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 55 --------------------------------------------- وـمٝمٖم٥م إدب: ايمٖمِمؾ ايمرازمع: ايم٣ٌمب ايمث٣مين
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 572 ------------------------------------------------------------- اظمٛمٜم٨م إؽمْمقري - 4 -

 574 -------------------------------------------------------------- اظمٛمٜم٨م إطمالومل - 5 -
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 174 ------------------------------------------------------------ ومٝمؿ أدزمٝم٥م: ايم٣ٌمب اخل٣مَمس
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 ثغى اهلل انشمحٍ انشؽْى

 :وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم دم ىمت٣مزمف ايمٔمزيز

َٔمَراُء َيتٌَُِّٔمُٜمُؿ ايْمَٕم٣مُووَن  ُْؿ دِم ىُمؾِّ َواٍد ََيِٝمُٚمقَن  (113)﴿َوايمُمُّ ْ سَمَر َأهنَّ ُْؿ  (114)َأََل َوَأهنَّ

َٓ َيْٖمَٔمُٙمقَن  ـَف ىَمثغًِما  (115)َيُٗمقيُمقَن ََم٣م  ٣مِت َوَذىَمُروا ايمٙمَّ ٣محِلَ ـَ آََمٛمُقا َوفَمِٚمُٙمقا ايمِمَّ َّٓ ايمَِّذي إِ

وا َِمـ زَمْٔمِد ََم٣م ـُمٙمُِٚمقا  ـَ ـَمَٙمُٚمقا أَ َواٞمَتٌَمُ ٌُقَن َوؽَمَٝمْٔمَٙمُؿ ايمَِّذي
 ﴾(116)يَّ َُمٛمَٗمَٙم٤ٍم َيٛمَٗمٙمِ

 عٌسح انشقشاء
 

 :وم٣مل رؽمقل اهلل 

 ضمدشمٛم٣م فمٌد اهلل زمـ يقؽمػ: ,

 أطمػمٞم٣م َم٣ميمؽ فمـ زيد زمـ أؽمٙمؿ، فمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر ريض اهلل فمٛمٜمام:

 أٞمف ومدم رصمالن َمـ اظمممق همخْم٣ٌم همٔمج٤م ايمٛم٣مس يمٌٝم٣مهنام،

 :همٗم٣مل رؽمقل اهلل 

ـَ ايمٌٝم٣مِن يمًحراً  )إنَّ   -ايمٌٝم٣من ؽمحر( زمٔمَض  ، أو إنَّ َم

 4656 - طؾْؼ انجخبسُ
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 رفزْك
وَمـ سمٌع ، وصح٣مزمتف أمجٔمكم، وفمعم آيمف، وصعم اهلل فمعم ٞمٌٝمٛم٣م حمٚمد، احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم

 :--- وزمٔمد-يقم ايمديـإلم  هداهؿ زم١مطمالص

َمٛمذ ، ٝم٥م دم خمتٙمػ ايمٔمِمقرؽمالَمهذا ىمت٣مب دم سم٣مريخ إدب وايمٛمٗمد واحل٘مٚم٥م ايمٔمرزمٝم٥م واإل

هدهمف إزمراز صقرة احلٝم٣مة ايمٔمرزمٝم٥م ، وضمتك فمٌمٞم٣م هذا ،واجل٣مهٙمٝم٥م إولم ؽمالماإلَم٣م ومٌؾ 

ايمدهقر، وَمٌٝمٛم٣ًم  ل فمعم َمّر ايمٔمِمقر وىمّر ؽمالَمٝم٥م ايمتل صقره٣م إدب ايمٔمريب واإلؽمالَمواإل

حت٦م يمقائٜم٣م ايمٔمرب ايمذيـ محٙمقا  ىٝم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمتل اٞمّمقؽمالَم٥م اإلَمًغمة احلّم٣مرة ايمٔمرزمٝم

وايمذيـ رؽمٚمقا َمٔم٣مَل زمٔمض هذه ايمٗمٝمؿ دم فمٌم َم٣م ومٌؾ ، ٣مس ىم٣مهم٥مايمٛمإلم  رؽم٣ميم٥م ايمًامء

٣مءة ايمتل رهمٔم٦م اإلٞم٣ًمن َمـ فم٣ٌمدة َمـ هذه ايمٗمٝمؿ ايمٌٛمّ  ؽمالمشمؿ محٙمقا َم٣م متّٚمف اإلؽمالم، اإل

إٞمام ) :ضمكم وم٣مل ىمام أووح يمٛم٣م ذيمؽ رؽمقل اهلل  ،فم٣ٌمدة إيمف واضمدإلم  احلج٣مرة وإصٛم٣مم

وومد  -ن ايم٘مريؿ َمتٚماًم يمذيمؽ فمعم احلٗمٝمٗم٥مآايمٗمر همٗمد صم٣مء(، زمٔمث٦م ٕمتّؿ َم٘م٣مرم إطمالق

وهق زم٣مب )ايمت٣مريخ وايمٛمٗمد  ،َمٜمٚم٥م َمـ أزمقاب ايمت٣مريخ إديب ٣مً هذا ايم٘مت٣مب أزمقازمإلم  أوٖم٦م

 واإلؾم٣مرة ،وسمٗمٝمٝمؿ َمًغمسمف ،وسمٗمقيؿ طمْمقاسمف، واحل٘مٚم٥م( ايمتل سمٔمّد إهؿ دم رؽمؿ َمٔم٣مَل إدب

 -أمهٝم٥م إدب دم زمٛم٣مء احلّم٣مرة اإلٞم٣ًمٞمٝم٥مإلم 

ٝمٖم٥م سمقهمر ايم٘مثغم َمـ اظمٔمٙمقَم٣مت أٞمٛمل ضم٣مويم٦م دم هذا ايم٘مت٣مب ووع َم٣مدة َمرىمزة وىمث ىمام

ل ايمذي ئمّد إرث إَم٥م اخل٣ميمد زمٔمد ايمٗمرآن ايم٘مريؿ وايمًٛم٥م ؽمالَمإدب ايمٔمريب واإل درايمد

 ٓء ايمدارؽمكم-وايمذي يثري ايمٗمٝمؿ إدزمٝم٥م اإلجي٣مزمٝم٥م يمدى ه٠م، ايمٛمٌقي٥م اظمْمٜمرة

ايمؼماث ايمٔمريب دم فمِمقره اظمختٙمٖم٥م سمٟمطمذ زمٟمضم٘م٣مم ايمٛمٗم٣مد، َمـ ومٌس هذا  ٥موىمت٣ميب هذا إذاوم

وسمٖمًح اظمج٣مل دم همٜمؿ إدب ، ٕهن٣م ذات ومٝمٚم٥م ىمٌغمة 9وسمًؼمؾمد زمآرائٜمؿ، وإدزم٣مء ايم٣ًمزمٗمكم

9 فمعم أٞمٛمل رنم٦ٌم دم اؽمتٛمْم٣مق ول سمذوق هذا اإلرث َمـ َمٛمٓمقر فمٌمي9 وحت٣مفمٌمي٣مً  همٜمامً 

 ،وآصمتامفمٝم٥م ،وايمت٣مرخيٝم٥م ،وايمٖمٛمٝم٥م ،دزمٝم٥مزمٔمض ايمٛمِمقص إدزمٝم٥م يمالؽمتدٓل فمعم احلٗم٣مئؼ إ
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وومد محٙمٛمل فمعم ذيمؽ سمٖمتٝمؼ ايمٛمص إديب ايمذي هق  9وايمًٝم٣مؽمٝم٥م ايمتل هدهم٦م إيمٝمٜم٣م هذه ايمٛمِمقص

فمعم أٓ  9وَم٣م حيٚمٙمف َمـ أهم٘م٣مر وفمقاؿمػ وَمُم٣مفمر ،إزمراز ومتٝمٝمز مج٣ميمٝم٥م إدب احل٘مؿ إول دم

ٔمٝمٛم٣ًم فمعم سمذوق هذه ايمٛمِمقص َمُ  ٞمٕمٖمؾ أن ايمتحٙمٝمؾ وآؽمتٛم٣ٌمط وايمتٔمٙمٝمؾ واحل٘مؿ يمٝمس إٓ

وومد ، ويٗمدم أهم٘م٣مره٣م ضم٤ًم اٞمْم٣ٌمفم٣مسمف اخل٣مص٥م ،إدزمٝم٥م ايمتل ٓ يًتْمٝمع أضمد أن َيّٚمش مج٣ميمٝمتٜم٣م

 اً ىم٣من يمٙم٣ٌمضمثكم اظمحدشمكم َمـ فمرب وَمًتممومكم ىمت٤م خمتٙمٖم٥م دم سم٣مريخ إدب ايمٔمريب أدت ىمثغم

يمٝمس زمكم هذه ايم٘مت٤م َم٣م يًٌط َمـ ايمٖم٣مئدة وايمٛمٖمع َمٛمذ ـمٜمقره٣م9 نمغم أٞمف َمـ احلؼ أن ٞمُمغم أٞمف 

ىمام  ٣مً دومٝمٗم َمٖمِمالً  ٣مً ايمٔمٌم احلدي٧م زمًْمإلم  احلدي٧م دم أدزمٛم٣م وأدزم٣مئٛم٣م فمعم َمّر ايمت٣مريخ َمـ اجل٣مهٙمٝم٥م

ايمذي ٓ ، يمػموىمٙمامن "سم٣مريخ إدب ايمٔمريب"صٛمٔمٛم٣م- وأنمزُر هذه ايم٘مت٤م وأضمٖمٙمٜم٣م َم٣مدة ىمت٣مب 

فمـ همالؽمٖمتٛم٣م وفمٙمامئٛم٣م َمـ ىمؾ  ميٗمتٌم همٝمف احلدي٧م فمـ ؾمٔمرائٛم٣م وىمت٣مزمٛم٣م9 زمؾ يٖمٝمض دم ايم٘مال

 ،ىمؾ يمقن، َمع اؽمتٗمِم٣مء آشم٣مرهؿ اظمْمٌقفم٥م واظمخْمقؿم٥م دم َمُم٣مرق إرض وَمٕم٣مرهب٣مو ٛمػِص 

ٔمريب مجٝمٔمف صمٔمٙم٦م - وهذه ايمٔمٛم٣مي٥م زمقصػ ايمؼماث ايم٣مً وضمديث َم٣م ىمت٤م فمٛمٜمؿ ومديامً إلم  واإلؾم٣مرة

ؾمخِمٝم٣مت  وٓ زمٌح٧م ،فمٛم٣مي٥م َمٖمِمٙم٥م زمٌح٧م ايمٔمِمقر وايمٓمقاهر إدزمٝم٥م كٔمٛمزمروىمٙمامن ٓ يُ 

 9 إذ ؾمٕمٙمتف فمـ ذيمؽ َمقاد ىمت٣مزمف اظمتٛمقفم٥م ايم٘مثغمة-٣مً حتٙمٝمٙمٝمّ  ٣مً ٞمٗمديّ  ٣مً سم٣مرخيٝمّ  ٣مً إدزم٣مء زمحث

ٌَْح٧ُم دم فمِمقره َمـ إلم  إن سم٣مريخ أدزمٛم٣م ايمٔمريب يٖمتٗمر ؿم٣مئٖم٥م َمـ إصمزاء اظمًٌقؿم٥م ايمتل سُم

٘مُمػ ىمؾ 9 زمحٝم٧م يٛم٣مً َمًٜمٌ ٣مً فمٌمٞم٣م احل٣مض، ىمام سمٌح٧م دم ؾمخِمٝم٣مسمف إدزمٝم٥م زمحثإلم  اجل٣مهٙمٝم٥م

وَم٣م فمٚمؾ همٝمٜم٣م َمـ َم٠مشمرات شمٗم٣مهمٝم٥م ونمغم  ،وآشم٣مره ،وزمٝمئ٣مسمف ،، زمجٚمٝمع ضمدوده٣مً سم٣مَمّ  ٣مً فمٌم اٞم٘مُم٣مهم

، زمجٚمٝمع َمالحمٜم٣م وومًامهت٣م ايمٛمٖمًٝم٥م ىم٣مَمالً  ٣مً شمٗم٣مهمٝم٥م، وزمحٝم٧م سمٛم٘مُمػ ؾمخِمٝم٣مت إدزم٣مء اٞم٘مُم٣مهم

9 يم٘مثرة ؽمٜمالً  ذيمؽ أن حتٙمٝمؾ آشم٣مر إدزم٣مء وسمٗمقيٚمٜم٣م يمٝمس فمٚمالً إلم  وآصمتامفمٝم٥م وايمٖمٛمٝم٥م- يّم٣مف

وأؽم٣ميمٝم٤م مجٝمٙم٥م، وهل ٓ  َم٣م يداطمٙمٜم٣م َمـ فمٛم٣مس احلٝم٣مة وايمٖمـ اظمتُم٣مزم٘م٥م، وٕهن٣م سمتٟميمػ َمـ َمٔم٣مين

يمٗمقافمد ايمٔمٙمؿ وومقاٞمٝمٛمف، زمؾ ختّمع يمٙمْمريٗم٥م ايمٔمٙمٚمٝم٥م، ويم٘مـ سمٓمؾ همٝمٜم٣م  ٣مً َمْمٙمٗم ٣مً ختّمع طمّمقفم

- وذيمؽ ىمٙمف مم٣م يّم٣مفمػ رزم٣مؽمتٚمرا صمقاٞم٤م طم٣مؤم٥م يمٙمذوق وٞمٖم٣مذ ايمٌِمغمة واإلضم٣ًمس اظمرهػ

فمعم اطمتالف فمِمقره وسمٖم٣موت  ٣مً دومٝمٗم َمٖمِمالً  ٣مً ٜمد فمعم َمـ يريد سمٟمريخ أدزمٛم٣م ايمٔمريب سمٟمرخياجل

زمٝمئ٣مسمف9 نمغم أٞمف يّم٣مفمػ دم ايمقوم٦م ٞمٖمًف يمذسمف همٝمف9 إذ يرى أَمٛمٝمتف دم إسمٗم٣من فمٚمٙمف زمٔمٝمدة فمًغمة ٓ 

، ويٚميض دم اجلد واإلحل٣مح، ضمتك يٓمٖمر زمام يريد، ويٙمحُّ  يٚم٘مٛمف زمٙمقنمٜم٣م إٓ زمُمؼ ايمٛمٖمس9 همٝمجدُّ 
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زمٟمٞمف ٓ يٗمقل ايم٘مٙمٚم٥م إطمغمة همٝمام يٌحثف9 إذ ايمٌح٧م إديب ٓ ئمرف ايم٘مٙمٚم٥م إطمغمة دم  ٣مً َم٠مَمٛم

، ٣مً فم٣مَمّ  ٣مً ي٠مرخ يمٙمحٝم٣مة ايمٔمٗمٙمٝم٥م وايمُمٔمقري٥م دم إَم٥م سم٣مرخي َمًٟميم٥م َمـ َم٣ًمئٙمف- وسم٣مريخ إدب ضمٗم٣مً 

ت٣مرخيف زم٣مٕدب وٞمُمٟمسمف وسمْمقره وأهؿ أفمالَمف، ويٗمػ زم ٣مً طم٣مّص  ٣مً وي٠مرخ يمٙمُمٔمراء وايم٘مت٣مب سم٣مرخي

وَم٣م أشمر همٝمٜم٣م َمـ َم٠مشمرات  ،احلدي٧م دم ؾمخِمٝم٣مهتؿ إدزمٝم٥م الً فمٛمد ايمُمٔمراء وايم٘مت٣مب َمٖمِمِّ 

ايمتل  ،دم زمٝم٣من آجت٣مه٣مت واظمذاه٤م إدزمٝم٥م ٣مً اصمتامفمٝم٥م واومتِم٣مدي٥م وديٛمٝم٥م وؽمٝم٣مؽمٝم٥م، وَمتقؽمٔم

ؾم٣مفم٦م دم ىمؾ فمٌم- همغمافمك همٝمف اجلامل ايمٖمٛمل وايمتٟمشمغم دم ذوق ايمٗم٣مرئ وايم٣ًمَمع، وإشم٣مرة َم٣م 

9 وىمذيمؽ ويمًٝمْمرة ايمٔمٙمقم ايمْمٌٝمٔمٝم٥م س َمـ َمُم٣مفمر وفمقاؿمػ َمت٣ٌميٛم٥م٘مـ أن يث٣مر دم ايمٛمٖميٚم

َمٛم٣مه٨م  ٞم٣مدى زمٔمض َم٠مرطمل إدب زمقصمقب سمْمٌٝمؼ 9وايمتجريٌٝم٥م فمعم إدب دم زمٔمض أزمح٣مشمف

هذه ايمٔمٙمقم وومقافمده٣م فمعم ايمدراؽم٣مت إدزمٝم٥م، وأن يقوع يمألدب ومقاٞمكم ىمٗمقاٞمكم ايمْمٌٝمٔم٥م، َمع 

 َم٣م ِمٝم٣مت إدزم٣مء وسمٔمٗم٤ُّم ضمٝم٣مهتؿ اظم٣مدي٥م واظمٔمٛمقي٥م وَم٠مشمراهت٣م9 ضمتك ٞمتٌكّم ايمٔمٛم٣مي٥م زمُمخإلم  ايمدفمقة

وَم٣م يُمؼمك همٝمف َمع ؽمقاه َمـ إدزم٣مء9 َمع ايمٔمٙمؿ أن هٛم٣مك ومقاٞمكم شمالشم٥م خيّمع هل٣م  ،يٛمٖمرد زمف إدي٤م

واظم٘م٣من(9 همٙم٘مؾ صمٛمس طمقاصف، ويم٘مؾ  ،وايمزَم٣من ،)اجلٛمس :إدب دم ىمؾ أَم٥م َمـ إَمؿ وهل

ف آومتِم٣مدي٥م وايمًٝم٣مؽمٝم٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م، ويم٘مؾ َم٘م٣من َمٝمزاسمف اإلومٙمٝمٚمٝم٥م زَم٣من أضمداشمف وـمروهم

واجلٕمراهمٝم٥م، وسمٙمؽ هل َم٠مشمرات إدب9 زمؾ ومقاٞمٝمٛمف ايمتل سمْمٌع إدزم٣مء زمْمقازمٔمٜم٣م ايمدومٝمٗم٥م- وهٛم٣مك 

ؼ فمعم ٌِّ َمٛمٜم٨م همتـ زمٚمذه٤م دارويـ اظمٔمروف دم ايمتْمقر وٞمُمقء ايم٘م٣مئٛم٣مت ايمٔمّمقي٥م وارسمٗم٣مئٜم٣م، ؿمُ 

َمٛمٜم٣م دم ٞمُمٟمسمف وٞمٚمقه  ايمٕمٛم٣مئل(، همتتٌع ىمالا  ،وايمُمٔمر ،وايمٛمٗمد إديب ،شمالشم٥م همٛمقن، هل: )اظمنح

أن ايمٖمٛمقن إدزمٝم٥م َمثؾ ايم٘م٣مئٛم٣مت احلٝم٥م ختّمع إلم  وَم٣م فمٚمؾ همٝمف َمـ َم٠مشمرات، وذه٤م ،وسمْمقره

يمٙمتْمقر، وومد يتقيمد زمٔمّمٜم٣م َمـ زمٔمض فمعم ٞمحق َم٣م سمقيمد ايمُمٔمر ايمٕمٛم٣مئل ايمروَم٣مٞمز َمـ ايمقفمظ 

ل أن يًتٖمٝمد َمـ ايمٔمٙمقم ايمْمٌٝمٔمٝم٥م9 وايمدراؽم٣مت اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م َمثؾ ايمديٛمل وأن سم٣مريخ إدب يٛمٌٕم

وايمقؽمط  ،اجلٛمس)آصمتامع وايمٛمٖمس- ويمـ ٞمٕمٖمؾ وم٣مٞمقنوفمٙمٚمل  ،ايمت٣مريخ وايمٗم٣مٞمقن وايمًٝم٣مؽم٥م

ظم٣م يمف َمـ أمهٝم٥م ىمٌغمة دم ضمٝم٣مة إدزم٣مء َمرافمكم هم٘مرة  واظم٘م٣مين( ايمذي ٞمُمٟم همٝمف إدي٤م، ،ايمزَم٣مين

وٓ  -ايمذاسمٝم٥م وَمًتٖمٝمديـ َمـ ٞمٓمري٥م سمْمقر إٞمقاع إدزمٝم٥م واظمقاه٤م ،أمهٝم٥م ايمُمخِمٝم٥م إدزمٝم٥م

أريد أن أذىمر َم٣م زمذيمتف َمـ صمٜمد دم اؽمتٗمِم٣مء مج٣ميمٝم٣مت هذا إدب َمـ ايمٗمديؿ وضمتك ايمٝمقم 

ذيمؽ طمػمة سمدريس َم٣مدة سم٣مريخ إدب ايمٔمريب َمدة سمزيد فمعم فممم ؽمٛمقات دم َمٔمٜمد إلم  َمّمٝمٖم٣مً 
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، وأن أٞمٗمؾ ويم٦م همٝمٜم٣م أن أفمٝمش َمع ايمٛمص أوًٓ ضم٣م ،َمـ َمٔم٣مهد سمدريس َم٣مدة سم٣مريخ إدب ايمٔمريب

 ح يمالجت٣مه٣مت اإلجي٣مزمٝم٥موأن أظمّ ، وأن أزمرز ايمٗمٝمؿ اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م همٝمف شم٣ميمث٣مً ، اجلامل إديب اظمٌثقث همٝمف شم٣مٞمٝم٣مً 

أو طم٣مرصم٥م فمـ ضمدود ، ف نمقايتٜمؿ َمـ َمُم٣مفمر وأهم٘م٣مر هداَم٥مسموَم٣م أهمرز، ايمًٙمٌٝم٥م فمٛمد إدزم٣مءو

 وَم٣م أو٣مهمتف أهم٘م٣مرهؿ َمـ ومٝمؿ إٞم٣ًمٞمٝم٥م وافمدة- ،اإلٞم٣ًمٞمٝم٥موايمٗمٝمؿ اإلجي٣مزمٝم٥م  ،إدب وإطمالق

وومدم يمف ايم٘مثغم َمـ  ،وضمتك يقَمٛم٣م هذا زم٣مإلٞم٣ًمن ايمٔمريب ،يمٗمد ارسمٗمك أدزمٛم٣م ايمٔمريب َمٛمذ ٞمُمٟمسمف

ٌِّ ، أراء وإهم٘م٣مر اإلجي٣مزمٝم٥م وزرع دم ذاىمرسمف أن اإلٞم٣ًمن ايمٔمريب  ،فوٞمثر زمكم يديف احل٘مؿ أطمذ زمٙم

فمعم ذيمؽ َمـ زممم فمعم  وإن َل جيزَ  ،ٝمؿ اإلٞم٣ًمن اإلجي٣مزمٝم٥م٥م فمٙمٝم٣م َمـ وماخلغم ىمٗمٝمٚمإلم  َم٣م زال ئًمك

 :ضمد ومقل احلْمٝمئ٥م

ـــفَمــــ يٖمٔمـــؾ اخلـــغم ٓ يُ   ٔمـــدم صمقازي

 

ـــ٣مس  ـــكم اهلل وايمٛم ـــرف زم ـــذه٤م ايمٔم  ٓ ي

وضمتك  ،واظمتّمح يمًٖمر هذا إدب اخل٣ميمد فمعم َمر ايمٔمِمقر ي٘متُمػ أن أدزمٛم٣م َمٛمذ ايمٗمديؿ 

 هذه إرض زمٝم٥م ايمٛم٣مزمّم٥م زم٣مظمح٥ٌم يم٘مؾ َم٣م أزمدفمف اهلل فمعميقَمٛم٣م هذا يًتٚمد َمٔم٣مٞمٝمف َمـ ايمروح ايمٔمر

وإٞم٣ًمٞمف( رنمؿ َم٣م  ،وأؾمج٣مره ،وأدزم٣مؤٞم٣م َمتٚمً٘مقن زمٟموؿم٣مهنؿ )سمرازمف ر،َمـ زممم أو ؾمجر أو ضمج

هم٘مؿ َمـ أدزم٣مئٛم٣م َمـ ذاق دم  ،ٓومقه َمـ حمـ وَمِم٣مئ٤م وَمْم٣مردة وؽمجـ وسمٔمذي٤م وومتؾ وسممميد

، وىمؿ َمـ أدزم٣مئٛم٣م َمـ داهمع فمـ إٞم٣ًمن وؿمٛمف !احلٛمٓمؾَمرارة  ؽمٌٝمؾ ايمدهم٣مع فمـ ومّم٣مي٣م أَمتف ووؿمٛمف

وؿم٣مهنؿ دم ٞمٌمة أ وهؿ َم٣م زايمقا ىمذيمؽ ٓ يٟميمقن صمٜمداً  !أو اظمً٘مـ ،أو ايمديـ ،حت٦م يمقاء ايمٗمٌٙمٝم٥م

وسمًجٝمؾ سم٣مرخيٜمؿ احل٣مهمؾ  ،ًتحٗمقن ايمتٌجٝمؾ وايمتٗمدير وآضمؼماميَ وهؿ  ،وإطمقهتؿ وديٛمٜمؿ

 ,إن َل ي٘مـ أؽم٣مل َمداد دَمف , د ومٙمٚمفوىمٟمٞمٛمل زم٘مؾ ؾم٣مفمر أو ىم٣مسم٤م ؽمٖمح َمدا ،زم٣مظمٛم٣موٙم٥م وايمٔمْم٣مء

ايمٙمٜمؿ إٓ َمـ زمٔمض  ،ومد أىمد يمٛم٣م أن أدزمٛم٣م ايمٔمريب أدب نم٣مرق دم ايمٗمٝمٚمٝم٥ّم وايمٖمّم٣مئؾ وايمٔمْم٣مء

أومالَمٜمؿ إٓ زمُمٔمر أٞم٣مين يٚمّجد  ضِ ٖمهمٙمؿ سمُ  (ايمٙمٜمؿ ٞمٖمز)أو إدزم٣مء ايمذيـ رهمٔمقا راي٥م  ،ايمُمٔمراء

دون احلدي٧م فمـ روضمٜم٣م ايم٣ًمَمٝم٥م  ،أةايمذات وَمٕم٣مَمراهت٣م دم ايمٔمٜمر وايمٖمًؼ وايمتٚمتع زمجًد اظمر

ٓ  (َمدح َمـ أصمؾ ايمت٘م٤ًم)همٗمِم٣مئدهؿ  9ئمقد فمٙمٝمٜمؿ زمآَم٣مل أو وم٣ميمقا ؾمٔمراً ، وَمٔم٣مٞمٝمٜم٣م ايمراومٝم٥م

ومرأ دم ؽمٖمر إدب ايمٔمريب َم٣م ٞمٖمثتف أومالم أويمٝمتٛمل َل  ،ٕن أصح٣مب اظمدح يًتحٗمقن ذيمؽ

وايمذي صمٔمؾ  ،َمٛمف إزمدان وسمٗمُمٔمر ،هذا ايمٕمزل ايمذي يٛمدى يمف اجلٌكم (زم٣ميمٕمزل زم٣مظمذىمر)ايمُمٔمراء 

اهلل سمٔم٣ملم يٟمَمر صمػميؾ فمٙمٝمف ايمًالم زمٟمن ييب ومقم يمقط أصح٣مب هذه ايمٔم٣مه٥م ايمٛمٖمًٝم٥م اظمٛمحرهم٥م 
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ٞمٛمل أفمرف أٞمف يمٝمس َمـ فم٣مدة أٙم٤م هبؿ إرض يمٝمتجٙمجٙمقا همٝمٜم٣م َمع فمـ ايمٖمْمرة زمجٛم٣مضمف همتٛمٗم

 -ٓ صٙم٥م يمٛم٣م هب٣م َمْمٙمٗم٣مً ، همٜمل فم٣مدة أفمجٚمٝم٥م ،ايمٔمرب ايمٕمزل زم٣مظمذىمر

ًِ  (أمتٛمك أٓ أومرأ زم٣مب )ايمٛمٗم٣مئضىمام ىمٛم٦م  ٚم٥م اخلزي ايمذي رؽمؿ ايم٘مثغم َمـ ايمُمٔمر إَمقي زم

اظمٗمذع  (وىمذيمؽ ومِم٣مئد )اهلج٣مء ،ذىمره َمـ ؽم٣ٌمب وؾمتؿ يٟمٞمٖمف ايمِمٕم٣مر َمـ أزمٛم٣مئٛم٣مام وايمٔم٣مر زم

وىمذيمؽ  ،أو حي٣مول سمِمٕمغم ايمرصم٣مل ،وخيرق ؽمؼم احلرائر َمـ ايمٛم٣ًمء ،ايمذي َيتؽ ايمٔمقرات

وإذا ىمٛم٦م ٓ أٞمًك سمٙمؽ ايمثٕمرات ايمقاؽمٔم٥م دم ؿمٌٗم٥م أوزون (، إدب اظمتحدث فمـ )اخلٚمرة

هذا ايمٛمٕمؿ  ،ايمرواي٥م مؽمقاء أىم٣من دم ايمُمٔمر أ هم١مٞمٛمل ٓ أٞمًك َم٣م أهمرزه أدزمٛم٣م احلدي٧م ،إدب ايمٔمريب

وافمت٣ٌمره٣م طمراهم٥م َمـ  (ايمذات اإلهلٝم٥م)ايمٛمُم٣مز وايمذي ئمزف فمعم وسمر ايمُمٝمْم٣من دم ايمٗمدح دم 

أو  ،احلدي٧م زمٙمٕم٥م ايمٔمٜمر وايمٖمًؼ َمـ زم٣مب إدب ايمقاومٔمللم إ اخلراهم٣مت وحم٣مويم٥م دهمع اظمجتٚمع

همدارؽمق  ،ٓ أريد أن أؽمٚمل أدزم٣مء زمٔمٝمٛمٜمؿ ,أو َم٣م همقق احلداشمل زمٚمّمٚمقٞمف اظمٛمحرف  ،احلداشمل

وئمرهمقن أهنؿ ي٘متٌقن هذا ايمٙمقن ايمٖم٣مصمر اظمًتٜمؼم َمـ زم٣مب  ،٣مً وإٞم٣مشم إدب ئمرهمقهنؿ ذىمقراً 

٦م سمٙمؽ ايمروح ايمٗمٝمٚمٝم٥م ايمتل زمثٜم٣م ايمٗمرآن ايم٘مريؿ فمعم أٞمٛمل ؽمٟمزمٗمك أذىمر َم٣م ضمٝمٝم ،طم٣ميمػ سمٔمرف

وصٌغ ؾمٔمرهؿ زمجاميمٝمتٜم٣م وطمغميتٜم٣م وزمٔمده٣م  ،واحلدي٧م ايممميػ دم ٞمٖمقس آٓف إدزم٣مء

وايمذي صمٔمؾ َمـ هذه إَم٥م أَم٥م ضمّم٣مري٥م راومٝم٥م إٞم٣ًمٞمٝم٥م سمًٔمك يمٙمخغم وسمٛمٌذ  ،اإلٞم٣ًمين ايمقافمد

َم٣م أؾم٣مء أن ي٘مقن ذا رؽم٣ميم٥م  ٓ أريد يمألدب أن سم٘مقن رؽم٣ميمتف َمٗمٝمدة زمٟمؿمر َمٔمٝمٛم٥م زمٗمدر -ايممم

زمؾ  ،ٜمؿزمٔمّمىمام يٓمـ  ،ويمٝمس يمٙمٔمرب همٗمط ،ٞم٣ًمٞمٝم٥مىمام هق ايمٗمرآن ايم٘مريؿ رؽم٣ميم٥م إ ،إٞم٣ًمٞمٝم٥م

 -يمٙمٛم٣مس مجٝمٔم٣مً 

ىمام هل دون أن  ،أن أٞمٗمؾ صقرة أدزمٛم٣م ايمٗمديؿ واحلدي٧م وَمـ هذا اظمٛمْمٙمؼ ضم٣مويم٦م صم٣مهداً 

 ,)ديٛمٝم٥م ٙمف هذا إدب َمـ ومٝمؿ َم٣م حيٚمإلم  يمٖم٦م ايمٛمٓمرأوأن  ،َمـ طمالل ىمت٣ميب ئأمحؾ ايم٘مالم ايمًٝمِ 

ىمؾ وم٣مرئ َمـ َمٔمكم هذا إدب دم زمٛم٣مء  ىمل يًتٖمٝمد (ومقَمٝم٥م ,وؿمٛمٝم٥م  ,إٞم٣ًمٞمٝم٥م  ,طمٙمٗمٝم٥م 

 -ؾمخِمٝمتف اظمًتٗمٌٙمٝم٥م

 :وومد ومًٚم٦م هذه اظمقؽمقفم٥م إلم

 َمٔم٣مين إدب وفمالوم٣مسمف()ٝم٥م ؽمالَمسم٣مريخ إدب وايمٛمٗمد واحل٘مٚم٥م ايمٔمرزمٝم٥م واإل , 5

 ()ايمٔمٌم اجل٣مهقم ؽمالماإلومٌؾ  ايمٔمرزمٝم٥مسم٣مريخ إدب وايمٛمٗمد واحل٘مٚم٥م  , 1
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 يمذيخ اجملهذ األًل
 فالئك األدة

وَمـ سمٌٔمٜمؿ  ،يمف وصحٌف أمجٔمكمآ وفمعم ،احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم وصعم اهلل فمعم ٞمٌٝمٛم٣م حمٚمد

 :وزمٔمد ،يقم ايمديـإلم  زم١مضم٣ًمن

وَمقاومٖمف  ،٣مرهٕٞمف يتِمؾ زم٣مإلٞم٣ًمن وَمُم٣مفمره وأهم٘م 9احلدي٧م فمـ إدب ضمدي٧م ذو ؾمجقن

وَم٣م  ،وسافمف َمـ أصمؾ سمًخغم ايمْمٌٝمٔم٥م ،وجت٣مه أطمٝمف اإلٞم٣ًمن ،جت٣مه ايمرمح٥م اإلهلٝم٥م وايم٘مقن واحلٝم٣مة

 -يتٌع ذيمؽ َمـ سمدَمغم ىمقين ظم٣م زمٛم٣مه اإلٞم٣ًمن َمـ ضمّم٣مرة إٞم٣ًمٞمٝم٥م فمعم َمر ايمٔمِمقر

وهق  ،٣مً وإجي٣مزم إدب هق َمرآة اإلٞم٣ًمن سمٔم٘مس َمقاومٖمف َمـ أطمر وسمرصد ضمرىم٥م ضمٝم٣مسمف ؽمٙم٣ٌمً 

وأوراومٜم٣م  ٣مؾ زمٟمنمِم٣مهنهمٜمق ؾمجرة طمياء زم٣مؽمٗم٥م سمٓمٙمِّ  ،اً َمتٖمرد ٣مً وٓ صمٛمً اً واضمد ٣مً س صٛمٖميمٝم

 وَمرارة ؿمٔمؿ ايمٔمالوم٣مت اإلٞم٣ًمٞمٝم٥مً  ،ُمٚمس احل٣مروم٥م أضمٝم٣مٞم٣مً ايمَمُم٣مفمر اإلٞم٣ًمن ايمتل ختدؾمٜم٣م ضمرارة 

وايمتل صم٣مءت ايمممائع ايمًاموي٥م  ،َمـ أطمٝمف اإلٞم٣ًمن اً احلٛمٓمٙمٝم٥م ايمتل يّمْمر اإلٞم٣ًمن يمتذوومٜم٣م ومن

وٞمحـ دم َمقؽمقفمتٛم٣م هذه  ،ؾمجرة ؿمٝم٥ٌم أصٙمٜم٣م شم٣مزم٦م وهمرفمٜم٣م دم ايمًامء اً فمٖمق ،ٜم٣م ىمٙمٚم٥م ؿمٝم٥ٌمجلٔمٙم

إدب )ودم اظمجٙمد إول  (ٝم٥مؽمالَمَمقؽمقفم٥م سم٣مريخ ايمٛمٗمد وإدب واحل٘مٚم٥م ايمٔمرزمٝم٥م واإل)

ضم٣مويمٛم٣م صم٣مهديـ أن ٞمًتٗميص ىمؾ إهم٘م٣مر واظمقوقفم٣مت اظمتٔمٙمٗم٥م  (وفمالوم٣مسمف وهمٛمقٞمف وأرىم٣مٞمف

ذيمؽ أن إدب هق ايمقفم٣مء ايمذي يِم٤م زمف  ،إلٞم٣ًمن َمـ صمٜم٥م أطمرىوا ،زم٣مٕدب َمـ صمٜم٥م

 وهق أيّم٣مً  ،أهم٘م٣مره اإلجي٣مزمٝم٥م وايمًٙمٌٝم٥م ،أضمزاٞمف وَمناسمف ،أهمراضمف وأسمراضمف ،اإلٞم٣ًمن آَٓمف وآَم٣ميمف

، َمتٛمزه اإلٞم٣ًمن وَمتٛمٖمًف حت٦م وٕمط ايمقاومع إيمٝمؿ ايمذي ي٘م٣مزمده اإلٞم٣ًمن فمعم َمر ايمٔمِمقر

وَمـ هٛم٣م هم١من ومراءة هذا إدب  ،ٞم٣ًمن فمعم هذه إرضوىمذيمؽ هق رؤى إدزم٣مء ظمًتٗمٌؾ اإل

زمؾ هق َمٛمجؿ  ،وىمت٣مزم٥م سم٣مرخيف أضمد َمٛم٣مصمؿ إَم٥م ايمثٚمٝمٛم٥م ،ودراؽمتف ورصد ـمقاهره وسمْمٙمٔم٣مسمف

وسمرصع زمف صمٌكم  ،يمتداول أوراق َمُم٣مفمره٣م ايمٛمٗمدي٥م اً ايمذه٤م ٕي أَم٥م َمـ إَمؿ سمّمٔمف رصٝمد

أَم٥م َمـ إَمؿ َمٜمام ضمؾ هب٣م سمًجؾ  وىمؾ ،َمًتقى َممموفمٜم٣م احلّم٣مريإلم  أزمٛم٣مئٜم٣م وسمرسمٗمل زمف

يمتحٝمل دم ىمؾ صمٝمؾ َمـ  9ضم٣ٌمؿم٣مهتؿإو ،وسمْمٙمٔم٣مهتؿ وٞمج٣مضم٣مهتؿ ،وَمقاومٖمٜمؿ َمُم٣مفمر أزمٛم٣مئٜم٣م



24 

ويمٝم٘مقن إدب ايمُم٣مضمذ  ،إطمرى ايمٖم٣مفمٙم٥م ايمتل سمٔمتز هب٣م أَم٣مم إَمؿ (ؾمخِمٝم٥م إَم٥م)إصمٝم٣مل 

٥م َمـ ؿم٣مَمع أو أو أفمراوٜمؿ ظمٛمٗمِم ،هلٚمؿ إهمراد يمٙمدهم٣مع فمـ هذه إَم٥م ضمكم سمتٔمرض أروٜمؿ

 ىمت٣مزم٥م وهمٛم٣مً )هلذا اظمجٙمد أن يرصد ىمؾ َم٣م يتٔمٙمؼ زم٣مٕدب زمٚمٖمٜمقَمف ايمُم٣مَمؾ  ويمٗمد أردت ،ضم٣مومد

همٛمقن إدب واؽمتحدث )وىمٝمػ سمْمقرت  (أرىم٣من إدب وايمٛمٗمد وضمدوده)وَم٣م هل  (٣مً وأنمراو

 وَم٣م هل اظمدارس إدزمٝم٥م (،ؿمرق إدزم٣مء دم إٞمت٣مج أدهبؿ)وَم٣م هل  ،زمٖمٔمؾ فمقاَمؾ صمديدة (زمٔمّمٜم٣م

ايمٗم٣مرئ ايمٔمزيز ؽمقاء أىم٣من يمٝمْمٙمع  9ومتثٙمقا زمٔمّمٜم٣م أطمر ،واؽمتٙمٜمٚمقا زمٔمّمٜم٣م ،ايمتل فم٣ميُمقه٣م

زمٙمٕم٥م ؽمٜمٙم٥م  (وَمقوقفم٣مسمف ،وأنمراوف ،أرىم٣من إدب وهمٛمقٞمف)فمعم  ؿم٣ميم٣ٌمً  مأ ،دارؽم٣مً  مأ ،زم٣مضمث٣مً 

أن اظمرء إلم  آٞمت٣ٌمه ٣مً وأؽمٙمقب ؽمٙمس صمذاب يًتقرم فمعم َمُم٣مفمر أطمريـ ٓهمت ،زمًٝمْم٥م واوح٥م

وإٞمام ضم٣مويم٦م صمٜمدي أن أمجع ىمؾ  ،هم٣ميم٘مامل هلل وضمده، ٛمف أن يرصد ىمؾ رء زمدوم٥م ىم٣مَمٙم٥مٓ يٚم٘م

ىمام سمِمٛمع ايمٛمحٙم٥م ايمتل حتط فمعم ىمؾ زهرة متص َمٛمٜم٣م َم٣م يٖمٝمد  ص٣مٞمٔم٣مً  ،َم٣م هق مجٝمؾ وصمٙمٝمؾ وٞم٣مهمع

 -سمٛمتٗمؾ زمكم ايمزهقر واحلٗمقل يمتٗمدم يممطمريـ سمري٣مق احلٝم٣مة ،اإلٞم٣ًمن ويٚمتٔمف

وَمنح ضمٝم٣مهت٣م ايمذي يٚمثؾ فمٙمٝمف  ،ًغمهت٣م ورايتٜم٣م اخلٖم٣موم٥مهم٣مٕدب ٞمػماس إَم٥م وَمُمٔمؾ َم

تٛمٖمس ٜم٣م روح اإلٞم٣ًمن ايمتل حت٤م أن سمايمتل يٖمؼمض أن متثٙم ،َمٟمؽم٣مة اإلٞم٣ًمن وَمٙمٜم٣مسمف وَمٙمحٚمتف

َمـ ايمٌٝم٣من  نّ إ) ،ؽمقل اهلل وومد أظمح يمٛم٣م ر ،صٌح احلٝم٣مة وفمًٔم٥ًم يمٝمٙمٜم٣م ووحك ؾمٚمًٜم٣م

 وايمدافمكم ،ي٘مقٞمقا اظمداهمٔمكم فمـ ضمٝم٣مض إَم٥م َمـ ايمُمٔمر حل٘مٚم٥م( وأراد يمألدزم٣مء أن نّ إو ،يمًحراً 

ويٗمٝمؿ  ،ىمل يرسمٗمل اإلٞم٣ًمن ٞمحق إهمّمؾ وإضمًـ وإٞمٖمع وإصمدى 9زم٧م ايمٗمٝمؿ اإلجي٣مزمٝم٥مإلم 

 -اخلغم واحلؼ وايمٔمدل واجلامل َؾ ثُ َمُ 

 ،ٖمِمؾ زمكم إدب وإطمالقٞموأن  ،ٞمحـ ٓ ٞمريد أن سم٘مقن هٛم٣مك ضمدود زمكم إدب وايمٗمٝمؿ

٘م٣من يمف وٓ َم 9ٓ ومٝمٚم٥م يمف (ٞمٖمٔمٝم٥م ومج٣ميمٝم٥م)ٕن إدب زمال وـمٝمٖم٥م  9واجلٚمٝمؾ وأن ٞمٖمِمؾ زمكم ايمٛم٣مهمع

 -ايمقافمدة اظممموم٥م اظمّمٝمئ٥م فدم فم٣مَل يرؽمخ يمإلٞم٣ًمن ومٝمٚم

ذع  ومجٝمالً  ٣مً ٞم٣مهمٔم ٣مً ف دم ىمقٞمف ىمت٣مزمٙمَ ثَ اإلٞم٣ًمن إدي٤م أن جئمؾ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ َمَ  ٤ُم ًْ وضَم 

 -ايمٙمحدإلم  يمإلٞم٣ًمن ضمٝم٣مسمف َمـ اظمٜمد
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 انجبة األًل
 ذوؿمٜم٣م , أرىم٣مهن٣م , ايم٘مت٣مزم٥م :ايمٖمِمؾ ايمث٣مين

 انجبة األًل
 حم٣مؽمٛمف , همقائده , اإلٞمُم٣مء :ايمٖمِمؾ ايمث٣ميم٧م

 انجبة األًل
 رؽم٣مئؾ أدزمٝم٥م ممٝمزة :ايمٖمِمؾ ايمرازمع
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 انجبة األًل
 انفظم األًل

 فظبؽخ انكالو ًثالغزو

وذيمؽ َمـ  ،ٜم٣م اظمرَمقوم٥مسمٗمقم مج٣ميمٝم٥م ايمٔمرزمٝم٥م فمعم َمر ايمٔمِمقر، وَمٛمذ أومدم إزَم٣من فمعم َم٘م٣مؾمٖمت

 ،ودم َمٛمتدي٣مهتؿ وَمٕم٣مَمراهتؿ وَمقاؽمؿ إؽمقاق واحل٨م ،طمالل اؽمتٔمامهل٣م ايمدائر زمكم وم٣ٌمئؾ ايمٔمرب

 ،شمؿ َم٣م يم٧ٌم أن ٞمزل ايمٗمرآن ايم٘مريؿ هبذه ايمٙمٕم٥م ايمتل شم٦ٌم أهن٣م وم٣مدرة فمعم محؾ اظمٔم٣مين اإلهلٝم٥م

هذا أهن٣م وم٣مدرة فمعم  وَم٣م زايم٦م ايمقوم٣مئع وإضمداث سمث٦ٌم ضمتك يقَمٛم٣م ،واإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ،وايم٘مقٞمٝم٥م

وَم٣م ذيمؽ إٓ يمٗمدرة هذه ايمٙمٕم٥م وطمِم٣مئِمٜم٣م  ،وآهم٣مق اظمًتٗمٌؾ ،وَمتْمٙم٣ٌمت ايمٔمٙمؿ ،َمقاىم٥ٌم ايمٔمٌم

ٗمؾ يمٛم٣م َمُم٣مفمر ٛمطم٣مص٥م ضمكم سم ،مج٣ميمٝم٣مً  ٖمل فمٙمٝمٜم٣م زمٔمداً ايمتٔمٌغمي٥م وايمتِمقيري٥م وآؾمتٗم٣مومٝم٥م ايمتل سمّم

اطمالسمف مه٣م َمٛمُمٟم هذا وايمٛم٣مس، همت٣مريخ إدب وسمٖم٣مفمالسمف وسمد ،واحلٝم٣مة ،اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م جت٣مه ايم٘مقن

هم١مذا َم٣م همتُمٛم٣م فمـ ه مج٣ميمٝم٥م إدب وصمدٞم٣م أهن٣م سمٛمحٌم دم أؽمٙمقزمف  ،ايمٖمٝمض َمـ ايمٖمـ ايم٘مالَمل

ايمتل سمٓمٜمر َم٣م يمدى ايمٛمص إديب َمـ إَم٘م٣مٞمٝم٣مت مج٣ميمٝم٥م زمحٝم٧م  (وزمالنمتف ،همِم٣مضمتفو ،)روضمف

يمف ومه٣م  ٕن ايمٖمِم٣مضم٥م وايمٌالنم٥م مه٣م رىمٛم٣م إدب احل٣مَمالن 9دم ايمٛمٖمس ايمٌممي٥م اً جتٔمٙمف َم٠مشمر

 -ان فمـ اظمٔم٣مين اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م زمُم٘مؾ مج٣مرم ٞم٣مهمعاظمٔمػّم 

إن زمالنم٥م ايم٘مالم وهمِم٣مضمتف سمّمٖمل فمعم ايمٛمص إديب نماليم٥م َمـ اجلامل زم٘مقٞمف َمقؿمـ 

 -اؽمتٗمْم٣مب َمـ اظمٙمتٗمل

هم١من ايم٘مالم ايمٖمِمٝمح هق ايم٘مالم ايمٓم٣مهر  ،وإذا ىم٣مٞم٦م همِم٣مضم٥م ايم٘مالم هل ايمٓمٜمقر وايمٌٝم٣من

وٓ ئمٛمل ذيمؽ  ،اؽمتخراج يمٕم٥مإلم  ٥م ٓ حيت٣مج دم همٜمٚمٜم٣مزمحٝم٧م سم٘مقن أيمٖم٣مـمف َمٖمٜمقَم ،ايمٌكّم 

 :وهذا ئمٛمل أن َمـ ذوط ايم٘مالم ايمٖمِمٝمح ،اظم٣ٌمذة دم سمٛم٣مول ايمٗمّم٣مي٣م إدزمٝم٥م

 -أن سم٘مقن إيمٖم٣مظ همٝمف َمٟميمقهم٥م آؽمتٔمامل ,5

 -أن سم٘مقن إيمٖم٣مظ همٝمف دم دائرة ايم٘مالم دون نمغمه٣م ,1

 -ـ اظمٔم٣مينأن سم٘مقن إيمٖم٣مظ همٝمف ضمًٛم٥م ايمقومع وايمتٔمٌغم فم ,2
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 -اؽمتٙمذاذ ايمًٚمع هلذه إيمٖم٣مظ واظمٝمؾ إيمٝمٜم٣م ,3

وىمذيمؽ  ،وصٜمٝمؾ ايمٖمرس دون هنٝمؼ احلامر ،َمثٙمام يٚمٝمؾ ايمًٚمع يمِمقت ايمٌٙمٌؾ دون ايمٕمراب

 (-ايمٌٔم٣مق)ايمديٚم٥م( يمٙمًح٣مزم٥م يًتٙمذه ايمًٚمع أىمثر َمـ اؽمتٔمامل ىمٙمٚم٥م )إيمٖم٣مظ هم٣مؽمتٔمامل 

 :َمْم٣مزمٗم٥م هذه إيمٖم٣مظ يمٙمٚمٔم٣مين َمـ شمالشم٥م أوصمف ,4

 -ًم اظمٚمجقج َمـ ايمًٚمعضمقجم٣مٞم٥ٌم إيمٖم٣مظ يمٙمٕمري٤م وايم ,أ

 -٤م ايمٙمٖمظ اظمٌتذل وآزمتٔم٣مد فمٛمف٘مّ ٛمسم , ب

 -ايمٌٔمد فمـ ايم٘مالم اظمًؼمذل اظم٘مروه , ج

 -اخلٙمق َمـ ايمتٔمٗمٝمد ايمٙمٖمٓمل واظمٔمٛمقي ,5

 -ايم٣ًٌمؿم٥م دم اظمٖمٜمقم ,6

 -فمدم ايمت٘مٙمػ وايمتٔمًػ ,7

 -ايمٔمذوزم٥م وايمروم٥م ,8

 أًطبف انجالغخ
 :يمٌٙمٕم٣مء وايمٖمِمح٣مء ايمٌالنم٥م زمٟمهن٣موومد وصػ همحقل ا

 -َم٣م شمٗمٌتف يد ايمٖم٘مرة وٞمٓمٚمتف ايمٖمْمٛم٥م أضمًـ ايم٘مالم ٞمٓم٣مَم٣مً  ,5

 -همٖم٣مح ٞمًٝمؿ ٞمُمٗمف وؽمْمٔم٦م رائح٥م فمٌٗمف، أضمًـ ايم٘مالم َم٣م فمجـ فمٛمػم أيمٖم٣مـمف زمٚمًؽ َمٔم٣مٞمٝمف ,1

ف َمـ طم٧ٌم توطمٙمِم ،وؽم٘مٌتف زمٚمُم٣مفمؾ ايمٛمٓمر ،طمغم ايم٘مالم َم٣م أمحٝمتف زم٘مغم ايمٖم٘مر ,2

 -اإلزمريز دم َمٔمٛمك وصمٝمزهمػمز دون ، اإلؿمٛم٣مب

 -٥مطمغم ايم٘مالم َم٣م ٞمٗمدسمف فمكم ايمٌِمغمة وصمٙمتف يد ايمرويّ  ,3

 -أيمٖم٣مـمف زمًدى َمٔم٣مٞمٝمف ؿُ أضمًـ ايم٘مالم َم٣م اسمِمٙم٦م حُلَ  ,4

 -همٟمٞم٣مطمف دم َمػمك اظمٔمٛمك ،ايمٌٙمٝمغ َمـ أطمذ زمخْم٣مم ىمالَمف ,5

 -ٞمف ىمالموٓ يٌٙمغ ؾمٟم ،ضمٝم٧م يٌدو أؽمٙمقب سمقصٝمؾ اظمٔم٣مين َمـ ايمًٜمؾ اظمٚمتٛمع ايمذي ٓ يّم٣مهٝمف أضمد

شمؿ  ،ويمٗمد صم٣مء ايمٗمرآن ايم٘مريؿ أفمعم ايم٘مالم زمالنم٥م وهمِم٣مضم٥م دم ايمدرصم٥م ايمٔمٙمٝم٣م َمـ ايمٖمِم٣مضم٥م

 -ل دم نمغم اظمٛمحقلؽمالَموَمـ زمٔمده٣م ايمُمٔمر اجل٣مهقم واإل ،ىم٣مٞم٦م زمالنم٥م ايمٛمٌل 
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 انجبة األًل
 انفظم انضبَِ

 ششًعيب - أسكبهنب - انكزبثخ

 0رقشّف انكزبثخ 0أًالً
وأهم٘م٣مر  ،سمٔمٛمل ىمؾ َم٣م يًْمره ايمٗمٙمؿ َمـ فمٙمقم وَمٔم٣مرف نقبو0انكزبثخ مبفيٌييب ا -5

وهل سمّمؿ ىمؾ َم٣م يٖمرزه اإلٞم٣ًمن دم ، وخت٣مؿم٤م ،وؽمٝم٣مؽم٣مت وجت٣مرات ،وسممميع ووم٣مٞمقن ،ويمٕم٣مت

 ايمتل حتٚمؾ زمٔمداً  (إدزمٝم٥م ,ايم٘مت٣مزم٥م ايمٖمٛمٝم٥م )وزمٚمٖمٜمقَمٜم٣م اخل٣مص ٞمٔمٛمل ايم٘مت٣مزم٥م  9ضم٣مصم٣مسمف ايمٝمقَمٝم٥م

 -٣مً ٝمٞمٖمٔم ىمقهن٣م حتٚمؾ زمٔمداً إلم  إو٣مهم٥م ٣مً مج٣ميمٝم

يٗمقم فمعم  (ٞمٓمؿ وٞمثر همٛمل) هل َم٣م أهمرزه ايمٙم٣ًمن ايمٔمريب َمـ 0انكزبثخ انفنْخ انقشثْخ -3

 -أؽمس ايمٖمِم٣مضم٥م وايمٌالنم٥م وايمتٔمٌغم وايمتِمقير

همٛمل أن  (ٞمثر أو ؾمٔمر)ويٛمٌٕمل يمٙم٘م٣مسم٤م ايمذي يريد أن ي٘مت٤م َم٣م يرنم٤م دم ىمت٣مزمتف َمـ 

 ٞمحقاً )رأؽمٜم٣م ايمٙمٕم٥م فمعم و ،وَمُم٣مفمره ،وَمٔم٣مٞمٝمف ،يًتخدم أدوات وم٣مدرة فمعم محؾ أهم٘م٣مره

وذيمؽ َمـ طمالل ٞمامذج فمرزمٝم٥م ذات أص٣ميم٥م همٛمٝم٥م اؽمتحقذت  (وفمالوم٣مت وَمٖمرداٍت  وسهم٣مً 

 ,ايمُمٔمر اجل٣مهقم  ,ايمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م اظمْمٜمرة  ,ايمٗمرآن ايم٘مريؿ )وفمعم رأؽمٜم٣م  ،زمالنم٥م ايمٔمرب

 (-لؽمالَمايمُمٔمر اإل

 أسكبٌ انكزبثخ0 - صبَْبً
 :ٝمغ َمـ أمهٜم٣مَمـ سمقاهمره٣م دم ىمؾ ٞمص زمٙم ٓزمدويمٙم٘مت٣مزم٥م أرىم٣من 

 -ايمرؾم٣موم٥م دم إؽمٙمقب ,5

 -أن سم٘مقن روم٣مب اظمٔم٣مين زمٔمّمٜم٣م آطمذ زمٌٔمض ,1

 -أن سم٘مقن إيمٖم٣مظ نمغم خمٙمقوم٥م زم٘مثرة آؽمتٔمامل ,2

 -يمٙمٚمٔم٣مين ايممميٖم٥م أن سم٘مقن إيمٖم٣مظ أصم٣ًمَم٣مً  ,3
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 ،ويُمؼمط همٝمٚمـ أراد أن ي٘مقن َمـ ايمٌٙمٕم٣مء أن يتِمٖمح دم ىمت٤م اظمتٗمدَمكم واظمٔم٣مسيـ

واظمخت٣مر َمـ ايمُمٔمر ايمٖمِمٝمح  ،ٖمظ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ واحلدي٧م ايمٛمٌقي ايممميػضمإلم  ويٌمف مهف

وإصالح  ،وسمٕمٝمغم َم٣م يٙمزم سمٕمٝمغمه ،اً وٞمثر وَيذب ىمالَمف زمؼمداد ايمٛمٓمر همٝمف زمٔمد فمٚمٙمف ؾمٔمراً  ،وايمٌٙمٝمغ

همٗمد ىم٣من  ،وؿمرح َم٣م يتج٣مذم فمـ َمّم٣مصمع ايمروم٥م ،َمـ َمٔم٣مٞمٝمف وحترير َم٣م يدّق ، َم٣م جي٤م إصالضمف

 :وىمام يٗمقل أزمق مت٣مم دم ايم٘مالم، َمٔمروهمكم زم٣ميمتٛمٗمٝمح وايمتٜمذي٤م (ُمٔمرأصح٣مب )َمدرؽم٥م فمٌٝمد ايم

ــّذ  ــر اظمٜم ــ٥م ايمٖم٘م ــذه٣م ازمٛم ــدصمكطم  ب دم ايم

 

ــــ٣مب  ــــ٥م اجلٙمٌ ــــقد رومٔم ــــؾ أؽم  وايمٙمٝم

هم١من َم٣م حيًـ فمٛمد ايمذىمل ٓ حيًـ فمٛمد ، زمد َمـ َمرافم٣مة ايم٘مت٣مزم٥م حل٣مل اظمخ٣مؿم٤م وَمٛمزيمتفوٓ 

، ٙمرئٝمس ٓ يِمٙمح يمٙمٚمرؤوسوَم٣م يِمٙمح يم، وَم٣م يٛم٣مؽم٤م ذا اجلد ٓ يٛم٣مؽم٤م اهلزرم، ايمٕمٌل

 :وفمٙمٝمؽ ،فمعم ومدر صماليمف وهمْمٛمتف وٞم٣ٌمهتف همخ٣مؿم٤م ىمالً 

 -ايمتٌميػ نأن سمزن ايمٙمٖمٓم٥م زمٚمٝمزا ,5

 -أن سمٔم٣مير ايم٘مٙمٚم٥م زمٚمٔمٝم٣مره٣م ,1

 -أن ختت٣مر ايم٘مالم ايمٔمذب ايمرومٝمؼ ,2

 -وؽمٜمؾ ايمقيمقج دم إؽمامع ،أن سمرىمز فمعم ايم٘مالم ؽمٜمؾ اظمخ٣مرج ,3

 -زم٣ميمٗمٙمقب ٣مً أن هتتؿ زم٣ميم٘مالم إؾمد ايمتِم٣موم ,4

هم٣ميمٌالنم٥م دم اإلجي٣مز، وٓ ومٝمٚم٥م يم٘مٙمٚم٥م إن َل حتٚمؾ زمكم أصمٛمحتٜم٣م ، وطمغم ايم٘مالم )َم٣م ومؾ ودل(

 -اظمٔمٛمك ايممميػ واهلدف ايمٛمٓمٝمػ
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 انجبة األًل
 انفظم انضبنش

 فٌْثو - زلبعنو - فٌائذه - اإلَشبء

 0اإلَشبء ًانزقجري -أًالً

يمٗمّمٝم٥م َمـ  (٣مً وىمت٣مزمٝم ٣مً ؾمٖمقي)ؾم٣مرة الم أو ايم٘مت٣مزم٥م أو اإل٘مهق ايم 0رقشّف ًيبىْخ -أ 

 ،وضم٣مصم٣مسمف ،وَمُم٣مفمره ، هب٣م اإلٞم٣ًمن فمـ أهم٘م٣مرههق أضمد إدوات اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمتل ئمػمِّ و، ايمٗمّم٣مي٣م

أو  ،وايمتٔمٌغم إديب َمٛمف َم٣م يتٛم٣مول ـم٣مهرة أدزمٝم٥م، وسمْمٙمٔم٣مسمف احل٣مضة واظمًتٗمٌٙمٝم٥م زمُم٘مؾ همٛمل

هم١مذا َم٣م أردت  ،ايمٗمّم٣مي٣مأو ومّمٝم٥م َمـ  ،َمـ إفمالم امً ٙمَ أو فمَ  ،أو فم٣مظم٣مً  ،ًأو ىم٣مسم٣ٌم ،ًأو أدي٣ٌم ،ًؾم٣مفمرا

َمـ ايمٛمِمقص همام فمٙمٝمؽ إٓ أن جتٚمع َمراصمع َم٣مدسمؽ همتًجؾ ىمؾ َم٣م يمف فمالوم٥م  ىمت٣مزم٥م ٞمص

وزمٔمد ذيمؽ سمِمٛمػ َم٣مدسمؽ وسمرسم٤م فمٛم٣مس  ،زم٣مظمقوقع فمعم زمْم٣موم٣مت يًٜمؾ ايمرصمقع إيمٝمٜم٣م

 -شمؿ اخل٣ممت٥م ،شمؿ اظمتـ ،وسمٌدأ زم٘مت٣مزم٥م اظمٗمدَم٥م ،َمقوقفمؽ

ٕن يم٘مؾ دارس ؾمخِمٝمتف ايمٖمٛمٝم٥م دم  9ٝم٥م ٓ سمتٗمٝمد زمٟمصقل ٓ جيقز اخلروج فمٙمٝمٜم٣موايم٘مت٣مزم٥م إدزم

َمـ دفمؿ اظمقوقع  ٓزمدو ،وومد متقم فمعم ؿمٌٝمٔم٥م اظمقوقع ٞمٖمًف ؿمريٗم٥م َمٔمٝمٛم٥م دم ايم٘مت٣مزم٥م، ايم٘مت٣مزم٥م

زمجٚمٝمع  (همٛمقن ايمٛمثر)أي ٞمقع َمـ ايم٘مت٣مزم٥م  :اظم٘متقب زمُمقاهد َمٛم٣مؽم٥ٌم وسمٔمٛمل ىمٙمٚم٥م َمقوقع

َمتٌع وَمٛمٜم٣م َمٛمٜم٣م )زم٣مء وايم٘مت٣مب ايم٘مثغم َمـ اظمقوقفم٣مت وزمْمرق خمتٙمٖم٥م ويمٗمد أزمدع إد ،أٞمقافمٜم٣م

اظمٗمدرة إلم  ونم٣مي٥م إدي٤م ايم٣ٌمرع أن ئمػم فمـ َمقوقفم٣مسمف زمْمرق َمٌت٘مرة صمديدة سمرَمز (َمٌتدع

 -أو ذاك ،إدزمٝم٥م ايمتل يٚمتٙم٘مٜم٣م هذا إدي٤م

ٞمف ئم٘مس ؾمخِمٝم٥م ١مهم(، ٣مً وىمت٣مزمٝم ٣مً ؾمٖمقي)ؾم٣مرة وإذا ىم٣من ايمتٔمٌغم: هق ايم٘مالم أو ايم٘مت٣مزم٥م أو اإل

وصدق  ،9 وزمٗمدر َم٣م ي٘مقن دم سمٔمٌغم اظمرء َمـ دوم٥م وهم٘مر٥مويٓمٜمر شمٗم٣مهمتف ايمٙمٕمقي٥م واظمٔمرهمٝم ،اظمٔمػم

 -وفمٖمقي٥م ي٘مقن ايمٖمٜمؿ ووومع إشمر ايمذي خيٙمٖمف دم ٞمٖمقس اظمتٙمٗمكم يمف
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 أٌَاؿ انزقجري0 - صبَْبً
 :ويمٙمتٔمٌغم شمالشم٥م أٞمقاع

 0انزقجري انٌؽْفِ -أ 

ذ ؿمٙم٣ٌمسمف زم٣ميمتٖم٣مهؿ ويٛمٖمِّ  ،ق َم٣م يٗميض ضم٣مصم٣مت اإلٞم٣ًمنه 0رقشّف انزقجري انٌؽْفِ -5

 ,سمٗم٣مرير  ,إرؾم٣مدات  ,سمقصمٝمٜم٣مت  ,سمٔمٙمٝمامت )َمع زمٛمل صمٛمًف همٜمق سمٔمٌغم ٞمٖمٔمل يمف أيمقان َمتٔمددة 

حترير رؽم٣مئؾ  ,زمْم٣موم٣مت دفمقة وافمتذار  ,إفمالٞم٣مت  ,ٞمممات  ,َمٙمخِم٣مت  ,حم٣مض صمٙم٣ًمت 

 (-اؽمتامرات ,زمرومٝم٣مت  ,

 ششًط انزقجري انٌؽْف0ِ -3

 :ـ ذوط ايمتٔمٌغم ايمقـمٝمٖملوَم

 -دوم٥م اظمٖمردات وووقضمٜم٣م ,5

 -ضمًـ ايمتٛمٓمٝمؿ وايمتٌقي٤م ,1

 -َمٔمرهم٥م ٞمٖمًٝم٥م اظمخ٣مؿم٤م وَمرافم٣مة أوو٣مفمف آصمتامفمٝم٥م واإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ,2

وسمقضمٝمده٣م زمكم اظمرؽمؾ واظمتٙمٗمل  ،اإلظم٣مم زم٣مظمِمْمٙمح٣مت ايمتل يٗمقم فمٙمٝمٜم٣م ايمتٔمٌغم ايمقـمٝمٖمل ,3

 -سمقطمٝم٣م يمٖمٜمٚمٜم٣م

 -ٚمٝم٥م اظمٔمتٚمدةَمرافم٣مة ايمِمٝم٣منم٣مت ايمرؽم ,4

 -ايمُمٚمقل دم ايمزَم٣من واظم٘م٣من وايممموط ,5

 -اإلجي٣مز وايمؼمىمٝمز دم ايمٔم٣ٌمرات ,6

 -واظمراصمع ،واحلٝمثٝم٣مت ،اإلظم٣مم زم٣ميمِمالضمٝم٣مت ,7

وحت٘مٝمؿ اظمٛمْمؼ دم  ،وايمػماهكم اظمٛمْمٗمٝم٥م ،وإديم٥م ايمداَمٕم٥م ،آؽمتٛم٣مد يمٙمحج٨م اظمٗمٛمٔم٥م ,8

 -ايمٔمرض وايمْمٙم٤م

 -يم٥م وايمُمقاهدسمٔمزيز أراء واظمٗمؼمضم٣مت زم٣مٕد ,57

 -أو اظم٣ٌميمٕم٥م ،أو آٞمٖمٔم٣مل ايمزائد ،فمدم ايمتنع دم إضم٘م٣مم ,55
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 ,ايمتِمقير  ,ايمتخْمٝمط  ,ايمرؽمؿ )َمزج ايمٛمص ايمٙمٕمقي زمقؽم٣مئؾ ايمتٔمٌغم إطمرى  ,51

 (-اإلضمِم٣مء

 -اإلظم٣مم زم٣ميمتٗمٛمٝم٣مت اخل٣مص٥م يم٘مؾ يمقن َمـ أيمقان ايمتٔمٌغم ايمقـمٝمٖمل ,52

 0انزقجري اإلثذافِ - ة

 0اإلثذافِ رقشّف انزقجري - 5

وَمـ طمالل  ،هق ايمتٔمٌغم ايمٗم٣مئؿ فمعم اإلهمِم٣مح فمـ ايمذات وإهم٘م٣مر واظمُم٣مفمر زمْمريٗم٥م أدزمٝم٥م

 ,اظمذىمرات ايمُمخِمٝم٥م  ,ايمرؽم٣مئؾ ايمقصمداٞمٝم٥م  ,اظمٗم٣مٓت ايمذاسمٝم٥م  ,ايمٗمِمص )ايم٘مت٣مزم٥م اإلزمدافمٝم٥م 

ِمؾ وىمؾ َم٣م يت (ايمقصػ ,اخلْم٤م ايمديٛمٝم٥م وإدزمٝم٥م  ,ايمُمٔمر ايمقصمداين  ,ايمتٚمثٝمٙمٝم٣مت ايمٔم٣مؿمٖمٝم٥م 

وأؽم٣مس هذا ايمتٔمٌغم ايمتٚمثٝمؾ ايمذي يتًؿ دم ايمٔمرض وإداء  ،زم١مزمداع ايمٛمِمقص إدزمٝم٥م وايمٙمٕمقي٥م

 ،ضمكم يتقصمف يمٙمخٙمؼ وآزمت٘م٣مر (ازمت٘م٣مري٣مً )ويًٚمك هذا ايمتٔمٌغم  ،يمٙمٚمُم٣مفمر وإهم٘م٣مر واخلػمات

 ،٣مً ويٖمجر ؿم٣موم٣مسمف اإلزمدافمٝم٥م دم اؽمتخدام ايمٙمٕم٥م مج٣ميمٝم، ويٕمذي ايمتٔمٌغم اإلزمدافمل دم روح اظمتٙمٗمل

 :وأمهٜم٣م ،ىمثغمة ودواهمع هذا ايمتٔمٌغم

 -ايمرنم٥ٌم دم ايمتٔمٌغم فمـ ايمذات ,ا 

 -ايمقصمقدإلم  آهتامم زمٔم٣مَل اخلٝم٣مل ايمذي ٞمٛمٗمٙمف , 1

 0رلبالد انزقجري اإلثذافِ -3
 :وَمـ أهؿ جم٣مٓت ايمتٔمٌغم اإلزمدافمل

 -(وطم٣مرصمٝم٣مً  جمٚمقع ضمٝم٣مسمف اخل٣مص٥م داطمٙمٝم٣مً )ايمتج٣مرب ايمُمخِمٝم٥م يمٙمٖمرد َمـ ضمٝم٧م هق همرد  ,أ

 -فم٣مَل ايمْمٌٝمٔم٥م اخل٣مرصمل وفمالومتٛم٣م زمف ,ب

 حم٣موٓت اإلٞم٣ًمن اخل٣مص٥م يمإلزمداع وايمتٔمٌغم دم ٞمْم٣مق ايمٔمِمقر اظمختٙمٖم٥م- ,ج

 :َمٛمٜم٣م ،خمتٙمٖم٥م وَمت٣ٌميٛم٥م ويٛمت٨م هذا ايمٛمقع َمـ ايمتٔمٌغم اإلزمدافمل أيمقاٞم٣مً 

5,  ْ واخلػمات اخل٣مص٥م فمعم  ،سمِمقير اظمُم٣مفمر وإهم٘م٣مر)ف أدب ايمتجرزم٥م ايمُمخِمٝم٥م ايمٌمِّ

 -ٓمٜمر همٝمف ؾمخِمٝم٥م اظمٌدع وفم٣مؿمٖمتف(ٞمحق سم

 -أدب يِمقر ايمْمٌٝمٔم٥م دم إؿم٣مر إدب ايمقصٖمل ,1



34 

 (-ايمٛمٗمد إديب وايمٖمٛمل)أدب يِمقر إدب وايمٖمـ  ,2

 -أدب يِمقر ايم٘مقن واحلٝم٣مة , 3

 -أدب ئمػم فمـ فمٗمٝمدة اإلٞم٣ًمن وَمقاومٖمف َمـ أطمر , 4

 0انزقجري األدثِ -ط

 0رقشّف انزقجري األدثِ -5

زمٚمج٣مٓت  ٣مً ؽميٛمْمٙمؼ َمـ وـمٝمٖم٥م ايم٘مٙمٚم٥م ايمُم٣مرضم٥م ايمتل سم٘م٤ًم اظمتٟمدب مترُّ هق ايمتٔمٌغم ايمذي 

ضمٝم٧م يقضمل ايمممح إديب زم٣مخلِم٣مئص ايمٖمٛمٝم٥م يمألشمر إديب ايمُمٔمري أو  ،ايمٔمٚمؾ إديب اظمتٛمقفم٥م

9 همٛمٝم٥م ومٝمٚم٥م ويدرس أشم٣مر إدزمٝم٥م دم صمقهره٣م وفمٛم٣مسه٣م وصٖم٣مهت٣م ايمتل جتٔمؾ َمٛمٜم٣م آشم٣مراً  ،ايمٛمثري

وايمٌح٧م  ،وزمٝم٣من أؿمقاره٣م ،وصػ آداب ايمٔمِمقر وسمرسمٝمٌٜم٣م وسمٔمٙمٝمٙمٜم٣مإلم  وسم٣مريخ إدب َيدف

 -أو اٞمحْم٣مط ،أو رومل ،أو ؤمػ ،همٝمام فمراه٣م َمـ ومقة

يرافمل إدي٤م دم سمٗمديٚمف سمٟميمٝمػ صقر فم٣مَم٥م َمتالمح٥م ظم٣م  وصٖمٝم٣مً  وئمد ايمتٔمٌغم إديب سمٔمٌغماً 

أؽمس َمقوقفمٝم٥م وسمثٌٝم٦م إضم٘م٣مم ايمٛمٗمدي٥م فمعم  ،ئمروف َمـ طمالل رزمط إؽم٣ٌمب زم٣مظم٣ًٌٌمت

 -فمعم احلج٨م وايمػماهكم وآومت٣ٌمسوم٣مئٚم٥م 

 فٌْة انزقجري ًاإلَشبء0 - صبنضبً
وضمتك  ،واظمٛمُمئ أن ئمرهمٜم٣م ضمتك ٓ يٗمع همٝمٜم٣م ،فمعم اظمٔمػمِّ  ،يمٙمتٔمٌغم واإلٞمُم٣مء حم٣مؽمـ وفمٝمقب

 :َمٛمٜم٣م ،يٓمٜمر أشمره ايمتٔمٌغمي زمٟمضمعم صقرة

 -آضمؼماز َمـ اؽمتٔمامل إيمٖم٣مظ ايمٕمري٥ٌم ,5

 -سم٣مزمٔم٥م يمٙمٚمٔم٣مين صمٔمؾ إيمٖم٣مظ ,1

 (-َم٣م يراد ٓ َم٣م يريده اظمٛمُمئ) أن ي٘مت٤م اظمٛمُمئ اظمٔمػمِّ ,2

 :وَمـ فمٝمقب ايمتٔمٌغم

 -ؽمقء ايمٖمٜمؿ واإلهمٜم٣مم يمٙمٛم٣مؿمؼ وايم٣ًمَمع ,5

 -ايمٔمجز دم اإلجي٣مز ,1

 -اخلْمؾ دم اإلؿمٛم٣مب ,2
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 -فمدم إنمٛم٣مء ومٙمٝمؾ ايم٘مالم فمـ ىمثغمه ,3

 -فمدم ايمٔمثقر فمعم اظمٔمٛمك دم ـم٣مهر ايمٙمٖمظ ,4

 -ايم٘مالم ايمٙمحـ دم ,5

 -ايمت٘مٙمػ وفمدم ايمِمدق ,6

 أسكبٌ انزقجري0 - ساثقبً
 :يمٙمتٔمٌغم رىمٛم٣من أؽم٣مؽمٝم٣من مه٣م

 ،وايمتل سمٌٗمك َمًتقرة طمٖمٝم٥م ضمتك يٓمٜمروه٣م ،اظمٔم٣مين ايمٗم٣مئٚم٥م دم صدور ايمٛم٣مس وأذه٣مهنؿ ,5

 -ٝمٜم٣م يمٙمٔمٗمؾ ويٗمرهب٣م َمـ ايمٖمٜمؿٙمِّ ػموا فمٛمٜم٣م، وايمتٔمٌغم هق ايمذي جيوخي ،ويذىمروه٣م

 ،وسمٟميمٝمػ ايم٘مٙمامت ،يمتل سمٔمد اجلقهر ايمذي يٗمقم سمٗمْمٝمع احلروفإيمٖم٣مظ وأصقاهت٣م ا ,1

 -وإفمْم٣مئٜم٣م اظمًح٥م اجلاميمٝم٥م ايمٛم٣مهمٔم٥م

وإذا ىم٣مٞم٦م ايمٙمٕم٥م وؽمٝمٙم٥م ايمتقاصؾ ايمٌممي ىمٛمٓم٣مم صقيت راَمز سمًٚمح زم١مزمالغ ايمرؽم٣ميم٥م زمكم 

ـ هم١من ايمتٔمٌغم دم زمٝمئتف ايمداطمٙمٝم٥م هق مجٙم٥م إهم٘م٣مر واظمُم٣مفمر ايمتل يريد ٞمٗمٙمٜم٣م َم -اظمًتٗمٌؾو اظمرؽمؾ

 -طمالل ايمٙمٕم٥م َمـ أصمؾ اإلزمالغ وآسمِم٣مل

 0ششًط اننض األدثِ اجلًْم - خبيغبً
 :يمٝم٠مدي نم٣ميتف دم ايمٌالغ واإلزمالغ واظمتٔم٥م ًنهنض انهغٌُ اجلًْم ششًط

 -ايمِمدق دم ايمتٔمٌغم ,5

 -آزمتٔم٣مد فمـ ايمت٘مٙمػ ,1

 -جتٛم٤م ايمٕمٚمقض اظمًتٕمٙمؼ ,2

 -جتٛم٤م اإلؿمٛم٣مب اظمٚمؾ ,3

 -جتٛم٤م اإلجي٣مز اظمخؾ ,4

 (:اجلامل ,ايمٗمقة  ,ايمقوقح ) ٗمٝمؼ ذوط إؽمٙمقب اجلٝمد اظمتٚمثؾ دمحت ,5

 -دم اظمقاؿمـ ايمتل سمتْمٙم٤م ايمقوقح انٌضٌػ0 -أ
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وذيمؽ إلذاك اظمتٙمٗمل دم  ،ايمذي يّمٖمل فمعم ايمٛمص ؽمٚم٥م إجي٣مزمٝم٥ماليل0 ذانغًٌع ان -ة

 -ضمؾ رَمقز ايم٘مالم

ؼماىمٝم٤م َمـ ودم ايم (َمالءَمتٜم٣م يمٙمٚمقاومػ ,همِم٣مضمتٜم٣م )دم ايم٘مٙمامت َمـ ضمٝم٧م  0انمٌح -ط

 -همٝمف( )ؽمٔمتف وفمٚمٗمف وَمقاومػ ايمتِمقير ضمٝم٧م )ٞمًجٜم٣م( ودم اخلٝم٣مل َمـ ضمٝم٧م

صدق ايمتٔمٌغم وائتالف أصمزاء ايم٘مالم وؽمٚمق ايمذوق وروفم٥م )ايمٛم٣مزمع َمـ  0اجلًبل -د

 (-ايمتِمقير وسمٛمقع اإليٗم٣مع

ايمٛمص إديب( زمٗمدرهت٣م فمعم ٞمٗمؾ نم٣مي٣مت ايمتٔمٌغم ايمٛمٖمٔمٝم٥م ) ويٗم٣مس ٞمج٣مح ايمرؽم٣ميم٥م ايمٙمٕمقي٥م

 -٥م يمٙمٚمتٙمٗمل َمـ ضمٝم٧م ؽمٚمق إهم٘م٣مر واظمُم٣مفمر وايمٗمٝمؿواجلاميمٝم
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 انجبة األًل
 انفظم انشاثـ

 سعبئم أدثْخ ممْضح

 بةسعبنخ انمشآٌ انكشّى نهكزّ - 5
 وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم دم ىمت٣مزمف ايمٔمزيز:

َٔمَراُء َيتٌَُِّٔمُٜمُؿ ايْمَٕم٣مُووَن  ُْؿ دِم ىُمؾِّ َواٍد ََيِٝمُٚمقَن  (113)﴿َوايمُمُّ ْ سَمَر َأهنَّ ُْؿ  (114)َأََل َوَأهنَّ

َٓ َيْٖمَٔمُٙمقَن  ـَف ىَمثغًِما  (115)َيُٗمقيُمقَن ََم٣م  ٣مِت َوَذىَمُروا ايمٙمَّ ٣محِلَ ـَ آََمٛمُقا َوفَمِٚمُٙمقا ايمِمَّ َّٓ ايمَِّذي إِ

وا َِمـ زَمْٔمِد ََم٣م ـُمٙمُِٚمقا  ٌُقَن َواٞمَتٌَمُ
ـَ ـَمَٙمُٚمقا َأيَّ َُمٛمَٗمَٙم٤ٍم َيٛمَٗمٙمِ  ﴾(116)َوؽَمَٝمْٔمَٙمُؿ ايمَِّذي

 عٌسح انشقشاء

وأولم إومقال دم ذيمؽ زم٣ميمِمقاب أن يٗم٣مل همٝمف َم٣م -- -أي٥م:هلذه فمٛمد سمٖمًغمه  ُانغرب لبل

ـّ وفمُ  ،وم٣مل اهلل صمؾ شمٛم٣مؤه: إن ؾمٔمراء اظمممىمكم يتٌٔمٜمؿ نمقاة ايمٛم٣مس وَمردة ايمُمٝم٣مؿمكم  ،ِم٣مة اجل

ٌٔمٜمؿ ايمٕم٣موون( همٙمؿ خيِمص زمذيمؽ زمٔمض ايمٕمقاة دون زمٗمقيمف )وايمُمٔمراء يتّ  وذيمؽ أن اهلل فمؿَّ 

)أَل سمر أهنؿ دم ىمؾ  :أصٛم٣مف ايمٕمقاة ايمتل دطمٙم٦م دم فمٚمقم أي٥م، ومقيمف زمٔمض، همذيمؽ فمعم مجٝمع

دم ىمؾ واد يذهٌقن  , ئمٛمل ايمُمٔمراء , واد َيٝمٚمقن( يٗمقل سمٔم٣ملم ذىمره: أَل سمر ي٣م حمٚمد أهنؿ

فمـ احلؼ وؿمريؼ ايمرؾم٣مد وومِمد ايمًٌٝمؾ، وإٞمام هذا  زمؾ صم٣مئرٍ  ،ئؿ فمعم وصمٜمف فمعم نمغم ومِمدىم٣مهل٣م

همٝمٚمدضمقن زم٣ميم٣ٌمؿمؾ ومقَم٣مً  ،٣مهنؿ دم ايمقصمقه ايمتل يٖمتٛمقن همٝمٜم٣م زمٕمغم ضمؼتٛمف اهلل هلؿ دم اهمضزم ٌؾ ثَ َمَ 

 وَيجقن آطمريـ ىمذيمؽ زم٣ميم٘مذب وايمزور-

فمقم زمـ أيب  ده دم ومقيمف سمٔم٣ملم: )وأهنؿ يٗمقيمقن َم٣م ٓ يٖمٔمٙمقن( فمـزمًٛم ازمـ ىمثغم وأطمرج

