م
م
م

بلؿماهللماظرغبـماظرحقؿ موصؾكماهللمسؾكمدقدغو مربؿدموسؾكمآظفموصقؾف مودؾؿم
تلؾقؿو .م
طؿوبمسفوئىماألدػورمموظطوئػماألخؾورممتلظقػماظعوملماظعالعيمموايدلماظػفوعيم
اظقظلماظصوحلممواظؼطىماظقاضحمماظشقخمربؿدمبـمأغبدمبـماظـوصرماٌعروفمأبقمراسم
اٌعلؽرىمرغبفماهللممآعني .م
ايؿدمهللماظذيمالمؼزالممسؾكمتقارؼخماظدػقرمعؾؽفمالمؼزولمموالمٌشقؽؿفماضؿقاللم
والمسدول،موسزهمدائؿموأحقالمعومدقاهمهقلمواظقفموانمرولماٌدماظرجقعموبنيمؼدؼفم
اٌـقل م ماظذي مجعؾ ماظدغقو مجلدا مسؾقف مظمخرة ماظقصقل موعؿوسفو مضصره مابؿالء مؼعؼؾفم
اظـؽرمأوماظؼؾقل .م
م وبعدمٌومرؾىمعينمممـمظفمرشؾيمبفذاماظشلنمومبومثؾًمأنمسؾؿماظؿورؼخمواظـلىم
ػقمسؾؿمالمؼـػعموجفوظيمالمتضرموبعد،مصؼدمضعػفماىرجوغلموابـمحزمموابـمسؾدماظدلم
اظـؿريمموضدمضولمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمتعؾؿقامعـمأغلوبفؿمعومتصؾقامبفمأرحوعؽؿمإخل .م
تـؾقف :ماظؼصصمواألغلوب مالمؼدخؾفمغلخموطذاماظؾغيماظعربقيمصنذامصحمسـدغومؼبم
ضصصمأومغلىمأومسبقهمصنغفمؼعؿؾمبفمصقؿوماضؿضكماظعؿؾمبفمضولمطوتؾفمأنمأخؾورم
األوائؾموععرصيمأجـوسماظـوسمواظؼؾوئؾمعـمشلؿمعومؼعؿينموؼدخرموالمؼؼول:ماألصؾمؼبم
األخؾورمأنمتمخرمألنمؼبماظؼرآنماجملقدماظذيمالمؼلتقفماظؾورؾمعـمبنيمؼدؼفموالمعـم
خؾػف متـزؼؾ معـ محؽقؿ مغبقد موعـ ماظؼصص معو مؼذػؾ ماألظؾوب موطبفؾ مسـف ماظؾقرم
اظعؾوبموضدمضولماظعؾؿوء :ماظؼصصمرؾىمعـومظؼقظفمتعوظبم"أومملمؼلرلوامؼبماألرضمإظبم
عـمضؾؾفؿ" م موضول" مسبـمغؼصمسؾقؽمأحلـماظؼصص" م موضول .م"إنمػذامشلقماظؼصصم
ايؼ" مموضول"معـفؿمعـمضصصـومسؾقؽموعـفؿمعـمملمغؼصصمسؾقؽ"م موضولمتعوظب"مظؼدم
طونمؼبمضصصفؿمسدلةمألوظلماألظؾوب"ممإظبمشرلمذظؽممصعؾؿماظؿورؼخمعـمػذامعطؾقبمطؿوم
رؾىمسؾؿماظـلىممبعرصؿف،مأالمترىمضقظفمتعوظبم"وعـمذرؼؿفمداودمودؾقؿون"ممإظبمضقظفم
"ؼقغسموظقرو" م موضقظف مم"إنماهللماصطػكمآدمموغقحو" م مإظبمضقظف م م"ذرؼيمبعضفومعـم
بعض" م موضولمأؼضو م"وعرؼؿمابـً مسؿران" مإظبمشرلمذظؽ م مابؿدأغوهمعـمحقٌمأخذ مؼبم
اظؿقرقدمظؾشروعمؼبماٌؼصقدمظػؼدمأوظف.م مضولموضدماسؿـكمبفم مؼعينمسؾؿماظؿورؼخ مأػـؾم
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طؾمرؾؼيموجفوبذةمطؾمعؾيمعـمصؾقوء 106اظلؾػموحذاقماًؾػمؼبمطؾمسصرمسصوبيم
ػؿمأػؾماإلصوبيمصلظػقاموأصودواموصـػقاموأجودواموأبؾغقامعـماٌؼوصدمضوصقؿفوم موعؾؽقام
عـماحملودـمغوصقؿفومجزاػؿماهللمرضقاغفموأحؾمفؿمعـمرؼوضماظػردوسمعقطوغفموطونم
أسؾؿماظـوسمبفمؼبماإلدالممبعدمغؾقـومربؿدمسؾقفماظصالةمواظلالم،مأبقمبؽرماظصدؼؼم
وابـمسؾوسموجؾرلمبـمعطعؿموسؼقؾمبـمأبلمروظىمرضلماهللمسـفؿ م موعـماظؿوبعنيم
اظزػري موابـ مدرلؼـ موأعـوشلؿ م موصقؿـ مبعدػؿ ماألصؿعل موابـ مسؾقدة مواظرضوذل موم
اظشقؾوغل موأعـوشلؿ مواذؿفر مبؿدوؼـف مطـرل معـ ماظعؾؿوء ماىؿوػرل مواألوظقوء ماألطوبرم
طويوصظمأبق مغعقؿ صوحىمحؾقيماألوظقوء موػقمأغبدمابـمسؾدماهلل م مبـمادقوقمبـم
عقدكمبـمعفرانماألصؾفوغلمعـمأطوبرمايػوزمواحملدثنيموظفمطؿوبمتورؼخمأصؾفونم
ذطرمصقفمأنمجدهمعفرانمػقمأولمعـمأدؾؿمعـفؿموػقمعقظبممسؾدماهللمبـمععووؼيمبـمسؾدم
اهللمبـمجعػرمبـمأبلمروظىمرضلماهللمسـفمتقؼبمدـيم541موإصؾفونمبؽلرماشلؿزةمعـم
عدنماىؾول مموأظػمصقفمأؼضوماًطقىمايوصظمأغبدمبـمثوبًموطـقؿفمأبقمبؽرمغلؾفم
بغداديمطونمعـماظعؾؿوءماٌؿؾقرؼـموظقمملمؼؽـمظفمدقىماظؿورؼخمظؽػوهمصنغفمؼدلمسؾكم
ارالعمسظقؿموظفمضرؼىمعـمعوئيمعصـػموصضؾفمأذفرمعـمأنمؼقصػ ممتقؼبمدـيم574م
واظعفىمأنمؼبموضؿفمحوصظماٌشرق موابـمسؾدماظدلماظـؿرى محوصظماٌغربموعوتومؼبمسومم
واحدموطذامأظػ مصقفماظؾالذريموذطرمصقفمأنمأرعقـقيمغلؾيمٌؾؽمبفومازلفمأرعقـوضقشم
صؾذامؼؼولمشلوماآلنمضوظمكبلم
وعؾؽؿفومبعدهماعرأةم"ضوال" موبـًمبفومعدؼـيمصلؿؿفوم"ضوظب" ممممممممم مم مممم م مممم
ضوال م وأظػمصقفمأؼضومذفرل ماظدؼـمبـمسؾد ماهللمربؿد مبـمأغبدمبـمسـؿونماٌعروفم
بوظذػيبماظذلطؿوغلماظدعشؼلموتورطبفمصقفمسشرةمأجزاءمطؾورمرتؾفمسؾكماظلـنيمعـمأولم
اشلفرةمصفعؾمطؾمسشرةمعـماظلـنيمرؾؼيمإظبماٌوئيماظلوبعي.مصننموصوتفمطوغًمدـيم
 859مبعدمذقكفمابـماجملوجمبؽلرماٌقؿمبلًمدـني موػقمطؿوبمحوصؾمملمؼدعمذوذةم
والمصوذة مممومتؿشققماظـػقسمإظقفمعـمسؾؿماظؿورؼخمواإلتؼونمطلغفمعبعماألعيمؼبمصعقدم
ممممـبا مؽبعمؿبـم محمؽبضمؽبؽبرمػو موعـ ماظذلطؿون مايوصظ معغؾطوي مأؼضوم
مسـفو مممأخؾورم
مطبدل م مم مم
ممم م م م
ممم ممصور
مم مثؿ
ممواحد
وترطؿونمغلؾيمإظبمجؾؾمعـماظذلكمتلؿقامبفمألغفمآعـمعـفؿمعوئيمأظػمؼبمذفرمواحدم
صؼوظقاماترطقاماإلميون 108ثؿمخػػًمصؼقؾمترطؿونمواظذػيبمػذامػقماظؼوئؾمبلنماٌفديمػقم
سؿرمبـمسؾدماظعزؼزموملمؼلؾؿقامظفمؼبمذظؽمألدظيمطـرلةمسورضؿف.موأظػمؼبمسؾؿماظؿورؼخم
اٌلعقديمطؿوبو مطؾرلا مازلفمعروج م ماظذػىموأظػمصقفمأؼضو مابـماًطقى ماظلؾؿوغلم
106مغلكيمأ:مرؾؾي م
107مغلكيمأ:مابـمغعقؿ
108مغلكيمأ:مأتركمإميون
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واظشقخمأغبد 109موابـمخؾدونمواظلققرلمممـمالمضبصكمبعدموالمؼدخؾمهًمحصرم
والمحدمموأظػمصقفمضؾؾماإلدالممداػرماظػردلموبؾقضلموؼقدػمبـمطرؼقن معـمبينم
إدرائقؾموػرذققشماظروعلموعـمأظػمصقفمعـماظدلبرمدوبؼمبـمدؾقؿونماٌطؿورلمغلؾيم
ٌطؿوريمبـممتصقًمبـمضرؼسممبـمزجقؽمبـمعودشسمبـمبربرمػذاموإغلممضدمخضًم
ؼبمػذاماظػـمضدميو م موضعًمبفمأدميومملمأزلمؼبمخدعؿفمعلؿدميومحؿكمطـرتمسـديم
رضوسفمواعؿألتمبؼوسفموصورتمغػللمهدثين مبوظؿدوؼـمواالشبراطمؼبمدؾؽماٌمظػنيم
وػقغًمسؾمملمممقبمذقؽو مأمؽبعممبرماموأغومؼبمطؾمذظؽمأضدممرجال ممو مأؤخرماألخرىموأؼـ مظلمبذظؽم
مممم مم
وبضوسيتمؼبمػذاماظعؾؿمغزرمعـزورمواٌشؿؾفممبومملمؼعطمطالبسمثقبمزورمععمعومطونم
ؼعقضينمعـمذظؽموميـعينمؼبماًقضممصقؿومػـوظؽ .م مأغلمؼبمزعـمسطؾًمصقفمعشوػدم
اظعؾؿموععوػدهموددتمعصودرهموعقاردهموخؾًمدؼورهموعرازلفمموسػًمأرالظفموععوٌفمم
المدقؿومصـماظؿورؼخمواألدبمموأخؾورماألوائؾمواظـلىمضدمررحًمؼبمزواؼوماشلفرانمم
وغلفً مسؾقفو مسـوطى ماظـلقون م موأذرصً مسللفو مسؾك ماألصقل م موادؿقرـ مصققشلوم
زواؼو ماًؿقلممؼؿؾفػقنمسـماغدراسماظعؾؿمواظػضوئؾمموؼؿلدػقنمعـماغعؽوسمأحقالم
األذطقوءمو ماألصوضؾ موإظبماهللماٌشؿؽكمعـمدػرمإذا مدوءمأصرمسؾكمإدوءتفمموإنمأحلـم
غدممسؾقفمعـمتعودؿفموأداعًمبذظؽمحرلتلممواتصؾمإحفوعلمووضػيتممحؿكمدطعًم
ظل مأغقار ماشلداؼي م مصؿقرطً ماظعزائؿ مووددت ماظعـوؼي مبلؾى معو مأغعؿ ماهلل مبف مسؾكم
اٌلؾؿنيمسوعيموسؾكمأػؾماظغربمخوصيمبػؿحموػرانمبونالءمأػؾماظؿـؾقٌمواألوثونمم
سؾك مؼد معـ مادؿظؾ ماآلغوم مبظؾ ماظعدل مواإلحلون مواتؾعقا مؼب مرؼوض ماألعـ مواألعونم
اٌـصقرمبعـوؼيماٌؾؽماظدؼونمماظؾويمدقديمربؿدمبـمسـؿونممعؾؽمتػردمبغوؼيماحملودـم
مممممجممب معـم
واٌكثرموعبعماذؿفورماظػضوئؾمواٌػوخر مغشلمعـ ماٌؿؾؽيمؼب محفرػومودبمومد
وطرػومورضعمبلرؼؼ مضرسفوممالمزاظًمأضطورماألرضمعشرضيمبلغقارمععدظؿفم مموأشصونم
اًرلاتمعقرضيمبلقوئىمرأصؿفممصفقماظذيمصرفمسـونماظعـوؼيممسبقمغبوؼيماإلدالممم
وتشققدمبـقونماشلداؼيمصالمطبوفمبعدهمإغفدام مموأعطرمسؾكماظعوٌنيمدقوئىماألصضولم
واألغعوممحؿكمأضوعًمؼبماظرضوبمظفمأؼوديمػلمطوألرقاقمواظـوسمطموميمؽبؿموممومطشػًمسـم
دوقماىدمواالجؿفودموسلرتمذؼؾمإزارماظـقاغلمتشؿرلمجودممبلنمأغشدتمضصقدةمؼبم
ذظؽ مسؾك محرف ماظلني مصفوءت مطعني ماإلغلون مأو مإغلون ماظعني مربؿقؼي مسؾكم
اخؿؾوراتمالممتؾمممتألماٌلوععمواألصقاهمواٌؼؾمموترصقعمؼزؼـماظزواػرموطبؾممبقودـم
سؼقدماىقاػرموإمنوماخؿؾلؿف ومصرصومععمعومأورعمعـماظزعونمشصصومعـمأعقرمذوضيم
سوئؼيمموأحقالمسـمعـؾمػذامعؿضوئؼيمموسدةمعـمسقادموإذغولممأحورًمبلمسـممينيم
109مغلكيمأممأغبدمعوطقاله
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وسلول مال مدقؿو مزعــو مطـرت مصقف مسقارض ماظطقارئ م مواغؿشرت مصقف مرضؾوء ماظعقائؼمم
وبعد ،عومضضقًمعـفومورريموأجؾقًمؼبمعلؿقدسوتمأدرارػومأضداممغظريممومنؼًم
وزغفو معـ محبر ماظؽوعؾ م مذػؾً مبفو مإظب محضرة ماٌؾؽ ماألصضؾ م ماظػوضؾ مضرأ مبعضفومم
وعدحمظػظفوموععـوػوموأعرغلم مبشرحمؼظفرمظؾوبمتراطقؾفومماظضوصقيمموؼعذبمذبوريم
أدوظقؾفوماظصوصقي ممظقػقحمععـوػومعـمزػر متؾؽماًصوئؾمموإنمأخطوهمصقبماظغقثم
اشلقارؾممصقصؾمعـمععوغقفومظؾوبفوموطشػمسـمايؼوئؼمحفوبفومصؿصونمسؾكماًؾطمم
أوراق مسؾقفو ماذؿؿؾً موترتػع مسـ ماظلؼقط مظؼقح مأذفور مبفو ماحؿؿؾً مصفوءت مرائؼيم
ظألسنيمواىـونمحوئزة مضصىماظلؾؼمؼبمػذاماٌقدانمٌومصقفمعـمأدرارمتـؾهمسـمسظقؿم
ذلغف وموعلوسدةمبقونمعوماغطقتمسؾقفمعـمظػظفومصقؾًمربؾماظؼقودة 110معـماألجقودم
واظعزةمعـماىقودممجورؼيم سؾكمحلىمعومؼؼؿضقفماٌؼوممعـماٌػوطفوتمأومعومؼدلمسؾكم
أدؾقبماظؾؾغوءمؼبمبعضماٌطورحوتمسؾكماظلـيماٌعفقدةمبنيماظؾؾغوءمواألدبوءمواظطرؼؼيم
اٌلؾقطيمبنيماظشعراءمواًطؾوءموملمأذطرمذظؽمإذوسيمظؾؿػوخرمبؾمإذاسيمظؼقلماظشوسر:م
"طؿ مترك ماألول مظمخر" موهدؼـو مبـعؿ ماهلل ماظذي مأشلؿين مإلبراز ماظدضوئؼ مواظؾطوئػم
ووصؼينمإظبمدؾقؾماظرذودموجـؾينمعفقاةماٌؿوظػ .موأسؾؿمأنماعؿقوزماظـلىمأغدرس مؼبم
ػذاماظزعونمصالمؼؽودمؼؿػؼمصقفماثـونمحؿكمؼؼعمصقفماخؿالفمطـرلمؼبماألعيماظقاحدةم
الخؿالط ماألغلوب موتؾوؼـ ماظدسووى مصؾذظؽ مأغؽر معوظؽ مععرصي ماظرجؾ مبـلؾف مإظب مآدمم
صؼقؾمظفمصنظبمإزلوسقؾمصؼولمعـمطبدلهمبفموسؾكمػذامدرجمسؾؿوءماظلؾػموطونمبعضفؿم
إذامتالمضقظفمتعوظب م"واظذؼـمعـمبعدػؿمالمؼعؾؿفؿمإالماهلل" مضولمطذبماظـلوبقن.موممبوم
ؼبماألثرمطذب م اظـلوبقنمصققمسدغونموممبومثؾًمأنمسؾؿماظؿورؼخموماظـلىمػقمسؾؿمالم
ؼـػعمومجفوظيمالمتضرمومذػىمطـرلمطوبـمادقوقموماظطدليموماظؾكورىمإظبمجقازم
اظرجحمؼبماألغلوبموملمؼؽرػقه،ممومتدسقمايوجيمإظقفمظؾؿعصقىمؼبماألرثموماظـؽوحموم
اظعوئؾيموماظعؾؿمبـلىمردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمو مدؾؿموأغفمعـمصروضماإلميونمومالم
ؼعذرماىوػؾمبفمومطذاماًالصيمسـدمعـمؼشذلطماظـلىمصقفو،مضولمابـمخؾدونمؼبم
حدؼٌمطذبماظـلوبقنمإخلمأغؽرماظلفقؾلمسـمأممدؾؿيمأنماظـيبمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿم
ضول مسـ مسدغون مبـ مآد مبـ مأذاد مبـ مؼزؼد مإخل مو محدؼٌ ماظعؾؿ مال مؼـػع مصؼد مضعػفم
ممم م
مماظـؿرى.م
ممممممدلمقبمممممم
بـمحزمموابـمسؾدماظ
اىرجوغلموام مم ممممممم مم
تـقف:ماظؼصصموماألغلوبمأعرمالمؼدخؾفمغلخمومطذاماظؾغيموماظعربقي.مصنذامصمحمممقبم
مممم ممممم م ممممم مم مم مممممم مممم ممممم م مممممممممممممممممممممممممممممم
سـدغومغؼؾمؼبمضصصمأومغلىمأومسبقهمصنغفمؼعؿؾ مبفمصقؿومإضؿضكماظعؿؾمبفمصقف.م
وأطـرماظـلوبقنمسؾكمأنمإدرؼسمظقسمجبدمظـقح م مخالصو مالبـمإدقوقموزسؿمايؽؿوءم
110مغلكيمأ:مصقؾًمربؾماظؼالدةمعـماألجقودم
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أنمإدرؼسمػقمػرعسمايؽقؿماٌشفقرموضدمؼذلجح مصقيمػذاماظـلىمعـماظؿقراةمألغفم
وضعًماظعـوؼيمصقفمبـلىمعقدكموإدرائقؾموغلىمعومبقـفؿوموبنيمآدمموؼمؼؾبدمفبهم معو مؼبم
صققحماظؾكوريمؼبمحدؼٌماإلدراءمعـمضقلمغيبماهللمإدرؼسمظـؾقـومربؿدمصؾكماهللم
سؾقفمودؾؿمٌومعمرؽبممممبمبفممودللمسـفمجدلؼؾمصؼولمػقمربؿدمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿممعرحؾوم
بوظـيب ماظصوحل م مومل مؼؼؾ مواالبـ ماظصوحل مو ماألخ ماظصوحل م مطؼقل مغقح مسؾقف ماظلالمم
وإبراػقؿ متلعؾ موعو مؼؼول معـ مأن مسؾؿوء ماظقفقد مبدظقا معقاضع معـ ماظؿقراة محبلىم
أشراضفؿمؼبمدغقوػؿمصؼدمضولماظؾكوريمؼبمصقققفمسـمابـمسؾوس مأنمذظؽمبعقدموضولم
ععوذماهللمأن متؾدلمأعيمطؿوبمغؾقفوموإمنومبدظقهموحرصقهمبوظؿلوؼؾ موؼشفدمظفموسـدػؿم
اظؿقراةمصقفومحؽؿماهللموعومؼبماظؼرآنمؼبمعـمأنمذطرماظؿقرؼػمإمنوماٌرادمبفماظؿلوؼؾم
وظذامٌوموضعمابـمدقرؼوماظؼرضلماصؾعفمسؾكمآؼيماظرجؿمؼبمضراءتفمظذظؽماحملؾمعـم
اظؿقراةموأرادمخػوءمػومضولمظفمسؾدماهللمبـمدالممارصعمإصؾعؽمموضرأػومسؾدماهللممصؾفًم
ابـمدقرؼوموطونمعـمداردلماظؿقراةماظؾفؿمإالمأنمؼؼعمذظؽمسؾكمدؾقؾماظغػؾيمأومبلؾىم
ذػوبمعؾؽفؿمواصذلاقمعبوسؿفؿموسدممضوبطمؼبموضعيمرقطشموععمذظؽمإغفمعلؿققؾم
بعدماغؿشورػوموالمعوغعمعـمضراءتفومووضع مؼبماألحودؼٌماظـؼؾمسـفوموضدمارتضكمػذام
تؿؿقؿفموؼبمذرحماظؿفوغلمظؾشػوءمإذامأصودماظـظرمصقفومعؼصدامصالمؼؾعدماالدؿؼاللمبفم
وضولمابـمأبلمغبزةمؼبماىزءماألولمععرصيماظشرائعماٌؿؼدعيمعـماحملؿقدمذرسوموإنمملم
ؼؽـمصقفومحؽؿمظـومععمأغفمضدمؼؽقنمظـومصقفومحؽؿمطؿـ مػدمموضػومصعؾقفمإسودتفمصفقم
عـمأحؽومماظؿقراة موأصؾفمضضقيمجرؼح ماظعوبدموأعومحؽؿماإلدالممصوظؼقؿي .موإمنومبدظقام
وحرصقامطؿومضؾـومذظؽمبوظؿلوؼؾموؼشفدمظفمضقظفمتعوظبم"وسـدػؿماظؿقراةمصقفومحؽؿماهلل"م
وضقظفمتعوظب م"ضؾمصوتقامبوظؿقراةمصوتؾقػومإنمطـؿؿمصودضني" موظقمتؾدظًمأظػوزفومملمتؽـم
بفومحوجيمإظبمأنمؼؽقنمذظؽمعـمشرلمسؿدموسـدمذػوبمعؾؽفؿمؼبموضعيمرقطش 111طؿوم
ذطرتموععمذظؽمميؽـموجقدماظصققحمعـفومحلى معومػلمسـدمسوٌفؿمؼقدػمبـم
طرؼقنمسؾكمعومؼـؾغلمعـماظصقيمواظطؾعموؼبمسصرماظـيبمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمسـدم
سوٌفؿ م"ابـم مدقرؼو" ماألسقرموعوظؽمبـماظضقػموشرلػؿمضؾًمصؿومظؾشراحماخل ،موشرلهم
ؼبمصصؾمضضوءمايوجيمشرلمصققحموملمؼصىمعـماسذلاضماظؼوضلمسقوضموشرلهمؼبم
طـرةماظـؼؾمسـفومالمدقؿومؼبمطؿوبماظشػوءموهرؼؿماظػؼفوءمضراءتفومحؿكمبؾغمبعضفؿم
صؼولمصبقزماالدؿففورمبلوراضفوموػذامممومالمؼـؾغل ،مأغظرمذرحمذفوبماظدؼـمأغبدم
اًػوجلمسؾكماظشػوموؼشؿؾمتقراةموضؿـومضقظفمتعوظبم"وعـمملمضبؽؿممبومأغزلماهلل"موععم
ذظؽمميؽـموجقدماظصققحمعـفومػذاموزسؿًماظلوعرؼيمأػؾمذقعرونموجؾؾمغوبؾسمأنم
111م :Titusماالعدلارقرماظروعوغل .م
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اظؿقراةماظذيمبلؼدؼفؿمملمضبرصقامعـفومذقؽوموؼؼقظقنمؼبمغلخماظؿقراةماظيتمظغرلػؿمعـم
اظقفقدمأغفومربرصيموإمنومذطرتمعومعرمعـماظؽالممسـمذلنماظـلىمعـمأنماظغرضمعـم
ػذا ماظؽؿوب مذطر مصؿح موػران موعدح ماظػوتح مشلو موػق مغودرة ماظزعون موضؾؾي ماإلحلونمم
دقديمربؿدمبـمسـؿونممبويمحولمعـماٌؾقكمربؾماظؾؾيمعـماظصدرمواظـقرمشلومعـم
ػوظيماظؾدرمحؿكماذؿفرمعـمبقـفؿماذؿفورماظـفورموذقدتمبفمععوملمايؼمواغطؿسمردؿم
اظؾورؾموطونمسؾكمذػومجرصفو مصوغفور.مألغلمأذطرمصقفمعوماحؿوجمإظقفمعـماظـلىمسؾكم
حلىمعوماتػؼمظلمعـماظعفؿمواظعربمصفعؾًمعومتؼدممطوٌؼدعيماجملؿؾيموعومؼلتلم
طوظؿؽؿؾي مألغل مأدبرل مغقادره معـ معؿكرل مجقاػر مطؾ مأدب موظؾوب ماظؾؾوب مصؼد مضول
أصالرقنمايؽقؿ مسؼقلماظـوسمعدوغيمؼبمأررافمأضالعفؿموزوػرهمؼبمحلـماخؿقورػؿم
ألنماظعوضؾمالمؼلخذمعـماظؽالممإالماألحلـمدؼؾوجي مواألطـرمرالوةموحالوةموضولمضبلم
بـ مخوظد ماظدلعؽل ماظـوس مؼؽؿؾقن مأحلـ معو مؼلؿعقن موضبػظقن مأحلـ معو مؼؽؿؾقنم
وؼؿقدثقنمبلحلـمعومضبػظقنموضولمابـمدرلؼـماظعؾؿمأطـرمعـمأنمضبوطمبفمصكذوامعـم
طؾ مذلء مأحلـفموضولمماظعؿوبل معـمضرز مذعرامأوموضعمطؿوبو مصؼدمادؿفدفمظؾكصقمم
إالمسـدمعـمغظرمصقفمبعنيماظعدلموحؽؿمبغرلماشلقىموضؾقؾمعومػؿموضولمسؾدماهللمبـم
ععووؼي مبـ مسؾد ماهلل مبـ مجعػر ماظؾقً ماٌشفقرة موػل مسني مؼب ماظرضك مإخل موضول مأبقم
اظدرداء مأغصػمأذغق ؽمعـمصقؽمصنمنومجعؾمأذغوكماثـونموصؿمواحدمظؿلؿعمأطـرممموم
تؼقل موإمنو ماخذلت مؼب مػذه ماٌـظقعي مضوصقي ماظلني مألن مأطـر مأدبوء ماظقرى مواالعراءم
ضبؾقغفو مصؼد مذطر ماظشرؼلك مؼب مذرحف مٌؼوعوت مايرؼري مأن مأبو مسؿر موابـ ماظعالءم
اظؿؿقؿلمأحدماظؼراءماظلؾعيمطونمؼلوػرماألعرلماظعؾوديمسؾودماٌفؾيبموطونمؼعفؾفمروىم
اظلنيمظلؿنيمذوسرامطؾمعـفؿمازلفمسؿر موطذامؼؼول موضعميؿودماظراوؼيمععمؼزؼدمبـم
سؾدماٌؾؽمبـمعروانموسؾودمػذامعـمغلؾماٌفؾىمبـمأبلمصػرةماألزديمبػؿحماشلؿزةم
وابـفمسؾودمبـمسؾودمذطرهماظؾكوريمؼبمصقققف.مؼبمطؿوبماظؿػلرلموأبقمسؿرمػذامازلفم
ربؿدممأو مغبود مأو مغبقدمبـمسؾدماهللمبـمحـنيم ماظؿؿقؿلمأخذمسـفمسقلكمبـمسؿرم
اظـؼػلموؼقغسممبـمحؾقىموأبقماًطوبماألخػشلمواألصؿعلموشرلػؿ .مضولماألصؿعلم
رآغلمؼقعومبالمسؿوعيمصـووظينمسؿوعيمثؿمضولمظلماظزمماظعؿوعيمصنغفومتشدماظؾؿيموهػظم
ممقبي موتزؼد مؼب ماظؼوعي موزادغل مطلوء متقؼب مدـي م 265مسـ مدً مومثوغني مسوعو موتقؼبم
ماشلؿم
األصؿعلمدـيم328مسـممثونمومثوغنيمدـي .م
وزلقؿفمبعفوئىماألدػورمموظطوئػماألخؾورم م
وػومأغومأذرعمصقؿومأردتموعـماهللماإلسوغيمالمإظفمإالمػقمسؾقفمتقطؾًموإظقفمأغقى م
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ضولماظشقخمربؿدمبـمأغبدمبـماظـوصرماٌعروفمبوبلمراسماظـوصرمرغبفماهللموغػعـوم
بدلطوتفمآعني.م م
رقىماظرؼوحمأرضماهللمجللمموبشريمإظؾبؾمؽمؿمععماىـمواإلغس م
رقىمعـودىمسؾكمحذفماظـداءمعضوفماظرؼوحمصؾذظؽمغصىماتػوضومواظطقىمخالفم
اًؾقٌموروبماظشلءمؼطقىمرقؾيموتطوؼؾومضولمسؾؼؿيمبـمسؾدةماظؿؿقؿلم"ػذامتطوؼؾفومم
ؼبماألغػمعشؿقمم"مواألرقؾونماألطؾمواىؿوع .مواظرؼحماظطقؾيمضدماظعوصػمضولمتعوظبم
"وجرؼـمبفؿمبرؼحمرقؾيمومصرحقامبفومجوءتفو ممرؼحمسوصػ"مموضولمؼبماظؾؾوبماظرؼوحم
مثوغقيمؼؼولمشلومرؼوحماظرغبيمأربعيمورؼوحماظعذابمأربعيمأعومرؼوحماظرغبيمصوٌؾشراتم
وايوعالتمواظذارؼوتمواٌردالتموػقبلمماظرؼوحماظيتمؼؿؾعمبعضفومبعضومضولمابـمسؾوسم
وضولمبعضفؿماٌردالتماٌالئؽي م موأربعيمسذاب :ماظعؼقؿ ،مواظصرصر ،موػؿومؼبماظدل،م
واظعوصػ ،مواظؼوصػ ،موػؿومؼبماظؾقرموايؼمأنماظعوصػمؼؽقنمؼبماظدلمواظؾقر .مضولم
تعوظبم"وظلؾقؿونماظرؼحمسوصػي"مموضولمتعوظبم"طرعودماذؿدتمبفماظرؼوحمؼبمؼقممسوصػ"م
وضولمسؾدماهللمبـمسؿرل مؼبمتؼلقؿماألربعيمرؼوحماٌؾشراتموػلماظيتمتعؿماألرضمسؿوم
واٌـرلةماظلقوبمواٌمظػيمواظؾقاضحمصؿؾؼحماظشفرموضولمابـمسؾوسمرضلماهللمسـفماظؾقاضحم
ػلماظيتمتؾؼحماظشفرمواظلقوبموضولممأبقمبؽرمبـمسقوشمالمتؼطرمضطرةمعـماظلؿوءمإالم
بعد مأن متعؿف ماظرؼوح ماألربعي مصقف ماظصؾو متفقفف مواظشؿول موؿعف مواىـقب متذروهم
واظدبقرمتػرضفموأعوماظرخوء مصفلماظرؼوحماظؾقـيمعـمأيمجفيمطوغًموػلماظيتمطوغًم
تؿقاجدمبؽردلمدؾقؿونمسؾقفماظلالم 112اظذيمصقفمبلورفموضدعًمحقلماظؾلوطمخشىم
وأظقاحمحؿكمطونمدرؼرامضبؿؾمعبقعمسلؽرهموضقاتفمصؿـؼؾفمعـماألرضمؼبماشلقىمثؿم
ؼؿقالهماظرؼحماظرخوءمبعدمذظؽمصؿقؿؾفمإظبمحقٌمأرادمدؾقؿونموأعوماإلسصورمصفلماظرؼحم
اظشدؼدةماظ يتمصقفوماحذلاقمظؽؾمعومعرتمسؾقفمؼؽقنمذظؽمؼبمذدةمايرموذدةماظدلدم
وذظؽمعـمصقحمجفـؿموعـمظطوئػمابـ ماىقزيمايـؾؾلمأغفمرؾؼماعرأةمازلفومغلقؿم
اظصؾومثؿمأرادمعراجعؿفومصلبًمصؽوغًمؼقعومعوذقيمععماعرأتنيمصؾؿومرأتفمجوظلومععم
بعضمرؾؾؿفمؼبمجوغىمررؼؼمعرورػومتلذلتمبفؿومصؿرت م ماٌرأتونمممومؼؾقفمصؾؿمؼرػوم
ٌومتلذلتمبفؿومضولمعؿؿـالمؼبمايولم م
ممغلقؿفوممم م
مممملمقبمم ممم
غلقؿماظصؾومطبؾصمإظ
ؼومجؾؾكمغعؿونمبوهللمخؾقوم م مم مممممم مممم مم
معبقعم
مم
مأرضم ممماهللم م مم
معبقعم ممم
مممممم م مم
مم موضقظف
مذبؾلف
مأػؾم م مم
موضقؽم ممم
مطؾفـم مم م م
مضقؽمـمقب ممم م
مممم م م م
مممم ممزلعؿف
صؾؿو
عػعقلمعؼدممجبللممواألرضمعمغـيمومػلمادؿمجـسموطونمحؼماظقاحدمعـفومأنمؼؼولم
ممسؾكمدرؼرمدؾقؿون.مم
ممممىمقبم مم مم ممممم ممممم
غلكيمأ:محقٌمأرادمؼرويمأنماظرؼحماظعوصػيمطوغًمتع
112مم م مممم مم مم مممممممممم ممم مممممم مممممم ممممممم
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أرضي موظؽـفؿمملمؼؼقظقامواىؿقعمأرضوتمألغفؿمضدمصبؿعقاماٌمغٌماظذيمظقلً مػوءم
اظؿلغقٌمصوظؿوءمطؼقشلؿمسرذوتمثؿمضوظقامأرضقنمبوظػؿحمصفؿعقامبوظقاومواظـقنمواٌمغٌم
مممممم م
مضقنموعـف
مممممممممممممممممممقب مم
المصبؿعمبوظقاومواظـقنمإالمإذامطونمعـؼقصومورمبومدمؽممـقاماظراءمصؼوظقامار
مم مم مممممممممممممم ممم مممممممم مممممم ممممم ممم
ظؼدمضفًماألرضقنمإذمأضوممعـمبينمػدادمخطقىمصققمأسقادمعـدلم م
وضقظفمجللمأيماضصديمضولمايوصظماظؾكوريمؼبمصقققفمؼبمضقظفمتعوظبمصفودقام
خاللماظدؼورمتقؿؿقامضولماظؼلطالغلم مؼبمتػلرلمتقؿؿقامأيماضصدواممصصحمضقلمجللم
مبعـكماضصديموضولماىقػريمؼبمصقوحفمجودقامخاللماظدؼورمأيمدبؾؾقػومصطؾؾقامعوم
صقفومطؿومصبس ماظرجؾماألخؾورمأيمؼطؾؾفوموضولممؼبمعقضعمآخرمجلفمبقدهمواجؿلفم
أي معلف مواجمللي ماٌقضع ماظذي مصبلف ماظطؾقى موجللً ماألخؾور متػقصً مسـفوم
واىقاسمايقاسموضدمؼؽقن مبوظعنيمضولماظشوسر"،صوسصقصؾقا مثؿمجودقهمبلسقـفؿ"مم
وجلوس مبـ معرة ماظشقؾوغل مضوتؾ مطؾقى مبـ مربقعي مضؾً موطؾقى مػذا منؾ 113أحدم
اظلوداتماظـالثماظذؼـمدودوامسؾكمربقعي موعضر مودؾىمضؿؾفمػوجًمايروبماٌلؿوةم
حبربماظؾلقسمبنيمثغؾى موذؾقون مأربعنيمدـيموثغؾىمأحدى ماظؼؾوئؾمماظـالثماظيتم
بؼقًمعـؿصرةمعـماظعربمواظـوغقيمبفراء مواظـوظـيمشلون مصؼدمذطرماظشرؼللمأنمأعراءم
برجقظيمأحدمعدنماظـصورىمعـمغلؾمجؾؾيمبـماألؼفؿ ماظغلوغل موعـمثغؾىماألخطؾم
اظشوسرماٌشفقرموطونممبؽوغيم مسـدمسؾدماٌؾؽمبـمعروانموراودهمسؾكماإلدالمموؼؿؿـكم
سؾقفمعومذوءمصلبممؽبمكم م موعـمأحلـمعومضبؽكمأنماألخطؾمجؾسمؼقعومسـد مسؾدماٌؾؽمإذم
دخؾمطـرلمبـمسزةموطونمعـمأجؾيماظطؾؾيموعـمصققلماظشعراءمصؼربفمسؾدماٌؾؽموحودثفم
والرػفمصؾؿومرأىماألخطؾمذظؽمضولمؼو مأعرل ماٌمعـنيمعـمػذا؟ موطونمؼعرصفمصؼولمػذام
طـرلماظشوسرموضولمإنمأذغًمظلمػفقتفمصؼول مطـرل:مؼومأعرلمماٌمعـنيمعـمػذا؟مصؼولم
ممم:م م
ممػفقتمعـمضولمصقؽؿ
مممالمم م مم ممم مممم مممم
األخطؾمصؼولمظفمطـرل:مػ
م م م م ممممم ممممممم م
واظـغؾيبمإذمتـقـحمظؾؼراءمحؽومدؿيممومتـؾماألعـوال م
وطلغفمأظغؿفمحفرموضقؽمسؾدماٌؾؽمحؿكمادؿؾؼكمواظؼوئؾمصقفؿمػذاماظؾقًمىرؼرم
اٌشفقرموضقظلموبشريماظؾؽؿمؼؼولمرجؾمأبؽؿموبؽقؿمأيمآخرمبنيماًرسمضولماظشوسرم م
صؾقًمظلوغلمطونمغصػومعـفؿوممبؽقؿموغصػمسـدمذبرىماظؽقاطىم م
وؼلؿعؿؾمظػوضدماظصقتمعـماظـغؿموغوضيمبؽؿوءمإذامعضكمشلومدؿيمأذفرمعـمغبؾفوم
صالمتصقتموظق مضط عًموعراديمبوظؾؽؿمعومؼشؿؾ معومذطرمودوئرمايققاغوتماظيتمالم
تعؼ ؾ مودوئر ماىؿودات مأي ماظطقى ماظرؼوح مؼؾشر معو مذطر مواإلغس مواىون مبػؿح مثغرم
113مغلكيمأ:مثغؾيب
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وػرانموإنمطوغًماظؾشوئرمسرصومػلمحصقلماظلرورمظؾؿؾشرمبوظػؿحمبوألعرماٌؾشرمبفمألنم
ػذامعـماٌؾوظغيماظيتمػلمأحدمأضلومماظضربماٌعـقيمعـمضربل ماظؾدؼعموإنماخؿؾػم
أػؾفمضولمبعضفؿمالمتؽقنمعـمايلـوتمإالماٌؼؾقظيمالماٌردودةموادؿدلمبؼقلمحلونم
بـمثوبًمرضلماهللمسـفم م
ىمماٌرءمؼعرضفمممسؾـكماجملوظسمإنمطقلوموإنمغبؼو م
وإمنوماظشعرمظ قب
وإنماظشعرمبقًمأغًمضوئـؾـف م بـقـًمؼـؼـولمإذامأغـشـدتفمصـدضـو م
وضولمبعضفؿمأغفومعؼؾقظيمعطؾؼومالنمأحلـماظشعرمأطذبفموخرلماظؽالممعومبقظغمصقفم
مممممؽبفبفم مزؼودةمؼبمعدحفم
ضولمدسؾؾمملمؼؽذبمأحدمضطمإالمحطفماظـوسمإالماظشوسرمصننمطذبم
و مم ممم مم مم ممم مم ممم مممم ممم مم م ممممممم ممم مممم مم ممممم
وظذامادؿدركماظـوبغيماظذبقوغلمسؾكمحلونمؼبمضقظفم :م
ظـوماىػـوتماظغرمؼؾؿعـمؼبماظضقكمموأدقوصـومؼؼطرنمعـمندةمدعو م
حقٌمادؿعؿؾمعبعماظؼؾيمأيماىػـوتمواألدقوفموضولمؼؼطرنموملمؼؼؾمؼؼطـمأوم
سبقهموػقماظذيمدرجمسؾقفماًطقىماظغزوؼينمؼبمتؾكصقفموظذامضولمصقفمواٌؾوظغيمأنم
مممممماؽبم موملمؼؼؾمواٌؾوظغيماٌؼؾقظيمإخلمواٌؾوظغيمثالثيم
أومعلؿؾعد
ؼدسلمظقصػمأحد معلؿققال ممممم
أضلوممتؾؾقغموإشرافموشؾق.موعومسبـمصقفمعـماظـوظٌموعـفمضقلمأبلمغقاسم م
وخوصؿؽماظـصػماظيتمملمدبؾؼمممموضقظلمععماىـمخالفمععماإلغسم م
مممممممأعومجـفمذوذ .م
مماظرجؾمجـقغومو
واظقاحدمجينموجمـمقبمممم م مم
ممممم ممم م ممم
صوئدة ،مضول ماظشقخ ماظؾؾقدي مؼب مطؿوبف مغقؾ م"اظلعودات مؼب مذرح ماٌؼقالت" مأنم
اظػالدػيمأثؾؿقامؼب ماظعومل مضلؿومثوظـو مشرلمجقػرموالمسرضموزلقهمبوىقاػرماظروحوغقيم
وبوجملردات موجعؾقا معـ مذظؽ ماظـػقس مواألرواح مواظعؼقل موحؽك مأن ماظغزاظل موبعضم
اظصقصقيم دوسدوػؿمؼبماظـػقسماظعشرؼيموضدمضقؾمبفمؼبماٌالئؽيمأؼضوموأغفومالمتشؽؾم
والمتعؿرمصراشومواظصققحمخالصفموأغفومتشؽؾموتعؿرمصراشومطوىـمواغظرماظػرقمبنيم
اظشؽؾنيمؼبمذرحماألربعنيماظـقوؼيمظؾشدلخيتمثؿمضولم :م
غودرة:مروىمذقخمأذقوخـوماظعالعيمضبلمبـمدعقدماىزائريمأغفمضؿؾمثعؾوغومصنذام
ػقمجينمصوخؿطػفمجينمآخرمضرؼؾفموأظؼوهمؼبمأودؼيماىـمصدخؾمبعدوةمأسينمؼبمربؾم
صقجدمذقكومطؾرلماظلـموطلغفماظؼوضلمسلفروشمصؼصمسؾقفمايول مصؼولمظفمإذامأضؾؾم
معـ ممماىـمممقبلم
موذؽومم مم م
ماإلغللم مم م
مممم مم مم م
موضػم ممسؾقف
مأضؾؾم ممم
ممممم مممم
ممم مصؾؿو
ماظشرع
موارؾىم ممم
مصؼػم ممم مم
ماىـم ممم
دؾطونم مم م
مم مم
صلحضرهماظلؾطونمودلظفمسـمعقجىمخطػفماإلغللمصؼولمظؼؿؾمأخلمصؼولماإلغللمإمنوم
ضؿؾًمثعؾوغومصدسو ماظلؾطونمبوظشقخماألولماىينموادؿػؿوهمصقؿومؼؾزمماإلغلل مصؼولمبعدم
أنمرصعمحوجؾقفمبقدهمروؼًمسـمردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمأغفمضول م"عـمتصقرم
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سؾكمشرلمذؽؾفمصدعفمػدر" موػذامدـدمشرؼىمعـموجفنيمتلعؾفؿو .مصلعرماظلؾطونمبردم
اإلغللمإظبمبالدهمبوٌغربمصقجدمزوجؿفمعؿفقؽيمظؾدخقلمصؿوغعموأخذػو .م مضؾًمومموم
رويمسـمردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمعـماىـمأؼضوماشلوممبـماشلقؿمبـمالضسمبـم
إبؾقس ماألطدل مذطره ماألمبمكبملم م موعوت مدـي معوئي مؼب مأؼوم مسؿر مبـ مسؾد ماظعزؼز موؼب معقتفم
حؽوؼيمالمغطقؾمبفو م ومأعومضصيمومصودةماىـمسؾكماظـيبمصؾكماهللمسؾقفمومدؾؿ:مػؾم
ػذاماظقصدمػؿ ماٌؿفللقنمأممال؟ مصوخؿؾػًماظرواؼوت ،مسـمابـمعلعقدموشرلهمؼبمذظؽم
واظؿقرؼرمأنماظـػرماظذيمجوءهمدونمأنمؼشعرمبفمػؿماٌؿفللقنماٌؿػرضقنمعـمأجؾم
رجؿماظشفىمثؿمبعدمذظؽموصد مسؾقفموصدموػؿمحلىمعوموردمعـماآلثورمضقظفمتعوظب"صؾؿوم
حضروهمضوظقامأغصؿقا"مصقفم تلدبمععماظعؾؿموطقػمؼؿعؾؿمضولمجوبرمضرأماظـيبمصؾكماهللم
سؾقفمودؾؿمدقرة ماظرغبون مصؽونمإذامضول مصؾليمآالءمربؽؿومتؽذبون مضوظقامالمبشلءمعـم
آالئؽمغؽذبمربـومظؽمايؿدمثؿمتػرضقامؼبماألرضمعـذرؼـمظؾفـ .م
تـؾقف :م"ذطر ماظـعؾيب" مخالصومؼبمعمعينماىـمػؾمؼـوبقنمسؾك ماظطوسيموؼدخؾقنم
اىـيمأممصبورونمعـماظـورمصؼطموضولمعوظؽموابـمأبلمظقؾكمواظضقوكمواظػكرماظرازيم
أغفؿمؼب محؽؿمبينمآدممدقاء .موضقظلمواإلغسماظؾشر ،ماظقاحدمإغللموإغلل مبوظؿقرؼؽم
واىؿعمأغودلموإنمذؽًمجعؾؿفمإغلمموـبم مثؿمعبعؿفمأغودلمصؿؽقنماظقوءمسقضومعـماظـقنم
ضولمتعوظبمو"أغودلمطـرلا"موطذاماألغودقي مطوظصقورصيمو ماظصقوضؾيموؼؼولمظؾؿرأةمإغلونم
والمؼؼولمإغلوغيموزللمإغلونمعـماظؿلغقسموزللمإغلونمظـلقوغفمضولماظشوسر :م
وعومزللماإلغلونمإالمظـلقفمممموالماظؼـــؾىممإالممإغفمؼؿؼؾى م
تـؾقف :مالمصبقزمإرالقماظلفقمواظـلقونمسؾكمأصعوظفمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمعبؾيم
طؿو مظؾؼوضل مسقوض مؼب ماظشػوء معـ ماظؾوب ماألول معـ ماظؼلؿ ماظـوظٌ موضول ماظشفوبم
اًػوجلمؼبمذرحفموطذظؽمشرلهمعـماألغؾقوءموػذاماظؼقلمذػىمإظقفمطـرلمعـمعشوؼخم
اظصقصقي موبعض ماٌؿؽؾؿني موخصف مبعضفؿ مغؾقـو مربؿد مصؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ م موسدمم
جقاز مإرالق م اظلفق مواظـلقون مسؾقف مصؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ مػق مصرؼح مبعض مرواؼوتم
ايدؼٌمطؿومؼبمعقرلمعوظؽ .مظلًمأغلك مبصقغيماٌؿؽؾؿماٌعؾقمماٌكػػموظؽينمإغللم
بوجملفقلماٌشددمأيمؼـلؾفماهللميؽؿفمطوظؿشرؼعموتعؾقؿماألعي.م م
غودرةمعلؿضرصي:مأنمأذعٌماٌشفقرمصوحىمايؽوؼوتمواظـقادرمواٌضقؽوتمطونم
صبوظسمدوٌو مبـمسؾدماهللمبـمسؿرمرضل ماهللمسـفمصؼولمؼقعومؼب مذبؾلفموصقفمأطـرم
اظػؼفوءماظلؾعي :مظقمطونمعومهػظفمعـمايؽوؼوتمواظـقادرمجعؾؿفمحدؼـومظؽونمأنحم
ظؽمضولمأعومواهللمإغلمأحػظمطـرلامعـمايدؼٌمصؼولمظفمدوملمحدثـومبشلءمضولمحدثـوم
طرؼىمعقظبمابـمسؾوسمسـمابـمسؾدماهللمبـمسؾوسمرضلماهللمسـفمسـماظـيبمصؾكماهللم
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سؾقفمودؾؿمأغفمضول م"عـمطونمصقفمخصؾؿونمطونمسـدماهللمخوظصومصوبؿدرهماظػؼفوءموعوم
ػؿو مؼو مأذعٌ؟ مصؼول مغل قً مواحدة موغلل مطرؼى مأخرى مصضقؽقا مطـرلا مرضل ماهللم
سـفؿمأعبعني .م
مبغربماألرضمػلموعشرضفوممممجقصوموضؾؾؿـومواألنؿماًـس م
ضولماظعالعيمحبرقمؼبمطؾرلهمضوظقامؼبماٌؽونمأيمؼبمررفماٌؽونمعـمذرضًماظشؿسم
تشرق مطـصر مؼـصر موعـ مشربً متغرب مطـصر مؼـصر مأؼضو ماٌشرق مواٌغرب مأي مبػؿحم
األولموطلرماظـوظٌموعبؾيمعومجوءمعـمذظؽممثوغقيمسشرم()29موزغومطؿومسدػومابـمعوظؽم
ؼبمآخرمالعقؿفموطؾفومطلرمثوظـفومذوذموتصغرلمعغرب معغرلبمسؾكمخالفماظؼقوسموم
ممممممممممبظمؾبقمماظؽؾرلمؼلؼقنمبفماظزرعمواألذفورم
ألنمأػؾماٌغربموػقماظدم
زللماٌغربمعغربوموشربوم م مممم مممممم
وحدماٌغرب ماظؾقرماحملقطموحوضرة مآدػلموؼبمضؾؾيمآدػلمبؾدمبقدةموؼبمضؾؾيمبقدةم
أرضمٌؿقغيمؼؿصؾقنمبوظؾقرماحملقطموؼبمضؾؾؿفؿماظلقدانم موأعومحدهمعـماٌشرقمصؼولم
بعضفؿ ماظؼؾزوم مواظلقؼس مصقدخؾ مصقف معصر موبرضي مواظعرف ماىوري ماآلن مأغف معـم
ررابؾسمألغفماظذيمطونمؼبماظؼدؼؿمدؼورماظدلبرموعلوطـفؿموسبقهمألبلمزؼدمسؾدماظرغبـم
بـمخؾدونمؼبمتورطبفماظؽؾرلمودقلتلماظؽالممسـمتؼلقؿفمألضصك موأدغك و مأودطمإنم
ذوءماهللمسـدمضقظفمبؿؼؾقدماٌغربماألودطمظعؿدتـومإخل...موؼؾلمتؾقلماٌغربمجؾولمعـم
دبقممتؾؽماظؿؾقلمممؿدةمعـمظدنماظؾقرماحملقطمؼبماٌغربمإظبمبرغقؼمعـمبؾدمبرضيممموم
ؼؾلماظـقؾمورأؼًمؼب مبعض ماظؿورؼخ مأن معلوصؿفومعـماٌغربمإظبماٌشرقمدؿقنم()71م
ؼقعو .موضولمذبوػدمؼبمضقظفمتعوظب م"ربماٌشرضني" مظؾشؿسمؼبماظشؿوءمعشرقموعشرقمؼبم
اظصقػموعغربمؼبماظشؿوءموعغربمؼبماظصقػ.م م
صوئدة:مضولماظعالعيماظشقخمسؾكمبـمثوبًمؼبمذرحماظدلدةمسـدمضقلماظؾقصرلي:م م
"حؿكمشدتمعؾيماإلدالمموػلمبفؿمإخل" مروىمسـمردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفموم
دؾؿ ممإغفمضولم"ؼـؼطعماىفودمعـمطؾمعقضعمو مالؼؾؼكمإالمبلرضماٌغربموإنمأضقاعوم
بوٌغربمعرابطقنموػؿمععمغلوئفؿمؼبمصراشمواحد"ماخل.م م
وضقظلماألراضلمحذصًماظـقنمعـمشرلمإضوصيمظؾضرورةموضقظلموػلماظضؿرلمظؾرؼحم
ألغفومعمغـي موظذامضولمرؼحمورضبيمطؿومضولمدارمودارةمواظرؼحمواحدةماظرؼوحمواألرؼوحم
صبؿعمسؾكمأرواحمألنمأصؾفوماظقاوموإمنومجوءتمبوظقوءمالغؽلورمعومضؾؾفومصنذامرجعمإظبم
اظػؿحمسودتمإظبماظقاومورؼوحمحل معـمؼربقعموعـفؿمسؾدماهللمبـموػىماظرؼوحل موضقؾم
اظراديب مبلني-وبوء مغلؾي مإظب مبين مرادى مرأس ماًقارج موإظقف مؼـؿلى ماظطوئػيم
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اظقػؾقي 114وعـفؿ مجبربي مطـرل مواظروح مغلقؿ ماظرؼح موؼؼول مؼقم مروح مورؼقح مأي مرقىم
وروحمورضبونمأيمرغبيمواظراحماًؿرمواظدػـماٌروحمسـدماظـقمماٌطقىموؼبمايدؼٌم
أغفمأعرمردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمبوالمثدماٌروحمسـدماظـقم.موػىمعضورسفمؼفىم
بضؿماظقوءمسؾكم خالفماظؼقوسمألغفمالزمموضقوسماٌضوسػماظالزمماظؽلرمطفـمصبـمم
وضقظلموعشرضفومأيموػلمأؼضوممبشرضفومأيماألراضلموضولماًػوجلمسـدمضقلماظؼوضلم
سقوضموؼبمحدؼٌمزوؼًماألرضمعشورضفوموعغوربفوماىؿعمبوسؿؾورمتعددماٌطوظعمطؿوم
ذطرهماٌػلرونموطؿوماٌغوربموضولمبعضماظػؼفوءماٌشورقماظشؿسمواظػفرانمواٌغوربم
شروبماظشؿسمواظشػؼونمأيمايؿرةمواظؾقوضمطؿومأنماظػفرؼـماظصودقمواظؽوذب.م م
تـؽقً:مومٌمكبؽبؿممضولمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمزويمظلمعشورقماألرضموعغوربفوموملمؼذطرم
اىـقبمواظشؿول .مطونمععظؿماعؿدادمعؾؽمأعؿفمؼبماٌغربمواٌشرقموطذامػقمؼبماظقاضعم
طؿومأخدلمبفمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمصوعؿدتمأعؿفمعومبنيمأرضماشلـدمؼبمأضصكماٌشرقم
إظبمحبرمرـفيمؼبمأضصكماٌغربمورـفيمظػظيمبربر ،معدؼـيمسظقؿيمصؿقًمؼبماإلدالمم
ثؿمادؿقظبمسؾقفوماظـصورىمدـيم 987مبعدمضؿولمسظقؿموداعًمشلؿمإظبمأنمأخذػومعـفؿم
اظلؾطونمإزلوسقؾماظلفؾؿودلماظعؾقيمثؿماظقـؾقسلمأوائؾماظؼرنماظـوغل مسشرموايؿدم
هلل.م م
تـؾقف:مضبؽكمأنماظشقخمابـمتقؿقيمضولمرأؼـومأنماظدغقومصقرتمسؾكمصقرةمروئرمظفم
رأس موجـوحون موذغى مصوظرأس ماٌشرق مواظصدر مايفوز مو ماىـوحون ماظشوم مواظقؿـم
واظذغىماٌغربمصؼولمظفمرجؾمعغربل مؼبماجملؾسمإنمطوغًمرواؼؿؽمصقققيمصوٌرادم
بوظطرلماظطووسمصؿعفىمأػؾماجملؾسمعـمطالعفموأىؿفؿموملمؼراجعقهمبؽؾؿي .م
وضقظلمجقصوموضؾؾؿـومأيمععشرماٌلؾؿنيموؼؼول مظفماظشؿولمواىقفمؼؼولمظؾؿطؿؽـم
عـماألرضمواىقفمظإلغلونمواىقافمضربمعـماٌلؽمواىقفمادؿموادمبلرضمسودم
ممؾب مرجؾمازلفمغبورمبـمعقؼؾعموطونمظفمسشرةمبـنيمصفؾؽقامصؽػرم
ذومعوءموذفرمحمؽبؽبؿموهم
مممممممم م ممم
صؼؿؾ معـمظؼلمعـماٌلؾؿنيمصلضؾؾًمغورمعـمأدػؾماىقفمصلحرضؿفموعـمصقفموشوضم
عوؤهموؼبماٌـؾمأطػرمعـمغبورمبـمعقؼؾع .م
وضقظلمواألنؿماًـسموزلقًماًـسمأيمألغفومدبـسمبػؿحماظؿوءموطلرماظـقنم
أيمؼبمذبراػومأي مؼرجع موراءػومبقـؿومترى ماظـفؿمؼبمآخرماظدلجمأذطرمراجعومإظبمأوظفم
وعرادي مبوظـفقم موعبقعفو موإن مطون ماٌراد م مبوًـس مػبلي مصؼط مزحؾ ،ماٌشذلي،م
اٌرؼخ،م اظزػرةموسطوردمضوظفمسؾلمبـمأبلمروظىمرضلماهللمسـفموطرمماهللموجففموضولم
114ممغلكيمأ"ماٌقػؾقي
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اىؿفقر ،ماًؿليمواظشؿسمواظؼؿرموضولمأبقمزؼدمدبـسمأيمتؿلخرمسـمعطوظعفومطؾم
دـي.م م
تـؾقف :مذػى ماٌؾطؾقن مإظب مأن ماظلؿووات مربقطي مبوظؽقن مطوظؾقضي موعـعقا ماًرقم
واالظؿؽوممصلحوظقاماإلدراءموايؼمأنماظلؿوواتمشرلماألصالكمألغفماٌالئؿمظؾشرعماظصودقم
صننماألصالكمعؾؿػيمططؾوقماظؾصؾمطؾمصؾؽمعـفومؼشؿؿؾمسؾقفمعومصقضفموؼشؿؿؾمػقمسؾكم
عومهؿفمواظلؿوواتمأرراصفومسؾكمجؾؾمضوفمطلررافماًؾل مواألصالكمهؿفو موتلعؾفم
ععماٌشفقرمعـمأنماظشؿسمؼبماظلؿوءماظرابعيمواظؼؿرمؼبمزلوءماظدغقوموأنماألصالكمأجلومم
ظطقػي مواظلؿووات مأجلوم مطـقػي موأن ماألصالك معقضع ماظؽقاطى مواظلؿووات معقضعم
اٌالئؽيموأنماألصالكمدائرةمعؿقرطي مواظلؿوواتمال .معـماظؾؾقديمسؾكماٌؼقالت مثؿمضولم
تؿؿي ماظؽقاطىمسؾكمضلؿنيمدقورة مومػل م ماظلؾعموثقابً مممبعـكمأغفومالمدرسيمشلوم
وإالمصفلمتؿقركمعـماٌشرقمإظبماٌغربمحرطيمبطقؽيمجدامتؼطعمؼبمطؾمأربعيمودؾعنيم
دـي موذفرا مودؾعي موسشرؼـ مؼقعمموـبم مدرجي مو ماظلقورة مشرل ماظشؿس مواظؼؿر مصال متـضؾطم
ظؽقغفومتورةمترجعماظؼفؼرىموتورةمتلرلمععؿدظيموتورةمدبـسمؼبمشروبفومصألجؾمذظؽم
المؼصؾحمأخذمسؿؾمعـفوموعبقعماظـقابًمؼبمصؾؽمواحدموػقماظـوعـ موأعوماظؿودعمصالم
نؿمصقفموػقمأسظؿفوموظفمؼبمطؾمؼقمموظقؾيمدورةمعـماٌشرقمإظبماٌغربموؼدورمبدوراغفم
طؾمعومضبقؼفمعـمصؾؽموطقطىمثؿمضولماخؿؾػماٌؿؼدعقنمؼبمحرطيماظؽقاطىمصؼقؾمأنم
اىرمماظػؾؽلمدوطـموايرطيمظؾؽقاطىمخورضيمظفموضقؾمأنماظػؾؽمعؿقركمواظؽقطىم
طذظؽمسؾكمخالفمحرطؿفموضقؾماٌؿقركماظػؾؽمصؼط .م
تـ ؾقفماسؾؿمأنمسطوردمواظزػرةمواظؼؿرمأصغرمعـماظشؿسمواظـالثماألخرمأسظؿمعـم
اظشؿس مو ماظشؿس مأسظؿ معـ ماألرض م مبلضعوف مواظؼؿر مأصغر معـفو مبدظقؾ ماًلقفم
وأصغرمطقطىمعـماظـقابًمأسظؿمعـماألرضموعبقعماظؽقاطىمغقرهمذاتلمإالماظؼؿرموعـم
اظـقابًماظـرؼومواخؿؾػقامؼبمسدةمنقعفومصؼقؾمدؾعموضقؾمدًموضقؾمشرلمذظؽ.مومعـم
ظطوئػمأغبدمبـمربؿدمبـمإزلوسقؾمبـمإبراػقؿمرؾوصىماظشرؼػمايلين:مضقظف :م
خؾقؾلمإغلم مم ظؾـرؼو مم يودد م  م وإغلم سؾكم رؼىم اظزعون ظقاجد
أؼؾؼكم عبقعمسلؾفومموػلم دؿي م  م وؼػؼدم عـم أحؾؾؿفم وػقم واحد م
وػذامؼقاصؼماظؼقلماظـوغلموممومؼلؿضرف مؼبمػذامأنمدفقؾمبـمسؾدماظرغبـمبـم
سقف متزوج ممبصر ماظـرؼو معـ مبـوت ماظصقوبي مصؾؿو مزلع مذظؽ مسؿر مبـ مأبل مربقعيم
اٌكزوعلممضولمعؾغزا:م
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ؼوم أؼفوم اٌـؽحم اظـرؼـو مدفقال  م أســزك اظـؾفممطقـػمؼـؾؿـؼــقـون
صـفـلمذـوعقـيمإذامعوممادؿفؾً م  م ودـفـقؾمإذامعـوممادـؿـفـؾمميون م
ممؼبمآخرماًرؼػمعـمعدؼـيمزلقًمبفمؼبماألغدظسمظؽقغفمالمؼرىم
ونؿمدفقؾمؼمرؾبمؽبمىم
ؼبمذظؽماظؼطرمإالمعـفوموإظقفومؼـلىماظلفقؾلمصوحىماظروضيمؼبمذرحماظلرلةماظـؾقؼيم
وضولماظشوسر :م
إذا مطقطى ماًرصوء مالح مبغدوه م  م دفقؾمأذاسًمسزشلومؼبماظغرائى م
م
م
واظصوئؾي مػؿ ماظذؼـ متدؼـقا مبوظؽقاطى مبلن مؼعرصقا مضلؿي مطؾ مضطر معـ ماظؽقاطىم
وؼؿقجفقامإظقفممبومؼـودؾفمؼبمادؿـزالمروحوغقؿفموأولمعـمتدؼـمبفذاماظدؼـمطـعونمبـم
طقش مبـ محوم موػق مأول معـ معؾؽ ماألرض معـ موظد مغقح مسؾقف ماظلالم موؼب ماظؿقراة مأنم
مممةؽبمم؛مم
اظـؿرودمعـموظدمطقشموؼبمتػودرلػومأنمعـفؿمأػؾمزوؼؾقيمبدلضيمواظـقبيموصزانموزمؽبشمموو
وصزان مػذا مضؾؾي مررابؾس .موٌو مغػك مدؾؿقشور معؾؽ ماٌقصؾ ماألدؾوط ماظعشرة مإظب مضرىم
أصؾفون معـ مأرض معؾؽفؿ مدوعرة موغػك مععفؿ معؾؽفؿ مو"ػق مذقع مكبظمؿبلمؽبؿمع*" معـ معؾؽفم
مموظلمًمقبمعـمعؾؽمحزضقومبـمأحوزمعـمعؾقكماظؼدسمبينمدؾقؿونمبـمداودمسؾقفؿوماظلالمم
ممممعؾؽفؿمخرابومعبعمعؾؽماٌقصؾماٌذطقرمضؾوئؾمعـمطقثيم
مومضصؾيم
صؽبممم
وبؼقًماظلوعرة ومأمرمؿب م
وغبوة ،موصػر ،موأروم ،موأدؽـفؿماظلوعرة مصلؾط ماهللمسؾقفؿماظلؾوع متػذلدقغفؿ(طذا)م
ممممممـبا معـفؿمإظبماٌؾؽمؼعرصفؿمبصوحىمضلؿيماظلوعرؼيمعـماظؽقاطىمظقؿقجفقام
صؾعـقاموصدم
إظقفممبومؼـودؾفمسؾكمررؼؼيماظصوئؾيمصؼقؾمظفمأنماظشرؼعيماظيتمردكًمصقفوموػلمعـم
دؼـماظقفقدؼيممتـعمعـمذظؽمصؾعٌمشلؿمطفـقغنيمؼعؾؿقغفؿماظدؼـمواظؿقراةمصؿعؾؿقا،م
صؼفرماهللمسـفؿماظلؾوعمصفذامأصؾماظلوعرةمصفلمؼبمصرقماظقفقدموظقلقامعـمغلؾفؿمصؾؿم
ؼظفرمشلؿ موأعوماألدؾوطماظعشرةمصؾؿمؼظفرمشلؿمخدلمعـمحنيمغػقفؿم مإظبمآخر ماظدػر.م
ممدمؽبؿبؾمطمؿبلممؼفقدموبـمؼوعنيموعـمذرؼيمغيبماهللمػورونم
صوظقفقدماٌقجقدونماآلنمإمنومػؿمعـم
مممم ممممممم مممم ممم م ممم ممم مممم
سؾقفماظلالمماظذيمػقمعـمدؾطمآلويمبـمؼعؼقبمسؾقفماظلالممومذظؽمأنمعـمأوالدم
صـفوصمبـماظعورزمبـمػورونمسؾقفماظلالممٌومذػىماألدؾوطماظعشرةمبرلؼغوممبـمغؾوطم
عـمدؾطمإبراػقؿمبـمؼعؼقبمإظبماظلوعرةموغوبؾسموعؾؽقهمسؾقفؿمبؼقامبوظؼدسمبلؼدؼفؿم
اظؽفقغقيماظعظؿكموبقًميؿمودؽـقامععمدؾطلمؼفقدموبـمؼوعنيموٌومصؿؽ مإؼطقخسم
اظروعلمبلػؾماظؼدسموطودمأنمؼلؿلصؾفؿ،مػربمظؾفؾولمعقؿقؿقومبـمؼقخوممبـمسلعقنم
اظؽقػـماألسظؿمعـمغلؾمػورونمسؾقفماظلالممصؾؿوماغؼؾىمإؼطقخسمإظبمروعيمعبعمبينم
ممؼؼولمظفمبوظػرغلقيم:م OSEEمومؼؼولمظـمحزؼؼومبـمأحوزحم HAZKIA fils d’Arhaz

*
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إدرائقؾموعؾؽقهمسؾقفؿ موبؼلماٌؾؽمؼبمسؼؾفموػؿ ماٌعروصقنممبؾقكمجشؿـوي* مإظبمأنم
اغؿؼؾماٌؾؽمعـفؿمإظبمأبلمػقدروسموػق مإتصػذل معـمأسقونمبينمإدرائقؾموأطـرػؿمعوالم
واتصؾماٌؾؽمؼبمسؼؾفمإظبمأنمضطعمرقطشمدؾطونماظروممعؾؽفؿمصؾؿمتؼؿمشلؿمضوئؿيمبوٌؾؽم
إظبماآلن مصودؿؾقؿفؿمعؾقؿي مسظقؿيمملمتؼعمعـؾفومالمضؾؾفوموالمبعدػو .مضولمؼقدػمبـم
طرؼقن :مصؽون مسدد ماظؼؿؾك ماظذؼـ مخرجقا معـ ماظؾوب مظؾدصـ مبلخؾور معـ مبوظؾوبمعوئيم
أظػموػبليموسشرونمأظػمومثومنوئيم( )236911مشرلماٌؾؼكمؼبماآلبورمأومررحمخورجم
ايصـمأومضؿؾمؼبماظطرضوتمواظليبمسددػؿمعوئيمأظػم()211.111مصؽونمرقطشمؼؾؼلم
طؾ مؼقم معـفؿ مظؾلؾوع مإظب مأن مصرشقا مووصؾ معـفؿ مإظب مروعي معوئي مأظػ م()211.111م
ذكص مؼعؾؿقن مصقفؿ مأوالد ماظروم مرعل ماظرعوح مواظلققف مصوغؼطع مبذظؽ معؾؽ مبينم
إدرائقؾمأعبعموتػرضقامؼبماألراضنيمخقصومسؾكمأغػلفؿمممومابؿالػؿماهللمبف موعـمغلؾم
ػورونمسؾقفماظلالممبـقماألخطىموبـقمايؼقؼموشرلػؿموأػؾمخقدلموصدكموواديماظؼرىم
وبـق مغظرل موبـق مضرؼظي موبعضفؿ معـ ماإلدرائقؾقني ماظذؼـ مأشزاػؿ مؼقذع مبـ مغقن مإظبم
ممـبا معـفؿ مصذلطقا معؾؽفؿم
مممم مممأحدم
مممم مممأنم ممالم مممؼذلطقا
موأوصوػؿ
ماألرضم مممم
مبؿؾؽم مم مم
مممممم مممم
ذؼـم مطوغقا
اظعؿوظؼي ماظ مم
األرضؿ ،مصؾؿومأخدلمؼقذعمشضىمسؾقفؿمصؾؼقامػـوظؽ .موصػقيمزوجيماظردقلمصؾكماهللم
سؾقفمودؾؿمبـًمجؾرلمعـمغلؾمدقدغومػورونمبالمذؽمإخل .م
رقاعلماألحبرموأػؾمجزائرػوممبػؿحموػرانمدارماظشركمواظقعس م
رؿكممبعـكمسالموجوءماظلقؾمصطؿك ماظرطؾيمأيمدصـفوموسالمسؾقفو موطؾمذلءمسالم
مم مأيمسالمعوؤه موم
مممرموم
وعـفمزلقًماظؼقوعيمروعيموحبرم
صؼدمرؿك .مؼؼولمصققمروعي مروعي م ممممم مم مممممممممم مممممم
طـرتمأعقاجفموجووزمحدهمواألحبرمواحدةمحبرمبقزن مصعؾموظذامعبعمعبعماظؼؾيموم
أطدلػؿ ماظؾقر ماحملقط موزلل مأؼضو ماظؾقر ماألخضر موحبر ماظظؾؿوت مألغف متؼؾ مصقفم
األضقاءموعـماألحبرماظؾقرماظروعلماٌؿػرعمعـمػذاماظؾقرماحملقطمطبرجمعـمبنيمرـفيم
وررؼػمعـمبالدماألغدظسموسرضمخروجفممثوغقيمأعقولموطوغًمػـوكمضـطرةمرطؾفومعوءم
اظؾقرموؼـؿفك مػذاماظؾقرمإظبمدقاحؾماظشومموثغقرهمأغطوطقي،مواظعالؼو ،مورررقس ،موم
اٌصقصي،موصقر،موشرلػو،مطودؽـدرؼي،مممومؼؾلماظؼؾؾيمواىزائر،مووػران،ماحملدثمم
سـفو موشرلػؿ مورقظف مدؿي مآالف م( )7111معقؾ موسرضف مبني مدقاحؾ مإصرؼؼقي موجـقةم
دؾعؿوئيمم()811معقؾموعـفؿمحبرماظؼؾزوممواظلقؼسموؼؿصؾمبذظؽمحبرماٌـدبمإظبمسدنم
ؼبمدوحؾماظقؿـموحبرماشلـدموحبرمصورسمإالمأنمبعضفومعؿصؾمبؾعضموبعضفومعـػصؾ
*مجشؿـويم:مLes Macchabées
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وعـماألحبر محبرمغقطش* متلؽـفمأعؿمعـماظذلكمؼبمحوصؿف ماىـقبقيموطـرلمعـفؿمؼبم
جزائره مممو مؼؾل ماظشؿول موأعو مسدوتف ماظشؿوظقي مصقلؽـفو ماظؾؾغور مغلؾي مإظب معدؼـؿفؿم
وؼؾقفؿمؼبماظشؿولمأؼضوماظدلصبونمأعيمطؾرلةمالمتعرفمأخؾورػؿموحبرماظـقؾمعـؾعفموراءم
خطماالدؿقاء معـمتؾمعرتػعمصوظذيمؼلتلمعـماٌشرقمؼصىمؼبماظؾقرماظروعلمحذومأبلم
ضرلمواظذيمذػىمإظبماٌغربمؼصىمحقٌماغؿفًمأرضمٌؿقغيمؼبماظؾقرماحملقطموظذام
زللمؼقدػمبـمتوذػنيموضقعفمٌؿقغيمبوٌرابطني .مطونمابـمؼودنيماظذيمبعـف مععفؿم
اظؿؼكمتؾؿقذمأبلمسؿرانماظػودلمٌومرجعقامعـمحففؿ ،ماغعزلمجبزؼرةمضبقطمبفومحبرم
اظـقؾمصؿفردمظؾعؾودة،مبفومضبلمبـمسؿرمبـمثالمثـنيمعـمرؤدوءمٌؿقغيموأخقهمأبقمبؽرم
ثؿمابـمسؿفؿمؼقدػماٌشفقرموتلوععماظـوسمبفؿمصؽؾمعـمصقفمعـؼولمخردظيمإميوغوم
دخؾمصقؿومػؿمصقفمصؽؿؾقامأظػو موزادوامسؾكمذظؽمصوذؿفروامبوٌرابطنيمألجؾموردػؿم
ممممممممممؽبظمقامأعرمحربفؿمإظبمضبلموظؼؾقهمأعرلمايؼموسلروامظؾقربم
بؿؾؽماىزؼرةمثؿموم
ظؾعؾودة مممم ممم
وإضوعيماظدؼـمإظبمآخرمأعرػؿ .موعلوطـماظرؼحمسؾكمحبرماشلـدموضوسدتفؿمعدؼـيمػؾلوم
وشرلػؿمأػؾمعدؼـي مععرذق موؼبمشربفؿمسؾقفمأؼضومأعيمؼؼولمشلوماظدعودمموػؿ محػوتوم
(طذا)مسراتوموشرلػؿمايؾشيمسؾكمذورهماظؾقرماظغربلمذبوورونمظؾقؿـمودارمعؾؽفؿم
"طمؼمؾمؽبر"موػؿمغصورىموؼـؿظرونمعؾؽماظقؿـمآخرماظزعونمعرةمثوغقي .م
وضقظل موأػؾ مجزائرػو مأي ماألحبر معـؾ .معرلوضي ،موؼوبلي ،موعـرضي ،موصؼؾقي،م
ممؽبة موشرلػو مممو مال مضبصك موجزائر مدقؼسم
وضرؼطقس ،مودرداغقي ،موضدلس(طذا) ،موؾبعمقرم
ممؽبىموعلؾؿقنموصبووروغفؿم
صمورم
قمو مومػؿمؽبغم ؽب
ممممممؾب ؽب
أعيمؼؼولمشلؿماظؾم
عـؾمذظؽمأومأطـرمؼلؽـفو مممممممم مم
اظـقبيموضوسدتفؿمعدؼـيمدغؼؾي مالطـفؿمسؾكمذورهماظـقؾماظغربلموصقفؿماظـصورىموػؿم
األضربمٌصرموصقؿومذطرتمطػوؼيموظقمتؿوبعًمذظؽمظضوضًماظطروس .م
شربقيمإنمعؾؽومطونمأبقمجعػرماٌـفؿمعؿصالمخبدعؿف،مرؾىمرجالمعـمأطوبرمدوظؿفم
ظقعوضؾفمبلؾىمجرمييمصودؿكػكمصلرادماٌؾؽمعـفمأنمؼعؿؾمعومؼفؿديمإظقفموسؾؿماظرجؾم
أنمأبومععشرمؼلؿكرجفمبعؿؾفمصلرادمأنمؼعؿؾمذقؽومالمؼفؿدىموؼؾعدمسـفمحلدهمصلخذم
رلؿوموجعؾمصقفمدعوموجعؾمؼبماظدممػوونمذػىموضعدمسؾكماشلوونمأؼوعوموٌومسفزم
ممممممغمـبومعؿقرلامصؼولم
عقضعفمبعؾؿؽمصلؽًمزعو
اٌؾؽمسـمرؾؾفمضولمألبلمععشر:مسرصينمأؼـم مم مممممممم ممم م م
اٌؾؽ معو مدؾى مدؽقتؽ موحرلتؽ مصؼول مأرى مذقؽو مسفقؾو مضول موعو مػق؟ مضول ماظرجؾم
اٌطؾقبمسؾكمجؾؾمعـمذػىمواىؾؾمؼبمحبرمعـمدممصفؾؾماظذػىمجزؼرةمحبر معـم
اظدم ،مالمأسؾؿمؼبمأرضماهللمعقضعومسؾكمػذهماظصػيمصؼولمظفمأمسمكبؿبدم مغظركموشرلماٌللظيم
وجددماٌطوظعمصػعؾمثؿمضولمعومأراهمالمطؿومذطرتمظؽموػذامذلءمعوموضعمظلمذلءمعـؾفم
*ماظؾقرماألدقدم
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صؾؿومأؼسمعـفماٌؾؽمغودىمؼبماظؾالدمبوألعونمظؾرجؾموٌـ مأخػوهموأزفرمؼبمذظؽمعوموثؼم
بف مصؾؿومارؿلنماظرجؾموحضرمبنيمؼديماٌؾؽمصللظفماٌؾؽمسـماٌقضعماظذيمطونمصقفم
صلخدلهممبومسؿؾمصلسفؾفمحلـماحؿقوظفمؼبمإخػوءمغػلفموظطوصيمأبلمععشر.موأبقمععشرم
ػذامػقمجعػرمبـمسؿرماظؾؾكلماٌـفؿماٌشفقرموظفمؼبمسؾؿماظـفؿمتقاظقػ معـفوماٌدخؾم
واظرؼحمواألتقاقموطوغًمظفمإصوبيمسفقؾيمعوتمدـيم(اثـنيمومدؾعنيموعوئؿني)م383م م
وضقظلمبػؿحموػرانمإخلموػرانمبػؿحماظقاومودؽقنماشلوءمعدؼـي مطؾرلةمععدودةمعـم
أعصورماٌغربماألودطمسؾكمدوحؾماظؾقرماظروعلمذاتمأدقارموحصقنموأذفورموسققنم
ؽبمهممبمؾبم
وبـوءمملمؼقجدمعـؾفموالمؼضعمواضعمذؽؾفمظقمرءاه مصوحىمتورؼخمعصرماظؼوػرةمظمعم مد
عـ مأسفقبوت ماظؾـوء مذطرػو مؼب مطؿوبف محلـ ماحملوضرة موظق مرآه ماظغزال 115مصوحىم
اظرحؾي مٌو ماسؿـك مبقصػ مدؾؿي ،مورؾقطؾي ،موظق مأخدل مبف مصوحى مطؿوب ماظؾؾوبم
اظقاصػ مظضكوعي مبـقون ماظؾؾدان مٌو مضول ماظدار مداران مإؼقان موشؿدان ،موال مدقؿو مضؾعيم
عرجوجقماظشفرلةماظػذةماىوععيماظؽؾرلةمؼؼؾمعـؾفومؼبماظقجقد موتؿقف مسؾكمضالعمبينم
غبقد ،مضدموضعًمؼبمضؿي 116مجؾؾمٌسماألصالكمبقدهموغظؿماظـفقممؼبمعػرضفموتؾػعم
بوظلقوبمؼب معرورفموأوىماظرؼوحمإظبمجقهموأظؼكمإظبمخدل ماظلؿوءمبنذغفموأرؾمسؾكم
اظؾقرمبشؿورطبفموادؿدبرمضوسوتمدرلاتموعالتيمبظفرهموأضوممدوئرمجؾولمبينمعوخقخم
ؼبمحفرهموحؼ ماٌدحمظؾفدؼدمواظعققن مصنغفؿومواهللمضرةمظؾعققنمواجؿؿعًماظعفوئىم
بوظدلج ماألغبر ،مصنغفمؼػققمحصقنمبينماألغبرموظقمرأى مابـمطرؼقنمبرجماظقفقديمٌوم
وصػمضالعمأعصقوػق* م عؾؽمبينمؼفقدموظقموصػًمظؽمدوئرمعصوغعفومسؾكماظؿؿومموعوم
هًمأراضقفومعـماألبـقيماظعظوممظؼؾًمؼعفزمسـفم"دقر-مدؼى"ماٌػؿكرمبؾـوءماالػرامم
ممممممممممممؾمؽم
مم
وظقمراىمذظؽمدؾقؿونمبـمدوبؼمظؼولمالمؼؼدرمسؾكمعـؾفمالحؼمومالمدمموبؼمػذاموضدمع
اهللمعبقعمتؾؽماشلقوطؾمواٌصوغعمايقاصؾمظؾؿـصقرمبعـوؼيماٌؾؽماظدؼونمدقديماظؾويم
ربؿد مبـ مسـؿون معغـؿو موعؽلؾو محالال مرقؾو مضرت مبذظؽ ماظعققن موصدضً مبلعودتفم
اظظـقنمظؼدمذػلم شؾقؾماٌلؾؿنيمعـمدارماظشركمواظػفقرموضوظقامايؿدمهللماظذيماذػىم
ؽبسممبـمومايزنمانمربـومظغػقرمذؽقر .م
وظؼدمأعر ماسالماهللمذبدهمووصؾ مدعدهمبؾـوء مربؽؿيمعشؿؿؾيمسؾكمايزممواظعدلم
وايؾؿ مواظػضؾ مصقق مابـقي ماظدلج ماالغبر ماذا مرأؼؿفو مضؾً مسؼوب مؼب مسؼوب مونؿ مؼبم
اظلقوبمشلوماظؼؿوممسؿوعيمواشلاللمضالعيمومضؾًمصقفمعؿؿـال :م
115مغلكيمأم:ماظغزاظلمومػقمخطل.
قبم.
مممممي
غلكيمأم:مضـ
116مم م ممممم
*
مؼؼولمظفم:مأعصقومAmasia
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صـؾـؾفمعؾـــوػوماىـؿـقـؾمصنغـفوممتـػـققمسـؾكمحؽؿماظـلـعـقدمميوغقـو م
ػــلماظؼؾيماظـغـراءمسـزمغـظرلػوممترىمايلـمصقفومعؽؿلؾوموسورؼــــو م
ميدمشلوماىقزاءمطـػمعـصـوصـحممومؼـدمغـقاظـفومبـدرماظلؿوءمعـوجقــو م
والمسفىمإنمصوتًماظشفىمؼبماظعالموضدمجـووزتمصـقفوماٌـداءماٌشوػـقو م
بــفومعؼـعـدمحـوزماظؾـفـوءموضدمشـداممبفوماظؼصرمضدمصوقماٌؾوغلمعؾوػــقو م
مودقلتلمتورؼخمبـوئفوموعومؼؿعؾؼمبفمإنمذوءماهلل .م
وضقظلمدارماظشركمواظقعس،ماظقعسمبػؿحماظقاومواٌقؿماظػفقرضولماىقػريمواٌقعليم
اٌراة ماظػوجرة موععـك ماظـالثي ماألبقوت ،مأؼفو ماظرؼح ماظطقؾي ماضصدي معبقع مخؾؼ ماهللم
وبشرؼفؿمبػؿحمػذاماظـغرماظعظقؿماظذيمطونمعووىمظؾشركمواظػفقرمصعطػماظقعسماظذيم
ػقماظػفقرمسؾكماظشركمعـمسطػماظعوممسؾكماًوصمموضقظلمبػؿحماخلمعؿعؾؼمبؾشريم
ومبغربماأل رضماخلمبقونمٌؽونماظـالثيمضؾؾفموضقظلمواالنؿماخلمبوظـصىمععطقفمسؾكم
اظؾؽؿموععـكماػؾمجزائرػومدؽونمجزرماظؾقرمالماظؾؾدماٌعروفماخل .م
مموحدثقفؿمبقؼالتمظـومدؾػًمصطولمعورعًماإلدالممبوظؿعس م
اظضؿرلماٌرصقعمظؾرؼحماٌؾشرة،موماٌـصقبمظألذقوءماٌورة .م
وضقظلمبقؼالتمظؼوئؾمانمؼؼقلمملمؼؼولموؼالتموػق معصدر مواٌصدرمالمؼـينمومالم
صبؿعموملمعبعمسؾكماظقؼالتموالمصبؿعمسؾكموؼالتمضقودومظؾقبؾيموصبوبمسـماالولم
بوغف مامنو معبعف مبوسؿؾور ماالزلقي مال ماٌصدرؼي مبوظـظر ماظب ماسؿؾور متعدد مربـ ماإلدالمم
بلؾىموػرانموسـماظـوغلمصوغفمبؿؼدؼرماشلوءمسؾقفمصصورموؼؾيموضولماىقػريموؼؾمطؾؿيم
عـؾموؼحماالماغفومطؾؿيمسذابموضدمتدخؾمسؾقفوماظؿوءمصقؼولموؼؾيموماغشدمضقلمعوظؽمبـم
جعدماظـعؾيب.م م
بلعـؽمموؼؾيموسـؾـقـؽماخـرىممصالمذوتمتـقؾموالمبـعـقـرا م
مصلوغمعبعفمسؾكموزنموؼالتمبفذاماظؿؼدؼرموضدمضولماعرؤماظؼقس م
ؼقممدخؾًمخدرمخدرممسـقزةممصؼوظًمظؽماظقؼالتماغؽمعرجؾ م
صققؿؿؾمانمؼؽقنمعبعموؼؾيموػقماظظوػرموضبؿؿؾمانمؼؽقنمعبعموؼؾمسؾكمشرلم
ضقوسمطؿومضوظقامؼبمعبعمدفؾمودرداقمدفالتمودردضوتمورويمسـمسطوءمبـمؼلورم
رضلماهللمسـفماغفمضولماظقؼؾموادمؼبمجفـؿمظقماردؾًمصقفماىؾولمظذابًمعـمذدةم
حرػومأيمؼذوبمعـمذدةمحراظـورم م
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وضقظلمظـومأيمععشرماٌلؾؿنيمدؾػًمتؼدعً.مػذاماظؾػظمؼؼولمظؽؾمعؿؼدمموعـفمضقؾم
اظلؾػماظصوحلمواظقؼالتماظيتماصوبًماٌلؾؿنيمعـماظؽػرةمعشفقرة مطشـماظغوراتموم
شرلػومعـمذظؽمأنماظؽػرةمأذشلؿ ماهللمٌومادؿقظقامسؾكمبرجماٌردكموطونمذظؽمسؾكمؼدم
اظقفقدي موٌو معؾؽقا ماٌدؼـي ماغزظقا ماظقفقدي مبفذا ماظدلج موصقضقا مظف ماظؿصرف مؼبم
اًرجوتماظدلؼيمواظؾقرؼيموتقارثفومسـفمبـقهمعـمدـيمتلعؿوئيموػبليمسشرم:26م
إظب مدـيممثوغني م .91مجرتمبقـفموبنيمغصورىموػرانمعـوصليمصؾعـقاماظبمروشقؿفؿمانم
اظقفقد مؼرؼدون ممتؾقؽ ماظؾالد مظؾؿلؾؿني مصفوء ماٌؽؿقب مبوخراجف موغػقف ماظب مسدوتفؿ.م
صؽونمطبرجماظعوعؾ ماظقفقدي معـمػذاماٌردكماظبمعطوظىمبينمسوعرموخرجوتفم مؼبمزيم
اٌؾقكمخبدممعـمادورىماٌلؾؿنيمصقـزلماظقفقديمبػلطورقفمصققؽؿمبنيماػؾماالدالمم
ؼبمذؽوؼوتفؿموؼوعرموؼـفلموؼػصؾموؼؼؿؾموؼضرب .محوصؾف مؼؿصرفمطقػمذوءموػذام
اطدلماٌصوئىمواصضحماٌعوؼىموطوغًمشلذاماظقفقديمجقاريمعـماحلـمبـوتماالدالمم
واظبمذظؽمؼشرلماظشقخمابقمربؾلمحقٌمؼؼقل :م
مممؿبدمؽبثمؽبقميمهًمطوصر م
دقؿومعـمضم
صفؾمعؾؾغمسينمضؾوئـؾمبينمسوعرمموالم مممممم
وطـؾمصـؿكمعــمصـــودؼـدمراذـدممبؿقفوغفومععمرأدفومسؾدماظؼودر م
وذقخمبينمؼعؼقبموايوعلماظػؿكمبـؾمطـؾمضؾـقـؾمعقظعمبوظعلـوطـر م
ورؾـقـيمواالحالفمشـربمػـذهممموذـقـخمدقؼـدمبؾموطـؾمعػـوخـر م
أؼـومععـشرماالدالمماؼـمصققظؽؿمممماعومابصروامؼبماظليبمشرلمايرائر م
وتـقًماظقفـقديمشـوذةمسربقـيمممؼـعوظقـفوموماًــزؼرمصققماشلـزابر م
إظب مأخره .مصقؼقل مضؾوئؾ مسوعر مغلؾي ماظب مسوعر مبـ مزشؾي مبـ مربقعي مبـ مغفقؽ مبـم
ػالل .مبـق مسوعرمبـ مصعصعي ماحدمبطقنمػقازن مبـ معـصقرمبـمسؽرعي مبـمؼزؼد مبـم
حػصيمبـمضقسمبـمشقالنماصؾمارضفؿمجبؾؾمشزوانمسـدمالمروئػمواخقتفؿمبـقم
دعدمبـمبؽرمبـمػقازنموصقفؿمادذلضعمردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿ...موبـقمسوعرم
ػمالء ماظذؼـ مبوٌغرب مبطقن مثالثي مبـق مؼعؼقب ماظذي متـلى مإظقفؿ مارض ماظقعؼقبقيم
اٌشفقرة موماظـوغقيمبـقمغبقدمعـفؿ مايفزموػؿمبـقمحوجزمبـمسؾقدمبـمغبقدمعـفؿم
جققشموجققشموربؿدمورؼوبمواحملوجزةموشرلػؿمواظؾطـماظـوظٌمبـقمذوصعموطوغقام
أي مذوصع مؼب مذػع مجـد مغصورى موػران مو مشرلػؿ معـ مأخقتفؿ مرسقي مو مذظؽ مظؼربم
أرضفؿمعـموػرانم حقـؽذمورؼوديمبـقمسوعرمطوصيمظداوودمبـمػالكمبـمسطوفمبـمطرشم
بـمسقودمبـمعـقعمبـمؼعؼقبموعـمزشؾيماؼضومبـقمعوظؽمبـمزشؾيمعـفؿمدقؼدماٌذطقرم
ؼبماظشعرموػقمابـمسوعرمبـمعوظؽموسؿفمايورثمبـمعوظؽ.مومعـمايورث،ماظعطوفم
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مممؾبوعلموطوغًم
اظدؼوملمعـموظدمدؼؾؿمبـمحلـمبـمابراػقؿمبـمرم
وارضفؿمشربلمعؾقوغيمو ممممم ممم مممممممممممم مم م م ممم ممممممممممم
ظلقؼد معغورم مسؾك مبؾد مدرلات مواظؾطقوء موػقارة .موعـ مبطقن مدقؼد مصؾقؿي موذبوػرم
وجقثي موايلودـي مبـق محلون مبـ مذؾوبي موشػرل موذوصع مشرل مذوصع ماظعوعري موعوظػيم
وأبقمرغبيموأبقمطوعؾموغبونمواوالدمعؼدرموزبقسمبـمسؿورماخقمدقؼدمغزظقامضقاحلم
وػران .موعـمبطقنمدقؼدمػدلةمؼـلؾفؿماظـوسمإظب مذبوػرمبـمدقؼد مػؿمؼزسؿقنمأغفؿم
عـموظدمدقدغوماٌؼدادمبـماالدقدماظصقوبلماظؾدريموعـفؿمعـمؼزسؿماغفؿ معـموقىم
ضؾقؾي معـ مطـدة متلؿقا مبودؿ ماعفؿ مواهلل ماسؾؿ .موعـ مضقاسـ مدقؼد مصؾقح مبـ مػاللم
وطوغًمشلؿمإضطوسوتمجؾؾمداركموعقرـماظدؼوملمضؾؾيمواغشرؼسموطوغًمشلؿمإضطوسوتم
ؾبومؿبزمؽبغميم موعـمبطقنمايورثمسرؼى موعـمبطقنمبينمسوعرمبـقمصغرلمبـمسوعرموعـمبطقنم
ؼعؼقبمبـقمدودلمبـمدؾقؿونمبـمداوودموعـمبطقنمزشؾيمػبقسمبـمسروةمبـمزشؾيم
وعـفؿماوالدمخؾقػيموايؿوضـيمواظلقوريمذوىمزؼونموضقظفمرؾقيمواالحالفمػذانمعـم
محلونم موم
ممم
مذويم م م مم
مم ممم
ممم مو
معـصقر
مذويم ممم
مم ممم
مممممفم مو
ممم ماظؾ
مذويم ممسؾد
مضؾوئؾم ممم
ممم ممممم
مم مػؿ
مممممممم مو
سرب ماٌعؼؾ ماظقؿوغقي
عقارـفؿمشربلمتؾؿلونمإظبمعؾقؼيموػؿمبورضماغؼودموػؿمؼزسؿقنمأغفؿمعـموظدمجعػرمبـم
ابلمروظىموظقسمبصققحمالنماػؾماظؾقًمملمؼؽقغقاماػؾمبودؼيمونعيمواظصققحمواهللم
اسؾؿمأغفؿمعـماظقؿـمعـمععؼؾمبـمطعىمبـمسؾقؿمبـمخؾوبمعـمبينمضضوسيمأو معـم
ععؼؾمبـق مربقعيمعـمعدحٍموػقماالغلىمضوظفمإبـمخؾدون .موعـماٌعؼؾماظـعوظؾيماظذؼـم
مبؿقفيموػؿماظرضقطوتموماظشؾوغوتموبـقا معـصقرمذوى مسؾدماهللمذبوورونمظؾينمسوعرم
عـماٌغربموطوغًمشلؿماالتووةمسؾكموجدةموغدروعيموضقؾمغدروعيموبينمزغودـموعدؼقغيم
وبينمدـقسموػؿومبطـونماشلداجمواًراجموطونمعـفؿمذقخمطؾرلمسؾكمعبقعفؿمسظقؿم
اظشونمؼؼولمظفمرؾقيمصؾذامؼؼولمالػؾماغؼود ماآلن مرؾقيمطؿومؼبماظشعرموعوتمؼب مآخرم
اظؼرنماظـوعـموعـماشلداجمواًراجماىعووغيمعـمجعقانمبـمخراجموماظغلؾمعـمشودقلم
مومبـمعطرفمبـمخراجم موبـقامػداجم
ممممؽبفمقؿبمؽبممم ممم مم ممم مم ممم
بـمخراجموماٌطورصيموماظعـوعـيموماٌفوؼيمأوالدممع
م مم ممم مممممم ممممممممممممممممممممم ممممممم
اػؾمتوورؼًمواظـعوظؾيماخقتفؿمعؾقكمعؿقفيموادؿؿرمعؾؽفؿمبفوماظبماخرماٌوئيماظـوعـيم
صؼؿؾفؿمابقمغبقمودؾوػؿماظبمانمدثرواموعـفؿماظشقخمأبقمزؼدمسؾدماظرغبـمبـمربؿدمبـم
زبؾقفمبـمسؿرمبـمغقصؾمبـمسوعرمبـمعـصقرمبـمربؿدمبـمدؾوعمبـمعؽلمبـمثعؾؾيم
بـمعقدكمبـمدعقدمبـمعػضؾمبـمسؾدماظرغبـمبـمسؾدماظدلبـمضقسمبـمػاللمبـمسوعرم
بـمحلونمبـمربؿدمبـمجعػرمبـمابلمروظىمػذامغلىماظشقخمرضل ماهللماٌـؼقلمسـفم
طـرلا موضد مسؾؿً مسـ مضرؼى معو مطبوظػف مو ماهلل مأسؾؿ متقصك مرغبف ماهلل مدـي مػبس موم
دؾعنيموممثومنوئيمسـمدؿيمومدؾعنيمدـيمومدصـمبوىزائرمصققمررؼؼمبوبماظقادموضدلهم
ؼبمشوؼيماظؿعظقؿ مسـدمعؾقكماىزائر،محؾمظطؾىماظعؾؿ معؿقجفومظؾؿشرقمأوائؾ ماظؼرنم
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اظؿودع مصدخؾ مجبوؼي موظؼل مبفو ماصقوب ماظشقخ مسؾد ماظرغبـ ماظقشؾقلل مصقضرم
ذبوظلفؿمثؿمارهؾماظبمتقغس مصؾؼلمبفوماظشقخماظغدلؼـكموماآلبلموماظدلزظلمومشرلػؿم
وأخذ مسـفؿ مثؿ مارهؾ مٌصر مصؾؼل مبفو ماظشقخ موظل ماظدؼـ ماظؼراؼب مصوخد مسؾقعو معبيم
ععظؿفومسؾؿمايدؼٌمواجوزهمصقؿومضرامسؾقفمثؿمحٍموظؼلممبؽيماٌؽرعيمبعضماالصوضؾم
ثؿمرجعماظبمتقغسمصقجدمصقفومأبومسؾدماهللمبـمعرزوقمضودعومإلرادةمايٍمصلخذ مسـفم
وأجوزه مؼبماظؿدرؼسمؼبماغقاعماظػـقنمضولموحرضينمسؾكمامتوممتؼققدموضعؿفمسؾكمابـم
ايوجىماظػرسلمثؿموصدمسؾقـوماظشقخمابـمعرزوقمؼبمارضـومعرةماخرىمبعدمرجقسفمعـم
حفف مآتقو معـ متؾؿلون معؿقجفو ماظب متقغس مدـي م 974مظؾصؾح مبني مدؾطوغفو مودؾطونم
تؾؿلون .مصؼد مخؿؿـو مبعض مغلى ماظعرب مبرحؾي مػذا ماظقظل ماألنى .موادؿؿر متغؾىم
طػرة موػران مسؾك معو مؼؾقفؿ معـ مارض ماػؾ ماالميون ماظب ماثـوء مايودي مسشر مصغزاػؿمممم
بوذوموػقماولمعـمشزاػومعـماألتراكموغصىمسؾقفوماٌداصعمواظؾقعؾيمعـماٌوئدةمصوعؿـعًم
سؾقفمورجعماظبمممؾؽؿفموعـمثؿموضعًمشلؿماظعـوؼيمبؼؾعيمعرجوجقمودبروامؼبمإضوعؿفوموم
صعىمسؾقفؿماٌوءمصؽونمأولمعـمأتكمبؼربماٌوءمألجؾمإضوعؿفو مذقخماغبقونموضؾقؾؿفم
والحقلموالمضقةماالمبوهللماظعؾلماظعظقؿمواغبقونمػمالءمعـمبينمؼزؼدمبـمسقلكمبـم
زشؾي مطوغً مشلؿ ماالتووة مسؾك مارض مغبزة مواظدػقس موارض مبين محلـ* معـ مضؾؾم
اٌقحدؼـ مودؾى ماتقون ماغبقون مظؿؾؽ ماالرض مان مؼغؿقرادـ مبـ مزؼون مٌو متقظب معؾؽم
تؾؿلون مطـرمسؾٌماٌعؼؾموصلودماجملوورؼ ـمظفموػؿماػؾماغؼودمصوتك مبؾينمسوعرمعـم
صقراءمبينمؼزؼدمواغزشلؿمبقـفموبنيماٌعؼؾمالنمزشؾيمطوغقامضؾؾمذظؽمعومبنيماٌلقؾيم
ؼب ماٌشرق ماظب مضؾؾي متؾؿلون مؼب ماٌغرب مؼب مارض ماظؼػر موٌو مأتك مبفؿ معـ متؾؽ ماالرضم
يؼؿفؿ مضؾقؾي ماغبقون ماحد مضؾوئؾ مبين مؼزؼد موادؿؿروا مدوطـني مبني ماٌعؼؾ موتؾؿلونم
حبذاء مواد مزاووضقي محؿك ممتؾؽ مابق مغبق ماالصغر مؼب محدود مغقػ مودؿني معـ ماظؼرنم
اظـوعـمعـمأؿبسمؽبقموصمعؾقكمبينمزؼونمبعدمصؿؽمأبلمسـونمبفؿموطودمؼلؿلصؾفؿ،مغؼؾمبينم
سوعرمعـمضقاحلمتؾؿلونماظؼؾؾيمواغزشلؿمؼبمتودؾيمواتصؾًمذبوالتفؿماظبمػقدورمجؾؾم
وػرانمصؽونمضلؿماغبقونماحدمبطقنمبينمؼزؼدمتؾؽماالرضمايػرةموعوموالػومواالطـرم
عـفؿمغػلمبوظؼػرمإظبماآلنمملمؼـؿؼؾماظبمضقاحلمتؾؿلونمععمبينمسوعرمعـماولمايول،م
ػذه مأحقال ماغبقونمبـمسؼؾيمبـمسؾسمبـمزشؾيمواخدلغلمطـرلمعـماظؿؼوة مبوظؿقاترأمنممبم
عـفؿماحملوعقدماػؾمحدادموعـفؿمبـقامطرزموبـقمعقدكمواٌرابعيمواًشـيمطؾمػمالءم
ذعقبمبينمؼزؼدموعـماخقاغفؿمسؽرعيمبـمسؾسموطوغًمالوالدمالحؼمثؿماغؿؼؾًمعـفؿم
الوالدمععوصيمثؿمصورتمؼبمبقًمدعدمبـمعوظؽمعـمغلؾماٌفديمبـمؼزؼدمبـمسقلكمبـم
*مادؿمإضؾقؿمؼلؼلمععظؿيمبقاديمجبوؼيم(اظدػقس)مومأرضمغبزةم:مإضؾقؿمبرجمبقسرؼرؼٍم
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زشؾيموػؿمؼزسؿقنماغفماٌفديمسؾدماظرغبـمبـمابلمبؽرماظصدؼؼمرضلماهللمسـفمغلىم
تلبوهمرؼودؿفؿمسؾكمشرلمسصؾقؿفؿمػؽذامضولمابـمخؾدونمواغظرممتوعف .مواعؿدتماؼديم
اظؽػرةماؼضوماظبمارضماالدالممٌومأضؾعمسـفومابراػقؿمبوذوماٌذطقرموػؿمععفومبنيمغػرةم
وادؿؼوعي ماظب مان موظل ماظغطرؼػ ماشلؿوم مواالدد ماظضرشوم مععز ماظدؼـ مواالميون ماظؾويم
ذعؾون:مرغبفماهللماألتلمذطرهمصطوظًمبفؿمععفمايروب،مأتصؾمسؾقفؿمبدوظؿفمأسظؿم
اظؽروبموذظؽمؼبمحدودماظلؾعنيمعـماظؼرنمايوديمسشرمصؿـمثؿمضطعماهللمصلودػؿم
واػبد مغورػؿ مواذػى معـ مارض ماٌلؾؿني ماثورػؿ مصصوروا مال مؼػورضقن مايصقن موالم
ؼػذلضقنمدوسيمسـمايراسمواظعققنماظبمعومطونمعومؼوتلمإن مذوءماهللمتعوظبمواظبمعبقعم
عومعرماذرتمبؼقظلمصطولمعومرعًماالدالممبوظؿعس .ماشلالكمواصؾفماظؽىموػقمضدم
االغؿعوشمضولمذبؿعمبـمػالل :م
تؼقلموضدماصردمتفومسـمخؾقؾفوممتعلًمطؿوماتعلؿينمؼومذبؿع .م
وؼبمايدؼٌمتعسمسؾدماظدغقو.م م
ومعـمظطوئػمعومضبؽكمأنمأبومجعػرماٌـصقرمجؾسمذاتمؼقممسـدمجـوزةمظؾدصـمموم
ػلماعرأةمعـمبينمسؿفمصلتكمأبقمدالعيمصقجدماًؾقػيمحزؼـومطؽقؾومطونمسؾكمرأدفم
اظطرلمغوزرامإظبماظؼدل،مصلرادمأنمؼلرهمطعودتفمععفمصلؾؼفماٌـصقرمبلنمضولمظف:متعلًم
أبقمدالعيمواغؿؽلًمأصـقًمسؿركمؼبماجملقنممومعومالمؼـؾغل 117مومعومأسددتمؼوموم
ضبؽمشلذاماٌؽونمؼرؼدماظؼدل،مصؼولمارووالمبـًمسؿمأعرلماٌمعـني،مصضقؽماٌـصقرم
حؿك مادؿؼؾك .مو معـ مأخؾوره مأغف معرض مو مظده مصعوىف مرؾقى مصؾؿو مبرئ مضول مظف معوم
سـدي مذلء مغعطقؽ مو مظؽـ مادسل مسؾك مصالن ماظقفقدي مو مطون مذا معول مطـرل ممبؼدارم
جعؾؽموأغومووظديمغشفدمبذظؽمصؿضكماظطؾقىمإظبمضوضلماظؽقصيمابـمأبلمظقؾكموضقؾم
مـيمومخرجم
مم
ممممقبممممم مم
سؾدماهللمبـمأبلمذدلعيمصلدسلمسؾقفماظطؾقىمصلغؽرماظقفقديمصؼول:مظلمبق
ممممم ممم مممم مم م ممممممم م مم ممممممم ممم ممممم مممممم ممم ممممم م ممم
إلحضورػؿومصوحضرمأبومدالعيمووظدهمومدخالمإظب ماجملؾسمومخوفمأبومدالعيمأنمؼطوظؾفم
اظؼوضلمبوظؿزطقيمصلغشدمضؾؾمدخقظفمحبقٌمؼلؿعفماظؼوضل :م
إنماظـوسمشطقغلمتغطقًمسـفؿ  ومإنمحبـقامسينمصػقفؿمعؾوحٌ م
ومإنمغؾـقامبؽريمغؾـًمبؽـورػـؿممممممممممظقـعؾـؿمضـقممطـقػمتؾؽماظقـوبٌ م
ثؿمأحضرامبنيمؼديماظؼوضلموادؼوماظشفودةمسـدماظؼوضلمصؼولمشلؿومطالعؽؿومعلؿقعم
وذفودتؽؿو معؼؾقظي مثؿ مشمرمؽب ؽبم ماٌؾؾغ معـ مسـده موارؾؼ ماظقفقدي موعو ماعؽـف مان مؼردم
ذفودتفؿومخقصومعـمظلوغفمصفؿعمبنيماٌصؾقؿنيمؼؿقؿؾماٌغرممعـمعوظف.مودالعيمبضؿم

