ماىزؼرة معؾؽ مجوظقت ماو ماٌقصؾ معؾؽ مدـقورب مضقؾ مذدؼد مبوس ماوظل مظـو سؾودا
وضدمماخلمسؾكماخؿالفموبعدمترددػؿمودطماظدؼورمرددغومظؽؿماظؽرةمسؾقفؿم*ًمغصرخب

أيمردمربـوماظؽرةمظـومسؾكماػؾموػرانمحؿكمضضقـومدؼـوممظؾؿؿؼني"معوضؾيضولمتعوظبم"مواظ
مممممؽبؼذطرموتممونمواٌرادمحصؾماظقوسمعـفمحؿكمصورمملقغلفًمسؾقفمسـوطىماظـل ممؽبلممكبدمقمؾبـممم

مص ماظظػر مسؾك مواسوغـو مبوظـصر ماهلل مصؿح موضضقـمشػقـوحؿك موضرتمموشؾـو مدؼــو ثورات
اإلؼوبمضولمأعقيممومتعطؾماألدؾوب.مضرتمسنيمعلوصرمبوظلالعيمومؼوسإلاالسنيمبعدما

مبـماظصؾًمؼبمؼقدػمبـمذيمؼزنمايؿدي:

                                                           
مؿبممخبًمغصر:ماٌؾؽماظؾوبؾكمغمؾمقذمقمدموغمقصمقرم* مؾبمممؾبممؾبم مممؽبمؾبم مممممممم ممممم مم ممم  م
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ًمـىممسـؾـكماالسـداءمجـمـمؼطؾىماظـلرمإالمطوبـمذيمؼزنمظمممم ممؼدؼـؿما مممممم م ممم مممم ممبم م م ماالقممممممم

موالبـعضماظـذيمدـمدهصؾؿمصبدمســمقـصـرمظـؿومصـونمرحـؾـؿــفمضؼـؿؿم

ماظـــػـسمواٌوالمهسؾكماالسـداءمؼـفـمبـمطلرىمعـمبعدمتودعيمامثؿمأتك

مؼبماألرضمأحؾوالمؾمضدمجرتؼزبوممحؿكماتكمبينماالحـرارمؼؼدعـفـؿم

مرىمشلؿمؼبماظــوسماعـــوالإنمأعـومممدرمػـؿمعــمسصـؾـيمخـرجـقامهللم

ماظبمانمضول:م

ًمدمبعدمأمبمقماالموذقىممبوءمصعمعـمظنبممتضعؾوالمتؾؽماٌؽورمم  ممممممم مؿبمؽبم

بـمسـؿونمبويمثغرماظػؿقحوتمدقديمربؿدمملعومؼؿؿـؾمؼبمصؿحمأبمأحؼموػذاماظشعر
م:فوػرانمواغوماضقلمصق

مالالبـؼصـرموػـرانمدارمظؽمربمؼـذلنمعـصــؿمػــقـؽوموبـؽماظـصـرم

ممممممعمعمـمكمؼبمجقدهمومثـًور مم مم موؼبماظشػوسيمورثٌمابـمعؽقوالمذـقـؿمؼبمممؾبمؽبممب

موالمٌكؿطػمعـمدقاكمغقاالموانمػقمذيمؼزنممفؿصالمؼداغقؽمضرغ

مممممسؼدمػذاماظـظومماٌمقمردي:مضولمدوؼرتمابوممومؼلؿضرفمؼبمػذاماٌؼومموؼلؾؽمؼب مممم مم مممم م مممممم مؽبمم ممممممم مممم موم
روػرمازلوسقؾمبـماظؼوئؿمابـمسؾقدماهللماٌفديماٌؾؼىماٌـصقرمثوظٌمعؾقكمبينمسؾقدم

م مػزم مؼقم موذظؽ موموبأبوٌفدؼي ماالصرؼين مايؿور مصوحى ماًورجل اٌـصقرممبقدؼزؼد
اظشوسرمدفقؿمشدتفمضقلمغامهموووغووظؿفمإؼمصؿلقؿفمحقـؽذمرربونمصلؼطماحدػؿومعرارا

مبـمواثقؾ

ماٌلوصرمبؼوإلطؿوماضرمسقـومبومسصوػوموادؿؼرمبفوماظـقىممصلظؼً

صنذاموأوحقـومإظبمعقدكمأنماظؼمسصوكم"ضؾًمعومػقمخرلمعـمػذامواصدقمأالمصؼولم
مواغؼؾؾقام مػـوظؽ مصغؾؾقا مؼعؾؿقن، مطوغقا معو مبطؾ مو مايؼ مصقضع مصمؽمقنم مؼمو معو متؾؼػ ممممممممممػل م مممم م ممممممم م م مممممم ممممم م ممم م م مم مم م م مم م مممم مؽب م م ممكب ممؽبم ممم م مممم م م

عرمأؾؿموعـؾمػذامٌومعًمابـمردقلمصؼؾًمعومسـدكمعـماظغأمؼومعقالغوصؼؾًممصوشرؼـ."
ممممممممـبازلفمسؾقفمدوظفمايفوجمانمؼعؿؾمظفمبوبممطؿىسؾدماٌؾؽمبعؿؾمبوبمبقًماٌؼدسمو ممممم ممم مم م مممممم ممممم ممم موم

مواحذلق موضعً ماظـور مصوسؼي مان مصوتػؼ مظف مبوبممعـفومصنذن موبؼل ماٌؾؽ مسؾد بوب
م مايفوج مظف مصؽؿى ماٌؾؽ مسؾد مسؾك مذظؽ مصعظؿ مغور"ايفوج مأن معـمأغزمابؾغين ظً

معـؾفو موعو مايفوج مبوب مهرق مومل ماٌمعـني ماعرل مبوب مصقرضً مإالمماظلؿوء مذظؽ ؼب
مممم طؿـؾمابينمادمماذمضربومضربوغومصؿؼؾؾمعـماحدػؿوموملمؼؿؼؾؾمعـماآلخرمصم م ممم ممم مممممم ممممم مم ممم ممم ممممممممممممممممممممممممم مممم مسـفمٌومضراهمممبرممؾبلمممم

م.وعـمبدؼعمعومضؾؿفمؼبمصؿحمموػرانماداعفوماهللمظإلميون

مصورماالعرلمؼبماظـغرمؼؼصدٌومانممخؾقؾلمضـدمرـوبماظـشـرابماٌـقردم
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معـدـوضـدمطونمعووىمظؾقصقدموعؼمجػًمرحـولماظقاصدؼـماممسلـؽرمأو

موضدمضوظًماػالمبويؾقىمربؿدموػـرانمظـؿـوماصـؿـقؿـفوممممؽبمممممـذمبـؿـفمؽبفممؽبتم

مصـلمدرةمتـؿـقضــدميمممؽبقتـمممممممممؾبطـقـومضـممؼبمضـؿـقصمزجـوجيمماصفـوتمسـؼور

مبـقـضمتـقؾموتـعؼدمؼـظـفمحؾمصضـيمملـؾؽاظـؿوءمعسؾـقـفمىمصـؼـ

مممؽبجؾقدومسؾكمذم مم ممم مموممايصقنمصؿومترىممؿبرمممم مممممممم مم م مقثـمؼعؾداظبقػـرانمغـوضقسموالممم مم

مإذمضولمؼبماًؿسماٌمذنماذـفـدمظــداءامإظـكمضـقاسـدػومتـفـزمذـقضو

مررصـؽمأرعدطــونموضـراءتــــومأمممغـــــواذكأبصـرتمرـربـفومبـمالصفـ

ممممـبمممممممممإذمأضـطـعـًمبـلغـدظسمؼدماماظعـداء ممممممممم مممم مؼـدمظلمدامبـؼـقـًموايـؿدمهللؼـممممممم

مظـعؾؿـؽمأنماظـدػرمؼـدغـلموؼـؾعدموعـومزالمرـؿعماظـؿلؾؿنيمصـلمرده

موصـلمطـؾمسـقرةمظـفومظـــومعرصدمصـفوػلموػـرانماظعـدامصػـًمظـــوم

مصــؾـدمؾقـيذبـرمسـؿـزـومبــقـسـؾـمطلنمملمتؽـمبوالعسمترعلمصقاسؼم

مصـقومسفىمظلمطقػمصبؿؿعماظضدممعـماظـورماىققؿمبــػلفومتـؼؿـين

ًمقمزمرماتمبؽـػـرػؿم ممموطـقـػمتدومما ممممم ممم م مؿبمؾبمؽبم مممممممم مممم ــمرممم ــمدمع ماظػـرؼـدةمروغدومعــــفومممممؽبمؿبمممؾبمموت

مذـرؼـسماظشـرؼلكموذؼيمثؿمظقطدموضـررـؾـيمطوغـًمعـقطمرحـوظـــوم

مفدـاظـكمأنمغػـلماالطـدارمضقممممممبؿـذطورػـؿمسؿًموعبًمػؿقعــوم

مفومرـولمعـؾؽـفـؿمضـدميومممـددبـممـؿمسـؼدػميقػـرانمودـطظبـػؿـقفم

مفـؿمبــفومسرؼضموعؾـعدبـربـضـوممزػـًمبـفمعصـرمثؿمندموذوعــوم

موالمذـؽمظؾؿـصـرؼـمؼـعؾقموؼصعد ممواػـؾمايفـوزمضدمتلوععقامصعؾفم

موطــؿمدرةمســؾقـوءمبوظـقـؿمتـقجـدمممصـؽـونمبقدطماظغربمذخرمعضرةم

مدقوعـؾـؽمعـماحـلـوغفمظقسمصبمممئفمغقـؾمصقـضمسطومةوسـؿماظعـػـو

مصؼ مواحد ماظعرب مسـد مواظؽرة ماظؽرةممدواظدائرة مٌـ ماظشقؾوغل مضقس مبـ مبلطوم ضول
مسؾدماهللمبـمعلعقدمسؾكمابلمجفؾموػقمعـؼؾمبوىراحمؼقممٌوموضػوسؾكمعـماظػرةم

م.صؼولمابـمعلعقدمهللموظردقظفمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿماظققممٌـماظدائرةمظفمصؼولمبدر

ماظـصرمصقومظفمعـمظؾسمؾؾحبممسلسمظؾقربمعؿزراممؾذفجب

ممذاىفؾ معـ ماصذلق مٌو ماىوعع ماألبطول مًصول مطوعؾ ماظرجولماحملػق مؼب ودـ
واالزارمععروفموايؾؾمبرودماظقؿـمطؿومالبلمسؾقدةموايؾيمازارمورداءموالمتلؿكمحؾيم

ماظؿوء مبػؿح موايؾي مثقبني متؽقن ممدػـمحؿك مايوء مبؽلر موايؾ مايرامماظلؿلؿ ضد
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م.مضولماظػرزدقمؼبمحؾؼيمايلـماظؾصري.واًؾقؾماظزوجمواًؾقؾيماظزوجي

محاللمسؾكماظلوبلمٌومملمتطؾؼموذاتمخؾقؾمأغؽقؿفومرعوحـومم

مايلـم مصؼول محؾقؿفو مسـ مطوصرة مدوبل مدلظف مٌو مسـف ماهلل مرضك مايلـ مسـ جقاب
مظؾػرزدقمإغؽمععمذعركمظػؼقف.م

وهللمدرهممتعفىمطؼقشلؿمؼوظفمرجالمووؼؾفمإغلونومضقظلمصقوظفمعـمظؾسمػلمصقغيم
م مؼبصوردو ماظصقغموالذؽ مػذه مسؾك معـ مػذهممدخقل معـ مذطر مٌو ماظؿعفى مبوب مأن إال

مبؾ ماىفؾدماٌشؿرمصظماظصقغ معراديمبفذا ماصعؾمواصعؾمبف معو قغؿنيمعشفقرتنيموػؿو
مبمويمظؾقربماعرلغوماٌـصقرمبوهللمدقديمربؿدمبـمسـؿون ةمصوغفمممدوحـومبفذهماظؼصقدممؽبم

مات مواهلل مؼـ ماػؾف موسظؿ مذوغف موسال مدعره موشالء ماظعؾؿ محبصدقق مدؼـفمزفؿع مبني عف
مؼطووعماحد مماودغقوهمومل مبؾ مدعودة ماذودةموظؾعوعي مظؾكوصي مػقاهمصلقودؿف ؾطوئػيمبؼب

مايلـيممومعؼوصدهملؿقلـياٌ

مأبلم مبـ ماهلل مسؾد مان ماٌؾـك مػذا مصقر ماظب موؼضوف ماٌعـك مػذا مؼب مؼلؿضرف وممو
م.طمٌومضولمؼبماٌوعقناظلؿ

مؾقبوظدؼـمواظـوسمبوظدغقومعشوشممأضقكمإعومماٌفديماٌلعقنمعشؿغالم

ضولمظفماٌلعقنمعومضؾًمصقـومذقؽومامنومجعؾؿينمسفقزامؼبمربرابفوموبقدػومدؾقؿفوم
ماً مبوعر مؼؼقم موصصؿـ مواظعوعي مضولموي معو متؼقل مان مسفزت ماظطوعي ماالعقر مؼصودع عـ

مزؼزمرضلماهللمسـفجرؼرمؼبمسؿرمبـمسؾدماظع

موالمشرضماظدغقومسـماظدؼـمذوشؾفممصالمػقمؼبماظدغقومعضقعمغصقؾفم

ةمبؾمخؾقؼمبؽؾمذظؽمدؿعماًصولماحملؿقدةمواشلداؼيماٌشفقصبمالوطقػمأعرلغو
وبصرلةمعطرزةموالمؼشؼمظفمشؾورموالممةؿقعمعومػـومظؽمالغفمذومبدؼفيمععفزجبوجدؼرم

معضؿورمريصبد ماالصم،ؼب ماخذلاسف ماؽؿوال مواضذلاسف موؼؾدعممزػورألور ماالغقار وؼطؾع
م مؼبممضوبطاالزػور موسؿر مذفوسؿف مؼب معؽدم مابـ مصوق مبورائف ماظلؾؽ مرابط مبوآلؼي اٌؾؽ

م مضقل مبوهلل ماٌـصقر مممدوحـو مؼب مبف مؼؿؿـؾ معو مواحؼ ماظملبأغبودؿف مؼبمدااظعؾوس رعل
م.بـمغبدانادقػماظدوظيم

ماظـدغـقـومؼبمجـــيماًؾدممسـالكمؼبمأعـرلماظعـالمأنماظعـقاظلمطـقادىممم

مؼمؿمرممسؾقؽمايقلمد مم مم ممم ممم مدؾؾواظموصـرصـؽمعـومبـقــماظشـؽـقؿيمػؽمؼبماظطالمممقمؽبمؾبمنبم

مدضـرظـؾـوضـقظـؽمظؾـؿـؼـقىموطـػـؽمممضكممترؼومتضلمسؾقؽماظدػرمصعؾؽم

ماظــقــفمتــفـــــرماذؼــــوظـــــفوممماتــؿـــفماظــكـالصــيمعــــؼــدةمممم
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موظــؿمؼــؽمؼــصـــؾــحماالمظـــفومممتـصـؾـحماالمظــــفممممممصــؾــؿمتــؽ

مظـزظــزظـــًماالرضمزظـزاظـــــفوممموظــــــقمارادماحــــدمشــقــرهممممم

موظـــؿــومضــــقــدماهللمأســـؿــوشلممموظــقمظـؿمتطعـفمعؽـوتماظؼؾـقبمممم

موعـمضقظلمصقفمبشريمإخل...

مرطـــوموثــقــؼوماظـقفمتلـــدماالعـرمطمأنمشلؿممبشرىمألػؾماٌغربماألود

مظـؿـؾقكماصؿكـرصكــرػـؿمإذامعـومبومظؼـطــىمدائــرةماظـؿؾـقكمضـورـؾــيمم

ــمشملمبــقادرهممماشلـؿـوممعـقؿد مممممممممممماٌمـك مؽب مممؿب معـرتــدموعـؿــزرمؾــؾماظـــصـرؼـقممم م

مػؿمؼلرواطـلـىماظـوسمبعدمسلرممبيمذطــؿمدـدمخـؾـًمصـلمدـنيمذب

مطـؿومســؿماظــكؾؼمبضــقوئـفماظؼؿرمصوظـؽـؾمسـؿـفـؿمجـقدهموعـعـروصـفمم

ماٌدنمواظقبرومأػـؾممأػــؾماظؼــرىمطؾفؿمممصــػـورقماظـــوسمداءماظؼـقـط

مغــعــؿماظـؿالذموغعؿماظلـقدماظـصرمماتــقهمالئـدؼــمبـفمصــٍمعـــمطــؾم

مســـؿونماخــؾػـوكمؼومعطرمبوبــلممؼوظقامظفمصاذامجــػـومارضـفـؿمشـقٌم

مممطمــقـمقمزممعوماضؿـصماظؾزاتمواظظػرممصوجملدمواظلمددمومايـؾؿمحـقـزمظفم ممممم ممممممم ممؽبمؿبم مممممممم مم مم

مدرســًمصالمتلـولمسـماظلؿرأإذامممحبـودثــيمملالتـعـؾـمتــفمروجــواذام

م  ماظؾـؾس مظؾس معـ مضقظل: ماظو مظؾلومؾمبعـك مؼؾؾس مظؾس متؼقل مذرب مبوب معـ ؾس
ماظؿكؾقط متعوظب:ممبعـك مؼؾؾلقن"مضول معو مسؾقفؿ ماظعالم".واظؾلـو مابق ماٌعري ؼبممءضول

ماظصدرماالول:

موايؿوئؾمم ةمقػمإالمشؿدلصؿومظؾمموامنومؼبمظؾسماظػؿكمذرفمظفمم

ممغمؽمىممسـمجوغىمررقمسقاضؾفو ممممم مم مم مم ممم مم م مؽبم م  مملمؼلؿشرماالماظلقػمواظؼـوماظدسسمممممؽب

معفؾؽوتفوم مأي مسقاضؾفو مررق ممبعـك مررق مجفي، مأي مجوغى مسـ مسدل مأي مممغمؽمىم ممم مم مم م مم مم ممممم م م مم م م ممم م م مم م م مم م م م مم م ممم م م م م م مم م م مم مؽب م  مؽب
متصفقمادؿــوءمعـؼطعمواظؼينمبوظؼصرمعبعمضـوملموملمؼلؿشرمأيماحدماالماظلقػوضقظ

واظدسسمأيماظشدؼدةموؼؼولماؼضومظؾطعـموؼؽـكمبفماىؿوعموػذامعؾوظغيمؼبمضقةمسزعفم
ماٌقضقع مبفذا مرزلف مؼؾقؼ موممو ماجملؿقعمكرطوؼـم،وحزعف مدؾؽ مبـمم،ؼب ماٌعؿصؿ ان

عرهمسزممصؾققيمأدىمعدنماظروممورولمػورونماظرذقدماظعؾودلمٌومحوصرمسؿقرؼيمإح
مبعض مصؼول محربفؿ مسؾك مضروص مذي مظعؾفؿممؼقم ماٌـفؿني مإظب مإذػى مًودعف وزرائف

مطقػقيم مؼب مغظروا مسـدماٌـفؿنيمبعدعو معـ ماظققم،صوتكماًودم مػذا محربـو طبدلوغومسـ
ؿمأػؾماظؿـفقؿمإنمحوربؿفؿمػذاماظققممػزعؽماظرومموأبودوطذظؽمومضولمظؾقزؼر،مضولمظؽم
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ضىموازدادمسزعفموضولمالمبدمظلمعـمايربماظققممومالمصغمصؼولماظقزؼرمظؾكؾقػيمذظؽ
ضقدفؿمصؾؿممإؼؿورمادؿشرلماالماظلقػمصلؽًماظقزؼرموتوػىماظـوسماظبماظؼؿولمصلرادوا

مظػشؾماؼدؼفؿموعػوصؾفؿمعـمطـرةماىؾقدمصوعرمعـودؼومؼؼقلمط عـمسفزمسـممؾؼؼدروا
مماالؼؿورمصمؾمقملمتممبوظؼقسمالعرلم مم مم مكبمممممم ممممممم م مؽبم  اٌمعـنيمؼقترػومظفمصووترمتؾؽماظصؾققيماربعيماالفمضقسمم

أطـرممقؿوموظثؿمزحػًماىـقدماظبماظؼؿولمرقسومأومطرػومصػؿحماهللمسؾكماٌلؾؿنيمصؿقومس
مأج مذظؽمموممـ مؼب مصقفمواظشعراء محقٌمملاٌشفقرمبوبمطوئلبـمحؾقىماظمأوسد متوم

مضول:

مــماىدمواظؾعــىبـقمممقبحدمؼبمحدهمممعـماظؽؿىمممءاغؾوأصدقمأماظلـقــػ

مظـشـؽمواظرؼــىمالءعؿقغفـمجـؼبمممبقضماظصػوئحمالمدقدماظصقوئػمم

مودرمبــومدـرلةمتؾؼكمسؾكماظعؼىممؾفممتبعوملصقــؽـؿماظلــقػمالمتعـؾ

موالمتــردمصدورماظؽـؿوتمبوظؽـؿىممصــؿومتـــولمبغــرلماظلقػمعرتؾيمم

موضولمدعقدمبـمثوبً:

مممؽباذامػــؿماظؼـكمبم ممممممممم موغؽـؾومسؾكمررقماظعقاضىمجوغؾـوممعـيممممزفمسقسقـممؽبـممؿبقممممم

موملمؼرضماالمضوئؿماظلقػمصوحؾومموظـؿمؼلـؿشرمؼبماعـرهمشرلمغػلـفمممم

فمبعدمضؿؾفمابلمعلؾؿماًردوغلمعمدسمئطونمأبقمجعػرمطـرلامعومؼـشدمؼبمجؾلو
ماظدوظيماظعؾودقيمضقلمبعضماظشعراء:

مســزعـفمثـؿمصؿؿوموبــوتمؼـــوجلممقفمسـمأػؾمطؾمعشقرةممشرقىمط

ـممظـؿمؼـفدمبدامعـماألعرمممواضــدممٌــومظـؿمؼـفـدمعـذػـؾــومم ــم ممموع ممم مممممممم مؿبممممممم مأضدعومممممؽب

مم.عوماحلـفؿومؼبمػذاماٌعـكموملماضػمسؾكمضوئؾفؿومبعدماظػقصمواظؾقٌ

موعـفوم ماٌكدم موعـفو ماظلقػ موػق ماٌشفقر مازلف معـفو مطـرلة مازلوء مظؾلقػ صوئدة
مؿقؿلم:اظؿمهاظردقبمضولمسؾؼؿيمبـمسؾد

ممكبعــظــوػرمدـم ممم مممم ــمممم ممموظمـلممسؾــقفــممممؽبرب ممممم مؿبم مســؼــقــالمدــقـقفمزبدمموردقبمموممؿمم م

موعـفومايلوممضولماالحقصمطبورىمعطرا

مإالمؼـــعــؾـقمعــػرضــؽمايــلومموممبؽػمممولــًمظـفظــصــطؾـؼــفوم

ماظؼقس:مئواٌشرؼبمطؿومؼبمضقلماعر

ــممؽبعممؽبوممم:ممأؼــؼــؿؾينمواٌشرؼبمعضوجعل ــممؾبـممممؿبل ماشقالمبفمزرضــوءمطوغقوممممؽبقغ

ممتوم:مضولمأبقواظضؿرلمؼبمؼؼؿؾينمسوئدمسؾكمزوجمدؾؿكموعـفوماظؼوضلمواظؼوضىم
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مؼــصقلمبودــقوفمضقاضموضقاضىمماصؿمممقدونمعـماؼدمسقاصلمسمؾبؿممؽبؼم

م:دمادؿشفحنيربؿدمبـمغفشؾمميعـمضقلمأبلممتوممأؼضومؼبمعرثقاألبقضموو

متـدلبقاترمصفلماآلنمعـمبعدهمممكممؾقضماظؼقاضىمؼبماظقشظطوغًماوضدمم

مواعوماظصؿوصؿيمصفلمادؿمدقػمطؿومضولماظشوسر

معــمبـــنيماالغوممعقدكماالعنيممصــؿوصؿيماظزبــقـديمسـؿــرمممممزحــو

طونمم.لماغفمعـمدققفمسودمبـمسقصمبـمدوممبـمغقحمسؾقفماظصالةمواظلالمووؼؼ
مزؼفؿ مؼغرلوا مان ماىـد ماعر ماٌـصقر مجعػر موؼعؾؼقامبم،أبق مرقال مضؾـلقات مصبعؾقا ون

ادقوصفؿمسؾكمأودورفؿموؼؽؿىمطؾمواحدمؼبمضؿقصفمعـمسـدماالطؿوفم"دقؽػقفؿماهللم
سؾقـومػذاممأبطؾًقامذظؽمالبلمدالعي:مانمـؼؾوػقماظلؿقعماظعؾقؿ"مصؼولماىـدمٌومادؿ

جعالمصدخؾمؼقعومسؾكماًؾقػيموػقمؼبمذظؽماظزيمصؼولمظفمطقػمأغًممظؽؼـوممبدماظزيمأ
صورموجففمؼبمودطفمودقػفمععؾؼمسؾكمادؿفموطؿوبممـومابومدالعيمصؼولموايمخرلمصقؿؼ

ماهللموراءمزفرهمصضقؽماٌـصقرمطـرلامواعرمبؿغرلمذظؽماظزي

ممالؼمـمـمكمسـماظرجو ممممم م مم محؿكمؼمزماوظفمبوظلقػمواظػرسمممممشرلمعؾؿلؿمءممؾبمؿبمؽب ممممممم مم مممؾبمؽبمممممممم ممم

ممالمؼمـمـمكم ؼزاوظفممظقفمشرلمدفؾيمحؿكإؼذلكماعرامؼرجكمنوحفموررقماٌقصؾممأيمالمممؾبمؿبمؽب
مضولماظشوسر:م.بوظلقػمواًقؾمواٌزاوظيماٌعوىيمواحملووظي

مصؽؾمحؿػماعرمصبريممبؼدارممدػؿمأردقمغزاوشلوممرائوضولم

مضوظم مظؾقرب مغزاوشلو مؼب مؼؼولممفواظضؿرل مواظػرس ماظشعر مضوئؾ مؼلؿ مومل ماٌطقل ؼب
يموصورسملؼتصغرلماظذطرمصرؼسمواالغـكمصرمظؽـمؼؼولمظألغـكمصرديالظؾذطرمواالغـكمو

مبوظؽلرم ماظػردون مواحد موصورس مغبدان مبين مذوسر مصراس موابق مضؾقؾي مبوظػؿح وصردون
عؾقطوموغلؾؿفؿماظبممووعبعفمسؾكمصقارسمذوذموصورسماعيمعـماضدممأعؿماظعوملموأسظؿف

وػؿمأػؾماظعراقمموصورسمم،بـمدوممبـمغقحمسؾقفماظلالماصورسمعـموظدماؼراممبـماذقرم
م مابـ ماٌغرب مدؾطون مادؿ مزؼدماؼضو مابق موطون ماظعـون مابق موطـقؿف ماٌرؼين مايلـ ابل

ممقبدقديمسؾدماظرغبـمبـمزبؾقفمعـمطؿوبماظلرم مممم ممم مم ممم ممم مم ممم م ممممممم مم تورطبفماظؽؾرلماٌشفقرممومصـػسـدهممممم
مزؼد:عبـماضولمم،طؿوماخدلمبذظؽمؼبمعؼدعؿف

مفموعدبرعمظوغوػقؽمعـمراممممضبلماالعرمذلمصعوبفمماإذامر

اظؾػظموػقمغوػقؽمواغلموجدتمععـوهمؼبمفمطـرلامعومؼعدلماظعؾؿوءمواظشعراءمبفذامقؾتـ
لمسؾكمعؼوعوتمايرؼريموغصفمؼؼولمغوػقؽمعـمرجؾموغوػقؽمعـمرجؾملذرحماظشرؼ

مطوصقؽ ممبعـك مصـوػقؽ مشرله متطؾى مان مسـ مؼـفوك موسـوؼي مندة مذو ماغف مإغؿفك.مأي
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ؼؼولمصالنمغوػقؽمبفمعـمصورسمضولمايلـماظؾصريمرضلماهللمسـفمعومطـًمازـمانم
م مؼؼقم محؿاظػورس مايرب مؼب ماظػ ممكعؼوم مبـ مسؾود ماحدمايراؼً مؼب ماظؿؿقؿل صني

ماىؾوعوض مبـ مسؿرل ماظػردون موعـ ماىؿوجؿ مدؼر مصورسممبوت مؼدسك موطون اظؼقلل
م ماظقظقد موعـفؿ ماظلعدي مػالل مبـ مايرؼش موعـفؿ مبوؼعؿفمااالدالم ماظشووي مررؼػ بـ

ماظرذقد ماؼوم مذماًقارج موراء معو مو ماًوبقر مو مغصقؾني مسؾك ماظرذقدصودؿقظب مصؽون مظؽ
مظفماىققشمصقفزعفؿموؼوخدماعقاشلؿموطونمطـرلامعومؼـشدمؼبمتؾؽمايروب:مزفصب

مصؾـعـًمغـػـللمظـالظـفماظؾـوريممجـقرطـؿماخرجـينمعـمداريمم

موضؿؾفم مسظوم محروب مبقـفؿ مصفرت ماظشقؾوغل معزؼد مبـ مؼزؼد ماظرذقد ماظقف موجف ثؿ
م.اظيتمعـفومرثؿفمأخؿفمبوألبقوتماٌشفقرةواظقزؼدمؼبمآخرػوم

مطوغؽمملمهزنمسؾكمابلمررؼػممأؼومذفرماًوبقرمعـوظـؽمعقرضــومم

مممصؿكمالؼرضكمبوظعزماالمعـماظؿمؼـكمم مممممقبمم ممم ممممممممم م ممم مم مومودققفضــومالمعــولماالمعــممممم

موظقــسمسؾـكماســدائفمخبػقػممخػقػمسؾكمزفرماىقادماذامسدامم

مظــقفلبصــدؼــوهمعــمدودتـــومممطونمصقفماظـؿقتمؼؼؾؾمصدؼــيمممصؾق

معذطقرة معدوغي موعقاضػ معشفقرة ماؼوم مايروب مؼب ماظعؾلل مذداد مبـ مظعـذلة موطون
مصقف:ممؼقمماظػروقماظذيمؼؼقلمعـفو

مطـرفمسـفومعشعالتمسقاذقوغـمممموسبــمعـعـومؼبماظػروقمغلـــوءغـومم

ماظعقاظقـوممقبرمزاوظــفــؿمحؿكمؼفـمؾبغمممممحؾػًمشلؿمواًقؾمترديمبـومععومم

ميناظؼرنمبقـفموبنيمبمؼقممتفرهموتفرهمطرػؿفموعـمأؼوعفمايربمؼؼولمػرتماظؼقم
ممتقؿموؼقممسراسرمبقـفموبنيمبينمثعؾؾيموشرلمذظؽ،م

وعـمضقظـومؼبمممدوحـومابلماظػؿقحوتماٌـصقرمبوهللمدقديمربؿدمبـمسـؿونمبوي،م
م:بقوتألػذهما

مؿزػًمبـفموسـؾـًماضوظـقـؿماالعــممدؾـطونموػـرانمعومخـقىمضوصــدهمممم

ممممممممم ممذدمضقاسدػومحبـــرعفمصمــ ممم مم مؿبممممــــدمتممممممؽبغممممممم مــؿمممقبتـقمعؽػـقظـيمبـفمملمتقـؿـؿموظـؿممممممممؽب

معػؿـوحمايـرمميطورثمآلمذقـؾـمممؼرثــــفومأوالدهمبـعــدهمابـــــــدامممم

مرذقدػوماظـوغلمجـوءتمبفمظؾعؾـؿمممصوظــدغقوماظؾـلًماظـفـوءمبــطؾعؿفمممم

مطوظغقٌمظؾفضؾوتمؼرويمواالطـؿممممموحوضــرػــوممماســؿمبوحلــوغفمبدو

موجعػرمبـمضبلمبفومعـماظـكدممممذقدتمسـمحلىممممذقاصغيمعـمؾؼبمض
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موحــوتــؿمابقمدظـــػمععمػـــرممممبــمدـعدمتوبعـــفممماوابـــماعــوعيمو

مارادمضؾضفومملمتطعفمبؾمتـــفـــؿممملوممصؾـقمممبلــطماىمفتعــقدتمطـػ

موػــىمطوظــرؼحمؼبماالراضـلمواالرؿمـلمعـــوزظــفمممدــورمعلـقـرمزحـؾمص

مأضوءتماًؾؼمعـمسربمومعـمسفؿمماألصؼمدورعيمممأسؾكمسلسمزفرتمؼب

مذــعـوعمأغــقارهموأراػــؿمطوظـظؾــؿممعـؾـقكمأضـطورماألرضمػــؿمطقاطؾفوممم

مبوظؽقطـىماظلعـديمملمؼػؾموملمؼرمممبشــرىمصؼـدماغـفزماالضؾـولمعقسدهممم

معـمدونمادغـوػوموضػقامسؾكماظعــــدمممرماســـقؿـفــؿمعــكثـــرهمممخوػــذوماٌ

معػيتم مبرلم مربؿد مدقدي مذقكـو مؼدي مبني ماظروي مػذا مسؾك معـؾفو ماغشدت وٌو
ايـػقيمؼبمتقغسموذطرتمصقفوماظؾدومطفذهموطـًمطلرتمواومبفموغقغؿفمؼبمزينماغفم

ما معـماالزلوء مػق مبوظقوءمعـؼقصمصؼولمظلماغصؾفمصؾقس معرات ٌـؼقصيمصؼؾًمظفمراؼؿف
مػذام معـ ماظغػؾي مسـ مصؿـؾفً مظؾـلى مبفو مجلء مصقفو مراؼؿفو ماظيت ماظقوء مظعؾ مظل صؼول

معـماظـقمملاالعرماٌعؾقممطوغؿؾوػ

مؼؾغلمطػوحمذيماظؿـؾقٌمواىرسممىمظؾففودمرائدػوغوؼضودماٌ

ظلؿنيماوماظبموػلماظؽؿقؾيمعـماًقؾمعـماالربعنيماظبمام،ىؼـواحدػومعمؼوغىاٌمو
اٌوئي،مواٌرادمبفؿماىققشمواالجـود،مضولمابقماظطقىماٌؿـيبمؼبمعدحمدقػماظدوظيمبـم

م.غبدانمٌومصؿحمخرذـيمإحدىمعدنماظروم

مطوٌقتمظقسمظفمريموالمذؾـعمجوسفوالمؼرضكمادذلمؼوغىضودماٌ

ممومضولمطعىمبـمزػرلماٌزغلمؼبماٌػردمؼبمعدحماألغصورمػذامؼبماىؿع

معـمصوحلماالغـصورمؼـىؼبمعمادمطرممايقــوةمصـالمؼــزلممعــمار

سؾكماألعرلماظؽأل،مواٌرادمبفمػـوممائدمؼبماالصؾماظذيمؼؿؼدمماظؼقممظطؾىماٌوءموممبرمواظ
ورجعمعمغـومالغفمععـكممؿؼوغىلفوموعؼدعفو،مصنذامحلـمرجقعماظضؿرلمظؾقاالجـودمورئ

مظؽؿوئا مم.واظؼؾوئؾأى مسـد ماًػوجل مؼب معـؾف ماظشػوءاغظر موضقل مضرؼش مضوظً ضولمم،
وعؼدعفؿممرائدػؿمأردقامغزاوشلومأيمضولمرئقلفؿمومعؼدعفؿمأردقامأيمأحؾلقا،ماظشوسر

ماحؾلقا مأي مواظؽػوحم،أردق، مايرب مؼب مإذامم.غزاوشلو مطوصققػؿ ماألصؿعل ضول
ضدم"ؿمؼبمايربمبقجقػفؿمظقسمدوغفؿمترسموالمشرلهمواظؿـؾقٌمظؼقظفمتعوظبمطادؿؼؾؾق

م ماظذؼـ مثالثيطػر مثوظٌ ماهلل مان مطؾرلام"ضوظقا مسؾقا مضقشلؿ مسـ ماهلل متعوظب وانمم،اآلؼي.
أردتماظقضقفمسؾكمذظؽماغظرمذرحماظؽدلىمسـدمضقلماظشقخماظلـقدلموعـمػـومتعؾؿم
مذظؽم مؼب ماًقض مسدم مراؼً مصوغل مػـوك ماظققدل موحوذقي ماخل متعوظب متـزؼفف وجقب
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ـماٌؾقكماظؼقوصرةماٌـؿصرةمعـمأومأغظرمابـمخؾدونمؼبماًدلمسماحلـمؼبمػذاماظؽؿوب،
ماظالرـقنيمومػؿم"األطقؿقم".

ماىـي.م مررل مجرس مؼلؿعقن مايدؼٌ مؼب مو ماًػل، ماظصقت ماىرس مو مضقظل و
مصلؿعقا مضول مضد مو مايفوج مبـ مذعؾي مذبؾس مؼب مطـً ماىـيممشجرماألصؿعل: ررل

عـوممذاظلموضولمخذوػومسـفمصوغفماسؾؿمبفإبوظشنيماٌعفؿيمصؼؾًمجرسمبوظلني،مصـظرم
مضولمايفوجم:مم،لمإذامزلعًمصقتمجردفؾوأجرسماي

مػوموأجرسدجقوأوارتٍمؼبممتلؿعمظؾقؾلماذامعومودقدومم

ؼؼولمجردؿفماألعقرمأيمجربؿفموعرادغومم،واىرسمبوظػؿحمصؼطماظذيمجربماألعقر
بـمإوعـمذظؽمانمم.ػـومصقتماظـوضقسموضدمادؿعؿؾمؼبمطالمماظؾؾغوءمواػؾماظؾغيمطـرلا

بـماآلبورمألبلمزطرؼومابؾـلقيمٌومضوؼؼفماظعدومبعٌمطوتؾفمابومسؾدماهللممعردغقشمأعرل
مػاي مسوم مصقفوم747صل مؼلؿقـف مضصقدة مواغشد مظؾؿلؾؿني مربؾمؼلؿصرخف مضول مو

ماظشوػدموػق:

ممـبمومظؾــداءمؼـرىمأثـــوءمػومجـردـمومعومظؾؿلوجدمسودتمظؾعداءمبقعوم ممم ممم مممممممممم مممممممممممممم

ماظ مبوب معـ ماظـقن مصصؾ مؼب ماىقػري مغؼلنيضول مبفممسـوضقاظمص: مؼضرب اظذي
ماظـصورىمالوضوتماظصالة،مضولمجرؼر.

ممرؼـمرمضـمــملمؼـٌـومتذطــرتمبوظد مممؽبمممبممكب مقصصقتماظدجوجموضربمبوظـقاضمممم

طوغقامؼـؼصقنمحؿكمراىممومؼبمحدؼٌمسؾدماهللمبـمؼزؼدمواظـؼصمضربماظـوضقسم
دمبـمطرزمسؾدماهللمبـمؼزؼدماالذانمؼبماٌـومموطوغًماممخوظدمبـمسؾدماهللمبـمؼزؼدمبـماد

مغصراغق مشلشوم ماظعراضني ماعرل مبوظػفري ماٌعروف مطـقليممياظؾؾكل مشلو مبمـمك مضد ممموطون ممم م مم م م ممؽبمؽب ممم م مم م
متؿعؾدمصقفوموؼبمذظؽمؼؼقلماظػرزدقمؼففقه

مكوظـــدبــعشــؼمعـمدؿـفودىمتمزفرمعـطقــيمماظرغبوناالمضؾــحم

ممتــدؼــمبونماهللمظقــسمبقاحــدماظـوسمعـمطوغًماعفمممقبمملوطقػمؼ

ممقبظصؾقـىمالعماقـفومبـكمبقعـيمص مم مممم معـمبعـضمعـورماٌلوجدومؼفـدممميمم

ودؾؾفمومسزظفمدـيمسشرؼـمم216مدـيمنيوذطرماظطدلاغلمانمػشومموظبمخوظدماظعراض
معلؾؿيم مذبأأنماعرأة مظف مبغالم مذوطقي موجدتممقدلتؿف مطقػ مشلو مصؼول ورؽفومشصؾو

اظـؼػلممرصؽؿىمحلونماظـؾطلماظبمػشوممبذظؽمصعزظفمووظبمعؽوغفمؼقدػمبـمسؿمصعؾؿف
موا مايفوج مسؿ ممبـ مو محبؾلف ماؼوممقاظؿضأعر مضؿؾف محؿك مايؾس مؼب موادؿؿر مسؾقف قؼ
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ٌشفقرؼـمابويرلةمسؾكمصردخمعـماظؽقصيموطونمخوظدمعـمم237اظقظقدمبـمؼزؼدمدـيم
مطـرلة.مبوظؾالشيمواىقدموأخؾوره

مهصكمسلوطرهمبوظعدموايدسمممربوضموػرانمالمأضوممسؾيمأحؿكم

م مربض معبع ماالربوض موػق مضول ماٌدؼـي، محقل ماٌؿـيبعو ماظطقى مدقػممأبق ميدح
مماظدوظي

م.تشؼكمبفماظروممواظصؾؾونمواظؾقعممربوضمخرذـيممأحؿكمأضوممسؾكم

ومايدسماظظـموماظؿكؿنيمؼؼولمػقمضبدسمبؽلرماظدالمألغفمعـمبوبمضرب،مأيم
مضولم مورلتف مأي مبرجؾل محددؿف مو مرعقً مأي مبلفؿ محددً مو مبوظظـ مذقؽو ؼؼدر

ماظشوسر.

ممممممبعذلكمذطمايمؾمقمومترىمبفم م مؿبمؽبمممم ممم م مم م معـماظؼقممربدودومومآخرمحودس.مممم

ايدسمظقؾمذدؼدماظظؾؿيموطونمردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمٌومشزامخقدلموم
موعمفمور ممبؽوتؾفؿ ماٌدؼـي معـ ماظقفقد مصكرج مدوحؿفو مؼب مجبـقده مؼقم مذات مؽبممأصؾح مممؽب مم مممم م م ممممممم م مم ممم مممم م مم مم مم مم مم م م م ممممم م مممم م ممم م مم مصفؿم

يمػذامربؿدمواىقشمًدعيماظؾلوتنيمصؿـمراىمعـفؿماظعلؽرمضولمربؿدمواًؿقسمأ
مودؾؿ مسؾقف ماهلل مصؾك مخرم:صؼول ماطدل مباهلل مخقدل ممومقبغمإً مصلوءمإذا مضقم مبلوحي غزظـو

مؽبأغموخماٌـصقرمبوهللمسؾكموػرانمجبقوصؾفمومأعرلغومكقؿصم.صؾوحماٌـذرؼـ م،ؾفطسؾقفومبؽالمممؽبم
م:ضولماظشوسر

متعددتماالدؾوبمواٌقتمواحدمموعـمملمميًمبوظلقػمعوتمبغرلهمم

نمصوحىماظؾقًموػقمابقمغصرمسؾدماظعزؼزمإماظرضوقموشرائىماإلغػوقموعـماظؾطوئػ
مضول ماظلعدي ماظؿؿقؿل مغؾوتي مبـ مؼقعم:ربؿد مرجؾ ماظؾوب مسؾك ماظـفورمأمودق ول

ضول:مأغًماظؼوئؾموعـمملم ،ضولمذرضلمضؾًمعومحوجؿؽم،صكرجًمظفموضؾًمعـمأغً
مم.واهموعضكضؾًمغعؿ،مضولماروؼفمسـؽ،مضؾًمغعؿ،مصرم،ميًمبوظلقػمعوتمبغرلهماخل

ضولمرجؾمعـمتوػرتمبوٌغربمضؾًمم؟اظـفورمودقماظؾوبمصؼؾًمعـآخرمم،واتكمآخر
جؿؽمضولمأغًماظؼوئؾموعـمملمميًمبوظلقػماخلمضؾًمغعؿمضولماروؼفمسـؽمضؾًمحوعوم

ممومسفؾًمطقػموصؾمإظبمومحؾممإظبمأضصكماٌشرقموماٌغربمومعوتمغعؿمصرواهموعضكم مممممم مممممممم مم مممم م مممم ممبمم م مممم ممم م ممم مم مم مم م مم
م.516صوحىمػذاماظؾقًمدـيم

مؼضقؼمسـفمصضوماألثالثموماٌػسممممالمذلءمؼؼدممظفجـدمسرعر

ممظفمأيمؼـؾًمظفمؼبمايربمواظػضوءمأيماٌؿلعمعـماالرضمدأيمطـرلموؼؼمؽبم مؿبمؽبمؾبمسمرمعمرمممم
م مصقف مضؿؾ ماظذي ماٌقضع مػق موادؿقققمةخقإواالثالث مبعدممهبقفس موطوغقا مدـف ظصغر
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مم ممممومحشمومومصصمؾمقاميؿفمصؼولمبعضفؿ:مضؾمؾقاممضؿؾفؿماضؿـصقا مم مم م مممم ممممممم ممبم ممم مـبممممم م صـطؼمبقفس:مإنمؽؿميؿمم
صالمبدمػذاماظصيبمؼلتقـومعـفمذراممأطـرػؿمىمعـالمصؼولػؾؾمصذضؼمبوألثالثميؿوممل

مسـفمصؾؿومذػىمالعفمدعـمضؿؾفم مبوضقي مصؼوظًموظملصؿـعفؿ ممممكبظؿفمسـماخقتفمصؼولمضؿؾقا مممممممممممم مممممممم ممم م ممؽبؿممممم
بـلرهمعـفؿمبعدممذظقمخرلكماظؼقممالخذلتمصذػىمعـالمثؿمأخمشلومصؼولمأغً،مترطقك

مؽبمنبممذظؽموععفمسمؿمفم ممممممم ومبقفسمعـمأزلوءماالددموماٌػسممشموػلمضصيمععروصيحـخوظدمابقممم
ماظؼرلوانمومضصؿفمأنمععووؼيمرضلماهللمسـفمٌومصػًمظفماًالصي، لمم ظممؽبوممعقضعمبوزاء

مؼس مدـي ماظؼرلوان مصوخؿط ماٌغرب مسؾك ماظػفري مغوصع مبـ ماالصرغٍمم58ؾي ماعر واصذلق
موظل مان ماظب مبضقاحقفؿ ماظدلبر موبؼل مايصقن ماظب مسؾكمموصوروا مصقظب مععووؼي مبـ ؼزؼد

مؼقعؽذمطلقؾقاصرؼؼ ماٌفوجرماٌقظبمورئقسماظدلبر مدمؼرممسعـماظدلاغمييمابو ممكبممموؼرادصفمدمؽمرم م مؿب مؽب مممممممم
اٌفوجرمملدؼـماظـصراغقيموسـدموالؼيمأبظماأولماظػؿحمثؿمارتدومربيمادؾؿوبـمروعلمعـمأ

مممؽباظبمؼممواٌفوجرمحؿكمػزعفؿمقأبمواغسموزحػمإظقفؿدلاظمواجؿؿعماظقفؿ نزاءمتؾؿلونمبمم رممؿبلمم
اٌفوجرمثوغقيمسؾكممأبلرؾؼفمثؿموظلمسؼؾيمبعدموأعبعفؿمصظػرمبؽلقؾيمصودؾؿممممبضمصو

رتموػفؿمثؿمتراجعقاماظبماظلردقمضؾؾيمتمقبضمػاصرؼؼقيموزحػًماظقفمعبقعماظدلبرمبوظزابمص
متؾعف مسؾك مودور مأؼضو ممؿصفزعفؿ مواروسؿف ماالضصك ماٌغرب مدخؾ مانمشحؿك ماظب ؿورة

مد موجؾول موظقؾل ماظب مصموصؾ معراطش مشربل مم رغي م م مممم م ممم م مؽبوصممؽبقمممم مإظقفؿمممؾبهممؽبرمم مصـفضً مأػؾفو اٌصوعدة
رجقامسـمسؼؾيمواثكـمصقفؿمحؿكمادؾؿقامودوخمبالدػؿمثؿملصزغوتيمعـماٌغربماالودطمص

ممجووز مإظب مصأصـفوجي ماظؾـوم مؼبملدبػؾ مو مصقفؿ مصوثكـ متروداغً ماظب مواغؿفك مصقفؿ ـ
م موراء مودؾاظعلقصي مأدمكلقس موطلقؾي مورجع موذظؽمرلاعـفؿ مػذهممععف مؼب مضدم ٌو

عفوجرمصقؾيمطلقؾيمواوثؼفمواخذهمععفمملسؾكمأبمارؾعم،ػــ73يمدـيمغقاظقالؼيماظـو
مبـم مسؾل ماظشقخ موزاد معر مطؿو مطؾفؿ ماظدلبر مدوخ موضد ماحملقط ماظؾقر ماظب ماغؿفك مان اظب

خوضمصردفمؼبماظؾقرماحملقطمحؿكم،مثوبٌمؼبمذرحماظدلدةمانمسؼؾيمبـمغوصعماظػفري
م مرطؾي ماظب ماٌوء موصؾ موضول موضػ مثؿ معـعينممممبؿممؾبفمم ؾماظايصون ماظؾقر مػذا مال مظق متعؾؿ اغؽ

ؼلؿكػمبفمأيمبؽلقؾيمثؿمرجعموػقمؼبمطؾمذظؽممظعدلتماظبمجفودماسدائؽمبوألغدظس
مؼؿقظبمعوا مان مسؼؾي موارشؿف مشؾؿوغف ماظب مطلقؾي مصدصعفو مؼدؼف مبني مذوة مبلؾخ مؼقعو ره

علقفوممةدحسمؼدهمؼبماظشووطؾؿوم)طذا(مهمصؼومماظقفومعغضؾومردؾكفومػقمغػلفمواغؿف
جقدمظؾشعرمصؼولمذقخمعـفؿممػذاموػقمؼردمسؾقفؿميبؾققؿفموضولماظعربمعومػذامؼومبربر

اٌفوجرمؼـفكمسؼؾيمسـماػوغؿفمواسؿؼوظفموضولممقبأدلبريمؼؿقسدػؿمممبؽقدةموضدمطونماظ
مؼلؿل مودؾؿ مسؾقف ماهلل مصؾك مطون موظظف ماظعرب مجؾور مؼبمغامػ مجؾور مرجؾ مإظب متعؿد ً

مممممممممؽبضرؼىمسفدهمبوظشركمصؿػلدمضؾؾفموممهرمسزضقعفمبدا ممممم مم ممممممم م مم صؿؽفمصؿفوونمسؼؾيمعـمضقظفمممؾبفمم صمممبقممؽبخمممم
يممبومدوخمؼاظطقؼؾيمصرفماظعلوطرماصقاجومثماتـمػذهماظغزوسيمضوصالمؾـصؾؿوموصؾمر
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مطلقؾي مصوردؾ ماظؾالد مصؼؿؾقامعـ مضقعف موملممإظب مسـفؿ ماهلل مرضل مطؾفؿ مواصقوبف سؼؾي
ماحدػؼ معـفؿ مثالمثومؾً مو ممثوغقي مطوغقا مأبقمو معـفؿ مو ماظؿوبعني مو ماظصقوبي معـ ئي

مولصماٌفوجر محلـو مبالءا مسؼؾيمضبؾك مضدل مسؾك مجعؾ موضد ماآلن ماظب ماظزاب مبورض ؾقرػؿ
ماىؿعي مصقف متصؾك مبوزلف مسرف ماألضرحيم،علفدا معـ موػق محقظف ماٌدؼـي موبـقً

مكبمومأمدمراٌشفقرةمبوظدلطيمواظزؼورةم عـماظصقوبيمؼقعؽذمربؿدمبـماوسماألغصوريموؼزؼدممممم 
مرلبـمعصودمصوحىمضػصيموبؾغماًدلمزػاععفؿومصػداػؿممعومبؼلـماخؾػماظؼقللموب

م مػوربو مصكرج مبوظؼرلوان مااظؾؾقي ممجبؾم مقب معـمٌلؾؿنيم ماظـؿدد مؼـؿظر مضوم مو مبرضي مغزل مو ،
موماظذراريمعـماٌلؾؿنيموم ماإلثؼول مأػؾ مدخؾمطلقؾيماظؼرلوانمومأعـمصقفو اًؾقػيمو

كمبـمواظضقصؿـيمٌومضورنمذظؽمعفؾؽمؼزؼدمومبؼلمعؾؽومسؾكمإصرؼؼقيمعدةمػبسمدـني،
مراب ممبرج ماظػفري مسـفممظضقس ماهلل مرضل ماظزبرل مآل محروب معـ مذظؽ ماتصؾ معو عع

اظشقخمربؿدممضولمصوضطربماعرماًالصيمواضرعًماٌغربمغوراموصشًماظردةمصقفمصؾذظؽ
انممسشرمعرةموملمؼردخماالميونمؼبمضؾقبفؿماظبموارتدمأػؾماٌغربماثـمو"بـمابلمزؼدممم

ضطعمرورقمبـمزؼودماظبماالغدظسموضطعمععفمطـرلمعـمرجوشلؿموصؿحماهللمسؾقفؿمصعـدم
وادؿؿرمعؾؽمطلقؾيمبوصرؼؼقيماظبمانمصػًماًالصيمظعؾدمم.اغؿفك"ذظؽماؼلقامعـماظؽػرم

سؼؾيموأصقوبفمصؾعٌمإظقفمسؾدماٌؾؽمبوٌرادممقتاٌؾؽموطونمزػرلمعؼقؿومبدلضيمعـذمع
معـمجـقدم مبوالف مثلرمسؼؾيمومزحػمإظقفمطلقؾيمجبـقدمسظوممروظؾمصزحػ صوظؿؼقامو

سمعـمغقاحلماظؼرلوانمواذؿدماظؼؿولمثؿماغفزمماظدلبرموضؿؾمطلقؾيموعـحماهللماظعربمػمب
مضبصك مال معو معـفؿ مصؼؿؾقا ممأطؿوصفؿ مدؿني مو م مدؾع مدـي مذظؽ مطون مصوروامم(78)و ثؿ

معب ماٌشفد مذظؽ مبعد مذلمعوؼفزعقػؿ مصققـؽذ معؾقؼي مواد ماظب معبع موحصدممبعد اظدلبر
م مممذقطؿفؿاظعرب مسؾك ماظعرب مادؿقظب مو مصردوغفؿ مضؿؾقا مصوسو مبني موػل موظقؾل
رةمعجبوغىمجؾؾمزرػقنموعـمثؿماتصؾمتدوؼخمجققشماظؼرلوانموانمظؾؿغربمموعؽـودي

مغزلمسؾقفؿمادرؼسماالطدلمرضلماهللمسـفمصؾوؼعفماظدلبرموضوعقامبلعرهأنمظبمإمىخرأبعدم
منيمعؾقكماٌفدؼيمواهللمشوظىمسؾكقنمزفرتمدوظيماظػورؿأمظبإمصؿؿمظفماٌؾؽمومألوالده

مالماظفماالمػق.مأعره

مواظقسسماالوسار تدال ػب طسؾ ممم   ػال ػـقؽا ظه اظؿؿؽني داحؿفا 

م مدؾفى معبع ممضولدالػى ماظلؾفى مبوظصودممعـاىقػري موؼؼول ماظطقؼؾ اًقؾ
بمألتأىمصغؿإذامإموم،ؾىعجمضقددؾفىمواذاممممقبسزمإذاممصؼولماؼضومووصػماسرابلمصردو

ومأيمظقـيمدفؾيموماٌعوؼسموسلماظقسرماٌؽونماظصعىمضدماظلفؾمواظقسسمؼؼولمارضمو
ماألرضماظيتمملمتطلمومأومسلـومعشقـومظقالم
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ماٌؾؽم مسؾد مبـ مدؾقؿون مأشزاه ماٌفؾى مبـ مؼزؼد مأن مػذا: مؼب مؼلؿضرف مممو و
مفمؼؼقلأذربقفونمصظػرمومدؾكمصقصؾمظرجؾمعـمجـدهمجورؼيمجقدةمصؽؿىمإظبمزوجؿ

مدريماىؾشـقـومواشؿـقـوماظلالػممبؾغمأمماظؾـنيموضؾمشلومأأالم

مومبقضوءمطوظؿؿـولمزؼـفوماظعؼدممجبقدمعـوطماٌـؽؾنيمإذامجرىم

محنيمؼــــصرفماىـدمغػلكيوجيممالؼــــومماظعــدوموػـــذهمممهصــفـــذ

مػذؼـماظؾقؿنيصؾؿومضولمطؿؾًماظقفم

مســــقـــومواشــؿــقـوماظؼــطورصـيماٌردمؾمظفمإالمأضراهماظلالممعينموضــــــ

مسؾكمبعدماوزادكمربماظـــوسمبــعــدمصالمضػؾماىقشماظذيماغًمعـفؿم

عـماظغرلةموبعٌمم،ٌومجؾؾمسؾكماظـلوءم،صؾؿوموضػمسؾكمعومضوظًمخوفماظػضققي
ضًمذعرتفموضصرتموػقمممدوحمؼبمراظذيممىورؼيمدبدعفومواالجردمؼبماًقؾإظقفوما

مدمصضوءمالمغؾوتمصقفموعقضعمبورضممتقؿمؼقؾمواىراً

ػذامدسوءمعـومألعرلغوماٌـصقرمبوهللموذوعمػذاماظدسوءمؼبماذعورماظعربمموؽوضقظلمػـق
مماألعرلمدمبمقسمبـممبدرانماظبماخقفمبفمصؿـمذظؽمعومطؿىم ممم مممؽبمكبم مم مدقػماظدوظيموػقمغوزحمسـفم

مىمظغرؼـــــينوضؾمالدرؼسمإغـمأالمضـؾمٌـصـقرموضـؾمٌلــقـىم

مؼبماظػراتمغصقىظلماذامملمؼؽـممؼبماظػراتمورـقؾيمعومػـقؽومظؽؿ

مصؽؿىماظقفمدبقس

ماظبمارضفمواىدمظقسمطبـقـىممضؾمظؾدرانماظذيمجوءمغوزحوممأال

مسذارماالعوغلمبوشلؿقممؼشــــقىمػـقؽـومالؼـومماظلـرورمصومنـــــوم

موصدمسوعرمب ماظرجولموٌو مرػقؾماظعأيمعألماظلوحيموػرانمبوالبطولموشؾى عريموـ
مممممممماألسمقمرممأحدمصردونماىوػؾقيماٌشفقرؼـمسؾكماظـيبمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمصؼولمظفمؼوم ممممممم مممممم مم ممم مم مم ممممم مم مم مممم م ممممممم مم ممم مم ممممم مؿبمؽبمؽبمم م م

مممسوعرمأالممتؽػمسـمجققدكمض ممم م مم م مم م م مم صؼولمصؾكمم،سؾكمذرطمأنموعؾماألعرمعـمبعدكمظلمولمممممم
أوماهللمسؾقفمودؾؿمذظؽمهللمتعوظب،موظؽـماوالئؽماسـيماًقؾمؼبمدؾقؾماهللمضولمظفمسوعرم

صؾؿوماغصرفمعـمسـدماظـيبمم.يماظققممالعالنمسؾقؽمالبقؿفومبوظػمذؼراءظقلًمػلمبقد
بـمسؿفمأربدمبـمضقسمصؿدمردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿموماصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمػقم

وضولماظؾفؿماطػينمسوعرمبـمرػقؾمصوخذتفمشدةمصؿوتمؼبمررؼؼفمؼبمبينمدؾقلموٌوممهؼد
مؼب موعقت ماظؾعرل مطغدة مشدة مضول ماظقصوة محضرتف معرأإمبقً مؼبموممم.دؾقظقية مضؾً و

ماٌـصقرمبوهلل:م

موجــعصجبـدمسرعرمماظبماظــرومممامعومتراهمسبقموػرانمشوزؼـومرلطـ
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مصؽوغًمظفمععماالسداءموضوئــــعمؼؼقدماىققشمطؾمحنيماظقفــؿم

مــــــــعخوبؼصرماعوعـومظـػلفمبمضقعفؿمطونممرىمطؾمبطرؼؼموانت

م اومعمقمؿمطممـوؼيمؾمرسـجـصونمابعدوامؼقعومال مؿبمؽب مفؿمزســـــوزعؿدبطػملبمىممممممؾب

مطوظصـؼقرمصــــــقادعةمطــؿومةغبومشـورةممؿضراشصردونمإدالممعـم

موطؾمصؿكمذفقؿمؼبمضرغفمروعــــــعمأعـرلماٌمعــنيمربــؿــدمجـدمعـم

موذؼماىققبمصوضداتماظدلاضــــــعمؼرثــقنماظعؾفوتمحــزغوموغؽؾــيم

مثـرمجـــوعـــــعكبـــؿؾؽمػؿـوممظؾؿـمدػؿمونمضدمسالمذبضعؾقكمبينمخو

مثقوبمحلـيماظصـــــوئـــعمقذكوطمزادماٌـؾؽمحلــوموبففيمممبؾــؽف

ماصـــعدوضدمحوزمضصىماظلؾؼمظقسمبمؾقطفؿممتماتصوغــفمضطــىمدائــر

مؾبمؽبمطمفمقممدؾقؿمبـمسـؿونم مأوائــؾمسوذـــرموآخرمتودــــــــــعمؼبمســـصرهمم 

مــــــؾسفاومطفــقدمعـمآػؿزمطوظصورممهللمعـؿــــــصرامعرمالوضوممصقفومب

أولمآؼيمغزظًمؼبماىفودمضقظفمتعوظبم"اذنمظؾذؼـمؼؼوتؾقنمبوغفؿمزؾؿقاموانماهللمسؾكم
مغصرػؿمظؼدؼر"

بـمجؾرلمغزظًمسـدمػفرةماظـيبمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمظؾؿدؼـيماضولمابـمسؾوسمو
م مضقظفمتعوظب مبفمػل م"وآؼيماالعر ماظذؼأؼو ماظذؼـمؼفو مضوتؾقا مممؼمؾمقغؽؿمـمآعـقا ،م"عـماظؽػورمؽبم مم

وضوظًمعبوسيمعـماٌػلرؼـمععـكمػذهماآلؼيمانماهللمتؾوركموتعوظبماعرمصقفوماٌمعـنيمانم
طؾمصرؼؼمعـفؿماىـسماظذيمؼؾقفمعـماظؽػرةموضقظلمطوظصورمماػؿزماظصورممعـممقاؼؼوتؾ

رلماجملدمؿرمذظؽمتشم سلمألػؾفوممورامشلوموعضوؼؼصوربازلوءماظلقػمأيمضوممسؾكموػرانم
م:طقؽيضولمايمعفـدمماػؿزازمواػؿز

متفؾؾمواػؿزماػؿزازماٌفـــــدي"مم"ععقدموعؿالفماذامعوماوتقؿف

ؾسمأيمفاٌفؿؾيماٌطرماظغزؼرموععـكمعـمواىقدمبػؿحماىقؿمودؽقنماظقاوموبوظدال
شوسرمسؿماظصػوتمواىقدمطؿومضولماظمفواىـقدموععروصمةاظغزامععـػفرمصؽونمجقدهمود

مبـمسؾقدماهللماظؼقلري:ممالدؼبمخ

محؿكمحلؾؿؽمتؾعــــــىمؿينقوأسطمغعــــــشؿـينممؿكًمظلمبوىقدمحستػر

محؾقػماظـدامعومظؾـدامسـؽمعذػـــــىمصوغًماظـــداموابـماظـدامواخقاظــــــدام

ماعر مؼؼوطون مال مبودف مذدة موؼب مصبوري مال مجقده مؼب مجوغؾفمصـو مؼب مذظؽ مصؽون وري
عرلماصرؼؼقيمواٌغربمعـمضؾؾمأدؼسموذامبػاٌـصقر،موطونمبـمدؼسموؿماومبعشفقرمطؿؿق
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م موطون ماظعؾقدي مايوطؿ معصر مػمبوددؾطون مإذا مؽبؼس م مممم م مطلرهرمممبزمم مموتعم.ربو م517دـي
ودؾىمعقتفماغفمحوصرمتقغسمٌومصؿؽقامبوػؾمجـدهمعـماظشقعيموسزممأربعؿوئيمومدؿي،م

رضًمسؾقفمسلوطرهمعـماولمسؾكمخرابفوموضولمتؾؼكمارضمهرثموالمتؾؼكمتقغسموس
مص مغصػف ماظب مخؾػمم،بذظؽملراظـفور مبـ مربؿد مدقدي ماهلل موظل مإظب متقغس مأػؾ صػزع

مذظؽ مؼب ماظقف موتضرسقا متقغس مدقد مربرز مبلقدي مٌم،اٌشفقر مصؼول مظو مضولممفضوظقا عو
موب م"دؼس موال متقغس متؾؼك مبؼبؾ ماطػـومم"دؼسوؾؼك مبودؼس مرب مؼو ماظؾفؿ مضول" ثؿ

ماظذيمروؼؿفممودارصؿوتمعـمظقؾؿفمم"بودؼس ممممممممعؾؽفمإذمذظؽماظؼرلوانمصمقمؿمؾممإظقفو،مػذا ممممممم مم مم مؽبمممم مؾبمكب ممم  ممم ممممم مممممممم مم
معـ ماظؿقارؼخ مبؾعض مظؾقٍ مذػوبل مؼب محصمبؿقغس موإن موضول متقغس مسؾك مطون بـماره

خؾؽونمانمذظؽموضعمؼبمربوصرتفمظؾعضمضرىمررابؾسموماهللمأسؾؿ.موتقؼبماظشقخمربرزم
مزؼم524دـيم موػقمدؾىمردوظيمابل متقغسمعشفدمسظقؿ مؼب مضرضبف مػقموسؾك دمالغف
عـممثالمثوئيمومدؿيمومتلعنيم4:7بـمأبلمزؼدمدـيمإعرهمبقضعفوموعوتماظشقخمأماظذي

بفوممبـمزرفمبػوسمملمؼعنتاوٌوموصؾًمردوظؿفماظبمم.عـوماهللمبفؿمأعنيػاظؼرنماظرابعمغ
ؼصورمواظؼوضلمسؾدماظقػوبماظبـمإوٌوموصؾًماظبماظؼوضلمازلوسقؾمبـماٌلقىمبؾغدادمو

مصو مسوشرلػؿ مصؽوغؿـقا موسظؿقػو مػذاممًبفو مؼب مؼـكرط موممو مذػؾو مدؼـور ماٌوئي تؾوع
بـمامداٌؾقٌمؼبمصـقنماىقدمأنمأبوماظػرجماٌقصؾلمٌومضوضًمبفمايولمسزممسؾكمضص

ممممممممؽبرمعصرموسفزتمضدرتفمسؾكمغػؼيمزمؼزرؼؼموز مم مممممممم مم م مممم مهم،مؽبدممؿبعمممممؽبؿفمبممؽبجممؿبومممم طؿىمإظبماظشرؼػمضقوءماظدؼـممؾب
ممممبوٌمؼمصمرماٌقصؾلمبنيايلقينمغؼقىماظعؾقؼ مم مؽبممممم م:فذهماالبقوتمممم م 

معلــــــوطلأقدمقؾمبوظؿؼمعوعًمتؼصماردولماظؾنيمسدلتــــــفوممقوذاتمذف

م وابـــمسؾـدماهللمعـمقمالماظؾــــــــفممعـمظلماذامشؾًمؼبماحملؾمضؾًمشلــوم ممممؽبمؿب مممممم مم مكممممم

وجفماظزوجيمإظبمأنمضدممثؿماغؼؾىمعـمعصرمؿؿقعمعومهجبصؿؽػؾماظشرؼػماٌذطقرم
مواذ مطـرل محبؿمبول مؼدرس موؿغؾ ماًص مؼب ماظؽوتى معومضول ماظػرج مأبل مذلن مؼب رؼدة

ضػمسؾكمضصوئدهماٌلؿقلـيموعؼوصدهماإظبمظؼوئفمعشؿوقمصوغلمطـًمم،زظًمواغومبوظعراق
مطػوؼ موذفدت محوصرممًودفؾمؿفايلـي مصؾؿو مشوؼؿف. ماظب مؼؾؾغقا ممل ماظعصر مأػؾ بون

فماظبمأبقماظػرجماٌذطقرمصؼدعؿمقفظإخرجممصصالحماظدؼـمؼقدػمبـماؼقبماظؽرديمغب
ماظلؾطونموضؾًمظفمػذاماظذيمؼؼقلمؼبمضصقدتفماظؽوصقيماظيتمعدحمبفومبـمزرؼؼ:

مواظشعرمالمؼزالمسـدماظذلكمعؿــــــروكمذلكمابؼكماظػضؾمسـدػــــــــؿمظاٌدحم

م معذلوك مؼؼقل مال ماغف محؿك موضول ماظلؾطون مصوسطوه م مبؼصثضول ماظلؾطون معدح دهمقؿ
مؼؼقلمؼبماوشلو:

مطقػمادؿقؾقًمدعلموملمتؿــــقرعمتقرســــــومممالضولمظؾؾكقؾــيمبوظل
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مػقفوتمانمابؼكماظبمانمترجــــــعموزسؿًمانمتصؾلمبعوممضوبــــــؾم

مواذـرتمبوصؾــــعأؼقمماظؿــػــرقممعومطونمضركمظقمشؿزتمحبوجـىم

مضولماٌمظػمرغبفماهللمتعوظبم691عوتمابقماظػرجمدـيم

مممممثغرمٌغراوةمحمؾمقهمدوبؼي مؽبم ممم مألعقىمدؾطونمأغدظسممسؾكمؼدمامممممممممممممم

مد مسؾك مؼؽقن ماظذي مػق مواظـغر معطوبؼ مبدل ماغف موػران مبدل مثغر موضقظل اظؾقرمقػ
مبد مودعقوط مطعلؼالن مصقف ماظعدو معـ ماًقف مؼؼع مدوحؾف مأي ماظلني معفؿؾيمابؽلر ل

نماآلمإظباًقفممووحؽكمبعضماسفوعفومذطرهماظلققرلموػوذانماٌقضعونمعشوػدمصقفؿ
م مموفؿصقخوأطـر معوظطي مأػؾ ممأذظمفؿعـ ماظلوحؾمممم  مبذظؽ مذفرة موشلؿ موأػؾؽفؿ طؿومماهلل
ماظقضودةمبذظؽمحدثـك ماظؼرضبي مواالدبوءمم،صوحى ماظعؾؿوء مخومتي ماٌؿؼدة واظؾصرلة

سوملماإلدؽـدرؼيموضولمظلمم118لرليأخقغومدقديمربؿدماٌم:ورئقسماظشعراءمواًطؾوء
ممبممأنممصمسلؼالنماآلنمخرابموانماػؾمدعقوطمشلؿماسؿـوءمبوظؼراءةمحؿكأنم قفؿمدؿنيماعرأةمم

ماظـغقر معـ مو مواتؼوغو مهؼقؼو مو مإععوغو مو م محػظو ماظؼرآن صقرممة:اٌشفقرمربؼؼوت
خقفماظعدوموظقسمعـمموؼؿقضعمصقفمؿكظاعـماظلقاحؾمموورردقسمواإلدؽـدرؼيموسبقػ

وورة.مضولمابـمسرصي:ممجدةمبضؿماىقؿمالنماظـغرمربؾمربوطموامنومػلمربؾم.ثغقر
مم.سـماظعدومزالمحؽؿماظربوطمهظؼقةماإلدالممبفمأومبعدمإذامارتػعماًقفمسـماظـغر

اظؾوجلماخؿؾػمإذامدؽـمبلػؾفمؼبمربؾماًقفمػؾمػقمربوطماظذيماخؿورهمم:ؾقفتـ
اظؼؾقؾيمػلمإحدىماظؼؾوئؾمموضقظلمٌغراوةمػذهم.ضقالنم،أومظقسمبربوطموػقمضقلمعوظؽ

اإلدالم.مضولمابـمماظؽؾورمعـمبرابرةماٌغربممومطونمشلؿمعؾقكمورؤدوءمومسؿولمعـمضؾؾ
خؾدونمومطونمٌغراوةمعؾؽمطؾرلمأدرطفؿماإلدالممسؾقفمومضولمؼبمعقضعمآخرمومطونمدؼـم
اظدلابرةماجملقدقي،مومؼبمبعضماألحقونمؼدؼـقنمبدؼـمعـمشؾىمسؾقفؿمعـماألعؿمصؼدم
غؼؾمابـماظؽؾيبمأنمغبرلمأبقماظؼؾوئؾمعؾؽماٌغربمعوئيمسوممومبـكمبفومعدؼـيمصؼؾقي،م

مؼؾلمموأنماظروم مممو ماظؾقر مبنيمتقغسمو مػلماظيت مضرروجيمو متغزوػؿمومخربقا طوغً
م مدـي مدبرؼؾفو مبعد مبـوءػو مجددوا مثؿ مم11:اظشؿول، مو مبـوئفو معـ م811تلعؿوئي

دؾعؿوئيمظؾـوءمروعيمألنمبـوءػوماألولمطونمضؾؾمبـوءمروعوشمظروعيمإثـنيمومدؾعنيمدـيم
ـمأذقوسمعـمغلؾمسقصقامبـم،مومبوزلفمزلقًمروعيمومأولمعـمبـوػومدؼدونمب(83)

إدقوقمسؾقفماظلالممومػلمضوسدةمإصرؼؼقيمومملمؼذػىمرزلفومإالمؼبمودطماظؼرنماظلوبعم
ٌومأعرمبؿكرؼؾفوماٌـؿصرمايػصلمممدوحمحوزممصوحىماٌؼصقرةمثؿمإنماظروممإخؿطقام
دؾقطؾيمضؾؾيماظؽوفمومجؾقظيمومعرغوقمومشرلػؿومعـماٌدنماظيتمخربفوماٌلؾؿقن،مومضدم

ونماظدلبرمٌومشؾىمسؾقفؿمعؾؽماظروممومبـقامػذهماٌدنمداغقامبدؼـماظـصراغقي.مومأدوامط

                                                           
 غلكيمأ:مربؾمربوطماٌلؾؿنيموجدةمظقلًمربؾمربوطموإمنومػلمربؾموورةم118
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إظقفؿماىؾوؼيمطؿومؼمدؼفومشلؿمعؾؽمررابؾسموماألغدظسمواظلؽـدرؼيمومشرلػؿمألنماظرومم
مأعراءم ماظػرني مصقظمك ماظـصراغقي مدؼـ مأخذوا مسـفؿ مو مأعبع مػمالء مسؾك مشؾؾقا مممممممطوغقا مم ممممم م مممم  مممممم مممم م ممم مممم مم مم مم م مم م م مم مم مم م م مم م ممممم م ممممم

بفوموالؼيمومعومؼقجدمؼبمطؿىمصؿحمإصرؼؼقيمعـمذطرماظروممصؿـمإصرؼؼقيمومملمؼؽـمظؾرومم
مسـفم ماهلل مرضل ماظزبرل مبـ ماهلل مسؾد مدقدغو مضؿؾف ماظذي م"جرجرل" مو ماظؿغؾقى بوب
إصرنلمومبعضماظدلبرمؼدؼـقنمبدؼـماظقفقدؼيمجؾؾقهمعـمبينمإدرائقؾمومػؿمإجراوهم

طدلمعبقعمأدؼوغفؿمأػؾمجؾؾمأوراسمومغػقديمضؾدالوةمومعدؼقغيمحؿكمربكمإدرؼسماأل
مبـم مدعد مبـ ماهلل مسؾد مإصرؼؼقي مإظب مزحػ مأن مإظب ماظدلبر مسؾك ماإلصرغٍ مادؿقالء وادؿؿر
معـم مأخقه مطون مضد مو مسـف ماهلل مرضل مسـؿون مزعون مؼب مظمى مبـ مسوعر مبين مأحد صرح

تلعمومسشرونمومضدمأتكمععفمإظبمم(:3)اظرضوسيمصقالهمعصرمثؿمأعرهمبغزومإصرؼؼقيمدـيم
معـمايفوزمأر عـماظصقوبيمومأوالدػؿمرضلماهللمتعوظبمسـفؿمم5111بعيمأالفماظغزو

مروظىم مأبل مبـ مجعػر مبـ ماهلل مسؾد مو ماًطوب مبـ مسؿر موظدا مسوصؿ مو ماهلل مسؾد صقفؿ
مطونمجرجرلمعؾؽومبنيمررابؾسموم رضلماهللمسـفؿمطؿومذطرهمابـمخؾدونمومشرلػؿمو

ٌلؾؿقنمؼبمسشرؼـمرـفيمودارمعؾؽفمدؾقطؾيمصؾؼلماٌلؾؿنيمؼبمعوئيمومسشرؼـمأظػموما
أظػمصؽونمعـمػزمييماظصقوبيمشلؿموعومغػؾفؿماهللمعـمأعقاشلؿمومبـوتفؿماظيتماخؿصًم
عـفـمإبـؿفمأعقـيمبؼوتؾفمسؾدماهللمبـماظزبرلمظعفدماٌلؾؿنيمظفمبذظؽمبعدماشلزمييمومؼبم
بعضماظؿقارؼخمأنمجرجرلمضولمعـمضؿؾمأعرلػؿمإبـمدعدمصؾفمابـيتمصؾؿومزلعفومابـم

مجرجرلمصؾفمابـؿفمصؾؿومضؿؾفمابـماظزبرلمدؽًمومملمؼدعمدعدمضولم ظؾؿلؾؿنيمعـمضؿؾ
مأحدم مصبؾف مصؾؿ مابـؿف مصؾقلخذ مجرجرل مضؿؾ معـ ماألعرل: مضول ماظليب ماجؿؿع مصؾؿو ضؿؾف
ضوظًمإنماظذيمضؿؾمأبلمأسرصفمصعرضقامسؾقفوماظعلؽرمصكرجًمسؾكمابـماظزبرلمصؼقؾم

ممممظفمظمؿممملمتؿؽؾؿمصؼولمإمنومضؿؾفمهللمالمإلبـؿ مم مم مممممممم ممم ممممممم مممم فمثؿمإنماألعرلمسؾدماهللمبـمصرحمضلؿماظغـقؿيمممممكبمؽبم
ومبعٌماًؿسمععمابـماظزبرلماٌؾشرمبوظػؿحمصلخذمبرضيمبعؾقدهمومحشؿفمصؿوتمأطـرم

مرطؾًماىمخودممضتعوماإلبؾمبدلضيمحؿكمصورتمأعقـي ماذا مصؽون مسؾكمبعرل بـماظزبرل
بؿؽمبـًمجرجرلممتشلمسؼؾؿؽمظؿقؿؾـمعـمضؾؾمضراذظؽماًودممؼومموسؼؾؿفومضولمشل

م مذظؽ مشلو مصلر مصؾؿو مربؿؽ مبوٌدؼـي مسؾقؽ مصلؼطًممأغػًان مظغرلػو مأعي متؽقن مان عـ
معوم مسـؽ مودع معـوزع مبال ماعرػو مهؼقؼ مػذا مبدلضي مصؿوتً ماظؾعرل مصقق معـ مرادفو سؾك

ـمماظغوراتمؼبمبطوئحماصرؼؼقي،ماثؿمإنمم.جعودقاهمصفقمجع ممبـمصرحمبعدمضلؿماظغـوئؿمذ ممممممممم ممم ممم مم ممبممممممم م ممممممممممم ممممممم مم مم م
مبمؿث مووضع مبؾعضفو معغراوة مؼبمظؼقؿفؿ ماٌلؾؿقن موتؼؾض ماغفزعقا مثؿ مسظقؿ محرب قـفؿ
ؾؽماشلزمييمسؾكماعرلػؿمواغزعورمبـمصؼالبمجدمبينمخزرمصرصعقهماظبمسـؿونمصودؾؿمت

مانما مؼبماعورتفمصذظؽمدؾىمادالممعغراوةمطؾفؿمثؿ ػرغٍمظسؾكمؼدؼفموعـمسؾقفموارؾؼف
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مثالمث مسؾك ماٌلؾؿني مؼوصويقا مان مسؾك مذػى مضـطور مصػعؾقرئي مسـفؿ مورجعقامحؾقا ا
ذطرغوهمؼبمذونمادالممواغزعورماظذيمظؼقلماؾقامبػؿـيماىؿؾموصػنيموػذامغؾؿشرقمواذؿظ

مظؾينراوةمعقاظلمسؿؼمعغعـمأنممد"بينماظقامبغقيماظروادمؼبمأخؾور"ػقماظذيمخرجمسؾقفم
م ماظقالء مؼؽـ ممل مصح مان ماغف معع مانممإالمؿشلاعقي مذؽ موال موحدػؿ مواغزعور مبين سؾك

اٌدؼـيماظـؾقؼيمعلؾؿومادؾؿمضقعفمتؾعومظفموععؾقمماغفمملمصبرمسؾقفؿممٌومرجعمعـمواغزعور
ديبمثؿمادؾؿقامبعدهموػذامػقماٌؿعنيمالنمذرطمصقيماٌؾؽماظليبمبشرطماظؽػرموػذام

اظػؼفوءمومضدمبلطماظؽالم،مؼبمذظؽماظشقخمأغبدمبوبومؼبمتلظقػمعلؿؼؾممتػؼمسؾقفإاعرم
ؼبمعقمضعمآخرمعومارتضوهمصوحىممبـمخؾدونمغػلفمذطراوانمجوععمومعوغع.مػذا،م