ازمـ ىمثغم: وهذا ايمذي وم٣ميمف ازمـ فم٣ٌمس  أىمثر ومقهلؿ ي٘مذزمقن همٝمف، وم٣مل ازمـ فم٣ٌمس: فمـ ؿمٙمح٥م

 ،يض اهلل فمٛمف هق ايمقاومع دم ٞمٖمس إَمر، هم١من ايمُمٔمراء يتٌجحقن زمٟمومقال وأهمٔم٣مل َل سمِمدر َمٛمٜمؿر

 -همٜمذا هق َمٔمٛمك سمٙمؽ أي٥م زمام يمٝمس هلؿ- ،وٓ فمٛمٜمؿ همٝمت٘مثرون

 واهلل أفمٙمؿ-
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َٔمَراُء َيتٌَُِّٔمُٜمُؿ ايْمَٕم٣مُوونَ  ُْؿ دِم ىُمؾِّ َواٍد ََيِٝمٚمُ  -يٗمقل اهلل سمٔم٣ملم: ﴿َوايمُمُّ ُْؿ َيُٗمقيُمقَن  -قنَ َأََلْ سَمَر َأهنَّ َوَأهنَّ

َٓ َيْٖمَٔمُٙمقَن﴾ )ؽمقرة ايمُمٔمراء:  ( ُٞمريد ذح أي٥م َمع َمالضمٓم٥م أن ايمرؽمقل ىم٣من 115 , 113ََم٣م 

٣من زمـ شم٣مزم٦م؟ ًّ  يمف ؾم٣مفِمر يٚمدضُمف هق ضم

زَمْٔمَرى، وٞم٣مهمع زمـ فمٌد َمٛم٣مف، وأَمّٝم٥م زمـ  ون دم فمٌد اهلل زمـ ايمزِّ هذه أي٥م ٞمزيم٦م ىمام يٗمقل اظمٖمنِّ

ٙم٦م،  وومٝمؾ: ٞمزيم٦م دم أيب فمزة اجُلَٚمِحّل- وايمذيـ اؽمتثٛم٣مهؿ اهلل زمٔمد ه٣مسمكم أيتكم دم أيب ايمِمَّ

ـْ زَمْٔمِد ََم٣م ـُمٙمُِٚمقا  وا َِم ـَ آََمٛمُقا وفَمِٚمُٙمقا ايمِّم٣محِل٣مِت وَذىَمُروا اهللَ ىَمثغِمًا واْٞمَتٌَمُ ّٓ ايمذي ومقيمف: )إِ

٣من ًّ زمـ شم٣مزم٦م، وفمٌد اهلل زمـ رواضم٥م، وىمٔم٤م  وؽَمَٝمْٔمَٙمُؿ ايمِذيـ ـَمَٙمُٚمقا َأيَّ َُمٛمَْٗمَٙم٤ٍم َيٛمَْٗمٙمٌِقَن( هؿ ضم

زمـ َم٣ميمؽ، وىمٔم٤م زمـ زهغم، وََمـ فمعم ؾم٣مىمٙمتٜمؿ ممّـ يٗمقيمقن احلّؼ، وصم٣مء دم ىمت٤م ايمتٖمًغم أّن 

اٞمتٌموا "زم٣ميمّرد فمعم اظمممىمكم همٗم٣مل  ,  ,ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م ظم٣م ٞمزيم٦م هذه أي٥م أِذَن يمف ايمٛمٌلُّ 

إن اظم٠مَِمـ "ىمام أذِن يم٘مٔم٤م همٝمف، ووم٣مل:  "َٜم٣مِت وٓ سمٗمقيمقا إٓ ضَمّٗم٣ًم، وٓ سَمذىُمروا أزم٣مَء وإَمَّ 

ف وؽمٝمِٖمف ويم٣ًمٞمِف، وايمذي ٞمٖمز زمٝمده يم٘مٟمّن َم٣م سَمرَمقهَنؿ زمف َٞمّْمُح ايمٛمٌَّْؾِ  ًِ  -"جي٣مِهد زمٛمٖم

ـ وايمُٗمٌْح يّتٌٔم٣من ايمٕمرض َمـ إٞمُم٣مِده،  ًْ ـٌ ووَمٌٝمُحف ومٌٝمٌح، واحُل ًَ ٛمُف ضَم ًَ إن ايمُمٔمر ىمالٌم ضَم

ت ايمتل حتقؿمف، وأشم٣مر ايمتل سمؼمسّم٤م فمٙمٝمف- هم٣مٔي٣مت ذَّم٦م فمدم واظمٔم٣مين ايمتل حيتقَي٣م، واظُمالزم٣ًم

ٌٜمؿ زم٣ميمُمٔمر دون اهتامم زمِِمدق َم٣م يٗمقيمقن وىمِذزمف،  ًُّ شم٣ٌمت ايمُمٔمراء فمعم َمٌدأ واضمد، وسم٘م

وَمَدضم٦م أي٥م إطمغمة َمـ يتُّٗمقن اهلل دم أومقاهلؿ، واؽمتٜمدهمقا ايمّدهم٣مع فمـ احلّؼ وايمتػمئ٥م مم٣م 

٤م إيمٝمٜمؿ َمـ زم٣مؿمؾ- ًَ  ُيٛم

ؽمِٚمع أزمٝم٣مسم٣ًم ىمثغمة َمـ ؾمٔمر أَمّٝم٥م زمـ أيب ايمِّمٙم٦م،  ,  ,صحٝمح َمًٙمؿ أن ايمٛمٌلَّ وشم٦ٌم دم 

ٙمِؿ"ووم٣مل:  ًْ وروى ايمٌٕمقي دم َمٔمجؿ ايمِمح٣مزم٥م وازمـ فمٌد ايمػَمِّ  "ىم٣مد أَمٝم٥ّم زمـ أيب ايمِّمٙم٦م أن ُي

دم آؽمتٝمٔم٣مب زم١مؽمٛم٣مد ؤمٝمػ َمـ ضمدي٧م ايمٛم٣مزمِٕم٥م، واؽمٚمف ومٝمس زمـ فمٌد اهلل، أٞمف أٞمُمد ايمرؽمقل 

,  ,  ض اهلل هم٣مكَ "يمف زمٗمقيمف همَدفم٣م وروى احل٣مىمؿ أٞمف وم٣مل ذيمؽ يمٙمٔم٣ٌمس فمٛمدَم٣م  "ٓ ُيٖمّمِّ

 اؽمتٟمذَٞمف دم َمدضمف-

وىم٣من ايمرؽمقل إلم صم٣مٞم٤م ؽمامع ايمُمٔمر وايمثٛم٣مء فمعم وم٣مئٙمف ُيثٝم٤م فمٙمٝمف، وجُي٣مِزي فمٛمد آومتّم٣مء- 

ؿ ايمٕمٛم٣مئؿ يقم ضمٛمكم، وَل ُئمط ايمٔم٣ٌمَس زمـ َِمرداس َمثؾ َم ,  ,همٗمد روى َمًٙمؿ أٞمف  ًَّ ٣م ظّم٣م وم
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ف  ًَ أفمْمك أزم٣م ؽمٖمٝم٣مَن زمـ ضمرب، وصٖمقان زمـ أَمٝم٥م، وفمٝمٝمٛم٥م زمـ ضمِمـ وم٣مل ؾِمٔمرًا يٚمدح زمف ٞمٖم

ويٌكم اؽمتحٗم٣مومف ىمٕمغِمه، أسَمّؿ يمف ايمرؽمقل َمئ٥ًم َمـ اإلزمؾ، ووم٣مل ايمٔمراومل دم ختري٨م أضم٣مدي٧م 

يمٝم٦ًم دم رء َمـ ايم٘مت٤م اظمُمٜمقرة- وذىمر ايمًٖم٣مريٛمل  "اومْمٔمقا فمٛمِّل يم٣ًمَٞمف"اإلضمٝم٣مء: إن زي٣مدة 

هدّي٥م ايمرؽمقل إلم ىمٔم٤م زمـ زهغم فمعم ومِمٝمدسمف  545ص  5ج  "نمذاء إيم٣ٌمب "زمف دم ىمت٣م

 فمٛمدَم٣م ؽَمِٚمَع ومقيمف: "زم٣مٞم٦م ؽمٔم٣مد"

ــــف ــــ٣مُء زمِ ــــقٌر ُيًتَّم ــــقَل يَمٛمُ  إنَّ ايمّرؽم

 

ــــٙمقُل   ًْ ــــُٝمقِف اهللِ ََم ـْ ؽُم ــــ ــــٌد َِم  َُمَٜمٛمَّ

ٔمر " وهل زُمردة َل يًتْمع َمٔم٣موي٥م أن يُمؼمََي٣م َمٛمف، هم٣مؾمؼماه٣م َمـ ورشمتِف، شمؿ وم٣مل: وأَم٣م طمػم  ايمُمِّ

همقاهٝم٣من- وفمعم همرض شمٌقت ذيمؽ، هم٣مظمراد زمف  "إّٞمف صمٔمؾ يمف ىم٣ميمٗمرآن"وطمػم  "َمزاَمغم ايمُّمٝمْم٣منِ 

ىم٣مٞم٦م أفمٙمؿ زم٣ميمُمٔمر وايمٖمريّم٥م َمـ نمغمه٣م، وأن  ,ريض اهلل فمٛمٜم٣م  ,وأن فم٣مئُم٥م  ---ايمُمٔمر اظمحّرم

٣من:  ,  ,ايمٛمٌّل  ًّ ٜم٣مم دم نَمٙمَ "وم٣مل دم ضم ًّ س ايمٓمالم واهلل يمُِمٔمرَك فمٙمٝمٜمؿ أؾمدُّ َمـ ووْمع ايم

ٔمرُة َمـ ايمٔمجكم،  "وحتٖمظ زمٝمتل همٝمٜمؿ ٛمََّؽ َمٛمٜمؿ ىمام سمًؾُّ ايمُمَّ همٗم٣مل: وايمذي زمٔمثؽ زم٣محلؼِّ َٞمٌّٝم٣ًم ٕؽَُمٙمَّ

شمؿ أطمرَج يم٣ًمَٞمف هميب زمف أْرٞم٥ٌَم أٞمٖمف، ووم٣مل: واهلل ي٣م رؽمقل اهلل إٞمف يمٝمتخٝمَّؾ رم أٞمف يمق وؤمتف فمعم 

٣مٞم٣ًم زمروح ايمُٗمُدس": , ,ضمجر يمٖمٙمٗمُتف، أو فمعم ؾَمٔمر حلٙمٗمُتف، همٗم٣مل رؽمقل اهلل  ًّ َد اهللُ ضم  "َأيَّ

٣من فمٙمٝمٜمؿ، وُيٚم٘مـ ايمرصمقع إلم إصم٣مزمتكم  ,  ,ؽمٚمع ايمٛمٌل  ًّ ٔمر َمـ وهْمد زمٛمل متٝمؿ، ورّد ضم ايمُمِّ

ٔمر- ٔمر وفمـ ؾمٔمر ايمَٕمَزل يمت٘مُٚمَؾ ايمِمقرُة فمـ ايمُمِّ  ؽم٣مزمٗمتكم فمـ ايمُمِّ

 نألدثبء  عبنخ انشعٌل زلًذس - 3
 :ضمدشمٛم٣م فمٌد اهلل زمـ يقؽمػ

 :يمؽ فمـ زيد زمـ أؽمٙمؿ، فمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر ريض اهلل فمٛمٜمامأطمػمٞم٣م َم٣م

 أٞمف ومدم رصمالن َمـ اظمممق همخْم٣ٌم همٔمج٤م ايمٛم٣مس يمٌٝم٣مهنام،

 :همٗم٣مل رؽمقل اهلل 

ـَ ايمٌٝم٣من ِ إنَّ )  -(يمٌٝم٣من ؽمحرا ، أو إنَّ زمٔمَض يمًحراً  َم

 طؾْؼ انجخبسُ
/4656/ 
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 انشقشاءئىل  سعبنخ احلغْئخ - 2

ــ ــٔم٤ٌم  ٔمرُ هَم٣ميمُمِّ ــٌؾ  َص ــٙمَّ  َوؿَمقي  ُٚمفؽُم
 

 َئمَٙمُٚمـــف ٓ ايمَّـــذي همٝمـــفِ  رسَمٗمـــكإِذا ا
 

ـــفِ  ـــ٦م زمِ ـــف احَلّمـــٝمضِ إلم  َزيمَّ  وَمَدَُم
 

ــ ــْمَوايمُمِّ ـــٔمُر ٓ َيً ــف ٝمُٔمُف ََم  َيٓمٙمُِٚم
 

ـــــُد  ـــــفُ  َأن ُيري ـــــف ُئمِرزَم  هَمُٝمٔمِجُٚم
 

ـــ  ــَزل َِم ــفضَم َوََل َي ــٟميت حَيُرؽُم ــ٧ُم َي  ٝم
 

ــؿِ  ًِ ـــ َي ــداءَ  ََم ــَؼ  إفَم ــُٚمف َيٌ ًَ  َمٝم
 

 سعبنخ فجذ احلًْذ انكبرت نهكزبة - 3
 0ئنْكى يقشش انكزبة

هم١من اهلل فمز ، ضمٖمٓم٘مؿ اهلل ي٣م أهؾ صٛم٣مفم٥م ايم٘مت٣مزم٥م وضم٣مؿم٘مؿ ووهمٗم٘مؿ وأرؾمدىمؿ ,أَم٣م زمٔمد 

وَمـ زمٔمد اظمٙمقك  ،وصمؾ صمٔمؾ ايمٛم٣مس زمٔمد إٞمٌٝم٣مء واظمرؽمٙمكم صٙمقات اهلل وؽمالَمف فمٙمٝمٜمؿ أمجٔمكم

وسهمٜمؿ دم صٛمقف ايمِمٛم٣مفم٣مت وضوب  ،وإن ىم٣مٞمقا دم احلٗمٝمٗم٥م ؽمقاء ،اظم٘مرَمكم أصٛم٣مهم٣مً 

 -أؽم٣ٌمب َمٔم٣مؾمٜمؿ وأزمقاب أرزاومٜمؿإلم  اظمح٣موٓت

زم٘مؿ سمٛمتٓمؿ  -همجٔمٙم٘مؿ َمٔممم ايم٘مت٣مب دم أذف صمٜم٣مت أهؾ إدب واظمروءة وايمرواي٥م

وئمٚمر  ،وزمٛمِم٣مئح٘مؿ يِمٙمح اهلل يمٙمخٙمؼ ؽمٙمْم٣مهنؿ ،وسمًتٗمٝمؿ أَمقره٣م ،يمٙمخالهم٥م حم٣مؽمٛمٜم٣م

قك َمقومع وٓ يقصمد ىم٣مف إٓ َمٛم٘مؿ همٚمقومٔم٘مؿ َمـ اظمٙم ،ٓ يًتٕمٛمل اظمٙمؽ فمٛم٘مؿ ،زمٙمداهنؿ

وأيدَيؿ  ،وأيمًٛمتٜمؿ ايمتل هب٣م يٛمْمٗمقن ،وأزمِم٣مرهؿ ايمتل هب٣م يٌٌمون ،أؽمامفمٜمؿ ايمتل هب٣م يًٚمٔمقن

وٓ ٞمزع فمٛم٘مؿ َم٣م أوٖم٣مه َمـ  ،همٟمَمتٔم٘مؿ اهلل زمام طمِم٘مؿ َمـ همّمؾ صٛم٣مفمت٘مؿ ،ايمتل هب٣م يٌْمُمقن

 ،الل اخلغم اظمحٚمقدةاصمتامع طِم إلم  ويمٝمس أضمد َمـ أهؾ ايمِمٛم٣مفم٣مت ىمٙمٜم٣م أضمقج ،ايمٛمٔمٚم٥م فمٙمٝم٘مؿ

 -طمِم٣مل ايمٖمّمؾ اظمذىمقرة اظمٔمدودة َمٛم٘مؿو

 ،هم١من ايم٘م٣مسم٤م حيت٣مج َمـ ٞمٖمًف ،إذا ىمٛمتؿ فمعم َم٣م يٟميت دم هذا ايم٘مت٣مب َمـ صٖمت٘مؿ :أَي٣م ايم٘مت٣مب

دم  دم َمقوع احلٙمؿ همٜمٝمامً  وحيت٣مج َمٛمف ص٣مضمٌف ايمذي يثؼ زمف دم َمٜمامت أَمقره أن ي٘مقن ضمٙمٝمامً 
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يمٙمٔمٖم٣مف وايمٔمدل  اً َم٠مشمر ،إلضمج٣ممدم َمقوع ا حمج٣مَم٣مً  ،دم َمقوع اإلومدام ٣مً َمٗمداَم ،َمقوع احل٘مؿ

يّمع إَمقر َمقاؤمٜم٣م  ،زمام يٟميت َمـ ايمٛمقازل فمٛمد ايمُمدائد فم٣مظم٣مً  يمألهار وهمٝم٣مً  ٣مً واإلٞمِم٣مف ىمتقَم

هم١من َل حي٘مٚمف أطمذ َمٛمف زمٚمٗمدار ، ضم٘مٚمفٟمَ ىمؾ همـ َمـ همٛمقن ايمٔمٙمؿ همومد ٞمٓمر دم  ،وايمْمقارق أَم٣مىمٛمٜم٣م

وفم٣موم٥ٌم َم٣م  ،٣م يرد فمٙمٝمف ومٌؾ ورودهئمرف زمٕمريزة فمٗمٙمف وضمًـ أدزمف وهمّمؾ جترزمتف َم ،َم٣م ي٘متٖمل زمف

همتٛم٣مهمًقا  ،وَيٝمئ يم٘مؾ وصمف هٝمئتف وفم٣مدسمف ،أَمر فمدسمف وفمت٣مده يم٘مّؾ  همٝمٔمّد  ،يِمدر فمٛمف ومٌؾ صدروه

وسمٖمٗمٜمقا دم ايمديـ وازمدؤوا زمٔمٙمؿ ىمت٣مب اهلل فمز وصمؾ  ،ي٣م َمٔممم ايم٘مت٣مب صٛمقف أداب

وارووا  ،ٝم٥م ىمتٌ٘مؿٞمف ضمٙم١مشمؿ أصمٝمدوا اخلط هم ،هم١مهن٣م شمٗم٣مف أيمًٛمت٘مؿ ،شمؿ ايمٔمرزمٝم٥م ،وايمٖمرائض

هم١من ذيمؽ َمٔمكم  ،ثٜم٣م وؽمغمه٣موافمرهمقا نمريٌٜم٣م وَمٔم٣مٞمٝمٜم٣م وأي٣مم ايمٔمرب وايمٔمجؿ وأضم٣مدي ،إؾمٔم٣مر

قا زمٟمٞمٖمً٘مؿ وارنمٌ ،وٓ سمّمٝمٔمقا ايمٛمٓمر دم احل٣ًمب هم١مٞمف ومقام ىمت٣مب اخلراج ،ٚم٘مؿسمًٚمق إيمٝمف مه ظم٣م

 ،ة يمٙم٘مت٣مبػ إَمقر وحم٣مومره٣م هم١مهن٣م َمذيم٥م يمٙمروم٣مب َمٖمًدؽم٣مٜم٣م وؽمٖمٞمٝمفمـ اظمْم٣مَمع ؽمٛمٝمٜم٣م ود

وَم٣م همٝمف أهؾ  ،وارزم٠موا زمٟمٞمٖمً٘مؿ فمـ ايمًٔم٣مي٥م وايمٛمٚمٝمٚم٥م ،وٞمزهقا صٛم٣مفمت٘مؿ فمـ ايمدٞم٣مءة

وحت٣مزمقا دم اهلل  ،وإي٣مىمؿ وايم٘مػم وايمِمٙمػ وايمٔمٓمٚم٥م هم١مهن٣م فمداوة جمتٙم٥ٌم َمـ نمغم أضمٛم٥م -اجلٜم٣مٓت

وسمقاصقا فمٙمٝمٜم٣م زم٣ميمذي هق أيمٝمؼ زمٟمهؾ ايمٖمّمؾ وايمٔمدل وايمٛمٌؾ َمـ  ،فمز وصمؾ دم صٛم٣مفمت٘مؿ

هم٣مفمْمٖمقا فمٙمٝمف وواؽمقه ضمتك يرصمع إيمٝمف ضم٣ميمف ويثقب إيمٝمف ، إن ٞم٣ٌم ايمزَم٣من زمرصمؾ َمٛم٘مؿو ،ؽمٙمٖم٘مؿ

 ،َمٛم٘مؿ ايم٘مػم فمـ َم٘مًٌف ويمٗم٣مء إطمقاٞمف همزوروه وفمٓمٚمقه وؾم٣موروه اً وإن أومٔمد أضمد ،أَمره

ويمٝم٘مـ ايمرصمؾ َمٛم٘مؿ فمعم َمـ اصْمٛمٔمف واؽمتٓمٜمر زمف  ،واؽمتٓمٜمروا زمٖمّمؾ جترزمتف وومديؿ َمٔمرهمتف

إلم  هم١من فمرو٦م دم ايمُمٕمؾ حمٚمدة همال ئمرهمٜم٣م إٓ -عم ويمده وأطمٝمفيمٝمقم ضم٣مصمتف إيمٝمف أضمٖمظ َمٛمف فم

ويمٝمحذر ايمًٗمْم٥م وايمزيم٥م واظمٙمؾ فمٛمد سمٕمغم  ،وإن فمرو٦م َمذَم٥م همٝمحٚمٙمٜم٣م هق َمـ دوٞمف ،ص٣مضمٌف

همٗمد  ،وهق يم٘مؿ أهمًد َمٛمف هل٣م ،راءٗمايمإلم  ٝم٤م إيمٝم٘مؿ َمٔممم ايم٘مت٣مب أهع َمٛمفٔمهم١من ايم ،احل٣مل

همقاصم٤م  ،ل يمف َمـ ٞمٖمًف َم٣م جي٤م يمف فمٙمٝمف َمـ ضمٗمففمٙمٚمتؿ أن ايمرصمؾ َمٛم٘مؿ إذا صحٌف ايمرصمؾ يٌذ

وسمدزمغم أَمره َم٣م هق  ،وطمغمه وٞمِمٝمحتف وىمتامن هه ،فمٙمٝمف أن ئمتٗمد يمف َمـ وهم٣مئف وؾم٘مره واضمتاميمف

هم٣مؽمتُمٔمروا ذيمؽ  ،َم٣م يمديفإلم  ويِمدق ذيمؽ همٔمٙمف يمف فمٛمد احل٣مصم٥م إيمٝمف وآوْمرار ،صمزاء ضمٗمف

رَم٣من واظمقاؽم٣مة واإلضم٣ًمن وايمناء وهمٗم٘مؿ اهلل َمـ أٞمٖمً٘مؿ دم ضم٣ميمتل ايمرطم٣مء وايمُمدة واحل

ايمرصمؾ  وإذا ورم ،ؾ هذه ايمِمٛم٣مفم٥م ايممميٖم٥مهمٛمٔمٚم٦م ايمُمٝمٚم٥م هذه ظمـ وؽمؿ هب٣م َمـ أه ،وايمياء

ويمٝم٘مـ فمعم  ،ويمٝم٠مشمر ؿم٣مفمتف ،وم٤م اهلل فمز وصمؾا إيمٝمف َمـ أَمر طمٙمؼ اهلل أَمر، همٙمغمَمٛم٘مؿ أو صغّم 
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شمؿ يمٝم٘مـ  ،إيمٝمف أرهمٗمٜمؿ زمٔمٝم٣ميمف وأضمٌٜمؿ ،هم١من اخلٙمؼ فمٝم٣مل اهلل ٣مً ويمٙمٚمٓمٙمقم َمٛمِمٖم ،٣مً ايمّمٔمٝمػ رهمٝمٗم

وفمـ أذاهؿ  ،٣مً ويمٙمرفمٝم٥م َمتآيمٖم ،اً ويمٙمٌالد فم٣مَمر اً ويمٙمٖملء َمقهمر ويمألذاف َم٘مرَم٣مً  زم٣ميمٔمدل ضم٣مىمامً 

وإذا  ،٣مً ودم ؽمجالت طمراصمف واؽمتٗمِم٣مء ضمٗمقومف دومٝمٗم ،ضمٙمٝمامً  ويمٝم٘مـ دم جمٙمًف َمتقاؤم٣مً  ،٣مً َمتخٙمٖم

أفم٣مٞمف فمعم َم٣م يقاهمٗمف َمـ هم١مذا فمرف ضمًٛمٜم٣م وومٌٝمحٜم٣م  ،همٙمٝمختػم طمالئٗمف صح٤م أضمدىمؿ رصمالً 

وومد فمٙمٚمتؿ أن  ،واضمت٣مل فمعم سهمف فمام َيقاه َمـ ايمٗمٌٝمح زمٟميمْمػ ضمٝمٙم٥م وأمجؾ وؽمٝمٙم٥م ،احلًـ

َل َيجٜم٣م إذا  ٣مً هم١من ىم٣مٞم٦م رَمقضم ،زمًٝم٣مؽمتٜم٣م ايمتٚمس َمٔمرهم٥م أطمالومٜم٣م اً ؽم٣مئس ايمٌٜمٝمٚم٥م إذا ىم٣من زمِمغم

 ،٣مه٣م َمـ ٞم٣مضمٝم٥م رأؽمٜم٣مسمقوم اً وإن طم٣مف َمٛمٜم٣م ذود ،اسمٗم٣مه٣م َمـ زمكم يدَي٣م ٣مً ن ىم٣مٞم٦م ؾمٌقزمإرىمٌٜم٣م و

 ،همٝم٣ًمس يمف ومٝم٣مده٣م ،هم١من اؽمتٚمرت فمْمٖمٜم٣م يًغماً  ،ومٚمع هقاه٣م زمرهمؼ دم ؿمريٗمٜم٣م وإن ىم٣مٞم٦م ضمروٞم٣مً 

 -ودم هذا ايمقصػ َمـ ايمًٝم٣مؽم٥م دٓئؾ ظمـ ؽم٣مس ايمٛم٣مس وفم٣مَمٙمٜمؿ وصمرهبؿ وداطمٙمٜمؿ

َمـ ايمٛم٣مس  رهوَمٔم٣مَمٙمتف ظمـ حي٣مو ،وايم٘م٣مسم٤م زمٖمّمؾ أدزمف وذيػ صٛمٔمتف ويمْمٝمػ ضمٝمٙمتف

وَمداراسمف وسمٗمقيؿ أوده َمـ ؽم٣مئس  ،ٖمٜمؿ فمٛمف أو خي٣مف ؽمْمقسمف أولم زم٣ميمرهمؼ زمِم٣مضمٌفوي ،ويٛم٣مـمره

إٓ زمٗمدر َم٣م يِمغمه٣م إيمٝمف  ٣مً وٓ سمٖمٜمؿ طمْم٣مزم ،وٓ سمٔمرف صقازم٣مً  ايمٌٜمٝمٚم٥م ايمتل ٓ سمٖمٗمف صمقازم٣مً 

وافمٚمٙمقا همٝمف َم٣م أَم٘مٛم٘مؿ َمـ ايمروي٥م  ،أٓ همٟمَمٔمٛمقا رمح٘مؿ اهلل دم ايمٛمٓمر -ص٣مضمٌٜم٣م ايمراىم٤م فمٙمٝمٜم٣م

 ،اظمقاهمٗم٥مإلم  ويِمغم َمٛم٘مؿ ،قة وآؽمتثٗم٣مل واجلٖمقةٌْ زم١مذن اهلل ممـ صحٌتٚمقه ايمٛمَّ وايمٖم٘مر سمٟمَمٛمقا 

تج٣موزن ايمرصمؾ َمٛم٘مؿ دم هٝمئ٥م جمٙمًف يوٓ  ,اظم٠ماطم٣مة وايمُمٖمٗم٥م إن ؾم٣مء اهلل إلم  وسمِمغموا َمٛمف

هم١مٞم٘مؿ َمع َم٣م  ،ونمغم ذيمؽ َمـ همٛمقن أَمره ومدر ضمٗمف ،وَمٙمًٌف وَمرىمٌف وَمْمٔمٚمف وَمممزمف وطمدَمف

ٓم٥م ٓ وضمٖمَ  ،٥م ٓ حتٚمٙمقن دم طمدَمت٘مؿ فمعم ايمتٗمِمغمدَمَ ذف صٛمٔمت٘مؿ طَم ٘مؿ زمف اهلل َمـ ّمٙمهم

واؽمتٔمٝمٛمقا فمعم أهمٔم٣ميم٘مؿ زم٣ميمٗمِمد دم ىمؾ َم٣م ذىمرسمف يم٘مؿ  ,حتتٚمؾ َمٛم٘مؿ أهمٔم٣مل ايمتّمٝمٝمع وايمتٌذير 

ويذٓن  ،واضمذروا َمتآيمػ ايمنف وؽمقء فم٣موم٥ٌم ايمؼمف هم١مهنام ئمٗم٣ٌمن ايمٖمٗمر ،وومِمِمتف فمٙمٝم٘مؿ

٣م ديمٝمؾ وزمٔمّمٜم ،ويمألَمقر أؾم٣ٌمه ،يم٘مت٣مب وأرزم٣مب أدابا ٓؽمٝمامو ،ايمروم٣مب ويٖمّمح٣من أهٙمٜمام

شمؿ اؽمٙم٘مقا َمـ َم٣ًميمؽ  ،ػ أفماميم٘مؿ زمام ؽمٌٗم٦م إيمٝمف جترزمت٘مؿٙمهم٣مؽمتديمقا فمعم َم٠مسم ،فمعم زمٔمض

وهق  ،وافمٙمٚمقا أن يمٙمتدازمغم آهم٥م َمتٙمٖم٥م ،وأصدومٜم٣م ضمج٥م وأمحده٣م ،ايمتدزمغم أووحٜم٣م حمج٥م

ؾ دم جمٙمًف ومِمد ايم٘م٣مدم َمـ همٙمٝمٗمِمد ايمرصم ،ايمقصػ ايمُم٣منمؾ يمِم٣مضمٌف فمـ إٞمٖم٣مذ فمٙمٚمف ورويتف

هم١من ذيمؽ َمِمٙمح٥م يمٖمٔمٙمف وَمدهمٔم٥م  ،ويمٝمٟمطمذ زمٚمج٣مَمع ضمججف ،ويمٝمقصمز دم ازمتدائف وصمقازمف ،َمٛمْمٗمف

 -يمٙمُم٣منمؾ َمـ إىمث٣مره
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اهلل دم صٙم٥م سمقومٝمٖمف وإَمداده زمتًديده خم٣مهم٥م وومقفمف دم ايمٕمٙمط اظمي زمٌدٞمف وفمٗمٙمف إلم  ويمٝميع

ي زمرز َمـ مجٝمؾ صٛمٔمتف وومقة ضمرىمتف إٞمام هق إن ايمذ :أو وم٣مل وم٣مئؾ هم١مٞمف إن ـمـ َمٛم٘مؿ ـم٣من  ، وأدزمف

 ،ٞمٖمًفإلم  ف اهلل فمز وصمؾأن ي٘مٙمإلم  ف أو َمٗم٣ميمتفسمٔمرض زمٓمٛمِّ  همٗمد، زمٖمّمؾ ضمٝمٙمتف وضمًـ سمدزمغمه

وٓ يٗمؾ أضمد َمٛم٘مؿ أٞمف أزمٌم  -وذيمؽ فمعم َمـ سمٟمَمٙمف نمغم طم٣مٍف  ،نمغم ىم٣مفإلم  همٝمِمغم َمٛمٜم٣م

هم١من أفمٗمؾ ايمرصمٙمكم  ،دم طمدَمتف وأمحؾ يمٔم٤مء ايمتدزمغم َمـ َمراهمٗمف دم صٛم٣مفمتف وَمِم٣مضمٌف ،زم٣مَٕمقر

 -وأمجؾ دم ؿمريٗمتف ،ورأى أن ص٣مضمٌف أفمٗمؾ َمٛمف ،ذوي إيم٣ٌمب َمـ رَمك زم٣ميمٔمج٤م وراء ـمٜمره

 ،َمـ نمغم انمؼمار زمرأيف فمٙمٝمف وفمعم ىمؾ واضمد َمـ ايمٖمريٗمكم أن ئمرف همّمؾ ٞمٔمؿ اهلل صمؾ شمٛم٣مؤه

 واصم٤م فمعم ومحد اهلل ،وٓ سمزىمٝم٥م يمٛمٖمًف وٓ سم٘م٣مشمر فمعم أطمٝمف أو ٞمٓمغمه أو ص٣مضمٌف وفمُمغمه

 -وايمتحدث زمٛمٔمٚمتف ،وايمتذيمؾ يمٔمزسمف ،وذيمؽ زم٣ميمتقاوع يمٔمٓمٚمتف ،اجلٚمٝمع

هم١من ذيمؽ إيمٝمف  ، زمف َمـ ؽمٌؼ فمٙمٚمف زم١مؽمٔم٣مده وإرؾم٣مدهسمقٓٞم٣م اهلل وإي٣مىمؿ َمٔممم ايم٘مت٥ٌم زمام يتقلّم 

 -وايمًالم فمٙمٝم٘مؿ ورمح٥م اهلل وزمرىم٣مسمف ،وزمٝمده

 فجذ احلًْذ انكبرت
 .ىو 523عنخ  َادلزٌف

 اننمبدئىل  اذلنذاًُ سعبنخ ؽغني فهِ - 4
 أو ،ايم٘م٣مسم٤م أو ،إذا ىم٣من إدب هق ايمرؽم٣ميم٥م ايمُمٖم٣مهم٥م احلٗمٝمٗمٝم٥م ايمتل سمٛمٗمؾ أضم٣مؽمٝمس إدي٤م

 9هم١من ايمٛمٗمد هق ايمرؽم٣ميم٥م ايمُمٖم٣مهم٥م يمألدزم٣مء، اظمتٙمٗمل وسمرؽمؿ دم طمقاؿمره آشم٣مره٣م اظمٌتٕم٣مةإلم  ايمُم٣مفمر

 -ؿيم٘مل يّمٔمقا أرصمٙمٜمؿ فمعم ايمْمريؼ ايمِمحٝمح َمـ أصمؾ سمقصٝمؾ رؽم٣ميمتٜمؿ زمُم٘مؾ ؽمٙمٝم

 هم١من ايمٛمٗم٣مد هؿ ،وإذا ىم٣من إدزم٣مء هؿ َمِم٣مزمٝمح إَم٥م اخلياء دم ؽمامء احلٝم٣مة ايمقافمدة

أو وهؿ َمـ  ،ضمكم يٗمع إدزم٣مء دم طمْمر َمـ إطمْم٣مر، ومٛم٣مديؾ إدب احلٚمراء ايمتل سميضء

 ،وهؿ َمـ يدق ٞم٣مومقس اخلْمر دم ؽم٣مضم٣مت إدب ضمكم يتٔمثر إدزم٣مء دم َمًغمهتؿ ،إوه٣مم

وذيمؽ  9ويتخعم إدزم٣مء فمـ رؽم٣ميمتٜمؿ احلٗمٝمٗمٝم٥م دم إو٣مءة ؿمريؼ احلؼ ،أو حيٙمؽ يمٝمؾ ايمٓمٙمٚم٥م

 اً ىمٚمثؾ ايمذي اؽمتقومد ٞم٣مر)همٝم٘مقن َمثٙمٜمؿ  ،ىمل ٓ يتحقيمقا فمـ ؿمريؼ ايمٛمقر احلٝم٣ميت ايمِمحٝمح

همٙمام أو٣مءت َم٣م ضمقيمف ذه٤م اهلل زمٛمقرهؿ وسمرىمٜمؿ دم ـمٙمامت ٓ يٌٌمون صؿ زم٘مؿ فمٚمل 

 -(همٜمؿ ٓ يٌٌمون
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 ،ايمِمٔمقزم٥م دم محؾ أَم٣مٞم٥م ايم٘مٙمٚم٥م وسمقصٝمٙمٜم٣م يممطمريـوإذا ىم٣مٞم٦م رؽم٣ميم٥م إدب ؾمديدة 

صٔمقزم٥م دم سمقصمٝمف  هم١من رؽم٣ميم٥م ايمٛمٗمد أؾمّد  (-طمغمة ,زم٣مفمث٥م  ,وافمدة  ,ص٣مدوم٥م )وصمٔمٙمٜم٣م رؽم٣ميم٥م 

 -ايمديـ وإطمالق يرهمض أن حيمم حت٦م يمقاء ٜمؿزمٔمّموإن ىم٣من  ،َم٣ًميمؽ احلؼ واخلغمإلم  إدزم٣مء

هم١من يمٙمٛم٣مومد أدواسمف ايمتل يتًٙمح ، زمدافم٣مسمفوإذا ىم٣من يمألدي٤م أدوات ئمتٚمد فمٙمٝمٜم٣م دم صٛم٣مفمتف وإ

 :فمعم رأؽمٜم٣مو ،هب٣م دم َمقاصمٜم٥م أي ٞمص أديب

 ,آؾمتٗم٣مق  ,ايمٌمف  ,ايمٛمحق ) -وهمٜمامً  وزمٔمداً  وفمٙمامً  اَمتالك ٞم٣مصٝم٥م ايمٙمٕم٥م درؽم٣مً  ,5

 (-اظمٔم٣مين

ٕن يم٘مؾ فمٙمؿ صٙم٥م زم٣مٕدب وايمٛمٗمد َمٜمام ىم٣من  ٣9مً دومٝمٗم اَمتالك َمٔم٣مرف ايمٔمٙمقم اَمتالىم٣مً  ,1

 -ٞمقفمف

يديمؾ فمعم ومدرة ايمٛم٣مومد ايمٖمٔم٣ميم٥م دم ىمُمػ دوم٣مئؼ  ٣مً َمتخِمِم ٣مً ك فمٙمقم إدب اَمتالىماَمتال ,2

 -أهاره

وسمٟمشمغم ذيمؽ دم ايمٛمٖمس ايمٌممي٥م  ،ايمٗمدرة فمعم ايمتخِمص دم فمٙمٚمل ايمٛمٖمس واظمجتٚمع ,3

 -واحلٝم٣مة آصمتامفمٝم٥م

 -اَمتالك ضم٣مؽم٥م ايمذوق إديب احلٗمٝمٗمٝم٥م ,4

 -اَمتالك ضم٣مؽم٥م ايمٛمٗمد إديب احلٗمٝمٗمٝم٥م ,5

 -طمالص دم ايمٗمقل وايمٔمٚمؾ واحل٘مؿ دون َمٝمؾ أو إزاضم٥ماإل ,6
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 انجبة األًل
 انفظم اخلبيظ
 يجبدئ فهى األدة

إزمداع ٞمص أديب يٖمٝمد إلم  جمٚمقفم٥م َمٔم٣مرف وفمٙمقم يتقصؾ هب٣م 0رقشّف فهى األدة -أ

 -ويٚمتع

 -ئمد إدب َمـ اظمٔم٣مرف ايمتل حيؼمز هب٣م َمـ اخلْمٟم 0ييًزو -ة

 :هق ٞمقفم٣من 0أٌَافو -ط

 (-َم٣م همْمر فمٙمٝمف اإلٞم٣ًمن َمـ إطمالق احلًٛم٥م) 0ِأدة عجْق -5

 (-َم٣م اىمتًٌف اإلٞم٣ًمن زم٣ميمدرس واحلٖمظ وايمٛمٓمر دم ايم٘مالم)أدة كغيب0  -3

 (-فمٙمؿ إدب)ويدفمك  ،وزمف سمٔمرف أؽم٣ميمٝم٤م فمٙمؿ ايم٘مالم ايمٌٙمٝمغ

 (-ايمُمٔمر وايمٛمثر ايمٖمٛمل) ًيٌضٌؿ فهى األدة0 -د

 -وسمذىمٝم٥م ايمٗمٙم٤م واجلٛم٣من ،٤م ايمٔمٗمؾوهتذي ،جتقيد ايم٘مالم وآرسمٗم٣مء زمف همٛمٝم٣مً  0ًغبّزو -ىو

فمعم  ،وسمٙمٝمكم ايمْم٣ٌمئع واإلفم٣مٞم٥م ق،٥م ايمٙم٣ًمن َمـ ايمزيمؾ وسمرويض إطمالفمِمٚم 0ًفبئذرو -ً

 -وؿمٙم٤م اظمٔم٣مرم وإَمقر ايممميٖم٥م ،وايمٛمٜمقض زم٣مهلٚمؿ ،اظمروءة

 (ايمذوق ,احلس  ,احل٣مهمٓم٥م  ,اخلٝم٣مل  ,ايمذىم٣مء )ومقى ايمٔمٗمؾ اظمتِمٙم٥م زم٣ميمٕمريزة  0ًأسكبَو -ص

 -(اٞمكم ايم٘مت٣مزم٥موَمٔمرهم٥م )ومق

 0زلبعنو -ػ
 -زم٣مطمتٝم٣مر اظمٖمردات ايمدايم٥م فمعم اظمٗمِمقد :ايمقوقح ,5

وذيمؽ زم٣مٞمتٗم٣مء إيمٖم٣مظ  ،زمخٙمق ايم٘مالم َمـ ؤمػ ايمتٟميمٝمػ ونمرازم٥م ايمتٔمٌغم :ايمٌماضم٥م ,1

 -ايمٖمِمٝمح٥م واظمٖمردات احلرة ايم٘مريٚم٥م

 -ضمذف همّمقل ايم٘مالم وإؽمٗم٣مط َمُمؼمىم٣مت إيمٖم٣مظ نمغم اظمٖمٝمدة ,2
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 -يمت٘مٙمػ وايمتِمٛمعطمٙمق ايم٘مالم َمـ ا ,3

 -ختٙمص ايم٘مالم َمـ ايمتٔمًػ دم ايمًٌؽ ,4

 -آسم٣ًمق وسمٛم٣مؽم٤م اظمٔم٣مين ,5

 -اجلزايم٥م دم إزمراز اظمٔم٣مين ايممميٖم٥م زمٟميمٖم٣مظ أٞمٝمٗم٥م يمْمٝمٖم٥م ,6

 0فٌْثو -ط

 -٣مً وايمٙمٖمظ ؽمخٝمٖم ،٣مً أن ي٘مقن اظمٔمٛمك َمًتٗمٌح ,5

 -وسمٛمٖمر َمٛمف ايمْم٣ٌمع ،متجف إؽمامع ٣مً أن ي٘مقن ايم٘مالم نمٙمٝمٓم ,1

 -٘مالم ؤمٝمػ ايمتٟميمٝمػ ؽمخٝمػ ايمٔم٣ٌمرةأن ي٘مقن ايم ,2

 -ضمد ايمزي٣مدةإلم  أن ي٘مقن ايم٘مالم َمًٜم٣ٌمً  ,3

 -٣مً أن ي٘مقن ايم٘مالم صم٣مهم ,4

وؿمريٗم٥م واضمدة دم  ،زم٣ميمتزام أؽمٙمقب واضمد دم ايمتٔمٌغم واضمداً  أن يتٌع ايم٘مالم ؽمٝم٣موم٣مً  ,5

 -ايمؼماىمٝم٤م

 :يمألدب ؿمٌٗم٣مت خمتٙمٖم٥م هل 0عجمبرو -ُ

ويتٔمٙمؼ زم٣مظمج٣مز  ،ويٟمطمذ ايمٔمٗمقل ،يًحر إيم٣ٌمب َم٣م زمٙمٕم٦م أفمعم ايم٘مالم زمحٝم٧م 0انقهْب -5

 (-وإن َمـ ايمُمٔمر حل٘مٚم٥م ،إن َمـ ايمٌٝم٣من يمًحراً ) :ىمام وم٣مل  ،وزمدائع ايمتُم٣مزمٝمف ،ويمْم٣مئػ اخلٝم٣مل

ضمٝم٧م يٟمطمذ َمـ ايمٔم٣مرم  ،وسمرصمع يمإلٞمُم٣مء إٞمٝمؼ اظمتقؽمط زمكم ايمٔم٣مرم وايم٣ًمذج 0انٌعغَ -3

 -وَمـ ايم٣ًمذج صمالءه وؽمالؽمتف ،روٞمٗمف ورؾم٣مومتف

يمًٜمقيم٥م َمٟمطمذه  9وسمرصمع يمإلٞمُم٣مء ايم٣ًمذج ايمذي هق أؾمٌف زم٣ميم٘مالم ايمٔم٣مدي 0فهَانغ -2

 -وسمٟمٞمؼ ايمتٔمٌغم ،وصمزايم٥م إيمٖم٣مظ ،وومرب َمقرده َمع فمدم متٝمزه زمروم٥م اظمٔم٣مين

ىمل ٞم٘متُمػ زمحؼ  9يمٛم٣م أن ٞمٗمرأ أدزمٛم٣م ومراءة َم٣م زمكم ايمًْمقر ٓزمد ًحنٍ يف يٌعٌفزنب ىزه

وىمٝمػ أن أدزم٣مءٞم٣م رؽمٚمقا  ،٣ميمٝم٥م هذا اإلزمداعومج ،همٔم٣ميمٝم٥م هذا إدب دم ىمؾ فمٌم َمـ ايمٔمِمقر

 -ومتٚمقا زمٛم٣مء ومٙمٔم٥م َم٣م زال ايمٛم٣مس ئمجٌقن زمًٚمقه٣م ،َمٔم٣مَل ايمْمريؼ وٞممموا طم٣مرؿمتف
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َمّمٛمٝم٥م دم ؽمٌٝمؾ رؽمؿ طم٣مرؿم٥م ؿمريؼ يمٖمٛمقن  ويمٗمد زمذل ٞمٗم٣مدٞم٣م فمعم َمًغمة إدب صمٜمقداً 

فمعم اً ردٕمَم ٖمـ اظمديمؾ ايمذي َم٣م زال زمٙمٌالً ويمٖمـ ايمُمٔمر زمُم٘مؾ طم٣مص هذا ايم ،إدب زمُم٘مؾ فم٣مم

 -وـمالم ايمٙمٝم٣مرم ،ؽمقء إي٣مم

وَمٜمدوا ايمْمريؼ يمألدزم٣مء  ،وأطمرى يمٙمٛمثر ،ٞمٔمؿ يمٗمد أؽمٜمؿ ٞمٗم٣مدٞم٣م دم زمٙمقرة ٞمٓمري٥م طم٣ميمدة يمٙمُمٔمر

وَم٣م زايمقا ضمتك يقَمٛم٣م هذا يٚمٜمدون ؿمريؼ إدب فمعم ايمرنمؿ َمـ  ،دم ؽمٙمقك َمٛمٜم٨م هذه ايمٛمٓمري٥م

همرىمٌقا َمقصم٥م ايمُمٔمر  ،يمذي هق طمغمىمقن ايم٘مثغم َمـ أدزم٣مئٛم٣م اظمٔم٣مسيـ ومد اؽمتٌديمقا إدٞمك زم٣م

ر أٞمٛمل وٓ ئمتٗمد َمـ يٗمرأ هذه ايمًْمق ،ٚمكموَم٣م هق ؽم ،وإدب ايمٕمريب دون همرز زمكم َم٣م هق نم٧م  

ويًتٗمؾ  ،همٟمٞم٣م َمع ايمٗمديؿ َم٣م دام حيٗمؼ ذوط إدب ،همٜمذا وهؿ ،َمع ايمٗمديؿ دون احلدي٧م

وحي٣مول ، دزمٝم٥م اخل٣ميمدةة وٚمـ ايممموط إّد ٞم٣م َمع اجلديد َم٣م دام ئًمك يمٙمجِ أو ،زمُمخِمٝمتف احلرة

 -ويرؽمؿ ؿمريٗمف دون سمٗمٙمٝمد أفمٚمك ،أن يِمٛمع ؾمخِمٝم٥م وافمدة

ويمق ىم٣من  ،وٞمحـ ٓ ٞمريد ٕدزمٛم٣م أن ئمٝمش دم ايمٓمؾ ،وهٛم٣مك ـمؾ أدب ،هٛم٣مك أدب ضمٗمٝمٗمل

 -أو نمغم ذيمؽ ،أو روؽمٝم٣مً  ،٣مً أو أَمري٘مٝم ،٣مً هذا ايمٓمؾ أوروزمٝم

واظمجتٚمع وَمٔمػمة فمـ ىمؾ  يمٗمد ىم٣من أدزمٛم٣م فمعم َمر ايمٔمِمقر َمرآة راصدة يم٘مؾ ومّم٣مي٣م احلٝم٣مة

 وومٝمامً  زاهٝم٣مً  اً وهم٘مر ،راومٝم٣مً  ضمٝم٧م إٞمؽ سمٗمرأ همٛم٣مً  ،وزمجاميمٝم٥م همٛمٝم٥م وافمدة ،ػمت احلٝم٣مةاظمُم٣مىمؾ ايمتل فم

إدب دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم رأي٦م إلم  هم١مذا همتح٦م ٞم٣مهمذة ،فمـ ىمؾ هم٘مر ٞم٘مقيص إٞم٣ًمين َمثٚمرة زمٔمٝمداً 

وزم٣محلدائؼ اظمٔمٙمٗم٥م دم  ،اَم٣مت َمٌمَمـ ايمُمٔمر َم٣م ٞمزال ٞمٌٜمر هب٣م ىمام ٞمٌٜمر زمٟمهر وضمِمقٞم٣مً  ومالفم٣مً 

 وايمٔمٜمد ايمراؾمدي وصمدت أَم٥م سمًٔمك زمآداهب٣م ؽمالموإذا َم٣م وجل٦م أدب فمٌم صدر اإل ،ايمٔمراق

يرهص حلّم٣مرة  اً صمديد ٣مً هم١مذا َم٣م فم٣ميُم٦م أدزم٣مء زمٛمل أَمٝم٥م رأي٦م فم٣مظم ،ؽمدرة اظمٛمتٜمكإلم  ايمًٚمقإلم 

فمٜمد ايمٔم٣ٌمؽمٝمكم ضمٝم٧م ـمٜمرت ضمّم٣مرة اظمًٙمٚمكم دم  ،وؽمٔم٦م َمممق إرض وَمٕمرهب٣م ،ؽم٣مَمٗم٥م

وايمتل يمقٓ أن ايمٗمرآن ايم٘مريؿ  ،ايمتل يمقشمٜم٣م دم هن٣مي٥م ضمٗمٌتٜم٣م إسمراك وايمٖمرس واظمٕمقل وايمتت٣مر

وَمع ذيمؽ همٗمد زمٗمل  ،َمتٛم٣مشمراً  واحلدي٧م ايممميػ ومد اؽمتٗمر دم َمخ فمٓم٣مَمٜم٣م جلٔمٙم٦م َمـ إَم٥م رَم٣مداً 

يد، وإذا ىم٣من إدزم٣مء حيٚمٙمقن َمع نمغمهؿ َمـ فمٙمامء ايمديـ َمُم٣مفمؾ اخلغم يمٙمٛمٜمقض زم٣مَٕم٥م َمـ صمد

ايمٔمثامٞمٝمقن ومد ضم٣مويمقا دم هن٣مي٥م ضمٗمٌتٜمؿ أن يْمٚمًقا َمٔم٣مَل ايمٔمروزم٥م وآداهب٣م، هم١مهنؿ َل يٛمجحقا دم 
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يمؼموي  9ٝم٥مؽمالَمل َمـ ايمًٗمقط فمعم إرض ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمَمٛمع أَمْم٣مر إدب ايمٔمريب واإل

ؿ َمـ حم٣مويم٥م وزم٣ميمرنم 9ٝم٥م ضمٝمقيتٜم٣م وهنقوٜم٣م َمـ صمديدؽمالَمزمٚمداد أدزم٣مء أفم٣مدوا يمألَم٥م ايمٔمرزمٝم٥م واإل

ٞمف َم٣م زال هٛم٣مك ٥ٌم زمٟمدوات َمٛمٜم٣م إدب إٓ أؽمالَمآؽمتٔمامر احلدي٧م زمٔمثرة ايمُمخِمٝم٥م ايمٔمرزمٝم٥م واإل

ويٌذيمقن أومٍم صمٜمدهؿ دم ؽمٌٝمؾ صٝم٣مٞم٥م أروٜمؿ وفمروٜمؿ  ،أدزم٣مء يداهمٔمقن فمـ ضمٝم٣مض إَم٥م

 -ىم٣مهم٥م ٟمؾم٘م٣مهلؿزم ود أفمداء إَم٥مراهمٔمكم يمقاء ايمتقضمٝمد واجلٜم٣مد 
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 انجبة انضبَِ
 دةفالئك األ

 

 انجبة انضبَِ
 َمدطمؾ :ايمٖمِمؾ إول

 انجبة انضبَِ
 سمٔمريػ إدب :ايمٖمِمؾ ايمث٣مين

 انجبة انضبَِ
 ؿمٌٝمٔم٥م إدب :ايمٖمِمؾ ايمث٣ميم٧م

 انجبة انضبَِ
 ايمٖمِمؾ ايمرازمع: وـمٝمٖم٥م إدب

 انجبة انضبَِ
 أهداف ونم٣مي٣مت إدب :ايمٖمِمؾ اخل٣مَمس

 انجبة انضبَِ
 ؟هؾ يمألدب ومقاٞمكم سمْمقر :ايمٖمِمؾ ايم٣ًمدس

 ضبَِانجبة ان
 )ٞمٗمد إدب وسم٣مرخيف( ايمت٣مريخ إديب :ايمٖمِمؾ ايم٣ًمزمع

 انجبة انضبَِ
 إدب وإطمالق وايمٗمٝمؿ :ايمٖمِمؾ ايمث٣مَمـ
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 إدب اظمحقم وايمٗمقَمل وايمٔم٣مم :ايمٖمِمؾ ايمت٣مؽمع
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 انجبة انضبَِ
 انفظم األًل

 يذخم

، اؽمتٖمرغ همٝمف َمٛمذ إزل ومّم٣مي٣مه ،أن إدب صمزء َمـ اإلٞم٣ًمنٓ خي٣مَمر اإلٞم٣ًمن أدٞمك ؾمؽ 

وٞمٔمرف اجت٣مه٣مت ، وسمٙمؽ اهلٚمقم ،وآَم٣ميمف- ويم٘مل ٞمْمٙمع فمعم هذه ايمٗمّم٣مي٣م، وآَٓمف، ومهقَمف

ذضمف وحتٙمٝمٙمف و ،واهمؼماض احلٙمقل هل٣م ٓزمّد يمٛم٣م َمـ همٜمؿ هذا إدب، إدي٤م دم اؽمتٝمٔم٣مهب٣م

افمد وَمممق يٛمٜمض زمٗمٝمٚمٛم٣م ٞمحق إهمّمؾ- يمٗمد وسمٟمؿمغمه وٚمـ سم٣مريخ أديب و، وسمٗمٝمٝمٚمف، وسمٗمقيٚمف

9 ويم٘مٛمف َمع واخلراهم٥م، وإؽمْمقرة، ، وايمٖمٙمًٖم٥مزم٣ميمديـ ىم٣من إدب دم همؼمة َمـ ايمٖمؼمات خمتٙمْم٣مً 

 ،وأصٌح يمألدي٤م فمٗمٝمدسمف وهم٘مره، َمرور ايمزَمـ اٞمٖمِمؾ وىمّقن إدزم٣مء ٕٞمٖمًٜمؿ اجت٣مه٣مت َمًتٗمٙم٥م

إّن همٜمٚمٛم٣م يمألدب -ٖمـ واظمُم٣مىمؾ احلٝم٣مسمٝم٥موهمٙمًٖمتف اخل٣مص٥م دم ايم٘مقن واإلٞم٣ًمن واحلٝم٣مة وايمٖم٘مر وايم

، وسمذوق فمٛم٣مس اجلامل همٝمف، ٞمًتْمٝمع َمـ طماليمف إدراك َم٣مهٝم٥م هذا إدب ٣مً ٓزمّد أن يًٙمؽ ؿمريٗم

ودم دراؽمتٛم٣م يمألدب ٓزمّد َمـ ، وآؽمتٖم٣مدة مم٣م يْمرضمف هذا إدب َمـ آراء وضمٙمقل ظمُم٣مىمؾ احلٝم٣مة

وؿمرق ، أدزم٣مؤٞم٣م ايمٔمرب ٟمشمر هبؿاإلهم٣مدة َمـ ٞمٓمرات ايمدارؽمكم ايمٔمرب وإصم٣مٞم٤م ايمذيـ سم

أوؽمتـ )و (ريٛمٝمف ويٙمٝمؽ) ٔمتػِم 9 ويَ وَمـ شمؿ إصدار احل٘مؿ فمٙمٝمٜم٣م ،وحتٙمٝمٙمٜمؿ يمٙمٛمِمقص، ذضمٜمؿ

أن يمألدب صم٣مٞمٌكم يٚم٘مـ يمٛم٣م َمـ طمالهلام دراؽمتف )آجت٣مه  (دم َم٠ميمٖمٜمام )ٞمٓمري٥م إدب (واريـ

إدب- يمٗمد ىم٣من آجت٣مه وآؽمتٖم٣مدة َمـ فمالئؼ هذا هلذا إدب،  (آجت٣مه اخل٣مرصمل ,ايمداطمقم 

وحي٘مؿ فمٙمٝمف َمـ طمالل َمٛم٣مه٨م ، ئمرض هذا إدب زمُم٘مؾ زمًٝمط وفمٛمد ىمؾ ايمٛمٗم٣مد ٣مً ايم٣ًمئد ؽم٣مزمٗم

 9وأؽمس مج٣ميمٝم٥م سمتٛم٣مؽم٤م َمع سمْمقر ايمٔمٙمقم اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م دم ايمٔمِمقر ايمتل درس همٝمٜم٣م هذا إدب

، َمٛم٣مه٨م9 همالزمّد َمـ ايمٌح٧م فمـ وايمٔمٙمقم سمتْمقر فمػم ايمزَمـ، وزم٣مفمت٣ٌمر أن أداب، وإهم٘م٣مر

، يمٗمد ؽم٣مهؿ ايمتْمقر ايم٘مٚمل -وَمٗم٣ميٝمس خمتٙمٖم٥م سمتٛم٣مؽم٤م وهذا ايمتْمقر ايمذي همروتف ـمروف احلٝم٣مة

واجت٣مه إدزم٣مء  ،وسمٌدهل٣م ،وايم٘مٝمٖمل ظمٛم٣مه٨م ايمٔمٙمقم احلديث٥م دم اهنٝم٣مر ايمٛمٓمري٣مت ايمُمٔمري٥م ايمٗمديٚم٥م

ٕن  9ايمؼمىمٝمز فمعم ايمذوق ايمٖمردي يمٙمٗم٣مرئإلم  اٞمزيمؼ آهتامم زم٣مٕدبىمام ، ٞمحق ؽمٙمقك صمديد



52 

وإن ىمٛم٣م ٞمرى أن ايم٘مثغم َمـ ايمتٕمغمات دم رصد اجلامل  ،إدب ٓ ئمتٚمد فمعم أؽم٣مس فمٗمالين شم٣مزم٦م

إن اظمٛم٣مه٨م ايمٗمديٚم٥م  (-طم٣ميمػ سمٔمرف)فمػم ؽمٙمقك ٞمٖمؼ  إديب فمٛمد إدزم٣مء أص٣مهب٣م ايمُمذوذ ضمديث٣مً 

وئم٣مد سمٗمريره٣م دم َمِمْمٙمح٣مت  ،وايمٙمٕم٥م وايمٌالنم٥م وايمٔمروض جي٤م أن سمراصمع، دم فمٙمؿ إدب

9 هم٣ميمٔمرب زمٙمقروا ٞمٓمريتٜمؿ ايمُمٔمري٥م ىمام صمديداً  ضمديث٥م يمٖمٜمؿ ايمٛمِمقص ايمٗمديٚم٥م همٜمامً  ٞمٗمدي٥م

)ذف اظمٔمٛمك، وصحتف،  :وسمُمٚمؾ، سم٘مقيٛمٝم٥م :ضمدده٣م اجلرصم٣مين َمـ طمالل شمالشم٥م فمٛم٣مس9 إولم

اإلص٣مزم٥م دم ايمقصػ واظمٗم٣مرزم٥م دم )وسمُمٚمؾ:، مج٣ميمٝم٥م :وايمث٣مٞمٝم٥م 9(وصمزايم٥م ايمٙمٖمظ واؽمتٗم٣مَمتف

وهل ٓ ختتٙمػ فمـ فمٛم٣مس  9(وايمٖمرادة، نمزارة ايمٌدَي٥م)وسمُمٚمؾ ، ٞمت٣مصمٝم٥مإ :وايمث٣ميمث٥م 9(ايمتُمٌٝمف

ضمٝم٧م سمٛمِم٤ّم اظم٣مدة  (فمٚمقد ايمُمٔمر فمٛمد ىم٣مؽمٝمقس يمقٞمجٝمٛمقس َمًتُم٣مر زٞمقزمٝم٣م دم َمٗم٣ميمتف )ايمًٚمق

 ايمرئٝمًٝم٥م فمٛمده فمعم َمٛم٣مومُم٥م َمِم٣مدر ايمًٚمّق ايمٌالنمل ايمت٣ميمٝم٥م:

 -ايمٗمدرة فمعم طمٙمؼ إهم٘م٣مر ايمٔمٓمٝمٚم٥م , 5

 -ايمٔم٣مؿمٖم٥م اظمتٟمصمج٥م , 1

 -ضمًـ اؽمتخدام اظم٠مشمرات واظمج٣مزات إؽمٙمقزمٝم٥م وايمٌالنمٝم٥م , 2

 -ومج٣مل ايمٙمٕم٥م ،ودوم٥م إيمٖم٣مظ ،اطمتٝم٣مر ايم٘مٙمامت , 3

 -اظمٗمدرة اإلٞمُم٣مئٝم٥م ايمرهمٝمٔم٥م ,4

، طم٣مص٥م زمٔمد سمْمقر همٛمقن ايمٗمقل ،ٞمٓمرات صمديدة دم دراؽم٥م إدب ٣مً وومد ـمٜمرت ضمديث

دب َمـ طمالل َمٗم٣ميٝمس صمديدة سمٟمطمذ إإلم  واظمٗم٣ميم٥م، وأصٌح يٛمٓمر، واظمنح، واٞمتُم٣مر ايمرواي٥م

 9وافمٝم٣مً  َمٛم٣مهجٜم٣م َمـ خمتٙمػ إهم٘م٣مر اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م، وزمٗمل اظمُمٜمد إديب يرصد فمٗمٝمدة إدي٤م رصداً 

وإوروزمٝمقن ـمٜمرت  -يٖمرغ همٝمٜم٣م ٞمِمف ٕٞمف ٓ ومٝمٚم٥م يمألدب دون إطمالص إدي٤م يمٙمٗمّمٝم٥م ايمتل

َم٣م يزال إدزم٣مء يٗمٔمقن  وَمـ هذه ايمٛمٓمرات ايمتل ،وهمٜمٚمف ،فمٛمدهؿ ٞمٓمرات صمديدة يمدراؽم٥م إدب

 حت٦م ؽمٝمْمرهت٣م:

 -َمٛمٜم٨م ذح ايمٛمِمقص ايمٖمرٞمز ,

 ايمتحٙمٝمؾ ايمُم٘مقم ايمٗم٣مئؿ فمعم ايمتقازي َمع سم٣مريخ ايمٖمٛمقن دم أظم٣مٞمٝم٣م- ,

 -وايمٌقيمٛمديكم، وأسم٣ٌمفمٜمؿ ايمتُمٝمؽ، احلرىم٥م إظمٔمٝم٥م يمٙمُم٘مٙمٝمكم ايمروس ,
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زمؾ يٖمؼمض همٝمٛم٣م ، فمعم أٞمف ٓ يٚم٘مـ يمٛم٣م دم دراؽم٥م إدب أن ٞمٙمٕمل أراء ايمٛمٗمدي٥م ايم٣ًمزمٗم٥م

 -وومديٚمف، وسمًخغمه٣م دم همٜمؿ واومع إدب ضمديثف، آؽمتٖم٣مدة َمٛمٜم٣م

، وإلم ايمٔمٛم٣مس اجلاميمٝم٥م، فمٗمٝمدة إدي٤مإلم  تقطّمك َمـ دارس ايمٛمص إديب أن يٛمٓمر همٝمفويُ 

وإلم همٙمًٖم٥م ص٣مضم٤م ، وإلم همٙمًٖم٥م إشمر ايمتل حتدد َمٖمٜمقَم٣مت ايمقاومع وايمٖم٘مر وايمٖمٙمًٖم٥م احلٝم٣مسمٝم٥م

ويٖمؼمض أن سمذي٤م ايمدراؽم٥م إدزمٝم٥م ايمٔمٗمٝمدة زم٣ميمٖمـ  9كم أومراٞمف َمـ اظمٌدفمكموَم٘م٣مٞمتف زم ،رإشم

، وايمتٗمقيؿ، وايمتٔمٙمٝمؾ، صمديدة نم٣ميتٜم٣م )ايمممح ايمٛمٗمد فمٚمٙمٝم٥م إزمدافمٝم٥م سم٘مُمػ آهم٣موم٣مً  وإدب9 ٕن

إلم  ايمتْمٙمع) :وأؽم٣مؽمٝمتكم َمـ اإلزمداع َمٜمٚمتكم ان زمٚمرضمٙمتكمرّ هم٣ميمُم٣مفمر وايمٛم٣مشمر يٚم(، وايمتٗمٝمٝمؿ

إلم  ايمتْمٙمع ,احلٝم٣مة إلم  ايمتْمٙمع) :زمٝمٛمام يٚمر ايمٛم٣مومد زمثالث َمراضمؾ(، ايمتْمٙمعوسمرمج٥م هذا ، احلٝم٣مة

 (-ايمٔمٚمؾ ايمٖمٛملإلم  ايمتْمٙمع , ٞمٖمًٝم٥م ص٣مضم٤م إشمر
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 انجبة انضبَِ
 انفظم انضبَِ
 رقشّف األدة

إن أي سمٖمًغم ٕي ٞمُم٣مط إٞم٣ًمين أديب حم٘مقم دم صح٥م ٞمت٣مئجف زمٚمدى ومرزمف َمـ ايمٛمٖمس 

وزمتٔمٌغمه فمـ ، وسمِمقيره٣م زمُم٘مؾ واومٔمل دومٝمؼ ى متثّٙمف يمٙمحٗمٝمٗم٥م،وزمٚمد أو زمٔمده فمٛمٜم٣م، اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م،

 -خمتٙمػ صمقاٞمٌٜم٣م احلٝم٣مسمٝم٥م واإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

وايمٔمٚمؾ ، ذيمؽ أن ايمٔمٗمٝمدة ايمِم٣مدوم٥م9 وفم٣مظمف، أيُّ أدب ئم٘مس فمالوم٥م زمكم اإلٞم٣ًمن، وإدب

٣ميمؼ وَم٣م طمٙمؼ اإلٞم٣ًمن إٓ يمٝمتٔمرف فمعم إزمداع اخل،  اظمٛمت٨م هق اجلقهر إؽم٣مد هلذا اإلٞم٣ًمناخلغّم 

 هق َمِمدر شمٗم٣مهمتف ايمٖمٛمٝم٥مو ،وهذا ايمتٔمرف هق ضمٗمٝمٗم٥م وصمقده وؽم٤ٌم همٔم٣ميمٝمتف ،يم٘مؾ َم٣م دم ايم٘مقن

 اظمٛمت٨م زمح٘مؿ ؿمٌٝمٔمتف خيٙمؼ فمالوم٣مت إٞمت٣مج سمٔم٘مس ضمٗم٣مئؼ اصمتامفمٝم٥م ايمٔمٚمؾ اخلغّم و -ايمٖم٘مري٥مو

 وإدب-، واحلٝم٣مة، ى دم ايمٖمـسمتٌّد 

يمٖمـ وصمقده فمٛمدَم٣م ص٣مر ضمٝم٧م زمدأ ا ،سمْمقر اجلٚمٝمؾ َمـ ايمٛم٣مهمعو ،يمٗمد ويمد ايمٖمـ َمـ ايمٔمٚمؾ

وسمدهمٔمف همْمرة اإلٞم٣ًمن دم ايمٛمٓمرة ايمِم٣مهمٝم٥م ظمٔمٛمك  ،حت٘مٚمف ىمٙمٚم٥م اإلطمالص ايمٔمٚمؾ إٞم٣ًمٞمٝم٣مً 

اظمٔم٣مٞم٣مة  وضمداٞمٝم٥م اهلل سمٔم٣ملم( ايمذي سمتقصمف ايمٌقصٙم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م يمٙمٌح٧م فمٛمف يِم٣مضم٤م ذيمؽ)

ٔمٙمؿ أن إدب جمٚمقفم٥م َمـ اظم٠ميمٖم٣مت ايمتل متٙمؽ اإلشم٣مرة ايمٖم٘مري٥م، وايمٔم٣مؿمٖمٝم٥م َمع ايمو -اجلاميمٝم٥م

ويم٘مٛمف ، هذا اظمٖمٜمقم ايمتٗمٙمٝمدي يمألدب َل يتٌٙمقر فمٛمد ايمٔمرب ومط دم حتديد همٙمًٖمل هلذا ايمٙمٖمظ

ايمرأي فمعم سمٔمريػ  اَمت٣مز زمرؤي٣م همْمري٥م نمغم َمًْمح٥م ضمتك إذا ازمتدأت هنّمتٛم٣م اظمٔم٣مسة اؽمتٗمر

 ،شمؿ )إطمذ َمـ ىمؾ فمٙمؿ زمْمرف((، )ايمُمٔمر وايمٛمثر ايمٖمٛمل :9 فمعم أٞمفؽمْمحل وٝمؼ يمألدب

إٓ أن سم٘مقن  ،طم٣مص٥م زمف ٓ أهداهم٣مً و ،يمألدب هذا ايمتٔمريػ ٓ حيدد أصقًٓ  َمع ذيمؽ زمٗملو

ايمتل سمثغم همٝمٛم٣م زمٖمّمؾ  ىم٣مهم٥م أشم٣مر ايمٙمٕمقي٥م ايمٕمرزمٝمقن أن إدب يُمٚمؾ زمٝمٛمام يرى(، )ايمِمٛمٔم٥م

9 هم٣مٕدب صٝم٣منم٥م همٛمٝم٥م يمتجرزم٥م أو إضم٣ًمؽم٣مت مج٣ميمٝم٥م، طمِم٣مئص صٝم٣منمتٜم٣م اٞمٖمٔم٣مٓت فم٣مؿمٖمٝم٥م

٥م أن ي٘مقن إدي٤م ومد فم٣مؾمٜم٣م- ومم٣م ٓ ؾمؽ همٝمف أٞمف يمٝمس وٓ سمٔمٛمل ايمتجرزم٥م ايمُمخِمٝم ،زمممي٥م
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فمٙمقم أطمرى ىم٣ميمت٣مريخ  ٕٞمف يدطمؾ دم ٣9مً ىمؾ َم٣م ي٘مت٤م دم ايمٙمٕم٥م ٞمًتْمٝمع سمًٚمٝمتف أدزم

وَم٣م يٚم٘مـ أن ٞمالضمٓمف أن ايمٔمٙمقم إطمرى ومد أهم٣مدت َمـ ايمِمٝمغ إدزمٝم٥م دم  -خإيم--- وايمٖمٙمًٖم٥م

زمٝمٛمام ٓ يٚم٘مـ إنمٖم٣مل ضمٗمٝمٗم٥م ، ٞمٝم٥مأفمامق ايمٛمٖمس اإلٞم٣ًمإلم  ىمل سمًتْمٝمع ايمدطمقل 9فمرض َم٣مدهت٣م

زمٟمؽمٙمقب همٛمل مجٝمؾ  ٣مً ي٘مت٤م يمٔمرض احلٗمٝمٗم٥م فمرو٣ًم مج٣ميمٝم ,جترزم٥م  ,أن إدب هق ىمؾ فمٚمؾ 

إدب  َم٣م اطمتٙمػ ايم٣ٌمضمثقن دم سمٔمريػ همِم٣مضم٥م وزمٝم٣من َمٗمِمقد- وىمثغماً و ئمتٚمد فمعم زمالنم٥م

يـ دم ويم٘مـ َمٜمام ي٘مـ زمٝمٛمٜمؿ َمـ طمالف همٜمؿ ٓ يامرون دم سمقاهمر فمٛمٌم ،وؿم٣مل صمداهلؿ همٝمف

وايمِمٝمٕم٥م ايمتل سمِم٣مغ ، ووم٣ميمٌٜم٣م ايمٖمٛمل9 أو اظم٣مدة، مه٣م: ايمٖم٘مرة ٣مً ىمؾ َم٣م يِمح أن ٞمْمٙمؼ فمٙمٝمف أدزم

 همٝمٜم٣م، وهذان ايمٔمٛمٌمان يتٚمثالن دم مجٝمع صقر اإلٞمت٣مج إديب ؽمقاء أىم٣من سمِمقيراً 

وَم٣م همٝمف َمـ مج٣مل وأهار ، إلضم٣ًمؽم٣مت ايمُم٣مفمر، أم طمٙمج٣مت ٞمٖمًٝم٥م جت٣مه فمٓمٚم٥م ايم٘مقن

 ؟-فمـ أهم٘م٣مر ايم٘م٣مسم٤م دم اإلٞم٣ًمن واظمجتٚمع أو ىم٣من سمٔمٌغماً ، ي٥مإٞم٣ًمٞمٝم٥م وآَم٣مل زممم

َـّ ايم٘مٙمٚم٥م َمٖمٜمقم أفمؿ  9إن ايم٘مت٣مزم٥م وإدب مه٣م َمـ همـ ايم٘مٙمٚم٥م ىم٣ميمٛمقع َمـ اجلٛمس ذيمؽ أن هم

وإدب هق ايمؼماث ايمُمٔمٌل اظمٛمْمقق ايمذي سمْمقر  (-(ايم٘مت٣مزم٥مو ،إدب)وأؾمٚمؾ َمـ اظمٖمٜمقَمكم )

ذيمؽ 9 ٔمٌغم إؽمٚمك فمـ هم٘مر ايمٛم٣مس اظمتجقم دم ايم٘مٙمٚم٥موهق ايمت، ، وفم٘مس ايمقفمل ايمُمٔمٌل٣مً سم٣مرخيٝم

أن أي ؾمٔم٤م ئمٝمش زمقفمٝمف ايمذي يمٝمس ؽمقى أضمد اجلقاٞم٤م ايم٘مثغمة يمٙمروح اإلٞم٣ًمين ايم٘مقم 

جي٤م فمعم  ،فمـ وفمٝمف وضمٝم٣مسمف ايمٖم٘مري٥م ويم٘مل ي٘مقن إدب زم٣ميمٛم٥ًٌم يمُمٔم٤م َم٣م سمٔمٌغماً ، ايمقافمل ذاسمف

وأن يٖمنه ، غم وسم٣مريخ هذا ايمُمٔم٤موومٝمؿ وسمٖم٘م ئ٣ٌمدهذا إدب أن ي٘مقن فمعم صٙم٥م وشمٝمٗم٥م زمٚم

ودون هذا ايمممط ٓ يٚم٘مـ ايمٗمقل زمقصمقد أدب فمٛمد هذا ايمُمٔم٤م َمٜمام ، ويْمقره سمْمقيرًا فمّمقي٣مً 

اء وضمدهؿ ٓ يِمٛمٔمقن أدزم٣ًم، َم٣م 9 ايم٘مت٤م ايمتل سمِمدر زمٙمٕمتفىم٣من فمدد  ٕن ايم٘مت٤م وايم٘مت٣َّمب وايمٗمرَّ

يمٗمد سمْمقر َمٔمٛمك ىمٙمٚم٥م أدب  -وسم٣مرخيف، وومٝمٚمف، يِمٛمع إدب هق روح ايمُمٔم٤م اظمتجقم دم ديٛمف

وضمتك يقَمٛم٣م هذا، همٖمل اجل٣مهٙمٝم٥م ىم٣مٞم٦م سمٔمٛمل هذه ايم٘مٙمٚم٥م ، فمٛمد ايمٔمرب َمٛمذ أي٣مم َم٣م ومٌؾ اظمٜمٙمٜمؾ

 -ايمدفمقة يمٙمْمٔم٣مم

 وم٣مل ؿمرهم٥م زمـ ايمٔمٌد:

ــــعم ــــدفمق اجلٖم ــــت٣مة ٞم ـــــ دم اظمُم  ٞمح

 

 ٓ سمـــــــرى أدب همٝمٛمـــــــ٣م يٛمتٗمـــــــر 

 ودم يم٣ًمن ايمٔمرب: زمٔمغم أدي٤م وَم٠مدب: إذا ريض وذيمؾ- 
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 ٔمٗمٝمقم:وم٣مل َمزاضمؿ ايم

ـّ يِمـــ ـــكم فمـــ٣ميم٨مـوهـــ ـــقى زم  رهمـ ايمٛم

 

ـــذيمؾـوٞمجـــران سمِمـــ  ـــ٤م اظم  ريػ إدي

ٙمٝم٥م زمٚمٔمٛمك ايمًٛم٥َّم وؽمغمة ٞم٣ميمٝمٛمق(: أن ىمٙمٚم٥م أدب اؽمتخدَم٦م دم اجل٣مه)وومد اهمؼمض اظمًتممق  

همٗمد وم٣مل ، ٗمل هتذيٌلٙمُ ل همٗمد اؽمتخدَم٦م ىمٙمٚم٥م أدب زمٚمٔمٛمك طُم ؽمالَمأَم٣م دم ايمٔمٌم اإل أزم٣مء9

 -(سمٟمديٌلزمٛمل ريب همٟمضمًـ أدّ ): رؽمقل اهلل 

 -(إن ايمٗمرآن َمٟمدزم٥م اهلل دم إرض)ودم ضمدي٧م ازمـ َمًٔمقد: 

 وزم٣مظمٔمٛمك اخلٙمٗمل ايمتٜمذيٌل وم٣مل ايمُم٣مفمر اظمخيم ؽمٜمؾ زمـ ضمٛمٓمٙم٥م ايمٕمٛمقي:

ـــ٣م أردت وٓ ـــل َم ـــ٣مس َمٛم ـــع ايمٛم  ٓ يٚمٛم

 

 أفمْمـــٝمٜمؿ َمـــ٣م أرادوا ضمًــــ ذا أدزمـــ٣م 

ـ زمقن هؿ ايمذيهم٣مظم٠مدِّ ، ب زمٚمٔمٛمك سمٔمٙمٝمٚملأَم٣م دم ايمٔمٌم إَمقي همٗمد اؽمتٔمٚمٙم٦م ىمٙمٚم٥م اظم٠مدِّ  

، وأطم٣ٌمر ايمٔمرب، واخلْم٣مزم٥م، وايمُمٔمر، وايمثٗم٣مهم٥م، قن أزمٛم٣مء اخلٙمٖم٣مء، ونمغمهؿ إطمالقٚمٙمّ ئم

 -ؽمالموأٞم٣ًمهبؿ وأي٣مَمٜمؿ دم اجل٣مهٙمٝم٥م واإل

ك ازمـ  9وايمتٔمٙمٝمٚمل، ودم ايمٔمٌم ايمٔم٣ٌمد اؽمتٔمٚمٙم٦م ىمٙمٚم٥م أدب زمٚمٔمٛمٝمٝمٜم٣م ايمتٜمذيٌل همٗمد ؽمٚمَّ

 إدب ايم٘مٌغم(-و )إدب ايمِمٕمغم زمـ ٝم٣مؽم٥موؽم، وٞمِم٣مئح، اظمٗمٖمع رؽم٣ميمتكم يمف حتٚمالن ضم٘مامً 

همٝمف خمت٣مرات َمـ ؿمرائػ ايمُمٔمر ؽمامه  د أزمق مت٣مم دم ىمت٣مب احلامؽم٥م زم٣مزم٣مً وزم٣مظمٔمٛمك ٞمٖمًف أهمر

 (هـ145ت )وىمذيمؽ زم٣مب إدب دم اجل٣مَمع ايمِمحٝمح يمإلَم٣مم ايمٌخ٣مري  زم٣مب إدب،

اهلجري٣من َمرسمٔم٣ًم وومد ىم٣من ايمٗمرٞم٣من ايمث٣مين وايمث٣ميم٧م  -(هـ 185ت )وىمت٣مب إدب ٓزمـ اظمٔمتز 

وأزمقازم٣ًم َمـ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ واحلدي٧م ايممميػ، ، يم٘مت٤م إدب ايمتل حتقي همِمقًٓ 

وايم٘م٣مَمؾ  ،ىم٘مت٣مب ايمٌٝم٣من وايمتٌٝمكم يمٙمج٣مضمظ، وايمٛمٗمد، وايمٌالنم٥م وايمُمٔمر، وايمٙمٕم٥م،، وإطم٣ٌمر

وأصٌح َمٔمٛمك ىمٙمٚم٥م إدب هق إطمذ َمـ ىمؾ  9وفمٝمقن إطم٣ٌمر ٓزمـ ومتٝم٥ٌم---- ،يمٙمٚمػمد

د ؾمٚمؾ َمٔمٛم٣مه٣م اظمٔم٣مرف ايمديٛمٝم٥م، ونمغم ايمديٛمٝم٥م ايمتل سمرومك زم٣مإلٞم٣ًمن َمـ ووم، فمٙمؿ زمْمرف

 صم٣مٞمٌٝمف آصمتامفمل وايمثٗم٣مدم-

وَمـ ايمْمريػ أن إطمقان ايمِمٖم٣م ومد صٛمٖمقا حت٦م ىمٙمٚم٥م أدب مجٝمع فمٙمقم ايمٙمٕم٥م وايمٌٝم٣من 

 وايمت٣مريخ وإطم٣ٌمر وايمًحر وايم٘مٝمٚمٝم٣مء واحل٣ًمب واظمٔم٣مَمالت وايمتج٣مرات-
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دم سمٔمريٖمف يمألدب فمـ ؽم٣مزمٗمٝمف َمـ ضمٝم٧م ىمقٞمف إطمذ  -(ـه 777ت )وَل خيرج ازمـ طمٙمدون 

وزمٛم٣مًء فمعم َم٣م ؽمٌؼ يٚم٘مـ ايمٗمقل: إن إدب هق هم٘مر إَم٥م اظمقروث ايمذي  -َمـ ىمؾ فمٙمؿ زمْمرف

هذه إَم٥م  أو ايم٘م٣مسم٤م زمٙمٕم٥م ذات َمًتقى همٛمل رهمٝمع سمٛمٗمؾ زمُمٖم٣مهمٝم٥م َمقروث ،ئمػم فمٛمف ايمُم٣مفمر

وَمـ طمالل ذيمؽ  ،واحلّم٣مري ،٣ًمينواإلٞم ،وآومتِم٣مدي ،وايمٖم٘مري ،وايمًٝم٣مد ،آصمتامفمل

يقَمٛم٣م هذا زمجٚمٝمع صمقاٞمٌف إلم  ل َمٛمذ أي٣مم اظمٙمؽ ايمّمٙمٝمؾؽمالَمايمٔمريب واإل ٞمًتْمٝمع افمت٣ٌمر اظمقروث