مم مم

117مغلكيمأ:معومالمؼعين.
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اظدالمػقمابـمؼزؼدماىقنموذطرمايوصظمابقماظػرجماغفمطونمسؾدامادقدموغقادرهمواخؾورهم
طـرلةموعـفومانماٌفديماسطوهمجورؼيمصوتكمبفوماظبمزوجؿفماممدالظيموضولمشلومهػظلم
بفومالؼراػومدالعيمابينمصعؾؿًماغفمؼلذلمشلو مسؾقفومصؾؿوماتكمابـفومضوظًمظفمعومضولم
ابقهموا شرتفمبقرؽفومصقرؽفومابـفمصػقتفومسؾكمابقفمصؾؿوماخدلمابقهمأخذه موذػىمإظبم
اٌفديمواخدله .م
صؼول ماٌ فدي مظؾقرس مخذه مظؾلفـ مصؼول ماظقظد مؼو ماعرل ماٌمعـني ماتلؿع معين مطؿوم
زلعًمعـفمضولمضؾ ،مضولمإنمأبلمػذامعـذماربعنيمدـيموػقمؼطل مأعلموعومزلع معممقبـملمم
طؾؿيموالمذؽوؼيمواآلنمورؽًمجورؼؿفمعرةمواحدةمصصرتماظبمعوترى ،مصضقؽماٌفديم
حؿكمادؿؾؼكمواعرمالبلمدالعيمبوخرىمواضرماظقظدمسؾكماالوظبموععـكماظؾقًمانمطػرةم
وػرانمروظًمؼبماالدالممصقظؿفؿموتعددتمسؾكماؼدؼفؿمروسؿفؿمودقمماًلػمواالخذم
ممقب موعـف مإظب مأبلم
مواضرم
ممممم ممم
مذعؾونم ماطـر
اظؾويم م مممم
بوظعـػ مظؽـ معـ ماول مدخقشلؿ مإظب موالؼي ممممم
اظػؿقحوتمؼؼعماظضررماحقوغوموعرات :م
صردمربـوماظؽرةمسؾقفومظـوممضضقـومدؼـومعـفومضدمطونمؼبمتـس
اظؽر مػق ماظرجقع مسؾك ماظعدو مو ماظؿلخر ،مضول مسؾد ماهلل مبـ ماٌطقع موػق معـ مأجؾم
اظؿوبعني ،مٌومحقصرمععماظزبرلممبؽي م ومطونمتلخرمبعضماألؼوممٌومغبؾمسؾقفمبعضم
جققش مايفوج مبـ مؼقدػ مو مالعف مدقدغو مسؾد ماهلل مبـ ماظزبرل.صصور مؼؼوتؾ مو مؼؼقلم
"دوخؾػماظؽرةمبعدماظػذلة م مواظشقخمالمؼػرماالمعرة" .مواذؿدمضؿوظفمععفؿمحؿك مضؿؾ.موم
ٌومدللمػرضؾمابودػقونمسـماحقالماظردقلمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمصؽونمعـمعبؾيمذظؽم
أنمضولمطقػمايربمبقـؽؿموبقـفمضولمدفولمؼـولموغـولمعـف،مضولمطلرىمػلمسودةم
االغؾقوءمتؾؿؾكمثؿمتؽقنمشلو ماظعوصقيمصؼؾً :مصعؾكمػذامصونماظعوصقيمواظؽػرةمالمؼؽقغونم
االمبعدمعؽوبدةموجفدمضولماهللمتعوظبم"مثؿمرددغومظؽؿماظؽرةمسؾقفؿ"مأيمثؿمبعــومسؾقؽؿم
سؾودامظـوماوظلمبوسمذدؼد مضقؾمدـقوربمعؾؽماٌقصؾماو مجوظقتمعؾؽ ماىزؼرةماوم
خبًمغصر* مسؾكماخؿالفموبعدمترددػؿمودطماظدؼورمرددغومظؽؿماظؽرةمسؾقفؿ ماخل موضدم
ضولمتعوظبم"مواظعوضؾيمظؾؿؿؼني"مأيمردمربـوماظؽرةمظـومسؾكماػؾموػرانمحؿكمضضقـومدؼـوم
مممممممؽبؾبـمقكبدمؽبلمم
غلفًمسؾقفمسـوطىماظـلقونمواٌرادمحصؾماظقوسمعـفمحؿكمصورممل مؼذطرموتم
حؿك مصؿح ماهلل مبوظـصر مواسوغـو مسؾك ماظظػر مصشػقـو مشؾـو موضضقـو مثورات مدؼــو موضرتم
االسنيمبعدماإلؼوس مومتعطؾماألدؾوب.مضرتمسنيمعلوصرمبوظلالعيمو ماإلؼوبمضولمأعقيم
بـماظصؾًمؼبمؼقدػمبـمذيمؼزنمايؿدي :م
ؾبمممقؾبمصممقر
ؿبمم
ؾبمممموغ
مممؾؽبممقؾبمذممقمد
خبًمغصر:ماٌؾؽماظؾوبؾكمغم
*م م ممم مم ممممم مممممممم
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ممسـؾـكماالسـداءمجـممقاال م
مممممممًممـمىممبم مممم ممم م مممممم
ممممظـمؼطؾىماظـلرمإالمطوبـمذيمؼزنممؼدؼـؿما
ؼـؿؿمضقـصـرمظـؿومصـونمرحـؾـؿــفممصؾؿمصبدمســدهمبـعضماظـذيمدـوال م
ثؿمأتكمابـمطلرىمعـمبعدمتودعيممسؾكماالسـداءمؼـفـهماظـــػـسمواٌوال م
حؿكماتكمبينماالحـرارمؼؼدعـفـؿمممزبوؼؾمضدمجرتمؼبماألرضمأحؾوال م
هللمدرمػـؿمعــمسصـؾـيمخـرجـقامممعـومإنمأرىمشلؿمؼبماظــوسماعـــوال م
اظبمانمضول:م م
مممممممبمقؿبمؽبمماالمً
تؾؽماٌؽورممالمضعؾوتمعـمظنبممذقىممبوءمصعودمبعدمأم
وػذاماظشعرمأحؼمعومؼؿؿـؾمؼبمصؿحمأبلماظػؿقحوتمدقديمربؿدمبـمسـؿونمبويمثغرم
وػرانمواغوماضقلمصقف :م
صــؿمػــقـؽوموبـؽماظـصـرمعـؼـذلنممبـؼصـرموػـرانمدارمظؽمربالال م
مممممممؼبمذـقـؿمموؼبماظشػوسيمورثٌمابـمعؽقوال م
مكمؼبمجقدهمو
ؾبمـؽبممب مم مم
ورثـًمعمعم
صالمؼداغقؽمضرغفؿموانمػقمذيمؼزنمموالمٌكؿطػمعـمدقاكمغقاال م
مممموم
مردي:مضولمدوؼرتماب
ممممممقمؽبمم م مممم مم مممم
مسؼدمػذاماظـظومماٌم
وممومؼلؿضرفمؼبمػذاماٌؼومموؼلؾؽمؼب م ممممممممممم
روػرمازلوسقؾمبـماظؼوئؿمابـمسؾقدماهللماٌفديماٌؾؼىماٌـصقرمثوظٌمعؾقكمبينمسؾقدم
بوٌفدؼي موذظؽ مؼقم مػزم مأبو مؼزؼد ماًورجل مصوحى مايؿور ماالصرؼين موبقد ماٌـصقرم
حقـؽذمرربونمصلؼطماحدػؿومعرارامصؿلقؿفموغووظؿفمإؼوهموماغشدتفمضقلماظشوسرمدفقؿم
بـمواثقؾ م
صلظؼًمسصوػوموادؿؼرمبفوماظـقىممطؿوماضرمسقـومبوإلؼوبماٌلوصر م
صؼولمأالمضؾًمعومػقمخرلمعـمػذامواصدقم"وأوحقـومإظبمعقدكمأنماظؼمسصوكمصنذام
مطوغقامؼعؾؿقن،مصغؾؾقامػـوظؽمواغؼؾؾقام
ممممممممممم
مممم مممممممممممم م ممممممممممممم
ممصقضعمايؼمومبطؾمعو
ممممممموؽبم مصمكبؽممقمنمؽبمممم ممم م ممممم م
ػلمتؾؼػمعومؼ
م ممممم
صوشرؼـ".مصؼؾًمؼومعقالغومأغًمابـمردقلمصؼؾًمعومسـدكمعـماظعؾؿموعـؾمػذامٌومأعرم
ممممممممـبوم
ازلفمسؾقفمدوظفمايفوجمانمؼعؿؾمظفمبوبم
سؾدماٌؾؽمبعؿؾمبوبمبقًماٌؼدسموطؿى مم ممم ممممم مممممم م مم ممم ممممم
صنذن مظف مصوتػؼ مان مصوسؼي ماظـور موضعً مواحذلق معـفو مبوب مسؾد ماٌؾؽ موبؼل مبوبم
ايفوج مصعظؿ مذظؽ مسؾك مسؾد ماٌؾؽ مصؽؿى مظف مايفوج م"بؾغين مأن مغورا مأغزظً معـم
اظلؿوء مصقرضً مبوب ماعرل ماٌمعـني مومل مهرق مبوب مايفوج موعو معـؾفو مؼب مذظؽ مإالم
ممممؾبلممبرممسـفمٌومضراهم
طؿـؾمابينمادمماذمضربومضربوغومصؿؼؾؾمعـماحدػؿوموملمؼؿؼؾؾمعـماآلخرمصم
ممم مممم ممممممممممممممممممممممممم ممم ممم ممممممم مممممم ممم ممم م
وعـمبدؼعمعومضؾؿفمؼبمصؿحمموػرانماداعفوماهللمظإلميون .م
خؾقؾلمضـدمرـوبماظـشـرابماٌـقردممٌومانمصورماالعرلمؼبماظـغرمؼؼصد م
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وأجػًمرحـولماظقاصدؼـماممسلـؽرمموضـدمطونمعووىمظؾقصقدموعؼـعـد م
ؽبمممممموػـرانمظـؿـوماصـؿـقؿـفومموضدمضوظًماػالمبويؾقىمربؿد م
فمـممذمبـؿـف
ؽبتم ؽب
مممؽبيمصـلمدرةمتـؿـقضــد م
ممممممممؾبقتـم
صفـوتمسـؼورامؼبمضـؿـقصمزجـوجيممطـقـومضـم
ؼـصـىمسؾـقـفماظـؿوءمعلـؾؽمصضـيممظـفمحؾـؼمبـقـضمتـقؾموتـعؼد م
مممبقػـرانمغـوضقسموالماظقثـمؼعؾد م
ممايصقنمصؿومترىم
مممؽبؿبرموممم م مم مممممممم
جؾقدومسؾكمذم
ممم ممم مم
ضـقاسـدػومتـفـزمذـقضومإظـكماظــداءمإذمضولمؼبماًؿسماٌمذنماذـفـد م
صفـالمأبصـرتمرـربـفومبـكذاغـــــوموضـراءتــــومأممطــونمررصـؽمأرعد م
ـبممممممممممؼـدامبـؼـقـًموايـؿدمهللمظلمؼـد م
ممممدماماظعـداء
إذمأضـطـعـًمبـلغـدظسمؼ
مممممم مممم ممممممممم
وعـومزالمرـؿعماظـؿلؾؿنيمصـلمردهمظـعؾؿـؽمأنماظـدػرمؼـدغـلموؼـؾعد م
صـفوػلموػـرانماظعـدامصػـًمظـــومموصـلمطـؾمسـقرةمظـفومظـــومعرصد م
طلنمملمتؽـمبوالعسمترعلمصقاسؼممسـؾـقــومبــزذبـرمسـؿـؾقـيمصــؾـد م
تـؼؿـينمعـماظـورماىققؿمبــػلفوممصـقومسفىمظلمطقػمصبؿؿعماظضد م
ؾبممومعــــفوماظػـرؼـدةمروغد م
ؿبممممرم
ممممؽبمدممعــ
ممممممممموتــ
ماتمبؽـػـرػؿم
ممممممممًمقمزمؿبمؾبمرؽبم ممم
وطـقـػمتدومما
ممممم
وضـررـؾـيمطوغـًمعـقطمرحـوظـــوممذـرؼـسماظشـرؼلكموذؼيمثؿمظقطد م
بؿـذطورػـؿمسؿًموعبًمػؿقعــوممماظـكمأنمغػـلماالطـدارمضقممممـفد م
بـػؿـقفمظقػـرانمودـطيمسـؼدػـؿمممبـفومرـولمعـؾؽـفـؿمضـدميومممـدد م
زػـًمبـفمعصـرمثؿمندموذوعــوممموبـضـربـفـؿمبــفومسرؼضموعؾـعد م
واػـؾمايفـوزمضدمتلوععقامصعؾفممم والمذـؽمظؾؿـصـرؼـمؼـعؾقموؼصعد م
صـؽـونمبقدطماظغربمذخرمعضرةمممموطــؿمدرةمســؾقـوءمبوظـقـؿمتـقجـد م
وسـؿماظعـػـوةمغقـؾمصقـضمسطوئفمممموعـؾـؽمعـماحـلـوغفمظقسمصبقد م
واظدائرة مواظؽرة مسـد ماظعرب مواحد مصؼد مضول مبلطوم مبـ مضقس ماظشقؾوغل مٌـ ماظؽرةم
وسؾكمعـماظػرةمٌوموضػ مسؾدماهللمبـمعلعقدمسؾكمابلمجفؾموػقمعـؼؾمبوىراحمؼقمم
بدرمصؼولمظفمٌـماظدائرةماظققممصؼولمابـمعلعقدمهللموظردقظفمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿ .م
جبفؾذمسلسمظؾقربمعؿزرامممحبؾؾماظـصرمصقومظفمعـمظؾس م
اىفؾذ مػق مطوعؾ مًصول ماألبطول ماىوعع مٌو ماصذلق معـ ماحملودـ مؼب ماظرجولم
واالزارمععروفموايؾؾمبرودماظقؿـمطؿومالبلمسؾقدةموايؾيمازارمورداءموالمتلؿكمحؾيم
حؿك متؽقن مثقبني موايؾي مبػؿح ماظؿوء مدػـ ماظلؿلؿ موايؾ مبؽلر مايوء مضد مايرامم
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واًؾقؾماظزوجمواًؾقؾيماظزوجي.مضولماظػرزدقمؼبمحؾؼيمايلـماظؾصري .م
موذاتمخؾقؾمأغؽقؿفومرعوحـوممحاللمسؾكماظلوبلمٌومملمتطؾؼ م
جقاب مسـ مايلـ مرضك ماهلل مسـف مٌو مدلظف مدوبل مطوصرة مسـ محؾقؿفو مصؼول مايلـم
ظؾػرزدقمإغؽمععمذعركمظػؼقف.م م
ومضقظلمصقوظفمعـمظؾسمػلمصقغيمتعفىمطؼقشلؿمؼوظفمرجالمووؼؾفمإغلونموهللمدرهم
صوردوموالذؽمؼب مدخقلمعـمسؾكمػذهماظصقغ مإالمأنمبوبماظؿعفىمٌومذطرمعـمػذهم
اظصقغمبؾ مظصقغؿنيمعشفقرتنيموػؿومعوماصعؾمواصعؾمبفمعراديمبفذاماىفؾدماٌشؿرم
ظؾقربماعرلغوماٌـصقرمبوهللمدقديمربؿدمبـمسـؿونمبمؽبممويممممدوحـومبفذهماظؼصقدةمصوغفم
واهلل ماتؼـ مدقق ماظعؾؿ موشالء مدعره موسال مذوغف موسظؿ ماػؾف مصفؿع محبزعف مبني مدؼـفم
ودغقوهموملمؼطووعماحدا مؼبمػقاهمصلقودؿفمظؾكوصيماذودةموظؾعوعيمدعودةمبؾمبؾطوئػيم
اٌلؿقلـيمومعؼوصدهمايلـيم م
وممومؼلؿضرفمؼبمػذاماٌعـكموؼضوفماظبمصقرمػذاماٌؾـكمانمسؾدماهللمبـمأبلم
اظلؿطمٌومضولمؼبماٌوعقن .م
أضقكمإعومماٌفديماٌلعقنمعشؿغالمممبوظدؼـمواظـوسمبوظدغقومعشوشقؾ م
ضولمظفماٌلعقنمعومضؾًمصقـومذقؽومامنومجعؾؿينمسفقزامؼبمربرابفوموبقدػومدؾقؿفوم
صؿـمؼؼقممبوعرماًوصيمواظعوعيموعـمؼصودعماالعقرماظطوعيمسفزتمانمتؼقلمعومضولم
جرؼرمؼبمسؿرمبـمسؾدماظعزؼزمرضلماهللمسـف م
صالمػقمؼبماظدغقومعضقعمغصقؾفممموالمشرضماظدغقومسـماظدؼـمذوشؾف م
وطقػمأعرلغو ال مصبؿعماًصولماحملؿقدةمواشلداؼيماٌشفقدةمبؾمخؾقؼمبؽؾمذظؽم
وجدؼرمجبؿقعمعومػـومظؽمالغفمذومبدؼفيمععفزة موبصرلةمعطرزةموالمؼشؼمظفمشؾورموالم
صبدري مؼب معضؿور ،موال ماخذلاسف ماالصؿؽور مواضذلاسف ماألزػور موؼطؾع ماالغقار موؼؾدعم
االزػور مضوبط ماٌؾؽ مبوآلؼي مرابط ماظلؾؽ مبورائف مصوق مابـ معؽدم مؼب مذفوسؿف موسؿر مؼبم
غبودؿفمواحؼمعومؼؿؿـؾمبفمؼبمممدوحـوماٌـصقرمبوهللمضقلمأبل ماظعؾوسماظدارعلمؼبم
دقػماظدوظيمابـمغبدان .م
أعـرلماظعـالمأنماظعـقاظلمطـقادىممممسـالكمؼبمماظـدغـقـومؼبمجـــيماًؾد م
ممسؾقؽمايقلمدمقػؽمؼبماظطالمممموصـرصـؽمعـومبـقــماظشـؽـقؿيمواظؾؾد م
ؼمؿمؽبمرؾبمنبم ممم ممم مم مم
ومتضلمسؾقؽماظدػرمصعؾؽمؼرتضكمممموضـقظـؽمظؾـؿـؼـقىموطـػـؽمظـؾـرضـد م
اتــؿـــفماظــكـالصــيمعــــؼــدةممممممماظــقــفمتــفـــــرماذؼــــوظـــــفو م
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صــؾــؿمتــؽمتـصـؾـحماالمظــــفمممممممموظــؿمؼــؽمؼــصـــؾــحماالمظـــفو م
وظــــــقمارادماحــــدمشــقــرهممممممممظـزظــزظـــًماالرضمزظـزاظـــــفو م
وظــقمظـؿمتطعـفمعؽـوتماظؼؾـقبمممممممظـــؿــومضــــقــدماهللمأســـؿــوشلو م
وعـمضقظلمصقفمبشريمإخل ...م
بشرىمألػؾماٌغربماألودطمأنمشلؿمممرطـــوموثــقــؼوماظـقفمتلـــدماالعـر م
ظؼـطــىمدائــرةماظـؿؾـقكمضـورـؾــيمممصكــرػـؿمإذامعـومبوظـؿـؾقكماصؿكـر م
مممممممممممممؼـقؾــؾماظـــصـرمعـرتــدموعـؿــزر م
مـكــمؿبشمؽبملمبــقادرهمم
عـقؿدماشلـؿـومماممٌم مم
طــؿمدـدمخـؾـًمصـلمدـنيمذبذبيممواطـلـىماظـوسمبعدمسلرمػؿمؼلر م
صوظـؽـؾمسـؿـفـؿمجـقدهموعـعـروصـفمممطـؿومســؿماظــكؾؼمبضــقوئـفماظؼؿر م
صــػـورقماظـــوسمداءماظؼـقـطمطؾفؿمممأػــؾماظؼــرىمومأػـؾماٌدنمواظقبر م
عـــمطــؾمصــٍماتــقهمالئـدؼــمبـفمممغــعــؿماظـؿالذموغعؿماظلـقدماظـصر م
اذامجــػـومارضـفـؿمشـقٌمصؼوظقامظفمممبوبــلمســـؿونماخــؾػـوكمؼومعطر م
ممم م
ممعوماضؿـصماظؾزاتمواظظػر
مــقـمممؽبقمزؿبممممممممم ممممممم ممممم
صوجملدمواظلمددمومايـؾؿمحـقـزمظفمممطممم
اذامجــوورتــفممالتـعـؾـلمحبـودثــيمممإذامأدرســًمصالمتلـولمسـماظلؿر م
ومضقظل:معـمظؾسماظؾـؾسممبعـكماظؾؾسمعـمبوبمذربمتؼقلمظؾسمؼؾؾسمظؾلوم
مبعـك ماظؿكؾقط مضول متعوظب :م"واظؾلـو مسؾقفؿ معو مؼؾؾلقن" .مضول ماٌعري مابق ماظعالء مؼبم
اظصدرماالول :م
وامنومؼبمظؾسماظػؿكمذرفمظفممممصؿومظؾلقػمإالمشؿدةمموايؿوئؾ م
ممسـمجوغىمررقمسقاضؾفوممممممملمؼلؿشرماالماظلقػمواظؼـوماظدسس م
غمؽبؽمىمؽبم م مم ممم مم مم مم ممممم
معفؾؽوتفوم
ممم
مسقاضؾفومم مممأيم مم مم ممم
مررقم م ممممم
ممبعـكم م مم
مررقم م ممم
مجفي،م م مم
مجوغىم مممأيم م م مم
مسـم م ممم
مسدلم م م
غمؽبؽمىمؽب مممأيم م مم
وضقظلموملمؼلؿشرمأيماحدماالماظلقػمصفقمادؿــوءمعـؼطعمواظؼينمبوظؼصرمعبعمضـوتم
واظدسسمأيماظشدؼدةموؼؼولماؼضومظؾطعـموؼؽـكمبفماىؿوعموػذامعؾوظغيمؼبمضقةمسزعفم
وحزعفموممومؼؾقؼمرزلفمبفذاماٌقضقع ،موؼـكرط مؼبمدؾؽماجملؿقع ،مانماٌعؿصؿمبـم
ػورونماظرذقدماظعؾودلمٌومحوصرمسؿقرؼيمإحدىمعدنماظروممورولمأعرهمسزممصؾققيم
ؼقممذيمضروصمسؾكمحربفؿ مصؼولمبعض موزرائفمًودعفمإذػىمإظبماٌـفؿنيمظعؾفؿم
طبدلوغومسـمحربـومػذاماظققم،صوتكماًودممعـمسـدماٌـفؿنيمبعدعومغظروامؼبمطقػقيم
ذظؽمومضولمظؾقزؼر،مضولمظؽمأػؾماظؿـفقؿمإنمحوربؿفؿمػذاماظققممػزعؽماظرومموأبودوطؿم
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صؼولماظقزؼرمظؾكؾقػيمذظؽ مصغ ضىموازدادمسزعفموضولمالمبدمظلمعـمايربماظققممومالم
ادؿشرلماالماظلقػمصلؽًماظقزؼرموتوػىماظـوسماظبماظؼؿولمصلرادوا مإؼؿور مضقدفؿمصؾؿم
ؼؼدروامظػشؾماؼدؼفؿموعػوصؾفؿمعـمطـرةماىؾقدمصوعرمعـودؼومؼؼقلمطؾ معـمسفزمسـم
مماٌمعـنيمؼقترػومظفمصووترمتؾؽماظصؾققيماربعيماالفمضقسم
ممبوظؼقسمالعرلم
مممممممصمؾمقملمؽبمتمكبمممممم مم مم
ماالؼؿورم
ثؿمزحػًماىـقدماظبماظؼؿولمرقسومأومطرػومصػؿحماهللمسؾكماٌلؾؿنيمصؿقومسظقؿومومأطـرم
اظشعراءمؼبمذظؽمموممـمأجودمصقفمأوس مبـمحؾقىماظطوئل ماٌشفقرمبوبل ممتوممحقٌم
ضول :م
ممقبمبـقــماىدمواظؾعــى م
اظلـقــػمأصدقمأغؾوءامعـماظؽؿىممممؼبمحدهمحدم
بقضماظصػوئحمالمدقدماظصقوئػممممؼبمعؿقغفـمجـالءمظـشـؽمواظرؼــى م
صقــؽـؿماظلــقػمالمتعـؾلمبعوتؾفممممودرمبــومدـرلةمتؾؼكمسؾكماظعؼى م
صــؿومتـــولمبغــرلماظلقػمعرتؾيمممموالمتــردمصدورماظؽـؿوتمبوظؽـؿى م
وضولمدعقدمبـمثوبً :م
مممؽبؿبقمؽبـممسقـقفمسزعـيمممممموغؽـؾومسؾكمررقماظعقاضىمجوغؾـو م
اذامػــؿماظؼـكمبم
ممممممممممممم
وظـؿمؼلـؿشرمؼبماعـرهمشرلمغػلـفمممممموملمؼرضماالمضوئؿماظلقػمصوحؾو م
طونمأبقمجعػرمطـرلامعومؼـشدمؼبمجؾلوئفمبعدمضؿؾفمابلمعلؾؿماًردوغلمعمدسم
اظدوظيماظعؾودقيمضقلمبعضماظشعراء :م
رقىمطشقفمسـمأػؾمطؾمعشقرةمممموبــوتمؼـــوجلمســزعـفمثـؿمصؿؿو م
ممممأضدعو م
ممظـؿمؼـفدمبدامعـماألعر
ممممؽبـمؿبممممممم مممممممم ممم
واضــدممٌــومظـؿمؼـفـدمعـذػـؾــوممممموعــم
عوماحلـفؿومؼبمػذاماٌعـكموملماضػمسؾكمضوئؾفؿومبعدماظػقصمواظؾقٌ.م م
صوئدة مظؾلقػ مازلوء مطـرلة معـفو مازلف ماٌشفقر موػق ماظلقػ موعـفو ماٌكدم موعـفوم
اظردقبمضولمسؾؼؿيمبـمسؾدهماظؿؿقؿلم :م
مممؿوممممســؼــقــالمدــقـقفمزبدمموردقب م
ممسؾــقفــ
ممممؽبوممظمـم ملؿبم ممممم
عــظــوػرمدـمكبربــم
ممم ممممممم م
وعـفومايلوممضولماالحقصمطبورىمعطرا م
صــطؾـؼــفومظــلــًمظـفومبؽػممممومإالمؼـــعــؾـقمعــػرضــؽمايــلوم م
واٌشرؼبمطؿومؼبمضقلماعرئماظؼقس :م
ممممؽبفمزرضــوءمطوغقوبماشقال م
لــمؿبؾبـمقغــم
أؼــؼــؿؾينمواٌشرؼبمعضوجعل:ممممؽبومؽبعم مم
واظضؿرلمؼبمؼؼؿؾينمسوئدمسؾكمزوجمدؾؿكموعـفوماظؼوضلمواظؼوضىمضولمأبقممتوم :م
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ؽبؼمؾبؿمدونمعـماؼدمسقاصلمسقاصؿمممممؼــصقلمبودــقوفمضقاضموضقاضى م
واألبقضموعـمضقلمأبلممتوممأؼضومؼبمعرثقيمربؿدمبـمغفشؾمحنيمادؿشفد :م
موضدمطوغًماظؾقضماظؼقاضىمؼبماظقشكممممبقاترمصفلماآلنمعـمبعدهمتـدل م
واعوماظصؿوصؿيمصفلمادؿمدقػمطؿومضولماظشوسر م
حــوزمصــؿوصؿيماظزبــقـديمسـؿــرممممممعــمبـــنيماالغوممعقدكماالعني م
وؼؼو لماغفمعـمدققفمسودمبـمسقصمبـمدوممبـمغقحمسؾقفماظصالةمواظلالم .مطونم
أبقمجعػرماٌـصقرماعر ماىـد مانمؼغرلوا مزؼفؿ ،مبونمصبعؾقامضؾـلقاتمرقالموؼعؾؼقام
ادقوصفؿمسؾكمأودورفؿموؼؽؿىمطؾمواحدمؼبمضؿقصفمعـمسـدماالطؿوفم"دقؽػقفؿماهللم
وػقماظلؿقعماظعؾقؿ"مصؼولماىـدمٌومادؿـؼؾقامذظؽمالبلمدالعي:مانمأبطؾً مسؾقـومػذام
اظزيمأمبدمؼـوظؽ م جعالمصدخؾمؼقعومسؾكماًؾقػيموػقمؼبمذظؽماظزيمصؼولمظفمطقػمأغًم
ؼومابومدالعيمصؼولموايمخرلمصقؿـمصورموجففمؼبمودطفمودقػفمععؾؼمسؾكمادؿفموطؿوبم
اهللموراءمزفرهمصضقؽماٌـصقرمطـرلامواعرمبؿغرلمذظؽماظزي م
ماوظفمبوظلقػمواظػرسم م
مممزؾبمؽبمممممممم مم ممممممم
حؿكمؼم
مكمسـماظرجوممءمشرلمعؾؿلؿممممم مم
الؼمممؾبـمـؿبمؽب مم م ممممم
ممأيمالمؼذلكماعرامؼرجكمنوحفموررقماٌقصؾمإظقفمشرلمدفؾيمحؿكمؼزاوظفم
مممؾبؼمـمـؿبمؽبمكم
الم
بوظلقػمواًقؾمواٌزاوظيماٌعوىيمواحملووظي.مضولماظشوسر :م
وضولمرائدػؿمأردقمغزاوشلوممممصؽؾمحؿػماعرمصبريممبؼدار م
مواظضؿرل مؼب مغزاوشلو مظؾقرب مضوظف مؼب ماٌطقل مومل مؼلؿ مضوئؾ ماظشعر مواظػرس مؼؼولم
ظؾذطرمواالغـكموالؼؼولمظألغـكمصردي مظؽـ متصغرلماظذطرمصرؼسمواالغـكمصرؼليموصورسم
وصردون مبوظػؿح مضؾقؾي موابق مصراس مذوسر مبين مغبدان موصورس مواحد ماظػردون مبوظؽلرم
وعبعفمسؾكمصقارسمذوذموصورسماعيمعـماضدممأعؿماظعوملموأسظؿفو معؾقطوموغلؾؿفؿماظبم
صورسمعـموظدماؼراممبـماذقرمابـمدوممبـمغقحمسؾقفماظلالم،موػؿمأػؾماظعراقمموصورسم
اؼضومادؿمدؾطونماٌغربمابـم ابلمايلـماٌرؼينموطـقؿف مابقماظعـونموطونمابقمزؼدم
ممقبمسـدهمومصـػمتورطبفماظؽؾرلماٌشفقرم
دقديمسؾدماظرغبـمبـمزبؾقفمعـمطؿوبماظلرم
ممم مم ممممممم م ممم مم ممم ممم ممممم مممم
طؿوماخدلمبذظؽمؼبمعؼدعؿف،مضولمابـمعزؼد :م
إذامراممضبلماالعرمذلمصعوبفمممموغوػقؽمعـمراعمظفموعدبر م
تـؾقفمطـرلامعومؼعدلماظعؾؿوءمواظشعراءمبفذاماظؾػظموػقمغوػقؽمواغلموجدتمععـوهمؼبم
ذرحماظشرؼللمسؾكمعؼوعوتمايرؼريموغصفمؼؼولمغوػقؽمعـمرجؾموغوػقؽمعـمرجؾم
أيماغفمذومندةموسـوؼيمؼـفوكمسـمانمتطؾىمشرلهمصـوػقؽممبعـكمطوصقؽ مإغؿفك.م
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ؼؼولمصالنمغوػقؽمبفمعـمصورسمضولمايلـماظؾصريمرضلماهللمسـفمعومطـًمازـمانم
اظػورس مؼؼقم معؼوم ماظػ مؼب مايرب محؿك مراؼً مسؾود مبـ مايصني ماظؿؿقؿل مؼب ماحدم
وضعوت مدؼر ماىؿوجؿ موعـ ماظػردون مسؿرل مبـ ماىؾوب ماظؼقلل موطون مؼدسك مصورسم
االدالمموعـفؿ مايرؼش مبـمػاللماظلعديموعـفؿماظقظقدمابـمررؼػماظشوويمبوؼعؿفم
اًقارجماؼومماظرذقد مصودؿقظب مسؾكمغصقؾنيموماًوبقر مومعوموراءمذظؽمصؽونماظرذقدم
صبفزمظفماىققشمصقفزعفؿموؼوخدماعقاشلؿموطونمطـرلامعومؼـشدمؼبمتؾؽمايروب :م
جـقرطـؿماخرجـينمعـمداريممممصؾـعـًمغـػـللمظـالظـفماظؾـوري م
ثؿموجفماظقفماظرذقدمؼزؼدمبـمعزؼدماظشقؾوغلمصفرتمبقـفؿمحروبمسظومموضؿؾفم
اظقزؼدمؼبمآخرػومورثؿفمأخؿفمبوألبقوتماٌشفقرةماظيتمعـفو .م
أؼومذفرماًوبقرمعـوظـؽمعقرضــوممممطوغؽمملمهزنمسؾكمابلمررؼػ م
مممممومالمعــولماالمعــمضــومودققف م
مؼـكمم
مممممقبمم
صؿكمالؼرضكمبوظعزماالمعـماظؿ
مم مم ممم م ممممممممم ممم
خػقػمسؾكمزفرماىقادماذامسدامممموظقــسمسؾـكماســدائفمخبػقػ م
صؾقمطونمصقفماظـؿقتمؼؼؾؾمصدؼــيممممصــدؼــوهمعــمدودتـــومبلظــقف م
وطونمظعـذلةمبـمذدادماظعؾللمؼبمايروبماؼوممعشفقرةموعقاضػمعدوغيمعذطقرةم
عـفومؼقمماظػروقماظذيمؼؼقلمصقف:م م
وسبــمعـعـومؼبماظػروقمغلـــوءغـوممممممغـطـرفمسـفومعشعالتمسقاذقو م
حؾػًمشلؿمواًقؾمترديمبـومععوممممممؾبغمزاوظــفــؿمحؿكمؼفـقبرمماظعقاظقـو م
ؼؼولمػرتماظؼقم مايرب متفرهموتفرهمطرػؿفموعـمأؼوعف مؼقم ماظؼرنمبقـفموبنيمبينم
متقؿموؼقممسراسرمبقـفموبنيمبينمثعؾؾيموشرلمذظؽ،م م
وعـمضقظـومؼبمممدوحـومابلماظػؿقحوتماٌـصقرمبوهللمدقديمربؿدمبـمسـؿونمبوي،م
ػذهماألبقوت :م
دؾـطونموػـرانمعومخـقىمضوصــدهممممممزػًمبـفموسـؾـًماضوظـقـؿماالعــؿ م
مممقبــؿ م
ؿبممممممعؽػـقظـيمبـفمملمتقـؿـؿموظـؿمتـقم
مممممؽبتمممممم
مممممممممصمــممؽبغمــــدم
ذدمضقاسدػومحبـــرعفم
مممممم ممممم
ؼرثــــفومأوالدهمبـعــدهمابـــــــدامممممممطورثمآلمذقـؾـيمعػؿـوحمايـرم م
صوظــدغقوماظؾـلًماظـفـوءمبــطؾعؿفمممممممرذقدػوماظـوغلمجـوءتمبفمظؾعؾـؿ م
ســؿمبوحلــوغفمبدواموحوضــرػــومممممممطوظغقٌمظؾفضؾوتمؼرويمواالطـؿ م
ؼبمضؾيمعـمغقاصذمذقدتمسـمحلىمممممموجعػرمبـمضبلمبفومعـماظـكدم م
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وابـــماعــوعيموابــمدـعدمتوبعـــفمممممموحــوتــؿمابقمدظـــػمععمػـــرم م
تعــقدتمطـػفمبلــطماىلوممصؾـقممممممارادمضؾضفومملمتطعفمبؾمتـــفـــؿ م
دــورمعلـقـرمزحـؾمصـلمعـــوزظــفمممموػــىمطوظــرؼحمؼبماالراضـلمواالرؿ م
سلسمزفرتمؼبمأسؾكماألصؼمدورعيممممأضوءتماًؾؼمعـمسربمومعـمسفؿ م
عـؾـقكمأضـطورماألرضمػــؿمطقاطؾفومممممذــعـوعمأغــقارهموأراػــؿمطوظـظؾــؿ م
بشــرىمصؼـدماغـفزماالضؾـولمعقسدهمممممبوظؽقطـىماظلعـديمملمؼػؾموملمؼرم م
ذوماٌػــوخرماســـقؿـفــؿمعــكثـــرهمممممعـمدونمادغـوػوموضػقامسؾكماظعــــدم م
وٌو ماغشدت معـؾفو مسؾك مػذا ماظروي مبني مؼدي مذقكـو مدقدي مربؿد مبرلم معػيتم
ايـػقيمؼبمتقغسموذطرتمصقفوماظؾدومطفذهموطـًمطلرتمواومبفموغقغؿفمؼبمزينماغفم
عـؼقصمصؼولمظلماغصؾفمصؾقسمػقمعـماالزلوءماٌـؼقصيمصؼؾًمظفمراؼؿفمعراتمبوظقوءم
صؼولمظلمظعؾماظقوءماظيتمراؼؿفومصقفومجلءمبفومظؾـلىمصؿـؾفًمسـماظغػؾيمعـمػذام
االعرماٌعؾقممطوغؿؾوػلمعـماظـقم م
ضودماٌؼوغىمظؾففودمرائدػوممؼؾغلمطػوحمذيماظؿـؾقٌمواىرس م
و ماٌؼوغى مواحدػومعؼـى ،موػلماظؽؿقؾيمعـماًقؾمعـماالربعنيماظبماظلؿنيماوماظبم
اٌوئي،مواٌرادمبفؿماىققشمواالجـود،مضولمابقماظطقىماٌؿـيبمؼبمعدحمدقػماظدوظيمبـم
غبدانمٌومصؿحمخرذـيمإحدىمعدنماظروم .م
ضودماٌؼوغىمالمؼرضكمادذلجوسفومطوٌقتمظقسمظفمريموالمذؾـع م
ػذامؼبماىؿعمومضولمطعىمبـمزػرلماٌزغلمؼبماٌػردمؼبمعدحماألغصورم م
عــمارادمطرممايقــوةمصـالمؼــزلمممؼبمعؼـىمعـمصوحلماالغـصور م
واظمبرمائدمؼبماالصؾماظذيمؼؿؼدمماظؼقممظطؾىماٌوءموماظؽأل،مواٌرادمبفمػـوماألعرلمسؾكم
االجـودمورئقلفوموعؼدعفو،مصنذامحلـمرجقعماظضؿرلمظؾؿؼوغىمورجعمعمغـومالغفمععـكم
اظؽؿوئى مأواظؼؾوئؾ .ماغظر معـؾف مؼب ماًػوجل مسـد مضقل ماظشػوء ،مضوظً مضرؼش مو مضولم
اظشوسرمرائدػؿمأردقامغزاوشلومأيمضولمرئقلفؿمومعؼدعفؿمأردقامأيمأحؾلقا،موعؼدعفؿم
أردق ،مأي ماحؾلقا ،مغزاوشلو مؼب مايرب مواظؽػوح .مضول ماألصؿعل مطوصققػؿ مإذام
ادؿؼؾؾقطؿمؼبمايربمبقجقػفؿمظقسمدوغفؿمترسموالمشرلهمواظؿـؾقٌمظؼقظفمتعوظبم"ضدم
طػر ماظذؼـ مضوظقا مان ماهلل مثوظٌ مثالثي" ماآلؼي .متعوظب ماهلل مسـ مضقشلؿ مسؾقا مطؾرلا ،موانم
أردتماظقضقفمسؾكمذظؽماغظرمذرحماظؽدلىمسـدمضقلماظشقخماظلـقدلموعـمػـومتعؾؿم
وجقبمتـزؼفف متعوظبماخلموحوذقيماظققدلمػـوكمصوغلمراؼًمسدمماًقضمؼبمذظؽم
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احلـمؼبمػذاماظؽؿوب،مأومأغظرمابـمخؾدونمؼبماًدلمسـماٌؾقكماظؼقوصرةماٌـؿصرةمعـم
اظالرـقنيمومػؿم"األطقؿقم" .م
و مضقظل مو ماىرس ماظصقت ماًػل ،مو مؼب مايدؼٌ مؼلؿعقن مجرس مررل ماىـي.م
األصؿعل:مطـًمؼبمذبؾسمذعؾيمبـمايفوجمومضدمضولمصلؿعقا مجرش مررلماىـيم
بوظشنيماٌعفؿيمصؼؾًمجرسمبوظلني،مصـظرمإظلموضولمخذوػومسـفمصوغفماسؾؿمبفذامعـوم
وأجرسمايؾلمإذامزلعًمصقتمجردف،مضولمايفوجم:م م
تلؿعمظؾقؾلماذامعومودقدوممموارتٍمؼبمأجقودػوموأجرس م
واىرسمبوظػؿحمصؼطماظذيمجربماألعقر ،مؼؼولمجردؿفماألعقرمأيمجربؿفموعرادغوم
ػـومصقتماظـوضقسموضدمادؿعؿؾمؼبمطالمماظؾؾغوءمواػؾماظؾغيمطـرلا .موعـمذظؽمانمإبـم
عردغقشمأعرل مبؾـلقيمٌومضوؼؼفماظعدومبعٌمطوتؾفمابومسؾدماهللمابـماآلبورمألبلمزطرؼوم
ايػصل مسوم م 747مؼلؿصرخف مظؾؿلؾؿني مواغشد مضصقدة مؼلؿقـف مصقفو مو مضول مربؾم
اظشوػدموػق :م
ومظؾــداءمؼـرىمأثـــوءمػومجـردـممموـبم م
عومظؾؿلوجدمسودتمظؾعداءمبقعوممممممممممممممم ممممممممممممم ممم
ضولماىقػريمؼب مصصؾماظـقنمعـ مبوبماظلني :مغؼص ماظـوضقس ماظذيمؼضرب مبفم
اظـصورىمالوضوتماظصالة،مضولمجرؼر .م
ممممصقتماظدجوجموضربمبوظـقاضقص م
رؼـممممرمضؽبممـمـمبمـمكبملم
ٌـومتذطــرتمبوظدؼـمم
واظـؼصمضربماظـوضقسم مومؼبمحدؼٌمسؾدماهللمبـمؼزؼد مطوغقامؼـؼصقنمحؿكمراىم
سؾدماهللمبـمؼزؼدماالذانمؼبماٌـومموطوغًماممخوظدمبـمسؾدماهللمبـمؼزؼدمبـماددمبـمطرزم
مطـقليم
ممم
ممم مبمممـؽبؽبممكم ممشلومم مممم
وطونم مضد
اظؾؾكل ماٌعروف مبوظػفري ماعرل ماظعراضني مشلشوم مغصراغقي م ممم
تؿعؾدمصقفوموؼبمذظؽمؼؼقلماظػرزدقمؼففقه م
االمضؾــحماظرغبونمزفرمعـطقــيممتؿـفودىمعـمدعشــؼمبــكوظـــد م
وطقػمؼل قبمماظـوسمعـمطوغًماعفممتــدؼــمبونماهللمظقــسمبقاحــدم م
ممقبيممومؼفـدممعـمبعـضمعـورماٌلوجد م
ظصؾقـىمالعم
بـكمبقعـيمصقـفومام مممم مم
وذطرماظطدلاغلمانمػشومموظبمخوظدماظعراضني مدـيم216مومسزظفمدـيمسشرؼـمودؾؾفم
أنماعرأةمعلؾؿيمأتؿفمذوطقيمبغالممظفمذبقدل مورؽفومشصؾومصؼولمشلومطقػموجدتم
صعؾؿف مصؽؿىمحلونماظـؾطلماظبمػشوممبذظؽمصعزظفمووظبمعؽوغفمؼقدػمبـمسؿر ماظـؼػلم
ابـمسؿمايفوجمو مأعر محبؾلفموماظؿضققؼمسؾقفموادؿؿرمؼبمايؾسمحؿكمضؿؾفماؼومم
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اظقظقدمبـمؼزؼدمدـيم 237مبويرلةمسؾكمصردخمعـماظؽقصيموطونمخوظدمعـماٌشفقرؼـم
بوظؾالشيمواىقدموأخؾورهمطـرلة .م
حؿكمأضوممسؾيمأربوضموػرانمالممممهصكمسلوطرهمبوظعدموايدس م
االربوضمعبعمربضموػقمعومحقلماٌدؼـي،مضولمأبقماظطقىماٌؿـيب مميدحمدقػم
اظدوظيم م
حؿكمأضوممسؾكمأربوضمخرذـيممممتشؼكمبفماظروممواظصؾؾونمواظؾقع .م
ومايدسماظظـموماظؿكؿنيمؼؼولمػقمضبدسمبؽلرماظدالمألغفمعـمبوبمضرب،مأيم
ؼؼدر مذقؽو مبوظظـ مو محددً مبلفؿ مأي مرعقً مو محددؿف مبرجؾل مأي مورلتف مضولم
اظشوسر .م
ممممممعـماظؼقممربدودومومآخرمحودس.م م
مومترىمبفم
ممميمؾمقؿبمؽبمممم
مبعذلكمذطما
مم م مم م
وم ايدسمظقؾمذدؼدماظظؾؿيموطونمردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمٌومشزامخقدلم
ؽبممصفؿم
فمور
مممؽبم م
مم موع
ممبؽوتؾفؿ
ممممممم م م مممم
معـم ماٌدؼـي
ممم مم
ماظقفقد
مصكرجم مممم
مدوحؿفومم مم مم
ممممم ممؼبم م مم مم
مممم ممجبـقده
مذاتم مؼقم
أصؾحم ممم
م مم
ًدعيماظؾلوتنيمصؿـمراىمعـفؿماظعلؽرمضولمربؿدمواًؿقسمأيمػذامربؿدمواىقشم
صؼول مصؾكماهللمسؾقف مودؾؿ :ماهللماطدلمخربًمخقدل مإقبغمو مإذامغزظـو مبلوحيمضقممصلوءم
صؾوحماٌـذرؼـ.مصكقؿمأعرلغوماٌـصقرمبوهللمسؾكموػرانمجبقوصؾفموأغممموؽبمخمؽبمسؾقفومبؽالطؾف،م
ضولماظشوسر :م
وعـمملمميًمبوظلقػمعوتمبغرلهممممتعددتماالدؾوبمواٌقتمواحد م
وعـماظؾطوئػ ماظرضوقموشرائىماإلغػوق مإنمصوحىماظؾقًموػقمابقمغصرمسؾدماظعزؼزم
ربؿد مبـ مغؾوتي ماظؿؿقؿل ماظلعدي مضول :مدق مسؾك ماظؾوب مرجؾ مؼقعو مأول ماظـفورم
صكرجًمظفموضؾًمعـمأغً،مضولمذرضلمضؾًمعومحوجؿؽ ،ضول:مأغًماظؼوئؾموعـمملم
ميًمبوظلقػمعوتمبغرلهماخل،مضؾًمغعؿ،مضولماروؼفمسـؽ،مضؾًمغعؿ،مصرواهموعضك.م م
واتكمآخر،مآخرماظـفورمودقماظؾوبمصؼؾًمعـ؟مضولمرجؾمعـمتوػرتمبوٌغربمضؾًم
عومحو جؿؽمضولمأغًماظؼوئؾموعـمملمميًمبوظلقػماخلمضؾًمغعؿمضولماروؼفمسـؽمضؾًم
ممإظبمأضصكماٌشرقموماٌغربمومعوتم
مم
ومسفؾًمطقػموصؾمإظبمومحمؾممبمم مممم م مممم مم مممممممم مممممم
غعؿمصرواهموعضكم مم م مم مممم ممم م ممم مممم
صوحىمػذاماظؾقًمدـيم .516م
جـدمسرعرممالمذلءمؼؼدممظفممؼضقؼمسـفمصضوماألثالثموماٌػس م
سممرؽبمعمرمؿبممؽبمممؾبمأيمطـرلموؼؼدممظفمأيمؼـؾًمظفمؼبمايربمواظػضوءمأيماٌؿلعمعـماالرضم
واالثالث مػق ماٌقضع ماظذي مضؿؾ مصقف مإخقة مبقفس موادؿقققه مظصغر مدـف موطوغقا مبعدم
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مممميؿؽؿمصـطؼمبقفس:مإنم
مقاميؿفمصؼولمبعضفؿ:مضؾمممؾقام
ـبمممممصمؾمبمممم ممممممم مممم م مم مم
ومحمشممومومص
ضؿؾفؿماضؿـصقا م مم
بوألثالثميؿوممل مؼضؾؾمصذػىمعـالمصؼول مأطـرػؿ مػذاماظصيبمؼلتقـومعـفمذرامصالمبدم
ظؿفمسـماخقتفمصؼولمضؿؾقامصؼوظًموظمكبؽبؿمم
عـمضؿؾفمصؿـعفؿمبوضقيمسـفمصؾؿومذػىمالعفمدلمممم م ممم مممممممم مممممممممممم ممم
ترطقك مأغً ،مصؼول مشلو مظقمخرلكماظؼقممالخذلتمصذػىمعـالمثؿمأخذ مبـلرهمعـفؿمبعدم
نبممخوظدمابقمحـشموػلمضصيمععروصي مومبقفسمعـمأزلوءماالددموماٌػسم
مممممممسمؿؽبممفم
ذظؽموععفم
مم
عقضعمبوزاءماظؼرلوانمومضصؿفمأنمععووؼيمرضلماهللمسـفمٌومصػًمظفماًالصي ،مؽبومظملم
سؼؾي مبـ مغوصع ماظػفري مسؾك ماٌغرب مصوخؿط ماظؼرلوان مدـي م 58مواصذلق ماعر ماالصرغٍم
وصورواماظبمايصقنموبؼلماظدلبرمبضقاحقفؿماظبمانموظل مؼزؼدمبـمععووؼيمصقظبمسؾكم
ممدممؼرم
كبممم
ممممممممدمؽبؽمرمؿبم
اصرؼؼقيمابوماٌفوجرماٌقظبمورئقسماظدلبرمؼقعؽذمطلقؾي معـماظدلاغس موؼرادصفم
بـمروعلمعـمأوربيمادؾؿومأولماظػؿحمثؿمارتدامظدؼـماظـصراغقيموسـدموالؼيمأبلماٌفوجرم
مممؽبؿبلمرممبنزاءمتؾؿلونم
اجؿؿعماظقفؿوماظدلاغسموزحػمإظقفؿومأبقماٌفوجرمحؿكمػزعفؿومماظبمؼم
ضم معبعفؿمصظػرمبؽلقؾيمصودؾؿموأرؾؼفمثؿموظلمسؼؾيمبعدمأبل ماٌفوجرمثوغقيمسؾكم
وص مب
ضمفؿمثؿمتراجعقاماظبماظلردقمضؾؾيمتوػرتم
اصرؼؼقيموزحػًماظقفمعبقعماظدلبرمبوظزابمصػ قب
صفزعفؿ مأؼضو مودور مسؾك متؾعفؿ محؿك مدخؾ ماٌغرب ماالضصك مواروسؿف مشؿورة ماظب مانم
قمومصمؽبؽبرمؾبهم ماٌصوعدةمأػؾفومصـفضًمإظقفؿم
ممم ؽب
رغيمشربلمعراطشمصم
وصؾماظبموظقؾلموجؾولمد مممم ممم مممممم
زغوتيمعـماٌغربماالودطمصلص رجقامسـمسؼؾيمواثكـمصقفؿمحؿكمادؾؿقامودوخمبالدػؿمثؿم
جووز مإظبمصـفوجيمأػؾماظؾـوممصلدبـمصقفؿمواغؿفكماظبمتروداغًمصوثكـمصقفؿمومؼبم
علقصي موراء ماظلقس مودؾك معـفؿ مورجع موطلقؾي مأدرلا مععف موذظؽ مٌو مضدم مؼب مػذهم
اظقالؼيماظـوغقيمدـيم73ػــ ،مارؾع مسؾكمأبل معفوجرمصقؾيمطلقؾيمواوثؼفمواخذهمععفم
اظبمانماغؿفكماظبماظؾقرماحملقطموضدمدوخماظدلبرمطؾفؿمطؿومعرموزادماظشقخمسؾلمبـم
ثوبٌمؼبمذرحماظدلدةمانمسؼؾيمبـمغوصعماظػفري،مخوضمصردفمؼبماظؾقرماحملقطمحؿكم
وصؾماٌوءماظبمرطؾيمايصونمثؿموضػموضولماظؾمؾبفممبؿم ماغؽمتعؾؿمظقمالمػذاماظؾقرمعـعينم
ظعدلتماظبمجفودماسدائؽمبوألغدظسمثؿمرجعموػقمؼبمطؾمذظؽمؼلؿكػمبفمأيمبؽلقؾيم
واع ره مؼقعو مبلؾخ مذوة مبني مؼدؼف مصدصعفو مطلقؾي ماظب مشؾؿوغف موارشؿف مسؼؾي مان مؼؿقظبم
دؾكفومػقمغػلفمواغؿفرهمصؼومماظقفومعغضؾوم(طذا)موطؾؿومدحسمؼدهمؼبماظشوة معلقفوم
بؾققؿفموضولماظعربمعومػذامؼومبربريموػقمؼردمسؾقفؿمػذامجقدمظؾشعرمصؼولمذقخمعـفؿم
اظدلبريمؼؿقسدػؿمممبؽقدةموضدمطونمأبق ماٌفوجرمؼـفكمسؼؾيمسـماػوغؿفمواسؿؼوظفموضولم
ظفمطونمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمؼلؿلظػمجؾورماظعربمو ماغًمتعؿدمإظبمرجؾمجؾورمؼبم
خممبقمصمؾبفم مصؿؽفمصؿفوونمسؼؾيمعـمضقظفم
مممممممممؽب ؽب
ضرؼىمسفدهمبوظشركمصؿػلدمضؾؾفموم
ضقعفمبدارمسزه مممم مم م ممممممم مم ممممم
صؾؿوموصؾمرؾـيمضوصالمسـمػذهماظغزوات ماظطقؼؾيمصرفماظعلوطرماصقاجومثؼيممبومدوخم
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عـماظؾالدمصوردؾ مطلقؾي مإظبمضقعفمصؼؿؾقا مسؼؾيمواصقوبفمطؾفؿمرضلماهللمسـفؿ موملم
ؼػؾً معـفؿ ماحد مو مطوغقا ممثوغقي مو مثالمثوئي معـ ماظصقوبي مو ماظؿوبعني مو معـفؿ مأبقم
اٌفوجر مصلبؾكمبالءامحلـوموضؾقرػؿمبورضماظزابماظبماآلنموضدمجعؾمسؾكمضدلمسؼؾيم
علفدا مسرف مبوزلف متصؾك مصقف ماىؿعي ،موبـقً ماٌدؼـي محقظف موػق معـ ماألضرحيم
مممدممركبم معـماظصقوبيمؼقعؽذمربؿدمبـماوسماألغصوريموؼزؼدم
اٌشفقرةمبوظدلطيمواظزؼورةمومأم
بـماخؾػماظؼقللموعومبؼل مععفؿومصػداػؿمابـمعصودمصوحىمضػصيموبؾغماًدلمزػرلم
اظؾؾقيمبوظؼرلوان مصكرجمػوربومجبمؾمقب ماممٌلؾؿني ،مو مغزل مبرضيمومضوممؼـؿظرماظـؿدد معـم
اًؾقػيمومدخؾمطلقؾيماظؼرلوانمومأعـمصقفومأػؾماإلثؼولموماظذراريمعـماٌلؾؿنيموم
بؼلمعؾؽومسؾكمإصرؼؼقيمعدةمػبسمدـني،مٌومضورنمذظؽمعفؾؽمؼزؼدموصؿـيماظضقوكمبـم
ضقس ماظػفري ممبرج مرابظ معع معو ماتصؾ مذظؽ معـ محروب مآل ماظزبرل مرضل ماهلل مسـفم
صوضطربماعرماًالصيمواضرعًماٌغربمغوراموصشًماظردةمصقفمصؾذظؽمضولماظشقخمربؿدم
بـمابلمزؼدممم"و مارتدمأػؾماٌغربماثـو مسشرمعرةموملمؼردخماالميونمؼبمضؾقبفؿماظب مانم
ضطعمرورقمبـمزؼودماظبماالغدظسموضطعمععفمطـرلمعـمرجوشلؿموصؿحماهللمسؾقفؿمصعـدم
ذظؽماؼلقامعـماظؽػرم"اغؿفك.موادؿؿرمعؾؽمطلقؾيمبوصرؼؼقيماظبمانمصػًماًالصيمظعؾدم
اٌؾؽموطونمزػرلمعؼقؿومبدلضيمعـذمعقت مسؼؾيموأصقوبفمصؾعٌمإظقفمسؾدماٌؾؽمبوٌرادم
صزحػمبوالفمعـمجـقدم مروظؾومثلرمسؼؾيمومزحػمإظقفمطلقؾيمجبـقدمسظوممصوظؿؼقام
مبػسمعـمغقاحلماظؼرلوانمواذؿدماظؼؿولمثؿماغفزمماظدلبرموضؿؾمطلقؾيموعـحماهللماظعربم
أطؿوصفؿمصؼؿؾقامعـفؿمعومالمضبصك مومطونمذظؽمدـيمدؾعممومدؿنيم( )78مثؿمصوروام
ؼفزعقػؿمبعدمذظؽماٌشفدمعبعو مبعدمعبعماظبموادمعؾقؼيمصققـؽذمذل ماظدلبرموحصدم
اظعرب مذقطؿفؿ م مو مضؿؾقا مصردوغفؿ مو مادؿقظب ماظعرب مسؾك موظقؾل موػل مبني مصوسم
وعؽـوديمجبوغىمجؾؾمزرػقنموعـمثؿماتصؾمتدوؼخمجققشماظؼرلوانموانمظؾؿغربمعرةم
بعدمأخرىمإظبمأنمغزلمسؾقفؿمادرؼسماالطدلمرضلماهللمسـفمصؾوؼعفماظدلبرموضوعقامبلعرهم
صؿؿمظفماٌؾؽمومألوالده مإظب مأنمزفرتمدوظيماظػورؿقنيمعؾقكماٌفدؼيمواهللمشوظىمسؾكم
أعرهمالماظفماالمػق .م
ػال ػـقؽا ظه اظؿؿؽني داحؿفا ممم دال ػب طسؾت االوسارمواظقسس م
دالػى معبع مدؾفى مضول ماىقػري ماظلؾفى معـ ماًقؾ ماظطقؼؾ موؼؼول مبوظصودم
ممقبمدؾفىمواذامضقدمجعؾى،مومإذامإغؿصىمأتألبم
اؼضومووصػماسرابلمصردومصؼولمإذامسزم
وماظقسرماٌؽونماظصعىمضدماظلفؾمواظقسسمؼؼولمارضموسلومأيمظقـيمدفؾيموماٌعوؼسم
األرضماظيتمملمتطلمومأومسلـومعشقـومظقالم م
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و مممو مؼلؿضرف مؼب مػذا :مأن مؼزؼد مبـ ماٌفؾى مأشزاه مدؾقؿون مبـ مسؾد ماٌؾؽم
أذربقفونمصظػرمومدؾكمصقصؾمظرجؾمعـمجـدهمجورؼيمجقدةمصؽؿىمإظبمزوجؿفمؼؼقل م
أالمأبؾغمأمماظؾـنيموضؾمشلومممشـقـومواشؿـقـوماظلالػؾيماىرد م
جبقدمعـوطماٌـؽؾنيمإذامجرىمممومبقضوءمطوظؿؿـولمزؼـفوماظعؼد م
صــفـــذهمالؼــــومماظعــدوموػـــذهممميوجيمغػلكمحنيمؼــــصرفماىـد م
صؾؿومضولمطؿؾًماظقفمػذؼـماظؾقؿني م
إالمأضراهماظلالممعينموضــــــؾمظفممســــقـــومواشــؿــقـوماظؼــطورصـيماٌرد م
صالمضػؾماىقشماظذيماغًمعـفؿمموزادكمربماظـــوسمبــعــدامسؾكمبعد م
صؾؿوموضػمسؾكمعومضوظًمخوفماظػضققي،مٌومجؾؾمسؾكماظـلوء،معـماظغرلةموبعٌم
إظقفوماىورؼيمدبدعفومواالجردمؼبماًقؾ ماظذيمرضًمذعرتفموضصرتموػقمممدوحمؼبم
اًقؾمواىرؼدمصضوءمالمغؾوتمصقفموعقضعمبورضممتقؿم م
وضقظلمػـقؽو م ػذامدسوءمعـومألعرلغوماٌـصقرمبوهللموذوعمػذاماظدسوءمؼبماذعورماظعربم
ممدقػماظدوظيموػقمغوزحمسـف م
مقسمبـم
مممؽببمكبم ممم
األعرلمدم
صؿـمذظؽمعومطؿىمبفمبدرانماظبماخقفممم مم
أالمضـؾمٌـصـقرموضـؾمٌلــقـىمموضؾمالدرؼسمإغـينمظغرؼـــــى م
ػـقؽومظؽؿمعومؼبماظػراتمورـقؾيماذامملمؼؽـمظلمؼبماظػراتمغصقى م
صؽؿىماظقفمدبقس م
أالمضؾمظؾدرانماظذيمجوءمغوزحوممماظبمارضفمواىدمظقسمطبـقـى م
ػـقؽـومالؼـومماظلـرورمصومنـــــوممسذارماالعوغلمبوشلؿقممؼشــــقى م
أيمعألماظلوحيموػرانمبوالبطولموشؾىماظرجولموٌوموصدمسوعرمبـمرػقؾماظعوعريم
ممأحدمصردونماىوػؾقيماٌشفقرؼـمسؾكماظـيبمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمصؼولمظفمؼوم
مممممممم
ماألمسمقمؿبمرؽبمؽبمم ممممم مم ممم ممممممممم م مممم مم مم ممممم مم مم ممم مم مممممم ممممممم
مممولمسؾكمذرطمأنموعؾماألعرمعـمبعدكمظل،مصؼولمصؾكم
ممتؽػمسـمجققدكمض
ممممممالممم م مم م مم م ممم
سوعرمأ
اهللمسؾقفمودؾؿمذظؽمهللمتعوظب،موظؽـماوالئؽماسـيماًقؾمؼبمدؾقؾماهللمضولمظفمسوعرمأوم
ظقلًمػلمبقديماظققممالعالنمسؾقؽمالبقؿفومبوظػمذؼراء.مصؾؿوماغصرفمعـمسـدماظـيبم
صؾكماهللمسؾقفمودؾؿمػقمومابـمسؿفمأربدمبـمضقسمصؿدمردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿم
ؼده موضولماظؾفؿماطػينمسوعرمبـمرػقؾمصوخذتفمشدةمصؿوتمؼبمررؼؼفمؼبمبينمدؾقلموٌوم
حضرتف ماظقصوة مضول مشدة مطغدة ماظؾعرل موعقت مؼب مبقً مإعرأة مدؾقظقي .موممو مضؾً مؼبم
اٌـصقرمبوهلل:م م
طـرلامعومتراهمسبقموػرانمشوزؼـوممجبـدمسرعرمماظبماظــروممصوجــع م
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ؼؼقدماىققشمطؾمحنيماظقفــؿممصؽوغًمظفمععماالسداءموضوئــــع م
ترىمطؾمبطرؼؼموانمطونمضقعفؿممبؼصرماعوعـومظـػلفمبوخــــــــع م
ممممؾبمقمؿبمؽبؿمطمىممملبمدبطػؿفؿمزســـــوزع م
صونمابعدوامؼقعومالجـؾمرســوؼيمماومع
عـمصردونمإدالممضراشؿمشـورةممغبوةمطــؿوةمطوظصـؼقرمصــــــقادع م
عـمجـدمأعـرلماٌمعــنيمربــؿــدمموطؾمصؿكمذفقؿمؼبمضرغفمروعــــــع م
ؼرثــقنماظعؾفوتمحــزغوموغؽؾــيمموذؼماىققبمصوضداتماظدلاضــــــع م
عؾقكمبينمخوضونمضدمسالمذبدػؿممبـــؿؾؽمػؿـوممظؾؿـكثـرمجـــوعـــــع م
مبؾــؽفمزادماٌـؾؽمحلــوموبففيمموطقذكمثقوبمحلـيماظصـــــوئـــع م
صوغــفمضطــىمدائــراتممتؾقطفؿمموضدمحوزمضصىماظلؾؼمظقسمبداصـــع م
دؾقؿمبـمسـؿونمطمفمقؾبمممؽبمؼبمســـصرهممأوائــؾمسوذـــرموآخرمتودــــــــــع م
وضوممصقفومبلعرماهللمعـؿــــــصراممطوظصورممآػؿزماومطفــقدمعـفــــــؾس م
أولمآؼيمغزظًمؼبماىفودمضقظفمتعوظبم"اذنمظؾذؼـمؼؼوتؾقنمبوغفؿمزؾؿقاموانماهللمسؾكم
غصرػؿمظؼدؼر" م
ضولمابـمسؾوسموابـمجؾرلمغزظًمسـدمػفرةماظـيبمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمظؾؿدؼـيم
مممعـماظؽػور"،م
مقغؽؿم
وآؼيماالعرمبفمػلمضقظفمتعوظبم"ؼومأؼفوماظذؼـمآعـقامضوتؾقاماظذؼـمؼمؾؽبممم
وضوظًمعبوسيمعـماٌػلرؼـمععـكمػذهماآلؼيمانماهللمتؾوركموتعوظبماعرمصقفوماٌمعـنيمانم
ؼؼوتؾقا م طؾمصرؼؼمعـفؿماىـسماظذيمؼؾقفمعـماظؽػرةموضقظلمطوظصورمماػؿزماظصورممعـم
ازلوءماظلقػمأيمضوممسؾكموػرانمربوصرامشلوموعضوؼؼومألػؾفومسلمرمذظؽمتشؿرلماجملدم
واػؿزماػؿزازمعفـدممضولمايطقؽي :م
"ععقدموعؿالفماذامعوماوتقؿفمتفؾؾمواػؿزماػؿزازماٌفـــــدي"م م
واىقدمبػؿحماىقؿمودؽقنماظقاوموبوظدال ماٌفؿؾيماٌطرماظغزؼرموععـكمعـفؾسمأيم
عـػفرمصؽونمجقدهمودعماظغزاةمواىـقدموععروصفمسؿماظصػوتمواىقدمطؿومضولماظشوسرم
ؼبمخالدمبـمسؾقدماهللماظؼقلري:م م
تػرسًمظلمبوىقدمحؿكمغعــــــشؿـينمموأسطقؿينمحؿكمحلؾؿؽمتؾعــــــى م
صوغًماظـــداموابـماظـدامواخقاظــــــداممحؾقػماظـدامعومظؾـدامسـؽمعذػـــــى م
وطونماعرؼـومؼبمجقدهمالمصبوريموؼبمذدةمبودفمالمؼصوريمصؽونمذظؽمؼبمجوغؾفم
عشفقرمطؿؿقؿماومبودؼسمبـماٌـصقر،موطونمػذامبودؼسمأعرلماصرؼؼقيمواٌغربمعـمضؾؾم
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ممؽبمبزم مرربو مطلره .معوت مدـي م517م
مممم مػم
دؾطون معصر مايوطؿ ماظعؾقدي موطون مبودمؼسم مإذا
أربعؿوئيمومدؿي،مودؾىمعقتفماغفمحوصرمتقغسمٌومصؿؽقامبوػؾمجـدهمعـماظشقعيموسزمم
سؾكمخرابفوموضولمتؾؼكمارضمهرثموالمتؾؼكمتقغسموسرضًمسؾقفمسلوطرهمعـماولم
اظـفورماظبمغصػفمصلر مبذظؽ ،مصػزعمأػؾمتقغسمإظبموظلماهللمدقديمربؿدمبـمخؾػم
اٌشفقرمبلقديمربرزمدقدمتقغسموتضرسقاماظقفمؼبمذظؽ ،مصؼولمٌومضوظقامظف معومضولم
بودؼس م"بؾ متؾؼك متقغس موال مؼؾؼك مبودؼس" مثؿ مضول" ماظؾفؿ مؼو مرب مبودؼس ماطػـوم
ممإظقفو،مػذاماظذيمروؼؿفم
مممممممم
مممقمؾبؿمكبؾمؽبمممم مم ممممممممم
عؾؽفمإذمذظؽماظؼرلوانمصم
بودؼس" مصؿوتمعـمظقؾؿفمودار م مم مممممممم ممممم ممم
بؿقغس مؼب مذػوبل مظؾقٍ مبؾعض ماظؿقارؼخ معـ مإن محصوره مطون مسؾك متقغس موضول مابـم
خؾؽونمانمذظؽموضعمؼبمربوصرتفمظؾعضمضرىمررابؾسموماهللمأسؾؿ.موتقؼبماظشقخمربرزم
دـيم 524موسؾكمضرضبفمؼبمتقغسمعشفدمسظقؿموػقمدؾىمردوظيمابلمزؼدمالغفمػقم
اظذيمأعرهمبقضعفوموعوتماظشقخمإبـمأبلمزؼدمدـيم4:7مثالمثوئيمومدؿيمومتلعنيمعـم
اظؼرنماظرابعمغػعـوماهللمبفؿمأعني.موٌوموصؾًمردوظؿفماظبمابـمزرفمبػوسمملمؼعنتمبفوم
وٌوموصؾًماظبماظؼوضلمازلوسقؾمبـماٌلقىمبؾغدادموإبـماظؼصورمواظؼوضلمسؾدماظقػوبم
وشرلػؿ مصوسؿـقا مبفو موسظؿقػو مصؽوغً متؾوع ماٌوئي مدؼـور مذػؾو موممو مؼـكرط مؼب مػذام
اٌؾقٌمؼبمصـقنماىقدمأنمأبوماظػرجماٌقصؾلمٌومضوضًمبفمايولمسزممسؾكمضصدمابـم
ممممؽبؿبعمؽبدمهمؾبم،مطؿىمإظبماظشرؼػمضقوءماظدؼـم
جمؿفمبم
ممممممممؽبؿبوم ؽب
رمعصرموسفزتمضدرتفمسؾكمغػؼيمزم
زرؼؼموزؼ ممم مممم م مم مممممممم مم
مممفذهماالبقوت :م
مرماٌقصؾلمب
ممممؼمصمؽبممممم مم
ايلقينمغؼقىماظعؾقؼنيمبوٌم
وذاتمذفقماردولماظؾنيمسدلتــــــفوممصؼوعًمتمعؾمبوظؿؼققدمأعلــــــوطل م
ممممؽبقمؿبالمك م
وابـــمسؾـدماهللمعـم
عـمظلماذامشؾًمؼبماحملؾمضؾًمشلــومماظؾــــــــفمممممم مم مممممم
صؿؽػؾماظشرؼػماٌذطقرمجبؿقعمعومهؿوجفماظزوجيمإظبمأنمضدممثؿماغؼؾىمعـمعصرم
مبول مطـرل مواذؿغؾ مؼدرس محبؿص موضول ماظؽوتى مؼب ماًرؼدة مؼب مذلن مأبل ماظػرج معوم
زظًمواغومبوظعراق،مإظبمظؼوئفمعشؿوقمصوغلمطـًماضػمسؾكمضصوئدهماٌلؿقلـيموعؼوصدهم
ايلـيموذفدتمطػوؼؿف مودفؾً مبونمأػؾماظعصرمملمؼؾؾغقاماظبمشوؼؿف.مصؾؿومحوصرم
صالحماظدؼـمؼقدػمبـماؼقبماظؽرديمغبص مخرجمإظقف مأبقماظػرجماٌذطقرمصؼدعؿفماظبم
اظلؾطونموضؾًمظفمػذاماظذيمؼؼقلمؼبمضصقدتفماظؽوصقيماظيتمعدحمبفومبـمزرؼؼ :م
اٌدحمظذلكمابؼكماظػضؾمسـدػــــــــؿممواظشعرمالمؼزالمسـدماظذلكمعؿــــــروك م
ضولممصوسطوهماظلؾطونموضول محؿك ماغفمالمؼؼقلمعذلوك مثؿ معدحماظلؾطونمبؼصقدهم
ؼؼقلمؼبماوشلو :م
ضولمظؾؾكقؾــيمبوظلالممتقرســــــوممطقػمادؿقؾقًمدعلموملمتؿــــقرع م
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وزسؿًمانمتصؾلمبعوممضوبــــــؾممػقفوتمانمابؼكماظبمانمترجــــــع م
عومطونمضركمظقمشؿزتمحبوجـىممؼقمماظؿــػــرقمأواذـرتمبوصؾــــع م
عوتمابقماظػرجمدـيم691مضولماٌمظػمرغبفماهللمتعوظب م
ممممممممسؾكمؼدماألعقىمدؾطونمأغدظسمم م
مقهمدوبؼي
ثغرمٌغراوةمحمؽبمؾممم
ممممممممممم
وضقظلمثغرمبدلموػرانماغفمبدلمعطوبؼمواظـغرمػقماظذيمؼؽقنمسؾكمدقػماظؾقرم
بؽلر ماظلني مأي مدوحؾف مؼؼع ماًقف معـ ماظعدو مصقف مطعلؼالن مودعقوط مبدال معفؿؾيم
وحؽكمبعضماسفوعفومذطرهماظلققرلموػوذانماٌقضعونمعشوػدمصقفؿوماًقفمإظبماآلنم
مم ماهلل موأػؾؽفؿ موشلؿ مذفرة مبذظؽ ماظلوحؾ مطؿوم
ممممفؿ
وأطـر مخقصفؿو معـ مأػؾ معوظطي مأذظ
حدثـك مبذظؽ مصوحى ماظؼرضبي ماظقضودة ،مواظؾصرلة ماٌؿؼدة مخومتي ماظعؾؿوء مواالدبوءم
ورئقسماظشعراءمواًطؾوء :مأخقغومدقديمربؿدماٌلرلي118مسوملماإلدؽـدرؼيموضولمظلم
مبممقفؿمدؿنيماعرأةم
أنمسلؼالنماآلنمخرابموانماػؾمدعقوطمشلؿماسؿـوءمبوظؼراءةمحؿكمأمنمممص
ربؼؼوت ماظؼرآن محػظو م مو مإععوغو مو مهؼقؼو مواتؼوغو مو معـ ماظـغقر ماٌشفقرة :مصقرم
ورردقسمواإلدؽـدرؼيموسبقػومعـماظلقاحؾماظؿكمؼؿقضعمصقفومخقفماظعدوموظقسمعـم
ثغقر .مجدةمبضؿماىقؿمالنماظـغرمربؾمربوطموامنومػلمربؾ موورة.مضولمابـمسرصي:م
إذامارتػعماًقفمسـماظـغرمظؼقةماإلدالممبفمأومبعدهمسـماظعدومزالمحؽؿماظربوط.م م
تـؾقف:ماخؿؾػمإذامدؽـمبلػؾفمؼبمربؾماًقفمػؾمػقمربوطماظذيماخؿورهماظؾوجلم
أومظقسمبربوطموػقمضقلمعوظؽ ،مضقالن .موضقظلمٌغراوةمػذه ماظؼؾقؾيمػلمإحدىماظؼؾوئؾم
اظؽؾورمعـمبرابرةماٌغربممومطونمشلؿمعؾقكمورؤدوءمومسؿولمعـمضؾؾماإلدالم.مضولمابـم
خؾدونمومطونمٌغراوةمعؾؽمطؾرلمأدرطفؿماإلدالممسؾقفمومضولمؼبمعقضعمآخرمومطونمدؼـم
اظدلابرةماجملقدقي،مومؼبمبعضماألحقونمؼدؼـقنمبدؼـمعـمشؾىمسؾقفؿمعـماألعؿمصؼدم
غؼؾمابـماظؽؾيبمأنمغبرلمأبقماظؼؾوئؾمعؾؽماٌغربمعوئيمسوممومبـكمبفومعدؼـيمصؼؾقي،م
وأنماظروم مطوغًمتغزوػؿمومخربقامضرروجيمومػلماظيتمبنيمتقغسموماظؾقرمممومؼؾلم
اظشؿول ،مثؿ مجددوا مبـوءػو مبعد مدبرؼؾفو مدـي م :11متلعؿوئي معـ مبـوئفو مو م811م
دؾعؿوئيمظؾـوءمروعيمألنمبـوءػوماألولمطونمضؾؾمبـوءمروعوشمظروعيمإثـنيمومدؾعنيمدـيم
(،)83مومبوزلفمزلقًمروعيمومأولمعـمبـوػومدؼدونمبـمأذقوسمعـمغلؾمسقصقامبـم
إدقوقمسؾقفماظلالممومػلمضوسدةمإصرؼؼقيمومملمؼذػىمرزلفومإالمؼبمودطماظؼرنماظلوبعم
ٌومأعرمبؿكرؼؾفوماٌـؿصرمايػصلمممدوحمحوزممصوحىماٌؼصقرةمثؿمإنماظروممإخؿطقام
دؾقطؾيمضؾؾيماظؽوفمومجؾقظيمومعرغوقمومشرلػؿومعـماٌدنماظيتمخربفوماٌلؾؿقن،مومضدم
ط ونماظدلبرمٌومشؾىمسؾقفؿمعؾؽماظروممومبـقامػذهماٌدنمداغقامبدؼـماظـصراغقي.مومأدوام
118مغلكيمأ:مربؾمربوطماٌلؾؿنيموجدةمظقلًمربؾمربوطموإمنومػلمربؾموورة
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إظقفؿماىؾوؼيمطؿومؼمدؼفومشلؿمعؾؽمررابؾسموماألغدظسمواظلؽـدرؼيمومشرلػؿمألنماظرومم
مم مأعراءم
ممممممم
ماظػرني
مممممكم ممممم
مممممم مصقظ
ماظـصراغقي
مدؼـم مممم
مممم ممم
مم مممأخذوا
مسـفؿ
مم م مم
مأعبعم مو
مػمالءمم مم م
مسؾكم ممم
ممممم م مم
ممممم ممشؾؾقا
طوغقا
إصرؼؼقيمومملمؼؽـمظؾرومم بفوموالؼيمومعومؼقجدمؼبمطؿىمصؿحمإصرؼؼقيمعـمذطرماظروممصؿـم
بوب ماظؿغؾقى مو م"جرجرل" ماظذي مضؿؾف مدقدغو مسؾد ماهلل مبـ ماظزبرل مرضل ماهلل مسـفم
إصرنلمومبعضماظدلبرمؼدؼـقنمبدؼـماظقفقدؼيمجؾؾقهمعـمبينمإدرائقؾمومػؿمإجراوهم
أػؾمجؾؾمأوراسمومغػقديمضؾدالوةمومعدؼقغيمحؿكمربكمإدرؼسماألطدلمعبقعمأدؼوغفؿم
وادؿؿرمادؿقالءماإلصرغٍمسؾكماظدلبرمإظبمأنمزحػمإظبمإصرؼؼقيمسؾدماهللمبـمدعدمبـم
صرح مأحد مبين مسوعر مبـ مظمى مؼب مزعون مسـؿون مرضل ماهلل مسـف مو مضد مطون مأخقه معـم
اظرضوسيمصقالهمعصرمثؿمأعرهمبغزومإصرؼؼقيمدـيم()3:متلعمومسشرونمومضدمأتكمععفمإظبم
اظغزومعـمايفوزمأربعيمأالفم 5111معـماظصقوبيمومأوالدػؿمرضلماهللمتعوظبمسـفؿم
صقفؿمسؾدماهللمومسوصؿموظدامسؿرمبـماًطوبمومسؾدماهللمبـمجعػرمبـمأبلمروظىم
رضلماهللمسـفؿمطؿومذطرهمابـمخؾدونمومشرلػؿمومطونمجرجرلمعؾؽومبنيمررابؾسموم
رـفيمودارمعؾؽفمدؾقطؾيمصؾؼلماٌلؾؿنيمؼبمعوئيمومسشرؼـمأظػموماٌلؾؿقنمؼبمسشرؼـم
أظػمصؽونمعـمػزمييماظصقوبيمشلؿموعومغػؾفؿماهللمعـمأعقاشلؿمومبـوتفؿماظيتماخؿصًم
عـفـمإبـؿفمأعقـيمبؼوتؾفمسؾدماهللمبـماظزبرلمظعفدماٌلؾؿنيمظفمبذظؽمبعدماشلزمييمومؼبم
بعضماظؿقارؼخمأنمجرجرلمضولمعـمضؿؾمأعرلػؿمإبـمدعدمصؾفمابـيتمصؾؿومزلعفومابـم
دعدمضولمظؾؿلؾؿنيمعـمضؿؾمجرجرلمصؾفمابـؿفمصؾؿومضؿؾفمابـماظزبرلمدؽًمومملمؼدعم
ضؿؾفمصؾؿوماجؿؿعماظليبمضولماألعرل:معـمضؿؾمجرجرلمصؾقلخذمابـؿفمصؾؿمصبؾفمأحدم
ضوظًمإنماظذيمضؿؾمأبلمأسرصفمصعرضقامسؾقفوماظعلؽرمصكرجًمسؾكمابـماظزبرلمصؼقؾم
ممممفمثؿمإنماألعرلمسؾدماهللمبـمصرحمضلؿماظغـقؿيم
ممملمتؿؽؾؿمصؼولمإمنومضؿؾفمهللمالمإلبـؿ
ظفمظمكبمؿؽبم مممم ممممممم ممم مممممممم مم مم
ممم
ومبعٌماًؿسمععمابـماظزبرلماٌؾشرمبوظػؿحمصلخذمبرضيمبعؾقدهمومحشؿفمصؿوتمأطـرم
اإلبؾمبدلضيمحؿكمصورتمأعقـي متعوضىمخودممابـماظزبرلمسؾكمبعرلمصؽونماذامرطؾًم
سؼؾؿفومضولمشلو مذظؽماًودممؼومابـًمجرجرلممتشلمسؼؾؿؽمظؿقؿؾـمعـمضؾؾمضربؿؽم
انمسؾقؽمبوٌدؼـيمربؿؽمصؾؿومصلرمشلومذظؽمأغػً معـمانمتؽقنمأعيمظغرلػومصلؼطًم
سؾكمرادفومعـمصققماظؾعرلمصؿوتًمبدلضيمػذامهؼقؼماعرػومبالمعـوزعمودعمسـؽمعوم
مماظغوراتمؼبمبطوئحماصرؼؼقي،م
مم
بـمصرحمبعدمضلؿماظغـوئؿمذمـممبممممممم مم ممم ممم ممممممممم
دقاهمصفقمجعوجع.مثؿمإنمام مم مم ممممممم ممممممممممم
ثؿ مظؼقؿفؿمعغراوةمبؾعضفومووضعمبقـفؿمحربمسظقؿمثؿماغفزعقاموتؼؾضماٌلؾؿقنمؼبم
ت ؾؽماشلزمييمسؾكماعرلػؿمواغزعورمبـمصؼالبمجدمبينمخزرمصرصعقهماظبمسـؿونمصودؾؿم
سؾكمؼدؼفموعـمسؾقفموارؾؼفمؼبماعورتفمصذظؽمدؾىمادالممعغراوةمطؾفؿمثؿمانماظػرغٍم
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صويقا ماٌلؾؿني مسؾك مثالمثوئي مضـطور مذػى مسؾك مان مؼرحؾقا مسـفؿ مصػعؾقا مورجعقام
ظؾؿشرقمواذؿغؾقامبػؿـيماىؿؾموصػنيموػذاماظؼقلماظذيمذطرغوهمؼبمذونمادالممواغزعورم
ػقماظذيمخرجمسؾقفم"بغقيماظروادمؼبمأخؾورمبينماظقاد"معـمأنمعغراوةمعقاظلمسؿؼمظؾينم
اعقي معع ماغف مان مصح ممل مؼؽـ ماظقالء مشلؿ مإال مسؾك مبين مواغزعور موحدػؿ موال مذؽ مانم
واغزعورمٌومرجعمعـماٌدؼـيماظـؾقؼيمعلؾؿومادؾؿمضقعفمتؾعومظفموععؾقمماغفمملمصبرمسؾقفؿم
ديبمثؿمادؾؿقامبعدهموػذامػقماٌؿعنيمالنمذرطمصقيماٌؾؽماظليبمبشرطماظؽػرموػذام
اعرمإتػؼمسؾقف م اظػؼفوءمومضدمبلطماظؽالم،مؼبمذظؽماظشقخمأغبدمبوبومؼبمتلظقػمعلؿؼؾم
جوععمومعوغع.مػذا،موانمابـمخؾدونمغػلفمذطر مؼبمعقمضعمآخرمعومارتضوهمصوحىم
ؽبمؽبممقبم
بؾمػقماٌعقلمسؾقفمسـفمومؼدلمظفمأغفمٌومذطرمصـفوجيمومغلؾفؿمومسمدم
بغقيماظرواد مم ممممممممم مم ممممم مممممممم مممممممممممممممم مم مم مممممم مم ممممم
ميمظعؾكمبـم مأبلمروظىمطرمماهللموجففمورضلماهللمسـفم
ضؾوئؾفؿمضولمومظصـفوجيموالؼممؽبممممم ممم
ممممم ممممم ممممم مم مم مممم
طؿومأنمٌغراوةموالؼيمظعـؿونمبـمسػونماألعقى مرضلماهللمسـفؿمإال ماغومالمغعرفمدؾىم
ؾبمم معؾؽ مررابؾس موعـ معشوػرلػؿم
ػذه ماظقالؼي موال ماصؾفو مبؾػظي موعـ معغراوة مبـق مخمؽبزمرؿبمموم
دعقد ماظذي مضؿؾف مبـقا مزشؾي مبـ مػالل مٌو مغزظقا مػـوك مآتني معـ ماٌشرق مودط ماٌوئيم
اًوعليموعـفؿ مبـقا مصؾػقلموعـمعشوػرلػؿمخزرونماظذيمزحػماظب مدفؾؿوديمدـيم
( )477مثالمثوئي مدً مو مدؿني مصفزم موظد ماظشوطر مو مضؿؾف موادؿقظب مسؾك مبؾده مو مبعٌم
برأدف مإظب مضررؾي معع مطؿوب ماظػؿح مظؾلؾطون مػشوم ماٌمؼد ماظذي مأبق مداود ماظؼورئ معـم
فممومبكبمكبفم ماٌـصقر مبـ مبل مسوعر مو مبؼؿؾ موظد ماظشوطر ماغؼرض معؾقكم
حم ؽب
مممقبل م ؾب
مطذظؽ مأوم
عقاظقفم مممم م
عؽوغلي معـ ماٌغرب ماظب ماآلن موعـفؿ مبـق مخزر مأصقوب ماٌغرب ماألودط موعـ ماظذؼـم
اخؿطقامعدؼـيموػران ،مطؿومؼلتلمعـمعشوػرل مػؿمربؿدمبـماًرلمواذرصفؿمغلؾو .معـم
ذظؽمانماظـوصرماالعقيمعؾؽمضررؾيمٌوموظلمؼعؾك مبـ مربؿدماالصرؼينماٌغربماالودطم
غزعمربؿدمبـماًرلمعـمروسؿف مإظبمروسيماظشقعيمووصدمسؾكماٌعزماظبماصرؼؼقيمصقاصؼم
وفقز ماٌعز مطوتؾف مجقػر ماٌعروف مبوظؼوئد ماظروعل ماظب مشزو ماٌغرب مدـي( )59ممثونم
وأربعني مصوتك مععف موطون مسـده ممبؽوغي مرصقعي موػق مدؾى مضؿؾ مجقػر مظقعؾك مٌو مظؼقفم
بؿوػرتموخربمعدؼـؿفماظيتمبـوػومبوؼػؽونموٌومجوزمجقػرماظبماٌغربمطونمععفموحضرم
عبقعموضوئعفموٌومذرق مجقػرماضرهمسؾكمسؿؾفموطونمظفمعع ماظشقعيمحروبمسظوممضؾؾم
تؼؾقدمروسؿفؿمثؿ مصلد معومبقـفموبنيماظشقعيمومتؼؾدمروسيمبـكمأعقيمومحشدمعبقعم
زغوتيماٌغربماألودطمعوسدامتوػرتمألغفومعلؿؿرةمؼبمسؿؾماظشقعيمإظبماغؼضوءمدوظؿفؿم
واعقبدمهماٌرواغلمعـمضررؾيممبومارادمعـماىـدموغفضمعـموػرانمصبرماالعؿمحبذاصرػوم
صؾؿو مزلع مبذظؽ مزؼري معبع ماىؿقع ماظيت ممل متعفد معـؾفو مؼب ماظدػر مإال مضؾقال مصؾؿوم
اجؿؿعًمسؾقفمبدارمعؾؽفمأذرلمسؼدمسؾقفؿمألبـفمبؾؽني،مصاظؿؼى اجلؿعان باظؾطقاء*م
* م اظؾطقوءم:معدؼـيمعشفقرةمؼبمتورؼخماىزائرماظقدقطمتؼعمبنيمعوزوغيمومضؾعيمبينمراذدمومؼمطدماظشقخماٌفديم
اظؾقسقدظلمأغفوم"اٌطؿر"مايوظقيمضرؼؾيمعـمشقؾقزان.
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صدارت مبقـفؿ محروب مؼب ماظدػر ممل مؼؽـ معـؾفو مؼقعو 119مثؿ مآسبمبؾم معصوف معغراوةم
ممغوحقيمعـم
مولماظبم
ممممممؽبم ممم
ؼؼـمربؿدمبـماًرلمبوشلالكموسؾؿماغفماحقطمبفمع
وعبقسفؿ موٌومأمم مم ممممم ممم م مممم م م ممم ممممممممم مم
سلؽره موذبح مغػلف مواغفزم مضقعف مؼب مدوئر مؼقعفؿ موبؼقً مسظوعفؿ معوثؾي ممبصورسفؿم
أسؿرامصفؾؽم معـمعغراوةمبضعيمسشرماعرلا مصوخذمبؾؽنيمرؤودفؿمواغؼؾىمبفوماظبمابقفم
ماألعقيم
مم
مم مم ممم
ماٌـؿصر
مم ممممم
مم ممشؿ
ممممم مو
ممممقب ممدرورا
مصوعؿألم اٌعزم
مممممقب ممممم
زوصرا مثؿ مبعـفو مزؼري مإظب ماصرؼؼقي مظؾؿعزم
ممبؾؽنيمسؾكمدوئرمسؿولماٌغربمومٌومسزمماٌعزمسؾكم
مم
بؼررؾيمصعال،مبلؾىمذظؽ،م سمؽبالم ممم م مم مم مم ممممم ممم مممممم ممممممم ممممممممم مم
اظرحقؾمإظبمعصرمٌومبـقًمظفمادؿدسلمجعػرمبـمسؾلمسوعؾماٌلقؾيمظؿقظقي مإصرؼؼقيم
صفربمظظـفماغفومخدؼعيمصؾقؼممبغراوةمصوظؼقامبقدهمزعومماعرػؿموضوممبدسقةمايوطؿم
اٌرواغلمصزحػمشلؿمزؼريمواضؿؿؾقامضؿوالمذدؼداموطونماٌعزموالهمعبقعماصرؼؼقيمصؽوغًم
سؾك مصـفوجي مورطى مزؼري م مصردف مصوحؿزوا مرادف مو مبعٌ مبف مإظب مايوطؿ ماٌرواغلم
بؼررؾيمدـيم471مظلًمومسشرؼـمعـموالؼؿفمصلخذمعغراوةمثلرػؿموذػلمشؾقؾفؿموتفدمم
بزؼريمبـقونمضقم م
واظدغقومؼــــــــــــقممبقــــــقمممواظدػـــرمضــوضــــــلمعومسؾــــقفمظــقم م
ثؿمغفضمابـفمبؾؽنيماظبماالخدمبـلره مصؽوغًمظفمععمعغراوةمحروبمصعوبمومعـم
غظرمإظقفومؼشقىمشلومراسماظغرابموواصؼمذظؽمرحؾيمماٌعزمإظبمعصر،موضؾدهمأعرمروسؿفم
طؾفماظبمبرضيمصوتلعًمممؾؽؿفموسالمصقؿفموملمطبرجمعـمسؿؾفمدقىمصؼؾقيمصوضرمسؾقفوم
اٌعزمابومايلـماظؽؾيبموعدؼـي مررابؾس ماضرمسؾقفومسؾد ماهللماظؽؿوعلموزلوهمؼقدػم
بدالمعـمبؾؽنيمصوغؿفًمشزاتفمإظبمأضوصلماٌغربمومعؾؽمصوسمودفؾؿوديمورردمعبقعم
أوظقوءماظشعقيمومتؼؾضمسؾكمابـمخزر م ماٌغراويمصؼؿؾفمومصرمعـمبؼلمعـمعؾقكمزغوتيم
مممممم ماظصرؼخمإظبم
مم مبعـقا
مممم مو
مبـقمسطقيمومشرلػؿموالذوامبلؾؿي
ممم ممممم م مممممم م ممممم مممممم
مبـمسؾلماظقػرؼينمو
ؽبمقب مم مم مم مممممممم
مممدم
عـؾمؼم
مم
اٌـصقرمبـمأبلمسوعر،مصكرجمعـمضررؾيمإظبماىزؼرةماًضراءموأعدػؿمبعلوطرمعبيم
ماٌولم
مم
معـم مممم
مغبؾم مم
مممم م م
مممممهقبم مممبوئي
مم مأعد
مبؾؽنيم مو
محربم ممم م
مسؾكم م مم
ممم م مم
ممم مظف
مم ممسؼد
مغبدونم مو
مابـم م ممم
مسؾقفؿمم ممم
ووظبم م ممم
مم
صوجوزواماظؾقرمومضربقامعصوفماظؼؿولمبظوػرمدؾؿيمومبؾؽنيمبعلوطرهمؼبمتطقانمصؿققؾم
ممراجعوم
مممم
ممقبممم
أدػشفمومضولمػذهمأصعكمصوشرتمإظقـومصوػومصؽر
ومأضؾمسؾكمسلؽرػؿمصرأىمعومممم ممممممم ممممممممم مممم مم مممممممممممممم
صفدمماظؾصرة** ومجوػدمؼبمبرشقاريمصلؾوػؿمومبعٌمبذظؽمإظبماظؼرلوانموأذػىمدسقةم
بين مأعقي معـ ماٌغرب مطوصي مومل متزل متورة معشردون معـف مبوظصقراء مإظب مأن مػؾؽ مدـيمممممم
( )84مثالث مو مدؾعني مو مثالمثوئي موعـمعغراوة مبـقا مغبدان معؾقك ماظؾصرة موعـفؿ مبـقم