مؽبؽبقبمبؾمػقماٌعقلمسؾقفمسـفمومؼدلمظفمأغفمٌومذطرمصـفوجيمومغلؾفؿمومسمدمممممبغقيماظرواد مؽب ممممم مم مممممم مم مم ممم ممممممممممممم مممممممم ممممم مم ممممممم مم م
مضؾوئؾفؿمضولمومظصـفوجيموالؼميمظعؾكمبـ ممم ممؽبممممم مممم مم مم ممممم ممممم مأبلمروظىمطرمماهللموجففمورضلماهللمسـفمممممم

ؾىماغومالمغعرفمدمإالرضلماهللمسـفؿممطؿومأنمٌغراوةموالؼيمظعـؿونمبـمسػونماألعقى
م مبـق معغراوة موعـ مبؾػظي ماصؾفو موال ماظقالؼي معشوػممؽبمؿبمؾبممخمزمرمومػذه موعـ مررابؾس ػؿمرلعؾؽ

مبـق مضؿؾف ماظذي مغزظقمادعقد مٌو مػالل مبـ ممازشؾي ماٌوئيممتنيآػـوك مودط ماٌشرق عـ
مبـق موعـفؿ معشوػمااًوعلي موعـ ماظبرلصؾػقل مزحػ ماظذي مخزرون مدـيمؾدفمػؿ ؿودي

مم(477) موظد مصفزم مدؿني مو مدً مبعٌمثالمثوئي مو مبؾده مسؾك موادؿقظب مضؿؾف مو اظشوطر
م مػشوم مظؾلؾطون ماظػؿح مطؿوب معع مضررؾي مإظب ماظؼوربرأدف مداود مأبق ماظذي عـممئاٌمؼد

مأومقعقاظ مطذظؽ مممقبف م ممم م مصاٌـممكبفممكبمومبمؽبفممؾبحمملم مسوعر مبل مبـ معؾقكمبموقر ماغؼرض ماظشوطر موظد ؼؿؾ
مب موعـفؿ ماآلن ماظب ماٌغرب معـ ماظذؼـممـقعؽوغلي موعـ ماألودط ماٌغرب مأصقوب خزر

عـمم.ػؿمربؿدمبـماًرلمواذرصفؿمغلؾومرلطؿومؼلتلمعـمعشوػم،اخؿطقامعدؼـيموػران
ربؿدماالصرؼينماٌغربماالودطممبـمذظؽمانماظـوصرماالعقيمعؾؽمضررؾيمٌوموظلمؼعؾك

مروسؿف مربؿدمبـماًرلمعـ ماظبماصرؼؼقيمصقاصؼممغزع ماظشقعيمووصدمسؾكماٌعز مروسي إظب
مب ماٌعروف مجقػر مطوتؾف ماٌعز مدـيوفقز ماٌغرب مشزو ماظب ماظروعل مثونمم(59)وظؼوئد

م مععفوأربعني مظقعؾكمصوتك مجقػر مضؿؾ مدؾى موػق مرصقعي ممبؽوغي مسـده مظؼقفموطون مٌو
وٌومجوزمجقػرماظبماٌغربمطونمععفموحضرمبوؼػؽونمبـوػوممبؿوػرتموخربمعدؼـؿفماظيت

ممضؾؾماظشقعيمحروبمسظومعجقػرماضرهمسؾكمسؿؾفموطونمظفمعمقعبقعموضوئعفموٌومذر
مثؿ مروسؿفؿ ممصلدمتؼؾقد ماظشقعي موبني مبقـف معبقعمعو محشد مو مأعقي مبـك مروسي متؼؾد و

متوػرتمألغفومعلؿؿرةمؼبمسؿؾماظشقعيم إظبماغؼضوءمدوظؿفؿمزغوتيماٌغربماألودطمعوسدا
مارادمعـماىـدموغفضمعـموػرانمصبرماالعؿمحبذاصرػوروهماٌمقبدمواع ماغلمعـمضررؾيممبو

مزلع ماىمصؾؿو معبع مزؼري مصؾؿومبذظؽ مضؾقال مإال ماظدػر مؼب معـؾفو متعفد ممل ماظيت ؿقع
م*صاظؿؼى اجلؿعان باظؾطقاءاجؿؿعًمسؾقفمبدارمعؾؽفمأذرلمسؼدمسؾقفؿمألبـفمبؾؽني،م
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مؼقعو معـؾفو مؼؽـ ممل ماظدػر مؼب محروب مبقـفؿ مم119صدارت معغراوةممممبؾمآسبثؿ عصوف
مموعبقسفؿ مأوٌو مؼؼـمربؿدمبـماًرلمبوشلالكموسؾؿماغفماحقطمبفمعمولماظب م ممم ممممممؽبم مم ممممممممم ممم م م مممم م ممم ممممم مم غوحقيمعـممم

معو مسظوعفؿ موبؼقً مؼقعفؿ مدوئر مؼب مضقعف مواغفزم مغػلف موذبح ممبصورسفؿمثسلؽره ؾي
دفؿمواغؼؾىمبفوماظبمابقفموصوخذمبؾؽنيمرؤماعغراوةمبضعيمسشرماعرلعـممرامصفؾؽمؿأس

مزؼ مبعـفو مثؿ مرزوصرا ماصرؼؼقي مإظب مصوعؿألي مظؾؿعزم ممممم ماألعقيم مممممقب ماٌـؿصر مشؿ مو مدرورا مماٌعزم ممم مم مم ممممم مم م مم ممممم م ممممقب
ممسمالممبؾؽنيمسؾكمدوئرمسؿولماٌغربمومٌومسزمماٌعزمسؾكمبؼررؾيمصعال،مبلؾىمذظؽ،م مم ممممممممم ممممممم مممممم ممم ممممم مم مم مم م م ممم مؽب

م ماٌلقؾي مسوعؾ مسؾل مبـ مجعػر مادؿدسل مظف مبـقً مٌو معصر مإظب صرؼؼقيمإميظؿقظقاظرحقؾ
ما مبدسقة موضوم ماعرػؿ مزعوم مبقده مصوظؼقا ممبغراوة مصؾقؼ مخدؼعي ماغفو مظظـف طؿميوصفرب

والهمعبقعماصرؼؼقيمصؽوغًمميمواضؿؿؾقامضؿوالمذدؼداموطونماٌعزراٌرواغلمصزحػمشلؿمزؼ
مزؼ مورطى مصـفوجي مرسؾك ممي مصصردف ماٌرواغلممدفاروحؿزوا مايوطؿ مإظب مبف مبعٌ و

فدممذػلمشؾقؾفؿموتثلرػؿموظلًمومسشرؼـمعـموالؼؿفمصلخذمعغراوةمم471دـيمبؼررؾيم
مـقونمضقمبيمربزؼ

مــقمواظدػـــرمضــوضــــــلمعومسؾــــقفمظمواظدغقومؼــــــــــــقممبقــــــقمم

صؽوغًمظفمععمعغراوةمحروبمصعوبمومعـممهثؿمغفضمابـفمبؾؽنيماظبماالخدمبـلر
وضؾدهمأعرمروسؿفمم،ظبمعصراٌعزمإمشقىمشلومراسماظغرابموواصؼمذظؽمرحؾيمؼغظرمإظقفوم

طؾفماظبمبرضيمصوتلعًمممؾؽؿفموسالمصقؿفموملمطبرجمعـمسؿؾفمدقىمصؼؾقيمصوضرمسؾقفوم
موعدؼـي ماظؽؾيب مايلـ مابو مسؾمرابؾسرماٌعز مسؾقفو ماظمداضر مؽؿاهلل مؼووعل دػمقزلوه

ودفؾؿوديمورردمعبقعمصوسمومعؾؽملماٌغربمصضوأظبمإنيمصوغؿفًمشزاتفمؾؽالمعـمبدب
اٌغراويمصؼؿؾفمومصرمعـمبؼلمعـمعؾقكمزغوتيمممأوظقوءماظشعقيمومتؼؾضمسؾكمابـمخزر

مبعـقا مو مبلؾؿي موالذوا مشرلػؿ مو مسطقي مبـق مو ماظقػرؼين مسؾل مبـ مؼمدم ممممممعـؾ مم مممم مم مممم مم مم م م م مم ممم م م مممم مم م ممممممم م مم م م مم ممؽبمقب م مإظبمممم اظصرؼخ
معبيم مإظبماىزؼرةماًضراءموأعدػؿمبعلوطر مصكرجمعـمضررؾي مأبلمسوعر، مبـ اٌـصقر
ماٌولم معـ مغبؾ ممبوئي مأعدمه مو مبؾؽني محرب مسؾك مظف مسؼد مو مغبدون مابـ مسؾقفؿ ممووظب مممم م مم م م م مممم م ممممقبم مم م م ممم م مم م م مم م ممم ممم م مم م ممم م م ممم مم ممم م م مم
صوجوزواماظؾقرمومضربقامعصوفماظؼؿولمبظوػرمدؾؿيمومبؾؽنيمبعلوطرهمؼبمتطقانمصؿققؾم

ممممأدػشفمومضولمػذهمأصعكمصوشرتمإظقـومصوػومصؽرممراجعوممومأضؾمسؾكمسلؽرػؿمصرأىمعو ممقبممم مممم مممممممممم مم مممم ممممممم مم ممممممم م مم
ومجوػدمؼبمبرشقاريمصلؾوػؿمومبعٌمبذظؽمإظبماظؼرلوانموأذػىمدسقةم**صفدمماظؾصرة

مدـيمممممم مػؾؽ مأن مإظب مبوظصقراء معـف معشردون متورة متزل مومل مطوصي ماٌغرب معـ مأعقي بين
مم(84) مثالمثوئي مو مدؾعني مو مبـقثالث معغراوة معؾقكماوعـ مبـقممغبدان موعـفؿ اظؾصرة
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موجدةمدـيمرسطقيمعؾقكمصوسموعـماذفرػؿمزؼ موػقمادديماخؿطمعدؼـي يمبـمسطقي
وغؼؾمدخوئرهمعـمصوسماظقفوموؼوتلمزؼودةمطالممسؾقفومانمذوءماهللموعـمبينمسطقيمم495

وعـفؿمبـقمم::بؾؽنيمصؽوغًمسؾكماظػرروسمدـيممبـماظػرروسماظذيمزحػماظبماٌـصقر
نيموعـفؿمعـدؼؾمبـمسؾدماظرغبـمعؾقكمػػؿمؼقدػمبـمتوذودغقدمعؾقكمصػرومومأبوا

وابـفمعـدؼؾمػقماظذيم،م676اظذيماخؿطمعوزوغيمدـيممذاعوزوغيموتـسموسؾدماظرغبـمػ
ضبلمبـمضوبسموزحػماظقفمػقمعـمعوزوغيمصؽونمعصوفماظؼؿولممغقفزحػماظقفمابـمشو

اىزائرممإظبمبفوذػىممغقفؼؾضمسؾقفمضبلمبـمشوتعـدؼؾمومسؾكمبقـفؿومبقاجرمصؽوغً
ولماظلودسموتقظبمعؾؽمعوزوغيمابـفمسؾلموػقماظذيموصدمسؾكمأقرػومؼبمدصصؾؾفمسؾكم

ععفمأعرلمتقجنيماظعؾوسمبـمسطقيمومدفالمسؾقفمأعرمتؾؿلونمابلمزطرؼوءمايػصلمو
ظبمتقغسمإتقومآوٌومغزلمذؾػممم:74ادؿعؿؾفمسؾقفومدـيممثؿمغؿرادـؼصغزاػوموصرمعـفوم

مممطالممعـماعرمأ م مم شرلمنوئىموقل،موؾاظعؾوسمانمؼلخذامزيمماٌؾقكمعـمبـقدموربـمسؾلموم
عـصقرماٌؾقؽشلمسؾكممارادـموذفومؼبمصدرهموطذقظقغؿمةوػوضذظؽمصػعالممبوماعرػؿومع

مسـؿونم مبـ ماظلعقد مابـف مؼغؿقرادـ معفؾؽ مبعد موظل موٌو مودؾطوغف مؼغؿقرادـ مزي صػي
ومرزلفؿمواغدثرماعرػؿموعغراوةموسػمتقجنيمصففزماظعلوطرمععماخقفمابومسوعرمصودؿؾقؿ

ماظؼ معـ ماظؾصصوروا مغوئؾ مإظب موماآلن،وردني ماٌؾؽ ماظقاحدمعاغؼطع مهلل مواظؾؼوء مععو ـفؿو
خقتفؿمعؾقكمصوسمضطعمعؾؽفؿمؼقدػمبـمتوذػنيمطؿومؼوتلمإنمعغراوةموأطؿومم.اظؼفور

للمؼبمطؿوبمؿـوعومذطرتمعـمانمسـؿونمضطعمعؾؽمبينمعـدؼؾموػقماظذيمؼبمايوصظماظ
ذطرمراذدمبـمربؿدمبـمم،ؼبمشرلهمًؼألمرغععما"بينمزؼونمممقونمؼبمعؾقكؼعواظماظدر

م معـ مدؾع مسبق مؼب معغراوة معؾؽ معـدؼؾ مبـ مثوبً ماسؾؿاظؼرن مواهلل معغراوةمم.اظـوعـ وعـ
م موعـفؿ مجبوؼي محذو موضؾقؾي مدـفوس مضؾقؾي مرؼغي مبـق معغراوة موعـ ماظزاب بنيممضقطؼب

ضلـطقـيمومعـفؿممءزانبم"وراء"أقمبـاظزابموجؾؾمراذدموشلؿمضصرمعشفقرمشلؿموعـفؿم
بضقاحلمعراطشموماظلردقمومؼبمغقاحلمررابؾسمومعـفؿمبـقمؼرغونمبنزاءمعؾقؼيمومعـم

طررقطمبطقنمؼرغونمبـقمومروطمبوىؾؾماٌطؾمسؾكمعؾقؼيمعـماظؼؾؾيمومبـقامسؾقمأػؾم
ؼبمأدػؾمذؾػمومعـفؿمضؾقؾيمعشفقرةممبغراوةمبنزاءمبينممواهللماسؾؿموعـفؿمبـقمخؾقف

سوملموػرانموصويفومدقديمربؿدماشلقاريمطؿومؼوتلمموالمعـمأوظقوئفؿمومسؾؿوئفؿزر
رةمابـمفؾماٌشفقرممبدحماظـيبمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمطشقوعـفؿموظلماهللمدقديماالط

مسؾؿفممبؿقغسمصسرو مؼب ماظدػر مأسفقبوت مأحد مطون ماٌغقصؾ ماهلل مسؾد مأبق معـفؿ و
اهللمصؾكماهللمسؾقفمومدؾؿمصقفومدؾعقنموطراعوتف،مؼشفدمظعؾؿفمضصقدةمعدحمبفومردقلم

بقؿومومظقسمحرفمممومؼلؿقؼماظـؼطمبؾمطؾفومسقارؾمعـماظـؼطمومطػكمبفمحفيموطونم
موأوظقوءمممممم مسؾؿوء مغلؾف معـ مخرج مو مطبدعف مزبزوم مبين مغلؾ معـ ماظـؿضرب دضقس
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غػعـوماهللمبفؿ،مؼعلرمسدػؿممومعـمعشوػرلمأوظقوءماهللمدقديمربؿدمبـمضبلماٌشفقرم
رئماىـمومتؾؿقذماظشقخماظلـقدلموظفمتلظقػمؼبماظؿقحقدمومشرلهمومضرضبفمبقادمعؼ

صروحيمظؽـمرأؼًمتلظقػومعـلقبومظؾقظلماظصوحلمدقديمأبلمزؼدماظؿقجوغلمذطرمصقفمأنم
مبلعرلم مغلؾف مومومصمالم ماىقزي مذورحف مدؾؿف مو مذرؼػ ماٌذطقر مضبل مبـ مربؿد مماظشقخ مممم ممم مم م  مؽب ممؽبمؽب م ممم مم مم ممم م مممم م مم م ممم م ممم مممم م م م م مم ممم م م مم مم

موجف ماهلل مطرم مروظى مأبل مابـ مسؾك ماهللماٌمعـني مرضل مصورؿي موزوجف مسـف مرضل مو ف
سـفومبـًماظردقلمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمدقدةمغلوءمأػؾماىـيمرضلماهللمسـفؿموماهللم
مبوظؼؾعيمأودوطماظؼرنماظـوغلم متقؼب ماٌغراوي مدقديمربؿد ماظصوحل أسؾؿ.مومعـفؿماظقظل

اظطوػرمسشرموابـفمابقماظؼودؿموظفمذفرةمبؿؾؿلونمومشرلمعومذطرمممومالمضبصكمطوظشقخم
بـمدقديمربؿدماٌذطقرموظفمبوعمؼبماظؼراءاتموأحؽوعفموظفمعـظقعوتمطـرلةمسؾكمردؿم
اظؼراءاتماظعظقؿمأخذماظؼراءةمومتعؾؿفومسـماظشقخمأبـمزضوقماظعؾدماظقاديماٌلؿقرـمؼبم

مضرؼيماظدبيمأحدمأسؿولماظؼؾعيمومصقؿومذطرتمطػوؼيموماظلالم.م

موضقظلمحمؾقهمدوبؼيمإظبمأخرهمغزوظفمضدمي مممممممممممم ممم ممممممم مؽبمممم مم ومطؿومؼلتلمومضقظلمسؾكمؼدماألعقيمإخلمػقممممم
مػقم ماظشومموماظرصوصيمبوىزؼرةمو ماًؾقػيمبدعشؼ مػوذؿ، سؾدماظرغبـمبـمايؽؿمبـ
مبـم مايؽؿ مبـ مأعقي مبـ معروان مبـ ماٌؾؽ مسؾد مابـ معبوسي، ماألذان مأحدث معـ أول
اظعوصكمبـمأعقيمبـمسؾدمسلسمبـمسؾدمعـوفمطونمسؾدماظرغبـمػربمعـمبقصرلةمعـم

ومم243عصرمٌومضؿؾمبفومعروانمبـمعروانمبـمربؿدمآخرمعؾقطفؿمبوٌشرقمدـيممأسؿول
مسوعرم مرؾؾف مؼب مبعٌ مو ماظعؾوس، مبين معؾقك مأول ماظلػوح مسؿ مسؾل مبـ ماهلل مسؾد أسفز
مماٌمدمػمفلمصؾؿمؼؼػمظفمسؾكمأثرمومتقجفمظؾؿغربمصؾقؼممبؼقؾيمبنزاءمعوزوغيمصؼطعقهمعـم مممممم ممممممممممممممممممممم مم م مممم مممممممم مممممممممم مم ممممم مممممممم م مؽب مؿب مم 

مإظق مصلؾؿ ماألغدظس، مسؾك مأرضفؿ معرادل مشلبعض مسؿمو ماألعر مف م ممقبم م ممم مم مبـممؿم ماظعزؼز مطعؾد بف
عقدكمبـمغصرلمومعغقٌمومشرلػؿموادؿؼوممأعرهمممومسالمصقؿفمومطونمعقصقصومبوظعؼؾم
وماظػضؾموماظعؾؿموماظعدلمومطذامبـقهمصننمحوشلؿمأذؾفمحبوظفمومدودقاماظرسقيمسؾكم
مسؿؾف ممبفوظس مشلؿ معدحف مطـر مبعدشلؿ مسـف ماهلل مرضل معوظؽ ماإلعوم مزلع موٌو معـقاظف

مإؼوظؿفؿم مغبؾقا مو مبوألغدظس ممبذػؾف مأخذػؿ مؼب ماألدؾوب مأحد مصؽوغً ماٌـقرة بوٌدؼـي
سؾقفمومإالمصلدالصفؿماظؼوئؿنيمبوظشوممسؾكمعذػىماألوزاسلماظشوعلمومطونمعؾؽفؿمميؿدم
مسؾدم ماظعدوة مبفذه ماٌؾؽ مظف مأعؿد مممـ مطون مو ماألغدظس مسؾك مؼؼؿصر متورة مو مسدوتـو إظب

م مؼده مسؾك مأدلً ماظذي مضولماظرغبـ مبوٌغرب ماظدراػؿ مضرب معـ مأول مػق مو وػران
مضقلم مسـد ماظصرف معؾقٌ مؼب مخؾقؾ ماظشقخ مزبؿصر مسؾك مذرحف مؼب مإبراػقؿ اظشقخ
ممممماٌصـػم"ودؾعيمبدؼـورمإالمدرػؿني".مصوئدة:مأولمعـمضربماظدؼـورموماظدراػؿمآدممسؾقفم ممممممم ممممممممممممممممم مم مم ممم مممم ممممممممم مم مم م  ممممممممممممم مممم مم مم

قفوموماظلالمموأولمعـمضربماظدراػؿمؼبماإلدالممسؾدماٌؾؽمبـمعروانمومغؼشمإزلفمسؾ
ػقمأولمعـمسؿؾماٌقازؼـمومأولمعـمضربماظدراػؿمؼبماٌغربمسؾدماظرغبـمبـمايؽؿم
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مدراػؿم معـ مإظقفؿ مضبؿؾ ممبو مؼؿعوعؾقن مطوغقا موإمنو ماظـوظٌ ماظؼرن مؼب مبوألغدظس اظؼوئؿ
سؾقدماهللمبـمزؼودمضوتؾمايلنيمرضلماهللمم*اٌشرقموأولمعـمضربماظدراػؿماظزؼقف

ماغؿفك مبينم.سـف معؾؽ موأربعؿوئيممواعؿد مثالثني مدـي ماظب معؾدءه معـ مبوالغدظس اعقي
م مدـي مسشر ماحدى مؼب ماالداردي مغبقد مبـق مذطرزاغبفؿ معـممممو موضبل مواٌلعقن سؾك

م مدـي ماًوعس معـ مأربع ماظإظب معـفلـي مسشر مغبقدمؿوػماظرابعي مم،بـق معقؿقن بـمبـ
م.اغبدمبـمسؾلمبـمسؾقدماهللمبـمادرؼسمرضلماظؾؾفمسـفؿ

مظشؿـــــــــساماظعزوموعؾؽفؿمؼبمشوؼيممضدمأدلفعـفؿمنمخـزرمثوظـــــــٌمضــر

م.سوعالمبوٌغربماالودطمظؾينمأعقيمتلعنيمأومإحدىمومتلعنيمومخزرمػذامطوندـيم
موعـممممقبصؿدم متداصع مال ماٌغرب ماعصور معـ موسدت ماظعؿران مؼب موتؾقرت موػران معغراوة ن

وئعموطونمعؼصدامظؾعػوتمػوماظعؾؿوءمواظؿفورمواربوبماظؾضدعمضصزـوعالمباحلـمععوضؾفم
مواظػؼفوءم ماظؽؾور ماظعؾؿوء ماحد مػبقس مابـ مودخؾفو مواىققش مواظعلوطر واظقجقه

عـفمطؾمعقضعمبعدعومدخؾماىزائرماذمذاكممًخرماظؼرنماظرابعمصقضعآوماؼبمم،األخقور
م مصؼولاظضرؼؾي مؼوتل مطؿو مبوظؾـوء مبوٌم:عفد مخزرماسفؾين موػران مبـغرؼـ معدؼـؿني غرب

ممـوجزائرمبؾؽنيموع مبـمأسؾؿوئفوموربدثقفو بقماظؼودؿماظقػراغلماحدمذققخمابلمسؿر
ممسؾدماظدلماظـمؿمرميماظؼرريبموعـفؿمابقمسؾدماهللمربؿدماظقػراغلماٌؾؼىمرطـماظدؼـمطونم مم مم مممممم م ممم مممممم مممم ممممممم مم ممممم ممممممم ممممم م مممممم مممممؽبمؿبم  مممممم

ؾمصصقفومبوظعؾؿمواالدبموحلـماظػفؿمصؽونمضدمحماذؿفروم681دخؾمعصرمؼبمحدودم
بقممتقؿماظقػراغلماظقاسظمغػعـومعـماظعؾقممظؾوبفوموطشػمسـمايؼوئؼمحفوبفوموعـفؿما

ماهللمبفؿم

ضولمسؿرمم.حدألودمؼأيمضودلماظراسمالمؼـمسوضقظلموعؾؽفؿماخلم...ؼؼولمصرسمسلو
مًطوبمبوظدرة:بـماٌومسالهمسؿرممزبرلبـمععديمطربماظ

ـممممؾبذمسينمطلغؽممزػتا م ممورمسمقـــ مكبمممم مبلغمعمؿممسمممؽب مومذمومغمـــــــقماسم أمممقشيمممؿبمؽبم م ممؿبمؾبمممؽبممممممممؽبم

موتمضوسدلؼبمعؾؽمزوػرماىمعـمسظقــــــؿممضؾؾؽصؽؿمطونم

مظفمبعدماظشؿــــــــوسظذوصورممــًموغوهمسـفمصؾدغقهقظًم

م.ومالمؼمجؾفممنرموالمأددماؼطقعماحدمالسلودومومعذظقالمبعدمعومطونمعأيمصورمروئ
ظدرةمصؼولماضربينمطؿومضربؿؽمبورويمأنمسؿرمٌومزلعمػذامعـمسؿرمادؿقلمورعلمظفم

م.صعػلمسـف

مؾبمؿبحمفمؿمأزاأربعممدـيمدًمعـ م.سـمذظؽماظـغرمازداجيمععمسفسممممؽب

                                                           
 اظزؼقف:متعـكماظػوددةم*
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اظؼؾقؾؿونمعـمبطقنماظدلاغسمضقممطلقؾيماٌؿؼدممذطرهمؼعدوغفؿومعـمبطقنممنومػوتو
زغوتيمعقارـفؿومبوٌغربماألودطمبـوحقيموػرانمومطونمشلؿوماسؿزازموآثورمؼبمايروبم

مومظؾينمأبلمدظقؿ ماظؽرؼؿمومأبقمدؼؾؿمبـماًطوب مرجوشلؿومذفرةمبـمسؾد ذطرمموعـ
ممبعقغيم مسؾقفو مظقػرانمومتغؾؾقا معالصؼي مبينمعلؼـمعـوزشلؿ معـمبطقغفؿو بوألغدظسمو
مدؾعمدـنيمعـمعؾؽفؿم مبعد مثؿ مخزر مدؾعمدـنيمعـمؼدمربؿد عبقعمحقفؿمصؿؾؽقػو
شلومأخذػومربؿدمعـمأؼدؼفؿمبعدمحروبمووظلمسؾقفومابـفماًرلموادؿؿرتمبقدهمإظبم

مإص مسؾك ماظشقعل ماهلل مسؾد مأبق مادؿقظب مأن مدـي مؼقدػمم3:7رؼؼقي مبـ مسروبي صففز
اظؽؿوعلميربمأػؾماٌغربمصلغوخمسؾكمتوػرتمومعؾقطفومؼقعؽذمبـقمسؾدماظرغبـمبـم
مآخرػوم مؼب مشؾؾفؿ مرقال محروب مبقـفؿ مو مبقـف مصدارت ماإلبوضقي ماًقارج معـ ردؿؿ
واغؼرضمأعرػؿمبفومومٌومارادماظرحقؾمسـفومسؼدمسؾقفومألبلمغبرلمدواسمبـمصقالتم

صوتصؾًمحروبفمععمٌوؼيمذقعيمبـكمردؿؿمعؾقكمتوػرتمومطوغًمؼبمم9:دـيماشلقؿلم
أومم41.111ؼؾؾغمسددمخققشلؿمثالثنيمأظػمم–ٌوؼيمعؿقرنيماظلردقمم–ػذهمايربم

تزؼدمسؾكمذظؽمصلثكـمصقفؿمدواسمومصرضفؿمصؾعضفؿماغؿؼؾمإظبمجؾؾمعصوبمومبعضفؿم
طونمعـمشؾؾفمعـماًقارجممإظبمجؾؾمراذدمإظبمشرلمذظؽ.مثؿمحوربمظقاتيمومعطؿوريمو

ؼـؼؾفمإظبماظراصضقيمأومسؾكمرأيماظشقعلماٌذطقرمثؿمحوربمسفقليموأزداجيموأثكـم
صقفؿموأخذموػرانمعـماًرلمبـمربؿدمبـمخزرموموظبمسؾقفومربؿدمبـمسقنمصعؿًم
اظراصضيماٌغربماألودطمثؿمطونماظـوصرماألعقيموظلمؼعؾكماإلصرؼينماٌغربماألودطموم

رصوضمصزحػمإظبموػرانمصقوصرمبفومربؿدمبـمسقنموأزداجيمألغفؿمسؼدمظفمحربماأل
صوروامععمربؿدمؼدامواحدةموسـفمأخذواماظراصضقيموروظًمايروبمبقـفؿمحؿكمتغؾىم

ثالمثوئيموأربعنيمومثالثمواصؿؿحموػرانمسـقةمأضرعفومم454سؾقفؿمومصرقمعبعفؿمدـيم
مخ موػران مبؼقً مو مسفقلي موأطـر مبوألغدظس مأزداجي مصؾقؼ مؼعؾلمغورا مبـوػو مثؿ رابو

واغؿؼؾمإظقفومبلػؾفمومحشؿفمووظدهمعـمأصؽونمثؿمأنماًرلمبـمربؿدمٌومرأىموػرانم
ماظشقعيموأدىم مإظب ماٌرواغقيمغزع ماظدسقة مصقفو مدارمعؾؽفؿمومبـقا مؼػري،م ادبذػومبين
مجقػرم مضؿؾ معـ مأعر معو مصؽون مجقػر مععف موأتك مبنصرؼؼقي ماٌعز مسؾك مووصد ماظطوسي شلؿ

مممحملؿدموػرانمدارمعؾؽفمإظبمآخرمعومعرم.مثؿمأنمسفقليمػمالءموإخقتفؿمظقعؾلمومسؼدم ممم ممممم مم ممم مم م مم ممممممممقبمممممم ممم مممم مممممممم ممم ممممم
مممممإزداجيمزمحمػمقامسمؾمكمضؾعيمأغؽقر،مدارمعؾؽمبينمصوحلمدـيمدؿيمعـماظؼرنماًوعسمموم ممم ممم مممممم ممممم مممم مم مم مم ممم مممممممم ممم ممممممممم مؽبم  مؽبم ممم ممممؽب مممم
ماظشقخم مسفقلي معـ مو متوذػني مبـ مؼقدػ معؾؽفؿ مضطع مأن مإظب مػـوك معؾؽقا مو خربقػو

مابـماظغوزيمومبقـفوموػقمضقظف:سؾدماظقػوبمتؾؿقذمابـماظغوزيمومػقماظذيمذرحمبقًم

ممممسؿريمالمرمذملمسقضمبفمأرجعو.ممصؾقونمسؿؼونمومبضعونمععوم ممممممم مم مم مؽب م مؽب مم مممم
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مممممقبضدمسؾؿًمممومعرموم مم ممم مممممقبممأوالدمبرممأػؿمبطقنماظدلاغسمػؾمانمسفقليممممم زغوتيمأمنقحدمبطمم
اٌفديمسقلكمبـمعقدكماظؿفقينمٌومذطرمضصقدةمملؾشقخمأبدمجوغوموماظذيمرأؼؿفمظوالأ

منيماٌذطقرؼـمؼبمصققحماظؾكوريمسـدمضقظفموؼسددماظؾدرماظشقخمسؾدماظقػوبمػذامؼب
أبقماٌفديماٌذطقرمأيمذومغلىمأيمأنماظشقخمسؾدماظقػوبمعـمضولممدنموذمداٌؼدا

م ماظصقوبل ماألدقد مبـ ماٌؼداد مدقدغو ماظعربمغلؾ معـ مؼؽقن مػذا مصعؾك مسـف ماهلل رضل
م مضول مزبػػي مجبقؿ موسفقلي ماسؾؿ ماواهلل مخؾدون م"بـ مربووضقظف مؼزل مخزرممل مبـ ؿد

ماٌغربماالودطمعؼوزل مسؾكماسؿول ماًرلمعؿغؾؾو مانماذؿغؾ مظقعؾكماالصرؼينماظب مصقفو و
ربؿدمبـممحربمؼظفرمؼبمووابقهمبػؿـيمصـفوجيمصؿغؾىمؼعؾكمسؾكموػرانماخلمػذامإمن

ممممخزرماظشقعيمأوالمومأعومحربفمععفؿمؼبمأخرىمٌومزحػمإظقفؿموظمؼمقمفممبؾؽنيمبـمزؼريموم ممممم ممم م مؾبممم ممممم مكبمؽب ممممم م مممممم مم ممم ممم ممممممم مممممممم ممممممم مممممم
معغراو معصوف مبلـنيمةآسبؾ مؼعؾك معقت مبعد مطوغً مإمنو مغػلف مربؿد مٌومم.وذبح غعؿ

مممممـبفمؼدمـعوتمضوممعؼوعفماب بـمخؾدونمدبؾقطمامؼبماغفمملمميؾؽموػرانموايوصؾمأنمإالا
ممؼمدممبـمؼعؾكممعومغظرغومعـماالخؾورمؼبمذظؽ.مزبدةماظصقابمعومذطرتفمظؽمألغفوموتـوضضم ممممم مؽبمنبمم

عصرمضرشومموعـمطالعفمٌومبعٌمظفمموموزؼرأطونمعـماظدػوةماظعظوممطوغفمضقسمبـمزػرلم
اظقحشمصؼولمظفم"غبرلماظقحشمالمتـؼودمإظبماظؾقطورممرلتقفمغبلاٌـصقرمبـمابلمسوعرمظق

مصذػىمعـال.

مصوسماضلطؿومازاظـــــفؿمضؾؾمســمأرممحــؿكمازاظـــــفؿمسـفمؼقدػموسؾل

مؼد ممل ماظـغر مأي مالغف موسفقلي مازداجي ماظب مؼعقد مازاشلؿ مؼب مإاظضؿرل مشلؿ مأؼوممم ظب
موم ماظػؿح مألخقف مثؿ ماًرل مبـ محملؿد موادؿؿر معر مطؿو معغراوة معؾؽف مأرجع مبؾ ؼقدػ
معؾقكم موعبقع متوذػني مبـ مؼقدػ معؾؽفؿ مضفر مو مٌؿقغي مدوظي مزفرت مأن مإظب ظعؼؾفؿ
اٌغربمعـماىزائرمإظبماظؾقرماحملقطموأخذمعؾؽفؿمومدؾؾفمعـفؿمصؽونمعـمعبؾيمذظؽم

ما موابـف مبقعؾك ماٌراد مو معغراوة معؾؽ مظـؿؿقغي مو مبعده مبوٌؾؽ مبطقنمظؼوئؿ ماحد ػمالء
ماٌؾ مشلؿ موؼؼول مصؼقؾـصـفوجي مطؿوعي موغلى مغلؾفؿ مؼب ماخؿؾػ مأؼضو غلؾممعـمؿقن

أبممووالمؼعرفمشلمضؽلتلمأوؾضػقارمالعفموػلمتمهبرغسموضقؾمعـماوالدمزؼغماخق
مضقلم محزممؼبمعبفرتفموضقؾمعـماٌاوػذا بـماطـدةموضولمموودؽمبطـمعـمطـزةماؽبـ

مػؿوعؾؽاظ ممـيب مصؾؿو ماصرؼؼقي مبف مزلقً ماظذي مصقػل مبـ مصرضقش مشزاػؿ مضػؾاظقؿـ
ترطفؿومبفوموػقماظذيمزللماظدلبرمبفومالغفمملمؼػفؿماصقاتفؿمضولمعوماطـرمبربرتؽؿمالنم

مػو موضول ماالدد مبربر مذظؽ موعـ معػفقعي ماظغرل ماالصقات ماظؾغي مؼب مبؽورممغهاظدلبر بـ
مدؾ مبـ مودوبؼ موطقاظضرؼلل ماٌطؿورل مغلوبيمؿون معـ مزؼد مبـ مواؼقب مظقي مبـ فالن

ممممممصوظؾذلمعـموظدمضقسمبـمسمقمالمنموماظدلاغسمبـقمماظدلبرمانماظدلبرمصرؼؼونماظدلاغسمواظؾذل ممم مممممم م  مؽبمؿب مم ممم مممممممم ممم مممم
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ممرمبـمضولماظطدليمخرجمبمبرمعـمغلؾمداممعـمعوزؼغمبـمطـعونمبـمحوم صورامعـممسضقمقبم
مؾلمضقسماظعؼقمسؾقدةمبـماخقفمسؿرماظبماظدلبرمصؿزوجمصقفؿمواغشدمسوملماظدلبر

ممتـوعـوموػؿمجــدمطـرؼؿماٌـوصـــــىمصوضلـــؿماغومواظؾـربرماخـــــقةم

بـمسؿرمبـممبـًمحقداظربوبممؿوعفأنمٌضرموظدانماظقوسموسقالنموأوضولماظؾؽريم
مسدغون مبـ مم،ععد مسقالن موظد مضقعـ مضمؽبومس مممؽبممببمرممسقوظد مسؿف مبـً بـًمم"فوؾاظ"صؿزوج

برمالغفؿمطوغقامبوظشوممصبوورونماظعربماخقتفمصذػؾًمبفماعفماظبماظدلمهدػؿونمصقلد
عـمميصقظدتمظفمعودشسموعودشسمؼؾؼىمبوالبذلموػقمابقماظؾذلمعـماظدلبرموعبقعمزغوت

بـمخؾدونموايؼماظذيمالمانماظدلبرمعـموظدمضؾطمبـمحوممضولمإوظدهموالبـمسؾدماظدلم
مواخقتفمـؼ مؼوزؼغ مجدػؿ موان مغقح مبـ مطـعون مظد معـ ماغفؿ مشرله مسؾك ماظؿعقؼؾ ؾغل

ظقسمعـماظدلبرموامنومػقمعـماخقتفؿممومجوظقتمسموصؾلطنيموانمعؾؽفؿمجوظقتؼؽطر
عـمبـكمغبرلمموانمصـفوجيموطؿوعيمعـماظقؿـم.ػؿؽمشرلمػذاوصؾلطنيمصالمؼعؼنبمؼبم

ماظشوممداوودمسؾقفماظلالممأوحكماهللمإظقف:مؼوداوودمأخرجمماخرجموأولمعـ اظدلبرمعـ
مر ماألرض مجمذمام مألغفؿ ماظشوم معـ مماظدلبر م مم مم مؾبمؽبمم م مم مم م ممم ممم م مم ممم مإظبممم ماإلدؽـدرؼي معـ معـوزشلؿ مو ماظؽؾيب مابـ واه

ماحملقط ماظلقاحؾمماظؾقر مان مسؾك ماصطؾققا مثؿ ماالصرغٍ معع مايروب مشلؿ وجرت
ومشلؿماظضقاحلموماىؾولمحؿكمجوءماإلدالممومطونمعـفؿمعـمتفقدمومعـفؿمصرغٍمظإل

معـمؼعؾدماظؼؿر، معـفؿ ماظشؿس،مو معـمؼعؾد ممتفسموعـفؿ موعـ معـممعـمتـصر وعـفؿ
م موؼعؾد مأاالصـوم، مصـفوجي مالآلامإظبطـرػؿ ممن معـ مضطر مطبأؼؽود ماٌغرب معـضطور مؾق

وغؼؾمبـمبرمبطـمعـمبطقغفؿمحؿكمضقؾماغفؿمثؾٌماظدلبرمعـموظدمصـفوجيمبـمذرؼـم
بـماظـققيمعمرخمدوظؿفؿماغفؿمعـموظدمصـفوجمبـماٌــكمبـماٌـصقرمبـمضبصىمبـما

مبط متـؿفل مدؾو مبـ ماالصغر مغبرل مبـ مسوعر مبـ مبطـومقغفؿعوظؽ مدؾعني مذطرممإظب و
موم ماألودط ماٌغرب مبني معقارـفؿ مبؾؽوغي معـفؿ مو مأذفر مدؿي معلرلة مبؾدػؿ مأن اظطدلي
موم ماظلػوح مأؼوم مإصرؼؼقي مسؾك مسؼى موزرؼدن مبـ مثوبً معـفؿ مو معدن مأػؾ موػؿ إصرؼؼقي
اٌؾؽمؼبمثالثيمصرقمعـفؿماألوظبمبؾؽوغيمعؾقكمإصرؼؼقوموماألغدظسمأؼومماظطقائػموعـفؿم

م مإصرؼؼقيمعـود ماظشقعي معؾؽ موٌو مذطره. معمرم ماظذي مزؼري موابـف ماظعؾوس مبين مدسقة مممممممممعؼقؿ مممم ممم م ممم مممم مممم مم ممؽبممب م مممم م مممم مممممم م مممممم م مم ممم مم مممم
هقزمإظقفؿمظؾقالؼيماظعؾودقيماظيتمظعؾكمرضلماهللمسـفموأرضف،معـماٌلقؾيمإظبمغبزةم
صؾذاماخؿطمعدؼـيمأذرلمبلػحمجؾؾمتقطريمومحصـفومبلعرماٌـصقرماظعؾقديمواتلعًم

ماآل مػل مو ماظعؾؿوء مإظقفو مورحؾ مؼؾلمخطؿفو مممو معؼران مبين مأرض مررف مؼب مخراب ن
مصقفوم مضؾؾ موطوغً ماظرابع ماظؼرن مأوادط مؼب ماىزائر مبلعره مبؾؽني مابـف مواخؿط اٌغرب
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ماألتراكمم*خصوص معؾقك مبـوػو ماىزائر مأن معـ ماىوعع مؼب موعو معزشـي مبـق ؼلؽـفو
مأبقفم مبنذن ماظرابع معـ موػبقس مػبس مؼب معؾقوغي مأؼضو مابـف مبؾؽني ماخؿط موطذا ضصقر.

ضوموماٌدؼيمؼبمذظؽماظؿورؼخمومػذهماٌدنماظيتمبـؿفومعؾقكمصـفوجيمعـمأسظؿمعدنمأؼ
وابـفمبؾؽنيماظذيمبـكمػذهماٌدنمم471اٌغربماألودطمشلذاماظعفد.معوتمزؼريمدـيم

م مدـي مضوممم84عوت مثؿ معقتف مدؾى موعر مبؾؽني مبـ مبودؼس مابـف مبلعره مضوم مثؿ معرم مممممطؿو ممم ممممم م مم م مممم م م ممم م مم م ممممم ممممم مممممم مممم ممم مممقب ممم
م ممثون مابـ مبقؼع مبودؼس مبـ ماٌعز مؼشفدمبوألعر موعو مأعره مسظؿ مو معؾؽف موضكؿ دـني

ظضكوعؿفمأنمسوعؾمبوشوؼيمأدىمظفمعوئيمغبؾمعـماٌولموانمبعضمتراتقىمأػؾمبقؿفم
ماغؼطعم مٌو ماٌغراوي مصمؾمػمقالم مأسطك مبودؼس موأن ماظذػى معـ ممبلوعرل ماشلـدي ماظعقد ممعـ م مممم ممم م ممممممم ًم مم م م م م م م مم م ممممم م ممم م م مممم م مم م ممم م م م ممم مم مممممم م م

ممإظقفمثالثنيمغبالمومثوغنيمدبؿومعـماظـقوبمومسمشمرممدوحؾمصػوضسممثوغقنمأظػم مممم مممم مم مممم مم م مم مؿبمؽبم مؾب مممم ممممممم ممممم مم ممم ممم م مم مم ضػقزممممممم
مبظوػرم مبقـفؿ ماٌشفقرة ماظقضعي مجرت مو ماظعرب ماٌـصقر مظف مبعٌ موظذا مدـقو وطون
معـم مزاوي مسؿف مابـ مضدم موٌو ماظؼرلوان ماظعرب مدخقل مأدؾوب مأحد مػق مصؽون اظؼرلوان.

سؾكمعؾؽفمابـمأخقفمحوبقسمدـيمسشرؼـممطونمعؾؽمشرغوريموادؿكؾػاألغدظس،موم
ماٌؾؽ مدار معـ مظف مدؾؿ مموأربعؿوئي مظفمأةاعرم2111بوظؼرلوان مهؾ مال أعرمموػق،مطؾفو

م:بؼقظفمؼشرؼىمثؿمعؾؽمبعدهمابـفممتقؿموػقماظذيمعدحفمابقمسؾلمبـمرذق

ــمالمعمومدمؿمــعمـــمومؼبماظــدامم مممممممممأصــحموأمس مؽبمؿبمممؿبمممؽبمم م مؽبمم مممؿب مممم  ممم معــماظــكدلماٌــشقرمعــذمضدؼؿمم

مسـماظؾقرمسـمطػماألعرلممتقؿمأحودؼٌمتروؼفوماظلققلمسـماىؾولمم

مدـيم مؼبمضصروضدلم612وتقؼب دؾعيمومأربعنيمدـيممممموعدةمعؾؽفمسبوٌلقاظلقدةممه
وؼبماؼوعفمعؾؽمغصورىمجـقةماٌفدؼيمموبـؿدؿنيممدـيموخؾػماطـرمعـمعوئيمابـموم(58)

م مذصؾم91دـي ممتقؿ مشلؿ مم211.111ل مضبلمأظػ مابـف موظب مثؿ معـفو مصكرجقا دؼـور
متقؿمبـماٌعزممػؿمايلـمبـمسؾلمبـمضبلمبـمخركوادؿؿرتمدوظؿفؿماظبمانماغؼضًمب

محدود مم77مدـيمؼب ماظؼرن مبضعموٌواظلودسممعـ مارهؾ معراطشملػمأعرػؿ مؼرؼد ػؾف
م.ؼبمررؼؼفمواهللموارثماالرضموعـمسؾقفووعلـيمؿوتمبؿصؼقدػمبـمسؾدماٌمعـمبنذنم

موػؿماٌؾـؿقنموعلوطـفؿ مصـوػفيمٌؿقغي معـ ماظـوغقي ماظلقدانمماظػرضي ممو م ماظدلابرة بني
وممتقزوامبوظؾـوممعـمبنيماألعؿمومػؿمبطقنمومعلوطـفؿممغعوممومسبقػوضقتفؿماألظؾونموماأل

بنيماظؾقرماحملقطمبوٌغربماظبمضؾؾيمبرضيموػؿماظذؼـمؼؼولمشلؿماظؿقارقمواػؾمشوغيمعوم
مؼؿؾقتونعـماظلقدانم"درق"موطونمدؼـفؿماجملقدقيمثؿمادؾؿقامبعدمصؿحماالغدظسموطونم

نمعؾؽومعـماظلقدانموظفماىزؼيمسشرمنقىموؼمديمعوئيمأظػؼرطىمؼبمعـمعؾقطفؿم
م مدـي مبـمم333عوت مؼقدػ معؾقطفؿ ماذفر موعـ مبوٌرابطني متلؿقؿفؿ مدؾى مظـو وعر

ؿودـيمصؼؿؾقهموغفؾقامسلؽرهمؾعؾؽمدفمدودواغمـبمتوذػنيمصـوولمحـربفـؿمعـعمعلعقد

                                                           
 خصوص:مأطقاخم*
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معغـراوةمذواوأخـ معــ مبـفـو معـو موضــؿـؾــقا مســـــقة ماٌغورممماظـؾــالد وادـؼـطـقا
معـوا مبعده مؼؽـ ممل ماظذي ماظعدل موغشروا مؾٌؽقس موطوغقآف ماظدػر ماظعالعيموؼشوماخر رون
مطاظؾؿملاصبوبو متؾؿقذ ماظػأل مسؿران ماسقونموبل معـ موطون موغفقف ماعره مسـد موؼؼػقن دل

مػم.االوظقوء مدـي مسؿرو مبـ مضبل مم358ؾؽ مبؽر مابق ماخقه مدقسصوضدم وعوديمم،ػؿح
ؼػرنممبينمقاويمثؿمادؿؾوحقامتودالموضؿؾوتروداغًممواشؿوتموػربماعرلػومظؼقطماٌغرا

م مبرشقاري موضؿؾقا متوأعؾقطفو مذقكفؿمعػؾ مادؿشفد محروبفؿ موؼب مطػرا ماذد موطوغقا لـو
م متؾؿقذ مؼودني مبـ ماهلل مباصبومؽبوممسؾد مدـي مواخذلدؿصومػبلنيل مبرشقاري مواصؾقا

مبـمسؿفمؼقدػمبـمتوذػنيازؼـىمثؿمارهؾمابقمبؽرماظبماظصقراءموادؿعؿؾمم*سؼقؾؿفؿ
موضدمغزلمظفمسـمزؼـىمٌومطرػًمارضماظصقراءموجوػدمابقمبؽرم،اظعؾوسمؾينظومدسص

ممدوخمنينيمعرحؾيمعـمبؾدػؿمثؿمانمؼقدػمبـمتوذػعاظلقدانمحؿكمادؿقظبمسؾكمتلمؼب
أومم(4111)مثالثيمآالفمضؿؾمعـفؿوسمبعدمعوعـمصماٌغربموضطعمعؾؽمبينمسطقيأرضم

مو معؾؽأزؼد موضطع موػران معـ ماًرل م مبين معؾؽ موطؾفؿممضطع مصػرو مؼب مواغدوس بين
مواربعؿوئيم مػبلني مو مأربع مدـي معراطش معدؼـي متوذػني مبـ مؼقدػ ماخؿط مثؿ عغراوة
وغزشلومبوًقومموزادمدقرامسؾكمعلفدماظصالةمومضصؾيمصغرلةمالحذلازمأعقاظفمومطؿؾم

م مضؾؾفمسؾتشققدػو موطون ماٌلوجد مادؿؽـور مسؾك مصوس مأػؾ مغبؾ ماظذي موػق موظده مؼد ك
اظؼؾيمواعؿدمعؾؽفمإظبماىزائرمومبلطماظعدلمأمتمبلطمومشزاماألغدظسممعلوجدػومؼبمشوؼي

صلوضعمبوظؽػرةمؼبماظزالضيماظقضعيماٌشفقرةماظيتمزؼـًمشلومبغدادمومايرعنيمومشرلػؿوم
ضوسدةمعـمعدنماشلـدمومبعٌمظفماظـوصرمم120عـمعدنماظشرقمومذوعمخدلػومإظبم"عرة"م

ثقارماألغدظسمعـؾمابـمسؾودممومشرلهموماظعؾودلمخرضومطـرلامؼؼصرمسـفوماظقصػموضطعم
مطػرةم معـ مضؿؾ مطون مو ماًوعلي ماٌوئي مرأس مسؾك مبدلطوتف مغػعـو مو ماهلل مرغبف عوت

م مثالمثوئي مو مأالف مدؾعي مؼبمم8411برشقاري مو ماهلل مرغبف مػـوك مععؾقعي مصكرة سـد
اىـيمعلواهمثؿموظبمابـفم"سؾل"مصؽونمخرلمعؾؽمودوظؿفمسزةماإلدالممطونمصؼقفومسوٌوم

وضالمومؼبمأربعيمسشرمعـموالؼؿفمزفرمأعرماٌفديمومؼبممثوغلمومسشرؼـمعـفومطؿؾمص
بـوءمعراطشموأعرمحبرقمطؿوبماألحقوءمأشراهمسؾقفمأبقماظؼودؿمبـمغبدؼـمومؼؼولمأنم
مبويؿومم مسقوض ماظؼوضل ماٌقحدون مضؿؾ موظذا مواصؼوه مسقوض ماظؼوضل مو مرذد ابـ

ممممبددقلي،مومعوتمسمؾمكممدـيمدؾعمومثالثنيمبع مم ممممم مم مممم موبم مؽبمكب مم مممممم مم مم دمعومجوػدمؼبماهللمحؼمجفودهمبوألغدظسممم
ممممممومضوممبلعرهمومظدهمتوذػنيموأخذمبطوسيمأػؾماظعدوتني،مطلبقفموجدمهمواتصؾًمحروبفم مم مم ممقبممممم ممممممم مم م مممممممم م مممم مم مممم مممم مم مممممممممممممممممممم
مممممممعـمأولمأعرهمععمسؾدماٌمعـمبـمسؾلمإظبمأنمصرممإظبموػرانمؼبمعقاحدةمابـمعقؿقنمضوئدم مممممم مممممم ممممم مم ممم ممم ممممقبمم ممم ممم مم مم ممم مممممممم مم مممممممم مممم م

ومخرجمظقالممأدورقؾفمبوظؾقرمومحوصرهماٌقحدونمصؾؿومسؾؿمأغفمالمروضيمظفمودعمأصقوبف

                                                           
 سؼقؾؿفؿ:معؾؽؿفؿم*

مؾبمقبمغلكيمأ:مدمرمةم120 مم مممم م  م
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مصقجدوهم ماألخودؼد مبعض مؼب مبف مصذلدى مررؼؼف مؼب ماألوسور مؼب مأضقؿف مسؿقؼ مصرس سؾك
مسؾك مصصؾى مأربعني مو مإحدى مدـي ماظػطر مسقد مأي ماظؾقؾي متؾؽ مصؾققي جذعم عقؿو

وادؿلصؾماظؼؿؾمسؾكمأصقوبفمرغبفؿماهللمومضدمػربمبعضفؿمظؾـفرماٌـقدرمعـمرأسم
يمومطونمعشعؾومصؿـمبؼلماحذلقموعـمخرجمضؿؾماظعنيمصلضرمماظـورماٌقحدونمؼبماظقاد

ومٌومبؾغمعراطشماًدلمبوؼعقامابـفمإبراػقؿمثؿمخؾعموبقؼعمسؿفمإدقوقمبـمسؾلمثؿم
وصؾماٌقحدونمإظقفومصكرجمإظقفؿمؼبمخوصؿفمصؼؿؾفؿماٌقحدونمؼبمذبؾسمسؾدماٌمعـم

سؾكماٌغربمصوغؼرضمأعرمبينمتوذػنيمإظبماآلنموظؽؾممبداؼيمغفوؼي.مصودؿقظبماٌقحدونم
وضؿؾمطوصيمأعراءمٌؿقغيمأعبعمثؿمجوزمسؾدماٌمعـمإظبماألغدظسمدـيمإحدىمومػبلنيم

اظػرضيماظـوظـيمعـمصـفوجيماوالدمشوغقيمبـًمم.ظبمعققرضيمذرضلماألغدظسجؾفؿمإوػربم
مؾبمممسؿمؼقدػمبـمتوذػنيموأبقػؿمعـمعملمقصي مممؽب مممم مممممم مم مممم ممم م ـفوجيمؼؼولمظفمسؾلمبـمصعلقؼبمعـمبطقنممممممم

وممشوغقيمربؿدمومسقلكمصقظبمسؾكمبـمضبلماألغدظس،معـماظشفعونمومظفمعـضبلم
مذرضفمطؿققرضيمومؼوبليمومشرلػو.مأعومضبلمأخذمعـفمعؾؽفمومػؾؽموأعومربؿدمربؿد

صودؿؿرمؼبموالؼؿفماظبمانمػؾؽمثؿمخؾػفمابـفمسؾدماهللموتقارثقاماٌؾؽمبشرضلماالغدظسماظبم
مضبلموس مجبوؼيموععفماخقتف مسؾلماظب مبـ مربؿد مبـ مسؾل ميزوغظامؾدماهللموانماغؿؼؾ

مدـيمو ماٌمعـ مسؾد مبـ ماظربقع مؼديمابل معـ صزحػماظقفماٌقحدونمصؽونمم692عؾقطفو
مص ممبؿقفي ماظؼؿول مشوـفؾعصوف مبـ مسؾل موػزعفؿغفؿ مػزمييمقي ماىزائرممأضؾح وصؿح

مؼ ماظقف مصلرح معؾؽف موسظؿ موعؾقوغي ماظعلوطعوعوزوغي ماٌـصقر مبوٌدنممصؼؿؾقامرؼقب سؿوظف
مؼقعؽذ مػق مو مماٌذطقرة موادؿـصر مررابؾس مإظب مصفرب مضلـطقـي ماظغضبؼراربوصر يممقبزمش

بينماظعؾوسمدسقةممويؼمبفمجؾمضقعفمعـمٌؿقغيموعلقصيمصػؿحمارضماىرؼدمواضوممبفو
مصفدد مبغداد ماظب موظده موبعٌ مؼقدػ مطون مورؾىمطؿو ماظعفد ماًؾقػي ماإلسوغيممظف عـف

مممصؽؿىماًؾقػيمإظبمصالحماظدؼـمؼقدػمبـمأؼقبمأنمميمدهمصؽؿىمظ مم مقبمممم مم ممم ممممم ممم م مممم مممممم م م مم ممممممم ممم مم ظبمإمفمصالحماظدؼـم
ضراضشمصوتصؾًماؼدؼفؿومصػؿقوماىرؼدموؼبمخاللمذظؽمعوتمسؾلمثؿمضوممبوالعرماخقهم

أبقمربؿدمػقمومواظؿؼكممىربعدمأخـمعرةمؼظؾالدماصرؼؼقيماٌقحدمتدوطبفضبلمصوطـرم
ممممكبسؾدماظقاحدمبم ممممرمومواصؿكورمحبروبمذدؼدةموصدلماظػرؼؼونمرقلماظـفورمثؿماغؼضمجـدممؽبمؿبصمؾممممممممم مم مممممممممم ممممم مم مم ممممممممم م ممممممم مم ممم مممم مؾبمممممم

موم م أمصمماظـفورمومخرآمغقفابـمشو مزوصرا مربؿد مضوبسمورجعمابق ماظب مجرضبو مػق ًم مممممممؾم مممم م ممممم م مممم مممم م مممم مم ممم م مؽب ردؾمأم 
ظؾـوصرمبـمؼعؼقبماٌـصقرمبوظػؿحمالنمابومربؿدمسوعؾمظفمسؾكماصرؼؼقي،موػقمابقماٌؾقكم

معوئؿقايػص ماظـوصر مظف مصؾعٌ ممكني مماظػ ممثومنوئي مو م(911)دؼـور م مثالمثوئيطلقة مو

ثؿمأنمإبـممؿيموجبوؼيمووسدهمبوظزؼودةعـمدؾأغػدمظفمصرسمشرلمعومعوئيممدقػموم411
شوغقيمشزامتؾؿلونمصؼورنمذظؽموصقلمأبلمسؿرانمبـمؼقدػمبـمسؾدماٌمعـمإظبمتوػرتم

مصلموػق متؾؿلون مشواممؽبممؽبمؾبصموبمفمواظل موغبـ مبفو موػقي موضؿؾف مجـده مصؽونممدؿؾوحامزم توػرت
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ماآلن ماظب مبعؿراغفو ماظعفد مصودؿـم.اخر مربؿد مابق مصوسذلضف مبوظليب مؼده دمؼواعؿألت
ممىرواألد مؼده مبطرابؾسعـ ميؼ موبوؼعمو مايرب مععوودة مسؾك مسزم وممهؤأوظقومفثؿ

دمعبقعمضؾوئؾمررابؾسمواعبعقامسؾكماصرؼؼقيمصزحػماظقفؿمشسؾكماٌقتموحماظذواودة
سـدمجؾؾمغػقديمواذؿدتمايربمموحػازؿصدًمعـمضرنماظلوبعمابقمربؿدموذظؽمدـيم

معلعمًصوخؿؾ ماظذواودة مذقخ موعوت ماظؼؿول موذقخمعصوف محرطوت مسؿف موابـ ماظؾؾط قد
عـمم29111عـمسلؽرهممثوغقيمسشرمأظػممةمواظغوزيمأعرلمعغراوةموشـؿماظقحدونمقبرمضبينم

مبعد ماٌقحدؼـ مإظب مزحػ مشوغقي مإبـ مإن مثؿ مو اظظفر معصوفممزحػقامذظؽ مصؽون إظقف
ؽرةمثؿمتقجفًماظقفملػؾمبأروسفمأاظؼؿولمبقدانمصفزعفؿموادؿقظبمسؾكمضوبسمواظزابمو

مبغراوةمغقيمشزاماٌغربمصلوضعمبـمشوافزػؿمثؿمإنمصلسمعؾـمصدخؾماظرؼقحدحشقدماٌ
ذقكفؿمبظعوئـفؿموأبؾكمظبماصرؼؼقيموععفمػقارةمإمغقيبـمشوارمطؿومعرمثؿمزحػماظبمجبقا

ممبمعمرمةمبـم بـمشوغقيمثؿمزحػمعرةماخرىماظبمتقغسمابالءامحلـومصوغفزمماٌؾـؿقنمومجـوسمؾبمؿبمؽبممم
محربؿص موسظؿمعؾؽفمحؿكمػزممبعد مثؿمٌومدؾكمومؿوديموؾذدؼدموشزامدفمؾؽفو شـؿ

وظلمابقمزطرؼوءمصرفموجفمايربماظقفمصشردهماظبمورضؾيمواخؿطمبفومعلفدهماٌعؾقمم
مغزشلو مإتؾوسفموٌو ماالخرىممؼب مبعد معرة مورسوؼفؿ ماٌقحدؼـ مؼدوخ مشوغقي مابـ مؼزل ومل

ًمهشؾػمبم744دـيممتوذػنيمإظبمأنمػؾؽمًؿلنيمدـيمعـمإعورتفينمـورمببوؼوخدم
مصـفوجيمأعؾقوغيمصوغؼرضم مطؾ مضؾوئؾ موبؼل ماالنمواظؾؼوءمهلل عرمٌؿقغيموبودمعؾؽفؿماظب

مرعيموضولماظشوسرموبعدمػالكمضبلمعـماظؼؾوئؾماظغ

مطلغـفؿمعــماظطـقلمعوظــؿقامعردمكـلمئلمبوظؼــوموعشوم ؼمدلرؾىمح

مفبممممممممممممثمؼمولمماذامظؼــــق مضؾقؾمإذامسدواامومقبذمذـماإذماطــرلممامإذامدسقموخػوصمامكبم م

موضربمطلنماظـورمعـمحرهمبردمرعـمسـدػؿممالمطعـمطلنماظطعـب

ممـاظذؼمؿوػ مصقفؿ موضداضول ماظدؼـ. مغبوة مػؿ مرذد مضضوءمموالهبـ مؼقدػ مبـ سؾك
م مدـي ممإظبم:ضررؾي مصودؿػرغمم23دـي مغبدؼـ مابـ مووظل مسزظف مثؿ ماظلودس ماوائؾ عـ

تمبـكمشلـمثالثمبـومفقغظؿوظقػماظؿقصقؾمواظؾقونمذورحماظعؿقؾيموخؾػمضبلمبـمشو
مععظؿوتمأب مجراؼؿف مهً مأضوعً ماظؾـوت مبؼصر ماآلن مؼعرف مبؿقغس مضصرا مزطرؼوء ق

خطىماحداػـمصؾعٌمممقبـمبـمسؿمشلانمأؼولمظقصقيمأبقفـمبذظؽمشلـمومحػظفـموضدمؼ
حؼمبؽمصؼوظًمظقمطونمابـمسؿـومعومطػؾـومػقمأمزطرؼوموضولمػذامابـمسؿؽمومقاظقفومأب

مانمطـمسقاغسمضولم دركمواحدةمعـفـمأيماغفمدؾدونماخدلغلمواظبـمخااالجوغىماظب
موأزطوػـمأخالضومصؼولمطوغًماذرفماظـلوءمتلعنيمدـيماؼوممصؾوهمتـوػزم غػلوموخؾؼو

عومبوضلمصـفوجيمعـؾمزواوةموشرلػؿمالمعؾؽمشلؿماصوظيموأسزػؿمجوغؾومبوٌغربماػؾمأو
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وؼيمواهللمذطرغومطػموؿػؾماىؾؾماٌطؾمسؾكمدظسموصقأمودالموبزواوةتاىؾؾماٌطؾمسؾكم
ماٌقصؼمظؾصقاب

موامسؾــــقفومصــلمودـــــطماظلــودسذادؿققمماقممم ــؾممؽبسمممممؽبذاوممعقحدونماتقامعـمبعــــد

ماولم ماٌشرق ماظب مذػى مٌو متقعرت مبـ ماٌفدي مذقكفؿ مان معقحدون متلؿقؿفؿ وجف
مو ماظغزاظل مظؼل ماظلوددي ماٌوئي معـ مواػؾممذخأسوم ماظؿقحقد مؼب ماالذعري مررؼؼ سـف

مذا ماذ مايـوبؾياٌغرب معذػى مسؾك مك موشرلػؿ، مم،ٌؿقغي مصؾؿو مؼبمزلع ماٌمعـ مسؾد بف
سؾدممإظقفمؼبمتؾؿلونمورورمذطرهماػؿؿًماظطؾؾيمبؾؼوئفمصوولمعـمدؾؼمأجبوؼيموػقمؼؼر

ظؼوهمحبرامؼبماظعؾقمموالمدقؿوماظؿقحقدمواظػمصقفمطؿوبومزلوهمبوٌرذدةمملمؼؽـملاٌمعـمص
مص مأمذخلعـؾف ماالذعري مررؼؼ مسـف متملصصقوبف معقحدؼـ مأغػلفؿ ممؽبؿقا م ممم ممم مم م مممم ميغقؿؿؾبممـبمضموؼم رممؿبعمممم

م مسؾك مؼؼرا مضؾؾف ماٌمعـ مسؾد موطون ماظصاوشرلػؿ ماًطقى مدالمممالةبـ مسؾد واظشقخ
عغربوممكتأحوعدمذقكفمموطونمأبقم.اظشقخمأبلمعدؼـمرغبفؿوماهللمتعوظبمضفقعاظقؼللم

متو مبـ مؼقدػ مذظزؼورة موصؾ مصؾؿو مصرجعاإلػني معوت مبف مزلع مضؾؾممدؽـدرؼي مذظؽ و
سؾلمماٌفدىمظؾؿشرقمثؿمٌومزلعمبؽؿوبماألحقوءماحذلقمبوألغدظسممبشقرةماألعرلتقجفم

مأربعؿوئيمؾمسبقصمعدمؼدؼفمؼبمربودلاٌفديمسؾقفموحؼؼمظفماًمومدوطونمواصؼمذظؽمض
ماألغدظسمصـطؼماٌفديمصؼولماؼفوماظشقخمؼؽـموبوشلؿمأػؾاظطؾؾيمؼدسقمسؾكمعـمم511

مممؼديممصؼولماظشقخم"سؾكمؼدكمإنمذوءسؾكم مم ممم مممم مم ممم مم مممم مقبمممم اهلل"،مصؿـمثؿمحدثؿفمغػلفمبوًالصيمومػقمممم
م مأحد مػرشي مومبطقنعـ ماٌشرق معـ مرجع موٌو مزاماٌصوعدة مأفر مدـي مبوٌؾؽ م625عره

مواحسمبفمسؾلموضقؾمػذامصوحىماظدرػؿماٌربعماظذيمؼـؿظرمعؾؽفمبوٌغرب.مممم

مقبمصفربمإظبمأشؿوتمثؿمإظبمأػؾفمصؿـعقهمعـفمورجعقامإظبمسؾلمم صلرادمأنمؼؼؾضمسؾقف، مم مم مممممم ممممممممممممممممم ممم مممممم ممم ممم ممم مم م
مرجعقامب مٌو ماظعلؽر مبؼقي مأن مثؿ م مجـده. مؼلؿلصؾ مأن موطود م مبفؿ مصلوضع ظفم راطش

ضوظقا:مأؼـمعوموسدتـو."مضول:مالمؼطؾعماظػفرماظصودقمحؿكمؼلؾؼفماظؽوذب"موبؼلمسؾكم
م مدـي معوت مأن مإظب ماٌؾؽ مدسقى معـ معـمم635حوظف مصؽون ماٌمعـ مسؾد مادؿكؾػ وطون

مخدلهمعومػقمعشفقر.

معـ مطقعل مػذا ماٌمعـ مسوبرموسؾد مسؾكم121بين معطؾ مأررارة مجؾول مودط م جؾؾفؿ
مواظظوػرم م مبويفوز مضقس مضؾوئؾ مأحد مسؾس معـ مإغف مؼؼقل موبعضفؿ مأحـوي مأو أػـوي
األول.موطونمعـماظعؾؿوءماىفوبدةمواظػؼفوءماألطوبرموطذظؽمأوالدهموطونماظعدومضدمعؾؽم

شزوممادػوضسمودقديموررابؾسمصغزاػؿمسؾدماٌمعـمحؿكمخؾصفومعـماظعدوموأطـرمعـ
أغوخمسؾكمدؾؿيمصػزسقامم653األغدظسمصدوخماظؽػرةموضطعمعـفؿمأسؿولمٌؿقغيموؼبمدـيم

                                                           
 :مبينمسوعرأغلكيمم121
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إظبماظؼوضلمسقوضمصلجوزماظؾقرمإظبمضبلمبـمشوغقيمجدمضبلماٌورمؼبماظػرضيماظـوظـيم
مضبلم مععف مصؾعٌ مدؾؿي مسؾك مواظقو معـف مورؾى مبوًضراء مصؾؼقف مصـفوجي. عـ

إظبمأنمدخؾقامؼبماظطوسي،موادؿعظؿمعـصىماظصقراويمصؽونمايربمبقـفؿمدؿيمأذفرم
اظؼوضلمسقوضمصعػومسـفمإالمأغفمغؼؾفمإظبمبودؼيمدوالمصؾؼلمصقفؿمضوضقومإظبمأنمعوتم

ممممممموغبؾمإظبمعراطشمصدصـمصقفوموضدلهمعشفقر.موضدمضقؾمإغفمدمسممسؾقفمعـمضؿؾفمم655دـيم مممممم ممبم مممممممؽب ممممممممممم م مممم ممممم مممم ممممم م ممممم ممم م م
م مرضل مطون موضد م"اإلحقوء" مإحراق مجبقاز مأصؿك مبلغف ماتفؿقه مألغفؿ مبويؿموم م م مم م مم م مممم ممممم م ممم م ممم مم مممم م م مممم ممممم مممم ممم مم مم م ممقبمم مسـفممم اهلل

مؼؿػرغمظؾعؾودة،مؼقمماظلؾًمأخذامبويدؼٌ:م

م"ؼومعقدكمتػرغمظلمؼقمماظلؾً"مممممم

مصؽونمأسداؤهماٌقحدونمذـعقامسؾقفمبذظؽمأؼضو.

ثؿمأنمابـمشوغقي،مٌومهؼؼمتغؾىماٌقحدؼـ،مػربمإظبمعرلوضيمبشرقماألغدظسمسـدم
أنمصؿقًمسـقةممأخقفمربؿدموحوصرتمجققشمسؾدماٌمعـماذؾقؾقيمواذؿدماظؼؿولمإظب

موأتكماظؼؿؾمسؾكمسؾدماهللمبـمأبلمبؽرماظعربلمعـمشرلمضصد.

مممممممثؿمظمؿمومضدممإظبمعراطش،موجدػؿمؼؿؼدعفؿماظؼوضلمأبقمبؽرمصغزاهمسؾدماٌمعـمؼبمابـفم مم مممممممم ممممممممم ممممممم م ممممممم مممممممم مم ممم م م ممممم مممم ممبممممممم
واغصرفمػقموأصقوبفمبوىقاؼزمواإلطرامموػؾؽماظؼوضلمؼبمررؼؼفمراجعو.مودصـممبؼدلةم

مرغبفماهلل.م653صوسمدـيم

م مدـي مصـفوجيمم657وؼب مأػؾفو موػزم مشػؾي محني مسؾك ماىزائر مودخؾ مإصرؼؼقو شزا
وبينمعزشـيمودخؾمجبوؼيمعـماظغدمصؾوحومثؿمدرحمابـفمربؿدمإظبماظؼؾعيماظيتمتعرفم
مصػؿقفوم ماظعزؼز، مسؾد مابـ مجقذـ مؼقعؽذ موبفو مذبوغي مضؾؾي مغبود مبين مبؼؾعي اآلن

موحرضفوموضؿؾمجقذـمومثوغقيمسشرةمأظػومعـمجـقده.

ما معـ مٌوموأول مصـفوجي معؾقك مأحد مزؼري؛ مبـ مبؾؽني مبـ مغبود ماظؼؾعي مػذه خؿط
وغؼؾمإظقفومأػؾمم4:9ادؿؼؾمبوإلعورةموخرجمسـمروسيمابـمأخقفمبودؼسماٌؿؼدممدـيم

ممغبزةموخمرمبميموأطـرمأػؾمعلقؾي.موطونمؼعظؿماظعؾؿوء،مصرحؾمإظقفومطـرلمعـفؿمصصورتم ممم مممم مممم مم ممم ممممم م مممم مممممممممم مممم مم ممممممم ممم م ممممم مؽبمؿبمؽبمممم ممممم
ؾماظراصضيمورضكمسـماظشقكني.ماظلـيمومضؿم بؾدامعلؿؾقرةمطـرلةماظؿفورموطونمأزفر

ممممممقبموعومؼؿعفىمعـفمأنممزؼرؼومبـمعـودماخؿطمعدؼـيمآذرلمؼبمدػحمجؾؾمتقطريمطؿومعرم. مم مم مممم مم مم مم مم مم م ممممممممم مم مممممممم مممممممممم ممممممم م مممممممم

وأعومابـفمبؾؽنيمبـمزؼريمصوخؿطماٌدؼيموماىزائرموعؾقوغيمومإبـفمغبودمبـمبؾؽنيم
بـمزؼرىمصوخؿطماظؼؾعيماٌورةماظذطر.مصؿدؼـيمزؼريمخربًموعدؼـيمابـمابـفمخربً،م

عؿؾقراتماظعؿرانمبؾمؼبمزؼودةمسؾكمتطوولماظزعـموالمذؽمأغفم ـمبؾؽنيماظـالثيوعدائ
مؼبمسؿؾف. رزقماظلعودةم
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وٌومذػىماٌعزماظعؾقديمإظبمعصر،مأدؾؿمإظقفمإصرؼؼقيمواٌغربموأعرماظـوسمبوظلؿعم
واظطوسيموأوصوهمبلعقرمطـرلةموزلوهمؼقدػموٌومذقعفمعـماظؼرلوانمإظبمادػوضسمضولمظفم

بوظرجقعم"إنمغلقًموصقيمصالمتـلكمثالثومأؼومطون،مأنمترصعماىؾوؼيمسؾكممٌومأعره
معـمأػؾمبقؿؽمصنغفؿمؼرونم أػؾماظؾودؼيموالمترصعماظلقػمسـماظدلبرموالمتقاظلمأحدا
أغفؿمأحؼمبوألعرمعـؽموطونمظفمأربعؿوئيمجورؼيمحؿكمأنماظؾشوئرموصدتمسؾقفمؼبمؼقمم

ممعـؾف.موطونمجقمدماظلرلةمإالمأغفمراصضلممواحدمبقالدةمدؾعيمسشرموظدا.موػذامملمؼلؿع م ممممممممم مممم م ممقبمممم مم مم ممممممم
والمذؽمأغفموؼقدػمبـمتوذػنيمعـمأسظؿمعؾقكمصـفوجي.موصـفوجيمبؽلرماظصودموم

موسؾؿوئفؿماألخقور: مدرؼدمبؽلرماظصودمالمشرلموعـمصؼفوئفؿماظؽؾور مبـم إلبـ اظشفوب
مماظؼراؼبمصوحىماظػروقمواظدمخرلةمواظؼقاسدماحملصقلمواظؿـؼقح.مدؽـمعصرموعوتمبفو ممم مممممم ممم م م ممم ممممممممم مم م مممم ممممممممم م مممممممب ممممممم م مم مم مممممم

وطذظؽمعـفؿمصوحىماآلجروعقيمماٌشفقرم"بوظدلطي"موطـرةماظشروحموشرلػؿومم795دـيم
مممومالمؼلعفمػذامماٌكؿصر.

مسؾؿوءم معـ معبوسي مؼب موطـً ماٌشددة، ماظؽوف موطلر مواظالم ماظؾوء مبضؿ وبؾؽني
مدؾؽفؿمؼبماظؿورؼخمواىقدم إدؽـدرؼيممبفؾسمرئقلفؿمؼبماألدبمواظعؾؿمووادطيمسؼد

عالعيماظؾورع،ماحملؼؼماىوععماٌوغعمأخقغوماظلقدمربؿدماٌلرليمإذموحلـماظػفؿ،مماظ
م مدـي مرعضون مدودس ماًؿقس مسشقي معؽؿقب معراطشمم2315ضدم معؾؽ محضرة عـ

مأغفم معضؿـف ماظلـي، متؾؽ مبرجى مطوغً معقتف مألن معقتف مضؾؾ مطؿى مربؿد، اظلؾطون
معم25.111بعٌمظعؾؿوءماإلدؽـدرؼيم قضعومؼؽقنمرؼولموأربعنيمرؼوالمصؾـققظقيمصقشذلوا

ماٌؽؿقبم مصـووظين ماظصـفوجل، مصالن مخودعـو مصقؾي مطوتؾف: موضول م مظؾعؾؿوء. ضرابي
متؼقظقنمصقفم مصودماظصـفوجلمبؽلرةمومصؿقي.ممصؼؾًمعو صقجدتمصوحؾفمجعؾمصقق
مطؿىماظؾغيموالمؼبم مؼب مال مذظؽ معظون مأي مؼب ماظصود مصؿح مأصؼمسؾك مصؼؾً:ممل صلؽؿقا.

لرمواظضؿموطونمأطـرػؿمجوػالمحبوظلمصؼربقغلمشرلػوموإمنوماظذيموضػًمسؾقفمإعومبوظؽ
مخومتيم مذقكـو مسؾك مضدعً موٌو مواحد. مبعد مواحدا مبضقوصيت مواذؿغؾقا مإظل وأحلـقا
احملدثنيممبصرمأبلماظػقضماٌرتضكمبردماهللمضرضبفموأدؽـفمعـماىـونمصلققف،م

مأخدلتفمبذظؽ،مصزادغلمدرورامرغبفماهللمتعوظبمورضلمسـفمآعني.

ماإلدؽـ مدخؾً موٌو مدـي مايٍ معـ مضودعو ماظـوغل مربقع مدوبع دسوغلمم2316درؼي
مبعقدم مػوئال مطؾرلا م)طذا( مصـدوضو* مدخؾـو محؿك مععف مصذػؾً ماٌلرلي، مأخقغو اظعالعي
اٌفقىمسـمأدراكماظعقون،مطـرلماظؾـوئنيموماظعؿؾيمواألسقان،مأجؾلينمبفمععمحؾؼيمعـم

موأصـوف ماألرعؿي مأغقاع مصقضرت ماظصؾقوء، معـ موعبوسي مواألذربيمماظعؾؿوء اظػقاطف
مبلوظؽؽمم ماظػـدق مػذا ماذذلؼـو ماٌذطقر ماظعالعي مظل مصؼول مذظؽ. مسـ ماألطؾ مبعد صللظً
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ممممممممممماظدراػؿماظذؼـمبعـفؿمم)طذا(ماظلؾطونموصوضؾفؿمغمؿؿمبفمإصالحفموؼؽقنمخراجفمظؾعؾؿوءم ممم مم مم ممممم م م ممممؾبممممممم مم ممممم مم مم ممممممم ممممم ممممم ممممممم ممممم
مطؿومطؿىمظـومأوال.

مإص مأػؾ مزلع ماظؼؾعي، موضعي مبعد مثؿ ماٌقحدؼـ. مأخؾور مإظب ماظؼؾؿ مسـون رؼؼقيموظـرد
جبـقدماظغربمأتؿفؿ،مصقشدوامايشقدموجـدواماىـقدمورجعقامإظقفمصففزممشلؿمابـفم
سؾدماهللماٌذطقر،مصؽونمعصوفمايربمبلطقػ،مصوضؿؾقامثالثيمأؼوممثؿماغػضًمعبقعم

م مدـي موؼب مغلوءػؿ ماهلل مسؾد مودؾك مواظعرب. مأبقمم668إصرؼؼقي موبقؼع ماٌمعـ مسؾد عوت
م مدـي مؼب مو مبلعرل674ؼعؼقب مظؼى مػذهم، معؾقك معـ مبف مظؼى معـ مأول موػق ماٌمعـني

مبنصرؼؼقيم ماظعرب موخورى مسؾل مابـف موطذا مصؼط مبوألعرل مؼؾؼى مؼقدػ موطون اظعدوة،
مصػؿحم ماألغدظس مشزا مثؿ مععروف، مػق مطؿو مسؾقف؛ مووصدوا مصلجوبقه مظؾففود، ؼلؿدسقفؿ

غفضمعـمعراطشمم88وبرةموضؾعيمربوعموضـطرةماظلقػمثؿمرجعمإظبمعراطشمومؼبمدـيم
زؼومإلصرؼؼقيموتؼؾضمسؾكمسؾلمبـماٌعزمبؼػصيمووصدتمسؾقفمعبقعماظعربمبوظطوسيمشو

مثؿمرجعمإظبمعراطش.