 -وايمًٝم٣مؽمٝم٥م أدب هذه إَم٥م ،وآومتِم٣مدي٥م ،وآصمتامفمٝم٥م ،ايمٖم٘مري٥م
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 انجبة انضبَِ
 انفظم انضبنش
 عجْقخ األدة

 ؟َم٣م ايمذي ئمد أدزم٣مً 

 ؟وَم٣م ايمذي ٓ ئمد أدزم٣مً 

 ؟َم٣م ؿمٌٝمٔم٥م إدب

 ؟ويمف صٙم٥م زمحّم٣مرة اإلٞم٣ًمن َمـ إدب ،هؾ ٞمٔمتػم ىمؾ رء ي٘مت٤م دم أي يمٕم٥م

 ؟هؾ ٞمٗمٌم َمِمْمٙمح إدب فمعم همـ إدب

يمتخٝمقم آزمتدافمل هق أن ىمؾ َم٣م هق وم٣مئؿ فمعم إدب اإلم  ذي زمدء جي٤م أن ٞمُمغم ئزم٣مد

 ،أن ئمد َمـ إدبذيمؽ أن ىمؾ َم٣م طمال َمـ ايمٔمٛمٌم اجلامرم ايمٖمٛمل ٓ يٚم٘مـ 9 َمقوقع إدب

 ،واخل٣مؿمرة وايمرؽم٣ميم٥م ،واظمنح واظمٗم٣ميم٥م ،وومد أمجع ايم٘مثغم َمـ ايمٛمٗم٣مد أن همٛمقن ايمُمٔمر وايمٗمِم٥م

 -هل اظمٗمِمقد زم٣مٕدب ،واظمٗم٣مَم٥م وايمًغمة

وهل َم٣مدة  ،ايمتل هل أداة إدي٤م ايمتل ئمػم هب٣م فمـ جترزمتف إدزمٝم٥م (ايمٙمٕم٥م)وأهؿ َم٣م دم إدب 

وٞمٓمرة  (-تٙمػ ؿمرائؼ اؽمتٔمامهل٣م دم همٛمقن ايمٗمقل )إدبوخت ،ضمٝم٥م َمُمحقٞم٥م زم٣ميمؼماث ايمثٗم٣مدم

ويمٕم٥م احلٝم٣مة سمػمز ايمٖمقارق ايم٘مٌغمة زمكم ايمٙمٕمتكم يمٕم٥م ايمٗم٣مَمقس ويمٕم٥م ، َمتٖمحِم٥م يمٙمٕم٥م إدب

همٖمل يمٕم٥م ايمُمٔمر  -يمٕم٥م ايمٗمِم٥مو ،ويمٕم٥م اظمنح ،ٞمف يٚم٘مـ إجي٣مد همقارق زمكم يمٕم٥م ايمُمٔمرأضمتك ، إدب

زمٛمٗمؾ أَمكم ظمحتقى همردي أىمثر ضمٝمقي٥م َمـ يمٕم٥م  كٔمٛمقل ايمٛم٣مومد إَمري٘مل )ؽمتقهمر(: ٞمُ ىمام يٗم

 :ضمٝم٧م حتٗمؼ هذه ايمٙمٕم٥م شمالشم٥م أنمراض ،اظمٔم٣مصمؿ

 -اظمحتقى ايمٔمٗمقم , 5

 -آحت٣مد فمـ ؿمريؼ اظمخٝمٙم٥م , 1

 -اإليٗم٣مع ايمِمقيت , 2
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)اإلص٣مزم٥م دم ايمقصػ واظمٗم٣مرزم٥م دم  ـودم ٞمٓمرة فمٚمقد ايمُمٔمر فمٛمد ايمٔمرب اهتؿ ايمٔمرب زم

وايمٖمِمؾ زمكم ايمٙمٕم٥م ايمٝمقَمٝم٥م وايمٙمٕم٥م  -إدب ه٣ميم٥م طم٣مص٥م زمفىمٔمٛمٌم مج٣مرم يّمٖمل فمعم  (ايمتُمٌٝمف

فمعم ضمكم أن ايمٙمٕم٥م ايمٝمقَمٝم٥م ذات دٓٓت نمغم  ،ٕن إدب حيتقي فمعم هم٘مر 9إدزمٝم٥م أَمر ضوري

 -هم٘مري٥م خم٣ميمٖم٥م يمٙمدٓٓت ايمتٔمٌغمي٥م ايمتل متٙم٘مٜم٣م يمٕم٥م إدب

 ،ٓمرون إدزمٝمقنسمٔمّرض يمف اظمٛم ٞمٗمدي٣مً  يمٗمد ىم٣مٞم٦م ومّمٝم٥م حتديد ؿمٌٝمٔم٥م إدب وضمدوده مّه٣مً 

ذيمؽ أن  9ضمٝم٧م اطمتٙمط َمٖمٜمقم ؿمٌٝمٔم٥م إدب زمٚمٖمٜمقم وـمٝمٖمتف، ايمٖمالؽمٖم٥مو ،وفمٙمامء اجلامل

زم٤ًٌم إؽمٜم٣مم  ضمديث٣مً  وَل يتّمح ايمتٚمٝمٝمز زمكم اظمٖمٜمقَمكم إٓ ،اؽمتٔمامل ايمُمٔمر يٛمت٨م َمـ ؿمٌٝمٔمتف

ٔم٥م وَل يتٌٙمقر اجت٣مه ايمٌح٧م دم ؿمٌٝم (ىمٛم٦م) وفمعم رأؽمٜمؿ همالؽمٖم٥م ايمٕمرب دم ٞمٓمري٣مت ايمٛمٗمد إديب

 -وايمٖمـ يمٙمحٝم٣مة ،وسمٖم٣مومؿ اخلالف زمكم أٞمِم٣مر ايمٖمـ يمٙمٖمـ ،إدب إٓ زم٣مؽمتقاء ايمٛمٓمري٥م ايمُم٘مٙمٝم٥م

حتْمٝمؿ إوزان وايمٌٛمك إلم  دم دفمقسمف ؾم٘مٙمٝم٣مً  فر )فمزرازم٣موٞمد( يٚم٘مـ افمت٣ٌمر َمٛمْمٙمٗمهم٣ميمُم٣مفم

 ،وهل٣م ومقاٞمٝمٛمٜم٣م ايمتل حت٘مٚمٜم٣م ،صحٝمح أن إدب همٔم٣ميمٝم٥م إٞم٣ًمٞمٝم٥م طم٣مص٥م وم٣مئٚم٥م زمذاهت٣م -ايمتٗمٙمٝمدي٥م

ويم٘مـ إدب فمٛمد ، َمٌدأ واضمد هق )اإلسمٗم٣من ايمِمحٝمح يمٙمٔمٚمؾ إديب(إلم  تل يٚم٘مـ إرصم٣مفمٜم٣موايم

فمـ ايمٗم٣مٞمقن إطمالومل  ايمُم٘مٙمٝمكم ٞمقع َمـ ايمتٟمَمؾ اظمح٣ميد اخل٣ميمص وومٝمٚمتف َمتٚمٝمزة مت٣مَم٣مً 

ضمٝم٧م ووع  ،َمـ ٞمّٓمر يمألدب ؾم٘مٙمٝم٣مً  أول( ٕهن٣م ٞم٣مزمٔم٥م َمـ ذاهت٣م وئمتػم )ىمٛم٦م 9وآصمتامفمل

وأيمح فمعم أن ؾم٘مؾ ايمٔمٚمؾ ايمٖمٛمل زمٗمقاٞمٝمٛمف ايمداطمٙمٝم٥م هق ايمٔم٣مَمؾ  ،مج٣ميمٝم٥م ومقافمد حمددة يمٖمٙمًٖم٥م

صم٣مء زمٔمد و ،ايمُم٘مؾ اخل٣مرم َمـ ايمٕمرض هم٣مجلامل فمٛمده ،ايمقضمٝمد دم احل٘مؿ فمٙمٝمف زم٣مجلامل وايمٗمٌح

شمؿ صم٣مء )ؽمٌٛمن( ايمذي افمتػم)أن ايمٖمـ  ،وافمتػم أن نم٣مي٥م ايمٔمٚمؾ ايمٖمٛمل هل اجلامل (ؾمٝمٙمر)ىمٛم٦م 

َمـ طمالل ومقيمف: )إن  (ايمٖمـ يمٙمٖمـ)وٞم٣مدى زمدفمقة  (ؿ صم٣مء )نمقسمٝمٝمفشم، يمٔم٤م حيدث يمٛم٣م يمذة وَمتٔم٥م(

َمع َم٣م يٚم٘مـ أن يٗمدَمقه َمـ هم٣مئدة( وافمتػم اظمّمٚمقن  ضمٌل يمألؾمٝم٣مء وايمٛم٣مس يتٛم٣مؽم٤م فم٘م٣ًمً 

 -زم٣ميمُم٘مؾ ايمٛم٣مهمع و٣مراً 

إلم  ايمتْمٙمعإلم  يٗمقدٞم٣م ،َل حتًؿ ضمتك يقَمٛم٣م هذا ٥مَمٜمٚمّ ؿمٌٝمٔم٥م إدب ىمٗمّمٝم٥م إلم  إن ايمٛمٓمر

 :ل ايمٛمٗم٣مط ايمت٣ميمٝم٥مايمٔمٚمؾ إديب َمـ طمال

 -اجلٚمٝمؾو ضورة ايمٖمِمؾ دم ايمٔمٚمؾ إديب زمكم اظمٖمٝمد ايمٛم٣مهمع , 5

 -فٖمِمؾ زمكم ؾم٘مؾ ايمٔمٚمؾ إديب وَمّمٚمقٞمضورة ايم , 1
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 -ضورة ايمتٟمىمٝمد فمعم ايمْمٌٝمٔم٥م ايمذاسمٝم٥م يمٙمجامل , 2

 فمعم أٞمف يٚم٘مـ ايمؼمىمٝمز فمعم إَمقر أسمٝم٥م ىمٛمٗم٣مط ارسم٘م٣مز يًتٛمد إيمٝمٜم٣م ايمٔمٚمؾ إديب

فمعم  ئوايمٗمٌقل يمدى ايمٗم٣مر ،ٞمقفمف ضمتك حيٗمؼ همٔم٣ميمٝمتف وومدرسمف فمعم ايمديٚمقَم٥م وايمٌٗم٣مءىم٣من  أي٣مً 

 -َمر ايمٔمِمقر

 -(ايمقضمدة ايمٔمّمقي٥م)ٓ أصمزاء َمتٖمروم٥م  ن ايمٔمٚمؾ إديب جي٤م أن ي٘مقن ىم٣مَمالً إ , 5

ن ايمٗمِم٣مئد إو ،إن ايمٗمِمٝمدة ايمْمقيٙم٥م ٓ وصمقد هل٣م) :إلم ايمٗمقل (ٓن زمقآإدنم٣مر )وهذا َم٣م دفم٣م 

 -(ـ جمٚمقفم٥م ومِم٣مئد ومِم٣مرايمْمقال سمتٟميمػ َم

ايمتٛم٣مؽم٤م وآٞمًج٣مم وايمؼمازمط زمكم أصمزاء ايمٔمٚمؾ إديب وهمؼ َمتْمٙم٣ٌمت اظمقوقع  , 1

 -وَمٛمْمٗمف ايمذايت

ىمام دم وصػ  ،أو ؽمحر اجلامل ،ايمتٟميمؼ اجلامرم ايمٛم٣مزمع َمـ آؽمتٔمامل اخل٣مص يمٙمٕم٥م , 2

 (-)إن َمـ ايمٌٝم٣من يمًحراً  يمقومع ايم٘مالم إديب دم ايمٛمٖمقس ايمرؽمقل 
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 انضبَِ انجبة
 انفظم انشاثـ
 ًؽْفخ األدة

َم٣م يزال دارؽمق إدب خمتٙمٖمكم دم حتديد وـمٝمٖم٥م إدب فمعم َمر ايمٔمِمقر َمًتٙمٜمٚمكم آراءهؿ 

وسمٔمدد اظمُم٣مرب ايمثٗم٣مهمٝم٥م واظمٔمرهمٝم٥م ايمتل  ،وسمٛمقع ايمٗمّم٣مي٣م ايمتل يْمرضمٜم٣م ،َمـ طمالل ؿمٌٝمٔم٥م ايمٔمٌم

 :رموحيؼ يمٛم٣م َمٛمذ ايمٌداي٥م أن ٞمْمرح ايم٠ًمال ايمت٣م، يٛمٜمؾ َمٛمٜم٣م إدي٤م

 ؟َم٣م اظمٛمٖمٔم٥م ايمتل ٞمجٛمٝمٜم٣م َمـ إدب

 ؟وزم٣ميمت٣مرم َم٣م ايمقـمٝمٖم٥م ايمتل ي٠مدَي٣م جت٣مه احلٝم٣مة

 واإلٞم٣ًمن- فمدة ضمٗم٣مئؼ سمتٔمٙمؼ زم٣مٕدب واحلٝم٣مةإلم  وومٌؾ اإلصم٣مزم٥م فمـ هذا ايم٠ًمال جيدر زمٛم٣م أن ٞمُمغم

وم٣مل )ريٛمٝمف  ؿمٌٝمٔم٥م إدب سمٛمت٨م فمـ اؽمتٔماميمف ىمام أن اؽمتٔمامل إدب يٛمت٨م فمـ ؿمٌٝمٔمتف ىمام , 5

 (-أوؽمتـ واريـو ،يٙمٝمؽو

 -ٕٞمف يمٝمس َمـ اظمخٙمٖم٣مت ايم٣ٌميمٝم٥م 9إدب ذو ؿمٌٝمٔم٥م طم٣ميمدة , 1

 احلٗمٝمٗم٥م طم٣مرج إدب هل احلٗمٝمٗم٥م ٞمٖمًٜم٣م داطمؾ إدب- , 2

 -يمٝم٦ًم احلٗمٝمٗم٥م َمـ اطمتِم٣مص اظمٖم٘مريـ اظمٛمٜمجٝمكم , 3

وايمٔمٗمٙمٝم٥م  ،يمٗمد َمثؾ إدب َمٛمذ أومدم ايمٔمِمقر فمعم اظمًتقي٣مت ايمٔم٣مظمٝم٥م احلٝم٣مة ايمديٛمٝم٥م

وايمتل فمػم  ،زمتِمقيره ايمٖمٛمل يمٙمٗمّم٣مي٣م ايمتل فم٣مؾمٜم٣م اإلٞم٣ًمن دم ىمؾ فمٌم، وايمًٝم٣مؽمٝم٥م ،صمتامفمٝم٥مآ

ويمٗمد سمٕمغمت اظمٖم٣مهٝمؿ اظمتٔمٙمٗم٥م زمقـمٝمٖم٥م إدب فمػم فمِمقر ايمت٣مريخ9  -أو ٞمثراً  فمٛمٜم٣م أدزم٣مؤه ؾمٔمراً 

همٗمد ىم٣من ايمُمٔمر  ،ايمٖمٙمًٖم٥مو ايمت٣مريخو أي سمٖمريؼ زمكم إدب همٖمل زَمـ َمـ إزَم٣من َل ي٘مـ هٛم٣مك

 :ضمتك إٞمف يٚم٘مٛمٛم٣م ايمٗمقل ،وآَم٣مهلؿ َٓمٜمؿآو ومهقَمٜمؿ ،وووم٣مئٔمٜمؿ قان ايمٔمرب جيٚمع أطم٣ٌمرهؿدي

يداهمع  همٗمد ىم٣من ايمُم٣مفمر اجل٣مهقم يم٣ًمن ومٌٝمٙمتف ،إن هذا إدب ومد أدى وـمٝمٖمتف زمُم٘مؾ دومٝمؼ

دم ايمٔمِمقر ايمت٣ميمٝم٥م  يمٙمُم٣مفمر وَل سمتٕمغم هذه ايمِمقرة، ويرهمع َم٘م٣مٞمتٜم٣م زمكم ايمٗم٣ٌمئؾ إطمرى ،فمٛمٜم٣م

 :داين حيدد وـمٝمٖم٥م إدب َمـ طمالل ومقيمفهمٜمذا أزمق همراس احلٚمْ ، زمُم٘مؾ ىمٌغم



62 

ــــ٣مٞمف ــــ٘مؿ زمٙمً ـــــ أفمراو ــــداهمع فم  ي

 

 رب فمـــٛم٘مؿ زم٣محلًـــ٣مم اظمٜمٛمـــدـويّمـــ 

يمقصمدٞم٣م ايم٘م٣مسم٤م ايمٖمذ أزم٣م فمثامن فمٚمرو زمـ زمحر ، ايمٛمثر ايمٔم٣ٌمد فمعم ؽمٌٝمؾ اظمث٣ملإلم  ويمق فمدٞم٣م 

ىمٗمّمٝم٥م أَمٙمتٜم٣م ؾمٔمقزمٝم٥م  ،ايمٔمروزم٥مو فمـ ايمٔمرب د دم سمٟميمٝمػ أىمثر َمـ ىمت٣مب دهم٣مفم٣مً اجل٣مضمظ يٚمٜمِّ 

 ايمٌٝم٣من)وَم٣م ىمت٣مزم٣مه  ،ٝم٥م اجلديدةؽمالَمايمٔمٛم٣مس ايمٖم٣مرؽمٝم٥م ايمداطمٙم٥م دم طمّمؿ احلّم٣مرة ايمٔمرزمٝم٥م اإل

ايمٌخالء( ؽمقى صقرسمكم واومٔمٝمتكم داهمع هبام فمـ أص٣ميم٥م ايمٔمرب أَم٣مم هذه اهلجامت )و ايمتٌٝمكم(و

 -ايمتل حت٣مول ايمٛمٝمؾ َمٛمف

آيمتزام إلم  َمـ طمالل دفمقسمف ايمُمٔمراءيمٗمد أرؽمك ايمٗمرآن ايم٘مريؿ زمُم٘مؾ همٔمقم وـمٝمٖم٥م إدب 

س زم٣ميمٔمجز وإذا ىم٣من زمٔمض ايمٛمٗم٣مد حي -زمٗمّم٣مي٣م اإلٞم٣ًمن اخل٣ميمدة اظمتٚمثٙم٥م زم٣ميمدهم٣مع فمـ اظمٓمٙمقَمكم

ضمٝم٧م يْم٣ميمٌقن إدب زم٣ميمتدطمؾ َمـ  ،َمـ وـم٣مئػ ٞمٖمٔمٝم٥م يمألدب ٜمؿزمٔمّماظمرفم٤م أَم٣مم َم٣م يْمٙمٌف 

هم١من ؾمٔمقرهؿ هذا ٞم٣مسم٨م فمـ  ،ايمٗمٜمر وايمٔمدايم٥مو أصمؾ إجي٣مد ضمٙمقل ٕزَم٣مت ايمديٚمٗمراؿمٝم٥م واجلقع

يمٗمد حتدث  -ذا صمٛم٣مضمكم مه٣م ايمٛمٖمٔمٝم٥م واجلامل فمدم همٜمٚمٜمؿ ظم٣مهٝم٥م إدب ايمذي ئمتػم ؿم٣مئراً 

وافمتػم ايمُمٔمراء  ،ايمٖمالؽمٖم٥مو أهمالؿمقن دم َمديٛمتف ايمٖم٣موٙم٥م فمـ اظمُم٣مصمرة ايمتل وومٔم٦م زمكم ايمُمٔمراء

فمعم ضمد ومقيمف  ٕٞمف 9زمؾ أس فمعم ضورة فمدم سمٔمٙمؿ ايمٛم٣مؾمئ٥م يمٙمُمٔمر ،فمٛم٣مس نمغم َمرنمقب هب٣م

 -َمٖمًد ووـمٝمٖمتف هداَم٥م

 ايمُمٔمر طم٣مص٥مو ،فمعم افمت٣ٌمر أن إدب فم٣مَم٥م (دبيمٗمد ىمثر احلدي٧م فمـ )فمدم وصمقد نم٣مي٥م يمأل

أو أن إدب صقت ص٣مف فمعم صقرة زطمرهم٥م ٓ ؾمٟمن يمٔم٣مَل  ،سمًٙمٝم٥م ٓ نم٣مي٥م هل٣م إٓ ايمٙمٔم٤م

ٞمف يٚم٘مـ افمت٣ٌمر يمٗمد أىمد فمعم ذيمؽ ايمٖمٝمٙمًقف اظمث٣مرم )ىمٛم٦م( وَمع أ -آٞمٖمٔم٣مٓت ايمٌممي٥م هب٣م

وإـمٜم٣مر ايمػمافم٥م دم  ،ايمرواي٣مت ٓ نم٣مي٥م هل٣م إٓ ايمٙمٔم٤م زم٣مٕيمٖم٣مظو زمٔمض إؾمٔم٣مر وايمٗمِمص

 -إٓ أٞمف ٓ يٚم٘مٛمٛم٣م أن ٞمْمٌؼ ذيمؽ فمعم ىمؾ َم٣م ومٝمؾ دم إدب ،ايمِمٝم٣منم٥م

يٗمقل  ىمام ،وايمُمٔمر فمذب وَمٖمٝمد ،إن إدب ىمام يٗمقل أصح٣مب فمٙمامء ايمٛمٜمّم٥م يٚمتع وئمٙمؿ

يمٗمد أس )ايمٝمقت( فمعم و ،٣مئدسمف سمٛمت٨م فمـ ايمٗمدرة فمعم إصم٣مدة اؽمتٔماميمفويم٘مـ فمذوزمتف وهم :هقراس()

ويمٝمس َمـ ايمِمح٥م زمٚم٘م٣من ايمٗمقل:  ،سمٛمقع إؾمٝم٣مء ايمتل سمٔمٙمٚمٜم٣م أٞمقاع َمـ ايمُمٔمر دم أووم٣مت َمتٔمددة

إن  :وَمـ ايمًخػ أن ٞمٗمقل (ىمام يٗمقل )أرٞمقيمد ،إن ايمُمٔمر يًتْمٝمع أن حيؾ حمؾ ايمٖمٙمًٖم٥م وايمديـ

 -هب٣م خيتص همٙم٘مؾ واضمد َمٛمٜمام وـمٝمٖم٥م ،وأٞمك يمف ذيمؽ ،يـايمُمٔمر يًتْمٝمع أن حيؾ حمؾ ايمد
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َمـ أن إدب  اٞمْمالوم٣مً  9يمٗمد ؾمدد أصح٣مب آجت٣مه٣مت اظمٔم٣مسة فمعم هم٣مئدة إدب وطمْمره

زمخِمقصٝم٣مت ٓ سمدطمؾ دم ٞمْم٣مق ايمٔمٙمؿ  ٕٞمف ؾم٘مؾ َمـ أؾم٘م٣مهل٣م يٚمٛمحٛم٣م إظم٣مَم٣مً  9يقصؾ اظمٔمرهم٥م

ْمٌٝمٔم٥م ايمٌممي٥م وايمًٙمقك ايمٌممي أىمثر َمـ إذ زم١مَم٘م٣من ايمروائل أن ئمٙمٚمٛم٣م ايم٘مثغم فمـ ايم 9وايمٖمٙمًٖم٥م

وايمرواي٣مت ، ٕن ايمرواي٥م سم٘مُمػ فمـ احلٝم٣مة ايم٣ٌمؿمٛمٝم٥م يمٙمُمخِمٝم٣مت زمُم٘مؾ دومٝمؼ 9فمٙمامء ايمٛمٖمس

وَم٣م ايمدراؽم٣مت ايمتل ، ايمٔمٓمٝمٚم٥م َمراصمع يمٔمٙمامء ايمٛمٖمس يًتٚمدون َمٛمٜم٣م ايم٘مثغم َمـ ايمٗمّم٣مي٣م ايمٛمٖمًٝم٥م

يمالوفمل( إٓ ٞمتٝمج٥م اؿمالفمف او، وايمقفمل ،وايمالؾمٔمقر ،وايمُمٔمقر ،ايمٛمٖمس) همرويد فمـ طمرج هب٣م

همٜمق حتٗمٝمؼ  -وٞمتخٝمؾ َم٣م ؽمٌؼ أن فمرهمٛم٣مه، إن إدب جئمٙمٛم٣م ٞمدرك َم٣م ٞمرى ،فمعم إدب اظمٔم٣ميش يمف

اف وايمُم٣مفمر زمكم إدزم٣مء فمرّ  -اؽمتٌِم٣مر همٛمل يم٘مٝمٛمقٞم٥م َمًتٗمٌٙمٝم٥م وومع َم٣م يُم٣مهبٜم٣م دم اظم٣ميضو ظمٔمْمك

 -س ايمٗمٝمؿ ايمِم٣محل٥م يمٙمحٝم٣مةي٘مر هم٣ميمٖمـ إضم٣ًمس وؾمٔمقر زم٣مظم٠ًمويمٝم٥م ،ومقَمف وَمتٛمٌئ زمٗمّم٣مي٣م أَمتف

 :وهذا َم٣م أؾم٣مر إيمٝمف ايمُم٣مفمر طم٣ميمد ايمُمقاف دم ومِمٝمدسمف ايمٗمٙمؿ ضمكم وم٣مل

ـــ٣مً  ـــٌقه يرافم ـــ ٓ حتً ـــ٤م دَّ وُم ــــ ومِم  َم

 

ــــد  ــــ٣مؿمؼ وي ــــ٠ماد ٞم ــــؿ وهم ــــذا هم  ه

 
ـــٔم٤م َمُمـــتٔمؾ ـــٔمؾ يمًـــقاد ايمُم  وَمُم

 

ــــ٤م دم ؽمــــ  ــــرد ي امءٓ ىمقىم ــــدتَّ ايمٖم  ٗم

وٓ سمزال ضمتك  ،٦م ضمقل اظمنحهم٣مظمٔمرىم٥م ايمتل ٞمُمٌ ،ويمٔمؾ اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م َل سمٛمس ومط َم٣م ذىمره أرؽمْمق 

ذا إو ؟الومٝم٥م اصمتامفمٝم٥م ومقَمٝم٥م ي٠مدَي٣مأم يمف رؽم٣ميم٥م أطم ،أوـمٝمٖم٥م اظمنح ٞمٖمًٝم٥م همح٤ًم :ايمٝمقم ٞم٣مؾم٥ٌم هل

أن يم٘مؾ إلم  هم١مٞمف َمـ ايمقاصم٤م فمٙمٝمٛم٣م أن ٞمُمغم -((سمْمٜمغم ايمٛمٖمس َمـ ؾمٜمقاهت٣م))إلم  ىم٣من أرؽمْمق يُمغم

إديب زم٣مإلو٣مهم٥م يمٙمقـمٝمٖم٥م  فمٚمؾ أديب وـمٝمٖم٥م طم٣مص٥م زمف سمتٛم٣مؽم٤م َمع َم٣م يْمرضمف ص٣مضم٤م ايمٔمٚمؾ

ٕن اجلامل  9اجلاميمٝم٥م هلذا ايمٔمٚمؾ، هم٣مٕدب ٓ حيٗمؼ وـمٝمٖمتف احلٝم٣مسمٝم٥م إٓ َمـ طمالل وـمٝمٖمتف اجلاميمٝم٥م

هم١من  ،إذا ىم٣مٞم٦م ايمقـمٝمٖم٥م اجلاميمٝم٥م وصمف أول يمقـمٝمٖم٥م إدبو ،ضم٣مصم٣مسمفإلم  صمن ئمػم همقومف اإلٞم٣ًمن

 اظمجتٚمعو ،ضم٣مصم٣مت ايمٖمرد وَمُم٘مالسمف إن سمٔمٌغم إدب فمـ -ضورسمف احلٝم٣مسمٝم٥م هل ايمقصمف أطمر يمف

 -ايمذي ئمٝمش همٝمف هق ايمثٚمرة ايمتل جتٔمؾ َمـ هذا إدب أدب ضمٝم٣مة ٓ أدب هلق وسمًٙمٝم٥م

 ،وايمروؽمٝم٥م ،يمٗمد أؽمٜمؿ إدب وإدزم٣مء زمُم٘مؾ همذ دم ىمثغم َمـ ايمثقرات ىم٣ميمثقرة ايمٖمرٞمًٝم٥م

ح يمألدي٤م صقت ٞمف أصٌأضمتك  ،وؽم٣مفمدوا دم ٞممم ايمقفمل زمكم اجلامهغم ،وايمثقرة ايمٔمرزمٝم٥م ايم٘مػمى

 -طم٣مص زمف حي٤ًم يمف ايمًٙمْم٣من أيمػ ضم٣ًمب
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 انجبة انضبَِ
 انفظم اخلبيظ

 أىذاف ًغبّبد األدة

وسمتٕمغم  إدب ىمٕمغمه َمـ ايمٖمٛمقن ئمتٚمد فمعم رىم٣مئز وأؽمس، ويمف أهداف ونم٣مي٣مت سمتٌدل

أن أي  ذيمؽ 9ايمًٝم٣مؽمٝم٥مو ،ايمٖم٘مري٥مو ،آومتِم٣مدي٥مو ،آصمتامفمٝم٥مو ،زمتٌدل ايمٔمالوم٣مت اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

سمٌدي يمٛم٣م سمالزم  :إولم ،تكمأن يٟمطمذ دم ضم٣ًٌمٞمف ٞمٗمْمتكم رئٝمً ـ نم٣مي٣مت إدب ٓزمدضمدي٧م فم

 ريٛمٝمف ويٙمٝمؽ)ذيمؽ إلم  ىمام أؾم٣مر فٕن اؽمتٔمامل ايمُمٔمر يٛمت٨م َمـ ؿمٌٝمٔمت 9ؿمٌٝمٔم٥م إدب ووـمٝمٖمتف

أن يمألدب صم٣مٞمٌكم َمتالزَمكم سمالزم إلم  سمُمغم :وايمث٣مٞمٝم٥م ،ص٣مضم٣ٌم ٞمٓمري٥م إدب (أوؽمتـ واريـو

ٕن إدب ضورة ضمٝم٣مسمٝم٥م سمُمٌع دم ضمٝم٣مة  9(ٝمٖم٥م اجلاميمٝم٥م وايمٕم٣مي٥م احلٝم٣مسمٝم٥مايمقـمايمروح يمٙمجًد )

 ،ر فمذب وَمٖمٝمدهم٣ميمُمٔم، ٓ سمٗمؾ طمْمقرة فمـ احل٣مصم٣مت اظم٣مدي٥م ،ايمٛم٣مس رنم٣ٌمت وضم٣مصم٣مت َمٙمح٥م

وزمرجم٥م  وَمـ واصم٤م إدي٤م أن يًٜمؿ دم سمٛمٓمٝمؿ ،إٓ ظمـ جيٝمدون اؽمتٔماميمف كويم٘مـ ذيمؽ ٓ يتٟمسم

  اظمْمٙمٗم٥م-امايمٔمدايم٥م زمِمقرهتو يمٝمحٗمؼ ايمت٘م٣مهم٠م ىم٣مهم٥م ٣مهت٣مٚمًتقيزمايمٔمالوم٣مت اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م 

ضمقل وـم٣مئػ ونم٣مي٣مت  ،يمٗمد ؿمرح دارؽمق إدب َمٛمذ ايمٗمديؿ َم٣ًمئؾ َمتٔمددة اجلقاٞم٤م

 :وَمـ زمكم سمٙمؽ اظم٣ًمئؾ اظمْمروضم٥م ،قا ٞمٓمرات خمتٙمٖم٥م ضمقل ذيمؽوسمٌٛمّ  ،إدب

 !؟هؾ إدب ىمٕمغمه َمـ ايمٖمٛمقن ٞمقع َمـ ايمؼمف

 !؟٥مأوـمٝمٖم٥م إدب ذاسمٝم٥م أم َمقوقفمٝم

 !؟أم مج٣مفمٝم٣مً  ،أجي٤م أن ي٘مقن إدب همردي٣مً 

 !؟أم أدب ضمٝم٣مة ،أيٖمؼمض دم إدب أن ي٘مقن أدب مج٣مل

 إرؾم٣مد؟!و أم أدب دفمقة وسمقصمٝمف ،أحيًـ أن ي٘مقن إدب أدب ذح وفمرض وإيّم٣مح

 !؟ايمتزامو رأي أم ،هؾ إدب هروب وضمٝم٣مد

َل يٛمُمٟم وَل يت٘مقن إٓ أن إدب زمٚمٖمٜمقَمف اخل٣مص إلم  وزم٣مدئ ذي زمدء جيدر زمٛم٣م أن ٞمُمغم

 ،َمٛمذ وصمقده فمعم هذا ايم٘مقىم٤م ايمذي وصمد ٞمٖمًف َمٟمزوَم٣مً  ،يمٝم٠مدي نم٣مي٣مت ووـم٣مئػ هلذا اإلٞم٣ًمن
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 ،ايمقـمٝمٖم٥م اجلاميمٝم٥م ليمْمٌٝمٔمتف أٓ وه وحيًـ زم٣مٕدب َمـ طمالل طمدَمتف يمِم٣مٞمٔمف أن يٌٗمك أَمٝمٛم٣مً 

، أطمريـلم إ نم٣ميتف إيِم٣مل احلٗمٝمٗم٥م واجلامل ،إدي٤م دافمٝم٥م َم٠ًمولو ،هم٣مٕدب اؽمتٌِم٣مر همٛمل

 ،ٓ سمٖمؽ فمراه زمف ارسم٣ٌمؿم٣مً  وارسمٌط ،ىم٣من ٞمقفمف أو ؾم٘مٙمف ٣مً اإلٞم٣ًمن ودم ذاسمف هنؿ يمٙمجامل أي يمٗمد ويمد

 -يٖمتش فمـ ايمِمقرة اجلٚمٝمٙم٥م اظممموم٥م وأصٌح٦م نم٣مي٥م اإلٞم٣ًمن دم زمحثف اظمٖمٝمد

 مم٣م يدفمقٞم٣م 9يمٙمٚمُم٣مهدات آصمتامفمٝم٥م واحلرزمٝم٥م وايمٛمٖمًٝم٥م يمٗمد ىم٣من ايمُمٔمر فمٛمد ايمٔمرب ؽمجالً 

 -مج٣ميمٝم٥مو يمٗمقل: إن إدب َل يٛمُمٟم فمٛمد ايمٔمرب إٓ يميورات ضمٝم٣مسمٝم٥ماإلم 

ايمٌممي٥م  زم١مَم٘م٣من ايمروائل أن ئمٙمٚمؽ فمـ ايمْمٌٝمٔم٥م(: أوؽمتـ واريـو ،يٗمقل )ريٛمٝمف ويٙمٝمؽ

َم٣م وم٣ميمف همرويد َمـ أٞمف فمرف ايمٛمٖمس ايمٌممي٥م َمـ طمالل إلم  هذا يُمغمو ،أىمثر َمـ فم٣مَل ايمٛمٖمس

وَم٣م  ،وسمٔمتػم ايمرواي٣مت ايمٔمٓمٝمٚم٥م َمراصمع يمٔمٙمامء ايمٛمٖمس9 ب أىمثر مم٣م فمرهمٜم٣م َمـ طمالل ايمقاومعإد

مم٣م حتتٚمٙمف هذه ايمُمخِمٝم٥م ايمتل نمدت أؽمْمقرة  زمٔمد )ؾم٘مًٌغم( أىمثر (ه٣مَمٙم٦م)ومٝمؾ دم ؾمخِمٝم٥م 

 -َمـ أؽم٣مؿمغم إدب

 ،إٓ ظم٣م ىم٣من هٛم٣مك هم٣مرق زمكم أٞمقاع اظمٔم٣مرف اإلٞم٣ًمٞمٝم٥مو ،إن ٞمٖمع إدب هق ٞمٖمع َمٗمرون زم٣مظمتٔم٥م

َمـ  ٣مً ٞمف يٚم٘مـ يمألدب أن حيٚمؾ دم ؿمٝم٣مسمف زمٔمّمإٔدب زم٣ميمٖم٘مر ضمتك وا ،وٓطمتٙمط ايمديـ زم٣ميمٖمٙمًٖم٥م

ٕن  9صم٣مٞم٤م ايمٕم٣مي٥م احلٝم٣مسمٝم٥مإلم  ضمتك حيٗمؼ ايمٕم٣مي٥م اجلاميمٝم٥م ويم٘مٛمف ٓ ي٘مقن أدزم٣مً  ،ايمت٣مريخو ايمٖمٙمًٖم٥م

 -إدب صمزء َمـ همـ ايم٘مٙمٚم٥م

وختٙمٝمِمٜم٣م  ،ايمُمٖمٗم٥م دم ٞمٖمقؽمٛم٣مو نم٣مي٥م ايمؼماصمٝمدي٣م سمْمٜمغم ايمٛمٖمس زم١مشم٣مرة اخلقف :يٗمقل أرؽمْمق

ٕن حمقره٣م إؽم٣مد ايمٌماع زمكم  ،ومٌم ايمتْمٜمغم فمعم ايمؼماصمٝمدٞم٣م اإلنمريٗمٝم٥م وومد ،٣م هق َم٘مٌقتمم

أو زمكم ومقى ايم٘مقن  ،إَمراء وأٞمِم٣مف أهل٥مو أو زمكم أهل٥م واظمٙمقك، ،أهل٥م فمعم زفمٚمٜمؿ

 اظمتّم٣مرزم٥م-

يمٝمٜم٣م زمؾ أو٣مف إ ،وَل يٗمٌمه٣م فمعم اخلقف وايمُمٖمٗم٥م همٗمط ،ع َمٛمدور ٞمٓمري٥م ايمتْمٜمغموومد وؽّم 

سمْمٜمغم يمٙمٛمٖمس َمـ  هم٣مظمٟمؽم٣مة ايمتل سمٔم٣ميم٨م جترزم٥م نمرام فم٣مٍت ، ٥ماٞمٖمٔم٣مٓت وَمُم٣مفمر أطمرى َم٘مٌقسم

 ،اظمنضمٝم٥م ٔمروو٥م دموومد سم٘مقن ايمتجرزم٥م طم٣ميمٝم٥م ضمٝم٧م سمِمٌح ايمتجرزم٥م ايمٌممي٥م اظم، رنم٥ٌم َم٘مٌقسم٥م

أو ايمٗم٣مرئ فمعم  ،يمٙمٛمٖمس َمـ رنم٥ٌم َم٘مٌقسم٥م فمٛمد ايم٘م٣مسم٤م ٥م وسمْمٜمغماً ٣ميميمْم٣موم٥م همٔمّ  طم٣مراً دّ اأو ايمٗمِمٝمدة 

 -قاءضمد ؽم
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ٕن ايمٖمٛم٣من إن َل ي٘مـ يمديف نم٣مي٥م يًتْمٝمع أن  9ايمُمٔمر أداة يمٙمتٜمذي٤م :زمق( يٗمقل )إدنم٣مر آٓ ن

 -زمٚمجرد ايمتٕمٛمل يٕمدو هداَم٣مً 

زَمـ  إذ إٞمف َمرّ  9صحٝمح أٞمف فمػم ايمت٣مريخ سمٕمغمت اظمٖمٜمقَم٣مت اظمتٔمٙمٗم٥م زمْمٌٝمٔم٥م إدب ووـمٝمٖمتف

وَمع ذيمؽ همٗمد زمٗمل  ،ؾ طم٣مصوهذا فمٛمد اإلنمريؼ زمُم٘م ،ايمديـو َل سمٖمؼمق همٝمف ايمٖمٙمًٖم٥م فمـ إدب

يمٗمد ىم٣من ىمٜم٣من ايمٔمرب يًتٔمٚمٙمقن يمٕم٥م إدب َمـ أصمؾ و ،فمـ نمغمه َمـ اظمٔم٣مرف إدب َمٛمامزاً 

ايمتٟمشمغم فمعم ٞمٖمقس أطمريـ ضمتك أن َمّدفمل ايمٛمٌقة ايم٘م٣مذزمكم فمٛمدَم٣م فم٣مروقا ايمٗمرآن ايم٘مريؿ 

 اظمتٙمٗمل- سمٟمشمغم دمو ،اؽمتخدَمقا ايم٘مالم ىمٟمدب يمف وومع

أن إدب حيٚمؾ رؽم٣ميم٥م فمٓمٝمٚم٥م نم٣ميتٜم٣م  , وَمٛمٜمؿ ايمُمٔمراء ,يمٗمد أدرك إدزم٣مء أٞمٖمًٜمؿ 

وَم٣م اضمتٖم٣مل ايمٗمٌٝمٙم٥م ايمٔمرزمٝم٥م زمٚمقيمد ؾم٣مفمر صمديد إٓ دٓيم٥م فمعم أمهٝم٥م  ،اظم٣ًممه٥م دم سمْمقير أطمريـ

 -وضورسمف ،إدب فمٛمد أطمريـ

دم  يمدراؽمتف حيٗمؼ أهداهم٣مً  إن اظمذه٤م ايم٘مالؽمٝم٘مل دم إدب ضمكم يتخذ اإلٞم٣ًمن َمقوقفم٣مً 

زمٝمٛمام  ،ٖمردي وآصمتامفمل يمتٜمذي٤م اجلٛمس ايمٌممي وايمرومل زمٚمًتقاه اإلٞم٣ًمين ايمٔم٣ممايمًٙمقك ايم

 ،ذيمؽ أٞمف يتٚمثؾ دم ايمُمٔمر ايمٕمٛم٣مئل زمُم٘مؾ طم٣مص 9سمٌدو ايمذاسمٝم٥م ايمٖمردي٥م دم إدب ايمروَم٣مٞمز

 -اظمقوقفمٝم٥مو ايمٌماع زمكم ايمذاسمٝم٥مإلم  وهذا زمدوره يُمغم

ويمٝم٦ًم جمرد فمٚمٙمٝم٥م يمٙمتْمري٤م  ،ايمٗمِمٝمدة فمٚمٙمٝم٥م اؽمتُمٜم٣مد فمعم ايمقرق) :يٗمقل ٞمزار وم٣ٌمين

ووـمٝمٖم٥م ايمُمٔمر أن حيرض  ،ٕٞمف هق ايمٛم٣مس وهق ايمُم٣مرع 9وايمُمٔمر فمٚمٙمٝم٥م صداَمٝم٥م ،وايمتخدير

دم ومٙم٤م  وايمُم٣مفمر جي٤م أن ي٘مقن دائامً  ،وٓ ؾمٔمر ضمٗمٝمٗمل دون حتريض ،اإلٞم٣ًمن فمعم ٞمٖمًف

٥م وايمٛمٖمٔمٝم٥م وهذا زمدوره يٖمن يمٛم٣م فمٚمٙمٝم٥م ايمٌماع ضمقل ايمٗمٝمٚم٥م اجلاميمٝم (اظمٔمرىم٥م دم ومٙم٤م ايمت٣مريخ

هم٣مٕدب هق ايمٗمدرة فمعم صٛمع ايمٗمٝمٚم٥م ، همال جي٤م أن يٖمٜمؿ أٞمف ٓ ومٝمٚم٥م ٞمٖمٔمٝم٥م يمألدب ،يمألدب

ايمذات )وإدي٤م احلؼ هق ايمذي ئمػم فمـ ايمٛمٖمس ايمٌممي٥م  ،ايمٛمٖمٔمٝم٥م َمـ طمالل ايمٗمٝمٚم٥م اجلاميمٝم٥م

ٞمٛم٣م إ ،فوهذا هق آيمتزام فمٝمٛم ،زم٣مظمجتٚمع ٕن هذه ايمٛمٖمس حتٖمؾ زم٣مظمقوقفم٣مت اظمتِمٙم٥م (وأطمريـ

أدب يّمحل زم٣ميمذات دم ؽمٌٝمؾ إلم  ويدفمق همٗمط ،ٓ ٞمقاهمؼ َمـ ٓ يٗمتٛمع زم٣مظمتٔم٥م اجلاميمٝم٥م يمألدب

وأن هذا  ،سمِمقير ايمقاومع زم٘مؾ َم٣م همٝمف َمـ طمغم وذإلم  ايمٕمغم- وهذا ئمٛمل أن إدب ومد َيدف

وَمـ ايمٕمري٤م  -وومدرسمف سمٕمٙمٝم٤م فم٣مَمؾ اخلغم وايمثٗم٥م زم٣مإلٞم٣ًمنإلم  إدب جي٤م أن ي٘مقن ه٣مدهم٣مً 
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ٕهن٣م سمريد أن جتٔمؾ  9سمرى دم ايمُمٔمر نم٣مي٥م دم ذاسمف ٓ وؽمٝمٙم٥م يمٙمتٔمٌغم (٥مايمػمٞم٣مؽمٝم)أن  ايمٔمجٝم٤م

وهذا يٙمٕمل وـمٝمٖم٥م ايمُمٔمر  ،اؽمتخراصمف َمـ ايمْمٌٝمٔم٥مو نم٣ميتف ٞمح٦م اجلامل َمقوقفمٝم٣مً  ايمُمٔمر همٛم٣مً 

يمق ىمقٞم٦م )إن  -وسمٔمٙمٝمؿ أطمريـ صمقاٞم٤م احلٝم٣مة ،وهتذي٤م ايمٛمٖمس ،احلٝم٣مسمٝم٥م ايمتل هك طمٙمؼ ايمٗمٝمؿ

ايمػمٞم٣مؽمٝم٥م َل يتٚمًؽ هبذه ايمٛمٓمري٥م يمٙمُمٔمر إٓ زمٔمد أن اؽمتقت يمف همٙمًٖم٥م طم٣مص٥م دم دي يمٝمؾ( زفمٝمؿ 

 ،وسمرى أن )ايمٛمرهم٣مٞم٣م( هل ؽمٌٝمؾ اخلالص هلذا اإلٞم٣ًمن ،احلٝم٣مة سمًخر َمـ أَل اإلٞم٣ًمن وزم٘م٣مئف

ٓ دم  َل سمٔمد سمرى أن يمألدب هدهم٣مً  (َم٣م همقق ايمقاومٔمٝم٥م)أو  (ايمني٣ميمٝم٥م)وإفمج٤م َمـ ذيمؽ أن 

 -ىمام أيمٕم٦م دور إطمالق دم احلٝم٣مة ،ىمٟمهن٣م سمريد أن سمٙمٕمل دور إدبو ،غمهوٓ َمـ أصمؾ نم ،ذاسمف

ايمالوفمل( اظم٘مٌقت دم داطمؾ ) إن ايمني٣ميمٝمكم زمتحٙمٙمٜمؿ َمـ اظم٣ميض إٞمام َيتٚمقن زمام همقق ايمقاومع

 -ٞمٖمز َمِمّح إلم  ىمٟمن إدب ومد حتقل، همٗمط وحي٣مويمقن إؿمالومف وسمًجٝمٙمف ،ايمٛمٖمس ايمٌممي٥م

 وضمٗمؼ أضمالَم٣مً  ،فمعم َمًتقى احلّم٣مرة اظم٣مدي٥م ؽم٣مضمٗم٣مً  صحٝمح أن اإلٞم٣ًمن أضمرز ٞمج٣مضم٣مً 

همٚمـ  ،زم٣مفمت٣ٌمر أن إدب هق صمزء َمـ ايمروحو ،دم ضمٝم٣مسمف ايمروضمٝم٥م ويم٘مٛمف َم٣مزال َمٟمزوَم٣مً  ،فمٓمٝمٚم٥م

وضمًٌف  -ويِم٤م دم زمحره٣م ،وَمـ واصمٌف أن يٕمّذَي٣م همٜمق يٕمرف َمـ َمٔمٝمٛمٜم٣م ،ضمٗمف أن يتٕمذى َمٛمٜم٣م

وصمٔمٙمف يٙمتِمؼ زم٘مقىمٌف  ،٣مٞمٝم٥م وشم٦ٌم دفم٣مئؿ اإلٞم٣ًمنأٞمف ىمٌٗمٝم٥م ايمٖمٛمقن أؽمٜمؿ دم زمٛم٣مء اإلٞمً صٛمٝمٔم٣مً 

وسم٣مرة ىم٣من  ،يمف ىم٣من َمًٙمٝم٣مً  أضمٝم٣مٞم٣مً و ،يمإلٞم٣ًمن ىم٣من إدب سمرهم٣مً  همٟمضمٝم٣مٞم٣مً  ،وئمٝمش همٝمف آَم٣ميمف وآَٓمف

طمْمٌقط احلٝم٣مة ايمٖم٘مري أٙم٤م ىم٣من ؽمالح اإلٞم٣ًمن دم َمقاصمٜم٥م ويم٘مٛمف دم إفمؿ إنم ،ويمٔم٣ٌمً  فمٌث٣مً 

 رة ايمٖمرٞمًٝم٥م ود آٓم ايم٣ٌمؽمتٝمؾ َمٜمّد هل٣م ايم٘مت٣مب9 هم٣ميمثقايمًٝم٣مدو ،ايمٛمٖمزو ،وآصمتامفمل

وىمٔم٤م زمـ  ،٥مفمٌد اهلل زمـ رواضمو ،ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦موَل ي٘مـ  ،وىمذيمؽ ايمثقرة ايمروؽمٝم٥م ،ايمُمٔمراءو

زمٟمٞمف أوومع دم اظمممىمكم َمـ  إٓ ىمت٣مئ٤م َمًٙمح٥م دم ؾمٔمرهؿ ايمذي وصٖمف رؽمقل اهلل  َم٣ميمؽ

 -ايمٛم٣ٌمل

 زمٛم٣مء أؽمس احلٝم٣مة ايمِمحٝمح٥م ايمًٙمٚمٝم٥م إن إدب اجلدير زم٣محلٝم٣مة هق إدب ايمذي يًٜمؿ دم

أَم٣مم حترر وسمْمقر اإلٞم٣ًمن  ايمٔمٖمٛم٥م ايمتل سمٗمػ فم٣مئٗم٣مً  ةوَيدم ايمٗمٝمؿ ايمٖم٣مؽمد ،اظمٔم٣مهم٣مة َمـ إَمراض

 -همٟمولم زمف أٓ ي٘مقن ،وَمُمٔمالً  وإدب إن َل ي٘مـ ٞمػماؽم٣مً  -واحلٝم٣مة
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 انجبة انضبَِ
 انفظم انغبدط

 ؟ىم نألدة لٌاَني رغٌس

هم٣مهلل سمٔم٣ملم رسم٤م  ،أو اظمٔمٛمقي٥م أن سمٔمٝمش دون ومقاٞمكم ،٘م٣مئٛم٣مت اظم٣مدي٥مٓ يٚم٘مـ ٕي ىم٣مئـ َمـ ايم

 ،وإدب ىم٣مئـ َمٔمٛمقي يتْمقر، وسمتٌدل زمح٤ًم َمُمٝمئتف ،ومقاٞمكم سمتْمقر وَم٣م همٝمف َمـ ،هذا ايم٘مقن

 ،وٞمحـ دم هذا ايمٔمٌم ٞمرى سمٌدٓت صمديدة وسمٕمغمات خمتٙمٖم٥م ،ويتٌدل زمح٤ًم ضورة ايمزَمـ

 ايمٗمِمٝمدإلم  ايمرصمزإلم  ريب سمْمقر َمـ ؽمجع ايم٘مٙمامتصحٝمح أن ايمُمٔمر ايمٔم -ىمام دم ىمؾ ايمٔمِمقر

 ،إٓ أن ايمٔمٌم احل٣مض ئمزز يمٛم٣م همٛمقن صمديدة 9ايمُمٔمر اظمٛمثقرإلم  ؾمٔمر ايمتٖمٔمٝمٙم٥مإلم  اظمقؾمحإلم 

 ،سمتٟمسمك َمـ طمالل ايمتٕمغمات احلٝم٣مسمٝم٥م ايمتل حتدث زم٤ًٌم ايمتٌدٓت آصمتامفمٝم٥م وايمٖم٘مري٥م وايمٛمٖمًٝم٥م

 ،وٓ ؾم٘مؾ ايمٛمثر ،ٕديب ايمذي ٓ يٟمطمذ زمُم٘مؾ ايمُمٔمرا (ايمٛمص)همٖمل ؽمٖمر إدب زمرزت يمٛم٣م ٞمٓمري٥م 

وزمرزت يمٛم٣م دم جم٣مل ايمٛمثر ايمٗمِم٥م  ،دم ايمتٔمٌغم فمـ ومّم٣مي٣م ايمروح اإلٞم٣ًمين اً صمديد ٣مً زمؾ يٛمتٜم٨م ؽمٙمقىم

وزمذيمؽ ي٘مقن إدب  ،ايمتل راضم٦م ختتزل احلدث زم٘مٙمامت َمٔمدودة (ج -ق -ق) اً ايمٗمِمغمة صمد

دزم٣مزمٝمس  ,ومٙمؿ )٦م ايمِمح٣مهم٥م زمٟمزمقاهب٣م اظمختٙمٖم٥م ويمٝمً ،ومد وومع حت٦م ومقاٞمكم ايمتْمقر ايمتل أشمرت همٝمف

صمديدة َمـ إٞمقاع إدزمٝم٥م ايمتل  ٣مً إٓ أيمقاٞم (-آطمر اظمُمقار ,مه٥ًم  ,فمٚمقد  ,اهمتت٣مضمٝم٣مت  ,

ؽمقى وؽمٝمٙم٥م صمديدة سمًٜمؿ دم  (ٞم٦م)وىمذيمؽ ايمُمٌ٘م٥م ايمٔمٛم٘مٌقسمٝم٥م  ،يًتٖمرغ همٝمٜم٣م إدي٤م ومّم٣مي٣مه

 -سمْمقر إدب وٚمـ َمٛمٓمقَم٥م ومقاٞمكم صمديدة

 سمٌدلو احلٝم٣مة فمعم أن ىمؾ َم٣م دم هذا ايم٘مقن َمـ أؾمٝم٣مء يٚميض فمػم سمٕمغموومد ديم٦م ووم٣مئع 

وإن حتديد ايمِمقرة ايمقاومٔمٝم٥م يمألؾمٝم٣مء ي٘مقن سمٌٔم٣مً يمًٛمـ ايم٘مقن ايمتل صمٔمٙمٜم٣م اهلل سمٔم٣ملم  ،سمْمقرو

يٕمغم ويٌدل ويْمقر أضمٝم٣مٞم٣ًم  ،9 واإلٞم٣ًمن هم٣مفمؾ وَمٛمٖمٔمؾ فمعم هذه إرضدم هذا ايم٘مقن ٥م٣مفمٙمهم

وزم٣مفمت٣ٌمر إدب ومٝماًم ، وسمٌديؾ ايمٔمالوم٣مت آصمتامفمٝم٥م ،ايمْمٌٝمٔم٥مومدرسمف فمعم سمًخغم و زمح٤ًم طمػمسمف

هم١من هذا إدب ، آصمتامفمل وايم٘مقين(و ،وفم٣مظمف احلٝم٣ميت ،سمٔم٘مس فمالوم٥م َم٣م )زمكم هذا اإلٞم٣ًمن

مم٣م يدل فمعم أن إدب َمرآة يمقاومع حمدد َمـ صمٜم٥م  9وَمتٕمغم زمتٕمغمه ،َمتْمقر زمتْمقر هذا ايمقاومع
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 9دب احلٗمٝمٗمل هق َم٣م جئمؾ ايمػمه٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م زمره٥م سم٣مرخيٝم٥موإ، وَم٠مشمر دم هذا ايمقاومع َمـ صمٜم٥م

ٕن إدب اخل٣ميمد شمٚمرة ممٝمزة يمٙمٚمجتٚمع ذات دٓٓت إٞم٣ًمٞمٝم٥م فم٣مَم٥م يٚمٛمحٜم٣م اخلٙمقد وايمٌٗم٣مء 

وهق دم ايمقوم٦م ٞمٖمًف َمٌدأ فم٣مم  ،وهذا ايمتْمقر حيٚمؾ سمراىمؿ اخلػمات اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ،واظمتٔم٥م اظمًتٚمرة

 إدب سمٔمٚمؾ وهمؼ ومقاٞمكم أفمؿ وأؾمٚمؾ َمٟمطمقذة َمـ ومقاٞمكم وومقاٞمكم ،يمف ومقاٞمٝمٛمف ايمٔمٙمٚمٝم٥م ايمُم٣مَمٙم٥م

وسمْمقره ، ٕن إدب صقرة َمـ صقر ايمقفمل آصمتامفمل اظمتٚمثؾ زم٣ميمثٗم٣مهم٥م 9ايمقصمقد آصمتامفمل

ويم٘مـ َم٣م هل ىمٝمٖمٝم٥م فمٚمؾ ، همٙم٘مؾ رء سم٣مريخ وسم٣مرخيٝم٥م ـم٣مهرة ،حم٘مقم زمتْمقر أؽم٣مؽمف آصمتامفمل

 ؟ايمٗمقاٞمكم وسمْمقره٣م

 ،اظمجتٚمعو ،ايمت٣مريخو ،يمٙمٓمقاهر وإضمداث دم ايمْمٌٝمٔم٥مومد ي٘مقن ايمتْمقر ضمرىم٥م فم٣مَم٥م 

 9اإلٞم٣ًمين هٛم٣مك أؾمٝم٣مء سمتْمقر وسمتٌدلو ودم اظمج٣مل ايم٘مقين، وإدب صمزء َمـ ذيمؽ ،واإلٞم٣ًمن

وىمؾ ـم٣مهرة صمديدة دم  ،أو ايمت٘م٣مَمؾ ،ٕن إؾمٝم٣مء دم سمٕمغم وسمْمقر َمـ طمالل ايمتآيمػ أو ايمتٛم٣مومض

وإٞمام حتتقي دم ومٙمٌٜم٣م زمذور سمٕمغمات  ،ات ايم٣ًمزمٗم٥مواظمٔمٛمقي٣مت يمٝم٦ًم همٗمط ٞمتٝمج٥م يمٙمتٕمغم ،اظم٣مدي٣مت

وومد صم٣مء سمْمقر إدب دم سم٣مريخ  ،وومد ٞمجٜمٙمٜم٣م ،َمًتٗمٌٙمٝم٥م وٚمـ ومقاٞمكم َمٔمٝمٛم٥م ومد ٞمٔمرهمٜم٣م

وإن اإلٞم٣ًمن زم٣مٕدب ، شمؿ ايمروَم٣مٞمز ،شمؿ ايم٘مالؽمٝم٘مل ،اإلٞم٣ًمن َمـ طمالل ايمٛمٚمط ايمرَمزي

 ،سمتٕمغمو  أن إهم٘م٣مر سمتْمقرىمامو ،اظمًتٗمٌٙمٝم٥مو ،اؽمتْم٣مع أن جيًد ضمٗم٣مئٗمف وؿمٚمقضم٣مسمف احل٣مضة

ضمٝم٥م زمدأت فمعم رأي هم٣مظمن، هم١من إدب يتْمقر زمح٤ًم َم٣م سمٖمرزه اظم٣ٌمدٓت آصمتامفمٝم٥م واحلٝم٣مسمٝم٥م

وه٣م هق  ،ىمذيمؽ ايمُمٔمر زمدأ َمقزوٞم٣مً و )ٞمثري٥م(إلم  َمقزوٞم٥م )ؾمٔمري٥م( شمؿ حتقيم٦م ٥مايم٘مثغميـ َمقومٔم

إن ايمٗمِم٥م ومد سمْمقرت زم٣مجت٣مه و ،ىمام أن اظمٗم٣ميم٥م ويمدت َمع ايمِمح٣مهم٥م ،ومِمٝمدة ايمٛمثرإلم  أن يتحقل

 -زم٣مجت٣مه ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة صمدًا ايمتل ومد سم٘مقن مجٙم٥م ومِمغمة واضمدةو ،ايمرواي٥م َمـ صمٜم٥م
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 انجبة انضبَِ
 انفظم انغبثـ
 انزبسّ  األدثِ

 )َمذ األدة ًربسخيو(

ٕن ص٣مٞمع إدب  ،يمٝمس هٛم٣مك َمـ ؾمؽ أن همـ ايمٛمٗمد إديب ومد ؽمٌؼ دم ايمٓمٜمقر يمٙمت٣مريخ إديب

؟ وومد ىم٣من ؾمٔمراء ايمٔمرب طمرهمٛم٣ًم آ مىم٣من ؾمٔمرًا أم طمْم٣مزم٥م أأي٘متٌف ؽمقاء ٗم٣مٞمف يمٖمٛمف ايمذي ٞم٣مومد زمح٘مؿ إسم

ايمٖمِمؾ زمكم ايمُمٔمراء و ،وومد ضزم٦م يمٙمٛم٣مزمٕم٥م ايمذزمٝم٣مين طمٝمٚم٥م يمٙمٛمٗمد ،أٞمٖمًٜمؿ ٞمٗم٣مدًا زمٚمًتقي٣مت خمتٙمٖم٥م

هم١من ايمت٣مريخ ، وإذا ىم٣من ايمٛمٗمد يٛمُمٟم َمع ص٣مٞمع إدب، حي٘مؿ همٝمٜم٣م زمكم ؾمٔمراء اجل٣مهٙمٝم٥م دم ؽمقق فم٘م٣مظ

َمع ايمٔمٙمؿ أن ايمٛمٗمد إديب َمـ  ،إديب ٓ ي٘مقن إٓ زمٔمد أن جيتٚمع يم٘مؾ أَم٥م سمراث أديب يًتحؼ أن ي٠مرخ

زمؾ  ،ل زمٚمٔمٛم٣مه احلٗمٝمٗمل يمٝمس همٗمط ايمُمٔمر وايمٛمثر ايمٖمٛملؽمالَموإدب ايمٔمريب واإل ،أؽمس ايمت٣مريخ إديب

فمٙمقم ايمٗمرآن ل )ؽمالَموفمٙمامء ايمتمميع اإل يدطمؾ وٚمـ ذيمؽ اظم٠مرطمقن وايمٖمالؽمٖم٥م وفمٙمامء آصمتامع

 ،خ إدب صمزء َمـ ايمت٣مريخ ايمٔم٣مم يمألَم٥ميذيمؽ أن سم٣مر 9ايم٘مريؿ واحلدي٧م ايممميػ( دم زمٔمض همروفمف

ذيمؽ أن إدب َم٣مض  9وطم٣موع ظمٛم٣مه٨م ايمت٣مريخ زمقصمف فم٣مم َمع زمٔمض ايمٖمقارق ايمراصمٔم٥م يمْمٌٝمٔم٥م إدب

ًتٚمرة فمعم إشم٣مرة ٕٞمف َم٠ميمٖم٣مت ؾمٔمري٥م وٞمثري٥م سمٌٗمك ضمٝم٥م يمٗمدرهت٣م اظم 9َمًتٚمر دم فمٚمؼ احل٣مض واظمًتٗمٌؾ

ايمُمٔمقب اظمتحية ظم٣م و ايمٔمقاؿمػ وإهم٘م٣مر يمدى اإلٞم٣ًمن وضورة َمـ ضورات احلٝم٣مة فمٛمد إَمؿ

ه٘مذا سمٌدو َمٜمٚم٥م إدب دم ايمٌح٧م فمـ و ،سمٗمقم زمف َمـ سمرزمٝم٥م ظمٙم٘م٣مت ايمذوق واإلضم٣ًمس اإلٞم٣ًمين

ذيمؽ أن  ،زأو أدي٤م َمتٚمٝم ،ؾمٔمري٥م ةأو ـم٣مهر ،دم سمٟمؿمغمه خلقاص َمدرؽم٥م أدزمٝم٥م ()اخل٣مص اظمتٖمرد

ايمُمخِمٝم٥م ايمٌممي٥م ايمتل ي٘مٚمـ همٝمٜم٣م اجلقهر اظمٖمرد وإدب زمح٘مؿ ىمقٞمف  اظم٣ميض واحل٣مض مه٣م ؽم٣موم٣م

أن سمتخٙمٙمف اظمٗمقَم٣مت اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمتل جتٔمؾ َم٠مرخ إدب  ٓزمدوفم٣مؿمٖمٝم٥م  ،َم٠ميمٖم٣مت ذات إشم٣مرة هم٘مري٥م

فمعم وقء  جت٣مه ايمٛمِمقص اظمدروؽم٥مواٞمٖمٔم٣مٓسمف  ،طمالل جترزمتف ايمُمخِمٝم٥محي٘مؿ فمعم َم٣م يدرؽمف َمـ 

 -ومّمٝم٥م َمٔمٝمٛم٥م ايمٔمٗمؾ يمٝمًتخٙمص َمٛمٜم٣م َم٣م يٚم٘مـ أن ي٘مقن إضم٣ًمؽم٣ًم َمدهمقفم٣ًم زم٣مجت٣مه هم٘مرة َم٣م أو

فمقاؿمػ وٗمؾ أهم٘م٣مر سم٣مريخ إدب َمـ أفمٓمؿ إفمامل ايمتل يٗمقم هب٣م اإلٞم٣ًمن دم حم٣مويم٥م ٞم وئمّد 

 اظم٣ميض آؽمتٚمرار دم مت٣مؽم٘مٜم٣م َمـو ،يمتثٌٝم٦م أفمٚمدة زمٛم٣مء إَم٥م ،جت٣مه أهمراده٣موَمُم٣مفمر وَمقاومػ إَم٥م 
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ضمٝم٧م  ،وومد صمرت ايمٔم٣مدة دم ىمت٣مزم٥م سمقاريخ إدب سمٌٔم٣ًم يمألؽمس ايمزَمٛمٝم٥م ،ضمتك اظمًتٗمٌؾو ،احل٣مضإلم 

أو ضم٤ًم  ،وومد سم٘مقن ايمتٗمًٝمامت ضم٤ًم همٛمقن إدب ،ضمٗم٤م وهمؼماتو فمِمقر وومرونإلم  سمٗمًؿ

دب وهذا َم٣م َل يٟمطمذ زمف ىمت٣مب سم٣مريخ إ ،أو ضم٤ًم ايمتٝم٣مرات إدزمٝم٥م وايمٖمٛمٝم٥م ،فمِمقر ايمذوق إديب

ىمٟمن ٞمدرس سم٣مريخ  ،إدب َمـ طمالل همٛمقٞمف , ايمٔمرب واظمًٙمٚمكم , وزم٣مإلَم٘م٣من أن ٞمدرس ٞمحـ، فمٛمدٞم٣م

أو سم٣مريخ ومِم٣مئد ايمرشم٣مء واظمديح  ،أو سم٣مريخ ومِم٣مئد ايمزهد ،ومِم٣مئد اجلٜم٣مد وآٞمتِم٣مرات واظمٗم٣موَم٥م

ع َمٛمذ أو ٞمدرس سم٣مرخيٛم٣م إديب َمـ طمالل َمذاه٤م ايمتذوق ظمذه٤م ايمِمٛمٔم٥م وايمٌدي ،وايمٖمخر واهلج٣مء

وومد يدرس َم٠مرخ إدب  ،أو َمذه٤م فمٚمقد ايمُمٔمر ،أو َمذه٤م ايمؼمؽمؾ ،ضمتك يقَمٛم٣م هذاو ،اجل٣مهٙمٝم٥م

أو سمٝم٣مر ؾمٔمر  ،أو َمـ طمالل سمٝم٣مر ايمزٞمدوم٥م، ايمتٝم٣مرات إدزمٝم٥م ايمٖمٛمٝم٥م َمـ طمالل سمٝم٣مر ايمزهد وايمتِمقف

ومِم٣مئد ايمػمدة )وومد ٞمدرس ـم٣مهرة  ،يقَمٛم٣م هذاإلم  َمـ َمديح ايمُمٔمراء ايمِمح٣مزم٥م يمف ءً اظمديح ايمٛمٌقي ازمتدا

وومد ٞمدرس  ،وضمتك فمٌمٞم٣م احل٣مض ، فمٛمفَمٛمذ أول زمردة وم٣مهل٣م ىمٔم٤م زمـ زهغم ريض اهلل (وهن٨م ايمػمدة

 ,اظمٟمؽم٣مة )همٖمل سم٣مرخيٛم٣م يمٙمٚمنح يٚم٘مـ أن ٞمٚمٝمز أٞمقاع اظمنضمٝم٣مت  ،إدب َمـ طمالل همٛمقٞمف وأٞمقافمف

ام ويٚم٘مـ يمٛم٣م ىم (َمٔمٗمقلَمنح ٓ ,َمنح َمٔمٗمقل  ,روَم٣مٞمز  َمنح ,َمنح ىمالؽمٝم٘مل  ,اظمٙمٜم٣مة 

ىمام ويٚم٘مـ يمٛم٣م أن ٞم٠مرخ يمٖمـ  ،أو سم٣مريخ اظمٗم٣ميم٥م وضمده٣م أو اخل٣مؿمرة ،أن ٞمدرس سم٣مريخ ايمُمٔمر وضمده

وىمذيمؽ يٚم٘مـ يمت٣مريخ إدب أن ٟمؾم٘م٣ميمف ىم٣مهم٥م، أو همـ ايمقصػ زم ،فمعم َمر ايمٔمِمقر ايمؼمؽمؾ وايمرؽم٣مئؾ

ايمٔمٌم إَمقي  أو ؾمٔمر إضمزاب دم ،أو اهلج٣مء ايمًٝم٣مد ،يرصد سم٣مريخ ايمٛمٗم٣مئض دم ايمُمٔمر ايمٔمريب

وأدزمٛم٣م ضم٣مهمؾ زمٚمقوقفم٣مت ؾمتك  ،وؾمٔمر احلزب ايمززمغمي ،وؾمٔمر زمٛمل أَمٝم٥م ،ىمُمٔمر اخلقارج وايمُمٝمٔم٥م

وؾمٔمر  ،وؾمٔمر ايمٗمرى ،وؾمٔمر اظمدن ،ىم٣ميمُمٔمر ايمٌدوي وايمُمٔمر احليي ،ؾمٜمٝم٥م يمدراؽم٥م إدب وسم٣مرخيف

وؾمٔمر  ،شم٥موؾمٔمر إٞمق ،وؾمٔمر ايمذىمقرة ،وايمُمٔمر ايمٛمًقي ،وؾمٔمر إؿمٖم٣مل ،ايمًٜمؾ واجل٣ٌمل وايمٌحر

ويٚم٘مـ أن ٞمدرس ـم٣مهرة ايمريػ دم ايمرواي٥م ايمٔمرزمٝم٥م  ،وايمُمٔمر ايمٖمٙمًٖمل ،أو ايمُمٔمر ايمديٛمل ،ايمْمٌٝمٔم٥م

 -ىمام ويٚم٘مـ يمٛم٣م أن ٞمِمٛمػ َمقوقفم٣مت همـ ايمرواي٥م أو ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة ،وـم٣مهرة اظمديٛم٥م

ويٚم٘مـ  ،هٛم٣مك أزمقاب َمتٛمقفم٥م يمدراؽم٥م ايمٓم٣مهرة إدزمٝم٥م وهمٜمٚمٜم٣م زمح٤ًم اجلٛمس وايمٛمقع وايمٖمـ إذاً 

 ،وٞمٌكم طمِم٣مئِمف وأهداهمف وؿمٌٝمٔمتف وٞمٓمري٣مسمف ،ٛم٣م َمـ طمالل ىمؾ هذه ايمٓمقاهر أن ٞمٛمٗمد إدبيم

 -وٞمخرج زمخالص٥م أدزمٝم٥م ٞمٗمدي٥م سمتحدث فمـ ارسمٗم٣مئف وَم٣ًممهتف دم زمٛم٣مء ضمّم٣مرة إٞم٣ًمٞمٝم٥م وافمدة
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 انجبة انضبَِ
 انفظم انضبيٍ

 األدة ًاألخالق ًانمْى

 ،ًجمتٚمٔم٣مو ،ًٞمٖم٣ًمو ،وم٥م زم٣مإلٞم٣ًمن روضم٣مً إن ىمؾ َم٣م يمف فمال :حيؼ يمٛم٣م دم دراؽم٥م إدب أن ٞمٗمقل

 ،َمـ ٞمٖمس اإلٞم٣ًمن زمُم٘مؾ فم٣مم َمٜمؿوإطمالق صمزء  9ايمدراؽم٥م إدزمٝم٥موضمٝم٣مة هق َمـ َمٗمتّمٝم٣مت 

َم٣م سمزال اخلالهم٣مت وم٣مئٚم٥م زمكم ايمٔمالوم٥م زمكم و ،وصمزء َمـ ذات ايم٘م٣مسم٤م وٞمٖمًٝمتف زمُم٘مؾ طم٣مص

فمعم  ًتْمٝمع ايمتحرر َمٛمٜم٣مأم أٞمف ي ،وهؾ فمعم إدي٤م أن يٙمتزم طمدَم٥م إطمالق، إدب وإطمالق

وإذا ىم٣من فمعم إدب أن خيدم إطمالق  ؟افمت٣ٌمر أن إدب همـ مجٝمؾ طم٣مرج فمـ ضمدود إطمالق

أو فمـ ؿمريؼ فمالج ايمٛمٖمقس َمـ  ،أو ايمدفم٣مي٥م هل٣م ،هم٘مٝمػ ي٘مقن ذيمؽ فمـ ؿمريؼ اظم٣ٌمذة، وايمٗمٝمؿ

اجلامل وضمده  ٕن ،مج٣ملإلم  َمع أن إدب يًتْمٝمع أن حيٝمؾ ومٌٝمح ايمقاومع ؟ايممم وسمْمٜمغمه٣م َمٛمف

زمؾ أصٌح ايمٗمٌٝمح ذاسمف ؾمٝمئ٣مً ئمٚمؾ همٝمف ايم٘م٣مسم٤م ومٙمٚمف ىمل يػمز صقرة اجلامل  ،يمٝمس َم٣مدة إدب

 -)فمٝمٛم٣مه نم٣مرومت٣من دم ٞمٖمؼ(:ىمام دم ومِمٝمدة زمُم٣مرة اخلقري )اظمًٙمقل( ايمتل َمْمٙمٔمٜم٣م ،همٝمام هق فم٘مًف

ٕن 9 ٣ٌمذأو ؿمريٗم٥م ايمقفمظ اظم ،و ومد َم٨م ايم٘مثغم َمـ ايمٛم٣مس ايمدفمقة يمألدب زم٣ميمْمريٗم٥م اظم٣ٌمذة

 ،أو َمٗم٣ميم٥م ،أو َمنضمٝم٥م ،زمؾ ٓزمد َمـ فمالج ايمٛمٖمس فمـ ؿمريؼ ومِم٥م، ذيمؽ ٞمت٣مئجف نمغم َمّمٚمقٞم٥م

وايم٘م٣مسم٤م اجلٝمد هق ايمذي  ،إذ ومٙمام يتٔمٙمؿ اإلٞم٣ًمن َمـ جت٣مرب نمغمه 9أو ومِمٝمدة ،أو طم٣مؿمرة

 إرادي٣ًم يٌٗمك دم ٞمٖمس اظمتٙمٗملضمقادث ختٙمؼ دم ايمٛمٖمس أشمرًا ٓ يًتْمٝمع أن َيز اظمتٙمٗمل زمام يٗمص َمـ

 -أىمثر َمـ ايمدفمقة ايمٌمحي٥م

وَم٣م يًٚمقٞمف  ،أو إدب يمألدب َمّم٣مد ظمذه٤م إدب إطمالومل ،ويمٝمس َمذه٤م ايمٖمـ يمٙمٖمـ

َمـ أهداف  إطمالق حيٚمٝمٜم٣م إدب ىمٜمدف رئٝمس همٜمذا صم٣مء يمٝم٠مىمد فمعم أن ،زم٣مٕدب اظم٘مُمقف

وأن ايمٖمـ يمٙمٖمـ َمدرؽم٥م ـمٜمرت ىمرد همٔمؾ فمعم روَم٣مٞمتٝم٘مٝم٥م إدب ايمتل اختذت َمـ  ،اإلٞم٣ًمن

ضمروم٣مت وأٞم٣مت إلم  وايمتل ضمقيم٦م إدب ،دب وؽمٝمٙم٥م يمٙمتٔمٌغم فمـ اظمُم٣مفمر ايمُمخِمٝم٥مإ

وهذا َم٣م أوومع ايم٘مثغم َمـ ىمت٣مزمٛم٣م  ،وٓ ئم٣مرض هذا اظمذه٤م أن يتٗمٝمد إدب زم٣مٕطمالق ،ؾمٔمقري٥م
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دم همخ )اخلْمٟم( ضمٝم٧م ه٣مصمؿ آؾمؼماىمٝمقن َمذه٤م ايمٖمـ يمٙمٖمـ ـم٣مٞمكم أٞمف حيرف إدب فمـ 

 نم٣ميتف-و رؽم٣ميمتف

هم١مٞمف يمٝمس َمٔمٛمك أن ، ك إدب إطمالومل دم وصمقد أهداف ومٝمٚم٥م هلذا إدبوإذا ىم٣من َمٔمٛم

 ،همٙمٝمس ايمتٖم٘مغم وايمٔم٣مؿمٖم٥م مه٣م َمقوقفم٣م إدب وضمده ،ايمٖمـ يمٙمٖمـ أن خيٙمق إدب َمـ َمقوقع

وهذا  ،همٜمٛم٣مك احلقاس إطمرى وايمْمٌٝمٔمٝم٥م ايمتل يٚم٘مـ أن متد إدب زمٚمقوقفم٣مت صمديدة

وَمـ  ،ىمام هق دم اظمٛمٜم٨م ايمٛمٖمز ،ٞمف أدب حتٙمٝمؾإدب إطمالومل هق أدب سمقصمٝمف أىمثر َمـ ىمق

ٕن إدب إطمالومل  9ايمٗمٝمؿوـ يمف أن يتج٣مهؾ َمقاصٖم٣مت إطمالق اظم٠مىمد أن إدب ٓ يٚم٘م

 ،ضمتك سمٛم٘مُمػ اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م دم ضمٗمٝمٗمتٜم٣م ،يٚمحق ؿمالءه٣مو فمٚمؾ مجٝمؾ دم ذاسمف يُمؼ ضمج٤م ايمزَمـ

وإدي٤م ، وايمًٝم٣مد وايمٖم٘مري َمـ ايمٛمٖم٣مق آصمتامفمل كمٝمس هٛم٣مك طمٙمؼ يمدى إدزم٣مء اظمتممزمويم

وإشمر اإلجي٣ميب فمٚمؾ أطمالومل َمع أن  ،زمٖمْمرسمف حي٤م أن ي٘مقن ذا أشمر إجي٣ميب دم ٞمٖمقس ومرائف

 ،وَم٣م يٚمٝمز إدب فمـ نمغمه فمٛمٌم اإلشم٣مرة ،اظمقوقفمٝم٥م ضم٘مؿ ٓ سمًتْمٝمٔمف ؿمٌٝمٔم٥م إدزم٣مء نم٣ميم٣ٌمً 

ٞمحق همٜمؿ ايمٛمٖمس  وختٙمص ايمٔمالوم٥م زمكم إدب وإطمالق زمٟمن آجت٣مه ايمٔم٣مم دم أداب يًغم

 -هتذيٌٜم٣مو صٛمع اجلامل دم هذه ايمٛمٖمسو ،حتٙمٝمٙمٜم٣مو ،ايمٌممي٥م

آَم٣ميمف )وضمتك يقَمٛم٣م هذا هل ومّمٝم٥م اإلٞم٣ًمن  ،يمٗمد ىم٣مٞم٦م ومّمٝم٥م إدب َمٛمذ همجر ايمت٣مريخ

)ايم٘مقن وَم٣م حيقيف  (-رؤاه دم إرض وايمًامء) (٣مسمف وىماميمٝم٣مسمفضم٣مصم ،أهمراضمف وأسمراضمف) (وآَٓمف

 ،ايمٔمٌقدي٥م وايمٓمٙمؿ ،آؽمتٕمالل ،ايم٠ٌمس وايمًٔم٣مدة ،ٖمٗمر وايمٕمٛمكايم ،َمـ سمْمٙمٔم٣مت وَم٣ٌمه٨م وخم٣موف

وزمٔمّمٜم٣م  ،أطمالومٝم٥م وومٝمٚمٝم٥م همٌٔمّمٜم٣م يرسمٗمل زم٣مإلٞم٣ًمن وىمٙمٜم٣م َمٔم٣منٍ  (،احلٗمد ،ايمتٔم٣مون واظمح٥ٌم

همخٝم٣مٞم٥م )وهذا إن دل فمعم رء هم١مٞمام يدل فمعم أن ايمٗمٝمؿ وإطمالق هل يم٤م إدب  ،يٛمحط زمف

وىمرم ضم٣مسمؿ  ،ٝمٚم٥م ؽمٙمٌٝم٥موم (٣مر زمْمؾ ايمٗمِم٥م زمٟمٞم٣مٞمٝمتفواؽمتئث ،اظمحٌقزم٥م فمٛمد ايمُم٣مفمر ومٝمٚم٥م ؽمٙمٌٝم٥م

يب ودفمقة إيٙمٝم٣م أ ،جي٣مزمٝم٥مإة يمٙمتخٙمص َمـ ومّمٝم٥م ايمٔمرومٝم٥م ومٝمٚم٥م وٞمّم٣مل فمٛمؼم ،جي٣مزمٝم٥مإ ٥مايمْم٣مئل ومٝمٚم

جي٣مزمٝم٥م وايمٕمزل زم٣مظمذىمر فمٛمد زمٔمض ايمُمٔمراء ايمٔم٣ٌمؽمٝمكم ومٝمٚم٥م إَم٣ميض يمإلٞم٣ًمٞمٝم٥م دم ؾمٔمره ومٝمٚم٥م 

إذا ىم٣مٞم٦م ذات إدي٤م ٞم٣مىمِم٥م وَمٛمحرهم٥م وإدب زمٚمجٚمٙمف إَم٣م ومٝمٚم٥م ؽمٙمٌٝم٥م  ،َمٛمحْم٥م وؽمٙمٌٝم٥م

وإَم٣م ومٝمٚم٥م إجي٣مزمٝم٥م إذا ىم٣مٞم٦م ٞمٖمس إدي٤م ؽم٣مَمٝم٥م وَمرسمٗمٝم٥م سمٕمؼمف َم٣مدهت٣م َمـ هنر اظمح٥ٌم  ،وضم٣مومدة

 -وايمقصمدان وايمًٚمق
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 انجبة انضبَِ
 انفظم انزبعـ

 األدة احملهِ ًانمٌيِ ًانقبو

فمـ ذاسمف وسمْمٙمٔم٣مسمف وي٠مؿمر ٕٞمف ئمػم  9دم ضمٝم٣مة اإلٞم٣ًمن ٥مٜمٚمّ ذا ىم٣من إدب حيتؾ اظم٘م٣مٞم٥م اظمإ

إدب همٜمٛم٣مك  ،َم٘م٣مٞمٝم٥م هذا إدبإد حتّد  ٥مهم١مٞمف َمـ اظمٚم٘مـ أن ٞمٚمٝمز زمكم َمِمْمٙمح٣مت شمالشم، ضمٝم٣مسمف

أو زمٙمد َمـ ايمٌٙمدان فمعم أٞمف  ،ايمذي يتحدث فمـ سمْمٙمٔم٣مت ؾمٔم٤م وٚمـ وؿمـ َمـ إوؿم٣من اظمحقّم 