119مغلكيمأ:مملمؼعدماظدػرممبـؾفومؼقعو
**معدؼـيمػلماآلنمخرابمتؼعمبنيمصوسمومتطقان
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سطقيمعؾقكمصوسموعـماذفرػؿمزؼريمبـمسطقيموػقمادديماخؿطمعدؼـيموجدةمدـيم
495موغؼؾمدخوئرهمعـمصوسماظقفوموؼوتلمزؼودةمطالممسؾقفومانمذوءماهللموعـمبينمسطقيم
اظػرروسماظذيمزحػماظبماٌـصقرمبـمبؾؽنيمصؽوغًمسؾكماظػرروسمدـيم::موعـفؿمبـقم
واغقدمعؾقكمصػرومومأبودػؿمؼقدػمبـمتوذػنيموعـفؿمعـدؼؾمبـمسؾدماظرغبـمعؾقكم
عوزوغيموتـسموسؾدماظرغبـمػذاماظذيماخؿطمعوزوغيمدـيم،676موابـفمعـدؼؾمػقماظذيم
زحػماظقفمابـمشوغقفمضبلمبـمضوبسموزحػماظقفمػقمعـمعوزوغيمصؽونمعصوفماظؼؿولم
بقـفؿومبقاجرمصؽوغًمسؾكمعـدؼؾموتؼؾضمسؾقفمضبلمبـمشوغقفموذػىمبفمإظبماىزائرم
صصؾؾفمسؾكمدقرػومؼبمأ ولماظلودسموتقظبمعؾؽمعوزوغيمابـفمسؾلموػقماظذيموصدمسؾكم
ابلمزطرؼوءمايػصلموععفمأعرلمتقجنيماظعؾوسمبـمسطقيمومدفالمسؾقفمأعرمتؾؿلونم
صغزاػوموصرمعـفومؼغؿرادـمثؿمادؿعؿؾفمسؾقفومدـيم74:مموٌومغزلمذؾػمآتقومإظبمتقغسم
مممبـمسؾلمواظعؾوسمانمؼلخذامزيمماٌؾقكمعـمبـقدمورؾقل،مونوئىموشرلم
ممعـما
أعرمطمالممم
ذظؽمصػعالممبوماعرػؿومعضوػوة مظقغؿقرادـموذفومؼبمصدرهموطذا معـصقرماٌؾقؽشلمسؾكم
صػيمزيمؼغؿقرادـمودؾطوغفموٌوموظلمبعدمعفؾؽمؼغؿقرادـمابـفماظلعقدمبـمسـؿونم
صففزماظعلوطرمععماخقفمابومسوعرمصودؿؾقؿمتقجنيموعغراوةموسػومرزلفؿمواغدثرماعرػؿم
صصوروا معـ ماظؼؾوئؾ ماظغوردني مإظب ماآلن ،مواغؼطع ماٌؾؽ معـفؿو مععو مواظؾؼوء مهلل ماظقاحدم
اظؼفور .مطؿومأنمعغراوةموإخقتفؿمعؾقكمصوسمضطعمعؾؽفؿمؼقدػمبـمتوذػنيمطؿومؼوتلم
وعومذطرتمعـمانمسـؿونمضطعمعؾؽمبينمعـدؼؾموػقماظذيمؼبمايوصظماظؿـللمؼبمطؿوبم
اظدر مواظعؼقونمؼبمعؾقك م مبينمزؼونم"ععماغلمرأؼً مؼبمشرله ،مذطرمراذدمبـمربؿدمبـم
ثوبًمبـمعـدؼؾمعؾؽمعغراوةمؼبمسبقمدؾعمعـماظؼرنماظـوعـمواهللماسؾؿ .موعـمعغراوةم
ضؾقؾيمدـفوسموضؾقؾيمحذو مجبوؼيموعـفؿمرؼغيمؼب ماظزاب موعـمعغراوة مبـقمضقط مبنيم
اظزابموجؾؾمراذدموشلؿمضصرمعشفقرمشلؿموعـفؿمبـقم"أوراء" مبنزاء مضلـطقـيمومعـفؿم
بضقاحلمعراطشموماظلردقمومؼبمغقاحلمررابؾسمومعـفؿمبـقمؼرغونمبنزاءمعؾقؼيمومعـم
بطقنمؼرغونمبـقمومروطمبوىؾؾماٌطؾمسؾكمعؾقؼيمعـماظؼؾؾيمومبـقامسؾقمأػؾمطررقطم
واهللماسؾؿموعـفؿمبـقمخؾقف مؼبمأدػؾمذؾػمومعـفؿمضؾقؾيمعشفقرةممبغراوةمبنزاءمبينم
زروالمعـمأوظقوئفؿمومسؾؿوئفؿ مسوملموػرانموصويفومدقديمربؿدماشلقاريمطؿومؼوتلم
وعـفؿموظلماهللمدقديماالطقؾماٌشفقرممبدحماظـيبمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمطشفرةمابـم
سروص مبؿقغس مو معـفؿ مأبق مسؾد ماهلل ماٌغقصؾ مطون مأحد مأسفقبوت ماظدػر مؼب مسؾؿفم
وطراعوتف،مؼشفدمظعؾؿفمضصقدةمعدحمبفومردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمومدؾؿمصقفومدؾعقنم
بقؿومومظقسمحرفمممومؼلؿقؼماظـؼطمبؾمطؾفومسقارؾمعـماظـؼطمومطػكمبفمحفيموطونم
دضقس ماظـؿضرب معـ مغلؾ مبين مزبزوم مطبدعف مو مخرج معـ مغلؾف مسؾؿوء موأوظقوءمممممم
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غػعـوماهللمبفؿ،مؼعلرمسدػؿممومعـمعشوػرلمأوظقوءماهللمدقديمربؿدمبـمضبلماٌشفقرم
عؼ رئماىـمومتؾؿقذماظشقخماظلـقدلموظفمتلظقػمؼبماظؿقحقدمومشرلهمومضرضبفمبقادم
صروحيمظؽـمرأؼًمتلظقػومعـلقبومظؾقظلماظصوحلمدقديمأبلمزؼدماظؿقجوغلمذطرمصقفمأنم
مبلعرلم
مم
ممم مممم
ممغلؾف
مممموؽبمؽبصمؽبالم مم
مبـمضبلماٌذطقرمذرؼػمومدؾؿفمذورحفماىقزيموم
ممم مم مم م ممممممممم ممم مممم ممممم ممم مممم ممم
اظشقخمربؿد
مم مم مم
اٌمعـنيمسؾكمابـمأبلمروظىمطرمماهللموجففمومرضلمسـفموزوجفمصورؿيمرضلماهللم
سـفومبـًماظردقلمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمدقدةمغلوءمأػؾماىـيمرضلماهللمسـفؿموماهللم
أسؾؿ.مومعـفؿماظقظلماظصوحلمدقديمربؿدماٌغراويمتقؼبمبوظؼؾعيمأودوطماظؼرنماظـوغلم
سشرموابـفمابقماظؼودؿموظفمذفرةمبؿؾؿلونمومشرلمعومذطرمممومالمضبصكمطوظشقخماظطوػرم
بـمدقديمربؿدماٌذطقرموظفمبوعمؼبماظؼراءاتموأحؽوعفموظفمعـظقعوتمطـرلةمسؾكمردؿم
اظؼراءاتماظعظقؿمأخذماظؼراءةمومتعؾؿفومسـماظشقخمأبـمزضوقماظعؾدماظقاديماٌلؿقرـمؼبم
ضرؼيماظدبيمأحدمأسؿولماظؼؾعيمومصقؿومذطرتمطػوؼيموماظلالم.م م
مؾقهمدوبؼيمإظبمأخرهمغزوظفمضدميمومطؿومؼلتلمومضقظلمسؾكمؼدماألعقيمإخلمػقم
ممحمؽبمممم ممممممم ممم مممممممممممم
وضقظلم
مممم
سؾدماظرغبـمبـمايؽؿمبـمػوذؿ،ماًؾقػيمبدعشؼماظشومموماظرصوصيمبوىزؼرةمومػقم
أول معـ مأحدث ماألذان معبوسي ،مابـ مسؾد ماٌؾؽ مبـ معروان مبـ مأعقي مبـ مايؽؿ مبـم
اظعوصكمبـمأعقيمبـمسؾدمسلسمبـمسؾدمعـوفمطونمسؾدماظرغبـمػربمعـمبقصرلةمعـم
أسؿول معصرمٌومضؿؾمبفومعروانمبـمعروانمبـمربؿدمآخرمعؾقطفؿمبوٌشرقمدـيم 243موم
أسفزمسؾدماهللمبـمسؾلمسؿماظلػوحمأولمعؾقكمبينماظعؾوس،مومبعٌمؼبمرؾؾفمسوعرم
مفلمصؾؿمؼؼػمظفمسؾكمأثرمومتقجفمظؾؿغربمصؾقؼممبؼقؾيمبنزاءمعوزوغيمصؼطعقهمعـم
مم
ؿبمؽب م مممممممم ممممم مم مممممممممم مممممممم مممم م مم ممممممممممممممممممممم مممممم
اٌمممدمػ
ممموقبم ممشلمؿ مبف مطعؾد ماظعزؼز مبـم
ممم ممسؿ
بعض معرادل مأرضفؿ مسؾك ماألغدظس ،مصلؾؿ مإظقفم ممماألعر
عقدكمبـمغصرلمومعغقٌمومشرلػؿموادؿؼوممأعرهمممومسالمصقؿفمومطونمعقصقصومبوظعؼؾم
وماظػضؾموماظعؾؿموماظعدلمومطذامبـقهمصننمحوشلؿمأذؾفمحبوظفمومدودقاماظرسقيمسؾكم
عـقاظفموٌو مزلعماإلعوممعوظؽ مرضلماهللمسـفمبعدشلؿ مطـر معدحفمشلؿممبفوظسمسؿؾفم
بوٌدؼـي ماٌـقرة مصؽوغً مأحد ماألدؾوب مؼب مأخذػؿ ممبذػؾف مبوألغدظس مو مغبؾقا مإؼوظؿفؿم
سؾقفمومإالمصلدالصفؿماظؼوئؿنيمبوظشوممسؾكمعذػىماألوزاسلماظشوعلمومطونمعؾؽفؿمميؿدم
إظبمسدوتـومومتورةمؼؼؿصرمسؾكماألغدظسمومطونمممـمأعؿدمظفماٌؾؽمبفذهماظعدوةمسؾدم
اظرغبـ ماظذي مأدلً مسؾك مؼده موػران مو مػق مأول معـ مضرب ماظدراػؿ مبوٌغرب مضولم
اظشقخ مإبراػقؿ مؼب مذرحف مسؾك مزبؿصر ماظشقخ مخؾقؾ مؼب معؾقٌ ماظصرف مسـد مضقلم
مدرػؿني".مصوئدة:مأولمعـمضربماظدؼـورموماظدراػؿمآدممسؾقفم
ممممم
مممممممممممممالم مم مم ممممممممم مممم ممم مم مم مممممممممممممممممممممممم
اٌصـػم"ودؾعيمبدؼـورمإ
مم مم مممم
اظلالمموأولمعـمضربماظدراػؿمؼبماإلدالممسؾدماٌؾؽمبـمعروانمومغؼشمإزلفمسؾقفوموم
ػقمأولمعـمسؿؾماٌقازؼـمومأولمعـمضربماظدراػؿمؼبماٌغربمسؾدماظرغبـمبـمايؽؿم
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اظؼوئؿ مبوألغدظس مؼب ماظؼرن ماظـوظٌ موإمنو مطوغقا مؼؿعوعؾقن ممبو مضبؿؾ مإظقفؿ معـ مدراػؿم
اٌشرقموأولمعـمضربماظدراػؿماظزؼقف* مسؾقدماهللمبـمزؼودمضوتؾمايلنيمرضلماهللم
سـف ماغؿفك .مواعؿد معؾؽ مبين ماعقي مبوالغدظس معـ معؾدءه ماظب مدـي مثالثني موأربعؿوئيم
زاغبفؿمبـقمغبقدماالدارديمؼبماحدىمسشرمدـيمممومذطر مسؾكمواٌلعقنموضبلمعـم
دـيمأربعمعـماًوعسمإظبماظلـيماظرابعيمسشرمعـف موػؿ مبـقمغبقد ،مبـمعقؿقن مبـم
اغبدمبـمسؾلمبـمسؾقدماهللمبـمادرؼسمرضلماظؾؾفمسـفؿ .م
ثوظـــــــٌمضــرنمخـزرمعـفؿمضدمأدلفمموعؾؽفؿمؼبمشوؼيماظعزوماظشؿـــــــــس م
دـيمتلعنيمأومإحدىمومتلعنيمومخزرمػذامطونمسوعالمبوٌغربماالودطمظؾينمأعقي.م
مممقب ن معغراوة موػران موتؾقرت مؼب ماظعؿران موسدت معـ ماعصور ماٌغرب مال متداصع موعـم
صؿدم
احلـمععوضؾفمبالمعـوزعمضصدػوماظعؾؿوءمواظؿفورمواربوبماظؾضوئعموطونمعؼصدامظؾعػوتم
واظقجقه مواظعلوطر مواىققش مودخؾفو مابـ مػبقس ماحد ماظعؾؿوء ماظؽؾور مواظػؼفوءم
األخقور ،مؼبمآوماخرماظؼرنماظرابعمصقضعً معـفمطؾمعقضعمبعدعومدخؾماىزائرماذمذاكم
ضرؼؾيماظعفدمبوظؾـوءمطؿومؼوتلمصؼول :ماسفؾينمبوٌغربمعدؼـؿنيمبـغرؼـموػرانمخزرم
وجزائرمبؾؽنيموعـ مسؾؿوئفوموربدثقفومأبقماظؼودؿماظقػراغلماحدمذققخمابلمسؿرمبـم
ميماظؼرريبموعـفؿمابقمسؾدماهللمربؿدماظقػراغلماٌؾؼىمرطـماظدؼـمطونم
مم
مممممؽبؿمرؿبم مممممم م ممممم ممممممم ممممم مم ممممممممممم مممممم مممم مممممم مممم
سؾدماظدلماظـم
مممممم
دخؾمعصرمؼبمحدودم 681مواذؿفر مصقفومبوظعؾؿمواالدبموحلـماظػفؿمصؽونمضدمحصؾم
عـماظعؾقممظؾوبفوموطشػمسـمايؼوئؼمحفوبفوموعـفؿمابقممتقؿماظقػراغلماظقاسظمغػعـوم
اهللمبفؿم م
وضقظلموعؾؽفؿماخلم...ؼؼولمصرسمسلوسمأيمضودلماظراسمالمؼـؼودمألحد.مضولمسؿرم
بـمععديمطربماظزبرلمٌومسالهمسؿرمبـماًطوبمبوظدرة :م
ؽبممممممممؽبمماسم م
ؾبمممغمـــــــق
ممسمقشيممأمومؿبمذموم
مممبلممغمعمؿبمؿؽبمم
مقــــمممم
اتػزمسينمطلغؽمؾبذموممؽبرم مسكبمممم
صؽؿمطونمضؾؾؽمعـمسظقــــــؿممؼبمعؾؽمزوػرماىدلوتمضوس م
هقظًمدغقوهمسـفمصؾوغــًمموصورمظذظفمبعدماظشؿــــــــوس م
أيمصورمروئعومعذظقالمبعدمعومطونمسلودومالمؼطقعماحدامومالمؼمجؾفممنرموالمأدد.م
رويمأنمسؿرمٌومزلعمػذامعـمسؿرمادؿقلمورعلمظفمبوظدرةمصؼولماضربينمطؿومضربؿؽم
صعػلمسـف .م
دـيمدًمعـمأربعمأزاحمؽبفمؾبؿمؿبمممسـمذظؽماظـغرمازداجيمععمسفس .م
*ماظزؼقف:متعـكماظػوددة
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ومػوتون ماظؼؾقؾؿونمعـمبطقنماظدلاغسمضقممطلقؾيماٌؿؼدممذطرهمؼعدوغفؿومعـمبطقنم
زغوتيمعقارـفؿومبوٌغربماألودطمبـوحقيموػرانمومطونمشلؿوماسؿزازموآثورمؼبمايروبم
وعـمرجوشلؿومذفرةمبـمسؾدماظؽرؼؿمومأبقمدؼؾؿمبـماًطوبمومظؾينمأبلمدظقؿ مذطرم
بوألغدظسمومعـمبطقغفؿومبينمعلؼـمعـوزشلؿمعالصؼيمظقػرانمومتغؾؾقامسؾقفوممبعقغيم
عبقعمحقفؿمصؿؾؽقػومدؾعمدـنيمعـمؼدمربؿدمخزرمثؿمبعدمدؾعمدـنيمعـمعؾؽفؿم
شلومأخذػومربؿدمعـمأؼدؼفؿمبعدمحروبمووظلمسؾقفومابـفماًرلموادؿؿرتمبقدهمإظبم
أن مادؿقظب مأبق مسؾد ماهلل ماظشقعل مسؾك مإصرؼؼقي مدـي م 3:7مصففز مسروبي مبـ مؼقدػم
اظؽؿوعلميربمأػؾماٌغربمصلغوخمسؾكمتوػرتمومعؾقطفومؼقعؽذمبـقمسؾدماظرغبـمبـم
ردؿؿ معـ ماًقارج ماإلبوضقي مصدارت مبقـف مو مبقـفؿ محروب مرقال مشؾؾفؿ مؼب مآخرػوم
واغؼرضمأعرػؿمبفومومٌومارادماظرحقؾمسـفومسؼدمسؾقفومألبلمغبرلمدواسمبـمصقالتم
اشلقؿلمدـيم :9م صوتصؾًمحروبفمععمٌوؼيمذقعيمبـكمردؿؿمعؾقكمتوػرتمومطوغًمؼبم
ػذهمايربم– مٌوؼيمعؿقرنيماظلردقم– مؼؾؾغمسددمخققشلؿمثالثنيمأظػم 41.111مأوم
تزؼدمسؾكمذظؽمصلثكـمصقفؿمدواسمومصرضفؿمصؾعضفؿماغؿؼؾمإظبمجؾؾمعصوبمومبعضفؿم
إظبمجؾؾمراذدمإظبمشرلمذظؽ.مثؿمحوربمظقاتيمومعطؿوريمومطونمعـمشؾؾفمعـماًقارجم
ؼـؼؾفمإظبماظراصضقيمأومسؾكمرأيماظشقعلماٌذطقرمثؿمحوربمسفقليموأزداجيموأثكـم
صقفؿموأخذموػرانمعـماًرلمبـمربؿدمبـمخزرموموظبمسؾقفومربؿدمبـمسقنمصعؿًم
اظراصضيماٌغربماألودطمثؿمطونماظـوصرماألعقيموظلمؼعؾكماإلصرؼينماٌغربماألودطموم
سؼدمظفمحربماألرصوضمصزحػمإظبموػرانمصقوصرمبفومربؿدمبـمسقنموأزداجيمألغفؿم
صوروامععمربؿدمؼدامواحدةموسـفمأخذواماظراصضقيموروظًمايروبمبقـفؿمحؿكمتغؾىم
سؾقفؿمومصرقمعبعفؿمدـيم454مثالمثوئيموأربعنيمومثالثمواصؿؿحموػرانمسـقةمأضرعفوم
غورا مصؾقؼ مأزداجي مبوألغدظس موأطـر مسفقلي مو مبؼقً موػران مخرابو مثؿ مبـوػو مؼعؾلم
واغؿؼؾمإظقفومبلػؾفمومحشؿفمووظدهمعـمأصؽونمثؿمأنماًرلمبـمربؿدمٌومرأىموػرانم
ادبذػومبينمؼػري،ممدارمعؾؽفؿمومبـقامصقفوماظدسقةماٌرواغقيمغزعمإظبماظشقعيموأدىم
شلؿماظطوسيمووصدمسؾكماٌعزمبنصرؼؼقيموأتكمععفمجقػرمصؽونمعومأعرمعـ مضؿؾمجقػرم
م.مثؿمأنمسفقليمػمالءموإخقتفؿم
ممم
ممممممممقبمممممم مم م مم ممممم ممممم ممم
حملؿدموػرانمدارمعؾؽفمإظبمآخرمعومعر
ظقعؾلمومسؼدم مممممممم مممممممم مممم ممم
مكمضؾعيمأغؽقر،مدارمعؾؽمبينمصوحلمدـيمدؿيمعـماظؼرنماًوعسمموم
ممممم
مممسمؾؽبم ممممممممم ممم مممممممم ممم مم مم مم مممم ممممم مممممم ممم ممم
ممممؽبحمػؽبممقام
إزداجيمزم
مممم
خربقػومومعؾؽقامػـوكمإظبمأنمضطعمعؾؽفؿمؼقدػمبـمتوذػنيمومعـمسفقليماظشقخم
سؾدماظقػوبمتؾؿقذمابـماظغوزيمومػقماظذيمذرحمبقًمابـماظغوزيمومبقـفوموػقمضقظف :م
مممم م
ملمسقضمبفمأرجعو.
سؿريمممالمرمؽبذمؽب مم مم ممممممم
صؾقونمسؿؼونمومبضعونمععوممم ممم
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قبممحدمبطقن مأزغوتيم
مممممممأ
مممممقب مانمسفقليمػؾمػؿمبطقنماظدلاغسمممأوالدمبر
ضدمسؾؿًمممومعرم
ومممم ممم مم
أوالدمجوغوموماظذيمرأؼؿفمظؾشقخمأبلماٌفديمسقلكمبـمعقدكماظؿفقينمٌومذطرمضصقدةم
اظشقخمسؾدماظقػوبمػذامؼب مسددماظؾدرؼنيماٌذطقرؼـمؼبمصققحماظؾكوريمسـدمضقظفموم
اٌؼداد مذو مند مضولمأبقماٌفديماٌذطقرمأيمذومغلىمأيمأنماظشقخمسؾدماظقػوبمعـم
غلؾمدقدغوماٌؼدادمبـماألدقدماظصقوبلمرضلماهللمسـفمصعؾكمػذامؼؽقنمعـماظعربم
واهلل ماسؾؿ موسفقلي مجبقؿ مزبػػي مضول مابـ مخؾدون م"وضقظف موملمؼزل مربؿد مبـ مخزرم
عؿغؾؾومسؾكماسؿولماٌغربماالودطمعؼوزلومصقفومظقعؾكماالصرؼينماظبمانماذؿغؾماًرلم
وابقهمبػؿـيمصـفوجيمصؿغؾىمؼعؾكمسؾكموػرانماخلمػذامإمنومؼظفرمؼبمحربمربؿدمبـم
ممبؾؽنيمبـمزؼريموم
مممم
ؽبمؾبممم م ممم ممممم
مممممؼمقمكبمف
خزرماظشقعيمأوالمومأعومحربفمععفؿمؼبمأخرىمٌومزحػمإظقفؿموظم
مممممم ممممممم مممممممم ممممممم ممم ممم مم مممممم م ممممم
آسبؾمعصوفمعغراوة موذبحمربؿدمغػلفمإمنومطوغًمبعدمعقتمؼعؾكمبلـني .مغعؿمٌوم
ممممـبامإال ماغفمملمميؾؽموػرانموايوصؾمأن مؼب مابـمخؾدونمدبؾقطم
عوتمضوممعؼوعفمابـفمؼدم
ممبـمؼعؾكم
مم
ؽبمنبمم ممممم
وتـوضضموماظصقابمعومذطرتفمظؽمألغفمزبدةمعومغظرغومعـماالخؾورمؼبمذظؽ.مؼمد
طونمعـماظدػوةماظعظوممطوغفمضقسمبـمزػرلمأوموزؼرمعصرمضرشومموعـمطالعفمٌومبعٌمظفم
اٌـصقرمبـمابلمسوعرمظقلتقفمغبرلماظقحشمصؼولمظفم"غبرلماظقحشمالمتـؼودمإظبماظؾقطورم
صذػىمعـال .م
حــؿكمازاظـــــفؿمسـفمؼقدػموسؾلممطؿومازاظـــــفؿمضؾؾمســمأراضلمصوس م
اظضؿرلمؼبمازاشلؿمؼعقدماظبمازداجيموسفقليمالغفمأيماظـغرمملمؼدممشلؿمإظبمأؼومم
ؼقدػمبؾمأرجع معؾؽفمعغراوةمطؿو معرموادؿؿر محملؿدمبـ ماًرلمثؿمألخقف ماظػؿحموم
ظعؼؾفؿ مإظب مأن مزفرت مدوظي مٌؿقغي مو مضفر معؾؽفؿ مؼقدػ مبـ متوذػني موعبقع معؾقكم
اٌغربمعـماىزائرمإظبماظؾقرماحملقطموأخذمعؾؽفؿمومدؾؾفمعـفؿمصؽونمعـمعبؾيمذظؽم
عؾؽ معغراوة مو ماٌراد مبقعؾك موابـف ماظؼوئؿ مبوٌؾؽ مبعده مو مظـؿؿقغي مػمالء ماحد مبطقنم
صـفوجي موؼؼول مشلؿ ماٌؾـؿقن مأؼضو ماخؿؾػ مؼب مغلؾفؿ موغلى مطؿوعي مصؼقؾ معـ مغلؾم
برغسموضقؾمعـماوالدمزؼغماخقه مػقارمالعفموػلمتضؾلمأوتضؽل موالمؼعرفمشلو مأبم
وػذامضقلمابـمحزممؼبمعبفرتفموضقؾمعـماٌؽودؽمبطـمعـمطـزةماو مطـدةموضولمابـم
اظؽؾيب مػؿوعـ ماظقؿـ مشزاػؿ مصرضقش مبـ مصقػل ماظذي مزلقً مبف ماصرؼؼقي مصؾؿو مضػؾم
ترطفؿومبفوموػقماظذيمزللماظدلبرمبفومالغفمملمؼػفؿماصقاتفؿمضولمعوماطـرمبربرتؽؿمالنم
اظدلبر مؼب ماظؾغي ماالصقات ماظغرل معػفقعي موعـ مذظؽ مبربر ماالدد موضول مػوغه مبـ مبؽورم
اظضرؼلل مودوبؼ مبـ مدؾقؿون ماٌطؿورل موطفالن مبـ مظقي مواؼقب مبـ مزؼد معـ مغلوبيم
منموماظدلاغسمبـقم
مممممم
ممسمؽبقمؿبالم مممممم ممم
صوظؾذلمعـموظدمضقسمبـم
اظدلبرمانماظدلبرمصرؼؼونماظدلاغسمواظؾذل ممممم ممم مممممممم ممم
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ممضقس مصورامعـم
برمعـمغلؾمداممعـمعوزؼغمبـمطـعونمبـمحوم مضولماظطدليمخرجمبرمقبممبـم
اخقفمسؿرماظبماظدلبرمصؿزوجمصقفؿمواغشدمسوملماظدلبرمسؾقدةمبـمضقسماظعؼقؾلم م
صوضلـــؿماغومواظؾـربرماخـــــقةمممتـوعـوموػؿمجــدمطـرؼؿماٌـوصـــــى م
وضولماظؾؽريمأنمٌضرموظدانماظقوسموسقالنموأعفؿو ماظربوبمبـًمحقد مبـمسؿرمبـم
ععدمبـمسدغون ،معـموظدمسقالنمضقسمؽبوموظدمضقس مبمرمؽبممب مصؿزوجمبـًمسؿفم"اظؾفو" مبـًم
دػؿونمصقلده ماخقتفمصذػؾًمبفماعفماظبماظدلبرمالغفؿمطوغقامبوظشوممصبوورونماظعربم
صقظدتمظفمعودشسموعودشسمؼؾؼىمبوالبذلموػقمابقماظؾذلمعـماظدلبرموعبقعمزغوتي معـم
وظدهموالبـمسؾدماظدلمإنماظدلبرمعـموظدمضؾطمبـمحوممضولمابـمخؾدونموايؼماظذيمالم
ؼـ ؾغل ماظؿعقؼؾ مسؾك مشرله ماغفؿ معـ مظد مطـعون مبـ مغقح موان مجدػؿ مؼوزؼغ مواخقتفم
طرؼؽسموصؾلطنيموانمعؾؽفؿمجوظقتمومجوظقتمظقسمعـماظدلبرموامنومػقمعـماخقتفؿم
صؾلطنيمصالمؼعؼنبمؼبموػؿؽمشرلمػذا.موانمصـفوجيموطؿوعيمعـماظقؿـ معـمبـكمغبرلم
وأولمعـ ماخرج ماظدلبرمعـماظشوممداوودمسؾقفماظلالممأوحكماهللمإظقف:مؼوداوودمأخرجم
مممواهمابـماظؽؾيبمومعـوزشلؿمعـماإلدؽـدرؼيمإظبم
مامماألرضمر
ؾبمؽبمممم مم
مممجمذ
اظدلبرمعـماظشوممألغفؿم
مم ممممم مممم مممم مم
اظؾقر ماحملقط موجرت مشلؿ مايروب معع ماالصرغٍ مثؿ ماصطؾققا مسؾك مان ماظلقاحؾم
ظإلصرغٍمومشلؿماظضقاحلموماىؾولمحؿكمجوءماإلدالممومطونمعـفؿمعـمتفقدمومعـفؿم
عـمتـصرموعـممتفسموعـفؿمعـمؼعؾدماظشؿس،مومعـفؿمعـمؼعؾدماظؼؿر ،موعـفؿمعـم
ؼعؾدماالصـوم،موأطـرػؿمصـفوجيمإظب ماآلنمال مؼؽودمضطرمعـمأضطورماٌغربمطبؾقمعـم
بطـمعـمبطقغفؿمحؿكمضقؾماغفؿمثؾٌماظدلبرمعـموظدمصـفوجيمبـمذرؼـمبـمبرموغؼؾم
ابـماظـققيمعمرخمدوظؿفؿماغفؿمعـموظدمصـفوجمبـماٌــكمبـماٌـصقرمبـمضبصىمبـم
عوظؽ مبـ مسوعر مبـ مغبرل ماالصغر مبـ مدؾو متـؿفل مبطقغفؿ مإظب مدؾعني مبطـو مو مذطرم
اظطدليمأنمبؾدػؿمعلرلةمدؿيمأذفرمومعـفؿمبؾؽوغيمعقارـفؿمبنيماٌغربماألودطموم
إصرؼؼقيموػؿمأػؾمعدنمومعـفؿمثوبًمبـموزرؼدنمسؼىمسؾكمإصرؼؼقيمأؼومماظلػوحموم
اٌؾؽمؼبمثالثيمصرقمعـفؿماألوظبمبؾؽوغيمعؾقكمإصرؼؼقوموماألغدظسمأؼومماظطقائػموعـفؿم
مممم مإصرؼؼقيم
ممممممممم
ماظشقعي
معؾؽم ممم
مممم ممم
مممممم موٌو
ممرمؽبممب مذطره.
ماظذيم معم
مزؼريم مممم
مممممم مممم
ماظعؾوسم موابـف
ممم مممبينم مممممم
مدسقة
مممم مم
عـود معؼقؿ
هقزمإظقفؿمظؾقالؼيماظعؾودقيماظيتمظعؾكمرضلماهللمسـفموأرضف،معـماٌلقؾيمإظبمغبزةم
صؾذاماخؿطمعدؼـيمأذرلمبلػحمجؾؾمتقطريمومحصـفومبلعرماٌـصقرماظعؾقديمواتلعًم
خطؿفومورحؾمإظقفوماظعؾؿوءمومػلماآلنمخرابمؼبمررفمأرضمبينمعؼرانمممومؼؾلم
اٌغرب مواخؿط مابـف مبؾؽني مبلعره ماىزائر مؼب مأوادط ماظؼرن ماظرابع موطوغً مضؾؾ مصقفوم
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خصوص* م ؼلؽـفو مبـق معزشـي موعو مؼب ماىوعع معـ مأن ماىزائر مبـوػو معؾقك ماألتراكم
ضصقر.موطذاماخؿطمبؾؽنيمابـفمأؼضومعؾقوغيمؼبمػبسموػبقسمعـماظرابعمبنذنمأبقفم
أؼ ضوموماٌدؼيمؼبمذظؽماظؿورؼخمومػذهماٌدنماظيتمبـؿفومعؾقكمصـفوجيمعـمأسظؿمعدنم
اٌغربماألودطمشلذاماظعفد.معوتمزؼريمدـيم 471موابـفمبؾؽنيماظذيمبـكمػذهماٌدنم
مبؾؽنيموعرمدؾىم معقتفمثؿمضومم
ممممممممممممم
ممثؿمضوممبلعرهمابـفمبودؼسم مممبـم ممم م مممممم مم
ممممممقبممممممممممممممممممممممم
عوتمدـيم 84م طؿومعر
بوألعر ماٌعز مبـ مبودؼس مبقؼع مابـ ممثون مدـني موضكؿ معؾؽف مو مسظؿ مأعره موعو مؼشفدم
ظضكوعؿفمأنمسوعؾمبوشوؼيمأدىمظفمعوئيمغبؾمعـماٌولموانمبعضمتراتقىمأػؾمبقؿفم
مماٌغراويمٌوماغؼطعم
مم
عـماظعقدماشلـديممبلوعرلمعـماظذػىموأنمبودؼسمأسطكم مصمممؾمػممقمالمًممممممم مممممممم م
م ممممممممم ممم مم م ممم ممم مممممم مممم مممممم ممم م م
ممضػقزم
ممدوحؾمصػوضسممثوغقنمأظػم
ممممسمؾبشمرؿبمؽبم مم م مم مممم مم مممم مممم
إظقفمثالثنيمغبالمومثوغنيمدبؿومعـماظـقوبموم
مممممم مم مم م ممم ممم مم ممممم ممممممم
وطون مدـقو موظذا مبعٌ مظف ماٌـصقر ماظعرب مو مجرت ماظقضعي ماٌشفقرة مبقـفؿ مبظوػرم
اظؼرلوان.مصؽونمػقمأحدمأدؾوبمدخقلماظعربماظؼرلوانموٌومضدممابـمسؿفمزاويمعـم
األغدظس،مومطونمعؾؽمشرغوريموادؿكؾػ مسؾكمعؾؽفمابـمأخقفمحوبقسمدـيمسشرؼـم
وأربعؿوئي مدؾؿ مظف معـ مدار ماٌؾؽ مبوظؼرلوان م 2111ماعرأة مطؾفو مال مهؾ مظف موػق ،مأعرم
شرؼىمثؿمعؾؽمبعدهمابـفممتقؿموػقماظذيمعدحفمابقمسؾلمبـمرذقؼمبؼقظف :م
ممممممممممعــماظــكدلماٌــشقرمعــذمضدؼؿ م
مومؼبماظــدام
ؿبمممؽبمم
ؿبمم معمـــ
موم مؽبدمؿمــ
مسـمؿبـ مالمعؽبمم
ممممأ مم
أصــحمو
مم ممم
مأحودؼٌمتروؼفوماظلققلمسـماىؾولممسـماظؾقرمسـمطػماألعرلممتقؿ م
وتقؼبمدـيم 612موضدلهمؼبمضصر ماظلقدةمبوٌلقس موعدةمعؾؽف مدؾعيمومأربعنيمدـيمممم
()58مدـيموخؾػماطـرمعـمعوئيمابـمومدؿنيمبـؿوموؼبماؼوعفمعؾؽمغصورىمجـقةماٌفدؼيم
دـي م 91مصؾذل مشلؿ ممتقؿ م 211.111مأظػ مدؼـور مصكرجقا معـفو مثؿ موظب مابـف مضبلم
وادؿؿرتمدوظؿفؿماظبمانماغؼضًمبكخرمػؿمايلـمبـمسؾلمبـمضبلمبـممتقؿمبـماٌعزم
ؼبمحدود مدـي م 77معـماظؼرنم ماظلودسموٌو مضعػمأعرػؿمارهؾمبلػؾفمؼرؼدمعراطشم
بنذنمؼقدػمبـمسؾدماٌمعـمصؿوتمبؿوعلـيمؼبمررؼؼفمواهللموارثماالرضموعـمسؾقفو.م
اظػرضيماظـوغقيمعـمصـوػفيمٌؿقغيموػؿماٌؾـؿقنموعلوطـفؿ مبنيماظدلابرةممموماظلقدانم
ضقتفؿماألظؾونموماألغعوممومسبقػوموممتقزوامبوظؾـوممعـمبنيماألعؿمومػؿمبطقنمومعلوطـفؿم
عوم بنيماظؾقرماحملقطمبوٌغربماظبمضؾؾيمبرضيموػؿماظذؼـمؼؼولمشلؿماظؿقارقمواػؾمشوغيم
عـماظلقدانم"درق"موطونمدؼـفؿماجملقدقيمثؿمادؾؿقامبعدمصؿحماالغدظسموطونمؼؿؾقتونم
عـمعؾقطفؿمؼرطىمؼبمعوئيمأظػ منقىموؼمدي مظفماىزؼيمسشرونمعؾؽومعـماظلقدانم
عوت مدـي م 333م وعر مظـو مدؾى متلؿقؿفؿ مبوٌرابطني موعـ ماذفر معؾقطفؿ مؼقدػ مبـم
توذػنيمصـوولمحـربفـؿمعـعمعلعقد مبـ مواغدود معؾؽمدفؾؿودـيمصؼؿؾقهموغفؾقامسلؽرهم
*مخصوص:مأطقاخ
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وأخـذوا ماظـؾــالد مســـــقة موضــؿـؾــقا معـو مبـفـو معــ معغـراوة موادـؼـطـقا ماٌغورمم
واٌؽقسموغشرواماظعدلماظذيمملمؼؽـمبعدهمعـؾفمآخرماظدػرموطوغقا مؼشوورونماظعالعيم
واصبوبل ماظؾؿطلمتؾؿقذمأبلمسؿرانماظػودلموؼؼػقنمسـدماعرهموغفقفموطونمعـماسقونم
االوظقوء .مػؾؽ مضبل مبـ مسؿرو مدـي م 358موضدم ماخقه مابق مبؽر مصػؿح مدقس ،موعوديم
وتروداغًممواشؿوتموػربماعرلػومظؼقطماٌغراويمثؿمادؿؾوحقامتودالموضؿؾقا مبين مؼػرنم
عؾقطفوموضؿؾقا مبرشقاريمأػؾ متوعلـوموطوغقاماذدمطػرا موؼب محروبفؿ مادؿشفدمذقكفؿم
سؾد ماهلل مبـ مؼودني متؾؿقذ م مؽبوماصبوبل مدـي مػبلني مصودؿلصؾقا مبرشقاري مواخذوام
سؼقؾؿفؿ*مزؼـىمثؿمارهؾمابقمبؽرماظبماظصقراءموادؿعؿؾمابـمسؿفمؼقدػمبـمتوذػنيم
صدسومظؾين ماظعؾوس ،موضدمغزلمظفمسـمزؼـىمٌومطرػًمارضماظصقراءموجوػدمابقمبؽرم
ؼبماظلقدانمحؿكمادؿقظبمسؾكمتلعنيمعرحؾيمعـمبؾدػؿمثؿمانمؼقدػمبـمتوذػنيمدوخمم
أرضماٌغربموضطعمعؾؽمبينمسطقيمعـمصوسمبعدمعوضؿؾمعـفؿمثالثيمآالفم()4111مأوم
أزؼد موضطع معؾؽ مبين م ماًرل معـ موػران موضطع معؾؽ مبين مواغدوس مؼب مصػرو موطؾفؿم
عغراوة مثؿ ماخؿط مؼقدػ مبـ متوذػني معدؼـي معراطش مدـي مأربع مو مػبلني مواربعؿوئيم
وغزشلومبوًقومموزادمدقرامسؾكمعلفدماظصالةمومضصؾيمصغرلةمالحذلازمأعقاظفمومطؿؾم
تشققدػومسؾكمؼدموظدهموػقماظذيمغبؾمأػؾمصوسمسؾكمادؿؽـورماٌلوجدموطونمضؾؾفم
علوجدػومؼبمشوؼيماظؼؾيمواعؿدمعؾؽفمإظبماىزائرمومبلطماظعدلمأمتمبلطمومشزاماألغدظسم
صلوضعمبوظؽػرةمؼبماظزالضيماظقضعيماٌشفقرةماظيتمزؼـًمشلومبغدادمومايرعنيمومشرلػؿوم
عـمعدنماظشرقمومذوعمخدلػومإظبم"عرة"م 120مضوسدةمعـمعدنماشلـدمومبعٌمظفماظـوصرم
اظعؾودلمخرضومطـرلامؼؼصرمسـفوماظقصػموضطعمثقارماألغدظسمعـؾمابـمسؾودممومشرلهموم
عوت مرغبف ماهلل مو مغػعـو مبدلطوتف مسؾك مرأس ماٌوئي ماًوعلي مو مطون مضؿؾ معـ مطػرةم
برشقاري مدؾعي مأالف مو مثالمثوئي م 8411مسـد مصكرة مععؾقعي مػـوك مرغبف ماهلل مو مؼبم
اىـيمعلواهمثؿموظبمابـفم"سؾل"مصؽونمخرلمعؾؽمودوظؿفمسزةماإلدالممطونمصؼقفومسوٌوم
ص وضالمومؼبمأربعيمسشرمعـموالؼؿفمزفرمأعرماٌفديمومؼبممثوغلمومسشرؼـمعـفومطؿؾم
بـوءمعراطشموأعرمحبرقمطؿوبماألحقوءمأشراهمسؾقفمأبقماظؼودؿمبـمغبدؼـمومؼؼولمأنم
ابـ مرذد مو ماظؼوضل مسقوض مواصؼوه موظذا مضؿؾ ماٌقحدون ماظؼوضل مسقوض مبويؿومم
ممممدمعومجوػدمؼبماهللمحؼمجفودهمبوألغدظسم
ممدـيمدؾعمومثالثنيمبع
بددقلي،مومعوتم ؽبسمكبؾم مكوبم مممم مم ممممم مم
مم مم مم مممممم مم
مهمواتصؾًمحروبفم
مممممم
ممقبممممم مم مم
ومضوممبلعرهمومظدهمتوذػنيموأخذمبطوسيمأػؾماظعدوتني،مطلبقفموجد
مممممممممممممممممممم مم مممم مممم مم ممممم مممممممم م ممممممممم
ممإظبموػرانمؼبمعقاحدةمابـمعقؿقنمضوئدم
ممممممم
ممممقبمم مممممم مم ممممم مممممم مممممم
عـمأولمأعرهمععمسؾدماٌمعـمبـمسؾلمإظبمأنمصر
م مممم مممممممم مم مممممممم ممم مم مم ممم ممم
أدورقؾفمبوظؾقرمومحوصرهماٌقحدونمصؾؿومسؾؿمأغفمالمروضيمظفمودعمأصقوبفمومخرجمظقالم
*مسؼقؾؿفؿ:معؾؽؿفؿ
غلكيمأ:مممدمرؾبممةقبم
120مم م مممم
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سؾكمصرسمسؿقؼمأضقؿفمؼبماألوسورمؼبمررؼؼفمصذلدىمبفمؼبمبعضماألخودؼدمصقجدوهم
عقؿو مصؾققي متؾؽ ماظؾقؾي مأي مسقد ماظػطر مدـي مإحدى مو مأربعني مصصؾى مسؾك جذعم
وادؿلصؾماظؼؿؾمسؾكمأصقوبفمرغبفؿماهللمومضدمػربمبعضفؿمظؾـفرماٌـقدرمعـمرأسم
اظعنيمصلضرمماظـورماٌقحدونمؼبماظقاديمومطونمعشعؾومصؿـمبؼلماحذلقموعـمخرجمضؿؾم
ومٌومبؾغمعراطشماًدلمبوؼعقامابـفمإبراػقؿمثؿمخؾعموبقؼعمسؿفمإدقوقمبـمسؾلمثؿم
وصؾماٌقحدونمإظقفومصكرجمإظقفؿمؼبمخوصؿفمصؼؿؾفؿماٌقحدونمؼبمذبؾسمسؾدماٌمعـم
صوغؼرضمأعرمبينمتوذػنيمإظبماآلنموظؽؾممبداؼيمغفوؼي.مصودؿقظبماٌقحدونمسؾكماٌغربم
أعبعمثؿمجوزمسؾدماٌمعـمإظبماألغدظسمدـيمإحدىمومػبلنيموضؿؾمطوصيمأعراءمٌؿقغيم
وػربمجؾفؿمإظبمعققرضيمذرضلماألغدظس.ماظػرضيماظـوظـيمعـمصـفوجيماوالدمشوغقيمبـًم
ؾبممم معلقؼبمعـمبطقنمصـفوجيمؼؼولمظفمسؾلمبـم
مممؽبلممقصي
سؿمؼقدػمبـمتوذػنيموأبقػؿمعـمعم
ممممم م ممم مممم مم مممممممممم
ضبلمعـماظشفعونمومظفمعـ مشوغقيمربؿدمومسقلكمصقظبمسؾكمبـمضبلماألغدظس ،موم
ربؿد م ذرضفمطؿققرضيمومؼوبليمومشرلػو.مأعومضبلمأخذمعـفمعؾؽفمومػؾؽموأعومربؿدم
صودؿؿرمؼبموالؼؿفماظبمانمػؾؽمثؿمخؾػفمابـفمسؾدماهللموتقارثقاماٌؾؽمبشرضلماالغدظسماظبم
انماغؿؼؾمسؾلمبـمربؿدمبـمسؾلماظبمجبوؼيموععفماخقتفمضبلموسؾدماهللمو ماظغوزيم
وعؾقطفومعـمؼديمابلماظربقعمبـمسؾدماٌمعـمدـيم 692مصزحػماظقفماٌقحدونمصؽونم
عصوف ماظؼؿول ممبؿقفي مصـفؾفؿ مسؾل مبـ مشوغقي موػزعفؿ مأضؾح مػزميي موصؿح ماىزائرم
وعوزوغيموعؾقوغيموسظؿمعؾؽفمصلرحماظقفمؼعؼقبماٌـصقرماظعلوطر مصؼؿؾقا مسؿوظفمبوٌدنم
اٌذطقرةمومػقمؼقعؽذ مربوصر مضلـطقـي مصفرب مإظبمررابؾس موادؿـصر مبؼراضشماظغقبزميم
ويؼمبفمجؾمضقعفمعـمٌؿقغيموعلقصيمصػؿحمارضماىرؼدمواضوممبفومدسقةمبينماظعؾوسم
طؿومطونمؼقدػموبعٌموظده ماظبمبغدادمصفدد مظفماًؾقػيماظعفدمورؾى معـفماإلسوغيم
مممفمصالحماظدؼـ مإظبم
مدهمصؽؿىمظ
ممميمقبمممم مم
صؽؿىماًؾقػيمإظبمصالحماظدؼـمؼقدػمبـمأؼقبمأنم
م مم ممم ممممممم مم م م مممممم مممم م ممم ممممم ممم
ضراضشمصوتصؾًماؼدؼفؿومصػؿقوماىرؼدموؼبمخاللمذظؽمعوتمسؾلمثؿمضوممبوالعرماخقهم
ضبلمصوطـرمتدوطبف مظؾالدماصرؼؼقيماٌقحدؼـمعرةمبعدمأخرى مواظؿؼكمػقمومأبقمربؿدم
مومواصؿكورمحبروبمذدؼدةموصدلماظػرؼؼونمرقلماظـفورمثؿماغؼضمجـدم
مممم
صمؾمؿبرمؾبمممممم مممم ممم مم ممممممم م ممممممممم مم مم ممممم مممممممممم مم
سؾدماظقاحدمبمكب ؽب
مممممممم ممم
مممممممأردؾم
ممػقمجرضبوماظبمضوبسمورجعمابقمربؿدمزوصرامو
ابـمشوغقف مآخر ماظـفورمو مأمصمؾمًمؽبمممم مم مممم ممممم مممم م مممممم مممم
ظؾـوصرمبـمؼعؼقبماٌـصقرمبوظػؿحمالنمابومربؿدمسوعؾمظفمسؾكماصرؼؼقي،موػقمابقماٌؾقكم
ايػصقنيمصؾعٌمظفماظـوصرمعوئؿك ماظػم مدؼـورموممثومنوئيم()911طلقةممومثالمثوئيم
 411مدقػمو معوئيمصرسمشرلمعومأغػدمظفمعـمدؾؿيموجبوؼيمووسدهمبوظزؼودة مثؿمأنمإبـم
شوغقيمشزامتؾؿلونمصؼورنمذظؽموصقلمأبلمسؿرانمبـمؼقدػمبـمسؾدماٌمعـمإظبمتوػرتم
ؽبمؾب مابـمشوغقيمبفوموػزممجـدهموضؿؾفمو مادؿؾوح متوػرتمصؽونم
ؽبمممفم
وػق مواظلمتؾؿلونمصلصمموب
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اخر ماظعفد مبعؿراغفو ماظب ماآلن .مواعؿألت مؼده مبوظليب مصوسذلضف مابق مربؿد مصودؿـؼدم
األدورى معـ مؼده مو ميؼ مبطرابؾس مثؿ مسزم مسؾك مععوودة مايرب موبوؼعف مأوظقوؤه موم
اظذواودةمسؾكماٌقتموحشدمعبقعمضؾوئؾمررابؾسمواعبعقامسؾكماصرؼؼقيمصزحػماظقفؿم
ابقمربؿدموذظؽمدـيمدًمعـمضرنماظلوبعمصؿزاحػومسـدمجؾؾمغػقديمواذؿدتمايربم
صوخؿؾً معصوفماظؼؿولموعوتمذقخماظذواودةمعلعقدماظؾؾطموابـمسؿفمحرطوتموذقخم
بينمضقبرمةمواظغوزيمأعرلمعغراوةموشـؿماظقحدونمعـمسلؽرهممثوغقيمسشرمأظػم29111معـم
اظظفر مثؿ مإن مإبـ مشوغقي مزحػ مإظب ماٌقحدؼـ مبعد ذظؽ مو مزحػقا مإظقف مصؽون معصوفم
اظؼؿولمبقدانمصفزعفؿموادؿقظبمسؾكمضوبسمواظزابموأروسفمأػؾمبلؽرةمثؿمتقجفًماظقفم
حشقدماٌقحدؼـمصدخؾماظرعؾ مصلسفزػؿمثؿمإنمابـمشوغقيمشزاماٌغربمصلوضعممبغراوةم
بقاجرمطؿومعرمثؿمزحػماظبمابـمشوغقيمإظبماصرؼؼقيموععفمػقارةمبظعوئـفؿموأبؾكمذقكفؿم
ممجـوسمبالءامحلـومصوغفزمماٌؾـؿقنموابـمشوغقيمثؿمزحػمعرةماخرىماظبمتقغسم
مةمبـم
بمؾبعمؿبمرؽبممم
صؿؾؽفوموسظؿمعؾؽفمحؿكمػزممبعدمحرب مذدؼدموشزامدفؾؿوديمو مدؾكموشـؿمثؿمٌوم
وظلمابقمزطرؼوءمصرفموجفمايربماظقفمصشردهماظبمورضؾيمواخؿطمبفومعلفدهماٌعؾقمم
وٌو مغزشلو مؼب مإتؾوسف م ومل مؼزل مابـ مشوغقي مؼدوخ ماٌقحدؼـ مورسوؼفؿ معرة مبعد ماالخرىم
وؼوخدمبـورمبينمتوذػنيمإظبمأنمػؾؽمًؿلنيمدـيمعـمإعورتفمدـيم744مبشؾػمهًم
عؾقوغيمصوغؼرضمأعرمٌؿقغيموبودمعؾؽفؿماظبماالنمواظؾؼوءمهللموبؼلمضؾوئؾمطؾمصـفوجيم
بعدمػالكمضبلمعـماظؼؾوئؾماظغورعيموضولماظشوسرم م
دلرؾىمحؼملمبوظؼــوموعشوئكـلممطلغـفؿمعــماظطـقلمعوظــؿقامعرد م
فبممممممممممممامخػوصومإذامدسقامممطــرلامإذامذـقبذموامضؾقؾمإذامسدوا م
ثمكبمؼممو ملمماذامظؼــــق
بطعـمطلنماظطعـمالمرعـمسـدػؿمموضربمطلنماظـورمعـمحرهمبرد م
وػؿ ماظذؼـ مضول مصقفؿ مابـ مرذد مػؿ مغبوة ماظدؼـ .موضدواله مسؾك مبـ مؼقدػ مضضوءم
ضررؾيمدـيم :مإظب مدـيم 23معـماوائؾماظلودس مثؿمسزظفمووظلمابـمغبدؼـمصودؿػرغم
ظؿوظقػماظؿقصقؾمواظؾقونمذورحماظعؿقؾيموخؾػمضبلمبـمشوغقفمثالثمبـوتمبـكمشلـم
أبق مزطرؼوء مضصرا مبؿقغس مؼعرف ماآلن مبؼصر ماظؾـوت مأضوعً مهً مجراؼؿف مععظؿوتم
ظقصقيمأبقفـمبذظؽمشلـمومحػظفـموضدمؼؼولمأنمابـمسؿمشلقبـم مخطىماحداػـمصؾعٌم
اظقفومأبق مزطرؼوموضولمػذامابـمسؿؽمو مػقمأحؼمبؽمصؼوظًمظقمطونمابـمسؿـومعومطػؾـوم
االجوغىماظبمانمطـمسقاغسمضولمابـمخؾدونماخدلغلمواظديماغفمأدركمواحدةمعـفـم
اؼوممصؾوهمتـوػزمتلعنيمدـيمصؼولمطوغًماذرفماظـلوءمغػلوموخؾؼوموأزطوػـمأخالضوم
وأعومبوضلمصـفوجيمعـؾمزواوةموشرلػؿمالمعؾؽمشلؿماصوظيموأسزػؿمجوغؾومبوٌغربماػؾم
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اىؾؾماٌطؾمسؾكمتودالموبزواوة مأػؾماىؾؾماٌطؾمسؾكمدظسموصقؿو مذطرغومطػوؼيمواهللم
اٌقصؼمظؾصقاب م
مممقاممادؿققذوامسؾــــقفومصــلمودـــــطماظلــودس م
مممؽبمؽبسمــؾم
عقحدونماتقامعـمبعــــدمذاوم
وجفمتلؿقؿفؿمعقحدونمانمذقكفؿماٌفديمبـمتقعرتمٌومذػىماظبماٌشرقماولم
سوم معـ ماٌوئي ماظلوددي مظؼل ماظغزاظل موأخذ مسـف مررؼؼ ماالذعري مؼب ماظؿقحقد مواػؾم
اٌغربماذمذاكمسؾكمعذػىمايـوبؾي،مٌؿقغيموشرلػؿ ،مصؾؿومزلعمبفمسؾدماٌمعـمؼبم
جبوؼيموػقمؼؼرأ مؼبمتؾؿلونمورورمذطرهماػؿؿًماظطؾؾيمبؾؼوئفمصوولمعـمدؾؼ مإظقف مسؾدم
اٌمعـمصل ظؼوهمحبرامؼبماظعؾقمموالمدقؿوماظؿقحقدمواظػمصقفمطؿوبومزلوهمبوٌرذدةمملمؼؽـم
ضموـبم مبؾؿؿقغيم
معقحدؼـم متمممؽبؿبعمرمؼ م
مم ممم ممم
مأغػلفؿ
ممم مممم م
عـؾف مصلخذ مأصقوبف مسـف مررؼؼ ماالذعري مصلؿقا
وشرلػؿ موطون مسؾد ماٌمعـ مضؾؾف مؼؼرا مسؾك مابـ ماًطقى ماظصالة مواظشقخ مسؾد مدالمم
اظقؼللمضفقعماظشقخمأبلمعدؼـمرغبفؿوماهللمتعوظب.موطونمأبقمحوعدمذقكفمأتكمعغربوم
ظزؼورةمؼقدػمبـ متوذػنيمصؾؿوموصؾماإلدؽـدرؼيمزلعمبف معوتمصرجع مومذظؽ مضؾؾم
تقجفماٌفدىمظؾؿشرقمثؿمٌومزلعمبؽؿوبماألحقوءماحذلقمبوألغدظسممبشقرةماألعرلمسؾلم
وطونمواصؼمذظؽمضدوم ماٌفديمسؾقفموحؼؼمظفماًدل معدمؼدؼفمؼبمربوصؾمسبق مأربعؿوئيم
 511معـماظطؾؾيمؼدسقمسؾكمأػؾ ماألغدظسمصـطؼماٌفديمصؼولماؼفوماظشقخمؼؽـموبوشلؿم
مممماهلل"،مصؿـمثؿمحدثؿفمغػلفمبوًالصيمومػقم
ممصؼولماظشقخم"سؾكمؼدكمإنمذوء
مميمقبمممم مممم مم ممم مم مممم ممم مم
سؾكمؼد
عـمػرشيمأحدمبطقن ماٌصوعدةموٌو مرجع معـ ماٌشرقمو مازفرمأعرهمبوٌؾؽمدـيم625م
واحسمبفمسؾلموضقؾمػذامصوحىماظدرػؿماٌربعماظذيمؼـؿظرمعؾؽفمبوٌغرب.مممم م
صفربمإظبمأشؿوتمثؿمإظبمأػؾفمصؿـعقهمعـفمورجعقامإظبمسؾلمممقبم
صلرادمأنمؼؼؾضمسؾقف ،م مم ممم ممم ممم مممممم مممممممممممممممممممم مممممم مم مم
مبراطش مصلوضع مبفؿ م موطود مأن مؼلؿلصؾ مجـده .م مثؿ مأن مبؼقي ماظعلؽر مٌو مرجعقا ظفم
ضوظقا:مأؼـمعوموسدتـو".مضول:مالمؼطؾعماظػفرماظصودقمحؿكمؼلؾؼفماظؽوذب"موبؼلمسؾكم
حوظفمعـمدسقىماٌؾؽمإظبمأنمعوتمدـيم 635موطونمادؿكؾػمسؾدماٌمعـمصؽونمعـم
خدلهمعومػقمعشفقر .م
وسؾد ماٌمعـ مػذا مطقعل معـ مبين مسوبر121جؾؾفؿ م مودط مجؾول مأررارة معطؾ مسؾكم
أػـويمأومأحـويموبعضفؿمؼؼقلمإغفمعـمسؾسمأحدمضؾوئؾمضقسمبويفوزممواظظوػرم
األول.موطونمعـماظعؾؿوءماىفوبدةمواظػؼفوءماألطوبرموطذظؽمأوالدهموطونماظعدومضدمعؾؽم
ادػوضسمودقديموررابؾسمصغزاػؿمسؾدماٌمعـمحؿكمخؾصفومعـماظعدوموأطـرمعـ مشزوم
األغدظسمصدوخماظؽػرةموضطعمعـفؿمأسؿولمٌؿقغيموؼبمدـيم 653مأغوخمسؾكمدؾؿيمصػزسقام
121مغلكيمأ:مبينمسوعر
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إظبماظؼوضلمسقوضمصلجوزماظؾقرمإظبمضبلمبـمشوغقيمجدمضبلماٌورمؼبماظػرضيماظـوظـيم
عـ مصـفوجي .مصؾؼقف مبوًضراء مورؾى معـف مواظقو مسؾك مدؾؿي مصؾعٌ مععف مضبلم
اظصقراويمصؽونمايربمبقـفؿمدؿيمأذفرمإظبمأنمدخؾقامؼبماظطوسي،موادؿعظؿمعـصىم
اظؼوضلمسقوضمصعػومسـفمإالمأغفمغؼؾفمإظبمبودؼيمدوالمصؾؼلمصقفؿمضوضقومإظبمأنمعوتم
ممسؾقفمعـمضؿؾفم
ممممممم
مممممممؽبسممبم مممممم
وغبؾمإظبمعراطشمصدصـمصقفوموضدلهمعشفقر.موضدمضقؾمإغفم مد
دـيم655م م م ممم مممممم ممممم مممم ممممم مممم م ممممممممممم
مرضلم ماهلل مسـفم
مطونم مم م
مممم ممم
ممممم موضد
م"اإلحقوء"
مإحراقم ممم م
مممم مم ممم
مأصؿكم ممجبقاز
ممممم مممم
مممم مبلغف
ماتفؿقه
مألغفؿمم ممم
قبمم م مم
ممموم
ممبويؿ
ؼؿػرغمظؾعؾودة،مؼقمماظلؾًمأخذامبويدؼٌ:م م
مممممم"ؼومعقدكمتػرغمظلمؼقمماظلؾً" م
صؽونمأسداؤهماٌقحدونمذـعقامسؾقفمبذظؽمأؼضو .م
ثؿمأنمابـمشوغقي،مٌومهؼؼمتغؾىماٌقحدؼـ،مػربمإظبمعرلوضيمبشرقماألغدظسمسـدم
أخقفمربؿدموحوصرتمجققشمسؾدماٌمعـماذؾقؾقيمواذؿدماظؼؿولمإظب مأنمصؿقًمسـقةم
وأتكماظؼؿؾمسؾكمسؾدماهللمبـمأبلمبؽرماظعربلمعـمشرلمضصد .م
مومضدممإظبمعراطش،موجدػؿمؼؿؼدعفؿماظؼوضلمأبقمبؽرمصغزاهمسؾدماٌمعـمؼبمابـفم
ممممممم
ممممؿممبممممممم مممممم م ممم مممممممممم ممممممم م ممممممم ممممممممم مممممممم مم
ثؿممظ
واغصرفمػقموأصقوبفمبوىقاؼزمواإلطرامموػؾؽماظؼوضلمؼبمررؼؼفمراجعو.مودصـممبؼدلةم
صوسمدـيم653مرغبفماهلل .م
وؼبمدـيم 657مشزامإصرؼؼقومودخؾماىزائرمسؾكمحنيمشػؾيموػزممأػؾفومصـفوجيم
وبينمعزشـيمودخؾمجبوؼيمعـماظغدمصؾوحومثؿمدرحمابـفمربؿدمإظبماظؼؾعيماظيتمتعرفم
اآلن مبؼؾعي مبين مغبود مضؾؾي مذبوغي موبفو مؼقعؽذ مجقذـ مابـ مسؾد ماظعزؼز ،مصػؿقفوم
وحرضفوموضؿؾمجقذـمومثوغقيمسشرةمأظػومعـمجـقده .م
وأولمعـماخؿطمػذهماظؼؾعيمغبودمبـمبؾؽنيمبـ مزؼري؛مأحدمعؾقكمصـفوجيمٌوم
ادؿؼؾمبوإلعورةموخرجمسـمروسيمابـمأخقفمبودؼسماٌؿؼدممدـيم 4:9موغؼؾمإظقفومأػؾم
ميموأطـرمأػؾمعلقؾي.موطونمؼعظؿماظعؾؿوء،مصرحؾمإظقفومطـرلمعـفؿمصصورتم
مم
مممممخمؽبرمبؿبمؽبمممممممممم ممم ممممممممم مممم مممممممممم مممم م ممممم ممممم مممم مممم ممم
غبزةمو
بؾدامعلؿؾقرةمطـرلةماظؿفورموطونمأزفر ماظلـيمومضؿؾماظراصضيمورضكمسـماظشقكني.م
ممممممممم.قبم م
وعومؼؿعفىمعـفمأنممزؼرؼومبـمعـودماخؿطمعدؼـيمآذرلمؼبمدػحمجؾؾمتقطريمطؿومعر
ممممممم م ممممممم مممممممممم مممممممم مم ممممممممم م مم مم مم مم مم مممم مم
وأعومابـفمبؾؽنيمبـمزؼريمصوخؿطماٌدؼيموماىزائرموعؾقوغيمومإبـفمغبودمبـمبؾؽنيم
بـمزؼرىمصوخؿطماظؼؾعيماٌورةماظذطر.مصؿدؼـيمزؼريمخربًموعدؼـيمابـمابـفمخربً،م
وعدائـمبؾؽنيماظـالثي عؿؾقراتماظعؿرانمبؾمؼبمزؼودةمسؾكمتطوولماظزعـموالمذؽمأغفم
رزقماظلعودةم ؼبمسؿؾف .م
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وٌومذػىماٌعزماظعؾقديمإظبمعصر،مأدؾؿمإظقفمإصرؼؼقيمواٌغربموأعرماظـوسمبوظلؿعم
واظطوسيموأوصوهمبلعقرمطـرلةموزلوهمؼقدػموٌومذقعفمعـماظؼرلوانمإظبمادػوضسمضولمظفم
ٌومأعره مبوظرجقعم"إنمغلقًموصقيمصالمتـلكمثالثومأؼومطون،مأنمترصعماىؾوؼيمسؾكم
أػؾماظؾودؼيموالمترصعماظلقػمسـماظدلبرموالمتقاظلمأحدامعـمأػؾمبقؿؽمصنغفؿمؼرونم
أغفؿمأحؼمبوألعرمعـؽموطونمظفمأربعؿوئيمجورؼيمحؿكمأنماظؾشوئرموصدتمسؾقفمؼبمؼقمم
مدماظلرلةمإالمأغفمراصضلم
مم
عـؾف.موطونمجقممقبمممم م مممم ممممممممم م
واحدمبقالدةمدؾعيمسشرموظدا.موػذامملمؼلؿع م ممممممممم مم
والمذؽمأغفموؼقدػمبـمتوذػنيمعـمأسظؿمعؾقكمصـفوجي.موصـفوجيمبؽلرماظصودموم
إلبـمدرؼدمبؽلرماظصودمالمشرلموعـمصؼفوئفؿماظؽؾورموسؾؿوئفؿماألخقور :اظشفوبمبـم
مخرلةمواظؼقاسدماحملصقلمواظؿـؼقح.مدؽـمعصرموعوتمبفوممم
مممممممب م ممممممممم مممم م مم ممممممممم ممم م م ممم مممممم ممم
اظؼراؼبمصوحىماظػروقمواظد
ممممم مم مم م ممممممم
دـيم795موطذظؽمعـفؿمصوحىماآلجروعقيمماٌشفقرم"بوظدلطي"موطـرةماظشروحموشرلػؿوم
ممومالمؼلعفمػذامماٌكؿصر .م
وبؾؽني مبضؿ ماظؾوء مواظالم موطلر ماظؽوف ماٌشددة ،موطـً مؼب معبوسي معـ مسؾؿوءم
إدؽـدرؼيممبفؾسمرئقلفؿمؼبماألدبمواظعؾؿمووادطيمسؼدمدؾؽفؿمؼبماظؿورؼخمواىقدم
وحلـماظػفؿ،مماظ عالعيماظؾورع،ماحملؼؼماىوععماٌوغعمأخقغوماظلقدمربؿدماٌلرليمإذم
ضدم معؽؿقب مسشقي ماًؿقس مدودس مرعضون مدـي م 2315معـ محضرة معؾؽ معراطشم
اظلؾطون مربؿد ،مطؿى مضؾؾ معقتف مألن معقتف مطوغً مبرجى متؾؽ ماظلـي ،معضؿـف مأغفم
بعٌمظعؾؿوءماإلدؽـدرؼيم 25.111مرؼولموأربعنيمرؼوالمصؾـققظقيمصقشذلوامعقضعومؼؽقنم
ضرابي مظؾعؾؿوء .م موضول مطوتؾف :مصقؾي مخودعـو مصالن ماظصـفوجل ،مصـووظين ماٌؽؿقبم
صقجدتمصوحؾفمجعؾمصققمصودماظصـفوجلمبؽلرةمومصؿقي.ممصؼؾًمعومتؼقظقنمصقفم
صلؽؿقا.مصؼؾً:مملمأصؼمسؾكمصؿحماظصودمؼبمأيمعظونمذظؽمالمؼبمطؿىماظؾغيموالمؼبم
شرلػوموإمنوماظذيموضػًمسؾقفمإعومبوظؽلرمواظضؿموطونمأطـرػؿمجوػالمحبوظلمصؼربقغلم
وأحلـقا مإظل مواذؿغؾقا مبضقوصيت مواحدا مبعد مواحد .موٌو مضدعً مسؾك مذقكـو مخومتيم
احملدثنيممبصرمأبلماظػقضماٌرتضكمبردماهللمضرضبفموأدؽـفمعـماىـونمصلققف،م
أخدلتفمبذظؽ،مصزادغلمدرورامرغبفماهللمتعوظبمورضلمسـفمآعني .م
وٌو مدخؾً ماإلدؽـدرؼي مدوبع مربقع ماظـوغل مضودعو معـ مايٍ مدـي م 2316مدسوغلم
اظعالعيمأخقغوماٌلرلي،مصذػؾًمععفمحؿكمدخؾـومصـدوضو*م(طذا)مطؾرلامػوئالمبعقدم
اٌفقىمسـمأدراكماظعقون،مطـرلماظؾـوئنيموماظعؿؾيمواألسقان،مأجؾلينمبفمععمحؾؼيمعـم
اظعؾؿوء موعبوسي معـ ماظصؾقوء ،مصقضرت مأغقاع ماألرعؿي موأصـوف ماظػقاطف مواألذربيم
صللظً مبعد ماألطؾ مسـ مذظؽ .مصؼول مظل ماظعالعي ماٌذطقر ماذذلؼـو مػذا ماظػـدق مبلوظؽؽمم
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مؿؿمبفمإصالحفموؼؽقنمخراجفمظؾعؾؿوءم
ممممممممممم
ممممؾبممممممم م م ممممم مم مم ممم
اظدراػؿماظذؼـمبعـفؿمم(طذا)ماظلؾطونموصوضؾفؿمغ
مممممممممممم ممممم مممممممممممم مم مم ممممم مم
طؿومطؿىمظـومأوال .م
وظـرد مسـون ماظؼؾؿ مإظب مأخؾور ماٌقحدؼـ .مثؿ مبعد موضعي ماظؼؾعي ،مزلع مأػؾ مإصرؼؼقيم
جبـقدماظغربمأتؿفؿ،مصقشدوامايشقدموجـدواماىـقدمورجعقامإظقفمصففزممشلؿمابـفم
سؾدماهللماٌذطقر،مصؽونمعصوفمايربمبلطقػ،مصوضؿؾقامثالثيمأؼوممثؿماغػضًمعبقعم
إصرؼؼقيمواظعرب.مودؾكمسؾدماهللمغلوءػؿموؼبمدـيم 668معوتمسؾدماٌمعـموبقؼعمأبقم
ؼعؼقب مو مؼب مدـي م ،674مظؼى مبلعرل ماٌمعـني موػق مأول معـ مظؼى مبف معـ معؾقك مػذهم
اظعدوة ،موطون مؼقدػ مؼؾؼى مبوألعرل مصؼط موطذا مابـف مسؾل موخورى ماظعرب مبنصرؼؼقيم
ؼلؿدسقفؿمظؾففود،مصلجوبقهمووصدوامسؾقف؛مطؿومػقمععروف،مثؿمشزاماألغدظسمصػؿحم
وبرةموضؾعيمربوعموضـطرةماظلقػمثؿمرجعمإظبمعراطشمومؼبمدـيم 88مغفضمعـمعراطشم
شو زؼومإلصرؼؼقيموتؼؾضمسؾكمسؾلمبـماٌعزمبؼػصيمووصدتمسؾقفمعبقعماظعربمبوظطوسيم
ثؿمرجعمإظبمعراطش .م
دـيم،691مشزاماألغدظسموحوصرمذؿزؼـمثؿمأنماظـصورىمخرجقامصقجدواماٌلؾؿنيم
شوصؾنيمصففؿقامسؾقفؿموأصقىمبلفؿمؼبمتؾؽماظقضعيمصؿوت.موضدمأبؾكمبالءمحلـومؼبم
ػذه ماظلـي موازلف مؼقدػ موطـقؿف مأبق مؼعؼقب مو مػق مأول معـ مطؿى مؼب مأول ماظردوئؾم
ايؿدماهلل.مإسؾؿمأنماظـيبمصؾكماهللمسؾقفمومدؾؿمطونمؼؽؿىمؼبمأولماظردوئؾماظؾلؿؾيم
صؼطموادؿؿرماألعرمؼبمذظؽمإظبمأنموظلماظلػوحمأولمعؾقكمبينماظعؾوسمصزادماظصالةمسؾكم
اظـيبم(صؾع)مودامماألعرمسؾكمذظؽمإظبمأنمبقؼعمؼقدػمبـمسؾدماٌمعـمجعؾمعؽونم
اظؾلؿؾيمايؿدمهللموسؾقفماظعؿؾماآلن،مثؿمبقؼعمابـفمؼعؼقبماٌـصقرماٌشفقرموؼبمأؼوعفم
زفرمأوالدمشوغقيمبنصرؼؼقيمسؾكموضبلمصؿغؾؾقامسؾكماىرؼدمصزحػمإظقفؿوماٌـصقرعـم
عراطش مدـي م 94موعبع مابـ مشوغقي معبقع ماألسراب موضراضش ماظغزي مصوحى مرربؾسم
مةمصلدبـمصقفؿمابـمشوغقي،مصكرجمإظقفؿم
ممم
مممقبمممم م مممم ممممم مم ممممم ممم مم ممممم
بـمسؾدماٌمعـممبغر
صؾؼقفؿمأبقحػصمؼقدػمم مم مممممممم مم
اٌـصقرمعـمتقغسمصوظؿؼقومبويوعيمصوغػضًمعبقعمابـمشوغقيمودوخماٌـصقرماظلقاحؾم
ممومضراضشموضؿؾمجؾماٌؾـؿنيمورجعمإظبم
مم
مممممزؾبمقبممممممم ممممم مم م ممممممم مممم م ممم
ودؾكمعـمحرممابـمشوغقيموذوؼفموأعـماظ مغ
م مم ممم مم مممممم مم ممممممممممممممم
عراطشمدـيمأربعموممثوغني،مثؿمأنمابـمشوغقيمتغؾىمسؾكمبلؽرةموحوصرمضلـطقـيم
وجبوؼي ،مصـفض مإظقف ماٌـصقر معـ معراطش مصؾؿو موصؾ معؽـودي مبؾغف مطؾى ماظعدوم
بوألغدظسمصلػؿفمذظؽمصوجوزماظؾقرمواراحمبؼررؾيمأؼوعومومطؿؾًمجـقدهمثؿمزحػمظؾعدوم
بوالرك 122دوحي مبطؾققس مصؽوغً ماشلزميي ماٌشفقرة مسؾك مإبـ ماظؼؾقس موإبـ ماظرغؽ*م
ماألركم ALARCOS
*
ماظؽؾقس،م Alphonseموإبـماظرغدم-مHENRIQUEZ
122
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ظعـفؿوماهللمصؼؿؾم 41.111معـفؿموأدرمػبليمأالفمعـمزسؿوئفؿمبؼصؾيماالركمصػدىم
بفؿمأدرىماٌلؾؿنيمدـيم،6:2ممثؿ123مدورمإظبمرؾقطؾيممصلحرقمبلوئطفوموبلوتقـفوموم
ضػؾ .مدـي م 6:4متؼدم مإظب ماذؾقؾقي مصلدر مضوضقفو مأبو ماظقظقد محػقد مابـ مرذد مثؿ مأرؾؼم
دراحفموغبؾفمإظبمعراطشمصؿقؼبماظؼوضلمبفو.مدخؾماٌـصقرمعراطشمدـيم6:5مموعوتم
ؼبماظلـيماٌقاظقيمصكؾػفمابـفمربؿدمماٌؾؼىمبوظـوصرموػقماظذيمخوضموضعيماظعؼوبم
اظشـقعيماظيتمحصدمصقفوماظؽوصرماظؾعنيمذقطيماٌلؾؿنيمبوألغدظس.مومؼبمدـيم::متغؾىم
ابـمشوغقيمسؾكماٌفدؼيموأخذمررابؾسمعـمضراضشمثؿمدخؾمتقغسمصؼؿؾمجؾمأػؾفوم
وأذسـً مظف مبوظطوسي مأػوظل مإصرؼؼقي مصقزع ماألعصور مسؾك مسؿوظف موأعر مبوًطؾيم
ظؾعؾودقني .موأخذ مجؾول مررابؾس موصرض مسؾك مأػؾفو مجؾوؼي مضدرػو مأظػ مأظػ مدؼـورم
صـفض ماظـوصر معـ معراطش مدـي م 712مسؾك مرأس مجـده مٌؼوتؾي ماٌرابطك مبرا موؼؼقمم
األدطقلمحبصورهمعـماظؾقر،مصؾؿومزلعمابـمشوغقيمخبدله،مغؼؾمأعقاظفمإظبماٌفدؼي.م
و اظؿؼكماظػرؼؼونمبـوبلمصؿوظًمايربمسؾكمابـمشوغقيموأخذماظـوصرمعـفم29مأظػمغبؾم
عـماٌولمواألعؿعيموماآلظيموصرماٌرابطكمحبرعفموبـقفمواظؿفلمإظبمضؾقؾؿف.مطوغًموضعيم
اظعؼوبماٌشؽقعيمسؾكماٌلؾؿنيمسوعيمومأػؾماألغدظسمخوصيمدـيم.71:مومٌومغزلمدالم
موؼبم
مم
مم مم
ماٌلؿـصر
مممممم ممم ممم
ماشلزمييموضدموظلمابـف
ممقب مم مم ممممممممم
التفوعفمظفمجبرم
ضوصال ،مضؿؾموزؼرهمإبـمضودسم مم مممممممم
اظلـيماظـوظـيمسشرمعـمعؾؽفمزفرمأعرمسؾدمايؼماٌرؼينموؼبمأؼوعفمدخؾمدوظؿفؿماشلرم.م
وعـ معؾقك ماٌقحدؼـ ماظلؾطون ماظلعقد ماظذي مضؿؾ مؼغؿرادـ موأخذ مربؾؿف مجبؾؾ مبينم
ورغقد.موؼبماظغـوئؿ،مماٌصقػماظعـؿوغلماظيتمطوغًمأمماألصؾعمبعـؿفمإظبمأخقفومسؾدم
اظرغبـماظداخؾ.مومتداوظؿفمأؼودىماٌؾقكمومصقؾؿفمؼبمشزواتفؿ،مصؾؾغًمػذهماظذخرلةم
ؼبمتؾؿلونممثوغقيمسشرمدرػؿومبعدمعومغزعمحؾقؿفماظيتموجدهمعـؾفقومبفومإظبمؼغؿرادـم
صلخذهمومبؼلمسـدػؿمإظبموضعيمأبلمايلـمبؿؾؿلون،مصؾؿمؼظفرمبعدػو .م
ضول مواغؼضً مدوظؿفؿ مأعبع مبؼؿؾ مأبل مدبقس مسؾك مؼد مؼعؼقب مبـ مسؾد مايؼم
اٌرؼينمدـيممثونمودؿنيمودؿؿوئيمواظؾؼوءمهلل:مواٌفؿماظشقخماٌفديمػقمأولمعـمزادم
ؼبماظصؾحم"حؾماظصؾوحموهللمايؿدمومػقمأولمعـمأعرمبؿالوةمايزب،مصؾوحومومسشقيم
مممممرم.مومٌوم
قبممممممم
ومداممذظؽمإظبماآلنمومػقمأولمعـمأدخؾمإظبماٌغربماسؿؼودماألذعريمطؿومع
دخؾماظعوملماٌشفقرماظشقخمأبقماظـصرمسؾدماظرحقؿمبـماظؼشرليمعدؼـيمتؾؿلون،مسؼدم
ممحضرهماظشرلازي.مأرؾؼمسؾؿوءمبغدادمأغفؿمملمؼروامعـؾفموجرىمظفم
ممممم
مممممؽبمسمؿبظملبم م مممممم م ممم مممم مم مم مممممممممممممم ممم ممممممممممممم مم
بفومذبؾسمو
م ممم مم
ؼقعومبوٌدرديماظؿفوعقيمطالممععمسؾؿوءمايـوبؾيمؼبماالسؿؼودمألغفمتعصىمظالذوسرةموم
اغؿفكماألعرمإ ظبماظؼؿولمصؿوتمعـماظطؾؾيمعـماظػرؼؼنيمخؾؼمسظقؿمومأتكمأوالدمتفومم
123مغلكيمأممثؿمشزامرؾقطؾيمصكربمبلوئطفومواطؿلحمعلورحفو .م
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اٌؾؽمصلؽـقاماظػؿـي.موالمحقلمومالمضقةمإالمبوهلل.مومضقظلمادؿققذوامأيمشؾؾقامومضقظلم
مممم 652موعومضوربماظشلءمظفم
ممظـومأنمعؾؽماٌقحدونموػرانمدـيم
مممممممممقبمممممم مممم ممممم ممم مممممم مم
ودطماظلودسمومضدمعر
م م مممم ممم
حؽؿف .م
متًمآلمزؼونمدؾؽمعؾؽفؿمممممممممممممممضدمخؾًمواعؿدمشلؿمإظبمدظس م
اخؿط مبـق مؼػرن متؾؿلون مضؾؾ ماظغزو ماإلدالعل مبؽـرل موجعؾقػو مضوسدة معؾؽفؿ مثؿم
عؾؽفومسؼؾيمبـمغوصعماظػفريمؼبمأولماإلدالممٌومسنيمسوعالمسؾكمإصرؼؼقيمؼبمخالصيم
ععووؼيمبـمدػقونم-أيمودطماظؼرنماألول -مموترأدفومسؿولماًالصيمأجقوالمطـرلةمثؿم
أخذػو ماٌقظب مإدرؼس ممبعقغي ماٌطغرة* ماٌشفقرؼـ مبوٌداشرل .موصورت م مبعدػو مؼب معؾؽم
إدرؼس ماظـوغل مبـ مإدرؼس ماألول .موٌو مزفر مدقدي مربؿد مبـ مدؾقؿون مبـ مسؾد ماهلل
اظؽوعؾ،مابـمأخمإدرؼسماألول،مبقؼعمعؾؽومسؾقفو.مأخطلماظشوعلمٌومضولمإنمدؾقؿونم
بوؼعفمأػؾفومٌومدخؾفو.مواألصحمأنمدؾقؿونمضؿؾ مؼبموضعيماظػخ،مٌومأعرماظرذقدمجعػرم
بـمضبلماظدلعؽلمبؼؿؾماظشرصوء.ماسؾؿمأنمضؾقرمػمالءماألخقورمبنيمتـقؿموعؽيماٌؽرعيم
ععمضرؼحمابـمسؿرمرضلماهللمسـفؿ .م
توءماظؿلغقٌماظلوطـيمتؾقؼمعـمايروفمثؿموربموالمصؿقفومإمنومػقمظؾؿقؼقؼماغظرم
حوذقؿـو:ماظـؽًماظقصقيمبشرحماٌؽقديمسؾكماألظػقي.موبـقزؼونمأحدمبطقنمبينمسؾدم
اظقاد،مادؿقظبمسؾقفوممأبقمضبلمؼغؿرادـموداصعمسـفوموسـمتؾؿلونمؼعؼقبمبـمسؾدمم
ايؼممواعؿدمعؾؽفؿمإظبمدظسمضرؼيمسؾكماظؾقرمبنيمجبوؼيمواىزائرموحوصؾمأعرمبينم
سؾدماظقادمإغفؿمطوغقامبصقراءمتؾؿلونمأػؾمبودؼيمعـمعبؾيمبينموادنيموزغوتيموضدم
أظػمايوصظمماظؿـللمطؿوبومزلوهم"اظدروماظعؼقونمؼبمذرفم"بينمزؼون"موذطرمأنمبينم
سؾدماظقادماثـومسشرمضؾقؾيموطونمذقكفؿمٌومضعػمطردلمبينمسؾدماٌمعـ،مجوبرمبـمم
ؼقدػمبـمسؿرمبـمزؼونموضدمأرجػقاممبؾؽمتؾؿلونموٌومزلعمسوعؾفومسـؿونمبـمؼعؼقبم
اٌـصقرمطونموالهمسؾقفومأخقهمماًؾقػيمإدرؼسماٌلعقن،ماسؿؼؾمعبوسيمعـفؿمصشػعم
صقفؿمٌؿقغلمصردتمذػوسؿفمصلغػموعبعمعبقسوموػفؿمسؾكمماظعوعؾمسـؿونمصوسؿؼؾفم
ودرحفؿموخؾعمروسيمبينمسؾدماٌمعـموتطوولمألحقوءماظدوظيماظؾؿؿقغقيموأخذمؼرضكم
بينمسؾدماظقاد .م
صلتقا ماظؾؾد موصفؿقا معو مسزم مسؾقف مصكرج مظؾؼوئفؿ مصؼؾضقا مسؾقف معع ممثوغقي معـم
أصقوبفموضوممجوبرمؼبماظؾؾدمبدسقةمإدرؼسماٌؿؼدمموطوتىمبذظؽمصؼـعمعـفمبوًطؾيم
وغؼشمازلفمؼبماظدغوغرلمواظدراػؿ،مصودؿقظبمجوبرمسؾكمتؾؿلونموأحقازػومسدامغدروعي،م
*مظعؾفومعطغرة م
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صزحػمإظقفومودارمبفومصلصقىمبلفؿمعـمداخؾفومظـالثمدـنيمعـمإعورتفمثؿمموظبمابـفم
ايلني مدؿي مأذفر مص كؾع مغػلف مظعؿف مسـؿون مصودوء ماظلرلة مصكؾعقه مووظقا مأبو مسرةم
زؼدانمبـمزؼونمصـؽٌمسؾقفممبـقمعطفرموزوػرػؿمبـقمراذدموطوغًممبقـفؿمحروبمضؿؾم
ؼبمبعضفومصؾوؼعقامأخوهمؼغؿرادـمبقعيمادؿؼاللموذظؽمأؼوممسؾدماظقاحدمأحدمخؾػوءمبينم
سؾدماٌمعـمؼبمدوبعمعبودىماألخرلةمدـيمدؾعموثالثنيمودؿؿوئيموعوتمدـيمإحدىم
ومثوغني .مثؿ موظل مابـف مسـؿون موادؿؿرت مبلؼدؼفؿ مإظب مأن مأخذػو معـفؿ ماألتراك مدـيم
ثالثموسشرؼـموتلعؿوئي .م
وعـ مأوالد مدقدي مربؿد مػذا ،مبـق ماظعقش ،معؾقك مأرذؼقن موبـقا مإبراػقؿ معؾقكم
أتـسمواظلمإبراػقؿممػذاممؼـلىماظلققماظذيمػقممشربلماظعرودلمحقٌمعؽىمواديم
ادؾل م ؼب موادي ماظشؾػ موعـفؿ مغبزة موأخقه مسؾك :معؾقك ماألبرلة مإزاء مجرجرة مجؾؾم
زواوة موحبؿزة مزلقً متؾؽ ماألرض مإظب ماآلن مواعؿد معؾؽفؿ مبفو ،مإظب مأن مأزاشلؿ معؾقكم
إصرؼؼقي معـ ماظشقعي ،مصلخذػو معـفؿ مؼب مأواخر ماظـوظٌ ،مسروبي ماظؽؿوعل مو معصوظيم
اٌؽـودلموشرلػؿومعـمسؿولمبينمسؾقدماهللماٌفدي.موٌوماغؿؼؾماٌعزمإظبمعصرمشزاػوم
بؾؽنيموعؾؽفومطغرلػومعـمأعصورماٌغربموأولمعـمادؿكؾصفومعـمسؿولمإصرؼؼقي،مجوبرم
بـمؼقدػمبـمربؿدماظعؾدماظقادموطونمبـقمؼػرنمؼلؿقظقنمسؾقفومؼبمبعضماألحقونمثؿم
عؾؽفومؼقدػمبـمتوذػنيموبـقهمثؿماٌقحدون.موؼؼولمإنماىوععماظذيمبؿؾؿلونماظؼدمييم
بـوهمعقالغومإدرؼسماألطدلموسؿؾمظفماٌـدلموتؾؿلونماىدؼدةمبـوػومؼقدػمبـمتوذػنيم
وبؿؾؿلونماظؼدمييمضرؼحماظداوديمبـمغصرمأولمعـمذرحماظؾكوريمتقؼبمؼبمأواخرماظؼرنم
اظرابع .م
وٌومضعػمعؾؽماٌقحدؼـمويؼفماشلرممطؿومذلنماظدولمدـيماهللماظيتمضدمخؾًمعـم
ضؾؾ،مادؿقظبمؼغؿرادـممبـ مزؼونمسؾقفومدـيم 746موطونمبنيمغػرةموادؿؼوعيمععمآخرم
عؾقك ماٌقحدؼـ ممبراطش موتقغس موعر مظـو مضؿؾف مبوظلعرل موٌو معوت مخؾػف مابـف مسـؿونم
وحوصرهمؼقدػمبـمؼعؼقبمبـمسؾدمايؼماٌرؼينمدؾعمدـنيموعـمعؾؽقػؿماظلؾطونم
أبقمغبقماظذيموصدمسؾقفمبؿؾؿلونمذرؼػماظعؾؿوءموسوملماظشرصوءمأبقمسؾد ماهللماظشرؼػم
وطونمععظؿومظؾعؾؿ.موٌومضدممسؾقفمإبـكماإلعوممأبقمزؼدمومأبقمعقدكمبـكمشلؿومعدرديم
سظقؿيمععروصيمبفؿومإظبماآلنمومعـمعؾقطفؿماظلؾطونمأبقمثوبًموأغبدماظعوضؾماظذيم
جعؾمدارمعؾؽفموػرانمٌوموضعمبقـفؿمخالفموغزاع ..م
وضقظل:ماعؿدامشلؿمإظبمدظس:مضرؼيمبنزاءمزواوةمسؾكماظؾقر،مصؽونمعؾؽفوماألعرلمأبقم
سؾد ماهلل مايػصل مدـي م 876مواظذي مبـك معـور ماىوعع ماألسظؿ مبوىزائر ،مػق مأحدم
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أسوصلمعؾقكمبينمزؼونمواعؿدمعؾؽفؿمبؿؾؿلونمعـمتورؼخمؼغؿرادـمإظبمدـيم:67مصصػًم
ظألتراكموتغؾىمسؾقفؿمأثـوءمػذهماٌدةمأبقمايلـموأبقمسـؿونمطؿومؼلتل .م
اسؾؿمأنمعدةمعؾؽمٌؿقغيمأػؾماظؾـومم :7مدـيمألغفؿمخرجقامعـمربورفؿمؼبمجزؼرةم
اظـقؾ 124ظؿؿفقد ماألضطور مدـي م 556موأول مأعرائفؿ ماألعرل مضبل مإظب مأن مضؿؾ متوذػنيم
بقػران موابـ مأخقف مإدقوق ممبراطش مدـي م .652موعدة معؾؽ ماٌقحدؼـ معـ مسؾد ماٌمعـم
وبـقفمعـمادؿقالئفؿمسؾكموػرانموعراطشموتؾؿلونمإظبمآخرػؿمأيمأبكمدبقصم239م
دـيمألنمابؿداءمعؾؽفؿمعـمسومم 52معـماظلودسمإظبمسومم 79معـماظلوبعموأؼوممذقكفؿم
خورجيمعـمػذام:م22مدـيموسؾدماٌمعـم27مدـي.موعدةمعؾؽمآلمزؼونمبؿؾؿلونم3:6مدـيم
موظؽؾم
مم
مبمم ممم م
ممممموه
ممم مبقـ
مسؾكم معو
ممم م مم
معـم ممماشلرم
مصقفومم مم
ممم ممم
ممممم معو
موطؾم مدوظي
مم ممم
مدـني.
متلعم م مم
مشرلم مم م
مممم م م
مثالمثوئي
وضقؾم مم م
ممم
عقدانمشوؼيموظؽؾمبداؼيمغفوؼي .م
ضولماظشوسرمرغبفماهللمآعني :م
مطلنمملمؼؽـمعـمايفقنمإظبماظصػوممممأغـقـسموظـؿمؼلؿــرممبؽـيمدوعــر .م
صـلموضــؿـفـؿمبـفوماظربوغلمسـوٌفـوممممربؿدماشلقاريماألدؿوذمطوبـمذوس م
اظضؿرل مؼعقد مسؾك مبين مزؼون مألن متؾؿلون مبعد مصؿؽ مأبل مايلـ مبفو موابـف مأبلم
سـون،مصػًمألبلمثوبًموبـقفمعـمأسوصلمعؾقطفؿموشلؿمبقػرانماظؿصرفماٌطؾؼمعـم
شرلمعـوزعمبعدمػروبمسؾدماهللمبـمدعقدمضوئدمأبلمسـونمعـفومألنمأبومسـونمٌومػؾؽم
آخرمدـيم 869موصػًمألبلمدوملماًالصيمصورهؾمعـمصوسمعؿقجفومظؾؿغربماألودطم
صؾؿو مغزل مبؿؾؿلون مغزل مظؾلؾطون مأبل ماظعؾوس مسؾك مإصرؼؼقي موأضر مبين مزؼون مسؾك معوم
بلؼدؼفؿ.موبوىؿؾيمػقمأولمعـمغػضمؼدهمعـمػذهماألسؿولماظشرضقي .م
وضقظلماظربوغلمأيماٌـلقبمهللمتعوظبمطؿومضولمعـؾفموظلماظدؼـماظؼراؼبمؼبمضقظفمطوبـم
ؼزؼدماألدقدماظربوغل.موػلمغلؾيمظؾرب،معـمحقٌمػقمسوملممبومسؿؾف،مسوعؾمبطوسؿف،م
ععؾؿمظؾـوسممبومأعرمبفموزؼدتمصقفماظـقنمعؾوظغي.موضولمضقممعـلقبمإظبماظربوغلموػقم
اظربون مو مػق مععؾؿ ماظـوس مو ماظـقن مصقف مزائدة مطؿو مػل مؼب مشضؾون مو مسطشون مو مؼبم
ماظؼوعقسم موم
ممم
مضولم ممؼبم ممممممم
ممممممم ممم
مضؾؾم مطؾوره.
مممممم ممم
مممم ماظعؾؿ
ماظـوسم مممبصغور
ماظذيم مؼمممرؾبمؽبممبلم ممممم
ماظربوغلم مممم
اظؾكوري:م ممممممم
ممم ممم م
نبمم ماظػؼقفمعـمضبلـماظػروعماظػؼفقيم
مممسمؿؽبمممو
مونمرئقسماظلػقـيمومضقظلمومسوٌفوماظعوملمأم
مممممبم ممممم مممم ممممممممممم مممم ممم ممممممم
اظرب
ػذامؼبماصطالحماظعؾؿوءمالماظؾغي.موطونماإلعوممعوظؽمؼؼقلمابـموػىمسوملموابـمضودؿم
صؼقف،مغؼؾفمابـمخؾؽونم م
124ماألصحماظـقفر م
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وضقظلمربؿدماشلقاريمغلؾيمشلقارةموأوالدمػقارمػقمابـمعوزؼغمبـمبرغسموتؼدممظـوم
ذهم"عـمذظؽموأطـرمػقارةمبلسؿولمررابؾسموعـفؿمأػؾمعلراتيماظيتمبفومضرؼحماظشقخم
زروق موعـفؿ مأػؾ مضؾعي مأدـون ماظيت مػل ماآلن مربؾ مربط مأثؼول مبين محـوش مأػؾم
متطؿوريموعـفؿمضؾوئؾمبنزاءماظؼرلوانموػؿماظذؼـمزحػقامععمأعرلػؿمسؽوذيمبـمأؼقبم
إظبمحـظؾيمبـمصػقانماظؽؾيب:مسوعؾمػشوممبـمسؾدماٌؾؽمسؾكمإصرؼؼقو،مصلوضعمبفؿم
وػؿممبؿقزرماىرؼدممطـرل.موعـمعشوػرلػؿمبوٌغربماألودطمأػؾمعلراتيمبنزاءمضؾعيم
بينمراذدموطونمشلؿمسزةمبفوموضصؾؿفؿمبفومعشفقرةمؼقعؽذمظؾـكمؼقدػمعـموظدمربؿدم
ابـمإدقوقمواظذيماخؿطفومربؿدمعـفؿ .ػقارمػذامأخقماظؾؿطمعـمأعفماظذيمعـمغلؾفم
اظشقخمواضوقماظؾؿطلماٌؿؼدممذطرهمػذاموؼبماظشقخمابـمصػقان مصوظشقخممدقديمربؿدم
اشلقاريمعـمعغراوةمصنغفممضولمؼبمعدحف:ممذقخماظشققخماٌشفقدمظفمبوظـؾًمواظردقخم
دقديمربؿد مبـمسؿرمبـمسـؿونمبـمدوبعمبـمسقوذيمبـمسؽوذيمبـمدقد ماظـوس،م
اٌغراويماٌعروفمبوشلقاريمآغؿفك .م
وعغراوة معر ماظؽالم مسؾقفؿ مواهلل مأسؾؿ .متقؼب م(اشلقاري) مصؾققي مؼقم ماظلؾً مثوغلم
سشرمربقعماظـوغلمعـمدـيم 954موابـمذوشمػذامػقمربؿدمبـمسؾدماهللمبـمنؿمبـم
ذوسماىزاعل،ماظلعديماظػؼقفماٌوظؽل.مطونمصوضالمصؼقفومؼبمعذػؾفمواغؿػعمبفمخؾؼم
طـرلموصـػمؼبمعذػىممعوظؽمطؿوبومغػقلومأبدعمصقفموزلوه:ماىقاػرماظـؿقـيمؼبمعذػىم
سوملماٌدؼـي،مومضعفمسؾكمترتقىموجقزماظغزاظلموصقفمدالظيمسؾكمشزارةمسؾؿفموظطوئػفم
اٌوظؽقي.ممبصرمسوطػمسؾقفمأػؾفوميلـفموطـرةمصقائدهموطونمؼدرسممبصرمبوٌدرديم
مممم.727مموالمؼؼولماألدؿوذم
موطمشوزؼومٌومأخذهماظعدومدـيم
مممممممدمكبعمقؿبمؽبم مم مممممممممم مممممممممم
اجملوورةمظؾفوعع.معوتمبـغرم
م مممممممم ممم ممممم
إالمظؾعوملماظؽؾرل.مصنذامضولمابـماظلؾؽلماألدؿوذمو مأرؾؼمصوٌرادمأبقمإدقوقماإلدػراغلم
ألغفمطونماصقظقومطالعقومصؼقفومحوزمرؼوديمماظعؾقممبوظعراقموخردونموغوػقؽمأنمتؾؿقذهم
اظؾقفؼلمواظؼشرليمواطـرمايػوزمطؿومأنمماظعالعيمإذمأرؾؼمصوٌرادمبفمماظشرلازي.موٌوم
بـكمغظومماٌؾؽماٌدرديمدلظفمأنمؼؿقالػو،مصؾؿمؼؼؾؾمصقالػومابـماظصؾوغمعدةمؼلرلةمثؿم
أجوبمإظبمذظؽ،ممصدرسمصقفومإظبمأنمعوتمدـيم .587م
وٌومزلعمبفمغظومماٌؾؽمضول:معـماظقاجىمأنمتغؾؼماٌدرديمألجؾفموتقؼبماألدؿوذم
دـيم.529موٌومضقؾمظؾؼدوري:ماغًمأسؾؿمأممأبقمإدقوق،مأغشد م
غزظقاممبؽيمؼبمضؾوئؾمغـقصـؾممممممممممموغزظـًمبوظؾـقـداءمأبعدمعـزظـل م
مربماظؾلونمؼؼقلمعومملمؼػعؾم م
مممممممممممممدمؽبم ممممم مم ممممم ممممم ممممم
مامسؾقفمعـمعؼوظيمطوذحمممم
ؽبممـبمم مممممم مممممممممم م
حممذر
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وٌو مطون ماظشقخ ماشلقاري ماغؿفً مإظقف ماظرؼودي مبقػران مؼب معذػى معوظؽ ،مصنغلم
ذؾفؿفمؼبماألدؿوذؼيمبوبـمذوسمظلعيمسؾؿفموطونمابـمذوسمالمؼضوػقفمأحدمؼبمعذػىم
عوظؽممبصر.موطونمابـمسرصيمؼؼقلمظؾطؾؾي:مسؾقؽؿمبػؼفمابـمجالبمألغفمالمؼشقبفمذهم
عـمعذػىماظشوصعقي.مأعومابـمايوجىموابـمذوسمصؼدمغؼالمطـرلامعـموجقزماظغزاظلم
ؼبمصؼفماظشوصعقي .م
صوئدة :موضع ماظلمال ممبفؾس مابـ متوذػني مأحد معؾقك متؾؿلون ماظذي مسبـ مبصددم
اظؽالم مسؾقفؿ ،مسـ مابـ ماظؼودؿ مػؾ مػق معؼؾد مأو مذبؿفد؟ مصؼول ماظػؼقف مأبق مزؼد مبـم
اإلعوم:معؼؾدماظـظرمبلصقلمعوظؽمومضولمدقديمسؿرانماٌشداظلمإغفمعطؾؼماالجؿفود.موم
احؿٍممبكوظػؿفمؼبمبعضماٌلوئؾ؟مصودؿظفرمأبقمزؼدمبـصمذورفمبـماظؿؾؿلوغلمميـؾم
صقفماالجؿفودماٌكصقصمالبـماظؼودؿمبوظـظرمإظبمعذػىمعوظؽمبوٌزريماظشوصعلمصؼولم
اٌشداظل:مإنمػذامعـولمواٌـولمالمتؾزممصقؿف .م
وطونمدؾىمأخذماظـصورىمظقػران،مدسوءماظشقخماشلقاريمبذظؽمٌومضؿؾمبـقزؼونم
وظده م موحضر مشلذه م ماظدسقة مدقدي م مسؾك ماألصػر ماظؿؾؿلوغل موأغذرػؿ متؾؿقذه ماظشقخم
إبراػقؿماظؿوزيممبؼصقدةمتوئقيمععمعومأغظؿمإظبمذظؽمعـمأنماظشقخ:مأبوماظعؾوسمدقديم
أغبدمبــمؼـقدػمأحدماألوظقوءماظؽؾورمواألتؼقوءماًقور،ماشلقاريمورـوماظقاغقديمأصال
غػعـومبفماهلل،مآعني،مذػىمعرةمإظبموػران،مصعظؿفمأػؾفومأذدماظؿعظقؿ،مصؽؿىمضوئدػوم
ظألعرلماظزؼوغلمإنم"رجالمبورضمػقارةمطبشكمعـفماٌؾؽ"مصؽؿىماألعرلمظؾؼوئد":مإبعـفم
إظلمأومأضؿؾف".مصؾؿومأتكماظشقخمأػؾفمبرأسماٌوء*،مبعٌماظعوعؾممألعرلمػقارة:مأغبدم
بـ مشوٍ مؼب ماظشقخ مصلرؾع ماظشقخ مسؾك مذظؽ ،مارهؾ معـ مورـف موضول ":مذقذقغو،م
ذقذفؿماهللمعـماظدلمواظؾقر".مصؾؿمؼؽـمإالمضؾقؾمحؿكمذقشماهللمبينمزؼونمعـماظؾقرم
بوظؽػرةمصلخذواموػرانموعـماظدلمبوألتراك،مصلخذوامتؾؿلون،مصرحؾماظشقخمضوصدامبينم
مبقده،م
مم
موحؽفومم ممممم
ممقب مم م م
ماظصؿم
معـم ممم
ممم مم
مأحفور
ممم مم م
مصؼؾضم مممثالثي
مدقؼد،م مممم
معـم م مممم
مربوربقنم مم
مم م ممممم
مواسذلضف
ممموقبم ممم م م
شد
صصورت مرعودا موضول مشلؿ م"إن متعرضؿؿ مظـو مؼلقؼؽؿ ماهلل معـؾ مػذه ماألحفور" ،مصوتقهم
توئؾنيمعذسـني.موذطرماظصؾوغمإنمظفمبـؿومحقـؽذمإزلفومسوئشي.موطراعوتفمالمهصك،م
تقؼبمرغبفماهللمدـيم،:42موضدلهممبؾقوغيمعـمأسظؿماٌزارات .م
خؾػفمبعدمعقتفمإبراػقؿمممممممممماظذائعمظصقًمإظبمضقعس .م
طونمرضلماهللمسـفمعـماىوععنيمبنيماظعؾؿمواظقرعمواظزػدمواظػضؾموطونمعـمأطوبرم
اظؼراءمواحملدثنيموجفوبذةماظعؾؿوءماٌلـدؼـ.موضػـومظفمسؾكمتصوغقػمصقققيموضصوئدم
*مضرؼيمبقالؼيمدقديمبؾعؾوس م
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عؾققيموخطىمبدؼعيموعؾحمصـقعي،مسورصومبوألوظقوءموأخؾورػؿموأؼومماظعربموأذعورػؿم
ماظشقخم ممربؿدم
مممم
مممم ممم مم
مأذفرػؿ
معـم مم م
مم مم
مأذقوخم مو
مممةقبم مم ممم
مسـم ممسد
مم م م
ممممممممم مممأخذ
ممممم موغقادرػؿ
مبوألدبوء
مم ممم
وبوألدبم مو
ممم مم
اشلقراي ماٌذطقر .م مطون مؼب مشوظى مأعره مؼب مررؼؼف مؼذػى موسؾك مضوبؾف مؼضرب .موإغلم
رأؼًمؼب متلظقػ معـلقبمإظقف،مأغف مبعٌمإظبمأػؾفمبوٌغربمعـموػران معؽؿقبومؼؼقلم
مموايؿدمهلل،مإغلمأدرسمؼبمزبؿصرمخؾقؾموالمأحؿوجم
مم
صقف:مصؼدمزفرمصضؾماظشقخمسؾمملمقبممم مممم م مممم ممممم مم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم
ممم مممممم م مممم م مممم مم مم
مممممممؽبصممبىمممراؼيم
ؽبمممممم
حلوعفموغم
ظـظرماظشروح.موٌومعوتمذقكفمرضلماهللمسـف،مضوممعؼوعفموتؼؾدم م
اظعؾقمموذقدمبـقوغفومورصعمضقاسدػومودسؿمأرطوغفو،مصوبؿفٍمبفماحملؾمواألوانموحوزم
رؼوديماظػضؾمبـغرموػرانمصفقماٌطوعموظقسمذيماظلؾطون .م
وبدؼعمتدبرلهمٌوئف.مؼدلمسؾكمصرادؿفمودػوئف.مصؽونمظفمبفماآلثوراتماىلومماظيتم
ال مؼؼدر مسؾ مبعضفو ماٌؾقك ماظعظوم .مضبؽل مأغف مطون مؼلؿؼرض ماظدراػؿ ماظؽـرلة معـم
اظؿفور موؼصرصفو مؼب مإصالح مػذا ماٌوء موال مؼدري معـ مأؼـ مؼقؼب مبذظؽ .موٌو ممت مبـقوغفم
وصقبمعقزاغفموأرصدمعؽوغف،مأخرجمظؾـوسماألرعؿيماٌكؿؾػيماألغقاعمواألظقان،مصشؾعم
طؾمعومطونمبـغرموػران.موطونمذظؽماظققمماٌشفقدمعـماألسقودمواٌرادقؿمععدودا.مصؼقؾم
ظف:معـمأؼـمأخرجًمػذاماظطعومموعومصرصًمسؾكمماٌوءموظلًمعـماٌؾقكمواألسقونم
ماهلل مبفم
مممم
مغػعـو مم م
موطون مممممم
مم مممم م
ماإلخقان"
ممم مم م ممم
موعلوسػي
ماظزعونم ممم مم
ممم مممممم
معلوسدة
مف،م مم مم
مممقبم
مصؼول:م ممماهللم معـ
واألشـقوء،م مممم م
مم م ممممم
ذدؼدامسؾكماٌؾقدؼـ،مظنيماىوغىمظؾؿؿؼني،موضولمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿ":مالمتزالم
روئػي معـ مأعيت مضوئؿني مسؾك مايؼ ،مزوػرؼـ مسؾقف ،مال مؼضرػؿ معـ مخوظػفؿ مإظب مؼقمم
اظؼقوعي" .موؼب ماىوعع ماظصغرل مظؾلققرل مأن م"اهلل متعوظب "،مسـد مطؾ مبدسي مطقد مبفوم
مممممممبدمبمممؿبم
اإلدالمموأػؾفموظلمصوحلمؼدبمسـفموؼؿؽؾؿمبعالعوتف،مصوشؿـؿقامتؾؽماحملودـمبوظ
م م م ممممممممممم مم مم مممم مم ممممممم مممممم ممممم مممم ممممممممم ممم مم م
سؾكماظضعػوءموتقطؾقامسؾكمماهللموطػكمبوهللموطقالموهللممدرماظعورفمبوهللمدقدغومسؾدم
اهللمبـماٌؾوركمحقٌمضول :م
ضدمؼػؿحماٌرءمحوغقتومٌؿفرةمممممموضدمصؿقـومظؽمايوغقتمظؾدؼـ م
واٌؾورك مأبقه موػق ماظذي مطون مؼعؿؾ مٌقاله مدـني مومل مؼعرف مبوظؾلؿون ماظرعونم
ايوعضمعـمايؾقمخالصومظؾشقخممأبلمبؽرماظطررقذلمؼبمطؿوبمدراجماٌؾقكمأنمػذهم
اظؼ صيمصوحؾفومإبراػقؿمبـمأدػؿمرضلماهللمسـفموسـماىؿقع.مواظذائعماظصقًمأيم
صوذلماظذطرمعـؿشره.مم م
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وضقظلمإظبمضقعس.مضقعسمإضؾقؿمعـمسراقماظعفؿمحدهمعـمجفيمخرادونمبلطوم
وعـماظعراقمزلـونموضوسدتفماظداعغونموػذاماإلضؾقؿمػقماٌعـكمبؼقلمأبلماظؿؿقؿمؼبمعدحم
سؾدماهللمبـمروػرماًزاسل:م م
*
ؼؼقلمؼبمضقعسمدرلواموضدمأخذتمػـوماظلرىموخطك ماٌفرؼيماظؼقد م
والمذؽمأنمػذاماظقظلماغؿشرمخدلهمإظبمذظؽماٌقضعمأومأطـر.مصؼدمحدثينمعـمأثؼم
بفمأغفموجدممبؽيماٌشرصيمتلظقػومذوعالمسؾكمضصوئدمتؿعؾؼمبطرؼؼماظؼقممؼؾوعمعـمتلظقػم
اظشقخماٌذطقرموععمذظؽمإنمبوئعفمسراضلموغلىماظشقخمرضلماهللمسـفمعـمظقاتيمأوالدم
ظقعـمصوػقؽممبـمرجقؽموضولماظصقظل":مإنمػقارةموظقاتيمأوالدمغبرلمبـمدؾل"موالبـم
موأولم
مم
مم مممم
ماألضقال.
معـم مم مممم
مممقب مم
ممم معرم
موراجعم معو
ممم مممم م
معصر.
مأػؾم مم
ممم ممم
مضؾطم مممإخقة
مممم ممم
معـم موظد
مم مم
مأغفؿ
ماظدل:م ممم
ممم ممم م
سؾد
ادؿؼرارػؿمبوٌغربمجفوتمررابؾسمثؿماعؿدوامإظبمدقسماألضصكمعػذلضنيمصقف .م
صؾذامضولمابـمخؾدون:مدؾى متلؿقيمجؾؾمعـماظدلبرمػقارةمٌومأتقامإظبماٌغرب،م
ضوظقامظؼدمتفقرغوموػقمخبالفمعومعرمظـومإغفؿمأوالدمػقارمأخل.مواسؾؿمأنمادؿمظقمؼبم
اظدلبرمإثـون:مظقماألطدلموظقماألصغرمواٌؿقدثمسـفؿمأوالدماألصغرموسـدمأطـرماٌمرخنيم
أنمظقماألصغرمعـمغلؾمظقماألطدلمواظدلبرمإذامأرادواماىؿعمزادواماألظػمواظؿوء،مصصورم
ظقاتمصؾؿومسربفماظعربمغبؾقهمسؾكماألصرادموأظؼقامبفمػوءماىؿع .م
وػؿمبـقاحلمبرضيموجبؾؾمأوراسمطـرلونمتـوػزمخقؾفؿمأظػمصورسموػؿمبـقمبودؼسم
ودؾى مإغؿشورػؿ مبوٌغرب مأن مأبو ماًطوب مرأس ماًقارج ماألبوضقي مٌو مصؿح مررابؾسم
وػرب معـفؿ مسؿر مبـ مسـؿون ماظؼرذل ،مبعٌ مجعػر ماٌـصقر معـ مبغداد مواظقو مسؾكم
إصرؼؼقي:موػقمربؿدمبـماألذعٌموسؼدمظفمسؾكمحربماألبوضقيمبفو.مصؾؿومزلعمبفمأبقم
اًطوبمزحػمإظقفمحبـقده،مصؽونماٌصوفمبلرت،مصؽوغًمسؾكماظدلبرمواًقارج،م
واغػضًمعبقسفؿ،مصؾؿومرأىمسؾدماظرغبـمبـمردؿؿمبـمددؿونمعـموظدمردؿؿمصوحىم
حربماظؼوددقيمععمدعدمبـمأبلموضوصمرضلماهللمسـف،مذظؽ،مصرمإظبماٌغربمواجؿؿعم
ععفمٌوؼيمومظقاتيموبعضمغػزاوةموعؾؽقهمسؾقفؿمواخؿطمعدؼـيمتفورتمبلػحمجؾؾمضزولم
سؾكمرأسمتؾقلم(تالل)معـداسمذرقمغفرمعقـومدـيم 329مواجؿؿعًماظصػرؼيممبؽـوديم
ضربمتوزةموعؾؽقامسؾقفؿمس قلكمبـمأبلمزؼدماألدقد،مصوخؿطمعدؼـيمدفؾؿوديمدـيم
 251م واتلعمخطمطؾمعـماٌدؼـؿنيموداممعؾؽمسؾدماظرغبـمرأسماألبوضقيمبؿوػرتممإظبم
أنممادؿقظبمسؾقفوماظشقعيمدـيم.3:9موتغؾىمسؾقفومربؿدمبـماًرلمأحدمعؾقكموػرانم
عـمعغراوةموضؾضمسؾكمعقلقرماًصلموأرؾؼفمبعدمحني.موغزظًمسلوطرمبينمأعقيمأؼومم
125