،مشزاماألغدظسموحوصرمذؿزؼـمثؿمأنماظـصورىمخرجقامصقجدواماٌلؾؿنيم691دـيم
شوصؾنيمصففؿقامسؾقفؿموأصقىمبلفؿمؼبمتؾؽماظقضعيمصؿوت.موضدمأبؾكمبالءمحلـومؼبم

موطـ مؼقدػ موازلف ماظلـي ماظردوئؾمػذه مأول مؼب مطؿى معـ مأول مػق مو مؼعؼقب مأبق قؿف
ايؿدماهلل.مإسؾؿمأنماظـيبمصؾكماهللمسؾقفمومدؾؿمطونمؼؽؿىمؼبمأولماظردوئؾماظؾلؿؾيم
صؼطموادؿؿرماألعرمؼبمذظؽمإظبمأنموظلماظلػوحمأولمعؾقكمبينماظعؾوسمصزادماظصالةمسؾكم

م مسؾد مبـ مؼقدػ مبقؼع مأن مإظب مذظؽ مسؾك ماألعر مودام م)صؾع( معؽونماظـيب مجعؾ اٌمعـ
اظؾلؿؾيمايؿدمهللموسؾقفماظعؿؾماآلن،مثؿمبقؼعمابـفمؼعؼقبماٌـصقرماٌشفقرموؼبمأؼوعفم
زفرمأوالدمشوغقيمبنصرؼؼقيمسؾكموضبلمصؿغؾؾقامسؾكماىرؼدمصزحػمإظقفؿوماٌـصقرعـم

م مدـي مرربؾسمم94عراطش مصوحى ماظغزي موضراضش ماألسراب معبقع مشوغقي مابـ وعبع
مممبـمسؾدماٌمعـممبغرمةمصلدبـمصقفؿمابـمشوغقي،مصكرجمإظقفؿمصؾؼقفؿمأبقحػصمؼقدػم ممممم مم ممم ممممم مم ممممم مممم م مممقبمممم مم مممممممم مم م

اٌـصقرمعـمتقغسمصوظؿؼقومبويوعيمصوغػضًمعبقعمابـمشوغقيمودوخماٌـصقرماظلقاحؾم
مإظبم مورجع ماٌؾـؿني مجؾ موضؿؾ مضراضش مو ماظغمزم موأعـ موذوؼف مشوغقي مابـ محرم معـ ممودؾك مم م م ممم م مممممم م م م م مممم م ممممم مم ممممؾبمقب م مممم مممممم ممممم م م ممم ممم م م مم م مم م

مبلؽ مسؾك متغؾى مابـمشوغقي مأن مثؿ ممثوغني، مضلـطقـيمعراطشمدـيمأربعمو موحوصر رة
ماظعدوم مطؾى مبؾغف معؽـودي موصؾ مصؾؿو معراطش معـ ماٌـصقر مإظقف مصـفض وجبوؼي،
بوألغدظسمصلػؿفمذظؽمصوجوزماظؾقرمواراحمبؼررؾيمأؼوعومومطؿؾًمجـقدهمثؿمزحػمظؾعدوم

122بوالرك
ماظرغؽ  موإبـ ماظؼؾقس مإبـ مسؾك ماٌشفقرة ماشلزميي مصؽوغً مبطؾققس م*دوحي

                                                           
  ALARCOSاألركمم122

 HENRIQUEZم-وإبـماظرغدمم  Alphonseاظؽؾقس،مم*
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م مصؼؿؾ ماهلل مصػدىمعـفم41.111ظعـفؿو ماالرك مبؼصؾي مزسؿوئفؿ معـ مأالف مػبلي موأدر ؿ
دورمإظبمرؾقطؾيممصلحرقمبلوئطفوموبلوتقـفومومم123،ممثؿ6:2بفؿمأدرىماٌلؾؿنيمدـيم

م مدـي مأرؾؼمم6:4ضػؾ. مثؿ مرذد مابـ محػقد ماظقظقد مأبو مضوضقفو مصلدر ماذؾقؾقي مإظب تؼدم
وعوتممم6:5دراحفموغبؾفمإظبمعراطشمصؿقؼبماظؼوضلمبفو.مدخؾماٌـصقرمعراطشمدـيم

ماظعؼوبم موضعي مخوض ماظذي موػق مبوظـوصر ماٌؾؼى م مربؿد مابـف مصكؾػف ماٌقاظقي ماظلـي ؼب
تغؾىمم::اظشـقعيماظيتمحصدمصقفوماظؽوصرماظؾعنيمذقطيماٌلؾؿنيمبوألغدظس.مومؼبمدـيم

مأػؾفوم مجؾ مصؼؿؾ متقغس مدخؾ مثؿ مضراضش معـ مررابؾس موأخذ ماٌفدؼي مسؾك مشوغقي ابـ
مإص مأػوظل مبوظطوسي مظف مبوًطؾيموأذسـً موأعر مسؿوظف مسؾك ماألعصور مصقزع رؼؼقي

مدؼـورم مأظػ مأظػ مضدرػو مجؾوؼي مأػؾفو مسؾك موصرض مررابؾس مجؾول موأخذ ظؾعؾودقني.
م مدـي معراطش معـ ماظـوصر موؼؼقممم712صـفض مبرا ماٌرابطك مٌؼوتؾي مجـده مرأس سؾك

األدطقلمحبصورهمعـماظؾقر،مصؾؿومزلعمابـمشوغقيمخبدله،مغؼؾمأعقاظفمإظبماٌفدؼي.م
أظػمغبؾمم29اظؿؼكماظػرؼؼونمبـوبلمصؿوظًمايربمسؾكمابـمشوغقيموأخذماظـوصرمعـفمو

موضعيم مإظبمضؾقؾؿف.مطوغً محبرعفموبـقفمواظؿفل ماآلظيموصرماٌرابطك عـماٌولمواألعؿعيمو
.مومٌومغزلمدالم:71اظعؼوبماٌشؽقعيمسؾكماٌلؾؿنيمسوعيمومأػؾماألغدظسمخوصيمدـيم

م مضودس مإبـ موزؼره مضؿؾ موؼبمضوصال، ماٌلؿـصر مابـف موظل موضد ماشلزميي مجبرم مظف ممالتفوعف مم مم ممم ممم ممممم م ممم مممم مم مم مم ممقب م ممم مممم مم
اظلـيماظـوظـيمسشرمعـمعؾؽفمزفرمأعرمسؾدمايؼماٌرؼينموؼبمأؼوعفمدخؾمدوظؿفؿماشلرم.م
مبينم مجبؾؾ مربؾؿف موأخذ مؼغؿرادـ مضؿؾ ماظذي ماظلعقد ماظلؾطون ماٌقحدؼـ معؾقك وعـ

بعـؿفمإظبمأخقفومسؾدمورغقد.موؼبماظغـوئؿ،مماٌصقػماظعـؿوغلماظيتمطوغًمأمماألصؾعم
اظرغبـماظداخؾ.مومتداوظؿفمأؼودىماٌؾقكمومصقؾؿفمؼبمشزواتفؿ،مصؾؾغًمػذهماظذخرلةم
ؼبمتؾؿلونممثوغقيمسشرمدرػؿومبعدمعومغزعمحؾقؿفماظيتموجدهمعـؾفقومبفومإظبمؼغؿرادـم

مصلخذهمومبؼلمسـدػؿمإظبموضعيمأبلمايلـمبؿؾؿلون،مصؾؿمؼظفرمبعدػو.

مأعب مدوظؿفؿ مواغؼضً مايؼمضول مسؾد مبـ مؼعؼقب مؼد مسؾك مدبقس مأبل مبؼؿؾ ع
اٌرؼينمدـيممثونمودؿنيمودؿؿوئيمواظؾؼوءمهلل:مواٌفؿماظشقخماٌفديمػقمأولمعـمزادم
ؼبماظصؾحم"حؾماظصؾوحموهللمايؿدمومػقمأولمعـمأعرمبؿالوةمايزب،مصؾوحومومسشقيم

ماٌغربماسؿؼودماألذعريمط مإظب مأدخؾ مػقمأولمعـ ماآلنمو مإظب مذظؽ مدام معرم.مومٌومو مممقبمممممممؿو مم
دخؾماظعوملماٌشفقرماظشقخمأبقماظـصرمسؾدماظرحقؿمبـماظؼشرليمعدؼـيمتؾؿلون،مسؼدم
مممممبفومذبؾسموممسمظممحضرهماظشرلازي.مأرؾؼمسؾؿوءمبغدادمأغفؿمملمؼروامعـؾفموجرىمظفم مم ممممممممممممم ممم مممممممممممممم مم مم مممم ممم م مممممم م ملبم مؿب مممؽبم مم ممم م
مبوٌدرديماظؿفوعقيمطالممععمسؾؿوءمايـوبؾيمؼبماالسؿؼودمألغفمتعصىمظالذوسرةموم ؼقعو

مإ ماألعر متفومماغؿفك مأوالد مأتك مو مسظقؿ مخؾؼ ماظػرؼؼني معـ ماظطؾؾي معـ مصؿوت ماظؼؿول ظب

                                                           
مغلكيمأممثؿمشزامرؾقطؾيمصكربمبلوئطفومواطؿلحمعلورحفو.م123
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اٌؾؽمصلؽـقاماظػؿـي.موالمحقلمومالمضقةمإالمبوهلل.مومضقظلمادؿققذوامأيمشؾؾقامومضقظلم
م مدـي موػران ماٌقحدون معؾؽ مأن مظـو معرم مضد مو ماظلودس مودط ممم م م ممم مم م ممم مممم م ممم م مم مممم مممقب ممم مم م ممم ممم م م مظفمم652م ماظشلء مضورب وعو

محؽؿف.

مضدمخؾًمواعؿدمشلؿمإظبمدظسممممممممممممممممتًمآلمزؼونمدؾؽمعؾؽفؿ

مثؿم معؾؽفؿ مضوسدة موجعؾقػو مبؽـرل ماإلدالعل ماظغزو مضؾؾ متؾؿلون مؼػرن مبـق اخؿط
مخالصيم مؼب مإصرؼؼقي مسؾك مسوعال مسني مٌو ماإلدالم مأول مؼب ماظػفري مغوصع مبـ مسؼؾي عؾؽفو

وترأدفومسؿولماًالصيمأجقوالمطـرلةمثؿممم-أيمودطماظؼرنماألول-ععووؼيمبـمدػقونم
ماٌ ماٌطغرةأخذػو ممبعقغي مإدرؼس قظب

*
معؾؽمم مؼب مبعدػو م موصورت مبوٌداشرل. اٌشفقرؼـ

ماهلل مسؾد مبـ مدؾقؿون مبـ مربؿد مدقدي مزفر موٌو ماألول. مإدرؼس مبـ ماظـوغل  إدرؼس
 

اظؽوعؾ،مابـمأخمإدرؼسماألول،مبقؼعمعؾؽومسؾقفو.مأخطلماظشوعلمٌومضولمإنمدؾقؿونم
ؼبموضعيماظػخ،مٌومأعرماظرذقدمجعػرممبوؼعفمأػؾفومٌومدخؾفو.مواألصحمأنمدؾقؿونمضؿؾ

بـمضبلماظدلعؽلمبؼؿؾماظشرصوء.ماسؾؿمأنمضؾقرمػمالءماألخقورمبنيمتـقؿموعؽيماٌؽرعيم
مععمضرؼحمابـمسؿرمرضلماهللمسـفؿ.

توءماظؿلغقٌماظلوطـيمتؾقؼمعـمايروفمثؿموربموالمصؿقفومإمنومػقمظؾؿقؼقؼماغظرم
األظػقي.موبـقزؼونمأحدمبطقنمبينمسؾدمحوذقؿـو:ماظـؽًماظقصقيمبشرحماٌؽقديمسؾكم

مبـمسؾدمم موسـمتؾؿلونمؼعؼقب موداصعمسـفو ممأبقمضبلمؼغؿرادـ مسؾقفو اظقاد،مادؿقظب
ايؼممواعؿدمعؾؽفؿمإظبمدظسمضرؼيمسؾكماظؾقرمبنيمجبوؼيمواىزائرموحوصؾمأعرمبينم
موضدم موزغوتي موادني مبين معبؾي معـ مبودؼي مأػؾ متؾؿلون مبصقراء مطوغقا مإغفؿ ماظقاد سؾد
أظػمايوصظمماظؿـللمطؿوبومزلوهم"اظدروماظعؼقونمؼبمذرفم"بينمزؼون"موذطرمأنمبينم

سؾدماظقادماثـومسشرمضؾقؾيموطونمذقكفؿمٌومضعػمطردلمبينمسؾدماٌمعـ،مجوبرمبـمم
ؼقدػمبـمسؿرمبـمزؼونموضدمأرجػقاممبؾؽمتؾؿلونموٌومزلعمسوعؾفومسـؿونمبـمؼعؼقبم

ماًؾ م مأخقه مسؾقفو مواله مطون مصشػعماٌـصقر معـفؿ معبوسي ماسؿؼؾ ماٌلعقن، مإدرؼس قػي
صقفؿمٌؿقغلمصردتمذػوسؿفمصلغػموعبعمعبقسوموػفؿمسؾكمماظعوعؾمسـؿونمصوسؿؼؾفم
مؼرضكم موأخذ ماظدوظيماظؾؿؿقغقي مألحقوء ماٌمعـموتطوول مروسيمبينمسؾد موخؾع ودرحفؿ

مبينمسؾدماظقاد.

م مسؾقف مصؼؾضقا مظؾؼوئفؿ مصكرج مسؾقف مسزم معو موصفؿقا ماظؾؾد معـمصلتقا ممثوغقي عع
مبوًطؾيم معـف مصؼـع مبذظؽ موطوتى ماٌؿؼدم مإدرؼس مبدسقة ماظؾؾد مؼب مجوبر موضوم أصقوبف
وغؼشمازلفمؼبماظدغوغرلمواظدراػؿ،مصودؿقظبمجوبرمسؾكمتؾؿلونموأحقازػومسدامغدروعي،م

                                                           
مظعؾفومعطغرةم*
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صزحػمإظقفومودارمبفومصلصقىمبلفؿمعـمداخؾفومظـالثمدـنيمعـمإعورتفمثؿمموظبمابـفم
مص مأذفر مدؿي مسرةمايلني مأبو مووظقا مصكؾعقه ماظلرلة مصودوء مسـؿون مظعؿف مغػلف كؾع

زؼدانمبـمزؼونمصـؽٌمسؾقفممبـقمعطفرموزوػرػؿمبـقمراذدموطوغًممبقـفؿمحروبمضؿؾم
ؼبمبعضفومصؾوؼعقامأخوهمؼغؿرادـمبقعيمادؿؼاللموذظؽمأؼوممسؾدماظقاحدمأحدمخؾػوءمبينم

ؿؿوئيموعوتمدـيمإحدىمسؾدماٌمعـمؼبمدوبعمعبودىماألخرلةمدـيمدؾعموثالثنيمود
مدـيم ماألتراك معـفؿ مأخذػو مأن مإظب مبلؼدؼفؿ موادؿؿرت مسـؿون مابـف موظل مثؿ ومثوغني.

مثالثموسشرؼـموتلعؿوئي.

معؾقكم مإبراػقؿ موبـقا مأرذؼقن معؾقك ماظعقش، مبـق مػذا، مربؿد مدقدي مأوالد وعـ
أتـسمواظلمإبراػقؿممػذاممؼـلىماظلققماظذيمػقممشربلماظعرودلمحقٌمعؽىمواديم

مجؾؾممادؾل مجرجرة مإزاء ماألبرلة معؾقك مسؾك: موأخقه مغبزة موعـفؿ ماظشؾػ موادي ؼب
معؾقكم مأزاشلؿ مأن مإظب مبفو، معؾؽفؿ مواعؿد ماآلن مإظب ماألرض متؾؽ مزلقً موحبؿزة زواوة
معصوظيم مو ماظؽؿوعل مسروبي ماظـوظٌ، مأواخر مؼب معـفؿ مصلخذػو ماظشقعي، معـ إصرؼؼقي

مو ماٌفدي. ماهلل مسؾقد مبين مسؿول معـ موشرلػؿو مشزاػوماٌؽـودل معصر مإظب ماٌعز ماغؿؼؾ ٌو
بؾؽنيموعؾؽفومطغرلػومعـمأعصورماٌغربموأولمعـمادؿكؾصفومعـمسؿولمإصرؼؼقي،مجوبرم
بـمؼقدػمبـمربؿدماظعؾدماظقادموطونمبـقمؼػرنمؼلؿقظقنمسؾقفومؼبمبعضماألحقونمثؿم
عؾؽفومؼقدػمبـمتوذػنيموبـقهمثؿماٌقحدون.موؼؼولمإنماىوععماظذيمبؿؾؿلونماظؼدمييم
بـوهمعقالغومإدرؼسماألطدلموسؿؾمظفماٌـدلموتؾؿلونماىدؼدةمبـوػومؼقدػمبـمتوذػنيم
وبؿؾؿلونماظؼدمييمضرؼحماظداوديمبـمغصرمأولمعـمذرحماظؾكوريمتقؼبمؼبمأواخرماظؼرنم

ماظرابع.

وٌومضعػمعؾؽماٌقحدؼـمويؼفماشلرممطؿومذلنماظدولمدـيماهللماظيتمضدمخؾًمعـم
وطونمبنيمغػرةموادؿؼوعيمععمآخرمم746زؼونمسؾقفومدـيممضؾؾ،مادؿقظبمؼغؿرادـممبـ

مسـؿونم مابـف مخؾػف معوت موٌو مبوظلعرل مضؿؾف مظـو موعر موتقغس ممبراطش ماٌقحدؼـ عؾقك
وحوصرهمؼقدػمبـمؼعؼقبمبـمسؾدمايؼماٌرؼينمدؾعمدـنيموعـمعؾؽقػؿماظلؾطونم

اهللماظشرؼػممأبقمغبقماظذيموصدمسؾقفمبؿؾؿلونمذرؼػماظعؾؿوءموسوملماظشرصوءمأبقمسؾد
وطونمععظؿومظؾعؾؿ.موٌومضدممسؾقفمإبـكماإلعوممأبقمزؼدمومأبقمعقدكمبـكمشلؿومعدرديم
ماظذيم ماظعوضؾ موأغبد مثوبً مأبق ماظلؾطون معؾقطفؿ معـ مو ماآلن مإظب مبفؿو مععروصي سظقؿي

مجعؾمدارمعؾؽفموػرانمٌوموضعمبقـفؿمخالفموغزاع..

كماظؾقر،مصؽونمعؾؽفوماألعرلمأبقمإظبمدظس:مضرؼيمبنزاءمزواوةمسؾمؿوضقظل:ماعؿدامشل
م مدـي مايػصل ماهلل مأحدمم876سؾد مػق مبوىزائر، ماألسظؿ ماىوعع معـور مبـك واظذي
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صصػًمم67:أسوصلمعؾقكمبينمزؼونمواعؿدمعؾؽفؿمبؿؾؿلونمعـمتورؼخمؼغؿرادـمإظبمدـيم
مظألتراكموتغؾىمسؾقفؿمأثـوءمػذهماٌدةمأبقمايلـموأبقمسـؿونمطؿومؼلتل.

مؼبمجزؼرةمم7:ؽمٌؿقغيمأػؾماظؾـومماسؾؿمأنمعدةمعؾ معـمربورفؿ دـيمألغفؿمخرجقا
124اظـقؾ

م  مدـي ماألضطور متوذػنيمم556ظؿؿفقد مضؿؾ مأن مإظب مضبل ماألعرل مأعرائفؿ وأول
م مدـي ممبراطش مإدقوق مأخقف موابـ ماٌمعـم652بقػران مسؾد معـ ماٌقحدؼـ معؾؽ موعدة .

مأ مآخرػؿ مإظب موتؾؿلون موعراطش موػران مسؾك مادؿقالئفؿ معـ موبـقف مدبقص مأبك م239ي
عـماظلوبعموأؼوممذقكفؿمم79عـماظلودسمإظبمسوممم52دـيمألنمابؿداءمعؾؽفؿمعـمسومم

دـيمم3:6دـي.موعدةمعؾؽمآلمزؼونمبؿؾؿلونمم27مدـيموسؾدماٌمعـم22خورجيمعـمػذام:م
موظؽؾم مبقـموه معو مسؾك ماشلرم معـ مصقفو معو مدوظي موطؾ مدـني. متلع مشرل مثالمثوئي مموضقؾ م ممم مممممبمم ممم م مم م ممم مم م مم مم ممم ممم ممممم م م مم مم مم م م م مم م م م مممم م مم م ممم

ماؼيمغفوؼي.عقدانمشوؼيموظؽؾمبد

مضولماظشوسرمرغبفماهللمآعني:

مأغـقـسموظـؿمؼلؿــرممبؽـيمدوعــر.ممطلنمملمؼؽـمعـمايفقنمإظبماظصػوممم

مربؿدماشلقاريماألدؿوذمطوبـمذوسممملموضــؿـفـؿمبـفوماظربوغلمسـوٌفـومصـ

مأبلم موابـف مبفو مايلـ مأبل مصؿؽ مبعد متؾؿلون مألن مزؼون مبين مسؾك مؼعقد اظضؿرل
بلمثوبًموبـقفمعـمأسوصلمعؾقطفؿموشلؿمبقػرانماظؿصرفماٌطؾؼمعـمسـون،مصػًمأل

شرلمعـوزعمبعدمػروبمسؾدماهللمبـمدعقدمضوئدمأبلمسـونمعـفومألنمأبومسـونمٌومػؾؽم
وصػًمألبلمدوملماًالصيمصورهؾمعـمصوسمعؿقجفومظؾؿغربماألودطمم869آخرمدـيم

مإصرؼؼق مسؾك ماظعؾوس مأبل مظؾلؾطون مغزل مبؿؾؿلون مغزل معومصؾؿو مسؾك مزؼون مبين موأضر ي
مبلؼدؼفؿ.موبوىؿؾيمػقمأولمعـمغػضمؼدهمعـمػذهماألسؿولماظشرضقي.

وضقظلماظربوغلمأيماٌـلقبمهللمتعوظبمطؿومضولمعـؾفموظلماظدؼـماظؼراؼبمؼبمضقظفمطوبـم
ؼزؼدماألدقدماظربوغل.موػلمغلؾيمظؾرب،معـمحقٌمػقمسوملممبومسؿؾف،مسوعؾمبطوسؿف،م

فموزؼدتمصقفماظـقنمعؾوظغي.موضولمضقممعـلقبمإظبماظربوغلموػقمععؾؿمظؾـوسممبومأعرمب
مؼبم مو مسطشون مو مشضؾون مؼب مػل مطؿو مزائدة مصقف ماظـقن مو ماظـوس مععؾؿ مػق مو اظربون
موم ماظؼوعقس مؼب مضول مطؾوره. مضؾؾ ماظعؾؿ مبصغور ماظـوس مؼمرمبل ماظذي ماظربوغل ممماظؾكوري: م ممممممم م م م ممم مممممم م م ممم مممممم مممم مم م ممممم م ممؾبمؽبم م مممم م ممممممم م م ممم ممم

مؽبمنبمماظربمونمرئقسماظلػقـيمومضقظلمومسوٌفوماظعوملمأمسمؿممو ممم  ممممممم ممم مممم ممممممممممم مممم ممممم اظػؼقفمعـمضبلـماظػروعماظػؼفقيمممممممبم
مضودؿم موابـ موػىمسومل مابـ مؼؼقل ماظؾغي.موطونماإلعوممعوظؽ ماظعؾؿوءمال مؼبماصطالح ػذا

مصؼقف،مغؼؾفمابـمخؾؽونم
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وضقظلمربؿدماشلقاريمغلؾيمشلقارةموأوالدمػقارمػقمابـمعوزؼغمبـمبرغسموتؼدممظـوم
يماظيتمبفومضرؼحماظشقخمذهم"عـمذظؽموأطـرمػقارةمبلسؿولمررابؾسموعـفؿمأػؾمعلرات

مأػؾم محـوش مبين مأثؼول مربط مربؾ ماآلن مػل ماظيت مأدـون مضؾعي مأػؾ موعـفؿ زروق
ماظؼرلوانموػؿماظذؼـمزحػقامععمأعرلػؿمسؽوذيمبـمأؼقبم متطؿوريموعـفؿمضؾوئؾمبنزاء
مبفؿم مصلوضع مإصرؼؼقو، مسؾك ماٌؾؽ مسؾد مبـ مػشوم مسوعؾ ماظؽؾيب: مصػقان مبـ محـظؾي إظب

مط م ماىرؼد مبؿقزر م مضؾعيموػؿ مبنزاء معلراتي مأػؾ ماألودط مبوٌغرب معشوػرلػؿ موعـ ـرل.
بينمراذدموطونمشلؿمسزةمبفوموضصؾؿفؿمبفومعشفقرةمؼقعؽذمظؾـكمؼقدػمعـموظدمربؿدم

ػقارمػذامأخقماظؾؿطمعـمأعفماظذيمعـمغلؾفم ابـمإدقوقمواظذيماخؿطفومربؿدمعـفؿ.
موؼبماظشقخمابـمصػقان صوظشقخممدقديمربؿدمماظشقخمواضوقماظؾؿطلماٌؿؼدممذطرهمػذا

اشلقاريمعـمعغراوةمصنغفممضولمؼبمعدحف:ممذقخماظشققخماٌشفقدمظفمبوظـؾًمواظردقخم
ماظـوس،م مدقد مبـ مسؽوذي مبـ مسقوذي مبـ مدوبع مبـ مسـؿون مبـ مسؿر مبـ مربؿد دقدي

ماٌغراويماٌعروفمبوشلقاريمآغؿفك.

ماظ مؼقم مصؾققي م)اشلقاري( متقؼب مأسؾؿ. مواهلل مسؾقفؿ ماظؽالم معر مثوغلموعغراوة لؾً
مبـمنؿمبـمم954سشرمربقعماظـوغلمعـمدـيم مسؾدماهلل مػقمربؿدمبـ مذوشمػذا وابـ

ذوسماىزاعل،ماظلعديماظػؼقفماٌوظؽل.مطونمصوضالمصؼقفومؼبمعذػؾفمواغؿػعمبفمخؾؼم
طـرلموصـػمؼبمعذػىممعوظؽمطؿوبومغػقلومأبدعمصقفموزلوه:ماىقاػرماظـؿقـيمؼبمعذػىم

تقىموجقزماظغزاظلموصقفمدالظيمسؾكمشزارةمسؾؿفموظطوئػفمسوملماٌدؼـي،مومضعفمسؾكمتر
اٌوظؽقي.ممبصرمسوطػمسؾقفمأػؾفوميلـفموطـرةمصقائدهموطونمؼدرسممبصرمبوٌدرديم

مممماجملوورةمظؾفوعع.معوتمبـغرمدمعمقموطمشوزؼومٌومأخذهماظعدومدـيم مممممممممم مممممممممم مم ممممممممكبمؿبمؽبم ممممم ممم مممممممم .مموالمؼؼولماألدؿوذم727م
أرؾؼمصوٌرادمأبقمإدقوقماإلدػراغلممإالمظؾعوملماظؽؾرل.مصنذامضولمابـماظلؾؽلماألدؿوذمو

ألغفمطونماصقظقومطالعقومصؼقفومحوزمرؼوديمماظعؾقممبوظعراقموخردونموغوػقؽمأنمتؾؿقذهم
اظؾقفؼلمواظؼشرليمواطـرمايػوزمطؿومأنمماظعالعيمإذمأرؾؼمصوٌرادمبفمماظشرلازي.موٌوم

صؾوغمعدةمؼلرلةمثؿمبـكمغظومماٌؾؽماٌدرديمدلظفمأنمؼؿقالػو،مصؾؿمؼؼؾؾمصقالػومابـماظ
م.587أجوبمإظبمذظؽ،ممصدرسمصقفومإظبمأنمعوتمدـيم

وٌومزلعمبفمغظومماٌؾؽمضول:معـماظقاجىمأنمتغؾؼماٌدرديمألجؾفموتقؼبماألدؿوذم
م.موٌومضقؾمظؾؼدوري:ماغًمأسؾؿمأممأبقمإدقوق،مأغشد529دـيم

مظـلوغزظـًمبوظؾـقـداءمأبعدمعـزمممممممغزظقاممبؽيمؼبمضؾوئؾمغـقصـؾمممم

مممممحمذرمامسؾقفمعـمعؼوظيمطوذحمممم م مم مممممممم مممممم مدمربماظؾلونمؼؼقلمعومملمؼػعؾمممممممممؽبممـبمم ممممم ممممم ممممم مم ممممم ممؽبم
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مصنغلم معوظؽ، معذػى مؼب مبقػران ماظرؼودي مإظقف ماغؿفً ماشلقاري ماظشقخ مطون وٌو
ذؾفؿفمؼبماألدؿوذؼيمبوبـمذوسمظلعيمسؾؿفموطونمابـمذوسمالمؼضوػقفمأحدمؼبمعذػىم

بػؼفمابـمجالبمألغفمالمؼشقبفمذهمعوظؽممبصر.موطونمابـمسرصيمؼؼقلمظؾطؾؾي:مسؾقؽؿم
عـمعذػىماظشوصعقي.مأعومابـمايوجىموابـمذوسمصؼدمغؼالمطـرلامعـموجقزماظغزاظلم

مؼبمصؼفماظشوصعقي.

مبصددم مسبـ ماظذي متؾؿلون معؾقك مأحد متوذػني مابـ ممبفؾس ماظلمال موضع صوئدة:
مب مزؼد مأبق ماظػؼقف مصؼول مذبؿفد؟ مأو معؼؾد مػق مػؾ ماظؼودؿ مابـ مسـ مسؾقفؿ، ـماظؽالم

اإلعوم:معؼؾدماظـظرمبلصقلمعوظؽمومضولمدقديمسؿرانماٌشداظلمإغفمعطؾؼماالجؿفود.موم
زؼدمبـصمذورفمبـماظؿؾؿلوغلمميـؾماحؿٍممبكوظػؿفمؼبمبعضماٌلوئؾ؟مصودؿظفرمأبقم

صقفماالجؿفودماٌكصقصمالبـماظؼودؿمبوظـظرمإظبمعذػىمعوظؽمبوٌزريماظشوصعلمصؼولم
ماٌشداظل:مإنمػذامعـولمواٌـولمالمتؾزممصقؿف.

مبـقزؼونم مضؿؾ مٌو مبذظؽ ماشلقاري ماظشقخ مدسوء مظقػران، ماظـصورى مأخذ مدؾى وطون
ماأل مسؾك م مدقدي ماظدسقة م مشلذه موحضر م ماظشقخموظده متؾؿقذه موأغذرػؿ ماظؿؾؿلوغل صػر

إبراػقؿماظؿوزيممبؼصقدةمتوئقيمععمعومأغظؿمإظبمذظؽمعـمأنماظشقخ:مأبوماظعؾوسمدقديم
 أغبدمبــمؼـقدػمأحدماألوظقوءماظؽؾورمواألتؼقوءماًقور،ماشلقاريمورـوماظقاغقديمأصال

صؽؿىمضوئدػوممغػعـومبفماهلل،مآعني،مذػىمعرةمإظبموػران،مصعظؿفمأػؾفومأذدماظؿعظقؿ،
ظألعرلماظزؼوغلمإنم"رجالمبورضمػقارةمطبشكمعـفماٌؾؽ"مصؽؿىماألعرلمظؾؼوئد:"مإبعـفم

،مبعٌماظعوعؾممألعرلمػقارة:مأغبدم*إظلمأومأضؿؾف".مصؾؿومأتكماظشقخمأػؾفمبرأسماٌوء
مذقذقغو،م موضول:" مورـف معـ مارهؾ مذظؽ، مسؾك ماظشقخ مصلرؾع ماظشقخ مؼب مشوٍ بـ

اظؾقر."مصؾؿمؼؽـمإالمضؾقؾمحؿكمذقشماهللمبينمزؼونمعـماظؾقرمذقذفؿماهللمعـماظدلمو
بوظؽػرةمصلخذواموػرانموعـماظدلمبوألتراك،مصلخذوامتؾؿلون،مصرحؾماظشقخمضوصدامبينم
مبقده،م موحؽفو ماظصؿم معـ مأحفور مثالثي مصؼؾض مدقؼد، معـ مربوربقن مواسذلضف ممشدمو ممممم مم م م مم ممقب ممم م مم ممم م مم ممم مم م مممم م مممم م م مم م ممممم م مم م م ممم ممقبم

م مػذه معـؾ ماهلل مؼلقؼؽؿ مظـو متعرضؿؿ م"إن مشلؿ موضول مرعودا مصوتقهمصصورت األحفور"،
توئؾنيمعذسـني.موذطرماظصؾوغمإنمظفمبـؿومحقـؽذمإزلفومسوئشي.موطراعوتفمالمهصك،م

م،موضدلهممبؾقوغيمعـمأسظؿماٌزارات.42:تقؼبمرغبفماهللمدـيم

م.اظذائعمظصقًمإظبمضقعسمممممممممخؾػفمبعدمعقتفمإبراػقؿم

ظػضؾموطونمعـمأطوبرمطونمرضلماهللمسـفمعـماىوععنيمبنيماظعؾؿمواظقرعمواظزػدموا
اظؼراءمواحملدثنيموجفوبذةماظعؾؿوءماٌلـدؼـ.موضػـومظفمسؾكمتصوغقػمصقققيموضصوئدم

                                                           
*
مضرؼيمبقالؼيمدقديمبؾعؾوسم 
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عؾققيموخطىمبدؼعيموعؾحمصـقعي،مسورصومبوألوظقوءموأخؾورػؿموأؼومماظعربموأذعورػؿم
مربؿدم ماظشقخ مأذفرػؿ معـ مو مأذقوخ مسدمة مسـ مأخذ موغقادرػؿ مبوألدبوء مو مممموبوألدب م م مم ممم مم مم م مم م مم مم م ممم مم ممقبم م م م م مم مم مم ممممممم ممممم ممم مم م مم ممم

م ماٌذطقر. موإغلمماشلقراي مؼضرب. مضوبؾف موسؾك مؼذػى مررؼؼف مؼب مأعره مشوظى مؼب طون
مؼؼقلم معؽؿقبو موػران معـ مبوٌغرب مأػؾف مإظب مبعٌ مأغف مإظقف، معـلقب متلظقػ مؼب رأؼً
ممصقف:مصؼدمزفرمصضؾماظشقخمسؾلمموايؿدمهلل،مإغلمأدرسمؼبمزبؿصرمخؾقؾموالمأحؿوجم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم مم ممممم مممم م مممم مقبممم مم مم مم مممم م مممم م مممممم ممم

مؽبممممممحلوعفموغمصمىممراؼيمظـظرماظشروح.موٌومعوتمذقكفمرضلماهللمسـف،مضوممعؼوعفموتؼؾدم ممب مممممممؽب م
موحوزم مواألوان ماحملؾ مبف مصوبؿفٍ مأرطوغفو، مودسؿ مضقاسدػو مورصع مبـقوغفو موذقد اظعؾقم

مرؼوديماظػضؾمبـغرموػرانمصفقماٌطوعموظقسمذيماظلؾطون.

وبدؼعمتدبرلهمٌوئف.مؼدلمسؾكمصرادؿفمودػوئف.مصؽونمظفمبفماآلثوراتماىلومماظيتم
مضب ماظعظوم. ماٌؾقك مبعضفو مسؾ مؼؼدر معـمال ماظؽـرلة ماظدراػؿ مؼلؿؼرض مطون مأغف ؽل

مبـقوغفم ممت موٌو مبذظؽ. مؼقؼب مأؼـ معـ مؼدري موال ماٌوء مػذا مإصالح مؼب موؼصرصفو اظؿفور
وصقبمعقزاغفموأرصدمعؽوغف،مأخرجمظؾـوسماألرعؿيماٌكؿؾػيماألغقاعمواألظقان،مصشؾعم

عدودا.مصؼقؾمطؾمعومطونمبـغرموػران.موطونمذظؽماظققمماٌشفقدمعـماألسقودمواٌرادقؿمع
ماٌؾقكمواألسقونم ماظطعومموعومصرصًمسؾكمماٌوءموظلًمعـ ظف:معـمأؼـمأخرجًمػذا
مبفم ماهلل مغػعـو موطون ماإلخقان" موعلوسػي ماظزعون معلوسدة معـمف، ماهلل مصؼول: ممممواألشـقوء، م مم مممممم م مم مم مم ممم م مم ممم مم ممم م مممممم ممم مم مم م مممقبم م مم م م مممم م ممممم م مم
مودؾؿ:"مالمتزالم مصؾكماهللمسؾقف مسؾكماٌؾقدؼـ،مظنيماىوغىمظؾؿؿؼني،موضول ذدؼدا

مضوئؿني مأعيت معـ مؼقمممروئػي مإظب مخوظػفؿ معـ مؼضرػؿ مال مسؾقف، مزوػرؼـ مايؼ، سؾك
مبفوم مطقد مبدسي مطؾ مسـد متعوظب،" م"اهلل مأن مظؾلققرل ماظصغرل ماىوعع موؼب اظؼقوعي".
مؿبماإلدالمموأػؾفموظلمصوحلمؼدبمسـفموؼؿؽؾؿمبعالعوتف،مصوشؿـؿقامتؾؽماحملودـمبوظدمبمم مممممممب م مم ممم ممممممممم مممم ممممم مممممم ممممممم مم مممم مم مم مممممم ممممم م م م

رماظعورفمبوهللمدقدغومسؾدمسؾكماظضعػوءموتقطؾقامسؾكمماهللموطػكمبوهللموطقالموهللممد
ماهللمبـماٌؾوركمحقٌمضول:

موضدمصؿقـومظؽمايوغقتمظؾدؼـمممضدمؼػؿحماٌرءمحوغقتومٌؿفرةممم

ماظرعونم مبوظؾلؿون مؼعرف مومل مدـني مٌقاله مؼعؿؾ مطون ماظذي موػق مأبقه واٌؾورك
ايوعضمعـمايؾقمخالصومظؾشقخممأبلمبؽرماظطررقذلمؼبمطؿوبمدراجماٌؾقكمأنمػذهم

مأيماظؼ ماظصقً مواظذائع ماىؿقع. موسـ مسـف ماهلل مرضل مأدػؿ مبـ مإبراػقؿ مصوحؾفو صي
مصوذلماظذطرمعـؿشره.مم
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125وضقظلمإظبمضقعس.مضقعسمإضؾقؿمعـمسراقماظعفؿمحدهمعـمجفيمخرادونمبلطوم
 

وعـماظعراقمزلـونموضوسدتفماظداعغونموػذاماإلضؾقؿمػقماٌعـكمبؼقلمأبلماظؿؿقؿمؼبمعدحم
ماسل:مسؾدماهللمبـمروػرماًز

ماٌفرؼيماظؼقدم*ػـوماظلرىموخطكمؼؼقلمؼبمضقعسمدرلواموضدمأخذت

والمذؽمأنمػذاماظقظلماغؿشرمخدلهمإظبمذظؽماٌقضعمأومأطـر.مصؼدمحدثينمعـمأثؼم
بفمأغفموجدممبؽيماٌشرصيمتلظقػومذوعالمسؾكمضصوئدمتؿعؾؼمبطرؼؼماظؼقممؼؾوعمعـمتلظقػم

ىماظشقخمرضلماهللمسـفمعـمظقاتيمأوالدماظشقخماٌذطقرموععمذظؽمإنمبوئعفمسراضلموغل
ظقعـمصوػقؽممبـمرجقؽموضولماظصقظل:"مإنمػقارةموظقاتيمأوالدمغبرلمبـمدؾل"موالبـم
موأولم ماألضقال. معـ معرم معو موراجع معصر. مأػؾ مإخقة مضؾط موظد معـ مأغفؿ ماظدل: ممسؾد مممم مم مممم مم م مم مممقب ممم م م مممم ممم مم م م مم ممم مم م ممم مممم م مم مم ممم م م ممم ممم

مادؿؼرارػؿمبوٌغربمجفوتمررابؾسمثؿماعؿدوامإظبمدقسماألضصكمعػذلضنيمصقف.

مضو ماٌغرب،مصؾذا مإظب مأتقا مٌو مػقارة ماظدلبر معـ مجؾؾ متلؿقي مدؾى مخؾدون: مابـ ل
مؼبم مظق مادؿ مأن مواسؾؿ مأخل. مػقار مأوالد مإغفؿ مظـو معر معو مخبالف موػق متفقرغو مظؼد ضوظقا
اظدلبرمإثـون:مظقماألطدلموظقماألصغرمواٌؿقدثمسـفؿمأوالدماألصغرموسـدمأطـرماٌمرخنيم

برمإذامأرادواماىؿعمزادواماألظػمواظؿوء،مصصورمأنمظقماألصغرمعـمغلؾمظقماألطدلمواظدل
مظقاتمصؾؿومسربفماظعربمغبؾقهمسؾكماألصرادموأظؼقامبفمػوءماىؿع.

وػؿمبـقاحلمبرضيموجبؾؾمأوراسمطـرلونمتـوػزمخقؾفؿمأظػمصورسموػؿمبـقمبودؼسم
مررابؾسم مصؿح مٌو ماألبوضقي ماًقارج مرأس ماًطوب مأبو مأن مبوٌغرب مإغؿشورػؿ ودؾى

معـف مسؾكموػرب مواظقو مبغداد معـ ماٌـصقر مجعػر مبعٌ ماظؼرذل، مسـؿون مبـ مسؿر ؿ
إصرؼؼقي:موػقمربؿدمبـماألذعٌموسؼدمظفمسؾكمحربماألبوضقيمبفو.مصؾؿومزلعمبفمأبقم
اًطوبمزحػمإظقفمحبـقده،مصؽونماٌصوفمبلرت،مصؽوغًمسؾكماظدلبرمواًقارج،م

وظدمردؿؿمصوحىممواغػضًمعبقسفؿ،مصؾؿومرأىمسؾدماظرغبـمبـمردؿؿمبـمددؿونمعـ
حربماظؼوددقيمععمدعدمبـمأبلموضوصمرضلماهللمسـف،مذظؽ،مصرمإظبماٌغربمواجؿؿعم
ععفمٌوؼيمومظقاتيموبعضمغػزاوةموعؾؽقهمسؾقفؿمواخؿطمعدؼـيمتفورتمبلػحمجؾؾمضزولم

واجؿؿعًماظصػرؼيممبؽـوديمم329سؾكمرأسمتؾقلم)تالل(معـداسمذرقمغفرمعقـومدـيم
مس مسؾقفؿ موعؾؽقا متوزة مدـيضرب مدفؾؿودي معدؼـي مصوخؿط ماألدقد، مزؼد مأبل مبـ مقلك

واتلعمخطمطؾمعـماٌدؼـؿنيموداممعؾؽمسؾدماظرغبـمرأسماألبوضقيمبؿوػرتممإظبمم251
.موتغؾىمسؾقفومربؿدمبـماًرلمأحدمعؾقكموػرانم3:9أنممادؿقظبمسؾقفوماظشقعيمدـيم

مأعقيمأؼوممعـمعغراوةموضؾضمسؾكمعقلقرماًصلموأرؾؼفمبعدمحني.موغزظًمسلوطرمبين
                                                           

مغلكيمأم:مدمبلطومم125
مؼؼصدمبفومآعؿـعًماألبؾمسـماظلرلم*
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اٌـصقرمبـمسوعرمثؿمعؾؽفومٌؿقغيمثؿماٌقحدونمإظبمأنمخرجمسؾقفؿمابـمشوغقيمعـمغوحقيم
ـمماظغوراتمسؾكماٌغربموؼؽررمدخقظفمإظقفومسـقةمعرةمبعدمأخرىم ممضوبسمموملمؼزلمؼمشم مم مممممممممممممم ممم مممممممم ممممم مممم مممممم مم مم مقبممممممم مؾب مممؽب مممم مممم ممم

مدـي مرزلفو موأسػك مجقػو موخال مدوطـفو ماخؿؾ مأن ماظعفدمم796م126إظب مآخر وذظؽ
مبعؿوراتفو.

مخرجمغبقدمبـمغصمولموأطـرمأػؾمعص مموبمعـمٌوؼيموؼلتلماظؽالممسؾكمجربي.موٌو مقبم ممم ممممم مم مم مممممممممم مم مم ممم م مممم ممممممممممم ممم م
ممممممسؾكماٌـصقرماظشقعل،مزوػرورهم)طذا(مظقاتيموزحػمبفؿماٌـصقرمصؾؿوماغػضمقا،مػربقام مم مقبمم مممممممممممم مممممم ممم م ممممممممممممم ممممممم مم مم م ممم مممممم ممممم مم
موضػم مرجقسف، مؼب مأغف ماظرضقؼ مابـ موذطر مسـفؿ. ماٌـصقر مصرجع ماظلوردق مشرب أعوعف

ماظؼصقر موػل ماألضدعني مبـوء معـ مأثر ماىؾم*سؾك مسؾك مبويفرماظيت ماٌؾـقي ماظـالثي ول
اٌـققتيمتؾدومظؾـوزرمسؾكماظؾعدمطلغفومأصـؿي:ممأيمضؾقرمموأغفمرأيممطؿوبيممؼبمحفرم
ممعـفومصملمرممظف"مأغومدؾقؿونماظلمرمدحووس".مخوظػمأػؾمػذاماظؾؾدمسؾكماٌؾؽ،مصؾعـين،م م مممممم م ممممم مم مممممممممم مم م ممم ممم مممم ممم مؽبمؿبم مممم ممممم مقبمؽبممممممممم مممم  مم

مإظقفؿمصػؿحماهللمسؾلموبـقًمػذاماظؾـوءمظؾذطرمبف".

مممممممموطونمبـقمومزمدمجنيمبعزوغي م مممممممؽبمؿبمؽب مم أعرلمعطؿوريمزحػقامإظبمظقاتيمصؽونمبقـفؿمحروبمسظومممم
معغراوةم معـ مضقم مبقـفؿ موطون ماظلردق مإظب مصلزاحقػؿ موزدجني مأعرل م"أسقون" مصقفو ػؾؽ
مممممصغدروامبفؿمسـدمطدؼيمدقديماظعوبدموأزاحقػؿمإظبمجؾؾمإؼغقدمصـزظقامدرماطومواغؿشروام ممممممم مممممممممممممممممقبم مم مم مممم مم ممممممممممممم ممم ممممم مممم ممم مممممممم

قكيماظعطوف.موعـمإظبماىؾؾماٌطؾمسؾكمعؿقفيموجؾؾمدراكمؼبمضطوعمعقدكمعـمعش
موػؿم ممبوظطي ماظذي ماظـػر موعـفؿ مضوبس مرؤدوء معؽل مبـق موعـفؿ مضوبس مضؾؾي مغػر ظقاتي

اٌشفقرونمإظبماآلنمسؾكمدؼـماظـصراغقيمودؾىمغزوشلؿمبفومععروفمسـدمأػؾمإصرؼؼقي.مم
معـفؿم مدؾقطلـ مبين مأن مؼؼول مغلؿط م مجبؾؾ موعـفؿ ماظلؽـدرؼي مبنزاء مغػر مظقاتي وعـ

مسوعرمحبقزمتوزةموإظقفؿمؼـلىماظؿوزيمألنمضقعفمعـمحقزػومموعـفؿممظقاتيمجؾؾمبين
مشربلم مبوىؾول موعـفؿ مبوظصعقد مضرى موعـفؿ معراطش مبؼرب متودظب مبـقاحل وعـفؿ

متؾؿلون.موأعومبـقمورغقدموبطققةموبينمؼزغودـمصؿـمبطقنمصـفوجفمالمظقاتي.م

م مدـي معـ مذعؾون ماظؿودع مؼقم ماهلل مرغبف مإبراػقؿ مدقدي ماظؿوزي ماظشقخ م977عوت
ودصـمبقػران،مثؿمٌومدخؾفوماظـصورى،مصورماجملوورمبضرضبفمؼـفىمؼبمعوظفموطرؼؿفم
وواصؼمذظؽمضدوممأػؾماظؼؾعيمخبروجفؿمإظبموػران،مصدصعمذظؽماجملوورماظؽراءمعـمسـدم
ماظؿؿوسم مؼب معشفد مجقدة مضؾي مسؾقف، ماآلن موضدله مبفو مودصـقه مصوحؿؿؾقه ماظؼؾعي، أػؾ

ماظدلطيموضؾقلماظدسقةمرغبفماهلل

محلــمتـؿـمؿومبـقـعـيمرــرابـؾـسممممممممممممممثوعـمضرنمضدمأعفوماٌرؼينمأبق  ممممممممم ممممممقبممممممممممم مم مم

                                                           
مومػقماألصحم731غلكيمأ:مدـيممم126

متمعشفقرةمبكثورػوػلم"االجدار"محوظقوم:مجـقبمتقورم*
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مثؿمبينماظـوغلمحذومدػـماٌرسممممممممممممممممبينمبفوماألغبرمصػوقمطؾمبـوء

ضصدػوموبقعيمبػؿحماظؾوءمػلمإسطوءماظطوسيموػلمعشفقرةمسـدماًؾػوءمواظلالرني.م
مؼ مودؾؿ مسؾقف ماهلل مصؾك ماهلل مردقل مظؾؾقعيموطون مؼده معد ماٌشرصي، مبوٌدؼـي ماظشفرة قم

ماهللم مصؾك مبوؼع موصقفو مسـف ماهلل مرضل ماظصدؼؼ مبؽر مأبق مصقفو مبوؼع معـ موأول صؾوؼعؿف.
سؾقفمودؾؿمسـمسـؿونمغقوبيموضول:م"ميقينمظلموسلوظلمظعـؿونموػذهماظؾقعيمؼلؿقغفوم

مسؾدماظرغبـمبـمسقفمومأولمعـمب مبوؼعمسـؿون مممبؾقعيماظرضقان.مموأوملمعـ ممم مممممم مم مم ممم م ممممممم مم مممم مم مممم م ممم مممممممقب ممم وؼعمسؾقومممممممممم
رؾقيمرضلماهللمسـفؿمأعبعني.موطوغًمؼدمرؾقيممعـالمبذلتمؼبموضعيمأحدمٌوموضكم
مأعرلم مبوؼعً مؼد ماهلل م مدؾقون مرجؾ:" مصؼول مودؾؿ، مسؾقف ماهلل مصؾك ماهلل مغيب بـػلف
ماألعرمالمؼـضؾطمظفمطوظذيمضؾؾف.مصؽونم مرضلماهللمسـف،معـؾمػذا اٌمعـنيمؼعينمسؾقو

صبعؾقنمسؾكماظؾقعيماظؼلؿمبوهللمتعوظب،موأولمعـمحؾػممطذظؽ.موطونماًؾػوءماظراذدون
ماظـوسمبوظطالقمواظعؿؼمسؾدماٌوظؽمبـمعروان.

واظؾقعيمبؽلرماظؾوءمصفلمطـقليماظـصورىمواٌرديماىؾؾمواىؿعمعردوتمبػؿقؿنيم
ماظعؾٍم موابـ م ماظشقخ مالبـ معو م مسؾك موطذا مطوألؼودي ماىؿع معبع مػق ماٌرادل وعبع

مو معصدور مأؼضو م معلقًمواٌردك م مبوظـقب مؼدي موعردً ماظعالج مذدؼد معرس رجؾ
مواٌرعرؼسماظداػقي.

ػقمم859وأبقمايلـمػذاماظذيمبينماظدلجماألغبر،موبرجماٌردكمبـغرموػرانمدؿيم
مايؼماٌشفقرمبوبـمربققمبـمأبلم مسؾد مبـمؼعؼقبمبـ مسؾكمبـمأبلمسـؿون اظلؾطون

مطرعوط مبـ مصؼقس مبـ مورزؼـ مبـ مغبوعي مبـ موطو بؽر معرؼـ. مػذامبـ مايؼ مسؾد ن
م مدـي مبلقػف ماٌمعـ مسؾد مآل معـ ماٌؾؽ مطردلم724ادؿكؾص مسؾك مؼلؿقل ممل مظؽـ ،

مطردلم مسؾك موادؿقظب مبؽر. مأبق مابـف موال مربؿد مابـف موال مػق مال ممبراطش، اًالصي
م مدـي ماٌشفقر مؼعؼقب مابـف مأبلمم779اًالصي مابـ ماٌمعـ مسؾد مبين معؾقك مآخر بؼؿؾف

مدبقس.

ؾقرمإظبماألغدظسمشوزؼومٌومادؿدسوهمربؿدمبـمغصرمأحدمعـموالؼؿف،مسدلماظم83دـيم
عؾؽماظروممصدارتمبقـفؿمحروبمم127بينماألغبرموزحػمإظقفؿمدغقغي عؾقكمشرغوريمعـم

معـم موضؿؾ ماشلزميي مؼب مدغقغي مصؼؿؾ ماظروم مسلوطر ماغػضً مثؿ ماظدػر. مؼب متؽقن مأن ممضؾم مم م مممم مم مم مم م م مممممم م مممم مممممم مم مم م م م م مممم ممم ممم مممم م م م مم مم م مم مقب م
مجـقدهمتلعيمآالفمطؿومؼبمغظؿمابـماًطقىمحقٌمؼؼقلمرغبفماهلل.

مدسومبفؿمداعماظؾقاريميمآالفمعـماظؽػورمتلع

                                                           
مDon Nùnaم127
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م ماظغـقؿي مضدر مم8441وطون مو ماظؽراعم235.111أدرلا معـ مو ماظؾؼر موأعوم25711م*عـ .
اظغـؿموماٌوسزمصضوضًماألرضمبفو.مصؼدمبقعًماظشوهمبدرػؿموٌومضلؿماظغـوئؿ،مارهؾم

مممممؾمؾمؼدمعؾؽمجؾؾمضشؿوظيممظعؼدماىزؼي،مصؾؿومضم**صـزلمضصرماظصكرةمصلتوهم"ػقاغري" مقب
ماظروممم مسؾك مصؽوغً مضؾؾؿف معـ موشلؾفو ماظؽػرة مبطورضي محضقر مؼب ممبوء مدسو اظلؾطون،
اغؽكمعـمماظغزوةماٌؿؼدعي.مصؽونمظفمبذظؽمصكرامعبقالموصكؿومجؾقالمطؿومضولمظلونم
اظدؼـمبـماًطقىماظلؾؿوغلمرغبفماهللم"واجؿؿعماظؼقممحبصـماظصكرةمومذوػدماظـوسم

عـمبينمعرؼـ.موبينمؼؾقظي،موعدؼقغيمعقارـفؿمعـمصؼقؼمعبقعومصكرهمومطونمػذاماظػكرم
مممإظبمتػالظًمإظبمعؾقؼيموطوغًمبنيمبينموممغموغمقمومبـكمإظمقعكممحروبمسظقؿيمضؿؾمصقفوم مممم ممممممم م مم ممم مؽبم مممم مم مممؽبممؽبممؾبمممممم ممم ممم ممم ممممممممم ممم مم مممم م
عوخقخماٌشفقرمبوًقؿيماظيتمآثورػوماآلنمبؾؾدمأوالدمسؾكموبـقمعرؼـمإخقةمبينمإظقعكم

مبـق مأؼضو معرؼـ مبين مإخقة موعـ مبوىققش مميدوغفؿ ماظقادممصؽوغقا موسؾد مووني راذد
صبؿؿعقنمؼبمزجقؽمبـموادنيموؼؼولمظفمبودؼـمأؼضوموعـمضرابيمبينمعرؼـمبـقموروسم
بعضفؿمبغداعسموسـدمبعضفؿمأغفؿمعـمغلؾمسؾلمبـمؼقدػمبـمتوذػنيمعـفؿمعؾقكم
اٌغربمؼبماظؼرنماظعوذرموأذفرػؿمابـماظقزؼرمطؿومؼلتل،موعـمعؾقكمبينمعرؼـ،مؼقدػم

وػقماظذيمحوصرمتؾؿلونمؼبمأؼوممعؾؽفومسـؿونمبـمؼغؿرادـمودامممبـمؼعؼقبماٌذطقر
مسلوطرم مواغؿفً مايصور. معدة مسـؿون موعوت مػبس. موضقؾ مدـني مدؾع مشلو حصوره
ماينيم مؼب مبقعمصوعماظؼؿح محؿك محبصوره مإظبمإصرؼؼقيمواذؿدماظؾالءمبؿؾؿلونم ؼقدػ

م مجقارؼف، مإحدى معع مغوئؿ موػق مخدسي مأحد مضؿؾف موٌو مدغوغرل.. مسلوطرممثوغقي أصرشً
مبينمعرؼـمسـفومصؾقعماظؼؿحمؼبماينيممثوغقيمأصقعمبدؼـورموػقممممومؼؿعفىمعـف، ممممم م م ممممم ممم مممممممممم مم ممممممم مم م ممم مم مممممم مممممم مم مم ممممم وم م

صؿؽمأبقمايلـمبفوموإبـفمأبقمسـونمعشفقرمالمغطقؾمصقف،ومضدمضولمعقدكمبـمصوحلم
حرثفومشالممأدقدمسؾكمثقرممم-طؿومضول-اٌشفقرمبوظؽفوغيمأنمتؾؿلونممهرثموطلنم

مأدقد.مطونمذظؽ.

ٌومخربفومأبقمسـونموطونمػذاماظؽوػـمؼلؽـمودطمبرابرةمشؿرةموأرضفؿممم،871دـيم
عـماٌشؿـؾمإظبماظزابموضولمابـمخؾدون:مصؾعضماظـوسمطونمؼؼقلمػقمطوػـموبعضفؿم
مشربلم ماٌـصقرة مبـك ماظذي مػق مايلـ مأبق مواظلؾطون مخبدله. مصقي موال موظل ؼؼقل

متؾؿلونمؼبمعدةمحصورهمإؼوػو.مضولمابـماًطقىمؼبمعدحف:

ماظػذةماىوععيماظؽؾرلةمممممممثؿمبـكماٌـصقرةماٌشفقرةممم

مٌوم مايػصل ماألصغر مبؽر مأبو ماظلؾطون مأن مذظؽ مودؾى مررابؾس مبقعي ممتً وضقظل
واذؿدماظؼؿولمبنيمبـقف:مأبلمحػصموأبلماظعؾوسموأبلمصورسمسزوزمم858عوتمدـيم

                                                           
*
ماظؽراعم:مؼؼصدمبفوماًقؾم 
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متوصرطني مبـ مربؿد ماظلؾطون محوجى مػرب ماظػؿـي، مغور مإصرؼؼقي ماٌغربمموأضرعً إظب
ظلعوؼيمبؾغؿفمبفمصؾقؼمبوبلمايلـماٌرؼينمصصورمؼرشؾفمؼبمعؾؽمتقغسمودفؾمسؾقفم

مم،مطونمضبدمثمغػلفمبنصرؼؼقيموؼذلبصمبوظلؾطونم851أعرػو.موطونمٌومصؿحمتؾؿلونمدـيم مم مم ممممم مم مممممممممممممم مممم ممقب مم مم مم
أبلمبؽرمصؼقؼًمحقـؽذمسزائؿفمطؿومضولماظعؾوسمبـمعرداسمرضلماهللمسـفمؼبمسؿرمبـم

مصعدمطربماظزبقدي:

موضؾًمظؾكقؾماورهمزبقدمممممممعوتمسؿرومشزوغوممممممإذام

ثؿمأخدلممبفؾؽموظديمأبلمبؽر:ماظعؾوسموسزوزمصورهؾمعـمعراطشموجدماظلرلم
إظبمأنمغزلمبؿؾؿلون،مصقاصؿفمايشقدمعـمطؾمجفيمثؿمارهؾمؼبمأولمصػرمثوغلمذفقرم

صدمسؾقفمصبرماظدغقوممبومغبؾًمصـزلمبقػرانممصوخؿطماظدلجنيمطؿومعر.ممصقم859دـيم
مضوبسم مأعرل معؽل مابـ موبعٌ مبنصرؼؼقي ماظعرب مأعراء مودوئر مواظؽعقب مغبزة مأوالد بفو
وصدهمبوظطوسيموابـمعؾقلمصوحىمتقزرموابـمسوبدمصوحىمضػصيمومصوحىمايوعيموم
ممصوحىمغػطيمطؾفؿمبوؼعقهمبقػرانمرشؾيمورػؾيموأدموامبقعيمابـمثوبًمدؾطونمررابؾسم ممممم مم مم مم مم ممممم مممممممقبمممممممممم مممممم ممم ممم مممممممممممم مم ممم مممم م مم

بـمعـصقرمصوحىماظزابموععفمطؾرلماظذواودةممظؾعدمداره.مثؿمضدممسؾكمإثرػؿمؼقدػ
ماظؼفورعي موسني موجقائزه مطرعف ماظؽؾ موأودع مسؾل مبـ ماٌذطقرؼـمم*ؼعؼقب ظؾدلجني

واظعؿؾيمواآلظيمثؿمرحؾمجبقشماألعؿمضوصدامإصرؼؼقيمإظبمأنمدخؾمتقغسمؼبمؼقممعشفقدم
موجوعع ماظعؾؿ مصـقن مأعرل مايوجى معقت مذظؽ مواصؼ موضد ماظقجقد. مؼب مبعده معـؾف مؼؼؾ

أذؿوتمماظــرمواظـظؿموإعومماٌصـػنيمحبؽؿمأضراغفماظعالعيممابـمػورونمأحدمذراحمابـم
مايوجىموذقخمابـمسرصيموزوجؿفمؼبمظقؾيمواحدة.

ممصؼدممماظلؾطونمٌومحضرمجـوزتفؿومظؾصؾقاتمسؾقفؿومأبومسؾدماهللماظلؾطكمصوحىم م مم مم م مم مممم ممممم مممممممم ممم مم مممم مممممم ممممم ممم م ممممم مم مم مممقبمممم
ماظلؾطون، مػذا مطون مو معشفقرون مبػوس ماآلن ماظلؾطك مأوالد ممبفؾس مصؿحمماظػؿقى ٌو

ماإلذؾقؾلم مثؿ ماألغدظلل مذعقى مبـ معدؼـ مأبل ماظشفرل ماإلعوم مجوعع مبـوء مذقد تؾؿلون
مإظبم مجبوؼي معـ ماٌمعـ مسؾد مبـ مؼقدػ مبـ ماٌـصقر مأذكصف مطون موضد مسـف ماهلل رضل

م6:5حوضرةمعؾؽفمعراطش.مصؾؿوموصؾمحقزمتؾؿلونمعوتمرغبفماهللمودصـمبوظعؾودمدـيم
اظقظلماظصوحلمدقديمايؾقيمإظبمشرلمذظؽمعـمموػقمأحدمطراعوتف.موبينمأؼضومجوعع

مبلال.م863آثورهمايؿقدةموصـوئعفماجملقدة.متقؼبمػذاماظلؾطونمدـيم

حؽوؼيمظطقػي:مموصدمسؾكمأبلمدوملمبـمأبلمايلـمثالثي،مواحدمعـمعؽيماٌشرصيم
مضدم ماٌمعـني مأعرل مؼو ماظؼددل: مصؼول ماظؼدس. معـ مواظـوظٌ ماٌـقرة ماٌدؼـي معـ وواحد

ممنماظـيبمصؾكماهللمسؾقفمومدؾؿمضولمالمتشدمواماظرحولمإالمظـالثمأخل....موأغؽمسؾؿًمأ ممممممممم ممم م مممم ممم مم ممقبمممممم ممم مم مممممم ممممممم مم ممم مم مم ممممم

                                                           
*
ماظؼفورعيم:مايراسم 
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مإظقؽماظرحولم ؼومأعرلماٌمعـنيمبػضؾماهللمسؾقؽ،مأػؾماظـالثيماٌقاضعماظشرؼػيمذدوا
موصدم موضد مصكؿي. مإجوزة موأجوزػؿ مطالعف مصلسفؾف مضددل. موأغو معدغل موػذا معؽل صفذا

جوزػؿموضؾؾماظرازضيموردماظػقؾموضول:مأرجقمسؾقفمبعضمأػؾماظلقدانمبزارصيموصقؾمصل
مإالمأطقنمعـمأصقوبماظػقؾ.

مموبـقمعرؼـمػمالءمضقممذدؼدمبلدفؿمعرػقبمجوغؾفؿموظقالمؼغؿرادـمأظمفمكمؼعؼقبم مممممم مؽب مممم  م ممممممم مممممم مممم مم مم ممممم م ممممممم ممممممم مم مم مممممممم
ممبـمسؾدمايؼمبشـماظغوراتمالدذلدممطـرلامعـمأرضماألغدظس،مصؽونمعوغعومعـماٌقاغعم ممممممم ممممممممم مم ممم م مممم ممم مممم مممم مم ممقبم م م مم مممممممم م ممم م ممممم مم م

ما مشزا مإذا مؼعؼقب مصؽون ماظؽػرة. متدوؼخ مسـ مبشـمظقعؼقب مؼغؿرادـ مخؾػف ألغدظس
مطؾفوم مؼب مزحػو ماًؿلني مسؾك متزؼد مزحقف مبقـفؿ موطون ماٌغرب مبلوئط مؼب اظغورات
مأنم مإظب مبوٌغرب معرؼـ مبين معؾؽ مواعؿدم ماظقاد. مسؾد مظؾين مغودرا مإال معرؼـ مظؾين مماظظفقر مم م مم م مممممم م مممم م مم م ممم ممممممقب ممممممم ممم م م ممم مممممم م مم م مممم م ممم ممم م مم

بؼقومماظشرؼػمربؿدمبـمسؾلمبـمسؿرانماإلدرؼللماىقرلمسؾكمآخرمم986اغؼطعمدـيم
ما مسؾد معروانمعؾقطفؿ مبين مأن مطؿو مايؼ مبعؾد معؾؽفؿ مصوبؿدأ ماٌرؼين. مدعقد مبـ يؼ

بدعشؼمأوشلؿمعروانموآخرػؿمعروانمبـمربؿدموآلمدػقونمأوشلؿمععووؼيمرضلماهللمسـفم
مأنمآلماظعؾوسمأولمعؾقطفؿمربؿدماظلػوحماٌـلقبيممظفم وآخرػؿمععووؼيمبـمؼزؼدمطؿو

ؿشفدمؼبمواضعيماظؿـورمؼقمماظلؾًماظدراػؿماحملؿقدؼيموآخرػؿمربؿدماٌعؿصؿماظذيماد
وػقمآخرمعؾقطفؿمبؾغدادموملمميؾؽمواحدمعـمبعدهمإظبماآلن.مم667ؼبمربقعماظـوغلمدـيم

وعرمتورؼخمبغداد.مثؿمضوممسؾكماظلقدمربؿدماىقرلماظشرؼػماٌذطقرماظلؾطونمأبقمسؾدم
معؾؽ مصلخذ ماظقرودل م مزؼون مبـ مضبل مزطرؼوء مأبل مابـ ماظقزؼر مأبق ماظشقخ مربؿد ماهلل

مدـيم مؼده معـ مآخرمرعضونمدـيمسشرةمعـممم987اٌغرب مؼب مأنمعوت مإظبم مبقده واتصؾ
ممماظؼرنماظعوذر.مصؿدمةمعؾؽفم مممممممقبمممم مممممم دـي،مثؿمعؾؽمبعدهمابـفمأبقمربؿدمسؾدماهللماظغوظى،مثؿمم45مممم

ماظـقرؼرم ماظػؼقف ماظعومل ماظشقخ مجعؾفؿ مػمالء موروس موبين مإخل... ماٌـصقر مأغبد أخقه
عـمبينمعرؼـ.مصؿدةمعؾؽمبينمعرؼـمعـمسؾدمايؼمبـماظقرعماظـزؼفماظعالعيماٌلـوويم

دـيمضؾؾمادؿقالئفؿمسؾكمطردلمم67دـي،مومم319ربققمإظبمسؾدمايؼمبـمأبلمدعقد:م
عراطش.موررابؾسمعدؼـؿونمواحدةمبشقارهماظشوممواألخرىمضوسدةمأورونمبرضيموعدغفوم

مذ ماًقارجموشرل مشوزي،ممعلراتي،موزمبمورة مابـ مدرغي، ممماظؽؾرلة:مزوؼؾي، م ممم مممم مم ممممؾبمؽبممم ممممم مممم م ممم م م ممم م مممممم ممممممم مم مم ظؽ.مضولمابـممم
معرؼـم مابـ ماظشوم مررابؾس موعـ مأوشلو. مؼب م مبلظػ ماظشوم مررابؾس مأن موؼؼول خؾدون:

مدـيم محبؾى مٌوعوت مذقجـ مجبؾؾ ػقماظؼوئؾمرغبفمم659اٌؾؼىمعفذبماٌؾؽماٌدصقن
ماهلل:

مؼبمعـزلمصويزممأنمؼرهـالمممموإذاماظؽرؼؿمرأيماًؿقلمغزؼؾفممم

ممممطوظؾـدرموظـؿومأنمتضوءلمجدممؼبممم ممقبم مم ممم ممم مرؾىماظؽؿولممصفزاهمعـؿؼـالممممممممممممممممممم

ًمعوماٌقتمإالمأنمؼعقشمعمذمظالممممموالمهلنبمذػوبمغػلؽمعقؿيممم مممؾبمؽبم ممممم ممم ممم ممممممم
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وررابؾسماٌذطقرةمؼبماظـظؿمعرادغومبفوماظغربقيمألغفمؼؾعدمأنمعؾؽمبينمعرؼـموصؾم
ماظعوصم مبـ مسؿرو مصغزاػو ماظؼدميي، ماظدول مأول معـ مسظقؿ مثغر ماٌدؼـي موػذه ماظشوم. إظب

اًطوبمصػؿحمعـمأسؿوشلومصرلةموػلمبوطقرةممصؿحماٌلؾؿنيمؼبمأرضممبلعرمعـمسؿرمبـ
موٌوم مررابؾس مضؾؾ موذظؽ مواظقاحوت موودان مصزان مصؿققا مثؿ مخراب ماآلن موػل اٌغرب
ماظـقبيم مإظب مسقدتفؿ مؼب مزحػقا موأسؿوشلو، مررابؾس مسـفؿ ماهلل مرضل مجققذفؿ عفدت

م ماٌلؾؿني معـ مصػؼلوا موبرضي. ماظـقؾ م مبني مايؾشي ماىؾولمسم261شربل مؼب موتػرضقا قـو
مبلؼديم موبؼقً مجرؼر، مابـ مضوظف مدرػؿو. موال مدؼـورا مال مسؿرو معـفؿ مؼؼؾض ممل صورؼـ،

م مدـي مأسني مبـ مػرميي ماظرذقد مػورون مإظقفو موبعٌ معلؿؿرة مسؾقفومم:28اٌلؾؿني أعرلا
صؾـكمدقرػوماٌقجقدماآلنموبينماٌدؼـيماظؾقضوءموتداوظؿفومسؿولماٌلؾؿنيمإظبمأنمأخذػوم

مبلؼديمعقكوئ موادؿؿرت ماهلل. مظعـفؿو ماظـصؼؾل مرمجمور مأدورقؾ مصوحى ماألغطوطل ممقؾ ممممم م مممم ممم مم مم ممم مممم م ممم مممم مؽبمم ممؾب م مم مم مم م م مم م م م مم مم مم م م
اظؽػرةمإظبمأنمأخذػومعـفؿمابـمعطروحمودخؾًمؼبمروسيماٌقحدؼـمسؾكمأنمادؿؾدمبفوم

م مسوم مبعده موابـف مثوبً مأتكم861ابـ مدـني، مػبس مبفو مثوبً مابـ مادؿؼالل موبعد .
128اىقـقز

مظقالمو  موأردقا مؼبمعراطى موطونموورػؿمضؾؾمصرضيمعـماظؽػرة مإظقفو خرجقا
مثؿم مبفو م موأضوعقا مصقفو ممبو موادؿؾوحقػو ماظلقر مصصعدوا مسقراتفو، مسؾك مارؾعقا ذظؽ

دؼـورمصؾعٌمظؾلؾطونمم61.111داخؾفؿمابـمعؽلمصوحىمضوبسمؼبمصدائفومصوتػؼقامسؾلم
أبلمسـونممبراطشمظقمدؼفوموؼـػردمبـقابفو.مثؿمتعفؾقامسؾقفمٌومخوصقامعـمأبكمسـونم

ؿمصفؿعمعومسـدهموآدؿقػىماظؾوضلمعـمأػؾمضوبسمومايوعيموماىرؼدمصفؿعقػومؼغزوػ
ظفمرشؾيمؼبماألجر،مصؿؽـفماظـصورىمعـمررابؾسمصؿؾؽفوموازالمعـفومنسماظؽػرة.مثؿم
بعٌمظفماظلؾطونمبوٌولموأنمؼردمظؾؿلؾؿنيمعومأسطقهموؼـػردمبـقابفوموذطرػومصوعؿـعقام

مومذطرغومطػوؼي.إالمضؾقالمعـفؿموأخؾورػومطـرلةموصقؿ

مسؾدم مبـ ماظقظقد مضؾؾ معـ مأعرلا مإلصرؼؼقي موجفؿف مؼب مغصرل مبـ معقدك مبفو معر وٌو
اٌؾؽ،مشزامدؼققعومضؾؾؿفومعغربومضؾقالمصغـؿمودؾكموطؿىمإظبماظقظقدمبوظشوممأغفمصورمظؽم
عـمديبمدؼققعومعوئيمأظػمرأسمعـماظليبمصؽؿىمظفماظقظقد:موضبؽمإغلمأزـفومعـم

مودضومصفذامربشرماألعي،مغؼؾفمابـماظرضقؼ.بعضمطذبوتؽموإنمطـًمص

ماإلدؾوغققنمأػؾماظشركمواظرجسمممممممخوعسمسشرمعـمسوذرمأغوخمبفو

ماًػقػي.م ماالدؿعورة معـ مضلؿ موػل مدبققؾقي مو معؽـقي مادؿعورة مصقف مأغوخ: ضقظل
مأرطوغفماألربعيمدقىم ممؼبمذهمعـ مؼبماظـػسمصالمؼمصمرمح مػلماظؿشؾقفماٌضؿر ممصوظؽـوؼي مم مممممم مممممم ممم م ممم م مم مم م مؽبمقب مممؾب ممم مممممم م ممم ممممممم ممممم م مممممم ممم

ماٌشؾف مبفممادؿ ماٌـشؾف مظقازم معـ مذه مظؾؿشؾف مؼـؾً مبلن ماظؿشؾقف مذظؽ مسؾك وؼدل
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مبوظؽـوؼيموإثؾوتمذظؽماظالزمماٌكؿصم مؼبماظـػسمادؿعورة صقلؿكمذظؽماظؿشؾقفماٌضؿر
بوٌشؾفمبفمظؾؿشؾفموزللمادؿعورةمدبققؾقيمأعومتلؿقؿفوممبوظؽـوؼيمصإلغفمملمؼصرحمبف،م

ما موأعو موظقازعف. مخقاصف مبذطر مسؾقف مدل مظذظؽمإمنو مظؾؿشؾف مادؿعرل مضد مصنغف ظؿكقؾقؾي
اظالزمماظذيمطبؿصمبوٌشؾفمبف،مصقؿكقؾمأنماٌشؾفمعـمجـسماٌشؾفمبفمطـوؼيمصلغوخم
حؼقؼيمؼبماإلبؾموذبوزامؼبماىققشمصؿشؾفماىققشمبوإلبؾمتشؾقفومعضؿرامؼبماظـػسموم

قيماظـوبؿيمػذامطـوؼي.موذطركمأغوخماظذيمػقمعـمظقازمماٌشؾفمبفمدبققؾ.موعـولماظؿقؼقؼ
حلومطؼقظفمسـديمأددمؼؼرأمػـوممعلؿعورمظؾرجؾماظشفوعموػقمأعرمعؿقؼؼمحلوموسؼالم
مأعرم موػذا ماإلدالم. معؾي موػق مايؼ ماظدؼـ مأي ماٌلؿؼقؿ" ماظصراط م"اػدغو متعوظب طؼقظف
عؿقؼؼمحلوموسؼالموعومعرمظـومؼبماٌؽـقيمإمنومػقمعذػىماظؼزوؼينموػقمزبوظػمٌذػىم

مرؼؼماظلؽوطل،ماغظرممذظؽمؼبمربؾفمواهللماٌقصؼ.اظؼقمموذظؽمزبوظػممظط

واظرجسماظؼذرمضولماظؼراؼبمؼبمضقظفمتعوظب:م"صبعؾماظرجسمسؾكماظؾذؼـمالمؼعؼؾقن"م
مممػقماظعؼوبمواظغضى.مواإلدؾوغققنمغلؾيمإظبمإدؾموغقومعدؼـيمضدمييمطوغًمضوسدةمعؾؽفؿم م مممممم مممم ممم ممم ممؽبممممممممممممم ممم ممممم ممم مممممم م ممممم م مممممم مممممممم

وسدتفؿماألوظبمصرغليموأعوماآلنمضوسدتفؿمعدرؼؾمبوظالممعدؼـيماظطوشقيمطؿومأنماظػرغٍمض
ثؿممتالذًمومبؼلماظـلىمإظقفو.مؼؼولمصرنيموصرغليمظؽـمؼبمابـمخؾدونمأنماظؿلؿقيم

وطوغقامعـمأسؿمم*اظـوغقيمعـموضعماظعوعي:مواالدؾوغققنمػمالءمعـماظؾطقـقنيموػؿماظؾؽؿقؿ
مإظبم مروعي مإظب ماألغدظس معـ ماظروم محبر مجوغى مسؾك مادؿقالء مشلؿ موطون ماظعومل عؾقك

مبقوغفو.ماظؼلطـطق مؼطقل ماظعومل مأجـوس معبقع معع محروب مشلؿ موطوغً مواٌغرب م ـقي
مبلرضفؿم ماٌلقح مدؼـ مسؾك موبـمقا مايقارؼقن مزفر مأن مإظب ماجملقدقي معـ مأوال مممطوغقا م مممم م مم ممم م ممم م مم م ممممقبمم م مممممم مم مم م م م مم م مم ممم مم مم م مم م ممم ممممم
وتلؾطقامسؾقفؿمعرةمبعدممأخرىمثؿمأخذوامبدؼـفؿموأولمعـمأخذمبدؼـفؿمضلطـطنيمبـم

مغل 129ظقثققش مغمصمورى موزلقا مزبشؿؾقون مبـً مػالن موأعف مم م مؽبمم ممؽب ممم مم م ممممم م م م ممم م م م م ماظيتمممممم ماظؼرؼي مغوصرة مإظب ؾي
طونمصقفومعلؽـمسقلكمسؾقفماظلالم،مٌومرجعمعـمعصرمععمأعف.مموغصرانمعـمأزلوءم
اٌؾوظغيموععـوهمػذاماظدؼـمؼبمشرلمسصؾي،ممصوحؾفمؼفقديمعـمؼـصرهمعـماتؾوسفمألنم
غيبماهللمسقلكمسؾقفماظلالممإمنومػقمعـمبينمادرائقؾمعـمدؾطمؼفقدمبـمسؿرانمسؾقفم

ألنمسؿرانمأبومعرؼؿمسؾقفوماظلالممعـموظدمعوتونمبـمؼقحـومبـمؼقذوماظلودسماظلالم.م
مسشرمعـمعؾقكمبينمدؾقؿون.

مظف:م مصؼول مؼقعو مؼقدػ مبـ مايفوج مسؾك ماظعدواغل مؼعؿر مبـ مضبل مدخؾ ظطقػي:
مغعؿ،مضولم ماظردقلمسؾقفماظصالةمواظلالم"،مضول، مذرؼي متؼقلمايلنيمعـ أغًماظذي

أطـرمذعركمبوألرض".مضولمضبل:مموأنمأتقًمبوٌكرجممظف:مآتينمبوٌكرجموإالمررحً
مإبراػقؿمسؾكم مآتقـوػو ماألعرل"موتؾؽمحفؿـو مآعـ."مضول:مغعؿ،مضولمظف:ماضرأمأؼفو صلغو
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مممممممممضقعف"مصؼرأػومايفوجموٌومذطرمسقلكماسذلفمبويؼموضولمظف:مخؾمػمأبقكمسوٌومصذام مم ممممم مم  مم مممم ممممم م مممم م م ممم م مم ممم ممممممم مم م مممم مممممممممم
قابمأنمسقلكمعـموظدمطلغلمعومضرأتفومأبدا"مووالهمضضوءمأرضفمإظبمأنمعوت.موجفماى

بـًمإبراػقؿمسؾقفؿوماظلالم.مورويمأنمضبلمٌومرجعمإظبمايفوجمضولمظف:مجعؾماهللم
سقلكمعـمذرؼيمإبراػقؿمسؾقفؿوماظلالممعـمبعدمعومبقـفؿو.موػذامايلنيمعومبقـفموبنيم

ماظردقلمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمإالمصورؿيمرضلماهللمسـفو.

مروعوش مإظب ماظروم مػمالء مم130وغلى مغقحمبوغل مبـ مؼوصً مبـ م مسؾفون موظد معـ روعي
ماٌػلرؼـم مضعػي مبعض موتؾعفؿ ماٌمرخني موبعض ماظعؾقج مشلؿ مؼؼول موظذا ماظلالم سؾقف
وأطـرماظػؼفوءمؼبمعؾقٌماىفودمؼزسؿقنمأغفؿمعـموظدمؼـلقسمبـمسطوسمبـمسقصقم
بـمإدقوقموضدمأغؽرمذظؽمماحملؼؼقنموأبقه،مألنمابـمحزمممذطرمأنمبينمسقصقممبـم

دوامعبؾيموخطلمعـمضولمإنماظروممعـفؿ.موضولمإمنوموضعماظغؾطمألنمعقضعفؿمإدقوقمبو
موععـوهم ماظروم مبين مشلؿ مؼؼول مصؾذا مأروم مازلف مسقصقا مأن ماظؿقراة موؼب مأروم. مظف ؼؼول
بوظعدلاغقيماىؾؾماظذيمالغؾوتمصقف.مصفذامدؾىماظغؾط.مضولمابـمخؾدونم"إنمزـمزونم

ممـمضقسمؼبمشزوةمتؾقك:"مػؾمظؽمؼبمجالمدمأنمضقلماظـيبمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمظؾفدمب م  م مم مم ممم م ممم م مممممممم مم مم مممم
صؾقسمطؿومزـمم131ابـماألصػر..."ماظعؾؿمؼدلمسؾكمأنماظروممعـمبينماألصػرموػقمسقصق

ألنماظـيبمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمإمنومسينمبينمسقصقمسؾكمايؼقؼيمالماظروممألنمعغزاهم
مطونمظـوحقيماظلراتمعلؽـمبينمسقصق.