ايمذي  إدب ايمٗمقَملوهٛم٣مك  ،يٚمثؾ فم٣مدات وأهم٘م٣مر وفمقاؿمػ ؾمٔم٤م ئمٝمش وٚمـ زمٗمٔم٥م َمٔمٝمٛم٥م

ىمام هق فمٛمد ايمٔمرب وإظم٣من  ،َم٣مل وآٓم َمُمؼمىم٥مآو ،يٚمثؾ جمٚمقفم٥م ؾمٔمقب ذات يمٕم٥م واضمدة

ٝم٥م زمام حتٚمٙمف َمـ رؽم٣ميم٥م ؽمالَمويٚمثؾ ايمُمٔمقب اإل لؽمالَمإدب اإلوهٛم٣مك  ،واإلٞم٘مٙمٝمز وايمٖمرٞمًٝمكم

ايمذي جي٤م أن يدرس  إدب ايمٔم٣مظملوهٛم٣مك  ،ؽمالمدم ايمتقضمٝمد وايمدفمقة يمٛممم رؽم٣ميم٥م اإل ،طم٣ميمدة

٣ًمضم٥م ايمٗم٣مرات اخلٚم٥ًم َمـ طمالل سمقضمٝمد أداب مجٝمٔمٜم٣م دم سمرىمٝم٤م فمٓمٝمؿ سمٙمٔم٤م همٝمف ىمؾ فمعم َم

ٕٞمف ٓ يقصمد أَم٥م َمـ إَمؿ  9وإن ىم٣مٞم٦م ايمٖم٘مرة ؾمديدة ايمٌٔمد ،أَم٥م دوره٣م وٚمـ ائتالف فم٣مظمل

وومد سم٘مقن فم٣مظمٝم٥م إدب َمتٚمثٙم٥م زم٣ميمروائع إدزمٝم٥م ايمتل طمٙمده٣م ، سمرنم٤م دم ايمتٛم٣مزل فمـ ؾمخِمٝمتٜم٣م

أَم٣م إدب ايمٔم٣مم همٜمق  -وايمٖمٛمٝم٥م وايمٛمٗمدي٥م وايمؼمزمقي٥م ،وومٝمٚمتٜم٣م ايمٖم٘مري٥م واجلاميمٝم٥م ايمزَمـ يمٛمٖم٣مؽمتٜم٣م

 ،ويدطمؾ وٚمـ ذيمؽ إدب ايمٖمِمٝمح -أدب يرىمز فمعم احلرىم٣مت وايمتجديدات دم إدب

وإدب ايمُمٖمقي ايمذي ىمت٤م فمعم َمر ايمٔمِمقر زم٣ميمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمٖمِمحك ايمتل ىم٣مٞم٦م وَم٣م سمزال هل 

، وايمذي ٞمجد أن هٛم٣مك اهتامَم٣مً زمف ،فمعم َمر ايمٔمِمقر ٞمٗمؾ ؾمٖم٣مه٣مً أو ايمذي  ،احل٣مَمؾ ايمقضمٝمد يمألدب

هم١مٞمٛم٣م ٓ  ،وإذا ىمٛم٣م ٓ ٞمختٙمػ دم ىمقن إدب اظمدون ايمٔمٓمٝمؿ أرهمع َمًتقى َمـ إدب ايمُمٖمقي

سمراشم٣ًم َم٣م يزال ص٣مَمدًا  إدب ايمُمٔمٌلو ،ٞمٛم٘مر أن يمألدب ايمُمٔمٌل سمٟمشمغمًا َم٣م يزال فمعم َمر ايمٔمِمقر

 -ٜمؿزمٔمّمىمام ئمتٗمد  ،٣ًم َمٛمٜم٣مراً يمٝمس سمراشم وهق ،َمٛمذ أومدم ايمٔمِمقر

وهٛم٣مك وهمرة َمـ ايمُمقاهد فمعم اظمٛمُمٟم  ،وهٛم٣مك أصؾ ؾمٔمٌل يمٙمٔمديد َمـ اظمقوقفم٣مت إدزمٝم٥م

 ،هم٣مٕنم٣مين ايمُمٔمٌٝم٥م وومِمص اجلـ واخلراهم٣مت هل صمزء ىمٌغم َمٛمٜم٣م ،آصمتامفمل يمألدب ايمُمٔمٌل
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فمعم َمر  عٌ دير زم٣ميمذىمر أٞمف يمٝمس هٛم٣مك اٞمٗمْم٣موَمـ اجل ،وىمذيمؽ ايمُمٔمر ايمُمٔمٌل وأنم٣مين ايمُمٔمراء

 -ايمٔمِمقر زمكم إدب ايمُمٔمٌل وايمُمٖمقي وإدب ايمرهمٝمع اظم٘متقب

همٔمٙمٝمٛم٣م أن ٞمرىمز فمعم إفمامل  ،وإذا ىمٛم٣م ٞمٌح٧م فمـ أدب فم٣مم يًٜمؿ دم سمْمقر اإلٞم٣ًمن ورومٝمف

مجٝمع ايمٙمٕم٣مت إلم  ؟ وأن ٞمػمز هذه إفمامل وٞمؼممجٜم٣م٣مً أم ومقَمٝم ٣مً اخل٣ميمدة ؽمقاء أىم٣من َمٛمُم٠مه٣م حمٙمٝم

 ،ويم٘مل سمٌح٧م مجٝمع ايمُمٔمقب دم زمٛم٣مء ضمّم٣مرة إٞم٣ًمٞمٝم٥م وافمدة ،يمٛم٣مسضمتك يًتٖمٝمد َمٛمٜم٣م َمٔمٓمؿ ا

يمٛم٣م وَمـ طمالل َم٠مؽم٣ًمت أدزمٝم٥م أن ٞمقضمد اجلٜمقد دم ؽمٌٝمؾ ووع أدب  ٓزمدودم سمقصمٝمٜمٜم٣م يمألدب 

وايمذي أؿمرسمف  ،يٚمثؾ اجل٣مٞم٤م ايمتٔم٣مردم فمٛمد اإلٞم٣ًمن ،فم٣مظمل َمُمؼمك سمُمؼمك همٝمف مجٝمع ايمُمٔمقب

ئؾ يمتٔم٣مرهمقا إن أىمرَم٘مؿ فمٛمد اهلل ووم٣ٌم ٣مً ٞم٣م صمٔمٙمٛم٣مىمؿ ؾمٔمقزمإ سي٣م أَي٣م ايمٛم٣م) :أي٥م ايمٗمرآٞمٝم٥م ايم٘مريٚم٥م

 9وٓ ئمٛمل ايمتٔم٣مون ايمذي ذىمره ايمٗمرآن ايم٘مريؿ إٓ زم٧م اظمح٥ٌم زمكم ايمُمٔمقب ايمٔم٣مظمٝم٥م (-سمٗم٣مىمؿأ

وأن ئمؼمف اإلٞم٣ًمن زمقضمداٞمٝم٥م اخل٣ميمؼ وسم٣ًموي اظمخٙمقومكم  ،زم٣مفمت٣ٌمر أن اإلٞم٣ًمن حمقر إدب

ٝم٥م ايمٌذرة ؽمالَمويمٗمد ىم٣من أدب ايمدفمقة اإل ،داهنؿزمٌمف ايمٛمٓمر فمـ أفمراومٜمؿ وأصمٛم٣مؽمٜمؿ وزمٙم

وَمـ  ،ٞمف فمعم هذه إرضٟموإفمالء ؾم ،إولم ايمتل زمذره٣م إدب دم ؽمٌٝمؾ رهمع َم٘م٣مٞم٥م اإلٞم٣ًمن

 -زمؾ دم آٓئف ،فمدم ايمتٖم٘مر دم ذات اهللإلم  ذيمؽ دفم٣م ايمرؽمقل حمٚمد 
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 انجبة انضبَِ
 انفظم انقبشش

 )ادلمبسٌ( األدة ادلٌاصٌ

ٞم٣ًمين دم فمالوم٣مسمف هق إدب ايمٗمقَمل واإل :زم٣مظمٗم٣مرن ٜمؿزمٔمّمأو َم٣م يًٚمٝمف  ،إدب اظمقازن

أو َم٣م أضم٤م أن أؽمٚمٝمف  ،وإن اصْمالح إدب اظمٗم٣مرن ،َمـ أداب إطمرى هايمت٣مرخيٝم٥م زمٕمغم

هم٣مظمٗم٣مرٞم٥م زمكم ، اظمقازن َمِمْمٙمح ضم٣ًمس ومد ٓومك ٞمج٣مضم٣ًم ىمٌغمًا دم اجل٣مَمٔم٣مت ايمٔمرزمٝم٥م وإصمٛمٌٝم٥م

ك اصْمالح إدب اظمقازن ْمّ زمحت٥م َمرىمزة دم سم٣مريخ إدب وومد نمأداب يٛمدر أن سم٘مقن هم٘مري٥م 

وافمتٛمك ىمثغمًا زمدراؽم٥م إدب ايمُمٔمٌل )إدب ايمُمٖمقي( وهجرسمف  ،جم٣مٓت َمتٚمٝمزة َمـ ايمدراؽم٥م

 ىمام واهتؿ زمدراؽم٥م ايمِمٙم٥م زمكم أدزمكم أو أىمثر- ،زمكم ايمُمٔمقب

ػ ايمٔمٙمقم وايمٔمٙمقم ىمٚمٛمٜم٨م زمحثل َمٔمردم دم خمتٙم ،وسمٔمقد ٞمُمٟمة هذا إدب دم أوروزم٣م وأَمري٘م٣م

ودم يمٕمتٛم٣م فمٙمؿ ايمٖمٗمف  ،وفمٙمؿ إضمٝم٣مء اظمٗم٣مرن ،وفمٙمؿ ايمٗم٣مٞمقن اظمٗم٣مرن ،ىمٔمٙمؿ ايمٙمٕم٥م اظمٗم٣مرن ،ايمٌحثٝم٥م

وومد أطمذ ايمُمٔمقر زمٟممهٝم٥م  ،وفمٙمؿ إدب اظمٗم٣مرن ٞمتٝمج٥م ايمؼماىمؿ اظمٔمردم وسم٘م٣مشمر اظمٔمٙمقَم٣مت ،اظمٗم٣مرن

ٔمك يمتحٗمٝمؼ احلري٥م اخل٣مص٥م زم٘مؾ أَم٥م اظمٗم٣مرٞم٥م يٙمح دم جم٣مل ايمدراؽم٣مت إدزمٝم٥م زي٣مدة دم ايمقفمل وَمً

ىمام أن اظمٗم٣مرٞم٥م  ،يمٙمٛمزفم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمتل يٌح٧م فمٛمٜم٣م إدزم٣مء واظم٠مرطمقن واَمتداداً  ،فمػم ايمتاميزات

 -سمٗمقم فمعم آفمتٗم٣مد زم٘مٙمٝم٥م ايمٓم٣مهرة إدزمٝم٥م

 9ودم ايمٔم٣مَل ايمٔمريب صم٣مء آهتامم زم٣مٕدب اظمٗم٣مرن وٚمـ احلرىم٥م ايمٛمٜمّمقي٥م دم َمْمٙمع هذا ايمٗمرن

ودطمؾ إدب اظمٗم٣مرن دم ضمٝمز آهتامم  ،ايمِمٙم٥م زمكم ايمثٗم٣مهمتكم ايمٔمرزمٝم٥م وايمٕمرزمٝم٥م يمتٔمٚمٝمؼ

ذيمؽ أن أداب دم خمتٙمػ إَمؿ سمت٣ٌمدل همٝمام زمٝمٛمٜم٣م  9وسمٔمزيز آهتامم زم٣مٕدب ايمقؿمٛمل ،إىم٣مديٚمل

ذيمؽ ٕن إهم٘م٣مر وايمتٔم٣مزمغم  9فمالوم٣مت ايمتٟمشمغم وايمتٟمشمر زم٣ميمرنمؿ َمـ اطمتالف ايمٙمٕم٣مت ايمتل ىمت٦ٌم هب٣م

هم١مٞمف يدرس َمقاؿمـ  ،٣مً وإذا ىم٣من َمديمقل إدب اظمٗم٣مرن سم٣مرخيٝم -ر وسمت٘م٣مهمٟم دم َمٔمٓمؿ ايمٙمٕم٣متسمتٛم٣مـم

وَم٣م  ،وصالهت٣م ايم٘مثغمة واظمٔمٗمدة دم َم٣موٝمٜم٣م وضم٣مضه٣م ،ايمتالومل زمكم أداب دم يمٕم٣مهت٣م اظمختٙمٖم٥م

وَم٣م سمٔمٙمؼ َمٛمٜم٣م زم٣مٕصقل ايمٖمٛمٝم٥م ايمٔم٣مَم٥م  ،فمٛمده٣م َمـ ايمِمالت ايمت٣مرخيٝم٥م َمـ أشمر وسمٟمشمغم وسمٟمشمر

أو ايمتٝم٣مرات ايمٖم٘مري٥م أو اسمِمٙم٦م زمْمٌٝمٔم٥م اظمقوقفم٣مت واظمقاومػ  ،٣مس إدزمٝم٥ميمألصمٛم
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وىمذيمؽ  ،أو َم٦ًم َم٣ًمئؾ ايمِمٝم٣منم٥م ايمٖمٛمٝم٥م وإهم٘م٣مر اجلزيم٥م دم ايمٔمٚمؾ إديب ،وإؾمخ٣مص

وٓ ئمد  ،٣مب دم إدب ايمٗمقَمل زم٣مٔداب ايمٔم٣مظمٝم٥مي٘مُمػ إدب اظمٗم٣مرن فمـ صمقاٞم٤م سمٟمشمر ايم٘متّ 

٣مب َمـ آداب خمتٙمٖم٥م َل سمٗمع زمٝمٛمٜمؿ ٗمد َمـ َمقازٞم٣مت زمكم ىمتّ َمـ إدب اظمٗم٣مرن دم رء َم٣م ئم

وٓ ئمد َمـ  ،صالت سم٣مرخيٝم٥م ضمتك ي٠مشمر أضمدهؿ دم أطمر ٞمقفم٣ًم َمـ ايمتٟمشمغم أو يتٟمشمر زمف ىمذيمؽ

إدب اظمٗم٣مرن َم٣م ي٣ًمق َمـ َمقازٞم٣مت دم داطمؾ إدب ايمٗمقَمل ايمقاضمد ؽمقاء أىم٣مٞم٦م هٛم٣مك 

 ؟-صالت سم٣مرخيٝم٥م زمكم ايمٛمِمقص اظمٗم٣مرٞم٥م أم ٓ

قازٞم٥م زمكم أيب مت٣مم وايمٌحؼمي سمدطمؾ دم ٞمْم٣مق إدب ايمٗمقَمل ايمقاضمد يتخعم فمٛمٜم٣م َم٠مرخ هم٣مظم

 ،وَمٗم٣مرٞم٣مت إدب ايمٔمريب زم٣مٕدب ايمٖم٣مرد وايمؼمىمل وأداب ايمٕمرزمٝم٥م ىمثغمة ،إدب اظمٗم٣مرن

وفمدة ايم٣ٌمضم٧م دم إدب اظمٗم٣مرن  ،زمحقث َمًتٗمٙم٥م سمٔمزز طمِم٣مئص هذا إدب وهمٔم٣ميمٝمتفإلم  حتت٣مج

واظمٔمرهم٥م ايمدومٝمٗم٥م زم٣مٔداب اظمختٙمٖم٥م ايمذي هق  ،ؼ ايمت٣مرخيٝم٥م يمٙمٔمٌم ايمذي يدرؽمفايمٔمٙمؿ زم٣محلٗم٣مئ

وفمعم دارس إدب اظمٗم٣مرن أن يٗمرأ ايمٛمِمقص اظمراد َمٗم٣مرٞمتٜم٣م زمٙمٕم٣مهت٣م  ،ؽمٌٝمؾ ايمٌح٧م همٝمٜم٣م

وزمٚمٓم٣من  ،وؿمريٗم٥م ايمٌح٧م دم اظم٣ًمئؾ ،ىمذيمؽ فمٙمٝمف أن ي٘مقن ذا إظم٣مم زم٣مظمراصمع ايمٔم٣مَم٥م، إصٙمٝم٥م

 -تل يدرؽمٜم٣مَمقاؤمٜم٣م َمـ ايم٘مت٤م ايم

 ،يمٕم٥مإلم  همٝم٘مقن دم فمقاَمؾ اٞمتٗم٣مل إدب َمـ يمٕم٥م ،وأَم٣م َمٝمدان ايمٌح٧م دم إدب اظمٗم٣مرن

٣ٌمع ؿمريٗم٥م ودراؽم٥م إصمٛم٣مس إدزمٝم٥م وايمٗمقايم٤م إدزمٝم٥م ايمتل سمٖمرض زمْمٌٝمٔمتٜم٣م فمعم اظم٠ميمػ اسمّ 

ودراؽم٥م َمِم٣مدر  ،ودراؽم٥م اظمقوقفم٣مت إدزمٝم٥م وسمٟمشمغم ىم٣مسم٤م َم٣م دم أدب أَم٥م أطمرى ،َمٔمٝمٛم٥م

 وايمتٝم٣مرات ايمٖم٘مري٥م- ايم٘مت٣مب

وإذا أردٞم٣م أن ٞمٖمتح صٖمح٥م اظمقازٞم٣مت إدزمٝم٥م فمعم اظمًتقى ايمٔم٣مظمل هم١مٞمٛم٣م ٞمجد أن ؾمٔمراء 

سمٟمشمر ص٣مضمٌٜم٣م ومد  (ىمام وأن )ايم٘مقَمٝمدي٣م اإلهلٝم٥م ،ايمٔمريب إٞمديمز )ايمؼموزم٣مدور( ومد سمٟمشمروا زم٣ميمُمٔمر

دم ايمٔمٌم احل٣مض أن  ويٚم٘مـ يمٛم٣م ،رؽم٣ميم٥م ايمٕمٖمران ٕيب ايمٔمالء اظمٔمريزمو ،لؽمالَمزم٣مظمٔمراج اإل

ر ىمثغم َمـ ايمُمٔمراء ايمٔمرب وسمٟمشمُّ  ،ت ىمثغمة زمكم ايمُمٔمر ايمٔمريب وايمُمٔمر إورويبٞمجري َمٗم٣مرٞم٣م

زم٣مظمنح إورويب  أَم٣م همٝمام يتٔمٙمؼ زم٣مظمنح ايمٔمريب هم١مٞمٛم٣م ٞمجد أٞمف سمٟمشمر ىمثغماً  ،زم٣ميمٗمِمٝمدة إوروزمٝم٥م

يمدار إوزمرا دم َمٌم  ٣مَمتفوإوم ،طم٣مص٥م زمٔمد اؽمتٗمدام ٞم٣مزمٙمٝمقن همروم٥م َمنضمٝم٥م همرٞمًٝم٥م يمؼمهمٝمف صمٛمقده

 -ودطمقل اظمنح ظمٌم ،يمذيمؽ
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 انجبة انضبنش
 انفظم األًل

 األدة ًانزغشثخ األدثْخ
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وايمؼمهمٝمف فمـ إَم٥م ايمتل ئمٝمُمٜم٣م زم٤ًٌم اظمٔم٣مٞم٣مة اظم٣مدي٥م ايمٝمقَمٝم٥م، هم١مٞمف ويمٝمد  ،وىمُمػ آهم٣مومف وَمٔمْمٝم٣مسمف

 ما أدزم٣مء فم٣مؾمقا جت٣مرهبؿ إدزمٝم٥م أجت٣مرب إٞم٣ًمٞمٝم٥م سمٟمطمذ َمٔمْمٝم٣مهت٣م َمـ ضمٝم٣مة ايمٛم٣مس ؽمقاء أىم٣مٞمق

 ،فمٙمٝمٜم٣م زم٣ميمِمدق ٣مً حم٘مقَموَمـ هٛم٣م ىم٣مٞم٦م ايمتجرزم٥م إدزمٝم٥م ؟ فمرهمٜمؿ إدزم٣مء أو ومرؤوا فمٛمٜمؿ أٞم٣مؽم٣مً 

 أو فمـ نمغمه َمـ ايمٛم٣مس- ،أو ايم٘مذب زمح٤ًم صدور ايمتجرزم٥م فمـ ؾمخص إدي٤م ٞمٖمًف

روس َمـ ومٌؾ ٕٞمف حيدد ومٝمٚم٥م ايمٛمص اظمد 9وئمد َمٖمٜمقم ايمتجرزم٥م إدزمٝم٥م َمـ أفمٗمد اظمٖم٣مهٝمؿ

َمـ نمغم اظمٔمٗمقل أن ٞمْم٣ميم٤م إدي٤م أن ي٘مقن ومد فم٣مش ىمؾ ايمتج٣مرب ايمتل  فايمٗم٣مرئ فمعم ايمرنمؿ أٞم

 -نمٜم٣ميِمق

دم ٞمِمف ٓ سمٗمتٌم فمعم  واحلٗمٝمٗم٥م ايمتل ٓ َمراء همٝمٜم٣م أن ايمتجرزم٥م إدزمٝم٥م ايمتل يٖمرنمٜم٣م إدي٤م

وإٞمام سمُمٚمؾ جمٚمقفم٥م َمـ ايمتج٣مرب ايمت٣مرخيٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م وإؽمْمقري٥م  ،ايمتجرزم٥م ايمُمخِمٝم٥م

 -واخلٝم٣ميمٝم٥م وايمُمخِمٝم٥م

زم٥م اظمتٛمٌل ىمتجر ،زمف َمـ أضمداث وخم٣مو٣مت رُّ ٥م ايمُمخِمٝم٥م يًتٗمٝمٜم٣م إدي٤م مم٣م يٚمهم٣ميمتجرزم

ايمُمخِمٝم٥م ايمتل رؽمٚمٜم٣م دم ؾمٔمره وايمتجرزم٥م آصمتامفمٝم٥م يًتٗمٝمٜم٣م إدي٤م َمـ حمٝمْمف آصمتامفمل 

ىمتجرزم٥م اظمٔمري ايمتل ىم٣مٞم٦م رد همٔمؾ فمعم  ،ضمكم يتحدث فمـ إَل وايم٠ٌمس واحلرَم٣من وايمٓمٙمؿ

 -وؾمٔمقزم٣مً  اظمجتٚمع وايمتجرزم٥م ايمت٣مرخيٝم٥م يًتٗمٝمٜم٣م إدي٤م َمـ سم٣مريخ ايمٌمم أهمرادًا ومج٣مفم٣مٍت 

تجرزم٥م إؽمْمقري٥م يًتٗمٝمٜم٣م إدي٤م َمـ ايمتج٣مرب اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمٌدائٝم٥م وفمالوم٥م اإلٞم٣ًمن وايم

وايمتجرزم٥م اخلٝم٣ميمٝم٥م يًتٗمٝمٜم٣م إدي٤م َمـ طمٝم٣ميمف ضمكم ئمجز فمـ حتٗمٝمؼ  ،زم٣ميم٘مقن وومقى ايمْمٌٝمٔم٥م

وضم٤ًم َمٗمدرسمف فمعم اَمتالك أدواسمف  ،فمعم أن ٓ سمٕمٖمؾ أن إدي٤م ٞمٖمًف -ايمتجرزم٥م ايمُمخِمٝم٥م

وضمتك ايمتجرزم٥م ايمُمخِمٝم٥م ايمتل يرؽمٚمٜم٣م أديٌٛم٣م سمًتٗمل  ،ؿ يمٛم٣م جترزمتفإدزمٝم٥م يًتْمٝمع أن يرؽم
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 ،أن ئمٚمؾ همٝمف اخلٝم٣مل ضمتك ي٘مت٤ًم صٖم٥م اجلامل ٓزمدٕن إدب  9زمٔمض صمقاٞمٌٜم٣م َمـ اخلٝم٣مل

إن يم٘مؾ جترزم٥م ي٘متٌٜم٣م إدي٤م يمقٞم٣ًم طم٣مص٣ًم وؿمٔماًم طم٣مص٣ًم وؾم٘ماًل طم٣مص٣ًم وهدهم٣ًم طم٣مص٣ًم وؿمريٗم٥ًم 

 ٥موخمتٙمٖم ٥مٌدفمقن دم ايمٔم٣مَل ؾمخِمٝم٣مت َمت٣ٌميٛمواظم ،ي٤موهذا َم٣م ٞمدفمقه زمُمخِمٝم٥م إد -طم٣مص٥م

ٛمٌل هم٣مظمت ضمٝم٧م سمػمزه زمُم٘مؾ آطمر،وسمٔمٝمد صٝم٣منمتف َمـ صمديد  ،واومع َمٔمكمسمٟمطمذ أزمٔم٣مده٣م َمـ 

وهل وإن  ،ؾمخِمٝم٥م يٌح٧م ص٣مضمٌٜم٣م فمـ ؽمٙمْم٥م َم٣م ٥موصمداٞمٝم ٥مجترزم ٥مَمثاًل ىم٣مٞم٦م جترزمتف إدزمٝم

هل صمزء َمـ جت٣مرب  ٣مٞم٦م سمٕمذي ؿمٚمقح ايم٘مثغم َمـ طمالل فم٘مس اظمتٛمٌل يمتج٣مرزمف ايمتلىم

ري ىم٣مٞم٦م جترزم٥م وجترزم٥م اظمٔم، إٓ أهن٣م سمٌٗمك ضم٣ميم٥م َمتٖمردة طم٣مص٥م زم٣ميمُم٣مفمر ،أطمريـ اظمت٘مررة

ساع ايمّمٔمٝمػ  ،محؾ ايمتٛم٣مومّم٣مت ايمٖم٘مري٥م دم ساع اإلٞم٣ًمنإلم  سمًٔمك ٥مهم٘مري٥م همٙمًٖمٝم٥م ىمقٞمٝم

 وصٖمقا ؾمٌؾ ٖمقك همقصٖمقك هالَّ ّمٔمَمذزمقح )اؽمت ديٍؽ واظمتٙمخِم٥م زمٗمقيمف يمِ  ،َمع ايمٗمقي

زمحٝم٧م صمٔمٙمتف ئمٝمش ضم٣ميم٥م  ،وجترزم٥م فمٚمر اخلٝم٣مم جترزم٥م ىمقٞمٝم٥م هم٘مري٥م أومّم٦م َمّمجٔمف (إؽمد

َمٟمؽم٣مة ؾمخِمٝم٥م ٕدي٤م ومتؾ  (ىم٣مهم٘م٣م)وَمٟمؽم٣مة  ،ايمّمٔمػ اإلٞم٣ًمين أَم٣مم ايمٗمدرة اإلهلٝم٥م اظمٜمٝمٚمٛم٥م

ايمدون )جترزم٥م ؾمخِمٝم٥م دم  (ؽمغمهم٣مٞمتس)وجترزم٥م  ،ٞمٖمًف زم٤ًٌم فمدم سم٘مٝمٖمف َمع اظمجتٚمع

جترزم٥م ايمُم٣مفمر فمٌد ايمرمحـ زمٝمٛمام  ،ٛمٖمس اإلٞم٣ًمٞمٝم٥مم دم فمٚمؼ ايمىمٝمُمقت( سمدل فمعم اٞمٖمِم٣م

ٕن ىمال ايمُم٣مفمريـ اؽمتْم٣مع أن  9وايمُم٣مفمر حمٚمد إوم٣ٌمل جترزم٥م اصمتامفمٝم٥م هم٘مري٥م ديٛمٝم٥م ،ايمٔمُماموي

 ئم٣ميم٨م ايم٘مثغم َمـ ايمٗمّم٣مي٣م ايمٔم٣ميمٗم٥م دم جمتٚمٔمف-

وايمٔم٣ٌمد سمدل دٓيم٥م  ،وايمٔمٌم إَمقي ،يمٝمؽ دم ايمٔمٌم اجل٣مهقمإن جترزم٥م ايمُمٔمراء ايمِمٔم٣م

 ،فمعم سمٖمتح ايمقفمل ايمٛمقفمل فمٛمد ايمٛمخ٥ٌم اظمٛمٖمردة إشمر سمٔمْمٝمؾ وم٣مٞمقن ايمت٘م٣مهمؾ آصمتامفملفمٚمٝمٗم٥م 

 ـ سمٔمٌغمًا فمٚمٝمٗم٣ًم فمىمام وأن جترزم٥م ايمُمٔمراء ايمٔمذريكم سمٔمػمِّ  ،واؽمتالب ضمؼ اإلٞم٣ًمن ٕطمٝمف اإلٞم٣ًمن

ردود إهمٔم٣مل ايمِمحٝمح٥م إزاء ـم٣مهرة زمٛم٣مء فمالوم٣مت اإلٞم٣ًمن َمع أطمٝمف اإلٞم٣ًمن فمعم أؽمس َمـ 

وأن وصمقد ايمٔمٚمٝمؼ ايمروضمل دم َم٣ٌمدٓت هذا احل٤م  ،واظم٣ٌمدٓت اظمِمٙمحٝم٥م ،٣مدي٥ماحل٣مصم٣مت اظم

 -سمػمز ـم٣مهرة اٞمزي٣مح ايمٗمٝمؿ دم اظمجتٚمع ايمذي سمٔمٝمُمف سمٙمؽ ايمٗمدري٥م

 ،ويم٘مؾ جترزم٥م طمِمقصٝمتٜم٣م وفمٚمقَمٝمتٜم٣م ،فمٛمد إدزم٣مء ٥موَمتٛمقفم ةـ إذن أَم٣مم جت٣مرب فمديدٞمح

إٞمف َمـ ايمًخػ زمٚم٘م٣من أن ٞمُمغم فمعم و ،زمح٤ًم ٞمٖمًٝم٥م إدي٤م وومٝمؿ اظمجتٚمع ايمتل يتٔم٣مَمؾ هب٣م

ٕٞمٛم٣م ٞمٔمٝمش ضم٣ميم٥م )َم٣ٌمدٓت  9وصمقد ضم٤م فمذري دم هذا ايمزَمـ ايمذي ٞمٔمٝمُمفإلم  ؽمٌٝمؾ اظمث٣مل
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وَم٣م ٞمْمٙمٌف َمـ إدزم٣مء أن ئمٚمٗمقا  ،ٓ فمعم ايمٗمٝمؿ ايمروضمٝم٥م ٥ماظم٣مدي وم٣مئٚم٥م فمعم اظم٘م٣مؽم٤م (َمِمٙمحٝم٥م

 -وإصمقد ،وإصح ،إؽمٙمؿ٥م اظمجتٚمع زم٣مجت٣مه اظم٣ٌمدٓت ايمروضمٝم٥م احلٚمٝمٚم٥م ضمتك يًغموا زمدهمَّ 

ٓ سمٔمدو أن ؟إن همٙمًٖم٥م ايمتج٣مرب إدزمٝم٥م فمٛمد إورزمٝمكم ضمديث٣ًم ؽمقاء أىم٣مٞم٦م همردي٥م أم َمذهٌٝم٥م

وَم٣م هذا آؽمتالب زم٣مجت٣مه َمنح ؾم٘مٌغم  ،سم٘مقن اٞمٔم٘م٣مؽم٣ًم يمتج٣مرب اظمجتٚمع أهمرادًا ومج٣مفم٣مت

 -اظمنضمٝم٣مت فمٛمد اجلٚمٜمقر يمدَيؿ إٓ ظم٣م حيٚمٙمف َمـ ضمرارة َمٟمؽم٣مة ايمروح فمٛمد أزمْم٣مل سمٙمؽ

ومم٣م ٓ ؾمؽ أن ايمتج٣مرب إدزمٝم٥م سمٌٗمك ايمتج٣مرب ايمٛمقفمٝم٥م ايمتل يًتثٚمره٣م اظمٖم٘مرون وإدزم٣مء 

 ،الفمف فمعم َمٖمرزات إدبؿمّ اهق إٓ زم٤ًٌم  ،ىمام افمؼمف ،وَم٣م همٔمٙمف همرويد َل ي٘مـ واجلٚمٜمقر،

 -وَم٣م يْمٚمح إيمٝمف هذا ايمٖمرد ،واىمتُم٣مهمف يمٔمالوم٥م ايمتٌمهم٣مت فمٛمد ايمٖمرد زمام يٚمٙمٝمف اظمجتٚمع
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 انجبة انضبنش
 انفظم انضبَِ

 األدة ًانذساعخ األدثْخ

هم٣مٕدب ، ٕهنام همٔم٣ميمٝمت٣من َمتاميزسم٣من 9ؾمؽ أن هٛم٣مك همروم٣مً زمكم إدب وايمدراؽم٥م إدزمٝم٥م َمـيمٝمس 

أٞمف ٓ  ٜمؿزمٔمّموفمعم ايمرنمؿ َمـ ادفم٣مءات  ،ايمتجٚمٝمعوايمدراؽم٥م إدزمٝم٥م ٞمقع َمـ اظمٔمرهم٥م و ،همـ

٣مل دم همٜمؿ همٗمد زمٗمٝم٦م ايمدراؽم٥م إدزمٝم٥م اظمدطمؾ ايمٖمٔمّ  ،يٚم٘مٛمٛم٣م همٜمؿ إدب دون ىمت٣مزمتف ومم٣مرؽمتف

وإذا ىم٣مٞم٦م فمٚمٙمٝم٥م اإلزمداع ذات هم٣مئدة ىمٌغمة يمدارس إدب هم١مهن٣م ختتٙمػ فمـ ايمدراؽم٥م  ،إدب

ويٚم٘مـ يمٛم٣م أن ٞمدرس إدب زمٔمد ومراءسمف وسمذوومف وسمٗمديره َمـ طمالل ومقاٞمكم سمًٜمؿ دم  ،إدزمٝم٥م

َمٔم٣مجل٥م ايمٖمـ إديب َمٔم٣مجل٥م هم٘مري٥م زمٚمٛم٣مه٨م  َمع ايمؼمىمٝمز فمعم صٔمقزم٥م ،سمٖمتٝمؼ فمقاَمؾ ايمٖمرادة همٝمف

ايمٔمٙمٚمٝم٥م ايمٔم٣مَم٥م دم  ؾِ وذيمؽ زمٚمج٣مراة اظمثُ  ،َمتْمقرة َمـ ايمٔمٙمقم ايمْمٌٝمٔمٝم٥م زمٔمٚمٙمٝم٥م حتقيؾ زمًٝمْم٥م

ضمٝم٧م يٚم٘مـ أن جتٚمع ووم٣مئع حم٣ميدة سمًٜمؿ دم همٜمؿ ايمٛمص  9اظمقوقفمٝم٥م وايمالؾمخِم٣مٞمٝم٥م وايمٝمٗمٝمٛمٝم٥م

 ،ٝم٥م َمـ طمالل دراؽم٥م إصقلوىمذيمؽ دم ايمًٔمل يمتٗمٙمٝمد َمٛم٣مه٨م ايمٔمٙمقم ايمْمٌٝمٔم ،اظمدروس

٥م ايمٔمٙمٚمٝم٥م يمتٖمًغم ٙمٝمّ وىمذيمؽ يٚم٘مـ اؽمتخدام ايمٔمِ  ،وايمٔمقاَمؾ اظم٥ًٌٌم يمٓم٣مهرة َمـ ايمٓمقاهر إدزمٝم٥م

 ،وايمًٝم٣مؽمٝم٥م ،وآصمتامفمٝم٥م ،ايممموط آومتِم٣مدي٥مإلم  ايمٓمقاهر إدزمٝم٥م زم١مؽمٛم٣مد ايمٔمٙمؾ ايمٖم٣مصٙم٥م

ويٚم٘مـ اؽمتٔمامل ىمام  ،وايمٖم٘مري٥م َمـ طمالل اإلضمِم٣مء ورؽمؿ اخلرائط واخلْمقط ايمٌٝم٣مٞمٝم٥م

همٗمد يٖمٙمح اإلضمِم٣مء دم َمٛم٣مه٨م َمٔمٝمٛم٥م يمٛمٗمد  اظمٖمٜمقَم٣مت ايمٌٝمقيمقصمٝم٥م دم سمتٌع ٞمٚمق إدب،

وضمؾ ايم٘مثغم  ،وومد يٖمٙمح فمٙمؿ إفمِم٣مب دم همٜمؿ دواهمع إدب ،أو يمدراؽم٥م إوزان ،ايمٛمِمقص

 -َمـ اظمُم٘مالت إدزمٝم٥م

هم١من َمٛم٣مه٨م ، ٝمٔمٝم٥موإذا ىم٣من يمٙمٌح٧م إديب َمٛم٣مهجف اخل٣مص٥م ايمتل ٓ سمتْم٣مزمؼ َمع ايمٔمٙمقم ايمْمٌ

واظمٗم٣مرٞم٥م سمٌٗمك َمُمؼمىم٥م زمكم أصٛم٣مف  ،وايمؼمىمٝم٤م ،وايمتحٙمٝمؾ ،وآؽمتٛمت٣مج ،أؽم٣مؽمٝم٥م ىم٣مٓؽمتٗمراء

وفمٙمؿ ايمٙمٕم٥م وايمٖمٙمًٖم٥م أن يًتٛمٌط  ،وومد اؽمتْم٣مع ايمٖمٗمف وايمت٣مريخ ،وَمٛمٜم٣م إدب ،اظمٔمرهم٥م اظمٛمٜمجٝم٥م

ايمٔمٙمقم  َمع ايمؼمىمٝمز فمعم وصمقد همرق دم اظمٛم٣مه٨م وإهداف زمكم ،َمٛم٣مهجف ايمِمحٝمح٥م يمٙمٌح٧م
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َمـ َمقاصمٜم٥م جمٚمقفم٥م ّد زمالهم، ضمكم ٞمريد أن ٞمديمؾ فمعم ذيمؽ وٞمحـ ،ايمْمٌٝمٔمٝم٥م وايمٔمٙمقم اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

 َمثؾ: َمـ ايمت٣ًمؤٓت

 أيب مت٣مم؟ أو اظمتٛمٌل أو ،أو ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م ريض اهلل فمٛمف ،ظم٣مذا ٞمدرس زهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمك

رًا هبذه ايمِمقرة َم٣م صمٔمؾ َمٛمف ؾم٣مفم أو ،َم٣م ٞمريده َمـ ايمدراؽم٥م هق ىمُمػ َم٣م سمٖمرد زمف ىمؾ َمٛمٜمؿ

ايمتل سمْمٌع ؾمخِمٝمتف َم٠مىمديـ فمعم )َمُم٘مٙم٥م ايمتٖمرد( و)َمُم٘مٙم٥م ايمٗمٝمٚم٥م( وزم٣ميمرنمؿ َمـ ىمؾ ايمٗمقاٞمكم 

ىمام  ،همٗمد همُمٙم٦م اظمح٣موٓت ايم٣ٌمضمث٥م فمـ إجي٣مد ومقاٞمكم فم٣مَم٥م يمألدب ،وايمدراؽم٣مت اظمٜمتٚم٥م زم٣مٕدب

ْم٣مزمٗم٥م َمٛم٣مه٨م ونمرض ايمدراؽم٥م إدزمٝم٥م هق َم ،أٞمف ٓ يٚم٘مٛمٛم٣م آدفم٣مء زمقصمقد وم٣مٞمقن فم٣مم حيٗمؼ ذيمؽ

وزمقؽمٔمٛم٣م أن ٞمْم٣مزمؼ زمكم اظمٛمٜم٨م ايمت٣مرخيل وايمٔمٙمٚمل دم جتٚمٝمع ، ايمٌح٧م فمعم َم٣م أزمدفمف إدي٤م

ويم٘مـ يمٝمس  ،ضمٝم٧م ٞمخّمع إدب يمٙمدراؽم٥م 9وع ومقاٞمكم سم٣مرخيٝم٥م زم٣ميمٕم٥م ايمُمٚمقلايمقوم٣مئع وو

وأن  ،فمعم أن ٞمٖمًح يمٙمتٖمرد َم٣ًمضم٥م سم٠مىمد فمعم ايمْمٌٝمٔم٥م ايمُمخِمٝم٥م يمٙمٖمٜمؿ إديب ،زمُم٘مؾ ري٣ميض

وطمٛم٣ًمء  ،وأيب مت٣مم واضمد ،همال يقصمد ؽمقى َمتٛمٌل واضمد ،أديب همرديتف اخل٣مص٥ميم٘مؾ فمٚمؾ 

 ،هم٘مؾ ايم٘مٙمامت دم ىمؾ فمٚمؾ أديب هل دم ؿمٌٝمٔمتٜم٣م)فم٣مَم٥م( وإن ايمُمٔمر أؾمٚمؾ َمـ ايمت٣مريخ ،واضمدة

َم٣م يٖمن ايمٓمقاهر  ويمٝم٦ًم َمٜمٚم٥م ايمُمٔمر أن ئمدد أوص٣مف اظمحدوديـ زمٗمدر ،وأفمٚمؼ همٙمًٖم٥م َمٛمف

همٜمق  ،َمٛم٣م أن يًٙمؿ أن ىمؾ فمٚمؾ أديب فم٣مم وطم٣مص دم ووم٦م واضمدوفمعم ىمؾ  ،ايم٘مقٞمٝم٥م واإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

 ،فم٣مم وهمردي همٙم٘مؾ إٞم٣ًمن ؽمامسمف اخل٣مص٥م ايمٖمردي٥م َمع اؾمؼماىمف َمع أطمريـ دم َمٔمٓمؿ صٖم٣مهتؿ

 ،وَم٣م حم٣موٓت ايمت٣مريخ إديب وايمٛمٗمد إديب دم متٝمٝمز )همردي٥م ىم٣مسم٤م أو همردي٥م أشمره( إٓ ٕن إدب

ذيمؽ سمٖمٔمؾ ايمدراؽم٥م إدزمٝم٥م دم سمٖمتٝمؼ همـ ايمٗمراءة يمٙمٛمص وىم، هق اظمٔمْمل يمإلٞم٣ًمن زمٔمض متٝمزه

وضمتك يٚم٘مـ يمٛم٣م أن ٞمٖمٜمؿ إدب  ،وايمتل سمتّمٚمـ ايمٖمٜمؿ واحل٣ًمؽمٝم٥م ايمٛمٗمدي٥م وايمتٗمٝمٝمؿ ،إديب

هم٣مٕدب َمٖمٜمقم  ،وسمٗمًٝمٚمف َمـ طمالل ٞمٗم٣مط ارسم٘م٣مز ،وسمٗمقيٚمف ،وحتٙمٝمٙمف ،ٓزمد أن ٞمٗمقم زمممضمف

 -طم٣مص ودراؽمتف َمٖمٜمقم آطمر

 عخ يهؾخ0انذساعخ األدثْخ ؽب -آ
ٓ يٚم٘مـ يمٙمٚمتٙمٗمل أن يٖمٜمؿ إدب فمعم زمٔمده احلٗمٝمٗمل ضمتك خيّمع هذا إدب يمٙمدراؽم٥م 

وىمقن أن فم٣ٌمرة )ٓ يٚم٘مـ أن يدرس إدب فمعم اإلؿمالق( ىمالم ٓ وزن يمف دم واومع  ،وايمتحٙمٝمؾ

وسمٗمديره  ،وحتٙمٝمٙمف ،وسمذوومف ،هم٣مٕدب َمـ ايمٖمٛمقن اجلٚمٝمٙم٥م ايمتل يٛمْمٌؼ فمٙمٝمٜم٣م ومراءة إدب، إدب
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وٓ نمٛمك يمٛم٣م فمٛمد  ،أؽم٣مس َمـ اخلػمة اجلاميمٝم٥م وَمـ هٛم٣م ٓ يٚم٘مـ يمٛم٣م ايمتٛم٘مر يمدراؽم٥م إدب فمعم

وٓ حتٝم٣م إَم٥م  ،ٕن دراؽم٥م إدب سم٣مريخ فمريؼ وإدب صمزء َمـ اظمقروث ايمثٗم٣مدم يمألَم٥م 9ذيمؽ

 ،وسمقزئمف فمعم وصمدان يًٜمؾ اؽمتٔمامهل٣م ،وسمٗمًٝمٚمف ،إٓ زمحٖمظ هذا اظمقروث َمـ طمالل سمٟمؿمغمه

 -وووع أؽمس هلذا آطمتٝم٣مر ،اطمتٝم٣مر َم٣م يٚم٘مـ ضمٖمٓمف وٞمٗمٙمفو ،وسمِمٛمٝمٖمف

 0عجْقخ انذساعخ األدثْخ - ة
سمٔمد ايمدراؽم٥م إدزمٝم٥م ؾم٘مؾ َمـ أؾم٘م٣مل اظمٔمرهم٥م اظمٛمٓمٚم٥م ايمٛم٣ممج٥م فمـ َمقاصمٜم٥م ايمٛمِمقص إدزمٝم٥م 

َمـ طمالل أؿمر سمٛمٓمٚمٜم٣م يًتٚمده٣م ايمدارس َمـ اظمٔمرهم٥م  ،ٓؽمتٝمٔم٣مب ايمتجرزم٥م اجلاميمٝم٥م يمٙمٛمِمقص

وَمقاصمٜم٥م ايمتجرزم٥م اإلزمدافمٝم٥م يمٙمٛمص إديب  ،ة إٞم٣ًمٞمٝم٣مً يمٙمتٔم٣مَمؾ َمع إدباظمؼماىمٚم٥م اظمتْمقر

 -وسمتٛمقع زمتٛمقع هذه ايمْمرق ،ونم٣مي٣مهت٣م ،وأؽمًٜم٣م ،زمٟمٞمقافمف ختتٙمػ دم ؿمرومٜم٣م

 أشكبل انذساعخ األدثْخ0 -ط
 يمٙمدراؽم٥م إدزمٝم٥م أؾم٘م٣مل َمتٔمددة:

٣م( وذيمؽ ونم٣ميتف ايمتٟمىمد َمـ صح٥م ايمٛمص ىمٛم٥ًٌم جمٚمقفم٥م أؾمٔم٣مر يمُم٣مفمر )َم ،حتٗمٝمؼ ايمٛمِمقص

واخلروج زمديقان  ،واظمٖم٣موٙم٥م زمٝمٛمٜم٣م ،وَمٔمرهم٥م سم٣مرخيٜم٣م ،وَمْم٣مزمٗمتٜم٣م ،زمجٚمع خمْمقؿم٣مت ديقان ؾم٣مفمر

 -َمٛمًقب هلذا ايمُم٣مفمر أو ذاك

 -وسمْمقره فمػم ايمٔمِمقر ،ويًتٜمدف َمٔمرهم٥م ٞمُمٟمة صمٛمس أديب َم٣م ،ايمت٣مريخ إديب

واحل٘مؿ  ،وسمٖمًغمه٣م وَمقازٞمتٜم٣م ،ونم٣ميتف ذح ايمٛمِمقص وحتٙمٝمٙمٜم٣م ،ايمٛمٗمد إديب ايمتْمٌٝمٗمل

 -فمٙمٝمٜم٣م

دم َم٘م٣من  ،َم٣م ٥مأو أَم ،ِمقص اظمٛمتٚمٝم٥م جلٛمس أديب َم٣مونم٣ميتف دراؽم٥م ايمٛم ،ايمٛمٗمد إديب ايمٛمٓمري

 -وايمٗمٝمؿ ايمتل حت٘مٚمف ،وَمٔم٣ميغمه وَمٗم٣ميٝمًف ،يمٙمقصقل يمٛمٓم٣مم أديب َم٣م ،وزَم٣من َم٣م ،َم٣م

سم٘مقيٛمف ايمثٗم٣مدم  ,ضمٝم٣مسمف ,ونم٣ميتف رؽمؿ صقرة يمِم٣مضم٤م إشمر إديب )أصٙمف ،ايمٌح٧م إديب

 -وفمٌمه وصٙمتف وسمٟمشمغمه همٝمف(وزمٝمئتف 

قص أدي٤م َم٣م زمٛمِمقص ونم٣ميتٜم٣م ايم٘مُمػ فمـ ٞمٗم٣مط مت٣مس ٞمِم ،ايمدراؽم٥م إدزمٝم٥م اظمٗم٣مرٞم٥م

 -وَم٣م سمرىمف َمـ آشم٣مر ؽمٙمٌٝم٥م أو إجي٣مزمٝم٥م دم اإلٞمت٣مج إديب ،هذا ايمتامس وأؽم٣ٌمزمف وـمروف ،أدي٤م آطمر
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 0طالد انذساعخ األدثْخ -د
همٜمل ذات صٙم٥م  ،جترزم٥م اإلزمداع إديب إذا ىم٣مٞم٦م ايمدراؽم٥م إدزمٝم٥م َمٔمرهم٥م نم٣ميتٜم٣م َمقاصمٜم٥م

ٕن إدب هق َمقوقع ايمدراؽم٥م  ،زمٛمُم٣مؿم٣مت اإلٞم٣ًمن وصٙمتٜم٣م زم٣مٕدب َمـ أوشمؼ ايمِمالت

وإن ىمٛم٣م زمدراؽمتٛم٣م ٞمٔمرج فمعم ص٣مضم٤م ايمٛمص إديب وفمٌمه وزمٝمئتف  ،إدزمٝم٥م وَم٣مدهت٣م ونم٣ميتٜم٣م

 وَمتٙمٗمٝمف-

وىمثغمًا َم٣م  ،ع وطمٝم٣مر َمٙمح  همٜمل واوم ،وأَم٣م صٙم٥م ايمدراؽم٥م إدزمٝم٥م زمٛمُم٣مؿم٣مت اإلٞم٣ًمن اظمٔمرهمٝم٥م

ٜم٣م ايمٔمٙمٚمٝم٥م َمـ يٗمٝمٛمٝم٥م وَمقوقفمٝم٥م ٙمِ ثُ وجم٣مراة َمُ  ،سمٕمري ايمٔمٙمقم إدزمٝم٥م ايمدارس زم٣مؽمتخدام َمٛم٣مهجٜم٣م

 ،ويٚم٘مـ يمٛم٣م َمٔم٣مجل٥م ايمٖمـ َمٔم٣مجل٥م هم٘مري٥م زمٚمٛم٣مه٨م َمتْمقرة َمـ ايمٔمٙمقم ايمْمٌٝمٔمٝم٥م، وٓؾمخِم٣مٞمٝم٥م

تٖمًغم ايمٓمقاهر إدزمٝم٥م واؽمتخدام ايمٔمٙمٝم٥م ايمٔمٙمٚمٝم٥م يم ،ايممموط اإلٞم٣ًمٞمٝم٥مإلم  ىم١مؽمٛم٣مد ايمٔمٙمؾ

وفمٙمؿ  ،واظمٖمٜمقَم٣مت ايمٌٝمقيمقصمٝم٥م ،واخلْمقط ايمٌٝم٣مٞمٝم٥م ،ورؽمؿ اخلرائط ،واؽمتخدام اإلضمِم٣مء

 -ايمٛمٖمس وآصمتامع وايمٙمٕمقي٣مت
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 انجبة انضبنش
 انفظم انضبنش

 اجتبه دساعخ األدة

 (االجتبه اخلبسعِ) 0أًالً
 :اجت٣مه٣من اشمٛم٣من مه٣م ىم٣مهم٥م جقاٞمٌفأؽمٜمؿ دم دراؽم٥م إدب زم

 -ه اخل٣مرصمل دم دراؽم٥م إدبآجت٣م

 -وآجت٣مه ايمداطمقم دم دراؽم٥م إدب

 :أَم٣م آجت٣مه اخل٣مرصمل دم دراؽم٥م إدب همٝمّمؿ جمٚمقفم٥م َمـ َمٛم٣مه٨م دراؽم٥م إدب هل :أوًٓ 

 -اظمٛمٜم٨م ايمٛمٖمز دم دراؽم٥م إدب ,5

 اظمٛمٜم٨م آصمتامفمل دم دراؽم٥م إدب- ,1

 اظمٛمٜم٨م ايمٙم٣ًمين دم دراؽم٥م إدب- ,2

 -ْمقرياظمٛمٜم٨م إؽم , 3

 -اظمٛمٜم٨م إطمالومل , 4

 -اظمٛمٜم٨م آفمتٗم٣مدي , 5

 -اظمٛمٜم٨م ايمٔمٙمٚمل , 6

 -اظمٛمٜم٨م ايمت٣مرخيل , 7

 -اظمٛمٜم٨م ايمٙمٕمقي , 8

 -اظمٛمٜم٨م ايمُم٘مقم , 57

 -اظمٛمٜم٨م ايمت٘م٣مَمقم , 55

فمعم أٞمف يٛمٌٕمل يمٛم٣م أٓ ٞمٛمًك أن دراؽم٥م أي ٞمص أديب َمـ اخل٣مرج ٓزمدَّ أن سمتّم٣مهمر همٝمف آراء 

ث يمٛم٣م ٞمِمف 9اظمٛم٣مه٨م ايم٣ًمزمٗم٥م جمتٚمٔم٥م هم١مٞمام يِمدر هذا ايمٛمص فمـ إٞم٣ًمن ، ٕن ايم٘م٣مسم٤م فمٛمدَم٣م يقرِّ

أن يًتٔمٚمؾ ايمٙمٕم٥م ٞمٖمًٜم٣م دم سمقصٝمػ  دَّ ٓزموَمٖمٜمقَم٣مسمف ايمٛمٖمًٝم٥م، وآصمتامفمٝم٥م و، يمف َم٘مقٞم٣مسمف

 -َمٖمٜمقَم٣مسمف وسمٔمٙمٝمٙمٜم٣م
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- 5 - 
 ادلنيظ اننفغِ يف دساعخ األدة

 ((عْكٌنٌعْب األدة))

 وضم٤ًم إدب أن ي٘مقن واؤمف -ٖمسب وفمٙمؿ ايمٛمايمٔمالوم٥م ؾمديدة آسمِم٣مل زمكم إد سمٔمّد 

س ارويٗمدم فمٙمؿ ايمٛمٖمس اظمٖم٣مسمٝمح ايمًحري٥م يمد وحمرره إٞم٣ًمٞم٣ًم ضمتك يٕمري دارؽمف زمدراؽمتف-، وَمتٙمٗمٝمف

وَمع ، ويمٗمد اؽمُتخدم اظمٛمٜم٨م ايمٛمٖمز دم دراؽم٥م إدب َمٛمذ ايمٗمديؿ 9وحتٙمٝمالً ، وإزمدافم٣مً ، إدب جترزم٥م

، إٓ أٞمف يٓمؾ َمٖمٝمدًا دم ايم٘مُمػ فمـ نمقاَمض ،دبىم٣مف دم سمقوٝمح مجٝمع صمقاٞم٤م إ أٞمف زمٗمل نمغم

 :((دم إدب وايمٛمٗمد)يٗمقل ايمدىمتقر حمٚمد َمٛمدور دم ىمت٣مزمف ) -وص٣مضمٌف، وطم٣ٌمي٣م ايمٔمٚمؾ

ـ    ))أَم٣م فمالوم٥م إدب زم٣ميمٖمرد همتدور ضمقل احل٣مصم٣مت اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمتل يٚم٘مـ أن يُمٌٔمٜم٣م ىمٖم

وايمٌح٧م فمـ ، امل فمٛمد ايمٌمموأهؿ َمٌح٧م هق حتٙمٝمؾ ضم٣مؽم٥م اجل 9وىمٟمداة يمٙمتٔمٌغم فمٛمد ايمٖمرد، مجٝمؾ

أو ، أو ايمٙمْمٝمػ، همٜمٛم٣مك ايمًمء اجلٚمٝمؾ 9وايمتٚمٝمٝمز زمكم َمٖم٣مروم٣مهت٣م، وأهداهمٜم٣م اظمختٙمٖم٥م، أصقهل٣م

ٞمٓمري٥م  , وَمـ ضمٝم٧م أن إدب سمٔمٌغم مج٣مرم ٞمٖمز همٔمعم فمٙمؿ اجلامل إديب أن يٗمػ فمٛمد، اجلٙمٝمؾ

وايمُمٔمراء ايمٔمرب ىمثغمًا َم٣م  ىمٟمن حي٤م ايمُم٣مفمر َمثالً دي٣مر حمٌقزمتف َمـ أصمٙمٜم٣م((- , اٞمتٗم٣مل اظمُم٣مفمر

 ٕهن٣م متثؾ هذه اظمحٌقزم٥م- 9ىم٣مٞمقا حيٌقن دي٣مر حمٌقزم٣مهتؿ

ـــٕمٖمـ ومٙمٌـــل ـــدي٣مر ؾم ـــ٤ّم ايم ـــ٣م ضم  وَم

 

ـــدي٣مرا  ـــ٘مـ ايم ــــ ؽم ـــ٤ّم َم ــــ ضم  ويم٘م

وإذا ىم٣من  (اٞمتٗم٣مل اظمُم٣مفمر)هذه ايمٛمٓمرة  وَم٣م وصػ إؿمالل فمٛمد ؾمٔمراء اجل٣مهٙمٝم٥م إّٓ ٞمقٌع َمـ 

هم١من َمـ اظمٖمٝمد يمف أن يٚمٔمـ ، ختٌئ٥م دم زمقاؿمـ إدبَمـ ايمٙمزام فمعم ايمدارس أن يٛمٌش ايم٘مٛمقز اظم

وايمٗمقاٞمكم ايمٛمٖمًٝم٥م اظمتحّ٘مٚم٥م زمُمخِمٝم٣مت ايمٔمٚمؾ ، ودم اظمٌدع ٞمٖمًف، ايمٛمٓمر دم فمٚمٙمٝم٥م اإلزمداع

 وؽمٛمٖمِّمؾ ايمٗمقل دم هذه ايمٗمّم٣مي٣م- 9وزم٣مٕدب ٞمٖمًف، إديب

الؿمقن ايمذي ٞمٓمري٥م اإلهل٣مم فمٛمد أهمإلم  وآيمٝمتٜم٣م يٚم٘مـ يمٛم٣م أن ٞمُمغم، همٖمل دراؽم٥م فمٚمٙمٝم٥م اإلزمداع

ويرى أن َمِمدر هذا  ,إيروس, (احل٤م احلامؽم٥م أو) ئمتػم أن اظمٗمدرة اإلزمدافمٝم٥م فمٛمد إدي٤م هل

وفمعم هذا هم١مٞمف  ،( َمقوقفم٣مت ايمُم٣مفمر يمف(َمٙمٜمامت ايمُمٔمر)اإلهل٣مم هق ايمقضمل اإلهلل ضمٝم٧م سمدهمع )

 -٣مٞم٣ًم أو ؽمحرة َمٙمٜمٚمكموسمًتخدَمٜمؿ ىمٜمّ  ،يٚم٘مـ ظمٙمٜمامت ايمُمٔمر أن سمٛمزع ايمٔمٗمؾ فمـ ايمُمٔمراء
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وَم٣مهّٝم٣مت دم فم٣مَل اظمثؾ ايمذي ، اإلٞم٣ًمن ظم٣م رآه َمـ صقر رّ ٗمقم فمٚمٙمٝم٥ّم اإلهل٣مم فمٛمده فمعم سمذىموسم

مم٣م جئمؾ ايمُم٣مفمر حيّس  9ر دم فم٣مَل اظمحًقؽم٣متوَمـ شمّؿ سمٗمٙمٝمد هذه ايمِمق، ىم٣مٞم٦م حتٝم٣م همٝمف ايمٛمٖمس

وأىمثر ايمُمٔمراء ، واحلزن ايمذي ئمٗمٌف ؾمٔمقر زم٣محلامؽم٥م يدهمع ايمُمٔمر فمعم ؾم٘مؾ أنم٣منٍ ، زم٣مجلزع

وهؿ يُمٌٜمقن فمعم ضمد ومقل ، ويمٛمقع َمـ ايمٕمٝمٝمٌقزم٥م ٓ يمٙمٖمـ، اٞمقن زمٟمؾمٔم٣مرهؿ اجلٚمٝمٙم٥م يمٙمحامؽم٥مَمد

وهذه احل٣ميم٥م سمُمٌف ، ايمذيـ ٓ يرومِمقن إِٓ إِذا طمرصمقا فمـ ؾمٔمقرهؿ (ؽمٝمٌقم)أهمالؿمقن ىمّٜم٣من 

 ،دت زم٣ميمٕمٝم٤محّت اوايمتل سمرومص إِذا هل  ،٥م دم زمالدٞم٣مضم٣ميم٥م ايمقصمد وايمُمقق فمٛمد زمٔمض همرق ايمِمقهمٝم

زمٔمٗمٝمدة اإلٞم٣ًمن  ٕهن٣م ختّؾ  9هذه ٞمٓمرة طم٣مؿمئ٥مٌ )و ،أصح٣مهب٣م ؿِ هْ وَ  قصمقد فمعم ضمدِّ وجت٣موزت ايم

وصٌٕمقه ، وسمرؽّمٚمقا طمْم٣مه، ريؼ أهمالؿمقنٌع أصح٣مب اظمذه٤م ايمروَم٣مٞمز ؿمَ وومد اسمّ  اظمًٙمؿ،

، ايمُم٣مفمر ؽم٣مضمر يًٚمع ويرّدد َم٣م يتٙمٗم٣مه َمـ فم٣مَل ايمٕمٝم٤م :همٔمٛمد )هم٘متقر هٝمٕمق(، فقّ تِمزمٙمقٍن َمـ ايم

 -أن ايمُم٣مفمر يٛمٗمؾ يمٙمٛم٣مس رؽم٣ميم٥م َمـ فمٛمد اهلل سمٔم٣ملمزمٝمٛمام يرى )ؾمٝمقم( 

هم٘مالَمٜم٣م ه٥ٌم ، يمٗمد ىم٣مٞم٦م ٞمٓمرة ايمروَم٣مٞمًٝمكم إوروزمٝمكم يمإِلهل٣مم سمٙمتٗمل َمع ٞمٓمرهتؿ يمٙمْمٌٝمٔم٥م

وئمتػم اإلَم٣مم أزمق ضم٣مَمد ايمٕمزارم أن اإلهل٣مم ىم٣ميمّمقء َمـ هاج ايمٕمٝم٤م يٗمع فمعم  -َمـ اهلل سمٔم٣ملم

زمـ فمريب ايمِمقدم اظمٔمروف زمٚمذه٤م احلٙمقل  ل ايمديـٝمزمٝمٛمام يرى حم 9ومٙم٤م ص٣مٍف يمْمٝمٍػ هم٣مرغ

٣مم ـم٣مهرة مم٘مٛم٥م احلدوث ّٕي أن اإلهل( وهق َمذه٤م َمٛمحرف فمـ ذئم٥م ايمتقضمٝمد) وآحت٣مد

 :إٞم٣ًمن زممموٍط هل

 (-)اهلل سمٔم٣ملم إيامن هذا اإلٞم٣ًمن زمٗمدرة ايمٗمقة اخل٣مروم٥م , 5

 -ىمقن اإلٞم٣ًمن ص٣مدم ايمذهـ , 1

 -اؽمتٔمداد اإلٞم٣ًمن إلدراك يمْم٣مئػ اظمٔمرهم٥م , 2

ىمٟمهمالؿمقن يرى أن اإلهل٣مم همٝمض يتٙمٗم٣مه اإلٞم٣ًمن َمـ طم٣مرج ايمّذات  (ازمـ فمريبّ )ويم٘مٛمف أي 

 -ؾ ذيمؽ فمٙمٚمٝم٣مً دون أن ئمٙمِّ  اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

، أو إِذاوم٣ًم يتحِمؾ دم ايمٛمٖمس، همتدرك اظمقصمقدات ازمـ ؽمٝمٛم٣م اإلهل٣مم ضمدؽم٣ًم، وئمّد 

ٛمام ي٘مقن احلدس َمتٖم٣موسم٣ًم واظمٔمٗمقٓت زمام سمًتٖمٝمده َمـ ايمٔمٗمؾ ايمٖمٔم٣مل- وومد ي٘مقن اإلهل٣مم رؤي٣م زمٝم

وومد افمتػم ازمـ ؽمٝمٛم٣م  9َمالئ٘متفو وٓ يٚم٘مـ ايمتقصؾ يمٙمٔمٗمؾ ايمٖمٔم٣مل إِٓ زم٣مٓسمِم٣مل زم٣مهلل ،زمكم ايمٛم٣مس

وفمعم رأؽمٜم٣م  ،وسمرى آجت٣مه٣مت احلديث٥م ،اإلهل٣مم ؿمريٗم٥م يمتحِمٝمؾ اظمٔمرهم٥م َمـ ايمٔمٗمؾ ايمٖمّٔم٣مل

ريزة إـِمٜم٣مر ايمٛمٖمس أن ايمُمٔمر سمٔمٌغم فمـ اٞمٖمٔم٣مل َمًتٔم٣مد هبدوء سمٓمٜمر همٝمف نم ()ووردز وورث
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ء وايمتٙمذذ زم١مِٞمُم٣مء ر، وهذه ايمٕمريزة آصمتامفمٝم٥م ٞم٣ممج٥م فمـ ايمرنم٥ٌم دم ايمتٔم٣مؿمػ(، )ضم٤ّم ايمٓمٜمقر

ب ااإلهل٣مم سمٟميمُّؼ واٞمجذ :وهق أي -ّٖمَس فمـ وصمداٞمف ايمزائدصمديد )ايمُم٣مفمر ىم٣ميمْمٖمؾ( يٛمُمئ يمٝمٛم

اإلهل٣مم أن  (وؽمتـ واريـأو دي٘م٣مرت وزمرنمًقن) زمٝمٛمام يرى (همٝمٙمٝم٘مس)و (فمٛمد )دي ٓىمروا

 -ؾمٔمقري يٛمتٜمل زم٣محلدسفمٚمٙمٝم٥م سمٟمَّمؾ ٓ

ىمام حيتٖمظ ايمْمٖمؾ  ،وٞمٖمًٝم٣ًم زمرؤي٣مه، حيتٖمظ روضمٝم٣مً  (أدي٦م ؽمتقيؾ)ويٌدو أن ايمٖمٛم٣من ىمام سمزفمؿ 

 , ؼ ايمقضمل اإلهلل اظمٗمدسوهذ طمْمٌٟم هم٣مدح زمح , زمٚم٣ٌمه٨م ايم٘مقن ضمكم سمٌدو يمف- وهؿ ئمتٗمدون

إِليمف َمع صمػميؾ فمٙمٝمف ايمًالم يرى ا يمًالمىمح٣مل ٞمٌل اهلل َمقؽمك فمٙمٝمف ا، ايمُم٣مفمر َمع إهل٣مَمف أن ضم٣مل

زمٝمٛمام يرى )زمقل هم٣ميمغمي(  ،أن ايمٖمٛم٣من حيٙمؿ دم ايمٝمٗمٓم٥م (َٓم٤م)9 ويرى َمـ طمالل ايمٔمّٙمٝمٗم٥م اظمحؼموم٥م

ٞمجد أن َمٌدأ  ()زمقديمغم( إلم وإِذا جت٣موزٞم٣م )َٓم٤م ،ٙم٤م إِرادسمف همتٛمٜم٣مل فمٙمٝمف إهم٘م٣مرأن اظمٙمٜمؿ سُمًت

ايمروح  واٞمخْم٣مف، مج٣مٍل ؽم٣مٍم ي٘مٚمـ زم٣محلامؽم٥ملم إ ايمُمٔمر فمٛمده ئمتٚمد فمعم ايمْمٚمقح اإلٞم٣ًمين

دنم٣مر آيمـ إوهذا خي٣ميمػ َم٣م وم٣ميمف )، إِذاق ذهٛمل يٟميت مم٣م وراء ايمْمٌٝمٔم٥م( واإلهل٣مم فمٛمد )زم٣ميمدويـ

 ,أن اإلهل٣مم ضم٣ميم٥م ايمالؾمٔمقر  (همرويد)َمـ أن فمٚمٙمٝم٥م اإلهل٣مم َمقصمٜم٥م َمـ ايمُمٔمقر، ويرى  (زمق

ايمذي  ا اإلهل٣مم اإلؽمٗم٣مط دم ايمالؾمٔمقر اجلٚمٔملزمٝمٛمام ئمتػم سمٙمٚمٝمذه يقٞمغ أن َمِمدر هذ ,ايمت٣ًمَمل 

ن وٚمـ زمٝمئ٥م َمٔمٝمٛم٥م وسمٙم  -َمٖم٣مهٝمؿ خمتٙمٖم٥م ٗمَّكسم٘مقَّ

ويم٘مـ  ،اإلهل٣ممإلم  وأؾم٣مر، ٟمؽم٣مة همٝمٛم٣مٞمٓمري٥م ايمتْمٜمغم ايمذي حتدشمف اظم يمٗمد حتدث أرؽمْمق فمـ

 :يٌٗمك أن ٞمٗمقل

ا هل٣م ايمتٖمًغم وٓ فمٙمامء ايمٛمٖمس أن جيدو ،إِن اإلهل٣مم فمٚمٙمٝم٥م َمٔمٗمدة َل يًتْمع إدزم٣مء وايمُمٔمراء

همٜمق ىم٣ميمروح ه َمـ أهار ايمقصمقد  -وخمتٙمٖم٥م ضمقل َم٣مهٝم٥م اإلهل٣مم ،وؽمتٌٗمك أراء َمتّم٣مرزم٥م ،ايمٛمٜم٣مئل

 -وٓ ٞمٙمٚمًف زمٟميديٛم٣م ،ويني دم فمروومٛم٣م، وٓ ٞمٌٌم همٚمف ،ويتحدث، وٓ ٞمرى َمِمدر إؾمٔم٣مفمف ،يُمع

ٝم٥م اإلهل٣مم فمٚمٙمٝم٥م إِن ايمتٖمًغم اخلرادم ايمذي سمٌٛم٣ّمه ؾمٔمراء ايمٔمرب ؽم٣مزمٗم٣ًم جئمٙمٛم٣م ٞم٠مىمد أن فمٚمٙم

ضمتك أهنؿ صمٔمٙمقا زمٔمض هذه ايمُمٝم٣مؿمكم  ،وهذا َم٣م صمٔمٙمٜمؿ يٛمًٌقن ايمُمٔمر يمُمٝم٣مؿمٝمٛمٜمؿ، َمٔمٗمدة

 ودم ذيمؽ يٗمقل ايمُم٣مفمر: ،وزمٔمّمٜم٣م إٞم٣مشم٣مً  ،ذىمقراً 

 رْ ـَمــــــ ايمٌُمـــــ ؾمـــــ٣مفمرٍ  إين وىمـــــّؾ 

 

 ف أٞمثــــك وؾمــــٝمْم٣مين ذىمــــرْ ؾمــــٝمْم٣مٞمُ  

 :وومقل أطمر 

 ٣ٌمنَِمـــَمــــ زمٛمـــل ايمُمٝم ورم صـــ٣مضم٤ُم 

 

ـــــهمَ   ـــــقل وَ قْ َْم ـــــرًا أوم ـــــقرقْ ؿَم  ًا ه
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وسمٌٛمك ٞمٓمري٥م صمديدة  ،وومد زمٗمٝم٦م ايمتٖمًغمات إدزمٝم٥م ظمِمدر اإلهل٣مم نم٣مَمّم٥م ضمتك صم٣مء همرويد

دم سمٖمًغم فمٚمٙمٝم٥م اإلهل٣مم9 وَم٣م يٚمٝمز ٞمٓمري٥م همرويد هذه فمـ نمغمه٣م أن همرويد زفمؿ أن أهمٔم٣ميمٛم٣م حتٖمزه٣م 

نَّ إذ إ 9وأن هذه ايمٗمقى ايمٕم٣مَمّم٥م ٓ ٞمًتْمٝمع ايمتح٘مؿ هب٣م، ومقى ٞمٖمًٝم٥م ٓ ٞمٔمرف ايم٘مثغم فمٛمٜم٣م

 (وٓ يٚم٘مـ يمٛم٣م أن ٞمٔمرف هذا )ايمالؾمٔمقر، َمرىمز ايمثٗمؾ دم احلٝم٣مة ايمٛمٖمًٝم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م هق ايمالؾمٔمقر

هم٣ميمٔمٚمٙمٝم٣مت ايمقافمٝم٥م سم٘مقن وافمٝم٥م  9وزمٔمد همقات إوان، إٓ َمـ طمالل سمٟمشمغمه ايمالضمؼ دم ضمٝم٣مسمٛم٣م

ز ويٚمٝمِّ ، ٝمٗم٥موهذا ايمالوفمل فم٣مَل حمقط زم٣مٕهار ايمٔمٚم ،دائرة ايمالوفملإلم  يمٖمؼمة ومِمغمة سمرسمدُّ زمٔمده٣م

وٞمقع ، وفملإلم  ٞمقع يٚم٘مـ حتقيٙمف زمًٜمقيم٥م وزممموط إٞم٣ًمٞمٝم٥م ،ايمالوفمل همرويد زمكم ٞمقفمكم َمـ

 -وفمل إّٓ زمٚمٔمجزة ىمٌغمةإلم  يًتحٝمؾ حتقيٙمف

وومد رهمض  ،فمٙمٝمف وهذا َم٣م ُأطمَذ  ،همرويد جم٣مًٓ يمٙمداهمع اجلٛمز دم ايمالوفمل اإلٞم٣ًمين حوومد أهمً

 (-يقٞمغ وإديمر)ذيمؽ سمٙمٚمٝمذاه 

وهل َمرىمز ايمثٗمؾ دم ضمٝم٣مسمٛم٣م  (هق)َمٛمْمٗم٥م ايمـإلم  ؿ همرويد اظمٛم٣مؿمؼ ايمٛمٖمًٝم٥موومد ومً ،هذا

حي٘مؿ هذه اظمٛمْمٗم٥م َمٌدأ ايمٙمذة  ،وَمٛمٌع ايمْم٣موم٣مت احلٝمقي٥م همٝمٛم٣م ،وطمّزان ايمداهمع اجلٛمز ،ايمٛمٖمًٝم٥م

ط وٓ ايمّمقازم ،وٓ سمٔمرف ايمٗمٝمؿ آصمتامفمٝم٥م ،وهذه اظمٛمْمٗم٥م سمٔم٣مدي وسم٘مره اظمٛمْمؼ ،وإؾِم٣ٌمع ايمٕمريزة

نم٣ميتٜم٣م إِرو٣مء ايمٕمرائز،  ٥م يٚم٘مـ هل٣م أن سمتج٣مور دون َمُم٘مٙم٥مّمفمعم دواهمع َمتٛم٣موم اخلٙمٗمٝم٥م سمٛمْمقي

 -ة دم هن٣مي٥م اظمْم٣مف ٓ هتتؿ زمًالَم٥م ايمذات وأطمريـرّ وهل َمدَم

وسمٔمتػم اظمٛمٓمؿ إول يمْم٣موم٣مت ايمـ )هق( وايمرومٝم٤م فمٙمٝمٜم٣م سمٛمٓمؿ ايمدواهمع فمعم  (وَمٛمْمٗم٥م ايمـ )أٞم٣م

همام يًٚمح زمف  ،ٛم٤ّم ايمذات ايمٛمٜم٣مي٥م اظمدَمرةضمٝم٧م جت ،ويرى زمف اظمجتٚمع ٞمحق يًٚمح زمف ايمقاومع،

ٌَّ يُ ايمقاومع   ()فمٗمدإلم  أفمامق ايمـ )هق( هم١مذا ىم٣من فمًغمًا حتقلإلم  وَم٣م ٓ يًٚمح زمف يدهمع زمف ،كٙم

 (-ايمٔمٗمؾ ايمقافمل) ويًٚمك اجلزء ايمقافمل َمٛمف ،وئمتػم اجلزء ايم٘مٌغم َمـ َمٛمْمٗم٥م إٞم٣م نمغم واعٍ 

كم ايمرنم٣ٌمت نمغم وزم (ايمٔم٣مَل اخل٣مرصمل)و (دور ايمقؽمٝمط زمكم )ايمالوفمل ()إٞم٣مإلم  ويًٛمد

وَمٛمْمٗم٥م )إٞم٣م إفمعم( وهل اظمٛمٓمؿ ايمث٣مين  -ه٣م ايمٓمروف وايممموط ايمقاومٔمٝم٥مرّ اظمحدودة ايمتل سمٗم

ان إطمالق واظمروءة (ظمٛمْمٗم٥م ايمـ )هق وايمّمٚمغم اجلزء ايم٘مٌغم َمٛمف  ،واحل٣مرس اظمتٝمٗمظ فمٙمٝمٜم٣م طمزَّ

وايمرنم٣ٌمت وايمٕمرائز ، ي٥م ٞمٖمًف َمـ ايمٛمزواتيًتٛمجد هب٣م اظمجتٚمع حلام َمٜمّٚم٥م وهل ومقة ،نمغم واعٍ 

أو ىمٌحٜم٣م أو جلٚمٜم٣م يامرس فمٚمٙمف َمـ طمالل ايمـ ، وضمده سمدزمغمه٣م( أٞم٣م)اظمدَمّرة ايمتل ٓ يًتْمٝمع ايمـ

ويٛمٚمق َمـ طمالل سمرزمٝم٥م ، أو َم٣ٌمذة يٗمػ أَم٣مم اٞمدهم٣مع ايمالوفمل فمٛمدَم٣م ٓ يٗمره اظمجتٚمع (أٞم٣م)

إلم  ايمثقاب وايمٔمٗم٣مب، هم١مذا ىم٣من ٞمُمٝمْم٣ًم أدىوهق حم٘مقم زمٚمٌدأ إطمالق وَمٌدأ  ،إهة واظمرزمكم
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دارد و ٣مه همرويد ٓومك اؽمتح٣ًمٞم٣ًم َمـ ومٌؾ إدزم٣مءهذا ايمتٗمًٝمؿ ايمذي سمٌٛمّ  -اإلضم٣ًمس زم٣ميمذٞم٤م

زمٟمٞمف َم٘متُمػ  لَ ٝمِّ ورنمؿ أن همرويد ضُم ، اإلزمداع أؽمٜمؿ زمُم٘مؾ ىمٌغم دم همٜمؿ فمٚمٙمٝم٥مو ،إدب

أن ايمُمٔمراء وايمٖمالؽمٖم٥م هؿ : لمه ايمًٌٔمكم إِٓ أٞمف أؾم٣مر إدايمالوفمل دم آضمتٖم٣مل زمٔمٝمد َمٝمال

 -وَم٣م ىمُمٖمف همرويد هق اظمٛمٜم٨م ايمٔمٙمٚمل يمدراؽم٥م ايمالوفمل، َم٘متُمٖمق ايمالوفمل

أؽمٜمؿ دم ( أوؽمتـ واريـ دم ىمت٣مهبام )ٞمٓمري٥م إدبو إِن فمٙمؿ ايمٛمٖمس ىمام يٗمقل ريٛمٝمف ويٙمٝمؽ

 ودم ايم٘مُمػ فمـ نمقاَمض ايمٔمٚمؾ إديب- ،ودم ٞمٌش طم٣ٌمي٣م ٞمٖمس اظمٌدع ،ايم٘مُمػ فمـ فمٚمٙمٝم٥م اإلزمداع

زم٣مجلٛمقن  نُ رَ ٗمْ ودم دراؽم٥م ٞمٖمًٝم٥م ايم٘م٣مسم٤م يٌدو أن ايمٔمٌٗمري٥م يمدى ايم٘م٣مسم٤م .ايمُم٣مفمر. ىم٣مٞم٦م سمُ 

ل ، ؾمٝم٣مؿمكم ايمُمٔمر دم وادي فمٌٗمر فمٛمد ايمٔمربإلم  وسمٛم٤ًم، فمٛمد اإلنمريؼ وأصٌح٦م ضمديث٣ًم سم٠موَّ

واظمقه٥ٌم سمٔمقيض ، ٜمؿزمٔمّمهم٣ميمُم٣مفمر رصمؾ جمذوب فمٛمد ، يمذه٣مناإلم  زم٣مظمدى اظمٚمتد َمـ ايمٔمِم٣مب

وازمـ  ،٘م٣مسم٤م فمعم َمٌدأ ىمؾ ذي فم٣مه٥م صم٣ٌمر، همٗمد ىم٣من أزمق ضمٝم٣من ايمتقضمٝمدي أفمقرفمـ ٞمٗمص فمٛمد ايم

وؿمف ، لومِّ ورزمٝمٔم٥م ايمرِّ ، وأزمق ايمٔمالء اظمٔمري، وىمذيمؽ زمُم٣مر زمـ زمرد، ايمٙمٕمقي إٞمديمز أفمٚمك هؽمٝمد

وزم٣ميرون ، وزمروؽم٦م فمِم٣مزمٝم٣مً ، س ومِمغماً ٝمتوىم، وىم٣من زمٝمتٜمقهمـ أصؿَّ  9وفمٌد اهلل ايمػمدوين، ضمًكم

هم٣ميم٘م٣مسم٤م فمٛمد همرويد فمِم٣ميب فمٛمٝمد يِمقن ٞمٖمًف زمقؽم٣مؿم٥م ايمٔمٚمؾ إديب َمـ  9وزمقب أضمدَب ، أفمرَج 

ايمتل سمٌٛم٣مه٣م ايم٘مثغم َمـ اظمٖم٘مريـ َمًٟميم٥م فمالوم٥م اظمخٝمٙم٥م  9وسمثغم ٞمٓمري٥م ايمٖمـ ىمٔمِم٣مب، آٞمٖمج٣مر

ٝمؾ َمـ همٝمخٙمط فم٣مَل ايمقاومع زمتخ، هم٣ميمروائل يُمٌف ايمْمٖمؾ احل٣مَل ايمذي حي٘مل يمٛم٣م احل٘م٣مي٣مت، زم٣مٓفمتٗم٣مد

 ف،ٝم٥م ىمام هق أىمثر متدٞم٣ًم َمـ َمٔم٣مسي9 ويرى إيمٝمقت أن ايمٖمٛم٣من أىمثر زمدائوخم٣موهمف فم٣مَل آَٓمف وآَم٣ميمف

ٛم٣ًم دم ايمتٔمٌغم فمـ أضم٣مؽمٝمًف رنمؿ أٞمف وزم٣مفمت٣ٌمر أّن ايم٘م٣مسم٤م فمّمق دم جمتٚمٔمف همٜمق أىمثر ايمٛم٣مس مت٘مُّ 

ٕن  ،ايم٘مت٣َّمب وايمُمٔمراء اظم٣مدة اخلِم٥ٌم يمٙمٚمحٙمؾ ايمٛمٖمز رويقهمّ ، يمٝمس أىمثر ايمٛم٣مس إضِم٣ًمؽم٣مً 

إِن . أوؽمتـ واريـ . ئمتػم  -هلؿ متثؾ أٞمٚمقذصم٣ًم يٚم٘مـ دراؽمتف واحل٘مؿ فمٙمٝمفؾمخِمٝم٣مت أفمام

 - ؾمخِمٝمتف يٛمٚمل طمٝم٣مٓسمف ويٛمممه٣موزمدًٓ َمـ أن يٕمغمِّ  ،ايمُم٣مفمر ضم٣مَل يٗمٓم٥م حيٓمك زمٗمٌقل اظمجتٚمع