125مغلكيمأم:مدمبلطوم م
*مؼؼصدمبفومآعؿـعًماألبؾمسـماظلرل م
225

سفائب األدػار و ظطائف األخؾار

اٌـصقرمبـمسوعرمثؿمعؾؽفومٌؿقغيمثؿماٌقحدونمإظبمأنمخرجمسؾقفؿمابـمشوغقيمعـمغوحقيم
مماظغوراتمسؾكماٌغربموؼؽررمدخقظفمإظقفومسـقةمعرةمبعدمأخرىم
مم
مممؽبشمؾبـمقبممممممم مم مم مممممم مممم ممممم مممممممم ممم مممممممممممممم مم
ضوبسمموملمؼزلمؼم
ممم مممم مممم
إظب مأن ماخؿؾ مدوطـفو موخال مجقػو موأسػك مرزلفو مدـي 126م 796موذظؽ مآخر ماظعفدم
بعؿوراتفو .م
صقبممولم
مم
ممم م
وبمعـمٌوؼيموؼلتلماظؽالممسؾكمجربي.موٌومخرجمغبقدمبـمغ
وأطـرمأػؾمعصم ممم ممممممممممم مممم م ممم مم مم مممممممممم مم مم ممممم
مقا،مػربقام
مممممممم
ممممممممممممضمقبمم
سؾكماٌـصقرماظشقعل،مزوػرورهم(طذا)مظقاتيموزحػمبفؿماٌـصقرمصؾؿوماغػ
مم ممممم مممممم ممم م مم مممممممممممممممممممممم م ممم مممممم
أعوعفمشربماظلوردقمصرجعماٌـصقرمسـفؿ.موذطرمابـماظرضقؼمأغفمؼبمرجقسف،موضػم
سؾك مأثر معـ مبـوء ماألضدعني موػل ماظؼصقر* ماظيت مسؾك ماىؾول ماظـالثي ماٌؾـقي مبويفرم
اٌـققتيمتؾدومظؾـوزرمسؾكماظؾعدمطلغفومأصـؿي:ممأيمضؾقرمموأغفمرأيممطؿوبيممؼبمحفرم
مدحووس".مخوظػمأػؾمػذاماظؾؾدمسؾكماٌؾؽ،مصؾعـين،م
مم
مممملمؽبرمؿبم ممم مممم ممم مممم مممممممممممم مم ممممم م مممممم م
ممظف"مأغومدؾقؿونماظ
مممملمرقبمؽبممممممممم ممممم
عـفومصم
مم
إظقفؿمصػؿحماهللمسؾلموبـقًمػذاماظؾـوءمظؾذطرمبف" .م
مممممممممأعرلمعطؿوريمزحػقامإظبمظقاتيمصؽونمبقـفؿمحروبمسظومم
مجنيمبعزوغي
ؿبمؽب م
مممممممؽبزمد
وطونمبـقممو
ممم
ػؾؽمصقفوم"أسقون"مأعرلموزدجنيمصلزاحقػؿمإظبماظلردقموطونمبقـفؿمضقممعـمعغراوةم
ماطومواغؿشروام
ممممم
مممممممممممممممممقبمممممممم
صغدروامبفؿمسـدمطدؼيمدقديماظعوبدموأزاحقػؿمإظبمجؾؾمإؼغقدمصـزظقامدر
مممممممم ممم ممممممممم ممم ممممممممممممم مممممم مم مم
إظبماىؾؾماٌطؾمسؾكمعؿقفيموجؾؾمدراكمؼبمضطوعمعقدكمعـمعشقكيماظعطوف.موعـم
ظقاتي مغػر مضؾؾي مضوبس موعـفؿ مبـق معؽل مرؤدوء مضوبس موعـفؿ ماظـػر ماظذي ممبوظطي موػؿم
اٌشفقرونمإظبماآلنمسؾكمدؼـماظـصراغقيمودؾىمغزوشلؿمبفومععروفمسـدمأػؾمإصرؼؼقي.مم
وعـ مظقاتي مغػر مبنزاء ماظلؽـدرؼي موعـفؿ مجبؾؾ م مغلؿط مؼؼول مأن مبين مدؾقطلـ معـفؿم
وعـفؿممظقاتيمجؾؾمبين مسوعرمحبقزمتوزةموإظقفؿمؼـلىماظؿوزيمألنمضقعفمعـمحقزػومم
وعـفؿ مبـقاحل متودظب مبؼرب معراطش موعـفؿ مضرى مبوظصعقد موعـفؿ مبوىؾول مشربلم
تؾؿلون.موأعومبـقمورغقدموبطققةموبينمؼزغودـمصؿـمبطقنمصـفوجفمالمظقاتي.م م
عوت ماظشقخ ماظؿوزي مدقدي مإبراػقؿ مرغبف ماهلل مؼقم ماظؿودع مذعؾون معـ مدـي م977م
ودصـمبقػران،مثؿمٌومدخؾفوماظـصورى،مصورماجملوورمبضرضبفمؼـفىمؼبمعوظفموطرؼؿفم
وواصؼمذظؽمضدوممأػؾماظؼؾعيمخبروجفؿمإظبموػران،مصدصعمذظؽماجملوورماظؽراءمعـمسـدم
أػؾ ماظؼؾعي ،مصوحؿؿؾقه مودصـقه مبفو موضدله ماآلن مسؾقف ،مضؾي مجقدة معشفد مؼب ماظؿؿوسم
اظدلطيموضؾقلماظدسقةمرغبفماهلل م
مؿومبـقـعـيمرــرابـؾـسم م
ممممممـقبممممممممممم ممممممممم
حلــمتـؿ
ثوعـمضرنمضدمأعفوماٌرؼينمأبقمممممممممممممم م مم
126ممغلكيمأ:مدـيم731مومػقماألصح م
*مػلم"االجدار"محوظقوم:مجـقبمتقورتمعشفقرةمبكثورػو م
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بينمبفوماألغبرمصػوقمطؾمبـوءممممممممممممممممثؿمبينماظـوغلمحذومدػـماٌرس م
ضصدػوموبقعيمبػؿحماظؾوءمػلمإسطوءماظطوسيموػلمعشفقرةمسـدماًؾػوءمواظلالرني.م
وطونمردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمؼقمماظشفرةمبوٌدؼـيماٌشرصي،معدمؼدهمظؾؾقعيم
صؾوؼعؿف.موأولمعـمبوؼعمصقفومأبقمبؽرماظصدؼؼمرضلماهللمسـفموصقفومبوؼعمصؾكماهللم
سؾقفمودؾؿمسـمسـؿونمغقوبيموضول:م"ميقينمظلموسلوظلمظعـؿونموػذهماظؾقعيمؼلؿقغفوم
ممموؼعمسؾقوم
ملمعـمبوؼعمسـؿونمسؾدماظرغبـمبـمسقفمومأولمعـمب
مممممممقب ممم ممممم مم مممم مم ممممممم م ممم مم مم مممممم ممم
بؾقعيماظرضقان.مموأو
ممممممممم ممم
رؾقيمرضلماهللمسـفؿمأعبعني.موطوغًمؼدمرؾقيممعـالمبذلتمؼبموضعيمأحدمٌوموضكم
بـػلفمغيب ماهلل مصؾك ماهللمسؾقفمودؾؿ،مصؼولمرجؾ":مدؾقونمماهللمؼدمبوؼعًمأعرلم
اٌمعـنيمؼعينمسؾقومرضلماهللمسـف،معـؾمػذاماألعرمالمؼـضؾطمظفمطوظذيمضؾؾف.مصؽونم
طذظؽ.موطونماًؾػوءماظراذدونمصبعؾقنمسؾكماظؾقعيماظؼلؿمبوهللمتعوظب،موأولمعـمحؾػم
اظـوسمبوظطالقمواظعؿؼمسؾدماٌوظؽمبـمعروان .م
واظؾقعيمبؽلرماظؾوءمصفلمطـقليماظـصورىمواٌرديماىؾؾمواىؿعمعردوتمبػؿقؿنيم
وعبع ماٌرادل مػق معبع ماىؿع مطوألؼودي موطذا مسؾك م معو مالبـ ماظشقخ م موابـ ماظعؾٍم
واٌردك م مأؼضو معصدور مورجؾ معرس مذدؼد ماظعالج موعردً مؼدي مبوظـقب م معلقًم
واٌرعرؼسماظداػقي .م
وأبقمايلـمػذاماظذيمبينماظدلجماألغبر،موبرجماٌردكمبـغرموػرانمدؿيم859مػقم
اظلؾطونمسؾكمبـمأبلمسـؿونمبـمؼعؼقبمبـمسؾدمايؼماٌشفقرمبوبـمربققمبـمأبلم
بؽر مبـ مغبوعي مبـ مورزؼـ مبـ مصؼقس مبـ مطرعوط بـ معرؼـ .موطون مسؾد مايؼ مػذام
ادؿكؾص ماٌؾؽ معـ مآل مسؾد ماٌمعـ مبلقػف مدـي م ،724مظؽـ ممل مؼلؿقل مسؾك مطردلم
اًالصي ممبراطش ،مال مػق موال مابـف مربؿد موال مابـف مأبق مبؽر .موادؿقظب مسؾك مطردلم
اًالصي مابـف مؼعؼقب ماٌشفقر مدـي م 779مبؼؿؾف مآخر معؾقك مبين مسؾد ماٌمعـ مابـ مأبلم
دبقس .م
دـيم83معـموالؼؿف،مسدلماظؾقرمإظبماألغدظسمشوزؼومٌومادؿدسوهمربؿدمبـمغصرمأحدم
عؾقكمشرغوريمعـم بينماألغبرموزحػمإظقفؿمدغقغي127معؾؽماظروممصدارتمبقـفؿمحروبم
معـم
مم
موضؿؾم مم
مم مممم
ماشلزميي
مممممم ممؼبم مم مم
مصؼؿؾم مدغقغي
مممممم مممم
مممم ماظروم
مسلوطر
ماغػضًم م م
ممم مممم م
ممممممم مثؿ
متؽقنم ممؼبم ماظدػر.
ضمؾمقب مممأنم مم مم
جـقدهمتلعيمآالفمطؿومؼبمغظؿمابـماًطقىمحقٌمؼؼقلمرغبفماهلل .م
تلعيمآالفمعـماظؽػورممدسومبفؿمداعماظؾقاري م
127م Don Nùnaم
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وطون مضدر ماظغـقؿي م 8441مأدرلا مو م 235.111معـ ماظؾؼر مو معـ ماظؽراع* م .25711موأعوم
اظغـؿموماٌوسزمصضوضًماألرضمبفو.مصؼدمبقعًماظشوهمبدرػؿموٌومضلؿماظغـوئؿ،مارهؾم
صـزلمضصرماظصكرةمصلتوهم"ػقاغري"** معؾؽمجؾؾمضشؿوظيممظعؼدماىزؼي،مصؾؿومضمقبؾمؾمؼدم
ممممم
اظلؾطون ،مدسو ممبوء مؼب محضقر مبطورضي ماظؽػرة موشلؾفو معـ مضؾؾؿف مصؽوغً مسؾك ماظروممم
اغؽكمعـمماظغزوةماٌؿؼدعي.مصؽونمظفمبذظؽمصكرامعبقالموصكؿومجؾقالمطؿومضولمظلونم
اظدؼـمبـماًطقىماظلؾؿوغلمرغبفماهللم"واجؿؿعماظؼقممحبصـماظصكرةمومذوػدماظـوسم
عبقعومصكرهمومطونمػذاماظػكرمعـمبينمعرؼـ.موبينمؼؾقظي،موعدؼقغيمعقارـفؿمعـمصؼقؼم
ممحروبمسظقؿيمضؿؾمصقفوم
ممم
ممكمؽبم ممم مم م ممممممم مممم
مممممقع
مقمومبـكمإظ
ؽبممؾبمممممم
ؽبممموغ
مممممغ
إظبمتػالظًمإظبمعؾقؼيموطوغًمبنيمبينمو
م مممم مم ممم مممممممممممم ممم ممم
عوخقخماٌشفقرمبوًقؿيماظيتمآثورػوماآلنمبؾؾدمأوالدمسؾكموبـقمعرؼـمإخقةمبينمإظقعكم
صؽوغقا مميدوغفؿ مبوىققش موعـ مإخقة مبين معرؼـ مأؼضو مبـق مراذد مووني موسؾد ماظقادم
صبؿؿعقنمؼبمزجقؽمبـموادنيموؼؼولمظفمبودؼـمأؼضوموعـمضرابيمبينمعرؼـمبـقموروسم
بعضفؿمبغداعسموسـدمبعضفؿمأغفؿمعـمغلؾمسؾلمبـمؼقدػمبـمتوذػنيمعـفؿمعؾقكم
اٌغربمؼبماظؼرنماظعوذرموأذفرػؿمابـماظقزؼرمطؿومؼلتل،موعـمعؾقكمبينمعرؼـ،مؼقدػم
بـمؼعؼقبماٌذطقر م وػقماظذيمحوصرمتؾؿلونمؼبمأؼوممعؾؽفومسـؿونمبـمؼغؿرادـمودامم
حصوره مشلو مدؾع مدـني موضقؾ مػبس .موعوت مسـؿون معدة مايصور .مواغؿفً مسلوطرم
ؼقدػمإظبمإصرؼؼقيمواذؿدماظؾالءمبؿؾؿلونممحبصورهمحؿكمبقعمصوعماظؼؿحمؼبماينيم
مثوغقيمدغوغرل..موٌومضؿؾفمأحدمخدسيموػقمغوئؿمععمإحدىمجقارؼف،مأصرشًمسلوطرم
مومؼؿعفىمعـف،م وم
ممممممم م ممممم
بينمعرؼـمسـفومصؾقعماظؼؿحمؼبماينيممثوغقيمأصقعمبدؼـورموػقم م
م ممممم مم مم مممممم مممممم مم ممم م مم ممممممم ممممممممممممممم
صؿؽمأبقمايلـمبفوموإبـفمأبقمسـونمعشفقرمالمغطقؾمصقف،ومضدمضولمعقدكمبـمصوحلم
اٌشفقرمبوظؽفوغيمأنمتؾؿلونممهرثموطلنم-طؿومضول-ممحرثفومشالممأدقدمسؾكمثقرم
أدقد.مطونمذظؽ .م
دـيم،871مٌومخربفومأبقمسـونموطونمػذاماظؽوػـمؼلؽـمودطمبرابرةمشؿرةموأرضفؿمم
عـماٌشؿـؾمإظبماظزابموضولمابـمخؾدون:مصؾعضماظـوسمطونمؼؼقلمػقمطوػـموبعضفؿم
ؼؼقل موظل موال مصقي مخبدله .مواظلؾطون مأبق مايلـ مػق ماظذي مبـك ماٌـصقرة مشربلم
تؾؿلونمؼبمعدةمحصورهمإؼوػو.مضولمابـماًطقىمؼبمعدحف :م
ثؿمبـكماٌـصقرةماٌشفقرةمممممممممماظػذةماىوععيماظؽؾرلة م
وضقظلممتًمبقعيمررابؾسمودؾىمذظؽمأنماظلؾطونمأبومبؽرماألصغرمايػصلمٌوم
عوتمدـيم 858مواذؿدماظؼؿولمبنيمبـقف:مأبلمحػصموأبلماظعؾوسموأبلمصورسمسزوزم
*ماظؽراعم:مؼؼصدمبفوماًقؾ م
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وأضرعًمإصرؼؼقيمغورماظػؿـي،مػربمحوجىماظلؾطونمربؿدمبـمتوصرطني مإظبماٌغربم
ظلعوؼيمبؾغؿفمبفمصؾقؼمبوبلمايلـماٌرؼينمصصورمؼرشؾفمؼبمعؾؽمتقغسمودفؾمسؾقفم
مثمغػلفمبنصرؼؼقيموؼذلبصمبوظلؾطونم
مم
ممقب مممم مممممممممممممم مم ممممم مم مم
،مطونمضبد
أعرػو.موطونمٌومصؿحمتؾؿلونمدـيم 851مممم مم
أبلمبؽرمصؼقؼًمحقـؽذمسزائؿفمطؿومضولماظعؾوسمبـمعرداسمرضلماهللمسـفمؼبمسؿرمبـم
صعدمطربماظزبقدي :م
إذامعوتمسؿرومشزوغوممممممممممممموضؾًمظؾكقؾماورهمزبقد م
ثؿمأخدلممبفؾؽموظديمأبلمبؽر:ماظعؾوسموسزوزمصورهؾمعـمعراطشموجدماظلرلم
إظبمأنمغزلمبؿؾؿلون،مصقاصؿفمايشقدمعـمطؾمجفيمثؿمارهؾمؼبمأولمصػرمثوغلمذفقرم
دـيم 859م صبرماظدغقوممبومغبؾًمصـزلمبقػرانممصوخؿطماظدلجنيمطؿومعر.ممصقصدمسؾقفم
بفومأوالدمغبزةمواظؽعقبمودوئرمأعراءماظعربمبنصرؼؼقيموبعٌمابـمعؽلمأعرلمضوبسم
وصدهمبوظطوسيموابـمعؾقلمصوحىمتقزرموابـمسوبدمصوحىمضػصيمومصوحىمايوعيموم
موامبقعيمابـمثوبًمدؾطونمررابؾسم
مم
مممممممممممممقبمممممممممم ممممم مم مم مم مم ممممم
صوحىمغػطيمطؾفؿمبوؼعقهمبقػرانمرشؾيمورػؾيموأد
مم م مممم ممممم مممممممممممم ممم ممم
ظؾعدمداره.مثؿمضدممسؾكمإثرػؿمؼقدػ مبـمعـصقرمصوحىماظزابموععفمطؾرلماظذواودةم
ؼعؼقب مبـ مسؾل موأودع ماظؽؾ مطرعف موجقائزه موسني ماظؼفورعي* مظؾدلجني ماٌذطقرؼـم
واظعؿؾيمواآلظيمثؿمرحؾمجبقشماألعؿمضوصدامإصرؼؼقيمإظبمأنمدخؾمتقغسمؼبمؼقممعشفقدم
ؼؼؾ معـؾف مبعده مؼب ماظقجقد .موضد مواصؼ مذظؽ معقت مايوجى مأعرل مصـقن ماظعؾؿ موجوععم
أذؿوتمماظــرمواظـظؿموإعومماٌصـػنيمحبؽؿمأضراغفماظعالعيممابـمػورونمأحدمذراحمابـم
ايوجىموذقخمابـمسرصيموزوجؿفمؼبمظقؾيمواحدة .م
ممماظلؾطونمٌومحضرمجـوزتفؿومظؾصؾقاتمسؾقفؿومأبومسؾدماهللماظلؾطكمصوحىم
مم
مممقبمممم مم مم ممممم م ممم ممممم مممممم مممم مم ممم مممممممم ممممم مممم مم م مم مم م
صؼد
اظػؿقى ممبفؾس مأوالد ماظلؾطك ماآلن مبػوس معشفقرون مو مطون مػذا ماظلؾطون ،مٌو مصؿحم
تؾؿلونمذقدمبـوءمجوععماإلعومماظشفرلمأبلمعدؼـمبـمذعقىماألغدظللمثؿماإلذؾقؾلم
رضل ماهلل مسـف موضد مطون مأذكصف ماٌـصقر مبـ مؼقدػ مبـ مسؾد ماٌمعـ معـ مجبوؼي مإظبم
حوضرةمعؾؽفمعراطش.مصؾؿوموصؾمحقزمتؾؿلونمعوتمرغبفماهللمودصـمبوظعؾودمدـيم6:5م
وػقمأحدمطراعوتف.موبينمأؼضومجوعع ماظقظلماظصوحلمدقديمايؾقيمإظبمشرلمذظؽمعـم
آثورهمايؿقدةموصـوئعفماجملقدة.متقؼبمػذاماظلؾطونمدـيم863مبلال .م
حؽوؼيمظطقػي:مموصدمسؾكمأبلمدوملمبـمأبلمايلـمثالثي،مواحدمعـمعؽيماٌشرصيم
وواحد معـ ماٌدؼـي ماٌـقرة مواظـوظٌ معـ ماظؼدس .مصؼول ماظؼددل :مؼو مأعرل ماٌمعـني مضدم
مواماظرحولمإالمظـالثمأخل....موأغؽم
مم
ممقبمممممم مم ممم مممم م ممم ممممممممم
نماظـيبمصؾكماهللمسؾقفمومدؾؿمضولمالمتشد
سؾؿًمأ ممممم مم مم ممم مم ممممممم مممممم مم ممم
*ماظؼفورعيم:مايراس م
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ؼومأعرلماٌمعـنيمبػضؾماهللمسؾقؽ،مأػؾماظـالثيماٌقاضعماظشرؼػيمذدوامإظقؽماظرحولم
صفذامعؽلموػذامعدغلموأغومضددل.مصلسفؾفمطالعفموأجوزػؿمإجوزةمصكؿي.موضدموصدم
سؾقفمبعضمأػؾماظلقدانمبزارصيموصقؾمصلجوزػؿموضؾؾماظرازضيموردماظػقؾموضول:مأرجقم
إالمأطقنمعـمأصقوبماظػقؾ .م
مكمؼعؼقبم
مم
ممممفمؽب مممممم
وبـقمعرؼـمػمالءمضقممذدؼدمبلدفؿمعرػقبمجوغؾفؿموظقالمؼغؿرادـمأظم
مممممممم مممم ممممممم ممممممم م ممممممم مم مممم مممممم ممممممم م
ممطـرلامعـمأرضماألغدظس،مصؽونمعوغعومعـماٌقاغعم
مم
ممقبممم مممم مممم ممم مممم م ممم مم ممممممممم ممممممم
بـمسؾدمايؼمبشـماظغوراتمالدذلد
م مم ممممم م ممم م مممممممم مم م م
ظقعؼقب مسـ متدوؼخ ماظؽػرة .مصؽون مؼعؼقب مإذا مشزا ماألغدظس مخؾػف مؼغؿرادـ مبشـم
اظغورات مؼب مبلوئط ماٌغرب موطون مبقـفؿ مزحقف متزؼد مسؾك ماًؿلني مزحػو مؼب مطؾفوم
ممعؾؽمبينمعرؼـمبوٌغربمإظبمأنم
مم
ممممممممممممممممقبممم ممم ممممم ممممممم ممم ممم
اظظفقرمظؾينمعرؼـمإالمغودرامظؾينمسؾدماظقاد.مواعؿد
مم م مممممم ممممم ممم مممممممممم مم
اغؼطعمدـيم986مبؼقومماظشرؼػمربؿدمبـمسؾلمبـمسؿرانماإلدرؼللماىقرلمسؾكمآخرم
عؾقطفؿ مسؾد ما يؼ مبـ مدعقد ماٌرؼين .مصوبؿدأ معؾؽفؿ مبعؾد مايؼ مطؿو مأن مبين معروانم
بدعشؼمأوشلؿمعروانموآخرػؿمعروانمبـمربؿدموآلمدػقونمأوشلؿمععووؼيمرضلماهللمسـفم
وآخرػؿمععووؼيمبـمؼزؼدمطؿومأنمآلماظعؾوسمأولمعؾقطفؿمربؿدماظلػوحماٌـلقبيممظفم
اظدراػؿماحملؿقدؼيموآخرػؿمربؿدماٌعؿصؿماظذيمادؿشفدمؼبمواضعيماظؿـورمؼقمماظلؾًم
ؼبمربقعماظـوغلمدـيم 667موػقمآخرمعؾقطفؿمبؾغدادموملمميؾؽمواحدمعـمبعدهمإظبماآلن.م
وعرمتورؼخمبغداد.مثؿمضوممسؾكماظلقدمربؿدماىقرلماظشرؼػماٌذطقرماظلؾطونمأبقمسؾدم
اهلل مربؿد ماظشقخ مأبق ماظقزؼر مابـ مأبل مزطرؼوء مضبل مبـ مزؼون م ماظقرودل مصلخذ معؾؽم
اٌغربمعـمؼدهمدـيم 987مواتصؾمبقدهمإظبممأنمعوتمؼبمآخرمرعضونمدـيمسشرةمعـمم
ممم45مدـي،مثؿمعؾؽمبعدهمابـفمأبقمربؿدمسؾدماهللماظغوظى،مثؿم
مةمعؾؽفم
مممممممقبمممم
اظؼرنماظعوذر.مصؿد
مممم مممممم
أخقهمأغبدماٌـصقرمإخل...موبينموروسمػمالءمجعؾفؿماظشقخماظعوملماظػؼقفماظـقرؼرم
اظقرعماظـزؼفماظعالعيماٌلـوويمعـمبينمعرؼـ.مصؿدةمعؾؽمبينمعرؼـمعـمسؾدمايؼمبـم
ربققمإظبمسؾدمايؼمبـمأبلمدعقد:م319مدـي،موم67مدـيمضؾؾمادؿقالئفؿمسؾكمطردلم
عراطش.موررابؾسمعدؼـؿونمواحدةمبشقارهماظشوممواألخرىمضوسدةمأورونمبرضيموعدغفوم
مممظؽ.مضولمابـم
مورةماًقارجموشرلمذ
ممممبؾبمؽبممممم مممم ممم م
اظؽؾرلة:مزوؼؾي،مدرغي،مابـمشوزي،ممعلراتي،موزم
مم مم مم ممممممم مممممم مممم مم ممم م مممم ممممم
خؾدون :موؼؼول مأن مررابؾس ماظشوم مبلظػ م مؼب مأوشلو .موعـ مررابؾس ماظشوم مابـ معرؼـم
اٌؾؼىمعفذبماٌؾؽماٌدصقنمجبؾؾمذقجـمٌوعوتمحبؾىمدـيم 659مػقماظؼوئؾمرغبفم
اهلل :م
وإذاماظؽرؼؿمرأيماًؿقلمغزؼؾفمممممممؼبمعـزلمصويزممأنمؼرهـال م
ممممممممرؾىماظؽؿولممصفزاهمعـؿؼـال م
ممؼبممم
ممقبم
طوظؾـدرموظـؿومأنمتضوءلمجد
ممممممممممممممم ممم ممم مم
ممممؾبمذمظؽبمالمً م
عوماٌقتمإالمأنمؼعقشمع
والمهلنبمذػوبمغػلؽمعقؿيممممممم مممممم ممم ممم ممممم
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وررابؾسماٌذطقرةمؼبماظـظؿمعرادغومبفوماظغربقيمألغفمؼؾعدمأنمعؾؽمبينمعرؼـموصؾم
إظبماظشوم.موػذهماٌدؼـيمثغرمسظقؿمعـمأولماظدولماظؼدميي،مصغزاػومسؿرومبـماظعوصم
بلعرمعـمسؿرمبـماًطوبمصػؿحمعـمأسؿوشلومصرلةموػلمبوطقرةممصؿحماٌلؾؿنيمؼبمأرضم
اٌغرب موػل ماآلن مخراب مثؿ مصؿققا مصزان موودان مواظقاحوت موذظؽ مضؾؾ مررابؾس موٌوم
عفدت مجققذفؿ مرضل ماهلل مسـفؿ مررابؾس موأسؿوشلو ،مزحػقا مؼب مسقدتفؿ مإظب ماظـقبيم
شربل مايؾشي مبنيمماظـقؾموبرضي.مصػؼلوامعـ ماٌلؾؿنيم 261مسقـوموتػرضقامؼب ماىؾولم
صورؼـ،مملمؼؼؾض معـفؿمسؿرومالمدؼـوراموالمدرػؿو.مضوظفمابـمجرؼر،موبؼقًمبلؼديم
اٌلؾؿنيمعلؿؿرةموبعٌمإظقفومػورونماظرذقدمػرمييمبـمأسنيمدـيم 28:مأعرلامسؾقفوم
صؾـكمدقرػوماٌقجقدماآلنموبينماٌدؼـيماظؾقضوءموتداوظؿفومسؿولماٌلؾؿنيمإظبمأنمأخذػوم
مبلؼديم
مم
موادؿؿرتم ممممم
مم ممم مممم
ممم ممماهلل.
مظعـفؿو
ماظـصؼؾلم مممم
ؽبمم مممم ممم
ممؾبجممور
مأدورقؾم مرم
مصوحىم مم مم مم
ماألغطوطلم م مم م
عقكوئ مقؾم مم مم ممم
اظؽػرةمإظبمأنمأخذػومعـفؿمابـمعطروحمودخؾًمؼبمروسيماٌقحدؼـمسؾكمأنمادؿؾدمبفوم
ابـ مثوبً موابـف مبعده مسوم م .861موبعد مادؿؼالل مابـ مثوبً مبفو مػبس مدـني ،مأتكم
اىقـقز 128صرضيمعـماظؽػرةمؼبمعراطىموأردقامظقالموخرجقامإظقفوموطونموورػؿمضؾؾم
ذظؽ مارؾعقا مسؾك مسقراتفو ،مصصعدوا ماظلقر موادؿؾوحقػو ممبو مصقفو موأضوعقا م مبفو مثؿم
داخؾفؿمابـمعؽلمصوحىمضوبسمؼبمصدائفومصوتػؼقامسؾلم61.111مدؼـورمصؾعٌمظؾلؾطونم
أبلمسـونممبراطشمظقمدؼفوموؼـػردمبـقابفو.مثؿمتعفؾقامسؾقفمٌومخوصقامعـمأبكمسـونم
ؼغزوػ ؿمصفؿعمعومسـدهموآدؿقػىماظؾوضلمعـمأػؾمضوبسمومايوعيموماىرؼدمصفؿعقػوم
ظفمرشؾيمؼبماألجر،مصؿؽـفماظـصورىمعـمررابؾسمصؿؾؽفوموازالمعـفومنسماظؽػرة.مثؿم
بعٌمظفماظلؾطونمبوٌولموأنمؼردمظؾؿلؾؿنيمعومأسطقهموؼـػردمبـقابفوموذطرػومصوعؿـعقام
إالمضؾقالمعـفؿموأخؾورػومطـرلةموصقؿومذطرغومطػوؼي .م
وٌو معر مبفو معقدك مبـ مغصرل مؼب موجفؿف مإلصرؼؼقي مأعرلا معـ مضؾؾ ماظقظقد مبـ مسؾدم
اٌؾؽ،مشزامدؼققعومضؾؾؿفومعغربومضؾقالمصغـؿمودؾكموطؿىمإظبماظقظقدمبوظشوممأغفمصورمظؽم
عـمديبمدؼققعومعوئيمأظػمرأسمعـماظليبمصؽؿىمظفماظقظقد:موضبؽمإغلمأزـفومعـم
بعضمطذبوتؽموإنمطـًمصودضومصفذامربشرماألعي،مغؼؾفمابـماظرضقؼ .م
خوعسمسشرمعـمسوذرمأغوخمبفوممممممماإلدؾوغققنمأػؾماظشركمواظرجس م
ضقظل مأغوخ :مصقف مادؿعورة معؽـقي مو مدبققؾقي موػل مضلؿ معـ ماالدؿعورة ماًػقػي.م
محممؼبمذهمعـمأرطوغفماألربعيمدقىم
مم
مممؾبصمرؽبمقب ممم مم م ممم مممممممممم مممممم مم
صوظؽـوؼيمػلماظؿشؾقفماٌضؿرمؼبماظـػسمصالممؼ
ممم ممممممم ممممم ممممممم مممم مممممم ممم
ادؿ ماٌشؾف م وؼدل مسؾك مذظؽ ماظؿشؾقف مبلن مؼـؾً مظؾؿشؾف مذه معـ مظقازم ماٌـشؾف مبفم
128ماىـقغققنمغلؾيمإظبمجـقةمبنؼطوظقو م
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صقلؿكمذظؽماظؿشؾقفماٌضؿرمؼبماظـػسمادؿعورةمبوظؽـوؼيموإثؾوتمذظؽماظالزمماٌكؿصم
بوٌشؾفمبفمظؾؿشؾفموزللمادؿعورةمدبققؾقيمأعومتلؿقؿفوممبوظؽـوؼيمصإلغفمملمؼصرحمبف،م
إمنو مدل مسؾقف مبذطر مخقاصف موظقازعف .موأعو ماظؿكقؾقؾي مصنغف مضد مادؿعرل مظؾؿشؾف مظذظؽم
اظالزمماظذيمطبؿصمبوٌشؾفمبف،مصقؿكقؾمأنماٌشؾفمعـمجـسماٌشؾفمبفمطـوؼيمصلغوخم
حؼقؼيمؼبماإلبؾموذبوزامؼبماىققشمصؿشؾفماىققشمبوإلبؾمتشؾقفومعضؿرامؼبماظـػسموم
ػذامطـوؼي.موذطركمأغوخماظذيمػقمعـمظقازمماٌشؾفمبفمدبققؾ.موعـولماظؿقؼقؼقيماظـوبؿيم
حلومطؼقظفمسـديمأددمؼؼرأمػـوممعلؿعورمظؾرجؾماظشفوعموػقمأعرمعؿقؼؼمحلوموسؼالم
طؼقظف متعوظب م"اػدغو ماظصراط ماٌلؿؼقؿ" مأي ماظدؼـ مايؼ موػق معؾي ماإلدالم .موػذا مأعرم
عؿقؼؼمحلوموسؼالموعومعرمظـومؼبماٌؽـقيمإمنومػقمعذػىماظؼزوؼينموػقمزبوظػمٌذػىم
اظؼقمموذظؽمزبوظػممظطرؼؼماظلؽوطل،ماغظرممذظؽمؼبمربؾفمواهللماٌقصؼ .م
واظرجسماظؼذرمضولماظؼراؼبمؼبمضقظفمتعوظب:م"صبعؾماظرجسمسؾكماظؾذؼـمالمؼعؼؾقن"م
موغقومعدؼـيمضدمييمطوغًمضوسدةمعؾؽفؿم
ممم
ػقماظعؼوبمواظغضى.مواإلدؾوغققنمغلؾيمإظبمإدؾممؽبممممممممممممم مممممم مممم مممممم م
مممممممم مممممم م ممممم م مممممم ممم ممممم ممم
وأعوماآلنمضوسدتفؿمعدرؼؾمبوظالممعدؼـيماظطوشقيمطؿومأنماظػرغٍمضوسدتفؿماألوظبمصرغليم
ثؿممتالذًمومبؼلماظـلىمإظقفو.مؼؼولمصرنيموصرغليمظؽـمؼبمابـمخؾدونمأنماظؿلؿقيم
اظـوغقيمعـموضعماظعوعي:مواالدؾوغققنمػمالءمعـماظؾطقـقنيموػؿماظؾؽؿقؿ*موطوغقامعـمأسؿم
عؾقك ماظعومل موطون مشلؿ مادؿقالء مسؾك مجوغى محبر ماظروم معـ ماألغدظس مإظب مروعي مإظبم
اظؼلطـطقـقيممواٌغربموطوغًمشلؿمحروبمعع معبقعمأجـوسماظعوملمؼطقل مبقوغفو.م
مبلرضفؿم
ممم
ماٌلقحم مممم م
مدؼـم ممم مم
مسؾكم ممم
قبمم م مم
مممممقا
مايقارؼقنم موبـ
مم مم مممممم
مزفر
ممم مممإظبم مممأنم م م
ماجملقدقي
معـم مم مم
مأوالم مم
ممممم ممم
طوغقا
وتلؾطقامسؾقفؿمعرةمبعدممأخرىمثؿمأخذوامبدؼـفؿموأولمعـمأخذمبدؼـفؿمضلطـطنيمبـم
مورىم مممغلمؾي مإظب مغوصرة ماظؼرؼي ماظيتمم
ممم ممغممؽبصمؽبمم
موزلقا
مزبشؿؾقونم مم
مبـًم م م ممممم
مػالنم ممم
مممم مم م
ظقثققش وأعف
طونمصقفومعلؽـمسقلكمسؾقفماظلالم،مٌومرجعمعـمعصرمععمأعف.مموغصرانمعـمأزلوءم
اٌؾوظغيموععـوهمػذاماظدؼـمؼبمشرلمسصؾي،ممصوحؾفمؼفقديمعـمؼـصرهمعـماتؾوسفمألنم
غيبماهللمسقلكمسؾقفماظلالممإمنومػقمعـمبينمادرائقؾمعـمدؾطمؼفقدمبـمسؿرانمسؾقفم
اظلالم.م ألنمسؿرانمأبومعرؼؿمسؾقفوماظلالممعـموظدمعوتونمبـمؼقحـومبـمؼقذوماظلودسم
سشرمعـمعؾقكمبينمدؾقؿون .م
ظطقػي:مدخؾمضبلمبـمؼعؿرماظعدواغلمسؾكمايفوجمبـمؼقدػمؼقعومصؼولمظف:م
أغًماظذيمتؼقلمايلنيمعـمذرؼيماظردقلمسؾقفماظصالةمواظلالم"،مضول،مغعؿ،مضولم
ظف:مآتينمبوٌكرجموإالمررحًمأطـرمذعركمبوألرض".مضولمضبل:مموأنمأتقًمبوٌكرجم
صلغومآعـ".مضول:مغعؿ،مضولمظف:ماضرأمأؼفوماألعرل"موتؾؽمحفؿـومآتقـوػومإبراػقؿمسؾكم
129

م

* )(Lacitum
129مHELENE fille de Maximilien et Constantin fils de d’Aulitus
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ضقعف"مصؼرأػومايفوجموٌومذطرمسقلكماسذلفمبويؼموضولمظف:مخؾمم ممممم مم ممممممممم
مػمأبقكمسوٌومصذام
مممممممممممممم م مم مممممممممم مم م ممم م م مممم م ممممم مممم مم
طلغلمعومضرأتفومأبدا"مووالهمضضوءمأرضفمإظبمأنمعوت.موجفماىقابمأنمسقلكمعـموظدم
بـًمإبراػقؿمسؾقفؿوماظلالم.مورويمأنمضبلمٌومرجعمإظبمايفوجمضولمظف:مجعؾماهللم
سقلكمعـمذرؼيمإبراػقؿمسؾقفؿوماظلالممعـمبعدمعومبقـفؿو.موػذامايلنيمعومبقـفموبنيم
اظردقلمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمإالمصورؿيمرضلماهللمسـفو .م
وغلىمػمالءماظروممإظبمروعوش 130مبوغلمروعيمعـموظدمسؾفونممبـمؼوصًمبـمغقحم
سؾقف ماظلالم موظذا مؼؼول مشلؿ ماظعؾقج موبعض ماٌمرخني موتؾعفؿ مبعض مضعػي ماٌػلرؼـم
وأطـرماظػؼفوءمؼبمعؾقٌماىفودمؼزسؿقنمأغفؿمعـموظدمؼـلقسمبـمسطوسمبـمسقصقم
بـمإدقوقموضدمأغؽرمذظؽمماحملؼؼقنموأبقه،مألنمابـمحزمممذطرمأنمبينمسقصقممبـم
إدقوقمبودوامعبؾيموخطلمعـمضولمإنماظروممعـفؿ.موضولمإمنوموضعماظغؾطمألنمعقضعفؿم
ؼؼول مظف مأروم .موؼب ماظؿقراة مأن مسقصقا مازلف مأروم مصؾذا مؼؼول مشلؿ مبين ماظروم موععـوهم
بوظعدلاغقيماىؾؾماظذيمالغؾوتمصقف.مصفذامدؾىماظغؾط.مضولمابـمخؾدونم"إنمزـمزونم
ـمضقسمؼبمشزوةمتؾقك":مػؾمظؽمؼبمجمالممدم
مم
أنمضقلماظـيبمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمظؾفدمب مممم مم مم مممممممم م مممم ممم مم مم
ابـماألصػر"...ماظعؾؿمؼدلمسؾكمأنماظروممعـمبينماألصػرموػقمسقصق131مصؾقسمطؿومزـم
ألنماظـيبمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمإمنومسينمبينمسقصقمسؾكمايؼقؼيمالماظروممألنمعغزاهم
طونمظـوحقيماظلراتمعلؽـمبينمسقصق .م
وذػؾً مػقالغي مظؾقً ماٌؼدس مظؾزؼورة مودلظً مسـ معقضع ماظصؾقى مصلخدلت مأنمم
اظقفقدمعؾمهمم(طذا)مزبال.مصؾزعؿفؿمررحفمسؾكماظصكرةماظشرؼػيمصودؿكرجًمثالثيم
خشى مودلظً مأؼؿفو مصؼول ماألدؼػ :مسالعؿفو مهقل ماٌقً مإذا معلؿف" مصصدق مذظؽم
بوظؿفربيموادبذماظـصورىمذظؽماظققممسقداموبـقًمثؿ 132اظؽـقليماٌعروصيمبوظغؿوعي .م
وطونمتـصرماظرومم439معـمعقظدماٌلقحمسؾقفماظلالم.موطونمضلطـطنيمغبؾماظقفقدم
سؾكماظـصراغقيموؼؼؿؾمطؾمعـماعؿـعمعـمأطؾماًـزؼرمثؿمأعرمبؾـوءمبقزغطيموزلوػوم
بوزلف.مودؾىمإدالعفمععمذدتفمسؾكمدؼـمغيبماهللمسقلكمسؾقفماظلالم؛مضؾؾفمأغفم
طونمبفماىذاممبدسقةمبطركمسؾقفمصؼقؾمظفمذػوؤكمؼبمدعوءماألرػولمتغلؾمبف،مصفؿعم
عـفؿ مسددا مثؿ مرضل مشلؿ مصورؾؼفؿ ،مصرأى مؼب معـوعف مضبض مسؾك ماظؿقؾؾ معـ ماظؾطركم
صوحلـمظفموردهمعـمغػقفمصدلأه،مصققـؽذمتـصر .م
روعوشمRomulus :
131مسقصقم:م ESAUم
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132مثؿم:مؼبماٌقضع م
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وأطـر ماظـصورى مسؾك مػذا ماظؾقر ،ماإلصرغٍ موػؿ مبين مؼوصٌ مبـ مغقح مسؾقف ماظلالمم
بوالتػوق،موػؿمؼبمبلوئطمسؾكمسدوةماظؾقرماظروعلمعـمسلوظفمومجزؼرةماألغدظسمشربفؿم
تػصؾ مبقـفؿ موبقـفو مجؾول معؿقسرة مذات معلوظؽ مضقؼي مؼلؿقغفو ماظدلة* مودؽوغفوم
اىالظؼي معـ مذعقب ماإلصرغٍ موادؿقظقا معـ ماىزائر مسؾك مصؼؾقي موضررقش موجـقةمم
وادؿقظقا مسؾك مضطعي معـ ماألغدظس مإظب مبرذؾقغي موعـ ماإلصرغٍ ماظؾـودضي وبؾدػؿ مضبوؼبم
خؾقفومطبرجممعـمحبرما ظروممعؿضوؼؼوممإظبماظـوحقيماظشؿوظقيموعغربومبعضماظشهمسؾكم
دؾعؿوئيمعقؾمعـماظؾقرمعؼوبؾممًؾقٍماظؼلطـطقـقيموسؾكمممثونمعراحؾمشربفمعـمبؾدم
جـقةماخل..م م
ممومأولمعؾقكمغبرلمتفقد،مأبقم
مممممم
ممممممممقبممممم ممممم مم م ممم ممم
مرمعـماظروممضلطـطنيمطؿومعر
ممممصمقبممم ممممممممم م مم م
صوئدة،مأولمعـمتـ
ممممم مممم ممم
طرفمأدعدممبـمصقػلموأولمعـموضعماظلؿورمسؾكماظؽعؾيماظشرؼػيمتؾعمبـموردعمسؾكم
عومؼبماظؾؾوب.معلؿفؾماظلـيماألظػمعـموصوةمػذاماظرجؾماظصوحل،مأوحلماهللمظـؾقفم
ربؿدمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿ.موأولمعؾقكماٌشرقمحوربمؼبماٌغرب،مؼودرمبـمسؿرمبـم
مرمطفـد"مػقماظذيمبينمزلرضـدمضؾؾيمبغداد،م
ؼوصقرماٌشفقرمبقودرماظـوسؿموظدهم"ذوممعمكبممم ممممممممممم ممم مم مممممممممممممممم
مممممممم م ممممممم ممممممم ممممممممم
سؾكمعلوصيمدؿيمأذفرموأولمعـموضعمسؾكمرأدفمتوجومذػؾقومغبرلمبـمدؾلمضوظفمزوػرم
عمرخماظػرس.موأولمعـمادؿعؿؾماًؿرمعؾقكمبوبؾماظلرؼوغقيموضولممػرذققش** معمرخم
اظروممطونمدقرمبوبؾمؼبمدورهممثوغقنمعقالموارتػوسفمعوئؿومذرعموسرضفمػبلقن،موعودةم
مهممعلؽـمايرسم
مم
مممقبمممم م م ممم مم
بوبمعـماظـقوسمؼبمسؾق
مممممممم ممم ممم ممممم مم مم مم
تشققدهمعـماآلجرمواظرصوصمؼؿكؾمممؾفمعوئؿو
م ممممممم ممم م ممممممم مم مممم
وسؾك مجوغؾقف ماظعلوطر موحقظف مخـدق مسؿقؼ ممتأله معقوه ماظػرات .مو مطون مضرلش معؾؽم
اظػرسمٌومشؾىمسؾكمبوبؾمػدعف .م
ومبـقمعقؿمأػؾماظعراقمأولمعـمبـكماظدورمودؼػفومخشى.معـفؿمغلىماظػرس.م
وأولمعؾقكمماظقؿـمشزاماظروممسؼؾؿيمبـمعرثدموػقمأولمعـمظؾسماظؾـوم.مموأولمعـمعؾؽم
األرض معـ مذرؼي مغقح مطـعون مبـ مطقش مبـ محوم .موأول معـ متؽؾؿ ماظعدلاغقي مسوعر مبـم
ززبشد،مؼبمعدةممعؾؽفممبودتماظؾغيماظلرؼوغقي.موأولمعـمزادمؼقعومسؾكماظلـيماٌؾؽم
"سوزؼي"معـمغػرمداودمعـمبينمإدرائقؾ.ومأعرمذظؽمؼبمأربعمدـقاتمبزؼودةمؼقممبوظلـيم
األخرلة.مود ؾؾفومأنماظشؿسمؼبممدوراغفومتذلاجعمبربعمؼقمممؼبمطؾمدـي.موأخذتم
اظقفقدمبوظلـيماظشؿلقي .م
وععـك مػذا ماظؾقً مأن مطػرة ماالدؾوغقني مأذشلؿ ماهلل مأخذوا معـو معدؼـي موػران مدـيم
ػبسمسشرةمعـماظؼرنماظعوذرمشذراممبداخؾيمؼفقديموغؽؾقامأػؾفومبنيمضؿؾموأدر.م
وأعو مبرج ماٌردك مصلخذوه مضؾؾ مذظؽ مدـي مإحدى مسشرة .مواظرجس معـ مرجس مطػرحم
وطرم،مواظرجودي:مسؿؾمسؿالمضؾققوماغظرماظؼوعقس .م
***ماظدلة-)Pyrénées(:ماىالظؼي- (Galiciens):ضررقش:م
مم)(Paul Orose

()Crêteم-اظؾـودضي(Vénitiens) :
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جقومصؾماظؽػرمضدمغبقامجقاغؾفوممممموسـمدصوسفؿمسفزمأبقمضؾـؿس م
اىقػؾ مبؿؼدؼؿ ماىقؿ ماىقش موؼب ماظؼوعقس مجقػؾ ماىقش ماظؽؾرل .مضول مسـذلةم
زبورؾومظزوجؿفمسؾؾيم م
ممؼبمجقػؾمطوظعورضماشلطـؾم م
دؾلمصزارةمسـمصعؾلموضدمضربقامممممإظممملمؿبم مم م مم مممممممم ممم م مم
مأتمشلقىمحوزللمزائدماظشغؾم م
تفزامزلرماظؼـومحؼـدامسـؾلمإذامممممرمؽبم مم مم مم مم م ممممممممم مم
ومضقظلمغبقامعـعقامومملمزللمغبومألغفمممـقعمعـمشرلمربؿقيمومأولمعـمغبكم
طؾقىمبـمربقعيماظؿغؾيبمومطـرمؼبماىوػؾقيمصؾؿومجوءماإلدالممضولمردقلماهللمصؾعم
موموصدممتقؿمسؾكمردقلماهللم
مم
مممممممؿمقبمممممم مممم مم ممم مم ممم
ظفمومضقظلمجقاغؾفومأيمجفوتفو.موممظ
الغبومإالمهللمومردقمممممممم مم ممممم مممم مم م ممم
مون،مضولمعطوعمؼبم
مم
مممممؽببممرؿبمضمم م مممم ممم مم مم
صؾكماهللمسؾقفمومدؾؿ،مضولمظعؿرمبـماألػؿؿ:مأخدلغلمسـماظزم
مم ممم مم ممممممم ممم مممم مممممممم ممم م ممم ممم م مم مم م
إجوبؿف م"حوعل مٌو موراء مزفره ،مضول ماظزبرضون :مظؼد مسؾؿ مظل مأطـر معـ مػذا مو مظؽـفم
حلدغل،مصؼولمسؿر:موماهللمؼومردقلماهللمإغفمألغبؼماظقظدمظؽقؿماًولمعومطذبًمؼبم
األوظبمومظؼدمصدضًمؼبماألخرىمضولمردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمومدؾؿ:مإنمعـماظؾقونم
ظلقرمضقل.م م
مم م
ممممممممؾمؿمؽبمس.
ومسـمدصوسفؿمسفزمأبقمضم
مم م ممممم م ممم م
وغبوؼؿفؿمشلومجقاغؾفومبوألبراجمواٌداصعمواىققشماظيتمالمتداصع،موطونمذظؽمأؼومم
آخرمعؾقكمتؾؿلونمعـمبينمزؼونموػقماظلؾطونمأبقمضؾؿسماظزؼوغل.مضولماظشقخمسؾدم
اظرغبـماىوععلمصقفموػقمممـمملمؼفـلممظفمبوٌؾؽمضرارموالمادؿؼرتمبفمؼبماٌؿؾؽيم
سؿورةموالمدارموملمؼؽـمظؾؿلؾؿنيمدصوعموملمؼؾؼمشلؿمصقفمرؿعمبوجؿؿوعموزادهمسؾكمذظؽم
مممرمبوىزائرمؼبم
ممومػقمتقجفماظرسوؼومإظبمخرلماظدؼـمٌومادؿؼ
ممممممقبمممممممم مممممم مممممم مم م مممممم مممممم
األعر،مأعرمآخرمأدػكموأعر
م ممم ممممممم مممممم
جـدمعـماألتراك،مبؾمأصضكمذظؽمإظبمأخذمتؾؿلونممعـممؼدهموءالمأعرهمإظبماالدؿصراخم
مممممممممم م
ملمظفماظشقطونماٌوردمبؾمطونمذظؽمطضربمؼبمحدؼدمبورد.
مممب ممممممم مم مم ممممممممم مممم مممم ممم مم مم مم
بوظـصورىمصؾؿممؼـػعفمعودق
مممم ممم ممممممممممممممم
ومسوثمدكمبؾطقؿقفومذبؿؾؾومممسؾقـومملمؼؾؾمبـومعؽـرماظدصس م
ممرئقسمغصورىموػرانموماظؾطقوءمصضوءمعؿلعم
ممطونم
مممممممكمممم
سوثمأصلدموماظعؿقماظػلودمومد
مم مممم مممممممممممممم
وأصؾماظؾطقوءمعلقؾموادعمصقفمدضوقمايصكموماٌرادمبؾطقؿقفومدرلاتموعوماتصؾم
بفو معـ معالتي مو ماظؼوسي مأرض مدقؼد مو مطـرلا معو مؼعدل مأػؾ ماظؿورخ مسـ مأرض مدقؼدم
بوظؾطقوءمومضقظلمذبؿؾؾومأيمصبؾىماىققشمعـماظؽػرةمواغضؿمإظقفؿمعـمضؾوئؾمأػؾم
اإلدالم مطقؿقون مو مضقزة مو مذوصع مو مسبقػؿ معـ مجػوة ماإلسراب ،مسؾقـو مأي مععشرم
اٌلؾؿنيمومضقظلمملمؼؾؾمملمؼؽـرتمبوٌلؾؿنيموأصؾمملمؼؾؾمؼؾوظلمحذصًمؼوؤهمظؾفزمم
صصورمؼؾولمصؾؿومطـرمادؿعؿوظفمصورممبـزظيمعوملمضبذفمعـفمذلءمصؼدروامتؽقؼـماىوزمم
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عؾقه ؿرّة 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:
إذا أـت أعطقت اؾسعادة مل تلل  وؾو ـظرت ذررا إؾقك اؾؼلائل
تؼمد عؾى اؽماف أبطاؾـفا اؾؼـــا  و فابمك يف إغؿاد فن ادلـاصل
ؽل ذافد مل قلل يف اؾصدر األول ؿن اؾلقت األوىل و ؽأنّ اؾلقمني ؼقؾما يف عدو اهلل
دُك ،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
ؽان فقأه هلا و قـشر عؾقه اؾدرّ ،ػؾؿا دخل عؾقفا ادلأؿون يف بقت اؾلـاء رأى ؿا
أخهؾه ثم رحم اهلل أبا ـواس ؽأـه حيّ قـظر هلذا حقث قؼول يف وصف اخلؿر حني
تصب يف اؾؽأس:
ؽل صغرى و ؽربى ؿن ػؼاؼفؿا  حصلاء در عؾى أرض ؿن اؾذفب
وؼوؾـا ؿؽنر اؾدػس أي أؽنر اؾموغل يف بالد اإلدالم بشنّ اؾغارات و بعث
اؾلعوث .قؼال دػس يف اؾلالد دػودا أو غل ػقفا و اؾوتر يف األرض ؿضى و جَؿَلٌ
ؿدػس َؽؿَـِلَر ،ذدقد .دػوس و دػقوس ؿؾك إختذ ؿسهدا عؾى أصواب اؾؽفف
ودػقاـوس ؿؾك فربوا ؿـه و ؽان أبعد اؾـاس يف اجلافؾقة غارة ذراحقل األصفب ؿن
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:
أرحـا ؿن ؿؼراس ذراحقل بعدؿا  أرافا ؿع اؾصلح اؾؽواؽب ؿـظفـرا
و عــؼؾؿـة احلراب أدرك أرضــا  بذي اؾرقث إذ صام اؾـفار وافهرا
و ؿن ادلمواتر يف أفل بؾدـا أن اؾؽػرة ؿرّة غزوا عؾى ؼوم أبي ؿفدي اؾشقخ دقدي
عقسي بن ؿودى اؾمقهاـي* يف ودط ادلائة اؾعاذرة و فو حقـكذ ـازل ذرؼي ـفر
اؾطاغقة ػَأَتت ؼـربة أؿاؿه و صارت تذرى اؾرتاب و تصوت ػأؿر باؾرحقل ؿن حقـه
وؽان عارػا بزجر اؾطري ػعربوا اؾـفر و دخؾوا يف غقطة**عظقؿة قؼال هلا دار اهلـاء
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
حمؿد بن حيي ؿؼرئ اجلن ػؾؼوا خقال ؿن بـى علاد أحد بطون احلشم ػمواربوا
ػادمشفد ؿـفم اؾعروصي ؼلؾة ؽدقة عطقة وأخذوا رأده و ػرده واـؼؾلوا إىل وفــران
* دػني وادي اؾماغقة  :ؿن عؾؿاء اؾؼرن اؾعاذر .ؾه ؼصقدة غوثقة ذفرية ذرحفا أبو راس
** غقطة  :غابة
521