مود مظؾزؼورة ماٌؼدس مظؾقً مػقالغي مأنمموذػؾً مصلخدلت ماظصؾقى معقضع مسـ لظً
مثالثيم مصودؿكرجً ماظشرؼػي ماظصكرة مسؾك مررحف مصؾزعؿفؿ مزبال. م)طذا( م معؾمه اظقفقد
مذظؽم مصصدق معلؿف" مإذا ماٌقً مهقل مسالعؿفو ماألدؼػ: مصؼول مأؼؿفو مودلظً خشى

132بوظؿفربيموادبذماظـصورىمذظؽماظققممسقداموبـقًمثؿ
ماظؽـقليماٌعروصيمبوظغؿوعي.  

عـمعقظدماٌلقحمسؾقفماظلالم.موطونمضلطـطنيمغبؾماظقفقدمم439ظرومموطونمتـصرما
موزلوػوم مبقزغطي مبؾـوء مأعر مثؿ ماًـزؼر مأطؾ معـ ماعؿـع معـ مطؾ موؼؼؿؾ ماظـصراغقي سؾك
مأغفم مضؾؾف ماظلالم؛ مسؾقف مسقلك ماهلل مغيب مدؼـ مسؾك مذدتف معع مإدالعف مودؾى بوزلف.

ءماألرػولمتغلؾمبف،مصفؿعمطونمبفماىذاممبدسقةمبطركمسؾقفمصؼقؾمظفمذػوؤكمؼبمدعو
ماظؾطركم معـ ماظؿقؾؾ مسؾك مضبض معـوعف مؼب مصرأى مصورؾؼفؿ، مشلؿ مرضل مثؿ مسددا عـفؿ

مصوحلـمظفموردهمعـمغػقفمصدلأه،مصققـؽذمتـصر.
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ماظلالمم مسؾقف مغقح مبـ مؼوصٌ مبين موػؿ ماإلصرغٍ ماظؾقر، مػذا مسؾك ماظـصورى وأطـر
فمومجزؼرةماألغدظسمشربفؿمبوالتػوق،موػؿمؼبمبلوئطمسؾكمسدوةماظؾقرماظروعلمعـمسلوظ

ماظدلة مؼلؿقغفو مضقؼي معلوظؽ مذات معؿقسرة مجؾول موبقـفو مبقـفؿ ودؽوغفومم*تػصؾ
م موجـقةمماىالظؼي موضررقش مصؼؾقي مسؾك ماىزائر معـ موادؿقظقا ماإلصرغٍ مذعقب عـ

ماإل موعـ مبرذؾقغي مإظب ماألغدظس معـ مضطعي مسؾك ماظؾـودضيصوادؿقظقا مضبوؼبم رغٍ وبؾدػؿ
ظروممعؿضوؼؼوممإظبماظـوحقيماظشؿوظقيموعغربومبعضماظشهمسؾكمخؾقفومطبرجممعـمحبرما

دؾعؿوئيمعقؾمعـماظؾقرمعؼوبؾممًؾقٍماظؼلطـطقـقيموسؾكمممثونمعراحؾمشربفمعـمبؾدم
مجـقةماخل..م

ممممممصوئدة،مأولمعـمتـصمرمعـماظروممضلطـطنيمطؿومعرممومأولمعؾقكمغبرلمتفقد،مأبقم ممم ممم م مم ممممم ممممممقبممممم مم م مم م ممممممممم مقبممم مممم ممم مممم ممممم
ؽعؾيماظشرؼػيمتؾعمبـموردعمسؾكمطرفمأدعدممبـمصقػلموأولمعـموضعماظلؿورمسؾكماظ

مظـؾقفم ماهلل مأوحل ماظصوحل، ماظرجؾ مػذا موصوة معـ ماألظػ ماظلـي معلؿفؾ ماظؾؾوب. مؼب عو
ربؿدمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿ.موأولمعؾقكماٌشرقمحوربمؼبماٌغرب،مؼودرمبـمسؿرمبـم

مػقماظذيمبينمزلرضـدمضؾؾيمبغداد، م"ذوعمرمطفـد" مؼوصقرماٌشفقرمبقودرماظـوسؿموظده مممممممممممممممم مم ممم مممممم ممممم م مممكبمم ممممممممم ممممممم ممممممم م  مممممممم
علوصيمدؿيمأذفرموأولمعـموضعمسؾكمرأدفمتوجومذػؾقومغبرلمبـمدؾلمضوظفمزوػرمسؾكم

عمرخمم**عمرخماظػرس.موأولمعـمادؿعؿؾماًؿرمعؾقكمبوبؾماظلرؼوغقيموضولممػرذققش
اظروممطونمدقرمبوبؾمؼبمدورهممثوغقنمعقالموارتػوسفمعوئؿومذرعموسرضفمػبلقن،موعودةم

مم ممممممممتشققدهمعـماآلجرمواظرصوصمؼؿكؾمؾفمعوئؿو مممم مم ممممممم م ممم ممممممم ممبوبمعـماظـقوسمؼبمسؾقمهممعلؽـمايرسممم مم ممم م م مممقبمممم مم مم مم ممممم ممم مم
معؾؽم مضرلش مطون مو ماظػرات. معقوه ممتأله مسؿقؼ مخـدق موحقظف ماظعلوطر مجوغؾقف وسؾك

ماظػرسمٌومشؾىمسؾكمبوبؾمػدعف.

ماظػرس.م مغلى معـفؿ مخشى. مودؼػفو ماظدور مبـك معـ مأول ماظعراق مأػؾ معقؿ مبـق و
اظؾـوم.مموأولمعـمعؾؽمموأولمعؾقكمماظقؿـمشزاماظروممسؼؾؿيمبـمعرثدموػقمأولمعـمظؾس

مبـم مسوعر ماظعدلاغقي متؽؾؿ معـ موأول محوم. مبـ مطقش مبـ مطـعون مغقح مذرؼي معـ األرض
ززبشد،مؼبمعدةممعؾؽفممبودتماظؾغيماظلرؼوغقي.موأولمعـمزادمؼقعومسؾكماظلـيماٌؾؽم
"سوزؼي"معـمغػرمداودمعـمبينمإدرائقؾ.ومأعرمذظؽمؼبمأربعمدـقاتمبزؼودةمؼقممبوظلـيم

مود موأخذتماألخرلة. مدـي. مطؾ مؼب م مؼقم مبربع متذلاجع مدوراغفو م مؼب ماظشؿس مأن ؾؾفو
ماظقفقدمبوظلـيماظشؿلقي.

مدـيم موػران معدؼـي معـو مأخذوا ماهلل مأذشلؿ ماالدؾوغقني مطػرة مأن ماظؾقً مػذا وععـك
موأدر.م مضؿؾ مبني مأػؾفو موغؽؾقا مؼفقدي ممبداخؾي مشذرا ماظعوذر ماظؼرن معـ مسشرة ػبس

مذظؽ مضؾؾ مصلخذوه ماٌردك مبرج مطػرحمموأعو مرجس معـ مواظرجس مسشرة. مإحدى دـي
موطرم،مواظرجودي:مسؿؾمسؿالمضؾققوماغظرماظؼوعقس.

                                                           
*
  (Vénitiens) اظؾـودضي:-م(Crête)مضررقش:-(Galiciens) اىالظؼي:م-(Pyrénées):اظدلةم 

**
 (Paul Orose) مم 
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موسـمدصوسفؿمسفزمأبقمضؾـؿسمممممجقومصؾماظؽػرمضدمغبقامجقاغؾفو

مسـذلةم مضول ماظؽؾرل. ماىقش مجقػؾ ماظؼوعقس موؼب ماىقش ماىقؿ مبؿؼدؼؿ اىقػؾ
مزبورؾومظزوجؿفمسؾؾيم

مإظملممؼبمجقػؾمطوظعورضماشلطـؾمممدؾلمصزارةمسـمصعؾلموضدمضربقامم مم م ممم مممممم مم مم م مم مؿبم ممم 

مرمأتمشلقىمحوزللمزائدماظشغؾمممتفزامزلرماظؼـومحؼـدامسـؾلمإذامم مم ممممممممم م مم مم مم مم ممؽبم

ومضقظلمغبقامعـعقامومملمزللمغبومألغفمممـقعمعـمشرلمربؿقيمومأولمعـمغبكم
مصؾعم ماهلل مردقل مضول ماإلدالم مجوء مصؾؿو ماىوػؾقي مؼب مطـر مو ماظؿغؾيب مربقعي مبـ طؾقى

ممظفمومضقظلمجقاغؾفومأيمجفوتفو.مومظمؿموموصدممتقؿمسؾكمردقلماهللمالغبومإالمهللمومردق ممم مم ممم مم مممم ممممممم مقبمممممم ممم م مم مممم ممممم مم مممممممم
مؼبم معطوع مضول ماظزمبمرمضمون، مسـ مأخدلغل ماألػؿؿ: مبـ مظعؿر مضول مدؾؿ، مو مسؾقف ماهلل ممصؾك م م مم مم م ممم م م ممممؽبمؿبم م م م م م م مم م مم م ممم م مم م مم ممممم م ممم م ممم م مم مممم م م مم م مم
مظؽـفم مو مػذا معـ مأطـر مظل مسؾؿ مظؼد ماظزبرضون: مضول مزفره، موراء مٌو م"حوعل إجوبؿف

اظقظدمظؽقؿماًولمعومطذبًمؼبمحلدغل،مصؼولمسؿر:موماهللمؼومردقلماهللمإغفمألغبؼم
األوظبمومظؼدمصدضًمؼبماألخرىمضولمردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمومدؾؿ:مإنمعـماظؾقونم

مظلقرمضقل.م

ممومسـمدصوسفؿمسفزمأبقمضمؾمؿمس. مممممممم م مؽب م ممم م ممممم م ممم

وغبوؼؿفؿمشلومجقاغؾفومبوألبراجمواٌداصعمواىققشماظيتمالمتداصع،موطونمذظؽمأؼومم
ماظلؾ موػق مزؼون مبين معـ متؾؿلون معؾقك مسؾدمآخر ماظشقخ مضول ماظزؼوغل. مضؾؿس مأبق طون

ماٌؿؾؽيم مؼب مبف مادؿؼرت موال مضرار مبوٌؾؽ مظف م مؼفـل ممل مممـ موػق مصقف ماىوععل اظرغبـ
سؿورةموالمدارموملمؼؽـمظؾؿلؾؿنيمدصوعموملمؼؾؼمشلؿمصقفمرؿعمبوجؿؿوعموزادهمسؾكمذظؽم

ممماألعر،مأعرمآخرمأدػكموأعرممومػقمتقجفماظرسوؼومإظبمخرلماظدؼـمٌومادؿؼ مممممم مممممم م مم مممممم مممممم ممممم ممممممقبممم م ممممم ممممممم ممم رمبوىزائرمؼبمم
جـدمعـماألتراك،مبؾمأصضكمذظؽمإظبمأخذمتؾؿلونممعـممؼدهموءالمأعرهمإظبماالدؿصراخم

ممممممممممبوظـصورىمصؾؿممؼـػعفمعودقملمظفماظشقطونماٌوردمبؾمطونمذظؽمطضربمؼبمحدؼدمبورد. مم مم مم م مم مممم مم مم ممممممممم مم مم ممممممم مممب ممممممممممممممم ممم ممممم

مسؾقـومملمؼؾؾمبـومعؽـرماظدصسمممومسوثمدكمبؾطقؿقفومذبؿؾؾو

ممسوثمأصلدموماظعؿقماظػلودمومدكممطونم مم م م ممممممم مممممممممممممم مممم رئقسمغصورىموػرانموماظؾطقوءمصضوءمعؿلعممم
وأصؾماظؾطقوءمعلقؾموادعمصقفمدضوقمايصكموماٌرادمبؾطقؿقفومدرلاتموعوماتصؾم
مدقؼدم مأرض مسـ ماظؿورخ مأػؾ مؼعدل معو مطـرلا مو مدقؼد مأرض ماظؼوسي مو معالتي معـ بفو
بوظؾطقوءمومضقظلمذبؿؾؾومأيمصبؾىماىققشمعـماظؽػرةمواغضؿمإظقفؿمعـمضؾوئؾمأػؾم

مععشرماإلدال مأي مسؾقـو ماإلسراب، مجػوة معـ مسبقػؿ مو مذوصع مو مضقزة مو مطقؿقون م
اٌلؾؿنيمومضقظلمملمؼؾؾمملمؼؽـرتمبوٌلؾؿنيموأصؾمملمؼؾؾمؼؾوظلمحذصًمؼوؤهمظؾفزمم
صصورمؼؾولمصؾؿومطـرمادؿعؿوظفمصورممبـزظيمعوملمضبذفمعـفمذلءمصؼدروامتؽقؼـماىوزمم
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عؾقه ؿّرة أخرى. حذػت حرؽة اؾالم ؾؾهزم ػسؽت اؾالم و ؼلؾفا داؽن و فو 
األؾف ػوذػت األؾف الؾمؼاء اؾساؽـني ػصار "مل قلل" حقـكذ. ؼال أبو اؾعالء 

 ادلعري:

 وؾو ـظرت ذررا إؾقك اؾؼلائل إذا أـت أعطقت اؾسعادة مل تلل 

 ن ادلـاصلو فابمك يف إغؿاد ف تؼمد عؾى اؽماف أبطاؾـفا اؾؼـــا 

ؽل ذافد مل قلل يف اؾصدر األول ؿن اؾلقت األوىل و ؽأّن اؾلقمني ؼقؾما يف عدو اهلل 
ُدك، ػفذا ؿن غرقب االتػاق و ادلراد باؾسعادة اؾـصر و ؿنل فذا يف االتػاق أن ادلأؿون 
دلا زػت ؾه بدران بـت احلسن بن دفل أؿر أبوفا بأن قػرش هلا بسارا ؿن ذفب 

قـشر عؾقه اؾدّر، ػؾؿا دخل عؾقفا ادلأؿون يف بقت اؾلـاء رأى ؿا ؽان فقأه هلا و 
أخهؾه ثم رحم اهلل أبا ـواس ؽأـه حّي قـظر هلذا حقث قؼول يف وصف اخلؿر حني 

 تصب يف اؾؽأس:

 حصلاء در عؾى أرض ؿن اؾذفب  ؽل صغرى و ؽربى ؿن ػؼاؼفؿا  

اؾغارات و بعث  وؼوؾـا ؿؽنر اؾدػس أي أؽنر اؾموغل يف بالد اإلدالم بشّن
اؾلعوث. قؼال دػس يف اؾلالد دػودا أو غل ػقفا و اؾوتر يف األرض ؿضى و َجَؿٌل 
ؿدػس َؽَؿـَِلر، ذدقد. دػوس و دػقوس ؿؾك إختذ ؿسهدا عؾى أصواب اؾؽفف 

س يف اجلافؾقة غارة ذراحقل األصفب ؿن ودػقاـوس ؿؾك فربوا ؿـه و ؽان أبعد اؾـا
بـى دعد اؾعشرية بطن ؿن ؿدحج ؽان قغزو ؿن حضرؿوت يف اؾقؿن إىل اؾلؾؼاء يف 

 اؾشام يف ؿائة ػارس ؿن بـى أبقه. قؼول ـابغة بين جعدة دلا ؼمؾوه:

 أرافا ؿع اؾصلح اؾؽواؽب ؿـظفـرا  أرحـا ؿن ؿؼراس ذراحقل بعدؿا  

 اؾـفار وافهرا مبذي اؾرقث إذ صا  أرضــا  و عــؼؾؿـة احلراب أدرك 

و ؿن ادلمواتر يف أفل بؾدـا أن اؾؽػرة ؿّرة غزوا عؾى ؼوم أبي ؿفدي اؾشقخ دقدي 
يف ودط ادلائة اؾعاذرة و فو حقـكذ ـازل ذرؼي ـفر  *عقسي بن ؿودى اؾمقهاـي

حقـه اؾطاغقة َػَأتت ؼـربة أؿاؿه و صارت تذرى اؾرتاب و تصوت ػأؿر باؾرحقل ؿن 
عظقؿة قؼال هلا دار اهلـاء **وؽان عارػا بزجر اؾطري ػعربوا اؾـفر و دخؾوا يف غقطة

ػؾم قؽن اإلقسريا و إذا باجلـد واؼف يف حاػة اؾواد اؾشرؼقة ؿن اؾؽػرة و بـى عاؿر 
ػؾؿا مل قروا أحدا رجعوا ومل قعربوا اؾـفر. و ؿن ذؾك أـفم غزوا ػروحة أرض اؾشقخ 

جلن ػؾؼوا خقال ؿن بـى علاد أحد بطون احلشم ػمواربوا حمؿد بن حيي ؿؼرئ ا
 رانــػادمشفد ؿـفم اؾعروصي ؼلؾة ؽدقة عطقة وأخذوا رأده و ػرده واـؼؾلوا إىل وف

                                                           
 دػني وادي اؾماغقة : ؿن عؾؿاء اؾؼرن اؾعاذر. ؾه ؼصقدة غوثقة ذفرية ذرحفا أبو راس  *

 غقطة : غابة **
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ماظؾوضل ماىؾم موػرب مدوطـفو مادؿلصؾقا محؿك معرمة مشرل م"اظطرك" مبؼرؼي مواصؿؽقا مممممم مقب م مم م مم مم مم مم مم م مممم ممم مم م مم م مممقبم م م م مم مم مممم مممممم ممم مػؿم مممم و
مدؾىمخرابفومإظبمشرلمذظؽمممومالمضبصك.

وأعومػدلةمأػؾمدرلات
***

صوتصؾًموضوئعفؿمبفؿمحؿكمتالذقاموضؾمذعؾفؿمشلذامم
ؾمشرغوريمٌومضوؼؼؿفؿماظعفدمومطونمواصؼمذظؽمخروجماٌلؾؿنيمعـم"ايؿراء"مأحدمععوض

ماًروجم مؼب مشلؿ موأذغقا مأغػلفؿ مسؾك ماظؽػرة مصلعـفؿ معغقـو مصبدوا مومل ماظؽػرة سلوطر
صصوروامطبرجقنمإظبمعردكمرزؼقمومػدلةمؼرصدوغفؿمصؽؾمعـمصورقماظؾقرمدؾؾقامعوظف،م

زحػمإظبمضؾوئؾمػدلةمجبـقدمدقؼدمصؽوغًمم133زلعمبذظؽموظبماهللمدقديمربؿدمضدار
ممثماظؽػرةمتغزوػؿمأؼضومعرمةمبعدمعرمةمحؿكمطونمغلوؤػؿمصبؿؿعـمومبعق بقـفؿمحروب مممم ممم ممم ممم مم مم مم مممممقبممممممممقبمم ممممم ممممممممم مممم

مغصورىم مو مدمكم مغصورى مبني ماظـور، مو ماظـور مبني م"جقـو ـم مؼمؼمؾم مو مايؾؾ مأوادط مؼب ممظقال ممم مم مم م  ممؾب م ممم مم م مم م مممممم مم مممممم م مم مممم مم مؽب ممؽبم م  مم م مم مم م م مممم م م م مم
مأصقاتفـ مؼرصعـ ماألظػوز مبفذه مسؾقـو". مؼورب مدبمر مضدمار، م مممم مم م ممممم م مممم مم ممم مم ممممممم م م مممم مممقبم م ماٌرادم ممقبمم مو ماظؿدلاش مؼلؿقغف و

مبـصورىمضدمارمسـدػؿمدقؼد.موعرممظـومأنمغلىمػ مم م ممم مممممممممقبمممممم ممم ممم ممممقبممم ممم دلةمومدقؼدمواحد.مومممـمخرجمعـممم
ماٌردكماظقظلماألطدلموماظعالعيماألذفرمدقديمأغبدمبـمسوذرلمومذظؽمؼبمذقالم ػذا
دـيممثوغقيمسشرموأظػمواغظرمػذامععمضقلماظعوملماألجؾماظذيمصورمدرلماٌـؾ.وضربًم

ماظـصورىمدـيم مأنمشرغوريمدخؾفو ماٌلـوويماظػودل م9:8ظفمأبوطماإلبؾمدقديمربؿد
مخرمعوممصؿققامعـمأرضمأغدظس.وػلمآ

ممورجممأرجوءػومٌومأحوطمبفو ممم مم ممممممم ممم مقبممم مصغودرماظشؿمعـمأسالعفومرؿسمممممممممممممممممممممم

مصالم مترتٍ محني ماظؾقر مرطى معـ مايدؼٌ: موؼب مزظزظف مرجمو، مؼرجمف مرجمف، ممؼؼول مم م مممم م م م مم مممم م م مم م مم م م ممم مم م مم مممممم م مقبم مم مقبم ممم م مقبم مم م ممم
مظف م ماظؾؽرم134ذعوعي معـ ماىوغى مواظرجوء مجقاغؾف موأرجوءه مأعقاجف ماضطربً مؼعين ،

ركمضولمابـمدرؼد:مطؿمضدمػقىمؼبمجـيمشقادرػومعـمبعدمعوموايوئطموسبقهموشودرمت
طوغًمخلومصفلمزطو:مأيمترطفومزطومأيمذػعومعـمبعدمعومطوغًمخلومأيمومتراموم
اظغدؼرمادؿماظلقػمورجؾمووادمبدؼورمعضرمواظشؿمبضؿماظشنيماٌعفؿيمعبعمأذؿموػقم

ملماهللمسـفماظعوظل.مضولمػؿوممبـمشوظىماٌؾؼىماظػرزدقمؼبمعدحمزؼـماظعوبدؼـمرض

معـمطػمأورعمؼبمسرغقـيمسلؿ.ممبؽـػـفمحقـزرانمرضبفومسـؾـؼممم

موضولمحلونمرضلماهللمسـفمؼبمعدحمعؾقكمبينمجػـيمعـمشلونم

مذـؿماألغـقفمعـماظطرازماألول.مبقضماظقجقهمذرؼػيمأحلوبفؿممم

                                                           
مٌؼطعمسلولماحملؿدؼيم)بورؼؼقمدوبؼو(اممتومدرلاتمتؼعمذرضلمعلؿـؼعوم.ػدلةم:متؼعمبنيمذقؼموماحملؿدؼي***
مممم:مدقديمربؿدمضدمارمدصنيمأرضمعقـيماٌؿقؼبمدـيممم133 مم ممممممممممم مممم ممممممقبممممم مم ممم ػــ،محرضماظشقخمغبقدةماظعؾدمظغزومػدلةمٌومصعؾقامم2176مم

مبوألغدظلقنيماظـوزحنيمعـمشرغوريمإظبمعردكمرزؼقم"حؿكمأغفؿمطوغقامؼدلضرونمبطقغفؿ"مأبقراس.
مالظلغلكيمأ:معـمرطىماظؾقرموضًمإرووجفمبمم134
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مؼبم ماًـلوء م مضوظً ماظعوظل. ماظشوعخ ماىؾؾ موأصؾف مسؾؿ معبع مأسالعفو معـ وضقظل
مأخقفومضمفمرمبـمسؿرومعـمبينماظرذقدمبطـمعـمدؾقؿ:معرثقي مممم مم ممم م ممممم ممممم ممم مممممم مم مؿبممم مؽب ممم مم مم

ممممممممموإنمضمفمرماظؿؿومتماشلداةمبفمم ممم مؿبممممممم مؽب مم مطلغفمسؾؿمؼبمرأدفمغورمممم

وأصؾمػذامأنماظعربمطوغًمعـمصرطمجقدػو،مؼلعرماظرجؾمسؾدهمؼقضدمغورامؼبمرأسم
مجؾؾموميؽٌمسـدػومظقفديمشلوماظضقػون.مضولماظشوسر:

مؼبماظظؾؿوءمأظقؼيمغبراء.عـماظـورممإذامضؾمسـفؿمضقػفؿمغشروامظفم

وعرادغومبوظشؿمعـمأسالعفومػـومأسوظلمبـقونموػرانموععـكمرؿسمأيمدرسموربلم
ماظـصورىم مدخؾ موٌو معلوجدغو. موتشققد مآذاغـو مطؿـور مسـدػؿ مػدعف مؼؼؿضل مصقؿو وذظؽ

م مدـي موربرابفمم688رؾقطؾي ماألسظؿ ماىوعع معـور مدخقشلؿ مصقر مػدعفؿ مبدأوا معو صلول
لماٌذطقرمؼبم"عقردماظضؿكن"مجوظلومسـدمدورؼيمعـمدقاريماٌلفدموطونماظشقخماٌؼوع

ؼـظرمظػعؾفؿموأخػوهماهللمسـمأسقـفؿموملمطبرجمعـفمحؿكمصؾكمثالثنيمرطعي.مورؿسم
مؼبم مذوئع مطـرل موػذا معؽلقرة مدني ماظـظؿ مػذا مروي مألن ماظؼوصقي مظضرورة ماظلني بؽلر

مطالعفؿموعـمذظؽمضقلمأبلممتوممؼبمعرثقيمربؿدمبـمغفشؾ:

مشلوماظؾقؾمإالمأعلًمعـمدـدسمخضرمتــرديمثقوبماٌـقتمغبرامصـؿومأتكم

مخضرمبضؿماظراءمظؾضرورةمألنمػذهماظؼصقدةمروؼفومراءمعضؿقعيمومضؾؾمػذاماظؾقً.

مبـقاتــرمػلماآلنمعــمبــعـدهمبــؿـر.مموضدمطوغًماظؾقضماظؼقاصػمؼبماظقشك

موضولماألدقدمبـمؼعؼقبمرغبفماهلل:

متـرطقامعــورامظـفؿموبـعـدمإؼــودممعـدمآلمعـقــرقمممممعــوذامآعــؾمبـ

مواظؼصـرمذوماظشرصوتمعـمدــدادممأرضماًقاغؼمواظلرؼـرموبــورقمممم

مطـلغــؿومطــوغــقامسـؾكمعــقعودمجرتماظرؼوحمسؾكمربؾمدؼورػؿممم

مصـلمزـؾمعـؾـؽمثـوبـًماألوتـودموظؼـدمطوغـقامصـقفومبـلغعؿمسقشيمممممم

مبع مٌوموضول متقطري مجؾؾ مبلػح معـود مبـ مزؼري مبـوػو ماظيت مأذرل مؼب ماظشعراء ض
مخربفومأبقمتوذػنيمأحدمعؾقكمبينمسؾدماظقادمبؿؾؿلون،مبعدمذظؽ:

مواظـدػـرمعــمذـلغــفماظـكربــو.مممممممأذــرلمحــؿزةمذػـؾًمععـوظـؿفومممم

مذامتـقسمعـقارــماظعؾـؿمواإلؼـؿونممممممممممموخوظطماًؿرمواإلذراكمؼومسفؾو

مصـؾعـدمرـفرػومضدمعؾؽًمبوظـفـسممممممممممممطـؿمتؾـقًمبفومعـمءاؼيمربؽؿي

مملمؼدرممؼبماظـوسمواظعوظلمعـماظـدسمممممممممممطلغفومعومحقتمسللوموالمضـؿرا مممممم ممم مممممممم مممممم م.مممممقبم
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ؼعينمخوظطماًؿرمواظؿؾـقًمعقارـماإلميونمواظؿقسمبػؿقؿنيماظطؾقعيمواألصؾمؼؼولم
مصدقمواٌرادمصالنمعـمتقسمصدقموؼبماظؼوعقسما متقس ماظطؾقعيموػقمعـ ظؿقسمبوظضؿ

مضولم مضرئً. موتؾقً مواإلدالم ماإلميون مسؾك مأدلً مألغفو ماإلدالم مؼب مأصؾ مأغفو ػـو
مؼبمذرحماظشػوء:مظػظماظؿالوةمخوصمبوظؼرآنموايؽؿيمػلماظيتمدؾؿًمعـم اًػوجل
ماًػلم مظؾصقت ماإلزلوع ماظلرؼع ماظرجؾ ماظؼوعقس مؼب مضول مواظـدس مواظـلخ اظؿشوبف

اظػفؿمورجؾمغدسمأيمصفؿموعضورسفمؼـدسمبوظضؿمواٌـداسماٌرأةماًػقػيمواظـدسمو
ماظطعـمأؼضو.مضولمجرؼر:

موصورماظدممعـمجرؼؾؿفمغوزحمممغددـومأبومعـدوديماظعنيمبوظؼـومم

ماظؾـوةم مبعد محمؾمؾفو مووصؾ ماظشؿوت مبعد مسلؾفو مظف مغضؿ مثؿ مزوػر ماظؾقً مبوضل ممممممممو مممم مم مؽبمؿبم م م م ممم م ممم ممم مممم مم مم م ممم مم مم ممم مم مم م م ممممم م مممم م
بفومصفددمألػؾماإلدالممسردفومومسرصًمأظػفومومبؿشفرلمأعرلغومأبلماظػؿقحوتمإظبمحز

إغلفوموداممشلوماظلرورومايؾقرمومضوظًمايؿدماهللماظذيمأذػىمسـفومايزبمأنمربـوم
ظغػقرمومذؽقرمواٌعـكمأنموػرانمٌومشرلتمبوظؽػرمصصورماظـوسمطلغفؿممالمدراؼيمبلغفوم

ماظالتل ماظطرف مضوصرات موعقضع ماظعفوئى موعـقع ماٌؽورب معدؼـ مطشؿسممطوغً ػـ
اظظفرلةمواظغؾؿونماظذؼـمػؿمطفوظيماظؾدرماٌـرلةموالمحقتماظغوظلماىقدمعـمشرلمذظؽم

مظؿؾدلمحوشلوموتغرلمربوشلو.

مضؾًمصقفم:

مومرضـعمخرضــومعــومسؾـقفمعزؼـدمممصـؼـدمدـدمثـؾـؿومطـونمؼـكشكماتــلوســف

مـكــوبمحـلقدمموأزاحمعـــكثـرمصمممومأصؾـحمعـــومضـدمأصــلـدتــفمصــروصـــف

ــمقمممعــعـقجمومعــــماظـــغـرمصودـؿـقي مومض ممممم ممممممممممممم مـبمممممم مومبــؾـغـــفمعـومطــونمعـفمؼرؼدممممممممؽبممبمممممممم

مومطؿمعـمرعقؿمسودمومػقمجدؼدممغػكمسـفمخؾٌماظشركموماظرجسموماألذىم

ممومجــؾمطــروبــومســؿممؼبماًؾــؼمومضعفو مممممم مممم ممم ممممقبم مممممممممم مم ممم ــمؿممظــفمودــطماظػمادمرطقدممممم مممومػ مممممممممم ممم مممؽبممبممممممم ممم

مممممممممممأغــورممظـفـومدانممومضــوءمبـعقدمممدىمبـعــدمحـفـؾفوموأذــرقمأغــقارماشلـ م ممم مممممم مممممممؽبممم

مظـفــمتــرفمؼبماظعالمومصعقدممومأرـؾــعمصـلمأصــؼماظلــعـودةمأغـفــؿومم

ــمؿممومصـــقدماظعـــوٌــقـــمبــــقـؾـف ممممممممممممومسـ ممممؽبممبممممممممممممممممممممممم مصــذطــرمظــفمبـنيماألغـوممعشقدممممم

ـممعــفؿمإظقفمورودومإممعــــقاسمألػــؾماظعــؾؿمؼبمطــؾمبـؾـدةممم ممممممممممممنمظـؿمتؽمـ مؿبمممم م م مممممممم

مومتــػــكــرمأبــــوءمبفموجدودمممجــدؼــرمبــلنمؼــدسـكمومحــقدمزعوغف

مومطـؿمعـمرعقؿمسودمومػقمجدؼدمممصــؽــؿمردــؿمعــفـدمطـونمضـؾـؾفمبوظقو

مصــفــقمبــفومســماظـؿؾقكمصرؼدمممصــفــؿعمخــصــولماظؽـؿــولمعــقــػي
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معمدمماهللمأعرل مممم غوماظـعؿيمومأدعدمبطقلمسؿرهماألعيمومطؿؾمبفماظؽراعيمومأصقؾفماظـظرممؽبممبمم
مموماظلالعيمومعؿعمبفماًوصميموماظعوعميمومجعؾفماهللمسصؿيمظؾدؼـمومحصـومظؾؿلؾؿنيم ممم ممممممم م مممم مممممممم م مم مممممم مممممممممقبمممم مقب مم مممممم مممممممم م مممم

ممممممممموأسوغفماهللمسؾكمعومضؾمدهممومحػظفمسؾكمعومأدؿعؿؾف.مم مممممم مم ممم مم ممؾبممم ممممممم  مم مم مممممم ممم

مقبممســػـكمبوظـذلمواظصمؼومممممممغــظـرلمعــوممصـعــؾمغــػـؾمبــؿؾطقي ممممم ممممممم مرمواظقطسممممم

غػؾمػقمضقصر،مغػقؾمبوظؿصغرلمعؾؽماظروممبوظؼلطـطقـقيموعؾطقيمعدؼـيمسظقؿيمعـم
عدنمأرضماىزؼرةممممومؼؾلمبالدماظرومممبقـفوموبنيماظرضيممػبلقنمصردكو،مخربفوم
مدقرام مسؾقفو موجعؾ موعوئي موثالثني متلع مدـي ماٌـصقر موبـوػو ماإلدالم مصدر مؼب اظروم

عربموبؼقًممبقدماٌلؾؿنيمإظبمأنمشزاػومغػقؾمػذامدـيموغؼؾمإظقفومسدةممضؾوئؾمعـماظ
ماٌلؾؿنيم مأدوري معـ ماعرأة مصـودت موشـؿ مودؾك مصؼؿؾ موعوئؿني، موسشرؼـ ثالث
"واععؿصؿوه"مصؾؾغفمذظؽموػقمبؽردلمعؾؽفممبؾغداد،مصكرجمورضلماظؼصرموضول:مظؾقؽم

ممثالثومثؿمعبعماىـقدمعـمصقرهمودورمجبـقدمالمضبصرػومسدممصقفومبضعيموسشر م ممممم مممم ممقبممم ممم مم م مم ممممم مممم مممممممم مممممم ممم م ممممممم ونمأظػومم
عـممموظؽقفماألتراكموادؿقزرماثـنيمعـفؿموػؿومإدـوسمواالصشني،مصفعؾماألولمسؾكم
مأظػوم مثالثني معـفؿ موضؿؾ ماظروم مصفزم ماظؼؾى. مسؾك موػق ماٌقلرة مسؾك م مواظـوغل اٌقؿـي
ودؾكمعـؾفوموخربفوموؼبمعـؼؾؾف:مضؿؾماظعؾوسمابـمأخقفماٌلعقن،مصقطؾمبفماالصشنيم

ءمصؿوتمسطشومألغفمتقػؿمعـفماظـقرةممسؾقفموإدؿماٌعؿصؿمربؿدموأعرهمأنمميـعفمعـماٌو
مبـمػورونماظرذقدموطـقؿفمأبقمإدقوقموظؼىممبوٌـؿـ.

مأدراكمعومملمتـؾمرجالهمزبؿؾسممممممممخـالمظفماظـفقمصوعـؿدتمؼـداهمإظـك

ماظشل مأخؾلً مؼؼول مظدكم. مسوئدة ماظضؿوئر م ممم م م مم مم م مممم م م ممم ممممم م ممممم مواظؿكوظسمممءمم مأدؾؾؿف مإذا واخؿؾلؿف
م مواالدؿ مطذاماظؿلوظى مبقوبلف، مررؾف ماخؿؾط مإذا ماظـؾوت موخؾس مبوظضؿ اًؾلي

محؿكم مبلؿي مؼلتل ماظذي م مػق م ماٌكؿؾس مشرلػؿو موضول ماظؼوعقس مؼب موسبقه ظؾفقػري
ؼمعـؽمثؿمطبطػماظشلءموؼفربمجفورامواٌرادمػـوماظـوػىمظألعقالموشرلػو،مأيمأنم

مممممممممممدطموماعؿدتمؼداهمإظبمعوملمؼؽـمؼطؿعمصقفمضؾؾموالمأحدمهدثفمبفممغػ ممم ممم ممم مممممممم مم ممم م ممم مممم مممممممم م مممممم لفمحؿكمصورمم
ًمماظـوسم ممؼغرلمسؾكماظؾعقدمعـمعصرهموؼلتلمبوألعقالمواألدوريمإظبمضصرهمحؿكممأمذسمـم مؿبممممم مؽبمؽب م مممم  مم مممم ممم ممم ممم م مممم مممم مممم مممممممم ممم مممممممممم مم مم مم

135ظـفقفموأعرهموصورمؼشرد
ممعـفماألبمعمدمماظذيمسؾكمعلوصيماظعدوىمأومأزؼدمموضعدمألػؾم  م م مممممممممممممممم مممممممممم ممم مم مم ممؿبمؽبمؾبمممم ممممم

اإلميونمطؾمعؼعدموأرصدػؿمطؾمعرصدموأمتؿموأند.مضولماظشقخمسؾدماظرغبـماىوععلم
مممممممممدتمسمؼمؾيماظػؿحمبؼؾقؾمسؾكماظراوؼيماظـؼود:مدراجماظؿقؼقؼماظقضودمؼبمذرحف:مطـًموص ممم ممممم ممم مم مممممممممممممممم مم مم مممممم مؽبمكبممممممم مم م

،مصقجدتفمؼلؽـمبلػؾفم*عـفؾماظعؾقمماألصػك:مأبلمسؾدماهللمربؿدماٌصطػكماظرعوصل

                                                           
مؼشردم=مؼفربم135

اظشقخمربؿدماٌصطػكماظرعوصلم:مصؼقفمومسوملمظفمحوذقيمسؾكمزبؿصرمخؾقؾمععؿؿدةمؼبمعدارسماٌغربمومصؿووىمم*
مػـممبرعوصيمضربمضؾعيمبينمراذدمم2248ؼدلمسؾكمذفوسؿفماألدبقيم:متقصكمدـيم
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بققتماظشعرمضربمشوبيمؼبمرأسمجؾؾمؼلوؼفمظقالموؼظؾمغفورامؼبمدارهموعلفدهمؼطوظعم
ػذهمايوظيمسؾكمسفدماظـصورىممطؿؾفموؼؼرئمرؾؾؿف،مصللظؿفمسـمذظؽمصؼول:ممطـومسؾك

مصقلفؾم ماظشعر مظؾققت مصكرجـو مظقال، مؼصؽمقغو مإن ماظدور مؼب مغمعـ مال مألغمو معـفؿ ممخقصو م م ممم ممم ممم م ممممم ممم مم مم م م ممم م ممم م مم م مم مممممم م م م مممم م م ممقبم م مم ممم مممم
ماظطقاشقًم مأوظؽؽ مخقف مبوٌلؾؿني م مبؾغ مأؼـ م مإظب مصوغظر ماىؾؾ. مظغوبي ماظػرار سؾقـو

ماٌػلدؼـمموالمؼعرفمحالوةماألعونمإالمعـمذاقمعرارةماًقف.

ًرلمأبقمضبلماظلقدمسؾلمبـمحلقنماظعؾدظلمأغفؿمطوغقاموأخدلغلمأؼضوماٌرابطما
مممممالمؼفـلمشلؿمؼبمبالدػؿمغقممإالمإذامجعؾقامعـمضبردفؿموعفؿومغوممأحدػؿمؼفدمئمبوشورةم مممم ممقب مممم مم ممممممممم ممممم م مم مم ممممممم مممممم مممممممم مم ممم ممم مممم ممم
مصلدروام متمودموظميم مورـ موشزوا معـفؿ مخقصفؿ م مذدة معـ مغقعف مؼب موؼصرخ مسؾقفؿ ممممماظـصورى ممم م  مؽبمم  ممؽبم م م مم مممم مم مم ممم مم ممم م م ممم م م مم ممممم م م م مم ممم مم ممم م م ممم ممم

ممانمدـيمثؿمصمدماهمموصدىمإحدىموبـوتفماظـالثمصؾؼقامبقػرم**اظقظلماظصوحلماظلقدمأبالحي مم ممم مؽبممؾبمممم مممممممم  مم م
بـوتفمأبقمسزةمبـمغبقدةمذقخمأوالدمدؾقؿونموصدىماألخرىماظشقطمذقخمأوالدمسؾلم
واظدمدعقشمصزوجفومظفموبؼقًماظـوظـي،مصؽـرمبؽوءمأعفومسؾقفو،مصكرجممأبقػومظلوحيم
ممصؼولمألعف:مأخرجلمظؾـؿؽ.مصلؽؾًمصؼوظًم معؼؾؾي مبفو موإذا م ماهلل مودسو مصؿقضل بقؿف

ممطمرأدلمصـؼرمؼبمرمرلمأبقضمصؿؾعؿفمحؿكممأوصؾين.إغلمأعش مم ممممم مم ممممممممم ممممم م  مم ممممممم م ممممم

اىقمػقمعلوصيمعوبنيماظلؿوءموماألرضمومضقؾمعومؼؾلماألرضمومخالماىقمطوٌلخقذم
معـمضقلمطؾقىمبـمربقعيماظؿغؾيب:

مخالظؽماىقمصؾقضكمومأصػريممصقوظؽمعـمضـدلةممبعؿرمم

ممممممواغظرمعومذؽًمأنمتـظرمومذظؽمأغفمحمؿكممحمؿموهممومبوضًمصقفم م مؽبمؽبممؾبممممم مؽبم مؽبم مممممم ممممممم مممم ممم مم مممممم ػذهماظؼـدلةمصؽونمممم
ؼؼقلمشلومذظؽمصدخؾًمايؿكمذاتمؼقممغوضيماظؾودقسمومػلمضقػيمسـدمإبـمأخؿفوم

مممجلوسمبـمعرمةمماظشقؾوغلمصقرقًمذظؽماظؾقضمصوصلدت ممممم مممممم مممم مم مممم ممممم ممممقبممممم ممم مم صؾؿومأخدلمطؾقىمبذظؽمذػىممفم
إظبماظـوضيمورعوػومبـؾؾمظضرسفومصؼؿؾفومصؾؿومسؾؿمبذظؽمجلوسمرعلمطؾقؾومبـؾؾمصؼؿؾفموم

مذظؽمضقلماظشوسرم

موأؼلرمدغؾفمعـؽمضرجمبوظدمممىمظعؿرىمطونمأطـرمغوصرامممطؾق

مطؿوذقيماظدلدماظقؿوغلماٌلفؿممرعكمضرعمغوبمصودؿؿدمبطعـيمم

ممأيماٌكططمومؼبماٌـؾمأشرممعـمطؾقىمومػقمأحدماظـالثيماظذؼـمدودوامسؾكمضؾوئؾم مممممم مم مممممم مم مممممممم مممممم مممم مممم ممم مم ممقبمم ممم ممممم مممم م م مممم م
مطؾقىم مأخق مسؿقدػو مو متغؾى مبني مايرب مدارت مضؿؾف مصؾلؾى معضر مضؾوئؾ مو ربقعي

ومبنيمبينمذقؾونمأربعنيمدـيمومعـمذقؾونمايورثمبـمسؾودمصوحىماظـعوعيمعفؾفؾم
ومػلمصرسمظفمعشفقرةمسـدمايربمومؼبماظؿـللمأنمايورثمبـمسؾودمػذامضؾضمسؾكم
عفؾفؾمؼبمإحدىماظقضوئعموملمؼعرصفمصؼولمظفمأؼفوماألدرلم:"إنمدظؾؿينمسؾكمعفؾفؾم
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قخمأبلمسؾكمايلنيمبـمأبلمدرحؿؽم"صؼولمظف"مأغومعفؾفؾ"مصلرحفمومعـمذعرماظش
ممماظشمقمـموماظعلؼالغلماٌشفقر م مممم مم مم مؿبمؽبممممم ممب ممم

مومعـدؼدمإظـكماظعـالمؼؿــؽؾـػممحفوبمومأسفوبمومصرطمتصـػم

مسذرغومومظؽـمعـموراهمدبؾـػممومظـقمطــونمػـذامعــموراهمطػوؼيمم

ضؿؾمخبزاغيماىـقدمومػلمدفـممبصرمدـيمإثـنيموأربعؿوئيمرغبفماهللمومطونمضقمم
وؼيمؼقعو،مصؾؿومزلعفؿمسؿرمضولمشلؿمدسقغومعـمذممصؿكمضرؼشكمالمؼـولمذطروامأنمععو

عومصققمرأدفمإظبمعومهًمضدعفمومضولماظعالعيماظؾغقى،ماألدؼىماظـققىماظذيمرؾعًم
معقاضعم مأبفر موتلظقػف ماظغقوػى. مؼب ماظشؿس مرؾقع ماٌغورب، مو ماٌشورق مؼب دواوؼـف

مذرحمعؼصقرةم مؼب ماظشرؼػماظغرغورك مأنماظطوشقيمبعٌموأذرفمعطوظعمدقدى حوزم:
ممممإظبمؼعؼقبماٌـصقرمإغلمزلعًمبؽمتـفلماظغزومعرمةمبعدمأخرىمومأغؽمتؼدممرجالموم م مممممممم مممممم مم ممممممممممقبممممممم م مممم ممم مم مم مممممم ممممم مممممم م
تمخرمأخرىموأغؿؿمتؼقظقنمأنماٌوئيمعـؽؿمتغؾىمعـماظـصوريمعوئؿني،مػذامؼبماظزعونم

مم! اٌورموأعوماألنمصؾوظعؽس:مأعمومبخ

مممعومتمرىمعومالمتملمؿمع.مصؾؿومزلعماٌـصقرمطالعفمومصفؿمخطوبفمطؿىمظفماىقاب:م مؿبمؽب مممؽب ممممم ممممؽبم
مضقؾمظفمؼبمبعضم مؼـؾغلمأنمؼدرجمػـومأنمرجالمجؾوغو صذظؽمدؾىموضعيماألركموممو

ماظقضوئعمتؼدممصلغشلمؼؼقل:

مأخوفمسؾكمصكورتكمأنمهطؿوممومضوظـقامتـؼدممضؾـًمظلـًمبػوسؾم

ممؿبم ممؽبمومظـؽــفمرأسمإذامعـوتمأسـمؼمؿـموممصؾقمطونمظلمرأدونمجدتمبقاحدمم ممم ممممممممم ممممممم ممممم

ممممممممعومظدىماظلمققمعـؾفممومظـقمطـونمعؾؿ مؾبم مممم مصـعـؾًمومظـؿمأجعؾمبلنمأتؼدعـومممممم

مموصـؽقـػمسؾكمػذامترونماظؿؼدعمممموأوتـــؿمأوالدموأرعــــؾمغــلــقةم

مومملمؼؼؾمطعـذلة.

مصــؿومؼزؼدمصرارماٌرئمؼبماألجؾممموالمغـػــرمإذاموضـعـًمعـعـؿـعـيمم

مقامومعردغسومطؾفؿمعؼؿػمأرجمممممودــورمدـرلتـفمصـقـومعـمأسؼؾؿف

معـرؼــيمععــؿصؿمبفومومبطؾقسممممممؼبمأخـذػــؿمبؾـــلقـيمومضررؾي

مممأيمدورمدرلةمدكممصقـومععشرماٌلؾؿنيمعـمأسؼؾفمعـمسؿولماظؽػرةمبـغرمؼبمذـفؿم مم مم مممممممممم مممم ممم مم مممممم ممم ممم ممم ممممم م مممممممم مممم م مممم مم م
معؿػؼ،م مطؾفؿ مو ماظؼفر مو ماظذل مخلػ مو ماألدر مو ماظليب مو ًمرماجوت ما موأخذ مماظغورات م مممم مم مم م مم مم مممم مم م مممم م م م م مم مم م مم مم م م ممم مم م مم م مؽبم مم مم ممم م مممممم

مدـي مذظؽ موطون مإخل. معردغس مو مأن مممأمرمجمقا م م ممم م مم مم مم مم م ممممم مم م مم مؾبمم ماظؽػرةممم مؿب مصزحػ مدؿؿوئي مو موثالثني ثالث
مربؾيم مو مذورؾي مو موذؼرة مبؾـلقي مسؾك معـفو مإثـون ماٌلؾؿني ميصور مربالت بلؾع
ممجبقونمومربؾيمبصرلةمومربؾيممبردقيمومربؾيمبمؾمؾميمموأػؾمجـقةمعـماظػراغصقصمومعـم ممممم مم مممممممم مممممم مم م م ممم مممممكبم مؿب مممممم مم مممم ممممم م ممممم مممم ممم
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وراءمذظؽمسؾكمدؾؿيمثؿمعؾؽمروشقيمصشؿوظيمعدؼـيمضررؾيمؼبمآخرمدـيمثالثمومثالثنيم
ودؿؿوئيمومزػرمروشقيمأراشقنمبوظؽـرلمؼبمحصقنمبؾـلقيمومجزؼرةمذؼرةمومبـكمحصـم
معـم معردغقش مبـ مزؼون مصزحػ موأغصرف مسلؽره مبف مأغزل مو مبؾـلقي ميصور أغقذي
موم مأطـرػؿ موأصقى ماٌلؾؿقن مصوغفزم ماظؽػرة مإظب مذؼرة مو مذورؾي مأػؾ موععف اٌقحدؼـ

مبوألغد ماحملدثني مذقخ مدومل مبـ ماظربقع مأبق مومادؿشفد مأعرما مسظقؿو مؼقعو مطون مو م مممظس ممممهبم مممم م م ممممم م مم م مم م م م
مثالثنيم مو مػبس مدـي مأراشقن مروشقي مزحػ مثؿ مزوػرما مبؾـلؾقي مأخد مسؾك ممسمـمقماغمو مم مم مم م م م ممم م م مم مممم ممم مم م م م مم ممم ممـبم مم م مممم مممم مم مم م مم م مؾبمؿبمؽبممـبم
موأوصدم مزطرؼوء مأبك ماألعرل مأػؾفو مصؾوؼع ماٌمعـ مسؾد مرؼح مصشؾ مو مغؽوؼؿفو معـ صودؿؿؽـ
ممممسؾقفمإبـمعردغقشمطوتؾفمسؾدماهللمبـماألبورماظؼضوسلمومأدمىمبقعؿفؿمؼبمؼقممعشفقدم م ممممممم ممم مممممم ممممممقب م مم مممممممم ممم ممم ممممم مممممم مم ممممممم ممممممم

مضرةموادؿصرخفمبؼصقدةماظيتمأوشلو:بوي

مإنماظلؾقؾمإظبمعـفوتفومدردو.ممأدركمخبؾقؽمخقؾماهللمأغدظلوم

صوجوبماألعرلمداسقؿفؿمومبعٌمإظقفؿمأدطقالمعشققغومبوظطعومموماألدؾقيموماٌولم
وطوغًمضقؿيمذظؽمعوئيمأظػمدؼـورمصفوءػؿماألدطقلمبوٌددمومػؿمؼبمػقظيمايصورمصـزلم

إذمملمصبدمظفمررؼؼومومطـرماشلالكمم136ؿػرغماٌددمبفومومرجعمبوٌولمبردكمداغقيمواد
مإبـم معـفو مدؿؿوئي.وخرج مو مثالثني مو ًم مد مدـي مصؾقو مظؾطوشقي مصلؾؿً ماىقع ممعـ ممم مم ممم م مم مممممممم م مم م مم مم مم مقب م م ممم م مم مم م ممم مم ممم م ممم مم م مم مم م م
عردغقشمإظبمجزؼرةمذؼرةمؼبمدـؿفمومذػىمإبـمعردغقشمإظبمداغقيماظيتمعـفومأبقمسؿرم

ماظطو مأخذ مأربعني مو مأربع مدـي مؼب مو ماظؼراءات مصوحى مبرذؾقنماظداغل م"رمدمرمؼؽ" ممشقي ممم ممم مم مممؾبمؿبم م ممم
موم مبف ماهلل مغػعـو ماظقوء مبضؿ ماٌردل ماظعؾوس مأبق ماظؼطى مإظقفو مؼـؿلى ماظيت وعردقي

مضرضبفمبوألدؽـدرؼيمعشفقرموخرجمسـفومإبـمػقدموماظؾؼوءماهللمدؾقوغف.

مبـم مدعد مدقدغو مذرؼي معـ ماًزرجل مثؿ ماألغصوري ماألغبر مإبـ مأن ماظعفى معـ و
مذ مإذ مطون مو مسـف، ماهلل مرضك مبؾـلقيمسؾودة مسؾك ماظطوشقي مأسون مضد مشرغوري معؾؽ اك

والمحقلموالمضقةمإالمبوهلل.مومؼبمخاللمذظؽمأخذتمذرؼسموررؼػمم*مبددهمومعرلتف
مدؿؿوئيم مو مدً مدـي مضؾؾفو مدرضلطي مو مدؿؿوئي مو موأربعني ممثون مدـي معوظؼي وأخذت
مصؿحم موأمنو مضبلماظؿؿؾؾل مسشرؼـمومدؿؿوئيمعـمؼدمأبل مدـيمدؾعمو معققرضي وأخذت

طونمأبقمايلـمتؾؿلونموآدؿقظبمسؾكمعؾؽمبينمزؼون،مأوضعمؼبماظؾقرمبودورقؾماظلؾ
اظرومماظقضعيماظشفرلةمؼقمماظلؾًمدودسمذقالمسوممأربعنيمثؿمجوزماظؾقرمإظبماألغدظسم
ماٌلؾؿنيم مسؾك مظؾروم مصؽوغً مربرم مثوظٌ مبرتؼول مدؾطون مإظقف مزحػ مو مررؼػ صـزل

ممممممبػزمييمذـقعيمحصدتمصقفومذقطيماٌلؾؿني.مإغم ممم ممممم مم ممم مممم مم م مممممم ممم موماهللمومإغومإظقفمراجعقن.مم

                                                           
:مصؾعٌمععفمأدطقالصقفمعوئيمأظػمعوئيمدؼـورمومذقـفمبوألبطولمصقوظًمأدورقؾماظطوشقيمبقـفمومبنيمغلكيمأم136

ماظؾؾدمصؾؿمؼػدمذقؽو.
*
ماٌرلةم:ماألشذؼيمومايمؾمقبم  م مؾبم مممممممم م ممم ممم ممم
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مثؿمأجوزماظؾقرمإظبمدؾؿي.

موطلرماظراءمعـمضقاسدماألغدظسماٌشفقرةموم ماٌرؼيمبػؿحماٌقؿ معرؼيمععؿصؿ، وضقظل
طوغًمؼبماإلدالممظؾينمسلودةموػقماظذيمعدحفمذوسرمعـمأػؾمبؾدهمصقؾػمأنمميشلم

م متورؼخ مؼب ماٌرؼي موأخذت مداره مإظب مررؼؼف مؼب معــقرة ماظدغوغرل مومسؾك موأربعني إثـني
مػبلؿوئي.

حؽوؼيمررؼػيمومعللظيمعـماظعؾؿمذرؼػي.مومضطعمدؾطونماٌغربمؼقدػمبـمتوذػنيم
معـم مرؾى مو ماٌشفقرة ماشلزميي مبفؿ موأوضع ماإلصرغٍ مشزو مبؼصد ماألغدظس مإظب مسدل حني
أػؾماظؾالدماٌعقغيمسؾكمعومػقمبصددهمووصؾمطؿوبفمعدؼـيماٌرؼيمؼبمذظؽ،مؼذطرمصقفمأنم

أصؿقهمبذظؽمإضؿداءمبعؿرمبـماًطوبمصؼولمأػؾماٌرؼيمظؼوضقفؿمأبلمسؾدماهللمعبوسيمضدم
مممممممممممبـماظدلاءمومطونمعـمأػؾماظدؼـموماظقرع:مالمبدممأنمتؽؿىمظفمجقابوم.مصؽؿىمإظقفمأعوم مم ممممًمممم ممممم مم ممم ممممقبمم مم م مممممممم مممممم م ممم ممم مم مممممم مممم م

ومعبقعماظؼضوةمبوظعدوةم بعد،معومذطرهمأعرلماٌمعـنيمؼبماٌعقغيموأنمأبوماظقظقدماظؾوجل
مرض مسؿر مبلن مأصؿقه ماألغدظس مأعرلمو مصؾقس مسدظف، مؼب مذؽ موال مإضؿضوػو مسـف ماظف ك

اٌمعـنيمممـمؼشؽمؼبمسدظف،مصننمطونماظػؼفوءمأغزظقكمعـزظؿفمؼبماظعدلمصوهللمدوئؾفؿم
سؿومتؼؾدوهمصقؽممومعومإضؿضوػومسؿرمحؿكمحؾػمؼبماٌلفدمظقسمسـدهمدرػؿمواحدمؼبم

جى".مغؼؾفمبقًماٌولمصودخؾمأغًماٌلفدموآحؾػمحبضرةمأػؾماظعؾؿمومحقـؽذمتلؿق
اظؾـوغلمؼبماٌصورفمومضقظفمأعرلماٌمعـني،مػذاماظؾؼىمملمؼؿلؿمبفمؼقدػموالمشرلهمعـم
موػقم معرم مطؿو ماٌمعـ مسؾد مبـ مؼقدػ مبف متلؿك معـ مأول موإمنو ماٌغرب معؾقك معـ مممضؾؾف مم مممقب ممم م م ممممم ممم م م مم م م ممم ممم م مم مم م مم م ممم مم ممم م ممممم م مممم م مم مممم

مععؾقممسـدمعـمعورسمومذظؽمبعدمعقتمؼقدػمبـمتوذػنيمبـالثمومدؿنيمدـي.

م ماظلؾطونمأبو مأن معـف مؼؿعفى مؼبمأؼوعفموممو مرؼحماًالصي مجػً زطرؼوءمايػصل
مؼبم ماألغدظس مأطـر مأخذت مو معراطش مؼب مال مو مبغداد مؼب مال مأمواغف مؼب مإال معدسؿو مؼؾؼ ممومل م م مممم مم ممم مم م مم مم مم م م مممم م م م م مم مممممم م م م م مم مممم م م م مم ممم ممم م ممم م م
مضوئؿنيم مايرعنيماظشرؼػنيمطوغقا مأنمأػؾ محوزممحؿك مربؿدمممدوح أؼوعفموزعـمإبـف

ماظؿؿ مإدؿقظب مصؾؿو ماظؽردي مأؼقب مبـ مؼقدػ مشلؿ محقشلو معـذ ماظعؾودقي مسؾكمبوظدسقة ور
ممممبغدادمطؿومعرم،مأردؾمذرؼػمايرعنيمعـموظدمايلـمبـمسؾكمبوظؾقعيمظؾلؾطونمربؿدم مم مم مم مممممممممممم مم مم ممم م م ممممممم ممم ممم ممم ممم مم م مممم ممممممقب مممممم
اٌـؿصرمبـمأبكمزطرؼوءمومطؿؾفوماظػؼقفمسؾدمايؼمبـمدؾعنيمومػلمرقؼؾيمسفقؾيمومٌوم
مأبقم ماظؼوضل مسؾقفؿ مضرأػو مو ماًوصي مو ماظعوعي ماظلؾطون مادؿقضر ماظؾقعي مػذه وصؾً

ومدوظؿفمبطوسيمأػؾماظؾقًمومايرم.مومؼبمدـيماثـنيمومماظدلاءموأزفرمرصعيماظلؾطون
ػبلنيمومػبلؿوئيمضدعًمبقعيمأػؾمصوسموأضوعفومؼعؼقبمبـمسؾدمايؼممبراطشمٌوم
مإظقفم موأػدى مررابؾس مضؾؾي موعقارـف ماظلقدان معـ مبرغق مصوحى مبوؼعف مو مسؾقفو إدؿقظب

م ماًؾؼ معبقع مإظقفو موبرز ماظزراصي مجمؿمؾمؿمفمو معـ مضكؿي مسظقؿي مػدؼي م مم مم م مم م مم مممم ممممم مممممممم مؽبم مؾبمؿبم مكب م م مم ممم م م مممم م م مبفوممممم مضوق حؿك
اظػضوء.موػذاماظلؾطونمػقماظذيمأحدثمصؾقسماظـقوسماٌلؿكمبوظـوصريمتلفقالمسؾكم
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اؾـاسذوذفوذاؾذيذبـىذؼصبةذتوـسذوذإؾقهذتـدبذادلدردةذاؾيتذقدرسذػقفاذذقخـاذ
وذيفذدـةذتدعذوذمخدنيذؿنذأقاؿهذغزاذاؾػرـجذتوـسذوذرجعواذذشاؾشقخذصاحلذاؾؽوا

ذغازقاذ ذعؾىذاؾدؾطان ذػد ذو ذبؾدـا ذأفل ذاؾؼوىذؿن ذعبد ذبن ذزقان ذإن عؾىذغريذرائل.
ذراجـة.اؾؽػرةذيفذبعةذآالفذوذتؾكذاؾغزوةذدببذفدمذؼر

ذاؾزالؼةذاؾيتذأحدذذفي*وذؼوؾيذ:ذبطؾقسذ أؿصارذاألـدؾسذوذأؼربذؿوضعذإؾقفا
ذاألػطسذفيذ ذبـى ذؼدم ذاؾطوائفذيف ذؿؾك ذؽاـتذؿّدة ذو ذادلشفورة. ذاؾوؼعة ؽاـتذبفا
وررقفذوذؿاذؼاربفا.ذوذؽانذفذاذادلؾكذؿافراذيفذاؾعؾمذوذالذدقؿاذاألدبذوذاؾـوادرذوأقامذ

دبذاماهذااؾتذؽرةاذيفذمخدنيذلجؾّداذوذـدبهذتوجنيذاؾعربذوذؽانذأؾفذؽتاباذيفذاأل
431ؿؾكذؿاذذؽرذإىلذأنذأخذذذؾكذؿـهذاإبنذدرؿقلذذهبطـاذؿنذؽـدةذثمذراجعذبعضذبـق

ذوذإىلذذؾكذأذرتذبؼوؾيذ:ذذاؾطاغقة

ذػؾمذتدمذالبنذأػطسذوذالذأػطسذذذذذذدرؿقلذاؾردىذمتؾؽفاذػةررق

ذاؾـصار ذاألـدؾس.ذذؿنذاألـدؾسذرؾقطؾةذىأولذؿدقـةذأخذفا ذؽاـتذودطذجزقزة و
ذػؾؿاذرأىذذؾكذابنذاحلدن،ذؼالذ

ذػصارذادلؼامذبفاذإالَّذؿنذاؾغؾطذحثواذؿطاقاؽمذعنذأرضذأـدؾسذ

ذثوبذاجلزقرةذأـشقذؿنذاؾودطذػاؾثوبذقـشقذؿنذأرراػهذوارىذ

ذؽقفذاحلقاةذؿعذاحلقاتذيفذدؼطذؿنذجاورذاؾشرذالذقأؿنذـوائبهذ

دـةذدبعذوذدبعنيذوذأربعؿائةذوذؼقلذدتذودبعني.ذوذرحلذإىلذػاسذوؽانذَأِخُذَفاذ
ذإىلذاألـدؾسذدـة431ؽيذاؾغزالحو ذؿدقـةذ:ذاذاؼال 4411يفذرحؾته ذؿنذحاؽم فدـا

اخلقزراتذوذفيذادلعروػةذعـدـاذباخلضراءذوذؼاصقفاذوذغريفمذؿنذادلقلذإىلذاإلدالمذؿاذ
ذَرملذـَ ذؿدقـة ذدخؾـا ذو ذؾغريفم ذبـاءذُفِم ذروقلذؿن ذدورفا ذو ذعؾىذذارئذاؾبحر ررقػة

ذباؼقةذعلذؿاذترؽفاذادلدؾؿون،ذبفاذ برّجاذذ41ادلدؾؿني.ذوذدلاذوصؾـاذؼصبتفاذوجدـافا
وذبـاءذاؾؼصبةذؿنذحجرذؿـحوتذذبقهذذذ431وؼدرذارتػاعذاؾدورذوذاألبراجذعشرذؼاؿات

ذاؾ ذاؾّؾه ذرخاؿةذؿؽتوبذعؾقفاذخبطذؽويفذابدم ذبأعؾىذبابفا ذو رمحنذاؾرحقمذباؾرخام
ذعبدذ ذبن ذاؾّؾه ذعبد ذؿن ذبأؿر ذدؾما ذو ذصحبه ذو ذوآؾه ذحمؿد ذدقدـا ذعـؾى ذاؾّؾه وصؾى

ذاؾــؿـؤؿـــقـناذ:ذوذؼـالذ:ذوذدلاذدخـؾــاذاذبقؾقة،ذذافدـاذؿنرذـقـاؾرمحنذاؾداخلذأؿ

                                                           
 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذBAJADOS:ذذبطؾقسذ*

 Don RAMIREZذ431
431
دػريذاؾدؾطانذحمؿدذاؾثاؾتذاؾعؾويذإىلذإدباـقاذ:ذقدؿىذأمحدذبنذادلفديذاؾغزالذوذرحؾتهذاـتقجـةذاالجتفـادذذذذ

 .فـذ4411يفذادلفادـةذوذاجلفاداذأؾػفاذدـةذ
 ؿرتاذ41ذحواؾيذ431
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ععمبفومعومذطرغوممبصرمؼبمرقشلومواعؿدادػومسظقؿمبـوئفوموارتػوعمجدارػوموتعددماظصقا
.مومؼبماظققمم140وجرىماظـفرمبـقاحقفومممؿؾهمبفومالمحصرمظفمعـماألجػونمومازلفمظؽ

ومضدمتفقلماٌالءمم اظـوظٌمعـمدخقظـومظؾفوععماألسظؿماظذيمطونمظؾؿلؾؿنيمرغبفؿماهلل
مبع ماٌلفد مإظب مصصعدغو م)اظرػؾون(، ماظػراؼؾقي معـ موطـرل ماظؼوضل مدرجوتموآتقـو شر

الرتػوسفمسؾكماألرضمومػقمؼبمشوؼيماإلتؼونموماظلقرمواظلقاريمعـمايفرماٌـققتموم
141مممـبمبوبموم28الممتقزماتصولمايفرمبوظذيمؼؾقفمصقضوموهؿوموظفم

ومضدمغبؾماٌلفدمسؾكم 
مم231 مسؾك مدورؼي مطؾ مم35دورؼي مسرضفو مم75ذطرا: مورقشلو مبنيمم26ذدلا مو ضوعي

م متؼوبؾفو ماظيت مو مومضدم59اظلورؼي ماظذػى موعصوبقح ماظققاضقً مصقفو ماظؽػرة مأدبذ مو مممعمو م م مممم م مممم ممم م مممممممم مم ممم مممم ممم مم مم مم مـبم
مغوضقدوم مػبليمومسشرون موظف ماهلل. مدعرػؿ مظؾؼراءة، ماظذػى مطرادل عقضعمعصالػؿمو

 ضـطورا.مضقؾمأغفمؼلؿعمصقتفمعلرلةمؼقم."م296وأطدلػؿمصقفم

ضول:م"ودخؾـومعدؼـيمضررؾيمومػلمعدؼـيمسظقؿيمػوئؾيمعشقدةمسؾكمذػرلماظقادىم
ألودؼيماألغدظسمومبشرضفومجؾؾمشرلمذوػؼموػقمععؿقرمبؾلوتنيمالمؼلتلمماظؽؾرلماىوعع

م*سؾقفومحصر،موطذاماظدؼورماظيتمبف.موػذاماىؾؾمضرؼىمعـماٌدؼـيمازلفمدرلامعرؼـ
مومتقزم معكذؼـفو م موصعقد مدؼورػو متشققد معـ مرأؼـو مربقة، معـ ماٌدؼـي مسؾك مأذرصـو وٌو

موادؿ ماٌؾوغل معبقع مسؾك مظعؾقه ماألسظؿ مؼبمجوععفو مومجمدغو مبفو، ماإلدالعل ماظلقر ممدارة م مؽبممم ممؽب م مم مم م مم م م مم ممم ممم مممم
غػقدـومعـماألدػمسؾقفومعومضوضًمأرواحـومعـمأجؾفمومطقػموضدمتذطرغومعـمطونمبفوم
معلوجدم مأسظؿ معلفدػو مو مبعد. معـ مو مضؾؾ معـ ماألعر مصؾؾف ماهلل. مرغبفؿ ماٌلؾؿني عـ

مضدممومضدعونم مممومسرضفمم(713)اإلدالممرقظفمدؿؿوئي مم مظقحؿونمعؿصؾؿوم456مؽب مومصقف ممممضدعمو مممم ممم نممممـبمممممممممم
بوألرضمعؽؿقبمسؾكمطؾمعـفؿوماظؾلؿؾيموماظصالةمثؿمتورؼخمبـوءماٌؾقكممومعـمزادمصقفم
ممممواحدمبعدمواحد.مضول:مصصرتمأمغمقمكمسـفؿومشؾورماألضداممبؾققيتموغزسؿفؿوموجعؾؿفؿوم مممم ممممم مم ممممم مم مممممممم مممممم مممم مم مم مقب ممم مؽب مم ممم م مممممم ممممممممم مم
مظطقلم مأخرى مأضقاس مصقضفو معـعؼدة ماٌلفد موأضقاس مطـرلة. معالرػي مبعد ماظلقر بلسؾك

رابماإلدالعل،مصنذامػقمبوضلمسؾكمحوظفمملمضبدثمصقفمزلؽف،موٌوماغؿفقـومإظبماحمل
مؿبم مذلءمشرلمأنماظـصورىمحفروهمبشؾوكمعـماظـقوسمحبقٌمالمؼدخؾفمأحد،مومملمأمدمرمم ممم  مممم مم ممممم مممم مم مم مم مم ممممم ممم ممم مممممم م مم ممم ممممم ممم م ممم م
عوماظلرمؼبمذظؽمإظبمأنمصؿحماهللمبػفؿمعقجؾفمحلؾؿومؼلؾؿمبفمطؾمعمعـ.مومذظؽمأنم

ٌسماظؽػرةموالمماحملرابماذؿؿؾًمضقائؿفمومبـوءاتفمسؾكمآؼوتمضرآغقيمغزػفوماهللمعـ
مممعرؼيمأنمأدالصفؿمتشوءعقامبفمألعرمحدثمبلؾىمدخقشلؿمإؼموه،مصقفروهممبلؾىمذظؽ.م مممم مم ممممؾبمم م ممم مممممقبمم مم ممم مم ممم مم مممم مممممممممم مممم مم م ممم مممممم
وملمؼػؿققامظـومبوبفمإالمبعدمعراودةمطـرلة.مصػؿققامعـمضؾيمعؿصؾيمبفمخورجيمسـفموػقم
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موم مدؾعي موسرضفو مأذؾور مسشرة مرقشلو مرخوم مبلظقاح معـؿـ ماظؾـقون مؼب مذؽؾف مو مضؾي ؼب
طمطقؼبمؼبمشوؼيماإلتؼونمعػؿؿحمبوظؾلؿؾي،مثؿم"حوصظقامسؾكماظصؾقاتمبلسؾكماظرخوعيمخ

ماهللم مسؾد مبوهلل ماٌـؿصر ماإلعوم مأعر مبعده مثؿ مضوغؿني، مظف مضقعقا مو ماظقدطك" واظصالة
ايؽؿ،مأعرلماٌمعـنيمأصؾقفماهللمبؿشققدمػذاماحملرابمرشؾيمؼبمجزؼؾماظـقابموطرؼؿم

مممماٌـوب.مصؿؿممػذامؼبمذفرمذىمايفيمايرام مممم م ممم مممم م مم مممم مممممممبم ثؿمؼؿؾقهمعومطونمتؿؿقؿومظدائرةمم465دـيمممممم
مماحملرابمضقظفمتعوظب:م"وعـمؼلؾؿمومجمفمفممهللموػقمربلـمأدؿؿلؽمبوظعروةماظقثؼكمومإظبم ممممم ممممممممممممممم م ممم ممم م م ممم ممم مؽبمؾبم مؿب مممممؽب ممم ممممم م مممممممممم ممم م
موادفدوام مأرطعقا مآعـقا ماظذؼـ مأؼفو م"ؼو ماألوظب مصقق مثوغقي مدائرة مثؿ ماألعقر" مسوضؾي اهلل

وخبورجماحملرابمميقـومومواسؾدوامربؽؿمواصعؾقاماًرلمظعؾؽؿمتػؾققن"مإظبمآخرماظلقرةم
ممممممممسلوالماظؾلؿؾيم"ايؿدماهللماظذيمػدؼـومشلذامومعومطـومظـفؿديمظقالمأنمػمدماغوماهلل"م"ظؼدم مؽبمؽبممممم مم ممم مممم ممم مممممم ممممممممم مممممم مم ممممم ممممم ممممممم ممممم مم
مجوءتمردؾمربـومبويؼ"مؼؿؾقهمأعرماإلعومماٌـؿصرمبوهللمسؾدماهللمايؽؿمأعرلماٌمعـني

ماٌؿصؾ ماحملراب مسـ ماًورجي ماظؼؾي مودط مؼب مو محبرف. محرصو مذطره متؼدم مبفمعـؾؿو ي
ثالثيمضؾقرمؼبمصـودؼؼمعـمرخوممملمأولمجفدامؼبماظؾقٌمسـفوموملمأضػمسؾكمأثرػوموم
موم ماظؿؿقؼف مو مسؾقفو مبوظرضؿ مالسؿـقا مظؾؽػور مطوغً موظق مظؾؿلؾؿني مأغفو ماظظـ مشؾى ضد
اظؽؿوبيمحلؾؿومػلمسودتفؿمؼبمعؼوبرمأسقوغفؿ.مومضدمأخذماظؽػورمبقدطماىوععمتربقعيم

ممقبممأربعيمسؼدوامسؾقفومضؾيمصوسدةمؼبماشلقاءمبعدمأنمػدعقامسدمةمؼبمشوؼيماظقدعمبنيمأدقارم مممممم مم مممممممممم ممم مممم مم ممممممم ممم مممممم مممممم
عـمدقارىماٌلفدماظرخوعقيمجعؾقامعقضعفومدقارىمبوظؾـقون،مإدؿدارةماظقاحدةمعـفوم
مػذهم مإدبذوا معذػى مسبوس معـ مذؾوك مظلمقمارمى مإدؿداربو مضد مو مذدلا مدؿقن مو ممممأربعي م مممم مم م م ممم م مم م م مم م ممم م م ممبمؽبمم  مم ممممممم مم ممم مم مم م م م ممم م مم ممممم

ضفومعـماظذػىمومبعضفوماٌقاضعمٌصالػؿمومجعؾقامبفمصؾؾوغفؿمععمتصووؼرمسدؼدةمبع
عـماظؾقحمومايفورةمومبؼربماىوععمضصؾيمعؾؽماٌلؾؿنيمؼلؽـفوماألنمضوضكماظؾالد.م

 ومضقظلمررؼػيمبوظؿوءمطؿومؼبمرحؾيماظغزالمومبغرلمتوءمطؿومالبـمخؾدون.

مسدمةمأسقامموماإلدالممؼبمذكص م م مم ممم م م مممممممم  ظذامتعدوامعؾقكماظصػرمأغدظسممممممقبممم

مع مأغؼرض مأعقي مبـك معؾؽ مأن مظـو معرم ممضد م ممممم ممممم م ممم م ممم م مم مممم مممقب موممم مثالثني مدـي محدود مؼب ماألغدظس ـ
ممأربعؿوئي،مصوصذلقمحقـؽذمأعرماألغدظسموآخؿؾممسؼدمغظوعفمظؿعددمحؽوعفموأعرائف،مودم م مم مممممممممممم م ممممممممممم ممممم ممبم مم مممم مممم ممممممممممم مم م ممممم مممممممم

ماظزسوغػ مو ماألحداث مبرأي مأخذوا مضد ماٌؾؽ مبققت معؾقكم*أػؾ مصقف متعددت مصؾذا ،
ممممممماظطقائػمومصلدتمآراؤػؿمواخؿؾػًمأشراضفؿمواصذلضًمطؾؿوتفؿ،معدمةمتـقػمسـمعوئيم م مم ممممقبممممم مم ممممم مم مم مممممم م ممم ممم مممم ممممم مممممم مم ممممم مممم مم

م موآراءمسوم. معؿصؾي مصنت مؼب مذظؽ معع مػؿ مو ميربفؿ مسلمر مو معؾؽفؿ مؼب ماظعدو مممممممصطؿع ممم ممم م مم م م م ممم م مم مم م مم مم ممم م م م م مم مم م ممم م م مممممم م مم م
عضؿقؾيموملمصبؿؿعقامسؾكمعؾؽمبلعرػؿمؼؼقممإظبمأنمطونمعومػقمعشفقرمععؾقم.موػذام
ماالضطرابم معفؿؾي مدني موآخره مععفؿي مبشني مواذكص مإخل... مأؼوم مسدمة مضقظل ممععـك ممم م م مم مممم مم م م م ممم ممم ممم ممم م م مم م م م ممم مممم مم ممممم ممقبم م م مممم م ممم

متع مذظؽ مصألجؾ ماظؼوعقس مو ماىقاػرى مؼب مطؿو مومواالخؿالف ماظؽػرة. معؾقك م)طذا( دوا
                                                           

ماظزسوغػم:مطؾمعومظقسمصقفمخرلمم*
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مممممضقظلماظصػرمػؿماظروممومؼبماظؾكوريم"أغفمظقكوصفمعؾؽمبـكماألصػر"مومضدمعرممظـوممتققزم ممممممممممممقبممممم م ممم مممم ممممممم ممممممممم ممم ممممم ممممممممممم مممم مممم ممم
أرضماظػرغٍمؼبمتؾؽماظعدوةموأصؾماظؽالممأنمتعدوامعؾقكماألغدظسماظصػرمصوظصػرمغعًم
مٌؾقكمأغدظسمصػصؾـومبنيماٌضوفموماٌضوفمإظقفمبوظـعًموػقمجوئزمؼبمحوظيماظضرورة

ممممومضقظلمتعدوامػذامسؾكمظغيمأطؾقغلماظدلاشقًموالمؼمصمحممورؼدماظػعؾماٌلؿـدمظػوسؾفم مممممممم مممم ممممممممم مقبم مؾب مممؽب ممم مم مم مممم مممم ممممممم مم مممم مممممممم ممممم
مظؾؿــكموماىؿعمطؿومضولمابـمعوظؽ.