م َمع َمْمٙم٤م ءَ ٕٞمف َل يًتْمع أن يتال 9فمـ ايمقاومع)ايمٖمٛم٣من دم إصؾ رصمؾ حتقل  :يٗمقل همرويد

شمؿ وصمد  ،وَمْم٣محمف ايمذاسمٝم٥م دم ضمٝم٣مة اخلٝم٣مل، همٟمؿمٙمؼ ايمٔمٛم٣من يم٘م٣مَمؾ رنم٣ٌمسمف، ٞمٌذ اإلؾم٣ٌمع ايمٕمريزي

 (-,ايمٔمٚمؾ إديب , وهق يِمقغ ٞمقفم٣ًم آطمر َمـ ايمقاومع ،فم٣مَل ايمقاومعإلم  ؿمريٗم٣ًم يمٙمٔمقدة َمـ فم٣مَل اخلٝم٣مل

إِن إدي٤م إِٞم٣ًمن ؾمّٖم٣مف َمممق ايمروح وايمٖم٘مر سمتٚمٝمز أفمِم٣مزمف زمح٣ًمؽمٝم٥م دومٝمٗم٥م سم٘متُمػ 

ع دم ضمٝم٣مة أطمريـ ، ٔم٣مٞمٝمفايمقاومع زم٘مؾ أزمٔم٣مده وَم ؽمقاء أىم٣مٞم٦م وسمتحًس ايمِمٔمقزم٣مت ايمتل سمتقوَّ

وهق دم ايمقوم٦م ٞمٖمًف ئمُمؼ اجلامل وايم٘مامل اظمْمٙمؼ زمٖمْمرسمف ايمتل  ؟همٙمًٖمٝم٥م مأ ،اصمتامفمٝم٥م أم ،هم٘مري٥م
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وزمكم ؿمٚمقح  (ضٍ رْ هم٘مر نمغم َمُ  , همٔمؾ)وزم٣مفمت٣ٌمر أن ايمٌماع وم٣مئؿ زمكم َم٣م هق واومع  ،وهٌٜم٣م اهلل يمف

ويٖمؼمض احلٙمقل  ،هم١من إدي٤م يرؽمؿ يمٛم٣م صقرة هذا ايمٌماع، ل اظمْمٙمؼٞم٣ًمن يمٌٙمقغ ايم٘ماماإل

، اظممموم٥م يمِمقرة ايمقاومع اظمُّمقه٥م- همِمقرة اظمرآة دم ايمقاومع أومؾ َم٘م٣مٞم٥م َمـ صقرهت٣م دم إدب

ٕن  9إذًا ٓ ُيٗمٌؾ ايمقاومع فمعم َم٣م هق فمٙمٝمف (وىمذيمؽ صقرة اظمٔمٙمؿ )ىم٣مد اظمٔمٙمؿ أن ي٘مقن رؽمقًٓ 

ايم٘مُمػ فمـ إلم  وسمدفمقٞم٣م دراؽم٥م ٞمٖمًٝم٥م ايم٘م٣مسم٤م -قد دم طمٝم٣ميمف وهم٘مرهؾم٘مؾ ايم٘مامل اظمْمٙمؼ اظمقصم

ذيمؽ أن  9ايمٗمقاٞمكم ايمٛمٖمًٝم٥م ايمتل حت٘مؿ ايمُمخِمٝم٣مت ايمتل يرؽمٚمٜم٣م ه٠مٓء ايم٘مت٣مب دم أفمامهلؿ

وهذا َم٣م يدفمقٞم٣م دم ومراءسمٛم٣م ٕي ٞمص أن ٞمجد ٞمٚمقذصم٣ًم إلٞم٣ًمن َم٣م ، اإلٞم٣ًمن هق حمقر إدب

ايمتٌمف فمعم هذه إلم  فم٦م هذا إٞمٚمقذج َمـ ايمٛم٣مسحيٚمٙمٛم٣م فمعم ايمتٖم٘مغم دم إؽم٣ٌمب ايمتل د

. هم٣ميمدون ىمٝمُمقت فمٛمد ؽمغم هم٣مٞمتس . ومتؾ جمٚمقفم٥م َمـ إنمٛم٣مم وسمِمقره٣م -ايمُم٣مىمٙم٥م أو سمٙمؽ

9 ٚمد هلل ايمذي َمًخ أفمدائل أنمٛم٣مَم٣مً احل :وم٣مل وظم٣م اىمتُمػ أهن٣م أنمٛم٣مم ويمٝم٦ًم زممماً  ،أفمداء يمف

قشم٥م دم سمٖم٘مغمه َمع ىمٙم٤م يمف ـمٛم٣مً َمٛمف ايمرافمل ايمٛمٚمغمي(( اظمِم٣مب زمٙم)وىمذيمؽ همٔمؾ ايمُم٣مفمر ايمٔمريب )

 ،وؾمٜمري٣مر ىم٣من َمقيمٔم٣ًم زم٣ميمزواج وايمٗمتؾ، وىمذيمؽ أودي٤م سمزوج أَمف وومتؾ أزم٣مه، أٞمف يمص همٗمتٙمف

وؾمخِمٝم٣مت ومِم٣مئد ٞمزار وم٣ٌمين َمـ ايمٛم٣ًمء ىم٣مٞم٦م َمـ  ،يتزوج ىمؾ يمٝمٙم٥م اَمرأة ويٗمتٙمٜم٣م دم ايمِم٣ٌمح

ًا َم٣م ئم٘مس ايم٘م٣مسم٤م دواهمٔمف وىمثغم -ٕن َمٟمؽم٣مة أطمتف وص٣مل زمٗمٝم٦م َم٣مشمٙم٥م أَم٣مم فمٝمٛمٝمف 9زمٛم٣مت اخلٝم٣مل

زمؾ ىمثغمًا َم٣م سمٛمدهمع ايمُمخِمٝم٣مت زم٣محلدي٧م اظمختٌئ دم فمٚمؼ ، ايمٛمٖمًٝم٥م فمعم يم٣ًمن ؾمخِمٝم٣مسمف

 -وسم٠مشمر همٝمف َمٔمْمٝم٣مسمف ،ذيمؽ أن ايم٘م٣مسم٤م فمّمق دم جمتٚمع يًتٚمد َمٛمف أهم٘م٣مره ،وصمدان ايم٘م٣مسم٤م

إن ؾمخِمٝم٣مت ومِم٥م . أرزاق ي٣م دٞمٝم٣م أرزاق . يمٙم٘م٣مسم٤م ايمًٔمقدي فمٙمقي ؿمف ايمِم٣مدم هل 

وفمٝمٜمؿ همٟمفمٓمؿ ؾمخِمٝم٥م ٣م دواهمع ٞمٖمًٝم٥م راؽم٥ٌم دم أفمامق ٓحت٘مٚمٜم ،٣مت َمـ صٚمٝمؿ اظمجتٚمعؾمخِمٝم

وأىمثر َم٣م ئٌم٧م ايمتٛم٣مومض دم ضمٝم٣مة هذه  9دم هذه ايمٗمِم٥م حت٘مٚمٜم٣م آٓم ايمٗمٜمر وايمِمٚم٦م وايمٖمٗمر

وىمذيمؽ ، ايمُمخِمٝم٥م أن اظمٕمّٛمل جيٚمع اظماليكم زمٝمٛمام اظماليكم ٓ جيدون إٓ أوراق ايمُمجر ؿمٔم٣مَم٣ًم هلؿ

يتِمقر اخلروف  ٥مضم٣مَل يٗمٓم ايمً٘مغم دم ومِم٥م . ؾمٚمس صٕمغمة . يمزىمري٣م سم٣مَمر همٜمق ؾمخِمٝم٥م ايمزوج

ـ يمف زمذيمؽ أن حيؾ َمُم٘مٙم٥م ايمٖمٗمر ويٚم٘مِّ  ،صمٛمٝم٣ًَّم يٚم٘مـ أن يٗمدم يمف صمرارًا َمـ ايمذه٤م ايمتل وفمده إي٣مه٣م

 -زمام همٝمٜم٣م َمـ رنم٣ٌمت ونمرائز (يمـ )هقاإٞمف رصمؾ حت٘مٚمف ، ايمتل سمًٝمْمر فمٙمٝمف وسمًغم ضمٝم٣مسمف

وأصٌح ، ٛمٛم٣م أن ٞمجٚمؾ ايمٗمقل زمٟمن فمٙمؿ ايمٛمٖمس دطمؾ دم صٚمٝمؿ إدبوزمٛم٣مًء فمعم ذيمؽ يٚم٘م

وسمقوٝمح  ،ودم ٞمٌش ذات ايم٘م٣مسم٤م ،َم٣ًٌمرًا همٔم٣مًٓ يًٜمؿ دم ايم٘مُمػ فمـ صمقاٞم٤م ايمٔمٚمؾ إديب

 -َمـ ضورات إدب َمٜمّٚم٥موهق ضورة  ،اجت٣مه٣مسمف



95 

 

- 3 - 
 ادلنيظ االعزًبفِ يف دساعخ األدة

أداسمف ايمٙمٕم٥م ايمتل هل ٞمٖمًٜم٣م َمـ  ،٠مؽم٥ًم اصمتامفمٝم٥ميًتٚمد إدب صم٣مٞمٌف آصمتامفمل َمـ ىمقٞمف َم

 ،ؾ احلٝم٣مة متثٝمالً ضمٗمٝمٗمٝم٣مً وي٘مت٤م يمف ذيمؽ أٞمف يٚمثّ  ،هم٣مٕدب يٛمٌثؼ َمـ اظمجتٚمع -طمٙمؼ اظمجتٚمع

 -إدبو ه٣م َمـ طمالل ايمٖم٘مرؽمػم٥م آصمتامفمٝم٥م ايمتل يٚم٘مـ يمٛم٣م واحلٝم٣مة هل احلٗمٝمٗم

٥م ايمٔمرزمٝم٥م أصدق متثٝمؾ دم مجٝمع يمٗمد ىم٣من إدب ايمٔمريب ؾمٔمرًا وٞمثرًا يٚمثؾ احلٝم٣مة آصمتامفمٝم

ٞمف أضمتك  ،همٗمد رؽمؿ يمٛم٣م إدب اجل٣مهقم ايمٔم٣مدات وايمِمقر آصمتامفمٝم٥م زمُم٘مؾ واوح، صمقاٞمٌٜم٣م

واظمتِمٖمح ، يٚم٘مـ ايمٗمقل: إٞمٛم٣م َل ٞمتٔمرف فمعم صقر اظمجتٚمع ايمٔمريب اجل٣مهقم إٓ َمـ ؾمٔمره

 ،٣مفم٥م وايمٌْمقيم٥ميمدواويـ ايمُمٔمراء اجل٣مهٙمٝمكم جيد ومٝماًم وأٞمامؿم٣ًم َمـ ايمًٙمقك سمتحدث فمـ ايمُمج

 :مم٣م صمٔمٙمٜمؿ يٗمقيمقن زمحؼ -ونمغمه٣م ،وآٞمتٗم٣مم ،ة وايمثٟمرأومح٣مي٥م اظمر ،ايم٘مرم وٞمٌمة اظمٓمٙمقمو

 (دم ايمُمٔمر اجل٣مهقم)وهذا يٛمٗمض َم٣م زفمٚمف ايمدىمتقر ؿمف ضمًكم دم ىمت٣مزمف  ()ايمُمٔمر ديقان ايمٔمرب

 ،ؽمالماإل وىمذيمؽ ىم٣من إدب دم فمٌم صدر -َمـ أن ايمُمٔمر اجل٣مهقم ٓ يٚمثؾ احلٝم٣مة اجل٣مهٙمٝم٥م

وزمٗمٝم٥م ايمٔمِمقر، َمع  ،وأدب فمٌم ايمدول اظمتت٣مزمٔم٥م ،وايمٔم٣ٌمد ،وإَمقي ،وايمٔمٌم ايمراؾمدي

يمٗمد ىم٣من ايمُم٣مفمر ايمٔمريب زمِمٖمتف فمّمقًا دم جمتٚمٔمف  -سمْمقر دم اظمقوقفم٣مت وإنمراض واظمّم٣مَمكم

ودم  ،ٕٞمف خي٣مؿم٤م مجٜمقر ايمٗمٌٝمٙم٥م 9افويتٙمٗمك همٝمف ٞمقفم٣ًم َمـ آفمؼم ،َمٛمٕمٚم٣ًًم دم وؤمف آصمتامفمل

 -جتٚمع ايمٌدائل ٓ يٚم٘مـ همِمؾ ايمُمٔمر فمـ ايمٙمٜمق وايمًحر وايمُمٔم٣مئراظم

زمٔمض ٞمُم٣مط اإلٞم٣ًمن )يمٗمد ىم٣من يمٙمُمٔمر اجل٣مهقم ىمام يٗمقل ايمدىمتقر فمٌد اظمجٝمد رزاومط 

ويمٔمؾ ارسم٣ٌمؿمف ، همٜمق َمرسمٌط زم٣ميمديـ وايمٔمٚمؾ وايمٔمالوم٥م زم٣مٔطمر واظمحٝمط، اجل٣مهقم دم َمقاصمٜم٥م احلٝم٣مة

 (-ويمٝمس ٞمٓماًم أو ومقًٓ  ،داءيمٕمٛم٣مء همٜمق إٞمُم٣مد وضمِ زم٣ميمديـ وايمٔمٚمؾ هق ايمذي صمٔمٙمف ٞمقفم٣ًم َمـ ا

يمٗمد ىم٣من ايم٣ًمئد يمدى ايمُمٔمراء اجل٣مهٙمٝمكم أن ايمُمٔمر يِمدر ) :ويّمٝمػ ايمدىمتقر فمٌد اظمجٝمد وم٣مئالً 

 :ومم٣م ومٝمؾ دم هذا ايمِمدد ومقل أضمدهؿ، أو فمـ إهل٣مم ؾمٝم٣مؿمكم سمً٘مـ وادي فمٌٗمر( ،فمـ وضمل

ـــــ ـــــ٥م فمّج ـــــؾٍ  ٦ْم ووم٣مهمٝم ـــــوِ رَ  زمٙمٝم  ٥مً يَّ

 

ـــا َمــــ صمـــقِّ  ٦ُم سمٙمٗمْٝمـــ  ًَّ  امء ٞمزوهلـــ٣ميم
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 :وومقل أطمر

 ٣ٌمنورم صـــ٣مضم٤م َمــــ زمٛمـــل ايمُمٝمَِمـــ

 

ـــــهمَ   ـــــقَل قْ َْم ـــــ رًا أوم ـــــقْ وؿَم  هْ قَ رًا ُه

 :وَمـ ذيمؽ َم٣م يٗمقيمف اَمرؤ ايمٗمٝمس 

ــــــــ ُ خُتَ ُـّ ػمِّ  أؾمــــــــٔم٣مره٣م ين اجلــــــــ

 

َـّ اصـــْمٖمٝم٦م   همـــام ؾمـــئ٦م َمــــ ؾمـــٔمره

 دم صدره همٝمٛمْمؼ زمف يم٣ًمٞمف- ٨مد ىم٣من يرى ايمُمٔمر أٞمف رء خيتٙمأَم٣م فمٌد اهلل زمـ رواضم٥م همٗم 

حي٣مءات ؾمٝم٣مؿمكم رنمؿ ؽمذاصمتٜم٣م سمدل فمعم َمٖم٣مهٝمؿ إ ,َمِمدر اإلهل٣مم ايمُمٔمري إلم  ٛمٓمرةذه ايمه

 فمـ طمٙمٖمٝمتف ايمثٗم٣مهمٝم٥م وسمٔمػّم  ،همٜمل َمـ صٛمع اظمجتٚمع، اصمتامفمٝم٥م زرفمٜم٣م اظمجتٚمع دم هم٘مر ايمُم٣مفمر

إن اظم٣مرىمًٝمكم رنمؿ افمتامدهؿ فمعم اظمحًقس  -ايمٗم٣مئٚم٥م فمعم ايمتٖمًغمات ايمٕمٝمٌٝم٥م اخلٝم٣ميمٝم٥م اظمًْمح٥م

 ،إٓ أهنؿ ٓ يدرؽمقن إدب وصالسمف دم اظمجتٚمع َمـ طمالل ايمقاومع ،دم ٞمٓمراهتؿ ايمٖم٘مري٥م وايمقاومع

َمقن  ،ٕهنؿ يتخٝمٙمقن جمتٚمع اظمًتٗمٌؾ اخل٣مرم َمـ ايمْمٌٗم٣مت 9وَم٣م يٖمرزه َمـ ومّم٣مي٣م وَمُم٣مىمؾ ويٗمدِّ

ٔم٣ميغمهؿ إيديقيمقصمٝم٥م َمِمٛمقفم٥م َمـ فمعم َمٔم٣ميغم نمغم أدزمٝم٥م، وَم وم٣مئامً  سمٗمٝمٝمٚمٝم٣مً  يمألدب ٞمٗمدًا سمٗمقيٚمٝم٣مً 

زمؾ زم٣مظمجتٚمع ايمٗم٣مئؿ دم أهم٘م٣مرهؿ  ،وهؿ زمذيمؽ ٓ يتِمٙمقن زم٣مظمجتٚمع اظمٔم٣مس هلؿ ،٣مت طمٝم٣مهلؿٛمزم

 -؟ؽمقاء حتٗمؼ أم َل يتحٗمؼ واومٔمٝم٣مً 

وإدي٤م دم هذه إفمامل يٛمٗمؾ يمٛم٣م احلٗمٝمٗم٥م ، ٞم٣م زم٣ميمقشم٣مئؼ آصمتامفمٝم٥مإن إفمامل إدزمٝم٥م متدُّ 

 -وٚمـ إؿم٣مره٣م ايمت٣مرخيل آصمتامفمل

 وئمػّم  ،همٜمق ئم٘مس احلٝم٣مة زمجٚمٝمع صقره٣م (سمٔمٌغم فمـ اظمجتٚمع إدب) :يٗمقل دي زمقٞم٣ميمد

٣ًم دم اظم٣ًمئؾ ايمتل يثغمه٣م صمتامفمٝم٥م يمألدي٤م مت٣مرس دورًا رئٝمًوإصقل آ 9فمٛمٜم٣م َمـ مجٝمع صمقاٞمٌٜم٣م

ضمكم ي٘مقن ممثالً  ،ؽمقاء أىم٣من دم َمرىمزه آصمتامفمل .ىمخ٣مدم يمٙمٌالط . أم دم همرانمف آصمتامفمل

 -؟أفمامومف َمـ طمالل مم٣مرؽم٣مسمف وفمالوم٣مسمف ايمًٌٝمْم٥م واظمٔمٗمدة يمِمقرة اظمجتٚمع ايمتل سمرسمًؿ دم

ؽمقاء أىم٣من وٓؤه ضمٗمٝمٗمٝم٣ًم ودهم٣مفم٣ًم فمـ ومّم٣مي٣م  -إن وٓء إدي٤م وفمٗمٝمدسمف متثالن اظمجتٚمع زمٟمؾم٘م٣ميمف

 -أم ىم٣من صقري٣ًم َمداهمٔم٣ًم همٝمف فمـ ايمٌالط داهمٛم٣ًم يمٛمٓمرسمف احلٗمٝمٗمٝم٥م يمٙمقصمف أطمر يمٙمٚمجتٚمع ،اصمتامفمٝم٥م

ودم ايمقوم٦م ٞمٖمًف ، ون جت٣مرهبؿ َمـ اظمجتٚمع َمتٟمشمريـ زمفق يًتٚمّد إن مجٝمع إدزم٣مء فمعم اإلؿمال

ٕهنؿ ئمٝمدون صٛمع هذه ايمِمقرة آصمتامفمٝم٥م  9يٖمرنمقن هذه ايمتج٣مرب دم اظمجتٚمع وي٠مشمرون همٝمف

 -زم٣ميمُم٘مؾ وايمقصمف ايمذي يرنمٌقن
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وهل  ،أن إدب همّمٝمٙم٥م ختِمف)أول َم٠مرخ ضمٗمٝمٗمل يمٙمُمٔمر اإلٞمجٙمٝمزي  (سمقَم٣مس وارشمقن)ئمتٗمد 

وىمذيمؽ  (أهمّمؾ سمٔمٌغم فمٛمٜم٣مو ،خٙمص يمًامت ايمٔمٌم واحلٖم٣مظ فمعم أهمّمؾ متثٝمؾ يمألطمالقايمتًجٝمؾ اظم

 -أؾم٘م٣مهل٣مو ىم٣من إدب ايمٔمريب رصدًا ضمٗمٝمٗمٝم٣ًم يمٙمحٝم٣مة آصمتامفمٝم٥م ايمٔمرزمٝم٥م زم٘مؾ أزمٔم٣مده٣م

 ،امج٣مفمٝم٣ًم حيٚمؾ دم ؿمٝم٣مسمف َمّمٚمقٞم٣ًم َم٣م ٓ َمقومٖم٣مً إىمام يٗمقل حمٚمقد أَمكم ايمٔم٣مَل يمٝمس إِن إدب 

وسمقىمٝمد يمٗمٝمؿ  ،ايمثقرة دم إدب هل سمٛمٚمٝم٥م ايمرؤي٥م اظمقوقفمٝم٥م يمٙمقاومع اإلٞم٣ًمينأن )وئمتػم ايمٔم٣مَل 

احلري٥م واظم٣ًمواة وإفمالن إٞم٣ًمٞمٝم٥م اإلٞم٣ًمن وسمٛمٚمٝم٥م ؿم٣موم٣مسمف اظمٌدفم٥م يمٙمٚمُم٣مرىم٥م دم سمٕمٝمغم احلٝم٣مة 

ٞمٖمٜمؿ اصمتامفمٝم٥م َمّمٚمقن إدب اٞمْمالوم٣ًم َمـ اومتٛم٣مفمٛم٣م ) :إٞمٛم٣م ىمام يٗمقل فم٣ٌمس ايمًٔمدي (وجتديده٣م

 (-ويم٘مـ ذاسمٝمتف ٓ سمٛمٖمل اصمتامفمٝمتف، إن إدب إزمداع ذايت همردي)و (دي٤مزم٣مصمتامفمٝم٥م إ

. ٓ اصمتامفمٝم٥م . يمألدب زافمٚمكم أن ذيمؽ إلم  اقْ ن دم َمٕم٣ميمْم٥م ضمكم دفمَ قويمْم٣مظم٣م وومع ايمػمصمقازي

س  9يٙمٕمل همردي٥م إدي٤م َمع أن إدب ايمػمصمقازي هق أدب اصمتامفمل زمٚمٔمٛمك َمـ اظمٔم٣مين ٕٞمف ي٘مرِّ

 -ٌٗم٣مت أطمرىؽمٝمْمرة ؿمٌٗم٥م فمعم ضم٣ًمب ؿم

وهق َمّمٚمقن ، إن ساع ايمًٙمٌل َمع اإلجي٣ميب دم إدب هق ساع اصمتامفمل زمكم اظمرهمقض واظمٗمٌقل

وهذا ٓ ئمٛمل ووع إدب وٚمـ طمْمقط َمًٝم٥ًَّم سمٙمتزم اخلْمقط  ،إزمرازهإلم  اصمتامفمل ئًمك إدي٤م

دم صالهت٣م  ي٠مدي دوره آصمتامفمل إٓ ضمكم ئم٘مس زمِمدق احلٝم٣مة هم٣مٕدب ٓ، ايمقاوح٥م يمٌماع احلٝم٣مة

 -ذيمؽ أن آيمتزام ٞمٖمًف دم إدب يٛمٌثؼ َمـ ايمرؤي٥م آصمتامفمٝم٥م وايمت٣مرخيٝم٥م 9وفمالوم٣مهت٣م اجلقهري٥م

إن أي٥م ٞمٓمرة َمتٖمحِم٥م يمألدب زمجٚمٝمع أؾم٘م٣ميمف وومقايمٌف سمٔمزز اٞمتامئٝم٥م هذا إدب يمٙمٚمجتٚمع 

وسمٟمشمر  ،ايمذي فم٣مش همٝمف زمحٝم٧م ٓ خترج هذه ايمٛمٓمرة إدزمٝم٥م همٝمف فمـ ايمٗمّم٣مي٣م ايمتل فم٣مؾمٜم٣م إدي٤م

 وإن همٜمؿ إدي٤م اظمتٔمٚمؼ يمٙمحٝم٣مة هق ٞمقع َمـ اإلدراك احلٗمٝمٗمل يمٗمقاٞمكم احلٝم٣مة واظمجتٚمع-، هب٣م

أو ايم٘م٣مسم٤م دم ومّم٣مي٣م أَمتف ، إن واومٔمٝم٥م إدب واصمتامفمٝمتف سمٟميت َمـ طمالل اٞمخراط ايمُم٣مفمر

 :وم٣ٌمينهم٣مٕدب ىمام يٗمقل ٞمزار  ،ايمِمدام َمع اظمٖم٣مهٝمؿ آصمتامفمٝم٥مإلم  ى زمف ذيمؽويمق أدّ  ،آصمتامفمٝم٥م

هق ايمُم٣مرع( شمؿ يّمٝمػ  ،وايمُمٔمر هق ايمٛم٣مس، --- فمٚمٙمٝم٥م اؽمتُمٜم٣مد فمعم ايمقرق-فمٚمٙمٝم٥م صداَمٝم٥م)

 شمؿ ئمقد ،أو ختدير يًٚمٔمٜم٣م اإلٞم٣ًمن ايمٔمريب دم أَمًٝمتف، ايمٗمِمٝمدة يمٝم٦ًم جمرد فمٚمٙمٝم٥م سمْمري٤م) :وم٣مئالً 

 -(يضوٓ ؾمٔمر ضمٗمٝمٗمل دون حتر ،ض اإلٞم٣ًمن فمعم ٞمٖمًفوـمٝمٖم٥م ايمُمٔمر أن حيّر  ---ضم٣ميمتف إولمإلم 

حمدودٌة زم٣ميمًْمح  -ٌة صمداً دى ضمرىم٥م ايمُم٣مفمر ايمٔمريب حمدودَم)زمٝمٛمام يرى أدوٞمٝمس أن 

د اظم٣ٌمذ )ٕٞمف ئمتٗمد أن  (وزم٣ميمًْمح ايمًٝم٣مد ،آصمتامفمل ايمُمٔمر ٞمٗمٝمض يمٙمقاومع اظم٠مؽمس اظمجٚمَّ

 (-أو فمـ أهار احلٝم٣مة اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ،اظمٌتذل اظم٘مرر ايمذي ٓ ي٣ًمفمد دم ايم٘مُمػ فمـ ضمٗمٝمٗم٥م ايمٔم٣مَل
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يرى دم َمٔمٓمٚمٜم٣م دَم٣مء ) :ىمام يٗمقل أدوٞمٝمس ،صٖمح٣مت اظمجالت واجلرائدإلم  وايمٛم٣مـمر

وايمٛمٗمد اجل٣مرح  اظمثٗمٖمكم سمًٝمؾ َمـ ىمؾ صمٜم٥م أي أٞمؽ يمـ جتد همٝمٜم٣م ؽمقى إه٣مصمل وايمُمت٣مئؿ

وهذا ئمٛمل أن إدزم٣مء واظمثٗمٖمكم زمٔمٝمدون ىمؾ ايمٌٔمد فمـ اظمٖمرزات  (-وايمتُمقيف زمٚمختٙمػ أٞمقافمف

 ايمٗمّمٝم٥م إدزمٝم٥م ايمتل سمًتٚمد َمٛمٜم٣م اظمٔم٣مٞم٣مة وايمتجرزم٥م- ٤ّم آصمتامفمٝم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمتل هل يم

ٕن َم٣مدة إدي٤م هل  9َمٔمْمٝم٣مت جمتٚمٔمف حم٘مقم فمٙمٝمف زم٣ميمٖمُمؾ ؽمٙمٖم٣مً إلم  إن أي أدب ٓ يٛمتٚمل

إدب ٞمٓمرة ضمداشمٝم٥م ٞمجد ىمام يٗمقل إلم  وضمتك فمٛمد َمـ يٛمٓمرون، اظمجتٚمع َمٛمف يٕمرف وهمٝمف يِم٤م

 (-َمٜمجقرة ضمتك سمتجٛم٤َّم ذ ايمٗمت٣ملايمٛمخ٥ٌم ختت٣مر صمزيرة )ايمدىمتقر نم٣مرم ؾم٘مري أن 

زمؾ هق هذر ىمالم ، و)أي أدب يتجٛم٤َّم ذ ايمِمدام وايمٗمت٣مل آصمتامفمل يمٝمس إٓ أؿمرًا ومهٝم٥م

وَم٣م سمزال ايمٖمجقة ىمٌغمة وطمْمغمة زمكم احلداشمٝم٣مت  -ٕن إدب روضمف اظمجتٚمع 9ٓ ؿم٣مئؾ حتتف

َمكم آصمتامفمٝم٥م ايمتل وايمٗم٣مفمدة ايمٔمريّم٥م َمـ ايمٗمراء ايمذيـ َل ئمقدوا جيدون اظمّم٣م ،ايمٔمرزمٝم٥م

 (-سمتحدث فمـ ومّم٣مي٣مهؿ ايمٔم٣مَم٥م واخل٣مص٥م

ٕن إدي٤م دم  9نمغم صحٝمح٥م (ايم٘م٣مسم٤م دافمٝم٥م نمغم َم٠ًمول) :إن َمٗمقيم٥م َمٛمتٕمٚمري زمٙمجٝمقن

ضمٝم٧م يٗمقم  ،ضمٗمٝمٗم٥م أَمره دافمٝم٥م َم٠ًمول فمام يٗمقيمف، همٜمق يًتٚمد َمـ اظمجتٚمع َمٔمٓمؿ ومّم٣مي٣مه

ٌٛمِّل ايم٘م٣مسم٤م يمرأي َم٣م أو ٞمٓمري٥م َم٣م وسم ،زمرهمض أو سمِمقي٤م أو جتديد ومّم٣مي٣م سمٔمٝمش واومع اإلٞم٣ًمن

 ،إٞمام ي٘مقن َمـ طمالل ومٛم٣مفم٣مت وم٣مئٚم٥م فمعم أؽمس فمٚمٝمٗم٥م يٖمٜمٚمٜم٣م هذا ايم٘م٣مسم٤م ضمؼ همٜمٚمٜم٣م

وٓ حُي٘مؿ فمعم َم٠ًمويمٝم٥م ايم٘م٣مسم٤م ىمام يٗمقل  ،ويقوحٜم٣م يمٗمرائف َمـ طمالل ؾمٖم٣مهمٝم٥م أدزمٝم٥م وافمٝم٥م

إن إدب ىمام يٗمقل  (-إيمٝمقت إٓ َمـ )طمالل ايمٛمٝم٥م اظمٔمٙمٛم٥م وايمتٟمشمغم ايمت٣مرخيل هلذه ايمٛمٝم٥م اظمٔمٙمٛم٥م

ضورة ضمٝم٣مسمٝم٥م سمُمٌع دم ضمٝم٣مة ايمٛم٣مس ضم٣مصم٣مت َمٙمح٥م ٓ سمٗمؾ طمْمقرة فمـ احل٣مصم٣مت ) َمٛمدور:

ويمذا ىم٣من َمـ واصم٣ٌمت إدي٤م أن يًٜمؿ دم سمٛمٓمٝمؿ اإلٞمت٣مج ايمٔم٣مم وسمٛمٚمٝم٥م اخلغم دم ضمٝم٣مة  (-اظم٣مدي٥م

وزمكم ، ٜمؿزمٔمّمد كم همردي٥م إدب واصمتامفمٝمتف فمٛميمٗمد اضمتدم ايمٌماع زم -ايمٛم٣مس وحتٗمٝمؼ ايمٔمدايم٥م هلؿ

أم هق رأي وايمتزام جت٣مه ايمٗمّم٣مي٣م  ،وهؾ إدب هروب وضمٝم٣مد، وـمٝمٖمتف اجلاميمٝم٥م واحلٝم٣مسمٝم٥م

 فمـ ايمٖمـ فمعم أٞمف اظمٔمػّم إلم  يمٗمد وم٣مد هذا ايمٌماع أصح٣مب ايمُمٔمر ايمٕمٛم٣مئل يمٙمٛمٓمر ؟آصمتامفمٝم٥م

 ،َمٔمٝمٛم٥م ومّم٣مي٣م وَم٣م ضمدي٧م إدي٤م فمـ ايمٔم٣مَل اخل٣مرصمل وايمْمٌٝمٔم٥م إٓ ٕٞمف ئم٘مس ،ايمٛمٖمس ايمٌممي٥م

هم١مٞمٛم٣م ، وَمع أٞم٣م ٞمًٙمِّؿ أن أضمد صمقاٞم٤م إدب ايمتٔمٌغم فمـ ايمٛمٖمس ايمٌممي٥م ن زمٟميمقان خمتٙمٖم٥م،ويتٙمقّ 

 -ٞمرى أن هذه ايمٛمٖمس ٞمٖمًٜم٣م حتٖمؾ زم٣مظمقوقفم٣مت آصمتامفمٝم٥م
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 ادلنيظ انهغبَِ يف دساعخ األدة

ٗمقل ايم٣ٌمضم٧م ىمام ي ،ع فمعم سم٣مريخ إَمؿ ايم٣ًمزمٗم٥م جيد أٞمف ضم٣مهمؾ زم٣ميمدراؽم٣مت ايمٙم٣ًمٞمٝم٥مٙماظمْمّ 

اٞمت٣ٌمه  (صقسم٣ًم وسمرىمٝم٣ًٌم ودٓيم٥م) ايمٙم٣ًمين اإلٞم٘مٙمٝمزي. روزمٛمز. همٗمد اؽمؼمفم٦م ايمٓم٣مهرة ايمٙمٕمقي٥م

هم٣محلّم٣مرة اهلٛمدي٥م زمحث٦م دم جم٣مل ايمِمقسمٝم٣مت ايمٙمٕمقي٥م َمٛمذ أرزمٔم٥م آٓف ؽمٛم٥م فمعم يد . ، اإلٞم٣ًمن

 ،زم٣مٞمٝمٛمل . وايمٝمقٞم٣من اؽمتٖم٣مدوا َمـ زمحقث اإلنمريؼ ايمٙمٕمقي٥م ايمتل ومدَمٜم٣م أهمالؿمقن وأرؽمْمق

وايمِمٝمٛمٝمقن وايمٝم٣مزم٣مٞمٝمقن أؽمٜمٚمقا  -دم اظمج٣مل ايمدٓرم ايمٌالنمل ىمذيمؽ ٓؽمٝمامواظمدرؽم٥م ايمرواومٝم٥م و

دم هذه ايمدراؽم٣مت فمعم يد ايمٙم٣ًمين.هٝم٣مىم٣موا . دم ىمت٣مزمف ايمٙم٣ًمٞمٝم٣مت ايمممومٝم٥م وايمٔمرب أؽمٜمٚمقا دم 

 :ايمتحقل ايم٘مٌغم دم َمًغمة ايمؼماث ايمٙمٕمقي ايمٔم٣مظمل زمام طمّٙمٖمقه َمـ سمراث يمٕمقي يّمؿ

 (-حق وايممموح ايمتل سمٛم٣مويمتف )ٞمحقّي٣متىمت٤م ايمٛم ,

 (-صقسمٝم٣مت)ايم٘مريؿ  ىمت٤م ايمتجقيد وهمؼ ومراءة ايمٗمرآن ,

 (-دٓيمٝم٣مت)ىمت٤م ايمٌالنم٥م  ,

 -ىمت٤م ايمٖمٙمًٖم٥م واظمٛمْمؼ ,

 -ىمت٤م ايمتٖم٣مؽمغم ايمٗمرآٞمٝم٥م وايمٛمٌقي٥م ,

 -وذوضمٜم٣م ،ىمت٤م دواويـ ايمٔمرب ايمُمٔمري٥م وايمٛمثري٥م ,

 -.ازمـ ضمزم  ,ىمت٤م اظمقؽمقفم٣مت اظمٔمرهمٝم٥ّم . اجل٣مضمظ  ,

 -ىمت٤م اظمٔم٣مصمؿ وايمٙمٕم٥م ,

 -ىمت٤م ايمت٣مريخ ,

ذيمؽ أن  ٣9مشمر دم سم٣مريخ احلّم٣مرة ايمٔمرزمٝم٥مٛمسم ردم  ث ايمٙمٕمقي ايمٔمريب زمرىم٣مٍم َمٔموومد ضمٖمؾ ايمؼما

 9ايمٔمرب ايمٗمدَم٣مء أرادوا سمٖمًغم ايمٓم٣مهرة ايمٙمٕمقي٥م ىمام همنوا ايمٓمقاهراإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وايمْمٌٝمٔمٝم٥م إطمرى

أن ايمتْمقر ومد ؾمٚمؾ زمحقث ايمٙم٣ًمٞمٝم٣مت  ومم٣م يًؼمفمل آٞمت٣ٌمه ضمديث٣مً  -طمدَم٥م يمٙمٛمص ايمٗمرآين

، وايمدٓٓت واظمٔم٣مين ايمٙمٕمقي٥م، ايمتل أطمذت هتتؿ زم٣مٕصقات ايمٙمٕمقي٥م وايمؼماىمٝم٤م ايمٛمحقي٥م احلديث٥م
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 ،َمـ طمالل دراؽم٥م فمٚمٙمٝم٥م سمًتخدم اظمٗم٣ميٝمس ايمت٣ميمٝم٥م ،وفمالوم٥م ايمٙمٕم٣مت ايمٌممي٥م زم٣ميمٔم٣مَل ايمٖمٝمزي٣مئل

وزمٛم٣مء ٞمٓمري٣مت يم٣ًمٞمٝم٥م (، ٗمراء اظمًتٚمرآؽمت)وَمـ طمالل َمالضمٓم٥م ايمٓمقاهر ايمٙمٕمقي٥م وايمتجريٌٝم٥م 

وَمـ شمؿ وٌط ايمٓمقاهر ايمٙمٕمقي٥م واؽمتٔمامل ايمٛمامذج وايمٔمالئؼ  ،ووٌط هذه ايمٛمٓمري٣مت، ىمٙمٝم٥م

 :هم٣ميمٙم٣ًمٞمٝم٣مت ايمٛمٓمري٥م -ويمٙم٣ًمٞمٝم٣مت همروع َمتٔمددة ىمؾ َمٛمٜم٣م خيتص زمٛم٣مضمٝم٥م صمزئٝم٥م -ايمري٣موٝم٥م

، زيقيمقصمٝم٥م ايمٛمْمٗمٝم٥مايمِمقسمٝم٣مت ايمٖمٝم)سمٌح٧م دم ايمٛمٓمري٣مت ايمٙمٕمقي٥م احل٣مضة واظم٣موٝم٥م َمـ طمالل 

أو فمٙمؿ ايمؼماىمٝم٤م  ،ايمِمقسمٝم٣مت ايمًٚمٔمٝم٥م ايمدَم٣منمٝم٥م( وايمٛمحقي٣متو ،وايمِمقسمٝم٣مت ايمٖمٝمزي٣مئٝم٥م

وايمدٓيمٝم٣مت أو  (ايمتٗمديؿ وايمتٟمطمغم دم ايمٔمٛم٣مس ايمٙمٕمقي٥م ,زمٛم٣مء ايم٘مٙمٚم٥م  ,زمٛم٣مء اجلٚمٙم٥م )اظمتّمٚمـ 

وفمٙمؿ  ،غوفمٙمؿ زمٛمٝم٥م ايمدٓيم٥م دم ايمدَم٣م ،فمٙمؿ اظمٔمٛمك ايمذي يُمٚمؾ )فمٙمؿ اظمٔمٛمك اخل٣مص وايمٔم٣مم

 ،وفمٙمؿ همٜمؿ ايمٙمٕم٥م فمٛمدَم٣م ختتزن دم ايمدَم٣مغ َمع همٜمٚمٜم٣م، ف فمعم ايمٙمٕم٥م فمٛمدَم٣م ختتزن دم ايمدَم٣مغايمتٔمرُّ 

ايمتل سمٌح٧م دم صٙم٥م ايمٙمٕم٥م زمٟمصؾ  :ٞمثروزمقيمقصمٝم٥موايمٙم٣ًمٞمٝم٣مت إ (----ك وايمؼمادفوفمٙمؿ اظمُمؼم

وسمٌح٧م دم ايمتْمٌٝمٗم٣مت  :وايمٙم٣ًمٞمٝم٣مت ايمتْمٌٝمٗمٝم٥م -ٕهن٣م فمّمق همًٝمقيمقصمل إٞم٣ًمين ،اإلٞم٣ًمن

 واظمٛمٜمجٝم٥م يمتٗمٛمٝم٣مت سمٔمٙمٝمؿ ايمٙمٕم٥م ،َمـ أصمؾ سمٔمٙمٝمٚمٜم٣م ،ايمقـمٝمٖمٝم٥م ايمؼمزمقي٥م يمٙمٕم٥م

 (-أصقل سمدريس َمٛم٣مه٨م سمدريس)

ٕن ايمٙمٕم٥م ـم٣مهرة اصمتامفمٝم٥م سمتٖمؼ  9وسمٌح٧م فمالوم٥م ايمٙمٕم٥م زم٣مظمجتٚمع :وايمٙم٣ًمٞمٝم٣مت آصمتامفمٝم٥م

 -وسمٔم٘مس فم٣مدات وسمٗم٣ميمٝمد وشمٗم٣مهم٥م اصمتامفمٝم٥م ،فمٙمٝمٜم٣م اجلامفم٣مت

ح٧م دم فمالوم٥م ايمٙمٕم٥م زم٣ميمدَم٣مغ وَمٗم٣مرٞمتٜم٣م زم٣ميمٌٛمٝم٥م اإلدراىمٝم٥م فمٛمد وسمٌ :وايمٙم٣ًمٞمٝم٣مت ايمٌٝمقيمقصمٝم٥م

 -وايمتْمقر ايمٙمٕمقي ايمٌٝمقيمقصمل فمٛمد إؿمٖم٣مل ،احلٝمقان

وسمٌح٧م دم ايمٙمٕم٥م ىمٓم٣مهرة ضم٣ًمزمٝم٥م َمرىم٥ٌم صقسم٣ًم وسمرىمٝم٣ٌمً ودٓيم٥م  :وايمٙم٣ًمٞمٝم٣مت ايمري٣موٝم٥م

ٕم٥م آيم٥م وم٣ميمف. سمُمقَمً٘مل . َمـ أن ايمٙم زمحٝم٧م يٚم٘مـ وؤمٜم٣م دم أؿمر ري٣موٝم٥م إلشم٣ٌمت َم٣م ،وَمٛمٓمٚم٥م

وىمذيمؽ ايمٙم٣ًمٞمٝم٣مت  -َمقيمدة وم٣مدرة فمعم سمقيمٝمد َم٣م ٓ هن٣مي٥م يمف َمـ ايمرَمقز ايمٙمٕمقي٥م زمْمرق حمددة

ايمتل سمًتٔمٚمؾ احل٣مؽم٤م َمـ أصمؾ ايمدوم٥م وايمنفم٥م دم ايمٌحقث ايمٙمٕمقي٥م وايمؼممج٥م  :احل٣مؽمقزمٝم٥م

ويمٗمد اؽمؼمفمك اٞمت٣ٌمه دارد إدب اؽمتٔمامل ايمٙمٕم٥م َمـ ومٌؾ ايمٙم٣ًمٞمٝمكم وأدرىمقا أٞمف يٚم٘مـ  ،ايمٙمٕمقي٥م

اظمٛمٜم٨م آصمتامفمل وايمٛمٖمز إلم  وإذا ىم٣من ايمٙمجقء 9هلؿ أن يًتٖمٝمدوا َمٛمٜم٣م دم جم٣مل ايمدراؽم٥م إدزمٝم٥م

هم١من آؽمتٔم٣مٞم٥م زم٣ميمٙم٣ًمٞمٝم٣مت يٟميت َمـ ، دم َمقاصمٜم٥م ايمتجرزم٥م اإلزمدافمٝم٥م طم٣مرج فمـ ؿمٌٝمٔم٥م إدب

 داطمؾ إدب زمٔمد أن اؽمتْم٣مفم٦م هذه اظم٣ٌمضم٧م أن حتٗمؼ سمْمقرات ىمٌغمة دم ايمٗمرن ايمٔممميـ،
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 -قع اظمدروس دم هذا اظمٛمٜم٨م هق ايمٙمٕم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمتل سمقـمػ دم إدب سمقـمٝمٖم٣ًم مج٣ميمٝم٣مً هم٣مظمقو

يًتخدم ايمٙمٕم٥م دم دراؽم٥م ايمٙمٕم٥م  9 هم٣ميمٙم٣ًمينّ هل يمٕم٥م اظمٖم٣مهٝمؿ واظمِمْمٙمح٣مت وأداة ايمدراؽم٥م

وخيرج  ،ويًتٛمت٨م ئوحي٘مؿ ويًتٗمر ،ويممح ويٖمن ،ويرىم٤م همٝمحٙمؾ ،اؽمتخداَم٣ًم طم٣مص٣مً 

وجئمؾ أَمر وصمقده٣م  ،إلوم٣مَم٥م ٞمٓم٣مم يًتقفم٤م هذه إؾم٘م٣مل ىمٙمٜم٣م زمحٗم٣مئؼ سمتِمؾ زمجقاٞم٤م ايمٙمٕم٥م

وحيٙمؾ ويقازن إلوم٣مَم٥م ٞمٓم٣مم أديب  ،ودارس إدب يم٣ًمٞمٝم٣ًم يممح ويٖمن، مم٘مٛم٣ًم وٚمـ ٞمٓم٣مم يمٕمقي

 -أو َم٣م يًٚمك زمٛمٓمري٥م إدب ايمداطمٙمٝم٥م أو ايمُمٔمري٥م ،حي٘مؿ إٞمت٣مج هذه ايمٛمِمقص

 :سمًغم دم َمٛمحٝمكم وسمٌدو اجت٣مه٣مت أصح٣مب اظمٛمٜم٨م ايمٙم٣ًمين دم دراؽم٥م إدب

اؽمتٙمٜم٣مم إٞمٚمقذج ايمٙم٣ًمين ىمٙمٝم٣ًم أو صمزئٝم٣ًم فمعم افمت٣ٌمر أن إدب ؾم٘مؾ َمـ أؾم٘م٣مل  ,5

اظمامرؽم٥م ايمٙمٕمقي٥م اظمتٚمٝمزة زمًٝم٣مدة ايمقـمٝمٖم٥م اجلاميمٝم٥م ٓؽمتخالص ايمٛمٓم٣مم ايمذي حي٘مؿ ايمٛمِمقص 

 ،ودم زمح٧م ٞم٣مومد إدب فمـ ايمٛمٓم٣مم إديب اخل٣مص زمٟمدب أَم٥م َم٣م -إدزمٝم٥م دم همـ َمـ ايمٖمٛمقن

ٞمِمقص خمتٙمٖم٥م . شمؿ يّمٔمٜم٣م حت٦م اؽم٥م اإلٞمُم٣مءات إدزمٝم٥م ايمٖمردي٥م .يٖمؼمض همٝمف أن يٌدأ َمـ در

شمؿ يًتٛمٌط إفمراف وايمٗمقاٞمكم واظمٔم٣ميغم وايمٗمٝمؿ وايمّمقازمط ايمتل  ،فمٛم٣مويـ إصمٛم٣مس إدزمٝم٥م

٣م ظمجٚمقفم٥م ومِمص يم٘م٣مسم٤م ٛمهمٖمل دراؽمت، وايمتل سمُم٘مؾ ايمٛمٓم٣مم إديب . ايمُمٔمري . ،حت٘مؿ إٞمت٣مصمٜم٣م

ودم دراؽمتٛم٣م ظم٣م أٞمتجف ىمت٣مب  ،ٞم٘متُمػ ايمٛمٓم٣مم إديب ايمذي حي٘مؿ إٞمت٣مج ايمٗمِم٥م يمديفَمـ ايم٘مت٣مب 

 -ايمٗمِم٥م دم زمٙمد َمـ ايمٌٙمدان ٞم٘متُمػ ايمٛمٓم٣مم إديب ايمذي حي٘مؿ ايمٗمِم٥م دم ذيمؽ ايمٌٙمد

وٞمًتٙمٜمٚمف صمزئٝم٣ًم ىم٣مؽمتٙمٜم٣مم اظمًتقى  ،ويٚم٘مـ أن ٞمٟمطمذ َمًتقى َمـ َمًتقي٣مت ايمٙمٕم٥م

 ،وهم٣مفمؾ ،جلٚمٙم٥م دم ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م سمتٟميمػ َمـ همٔمؾهم٣م)ايمٛمحقي وسمْمٌٝمٗمف فمعم اظمنح وايمٗمِم٥م 

هم٣ميمٔمٚمؾ  -ويٚم٘مـ اؽمتٙمٜم٣مم ذيمؽ دم اظمنضمٝم٥م (وَمٛمِمقزم٣مت ،وـمرف وصم٣مر وجمرور ،وَمٖمٔمقل زمف

وايمُمخِمٝم٣مت اظمتٟمشمرة  ،وايمُمخِمٝم٥م ايمتل سم٠مدي هذا ايمٔمٚمؾ هل ايمٖم٣مفمؾ ،اظمنضمل هق ايمٖمٔمؾ

واحلقاهمز  ،يمزَم٣من واظم٘م٣منواظمحتقى ايمزَم٣مين واظم٘م٣مين مه٣م ـمرهم٣م ا ،زم٣ميمٔمٚمؾ هل اظمٖمٔمقل زمف

 -واظم٠مىمدات هل اظمٖمٔمقل اظمْمٙمؼ ،وايمٕم٣مي٣مت هل اظمٖمٔمقل ٕصمٙمف

إٞمُم٣مء ) سمقـمٝمػ اظمِمْمٙمح ايمٙم٣ًمين دم دراؽم٥م إدب زم٣مفمت٣ٌمر أن إدب همـ يمٕمقي ,1

هم١مٞمف زمقؽمع دارس إدب أن يًتخدم اظمِمْمٙمح ايمٙم٣ًمين دم وصٖمف هلذا اإلٞمُم٣مء ، يمٕمقي(

وأن يًتخدم  ،قـمٝمٖم٣ًم أهمّمؾ ظمختٙمػ وصمقه ايمٔمٚمؾ إديبسم عّموأن ي ،زمٚمًتقي٣مسمف اظمختٙمٖم٥م
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أو يٖمن مج٣ميمٝم٥م وصمف َمـ  ،َمٔمْمٝم٣مت هذا ايمتقـمٝمػ دم حتديد َم٣م جئمؾ إدب أدزم٣ًم زمُم٘مؾ فم٣مم

 :همدارس إدب يًتْمٝمع أن يِمػ يم٣ًمٞمٝم٣مً اظمًتقي٣مت ايمت٣ميمٝم٥م َمـ ايمٔمٚمؾ إديب ،وصمقهف

 , ايمٛمحقي , ايمدٓرم , ايمٌمدم , ايمقـمٝمٖمل ايمِمقيت , ايمِمقيت , اظمًتقى اظمٔمجٚمل)

ايمُمٔمر مم٣مرؽم٥م يمٕمقي٥م إزمدافمٝم٥م سمتؿ زمٗمقاٞمكم ) :يٗمقل د- روقان ومّمامين (-اإلٞمُم٣مئل ,ايمًٝم٣مومل 

، َمٛمٓمقَم٥م إزمداع أدزمٝم٥م اصمتامفمٝم٥م سم٣مرخيٝم٥م سمٗمقم فمعم ايمتٔم٣مَمؾ َمع َمٛمٓمقَم٥م ايمٙمٕم٥م ٞمٖمًٜم٣م يمتجٔمؾ َمٛمٜم٣م

وايمٛمٓمرة  ،وسمتح٘مؿ زمف فمٌٗمري٥م ايمُم٣مفمر دم اإلَم٣ًمك زمتٙمؽ ايمٗمقاٞمكم ايمتل سمدير ايم٘مالم وسمتجعّم 

أو زمكم ايمٔم٣ٌمرة  ،أو زمكم ايمُم٘مؾ واظم٣مدة، واظمديمقل الايمُمٔمر ٓ سمٖمِمؾ زمكم ايمدإلم  ايمٙم٣ًمٞمٝم٥م

 , ايمقـمٝمٖم٥م اظمرصمٔمٝم٥م)زمؾ سمرى دم ايمُمٔمر فمٚمالً سمتحٗمؼ همٝمف وـم٣مئػ ايمٙمٕم٥م ايمثالث  ،واظمحتقى

نمغم  ٕن ايمٛمص ايمُمٔمري فمالوم٥م 9دون همِمؾ (وايمقـمٝمٖم٥م ايمُمٔمري٥م , وايمقـمٝمٖم٥م اإليديقيمقصمٝم٥م

أن ايمقـمٝمٖم٥م اظمرصمٔمٝم٥م سمرسمٌط زم٣ميمقاومع وايمٔمالوم٥م )ومّمامين  -ويّمٝمػ د ،ىمام ي٠مىمد يمقمت٣من ،َمٛمٖمِمٚم٥م

وايمٔمالوم٥م ايمٙم٣ًمٞمٝم٥م صمزء َمـ ايمقاومع اظم٣مدي وايمقـمٝمٖم٥م  ،ايمُمٔمرإلم  َمع ايمقاومع َمٖمت٣مح ايمدطمقل

ل همٔمٛمدَم٣م سمتحق ويمٙمٔمالوم٥م ايمٙم٣ًمٞمٝم٥م دور إيديقيمقصمل صمقمّ  ،اإليديقيمقصمٝم٥م إدراك واع يمذيمؽ ايمقاومع

وزمام أن ايمٙمٕم٥م هل  (فمالَم٣مت إيديقيمقصمٝم٥مإلم  رَمز ديٛمل سمتحقلإلم  ايمٔمالوم٥م ايمٙم٣ًمٞمٝم٥م . اخلٌز.

هم١من ايمُمٔمر هق احت٣مد ، وأن ايمٔمالوم٥م ايمٙم٣ًمٞمٝم٥م هل احت٣مد زمكم ايمدال واظمديمقل ،ايمقاومع اظم٣ٌمذ يمٙمٖم٘مرة

 ،قصمٝم٥مايمٙمتكم حتٗمٗم٣من ايمقـمٝمٖمتكم اظمرصمٔمٝم٥م واإليديقيم (ايمٙمٕم٥م وايمٖم٘مرة)زمكم ايمدال واظمديمقل 

 -وسمٙمتٗمٝم٣من فمٛمد ايمقـمٝمٖم٥م ايمُمٔمري٥م(

وم٣ًم صمديدة إن سمقـمٝمػ اظمِمْمٙمح ايمٙم٣ًمين دم دراؽم٥م إدب سمدهمع زم٣ميمدارس أن يٖمتح آهم٣م

وسمٖمتح أَم٣مم ايمٗم٣مرئ فمقاَل صمديدة ي٘متُمػ َمـ طمالهل٣م أهمؼ ، ؿمالع فمعم صمقاٞم٤م ايمٛمص إديبيمال

 -٤مؽمتٙمٜمٚمٜم٣م هذا إديا٣مص٥م وآهم٣مق جت٣مرب ايمُمخِمٝم٣مت ايمتل جترزم٥م إدي٤م اخل

 ،ٕهن٣م َمـ َم٘مقٞم٣مسمف إؽم٣مؽمٝم٥م 9أن يمٙمٕم٥م أمهٝم٥م فمٓمٝمٚم٥م دم همٜمؿ إدبإلم  هم٣ميمقاومع إديب يُمغم

هم٣مؽمتٔمامل إدي٤م يمِمٝمٕم٥م ، وهل أداسمف ايمتل َمـ طمالهل٣م يٚم٘مـ يمألدب أن يرؽمؿ جت٣مرب احلٝم٣مة

وختتٙمػ فمـ  ،يمف دٓيم٥م سمتٔمٙمؼ زمقاومع ايمٔمٚمؾ وؾمخِمٝم٥م إدي٤م ،ايمٖمٔمؾ اظمّم٣مرع دم فمٚمؾ أديب َم٣م

أو ايمٕم٣مئ٤م يمف دٓيم٥م طم٣مص٥م  ،أو اظمخ٣مؿم٤م ،اظمت٘مٙمؿ ل ايمٖمٔمؾ اظم٣ميض واؽمتٔمامل وٚمغمٔماماؽمت

وإٞمف ظمـ ٞم٣مهمٙم٥م ايمٗمقل أن ٞمّدفمل  -أو إؽمامء يمف دٓٓت َمٔمٝمٛم٥م ،واإلىمث٣مر َمـ اؽمتٔمامل صٝمٕم٥م احل٣مل

 -أن دراؽم٥م إدب يم٣ًمٞمٝم٣ًم سم٘مٖمل دم همٜمؿ نمقاَمض ايمٛمص إديب
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- 3 - 
 ادلنيظ األعغٌسُ

اؽمتخدام و ،قع َمـ ايمٛمٗمد ضمقل دراؽم٥م إؽمْمقرة وفمالومتٜم٣م زم٣ميمثٗم٣مهم٥م وإدبيتٚمحقر هذا ايمٛم

وإؽمٗم٣مط هذه إؽم٣مؿمغم  ،إدزم٣مء يمٙم٘مثغم َمـ إؽم٣مؿمغم دم حم٣مويم٥م يمتجًٝمد أهم٘م٣مرهؿ َمـ طمالهل٣م

وفمالوم٥م هذه إؽم٣مؿمغم  ،وأهم٘م٣مرهؿ ايمٔمٗمٙمٝم٥م وفمقاؿمٖمٜمؿ احلًٝم٥م ،فمعم صقرهؿ ايمُمٔمري٥م

ًقيني ىم٣مرل يقٞمغ وايمذي سمًتٗمر همٝمف ايمِمقرة ايمٌدائٝم٥م أو ىمام أؾم٣مر يمذيمؽ ايم ،زم٣ميمالوفمل اجلامرم

ايمٛمامذج ايمٔمٙمٝم٣م ايمتل متثؾ زمدوره٣م رواؽم٤م ٞمٖمًٝم٥م يمتج٣مرب اإلٞم٣ًمن ايمٌدائل ايمتل سمٔمػم فمٛمٜم٣م 

وومد ٞمام هذا  ،إؽم٣مؿمغم وإضمالم وايمتخٝمالت ايمٖمردي٥م وإفمامل إدزمٝم٥م يمدى اإلٞم٣ًمن اظمتحي

يٗمقم هذا ايمٛمٗمد فمعم حتديد ايمٛمٚمقذج إفمعم زمٟمٞمف و ،ُم٘مؾ ىمٌغمسمْمٌٝمٗمٝم٣ًم زمو ،ايمٛمقع َمـ ايمٛمامذج ٞمٓمري٣مً 

 ،أو صقرة ،أو ؾم٘مؾ َمـ أؾم٘م٣مل ايمٗمص ،أو ٞمقع َمـ ايمُمخِمٝم٣مت ،ٞمٚمط َمـ ايمًٙمقك أو ايمٔمٗمؾ

ائٝم٥م وفم٣مظمٝم٥م جتد اؽمتج٣مزم٥م يمدى زمد ًٓ إؽم٣مؿمغم وإضمالم ئم٘مس أؾم٘م٣مو ،أو رَمز دم إدب

أدوٞمٝمس( يمدى ايمٝمقٞم٣مٞمٝمكم )يمدى ايم٣ٌمزمٙمٝمكم ومتقز( ) أؽمْمقرةو ايمٌٔم٧م(و ايمٗم٣مرئ ىمٟمؽم٣مؿمغم )اظمقت

ومد زمدت دم هذا و ،ايمتل سمٛمٔم٘مس هبٝمئ٣مت خمتٙمٖم٥مو ،فمٛمد ايمٔمرب ايمٔمٛمٗم٣مء(و )ايمٕمقلو ،ايمٗمدَم٣مء

ؽمٝمزيػ أؽمْمقرة متثؾ ايمتٔم٤م وايمٔمذاب )ٞمٚمقذصم٣ًم يمألؽم٣مؿمغم أ٥م سمُم٘مؾ اظمٛمٜم٨م ؾمخِمٝم٣مت خمتٙمٖم

ضمٝمقاٞم٣مت  (ظمًتٗمٌؾزروم٣مء ايمٝمامَم٥م ؾمخِمٝم٥م متثؾ ايمٗمدرة فمعم ىمُمػ ا) (اإلٞم٣ًمين اظمًتٚمر

 -متثؾ ايمُمج٣مفم٥م وايمٕمدر واخلٝم٣مٞم٥م (احلٝم٥مو ،ايمثٔمٙم٤مو ،ايمٛمٚمرو ،ىم٣مٕؽمد)

وومد سمتامؾمك هذه ايمٛمامذج َمع ايمٖمِمقل إرزمٔم٥م ، متثؾ ايمٛمٗم٣مء وايمٗمقة( ايمًٝمػو ىم٣ميمقردة)أؾمٝم٣مء 

 (و)اظمٟمؽم٣مة اخلريػ( و)اهلج٣مء ايمُمت٣مء (ايمروَم٣مٞمس ايمِمٝمػ)ايم٘مقَمٝمدي٣م ايمرزمٝمع( و)ضمٝم٧م سمٗم٣مزمؾ

يٗمؼمب و يمٙمح٤م( قرديوايم ،وإصٖمر يمٙمٚمقت ،ٕمحر يمٙمدمإيمقان يمذيمؽ ىمـ )ا وومد سمًتخدم

هذا ايمٛمٗمد َمـ )إٞمثروزمقيمقصمٝم٣م( و)فمٙمؿ ايمٛمٖمس( وهق يتقصمف ٞمحق ايمُم٘مالٞمٝم٥م دم إدب ايمتل 

 ،إديبو ،وايمٌٛمٝمقي٥م ايمتل سمٌح٧م دم اظم٘مقٞم٣مت ايمث٣مزمت٥م يمٙمخٝم٣مل ايمثٗم٣مدم ،سمٗمقل زم٣مؽمتٗمالل إدب

 -اإلٞم٣ًمينو
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وهل َمـ  ،أو ايمٖمردي ،ِم٥م همقق ايمقاومٔمٝم٥م سمٔمتٚمد فمعم اخلٝم٣مل ايمُمٔمٌل اجلامفملوإؽمْمقرة وم

 -أو َمـ صٛمع أهمراد يمدَيؿ ايمٗمدرة فمعم صٛمع ومِمص َمـ زمٛم٣مت طمٝم٣مهلؿ زم٣ميمالوفمل ،صٛمع ايمُمٔمقب

وزمٙمٛمد  ،وٞم٣مزك اظمالئ٘م٥م ،وومد أىمثر ايمُمٔمراء ايمٔمرب دم ايمٔمٌم احلدي٧م َمـ أَمث٣مل ايمًٝم٣مب

ونمغمهؿ َمـ  ،وٞمزار وم٣ٌمين ،وطمٙمٝمؾ ضم٣موي ،سوأدوٞمٝم ،وصالح فمٌد ايمِمٌقر ،احلٝمدري

وطم٣مص٥م ايمثٗم٣مهم٥م  ،ٓضمت٘م٣مىمٜمؿ زم٣ميمثٗم٣مهم٣مت إصمٛمٌٝم٥م اؽمتخدام هذه إؽم٣مؿمغم دم ؾمٔمرهؿ ٞمٓمراً 

ايم٘مثغم َمـ ايمرَمقز ايمتل أطمذه٣م َمـ  (َمْمر)همٗمد اؽمتخدم ايمًٝم٣مب دم ومِمٝمدسمف  ،إوروزمٝم٥م ايمٕمرزمٝم٥م

إؽم٣مؿمغم يمٝمٔمػم فمـ ومّم٣مي٣م إٞم٣ًمٞمٝم٥م ىمذيمؽ اؽمتخدم أَمؾ دٞمٗمؾ هذه  ،ايمثٗم٣مهم٥م ايم٣ٌمزمٙمٝم٥م وايمٝمقٞم٣مٞمٝم٥م

حلديث٥م ايمتل ؿمٖم٦م فمعم َمـ زمٛمٝم٥م ايمٗمِمٝمدة ا اً وومد نمدت هذه إؽم٣مؿمغم صمزء ،واصمتامفمٝم٥م وؽمٝم٣مؽمٝم٥م

وأصٌح هٛم٣مك اجت٣مه يػمز دم هذه إؽم٣مؿمغم  ،َمـ ايمٗمرن ايمٔممميـ ،٣متٝمزمداي٥م ايمًتٝمٛمايمًْمح َمٛمذ 

يمتل أطمذ ايمُمٔمراء اظمٔم٣مسون فمعم أهن٣م رىمـ أؽم٣مس َمـ زمٛم٣مء ايمٗمِمٝمدة احلديث٥م ومِمٝمدة ايمتٖمٔمٝمٙم٥م ا

وومد اؽمتخدم ايمُمٔمراء ايمٔمرب هذه إؽم٣مؿمغم  ٣مً فمٌمي ءً فمعم فم٣مسمٗمٜمؿ ايمتٟمؽمٝمس هل٣م وزمٛم٣مءه٣م زمٛم٣م

ىمٟمؽمْمقرة ايمٕمقل  ،همٝمف َمـ أؽم٣مؿمغم َد صمِ ايمت٣مريخ ايمٔمريب هم٣مؽمتٗمقا َمٛمف َم٣م وُ إلم  ورصمٔمقا ،ايمٝمقٞم٣مٞمٝم٥م

َم٣م أهمرزه هذا ايمت٣مريخ َمـ و ،وأؽمْمقرة صم٣ًمس ،وأؽمْمقرة زروم٣مء ايمٝمامَم٥م ،وايمٔمٛمٗم٣مء واخلؾ ايمقدم

 -ونمغمهؿ ،واظمٜمٙمٜمؾ ،ومِمص سمداطمؾ همٝمٜم٣م اخلٝم٣مل زم٣ميمقاومع ىمٟمؽمْمقرة ايمٌْمقيم٥م اخل٣مرصم٥م فمـ فمٛمؼمة

ومم٣م ٓ ؾمؽ همٝمف أن هذه إؽمْمقرة أطمذت َم٘م٣مهن٣م دم إدب ايمٔمريب فمعم أهن٣م شمٗم٣مهم٥م واهمدة 

أو َمـ  ،وإن ىم٣من ايم٘مثغم َمـ هذه إؽم٣مؿمغم َمـ اخلٝم٣مل اظمريض فمٛمد ايمُمٔمقب ،وَم٠مؽمس هل٣م

ضمتك ٓ ي٠مؽمس  ٣مً هٙمقؽم٣مت إهمراد ايمتل جي٤م أٓ حتتؾ َمـ فمٗمقل إؿمٖم٣مل وايمٛم٣مؾمئ٥م ؾمٝمئ

أو طمرق يمٛمقاَمٝمس ايم٘مقن ايمتل زمٔمثٜم٣م اهلل  ،وهؿ ايمٌْمقيم٥م وايمٗمقة وايمُمج٣مفم٥م ،يمألصمٝم٣مل ايمٗم٣مدَم٥م

 -سمٔم٣ملم دم ىمقٞمف ظمٛمع سمقهؿ ايمٔمٗمقل زمٟمؾمٝم٣مء نمغم ضمٗمٝمٗمٝم٥م
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هم١من ذيمؽ ٓ يٚمٛمع َمـ ويمقصمف دم جم٣مٓت احلٝم٣مة ، ايمٖمٛمٝم٥م دب اجلامل واظمتٔم٥مإذا ىم٣مٞم٦م نم٣مي٥م إ

 وفمّمق دم ،وإدي٤م دم هذه احل٣ميم٥م ىمٝم٣من َمتحرك زمٛمٖمًف ،وسمقصٝمٖمف ىمؾ َم٣م يتٔمٙمؼ زم٣مإلٞم٣ًمن ،ىمٙمٜم٣م

ومًٚمكم ومًؿ يرى أن إدب صمزء َمـ إلم  وومد اٞمٗمًؿ ايمٛم٣مس دم َمقومٖمٜمؿ َمـ إدب ،جمتٚمٔمف

زمٔمٝمدة فمـ اظمِمٙمح٥م  وومًؿ يرى أن هذا إدب ضمرىم٥م مج٣ميمٝم٥م ،غمضمرىم٥م إٞم٣ًمٞمٝم٥م سمٖمٔمؾ دم ايمتٕمٝم

وإلم همؼمة وصمٝمزة يرون همٔم٣ميمٝم٣مت إدب هل صمزء َمـ همٔم٣ميمٝم٣مت  ،وومد ىم٣من إدزم٣مء ،اخل٣مص٥م

دٞم٣م وهذا إدب يزوّ  ،اظم٣ٌمدئ ايمتل ختّمع هل٣م ايمتج٣مرب اإلٞم٣ًمٞمٝم٥مو ،اإلٞم٣ًمن ختّمع يمٙمٗمقاٞمكم

٣ًمفمدٞم٣م دم آزمتٔم٣مد فمـ إهمٔم٣مل اخل٣مؿمئ٥م همٜمق َمٛمٜم٨م جيٛمٌٛم٣م ايمرذائؾ ويْمرح ٞمامذج سمو ،زم٣ميمٖمّم٣مئؾ

اإلصالح إلم  واإلزمداع إديب فمٚمؾ اصمتامفمل َيدف ،ـم٣مهرة اصمتامفمٝم٥م ٕن إدب 9أطمالومل

أؽم٣مس همٙمًٖمل ٞم٣مزمع َمـ همْمرة إلم  زمٚمدارس أدزمٝم٥م سمًتٛمد ر ضمديث٣مً ؿمِّ ايمديٛمل واخلٙمٗمل وآصمتامفمل أُ 

 -ىمٙمٝم٥م احلٝم٣مة يمٙمٚمٛمٜم٨م إطمالومل

س فمعم هذه إرض يٛم٘مر َم٣م يمألطمالق َمـ دور دم ضمٝم٣مة ايمٛم٣مس َمٛمذ أومدم ٓ أضمد َمـ ايمٛم٣م

 ٣مً زمؾ ٞمجد أن ايم٘مثغم َمـ ايمٖمالؽمٖم٥م وإدزم٣مء يرون أن َمٔمٓمؿ أهمٔم٣مل اإلٞم٣ًمن أطمالومٝم٥م ؽمٙمٌ ،ايمٔمِمقر

 -٣مً وإجي٣مزم

ؾ هٔمٗمؾ ايمذي يًتْمٝمع زمف أن خيؼمق جم٣مده هبذا ايموإذا ىم٣من اهلل سمٔم٣ملم فمٛمدَم٣م طمٙمؼ اإلٞم٣ًمن وزوّ 

إلم  وأرؽمؾ يمف ايمرؽمؾ وزمٔم٧م يمف ايم٘مت٤م ايمًاموي٥م يمرده ،يمف َم٘م٣مزمح َمـ داطمٙمفووع  ،ايم٘مقن

ايمٔمٛمٌم ايمٖمٔم٣مل ايمذي ي٣ًمفمد اإلٞم٣ًمن دم  لهوإطمالق زمٚمٖمٜمقَمٜم٣م ايمٗمٝمٚمل - ايمْمريؼ ايمًقي

 ،وفمٙمامء ايمديـ ،وَمـ هٛم٣م ىم٣من صمؾ فمٚمؾ اظمِمٙمحكم آصمتامفمٝمكم ،صم٣مدة ايمِمقابإلم  ايمرصمقع

فمعم سمزويد اإلٞم٣ًمن َمـ  يٛمِم٤ّم  ،وإدزم٣مء وايمُمٔمراء ،زمٝم٥موفمٙمامء ايمؼم ،واظمٖم٘مريـ ،وايمٖمالؽمٖم٥م

ويمٝمتٚم٘مـ َمـ ايمتٔم٣مَمؾ َمع أطمٝمف  ،خمتٙمػ َمُم٣مرزمف زم٣ميمْم٣موم٥م إطمالومٝم٥م يمٝمًتْمٝمع َمقاصمٜم٥م احلٝم٣مة أوًٓ 

وومد ىم٣من يمألدزم٣مء ٞمِمٝم٤م واهمر  ،ويمٝمتجٛم٤م ىمقارث ؿمٚمع ايمٛمٖمس ايمٌممي٥م وؿمٕمٝم٣مهن٣م ،٣مً اإلٞم٣ًمن شم٣مٞمٝم
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واظمراصمع ظمٔمٓمؿ إفمامل إدزمٝم٥م ي٘متُمػ أن روح  ،دم زم٧م روح إطمالق دم ايمٛمٖمس ايمٌممي٥م

وزم٧م روح  ،فمعم ٞمٌذ إطمالق ايمًٝمئ٥م ايمُمٔمر وايمٗمِم٥م واظمٗم٣مل واظمنضمٝم٥م ونمغمه٣م يٛمِم٤ّم 

فمعم رهمع  ٛمِم٤ّم سم (َمٛمقاآإٓ ايمذيـ  ---ايمٕم٣موون ٌٔمٜمؿوايمُمٔمراء يتّ )همٛمٓمري٥م  ،إطمالق احلًٛم٥م

وىمُمػ فمقرات  ،ر اظمٗمذع دم اهلج٣مءيمٙمُمٔم ؽمالمجي٣مزمٝم٥م وحم٣مرزم٥م اإلؽمقي٥م ايمٗمٝمؿ اإلإلم  ايمُمٔمر

ٞمٌذ احلزن إلم  وٞمٓمري٥م ايمتْمٜمغم فمٛمد أرؽمْمق دفمقة أطمالومٝم٥م ،ايمٛم٣ًمء دفمقة يمألطمالق احلٚمٝمدة

ودهم٣مع ايمُمٔمراء وإدزم٣مء فمـ ايمٖمٗمراء واظمحروَمكم واظمٓمٙمقَمكم  ،واخلقف اظمٗمٙمؼ يمٙمٛمٖمس ايمٌممي٥م

٣ًمٞمٝم٥م ايمتل أؿمٙمٗمٜم٣م ؾمٔمراء ودفمقة اظمح٥ٌم اإلٞم ،ٞمٌذ آؽمتٕمالل وايمٓمٙمؿ وآؽمتٌدادإلم  دفمقة

وفمعم رأؽمٜمؿ إيٙمٝم٣م أزمق َم٣ميض ارسمٗم٣مء وؽمٚمق يمٙمحٝم٣مة ايمٛمٓمٝمٖم٥م اخل٣ميمٝم٥م َمـ ايمًقء وايمٗمٜمر  ،اظمٜمجر

 -وإٞم٣مٞمٝم٥م وايم٘مره وايمٓمٙمؿ

ٓ أويم٘مـ يٖمؼمض همٝمف  ،ًٛم٥م وايمدفمقة هل٣مٓ يٚم٘مـ يمألدب أن يتخعم فمـ إطمالق احل إذاً 

َم٘م٣مٞم٥م هذه إطمالق إلم  أو سمُمغم ،ل همٛمٝم٥م سمرَمزَمـ دطمقهل٣م دم أفمام ٓزمدزمؾ  ،َم٣ٌمذة سمفسم٘مقن دفمق

وهذا زمحد ذاسمف يٙمتٗمل َمع َم٣م صم٣مء زمف ايمٗمرآن ايم٘مريؿ واحلدي٧م ايمٛمٌقي  ،دم ايمٛمٖمس ايمٌممي٥م

 -(إٞمام زمٔمث٦م ٕمتؿ َم٘م٣مرم إطمالق) :ضمٝم٧م وم٣مل رؽمقل اهلل فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم ،ايممميػ
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يامرس ضمٝم٣مسمف َمـ و ،ظمٖمٜمقم احلٝم٣ميت يمإلٞم٣ًمن هق اظمٔمتٗمد ايمذي يديـ زمف اإلٞم٣ًمنآفمتٗم٣مد دم ا

فمـ افمتٗم٣مد أصح٣مهب٣م زمٗمّمٝم٥م َمـ ايمٗمّم٣مي٣م  ايمٛمِمقص إدزمٝم٥م ايمتل يٖمرزه٣م اظمٌدفمقن سمٔمػمو طماليمف

 ؟نمغم ذيمؽ مإزم٣مضمٝم٥م أ ٥م أمإحل٣مدي ٥م أمإٞم٣ًمٞمٝم أم ومقَمٝم٥مأم  فمٛمٌمي٥م أم وؿمٛمٝم٥مأم  أىم٣مٞم٦م ديٛمٝم٥م ؽمقاء

ف هلذه ايمٛمِمقص سمًٝمْمر فمٙمٝمف آراء هذه اظمٔمتٗمدات ايمتل اؽمتٗمرت هل أيّم٣ًم فمٛمد وايمٛمٗمد اظمقصم

وهذا ايمٛمقع َمـ َمٛم٣مه٨م ايمٛمٗمد أؾمد سمٔمرو٣ًم جلرح أصح٣مزمف ٓفمتٗم٣مد ايمٛم٣مس أن ص٣مضم٤م  ،ايمٛم٣مومديـ

صم٣مٞم٤م ايمٔمٗمٝمدة ايمتل يتٌٛم٣مه٣م ص٣مضم٤م ايمٛمص اظمدروس فمعم افمت٣ٌمر إلم  فمٗمٝمدة َم٣م َمـ ايمٛمٗم٣مد ؽمٝمٗمػ

ن ايمتجرد َمـ إهقاء ذط أول إدم ايمقوم٦م ٞمٖمًف و ،قاء صٔم٤م صمداً أن جترد اإلٞم٣ًمن َمـ إه

 -وهق أؽم٣مس ايمٛمٗمد اظمٛمِمػ وايمٛم٣مصمح ،وأطمغم يمٙمٛمٗمد

َم٣م حيٚمٙمف َمـ و ،الزمد يمٛم٣م أن ٞمٌدي وصمٜم٥م ٞمٓمر هبذا إشمرهمٞمٛمٗمد أشمرًا أدزمٝم٣ًم َم٣م و هم١مذا أردٞم٣م أن ٞمحٙمؾ

ىمام ٞمٔمرف  ،د ايمٛم٣مومد وإدي٤مأو اظمّم٣مدة فمٛم ،وهذا يًتدفمل إيٗم٣مظ إهقاء اظمامشمٙم٥م ،هقى طم٣مص زمف

وَمـ هٛم٣م  ،أو نمغمي٣مً  ،٣مً يأو سمِمقير ،َمـ فمٛم٣مسه إؽم٣مؽمٝم٥م اإلشم٣مرة ويمق ىم٣من هذا إدب َمقوقفمٝم٣مً 

 ،همٙمٝمس زمٚمًتْم٣مع ٞم٣مومد إدب فمٛمد احل٘مؿ فمعم فمٚمؾ أديب أن يٖمِمؾ زمكم َم٣مدة ايمٛمص وؿمريٗمتف ايمٖمٛمٝم٥م

ديب أن يًتخدم َمٔمْمٝم٣مت ايمٛمٗمد همٝمام ٕن فمٚمٙمف صمزء َمـ ايمت٣مريخ إ 9أٞم٣م أومقل ايمٛم٣مومدو ،وفمعم ايمٛم٣مومد

جت٣مه أو َمقوقفمٝمتف  ،وأَم٣مىمـ إهاف اظمٌدع، فمر وايمٔم٣مؿمٖم٥مأَم٣مىمـ حتقل اظمُم٣م ،يٗمقيمف يمٝمٌكم يمٛم٣م همٝمف

إٓ َم٣م ٞمدر  ،ايمٗمّمٝم٥م اظمْمروضم٥م دم ايمٛمص، هم٣مهلقى ىمام هق َمٔمروف ؤمػ زمممي ٓ يٛمجق َمٛمف أضمد

واخلٝم٣مم  ،ة ىم٣مظمٔمري دم إيامٞمف وؾم٘مف٣مر ايمٛمٗم٣مد زمُمخِمٝم٣مت ىمثغموومد ضم ،همٜمق َمالزم يمٙمْمٌٝمٔم٥م ايمٌممي٥م

اظم٣مدة( و وفمٙمٝمف همٝمٚم٘مـ يمٙمٛم٣مومد أن يدرس دم ٞمِمقص اخلٝم٣مم )مخرة ايمروح ،أو صقهمٝمتف ،دم فمرزمدسمف

ويٚم٘مـ يمٙمٛم٣مومد أن يّمٝمػ يمذيمؽ ايمتحٙمٝمؾ ايمٛمٖمز هلذه ايمُمخِمٝم٥م  ،وي٠مىمد فمعم أَيام نمٙم٤م فمعم همٛمف

ٗم٣مدات ايمٛم٣مومد اخل٣مص٥م وأضم٘م٣مَمف فمعم َم٣م أٓ سمٖمًد افمت ٜمؿّ واظم ،٣ًم زمكم َمٔمتٗمد إدي٤م وٞمٖمًٝمتفداجم

وؾمٔمر  ،وإَمثٙم٥م ىمثغمة دم سم٣مرخيٛم٣م إديب وَمٗم٣مرٞم٥م زمًٝمْم٥م زمكم ؾمٔمرايمُمٔمراء ايم٘مٖم٣مر َمـ صمٜم٥م ،يٛمتٗمده

ٝمكم َمـ صمٜم٥م أطمرى يٚم٘مـ يمٙمٛم٣مومد أن يًتثٚمره دم إزمراز صقرة ٞمج٣مح هم٘مرة اإليامن ؽمالَمايمُمٔمراء اإل
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ٔمتٗمد هق ايمِمحٝمح دون أن سمدطمؾ أهقاء وأي َم ،ذاك ايمٖمُمؾو ،ايم٘مٖمر وأؽم٣ٌمب هذا ايمٛمج٣مح أو

 -ايمٛم٣مومد دم ضم٣ًمب ؿمرف َمـ إؿمراف دم اظمٛمٜم٨م آفمتٗم٣مدي

 ،٣مت إؽم٣مؽمٝم٥م يمدهم٣مع إدي٤م فمام ي٠مَمـ زمفإن اظمٔمتٗمد زمِمقرسمف ايمِمحٝمح٥م وايمقاومٔمٝم٥م هق أضمد اظمح٘مّ 

ل ايمذي ؽمالَموىمٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ ؾمٔمراء اظمٔمتٗمد اإل ،وفمٌد اهلل زمـ رواضم٥م ،همٗمد ىم٣من ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م

ضمتك يمٗمد حتقل اظمٔمتٗمد فمٛمد زمٔمض ايمُمٔمراء ىم٣ميمٛم٣مزمٕم٥م  ،وٞمٌذ فم٣ٌمدة إصٛم٣مم ،سمقضمٝمد اهللإلم  فمقيد

 :ة صمديدة يٛمت٤ًم إيمٝمٜم٣مواختذ ايمديـ أزمقّ  ،ة ايمٗمٌٙمٝم٥مزمؾ ٞمجد ايمُم٣مفمر ومد ٞمٌذ أزمقّ  ،ة ضمٗمٝمٗمٝم٥مأزمقّ إلم  اجلٔمدي

ــــــــالم ٓ أَب  ــــــــقاهرم  أيب اإلؽم  ؽم

 

ــــــٝمؿ  ــــــٝمس أو مت ــــــروا زمٗم  إذا اهمتخ

ؽمٌؾ احلؼ واخلغم إلم  ٗمد وَم٣م يزال ٞمػماس إدي٤م ايمذي ييضء ؿمريٗمفٞمٔمؿ يمٗمد ىم٣من اظمٔمت 