سفائب األدػار و ظطائف األخؾار

مماظؾوضلم ومػؿم
مةمحؿكمادؿلصؾقامدوطـفوموػربماىمؾمقبمممممم
ممممقبمم مم ممم ممم ممممم مممم مممم مم ممم
واصؿؽقامبؼرؼيم"اظطرك"مشرلمعر
مممم ممممممممممممم مم ممم م
دؾىمخرابفومإظبمشرلمذظؽمممومالمضبصك .م
وأعومػدلةمأػؾمدرلات*** مصوتصؾًموضوئعفؿمبفؿمحؿكمتالذقاموضؾمذعؾفؿمشلذام
اظعفدمومطونمواصؼمذظؽمخروجماٌلؾؿنيمعـم"ايؿراء"مأحدمععوضؾمشرغوريمٌومضوؼؼؿفؿم
سلوطر ماظؽػرة مومل مصبدوا معغقـو مصلعـفؿ ماظؽػرة مسؾك مأغػلفؿ موأذغقا مشلؿ مؼب ماًروجم
صصوروامطبرجقنمإظبمعردكمرزؼقمومػدلةمؼرصدوغفؿمصؽؾمعـمصورقماظؾقرمدؾؾقامعوظف،م
زلعمبذظؽموظبماهللمدقديمربؿدمضدار 133مزحػمإظبمضؾوئؾمػدلةمجبـقدمدقؼدمصؽوغًم
مةمحؿكمطونمغلوؤػؿمصبؿؿعـم
مم
قبممممممممقبمم مم مممم ممم مممممم مممم
ممممممةمبعدمعر
ثماظؽػرةمتغزوػؿمأؼضومعر
بقـفؿمحروب ومبعق مممم مممممممممممممم
ممومغصورىم
مم
مممؾبكم مممم ممم
مم"جقـومبنيماظـورموماظـور،مبنيمغصورىمدم
مممممؼمؽبمؾمـمؽبمم مممممم ممممممممممممممم ممم ممم ممم
ظقالمؼبمأوادطمايؾؾمومؼم
مم مم ممممم م ممم مم
مأصقاتفـم ومؼلؿقغفماظؿدلاشمو ماٌرادم
مرمؼوربمسؾقـو".مبفذهماألظػوزمؼرصعـم مم مممم م
ممممقبممممم مم ممممممممم ممممم مممم مممممم
مار،مدب
ممقبمم
ضد
مممدلةمومدقؼدمواحد.مومممـمخرجمعـم
ممظـومأنمغلىمػ
مممممممممقبمممممم ممم م
مارمسـدػؿمدقؼد.موعر
ممممقبممم مممممم
بـصورىمضد
مم ممم
ػذاماٌردكماظقظلماألطدلموماظعالعيماألذفرمدقديمأغبدمبـمسوذرلمومذظؽمؼبمذقالم
دـيممثوغقيمسشرموأظػمواغظرمػذامععمضقلماظعوملماألجؾماظذيمصورمدرلماٌـؾ.وضربًم
ظفمأبوطماإلبؾمدقديمربؿدماٌلـوويماظػودلمأنمشرغوريمدخؾفوماظـصورىمدـيم9:8م
وػلمآخرمعوممصؿققامعـمأرضمأغدظس .م
ممأرجوءػومٌومأحوطمبفوممممممممممممممممممممممصغودرماظشؿمعـمأسالعفومرؿس م
ممجمقبممم مممممممممم مم ممم
ور
مصالم
مم
مترتٍم مم
محنيم مممم
مم م م
ماظؾقر
مرطىم مممم
معـم ممم
مايدؼٌ:م مم
موؼبم مم ممم م
مممممم مم
ممجمقبممو،م مزظزظف
قبم مر
مممجممف
مف،م مؼر
ؼؼولم مرممجمقبم
ممم
134
ذعوعي م مظف  ،مؼعين ماضطربً مأعقاجف موأرجوءه مجقاغؾف مواظرجوء ماىوغى معـ ماظؾؽرم
وايوئطموسبقهموشودرمتركمضولمابـمدرؼد:مطؿمضدمػقىمؼبمجـيمشقادرػومعـمبعدمعوم
طوغًمخلومصفلمزطو:مأيمترطفومزطومأيمذػعومعـمبعدمعومطوغًمخلومأيمومتراموم
اظغدؼرمادؿماظلقػمورجؾمووادمبدؼورمعضرمواظشؿمبضؿماظشنيماٌعفؿيمعبعمأذؿموػقم
اظعوظل.مضولمػؿوممبـمشوظىماٌؾؼىماظػرزدقمؼبمعدحمزؼـماظعوبدؼـمرضلماهللمسـفم م
بؽـػـفمحقـزرانمرضبفومسـؾـؼمممممعـمطػمأورعمؼبمسرغقـيمسلؿ .م
موضولمحلونمرضلماهللمسـفمؼبمعدحمعؾقكمبينمجػـيمعـمشلون م
بقضماظقجقهمذرؼػيمأحلوبفؿممممذـؿماألغـقفمعـماظطرازماألول .م
***ػدلةم:متؼعمبنيمذقؼموماحملؿدؼي.مومدرلاتمتؼعمذرضلمعلؿـؼعوتمماٌؼطعمسلولماحملؿدؼيم(بورؼؼقمدوبؼو) م
مممم2176مػــ،محرضماظشقخمغبقدةماظعؾدمظغزومػدلةمٌومصعؾقام
مارمدصنيمأرضمعقـيماٌؿقؼبمدـيم
ممممممقبممممم مممم ممممممممممم مم
:مدقديمربؿدمضد
133مم مم ممم مم
بوألغدظلقنيماظـوزحنيمعـمشرغوريمإظبمعردكمرزؼقم"حؿكمأغفؿمطوغقامؼدلضرونمبطقغفؿ"مأبقراس .م
134ممغلكيمأ:معـمرطىماظؾقرموضًمإرووجفمبالظل م
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وضقظلمعـمأسالعفو معبعمسؾؿموأصؾف ماىؾؾ ماظشوعخماظعوظل.مضوظًم ماًـلوءمؼبم
مرمبـمسؿرومعـمبينماظرذقدمبطـمعـمدؾقؿ:م م
مممضمؽبفمؿبممم مم مممممم ممم ممممم ممممم م ممم مم مممم
أخقفوم
عرثقيمم مم
مممممممممممطلغفمسؾؿمؼبمرأدفمغور م
مرماظؿؿومتماشلداةمبفمم
مموإنمممضمؽبفمؿبممممممم ممم
وأصؾمػذامأنماظعربمطوغًمعـمصرطمجقدػو،مؼلعرماظرجؾمسؾدهمؼقضدمغورامؼبمرأسم
جؾؾموميؽٌمسـدػومظقفديمشلوماظضقػون.مضولماظشوسر :م
إذامضؾمسـفؿمضقػفؿمغشروامظفممعـماظـورمؼبماظظؾؿوءمأظقؼيمغبراء .م
وعرادغومبوظشؿمعـمأسالعفومػـومأسوظلمبـقونموػرانموععـكمرؿسمأيمدرسموربلم
وذظؽمصقؿومؼؼؿضلمػدعفمسـدػؿمطؿـورمآذاغـوموتشققدمعلوجدغو.موٌومدخؾماظـصورىم
رؾقطؾيمدـيم 688مصلولمعومبدأوامػدعفؿمصقرمدخقشلؿ معـور ماىوععماألسظؿموربرابفم
وطونماظشقخماٌؼوعلماٌذطقرمؼبم"عقردماظضؿكن"مجوظلومسـدمدورؼيمعـمدقاريماٌلفدم
ؼـظرمظػعؾفؿموأخػوهماهللمسـمأسقـفؿموملمطبرجمعـفمحؿكمصؾكمثالثنيمرطعي.مورؿسم
بؽلرماظلنيمظضرورةماظؼوصقيمألنمرويمػذاماظـظؿمدنيمعؽلقرةموػذامطـرلمذوئعمؼبم
طالعفؿموعـمذظؽمضقلمأبلممتوممؼبمعرثقيمربؿدمبـمغفشؾ :م
تــرديمثقوبماٌـقتمغبرامصـؿومأتكممشلوماظؾقؾمإالمأعلًمعـمدـدسمخضر م
خضرمبضؿماظراءمظؾضرورةمألنمػذهماظؼصقدةمروؼفومراءمعضؿقعيمومضؾؾمػذاماظؾقً .م
وضدمطوغًماظؾقضماظؼقاصػمؼبماظقشكممبـقاتــرمػلماآلنمعــمبــعـدهمبــؿـر .م
وضولماألدقدمبـمؼعؼقبمرغبفماهلل :م
عــوذامآعــؾمبـعـدمآلمعـقــرقمممممممتـرطقامعــورامظـفؿموبـعـدمإؼــود م
أرضماًقاغؼمواظلرؼـرموبــورقممممممواظؼصـرمذوماظشرصوتمعـمدــداد م
جرتماظرؼوحمسؾكمربؾمدؼورػؿممم مطـلغــؿومطــوغــقامسـؾكمعــقعود م
وظؼـدمطوغـقامصـقفومبـلغعؿمسقشيمممممممصـلمزـؾمعـؾـؽمثـوبـًماألوتـود م
وضول مبع ض ماظشعراء مؼب مأذرل ماظيت مبـوػو مزؼري مبـ معـود مبلػح مجؾؾ متقطري مٌوم
خربفومأبقمتوذػنيمأحدمعؾقكمبينمسؾدماظقادمبؿؾؿلون،مبعدمذظؽ :م
أذــرلمحــؿزةمذػـؾًمععـوظـؿفومممممممممممواظـدػـرمعــمذـلغــفماظـكربــو .م
وخوظطماًؿرمواإلذراكمؼومسفؾومممممممممممعـقارــماظعؾـؿمواإلؼـؿونمذامتـقس م
طـؿمتؾـقًمبفومعـمءاؼيمربؽؿيممممممممممممصـؾعـدمرـفرػومضدمعؾؽًمبوظـفـس م
ممؼبماظـوسمواظعوظلمعـماظـدسم .م
مممممقبم مممممم مممممممم ممم مممممم
طلغفومعومحقتمسللوموالمضـؿرامممممممممممملمؼدر
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ؼعينمخوظطماًؿرمواظؿؾـقًمعقارـماإلميونمواظؿقسمبػؿقؿنيماظطؾقعيمواألصؾمؼؼولم
صالنمعـمتقسمصدقموؼبماظؼوعقسماظؿقسمبوظضؿماظطؾقعيموػقمعـمتقسمصدقمواٌرادم
ػـو مأغفو مأصؾ مؼب ماإلدالم مألغفو مأدلً مسؾك ماإلميون مواإلدالم موتؾقً مضرئً .مضولم
اًػوجلمؼبمذرحماظشػوء:مظػظماظؿالوةمخوصمبوظؼرآنموايؽؿيمػلماظيتمدؾؿًمعـم
اظؿشوبف مواظـلخ مواظـدس مضول مؼب ماظؼوعقس ماظرجؾ ماظلرؼع ماإلزلوع مظؾصقت ماًػلم
واظػفؿمورجؾمغدسمأيمصفؿموعضورسفمؼـدسمبوظضؿمواٌـداسماٌرأةماًػقػيمواظـدسم
اظطعـمأؼضو.مضولمجرؼر :م
غددـومأبومعـدوديماظعنيمبوظؼـوممممموصورماظدممعـمجرؼؾؿفمغوزح م
مبعد ماظؾـوةم
مممممممم
مؾفو مممم
حممؾؿبم مم
مووصؾ م ؽب
ماظشؿوتم ممم م م
مممم ممم ممم
مسلؾفومم مبعد
ممم م مم
مم مظف
ممم مممغضؿ
مممم مثؿ
ماظؾقًم ممزوػر
مبوضلم ممممم
وم مممم
بؿشفرلمأعرلغومأبلماظػؿقحوتمإظبمحزبفومصفددمألػؾماإلدالممسردفومومسرصًمأظػفوموم
إغلفوموداممشلوماظلرورومايؾقرمومضوظًمايؿدماهللماظذيمأذػىمسـفومايزبمأنمربـوم
ظغػقرمومذؽقرمواٌعـكمأنموػرانمٌومشرلتمبوظؽػرمصصورماظـوسمطلغفؿممالمدراؼيمبلغفوم
طوغً معدؼـ ماٌؽورب موعـقع ماظعفوئى موعقضع مضوصرات ماظطرف ماظالتل مػـ مطشؿسم
اظظفرلةمواظغؾؿونماظذؼـمػؿمطفوظيماظؾدرماٌـرلةموالمحقتماظغوظلماىقدمعـمشرلمذظؽم
ظؿؾدلمحوشلوموتغرلمربوشلو .م
ضؾًمصقفم :م
صـؼـدمدـدمثـؾـؿومطـونمؼـكشكماتــلوســفمممومرضـعمخرضــومعــومسؾـقفمعزؼـد م
ومأصؾـحمعـــومضـدمأصــلـدتــفمصــروصـــفممموأزاحمعـــكثـرمصـكــوبمحـلقدمم م
مومعــــماظـــغـرمصودـؿـقيمممومبــؾـغـــفمعـومطــونمعـفمؼرؼد م
جـبمممممم ممممممممممممم ممممم
مممعــعـق م
مممممـمؽبمقمبمممممممم
ومضـ
غػكمسـفمخؾٌماظشركموماظرجسموماألذىمممومطؿمعـمرعقؿمسودمومػقمجدؼد م
ممممممممممممم م
ممظــفمودــطماظػمادمرطقد
مممممؿؽبممبممممممم ممم
ممؼبماًؾــؼمومضعفومممممومػــم
ممممقبم ممم مممم مممممم
ومجــؾمطــروبــومســؿ
مم ممم مممممممممممم
ممممممممممم م
ممومضــوءمبـعقد
ممظـفـومدا منممم
ممممممرؽبممم مممممم
وأذــرقمأغــقارماشلـدىمبـعــدمحـفـؾفوممممأغــو
ومأرـؾــعمصـلمأصــؼماظلــعـودةمأغـفــؿوممممظـفــمتــرفمؼبماظعالمومصعقد م
مممممممممممم مممصــذطــرمظــفمبـنيماألغـوممعشقد م
ممومصـــقدماظعـــوٌــقـــمبــــقـؾـف
ممممـمؽبمؿمبممممممممممممممممممممممم
ومســ
مم
مممممممممممم م
ممعــفؿمإظقفمورود
مممممممؽممـمـمؿبمممم
عــــقاسمألػــؾماظعــؾؿمؼبمطــؾمبـؾـدةمممممومإنمظـؿمت
جــدؼــرمبــلنمؼــدسـكمومحــقدمزعوغف مممومتــػــكــرمأبــــوءمبفموجدود م
صــؽــؿمردــؿمعــفـدمطـونمضـؾـؾفمبوظقو مممومطـؿمعـمرعقؿمسودمومػقمجدؼد م
صــفــؿعمخــصــولماظؽـؿــولمعــقــػي مممصــفــقمبــفومســماظـؿؾقكمصرؼد م
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مماهللمأعرلمغوماظـعؿيمومأدعدمبطقلمسؿرهماألعيمومطؿؾمبفماظؽراعيمومأصقؾفماظـظرم
ؽبممبمم مممم
عمد
ميمومجعؾفماهللمسصؿيمظؾدؼـمومحصـومظؾؿلؾؿنيم
مم
قبمممممممممقبمممم مممممم مم م مممممممم مممم م ممممممم ممم
وماظلالعيمومعؿعمبفماًوممصمميموماظعوع
مممم م مممممممم مممممم
ممممممممم م
ممومحػظفمسؾكمعومأدؿعؿؾف.مم
ممممممممدهممؾبممم مم ممم مم مممممم
وأسوغفماهللمسؾكمعومضؾ
مم مممممم مم مم
قبممرمواظقطس م
صمؼو
ممممم م
ســػـكمبوظـذلمواظ
غــظـرلمعــوممصـعــؾمغــػـؾمبــؿؾطقيممممممم ممممم ممممممم
غػؾمػقمضقصر،مغػقؾمبوظؿصغرلمعؾؽماظروممبوظؼلطـطقـقيموعؾطقيمعدؼـيمسظقؿيمعـم
عدنمأرضماىزؼرةممممومؼؾلمبالدماظرومممبقـفوموبنيماظرضيممػبلقنمصردكو،مخربفوم
اظروم مؼب مصدر ماإلدالم موبـوػو ماٌـصقر مدـي متلع موثالثني موعوئي موجعؾ مسؾقفو مدقرام
وغؼؾمإظقفومسدةممضؾوئؾمعـماظعربموبؼقًممبقدماٌلؾؿنيمإظبمأنمشزاػومغػقؾمػذامدـيم
ثالث موسشرؼـ موعوئؿني ،مصؼؿؾ مودؾك موشـؿ مصـودت ماعرأة معـ مأدوري ماٌلؾؿنيم
"واععؿصؿوه"مصؾؾغفمذظؽموػقمبؽردلمعؾؽفممبؾغداد،مصكرجمورضلماظؼصرموضول:مظؾقؽم
ممونمأظػوم
ممصقفومبضعيموسشر
ممقبممم مممم ممممم م
ثالثومثؿمعبعماىـقدمعـمصقرهمودورمجبـقدمالمضبصرػومسد
م ممممممم م ممم مممممم مممممممم مممم ممممم مم م ممممم
عـممموظؽقفماألتراكموادؿقزرماثـنيمعـفؿموػؿومإدـوسمواالصشني،مصفعؾماألولمسؾكم
اٌقؿـي مواظـوغل م مسؾك ماٌقلرة موػق مسؾك ماظؼؾى .مصفزم ماظروم موضؿؾ معـفؿ مثالثني مأظػوم
ودؾكمعـؾفوموخربفوموؼبمعـؼؾؾف:مضؿؾماظعؾوسمابـمأخقفماٌلعقن،مصقطؾمبفماالصشنيم
وأعرهمأنمميـعفمعـماٌو ءمصؿوتمسطشومألغفمتقػؿمعـفماظـقرةممسؾقفموإدؿماٌعؿصؿمربؿدم
بـمػورونماظرذقدموطـقؿفمأبقمإدقوقموظؼىممبوٌـؿـ .م
خـالمظفماظـفقمصوعـؿدتمؼـداهمإظـكممممممممأدراكمعومملمتـؾمرجالهمزبؿؾس م
ماظشلمء مواخؿؾلؿف مإذا مأدؾؾؿف مواظؿكوظسمم
مأخؾلًم ممم م
مؼؼولم مم مم م
مممكمم.م مممم
ممممم مظد
ممممم ممسوئدة
مماظضؿوئر
اظؿلوظى مواالدؿ ماًؾلي مبوظضؿ موخؾس ماظـؾوت مإذا ماخؿؾط مررؾف مبقوبلف ،مطذام
ظؾفقػري موسبقه مؼب ماظؼوعقس موضول مشرلػؿو ماٌكؿؾس م مػق م ماظذي مؼلتل مبلؿي محؿكم
ؼمعـؽمثؿمطبطػماظشلءموؼفربمجفورامواٌرادمػـوماظـوػىمظألعقالموشرلػو،مأيمأنم
ممممممممممملفمحؿكمصورم
موماعؿدتمؼداهمإظبمعوملمؼؽـمؼطؿعمصقفمضؾؾموالمأحدمهدثفمبفممغػ
مممممممم مممممممم مممم ممم م ممم مم مممممممم ممم ممم ممم
دط
مماظـوسم
مم
ًؿبممممم
مممممذمسمـمؽبمؽب م
ؼغرلمسؾكماظؾعقدمعـمعصرهموؼلتلمبوألعقالمواألدوريمإظبمضصرهمحؿكممأ
مم مم مم مممممممممم ممم مممممممم مممم مممم مممم م ممم ممم ممم مممم مم
مماظذيمسؾكمعلوصيماظعدوىمأومأزؼدمموضعدمألػؾم
مم
ؽبمؾبمممم مم مم ممم مممممممممم مممممممممممممممم م م
عـفماألمبمعمؿبمد
ظـفقفموأعرهموصورمؼشرد 135ممممم
اإلميونمطؾمعؼعدموأرصدػؿمطؾمعرصدموأمتؿموأند.مضولماظشقخمسؾدماظرغبـماىوععلم
مؾيماظػؿحمبؼؾقؾمسؾكماظراوؼيماظـؼود:مدراجماظؿقؼقؼماظقضودم
ممممممممم
ممسؽبمؼمكبممممممم مممممم مم مم مممممممممممممممم مم ممم ممممم ممم
ؼبمذرحف:مطـًموص مدتم
عـفؾماظعؾقمماألصػك:مأبلمسؾدماهللمربؿدماٌصطػكماظرعوصل*،مصقجدتفمؼلؽـمبلػؾفم
135مؼشردم=مؼفرب م
*ماظشقخمربؿدماٌصطػكماظرعوصلم:مصؼقفمومسوملمظفمحوذقيمسؾكمزبؿصرمخؾقؾمععؿؿدةمؼبمعدارسماٌغربمومصؿووىم
ؼدلمسؾكمذفوسؿفماألدبقيم:متقصكمدـيم2248مػـممبرعوصيمضربمضؾعيمبينمراذدم م
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بققتماظشعرمضربمشوبيمؼبمرأسمجؾؾمؼلوؼفمظقالموؼظؾمغفورامؼبمدارهموعلفدهمؼطوظعم
طؿؾفموؼؼرئمرؾؾؿف،مصللظؿفمسـمذظؽمصؼول:ممطـومسؾكمػذهمايوظيمسؾكمسفدماظـصورىم
ماظشعرمصقلفؾم
مم
مقغومظقال،مصكرجـومظؾققتم ممم مممممم م م
مومالمغمعـمؼبماظدورمإنمؼصمؽممممممم م ممم مم مممممممم
خقصومعـفؿمألغممقبمم ممممم مم ممممممممم ممم
ممممممم ممم
سؾقـو ماظػرار مظغوبي ماىؾؾ .مصوغظر مإظب م مأؼـ مبؾغ م مبوٌلؾؿني مخقف مأوظؽؽ ماظطقاشقًم
اٌػلدؼـمموالمؼعرفمحالوةماألعونمإالمعـمذاقمعرارةماًقف .م
وأخدلغلمأؼضوماٌرابطماًرلمأبقمضبلماظلقدمسؾلمبـمحلقنماظعؾدظلمأغفؿمطوغقام
مئمبوشورةم
ممممم
ممقب مممم
المؼفـلمشلؿمؼبمبالدػؿمغقممإالمإذامجعؾقامعـمضبردفؿموعفؿومغوممأحدػؿمؼفد
ممم مممم ممم ممم مممممممممم مممممم ممممممم مم مم م ممممم ممممممممم مممممم
ممصلدروام
ممممم
ؽبممميم ممم
مممموؽبمدمموظ
اظـصورىمسؾقفؿموؼصرخمؼبمغقعفمعـمذدةممخقصفؿمعـفؿموشزوامورـمت
ممم ممم مم ممم ممممم مم مم مممممممم مم ممممم ممم ممممم مممم مممممم م
مموصدىمإحدىم
مم
ؽبممؾبمممم ممم مم
ممممممممدمماه
انمدـيمثؿمصم
اظقظلماظصوحلماظلقدمأبالحي** موبـوتفماظـالثمصؾؼقامبقػرم مم
بـوتفمأبقمسزةمبـمغبقدةمذقخمأوالدمدؾقؿونموصدىماألخرىماظشقطمذقخمأوالدمسؾلم
واظدمدعقشمصزوجفومظفموبؼقًماظـوظـي،مصؽـرمبؽوءمأعفومسؾقفو،مصكرجممأبقػومظلوحيم
بقؿفمصؿقضلمودسوماهللمموإذامبفومعؼؾؾيممصؼولمألعف:مأخرجلمظؾـؿؽ.مصلؽؾًمصؼوظًم
مم م
مرلمأبقضمصؿؾعؿفمحؿكممأوصؾين.
طمرأدلمصـؼرمؼبمممرم ممممم ممممممممم مم ممممم مم
إغلمأعش مممم م ممممممم
اىقمػقمعلوصيمعوبنيماظلؿوءموماألرضمومضقؾمعومؼؾلماألرضمومخالماىقمطوٌلخقذم
عـمضقلمطؾقىمبـمربقعيماظؿغؾيب :م
مصقوظؽمعـمضـدلةممبعؿرمممخالظؽماىقمصؾقضكمومأصػري م
ممممممػذهماظؼـدلةمصؽونم
ممومبوضًمصقفم
ؽبممؾبممممم م
ؽبمحمؽبمؿموه
ممممممحممؿؽبمكممم
واغظرمعومذؽًمأنمتـظرمومذظؽمأغفم
ممم مممممم مم ممم مممم ممممممم
ؼؼقلمشلومذظؽمصدخؾًمايؿكمذاتمؼقممغوضيماظؾودقسمومػلمضقػيمسـدمإبـمأخؿفوم
مممفمصؾؿومأخدلمطؾقىمبذظؽمذػىم
مةمماظشقؾوغلمصقرقًمذظؽماظؾقضمصوصلدت
ممممقبممممم ممممم مممم مم مممم مممممم ممممم
جلوسمبـمعر
م مم ممم
إظبماظـوضيمورعوػومبـؾؾمظضرسفومصؼؿؾفومصؾؿومسؾؿمبذظؽمجلوسمرعلمطؾقؾومبـؾؾمصؼؿؾفموم
ذظؽمضقلماظشوسرم م
طؾقىمظعؿرىمطونمأطـرمغوصراممممموأؼلرمدغؾفمعـؽمضرجمبوظدم م
رعكمضرعمغوبمصودؿؿدمبطعـيممممطؿوذقيماظدلدماظقؿوغلماٌلفؿ م
ممعـمطؾقىمومػقمأحدماظـالثيماظذؼـمدودوامسؾكمضؾوئؾم
مم
ممقبمم ممممم مممممممم مممممم مممممممم مم مممممم مم مممممم
أيماٌكططمومؼبماٌـؾمأشر
م مممم م م مممم ممممم ممم
ربقعي مو مضؾوئؾ معضر مصؾلؾى مضؿؾف مدارت مايرب مبني متغؾى مو مسؿقدػو مأخق مطؾقىم
عفؾفؾم ومبنيمبينمذقؾونمأربعنيمدـيمومعـمذقؾونمايورثمبـمسؾودمصوحىماظـعوعيم
ومػلمصرسمظفمعشفقرةمسـدمايربمومؼبماظؿـللمأنمايورثمبـمسؾودمػذامضؾضمسؾكم
عفؾفؾمؼبمإحدىماظقضوئعموملمؼعرصفمصؼولمظفمأؼفوماألدرلم":إنمدظؾؿينمسؾكمعفؾفؾم
**مدقديمبالحيماٌفوجلموظلمعشفقرمبوظؼعدةمعـمسؾؿوءماظؼرنم22مػـ .م
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درحؿؽم"صؼولمظف"مأغومعفؾفؾ"مصلرحفمومعـمذعرماظشقخمأبلمسؾكمايلنيمبـمأبلم
ممم م
موماظعلؼالغلماٌشفقر
اظممشممبقمـؿبمؽبممممم مم مم مممم م
حفوبمومأسفوبمومصرطمتصـػمممومعـدؼدمإظـكماظعـالمؼؿــؽؾـػ م
ومظـقمطــونمػـذامعــموراهمطػوؼيممممسذرغومومظؽـمعـموراهمدبؾـػ م
ضؿؾمخبزاغيماىـقدمومػلمدفـممبصرمدـيمإثـنيموأربعؿوئيمرغبفماهللمومطونمضقمم
ذطروامأنمععو وؼيمؼقعو،مصؾؿومزلعفؿمسؿرمضولمشلؿمدسقغومعـمذممصؿكمضرؼشكمالمؼـولم
عومصققمرأدفمإظبمعومهًمضدعفمومضولماظعالعيماظؾغقى،ماألدؼىماظـققىماظذيمرؾعًم
دواوؼـف مؼب ماٌشورق مو ماٌغورب ،مرؾقع ماظشؿس مؼب ماظغقوػى .موتلظقػف مأبفر معقاضعم
وأذرفمعطوظعمدقدىماظشرؼػماظغرغوركمؼبمذرحمعؼصقرةمحوزم:مأنماظطوشقيمبعٌم
مةمبعدمأخرىمومأغؽمتؼدممرجالموم
مممم
ممممممممممقبممممممم مم مممممم مممممممم م
إظبمؼعؼقبماٌـصقرمإغلمزلعًمبؽمتـفلماظغزومعر
م مممممم ممممم مممممم مم مم ممم مممم م
تمخرمأخرىموأغؿؿمتؼقظقنمأنماٌوئيمعـؽؿمتغؾىمعـماظـصوريمعوئؿني،مػذامؼبماظزعونم
اٌورموأعوماألنمصؾوظعؽس:مأعمومبخ !م م
مممؽبلمؿؿبمؽبمع.م
ممم
مرىمعومالمتم
ممممؽبم ممممم
صؾؿومزلعماٌـصقرمطالعفمومصفؿمخطوبفمطؿىمظفماىقاب:معومت
صذظؽمدؾىموضعيماألركموممومؼـؾغلمأنمؼدرجمػـومأنمرجالمجؾوغومضقؾمظفمؼبمبعضم
اظقضوئعمتؼدممصلغشلمؼؼقل :م
ومضوظـقامتـؼدممضؾـًمظلـًمبػوسؾمممأخوفمسؾكمصكورتكمأنمهطؿو م
ومظـؽــفمرأسمإذامعـوتمأسـمؼؿبممؿممـموؽبم م
مصؾقمطونمظلمرأدونمجدتمبقاحدممممممم ممممممم ممممممممم ممم م
مممممممممصـعـؾًمومظـؿمأجعؾمبلنمأتؼدعـو م
مققمعـؾفمم
مممملمؾبم
عومظدىماظ
ومظـقمطـونمعؾؿ ممممم
وأوتـــؿمأوالدموأرعــــؾمغــلــقةمممممصـؽقـػمسؾكمػذامترونماظؿؼدعوم م
ومملمؼؼؾمطعـذلة .م
والمغـػــرمإذاموضـعـًمعـعـؿـعـيمممممصــؿومؼزؼدمصرارماٌرئمؼبماألجؾ م
ودــورمدـرلتـفمصـقـومعـمأسؼؾؿفمممممومطؾفؿمعؼؿػمأرجقامومعردغس م
ؼبمأخـذػــؿمبؾـــلقـيمومضررؾيممممممعـرؼــيمععــؿصؿمبفومومبطؾقس م
ممصقـومععشرماٌلؾؿنيمعـمأسؼؾفمعـمسؿولماظؽػرةمبـغرمؼبمذـفؿم
ممم
ممممكم مممممممم ممممم ممم ممم ممم مممممم مم ممم مممم مممممممممم مم مم
أيمدورمدرلةمد
م مم مممم م
ماجوتموماظليبموماألدرمومخلػماظذلموماظؼفرمومطؾفؿمعؿػؼ،م
مم
ممممًمرمؽبم مم مممممم م ممممم م ممممم م م ممممم ممممممم ممممممم مممممم م
اظغوراتموأخذما
مممممم مممم
ممم مثالث موثالثني مو مدؿؿوئي مصزحػ ماظؽػرةم
مذظؽم ممدـي
موطونم ممم
مم مممم
معردغسم مممإخل.
مم ممممم
ؾبمم مممأنم مو
أمرمؿبجممقا
بلؾع مربالت ميصور ماٌلؾؿني مإثـون معـفو مسؾك مبؾـلقي موذؼرة مو مذورؾي مو مربؾيم
مموأػؾمجـقةمعـماظػراغصقصمومعـم
مم
ؿبمممم م مم مممممم مممممممم مم ممممم
ممممبمؾمكبمؾمي
جبقونمومربؾيمبصرلةمومربؾيممبردقيمومربؾيم
ممم مممم ممممم م ممممم مممم مم مممممم
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وراءمذظؽمسؾكمدؾؿيمثؿمعؾؽمروشقيمصشؿوظيمعدؼـيمضررؾيمؼبمآخرمدـيمثالثمومثالثنيم
ودؿؿوئيمومزػرمروشقيمأراشقنمبوظؽـرلمؼبمحصقنمبؾـلقيمومجزؼرةمذؼرةمومبـكمحصـم
أغقذي ميصور مبؾـلقي مو مأغزل مبف مسلؽره موأغصرف مصزحػ مزؼون مبـ معردغقش معـم
اٌقحدؼـ موععف مأػؾ مذورؾي مو مذؼرة مإظب ماظؽػرة مصوغفزم ماٌلؾؿقن موأصقى مأطـرػؿ موم
ممممممممماهبم موم
ممم
مطونمؼقعومسظقؿومأعر
ممم ممم ممممممم م
ادؿشفدمأبق ماظربقع مبـمدومل مذقخماحملدثني مبوألغدمظسم ممو
مثالثنيم
مم
مم مم مم
مػبسم مو
ممم م م
مأراشقنم ممدـي
ممم مممم مم
مروشقي
مزحػم م مم
ممم مم م
ممممماـبم مثؿ
مممم ممزوػر
مبؾـلؾقي
مم مممم
مسؾكم مممأخد
ؽبممموـبم م مم
سمؾبـمقؿبمماغ
صودؿؿؽـمعـمغؽوؼؿفومومصشؾمرؼحمسؾدماٌمعـمصؾوؼعمأػؾفوماألعرلمأبكمزطرؼوءموأوصدم
مىمبقعؿفؿمؼبمؼقممعشفقدم
مممم
ممممممقب مممممم ممم ممممممم م
سؾقفمإبـمعردغقشمطوتؾفمسؾدماهللمبـماألبورماظؼضوسلمومأد
ممممممم ممممممم مممممممم ممممم ممم ممم مممممممم مم م
بويضرةموادؿصرخفمبؼصقدةماظيتمأوشلو :م
أدركمخبؾقؽمخقؾماهللمأغدظلومممإنماظلؾقؾمإظبمعـفوتفومدردو .م
صوجوبماألعرلمداسقؿفؿمومبعٌمإظقفؿمأدطقالمعشققغومبوظطعومموماألدؾقيموماٌولم
وطوغًمضقؿيمذظؽمعوئيمأظػمدؼـورمصفوءػؿماألدطقلمبوٌددمومػؿمؼبمػقظيمايصورمصـزلم
مبردكمداغقيموادؿػرغماٌددمبفومومرجعمبوٌول 136مإذمملمصبدمظفمررؼؼومومطـرماشلالكم
مإبـم
مم
معـفومم ممم
مدؿؿوئي.وخرجم ممم
مم م مممممممم مم
مثالثنيم مو
مم مم مم
ممم ممدمًمقب مو
مصؾقومم ممدـي
ممم م مم
مظؾطوشقي
مصلؾؿًم ممم مم
ممم مم ممم
معـم ممماىقع
عردغقشمإظبمجزؼرةمذؼرةمؼبمدـؿفمومذػىمإبـمعردغقشمإظبمداغقيماظيتمعـفومأبقمسؿرم
مبرذؾقنممم
مم ممم ممم
مممؾبدمرؿبمممؼؽ"
ممم م"رم
اظداغل مصوحى ماظؼراءات مو مؼب مدـي مأربع مو مأربعني مأخذ ماظطوشقي
وعردقي ماظيت مؼـؿلى مإظقفو ماظؼطى مأبق ماظعؾوس ماٌردل مبضؿ ماظقوء مغػعـو ماهلل مبف موم
ضرضبفمبوألدؽـدرؼيمعشفقرموخرجمسـفومإبـمػقدموماظؾؼوءماهللمدؾقوغف .م
ومعـماظعفىمأنمإبـماألغبرماألغصوريمثؿماًزرجلمعـمذرؼيمدقدغومدعدمبـم
سؾودة مرضك ماهلل مسـف ،مو مطون مإذ مذاك معؾؽ مشرغوري مضد مأسون ماظطوشقي مسؾك مبؾـلقيم
مبددهمومعرلتف* موالمحقلموالمضقةمإالمبوهلل.مومؼبمخاللمذظؽمأخذتمذرؼسموررؼػم
وأخذتمعوظؼيمدـيممثون موأربعنيمومدؿؿوئي مومدرضلطيمضؾؾفومدـيمدًمومدؿؿوئيم
وأخذتمعققرضيمدـيمدؾعمومسشرؼـمومدؿؿوئيمعـمؼدمأبلمضبلماظؿؿؾؾلموأمنومصؿحم
اظلؾ طونمأبقمايلـمتؾؿلونموآدؿقظبمسؾكمعؾؽمبينمزؼون،مأوضعمؼبماظؾقرمبودورقؾم
اظرومماظقضعيماظشفرلةمؼقمماظلؾًمدودسمذقالمسوممأربعنيمثؿمجوزماظؾقرمإظبماألغدظسم
صـزل مررؼػ مو مزحػ مإظقف مدؾطون مبرتؼول مثوظٌ مربرم مصؽوغً مظؾروم مسؾك ماٌلؾؿنيم
ممممممبوماهللمومإغومإظقفمراجعقن .م
ػزمييمذـقعيمحصدتمصقفومذقطيماٌلؾؿني.مإغم
مم ممم مممممم م مم مممم ممم ممممممم ممم
136مغلكيمأ :مصؾعٌمععفمأدطقالصقفمعوئيمأظػمعوئيمدؼـورمومذقـفمبوألبطولمصقوظًمأدورقؾماظطوشقيمبقـفمومبنيم
اظؾؾدمصؾؿمؼػدمذقؽو .م
مقبم م
مممممممميمؾمؾبم
اٌرلةم:ماألشذؼيموما
*ممم ممم ممم م
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ثؿمأجوزماظؾقرمإظبمدؾؿي .م
وضقظلمعرؼيمععؿصؿ،ماٌرؼيمبػؿحماٌقؿموطلرماظراءمعـمضقاسدماألغدظسماٌشفقرةموم
طوغًمؼبماإلدالممظؾينمسلودةموػقماظذيمعدحفمذوسرمعـمأػؾمبؾدهمصقؾػمأنمميشلم
سؾك ماظدغوغرل معــقرة مؼب مررؼؼف مإظب مداره موأخذت ماٌرؼي مؼب متورؼخ مإثـني موأربعني موم
ػبلؿوئي .م
حؽوؼيمررؼػيمومعللظيمعـماظعؾؿمذرؼػي.مومضطعمدؾطونماٌغربمؼقدػمبـمتوذػنيم
حنيمسدلمإظبماألغدظسمبؼصدمشزوماإلصرغٍموأوضعمبفؿماشلزمييماٌشفقرةمومرؾىمعـم
أػؾماظؾالدماٌعقغيمسؾكمعومػقمبصددهمووصؾمطؿوبفمعدؼـيماٌرؼيمؼبمذظؽ،مؼذطرمصقفمأنم
عبوسيمضدمأصؿقهمبذظؽمإضؿداءمبعؿرمبـماًطوبمصؼولمأػؾماٌرؼيمظؼوضقفؿمأبلمسؾدماهللم
م.مصؽؿىمإظقفمأعوم
ممممممممممم
ممأنمتؽؿىمظفمجقابموًممم مم
ممممقبمم ممم مم ممممم مممم
بـماظدلاءمومطونمعـمأػؾماظدؼـموماظقرع:مالمبد
م مممم مممممممم ممم ممم م مممممم ممممممممم مم
بعد،معومذطرهمأعرلماٌمعـنيمؼبماٌعقغيموأنمأبوماظقظقدماظؾوجل ومعبقعماظؼضوةمبوظعدوةم
و ماألغدظس مأصؿقه مبلن مسؿر مرضك ماظف مسـف مإضؿضوػو موال مذؽ مؼب مسدظف ،مصؾقس مأعرلم
اٌمعـنيمممـمؼشؽمؼبمسدظف،مصننمطونماظػؼفوءمأغزظقكمعـزظؿفمؼبماظعدلمصوهللمدوئؾفؿم
سؿومتؼؾدوهمصقؽممومعومإضؿضوػومسؿرمحؿكمحؾػمؼبماٌلفدمظقسمسـدهمدرػؿمواحدمؼبم
بقًماٌولمصودخؾمأغًماٌلفدموآحؾػمحبضرةمأػؾماظعؾؿمومحقـؽذمتلؿقجى".مغؼؾفم
اظؾـوغلمؼبماٌصورفمومضقظفمأعرلماٌمعـني،مػذاماظؾؼىمملمؼؿلؿمبفمؼقدػموالمشرلهمعـم
مممقب موػقم
ممممم
مممم معرم
ماٌمعـم مطؿو
ممم ممممم
مؼقدػم مممبـم ممسؾد
ممم ممم م
متلؿكم مبف
معـم مم مم
مأولم مم
موإمنومم ممم
ماٌغربم ممم
معؾقكم ممممم
معـم مممم
مممم مم
ضؾؾف
ععؾقممسـدمعـمعورسمومذظؽمبعدمعقتمؼقدػمبـمتوذػنيمبـالثمومدؿنيمدـي .م
وممومؼؿعفىمعـفمأنماظلؾطونمأبومزطرؼوءمايػصلمجػًمرؼحماًالصيمؼبمأؼوعفم
مواغفمالمؼبمبغدادمومالمؼبمعراطشمومأخذتمأطـرماألغدظسمؼبم
مم
مممممممم مم مممممممممم مم مممممم ممممم مم مممممممم مممم مم
وملمؼؾؼمعدسؿومإالمؼبمأ
م مممم مممم ممممم مم
أؼوعفموزعـمإبـفمربؿدمممدوحمحوزممحؿكمأنمأػؾمايرعنيماظشرؼػنيمطوغقامضوئؿنيم
بوظدسقةماظعؾودقيمعـذمحقشلومشلؿمؼقدػمبـمأؼقبماظؽرديمصؾؿومإدؿقظبماظؿؿورمسؾكم
م،مأردؾمذرؼػمايرعنيمعـموظدمايلـمبـمسؾكمبوظؾقعيمظؾلؾطونمربؿدم
مممم
ممممممممممممقب مممم م مم ممم ممم ممم ممم ممممممم م م ممم مم مم مممممممممممم مم مم مم
بغدادمطؿومعر
اٌـؿصرمبـمأبكمزطرؼوءمومطؿؾفوماظػؼقفمسؾدمايؼمبـمدؾعنيمومػلمرقؼؾيمسفقؾيمومٌوم
وصؾًمػذهماظؾقعيمادؿقضر ماظلؾطونماظعوعيمو ماًوصيمومضرأػومسؾقفؿماظؼوضلمأبقم
اظدلاءموأزفرمرصعيماظلؾطون م ومدوظؿفمبطوسيمأػؾماظؾقًمومايرم.مومؼبمدـيماثـنيموم
ػبلنيمومػبلؿوئيمضدعًمبقعيمأػؾمصوسموأضوعفومؼعؼقبمبـمسؾدمايؼممبراطشمٌوم
إدؿقظبمسؾقفومومبوؼعفمصوحىمبرغقمعـماظلقدانموعقارـفمضؾؾيمررابؾسموأػدىمإظقفم
ماًؾؼم محؿك مضوق مبفوم
معبقعم مم مم
مإظقفومم م مم
ممممم مممم
مممممممم موبرز
معـم مجمؾبؿمؾمؿبمؿمكبفمموؽبم ماظزراصي
ممم مم
مضكؿي
مممم م م
مسظقؿي
مممم م م
ػدؼي
اظػضوء.موػذاماظلؾطونمػقماظذيمأحدثمصؾقسماظـقوسماٌلؿكمبوظـوصريمتلفقالمسؾكم
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اؾـاسذوذفوذاؾذيذبـىذؼصبةذتوـسذوذإؾقهذتـدبذادلدردةذاؾيتذقدرسذػقفاذذقخـاذ
اؾشقخذصاحلذاؾؽواش ذوذيفذدـةذتدعذوذمخدنيذؿنذأقاؿهذغزاذاؾػرـجذتوـسذوذرجعواذ
عؾى ذغري ذرائل .ذإن ذزقان ذبن ذعبد ذاؾؼوى ذؿن ذأفل ذبؾدـا ذو ذػد ذعؾى ذاؾدؾطان ذغازقاذ
اؾؽػرةذيفذبعةذآالفذوذتؾكذاؾغزوةذدببذفدمذؼرراجـة .ذ
وذؼوؾيذ:ذبطؾقسذ* في ذأحدذأؿصارذاألـدؾسذوذأؼربذؿوضعذإؾقفاذاؾزالؼةذاؾيتذ
ؽاـت ذبفا ذاؾوؼعة ذادلشفورة .ذو ذؽاـت ذؿدّة ذؿؾك ذاؾطوائف ذيف ذؼدم ذبـى ذاألػطس ذفيذ
وررقفذوذؿاذؼاربفا.ذوذؽانذفذاذادلؾكذؿافراذيفذاؾعؾمذوذالذدقؿاذاألدبذوذاؾـوادرذوأقامذ
اؾعربذوذؽانذأؾفذؽتاباذيفذاألدبذاماهذااؾتذؽرةاذيفذمخدنيذلجؾدّاذوذـدبهذتوجنيذ
431
بطـاذؿنذؽـدةذثمذراجعذبعضذبـقهذؿؾكذؿاذذؽرذإىلذأنذأخذذذؾكذؿـهذاإبنذدرؿقلذ
اؾطاغقةذوذإىلذذؾكذأذرتذبؼوؾيذ:ذ ذ
ررقػةذدرؿقلذاؾردىذمتؾؽفاذذذذذػؾمذتدمذالبنذأػطسذوذالذأػطسذ ذ
أولذؿدقـةذأخذفاذاؾـصارى ذؿنذاألـدؾسذرؾقطؾة ذوذؽاـتذودطذجزقزةذاألـدؾس.ذ
ػؾؿاذرأىذذؾكذابنذاحلدن،ذؼالذ ذ
حثواذؿطاقاؽمذعنذأرضذأـدؾسذذػصارذادلؼامذبفاذإالَّذؿنذاؾغؾط ذ
ػاؾثوبذقـشقذؿنذأرراػهذوارىذذثوبذاجلزقرةذأـشقذؿنذاؾودط ذ
ؿنذجاورذاؾشرذالذقأؿنذـوائبهذذؽقفذاحلقاةذؿعذاحلقاتذيفذدؼط ذ
وذرحلذإىلذػاسذوؽانذأَخِذُفَاذدـةذدبعذوذدبعنيذوذأربعؿائةذوذؼقلذدتذودبعني.ذ
وحؽيذاؾغزال 431يفذرحؾتهذإىلذاألـدؾسذدـة  4411ؼال :ذاذافدـاذؿنذحاؽمذؿدقـةذ
اخلقزراتذوذفيذادلعروػةذعـدـاذباخلضراءذوذؼاصقفاذوذغريفمذؿنذادلقلذإىلذاإلدالمذؿاذ
مل ذـَ َرفُمِ ذؾغريفم ذو ذدخؾـا ذؿدقـة ذررقػة ذعؾى ذذارئ ذاؾبحر ذو ذدورفا ذروقل ذؿن ذبـاءذ
ادلدؾؿني.ذوذدلاذوصؾـاذؼصبتفاذوجدـافاذباؼقةذعلذؿاذترؽفاذادلدؾؿون،ذبفاذ 41ذبرجّاذ
وؼدرذارتػاعذاؾدورذوذاألبراجذعشرذؼاؿات 431ذذوذبـاءذاؾؼصبةذؿنذحجرذؿـحوتذذبقهذ
باؾرخامذوذبأعؾىذبابفاذرخاؿةذؿؽتوبذعؾقفاذخبطذؽويفذابدمذاؾؾّهذاؾرمحنذاؾرحقمذ
وصؾى ذاؾؾّه ذعـؾى ذدقدـا ذحمؿد ذوآؾه ذو ذصحبه ذو ذدؾما ذبأؿر ذؿن ذعبد ذاؾؾّه ذبن ذعبدذ
اؾرمحنذاؾداخلذأؿـقـرذاؾــؿـؤؿـــقـناذ:ذوذؼـالذ:ذوذدلاذدخـؾــاذاذبقؾقة،ذذافدـاذؿن ذ

*ذبطؾقسذ:ذBAJADOSذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
431ذDon RAMIREZ
431ذ دػريذاؾدؾطانذحمؿدذاؾثاؾتذاؾعؾويذإىلذإدباـقاذ:ذقدؿىذأمحدذبنذادلفديذاؾغزالذوذرحؾتهذاـتقجـةذاالجتفـادذ
يفذادلفادـةذوذاجلفاداذأؾػفاذدـةذ4411ذفـ.
431ذحواؾيذ41ذؿرتا
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سظقؿمبـوئفوموارتػوعمجدارػوموتعددماظصقاععمبفومعومذطرغوممبصرمؼبمرقشلومواعؿدادػوم
وجرىماظـفرمبـقاحقفومممؿؾهمبفومالمحصرمظفمعـماألجػونمومازلفمظؽ.140مومؼبماظققمم
اظـوظٌمعـمدخقظـومظؾفوععماألسظؿماظذيمطونمظؾؿلؾؿنيمرغبفؿماهلل مومضدمتفقلماٌالءم
وآتقـو ماظؼوضل موطـرل معـ ماظػراؼؾقي م(اظرػؾون) ،مصصعدغو مإظب ماٌلفد مبعشر مدرجوتم
الرتػوسفمسؾكماألرضمومػقمؼبمشوؼيماإلتؼونموماظلقرمواظلقاريمعـمايفرماٌـققتموم
الممتقزماتصولمايفرمبوظذيمؼؾقفمصقضوموهؿوموظفم 28مبومممبموـبم 141ومضدمغبؾماٌلفدمسؾكم
 231مدورؼي مطؾ مدورؼي مسؾك م 35مذطرا :مسرضفو م 75مذدلا مورقشلو م 26مضوعي مو مبنيم
ماظذػىم موم
ممم
موعصوبقحم ممممم
ماظققاضقًم ممم مممم
مصقفومم مممممممم
مممم ممم
ماظؽػرة
مم ممم
مم مممأدبذ
اظلورؼي مو ماظيت متؼوبؾفو م 59مضدعمموـبم مو
عقضعمعصالػؿمومطرادلماظذػىمظؾؼراءة،مدعرػؿماهلل.موظفمػبليمومسشرونمغوضقدوم
وأطدلػؿمصقفم296مضـطورا.مضقؾمأغفمؼلؿعمصقتفمعلرلةمؼقم".
ضول:م"ودخؾـومعدؼـيمضررؾيمومػلمعدؼـيمسظقؿيمػوئؾيمعشقدةمسؾكمذػرلماظقادىم
اظؽؾرلماىوععمألودؼيماألغدظسمومبشرضفومجؾؾمشرلمذوػؼموػقمععؿقرمبؾلوتنيمالمؼلتلم
سؾقفومحصر،موطذاماظدؼورماظيتمبف.موػذاماىؾؾمضرؼىمعـماٌدؼـيمازلفمدرلامعرؼـ*م
وٌو مأذرصـو مسؾك ماٌدؼـي معـ مربقة ،مرأؼـو معـ متشققد مدؼورػو موصعقد م معكذؼـفو مومتقزم
مدغومؼبم
مم
مممؽبجمؽبمممم
دارةماظلقرماإلدالعلمبفو،موم
جوععفوماألسظؿمظعؾقهمسؾكمعبقعماٌؾوغلموادؿ ممممممم ممممم م م مم ممم مم
غػقدـومعـماألدػمسؾقفومعومضوضًمأرواحـومعـمأجؾفمومطقػموضدمتذطرغومعـمطونمبفوم
عـماٌلؾؿنيمرغبفؿ ماهلل.مصؾؾفماألعرمعـمضؾؾمو معـمبعد .مومعلفدػومأسظؿمعلوجدم
ممممنم
مومومصقفمظقحؿونمعؿصؾؿو
مممـبمممممممممم ممم مممم
ممم 456مضدع
مسرضفم
اإلدالممرقظفمدؿؿوئيمضدممومضدعونم( )713مومؽب مم
بوألرضمعؽؿقبمسؾكمطؾمعـفؿوماظؾلؿؾيموماظصالةمثؿمتورؼخمبـوءماٌؾقكممومعـمزادمصقفم
مكمسـفؿومشؾورماألضداممبؾققيتموغزسؿفؿوموجعؾؿفؿوم
مممم
مممغمؽبقمقب مم مم مممم مممممم مممممممم مم ممممم مم ممممم مممم
واحدمبعدمواحد.مضول:مصصرتمأم
مم ممممممممم مممممم م ممم مم
بلسؾكماظلقرمبعدمعالرػيمطـرلة.موأضقاسماٌلفدمعـعؼدةمصقضفومأضقاسمأخرىمظطقلم
زلؽف،موٌوماغؿفقـومإظبماحملرابماإلدالعل،مصنذامػقمبوضلمسؾكمحوظفمملمضبدثمصقفم
ممممدمرؿبمممم
ذلءمشرلمأنماظـصورىمحفروهمبشؾوكمعـماظـقوسمحبقٌمالمؼدخؾفمأحد،مومملمأ
م ممم م ممم ممممم ممم مم م مممممم ممم ممم ممممم مم مم مم مم مممم ممممم مم مممم
عوماظلرمؼبمذظؽمإظبمأنمصؿحماهللمبػفؿمعقجؾفمحلؾؿومؼلؾؿمبفمطؾمعمعـ.مومذظؽمأنم
احملرابماذؿؿؾًمضقائؿفمومبـوءاتفمسؾكمآؼوتمضرآغقيمغزػفوماهللمعـ مٌسماظؽػرةموالم
ممبلؾىمذظؽ.م
ممم
ممممؾبمم مم مممم
موه،مصقفروه
مممممقبمم ممم م
عرؼيمأنمأدالصفؿمتشوءعقامبفمألعرمحدثمبلؾىمدخقشلؿمإؼ
مممممم ممم م مم مممم مممممممممم مممم مم ممم مم ممم مم
وملمؼػؿققامظـومبوبفمإالمبعدمعراودةمطـرلة.مصػؿققامعـمضؾيمعؿصؾيمبفمخورجيمسـفموػقم
140ممغفرمظؽ:مGuadulette

141مغلكيمأ:م21مأبقاب

*م

Sierra Morena
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ؼبمضؾيمومذؽؾفمؼبماظؾـقون معـؿـمبلظقاحمرخوممرقشلومسشرةمأذؾورموسرضفومدؾعيموم
بلسؾكماظرخوعيمخ طمطقؼبمؼبمشوؼيماإلتؼونمعػؿؿحمبوظؾلؿؾي،مثؿم"حوصظقامسؾكماظصؾقاتم
واظصالة ماظقدطك" مو مضقعقا مظف مضوغؿني ،مثؿ مبعده مأعر ماإلعوم ماٌـؿصر مبوهلل مسؾد ماهللم
ايؽؿ،مأعرلماٌمعـنيمأصؾقفماهللمبؿشققدمػذاماحملرابمرشؾيمؼبمجزؼؾماظـقابموطرؼؿم
مممم مدـيم 465مثؿمؼؿؾقهمعومطونمتؿؿقؿومظدائرةم
ممػذامؼبمذفرمذىمايفيمايرام
مممممممبممممم مم م مممم ممم م مممم
اٌـوب.مصؿؿ
مممم
ممهللموػقمربلـمأدؿؿلؽمبوظعروةماظقثؼكمومإظبم
مم
ؽبمؾبم مممممم م م ممم ممم م ممممممممممممممم ممممم
مممممؽبجمؿبفمف
احملرابمضقظفمتعوظب:م"وعـمؼلؾؿموم
م ممم مممممممممم م ممممم ممم
اهللمسوضؾيماألعقر"مثؿمدائرة مثوغقيمصققماألوظبم"ؼومأؼفوماظذؼـمآعـقامأرطعقاموادفدوام
واسؾدوامربؽؿمواصعؾقاماًرلمظعؾؽؿمتػؾققن"مإظبمآخرماظلقرةموخبورجماحملرابمميقـوموم
ماغوماهلل"م"ظؼدم
مممممممم
ؽبمؽبممممم
ممممد
سلوالماظؾلؿؾيم"ايؿدماهللماظذيمػدؼـومشلذامومعومطـومظـفؿديمظقالمأنمػ
مم ممممم ممممممم ممممم ممممم مممممممم ممممممممممممممم ممم مممم ممم
جوءتمردؾمربـومبويؼ"مؼؿؾقهمأعرماإلعومماٌـؿصرمبوهللمسؾدماهللمايؽؿمأعرلماٌمعـنيم
عـؾؿومتؼدممذطرهمحرصومحبرف.مومؼبمودطماظؼؾيماًورجيمسـماحملرابماٌؿصؾيمبفم
ثالثيمضؾقرمؼبمصـودؼؼمعـمرخوممملمأولمجفدامؼبماظؾقٌمسـفوموملمأضػمسؾكمأثرػوموم
ضد مشؾى ماظظـ مأغفو مظؾؿلؾؿني موظق مطوغً مظؾؽػور مالسؿـقا مبوظرضؿ مسؾقفو مو ماظؿؿقؼف موم
اظؽؿوبيمحلؾؿومػلمسودتفؿمؼبمعؼوبرمأسقوغفؿ.مومضدمأخذماظؽػورمبقدطماىوععمتربقعيم
مممةم
قبمم
أربعيمسؼدوامسؾقفومضؾيمصوسدةمؼبماشلقاءمبعدمأنمػدعقامسد
ؼبمشوؼيماظقدعمبنيمأدقارممممممم مممممم ممم ممممممم مم مممم ممم مممممممممم مممممممم
عـمدقارىماٌلفدماظرخوعقيمجعؾقامعقضعفومدقارىمبوظؾـقون،مإدؿدارةماظقاحدةمعـفوم
مممم مػذهم
ممممم
معذػىم مممإدبذوا
مسبوسم ممم م
معـم م مم
مذؾوكم مم
ؽبمممىم م ممم
ممممممم مظمملمقمبممار
ممم مممإدؿداربو
مم مضد
مذدلامم مو
مدؿقنم م م
مم م ممم
ممممم مو
أربعي
اٌقاضعمٌصالػؿمومجعؾقامبفمصؾؾوغفؿمععمتصووؼرمسدؼدةمبعضفومعـماظذػىمومبعضفوم
عـماظؾقحمومايفورةمومبؼربماىوععمضصؾيمعؾؽماٌلؾؿنيمؼلؽـفوماألنمضوضكماظؾالد.م
ومضقظلمررؼػيمبوظؿوءمطؿومؼبمرحؾيماظغزالمومبغرلمتوءمطؿومالبـمخؾدون.
مةمأسقامموماإلدالممؼبمذكصمممممظذامتعدوامعؾقكماظصػرمأغدظس
ممقبممم مممممممم م م ممم مم م م
سد
ممـ ماألغدظس مؼب محدود مدـي مثالثني موم
مأغؼرضم مع
ممممم ممممم
مبـكم مأعقي
معؾؽم ممم
مممم مممأنم ممم
مممقب مظـو
مم معرم
ضد
ممسؼدمغظوعفمظؿعددمحؽوعفموأعرائف،مودم
ممم
أربعؿوئي،مصوصذلقمحقـؽذمأعرماألغدظسموآخؿممؾممبم ممممم ممممممممممم م مممممممممممم مم
مممممممم ممممم م مم ممممممممممم مممم مممم
أػؾ مبققت ماٌؾؽ مضد مأخذوا مبرأي ماألحداث مو ماظزسوغػ* ،مصؾذا متعددت مصقف معؾقكم
مةمتـقػمسـمعوئيم
ممممممم
ممممقبممممم مم م
اظطقائػمومصلدتمآراؤػؿمواخؿؾػًمأشراضفؿمواصذلضًمطؾؿوتفؿ،معد
مم مممم ممممم مم ممممممممممم مممم ممم ممم م مممممم مم ممممممم مم
معؿصؾي موآراءم
ممممممم
مصنتم ممم ممم
مذظؽم ممؼبم مم
مععم ممم
ممم مم
مم مػؿ
مم مو
ميربفؿ
مم مسلممرم م ممم
مم مو
معؾؽفؿ
مممممم ممؼبم ممم م
صطؿعم ماظعدو
سوم .م م مم
عضؿقؾيموملمصبؿؿعقامسؾكمعؾؽمبلعرػؿمؼؼقممإظبمأنمطونمعومػقمعشفقرمععؾقم.موػذام
مةمأؼوممإخل...مواذكصمبشنيمععفؿيموآخرهمدنيمعفؿؾيماالضطرابم
مم
ممقبمممممممم ممممممم م م ممم م مممم مممممم مممم م ممم مممممم م م ممم
ععـكمضقظلمسد
ممم ممممم مم
واالخؿالفمطؿومؼبماىقاػرىموماظؼوعقسمصألجؾمذظؽمتعدوام(طذا)معؾقكماظؽػرة.موم
*ماظزسوغػم:مطؾمعومظقسمصقفمخرلم م
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ممممممممممممرقبممممم ممممم
ممظـوممتققزم
ضقظلماظصػرمػؿماظروممومؼبماظؾكوريم"أغفمظقكوصفمعؾؽمبـكماألصػر"مومضدمع
ممم مممم ممممممممممممممم ممممم ممم ممممممممم ممممممم مممم ممم م
أرضماظػرغٍمؼبمتؾؽماظعدوةموأصؾماظؽالممأنمتعدوامعؾقكماألغدظسماظصػرمصوظصػرمغعًم
ٌؾقكمأغدظسمصػصؾـومبنيماٌضوفموماٌضوفمإظقفمبوظـعًموػقمجوئزمؼبمحوظيماظضرورةم
ممورؼدماظػعؾماٌلؿـدمظػوسؾفم
مممم
مممؽبصمؾبحمقبم ممممممممم مممم مممممممم
ومضقظلمتعدوامػذامسؾكمظغيمأطؾقغلماظدلاشقًموالممؼ
ممممم مممممممممممم مم ممممممممممم مممم مم مم ممم
ظؾؿــكموماىؿعمطؿومضولمابـمعوظؽ .م
ممممممالثـنيمأومعبعمطػوزماظشـفداء م
مدماظػعؾمإذامعومأدـدام
مممقبمممممم مممممممممم
ومجـر
مم
ومخرجمبعضمأػؾماٌعوغلموماظؾقونمسؾكماظؾغيماألخرىمضقظفمتعوظب:م"ومأدروام
اظـفقىماظذؼـمزؾؿقام"ومضقظلمأسقاممػقمعبعمضؾيمادؿعؿؾمػـومٌومصققماٌوئيمسؿالمبؼقلم
اًالصي م
ومبعضمذيمبؽـرةمومصػوئػلمممطلرجؾموماظعؽسمجوءمطوظصػل م
ممظـومغلىماظروممومتورؼخمتـصرػؿموإمنومزلقامبينماألصػرمألنمضقصرمؼقظققسم
مم
ممممقبمممممم م مممممممممممممم مممم ممممممم ممم ممممم ممم م مممم م مممم مممممممم
ومعر
األول معـفؿمضؾؾمتـصرػؿ مبؽـرلمؼدسل مبوألصػرمو معـ مضول مأنماألصػرمػقمسقصق مبـم
ممممم م
ممأنمابـمحزمموماحملؼؼقنمأغؽروه.
مممرؽبممبمم مممم مم ممممممم مممم مممم
إدقوقمصؼدمسؾؿًمممممممومعم
م م مم مممممم ممم
تؿؿي:مأبنيمصقفومعؾقكماظطقائػماظـقارمبوألغدظسمبعدمذػوبمعؾؽمبـكمأعقي.مصوولم
ثوئرمعـفؿمأبقمايزممجفقرمتغؾىمسؾكمضررؾيموورثفومعـفمبـقهمإظبمأنمتغؾىمسؾقفوم
اظعؾودونمدـيماثـنيمومدؿنيموأربعؿوئيمأصؾفؿ معـمآلماٌـذرمعؾقكمايرلةمعـمبطقنم
ممممدممومومأبعدػؿم
ـبممممممممممم
ًؿ.مأوشلؿماظؼوضكمربؿدمبـمسؾودمثؿمابـفماٌعؿضدمأذدمثقارماألغدظسمبل
مممممم ممممممم م مم ممممم مم ممممممممممممممممم مممم ممممممممم مممم
صقؿومعبعمخزاغيمممؾقءةمعـمرؤوسماظـوئرؼـمبلقػفمثؿمومظدهماٌعؿؿدماٌعؾقممومضوسدةم
عؾؽفؿمأذؾقؾقيمومتؼؾضمسؾقفمؼقدػمبـمتوذػنيمبلشؿوتمإظبمأنمعوت.مومأشؿوتمبؾدةم
مفمصرلغومإظبمػـو"مومػذامعـمبدؼعم
مم
ممممممممممممممم مم م ممممم مممممممممممممم ممممم
ضدمييمضؾؾيمعراطشمومػقماظذيمتؼقلمصقفمبـؿفم"اظؾ
مم مممممممممممم مممممممممم ممممم
ميمعـذرمبـمضبلمبـمحلنيمبـمػقدماىذاعلمومعـمبـقفم
ممممممم
ؽبممملمؿبطم مممممممم مم م ممم مم م م ممم ممممممم مممم ممممم
ممممممممممؽبلممرمضم
اىـوس.مومثورمبم
م ممم
ربؿدمبـمؼقدػماظذيمضوممبدسقةماظعؾودقنيمومسؾقفمطونمضقوممبـكمغصرمعؾقكمشرغوريم
ومثورماظعالعيمابـماألصطسمبؾطؾققسمومثورمبودؼسمبـمأعوطلـمبـمزؼريمبغرغوريمغلؾفم
صـفوجلمثؿمرحؾمإظبمإصرؼؼقيمدـيمسشرؼـموأربعؿوئيموادؿكؾػمحوبقسمبـمأخقفموم
تداوظقػومإظبمأنماغؼطعمعؾؽفؿمسؾكمؼدمٌؿقغيمومثورمبطؾقطؾيمإبـمذيماظـقنمإزلوسقؾم
بـ مسؾد ماظرغبـ مو متداوظقػو مإظب مأن مأخذػو م"إذصقغس م" مظعـف ماهلل معـ مآخرػؿ مضبلم
اظظوػرموثورمبوٌرؼيمبـقمصؿودحموثورممبردقيمأبقمسؾدماهللمبـمروػرمومثورمإبـمرزؼـم
بوظلفؾي موثور مصؿقون ماٌـصقر معظػر مسـؾك مداغـقـي مو معـؾـورك مسـؾك مبؾـــلـقـي موأعوم
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عقالػؿ ماٌـصقر مبـ مأبل مسوعر ماٌشفقر مصوحى ماظػؿقحوت ماظعظوم مصؽون مضؾؾ معؾقكم
اظطقائػمألغفمػقماظذيمحفىمػشومماٌمؼدمومصقفمؼؼقلمابـماًطقى .م
حفؾفمعـصقرمآلمسوعرممممصؾقسمبوظـوػلموالمبوآلعر .م
ومػشوممػذامعـمأواخرمعؾقكمبينمأعقيمومػقماظذيمسفدمبوٌؾؽمظعؾلمبـمغبقدم
مةمعؾؽم
مم
مممممممممممممقبمممم
اإلدرؼللمظؽـمملمأسؾؿمأنمضوسدةمعـمضقاسدماألغدظسماظيتمذطرغومأخذػوماظعدومعد
م مممم م ممم م مم ممم ممممم مممم ممممم ممممم مممم مممم مممم ممممممممم
اظطقائػمدقىمرؾقطؾي ،مصؽونم"إذصقغسمبـمصرمدؼـود"مأخذػومضؾؾمشزومؼقدػمبـم
توذػني ماظزالضي مبلـي مأو مبلؿني مو مبؼقا مصقفو مإظب ماآلن .موظؽـ مٌو مطوغً مػل ماظؼوسدةم
اظؽدلىمومتقدطًماألغدظسمطـرمضررماٌلؾؿنيمبلؾؾفومٌومدخؾماشلرممعؾؽمبـكمسؾدم
اٌمعـمصؽونمأخذػومسـقاغومسؾكمأخذمعبقعماألغدظسمبعدمذظؽمطؿومػقماظقاضع .م
المعوغعمٌومأسطوهماهلل،موالمععطكمممومعـعماهلل.مػذاماظذيمصبىمسؾقـومأنمغعؿؼده.م
ومظقمذوءمربؽمعومصعؾقه،مومؼبمدـيمتلعمومسشرؼـمومدؿؿوئي،مادؿقظبمسؾكمشرغوريمعـم
بـك مغصر مربؿد مبـ مؼقدػ مإبـ مأغبد مبـ مأغبد مبـ مػبقس مبـ مغصر ماألغصوريم
ماظػؿح مبؼرؼيم
ممممممم
مأولم ممممم م
مم ممم
مدؾػفؿ
ممممقب م ممم
مسـف،م مممأدؿؼرم
اًزرجك معـ موظد مدعد مبـ مسؾودة مرضك مماهللم م ممم
مج،مومعـمعؾقطفؿماظلؾطونماظشفرلموماٌؾؽماظؽؾرلمإزلوسقؾماظذيم
مم
مممممممممًمزمرؿبمؽب م ممممم مممممم ممممم مم مم مممم م م ممممممم مممم مم ممم مم مم ممممم
تعرفمبؼرؼيما
ممم
أوضعمبوظرومماظقضعيماظشفرلةمومضؿؾمعؾؽنيمعـفؿموادؿقظبمسؾكمطـرلمعـماظؾالدمصقصدم
ذقطيماظروممسوممتلعيمسشرمومدؾعؿوئيموآعؿدمعؾؽفؿمبفومإظبمأنمأخذػوماظـصراغلمعـم
أؼدؼفؿمسوممدؾعيمومتلعنيموثالمثوئيموربؿدمبـمغصرمعـفؿمػقمزبدوممابـماًطقىم
اظلؾؿوغل ماظـؿؾؼى مظلون ماظدؼـ مذقخ مابـ مزرعؽ مو معـ ماظغزوات ماظعظوم مشزوة معـصقرم
مةمأحدمعدنماظؽػورمبوألغدظسمأغصرفمعـفومبؿلعيمسشرمأظػمرأسم
مم
نبممؽبممم ممممم مممم ممممممم مممم مممم مم مممم ممممم مممم م ممممم مممم
ممممظمكبلمؿؽبممقر
حوجىمػشومم
مم م ممم
ميمشرغوريم
ممم
مممصمقبمم مممم
غػحماظطقىمؼبمطالعفمسؾكمإبـماًطقى،مإنمض
عـماظليبمومذطرماٌؼريمؼبممم مممم مم مم ممم مممم مم مممم ممم م مم م ممم
عؽؿقبي مبرأدفو مػذه ماظؼصقدة مو مػل ماظيت مأغشدػو مإبـ ماًطقى مظؾلؾطون مربؿد مبـم
غصرمبـموغدةمٌومأغصرفمعـمسـدمأبلمدوملمعؾؽماٌغربمإظبمشرغوريمدارمعؾؽفمومضدم
ػربمعـفوماظـوئرمسؾقف.موأوشلو :م
ايؼمؼعؾقموماألبورؾمتلػــؾممممموماهللمسـمأحؽوعفمالمؼللل م
ممالمؼؿؾدلم م
ممم مؾقبم مممممم
صـوهللمســزمومجــ
وإذامتؾدظًمحوظيمأومتغـرلتممممممم مم ممممممم
وماظقلرمبعدماظعلرمعقسقدمبفممممطـػوكمذوػدامضقدوامومتقطؾقا م
ومػلمرقؼؾيموملمتضؿقؾمطؿوبؿفومإظبماآلن .م
ممذػكماظؾعسم م
مممممممممؽبمماقمم مم مممممم
مبعلقلماظؾؿومر
طلمنومعومتؼضًمبوظعذؼىمظـوممم مم مم
م
249