مممممومجـرمدماظػعؾمإذامعومأدـدام مممممممممم مممقبمممممم مالثـنيمأومعبعمطػوزماظشـفداءممم

ومخرجمبعضمأػؾماٌعوغلموماظؾقونمسؾكماظؾغيماألخرىمضقظفمتعوظب:م"ومأدروام
ام"ومضقظلمأسقاممػقمعبعمضؾيمادؿعؿؾمػـومٌومصققماٌوئيمسؿالمبؼقلماظـفقىماظذؼـمزؾؿق

ماًالصي

مطلرجؾموماظعؽسمجوءمطوظصػلممومبعضمذيمبؽـرةمومصػوئػلم

ممومعرممظـومغلىماظروممومتورؼخمتـصرػؿموإمنومزلقامبينماألصػرمألنمضقصرمؼقظققسم مممممممم مممم م مممم م ممم ممممم ممم ممممم مم مممم مممممممممممممم م ممممقبمممممم
م ماألصػر مأن مضول معـ مو مبوألصػر مؼدسل مبؽـرل متـصرػؿ مضؾؾ معـفؿ مبـماألول مسقصق ػق

مممممإدقوقمصؼدمسؾؿًممممومعمرممأنمابـمحزمموماحملؼؼقنمأغؽروه. مممم مممم ممممممم مم مممم م مممؽبممبمم مم ممم مممممم مم م مم

تؿؿي:مأبنيمصقفومعؾقكماظطقائػماظـقارمبوألغدظسمبعدمذػوبمعؾؽمبـكمأعقي.مصوولم
معـفمبـقهمإظبمأنمتغؾىمسؾقفوم ثوئرمعـفؿمأبقمايزممجفقرمتغؾىمسؾكمضررؾيموورثفو

موأربعؿوئيمأصؾفؿ مدـيماثـنيمومدؿني معـمبطقنمماظعؾودون مايرلة عـمآلماٌـذرمعؾقك
مممًؿ.مأوشلؿماظؼوضكمربؿدمبـمسؾودمثؿمابـفماٌعؿضدمأذدمثقارماألغدظسمبلدمومومأبعدػؿم مـبمممممممم مممم مممم ممممممممم مممم ممممممممممممممممم مم ممممم مم م ممممممم مممممم
صقؿومعبعمخزاغيمممؾقءةمعـمرؤوسماظـوئرؼـمبلقػفمثؿمومظدهماٌعؿؿدماٌعؾقممومضوسدةم

وتمبؾدةمعؾؽفؿمأذؾقؾقيمومتؼؾضمسؾقفمؼقدػمبـمتوذػنيمبلشؿوتمإظبمأنمعوت.مومأشؿ
ممضدمييمضؾؾيمعراطشمومػقماظذيمتؼقلمصقفمبـؿفم"اظؾمفمصرلغومإظبمػـو"مومػذامعـمبدؼعم ممممم ممممم ممممممم مم ممممم م مم ممممممممممممممم  ممممم مممممم مممم م ممممممممممم مم
مبـقفم معـ مو ماىذاعل مػقد مبـ محلني مبـ مضبل مبـ معـذر مضملمطمي مبملمر مثور مو مممممماىـوس. م مم مم م مممم مم ممم م م مم م م م م م مم م م م م مم ممممم م م  مؿب مم  مؽبم ممؽب مممم مم مم ممم م
ربؿدمبـمؼقدػماظذيمضوممبدسقةماظعؾودقنيمومسؾقفمطونمضقوممبـكمغصرمعؾقكمشرغوريم

بؾطؾققسمومثورمبودؼسمبـمأعوطلـمبـمزؼريمبغرغوريمغلؾفممومثورماظعالعيمابـماألصطس
صـفوجلمثؿمرحؾمإظبمإصرؼؼقيمدـيمسشرؼـموأربعؿوئيموادؿكؾػمحوبقسمبـمأخقفموم
تداوظقػومإظبمأنماغؼطعمعؾؽفؿمسؾكمؼدمٌؿقغيمومثورمبطؾقطؾيمإبـمذيماظـقنمإزلوسقؾم

ماهلل مظعـف م" م"إذصقغس مأخذػو مأن مإظب متداوظقػو مو ماظرغبـ مسؾد مضبلممبـ مآخرػؿ عـ
مرزؼـم مإبـ مثور مو مروػر مبـ ماهلل مسؾد مأبق ممبردقي موثور مصؿودح مبـق مبوٌرؼي موثور اظظوػر
موأعوم مبؾـــلـقـي مسـؾك معـؾـورك مو مداغـقـي مسـؾك معظػر ماٌـصقر مصؿقون موثور بوظلفؾي
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معؾقكم مضؾؾ مصؽون ماظعظوم ماظػؿقحوت مصوحى ماٌشفقر مسوعر مأبل مبـ ماٌـصقر عقالػؿ
مذيمحفىمػشومماٌمؼدمومصقفمؼؼقلمابـماًطقى.اظطقائػمألغفمػقماظ

مصؾقسمبوظـوػلموالمبوآلعر.ممحفؾفمعـصقرمآلمسوعرمم

مغبقدم مبـ مظعؾل مبوٌؾؽ مسفد ماظذي مػق مو مأعقي مبين معؾقك مأواخر معـ مػذا مػشوم و
مماإلدرؼللمظؽـمملمأسؾؿمأنمضوسدةمعـمضقاسدماألغدظسماظيتمذطرغومأخذػوماظعدومعدمةمعؾؽم مممممممممممقبمممم مم مممممم ممم مممم مممم مممم ممممم ممممم مممم ممممم ممم مم م ممم م مممم م

مرؾقطؾي، مدقى مبـمماظطقائػ مؼقدػ مشزو مضؾؾ مأخذػو مدؼـود" مصر مبـ م"إذصقغس صؽون
ماظؼوسدةم مػل مطوغً مٌو موظؽـ ماآلن. مإظب مصقفو مبؼقا مو مبلؿني مأو مبلـي ماظزالضي توذػني
اظؽدلىمومتقدطًماألغدظسمطـرمضررماٌلؾؿنيمبلؾؾفومٌومدخؾماشلرممعؾؽمبـكمسؾدم

مػقماظقاضع.اٌمعـمصؽونمأخذػومسـقاغومسؾكمأخذمعبقعماألغدظسمبعدمذظؽمطؿوم

المعوغعمٌومأسطوهماهلل،موالمععطكمممومعـعماهلل.مػذاماظذيمصبىمسؾقـومأنمغعؿؼده.م
ومظقمذوءمربؽمعومصعؾقه،مومؼبمدـيمتلعمومسشرؼـمومدؿؿوئي،مادؿقظبمسؾكمشرغوريمعـم
ماألغصوريم مغصر مبـ مػبقس مبـ مأغبد مبـ مأغبد مإبـ مؼقدػ مبـ مربؿد مغصر بـك

مرضك مسؾودة مبـ مدعد موظد معـ مبؼرؼيمماًزرجك ماظػؿح مأول مدؾػفؿ مأدؿؼرم مسـف، ممممممماهلل م ممممم م ممم مم ممم م ممممقب مم م ممم م م م
ًمزمرمج،مومعـمعؾقطفؿماظلؾطونماظشفرلموماٌؾؽماظؽؾرلمإزلوسقؾماظذيم ممتعرفمبؼرؼيما ممممم مم مم ممم مم مممم ممممممم م م مممم مم مم ممممم م ممممم ممممم م م مؿبمؽب ممممممممم ممم
أوضعمبوظرومماظقضعيماظشفرلةمومضؿؾمعؾؽنيمعـفؿموادؿقظبمسؾكمطـرلمعـماظؾالدمصقصدم

اظـصراغلمعـمذقطيماظروممسوممتلعيمسشرمومدؾعؿوئيموآعؿدمعؾؽفؿمبفومإظبمأنمأخذػوم
أؼدؼفؿمسوممدؾعيمومتلعنيموثالمثوئيموربؿدمبـمغصرمعـفؿمػقمزبدوممابـماًطقىم
معـصقرم مشزوة ماظعظوم ماظغزوات معـ مو مزرعؽ مابـ مذقخ ماظدؼـ مظلون ماظـؿؾؼى اظلؾؿوغل
ممحوجىمػشوممظملمؿمقرمةمأحدمعدنماظؽػورمبوألغدظسمأغصرفمعـفومبؿلعيمسشرمأظػمرأسم مممم ممممم م مممم ممممم مممم مم مممم مممم ممممممم مممم ممممم مؽبمنبممؽبممم مممممكب م مم م مم

مممغػحماظطقىمؼبمطالعفمسؾكمإبـماًطقى،مإنمضصميمشرغوريمعـماظليبمومذطرماٌؼريمؼبم مممم مقبمم ممم ممم م مم م ممم مممم مم مممم م مم مم مم مممم مم
مبـم مربؿد مظؾلؾطون ماًطقى مإبـ مأغشدػو ماظيت مػل مو ماظؼصقدة مػذه مبرأدفو عؽؿقبي
غصرمبـموغدةمٌومأغصرفمعـمسـدمأبلمدوملمعؾؽماٌغربمإظبمشرغوريمدارمعؾؽفمومضدم

مػربمعـفوماظـوئرمسؾقف.موأوشلو:

موماهللمسـمأحؽوعفمالمؼلللممايؼمؼعؾقموماألبورؾمتلػــؾممم

مصـوهللمســزمومجــؾممالمؼؿؾدلممموإذامتؾدظًمحوظيمأومتغـرلتم مممممم مقبم ممم ممممممم مم مممم

مطـػوكمذوػدامضقدوامومتقطؾقامموماظقلرمبعدماظعلرمعقسقدمبفمم

مومػلمرقؼؾيموملمتضؿقؾمطؿوبؿفومإظبماآلن.

ممبعلقلماظؾؿومرماقممذػكماظؾعسمممطلمنومعومتؼضًمبوظعذؼىمظـو مممممم مم م م مممممممممؽبم مم ممم

م
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م مظؾـك معوء مأوماظعذؼى ماظـؽوح مو ماظطعوم ماألسذبون مو مسؿر مأبل معؽون مسوذب مو متقؿ
مسقذابم مو مضقس مبـ ماظدل مصرس مطؽؿوب مسذاب مو ماظـؽول ماظعذاب مو ماًؿر، مو اظرؼؼ
مممممممم مممطؿقدانمبؾدموماظعذابيمربرطيمصرسمزؼدمبـمدؾقعمومؼقمماظعذبوتمعـمأؼوعفؿموماظؾمؿوم مممممم ممم مممممممممممممم ممم مم ممممممم ممممم مم مممممممممممممممم ممممم

ماذؿؿؾ مسؾقف مو مبف ماألرض متمؾمؿملمتم مو مسؾقف ماذؿؿؾ مبف مٌو ممممؼؼول مم مممم م مم ممم م مم مم مؿب ممؽبم مؽبم  مم مممم م م ممم مم ممم ممم م مبفمممم مذػى مسؾقف موأٌل .ً
مشقان،م مأيمععفىمومعـفمضقلماظشوسرمصرؼع مراق ماىػـيمأدؿلثر ممبوء خػقيموماظؿؿل
راضفـموراضفموماظؾعسمظقنماظشػيمإذامطوغًمتضربمإظبماظلقادمضؾقالمومذظؽمؼلؿؿؾح.م
مضضوءم معـ مروب معو متذطر معؿضؿـ متغزل مػذا مو مظعس مغلقة مو مصؿقي مو مظعلو مذػي ؼؼول

وطفوتمومرقىماظعقشموأرشدهمومترصفموأغظره،موإعؿدادمدرادقماظؾذات،مومظطقػماٌػ
مأزػر،م مشض مروض مظإلدالم ماظـغر مذظؽ مصؽون موػران، مبـغر مظؾؿلؾؿني ماألعون مو األعـ
بـلقؿمأزػرمثؿمحوظًمصػوتفمصوغؼؾىمومتؾدل.مومصورمبويؾلمإظبمدقاغومؼؿفؿؾ،مضولم

معلؾؿمبـماظقظقدمصرؼعماظغقاغل.

معـصوئـدميظـفـمأخػكمعـماظلقرممـقــــوممجــعؾــومسـالعـوتماظـؿقدةمب

مواسرفمعـفوماشلفرمؼبماظـظرماظشررممصوسرفمصقفوماظقصؾمؼبمميـمررصفومم

مضولمسؿرمبـمصؿحمؼبمشالمم:

موالعــوتــفمعـــمصــدشـقـفماٌؿعـورـػممصـــقغوئفمعــمحوجؾـقفمادؿعورػوم

مضوضماظصقوئػومعـموصؾفماحملكمإبقممومعـميظفماٌقذىمادقدادمعدادهم

مومضولمابـماظرضعون:

متـؾـؾـــٍماظطــرسمســمدرمومعـرجـونمممإذامجرتمؼـدهمؼبماظطرسمطوتـؾيم

مبــؽــؾمعومذــوءمعـمصــفــؿمومتـؾقونممموأنمتـؽــؾؿمجــوءتفمبـراســؿــفمم

مأبلمذرؼػمربشكماحملؾلمسؾكمإبـماظلؾؽلمؼبمومدقؿم وعـمظطوئػماظؽؿولمبـ
مإزلفمبدر

مصـــرلهمحــؾــؽمعـــــؾماظـكقــولممرمدؼــماهللمصـؾمدغـػوممممؼــومبــد

مصــؿــومؼــعــوبماظـؾـدرمسـدماظؽؿول.ممالمتــكشكمعـــمسقىمإذمزرتفمممم

مصوردؾمإظبمذظؽماظقدقؿمبعضماٌعوصرؼـمظؾؽؿولمبؼقظف

ممؼمومبمدمرمالمتصمغـكمظؼقلماظؽؿـولم مممم مممم ممممم مؿبمم ممم مصـــؽــؾـؿومتــشــذلقمزورمعــقــولممممممؽبمممؽبمؿبمم

مممممممممممؾمدمرممالمطبشكمغؼصمؼبمزؼودتفممماظ مم مممم م م مم مومإغـــؿــومؼــكلــػمســـدماظؽؿولمممؽبمؿبمؾبم

م
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مم142ومظؾعضفؿمؼبماظؿضؿنيماظذيمػقمأحدمأضلومماظؾدؼعمعـمسؾؿماظؾقون

مصــػوهمجلــؿمومأورثــكماسؿــالالمممومععــؿدلماظؼـقاممحقىمعبوالممم

مؽفمظلـوالصــؾــقالماظــغــؿـدمؼـؿلـمممتغــؿـدمصــلمثـقوبمعـمحرؼرممم

مومظؾعضفؿمؼبمودقؿمأزلفماظشرضل.

مومأسرضًمسـمذطرماٌعوػدموماظدلقممؼؼقظقنمظلمأطـرتمؼبمزليماظصؾومم

مغلـقؿماظصـؾومعومأضػؾًمػقماظشرفمبعقشــؽمإخــدلغوموالمتؽمطكثـؿوممم

مسؾكم مايلـ مأبل ماألدبوء مو ماظشعراء مراؼي محوعؾ مو ماًطؾوء مو ماظؾؾغوء مًومتي و
مرغبفماهللمؼبمودقؿمعرؼض.ماظغرابماظصػوضلك

مقبمممممممممممممممممضـوظــقامضـدمإسـؿـؾمموظـؿمؼعـؾؿـقاممم مممم مبـــعـؾــيماظلــؼــؿموالمحؽـؿـفمممممممممممممممم

مصــدبمظألســضــوءمعـــمدؼؿفممبــؾمإغــؿومؼــفقىمظؾظـميظيمممم

مبوظؾــقــظمحؿكمدبمؼبمجلؿفممعـــورضـــكماظلــؼؿمظفمعـــزالممممم

مؿبؼوئؾمضوتؾمبلعدمومإالممصمدمعموظفمؼبمذوبمازلفمدعدمعضؿـومضقلماظ مؽب م مم  ممممممم ممم ممممم مممم

معـــمايلـمؼبموجففمضدمعبعممظلــعدمبؼؾيبمعـــماظشـققمعومممممم

ــمدمعمممأالمضــؾمٌـــمرعــلمضؿؾماظعداممممم مؿبضــوتــؾمبلــعـــدمومإالمممص م ؽبممممؽبمؽب مممممممممممم ممم مممممممم

ضوظًمعبوسيماألدبوءمبققتماظشعرمأربعي:محبرمومعدحمومػفوءمومتشؾقى،موأظطػم
مقلمجرؼر:ذلءمضقؾمؼبماظؿشؾقىمض

مضــؿؾــؿـــومثؿمملمضبقـومضؿالغـومممأنماظعققنماظيتمبطـرصفومعــرضممم

ـممذاماظؾىمحؿكمالحمرماكمبفمم ممممممؼمصمرسم مؽبمؽبم م مم مم مم مؽبممممممم مؿب مؿبم مومعـمأضعػمخؾـؼماهللمأرطــوغومممؽب

مأدؼىم ماظرجؾ مؼب مؼؼول مال ماظشػو: مسؾك مذرحف مؼب ماًػوجل ماظشفوب مضول تؾؾقي:
محؿكمؼعرفماظشعرموماظـقق،ماغؿفك

مبــقصؾمدؾؿكمزعـومشرلمعـعؾسمممممكمأررافمطوزؿيوالمضضـقـومســؾ

طوزؿيمررؼؼمتذػىمإظبمعؽيمومعـعؾسمأيمطربفومومضقظفمتعوظبم:مؼقعومسؾقدومأيم
مأبعورػوم مو مأبقاشلو معـ ماإلبؾ مبلذغوب متعؾؼ معو مبوظؿقرؼؽ ماظعؾس مو ماظقجقه معـف تعؾس
مضضقـو مصقف ماظؾقً مععـك مو مصقوبل مسؾلي مبـ مسؿر مو مضؾقؾي مسؾس مو مسؾقفو، مصبػ

بقصؾمدؾؿكمسؾكمأررافمطوزؿيمؼبمزعـمشرلمسـمطربفمومعـمذعرمبشورمؼبماظغزلموم
مػقمأشزلمبقً:

                                                           
  غلكيمأ:مدؼطًمػذهماظػؼرة.م142
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مومحــشـــرمعــصــورعماظعـشــوقمأغـوموماهللمأذـؿفكمدقرمسقـقؽمم

مومعـمذعرهم:

موماألذنمتعشؼمضؾؾماظعنيمأحقوغوممؼومضقممأذغكمظؾعضمايلمسوذـؼـيم

ـممالمترىمتمفمقمىمصؼؾًمشل مضوظقامأعم مم ممممم مؿبمؽب مممؽب مممم مؿبم ماألذنمطوظعنيمتقاؼبماظؼؾىمعؽوغوممؿمممممممممؽب

موعـمبدؼعمعومضولمأبقمايلـمسؾكماظغرابمرغبفماهلل

موغبـرةمخـدمؼفمومعبـرةمأذــقاقممومدـــــؼــوغــلمذــؾــــفمأعـــــوقمم ممممم مممممم مممقبممممم ممممم مم

مظفمذغؾؽماظلرحونمطلغـسمأصــوقممدؼوغلمومذفىماظؾقؾمعـفـمضدمشدامم

مووبفمذــودمسؾــكمســقدمأوراقصبممومذــودمسؾــكمسقدمظــومراقميـفممم

مصعــقدمظؿقرؼؽمومســقدمالحــراقمومضدمروبمبوظعقدؼـمذبؾسماغلـــوممم

مشدامصقتمابراػقؿمدفؿومومإدقوقمعؿكمؼشدومؼبمايونمداوودمؼقدـػممم

مومعـمخمدممدوضقفومشلومصضؾماذــراقمدبوفمرؾقعماظشؿسمومػلمبؽلدــومم ممممم ممم م مممم ممم مممم مؽبمقبم مم مممم

ممممممممشدتمذفقبماظؽودموتمتشرقمبقــوم مم ممم مؽبم مم مممم مم م مم متغربمؼبمأصؼمايشــومبعـدمإذراقمومممم

معـمعـقرماظدنماذمضبقــلمومؼرمتسممومالمدػقـومسؾكموادمابـماًرلمدعوم

دػحمطؿـعمأراقمومدػحماظدممأردؾفمدػقومومدػقحومومدػقوغومووادمابـماًرلمػقم
غفرموػرانماظذيمسؾقفمبلوتقـفومومدوئرمعـوصعفومومابـماًرلمػقمربؿدمبـماًرلمبـم

ممقطفومطؿومعرم،مومجدمهماًزرمػقماظذيماخؿطفوموماٌرادمبوظدممػـوماٌداممأيمخزرمأحدمعؾ ممممممممممم ممممممممممممممممم م مم ممم مممممم مممم ممقبممم مممم ممممممقب ممم م م
مماًؿرموماظدمنممواحدماظدغونمومعـقرهمحؾؼفمومصقفمادؿعورةمبوظؽـوؼيمومضقظلمؼرمتسمأيم ممم م مممم ممممممممممم مممممممممم مممممممممممم مممم مممممم مممممممم مؾبممم ممممممممممب م

مؼؼدلمومؼدصـمألنماظرعسماظؼدلموماظدصـمطوظرعسموماظراعقس.

م مسؾك مأذقوء معلؾؿ مذروح مسؾك محقاذقف مؼب ماألبل مذطر مػلمصوئدة: مو مصوسقل وزن
راعقسمظؾؼدلمومطوبقسمظؾػؿقرماظذيمؼلتلمضؾؾماظـقممومػقماظلـيمسـدماألطـرمألغفومبدءم

ماظـعوسمومظقسمؼػؼدمععفومطؾماظذػـ.

ومبوبقسمظؾرضقعمومضوعقسمظؾؾقرمومغوصقسمدابيمؼؿشوءممبفومومغوعقسمػقمصوحىم
.مومضبقلمومدرماًرلموماىودقسمػقمردقلماظشرمومجوعقسمأحدمغقسلماظؾؼرمإخل..

ممؼرمتسمسؾكمررؼؼماٌؾوظغي،مومضدمضولمسؾدماٌؾؽمظألخطؾ:مأدؾؿموممتـكمسؾلممعومذؽًم مم مقبمممم مم مم مم مممممم ممم م م م م ممم ممممممم مم ممممممممم ممممممممم ممم مم مم مم م مم
وظقمغصػمعؾؽلم"صؼولمظف"مأنمأدؾؿً،مغػورقماًؿر"مضولمغعؿ،مضولمظف:متؾؽماظؼؿؾيم
اظيتمالمتؾؼكمظذةمععفومومطونمعـصقرمبـمرؼونماظغطػوغلمضؾؾمإدالعفمعؿزوجوممبؾقؽيم

ممؾومصؾؿومأدؾؿمحمقؾممبقـفمومبنيمزوجؿفمعؾقؽيمومحقؾمبقـفمومبنيمزوجيمأبقفمومطونمذرؼ مممممممممم مم ممممم ممممممم مممم مؽبممممممممم مكبم مممم ممممممممم
ماًؿرمصفعؾمؼؼقل:م
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مومضدمحفؾًمعينمعؾقؽيموماًؿر.مخؾقؾكمالمضؿؾماظيتمظؽماًرلم

مأػؾماجملؾسمأنم مصوحلـمصلرادمبعض مموصدموظدمأبلمعمقفـمسؾكمععووؼيمصكطى ممم مم ممم م ممم مممممممممم م م ممم م م م مممممممممم مم مم م م مممؾب مممممممممم
مؼقضعفمصؼولمظفمأغًماظذيمأوصوكمأبقكمبؼقظفم:

مترويمسـظوعلمؼبماٌـؿوتمسروضــفوملمؼبمزـؾمطرعـيمإذامعــًمإدصـقغ

مأخــوفمإذامعـًمأنمالمأذوضـــــفوموالمتدصـقغلمؼبماظػــضـوءمصوغـــكم

مصؼولم:مبؾماظذيمأغومأضقل

مودوئؾماظـوسمعوجقدىمومعومخمؾمؼلمالمتلللماظـوسمعوعوظلمومطـرتـــفم مؾبم م ممممممم ممم مممم مممممم ممم مم

مـفمضـربيماظعـؼوأطــؿــؿماظلــرمصقمموأرعـماظطعـيمؼبمسورضمومحشـوم

مومضولمحرضقصماظـؿرى:

مظعؾمعـــوؼوغومضرؼـىمومعومغــدريمأالمصودؼقوغلمضؾؾمجقشمأبلمبؽرمم

مسـؾـكمطؿـقًماظؾقنمصوصقيمورىممأالمسـؾــالغلمبوظــزعـونمومطــررام

مبــؿوءمدقوبمزلمعـمجؾؾمومسرممأالمصوصرشوػوموأرضقومجوػومػدؼؿفوم

مأطـقنمبـفومرقلماظؾقوظلمؼبماظؼدلممدةممومرؤؼــومػــوعــينمعــمضؾؾمرض

ممومػــوتمدالحملمؼـومإعوممصنغينم مممممممممممممم مكب م م مم مممم مأخوفمؼؾوتماظؼقممبوألدؾماظلؿرمممممم

مدقطرمضؽؿمبوظؾقؾمؼبمواضحماظػفرممممأزـمجققشماٌلؾؿـنيمومخوظــدام

مومضؾؾمخروجماظغوغقوتمعـماًدرممصـفــؾمظؽؿمؼومضقممضؾؾمصؾوحـفمممم

مممممممممأمرمدميمبــفومؼـقعومإظبمأرذلماظعؿــرممممؼؾيمأرىماٌقتمخرلامعـمحقوةمرق ممممم مممممممممم ممممم مم مؿبمؽب

محرضقصم ماىقش معـ مرجؾم مضصد مو مسـف ماهلل مرضل ماظقظقد مبـ مخوظد مسؾقفؿ ممصففؿ مممم م م مم مم م مم مفب م مم مم مم مم ممم م م مم م م مم ممممممم م مم مممم م مم ممم م مم م م
مماٌذطقرمومضدمزلعمذعرهماٌورمصؼؿؾفمومجزمرأدفمومجعؾفمؼبمجمػـيمػبرمومجدػومبنيم مممم مم ممممم مؾبمممم مم ممممم ممممم ممممم مممممممممممممممممم مم م ممممممممم ممم

مؼدؼف.

م*ومعـمظطوئػمأبكمايلـمسؾلماظغرابمؼبمتشؾقفمدنموضعمؼبمحؾؼفمغورني

ممومغورنيمؼبمحمؾمؼممدمنمممومضدمبدتم م ممممممممم م ممؽب مؽبم  مم ممم مظــفومعـــظرمضــدمراقمطــؾمظؾـقىممممممم

مممصشؾفؿفومإذمراضـكمحلـمومصمػمفوم مؿبم  مممم م م مم مممممممممم مم مم مبــدمؼـــورمإبــرؼزمبـــغــرمحؾقـىممم

ومضولمصوحىماألذعورماظراضقيموماظؿشؾقفوتماظػوئؼيمسؾدماهللمبـماٌعؿزمبـماٌؿقطؾم
مبـماٌعؿصؿمبـمػورونماظرذقدماظعؾودك:

                                                           
*
مممؾبمؿبمؽبم مممغمورمني:مبمرمتمؼموظيم  مم  مؽبممؽب
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مودؼــرمسؾــدونمػــطولمعــماٌطــرممٌطرلةمذاتماظظؾموماظشفرمدؼكما

مؼبمشـرةماظػفرموماظعصػقرمملمؼطـرممممصطولمعومغؾفؿـكمظؾصؾـقحمبــفـوم

مدـــقدماٌــدارعمغـؼورؼرمؼبماظلقرمممممأصقاتمرػؾونمدؼرمؼبمصالتفـؿم

معملمؿمقرمؼـ مؿبمؾبمم م معـماظشعـــرســؾـكماظـرؤوسمأطوظــقالممسؾكماألودوطمضدمجعؾقامم143مؽب

مؼلؿعفؾماًطقمعـمخقفمومعـمحذرمصفوءغلمؼبمضؿقــصماظؾقؾمعلؿــذلام

مممممصؼؿًمأصرشمخدميمؼبماظـطرؼـؼمظفم مممم ممممم مم ممقب مم ممممم مذالموادـقــىمأذؼــوظـلمسـؾـكماألثرممممم

معـــــؾماظؼــالعــيمضـدمضدتمعـماظظػرموالحمضــقءمػــاللمطــودمؼػضقـوم

مـرلاموالمتــلللمسـماًـدل.صــظـــمخـممومطونمعومطونمممومظلـًمأذطــرهم

مومعـمضرؼػمذعرهمومبدؼعمعلخذهمومعؿكرله

مصقــدثــؿــفمبــوظــزعــــموماألؼــوعوممممومعفػفػمسؼدماظشــرابمظلوغـفم

مإغــؿــؾـفمؼــوصرحيماًؾطوموماظـدعــوممممحـــرطؿفمبقـــديمومضؾـًمظـــفم

مطــؿــؾفــؾـٍماظػـوعـوبــؿــؾفــؾــٍممممممصوجوبينموماظلؽرمطبػضمصقتفم

ممممشــؾؾــًمســؾــلممدــالصــيماظصفؾو.مممممأغــومالمأصــفـؿمعــومتؼقلمومإمنوم م مممممممم ممم مقبم مممممم مم مممممممم

تقظبمسؾدماهللمبـماٌعؿزماًالصيمؼقعومومظقؾيمٌومخؾعماٌؼؿدرمثؿمأنمأصقوبماٌؼؿدرم
بـمهزبقامومحوربقامأسقاغفمومذؿؿقػؿمومأسودواماٌؼؿدرمومادؿكػكمإبـماٌعؿزمؼبمدارما

معـمابـم معوئؿنيموأخذ متلعنيمو مضؿؾفمدـيمدًمو اىصوصماظؿوجرمصلخذهماٌؼؿدرمو
مممممممممممماىصوصمعؼدارمأظػكمدؼـورمومردممظفمبعدمذظؽمعـفومعؼدارمدؾعمعوئيمأظػمدؼـورممموم ممممممممم مم ممممممممم مممم ممممممممممممقبمممممممممم ممممممممممم مم م م

مطونمإبـماٌعؿزمحـػكماٌذػى.موأغشدمغبودمبـمدوبقرماظراوؼيمظعديمبـمزؼدماظعؾودي.

مضـــقـــــيمبــقــدػــــومإبــرؼـــؼ."مممم"ومدسقامبوظصؾقحمؼقعومصفوءتمممم

محؿكم مؼقعو ماٌؾؽ مسؾد مبـ ماظقظقد مأغشد مظألذعور، ماًؾؼ مأحػظ مػذا مغبود مطون و
موم مأظػني مصلغشده مربػقزوتف مسؾقف مؼلؿقصك مو مسـف مؼصدضف معـ مبف مطؾ مو مثؿ زجره

متلعؿوئيمضصقدةمظؾفوػؾقيمصؼط.

ممممممقبمصوخدلماظقظقدمبذظؽمصلعرمظفممبوئيمأظػمدرػؿ،مومعرمم مم مممم ممممممم مممممممممم مممممممممممم م ظـومأولمعـمادبذماًؿرمومعـممم
معـم معشؿؼ ماًـدرؼس مو ماظعؼور مو ماظلالصي مو ماظؽؿقً مو ماظصفؾوء مو ماٌدام أزلوئفو

ماًدرديمومضقظلموالمدػقـومإخل...مضولمدبقسماألعرلماألددي.

مومظألرضمعـمطلسماظؽراممغصقى.ممذربـوموأرػؼًمسؾكماألرضمطلدـوم
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مومعرممظـومأنماظدنمواحدماظدغون،مزادماىقػم مم ممممممم م مممممممم مممم ممممم رىماظدغدغيمأنمتلؿعمعـماظرجؾمغغؿيمممممقبمممممم
موالمتدريمعومؼؼقلمومؼبمايدؼٌمحقشلومظدغدن.

مصــؽــوغًمعدقبتفمطلــيماظؽؾــسممممؼــومحلرةمٌعــوملماألميونمبــفـو

اظـداءمبويلرةمصقفمتـؾقفمسؾكمتعظقؿماألعرمومتشـقعفمومايلرةماظؿؾفػموماٌعؾؿم
عبعفمععوملموماٌرادمبوٌعوملمػـومأرطونممؼبماألصؾمػقماظذيمؼلؿدلمبفمسؾكماظطرؼؼمو

اإلميونمومذعوئرهمطوظدسوئؿماًؿسموماآلذانمومسبقمذظؽموماظضؿرلمؼبمبفومظقػرانموم
اظضؿرلمؼبمعدتفمؼعقدمظإلميونموماظؽؾسمػقماظذيمؼلتقؽمضؾؾماظـقم،موماظؽؾسمضولمؼبم

مأخػ مثقبف مؼب مورأدف مبوظذلاب مأرؿفو مؼؽؾلفو ماظـفر مو ماظؾؽر مطؾس مأدخؾفماظؼوعقس وه،
مؼؽؾسم مومعـ مسبقمدطرؼـموماظغرابماظذطرماظضكؿموماظعظقؿماظرأس صقفمثؿمضولمبعد
ممرأدفمؼبمثقوبفمومؼـوممأيمصؽوغًمعدمتفمأيماإلميونمبذظؽماظـغرمؼبماظؼصرمطوظلـيماظيتم مممممم ممم ممم ممممم مممممممم ممممم مم م ممم ممممقبمممم ممم ممم مممممممممممممممم ممم مم

متلخذمعـمأدخؾمرأدفمؼبمثقبفمظقـوممثؿمأدؿقؼظمومغشط.

ممممؽبمؽبممـبمممممقحومسؾقفماظلالممعمـموعمومأومضبؽكمأنمغيبماهللمسقلكمسؾقفماظلالممظؼلمدقدغومغم- م ممممممم ممم م
ؼؼظيمطؿومضقؾ،مصؼولمظف:م"طقػمرأؼًماظدغقو"مصؼولم"طؼصرظفمبوبونمدخؾًمعـمواحدم
ومخرجًمعـمآخرموعوزالمسـؽمعـمعالذماظدغقومصفقمعؿوعمضؾقؾموأنمصقؾؽمضؾؾمزواظفم
معدؼدة،م معدمة مأؼوممصالنمسؾمورمةممسـ مذظؽ مؼؼقظقنموضع ماٌمرخني مود موظذا ممزعـمرقؼؾ، مممممم مممقبم م م م ممؽبممؽبًم مم م مممممممم مممم مممم ممممممم م ممممم مم م مممممم م ممم مم مم

معوظفمعـمبؼلمص مطونموصؾفو معـمعدمةمظقمملمتشىمبؾعودمأو مبلـنيمسدؼدة،مصقوشلو ممقفو ممممممممم مم ممم مم ممممممممممم م ممم ممممقبممممم مممم ممممم ممممم مم مم مممم م
ممغػودمصؾؿمؼدممذظؽماظقصؾمسـمحوظفمومضدمجذعمأغػمطؿوظف،موأدرعمصلجلممؼبماظـػور،م مممممممم ممبم مممم مم مممم ممممم مم مممم مم مممممممممم مم م مم م ممممم ممممممممممممممم
ووظًمأجـودهماألدبورمصورهؾًماألحؾيمسؾكماظدؼورمطلنمملمؼؾؾـقاماألدوسيمعـمغفور،م

ماظغراب مغوح مو مآثورػؿ مسؾك ماظروح مبلؾىممصراحً ماظزعون مًٌ مطؾؿو مو مأوطورػؿ سؾك
اظؿؼصرلمومجذعمأغػمعقتفممبدؼـيماٌلرل،موضولمطقػمالمأجذعمأغػكمسؾكمخؾقماظـغرم

معـماإلدالممومتؼصرل،مضولماظشوسر.

 رزؼــيمعــولمأومصــراقمحؾـقىمومعوماظدػرموماألؼومماألطؿومترىم

 سصوعؿـعًمومسللًمأميومسلمممآخرمعومبعدهماظزغوطلمحوصرػو

اظضؿرلمؼبمبعدهمؼعقدمسؾكماظؼرنماظعوذرموماظذيمبعدهماظؼرنمايوديمسشرمأيمؼبم
آخرمايوديمسشر،محوصرماظػؼقفماشلؿومموماظؾطؾماظضرشوم،ماٌؾؽماظعالمماظذيمبلسؾوءم
مذعؾون،م ماظؾوي مدقدي ماظزغوطل ماظطغقون، مو ماظؽػر مأػؾ مذقطي محوصد مضوئؿ، اظقالؼي

مػرانمومضوؼؼفؿمبوآلظي مايشقد،مماظؽػرةمبـغرمو مبؽـرةماظعلوطرمو وماىـقدموأرػؾفؿ
موم موررصف. مبـػلف مايرب مرمحمك مظقرقس ماٌؾوذر مبـده، مو ماإلدالم مظؾقاء مايوعؾ مممصفق ممممم مم مم مممم م مم مم م مؽب ممؽب م مم ممم مم ممممم م ممممم مم مم م م مم مممممم م ممم مم مم م

مذفرتفمتغـكمسـماألرـوبمؼبموصػفموماٌػوسؾيمؼبمحوصرػومظقلًمسؾكمبوبفو،م
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وضقظلمسللًمصعؾًمحبقٌمالتـؼودمألحد،معلخقذمعـمسلسماظػرسمسلقدوموم
زفرهمصفقمذوعس.مومأعوماظشؿقسمصفلمأعرآةمعـمجدؼسماظعربماظعوربيمسلودومعـعم

اظؾوئدةمبـًمشػورمأخًمحـظؾيماظغلقؾمرضلماهللمسـفمومبـًمسؿرمبـمحزاممومبـًم
ممعوظؽمبـمضقسمومبـًماظـعؿونمصقوبقوتمومأؼضومسؾؿمظمػمرمسماألدقدمبـمذرؼؽ،موضقظلم مممممم م ممم مم ممممم م ممم مممممكبم مؽب ممم مممممم ممممم م مم مممممممم مممممم مممم ممم ممم

ممممممممأيماعؿـوعمومأؼمؿمومبػؿحماظقوءممأميومسلسمأيماعؿـعًمشوؼيماالعؿـوعمأوماعؿـعًماعؿـوسو ممممممنبمؽبممممم ممممممم م
اظؿقؿقيماٌشددةمغعًمٌصدرمربذوفموعومزائدةمصؿؽقنمحقـؽذمعضوصيماظـؽرةمألنمأيم
ماظـؽرةم مإظب مإضوصؿفو موجى موإمنو مظؾـؽرة مإال مؼضوصون مال محوال ماظقاضعي مو مبفو اٌقصقف

مصقفؿومألنمغعًماظـؽرةمومايولمصبىمأنمؼؽقغومغؽرتني.

قكماظذلكمبوىزائرمإبراػقؿمبوذو.مطونمضؾؾماظقالؼيمؼؼولموأولمعـمشزاموػرانمعـمعؾ
م"ضـيم م"اٌوؼدة معـ معدمة مصرعوػو مبمؽمؾمؽمؾف مسؾقفو موأغوخ مبـؼؾف مرمقمؼمفو موم مخقجي مإبراػقؿ ممممممظف مممممممم م مم مممقبم مم ممممم م مم م م  ممكب مم ممم م م ممممم مممممم مم م م مؽب م ممؽب مم مم م ممم ممممم مم
ممممجؾؾمػقدورمبوٌداصعموماظؾقغؾي،مصمؾؿمؼمػمدممذقؽو.مومدعكمؼبمػالطفومجبؿقعمايقؾموم مم ممم ممم ممم م م م مم مم مم مممممممم مؿبم ممم ممممؽبمكب ممممممممممم مممممممممممم مم مم

مأؼؼـمأغفومممؿـعيمسؾقف،مإغؼؾىمماٌؽوئدمومػقمؼبمطؾمذظؽمطضوربمحدؼدمبورد. صؾؿو
معـم مإظقفو مؼـضؿ معو مو معوزوغي مإؼوظي مبوىزائر ماألتراك مضؾمد مٌو مو معؾؽف، مدار مإظب ممراجعو مم مم مممم مم ممم ممم مم ممممممم مممممم ممممم ممم م مممم مم م ممم  ممم مم م مم ممم مممم م مم ممم مم
اظؾلوئطموماظؾؾدانمظلقديماظؾويمذعؾونمؼبمحدودمغقػمومدؾعنيموعوئيموأظػ،مصرفم

م ماظؿدوؼخ، مو مإظقفو ماظغزو مصؽرر ماإليود، مو ماظؾغل مأػؾ موعؽوصقي مظؾففود مضدمػؿؿف و
معـم ماظدؼـ مضعػي معـ مإظقفؿ مأغضؿ معو معع مبوظصرؼخ ماظعدوة متؾؽ معـ مسؾقـو ادؿعوغقا
اٌلؾؿني،مصوذؿدمسضدػؿموأرؿلنماظؽػرمبوظـغرمضرؼرماظعني،مصؽـرلماآلنمؼؼعماظؼؿولموم
ماٌراتم موأطـر مبلوئطفو مسـ مأؼدؼفؿ مضؾض مأغف مإال مدفول مبقـفؿ مايرب مذظؽ مطؾ ؼب

وملمؼؽـمشلؿمؼبماظػرجمدؾقؾمومالمررؼؼممؼؿضققؼؽؿلحمعلورحفومومضقؼمسؾقفؿمأذدماظ
وأرصدمسؾقفؿماىقادقسموماظعققنمحؿكمأغفؿمالمذبولمشلؿمإالممينيماٌدؼـيمومبرجم

ماظعققنمومإظبمذظؽمأذمرمتممبؼقظل: م مؾبممممم مؽبمؿب ممم مممم ممممم مممممم

مبفمػؿًمدععفؿمعـمزطوموخسممومر ينماظػقؾؼماظـفرارمآلراضقفــؿ

ماظــػـسممآخرمأعرػومبومدؿشفودممدارتمحروبمسظوممبقـفؿمضدمأتك

موم مذظؽ مسبق مو ماىـد مو مطوًؿقس ماىقش ماظلؿوء، معـ ماىرار مو مطصؼقؾ اظػقؾؼ
مإبـم مضول مظؾقتر، مخلو مو مظؾشػع موزطو ماظلقالن مو ماألسبدار مػق مو ماشلؿقون معـ ػؿً

مدرؼد:

معـمبعدمعومطوغًمخلومصفلمزطو.مطــؿمضدمػـقىمصـلمجـيمسوذرػوممم

ظؾويمذعؾونمرغبفماهللمزحػمإظبمومضقظلمبودؿشفودماظـػسمومخدلمذظؽماظققممأنما
وػرانمؼبمسبقمأربعيمأالفمصقفؿمسبقمثالثيمأالفمصورسموزحػماظؽػرةمإظقفمعـموػرانم
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ععمعردةماظعربمعـمبـكمسوعرموطقزةموشؿرةمومسبقػؿمعـمأزؼدمعـممثوغقيمأالفمصقفؿم
مثؿم ماظػرؼؼون موصدل ماًقور مبؽدؼي ماظؼؿول معصوف مصؽون مرجوظي ماظؾوضل مو مخقؾ أظػ

ؽػرةمواخؿؾمعصوصفؿمومضدمربطمبعضفؿمأغػلفؿمبويؾولمومبعضفؿمررحقامأغػضًماظ
متؾؽم مؼب مصؼؿؾ مظؾؿقحدؼـ مصقؽو مو مظؾؿلؾؿني مشـقؿي ماهلل مصفعؾفؿ ماألطؾول مؼب أغػلفؿ
اشلزمييمأطـرمعـمأحدىمسشرمعوئيمومداعًمسؾقفؿماشلزمييمحؿكمأغؿفكماٌلؾؿقنمإظبم

مضؿ ماٌعرطي متؾؽ مؼب مو مسـده ماظقرقس مصقؿل موػران، موأعدهمبوب ماهلل مرغبف ماظؾوي ؾ
برضقاغفموأدؽـفمصلقحمجـوغفمومعـماظػردوسمعقطوغف،مصؾؼقًمجـؿفمبلؼدؼفؿمصفزوام
مصؾعـقام مسؾقف مؼلطع مغقرا مبوظؾقؾ ماظؽػرة مبعض مصرأى ماظؾوب، مسؾك مسؾؼقه مو رأدف
ماظذيم مإن موأظػ. متلعني مو ممثون مدـي مذظؽ مو مجلؿف معع مخزغي مؼب مصفعؾقه ظؾؿلؾؿني

ععفؿماٌلؿقنمبوٌغورقسمومؼؼولمإنمادؿمػذاماظؼوتؾمظف:مأبقممضؿؾفمعـماٌلؾؿنيماظذؼـ
مادؿشفدمأبقم مضرؼؾو،موٌو مؼلتل مطؿو مإزلوسقؾمشلو مشزوماظلؾطون مذظؽمدؾى غصوبقيمو
مدـيم مبؾـلقي مضوضك مايوصظ ماألغدظلل ماظؼرريب مؼقدػ مبـ مربؿد مبـ ماهلل مسؾد اظقظقد

ماظرا مؼب مدصـ مثؿ مأؼوم مثالثي مدصـ مبال مبؼل معوئي، موأربع ماهلل،مثالث مرغبف معؿغرلا بع
وروىمسـفمأغفمضولمتعؾؼًمبودؿورماظؽعؾيمودلظًماهللماظشفودةمثؿمصؽرتمؼبمػقلماظؼؿؾم
مؼبمتؾؽم مسـف مصودؿقققً،موطونمرضلماهلل مذظؽ مأرجعمصودؿؼقؾمإظقفمعـ مأن صفؿؿً
مؼبم مأحد مؼؽؾؿ مال مؼؼقل مضعقػ مبصقت مػوتػو مصلؿع ماظؼؿؾك مبني مبؼل مو مجرح اظقضعي

ماظؼقوعيمومجرحفمؼؾعٌمدعوماظؾقنمظمقنممدمموماظرؼحمدؾقؾماهللماألجوءمؼقم مؽبمممممممممم ممم م مممممممممم مممممم مم علؽمطلغفمم144مممممممممم
ممؼعقدمسؾكمغػلفمايدؼٌمثؿمضضكمومػذامايدؼٌمأخرجفمعلؾؿموظمـمومؼبماظقظقدمػذا،م ممم ممممممممم مممممم مؽبمم مممم مم ممم ممم ممممم مممم م مممممم ممم مممم مممم مم ممممم

مأذعورمحلونمعـفومضقظف:

مسمؾمكمومجمؾممممومأغـًمبــفمســـورـػمأدــرلماًـطـوؼـومسـدمبوبــؽمواضـــػم ممممممم ممممممم مممممم م م مؽب مممؽب ممؽبم 

ــمومظــؿمؼغـىمس مطبوفمذمغمقب مم مممؾبمؾبممممـبمممممممممم موؼرجقكممصقفومصفقمراجمومخـوئـــػمـؽمسقؾفـوممم ممممممم مممم ممممم مممم ًمممم مم مممم

مومعوظـؽمؼبمصصمؾماظؼضوءمعمـكـوظــػمومعـمذاماظذيمؼرجلمدقاكمومؼؿؼكمبفم مممممم مممممؾبم ممممم مؿب ممم مم ممممممم

مإذامغشرتمؼقممايلوبماظصقوئػمصــقومدقـديمالمتـكزغلمؼبمصققػــيتم

مؼصـدمذووماظؼـربكمومطبػماٌقاظػموطـــمعــمغلكمؼبمزؾـؿيماظؼـدلمسـدعوم

ممظمقـمسممضو مؽبم مأرجــقمإلدــراؼبمصــنغلمظــؿوظـــػمقمســكمسػقكماظقادعماظـذيمم ممؿب

موم ماٌؽر ماظصدلمومضطؾفو مرحكمثؼوشلو مايرب محروب،مصوئدة: مدارت مضقظل: وعـ
عدارػوماإلجؿفودمومثؼوصفوماألغوءةمومزعوعفومايذرموظؽؾمذلءمعـمػذهممثرةمصـؿرةماٌؽرم

ظؿقصقؼ،موممثرةماألغوءةماظقؿـموممثرةماظظػر،موممثرةماظصدلماظؿلطقد،موممثرةماإلجؿفودما
                                                           

 دعوماظؾقنموماظرؼحمعلؽ...مغلكي:مأ:متؾعٌم144
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ايذرماظلالعي.مومظؽؾمعؼوممعؼول،موظؽؾمزعونمرجول،مومايربمبنيماظـوسمدفول،م
وماظرأىمابؾغمعـماظؼؿول،موضولمسؿرمبـماًطوبمرضكماهللمسـفمظعؿرمبـمععدىمطربم
مماظزبقديم"صػمظـومايرب"مصؼولمعرمةماٌذاقمإنمطشػًمسـمدوقمعـمصدلمصقفومسرف،م م مم ممم مممم م مم ممم مم مم م مم مم م مم ممم ممممقبمممممم مممممم مم ممممممم م ممم مممممم

مطؾمممسـفومتؾػمثؿمأغشلمؼؼقل:موعـ م مممممم ممممممم ممممم مم م قبم مم

ــمعمكمبـزؼــؿفومظؽؾمجفقلماظــقربمأولمعــومتــؽـقنمصؿـيم متمـل مم م مم م مممم ممممممممم مممؿبمؽب ممؽبم

مصورتمسفقزامشرلمذاتمخؾقؾمحؿكمإذامغبقًمواذؿدمضراعفوم

معــؽــروػــيمظؾــشــؿموماظؿؼؾقؾمسلطو،مجزتمرأدفومومذؽرتم

موأودط مذؽقى مأوشلو مصؼول، مايرب مظـو مصػ ماظػقارس: مظعـذلة منقىموضقؾ فو
وآخرػومبؾقى:موعبعماهللمتدبرلمايربمؼبمآؼؿنيمعـمطؿوبفمصؼولم"ؼلؼفوماظذؼـمآعـقام
موالم موردقظف ماهلل مو"أرقعقا متػؾققن" مظعؾؽؿ مطـرلا ماهلل مواذطروا مصوثؾؿقا مصؽي مظؼقؿؽؿ إذا
ماظعرب:م موضوظً ماظصوبرؼـ" معع ماهلل مإن موأصدلوا مرضبؽؿ متذػى مو مصؿػشؾقا تـوزسقا

ممنبمعؼؿؾيموعـمؼؼؿؾمعمدمبمرمامأطـرمعـماظذيمؼؼؿؾمعؼؾالموظذامضولماظشفوسيمومضوؼيموماى ممممممممم ممممم ممممم ممممم ممممم مممؾبمؿبمؽبمـبممم ممممم مممممممممم
ماظعربم مو مايقوة" مظؽ متقػى ماٌقت مسؾك م"أحرص مسـفؿو: ماهلل مرضك مًوظد اظصدؼؼ
موم ماظصػقف مبني مؼلرل ماظقظقد مبـ مخوظد مطون مو معؾؼك، ماىؾون مو معمقمضممك ماظشفوع مممتؼقل م ممم ممم م مم م م مم ممممممم م مم مممم م م مم م مم م م مممم م ممم مم مم م ممؾبمقبم ؽب م مم م ممم م ممم

مادؿؼ مايؽؿوء مضوظً مو مسفز ماظػشؾ مو مسز ماظصدل مإن م: معـمؼؼقل مخمقمرم ماٌقت ممؾول مم مؽبمؿبمفب م م مممم م مم
مادؿدبوره.

مضولماظعؾقى:

ممممممممربرعيماطػولمخقمؾلمسؾكماظؼـوم مم مم ممؿبم مم ممم موداعــقــيمظــؾوتــفوموغــققرػومممممممم

مممومتمشمؼممعـفومؼبماظصدورمصدورػو.ممحراممسؾكمأرعوحـومرعـمعدبرم مممم ممممم مممم ممم منبممم مؾب ممممؽب

وطوغقامؼؿؿودحقنمبوظؼؿؾموؼؿلوبقنمبوٌقتمسؾكماظػراشموؼؼقظقنمعوتمصالنمحؿػم
ردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمومضولمسؾدماهللمبـماظزبرلمٌومزلعممأغػفموأولمعـمضوشلو

طؾـكمعروانموظؽـمم145بؼؿؾمأخقف:معصعىم"إغومواهللمالممنقتمجقػومجقػيمايصرلم
ممنقتمبلرورقماظرعوحمومضطعماظلققفمومضولماظلمؿمقمءمل: م مؽبمؽبمؿبمؽب مممم مممممم ممم مممم م ممممم ممممممم ممم مممم ممم

موالمرــؾممعـــومحـقٌمطونمضؿقؾمموعومعوتمعـومدقدمؼبمصـراذفم ممممم مم مم ممم مقبممممممم ممم مم مم

مميمػمدمرمموماألصصحمأغفمالمؼلؿعؿؾمإالمعؾـكمسؾكماجملفقلمطؿومضولمؼؼولمرؾمدعفمأ مممممم مم مم م ممم مم مم ممممم ممم مممم ممم مممممم م مم مؽبمؽبمؽبمممم مم
اظعالعيمحبرقمؼبمطؾرلهمضولمؼبمعػقدماظعؾقم:مأسرفماظـوسمؼبماظؼؿؾمسؿورةمبـمغبزةم

مؽبممممممبـمعصعىمبـماظزبرلمبـماظعقام،مسؿورةمعموتممبؼدؼد مممممممؽبم مم مممممممم ممم مممممم ممم مم ممم وغبزةمضؿؾفماًقارجمومعصعىمم*م
                                                           

مغلكيمأمجقػيمايؿرل145
*
 اظؼدؼدم:ماظلقػم 
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ؿؾموأبقهماظعقاممضؿؾفمػقازنمؼبمحربمضؿؾفمسؾقدماهللمبـمضؾقونمودقدغوماظزبرلمؼقمماى
ماظػفورماٌشفقرة.

ممتـؾقف:مالمذؽمأنمضقظلمؼبماظرحكمذبوزمظمغمقيمسؾكماألصحمؼبمايرب.مصويربم مم ممممم مم ممم مم م م ممم مم مم ممممم مؽبم مم م ممممم مم ممممم ممم م مم مم ممممم
علؿعورمظفموماظرحكمعلؿعورمعـفموماظؼوسدةمأنماإلدؿعورةماظيتمضرغًممبومؼالئؿماٌلؿعورم

ما مإذذلوا ماظذؼـ م"أوظؽؽ متعوظب: مضقظف موغظرله معرذقي متلؿك مصؿومعـف مبوشلدى ظضالظي
مظفمطؼقلمطـرلم مؼالئؿماٌلؿعور ممبو ًمموورتفؿ"موأعوماجملردةمصفلماظيتمصرضً ممرمبمقم مم مم ممم ممممممممم مممممم مممم مم م مممم مممم م مممممم مممممممممم مممم م مؾب مؽب مؽبمكب

مسزة.

مسؾؿًمظضقؽؿفمرضوبماٌولممشؿرماظردىمإذامتؾلؿمضوحؽوم

مؼالئؿم ماظذي مبوظغؿر موصػف مثؿ مظؾعطوء ماظردى ماظعطوء،إدؿعور مطـرل مأي ماظردى شؿر
اظيتمملمتؼذلنمبصػيمومالممبومؼالئؿمواحدمعـفومماظعطوءمدونماظردى،موأعوماٌطؾؼيمصفل

مضوئؿم مععـك مػل ماظيت ماٌعـقؼي ماظؾقوغقني مسـد مػـو مبوظصػي ماٌراد مو مأدد مسـدي سبق
بوظغرل،مالمظؾـعًماظذيمػقمأحدماظؿقابعمظؿدخؾمايوظقيموماًدلؼيمومسبقمػؿومومضدم

موؿؿعماٌرذقيموماجملردةمععومطؿومؼبمضقلماظشوسر.

مظــفمظـؾـدمأزـػورهمظــؿمتؼؾؿممظلالحمعؼذفمظدىمأددمذوطلما

مذوطلم مععـك مو مترذقح ماظؾؾد مو متؼؾؿ ممل ماظيت ماألزػور مذطر مو مورؼد ماظلالح صذطر
توعفومومعؼدف،مضذفمبفمطـرلامإظبماظقضوئعمومظؾدماألددمعومتؾؾدمسؾكمعـؽؾقفمعـمذعرهم

موماظؿؼؾقؿمعؾوظغيموماظؼؾؿماظؼطع...

مإزلوسقؾمشلومأضوصكمدس.عبعمممأولمسوممعـمضرنمثوغلمسشر

مغلؾم معـ مايلـك ماظشرؼػ ماظلفؾؿودل مسؾك مابـ ماٌشفقر مإزلوسقؾ ماظلؾطون ػق
ماىقن معقدك مأصؾمم*دقدغو مروظى مأبك مبـ مسؾك مبـ مايلـ مبـ ماظؽوعؾ ماهلل مسؾد بـ

دؾػفمعـمؼـؾقعماظـكؾمومعدذرػؿمصقفمعشفقرمؼؼولمظفمعدمذرمبـكمإبراػقؿ.مومٌومجحم
مممأػؾمدفؾؿوديمومعرموامؼبمأ مممممممقبممم مممم م مم م ؼوعفؿمبقـؾقع،مأتكمععفؿماظقظلماألذبدموماظطوظعماألدعدمم

دقديمسؾكماٌعروفمبوظشرؼػمصودؿقرـمبلرضفؿمووضػقامسؾقفمأوضوصومسظقؿيمومذظؽمؼبم
مسؾدمايؼماٌرؼين،م مأؼومماظلؾطونمؼعؼقبمبـ مدـيمػبسمومدؾعنيمومدؿؿوئي حدود

ماظل موثى مدعد مبين مو موروس مبـك مرؼح مصشؾ موٌو مبلفؾؿودي مأوالده مرذقدمصؽـر ؾطون
مػذام موإظب ماظذعمل معشعؾ مأبل ممبول مسؾقف موادؿعون معؾؽف مسؾك مصودؿقظب ماٌغرب ممممسؾك م م ممم م مممممقب م مم مم م ممم م مم م مممم م م مممم ممم مم ممم م مم م م ممم ممم م ممممم م مم
مإزلوسقؾم ماظلؾطون مأخقه مبوٌؾؽ مبقؼع معوت موٌو ماظرذقدؼي ماٌقزوغي متـؿلى اظلؾطون
اٌشفقرمومبؼلماٌؾؽمؼبمسؼؾفمإظبمأنمتقؼبمرغبفماهللمدـيمدًموثالثنيموعوئيموأظػم

                                                           
*
 ومػقمخطلمحلىماظـلوبنيم:مؼعقدمغلؾفمإظبمربؿدماظـػسماظزطقيم 



 سفائب األدػار و ظطائف األخؾار

 

 25: 

موضق مدـي مدؿني مو مثالثو مزفرهموعؾؽ مسؾك مطبؿؿ ماظؾكوري مصققح موطون مذظؽ مشرل ؾ
مأعرم مضعػ مصؾلؾؾف م مشرلػؿو مو ماظؾقضوء ماٌدؼـي مو مرـفي مصؿح ماظذي مػق مو ماهلل رغبف
مماظؽػرمبملمقاحؾماٌغرب،مضولماظشفوبماًػوجلمؼبمذرحماظشػوم:مرـفيمبػؿحماظطوء،م ممم مممم مممممم مم مم مممم مممم مم مم مم م ممم ممم مم م مممم مممم م مممممم م مؽبمم مممممكب مم

ئيمبعدمظػظمبربرىمصؿقًمؼبماإلدالممثؿمإدؿقظبمسؾقفوماظـصورىمدـيمدؾعنيموممثومنو
مإظقفم مإغو مو مهلل م"إغمو مشلؿ مدؾؿقػو مشلؿ معغقٌ مال مأن ماٌلؾؿقن مرأى مٌو مو مسظقؿ ممممممضؿول مممم مم م م مممممبم مم م مم مممم م مم م م مممم م م م مم م مممم ممم م ممم ممم مم ممم م م م ممم
راجعقن"موملمتزلماظـصورىمزوػرؼـممثيمحؿكممتؾؽقامأطـرماظؾالدمصعودماإلدالممشرؼؾوم

مطؿومبدا.ماغؿفك.

معـم ماظؽػرة معؾؽ متؼؾص مصقف مأؼوعف معدمة مظلؾؿي مربوصرما ماظلؾطون مػذا مطون مضد ممو مم مممم ممم م ممم م مممم مممم مممممم مممقبم مممم مم ممـبم مم م م مم مم ممم ممم م م مم م ممم م
مواغ مػلماٌغرب مو ماٌغرب مضقاسد معـ معدؼـي مدفؾؿودي مو مبلوئطف. مسـ مأؼدؼفؿ ؼؾضً

مضؾًم مبـوئفو. متورؼخ معرم مو مؼلطؾقغفو مو ماظؽالب مؼلؿقن موأػؾفو ماىقؿ مو ماظلني ممبؽلر ممم ممم ممممم م ممممم مممقب مم مم مممم ممم مم م م م ممم م ممم مم مم مم ممم ممم مم مم م م ممم مم م م
ماظذيم مػق مؼبمأطؾماظؽالبمومدقدغومعقدكماىقن مػمالء موالػؿمعـؾ وأػؾمبلؽرةموعو

اظؿـللمثؿمأنماهللمجعؾممعوتمؼبمدفـمأبلمجعػرماٌـصقرماظعؾودلمرغبفماهلل،مضول
اظدلطيمؼبمسؼؾفمصؿؾؽمعـفؿمثالثيمرقائػمبـقماألخقضرمعؾقكماظقؿوعيموماشلقاذؿمومبـقم
مممممممأبلمسزؼزمعؾقكمعؽيمإظبماآلنموطؿىماظشقخماظؼصمورماظػودلمسؾكمطالمماظؿـللمػذامعوم مم م ممممممم م مم مم مم م مقبممممممم ممممم مم مممم مم ممم م ممم مممم ممم مممممممم مم مم
غصف:موماظدلطيماظؽوعؾيموماظـعؿيماظشوعؾيمدقديمسؾدماظؼودرماىقالظلمصوحىمخالصيم

ؾوغقيمومػقمربلماظدؼـمأبقمربؿدمسؾدماظؼودرمبـمأبلمصوحلمعقدكمبـمسؾدماهللمبـماظؼط
ضبلماظزاػدمبـمربؿدمبـمداودمبـمعقدكمبـمسؾدماهللمأبلماظؽراممبـمعقدكماىقنم
بـمسؾدماهللماظؽوعؾمبـمايلـماٌــكمبـمايلـماظلؾطمبـمسؾكمومصورؿيمرضكماهللم

م مصؾك ماهلل مردقل مبني مو مبقـف مأعبعني مأتػؼمسـفؿ موضد مأبو مسشر مأحد مودؾؿ مسؾقف اهلل
اٌمرخقنمسؾكمأنمػذاماظـلىمطؿومذطرغوهمومرؾؼومٌومدطرغوهمطوظذػيبمؼبمتورطبفمودؾطم
ممبـماىقزىمؼبمعرآةماظزعونموماظشمـمطمقصملمؼبمبففؿفمومابـمحفرمؼبمشؾطؿفموشرلػؿمعـم مممم م م ممممم مم مم ممم م مم مممممممم م ممم مم م ممكب مؽبمؿب مممممم مممممممممممم مم ممم ممم م

م ماظؽرام مأبق ماهلل مسؾد مو ماظشلن مػذا مؼب مإظقفؿ ماٌرجقع ماألسقون مأرادماألئؿي ماظـذي ػق
اٌلعقنمأنمؼقظقفمعؼوممإبـمسؿفمسؾكمبـمعقدكماٌعروفمبوظرضكمايلينمٌومعوتمسؾلم
وضدمطونماٌلعقنمسفدمإظقفمبوًالصيمصلبلمسؾدماهللمضوظفماألزورضوئلمومغؼؾفماٌلـوويموم
أعفمأممدؾؿيمبـًمربؿدمبـمرؾقيمبـمسؾدماهللمبـمسؾدماظرغبـمبـمأبلمبؽرماظصدؼؼم

فؿمأعبعنيموظؼىمعقدكماىقنمألغفمطونمأدمماظؾقنموأعفمػـدمعـمذرؼيمرضكماهللمسـ
أبلمسؾقدةمأحدماظعشرةمومػلمأممأخقؼفمربؿدماٌؾوؼعمظفمبوٌدؼـيموإبراػقؿماٌؾوؼعمظفم

مبوظؾصرةمووادط.

وروىماإلعوممعوظؽمسـمسؾدماهللماظؽوعؾموماٌــكموصػمظؾقلـمبـمايلـمظؼؾفمبفم
عرفمبفمؼبمحقوتفمومطذاماٌـؾٌمطؿومؼبمحبرماألغلوب،ماظـلوبقنمظؼصدماظؿؿققزموملمؼ
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وظدماظشقخمجبقالنمدـيمدؾعنيموأربعؿوئيمومجقالنمإضؾقؿمبلرضماظعفؿمعغربمطقالنم
وراءمردلدؿونموظدمبؼرؼيمعـفمؼؼولمشلومغقػمومعـفومرحؾمإظبمبغدادمظطؾىماظعؾؿمدـيم

اظشوصعلموأغبدموممثونموممثوغنيموطونمؼـوزرمؼبمثالثيمسشرمصـومومؼػؿكمسؾكمعذػىم
أخذمسؾؿمايؼقؼيمسـمابـماًرلمغبودمبـمعلؾؿماظدبوسمومعبوسيمومدؾؿًمظفماظػؿقىم
بوظعراقمومضولماظشقخمسؾدماظقػوبماظشعراغلمضؾًمظشقكلمسؾكماًقاصمطقػمؼصحم
تؼؾقدماظشقخمظإلعوممأغبدمومتؼؾقدمدقدىمربؿدمايـػكمألبلمحـقػيمععمإذؿفورمػؿوم

اٌؼوممالمؼؼؾدمإالماظشرعمومحده،مضولمضدمؼؽقنمعـفؿومذظؽمبوظؼطؾوغقي،مومصوحىمػذام
ضؾؾمبؾقشفؿومعؼومماظؽؿولمثؿمٌومبؾغومإدؿصقىماظـوسمذظؽمؼبمحؼفؿومععمخروجفؿوم
موظفم مربؿد مأبق مطـقؿف مو مسظقؿ معشفد موظف ممبصر معدصقن مػذا مايـػك مو ماظؿؼؾقد سـ

ربقعماألخرلمدـيممخقارقمشرؼؾي.متقؼبماظشقخمسؾدماظؼودرمظقؾيماظلؾًماظـوعـمعـمذفر
مسؾؿم مؼب مسـف مدبرج مو ماظقػوب مسؾد مإبـف مسؾقف مصؾك مو مػبلؿوئي مو مدؿني مو إحدى
اظظوػرموماظؾورـمعبوسيمواصرةمعـماألسالمموماٌشوؼخماظعظوممومعـفؿمبـقهماظعشرةمومضدم
مأغقارماظـوزرمظعؾدماهللمبـمغصرماظؾؽريماظصدؼؼلمومغزػيماظـوزرم أظػمصقفمطؿىمعـفو

ػؾيماهللماشلوسللمومبففيماألدرارمألبلمايلـمسؾكمبـمؼقدػمبـمظعؾدماظؾطقػمإبـم
جرؼرماظؾكؿلماظشطـقؼب،مومذطـقصيمضرؼيمعـمضرىمعصر،مضرأمسؾكماٌراشلمايـؾؾكموم
اٌراشلمضرأمسؾكماٌقصؼماٌعروفمبوبـمضراعيمومػقمسـماظشقخمسؾدماظؼودرماىقالغلموم

قنمبربوطمأدػك:مزلعًمذقكـومأبومصقفمثالثيمأدػور،مضولماظشقخمأبقمربؿدمصوحلماٌدص
ًمضمرممصللظؿفمسـماٌشوؼخمؼبمطؾمضطرمصؼولماظشقخمسؾدماظؼودرمإعومم ممممممممممممممممعدؼـمؼؼقلمظؼقًما مم مم مممم مممممم ممم م مم مم ممم مممم م مممممم مؿبمؽبمم م  ممم ممممم ممممم ممم
مإغلم ماظؾفؿ مضول مو مرأدف معدؼـ مأبق ماظشقخ مرلرل مضول مو ماظعورصني، محفي مو اظصدؼؼني
أذفدكمومعالئؽؿؽمإغلمزلعًمظؾشقخمسؾدماظؼودرموأرعًمومغزظًمبوظعراقمعللظيمؼبم

حؾػمإغفمؼعؾدماهللموالمؼشرطفمؼبمذظؽماظقضًمأحد،مصعفزمسـفومصققلماظعؾؿوءممرجؾ
مصؼولماظشقخمؼطقفمحقٌماٌطوفمخوظقو.م

ومبـقهمسشرةماظشقخمسقلكمصوحىمظطوئػماألغقارمؼبماظؿصقفمضدممعصرمومحدثم
بفوموزلعمبوألدؽـدرؼفمعـمأبكمروػرماظلؾػلمتقؼبمدـيمثالثمومدؾعنيمومػبلؿوئيموم

مبوظؼرا مبؾغدادمضدله متقؼب مأوالده مأزلك ماهلل مسؾد ماظشقخ مو مظؾزؼورة، موعؼصقد معشفقر صي
موم ماآلن مإظب معقجقد مبػوس مسؼؾف مو مإبراػقؿ ماظشقخ مو مػبلؿوئي مو ممثوغني مو متلع دـي
بوظشوممتقؼبمؼبموادطمدـيماثـنيمومتلعنيمومػبلؿوئي،مووادطمػذهمإخؿطفومايفوجم

ماظؽق مو ماظؾصرة مبني ماشلفرة معـ ممثوغني مو مثالث مسؾدمدـي ماظشقخ ماظشفرل ماظعومل مو صي
اظقػوبمتقؼبمدـيمثالثمومتلعنيمومػبلؿوئيمبؾغدادموماظشقخمضبلمػقمأصغرمأوالدهم
تقؼبمبؾغدادمدـيمدؿؿوئيمومدصـمسـدماظشقخمسؾدماظقػوبمأخقفموماظشقخمربؿدمتقؼبم
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مػقم مو ماظرزاق مسؾد ماظشقخ ماىؾقؾ ماظقظل مو مبؾغداد مايؾقي ممبؼدلة مدصـ مو مدؿؿوئي دـي
مح مسؾدماظذي ماظشقخ مضبٍ ممل مو مبعرصوت متؾؿلون مدصني معدؼـ مأبو مظؼل مٌو مأبقف معع ٍ

متقؼبم معقدك ماظشقخ مو مأبقف مبروضي مدصـ مو مدؿؿوئي مو مثالث مدـي متقؼب مبعدػو اظؼودر
بدعشؼمدـيممثونمسشرةمومدؿؿوئيمومػقمآخرمبـقفمعقتومومدصـمبلػحمجؾؾمضودققنموم

ومم146عزؼزموماظشقخمسؾدماىؾورضدمروىمسـفمإبـمدقديماظـوسمومشرله.موماظشقخمسؾدماظ
مػؿم مو معـفؿ مظؾعؾؿوء مطون مإمنو ماظؿعرؼػ مأن مشرل مأربعقن ماألوالد معـ مظف مأن مبعض ذطر
اظعشرةماٌذطقرونمومشلؿمأسؼوبمبعضفؿمبوظشومموماظؼودرؼقنماٌقجقدونممبصرماآلنمعـم
سؼىماظشقخمسؾدماظعزؼزمومدؽـمبعضفؿماألغدظسمومٌومأخذتمشرغوريمأغؿؼؾقامإظبمصوسم

مذ مومو ماٌشفقرؼـ مايلقـني موعـ مغلؾف معـ مصؽقؽ ماىؾور مسؾد ماظشقخ مأن مبعض طر
اظشرصوءماٌعروصنيماظشقخمأبقمربؿدمسؾدماظلالممبـمعشقشمبوٌقؿمومؼؼولمبوظؾوءممومؼؼولم
مأبلم مبـ مربؿد مبـ مربؿد مبؽؿوعي مثور مٌو مو مذؽ. مبال ماظشرف مثوبً موػق ماظشني بشد

عيماظؽقؿقوءمومتؾعؿفماظغقشوء،مثؿماظطقاجـمدـيمػبسمومسشرؼـمودؿؿوئيموأدسكمصـ
معـماظشعقذة،مصؽـرمتوبعقهمصمقمثمىممسدوماهللم ممإدسكماظـؾقةموذرعماظشرائعموأزفرمأغقاسو ممممم مؽبم مممممممممممم مؽبمؽب ممم ممممم مممم مممم ممممممم م مممم مممم مممم مم مممممممممم م مم
سؾكماظشقخمسؾدماالدالممصؼؿؾفمصؾؿومأرؾعقامسؾكمجـؿفمغؾذوهمومضؿؾفمبعضماظدلبرمشقؾي.م

قمرضلمومضؿؾماظشقخمسؾدماظلالممػقمدؾىمرحؾيمتؾؿقذهمأبلمايلـماظشوذظلمظؾؿشر
اهللمسـفؿو.مومظؾشوذظلمبؿقغسمعشفدمسظقؿمومٌومدخؾمعصرموجدمبفوماظشقخماظعظقؿم
اٌـذرىموماظعزمبـمسؾدماظلالمماظشوصعلمأؼومماظلؾطونماظظوػرمأبلماظػؿقحوتمبقدلسموم
طونماظعزمؼؼقلمطـًمأسقىمسؾكمػمالءماظطوئػيمحؿكماجؿؿعًمبلبلمايلـمصعؾؿًم

مقبمبوظصعقدمؼبمعقضعمعقحشمرغبفماهللموعـمأجؾممأغفؿمسؾكمايؼمومضدلمأبلمايلـم م ممم مممم مممم ممم م مممم م مممم ممممم ممم
مإبراػقؿم ماظشقخ ماظعقـني مأبق مايلقـقني ماألوظقوء موعـ ماٌردل ماظعؾوس مأبل تالعذتف

أبقمماظددقضلمسؾكمذورهماظـقؾمبنيمرذقدمومعصرم)اظؼوػرة(مومعـماألوظقوءمايلقـقني
ؾكمأحد،مصراجماظشقخمأغبدماظؾدوىمرضكماهللمسـفؿمومضدلهمبطـطومعشفقرمالمطبػكمس

ماغؿفك.م

ومضقظبمأضوصكمدقسمإدؼطـومواوهمظضرورةماظقزنموػقمجوئز؛ممأيمأنمإزلوسقؾمٌوم
زحػمإظبموػرانمعبعمشلومأضصكمدقسمعـؾمأػؾمتوروداغًمومأدػكموممتـطقطمومشرلم
ذظؽمومصقفمإذورةمإظبمأنمدقسمضلؿونماألدغكموماألضصكمومػقمطذظؽ،مصوألدغكمعراطشم

اءمذظؽ،مودقسمأؼضومبؾدةمبلرضماظرومموماظلقسمعدؼـيمومجؾولمدرنموماألضصكمعومور
مجرؼرمإغفمؼبم مضدلمدغقولماظـيبمسؾقفماظلالم،مومضولمابـ مبفو مبوظعراقمو بؽقرماألػقاز
موجفم مسؾك مبين مدقر مأول متلذل مدقر مو مودقرػو مرصوص معـ متوبقت مؼب مغفرػو ودط
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ماظلقسمبـمدوممبـمغقح،مومبؿلذلمضدلماظدلاء بـمعوظؽمماألرضمبعدماظطقصون،مبـوػؿو
اظصقوبلمرضلماهللمسـفمومؼؼولمإنمبفومأؼضومضدليمسديموربؿدمأخقيمسؾدماهللمبـم
جعػرمرضكماهللمسـفؿ،مومأولمعدؼـيمبـقًمسؾكمجفماألرضممثوغنيمجبؾؾماىقديموم
ذظؽمأنمأػؾماظلػقـيمععمغقحمسؾقفماظلالمممثوغقنمصؽؾمواحدمبـكمدارمصؾذظؽمزلقًم

مظطقصونمخرجمعـفومعبوسيمعـماظعؾؿوءموماظشعراء.مثوغنيمصفلمأولمعدؼـيمبـقًمبعدما

مسؾكماظـزالمصؾؿمصبدمربؾمبقسمممصقطمطؾؽؾفمحقشلومععؿـزعو

معـم مضبط معو موايطقطي ماألدػؾ مإظب ماظعؾق معـ مايدر مو مطوألحؿطوط ماظقضع ايط
مماظـؿـمومضقظلمحطفمأيمحطممسـمومذغقبـومومعللظؿـومحطيمأيمأنمهطمسـومذغقبـومومػلم م ممممممممممممم مم م مم ممم مممم م ممممممم ممقبمممممممممممم م م م مم مممم م مم ممممممم مممم

منمؼبماألنقؾ،مومحطمطؾؽؾفمأيمثؼؾف،مضولمأعرؤماظؼقسمأؼضومادؿمرعضو

مواردفمإسفوزامومغـوءمبؽــؾؽــؾممصؼؾًمظفمٌوممتطكمبـفــقزهم

موم ماىؿوسوت ماظؽؾؽول مو مؼـؼؾ مأي مبؽؾؽؾ مغفض مأي موغوء مذرحف معـ مبعض ضول
مإظبم مإبؾفؿو مسـ ماظػرؼؼون مؼـزل مأن ماظعرب مسـد ماظـزال موأصؾ مايرب مبوظؽلر اظـزال

موربقا،مضولمسـذلةماظعؾللمزبورؾومظؾؿؾؽماألدقدمأخكماظـعؿونماٌـذرخقؾفؿومصقؿض

مؼقمماظـزالمومضدمؼؾدومظؽماظعفىممأبشرمبققممؼظفرمظؽمزسوزسـفوم

مؼقمم معـمضقشلؿ مبقس،مضولماىقػريماألبقسمعبعمبمس مملمصبدمربؾ ومضقظل:
م.بمسمومؼقممغعؿموماألبقسمأؼضوماظداػقيموعـفؿمسلكماظغقؼرمأبمس،مضولماظؽؿقً

مســلكماظغــقؼـرمبكبــوسموأوشــورمضوظقامأدوءمبـقمطرزمصؼؾًمشلؿم

ماظؼوعقسم مؼب مو ماغؿفك، مؼؾقدف مبودف مضد مو مععرب مصوردل مػق مو ماظـؼقؾ ماظؾقس و
مػرانم مو محقل مضرب مإزلوسقؾ ماظلؾطون مأن مأي مايرب: مؼب ماظشدمة مو ماظعذاب مماظؾلس ممم م مم م مم م م مم م م مم مم مم م مم مم ممم م مم م مم م م مم مم م م ممقبم ممم مم م مممممم م مممم

ما معـ مؼرؼد مآظؿف مأصؾح مو مسلوطره مرتى مو مأخؾقؿف مخقؿ مو مومصلورقطف ماظـزال ظؽػرة
ذبوػدةماألبطولمومجوظًمطؿوئؾفمحقشلؿمصدخؾقامطـوئلفؿمصؾؿمصبدمربالمعـفمبمدفؿم
والمصرجيمبلؾؾفومؼدودفؿمصققـؽذمضوبؾماٌلؾؿقنمذدةموبوشلومبوظصدلمحؿكمصؿحماهللم

مبعدمذظؽمبوظـصرمومعقاػىماظظػرمصؽونمسوضؾيمأعرػومخلرمومضدمضولماظشوسر:

مصوظصدلمؼػؿحمعـؾمطؾمعومارتؿفـوممـوظــؽـفومإنماألعــقرمإذامإذؿـدتمعلـ

موعدمعـماظؼرعمظألبقابمأنمؼؾفـلممأخؾؼمبذىماظصدلمأنمضبظكمحبوجؿفم

ـممومإنمروظــًمعطوظــؾــيم ممممممممممالمتــقؽــل ممم ممممم مم ممبمممم م مإذامادؿعـًمبصدلمأنمترىمصرجوممممممممممم

مضـدمادؿعونممبومحقشلومؼبمزبسممممضــوممبــفـقــدورمأؼــوعـومضبؿولمشلو
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قؾمومػقدورمجؾؾمػرانمطؿومؼبمإبـمخؾدونمومضبؿولمشلومأيمؼؿققؾمضوممأيمإزلوس
سؾقفومصوظالممؼبمشلوممبعـكمسؾك،مضولمؼبماظؼوعقسماألحقولموماظؿققلموماظؿققؾمايذقم

مومجقدةماظـظر،ماغؿفك.م

ومضقظلمضدمإدؿعونممبوماخلمأيمرؾىمعـفؿماٌعقغيمألغفؿمأدرىمبعقراتفوموودوئؾم
مصده،مومضقظلمؼبمزبقسمسؾكمحذفمآصوتفو،مألغفمإدؿعونمبفؿمظؼ ؾيمجـدهمومصراغمو

اٌضوفمأيمؼبمأرضمزبقسمومإالمصؿكقسمأغػلفؿمضدمتالذقامضؾؾمذظؽمومدثروامصؾؿم
ؼؾؼمبقـفؿمحؾيمتـفعمومالمضؾقؾمؼذطرمومالمسالضيمهؿؾموالمسصوبيمظصرؼخ.مضدمسػًم

مػاللمعـفؿمأوروغفؿمومسؿرمشرلػؿمعؽوغفؿمومزبقسمػمالءمبطـمعـمغيبمزشؾيمعـمبين
موزشؾيم معوظؽ مبـ مسؿور مبـ مدقؼد مو معوظؽ مبـ مسؿور مأبـوء معـ مألغف مدقؼد مأخ مزبقس و
مبـكم مبطقن مأحد مذؼوب ماخقة مررابؾس مبضقاحل ماظيت مزشى مضؾقؾي مأعو مو ماظزاي بػؿح
دؾقؿمصؾضؿماظزايمومػقمزشىمبـمغوصرةمبـمجػونمبـمإعرئماظؼقسمبـمبفٌمبـمدؾقؿم

تفومؼؼقلمسـونمبـمجوبرموزؼرمأبلمزطرؼوءمومضقؾمبؽلرماظزايمومؼبمضؾقؾيمزشىمومإخقا
ممممممقبمممممٌومصرممعـف.

مومثورتمظلمغورماظشققمتغدومشقائرممومٌومرأؼًماظقدمضدمبونمواغؼضكم

مومزشىمومذؼـوبموسقفمومعوجرممرأؼــًمرجـوالمعـمرؼوحمومعوظؽم

آدؿقرـمبـقمزبقسمػذهماألرضمؼبمودطماٌوئيماظلوبعيمومبؼقًمعـفؿماآلنمأوزاعم
ممدنموماظؼؾوئؾممومضدمعرممظـومررفمعـمػذا،مومدؾقؿموػاللمصبؿؿعونمؼبمعغؿرونمؼبماٌ مم ممممم مم م م مممممم مممم ممم مم ممم مم ممممممممممقبممممم مممممممممم م

ضقسمبـمشقالنمبـمعضرموعـمأرادماظقضقفمسؾكمضؾوئؾماظعربمعـمبـكمربقعيمومبينم
عضرمومبينمغبرلمومبينمػاللمصؾقطوظعمطؿوبمغقادرماظؽؾرلمألبلمسؿرمبـمإدقوقمبـم

مصؽو موممثوغنيمضؾقؾيموطونمعدارماظشقؾوغل،مصنغفمعبعمأذعورػومودونمضؾوئؾفو غًمغقػو
ػذاماظلقدماشلؿوممعـماظعؾؿوءماظعظوم،مروىمسـفماظؽؾورمطوبـمحـؾؾموماظؼودؿمبـمدالمم
مطونم مأغف ماظعوعي مسـد مبف مضصمر ماظذي مو ماٌـطؼ مإصالح مصوحى ماظلؽقً مبـ مؼعؼقب ممو مم م مممم ممممممم ممم م ممم مقبم مم م مممم مم م م مممم م م م مم م م مم م م مم م ممم م مم م ممممم م
ؼشربماظـؾقذمسوشمعوئيموممثونمسشرةمدـي.مومؼؽؿىمبقدهمإظبمأنمعوتمدـيمثالثم

نيموممومؼـؾغلمإشبرارفمؼبمػذاماظلؾؽموإدراجفمؼبمػذاماظلؾؽمأنمسقوضمسشرةموعوئؿ
مأػؾم محرب مسـف ماهلل مرضل ماًطوب مبـ مسؿر موالمه مسـف ماهلل مرضل ماظػفدي مشـؿ ممبـ م مم م مم م ممم م م مم م م مم م مم م مم م مم ممم م م م مم ممم م م مم م م مم م مم مممم ممم م م م
اىزؼرةمصػؿحمدوئرمعدغفومعـؾماظرضيمضبؽكمأغفمعؽؿقبمبؾوبفومعومضبدثمؼبماظزعونم

موعدؼـ محران معدؼـي مو مؼعرصف معـ مضؾ مخبط ماظلوسي مضقوم مسلقشوطمممممإظب مو ماظعني مرأس ي
وماًوبقرمثؿمغوزلمغصؾنيمصقوصرػومدـيمطوعؾيمصؾؿمؼػدمعـفومذقؽومومٌومسضؾمداؤػوم
وذدمخطؾفومومطـرماإلدؿشورةمؼبمذلغفو،مأذرلمسؾقفمبلنمؼرعقفومبوظعؼوربمصؽؿىمإظبم
مبفوم مؼضرب مسؼوربف مو ماظعراق مأرض معـ مبشفرزور محقـؽذ مػق مو ماألذعري معقدك أبك
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ممقباٌـؾمؼبمذدم مم مم ةمإالذاؼيمبلنمؼؾعٌمإظقفمضدورامممؾقءةمسؼوربمصؾعٌمإظقفمطـرلامعـمذظؽمممم
مصرعكم مبوظذلاب، مظؿؼؿوت ماظعؼورب مصبعؾ مثؿ مغصػف مإظب ماظؼدر مؼب ماظذلاب مصبعؾ صؽون
ماظعؼوربم مصدب معؽلقرة مإال ماٌدؼـي مؼب ماظؼدر متؼع مصؾؿ مظقال، مبوجملوغقؼ ماظؼدور سقوض

مطـرلا معـفؿ مضؿؾً محؿك ماظصؾوح مؼصؾح مصؾؿ ماظؾوبممألػؾفو مصؿققا مبفو مأحلقا مٌو و
وخرجقامصؾؼقؿفؿمجـقدماٌلؾؿنيمصلثكـقامصقفؿمومشـؿقامومدؾقامووضعماظػؿحمػذامسؾكم

معومرأؼؿفمؼبمدرلةمإبـمجرؼرمرضكماهللمسـفمومؼبمذظؽمؼؼقلمرجؾمعـماظصقوبي.