ويمق رضمٛم٣م ٞمٌح٧م دم َمٔمٓمؿ ايمٔمِمقر فمـ َمٔمتٗمدات إدزم٣مء وايمُمٔمراء يمقصمدٞم٣م  ،وايمٔمدل واظم٣ًمواة

وأىمثر َمـ ذيمؽ همٗمد نمدا اجلٜم٣مد دم  (ايمديـإلم  ايمٗمٌٙمٝم٥م)َمـ  ؽمالمَمٔمٓمٚمٜمؿ ومد حتقل وٓؤه زمٔمد اإل

وؽمحؼ ايمٓمٙمؿ ايمذي وومع فمعم فم٣مسمؼ  ،ٙمٜم٣م إدزم٣مء يمٛممم هذا ايمديـؽمٌٝمؾ اهلل دفمقة ضمٗمٝمٗمٝم٥م يتٚمث

وومد َمثٙم٦م ومِم٣مئد اجلٜم٣مد وآٞمتِم٣مرات فمٚمؼ هذا اظمٛمٜم٨م ايمذي ٓ يٚم٘مـ ايمتٕم٣ميض  ،اظمٓمٙمقَمكم

فمٛمف فمٛمد دراؽم٥م ٞمص َمـ ٞمِمقص ه٠مٓء ايمُمٔمراء َمـ أَمث٣مل ايمُم٣مفمر فمٌد ايمرضمٝمؿ حمٚمقد ايمذي 

 :فمـ ايمٗمدس ٣مً ر ومٙمٌف وؽمٝمٖمف دهم٣مفمؽمّخ 

 ضمــــل فمــــعم راضمتــــلؽمــــٟممحؾ رو

 

 وأيمٗمــــل هبــــ٣م دم َمٜمــــ٣موي ايمــــردى 

ـــــ  ـــــ٣مة سمً ـــــ٣م ضمٝم ـــــديؼ رّ ـهم١مَم  ايمِم

 

ـــــٝم  ـــــ٣مت يٕم ـــــ٣م مم ـــــدى ظوأَم  ايمٔم

هم٣مفمتٛمؼ زمٔمّمٜمؿ فمٗم٣مئد  ،ويمٗمد ـمٜمرت دم ايمٔمٌم احلدي٧م اجت٣مه٣مت خمتٙمٖم٥م دم فمٗم٣مئد إدزم٣مء 

 ،ىم٣مظم٣مرىمًٝم٥م)ايمٔمٗم٣مئد َمٙمحدة زمقصمقد اهلل سمٔم٣ملم وإن ىم٣مٞم٦م هذه  ،وصٖمٝم٥م َمـ صٛمع ايمٖمالؽمٖم٥م

همٝمام ٓ سم٘مُمٖمف َمـ  (ايمتقضمٝمد)يمقهٝم٥م زمٚمٖمٜمقَمٜم٣م اظمٔم٣مدي يمألدي٣من وإ واحلداشمٝم٥م ،وايمقصمقدي٥م

ىمام هق فمٛمد ايم٘مثغم َمـ  (يمف واضمد١ماإليامن زم)آطمرون فمٗمٝمدة ايمتقضمٝمد وافمتٛمؼ ، رؤيتٜم٣م هلل سمٔم٣ملم

ي٧م ايمٗمدح فمعم ايمرنمؿ َمـ حم٣مويم٥م زمٔمض إدزم٣مء دم ايمٔمٌم احلد ،إدزم٣مء وايمُمٔمراء اظمًٙمٚمكم

وؽمٙمامن  (طمٌز وضمُمٝمش وومٚمر)ىمام ضمِمؾ َمع ٞمزار وم٣ٌمين دم  ،ومٛم٣مهت٣مَمـ وايمٕمٚمز زم٣ميمذات اإلهلٝم٥م 

وٞمجٝم٤م  (ويمٝمٚم٥م ٕفمُم٣مب ايمٌحر)وضمٝمدر ضمٝمدر دم روايتف  آي٣مت ؾمٝمْم٣مٞمٝم٥م()رؾمدي دم رواي٥م 

 ،أو ايمًقريكم ،أو اظمٌميكم ،وَم٣م ي٘متٌف زمٔمض إدزم٣مء اظمٕم٣مرزم٥م (أوٓد ضم٣مرسمٛم٣م)حمٖمقظ دم رواي٥م 

 -ٚمص شمقب ايمُمٜمرةوايمٙمٌٛم٣مٞمٝمكم ممـ حي٣مول سمٗم
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٥م ضمٙمٚمف دم ايمرصمقع يمٙمجٛمّ إلم  ورىم٤م ؽمٖمٝمٛم٥م ايمٔمٙمؿ يمٝمِمؾ ،فمـ احلٗم٣مئؼ فم٣مش اإلٞم٣ًمن زم٣مضمث٣مً 

 ،وومد اؽمتخدم ىمؾ ايمقؽم٣مئؾ دم ؽمٌٝمؾ ذيمؽ ،َمـ ايمُمٝمْم٣من وطمدافم٣مً  ايمتل أطمرج َمٛمٜم٣م َم٘مراً 

إلم  دم ؽمٌٝمؾ ايمقصقل صمٜمداً  َل يٟمُل وايم٣ٌمضم٧م دم سم٣مريخ ايمٔمٙمقم وأداب ي٘متُمػ أن اإلٞم٣ًمن 

وحتٗمٝمؼ ؿمٚمقضم٣مسمف وأضمالَمف َمـ طمالل إدب دم اؽمتخدام ايمٗمّم٣مي٣م  ،وايمت٘مٝمػ َمع زمٝمئتف ،هدهمف

ْمقر إصمٛم٣مس دم سم اؽمتخدَمقهو ،همٖمل سمٗمًٝمؿ إٞمقاع إدزمٝم٥م اؽمتخدم ايمٛمٗم٣مد ايمٔمٙمؿ ،ايمٔمٙمٚمٝم٥م

ونمغمه٣م  (آؽمتٛمت٣مج ,ٗمراء آؽمت) ودم اسم٣ٌمع َمٛم٣مه٨م -دم ووع سم٣مريخ إدبو ،وٞمٓمري٣مسمف إدزمٝم٥م

همٝمٜم٣م َمـ  الزمدهم ،َمـ اظمٛم٣مه٨م طمّمقع يمٙمٔمٙمؿ وايمٛمٗمد زم٣مفمت٣ٌمره همٔم٣ميمٝم٥م ذوومٝم٥م همٛمٝم٥م َمٔمرهمٝم٥م فمٙمٚمٝم٥م

 ،وىمُمػ ٞمقاضمل اجلامل همٝمف ،وحتٙمٝمٙمف وسمٖمًغمه ،اؽمتخدام َمٛم٣مه٨م ايمٔمٙمؿ دم دراؽم٥م ايمٛمص وهمٜمٚمف

إهمٔم٣مل دم ايمٛمص  همٔمٙمؿ اإلضمِم٣مء يٖمٝمد ايمٛم٣مومد دم َمٔمرهم٥م أٞمقاع ،همٝمف َمـ ايمٔمٙمؿ ٓزمدوىمؾ ذيمؽ 

 -وظم٣مذا اؽمتخدم إدي٤م هذا ايمٛمقع َمـ إهمٔم٣مل فمعم نمغمه ،وفمدد ىمؾ ٞمقع ،اظمدروس

دراؽم٥م إدب ايمٛمٗمدي٥م ايمتل هب٣م يٚم٘مـ يمٙمٚمتٙمٗمل  ايمٔمٚمٙمٝم٥م أيمٝم٦ًم اظمٛم٣مه٨م ايمٔمٙمٚمٝم٥م هل يم٤ّم 

 -؟وهمٜمٚمف وحتٗمٝمؼ أهداهمف

واؽمتٔم٣مرة  ،ضزمٔمّمٜم٣م َمـ زمٔم ٓ يٚم٘مـ ٕضمد َمـ ايمٛم٣مس أن يٛم٘مر اومؼماض اظمٔم٣مرف وايمٔمٙمقم

وومد ـمٜمر هذا ايمٛمقع َمـ  ،َمِمْمٙمح٣مهت٣م دم فم٣مَل سمتقؽمع همٝمف دائرة ايمٔمٙمقم واظمٔم٣مرف وأداب

اظمٛم٣مه٨م إشمر ايمٛمٜمّم٥م ايمٔمٙمٚمٝم٥م وايمٖم٘مري٥م وإدزمٝم٥م ايم٘مٌغمة ايمتل ـمٜمرت دم إزمح٣مث ايمٔمٙمٚمٝم٥م 

وأصؾ  ،ذيمؽ أزمح٣مث همٙمًٖم٥م ايمٔمٙمقم وٞمٓمري٣مت ايمتْمقر ٤َم ص٣مضَم  ،طم٣مص٥م دم فمٙمؿ احلٝم٣مة ،وايمْمٌٝم٥م

 ,وسمْمٌٝمؼ ذيمؽ فمعم ايمٔمٙمقم اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م )إطمالق  ،صمٛم٣مس فمٛمد احلٝمقان واإلٞم٣ًمنإ

ورأوا أٞمف َمـ  ،وومد اومتٌس ٞمٗم٣مد إدب ودارؽمقه زمٔمض هذه ايمٔمٙمقم وإدب( ,فمٙمؿ ايمٛمٖمس

 ،اظمٚم٘مـ سمْمٌٝمٗمٜم٣م فمعم إدب هم٘مت٤م زمٔمّمٜمؿ دم سمْمقر أٞمقاع إدب ىمتْمقر ايمُمٔمر وايمٗمِم٥م

يزفمؿ أن هذا  ٜمؿزمٔمّموإذا ىم٣من  9واخلْم٣مزم٥م واظمٗم٣مَم٥م ،واخل٣مؿمرة وايمرؽم٣ميم٥م ،واظمنضمٝم٥م واظمٗم٣ميم٥م
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ايمٛمقع َمـ ايمٛمٗمد ٓ خيٙمق َمـ ايمتٔمًػ هم١من هذا اظمٛمٜم٨م ي٣ًمفمد اظمٛم٣مه٨م إطمرى دم سمٖمتٝمؼ أفمامق 

وحم٣موٓت ايمٛمٗم٣مد  ،وإذا ىم٣من زم٣مإلَم٘م٣من أن ٞمًتٖمٝمد َمـ َمٔمْمٝم٣مت ايمٛمٓمري٣مت ايمٔمٙمٚمٝم٥م ،ايمٛمص إديب

وفمٙمٝمٛم٣م أن  ،زمحرهمٝمتٜم٣م دم جم٣مل إدب هم١مٞمف فمٙمٝمٛم٣م أٓ ٞمنف دم إطمذ ،دبدم سمْمٌٝمٗمٜم٣م دم ؽم٣مضم٥م إ

أو  ،إذا سمُمٌع هب٣م ايمٛم٣مومد، ٕن روح ايمٔمٙمؿ هل روح أطمالومٝم٥م 9ٞمٟمطمذ زمروح ايمٔمٙمؿ ٓ زمٛمٓمري٣مسمف ضمرهمٝم٣مً 

همٝمٜم٣م نمغم َم٣ٌميمغ وٓ  دم أضم٘م٣مَمف َمقوقفمٝم٣مً  أو َم٠مرطمف اؽمتْم٣مع أن ي٘مقن َمٗمتِمداً  ،دارس إدب

ووـمٝمٖم٥م  ،ويٌٛمل ضم٘مٚمف فمعم َم٣م مجع َمـ َمٔمٙمقَم٣مت وشمٝمٗم٥م ،ئؼ وايمتٖم٣مصٝمؾ احلٗم٣مَمنف يتٗمٍّم 

ومتٝمٝمز َم٣م همٝمٜم٣م َمـ  ،ايمٛم٣مومد ودارس إدب واظم٠مرخ إديب إدراك اظمٖم٣مروم٣مت زمكم ٞمٓمري٣مت ايمٔمٙمؿ

همٗمد ضم٘مؿ ايمٛمٗم٣مد اظمٔم٣مسون فمعم زمٔمض ايمُمٔمراء ايمِمٔم٣ميمٝمؽ أهنؿ ىم٣مٞمقا  ،هم٣مئدة يمألدب

وهذا وإن ىم٣من همٝمف  ،وئمْمقن يمٙمٖمٗمراء نمٛمٝم٣مء اطمتالؽم٣مً ٕهنؿ ىم٣مٞمقا يٟمطمذون َمـ إ 9اؾمؼماىمٝمكم

 -هم١من روضمف يدل فمعم إٞم٣ًمٞمٝم٥م زمٔمض ايمُمٔمراء ايمِمٔم٣ميمٝمؽ زمٔمض اجلقر،
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يمٖمٜمؿ ايمٔمِمقر إدزمٝم٥م َمـ طمالل  اً ّن ٝمَ َمُ  ٓ يٛمٖمؽ اظمٛمٜم٨م ايمت٣مرخيل ايمذي يٗمدم يمٙمٛم٣مومد َمٛمٜمج٣مً 

ايم٘مثغم َمـ ايمٗمّم٣مي٣م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م اظمتٔمٙمٗم٥م  ٕدزم٣مء ضمقلومراءسمف ظم٣م ؽمْمرسمف أومالم ا

وإٞمف ظمـ ٞم٣مهمٙم٥م ايمٗمقل أن ٞمتحدث فمـ ـمقاهر أدزمٝم٥م زمرزت فمعم َمر ايمٔمِمقر دفم٦م إيمٝمٜم٣م  ،زم٣مإلٞم٣ًمن

سمتحدث فمـ  هم١مذا َم٣م ومرأٞم٣م أؾمٔم٣مراً  ،وهم٘مري٥م ،وهمٙمًٖمٝم٥م ،وؽمٝم٣مؽمٝم٥م ،واومتِم٣مدي٥م ،أؽم٣ٌمب اصمتامفمٝم٥م

ىمام  ،وسم٠مىمد فمعم ضورة آٞمٗمٝم٣مد هل٣م دم ضم٣ميم٥م ايمرؾمد وايمٕمرازم٥م، ٛمٖمسأمهٝم٥م ايمٗمٌٙمٝم٥م وَم٘م٣مٞمتٜم٣م دم ايم

 :يٗمقل أضمد ايمُمٔمراء اجل٣مهٙمٝمكم

ـــ٥مَ  ــــ نمزّي ـــ٣م إٓ َم ـــ٣م أٞم ـــقْت  وَم  إن نم

 

ــــ وإن سمرؾمــــد نمقيــــ٦ُم    رؾمــــدِ أ ٥مُ نمزّي

ذيمؽ ي٘متُمػ َم٘م٣مٞم٥م ايمٗمٌٝمٙم٥م دم ٞمٖمقس أهمراده٣م وخيرج زمٛمتٝمج٥م َمٖم٣مده٣م أن ايمقٓء  أَمـ يٗمر 

دم ايمٔمٌم إَمقي ي٘متُمػ  ضىمذيمؽ َمـ يٗمرأ ؾمٔمر ايمٛمٗم٣مئ ،ٙمٝمكمهيمٙمٗمٌٝمٙم٥م أَمر َمٗمدس فمٛمد اجل٣م

ؽمٌٌف حم٣مويم٥م طمٙمٖم٣مء زمٛمل أَمٝم٥م إيٗم٣مد  ،وَم٣م صمره َمـ ومتؾ وسممميد وؽمجـ ،أن ايمٌماع فمعم اخلالهم٥م

ؾمٔمر ايمٕمزل ايمٔمذري  أوَمـ يٗمر ،ٞم٣مر ايمٖمتٛم٥م زمكم ايمٗم٣ٌمئؾ يمٌمف ٞمٓمره٣م فمـ ايمٌح٧م فمـ ايمًٙمْم٥م

حلٌٜمؿ إٞمام صم٣مء زم٤ًٌم فمٖم٥م ٞمٖمقس  ةٌٝمٙم٥م زمٛمل فمذروم إطمالص أزمٛم٣مء أنّ  :َمٜمّٚم٥مٞمتٝمج٥م إلم  خيٙمص

 -اإلطمالص دم ضمٌٜمؿ فمعم أٞمف ومّمٝم٥م ضم٣مؽمٚم٥م ٓ ٞمٗم٣مش همٝمٜم٣مإلم  أزمٛم٣مء هذه ايمٗمٌٝمٙم٥م وٞمٓمرهتؿ

وَم٣م أهمرزت أؾمٔم٣مرهؿ َمـ  ،وىمذيمؽ يمق أٞم٣م ومرأٞم٣م أؾمٔم٣مر ايم٘مثغم َمـ ايمُمٔمراء ايمٔم٣ٌمؽمٝمكم

س خمتٙمْم٥م َمـ ايمٖمرس إٞمام صم٣مء زمٖمٔمؾ وصمقد فمٛم٣م (ؾمٔمقزمٝم٥م ,سمِمقف  ,زهد  ,زٞمدوم٥م )سمٝم٣مرات 

 -وإسمراك وايمٔمرب أشمرت دم أهم٘م٣مره٣م فمعم َمًغمة إدب دم هذا ايمٔمٌم

ايمٓمقاهر إدزمٝم٥م وسافمٜم٣م ظم٣م   همٜمؿإن اظمٛمٜم٨م ايمت٣مرخيل زمٟمزمٔم٣مده اظمختٙمٖم٥م ي٣ًمفمدٞم٣م فمعم

 -يمٙمٚم٠مشمرات آصمتامفمٝم٥م وايمٔمٗمدي٥م وايمًٝم٣مؽمٝم٥م َمـ أشمر

َمًغمة ضمٝم٣مسمٛم٣م اظم٣موٝم٥م واحل٣مضة ٞم٘متُمػ إٞمٛم٣م وٞمحـ ٞمٗمرأ ايمت٣مريخ إديب يمٗم٣مهمٙم٥م إدزم٣مء دم 

وىمٝمػ يٚم٘مـ يمٙمٛم٣مومد  ،َمدى ومدرة اظمٛمٜم٨م ايمت٣مرخيل فمعم إَمدادٞم٣م زمِمغمورة ايمٖم٘مر دم هذه اظمًغمة
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أو  ،أو ـم٣مهرة َمـ ايمٓمقاهر ايمٛمٖمًٝم٥م ،أو صمٛمس ،إديب أن يٖمن ؽم٤ٌم ـمٜمقر ٞمقع َمـ ايمُمٔمر

 -آصمتامفمٝم٥م

ضمٝم٧م يتٟمىمد أن هذه  ،٦م يمٙمٛمٓمرقن فمعم إؿمالل زمُم٘مؾ َمٙمٖميمٗمد وومػ ايمُمٔمراء اجل٣مهٙمٝم

ايمٓم٣مهرة َمٌٔمثٜم٣م آهندام احلّم٣مري ايمذي وومع دم اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م زم٤ًٌم سمُمت٦م ايمٗم٣ٌمئؾ ايمذي 

أٞم٣م أدب وىمذيمؽ يمق ومر -وهجر ايمً٘م٣من وسمٛمٗمٙمٜمؿ وزمٔمدهؿ فمـ َم٣ًمىمٛمٜمؿ ،أدى يم٘مثرة ايمرضمٝمؾ

كم َمـ ٓىمتُمٖمٛم٣م أن ؽمٔمل ايمٝمٜمقد يمْمرد ايمٔمرب ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم 5856ٞم٘م٥ًم ايمتُم٧ٌم زم٣مٕرض زمٔمد 

 -حتّدي٣مً يمٙمِمٜم٣ميٛم٥موهجره٣م  ،فمدم ايمرضمٝمؾ فمـ أروٜمؿإلم  همٙمًْمكم دهمع فمرب همٙمًْمكم

أدزمٝم٥م  ٣مً وهمٛمقٞم ،فمٙمٝمف زَمـ ؿمقيؾ يٖمرز يمٛم٣م ـمقاهر أدزمٝم٥م َمتٛمقفم٥م إن ايمت٘مدس إديب ايمذي يٚمرّ 

واومتِم٣مدي٥م  ،ؽمٝم٣مؽمٝم٥مو ،وفمٗمدي٥م ،َمدارس أدزمٝم٥م سمٖمرزه٣م ضورات اصمتامفمٝم٥م وإٞم٣ًمٞمٝم٥مو َمتُمٔم٥ٌم

فمٛمد دراؽم٥م إدب وسمٟمؿمغمه  ٓزمدوأٞمف  ،يمٖم٘مري٥م وايمٔم٣مؿمٖمٝم٥م يم٘مثغمَمـ اظم٠ميمٖم٣متسمُم٘مؾ اخلٙمٖمٝم٥م ا

وايمٛمٗمد ايمت٣مرخيل هق ايمذي يٖمن هذه ايمٓمقاهر  ،وسمٟمرخيف َمـ إزمراز هذه ايمٓمقاهر وأؽم٣ٌمهب٣م وفمٙمٙمٜم٣م

ٕٞمف ئمٛمك زم٣ميمٖمٜمؿ وايمتٖمٜمٝمؿ أىمثر َمـ فمٛم٣ميتف زم٣محل٘مؿ  9ؾمخِمٝم٣مهتؿو َم٠ميمٖم٣مت ايم٘مت٣مبو ،إدزمٝم٥م

هذا ايمٛمقع َمـ ايمٛمٗمد ي٠مَمٛمقن أن سمٖمًغم إلم  ايمٛمٗم٣مد ايمذيـ يٚمٝمٙمقنو ،ايمٛمٗمدي٥مايمٛمٗمدي واظمٖم٣موٙم٥م 

ىمثغمًا َم٣م يتجف أصح٣مب هذا ايمٛمقع َمـ و ،ايمٓم٣مهرة إدزمٝم٥م ي٣ًمفمد ايمٗم٣مرئ دم احل٘مؿ فمعم أصح٣مهب٣م

ٕهنؿ ئمتٗمدون أن أصح٣مب  ٥9ماظم٠ميمٖم٣مت ايمرئٝمًإلم  ٓ ، ىمؾ فمٌماظم٠ميمٖم٣مت ايمث٣مٞمقي٥م دمإلم  ايمٛمٗمد

أٞمف جي٤م َمع سمٖمًغم ايمٓمقاهر إلم  قي٥م َمرآة ص٣مدوم٥م يمٔمِمقرهؿ َمع يمٖم٦م آٞمت٣ٌمهاظم٠ميمٖم٣مت ايمث٣مٞم

حتًس يممَم٣مل ايمتل و ،احل٣مض اظمحٝمط هبؿو ،إدزمٝم٥م واظم٠ميمٖم٣مت وايمُمخِمٝم٣مت َمٔمرهم٥م اظم٣ميض هلؿ

يدرس اظم٠ميمػ  زم٣مظمٛمٜم٨م ايمت٣َّمرخيل ٕن َمـ يٟمطمذو -ـ سمٟمشمر هبؿوَم ،جتقل دم ٞمٖمقؽمٜمؿ دم سمٙمؽ إي٣مم

ؾم٣مَمالً و ،وومّم٣مي٣م َمتٔمٙمٗم٥م زم٣مإلٞم٣ًمن يمٝم٘مقن ضم٘مٚمف صحٝمح٣مً  ،٣مب٠ميمٖم٣مت وىمتّ وَم٣م حيٝمط زمف َمـ َم

 -أو اظمقوقفمل ،زمٌمف ايمٛمٓمر فمـ َمٛمٜم٨م ايمٛم٣مومد ايمذايت
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 يف دساعخ األدة ادلنيظ انهغٌُ

 ،٣م زمف إهم٘م٣مر وايمٔمقاؿمػ واظمُم٣مفمروهل ايمثقب ايمذي سمتزيّ  ،ايمٙمٕم٥م اظم٣مدة إؽم٣مؽمٝم٥م يمألدب دُّ ٔمَ سمُ 

أو اإلضم٣ًمس  زم٣مء دم صٛم٣مفم٥م ٞمِمقصٜمؿ ايمٗمدرة فمعم إطمّم٣مع ايمٖم٘مرةدئم٣مٞمٝمف إ وأىمثر َم٣م

ويمق أٞمٛم٣م  ،إذ يًتٗمر اإلزمداع إديب دم ايمٔم٣ٌمرة ويً٘مـ دم نم٣مزم٣مهت٣م 9واظمُم٣مفمر وايمٔمقاؿمػ يمأليمٖم٣مظ

ٙمٕم٥م دم أضمد صمقاٞمٌٜم٣م هم٣ميم، َمقت ايمٔمٚمؾ إديبإلم  همِمٙمٛم٣م ايمٖم٘مر واظمُم٣مفمر فمـ ايمٔم٣ٌمرات ٓٞمتٜمٝمٛم٣م

 إدب ىمالمه٣م هم٣ميمٙمٖمظ واظمٔمٛمك مه٣م ؾمٖمرسم٣م اظمٗمص دم، إلزمداع ايمٖمٛملفمـ صم٣مٞمٌل ا، وؽمٝمٙم٥م يمٙمتٔمٌغم

 ،آطمرإلم  ايمْم٣مئر ضمكم يريد أن يتٛمٗمؾ أو يتحرك َمـ َم٘م٣من ٣مزمؾ مه٣م صمٛم٣مضم ،يٗمْمع فمٛمدَم٣م سمتحدث

أو حيٙمؼ دم ؽمامء احلٝم٣مة واإلظم٣مم زم٣ميمٙمٕم٥م إضم٣ًمؽم٣مً وَمٔمرهم٥م فمٗمٙمٝم٥م وٞمٖمًٝم٥م وضمٝم٣مسمٝم٥م وىمقٞمٝم٥م هق ه 

أن يمأليمٖم٣مظ ىمٕمغمه٣م َمـ اظمخٙمقوم٣مت أرواضم٣ًم جي٤م أن ٞمتٔمرف فمعم اإلزمداع وه٥ٌم إؽمٙمقب ذيمؽ 

ويم٘مٛمف يمٝمس ايمٖم٣مصؾ دم احل٘مؿ فمعم  ،وَمٔمرهم٥م فمٙمقم ايمٙمٕم٥م أؽم٣مد يمِمٛم٣مفم٥م ايمٛمص إديب ،هه٣م

وسمٓمٜمر هذه  ،اظمٔمرهم٥م ايمٔم٣مؿمٖمٝم٥م وايمٛمٖمًٝم٥م واإلٞم٣ًمٞمٝم٥مإلم  وَمـ اظمٖمؼمض همٝمٛم٣م أن ٞمتج٣موزه٣م ،ايمٛمص

ىمام  ،هبذه ايمٙمٕم٥م دم اؽمتٔمامٓهت٣م اظمختٙمٖم٥م ٘م٣مسم٤م فمعم اإلضم٣ًمساظمٗمدرة دم ايمٙمٕم٥م َمـ طمالل َمٗمدرة ايم

 ،أن ايمٛمٗمد ايمٙمٕمقي يتْمٙم٤م َمـ ايمٛم٣مومد َمٔمرهم٥م سمْمقر دٓٓت إيمٖم٣مظ احلًٝم٥م واظمٔمٛمقي٥م وايمٔم٣مؿمٖمٝم٥م

 ويم٘مـ دٓٓهت٣م اظمٔمٛمقي٥م وايمٔم٣مؿمٖمٝم٥م َمتحقيم٥م َمـ فمٌم ،همدٓٓت إيمٖم٣مظ اظم٣مدي٥م ومد سم٘مقن شم٣مزمت٥م

وَمـ  ،اظمٔم٣مين آؾمتٗم٣مومٝم٥م يمأليمٖم٣مظإلم  وؽم٣مئؾ أدائٜمؿ زمرصمقفمٜمؿوايم٘مت٣مب جيددون َمـ  ،فمٌمإلم 

طمِم٣مئص ايمٛم٣مومد متٝمٝمزه زمكم اظمٔم٣مين آؾمتٗم٣مومٝم٥م وآصْمالضمٝم٥م َمـ طمالل ومدرسمف فمعم ايمتٛمٗمؾ دم 

ويم٘مٛمٜم٣م يمٝم٦ًم  ،ٌعتَّ هم٣ميمٗمقافمد دم إدب أؽمس سمُ  ،ه٣مَمش احلري٥م ايمتل سمتٝمحٜم٣م يمف ايمٗمدرة اإلزمدافمٝم٥م

ويم٘مـ هذا  ،أو إؽم٣ميمٝم٤م اظمٔمروهم٥م ،أو ايمٌالنم٥م ،قافمد ايمٛمحقهمٗمد خيرج إدي٤م فمعم وم ،ضمرهمٝم٥م

وٓ ي٘مقن اخلروج فمعم اظمٟميمقف دم  ،أو أن ي٘مقن َمػمجم٣مً  ،اخلروج إَم٣م أن ي٘مقن دون سم٘مٙمػ

وايمٛم٣مومد ايمذي يريد أن خيدم ٞمٗمده حي٣مرب أؽمٙمقب ايمذاىمرة دم اؽمتخدام  ،إزمدافم٣مً  إدب دائامً 

ونمدا ص٣مضمٌٜم٣م َمِم٣مزم٣ًم  ،ضمتك أصٌح٦م ممجقصم٥م ايمتل ؿم٣مل اؽمتٔمامهل٣م اظمِمْمٙمح٣مت اظمحٖمقـم٥م

 وٓ سمٗم٣مس شمروة ايمٙمٕم٥م زم٘مثرة َمٖمرداهت٣م زمٗمدر َم٣م سمٗم٣مس زمثروهت٣م ايمٖم٘مري٥م ،زم٣ميم٘مًؾ ايمٛمٗمدي
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َم٣م يٚمٝمز ايم٘مت٣مزم٥م و ،ايم٘م٣مسم٤م أن ئمتػم اظم٣مدسمكم َمٌدأيـ خمتٙمٖمكم يمٙمٛم٣مومد أو َمع أٞمف ٓ يِمح ايمٔم٣مؿمٖمٝم٥مو

إلضم٣ًمس زم٣ميمٖم٘مر َمـ طمالل َم٣م يٗمقم زمف همٝمٜم٣م ايمٖم٘مر زم٣مإلضم٣ًمس وا اجلٝمدة فمـ نمغمه٣م َم٣م يٚمرُّ 

اخلْمر اظمحدق زم٣ميم٘مت٣مزم٥م هق صمٖم٣مف ايمٖم٘مر و ،حيس زمٔمٗمٙمفو ،ضمٝم٧م يٖم٘مر زمٗمٙمٌف ،ايم٘م٣مسم٤م ايمٖمذُّ 

زمؾ يٟميت َمـ ؿمريؼ  ،سمٔمٌغم طم٣مصإلم  ٕن ايمتٙمقيـ ايمٔم٣مؿمٖمل يمٙمٖم٘مرة ٓ حيت٣مج 9وسمٛم٣مشمر َمزق ايمٔم٣مؿمٖم٥م

وزم٧م ايمٖم٘مرة دم  ،خدام أدوات ايمرزمطوَمـ طمالل اؽمت ،زمٛم٣مء اجلٚمٙم٥م سمٗمريرًا أو سمٔمج٣ًٌم أو اؽمتٖمٜم٣مَم٣مً 

يمٙمٔمٗمؾ و ،أن يمٙمُمٔمقر َمٛمْمٗمفإلم  ٣مهٌتَمع آٞم زم٣مؽمتخدام َمٛمٜم٨م اظمٛمْمؼ اإلضم٣ًمس أَمر َمًتْم٣مع

ٕن دم ىمؾ  ،هم٣ميم٘مت٣مزم٥م صٖم٥م وَمقه٥ٌم ،إضم٣ًمؽمف أو أهم٘م٣مره داؽمتٛمٖم٣مإلم  ام يْمٚمئـ ايم٘م٣مسم٤مومٙمّ  ،َمٛمْمٗمف

د ضمتك فمثر فمعم ؾمخِمٝمتف د اظمتٛمٌل ايم٘مثغم َمـ ايمٗمِم٣مئهمٗمد ؽمقّ  ،ؾم٣مفمر أو ٞم٣مشمر ٞم٣مومد ىم٣مَمـ

 ،ضمد اخلٖم٣مءإلم  همٚمٗمٝم٣مس اجلقدة دم صٛم٣مفم٥م ايمٛمص إديب أن سم٘مقن صٛمٔمتف حم٘مٚم٥م ،ايمُمٔمري٥م

ايمٛمٖمس  ٣مإيمٖم٣مظ وَمقؽمٝمٗم ٣موزمكم َمقؽمٝمٗم (زمحٝم٧م سمٌدو ؿمٌٝمٔمٝم٥م َمتٚمثٙم٥م دم أؽمٙمقب )ايمًٜمؾ اظمٚمتٛمع

ـ همٚم ،ايمٛمٖمس وإيمٖم٣مظ ٣مَمـ يًتْمٝمع َمْم٣مزمٗم٥م ايمٖم٘مرة ظمقؽمٝمٗم ويم٘مـ ايم٘م٣مسم٤م ايمٖمذ ،هم٣مرق

َمٗمتّمٝم٣مت اظمٛمٜم٨م ايمٙمٕمقي يمٙمٛمٗمد ايمتٖمريؼ زمكم إيٗم٣مع ايمٛمثر ووزن ايمُمٔمر دم جم٣مل اؽمتٔمامل إيمٖم٣مظ 

هم٣ميمزَمـ ايمذي سمًتٕمرومف اجلٚمٙم٥م دم ٞمْمٗمٜم٣م هق َم٣م يِمْمٙمح فمٙمٝمف  ،واظمٖمردات دم إفمامل إدزمٝم٥م

٣مزمؼ همٖمل ايمٛمثر سمتْم ،وسمردد ـم٣مهر صقسمٝم٥م فمعم َم٣ًمهم٣مت زَمٛمٝم٥م َمت٣ًموي٥م وَمتٗم٣مزمٙم٥م هق اإليٗم٣مع ،زم٣ميم٘مؿّ 

 ،ودم ايمُمٔمر سمت٣ًموى هذه ايمقضمدات اإليٗم٣مفمٝم٥م ،ايمقضمدات اإليٗم٣مفمٝم٥م َمع ايمقضمدات ايمٙمٕمقي٥م

 ،يٚمٝمز ايمٛمٗم٣مد زمكم ٞمقفمكم َمـ إؽم٣ميمٝم٤م ايمٛمثري٥م إؽمٙمقب اظمتٚمقج اظمتٚمٝمز زمْمقل اجلٚمٙم٥مو

وايمٗمرآن ايم٘مريؿ حيتقي فمعم هذيـ ايمٛمقفمكم هم٣ميمًقر  ،وإؽمٙمقب اظمٜمُمؿ اظمتٚمٝمز زمٗمٌم اجلٚمٙم٥م

زمكم إؽم٣ميمٝم٤م ئمتٚمد فمعم  ايمتٚمٝمٝمزو ،أؽمٙمقهب٣م ممقج ٞمٝم٥مايمًقر اظمدو ،َمٜمُمؿ ٣ماظم٘مٝم٥م أؽمٙمقهب

إيمٖم٣مظ  ٣مير وآٞمًج٣مَم٣مت ايمِمقسمٝم٥م دم َمقؽمٝمٗموأؽمٙمقب اخلْم٣مزم٥م نمغم أؽمٙمقب ايمتٗمر ٣ماظمقؽمٝمٗم

ؿمرق  ،)خم٣مرج احلروف أؾمٌٔمٜم٣م ايمٔمرب دراؽم٥م َمـ طمالل فمٙمؿ ايمتجقيد وايمٗمراءات ايمٗمرآٞمٝم٥م

ووصمقه اؽمتٔمامل إهمٔم٣مل  ،َمـ وومع إصقات ظمٔم٣مين اظمٛمٌثٗم٥مارسم٣ٌمط اإلم  ايمٛمْمؼ هب٣م( إو٣مهم٥م

 -وإؽمامء اظمرسمٌْم٥م هب٣م
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هذه ايمِمٖم٥م ايمتل جتٔمؾ إدزم٣مء ، َمـ نم٣مي٣مت إدب اظمتٔم٥م واجلامل يٛم٘مر أنّ  ٓ يًتْمٝمع أضمد أنْ 

يزال اظمحؽ إول دم ايم٘مُمػ وومد ىم٣من فمٙمؿ اجلامل وَم٣م  ،ي٠مدون ٞمِمقصٜمؿ إدزمٝم٥م زمُم٘مؾ مجٝمؾ

 فمـ ؽمحري٥م ايمٛمص إديب-

ايمٔمِمقر دم إوٖم٣مء شمقب ايمٗمداؽم٥م فمعم ايم٘مثغم َمـ ايمٛمِمقص  يمٗمد أؽمٜمؿ فمٙمؿ اجلامل فمعم َمرّ 

وإذا ىم٣من ايمٛمٗم٣مد حي٘مٚمقن فمعم مج٣ميمٝم٥م ٞمص َمـ طمالل  ،إدزمٝم٥م ظم٣م ئٌمثف َمـ َمتٔم٥م ورو٣م دم ايمٛمٖمس

هم١مٞمام يٛمًقن دم أضم٘م٣مَمٜمؿ ايمٛمٗمدي٥م أن  ر وافمدةأو أهم٘م٣م ،أو َمٔم٣مين أؽم٣مؽمٝم٥م ،اؽمتخدام أيمٖم٣مظ َمٔمٝمٛم٥م

أ رَ ٗمْ َم٣م سمزال سمُ  (ٗم٣متاظمٔمٙمّ )همٗمِم٣مئد ؾمٔمراء َمـ أَمث٣مل ، روح ايمٔمٚمؾ إديب هق ه َمٌٔم٧م اجلامل همٝمف

وهل َم٣م سمزال حتٚمؾ ومٝمٚمٜم٣م اجلاميمٝم٥م ٞمٖمًٜم٣م فمعم  ،ئ٥م فم٣مم ضمتك يقَمٛم٣م هذاَمٛمذ أىمثر َمـ أيمػ ومخًٚم

فمعم ؾمٜم٣مدات فمٙمٝم٣م دم فمٙمقم ايمٙمٕم٥م وإدب وايمٛمٖمس ايمرنمؿ أن ؾمٔمراء هذه اظمٔمٙمٗم٣مت َل يتحِمٙمقا 

 ،أو ظمٗم٣مَم٣مت اهلٚمذاين ،أو يم٘مت٤م اجل٣مضمظ ،وإن ٞمٓمرة َمتٖمحِم٥م ٕؾمٔم٣مر اظمتٛمٌل ،وآصمتامع

 ،هبق اظمتٙمٗملإلم  مج٣ميمٝم٥م إدب هل اظمدطمؾ ايمقضمٝمد ايمذي يٗمقد إدي٤م واحلريري يمت٠مىمد فمعم أنّ 

 ،آؽمتحقاذ فمعم ٞمٖمس اظمتٙمٗمل ٥م ايمٛمصد فمعم ضمٗمٝمٗم٥م ومدرة مج٣ميمٝمايمتٟمىمٝمإلم  وايمذي يدهمٔمٛم٣م

وهذا ٓ ئمٛمل أن اطمتٝم٣مر ٞمص َمـ ايمٛمِمقص  ،وايمًٝمْمرة فمعم َمُم٣مفمره وصمذهب٣م ٞمحق هذا ايمٛمص

وإٞمام يمقصمقد ومّم٣مي٣م  ،إدزمٝم٥م فمعم أٞمف ٞمٚمقذج زم٤ًٌم ومدرة ص٣مضمٌف فمعم ؽم٘م٤م فمٛم٣مس اجلامل همٝمف

 -أطمرى دم هذا ايمٛمص سمًٜمؿ دم زمٔم٧م روح احلٝم٣مة همٝمف

وهق ايمٗمّمٝم٥م ايمُم٣منمٙم٥م ظمٌدع ايمٛمص  ،رىم٣من وأفمٚمدة ايمٛمص إديب اخل٣ميمدضمد أأإن اجلامل هق 

حت٦م  وٓ يٚم٘مـ ٕي ٞمص َمـ ايمٛمِمقص أن يٖمقز زمٙمْم٣مهم٥م اخلٙمؼ دون أن يٚمرّ  ،وظمتٙمٗمٝمف وٞم٣مومده

 ٞمف ايمْمريؼ إَمثؾ ٓىمتُم٣مف ّه ٕ 9إزمراز هذا اظمٛمٜم٨موَمـ هٛم٣م ىم٣من ايمؼمىمٝمز فمعم  ،ؾمجرة اجلامل

 -طمٙمقد ايمٛمِمقص إدزمٝم٥م
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ويًٜمؿ دم زمٙمقرة َمدارس  ،َمـ رىم٣مئز إدب رىمٝمزة َمٜمٚم٥م احلدي٧م ٙمؿ اجلاملويُم٘مؾ فم

َمـ وٚمـ هذه اظمدارس اظمٛمٜم٨م ايمُم٘مقم و ،وَمذاه٤م أدزمٝم٥م سمرى دم اجلامل هدهم٣ًم أؽم٣مؽمٝم٣ًم يمألدب

يمف ومقاٞمكم طم٣مص٥م يم٘مامل ايمٔمٚمٙمٝم٥م إدزمٝم٥م سمتٚمٝمز  وأنّ  ،ايمذي َم٣ميزال طم٣ميمٝم٣ًم َمـ أي حمتقى وَمّمٚمقن

وسم٘مره ىمقن إدب وؽمٝمٙم٥م  ،وإطمالومٝم٥م ايمتل سمٛمٟمى زم٣مٕدي٤م فمـ ايمٗمٝمقد فمـ ايمٗمقاٞمكم آصمتامفمٝم٥م

وإذا وصمدٞم٣م ذيمؽ هم١مٞمام  ،ٕٞمف يمٝمس َمٜمٚم٥م إدي٤م ايمتٔمٙمٝمؿ 9ٗمل اظم٣ٌمذٙمُ يمٙمقفمظ اخُل  ٣مً يمٙمدفم٣مي٥م وَمرىمٌ

وىمؾ أدب ٞمٙمٚمس  ،ٕن إدب أطمالومل دون أن يتٗمٝمد زم٣مٕطمالق 9نمغم َمٗمِمقدو ي٘مقن فمرو٣مً 

َمٛمٜم٣م إدب زم٣مٕطمالق و ،َل سمٛمدَم٨م ايمٖمٛمقن اجلٚمٝمٙم٥م اوإذ ،ف إدزمٝم٥مرائح٥م ايمدفم٣مي٥م همٝمف يٖمٗمد صٖمت

 ،وَمٛمف إدب أداة يمٙمتًٙمٝم٥م ،زمذاسمف يِمٌح ايمٖمـ زمُم٘مؾ فم٣مم ايمتل متٛمح هذه ايمٖمٛمقن ايمنور اظمًتٗمؾ

 :وَمـ أهؿ أؽم٣مؽمٝم٣مت اظمذه٤م ايمُم٘مقم

 ووؽمط يتٟميمػ َمـ زمداي٥م ،ايمٔمٚمؾ إديب ىماًل واضمدًا ٓ اٞمٗم٣ًمم همٝمف نَمؾ: ضمٝم٧م ي٘مقايمت٘م٣م , 5

 -دهٔمْ ٕٞمف اسم٣ًمق ذايت حلٝم٣مة خمتٙمٖم٥م همٜمق َمٛمْمٗمل َمـ ضمٝم٧م زمُ  9هن٣مي٥مو

ايمتٛم٣منمؿ: ايمذي حيقي فمعم سمٔمٙمٝمؾ يمٙم٤ًٌم ايمذي جئمؾ هذا ايمٔمٚمؾ إديب فمعم هذه  , 1

 - وىمٝمٖم٣مً أو سمٙمؽ ضمتك يٌٗمك هذا ايمٔمٚمؾ إديب َمتامؽم٘م٣ًم وَمتٛم٣مؽم٤م إصمزاء همٝمف ىماّمً  ،ايمِمقرة

 ،ي وايمتقه٨م دم إيمٖم٣مظ ىمل سم٘مقن هذه إيمٖم٣مظ ؽم٣مضمرةَمـ ضمٝم٧م ايمِمٗمؾ ايمٙمٕمق :ايمتٟميمؼ , 2

 -وسمٙمؽ ايمؼماىمٝم٤م َمذهٙم٥م

وهذا ايمتُمقيؼ يثغم همٝمٛم٣م  ،َمـ ضمٝم٧م ايمرزمط زمكم اظمُم٣مفمر يمدى اظمٌدع واظمتٙمٗمل ايمتُمقيؼ: , 3

 -ايمتقومع احل٣مر زمٟمن جمٚمؾ ايمُم٘مؾ يتحرك زمنفم٥م هم٣مئٗم٥م ضمتك يٌٙمغ ايمٛمٜم٣مي٥م
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جمٚمقفم٥م   ؾمؽ أن ايمٛمص إديب ايمذي صم٣مء ٞمتٝمج٥م ومّمٝم٥م َمـ ايمٗمّم٣مي٣م سمتداطمؾ همٝمف أضمٝم٣مٞم٣مً ٓ

طم٣مص٥م وأن ايم٘مثغم َمـ ايمٛمٗم٣مد  ،وأطمرى اصمتامفمٝم٥م حتدد َمٖمرزات هذا ايمٛمص، ومّم٣مي٣م ٞمٖمًٝم٥م

أن ايم٘م٣مئـ  :ىمام هق اإلٞم٣ًمن ويمديف سمِمقر حمدد يمإلٞم٣ًمن همحقاه ،ئمتػمون ايمٛمص وضمدة َمت٘م٣مَمٙم٥م

زمكم  َمتآيمٖم٣مً  دة َمتٔمددة اجلقاٞم٤م سمٔمٚمؾ زمِمقرة ىمٙمٝم٥م حتٗمؼ اٞمًج٣مَم٣مً احلل ٞمٓم٣مم َمت٘م٣مَمؾ ووضم

وهتدف يمالضمتٖم٣مظ زمتقازٞمف، َمثٙمام أن  ،أفمّم٣مئف، وىمؾ وـمٝمٖم٥م ختّمع دم فمٚمٙمٜم٣م يمٛمٓم٣مم ايم٘مؾ

همٚمـ ، إٞم٣ًمٞمٝم٣مً  سمٔمٚمؾ َمتٖم٣موسم٥م يمتحٗمٝمؼ هذا ايمتقازن9 وظم٣م ىم٣من إدب ٞمت٣مصم٣مً  جمٚمقفم٥م ايمقـم٣مئػ

ت٘م٣مَمؾ، ودراؽمتف َمـ أىمثر َمـ صم٣مٞم٤م يٖمرض ايم٘مُمػ فمـ ايمْمٌٝمٔمل أن يٛمٓمر إيمٝمف فمعم أٞمف ٞمٓم٣مم َم

 ٥م دم ايمٛمص اظمدروس-ٜمٚمّ وزمذيمؽ ٞم٘مُمػ فمـ ىمؾ اجلقاٞم٤م اظم ،ٛم٣مهنم

 ٞمٖمًٝم٣مً  وٓ ٞمٗمداً ، وٝمٗم٣مً  زمالنمٝم٣مً  وٓ ٞمٗمداً ، طم٣ميمِم٣مً  سم٣مرخيٝم٣مً  ٛمٜم٨م ايمت٘م٣مَمقم ٓ ئمّد ٞمٗمداً ويمٔمؾ اظم

ودٓٓسمف9 وَيتؿ ، ٔمٌغمي يمٙمٛمصزمؾ إٞمف يرىمز فمعم ايمُم٘مؾ ايمت، طم٣مص٣مً  اصمتامفمٝم٣مً  وٓ ٞمٗمداً  ،حمدوداً 

 -يمٙمٚمٔم٣مين ٣مفمت٣ٌمره وم٣ميم٣ٌمً زم، زم٣ميمٛمًٝم٨م إديب

وومد اهتؿ هبذا ، ويػمز َمٝمزاسمف، يمف فمٛم٣مسه رض يمف ٞم٣مومد ي٠مؿمّ ٝمّ ويٚم٘مـ هلذا ايمٛمٗمد أن يٛمُمط إذا ومُ 

وهق  وؽمٙمقى ؽم٣مَمل اظمال( ،وؽم٣مَمل ايمدرويب ،وَمِمْمٖمك ؽمقيػ ،يقؽمػ َمراد) ايمٛمٗمد ضمديث٣مً 

ىمام وأن ايمدىمتقر ىمامل زىمل دم  -ر-س ىمريـ()َٕمري٘مٝم٥م وؾمٝمخٜم٣م يقازي ٞمٗمد َمدرؽم٥م ؾمٝم٘م٣منمق ا

 , ؿمف ضمًكم , ىمت٣مزمف ايمٛمٗمد إديب احلدي٧م ضممم دم زَمرة هذا ايمٛمٗمد ٞمٗم٣مد َمـ أَمث٣مل )اظمرصٖمل

صالح فمٌد  , فمٌد ايمٗم٣مدر ايمٗمط , ؽمٜمغم ايمٗمٙماموي , اظم٣مزين , هم٣مروق طمقرؾمٝمد , أَمكم اخلقرم

 -(يقؽمػ ايمُم٣مروين , ايمِمٌقر

وأن ايمٛمص  ،ضمد َمـ ايمٛم٣مس أن ايمت٘م٣مَمٙمٝم٥م دم همٜمؿ َمٔمْمٝم٣مت إدب أَمر ٓ نم٣ٌمر فمٙمٝمفوٓ يٕمٖمؾ أ

 -أن يٖمٜمؿ الزمدإديب َمٖمرز إلٞم٣ًمن ىمقٞمتف فمٛم٣مس خمتٙمٖم٥م وَمتٔم٣موٞم٥م هم
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واظمتِمٖمح يمٙمٚم٘مقٞم٣مت اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م اظمختٙمٖم٥م يمٖم٘مر اإلٞم٣ًمن يدرك أن َم٣م يٛمتجف هذا اإلٞم٣ًمن َمـ 

حتٙمٝمٙمٛم٣م يمٙمٛمِمقص إدزمٝم٥م َمـ اؽمتخدام َمٛم٣مه٨م  يمٛم٣م دم ٓزمدو ،أدب حيٚمؾ ؽمامت هذه اظم٘مقٞم٣مت

َمـ يًتْمٝمع ايم٘مُمػ فمـ  ػوايمٛم٣مومد احلِمٝم ،َمتٛمقفم٥م يمٖمٜمؿ هذه ايمٛمِمقص ودراؽمتٜم٣م وحتٙمٝمٙمٜم٣م

وإذا ىم٣مٞم٦م شمٗم٣مهم٥م إدي٤م مج٣مفمٝم٥م ظمختٙمػ  ،َمٔم٣مين هذا ايمٛمص ومج٣ميمٝم٣مسمف زمٚمختٙمػ ايمقؽم٣مئؾ

فمعم متٝمٝمز ايمٛمِمقص اخل٣ميمدة  ن شمٗم٣مهم٥م ايمٛم٣مومد جي٤م أن يّم٣مف هل٣م ومدرة داطمٙمٝم٥م١مهم، اظمٔم٣مرف وايمٔمٙمقم

همام فمٙمٝمٛم٣م إٓ أن ٞمحُمد هلذه ايمٗمراءة ىمؾ  ،ومراءة ٞمٗمدي٥م أدزمٝم٣مً  ٣مً هم١مذا َم٣م أردٞم٣م أن ٞمٗمرأ ٞمِّم  ،فمـ نمغمه٣م

هم٣ميمٗم٣مرئ يمٛمٗمد  أو اظمٛم٣مه٨م اظم٣ًمفمدة فمعم ىمُمػ فمٛم٣مس اإلزمداع دم هذا ايمٛمص، ،ايمْمرق وايمقؽم٣مئؾ

ٛم٣مومد َمـ أهم٘م٣مر وَمٔم٣مرف وَمٛم٣مه٨م دم وايمٌحؼمي ي٘متُمػ ىمؿ رصد هذا ايم ،أَمدي يمُمٔمر أيب مت٣مم

 وإذا ىم٣من إدي٤م يٚمرُّ  ،ؽمٌٝمؾ ايم٘مُمػ فمـ فمٛم٣مس اجلامل وايمٗمٌح دم ؾمٔمر هذيـ ايمُم٣مفمريـ

 -َمراضمؾ ن ايمٛم٣مومد يٚمر زمثالث١مٞمِمف إديب همزمٚمرضمٙمتكم إلزمداع 

َم٣م يٖمزره إدزم٣مء إٞمام  أنّ  ىمدإن اؽمتخدام خمتٙمػ اظمٛم٣مه٨م دم دراؽم٥م ٞمص َمـ ايمٛمِمقص ي٠م

 -واحل٘مؿ فمٙمٝمف ،وحتٙمٝمٙمف ،خمتٙمٖم٥م يمٖمٜمٚمفؿمرق إلم  حيت٣مج
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ايم٘مُمػ فمـ ايمٔمٛم٣مس اظم٘مقٞم٥م يمٙمٔمٚمؾ إديب إلم  َيدف آجت٣مه ايمداطمقم دم دراؽمتف يمألدب

وسمًتدفمل همٝمف َمًتقى  ،؟ وايمتل سمٌٔم٧م دم شمٛم٣مي٣مه فمٛم٣مس اظمتٔم٥م واجلاملاً أم ٞمثر اً ؽمقاء أىم٣من ؾمٔمر

جمٚمقفم٥م فمٛم٣مس سمتٔم٣مود يمت٘مقيٛمف  ن ىمؾ َم٣مدة َمـ َمقاد احلٝم٣مة سمتٟميمػ َمـهم٘مام أ ،ايمرو٣م وايمٗمٌقل

َمـ جمٚمقفم٥م فمٛم٣مس سمًٜمؿ دم سم٘مقيٛمف سمتالومك وٚمـ سمآيمػ ممٝمز  إدي٤م يتٟميمػ داطمٙمٝم٣مً  ١منهم

هم٘مذيمؽ  (َمٔمٛمك وؾمٔمقر وطمٝم٣مل وأؽمٙمقب)هم٘مام أن اإلٞم٣ًمن  ،وزمٔم٧م روح احلٝم٣مة همٝمف ،يمتُم٘مٝمٙمف

فمٛم٣مسه إلم  َمـ ايمٛمِمقص َمـ أن ٞمحٝمٙمف ٞمِم٣مً ضمكم ٞمدرس  ٓزمدوَمـ هٛم٣م ىم٣من  ،ايمٛمص إديب

 -إولم



021 

 

 انجبة انضبنش
 انفظم انشاثـ

 االجتبه انذاخهِ يف دساعخ األدة 0صبَْبً

 :ويّمؿ هذا آجت٣مه دراؽم٥م
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- 5 - 
 ادلقبَِ ًأصشىب يف األفًبل األدثْخ

وسمٗمقم فمعم أؽمس ، ٓ فمعم إفمامل ايمتل متٙمؽ هم٘مرًا راومٝم٣مً وَمٔمٛمك ؽم٣مَمٝم٣مً ٓ سمْمٙمؼ ىمٙمٚم٥م أدب إ

وضمٗم٣مئؼ شمّرة َمع أٞمف  ،ٕن ومٝمٚم٥م ايمٔمٚمؾ إديب سم٘مػم زمام همٝمف َمـ َمٔم٣من فمٚمٝمٗم٥م، همٛمٝم٥م ومج٣ميمٝم٥م َمتٚمٝمزة

همٛمحـ ٞمٗمرأ ىمت٣مزم٣مً  9ىمام دم ايمٔمٙمقم اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م، يمٝمس زم٣ميميورة أن يٗمدم ايمٔمٚمؾ إديب ضمٗم٣مئؼ َمٌت٘مرة

 وٞمًتْمٝمع ومراءة ومِمٝمدة سمتّمٚمـ ضمٗم٣مئؼ َمٔمروهم٥م-، ٞمٔمٙمؿ َم٣م همٝمف َمـ ومٌؾ دم ايمت٣مريخ

أو اظمتٛمٌل (، رشم٣مء اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م، رؽم٣ميم٥م اظمالئ٘م٥م) (رؽم٣ميم٥م ايمٕمٖمران)إن أدزم٣ًم ىم٣ميمذي طمٙمٖمف اظمٔمري 

وإن ىم٣من ايمٛمٗم٣مد يرون  ،وضمٗم٣مئؼ صحٝمح٥م، أو ايمًٝم٣مب أو ايمُم٣ميب حيٚمؾ زمكم صمٛم٣ٌمسمف َمٔم٣مين ىمثغمة

همٟمؾمٔم٣مر أيب ٞمقاس ، رة ايمِم٣مدوم٥م يمٝم٦ًم ذؿم٣مً يمٙمٔمٚمؾ إديب اجلٝمدأن اظمٔم٣مين ايمِمحٝمح٥م وايمٛمٓم

 -أفمذب ايمُمٔمر أىمذزمف وايمٔمرب سمٔمتػم أن، ويم٘مٛمٜم٣م سمُم٘مؾ أدزم٣مً ، وىم٣مذزم٥م، َمـ ضمٝم٧م اظمٔمٛمك ٥مٌ ٛمَ صمِ ٣مَم

 9واحلٗمٝمٗم٥م ايمتل ٓ َمراء همٝمٜم٣م أن إدب اظم٠مؽمس فمعم ضمٗم٣مئؼ نمغم ص٣مدوم٥م يمٝمس يمف ومٝمٚم٥م ىمٌغمة

 -ٚمٝمٝمز زمكم إدب ايمرهمٝمع وإدب اظمتقاوعٕن فمٚمؼ اإلضم٣ًمس وصدومف َمٗمٝم٣مس ايمت

 ،وازداد همٜمٚمف حلٝم٣مة ايمٛم٣مس ،إن أىمػم ايمُمٔمراء َمـ اسمًٔم٦م جت٣مرزمف وسمٔمٚمؼ فمٙمٚمف دم إؾمٝم٣مء

 ،هم٣ميمُمٔمر ديقان ايمٔمرب حيقي َمٔم٣مرهمٜمؿ وفمٙمقَمٜمؿ -وَمٔمرهمتف يمٔمٗم٣مئدهؿ وٞمٓمراهتؿ يمٙمحٝم٣مة

تٛمٌل دم أطم٣ٌمر وووم٣مئع همٗمد أهم٣مدٞم٣م اظم 9وسمٗم٣ميمٝمدهؿ ،وووم٣مئٔمٜمؿ وفم٣مداهتؿ ،وجت٣مرهبؿ وأطم٣ٌمرهؿ

وفمٙمٚمٛم٣م ؾم٘مًٌغم فمـ احلٝم٣مة اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م أىمثر َمـ ، ؽمٝمػ ايمدويم٥م أىمثر مم٣م أهم٣مدسمٛم٣م ىمت٤م ايمت٣مريخ

صحٝمح أن ىمت٤م إدب نم٣ميتٜم٣م ايمٙمذة دم زمٔمض صمقاٞمٌٜم٣م إٓ أهن٣م سمزودٞم٣م زم٣مٕطم٣ٌمر  -ايمٖمٙمًٖم٥م

همٗمٝمٚم٥م  9إدزمٝم٥م فم٣مَم٥م ذيمؽ أن يمٙمٚمٔم٣مين ومٝمٚم٥م ىمٌغمة دم إفمامل 9واحلٗم٣مئؼ واظمٔم٣مين دم اجل٣مٞم٤م أطمر

ٕن احلٗم٣مئؼ ايمِمحٝمح٥م أؽم٣مس  9ايمُمٔمر سمٗم٣مس زمام همٝمف َمـ َمٔم٣مين سمرسم٘مز فمٙمٝمٜم٣م ايمٔمقاؿمػ

وىمٟمس  ،جمٙمس أٞمس) ٝم٣مةوايمُم٣مفمر ايمذي يرى احل، يمٙمٔمقاؿمػ ايم٣ًمَمٝم٥م ايمتل سمًتٚمد ضمرارهت٣م َمٛمٜم٣م

ويم٘مٛمف ؽمْمحل زمٔمٝمد فمـ ضمٗم٣مئؼ  ،ومد ي٘مقن إضم٣ًمؽمف ص٣مدوم٣مً  (ة ىمحٝمٙم٥مأَمراوٞمٓمرة  ،ذاب

 -احلٝم٣مةايم٘مقن و
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 :يٗمقل ؿمرهم٥م زمـ ايمٔمٌد

ــالٌث  ــقٓ شم ــ ويم ــك ـّ ُه ــ٥م ايمٖمت ـــ فمٝمُم  َم

 

ـــك ومـــ٣مم فمـــقّ  ك َل أضمٖمـــْؾ وصمـــدِّ    ديَمت

ـــ  ـــ٣مذٓت زمَُم ـــٌٗمل ايمٔم ـــٛمٜمـ ؽم  زم٥مٍ رْ ـهمٚم

 

 َمتــــك سمٔمــــؾ زم٣مظمــــ٣مء سمززمــــد ٦ٍم ْٝمــــٚمَ ىمُ  

 ايمتل ٞمٛمُمده٣م- ىمؾ احلٗمٝمٗم٥م ويم٘مٛمف يمٝمس ،واومٔمٝم٣مً  سمٔمْمل َمّمٚمقٞم٣مً  هم٣مظمٔم٣مين ايمِمحٝمح٥م 

رء َمـ ايمتٛمٗمٝم٥م إلم  زمؾ ئمٝمد صٝم٣منمتٜم٣م زمٔمد أن خيّمٔمٜم٣م ،هلإن إدب ٓ يِمقر احلٝم٣مة ىمام 

ونم٣مي٥م إدب ٞمٗمؾ أشمر إؾمٝم٣مء  ،ويّمٝمػ هل٣م َمـ ايمٔمقاؿمػ واخلٝم٣مل َم٣م يتٛم٣مؽم٤م َمٔمٜم٣م ،وايمتِمٖمٝم٥م

 -ٓ اإلطم٣ٌمر فمـ إؾمٝم٣مء ىمام هل ،دم ٞمٖمس إدي٤م

: وىمت٣مزمف دَمٗمس زمكم ضزمكم َمـ ايمُمٔمر مه٣م ،يٚمٝمز َم٣مرون فمٌقد دم ىمت٣مزمف جمددون وجمؼمون

وايمُمٔمر ايمذي سمقيمده ايمٛمٖمس وئمػم فمـ ، )ايمُمٔمر ايمذي يقيمده ايمٔمٗمؾ ىمُمٔمر اظمٔمري واظمتٛمٌل

دم  ويالضمظ فمٌقد أن ايمٛمٗم٣مد ايمٔمرب اهتٚمقا زم٣ميمٔمٗمؾ يمذيمؽ ضم٣مَمقا طمٙمج٣مهت٣م ىم٣ميمُمٔمر ايمٔمذري،

 ويرى أن ضم٤مَّ ايمٔمرب يمٙمُمٔمر ايمٗم٣مئؿ فمعم اظمجٜمقد ايمٔمٗمقم هق ايمذي دهمٔمٜمؿ ،ؾمٔمرهؿ ضمقل اظمٔم٣مين

 (-فمعم أٞمف ٓ ي٣ٌمرم زمًمء َمـ ايمٖمـ ،ٔمريسمٖمّمٝمؾ اظمإلم 

ٗمل دم ٞمٗمده يمديقان ايمُم٣مفمر وايمٗم٣مص وومد أزمدى هذا ايمٛم٣مومد ايمٔمريب ايم٘مٌغم ىمرهف يمٙمُمٔمر اظمٛمْم

زمُمٔمره دم ضمكم أهم٣مد ٞمثره إهم٣مدة  وافمتػم أن اظمٛمْمؼ أّض  (يمٝم٣مرم ايمٛمجقم) فمٌد ايمًالم ايمٔمجٝمقم

 -ؾمخِمٝم٥م ص٣مضمٌف ٕن وم٣مرئ ايمُمٔمر اظمٛمْمٗمل ٓ يًتْمٝمع أن ئمثر فمعم 9فمٓمٝمٚم٥م

 :يٗمقل ايمٌحؼمي

ــــــٛمْمٗم٘مؿ ــــــدود َم ــــــ٣م ضم  ىمٙمٖمتٚمقٞم

 

ـــ  ــــ صـــدومف ىمذزُم ـــل فم ـــٔمر يٕمٛم  فْ وايمُم

 -راههمٝمف ايم٘مٙمٚم٥م زم٣مظمٔمٛمك احت٣مدًا همٛمٝم٣ًم َمٗمدؽم٣ًم ٓ سمٛمٖمِمؿ فمُ  توايمُمٔمر اظمٔمتػم فمٛمد فمٌقد َم٣م احتد 

وٞمتج٦م اظمٔم٣مٞم٣مة فمـ ايمتجرزم٥م ايمتل هل أصاًل ٞمقع َمـ احلٗمٝمٗم٥م  ،يمٗمد ويمد إدب َمـ اظمٔم٣مٞم٣مة

صحٝمح أن إدب  -رهم٥م ايمتل يتزود هب٣م اإلٞم٣ًمن َمـ أصمؾ أن يث٦ٌم صمذوره دم هذا ايمقاومعواظمٔم

إٓ أٞمف ىم٣مٞم٦م هٛم٣مك ؾمْمح٣مت  ،ايمٔمريب َمٔمٓمٚمف َل ي٘مـ يرسم٘مز فمعم ايمٔمٗمؾ ارسم٘م٣مزه فمعم ايمقصمدان

ويمٗمد حتدث ايمُمٔمراء اجل٣مهٙمٝمقن فمـ  ،حتدث همٝمٜم٣م ايمُمٔمراء فمـ ضمٗم٣مئؼ اظمقت وايم٘مقن واحلٝم٣مة

همٜمذا ؿمرهم٥م دم  ،وإن ىم٣مٞم٦م ٞمٓمراهتؿ يمف زمًٝمْم٥م وؽمْمحٝم٥م ،ؿ َمـ طماليمف ىمٌغمةوزمدت جت٣مرهب ،اظمقت

 :ضمكم يٗمقل ،َمٔمٙمٗمتف يِمقر يمٛم٣م اظمقت سمِمقيرًا همذاً 
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 اظمـــقت َمـــ٣م أطمْمـــٟم ايمٖمتـــك يمٔمٚمـــرك إنّ 

 

ــــ٣مهُ شمِٛمْ و كطمــــرْ اظمُ  لِ قَ ٘مــــ٣ميمْمِّ يم  ــــد ٣مي  زم٣ميمٝم

فمر ئمد وإن ىم٣من هذا ايمُم٣م، وهذا زهغم يِمػ اظمقت وصٖم٣مً زمًٝمْم٣ًم ئمػم زمف فمـ ٞمٓمرة صم٣مهٙمٝم٥م 

 :َمـ ايمُمٔمراء إضمٛم٣مف

ــ٣م طمــٌطَ   سمِمــ٤ْم  ـْ ََمــ فمُمــقاءَ  رأيــ٦م اظمٛم٣مي

 

  ِ ــــٔمَ يُ  ختْمــــئْ  ـْ ف وََمــــْتــــمُت  همٝمٜمــــرمِ  رْ ٚمَّ

وإن  ،وَل سم٘مـ ومِمٝمدة ايمْمالؽمؿ إليٙمٝم٣م أيب َم٣ميض إٓ اٞمٔم٘م٣مؽم٣ًم حلغمة اخلٝم٣مم دم ومّمٝم٥م اظمقت 

ايمتل ىمرره٣م  (يم٦ًم أدري)وفم٣ٌمرة  ،همتح٦م آهم٣موم٣مً صمديدة دم ايمتٖم٘مغم دم صمديمٝم٥م احلٝم٣مة واظمقت

 -ي٠مَمـ زمٛمٜم٣مي٥م اإلٞم٣ًمن دم ايمقومقف أَم٣مم اهلل سمٔم٣ملم ايمُم٣مفمر ٓ سمٔمػم فمـ أٞمف ٓ

إن أمهٝم٥م إدب ىمٖمـ َمـ ايمٖمٛمقن ايمٛم٣مهمٔم٥م واظمٖمٝمدة سمٟميت َمـ ىمقٞمف حيٚمؾ دم ٞمٖمٔمٝمتف أهداهم٣مً 

َم٣م حيٚمٙمف هذا إدب َمـ ضمٗم٣مئؼ وَمٔم٣مين )وهذا ئمٛمل أن ٞمٖمٔمٝمتف هل ، إٞم٣ًمٞمٝم٥م وٞمُم٣مؿم٣ًم ضمٝمقي٣مً 

صحٝمح أن زمٔمض ايمٛمٗم٣مد ايمٔمرب همِمٙمقا زمكم ايمُمٔمر  (دهمع َمًغمة احلٝم٣مة ايمٖمردي٥م واجلامفمٝم٥م سمًٜمؿ دم

إٓ أن ذيمؽ ٓ ئمٛمل أٓ حيٚمؾ إدب ، ف إطمالقٌُّ هم٣ميمُمٔمر يمُ ، وهذا َمـ اخلْمٟم ايم٘مٌغم ،وإطمالق

ٕن إدب ىم٣من دم َمرضمٙم٥م َمـ َمراضمٙمف خمتٙمْم٣مً  9وَمٔم٣مين ذات ومٝمٚم٥م ،دم ذاسمف ضمٗم٣مئؼ وأهم٘م٣مراً 

 ،٥م وايمت٣مريخ وايمديـ وايمًحر، زمؾ ىم٣من اظمٔمػّم ايمرئٝمز فمـ هم٘مر اإلٞم٣ًمن زمجٚمٝمع ٞمقاضمٝمفزم٣ميمٖمٙمًٖم

واٞمتٜم٣مء زمام زمٔمد احلداشم٥م يمقصمدٞم٣م أن  ،ٞمُمقء اظمدارس إدزمٝم٥م ازمتداء َمـ ايم٘مالؽمٝم٘مٝم٥مإلم  ويمق فمدٞم٣م

ودوره دم احلٝم٣مة وضمقل ؿمٌٝمٔم٥م  ،َمٔمٓمؿ هذه اظمدارس ٞمُمٟم ٞمتٝمج٥م طمالهم٣مت ضمقل وـمٝمٖم٥م إدب

أم هق يمذة  ،أيًتْمٝمع هذا إدب أن حيٚمؾ زمكم صمٛم٣مضمٝمف َمٔمٛمك وهم٘مرًا وضمٗم٣مئؼ ٣مسمف-إدب ونم٣مي

 ؟!!-؟همٛمٝم٥م نم٣ميتٜم٣م دم ذاهت٣م

وضمٗم٣مئؼ  ،شمقه يمٛم٣م فمِمقرهؿ زمام حتٚمٙمف َمـ مهقم وآٓم وآَم٣مليمٗمد ٞمٗمؾ إدزم٣مء َمـ طمالل َم٣م ورَّ 

يٛمٗمٙمقه٣م يمٛم٣م وسمٗم٣ميمٝمد َل يًتْمع اظم٠مرطمقن وايمٖمالؽمٖم٥م ورصم٣مل ايمٖم٘مر أن  ،وأهم٘م٣مر وفم٣مدات ،وَمٔم٣مين

 -وي٘مٖمل اإلٞم٣ًمن همخرًا أٞمف يتٔمٙمؿ َمـ إدب ىمٝمػ ي٘مقن إٞم٣ًمٞم٣مً  ،زم٣ميمًٚم٥م ٞمٖمًٜم٣م ايمتل همٔمٙمٜم٣م إدزم٣مء

ٞمٓمري٥م )وَمـ يرون دم إدب أٞمف نم٣مي٥م دم ذاسمف ، إن َمـ يزفمٚمقن أن إدب يمٔم٤م نم٣ميتف ايمتًٙمٝم٥م

ؾ يممطمريـ ٕن اإلٞم٣ًمن أوصمد إدب يمٝمٛمٗم 9زمؾ فمعم أزمِم٣مرهؿ نمُم٣موة، هؿ وامهقن (ايمٖمـ يمٙمٖمـ

 -َمـ طماليمف ضمٗم٣مئؼ ايم٘مقن واحلٝم٣مة وايمقصمقد
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 انقبعفخ ًأمهْزيب يف انقًم األدثِ

هم١من ، إذا ىم٣من إدب َمزجي٣ًم َمـ احلٗم٣مئؼ وايمٔمقاؿمػ واخلٝم٣مل خي٣مؿم٤م ايمٔمٗمؾ وايمقصمدان

ٕهن٣م أزمرز فمٛم٣مس ايمٔمٚمؾ إديب سمدهمع إدي٤م  ،اًم دم إـمٜم٣مر ىمٝمٛمقٞمتفٜمَمايمٔم٣مؿمٖم٥م سمٙمٔم٤م دورًا 

يمقضمٝمد اظمٖمرق وهل ايمٔم٣مَمؾ ا ،وٓ ئمد َمـ إدب َم٣م ٓ يثغم همٝمٛم٣م ايمٔم٣مؿمٖم٥م سمقصمف إرادسمف9يمٙمٔمٚمؾ و

إدب خي٣مؿمٌٜم٣م  إٓ أنّ  ،خي٣مؿم٣ٌمن ايمٔم٣مؿمٖم٥م ٣مصحٝمح أن إدب واظمقؽمٝمٗم ٣م،زمكم إدب واظمقؽمٝمٗم

ٓ سمٔمتٚمد دم طمْم٣مهب٣م يمٙمٔم٣مؿمٖم٥م فمعم احلٗم٣مئؼ  ٣مزمٝمٛمام اظمقؽمٝمٗم ،َمٔمتٚمدًا فمعم ضمٗم٣مئؼ فمٙمٚمٝم٥م وَمقاد فمٗمٙمٝم٥م

وَمٔمٓمؿ ؾمٔمرٞم٣م ايمٔمريب نمٛم٣مئل وصمداين  ،هم٣ميمٖم٘مرة ٓ سمٛمٖمِمؾ فمـ ايمٔم٣مؿمٖم٥م دم ايمُمٔمر ،يمٔمٙمٚمٝم٥ما

 ،ٕهن٣م صمزء َمٛمف حترك يٛم٣مزمٝمع اإلهل٣مم همٝمف 9فم٣مؿمٖمل َمع أٞمف يمٝمس َمـ ايمدوم٥م أن ٞمًٚمل ايمُمٔمر فم٣مؿمٖم٥م

 ،ايمِمقرة َمـ طمالهل٣م وسمُمػُّ  ،ايمٙمٖمظ وايمٛمٕمؿ فمٛمٜم٣م وهل ايمِمقرة اإليامئٝم٥م نمغم ايم٣ٌمرزة ايمتل يٛمؿُّ 

زمؾ سمتٌٙمقر ايمٔم٣مؿمٖم٥م زمٔمد ؽم٘مقهن٣م وسمًتحٝمؾ  ،يِمدر ايمٔمٚمؾ ايمٖمٛمل فمـ ضم٣ميم٥م هٝم٣مج ىمام ومٝمؾوٓ 

وٓ ئمدو  ،ووصػ ايمْمٌٝمٔم٥م ،وومد خيٙمق ايمُمٔمر َمـ ايمٔم٣مؿمٖم٥م ويٌٗمك رهمٝمٔم٣مً ىمُمٔمر ايمتِمقير، ؾمٔمراً 

 -ايمُمٔمر أن ي٘مقن فم٣مؿمٖم٥م وهمٛم٣ًم دم رأي َم٣مرون فمٌقد

وَمـ أراد  ،د اهلج٣مء هم٣ميمٌٕمّم٣مءوَمـ أرا ،َمـ أراد اظمديح هم٣ٌميمرنم٥ٌم)يٗمقل دفمٌؾ اخلزافمل: 

ويروى فمـ زمٔمض ٞمٗم٣مد ايمٔمرب أٞمف  (وَمـ أراد اظمٔم٣مسم٥ٌم هم٣ٌمٓؽمتٌْم٣مء ،ايمتُمٌٝم٤م هم٣ٌميمُمقق وايمٔمُمؼ

وإفمُمك إذا  ،وزهغم إذا رنم٤م ،وايمٛم٣مزمٕم٥م إذا ره٤م ،أؾمٔمر ايمٛم٣مس اَمرؤ ايمٗمٝمس إذا نمّم٤م) :وم٣مل

تل سمثغم آٞمٖمٔم٣مٓت دم وأىمثر َم٣م يثغم ايمٔم٣مؿمٖم٥م ؾمدة ايمُمقق وايمٔمُمؼ وايمٖم٣مصمٔم٥م وايمٕمرزم٥م ايم (ؿمرب

وهمٗمدان ايمُمٔمر يمٙمٔم٣مؿمٖم٥م جئمٙمف صم٣مهم٣ًم ومٙمٝمؾ اظم٣مء وايمروٞمؼ ٓ ئٌم٧م دم ايمٛمٖمس ايمٛمُم٣مط  ،ايمٛمٖمس

 :همٗمقل يمٌٝمد زمـ رزمٝمٔم٥م ،واحلٝمقي٥م وايمٌٜمج٥م

ـــرَّ  ـــ٤م احل ـــ٣م فم٣مسم ـــريؿَ  َم ـــف ايم٘م  ىمٛمٖمً

 

 ٣ميمُح ايمِّمـــ ف اجلٙمـــٝمُس يِمـــٙمُح  واظمـــرءُ  

َمـ اظمًتحٝمؾ وصمقد )ويرى أمحد أَمكم أٞمف ، ؼويم٘مٛمف ومٙمٝمؾ اظم٣مء وايمروٞم ،يٌكم صمقدة اظمٔمٛمك وايمًٌؽ 

وٓ سمٗمدر ايمٔمقاؿمػ  ،حيدد درصم٥م ضمرارهت٣م أو زمرودهت٣م إذا صم٣مز يمٛم٣م ايمتٔمٌغم (ومٝم٣مس َمّمٌقط يمٙمٔمقاؿمػ
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ٕن ايمتجرزم٥م ايمُمٔمري٥م سمًٜمؿ دم ومقة  9وزمام حترىمف دم ٞمٖمقؽمٛم٣م وومٙمقزمٛم٣م َمـ َمُم٣مفمر ،إٓ زمٗمقهت٣م وضمٝمقيتٜم٣م

ٕٞمف  ٣9م أن ٞمّدفمل أن ومقة ايمٔم٣مؿمٖم٥م سمٔمتٚمد فمعم ومقة إؽمٙمقبويٚم٘مـ يمٛم، ايمٔم٣مؿمٖم٥م ايمتل هل َمٖمت٣مح ايمٛمٕمؿ

وَمتك اؽمتْم٣مفم٦م ايمٔم٣مؿمٖم٥م ايمٌٗم٣مء دم ٞمٖمقؽمٛم٣م ، اظمحرض يمألضم٣مؽمٝمس وايمٔمٛمٌم ايمٖمٔم٣مل دم ووقح اظمٔم٣مين

وزمدرصم٥م  ،إن ايمٔم٣مؿمٖم٥م سمٗم٣مس زمخِمٌٜم٣م وسمٛمقفمٜم٣م ونمٛم٣مه٣م -ىم٣مٞم٦م َم٠مشمرة ايمتٟمشمغم احلٗمٝمٗمل ،َمدة أؿمقل

وئمزو َم٣مرون فمٌقد سمقهمٝمؼ فمٚمر أيب ريُم٥م همٝمام  9ايمٛمٖمقس رهمٔمتٜم٣م وؤمتٜم٣م وزمٚمدى اؽمتٚمراره٣م دم

 :وإلم أٞمف ي٠مَمـ زمام ي٘متٌف ،أٞمف يتحدث فمام حيًف دم صٚمٝمؿ ومٙمٌفإلم  خيرصمف َمـ ؾمٔمر

ــــؿِ أَمَّ  ــــكم إَم ــــؽ زم ــــؾ يم ــــل ه  ت

 

ـــــــ َمٛمـــــــػمٌ   ًّ  أو يمٙمٗمٙمـــــــؿِ  ٝمِػ يمٙم

 ٌق أسمٙمٗمــــــــ٣مك وؿمــــــــردم َمْمــــــــرِ  

 

ــــَمْ طمجــــاًل َمـــــ أَ    رمِ ـِمــــٛمْ اظمُ  ِؽ ًِ

 وٓ َم٘م٣مٞم٣ًم دم ايمٛمٖمس إٓ أٞمٛم٣م ٞمحّس  ،د يمٙمٔم٣مؿمٖم٥م ٓ ضمجاًم وٓ شمٗمالً وَمع أٞمف ٓ يٚم٘مـ يمٛم٣م أن ٞمحد 

وإِذا ىمره ىمره زم٘مؾ ىمٝم٣مٞمف ٓ  ،زم٘مؾ ىمٝم٣مٞمف ٓ زمح٣مؽم٥م واضمدة أضم٤مَّ  هم٣مظمرء إذا أضم٤مَّ ، وٞمُمٔمر زمآشم٣مره٣م

وإِن ايمٔم٣مؿمٖم٥م سمٗمّدر زمام ختٙمٖمف دم ٞمٖمس اظمتٙمٗمل َمـ ضمرارة أو همتقر أو شمقرة أو  ،زمح٣مؽم٥م واضمدة

احلّمٝمض زمح٤ًم فمٚمؼ إلم  حطُّ ٛموومد سم ت٣م دم زمٔمض إزمٝم٣موهَت رْ يمٔم٣مؿمٖم٥م ذِ همٗمد سمٌٙمغ ا، هدوء

ٕٞمف رزمام  9وٓ يٚم٘مـ اجلزم زمِمدق ايمٔم٣مؿمٖم٥م أو ىمذهب٣م زمُم٘مؾ َمْمٙمؼ ،اٞمٖمٔم٣مل ايمُم٣مفمر أو ؽمْمحٝمتف

 ًِّ وىمٕمزل  ،فم٣مؿمٖمتف ومقي٥م ىمُمٔمر ايمٛم٣مزمٕم٥م ايمذزمٝم٣مين دم َمٙمقك ايمٕم٣ًمؽمٛم٥مو دم َمدضمف ٣ٌمً ىم٣من ايمُم٣مفمر َمت٘م

 :زم٥م فمُمؼ ضمٗمٝمٗمل َمثؾ ومقيمفصمريرايمذي أهمرزه دون جتر

 َمـــ٣م زم٣مٞمـــ٣م ٦ُم فْمـــقِّ ويمـــق ؿمُ  اخلٙمـــٝمطُ  زمـــ٣منَ 

 

ــــ ضمِ وومْمَّ   ـــقا َم ـــ٣ملِ ٔم ـــ ٌ ـــ٣م ٤مِّ احُل  أومراٞم

ورزمام ىم٣من َمٌٔم٧م ايمٔم٣مؿمٖم٥م اإلفمج٣مب احلٗمٝمٗمل ىمٚمدح زهغم يمٙمح٣مرث زمـ فمقف وهرم زمـ  

َمذهٌف دم احلٝم٣مة و ،ويٌدو ىمذب ايمٔم٣مؿمٖم٥م أضمٝم٣مٞم٣ًم َمـ طمالل َمٔمرهمتٛم٣م ضمٝم٣مة ايمُم٣مفمر وجت٣مرزمف ،ؽمٛم٣من

 :َمدائح اظمتٛمٌل يم٘م٣مهمقر اإلطمُمٝمديو ،ل ىمثغم فمزةىمٕمز

 أزمــ٣م اظمًــؽ ذا ايمقصمــف ايمــذي ىمٛمــ٦م سم٣مئٗمــ٣مً 

 

 إيِمٝمــف وذا ايمقومــ٦م ايمــذي ىمٛمــ٦م راصمٝمــ٣م 

 إِذا ىمًـــ٤م ايمٛمـــ٣مس اظمٔمـــ٣مرم زم٣ميمٛمـــدى 

 