سفائب األدػار و ظطائف األخؾار

اظعذؼىمعوءمظؾـكممتقؿمومسوذبمعؽونمأبلمسؿرموماألسذبونماظطعومموماظـؽوحمأوم
اظرؼؼ مو ماًؿر ،مو ماظعذاب ماظـؽول مو مسذاب مطؽؿوب مصرس ماظدل مبـ مضقس مو مسقذابم
مممممممممؿوم
ممم
طؿقدانمبؾدموماظعذابيمربرطيمصرسمزؼدمبـمدؾقعمومؼقمماظعذبوتمعـمأؼوعفؿموماظؾ
ممممم مممممممممممممممم ممممممم ممممممم مم ممم مممممممممممممم ممم مممممم
ممممً.موأٌلمسؾقفمذػىمبفم
مماألرضمبفمومسؾقفماذؿؿؾ
مممممممممؾؽبمؿمملؽبمتمؿبمم مم ممممممم مممممم
ؼؼولمٌومبفماذؿؿؾمسؾقفمومتم
ممم ممممممممم ممم مم
خػقيموماظؿؿلممبوءماىػـيمأدؿلثرمراقمأيمععفىمومعـفمضقلماظشوسرمصرؼعمشقان،م
راضفـموراضفموماظؾعسمظقنماظشػيمإذامطوغًمتضربمإظبماظلقادمضؾقالمومذظؽمؼلؿؿؾح.م
ؼؼولمذػيمظعلومومصؿقيمومغلقةمظعسمومػذامتغزلمعؿضؿـمتذطرمعومروبمعـمضضوءم
اظؾذات،مومظطقػماٌػوطفوتمومرقىماظعقشموأرشدهمومترصفموأغظره،موإعؿدادمدرادقم
األعـموماألعونمظؾؿلؾؿنيمبـغرموػران،مصؽونمذظؽماظـغرمظإلدالممروضمشضمأزػر،م
بـلقؿمأزػرمثؿمحوظًمصػوتفمصوغؼؾىمومتؾدل.مومصورمبويؾلمإظبمدقاغومؼؿفؿؾ،مضولم
علؾؿمبـماظقظقدمصرؼعماظغقاغل .م
جــعؾــومسـالعـوتماظـؿقدةمبـقــــوممممعـصوئـدميظـفـمأخػكمعـماظلقر م
صوسرفمصقفوماظقصؾمؼبمميـمررصفوممممواسرفمعـفوماشلفرمؼبماظـظرماظشرر م
ضولمسؿرمبـمصؿحمؼبمشالمم :م
صـــقغوئفمعــمحوجؾـقفمادؿعورػوممموالعــوتــفمعـــمصــدشـقـفماٌؿعـورـػ م
ومعـميظفماٌقذىمادقدادمعدادهمممومعـموصؾفماحملكمإبقضوضماظصقوئػ م
ومضولمابـماظرضعون :م
إذامجرتمؼـدهمؼبماظطرسمطوتـؾيممممتـؾـؾـــٍماظطــرسمســمدرمومعـرجـون م
وأنمتـؽــؾؿمجــوءتفمبـراســؿــفمممممبــؽــؾمعومذــوءمعـمصــفــؿمومتـؾقون م
وعـمظطوئػماظؽؿولمبـمأبلمذرؼػمربشكماحملؾلمسؾكمإبـماظلؾؽلمؼبمومدقؿم
إزلفمبدر م
ؼــومبــدرمدؼــماهللمصـؾمدغـػوممممممصـــرلهمحــؾــؽمعـــــؾماظـكقــول م
المتــكشكمعـــمسقىمإذمزرتفممممممصــؿــومؼــعــوبماظـؾـدرمسـدماظؽؿول .م
صوردؾمإظبمذظؽماظقدقؿمبعضماٌعوصرؼـمظؾؽؿولمبؼقظف م
مممممممصـــؽــؾـؿومتــشــذلقمزورمعــقــول م
مغـكمظؼقلماظؽؿـولم
مممصمؿبمم ممممم مممم مممم
مرمالمت
ؽبمممؽبدمؿبمم
ؼممومبم
مممممممممممممومإغـــؿــومؼــكلــػمســـدماظؽؿول م
ممالمطبشكمغؼصمؼبمزؼودتفممم
اظؾمؽبدمرؿبمؾبم مم م م مممم مم
م
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ومظؾعضفؿمؼبماظؿضؿنيماظذيمػقمأحدمأضلومماظؾدؼعمعـمسؾؿماظؾقون142م م
ومععــؿدلماظؼـقاممحقىمعبوالممممممصــػوهمجلــؿمومأورثــكماسؿــالال م
تغــؿـدمصــلمثـقوبمعـمحرؼرممممممصــؾــقالماظــغــؿـدمؼـؿلـؽفمظلـوال م
ومظؾعضفؿمؼبمودقؿمأزلفماظشرضل .م
ؼؼقظقنمظلمأطـرتمؼبمزليماظصؾوممممومأسرضًمسـمذطرماٌعوػدموماظدلق م
بعقشــؽمإخــدلغوموالمتؽمطكثـؿوممممغلـقؿماظصـؾومعومأضػؾًمػقماظشرف م
و مًومتي ماظؾؾغوء مو ماًطؾوء مو محوعؾ مراؼي ماظشعراء مو ماألدبوء مأبل مايلـ مسؾكم
اظغرابماظصػوضلكمرغبفماهللمؼبمودقؿمعرؼض .م
قبمممممممممممممممممممبـــعـؾــيماظلــؼــؿموالمحؽـؿـف م
ممممؾممموظـؿمؼعـؾؿـقاممم
ضـوظــقامضـدمإسـؿـ
مممممممممممممم
بــؾمإغــؿومؼــفقىمظؾظـميظيممممممصــدبمظألســضــوءمعـــمدؼؿف م
عـــورضـــكماظلــؼؿمظفمعـــزالمممممممبوظؾــقــظمحؿكمدبمؼبمجلؿف م
مممدؽبمعمؿب م
مممممممالمممص
ؼوئؾمضوتؾمبلعدمومإ
وظفمؼبمذوبمازلفمدعدمعضؿـومضقلماظممم ممممم ممم
ظلــعدمبؼؾيبمعـــماظشـققمعوممممممممعـــمايلـمؼبموجففمضدمعبع م
ؽبمؽبمعمؿب م
ؽبمممممد
ممممممممممممالمممصــ
ضــوتــؾمبلــعـــدمومإ
أالمضــؾمٌـــمرعــلمضؿؾماظعدامممممممممممممم ممم
ضوظًمعبوسيماألدبوءمبققتماظشعرمأربعي:محبرمومعدحمومػفوءمومتشؾقى،موأظطػم
ذلءمضقؾمؼبماظؿشؾقىمضقلمجرؼر :م
مأنماظعققنماظيتمبطـرصفومعــرضمممممضــؿؾــؿـــومثؿمملمضبقـومضؿالغـو م
ممممممممومعـمأضعػمخؾـؼماهللمأرطــوغو م
ممذاماظؾىمحؿكمالمحمرؽبمؽبمماكمبفمم
ؼمؽبصممرؿبمسمؿبـمؽبممممممم مم مم مم
تؾؾقي:مضولماظشفوبماًػوجلمؼبمذرحفمسؾكماظشػو:مال مؼؼولمؼبماظرجؾمأدؼىم
حؿكمؼعرفماظشعرموماظـقق،ماغؿفك م
والمضضـقـومســؾكمأررافمطوزؿيمممممبــقصؾمدؾؿكمزعـومشرلمعـعؾس م
طوزؿيمررؼؼمتذػىمإظبمعؽيمومعـعؾسمأيمطربفومومضقظفمتعوظبم:مؼقعومسؾقدومأيم
تعؾسمعـفماظقجقهموماظعؾسمبوظؿقرؼؽمعومتعؾؼمبلذغوبماإلبؾمعـمأبقاشلومومأبعورػوم
صبػ مسؾقفو ،مو مسؾس مضؾقؾي مو مسؿر مبـ مسؾلي مصقوبل مو مععـك ماظؾقً مصقف مضضقـوم
بقصؾمدؾؿكمسؾكمأررافمطوزؿيمؼبمزعـمشرلمسـمطربفمومعـمذعرمبشورمؼبماظغزلموم
ػقمأشزلمبقً :م
142مغلكيمأ:مدؼطًمػذهماظػؼرة.
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أغـوموماهللمأذـؿفكمدقرمسقـقؽمممومحــشـــرمعــصــورعماظعـشــوق م
ومعـمذعرهم :م
ؼومضقممأذغكمظؾعضمايلمسوذـؼـيممموماألذنمتعشؼمضؾؾماظعنيمأحقوغو م
مىمصؼؾًمشلمؿممماألذنمطوظعنيمتقاؼبماظؼؾىمعؽوغو م
مممؽبفمقؿبمؽب ممممم مم
ممالمترىممت
ممممممممؽبـمؿبم مممم
ضوظقامأعم
وعـمبدؼعمعومضولمأبقمايلـمسؾكماظغرابمرغبفماهلل م
مؼفمومعبـرةمأذــقاقم م
مممقبممممم مممممم ممممم
وغبـرةمخـد
ومدـــــؼــوغــلمذــؾــــفمأعـــــوقمممم م ممممم
دؼوغلمومذفىماظؾقؾمعـفـمضدمشداممممظفمذغؾؽماظلرحونمطلغـسمأصــوق م
مومذــودمسؾــكمسقدمظــومراقميـفممممصبووبفمذــودمسؾــكمســقدمأوراق م
ومضدمروبمبوظعقدؼـمذبؾسماغلـــوممممصعــقدمظؿقرؼؽمومســقدمالحــراق م
عؿكمؼشدومؼبمايونمداوودمؼقدـػممممشدامصقتمابراػقؿمدفؿومومإدقوق م
ممدوضقفومشلومصضؾماذــراقم م
ؽبمقبم مممم ممم مممم م ممم ممممم
ومعـمممخمد
دبوفمرؾقعماظشؿسمومػلمبؽلدــوممم ممم
ممممممممممومتغربمؼبمأصؼمايشــومبعـدمإذراق م
موتمتشرقمبقــوم
شدتمذفقبماظؽو مدؽبم ممم مم
مم مم م مم مممم مم
ومالمدػقـومسؾكموادمابـماًرلمدعومممعـمعـقرماظدنماذمضبقــلمومؼرمتس م
دػحمطؿـعمأراقمومدػحماظدممأردؾفمدػقومومدػقحومومدػقوغومووادمابـماًرلمػقم
غفرموػرانماظذيمسؾقفمبلوتقـفومومدوئرمعـوصعفومومابـماًرلمػقمربؿدمبـماًرلمبـم
مهماًزرمػقماظذيماخؿطفوموماٌرادمبوظدممػـوماٌداممأيم
مم
ممقبممم مممممممممم ممم مم م ممممممممممممممممم ممممممممممم
م،مومجد
مممممممممقب مممم
قطفومطؿومعر
خزرمأحدمعؾ مم
ممواحدماظدغونمومعـقرهمحؾؼفمومصقفمادؿعورةمبوظؽـوؼيمومضقظلمؼرمتسمأيم
مم
ممممممممممبنمؾبممم مممممممم مممممم مممم مممممممممممم مممممممممم ممممممممممم مممم م ممم
ماًؿرموماظدم
ؼؼدلمومؼدصـمألنماظرعسماظؼدلموماظدصـمطوظرعسموماظراعقس .م
صوئدة :مذطر ماألبل مؼب محقاذقف مسؾك مذروح معلؾؿ مأذقوء مسؾك موزن مصوسقل مو مػلم
راعقسمظؾؼدلمومطوبقسمظؾػؿقرماظذيمؼلتلمضؾؾماظـقممومػقماظلـيمسـدماألطـرمألغفومبدءم
اظـعوسمومظقسمؼػؼدمععفومطؾماظذػـ .م
ومبوبقسمظؾرضقعمومضوعقسمظؾؾقرمومغوصقسمدابيمؼؿشوءممبفومومغوعقسمػقمصوحىم
درماًرلموماىودقسمػقمردقلماظشرمومجوعقسمأحدمغقسلماظؾؼرمإخل...مومضبقلموم
ممعومذؽًم
مم
ؼرمتسمسؾكمررؼؼماٌؾوظغي،مومضدمضولمسؾدماٌؾؽمظألخطؾ:مأدؾؿموممتـكمسؾمم ملقبمممم مم
مم م مم مم مم ممم ممممممممم ممممممممم مم ممممممم ممم م م م م ممم مممممم مم مم
وظقمغصػمعؾؽلم"صؼولمظف"مأنمأدؾؿً،مغػورقماًؿر"مضولمغعؿ،مضولمظف:متؾؽماظؼؿؾيم
اظيتمالمتؾؼكمظذةمععفومومطونمعـصقرمبـمرؼونماظغطػوغلمضؾؾمإدالعفمعؿزوجوممبؾقؽيم
ممبقـفمومبنيمزوجؿفمعؾقؽيمومحقؾمبقـفمومبنيم
مم
ممممحممقكبمؾمؽبممممممممم مممم ممممممم ممممم مم مممممممممم
ؾومصؾؿومأدؾؿم
زوجيمأبقفمومطونمذرؼممممممممم
اًؿرمصفعؾمؼؼقل:م م
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خؾقؾكمالمضؿؾماظيتمظؽماًرلممومضدمحفؾًمعينمعؾقؽيموماًؿر .م
مقفـمسؾكمععووؼيمصكطىمصوحلـمصلرادمبعضمأػؾماجملؾسمأنم
مم
مممؾب م م مم مم مممممممممم م م مممم م م مممممممممم مممم ممم مم ممم
وصدموظدمأبلمع
مممممممممم
ؼقضعفمصؼولمظفمأغًماظذيمأوصوكمأبقكمبؼقظفم :م
إذامعــًمإدصـقغلمؼبمزـؾمطرعـيممترويمسـظوعلمؼبماٌـؿوتمسروضــفو م
والمتدصـقغلمؼبماظػــضـوءمصوغـــكممأخــوفمإذامعـًمأنمالمأذوضـــــفو م
صؼولم:مبؾماظذيمأغومأضقل م
مممممممخمؾؾبمممؼلم م
ودوئؾماظـوسمعوجقدىمومعوم
المتلللماظـوسمعوعوظلمومطـرتـــفمم م ممم مممممم مممم ممم
وأرعـماظطعـيمؼبمسورضمومحشـوممموأطــؿــؿماظلــرمصقـفمضـربيماظعـؼ م
ومضولمحرضقصماظـؿرى :م
أالمصودؼقوغلمضؾؾمجقشمأبلمبؽرمممظعؾمعـــوؼوغومضرؼـىمومعومغــدري م
أالمسـؾــالغلمبوظــزعـونمومطــررامممسـؾـكمطؿـقًماظؾقنمصوصقيمورى م
أالمصوصرشوػوموأرضقومجوػومػدؼؿفومممبــؿوءمدقوبمزلمعـمجؾؾمومسر م
ومرؤؼــومػــوعــينمعــمضؾؾمرضدةممممأطـقنمبـفومرقلماظؾقوظلمؼبماظؼدل م
ممممممأخوفمؼؾوتماظؼقممبوألدؾماظلؿر م
ملمؼـومإعوممصنغينم
ومػــوتمدالمحمكب مممممممممممممم
مممممم مم م
أزـمجققشماٌلؾؿـنيمومخوظــدامممممدقطرمضؽؿمبوظؾقؾمؼبمواضحماظػفر م
صـفــؾمظؽؿمؼومضقممضؾؾمصؾوحـفممممممومضؾؾمخروجماظغوغقوتمعـماًدر م
ممممممممم م
ميمبــفومؼـقعومإظبمأرذلماظعؿــر
ؿبمؽب ممممم مممممممممم ممممم
أرىماٌقتمخرلامعـمحقوةمرقؼؾيمممممأمرمد
ممعـماىقشمحرضقصم
مم
صففؿمسؾقفؿمخوظدمبـماظقظقدمرضلماهللمسـفمومضصدمرجمؾمفبمم ممم مم مم مممم
م م ممم ممم ممم مممممم مممممممممم م ممم مم ممممممم مممم
مػـيمػبرمومجدػومبنيم
مم
ممجمؾبمممم ممممم مممممم
اٌذطقرمومضدمزلعمذعرهماٌورمصؼؿؾفمومجزمرأدفمومجعؾفمؼبم
مممممممممممم م مم مممممممممممممممممم ممممم ممممم ممممم
ؼدؼف .م
ومعـمظطوئػمأبكمايلـمسؾلماظغرابمؼبمتشؾقفمدنموضعمؼبمحؾؼفمغورني* م
ممممظــفومعـــظرمضــدمراقمطــؾمظؾـقى م
مممومضدمبدتم
ممؽبمنمممممممممم
ومغورنيمؼبمممحمؾمؽبمؼمممد
ممممم ممم
مممممبــدمؼـــورمإبــرؼزمبـــغــرمحؾقـى م
ممممصمػؿبممفوم
صشؾفؿفومإذمراضـكمحلـموم
م مم مم مممممممممم مم م م
ومضولمصوحىماألذعورماظراضقيموماظؿشؾقفوتماظػوئؼيمسؾدماهللمبـماٌعؿزمبـماٌؿقطؾم
بـماٌعؿصؿمبـمػورونماظرذقدماظعؾودك :م
مممؾبرمتمؿبمؼؽبمموظي
ممم
مني:ممب
ؽبممؽب مم
*مغممور
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دؼكماٌطرلةمذاتماظظؾموماظشفرمممودؼــرمسؾــدونمػــطولمعــماٌطــر م
صطولمعومغؾفؿـكمظؾصؾـقحمبــفـومممممؼبمشـرةماظػفرموماظعصػقرمملمؼطـر م
أصقاتمرػؾونمدؼرمؼبمصالتفـؿممممممدـــقدماٌــدارعمغـؼورؼرمؼبماظلقر م
ؾبممممؼـم143مسؾكماألودوطمضدمجعؾقاممســؾـكماظـرؤوسمأطوظــقالمعـماظشعـــر م
عمؽبلمؿؿبممقر
صفوءغلمؼبمضؿقــصماظؾقؾمعلؿــذلاممؼلؿعفؾماًطقمعـمخقفمومعـمحذر م
مممممممذالموادـقــىمأذؼــوظـلمسـؾـكماألثر م
ميمؼبماظـطرؼـؼمظفم
ممقب مم ممممم مممم
صؼؿًمأصرشمخد
ممم ممممم مم
والحمضــقءمػــاللمطــودمؼػضقـوممعـــــؾماظؼــالعــيمضـدمضدتمعـماظظػر م
ومطونمعومطونمممومظلـًمأذطــرهمممصــظـــمخــرلاموالمتــلللمسـماًـدل .م
ومعـمضرؼػمذعرهمومبدؼعمعلخذهمومعؿكرله م
ومعفػفػمسؼدماظشــرابمظلوغـفمممممصقــدثــؿــفمبــوظــزعــــموماألؼــوعو م
حـــرطؿفمبقـــديمومضؾـًمظـــفمممممإغــؿــؾـفمؼــوصرحيماًؾطوموماظـدعــو م
صوجوبينموماظلؽرمطبػضمصقتفممممممبــؿــؾفــؾــٍمطــؿــؾفــؾـٍماظػـوعـو م
مممم م
ممدــالصــيماظصفؾو.
مممممملمقبم ممم مممممممم م
شــؾؾــًمســؾــ
أغــومالمأصــفـؿمعــومتؼقلمومإمنومممممم ممممممم مم
تقظبمسؾدماهللمبـماٌعؿزماًالصيمؼقعومومظقؾيمٌومخؾعماٌؼؿدرمثؿمأنمأصقوبماٌؼؿدرم
هزبقامومحوربقامأسقاغفمومذؿؿقػؿمومأسودواماٌؼؿدرمومادؿكػكمإبـماٌعؿزمؼبمدارمابـم
اىصوصماظؿوجرمصلخذهماٌؼؿدرمومضؿؾفمدـيمدًمومتلعنيمومعوئؿنيموأخذمعـمابـم
ممظفمبعدمذظؽمعـفومعؼدارمدؾعمعوئيمأظػمدؼـورممموم
مممممممممممم
ممممممممممممقبمممممممممم مممم ممممممممم مم ممممممممم
اىصوصمعؼدارمأظػكمدؼـورمومرد
م م مم ممممممممممم
طونمإبـماٌعؿزمحـػكماٌذػى.موأغشدمغبودمبـمدوبقرماظراوؼيمظعديمبـمزؼدماظعؾودي .م
"ومدسقامبوظصؾقحمؼقعومصفوءتممممممممضـــقـــــيمبــقــدػــــومإبــرؼـــؼ ".م
و مطون مغبود مػذا مأحػظ ماًؾؼ مظألذعور ،مأغشد ماظقظقد مبـ مسؾد ماٌؾؽ مؼقعو محؿكم
زجره مثؿ مو مطؾ مبف معـ مؼصدضف مسـف مو مؼلؿقصك مسؾقف مربػقزوتف مصلغشده مأظػني موم
تلعؿوئيمضصقدةمظؾفوػؾقيمصؼط .م
ممممممممقبمظـومأولمعـمادبذماًؿرمومعـم
صوخدلماظقظقدمبذظؽمصلعرمظفممبوئيمأظػمدرػؿ،مومعر
مم م مممممممممممم مممممممممم ممممممم مممممم
أزلوئفو ماٌدام مو ماظصفؾوء مو ماظؽؿقً مو ماظلالصي مو ماظعؼور مو ماًـدرؼس معشؿؼ معـم
اًدرديمومضقظلموالمدػقـومإخل...مضولمدبقسماألعرلماألددي .م
ذربـوموأرػؼًمسؾكماألرضمطلدـومممومظألرضمعـمطلسماظؽراممغصقى .م
143مغلكيمأ:مدؼطًمعلؿقرؼـ
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مممرىماظدغدغيمأنمتلؿعمعـماظرجؾمغغؿيم
ممظـومأنماظدنمواحدماظدغون،مزادماىقػ
ممممقبمممممم ممممم مممم مممممممم م ممممممم
مومعر
والمتدريمعومؼؼقلمومؼبمايدؼٌمحقشلومظدغدن .م
ؼــومحلرةمٌعــوملماألميونمبــفـوممممصــؽــوغًمعدقبتفمطلــيماظؽؾــس م
اظـداءمبويلرةمصقفمتـؾقفمسؾكمتعظقؿماألعرمومتشـقعفمومايلرةماظؿؾفػموماٌعؾؿم
ؼبماألصؾمػقماظذيمؼلؿدلمبفمسؾكماظطرؼؼمو معبعفمععوملموماٌرادمبوٌعوملمػـومأرطونم
اإلميونمومذعوئرهمطوظدسوئؿماًؿسموماآلذانمومسبقمذظؽموماظضؿرلمؼبمبفومظقػرانموم
اظضؿرلمؼبمعدتفمؼعقدمظإلميونموماظؽؾسمػقماظذيمؼلتقؽمضؾؾماظـقم،موماظؽؾسمضولمؼبم
اظؼوعقسمطؾسماظؾؽرموماظـفرمؼؽؾلفومأرؿفومبوظذلابمورأدفمؼبمثقبفمأخػوه،مأدخؾفم
صقفمثؿمضولمبعدمسبقمدطرؼـموماظغرابماظذطرماظضكؿموماظعظقؿماظرأسمومعـمؼؽؾسم
متفمأيماإلميونمبذظؽماظـغرمؼبماظؼصرمطوظلـيماظيتم
مم
ممممقبمممم ممم م مم ممممم مممممممم ممممم مممممم مممممم
رأدفمؼبمثقوبفمومؼـوممأيمصؽوغًمعد
مم ممم مممممممممممممممم ممم ممم
تلخذمعـمأدخؾمرأدفمؼبمثقبفمظقـوممثؿمأدؿقؼظمومغشط .م
ممممعمؽبمـموؽبممعمومأوم
ـبممممم
قحومسؾقفماظلالمم
 مضبؽكمأنمغيبماهللمسقلكمسؾقفماظلالممظؼلمدقدغومغ م ممم ممممممم مؼؼظيمطؿومضقؾ،مصؼولمظف:م"طقػمرأؼًماظدغقو"مصؼولم"طؼصرظفمبوبونمدخؾًمعـمواحدم
ومخرجًمعـمآخرموعوزالمسـؽمعـمعالذماظدغقومصفقمعؿوعمضؾقؾموأنمصقؾؽمضؾؾمزواظفم
مةمعدؼدة،م
مم
ممممدقبممممممم
ممسـمع
ؽبممةمًم م
زعـمرقؼؾ،موظذامودماٌمرخنيمؼؼقظقنموضعمذظؽمأؼوممصالنمسؾمممورمؽب
مم مم ممم م ممممممم ممممممم م ممممممم مممم مممم مممممممم م مم
مةمظقمملمتشىمبؾعودمأومطونموصؾفومعوظفمعـم
مم
ممممقبممممم ممم م ممممممممممممم ممم مم ممممممممم
قفومبلـنيمسدؼدة،مصقوشلومعـمعد
بؼلمص م مممم مم مم ممممم ممممم مممم
ممؼبماظـػور،م
مم
جلمبم مممممممم
مممممم م
غػودمصؾؿمؼدممذظؽماظقصؾمسـمحوظفمومضدمجذعمأغػمطؿوظف،موأدرعمصل
ممممممممممممممم ممممم م مم م مم مممممممممم مممممم ممممممم مممم
ووظًمأجـودهماألدبورمصورهؾًماألحؾيمسؾكماظدؼورمطلنمملمؼؾؾـقاماألدوسيمعـمغفور،م
صراحً ماظروح مسؾك مآثورػؿ مو مغوح ماظغراب مسؾك مأوطورػؿ مو مطؾؿو مًٌ ماظزعون مبلؾىم
اظؿؼصرلمومجذعمأغػمعقتفممبدؼـيماٌلرل،موضولمطقػمالمأجذعمأغػكمسؾكمخؾقماظـغرم
عـماإلدالممومتؼصرل،مضولماظشوسر .م
ومعوماظدػرموماألؼومماألطؿومترىممرزؼــيمعــولمأومصــراقمحؾـقى
آخرمعومبعدهماظزغوطلمحوصرػومممصوعؿـعًمومسللًمأميومسلس
اظضؿرلمؼبمبعدهمؼعقدمسؾكماظؼرنماظعوذرموماظذيمبعدهماظؼرنمايوديمسشرمأيمؼبم
آخرمايوديمسشر،محوصرماظػؼقفماشلؿومموماظؾطؾماظضرشوم،ماٌؾؽماظعالمماظذيمبلسؾوءم
اظقالؼي مضوئؿ ،محوصد مذقطي مأػؾ ماظؽػر مو ماظطغقون ،ماظزغوطل مدقدي ماظؾوي مذعؾون،م
اظؽػرةمبـغرمومػرانمومضوؼؼفؿمبوآلظي موماىـقدموأرػؾفؿمبؽـرةماظعلوطرمومايشقد،م
ممممم موم
ممم
موررصف.
مم مم
مبـػلف
مايربم مممم
ممؽبحمؽبمكم مم مم
مظقرقسم مرم
مم ممم مم
ماٌؾوذر
مبـده،م ممممم
مم ممممم
مم مو
ماإلدالم
مممممم مم م م
مايوعؾم مظؾقاء
مصفقمم مم ممم
ذفرتفمتغـكمسـماألرـوبمؼبموصػفموماٌػوسؾيمؼبمحوصرػومظقلًمسؾكمبوبفو،م م
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وضقظلمسللًمصعؾًمحبقٌمالتـؼودمألحد،معلخقذمعـمسلسماظػرسمسلقدوموم
سلودومعـعمزفرهمصفقمذوعس.مومأعوماظشؿقسمصفلمأعرآةمعـمجدؼسماظعربماظعوربيم
اظؾوئدةمبـًمشػورمأخًمحـظؾيماظغلقؾمرضلماهللمسـفمومبـًمسؿرمبـمحزاممومبـًم
مسماألدقدمبـمذرؼؽ،موضقظلم
مم
ممممظمػمكبمرمؽب ممم م ممممم مم ممم م مممممم
عوظؽمبـمضقسمومبـًماظـعؿونمصقوبقوتمومأؼضومسؾؿم
ممم ممم مممم مممممم مممممممم مم م ممممم مممممم ممم
مومبػؿحماظقوءم
مممممممم
مممممممممممممؼنبمؿؽبممممم
أميومسلسمأيماعؿـعًمشوؼيماالعؿـوعمأوماعؿـعًماعؿـوسو ممأيماعؿـوعمومأم
اظؿقؿقيماٌشددةمغعًمٌصدرمربذوفموعومزائدةمصؿؽقنمحقـؽذمعضوصيماظـؽرةمألنمأيم
اٌقصقفمبفوموماظقاضعيمحوالمالمؼضوصونمإالمظؾـؽرةموإمنوموجىمإضوصؿفومإظبماظـؽرةم
صقفؿومألنمغعًماظـؽرةمومايولمصبىمأنمؼؽقغومغؽرتني .م
وأولمعـمشزاموػرانمعـمعؾقكماظذلكمبوىزائرمإبراػقؿمبوذو.مطونمضؾؾماظقالؼيمؼؼولم
مةمعـم"اٌوؼدةم"ضـيم
ممممممممممممممم
ممممممممممممقبممم
مممبمكبؽمؾمؽممؾفمصرعوػومعد
مفومبـؼؾفموأغوخمسؾقفوم
ؽبمرمقمؼمؽب ممممممممممممم مم ممم
مممممم
ظفمإبراػقؿمخقجيمو
ممممممممممم مم
ممذقؽو.مومدعكمؼبمػالطفومجبؿقعمايقؾموم
مممم
ممممؽبػمكبدمؿبم مممممممم مم مم ممم مم ممم ممم ممم مم
ممممؾؿمؼم
جؾؾمػقدورمبوٌداصعموماظؾقغؾي،مص
مم مممممممممممممم ممممممممممم
اٌؽوئدمومػقمؼبمطؾمذظؽمطضوربمحدؼدمبورد .مصؾؿومأؼؼـمأغفومممؿـعيمسؾقف،مإغؼؾىم
مدماألتراكمبوىزائرمإؼوظيمعوزوغيمومعومؼـضؿمإظقفومعـم
مم
ممممممممم ممم مممم مممم مممممممممممممممممممممممممم مممممم مممم
راجعومإظبمدارمعؾؽف،مومٌومضؾ
مم ممممم مممممممم مم
اظؾلوئطموماظؾؾدانمظلقديماظؾويمذعؾونمؼبمحدودمغقػمومدؾعنيموعوئيموأظػ،مصرفم
ػؿؿفمظؾففودموعؽوصقيمأػؾماظؾغلموماإليود ،مصؽررماظغزومإظقفوموماظؿدوؼخ،مومضدم
ادؿعوغقا مسؾقـو معـ متؾؽ ماظعدوة مبوظصرؼخ معع معو مأغضؿ مإظقفؿ معـ مضعػي ماظدؼـ معـم
اٌلؾؿني،مصوذؿدمسضدػؿموأرؿلنماظؽػرمبوظـغرمضرؼرماظعني،مصؽـرلماآلنمؼؼعماظؼؿولموم
ؼبمطؾمذظؽمايرب مبقـفؿمدفولمإالمأغفمضؾضمأؼدؼفؿمسـمبلوئطفوموأطـر ماٌراتم
ؼؽؿلحمعلورحفومومضقؼمسؾقفؿمأذدماظؿضققؼموملمؼؽـمشلؿمؼبماظػرجمدؾقؾمومالمررؼؼم
وأرصدمسؾقفؿماىقادقسموماظعققنمحؿكمأغفؿمالمذبولمشلؿمإالممينيماٌدؼـيمومبرجم
ممبؼقظل:م م
تؾبممممم م
مممذمؽبرمؿب م
اظعققنمومإظبمذظؽمأ
ممممم ممممم مممم
ومرينماظػقؾؼماظـفرارمآلراضقفــؿممبفمػؿًمدععفؿمعـمزطوموخس م
دارتمحروبمسظوممبقـفؿمضدمأتكممآخرمأعرػومبومدؿشفودماظــػـسم م
اظػقؾؼمطصؼقؾموماىرارمعـماظلؿوء،ماىقشمطوًؿقسموماىـدمومسبقمذظؽموم
ػؿً معـ ماشلؿقون مو مػق ماألسبدار مو ماظلقالن موزطو مظؾشػع مو مخلو مظؾقتر ،مضول مإبـم
درؼد :م
طــؿمضدمػـقىمصـلمجـيمسوذرػوممممعـمبعدمعومطوغًمخلومصفلمزطو .م
ومضقظلمبودؿشفودماظـػسمومخدلمذظؽماظققممأنماظؾويمذعؾونمرغبفماهللمزحػمإظبم
وػرانمؼبمسبقمأربعيمأالفمصقفؿمسبقمثالثيمأالفمصورسموزحػماظؽػرةمإظقفمعـموػرانم
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ععمعردةماظعربمعـمبـكمسوعرموطقزةموشؿرةمومسبقػؿمعـمأزؼدمعـممثوغقيمأالفمصقفؿم
أظػ مخقؾ مو ماظؾوضل مرجوظي مصؽون معصوف ماظؼؿول مبؽدؼي ماًقور موصدل ماظػرؼؼون مثؿم
أغػضًماظؽػرةمواخؿؾمعصوصفؿمومضدمربطمبعضفؿمأغػلفؿمبويؾولمومبعضفؿمررحقام
أغػلفؿ مؼب ماألطؾول مصفعؾفؿ ماهلل مشـقؿي مظؾؿلؾؿني مو مصقؽو مظؾؿقحدؼـ مصؼؿؾ مؼب متؾؽم
اشلزمييمأطـرمعـمأحدىمسشرمعوئيمومداعًمسؾقفؿماشلزمييمحؿكمأغؿفكماٌلؾؿقنمإظبم
بوب موػران ،مصقؿل ماظقرقس مسـده مو مؼب متؾؽ ماٌعرطي مضؿؾ ماظؾوي مرغبف ماهلل موأعدهم
برضقاغفموأدؽـفمصلقحمجـوغفمومعـماظػردوسمعقطوغف،مصؾؼقًمجـؿفمبلؼدؼفؿمصفزوام
رأدف مو مسؾؼقه مسؾك ماظؾوب ،مصرأى مبعض ماظؽػرة مبوظؾقؾ مغقرا مؼلطع مسؾقف مصؾعـقام
ظؾؿلؾؿنيمصفعؾقهمؼبمخزغيمععمجلؿفمومذظؽمدـيممثونمومتلعنيموأظػ.مإنماظذيم
ضؿؾفمعـماٌلؾؿنيماظذؼـ مععفؿماٌلؿقنمبوٌغورقسمومؼؼولمإنمادؿمػذاماظؼوتؾمظف:مأبقم
غصوبقيمومذظؽمدؾىمشزوماظلؾطونمإزلوسقؾمشلومطؿومؼلتلمضرؼؾو،موٌومادؿشفدمأبقم
اظقظقدمسؾدماهللمبـمربؿدمبـمؼقدػماظؼرريبماألغدظللمايوصظمضوضكمبؾـلقيمدـيم
ثالث موأربع معوئي ،مبؼل مبال مدصـ مثالثي مأؼوم مثؿ مدصـ مؼب ماظرابع معؿغرلا مرغبف ماهلل،م
وروىمسـفمأغفمضولمتعؾؼًمبودؿورماظؽعؾيمودلظًماهللماظشفودةمثؿمصؽرتمؼبمػقلماظؼؿؾم
صفؿؿًمأنمأرجعمصودؿؼقؾمإظقفمعـمذظؽمصودؿقققً،موطونمرضلماهللمسـفمؼبمتؾؽم
اظقضعي مجرح مو مبؼل مبني ماظؼؿؾك مصلؿع مػوتػو مبصقت مضعقػ مؼؼقل مال مؼؽؾؿ مأحد مؼبم
ممدمموماظرؼحم144معلؽمطلغفم
ممممقمنمؽبمممممممممم
اظؼقوعيمومجرحفمؼؾعٌمدعوماظؾقنمظ
دؾقؾماهللماألجوءمؼقمممممممممممم مم مممممم مممممممممم
مومؼبماظقظقدمػذا،م
مم
ممممممـمؽبمم مممممممممممم
ؼعقدمسؾكمغػلفمايدؼٌمثؿمضضكمومػذامايدؼٌمأخرجفمعلؾؿموظم
ممممم مم مممم مممم ممم مممممم م ممممممممم ممم ممم مم مممم
أذعورمحلونمعـفومضقظف :م
ممممومأغـًمبــفمســـورـػم م
ج مؾم مممممم ممممممم ممممممم
مممؽبوم مؽب
أدــرلماًـطـوؼـومسـدمبوبــؽمواضـــػممسمؾؽبممكم
ممصقفومصفقمراجمومخـوئـــػم م
ممكمًممم مممم ممممم مممم ممممممم
وؼرجق
مومظــؿمؼغـىمسمـؽمسقؾفـومم ممم
ؾبممممــبمممممممممم مم
مممذمؾبمغمقبـ
طبوفم
مم
مـكـوظــػم م
مممممعؾبم مممممم
مؾماظؼضوءم
مممصمؿب ممممم
ومعوظـؽمؼبمص
ومعـمذاماظذيمؼرجلمدقاكمومؼؿؼكمبفمم مممممم مم
صــقومدقـديمالمتـكزغلمؼبمصققػــيتممإذامغشرتمؼقممايلوبماظصقوئػ م
وطـــمعــمغلكمؼبمزؾـؿيماظؼـدلمسـدعوممؼصـدمذووماظؼـربكمومطبػماٌقاظػ م
مظممقـمؿبسمؽبمممضوممقمســكمسػقكماظقادعماظـذيممأرجــقمإلدــراؼبمصــنغلمظــؿوظـــػ م
وعـمضقظل:مدارتمحروب،مصوئدة:مايربمرحكمثؼوشلوماظصدلمومضطؾفوماٌؽرموم
عدارػوماإلجؿفودمومثؼوصفوماألغوءةمومزعوعفومايذرموظؽؾمذلءمعـمػذهممثرةمصـؿرةماٌؽرم
اظظػر،موممثرةماظصدلماظؿلطقد،موممثرةماإلجؿفودماظؿقصقؼ،موممثرةماألغوءةماظقؿـموممثرةم
144مغلكي:مأ:متؾعٌمدعوماظؾقنموماظرؼحمعلؽ...
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ايذرماظلالعي.مومظؽؾمعؼوممعؼول،موظؽؾمزعونمرجول،مومايربمبنيماظـوسمدفول،م
وماظرأىمابؾغمعـماظؼؿول،موضولمسؿرمبـماًطوبمرضكماهللمسـفمظعؿرمبـمععدىمطربم
مةماٌذاقمإنمطشػًمسـمدوقمعـمصدلمصقفومسرف،م
مم
ممممقبمممممم ممم ممم مم مم م مم مم ممم مم م مممم ممم مم م
اظزبقديم"صػمظـومايرب"مصؼولمعر
مممممم ممم م ممممممم مم مممممم
ممسـفومتؾػمثؿمأغشلمؼؼقل:م م
وعـمطمؾمقبم مم ممممم ممممممم مممممم م
مكمبـزؼــؿفومظؽؾمجفقلم م
اظــقربمأولمعــومتــؽـقنمصؿـيممتمؽبممـلـممـمعؿبمؽب ممممممممم مممم م مم م مم
حؿكمإذامغبقًمواذؿدمضراعفوممصورتمسفقزامشرلمذاتمخؾقؾ م
سلطو،مجزتمرأدفومومذؽرتممعــؽــروػــيمظؾــشــؿموماظؿؼؾقؾ م
وضقؾ مظعـذلة ماظػقارس :مصػ مظـو مايرب مصؼول ،مأوشلو مذؽقى موأودطفو منقىم
وآخرػومبؾقى:موعبعماهللمتدبرلمايربمؼبمآؼؿنيمعـمطؿوبفمصؼولم"ؼلؼفوماظذؼـمآعـقام
إذامظؼقؿؽؿمصؽي مصوثؾؿقامواذطرواماهللمطـرلامظعؾؽؿ متػؾققن"مو"أرقعقاماهللموردقظفموالم
تـوزسقا مصؿػشؾقا مو متذػى مرضبؽؿ موأصدلوا مإن ماهلل معع ماظصوبرؼـ" موضوظً ماظعرب:م
مامأطـرمعـماظذيمؼؼؿؾمعؼؾالموظذامضولم
مم
مممؾبدمبمؿبمرؽبمـبمممممممم ممممم ممممم ممممم ممممممممم
نبمعؼؿؾيموعـمؼؼؿؾمعم
اظشفوسيمومضوؼيموماى مممممممممم ممممم
اظصدؼؼمًوظدمرضكماهللمسـفؿو:م"أحرصمسؾكماٌقتمتقػىمظؽمايقوة"موماظعربم
مكموماىؾونمعؾؼك،مومطونمخوظدمبـماظقظقدمؼلرلمبنيماظصػقفموم
مممم
ممممممقؾبمضمقبمؽب ممممم ممم ممممم م مممممم مم مممممم مممممممممم م ممم مممم ممم
تؼقلماظشفوعمعم
ممم مممم م
معـم
مم
ماٌقتم مخمؽبقمرمؿبمفب مم
ؼؼقل م :مإن ماظصدل مسز مو ماظػشؾ مسفز مو مضوظً مايؽؿوء مادؿؼممؾولم مممم
ادؿدبوره .م
ضولماظعؾقى :م
مممممممممموداعــقــيمظــؾوتــفوموغــققرػو م
مؾلمسؾكماظؼـوم
ربرعيماطػولمخقمؿبم مم مم
ممممممممم مم م
ممممممم م
ممعـفومؼبماظصدورمصدورػو.
مممؽبشمؾبؼمنبممم ممم مممم ممممم
حراممسؾكمأرعوحـومرعـمعدبرمممومتم
وطوغقامؼؿؿودحقنمبوظؼؿؾموؼؿلوبقنمبوٌقتمسؾكماظػراشموؼؼقظقنمعوتمصالنمحؿػم
أغػفموأولمعـمضوشلومردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمومضولمسؾدماهللمبـماظزبرلمٌومزلعم
بؼؿؾمأخقف:معصعىم"إغومواهللمالممنقتمجقػومجقػيمايصرلم 145مطؾـكمعروانموظؽـم
مل:م م
مممملمؿمؽبمؽبقمؿبمؽبء م
منقتمبلرورقماظرعوحمومضطعماظلققفمومضولماظ
مم مممم ممم ممممممم ممممم م مممم ممم مممممم
ممعـــومحـقٌمطونمضؿقؾم م
والمرــ مؾقبممممممم ممم مممم ممممم
وعومعوتمعـومدقدمؼبمصـراذفمممم مم ممم
مموماألصصحمأغفمالمؼلؿعؿؾمإالمعؾـكمسؾكماجملفقلمطؿومضولم
مم
مممدمؽبمرؽبمؽبمممم مم م مممممم ممم مممم ممم ممممم مم مم ممم م مم مممممممم
ؼؼولمرؾمدعفمأيمػم
اظعالعيمحبرقمؼبمطؾرلهمضولمؼبمعػقدماظعؾقم:مأسرفماظـوسمؼبماظؼؿؾمسؿورةمبـمغبزةم
ؽبمممممم* موغبزةمضؿؾفماًقارجمومعصعىم
تممبؼدؼد
مممممممعؽبممو م
بـمعصعىمبـماظزبرلمبـماظعقام،مسؿورةم
م ممم مم ممم مممممم ممم مممممممم مم
145غلكيمأمجقػيمايؿرل م
*ماظؼدؼدم:ماظلقػ
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ضؿؾفمسؾقدماهللمبـمضؾقونمودقدغوماظزبرلمؼقمماىؿؾموأبقهماظعقاممضؿؾفمػقازنمؼبمحربم
اظػفورماٌشفقرة .م
مقيمسؾكماألصحمؼبمايرب.مصويربم
مم
مممممغمؽبم مم مم ممم م م مم ممم مم ممممم مم
تـؾقف:مالمذؽمأنمضقظلمؼبماظرحكمذبوزممظ
ممممم مم مم م ممم ممممم مم ممممم م مم
علؿعورمظفموماظرحكمعلؿعورمعـفموماظؼوسدةمأنماإلدؿعورةماظيتمضرغًممبومؼالئؿماٌلؿعورم
عـف متلؿك معرذقي موغظرله مضقظف متعوظب :م"أوظؽؽ ماظذؼـ مإذذلوا ماظضالظي مبوشلدى مصؿوم
مموورتفؿ"موأعوماجملردةمصفلماظيتمصرضًممبومؼالئؿماٌلؿعورمظفمطؼقلمطـرلم
مم
رمؽببمكبقمؽبًمؾبم مممم مممممممممم مممممم م مممم مممم م مم مممم مممممم مممممممممممم مممم
سزة .م
شؿرماظردىمإذامتؾلؿمضوحؽومممسؾؿًمظضقؽؿفمرضوبماٌول م
شؿر ماظردى مأي مطـرل ماظعطوء،إدؿعور ماظردى مظؾعطوء مثؿ موصػف مبوظغؿر ماظذي مؼالئؿم
اظعطوءمدونماظردى،موأعوماٌطؾؼيمصفل ماظيتمملمتؼذلنمبصػيمومالممبومؼالئؿمواحدمعـفوم
سبق مسـدي مأدد مو ماٌراد مبوظصػي مػـو مسـد ماظؾقوغقني ماٌعـقؼي ماظيت مػل مععـك مضوئؿم
بوظغرل،مالمظؾـعًماظذيمػقمأحدماظؿقابعمظؿدخؾمايوظقيموماًدلؼيمومسبقمػؿومومضدم
وؿؿعماٌرذقيموماجملردةمععومطؿومؼبمضقلماظشوسر .م
ظدىمأددمذوطلماظلالحمعؼذفمممظــفمظـؾـدمأزـػورهمظــؿمتؼؾؿ م
صذطرماظلالحمورؼدمومذطرماألزػورماظيتمملمتؼؾؿموماظؾؾدمترذقحمومععـكمذوطلم
توعفومومعؼدف،مضذفمبفمطـرلامإظبماظقضوئعمومظؾدماألددمعومتؾؾدمسؾكمعـؽؾقفمعـمذعرهم
وماظؿؼؾقؿمعؾوظغيموماظؼؾؿماظؼطع ...م
أولمسوممعـمضرنمثوغلمسشرممعبعمإزلوسقؾمشلومأضوصكمدس .م
ػقماظلؾطونمإزلوسقؾماٌشفقرمابـمسؾكماظلفؾؿودلماظشرؼػمايلـكمعـمغلؾم
دقدغومعقدكماىقن* مبـمسؾدماهللماظؽوعؾمبـمايلـمبـمسؾكمبـمأبكمروظىمأصؾم
دؾػفمعـمؼـؾقعماظـكؾمومعدذرػؿمصقفمعشفقرمؼؼولمظفمعدمذرمبـكمإبراػقؿ.مومٌومجحم
مممؼوعفؿمبقـؾقع،مأتكمععفؿماظقظلماألذبدموماظطوظعماألدعدم
موامؼبمأ
مممممممقبممم
أػؾمدفؾؿوديمومعر
مم مم م مممم
دقديمسؾكماٌعروفمبوظشرؼػمصودؿقرـمبلرضفؿمووضػقامسؾقفمأوضوصومسظقؿيمومذظؽمؼبم
حدودمدـيمػبسمومدؾعنيمومدؿؿوئيمأؼومماظلؾطونمؼعؼقبمبـمسؾدمايؼماٌرؼين،م
صؽـرمأوالدهمبلفؾؿوديموٌومصشؾمرؼحمبـكموروسمومبينمدعدموثىماظلؾطونمرذقدم
موإظبم مػذام
ممممم
مممممقبملم ممم
معشعؾم ماظذع
مأبلم مم مم
ممبولم ممم
مممم م مم
موادؿعونم ممسؾقف
مم ممم مممم
معؾؽف
مسؾكم ممم
مصودؿقظبم م مم
ماٌغربم ممم ممم
سؾكم ممممم
مم
اظلؾطون متـؿلى ماٌقزوغي ماظرذقدؼي موٌو معوت مبقؼع مبوٌؾؽ مأخقه ماظلؾطون مإزلوسقؾم
اٌشفقرمومبؼلماٌؾؽمؼبمسؼؾفمإظبمأنمتقؼبمرغبفماهللمدـيمدًموثالثنيموعوئيموأظػم
*مومػقمخطلمحلىماظـلوبنيم:مؼعقدمغلؾفمإظبمربؿدماظـػسماظزطقي
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وعؾؽ مثالثو مو مدؿني مدـي موضقؾ مشرل مذظؽ موطون مصققح ماظؾكوري مطبؿؿ مسؾك مزفرهم
رغبف ماهللمومػقماظذي مصؿحمرـفيموماٌدؼـيماظؾقضوءمومشرلػؿو ممصؾلؾؾف مضعػمأعرم
مقاحؾماٌغرب،مضولماظشفوبماًػوجلمؼبمذرحماظشػوم:مرـفيمبػؿحماظطوء،م
مم
ممممبمكبلمؽبمم م مممممم م مممم مممم م مم ممم ممم م مم مم مم مممم مممم مم مم مممممم مممم ممم
مماظؽػرم
ظػظمبربرىمصؿقًمؼبماإلدالممثؿمإدؿقظبمسؾقفوماظـصورىمدـيمدؾعنيموممثومنوئيمبعدم
مإغو مإظقفم
مممممم
مو مممم
مهلل مم
ممممغمبممو م م
مشلؿ م"إ
مممممم م مم
مم ممدؾؿقػو
معغقٌم ممشلؿ
ماٌلؾؿقنم مممأنم ممالم مممم
مرأىم ممم مممم
ممم ممم
مم مٌو
ممم مو
مسظقؿ
ضؿولم م م
ممم
راجعقن"موملمتزلماظـصورىمزوػرؼـممثيمحؿكممتؾؽقامأطـرماظؾالدمصعودماإلدالممشرؼؾوم
طؿومبدا.ماغؿفك .م
معـم
مم
مممم مم
ماظؽػرة
معؾؽم ممم
متؼؾصم ممم
مممم مممم
مممممم مصقف
ممممةقبم مأؼوعف
مممم معد
ممماـبم مممظلؾؿي
مربوصر
ماظلؾطونم م مم
مممم ممم مم مم
مطونم مػذا
ممم ممم
وم مضد
اٌغربمواغ ؼؾضًمأؼدؼفؿمسـمبلوئطف.مومدفؾؿوديمعدؼـيمعـمضقاسدماٌغربمومػلم
مضؾًم
مم
مبـوئفو .ممم
متورؼخ ممممم ممم
مممقبرم ممممم م
مم مع
مؼلطؾقغفومم مو
مم ممممممم
ماظؽالبم مو
مؼلؿقنم ممم م م
موأػؾفومم مم ممم
ممم ممممم
مم ممماىقؿ
ماظلنيم مو
مم ممم م
بؽلر
مم
وأػؾمبلؽرةموعوموالػؿمعـؾمػمالءمؼبمأطؾماظؽالبمومدقدغومعقدكماىقنمػقماظذيم
عوتمؼبمدفـمأبلمجعػرماٌـصقرماظعؾودلمرغبفماهلل،مضول ماظؿـللمثؿمأنماهللمجعؾم
اظدلطيمؼبمسؼؾفمصؿؾؽمعـفؿمثالثيمرقائػمبـقماألخقضرمعؾقكماظقؿوعيموماشلقاذؿمومبـقم
مورماظػودلمسؾكمطالمماظؿـللمػذامعوم
ممممممممم
مممممصمقبممممممم م مم مم ممم ممممممم م
أبلمسزؼزمعؾقكمعؽيمإظبماآلنموطؿىماظشقخماظؼ
مم مم مممممممم ممم مممم ممم م ممممم مممم مم
غصف:موماظدلطيماظؽوعؾيموماظـعؿيماظشوعؾيمدقديمسؾدماظؼودرماىقالظلمصوحىمخالصيم
اظؼطؾوغقيمومػقمربلماظدؼـمأبقمربؿدمسؾدماظؼودرمبـمأبلمصوحلمعقدكمبـمسؾدماهللمبـم
ضبلماظزاػدمبـمربؿدمبـمداودمبـمعقدكمبـمسؾدماهللمأبلماظؽراممبـمعقدكماىقنم
بـمسؾدماهللماظؽوعؾمبـمايلـماٌــكمبـمايلـماظلؾطمبـمسؾكمومصورؿيمرضكماهللم
سـفؿمأعبعنيمبقـفمومبنيمردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمأحدمسشرمأبوموضدمأتػؼم
اٌمرخقنمسؾكمأنمػذاماظـلىمطؿومذطرغوهمومرؾؼومٌومدطرغوهمطوظذػيبمؼبمتورطبفمودؾطم
ملمؼبمبففؿفمومابـمحفرمؼبمشؾطؿفموشرلػؿمعـم
مم
ممممممشمؽبـمؿبطممقمصمكب مم ممم م مممممممم مم م ممم مم مم ممممم م ممممم
بـماىقزىمؼبمعرآةماظزعونموماظ
م ممم ممم مم مممممممممممم
األئؿي ماألسقون ماٌرجقع مإظقفؿ مؼب مػذا ماظشلن مو مسؾد ماهلل مأبق ماظؽرام مػق ماظـذي مأرادم
اٌلعقنمأنمؼقظقفمعؼوممإبـمسؿفمسؾكمبـمعقدكماٌعروفمبوظرضكمايلينمٌومعوتمسؾلم
وضدمطونماٌلعقنمسفدمإظقفمبوًالصيمصلبلمسؾدماهللمضوظفماألزورضوئلمومغؼؾفماٌلـوويموم
أعفمأممدؾؿيمبـًمربؿدمبـمرؾقيمبـمسؾدماهللمبـمسؾدماظرغبـمبـمأبلمبؽرماظصدؼؼم
رضكماهللمسـفؿمأعبعنيموظؼىمعقدكماىقنمألغفمطونمأدمماظؾقنموأعفمػـدمعـمذرؼيم
أبلمسؾقدةمأحدماظعشرةمومػلمأممأخقؼفمربؿدماٌؾوؼعمظفمبوٌدؼـيموإبراػقؿماٌؾوؼعمظفم
بوظؾصرةمووادط .م
وروىماإلعوممعوظؽمسـمسؾدماهللماظؽوعؾموماٌــكموصػمظؾقلـمبـمايلـمظؼؾفمبفم
اظـلوبقنمظؼصدماظؿؿققزموملمؼ عرفمبفمؼبمحقوتفمومطذاماٌـؾٌمطؿومؼبمحبرماألغلوب،م
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وظدماظشقخمجبقالنمدـيمدؾعنيموأربعؿوئيمومجقالنمإضؾقؿمبلرضماظعفؿمعغربمطقالنم
وراءمردلدؿونموظدمبؼرؼيمعـفمؼؼولمشلومغقػمومعـفومرحؾمإظبمبغدادمظطؾىماظعؾؿمدـيم
مثونموممثوغنيموطونمؼـوزرمؼبمثالثيمسشرمصـومومؼػؿكمسؾكمعذػىماظشوصعلموأغبدموم
أخذمسؾؿمايؼقؼيمسـمابـماًرلمغبودمبـمعلؾؿماظدبوسمومعبوسيمومدؾؿًمظفماظػؿقىم
بوظعراقمومضولماظشقخمسؾدماظقػوبماظشعراغلمضؾًمظشقكلمسؾكماًقاصمطقػمؼصحم
تؼؾقدماظشقخمظإلعوممأغبدمومتؼؾقدمدقدىمربؿدمايـػكمألبلمحـقػيمععمإذؿفورمػؿوم
بوظؼطؾوغقي،مومصوحىمػذاماٌؼوممالمؼؼؾدمإالماظشرعمومحده،مضولمضدمؼؽقنمعـفؿومذظؽم
ضؾؾمبؾقشفؿومعؼومماظؽؿولمثؿمٌومبؾغومإدؿصقىماظـوسمذظؽمؼبمحؼفؿومععمخروجفؿوم
سـ ماظؿؼؾقد مو مايـػك مػذا معدصقن ممبصر موظف معشفد مسظقؿ مو مطـقؿف مأبق مربؿد موظفم
خقارقمشرؼؾي.متقؼبماظشقخمسؾدماظؼودرمظقؾيماظلؾًماظـوعـمعـمذفر مربقعماألخرلمدـيم
إحدى مو مدؿني مو مػبلؿوئي مو مصؾك مسؾقف مإبـف مسؾد ماظقػوب مو مدبرج مسـف مؼب مسؾؿم
اظظوػرموماظؾورـمعبوسيمواصرةمعـماألسالمموماٌشوؼخماظعظوممومعـفؿمبـقهماظعشرةمومضدم
أظػمصقفمطؿىمعـفومأغقارماظـوزرمظعؾدماهللمبـمغصرماظؾؽريماظصدؼؼلمومغزػيماظـوزرم
ظعؾدماظؾطقػمإبـمػؾيماهللماشلوسللمومبففيماألدرارمألبلمايلـمسؾكمبـمؼقدػمبـم
جرؼرماظؾكؿلماظشطـقؼب،مومذطـقصيمضرؼيمعـمضرىمعصر،مضرأمسؾكماٌراشلمايـؾؾكموم
اٌراشلمضرأمسؾكماٌقصؼماٌعروفمبوبـمضراعيمومػقمسـماظشقخمسؾدماظؼودرماىقالغلموم
صقفمثالثيمأدػور،مضولماظشقخمأبقمربؿدمصوحلماٌدصقنمبربوطمأدػك:مزلعًمذقكـومأبوم
ممصللظؿفمسـماٌشوؼخمؼبمطؾمضطرمصؼولماظشقخمسؾدماظؼودرمإعومم
مممممممممممممممم
مممًمضمرؿبمؽبمم مممممم م مممم ممم مم ممم ممم مممممم مممم مم مم
عدؼـمؼؼقلمظؼقًما
ممم ممممم ممممم
اظصدؼؼنيمومحفيماظعورصني،مومضولمرلرلماظشقخمأبق معدؼـمرأدفمومضول ماظؾفؿمإغلم
أذفدكمومعالئؽؿؽمإغلمزلعًمظؾشقخمسؾدماظؼودرموأرعًمومغزظًمبوظعراقمعللظيمؼبم
رجؾم حؾػمإغفمؼعؾدماهللموالمؼشرطفمؼبمذظؽماظقضًمأحد،مصعفزمسـفومصققلماظعؾؿوءم
صؼولماظشقخمؼطقفمحقٌماٌطوفمخوظقو.م م
ومبـقهمسشرةماظشقخمسقلكمصوحىمظطوئػماألغقارمؼبماظؿصقفمضدممعصرمومحدثم
بفوموزلعمبوألدؽـدرؼفمعـمأبكمروػرماظلؾػلمتقؼبمدـيمثالثمومدؾعنيمومػبلؿوئيموم
ضدلهمبوظؼراصيمعشفقرموعؼصقدمظؾزؼورة،موماظشقخمسؾد ماهللمأزلكمأوالدهمتقؼب مبؾغدادم
دـيمتلعموممثوغنيمومػبلؿوئيموماظشقخمإبراػقؿمومسؼؾفمبػوسمعقجقدمإظبماآلنموم
بوظشوممتقؼبمؼبموادطمدـيماثـنيمومتلعنيمومػبلؿوئي،مووادطمػذهمإخؿطفومايفوجم
دـيمثالثموممثوغنيمعـماشلفرةمبنيماظؾصرةموماظؽقصيموماظعوملماظشفرلماظشقخمسؾدم
اظقػوبمتقؼبمدـيمثالثمومتلعنيمومػبلؿوئيمبؾغدادموماظشقخمضبلمػقمأصغرمأوالدهم
تقؼبمبؾغدادمدـيمدؿؿوئيمومدصـمسـدماظشقخمسؾدماظقػوبمأخقفموماظشقخمربؿدمتقؼبم
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دـيمدؿؿوئيمومدصـممبؼدلةمايؾقيمبؾغدادموماظقظلماىؾقؾماظشقخمسؾدماظرزاقمومػقم
اظذيمح ٍ مععمأبقفمٌو مظؼلمأبومعدؼـمدصنيمتؾؿلون مبعرصوتمومملمضبٍماظشقخمسؾدم
اظؼودر مبعدػو متقؼب مدـي مثالث مو مدؿؿوئي مو مدصـ مبروضي مأبقف مو ماظشقخ معقدك متقؼبم
بدعشؼمدـيممثونمسشرةمومدؿؿوئيمومػقمآخرمبـقفمعقتومومدصـمبلػحمجؾؾمضودققنموم
ضدمروىمسـفمإبـمدقديماظـوسمومشرله.موماظشقخمسؾدماظعزؼزموماظشقخمسؾدماىؾور146موم
ذطرمبعضمأنمظفمعـماألوالدمأربعقنمشرلمأنماظؿعرؼػمإمنومطونمظؾعؾؿوءمعـفؿمومػؿم
اظعشرةماٌذطقرونمومشلؿمأسؼوبمبعضفؿمبوظشومموماظؼودرؼقنماٌقجقدونممبصرماآلنمعـم
سؼىماظشقخمسؾدماظعزؼزمومدؽـمبعضفؿماألغدظسمومٌومأخذتمشرغوريمأغؿؼؾقامإظبمصوسم
و مذطر مبعض مأن ماظشقخ مسؾد ماىؾور مصؽقؽ معـ مغلؾف موعـ مايلقـني ماٌشفقرؼـ موم
اظشرصوءماٌعروصنيماظشقخمأبقمربؿدمسؾدماظلالممبـمعشقشمبوٌقؿمومؼؼولمبوظؾوءممومؼؼولم
بشدماظشنيموػقمثوبًماظشرفمبالمذؽ.مومٌومثورمبؽؿوعيمربؿدمبـمربؿدمبـمأبلم
اظطقاجـمدـيمػبسمومسشرؼـمودؿؿوئيموأدسكمصـعيماظؽقؿقوءمومتؾعؿفماظغقشوء،مثؿم
ممسدوماهللم
مم
ممممممممممممقمثمؽبمؽبىمؽبم ممممم
إدسكماظـؾقةموذرعماظشرائعموأزفرمأغقاسومعـماظشعقذة،مصؽـرمتوبعقهمصم
مم م مممممممممم مممممم مممم مممم م ممممممم مممم مممم ممممم ممم
سؾكماظشقخمسؾدماالدالممصؼؿؾفمصؾؿومأرؾعقامسؾكمجـؿفمغؾذوهمومضؿؾفمبعضماظدلبرمشقؾي.م
ومضؿؾماظشقخمسؾدماظلالممػقمدؾىمرحؾيمتؾؿقذهمأبلمايلـماظشوذظلمظؾؿشرقمرضلم
اهللمسـفؿو.مومظؾشوذظلمبؿقغسمعشفدمسظقؿمومٌومدخؾمعصرموجدمبفوماظشقخماظعظقؿم
اٌـذرىموماظعزمبـمسؾدماظلالمماظشوصعلمأؼومماظلؾطونماظظوػرمأبلماظػؿقحوتمبقدلسموم
طونماظعزمؼؼقلمطـًمأسقىمسؾكمػمالءماظطوئػيمحؿكماجؿؿعًمبلبلمايلـمصعؾؿًم
بوظصعقدمؼبمعقضعمعقحشمرغبفماهللموعـمأجؾمممقبم
أغفؿمسؾكمايؼمومضدلمأبلمايلـمممم ممممم مممم م مممم م ممم مممم مممم ممم م
تالعذتف مأبل ماظعؾوس ماٌردل موعـ ماألوظقوء مايلقـقني مأبق ماظعقـني ماظشقخ مإبراػقؿم
اظددقضلمسؾكمذورهماظـقؾمبنيمرذقدمومعصرم(اظؼوػرة)مومعـماألوظقوءمايلقـقني مأبقم
صراجماظشقخمأغبدماظؾدوىمرضكماهللمسـفؿمومضدلهمبطـطومعشفقرمالمطبػكمسؾكمأحد،م
اغؿفك.م م
ومضقظبمأضوصكمدقسمإدؼطـومواوهمظضرورةماظقزنموػقمجوئز؛ممأيمأنمإزلوسقؾمٌوم
زحػمإظبموػرانمعبعمشلومأضصكمدقسمعـؾمأػؾمتوروداغًمومأدػكموممتـطقطمومشرلم
ذظؽمومصقفمإذورةمإظبمأنمدقسمضلؿونماألدغكموماألضصكمومػقمطذظؽ،مصوألدغكمعراطشم
ومجؾولمدرنموماألضصكمعومور اءمذظؽ،مودقسمأؼضومبؾدةمبلرضماظرومموماظلقسمعدؼـيم
بؽقرماألػقازمبوظعراقمومبفومضدلمدغقولماظـيبمسؾقفماظلالم،مومضولمابـمجرؼرمإغفمؼبم
ودط مغفرػو مؼب متوبقت معـ مرصوص مودقرػو مو مدقر متلذل مأول مدقر مبين مسؾك موجفم
146مغلكيمأ:مدؼطًماظػؼرة:مومضدمروىمإظبمسؾدماىؾور
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األرضمبعدماظطقصون،مبـوػؿوماظلقسمبـمدوممبـمغقح،مومبؿلذلمضدلماظدلاء مبـمعوظؽم
اظصقوبلمرضلماهللمسـفمومؼؼولمإنمبفومأؼضومضدليمسديموربؿدمأخقيمسؾدماهللمبـم
جعػرمرضكماهللمسـفؿ،مومأولمعدؼـيمبـقًمسؾكمجفماألرضممثوغنيمجبؾؾماىقديموم
ذظؽمأنمأػؾماظلػقـيمععمغقحمسؾقفماظلالمممثوغقنمصؽؾمواحدمبـكمدارمصؾذظؽمزلقًم
مثوغنيمصفلمأولمعدؼـيمبـقًمبعدماظطقصونمخرجمعـفومعبوسيمعـماظعؾؿوءموماظشعراء .م
صقطمطؾؽؾفمحقشلومععؿـزعومممسؾكماظـزالمصؾؿمصبدمربؾمبقس م
ايط ماظقضع مطوألحؿطوط مو مايدر معـ ماظعؾق مإظب ماألدػؾ موايطقطي معو مضبط معـم
مومذغقبـومومعللظؿـومحطيمأيمأنمهطمسـومذغقبـومومػلم
مم
ممسـممقبمممممممممممم ممممممم م مممم ممم مم م مم ممممممممممممم م
اظـؿـمومضقظلمحطفمأيمحمطمم
مممم ممممممم مم م مممم مم
أؼضومادؿمرعضونمؼبماألنقؾ،مومحطمطؾؽؾفمأيمثؼؾف،مضولمأعرؤماظؼقسم م
صؼؾًمظفمٌوممتطكمبـفــقزهمممواردفمإسفوزامومغـوءمبؽــؾؽــؾ م
ضول مبعض معـ مذرحف موغوء مأي مغفض مبؽؾؽؾ مأي مؼـؼؾ مو ماظؽؾؽول ماىؿوسوت موم
اظـزال مبوظؽلر مايرب موأصؾ ماظـزال مسـد ماظعرب مأن مؼـزل ماظػرؼؼون مسـ مإبؾفؿو مإظبم
خقؾفؿومصقؿضوربقا،مضولمسـذلةماظعؾللمزبورؾومظؾؿؾؽماألدقدمأخكماظـعؿونماٌـذر م
أبشرمبققممؼظفرمظؽمزسوزسـفومممؼقمماظـزالمومضدمؼؾدومظؽماظعفى م
ومضقظل:مملمصبدمربؾمبقس،مضولماىقػريماألبقسمعبعمبمسمعـمضقشلؿمؼقمم
بمسمومؼقممغعؿموماألبقسمأؼضوماظداػقيموعـفؿمسلكماظغقؼرمأبمس،مضولماظؽؿقً .م
ضوظقامأدوءمبـقمطرزمصؼؾًمشلؿممســلكماظغــقؼـرمبكبــوسموأوشــور م
و ماظؾقس ماظـؼقؾ مو مػق مصوردل مععرب مو مضد مبودف مؼؾقدف ماغؿفك ،مو مؼب ماظؼوعقسم
مةمؼبمايرب:مأيمأنماظلؾطونمإزلوسقؾمضربمحقلمومػرانم
مم
ممقبمم ممم مم م ممم ممم مممم مم مم ممم مم مم مم مم مم مم ممممممم
اظؾلسماظعذابموماظشد
مممم ممممممم مممممم
صلورقطف مو مخقؿ مأخؾقؿف مو مرتى مسلوطره مو مأصؾح مآظؿف مؼرؼد معـ ماظؽػرة ماظـزال موم
ذبوػدةماألبطولمومجوظًمطؿوئؾفمحقشلؿمصدخؾقامطـوئلفؿمصؾؿمصبدمربالمعـفمبمدفؿم
والمصرجيمبلؾؾفومؼدودفؿمصققـؽذمضوبؾماٌلؾؿقنمذدةموبوشلومبوظصدلمحؿكمصؿحماهللم
بعدمذظؽمبوظـصرمومعقاػىماظظػرمصؽونمسوضؾيمأعرػومخلرمومضدمضولماظشوسر :م
إنماألعــقرمإذامإذؿـدتمعلــوظــؽـفومممصوظصدلمؼػؿحمعـؾمطؾمعومارتؿفـو م
أخؾؼمبذىماظصدلمأنمضبظكمحبوجؿفممموعدمعـماظؼرعمظألبقابمأنمؼؾفـل م
ممممممممممممإذامادؿعـًمبصدلمأنمترىمصرجو م
ممومإنمروظــًمعطوظــؾــيم
المتــقؽــل مـمبمممم مم ممممم ممم
ممممممممم م
ضــوممبــفـقــدورمأؼــوعـومضبؿولمشلوممممضـدمادؿعونممبومحقشلومؼبمزبس م
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ضوممأيمإزلوس قؾمومػقدورمجؾؾمػرانمطؿومؼبمإبـمخؾدونمومضبؿولمشلومأيمؼؿققؾم
سؾقفومصوظالممؼبمشلوممبعـكمسؾك،مضولمؼبماظؼوعقسماألحقولموماظؿققلموماظؿققؾمايذقم
ومجقدةماظـظر،ماغؿفك.م م
ومضقظلمضدمإدؿعونممبوماخلمأيمرؾىمعـفؿماٌعقغيمألغفؿمأدرىمبعقراتفوموودوئؾم
آصوتفو،مألغفمإدؿعونمبفؿمظؼؾيمجـدهمومصراغمومصده،مومضقظلمؼبمزبقسمسؾكمحذفم
اٌضوفمأيمؼبمأرضمزبقسمومإالمصؿكقسمأغػلفؿمضدمتالذقامضؾؾمذظؽمومدثروامصؾؿم
ؼؾؼمبقـفؿمحؾيمتـفعمومالمضؾقؾمؼذطرمومالمسالضيمهؿؾموالمسصوبيمظصرؼخ.مضدمسػًم
عـفؿمأوروغفؿمومسؿرمشرلػؿمعؽوغفؿمومزبقسمػمالءمبطـمعـمغيبمزشؾيمعـمبينمػاللم
ومزبقسمأخمدقؼدمألغفمعـمأبـوءمسؿورمبـمعوظؽمومدقؼدمبـمسؿورمبـمعوظؽموزشؾيم
بػؿح ماظزايمو مأعومضؾقؾيمزشىماظيتمبضقاحلمررابؾسماخقةمذؼوبمأحدمبطقنمبـكم
دؾقؿمصؾضؿماظزايمومػقمزشىمبـمغوصرةمبـمجػونمبـمإعرئماظؼقسمبـمبفٌمبـمدؾقؿم
ومضقؾمبؽلرماظزايمومؼبمضؾقؾيمزشىمومإخقاتفومؼؼقلمسـونمبـمجوبرموزؼرمأبلمزطرؼوءم
قبممممم م
مممممرممعـف.
ٌومص
ومٌومرأؼًماظقدمضدمبونمواغؼضكمممومثورتمظلمغورماظشققمتغدومشقائر م
رأؼــًمرجـوالمعـمرؼوحمومعوظؽمممومزشىمومذؼـوبموسقفمومعوجر م
آدؿقرـمبـقمزبقسمػذهماألرضمؼبمودطماٌوئيماظلوبعيمومبؼقًمعـفؿماآلنمأوزاعم
ممظـومررفمعـمػذا،مومدؾقؿموػاللمصبؿؿعونمؼبم
مم
ممممممممممقبممممم مم ممم ممممم مممم ممممممم م مم ممممم مم
دنموماظؼؾوئؾممومضدمعر
عغؿرونمؼبماٌ م مممممممممم
ضقسمبـمشقالنمبـمعضرموعـمأرادماظقضقفمسؾكمضؾوئؾماظعربمعـمبـكمربقعيمومبينم
عضرمومبينمغبرلمومبينمػاللمصؾقطوظعمطؿوبمغقادرماظؽؾرلمألبلمسؿرمبـمإدقوقمبـم
عدارماظشقؾوغل،مصنغفمعبعمأذعورػومودونمضؾوئؾفومصؽوغًمغقػوموممثوغنيمضؾقؾيموطونم
ػذاماظلقدماشلؿوممعـماظعؾؿوءماظعظوم،مروىمسـفماظؽؾورمطوبـمحـؾؾموماظؼودؿمبـمدالمم
مرمبفمسـدماظعوعيمأغفمطونم
مم
مممصمقبممممم ممممممممممممممممم
ومؼعؼقبمبـماظلؽقًمصوحىمإصالحماٌـطؼموماظذيمض
مممممم ممم مممم م مم مم مم م ممم م م ممممم م ممممممم
ؼشربماظـؾقذمسوشمعوئيموممثونمسشرةمدـي.مومؼؽؿىمبقدهمإظبمأنمعوتمدـيمثالثم
سشرةموعوئؿ نيموممومؼـؾغلمإشبرارفمؼبمػذاماظلؾؽموإدراجفمؼبمػذاماظلؾؽمأنمسقوضم
مأػؾم
مم
محربم ممم
ممم م مم
مرضلم ممماهللم ممسـف
ماًطوبم مم م
ممم مممبـم مم م مم
ممالممهم ممسؿر
ممم مو
مرضلم ممماهللم ممسـف
ماظػفديم مم م
ممم مممم مم
مبـم ممشـؿ
اىزؼرةمصػؿحمدوئرمعدغفومعـؾماظرضيمضبؽكمأغفمعؽؿقبمبؾوبفومعومضبدثمؼبماظزعونم
إظبمضقوم ماظلوسيمخبط مضؾمعـمؼعرصفمومعدؼـيمحران موعدؼـيمرأس ماظعنيمومسلقشوطممممم
وماًوبقرمثؿمغوزلمغصؾنيمصقوصرػومدـيمطوعؾيمصؾؿمؼػدمعـفومذقؽومومٌومسضؾمداؤػوم
وذدمخطؾفومومطـرماإلدؿشورةمؼبمذلغفو،مأذرلمسؾقفمبلنمؼرعقفومبوظعؼوربمصؽؿىمإظبم
أبكمعقدكماألذعريمومػقمحقـؽذمبشفرزور معـمأرضماظعراقمومسؼوربفمؼضربمبفوم
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ممقبةمإالذاؼيمبلنمؼؾعٌمإظقفمضدورامممؾقءةمسؼوربمصؾعٌمإظقفمطـرلامعـمذظؽم
اٌـؾمؼبمذدم
ممم مم مم
صؽونمصبعؾماظذلابمؼبماظؼدرمإظبمغصػفمثؿمصبعؾماظعؼوربمظؿؼؿوتمبوظذلاب،مصرعكم
سقوضماظؼدورمبوجملوغقؼمظقال،مصؾؿمتؼعماظؼدرمؼبماٌدؼـيمإالمعؽلقرةمصدبماظعؼوربم
ألػؾفو مصؾؿ مؼصؾح ماظصؾوح محؿك مضؿؾً معـفؿ مطـرلا مو مٌو مأحلقا مبفو مصؿققا ماظؾوبم
وخرجقامصؾؼقؿفؿمجـقدماٌلؾؿنيمصلثكـقامصقفؿمومشـؿقامومدؾقامووضعماظػؿحمػذامسؾكم
عومرأؼؿفمؼبمدرلةمإبـمجرؼرمرضكماهللمسـفمومؼبمذظؽمؼؼقلمرجؾمعـماظصقوبي .م
ومدرغومإظبمأرضماىزؼرةمغغؿينممممضرىماظروممضربومبوظؼـومواظؼقاضـى م
أيـومسؾكمبوبمغصؾنيمخقؾـــوممممطــؿوئـىمصدقمؼومشلومعـمطؿوئـى م
أضؿـومبفومؼومصوحمحقالمربرعـومممممغــؼــورعمبــفومطـؾمظقٌمعشوشـى م
صؾؿومأرادماهللمذوماظطقلمصؿقفـوممممموذوماظطقلموماظـعؿوءمظقسمبغوئــى م
رعقـومشلؿمبويؿػمعقدؿمدوسيمممممسـؾــكمطــؾمخــقارماظؼقـومسؼـورب م
صوسطقامبلؼدؼفؿمصرذؾقامومضؿؾقامممممومأبـــــومبــودـالبمشلؿمومرشوئـى م
وجردمسؿوقمعـمجقودمخققشلؿمممممموادممضــؾوهمعــمحلونماظؽـقاسـى م
صؾؿمأرمصؿقومعـؾمذاكمومالمأرىممممسؾكماألرضمصؿقومعـؾمصؿحماظعؼورب م
ومصؿحمغصؾنيمؼبماظؽالسلمومضعمسؾكمشرلمػذاماظقجفموماهللمأسؾؿ م
ومأسقؿفمحقؾؿفومحزعوموعـعؿفومممممســؼـوبمجقمضدمأرتؼكمسؾكماظردس م
صؼولمػلمحقيمهًمصكرتفوممممممتــضــرقبمالماظضرقبمؼلتلمشلومعـمأغس م
اظضؿرلماٌـصقبمسوئدمسؾكماظلؾطونمإزلوسقؾمومحقؾؿفومصوسؾمبلسقًموماشلوءمصقفم
مرماظػوسؾمػـومألنماٌػعقلمضؿرلمعؿصؾمومضقظلمحزعو،م
مم
ممممممممخمقبمممممم م مممممم م ممممممم مم مم مممم م ممممممم مم مممم
ممبوإلضوصيمومأ
ممقبممم م
ؼبمربؾمجر
مم م مم
ا يزممضؾطماألعرموماألخذمصقفمبوظـؼيمومحزممطؽرممصفقمحوزممومحزؼؿمومعـعؿفومأيم
ممؼبماظؼوعقسم
مم
ممقبم مممممممم
آعؿـوسفومبوظؿقصـممبومهؿوجفموماظعؼوبمػقمأحدمجؾوبرةماظطققرموماىق
ممممم م ممممممم م م مم ممم ممم مممممممممم مممممم ممم ممممممممم مممممممم
ممبغرلمػذا،مأرتؼكمسالموماظردسم
مم
مممممممممممممقبممم مم ممم مممممم مم م مممممممم
اشلقاءمومعومأشبػضمعـماألرضمومصلرغوهمصقؿومعر
م ممممممممممم مم ممم ممم مم ممممم
مي،م مممايقممميم
قبمم
اظرعك مو مرددؿف مرعقؿف،و مضقظل مصؼول مإزلوسقؾ مػل م– مأي موػران م– محقممقبم
موصي،مهًمصكرتفوماٌرادمبوظصكرةمػـوماىـوسماظصودقمبغرلمواحدةمومصكرتفوم
ممم
عمؽبعمؿبرؿبمؾبممم مم م مم م ممم مممممممممممم م ممممممممم ممم مممم ممم مممم مممم مممممم م ممم
برجماظعققنمومبرجماظقفقديمومعرجوجقموماألغبرمومشرلػومصقفمظقػرانمأؼضو،مومعـم
ظطوئػماٌوػرمؼبمصـقنماظؾالشيمومظطقػماألدابمأبلمايلـمسؾكماظغراب م
ؼـــــؽرمصــضـؾلماألشـؾقوءموربـؿوممممألعؽـيماظؿعظقؿمجوءمعــؽــر م
وػؿمأضؿروامذطريمظقففؾفماظقرىممموأسرفمأغقاعماٌعورفمعضؿر م
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ومضقظلمومعـعؿفومسؼوبمجقمإظبمآخرهمػقمتؾؿقحموػقمأحدمأصـوفماظؾدؼعمومصقرتفم
أنمؼشرلمإظبمضصيمأومإظبمذعرمومإظبمعـؾمبغرلمذطرهمومػقمبؿؼدؼؿماظالممسؾكماٌقؿمعصدر .م
مػمعـمحملفمإذامأبصرهموعـفمٌحماظؾصرمومؼؼولمؼبمػذاماظؾقًمتؾؿقحمإظبم
مم
ممقب ممم مم ممممممممم مممممممممم ممممم مممممممم مم مممممممممم مممممم ممم
ٌحماٌضع
م مممم
ضقلمٌحمصالنمأيمغظرموإذورةمإظقف.موأعوماظؿؿؾقحمبؿؼدؼؿماٌقؿمصفقمعصدر،مٌحماظشوسرم
ذعرهمإذامأتكمصقفمبشلءمعؾقحمومعؾقـفمؼبمبوبماظؿشؾقفمعـمأبقابماظؾقونمومسبـم
قبمممممبوءمٌومضؿؾًمجذمييماألبرشمومضدمعؾؽمبعدهمابـمأخؿفمسؿرمبـمسديم
مممصمميماظز
أذرغومإظبمض
م مممممم
صؼقؾمظف:مػالمأخذتمبـلركمعـماظزبوءمصؼول:مومطقػمظلمبذظؽمومػلمأعـعمعـمسؼوبم
اىق.مضولمابـمدرؼدمؼبمعؼصقرتف .م
ومضـــدمدــؿومسـؿرمإظبمأوتـورهممممممصوحؿطمعـفومطؾمسوظلماٌلؿك م
صودؿـزلماظزبوءمضلرامومػلمعـممممممسؼوبمظقحماىقمأسؾكمعــؿـؿو م
وماظؼلرماٌرادمبفماظؼفرمومعـمظطقػمعومؼـودىمومؼؾقؼمبفذاماٌعـكمأنمأبومأؼقبم
دؾقؿون ماًقزى موزؼر مأبل مجعػر ماٌـصقر مٌو مصلدت مغقي ماٌـصقر مصقف مطون مؼظـ مأنم
مةماًقفمثؿمطبرجمدوٌومصؼقؾمظفمطونم
مم
ممقبممم مم ممممم مم مم مممممممم ممممممم
ؼقضعمبفموعومعـمدخقلمؼدخؾمسـدهمإالمؼبمذد
ممم مممممممممم ممم مم مممم م مم مممممم مم مم
ععفمذ لءمعـماظدػـمضدمسؿؾمصقفماظلقرمصؽونمؼدػـمحوجؾقفمإذامدخؾمسؾكماٌـصقرم
وعـمعؾقحمأعـوظفمأنمخوظداماألرضطمضول:مبقـؿومأبقمأؼقبمجوظسمؼبمأعرهمومغفقفمأتكم
ردقلماٌـصقرمصؿغرلمظقغفمصؾؿومرجعمتعفؾـومعـمحوظفمصؼولمومطقػمالمطبوفمعـمدؾؿم
ميمصورشيمصوػومثؿمضربمظـومعـالممومضولمظـو:مزسؿقامأنماظصؼرمضولمظؾدؼؽمعوم
غػلفمإظبمحقممقبممممم ممممممممممم مم مممممممم
مم مممم مم
ؼبماألرضمحققاغومأضؾمعـؽمومصوء،مضولمومطقػ؟مضولمأخذكمأػؾؽمبقضيمومحضـقكم
وأرعؿقكمومغشلتمبقـفؿمحؿكمإذامطدلتمصرتمالمتلغسمؼبمأحدمومأخذتمأغومعلـوم
عـماىؾولمصعؾؿقغلماظصقدمصوشؿـؿفمثؿمأرجعمبفمإظبمصوحيب،مصؼولمظفماظدؼؽ:مظقم
رأؼًمعـماظؾزاةموماظصؼقرمؼبماظلػوصقدمعـؾماظذيمرأؼًمأغومعـماظدؼقكمظؽـًمأغػرمعينم
و مظؽـؽؿ مأغؿؿ مظق متعؾؿقن معو مأسؾؿ معـ مخقؼب ممل متعفؾقا مثؿ مأغف مأوضع مبف مدـي مثالثمممممم
ومػبلنيمومسذبفمومأخذمأعقاظفموعوتمدـيمأربعمومػبلنيموعوئي،مثؿمإنماظلؾطونم
ممممممممممممممقبومخم
مم
قفمأصرجمسـفومواغؼؾىمإظبمحضرتفمبعدمعومد
إزلوسقؾمٌومهؼؼمأنموػرانمممؿـعيمسؾمممممم مم مم مممممممم ممم مم م
مفؿمدخؾمععماظـصورىمؼبم
مم
اإلسرابماٌقاظنيمظؾؽػرةمعـمبـكمسوعرمومشرلػؿمومطونمجؾمم مممم م ممم ممممم ممم مم
م م ممم ممممممم مممم مممممم مممم مم ممممممم م مممممممم مم
ايصقنمبوألػؾموماٌول،مومبعضفؿمأسوغفؿمبوظلالحموماظرجولمومزحػقامبنيمايصقنم
أعومماظؽػرةمؼؼوتؾقنمومؼبمذراكمذرطفؿمؼؿكؾطقنمصؽونمإزلوسقؾمٌومإغؼؾىمأحؼمبوٌـؾم
بقًمسؿرمبـمععدىمطرب:مومػل :م
إذامملمتلؿطعمذقؽومصدسفممممومجووزهمإظبمعومتلطقعم م
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ومدؾىمإغشودهمػذاماظؾقًمأنماظعؾوسمبـمعرداسمػزعفمؼقعوموأدرمأخؿفمرضبوغي،م
حؽل ماًؾقؾ مبـ مأغبد مضول :مطون مسـدي مرجؾ مؼؿعؾؿ ماظعروض مصؾؿ مؼػفؿ مواتعؾـكم
بالروئؾ مصؼؾً مظف مؼقعو مضطع مإذا ممل متلؿطع مذقؽو ،مصدسف مو مجووزه مإظب معو متلؿطقعم
صشرعمؼؼطعفمسؾكمضدرمععرصؿفمثؿمغفضمومملمؼرجعمسـديمبعدمصؿعفؾًمعـمصطـؿفمٌوم
ضصدتفمؼبماظؾقًمبعدمصفؿف،مومطونمظؾكؾقؾمابـمصقجدهمؼقعومؼؼطعمبقؿومعـماظشعرم
بلوزانماظعروضمصكرجمظؾـوسمصؼولمإنمأبلمضدمجـمصدخؾقامسؾقفمومأخدلوهممبومضولم
ابـفمصؼولمزبورؾومظف :م
ظقمطـًمتعؾؿمعومأضقلمسذرتينمممأومطـًمأسؾؿمعومتؼقلمسذظؿؽ م
ظؽــمجفـؾًمعؼوظيتمصعذظؿينمممومسؾؿًمأغؽمجوػؾمصعذرتؽ م
ٌومأرادماهللمسقدماإلؼـؿونمبـفومممأضـوممبــوىزائرمعذػىماظغؾس م
اظغؾسمبؿقرؼؽماظالممزؾؿيمآخرماظؾقؾمومأشؾلقامدخؾقامصقفومومشؾلقامدوروامبغؾسم
ومشؾقسمطلعرلمعـمأزلوءماًؿرمومجؾورةمبـماٌغؾسمطقؼبمربدثموماىزائرمسؾؿمسؾكم
ممظـومتورؼخمبـوئفوموادؿم
ممم
مممممممقبممممممممم مممممم ممممم
عدؼـيمسظقؿيمسؾكمذورهماظؾقرمبـؿفومعؾقكمصـفوجيمومعر
مممممم م ممممم مم مم مم م ممممم مممممم مممممم مم مم مم
بوغقفو مو مشرل مذظؽ مصوغظره مإن مذؽً مؼب مذرح مضقظل ،محؿك مأزاشلؿ مسـف مؼقدػ مبـم
توذػنيمإخلم...موملمتزلمؼبمروسيمبـكمبؾؽنيمعـمصـفوجيمعؾقكمأذرلموماظؼرلوانمإظبم
مةماظذطرمومطـرتم
مم
ممممممممممممممممقبممممممممممممم
أنمتغؾىمإبـمسؿفؿمغبودمسؾكمجؾؾمطؿوعيمومبـكمبفماظؼؾعيماٌور
م ممممم مممم مم مم ممم مممم مم مم مم مممممممممممم
جـقدهمومخػؼًمبـقدهموادؿقظبمسؾكمبوجيمومجبوؼيمومدظسمومسبقػومصؽوغًماىزائرم
عـمعبؾيمأسؿوظفمثؿمزحػمإظقفمبودؼسمبـماٌـصقرمبـمبؾؽنيمبـمزؼريمبـمعـودمصفزعفم
مماظلرلمإظبمضؾعؿفموم
مممممممممم
مممقبممم م ممم
ميمسلؽرهمثؿمرجعمجود
مممقبمم م م مممممممم م مم
عـمذبوغيمإظبموادمأذؾػموغزعمإظقفمسوع
م مم مممممم ممممممم مم مممممممممممم
بودؼسمؼبمأثرهمومحوصرهمإظبمأنمػؾؽ،مومبقؼعمإبـمبودؼسمومػقماٌعزمابـممثونمدـنيم
مودمومسودمعؾؽماىزائر،موٌومػؾؽمومظلمإبـفماظؼوئدمصزحػمإظقفمابـم
مم
ممغبمممممم مممممم ممم ممممم مممممممم ممممم مممممممممممممممم م ممممممممم
صوتلعًمسـم
ممم مم مم م
زؼريمبـمسطقيماٌغراويمصص ويفمثؿمزحػمإظقفماٌعزمبـمبودؼسمصصويفماظؼوؼدمأؼضوممممم
ومبؼلمسؾكمعؾؽفمبوظؼؾعيموماٌدؼيموماىزائرمإظبمدبقممعغراوةمهًمحؽؿفمومسؾكمأعرهم
إظب مأن مػؾؽ مدـي مدً مو مأربعني موأربعؿوئي مووظل معؽوغف مإبـف مربلـ مثؿ مضوم مصقفؿم
اظـوصرمبـمسؾـوسمبـمغبودمصؾـكمضصرماظؾمظمةمبؾفوؼيمعـمأسظؿمضصقرماظدغقومؼبمحدودم
دؾعنيمومأربعؿوئيمومضدمضولمإبـمخؾدونمؼبمبعضمطالعفمسؾكماٌغربماألودطمجبوؼيم
إخؿطفوماظـوصرمبـمسؾـوسمثؿمٌومعوتماظـوصرمومظبمإبـفماٌـصقرمومٌومادؿقظبمؼقدػمبـم
توذػنيمسؾكمتؾؿلونمومشؾىمسؾقفومأوالدمؼعؾكماإلصرؼـكمدـيمأربعمومدؾعنيمواغزشلوم
مقيمومغوزلمبالدمصـفوجيمومثغقرػومطوىزائرمومسبقػومزحػم
مم
ممممممممممممقمدمؽبم ممممممم ممم ممم مم مم مممممممممممممم مممممممم مممممم م
ربؿدممبـمتقـعؿرماٌ
مقخمومضقؼمسؾقفمصصويفمؼقدػمصوغؼؾضًم
مم
ؽبممخمؾبم مممم مم مم مممممم مم ممممم م ممممممم م
مممموم
إظقفماٌـصقرموخربمثغقرهمومحصقنمع
مممممممم ممممم مم مممممممممم م مم
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ؼدماٌرابطنيمسـمبالدمصـفوجي،موماٌـصقرمػذامػقماظذيمخربم"اىعؾوت"مو"أعرات"م
ووضعً محروب مبقـف مو مبني معوخقخ مانؾً مسـ مضؿؾ معوخقخ مو ميؼ مإبـف مبؿؾؿلونم
مومبوبـمتقـعؿرمصرجعومإظبماىزائرمصقوصروػومؼقعنيمصؿوتمابـمتقـعؿرمووظبم
مم
عمؾبلممؿؿبمؽبصمرمؿبمخمـبممممم ممممممممممم ممممم ممم ممممممم مم ممممممممم ممممم مممم ممممممممممم
ؼقدػمبـمتوذػنيمعؽوغفمأخوهمتوذػنيمبـمتقـعؿرمصوصؿؿحمأذرلمموماىزائرمومرجعمإظبم
تؾؿلونمثؿمأنماٌـصقرمزحػمعـمجبوؼيمبلعؿماٌشرقمإظبمتؾؿلونمومغزلموادماظصػصقػم
ص ؾؼقفمتوذػنيمجبـقدهمصوغفزممتوذػنيموىلمإظبمجؾؾماظصكرةمومسوثًمسلوطرماٌـصقرم
بؿؾؿلون مصكرجً مإظقف محقاء مزوجي متوذػني مأعرلػؿ معؿقدؾي مظف مبقدوئؿ ماظؼرابيم
اظصـفوجقيماظيتمبقـفؿمصوطرممعـقاػومومرجعمإظبماظؼؾعيمومضدممسؾكماٌـصقرمععزماظدوظيم
مممقدػمبـمتوذػنيمصوضطعفمدظسمومأغزظفمبفومومٌوم
مومعؾؽماألغدظسمؼ
ممممممممممممم ممم مممم
صؿودحمعـماٌرؼيمٌ
مممم ممم
ػؾؽمدـيممثونمومتلعنيموأربعؿوئيمومظلمابـفمبودؼسموطونمسظقؿماظؾطشمذدؼدماظؾلسم
ثؿموظلمأخقهماظعزؼزمومتزوجمبـًمعوخقخمومرولمأعدمعؾؽفمومطونماظعؾؿوءمؼؿـوزرونمؼبم
ذبؾلفمومغزظًمجربيمسؾك محؽؿفمومتقغسمومدؽـًماظعربمؼبمأؼوعفماظؼؾعي مومؼبم
أؼوعفمومصؾماٌفديمبـمتقعرتمإظبمجبوؼيمضودعومعـماٌشرقمإثـيتمسشرةمومػبلؿوئيمم
مماٌـؽرمبفومصلعكمبفمسـدماظعزؼزمصكرجمإظبمبينمورؼوطؾمومضوممبفؿمؼدرسماظعؾؿم
مممممممم
ومشمرلمقبمممم مممم مممم مم ممممم مممممممممممم مم ممم ممم ممممممم ممممممممم مممممم
مم
ورؾؾفماظعزؼزمصؿـعقهمومضوتؾقامدوغفمإظبمأنمرحؾمإظبماٌغربمومػؾؽماظعزؼزمدـيمػبسم
سشرةمومػبلؿوئيمصقظبمبعدهمابـفمضبلمومػقماظذيمادبذماظلؽيمعؾقطفؿمومطونمدؼـورهم
عؽؿقب مصقف مثالثي مأدطور مو مدائرة مؼب مطؾ موجف ،مصدائرة ماظقجف ماظقاحد م"واتؼقا مؼقعوم
ترجعقنمصقفمإظبماهلل"م"ثؿمتقصكمطؾمغػسمعومطلؾًمومػؿمالمؼظؾؿقن"مومدطقرم"الاظفم
اال ماهلل" م"ربؿد مردقل ماهلل" مثؿ مؼعؿصؿ محبؾؾ ماهلل مضبل مبـ ماظعزؼز مبوهلل ماألعرلم
اٌـصقر،مودائرةماظقجفماآلخرمبعدماظؾلؿؾيمضربمػذاماظدؼـورمبوظـوصرؼيمدـيمثالثم
وأربعنيموػبلؿوئيمومؼبمدطقره:ماألعومماٌؼؿػكمألعرماهللمأبقمسؾدماهللمأعرلماٌمعـنيم
مضؾوئؾم
مم
مسـ ممممم
مممم م م م
ممم مأممدمبمؿبمرؽبمؽبمتم ممماألؼوم
ممم مٌو
ماظـلوء
مم مممم
ممم مو
ماظصقد
مم ممم
مم م مو
مبوظؾفق
معشؿغالم ممممم
مطونم مم ممم
مم ممم
مم مو
اظعؾودل.
ممممم م
صـف وجيمومطونمسوعؾفمسؾكماىزائرمأخقهماظؼوؼدمبـماظعزؼزمبـماٌـصقرمومٌومصشؾمرؼحم
بـكمسؿفمأوالدمبودؼسمبوصرؼؼقيموضوؼؼفؿمجرجنيمبـمعـقوؼؾمأحدمرؤدوءماظؽػرة،م
بعٌ مضبل مبوألدورقؾ مؼب ماظؾقر موأتك مبويلـ مآخر معؾقك مإصرؼؼقي معـ مبـك مسؿف موم
أغزظفمبوىزائرمععمأخقفماظؼوؼد .م
مومبـمؼقدػمبـمتوذػنيمأشزىمربؿدمبـمعقؿقنم
مم
ممممبممم مممم م ممم مممم مم ممم مم مم ممممم مممممم
اظؽػرةمظـغره:مأنمسؾق
ومدؾىمشزوممم مممممممممم ممم مم
صؼؾقي مو مصؿح مضرؼي معـفو مو مدؾك مأػؾفو مصؾؿ مؼشؽ مروشقؿفؿ م"رجور" مأن مذظؽ مبوعالءم
ايلـ مصففز مثالمثوئي معرطى مو مأعر مسؾقفو مجرجس ماٌذطقر مو مصقفؿ مسدد مطـرل معـم
اظـصراغقيمصقفؿمأظػمصورسمصؿؾؽقامضصرماظذػوسمثؿمرجعقامإظبمصؼؾقيمبعدمأنمإدؿؿرم
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ممممقبممم ممممممممممم ممم م ممممممممم مم
ممعـفوماظؼوؼدمأخقمضبلمصؼدممأػؾم
اظؼؿؾمصقفؿمومٌومزحػماٌقحدونمإظبماىزائر،مصر
مممم مممم ممممممممم م ممممم ممم ممم ممم ممممم
اىزائر مايلـ ماٌذطقر مسؾك مأغػلفؿ مو مظؼل مسؾد ماٌمعـ مصلعـفؿ موصؾح مبؾفوؼي معـم
اظغذ ،مصزحػ مإظقف مضبل مصوغفزم موعؾؽ مسؾد ماٌمعـ مجبوؼي مو مذػى مضبل مإظب مأخقفم
ايورثمميقغفممٌومملم صبدماظلؾقؾمإظبمبغدادمثؿمذػىمإظبمضلـطقـيمصـزلمسؾكمأخقفم
ايلـمصكالمظفماألعرمثؿمبوؼعمضبلمسؾدماٌمعـمدـيمدؾعموأربعنيمومغؼؾفمإظبمعراطشم
صلؽـفو مثؿ مإغؿؼؾ مإظب مدال مصلؽـ مضصر مبـك مسشرة مإظب مأن معوت مو مػق مآخر معؾقكم
صـفوجيمبوظؼؾعيمومجبوؼيموماىزائرمواغؼطعمعؾؽفؿمإظبماألنمبؾمسػكمرزلفؿمومػبؾم
ذطرػؿموأشؿروامؼبماظـوسمصالمؼعرصقنمومطذامبـقمسؿفؿمعؾقكمإصرؼؼقي .م
شرؼؾي:موملمزلكمػذاماظؼصرمبلالمضصر مبـك ماظعشرة،مأنماعرأةمومضعًمسشرةم
أوالد مبؾطـ مواحد مصفعؾفؿ مأبقػؿ مسؾك معوئدة مو مذػى مبفؿ مإظب ماألعرل مصوسطوػؿ مأظػم
دؼـورمصؾـكمشلؿمأبقػؿمسشرةمدورمأغظرمبعضمذروحماظػرائض،موٌومطونمزعـماظلؾطونم
اظؾوغل مشلؿ ماظدور مصقف متـوضض معع مزعـ مدؽـك مضبل مبفو ممل مغذطره مو ماهلل مأسؾؿ ،مثؿم
اغؿظؿً ماىزائر مؼب معؾؽ ماٌقحدؼـ مطغرلػو معـ ماٌغربني مبؾ مو ماٌغرب ماألدغك مأؼضوم
مرضبفؿم
ممم
مممم مم م
مممممممم مرطد
ماتمومتقغسمأطـرمأؼوعفؿموأولمخؾػوئفؿمثؿمٌو
ممممقبم ممممممم ممممممممممم مممممم مم ممممم
ألغفؿمعؾؽقامررابؾسمعر
مم ممممم مممم ممممم
ود خؾماشلرممدوظؿفؿمدـيماهللماظيتمضدمخؾًمعـمضؾؾمأدؿؼؾمأبقمزطرؼوءمايػصكمعـم
اٌقحدؼـ مبقالؼي مإصرؼؼقي مٌو مبؾغف مأن ماٌلعقن مأحد معؾقك مبـك مسؾد ماٌمعـ مشرل مععوملم
ذقكفؿ ماٌفدي مو مشرل مضرب ماظدرػؿ ماٌربع ماظذي مؼعرف مسـدغو مبدرػؿ ماٌمعـ ماظذيم
مـوموماٌفديمإعوعـو"مومضطعم
مم
ممممممممبممممممم مم ممممممممممممم م
ربـومومربؿدمغؾق
عؽؿقبمصقفمطؿومػقمذوػدمإظبماآلنم"اهلل م ممممممم
إزلفؿمعـماًطؾيمومأثؾًمذطرهمبعدمذطرماٌفديمبـمتقعرتمعؼؿصرامسؾكمظػظماألعرلم
صؼطمورصعمإظقفمبعضمذعرائفمبقؿومومػل :م
صؾمأعرلامبوٌمعـقـومممصلغًمأحؼمبفومؼبماظعوٌني م
صلتكمسـمذظؽمإظب مآخرمدوظؿفمومدخؾًماىزائرمؼبمعؾؽف مومتؾؿلونموماظزاب موم
ماسلمإبـمأبلمسؿورةمومبلؾؾفمإصذلضًم
مم
مممممممبم م مممم مممم مم ممممممممم ممممممم مم
شرلػومومداوشلومبـقهمإظبمأنمضعضعمذقطؿفؿماظر
م ممممممممم ممممممممم ممم مم مم م مم مممم
طؾؿؿفؿمطؿومػقمذلنماظدغقو،مرؿعمؼبماىزائرمبـقمسؾدماظقادمصغزاػوماظلؾطونمأبقمغبقم
عقدكمبـمسـؿونمبـمؼغؿرادـمعـمأسقوصمعؾقطفؿمٌومخالظفماىقمبػؿـيمربؿدمبـمأبلم
سصقدةمدؾطونمتقغسموأبلمزطرؼوءماألودطمدؾطونمجبوؼيمصلخذػومعـفمدـيمأحدمسشرةم
مفمربؿدمبـمؼقدػمبـمؼغؿرادـمومطونمذظؽم
مم
ممقبمم ممممم مممم م ممم ممممممم م مممممم مممم
ومدؾعؿوئيمسؾكمؼدمضوئدمحروبفمإبـمسؿ
مم مممممممم مم مممممممممم مممممممم مم
أيمأخذػومأؼومماظلؾطونمأبقماظؾققوغلمعـمعؾقكمتقغسمومٌومحوصرمؼقدػمبـمؼعؼقبم
اٌرؼينمتؾؿلونمأوائؾماظؼرنماظـوعـمطونمأبقمزطرؼوءمصوحى مجبوؼيمعظوػرامظعـؿونمبـم
ؼغؿرادـ مو ماظلؾطون مربؿد مبـ مأبل مسصقدة مدؾطون متقغس متؾؿقذ مو مربضقن ماظقظبم
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ممقب م مممم مم
مسـؿونم
ممممممم ممميدم
مممم مزطرؼوء
مصؽونم مأبق
ماٌرؼينم مم مم
مظققدػم ممممم
مممم مممم م
معظوػر
ماٌرجوغلم مم
ممم مممم ممم
مأبلم ممربؿد
اظصوحلم ممم
مم مم
بوظعلوطرمصقلؿعمبفؿمؼقدػمؼبمحصورهمظؿؾؿلونمصقؾعٌمشلؿمطؿوئىمبـكمعرؼـمصؿقضعم
بفؿمومتفزعفؿمثؿمأنمأبومسصقدةمصوحىمتقغسمبعٌمإظبمؼقدػمؼغرؼفمبغزومجبوؼيم
صلرحمؼقدػماظعلوطرمظـظرمأخقفمأبلمضبلمصضوؼؼقامجبوؼيمومسوثقامؼبمتؾؽماىفوتم
ثؿماغؼؾؾقامإظبمؼقدػموػقمععلؽرمسؾكمتؾؿلونمومؼبمدـيمثالثمودؾعؿوئيمأردؾمربؿدم
ابـ مأبل مسصقدة مػدؼي مضكؿي مإظب مؼقدػ مأشرب معو مصقفو مدرج مو مدقػ موعفوعقزم
عرصعيمبوظقوضقتموماىقػرمععمرئقسماٌقحدؼـمأبكمسؾد ماهلل مبـمأطؿورؼـمومرجعم
ممومؼبمأؼوممإبـم
مم
ممممممؽبغمؿبؾمممم ممممممممم
بفدؼيمضكؿيمعـمسـدمؼقدػمبـمؼعؼقبمطونمعـمعبؾؿفومثالمثوئيممب
م ممممم م ممممم مم مممممم م ممم مممممم مممم ممم مم ممم مممم م
أبلمسصقدةمدـيمػبسمضؿؾمسؾؿوءمتقغسمػداجمعـماظؽعقبمبلؾىمإػوغؿفماٌلفد،م
صنغفمدخؾفمبلخػوصفمصؼقؾمظفمؼبمذظؽمصؼولمػؽذاموماهللمدخؾًمبفومسؾك ماظلالرنيم
مؼب مطؿوبفم
ممممممم
مؼلكم م م
ممممؽبغمؿبشمرؽبمم م
ممممم ماظقم
ممم مذطره
مم مضد
مممم مو
مسصقدة
مأبلم م م
مإبـم ممم
ممممم ممم
متقغسم مبلعر
مزضوقم مممم
مبعضم مممم
صؼؿؾم ممؼبم ممم
ممم
اٌعقور،مضؾًموػداجمػقمإبـمسؾقدمبـمأغبدمبـمطعىمعـمبطقنمدؾقؿمومضقعفمؼؼولمشلؿم
اظؽعقبمعشفقرونمبلرضمإصرؼؼقيمومػقمإذمذاكمدقدػؿموادؿؿرتماىزائرمؼبمروسيم
بينم سؾدماظقادمعؾقكمتؾؿلونمعـمدـيمإحدىمسشرةمإظبمأنمادؿقظبمأبقمايلـمسؾقفوموم
ممتؾؿلونمضؾؾمذظؽم
مم
مممممخمقبمممم مم مممم مممم
سؾكمإصرؼؼقيموررابؾسمدـيممثونموأربعنيمومدؾعؿوئيموطونممدو
مم ممممممممممم ممممم مم مممم مم ممممممم مممم ممممممممممم
صؽوغًمظدوظؿفمأذلمومألعرهمأرقعمومٌومجرتمبوبلمايلـماظقضعيماٌشفقرةمبوظؼرلوانم
وادؿؼؾمإبـفمأبقمسـونمصورسممبؾؽماٌغرب،مراجعمبـقمسؾدماظقادمعؾؽفؿموادؿؼوعًم
ضدعفؿمبعدمسـورمومضدمدخؾمأبقمايلـماىزائرمعـماظؾقرممومعبعمعبقسومومزحػم
ظؿؾؿلونمصؽونمعصوفماظؼؿولمبؿودوظيمصؽوغًمسؾكمأبلمايلـمومضؿؾمإبـفماظـوصرموم
خؾصفمواغزمعورماظلقؼديمإظبمجؾولماٌصوعدة مبوزاء معراطشمومتزاحػمععمإبـفمأبلم
سـو نمحؿكمعرضمو معوتمدـيمإثـني مو مػبلنيمودؾعؿوئيمؼبمجؾؾمسؾد ماظعزؼز مبـم
ربؿدماشلـؿوتلماظذيمأجورهمومغصرهمومضوتؾمععفموظدهمومطونمسـدهمؼبمشوؼيماظرصعيموم
هػظمبفمؼبمعرضفمومضومممبؽقغؿفمومجعؾفمصققمأسقادمغعشفموبعٌمإظبماظلؾطونمأبلم
سـونمإبـفمصؾؼلماظـعشمبوطقومراجالمسوصقومعؽؿؽؾومعـمعصقؾؿفمومػقمؼؼؾؾماألرضمبنيم
ؼديمجـوزتفمومسػكمسـمسؾدماظعزؼزمومأحلـمإظقفمصؽونمظفمبعدمذظؽمؼدمسؾقفمثؿمأنم
أبومسـونمٌومادؿؼوممظفماٌغربمزحػمإظبمتؾؿلونمصػؿؽمبفؿمموادؿؾقؿفؿمحؿكمطودمأنم
ؼلؿلصؾفؿ مو مذظؽ مؼب مدـي مثالث مو مػبلني معـ ماظؼرن ماظـوعـ موادؿقظب مسؾك ماٌغربم
مومبعٌمإظبمأبكمسؾدماهللم
مم
معماظؾدومووظبمسؾقفومسوعالم ممممم ممم مممم مم ممممم
ممقبمممممممممم مم ممم ممم ممم
دطمصؽوغًماىزائرمظف،م ممرق
األو م ممم ممم ممم مممممممم
اظذيمعؾؽمجبوؼيمعـمايػصقنيمؼؼقؿماظرصدمسؾكمإبؾمبينمسؾدماظقاد،مصؾعٌماظعققنم
صعـروامسؾك مربؿدمبـمدؾطوغفؿمأبلمدعقدمبـمسـؿونمبـ مسؾدماظرغبـمومسؾكمأبلم
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ثوبً مأخقف مو مسؾك موزؼر مػؿو مضبل مبـ مداوود مصووثؼفؿ مثؿ مبعٌ مبفؿ مإظب مأبل مسـونم
مهمعـمضبلمبـمداوودمظعدممععرصؿفؿم
ممم
مممممممممممقبممم مم م ممم مممممممممممممممممم
صللظقامسـمأبلمثوبًمبعدمضؿؾمأبكمدعقدمظقؿقزو
م مممممم م مممم ممممم مممممممم مممم مم
ظف.مصؼولماظقزؼر:مأغومأبقمثوبًمومػذامضبل،مصؼؿؾقاماظقزؼرمومخؾقامسـمأبلمثوبً،م
صفودمضبل مبـػلفمظـفوةماألعرلمومػذامأعرمشرؼىمملمأرؾعمسؾكمعـؾفمإالمؼبمضضقيم
مةمدـنيموم
مممم
ممممممممقبمم مم
إعوعيمٌومآثرمبوٌوءمشرلهمومعوتمسطشومومبؼقًمتؾؿلونمخرابومعد
طعىمبـمممممممممممممممممممم م ممممممم مم م م مممممممم ممممم مم مم
طونمرجؾمؼؼولمظفمعقدكمبـمصوحلمعشفقرمبوظؽفوغي مسـدهمسؾؿمعـمايدثونمؼؼقلمإنم
تؾؿلون مضبرثفو مشالم مأدقد مسؾك مثقر مأدقد ،مصقرث مسؾك مػذه ماظصػي مبلؾى مػذهم
اظقضعيمدـيمدؿنيمأومإحدىمدؿني.مومطوغًمػذهمتؾؿلونماىدؼدةمؼؼولمشلومتؽرارتم
وععـوػو ماٌعلؽر مألن مسلؽر مؼقدػ مبـ متوذػني مغزل مػـوك مو مضد مبـك مشلؿ معقضعوم
عشفقرام–مأبقمغبق-ماٌشفقرمإظبماآلنمصصورمأػؾماٌدؼـيمؼـؿؼؾقنمحؿكمدثرتماظؼدمييم
بلؾى مإغشوء ماىدؼدة مو مٌو معوت مأبق مسـون مسودت مدوظي مبـك مزؼون ممبفرد معؾؽفؿم
ووادطيمسؼدػؿماظلؾطونمأبقمثوبًماٌؿؼدمموراجعمعؾؽفموعـمعبؾؿفماىزائر .م
م ومايوصؾمأنماىزائرمطونمعؾقكمتؾؿلونمومعؾقكمإصرؼؼقيمؼؿداوظقغفومصؿؽقنمٌـممةمؼؿغؾىمسؾقفومبعضمعشوطبفومإظبمأنمدخؾفومعؾقكماألتراكممدـيم
مممم
ممممممقبمممممم مم ممم ممممم ممم مم م مممم ممم ممم مم مممممم ممم مممم ممم
شؾىمسؾقفو،مومعر
مم مم ممم مم
ػبسمسشرةمومتلعؿوئيمومأولمعـمعؾؽمبفومعـفؿمعشفقرماظلقودةمووادطيماظؼالدة،م
عـؿؼؾ ماألحقال ،معلعد ماٌـول مأعرل ماٌلؾؿني ماظلؾطون محلـ مخرل ماظدؼـ مصفق مدؾىم
دعودتفؿمواغؿشورمصقؿفؿمصؽونموجففمظؾصؾوحيمومظلوغفمظؾػصوحيمومؼدهمظؾلؿوحيموم
مؼمأرضماظؽػرةمبوظغزواتموطـرمظدؼفم
مممممممممممم
سؼؾفمظؾرجوحي،مطونمضؾؾمحؾقظفمبوىزائر،مرؾممقب مممم مممم مممممممممممم
مممممممم مم مم مممم مممم مم مممممممم ممممم مم
اظػؿقحوت مواعؿدت مظف مدعودة مايقوة ،موطون معـ مخدله مأن ماظسؾطان أبا ؼزؼد مبـم
اظلؾطونمربؿدماظػوتحمبـمعرادمعـمعؾقكمبـكمسـؿونماظذلطؿوغلماألطدلماظذيمؼـؿلىم
إظقفماًؾػوءماظعظوم،مزادػؿماهللماظـصرموماإلطرامموماظعزموماظؼؾقلماظلوطـنيماآلنممبدؼـيم
ادالعؾقل،مصؿحمعدؼـيمؼبمبعضمجزرماظؾقرمؼؼولمشلومعدظلموأغزلمصقفو حوعقيمعـم
األتراك،147مصؾعـقامإظبماظلؾطونمؼلذنمشلؿمؼبمتزوؼٍمبـوتمأػؾماظذعيمعـمطػرةمجزؼرةم
مل،مصلذنمشلؿمصؿزوجمأبقماظلقدمحلـمخرلماظدؼـماٌذطقرماعرأةمعـفؿمصقظدتمظفم
ممممم
ممم م ممممم مم ممممممم مممممممم مممم م م مم م مممممم ممممممممممممممممم ممممممم
عدظ
سروجماٌشفقرمبراؼسمومخرلماظدؼـموإدقوقمومسروجمأطدلػؿمصشؾقامؼبمإطؿؾمخصولم
اظرجقظقي مو مشوؼي ماظشفو سي مو ماظػققظقي ،مواذؿغؾقا مبوظؿفورة مثؿ مبعدػو مسؿؾقا مأجػوغوم
ظؾففودمؼبماظؾقر،مصلذاضقاماظؽػرةمذرامومضفروػؿمضفرامحؿكمأنمسروجمضطعًمؼدهمؼبم
بعضمايروبمضربمجبوؼيمومطوغًمجبوؼيمإذمذاكمسوعرةمبوظؽػرةمألغفؿمملمتمخذعـفؿم
إالمؼبمدـيمأحدىمومدؿنيمومتلعؿوئيمومدخؾقػوموضًمتالذلمأعرمآلمأبلمحػصم
147مغلكيمأ:مدؼطًمطؾؿيمحوعقي
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واصذلاقمطؾؿؿفؿمومتعدادمأعرائفؿمصؽونمػمالءماظـالثيماإلتراكمؼلتقنمبوظغـوئؿمومؼردقنم
سؾكمعدائـماإلدالمماظلوحؾقيمظقؾقعقامعومسـدػؿمومؼؼضقنمحقائففؿمصؽونمخرلماظدؼـم
ماتمأردكمأدطقظفممبردكماىزائرمصؼضكمحقائففمسؾكمسودتفمصرشؾقهمؼبم
مم
مممممقبم مممم م ممم م ممممم مم م ممم مممممممم م مم مممم ممم مم مم مممممممم ممممم
ؼبمبعضماٌر
مممم
اٌؾوؼعي مو ماٌ ؾؽ مسؾقفؿ مظعدم مإدؿؼوعي مدوظي مأػؾ متؾؿلون موأػؾ متقغس موأيقا مسؾقفم
صوجوبفؿمثؿمطونمبقـفؿمطالم مصغضىمسؾقفؿمومذػىمعـمعدؼـؿفؿمصؾؿمؼروهمإال مبعدم
حقلمصرشؾقهمؼبماٌؽقثمسـدػؿموماٌؾؽمسؾقفؿموماظلؿعموماظطوسيمصؼؾؾمسؾكمذرطمضؿؾم
مم مطـرم
ممممم
ممم مو
مم ممذره
مسظؿ
معـم م م
ممممم ماممالمم
اٌػلدؼـ مو مسقـقا معـفؿ معبوسي مأرادوا مضؿؾفؿ مصؼول مال متؼؿؾقا
مأػؾم
مم
قبمم ممؼبم ممم
ممموا
مم ممهر
مصؼولم ممشلؿ
مم مممم
معـفؿ
مممم ممم
ممممممم ممؼبم مغػر
مممم ماظػؿـف
مممم مأعر
محصروا
مم م م
مم مو
مصقفؿ
ممم ممم
مصكصصقا
مممم مم م م
مصلوده
اظػلودمومالمتزروامزرةموزرمأخرىموذظؽمطؾفمإحؿقورومعـفمرغبفماهللمومعـمدػؽماظدعوءم
عـمشرلموجفمذرسل،مؼؼولمأغفمعوزالمؼلعرػؿمبوظؿكصقصمألػؾماظػنتموماظؿقريمحؿكم
إتػؼمأع رػؿمسؾكمثالثمصصؾؾقامسؾكماظلقر،مصفؿمأولمعـمحؽؿمصقفؿمبوظؼؿؾمؼبمعؾؽفؿم
بوىزائر،مومطونمطـرلامؼرىمردقلماهللمسؾقفماظصالةموماظلالم،مومطونمبوظغوؼيماظؼصقىم
ؼبماظزػدموماظقرعموماظؿؼقىموماإلغوءةموملمؼؼؾؾماٌؾؽمحؿكمضقؾمظفمأغفمواجىمسؾقؽم
عؿقؼـ.موطونمبعضمأرادمإشؿقوظفممبداخؾيمشالممظفمصؽقذػمظفمسـمذظؽمرضكماهللموم
حلؿمعومخشك.مصؾؿومإغؿظؿًمظفماىزائرموادؿقؽؿمأعرػوموأطـرمجـدػوموأصؾحمخؾؾفوم
داخؾ ماظػؼقف ماألسظؿ ماظعالعي ماإلطرم مدقدى مأغبد مبـ ماظؼوضل* مأحد مأبـوء م"صوحىم
اٌغوردي"،معؾقكماظزؼوغقنيمبؿؾؿلونمؼبمذلغفمواذورمإظقفؿمحبربفموعـوجزتفمومطونمػذام
اظعوملمعـمأػؾمجبوؼيمومضدمذطرهمصوحىماظدررماٌؽـقغيمؼبمغقازلمعوزوغيمؼبمغقازلم
اظـؽوح مو معو مؼؿعؾؼ مبف مو مبـقه موإخقتف مو مضقعف مػؿ ماظذؼـ مآووا ماظشقخ مسؾك مأبفؾقلم
اظقرودلموأخذوامسـفماظعؾؿماظظوػرموماظؾورـمووضػقامسؾقفماألوضوف،مومبعدمعقتفمرضكم
اهللمسـفمخؾػفمأبـوهماظشقخمربؿدمبـمسؾكموماظشقخمأبقمسؾكمصؽونماظشقخمسؾدماظرغبـم
بـمسؾدماظؼودرمصوحىماٌغورديمأحدمتالعذتفؿومغػعـوماهللمبفؿمأعبعني،مصؽونماظشقخم
أغبدمعـمأطوبرمرؤدوءمتؾؽماألرضموأطـر،مأشزاهمبـكمزؼونمخبرلماظدؼـمصؾؿمؼـفحمظفم
ذلءمألنمأعرمبينمزؼونمحقـؽذمضدموظبماإلدبورمومضعػمعؾؽفؿمو متؼؾصمزؾفؿمالمدقؿوم
ومضدمأخذتمعـمأسؿوشلؿموػرانمؼقعؽذمومطونمبذظؽماظعصرمؼبمتؾؽماألرضمسؾؿوءمأسالمم
ومصؼفوءمسظوممعـفؿمعـمذطرغومومشرلػؿمطوإلعومماٌغقؾلماٌدصقنمبؿؾؿلونموماظقمغشرؼلكم
صوحىماٌعقورماٌدصقنمبػوسموأبقمسؾدماهللماٌغراويمومضدمبـكمظفمحبوصيمذؾػمضؾؿونموم
ماذرمومغشرؼسمومطونم
مم
ؽبمؽبم مممممم ممم مممممم
ممممد
فؿمعـمأػؾماظؿودعمدقدىمأغبدماٌرؼضمعلؿقرـمأحدمعم
ضؾؾ مممم ممم م مممممم م مم ممم ممم ممممممم ممم ممم م ممم
*مأغبدمبـمضوضك:متقظبمضضوءمجبوؼيمؼبمسفدمايػصقنيموأتصؾمبعروجمومخرلماظدؼـموطوتؾفؿومصقؾيمإبـماظؿقعلم
اظـعوظيبمأعرلماىزائرمومدفؾمسؾقفؿومإحؿاللماىزائر.مأدسمإعورةمبوظؼؾوئؾماظؽدلىمطوغًمضوسدتفومجؾؾمطقطق.م
ضؿؾمؼبمإحدىماٌعورك.
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ععوصرامالبـمسرصيمومضؾؾفمعـمأػؾماظلوبعمأبقماظعؾوسمأغبدماٌؾقوغلمطونمصوحىمصؼفم
ورواؼيمومضدمذطرهمؼبماٌعقور مومطذامذطرهمصوحى ماظدررموضدمإغؿفًمإظقفمؼبمسصرهم
مامعـمذظؽمعـفؿؽومؼبماظرؼوديم
ممم
ممخمؾمؾبمقمـبممم مممم مممم مم ممم ممممممم
بقمسؾلم
رئوديماظشقرىمبوٌغربماألودطمومطونمإبـفمأممم مم
صؾؿو مرأى مصنت معغراوة معع مؼغؿرادـ مإدؿقظب مسؾك معؾقوغي مو مبقؼع مظف مبفو مصففز مإظقفم
مممممممممرممأبقم
قبممممم
اٌـؿصرمدؾطونمتقغسمجقشومظـظرمأخقفماألعرلمأبلمحػصمصػؿحمعؾقوغيمسـقةمومص
مممم ممم مم مم ممممم مم مم ممممم مممم ممممم مم مممم مم مم ممممم ممممممممم
مؼؾنيم معـفؿمم
ممؽبرمؿبمم
مممم موم
مم مبـق
مضؾؾفؿ
مطونم مممم
ممم ممم
مم مضد
ممممممم مو
مسؾكم معؾقوغي
معـدؼؾم م مم
مظؾينم ممممم
ممم ممم
مم ممسؼد
مظؾعطوفم مو
سؾكم مممم مم
مم
علؽـفؿماظؾودؼيموماإلعومماٌوزريماٌذطقرمػقماظذيمجعؾمطؿوبومؼبمغلىمضؾوئؾمأػؾم
اٌغربماألودطمومضدمذطرمصقفمأنماألربولمأػؾماظؾطقوءمعـمبينمػاللمطؿومضولمإبـم
خؾدونمومأنماظذؼـمؼؼولمشلؿماٌضوربمطؾينمدضقشمومبينمغبقدةماظعؾد* موبينمسراجم
ميمبـمايورثمبـمحورثيمعـمذرؼيمػشوممبـمإزلوسقؾم
مم
مممممممصمؽبعمؿبصمؽبعمؽبممم ممم ممم ممم مم ممممممم مممممممم ممممم ممم مم مم
عـمبـكمزبزوممعـمذرؼيم
م مممم مم مممممم
اٌكزوعلمومضدمأعبؾمإبـمخؾدونموماٌشوػدماآلنمعـمأضرماألربولمظؾؿضوربمبوظلقودةم
و ماظؿعظقؿ مو ماظؿلؾقؿ مشلؿ ،مؼشفد مظؾؿوزوغل مو مضد مطون مضؾؾ متالذك مأعرػؿ مورطقدم
رضبفؿ،مالمؼزوجقنمبـوتفؿماألربولمععمأنماألربولمالمؼؿقػؿقنمذظؽمومالمؼطؿعقنم
صقفمتعظقؿومشلؿ،مضدمأخذوامذظؽمسـمآبوئفؿمومعـماٌضوربمغػرمبؼؾقؾيماظشؽوظيمومغػرم
بلوالدمصورسمومغػرمبقادمأدؾلمومطؾفؿمدرسمذطرػؿمومسػًمعرازلفؿمومضدمؼؼولمإنم
اظقظلماظصوحلمدقدىماظـوصرمبـمسؾدماظرغبـماٌدصقنمبوظصقراءمبوظقادماٌشفقرمعـمبينم
زبزومموماهللمأسؾؿمبذظؽ .م
ومظـرجعمإظبمعومخرجًمعـف،مثؿمأنمخرلماظدؼـمغوصلفمأؼضومربؿدمبـمسؾكمعـم
رؤدوءمسربمإصرؼؼقيمومدعكمبفمإظبمآلمحػصمبؿقغسمومطوغًمبقـفؿمحروبمؼؼولمإنم
مممممتمؽبمقمابفم
ؿبمممم
ربؿدمبـمسؾلمػؾؽمصقفومثؿمأنمأػؾماٌغربماألودطمومصدوامسؾكمخرلماظدؼـمومأم
ممممم مم مم مممم مممم ممممممم مممم مممممم ممم مم م ممممممممم مم مم م مممممم
إظبمأرضفؿمصودؿعؿؾمؼبمررؼؼفمسؾكمضؾعيمبـكمراذدمأخوهمإدقوقمومٌومدخؾمتؾؿلونم
آدؿعؿؾمسؾقفومأخوهمسروجمثؿمبعدمعـصرصفمتعصىماٌلعقدمعـمعؾقكمتؾؿلونمجبقشم
سظقؿمومخطىمسؾكمعـدلماىوععماإلسظؿمومذطرمذلنمعؾؽماىزائرمومرشىماظـوسمؼبم
عؾؽمآلمسؾدماظقادمومػفؿقامسؾكمسروج،مصوخروجفمسـفومثؿمزحػمإظقفؿممبـمععفموم
طونمذدؼدماظؾلسمصدخؾمتؾؿلونمسـقةمومضؿؾمدؾعيمعـماٌذلذقنيمظؾؿؾؽمعـمبينمزؼونم
ومسبقماظلؿنيمعـمبـكمسؿفؿمأوالدمسؾدماظقادموأطـرمعـمأظػمعـمأػؾماظؾؾدمومسوثمؼبم
تؾؿلونمثؿمدؽـًماظػؿـيمومٌومرأىماٌلعقدمإدؿؼوعيمسروجمبؿؾؿلون،مدخؾمومػرانم
مممقمةم
قبمم
مأػؾفو مض
ممم مممم مم
مممم ممسؾؿ
صزحػ مبوظـصورى مإظب مإدقوق مبوظؼؾعي مورعقا مسؾقفو معـ ماظدلاق** مصؾؿو
*مغبقدةماظعؾد:معـمضودةمضؾقؾيمدقؼدماٌعروصيمبوألربول:معقارـفومبنيمعلؿغوٍموماظشؾػ
**مػضؾيمتؼعمجبقارماظؼؾعي
273