مضرىماظروممضربومبوظؼـومواظؼقاضـىممومدرغومإظبمأرضماىزؼرةمغغؿينمم

مطــؿوئـىمصدقمؼومشلومعـمطؿوئـىممنيمخقؾـــوممأيـومسؾكمبوبمغصؾ

مغــؼــورعمبــفومطـؾمظقٌمعشوشـىممأضؿـومبفومؼومصوحمحقالمربرعـوممم

موذوماظطقلموماظـعؿوءمظقسمبغوئــىممصؾؿومأرادماهللمذوماظطقلمصؿقفـوممم

مسـؾــكمطــؾمخــقارماظؼقـومسؼـوربممرعقـومشلؿمبويؿػمعقدؿمدوسيممم

مومأبـــــومبــودـالبمشلؿمومرشوئـىممؿمصرذؾقامومضؿؾقامممصوسطقامبلؼدؼف

موادممضــؾوهمعــمحلونماظؽـقاسـىممموجردمسؿوقمعـمجقودمخققشلؿممم

مسؾكماألرضمصؿقومعـؾمصؿحماظعؼوربممصؾؿمأرمصؿقومعـؾمذاكمومالمأرىمم

مومصؿحمغصؾنيمؼبماظؽالسلمومضعمسؾكمشرلمػذاماظقجفموماهللمأسؾؿ

مســؼـوبمجقمضدمأرتؼكمسؾكماظردسمممممزعوموعـعؿفوومأسقؿفمحقؾؿفومح

متــضــرقبمالماظضرقبمؼلتلمشلومعـمأغسممممممصؼولمػلمحقيمهًمصكرتفو

اظضؿرلماٌـصقبمسوئدمسؾكماظلؾطونمإزلوسقؾمومحقؾؿفومصوسؾمبلسقًموماشلوءمصقفم
محزعو،م مضقظل مو معؿصؾ مضؿرل ماٌػعقل مألن مػـو ماظػوسؾ مأخمر مو مبوإلضوصي مجرم مربؾ ممؼب مممم م م مممم مم م م ممم م مم م م مممممم م م م ممم م م م ممممم مقبم مم مم مممم م ممم ممقب م م م م م

يزممضؾطماألعرموماألخذمصقفمبوظـؼيمومحزممطؽرممصفقمحوزممومحزؼؿمومعـعؿفومأيما
ممآعؿـوسفومبوظؿقصـممبومهؿوجفموماظعؼوبمػقمأحدمجؾوبرةماظطققرموماىقممؼبماظؼوعقسم مممممممم ممقبم مممممممم ممممممممم ممم مممم مم مممممممممم ممم ممم مم م م ممممممم م ممممم
ماظردسم مو مسال مأرتؼك مػذا، مبغرل معرم مصقؿو مصلرغوه مو ماألرض معـ مأشبػض معو مو مماشلقاء ممممم مم م م م م ممممم م ممم م م ممم مممقب ممممم ممممم مم مم م مم مم م مم م مم مم ممم مم مممم م

مإ مصؼول مضقظل مرعقؿف،و مرددؿف مو ماظرعك مػل مم–زلوسقؾ موػران مايقميمم–أي ممقبممحقمي، مم م ممقبم
مممعمعممرموصي،مهًمصكرتفوماٌرادمبوظصكرةمػـوماىـوسماظصودقمبغرلمواحدةمومصكرتفوم ممم م مممممم مممم مممم ممم مممم ممم ممممم مممم م مممممممممممم ممم م مم م مم مؽبمؿبؿبمؾبممم
مصقفمظقػرانمأؼضو،مومعـم برجماظعققنمومبرجماظقفقديمومعرجوجقموماألغبرمومشرلػو

مظطوئػماٌوػرمؼبمصـقنماظؾالشيمومظطقػماألدابمأبلمايلـمسؾكماظغراب

مألعؽـيماظؿعظقؿمجوءمعــؽــرمممرمصــضـؾلماألشـؾقوءموربـؿومؼـــــؽ

موأسرفمأغقاعماٌعورفمعضؿرمموػؿمأضؿروامذطريمظقففؾفماظقرىم
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ومضقظلمومعـعؿفومسؼوبمجقمإظبمآخرهمػقمتؾؿقحموػقمأحدمأصـوفماظؾدؼعمومصقرتفم
مٌقؿمعصدر.أنمؼشرلمإظبمضصيمأومإظبمذعرمومإظبمعـؾمبغرلمذطرهمومػقمبؿؼدؼؿماظالممسؾكما

ممٌحماٌضعمػمعـمحملفمإذامأبصرهموعـفمٌحماظؾصرمومؼؼولمؼبمػذاماظؾقًمتؾؿقحمإظبم ممم مممممم مممممممم مم مم مممممممم ممممم مممممممممم ممممممممم مم ممم ممقب مممم م
ضقلمٌحمصالنمأيمغظرموإذورةمإظقف.موأعوماظؿؿؾقحمبؿؼدؼؿماٌقؿمصفقمعصدر،مٌحماظشوسرم
مسبـم مو ماظؾقون مأبقاب معـ ماظؿشؾقف مبوب مؼب معؾقـف مو معؾقح مبشلء مصقف مأتك مإذا ذعره

مقبمممممأذرغومإظبمضصميماظز ممم مممممم بوءمٌومضؿؾًمجذمييماألبرشمومضدمعؾؽمبعدهمابـمأخؿفمسؿرمبـمسديمم
صؼقؾمظف:مػالمأخذتمبـلركمعـماظزبوءمصؼول:مومطقػمظلمبذظؽمومػلمأعـعمعـمسؼوبم

ماىق.مضولمابـمدرؼدمؼبمعؼصقرتف.

مصوحؿطمعـفومطؾمسوظلماٌلؿكممومضـــدمدــؿومسـؿرمإظبمأوتـورهمممم

مسؼوبمظقحماىقمأسؾكمعــؿـؿوممممماظزبوءمضلرامومػلمعـممصودؿـزل

وماظؼلرماٌرادمبفماظؼفرمومعـمظطقػمعومؼـودىمومؼؾقؼمبفذاماٌعـكمأنمأبومأؼقبم
مأنم مؼظـ مطون مصقف ماٌـصقر مغقي مصلدت مٌو ماٌـصقر مجعػر مأبل موزؼر ماًقزى دؾقؿون
ممؼقضعمبفموعومعـمدخقلمؼدخؾمسـدهمإالمؼبمذدمةماًقفمثؿمطبرجمدوٌومصؼقؾمظفمطونم مم ممممم مممممممم مم مم ممممم مم ممقبممم مم مم مممممم مم م مممم مم ممم مممممممممم ممم

لءمعـماظدػـمضدمسؿؾمصقفماظلقرمصؽونمؼدػـمحوجؾقفمإذامدخؾمسؾكماٌـصقرمععفمذ
وعـمعؾقحمأعـوظفمأنمخوظداماألرضطمضول:مبقـؿومأبقمأؼقبمجوظسمؼبمأعرهمومغفقفمأتكم
ردقلماٌـصقرمصؿغرلمظقغفمصؾؿومرجعمتعفؾـومعـمحوظفمصؼولمومطقػمالمطبوفمعـمدؾؿم

مغػلفمإظبمحقميمصورشيمصوػومثؿمضربمظـومعـال مممممممم مم مممممم ممممم ممممم ممقب مم مممم ومضولمظـو:مزسؿقامأنماظصؼرمضولمظؾدؼؽمعومممم
ؼبماألرضمحققاغومأضؾمعـؽمومصوء،مضولمومطقػ؟مضولمأخذكمأػؾؽمبقضيمومحضـقكم
وأرعؿقكمومغشلتمبقـفؿمحؿكمإذامطدلتمصرتمالمتلغسمؼبمأحدمومأخذتمأغومعلـوم
مظقم ماظدؼؽ: مظف مصؼول مصوحيب، مإظب مبف مأرجع مثؿ مصوشؿـؿف ماظصقد مصعؾؿقغل ماىؾول عـ

عـؾماظذيمرأؼًمأغومعـماظدؼقكمظؽـًمأغػرمعينممدـماظؾزاةموماظصؼقرمؼبماظلػوصقرأؼًمع
مثالثمممممم مدـي مبف مأوضع مأغف مثؿ متعفؾقا ممل مخقؼب معـ مأسؾؿ معو متعؾؿقن مظق مأغؿؿ مظؽـؽؿ و

ومػبلنيمومسذبفمومأخذمأعقاظفموعوتمدـيمأربعمومػبلنيموعوئي،مثؿمإنماظلؾطونم
ممقفمأصرجمسـفومواغؼؾىمإظبمحضرتفمبعدمعومدومخمإزلوسقؾمٌومهؼؼمأنموػرانمممؿـعيمسؾ ممممممممممممممقب م مم ممم مممممممم مم مم مممممم

مدخؾمععماظـصورىمؼبم مجؾمفؿ مطون مومشرلػؿمو مبـكمسوعر ماٌقاظنيمظؾؽػرةمعـ مماإلسراب مم ممم ممممم ممم م مممم مم  مم مم م مممم م م ممم مممم مم ممم م مممممم مممم مممممم م ممم م م
ايصقنمبوألػؾموماٌول،مومبعضفؿمأسوغفؿمبوظلالحموماظرجولمومزحػقامبنيمايصقنم

أحؼمبوٌـؾممأعومماظؽػرةمؼؼوتؾقنمومؼبمذراكمذرطفؿمؼؿكؾطقنمصؽونمإزلوسقؾمٌومإغؼؾى
مبقًمسؿرمبـمععدىمطرب:مومػل:

مومجووزهمإظبمعومتلطقعممممإذامملمتلؿطعمذقؽومصدسفم
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ومدؾىمإغشودهمػذاماظؾقًمأنماظعؾوسمبـمعرداسمػزعفمؼقعوموأدرمأخؿفمرضبوغي،م
مواتعؾـكم مؼػفؿ مصؾؿ ماظعروض مؼؿعؾؿ مرجؾ مسـدي مطون مضول: مأغبد مبـ ماًؾقؾ حؽل

ممل مإذا مضطع مؼقعو مظف مصؼؾً متلؿطقعممبالروئؾ معو مإظب مجووزه مو مصدسف مذقؽو، تلؿطع
صشرعمؼؼطعفمسؾكمضدرمععرصؿفمثؿمغفضمومملمؼرجعمسـديمبعدمصؿعفؾًمعـمصطـؿفمٌوم
ماظشعرم معـ مبقؿو مؼؼطع مؼقعو مصقجده مابـ مظؾكؾقؾ مطون مو مصفؿف، مبعد ماظؾقً مؼب ضصدتف
مضولم ممبو مأخدلوه مسؾقفمو مضدمجـمصدخؾقا مإنمأبل بلوزانماظعروضمصكرجمظؾـوسمصؼول

مابـفمصؼولمزبورؾومظف:

مأومطـًمأسؾؿمعومتؼقلمسذظؿؽممظقمطـًمتعؾؿمعومأضقلمسذرتينم

مومسؾؿًمأغؽمجوػؾمصعذرتؽممظؽــمجفـؾًمعؼوظيتمصعذظؿينم

مأضـوممبــوىزائرمعذػىماظغؾسمممومأرادماهللمسقدماإلؼـؿونمبـفوٌ

روامبغؾسماظغؾسمبؿقرؼؽماظالممزؾؿيمآخرماظؾقؾمومأشؾلقامدخؾقامصقفومومشؾلقامدو
ومشؾقسمطلعرلمعـمأزلوءماًؿرمومجؾورةمبـماٌغؾسمطقؼبمربدثموماىزائرمسؾؿمسؾكم
موادؿم مبـوئفو متورؼخ مظـو معرم مو مصـفوجي معؾقك مبـؿفو ماظؾقر مذوره مسؾك مسظقؿي مممعدؼـي ممم مم ممممم م ممممم مممم مممقب مم مم مم مم م م مممم مم مممم مم مممم م م مم م م مم م مممم م م ممممم
مبـم مؼقدػ مسـف مأزاشلؿ محؿك مضقظل، مذرح مؼب مذؽً مإن مصوغظره مذظؽ مشرل مو بوغقفو

كمبؾؽنيمعـمصـفوجيمعؾقكمأذرلموماظؼرلوانمإظبمتوذػنيمإخلم...موملمتزلمؼبمروسيمبـ
مطـرتم مو ماظذطر ماٌورمة ماظؼؾعي مبف مبـك مو مطؿوعي مجؾؾ مسؾك مغبود مسؿفؿ مإبـ متغؾى ممأن ممم م مم مم مممم مممممقبم ممممممم ممم م ممم مم ممممم م م مم م م مم م ممم م مم مم م م ممم م مممم م م
جـقدهمومخػؼًمبـقدهموادؿقظبمسؾكمبوجيمومجبوؼيمومدظسمومسبقػومصؽوغًماىزائرم

صفزعفممعـمعبؾيمأسؿوظفمثؿمزحػمإظقفمبودؼسمبـماٌـصقرمبـمبؾؽنيمبـمزؼريمبـمعـود
موم مضؾعؿف مإظب ماظلرل مجودم مرجع مثؿ مسلؽره مسوعمي مإظقف موغزع مأذؾػ مواد مإظب مذبوغي مممعـ مممممم م مم م م ممم مممقب م م م مم ممم ممم م م م مممقبم م ممممم م مممم م مم مم مممم م مم مممم م م م
بودؼسمؼبمأثرهمومحوصرهمإظبمأنمػؾؽ،مومبقؼعمإبـمبودؼسمومػقماٌعزمابـممثونمدـنيم
ممصوتلعًمسـمغبمودمومسودمعؾؽماىزائر،موٌومػؾؽمومظلمإبـفماظؼوئدمصزحػمإظقفمابـم ممممممممم م مممممممممممممممم ممممم مم مممممم ممممم ممم مممممم م ممممم مم م مم مم ممم

ويفمثؿمزحػمإظقفماٌعزمبـمبودؼسمصصويفماظؼوؼدمأؼضومممممزؼريمبـمسطقيماٌغراويمصص
ومبؼلمسؾكمعؾؽفمبوظؼؾعيموماٌدؼيموماىزائرمإظبمدبقممعغراوةمهًمحؽؿفمومسؾكمأعرهم
مصقفؿم مضوم مثؿ مربلـ مإبـف معؽوغف مووظل موأربعؿوئي مأربعني مو مدً مدـي مػؾؽ مأن إظب

ظؿمضصقرماظدغقومؼبمحدودماظـوصرمبـمسؾـوسمبـمغبودمصؾـكمضصرماظؾمظمةمبؾفوؼيمعـمأس
دؾعنيمومأربعؿوئيمومضدمضولمإبـمخؾدونمؼبمبعضمطالعفمسؾكماٌغربماألودطمجبوؼيم
إخؿطفوماظـوصرمبـمسؾـوسمثؿمٌومعوتماظـوصرمومظبمإبـفماٌـصقرمومٌومادؿقظبمؼقدػمبـم
توذػنيمسؾكمتؾؿلونمومشؾىمسؾقفومأوالدمؼعؾكماإلصرؼـكمدـيمأربعمومدؾعنيمواغزشلوم

ممبـمتقـعؿرماٌمقدمقيمومغوزلمبالدمصـفوجيمومثغقرػومطوىزائرمومسبقػومزحػمربؿدم م مممم مم مممممممم مم ممم ممممممممم مم مم ممم ممم ممممممم مؽبم ممممممممممم م م
ممإظقفماٌـصقرموخربمثغقرهمومحصقنمعمومخمقخمومضقؼمسؾقفمصصويفمؼقدػمصوغؼؾضًم م ممممممم م ممممم مم مممممم مم مم مممم مؾبم مممؽبمم مم م مممممممممم مم ممممم مممممممم
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ؼدماٌرابطنيمسـمبالدمصـفوجي،موماٌـصقرمػذامػقماظذيمخربم"اىعؾوت"مو"أعرات"م
مع مضؿؾ مسـ مانؾً معوخقخ مبني مو مبقـف محروب مبؿؾؿلونمووضعً مإبـف ميؼ مو وخقخ

مووظبم متقـعؿر مابـ مصؿوت مؼقعني مصقوصروػو ماىزائر مإظب مصرجعو متقـعؿر مبوبـ ممعملمؿمصمرمخمو ممم ممممممم م ممم م مممم م مممم مم ممم مم مم ممممم مم م مم ممم ممم ممممممم م مممم مـبم مؿبم  مؿبمؽب مؾب
ؼقدػمبـمتوذػنيمعؽوغفمأخوهمتوذػنيمبـمتقـعؿرمصوصؿؿحمأذرلمموماىزائرمومرجعمإظبم
تؾؿلونمثؿمأنماٌـصقرمزحػمعـمجبوؼيمبلعؿماٌشرقمإظبمتؾؿلونمومغزلموادماظصػصقػم

ؾؼقفمتوذػنيمجبـقدهمصوغفزممتوذػنيموىلمإظبمجؾؾماظصكرةمومسوثًمسلوطرماٌـصقرمص
ماظؼرابيم مبقدوئؿ مظف معؿقدؾي مأعرلػؿ متوذػني مزوجي محقاء مإظقف مصكرجً بؿؾؿلون
اظصـفوجقيماظيتمبقـفؿمصوطرممعـقاػومومرجعمإظبماظؼؾعيمومضدممسؾكماٌـصقرمععزماظدوظيم

مممصؿودحمعـماٌرؼيمٌمومعؾؽماألغدظسمؼ مممم ممم ممممممممم مممم ممم قدػمبـمتوذػنيمصوضطعفمدظسمومأغزظفمبفومومٌوممممم
ػؾؽمدـيممثونمومتلعنيموأربعؿوئيمومظلمابـفمبودؼسموطونمسظقؿماظؾطشمذدؼدماظؾلسم
ثؿموظلمأخقهماظعزؼزمومتزوجمبـًمعوخقخمومرولمأعدمعؾؽفمومطونماظعؾؿوءمؼؿـوزرونمؼبم

ماظؼؾعي مأؼوعف مؼب ماظعرب مدؽـً مو متقغس مو محؽؿف مسؾك مجربي مغزظً مو مؼبممذبؾلف و
أؼوعفمومصؾماٌفديمبـمتقعرتمإظبمجبوؼيمضودعومعـماٌشرقمإثـيتمسشرةمومػبلؿوئيمم
ممممممممومشرلمماٌـؽرمبفومصلعكمبفمسـدماظعزؼزمصكرجمإظبمبينمورؼوطؾمومضوممبفؿمؼدرسماظعؾؿم مممممم ممممممممم م مممممم ممم ممم مم مممممممممممم ممممم مم مممم مممم مقبمممم م مم
ورؾؾفماظعزؼزمصؿـعقهمومضوتؾقامدوغفمإظبمأنمرحؾمإظبماٌغربمومػؾؽماظعزؼزمدـيمػبسم

بعدهمابـفمضبلمومػقماظذيمادبذماظلؽيمعؾقطفؿمومطونمدؼـورهمسشرةمومػبلؿوئيمصقظبم
مؼقعوم م"واتؼقا ماظقاحد ماظقجف مصدائرة موجف، مطؾ مؼب مدائرة مو مأدطور مثالثي مصقف عؽؿقب
ترجعقنمصقفمإظبماهلل"م"ثؿمتقصكمطؾمغػسمعومطلؾًمومػؿمالمؼظؾؿقن"مومدطقرم"الاظفم

مبـ مضبل ماهلل محبؾؾ مؼعؿصؿ مثؿ ماهلل" مردقل م"ربؿد ماهلل" ماألعرلمماال مبوهلل اظعزؼز
مثالثم مدـي مبوظـوصرؼي ماظدؼـور مػذا مضرب ماظؾلؿؾي مبعد ماآلخر ماظقجف مودائرة اٌـصقر،
ماهللمأعرلماٌمعـنيم مسؾد ماألعومماٌؼؿػكمألعرماهللمأبق مومؼبمدطقره: وأربعنيموػبلؿوئي
مضؾوئؾم مسـ ماألؼوم مأدمبمرمت مٌو ماظـلوء مو ماظصقد مو م مبوظؾفق معشؿغال مطون مو مماظعؾودل. ممممم م م م مممم مم م مممؿبمؽبمؽب ممم ممم مممم مم ممم ممم مم م مم ممممم م ممم مم م مم م مم مم م ممممم

وجيمومطونمسوعؾفمسؾكماىزائرمأخقهماظؼوؼدمبـماظعزؼزمبـماٌـصقرمومٌومصشؾمرؼحمصـف
ماظؽػرة،م مرؤدوء مأحد معـقوؼؾ مبـ مجرجني موضوؼؼفؿ مبوصرؼؼقي مبودؼس مأوالد مسؿف بـك
موم مسؿف مبـك معـ مإصرؼؼقي معؾقك مآخر مبويلـ موأتك ماظؾقر مؼب مبوألدورقؾ مضبل بعٌ

مأغزظفمبوىزائرمععمأخقفماظؼوؼد.

مماظؽػرةمظـغره:مأنمسؾقمومبـمؼقدػمبـمتوذػنيمأشزىمربؿدمبـمعقؿقنمومدؾىمشزوم مممممم ممممم مم مم ممم مم مممم ممم م مممم ممممبممم مم ممم مممممممممم مم
مبوعالءم مذظؽ مأن م"رجور" مروشقؿفؿ مؼشؽ مصؾؿ مأػؾفو مدؾك مو معـفو مضرؼي مصؿح مو صؼؾقي
معـم مطـرل مسدد مصقفؿ مو ماٌذطقر مجرجس مسؾقفو مأعر مو معرطى مثالمثوئي مصففز ايلـ

صؼؾقيمبعدمأنمإدؿؿرماظـصراغقيمصقفؿمأظػمصورسمصؿؾؽقامضصرماظذػوسمثؿمرجعقامإظبم
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مأػؾم مأخقمضبلمصؼدم ماظؼوؼد مإظبماىزائر،مصرممعـفو ماٌقحدون مماظؼؿؾمصقفؿمومٌومزحػ م مممممممم م ممم ممممممممممم ممم ممممقب ممممم ممم ممم ممم ممممم م ممممممممم مممم مممم
معـم مبؾفوؼي موصؾح مصلعـفؿ ماٌمعـ مسؾد مظؼل مو مأغػلفؿ مسؾك ماٌذطقر مايلـ اىزائر
مأخقفم مإظب مضبل مذػى مو مجبوؼي ماٌمعـ مسؾد موعؾؽ مصوغفزم مضبل مإظقف مصزحػ اظغذ،

صبدماظلؾقؾمإظبمبغدادمثؿمذػىمإظبمضلـطقـيمصـزلمسؾكمأخقفمايورثمميقغفممٌومملم
ايلـمصكالمظفماألعرمثؿمبوؼعمضبلمسؾدماٌمعـمدـيمدؾعموأربعنيمومغؼؾفمإظبمعراطشم
معؾقكم مآخر مػق مو معوت مأن مإظب مسشرة مبـك مضصر مصلؽـ مدال مإظب مإغؿؼؾ مثؿ صلؽـفو

ػكمرزلفؿمومػبؾمصـفوجيمبوظؼؾعيمومجبوؼيموماىزائرمواغؼطعمعؾؽفؿمإظبماألنمبؾمس
مذطرػؿموأشؿروامؼبماظـوسمصالمؼعرصقنمومطذامبـقمسؿفؿمعؾقكمإصرؼؼقي.

مسشرةم مضعً مو ماعرأة مأن ماظعشرة، مبـك مضصر مبلال ماظؼصر مػذا مزلك مومل شرؼؾي:
مأظػم مصوسطوػؿ ماألعرل مإظب مبفؿ مذػى مو معوئدة مسؾك مأبقػؿ مصفعؾفؿ مواحد مبؾطـ أوالد

روحماظػرائض،موٌومطونمزعـماظلؾطونمدؼـورمصؾـكمشلؿمأبقػؿمسشرةمدورمأغظرمبعضمذ
مثؿم مأسؾؿ، ماهلل مو مغذطره ممل مبفو مضبل مدؽـك مزعـ معع متـوضض مصقف ماظدور مشلؿ اظؾوغل
مأؼضوم ماألدغك ماٌغرب مو مبؾ ماٌغربني معـ مطغرلػو ماٌقحدؼـ معؾؽ مؼب ماىزائر اغؿظؿً
مرضبفؿم مرطد مٌو مثؿ مخؾػوئفؿ موأول مأؼوعفؿ مأطـر متقغس مو معرمات مررابؾس معؾؽقا مممألغفؿ م مم مم مم ممم ممم مم ممممم م م مممم مم ممممم ممم مم م مممم مم م مممقبم م ممممم م ممم ممم مم مم

خؾماشلرممدوظؿفؿمدـيماهللماظيتمضدمخؾًمعـمضؾؾمأدؿؼؾمأبقمزطرؼوءمايػصكمعـمود
مععوملم مشرل ماٌمعـ مسؾد مبـك معؾقك مأحد ماٌلعقن مأن مبؾغف مٌو مإصرؼؼقي مبقالؼي اٌقحدؼـ
ماظذيم ماٌمعـ مبدرػؿ مسـدغو مؼعرف ماظذي ماٌربع ماظدرػؿ مضرب مشرل مو ماٌفدي ذقكفؿ

ممربـومومربؿدمغؾقمـوموماٌفديمإعوعـو"مومضطعممعؽؿقبمصقفمطؿومػقمذوػدمإظبماآلنم"اهلل م ممممممممممممم مم ممممممممبممممممم ممممممم
إزلفؿمعـماًطؾيمومأثؾًمذطرهمبعدمذطرماٌفديمبـمتقعرتمعؼؿصرامسؾكمظػظماألعرلم

مصؼطمورصعمإظقفمبعضمذعرائفمبقؿومومػل:

مصلغًمأحؼمبفومؼبماظعوٌنيممصؾمأعرلامبوٌمعـقـوم

متؾؿ مو معؾؽف مؼب ماىزائر مدخؾً مو مدوظؿف مآخر مإظب مذظؽ مسـ مومصلتك ماظزاب مو لون
ممشرلػومومداوشلومبـقهمإظبمأنمضعضعمذقطؿفؿماظرماسلمإبـمأبلمسؿورةمومبلؾؾفمإصذلضًم مم ممممممم ممممممممم مم مممم مممم م مممممممبم مم مم مم م مم مم ممم ممممممممم مممممممم م م
طؾؿؿفؿمطؿومػقمذلنماظدغقو،مرؿعمؼبماىزائرمبـقمسؾدماظقادمصغزاػوماظلؾطونمأبقمغبقم
عقدكمبـمسـؿونمبـمؼغؿرادـمعـمأسقوصمعؾقطفؿمٌومخالظفماىقمبػؿـيمربؿدمبـمأبلم

قغسموأبلمزطرؼوءماألودطمدؾطونمجبوؼيمصلخذػومعـفمدـيمأحدمسشرةمسصقدةمدؾطونمت
ممومدؾعؿوئيمسؾكمؼدمضوئدمحروبفمإبـمسؿمفمربؿدمبـمؼقدػمبـمؼغؿرادـمومطونمذظؽم مممم مم مممم م ممممممم ممم م مممم ممممم ممقبمم مم مممممممم مممممممممم مم مممممممم مم
أيمأخذػومأؼومماظلؾطونمأبقماظؾققوغلمعـمعؾقكمتقغسمومٌومحوصرمؼقدػمبـمؼعؼقبم

جبوؼيمعظوػرامظعـؿونمبـمماٌرؼينمتؾؿلونمأوائؾماظؼرنماظـوعـمطونمأبقمزطرؼوءمصوحى
ماظقظبم مربضقن مو متؾؿقذ متقغس مدؾطون مسصقدة مأبل مبـ مربؿد ماظلؾطون مو ؼغؿرادـ
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مسـؿونم مميدم مزطرؼوء مأبق مصؽون ماٌرؼين مظققدػ معظوػر ماٌرجوغل مربؿد مأبل مماظصوحل مممم م ممقب م ممممم مم مممم م مم مم م ممممم م م مممم مم مم مم م ممم مممم ممم م م ممم م مم مم
بوظعلوطرمصقلؿعمبفؿمؼقدػمؼبمحصورهمظؿؾؿلونمصقؾعٌمشلؿمطؿوئىمبـكمعرؼـمصؿقضعم

ومسصقدةمصوحىمتقغسمبعٌمإظبمؼقدػمؼغرؼفمبغزومجبوؼيمبفؿمومتفزعفؿمثؿمأنمأب
صلرحمؼقدػماظعلوطرمظـظرمأخقفمأبلمضبلمصضوؼؼقامجبوؼيمومسوثقامؼبمتؾؽماىفوتم
ثؿماغؼؾؾقامإظبمؼقدػموػقمععلؽرمسؾكمتؾؿلونمومؼبمدـيمثالثمودؾعؿوئيمأردؾمربؿدم

موعفوعق مدقػ مو مدرج مصقفو معو مأشرب مؼقدػ مإظب مضكؿي مػدؼي مسصقدة مأبل زمابـ
مرجعم مو مأطؿورؼـ مبـ ماهلل مسؾد مأبك ماٌقحدؼـ مرئقس معع ماىقػر مو مبوظقوضقت عرصعي
ممبفدؼيمضكؿيمعـمسـدمؼقدػمبـمؼعؼقبمطونمعـمعبؾؿفومثالمثوئيمبمغمؾممومؼبمأؼوممإبـم ممممممممم م ممم ممممممؽبمؿب م مممم ممم مم ممم مم مم مممممم ممم م مممممم مم ممممم م ممممم م
أبلمسصقدةمدـيمػبسمضؿؾمسؾؿوءمتقغسمػداجمعـماظؽعقبمبلؾىمإػوغؿفماٌلفد،م

مػ مصؼول مذظؽ مؼب مظف مصؼقؾ مبلخػوصف مدخؾف ماظلالرنيمصنغف مسؾك مبفو مدخؾً ماهلل مو ؽذا
مطؿوبفم مؼب ماظقمغمشمرمؼلك مذطره مضد مو مسصقدة مأبل مإبـ مبلعر متقغس مزضوق مبعض مؼب ممممممصؼؿؾ م م م م م مؽبم م ممممؽبمؿب ممم مم ممم مم مممم م م م ممم م ممم ممممم م مممم م مممم م ممم م م م ممم
اٌعقور،مضؾًموػداجمػقمإبـمسؾقدمبـمأغبدمبـمطعىمعـمبطقنمدؾقؿمومضقعفمؼؼولمشلؿم
مروسيم مؼب ماىزائر موادؿؿرت مدقدػؿ مذاك مإذ مػق مو مإصرؼؼقي مبلرض معشفقرون اظؽعقب

سؾدماظقادمعؾقكمتؾؿلونمعـمدـيمإحدىمسشرةمإظبمأنمادؿقظبمأبقمايلـمسؾقفومومبينم
مذظؽم متؾؿلونمضؾؾ مدوخم مومدؾعؿوئيموطونم ممثونموأربعني مدـي موررابؾس ممسؾكمإصرؼؼقي مممم مممم مم مممم مقب ممممم مم ممممممممم ممم م ممممممم مم م ممم مم ممممم ممممممممممم مم
صؽوغًمظدوظؿفمأذلمومألعرهمأرقعمومٌومجرتمبوبلمايلـماظقضعيماٌشفقرةمبوظؼرلوانم

ماٌغ ممبؾؽ مصورس مسـون مأبق مإبـف موادؿؼوعًموادؿؼؾ معؾؽفؿ ماظقاد مسؾد مبـق مراجع رب،
ضدعفؿمبعدمسـورمومضدمدخؾمأبقمايلـماىزائرمعـماظؾقرممومعبعمعبقسومومزحػم
ظؿؾؿلونمصؽونمعصوفماظؼؿولمبؿودوظيمصؽوغًمسؾكمأبلمايلـمومضؿؾمإبـفماظـوصرموم
مأبلم مإبـف معع متزاحػ مو معراطش مبوزاء ماٌصوعدة مجؾول مإظب ماظلقؼدي معور مواغز خؾصف

مبـمسـو ماظعزؼز مسؾد مجؾؾ مؼب مودؾعؿوئي مػبلني مو مإثـني مدـي معوت مو معرض محؿك ن
ربؿدماشلـؿوتلماظذيمأجورهمومغصرهمومضوتؾمععفموظدهمومطونمسـدهمؼبمشوؼيماظرصعيموم
هػظمبفمؼبمعرضفمومضومممبؽقغؿفمومجعؾفمصققمأسقادمغعشفموبعٌمإظبماظلؾطونمأبلم

ؾومعـمعصقؾؿفمومػقمؼؼؾؾماألرضمبنيمسـونمإبـفمصؾؼلماظـعشمبوطقومراجالمسوصقومعؽؿؽ
ؼديمجـوزتفمومسػكمسـمسؾدماظعزؼزمومأحلـمإظقفمصؽونمظفمبعدمذظؽمؼدمسؾقفمثؿمأنم
أبومسـونمٌومادؿؼوممظفماٌغربمزحػمإظبمتؾؿلونمصػؿؽمبفؿمموادؿؾقؿفؿمحؿكمطودمأنم
ماٌغربم مسؾك موادؿقظب ماظـوعـ ماظؼرن معـ مػبلني مو مثالث مدـي مؼب مذظؽ مو ؼلؿلصؾفؿ

ماهللماألو مسؾد مأبك مإظب مبعٌ مو مسوعال مسؾقفو مووظب ماظؾدو مرقمع مظف، ماىزائر مصؽوغً ممدط مم ممم م م ممم م مم م ممم مم م ممم م مم ممم م م ممم مممممم م ممقب م م ممم ممممم مم م ممم مم م م
اظذيمعؾؽمجبوؼيمعـمايػصقنيمؼؼقؿماظرصدمسؾكمإبؾمبينمسؾدماظقاد،مصؾعٌماظعققنم
مأبلم مسؾك مو ماظرغبـ مسؾد مبـ مسـؿون مبـ مدعقد مأبل مدؾطوغفؿ مبـ مربؿد مسؾك صعـروا
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مصووث مداوود مبـ مضبل مػؿو موزؼر مسؾك مو مأخقف مسـونمثوبً مأبل مإظب مبفؿ مبعٌ مثؿ ؼفؿ
مممصللظقامسـمأبلمثوبًمبعدمضؿؾمأبكمدعقدمظقؿقزومهمعـمضبلمبـمداوودمظعدممععرصؿفؿم مممممممممممممممممم ممم م مم مممممممممممقبممم مم مممم مممممممم ممممم مممم م مممممم م
مثوبً،م مأبل مسـ ماظقزؼرمومخؾقا مصؼؿؾقا مأبقمثوبًمومػذامضبل، ظف.مصؼولماظقزؼر:مأغو
مضضقيم مؼب مإال معـؾف مسؾك مأرؾع ممل مشرؼى مأعر مػذا مو ماألعرل مظـفوة مبـػلف مضبل صفود

ممممإعوعيمٌومآثرمبوٌوءمشرلهمومعوتمسطشومومبؼقًمتؾؿلونمخرابومعدمةمدـنيمومطعىمبـم مم ممممممممقبمم مم مم ممممم مممممممم م م مم ممممممم م ممممممممممممممممممم
سـدهمسؾؿمعـمايدثونمؼؼقلمإنمميطونمرجؾمؼؼولمظفمعقدكمبـمصوحلمعشفقرمبوظؽفوغ

مػذهم مبلؾى ماظصػي مػذه مسؾك مصقرث مأدقد، مثقر مسؾك مأدقد مشالم مضبرثفو تؾؿلون
ىدؼدةمؼؼولمشلومتؽرارتماظقضعيمدـيمدؿنيمأومإحدىمدؿني.مومطوغًمػذهمتؾؿلونما

معقضعوم مشلؿ مبـك مضد مو مػـوك مغزل متوذػني مبـ مؼقدػ مسلؽر مألن ماٌعلؽر وععـوػو
اٌشفقرمإظبماآلنمصصورمأػؾماٌدؼـيمؼـؿؼؾقنمحؿكمدثرتماظؼدمييمم-أبقمغبقم–عشفقرام

معؾؽفؿم ممبفرد مزؼون مبـك مدوظي مسودت مسـون مأبق معوت مٌو مو ماىدؼدة مإغشوء بلؾى
منمأبقمثوبًماٌؿؼدمموراجعمعؾؽفموعـمعبؾؿفماىزائر.ووادطيمسؼدػؿماظلؾطو

صؿؽقنمٌـمموومايوصؾمأنماىزائرمطونمعؾقكمتؾؿلونمومعؾقكمإصرؼؼقيمؼؿداوظقغفم-
ممممشؾىمسؾقفو،مومعرمةمؼؿغؾىمسؾقفومبعضمعشوطبفومإظبمأنمدخؾفومعؾقكماألتراكممدـيم ممم مممم ممم مممممم مم ممم ممم مممم م مم ممم ممممم ممم مم ممممممقبمممممم مم ممم مم مم

يماظؼالدة،مػبسمسشرةمومتلعؿوئيمومأولمعـمعؾؽمبفومعـفؿمعشفقرماظلقودةمووادط
مدؾىم مصفق ماظدؼـ مخرل محلـ ماظلؾطون ماٌلؾؿني مأعرل ماٌـول معلعد ماألحقال، عـؿؼؾ
دعودتفؿمواغؿشورمصقؿفؿمصؽونموجففمظؾصؾوحيمومظلوغفمظؾػصوحيمومؼدهمظؾلؿوحيموم
مظدؼفم موطـر مبوظغزوات ماظؽػرة مأرض مرؾمؼ مبوىزائر، محؾقظف مضؾؾ مطون مظؾرجوحي، ممممممسؼؾف ممم مم م مممممممم مممم ممم م ممم م ممقب م م ممممم ممم ممممم م م ممم م مم م م مم مم مممم مممم

مايق مدعودة مظف مواعؿدت ماظػؿقحوت مأن مخدله معـ موطون مبـماظسؾطان أبا ؼزوة، ؼد
ؾقكمبـكمسـؿونماظذلطؿوغلماألطدلماظذيمؼـؿلىمعاظلؾطونمربؿدماظػوتحمبـمعرادمعـم

إظقفماًؾػوءماظعظوم،مزادػؿماهللماظـصرموماإلطرامموماظعزموماظؼؾقلماظلوطـنيماآلنممبدؼـيم
م موأغزل معدظل مشلو مؼؼول ماظؾقر مجزر مبعض مؼب معدؼـي مصؿح معـم صقفوادالعؾقل، حوعقي

،مصؾعـقامإظبماظلؾطونمؼلذنمشلؿمؼبمتزوؼٍمبـوتمأػؾماظذعيمعـمطػرةمجزؼرةم147األتراك
مظفم مصقظدت معـفؿ ماعرأة ماٌذطقر ماظدؼـ مخرل محلـ ماظلقد مأبق مصؿزوج مشلؿ مصلذن ممممعدظمل، م ممممم مم ممم مممممم ممم مممم م ممممم م م م م م م م ممم ممم مممم م ممممم مم م م مممم م م ممم 
سروجماٌشفقرمبراؼسمومخرلماظدؼـموإدقوقمومسروجمأطدلػؿمصشؾقامؼبمإطؿؾمخصولم

ماظشفو مشوؼي مو مأجػوغوماظرجقظقي مسؿؾقا مبعدػو مثؿ مبوظؿفورة مواذؿغؾقا ماظػققظقي، مو سي
ظؾففودمؼبماظؾقر،مصلذاضقاماظؽػرةمذرامومضفروػؿمضفرامحؿكمأنمسروجمضطعًمؼدهمؼبم
بعضمايروبمضربمجبوؼيمومطوغًمجبوؼيمإذمذاكمسوعرةمبوظؽػرةمألغفؿمملمتمخذعـفؿم

مأع متالذل موضً مدخؾقػو مو متلعؿوئي مو مدؿني مو مأحدى مدـي مؼب محػصمإال مأبل مآل ر
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واصذلاقمطؾؿؿفؿمومتعدادمأعرائفؿمصؽونمػمالءماظـالثيماإلتراكمؼلتقنمبوظغـوئؿمومؼردقنم
سؾكمعدائـماإلدالمماظلوحؾقيمظقؾقعقامعومسـدػؿمومؼؼضقنمحقائففؿمصؽونمخرلماظدؼـم
ممؼبمبعضماٌرماتمأردكمأدطقظفممبردكماىزائرمصؼضكمحقائففمسؾكمسودتفمصرشؾقهمؼبم ممممم مممممممم مم مم ممم مممم مم م مممممممم ممم م مم ممممم م ممم م مممم مممممقبم مممم

ماٌ مو مسؾقفماٌؾوؼعي موأيقا متقغس موأػؾ متؾؿلون مأػؾ مدوظي مإدؿؼوعي مظعدم مسؾقفؿ ؾؽ
مبعدم مإال مؼروه مصؾؿ معدؼـؿفؿ معـ مذػى مو مسؾقفؿ مصغضى مطالم مبقـفؿ مطون مثؿ صوجوبفؿ
حقلمصرشؾقهمؼبماٌؽقثمسـدػؿموماٌؾؽمسؾقفؿموماظلؿعموماظطوسيمصؼؾؾمسؾكمذرطمضؿؾم

مت مال مصؼول مضؿؾفؿ مأرادوا معبوسي معـفؿ مسقـقا مو مطـرماٌػلدؼـ مو مذره مسظؿ ماالمعـ ممممؼؿؾقا م مم ممم م مم م م م م م مم ممممم
مأػؾم مؼب مهرموا مشلؿ مصؼول معـفؿ مغػر مؼب ماظػؿـف مأعر محصروا مو مصقفؿ مصكصصقا ممصلوده م مم م م ممقبمم م مم م م مممم مم ممم مممم م م ممممممم مممم مممم م م مم مم ممم ممم م م مم مممم م
اظػلودمومالمتزروامزرةموزرمأخرىموذظؽمطؾفمإحؿقورومعـفمرغبفماهللمومعـمدػؽماظدعوءم
عـمشرلموجفمذرسل،مؼؼولمأغفمعوزالمؼلعرػؿمبوظؿكصقصمألػؾماظػنتموماظؿقريمحؿكم

رػؿمسؾكمثالثمصصؾؾقامسؾكماظلقر،مصفؿمأولمعـمحؽؿمصقفؿمبوظؼؿؾمؼبمعؾؽفؿمإتػؼمأع
بوىزائر،مومطونمطـرلامؼرىمردقلماهللمسؾقفماظصالةموماظلالم،مومطونمبوظغوؼيماظؼصقىم
ؼبماظزػدموماظقرعموماظؿؼقىموماإلغوءةموملمؼؼؾؾماٌؾؽمحؿكمضقؾمظفمأغفمواجىمسؾقؽم

ؾيمشالممظفمصؽقذػمظفمسـمذظؽمرضكماهللمومعؿقؼـ.موطونمبعضمأرادمإشؿقوظفممبداخ
حلؿمعومخشك.مصؾؿومإغؿظؿًمظفماىزائرموادؿقؽؿمأعرػوموأطـرمجـدػوموأصؾحمخؾؾفوم

ماظؼوضل مبـ مأغبد مدقدى ماإلطرم ماظعالعي ماألسظؿ ماظػؼقف م"صوحىمم*داخؾ مأبـوء أحد
ػذامماٌغوردي"،معؾقكماظزؼوغقنيمبؿؾؿلونمؼبمذلغفمواذورمإظقفؿمحبربفموعـوجزتفمومطون

مغقازلم مؼب معوزوغي مغقازل مؼب ماٌؽـقغي ماظدرر مصوحى مذطره مضد مو مجبوؼي مأػؾ معـ اظعومل
مأبفؾقلم مسؾك ماظشقخ مآووا ماظذؼـ مػؿ مضقعف مو موإخقتف مبـقه مو مبف مؼؿعؾؼ معو مو اظـؽوح
اظقرودلموأخذوامسـفماظعؾؿماظظوػرموماظؾورـمووضػقامسؾقفماألوضوف،مومبعدمعقتفمرضكم

ربؿدمبـمسؾكموماظشقخمأبقمسؾكمصؽونماظشقخمسؾدماظرغبـماهللمسـفمخؾػفمأبـوهماظشقخم
بـمسؾدماظؼودرمصوحىماٌغورديمأحدمتالعذتفؿومغػعـوماهللمبفؿمأعبعني،مصؽونماظشقخم
أغبدمعـمأطوبرمرؤدوءمتؾؽماألرضموأطـر،مأشزاهمبـكمزؼونمخبرلماظدؼـمصؾؿمؼـفحمظفم

تؼؾصمزؾفؿمالمدقؿوممذلءمألنمأعرمبينمزؼونمحقـؽذمضدموظبماإلدبورمومضعػمعؾؽفؿمو
ومضدمأخذتمعـمأسؿوشلؿموػرانمؼقعؽذمومطونمبذظؽماظعصرمؼبمتؾؽماألرضمسؾؿوءمأسالمم
ومصؼفوءمسظوممعـفؿمعـمذطرغومومشرلػؿمطوإلعومماٌغقؾلماٌدصقنمبؿؾؿلونموماظقمغشرؼلكم
صوحىماٌعقورماٌدصقنمبػوسموأبقمسؾدماهللماٌغراويمومضدمبـكمظفمحبوصيمذؾػمضؾؿونموم

مطونمضؾؾ مو مغشرؼس مو معمدماذر مأحد معلؿقرـ ماٌرؼض مأغبد مدقدى ماظؿودع مأػؾ معـ ممفؿ مم م مم م ممم مم مم مم ممؽبمؽبم مم مم م م ممم مم م ممممم مم مم م ممم م م م ممممم م م مم م مم مم
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ععوصرامالبـمسرصيمومضؾؾفمعـمأػؾماظلوبعمأبقماظعؾوسمأغبدماٌؾقوغلمطونمصوحىمصؼفم
مسصرهم مؼب مإظقف مإغؿفً موضد ماظدرر مصوحى مذطره مطذا مو ماٌعقور مؼب مذطره مضد مو ورواؼي

مممبقمسؾلمخمؾمقمامعـمذظؽمعـفؿؽومؼبماظرؼوديمرئوديماظشقرىمبوٌغربماألودطمومطونمإبـفمأ ممممممم ممم مم مممم مممم مؾبم مـبممم مم مم ممم
مإظقفم مصففز مبفو مظف مبقؼع مو معؾقوغي مسؾك مإدؿقظب مؼغؿرادـ معع معغراوة مصنت مرأى صؾؿو
مممممممممقبممممماٌـؿصرمدؾطونمتقغسمجقشومظـظرمأخقفماألعرلمأبلمحػصمصػؿحمعؾقوغيمسـقةمومصرممأبقم ممممممممم ممممم مم مم مممم مم ممممم مممم ممممم مم مم ممممم مم مم ممم مممم

م مومرمؼؾني مبـق مضؾؾفؿ مطون مضد مو معؾقوغي مسؾك معـدؼؾ مظؾين مسؼد مو مظؾعطوف مسؾك م ممؽبمؿبمم مممم مم مممم م مم م ممم مم ممممممم م مم م م ممممم م ممم ممم م مم م مم مممم م عـفؿمممم
مأػؾم مضؾوئؾ مغلى مؼب مطؿوبو مجعؾ ماظذي مػق ماٌذطقر ماٌوزري ماإلعوم مو ماظؾودؼي علؽـفؿ
اٌغربماألودطمومضدمذطرمصقفمأنماألربولمأػؾماظؾطقوءمعـمبينمػاللمطؿومضولمإبـم

وبينمسراجمم*خؾدونمومأنماظذؼـمؼؼولمشلؿماٌضوربمطؾينمدضقشمومبينمغبقدةماظعؾد
مؽبعـمبـكمزبزوممعـمذرؼيمصمعممصم مؽبمؿبؿب ممممممم مممممم مم مممم ممعميمبـمايورثمبـمحورثيمعـمذرؼيمػشوممبـمإزلوسقؾمم مم مم ممم ممممم م ممممممم ممممممم مم ممم ممم ممم مؽبممم

اٌكزوعلمومضدمأعبؾمإبـمخؾدونموماٌشوػدماآلنمعـمأضرماألربولمظؾؿضوربمبوظلقودةم
مورطقدم مأعرػؿ متالذك مضؾؾ مطون مضد مو مظؾؿوزوغل مؼشفد مشلؿ، ماظؿلؾقؿ مو ماظؿعظقؿ و

المؼطؿعقنمرضبفؿ،مالمؼزوجقنمبـوتفؿماألربولمععمأنماألربولمالمؼؿقػؿقنمذظؽموم
صقفمتعظقؿومشلؿ،مضدمأخذوامذظؽمسـمآبوئفؿمومعـماٌضوربمغػرمبؼؾقؾيماظشؽوظيمومغػرم
بلوالدمصورسمومغػرمبقادمأدؾلمومطؾفؿمدرسمذطرػؿمومسػًمعرازلفؿمومضدمؼؼولمإنم
اظقظلماظصوحلمدقدىماظـوصرمبـمسؾدماظرغبـماٌدصقنمبوظصقراءمبوظقادماٌشفقرمعـمبينم

مذظؽ.زبزومموماهللمأسؾؿمب

ومظـرجعمإظبمعومخرجًمعـف،مثؿمأنمخرلماظدؼـمغوصلفمأؼضومربؿدمبـمسؾكمعـم
رؤدوءمسربمإصرؼؼقيمومدعكمبفمإظبمآلمحػصمبؿقغسمومطوغًمبقـفؿمحروبمؼؼولمإنم
ممممم مؽبمؿبممممربؿدمبـمسؾلمػؾؽمصقفومثؿمأنمأػؾماٌغربماألودطمومصدوامسؾكمخرلماظدؼـمومأمتمقمابفم مممممم م مم مم ممممممممم م مم ممم مممممم م ممم ممممممم مممم مم مم مم مم ممممم

بـكمراذدمأخوهمإدقوقمومٌومدخؾمتؾؿلونمإظبمأرضفؿمصودؿعؿؾمؼبمررؼؼفمسؾكمضؾعيم
آدؿعؿؾمسؾقفومأخوهمسروجمثؿمبعدمعـصرصفمتعصىماٌلعقدمعـمعؾقكمتؾؿلونمجبقشم
سظقؿمومخطىمسؾكمعـدلماىوععماإلسظؿمومذطرمذلنمعؾؽماىزائرمومرشىماظـوسمؼبم
عؾؽمآلمسؾدماظقادمومػفؿقامسؾكمسروج،مصوخروجفمسـفومثؿمزحػمإظقفؿممبـمععفموم

دماظؾلسمصدخؾمتؾؿلونمسـقةمومضؿؾمدؾعيمعـماٌذلذقنيمظؾؿؾؽمعـمبينمزؼونمطونمذدؼ
ومسبقماظلؿنيمعـمبـكمسؿفؿمأوالدمسؾدماظقادموأطـرمعـمأظػمعـمأػؾماظؾؾدمومسوثمؼبم
مػرانم مو مدخؾ مبؿؾؿلون، مسروج مإدؿؼوعي ماٌلعقد مرأى مٌو مو ماظػؿـي مدؽـً مثؿ تؾؿلون

مسؾ مورعقا مبوظؼؾعي مإدقوق مإظب مبوظـصورى ماظدلاقصزحػ معـ مضقمةمم**قفو مأػؾفو مسؾؿ مممقبممصؾؿو مم مم مم ممم م مممم
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اظعدومومضعػفؿمصويقػؿمسؾكمتلؾقؿماظؾؾدمثؿمٌومخرجقامشدروامبفؿمومضؿؾمإدقوقموم
مظؿؾؿلونم مبوظـصورى مزحػ مثؿ مؼقعؽذ، مضؿؾ مممـ مأبل مطون مو ماظصؾوغ: ماظعالعي ضول
يصورمسروجمصؾؿومرولمأعرمايصورمسؾقفمخرجممبـمععفمعـماىقشموماظؾطوغيمراضقوم

ومضؿؾقهمومعـمععفمؼقممسقدماظػطرمدـيمم*اظغـقؿيمبوظلالعيمصؾقؼقهمجبؾؾمبـكمعقدكعـم
مدخؾمتؾؿلونم مسروجمٌو مسبقماظلـيموضقؾمإن معؾؽقػو ػبسموثالثنيموتلعؿوئيمبعدعو
وسوثمبفومثوروامبفم)طذا(مأػؾماظؾؾدموأخرجقهمعـفوموخوصقامعـمسقدتفمصػزسقامإظبموظلم

ؾؾمورغقدمواهللمأسؾؿمورأؼًمؼبمبعضمصؿقحماىزائرماهللمابـمعؾقطيمصدسومسؾقفمصفؾؽمجب
مممممممقبممممممممممممممممأنمخرلماظدؼـمدخؾمتؾؿلونمعرمتنيمعرمةم)ظمؿمو(ادؿعؿؾمسؾقفومأخوهموعرمةمبعدمعقتف.موضدم مممم ممم مم مممم ممممقبمممم ممبممم ممممقبم مم ممممم م ممم مممممم م مم م
مصؿـؿفوم مصلذػى ماآلن، مإظب مبوضقي مصفل ماظـوغقي ماٌرمة مؼب ماألتراك معـ محوغؾي مبفو مممسؿؾ ممممم م م مممم م م م مم م مم مممممم م م مم مممممممم ممممقبم م م م مممم مم م مم ممممم م مم مم م مم

مخرلماظدؼـمسلمرمظؾؿداصعيمسـ موحلؿمداءػومصؾؿمؼعد.مثؿمإن م م ممممممممممم مم مممممم م مم مممممممممممممممم مممممم م ممماىزائرمؼبماظدلمموماظؾقرممم مقبمممممم مممم مممممم م
عـمأعؿماظؽػرةموطونمشلؿمبفومحصـمػقماظذيمصقفمموضدمطوغًماٌردكمآغذاكمظألدؾوغقني

موطونم مشدر مو مصؾح مو موادؿؼوعي مغػرة مبني ماٌلؾؿني معع معدمتفؿ موطوغقا ماآلن مإظب مماظػـور مم مم ممم م مم م مم م مم مممممم ممم ممممم م مم م ممم ممم م مم مم مممقبم ممممم مم م م مم م مم مممممم
اكمحصـفؿمؼدورمبفماٌوءمعـماظؾقرموأعوماظطرؼؼماظيتمبفماآلنمصنغفومسؾؿؿفومعؾقكماألتر

وؼذطرمأنمبينمعزشـيمضؾؾمبـوءمبؾؽنيمبـمزؼري،ماىزائرمطوغقامؼمدونماًراجمألػؾم
مبـوػومبؾؽنيماظصـفوجلموحصـفومبوألدقارموأغزلم مأطـرمأػؾمعؿقفيمصؾؿو اظدلجمومطذا
بفوماىققشمأضصرتماظـصورىمسـمسودتفؿمورضقامبدلماًراجمبوظؾقعمواظشراءمععفؿ،م

موؼؼوت مضبوصره ماظدؼـ مخرل مؼزل موأربعنيمصؾؿ ممثون مدـي مصؿقف مأن مإظب موؼصويف ؾف
وتلعؿوئيموضطعمرؿعمبينمزؼونمعـمتؾؿلونمدـيمدًموػبلني.موضدمرأؼًمؼبمبعضم

مصؿقحوتماىزائرمؼبمدرلةمخرلماظدؼـماٌرمةماألوظبمدـيمػبليمسشرمعـماظعوذرموبـك مممممم مممممم مممم م ممم م مممم مم مم مممممقبممم مممممم م ممم م مم مممممم ممم مم  ممم

ممشلوماظلقرمدـيمأربعموسشرؼـمعـفموآغظرمضقظفمبـكماظلقرمععمعموعمرممظـومأنمضبق مم مممؽبممؽبممبمممممم ممممم مممم مممممممممم ممممممممم ممم م ممم ممممممم مممم كمبـمممممم
موظعؾفم ماظلودس ماظؼرن مأول ماىزائر مدقر مسؾك ماظرغبـ مسؾد مبـ معـدؼؾ مصؾى شوغقي

مممماظلقرماظـوغلمأومأنمخرلماظدؼـمرممماألولمواهللمأسؾؿ. ممم مممم مم ممممقبمم مممممم م مم مممممم ممممممممم ممم

مسؾقفوم مبقــو موايرب مضدميو مؼغزوغفو مجـس مطؾ معـ ماظـصورى مطوغً موضد ػذا
موسشر مػبس مدـي مسؾقفو ماألتراك مادؿقالء مبعد مشلو ماظـصورى مشزو موأول ؼـمعلؿدميو

مؼزؼدم مطـرلا مخؾؼو معـفؿ مضؿؾ مبعدعو ماهلل مصفزعفؿ مجػـو موسشرؼـ مثالمثوئي مؼب وتلعؿوئي
ممسؾكمسشرةمآالفموشزوػومعرمةمأخرىمأؼوممخرلماظدؼـمأؼضومصفزعفؿماهللموأدرماٌلؾؿقنم مممم ممممم مممم مممم ممم مممم مممم مممممم م ممممممم مم مممممقبممم ممم ممم م ممممم م مم مم

مبـػلف ماظطوشقي مشزاػو مثؿ مأالف ماظـالثي مسبق مبرجمم**عـفؿ مسؾك ماٌلؾؿقن مادؿقظب ٌو

                                                           
*

 بـوحقيمبـكمؼزغودـمسؾكمايدودمععماٌغربماألضصكم 
**

 اظطوشقي:ماٌؾؽمذورلماًوعسم 
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موأرب ممثون مدـي موذظؽ ممرضبموماٌردك ماهلل مصؾعٌ مدػقـي مدؾعؿوئي مزػوء مؼب معرم مطؿو مًممعني مكبم م مم م مممم ممممم م ممممممم م ممم مم م م مممقب ممم م م م
مممصؽلرتمأطـرمعراطؾفؿموعـمخرجمعـفؿمظؾدلممضؿؾمحؿكمأنماظطوشقيمرجعمؼبمإثـكمسشرم م مم ممممم مم م ممممم مم مممم ممم مم مم مقبممم ممممم مممم مم مم ممممم مم ممممممم ممم مم م م

.موظفمظؼؾونماألولمبوذومطؿومػقمععروفم148عرطؾوموطؾمػذامأؼوممخرلماظدؼـمرغبفماهلل
ظغزواتمشزوةمضلطـطنيمؼبمغقابماظعـؿوغلمسؾكماألضطورمواظـوغلمدوالتؾل.موغظرلمػذهما

مطونم موضد ماظعظؿك مطـقلؿفو مسؾك ماٌلؾؿقن موادؿقظب ماإلدؽـدرؼي مأخذت مٌو مػرضؾ بـ
اٌلؾؿقنمأخذوػومضؾؾمذظؽمؼبمخالصيمسؿرمثؿمرجعمشلوماظـصورىمبعدمذظؽمأولمخالصيم
سـؿونمصلخرجقامعـفومأؼضوموخؾػمسؿرومبـماظعوصمظقذلطفومطؾقًماظزاغقيمتمتكمعـم

طـطنيمبفدممحصقغفومشزاػومؼبمأظػمعرطىمؼبماظشؿوءمصػرضفؿمطؾمجفيمصؾؿومزلعمضل
مماظرؼحمطؾفؿمإالممعرطؾفمنومظصؼؾقيمصودخؾقهمايؿوممووثؾقامسؾقفمصؼؿؾقهمجزاءمظفمسؾكم مم مممممممم مممممممممممم مممممممممممم مممممم ممممممممم مممم مممم م ممم مممم مم مم مممم

مصعؾؿف،موشزوهمؼبمذظؽماظػصؾ.

مسظوعوم معرطؾو موسشرؼـ مثالثي مؼب مبوذو مرعضون مأؼوم مؼب ماألغؽؾقز مأؼضو ماىزائر وشزا
ذقؽوموذظؽمدـيماحدىمودؾعنيموأظػموشزاػوماظػرغلقسمدـيممصرعقػومبوظؾقغؾيمصؾؿمؼػد

مبوظؾقغؾيم ثالثموتلعنيموأظػمؼبمػبليموسشرؼـمعرطؾومؼبموالؼيمحلـمبوذومورعقػو
صفدعقامأطـرمدورػوموبعضمعلوجدػوموطذامرعقامسؾكمذرذولمواضؿـصماٌلؾؿقنمعرطؾوم

م ماظؽػرة مورجع مذدؼدا مصرحو مبذظؽ مصػرحقا مأطوبرػؿ معـ معبؾي مصقف موملمشلؿ مغوؼؾ بال
ضبصؾقامعـفومسؾكمروئؾ.مثؿمشزاػومأؼضوماظػرغلقسمؼبماظعومماظذيمبعدهمؼبمأؼومماظؾوذوم
مضدرةم مصلتً مضدوعفؿ معـ ماألؼوم مثوظٌ مؼب مبوظؾقغؾي مورعقا معرطؾو ممثوغني مزػوء مؼب اٌذطقر
بقغؾيمبدارماالعورةمصضوضًمعذاػؾفموصويفؿمعـمدوسؿفمسؾكمأنمتلرحمشلؿماالدرىم

عـمأػؾمدوظؿفموسؾكمأنمؼؾذلمشلؿمعومصرصقهمؼبمتؾؽماظغزواتمورجعممبالمعشقرةمأحد
مضؾؾم مطون مو مبوذو محلـ مووظقا ماألتراك مضؿؾف مبقلرل مذظؽ موبعد معلرورؼـ ماهلل أسداء

ؼعرفمحبلـمراؼسمصؾعٌمإظبماظؾعنيمعـمدوسؿفم"إبعٌمأدورىماٌلؾؿنيمإنمم149ذظؽ
مشزاػ ماظؾعني، مزلع مصؾؿو مظؽ"، مذلء مال مأن مسؾك ماظصؾح ممتوم مصفدممذؽً مسوعف معـ و

عـفومسبقماظـالمثوئيمدارموادؿشفدمصقفومسبقماألظػني،مثؿمرجعمسدوماهللمعـمشرلمروئؾم
ثؿمشزاػوماإلدؾوغققنمدـيمتلعمومثوغنيموعوئيموأظػمؼبموالؼيمربؿدمبوذوموخرجقامإزاءم
مممممممممايمرماشمؼبماظدلموجعؾقامأترادومعـمحطىموظقحموشرلمذظؽموأوضدوامغورمايربموبوتقام مم ممممممممممممممم مممم م ممم ممممم م م مم مممم مممممممممم ممم مممم مم م ممبم م

ؼبمعقضعفؿمصؾؿومطونمضؾقؾماظػفرمصؾققيمؼقمماألحدمػزعفؿماهللموعوتمعـفؿمعومظقؾؿفؿم
المضبصكمسددػؿمإالماهللمورجعقامخوئؾنيمملمؼـوظقامخرلاموادؿشفدمعـماٌلؾؿنيمسبقم
مػبلؿوئيم مؼب ماظغزوة مػذه مؼب مأتقا موضد ماظربط. مسني مبوزاء معؼدلة مشلؿ مجعؾً أربعؿوئي

                                                           
 ومػقمخطل،مإذمومضعًمغبؾيمذورلمطوغًمؼبموالؼيمحلـمأشومخؾقػيمخرلماظدؼـمم148
 غلكيمأ:مضؾؾماإلعورةم149
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ممممراشمأسمصمرماموضدمحضرمػذهماظقضعيماٌـصقرمعرطىموبؼقًمسظوعفؿمعوثؾيمؼبمرعولماي مممممممممممممم ممم م مؾبمـبمممممم مؿب ممم مم
مواسؿـوئفم مإضداعف معـ مصظفر مععلؽر مبوي مسـؿون مبـ مربؿد مدقدي ماظػؿقحوت مأبق بوهلل
مدـيم مأؼضو ماالدؾوغققن مشزاػو مثؿ ماألؼوم. مآخر مظف موذطر مدوظؿف معػوخر معـ متعد عؼوعوت

ماظصؾحمصؾؿمصبوبق مبوظؾقغؾيمأزؼدمعـمعوئيتمدارمورؾؾقا ورجعقاممادؾعموتلعنيمصفدعقا
ممخوئؾنيمثؿمشزوػومأؼضوماظلـيماظيتمبعدػومصزحػمشلؿماٌلؾؿقنمؼبماظؾقرمورمدموػؿمسؾكم مم ممم مممممؽبمقبم ممممم مم مممم ممممم مم م ممممم ممممم مممممم ممممم ممممم ممم ممممم مممم
مؼبم ماظصؾح مروظؾني ماظؼرن مػذا معـ متلعني مدـي مجوءوا مثؿ مروئؾ مبال مصرجعقا أسؼوبفؿ
ايولمبوذظنيماظؼـوررلمعـماألعقالمبدخقشلومظؾؿفورةمٌومآؼلقامعـماظظػرموضدعقامؼبمذظؽم

مبققتوتفم*سفؾي موبنيممؿعـ مبقـفؿ ماظصؾح مصوغدلم ماهلل مظعـفؿ ماظذعقؿي مسودتفؿ سؾك
اٌلؾؿنيمطؾمذظؽمأؼوممربؿدمدوالتلمعوتمرغبفماهللمدـيمػبسموعوئؿنيموأظػمأؼومم

ماظلؾطونمدؾقؿمبـماظلؾطونمعصطػكماظعـؿوغل.

مإدالعؾقلم مطردل ماػؾ ماظعـؿوغقني ماٌؾقك مجد ماالطدل ماظلؾطون مان مإسؾؿ تؿؿي:
ماًالص ماظذلاطؿي.ماًوضوغنيمأػؾ مأصؾفمعـ يماظعظؿكمواظلؾطـيماظؽدلىمواظرتؾيماظعؾقو

مدًم مدـي معـف م)اظؿؿور( ماظطررر مدوظؿف ماغؼضوء مبعد ماًؾقٍ مذرضل ماظروم مبالد تقظل
آررػؾمبـمدؾقؿونمذوهموضقؾمعـمذرؼؿفمأغقذروانموظؾلكوويم ودؾعنيمومدؿؿوئيموػق

مد مجده موطون مسـف ماهلل مرضل مسػون مبـ مسـؿون مدقدغو مغلؾ معـ مبالدمأغف معؾؽ ؾقؿون
ممعوػونمضربمبمؾمخمعـمإضؾقؿمخرادونمصؾؿومزفرماٌؾؽمجـؽزخونمضربمبالدمبؾخمصكرجم مم ممم ممممم ممم مممم مم مم مم مم مممممم م ممممممم مم ممم مممممممم ممم مممؽبم  مممم مم مم
دؾقؿونمذوهمخبؿليمآالفمبقًمعـماظذلطؿونمسـفوماظبمأرضماظروممصؿوتمبوظػراتمؼبم
مظفم مصلذن ماظلؾفقضل ماظدؼـ مسالء مسؾك مسـؿون موضدم مػـوك. ماظذلطؿون موتػرق ررؼؼف

مواىف مضروام مبلرض ماظدؼـمبوإلضوعي مسالء مضعػ مٌو ماٌؿؼدم ماظؿورؼخ مؼب ممتؾؽ مثؿ ود
مودخؾًمجـقدهمهًمإعرهمسـؿونمعوتمدـيمدًموسشرؼـمودؾعؿوئي.ماغؿفك.

وخوضونمسؾؿمسؾكمطؾمعـمعؾؽماظذلكمطؼقصرمٌؾؽماظرومموطلرىمٌؾؽماظػرسموتؾعم
مايؾشم مٌؾؽ مواظـفوذل ماشلقورؾي مٌؾؽ مواًـشقان مواظشفر موحضرعقت ماظقؿـ ٌؾؽ

موجرجقسمٌؾؽمموسوبي ٌؾؽماظزغٍمواظلؿقدةمٌؾؽماظعؿوظؼيموصرسقنمواظعزؼزمٌؾؽماظؼؾط
اظدلبرموجوظقتمٌؾؽمصؾلطنيموأعرلماٌمعـنيمًؾقػيماٌلؾؿنيموأولمعـمتلؿكمبفمسؿرم

مبـماًطوبموضدمضولماظشوسرمؼبمبعضمعومذطر:

مـطونواظـــؿؾـــؽمدــودــونموضـقماظــــدارمدارانمأؼــقانموشــؿـــدانمم

مواإلدــالممعـؽـيمواظدغقومخرادونمبـوبــؾمممؿواالرضمصـــورسمواإلضؾــق

معــرزبــونموبــطــرؼـؼمورـرخونممضــدمرتـىماظـوسمطالمؼبمعراتؾفــؿمم

                                                           
*
 ػؽذامؼبماظـلكؿنيمومظعؾفمتصػقحمىعؾي 
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موايؾشماظـفوذلمواألتراكمخوضونمصػلماظػرسمطلرىموؼبماظروممضقصرم

موضولمآخر:

مالرضمعؿؿقزؼـوالربعيمؼبماممأظـــؿمؼــؽــمعؾؽماهللمررامم

موضــقصــرمودعماظـؿؿؿقزؼـوممتؾعمخوضونمععمابـمطلرىمم

معؾؽم مصؾؿو مبزغطي مشلو مؼؼول مضرؼي مأعرػو مبدء مؼب مادطـؾقل مطوغً م: مأخرى تؿؿي
موعدمغفو،م مبـوػو معر،م مطؿو مػقالغي موأعف مػق مسقلك ماهلل مغيب مدؼـ مؼب مودخؾ ممضلطـطني مم ممممقبم مم مممم مقب ممم ممم م ممم مم م ممممم مم م م م مم م م مم م مم م ممم م م م م ممم م م مم م م

إظبمم150وئيمدـيمومداعًمظؾرومصؽوغًمأسظؿمعدنماظعوملمضؾؾماشلفرةماظـؾقؼيمبـققمثالمث
مطشؽريم معـفؿ مأخذػو مثؿ ماظلوددي ماٌوئي مآخر مؼطقل مخدل مؼب ماظػرغٍ معـفؿ مأخذػو أن
مردقظفم مواظشوممسؾكمؼد معصر ماظصؾحماٌـصقرمضالوونمعؾؽ ماظذيمسؼدمععف موػق اظروعل
مػرضؾم مإظب مودؾؿ مسؾقف ماهلل مصؾك ماظـيب مطؿوب مأراه مطشؽري موأن ماظـققي ماظضوؼع ابـ

ؼبمودطمملبعدهمإظبماظػؿحماإلدالعم*يمذػىموادؿؿرمعؾؽمبينمطشؽريعؾػقفمؼبمخرض
ماظؼرنماظؿودعمواهللمأسؾؿ.

وأنمروعيمضوسدةماظروممبـقًمألربعيمأالفموػبلؿوئيمعـمعؾدأماًؾقؼيموبـوػومعـم
عؾقطفؿمعؾؽمازلفمروعوشمابـمبرضوشمرقشلومعـماظشؿولمإظبماىـقبمسشرؼـمعقالمؼبم

مارتػوع مو معقال مسشر ماثـو مأذرعممسرض مسشرة مسرض مؼب مذراسو مأربعقن مو ممثوغقي دقرػو
مأنم مو مبـوئفو معـ معوئي مو مألظػ ماظـؾقؼي ماشلفرة مطوغً مو ماظروم مأعؿ متـلى واظقفو

"مايؽقؿيموضولماظطدليم**اظققغوغقنيمإخقةماظرومماغؼرضمعؾؽفؿمبلعرلتفؿم"طالمبضرة
مطبؿ مدبرؼى مبني معو ممعدمة م م ممم م م مم ممم معؾؽـممقبم موعـ موغقػ مدـي مأظػ ماشلفرة موبني ماظؼدس مصر

األدؽـدرمإظبماشلفرةمتلعؿوئيموغقػموسشرؼـمدـيموسؿرماظـيبمسقلكمسؾقفماظلالممإظبم
مدـي.م مومثوغقن موػبس مػبلؿوئي ماشلفرة مإظب مرصعف موعـ مدـي موثالثقن ماثـون رصعف

ماغؿفك.

ممضدمصوقماألطػوءمؼبماظدػوءمواظرشسممممربؿدمبؽداشمػقمبوذؿفو

وئؼماًقورمعـمطؾمذلءمواظػقؼيمؼؼولمصوقمأصقوبفمصقضوموصقاضومسالػؿمبوظشرفمواظػ
عومصبؿؿعمبفمضرعماظـوضيموذوماظػققمدقػمععروفموصققمعؾؽمعـماظروممغلؾًمإظقفم
معـم متشكص ماظيت مواظرؼح ماظـزع مسـد مؼلخذ ماظذي مطوظغراب مواظػقاق ماظػقضقي اظدغوغرل
اظصدرموعومبنيمايؾؾؿنيمعـماظقضًمأومعومبنيمؼدكموضؾضفومسؾكماظضرعموضقظلماالطػوءم

                                                           
 غلكيمأ:مدؼطً:مومداعًم150

 Lascarisولمشلؿمبـقمطشؽريمؼؼ*
 Cléopâtreطالمبضرةم:مطقؾقبذلامم**
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ؿوثؾنيمواظؽػمماٌؿوثؾمواظؿؽوصمماالدؿقاءمواظدػوءماٌؽرموجقدةماظرأيمواىؿعمدػوةمأيماٌ
مواظداػلم ماظعوضؾ مطغين مودػك ماظعظقؿ ماألعر مواظداػقي مودػوءم مدػقمو مطرضك ممودػقت م مممممم م مممممم م مم م م م ممم ممم مممم ممم مم ممم مممممم ممملب ممم ممـبم مم م م مم م م مم مم
مأرشوسم مواىؿع مواظـؿوء مواظدلطي مواًرل ماظـعؿي ماظرشس مواظرشس، موضقظل األحلـ

مممموبفوءماٌرأةماظقظقدموأرشلفماهللمعوالممأيمأطـرمواٌرشقسماٌؾوركمواظرجؾماظؽـرلماًرلم ممم ًممم مممم مممم م مممممممممممممممممممم مم
وبوركمصقفمواٌرشسمطؿقلـماظذيمؼـػعمغػلفمواظعقشماظقادعموضدماجؿؿعًمخصولم
مغعؿيم موأي مواظرضقان مواظلعودة مبوظـعؿ مأهػ موضد مدوالتل مبؽداش م مربؿد مؼب اًرل
مأرجوءهم موغبً مصـوؤه معـع مو مداؤه موسظؿ مصؼدوه ماظذي موػران مظـغر مصؿقف معـ أسظؿ

اظدػوءماذؿفرمبفمرجولمسظوممؼبماىوػؾقيمواإلدالم.مصوظذيمضربمبفماٌـؾمؼبماظدػوءمو
ممممممممؼبماىوػؾقيمضقسمبـمزػرلماظعؾلل،موؼبمثؼقػمطـرلممطعروةمبـمعلعقدمومشرلهمومٌوم م ممممممم ممم ممممممم مفبم مم مم ممممم ممم م م مممممم م ممم ممم ممممممم مم ممم
موم ماظؿؿقؿل محوبس مبـ ماألضرع مععف مطون محـني مودؾؿ مسؾقف ماهلل مصؾك ماهلل مردقل شزا

شزومتوموأغؿؿومملمتلؾؿومألغفؿومطوغومحقـؽذمعـمسققـيمبـمحصـماظػزاريمضقؾمشلؿومملم
اٌمظػيمصؼوال:مظعؾـومغصقىمعـمديبمثؼقػمجقاريمؼؾدنمظـومأوالدمدػوةموأعومؼبماالدالمم
ممصقضربماٌـؾمؼنؼموسمبـمععووؼيمضوضلماظؾصرةموغظوئرهموضدمضوظًماظعرب:مأدككمعـم ممم م م ممم م مممممم ممممممممممممم مممممم ممممم م ممممممممممم ممم ممممممبم ممممم مم مم

ؽمبـمطـوغيمضؿؾفمحوثؿموأذفعمعـمربقعيمبـمعؽرممػقمعـمبـكمصراسمطنبـمشـؿمبـمعوظ
ممغؾقشيمبـمحؾقىماألدديموأخؾورهمعشفقرةموأشرممعـمطؾقىموائؾموعرممظـومذطرهموأوصكم مممممممم مممممقبمممممم ممممم ممم مم ممقبمم ممممممم م ممممممم مممم مم م ممم ممم مم مممم ممم
عـماظلؿقءلمبـمسودؼدماظقفقديموخدلهمعشفقرموأذطكمعـمإؼوسمبـمربقعيموأدقدمعـم
ضقسمبـمسوصؿماٌـؼريمبطـمعـممتقؿموٌوموصدمسؾكمردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿم

ممذامدقدماظقبمرمموٌومعوتمضولمصقفماظشوسربلطمظفمرداءهموضولمػ مم مممممممم مممم ممممممممؽبمؽبممممممم مممم

مورغبؿفمعومذوءمأنمؼذلغبومسؾقؽمدالمماهللمضقسمبـمسوصؿم

موظؽـــفمبـقونمضـقممتفدعومموعومػؾؽمضقسمطلنمػؾؽمواحـدم

وأعـعمعـمايورثمبـمزوملموأبؾغمعـمدقؾونمبـموائؾموأحؾؿمعـمأحـػمبـمضقسم
موأصدقمعـمأبلمذرمموأطذبمعـمعملمقمؾمؿيموأسقك مم مؽبمؿبم ممممم مممؾب ممم مم ممممقبممم مممم ممم مم عـمبوضؾموأغعؿمعـمحرؼؿماظـوسؿمؼؼولمممم

ممأمذمؽمؿممعـماظؾودقسموأغبؼمعـمذرسيموأعـعمعـمأمممضرصيمطوغًمتعؾؼمؼبمبقؿفومػبلنيم م م ممم ممممم مم ممممم ممم ممممممممممم ممم ممممممم مممم ممم م مممم مم مممممم م مؾبمم مؿب م 
معرمةم مبـ مجملموسم مجورة ماظؾودقس ماظقؿوعي مزرضوء معـ موأبصر مزؾؿي معـ موأرتك مممقبممدقػو م مم مؽب مؽبم مؾب م مممم م م مم ممممم مممممممم مممممم م مم مم مممم مممم م م مم م ممممم مممم
ماظيت متغؾى مثورتمصؿـيمبؽرمو موبفو موائؾ مطؾقى ماظـوضيماظيتمضؿؾمبفو ماظشقؾوغلموشلو

مممؼؼولمشلومحربماظؾودقسموأممضرصيماعرأةمعوظؽمبـمحذؼػيماظعمداريموطونمؼعؾؼمؼبمبقؿفوم ممممم مم ممممم مم ممم مممممممممكبممم مم ممم مممممممممممممممممممم مم مممممم مم ممم مم ممم
ػبلقنمدقػومحملورعفوموطوغًماعرأةمعـمبينمسفؾموزرضوءمععؾقعيموزؾؿيماعرأةمعـم
ػذؼؾمزغًمأربعنيمدـيمصؾؿومسفزتمسـماظزغومضودتمصؾؿومسفزتمادبذتمتقلوموسـزام

ومؼبمذظؽمصؼوظًمحؿكمازلعمأغػوسماىؿوع.مصؽوغًمتزغلماظؿقسمسؾكماظعـزمصؼقؾمشل
مدوبوطموذؼوقماظـعؿونم موحفوم محوجىموضرطمعورؼي مضقشلؿمضقس مبفماٌـؾ وممومضرب
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ـمموطونمععفؿمصنذام مممممممموغداعيماظؽللمموحدؼٌمخراصي.مػقمرجؾمعـمبينمسذرةمدؾؿفماىم مممم مم مقبمم م  مممممم ممممم مم ممم ممم م مممم ممممممم مم ممم مقبمم م م ممممممممم
مبفم مأخدل مػؽذا مضول. مطؿو مصقفدوغف ماألرض مأػؾ مبف مصقكدل مأخدلوه ماظلؿع، ادذلضقا

يبمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمأعـومسوئشيموضولمشلومأصدقمايدؼٌمحدؼٌمخراصيموعـماظـ
أعـوشلؿماظؼقلمعومضوظًمحذامموعقاسدمسرضقبمػقمرجؾمعـماظعؿوظقؼموضقشلؿمؼقممحؾقؿيم
ممظقسمبلرمموضقشلؿمظؿلؿعمبوٌعقدمخرلمعـمأنمتراهموػقمتصغرلمععدمرجؾمعـلقبمإظبم ممم مم مممم م ممممممم مم مممم مممممممم ممم ممم م ممممممممم مم ممممم ممقبمممم ممم مم

ظعصوموأولمعـمضرسًمظفماظعصومدعدمبـمعوظؽمععدوعـماألعـولمضقشلؿمصالنمعومتؼرعمظفما
مبـماظضربموعـمأعـوشل ماظؽمؿموغلمثؿمضرسًمظعوعر مممممم مممم مم مممم مم ممممممم م ممممممم م مؽبمم معقضعفموعـفممؿمم ماظشلءمؼبمشرل وضع

مطؿلؿؾضعماظؿؿرمإظبمػوجر.مضولماظشوسر:

مطـؿـلؿؾضعممترمإظبمأػؾمخقدلاممصــوغـوموعــمؼفدىماظؼصوؼدمسبقغوم

مجؿؿوعمداسقيمإظبماظػراقموعـفوعـفمعومتؾضمضطرةمواظؾضمأضؾماظلقالنموضقشلؿماال

م*ظــعــؿــرمأبــقــؽمإالماظػرضـدانموطـــؾمأخمعــػــورضـــفمأخــــقهممم

مأضقكمظذظؽمحزبماظؽػرمعـؾؽسمممصففزمجـدامعـماألبطولمحوصرػو

ؼؼولمجفزماٌقًمواظعروسمواٌلوصرمأسطوػؿمعومضبؿوجقنمإظقفموضدمجفزهموفقزام
ظضؿماظعلؽرموؼؼولمظألسقانمأؼضوموصـػمعـماًؾؼمصؿففزمواىؿعمأجفزةمواىـدمبو

مأيم مبوظؿقرؼؽ مبطؾ معػرده ماظعلؾمواألبطول معـفو مجـقدا مأنمهلل موؼبماٌـؾ محدة. سؾك
مأبطولم مواىؿع ماالضران مدعوء مسـده متؾطؾ مأو مشلو مؼؽذلث مصال مجراحؿف متؾطؾ ذفوع
مظؾقردم مؼؼول موحزب مصور ممبعـك موأضقك ماظعدو مربوصرة موعـف ماظؿضققؼ وايصر

موأعرمواظ مرأؼف مسؾك ماظذؼـ مو موأصؾوحف ماظرجؾ موجـد ماظـوس موعبوسي مواظلالح طوئػي
ممبعـكم موعـؾؽس مواظشدة ماظعذاب مواظؾلس ماظدؼؽ موايقزاب مذدؼد مأي موحزؼى حوزب

مععذبمضوضًمسؾقفمأحقاظفموأدبرمإضؾوظفمضولماظشوسرمؼبمسؿرمبـمػـد:

مـوسماغـعؿوؼــقممغعــقؿمصــقفمظؾممممظفمؼقممبمدومصقفمظؾـوسمأ بؿبل دؽبو

موؼؼطرمؼقمماظؾمسمعـمدقػفماظدممصقـؾعمؼقمماىقدمعـمطػفماظـدامم

وؼبمحوذقيماظلقدمسـدمضقلماظلعدمؼبماٌطقلمػؾمسرصًماظدارمبوظغرؼني،ماظغرؼونم
مطونم ماٌـذر مبـ ماظـعؿون مألن مشرؼؽبقؿبـ مدؾبؿكبقؽبو ماالبرش مجذميي مغدميل موسؼقؾ معوظؽ ضدلا

مدفمطذامؼبماظصقوحموضقؾمطونمؼـودعفمرجالنمؼغرؼفؿومبدممعـمؼؼؿؾفمإذمخرجمؼبمؼقممب
مصذلاجعقام مظقؾي مععفؿو مبـماظػضؾموسؿرمبـمعلعقدماالددؼونمصشرب مخؽبوظد عـماظعرب
اظؽالممصغضىموأعرمأنمصبعالمؼبمتوبقتنيموؼدصـومبظفرماظؽقصيمصؾؿومأصؾحمدللمسـفؿوم
مطؾ مؼب مظـػلف موجعؾ مبؾـوئفؿو موأعر مسؾقفؿو موضػ محؿك مورطى مصـدم مبصـقعف مصلخدل

                                                           
 وػؿومنؿؿونم*
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دـيمؼقممغعقؿموؼقممبمسمصؽونمؼضعمدرؼرهمبقـفؿومصنذامطونمؼقممغعقؿفمصلولمعـمؼطؾعم
مرأسم مؼعطقف مسؾقف مؼطؾع معـ مصلول مبمس مؼقم مطون موإذا ماإلبؾ معـ معوئي مؼعطقف سؾقف

مضربونموػقمدؾبوؽببؿبقؽبيمعـؿـيماظرؼحموؼمعرمبفمصقؼؿؾموؼغريمبدعفماظغرؼون.ماغؿفك.