ـــل   ـــؽ سمٔمْم ــــهم١مٞم ـــ٣م َم ـــداك اظمٔم٣ميمٝم  ٞم

زمٝمٛمام سمِمدق فم٣مؿمٖم٥م ايمُم٣مفمر ٞمٖمًف دم هج٣مئف يم٘م٣مهمقر يم٘مرهف إي٣مه َمع ايمٔمٙمؿ أن َمٔم٣مين ايمُم٣مفمر  

وايمٛم٣مس ؽمقاؽمٝم٥م ىمٟمؽمٛم٣من  ٕهن٣م خت٣ميمػ ضمٗم٣مئؼ إدي٣من ىمٙمٜم٣م 9وٓ َمٗمٌقيم٥م، يمٝم٦ًم صحٝمح٥م هٛم٣م

 : ٛم٣م رؽمقل اهللٚمَ ىمام فمٙمَّ  ،اظمُمط
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 زمــــٟمخٍ  صـــ٣ميمٍح  ر  وايمٔمٌـــد يمـــٝمس حلـــ

 

ــــ  ــــق أٞمَّ ــــ٣مِب  فُ يم ــــقدُ  احلــــرِّ  دم شمٝم  َمقيم

ـــ  ـــ٣م ىمٛمْ ـــأضمًـــٌُ  ٦ُم َم ـٍ  كٛمل أزمٗم ـــ   إلم زَم

 

ـــ٤ٌم  لء يب همٝمـــفـًـــيُ    وهـــق حمٚمـــقد ىَمْٙم

َمٙم٘م٥م ٞمٗمدي٥م َمتٚمرؽم٥م َمْمّٙمٔم٥م فمعم ىمثغم َمـ إلم  فمعم صدق ايمٔمٚمؾ إديب وحيت٣مج احل٘مؿ 

وفمالوم٣مسمف آصمتامفمٝم٥م وايمُمخِمٝم٥م  ،ايمٛمِمقص ممٝمزة زمدوم٥م وضم٣ًمؽمٝم٥م سمػمز َم٘مٛمقٞم٣مت إدي٤م

 َل ٕن ايمُم٣مفمر ىم٣من فمذري٣مً  9ؽمٜمؾ هم٣محل٘مؿ فمعم صدق ايمٔم٣مؿمٖم٥م فمٛمد ومٝمس زمـ ذريح، وايمًٝم٣مؽمٝم٥م

ٕٞمف سمٛمٗمؾ  9ىمذب ايمٔم٣مؿمٖم٥م ؽمٜمؾ فمٛمد فمٚمر زمـ أيب رزمٝمٔم٥م زمٝمٛمام احل٘مؿ فمعم ،ئمرف دم ضمٌف نمغم يمٝمعم

 وَل يٌد مهف إٓ دم ايمٙمٜمق وايمٙمٔم٤م وايمتًٙمٝم٥م- ،دم فمالوم٣مسمف زمكم ىمثغم َمـ ايمٛم٣ًمء

 :أن صدق ايمٔم٣مؿمٖم٥م يتٚمثؾ دم ايممموط ايمت٣ميمٝم٥مإلم  ويُمغم ايمدىمتقر حمٚمد ايمٛمقَيل

 -أن سم٘مقن ومد أظم٦م زم٣ميمُم٣مفمر ٞمٖمًف , 5

وومقة احل٣ًمؽمٝم٥م ٓ فمـ رنم٥ٌم دم  ،ٞم٣مؾمئ٥م فمـ ضمدة ايمُمٔمقرأن سم٘مقن ضمدة ايمتِمقير همٝمٜم٣م  , 1

 -اظم٣ٌميمٕم٥م دم ايمتِمقير

 -أٓ خي٣ميمػ ايمتِمقير ٞمقاَمٝمس ايم٘مقن واحلٗم٣مئؼ وايمًٙمقك اإلٞم٣ًمين , 2

ٓ أن سمٗمػ  ،أن ي٘مقن َمـ ؾمٟمن صٛمٔم٥م إدي٤م أن سمزيد ايمٔم٣مؿمٖم٥م دم ايمٛمص صمالء وومرزم٣مً  , 3

 -أَم٣مم ضمٗم٣مئؼ ايم٘مقن ضمج٣مزم٣مً 

إن اظمُم٣مفمر ، ٜمؿزمٔمّمؿمٖم٥م َمـ ايمُم٣مفمر ايمٗمديؿ ىمام يزفمؿ دق فم٣مويمٝمس ايمُم٣مفمر اظمحدث أص

وسمٛمْمٙمؼ َمـ أضم٣مؽمٝمس ايمُم٣مفمر واٞمٖمٔم٣مٓسمف وَمقاومٖمف جت٣مه  ،ايمٔم٣مؿمٖمٝم٥م سمتٔمدد دم ومِم٣مئد ايمُمٔمراء

احلٝم٣مة وايم٘مقن وايمْمٌٝمٔم٥م واجلامل وايمقؿمـ وايمذات وايمٕمغم9 وَمع أٞمٛم٣م ٞمرى ايمُم٣مفمر َمممق ايمٔم٣مؿمٖم٥م 

زم٤ًٌم ومرزمف أو زمٔمده  ،ف ٞمجده يِمدر فمـ فم٣مؿمٖم٥م زم٣مهت٥مدم زمٔمض اظمقاومػ إٓ أٞمٛم٣م دم ايمقوم٦م ٞمٖمً

إن افمت٣ٌمر ، وزم٤ًٌم ضم٣ًمؽمٝمتف ايمزائدة جت٣مه َمقومػ َمـ اظمقاومػ ،َمـ اظمقوقع ايمذي يتحدث فمٛمف

ايمٔمقاؿمػ َمٔم٣مدٓت ىمٝمٚمٝم٣مئٝم٥م سمًغم وهمؼ ومقاٞمكم دومٝمٗم٥م أَمر همٝمف ىمثغم َمـ ايمتٔمًػ وايمٌٔمد فمـ 

وي٠مشمر همٝمٛم٣م  ،د يمف َم٘م٣مٞم٣ًم دم داطمؾ اإلٞم٣ًمنوٓ ٞمج ،ٕن ايمٔم٣مؿمٖم٥م ؾمٔمقر ٞمٙمٚمح أشمره 9إص٣مزم٥م احلٗمٝمٗم٥م

 -وحيرك طمْم٣مٞم٣م زم٣مٓجت٣مه ايمذي يريد دون أن ٞمُمٔمر ،وٓ ٞمٙمٚمًف

وٞمٔمٛمل زمِمحتٜم٣م وافمتداهل٣م أن سم٘مقن إؽم٣ٌمب  ،و يٗمدر فمٛمٌم ايمٔم٣مؿمٖم٥م زمِمحتٜم٣م وافمتداهل٣م

 وهذا ئمد فم٣مؿمٖم٥م ،شمؿ سمٖمتحٜم٣م ،وإن اإلفمج٣مب ومد يث٣مر َمـ اٞمٔمٗم٣مد ايمزهرة ،ايمتل أشم٣مرهت٣م واومٔمٝم٥م
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هؾ ايمٔم٣مؿمٖم٥م ايمتل سمثغمه٣م هذه  :هم١مذا أردٞم٣م أن ٞمٗمّٝمؿ فم٣مؿمٖم٥م َم٣م دم ومْمٔم٥م أدزمٝم٥م سم٣ًمءيمٛم٣م، ؾمٔمري٥م

 هم١مذا ٞمحـ اؽمتٔمروٛم٣م َمثالً  ؟وهؾ هل ومد زمٛمٝم٦م فمـ أؽم٣ٌمب صحٝمح٥م ؟صحٝمح٥مو ايمٗمْمٔم٥م ومقي٥م

وهذا َم٣م  ،وصمدٞم٣مه٣م فم٣مؿمٖم٥م َم٣مئٔم٥م ٞمُمٟمت َمـ فم٣مؿمٖم٥م َمريّم٥م، جمٛمقن يمٝمعم فم٣مؿمٖم٥م احل٤م فمٛمد

ٞمُمٟم َمـ فم٣مؿمٖم٥م  ،همٜمق ؾمٔمر َمتُم٣مئؿ ضمزيـ ،ؾمٔمر يمزوَمٝم٣مت أيب ايمٔمالء ٞمٙمٚمحف دم ايم٘مثغم َمـ

وه٘مذا ، صمٛمك فمعم إطمالق ٕن إٞم٣ًمٞم٣مً  9همٗمد يِم٤مُّ ايمُم٣مفمر نمّمٌف فمعم ايمدٞمٝم٣م وَم٣م همٝمٜم٣م ،َمريّم٥م

يمٝمس  ،وايمذي يذوب روم٥م وضمٛم٣مٞم٣مً  ،ٛمكّمَّ ٚمٔمـ دم وصػ َم٣م يالومل اظمح٤م َمـ ايمىمؾ ؾمٔمر ايمٕمزل اظم

 -يمُم٣مفمر اجلٝمد هق ايمذي يثغم ايمٔمقاؿمػ ايمِم٣مدوم٥م واظمقوقفمٝم٥موا، فمـ فم٣مؿمٖم٥م صحٝمح٥م ومقي٥م ٞم٣مؾمئ٣مً 

هؾ ضمرىم٦م هذه  :هم١مذا فمرض فمٙمٝمٛم٣م ومْمٔم٥م أدزمٝم٥م سم٣ًمءيمٛم٣م ،وسمٗمدر ايمٔم٣مؿمٖم٥م زمٗمقهت٣م وضمٝمقيتٜم٣م

ٔم٦م ٞمٓمرٞم٣م وأضمٝم٦م ومٙمٌٛم٣م ؟ايمٗمْمٔم٥م فمقاؿمٖمٛم٣م وأه٣مصم٦م ؾمٔمقرٞم٣م إن ىم٣مٞم٦م ىمذيمؽ ىم٣مٞم٦م  ؟هؾ وؽمَّ

 ،همٜمٛم٣مك فمقاؿمػ ضمٛم٣من -ٙمٔمقاؿمػ اظمختٙمٖم٥ميم فم٣مَم٣مً  وَمـ اظمًتحٝمؾ أن ٞمجد ومٝم٣مؽم٣مً  ،رهمٝمٔم٣مً  أدزم٣مً 

إن  :وَمـ ايمِمٔم٤م أن سمٗمقل -وفمقاؿمػ ىمره واؾمٚمئزاز ،وفمقاؿمػ إفمج٣مب ،وفمقاؿمػ صمالل

أَمزصمتٜمؿ دم ايمٔم٣مؿمٖم٥م و وىمذيمؽ خيتٙمػ ايمٛم٣مس زم٣مطمتالف ؿم٣ٌمئٔمٜمؿ -هذه ايمٔم٣مؿمٖم٥م أومقى َمـ سمٙمؽ

 ---فمج٣مبوشم٣ميم٧م فم٣مؿمٖم٥م اإل ،وآطمر فم٣مؿمٖم٥م ايمنور ،هم١مٞم٣ًمن سمثغمه فم٣مؿمٖم٥م احلزن، ايمتل هتٝمجٜمؿ

َم٣م  وىمثغماً  -وهلذا َمـ اظمًتحٝمؾ وصمقد َمٗمٝم٣مس واضمد َمّمٌقط يمٛمٔمرف أي ايمٔمقاؿمػ هل إومقى

خيٖمؼ  شمؿ ،ىمحًـ ايمتٔمٌغم وومقة اخلٝم٣ملزمٟمؽم٣ٌمب ىمثغمة َمـ ايمٗمقة  ي٘مقن ايم٘م٣مسم٤م أو إدي٤م َمزوداً 

وىمذيمؽ ومد ي٘مقن يمف فمكم سمدرك اجلامل وؾمٔمقر رومٝمؼ وهم٘م٣مه٥م  -ومقة ايمٔم٣مؿمٖم٥مإلم  ٕٞمف يٖمتٗمر

َم٣م ٞمجد يمف َمـ ومقة ايمٔم٣مؿمٖم٥م َم٣م ئمقض  زمؾ ىمثغماً  ،همٝمخٖمؼ ،ويم٘مـ يمٝم٦ًم يمف ايمٔم٣مؿمٖم٥م ايمٗمقي٥م ،ضمٙمقة

ويمًٛم٣م ٞمٔمٛمل زم٣ميمٔم٣مؿمٖم٥م ايمٗمقي٥م ايمٔم٣مؿمٖم٥م اهلداَم٥م اظمٔمرزمدة اهل٣مئج٥م  -ٞمٗمِمف دم ايمٛمقاضمل إطمرى

 ،وسمٔمتٚمد ومقة ايمٔم٣مؿمٖم٥م فمعم ومقة إؽمٙمقب، همٗمد سم٘مقن هذه َمٓم٣مهر ؤمػ همٝمٜم٣م ،اظمّمْمرزم٥م

هم٣مٕدي٤م ومد  -دم إشم٣مرة ايمٔمقاؿمػ وووقح اظمٔم٣مين ىمٌغماً  ؽمٙمقب َمدطمالً وؽمٛمجد أن يمٗمقة إ

ويم٘مـ ٓ يًتْمٝمع أن يٛمٗمؾ فمقاؿمٖمف وَمُم٣مفمره إٓ زمٗمقة  ،ؽم٣مَمٔمٝمف َمٔم٣مٞمٝمفإلم  يًتْمٝمع أن يٛمٗمؾ

ويم٘مٛمٜمؿ َل  ،ٛمحقا فمقاؿمػ ومقي٥موَمُ  ٙمئقا ؾمٔمقراً أدزم٣مء ومد َمُ و ويٓمٜمر أن هٛم٣مك ؾمٔمراء -إؽمٙمقب

 -ؽم٣مَمٔمٝمٜمؿ ووم٣مرئٝمٜمؿ وؽم٤ٌم ذيمؽ ؤمػ أؽمٙمقهبؿإلم  اؿمٖمٜمؿيٛمٗمٙمقن زمف فمق ٛمحقا أؽمٙمقزم٣مً ٚمْ يُ 

زمٗم٣مء أشمره٣م دم ٞمٖمقس  :ويمذيمؽ َمٔمٛمٝم٣من إول ،زم٣مؽمتٚمراره٣م وشم٣ٌمهت٣م وسمٗم٣مس ايمٔم٣مؿمٖم٥م أيّم٣مً 

وسمٗم٣مس  ،َمتًٙمًالً  َمتج٣مٞم٣ًمً  أن سم٘مقن ايمٗمْمٔم٥م إدزمٝم٥م ؾمٔمقراً  وايمث٣مين: ،ؿمقيالً  ايم٣ًمَمٔمكم زَمٛم٣مً 
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همٗمد يُمتٜمر  - يقه٤م إدي٤م هذه اظمقه٥ٌموومٙمام ،زمخِمٌٜم٣م ونمٛم٣مه٣م وسمٛمقفمٜم٣م ايمٔمقاؿمػ أيّم٣مً 

وٞمٔمٛمل هب٣م ىمثرة ايمتج٣مرب ايمتل جتٔمؾ  -هذه ايمِمٖم٥مإلم  وهق َمع ذيمؽ َمٖمتٗمر ،إدي٤م وئمٓمؿ أَمره

ىمام يًتْمٝمع أن يٛمقع دم ىمت٣مزمتف أو  ،زمٚمٗمدوره إذا سمٔمرض يمٛمقع َمـ ايمٔم٣مؿمٖم٥م أن يًتقدم ايمتٔمٌغم فمٛمٜم٣م

زمٛمقع  وسمٗم٣مس ايمٗمْمٔم٥م إدزمٝم٥م أيّم٣مً  -وهق دم ىمؾ َمٛمٜم٣م نمزير ،همٝمٚمس َمُم٣مفمر خمتٙمٖم٥م ،ؾمٔمره

ٕن ايمٗمقل زمٟمن  9وهٛم٣م ئمرض أَمر ىمثر ضمقيمف اجلدل ،ايمٔم٣مؿمٖم٥م ودرصم٥م رهمٔمتٜم٣م أو ؤمتٜم٣م

إذا ومٝمؾ هذا ايمٗمقل همام و -٥مٔمٝمم أن هٛم٣مك فمقاؿمػ ؽم٣مَمٝم٥م وأطمرى وويمٙمٔمقاؿمػ درصم٣مت يًتٙمز

تٖمؼ ايمٛمٗم٣مد َل ي ؟وايمتل ٞمًٚمٝمٜم٣م ووٝمٔم٥م ،أفمٛمل َم٣م ٞمقع ايمٔمقاؿمػ ايمتل ٞمًٚمٝمٜم٣م ؽم٣مَمٝم٥م ؟اظمٗمٝم٣مس

 هٛم٣مك أدب يثغم ؾمٔمقراً  -زأةهمٜمٛم٣مك فمقاؿمػ صمٙمٝمٙم٥م وأطمرى هُ  ،فمعم اإلصم٣مزم٥م فمـ هذا ايم٠ًمال

وهٛم٣مك أدب يثغم يمذه  ،ىم٣مإلفمج٣مب زم٣ميمٌْمقيم٥م واضمتامل أٓم دم ؽمٌٝمؾ أفمامل صمٙمٝمٙم٥م أطمالومٝم٣مً 

هم٣ميمٔم٣مؿمٖم٥م ايمتل سمتِمؾ زمحٝم٣مة ايمٛم٣مس وؽمٙمقىمٜمؿ أرومك َمـ  ،ْمٔم٣مم وايمممابايمإلم  ىم٣مظمٝمؾ ،ضمًٝم٥م

هؾ يثغم همٝمٛم٣م  :وضمٝمٛمئذ إذا أردٞم٣م ٞمحـ أن ٞمٗمٝمّؿ ومْمٔم٥م أدزمٝم٥م سم٣ًمءيمٛم٣م ،ػ سمثغمه٣م يمذة احلقاسفمقاؿم

 -راومٝم٣مً  هم١مذا َل ي٘مـ ىمذيمؽ َل ي٘مـ أدزم٣مً  ؟ٓ أو ،احلٝم٣مة ايم٣ًمَمٝم٥مإلم  وَمٝمالً  اٞمٖمٔم٣مًٓ 

ايمقشمٝمٗم٥م همٗمد ديم٦م ايمدراؽم٣مت ايمٛمٖمًٝم٥م اظمٔم٣مسة فمعم ايمرازمط وايمِمٙم٥م  ،وإضمرف َمرآة ايمٔم٣مؿمٖم٥م

همٗمد ي٘مثر ايمُم٣مفمر َمـ اؽمتخدام أضمرف  ،ٓهت٣م وزمكم فم٣مؿمٖم٥م ايمُم٣مفمرف ايمٖم٣مفمٙم٥م ودٓزمكم إضمر

همحرف ، همٝمديمٛم٣م دٓيم٥م نمغم َم٣ٌمذة فمعم ٞمٖمًٝمتف وَمُم٣مفمره وأضم٣مؽمٝمًف ،َمٔمٝمٛم٥م زمداهمع ٓ ؾمٔمقري

همٌدت  ،فمـ َمٛم٣مزهلؿ وزم٣مت زمٔمٝمداً  ،ايمُم٣مفمر يمٗمد رضمؾ أضم٥ٌم ،أو همرضم٣مً  ايمٛمقن يدل فمعم ايمْمرب ضمزٞم٣مً 

 :فم٣مؿمٖمتف متتزج زم٣محلزن

 زمـــ٣من اخلٙمـــٝمط ويمـــق ؿمقفمـــ٦م َمـــ٣م زم٣مٞمـــ٣م

 

 وومْمٔمـــقا َمــــ ضمٌـــ٣مل ايمقصـــؾ أومراٞمـــ٣م 

ــــلِّ   ــــدًٓ  ضم ــــل زم ــــ٣مزل إذ ٓ ٞمٌتٕم  اظمٛم

 

ـــــدار داراً   ـــــ٣م زم٣ميم  وٓ اجلـــــغمان صمغماٞم

ـــ٦م أول َمُمـــت٣مق أطمـــ٣م ؿمـــرب  ـــ٣م ىمٛم  َم

 

ـــ٣م  ـــكم أضمزاٞم ـــف نمـــدوات ايمٌ  ه٣مصمـــ٦م يم

 ،دم ايمٌٝم٦م ايمث٣مين ؽم٦م َمراتو ،يمٗمد اؽمتخدم ضمرف ايمٛمقن دم ايمٌٝم٦م إول أرزمع َمرات 

 احلزنو ايمِم٣مد فمعم إؽمكو ايمزايو وسمدل أضمرف ايمًكم، دم ايمٌٝم٦م ايمث٣ميم٧م مخس َمراتو

طمغم َم٣م يٚمثؾ يمٛم٣م ذيمؽ ايمُم٣مفمر ايمٌحؼمي ضمكم وومػ دم إيقان ىمنى أٞمقذوان دم و ،ايم٘مآزم٥مو

ايمُم٣مم دم أفمٗم٣مب َمٗمتؾ اخلٙمٝمٖم٥م ايمٔم٣ٌمد اظمتقىمؾ ايمذي ىم٣من خيٙمص يمف إلم  ؿمريؼ فمقدسمف
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واحلزن وايمٕمؿ ، ايمرائٔم٥م اهل٣مصمس ايمٛمٖمز ايمذي ىم٣من ئمؼميف همِمقر يمٛم٣م دم ومِمٝمدسمف ،اظمدح

 :ْمرم زمف ٞمٖمًفّمايمذي سم

 لـس ٞمٖمًـــل فمـــام يـــدٞمّ ـصـــٛم٦م ٞمٖمًـــ

 

ـــٌسو  ـــؾ صم ـــدا ىم ــــ صم ـــ٦م فم  سمرهمٔم

ـــ  ـــل ايمده ـــكم زفمزفمٛم ـــ٘م٦م ضم  ـو مت٣مؽم

 

 لـل وٞم٘مًــــَمٛمـــف يمتٔمًـــ ر ايمتامؽمـــ٣مً ــــ 

 رت رضمـــقم اهلٚمـــقم همقصمٜمـــــضمّمـــ 

 

ــــ  ــــدائـ فمٛمًـــــ ــــٝمض اظم  لـ٦م إلم أزم

 ؽمـــــكآأسمًـــــعم فمــــــ احلٓمـــــقظ و 

 

ـــــــ آل ؽم٣مؽمــــــ٣منَ  حــــــؾ  ظم   سِ رْ دَ  َم

واؽمتْم٣مع أن ، ٕن َمٌٔمثٜم٣م ايمتجرزم٥م ايمٛمٖمًٝم٥م ايمتل َمر هب٣م 9همٛمحـ ٞمُمٔمر زمِمدق فم٣مؿمٖم٥م ايمٌحؼمي 

وأَم٣م ، فمعم ؾمجقن ٞمٖمًف ومهقَمٜم٣م يمتٔمٌغم زم٣محلرف اظمقضمل ذي ايمدٓيم٥ميٛمٗمٙمٜم٣م يمٛم٣م زمٟمَم٣مٞم٥م َمـ طمالل ا

 :ٛمؼمةدم ومقل فم ايمٗمًقة وايمٗمقة ىمام ايمٗم٣مف وايم٘م٣مف همٜمام ضمرهم٣من يدٓن فمعم

ـــــر ـــــدصم٨م ىم ـــــ هَ وَم ـــــف امةُ ايمُ٘م  ٞمزايم

 

  ْ ـٍ ٓ مُم ــــــ ــــــ٣مً  ٔم ــــــٙمؿِ  هرزم  وٓ َمًتً

ـــ٣مدت يمـــف ىمٖمـــل زمٔم٣مصمـــؾ ؿمٔمٛمـــ٥م   صم

 

 زمٚمثٗمــــػ صــــدق ايم٘مٔمــــقب َمٗمــــقم 

 شمٝم٣مزمــــف همُمــــ٘م٘م٦م زمــــ٣ميمرَمح إصــــؿِّ  

 

ـــرم  ـــ٣م زمٚمح ـــعم ايمٗمٛم ـــريؿ فم ـــٝمس ايم٘م  يم

فم٣مؿمٖمتف َمـ طمالل َم٣م ي٘مثره ايمُم٣مفمر َمـ و ،وه٘مذا يٚم٘مـ أن ٞمًتُمػ ٞمٖمًٝم٥م ايمُم٣مفمر 

 -كماؽمتخدام حلرف َمٔم
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 اخلْبل ًأصشه يف األفًبل األدثْخ

أن اخلٝم٣مل )دم حتديده ظمٖمٜمقم اخلٝم٣مل َمـ ىمت٣مزمف ايمٛمٗمد وإدب  (صم٣من ؽمت٣مروزمٛمً٘مل)يرى 

إديب يمٝمس إٓ همرفم٣ًم طم٣مص٣ًم ظمٙم٘م٥م ٞمٖمًٝم٥م فم٣مَم٥م صمدًا ٓ يٛمٖمِمؾ ٞمُم٣مؿمٜم٣م فمـ ٞمُم٣مط ايمُمٔمقر وسمُمغم 

 ،دزمٝم٥م زم٣مظمٔمْمٝم٣مت إؽم٣مؽمٝم٥م يمقوع اإلٞم٣ًمنايمٔمالوم٥م ايمتل سمِمؾ همٔمؾ ايم٘مت٣مزم٥م إ( إلم طمٝم٣مل)يمٖمٓم٥م 

وسمًٜمؿ دم إوم٣مَم٥م رازمْم٥م ضوري٥م زمكم ايمٛمٓمرة إدزمٝم٥م وأوؽمع ٞمٓمري٣مت ايمُمٔمقر، هم٣مخلٝم٣مل وارد دم 

ويراهمؼ َمُم٣مرئمٛم٣م  ،ويٖمتح أَم٣مَمٛم٣م أزمٔمد أهم٣مق اظمٚم٘مٛم٥م ،ويٚمتزج زمٟمفمامل ايمذاىمرة ،همٔمؾ اإلدراك

وهق ، ة يمٔم٣مَل اإلدراك اظم٣ٌمذ ونمغم اظم٣ٌمذهمٜمق َمٙم٘م٥م سمًتدفمل ايمِمقر اظم٣ًمير، وأَم٣مٞمٝمٛم٣م وخم٣موهمٛم٣م

 -ومدرة سم٣ًمفمدٞم٣م فمعم آٞمٖمِم٣مل فمـ ايمقاومع

 ايمقفمل اظمتخٝمؾ ـمٜمره يمٙمقاومع إذا ولّم ( وايمٙمٜمق وإضمالم ايمقهؿ)وومد ي٘مقن اخلٝم٣مل َمـ ومٌٝمؾ 

وَمـ هٛم٣م هم٣مٕدب ىمٙمف  ،اهلذي٣من حيتٖمظ زمِمٌٕم٥م واومٔمٝم٥مإلم  اظم٣ٌمذ، وإن أؾمٜمر أٞمقاع اخلٝم٣مل وأومرهب٣م

ق إٓ ضب َمـ ايمٛمُم٣مط واخلٝم٣مل ايمذي يتٟميمؼ دم ٞمْم٣مق ايمِمقرة وايمرَمز وإؽمْمقرة واحلٙمؿ َم٣م ه

اإلنمريٗمٝم٥م فمٛمد  (٥م )هم٣مٞمت٣مزي٣موسمُمغم يمٖمٓم ،وئمتػم اخلٝم٣مل إديب أضمد أزمٔم٣مد إشمر إديب، واهلقاصمس

وهل فمٛمد أرؽمْمق ضمرىم٥م داطمٙمٝم٥م ٞم٣ممج٥م فمـ  ،َمزي٨م َمـ اإلضم٣ًمس وايمرأيإلم  أهمالؿمقن

زم٣مخلٝم٣مل همٝمٔمرب فمـ ٞمُم٣مط ٞمٖمز ٓ ئمٛمك إٓ  ،رواومٝمكم يدَم٨م اإلضم٣ًمسوفمٛمد ايم ،اإلضم٣ًمس

 -زمٓمقاهر إَمقر

 ،همٜمق ٓ يٚمٙمؽ زمداه٥م اإلضم٣ًمس اظم٣ٌمذ ،وظم٣م ىم٣من اخلٝم٣مل َمٙم٘م٥م َمتقؽمْم٥م زمكم احلس وايمتٖم٘مغم

 -ىمام ٓ يٚمٙمؽ آٞمًج٣مم اظمٛمْمٗمل يمٙمٚمح٣مىمامت ايمٔمٗمٙمٝم٥م اظمجردة

فمٛمف يم٘مٛمف يًٌؼ فمٚمؾ ايمتٖم٘مغم ايمذي  عيتٖمرو ، َمرسم٥ٌم شم٣مٞمٝم٥م زمٔمد اإلضم٣ًمسهم٣مخلٝم٣مل يٟميت دم

يٛمت٨م  هم١مٞمف إذا ،أهمالؿمقن حم٣مىم٣مة يمٙمٓم٣مهروإذا ىم٣من ايمٖمـ فمعم ضمد سمٔمٌغم  ،ئًمك يمإلذاف فمٙمٝمف

إذ ٓ سمقصمد حم٣مىم٣مة إٓ زمٖمّمؾ اخلٝم٣مل وَمـ  9أو يٌدع صقرة يمٙمِمقرة ،ـم٣مهرًا َمـ َمرسم٥ٌم شم٣مٞمٝم٥م

إن جم٣ميمف وم٣مس فمعم ايمٖمتٛم٥م  :وم٣ميمقا فمٛمفوزم٤ًٌم سمٙمؽ ايمٔمالوم٥م زمكم اخلٝم٣مل وايمٖمـ اهتٚمقا ايمٖمـ و ،أصمٙمف

 -أو دم أضمًـ إضمقال فمعم ايمٙمٜمق ايمذي ٓ ٞمٖمع همٝمف ،اخلٌٝمث٥م
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هم٣مخلٝم٣مل يٚمٙمؽ ايمٗمدرة ، وئمتػم ايمٙمجقء يمٙمخٝم٣مل هق ايمممط ايمالزم يمٔمٚمٙمٝم٥م ايمتْمٜمغم دم اظمٟمؽم٣مة

 -ايمتل يٚمٙم٘مٜم٣م ايمقاومع فمعم إشم٣مرة أهقائٛم٣م وايمتٟمشمغم دم صمقارضمٛم٣م

هم١مٞمف ُيٖمرض فمعم ، ق ضمرىم٥م ٞمٖمًٝم٥م يقيمده٣م اإلضم٣ًمس إذ يٖمٔمؾواخلٝم٣مل فمعم ضمد ومقل أرؽمْم

وفمعم ذيمؽ هم٣مخلٝم٣مل ٓ يزال َمٕمٚمقرًا زم٣ميمٛمقر ايمذي يًْمع َمـ  ،ىمام يمق ورد َمـ اخل٣مرج ،فمٗمٙمٛم٣م

ويمقٓ ايمٛمقر ظم٣م أَم٘مٛم٦م  (هم٣موس)َمـ ايمٛمقر  (هم٣مٞمت٣مزي٣م)همٗمد اؾمتؼ اؽمؿ طمٝم٣مل  ،إؾمٝم٣مء اخل٣مرصمٝم٥م

 -ر يمٛم٣م وٝم٣مء شم٣مٞمٝم٣مً وَمٔمٛمك ذيمؽ أن اخلٝم٣مل يقهم ،رؤي٥م إؾمٝم٣مء

آٞمدهم٣مع ايمٔم٣مؿمٖمل ايمذي أَل زم٣مظم٠ميمػ وٞمٗمٙمف إلم  ايمٝمقٞم٣مين (يمقٞمج٣من)هم٣مٞمت٣مزي٣م فمٛمد  وسمُمغم يمٖمٓم٥م

همٝم٘مقن اخلٝم٣مل إداة ايمتل  ،وزمذيمؽ يًتْمٝمع ايمُم٣مفمر أن يثغم اإلفمج٣مب وايمدهُم٥م ،يمٙمٚمًتٚمع

 -سمًتخدَمٜم٣م اظمح٣مىم٣مة ضمتك سمٌٙمغ إوج

أو اهلقى ايمذي افمتػمه  ،همٔمؾ احلامسإلم  ٣ميمٝم٥مذيمؽ ايمتٟمشمغم زم٣ميمِمقر اخلٝم (يمقٞمج٣من)ويٛم٤ًم 

ضمٗم٣مئؼ إلم  وزمذيمؽ ي٘مقن أؾمٌف زم٣ميمٔمكم اجلًدي٥م ايمتل سمرٞمق، أهمالؿمقن َمِمدرًا َمـ َمِم٣مدر اإلهل٣مم

اخلٝم٣مل َمٙم٘م٥م َمتقؽمْم٥م  (:وفمٛمد )داٞمتل ،هم٘مري٥م سمدرىمٜم٣م زم٣محلدس فمـ ؿمريؼ ايمرَمز وايمٗمِم٥م ايمرَمزي٥م

وٓ يٗمٛمع اخلٝم٣مل زمٛمٗمؾ ايمِمقر  -ر اظمجردةسمزود زم٣ميمِمقر ايمتل حيت٣مج إيمٝمٜم٣م ضمتك ئمػم فمـ إهم٘م٣م

همٝم٘مقن سم٣مرة َمٛمٌٔم٣ًم َمـ  ()سمقَم٣مس إىمقيٛمل ىمام أومر زمذيمؽ ،زمؾ يٚمٙمؽ ومدرة همٔم٣ميم٥م ،فمعم ٞمحق ؽمٙمٌل

وهق يتقؽمط زمكم فم٣مَل اإلضم٣ًمس إدٞمك واظمأل ايمروضمل  ،وسم٣مرة َمٙم٘م٥م َمٌدفم٥م ،َمٛم٣مزمع ايمقهؿ

وضمدود اخلٝم٣مل  ،ٕمٚمره ايمٛمقر ايمٔمٙمقيهمٝم٘مقن ايمُمٔمر اظمٙمٜمؿ شمٚمرة َمـ شمٚمرات اخلٝم٣مل ايمذي ي ،إفمعم

 -هل ضمدود اإلزمداع ايمُمٔمري

 ضمٝم٧م حتقل إدب َمـ ؽمٝم٣مدة ايمٔمٗمؾ ،ايمٔمٌم ايمروَم٣مٞمزإلم  وإذا جت٣موزٞم٣م فمٌم ايمٛمٜمّم٥م

همٙمقٓه ظم٣م ىم٣مٞم٦م اظمحًٛم٣مت وايمزطم٣مرف  ،ؽمٙمْم٣من اخلٝم٣مل ٞمجد أن يمٙمخٝم٣مل إديب فمٚمٙمفإلم 

صحٝمح - قب احلٝم٣مة واحلرىم٥م واحلٝمقي٥موهل ايمتل سمٌٔم٧م دم إؽمٙم (سمُمٌٝمف , اؽمتٔم٣مرة , جم٣مز)

وؿمٙم٦ٌم َمـ ايمُم٣مفمر أن  ،أن اظمدرؽم٥م ايم٘مالؽمٝم٘مٝم٥م افمتٚمدت فمعم هٛمدؽم٥م ايمٗمِمٝمدة هم٘مري٣مً 

إٓ أهن٣م أمهٙم٦م آزمت٘م٣مر وؽمٔم٦م  ،يّمع ايمٛمامذج ايم٘مػمى ٞمِم٤م فمٝمٛمٝمف ضمكم يٛمٓمؿ ومِمٝمدسمف

 (احل٣مل وَل ي٘مـ اإلزمداع ؽمقى اىمتُم٣مف أهم٘م٣مر َمٛم٣مؽم٥ٌم َمْم٣مزمٗم٥م )ظمٗمت٢م ،ٞمحق ايم٘مامل اظمٔمٜمقد

 أن اخلٝم٣مل َمقه٥ٌم(: َم٣مرَمقٞمتٝمؾو همقيمتغم)ويرى  ،وإٞمف ٓ َمٜمٚم٥م يمٙمخٝم٣مل ؽمقى حتًكم ايم٘مالم
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وسمرى ايمٖمٙمًٖم٥م ايم٘مالؽمٝم٘مٝم٥م أن اخلٝم٣مل هق ايمذي ئٌم٧م  ،وأن اإلهل٣مم أومٍم درصم٣مسمف ،شمٚمٝمٛم٥م

 ،وهق اخل٣ميمؼ ظمُم٣مفمر احلٝم٣مة واحلرارة ايمتل هل فمٛم٣مس إو٣مهمٝم٥م ،ايمروح دم اإلٞمت٣مج إديب

اإليْم٣مرم أن اخلٝم٣مل هق جمٚمقع إضم٣مؽمٝمس ايمداطمٙمٝم٥م يمٝمس  (ويرى )زمروٞمق- ٣مؿمٖمٝم٥موأيمقان فم

زمؾ هق َمِمدر مجٝمع إضم٘م٣مم وَمٛمٌع يمألؾم٘م٣مل إصٙمٝم٥م  ،ايمتٗمٙمٝمد واظمح٣مىم٣مة هل َمٜمٚمتف همٗمط

إن أراء ايمتل افمتػمت  (:روزمرت ىماليـ)ويٗمقل  -وَمٛمْمٙمؼ يم٘مؾ إٞمت٣مج هم٘مري ،واظمٌت٘مرة

اخلٝم٣مل  وٓ جيقز أن ٞمٔمّد  -ٕول َمالئٚم٥م يمٛمٓمري٣مت اخلٝم٣ملأو صمًٚمٜم٣م ا ،ايمِمقرة شمقزم٣ًم يمٙمٖم٘مرة

ك ايمذي سمٗمقم زمف ؼموٓ سم٣مزمٔم٣ًم يًٜمؿ دم ايمٔمٚمؾ اظمُم ،زمٔمدًا شم٣مٞمقي٣ًم َمـ مجٙم٥م ايمٔمٛم٣مس ايمٔمٌٗمري٥م

ؽمٝمد  :وهق ىمام يٗمقل زمقديمغم -زمؾ هق سمٔمٌغم آطمر فمـ ايمٔمٌٗمري٥م ذاهت٣م ،ؽم٣مئر اظمٙم٘م٣مت اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

 -أو ايم٘مٙمٚم٥م اخلالوم٥م اظمٙم٘م٣مت ايمٛمٖمًٝم٥م

 ،آراء ايمروَم٣مٞمًٝمكم دم اخلٝم٣مل ممـ ي٠مَمـ زم٣ميمٕمٝم٤م وايمًحر يمٗمد سمرؽمؿ أسم٣ٌمع احلرىم٥م ايمني٣ميمٝم٥م

أو آؽمتٛم٘م٣مر راهمّم٥ًم ايمٔمٗمؾ أرم رهمّم٣ًم فم٣مؿمٖمٝم٣مً ؾمديدًا  ،وصم٣مءت آراؤهؿ دم َمٓمٜمر ايمًخط

 -ىمٝمٚمٝم٣مئٝم٥مو فمٛمدَم٣م راح يُمٝمد سح ايمٔمٙمق أو يّمع ايمْمٌٝمٔم٥م دم صٝمغ همٝمزي٣مئٝم٥م

إلم  حتقيؾ ايمٔم٣مَلإلم  اٞمتممت دم ايمٗمرن ايمث٣مَمـ فممم َمٝمالدي سمًٔمك إن ايمٖمٙمًٖم٥م ايمْمٌٝمٔمٝم٥م ايمتل

زمٝمٛمام ارسمٌط ايمٛمُم٣مط اخلٝم٣مرم فمٛمد ايمرَمزيكم زم٣مٕؽمْمقرة  -سمٟمويٙمف ؾمٔمري٣مً و ،ضب َمـ ايمًحر

 (-ضم٤م ايمذات وسمّمخٚمٜم٣م، )ايمٛمرصمًٝم٥م

 ،أن ايمٛمُم٣مط اخلٝم٣مرم هق ايمٙمذة اجلٛمًٝم٥م اظمٛمْمقي٥م فمعم اخلٝم٣مل (أضمد سمالَمٝمذ همرويد)وئمتػم يقٞم٨م 

ويّمٝمػ ايمني٣ميمٝمقن أن اظمخٝمٙم٥م أداة ضمٝمقي٥م دم فمالوم٣مسمٛم٣م زم٣ميم٘مقن ايمٕم٣مي٥م َمٛمٜم٣م اىمتُم٣مف إَمقر 

 -وايمٗمٝم٣مم زمثقرة دائٚم٥م دم مجٝمع َم٣م يٖمٔمؾ ،ؾمٔمرإلم  وومٙم٤م احلٝم٣مة ،اخل٣مروم٥م

إدراك إؾمٝم٣مء ايمدارصم٥م طم٣مرج وؤمٜم٣م إلم  َمٙم٘م٥م َمٟميمقهم٥م ؾم٣مئٔم٥م زمكم ايمٛم٣مس سمرَمل :إن اخلٝم٣مل

زمؾ هق َمٕم٣مَمرة َمـ َمٕم٣مَمرات  ،وهق يمٝمس فمٚمالً هم٘مري٣ًم حمّم٣مً  -فمٙمٝمف ايمراهـ ايمذي سمٗمع احلقاس

يمٝمس  (ٕٞمف ايمٖمٔم٣ميمٝم٥م اظمٛمُمئ٥م يمِمقر إضمالم واهلٙمقؽم٥م وَم٣م يًٚمٝمف همرويد )هم٣مٞمت٣مزي 9ايمتِمقر

زمؾ هل ضمرىم٥م  ،وٓ همٔمؾ َمُم٣مرىم٥م َمٝمت٣مهمٝمزيٗمٝم٥م دم أهار ايم٘مقن ،اٞمٔم٘م٣مؽم٣ًم ذهٛمٝم٣ًم يمٙمٔم٣مَل اظمدرك

 َمـ اظمٔمْمٝم٣مت إؽم٣مؽمٝم٥م ايمتل سمقهمره٣م ايمذي جئمؾ اخلٝم٣مل يٕمغمِّ  (ايمٙمٝمٌٝمدو)َمنضمٝم٥م داطمٙمٝم٥م ئٌمثٜم٣م 

 -ايمتجرزم٥م ايمٔم٣مؿمٖمٝم٥م سمٕمٝمغمًا ؽمحري٣مً فمجٝم٣ٌمً 
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ويمٗمد أؽمٛمد يقٞمغ يمٙمخٝم٣مل َمٜمٚم٥م  ،إن اإلٞمت٣مج إديب ضم٣ميم٥م طم٣مص٥م َمـ ضم٣مٓت ايمٛمُم٣مط اخلٝم٣مرم

ٙمع فمٙمٝمف اإلٞم٣ًمن دم زمؾ افمتػمه يمٕمزًا َمـ أيمٕم٣مز ايمٔم٣مَل يْمّ  ،وَل ئمتػمه ٞمُم٣مؿم٣مً فمُمقائٝم٣مً  ،ايمٗمقة ايم٘مقٞمٝم٥م

 -أضمالَمف وايمُم٣مفمر دم ؾمٔمره

همٗمد ٞمُمّقه ضمٗمٝمٗم٥م  ،إن اخلٝم٣مل هق اظمِمدر ايمذي يثغم ايمِمغمورة ايمٛمٖمًٝم٥م همٛمٝم٣ًم إشم٣مرة َم٣ٌمذة

 -احل٤م إذا همِمٙمٛم٣مه فمـ واومٔمٝمتف

 ،زمؾ ٓ يقصمد طمٝم٣مل إٓ ؽمٙمقىم٣ًم يتٕمذى زم٣ميمٔمقاؿمػ وإطمالق، وٓ يقصمد طمٝم٣مل سف

 -٣مت آصمتامفمٝم٥م أو خي٣ميمٖمٜم٣مويتجف اجت٣مه٣ًم يتالءم َمع اظمٔمْمٝم

 (يٚمتزج زمقوع اصمتامفمل َمرىّم٤م زمٝمٛمام يٛمُمئ فمٛمد )روؽمق (آريقؽم٦م)إن اخلٝم٣مل فمٛمد اإليْم٣مرم 

 ويٛمدّس  ،ٞمٖمراد ضم٣مل َمـ ايمٔمزيم٥م وآوحيدث ٞمٖمًف زمف دم ،إؿم٣مرًا ومهٝم٣ًم ظمٔمٗمؾ ضمِمكم يٙمقذ زمف ايمٖمرد

 دم حم٣موٓت ايمقصػ ايمقاومٔمل- (زوٓ)اخلٝم٣مل فمٛمد 

هم٣ميمذي يمٝمس ، َم٣م ايمُمٔمر إٓ ضمٙمؿ يٗمٓم٥م) :83ص  ((فمعم اظمحؽ))ىمت٣مزمف  يٗمقل َم٣مرون فمٌقد دم

إن )همٜمٝمٜم٣مت أن يدطمؾ ممٙم٘م٥م ايمُمٔمر(-  ،وفمٗمؾ حيٙمؿ ،ذن سمًؼمقأو ،وومٙم٤م حيس ،يمف فمكم سمرى

إن  -وومرحيتف راديقم يُمع ٞمقرًا طم٣ميمداً  ،خمٝمٙم٥م ايمُم٣مفمر اظمٌدع راديق يٙمتٗمط ضمدي٧م فمقاَل إشمغم

ٕٞمف ىمٙمام دٞم٦م ايمِمقرة ايمٖمٛمٝم٥م َمـ  ٥ٌ9م ايمٌٔمٝمدة فمـ واومع احلٝم٣مةايمُمٔمر ٓ ي٘مقن زمخٙمؼ ايمِمقر ايمٕمري

 -(ايمٗمٙمقب وأومرب إيمٝمٜم٣مإلم  ايمقاومع ىم٣مٞم٦م أضم٤م

ومه٣م ايمٔمٛمٌمان اظمٜمامن  (إن اظمٌدأ ايمرئٝمس اظمحدد يمٙمُمٔمر هق اظمج٣مر يّم٣مف يمف ايمقزن)

 9ٝم٥مَمـ فمٙمؿ ايمٛمٖمس وايمدراؽم٥م إدزم ىمالا خيص واظمخٝمٙم٥م َمقوقع )اظمتالمخ٣من دم سم٘مقيـ ايمُمٔمر 

 (-وذىمرى يمتجرزم٥م فم٣مؿمٖمٝم٥م أو إدراىمٝم٥م، ٕن ىمٙمٚم٥م صقرة دم فمٙمؿ ايمٛمٖمس سمٔمٛمل إفم٣مدة إٞمت٣مج فمٗمٙمٝم٥م

أن ايمِمقرة هل سمٙمؽ ايمتل سمٗمدم يمٛم٣م فمٗمدة هم٘مري٥م وفم٣مؿمٖمٝم٥م دم إلم  إن فمزرا زم٣موٞمد يثغم اٞمت٣ٌمهٛم٣م

ظمح  ايمتُمٌٝمف:)اجلاميمٝم٥م دم ايمُمٔمر ويٗمقل ايمٗم٣ميض اجلرصم٣مين دم ضمديثف فمـ ايمٔمٛم٣مس -زمره٥م َمـ ايمزَمـ

أو َمتخٝمٙمكم دم ايمٛمٖمس َمع سمداطمؾ جئمؾ ايم٣ًمَمع حيس زمام أضمس زمف  ،صٙم٥م زمكم أَمريـ ضمًٝمكم

وهذا ئمٛمل أن اظمٗم٣مرزم٥م دم ايمتُمٌٝمف دٓيم٥م همٛمٝم٥م سمٗمّقي اظمٔمٛمك اظمجرد ايمذي يت٘مٙمؿ فمٛمف  (-اظمت٘مٙمؿ

)إن ايمقصػ  :9 ويّمٝمػ اجلرصم٣ميناحلدسإلم  وَمـ ايمٖم٘مر ،ايمُم٣مفمر زمٟمن يٛمٗمٙمف َمـ اإلضم٣ًمس

وزم٣ميمتٗمٝمد زمٚمٔمْمٝم٣مت ايمتجرزم٥م  ،ويٛمِمح زمتجٛم٤م اظم٣ٌميمٕم٥م ،دم ايمُمٔمر أىمثر َم٘م٣مٞم٥م َمـ اظمٔمٛمكوايمتُمٌٝمف 
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ٕن ايمِمقرة ايمُمٔمري٥م ومد سمًت٘مٚمؾ ذائط  9وإفمْم٣مء ايمتٔمٙمٝمؾ فمٛمد سمٌٝمكم وصمف ايمُمٌف ،احلًٝم٥م

 ،ويم٘مٛمٜم٣م ٓ سم٘مقن ذات وومع ىمِمقرة أطمرى ٓ سمًت٘مٚمؾ ذائط احلًـ ،احلًـ واجلامل

 -(لوفمٛم٣مس اجلام، وأوص٣مف ايم٘مامل

هنتؿ زم٣مخل٣مسمؿ  إِٞمٛم٣م فمعم ضمد ومقل اجلرصم٣مين ضمكم ٞمٟمطمذ ومْمٔم٥م َمـ ذه٤م وٞمِمٛمع َمٛمٜم٣م طم٣ممت٣مً 

 ٕن اظمٔمٛمك يتقومػ فمٙمٝمٜم٣م- 9وهذا ئمٛمل أن يمٙمِمقر فمٛمده أمهٝم٥م ىمٌغمة ،وسمٛمًك َم٣مدسمف

ٕهن٣م وم٣مئٚم٥م فمعم ايمتخٝمٝمؾ  9وئمتػم ايمٖم٣مرايب أن إوم٣مويؾ ايمُمٔمري٥م ىم٣مذزم٥م زم٣ميم٘مؾ ٓ حم٣ميم٥م

هم٣ميمتخٝمؾ دم ايمُمٔمر هق اظمح٣مىم٣مة ايمٙمْمٝمٖم٥م ، ُمٔمر ىمٗمٝمٚم٥م ايمٔمٙمؿ دم ايمػمه٣منايمذي يمف ومٝمٚم٥م دم ايم

همٜمق حم٣مىم٣مة اظمح٣مىم٣مة ىمام  ،ويمٝمس ايمِمدق أو ايمتِمديؼ ،ونم٣ميتف ايمتحٖمٝمز ،يمًمء أو ضمدث

وومد ؽم٣مير ازمـ ؽمٝمٛم٣م ايمٖم٣مرايب دم رأيف ايم٣ًميمػ ايمذىمر وأو٣مف ))إن ايم٘مالم  -أؾم٣مر أرؽمْمق

أمجؾ  :وومد وم٣ميم٦م ايمٔمرب (وسمٛمٗمٌض فمـ أَمقراظمتخٝمؾ سمذفمـ يمف ايمٛمٖمس همتٛمًٌط فمـ أَمقر 

إلم  أن ايمُمٔمر زمام همٝمف َمـ حم٣مىم٣مة أو ختٝمٝمؾ ي٠مديإلم  ويُمغم ضم٣مزم ايمٗمرؿم٣مصمل -ايمُمٔمر أىمذزمف

ؽمٚمق )) وَمًتُم٣مر زٞمقزمٝم٣م دم َمٗم٣ميمتف ،ايمتدَمري صديؼ أهمٙمقؿمكم ويرى يمقٞمجٝمٛمقس -اإلومٛم٣مع

رة افمتامد اخلٝم٣مل وىمث -أن صٝم٣منم٥م ايمِمقر واظمج٣مزات ضورة َمـ ضورات ايمُمٔمر ((ايمٌالنم٥م

فمٛمد ايمُم٣مفمر يدل فمعم أن ايمُم٣مفمر َيتؿ زم٣ميمِمٛمٔم٥م أىمثر َمـ ايمِمدق ايمٔم٣مؿمٖمل، همُمٔمر ايمرشم٣مء 

اخلٝم٣مل ي٘مت٤ًم َمـ ايمقاومع واظمٖم٣مهٝمؿ وايمٔم٣مدات و ،ومٙمٝمؾ ايمِمقر وحؾ اخلٝم٣مل نم٣ميم٣ٌمً 

إن  -دم ضمرىم٥م ايمٔمٚمؾ إديب ٜمؿّ َمٝم٣مء سمًٜمؿ دم إزمرازه ىمٔمٛمٌم همٔم٣مل ووايمتٗم٣ميمٝمد اظمٔم٣مسة أؾم

هم١من ايمُم٣مفمر  ،زم٣مفمت٣ٌمره آيم٥م ايمتِمقير ايمتل سمِمقر إؾمٝم٣مء وإؾمخ٣مص واظمٔم٣ميناخلٝم٣مل 

شمؿ خيتزن  ،يٙمتٗمط ىمؾ َم٣م يٗمع حت٦م ؽمٚمٔمف وزمٌمه رؽم٘مكم ىمام يٗمقل ،وإدي٤م َمـ طماليمف

ايمِمقر وئمقد ٓؽمتخراصمٜم٣م دم إووم٣مت اظمالئٚم٥م وسمتٖم٣موت ومقة اخلٝم٣مل زمكم مجٜمقر إدزم٣مء 

 :اعوهق أٞمق ،زمتٖم٣موت ومقة ايمذاىمرة يمدَيؿ

 وهق ايمذي خيٙمؼ ايمٔمٛم٣مس إولم ايمتل سم٘مت٤ًم َمـ ايمتج٣مرب صقراً  0اخلْبل اخلبنك - 5

 -وإٓ أصٌح٦م هذه ايمِمقر َمـ ومٌٝمؾ ايمقهؿ ،صمديدة ٓ سمتٛم٣مذم دم احلٝم٣مة اظمٔمٗمقيم٥م

ىمٗمقل  ،ايمذي جيٚمع صقرًا وَمٛم٣مـمر خمتٙمٖم٥م ومد سمًتدفمل صقرًا أطمرى 0اخلْبل ادلإنف - 3

 :ازمـ ايمروَمل
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ــ ــس طمٌ ــس ٓ أٞم ــ٣م أٞم ــررت زمــفَم  ٣مزًا َم

 

ــ  ــح زم٣ميمٌِم ــؾ ايمٙمٚم ــ٥م َمث ــدضمق ايمروم٣موم  رـي

ــــ  ــــ٣م دم ىمّٖم ــــكم رؤيتٜم ــــ٣م زم ــــرة فَم  ىم

 

 وزمــــكم رؤيتٜمــــ٣م ومــــقراء ىمــــ٣ميمٗمٚمر 

ـــــرة  ـــــداح دائ ـــــ٣م سمٛم  إٓ زمٚمٗمـــــدار َم

 

 دم جلـــ٥م اظمـــ٣مء يٙمٗمـــك همٝمـــف زمـــ٣محلجر 

 :أو ىمٗمقل ايمُم٣مفمر إٞمديمز 

 ووم٣مٞمـــــــ٣م يمٖمحـــــــ٥م ايمرَمّمـــــــ٣مء واد

 

 ؽمــــٗم٣مه َمّمــــ٣مفمػ ايمٕمٝمــــ٧م ايمٔمٚمــــٝمؿ 

ـــــ٣م فمٙمٝم  ـــــف همحٛم ـــــ٣م دوضم ـــــ٣مضمٙمٙمٛم  ٛم

 

ــــ  ــــق اظمرو ــــٝمؿٔمضمٛم ــــعم ايمٖمْم  ٣مت فم

ــــذارى  ــــ٥م ايمٔم ــــ٣مه ضم٣ميمٝم ــــروع ضمِم  سم

 

ــــٝمؿ  ــــد ايمٛمٓم ــــ٤م ايمٔمٗم ــــتٙمٚمس صم٣مٞم  هم

وزمكم  ،همتٙمٚمًتف يمتٔمرف ضمٗمٝمٗم٥م ذيمؽ ،همٗمد أيمػ ايمُم٣مفمر زمكم اَمرأة ؾمٔمرت ىمٟمن فمٗمده٣م اٞمتثر 

 همٝمحًٌف أضمج٣مراً  ضمتك يمٝمُمؽ دم هذا احلٍم ،فمذب اظمٝم٣مه رصمؾ يًغم دم واد مجٝمؾ احلٍم

 -ىمريٚم٥م

 :٣ممأو ىمٗمقل أيب مت

 ر همّمـــــــــٝمٙم٥مـو إذا أراد اهلل ٞمُمـــــــــ

 

ـــ٦م أسمـــ٣مح هلـــ٣م يمًـــ٣من ضمًـــقد   ؿمقي

ـــ٣مورت  ـــٝمام صم ـــ٣مر هم ـــقٓ اؾمـــتٔم٣مل ايمٛم  يم

 

ــقد  ــرف ايمٔم ــ٤م فم ــرف ؿمٝم ــ٣من ئم ــ٣م ىم  َم

 وؾمٔمر ؾمٔمقراً  ،هم٣ميمُم٣مفمر ؾمٔمر زمًمء فمٛمد َمٜم٣ممج٥م احلًقد يمٖمّمٝمٙم٥م َمـ ايمٖمّم٣مئؾ اظمحًقد 

 :واظمٔمٛمك دم هذيـ ايمٌٝمتكم -همٟميمػ زمٝمٛمٜمام دم هذيـ ايمٌٝمتكم ،يمذيمؽ فمٛمد اضمؼماق فمقد ايمْمٝم٤م مم٣مشمالً 

همّم٣مئؾ اظمحًقد ىمام سم٘مُمػ ايمٛم٣مر فمـ رائح٥م ايمٔمقد ايمْمٝم٤م فمٛمد  أن يم٣ًمن احل٣مؽمد ي٘مُمػ

ىمام ومرن  ،همٗمد ومرن ايمُم٣مفمر زمكم أشمر ايمٖمّمٝمٙم٥م اظمحٚمقد دم ايمٛم٣مس ورائح٥م ايمٔمقد ايمذىمل -آضمؼماق

 -وزمكم ايمٛم٣مر ايمتل حترق ،زمكم يم٣ًمن احلًقد

ذي يٖمٝمض فمعم ايمِمقرة ايمتل يراه٣م صٖم٣مت روضمٝم٥م وهق اخلٝم٣مل ايم 0اخلْبل ادلٌؽِ - 2

يٛم٦م وـمـ أهٙمٜم٣م أهنؿ وم٣مدرون زّ اطمذت إرض زطمرهمٜم٣م وضمتك إذا أ) :وم٣مل سمٔم٣ملم -سم٠مشمر زم٣ميمٛمٖمس

هم٣ميمِمقرة ايمٗمرآٞمٝم٥م سمٙمػ (- فمٙمٝمٜم٣م أسم٣مه٣م أَمرٞم٣م يمٝمالً أو هن٣مرًا همجٔمٙمٛم٣مه٣م ضمِمٝمدًا ىمٟمن َل سمٕمـ زم٣مَٕمس

 ،يمٙمتٖم٘مغم هب٣م ويم٘مٛمٜم٣م سمدفمق اإلٞم٣ًمن ،ئٔمٜم٣موٓ سمٖمِمؾ ووم٣م ،ايمدٞمٝم٣م زمجٚمٝمع َمٓم٣مهره٣م وزطم٣مرهمٜم٣م
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وضمًٌؽ َمـ اخلٝم٣مل أن سمتِمقر ىمٝمػ سم٘مقن ايمدٞمٝم٣م ىم٣ميمزرع اظمحِمقد- وَمـ ذيمؽ ومقل ازمـ ايمُمٌؾ 

 :ايمٌٕمدادي دم وصػ اإلٞم٣ًمن

ـــ ــــَمتِم ـــ٣مء َمِم ـــف ايمٗمّم  رفـرف ويم

 

ــــــــ٣مر  ــــــــف خمت ــــــــػ وىمٟمٞم  وَم٘مٙم

ـــقراً   ـــ٣مرة ؿم ـــقظ وسم ـــٌق احلٓم ـــف سمِم  زم

 

 ضمـــــظ حتـــــقك صـــــقازمف إومـــــدار 

 َمـــــ صــــدرههمــــؼماه ي٠مطمــــذ ومٙمٌــــف  

 

 ويــــرد همٝمــــف وومــــد صمــــرى اظمٗمــــدار 

 ايمٔمٝمقن احلقراء دم ٞمٖمس صمرير: وومد يِمػ اخلٝم٣مل أشمرًا يمًمء دم ايمٛمٖمس َمثؾ أشمر 

 إن ايمٔمٝمــــقن ايمتــــل دم ؿمرهمٜمــــ٣م ضمــــقر

 

 ومتٙمٛمٛمـــــ٣م شمـــــؿ َل حيٝمـــــكم ومتالٞمـــــ٣م 

ــيَ   ــف ـَ فمْ رَ ـِْم ــراك زم ــك ٓ ضم ــ٤م ضمت  ذا ايمٙم

 

ــــ٣م  ــــؼ اهلل أرىم٣مٞم  وهـــــ أوــــٔمػ طمٙم

 :ار وم٣ٌمين حلرىم٥م ايمٔمٝمقنوومد يِمػ أصمزاء ايمًمء ىمقصػ ٞمز 

 فمٝمٛمــــــ٣مك مح٣مَمتــــــ٣من دَمُمــــــٗمٝمت٣من

 

ـــكم اجلـــدار  ـــكم اجلـــدار وزم ـــغمان زم  سمْم

 :ىمٗمقل ايمًٝم٣مب ،وومد يِمػ اخلٝم٣مل صٖم٣مء ايمٔمٝمقن زمٟميمٖم٣مظ َمقضمٝم٥م 

 فمٝمٛمـــ٣مك نم٣مزمتـــ٣م ٞمخٝمـــؾ ؽمـــ٣مفم٥م ايمًـــحر

 

ـــر  ـــٛمٜمام ايمٗمٚم ـــٟمى فم ـــ٣من راح يٛم  أو ذهمت

مم٣م إذا فمرو٦م فمعم ايمٔمكم أو ايمٔمٗمؾ سمٌدو أمجؾ  ،ويمذيمؽ هم١من اظمٛم٣مـمر ايمتل سمٔمرض فمعم اخلٝم٣مل 

 -وىمٙمام ومقي طمٝم٣ميمٛم٣م ومقي٦م يمذاسمٛم٣م ،اظمجردة

 يٗمقل مجٝمؾ زمـ َمٔمٚمر:

ــــــح صمٝمٌٜمــــــ٣م  وإين ظمُمــــــت٣مق إلم ري

 

 ىمـــام اؾمـــت٣مق إدريـــس إلم صمٛمـــ٥م اخلٙمـــد 

 :ويٗمقل جمٛمقن يمٝمعم 

ــؽ َمــقدة ــ٤م َمٛم ــخ٦م دم ايمٗمٙم ــد رؽم  يمٗم

 

ـــراضمتكم إصـــ٣مزمع   ىمـــام رؽمـــخ٦م دم ايم

 :ويٗمقل اظمتٛمٌل 

 قاومــػوومٖمــ٦م وَمــ٣م دم اظمــقت ؾمــؽ يم

 

ـــ٣مئؿ  ـــردى وهـــق ٞم  ىمٟمٞمـــؽ دم صمٖمــــ ايم

طمٝم٣مل ومقي إلم  ٕن ايمٔم٣مؿمٖم٥م ايمٗمقي٥م حتت٣مج 9وإن يمٙمخٝم٣مل ارسم٣ٌمؿم٣ًم ىمٌغمًا زم٣ميمٔمقاؿمػ ،هذا 

 :ىمٗمقل ايمُم٣مفمرأيب مت٣مم ،وايمٔم٣مؿمٖم٥م اظمنهم٥م اظم٣ٌميمغ همٝمٜم٣م سمذه٤م زم٣مخلٝم٣مل َمذاه٤م ؾمتك
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ـــــ١مٞمٛمل ـــــالم هم ـــــ٣مء اظم  ٓ سمًـــــٗمٛمل َم

 

ـــ٣مئل  ـــ٣مء زم٘م ـــتٔمذزم٦م َم ـــد اؽم  صـــ٤م وم

دم  زم٣مرزاً  وسم٘مقن فم٣مَمالً  ،وومقة اخلٝم٣مل سمِمح٤م ايمٛمقاـمر أزمداً  ،ٝم٣ميمٛم٣م ومقي٦م يمذاسمٛم٣موىمٙمام ومقي طم 

ٓ جئمٙمف  ،فمعم ضمكم أن إؿم٣ميم٥م سمِمقير ايمٛمٓمر يمٙمًمء ،إيّم٣مضمف وآؽمتٛم٣ٌمط َمٛمفو ،سمٖمٜمٝمؿ ايمًمء

وٞمؼمك يمٙمخٝم٣مل  ،أن ٞمٟمطمذ إؾمٝم٣مء إؽم٣مؽمٝم٥م همٝمف وإٞمام ايمذي جئمٙمف أىمثر ووقضم٣مً  ،أىمثر ووقضم٣مً 

 :---- هم١مذا ؽمٚمٔم٦م ومقل ايمُم٣مفمر يِمػ ؾمٚمٔم٥م-ومقة اظمقصقف ايمروضمٝم٥م اظمج٣مل دم إزمراز

 و ىمٟمهنــــــــ٣م فمٚمــــــــر ايمٖمتــــــــك

 

ــــــــؾ  ــــــــ٣م ىم٣مٕصم ــــــــ٣مر همٝمٜم  وايمٛم

 -أدرىم٦م فمٚمؾ اخلٝم٣مل دم حتريؽ ايمُمٔمقر 

 :وىمذيمؽ ومقل فمٛمؼمة

ـــ٣م ـــل ىمٟمهن ـــؾ وه ـــقم ايمٙمٝم ـــل ٞمج  أرافم

 

ـــــرق  ـــــؼ يؼموم ـــــ٣م زئٌ ـــــقارير همٝمٜم  وم

أن ي٘مقن دم ىمؾ فمٚمؾ أديب َمًح٥م  دٓزمإذ  9إن أٞمقاع اخلٝم٣مل ايم٣ًميمٖم٥م ايمذىمر ٓ سمٔمٚمؾ َمٛمٖمِمٙم٥م 

 -ٕن اخلٝم٣مل هق حمقر هذا ايمٔمٚمؾ 9َمـ هذه إٞمقاع
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- 3 - 
 األعهٌة ًيكبَزو األدثْخ

 - آ -
 األعهٌة ًأمهْزو يف انقًم األدثِ

، يمٝم٦ًم ىمٙمٚم٥م إؽمٙمقب ايمٔمٛمٌم ايمٙمٖمٓمل ايمذي سمتٟميمػ َمٛمف ايم٘مٙمامت واجلٚمؾ وايمٔم٣ٌمرات همٗمط

 ،ٙمقا هب٣م فمعم َمٛمٜم٨م َمـ َمٛم٣مه٨م ايمٌح٧م ايمٔمٙمٚملٝمديمّ هم٘مٙمٚم٥م إؽمٙمقب، يًتٔمٚمٙمٜم٣م ايمٔمٙمامء يم

ودم ايمٔمٛمٌم ايمٙمٖمٓمل ؽمٜمقيم٥م أو ، أو سمٗمريراً  ،أو صمدًٓ ، يًتٔمٚمٙمٜم٣م إدزم٣مء دم ايمٖمـ إديب ومِمِم٣مً و

--- -قاً ٌْ وٞمَ  أو سمُمقَي٣مً  ودم ؿمريٗم٥م ايمتخٝمٝمؾ مج٣مًٓ ، أو اوْمرازم٣مً  ودم إيراد إهم٘م٣مر سمٛمًٝمٗم٣مً ، سمٔمٗمٝمداً 

وٕن  9هذا ايمٔمٛمٌم ايمٙمٖمٓمل ضورة اومتّم٣مه٣م ايمتٔمٙمٝمؿ أوٓوهلذا ىمٙمف ىم٣من إؿمالومٜم٣م فمعم 

أو  ،هم٣مٕؽمٙمقب هق همـ ايم٘مالم ي٘مقن ومِمِم٣مً ، إؽمٙمقب َمٓمٜمر ايمٔمٛم٣مس إطمرى وَمٔمروٜم٣م

همٜمق يُمٚمؾ ايمٖمـ إديب ايمذي يتخذه  -أَمث٣مًٓ و امً ٘مَ أو ضمِ  سمٗمريراً ، أو ىمٛم٣مي٥مً  ،أو جم٣مزاً  سمُمٌٝمٜم٣مً ، ضمقاراً 

إؽمٙمقب فمٛمد أهؾ صٛم٣مفم٥م ايمُمٔمر فم٣ٌمرة فمـ اظمٛمقال ايمذي و -إدي٤م وؽمٝمٙم٥م يمإلومٛم٣مع وايمتٟمشمغم

ايم٘مالم زم٣مفمت٣ٌمر إهم٣مدسمف ىمامل اظمٔمٛمك إلم  وٓ يرصمع، أو ايمٗم٣ميم٤م ايمذي سمٖمرغ همٝمف، سمٛم٨ًم همٝمف ايمؼمىمٝم٤م

ىمام اؽمتٔمٚمٙمف ايمٔمرب  ،وٓ زم٣مفمت٣ٌمر ايمقزن، َمـ طمقاص ايمؼمىمٝم٤م ايمذي هق وـمٝمٖم٥م ايمٌالنم٥م وايمٌٝم٣من

 -ايمذي هق وـمٝمٖم٥م ايمٔمروض ،همٝمف

صقرة ذهٛمٝم٥م إلم  وإٞمام يرصمع -ايمٔمٙمقم ايمثالشم٥م طم٣مرصم٥م فمـ هذه ايمِمٛم٣مفم٥م ايمُمٔمري٥مهمٜمذه 

وسمٙمؽ ايمِمقرة يٛمتزفمٜم٣م ايمذهـ َمـ  -يمٙمؼماىمٝم٤م اظمٛمتٓمٚم٥م ىمٙمٝم٥م زم٣مفمت٣ٌمر اٞمْم٣ٌمومٜم٣م فمعم سمرىمٝم٤م طم٣مص

همٛمقن هم١من يم٘مؾ همـ َمـ ، أو اظمٛمقال ،يم٤مأفمٝم٣من ايمؼماىمٝم٤م وأؾمخ٣مصٜم٣م ويِمغمه٣م دم اخلٝم٣مل ىم٣ميمٗم٣م

هم٠ًمال ايمْمٙمقل دم ايمُمٔمر ي٘مقن ، وسمقصمد همٝمف فمعم أٞمح٣مء خمتٙمٖم٥م، زمفايم٘مالم أؽم٣ميمٝم٤م ختتص 

 :زمخْم٣مب ايمْمٙمقل ىمٗمقيمف

ـــــ ـــــ٣م دار َمّٝم ـــــ٣مءِ  ٥مَ ي ـــــ زم٣ميمٔمٙمٝم ًَّ  ٛمدِ هم٣ميم

 

ـــأَ   ـــد همْمـــ٣مل فمٙمٝمٜمـــ٣م ؽمـــ٣ميمُػ  ْت قَ وْم  إزم
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 :وي٘مقن زم٣مؽمتدفم٣مء ايمِمح٤م يمٙمقومقف وايم٠ًمال ىمٗمقيمف

ــ٣م ــِؽ  ومٖم ــ٤ٍم  ٞمٌ ــرى ضمٌٝم ـــ ذىم ــزلِ  َم  وَمٛم

 

ــزمِ   ــدَّ  طِ ٗمْ ًِ ــكم ايم ــقى زم ــؾِ قْ طمقل همَح ايمٙم  َم

هم١من ايمٔمرب اؽمتٔمٚمٙمقا ىمالَمٜمؿ دم ىمال ، وهذه ايمٗمقايم٤م ىمام سم٘مقن دم اظمٛمٓمقم سم٘مقن دم اظمٛمثقر 

 ،دةهمٖمل ايمُمٔمر دم ايمٗمْمع اظمقزوٞم٥م وايمٗمقادم اظمٗمٝمَّ ، دم ايمٛمقفمكم ايمٖمٛمكم وصم٣مؤوا زمف َمٛمٖمِمالً 

وومد ، ودم اظمٛمثقر ئمتػمون اظمقازٞم٥م وايمتُم٣مزمف زمكم ايمٗمْمع نم٣ميم٣ٌمً ، واؽمتٗمالل ايم٘مالم دم ىمؾ ومْمٔم٥م

 -وومد يرؽمٙمقٞمف وىمؾ واضمدة َمـ هذه َمٔمروهم٥م دم يم٣ًمن ايمٔمرب ،يٗمٝمدوٞمف زم٣مٕؽمج٣مع

زمكم ايمقصمٜمكم ايمٔمٚمقم وايمٖمٛمل دم سم٘مقيـ إؽمٙمقب إديب، همٔمٙمقم ايمٛمحق  إن هٛم٣مك هم٣مروم٣مً 

وايمٌالنم٥م وايمٔمروض سمٛمٖمٔمٛم٣م فمعم ٞمحق أهن٣م ٞمٓمري٣مت سمرؾمدٞم٣م دم إصالح ايم٘مالم وَمْم٣مزمٗمتف يمٗمقاٞمكم 

وأَم٣م  -ايم٘مالم ايمِمحٝمح ئأو يٛمُم ،وٓ حيًـ َمٔمٜم٣م اإلٞمُم٣مء ،ٔمرهمٜم٣م اإلٞم٣ًمنوومد ي، ايمٛمٓمؿ وايمٛمثر

 -صٝم٣منم٥م إؽمٙمقب اجلٚمٝمؾ همٜمل همـ ئمتٚمد فمعم ايمْمٌع وايمتٚمرس زم٣ميم٘مالم ايمٌٙمٝمغ

، َمـ ايمدراؽم٥م واظمران، ايمٛمٖمس وسمْمٌع ايمذوقهب٣م  ئو إؽمٙمقب دم إصؾ صقرة ذهٛمٝم٥م سمتٚمٙم

يمذهٌٝم٥م سمتٟميمػ ايمٔم٣ٌمرات ايمٙمٖمٓمٝم٥م ايمٓم٣مهرة ايمتل وفمعم َمث٣مل هذه ايمِمقرة ا -وومراءة إدب اجلٚمٝمؾ

هذه ايمِمقرة ايمذهٛمٝم٥م ايمتل و ،وٞم٣مضمٝمتف ايمٛم٣مؿمٗم٥م ايمٖمِمٝمح٥م، ٕهن٣م ديمٝمٙمف 9افمتدٞم٣م أن ٞمًٚمٝمٜم٣م أؽمٙمقزم٣مً 

زمؾ ؿمريٗم٥م َمـ ؿمرق ، َمًتٗمٙم٥م وٓ مجالً ، هل إصؾ إول يمألؽمٙمقب يمٝم٦ًم َمٔم٣مين صمزئٝم٥م

وايم٠ًمال أو ايمدفم٣مء  ،يمِمح٤م يمٙمقومقفأو اؽمتدفم٣مء ا، ىمخْم٣مب ايمْمٙمؾ، ايمتٔمٌغم يًٙم٘مٜم٣م اظمت٘مٙمؿ

 :وايمٌٗم٣مء ىمٗمقل ايمُم٣مفمر ،يمف زم٣ميمًٗمٝم٣م

 هــــزيؿُ  ؿ أصمــــشُّ أؽمــــٗمك ؿمٙمــــقهلَ 

 

ــــَد   ــــٝمٜمؿ ٞمّمــــ ْت وفم ــــٝمؿُ  رةٌ ـفمٙم  وٞمٔم

 :أو زمتًجٝمؾ اظمِمٝم٥ٌم فمعم إىمقان فمٛمد همٗمد ؾمج٣مع ىمٗمقيمف 

 َمٛم٣مزمــــ٦م ايمٔمُمــــ٤م ٓ ضمــــ٣مم وٓ راع

 

ــ  ــ٣معـومّم ــرَمح وايمٌ ــؾ ايم ــردى زمْمقي  ك ايم

ؽمٙمقب سمٌدو صمٙمٝم٥م دم زمكم اظمٛمٓمقم واظمٛمثقر َمـ ضمٝم٧م إ ي٥موهذه ايمٖمروق ايمٙمٖمٓمٝم٥م واظمٔمٛمق 

إؽمٙمقب َمٛمذ ايمٗمدم ىم٣من يٙمحظ و --اَمتٝم٣مز ايمٛمٓمؿ زم٣ميمقزن وايمٗم٣مهمٝم٥م واؽمتٗمالل ىمؾ زمٝم٦م زمٚمٔمٛمك سم٣مم

أو ؿمريٗم٥م ايمتٔمٌغم ايمتل يًٙم٘مٜم٣م إدي٤م  ،هل ؿمريٗم٥م إداء ،دم َمٔمٛم٣مه ٞم٣مضمٝم٥م ؾم٘مٙمٝم٥م طم٣مص٥م

وٓ يزال إؽمٙمقب ؿمريٗم٥م ، ذه ايمٔم٣ٌمرات ايمٙمٕمقي٥مؽمقاه هبإلم  أو يمٛمٗمٙمف ،يمتِمقير َم٣م دم ٞمٖمًف
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أو ؿمريٗم٥م اطمتٝم٣مر إيمٖم٣مظ وسمٟميمٝمٖمٜم٣م يمٙمتٔمٌغم هب٣م فمـ اظمٔم٣مين ومِمد ، أو ؿمريٗم٥م اإلٞمُم٣مء، ايم٘مت٣مزم٥م

أَم٣م إذا أردٞم٣م أن ي٘مقن سمٔمريػ إؽمٙمقب  -أو ضب َمـ ايمٛمٓمؿ وايمْمريٗم٥م همٝمف، اإليّم٣مح أو ايمتٟمشمغم

ٕن ايمٖمٛمقن إطمرى هل٣م ؿمرائؼ دم  9ايمتٔمٌغم زمٟمٞمف ؿمريٗم٥م هم١مٞم٣م ٞمٔمرهمف ،يتٛم٣مول ايمٔمٙمقم وايمٖمٛمقن فم٣مَم٣مً 

 -ويتخذون وؽم٣مئٙمٜم٣م أو فمٛم٣مسه٣م َمـ إحل٣من وإيمقان وإضمج٣مر، ايمتٔمٌغم ئمرهمٜم٣م ايمٖمٛمٝمقن

 -وىمذيمؽ ايمٔمٙمامء هلؿ رَمقزهؿ وَمِمْمٙمح٣مهتؿ وَمٛم٣مهجٜمؿ دم ايمٌح٧م وإداء

اظمٚمثؾ  ٜمؿزمٔمّمه ّد وئم ،ح٥م إشمر دم أي فمٚمؾ أديبواوإؽمٙمقب َمـ ايمٔمٛم٣مس اظمٜمٚم٥م  ٔمدُّ وي

هم١من يمف صم٣مٞمٌكم  (-إؽمٙمقب هق ايمرصمؾ)ايمقضمٝمد يمُمخِمٝم٥م ايم٘م٣مسم٤م وإدي٤م فمعم اهمؼماض أن 

وئمٛمل ٞمٗمؾ  :وَمٔمٛمقي ،وؽمْمر ايمٛمخٝمؾ ىمام ورد دم يم٣ًمن ايمٔمرب، وئمٛمل اظمذه٤م وآجت٣مه :يمٖمٓمل

ن أ )إلم ويُمغم أمحد ايمُم٣مي٤م ،َمٔم٣مٞمٝمٜم٣م إدزمٝم٥م وايمٛمٖمًٝم٥مإلم  ايم٘مٙمامت َمـ َمٔم٣مٞمٝمٜم٣م احلًٝم٥م

إؽمٙمقب َمٔم٣مين َمرسم٥ٌم ومٌؾ أن ي٘مقن أيمٖم٣مـم٣ًم َمٛمًٗم٥م يت٘مقن دم ايمٔمٗمؾ ومٌؾ أن يٛمْمؼ زمف ايمٙم٣ًمن أو 

 -(جيري زمف ايمٗمٙمؿ

وومد اؽمتٔمٚمٙمٜم٣م ايمٔمٙمامء ، وومد ص٣مرت ىمٙمٚم٥م إؽمٙمقب دم أي٣مَمٛم٣م َمُمؼمىم٣ًم زمكم ايمٌٝمئ٣مت اظمختٙمٖم٥م

ودم  ،أو سمٗمريراً  ،ومِمِم٣مً أو  ،دم َمٛم٣مه٨م ايمٌح٧م ايمٔمٙمٚمل واؽمتٔمٚمٙمٜم٣م إدزم٣مء دم ايمٖمـ إديب صمدًٓ 

ودم ؿمريٗم٥م  ،سمٌقي٣ًٌم أو اوْمرازم٣مً و ودم إيراد إهم٘م٣مر سمٛمًٝمٗم٣مً  ،ايمٔمٛمٌم ايمٙمٖمٓمل ؽمٜمقيم٥م وسمٔمٗمٝمداً 

وومد ي٘مقن إؽمٙمقب همٛم٣ًم َمـ ايم٘مالم وي٘مقن ومِمِم٣ًم أو  -قاً ٌْ أو سمُمقَي٣ًم وٞمَ  ،ايمتخٝمٝمؾ مج٣مًٓ َمالئامً 

وومد يُمٚمؾ ايمٖمـ إديب ايمذي  ، أو أَمث٣مًٓ أو ضم٘مامً  ،سمٗمريراً أو سمُمٌٝمٜم٣مً أو جم٣مزًا أو ىمٛم٣مي٥م ، ضمقاراً 

ويم٘مؾ أدي٤م أؽمٙمقزمف اخل٣مص  ،يتخذه إدي٤م وؽمٝمٙم٥م يمإلومٛم٣مع وايمتٟمشمغم َمتج٣موزًا ايمٔمٛمٌم ايمٙمٖمٓمل

هم٣مظمتٛمٌل ٞمٙمٚمح دم َمٔمجٚمف ايمُمٔمري أيمٖم٣مظ ايمُمج٣مفم٥م وايمٗمقة وايم٘مرم وايمٔمٙمق  ،ووم٣مَمقؽمف اظمًتٗمؾ

٣م َمـ ؾمامئؾ وَم٣م يتٔمٙمؼ هب ،تص زم٣مظمرأةوٞمزار وم٣ٌمين ٞمٙمٚمح دم أيمٖم٣مـمف َم٣م خي ،واظمٔم٣مٞم٣مة اخل٣مص٥م

وأزمق ايمٔمالء اظمٔمري ٞمٙمٚمح دم َمٔمجٚمف ايمُمٔمري َم٣م يرسمٌط زم٣ميمتُم٣مؤم  ،وصٖم٣مت ٞمٖمًٝم٥م وصمًدي٥م

ويرى فمٌد ايمٗم٣مهر اجلرصم٣مين أن  -ورهمض ايمٔمالوم٣مت ايم٣ًمئدة وايمتُم٘مٝمؽ زمجٚمٝمع َمٔمْمٝم٣مت احلٝم٣مة

دي نمرو٣ًم إؽمٙمقب ضب َمـ ايمٛمٓمؿ وايمْمريٗم٥م دم سمٟميمٝمػ ايم٘مٙمامت وٚمـ ؽمٝم٣مق َمٔمكم ي٠م

 ،وايمٗم٣ميم٤م ايمذي يٖمرغ همٝمف اظمٔمٛمك ،ه ازمـ طمٙمدون اظمٛمقال ايمذي سمٛم٨ًم همٝمف ايمؼماىمٝم٤موئمّد  -حمدوداً 

ويرى زمقهمقن  ،وفمٛمد ايمٛمٗم٣مد اظمٔم٣مسيـ هق ايمٙمٖمظ ايمذي سمتٚمثؾ همٝمف أهم٘م٣مر إدي٤م واٞمٖمٔم٣مٓسمف
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ذي وفمّرهمف زمٔمّمٜمؿ زمٟمٞمف يم٣ٌمس ايمٖم٘مرة وشمقهب٣م ايم (-إؽمٙمقب هق اإلٞم٣ًمن ٞمٖمًف)ايمٖمرٞمز أن 

وٞمحـ إذ ٞمٌح٧م فمـ إؽمٙمقب فمٛمد ىم٣مسم٤م َم٣م ٞمجد ؿمريٗم٥م ايمتٖم٘مغم وَمًتقى  ،سمرسمديف