سفائب األدػار و ظطائف األخؾار

اظعدومومضعػفؿمصويقػؿمسؾكمتلؾقؿماظؾؾدمثؿمٌومخرجقامشدروامبفؿمومضؿؾمإدقوقموم
ضول ماظعالعي ماظصؾوغ :مو مطون مأبل مممـ مضؿؾ مؼقعؽذ ،مثؿ مزحػ مبوظـصورى مظؿؾؿلونم
يصورمسروجمصؾؿومرولمأعرمايصورمسؾقفمخرجممبـمععفمعـماىقشموماظؾطوغيمراضقوم
عـماظغـقؿيمبوظلالعيمصؾقؼقهمجبؾؾمبـكمعقدك*مومضؿؾقهمومعـمععفمؼقممسقدماظػطرمدـيم
ػبسموثالثنيموتلعؿوئيمبعدعومعؾؽقػومسبقماظلـيموضقؾمإنمسروجمٌومدخؾمتؾؿلونم
وسوثمبفومثوروامبفم(طذا)مأػؾماظؾؾدموأخرجقهمعـفوموخوصقامعـمسقدتفمصػزسقامإظبموظلم
اهللمابـمعؾقطيمصدسومسؾقفمصفؾؽمجبؾؾمورغقدمواهللمأسؾؿمورأؼًمؼبمبعضمصؿقحماىزائرم
ممممممممةمبعدمعقتف.موضدم
قبمممممممممممممممم
مو)ادؿعؿؾمسؾقفومأخوهموعر
قبممممؿممبممم مممم مم ممم مممم
مممممةم(مظ
ممممقبممتنيمعر
أنمخرلماظدؼـمدخؾمتؾؿلونمعر
م مم م مممممم ممم م ممممم مم
مصؿـؿفوم
ممم
مصلذػىم ممممم
ماآلن،م ممممم
مممممم مممإظبم مم م م
مصفلم مبوضقي
مممممممم مم م
مممممةقبم ماظـوغقي
ماألتراكم ممؼبم ماٌر
معـم مم مممم
ممممم مم
سؿؾم مممبفومم ممحوغؾي
مم
مموماظؾقرم
ممم
ممممدلمقبمممممم
اىزائرمؼبماظ
مرمظؾؿداصعيمسـم مم مممممم
ممسلمممممممممممم م
وحلؿمداءػومصؾؿمؼعد.مثؿمإنمخرلماظدؼـم
م م مممممممممممممممممممممم مم م مممممم
وضدمطوغًماٌردكمآغذاكمظألدؾوغقنيمعـمأعؿماظؽػرةموطونمشلؿمبفومحصـمػقماظذيمصقفم
موطونم
مم
ممم مممم
مم ممشدر
مصؾحم مو
مم م مم
مممممم مو
موادؿؼوعي
ممممم ممم
ماٌلؾؿنيم مممبنيم مغػرة
مععم ممم ممم
مم مم
مممقبممتفؿ
ممممممم معد
ماآلنم موطوغقا
مممممم مممإظبم مم م
اظػـور
حصـفؿمؼدورمبفماٌوءمعـماظؾقرموأعوماظطرؼؼماظيتمبفماآلنمصنغفومسؾؿؿفومعؾقكماألتراكم
وؼذطرمأنمبينمعزشـيمضؾؾمبـوءمبؾؽنيمبـمزؼري،ماىزائرمطوغقامؼمدونماًراجمألػؾم
اظدلجمومطذامأطـرمأػؾمعؿقفيمصؾؿومبـوػومبؾؽنيماظصـفوجلموحصـفومبوألدقارموأغزلم
بفوماىققشمأضصرتماظـصورىمسـمسودتفؿمورضقامبدلماًراجمبوظؾقعمواظشراءمععفؿ،م
صؾؿ مؼزل مخرل ماظدؼـ مضبوصره موؼؼوتؾف موؼصويف مإظب مأن مصؿقف مدـي ممثون موأربعنيم
وتلعؿوئيموضطعمرؿعمبينمزؼونمعـمتؾؿلونمدـيمدًموػبلني.موضدمرأؼًمؼبمبعضم
مةماألوظبمدـيمػبليمسشرمعـماظعوذرموبـكم
مممممقبممم مم مم مممم م ممم م مممم مممممم مممممم
صؿقحوتماىزائرمؼبمدرلةمخرلماظدؼـماٌر
ممم مم ممم مممممم مم م ممم م مممممم
ممظـومأنمضبقممكمبـم
ؽبممؽبمرمبمممممم مم
مممموعم
شلوماظلقرمدـيمأربعموسشرؼـمعـفموآغظرمضقظفمبـكماظلقرمععمع
ممممم مممم ممممممم ممم م ممم ممممممممم مممممممممم مممم ممممم
شوغقي مصؾى معـدؼؾ مبـ مسؾد ماظرغبـ مسؾك مدقر ماىزائر مأول ماظؼرن ماظلودس موظعؾفم
مممم م
مماألولمواهللمأسؾؿ.
ممممقبمم مم مممم ممم
اظلقرماظـوغلمأومأنمخرلماظدؼـمرم
مم ممممممممم مممممم مم م مممممم
ػذا موضد مطوغً ماظـصورى معـ مطؾ مجـس مؼغزوغفو مضدميو موايرب مبقــو مسؾقفوم
علؿدميو موأول مشزو ماظـصورى مشلو مبعد مادؿقالء ماألتراك مسؾقفو مدـي مػبس موسشرؼـم
وتلعؿوئيمؼبمثالمثوئيموسشرؼـمجػـومصفزعفؿماهللمبعدعومضؿؾمعـفؿمخؾؼومطـرلامؼزؼدم
مةمأخرىمأؼوممخرلماظدؼـمأؼضومصفزعفؿماهللموأدرماٌلؾؿقنم
مم
ممممممممقبممم مم ممممممم م مممممم مممم مممم ممم مممم مممم ممممم مممم
سؾكمسشرةمآالفموشزوػومعر
مم مم م ممممم م ممم
عـفؿ مسبق ماظـالثي مأالف مثؿ مشزاػو ماظطوشقي مبـػلف** مٌو مادؿقظب ماٌلؾؿقن مسؾك مبرجم
* مبـوحقيمبـكمؼزغودـمسؾكمايدودمععماٌغربماألضصك
** ماظطوشقي:ماٌؾؽمذورلماًوعس
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مصؾعٌم ممماهللم ممركبمضبمًمم
موم
ممممم مممم
ممممممم ممدػقـي
ممممم ممدؾعؿوئي
مممقب ممؼبم مزػوء
مممم معرم
اٌردك موذظؽ مدـي ممثون موأرب معنيم مطؿو
ممضؿؾمحؿكمأنماظطوشقيمرجعمؼبمإثـكمسشرم
ممم
مممممدلمقبممم مم مم ممم مممم مم ممممم م مم ممممم مم م
صؽلرتمأطـرمعراطؾفؿموعـمخرجمعـفؿمظؾ
م م مم مممممممممممم ممممم مم مم مممم
عرطؾوموطؾمػذامأؼوممخرلماظدؼـمرغبفماهلل.148موظفمظؼؾونماألولمبوذومطؿومػقمععروفم
ؼبمغقابماظعـؿوغلمسؾكماألضطورمواظـوغلمدوالتؾل.موغظرلمػذهماظغزواتمشزوةمضلطـطنيم
بـ مػرضؾ مٌو مأخذت ماإلدؽـدرؼي موادؿقظب ماٌلؾؿقن مسؾك مطـقلؿفو ماظعظؿك موضد مطونم
اٌلؾؿقنمأخذوػومضؾؾمذظؽمؼبمخالصيمسؿرمثؿمرجعمشلوماظـصورىمبعدمذظؽمأولمخالصيم
سـؿونمصلخرجقامعـفومأؼضوموخؾػمسؿرومبـماظعوصمظقذلطفومطؾقًماظزاغقيمتمتكمعـم
طؾمجفيمصؾؿومزلعمضلطـطنيمبفدممحصقغفومشزاػومؼبمأظػمعرطىمؼبماظشؿوءمصػرضفؿم
ممعرطؾفمنومظصؼؾقيمصودخؾقهمايؿوممووثؾقامسؾقفمصؼؿؾقهمجزاءمظفمسؾكم
مم
ممممالم ممممممم مممم ممممممممم مممممم مممممممممممم مممممممممممم مممممممم مم
اظرؼحمطؾفؿمإ
مممم مممم
صعؾؿف،موشزوهمؼبمذظؽماظػصؾ .م
وشزاماىزائرمأؼضوماألغؽؾقزمؼبمأؼوممرعضونمبوذومؼبمثالثيموسشرؼـمعرطؾومسظوعوم
صرعقػومبوظؾقغؾيمصؾؿمؼػدمذقؽوموذظؽمدـيماحدىمودؾعنيموأظػموشزاػوماظػرغلقسمدـيم
ثالثموتلعنيموأظػمؼبمػبليموسشرؼـمعرطؾومؼبموالؼيمحلـمبوذومورعقػومبوظؾقغؾيم
صفدعقامأطـرمدورػوموبعضمعلوجدػوموطذامرعقامسؾكمذرذولمواضؿـصماٌلؾؿقنمعرطؾوم
شلؿ مصقف معبؾي معـ مأطوبرػؿ مصػرحقا مبذظؽ مصرحو مذدؼدا مورجع ماظؽػرة مبال مغوؼؾ موملم
ضبصؾقامعـفومسؾكمروئؾ.مثؿمشزاػومأؼضوماظػرغلقسمؼبماظعومماظذيمبعدهمؼبمأؼومماظؾوذوم
اٌذطقرمؼبمزػوءممثوغنيمعرطؾومورعقامبوظؾقغؾيمؼبمثوظٌماألؼوممعـمضدوعفؿمصلتًمضدرةم
بقغؾيمبدارماالعورةمصضوضًمعذاػؾفموصويفؿمعـمدوسؿفمسؾكمأنمتلرحمشلؿماالدرىم
بالمعشقرةمأحد معـمأػؾمدوظؿفموسؾكمأنمؼؾذلمشلؿمعومصرصقهمؼبمتؾؽماظغزواتمورجعم
أسداء ماهلل معلرورؼـ موبعد مذظؽ مبقلرل مضؿؾف ماألتراك مووظقا محلـ مبوذو مو مطون مضؾؾم
ذظؽ 149م ؼعرفمحبلـمراؼسمصؾعٌمإظبماظؾعنيمعـمدوسؿفم"إبعٌمأدورىماٌلؾؿنيمإنم
ذؽًممتومماظصؾحمسؾكمأنمالمذلءمظؽ"،مصؾؿومزلعماظؾعني،مشزاػومعـمسوعفمصفدمم
عـفومسبقماظـالمثوئيمدارموادؿشفدمصقفومسبقماألظػني،مثؿمرجعمسدوماهللمعـمشرلمروئؾم
ثؿمشزاػوماإلدؾوغققنمدـيمتلعمومثوغنيموعوئيموأظػمؼبموالؼيمربؿدمبوذوموخرجقامإزاءم
ماشمؼبماظدلموجعؾقامأترادومعـمحطىموظقحموشرلمذظؽموأوضدوامغورمايربموبوتقام
ممممممممم
اميمرممبم مم مممم ممم مممممممممم مممم مم م م ممممم ممم م مممم ممممممممممممممم مم
ظقؾؿفؿمؼبمعقضعفؿمصؾؿومطونمضؾقؾماظػفرمصؾققيمؼقمماألحدمػزعفؿماهللموعوتمعـفؿمعوم
المضبصكمسددػؿمإالماهللمورجعقامخوئؾنيمملمؼـوظقامخرلاموادؿشفدمعـماٌلؾؿنيمسبقم
أربعؿوئي مجعؾً مشلؿ معؼدلة مبوزاء مسني ماظربط .موضد مأتقا مؼب مػذه ماظغزوة مؼب مػبلؿوئيم
148مومػقمخطل،مإذمومضعًمغبؾيمذورلمطوغًمؼبموالؼيمحلـمأشومخؾقػيمخرلماظدؼـم
149مغلكيمأ:مضؾؾماإلعورة
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مممسمؿبصمرؾبمـبمممممم م ممممممممممممممممم مممم
ماموضدمحضرمػذهماظقضعيماٌـصقرم
عرطىموبؼقًمسظوعفؿمعوثؾيمؼبمرعولماي ممراشمأ
بوهللمأبقماظػؿقحوتمدقديمربؿدمبـمسـؿونمبويمععلؽرمصظفرمعـمإضداعفمواسؿـوئفم
عؼوعوتمتعدمعـمعػوخرمدوظؿفموذطرمظفمآخرماألؼوم.مثؿمشزاػوماالدؾوغققنمأؼضومدـيم
دؾعموتلعنيمصفدعقامبوظؾقغؾيمأزؼدمعـمعوئيتمدارمورؾؾقاماظصؾحمصؾؿمصبوبقا مورجعقام
موػؿمسؾكم
مم
ؽبمقبمممم مم
مممممد
خوئؾنيمثؿمشزوػومأؼضوماظلـيماظيتمبعدػومصزحػمشلؿماٌلؾؿقنمؼبماظؾقرمورم
مممم ممممم مممممممم ممممم مممممم مممممممممم م مم ممممم مممم مم ممممم
أسؼوبفؿ مصرجعقا مبال مروئؾ مثؿ مجوءوا مدـي متلعني معـ مػذا ماظؼرن مروظؾني ماظصؾح مؼبم
ايولمبوذظنيماظؼـوررلمعـماألعقالمبدخقشلومظؾؿفورةمٌومآؼلقامعـماظظػرموضدعقامؼبمذظؽم
سفؾي* معـ مبققتوتفؿ مسؾك مسودتفؿ ماظذعقؿي مظعـفؿ ماهلل مصوغدلم ماظصؾح مبقـفؿ موبنيم
اٌلؾؿنيمطؾمذظؽمأؼوممربؿدمدوالتلمعوتمرغبفماهللمدـيمػبسموعوئؿنيموأظػمأؼومم
اظلؾطونمدؾقؿمبـماظلؾطونمعصطػكماظعـؿوغل .م
تؿؿي :مإسؾؿ مان ماظلؾطون ماالطدل مجد ماٌؾقك ماظعـؿوغقني ماػؾ مطردل مإدالعؾقلم
اًوضوغنيمأػؾماًالصيماظعظؿكمواظلؾطـيماظؽدلىمواظرتؾيماظعؾقومأصؾفمعـماظذلاطؿي.م
تقظل مبالد ماظروم مذرضل ماًؾقٍ مبعد ماغؼضوء مدوظؿف ماظطررر م(اظؿؿور) معـف مدـي مدًم
ودؾعنيمومدؿؿوئيموػق آررػؾمبـمدؾقؿونمذوهموضقؾمعـمذرؼؿفمأغقذروانموظؾلكوويم
أغف معـ مغلؾ مدقدغو مسـؿون مبـ مسػون مرضل ماهلل مسـف موطون مجده مدؾقؿون معؾؽ مبالدم
مخمعـمإضؾقؿمخرادونمصؾؿومزفرماٌؾؽمجـؽزخونمضربمبالدمبؾخمصكرجم
مم
مممؾؽبم ممم مممممممم ممم مم ممممممم م مممممم مم مم مم مم مممم ممم ممممم ممم مم
عوػونمضربمبم
مممم مممم
دؾقؿونمذوهمخبؿليمآالفمبقًمعـماظذلطؿونمسـفوماظبمأرضماظروممصؿوتمبوظػراتمؼبم
ررؼؼف موتػرق ماظذلطؿون مػـوك .موضدم مسـؿون مسؾك مسالء ماظدؼـ ماظلؾفقضل مصلذن مظفم
بوإلضوعي مبلرض مضروام مواىف ود مثؿ ممتؾؽ مؼب ماظؿورؼخ ماٌؿؼدم مٌو مضعػ مسالء ماظدؼـم
ودخؾًمجـقدهمهًمإعرهمسـؿونمعوتمدـيمدًموسشرؼـمودؾعؿوئي.ماغؿفك .م
وخوضونمسؾؿمسؾكمطؾمعـمعؾؽماظذلكمطؼقصرمٌؾؽماظرومموطلرىمٌؾؽماظػرسموتؾعم
ٌؾؽ ماظقؿـ موحضرعقت مواظشفر مواًـشقان مٌؾؽ ماشلقورؾي مواظـفوذل مٌؾؽ مايؾشم
وسوبي م ٌؾؽماظزغٍمواظلؿقدةمٌؾؽماظعؿوظؼيموصرسقنمواظعزؼزمٌؾؽماظؼؾطموجرجقسمٌؾؽم
اظدلبرموجوظقتمٌؾؽمصؾلطنيموأعرلماٌمعـنيمًؾقػيماٌلؾؿنيموأولمعـمتلؿكمبفمسؿرم
بـماًطوبموضدمضولماظشوسرمؼبمبعضمعومذطر :م
اظــــدارمدارانمأؼــقانموشــؿـــدانمممواظـــؿؾـــؽمدــودــونموضـقـطون م
واالرضمصـــورسمواإلضؾــقؿمبـوبــؾمممواإلدــالممعـؽـيمواظدغقومخرادون م
ضــدمرتـىماظـوسمطالمؼبمعراتؾفــؿممممعــرزبــونموبــطــرؼـؼمورـرخون م
*ػؽذامؼبماظـلكؿنيمومظعؾفمتصػقحمىعؾي
276

سفائب األدػار و ظطائف األخؾار

صػلماظػرسمطلرىموؼبماظروممضقصرمموايؾشماظـفوذلمواألتراكمخوضون م
وضولمآخر :م
أظـــؿمؼــؽــمعؾؽماهللمرراممممالربعيمؼبماالرضمعؿؿقزؼـو م
تؾعمخوضونمععمابـمطلرىمممموضــقصــرمودعماظـؿؿؿقزؼـو م
تؿؿي مأخرى م :مطوغً مادطـؾقل مؼب مبدء مأعرػو مضرؼي مؼؼول مشلو مبزغطي مصؾؿو معؾؽم
مغفو،م
مم
ممممممممممقبم مم
ممم،مقب مبـوػوموعد
مممم معر
ممم مطؿو
مغيبماهللمسقلكمػقموأعفمػقالغي
ضلطـطنيمودخؾمؼبمدؼـم مم ممم مم مم م مممممممممممم
م م مم م مممم م مم مممم
صؽوغًمأسظؿمعدنماظعوملمضؾؾماشلفرةماظـؾقؼيمبـققمثالمثوئيمدـيمومداعًمظؾروم150مإظبم
أنمأخذػومعـفؿماظػرغٍمؼبمخدلمؼطقلمآخرماٌوئيماظلودديمثؿمأخذػومعـفؿمطشؽريم
اظروعلموػقماظذيمسؼدمععفماظصؾحماٌـصقرمضالوونمعؾؽمعصرمواظشوممسؾكمؼدمردقظفم
ابـماظضوؼعماظـققيموأنمطشؽريمأراهمطؿوبماظـيبمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمإظبمػرضؾم
عؾػقفمؼبمخرضيمذػىموادؿؿرمعؾؽمبينمطشؽري* مبعدهمإظبماظػؿحماإلدالعل مؼبمودطم
اظؼرنماظؿودعمواهللمأسؾؿ .م
وأنمروعيمضوسدةماظروممبـقًمألربعيمأالفموػبلؿوئيمعـمعؾدأماًؾقؼيموبـوػومعـم
عؾقطفؿمعؾؽمازلفمروعوشمابـمبرضوشمرقشلومعـماظشؿولمإظبماىـقبمسشرؼـمعقالمؼبم
سرضماثـومسشرمعقالمومارتػوع مدقرػوممثوغقيمومأربعقنمذراسومؼبمسرضمسشرةمأذرعم
واظقفو متـلى مأعؿ ماظروم مو مطوغً ماشلفرة ماظـؾقؼي مألظػ مو معوئي معـ مبـوئفو مو مأنم
اظققغوغقنيمإخقةماظرومماغؼرضمعؾؽفؿمبلعرلتفؿم"طالمبضرة**"مايؽقؿيموضولماظطدليم
مدبرؼىم ممطبؿممـصر ماظؼدس موبني ماشلفرة مأظػ مدـي موغقػ موعـ معؾؽم
ممم مممبنيم م ممم
مممةقبم معو
عد
األدؽـدرمإظبماشلفرةمتلعؿوئيموغقػموسشرؼـمدـيموسؿرماظـيبمسقلكمسؾقفماظلالممإظبم
رصعف ماثـون موثالثقن مدـي موعـ مرصعف مإظب ماشلفرة مػبلؿوئي موػبس مومثوغقن مدـي.م
اغؿفك .م
ربؿدمبؽداشمػقمبوذؿفوممممضدمصوقماألطػوءمؼبماظدػوءمواظرشسم م
ؼؼولمصوقمأصقوبفمصقضوموصقاضومسالػؿمبوظشرفمواظػوئؼماًقورمعـمطؾمذلءمواظػقؼيم
عومصبؿؿعمبفمضرعماظـوضيموذوماظػققمدقػمععروفموصققمعؾؽمعـماظروممغلؾًمإظقفم
اظدغوغرل ماظػقضقي مواظػقاق مطوظغراب ماظذي مؼلخذ مسـد ماظـزع مواظرؼح ماظيت متشكص معـم
اظصدرموعومبنيمايؾؾؿنيمعـماظقضًمأومعومبنيمؼدكموضؾضفومسؾكماظضرعموضقظلماالطػوءم
150مغلكيمأ:مدؼطً:مومداعً
*
بـقمطشؽريمؼؼولمشلؿمLascaris
**
مطالمبضرةم:مطقؾقبذلامCléopâtre
277

سفائب األدػار و ظطائف األخؾار

أيماٌؿوثؾنيمواظؽػمماٌؿوثؾمواظؿؽوصمماالدؿقاءمواظدػوءماٌؽرموجقدةماظرأيمواىؿعمدػوةم
مواظداػلم
مم
ماظعوضؾم مممممم م
مطغينم مممممم
مودػكم ممم
ممم ممم م
ماظعظقؿ
ممم مممم
ممممممممم ممماألعر
مممممءملب مواظداػقي
ممممموـبم مودػو
مطرضكم مدػق
ودػقتم ممم م
مممم
األحلـ موضقظل مواظرشس ،ماظرشس ماظـعؿي مواًرل مواظدلطي مواظـؿوء مواىؿع مأرشوسم
ممأيمأطـرم
ممممممم
ممممالمًمم
وبفوءماٌرأةماظقظقدموأرشلفماهللمعو
واٌرشقسماٌؾوركمواظرجؾماظؽـرلماًرلم مم مممممممممممممممممممم م مممم
وبوركمصقفمواٌرشسمطؿقلـماظذيمؼـػعمغػلفمواظعقشماظقادعموضدماجؿؿعًمخصولم
اًرل مؼب مربؿد م مبؽداش مدوالتل موضد مأهػ مبوظـعؿ مواظلعودة مواظرضقان موأي مغعؿيم
أسظؿ معـ مصؿقف مظـغر موػران ماظذي مصؼدوه موسظؿ مداؤه مو معـع مصـوؤه موغبً مأرجوءهم
واظدػوءماذؿفرمبفمرجولمسظوممؼبماىوػؾقيمواإلدالم.مصوظذيمضربمبفماٌـؾمؼبماظدػوءم
ممطعروةمبـمعلعقدمومشرلهمومٌوم
مممممممم
ممممرلمفبمممممممم ممم ممممممم م
ؼبماىوػؾقيمضقسمبـمزػرلماظعؾلل،موؼبمثؼقػمطـ
ممم ممممممممم ممم مممم مممممم م م ممم ممممم
شزا مردقل ماهلل مصؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ محـني مطون مععف ماألضرع مبـ محوبس ماظؿؿقؿل موم
سققـيمبـمحصـماظػزاريمضقؾمشلؿومملمشزومتوموأغؿؿومملمتلؾؿومألغفؿومطوغومحقـؽذمعـم
اٌمظػيمصؼوال:مظعؾـومغصقىمعـمديبمثؼقػمجقاريمؼؾدنمظـومأوالدمدػوةموأعومؼبماالدالمم
موسمبـمععووؼيمضوضلماظؾصرةموغظوئرهموضدمضوظًماظعرب:مأدككمعـم
مم
ممممممبم ممم ممممممممممم م ممممم مممممم ممممممممممممم مممممم م ممم م م ممم
صقضربماٌـؾمؼنؼ
مم مم ممممم
حوثؿموأذفعمعـمربقعيمبـمعؽرممػقمعـمبـكمصراسمطنبـمشـؿمبـمعوظؽمبـمطـوغيمضؿؾفم
ممظـومذطرهموأوصكم
مم
مممممقبمممممممممممممم
ممعـمطؾقىموائؾموعر
ممقبمم ممممم ممممم
غؾقشيمبـمحؾقىماألدديموأخؾورهمعشفقرةموأشر
ممم مممم مم ممم ممم م مم مممم ممممممم م ممممممم
عـماظلؿقءلمبـمسودؼدماظقفقديموخدلهمعشفقرموأذطكمعـمإؼوسمبـمربقعيموأدقدمعـم
ضقسمبـمسوصؿماٌـؼريمبطـمعـممتقؿموٌوموصدمسؾكمردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿم
مم م
مموٌومعوتمضولمصقفماظشوسر
ممممممممرؽبمؽبممممممم مممم مممممممم مم
ذامدقدماظقمب
بلطمظفمرداءهموضولمػ ممم
سؾقؽمدالمماهللمضقسمبـمسوصؿممورغبؿفمعومذوءمأنمؼذلغبو م
وعومػؾؽمضقسمطلنمػؾؽمواحـدممموظؽـــفمبـقونمضـقممتفدعو م
وأعـعمعـمايورثمبـمزوملموأبؾغمعـمدقؾونمبـموائؾموأحؾؿمعـمأحـػمبـمضقسم
مؿيموأسقكم معـمبوضؾموأغعؿمعـمحرؼؿماظـوسؿمؼؼولم
مممؾبلمؽبقمؾؿبمممممم مم
مموأطذبمعـمعم
ممممقبممممم ممم
وأصدقمعـمأبلمذر
مم مم ممم مممم
ممعـماظؾودقسموأغبؼمعـمذرسيموأعـعمعـمأمممضرصيمطوغًمتعؾؼمؼبمبقؿفومػبلنيم
مم
أمذمؿبؽمؿمؾبمم مممممم مم مممم م ممم مممم ممممممم ممم مممممممممممممم ممممم مم ممممم ممم م م
مممرمةم
قبمم
مممم مجمؾبلمموؽبمسمؽب مممبـم مع
ماظؾودقسم ممجورة
مممممممم ممممم مم
مممممم ماظقؿوعي
معـم مزرضوء
مم مم
موأبصر
مممم مممم
معـم ممزؾؿي
موأرتكم مم
مممم ممممم
دقػو
اظشقؾوغلموشلوماظـوضيماظيتمضؿؾمبفومطؾقىموائؾموبفومثورتمصؿـيمبؽرمومتغؾىماظيتم
مداريموطونمؼعؾؼمؼبمبقؿفوم
ممم
ممممممممعمكبممم ممممم ممممم مم ممممم
ؼؼولمشلومحربماظؾودقسموأممضرصيماعرأةمعوظؽمبـمحذؼػيماظ
ممم مم ممم مم مممممم مم مممممممممممممممممممم ممم مم
ػبلقنمدقػومحملورعفوموطوغًماعرأةمعـمبينمسفؾموزرضوءمععؾقعيموزؾؿيماعرأةمعـم
ػذؼؾمزغًمأربعنيمدـيمصؾؿومسفزتمسـماظزغومضودتمصؾؿومسفزتمادبذتمتقلوموسـزام
صؽوغًمتزغلماظؿقسمسؾكماظعـزمصؼقؾمشلومؼبمذظؽمصؼوظًمحؿكمازلعمأغػوسماىؿوع.م
وممومضربمبفماٌـؾمضقشلؿمضقسمحوجىموضرطمعورؼيموحفوممدوبوطموذؼوقماظـعؿونم
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ممممممىمـمقبمممم مممم مممممممم
مموطونمععفؿمصنذام
مموحدؼٌمخراصي.مػقمرجؾمعـمبينمسذرةمدؾؿفما
وغداعيماظؽلملمقبمم ممم مم ممممممممممم م ممم ممم مم ممممم
ممممممممم م
ادذلضقا ماظلؿع ،مأخدلوه مصقكدل مبف مأػؾ ماألرض مصقفدوغف مطؿو مضول .مػؽذا مأخدل مبفم
اظـ يبمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمأعـومسوئشيموضولمشلومأصدقمايدؼٌمحدؼٌمخراصيموعـم
أعـوشلؿماظؼقلمعومضوظًمحذامموعقاسدمسرضقبمػقمرجؾمعـماظعؿوظقؼموضقشلؿمؼقممحؾقؿيم
مموضقشلؿمظؿلؿعمبوٌعقدمخرلمعـمأنمتراهموػقمتصغرلمععدمرجؾمعـلقبمإظبم
مم
ظقسمبلرممقبمممم ممممم مم ممممممممم م ممم ممم مممممممممممم مم ممممممم م مممم مم ممم
مم ممم
ععدوعـماألعـولمضقشلؿمصالنمعومتؼرعمظفماظعصوموأولمعـمضرسًمظفماظعصومدعدمبـمعوظؽم
موغلمثؿمضرسًمظعوعرمبـماظضربموعـمأعـوشلمؿ موضعماظشلءمؼبمشرلمعقضعفموعـفم
اظممؽمؿمؽبمم ممممممم م ممممممممم مممم مم مممم مممممم
طؿلؿؾضعماظؿؿرمإظبمػوجر.مضولماظشوسر :م
صــوغـوموعــمؼفدىماظؼصوؼدمسبقغومممطـؿـلؿؾضعممترمإظبمأػؾمخقدلا م
وعـفمعومتؾضمضطرةمواظؾضمأضؾماظلقالنموضقشلؿماالجؿؿوعمداسقيمإظبماظػراقموعـف م
وطـــؾمأخمعــػــورضـــفمأخــــقهممممظــعــؿــرمأبــقــؽمإالماظػرضـدان* م
صففزمجـدامعـماألبطولمحوصرػومممأضقكمظذظؽمحزبماظؽػرمعـؾؽس م
ؼؼولمجفزماٌقًمواظعروسمواٌلوصرمأسطوػؿمعومضبؿوجقنمإظقفموضدمجفزهموفقزام
صؿففزمواىؿعمأجفزةمواىـدمبوظضؿماظعلؽرموؼؼولمظألسقانمأؼضوموصـػمعـماًؾؼم
سؾكمحدة.موؼبماٌـؾمأنمهللمجـقدامعـفوماظعلؾمواألبطولمعػردهمبطؾمبوظؿقرؼؽمأيم
ذفوع متؾطؾ مجراحؿف مصال مؼؽذلث مشلو مأو متؾطؾ مسـده مدعوء ماالضران مواىؿع مأبطولم
وايصر ماظؿضققؼ موعـف مربوصرة ماظعدو موأضقك ممبعـك مصور موحزب مؼؼول مظؾقردم
واظطوئػي مواظلالح موعبوسي ماظـوس موجـد ماظرجؾ موأصؾوحف مو ماظذؼـ مسؾك مرأؼف موأعرم
حوزبموحزؼىمأيمذدؼدموايقزابماظدؼؽمواظؾلسماظعذابمواظشدةموعـؾؽسممبعـكم
ععذبمضوضًمسؾقفمأحقاظفموأدبرمإضؾوظفمضولماظشوسرمؼبمسؿرمبـمػـد :م
ظفمؼقممبمدومصقفمظؾـوسمأبؿبلدـؽبومممموؼــقممغعــقؿمصــقفمظؾـوسماغـعؿ م
صقـؾعمؼقمماىقدمعـمطػفماظـداممموؼؼطرمؼقمماظؾمسمعـمدقػفماظدم م
وؼبمحوذقيماظلقدمسـدمضقلماظلعدمؼبماٌطقلمػؾمسرصًماظدارمبوظغرؼني،ماظغرؼونم
مدؿكبقؽبو مشرؼؽبقؿبـ مألن ماظـعؿون مبـ ماٌـذر مطونم
ضدلا معوظؽ موسؼقؾ مغدميل مجذميي ماالبرش ؾب
ؼغرؼفؿومبدممعـمؼؼؿؾفمإذمخرجمؼبمؼقممبمدفمطذامؼبماظصقوحموضقؾمطونمؼـودعفمرجالنم
عـماظعربمخؽبوظدمبـماظػضؾموسؿرمبـمعلعقدماالددؼونمصشربمععفؿومظقؾيمصذلاجعقام
اظؽالممصغضىموأعرمأنمصبعالمؼبمتوبقتنيموؼدصـومبظفرماظؽقصيمصؾؿومأصؾحمدللمسـفؿوم
صلخدل مبصـقعفمصـدممورطى محؿكموضػمسؾقفؿوموأعر مبؾـوئفؿوموجعؾمظـػلفمؼب مطؾم
*موػؿومنؿؿون
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دـيمؼقممغعقؿموؼقممبمسمصؽونمؼضعمدرؼرهمبقـفؿومصنذامطونمؼقممغعقؿفمصلولمعـمؼطؾعم
سؾقف مؼعطقف معوئي معـ ماإلبؾ موإذا مطون مؼقم مبمس مصلول معـ مؼطؾع مسؾقف مؼعطقف مرأسم
ضربونموػقمدؾبوؽببؿبقؽبيمعـؿـيماظرؼحموؼمعرمبفمصقؼؿؾموؼغريمبدعفماظغرؼون.ماغؿفك .م
وضولماظشقخمايلـماظققدلمؼبمطؿوبفم"اظزػرماالطؿمؼبماالعـولموايؽؿم"وطونمسؾقدم
ابـماالبرصماظشوسرماٌشفقرمرؾعمسؾكماظـعؿونمؼبمؼقممبمدفمصؾؿومأحسمبوظؼؿؾمضولم
أتقؿؽ محبوئـمرجالهموايوئـماشلالكمؼؼولمحونماظرجؾ مضبنيمطؾوعمؼؾقع مبقعومإذام
ػؾؽمصفقمحوئـموأحوغفماهللمأػؾؽفموػذاماٌـؾمؼضربمصقؿـمدعكمإظبمعضرتفمصؾؿو مرآهم
اظـعؿونمضولمأالمطونماظذبحمظغرلكمصلغشدمسؾقد :م
المشرورمعـــمسقشيمغوصـذةمممممموػؾمشرلػومعقؿيمواحدة م
صلبؾغمبـــينموأســؿوعفــؿممممممبلنماٌـوؼومػلماظراصـدة م
صالموزسقامعـمغبوممدغقوممممممصؾؾؿقتمعــومتؾدماظقاظدة م
صؼولماٌؾؽمالمبدمعـماٌقتموظقمظؼقينمأبلمؼبمػذاماظققممظذحبؿف،مصوخذلمإعومعـم
األطقؾمأوماألصفرمأوماظقرؼدمصؼولمسؾقدمثالثمخصولمعؼودػومذرمعؼودموحودؼفومذرم
ربودموالمخرلمصقفومٌرتودمثؿمضول :م
وخرلغلمذومبمسمؼبمؼقممبمدفمممممثالثومأرىمؼبمطؾفوماٌقتمضدمبـرق م
طؿومخرلتمسودمعـماظدػرمعرةمممممدقوئىمعومصقفومظذيمخدلةمأغلؼ م
دقوئىمرؼحمملمتقطؾمبؾؾــدةممممممصؿــذلطفومإالمطؿــومظقؾيماظطـؾــؼ م
صلعرمبفمصذبح.موٌومدخؾمابـمزؼودماظؽقصيمصلؿعمبفمسؼقؾمهقلمإظبمدارمػوغلمابـم
سروةماٌراديمصدلقبمسؾقفمربؿدماألذعٌمبـمضقسمصؾؿومغظرمابـمزؼودمضولمسؼقؾماتقؿؽم
حبوئـمرجاله .م
صؽونمحنيمأزنمحلـمؼزاوشلوممموصوئؼمعصطػكمذومايزممواظػرس م
ؼزاوشلو مؼعوىفو موضبوربفو مطؿو مضول ماظشوسر موضول موأؼدؼفؿ مأردقا مغزاوشلو موصوئؼم
مبعـكمسظقؿماظلؾولموعصطػكمػقمبويماألؼوظؿنيمطوغؿومضؾؾفمألعرلؼـمعلؿؼؾني:معوزوغيم
و متؾؿلون مو مأزن ممبعـك مرقؼؾ موحلـ مػق مصفر ماظؾوذو ماٌذطقر مووزؼره موطون مذفؿوم
ذفوسومس ورصوممبؽوؼدمايربموددوئلفومروظؾومٌعوظلماألعقرمعغؿـؿومظـػوئلفومواظلؾولم
بؽلرماظلنيمػقمرقلمذعر ماظشوربموملمؼلؿعمسـدماظعربمادؿعؿولمػذاماظؾػظمصقفم
ؼعينمظػظمصوئؼمغعؿ.مضولمؼبماظؼوعقسمصقوقمطؽؿوبموشرابماظطقؼؾموإمنوماظذيمزلعم
صقف مػق ماظلؾول مصؼد مضول مؼب ماظؼوعقس ماظلؾؾي ماظدائرة مؼب مودط ماظشػي ماظعؾقو مأو مسؾكم
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اظشوربمعـماظشعرمأومررصفمأومذبؿؿعماظشوربنيمإظبمأنمضولمواىؿعمدؾولماغؿفك.م
وايزممػقمضؾطماألعقرمواألخذمصقفمبوظـؼيمواظػرسمبؽلرماظػوءمعػردةمصراديمبوظؽلرم
أؼضوموػلمإصوبيماظظـموجقدةماظذػـموحلـماظؿػطـموأعوماظػراديمبوظػؿحمصفلمثؾقتم
سؾ كماًقؾمضولمؼبماظؼوعقسماظػراديمبوظؽلرمادؿمعـماظؿػرؼسمبوظػؿحمايذقمبرطقبم
اًقؾمواظذيمؼضربمبفماٌـؾمؼبماظػراديمبوظؽلرماؼوسمبـمربقعيموؼبماظػراديمبوظػؿحم
ربقعيمابـمعؽرممععمزؼودةمطقغفمأذفعمأػؾمزعوغف.موعـمظطوئػماظػراديمأنمأبومغوؼؾي
رضلماهللمسـفمٌومذػىمظقالمععمغػرمظؼؿؾمطعىمبـماألذرفماٌشفقرمبوألذىمظؾؿلؾؿنيم
صـوداهمصلؿعًماظصقتماعرأتفمصؼوظًمظفمالمدبرجمػذامصقتمؼؼطرمعـفمدممصؼولمشلوم
ػقمصقتمأخلمأبكبلمغؽبوؼؾي،مإغلمرضعًمععفمأعقبف،مظقموجدغلمغوئؿومعومأؼؼظينمصؼوظًم
دذلىمصكرجمظفمصقجدهمععمعبوسيمعـماألغصورمععفؿماظلققفمصؼولمعومػذا؟مضوظقام
غرػـفومظؽمؼبماظزرعمواظـقبؿرمثؿمتـققامبفمإظبمعقضعموطونمآغذاكمسرودوموأطـروامذؽبؿقبفم
وػؿمؼؼقظقنمظفمعومأسطركمصوحؿضـمأحدػؿمرأدفمظظـفمأغفمؼشؿفمصضربفمآخرمصؼؾؿفمثؿم
جؽبزنبوامرأدفموذػؾقامبفمإظبمردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿموضًمصالةماظصؾحمصؾؿومرآػؿم
صؾكماهللمسؾقفمودؾؿمضولمأصؾقًماظقجقهموعـماظػراديماظصوئؾيمأنمسؿرامبـماًطوبم
رضلماهللمسـفموجدماعرأةمؼبمدققماٌدؼـيمتؾقعماظؾنبموجبـؾفومسفقزمبؾؾـفومتؾقعفم
أؼضومصؼولمظؾشوبيمػؾمصقفمششمصؼوظًمالموضولمظؾعفقزمصؼوظًمالمصؼوظًماظشوبيمبؾم
عذضـي موغفقؿفو مؼو مأعرل ماٌمعـني ماظؾورحي مسـ مذظؽ موحذرتفو معـؽ مصلبً مصلػرق مظنبم
اظعفقزمثؿمذػىمإظبمابـفمسوصؿمصؼولماذػىمإظبمتؾؽماٌرأةماظيتمتؾقعماظؾنبمانمطوغًم
الزوجمشلو،متزوجفومصؾعؾقبماهللمؼرزضؽمعـفومذرؼيمصوييمصللشلومسوصؿمصوخدلتمبلغفوم
المزوجمشلومصؿزوجفومصقظدتمظفمأممسوصؿمصزوجفومظعؾدماظعزؼزمبـمعروانمصقظدتمظفم
سؿرمبـم سؾدماظعزؼز.موعـماظػراديمأنمذقكومطؾرلامزسؿمأغفمرأىمػاللمرعضونموؼبماظؼقمم
أصغرمدـومعـفمصؾؿمؼروهمصوغزظفمإؼوسمبـمربقعيماظؼوضلموغظرمؼبموجففمصرأىمذعرةمعـم
حوجؾقفمبقضوءماسبدرتمسؾكمصقرةماشلاللمسؾكمسقـفمصفعؾمسؾكمأصؾعفمبؾالموظؾدػوم
ععمذعرمايوجىموملمؼػفؿماظشقخمذظؽموالمأسؾؿفمبصـعفمظفمثؿمضولمظفمأرغلماشلاللم
صؾؿمؼرمذقؽوموحؾػمأغفمطونمضدمرآهمؼؼقـومصؾؿومأخدلهماؼوسمبوظؼصقبيمرجعمسـمضقظفم
وسؾؿمأغفمخققبؾمظف .م
وطونمبؽداشمدوالتلمٌومجفزماظعلوطرميربموػرانمسؼدمسؾقفؿمظصفرهمووزؼرهم
أزنمحلـمصؽونمتدبرلمأعرماىققشمومتدبرلمايربمامنومؼصدرمسـفمومسـماظؾويمربلم
اظدؼـمعصطػكمبـمؼقدػمرغبفؿوماهللموأنحمدعقفؿومومنومرحبفؿو .م
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تـؾقف :مطوغًماظعربمال متعرفماظقزؼرموطذامشرلػو معـ ماألعؿ موإمنو ماٌعروفمسـدم
عؾقكماظؿؾوبعيمتلؿقؿفمبوظؼقؾموػقماظذيمأرادمايؾػوويمرغبفماهللمحقٌمضولمؼبماظؾويم
عصطػكموػقمعـماالضقولمصوئؼمعصطػكمواٌعروفمسـدمأػؾماٌغربمتلؿقؿفمبوظؼوؼدموم
أعو مشرل ماظعرب معـ معؾقك ماظعفؿ مصؾعضفؿ مؼعدل مسـف مبوٌزربون مو مبعضفؿ مبطرخون موم
بعضفؿمبوألدقارموبوظؾطرؼؼمإظبمشرلمذظؽموأولمعـمتلؿكمبوظقزؼرمأبقمدؾؿيمحػصمبـم
دؾقؿونماًاللماشلؿداغلموزؼرماظلػوحموملمؼؽـمػذاماالدؿمضؾؾمذظؽمؼبمدوظيمبينمأعقيم
والمشرلػو.موطونماظلػوحمؼلغسمبفمطـرلامألغفمطونمذامعػوطفيمحلـيمصوحىمدقوديم
وتدبرلموطونمذامؼلورمأبذرمأعقاالمطـرلةمؼبمإضوعيمدوظيمبينماظعؾوسموأبقمعلؾؿمؼقعؽذم
تؾعمظفموضدمبعٌمأبقمعلؾؿمعـمخرادونمإظبماظلػوحمؼعرصفمبػلودغققبيمأبلمدؾؿيموعقؾفم
إظبماظعؾقؼنيموحرضفمسؾكمضؿؾفمصؾعٌماظلػوحمألبلمعلؾؿمؼؼقلمظفمػذامرجؾمبذلمعوظفم
ؼبمخدعؿـوموصصقـوموضدمصدرتمعـفمػذهماظزظيمصـقـمغغؿػرػومظفمصؾؿومرأىمأبقمعلؾؿم
ذظؽ مصدس مظف معـ مضؿؾف مألربعي مأذفر معـ موالؼي ماظلػوح موطون مؼؼقل موزؼر مآل مربؿدم
واظقزؼرماٌعنيماظؼوئؿمبقزرماألعقرموػقمثؼؾفومألغفومعشؿؼيمعـماظقزر،موػقمايؿؾمألنم
اظقزؼر مغبؾ معـ ماظلنبؾطون ماظـؼؾ مػؽذا مضول مابـ مضؿقؾي موضول ماظزجوج مأغفو معشؿؼي معـم
اظقزرموػقمايؾؾماظذيمؼعؿصؿمبفمظقـفقمعـماشلالكمألنماظقزؼرمؼعؿصؿماظلؾطونمبرأؼفم
وؼؼػمسـدمضقظف .م
وعـمظطوئػماألعراءمودضيمتػرسماظقزراءمأنمسؾقومبـمعـؼدماٌؾؼىمذدؼدماٌؾؽمطونم
تقزرمصوحىمحؾىموػقمتوجماٌؾقكمربؿقدمبـمصوحلمبـمعرداسمصفرىمبقـفؿومأعر،م
خوفمذدؼدماٌؾؽمبلؾىمذظؽمسؾكمغػلفمعـماٌؾؽمربؿقد،مصكرجمإظبمررابؾسماظشومم
وصوحؾفومجاللماٌؾؽمصؼوممسـدهمصؼولمربؿقد مبـمصوحلمؼقعومإظب مطوتؾفمأبل مغصر:م
اطؿىمإظبمذدؼدماٌؾؽمطؿوبومادؿعطػفموادؿدسقفموأعـفمصػفؿماظؽوتىمشرضف،مإغفمضصدم
عؽراموطونماظؽوتىمصدؼؼممذدؼدماٌؾؽمصؽؿىمطؿومأعرمإظبمأنمبؾغمإنمذوءماهللمتعوظبم
صشدماظـقنموصؿقفومصؾؿوموصؾمسرضفمسؾكمصوحىمررابؾسموعـمععفمصلسفؾفؿمتعطػفم
سؾقفمصؼولمأغكمأرىمؼبماظؽؿوبمعومالمترونمثؿمأجوبمسـماظؽؿوبمطؿوماضؿضوهموزادمأغوم
اًودمماٌؼرمبوألغعؽبوممومطلرماشلؿزةمعـمأغوموذدقبماظـقنمصؾؿوموصؾماظؽؿوبمإظبمربؿقدم
وضػماظؽوتىمسؾقفمومدؾبرمبممبومصقفموضولمألصدضوئفمضدمسؾؿًمأنماظذيمطؿؾؿفمالمطبػكم
سؾقفموضدمأجوبممبومرقىمغػللموطونماظؽوتىمضصدمضقظفمتعوظبم"إنماٌألمؼلمترونمبؽم
ظقؼؿؾقك"موأجوبفمبؼقظفمتعوظبم"مإغومالمغدخؾفومأبدامعومداعقامصقفو"مصوظعفىمعـفؿو.موٌوم
وظبمسؿرمبـماًطوبممععووؼيمبـمأبلمدػقونمسؾكماظشوممعقضعمأخقفمؼزؼدمبـمأبلم
دػقونمرغبفؿماهللمضولم"ٌومأردتماظلػرمأوصوغلمأبلمثؿمدخؾًمسؾكمأعلمصلوصؿينم
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أؼضومصعفؾًمعـماخؿالفمظػظفؿومواتػوقمععـوه"موعـماظؾطوئػمأنمأبومسؿرمعبقؾمبـم
سؾدماهللمبـمععؿرمبـمصؾوحماظعذريمضولمظراويمذعرهمطـرلمسزةمؼقعومعـمأؼـمأضؾؾً؟م
ضولمعـمسـدمربؾقبؿؽ مبـقـي.مضولموأؼـممتضل؟مضولمظعزةمضولمالمبدمأنمترجعمتلخذم
ظلمعقسدامعـمبـقـي.مصؼؾًمادؿقلمأنمأرجعمسـمضرؼىمصؼولمالمبدمعـمذظؽ؟مضؾًم
عؿكمسفدك؟مضولمعـمأولماظصقػموجدتفومجوظليمسـدمجورؼؿفوموػلمتغلؾمشلومثقبوم
أدػؾمواديماظدوممضولمصرجعًمإظقفومصؼولمظلمأبقػومعومردقبكمؼومابـمأخلمصؼولمضؾًم
أبقوتومسرضًمصلحؾؾًمأنمأسرضفومصؼولمػوتفومصلغشدتموبـقـيمتلؿع :م
صؼؾًمشلومؼومسزةمأردؾمصوحيبممإظقؽمردقالموالماظردقلمعـقطـؾ م
بلنموعؾلمبقينموبقــؽمعقسداممموأنمتلعرؼينمعوماظذيمصقفمأصعؾ م
وآخرمسفديمعـــؽمؼـقممظؼقؿينمممبلدػؾموادماظدوممواظـقبمؼغلؾ م
ضولمصضربًمجوغىمخدػوموضوظً:مؼلتقـومأخشك،مأخشك.مصؼولمشلومأبقػو:م"ممـم
ؼوبـقـي".مضوظً:مطؾؾومؼلتقـومإذامغومماظـوسمعـموراءماظرابقيم*مثؿمضوظًمظؾفورؼي:مإؼؿـوم
عـموادماظدوممحطؾومظـدبحمظؽـرلمذوةمومغشقؼفومظف.مصؼولمطـرل:مأغوممأسفؾمعـمذظؽموم
راحمإظبمعبقؾمصلخدلهمصؼولمظف:ماٌقسدموادماظدوممو خرجًمبـقـيمإظقفمومجوءمعبقؾم
إظقفو مصؿو مبرحو محؿك مبرق ماظصؾح مصؼول مطـرل :معو مرأؼً مذبؾلو مأحلـ معـ مذظؽم
اجملؾسموالمرأؼًمأصفؿمعـفؿو.موطونمعـزلمعبقؾموادماظؼرىموروىمعبقؾمسـماشلدبيم
بـمخرذؿمومػدبيمسـمايطقؽيمسـمزػرلمومابـفمطعىمومعـمذعرمعبقؾ :م
وخــدلتــؿوغلمانمؼؿــؿودىمعــزلممظؾؾبــمإذامعوماظصقػماظؼكماٌرادقو م
صفذهمذفقرماظصقػمسـوقماغؼطعًممصــؿومظـؾـقىمؼرعلمبؾــماٌرادقو م
موعــوزظؿـؿمؼـومبــمحؿـكمظقمأغينممعـماظشققمادؿؾؽلمايؿوممبؽوظقو م
عــوزادغــلماظـقاذـقنماالصـؾوبـيممموالمطــــرةماظـــوػنيماالماظؿؿودؼو م
أظـــؿمتعؾؿلمؼومسذبيماظرؼؼمأغينمممأضؾمإذامظــؿمأظـؼموجفؽمصودؼو م
ظؼدمخػًمأنمأظـؼكماٌـقيمبغؿــيمممموؼبماظـػسمحوجيمإظقـؽمطؿومػقو م
صػؿقًمســـقةمؼبمتلـعمسوذرهممممعـمبعدمدؽينمرهمواظدؼـمؼبموطس م
اظػؿحمؼبماألصؾمضدماظغؾؼمثؿمادؿعؿؾمظؾؿوءماىوريموظؾـصرموالصؿؿوحمدارمايربمو
اظعـقةماظؼفرموضقظلمؼبمتلعمسوذرهمأيماظؼرنماظـوغلمسشرمألغـومبصددهموغودفنيمؼبم
*ماظرابقيم=ماظربقة
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درجفمعـمشزوةماٌؾؽمإزلوسقؾمإظبمػـوموضقظل151م(عـمبعدمدؽـوػؿ)مأنماظؽػرةمصؿقًم
عدؼـؿفؿموػرانمسـقةموأذػؾفؿماهللمعـفومعـمبعدمدؽـوػؿمبفومظػظماظراءموػقمعوئؿومدـيم
وظػظماشلوءمػبسمدـنيمومضقظلمواظدؼـمؼبموطسمأيماظدؼـمؼبمغؼصمعـمذظؽماظـغرمألنم
اظقطسمػقماظـؼصموؼبمايدؼٌمشلومعفرمعـؾفومالموطسموالمذططمأيمالمغؼصموالم
زؼودة.مووطلًمصالغومغؼصؿفموبرؼً ماظشفيمسؾكموطسمإذامبؼلمؼبمجقصفومذلءموؼبم
اظؼوعقس ماظقطس ماظـؼصون مواظؿـؼقص مالزم معؿعد ماخل م ...موؼؼول مأن ماظلؾطون مدقديم
ربؿدمبؽداشمعوتمإثرمصؿقفومبؼؾقؾمظؼدمطونمرغبفماهللمغودرةماظزعونموضؾؾيماإلحلونم
عـماحملؾقبنيمظؾففودمايوصدؼـمظشقطيمأػؾماظؾغلمواظعـود.مظؼدموصرمبفذاماظػؿحمأجرا،م
ادبذهمسـدماهللمدخرا.موطونمأولمعومصؿحمعـمحصقغفومبرجماظعققنموأعومبرجماٌردكمصؾؿم
ؼػؿحمإالمبعدمصؿقفوموصؿحمدوئرمحصقغفو م
تـؾقف:ماخؿؾػمؼبمأرضماٌغربمصؼقؾمأصؿؿقًمسـقةمومضقؾمصؾقومومضقؾماظػرقم
بنيمجؾوشلومووػودػو.مممممممممم م
صوألولمصؾحمواظـوغلمسـقة.مضولمبعضفؿموزوػرمطالممابـمأبلمزؽبؼؿبدمأنمبمبؽبعؿبضؽبفومسـقةم
وبعضفومصؾقوموػذاماظؿػصقؾمػقماٌكؿورمومضولمبعضماظشققخمأرضماظعـقةمطؾمعومصورم
ظؾؿلؾؿنيمبؼفرػؿماظؽػورمومشؾؾؿفؿمإؼوػؿمدقاءمدخؾمسؾقفؿماٌلؾؿقنمإظقفومأومػربقام
عـفومومترطقػومضولمومأرضماظصؾحمػلماظيتمحوصرماٌلؾؿقنمأػؾفومحؿكمصويقامسؾكم
أغػلفؿمبشلءمأسطقهمأومجزؼيماظؿزعقػومسؾكمأنمأرضفؿمتؾؼكمبلؼدؼفؿمومإعومأنمأسطقام
سؾكمتلعقـفؿمعـماظؼؿؾمأومسؾكمأغفؿمالمطبرجقنمعـمارضفؿمصؾقسمتؾؽماظؾالدمبالدم
صؾحمؼرؼدمطلغفومؼبمػذؼـ ماظؼلؿنيمداخؾيمؼبماظعـقة.موعـ ماألرضماظيتمأدؾؿمسـفوم
أػؾفومبالدماٌصوعدةمومػلمجؾولمدرن* موعومحقشلومومعراطشمومعومحقشلومومأشؿوتموم
عومحقشلومومايؽؿمصقفو:مصؿومطونمعـفومععروفمبشكصمععنيمصفقمظفمؼؿصرفمطقػم
ذوءمومعومطونمخبالفمذظؽمصوإلعوممؼؿقالهمومؼؼطعفمٌـمؼراهمأػالمظفمومبالدماظدلبرموم
اظلقاحؾموماصرؼؼقيمجفؾماظـوسمأعرػومصؿقضػقامحقـؽذمؼبمحؽؿفومومأنماألعوممػقماٌؿقظبم
ألعرػومأؼضومومروىمسـماألعوممعوظؽمإنماٌغربمصؿحمسـقةمومعـمأطؾمعـفمذقؽومومملم
ؼمدمظؾلؾطونمصؼدمأطؾمايرام م
أضقًمعراتعمظمغوممومضدمممممممطوغًمبفومرقؾوتماألغسمؼبمدغس .م
أضقًمأيمصورتمومعراتعمعقضعماظرتعمعـمرتعمطؿـعمرتقسومومرتعومومرتوسوم
بوظؽلر ،مأطؾمومذربمعومذوءمؼبمخصىمودعيمأومػقماألطؾموماظشربمرشدامومعبؾم
151ممغلكيمأ:مدؼطًمػذهماىؿؾي
*مجؾولمدرن:ماألرؾسماظؽدلمبوٌغربماألضصك
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راتعمعـمإبؾمرتوعمومرتعمطرطعمومرتعمبضؿؿنيمومرتقعمومضدمأرتعمصالنمإبؾفمومضقظلم
غرتعمومغؾعىمأيمغرتعمسبـمدوابـومومغؾعىمػقمضقظلمبوظعؽسمأيمؼرتعمػقمدوابـوموم
غؾعى معبقعو مو مضقظل مبوظـقن مصقفؿو مو ماألعـ مضد ماًقف مو ماألغوم مطلقوب مو مأعرلم
اًؾؼمأوماىـموماإلغسمومعبقعمعومسؾكموجفماألرضموماٌرادمبوآلغوممػـوماٌلؾؿقنم
بدظقؾ ماظلقوق مو ماألغس ماظؾشر ماظقاحد مإغلون مو ماإلغس مبوظضؿ مو مبوظؿقرؼؽ مو ماإلغسم
ربرطي مضد ماظقحشي مو ماظقغس مربرطي مضد ماظقدخ مو مطػرح مظؾـقب مو ماظعرض مبؽلرم
اظعني مو ماًؾؼ مو مال مطبػك معو مؼب مإضوصي معرتوع مظألعـ معـ ماجملوز مو مصقف مادؿعورةم
بوظؽـوؼيمععماظؿكقؾقيمومظقسمػقمعـماجملوزماٌردؾمألنماظعالضيمػـوماٌؿشوبفيمألغوم
ذؾفـومؼبمأغػلـوماألعرمبشكصمؼلطؾمومؼشربمعومذوءمومأثؾؿـوماظرتعماظذيمػقمعـم
ظقازمماٌشؾفمبفمتلعؾ.مومػذامسؾكمضقلمعـماألضقالماظـالثيماٌعؾقعيمػـومومممومؼـؾغلم
إدراجفمػـومؼبمػذاماظطرسمومؼـكرطمؼبمعبؾيمرقؾوتماألغس،مإنماظقزؼرمايلـمبـم
ػورونماٌفؾؾلمطونمؼـودعفمأربعيمعـمضضوةماالعصورمعـماظعؾؿوءماظؽؾورمأػؾمايدؼٌموم
األدبموماظؽرممومايلىمأوشلؿماظؼوضلمربؿدمابـمأبلماظػفؿماظؿـقخلمضوضلماظؾصرةم
وماأل ػقازموماظؼوضلمأبقمبؽرمبـمضرؼعيمومابـمععروفمومآخرػؿمملمأضػمسؾكمإزلف،م
طوغقامصبؿؿعقنمسـدمػذاماظقزؼرمؼبمطؾمأدؾقعمظقؾؿنيمسؾكماظؾلوط ماظػوئؼ موماظػراشم
اظرائؼمومعومعـفؿمإالمأبقضماظؾققيمرقؼؾفومصنذامتؽوعؾمأغؿبلكبفؿمومروبمذبؾلفؿمومػؾقام
ثؽبقؽبابلبماظقضورمظؾعؼورمومتؼؾؾقامبنيمأصـوفماظعقشموماًػيموماظطقشموضدموضعمؼبمؼدم
طؾمواحدمعـفؿمروسمعـمذػىمصقفمأظػمعـؼولمممؾقءـبامذرابومضطرمبؾقومومطؾمواحدم
ؼغؿسميقؿفمصقفمومؼرشمبعضفؿمبعضومومؼرضصقنمومضدمظؾلقاماٌصؾغوتمصنذامأصؾققام
سودوامشلقؽيماظؼضوةمومزيماظعؾؿوءمومضدمطونماظؿـقخلمعـفؿمومضدمسزلمعرةمسـمضضوءم
بغدادمٌوموظقفمبعدمضضوئفمؼبماظؾصرةموماألػقازمصقصدمسؾكمدقػماظدوظيمابـمغبدانم
صوطرممعـقاهمومأحلـمضراهمومطؿىمؼبمعومععـوه:مإظبمحضرةمبغدادمحؿكمأسقدمإظبمسؿؾفم
ومزؼدمؼبمرتؾؿفممومرزضف.مضولماظشوسر :م
أجدمرؾعؽماٌقصقفمبوىدقبمراحيممسؾـقفموسـقدهمبشلءمعـــماٌــزح م
ومظؽـــمإذامأسطقؿفماٌـزحمصؾقؽـممسؾكمضدرػومؼعطكماظطعوممعـماٌؾح م
ومعـمبدؼعمذعرمأبلمايلـمسؾكماظغرابمرغبفماهلل :م
ومضدمواسدتينماظؽلسممتؾقؽموصؾـفمموواسـدتفومتـؿؾـقؽمسؼؾلممبقــــوق م
صؿــوزالمطــلسماظراحمؼـػـؼمطــزهمممومتـػؼمطـزماظعؼؾمأودعمإغــػـــوق م
إظبمأنمشدامطؾمعــماٌـػـؼنيمعــــمممصراغمطــالماظؽـزؼـمؼبمحولمإعالق م
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ومحنيمداغًمتؾؽماظقسقدمومأورضًممشصقنماظقصوءمعـموسدغومإظـكمأوراق م
ومعؾؽًمظؾصفؾوءمسؼؾلمومعؾـؽــًممميقينمؼؽبدؽباماظصفؾوءمعـمذاكماتلـوق م
خؾعً152مثقوبماًزمسـفمومرقضًممبفمجقدهمومأظؿػًماظلوقمبـوظــلـوق م
ومعومزلعًمؼبمصقغيماظدغقوموماٌقؾمإظبمرقؾوتفومومربؾقبوتماغلفؿومأبؾغمعـمضقلم
اظؼوئؾ ،م
غراعمبذطرماٌقتمؼبمحنيمذطرهممومغػذلضماظدغقومضؾؾفؿومومغؾعـىم م
ومسبـمبـقماظدغقومخؾؼـومظغرلػوممومعومطـًمعـفمصفقمذلءمربؾىم م
صذطرمأنماإلغلونمإبـماظدغقومومعومطونمعـفمصفقمربؾىمومطونماٌلعقنمؼؼقل:م"ظقم
وصػًماظدغقومبـػلفومٌوموصػًممبـؾمضقلمأبكمغقاس :م
أالمطـؾمحلمػوظـؽموآبــمػوظؽمممومذومغـلـىمؼبماظـفوظؽنيمشرؼؼ م
إذامإعؿقـماظدغقومظؾقىمتؽشػًمممظـفمســمسـدومصـلمثـقوبمصدؼؼ م
ومعومأحلـمزـفمبربفمحقٌمضول :م
تؽـرمعومادؿطعًمعـماًطوؼـوممممصـنغــؽمبــوظــغمربــهبومشــػــقرا م
دؿؾصرمإنموردتمسؾقفمسػــقاممممومتــؾؼــكمدــقــدامعـؾـؽومطؾرلا م
تــعــضمغـداعيمطػقــؽمعــؿومممممتــرطـًمعــكوصيماظزعفــرؼــرا م
ومطونمبعضماألوظقوءمٌومحضرتفماٌقتمحؾػمبوهللماظذيمالمإظفمإالمػق:م"ؼومعقاليم
حؿكمتغػرظلمألغؽمودمعـمتعذبفمشرليمومالمأجدمعـمؼرغبينمدقاك" .م
ضدعــفمبعدمسـشرمإدؿؼؾمبفوممممبغـوؼــيمحــودثمطوظعدومومظؾػرسممم م
اظعدومععروفمومصقفمإدؿعورةمعؽـقيمومسـرمطضربمومغصرمومسؾؿمومطرم،مسـراموم
ممػؽذامؼبماظؼوعقسمومضولمؼبمخالصيمايؽؿمسـرمؼعـرمسـراموم
ممممممم
مممممممممممممممىممبمم مممم مممممممم مممممم مم مم م م مممم م ممم ممممممممم
سـرلامومسـورامومتعـرامط
مم ممممم
قبم ومزادمسـرماظرجؾمؼعـرمسـقراموسـرماظػرسمسـورامومسـرتمسؾكم
مممممممممممممممىممم
سـورامومععـرامط
األعرمأرؾعًمسؾقفمومأعوماظعـرلمبؽلرماظعنيمومبقوءمصفقماظغؾورمومعـفمضقلمأبلماظطقىم
اٌؿـيب :م
سؼدتمدؾوطؾفومسؾقفومســرلاممممظقمتؾؿغلمســـؼومسؾقفمألعــؽــو .م
ومعـمظطوئػماظعالعيمؼبمذرحماٌػؿوحماظعـرلماظغؾورمومال متػؿحمصقفماظغنيمومبقونم
ظطوصؿفمأغفمظػظمعشذلكمبنيماىورحيموماظػؿقيماظيتمػلمضدقبماظؽلرةمومغفوكمسـمطؾم
152مغلكي:مأمدؼطًمصػقيمعـماٌكطقط
286