ظزػرماالطؿمؼبماالعـولموايؽؿم"وطونمسؾقدموضولماظشقخمايلـماظققدلمؼبمطؿوبفم"ا
مضولم مبوظؼؿؾ مأحس مصؾؿو مبمدف مؼقم مؼب ماظـعؿون مسؾك مرؾع ماٌشفقر ماظشوسر ماالبرص ابـ
مإذام مبقعو مؼؾقع مطؾوع مضبني ماظرجؾ محون مؼؼول ماشلالك موايوئـ مرجاله محبوئـ أتقؿؽ

رآهممػؾؽمصفقمحوئـموأحوغفماهللمأػؾؽفموػذاماٌـؾمؼضربمصقؿـمدعكمإظبمعضرتفمصؾؿو
ماظـعؿونمضولمأالمطونماظذبحمظغرلكمصلغشدمسؾقد:

موػؾمشرلػومعقؿيمواحدةممممالمشرورمعـــمسقشيمغوصـذةمم

مبلنماٌـوؼومػلماظراصـدةمممصلبؾغمبـــينموأســؿوعفــؿممم

مصؾؾؿقتمعــومتؾدماظقاظدةممممصالموزسقامعـمغبوممدغقومم

مؼبمػذ مأبل مظؼقين مبدمعـماٌقتموظق معـمصؼولماٌؾؽمال مصوخذلمإعو مظذحبؿف، ماظققم ا
األطقؾمأوماألصفرمأوماظقرؼدمصؼولمسؾقدمثالثمخصولمعؼودػومذرمعؼودموحودؼفومذرم

مربودموالمخرلمصقفومٌرتودمثؿمضول:

مثالثومأرىمؼبمطؾفوماٌقتمضدمبـرقمممموخرلغلمذومبمسمؼبمؼقممبمدفم

مدقوئىمعومصقفومظذيمخدلةمأغلؼمممطؿومخرلتمسودمعـماظدػرمعرةمم

مصؿــذلطفومإالمطؿــومظقؾيماظطـؾــؼممممدقوئىمرؼحمملمتقطؾمبؾؾــدةمم

صلعرمبفمصذبح.موٌومدخؾمابـمزؼودماظؽقصيمصلؿعمبفمسؼقؾمهقلمإظبمدارمػوغلمابـم
سروةماٌراديمصدلقبمسؾقفمربؿدماألذعٌمبـمضقسمصؾؿومغظرمابـمزؼودمضولمسؼقؾماتقؿؽم

محبوئـمرجاله.

موصوئؼمعصطػكمذومايزممواظػرسمممصؽونمحنيمأزنمحلـمؼزاوشلو

موصوئؼم مغزاوشلو مأردقا موأؼدؼفؿ موضول ماظشوسر مضول مطؿو موضبوربفو مؼعوىفو ؼزاوشلو
مبعـكمسظقؿماظلؾولموعصطػكمػقمبويماألؼوظؿنيمطوغؿومضؾؾفمألعرلؼـمعلؿؼؾني:معوزوغيم
مذفؿوم موطون مووزؼره ماٌذطقر ماظؾوذو مصفر مػق موحلـ مرقؼؾ ممبعـك مأزن مو متؾؿلون و

ورصوممبؽوؼدمايربموددوئلفومروظؾومٌعوظلماألعقرمعغؿـؿومظـػوئلفومواظلؾولمذفوسومس
مصقفم ماظؾػظ مػذا مادؿعؿول ماظعرب مسـد مؼلؿع مومل ماظشورب مذعر مرقل مػق ماظلني بؽلر
ؼعينمظػظمصوئؼمغعؿ.مضولمؼبماظؼوعقسمصقوقمطؽؿوبموشرابماظطقؼؾموإمنوماظذيمزلعم

ماظ ماظلؾؾي ماظؼوعقس مؼب مضول مصؼد ماظلؾول مػق مسؾكمصقف مأو ماظعؾقو ماظشػي مودط مؼب دائرة
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ماغؿفك.م مدؾول مواىؿع مضول مأن مإظب ماظشوربني مذبؿؿع مأو مررصف مأو ماظشعر معـ اظشورب
مبوظؽلرم مصرادي معػردة ماظػوء مبؽلر مواظػرس مبوظـؼي مصقف مواألخذ ماألعقر مضؾط مػق وايزم
أؼضوموػلمإصوبيماظظـموجقدةماظذػـموحلـماظؿػطـموأعوماظػراديمبوظػؿحمصفلمثؾقتم

كماًقؾمضولمؼبماظؼوعقسماظػراديمبوظؽلرمادؿمعـماظؿػرؼسمبوظػؿحمايذقمبرطقبمسؾ
اًقؾمواظذيمؼضربمبفماٌـؾمؼبماظػراديمبوظؽلرماؼوسمبـمربقعيموؼبماظػراديمبوظػؿحم

 ربقعيمابـمعؽرممععمزؼودةمطقغفمأذفعمأػؾمزعوغف.موعـمظطوئػماظػراديمأنمأبومغوؼؾي
رمظؼؿؾمطعىمبـماألذرفماٌشفقرمبوألذىمظؾؿلؾؿنيمرضلماهللمسـفمٌومذػىمظقالمععمغػ

صـوداهمصلؿعًماظصقتماعرأتفمصؼوظًمظفمالمدبرجمػذامصقتمؼؼطرمعـفمدممصؼولمشلوم
ػقمصقتمأخلمأ بكبلمغؽبوؼؾي،مإغلمرضعًمععفمأعقبف،مظقموجدغلمغوئؿومعومأؼؼظينمصؼوظًم

م مػذا؟ معو مصؼول ماظلققف مععفؿ ماألغصور معـ معبوسي معع مصقجده مظف مصكرج ضوظقامدذلى
مبفمإظبمعقضعموطونمآغذاكمسرودوموأطـروامذؽبؿقبفم غرػـفومظؽمؼبماظزرعمواظقبؿرمثؿمتـققا
وػؿمؼؼقظقنمظفمعومأسطركمصوحؿضـمأحدػؿمرأدفمظظـفمأغفمؼشؿفمصضربفمآخرمصؼؾؿفمثؿم
جؽبزنبوامرأدفموذػؾقامبفمإظبمردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿموضًمصالةماظصؾحمصؾؿومرآػؿم

ؾؿمضولمأصؾقًماظقجقهموعـماظػراديماظصوئؾيمأنمسؿرامبـماًطوبمصؾكماهللمسؾقفمود
متؾقعفم مبؾؾـفو مسفقز موجبـؾفو ماظؾنب متؾقع ماٌدؼـي مدقق مؼب ماعرأة موجد مسـف ماهلل رضل
مششمصؼوظًمالموضولمظؾعفقزمصؼوظًمالمصؼوظًماظشوبيمبؾم مصؼولمظؾشوبيمػؾمصقف أؼضو

موحذر مذظؽ مسـ ماظؾورحي ماٌمعـني مأعرل مؼو موغفقؿفو مظنبمعذضـي مصلػرق مصلبً معـؽ تفو
اظعفقزمثؿمذػىمإظبمابـفمسوصؿمصؼولماذػىمإظبمتؾؽماٌرأةماظيتمتؾقعماظؾنبمانمطوغًم
الزوجمشلو،متزوجفومصؾعؾقبماهللمؼرزضؽمعـفومذرؼيمصوييمصللشلومسوصؿمصوخدلتمبلغفوم
معروانمصقظدتمظفم مظعؾدماظعزؼزمبـ مسوصؿمصزوجفو مظفمأم مصقظدت مصؿزوجفو المزوجمشلو

سؾدماظعزؼز.موعـماظػراديمأنمذقكومطؾرلامزسؿمأغفمرأىمػاللمرعضونموؼبماظؼقممسؿرمبـم
أصغرمدـومعـفمصؾؿمؼروهمصوغزظفمإؼوسمبـمربقعيماظؼوضلموغظرمؼبموجففمصرأىمذعرةمعـم
حوجؾقفمبقضوءماسبدرتمسؾكمصقرةماشلاللمسؾكمسقـفمصفعؾمسؾكمأصؾعفمبؾالموظؾدػوم

أسؾؿفمبصـعفمظفمثؿمضولمظفمأرغلماشلاللمععمذعرمايوجىموملمؼػفؿماظشقخمذظؽموالم
مضقظفم مسـ مرجع مبوظؼصقبي ماؼوس مأخدله مصؾؿو مؼؼقـو مرآه مضد مطون مأغف موحؾػ مذقؽو مؼر صؾؿ

موسؾؿمأغفمخققبؾمظف.

مووزؼرهم مظصفره مسؾقفؿ مسؼد موػران ميرب ماظعلوطر مجفز مٌو مدوالتل مبؽداش وطون
سـماظؾويمربلممأزنمحلـمصؽونمتدبرلمأعرماىققشمومتدبرلمايربمامنومؼصدرمسـفمو
ماظدؼـمعصطػكمبـمؼقدػمرغبفؿوماهللموأنحمدعقفؿومومنومرحبفؿو.
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مسـدم ماٌعروف موإمنو ماألعؿ معـ مشرلػو موطذا ماظقزؼر متعرف مال ماظعرب مطوغً تـؾقف:
عؾقكماظؿؾوبعيمتلؿقؿفمبوظؼقؾموػقماظذيمأرادمايؾػوويمرغبفماهللمحقٌمضولمؼبماظؾويم

عروفمسـدمأػؾماٌغربمتلؿقؿفمبوظؼوؼدمومعصطػكموػقمعـماالضقولمصوئؼمعصطػكمواٌ
موم مبطرخون مبعضفؿ مو مبوٌزربون مسـف مؼعدل مصؾعضفؿ ماظعفؿ معؾقك معـ ماظعرب مشرل أعو
بعضفؿمبوألدقارموبوظؾطرؼؼمإظبمشرلمذظؽموأولمعـمتلؿكمبوظقزؼرمأبقمدؾؿيمحػصمبـم

أعقيمدؾقؿونماًاللماشلؿداغلموزؼرماظلػوحموملمؼؽـمػذاماالدؿمضؾؾمذظؽمؼبمدوظيمبينم
والمشرلػو.موطونماظلػوحمؼلغسمبفمطـرلامألغفمطونمذامعػوطفيمحلـيمصوحىمدقوديم
وتدبرلموطونمذامؼلورمأبذرمأعقاالمطـرلةمؼبمإضوعيمدوظيمبينماظعؾوسموأبقمعلؾؿمؼقعؽذم
تؾعمظفموضدمبعٌمأبقمعلؾؿمعـمخرادونمإظبماظلػوحمؼعرصفمبػلودغققبيمأبلمدؾؿيموعقؾفم

ؿؾفمصؾعٌماظلػوحمألبلمعلؾؿمؼؼقلمظفمػذامرجؾمبذلمعوظفمإظبماظعؾقؼنيموحرضفمسؾكمض
ؼبمخدعؿـوموصصقـوموضدمصدرتمعـفمػذهماظزظ يمصـقـمغغؿػرػومظفمصؾؿومرأىمأبقمعلؾؿم
مربؿدم مآل موزؼر مؼؼقل موطون ماظلػوح موالؼي معـ مأذفر مألربعي مضؿؾف معـ مظف مصدس ذظؽ

ظقزر،موػقمايؿؾمألنمواظقزؼرماٌعنيماظؼوئؿمبقزرماألعقرموػقمثؼؾفومألغفومعشؿؼيمعـما
معـم معشؿؼي مأغفو ماظزجوج موضول مضؿقؾي مابـ مضول مػؽذا ماظـؼؾ ماظلنبؾ طون معـ مغبؾ اظقزؼر
اظقزرموػقمايؾؾماظذيمؼعؿصؿمبفمظقـفقمعـماشلالكمألنماظقزؼرمؼعؿصؿماظلؾطونمبرأؼفم

موؼؼػمسـدمضقظف.

ؽمطونموعـمظطوئػماألعراءمودضيمتػرسماظقزراءمأنمسؾقومبـمعـؼدماٌؾؼىمذدؼدماٌؾ
تقزرمصوحىمحؾىموػقمتوجماٌؾقكمربؿقدمبـمصوحلمبـمعرداسمصفرىمبقـفؿومأعر،م
خوفمذدؼدماٌؾؽمبلؾىمذظؽمسؾكمغػلفمعـماٌؾؽمربؿقد،مصكرجمإظبمررابؾسماظشومم
مغصر:م مأبل مطوتؾف مإظب مؼقعو مصوحل مبـ مربؿقد مصؼول مسـده مصؼوم ماٌؾؽ مجالل وصوحؾفو

دسقفموأعـفمصػفؿماظؽوتىمشرضف،مإغفمضصدماطؿىمإظبمذدؼدماٌؾؽمطؿوبومادؿعطػفموادؿ
عؽراموطونماظؽوتىمصدؼؼممذدؼدماٌؾؽمصؽؿىمطؿومأعرمإظبمأنمبؾغمإنمذوءماهللمتعوظبم
صشدماظـقنموصؿقفومصؾؿوموصؾمسرضفمسؾكمصوحىمررابؾسموعـمععفمصلسفؾفؿمتعطػفم

غومسؾقفمصؼولمأغكمأرىمؼبماظؽؿوبمعومالمترونمثؿمأجوبمسـماظؽؿوبمطؿوماضؿضوهموزادمأ
اًودمماٌؼرمبوألغعؽبوممومطلرماشلؿزةمعـمأغوموذدقبماظـقنمصؾؿوموصؾماظؽؿوبمإظبمربؿقدم
وضػماظؽوتىمسؾقفمومدؾبرمبممبومصقفموضولمألصدضوئفمضدمسؾؿًمأنماظذيمطؿؾؿفمالمطبػكم
سؾقفموضدمأجوبممبومرقىمغػللموطونماظؽوتىمضصدمضقظفمتعوظبم"إنماٌألمؼلمترونمبؽم

تعوظبم"مإغومالمغدخؾفومأبدامعومداعقامصقفو"مصوظعفىمعـفؿو.موٌومظقؼؿؾقك"موأجوبفمبؼقظفم
وظبمسؿرمبـماًطوبممععووؼيمبـمأبلمدػقونمسؾكماظشوممعقضعمأخقفمؼزؼدمبـمأبلم
دػقونمرغبفؿماهللمضولم"ٌومأردتماظلػرمأوصوغلمأبلمثؿمدخؾًمسؾكمأعلمصلوصؿينم
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ػمأنمأبومسؿرمعبقؾمبـمأؼضومصعفؾًمعـماخؿالفمظػظفؿومواتػوقمععـوه"موعـماظؾطوئ
سؾدماهللمبـمععؿرمبـمصؾوحماظعذريمضولمظراويمذعرهمطـرلمسزةمؼقعومعـمأؼـمأضؾؾً؟م

بـقـي.مضولموأؼـممتضل؟مضولمظعزةمضولمالمبدمأنمترجعمتلخذممؽضولمعـمسـدمربؾقبؿ
ظلمعقسدامعـمبـقـي.مصؼؾًمادؿقلمأنمأرجعمسـمضرؼىمصؼولمالمبدمعـمذظؽ؟مضؾًم

ولماظصقػموجدتفومجوظليمسـدمجورؼؿفوموػلمتغلؾمشلومثقبومعؿكمسفدك؟مضولمعـمأ
أدػؾمواديماظدوممضولمصرجعًمإظقفومصؼولمظلمأبقػومعومردقبكمؼومابـمأخلمصؼولمضؾًم

مأبقوتومسرضًمصلحؾؾًمأنمأسرضفومصؼولمػوتفومصلغشدتموبـقـيمتلؿع:

مإظقؽمردقالموالماظردقلمعـقطـؾمصؼؾًمشلومؼومسزةمأردؾمصوحيبم

موأنمتلعرؼينمعوماظذيمصقفمأصعؾممينموبقــؽمعقسدامبلنموعؾلمبق

مبلدػؾموادماظدوممواظـقبمؼغلؾمموآخرمسفديمعـــؽمؼـقممظؼقؿينم

ضولمصضربًمجوغىمخدػوموضوظً:مؼلتقـومأخشك،مأخشك.مصؼولمشلومأبقػو:م"ممـم
مثؿمضوظًمظؾفورؼي:مإؼؿـوم*ؼوبـقـي".مضوظً:مطؾؾومؼلتقـومإذامغومماظـوسمعـموراءماظرابقيم

عـموادماظدوممحطؾومظـدبحمظؽـرلمذوةمومغشقؼفومظف.مصؼولمطـرل:مأغوممأسفؾمعـمذظؽموم
خرجًمبـقـيمإظقفمومجوءمعبقؾم راحمإظبمعبقؾمصلخدلهمصؼولمظف:ماٌقسدموادماظدوممو

مذظؽم معـ مأحلـ مذبؾلو مرأؼً معو مطـرل: مصؼول ماظصؾح مبرق محؿك مبرحو مصؿو إظقفو
عبقؾموادماظؼرىموروىمعبقؾمسـماشلدبيمماجملؾسموالمرأؼًمأصفؿمعـفؿو.موطونمعـزل

مبـمخرذؿمومػدبيمسـمايطقؽيمسـمزػرلمومابـفمطعىمومعـمذعرمعبقؾ:

مظؾؾبــمإذامعوماظصقػماظؼكماٌرادقوموخــدلتــؿوغلمانمؼؿــؿودىمعــزلم

مصــؿومظـؾـقىمؼرعلمبؾــماٌرادقومصفذهمذفقرماظصقػمسـوقماغؼطعًم

معـماظشققمادؿؾؽلمايؿوممبؽوظقومموعــوزظؿـؿمؼـومبــمحؿـكمظقمأغينم

موالمطــــرةماظـــوػنيماالماظؿؿودؼوممعــوزادغــلماظـقاذـقنماالصـؾوبـيم

مأضؾمإذامظــؿمأظـؼموجفؽمصودؼوممأظـــؿمتعؾؿلمؼومسذبيماظرؼؼمأغينم

موؼبماظـػسمحوجيمإظقـؽمطؿومػقوممظؼدمخػًمأنمأظـؼكماٌـقيمبغؿــيمم

معـمبعدمدؽينمرهمواظدؼـمؼبموطسممممذرهصػؿقًمســـقةمؼبمتلـعمسو

 اظػؿحمؼبماألصؾمضدماظغؾؼمثؿمادؿعؿؾمظؾؿوءماىوريموظؾـصرموالصؿؿوحمدارمايربمو
اظعـقةماظؼفرموضقظلمؼبمتلعمسوذرهمأيماظؼرنماظـوغلمسشرمألغـومبصددهموغودفنيمؼبم
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ؿقًم)عـمبعدمدؽـوػؿ(مأنماظؽػرةمصم151درجفمعـمشزوةماٌؾؽمإزلوسقؾمإظبمػـوموضقظل
عدؼـؿفؿموػرانمسـقةموأذػؾفؿماهللمعـفومعـمبعدمدؽـوػؿمبفومظػظماظراءموػقمعوئؿومدـيم
وظػظماشلوءمػبسمدـنيمومضقظلمواظدؼـمؼبموطسمأيماظدؼـمؼبمغؼصمعـمذظؽماظـغرمألنم
موالم مغؼص مال مأي مذطط موال موطس مال معـؾفو معفر مشلو مايدؼٌ موؼب ماظـؼص مػق اظقطس

مبؼلمؼبمجقصفومذلءموؼبممزؼودة.مووطلًمصالغومغؼصؿفموبرؼً اظشفيمسؾكموطسمإذا
مدقديم ماظلؾطون مأن موؼؼول م... ماخل معؿعد مالزم مواظؿـؼقص ماظـؼصون ماظقطس اظؼوعقس
ربؿدمبؽداشمعوتمإثرمصؿقفومبؼؾقؾمظؼدمطونمرغبفماهللمغودرةماظزعونموضؾؾيماإلحلونم

ؿحمأجرا،معـماحملؾقبنيمظؾففودمايوصدؼـمظشقطيمأػؾماظؾغلمواظعـود.مظؼدموصرمبفذاماظػ
ادبذهمسـدماهللمدخرا.موطونمأولمعومصؿحمعـمحصقغفومبرجماظعققنموأعومبرجماٌردكمصؾؿم

مؼػؿحمإالمبعدمصؿقفوموصؿحمدوئرمحصقغفو

ماظػرقم مضقؾ مو مصؾقو مضقؾ مو مسـقة مأصؿؿقً مصؼقؾ ماٌغرب مأرض مؼب ماخؿؾػ تـؾقف:
مبنيمجؾوشلومووػودػو.مممممممممم

زوػرمطالممابـمأبلمزؽبؼؿبدمأ نمبمبؽبعؿبضؽبفومسـقةمصوألولمصؾحمواظـوغلمسـقة.مضولمبعضفؿمو
وبعضفومصؾقوموػذاماظؿػصقؾمػقماٌكؿورمومضولمبعضماظشققخمأرضماظعـقةمطؾمعومصورم
مػربقام مأو مإظقفو ماٌلؾؿقن مسؾقفؿ مدخؾ مدقاء مإؼوػؿ مشؾؾؿفؿ مو ماظؽػور مبؼفرػؿ ظؾؿلؾؿني

صويقامسؾكممعـفومومترطقػومضولمومأرضماظصؾحمػلماظيتمحوصرماٌلؾؿقنمأػؾفومحؿك
أغػلفؿمبشلءمأسطقهمأومجزؼيماظؿزعقػومسؾكمأنمأرضفؿمتؾؼكمبلؼدؼفؿمومإعومأنمأسطقام
سؾكمتلعقـفؿمعـماظؼؿؾمأومسؾكمأغفؿمالمطبرجقنمعـمارضفؿمصؾقسمتؾؽماظؾالدمبالدم
مسـفوم مأدؾؿ ماظيت ماألرض موعـ ماظعـقة. مؼب مداخؾي ماظؼلؿني مػذؼـ مؼب مطلغفو مؼرؼد صؾح

وعومحقشلومومعراطشمومعومحقشلومومأشؿوتمومم*ػلمجؾولمدرنأػؾفومبالدماٌصوعدةموم
عومحقشلومومايؽؿمصقفو:مصؿومطونمعـفومععروفمبشكصمععنيمصفقمظفمؼؿصرفمطقػم
ذوءمومعومطونمخبالفمذظؽمصوإلعوممؼؿقالهمومؼؼطعفمٌـمؼراهمأػالمظفمومبالدماظدلبرموم

ومأنماألعوممػقماٌؿقظبمماظلقاحؾموماصرؼؼقيمجفؾماظـوسمأعرػومصؿقضػقامحقـؽذمؼبمحؽؿفو
ألعرػومأؼضومومروىمسـماألعوممعوظؽمإنماٌغربمصؿحمسـقةمومعـمأطؾمعـفمذقؽومومملم

مؼمدمظؾلؾطونمصؼدمأطؾمايرام

مطوغًمبفومرقؾوتماألغسمؼبمدغس.مممممممأضقًمعراتعمظمغوممومضد

مرتوسوم مو مرتعو مو مرتقسو مطؿـع مرتع معـ ماظرتع معقضع معراتع مو مصورت مأي أضقً
،مأطؾمومذربمعومذوءمؼبمخصىمودعيمأومػقماألطؾموماظشربمرشدامومعبؾمبوظؽلر

                                                           
 غلكيمأ:مدؼطًمػذهماىؿؾيمم151
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راتعمعـمإبؾمرتوعمومرتعمطرطعمومرتعمبضؿؿنيمومرتقعمومضدمأرتعمصالنمإبؾفمومضقظلم
غرتعمومغؾعىمأيمغرتعمسبـمدوابـومومغؾعىمػقمضقظلمبوظعؽسمأيمؼرتعمػقمدوابـوموم

ماًق مضد ماألعـ مو مصقفؿو مبوظـقن مضقظل مو معبقعو مأعرلمغؾعى مو مطلقوب ماألغوم مو ف
اًؾؼمأوماىـموماإلغسمومعبقعمعومسؾكموجفماألرضموماٌرادمبوآلغوممػـوماٌلؾؿقنم
ماإلغسم مو مبوظؿقرؼؽ مو مبوظضؿ ماإلغس مو مإغلون ماظقاحد ماظؾشر ماألغس مو ماظلقوق بدظقؾ
مبؽلرم ماظعرض مو مظؾـقب مطػرح مو ماظقدخ مضد مربرطي ماظقغس مو ماظقحشي مضد ربرطي

مال مو ماًؾؼ مو مادؿعورةمماظعني مصقف مو ماجملوز معـ مظألعـ معرتوع مإضوصي مؼب معو طبػك
مألغوم ماٌؿشوبفي مػـو ماظعالضي مألن ماٌردؾ ماجملوز معـ مػق مظقس مو ماظؿكقؾقي معع بوظؽـوؼي
معـم مػق ماظذي ماظرتع مأثؾؿـو مو مذوء معو مؼشرب مو مؼلطؾ مبشكص ماألعر مأغػلـو مؼب ذؾفـو

ثيماٌعؾقعيمػـومومممومؼـؾغلمظقازمماٌشؾفمبفمتلعؾ.مومػذامسؾكمضقلمعـماألضقالماظـال
إدراجفمػـومؼبمػذاماظطرسمومؼـكرطمؼبمعبؾيمرقؾوتماألغس،مإنماظقزؼرمايلـمبـم
ػورونماٌفؾؾلمطونمؼـودعفمأربعيمعـمضضوةماالعصورمعـماظعؾؿوءماظؽؾورمأػؾمايدؼٌموم
األدبموماظؽرممومايلىمأوشلؿماظؼوضلمربؿدمابـمأبلماظػفؿماظؿـقخلمضوضلماظؾصرةم

ػقازموماظؼوضلمأبقمبؽرمبـمضرؼعيمومابـمععروفمومآخرػؿمملمأضػمسؾكمإزلف،موماأل
ماظػراشم مو ماظػوئؼ ماظؾلوط مسؾك مظقؾؿني مأدؾقع مطؾ مؼب ماظقزؼر مػذا مسـد مصبؿؿعقن طوغقا
اظرائؼمومعومعـفؿمإالمأبقضماظؾققيمرقؼؾفومصنذامتؽوعؾمأ غؿبلكبفؿمومروبمذبؾلفؿمومػؾقام

مب ماظقضورمظؾعؼورمومتؼؾؾقا موضدموضعمؼبمؼدمثؽبقؽبابلب نيمأصـوفماظعقشموماًػيموماظطقش
مومطؾمواحدم مبؾقو مضطر مذرابو مممؾقءـبا معـؼول مأظػ مذػىمصقف مروسمعـ طؾمواحدمعـفؿ
ؼغؿسميقؿفمصقفمومؼرشمبعضفؿمبعضومومؼرضصقنمومضدمظؾلقاماٌصؾغوتمصنذامأصؾققام

سـمضضوءمسودوامشلقؽيماظؼضوةمومزيماظعؾؿوءمومضدمطونماظؿـقخلمعـفؿمومضدمسزلمعرةم
مغبدانم مابـ ماظدوظي مدقػ مسؾك مصقصد ماألػقاز مو ماظؾصرة مؼب مضضوئف مبعد موظقف مٌو بغداد
صوطرممعـقاهمومأحلـمضراهمومطؿىمؼبمعومععـوه:مإظبمحضرةمبغدادمحؿكمأسقدمإظبمسؿؾفم

مومزؼدمؼبمرتؾؿفممومرزضف.مضولماظشوسر:

مسؾـقفموسـقدهمبشلءمعـــماٌــزحمأجدمرؾعؽماٌقصقفمبوىدقبمراحيم

مسؾكمضدرػومؼعطكماظطعوممعـماٌؾحمومظؽـــمإذامأسطقؿفماٌـزحمصؾقؽـم

مومعـمبدؼعمذعرمأبلمايلـمسؾكماظغرابمرغبفماهلل:

موواسـدتفومتـؿؾـقؽمسؼؾلممبقــــوقمومضدمواسدتينماظؽلسممتؾقؽموصؾـفم

مومتـػؼمطـزماظعؼؾمأودعمإغــػـــوقمصؿــوزالمطــلسماظراحمؼـػـؼمطــزهمم

مصراغمطــالماظؽـزؼـمؼبمحولمإعالقممامطؾمعــماٌـػـؼنيمعــــمإظبمأنمشد
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مشصقنماظقصوءمعـموسدغومإظـكمأوراقمومحنيمداغًمتؾؽماظقسقدمومأورضًم

مميقينمؼؽبدؽباماظصفؾوءمعـمذاكماتلـوقمومعؾؽًمظؾصفؾوءمسؼؾلمومعؾـؽــًم

مبفمجقدهمومأظؿػًماظلوقمبـوظــلـوقمثقوبماًزمسـفمومرقضًمم152خؾعً

زلعًمؼبمصقغيماظدغقوموماٌقؾمإظبمرقؾوتفومومربؾقبوتماغلفؿومأبؾغمعـمضقلممومعو
ماظؼوئؾ،

مومغػذلضماظدغقومضؾؾفؿومومغؾعـىممغراعمبذطرماٌقتمؼبمحنيمذطرهم

مومعومطـًمعـفمصفقمذلءمربؾىممومسبـمبـقماظدغقومخؾؼـومظغرلػوم

لعقنمؼؼقل:م"ظقمصذطرمأنماإلغلونمإبـماظدغقومومعومطونمعـفمصفقمربؾىمومطونماٌ
موصػًماظدغقومبـػلفومٌوموصػًممبـؾمضقلمأبكمغقاس:

مومذومغـلـىمؼبماظـفوظؽنيمشرؼؼممأالمطـؾمحلمػوظـؽموآبــمػوظؽم

مظـفمســمسـدومصـلمثـقوبمصدؼؼممإذامإعؿقـماظدغقومظؾقىمتؽشػًم

مومعومأحلـمزـفمبربفمحقٌمضول:

مربـهبومشــػــقرامصـنغــؽمبــوظــغممتؽـرمعومادؿطعًمعـماًطوؼـومم

مومتــؾؼــكمدــقــدامعـؾـؽومطؾرلامدؿؾصرمإنموردتمسؾقفمسػــقاممم

متــرطـًمعــكوصيماظزعفــرؼــرامتــعــضمغـداعيمطػقــؽمعــؿومممم

ومطونمبعضماألوظقوءمٌومحضرتفماٌقتمحؾػمبوهللماظذيمالمإظفمإال مػق:م"ؼومعقاليم
مالمأجدمعـمؼرغبينمدقاك".محؿكمتغػرظلمألغؽمودمعـمتعذبفمشرليمو

مممبغـوؼــيمحــودثمطوظعدومومظؾػرسمممممضدعــفمبعدمسـشرمإدؿؼؾمبفو

اظعدومععروفمومصقفمإدؿعورةمعؽـقيمومسـرمطضربمومغصرمومسؾؿمومطرم،مسـراموم
مممممممسـرلامومسـورامومتعـرامطىممػؽذامؼبماظؼوعقسمومضولمؼبمخالصيمايؽؿمسـرمؼعـرمسـراموم ممممممممم ممم م مممم م م مم مم مممممم مممممممم مممم م ممبم م مممممممممممممم ممممم مم

م مطىم مععـرا مو مسـورا مقب م م مممممم مم مسؾكمممممم مسـرت مو مسـورا ماظػرس موسـر مسـقرا مؼعـر ماظرجؾ مسـر مزاد و
األعرمأرؾعًمسؾقفمومأعوماظعـرلمبؽلرماظعنيمومبقوءمصفقماظغؾورمومعـفمضقلمأبلماظطقىم

ماٌؿـيب:

مظقمتؾؿغلمســـؼومسؾقفمألعــؽــو.ممسؼدتمدؾوطؾفومسؾقفومســرلامم

مال مو ماظغؾور ماظعـرل ماٌػؿوح مذرح مؼب ماظعالعي مظطوئػ معـ مبقونمو مو ماظغني مصقف متػؿح
ظطوصؿفمأغفمظػظمعشذلكمبنيماىورحيموماظػؿقيماظيتمػلمضدقبماظؽلرةمومغفوكمسـمطؾم

                                                           
 غلكي:مأمدؼطًمصػقيمعـماٌكطقطم152
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عـفؿومواحدةمإلصالحمبؽبدؽبغؽموماألخرىمإلصالحمدؼـؽمظلوغؽ.مومإدؿؼؾمأيمإدؿؾدمبفوم
مصػلم مبوظؽلر ماظعدا مأعو مو ماظػرس مجري ماظعدو مو ماٌؾدإ مضد ماظغوؼي مو مآرؿلن مو ممتقز و

مغفماٌقالتمبنيماظصقدؼـمؼصرحمأحدػؿومسؾكمإثرماألخر،مضولمأعرؤماظؼقس.اظصقوحمأ

مدراًطومومملمؼـصحممبوءمصقغلــؾ.مومؼؽبعؿبدؾبمومأ سؿبدؽباءـبمبنيمثقرمومغعفيم

وماظػرسمظؾذطرموماألغـكموماىؿعمأصراسمومصروسموراطؾفمصورسمأيمصوحىمصرسم
مؼلؿق مشوؼي مإظب مؼلؿؾؼون مإثـني مإظب مؼضرب مرػون مطػردل مػؿو مؼبمو ماظؿشؾقف مػق مو ؼون

اإلبؿداءمألنماظـفوؼيموؾكمسـماظلوبؼمالمربوظي.مومؼبمطؿوبماظعؼدمالبـمسؾدمربفمأنم
مصؾؿوم ماألرد مأصؿبفؽبورؾبه مأعفو مظؾؼدس مسؾقف مصد مو ماظلالم مسؾقف مداوود مبـ مدؾقؿون ماهلل غيب

ظـومعـممأرادواماظرجقعمضوظقامظفم"ؼوغيبماهللمإغـومبقــومومبنيمأػؾـومعفوعيمومعػووزمصالمبدمب
زادمصوسطوػؿمصردومطونمؼلؿقفمأسقجمومضولمشلؿمإنماحؿفؿؿمظغذاءمؼرطىمسؾقفمأحدطؿم
صنغفمعومعـمصقدمؼراهمإالماضؿـصفمصػعؾقامذظؽمحؿكمأتقامأػؾفؿمومغلؾقامعـمذظؽماظػرسم
طـرلامحؿكمضقؾمإنمخؽبقؿبؾؽبماظعربمطؾفومعـمغلؾفموظذظؽمضولماظػرزدقمؼبمسؿرمبـمػقدلةم

قمٌومحؾلفمخوظدمبـمسؾدماهللماظؼلريمؼبمدربمهًماألرضموماظػزاريمسوعؾماظعرا
مػربمعـفمعـماظعراقمإظبمدعشؼمؼبمؼقممومظقؾي.

موملمؼؾؼمإال مبطـــفومظـؽمزبـرجــبومومٌومرأؼًماألرضمضدمددقبمزفرػوم

مثقىمؼبمثالثمعظؾؿـــوتمصـػرجـوممغودؼًماظذيمغوداهمؼقغسمبعــدعوم

موملمؼلرمدورمعـؾفومحــنيمأدؿبظ فوممممصلرتمعـماظعراقمظؾـشوممظقـؾـــي

مدقىمحـؽماظؿؼرؼىمعـمآلمأسقجومنقتمومملممتــمسؾقؽمرالضــيمم

مصوحؾفوم مأن مذظؽ مو ماظعرب مسـد معشفقرة مضصؿفو مو مغلؾف معـ مداحس مإن مؼؼول و
مسؾكم ماظذبقوغل مبؽبدؿبر مبـ مخذؼػي ماظغدلاء مصوحى معع متراػـ ماظعؾلل مزػرل مبـ ضقس

وئيمشؾقموماٌضؿورمأربعنيمظقؾيمصوجرىمضقسمداحلومومسشرؼـمبعرلامومجعالماظغوؼيمع
حذؼػيماظغدلاءممصقضعًمصزارةمرػطمحذؼػيمطؿقـبومؼبماظطرؼؼمصردواماظغدلاءمومظطؿقػوموم
طوغًمدوبؼيمصفوجمايربمبلؾىمذظؽمبنيمسؾسمومذبقونمأربعنيمدـيمومعـمأؼوعفؿم

ؼبمذظؽمؼؼقلمماٌشفقرةمؼبمتؾؽمايروبمؼقممػؾوبمضؿؾمصقفمحذؼػيمومأخقةمغبؾ،مو
ماظؼقسمبـمزػرلمضوتؾفؿومؼبمعرثقؿفمشلؿو.

مومدقػلمعـمحذؼػيمضدمذػوغلمممذػقًمشؾقؾلمعـمغبؾمابـمبـدرمم

محـؾبؾ لماظزعونماومضــدمطــوغــقممممضؿـؾـًمبــوخقتلمدـوداتمضقعلم

مصــؾــؿمأضــطــعمبفؿمإالمبـوغلممممصــننمذػــقًمبــفؿمشــؾقــؾــلم
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بقـفؿمأنمايورثمبـمسقفماٌريمضولمًورجيمبـمدـونمإنمومطونمدؾىماظصؾحم
مدقدم ماغو مو مؼردغل معـ موؼؾؽ مؼو مضول مغعؿ. مصؼول مؼردغل متراه ماظعرب معـ مأحدا خطؾً
ضقسمبالمعداصع.مضولمخورجيمبـمأوسمبـمحورثيماظطوئل.مضولمظف:مومػؾمظفمبـوتم

مص مأرضف مؼب مظف مصلورا مإظقف مبـو مإذػى مايورث مضول مثالثي مظف مضول مغعؿ مؼبمضول قجداه
دوحيمأػؾفمصلؾؿمسؾقفؿومومرحىمبفؿومومضولمعومحوجؿؽؿو.مضوالمظفمأردغومعصوػرتؽم
مملم مايورث مو مجفؿف مإظب ماالظؿػوت مأطـر مصؽـً مخورجي مصؼول مسـده. معـ مصذػؾو صلبك
مظفم مصؼوظً مبقؿف مإظب مدخؾ مأوس مأن مثؿ مشقض مؼب مػق مو ماظطرل مسؾقف مطلن مرأدف ؼرصع

مسـدكمو ماظذؼـموضػقا مظف:مأظؽمإرادةمؼبممزوجؿف:معـماظـػر مصؼوظً اغصرصقا؟مصوخدلػو
غؽوحمبـوتـو،مضولمالمبدقبمعـمذظؽ.مضوظًمومأيمرجؾمؼؽوصقؽمعـؾمدقدماظعربماظذيم
رددتفماظققممالمبدقبمأنممتضلمإظقفمضولمومطقػمومضدمدؾؼمعين.مضوظًمأدؾؼفمؼبماظطرؼؼم

مبوظ مصنذا مصوظؿػً مخورجي مضول مصؾقؼف. مدؾؼف مألعر مطون مشضؾؽ مبلن مظف مأسؿذر ػورسمو
راطضومسبقغومحؿكمغزلمبنيمأؼدؼـوموماسؿذرمظؾقورثمومردقبهمصزوجفمأصغرمبـوتفمصؾؿوم
أرادمبفومأػؾفومعدقبةمإضوعؿفومسـدمأبقفومصؼوظًمظفمسـدمأبلمومأعلمثؿمزفمبفومومأرادػوم
مبقؿفم مإظب مبفو موصؾقا مصؾؿو ماظؿفور مبلؼدي ماجملؾقبي ماألعي معـؾ مأطقن مصؼوظً ماظطرؼؼ ؼب

ءمضوظً:مطذبمعـمؼؼقلمأغؽمدقدماظعربمضولمومظكبؿؽب،مضوظًمتشؿغؾمأرادػومؼبمبقًماظؾـو
بوظـلوءموماظعربمؼبمايربماظشدؼدموماشلقلماٌزؼد.مصققـؽذمضولمًورجيمبـمدـون:م
اذػىمبـومظعؾسمومذبقونمظـصؾحمبقـفؿومصؿقؿؾممبدؼقبوتماظػرؼؼنيمومطوغًمثالثنيمأظػم

يمومٌوموصدمسؾكمردقلماهللمبعرلمووضعماظصؾحمبقـفؿومصؿـمثؿمضقؾمظفمصوحىمايؿوظ
بعدمذظؽمضوسػمؼبمإسطوئفمصققماظعودةماظيتمطوغًمععماظقصقد.مومأوسمػذامػقماظذيم
عؾؽفمطلرىمسؾكماظعربمبعدماظـعؿونمبـماٌـذرمومصوحىمشزوةمذيمضور.مضولماظشوسرم

مؼبمصؾحمايورثماٌذطقر

متـزلمعــومبـنيماظعـشرلتــنيمدمممدعكمدوسلمشقضمابـمعرقبةمبعدعوم

مومجولمبـقهمعـمضرؼشمومجؾبرػــؿممصوضلؿمبوظؾقًماظذيمروفمحقظـفم

مسؾكمطؾمحولمعـمدفقؾمومعدلممممميقـومظـعؿماظلقدانمومجدتـفــؿوم

مذاقمبــقـــفؿــومســطـــرمعــشؿممممتدارطؿؿومسؾلومومذبـقونمبعــدعوم

م.ماظلقدانمايورثمبـمسقفمومخورجيمبـمدـونمومسطرامعـشؿمعـؾمظؾؿالعحماظعظو
مجورػؿم معع محربفؿ مؼب مرقؾوء مضصعي متعؿؾ مخزاسقي معـشؿ مشلو مؼؼول ماعرأة مأن مأصؾف و

مجؾبرؿبػؿ،متضؿحمبفمعـمؼػر.قبمطؿومضوظًماظشؿقسمبـًمشػورماىرؼلقيمظؼقعفو.

مصـــوغـؿـؿمغلــوءمظؾؿعطرموماظؽقؾمممومدوغؽؿمسطرماظعروسمتضؿققامم
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مؾؽقػومسشرماظـػسظــقمذــوءمعـومعمممحؽــؿماإلظــفمطؿومترىمضـــدرهمم

مؼؾقـف مأن مشرل معـ مأي ماظـػس مشرل معـ ماٌوء مصالن مذرب مذربمم*ؼؼول مو مصقف سـ
بـالثيمأغػوسمصلبوغفمسـمصقفمؼبمطؾمغػسمومؼبمسلوئؾماظذلعذي:مطونمصؾكماهللمسؾقفموم
دؾؿمؼؿـػسمؼبماإلغوءمعرتنيموؼبمررؼؼمأخرىمثالثومأيمبعدمأنمؼؾققبفمسـمصقفمبكبدؽبظقؾمعوم

صؾكماهللمسؾقفمومدؾؿمغفكمسـماظؿـػقسمؼبماإلغوءمومؼؼولمغػسمأومؼبماظؾكوري:مأغفم
معـمدوسيموم غػلنيمأيمظقمذوءماهللمعومعؾؽماظـصورىموػرانمسشرمغػسمومض دؿبرؽبوؽبىمعو
غػسمميرقبمسؾكماإلغلونمومملمؼؽـمصقفمذاطرامومعؿػؽرامإال مطونمسؾقفمترةمؼقمماظؼقوعي.م

عؾؽماظروممومازلفمالونمبـمرؾوظقسمضولماظلققرلمومععـكمترةمحؽبلؿبرة.مظطقػي:مبعٌم
إظبمسؾدماٌؾؽمبـمعروانمأنمؼؾعٌمظفمسوٌومعـمسؾؿوءماٌلؾؿنيمصػؽرمؼبمذظؽمصؼولمعوشلوم
إالماظشعيبمصؾعـفمإظقفمصوطرعفمعؾؽماظروممثؿمجوظلفمؼقعومومضولمظفمأتدريمملمبعـًم

بدامظؽ.ممظؽؿ.مضولماهللمأسؾؿ.مضول:مألجؾمأنمأدلظؽمسؾكمثالثيمأذقوءمضول:مدؾؿبمسؿو
ضولمبؾغينمأنمأػؾماىـيمؼلطؾقنمومؼشربقنمومالمؼؿغقرقنمومالمؼؾقظقن.مضولماظشعيبم
ماظشعيب:م مضول مذؽ. مسـدي مؼؾؼك مال محؿك مزوػرا مظذظؽ معـوال مأرغل ماٌؾؽ: مضول غعؿ.
أرأؼًماىـنيمؼبمبطـمأعفمؼلطؾمومؼشربمومالمؼؿغقطمومالمؼؾقلمصؾقمملمؼلطؾمعوتموم

مظف مضول مثؿ مأعف مضؿؾ متغقط مالمظق مو مطؾفؿ ماًالئؼ مبفو متـؿػع ماهلل مخزائـ مأن مبؾغين :
ضولماٌؾؽمأرغلمعـولمذظؽمضولمظفمأرأؼًمم ؼـؼصمعـفومذلء.مضولماظشعيب:مػقمطذظؽ.

اظشؿعيمؼقضدمعـفومأطـرمعـمأنمضبصكمومالمؼـؼصمعـمغقرػومذلء.مومطذظؽماظشؿسم
مؼػذلونم مؼلؾققنماظؾقؾموماظـفورمومال مأنماٌالئؽي مظفمبؾغين مضولماظشعيبمثؿمضول أبدا

غعؿمضولمأرغلمعـولمذظؽمضولماظشعيبمعـؾمغػسماإلغلونمؼصعدمؼبمجلدهمومؼفؾطمالم
ؼػذلمؼبمغقعفمومأطؾفمومشرلمذظؽمصلدؿقلـمأجقبؿفمومأجوزهمإجوزةمدـقيمصؾؿومأذنمظفم
ؼبماظرجقعمطؿىمظفمطؿوبومظؾكؾقػيمصؾؿومضرأهمسؾدماٌؾؽموجدمصقفمسفؾومظؼقممصقفؿمعـؾم

قظقنمشرلهمأعرػؿ.مضولمظف:مؼومذعيبمطؿوبفؿمحرضقغلمصقفمسؾكمضؿؾؽمػذاماظشعيبمومؼ
صؼول:مؼومأعرلماٌمعـنيمامنومذظؽمظعدممحضقركمسـدػؿمومظقمرأوكمعومسظؿقغلمثؿمضولم
مظفمأظػنيمصػطـمشلومسؾدماٌؾؽمومسؾؿمأغفميـمثؿمضولم ظفماظشعيب:مطؿمسطوئؽمصؼول

ؾؽمملمضؾًمأوالمأظػنيمومضؾًمثوغقومظف:مطؿمسطوؤكمصؼولماظشعيبمأظػون.مضولمظفمسؾدماٌ
أظػونمضولمظف:مؼومأعرلماٌمعـنيمالمؼـؾغلمظلمأنمأسربمومتؾقـمأغً،مضولمسؿرمبـم

مسؾدماظعزؼزمرضلماهللمسـف:

مومظقسمأحؼمسؾؿمطؿـمطونمجـوػؾممتعــؾــؿمصؾــقسماظـؿرءمؼقظدمسوٌوم

                                                           
 ؼؾقـفمسـمصقف:مأيمؼؾعدهمسـمصؿفم*
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مظـؿقوصؾطؾــرلمأذاماظــؿػًمسؾقفمامصونمصغرلماظؼقممانمطونمســوظـؿومم

مصغــرلمإذامردتمإظــقفماٌـــلوئؾمومإنمطؾرلماظؼقممومانمطونمجوػالم

مومعرقبماظشعيبمؼقعومجبؿوسيمؼؼذصقغفمصؼولمعؿؿـالمبؾقًمطـرلمسزة.

مظعزقبةمعـمأســراضــومعـومادؿقؾً.مممػـقؽــومبؽبرؼؽـومشــرلمداءمعـكوعرم

مـنيماظؿعــسسودوامإظقـفومضرةمأسـمممممعـمبعدمسشرمومسشرمثؿمأربـعـي

مظــؽـــمؼبماألوظـكمخبــدعيمعـــكقـسمممممممصــؿؾــؽـقػومبالمطؾرلمعؾقــؿــي

ؼعينماظؽػرةمأػؾؽفؿماهللمسودوامإظبموػرانمدـيمأربعيمومأربعنيمومعوئيمومأظػمبعدم
خروجفؿمعـفومدـيمتلعمسشرةمومػقمععـكمضقظلمعـمبعدماخل..مومدـيمخروجفؿمعـفوم

تلعؾ.موماظؿعسماشلالك.مؼؼولمرجؾمتعسمومتوسسموماىؿعممخورجيمسـماظعددماٌذطقر
مضدماالغؿعوش.موماٌؾقؿيماظؼؿول.مومضولمدعدمبـم مػق تعسمومأصؾماظؿعسماظؽمبمو
مخدلم معـ مطون مو معؽي مصؿح مشزوة مؼب مذظؽ مو ماٌؾقؿي مؼقم ماظققم مسـف ماهلل مرضل سؾودة

اطىمطـرلةمومأردقامدخقشلؿمشلومػذهماٌرقبةماظـوغقيمأػؾؽفؿماهللمأغفؿمزحػقامشلومؼبمعر
شربلموػرانمثؿمخرجقامظؾدلخقالمومرجوالمؼبمسدقبةمومسددمومضقةمومم*مبردكمايرؼشي

عدد.مومضدمزحػمإظقفؿمعصطػكمبـمؼقدػمبويماٌؿؼدمماظذطرمؼبمسبقمأربعيمأالفمصؾؿم
ؼؽـمظفمبفؿمروضيمومظؼدمأخدلغومذقكـوماألطؿؾمومأدؿوذغوماألعـؾمخومتيماػؾماظؿقؼقؼم

ما مأػؾ مأسؿدة مؼبمو ماهلل مذرف ماٌشرؼب ماهلل مسؾد مبـ ماظؼودر مسؾد مدقدي ماظشقخ ظؿقصقؼ
اىـونمعؽوغفمومأحؾفمعـماظػردوسمعقطوغفمومطونمحوضرامظؿؾؽماظقضعيمأنماظؽػرةمٌوم
مملم مو مظؾؼؿول مصػو مؼعؿؾقا ممل ماظؾقر: مؼب مػؿ معدد مجؾ مبؼل مو ماظدلقب مؼب مسلؽرػؿ تؽوعؾ

مجبؿقع مظؾؾؾد مزحػقا مإمنو مو ماظرجول مذبودظي مطفقؽيممؼطؾؾقا مػؿ مو ماظػردون مو اظرجوظي
اظرحكمؼبماظدوران،مبورودػؿمطرسدمعؿصؾمومرصوصفؿمطؿطرمعـفطؾمالمؼلؿطقعمأحدم
معـم مسؾقفؿ مغبؾ معو مو مأعوعفؿ مصبعؾقن ماٌلؾؿقن مو مسبقػؿ مذفوع مؼؽر مال مو ضربفؿ
اٌلؾؿنيمإالمضؾقؾ.مومععمذظؽمملمؼرجعمعـفؿمإالماظؼؾقؾمومأنماظؾويمعصطػكمدؼطمذظؽم

ردفمظشدقبةمهرؼضفمسؾكماىفودمومطـرةمسدوهمومطؿوئىمبينمسوعرمواضػقنماظققممسـمص
مععـكم مومػذا ماٌدؼـيمحؿكمخالجقػومومػربمدوطـفو ومظؾؿلؾؿنيمخوذظقنمصؾؿمؼصؾقا

ومم*ضقظلمبالمطؾرلمعؾقؿيمومأخدلغلماظشقخماٌذطقرمأغفؿمٌومزفروامأوالمسبقمايرؼشي
فؿمبوظؽقرمحؿكمطشػقػؿمسـمذورهماجؿؿعماٌلؾؿقنمسؾكمذظؽماظلوحؾمصصوروامؼرعقغ

اظؾقرمومضولم:مومأولمطقرةمأتًمعـمأسداءماهللمغزظًمعـكمؼبماألرضمبؼدرمذراعمأومبوعم
ومضقظـومظؽـمؼبماألوظبماخل:مأيمأنمأخذػؿمظقػرانماٌرقبةماألوظبمؼبمأولماظعوذرمطؿومعرقب،م

                                                           
 اظؽؾرلمحلىماٌصودرماإلدؾوغقيمومظقسمعقـوء.ماىرؼشيم:مذورهمؼؼعمبنيمرأسمصوظؽقنموماٌردكم*
 



 سفائب األدػار و ظطائف األخؾار

 

 291 

خذوهممبؽرمإمنومطونمخبداعمومعؽرموماحؿقولمالمحبربمومضؿولمومذظؽمأنمبرجماٌردكمأ
مبنيم معقـوق مغؼض مو مشدر مو ممبؽر مدخؾقػو مإمنو مبلـني مذظؽ مبعد ماٌدؼـي مو ؼفقدي
موضعًم معوظؼي مأػؾ مأن مضبؽك مضؾؾفؿ. معوظؼي مألػؾ مذظؽ موضع مطؿو مبقـفؿ مو اٌلؾؿني
مورائفؿم معـ مو مغؼضقػو مصؽؾفو مذررو مسشر ممثوغقي مسؾك ماظؽػرة مبني مو مبقـفؿ اظـؿفودغي

بفمطبقسمإذامشدرمبفمومصالنمخوسمبعفدمصالنممغؾدوػوموماٌـكقسماظغودر.مؼؼولمخوس
مأيم مبوظعراق مدفـ مادؿ مػق مو ماظ ؿؿبكلبقس معـف مو مذظؽ مأي مدبققال مخقلي مو مغؽٌ أي

معقضعماظؿذظؾمومععؾقممسـدماظعربمانماظغدرمأوظفمسورمومسوضؾؿفمبقار.

ومٌومأضؿرتمضؾقؾيمجرؼسماظغدرمبنخقاغفؿمرلؿمىقرماٌؾؽمسؽبؿؿبؾققماظطؿللمسؾقفؿم
مس مسزعقا مألخقفومو مضوظً مو ماىرؼلقي مشػور مبـً ماظشؿقش محذرتفؿ مبفؿ ماظػؿؽ ؾك

األدقدمالمتػعؾ.مصوبلمصودؿلصؾقامرلؿمبوظؼؿؾموماظليبمومضدمنومعـفؿمرجؾمؼؼولمظفم
ماظقؿـم معؾقك مأحد متؾع مبـ محبلون مصودؿصرخ ماٌشفقر ماظقؿوعي مرزضوء مأخ مػق مو رصوع

لماهللمسؾقفمومدؾؿمأػؾمبؽرمصزحػمإظبمجرؼسمصلبودػؿمإظبمآخرماظدػر.مومٌومبعٌمردق
ععقغيمإظبمبينمدؾقؿمؼعؾؿقغفؿماظؼرآنمصؾؿومسؾؿمبذظؽمسوعرمبـماظطػقؾمحشرمشلؿمرسؾم
عـمضؾوئؾمدؾقؿمومذطقانمومبينميقونمومبينمسصقيمصؼؿؾقامأػؾمبؽرمععقغيمطؾفؿمصؾؿوم
مػبؾم مو متالذقا مو مصدثروا مسؾقفؿ مدسو مدؾؿ مو مسؾقف ماهلل مصؾك ماهلل مردقل مبذظؽ اخدل

وماغؼطعمدابرػؿمبلؾىمدسقةمردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمومدؾؿمومدسومبعدمذظؽمذطرػؿم
مسؾكمسوعرمصلخذتفمشدقبةمطؿوعرقب.

مضقظـو مأسنيمو مجؾؾؿفؿممضرة ماألبؿبقؾبر  مأضوصل معـ مو مأحؾؿفؿ مو مأحؾقػو مصنغفؿ اخل..
أداعفوماهللماآلنمظإلدالممومضطعمرجوءػؿمعـفومسؾكماظدوام.مضولمؼبماظعؼدموصدمعصعىم

ماظزبرل مأدؿؼرمببفؿمبـ مصؾؿو ماظزبرل مبـ ماهلل مسؾد مدقدغو مأخقف مسؾك ماظعراق مأػؾ مبقجقه
اجملؾسمضولمعصعى:مؼومأعرلماٌمعـنيمػمالءمرؤوسماظعراقمأتقًمبفؿمإظقؽمتقادقفؿم
عـمعولماهلل.مضولمجؽؿينمبعؾقدماظعراقمألسطقفؿمعـمعولماهلل.موماهللمالمصؼؾًمورؽبدؽبدؿبتؾب.م

وممصرفماظدؼـورمبوظدرػؿ.مضولمسؾقدماهللمبـمضؾقون:موماهللمإنمبمظكبلمبفؿمعـمأػؾماظش
أتدريمعومعـؾـومومعومعـؾؽمصقؿومذطرتمضولمومعؽبومذظؽمعـؾـومومعـؾؽمومعـؾمأػؾماظشومم

مطؿومضولمأسشكمبؽرمبـموائؾ.

مشرليمومسؾؼمأخرىمذظؽماظرجؾممسؾؼؿفومصرصومومسؾؼًمرجالممم

قامسؾدماٌؾؽمبـمعروانمأحؾؾـوكمسبـمومأحؾؾًمأغًمأػؾماظشوممومأػؾماظشوممأحؾ
ثؿماغصرصقامعـمسـدهمخوئؾني،مصؽوتؾقامسؾدماٌؾؽمبـمعروانمومشدرواممبصعىمبـماظزبرلم
رضلماهللمسـفؿو.مومعـمظطوئػماالذعورمؼبماحملؾيمضقلمابلماٌطوعمذيماظؼرغنيمغبدانم

مبـمغوصرماظدوظيماظؿغؾيب.
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ماألظػإذامرأؼًماسؿـوقماظالممومممإغلمألحلدمالمؼبمأدطرماٌصقػم

مإالمظــؿومظؼــقومعـمذدةماظشغػمممومعومأزـــفــؿومرولماسؿــوضـفؿوم

مدخؾماظشؾؾلمؼقعومسؾكمذقكفماىـقدمرضلماهللمسـفؿومصقضػموماغشد

مومرعقغلمبوظـصقبدموماظصقبدمصعىمممسقدوغلماظقصولموماظقصؾمسذبم

معومجــزاءمعـــمضبىمإالمضبــىممالمومحؼماًضقعمسـدماظؿالضـلم

ماىـقدمبؼقظفصلجوبفم

مشؾؾًمدػشيماظلرورمصؾؿمأعؾؽمأظؾؽوموممتــقًمأنمأراكمصـؾؿومرأؼؿؽم

عوتماظشؾؾلمرغبفماهللمدـيمأربعمومثالثنيمومثالمثوئيمظقؾيماىؿعيمظؾقؾؿنيمبؼقؿوم
عـماظؼعدةمبؾغدادمومدصـممبؼدلةماًقزرانمسـممثوغنيمدـيموماظشؾؾلمبؽلرماظشنيموم

لؾيمإظبمذؾؾيمضرؼيمعـمضرىمأدرومذؾ يمبؾدةمسظقؿيمدؽقنماظؾوءمطؿومؼبمابـمخؾؽونمغ
موراءمزلرضـدمعـموراءماظـفر

مطقػمؼؾوعمثغرموػرانمبوظؾكسممصؿرتنيمابؿوسقػومشرلمشوظقي

مؼبماٌـؾم مغؼصفمو مإذا ابؿوسقػومأذذلوػوموماظؾكسماظـؼصمومخبلفمؼؾكلفمخبلو
مضبلؾفومغبؼوءمومػلمبوخس.

مأ ماظؾكس مو مبوخلي مضؾً مذؽً مإن مو مثعؾى مومضول مدؼل مبغرل متـؾً مأرض ؼضو
ماظظؾؿموماألبؽبوخكبسماألصوبعمومتؾوخلقامتغوبـقا.م153اظؾكسمأؼضو

مصراغلوم معؾؽ مععـوه مو مصراغس مرؽبيؿب مأن مػل مو مررؼػي: مغؾذ مو مذرؼػي مظطقػي أخؾور
مؼبمأعقالم مؼده مخؾقػيماٌلقحمبزسؿفؿمومأرؾؼ ادؿصرخماظـصورىمومعـمعبؾؿفؿماظؾوبي

ومعؾؽمبرذؾقغيمومحشدمم*ؾؽمدؽبؽ قدؿومومعؾؽمتقرطواظؽـوئسمصلجوبفمعؾؽماألغؽؾؿورمومع
معؾهم مأن مبعد مبؼرروجـي مأدورقؾفؿ مصؿقاصدت مدؿؿوئي مو مدؿني مو ممثون مدـي متقغس إظب
اظلوحؾمبوٌرابطنيموماٌطقسيمزػوءمأربعيمآالفمومغزلماظـصورىمبوظلوحؾمؼبمزػوءمدؿيم

جيماظطوشقيماالفمصورسمومثالثنيمأظػمرجوظيمومصقفؿمدؾعيمعؾقكمومععفؿماظعؾفيمزو
موم مأذفر مدؿي معوثؾي مطوغً مو مبوظؾقح محؽبصقبـقػو مبعدعو مبؼرروجـي مضوعقا ماظربقبقي متلؿك و
مدـيم مأول ماحملرم معـؿصػ مظؾؼؿول متزاحػقا مو ماٌفقى مبعقد ماظلقر مسؾك مخـدضو أداروا
متؽبرؽباعكم مو ماظعكبشؽبوء مبعد ماظعلؽر مسؾك مػفؿقا مو مخؾؼ ماظػرؼؼني معـ مصؿوت مدؿني مو تلع

مسـده.مشؾىماظؽ مابؿؾكماٌلؾؿقن مػبلؿوئيمو مضؿؾماظـصورىمزػوء مأن ػرةماٌلؾؿنيمبعد

                                                           
 غلكيمأم:مدؼطًمػذهماظػؼرةم153

 عؾؽمدؽقدؿومومعؾؽمتقرطو:مأيمعؾؽمدؽؿؾـدامومعؾؽمظؽلـؾقرغم*



 سفائب األدػار و ظطائف األخؾار

 

 293 

اٌلؾؿقنمومزـقاماظظـقنمومػؿقبماظلؾطونمممدوحمحوزممبوظؿققلمعـمتقغسمإظبماظؼرلوانم
ثؿمأنماهللمأػؾؽمعؾؽفؿمصلصؾحمعقؿومبلفؿمأصوبفمصؾوؼعماظؽػرةمابـفمدعقوطمزللمبذظؽم

ماظـصو مأعر مطون مو معصر مسؿوظي مربوصرتفؿ موضً مبف ماظذعقؿيمٌقالده مسودتفؿ مسؾك رى
معومخلروهمؼبمحرطؿفؿمصؿقظبمسؼدم راجعومإظبماظعؾفيمصرادؾًماٌلؿـصرمأنمؼؽبؾؿبدكبلمشلو
اظصؾحماظؼوضلمابـمزؼؿقنمًؿليمسشرمسوعومومصؾحمصوحىمصؼؾقيمسؾكمجزؼرتفموم
أضؾعماظؽػرةمأولماظشؿوءمصفؾؽماظؽـرلمعـفؿمبوظرؼح.مؼؼولمأغفمأسطوػومسشرةمأغبولمعـم

مترك مو موضع.مماٌول ممبو ماألضطور مؼب ماظردؾ موبٌ معـفـقؼو متلعني مبؼرروجـي اظـصورى
معبؾيمشرؼؾي معـ مصؽون مبوظعلوطر معصر مسؾك مجقػر مبوٌعز ماٌعروف مععد مبعٌ مٌو مو :

ومشرلػومعـماآلالتمومعؽقغيماظعلوطرمالمم**غبقظؿفمأظػمغبؾمعـماٌولمومأعقبوماًرثك
ثالمثوئيمومؼبمآخرماظلـي،مصؿحممضبصقفومإالماهللمتعوظبمومذظؽمدـيممثونمومػبلنيمو

عصرمومأخذػومعـمؼدموزؼرػومومرئقلفوماظعالعيمابـماظػراتماٌعروفمبوبـمخؽبؿـبزؽبابؽبيمطونم
وزؼرمبينماإلخشقدمعؾقكمعصرمثؿمتقزرمطوصقرماًصلمعقالػؿمٌومادؿؼؾممبؾؽمعصرموم

قرمطونمميؾلمايدؼٌمومػقموزؼرمومطونمؼؼصدهماألصوضؾمعـماظؾؾدان.مومٌومعوتمطوص
ادؿؼؾقبمبؿدبرلماٌؿؾؽيمومضؾضمسؾكمطـرلمعـمأربوبماظدوظيمومصؽبودؽبرمؼعؼقبمبـمطؾسم
صوخذمعـفمأربعيمآالفمدؼـورمومػبلؿوئيمومضدمضصدهمايوصظماظدارمضطينماٌشفقرمعـم
اظعراق،مصؾؿمؼزلمسـدهمحؿكمصرغمعـمأدوغقدمتلظقػفمومظفمتلظقػمؼبمأزلوءماظرجولموم

مطوصقرمػؽبفؽبوػؾبؿؽبوماٌؿـيبمبؼصقدتفماٌؼصقرةمومػلماألغلوبمومشرلمذظؽ.مومٌومعدح

مومظؽـفمضـقؽمطوظؾــؽوءمومعوذاممبصرمعـماٌضقؽوتم

مؼدرسمأغلوبمأػؾماظػالءمبفومغؾطلمعـــمأػؾماظلقادم

مؼؼقلمظفمأغًمبدرماظدجوممومأدـــقدمعــؾبشؿبػ رقبةمغــصػفمم

م*اماظؼدرمعومشضمعـفأرادمبوظـؾطلمأبقماظػضؾموماألدقدمطوصقرمشالمماإلخشقدمومػذ
ومخـزابيمميومعوزاظًماألذرافمتففكموممتدح.معوتمدـيمإحدىمومتلعنيمومثالمثوئ

مػلمأممأبقفمومأوردمابـمسلوطرمعـمذعره:

مصؾقسمترعلمدكبقؽبىماظعوظلمعـماظشفرمإنماظرؼوحمإذاماذؿدتمسقاصػفوم

مومطونمطـرلماإلحلونمألػؾمايرعنيموماذذلىمدارامضربمعلفدماظـيبمصؾكماهلل
سؾقفمومدؾؿ،مظقسمبقـفومومبنيماظضرؼحماظـؾقيمدقىمجدارمواحدمومأوصكمأنمؼدصـم

                                                           
 اًرثك:ماألثوثم**
ممممم مؾبشمضممعـف:مأدوءمظمفمم* ممم ممبمممم  م 
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ممبوم مظف موصوء مظؾؼوئف ماإلذراف مخرجً مو مايرعني مإظب متوبقتف مغبؾ معوت مٌو مو صقفو
مأحلـمإظقفؿمصقفقامبفمومروصقامووضػقامثؿمردوهمإظبماٌدؼـيمصدصـقهمبوظدارماٌذطقرة.

مومضدموؾًمظؾؽػرمجؾقةماظعرسمموخؽبال ظ فؽبوماىقمصرصومومارؿلغقمبف

مػقم مو ماظصرؼػ معـ معلخقذ محؼقؼؿف مو مخوظصو مأي مصرصو مو مسؾقف ماظؽالم معرقب اىق
اظػضيماًوظصيماظيتمالمؼشقبفومششقبومومضولمابـمعوظؽمؼبماًالصي.موماظـوغلمط ؾؽبوغكم

مأغًمحؼومصرصومأيمدؽـًمضؾقبفؿمعـمأرجوفماًقف.مضولمأبـمدرؼد:

محؿكمإذامشوبمارؿلغًمإذامعضك.ممطـؾًمرؼعًمظؾقٌمصوغزوتم

اظـؾًممبـؾـيمومالممومتوءمضطعيمعـماظضلنمأومععفوماٌعزمالمععزمصؼط.موماظؿفؾلمػقم
اظظفقر،مأيمزفرتمظؾؽػرموماظعرسمؼلؿقؼبمصقفماظرجؾموماٌرأةمعومداممؼبمأسرادفؿوموم
مػؿمسرسمومػـمسرائسمومحصـمبوظقؿـ.مومضقشلؿمالمسطرمبعدمسروسمعـؾماولمعـمضوظف

أزلوءمبـًمسؾدماهللماظعذرؼيمومطونمادؿمزوجفومسروسمومعوتمسـفومصؿزوجفومرجؾم
أسلرمأخبرمذعقؿ.اغؿفك.موماىؾقةماظظفقرمضدماًؾقةموممم ومؼـكرطمؼبمػذاماظـؿظونموم
ٌ وم م مروػرمبـمايلنيماًزاسلمو مبـ مبـمسؾدماهلل ماهلل ماٌقرـمأنمسؾقد مؼبمػذا ؼردؿ

مؿىمإظقف.عرضمسودهماظقزؼرمصؾؿقبوماغصرفمط

مطـوغـًمإظــلمرؤؼـؿـؽمعقدؼيمذـؽرتمغعؿيماظعؾ ــيمسؾـلقبمإذم

مصوغلمطوألسرابلماظذيمجزيمؼقمماظؾنيمصؼول

مأراغومسؾكماعؿـوسفومأممثوبًمجزىماهللمؼقمماظؾنيمخرلامصوغفم

مغؾبراػـمإالمبوغؿعوثماظـقاسًمأراغومرابقوتماًدورمومملمغؽـم

مومضولمسؼؾؿيمبـمسؾقدةماظؿؿقؿل:

مبعقدماظشؾوبمسؽبصؿبرمحـونمعشقـىمبؽمضؾىمؼبمايلونمرـروبمرقوم

مومسـودتمسـقادمبقــومومخـطـقبمؼؽـؾػينمظـقؾكمومضـدمذـطموؽبمؼؿبؾـفوم

مسؾــكمبـوبفومعـمأنمتزارمرضـقـىممعــؿــعيمالمؼلؿــطوعمطـــالعـــفو

مومترضكمإؼوبماظؾعؾمحنيمؼؽـبقبؾبمإذامشوبمسـفوماظؾعؾمملمتػشمدرقبهم

مدؼؿـؽمرواؼوماٌزنمحقٌمتصـقبمعدظلمبقــينمومبـنيمعؾبكؿرمصــالمتـ

مؼــروحمبــفمجـحماظعشكمجـقبمدـؼــوكمؼــؿونمذومحيبمومسورضم

ماٌؾؽم مسؾد مبـ ماظقظقد مسؾك مصد مو ماٌكزوعل مربقعي مأبل مبـ مسؿر مأن مروى ظطقػي:
مضول مضربً. مال مو مدؾؿً مال ماظقظقد مصؼول ماٌمعـني مأعرل مؼو مسؾقؽ ماظلالم مصؼول مبدعشؼ
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مضوضًمسـؽماظعربمومضؾًمسـؽمغلوؤػوم مظف: مأعرلماٌمعـنيمضول مؼو مذاك سؿر:مومعو
مصؿعؿدمإظبمبـوتمسؾدمعـوفمتؿشؾىمبفـمحقٌمتؼقل:

مأذؽبؿؿبسفب،مأبؽبدؿبرفبمثونمأممأغًمحوملغظرتمإظقفومبوحملصىمعـمعــكم

مأبقػؿمومإعقبومسؾدمسلسمومػوذؿمتؽبرؽباءؽبىمخؾػماظلقىمإعقبومظـقصـؾم

معـني:مإنمطـًمضؾًمػذامصؼدمضؾًمبعدهصؼول:مؼومأعرلماٌم

مصددنموػــماٌلؾؿوتماظؽرائؿمرؾنبماشلقىمحؿكمإذامعوموؽبجؽبدؿبغؽبفؾبم

صلرقبماظقظقدمومضقؽمومأحلـمجوئزتفموردقبهمألػؾفمعؽرعومومعـؾفومعومروىمأنمسؾدم
اهللماظـؿريماظـؼػلموصدمسؾكمايفوجمصؾؿومرآهمضطىموجففمومغظرمصقفمذزرامومػؿمأنم

اظـؿري:معومػذامأؼفوماألعرل:دلظؿؽمبوظرحؿموماظؼرابي،مضولمايفوجمالمؼؾطشمبفمصؼولم
مضرقببؽماهلل،مصضقؿـو،متعؿدمإظبمأخيتمزؼـىمومتؿشؾىمبفومحقٌمتؼقل:

مبـفمزؼــىمصـلمغلقةمخـدراتمتضقعمعلؽومبطـماظـعؿونمإنمعشًم

مغقاسؿمالمذعـــومومالمشـــدلاتمدســًمغلـقةمذؽـبؿماظعـراغنيمبدغــوم

مخرجـمعـماظؿـعقؿمعؾبـعؿبؿؽبؿـكبرؽباتممؿؿبمتؽبرؽبسؽبـقؿبكـبلمعــؾمدـربمراؼؿفمصـؽبؾؽب

مضولماظـؿري:مإنمطـًمضؾًمػذا،مصؼدمضؾًمبعده

مومطبرجـمودطماظؾقؾمععؿؿراتمؼـقارؼـمأررافماظؾـــونمعـماظؿؼكم

مضولمظفمايفوج:مأظلًمأغًماظؼوئؾ:

ؽبمدوغفومم مومايدلاتمدذلموراءمعـماظؼلكمصــؾؿومرأوغـلمصرنمؼؽبلؿبدكبظ 

مضولماظـؿري:مإغلمطـًمضؾً:

مومطـــمعــمأنمؼؾـؼقـفمخدراتمومٌومرأتمرطىماظـؿريمأسرضًمم

صؼولمايفوج:معومطػوكمانمتراػومبـػلؽ،مصؾؼقؿفومبرطى.مصؼولماظـؿريمإغمبؿؽبومرطيبم
رصقؼلمومغبوريمأسرجمصضقؽمايفوجمومأجوزهمومٌومأغشدتمػذهماظؼصقدةمبنيمؼديم

مرضلماهللمسـفمضولمسؾكماظؾدؼفي:دعقدمبـماٌلقىم

مومأبدتمبـونماظؽػمظؾفؿراتمومظقلًمطلخرىموادعمجقىمذرسفوم

مبــرؤؼؿـفومعـمراحمػقمسرصوتمومضــوعــًمتــراهمبنيمضقممصلصؿــــًم

مظؾـوئؾوتمومأعلكمظؾعدامخؾسمممؼــومظـفمعــمثغـرمأضقكمأػؾفمجزرا

مصورموم ماظؿعفىمععماظؿقلقبرمومأضقك مظفمعـمصقغ جزائرمومجزرمومجزراتمؼو
عبعمجزرمومػقماظؼكبط عمومعومؼذبحمعـماظشوتمومسبقػوموماجزرهمأسطوهمذوتومؼذحبفوم
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أومبؽبعكبرلـباموماىزارمأوماىزؼرمطلؽقًمعـمؼـقره.موماىزارةمبوظؽلرموماجملزرمعقضعفم
وماىزارةمبوظضؿماظقدانموماظرجالنموماظعـؼمومملمؼؼولمجزؼرةماظؾقرمظؼطعفومعـماظدلقبم

مجفوتفومبوٌ مشوظى معـ مأو مسبقػؿو مو مصؼؾقي مو معوظطي مطفزؼرة مجفوتفو مدوئر معـ وء
طفزؼرةماظعربمومجزؼرةماألغدظسمومجزؼرةمضقرمذاتماٌدنماظؽؾورمبنيمدجؾيموماظػراتم

موماظـوئؾوتمغزولماألعرموماظدواػلموماٌصوئى.مضولمسـذلةمبـمذدادماظعؾلل:

مالمأ خطلغلماظـقبصالمدؾؿًموممممممإنمـؾؿمأخؾصـفؿمعــمطؾمغوئؾيم

اٌػرد:مغقبموماىؿعمغوئؾوتمومبوظضؿمجؾؾمعـماظلقدانمجبـقبماظصعقدمومأرضم
مغقبلم مبقً مو مصقوبقي مغقبي مو مسـف ماهلل مرضل مبالل مدقدغو معـفو مو مبوظلقدان وادعي
ططقبلمبؾدةمبػؾلطنيموماظعدامعبعمسدوموماًؾسمبوًوءماٌعفؿيموماظؾوءماٌقحدةموم

اظغـقؿي.مؼؼولمخؾلًماظشلءمأخذتفمومشـؿؿفمومرجؾمخؾوسماظلنيماٌفؿؾي:ماألخذموم
شـوممومأخؾلؿفمأخذتفمعغوظؾيمومأددمبـمخؾقسموماًؾوديمبوظضؿماٌغـؿمومؼبماظؼوعقسم
مخؾوسم مو ماٌظؾقم ماًؾقس مو مششف مو مزؾؿف محؼ ف مصالغو مو مأخذه مبؽػف ماظشلء خؾس

ممومؼـودىممطغرابمصرسمضؾقحمعـمجرؼرموماخؿؾلفمأخذهمعغوظؾيموماٌكؿؾسماألددمو
مػذامضقلمايؽؿوء:ماظدغقومطؾفومحزنمومعومطونمعـفومدرورمصفقمربحمومضقلمايرؼري

مذركماظردىمومضرارةماألطـدارمؼــومخـورــىماظدغـقـوماغــفوم

مأبؽــًمشـدامتؾومظـفومعـمدارمدارمإذامعوماضقؽًمؼبمؼقعفوم

مومضقلمأبلمربؿدمايوزنمؼبمعرثقي

محذارمحذارمعـمبطشلمومصؿؽل.ممػلماظدغقومتؼقلممبؾءمصقــفو

مصؼقظلمعضقؽموماظػعؾمعـؾؽـلمالمؼغـرغـؽمعـــفومابـؿـلوعلم

مومعـمأحلـماألذعورمؼبمعكلماألعقرمضقلمظؾقد:

مومتؾؼكماىؾولمبعدغوموماٌـصوغـعمبؾقـومعومتـؾـؾكماظـفـقمماظطـقاظــعمم

مرمصوجـعصؽؾمأعرئمؼقعومظـفماظدػـمصالموـزعمانمصـرقماظدػـرمبقــــومم

مبفومؼقعومحؾبـؾقػــومومتغدومبالمضـعمومعوماظـوسمإالمطوظدؼـورمومأػـؾـفومم

مطـؿومضؿمإحدىماظراحؿنيماألصوبعمومميضقنمأردالمومتـكؾػمبعدػؿمم

مؼـصـرلمرعـودامبعـدمأنمطونمدورعموعــوماٌرءمإالمطوظشفـوبمومضـقئفمم

ماظـؿولمإالمسـربـونمودائـــعومعــوممومعــوظــفماالمعـومأ سؽبـدقبهؾبمعــماظؿؼكمم

مظــزوممسصومهـكمسؾقفوماألصوبعممأظــقسمورائـلمأنمتـراخًمعـقيتم

مأ دؾببوبمطــلغــلمطـؾـؿومضــؿـًمراطعممأخــدلمأخـؾورماظؼرونماظيتمعضًم
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متـؼـودممسـفـدماظغنيموماظـصؾمضورعممصوصؾقًمعـؾماظلقػمأ خؿبؾ قمجػـف

مســؾقـــومصــدانمظؾـطؾــقعمومروظــعممقسـدمصــالمتؾعــدنمأنماٌـــقـقبيمعـ

مإذامرحــؾماظــػؿـقونمعــمػقمراجعممأســـوذلمعــومؼــدرؼؽمإالمتصقؾـوم

مومأيمطــرؼـــؿمظـؿمتــصؾـفماظؼقارعممأتــفزعمممومأحدثماظدػرمبوظػؿـكم

مومالمزاجراتماظطرلتـو مهللكبمصؽبوغكبــعممظعؿركمعومتدريماظضقاربمبويصكم

حىماألشوغلمصقومسفؾـبومعـمحلـمأظػوزفمومصقيمإغشودهمومجقدةماخؿقورهمضولمصو
ومٌومأغشدتمبنيمؼديماٌعؿصؿمبـمػورونماظرذقدماظعؾودلمبؽكمحؿكمدوظًمدعقسفم
معوم ماهلل مو مضول: مثؿ ماٌغرلة مبـ ماظقظقد مجقار مؼب معضعقن مبـ مسـؿون مطون ميقؿف. سؾك

مسؾقفمومدؾؿمخوئػمصفوءمإظبمؼـؾغلمظلمأنمأطقنمؼبمجقارمطوصرمومردقلماهللمصؾكماهلل
اظقظقدمصؼولمظفمتدلأمعـمجقاريمصؼولمظف:مظعؾؽمرابؽمرؼىمومظؽـمأحىمأنمتػعؾمصؿدلأم

معـفمؼبمأغدؼيمضرؼشمومظؾقدمبـمربقعيماظعوعريمؼـشدمضقظف:

مأالمطؾمذلءمعومخالماهللمبورؾ،مضولمظفمسـؿونمبـمعضعقنمصدضًمثؿمضولمظؾقد

:مطذبًمألنمغعقؿماىـيمالمؼزولمصؼوممأيمأبلمومطؾمغعقؿمالمربوظيمزائؾ.مضولمظف
بـمخؾقػي،مصؾطؿموجففمصؼقؾمظف:مضدمطـًمؼبمعـعيمعـمػذامصؼولمعومأحقجمسقينمػذهم
اظصقققيمإظبمأنمؼصقؾفومعومأصوبماألخرىمؼبماهلل،مثؿمأدؾؿمظؾقدمومحلـمإدالعفموم

تكمبفومإظقف:مرؾؾفمسؿرمالغشودماظشعرماظذيمضوظفمؼبمعدقبةمإدالعفمصؽؿىمدقرةماظؾؼرةمومأ
سقضينماهللمػذامبف.مصزادمؼبمإسطوئفمػبسمعوئيمدؼـورمومسوشمظؾقدمعوئيمومػبليموم

مأربعقنمدـيمتلعقنمؼبماىوػؾقيموماظؾوضلمؼبماإلدالم.مومػقماظؼوئؾ

مدوؼفقيمتصػرمعـفوماألغوعؾمومطؾمأغوسمدقفمؼدخؾمبقـفؿم

مإذامحصؾًمظــفمايـصوئؾمومطؾمأعرئمؼقعومدقعرفمدعقفم

ف:مأصؿكماظعؾدودلمبؾطالنماظصالةمخؾػمإعوممعؼقسماظظفرمعلؿدالمبؼقلمظؾقدمتـؾق
مابـم مضول مبوظؽراػي. ماظدلزظل مأصؿك مو ماظؾقؿني. معـقيت، متراخً مإن مورائل مأظقس اٌور:
شوزيمؼبم"تؽؿقؾماظؿؼققدمومحؾماظؿعؼقد"مضدمغؼؾمأنماظعؾدودلمسضفماظزعـمبشلءمعـم

مزؼد ماألدؼىمأبو ممبؽـوديمذقكـو مظؼل مو مصـظرمإظقفمومضدممػذا سؾدماظرغبـمبـمثوبً
مصلغشدهم متـقل مال مذقخ مؼو متـقك مال مبدؼفي: معـف مؼلؿدسين مظف مصؼول مزفره اسبـك

مارووال.

مضؾًمالمتـقلمومأغًمطذظـؽمؼومدؾقؾماظؽراممغػللمصداكم

مععمحولمسدعًمعـفوماغػؽوكمحػظماظدػرمصوسؾماظدػرمسـوم
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مؾــكمصـعؾمذاكإغــفمضــودرمسمخؿــؿماهللمظؾـفؿقعمخبـرلمم

ومضدمطونمعرقبةمدؾبسكبلمظطعوممومطونماًطقىمابـمعرزوقمحوضرامؼبمذظؽماظصـقعمصؾؿوم
مدغومعـمبوبماظؾقًمضولمابـمعرزوقمظعؾدماهللماظعؾدودل:

متؼدممظصدرماظؾقًمؼومأؼفوماظصدر،مصؼولمبدؼفي

مبؾمأغًماإلعومموماإلعوممظفمصدر.مرغبفؿماهللمومغػعـومبفؿ.مآعني.

معلمتفومسودمظؾعداءمطوظعرس.ممٌوممبورضيومطؾمذورضيماإل

ذورضيمعبقؾيمعلخقذمعـماظشرؼؼمومػقماىؿولمومعشرؼؼمعقضعماظؼعقدمؼبماظشؿسم
مربؾيم مواظشرضقي مذرضي مإال مبؼك معو محؿك مورد مضد مو ماظلؿوء. مؼب مظؾؿقبي مبوب مو بوظشؿوء

ورضيممبصرمومبغدادمومبقادطمومربؾيمبكبـقكبلؽبومبؾبقرمعـفومأبقمحوعدمربؿدمبـمايلـمومذ
حصـمبوألغدظسمومأذرقمدخؾمؼبمذرقماظشؿسمواظـقبمؼبماظصؾغمبؾغموماإلٌوممأصؾفم

مب مغصقى مضول مأعقره. مذؿقً مبني معو مضورب مذعؿف مأمل مو مأنماىؿع مضؾؾ ماشلؿ زؼـى
مموبورضيمعـمبرمضمًماٌرأةمبرضومهلـًموتزؼـًمطدلضًمواظدلقمصرسمابـمم.ؼرحؾماظرطى مممم مممم م ممممم مم م مم ممممممم مم م ممممممممممممم ممممؽبم  مممممممم

ما معـ مضرب مأو ماظلقوب مبروق موواحد مواظدلاقماظعرصي مظقـلوق مأؼوه موهرؼؽف ظلقوب
بؾدةمخبقارزمموجرجونم"وبرقمسبره"مظؼىمرجؾموذوماظدلضيمسؾلمرضلماهللمسـفمظؼؾفم
مبـم محـنيموماظدلضيماظدػشيموبؾدةمضؾوظيموادطموجعػر مؼقم مسـف مرضلماهلل بفماظعؾوس
موبؾدةم ماالدراء مظقؾي مودؾؿ، مسـف ماهلل مصؾك ماظردقل معرطقب مواظدلاق مربدث. برضون

"وبرقمدؼورماظعربمتـقػمسؾكمعوئي.ماغؿفك.مواٌلمتممايزنمودؾؾفمأنمذكصوممحبؾى
موؼبم معلممتمؿ" مصؼقؾ مامتوعف مضؾؾ مومظمدمهم مصؿوت ماظـوس مصقف مصوجؿؿع مصـقعو مسؿؾ ماظعرب ممعـ مم ممم ؽبمؽبمم م مممم مممم مم م ممم مؽبمؾب ممؽبم  م مممم م ممممم مممم م ممم ممم ممممم م م مم م م ممممم م م
مػقم ماظزبقدي مصقق مومبــوت ماشلؿزة مبلؽقن مايوجى مابـ مسؾل مخؾقؾ ماظشقخ تقضقح

مقػريماظـلوءمصبؿؿعـمؼبماًرلمواظشر.اىؿوسيمعـماظـلوءمواظرجولمؼبمحزنموسـدماى

تـؾقف:ماٌلمتمظقسماظطعومماظذيمؼعؿؾمصقفماألرعؿيماظـؿوغقيمإنمطوغًمسودةمصبعؾم
اظطعوممصقفمطؿومجرتمبذظؽمؼبمأرضـو،مصبعؾماظطعوممظؾـلوءماظالتلمصبؿؿعـمؼبمدارم

ماظقالئ مغظؿً موضد مأغظره مأسؾؿ مواهلل ماظصدضوت مضؾقؾ معـ مأغف مػذا مؼب موايؽؿ ؿماٌقً
ماظـؿوغقيمصؼؾً:

موخرسمغػوسمظؾؾـوءمومطقدة.مأسذارمزبؿونمغػقـعيمضودممم

موظقؿيمسرسمظؾؿقظقدماظعؼقؼي.ممعلدوبيمدسقةموحذضيمضرآنم

معرادم موسؾك مصؼط مظؾؿقدة مواىرلان ماألصدضوء مإظقف موؼدسك مصبعؾ مرعوم مػل اٌلدوبي
ماظدسقة مرعوم مػل مضول مصق عـ مشؾطقه مبضؿفو متطرب مضقل مو ماظدال مبػؿح موؼبموػل ف

مماظؼوعقسموتمضمؿمموضولمبعضفؿماظدسقةمبوظػؿحماظرجؾمؼـودؼؽموبوظؽلرةماظذيمؼدسكمإظبم ممم م مممم ممممممم م مممممم ممممممم م ممممم ممممممممم مممممم م مممم مؽبمؿبمممم ممممؾب مممممم
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ماإلتقونم مؼؽره ماظشوعؾ مؼب مبفرام ماظشقخ مضول ماظقالئؿ موعـؾ مرعوم مإظب ماظدسوء موبوظضؿ ضقم
شلذهماظقالئؿمعومسداماظقظقؿيمصقفىمواٌلدوبيمطغرلػوموػقمخالفمعومؼبماٌؼدعوتمعـم

وبيموإبوحيمعومسداه.مإنماٌؽروهمعومؼؼصدمبفماظػكرمواًرسمبضؿمغذبماإلتقونمظؾؿلد
اًوءمودؽقنماظراءموملمأرمعـمتؽؾؿمسؾكمرعومماٌكمتموػقماالجؿؿوعمألجؾمحزنمواظعداءم
مسروسموغلوءمسرائسم مواعرأة مبضؿؿني مسرس مورجول معبعمسروس عبعمسدومواظعرس

مواظعرسمبوظؽلرةمزوجيماظرجؾموظؾمةماألدد.

مذؿماٌعوضؾمععمعقضعماظدرس.ممممغوظًمعؼوزلفؿمتؼودؿماظروممال

اظروممتؼدمماظؽالممسؾقفؿموضقظلمالمغوظًماخلمأيمالمثؾؿفومماهللمشلؿموالمأعؽـفؿمعـم
اظؿؿؿعممبفومواظـقالمواظـولمواظـوئؾمؼبماألصؾماظعطوءمواظـقالمعبعفمأغقالموبوظضؿمجؾؾم

معـماظلقدانمواظـوزظيمعومحقلمايرممودوحيمعؽيموأبمولمبوهلل مممم ممممممؽبم مممم مم ممممم ممم مم مممممممممممممم مممم مممم محؾػماظـقال.ماظـصقىمم
مواظؽرممضولمعروانمبـمأبلمحػصيمؼبمعرثقؿفمٌعـمبـمزؼودةماظشقؾوغل:

موذػىماظـقالمصالمغقاالمممذػىمايقوءممبقتمععـم

مواىؿعم مصقصي موؼؼولمظفمأؼضو مايصـ موػق مععؼؾ ماظطقؼؾمواٌعوضؾمواحدػو اظشؿ
ماظذؼـمزوػروػؿمعـمأػؾماظؽؿوبمعـم موأغزل موؼؼولمصقوصل.مضولمتعوظب:" صقوصقفؿ"

أؼضومظؼرونماظؾؼرماظصقوصلمواظدرسمواحدهمدرسمووؿعماٌدرديمسؾكمعدارس.مصؿقؿم
مواٌرأةم موعؿعد مالزم ماظرؼح مودردؿف مسػو مدرس موأصؾ مػـو ماىؿع موتؾقؼ مزائدة اٌدردي
مصؾكماهللم موإدرؼسماظـيب مودراديمضرأه مدردو دردومحوضًمواظؽؿوبمؼدردفموؼدردف

يمطؿومتقػؿفمطـرلونمألغفمأسفؿلموازلفمخـقحموظؾؿدرسمسؾقفمودؾؿ،مظقسمعـماظدراد
ماظدرواس،م مو ماظقفقد معدارس موعـف ماظؼرآن مصقف مؼؼرأ ماٌقاضع مواٌدراس ماظؽؿوب طؿـدل

ممبوظؽلرمسمؾمؿمطؾىمواٌدرسماظؽـرلماظدرسمواغدرس،ماغطؿس. مم مممم م ممممممم مممممم مم مممم ممممممم مم مؽبم مم ممم م مممم

مظؿعؾقؿفم مأي ماظعؾؿ مظدرادي متؾين ماظيت موػل ماآلن مسـدغو ماٌؿعورصي تـؾقف:اٌدردي
طوٌدرديماظؾقسـوغقيمبػوسموعدرديمإبينماإلعوممبؿؾؿلونمواٌدرديماٌلؿـصرؼيمموتعؾؿف

مأبلم مبوغقفو مإظب مغلؾي مسلؽر مبلم مواحملؿدؼي ماىزائر مؼب مواظؼشوذقي مبؿقغس واظؾوذقي
اظػؿقحوتماٌـصقرمبوهللمدقديمربؿدمبـمسـؿونمصوتحموػرانمواٌمظػمؼبمعلرلةمصؿقفم

ملمتؽـمؼبمأولماإلدالممصضالمسـمععرصيماظعربمشلومػذاماظؽؿوبموسبقػومعـماٌدارسم
شلومبفذاماالدؿموإمنومطوغًمدراديماظؼرآنمودوئرماظعؾقممبوٌلوجدمصؼط،مأوممبقاضعمالم
ؼطؾؼقنمسؾقفومادؿماٌدرديمحؿكمأنمػذاماالدؿمؼصرفمشلوموعقضقعمسؾقفوموإمنومطوغًم

ؿدىماظـوسمبفمؼبمذظؽمابؿداءمبـوءماٌدارسمآخرماظؼرنماظرابعموأولمعـمبينماٌدارسمواض
ماظؾقمادطلتلم ماظدؼـ. موضقام ماٌؾؽ مغظوم ماٌؾؼى مإدقوق مابـ مسؾل مبـ مايلـ مسؾل ممأبق ممم مممممؽبمم مم ممممم مممممم م مممم ممم مم م ممممم م مم م مم م ممم م مم م م مم م م م مم م مم م ممم
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غلؾؿفم"ظقدطوت"مضرؼيمضربمرقسموػقمعـمأبـوءماظدػوضنيماذؿغؾمأولمأعرهمبويدؼٌم
واظػؼفمثؿماتصؾمخبدعيمسؾلمبـمذوذانمبؾؾكيمثؿمضصدمداوودمبـمعؽقولمبـمدؾفققم

ممدالنمصؾؿومزفرمظفمعـفماظـصحمدؾؿفمإظبمومظمدمهماظؾوردالنموضولمظف:مالمواظدماظلؾطونماظؾور مم مممم ممممم م م مكبممممممم مممؽبم  مممممم مم م ممممممممممممم م ممممممم م م
دبوظػفمصقؿومؼشرلمبفمصؾؿومعؾؽماظؾوردالنمدبرمأعرهمصلحلـماظؿدبرلمثؿمدبرمعؾؽمابـفم
عؾؽشوهمٌومتؼؾدهمبعدمعقتمأبقفماألعرمطؾفمظـظومماٌؾؽموظقسمظؾلؾطونمإالماظؾفقمواظصقدم

اٌؼؿدىمبوهللماًؾقػيمصلذنمظفمؼبماىؾقسمبنيمؼدؼفممودخؾمغظومماٌؾؽمػذامسؾكماإلعوم
مسوعرام مذبؾلف موطون مسـؽ ماٌمعـني مأعرل مبرضك مسـؽ ماهلل مرضل محلـ مؼو مظف صؼقؾ
مصؼول:م مذظؽ مدؾى مسـ مصلؽؾ ماظصقصقي، مسؾك ماألغعوم مطـرل موطون مواظصقصقي بوظػؼفوء

مخدعؿف متؿػؼد معـ ماخدم موضول مصقسظين ماألعراء مبعض مخدعي مؼب موأغو مصقؼب والممأتوغل
مظفم موطوغً ماألعرل مذظؽ مصمشمرمبم مضقظف مععـك مأسؾؿ مصؿو مشدا. ماظؽالب مؼلطؾف معـ ممممدبدم م ممم مم م مم مم م ممم مؽب مؽبم  مم  ممممم م مممم ممم مم مممم مممم م م م م ممم ممم ممم م مم ممم
متعرصفم مصؾؿ موحده مصكرج ماظلؽر مصمغمؾمؾمفم ماظؾقؾ مؼب ماظؼربوء معـ متػذلس مطوظلؾوع ممممممماظؽالب مممم ممم مم م مم مم مم م ممم مم مؽبم مؽبمؾب م ممممم م م مممممممم م مم م م ممم م ممم ممم م م م م مم
مماظؽالبمصؿزضؿفمصعؾؿًمأنماظرجؾمطقذمػممبذظؽ.مصلغومأخدمماظصقصقيمظعؾلمأزػرممبـؾم مم مممم ممم ممممممممم مممممم ممممممممم مؽبمممم مكب مم مم م ممممم ممم ممممممممممممم م م مم

م ماآلذان مزلع مإذا موطون مإعوممذظؽ مإظقف مضدم مإذا موطون مصقف مػق معو معبقع مسـ علؽ
ماٌدرديم مبـوػو معدردي موأول مذبؾلف موأجؾلفؿو مإطراعفؿو مؼب مبوظغ مواظؼشرلي ايرعني
اٌشفقرةمبوظـظوعقيمبؾغدادموضدممظؾدرسمبفوماظعالعيماظشرلازيمصوعؿـعمثؿمصورمؼدرسم

غينمأنمأطـرمبفوموإذامحضرتماظصالةمخرجموصؾكمؼبمبعضماٌلوجدموطونمؼؼقل:م"مبؾ
مدـيم ماهلل مرغبف معوت مسـف. مؼلؿع مو مايدؼٌ مؼلؿع ماظقزؼر مػذا موطون مشصى" آظؿفو
مثونموأربعؿوئيمبلفؾي*مضرؼيمضربمغفووغدم"صقفومضؾقرمعبؾيمعـماظصقوبي.مؼؼولمإنم
اظلؾطونمعؾؽشوهمدسمسؾقفمعـمضؿؾفمٌومدؽؿمرقلمحقوتفموادؿؽـرمعومبقدؼف.مظؼدمطونم

موال مأسظؿ موعـ ماظدػر محلـوت مبـمعـ معؼوتؾ ماشلقفوء مابق مابـؿف: مزوج مورثوه ماألعر. ة
مسطقيماظؾؽريمبؼقظف:

مغػقليمصوشفوماظرغبـمعـمذرفممطونماظقزؼرمغظومماٌؾؽمظمظمةم

مصردػــومشــرلةمعــفمإظبماظصدفمصؾؿومملمتعرفماألؼوممضقؿؿفوم

ومإمنومأرـؾـومصقفماظؾقونمظؾدؼفمبفذاماإلحلونمومعقضعماظدرسمبقػرانمعلوجدػوم
معمعومطونمصقفومعـماٌدارسماظيتمدردفوماظؽػرةمومسػقامرزلفو.مع

مصلبدظًمبـقسلماىػسموايدس.ممطوغًمحدائؼماألحداقمعقغؼي

ايدائؼمػلماظؾلوتنيمسؾقفومحؾؼموحضوئرموجدرانموؼبماظؼوعقسمايدؼؼيماظروضيم
ـمذاتماظشفرمواىؿعمحدائؼمأومطؾؿومأحوطمبفماظؾـوءمأوماظؼطعيمعـماظـكقؾموبؾدةمع

مممأسراضماٌدؼـيموحدؼؼيماظرغبـمبلؿونمذفرمطونمظـؿملمقمؾؿيماظؽذابمصؾؿومضؿؾمسـدػوم ممم مم ممممممممم ممم مؽبمؿبمممممم مممممفب مم ممم م مم ممم ممم م ممممممممم مممممممممم ممم م
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ماظعنيم مدقاد مربرطي موايدضي مبربقع مظؾين معقضع موطففقـي ماٌقت محدؼؼي زلقً
ماظؾوذنونم مربرطي موايدق موأحداق موحداق محدق مواىؿع موايـدؼؼي طويـدوضي

مج معـ معفؿؾي مودني موصوء مجبقؿ مواىػس مععفؾي موايدسموعقغؼي ماظؾؽقؿ مطػرح، ػس
بدالمعفؿؾيموحوءمودنيمعفؿؾؿنيماؼضوماظػلود.مؼؼولمدحلًمبنيماظؼقممأصلدتموضولم
ايفوجمؼبمعدحماًؾػوءموؼؼؿؾقنمعـمخوضمؼبماظدحسمواظدحسمإدخولماظقدمؼبماظشوةم

مو مدوؼؾيم ظؾلؾخ مطرعون مواظدحوس معرم مطؿو ماظعؾلل مزػرل مبـ مضقس مصرس مادؿ مممممممداحس م مممم م م مم ممممم مممقب ممم م م م ممممم م م مم م مم م ممم م ممم مم مم م م مم
ماظصمؾقو متشدػو مقبمممصػراء ممم مم مم مم مزبؿؾػيمممممم مبلوتني محدائؼ مطلغفو مطوغً موػران مأي ماظػكوخ مؼب ن

األرعؿيمواظرؼوحنيمصوبدظًمعـمذظؽمبوظؽػرةماظؾؽوممأػؾماظػلودمواآلثومموأيمظقممأضؾحم
سؾكماٌفديماًؾقػيمموجشقنم ٌماعـماظؽػرموأيمصلودمأذدمعـفمؼبماظدلمواظؾقرموٌوموصدم
مظفمعومضؾًمؼوممبـمأبلمجعػرماٌـصقرمبـمربؿدمبـمسؾلمبـمسؾدماهلل بـمسؾوسمضول

معوجشقنمٌومصورضًماٌدؼـي،مضولمضؾً

مضــدمطـًمأحذرمػذامضؾؾمأنمؼؼعــومهللمبـــوكمسؾـكمأورـوغـفمجـزســومم

محـؿـكمورسينمعـمبعدػومجرســـومعوزالمواهللمضقؿماظدػرمؼرػػــــينمم

مصــعوصالمزؼـــودةمصــققمذلءمعــوممصؾقضعماظدػرمؼبمعومجوءمذبؿفــدامم

مصلسطوهمأظػمدؼـورموضولمبعضفؿمزلعـومذبـقنمؼبمدؼرمػرضؾمؼؼقل:

موغبؾقػــومودورتمبوظدبــلماالبــؾ.ممٌومأغوخقامضؾقؾماظصؾــحمسقــلفـؿم

مترخقامإظمكمودعــعماظعنيمؼـــفـؿـؾموضؾؾًمحبؾــؾماظلقــػمغوزرػـؿمم مممم مممممم ممممم ممممممم مممممم  ممم

مؼــومحـؿؾغودؼًمالمغبؾًمرجالكمموودســًمبؾـــــونمسؼــدهمســؿــؿمم

مممؼومحوديماظعقسمسرجمطلممغقدسفؿم م مؿبمممم م مم مم مم مممممم ممم مؼومحوديماظعقسمؼبمتـرحـوظؽماألجؾممممم

مؼوظقًمذعريمظطقلماظعفدمعــومصعؾـقامإغلمسؾكماظعفـدمملماغـػضمعقدتفؿم

موضولمآخر:

مومراػــىماظدؼــرمبــوظـــوضـقسمعشؿغؾ.مظــؿـومسؾؿًمبونماظؼقممضـدمرـقؾــقام

مــومراػـىماظـدؼرمػـمؾممعـرتمبؽماإلبؾؼمذؾؽًمذعريمسؾكمرأدلموضؾًمظفم مم ممم ممم مؿبمممم ممؽب ممممممممم مم ممممممم

مؽبممصــقـمظـلموبـؽـكمورقمظـلموومجموم ممممؽب مممم مممم مم ممممم مممم م موضــولمظــلمؼــومصؿـكمضوضًمبؽمايقؾمممم

مبــوألعــسمطــوغـقامػـوموماظققممضدمرحؾقامإنماًقومماظيتمضــدمجؽًمتطؾؾفوم

معؾبــؽؿــقؾماظلــفــرمظــفومعـؽـرمايقسممربــلمربــودــفومروغمأتقحمشلو

ميققهموميقوهمأذػىمأثرهموامنقكمطودسكموماعؿقكمضؾقؾيمواحملقماظلقادمؼبممربوه
اظؼؿرموماٌوحلماظـيبمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمميققماهللمبفماظؽػرمواحملودـمعبعمحلـم
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محلونم مصفؿعف موغصر مطؽرم محلـ موأعو ماىؿول موايلـ مضقوس مشرل مسؾك بوظضؿ
ركمواٌؿقحمطؿـرلمعـمتعرضموحلوغقنموتوحمظفماظشلءمؼؿقحمتفقلموهؿؿمعـمعؽوغفمه

صقؿومالمؼعـقفمأومؼؼعمؼبماظؾالؼومواٌؿقوحماظؽـرلمايرطيموأبقماظؿقوحمؼزؼدماظضقػلمتوبعلم
موػقماظالتمواظعزةمواظؽوػـم موروشقت مأومرغقوغومصفقمروغ وروغمعـمرغكمؼطغكمرغقا
ماظؽؿوبم مأػؾ موعردة ماهلل مدون معـ مسؾد معو موطؾ مواألصـوم مضالل مرأس موطؾ واظشقطون

مؼـؿمواى ممل مطػرح مودفر موأعـوظف ماألذرف مبـ مطعى ماظطوشقت موم مورقاغ مرقاشقً مممممؿع م م م ممم م مم م مم مممممممم م مم م مم م مم م مم م م مم مم ممم ممؽب م ممم مم م مم ممم م م م
ممظمقمالممورجؾمدوػرمودفورمودفرانمواظلوػرةمأرضمملمتقركموأرضمصبردػوماهللمتعوظبم ممممم مممم ممم مم ممممم م مممم مم مممممم مم ممممم ممم م ممممم م مممم مم مم م ممم ًم م مؿب
موايقسم معشؿؿؾ" مبوظؾقؾ معؽؿقؾ م"بوظلفر ماظشوسر مضول مبوظؼدس. موجؾؾ ماظؼقوعي ؼقم

مواظ ماظدور مخالل مواظذلدد مبوالدؿؼصوء ماظشلء مصقفومرؾى مواظطقاف مبوظغورات ؾققت
طوىقدونمواالجؿقوسمواىقاسمطؽؿونماألددموجقاسمبـمضطؾيمذوسرموجقذقيمبؾدةم
مأيم ممبؽـر معؿعؾؼ مشلو موضقظل ماحملدث ماىقذل مسـؿون مأبق معـفو مغبوة مضرب بوظشوم
موأطـرم ماظعدوة مشلذه مدبطك مبؾ ماألغدظس مبلخذه ماظطوشقي مؼرض مصؾؿ مشلو ماظذلدد عؽـر

ماظػلودمواىقس.

ملمأغبدماظـقلوبقريمصوحىماظقاحدماٌػلر:ضو

مصؼــؾــًمسلوهمؼؽـؿػلمبعذار.ممتـػسمذقىماظصؾحمؼبمظقؾمسورضم

مأالمػؾمترىمصؾقومبغرلمغفور.ممصــؾؿــومصــشــومسـوتؾؿـفمصلجوبينم

ػـوممتماىزءماألولمحبؿدماهللمواظصالةمسؾكمغؾقفمسؾقفماظصالةمواظلالم.مأسؾؿمأغوم
األولمسؾكمإغشوءموػرانموعومتداوظؿفومعـماظدولموعومداػؿفومعـمتؽؾؿـومؼبمػذاماىزءم

ماألعقرماظطقاممواظـقائىماظعظومموعدةماظؽػرةموأػؾماإلدالم.مممممممممممممممممممممممممممم

م
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 ضائؿة املصادر و املراجع:

 

مملصادرا 1 - 

مأبقراسم)ربؿدمبـمأغبد(م-2.2

مم- ماألخؾور مظطوئػ اٌؽؿؾيماظقرـقي.مم–م2744زبطقطمرضؿمم–سفوئىماألدػورمو
ماىزائر.

زبطقطمم–ًدلماٌعربمسـماألعرماٌغربمومايولمبوألغدظسمومثغقرماٌغربمام-
م)عؾؽل(

قؼمربؿدمبـمسؾدماظؽرؼؿمؼصؿحماألظفموعـؿفمؼبماظؿقدثمبػضؾمربلموغعؿؿف:مهم-
م.1::2اىزائرمم–اٌمدليماظقرـقيمظؾؽؿوبم

مأغبدمبـمدقـقنماظراذدى:م-2.3
طؾعيمعم-هؼقؼماٌفدىماظؾقمسؾدظلم–ؿوغلمؼبمإبؿلومماظـغرماظقػراغلمظـغرماىام-

م2:84اظؾعٌ:مضلـطقـيم
مأغبدمبـمؼقدػماظزؼوغل:م-2.4
م:2:8سؾدظلماىزائرممقهؼقؼماٌفدىماظؾم–دظقؾمايرلانمومأغقسماظلفرانمم-

مايلنيماظقرثالغل:م-2.5
مغم- ماألخؾور مو ماظؿورؼخ مسؾؿ مصضؾ مؼب ماألغظور مرم–زػي مزبطقط عؽؿؾيمم:68ضؿ

ماىزائر.م-اظقرـقي
معصطػكمبـمسؾدماهللماظدغبوويم-2.6
م–اٌؽؿؾيماظقرـقيمم–م4433ظرحؾيماظؼؿرؼيمؼبماظلرلةماحملؿدؼيمزبطقطمرضؿمام-

ماىزائر.
مدروعلؾؿمبـمسؾدماظؼم-2.7
هؼقؼمرابحمبقغورمم–غقسماظغرؼىموماٌلوصرمؼبمررائػمايؽوؼوتموماظـقادرمأم-

م2:85ؽؿوب:ماىزائرماٌمدليماظقرـقيمظؾ
مؾدماظؼودرماٌشرؼب:سم-م2.8
بففيماظـوزرمؼبمأخؾورماظداخؾنيمهًموالؼيماألدؾوغقنيمبقػرانمعـماإلسرابمم-

متم)د.ت(وبرلم–عؽؿؾيمايقوةمم–هؼقؼمربؿدمبـمسؾدماظؽرؼؿمم–طؾينمسوعرم
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 ملراجع:ا - 1
مإبـمدقدةماٌري:مسؾدماظلالمم-3.2
م8::2اظربوطمم–دارماظػؽرمم–ظقؾمعمرخلماٌغربماألضصكمدم-
مدعدماهلل:مأبقماظؼودؿم-3.3
م2:91اىزائرمم–مج3م–ورؼخماىزائرماظـؼوؼبمتم-
م2:92اىزائرمم–م3طم–حبوثموآراءمؼبمتورؼخماىزائرمأم-
مدعقدوغلم)غوصرماظدؼـ(م-3.4
م2:83اىزائرمم-اظعفدماظعـؿوغلم–ثمؼبمتورؼخماىزائرمودرادوتموأحبم-
مشوملمربؿدم-3.5
م-3:-2:ضؿـماجملؾيماظؿورطبقيماٌغوربقيمسددمم-ورؼخموماٌمرخقنمؼبماىزائرظؿام-

م.9::2تقغسم
ماظلؾيتمسؾدماظقاحدمم-3.6
معم- ماظذلاطؿ مو ماظـفضي مضؿـ ماظؿؼؾقدي: ماظؿورطبل ماظـص اظدارمم–لؿقؼوت

م2:97-اظؾقضوء
م:مسؾدماظػؿوحقطرلؼطم-3.7
م.2:98بوطماظرم7سددمم-ظرحؾي:متلوؤالتمعـففقي:مضؿـمذبؾيماىدلام-
مبؾدلواتمبـمسؿق:دم-3.8
ومػرانمم-دائرةماظؿورؼخم-ردوظيمعوجلؿرلم-ؿدماظؽؾرلمومعشروسفمايضورىربم-

م3113
مغبدادو:مبـمسؿرم-3.9
يمقطؾقيماظعؾقمماإلغلوغم-ردوظيمعوجلؿرلم–بقراسماظـوصرموطؿوبوتفماظؿورطبقيمأم-

م3114وػرانمم-ومايضورةماإلدالعقي
1- Arnaud 

« Voyages extraordinaires et nouvelles agréables » in revue Africaine – Alger 

(1878 – 1884) 

2-  Guin (L). 
Le Collier précieux – traduction d’El Todjini- in revue Africaine Alger – Année 

1891. 
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مم"أوممملمؼلرلوامؼبماألرضمم-2 مم ممم مممم م ممم م62صم..................م32عـمضؾؾفؿ.م"دقرةمشوصرماآلؼيممممؽبم

م62صم.................م14"سبـمغؼصمسؾقؽمأحلـماظؼصص"مدقرةمؼقدػماآلؼيمم-3

م62صم.........................م4:"إنمػذامشلقماظؼصصمايؼ"ممآلمسؿرانماآلؼيمم-4

ممممعـفؿمعـمضصصـومسؾقؽمومعـفؿمعمـمظمؿمغؼصصمسؾقؽ"مدقرةمشوصرماآلؼيمم-5 مممممم ممممم ممم ممم مم م ممم مممم ممممقب مممممم ممم مممم م ممم مممم م62صم...م89مم

م62صم.........م222ػماآلؼيم"ظؼدمطونمؼبمضصصفؿمسدلةمألوظبماألحؾوب"مدقرةمؼقدم-6

ماألغعوممم-7 مدقرة موظقرو" م"ؼقغس مضقظف مإظب م" مدؾقؿون مو مداود مذرؼؿف موعـ "
م62صم...........................................................م97موم95اآلؼوتونم

"إنماهللمأصطػكمآدممومغقحو"مإظبمضقظف"مذرؼيمبعضفومعـمبعض"مدقرةمآلمم-8
م62صم.......................................................م45ومم44سؿرانماآلؼيم

م65صم............م:1اآلؼيمم–"وماظذؼـمعـمبعدػؿمالمؼعؾؿفؿمإالماهلل"دقرةمإبراػقؿمم-9

م66صم....................م54"ومسـدػؿماظؿقراةمصقفومحؽؿماهلل"مدقرةماٌوئدةماآلؼيمم-:

م66صم.....م4:"ضؾمصوتقامبوظؿقراةمصلتؾقػومإنمطـؿؿمصودضني"مدقرةمآلمسؿرانماآلؼيمم-21

م66صم.....................م56"ومعـمملمحبؽؿممبومأغزلماهلل"مدقرةماٌوئدةماآلؼيمم-22

م62صم............................م23"موعرؼؿمابـًمسؿران"مدقرةماظؿقرؼؿماآلؼيم-23

مج-24 م"و مسوصػ مرؼح مجوءتفو مبفو، مصرحقا مو مرقؾي مبرؼح مبفؿ دقرةمم–رؼـ
م68صم.............................................................م33ؼقغسماآلؼيم

م68صم.........................م92"وظلؾقؿونماظرؼحمسوصػي"مدقرةماألغؾقوءماآلؼيمم-25

م68صم.........م29"ومطرعودماذؿدتمبفماظرؼوحمؼبمؼقممسوصػ"دقرةمإبراػقؿماآلؼيمم-26

م71صم......................م:3"صؾؿومحضروهمضوظقامأغصؿقا"مدقرةماإلحؼوقماآلؼيمم-27

م71صم..................................م:5غودلمطـرلا"مدقرةماظػرضونماآلؼيم"ومأ-28

م72صم..................................م28"ربماٌشرضني"مدقرةماظرغبـماآلؼيمم-29

م84صم......................م28"ثؿمرددغومظؽؿماظؽرةمسؾقفؿ"مدقرةماإلدراءماآلؼيمم-:2

م84صم................................م94"اظعوضؾيمظؾؿؿؼني"مدقرةماظؼصصماآلؼيمم-31
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مدقرةمم-32 مصؽقن" مؼو معو متؾػؼ مػل مصنذا مسصوك ماظؼ مأن معقدك مإظب محقـو مأو "و
م85صم..........................................................م228فماآلؼيماإلسرا

م88صم........................م:1"وأظؾلـومسؾقفؿمعومؼؾؾلقن"مدقرةماألغعومماآلؼيمم-33

م:8صم................م248"دقؽػقفؿماهللمومػقماظلؿقعماظعؾقؿ"مدقرةماظؾؼرةماآلؼيمم-34

م92صم.............م84"ضدمطػرماظذؼـمضوظقامأنماهللمثوظٌمثالثي"مدقرةماٌوئدةماآلؼيمم-35

رػؿمظؼدؼر"مدقرةمايٍم"أذنمظؾذؼـمؼؼوتؾقنمبلغفؿمزؾؿقاموإنماهللمسؾكمغصم-36
م98صم....................................................................م:4اآلؼيم

م98صم...............م234"ؼومأؼفوماظذؼـ...مؼؾقغؽؿمعـماظؽػور"مدقرةماظؿقبيماآلؼيمم-37

م232صم..........................م17"أػدغوماظصراطماٌلؿؼقؿ"مدقرةماظػوهيماآلؼي:م-38

م232صم.............م211"صبعؾماظرجسمسؾكماظذؼـمالمؼعؼؾقن"مدقرةمؼقغسماآلؼيمم-39

م232صم..........م94عف"مدقرةماألغعومماآلؼيم"ومتؾؽمحفؿـومآتقـوػومإبراػقؿمسؾكمضقم-:3

م247صم.........م349"حوصظقامسؾكماظصؾقاتموماظصالةماظقدطك"مدقرةماظؾؼرةماآلؼيمم-41

"ومعـمؼلؾؿمومجففمإظبمهللمتعوظبمومػقمربلـ،مادؿؿلؽمبوظعروةماظقثؼك"مم-42
م247صم.............................................................م33دقرةمظؼؿونم

م247صم............................م33"ومإظبماهللمسوضؾيماألعقر"مدقرةمظؼؿونماآلؼيمم-43

ماظ-44 مأؼفو مظعؾؽؿم"ؼو ماًرل مواصعؾقا مربؽؿ مواسؾدوا موادفدوا مارطعقا مآعـقا ذؼـ
م247صم...............................................م99تػؾققن"مدقرةمايٍماآلؼيم

ماهلل"مدقرةم-45 مظـفؿدي.مظقالمأنمػداغو مطـو مومعو "ايؿدمهللماظذيمػداغومشلذا
م247صم............................................................م54اإلسرافماآلؼي

م247صم....................م54"ظؼدمجوءتمردؾمربـومبويؼ"مدقرةماإلسرافماآلؼيمم-46

م248صم.......................م4قىماظذؼـمزؾؿقا"مدقرةماألغؾقوءماآلؼيم"وادرواماظـفم-47

مظعؾؽؿمم-48 مطـرلا ماهلل مواذطروا مصوثؾؿقا مصؽي مظؼقؿؽؿ مإذا مآعـقا ماظذؼـ مأؼفو "ؼو
م258صم..............................................56تػؾققن:مدقرةماألغػولماآلؼيم

مدقرةمم-49 مرضبؽؿ.." متذػى مو مصؿػشؾقا متـوزسقا مال مو مردقظف مو ماهلل "وأرقعقا
م258صم.............................................................م57اإلغػولماآلؼيم

ماظذؼـ-:4 مدقرةمممممممم"أوظؽؽ موورتفؿ" مرحبً مصؿو مبوشلدى ماظضالظي اذذلوا
م259صم...................................................................م27ماظؾؼرة
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م:25صم.......................م267"مإنمهللمومإنمإظقفمراجعقن"مدقرةماظؾؼرةماآلؼيم-51

م268صم...............م392"مومآتؼقامؼقعومترجعقنمصقفمإظبماهلل"مدقرةماظؾؼرةماآلؼيمم-52

مسؿرانمممممممم-53 مآل مدقرة مؼظؾؿقن" مال مػؿ مو مطلً ممبو مغػس مطؾ متقصك مثؿ مممممم"
م268صم..................................................................م272اآلؼيم

م282صم..................م31"مإنماٌألمؼلمترونمبؽمظقؼؿؾقك"مدقرةماظؼصصماآلؼيمم-54

مممم"إغومالمغدخؾفومأبدمامعومداعقامصقفو"مدقرةماٌوئدةماآلؼيمم-55 ممممممممممممم مممم ممممممـبممممممممممممم مم مممم م282صم.................م35ممممم

ماألحزابممممممممم-56 مدقرة مصقوصقفؿ" معـ ماظؽؿوب مأػؾ معـ مزوػروػؿ ماظذؼـ "وأغزل
مم299صم...................................................................م37اآلؼيم
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 فرس األسالمص

 ) أ ( 

ممألبملم:مصمام- مم مم  م 82،144،م71ممقب
م256،م82براػقؿم)بوذو(مصمإم-
م93بـماألبور:مصمإم-
م.233،م8:،م65،م62،م46)سؾكمبـمأغبد(:مصم بـمحزمإم-
م65بـمإدقوق:مصمإم-
م،83م،81م،72م،65م،64م،51م،48م،46م،37م،33م،31مبـمخؾدونم)ع(:مصمإم-

م،9:م،8:م،2:م،1:م،:9م،93 م،213م م،232م،228م،225م

م.273م،267م،264م،233

مبـمسؾدماظدلمم)اظـؿرى(:مصإم- مم مم مقبممممممم مممممم مم م225م،9:م،6:م،65م،63م،62م
م67م،63ؼـم:مصمإبـمدرلم-
م66بـمدقرؼو:مصمإم-
م66م،64إبـمطرؼقنم)ؼقدػ(:مم-
،م32،مم31،م:2،مم29،مم28،م27،م25،م24،م23،م22،م21،م:،م8مأبقراسم)ربؿد(:م-

م34 م م35، م36، م37، م م38، م:3م39، م44، م م45، م م46، م47، ،م48،

م.67،م62،م61،م59،مم57،م55،م54،م:4
م:29482488728268إبـمعوظؽم)أبقمسؾدماهلل(:مصمم-
م252869األخطؾ:مصم-
م66865إدرؼسماظـيب:م-
م67863893892األصؿعك:مصم-
م63صؾفوغل:مصإلام-
م284826582648263826282598257857832زلوسقؾم)اٌقظب(:مإم-
م5:األوزاسل:مصم-

 )ب(

مبوبموم)أغبدماظؿؿؾؽيت(:مصم- مم مم م مممممممم م2،6384:832:مممقبمممم
م:24489اظؾوجلم)أبقماظقظقد(:مصمم-
م289،م:25،م248،م:21،مم8:،م69،مم67،م66،م65،م34،مم23،م:مظؾكورى:مصام-
م82اظدلزظل:مصم-
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م::26782158بودؼسم)إبـمبؾؽني(:مصم-
م9:898ـصقر(:مصٌبودؼسم)إبـمام-
م251شورم)إبـمبرد(:مصبم-
م63848اظؾغدادىم)خ(:مم-
ممم9:،م51،م:4ماظؾؽرىم)أبقمسؾدماهلل(:مصم-
مم:7486اظؾالذريم)أغبدمبـمضبل(:مم-
م:7486اظؾؾقدى:مصم-
م.:28،م282،مم281،م:27،م58،م56مبقذالشؿم)عصطػكمبوي(:م-

 )ت(

م:22384اظؿوزيم)إبراػقؿ(:مصمم-
،مم248،م244،م:21،م216،م212،م211،م::،مم8:،م7:،مم4:،مم77،م54توذػنيم)ؼقدػمبـ(:مم-

م.271،مم268،م267،م249

م23888:889)أبق(:مصمومممتم-
م6:متقؿم)أبق(ماظقػراغل:مصم-
م25:82198:4846اظؿـللم)ايوصظ(:مصمم-
مم236866855اظؿقفوغلم)أبقمعقدك(:مم-
م:88:583:اظؿقجقينم)أبقزؼد(:مصم-

 )ث(

م241879871اظـعؾيب:مم-
م81اظـعوظيبم)سؾدماظرغبـ(م:مم-
م77ثالمثـني:مصم-

م)ج(

م235،م56م،:4،م48،م46(مصمـاىوععلم)سؾدماظرغبم-
م65862848ىرجوغل:مام-
م2518239893887869جرؼرم)اظشوسر(:مم-
م283عبقؾم)بـقـي(:مصمم-
م292اىـقدم)اظصقؼب(:مصمم-
م:261825:82اىقالغكم)سؾدماظؼودر(:مم-

م5868:اىقزيم)آبـ(:مصم-
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م2938:78:2853جقػرماظصؼؾل:مم-

م298826382558247823:896893879869اىقػري:صمم-

 )ح(

 98 دوح(:مصحوزمم)مم -

م2:18295826182338232892885ايفوجم)آبـمؼقدػ(:مصم-
م:25حفرم)إبـ(ماظعلؼالغل:مصم-
م:29:88ايرؼرى:مصمم-
م275حلـمبوذو:مصم-
م91887ايلـماظؾصرى:مصمم-
م:257823786حلونم)إبـمثوبً(:مصم-
م26:8243822982278228)أبق(مايلـماٌرؼين:مصمم-
م22:8227،218ايؼم)سؾد(ماٌرؼين:مصمم-
م.271،م269،مم81غبقدم)أبقمعقدك(:مصمم-

 خ()

م2528:6849خزرم)اٌغراوي(:مصمم-
م88:78:3853852849:خزرم)إبـ(مربؿد:مصمم-
م25:82518239892873871866اًػوجل:مصمم-
م249822882278214846837اًطقىم)إبـ(مظلونماظدؼـ:مصمم-
مم:292822189984بـ(م)سؾدماظغـك(:مصمإخؾؽونم)م-
م267ـمأغبد(:مصماًؾقؾم)إبم-
م.275،م274،مم273،م272،م271،م235،م61،م:5خرلماظدؼـم)إبـمايلـ(مصم،م-

 د()

م21:82198:1896إدرؼسم)األطدل(:مصمم-
م2948266825682378216درؼدم)إبـ(:مصمم-
م8:884883دالعيم)أبق(:مصمم-
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 )ذ(

م25:863851اظذػؾك:مصمم-

 )ر(

م748294ربقعيم)سؿرمبـ(:مصمم-
م21882138211قظقد(:مصمإبـمرذدم)أبقماظم-
م:277823389روعوشم)رومعقؾقس(:مصمم-
م:23،م55صمماظرعوصكم)عصطػك(:م-
م275عضونمبوذو:مصمرم-
م226اظرضقؼم)إبـ(:مصمم-

 )ز(

م227زروقم)اظشقخ(:مصمم-
م29182588:1896884اظزبرلم)سؾدماهللمبـ(:مصم-
م5:زضوقم)إبـ(:مصمم-
م269،م244،م213،م4:،م93زطرؼوءم)أبق(مايػصك:مصمم-
م99زؼدم)أبق(ماظؼرلواغل:مم-
م8:88:68:38:2853::2748267821:821682158زؼريم)بؾؽنيمبـ(مصمم-
م215853إبـمعـود(:مصم)زؼريمم-
م63ظزػري:مصمام-

 )س(
م36824دقـقنم)أغبدمبـ(:مصمم-
م:2748273827185إدقوقم)إبـمايلـ(:مم-
م276859846اظلكووىم)ربؿد(:مصمم-
م:6دعقدم)إبـ(ماىزائرى:مصمم-
م26822اظلـقدكم)سؾكمبـمدحق(:مصمم-
م92826اظلـقدلم)ربؿد(:مصمم-
م63اظلؾؿوغكم)إبـماًطقى(:مصمم-
م2788258اظلؿقأل:مصمم-
م94892اظدوظيم)األعرل(:مصممدقػم-
م289822489:848834ظلققركم(جاللماظدؼـ(:مصمام-
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 )ش(

م292اظشؾيبم)اظصقصك(:مصمم-
م262اظشوذظلم)أبقمايلـ(:مصمم-
م242رل(:مصماظشرؼػم)اظغرغوم-
م25782568255857855ذعؾونماظزغوطل(:مصمم-
م8:869867اظشرؼلل:مصمم-
م27:8225872871األذعٌ:مصمم-
م.218،م214،م:2األذعرىم)أبقمايلـ(:مصمم-
م299827882648241891886863ظشقؾوغل:مصمام-
م29:82228218اظشرلازىم)أبقمإدقوق(:مصمم-

 )ص(

م2748223847اظصؾوغم)إبـ(:مصمم-
مم4:847(م)اظؿؾؿلوغك(:مصمصعدم)إبـم-
م1:صرحم)إبـ(:مصمم-
م212صالحماظدؼـم)األؼقبل(:مصمم-

 )ض(

م

م

 )ط(

م2778265826282318:9865851848اظطدلىم)إبـمجرؼر(:مصمم-
م81879(:مصمرلرؾقيم)إبـماظزبم-

 ز()

 

 )ع(

م2488211سؾودم)إبـ(ماٌعؿؿد:مصمم-
م291،م289م،252،م227،م5:،م96،م85،م69سؾدماٌؾؽم)بـمعروان(:م:مصمم-
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م271826982688243822182178215821482128211سؾدماٌمعـم)بـمسؾل(:مصمم-
م21:885سؾقدماهللماٌفدي:مصمم-
م:2738229822389سرصيم)إبـ(مربؿد:مصمم-
م274،م273،مم271،م61،م:5سروجم)إبـمايلـ(:مصمم-
م219896895ؼؾيم)إبـمغوصع(:مصمسم-
م271،م:26م،231،م:22،م228،م:8سـونم)أبق(ماٌرؼين:مم-
 2968263825882428235891 سـذلةم)آبـمذداد(:مصم-

م2158211873871866سقوضم)اظؼوضك(:مصمم-

م7856852:سقنم)ربؿدمبـ(:مصمم-

 )غ(

م82اظغدلؼينم)أغبد(:مصمم-
م2858265825382528251اظغرابم)أبقمايلـ(:مصمم-
م245878849846اظغزالم)أغبد(:مصمم-
م:2238222821486:82اظغزاظلم)أبقمحوعد(:مصمم-
م7:اظغوزىم)إبـ(:مصمم-
م2748225شوغقيم)إبـ(مضبل:مصمم-
م:24اظغقغلم)صرؼع(:مصمم-

 )ف(

م:8اظػراسم)أبق(مايؿداغل:مصمم-
مم71اظػكرمرازيم)صكرماظدؼـ(:مصمم-
م99اظػرجم)أبق(:مصمم-
م2878237893887اظػرزدق:مصمم-

 )ق(

م:27285دمبـ(:مصمغباظؼوضكم)أم-
م282ؿقؾيم)إبـ(:مصمضم-
م237)ربؿد(:مصممممقبممضدمارم-
م232،م216،م82اظؼراؼبم)وظلماظدؼـ(مصمم-
ممضراضشماظغزمي:مصمم- مم م ممممممقب م21882178212مممم
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م238اظؼزوؼين:مصمم-
م29:82228218اظؼشرليم)إبـ(مصمم-
م2878263889879اظؼقسم)آعرؤ(:مصمم-

 )ك(

م28982838259869طـرلم)سزة(:مصمم-
م99895طلقؾي:مصمم-
م282م،92،مطعىم)إبـمزػرل(:مصم-
م98:889:851:(:صمظؽؾؾكم)إبـام-
م245اظؽقاشم)صوحل(:مصمم-
م263اظؽؿقً:مصمم-

 )ل(

م97896ظؾقدم)إبـمربقعي(:مصمم-
م4:ظؽقؾم)إبـمخؾقف(:مصمم-

 )م(

م293894892اٌؿـيبم)أبقماظطقى(:مصمم-
م99ربرزم)اظقظب(:مصمم-
م98882836828عرزوقم)إبـ(ماًطقى:مصمم-
م7:856829ربؾكم)أبق(:مصمم-
م29982768239898891887885878867864858849844ن(:مصماربؿدمبـمسـؿون)بويموػرم-
م2848281827882778276858856ؿدمبؽداشم)داي(:مصمربم-
م275ربؿدمبوذو:مصمم-
م216856824اٌرتضكم)اظزبقدي(مصمم-
م23:888اٌعؿصؿم)بـمػورون(مصمم-
م71علعقدم)إبـ(:مصمم-
م262عشقسم)سؾدماظلالم(:مصمم-
م236اٌعرىم)أبقماظعالء(:مصمم-
م262826182298214صم:مدؼـم)أبق(ماظغقثعم-
م5:ٌغراويم)ربؿد(:مصمام-
م2728:4827اٌغقصؾم)أبقمسؾدماهلل(:مصم-
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مم63851846اٌلعقدىم)سؾدماظرغبـ(:مصمم-
م:21689اٌلرلىم)ربؿد(م:مصمم-
م8:،م78،م64،م:4اٌطؿورلم)دوبؼ(:مصمم-

م:284825:8223822282218:589:87186582عوظؽمبـمأغس:مصمم-
م8881:ادم)إبـماألدقد(:مصماٌؼدم-
م249846835أغبد(:مصم)اٌؼرىمم-
م4:ـدؼؾم)سؾدماظرغبـ(م)إبـ(:مصمعم-
م96895اٌفوجرم)أبق(دؼـور:مصمم-
م2628261822982148211اٌفدىمبـمتقعرت:مصمم-
م28:826825824823اٌشرصكم)سؾدماظؼودر(:مصمم-
م272اٌغقؾلم)سؾدماظؽرؼؿ(:مصمم-
م273م،46،م26اٌوزوغلم)عقدك(:مصمم-
م26822عصطػكم)بـماٌكؿور(:مصمم-
م21صم(:معلؾؿم)بـمسؾدماظؼودرم-

 ن()

م2188212اظـوصرم)بـمؼعؼقب(:مصمم-
م2878236غوبغيم)اظذبقوغل(:مصمم-
م9:اظـققىم)إبـ(:مصمم-
م:28682368:686غقاسم)أبق(:مصمم-
م263،م255،م:8،م75،م66،م65،م62غقحم)دقدغو(:مصمم-

 )ػــ(

م66،:6ػرعسم)اظققغوغل(مصمم-
م2248223822184:849اشلقاريم)اإلعوم(:مصمم-

 )و(

م36835اظقرثالغلم)ايلني(:مصمم-
م94)إبـمؼزؼد(:مصممداظقظقم-
م28:1852:غزعورم)بـمصؼالب(:مصمموم-
م:272826اظقغشرؼلكم)أغبد(:مصمم-
م6:اظقػراغلم)أبقماظؼودؿ(:مصمم-
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 )ي(

ممؼدمم)بـمؼعؾل(:مصمم- مم مم ممممم م8:ممقبممم
م2368:5855ضبلم)بـمربؿد(:مصمم-
م85زؼدم)أبق(ماًورجل:مصمؼم-
م211877ؼودنيم)إبـ(مسؾدماهلل:مم-
م268،م8:،م7:،م3:،م2:،م53،م52ؼعؾكم)بـمسؾك(ماإلصرؼين:مصمم-م

م273822:82198:4882غؿرادـم)اظزؼوغل(:مصمؼم-
م242822782178212ؼعؼقبم)أبق(ماٌـصقر:مصمم-
م:26:82618228821ؼقدػم)إبـمؼعؼقب(ماٌرؼين:مصمم-
م223)اظقظل(:مصممؼقدػم)أغبدمبـ(م-
م27:892اظققدلم)ايلـ(:مصمم-

مم
                                                                  ممممممممممممممم

                                                                                     

م                                           





32: 

 صفرس اظؼؾائل واألعاطن

 )أ(
م237،م58أرزؼق:مصم

م.8:م،7:،م6:م،53م،52إزداجي:مصم
م277م،276م،271م،59م،31اإلدؿوغي:مصم

م275م،243م،226م،216مم،214م،9:،م1:م،:9مم،76م،28ماإلدؽـدرؼي:مص
م267،م9:أذرل:مصم

م75،م63اصؾفون:ممصم
م،284،م248،م211اشؿوت:مص
م7:،م53م،52اصؽون:مصم

،مم::م،9:م،8:م،7:مم،1:م،:9م،96م،86م،76مم،75م،53م،52م،48م،38م،32األغدظس:مص
مم،243م،234م،232م،:22م،229م،227م،218م،217م،215م،214م،222م،211

م2:2،م298،م296،م268م،262مم،249م،248م،247م،246م،245،م244

م82،م81أغؼود:مصم
م225م،1:أوراس:مصم

 )ب(
م8:،م51اظؾذل:مصم

م8:م،7:م،95م،51م،:4اظدلاغس:مصم
م:26،م269،م268م،267م،229م،217م،215م،214م،212م،84م،81جبوؼي:مصم

م:22،م225م،::م،1:،م75برضي:مصم
م292م،243م،234برذؾقغي:مصم

م217م،213بلؽرة:مصم
 278م،261اظؾصرة:مصم

م235،م3:م،53اظؾطقوء:مصم
م284م،245م،242م،217بطؾققس:صم

م226بطققة:مصم
م286م،262،م261،م244م،:23م،234م،:22م،225م،211م،99بغداد:مصم

م:22بـغوزي:مصم
م234م،23مم،81م،76،م75م،51بـقمإدرائقؾ:مصم

م52بـقممخبيت:مصم
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م225بـقمبودؼس:مصم
م:7،م22بـقمراذد:مصم

م:29،م298م،215م،::بـقمعزشـي:مصم
مم:21م،211م،54م،52م،51بـقمؼػرن:ممصم

 
 )ت(

م225م،212مم،7:م،95مم،52توػرت:مصم
م226مم،214تودظي:مصم

م262م،211ً:مصمتوروداغ
م::توعلـي:مصم

م226م،225توزة:مصم
م276،م63ترطؿون:مصم

م241،م55تلوظي:مصم
م58تؾقالظً:مصم
،م218م،214م،212م،4:م،84م،م82م،61م،:5،م58م،52م،37م،26م،22م،:تؾؿلون:مصم

م221م،:21م،219 م223، م226، م218، م229، م235، م234، م238، م243، م244، م245، م246، ،م247،

م.299،م:27،م274م،273م،272م،271م،:26م،269م،268،م261،م262،م2488249
م:21م،52تـس:مصم
م229تقزر:مصم

م238م،215م،9:تقطري:مصم
م245م،228م،4:تقجني:مصم
م،213م،4:م،99م،82م،34م،28م،25تقغس:مصم م،262،م245م،229م،:21م،218،م217م

م299،م293،م292،م273م،272،م:26،م269م،268
 
 )ث(

م81اظـعوظؾيمصم
م278،م241م،69ثغؾى:مصم

 )ج(
م8:جوغوم)أوالد(:مصم

م7:م،4:م،52جؾؾمراذد:مصم
م73جربي:مصم

م212اىرؼد:مصم
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،م6:م،4:م،81م،76م،61م،:5م،49م،39م،37م،34م،32م،27م،26ماىزائرم)اٌدؼـي(:مص
م299م،275م،274،م272م،271م،:26م،269م،267م،235مم،234م،:21،م215م،212م،211

م273م،256م،م::م،9:مم،:5م،59م،56م،54مم،38مم،32م،31اىزائرم)اظؼطر(:مصم
م:9جؾقظي:مصم
م242م،234م،229م،76جـقة:مصم

 )ح(

م77ايؾشي:مصم
م214،م86،م73،م28،م26ايفوز:مصم

م81م،:7األحالف:مصم
م:21،م9:غبزة:مصم

م235،م82م،55غبقون:مصم
م6:غبقدم)بـق(:مصم

 )خ(
م2:،م52خزرم)بـق(:مصم

م5:م،52خزرونم)بـق(:مصم
م282م،م276م،225خرادون:مصم

م245،م215مم،3:اًضراءم)اىزؼرة(مص:م
م.4:،م52خؾقفم)أوالد(:مصم

 )د(
م243داغقي:مصم

م226دراكم)جؾؾ:مصم
م284مم،:22م،95درغيم)جؾول(مص:م

م268،م267،م219م،214دظس:مصم
م287،م،262م،:22دعشؼ:مصم
م293،م:9دعقوط:مصم
م59دػؿون:مصم
م81اظدؼومل:مصم

 )ذ(
م229اظذواودة:مصم
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 )ر(
م23م،:اظراذدؼي:مصم

م223م،:21راذدم)بـق(:مصم
م241مم،69ربقعي:مصم
م242أرجق:مصم

م:21رذؼقن:مصم
 277،م233،م232،مم:9روعة: ص 

م78،م77اظروعلم)اظؾقر(:مصم
م4:رؼغي:ممصم

 )ز(
م269م،228م،213م،4:م،96م،95م،52اظزاب:مصم

 96زرػقنم)جؾؾ(:مصم

م4:زروالم)بـق(:مصم
م264م،2:زشؾي:م)بـق(:م

م75رشووة:مص
م219مم،9:م،8:م،7:م،3:م،95م،52زغوتي:مصم

م272م،243مم،235م،223م،221م،219م،61زؼونم)بـق(:مصم
م:21،م214م،26زواوة:مصم
م:22،م75زوؼؾي:مصم

 )س(
م:25،م244،م3:،م78،م49دؾؿي:مصم

م:9دؾطؾي:مصم
م:25،م213،م::،م3:،م2:دفؾؿودي:مصم

م248،م243درضقدي:)درضلطي(:ممصم
م77دردؼـي:مصم

م226،م7:،مم4:،م95اظلردق:مصم
م217دطقػ:مصم

م229دال:مصم
م262دوؼبم)أدػل(:مصم

م296،م244،م:22،م211،م::،م72اظلقدان:مصم
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م4:،م52دـفوس:صم
م54دعقدة:مصم
م262،م259،م225،م211دقس:مصم
م214دقدي:مصم

م77،م76،م72اظلقؼس:مصم
م237،م235،م78،م55درلات:مصم

م58دقؼ:مصم
 )ش(

م235،م:7،م55ذوصعم)بـق(:مصم
م298ذورضي:مصم

م243،م242:مصمذورؾي

م،2:2،م291،م277،م261،م231،م:22،م76،م73،م:5،مم51،م28اظشوم:مصم
م248،م245،م215اذؾقؾقي:مصم

م81اظشؾوغوت:مصم
م243،م242ذؼرة:مصم

م55ذؼران:مصمم
م272،م276،م:21،م213،م4:،م52ذؾػم)وادي(:مصم

م243،م86ذرؼس:مصم
م69دقؾون:مصم

 )ص(
م81صؾقحم)أوالد(:مصم

م75صػر:مصم
م216،م214،م::صػوضس:مصم

م211،م4:صػرو:مصم
م52صؼالبم)بـق(:مصم

م267،م226،مم216،م213،م212،م::،م9:،مم8:،مم54صـفوجي:مصم
م296،م275،م234،مم3:،م:9،م77صؼؾقي:مصم

 )ض(
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 )ط(
م236،م55اظطوشقيم)غفر(:مصم

م:7اظطوئػ:مصم
،م217،م214،م213،م212،مم4:،م3:،م2:،م1:،مم99،م75،م51ررابؾسم)ظقؾقو(:مصم

م264،م244،م213،م:22،م229،م228،م226،م225،م218
م214ررارةم)جؾؾ(:مصم

م:9،م76رررقس:مصم
م245،م243،م76ررؼػ:مصم

م249،م248،م245،م78رؾقطؾي:مصم
 )ز(

 
 
 )ع(

م291،م:28،م266،م257،م236،م226،م82،م:7،م75،م55سوعرم)بـق(:مصمم
م273،مم:22،مم216سؾدماظقادم)بـق(:مصم

م277،م271،م58سـؿونم)آل(:مصم
م4:ؾقم)بـق(:مصمس

م8:،م7:،مم53،م52سفقلي:مصم
م76سدن:مصم

م291،مم287،م264،م262،م261،م234،م225،مم8:اظعراق:مصم
م226سزوغي:مصم

م:9سلؼالن:مصم
م226اظعطوف:مصم

م55سنيممصرس:م)صم
 )غ(

م217،م212شوغقيم)بـق(:مصم
م262،م249،م243،م237،م227شرغوري:مصم
م55،م52،مم33،مم26شرؼس:مصم
م69شلون:مصم

م275،م228،مم56،م55رة:مصمشؿ
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 )ف(
م مص م34صوس: م م37، م52، م م96، م99، م3:، م م4:، م211، م215، م244، م245، ،م262،

م299،مم272
م276،مم91،مم:8،م76صورس:مصم

م:29،م276،مم234،م59صراتم)غفر(:مصم

م292،م232صرغلو:مصم
م236،م55صروجي:مصم

م231،م75صزان:مصم
م228صؼقؼ:مصم
م81صؾقؿي:مصم

 )ق(
م231،م229،م226م،216،م212ضوبس:مصم

م262،مم78،م34،م32،مم28،م27،مم26اظؼوػرة:مصم
م2:2،م287،مم229،مم85،م75اظؼدس:مصم
م77ضدلص:مصم

م248،م246،م242،م217،م213،م3:،م86ضررؾي:مصمم

م234،مم77ضرؼطش:مصم
م225ضزول:مصم

م:234،23،م232،م:5،مم32ضلـطقـي:مصم

م:23،م234،م232،م5:،م32اظؼلطـطقـقي:مصم
م228ضشؿوظي:مصم

م229،م217ضػصي:مصم
م76،م72ضؾزومم)حبر(:مصم

م268،م276،م217،م215ضؾعيمبينمغبود:مصم
م273،م226،م222،م:5،م49ضؾعيمبينمراذد:مصم

م293،مم:26،م267،م216،م::،م3:،مم99،مم96،م95اظؼرلوان:مصم
م257،م35،م55،57ؼزة:مصمق

 )ك(
م:9اظؽوف:مصم
م9:طؿوعي:مصم
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م8:طـزة:مصم
م75طقثي:مصم

مم261،م94اظؽقصي:مصم
 )ل(

م75يؿم)بقً(:مصم
م226،م225ٌوؼي:مصم

م226،مم221،مم214،م213،مم212،م::،مم77ٌـقغي:مصم
 
 )م(

م:27،مم272،م256،م212،م4:،م58،م27،مم26،م25،مم23،م22،م:عوزوغي:مصم
م211عودي:مصم

م232عودرؼؾ:م)عودرؼد(:مصم
م268،م276،م228،م78عوخقخم)بين(:مصمم

م:7عوظؽمم)بـق(:مصم

م291،م243عوظؼي:مصم
م226،م212،مم81عؿقفي:مصم

م21ذبوجي:مصم
م81ذبوػر:مصمم
م273زبقس:مصم

م278احملول:مصم
م267،م215،مم::اٌدؼي:مصم

م228عدؼقغي:مصم
م مص مم95عراطش: م4:، م::، م211، م212، م215، م216، م217، م218، م:21، ،م221،

م284،م:26،م248،مم244،م231،م:22،م229،م227،م226
م248،م243،م242عردقي:مصم

م:26،م:22،م228،م227ـق(:مصممعرؼـم)ب
م مص م25عصر: م28، م49، م:5، م72، م81، م86، م:9، م3:، م8:، م م216، م:21، ،م223،

م298،م292،م277،م261،م246،م232
م264،م262،م242،م241،م235،م9:،م69عضر:مصمم

م215،م9:،م3:،م82اٌلقؾي:مصم
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م267،مم215،م::عصوعدة:مصم
م226،م222،م7:عطؿوري:مصم

م268،م248،مم244،م242اٌرؼي:مصم
م291عطغرة:مصم
م296،م:23،م226عوظطي:مصم

م292،مم2:،م28اٌدؼـيم)اٌـقرة(:مصم

م228علؿغوٍ:ص
م229،م219،م82،م28،م26عؽيم)اٌؽرعي(:مصمم

م299،م86،م58،م54،م38،م25،م23،م22،م21ععلؽر:مصم
م82-81اٌعؼؾ:مصمم

،م9:م-8:م-2:م-54م-53م-52م-:4م-48م-47م-37م-33،م31اٌغربماألودط:مصم
م273،م:26،م267،م222،م211

م57،م53،مم52،م51،مم31،م28اٌغربماألضصك:مصم
،م213،م211،م::،م4:،م3:-2:،م1:،م:9م-54م-53م-52م-51م-:4م-49عغراوة:مصم

م267م226،م225،م222
م273،م223،م215،م212،م::،مم81،م52عؾقوغي:مصم
م235،م78،م55عالتي:مصمم

م225عؽـودي:مصم

م225صممعـداس:
م:22،م222علراتي:مصمم

م52عـدؼؾم)بـق(:مصم
م79،م56،م54اٌردكماظؽؾرل:مصم

م218،م::اٌفدؼي:مصم
 )ن(

م75،م66غوبؾس:م)صم
م232غوصرة:مصم

م219مم-81غدروعي:مصمم
م225غغزواة:ممصم

م229غػطي:مصم
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م213،م1:غػقدي:مصم
م296،مم231،م75اظـقبي:مصم

م77غقطشم)حبر(مص:م
م221،م78،م77،م72اظـقؾ:مصم

 )ػـ(
م237،م55ػدلة:ممصم
م214ػرشي:مصم

م214ػـويم)حـوي(:مصم
م211،م77،م76اشلـد:مصم

م225،م223،م222ػقارة:ممصم
م264،مم256ػقدروم)جؾؾ(:مصمم

 )و(
م55واغزرة:مصمم

م211-4:واغدودم)بـق(:مصم
م4:،م81،م32وجدة:مصمم

م231ودان:مصم
م)بـق(م52وردقػون:مصمم

م226ورغقدم)بـق(:مصم

م4::مورؼونم)بـق(مص

م226موزدجنيم)بـق(:مص
م259،م:22،م228وسم)بـق(:ممصمور

م272،م281وغشرؼسم)بـق(:مصم
م مص م26وػران: م31، م38، م39، م:3، م44، م47، م48، م49، م م:4، م52، م ،م53،
،م2:،م94،م86،م85،م84،مم81،م:7،م77،م76،م58،م57،مم56،م54
،م229،مم227،م226،م225،م224،مم221،م219،م211،مم8:،م7:،م6:

م234 م235، م236، م238، م:24، م م255، م256، م262، م263، ،م264،
م265 م م266، م272، م273، م278، م281، م289، م291، م292، ،م299،
م2:2،مم:29
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 صفرس املوضوسات

م

م8-7صم.................................................................معدخؾ
م:3-9ص ............ أظف:أبوراس اظـاصر: عسار سامل جزائري وإغؿاجه اظػؽري 

م24-21ص ............................ اظراذدؼيموعوزوغي:مؼبمرحوبماظـؼوصيماحملؾقي -
م23-21ص ................................... رػقظيمؼبمحرعون -
م24-23ص .......................... ؾقيخصوئصماظـؼوصيماحمل -
م27-24ص ................. ذققخمأبلمراسمؼبماٌغربمواٌشرق -

م34-27ص ....................................................... ايوصظ أبقراس:م -
م29-27ص .............................................. اظرحؾيماظعؾؿقي -
م34-29ص ................................................... اٌـوزرات -

م39-34ص ....................................................... أبقراس:معمرخو:-
م36-34ص .......................................... إحقوءمسؾؿماظؿورؼخ -
م39-36ص .............................................. عػفقمماظؿورؼخ -   

م:3-39ص ........................................... عـفففماظؿورطبل -
م:5-43ص ....................... ارباء: تؼدؼم سفائب األدػار وظطائف األخؾ

م47-44ص ..................................... اٌضؿقن:ماٌـففقيمواٌصودر -
م:5-47ص ........................................... اٌقضقسوتماظؿورطبقي -

م48-47ص ............................................. دصوسومسـماظؿورؼخ -
م:4-48ص ............................................... وػرانموسؾؿوؤػو -
مممإعورةمعغراوة:مبنيماٌدممواىزر - مممممقبممم ممم م54-:4ص ................................. مممممممممممم
م56-54ص .................... االحؿاللماإلدؾوغل:مشورات،مغفىمودؾى -
م59-56ص  ......................................... ربووالتمصؿحموػران -
م:5-59ص ............................................ راألتراكمؼبماىزائ -

م2:2-61ص ......................................... سفوئىماألدػورموظطوئػماألخؾور
م68-62ص م.......................م:مصوئدةماظؿورؼخ:مأدظيمغؼؾقيموسؼؾقياظػصؾماألول*

ماظردمسؾكمعـمذممماظؿورؼخ - ممممقبممممممم ممم مم م64-62صم..............................مممممم
م66-64صم......................معؽوغيماظؿورؼخمؼبمسصرمأبلمراس -
م68-66صم..............................مأدؾوبمتدوؼـماظعفوئى -
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م72-68ص ..................................... :ماظؿفؾقؾمظػؿحموػرانماظػصؾماظـوغل*

م:6-68صم......................................ماسفواظرؼوحموأغق -

م:6ص .................................... اىقاػرماظروحوغقيم -

م71-:6ص ....................................جـمؼبمصقرةمثعؾونم -

م71ص .............. حؽؿماظلفقمسؾكمأصعولماظردقل:م)صؾع(م -

م72صم...............................................مغودرة -

م76-72ص .......................... اظؿورطبقيمبالدماٌغرب:محدودػوماظػصؾماظـوظٌ:

م72ص ................................. حقلماصطالحماٌغربم -

م73ص ................................... حدودمأرضماإلدالمم -

م74-73ص .......................... صقرةماٌغربمؼبمغظرماٌشورضيم -

م75-74ص ..................................... ذهمعـمسؾؿماظػؾؽم -

م76-75ص .................................... ضؾوئؾمبينمإدرائقؾم -

م76ص ........................................... :محزرمحبرماظرومماظػصؾماظرابع

م76ص .....................................دقاحؾمحبرماظرومم -

م77-76صم......................................مجزرمحبرماظروم -

م78-77صم...............................................مشرؼؾي -

م:7-78صم.....................................موػرانموأبراجفو -

م:7ص ................................ :مضؾوئؾمبينمسوعرموشرلػواظػصؾماًوعس*

م:7ص  ......................... بطقغفومؼبماظغربماىزائري -

م81-:7ص ...................................  طقغفواألحالفموب -

م82-81ص ...............  اظـعوظؾيمواظشقخمسؾدماظرغبـماظـعوظيب -

م88-82صم...........م:ماالحؿاللماإلدؾوغل:مزعـماظغوراتمواًقفاظػصؾماظلودس*

م83-82ص  ..... اظغوراتماإلدؾوغقيمسؾكماٌؼورعيماظغربقيموآثورػو -

م85-83ص ................  ظطقػي:مأبقمجعػرماٌـصقرموأبقمدالعي -

م86-85ص  .................... عؼووعيمعلؿؿرةمظؾقجقدماإلدؾوغل -

م88-86ص ...........................  عدحماظػوتح:مربؿدماظؽؾرل -
م

ماظعـووؼـمعـموضعماحملؼؼ
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م88صم.............................م:مهرؼرموػرانمؼؿؿمبويرباظػصؾماظلوبع*

م89-88صم................................مصؿحمسؿقرؼي:ممنقذجو -
م91-89صم.................................مصوئدة:مأزلوءماظلقػ -
م92-91صم..............................مطؾورماظػردونمؼبماإلدالم -
م94-92صم.................مادؿعدادماظؾويمربؿدمماظؽؾرلمظؾقرب -

مم95-94ص ........................... ًمبوظلقػظطقػي:معـمملممي -
م96-95صم.............معؼؿؾمسؼؾيمبـمغوصعموطلقؾيموإدالمماظدلبر -
 99-96صم..................................مجقشمربؿدماظؽؾرل -

م8:-:9صم........................م:ماإلعورةماٌغراوؼيمبنيماٌدمواىزراظػصؾماظـوعـ*
م:9ص ....................................... اظـغقرمؼبماإلدالم -
م1:-:9صم...........................مصؿقحماٌغربموإدالممعغراوة -
م3:-1:صم................................متورؼخماإلعورةماٌغراوؼي -
م5:-3:ص ........................................... سؾؿوءمعغراوة -

م8:-6:ص .......................... وػرانمؼبمزؾماإلعورةماٌغراوؼي -

م212-8:صم.....................................م:ماٌرابطقنمووػراناظػصؾماظؿودع*

م::-8:ص م................................مضؾوئؾمصـفوجيموبطقغفو -

م211-::صم...مواألغدظس اظدوظيماٌرابطقي:مٌـقغي،متقدعوتفومؼبماٌغرب -

م212-211ص  ................. عؼؿؾماألعرلمتوذػنيمبـمسؾلمبقػران -

م219-212صم....................................م:ماٌقحدونمووػراناظػصؾماظعوذر*

م213-212ص  ................................. بـقشوغقيمواٌقحدون -

م217-214صم...........................مسؾدماٌمعـمؼقحدماٌغرب -

م217صم...................مصؿحماألغدظسمسؾكمؼدمأبلمؼعؼقب -

م219-217ص .........................  األعرلماظـوصرمووضعيماظعؼوب -

م226-219ص  ............................... :ماظزؼوغققنمووػراناظػصؾمايوديمسشر*

م:21-219ص م....مبـقزؼون:مأصؾفؿموبطقغفؿموبقعيمؼغؿرادـ -

م221صم...............................م ونأعراءمبينمزؼ -

م223-221صم.............................م اإلعومماشلقاري -

م226-223صم.......................م اإلعوممإبراػقؿماظؿوزي -
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م231-227مصم..............................م :ماٌرؼـققنمووػراناظػصؾماظـوغلمسشر*

م229-227ص م...............متشققدماظدلجماألغبرموبرجماٌردك -

م:22صم............................مدؼقطماإلعورةماٌرؼـقي -

م231صم.....م ررابؾسماظغرب:معـماظػؿحمإظبمسفدماٌرؼـقني -

م266-231صم......................م :ماالحؿاللماإلدؾوغلمظقػراناظػصؾماظـوظٌمسشر*

م233-231ص م..............مأغلوبماظروممواإلصرغٍمواإلدؾون -

م243-234صم....................م االحؿاللماإلدؾوغلموآثوره -

م244-242صم...............م اإلدؾونمؼلؿقظقنمسؾكماألغدظس -

م245-244ص م............مبقعيماٌـؿصرمايػصلمبوًالصي -

م248-245ص م.......مدؼقطماٌدنماإلدؾوغقيمؼبمأؼديماإلدؾون -

م255-248صم...............................م ائػعؾقكماظطق-

م259-255صم..................م اظؾويمذعؾونمضبوصرموػران -

م266-259صم................م حصورماٌقظبمإزلوسقؾمظقػران -

م2:2-267صم...............................م:ماألتراكمؼبماىزائراظػصؾماظرابعمسشر*

م269-267صم....ماىزائرماظعوصؿيمؼبمسفدمايؿودؼنيمواٌقحدؼـ -

م271-269صم........................م اىزائرمؼبمزؾماظزؼوغقني -

م274-271صم............................م خرلماظدؼـمبوىزائر -

م276-274ص م................مايؿالتماألوروبقيمسؾكماىزائر -

م277-276صم......................... تورؼخماظلؾطـيماظعـؿوغقي -

م:28-277صم......م 2819هرؼرموػرانمسؾكمؼدمعصطػكمبويمدـيم -

م299-:28صم.......................م 2843ادؿعودةماإلدؾونمظقػرانمدـيم -

م2:2-299صم............م تغقرلمععوملموػرانماإلدالعقيموربقػو -

مضوئؿيماٌصودرمواٌراجع

اظػفورس

ماآلؼوتماظؼرآغقيصفرسم

مصفرسماألسالم

مصفرسماظؼؾوئؾمواألعوطـ

مصفرسماٌقضقسوتمم