سفائب األدػار و ظطائف األخؾار

عـفؿومواحدةمإلصالحمبؽبدؽبغؽموماألخرىمإلصالحمدؼـؽمظلوغؽ.مومإدؿؼؾمأيمإدؿؾدمبفوم
وممتقزمومآرؿلنموماظغوؼيمضدماٌؾدإموماظعدومجري ماظػرس مومأعوماظعدامبوظؽلر مصػلم
اظصقوحمأغفماٌقالتمبنيماظصقدؼـمؼصرحمأحدػؿومسؾكمإثرماألخر،مضولمأعرؤماظؼقس .م
ومؼعؿبدؾبمومأسؿبدؽباءـبمبنيمثقرمومغعفيممدراطًومومملمؼـصحممبوءمصقغلــؾ .م
ؽب
وماظػرسمظؾذطرموماألغـكموماىؿعمأصراسمومصروسموراطؾفمصورسمأيمصوحىمصرسم
ومػؿومطػردلمرػونمؼضربمإظبمإثـنيمؼلؿؾؼونمإظبمشوؼيمؼلؿقؼونمومػقماظؿشؾقفمؼبم
اإلبؿداءمألنماظـفوؼيموؾكمسـماظلوبؼمالمربوظي.مومؼبمطؿوبماظعؼدمالبـمسؾدمربفمأنم
غيبماهللمدؾقؿونمبـمداوودمسؾقفماظلالممومصدمسؾقفمظؾؼدسمأعفومأصؿبفؽبورؾبهماألردمصؾؿوم
أرادواماظرجقعمضوظقامظفم"ؼوغيبماهللمإغـومبقــومومبنيمأػؾـومعفوعيمومعػووزمصالمبدمبمظـومعـم
زادمصوسطوػؿمصردومطونمؼلؿقفمأسقجمومضولمشلؿمإنماحؿفؿؿمظغذاءمؼرطىمسؾقفمأحدطؿم
صنغفمعومعـمصقدمؼراهمإالماضؿـصفمصػعؾقامذظؽمحؿكمأتقامأػؾفؿمومغلؾقامعـمذظؽماظػرسم
طـرلامحؿكمضقؾمإنمخؽبقؿبؾؽبماظعربمطؾفومعـمغلؾفموظذظؽمضولماظػرزدقمؼبمسؿرمبـمػقدلةم
اظػزاريمسوعؾماظعرا قمٌومحؾلفمخوظدمبـمسؾدماهللماظؼلريمؼبمدربمهًماألرضموم
ػربمعـفمعـماظعراقمإظبمدعشؼمؼبمؼقممومظقؾي .م
ومٌومرأؼًماألرضمضدمددقبمزفرػومموملمؼؾؼمإالمبطـــفومظـؽمزبـرجـــبو م
غودؼًماظذيمغوداهمؼقغسمبعــدعومممثقىمؼبمثالثمعظؾؿـــوتمصـػرجـو م
صلرتمعـماظعراقمظؾـشوممظقـؾـــيمممموملمؼلرمدورمعـؾفومحــنيمأدؿبظفو م
نقتمومملممتــمسؾقؽمرالضــيمممدقىمحـؽماظؿؼرؼىمعـمآلمأسقجو م
ومؼؼولمإنمداحسمعـ مغلؾف مومضصؿفو معشفقرةمسـدماظعربمومذظؽمأنمصوحؾفوم
ضقس مبـ مزػرل ماظعؾلل متراػـ معع مصوحى ماظغدلاء مخذؼػي مبـ مبؽبدؿبر ماظذبقوغل مسؾكم
سشرؼـمبعرلامومجعالماظغوؼيمعوئيمشؾقموماٌضؿورمأربعنيمظقؾيمصوجرىمضقسمداحلوموم
حذؼػيماظغدلاءممصقضعًمصزارةمرػطمحذؼػيمطؿقــبومؼبماظطرؼؼمصردواماظغدلاءمومظطؿقػوموم
طوغًمدوبؼيمصفوجمايربمبلؾىمذظؽمبنيمسؾسمومذبقونمأربعنيمدـيمومعـمأؼوعفؿم
اٌشفقرةمؼبمتؾؽمايروبمؼقممػؾوبمضؿؾمصقفمحذؼػيمومأخقةمغبؾ،مو مؼبمذظؽمؼؼقلم
اظؼقسمبـمزػرلمضوتؾفؿومؼبمعرثقؿفمشلؿو .م
ذػقًمشؾقؾلمعـمغبؾمابـمبـدرمممممومدقػلمعـمحذؼػيمضدمذػوغل م
ضؿـؾـًمبــوخقتلمدـوداتمضقعلمممممومضــدمطــوغــقامحــؾبؾلماظزعون م
صــننمذػــقًمبــفؿمشــؾقــؾــلمممممصــؾــؿمأضــطــعمبفؿمإالمبـوغل م
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ومطونمدؾىماظصؾحمبقـفؿمأنمايورثمبـمسقفماٌريمضولمًورجيمبـمدـونمإنم
خطؾًمأحدامعـماظعربمتراهمؼردغلمصؼولمغعؿ.مضولمؼوموؼؾؽمعـمؼردغلموماغومدقدم
ضقسمبالمعداصع.مضولمخورجيمبـمأوسمبـمحورثيماظطوئل.مضولمظف:مومػؾمظفمبـوتم
ضول مغعؿ مضول مظف مثالثي مضول مايورث مإذػى مبـو مإظقف مصلورا مظف مؼب مأرضف مصقجداه مؼبم
دوحيمأػؾفمصلؾؿمسؾقفؿومومرحىمبفؿومومضولمعومحوجؿؽؿو.مضوالمظفمأردغومعصوػرتؽم
صلبك مصذػؾو معـمسـده.مصؼول مخورجيمصؽـًمأطـر ماالظؿػوتمإظبمجفؿفمومايورثمملم
ؼرصع مرأدف مطلن مسؾقف ماظطرل مو مػق مؼب مشقض مثؿ مأن مأوس مدخؾ مإظب مبقؿف مصؼوظً مظفم
زوجؿف:معـماظـػرماظذؼـموضػقامسـدكمو ماغصرصقا؟مصوخدلػومصؼوظًمظف:مأظؽمإرادةمؼبم
غؽوحمبـوتـو،مضولمالمبدقبمعـمذظؽ.مضوظًمومأيمرجؾمؼؽوصقؽمعـؾمدقدماظعربماظذيم
رددتفماظققممالمبدقبمأنممتضلمإظقفمضولمومطقػمومضدمدؾؼمعين.مضوظًمأدؾؼفمؼبماظطرؼؼم
و مأسؿذر مظف مبلن مشضؾؽ مطون مألعر مدؾؼف مصؾقؼف .مضول مخورجي مصوظؿػً مصنذا مبوظػورسم
راطضومسبقغومحؿكمغزلمبنيمأؼدؼـوموماسؿذرمظؾقورثمومردقبهمصزوجفمأصغرمبـوتفمصؾؿوم
أرادمبفومأػؾفومعدقبةمإضوعؿفومسـدمأبقفومصؼوظًمظفمسـدمأبلمومأعلمثؿمزفمبفومومأرادػوم
ؼبماظطرؼؼمصؼوظًمأطقنمعـؾماألعيماجملؾقبيمبلؼديماظؿفورمصؾؿوموصؾقامبفومإظبمبقؿفم
أرادػومؼبمبقًماظؾـو ءمضوظً:مطذبمعـمؼؼقلمأغؽمدقدماظعربمضولمومظكبؿؽب،مضوظًمتشؿغؾم
بوظـلوءموماظعربمؼبمايربماظشدؼدموماشلقلماٌزؼد.مصققـؽذمضولمًورجيمبـمدـون:م
اذػىمبـومظعؾسمومذبقونمظـصؾحمبقـفؿومصؿقؿؾممبدؼقبوتماظػرؼؼنيمومطوغًمثالثنيمأظػم
بعرلمووضعماظصؾحمبقـفؿومصؿـمثؿمضقؾمظفمصوحىمايؿوظيمومٌوموصدمسؾكمردقلماهللم
بعدمذظؽمضوسػمؼبمإسطوئفمصققماظعودةماظيتمطوغًمععماظقصقد.مومأوسمػذامػقماظذيم
عؾؽفمطلرىمسؾكماظعربمبعدماظـعؿونمبـماٌـذرمومصوحىمشزوةمذيمضور.مضولماظشوسرم
ؼبمصؾحمايورثماٌذطقر م
دعكمدوسلمشقضمابـمعرقبةمبعدعومممتـزلمعــومبـنيماظعـشرلتــنيمدم م
صوضلؿمبوظؾقًماظذيمروفمحقظـفمممومجولمبـقهمعـمضرؼشمومجؾبرػــؿ م
ميقـومظـعؿماظلقدانمومجدتـفــؿوممممسؾكمطؾمحولمعـمدفقؾمومعدلم م
تدارطؿؿومسؾلومومذبـقونمبعــدعومممممذاقمبــقـــفؿــومســطـــرمعــشؿ م
اظلقدانمايورثمبـمسقفمومخورجيمبـمدـونمومسطرامعـشؿمعـؾمظؾؿالعحماظعظوم.م
ومأصؾفمأنماعرأةمؼؼولمشلومعـشؿمخزاسقيمتعؿؾمضصعيمرقؾوءمؼبمحربفؿمععمجورػؿم
جؾبرؿبػؿ،متضؿحمبفمعـمؼػر.قبمطؿومضوظًماظشؿقسمبـًمشػورماىرؼلقيمظؼقعفو .م
ومدوغؽؿمسطرماظعروسمتضؿققامممممصـــوغـؿـؿمغلــوءمظؾؿعطرموماظؽقؾ م
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حؽــؿماإلظــفمطؿومترىمضـــدرهمممممظــقمذــوءمعـومعؾؽقػومسشرماظـػس م
ؼؼول مذرب مصالن ماٌوء معـ مشرل ماظـػس مأي معـ مشرل مأن مؼؾقـف* مسـ مصقف مو مذربم
بـالثيمأغػوسمصلبوغفمسـمصقفمؼبمطؾمغػسمومؼبمسلوئؾماظذلعذي:مطونمصؾكماهللمسؾقفموم
دؾؿمؼؿـػسمؼبماإلغوءمعرتنيموؼبمررؼؼمأخرىمثالثومأيمبعدمأنمؼؾقـقبفمسـمصقفمبكبدؽبظقؾمعوم
ؼبماظؾكوري:مأغفمصؾكماهللمسؾقفمومدؾؿمغفكمسـماظؿـػقسمؼبماإلغوءمومؼؼولمغػسمأوم
غػلنيمأيمظقمذوءماهللمعومعؾؽماظـصورىموػرانمسشرمغػسمومضدؿبرؽبوؽبىمعومعـمدوسيموم
غػسمميرقبمسؾكماإلغلونمومملمؼؽـمصقفمذاطرامومعؿػؽرامإال مطونمسؾقفمترةمؼقمماظؼقوعي.م
ضولماظلققرلمومععـكمترةمحؽبلؿبرة.مظطقػي:مبعٌمعؾؽماظروممومازلفمالونمبـمرؾوظقسم
إظبمسؾدماٌؾؽمبـمعروانمأنمؼؾعٌمظفمسوٌومعـمسؾؿوءماٌلؾؿنيمصػؽرمؼبمذظؽمصؼولمعوشلوم
إالماظشعيبمصؾعـفمإظقفمصوطرعفمعؾؽماظروممثؿمجوظلفمؼقعومومضولمظفمأتدريمملمبعـًم
ظؽؿ.مضولماهللمأسؾؿ.مضول:مألجؾمأنمأدلظؽمسؾكمثالثيمأذقوءمضول:مدؾؿبمسؿو مبدامظؽ.م
ضولمبؾغينمأنمأػؾماىـيمؼلطؾقنمومؼشربقنمومالمؼؿغقرقنمومالمؼؾقظقن.مضولماظشعيبم
غعؿ .مضول ماٌؾؽ :مأرغل معـوال مظذظؽ مزوػرا محؿك مال مؼؾؼك مسـدي مذؽ .مضول ماظشعيب:م
أرأؼًماىـنيمؼبمبطـمأعفمؼلطؾمومؼشربمومالمؼؿغقطمومالمؼؾقلمصؾقمملمؼلطؾمعوتموم
ظقمتغقطمضؿؾمأعفمثؿمضولمظف :مبؾغينمأنمخزائـماهللمتـؿػعمبفوماًالئؼمطؾفؿمومالم
ؼـؼصمعـفومذلء.مضولماظشعيب:مػقمطذظؽ .مضولماٌؾؽمأرغلمعـولمذظؽمضولمظفمأرأؼًم
اظشؿعيمؼقضدمعـفومأطـرمعـمأنمضبصكمومالمؼـؼصمعـمغقرػومذلء.مومطذظؽماظشؿسم
ثؿمضولمظفمبؾغينمأنماٌالئؽيمؼلؾققنماظؾقؾموماظـفورمومالمؼػذلونمأبدامضولماظشعيبم
غعؿمضولمأرغلمعـولمذظؽمضولماظشعيبمعـؾمغػسماإلغلونمؼصعدمؼبمجلدهمومؼفؾطمالم
ؼػذلمؼبمغقعفمومأطؾفمومشرلمذظؽمصلدؿقلـمأجقبؿفمومأجوزهمإجوزةمدـقيمصؾؿومأذنمظفم
ؼبماظرجقعمطؿىمظفمطؿوبومظؾكؾقػيمصؾؿومضرأهمسؾدماٌؾؽموجدمصقفمسفؾومظؼقممصقفؿمعـؾم
ػذاماظشعيبمومؼ قظقنمشرلهمأعرػؿ.مضولمظف:مؼومذعيبمطؿوبفؿمحرضقغلمصقفمسؾكمضؿؾؽم
صؼول:مؼومأعرلماٌمعـنيمامنومذظؽمظعدممحضقركمسـدػؿمومظقمرأوكمعومسظؿقغلمثؿمضولم
ظفماظشعيب:مطؿمسطوئؽمصؼولمظفمأظػنيمصػطـمشلومسؾدماٌؾؽمومسؾؿمأغفميـمثؿمضولم
ظف:مطؿمسطوؤكمصؼولماظشعيبمأظػون.مضولمظفمسؾدماٌؾؽمملمضؾًمأوالمأظػنيمومضؾًمثوغقوم
أظػونمضولمظف:مؼومأعرلماٌمعـنيمالمؼـؾغلمظلمأنمأسربمومتؾقـمأغً،مضولمسؿرمبـم
سؾدماظعزؼزمرضلماهللمسـف :م
تعــؾــؿمصؾــقسماظـؿرءمؼقظدمسوٌومممومظقسمأحؼمسؾؿمطؿـمطونمجـوػؾ م
*مؼؾقـفمسـمصقف:مأيمؼؾعدهمسـمصؿف
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صونمصغرلماظؼقممانمطونمســوظـؿومممطؾــرلمأذاماظــؿػًمسؾقفماظـؿقوصؾ م
ومإنمطؾرلماظؼقممومانمطونمجوػالممصغــرلمإذامردتمإظــقفماٌـــلوئؾ م
ومعرقبماظشعيبمؼقعومجبؿوسيمؼؼذصقغفمصؼولمعؿؿـالمبؾقًمطـرلمسزة .م
ػـقؽــومبؽبرؼؽـومشــرلمداءمعـكوعرممممظعزقبةمعـمأســراضــومعـومادؿقؾً .م
عـمبعدمسشرمومسشرمثؿمأربـعـيمممممسودوامإظقـفومضرةمأســنيماظؿعــس م
صــؿؾــؽـقػومبالمطؾرلمعؾقــؿــيمممممممظــؽـــمؼبماألوظـكمخبــدعيمعـــكقـس م
ؼعينماظؽػرةمأػؾؽفؿماهللمسودوامإظبموػرانمدـيمأربعيمومأربعنيمومعوئيمومأظػمبعدم
خروجفؿمعـفومدـيمتلعمسشرةمومػقمععـكمضقظلمعـمبعدماخل..مومدـيمخروجفؿمعـفوم
خورجيمسـماظعددماٌذطقرمتلعؾ.موماظؿعسماشلالك.مؼؼولمرجؾمتعسمومتوسسموماىؿعم
تعسمومأصؾماظؿعسماظؽمبمومػقمضدماالغؿعوش.موماٌؾقؿيماظؼؿول.مومضولمدعدمبـم
سؾودة مرضل ماهلل مسـف ماظققم مؼقم ماٌؾقؿي مو مذظؽ مؼب مشزوة مصؿح معؽي مو مطون معـ مخدلم
دخقشلؿمشلومػذهماٌرقبةماظـوغقيمأػؾؽفؿماهللمأغفؿمزحػقامشلومؼبمعراطىمطـرلةمومأردقام
مبردكمايرؼشي* م شربلموػرانمثؿمخرجقامظؾدلخقالمومرجوالمؼبمسدقبةمومسددمومضقةموم
عدد.مومضدمزحػمإظقفؿمعصطػكمبـمؼقدػمبويماٌؿؼدمماظذطرمؼبمسبقمأربعيمأالفمصؾؿم
ؼؽـمظفمبفؿمروضيمومظؼدمأخدلغومذقكـوماألطؿؾمومأدؿوذغوماألعـؾمخومتيماػؾماظؿقؼقؼم
و مأسؿدة مأػؾ ما ظؿقصقؼ ماظشقخ مدقدي مسؾد ماظؼودر مبـ مسؾد ماهلل ماٌشرؼب مذرف ماهلل مؼبم
اىـونمعؽوغفمومأحؾفمعـماظػردوسمعقطوغفمومطونمحوضرامظؿؾؽماظقضعيمأنماظؽػرةمٌوم
تؽوعؾمسلؽرػؿمؼبماظدلقبمومبؼلمجؾمعددمػؿمؼبماظؾقر:مملمؼعؿؾقامصػومظؾؼؿولمومملم
ؼطؾؾقامذبودظيماظرجولمومإمنومزحػقامظؾؾؾدمجبؿقع ماظرجوظيموماظػردونمومػؿمطفقؽيم
اظرحكمؼبماظدوران،مبورودػؿمطرسدمعؿصؾمومرصوصفؿمطؿطرمعـفطؾمالمؼلؿطقعمأحدم
ضربفؿ مو مال مؼؽر مذفوع مسبقػؿ مو ماٌلؾؿقن مصبعؾقن مأعوعفؿ مو معو مغبؾ مسؾقفؿ معـم
اٌلؾؿنيمإالمضؾقؾ.مومععمذظؽمملمؼرجعمعـفؿمإالماظؼؾقؾمومأنماظؾويمعصطػكمدؼطمذظؽم
اظققممسـمصردفمظشدقبةمهرؼضفمسؾكماىفودمومطـرةمسدوهمومطؿوئىمبينمسوعرمواضػقنم
ومظؾؿلؾؿنيمخوذظقنمصؾؿمؼصؾقاماٌدؼـيمحؿكمخالجقػومومػربمدوطـفومومػذامععـكم
ضقظلمبالمطؾرلمعؾقؿيمومأخدلغلماظشقخماٌذطقرمأغفؿمٌومزفروامأوالمسبقمايرؼشي*موم
اجؿؿعماٌلؾؿقنمسؾكمذظؽماظلوحؾمصصوروامؼرعقغفؿمبوظؽقرمحؿكمطشػقػؿمسـمذورهم
اظؾقرمومضولم:مومأولمطقرةمأتًمعـمأسداءماهللمغزظًمعـكمؼبماألرضمبؼدرمذراعمأومبوعم
ومضقظـومظؽـمؼبماألوظبماخل:مأيمأنمأخذػؿمظقػرانماٌرقبةماألوظبمؼبمأولماظعوذرمطؿومعرقب،م
*ماىرؼشيم:مذورهمؼؼعمبنيمرأسمصوظؽقنموماٌردكماظؽؾرلمحلىماٌصودرماإلدؾوغقيمومظقسمعقـوء.
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إمنومطونمخبداعمومعؽرموماحؿقولمالمحبربمومضؿولمومذظؽمأنمبرجماٌردكمأخذوهممبؽرم
ؼفقدي مو ماٌدؼـي مبعد مذظؽ مبلـني مإمنو مدخؾقػو ممبؽر مو مشدر مو مغؼض معقـوق مبنيم
اٌلؾؿني مو مبقـفؿ مطؿو موضع مذظؽ مألػؾ معوظؼي مضؾؾفؿ .مضبؽك مأن مأػؾ معوظؼي موضعًم
اظـؿفودغيمبقـفؿمو مبنيماظؽػرةمسؾكممثوغقيمسشرمذررومصؽؾفومغؼضقػومو معـمورائفؿم
غؾدوػوموماٌـكقسماظغودر.مؼؼولمخوسمبفمطبقسمإذامشدرمبفمومصالنمخوسمبعفدمصالنم
أيمغؽٌ مومخقليمدبققالمأيمذظؽمومعـفماظؿـؿبكلبقسمومػقمادؿمدفـمبوظعراقمأيم
عقضعماظؿذظؾمومععؾقممسـدماظعربمانماظغدرمأوظفمسورمومسوضؾؿفمبقار .م
ومٌومأضؿرتمضؾقؾيمجرؼسماظغدرمبنخقاغفؿمرلؿمىقرماٌؾؽمسؿؿبؾققماظطؿللمسؾقفؿم
ؽب
و مسزعقا مسؾك ماظػؿؽ مبفؿ محذرتفؿ ماظشؿقش مبـً مشػور ماىرؼلقي مو مضوظً مألخقفوم
األدقدمالمتػعؾ.مصوبلمصودؿلصؾقامرلؿمبوظؼؿؾموماظليبمومضدمنومعـفؿمرجؾمؼؼولمظفم
رصوع مو مػق مأخ مرزضوء ماظقؿوعي ماٌشفقر مصودؿصرخ محبلون مبـ متؾع مأحد معؾقك ماظقؿـم
صزحػمإظبمجرؼسمصلبودػؿمإظبمآخرماظدػر.مومٌومبعٌمردقلماهللمسؾقفمومدؾؿمأػؾمبؽرم
ععقغيمإظبمبينمدؾقؿمؼعؾؿقغفؿماظؼرآنمصؾؿومسؾؿمبذظؽمسوعرمبـماظطػقؾمحشرمشلؿمرسؾم
عـمضؾوئؾمدؾقؿمومذطقانمومبينميقونمومبينمسصقيمصؼؿؾقامأػؾمبؽرمععقغيمطؾفؿمصؾؿوم
اخدل مبذظؽ مردقل ماهلل مصؾك ماهلل مسؾقف مو مدؾؿ مدسو مسؾقفؿ مصدثروا مو متالذقا مو مػبؾم
ذطرػؿم وماغؼطعمدابرػؿمبلؾىمدسقةمردقلماهللمصؾكماهللمسؾقفمومدؾؿمومدسومبعدمذظؽم
سؾكمسوعرمصلخذتفمشدقبةمطؿوعرقب .م
و مضقظـو مضرة مأسني م اخل ..مصنغفؿ مأحؾقػو مو مأحؾؿفؿ مو معـ مأضوصل ماألبؿبقؾبر مجؾؾؿفؿم
أداعفوماهللماآلنمظإلدالممومضطعمرجوءػؿمعـفومسؾكماظدوام.مضولمؼبماظعؼدموصدمعصعىم
بـ ماظزبرل مبقجقه مأػؾ ماظعراق مسؾك مأخقف مدقدغو مسؾد ماهلل مبـ ماظزبرل مصؾؿو مأدؿؼرمببفؿم
اجملؾسمضولمعصعى:مؼومأعرلماٌمعـنيمػمالءمرؤوسماظعراقمأتقًمبفؿمإظقؽمتقادقفؿم
عـمعولماهلل.مضولمجؽؿينمبعؾقدماظعراقمألسطقفؿمعـمعولماهلل.موماهللمالمصؼؾًمورؽبدؽبدؿبتؾب.م
وماهللمإنمبمظكبلمبفؿمعـمأػؾماظشوممصرفماظدؼـورمبوظدرػؿ.مضولمسؾقدماهللمبـمضؾقون:م
أتدريمعومعـؾـومومعومعـؾؽمصقؿومذطرتمضولمومعؽبومذظؽمعـؾـومومعـؾؽمومعـؾمأػؾماظشومم
طؿومضولمأسشكمبؽرمبـموائؾ .م
مممسؾؼؿفومصرصومومسؾؼًمرجالممشرليمومسؾؼمأخرىمذظؽماظرجؾ م
أحؾؾـوكمسبـمومأحؾؾًمأغًمأػؾماظشوممومأػؾماظشوممأحؾقامسؾدماٌؾؽمبـمعروانم
ثؿماغصرصقامعـمسـدهمخوئؾني،مصؽوتؾقامسؾدماٌؾؽمبـمعروانمومشدرواممبصعىمبـماظزبرلم
رضلماهللمسـفؿو.مومعـمظطوئػماالذعورمؼبماحملؾيمضقلمابلماٌطوعمذيماظؼرغنيمغبدانم
بـمغوصرماظدوظيماظؿغؾيب .م
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إغلمألحلدمالمؼبمأدطرماٌصقػمممإذامرأؼًماسؿـوقماظالمموماألظػ م
ومعومأزـــفــؿومرولماسؿــوضـفؿوممممإالمظــؿومظؼــقومعـمذدةماظشغػ م
دخؾماظشؾؾلمؼقعومسؾكمذقكفماىـقدمرضلماهللمسـفؿومصقضػموماغشد م
سقدوغلماظقصولموماظقصؾمسذبممممومرعقغلمبوظـصقبدموماظصقبدمصعى م
المومحؼماًضقعمسـدماظؿالضـلمممعومجــزاءمعـــمضبىمإالمضبــى م
صلجوبفماىـقدمبؼقظف م
وممتــقًمأنمأراكمصـؾؿومرأؼؿؽممشؾؾًمدػشيماظلرورمصؾؿمأعؾؽمأظؾؽو م
عوتماظشؾؾلمرغبفماهللمدـيمأربعمومثالثنيمومثالمثوئيمظقؾيماىؿعيمظؾقؾؿنيمبؼقؿوم
عـماظؼعدةمبؾغدادمومدصـممبؼدلةماًقزرانمسـممثوغنيمدـيموماظشؾؾلمبؽلرماظشنيموم
دؽقنماظؾوءمطؿومؼبمابـمخؾؽونمغلؾيمإظبمذؾؾيمضرؼيمعـمضرىمأدرومذؾيمبؾدةمسظقؿيم
وراءمزلرضـدمعـموراءماظـفر م
صؿرتنيمابؿوسقػومشرلمشوظقيممطقػمؼؾوعمثغرموػرانمبوظؾكس م
ابؿوسقػومأذذلوػوموماظؾكسماظـؼصمومخبلفمؼؾكلفمخبلومإذامغؼصفمومؼبماٌـؾم
ضبلؾفومغبؼوءمومػلمبوخس .م
ضول مثعؾى مو مإن مذؽً مضؾً مبوخلي مو ماظؾكس مأؼضو مأرض متـؾً مبغرل مدؼل موم
اظؾكسمأؼضو153ماظظؾؿموماألبؽبوخكبسماألصوبعمومتؾوخلقامتغوبـقا .م
أخؾور مظطقػي مذرؼػي مو مغؾذ مررؼػي :مو مػل مأن مرؽبيؿب مصراغس مو مععـوه معؾؽ مصراغلوم
ادؿصرخماظـصورىمومعـمعبؾؿفؿماظؾوبيمخؾقػيماٌلقحمبزسؿفؿمومأرؾؼمؼدهمؼبمأعقالم
اظؽـوئسمصلجوبفمعؾؽماألغؽؾؿورمومعؾؽمدؽبؽقدؿومومعؾؽمتقرطو*مومعؾؽمبرذؾقغيمومحشدم
إظبمتقغسمدـيممثونمومدؿنيمومدؿؿوئيمصؿقاصدتمأدورقؾفؿمبؼرروجـيمبعدمأنمعؾهم
اظلوحؾمبوٌرابطنيموماٌطقسيمزػوءمأربعيمآالفمومغزلماظـصورىمبوظلوحؾمؼبمزػوءمدؿيم
االفمصورسمومثالثنيمأظػمرجوظيمومصقفؿمدؾعيمعؾقكمومععفؿماظعؾفيمزوجيماظطوشقيم
ومتلؿكماظربقبقيمضوعقامبؼرروجـيمبعدعومحؽبصقبـقػومبوظؾقحمومطوغًمعوثؾيمدؿيمأذفرموم
أداروا مخـدضو مسؾك ماظلقر مبعقد ماٌفقى مو متزاحػقا مظؾؼؿول معـؿصػ ماحملرم مأول مدـيم
تلعمومدؿنيمصؿوتمعـماظػرؼؼنيمخؾؼمومػفؿقامسؾكماظعلؽرمبعدماظعكبشؽبوءمومتؽبرؽباعكم
اٌلؾؿقنمسـده.مشؾىماظؽػرةماٌلؾؿنيمبعدمأنمضؿؾماظـصورىمزػوءمػبلؿوئيمومابؿؾكم
153مغلكيمأم:مدؼطًمػذهماظػؼرة
*معؾؽمدؽقدؿومومعؾؽمتقرطو:مأيمعؾؽمدؽؿؾـدامومعؾؽمظؽلـؾقرغ
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اٌلؾؿقنمومزـقاماظظـقنمومػؿقبماظلؾطونمممدوحمحوزممبوظؿققلمعـمتقغسمإظبماظؼرلوانم
ثؿمأنماهللمأػؾؽمعؾؽفؿمصلصؾحمعقؿومبلفؿمأصوبفمصؾوؼعماظؽػرةمابـفمدعقوطمزللمبذظؽم
ٌقالده مبف موضً مربوصرتفؿ مسؿوظي معصر مو مطون مأعر ماظـصورى مسؾك مسودتفؿ ماظذعقؿيم
راجعومإظبماظعؾفيمصرادؾًماٌلؿـصرمأنمؼؽبؾؿبدكبلمشلومعومخلروهمؼبمحرطؿفؿمصؿقظبمسؼدم
اظصؾحماظؼوضلمابـمزؼؿقنمًؿليمسشرمسوعومومصؾحمصوحىمصؼؾقيمسؾكمجزؼرتفموم
أضؾعماظؽػرةمأولماظشؿوءمصفؾؽماظؽـرلمعـفؿمبوظرؼح.مؼؼولمأغفمأسطوػومسشرةمأغبولمعـم
اٌول مو مترك ماظـصورى مبؼرروجـي متلعني معـفـقؼو موبٌ ماظردؾ مؼب ماألضطور ممبو موضع.م
شرؼؾي :مو مٌو مبعٌ مععد ماٌعروف مبوٌعز مجقػر مسؾك معصر مبوظعلوطر مصؽون معـ معبؾيم
غبقظؿفمأظػمغبؾمعـماٌولمومأعقبوماًرثك** مومشرلػومعـماآلالتمومعؽقغيماظعلوطرمالم
ضبصقفومإالماهللمتعوظبمومذظؽمدـيممثونمومػبلنيمو مثالمثوئيمومؼبمآخرماظلـي،مصؿحم
عصرمومأخذػومعـمؼدموزؼرػومومرئقلفوماظعالعيمابـماظػراتماٌعروفمبوبـمخؽبـؿبزؽبابؽبيمطونم
وزؼرمبينماإلخشقدمعؾقكمعصرمثؿمتقزرمطوصقرماًصلمعقالػؿمٌومادؿؼؾممبؾؽمعصرموم
طونمميؾلمايدؼٌمومػقموزؼرمومطونمؼؼصدهماألصوضؾمعـماظؾؾدان.مومٌومعوتمطوصقرم
ادؿؼؾقبمبؿدبرلماٌؿؾؽيمومضؾضمسؾكمطـرلمعـمأربوبماظدوظيمومصؽبودؽبرمؼعؼقبمبـمطؾسم
صوخذمعـفمأربعيمآالفمدؼـورمومػبلؿوئيمومضدمضصدهمايوصظماظدارمضطينماٌشفقرمعـم
اظعراق،مصؾؿمؼزلمسـدهمحؿكمصرغمعـمأدوغقدمتلظقػفمومظفمتلظقػمؼبمأزلوءماظرجولموم
األغلوبمومشرلمذظؽ.مومٌومعدحمطوصقرمػؽبفؽبوػؾبؿؽبوماٌؿـيبمبؼصقدتفماٌؼصقرةمومػل م
ومعوذاممبصرمعـماٌضقؽوتممومظؽـفمضـقؽمطوظؾــؽوء م
بفومغؾطلمعـــمأػؾماظلقادممؼدرسمأغلوبمأػؾماظػالء م
ومأدـــقدمعـــؾبشؿبػرقبةمغــصػفمممؼؼقلمظفمأغًمبدرماظدجوم م
أرادمبوظـؾطلمأبقماظػضؾموماألدقدمطوصقرمشالمماإلخشقدمومػذاماظؼدرمعومشضمعـف*م
ومعوزاظًماألذرافمتففكموممتدح.معوتمدـيمإحدىمومتلعنيمومثالمثوئي مومخـزابيم
ػلمأممأبقفمومأوردمابـمسلوطرمعـمذعره :م
إنماظرؼوحمإذاماذؿدتمسقاصػفوممصؾقسمترعلمدكبقؽبىماظعوظلمعـماظشفر م
ومطونمطـرلماإلحلونمألػؾمايرعنيموماذذلىمدارامضربمعلفدماظـيبمصؾكماهللم
سؾقفمومدؾؿ،مظقسمبقـفومومبنيماظضرؼحماظـؾقيمدقىمجدارمواحدمومأوصكمأنمؼدصـم
**ماًرثك:ماألثوث
مممممفمؾب
ممعـف:مأدوءممظ
*مشمضممبمممم ممم
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صقفو مو مٌو معوت مغبؾ متوبقتف مإظب مايرعني مو مخرجً ماإلذراف مظؾؼوئف موصوء مظف ممبوم
أحلـمإظقفؿمصقفقامبفمومروصقامووضػقامثؿمردوهمإظبماٌدؼـيمصدصـقهمبوظدارماٌذطقرة .م
خؽبالظفؽبوماىقمصرصومومارؿلغقمبفوممومضدموؾًمظؾؽػرمجؾقةماظعرس م
اىق معرقب ماظؽالم مسؾقف مو مصرصو مأي مخوظصو مو محؼقؼؿف معلخقذ معـ ماظصرؼػ مو مػقم
اظػضيماًوظصيماظيتمالمؼشقبفومششقبومومضولمابـمعوظؽمؼبماًالصي.موماظـوغلمطؾؽبوغكم
أغًمحؼومصرصومأيمدؽـًمضؾقبفؿمعـمأرجوفماًقف.مضولمأبـمدرؼد :م
مطـؾًمرؼعًمظؾقٌمصوغزوتممحؿكمإذامشوبمارؿلغًمإذامعضك .م
اظـؾًممبـؾـيمومالممومتوءمضطعيمعـماظضلنمأومععفوماٌعزمالمععزمصؼط.موماظؿفؾلمػقم
اظظفقر،مأيمزفرتمظؾؽػرموماظعرسمؼلؿقؼبمصقفماظرجؾموماٌرأةمعومداممؼبمأسرادفؿوموم
ػؿمسرسمومػـمسرائسمومحصـمبوظقؿـ.مومضقشلؿمالمسطرمبعدمسروسمعـؾماولمعـمضوظفم
أزلوءمبـًمسؾدماهللماظعذرؼيمومطونمادؿمزوجفومسروسمومعوتمسـفومصؿزوجفومرجؾم
أسلرمأخبرمذعقؿ.اغؿفك.موماىؾقةماظظفقرمضدماًؾقةمومممومؼـكرطمؼبمػذاماظـؿظونموم
ؼردؿمؼبمػذاماٌقرـمأنمسؾقدماهللمبـمسؾدماهللمبـمروػرمبـمايلنيماًزاسلمومٌوم
عرضمسودهماظقزؼرمصؾؿقبوماغصرفمطؿىمإظقف .م
ذـؽرتمغعؿيماظعؾــيمسؾـلقبمإذممطـوغـًمإظــلمرؤؼـؿـؽمعقدؼي م
صوغلمطوألسرابلماظذيمجزيمؼقمماظؾنيمصؼول م
جزىماهللمؼقمماظؾنيمخرلامصوغفممأراغومسؾكماعؿـوسفومأممثوبً م
أراغومرابقوتماًدورمومملمغؽـممغؾبراػـمإالمبوغؿعوثماظـقاسً م
ومضولمسؼؾؿيمبـمسؾقدةماظؿؿقؿل :م
بعقدماظشؾوبمسصؿبرمحـونمعشقـى م
ؽب
رقومبؽمضؾىمؼبمايلونمرـروبمم
ؼؽـؾػينمظـقؾكمومضـدمذـطموؽبمؼؿبؾـفوممومسـودتمسـقادمبقــومومخـطـقب م
عــؿــعيمالمؼلؿــطوعمطـــالعـــفوممسؾــكمبـوبفومعـمأنمتزارمرضـقـى م
إذامشوبمسـفوماظؾعؾمملمتػشمدرقبهممومترضكمإؼوبماظؾعؾمحنيمؼؽـبقبؾب م
صــالمتـعدظلمبقــينمومبـنيمعؾبكؿرممدؼؿـؽمرواؼوماٌزنمحقٌمتصـقب م
دـؼــوكمؼــؿونمذومحيبمومسورضممؼــروحمبــفمجـحماظعشكمجـقب م
ظطقػي :مروى مأن مسؿر مبـ مأبل مربقعي ماٌكزوعل مو مصد مسؾك ماظقظقد مبـ مسؾد ماٌؾؽم
بدعشؼمصؼولماظلالممسؾقؽمؼومأعرلماٌمعـنيمصؼولماظقظقدمالمدؾؿًمومالمضربً.مضولم
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سؿر:مومعومذاكمؼومأعرلماٌمعـنيمضولمظف:مضوضًمسـؽماظعربمومضؾًمسـؽمغلوؤػوم
صؿعؿدمإظبمبـوتمسؾدمعـوفمتؿشؾىمبفـمحقٌمتؼقل :م
غظرتمإظقفومبوحملصىمعـمعــكمأذؽبؿؿبسفب،مأبؽبدؿبرفبمثونمأممأغًمحومل م
تؽبرؽباءؽبىمخؾػماظلقىمإعقبومظـقصـؾممأبقػؿمومإعقبومسؾدمسلسمومػوذؿ م
صؼول:مؼومأعرلماٌمعـني:مإنمطـًمضؾًمػذامصؼدمضؾًمبعده م
رؾنبماشلقىمحؿكمإذامعوموؽبجؽبدؿبغؽبفؾبممصددنموػــماٌلؾؿوتماظؽرائؿ م
صلرقبماظقظقدمومضقؽمومأحلـمجوئزتفموردقبهمألػؾفمعؽرعومومعـؾفومعومروىمأنمسؾدم
اهللماظـؿريماظـؼػلموصدمسؾكمايفوجمصؾؿومرآهمضطىموجففمومغظرمصقفمذزرامومػؿمأنم
ؼؾطشمبفمصؼولماظـؿري:معومػذامأؼفوماألعرل:دلظؿؽمبوظرحؿموماظؼرابي،مضولمايفوجمالم
ضرقببؽماهلل،مصضقؿـو،متعؿدمإظبمأخيتمزؼـىمومتؿشؾىمبفومحقٌمتؼقل :م
تضقعمعلؽومبطـماظـعؿونمإنمعشًممبـفمزؼــىمصـلمغلقةمخـدرات م
دســًمغلـقةمذـؽبؿماظعـراغنيمبدغــوممغقاسؿمالمذعـــومومالمشـــدلات م
صــؽبؾـؽبؿؿبمتـؽبرؽبسؽبـقؿبـكبلمعــؾمدـربمراؼؿفممخرجـمعـماظؿـعقؿمعؾبـعؿبؿؽبؿــكبرؽباتم م
ضولماظـؿري:مإنمطـًمضؾًمػذا،مصؼدمضؾًمبعده م
ؼـقارؼـمأررافماظؾـــونمعـماظؿؼكممومطبرجـمودطماظؾقؾمععؿؿرات م
ضولمظفمايفوج:مأظلًمأغًماظؼوئؾ :م
صــؾؿومرأوغـلمصرنمؼؽبلؿبدكبظـؽبمدوغفومممدذلموراءمعـماظؼلكمومايدلات م
ضولماظـؿري:مإغلمطـًمضؾً :م
ومٌومرأتمرطىماظـؿريمأسرضًمممومطـــمعــمأنمؼؾـؼقـفمخدرات م
صؼولمايفوج:معومطػوكمانمتراػومبـػلؽ،مصؾؼقؿفومبرطى.مصؼولماظـؿريمإغمبؿؽبومرطيبم
رصقؼلمومغبوريمأسرجمصضقؽمايفوجمومأجوزهمومٌومأغشدتمػذهماظؼصقدةمبنيمؼديم
دعقدمبـماٌلقىمرضلماهللمسـفمضولمسؾكماظؾدؼفي :م
ومظقلًمطلخرىموادعمجقىمذرسفوممومأبدتمبـونماظؽػمظؾفؿرات م
ومضــوعــًمتــراهمبنيمضقممصلصؿــــًممبــرؤؼؿـفومعـمراحمػقمسرصوت م
ؼــومظـفمعــمثغـرمأضقكمأػؾفمجزرامممظؾـوئؾوتمومأعلكمظؾعدامخؾس م
ؼومظفمعـمصقغماظؿعفىمععماظؿقلقبرمومأضقكمصورمومجزائرمومجزرمومجزراتم
عبعمجزرمومػقماظؼكبطعمومعومؼذبحمعـماظشوتمومسبقػوموماجزرهمأسطوهمذوتومؼذحبفوم
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أومبعكبرلـباموماىزارمأوماىزؼرمطلؽقًمعـمؼـقره.موماىزارةمبوظؽلرموماجملزرمعقضعفم
ؽب
وماىزارةمبوظضؿماظقدانموماظرجالنموماظعـؼمومملمؼؼولمجزؼرةماظؾقرمظؼطعفومعـماظدلقبم
بوٌ وء معـ مدوئر مجفوتفو مطفزؼرة معوظطي مو مصؼؾقي مو مسبقػؿو مأو معـ مشوظى مجفوتفوم
طفزؼرةماظعربمومجزؼرةماألغدظسمومجزؼرةمضقرمذاتماٌدنماظؽؾورمبنيمدجؾيموماظػراتم
وماظـوئؾوتمغزولماألعرموماظدواػلموماٌصوئى.مضولمسـذلةمبـمذدادماظعؾلل :م
إنمـؾؿمأخؾصـفؿمعــمطؾمغوئؾيممممممصالمدؾؿًمومالمأخطلغلماظـقب م
اٌػرد:مغقبموماىؿعمغوئؾوتمومبوظضؿمجؾؾمعـماظلقدانمجبـقبماظصعقدمومأرضم
وادعيمبوظلقدانمو معـفومدقدغومباللمرضلماهللمسـف مومغقبيمصقوبقيمومبقً مغقبلم
ططقبلمبؾدةمبػؾلطنيموماظعدامعبعمسدوموماًؾسمبوًوءماٌعفؿيموماظؾوءماٌقحدةموم
اظلنيماٌفؿؾي:ماألخذموماظغـقؿي.مؼؼولمخؾلًماظشلءمأخذتفمومشـؿؿفمومرجؾمخؾوسم
شـوممومأخؾلؿفمأخذتفمعغوظؾيمومأددمبـمخؾقسموماًؾوديمبوظضؿماٌغـؿمومؼبماظؼوعقسم
خؾس ماظشلء مبؽػف مأخذه مو مصالغو محؼف مزؾؿف مو مششف مو ماًؾقس ماٌظؾقم مو مخؾوسم
طغرابمصرسمضؾقحمعـمجرؼرموماخؿؾلفمأخذهمعغوظؾيموماٌكؿؾسماألددمومممومؼـودىم
ػذامضقلمايؽؿوء:ماظدغقومطؾفومحزنمومعومطونمعـفومدرورمصفقمربحمومضقلمايرؼري م
ؼــومخـورــىماظدغـقـوماغــفوممذركماظردىمومضرارةماألطـدار م
دارمإذامعوماضقؽًمؼبمؼقعفوممأبؽــًمشـدامتؾومظـفومعـمدار م
ومضقلمأبلمربؿدمايوزنمؼبمعرثقي م
ػلماظدغقومتؼقلممبؾءمصقــفوممحذارمحذارمعـمبطشلمومصؿؽل .م
المؼغـرغـؽمعـــفومابـؿـلوعلممصؼقظلمعضقؽموماظػعؾمعـؾؽـل م
ومعـمأحلـماألذعورمؼبمعكلماألعقرمضقلمظؾقد :م
بؾقـومعومتـؾـؾكماظـفـقمماظطـقاظــعمممومتؾؼكماىؾولمبعدغوموماٌـصوغـع م
صالموـزعمانمصـرقماظدػـرمبقــــومممصؽؾمأعرئمؼقعومظـفماظدػـرمصوجـع م
ومعوماظـوسمإالمطوظدؼـورمومأػـؾـفومممبفومؼقعومحؾبـؾقػــومومتغدومبالمضـع م
ومميضقنمأردالمومتـكؾػمبعدػؿمممطـؿومضؿمإحدىماظراحؿنيماألصوبع م
وعــوماٌرءمإالمطوظشفـوبمومضـقئفمممؼـصـرلمرعـودامبعـدمأنمطونمدورع م
ؽبـدهؾبمعــماظؿؼكمممومعــوماظـؿولمإالمسـربـونمودائـــع م
ومعــوظــفماالمعـومأس قب
أظــقسمورائـلمأنمتـراخًمعـقيتمممظــزوممسصومهـكمسؾقفوماألصوبع م
أخــدلمأخـؾورماظؼرونماظيتمعضًمممأدؾببوبمطــلغــلمطـؾـؿومضــؿـًمراطع م
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صوصؾقًمعـؾماظلقػمأخؿبؾقمجػـفممتـؼـودممسـفـدماظغنيموماظـصؾمضورع م
صــالمتؾعــدنمأنماٌـــقــقبيمعـقسـدمممســؾقـــومصــدانمظؾـطؾــقعمومروظــع م
أســـوذلمعــومؼــدرؼؽمإالمتصقؾـومممإذامرحــؾماظــػؿـقونمعــمػقمراجع م
أتــفزعمممومأحدثماظدػرمبوظػؿـكمممومأيمطــرؼـــؿمظـؿمتــصؾـفماظؼقارع م
ظعؿركمعومتدريماظضقاربمبويصكمممومالمزاجراتماظطرلتـومهللكبمصؽبوغكبــع م
ضولمصو حىماألشوغلمصقومسفؾـبومعـمحلـمأظػوزفمومصقيمإغشودهمومجقدةماخؿقورهم
ومٌومأغشدتمبنيمؼديماٌعؿصؿمبـمػورونماظرذقدماظعؾودلمبؽكمحؿكمدوظًمدعقسفم
سؾك ميقؿف .مطون مسـؿون مبـ معضعقن مؼب مجقار ماظقظقد مبـ ماٌغرلة مثؿ مضول :مو ماهلل معوم
ؼـؾغلمظلمأنمأطقنمؼبمجقارمطوصرمومردقلماهللمصؾكماهلل مسؾقفمومدؾؿمخوئػمصفوءمإظبم
اظقظقدمصؼولمظفمتدلأمعـمجقاريمصؼولمظف:مظعؾؽمرابؽمرؼىمومظؽـمأحىمأنمتػعؾمصؿدلأم
عـفمؼبمأغدؼيمضرؼشمومظؾقدمبـمربقعيماظعوعريمؼـشدمضقظف :م
أالمطؾمذلءمعومخالماهللمبورؾ،مضولمظفمسـؿونمبـمعضعقنمصدضًمثؿمضولمظؾقد م
ومطؾمغعقؿمالمربوظيمزائؾ.مضولمظف:مطذبًمألنمغعقؿماىـيمالمؼزولمصؼوممأيمأبلم
بـمخؾقػي،مصؾطؿموجففمصؼقؾمظف:مضدمطـًمؼبمعـعيمعـمػذامصؼولمعومأحقجمسقينمػذهم
اظصقققيمإظبمأنمؼصقؾفومعومأصوبماألخرىمؼبماهلل،مثؿمأدؾؿمظؾقدمومحلـمإدالعفموم
رؾؾفمسؿرمالغشودماظشعرماظذيمضوظفمؼبمعدقبةمإدالعفمصؽؿىمدقرةماظؾؼرةمومأتكمبفومإظقف:م
سقضينماهللمػذامبف.مصزادمؼبمإسطوئفمػبسمعوئيمدؼـورمومسوشمظؾقدمعوئيمومػبليموم
أربعقنمدـيمتلعقنمؼبماىوػؾقيموماظؾوضلمؼبماإلدالم.مومػقماظؼوئؾ م
ومطؾمأغوسمدقفمؼدخؾمبقـفؿممدوؼفقيمتصػرمعـفوماألغوعؾ م
ومطؾمأعرئمؼقعومدقعرفمدعقفممإذامحصؾًمظــفمايـصوئؾ م
تـؾقف:مأصؿكماظعؾدودلمبؾطالنماظصالةمخؾػمإعوممعؼقسماظظفرمعلؿدالمبؼقلمظؾقدم
اٌور:مأظقسمورائلمإنمتراخًمعـقيت،ماظؾقؿني.مومأصؿكماظدلزظلمبوظؽراػي.مضولمابـم
شوزيمؼبم"تؽؿقؾماظؿؼققدمومحؾماظؿعؼقد"مضدمغؼؾمأنماظعؾدودلمسضفماظزعـمبشلءمعـم
ػذامومظؼلممبؽـوديمذقكـوماألدؼىمأبومزؼد مسؾدماظرغبـمبـمثوبًمصـظرمإظقفمومضدم
اسبـك مزفره مصؼول مظف مؼلؿدسين معـف مبدؼفي :مال متـقك مؼو مذقخ مال متـقل مصلغشدهم
ارووال .م
ؼومدؾقؾماظؽراممغػللمصداكممضؾًمالمتـقلمومأغًمطذظـؽ م
حػظماظدػرمصوسؾماظدػرمسـوممععمحولمسدعًمعـفوماغػؽوك م
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خؿــؿماهللمظؾـفؿقعمخبـرلمممإغــفمضــودرمسؾــكمصـعؾمذاك م
ومضدمطونمعرقبةمدؾبسكبلمظطعوممومطونماًطقىمابـمعرزوقمحوضرامؼبمذظؽماظصـقعمصؾؿوم
دغومعـمبوبماظؾقًمضولمابـمعرزوقمظعؾدماهللماظعؾدودل :م
تؼدممظصدرماظؾقًمؼومأؼفوماظصدر،مصؼولمبدؼفي م
بؾمأغًماإلعومموماإلعوممظفمصدر.مرغبفؿماهللمومغػعـومبفؿ.مآعني .م
ومطؾمذورضيماإلٌوممبورضيممعلمتفومسودمظؾعداءمطوظعرس .م
ذورضيمعبقؾيمعلخقذمعـماظشرؼؼمومػقماىؿولمومعشرؼؼمعقضعماظؼعقدمؼبماظشؿسم
بوظشؿوءمومبوبمظؾؿقبيمؼبماظلؿوء.مومضدموردمحؿكمعومبؼكمإالمذرضيمواظشرضقيمربؾيم
مبصرمومبغدادمومبقادطمومربؾيمبكبـقكبلؽبومبؾبقرمعـفومأبقمحوعدمربؿدمبـمايلـمومذورضيم
حصـمبوألغدظسمومأذرقمدخؾمؼبمذرقماظشؿسمواظـقبمؼبماظصؾغمبؾغموماإلٌوممأصؾفم
اىؿع مو مأمل مذعؿف مضورب معو مبني مذؿقً مأعقره .مضول مغصقى مبزؼـى ماشلؿ مضؾؾ مأنم
مًماٌرأةمبرضومهلـًموتزؼـًمطدلضًمواظدلقمصرسمابـم
مم
ممممضؽبم ممممممممممممم م مم ممممممم ممم مم ممممم م مممم مممم
وبورضيمعـمبرم
ؼرحؾماظرطى.م مممممممم
اظعرصيموواحد مبروقماظلقوبمأومضربمعـماظلقوبموهرؼؽفمأؼوهمظقـلوقمواظدلاقم
بؾدةمخبقارزمموجرجونم"وبرقمسبره"مظؼىمرجؾموذوماظدلضيمسؾلمرضلماهللمسـفمظؼؾفم
بفماظعؾوسمرضلماهللمسـفمؼقممحـنيموماظدلضيماظدػشيموبؾدةمضؾوظيموادطموجعػرمبـم
برضون مربدث .مواظدلاق معرطقب ماظردقل مصؾك ماهلل مسـف مودؾؿ ،مظقؾي ماالدراء موبؾدةم
حبؾىم "وبرقمدؼورماظعربمتـقػمسؾكمعوئي.ماغؿفك.مواٌلمتممايزنمودؾؾفمأنمذكصوم
مؿ"موؼبم
مم
ممممتؽبمؽبمممم
ممضؾؾمامتوعفمصؼقؾمعلم
مممظمؽبمدمهؽبمؾبممم ممم مممممممم
عـماظعربمسؿؾمصـقعومصوجؿؿعمصقفماظـوسمصؿوتموم
م مممممم مم مم مم مممممممم ممم مممممممممم ممممم
تقضقح ماظشقخ مخؾقؾ مسؾل مابـ مايوجى مبلؽقن ماشلؿزة مومبــوت مصقق ماظزبقدي مػقم
اىؿوسيمعـماظـلوءمواظرجولمؼبمحزنموسـدماىقػريماظـلوءمصبؿؿعـمؼبماًرلمواظشر .م
تـؾقف:ماٌلمتمظقسماظطعومماظذيمؼعؿؾمصقفماألرعؿيماظـؿوغقيمإنمطوغًمسودةمصبعؾم
اظطعوممصقفمطؿومجرتمبذظؽمؼبمأرضـو،مصبعؾماظطعوممظؾـلوءماظالتلمصبؿؿعـمؼبمدارم
اٌقً موايؽؿ مؼب مػذا مأغف معـ مضؾقؾ ماظصدضوت مواهلل مأسؾؿ مأغظره موضد مغظؿً ماظقالئؿم
اظـؿوغقيمصؼؾً :م
أسذارمزبؿونمغػقـعيمضودمممموخرسمغػوسمظؾؾـوءمومطقدة .م
علدوبيمدسقةموحذضيمضرآنممموظقؿيمسرسمظؾؿقظقدماظعؼقؼي .م
اٌلدوبيمػلمرعوممصبعؾموؼدسكمإظقفماألصدضوءمواىرلانمظؾؿقدةمصؼطموسؾكمعرادم
عـ مضول مػل مرعوم ماظدسقة وػل مبػؿح ماظدال مو مضقل متطرب مبضؿفو مشؾطقه مصقف موؼبم
مموضولمبعضفؿماظدسقةمبوظػؿحماظرجؾمؼـودؼؽموبوظؽلرةماظذيمؼدسكمإظبم
مم
ممممؾبضمؽبؿمؿبمممم مممم م مممممم ممممممممم ممممم م ممممممم مممممم م ممممممم مممم م ممم
اظؼوعقسمومت
مممممم
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ضقمموبوظضؿماظدسوءمإظبمرعومموعـؾماظقالئؿمضولماظشقخمبفراممؼبماظشوعؾمؼؽرهماإلتقونم
شلذهماظقالئؿمعومسداماظقظقؿيمصقفىمواٌلدوبيمطغرلػوموػقمخالفمعومؼبماٌؼدعوتمعـم
غذبماإلتقونمظؾؿلدوبيموإبوحيمعومسداه.مإنماٌؽروهمعومؼؼصدمبفماظػكرمواًرسمبضؿم
اًوءمودؽقنماظراءموملمأرمعـمتؽؾؿمسؾكمرعومماٌكمتموػقماالجؿؿوعمألجؾمحزنمواظعداءم
عبعمسدومواظعرسمعبعمسروسمورجولمسرسمبضؿؿنيمواعرأةمسروسموغلوءمسرائسم
واظعرسمبوظؽلرةمزوجيماظرجؾموظؾمةماألدد .م
تؼودؿماظروممالمغوظًمعؼوزلفؿممممذؿماٌعوضؾمععمعقضعماظدرس .م
اظروممتؼدمماظؽالممسؾقفؿموضقظلمالمغوظًماخلمأيمالمثؾؿفومماهللمشلؿموالمأعؽـفؿمعـم
اظؿؿؿعممبفومواظـقالمواظـولمواظـوئؾمؼبماألصؾماظعطوءمواظـقالمعبعفمأغقالموبوظضؿمجؾؾم
مولمبوهللم محؾػماظـقال.ماظـصقىم
ممممممبؽبم مممم
عـماظلقدانمواظـوزظيمعومحقلمايرممودوحيمعؽيموأ
م مممم مممم مممممممممممممم مم ممم ممممم مم مممم
واظؽرممضولمعروانمبـمأبلمحػصيمؼبمعرثقؿفمٌعـمبـمزؼودةماظشقؾوغل :م
ذػىمايقوءممبقتمععـمممموذػىماظـقالمصالمغقاال م
اظشؿماظطقؼؾمواٌعوضؾمواحدػومععؼؾموػقمايصـموؼؼولمظفمأؼضومصقصيمواىؿعم
صقوصل.مضولمتعوظب":موأغزلماظذؼـمزوػروػؿمعـمأػؾماظؽؿوبمعـمصقوصقفؿ"موؼؼولم
أؼضومظؼرونماظؾؼرماظصقوصلمواظدرسمواحدهمدرسمووؿعماٌدرديمسؾكمعدارس.مصؿقؿم
اٌدرديمزائدةموتؾقؼماىؿعمػـوموأصؾمدرسمسػومودردؿفماظرؼحمالزمموعؿعدمواٌرأةم
دردومحوضًمواظؽؿوبمؼدردفموؼدردفمدردومودراديمضرأهموإدرؼسماظـيبمصؾكماهللم
سؾقفمودؾؿ،مظقسمعـماظدراديمطؿومتقػؿفمطـرلونمألغفمأسفؿلموازلفمخـقحموظؾؿدرسم
طؿـدل ماظؽؿوب مواٌدراس ماٌقاضع مؼؼرأ مصقف ماظؼرآن موعـف معدارس ماظقفقد مو ماظدرواس،م
مم م
مؿمطؾىمواٌدرسماظؽـرلماظدرسمواغدرس،ماغطؿس.
مممسمؾؽبممممم ممممممم مممم مم مممممم ممممممم م مممم مم
بوظؽلرم
ممم م
تـؾقف:اٌدردي ماٌؿعورصي مسـدغو ماآلن موػل ماظيت متؾين مظدرادي ماظعؾؿ مأي مظؿعؾقؿفم
وتعؾؿف م طوٌدرديماظؾقسـوغقيمبػوسموعدرديمإبينماإلعوممبؿؾؿلونمواٌدرديماٌلؿـصرؼيم
واظؾوذقي مبؿقغس مواظؼشوذقي مؼب ماىزائر مواحملؿدؼي مبلم مسلؽر مغلؾي مإظب مبوغقفو مأبلم
اظػؿقحوتماٌـصقرمبوهللمدقديمربؿدمبـمسـؿونمصوتحموػرانمواٌمظػمؼبمعلرلةمصؿقفم
شلومػذاماظؽؿوبموسبقػومعـماٌدارسمملمتؽـمؼبمأولماإلدالممصضالمسـمععرصيماظعربم
شلومبفذاماالدؿموإمنومطوغًمدراديماظؼرآنمودوئرماظعؾقممبوٌلوجدمصؼط،مأوممبقاضعمالم
ؼطؾؼقنمسؾقفومادؿماٌدرديمحؿكمأنمػذاماالدؿمؼصرفمشلوموعقضقعمسؾقفوموإمنومطوغًم
ابؿداءمبـوءماٌدارسمآخرماظؼرنماظرابعموأولمعـمبينماٌدارسمواضؿدىماظـوسمبفمؼبمذظؽم
مادطلتلم
مم
مممممؽبممممم
مم ماظؾق
ماظدؼـ.
مممممم ممممم
ماٌؾؽم موضقام
ممم مممم
ماٌؾؼىم مممغظوم
مإدقوقم ممممم
مابـم مم م مم
مسؾلم ممم
مايلـم مممبـم م مم
مسؾلم مم م م
ممم م مم
أبق
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غلؾؿفم"ظقدطوت"مضرؼيمضربمرقسموػقمعـمأبـوءماظدػوضنيماذؿغؾمأولمأعرهمبويدؼٌم
واظػؼفمثؿماتصؾمخبدعيمسؾلمبـمذوذانمبؾؾكيمثؿمضصدمداوودمبـمعؽقولمبـمدؾفققم
مهماظؾوردالنموضولمظف:مالم
مم
مممظمؽبمدمكبممممممم م م ممممم مممم مم
دالنمصؾؿومزفرمظفمعـفماظـصحمدؾؿفمإظبموم
واظدماظلؾطونماظؾور م م ممممممم م ممممممممممممم م مم مممممم
دبوظػفمصقؿومؼشرلمبفمصؾؿومعؾؽماظؾوردالنمدبرمأعرهمصلحلـماظؿدبرلمثؿمدبرمعؾؽمابـفم
عؾؽشوهمٌومتؼؾدهمبعدمعقتمأبقفماألعرمطؾفمظـظومماٌؾؽموظقسمظؾلؾطونمإالماظؾفقمواظصقدم
ودخؾمغظومماٌؾؽمػذامسؾكماإلعومماٌؼؿدىمبوهللماًؾقػيمصلذنمظفمؼبماىؾقسمبنيمؼدؼفم
صؼقؾ مظف مؼو محلـ مرضل ماهلل مسـؽ مبرضك مأعرل ماٌمعـني مسـؽ موطون مذبؾلف مسوعرام
بوظػؼفوء مواظصقصقي موطون مطـرل ماألغعوم مسؾك ماظصقصقي ،مصلؽؾ مسـ مدؾى مذظؽ مصؼول:م
أتوغل مصقؼبموأغومؼبمخدعيمبعضماألعراءمصقسظينموضولماخدممعـمتؿػؼدمخدعؿف موالم
موطوغً مظفم
مممم
ماألعرلم ممممم م
مذظؽم مم مم
ممممم مصمممشمرمؽبمبمؽب ممم
مععـكم مضقظف
ممم مممم
مممم مممأسؾؿ
مممم مصؿو
ماظؽالبم ممشدا.
مممممم ممم م م
معـم مؼلطؾف
ممم مم
دبدم
مممم متعرصفم
ممممممم
ممم مصؾؿ
موحده
مصكرجم مم
مم مم مم
ماظلؽر
ؽبمؾب ممم م
ماظؾقؾم ممصممغمؾمؽبمؾمفم
مممممممم ممؼبم ممممم
معـم ماظؼربوء
متػذلسم مم
مطوظلؾوعم ممم م
اظؽالبم مممم ممم
مم م م
ممبذظؽ.مصلغومأخدمماظصقصقيمظعؾلمأزػرممبـؾم
مم
ممممذمكبػمؽبمممم ممممممممم مممممم ممممممممم ممم مممم مم
اظؽالبمصؿزضؿفمصعؾؿًمأنماظرجؾمطق
مم م م ممممممممممممم ممم ممممم م
ذظؽ موطون مإذا مزلع ماآلذان معلؽ مسـ معبقع معو مػق مصقف موطون مإذا مضدم مإظقف مإعومم
ايرعنيمواظؼشرليمبوظغمؼبمإطراعفؿوموأجؾلفؿومذبؾلفموأولمعدرديمبـوػوماٌدرديم
اٌشفقرةمبوظـظوعقيمبؾغدادموضدممظؾدرسمبفوماظعالعيماظشرلازيمصوعؿـعمثؿمصورمؼدرسم
بفوموإذامحضرتماظصالةمخرجموصؾكمؼبمبعضماٌلوجدموطونمؼؼقل:م"مبؾغينمأنمأطـرم
آظؿفومشصى"موطونمػذاماظقزؼرمؼلؿعمايدؼٌمومؼلؿعمسـف.معوتمرغبفماهللمدـيم
مثونموأربعؿوئيمبلفؾي*مضرؼيمضربمغفووغدم"صقفومضؾقرمعبؾيمعـماظصقوبي.مؼؼولمإنم
اظلؾطونمعؾؽشوهمدسمسؾقفمعـمضؿؾفمٌومدؽؿمرقلمحقوتفموادؿؽـرمعومبقدؼف.مظؼدمطونم
عـمحلـوتماظدػرموعـمأسظؿموالةماألعر.مورثوه مزوج مابـؿف:مابقماشلقفوءمعؼوتؾمبـم
سطقيماظؾؽريمبؼقظف :م
طونماظقزؼرمغظومماٌؾؽمظمظمةممغػقليمصوشفوماظرغبـمعـمذرفم م
صؾؿومملمتعرفماألؼوممضقؿؿفوممصردػــومشــرلةمعــفمإظبماظصدف م
ومإمنومأرـؾـومصقفماظؾقونمظؾدؼفمبفذاماإلحلونمومعقضعماظدرسمبقػرانمعلوجدػوم
ععمعومطونمصقفومعـماٌدارسماظيتمدردفوماظؽػرةمومسػقامرزلفو.م م
طوغًمحدائؼماألحداقمعقغؼيممصلبدظًمبـقسلماىػسموايدس .م
ايدائؼمػلماظؾلوتنيمسؾقفومحؾؼموحضوئرموجدرانموؼبماظؼوعقسمايدؼؼيماظروضيم
ذاتماظشفرمواىؿعمحدائؼمأومطؾؿومأحوطمبفماظؾـوءمأوماظؼطعيمعـماظـكقؾموبؾدةمعـم
مؾؿيماظؽذابمصؾؿومضؿؾمسـدػوم
مممممم
مممممفبلمؽبقمؿبمممممم ممم ممممممممم مم
أسراضماٌدؼـيموحدؼؼيماظرغبـمبلؿونمذفرمطونمظـؿم
م ممم مممممممممم ممممممممم م ممم ممم مم م ممممم
29:

سفائب األدػار و ظطائف األخؾار

زلقً محدؼؼي ماٌقت موطففقـي معقضع مظؾين مبربقع موايدضي مربرطي مدقاد ماظعنيم
طويـدوضي موايـدؼؼي مواىؿع محدق موحداق موأحداق موايدق مربرطي ماظؾوذنونم
وعقغؼي مععفؾي مواىػس مجبقؿ موصوء مودني معفؿؾي معـ مجػس مطػرح ،ماظؾؽقؿ موايدسم
بدالمعفؿؾيموحوءمودنيمعفؿؾؿنيماؼضوماظػلود.مؼؼولمدحلًمبنيماظؼقممأصلدتموضولم
ايفوجمؼبمعدحماًؾػوءموؼؼؿؾقنمعـمخوضمؼبماظدحسمواظدحسمإدخولماظقدمؼبماظشوةم
مطرعونم مدوؼؾيم
ممممممم
مواظدحوسم ممممم
مممقب ممممم مم
مممم معرم
ماظعؾللم مطؿو
مزػرلم ممممم م
مضقسم مممبـم ممم
مصرسم ممم
داحسم مممادؿمم ممم
ظؾلؾخ مو مم م
قبمممن مؼب ماظػكوخ مأي موػران مطوغً مطلغفو محدائؼ مبلوتني مزبؿؾػيم
صمؾقو
ممم م
متشدػو ماظ
ممممم مم مممم
صػراء
األرعؿيمواظرؼوحنيمصوبدظًمعـمذظؽمبوظؽػرةماظؾؽوممأػؾماظػلودمواآلثومموأيمظقممأضؾحم
عـماظؽػرموأيمصلودمأذدمعـفمؼبماظدلمواظؾقرموٌوموصدماٌموجشقن مسؾكماٌفديماًؾقػيم
بـمأبلمجعػرماٌـصقرمبـمربؿدمبـمسؾلمبـمسؾدماهلل مبـمسؾوسمضولمظفمعومضؾًمؼوم
عوجشقنمٌومصورضًماٌدؼـي،مضولمضؾً م
هللمبـــوكمسؾـكمأورـوغـفمجـزســومممضــدمطـًمأحذرمػذامضؾؾمأنمؼؼعــو م
عوزالمواهللمضقؿماظدػرمؼرػػــــينمممحـؿـكمورسينمعـمبعدػومجرســـو م
صؾقضعماظدػرمؼبمعومجوءمذبؿفــدامممصالمزؼـــودةمصــققمذلءمعــومصــعو م
صلسطوهمأظػمدؼـورموضولمبعضفؿمزلعـومذبـقنمؼبمدؼرمػرضؾمؼؼقل :م
ٌومأغوخقامضؾقؾماظصؾــحمسقــلفـؿممموغبؾقػــومودورتمبوظدبــلماالبــؾ .م
مكمودعــعماظعنيمؼـــفـؿـؾم م
مممممم ممممممم ممممم مممممم مممم
ترخقامإظ
وضؾؾًمحبؾــؾماظلقــػمغوزرػـؿممممم
وودســًمبؾـــــونمسؼــدهمســؿــؿمممغودؼًمالمغبؾًمرجالكمؼــومحـؿؾ م
مممممؼومحوديماظعقسمؼبمتـرحـوظؽماألجؾ م
ممغقدسفؿم
ممملمؿبمممم م
ؼومحوديماظعقسمسرجمط
ممم ممم مممممم مم مم
إغلمسؾكماظعفـدمملماغـػضمعقدتفؿممؼوظقًمذعريمظطقلماظعفدمعــومصعؾـقا م
وضولمآخر :م
ظــؿـومسؾؿًمبونماظؼقممضـدمرـقؾــقاممومراػــىماظدؼــرمبــوظـــوضـقسمعشؿغؾ .م
ممعـرتمبؽماإلبؾم م
مممممممممممؽبؾمؿبمممم ممم ممم مم
ــومراػـىماظـدؼرمػمـ
ذؾؽًمذعريمسؾكمرأدلموضؾًمظفممؼمممممممم
ؽبممموضــولمظــلمؼــومصؿـكمضوضًمبؽمايقؾ م
ممممؽبمجمموم
صــقـمظـلموبـؽـكمورقمظـلموو
ممم م مممم ممممم مم مممم مممم
إنماًقومماظيتمضــدمجؽًمتطؾؾفوممبــوألعــسمطــوغـقامػـوموماظققممضدمرحؾقا م
ربــلمربــودــفومروغمأتقحمشلوممعؾبــؽؿــقؾماظلــفــرمظــفومعـؽـرمايقس م
ربوهمميققهموميقوهمأذػىمأثرهموامنقكمطودسكموماعؿقكمضؾقؾيمواحملقماظلقادمؼبم
اظؼؿرموماٌوحلماظـيبمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمميققماهللمبفماظؽػرمواحملودـمعبعمحلـم
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بوظضؿ مسؾك مشرل مضقوس موايلـ ماىؿول موأعو محلـ مطؽرم موغصر مصفؿعف محلونم
وحلوغقنموتوحمظفماظشلءمؼؿقحمتفقلموهؿؿمعـمعؽوغفمهركمواٌؿقحمطؿـرلمعـمتعرضم
صقؿومالمؼعـقفمأومؼؼعمؼبماظؾالؼومواٌؿقوحماظؽـرلمايرطيموأبقماظؿقوحمؼزؼدماظضقػلمتوبعلم
وروغمعـمرغكمؼطغكمرغقامأومرغقوغومصفقمروغموروشقتموػقماظالتمواظعزةمواظؽوػـم
واظشقطونموطؾمرأسمضاللمواألصـومموطؾمعومسؾدمعـمدونماهللموعردةمأػؾماظؽؿوبم
مماظطوشقتمطعىمبـماألذرفموأعـوظفمودفرمطػرحمملمؼـؿم
مممممم
ممممممؽبممم مم مم مممم ممم ممم م مم ممممممممممم م مممممم مم
ؿعمرقاشقًمورقاغمو
واى م مم ممم مم ممم
ممورجؾمدوػرمودفورمودفرانمواظلوػرةمأرضمملمتقركموأرضمصبردػوماهللمتعوظبم
مم
ظمقمؿبالمًممم م مم مممممم م ممممم م ممم ممممم مممممممم مم مممم م ممممم مم ممممممم ممممم
ؼقم ماظؼقوعي موجؾؾ مبوظؼدس .مضول ماظشوسر م"بوظلفر معؽؿقؾ مبوظؾقؾ معشؿؿؾ" موايقسم
رؾى ماظشلء مبوالدؿؼصوء مواظذلدد مخالل ماظدور مواظؾققت مبوظغورات مواظطقاف مصقفوم
طوىقدونمواالجؿقوسمواىقاسمطؽؿونماألددموجقاسمبـمضطؾيمذوسرموجقذقيمبؾدةم
بوظشوم مضرب مغبوة معـفو مأبق مسـؿون ماىقذل ماحملدث موضقظل مشلو معؿعؾؼ ممبؽـر مأيم
عؽـر ماظذلدد مشلو مصؾؿ مؼرض ماظطوشقي مبلخذه ماألغدظس مبؾ مدبطك مشلذه ماظعدوة موأطـرم
اظػلودمواىقس .م
ضولمأغبدماظـقلوبقريمصوحىماظقاحدماٌػلر :م
تـػسمذقىماظصؾحمؼبمظقؾمسورضمممصؼــؾــًمسلوهمؼؽـؿػلمبعذار .م
صــؾؿــومصــشــومسـوتؾؿـفمصلجوبينمممأالمػؾمترىمصؾقومبغرلمغفور .م
ػـوممتماىزءماألولمحبؿدماهللمواظصالةمسؾكمغؾقفمسؾقفماظصالةمواظلالم.مأسؾؿمأغوم
تؽؾؿـومؼبمػذاماىزءم األولمسؾكمإغشوءموػرانموعومتداوظؿفومعـماظدولموعومداػؿفومعـم
األعقرماظطقاممواظـقائىماظعظومموعدةماظؽػرةموأػؾماإلدالم.مممممممممممممممممممممممممممم م
م
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ضائؿة املصادر و املراجع:
 - 1املصادر م
-2.2مأبقراسم(ربؿدمبـمأغبد) م
 مسفوئىماألدػورمومظطوئػماألخؾورم– مزبطقطمرضؿم 2744م– ماٌؽؿؾيماظقرـقي.ماىزائر .م
 ماًدلماٌعربمسـماألعرماٌغربمومايولمبوألغدظسمومثغقرماٌغربم– مزبطقطم(عؾؽل) م
مصؿحماألظفموعـؿفمؼبماظؿقدثمبػضؾمربلموغعؿؿف:مهؼقؼمربؿدمبـمسؾدماظؽرؼؿماٌمدليماظقرـقيمظؾؽؿوبم–ماىزائرم .2::1م
-2.3مأغبدمبـمدقـقنماظراذدى :م
ماظـغرماىؿوغلمؼبمإبؿلومماظـغرماظقػراغلم–مهؼقؼماٌفدىماظؾقمسؾدظل-معطؾعيماظؾعٌ:مضلـطقـيم 2:84م
-2.4مأغبدمبـمؼقدػماظزؼوغل :م
مدظقؾمايرلانمومأغقسماظلفرانم–مهؼقؼماٌفدىماظؾقمسؾدظلماىزائرم 2:8:م-2.5مايلنيماظقرثالغل :م
 مغزػي ماألغظور مؼب مصضؾ مسؾؿ ماظؿورؼخ مو ماألخؾور م– مزبطقط مرضؿ م 68:معؽؿؾيماظقرـقي-ماىزائر .م
-2.6معصطػكمبـمسؾدماهللماظدغبووي م
 ماظرحؾيماظؼؿرؼيمؼبماظلرلةماحملؿدؼيمزبطقطمرضؿم 4433م– ماٌؽؿؾيماظقرـقيم–ماىزائر .م
-2.7معلؾؿمبـمسؾدماظؼودر م
مأغقسماظغرؼىموماٌلوصرمؼبمررائػمايؽوؼوتموماظـقادرم–مهؼقؼمرابحمبقغورماٌمدليماظقرـقيمظؾؽؿوب:ماىزائرم 2:85م
2.8م-مسؾدماظؼودرماٌشرؼب :م
 مبففيماظـوزرمؼبمأخؾورماظداخؾنيمهًموالؼيماألدؾوغقنيمبقػرانمعـماإلسرابمطؾينمسوعرم–مهؼقؼمربؿدمبـمسؾدماظؽرؼؿم–معؽؿؾيمايقوةم–مبرلوتم(د.ت) م
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 - 1املراجع:
-3.2مإبـمدقدةماٌري:مسؾدماظلالم م
مدظقؾمعمرخلماٌغربماألضصكم–مدارماظػؽرم–ماظربوطم 2::8م-3.3مدعدماهلل:مأبقماظؼودؿ م
متورؼخماىزائرماظـؼوؼبم–م3جم–ماىزائرم 2:91ممأحبوثموآراءمؼبمتورؼخماىزائرم–مط3م–ماىزائرم 2:92م-3.4مدعقدوغلم(غوصرماظدؼـ) م
مدرادوتموأحبوثمؼبمتورؼخماىزائرم–ماظعفدماظعـؿوغل-ماىزائرم 2:83م-3.5مشوملمربؿد م
ماظؿورؼخموماٌمرخقنمؼبماىزائر-مضؿـماجملؾيماظؿورطبقيماٌغوربقيمسددم-:3-:2متقغسم .2::9م
-3.6مماظلؾيتمسؾدماظقاحد م
 معلؿقؼوت ماظـص ماظؿورطبل ماظؿؼؾقدي :مضؿـ ماظـفضي مو ماظذلاطؿ م– ماظدارماظؾقضوء 2:97-م
-3.7مطرلؼطق:مسؾدماظػؿوح م
ماظرحؾي:متلوؤالتمعـففقي:مضؿـمذبؾيماىدل-مسددم7ماظربوطم .2:98م-3.8مبؾدلواتمبـمسؿق:د م
مربؿدماظؽؾرلمومعشروسفمايضورى-مردوظيمعوجلؿرل-مدائرةماظؿورؼخ-مومػرانم 3113م
-3.9مغبدادو:مبـمسؿر م
مأبقراسماظـوصرموطؿوبوتفماظؿورطبقيم–مردوظيمعوجلؿرل-مطؾقيماظعؾقمماإلغلوغقيمومايضورةماإلدالعقي-موػرانم 3114م
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.

2:5

ممعـمضؾؾفؿ.م"دقرةمشوصرماآلؼيم32م ..................مص62
ممملمؼلرلوامؼبماألرضم
مممؽبم ممم م مممم ممم مم
-2م"أو
-3م"سبـمغؼصمسؾقؽمأحلـماظؼصص"مدقرةمؼقدػماآلؼيم14م .................مص62

-4م"إنمػذامشلقماظؼصصمايؼ"ممآلمسؿرانماآلؼيم:4م .........................مص62
مممم89م...مص62
مؿمغؼصصمسؾقؽ"مدقرةمشوصرماآلؼيم
ممممممم م مم ممم ممم ممممم مممممم
ممممقبمـمظ
عـفؿمعـمضصصـومسؾقؽمومعـفؿمع
-5م مم مممم ممم م مممم ممم مممممم
-6م"ظؼدمطونمؼبمضصصفؿمسدلةمألوظبماألحؾوب"مدقرةمؼقدػماآلؼيم222م .........مص62

 -7م " موعـ مذرؼؿف مداود مو مدؾقؿون م" مإظب مضقظف م"ؼقغس موظقرو" مدقرة ماألغعومم
اآلؼوتونم95موم97م ........................... ................................مص62
 -8م"إنماهللمأصطػكمآدممومغقحو"مإظبمضقظف"مذرؼيمبعضفومعـمبعض"مدقرةمآلم
سؿرانماآلؼيم44موم45م ....................... ................................مص62
-9م"وماظذؼـمعـمبعدػؿمالمؼعؾؿفؿمإالماهلل"دقرةمإبراػقؿم–ماآلؼيم1:م ............مص65
-:م"ومسـدػؿماظؿقراةمصقفومحؽؿماهلل"مدقرةماٌوئدةماآلؼيم54م ....................مص66
-21م"ضؾمصوتقامبوظؿقراةمصلتؾقػومإنمطـؿؿمصودضني"مدقرةمآلمسؿرانماآلؼيم:4م.....مص66
-22م"ومعـمملمحبؽؿممبومأغزلماهلل"مدقرةماٌوئدةماآلؼيم56م .....................مص66
"-23موعرؼؿمابـًمسؿران"مدقرةماظؿقرؼؿماآلؼيم23م ............................مص62
"-24و مجرؼـ مبفؿ مبرؼح مرقؾي مو مصرحقا مبفو ،مجوءتفو مرؼح مسوصػ م– مدقرةم
ؼقغسماآلؼيم33م ............................. ................................مص68
-25م"وظلؾقؿونماظرؼحمسوصػي"مدقرةماألغؾقوءماآلؼيم92م .........................مص68
-26م"ومطرعودماذؿدتمبفماظرؼوحمؼبمؼقممسوصػ"دقرةمإبراػقؿماآلؼيم29م .........مص68
-27م"صؾؿومحضروهمضوظقامأغصؿقا"مدقرةماإلحؼوقماآلؼيم3:م ......................مص71
"-28ومأغودلمطـرلا"مدقرةماظػرضونماآلؼيم5:م ..................................مص71
-29م"ربماٌشرضني"مدقرةماظرغبـماآلؼيم28م ..................................مص72
-2:م"ثؿمرددغومظؽؿماظؽرةمسؾقفؿ"مدقرةماإلدراءماآلؼيم28م ......................مص84
-31م"اظعوضؾيمظؾؿؿؼني"مدقرةماظؼصصماآلؼيم94م ................................مص84
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 -32م"ومأومحقـومإظبمعقدكمأنماظؼمسصوكمصنذامػلمتؾػؼمعومؼومصؽقن"مدقرةم
اإلسرافماآلؼيم228م .......................... ................................مص 85م
-33م"وأظؾلـومسؾقفؿمعومؼؾؾلقن"مدقرةماألغعومماآلؼيم1:م ........................مص 88م
-34م"دقؽػقفؿماهللمومػقماظلؿقعماظعؾقؿ"مدقرةماظؾؼرةماآلؼيم248م ................مص 8:م
-35م"ضدمطػرماظذؼـمضوظقامأنماهللمثوظٌمثالثي"مدقرةماٌوئدةماآلؼيم84م .............مص 92م
-36م"أذنمظؾذؼـمؼؼوتؾقنمبلغفؿمزؾؿقاموإنماهللمسؾكمغصرػؿمظؼدؼر"مدقرةمايٍم
اآلؼيم4:م .................................... ................................مص 98م
-37م"ؼومأؼفوماظذؼـ...مؼؾقغؽؿمعـماظؽػور"مدقرةماظؿقبيماآلؼيم234م ...............مص 98م
-38م"أػدغوماظصراطماٌلؿؼقؿ"مدقرةماظػوهيماآلؼي17:م ..........................مص 232م
-39م"صبعؾماظرجسمسؾكماظذؼـمالمؼعؼؾقن"مدقرةمؼقغسماآلؼيم211م .............مص 232م
-3:م"ومتؾؽمحفؿـومآتقـوػومإبراػقؿمسؾكمضقعف"مدقرةماألغعومماآلؼيم94م ..........مص 232م
-41م"حوصظقامسؾكماظصؾقاتموماظصالةماظقدطك"مدقرةماظؾؼرةماآلؼيم349م .........مص 247م
-42م "ومعـمؼلؾؿمومجففمإظبمهللمتعوظبمومػقمربلـ،مادؿؿلؽمبوظعروةماظقثؼك"م
دقرةمظؼؿونم33م ............................. ................................مص 247م
-43م"ومإظبماهللمسوضؾيماألعقر"مدقرةمظؼؿونماآلؼيم33م ............................مص 247م
"-44ؼو مأؼفو ماظ ذؼـ مآعـقا مارطعقا موادفدوا مواسؾدوا مربؽؿ مواصعؾقا ماًرل مظعؾؽؿم
تػؾققن"مدقرةمايٍماآلؼيم99م ............... ................................مص 247م
"-45ايؿدمهللماظذيمػداغومشلذامومعومطـومظـفؿدي.مظقالمأنمػداغوماهلل"مدقرةم
اإلسرافماآلؼي54م ............................ ................................مص 247م
-46م"ظؼدمجوءتمردؾمربـومبويؼ"مدقرةماإلسرافماآلؼيم54م ....................مص 247م
-47م"وادرواماظـفقىماظذؼـمزؾؿقا"مدقرةماألغؾقوءماآلؼيم4م .......................مص 248م
 -48م "ؼو مأؼفو ماظذؼـ مآعـقا مإذا مظؼقؿؽؿ مصؽي مصوثؾؿقا مواذطروا ماهلل مطـرلا مظعؾؽؿم
تػؾققن:مدقرةماألغػولماآلؼيم.............. ................................ 56مص 258م
 -49م "وأرقعقا ماهلل مو مردقظف مو مال متـوزسقا مصؿػشؾقا مو متذػى مرضبؽؿ "..مدقرةم
اإلغػولماآلؼيم57م ............................. ................................مص 258م
"-4:أوظؽؽ ماظذؼـ ماذذلوا ماظضالظي مبوشلدى مصؿو مرحبً موورتفؿ" مدقرةممممممم
اظؾؼرةم27م ................................... ................................مص 259م
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"-51مإنمهللمومإنمإظقفمراجعقن"مدقرةماظؾؼرةماآلؼيم267م .......................مص 25:م
-52م"مومآتؼقامؼقعومترجعقنمصقفمإظبماهلل"مدقرةماظؾؼرةماآلؼيم392م ...............مص 268م
 -53م" مثؿ متقصك مطؾ مغػس ممبو مطلً مو مػؿ مال مؼظؾؿقن" مدقرة مآل مسؿرانممممممممممممم
اآلؼيم272م .................................. ................................مص 268م
-54م"مإنماٌألمؼلمترونمبؽمظقؼؿؾقك"مدقرةماظؼصصماآلؼيم31م ..................مص 282م
مممم35م .................مص 282م
مامعومداعقامصقفو"مدقرةماٌوئدةماآلؼيم
ممممممـبممممممممممممم مممم ممممممممممممم
"إغومالمغدخؾفومأبد
-55م ممممم مممم مم
"-56وأغزل ماظذؼـ مزوػروػؿ معـ مأػؾ ماظؽؿوب معـ مصقوصقفؿ" مدقرة ماألحزابممممممممم
اآلؼيم37م ................................... ................................مص299م م

2::

صفرس األسالم
(أ)
مم،71م،82
ملم:مصم
ماألبممقب مم مممإبراػقؿم(بوذو)مصم،82م256مإبـماألبور:مصم 93م144م

م

(سؾكمبـمأغبد):مصم،46م،62م،65م،:8م.233

م

مإبـمحزممإبـمإدقوق:مصم 65م مإبـمخؾدونم(ع):مصم م ،31م ،33م ،37م ،46م ،48م ،51م ،64م ،65م ،72م ،81م،83م ،93م ،9:م ،:1م ،:2م ،:8م ،:9م م ،213م م ،225م ،228م،232م
،233م،264م،267م .273م
مم(اظـؿرى):مصم،62م،63م،65م،:6م،:9م 225م
ممممممدلمقبممممممم مم مم
بـمسؾدماظ
مإم مممإبـمدرلؼـم:مصم،63م 67ممإبـمدقرؼو:مصم 66ممإبـمطرؼقنم(ؼقدػ):م،64م 66ممأبقراسم(ربؿد) :م،8م،:م،21م،22م،23م،24م،25م،27م،28مم،29مم،2:م،31مم،32م،34مم،35م،36م،37مم،38م 39م،3:م،44مم،45مم،46م،47م،48م
،4:م،54م،55م،57مم،59م،61م،62م .67م
مإبـمعوظؽم(أبقمسؾدماهلل):مصم 29482488728268:م-ماألخطؾ:مص 252869م

م

مإدرؼسماظـيب66865:ماألصؿعك:مص 67863893892مماإلصؾفوغل:مص 63ممإزلوسقؾم(اٌقظب):م284826582648263826282598257857832-ماألوزاسل:مص :5م

م

(ب)

موم(أغبدماظؿؿؾؽيت):مصم6384:832،:2
مممقبمممم مممممممم م مم مم
مبوب-ماظؾوجلم(أبقماظقظقد):مصم24489:

ماظؾكورى:مص-ماظدلزظل:مص 82م

م

م

م،:م،23مم،34م،65م،66م،67مم،69م،:8مم،21:م،248م،25:م289

م
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مبودؼسم(إبـمبؾؽني):مصمبودؼسم(إبـماٌـصقر):مص 9:898ممبشورم(إبـمبرد):مص 251مماظؾغدادىم(خ):م 63848مماظؾؽرىم(أبقمسؾدماهلل):مصم،4:م،51م:9مم مماظؾالذريم(أغبدمبـمضبل):م7486:م مماظؾؾقدى:مص 7486:ممبقذالشؿم(عصطػكمبوي):م،56م،58م،27:م،281مم،282م .28:م(ت)
26782158::

م

ماظؿوزيم(إبراػقؿ):مصم متوذػنيم(ؼقدػمبـ):م،54م،77مم،:4مم،:7م،:8مم،::م،211م،212م،216م،21:م،244م،248مم22384:

م

،249م،267م،268مم .271م

ممتومم(أبق):مصم 23888:889مممتقؿم(أبق)ماظقػراغل:مص :6مماظؿـللم(ايوصظ):مصم 25:82198:4846مماظؿقفوغلم(أبقمعقدك):م236866855م مماظؿقجقينم(أبقزؼد):مص :88:583:م(ث)
ماظـعؾيب:م 241879871مماظـعوظيبم(سؾدماظرغبـ)م:م 81م-مثالمثـني:مص 77م

(ج) م

ماىوععلم(سؾدماظرغبـ)مصمماىرجوغل:م 65862848ممجرؼرم(اظشوسر):م 2518239893887869ممعبقؾم(بـقـي):مصم 283مماىـقدم(اظصقؼب):مصم 292مماىقالغكم(سؾدماظؼودر):م 261825:82:م-ماىقزيم(آبـ):مص :5868م

،46م،48م،4:م،56م235
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مجقػرماظصؼؾل:م-ماىقػري:صم

2938:78:2853

م

298826382558247823:896893879869

م

(ح)
 -حوزمم(ممدوح):مص 98

مايفوجم(آبـمؼقدػ):مصمحفرم(إبـ)ماظعلؼالغل:مص 25:ممايرؼرى:مصم 29:88:ممحلـمبوذو:مص 275ممايلـماظؾصرى:مصم 91887ممحلونم(إبـمثوبً):مص 257823786:مم(أبق)مايلـماٌرؼين:مصم 26:8243822982278228ممايؼم(سؾد)ماٌرؼين:مصم 218،22:8227ممغبقدم(أبقمعقدك):مصم،81مم،269م .271م(خ)

2:18295826182338232892885

م

مخزرم(اٌغراوي):مصممخزرم(إبـ)مربؿد:مصم :88:78:3853852849مماًػوجل:مصم 25:82518239892873871866مماًطقىم(إبـ)مظلونماظدؼـ:مصم 249822882278214846837ممخؾؽونم(إبـ)م(سؾدماظغـك):مصم292822189984:م مماًؾقؾم(إبـمأغبد):مصم 267ممخرلماظدؼـم(إبـمايلـ)مصم،5:،م،61م،235م،271م،272م،273مم،274م .275م(د)
2528:6849

م

مإدرؼسم(األطدل):مصممدرؼدم(إبـ):مصم 2948266825682378216ممدالعيم(أبق):مصم 8:884883م21:82198:1896

م
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(ذ)
-ماظذػؾك:مصم

25:863851

م

(ر)

مربقعيم(سؿرمبـ):مصممإبـمرذدم(أبقماظقظقد):مصم 21882138211ممروعوشم(رومعقؾقس):مصم 277823389:مماظرعوصكم(عصطػك):مصم،55م 23:ممرعضونمبوذو:مصم 275مماظرضقؼم(إبـ):مصم 226م(ز)
748294

مزروقم(اظشقخ):مصمماظزبرلم(سؾدماهللمبـ):مص 29182588:1896884ممزضوقم(إبـ):مصم :5ممزطرؼوءم(أبق)مايػصك:مصم،93م،:4م،213م،244م 269ممزؼدم(أبق)ماظؼرلواغل:م 99ممزؼريم(بؾؽنيمبـ)مصم 2748267821:821682158::8:88:68:38:2853ممزؼريم(إبـمعـود):مصم 215853مماظزػري:مصم 63م(س)
مدقـقنم(أغبدمبـ):مصم 36824ممإدقوقم(إبـمايلـ):م 2748273827185:مماظلكووىم(ربؿد):مصم 276859846ممدعقدم(إبـ)ماىزائرى:مصم 6:مماظلـقدكم(سؾكمبـمدحق):مصم 26822مماظلـقدلم(ربؿد):مصم 92826مماظلؾؿوغكم(إبـماًطقى):مصم 63مماظلؿقأل:مصم 2788258ممدقػماظدوظيم(األعرل):مصم 94892مماظلققركم)جاللماظدؼـ):مصم 289822489:848834م227
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(ش)
ماظشؾيبم(اظصقصك):مصمماظشوذظلم(أبقمايلـ):مصم 262مماظشرؼػم(اظغرغورل):مصم 242ممذعؾونماظزغوطل):مصم 25782568255857855مماظشرؼلل:مصم 8:869867مماألذعٌ:مصم 27:8225872871مماألذعرىم(أبقمايلـ):مصم،2:م،214م .218مماظشقؾوغل:مصم 299827882648241891886863مماظشرلازىم(أبقمإدقوق):مصم 29:82228218م(ص)
292

م

ماظصؾوغم(إبـ):مصممصعدم(إبـ)م(اظؿؾؿلوغك):مصم4:847م ممصرحم(إبـ):مصم :1ممصالحماظدؼـم(األؼقبل):مصم 212م(ض)
2748223847

م

م
م
(ط)
ماظطدلىم(إبـمجرؼر):مصم-مرؾقيم(إبـماظزبرل):مصم 81879م

2778265826282318:9865851848

م

(ز)
(ع)

مسؾودم(إبـ)ماٌعؿؿد:مصممسؾدماٌؾؽم(بـمعروان):م:مصم،69م،85م،96م،:5م،227م،252م،289م 291م2488211

م
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مسؾدماٌمعـم(بـمسؾل):مصممسؾقدماهللماٌفدي:مصم 21:885ممسرصيم(إبـ)مربؿد:مصم 2738229822389:ممسروجم(إبـمايلـ):مصم،5:م،61م،271مم،273م 274ممسؼؾيم(إبـمغوصع):مصم 219896895م-مسـونم(أبق)ماٌرؼين:م،8:م،228م،22:م،231م،26:م 271م

271826982688243822182178215821482128211

-مسـذلةم(آبـمذداد):مص 2968263825882428235891

مسقوضم(اظؼوضك):مصم-مسقنم(ربؿدمبـ):مصم :7856852م

2158211873871866

م

(غ)
ماظغدلؼينم(أغبد):مصمماظغرابم(أبقمايلـ):مصم 2858265825382528251مماظغزالم(أغبد):مصم 245878849846مماظغزاظلم(أبقمحوعد):مصم 2238222821486:82:مماظغوزىم(إبـ):مصم :7ممشوغقيم(إبـ)مضبل:مصم 2748225مماظغقغلم(صرؼع):مصم 24:م(ف)
82

م

ماظػراسم(أبق)مايؿداغل:مصم 8:مماظػكرمرازيم(صكرماظدؼـ):مصم71م مماظػرجم(أبق):مصم 99مماظػرزدق:مصم 2878237893887م(ق)
ماظؼوضكم(أغبدمبـ):مصممضؿقؾيم(إبـ):مصم 282مقبممم(ربؿد):مصم 237م
مممار
مضدماظؼراؼبم(وظلماظدؼـ)مصم،82م،216م 232ممم 21882178212م
مي:مصم
ممممممقب م مم
ضراضشماظغز
ممممم27285:
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م
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ماظؼزوؼين:مصمماظؼشرليم(إبـ)مصم 29:82228218مماظؼقسم(آعرؤ):مصم 2878263889879م(ك)
238

م

مطـرلم(سزة):مصممطلقؾي:مصم 99895ممطعىم(إبـمزػرل):مصم،92،م 282مماظؽؾؾكم(إبـ):صم :98:889:851مماظؽقاشم(صوحل):مصم 245مماظؽؿقً:مصم 263م28982838259869

مظؾقدم(إبـمربقعي):مصم-مظؽقؾم(إبـمخؾقف):مصم:4

97896

م

م
م

(ل)

(م)

ماٌؿـيبم(أبقماظطقى):مصممربرزم(اظقظب):مصم 99ممعرزوقم(إبـ)ماًطقى:مصم 98882836828ممربؾكم(أبق):مصم 7:856829ممربؿدمبـمسـؿون(بويموػران):مصم 29982768239898891887885878867864858849844ممربؿدمبؽداشم(داي):مصم 2848281827882778276858856ممربؿدمبوذو:مصم 275مماٌرتضكم(اظزبقدي)مصم 216856824مماٌعؿصؿم(بـمػورون)مصم 23:888ممعلعقدم(إبـ):مصم 71ممعشقسم(سؾدماظلالم):مصم 262مماٌعرىم(أبقماظعالء):مصم 236ممعدؼـم(أبق)ماظغقث:مصم 262826182298214مماٌغراويم(ربؿد):مصم :5مماٌغقصؾم(أبقمسؾدماهلل):مص 2728:4827م293894892

م
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ماٌلعقدىم(سؾدماظرغبـ):مصم63851846م مماٌلرلىم(ربؿد)م:مصم 21689:مماٌطؿورلم(دوبؼ):مصم،4:م،64م،78م :8ممعوظؽمبـمأغس:مصم 284825:8223822282218:589:87186582:مماٌؼدادم(إبـماألدقد):مصم :8881مماٌؼرىم(أغبد):مصم 249846835ممعـدؼؾم(سؾدماظرغبـ)م(إبـ):مصم :4مماٌفوجرم(أبق)دؼـور:مصم 96895مماٌفدىمبـمتقعرت:مصم 2628261822982148211مماٌشرصكم(سؾدماظؼودر):مصم 28:826825824823مماٌغقؾلم(سؾدماظؽرؼؿ):مصم 272مماٌوزوغلم(عقدك):مصم،26م،46م 273ممعصطػكم(بـماٌكؿور):مصم 26822ممعلؾؿم(بـمسؾدماظؼودر):مصم 21م(ن)
ماظـوصرم(بـمؼعؼقب):مصممغوبغيم(اظذبقوغل):مصم 2878236مماظـققىم(إبـ):مصم :9ممغقاسم(أبق):مصم 28682368:686:ممغقحم(دقدغو):مصم،62م،65م،66م،75م،8:م،255م 263م(ػــ)
2188212

م

مػرعسم(اظققغوغل)مصمماشلقاريم(اإلعوم):مصم 2248223822184:849م(و)
66،6:

م

ماظقرثالغلم(ايلني):مصمماظقظقدم(إبـمؼزؼد):مصم 94ممومغزعورم(بـمصؼالب):مصم :28:1852مماظقغشرؼلكم(أغبد):مصم 272826:مماظقػراغلم(أبقماظؼودؿ):مصم :6م36835
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(ي)
ممقبممم ممممم مم مم مم
مم(بـمؼعؾل):مصم
مؼدمضبلم(بـمربؿد):مصم 2368:5855ممؼزؼدم(أبق)ماًورجل:مصم 85ممؼودنيم(إبـ)مسؾدماهلل:م 211877مم-مؼعؾكم(بـمسؾك)ماإلصرؼين:مصم،52م،53م،:2م،:3م،:7م،:8م 268م
مؼغؿرادـم(اظزؼوغل):مصم 273822:82198:4882ممؼعؼقبم(أبق)ماٌـصقر:مصم 242822782178212ممؼقدػم(إبـمؼعؼقب)ماٌرؼين:مصم 26:82618228821:ممؼقدػم(أغبدمبـ)م(اظقظل):مصم 223مماظققدلم(ايلـ):مصم 27:892مم م
ممممممممممممممم
:8

م

م

31:

صفرس اظؼؾائل واألعاطن
أرزؼق:مصم،58م
إزداجي:مصم،52م،53م،:6م،:7م .:8م
اإلدؿوغي:مصم،31م،59م،271م،276م 277م
اإلدؽـدرؼي:مصم،28م،76مم،9:م،:1م،:9م،214مم،216م،226م،243م 275م
أذرل:مصم،:9م 267م
اصؾفون:ممصم،63م 75م
اشؿوت:مص،211م،248م ،284م
اصؽون:مصم،52م،53م :7م
األغدظس:مص،32م،38م،48م،52م،53م،75مم،76م،86م،96م،9:م،:1مم،:7م،:8م،:9م،::مم
 ،211م ،222م ،214م ،215م ،217م ،218م ،227م ،229م ،22:م ،232م ،234م،243مم
،244م،245م،246م،247م،248م،249مم،262م،268م،296م،298م 2:2م
أغؼود:مصم،81م 82م
أوراس:مصم،:1م 225م
237

(ب)

اظؾذل:مصم
اظدلاغس:مصم،4:م،51م،95م،:7م :8م
جبوؼي:مصم،81م،84م،212م،214م،215م،217م،229م،267م،268م،269م 26:م
برضي:مصم،75م،:1م،::م،225م 22:م
برذؾقغي:مصم،234م،243م 292م
بلؽرة:مصم،213م 217م
اظؾصرة:مصم،261م278
اظؾطقوء:مصم،53م،:3م 235م
بطؾققس:صم،217م،242م،245م 284م
بطققة:مصم 226م
بغداد:مصم،99م،211م،225م،22:م،234م،23:م،244م،261م،262م 286م
بـغوزي:مصم 22:م
بـقمإدرائقؾ:مصم،51م،75م،76م،81مم،23م 234م
بـقممخبيت:مصم 52م
،51م:8

م

م

(أ)
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بـقمبودؼس:مصم
بـقمراذد:مصم،22م 7:م
بـقمعزشـي:مصم،::م،215م،298م 29:م
بـقمؼػرن:ممصم،51م،52م،54م،211م21:م م
225

م

،

(ت)

توػرت:مصم ، ، ،
تودظي:مصم،214مم 226م
توروداغً:مصم،211م 262م
توعلـي:مصم ::م
توزة:مصم،225م 226م
ترطؿون:مصم،63م 276م
تلوظي:مصم،55م 241م
تؾقالظً:مصم 58م
تؾؿلون:مصم ،:م ،22م ،26م ،37م ،52م،58م ،5:م ،61م،82م م ،84م ،:4م ،212م ،214م،218م
 ،219م ،21:م ،221م ،223م ،226م ،218م ،229م ،235م ،234م ،238م ،243م ،244م ،245م ،246م،247م
،2488249م،262م،261م،268م،269م،26:م،271م،272م،273م،274م،27:م .299م
تـس:مصم،52م 21:م
تقزر:مصم 229م
تقطري:مصم،:9م،215م 238م
تقجني:مصم،:4م،228م 245م
تقغس:مصم ،25م ،28م ،34م ،82م ،99م ،:4م ،213مم،217م ،218م ،21:م ،229م،245م،262م
،268م،269م،26:م،272م،273م،292م،293م 299م
 52مم 95م :7مم 212م225

اظـعوظؾيمصم
ثغؾى:مصم،69م،241م 278م
81

م

جوغوم(أوالد):مصم :8م
جؾؾمراذد:مصم،52م،:4م :7م
جربي:مصم 73م
اىرؼد:مصم 212م
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(ث)
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اىزائرم(اٌدؼـي):مص م ،26م ،27م ،32م ،34م ،37م ،39م ،49م ،5:م ،61م ،76م ،81م ،:4م،:6م
،211م،212م،215م،21:م،234مم،235م،267م،269م،26:م،271م،272م،274م،275م 299م
اىزائرم(اظؼطر):مصم،31م،32مم،38مم،54م،56م،59م،5:مم،:9م،::مم،256م 273م
جؾقظي:مصم 9:م
جـقة:مصم،76م،229م،234م 242م
ايؾشي:مصم
ايفوز:مصم،26م،28م،73م،86م 214م
األحالف:مصم،7:م 81م
غبزة:مصم،:9م 21:م
غبقون:مصم،55م،82م 235م
غبقدم(بـق):مصم :6م
77

م

(خ)

خزرم(بـق):مصم،52م
خزرونم(بـق):مصم،52م :5م
خرادون:مصم،225م،276مم 282م
اًضراءم(اىزؼرة)مص:م،:3مم،215م 245م
خؾقفم(أوالد):مصم،52م .:4م
(د)
داغقي:مصم 243م
دراكم(جؾؾ:مصم 226م
درغيم(جؾول)مص:م،95م،22:مم 284م
دظس:مصم،214م،219م،267م 268م
دعشؼ:مصم،22:م،،262م 287م
دعقوط:مصم،9:م 293م
دػؿون:مصم 59م
اظدؼومل:مصم 81م
:2

اظذواودة:مصم

229

م

م

(ح)

(ذ)
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(ر)

اظراذدؼي:مصم ،
راذدم(بـق):مصم،21:م 223م
ربقعي:مصم،69مم 241م
أرجق:مصم 242م
رذؼقن:مصم 21:م
روعة :ص ،9:مم،232م،233م277
اظروعلم(اظؾقر):مصم،77م 78م
رؼغي:ممصم :4م
 :م23

م

(ز)
،

،

اظزاب:مصم ، ، ، ،
زرػقنم(جؾؾ):مصم96
زروالم(بـق):مصم :4م
زشؾي:م(بـق):م،:2م 264م
رشووة:مص 75م
زغوتي:مصم،52م،95م،:3م،:7م،:8م،:9مم 219م
زؼونم(بـق):مصم،61م،219م،221م،223م،235مم،243م 272م
زواوة:مصم،26م،214م 21:م
زوؼؾي:مصم،75م 22:م
 52م 95م 96م :4م 213م 228م269

(س)

دؾؿي:مصم،49م،78م،:3م،244م
دؾطؾي:مصم 9:م
دفؾؿودي:مصم،:2م،:3م،::م،213م 25:م
درضقدي(:درضلطي):ممصم،243م 248م
دردؼـي:مصم 77م
اظلردق:مصم،95م،:4مم،:7م 226م
دطقػ:مصم 217م
دال:مصم 229م
دوؼبم(أدػل):مصم 262م
اظلقدان:مصم،72م،::م،211م،22:م،244م 296م
25:
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دـفوس:صم،52م
دعقدة:مصم 54م
دقس:مصم،211م،225م،259م 262م
دقدي:مصم 214م
اظلقؼس:مصم،72م،76م 77م
درلات:مصم،55م،78م،235م 237م
دقؼ:مصم 58م
:4

م

ذوصعم(بـق):مصم،55م،7:م
ذورضي:مصم 298م
ذورؾي:مصم،242م 243م
اظشوم:مصم،28م،51مم،5:م،73م،76م،22:م،231م،261م،277م،291م ،2:2م
اذؾقؾقي:مصم،215م،245م 248م
اظشؾوغوت:مصم 81م
ذؼرة:مصم،242م 243م
ذؼران:مصمم 55م
ذؾػم(وادي):مصم،52م،:4م،213م،21:م،276م 272م
ذرؼس:مصم،86م 243م
دقؾون:مصم 69م
235

(ص)

صؾقحم(أوالد):مصم
صػر:مصم 75م
صػوضس:مصم،::م،214م 216م
صػرو:مصم،:4م 211م
صؼالبم(بـق):مصم 52م
صـفوجي:مصم،54مم،:8مم،:9م،::م،212م،213م،216مم،226م 267م
صؼؾقي:مصم،77م،9:م،:3مم،234م،275م 296م
81

م

م

(ش)

(ض)
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اظطوشقيم(غفر):مصم،55م
اظطوئػ:مصم 7:م
ررابؾسم(ظقؾقو):مصم،51م،75م،99مم،:1م،:2م،:3م،:4مم،212م،213م،214م،217م
،218م،225م،226م،228م،229م،22:م،213م،244م 264م
ررارةم(جؾؾ):مصم 214م
رررقس:مصم،76م 9:م
ررؼػ:مصم،76م،243م 245م
رؾقطؾي:مصم،78م،245م،248م 249م
236

م

(ط)

(ز)
(ع)

سوعرم(بـق):مصمم،55م،75م،7:م،82م،226م،236م،257م،266م،28:م
سؾدماظقادم(بـق):مصم،216مم،22:مم 273م
سـؿونم(آل):مصم،58م،271م 277م
سؾقم(بـق):مصم :4م
سفقلي:مصم،52م،53مم،:7م :8م
سدن:مصم 76م
اظعراق:مصم،:8مم،225م،234م،261م،262م،264م،287مم 291م
سزوغي:مصم 226م
سلؼالن:مصم 9:م
اظعطوف:مصم 226م
سنيممصرس:م(صم 55م

291

(غ)

شوغقيم(بـق):مصم،212م 217م
شرغوري:مصم،227م،237م،243م،249م 262م
شرؼس:مصم،26مم،33مم،52م 55م
شلون:مصم 69م
شؿرة:مصم،55م،56مم،228م 275م
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(ف)

صوس:مصم،34مم،37م،52مم،96م،99م،:3مم،:4م،211م،215م،244م،245م،262م
،272مم 299م
صورس:مصم،76م،8:مم،91مم 276م
صراتم(غفر):مصم،59م،234مم،276م 29:م
صرغلو:مصم،232م 292م
صروجي:مصم،55م 236م
صزان:مصم،75م 231م
صؼقؼ:مصم 228م
صؾقؿي:مصم 81م

(ق)

ضوبس:مصم،212م،216م،226م،229م 231م
اظؼوػرة:مصم،26مم،27م،28مم،32م،34م،78مم 262م
اظؼدس:مصم،75م،85مم،229مم،287م 2:2م
ضدلص:مصم 77م
مضررؾي:مصم،86م،:3م،213م،217م،242م،246م 248م
ضرؼطش:مصم،77مم 234م
ضزول:مصم 225م
ضلـطقـي:مصم32م،م،5:م،232م 23:،234م
اظؼلطـطقـقي:مصم،32م،:5م،232م،234م 23:م
ضشؿوظي:مصم 228م
ضػصي:مصم،217م 229م
ضؾزومم(حبر):مصم،72م 76م
ضؾعيمبينمغبود:مصم،215م،217م،276م 268م
ضؾعيمبينمراذد:مصم،49م،5:م،222م،226م 273م
اظؼرلوان:مصم،95م،96مم،99مم،:3م،::م،216م،267م،26:مم 293م
قؼزة:مصم،57،55م،35م 257م
اظؽوف:مصم 9:م
طؿوعي:مصم :9م

(ك)
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طـزة:مصم :8م
طقثي:مصم 75م
اظؽقصي:مصم،94م261م م

(ل)

يؿم(بقً):مصم 75م
ٌوؼي:مصم،225م 226م
ٌـقغي:مصم،77مم،::م،212مم،213م،214مم،221مم 226م
(م)
عوزوغي:مصم،:م،22م،23مم،25م،26مم،27م،58م،:4م،212م،256م،272مم 27:م
عودي:مصم 211م
عودرؼؾ:م(عودرؼد):مصم 232م
عوخقخم(بين):مصمم،78م،228م،276م 268م
عوظؽمم(بـق):مصم 7:م
عوظؼي:مصم،243م 291م
عؿقفي:مصم،81مم،212م 226م
ذبوجي:مصم 21م
ذبوػر:مصمم 81م
زبقس:مصم 273م
احملول:مصم 278م
اٌدؼي:مصم،::مم،215م 267م
عدؼقغي:مصم 228م
عراطش :مص م 95م ،م ،:4م ،::م ،211م ،212م ،215م ،216م ،217م ،218م ،21:م،221م
،226م،227م،229م،22:م،231م،244مم،248م،26:م 284م
عردقي:مصم،242م،243م 248م
عرؼـم(بـق):مصمم،227م،228م،22:م 26:م
عصر:مصم،25م،28م،49م،5:م،72م،81م،86م،9:م،:3م،:8مم،216م،21:م،223م
،232م،246م،261م،277م،292م 298م
عضر:مصمم،69م،:9م،235م،241م،242م،262م 264م
اٌلقؾي:مصم،82م،:3م،:9م 215م
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عصوعدة:مصم،::م،215مم 267م
عطؿوري:مصم،:7م،222م 226م
اٌرؼي:مصم،242م،244مم،248م 268م
عطغرة:مصم 291م
عوظطي:مصم،226م،23:م 296م
اٌدؼـيم(اٌـقرة):مصم،28م،:2مم 292م
علؿغوٍ:ص 228م
عؽيم(اٌؽرعي):مصمم،26م،28م،82م،219م 229م
ععلؽر:مصم،21م،22م،23م،25م،38م،54م،58م،86م 299م
اٌعؼؾ:مصمم 82-81م
اٌغربماألودط:مصم،31م -33م -37م -47م -48م -4:م -52م -53م -54م -:2م -:8م،:9م
،211م،222م،267م،26:م 273م
اٌغربماألضصك:مصم،28م،31مم،51م،52مم،53م 57م
عغراوة:مصم-49م-4:م-51م-52م-53م-54م،9:م،:1م،:3-:2م،:4م،::م،211م،213م
،222م،225م226م 267م
عؾقوغي:مصم،52م،81مم،::م،212م،215م،223م 273م
عالتي:مصمم،55م،78م 235م
عؽـودي:مصم 225م
عـداس:مصم 225م
علراتي:مصمم،222م 22:م
عـدؼؾم(بـق):مصم 52م
اٌردكماظؽؾرل:مصم،54م،56م 79م
اٌفدؼي:مصم،::م 218م
غوبؾس:م(صم،66م
غوصرة:مصم 232م
غدروعي:مصمم-81مم 219م
غغزواة:ممصم 225م
غػطي:مصم 229م
75

م

(ن)
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م

غػقدي:مصم،:1م213

اظـقبي:مصم،75م،231مم
غقطشم(حبر)مص:م 77م
اظـقؾ:مصم،72م،77م،78م 221م
296

ػدلة:ممصم،55م
ػرشي:مصم 214م
ػـويم(حـوي):مصم 214م
اشلـد:مصم،76م،77م 211م
ػقارة:ممصم،222م،223م 225م
ػقدروم(جؾؾ):مصمم،256مم 264م
237

م

م

(ػـ)

(و)

واغزرة:مصمم 55م
واغدودم(بـق):مصم 211-:4م
وجدة:مصمم،32م،81م :4م
ودان:مصم 231م
وردقػون:مصمم52م(بـق) م
ورغقدم(بـق):مصم 226م
ورؼونم(بـق)مص:م :4م
وزدجنيم(بـق):مصم 226م
وروسم(بـق):ممصم،228م،22:م 259م
وغشرؼسم(بـق):مصم،281م 272م
وػران:مصم،26م،31م،38م،39م،3:م،44م،47م،48م،49مم،4:م،52مم،53م
،54م،56مم،57م،58م،76م،77م،7:م،81مم،84م،85م،86م،94م،:2م
،:6م،:7م،:8مم،211م،219م،221مم،224م،225م،226م،227مم،229م
 ،234م ،235م ،236م ،238م ،24:م م ،255م ،256م ،262م ،263م،264م
 ،265م م ،266م ،272م ،273م ،278م ،281م ،289م ،291م ،292م،299م
،29:مم 2:2م
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م
عدخؾم ................................. ................................مص8-7

م
م

أظف:أبوراس اظـاصر :عسار سامل جزائري وإغؿاجه اظػؽري  ............ص
 اظراذدؼيموعوزوغي:مؼبمرحوبماظـؼوصيماحملؾقي  ............................ص24-21 رػقظيمؼبمحرعون  ...................................ص23-21 خصوئصماظـؼوصيماحملؾقي  ..........................ص24-23 ذققخمأبلمراسمؼبماٌغربمواٌشرق  .................ص27-24 أبقراس:م ايوصظ  .......................................................ص34-27 اظرحؾيماظعؾؿقي  ..............................................ص29-27 اٌـوزرات  ...................................................ص34-29أبقراس:معمرخو ....................................................... :ص39-34 إحقوءمسؾؿماظؿورؼخ  ..........................................ص36-34 عػفقمماظؿورؼخ  ..............................................ص39-36 عـفففماظؿورطبل  ...........................................ص3:-39باء :تؼدؼم سفائب األدػار وظطائف األخؾار  .......................ص5:-43
 اٌضؿقن:ماٌـففقيمواٌصودر  .....................................ص47-44 اٌقضقسوتماظؿورطبقي  ...........................................ص5:-47 دصوسومسـماظؿورؼخ  .............................................ص48-47 وػرانموسؾؿوؤػو  ...............................................ص4:-48ممم  .................................ص54-4:
ممواىزر
مممممقبممم
إعورةمعغراوة:مبنيماٌد
 مممممممممممم ممم االحؿاللماإلدؾوغل:مشورات،مغفىمودؾى  ....................ص56-54 ربووالتمصؿحموػران  .........................................ص59-56 األتراكمؼبماىزائر  ............................................ص5:-59سفوئىماألدػورموظطوئػماألخؾور  .........................................ص2:2-61
*اظػصؾماألول:مصوئدةماظؿورؼخ:مأدظيمغؼؾقيموسؼؾقيم .......................م ص68-62
مماظؿورؼخم ..............................مص64-62
مممممقبممممممم
اظردمسؾكمعـمذ
 ممممم مم ممم عؽوغيماظؿورؼخمؼبمسصرمأبلمراسم ......................مص66-64 أدؾوبمتدوؼـماظعفوئىم ..............................مص68-663:-9
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*اظػصؾماظـوغل:ماظؿفؾقؾمظػؿحموػرانم  .....................................ص
 اظرؼوحموأغقاسفوم ...... ................................مص6:-68 اىقاػرماظروحوغقيم  ....................................ص 6:م جـمؼبمصقرةمثعؾونم ....................................ص71-6: حؽؿماظلفقمسؾكمأصعولماظردقل:م(صؾع)م  ..............ص 71م غودرةم ............... ................................مص 72ماظػصؾماظـوظٌ:مبالدماٌغرب:محدودػوماظؿورطبقي  ..........................ص76-72
 حقلماصطالحماٌغربم  .................................ص 72م حدودمأرضماإلدالمم  ...................................ص 73م صقرةماٌغربمؼبمغظرماٌشورضيم  ..........................ص74-73 ذهمعـمسؾؿماظػؾؽم  .....................................ص75-74 ضؾوئؾمبينمإدرائقؾم  ....................................ص76-75اظػصؾماظرابع:محزرمحبرماظرومم  ...........................................ص 76م
 دقاحؾمحبرماظرومم .....................................ص 76م جزرمحبرماظرومم ...... ................................مص77-76 شرؼؾيم ............... ................................مص78-77 وػرانموأبراجفوم .....................................مص7:-78*اظػصؾماًوعس:مضؾوئؾمبينمسوعرموشرلػو  ................................ص 7:م
 بطقغفومؼبماظغربماىزائري  .........................ص 7:م األحالفموبطقغفو  ...................................ص81-7: اظـعوظؾيمواظشقخمسؾدماظرغبـماظـعوظيب  ...............ص82-81*اظػصؾماظلودس:ماالحؿاللماإلدؾوغل:مزعـماظغوراتمواًقفم ...........مص88-82
 اظغوراتماإلدؾوغقيمسؾكماٌؼورعيماظغربقيموآثورػو  .....ص83-82 ظطقػي:مأبقمجعػرماٌـصقرموأبقمدالعي  ................ص85-83 عؼووعيمعلؿؿرةمظؾقجقدماإلدؾوغل  ....................ص86-85 -عدحماظػوتح:مربؿدماظؽؾرل  ...........................ص88-86
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*اظػصؾماظلوبع:مهرؼرموػرانمؼؿؿمبويربم .............................مص
 صؿحمسؿقرؼي:ممنقذجوم ................................مص 89-88م صوئدة:مأزلوءماظلقػم .................................مص 91-89م طؾورماظػردونمؼبماإلدالمم ..............................مص 92-91م ادؿعدادماظؾويمربؿدمماظؽؾرلمظؾقربم .................مص 94-92م ظطقػي:معـمملمميًمبوظلقػ  ...........................ص95-94م م عؼؿؾمسؼؾيمبـمغوصعموطلقؾيموإدالمماظدلبرم .............مص 96-95م جقشمربؿدماظؽؾرلم ..................................مص99-96*اظػصؾماظـوعـ:ماإلعورةماٌغراوؼيمبنيماٌدمواىزرم ........................مص :8-9:م
 اظـغقرمؼبماإلدالم  .......................................ص 9:م صؿقحماٌغربموإدالممعغراوةم ...........................مص :1-9:م تورؼخماإلعورةماٌغراوؼيم ................................مص :3-:1م سؾؿوءمعغراوة  ...........................................ص :5-:3م وػرانمؼبمزؾماإلعورةماٌغراوؼي  ..........................ص :8-:6م88

م
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