وختتٙمػ إؽم٣ميمٝم٤م زم٣مطمتالف  ،ٕٞمف يم٘مؾ أدي٤م أؽمٙمقزمف اخل٣مص 9آٞمٖمٔم٣مٓت وٞمقع اظمزاج

همٜمق فمٛمد ، هم٣ميمرشم٣مء دم ؾمٔمرٞم٣م ايمٔمريب اجتف اجت٣مه٣مت ؾمتك واختذ أؽم٣ميمٝم٤م َمتٔمددة ،إنمراض

وفمٛمد  ،وفمٛمد اخلٛم٣ًمء اختذ صقرة ايمتٖمجع وايمديٚمقَم٥م ،همج٣مئٔملوازمـ ايمروَمل  ٥مدى ايمُمٚمرديمٝمٔمْ ؽُم 

يتجف دم ؾمٔمرٞم٣م  أيب مت٣مم وايمٌحؼمي واظمتٛمٌل رؽمؿ َمٔم٣مَل ايمٌْمقيم٥م دم ايمٖمٗمٝمد زمٝمٛمام ىم٣من أؽمٙمقب ايمٕمزل

ايمِمقهمٝم٥م- إن إؽمٙمقب  فمٛمد وايمروضمٝم٥م آطمروايمٔمذري٥م فمٛمد زمٔمض  ،ٞمحق احلًٝم٥م فمٛمد زمٔمض

ودم حتديده يمٗمٝمٚم٥م ايم٘مالم يدفمقٞم٣م  ،فمـ زمٗمٝم٥م همٛمقن ايم٘مٙمٚم٥مزم٣مفمت٣ٌمره ايمٔمٛمٌم إهؿ دم متٝمٝمز إدب 

ايمؼمىمٝمز فمعم هذا ايمٔمٛمٌم ظم٣م يمف َمـ إشمر إلم  ضورة دفمقة إدزم٣مءإلم  يمٙمقومقف دم ايمِمػ ايمدافمل

وىمؾ َمّمٚمقن ٓ يرسمدي  ،إن اطمتالف أدي٤م فمـ آطمر حمقره إؽمٙمقب -دم ٞمٖمًٝم٥م أطمريـ

 -أؽمٙمقزم٣ًم دومٝمٗم٣ًم يمٝمس يمف َم٘م٣مٞم٥م دم فم٣مَل إدب

احلدي٧م فمـ أرىم٣مٞم٥م إلم  اجل٣مٞم٤م ايمُم٘مقم ضمكم ذىمرٞم٣م يم٘مٙمٚم٥م أؽمٙمقب يدفمقٞم٣مإلم  إن اٞمٌماهمٛم٣م

 :اظمتٚمثٙم٥م زم٣مٕيمٖم٣مظ وايمؼماىمٝم٤م

ويٖمؼمض  ،وايمتل سمًغم زمف زم٣مٓجت٣مه يمٙمُم٘مٙمٝم٥م ،هل اظم٣مدة اخل٣مم اظمحددة يمألدب :إيمٖم٣مظ , آ

 :زم٣مٕيمٖم٣مظ أن سمتِمػ زمام يقم

 -اظمالءَم٥م ايمت٣مَم٥م يمٙمٚمقوقع واظمّمٚمقن , 5

 -اإلحي٣مء اظمٔمػم ايمذي يثغم َمٔم٣مين ىمثغمة َمتُمٔم٥ٌم دم ايمٛمص , 1

 -ايمُم٣مفمري٥م ايمٖمٝم٣مو٥م نمغم اظمٛمّٖمرة , 2

 -إيمٖم٥م وآومؼماب َمـ ايمٛمٖمس , 3

 -وفمدم آَمتٜم٣من زم٘مثرة آؽمتٔمامل ،ايمٗمقة وايمْمراهم٥م , 4

 -واجلري٣من فمعم ايمٙم٣ًمن زمٝمن ،ايمًٜمقيم٥م واخلّٖم٥م فمعم ايمًٚمع , 5

 -ل يٖمؼمض همٝمٜم٣م أن سم٘مقن رومٝمٗم٥مايمروم٥م دم اظمقاؿمـ ايمت , 6

 -وؽمٜمقيم٥م يمٙمٚمتٙمٗمل ،وايمتٟمشمغم ايمٌٙمٝمغ ايمٛم٣مهمذ زمنفم٥م ،ووقح ايمدٓيم٥م , 7
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 -ايمٌٔمد فمـ ايمٕمرازم٥م واحلقر , 8

 -اجلرس اظمقؽمٝمٗمل اخلٖمٝمػ ايمٓمؾ , 57

 -ايمدوم٥م دم ايمتٔمٌغم فمـ اظمٔم٣مين , 55

 ،وهل ايمٔمٚمقد ايمٖمٗمري يمألؽمٙمقب ايمذي حيٚمؾ شمٗمؾ اظمٔم٣مين :اجلٚمؾ وايمؼماىمٝم٤م , ب

 :ويٖمؼمض همٝمٜم٣م أن سم٘مقن

 -َمتقاهمٗم٥م َمع َمٔم٣مٞمٝمٜم٣م , 5

 -َمالئٚم٥م يمٙمٚمٗم٣مم ايمذي وؤم٦م يمف , 1

 -أن سمرد ؿمقيٙم٥م دم جم٣مل ايمتٟمَمؾ , 2

 -أو سمرد ومِمغمة دم اظمقاومػ آٞمٖمٔم٣ميمٝم٥م , 3

 -أن سم٘مقن واوح٥م صمٙمٝم٥م , 4

 -أن سمتٙمقن زمكم اخلػمي٥م واإلٞمُم٣مئٝم٥م زمح٤ًم اظمقومػ , 5

 -٤م رؤي٥م إدي٤م َم٣م ئمتٚمؾ دم ٞمٖمًف َمـ اٞمٖمٔم٣ملأن سم٘مقن اؽمٚمٝم٥م أو همٔمٙمٝم٥م زمحً , 6

وي٠مشمر زمٟمؽمٙمقب إدي٤م فمدة فمقاَمؾ جتٔمؾ هذا إؽمٙمقب يًغم زم٣مٓجت٣مه ايمذي يتٛم٣مؽم٤م َمٔمٜم٣م 

هم٣ميمٕمزل فمعم ؽمٌٝمؾ اظمث٣مل سمٛم٣مؽمٌف ، أو ايمٕمرض ايمذي حيرك َمُم٣مفمر إدي٤م ،فمعم رأؽمٜم٣م اظمقوقع

 ،ٛم٣مؽمٌف اجلزايم٥م وأيمٖم٣مظ ايمٌْمقيم٥موايمٖمخر سم ،وأيمٖم٣مظ احلزن دم ايمٔمت٣مب ،أيمٖم٣مظ ايمروم٥م دم ايمقصػ

هم٣مٕدي٤م احليي يًتٔمٚمؾ  ،وزمٝمئتف ،وَمزاصمف وؿمٌٝمٔمتف وشمٗم٣مهمتف وي٠مشمر دم أؽمٙمقب إدي٤م ذوومف

وومد ىم٣من يمٙمٌٝمئ٥م ايمِمحراوي٥م ايمٔمرزمٝم٥م أشمر ىمٌغم دم  ،إيمٖم٣مظ ايمًٜمٙم٥م اظمٟمٞمقؽم٥م ايمٛم٣مفمٚم٥م اظمٟميمقهم٥م ايمرومٝمٗم٥م

 ؽم٣ممه٦م ايمثٗم٣مهم٥م ايمٖمٙمًٖمٝم٥م دم ايمتٟمشمغم فمعم زمٝمٛمام ،اؽمتٔمامل ايمُمٔمراء ايمٔمرب ٕيمٖم٣مظ سمدل فمعم اخلُمقٞم٥م

إن ضمٗمٝمٗم٥م وصٖمٛم٣م يمألؽمٙمقب زم٣مجلقدة  -ايمُم٣مفمر أيب ايمٔمالء اظمٔمري دم صٌغ ؾمٔمره زمٙمقن ايمٖمٙمًٖم٥م

 ،واجلامل يمٗمِمد اإلَمت٣مع ،وايمٗمقة يمٗمِمد ايمتٟمشمغم ،وضمًـ ايمتٛم٣مول يتْمٙم٤م ايمقوقح يمٗمِمد اإلهمٜم٣مم

احلدي٧م فمـ ضورة ارسم٘م٣مز إلم  ٣موهذا َم٣م يدفمقٞم ،وزمذيمؽ حيٗمؼ إؽمٙمقب ايممموط ايمالزَم٥م يمف

ٕن إؽم٣ميمٝم٤م سمت٣ٌميـ وسمتٛمقع زمتٛمقع اظمقوقفم٣مت وايمٖمٛمقن إدزمٝم٥م  9إؽمٙمقب فمعم ايمٌالنم٥م

 -وأذواق إدزم٣مء
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 - ة -
 أمهْزو يف انقًم األدثًِ األعهٌة

وؽمٛمٕمٖمؾ سمٗمًٝمامت إدزم٣مء  ،ؽمٛمٗمٌم ضمديثٛم٣م هٛم٣م فمعم أٞمقاع إؽمٙمقب َمـ ضمٝم٧م اظمقوقع

 -وَمـ ضمٝم٧م ايمٖمٛمقن إدزمٝم٥م إطمرى ،ايمذوقإطمرى يمف َمـ ضمٝم٧م 

 0خظبئض األعهٌة األدثِ

 -ومد يتحدث فمـ َمقوقع نمغم وم٣مزمؾ يمٙمحٌم وَمتُمٔم٤م , 5

 -وأروم٣مَم٣مً ري٣موٝم٥م ،ٓ يًتخدم ومٝم٣مؽم٣مت َم٣مدي٥م , 1

 -إفمج٣مب ،ىمره، ضم٤م: قوقع َمـ زاوي٥م ايمُمٔمقر وايمقصمدانيتٛم٣مول اظم , 2

 -ئمٚمؾ همٝمف إدي٤م طمٝم٣ميمف اخلِم٤م , 3

 -اظمقوقع احلٝم٣مة زمقؽم٣مؿم٥م سمُمخٝمِمٝم٥مئٌم٧م دم  , 4

 --- إيمخ-َمقضمٝم٥م دومٝمٗم٥م , يًتخدم أيمٖم٣مـم٣ًم َمٔمػمة ومقي٥م صمزيم٥م , 5

 إيمخ- ---سمقري٥م , صمٛم٣مس , ؿم٣ٌمق: يًتخدم اظمحًٛم٣مت ايمٌدئمٝم٥م , 6

 -يًتخدم اإلجي٣مز واإلؿمٛم٣مب واظم٣ًمواة دم اجلٚمؾ , 7

 -يًتخدم ايمٔم٣ٌمرة اظمتامؽم٘م٥م ايمقاوح٥م اظمٔمػمة اظمقضمٝم٥م , 8

 -وي٠مشمر دم ٞمٖمقس أطمريـ ،خدم ايمٔم٣مؿمٖم٥ميًت , 57
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 ًضشًسذتب يف انشقش بادلٌعْم

اظمج٣مز إلم  وسمُم٘مؾ زم٣مإلو٣مهم٥م ،َمـ ايمٔمٛم٣مس اظمٜمٚم٥م دم ايمُمٔمر ايمٔمريب وإصمٛمٌل ٣مسمٔمد اظمقؽمٝمٗم

 -ايمرىمـ إؽم٣مد ايمث٣مين ظم٣م سمٗمدَمف َمـ آهم٣مق سمٌٔم٧م ايمٛمُمقة دم ٞمٖمقس ايمٗم٣مرئ

ايمُمٔمر ) :ويٗمقل ومداَم٥م زمـ صمٔمٖمر (-ٛمثقرايمُمٔمر ىمالم َمٛمٓمقم زم٣مئـ فمـ اظم) :يٗمقل ازمـ ؿم٣ٌمؿم٣ٌم

وايمروس يتِمقرون ايمُمٔمر  ٣م،زن دم ايمُمٔمر ىم٣مإليٗم٣مع دم اظمقؽمٝمٗموئمتػم ايمق (كىمالم َمقزون َمٗمٖمّ 

فمٛمػ )ٕن ايمُمٔمر دم فمرهمٜمؿ  9أٞمف ٞمٚمط َمـ ايمتٛم٣منمؿ اظمح٘مؿ زمكم ايمقزن واإليٗم٣مع ايمٔم٣مدي يمٙم٘مالم

ومٌؾ ىمؾ رء هل٣م َمٔمٛمك إذا  ٣مٝمٗم)أن ايمُمٔمر َمقؽم :ويرى َم٣مرون فمٌقد دم جمددون وجمؼمون (َمٛمٓمؿ

ٖمّّمؾ هذا ايمٛم٣مومد ايمُمٔمر اظمقؽمٝمٗمل وإن يوٓ هتز ٞمٖمس ؽم٣مَمٔمف( و ،همٗمدسمف ىم٣مٞم٦م أحل٣مٞم٣ًم ٓ سمْمرب

د ويرى َمٛمدور دم ىمت٣مزمف ايمٛمٗم، َمٔم٣مٞمٝمف ٥من رصمح٦م ىمٖمّ إو ٣مٛم٣مه فمعم ايمُمٔمر اخل٣مرم َمـ اظمقؽمٝمٗمَمٔم طمػَّ 

يمتل إذا همٗمده٣م همٗمد طم٣مصٝم٥م َمـ ضمدى َمٗمقَم٣مت ايمُمٔمر إؽم٣مؽمٝم٥م اإ ٣ماظمقؽمٝمٗم)وايمٛمٗم٣مد اظمٔم٣مسون 

أن  ومّمٝم٥م ايمُمٔمر اجلديد حمٚمد ايمٛمقَيل دم ىمت٣مزمف ويرى د- (طمِم٣مئِمف ايم٘مػمى ايمتل متٝمزه فمـ ايمٛمثر

أن )ايمُمٔمري٥م هل ايمًٚم٥م إولم ايمتل متٝمز ايمُمٔمر فمـ ايمٛمثر( ويرى ؾمقومل زمٕمدادي ) ٣ماظمقؽمٝمٗم)

 (-ضمداه٣مإإٓ  ٣مايمٛمثر فمديدة ويمٝم٦ًم اظمقؽمٝمٗمايمٖمقارق زمكم ايمُمٔمر و

 :ايمُمٔمري٥م سمٛمْمقي فمعم فمٛم٣مس ٣م ايمٛمٗم٣مد اظمٔم٣مسون أن اظمقؽمٝمٗمتػِم ٔموي

 دوَمِمدره سم٘مرار ايمتٖمٔمٝمٙم٥م دم ايمٌٝم٦م ايمقاضمد ضمٝم٧م يٛمٌٔم٧م فمٛمٜم٣م ٞمٕمؿ َمتٚمٝمز حمّد  :اإليٗم٣مع , 5

وهق ايمّم٣مزمط يمٙمقزن  ،ويٟميت هذا اإليٗم٣مع َمـ ايمٛمْمؼ اظمت٘مرر هلذا ايمٛمٕمؿ ،ايمزَمـ وايمٌٛمٝم٥م ايمِمقسمٝم٥م

وهل ايمٌٝم٦م فمٛمد اإلٞم٘مٙمٝمز واظمٗمْمع ايمِمقيت ، ٖمٔمٝمٙم٥م فمٛمد ايمٔمربووضمدة اإليٗم٣مع ايمُمٔمري هل ايمت

 يتُم٣مردزر ويتٖمؼ ،َمٛمٜم٣م وٓ يٌٙمغ أومٍم َمداه دون وزن ووم٣مهمٝم٥م ٓزمدوهق ضورة  -فمٛمد ايمٖمرٞمًٝمكم

اإليٗم٣مع ٞمًٝم٨م َمـ ايمتقومٔم٣مت واإلؾم٣ٌمفم٣مت وآطمتالهم٣مت واظمٖم٣مصمآت ايمتل )فمعم أن  فمٌقدو

 -أمحد زم٣ًمم ؽم٣مفمل -فمعم ضمد ومقل د (زمكم ايمُمٔمر وايمٛمثروهق )احلد ايمٖم٣مصؾ  (حيدشمٜم٣م سمت٣مزمع اظمٗم٣مؿمع

 ،ؽمٙمًٙم٥م َمـ إصقات يٛمٌٔم٧م فمٛمٜم٣م اظمٔمٛمك أوؽمتـ واريـو هم٣ميمٔمٚمؾ إديب دم رأي ريٛمٝمف ويٙمٝمؽ

وهل  ،وسمزداد دم أفمامل أطمرى ،وهذه ايمًٙمًٙم٥م أو ايمْمٌٗم٥م اظمتٛم٣مؽمٗم٥م سمٗمؾ أمهٝمتٜم٣م دم زمٔمض إفمامل
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 َمـ ايمتٟمشمغم اجلامرم دم ايمٔمديد َمـ إفمامل امً ٜمَموسم٠ميمػ صمزءًا  ،ذط َمًٌؼ وضوري يمٙمٚمٔمٛمك

ويمٝمس ايمُمٔمر إٓ سمٛمٓمٝماًم يمٛمًؼ َمـ إصقات  -ايمًجع , إدزمٝم٥م ايمٖمٛمٝم٥م زمام همٝمٜم٣م َمـ ايمٛمثر اظمٌٜمرج

وإيٗم٣مع ، همٜمٛم٣مك إيٗم٣مع يمٙمْمٌٝمٔم٥م ،فمعم أن َمُم٘مٙم٥م اإليٗم٣مع يمٝم٦ًم َمٗمتٌمة فمعم إدب -ايمٙمٕمقي٥م

. ٞمٓمري٥م  أن ٞمرى دم ايمٛمثر أٞمقافم٣مً َمـ اإليٗم٣مع وَمـ ايمًٜمؾ ،وإيٗم٣مع يمٙمٖمٛمقن ايمتُم٘مٝمٙمٝم٥م ٣ميمٙمٚمقؽمٝمٗم

 :. يٗمقل صمػمان طمٙمٝمؾ صمػمان دم إضمدى َمٗم٣مٓسمف إدب

ـــقل) ـــؿ ايمْمٙم ـــل همتٌتً ـــ٣م أزم٘م  أٞم
 

 ،ّمــــع همؼمسمٖمــــع إزهــــ٣مرسمَّ أو
 

 ايمٕمٝمٚمــــ٥م واحلٗمــــؾ فم٣مؾمــــٗم٣من،
 

 (-وأٞمـــ٣م زمٝمـــٛمٜمام رؽمـــقل َمًـــٔمػ
 

ط ٓزم إلـمٜم٣مر ف ايمٛمثغمة وايمٗمِمٝمدة اظمّم٣مدة )أن اإليٗم٣مع ذويرى حمٚمد ي٣مه ذف دم ىمت٣مزم

 ٣مآسمِم٣مل زمكم ايمُمٔمر واظمقؽمٝمٗم-- و-ايمؼمىمٝم٤م ايمزَمٛمل ايمذي يٌدفمف ايمُم٣مفمر زمٟميمٖم٣مظ وسمراىمٝم٤م ممٝمزة

دم اظمجتٚمٔم٣مت ايمٌدائٝم٥م ي٘مٖمل يمٙمتٟمىمٝمد زمٟمن يمإليٗم٣مع أشمرًا شمالشمٝم٣ًم ممتٔم٣ًم يتٚمثؾ دم اجل٣مٞم٤م ايمٔمٗمقم 

 ---(-واجلامرم وايمٛمٖمز

ٕشمر ايمٔمٗمقم ٞم٣مؾمئ فمـ ايمتٟمىمٝمد اظمًتٚمر ورث . هلذه أشم٣مر همرأى أن ا وومد سمٔمرض . وودز

وأن إشمر اجلامرم يٛمُمٟم  ،ذيمؽ أن هٛم٣مك ٞمٓم٣مَم٣ًم ودوم٥م وهدهم٣ًم دم ايمٔمٚمؾ إديب 9طمالل َمًغم ايمٗمِمٝمدة

وهذه سمّمٖمل ٞمقفم٣مً َمـ ايمقصمقد  ،َمـ اإليٗم٣مع ايمذي خيٙمؼ صمقًا طم٣مص٣ًم َمـ ضم٣ميم٥م ايمتٟمَمؾ اخلٝم٣مرم

ٕشمر ايمٛمٖمز يٌدو إيٗم٣مفمف دم اظمًم وايمٛمقع وإن ا، اظمٚمتٙمئ دم ضم٣ميم٥م ؾمٌف وافمٝم٥م فمعم اظمقوقع ىمٙمف

 -وايمتٛمٖمس وايمٛمٌض

أن إيٗم٣مع ايميزم٥م ايمُمٔمري٥م ي٘مقن فم٣مدة أومؾ هفم٥م زمٗمٙمٝمؾ َمـ ))إلم  ورث . ويذه٤م . وودز

 -((إن صح ذيمؽ هم٣ميمُمٔمر هق يمٕم٥م ايمٗمٙم٤مو ،إيٗم٣مع ايمٛمٌض

 وومد أدرك ذيمؽ اخلٙمٝمؾ ايمٖمراهٝمدي َمـ طمالل َمروره دم ؽمقق ايمٛمح٣مؽمكم ضمكم ومرن زمكم ٞمٓم٣مم

وسمٛم٣مـمره٣م دم إزمٝم٣مت  ،ايميب اظمتٛم٣مـمر اظمت٣ًموي زم٣مظمْم٣مرق فمعم إواين وزمكم سمٛم٣مؽمؼ ايمتٖمٔمٝمالت

 -هم٣مؽمتٛمٌط هذا ايمٛمٓم٣مم ايمِمقيت يمٙمُمٔمر ايمٔمريب ،وضمرىم٥م أومداَمف ودوم٣مت ومٙمٌف ،ايمُمٔمري٥م
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ايمقزن أفمٓمؿ ) :يٗمقل ازمـ رؾمٝمؼ ايمٗمغمواين ،وهق جمٚمقع سمٖمٔمٝمالت ايمٌٝم٦م ايمقاضمد :ايمقزن , 1

ويرى ايمٛمٗمد احلدي٧م (، وهق َمُمتٚمؾ فمعم ايمٗم٣مهمٝم٥م صم٣ميم٤م هل٣م ،وٓه٣م زمف طمِمقصٝم٥مأرىم٣من ايمُمٔمر وأ

وٕن ايمُمٔمر  -يمٕم٥م ايمٛمثر فدم ايمقزن وؽمٝمٙم٥م أداء َمثعم يمٙمتٔمٌغم فمـ آٞمٖمٔم٣مل ايمُمٔمري سمٔمجز فمٛم

يمف َمـ فمٛمٌم إو٣مدم  الزمدهم ،ضمٗمٝمٗم٥م إشم٣مرة وصمداٞمٝم٥م وجترزم٥م ؾمٔمقري٥م ئمػم فمٛمٜم٣م دم صقرة َمقضمٝم٥م

ايمُم٣مفمر َمـ  ـوهق صٚمٝمٚمل يٚم٘مّ  ،وهذا ايمٔمٛمٌم هق ايمقزن ،تخٝمؾي٠مدي َمٜمٚمتف زم٣مإلحي٣مء وايم

 -ويٖمرض صمقًا ٞمٖمًٝم٣مً طم٣مص٣ًم فمعم َمًتٚمٔمٝمف ،رؽمؿ اٞمٖمٔم٣ميمف يممطمريـ

يٗمقل ازمـ فمٌد رزمف  ،إن ايمٙمٕم٥م ايمٔم٣مري٥م فمـ ايمقزن وم٣مسة فمـ سمِمقير َم٣م ئمتٚمؾ دم ٞمٖمس ايمُم٣مفمر

يٗمدر ايمٙم٣ًمن فمعم  َل ،زفمٚم٦م ايمٖمالؽمٖم٥م أن ايمٛمٕمؿ همّمؾ زمٗمل َمـ اظمٛمْمؼ) :دم ايمٔمٗمد ايمٖمريد

همٙمام ـمٜمر فمُمٗمتف  ،هم٣مؽمتخرصمتف ايمْمٌٝمٔم٥م زم٣مٕحل٣من فمعم ايمؼمصمٝمع ٓ فمعم ايمتٗمْمٝمع ،اؽمتخراصمف

أٓ سمرى أهؾ ، زمٔمّمٜم٣م زمٔمّم٣مً  ٓ يٛمٌٕمل أن ٞمٚمٛمع ايمٛمٖمس فمـ َمٔم٣مؾمٗم٥م) :ويٗمقل أهمالؿمقن (-ايمٛمٖمس

 -زم٣مٕحل٣من( اايمِمٛم٣مفم٣مت إذا طم٣مهمقا ايمٖمتقر سمرٞمٚمق

وشمٚم٥م رازمْم٥م  ،ايمٖم٘مري ايمذي يٛمْمقي فمٙمٝمف ايمُمٔمرإن ايمقزن صمزء َمـ اظمحتقى ايمُمٔمقري و

ويرى ايمٛمٗم٣مد أن هٛم٣مك  -وزمكم ومقة اٞمٖمٔم٣مل ايمُم٣مفمر وفمٚمؼ إضم٣ًمؽمف ،سمرزمط زمكم ايمقزن واإليٗم٣مع

ؿمقل َمٔم٣مجل٥م وفمرض وذح إلم  ذيمؽ أن زمٔمض اظمٔم٣مين حيت٣مج 9زمكم اظمٔمٛمك وايمقزن وايمٗم٣مهمٝم٥م ائتالهم٣مً 

زمٝمٛمام زمٔمض ، قزن واَمتدادًا دم ايمتٖمٔمٝمالتوهذا يًتدفمل اٞمًٝم٣مزم٣ًم دم ايم ،زمٔمض اجلزئٝم٣مت يمٙمٖم٘مرة

 ،اظمٔم٣مين يتْمٙم٤م طمٖم٥م ورؾم٣موم٥م دم ايمقزن ونمٛم٣مئٝم٥م دم ايمٛمٕمؿ

ٕٞمف  9ايمْمقيؾ يمٙمٖمخر واحلامؽم٥م)يٗمقل ؽمٙمٝمامن ايمًٌت٣مين دم َمٔمرض ضمديثف فمـ أوزان ايمُمٔمر:

وسمدويـ إطم٣ٌمر  ،وآؽمتٔم٣مرات وهد احلقادث ،يًتقفم٤م َمٔم٣مين ىمٌغمة وَمرسمع يمٙمتُم٣مزمف

ٞمف ٓ يٙمكم يمٝمٛمف يمٙمتٌمف دم ايمؼماىمٝم٤م أوايمًٌٝمط يٗمرب َمـ ايمْمقيؾ إٓ  ،ووصػ إضمقال

وهق أصمقد دم اخلػم  ،وايم٘م٣مَمؾ يِمٙمح يم٘مؾ ٞمقع َمـ ايمُمٔمر، وٓ يتًع اسم٣ًمفمف يمٙمٚمٔم٣مين ،وإيمٖم٣مظ

 (-َمٛمف دم اإلٞمُم٣مء وايمقاهمر أيمكم ايمٌحقر يُمتد إذا ؾمددسمف ويرق إذا رومٗمتف

زمؾ هل ايمتل  ،هل ايمتل متٝمز ؾم٣مفمرًا فمـ آطمر إن ىمٝمٛمقٞم٥م ايمقزن ىمٓم٣مهرة ختٙمؼ ايم٘مالم َمٛمٕمام

ٕن ٞمٕمٚمٝم٥م ايمقزن سمٔمْمل ايمٙمٕم٥م ضمرىم٥م هم٣مفمٙم٥م دم ٞمٖمقس  9جتٔمؾ هذا ايمٛمقع َمـ ايم٘مالم ؾمٔمراً 

 -وَمتك ص٣مر ايمُمٔمر صػ ىمالم ي٘مقن ايمٛمثر اظمرؽمؾ طمغمًا َمٛمف ،أطمريـ
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 ،إٓ أهن٣م زم٣ميمقزن وضمده ٓ سمًٚمك ؾمٔمراً  ،ذط رئٝمس، صحٝمح أن سمقاهمر ايمقزن دم ايمٗمِمٝمدة

 -ايمٛمّم٨م دم اؽمتٖمراغ َمقاومػ ايمُم٣مفمر َمـ احلٝم٣مةو َمـ سمقاهمر اظمقه٥ٌم وايمًٙمٝمٗم٥م الزمدهم

ذات و ،وهل زاوي٥م ايمٗمِمٝمدة وّه ومقة ايمٌٝم٦م ايمُمٔمري حيت٣مج هل٣م اظمٔمٛمك ىمل يتؿ :ايمٗم٣مهمٝم٥م , 2

ٕهن٣م آطمر َم٣م يتٌٗمك دم ذهـ ايم٣ًمَمع  9مج٣مهل٣م ايمٖمٛملإلم  زم٣مإلو٣مهم٥م ٣مسمٟمشمغم ىمٌغم وفمجٝم٤م دم اظمقؽمٝمٗم

 -وومد أوٓه٣م ايمٔمرب اهتامَم٣ًم ىمٌغمًا زمام أدرىمقه َمـ سمٟمشمغمه٣م ايمٗمقي دم ايمٔمٚمٙمٝم٥م ايمُمٔمري٥م ،َمـ ايمٌٝم٦م

وئمتػم ائتالف اظمٔمٛمك وايمٗم٣مهمٝم٥م  (حقا ايمٗمقادم هم١مهن٣م ضمقاهمر طمٝمؾ ايمُمٔمرٞمٗمِّ ) :يٗمقل احلْمٝمئ٥م

وومد سمًٜمؾ ايمٗم٣مهمٝم٥م  ،ضورة َمـ ضورات ايمُمٔمر ٕن يمٙمٗم٣مهمٝم٥م صٙم٥م زمٔم٣مؿمٖم٥م ايمُم٣مفمر وَمٔم٣مٞمٝمف

وسمذه٤م زمف َمذه٣ٌمً َل  ،وومد سمٌمف ايمُم٣مفمر فمـ نم٣ميتف ،همتٖمتح َمٕم٣ميمؼ ايمٗمقل ،ايمٛمٓمؿ يمٙمُم٣مفمر ومٝم٣مدة

واظمْمٌقفمقن َمـ ايمُمٔمراء أومدر َمـ نمغمهؿ فمعم اطمتٝم٣مر ايمٗمقادم وإوزان اظمالئٚم٥م  ،يٗمِمده

ويًتْمٝمٔمقن رهمد أؾمٔم٣مرهؿ زمٔمٛم٣مس مج٣ميمٝم٥م فمعم أٞمف  ،ضمٝم٧م سمٓمٜمر ومدرهتؿ فمعم ايمتٔمٌغم ،يمٙمٚمٔم٣مين

إذ زم٣مؽمتْم٣مفم٥م اظمرء 9 ايمٗم٣مهمٝم٥م ـم٣مهرة زم٣ميمٕم٥م ايمتٔمٗمٝمد وـمٝمٖمتٜم٣م ايمتْمري٤م طم٣مص٥مأن إلم  يٛمٌٕمل آيمتٖم٣مت

وإلم أي ضمد سمٌدو ىمٙمامت  ،أن يٚمٝمز ايمدرصم٥م ايمتل سمُمتٌؽ هب٣م ايمٗم٣مهمٝم٥م َمع جمٚمؾ ؽمٝم٣مق ايمٗم٣مهمٝم٥م

 -ايمٗمقادم ومد صم٣مءت ظمؾء ايمٖمراغ

 9ايمُمٔمريإن صمديمٝم٥م ايمقزن وايمٗم٣مهمٝم٥م واظمٔمٛمك وايمٔم٣مؿمٖم٥م سمٓمٜمر يمٛم٣م َمدى أمهٝم٥م ايمٗم٣مهمٝم٥م دم ايمٌٝم٦م 

وأىمثر َم٣م ومرن  ،ٕهن٣م سمٗمدم يمٙم٣ًمَمع ايمٛمُمقة ايمٔمٚمٝمٗم٥م ايمتل حتِمٙم٦م يمٙمُم٣مفمر فمٛمد ىمت٣مزمتف ايمٗمِمٝمدة

 -فمٙمٝمٜم٣م ىمام يٗمقل ازمـ رؾمٝمؼ ،وصمٔمؾ ايمقزن َمٛمْمقي٣مً  ،ايمٛمٗم٣مد زمكم ايمقزن وايمٗم٣مهمٝم٥م

ويٌدو دم اطمتٝم٣مر ايمُم٣مفمر ٕيمٖم٣مـمف ايمتل سمتج٣مور ضمروهمٜم٣م َمتٔم٣موٞم٥م  :ايمٛمٕمؿ ايمداطمقم يمٙمُمٔمر , 3

َمـ طمالل  ( َمت٣ٌمفمدة اظمخ٣مرج ٓ يتٔمثر ايمٙم٣ًمن زمٛمْمٗمٜم٣م )نمغم َمتُم٣مزم٘م٥م احلروفَمٛمًجٚم٥م نمغم

 :ىمٗمقل أضمدهؿ ،سمراىمٝم٤م َمٛمًجٚم٥م َمقضمٝم٥م طمٖمٝمٖم٥م ايمٓمؾ

ٌُ  ٜمـــ٣م زمـــٝمٌض ذوائٌُ  ؽمـــقدٌ   ٜمـــ٣م حمـــٌض سمرائ

 

 ضائٌٜمــــ٣م صــــٝمٕم٦م َمـــــ ايم٘مــــرم 

 :وومقل أطمر 

ـــــ ٓح إذا َمــــ٣م ــــؽ َم ــــذيري همٝم  فم

 

ــــ٣م  ــــل َمالَم ــــ٤م ضمرومٛم ــــ٘مقت احل  ؾم

 اً همــــال وأزمٝمــــؽ َمــــ٣م وــــٝمٔم٦م فمٜمــــد 

 

ــــــ٣م  ــــــؽ ذاَم ــــــ٦م دم ضمٌٝم  وٓ هم٣مروم
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 :ومم٣م همًدت َمقؽمٝمٗم٣مه وأٞمٕم٣مَمف ايمداطمٙمٝم٥م ومقل أضمدهؿ

 ومٖمـــــر وومـــــػم ضمـــــرب زمٚم٘مـــــ٣منٍ 

 

 ويمــــٝمس ومــــرب ومــــػم ضمــــرب ومــــػم 

 :وومقل اظمٙمؽ ايمّمٙمٝمؾ 

 ايمٔمـــعمإلم  رزاتـنمـــدائره َمًتُمـــ
 

إلم  إن ايمُمٔمر زم٣مفمت٣ٌمره سمٛمٓمٝمؿ يمٛمًؼ َمـ إصقات ايمٙمٕمقي٥م جئمٙمٛم٣م ٞمتٌكم ايمٛمٓمرة ايمدافمٝم٥م

دم ايمُمٔمر فمعم أهن٣م فمٛمٌم صٚمٝمٚمل َمـ رىم٣مئز ايمٗمِمٝمدة ٓ فمٛمٌم َمٙمحؼ  ٣مد اظمقؽمٝمٗمضورة وصمق

ويمٝم٦ًم اظمح٣مويم٥م ايمروَم٣مٞمتٝم٥م وايمرَمزي٥م  ٣م٣مصؾ زمكم ايمُمٔمر وايمٛمثر هق اظمقؽمٝمٗمٕن احلد ايمٖم 9وإو٣مدم

 ،ومد سمقاىم٦ٌم دم ايمٓمٜمقر َمع ايمُمٔمر ايمٕمٛم٣مئل ٣مإٓ ٕن اظمقؽمٝمٗم ٣م٣مزمٗم٥م ايمُمٔمر فمعم إنمٛمٝم٥م واظمقؽمٝمٗمظمْم

 -َمٔمف ىمٖمـ واضمد فمٛمد ايمُمٔمقب ايمٌدائٝم٥م وسمٔم٣ميُم٦م
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 انجبة انشاثـ

 َؾشح ادلقبطشٍّ نألدة
 0يمذيخ -5

٣من وسمْمقر اظمٔمْمٝم٣مت اظمٔمرهمٝم٥م واحلٝم٣مسمٝم٥م َمـ فمٌم ٔطمر، همٗمد اطمتٙمٖم٦م ٓطمتالف ايمزَم ٞمٓمراً 

ودم هذا ايمٔمٌم  ،وَمتٙمٗمٝمف فمعم َمر ايمٔمِمقردم ٞمٓمرهتؿ يمألدب ،ٞمٓمرة إدزم٣مء وايمٛمٗم٣مد ووم٣مرئل إدب

 ،وسم٘مدس اظمٔم٣مرف وايمٔمٙمقم وايمٛمٓمري٣مت اجلديدة ،ايمذي متٝمز زمٚمتٕمغماسمف وسمٔمٗمٝمداسمف وسمُم٣مزم٘م٣مسمف

همٙمؿ ئمد  ،همٗمد أصٌح٦م هٛم٣مك ٞمٓمري٣مت صمديدة يمألدب ويمٙمٛمٗمد، د همٝمفوإهم٘م٣مر اظمحدشم٥م وؿمرق ايمٛمٗم

ىمام وَل ئمد ايمٛمٗمد زمٚمٖمٜمقَمف اجلديد هق  ،فمٛمد ايم٘مثغم َمـ إدزم٣مء أن سم٘مقن ٞمٓمرسمف َم٣ٌمذة يمألضمداث

وأصٌح هٛم٣مك َمٛم٣مه٨م همٙمًٖمٝم٥م وسمرزمقي٥م صمديدة يٛمْمٙمؼ َمٛمٜم٣م إدي٤م دم  ،متٝمٝمز اجلٝمد َمـ ايمرديء

وم٣مرئ َمتٚمٝمز َل ئمد إلم  وحتقل اظمتٙمٗمل يمألدب ٞمٖمًف ،ذا ايمٛمصوايمٛم٣مومد دم حتٙمٝمؾ ه ،إزمداع ٞمِمف

زمؾ أصٌح يمديف ٞمٓمرة صمديدة يمألدب ومم٣مرؽم٣مسمف اظمتٔمٙمٗم٥م زم٣مإلٞم٣ًمن  ،يٗمٌؾ زم٘مؾ َم٣م يٗم٣مل دم هذا ايمٖمـ

رؤي٣م صمديدة إلم  وحتقل إَمر ،وٞمٓمرسمف يممطمريـ ،ويمألدي٤م وشمٗم٣مهمتف وَمٔمتٗمده ،وايم٘مقن وايمْمٌٝمٔم٥م

همالؽمٖم٥م أو َمٛمٓمريـ يرون إلم  يتحقيمقا وىم٣مد إدزم٣مء دم هذا ايمٔمٌم ،يٖمؼمض دم إدي٤م أن حيٗمٗمٜم٣م

يم٘مثغم َمـ اظمُم٣مىمؾ ايمٛمٖمًٝم٥م  ويٗمدَمقن ضمٙمقًٓ  ،زمٔمٝمقن ٞمٖمقؽمٜمؿ وفمٗمقهلؿ َمٔمْمٝم٣مت احلٝم٣مة

 -وئمتػمون إدب صمٛم٣مضمل ؿم٣مئر يمٙمٌح٧م فمـ احلٗمٝمٗم٥م ،وايم٘مقٞمٝم٥م

فمعم ضورة  دواوأىمّ  ،وٞمٓمرات خمتٙمٖم٥م يمإلٞم٣ًمن ،يمٗمد فمرف إدزم٣مء َمٔم٣مين صمديدة يمٙمحٝم٣مة

 -ارسمٗم٣مء أداب وايمٖمٛمقن دم زمحثٜم٣م فمـ ضمٙمقل صمديدة ظمُم٣مىمؾ احلٝم٣مة ايمْم٣مرئ٥م

 انٌفِ ًانفٍ ًاألدة -3
وىمٝمػ اؽمتْم٣مع ايمقفمل ايمٌممي أن حيٗمؼ اجل٣مٞم٤م ؟، ىمٝمػ ومٖمز ايمٖمـ دم ضمٝم٣مة اإلٞم٣ًمن

 !-؟إديب

الوم٥م إدزمٝم٥م وىمٝمػ حتٗمٗم٦م ايمٔم؟، وىمٝمػ رؽمؿ اإلٞم٣ًمن فمالومتف اظمٔمٗمدة َمع احلٝم٣مة وايم٘مقن وايمْمٌٝمٔم٥م

، وىمٝمػ ـمٜمر ايمقفمل إديب فمعم ايمرنمؿ َمـ سمٛم٣مومض ايمٗمٛم٣مفم٣مت ؟َمـ طمالل ومٝمؿ اظم٣مدة وايمٖم٘مر وايمٔمٚمؾ
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وسمٛم٣مومّمٜم٣م ضمقل أمهٝم٥م أن ايمٔمالوم٥م  -أو ايمٖم٘مر فمعم اظم٣مدة أو سمقاىمٌٜمام، ضمقل أؽمٌٗمٝم٥م اظم٣مدة فمعم ايمٖم٘مر

 ؟!-يمْم٣موم٣مسمف اإلزمدافمٝم٥مر أم أن ايميورات ايمٌممي٥م هل اظمٖمّج ، اجلديمٝم٥م زمكم سمْمقر وؽم٣مئؾ اإلٞمت٣مج

يمٗمد ىم٣مٞم٦م ايمػمه٥م ايمزَمٛمٝم٥م ايمتل صدر همٝمٜم٣م ايمٗمرار اإلهلل زمٛمزول آدم َمـ اجلٛم٥م هل ايمٌداي٥م 

وأصٌح فمعم اإلٞم٣ًمن أن ئمل َمٔمٛمك طمْمٝمئتف،  ،إولم يمٓمٜمقر ايمقفمل ايمٌممي زم٣مظمٖمٜمقم احلٗمٝمٗمل

أن ئمػم  وىم٣من ٓزمد ،وأن ئمل َمٔمٛمك سمٔمٚمغمه هلذه إرض، وأن ئمل َمٔمٛمك ٞمزويمف فمعم إرض

، وسمقزمتف َمٛمٜم٣م، فمعم طمْمٝمئتفذيمؽ زم٘م٣مء آدم  اإلٞم٣ًمن فمـ ىمؾ هذه اظمٔم٣مين ايمتل ىم٣من أوهل٣م إن صّح 

 -ومٝم٣مم ايم٣ًمفم٥مإلم  ه زمحقاء أم ايمٌممؤويمٗم٣م

وفمـ رؤاه ، وفمـ ذاسمف، ضم٣ًمؽم٣مسمفإ فمـ إن همج٣مئٔمٝم٥م ايمػمه٥م إولم صمٔمٙم٦م اإلٞم٣ًمن ئمػّم 

 -إولم دم فمٚمؾ اإلٞم٣ًمن وَمـ هٛم٣م ىم٣مٞم٦م ايمٙمحٓم٥م اجلاميمٝم٥م، وَمًتٗمٌٙمف، ظم٣موٝمف

 وإؽم٣مؿمغم، ُمٜم٣م اإلٞم٣ًمن ايمٗمديؿايمتخٝمالت اخل٣مروم٥م ايمتل ىم٣من ئمٝمإلم  ٓ ٞمريد أن ٞمُمغم

أو ٞمُمقء  ،٥مىم٣مفمت٣ٌمر أن ايمٔمٙمؿ َمقيمقد َمـ زمٝمّم، نًا فمعم ـمقاهر ايم٘مقواخلراهم٣مت ايمتل أٞمُمٟمه٣م ردّ 

 فمعم أو محؾ إرض، يؿٙمٚمت٣م آهل٥م َمـ آهل٥م ايمٔم٣مَل ايمٗمدجمرة درب ايمت٣ٌمٞم٥م َمـ احلٙمٝم٤م ايمذي ومذهمتف ضم

ونمغم ذيمؽ مم٣م أصٌح َم٣مدة طم٣مَم٣مً ، اظمْمرو، واخلِم٤م، د آهل٥م َمتٔمددة يمٙمجاملأو وصمق، ومرن شمقر

وٞمزويمف يمألرض صمٔمٙمتف يرؽمؿ ، زمٗمدر َم٣م ٞمريد أن ٞم٠مىمد فمعم أن طمْمٝمئ٥م اإلٞم٣ًمن ايمٗمدري٥م -يمألدب

 -اٞمٖمٔم٣مٓسمف َمـ طمالل َم٣م وفم٦م ذاىمرسمف َمـ َمُم٣مهد وأضمداث

فمعم افمت٣ٌمر أن همْمرة اإلٞم٣ًمن  ،إديب هق صمزء َمـ ايمقفمل ايمديٛملوإذ ٞم٠مىمد فمعم أن ايمقفمل 

ثؼ َمـ ايمٖمٜمؿ ايمديٛمل يمٙمحٝم٣مة ٌأن ىمؾ َم٣م دم ايم٘مقن يٛمإلم  ٞمُمغم ،ص٣مضم٤م فمٗمٝمدة إهلٝم٥م ؽماموي٥م جتٔمٙمف

 -واظمقت واخلٙمقد

جف صمٔمٙم٦م إدب يتّ  "ه٣مزمٝمؾ ووم٣مزمٝمؾ  " انِ قَ إن همج٣مئٔمٝم٥م اظمقت إول ايمتل أضمدشمٜم٣م إطَم 

ورؽمٚم٦م احلدود إولم ٕول َممموع زمممي أديب يٚم٘مـ أن يتخذ ، زيـ يمٙمحٝم٣مةزم٣مجت٣مه ايمقفمل احل

ضمتك ٞمزول آدم وزوصمف َمـ اجلٛم٥م ئمد اؽمتٔمراو٣مً َمنضمٝم٣مً زمٚمٔمٛمك َمـ  ،يمْم٣مزمع اظمٟمؽم٣مة أٞمٚمقذصم٣مً 

ٙمف أدي٣ًٌم هم١من وفمل اإلٞم٣ًمن صمٔم، وه٘مذا، سمٔمجز فمـ رؽمٚمف ومِمص اخلٝم٣مل ايمالواومٔمل ،اظمٔم٣مين

ضمٝم٧م سمرؽمؿ آهم٣مق ايمقصمقد َمـ طمالل ايمٛمص دراَمل أو ؾمٔمري ُم٘مؾ زموي٠مؿمر هل٣م  ،ئمٝمش ضمٝم٣مسمف

 -أو اظمٛمْمقق، اظم٘متقب
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ذيمؽ أن فمٚمٙمٝمتل  9وأصٌح٦م احلٝم٣مة صمزءًا َمـ إدب، صمزءًا َمـ احلٝم٣مة يمٗمد أصٌح إدب

 ،ن يرؽمؿ ضمٝم٣مسمف زمٖمٛمٝم٥م َمرئم٥م أضمٝم٣مٞم٣مً ر ومد سمداطمٙمت٣م سمداطماًل وؾم٣مئجٝم٣ًم صمٔمؾ هذا اإلٞم٣ًمايمتٟمشمغم وايمتٟمشمُّ 

دوائر إلم  ويم٘مؿ ٞمٔمك اظمٔمري إٞم٣ًمٞمٝم٥م اإلٞم٣ًمن واٞمٖمالسمف َمـ أؿمر اظمٔمٗمقيمٝم٥م 9رىوَمروفم٥م أضمٝم٣مٞم٣ًم أطم

 -وَم٣م دايمٝمتف اظمُمٜمقرة إٓ ايمٖمتٝمؾ ايمِم٣مفمؼ هلذه ايمٗمّمٝم٥م ،سمتالؾمك دم فم٣مَل ايمالَمٔمٗمقل

ـــــ  ـأزم٘مـــــ٦م سمٙمـــــؽ احلامَمـــــ٥م أم نمٛمّ

 

ــــ  ــــ ٦ْم ـ ــــرع نمِمــــٛمٜم٣م اظمّٝم  ٣مدفمــــعم هم

 ،ذاسمٝمتفثف ايمُمخِم٣مين فمـ حتٗمٝمؼ ويمٗمد ٞمٔمك اظمتٛمٌل َمـ ومٌؾ اظمٔمري هذا ايمقصمقد َمـ طمالل زمح 

َمٌم وضمٙم٤م هل صمزء َمـ إلم  أَل سم٘مـ رضمٙم٥م اظمتٛمٌل -ضمٗمٝمٗم٥م وصمقده ـوايمتقىمٝمد زمٌحثف اظمّمٛمل فم

وَمـ شمؿ أَل سم٘مـ شمقرة ايمُم٣ميب وؾم٘مقاه َمـ ايمٛمزوع يمتحٗمٝمؼ ايمقصمقد اجلامفمل دم  ؟هذا ايمٌح٧م

 ؟زَمـ صٔم٤م صمزءًا َمـ ذيمؽ

 اجلٌـــــ٣مل صـــــٔمقدَ  ٤ْم وَمــــــ يتٜمّٝمـــــ

 

ــــْش   ــــَد  ئم ــــّد  أزم ــــكم احُل  هرِ ايم ــــزم  رْ َٖم

، وٞمحـ ٓ ٞمُمؽ أن سمْمقر ايمقفمل زمٖمٜمؿ احلٝم٣مة ئمٛمل ايمقومقف ىمثغمًا ومٌؾ إصدار إضم٘م٣مم 

ووم٣مزمٝمٙمٝم٥م اجلُمٔمكم َمـ  ،وطم٣مص٥م أن إٞم٣ًمٞمٝم٥م اإلٞم٣ًمن ومد ؿمحٛمتٜم٣م رضمك احلٝم٣مة وايمزَمـ ايمِمٔم٤م

 همٜمذا ؾم٣مفمر صٔمٙمقك يتحًس ،وأن إدزم٣مء َم٣م زايمقا أىمثر ايمٛم٣مس همٜماًم هلذه ايمٗمّمٝم٥م، زمٛمل صمٛمًٛم٣م

 :وي٠مىمد فمعم ذيمؽ همٝمٗمقل ،سمٙمؽ اظمًٟميم٥م

ــ فمــقى ايمــذئ٤ُم  ًْ  إذْ  ئ٤ِم زم٣ميمــّذ  ٦ُم هم٣مؽمتٟمٞم

 

ــ٣منٌ   َت إٞمً ــقَّ ــقى وص ــْد  فم ــغمُ  ُت هم٘م  أؿم

َممموع )إلم  ػ زمحٝم٣مة سمتحقل ايمٕم٣مزم٥م همٝمٜم٣مهم٘مٝم ،إٞمف جيد ؽمٙمقاه وإٞم٣ًمٞمٝمتف َمع ايمذئ٣مب دم ايمٕم٣مزم٥م 

ي٠مىمد فمعم ذيمؽ  ،ايمٕمرزم٥مٞم٣مر ايمٖمٗمر و فُ سمْ وهذا َمٜم٣مصمر ىمقَ  -()ذئم٥م نم٣مبإلم  وسمتحقل هل (إٞم٣ًمين

 :همٝمٗمقل

ـــل ٓ سمُ  ـــ٣م أطم ـــي ـــ ْح ُِم ـــ َؽ زمقصمِٜم  لفمٛمّ

 

ــــ٣م همحٚمــــ٥مٌ   ــــ٦َم  َمــــ٣م أٞم  همرومــــْد  وٓ أٞم

 ؽمالموايمتل ضم٣مرهب٣م اإل ،أو يمٝم٦ًم فمٚمٙمٝم٥م ايمتٚمٝمٝمز ايمٗمٜمري ايمتل ئمٝمُمٜم٣م اظمرء دم هذا ايمٔم٣مَل 

َي٣م أ) : يٗمؾ رب ايمٔمزة واجلاليم٥مَلأ ،حم٣مرزم٥م ؾمديدة هل ايمٗم٣مزمٝمٙمٝم٥م ايمٗمديٚم٥م ايمتل أؽمس هل٣م وم٣مزمٝمؾ

ايمٛم٣مس إٞم٣م طمٙمٗمٛم٣مىمؿ َمـ ذىمر وأٞمثك وصمٔمٙمٛم٣مىمؿ ؾمٔمقزم٣ًم ووم٣ٌمئؾ يمتٔم٣مرهمقا إن أىمرَم٘مؿ فمٛمد اهلل 

 ؟!(-أسمٗم٣مىمؿ
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إهن٣م إفم٣مدة ايمتقازن ظمٖمٜمقم  ؟"ايمٛم٣مس ؽمقاؽمٝم٥م ىمٟمؽمٛم٣من اظمُمط" :أَل يٗمؾ حمٚمد زمـ فمٌد اهلل 

 (-أىمرَم٘مؿ فمٛمد اهلل أسمٗم٣مىمؿ إنّ )آٞمُمْم٣مر اإلٞم٣ًمين 

ويمٝم٦ًم احلٝم٣مة  ،إديب سمٔمٛمل إدراك ضمٗمٝمٗم٥م احلٝم٣مة وايمقصمقد واظمقتإذًا اظمًٟميم٥م دم دائرة ايمقفمل 

 ،وإٓ ظم٣م أدرىمٛم٣م ؿمٔمؿ احلٝم٣مة ايمتل سمٌدو ضمٛمٓماًل دم حلٓم٣مت (وَمقت ،وزواج ،وٓدة)ىمام يٗم٣مل 

وَم٣م ٞمٝمؾ ايمٙمذة وايمًٔم٣مدة زم٣مَٕمر اظمٝمًقر ىمام يٗمقل ازمـ  ،رًا وفمًالً دم حلٓم٣مت أطمرىوؽم٘مّ 

وَمـ ي٣م سمرى َمـ إدزم٣مء ىمٚمحٚمد إوم٣ٌمل  "صمٛم٦م ايمٛمحؾ ودون اصمتٛم٣مء ايمُمٜمد َم٣م  " :ايمٖم٣مرض

ٝم٣م أزمق َم٣ميض يٙمأو إ ،أو اظمٔمري أو اظمتٛمٌل ،أو ؾم٘مًٌغم أو داٞمتل ،أو ؽمغمهم٣مٞمتس أو إيمٝمقت ،ونمقسمف

َل يُمٔمر  (أو يمٌٝمد أو زهغم ،زمـ ايمٔمٌدأو ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م أو ؿمرهم٥م  ،أو فمٌد ايمرمحـ ايمٔمُماموي

ًا فمعم ىمؾ ايمدفمقات ايم٣ًمفمٝم٥م يمتقؽمٔم٥م ايممم دم ردّ  ؽمالمإلأو َل يٟمت ا ،زمٖمج٣مئٔمٝم٥م ايمتٛم٣مومض اإلٞم٣ًمين

ل ومد محؾ دم ؿمٝم٣مسمف زمذور ايمتٕمٝمغم زم٣مجت٣مه اظم٣ًمواة وايمٔمدل ؽمالَمأو يمٝمس ايمٖم٘مر اإل ،ايمدائرة اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

 -واحلؼ واجلامل

 ،زمٔمد هذا ايمٔم٧ٌم ايمذي ئمٌثف اظمرء ،أي٥م مجٜمقري٥م َمٖمتٔمٙم٥م يٌح٧م فمٛمٜم٣م اإلٞم٣ًمن دم هذا ايمٔمٌم

طم٣مص٥م زمٔمد سمٕمٝمغم ايمٛمٓمرة يمإلٞم٣ًمن وـمٜمقر اظمقومػ اظمِمٙمحل ايمذي همروتف  ،َمٛمفويُم٘مق إدزم٣مء 

 -رؤى َم٣مدي٥م ؿمٝمٛمٝم٥م صمٔمٙم٦م َمـ اإلٞم٣ًمن آيم٥م ضمدزم٣مء سمت٘من َمُم٣مفمره٣م فمعم أؾمقاك احلٝم٣مة

 انذٍّ ًانفٍ ًاحلْبح -2
 إذا ىم٣من اهلل سمٔم٣ملم فمٛمدَم٣م طمٙمؼ آدم فمٙمٝمف ايمًالم ومد أوصمد يمف صمٛم٥م فمروٜم٣م ايمًٚمقات

هم١مٞمف َمـ ، وٓ طمْمر فمعم ومٙم٤م زممم ،ؽمٚمٔم٦م وٓ أذنٌ  ،رأت ٜم٣م َم٣م ٓ فمكمٌ وطمٙمؼ يمف همٝم، إرضو

احلٝم٣مة  وطم٣مص٥م أٞمٛم٣م ٞمرى أن، نمغم اظمٔمٗمقل أن ي٘مقن طمٙمؼ هذه اجلٛم٥م وم٣مئؿ فمعم فمٛم٣مس نمغم مج٣ميمٝم٥م

ن أضمتك  قضمل يمٙمٔمٗمؾ زم٣ميمرزاٞم٥مسمٌٔم٧م دم ايمٛمٖمس اجلامل واجلالل وسمايمدٞمٝم٣م زمتقزفمٜم٣م وسمقؤمٜم٣م 

 ،وايمٖمٛم٣مٞمكم اؽمتقضمقا فمٛم٣مس ايمْمٌٝمٔم٥م وفم٘مًقه٣م دم أدهبؿ وهمٛمٜمؿإدزم٣مء و ايم٘مثغم َمـ ايمُمٔمراء

وإٞمؽ ٓ جتد أدي٣ًٌم أو همٛم٣مٞم٣ًم ؽمام أو فمال إٓ َمـ طمالل اؽمتٝمح٣مئف يمتٙمؽ ايمٔمٛم٣مس اجلاميمٝم٥م اظمٛمتممة 

 ،واحلٝمقان ،ؿمٌٝمٔم٥م َمتحرىم٥م َمتٚمثٙم٥م زم٣مإلٞم٣ًمنإلم  َمـ ؿمٌٝمٔم٥م ص٣مَمت٥م ،زمكم إرض وايمًامء

أو َمـ طمالل ازمت٘م٣مره يمٔمٛم٣مس  ،ؿ َمـ طمالل ايمزهقر وايمٕم٣مزم٣متؿمٌٝمٔم٥م ٞم٣ٌمسمٝم٥م سمرسمًإلم  ،وايمْمٝمقر

يًتْمٝمع ايمٗمقل زمٟمن  وٓ أـمـ أضمداً ، وسمٟمشمغم سمٙمؽ ايمْمٌٝمٔم٥م دم ٞمٖمًف ،ممزوصم٥م َمـ فمٚمؼ روضمف
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ٕن أضمدٞم٣م  9اجلالل احلٗمٝمٗمل ,فمٛم٣مس ايم٘مقن اظمقزفم٥م ىمام ؾم٣مء اهلل هل٣م ٓ سمٔم٘مس فمٚمؼ اجلامل 

يمقان اظمتٛم٣مشمرة فمعم ريُمف وئمٚمؼ زمٌمه دم سمقزيع إ ،أَم٣مم ؿمغم َمـ ايمْمٝمقر َم٣م يٗمػ َمٌٜمقسم٣مً  ىمثغماً 

أي٣مت ايمٗمرآٞمٝم٥م وإضم٣مدي٧م و ،فمعم ايم٘مّػ  ,ىمام سمٗمقل ايمٔم٣مَم٥م ,ويّمٔمف ،يًٙم٤م ايمٔمٗمؾ سمقزئم٣مً 

ٕٞمٛم٣م يمًٛم٣م دم  9ٞمحـ يمًٛم٣م زمِمدد ذىمر ايمُمقاهد زمتٖم٣مصٝمٙمٜم٣مو ،ايمٛمٌقي٥م ايممميٖم٥م دايم٥م فمعم ذيمؽ

ل زمحٗمٝمٗمتف ضمكم ؽمالَميًتقضمل اظمٖمٜمقم اإل ،َمقوقع همٗمٜمل زمٗمدر َم٣م ٞمحـ دم َمقوقع أديب ٞمٗمدي

واخلٝمؾ وايمٌٕم٣مل )ايمذي ئمد اجلامل رأس أَمره وذروة ؽمٛم٣مَمف  ،اجلامل وإدبو ايمٖمـإلم  يٛمٓمر

إٞم٣م ) (يمٙمُمٝم٣مؿمكم زمٚمِم٣مزمٝمح وصمٔمٙمٛم٣مه٣م رصمقَم٣مً  ايمدٞمٝم٣م زيٛم٣م ايمًامء ويمٗمد) (واحلٚمغم يمؼمىمٌقه٣م وزيٛم٥م

ًّ َمـ ىمؾ ؾمٝمْم زمزيٛم٥م ايم٘مقاىم٤م وضمٖمٓم٣مً  ايمدٞمٝم٣م زيٛم٣م ايمًامء إفمعم  اظمأل إلم ٔمقنٚمّ ٣من َم٣مرد ٓ ي

ن إ) :وومقل ايمرؽمقل  (فمٛمد ىمؾ َمًجد ي٣م زمٛمل آدم طمذوا زيٛمت٘مؿ)و (ويٗمذهمقن َمـ ىمؾ صم٣مٞم٤م

 -فمعم أٞمف صم٣مء يمٝمحٗمؼ َمٖمٜمقم اجلامل زمٟمضمد صمقاٞمٌف (اجلامل اهلل مجٝمؾ حي٤ّم 

زم٘مؾ صمزء َمـ  ىمام وأن َمٖمٜمقم اجلامل زمحّد ذاسمف َمقوقع ؿمقيؾ وفمريض وضم٣ًمس يتٔمٙمؼ

 -زمٚمٔمٛمقيتف واطمتت٣مَم٣مً  ،زمحًٝمتف وراً َمر ،زمٛمقَمف واٞمتٜم٣مءً  9َمـ ؿمٔم٣مَمف اإلٞم٣ًمن ازمتداءً  ضمٝم٣مة

وفمالوم٥م اجلامل وايمٖمـ َمـ  ،ىمام أٞمٛم٣م يمق رضمٛم٣م ٞمًتٔمرض فمالوم٥م ايمٖمـ زم٣ميمديـ واحلٝم٣مة َمـ صمٜم٥م

ويم٘مٛمٛم٣م ؽمٛمح٣مول سمٟمؿمغم  ،سمًقيد صٖمح٣مت ىمثغمةإلم  وفمالوم٥م اجلامل زم٣ميمديـ ٓضمتجٛم٣م ،صمٜم٥م شم٣مٞمٝم٥م

اجلامل( ٕهن٣م , ايمديـ ,إلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمتل سمرؽمؿ ايمٔمالوم٥م زمكم هذه ايمثالشمٝم٥م )ايمٖمـ زمٔمض اظمٖم٣مهٝمؿ ا

 َمـ سمقازٞمف- يمٖمٗمد اإلٞم٣ًمن زمٖمٗمدان زمٔمّمٜم٣م صمزءاً  وايمتل يمقٓه٣م ،فمٛم٣مس احلٝم٣مة اظمت٘م٣مَمٙم٥م

َمـ اظمٝم٘مروزم٣مت  أن ىمؾ َم٣م دم هذا ايمقصمقد ازمتداءً  وومٌؾ ىمؾ رء جي٤م أن ٞمٔمٙمؿ :أوًٓ 

ورؽمؿ وٚمـ  ،إٞمام ومدر زمٚمٗم٣مدير ،ويمٝم٘مـ ايمًٚمقات وإرض ،زمٟمىمػم طمٙمؼ ايمِمٕمغمة واٞمتٜم٣مءً 

ىمام أطمػمٞم٣م زمذيمؽ رؽمقل اهلل  ،ٕٞمف َمـ صٛمع طم٣ميمؼ هق ٞمٖمًف مجٝمؾ ومدير 9فمٛم٣مس مج٣ميمٝم٥م دومٝمٗم٥م

: ( اجلامل حي٤مُّ  إن اهلل مجٝمٌؾ)- 

وىمٙمٚم٥م  (ىمؾ رء طمٙمٗمٛم٣مه زمٗمدر ٣مإٞم)وَمـ هٛم٣م سمٌدو فمٓمٚم٥م أي٥م ايمٗمرآٞمٝم٥م دم ؽمقرة ايمٗمٚمر 

ضمتك ، زمٚمٖمٜمقَمٜم٣م ايمًٝم٣مومل فمـ زم٧م ايمٔمٛم٣مس اجلاميمٝم٥م دم شمٛم٣مي٣م هذا ايمًمء اظمخٙمقق ٓ خترج ()ومدر

ٓ أن اهلل سمٔم٣ملم ومدر دم أفمامق فمٗمٙمٛم٣م فمٛم٣مس اجلامل قيمٛم٣م يم زمٚمٖمٜمقَمٛم٣م ٓ يٌدو ومٌٝمح٣مً  ن َم٣م ٞمراه ومٝمامً أ

 -وَمٗم٣ميٝمًف



058 

ٕن ىمٙمٝمٜمام ووع يمٔمٛم٣مس اجلامل دم َمقؤمٜم٣م  9ىمؾ ذيمؽ إٞمام هق َمرسمٌط زم٣ميمٖمـ وإدب

 -وىمام أراد اهلل ذيمؽ إٞمام هل سمآيمػ فمٛم٣مس مج٣ميمٝم٥م ،واحلٝم٣مة زمٖمْمرهت٣م ،وَم٘م٣مهن٣م اظمٛم٣مؽم٤م ،حٝمحايمِم

 9ٓ َمٛمدوضم٥م يمٛم٣م أن ٞمٕمٖمؾ أو ٞمتٕم٣مهمؾ فمـ أمهٝم٥م ايمٖمٛمقن وإدب دم ضمٝم٣مة ىمؾ واضمد َمٛم٣م :شم٣مٞمٝم٣مً 

وومد يدهمع ايم٘مثغم َمٛم٣م أنمعم َم٣م يٚمٙمؽ ، امل احلٗمٝمٗمل ايمذي ٞمٌح٧م فمٛمف مجٝمٔم٣مً ٕهن٣م سمٔم٘مس صقرة اجل

 ،احلٝم٣مة ايمٖمٛمقن ويم٤مُّ  َمٖمٜمقم اجلامل ايمذي هق يم٤مُّ إلم  ومٙمٝمالً  يمٛمٔمْد  -تك حيٗمؼ هذا اجلامل يمذاسمفضم

ُـّ إلم  ويمٛمٛمٓمرْ  إلم  يمذة ايمٛمٓمر)إهن٣م  ،اهلل سمٔم٣ملم هب٣م فمعم فم٣ٌمده اظم٠مَمٛمكم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م أمجؾ َمتٔم٥م يٚم

كم ايمٙمقايت ر ايمٔمِ وَم٣م همٝمف َمـ احلق ،وَم٣م حتقيف َمـ َمٛم٣مزل ،شمؿ إن وصػ اجلٛم٥م ٞمٖمًف(، وصمٜمف ايم٘مريؿ

ـّ أَمث٣مل ايمٙم٠ميم٠م اظم٘مٛمقن طمذة زم٣مٕيم٣ٌمب إٞمام هق سمرؽمٝمخ وصٖم٣مهت٣م أ ،وؾمجرة ؽمدرة اظمٛمتٜمك ،ه

 -واٞمٌث٣مومف َمـ ايمذات اإلهلٝم٥م ،ظمٖمٜمقم أص٣ميم٥م اجلامل دم ايمٛمٖمس ايمٌممي٥م

 وايمتٙمٜمػ فمعم ضورة رزمط احلٝم٣مة زم٣ميمديـ َمـ طمالل زم٧م روح ايممم ؽمالمع اإليمٗمد ؾمّج  :شم٣ميمث٣مً 

وايمذي ٓ يتحٗمؼ إٓ زمتٛمٚمٝم٥م ايمٖمٛمقن ايمرهمٝمٔم٥م  ،هذا ايمرزمط زمكم ايمديـ واحلٝم٣مة ٥موؾم٣مئجٝم حتٗمٝمؼإلم 

ضمتك ٓ سمٛمحرف ايمٖمْمرة اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م  ،ايمٗم٣مئٚم٥م فمعم اجلامل زمٚمٖمٜمقَمف اجلالرم ٓ زمٚمٖمٜمقَمف ايمُمٜمقاين

 ،ى اهلل هب٣م ايمٔمرب وايمٔمجؿويمق ٓضمٓمٛم٣م آي٣مت ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ايمذي حتّد  ،زم٣مجت٣مه ايمرذيٙم٥م وايمٖم٣ًمد

ـّ واإل زمحٝم٧م يٌدو هذا  ،يمقصمدٞم٣م أن أضمد فمٛم٣مس ايمتحدي هل همٛمٝم٥م اجلامل اظمٌثقشم٥م همٝمٜم٣م ،ٞمس واجل

 -ايمٗمرآن يمقضم٥م ضمٗمٝمٗمٝم٥م َمـ صقر ايم٘مقن واحلٝم٣مة واإلٞم٣ًمن

أو  ؾ سمممئمٛم٣م وَمّمٚمقهن٣م يمـ جيد ٞمُمقزاً وأٞم٣م واشمؼ أن َمـ يٌح٧م فمـ ايمٔمٛم٣مس اجلاميمٝم٥م دم ؾم٘م

 -فمـ هذه ايمٔمٛم٣مس أو اٞمزي٣مضم٣مً  اً ٌقْ ٞمَ 

إٞمام هل ؽمقء  ،ادفم٣مئٝم٥م ايمٌٔمض أن ايمٔمالوم٥م زمكم ايمديـ وايمٖمـ واحلٝم٣مة فمالوم٥م َمٗمْمقفم٥م :رازمٔم٣مً 

ٝمقاٞم٣مت ؿمٖمؾ صٕمغم جمٚمقفم٥م ضم ٞمؽ يمق وؤم٦م أَم٣ممإإذ  9ٔمالوم٥مهمٜمؿ وفمدم سمٗمدير ضمٗمٝمٗمل هلذه ايم

سمٛمٓمٝمٚمٜم٣م وسمٛمًٝمٗمٜم٣م إَم٣م إلم  يمٗم٣مئٜم٣م دون سمرسمٝم٤م يمقصمدسمف ي٣ًمرع١مصٕمغمة فمعم ؾم٘مؾ يمٔم٤م وومٚم٦م زم

وَمـ هٛم٣م ىم٣مٞم٦م مج٣ميمٝم٥م ايمٛمص ايمٗمرآين ايمذي سمت٘مرر ومراءسمف دم  ،اظمٔمرهم٥مزمح٤ًم ايمٙمقن أو زمح٤ًم 

ٕٞمف حيٚمؾ دم ذاسمف فمٛم٣مس اجلامل زمجٚمٝمع  9ٔم٣مً وواوم دون أن يٖمتٗمد مج٣ميمٝمتف َمٔمٛمك ويمٖمٓم٣مً ىمؾ يقم 

وايمٔمٚمؼ وايمروح  ،ٗمٛم٣م ووصمداٞمٛم٣مواجلامل ٓ يٟمطمذ َمقومٔمف إٓ إذا طم٣مؿم٤م روضمٛم٣م وفمٚم ،َمًتقي٣مهت٣م

 -َمـ احلٝم٣مة ٜمؿ  َمصمزء 
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هذه ايمدراؽم٣مت إدزمٝم٥م ايم٣ٌمومٝم٥م دم فمٛم٣مس اجلامل ايمٗمرآين فمعم َمر ايمٔمِمقر إٓ دٓيم٥م فمعم  وَم٣م

 -ذيمؽ

 األدة ًانقمْذح -3
 ضمٗمٝمٗمٝم٣مً  دة اظمقومػ جتٔمؾ َمـ اإلٞم٣ًمن ىم٣مئٛم٣مً دم زمح٥م ايمٌح٧م فمـ احلٗمٝمٗم٥م سمٗمٖمز أَم٣مَمؽ َمٗمقيم٥م ضم٣م

٣مرة جتٔمؾ َمـ احلٝم٣مة ذات هذه ايمٔمٌ -وايمًٙمقك، إهن٣م ايمٔمٗمٝمدة، واظمقومػ :زمام يٗمقل همٔمالً  ايمتزمإذا 

وَل يزل احلّد ايمٖم٣مصؾ زمكم ، ويمٗمد ىم٣من اظمقومػ اإلٞم٣ًمين فمعم َمر ايمٔمِمقر، ؿمٔمؿ ويمقن ورائح٥م

وإٞمام صم٣مٞمٌٜم٣م اإلٞم٣ًمين  ،وٓ أفمٛمل زم٣ميمتحي َم٣مدي٥م احلٝم٣مة ،اإلٞم٣ًمن اظمتحي واإلٞم٣ًمن ايمٌدائل

ل َمـ ؽمالَم اظمقومػ اإلوٓ أدل فمعم ذيمؽ إٓ 9 ضمرىم٥م ايمت٣مريخ واحلٝم٣مةغمايمذي يٖمٔمؾ همٔمٙمف دم سمٕمٝم

 ضمٝم٣مة ايمٔمرب دم اجل٣مهٙمٝم٥م-

 ،وايم٘مقن، جت٣مه احلٝم٣مةٓزمد يمف أن يتحٚمؾ َم٠ًمويمٝم٣مسمف -وإدب ىمٟمضمد أرىم٣من احلٝم٣مة وايمٖم٘مر

 -ويٌدل ويًٜمؿ دم ايمتْمقر وايمتحي، ٕٞمف زمٚمقومٖمف هذا يٕمغمِّ  9وأطمريـ

ٕن إدزم٣مء دم سمٙمؽ  9ل دم أي٣مَمف إولم ايمٔمٗمٝمدة ايمِم٣مدوم٥م أروع متثٝمؾؽمالَميمٗمد َمثؾ إدب اإل

قن زمٟمرواضمٜمؿ دم زمؾ يّمّح  ،ايمٖمؼمة ىم٣مٞمقا أصح٣مب فمٗمٝمدة يداهمٔمقن فمٛمٜم٣م زمٟميدَيؿ وأيمًٛمتٜمؿ

ٓ يرون دم إدب إٓ  ٥موفمٌد اهلل زمـ رواضم ،ىمٔم٤م زمـ َم٣ميمؽو ،همٜمذا ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م -ؽمٌٝمٙمٜم٣م

 ه٘مذا ىم٣من ايمرؽمقل  "ؿ ضم٣ًمن وروح ايمٗمدس َمٔمؽٜماهج" -فمٗمٝمدة يٗم٣مرفمقن هب٣م إفمداء

 -حل٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م يٗمقل

هم١من إدزم٣مء دم فمٌمٞم٣م َل ئمقدوا  9وإذا ىم٣مٞم٦م ايمٔمٗمٝمدة دم أي٣مَمٛم٣م هذه سمٔمٛمل همٙمًٖم٥م ايمٔمٌم

ومد يٛمٗم٣مد  أو ومْؾ  ،وإضمقال، ضم٤ًم ايمٓمروف هويٕمغمِّ ، جتد إدي٤م يٌدل َمقومٖمفزمؾ ، يٟمهبقن هب٣م

إدزم٣مء  وأطمْمر َم٣م دم إَمر أن حيمم، إدي٤م ظمقومػ َمـ اظمقاومػ دون أن يٖم٘مر زمٚمدى طمْمقرسمف

 -أٞمٖمًٜمؿ دم فمٛم٣مزمر ايمٛمٖمٔمٝم٥م

وإزاء ذيمؽ هم١من أهؿ َم٣م ي٠مشمر دم فمٗمٝمدة إدي٤م سمٌٛمل إدزم٣مء خلْمقط نم٣ميتٜم٣م إشم٣ٌمت َمقومػ ٓ 

 -فمالوم٥م هلٚمقم إَم٥م وَمُم٣مىمٙمٜم٣م زمف

ويمٝم٦ًم فمٗمٝمدة إدي٤م إٓ  ،وفمٙمٝمف أن يتحدث فمـ هذه اظمٔم٣مٞم٣مة ،يمٗمد ويمد إدب َمـ اظمٔم٣مٞم٣مة

 ،وإطمالق أحتدث فمـ ومّمٝم٥م ايمٖمِمؾ زمكم إدب ٓ أريد أن ،٣مٞم٣مةرؤي٣م ضمٗمٝمٗمٝم٥م ص٣مدوم٥م هلذه اظمٔم
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ٕٞمف َمـ ايمٔم٧ٌم وايمًخػ أن ئمٝمش اإلٞم٣ًمن ضمٝم٣مسمف  ،ٞمٓمري٥م إدب يمألدب أو ايمٖمـ يمٙمٖمـإلم  وأؾمغم

 -هم٣ميمٔمٗمٝمدة هل ايمتل حتدد ومٝمؿ اإلٞم٣ًمن وآراءه وأهم٘م٣مره وَمًغمة ضمٝم٣مسمف، أو فمٗمٝمدة، دون هدف

همٚمٛمٜمؿ  ،أٞم٣مس زمٟمفمٝمٛمٜمؿ دهمٔمقا شمٚمـ فمٗم٣مئدهؿإلم  ؾمغميمـ أنمقر فمٚمٝمٗم٣مً دم ضمٝم٣مة إدزم٣مء ٕ

 -يمخإٛمٜمؿ---وَم ،وَمٛمٜمؿ اظمْمرود ،اظمممد فمـ وؿمٛمف

نمغم إلم  وىمؾ َمـ يدفمق، وشمٚمرسمف احلٗمٝمٗمٝم٥م، إدب إن ايمٔمٗمٝمدة هل يم٤مُّ  :َمـ ايمٗمقل ٓزمدويم٘مـ 

ػ إن َمقوم -وأي َمٔمٛمك ٕدب زمال فمٗمٝمدة -اٞمٖمالش احلرىم٥م إدزمٝم٥م وسمٌٔمثره٣مإلم  إٞمام يدفمق، ذيمؽ

 ،واحلٗم٣مئؼ جئمٙمف أىمثر إؽمٙمح٥م همٔم٣ميمٝم٥م دم ضمٝم٣مة ايمٛم٣مس، اإلٞم٣ًمن إدي٤م َمـ احلٝم٣مة وايم٘مقن

 :ورضمؿ اهلل طم٣ميمد ايمُمقاف ضمكم يِمػ ايمٗمٙمؿ وم٣مئالً 

 ٓ حتًـــــٌقه يرافمـــــ٣ًم ومـــــّد َمــــــ

 

 ويــُد  ٌؼ طمــ٣مهم وهمــ٠مادٌ  ومِمــ٤ٍم هــذا همــؿٌ  

ــــ٣م سَّ   ــــ٣محلّؼ  َم ــــرَّ  زم ــــٛمحْمامً  إٓ طم  َم

 

ـٌ    ُد َٚمــَمـــ إرىمــ٣من أو فمَ  يمٙمٓمٙمــؿ رىمــ

وىم٣مٞم٦م َمٔمٓمؿ جت٣مرهبؿ سمتحدث فمـ مهقم  ،د إدزم٣مء ايم٘مثغم َمـ ايمِمٖمح٣مت إدزمٝم٥ميمٗمد ؽمقّ  

أو َمدح  ،م َمـ ضمٓمقظ ؽمٝمئ٥مأو ؾم٘مقى وسمػمُّ  ،وومّم٣مي٣م ذاسمٝم٥م أو َمٕم٣مَمرات نمراَمٝم٥م، ؾمخِمٝم٥م

ويمق اؽمتٔمروٛم٣م َم٣م وم٣ميمف إدزم٣مء يمقصمدٞم٣م أٞمف يدور دم همٙمؽ  ،أو ومدح يمُمخص آطمر ،يمُمخص َم٣م

هم٣مظمتٛمٌل ىم٣من َمٔمٓمؿ ؾمٔمره  9ٛمزر ايمٝمًغم ايمذي اٞمٖمٙم٦م َمـ هذا ايمٖمٙمؽايمٙمٜمؿ إٓ ايم ،هذه ايمٗمّم٣مي٣م

وفمٚمر زمـ أيب رزمٝمٔم٥م ىم٣من  ،واَمرؤ ايمٗمٝمس، م َمـ ؽمقء ايمْم٣ميمع وزمحث٣ًم فمـ اظمٙمؽؾم٘مقى وسمػمُّ 

وأزمق مت٣مم  ،وأزمق ايمٛمقاس ىم٣من ؾمٔمره دم اخلٚمرة، ؾمٔمرمه٣م َمٕم٣مَمرات نمراَمٝم٥م دم فم٣مَل ايمٛم٣ًمء

 ،اً ٥م وازمـ ايمروَمل ىم٣من ؾمٔمرمه٣م ومدضم٣ًم وسمْمغمُّ واحلْمٝمئ ،وايمٌحؼمي ىم٣من ٞمِمػ ؾمٔمرمه٣م َمدضم٣مً 

 ويمق ذهٌٛم٣م ٞمٔمدُّ  -ٞم٣مهٝمؽ فمام ي٘متٌف أدزم٣مء هذا ايمٔمٌم َمـ فم٧ٌم وهلق َمٕمرق دم ايمذاسمٝم٥م وايمُمخِم٣مٞمٝم٥م

حٝم٧م ٓ سمًتْمٝمع أن سمٙمتٗمط زمزمف فمـ ايمٔمٗمٝمدة يمقصمدٞم٣مه َمـ ايمٗمٙم٥م إدزم٣مء ايمذيـ ىمتٌقا أدزم٣ًم يداهمٔمقن 

 -ضم٣ٌمت درره

 زلنخ األدة ًاألدثبء -4
هٛم٣ميمؽ أدٞمك ؾمؽ يمدى ىمؾ أدي٤م أو َمتٟمدب أو وم٣مرئ أن إدب يمٝمس همـ ايمٙمٔم٤م  يمٝمس

وإهقاء ، أو سمٛمٚمٝم٥م ايمٛمزفم٣مت، واخلداع، ويمٝمس هق وؽمٝمٙم٥م يمٙمتًٙمٝم٥م، وٓ هق سمرف، زم٣ميم٘مٙمامت
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 9ح اإلو٣مءة دم يمٝمٙمٜم٣م اظمٓمٙمؿزمٝمَمِم٣مو ،أن إدزم٣مء هؿ ٞمػماس إَم٥مويمٝمس هٛم٣مك ؾمؽ ، ايمُمخِمٝم٥م

 -ٕن إدب أضمد أرىم٣من احلٝم٣مة

هم١مٞمام هل َمـ ىمقٞمف حيٚمؾ زمكم صمٛمٌٝمف ، وإذا ىم٣من هٛم٣مك َمـ َم٠ًمويمٝم٥م سمٗمع فمعم فم٣مسمؼ إدي٤م

ؽمٌٝمؾ اخلغم9 إلم  وؾمٔمٌف، وأهٙمف، ٕن إدي٤م ديمٝمؾ ومقَمف 9اجلاملإلم  اخلغمإلم  احلٝم٣مةإلم  دفمقة

أو فمعم إومؾ دهمٔمقا شمٚمـ ذيمؽ ، وىمؿ َمـ إدزم٣مء ومد دهمٔمقا شمٚمـ َمقاومٖمٜمؿ ضمٝم٣مهتؿ وأرواضمٜمؿ

 -وٞمٖمٝمٜمؿ فمـ أوؿم٣مهنؿ دهؿسمممُّ 

هم١مٞمام هل َمـ اظمحٛم٥م ايمتل ئمٝمُمٜم٣م أدزم٣مؤٞم٣م ايمذيـ  ،وإذا ىم٣من هٛم٣مك َمـ حمٛم٥م ئمٝمُمٜم٣م أدزمٛم٣م ايمٝمقم

ىمٜمؿ آجت٣مه٣مت ذات إزمٔم٣مد وحترّ  ،يٙمٜمثقن وراء هاب طم٣مدع سمتٗم٣مؽمٚمٜمؿ ايمٛمزفم٣مت اظمختٙمٖم٥م

ر اإلٞم٣ًمين َمـ ؽم٣مهؿ إدب َم٣ًممه٥م همٔم٣ميم٥م دم دهمع ضمرىم٥م ايمتحر يمٗمد ،اظمٕمٝم٥ٌم فمـ َمنح ايمقاومع

َمـ أدزم٣مئٛم٣م ايمٝمقم يًغم دم  ٣مً ويم٘مـ زمٔمّم، وايمٖم٘مري، وايمًٝم٣مد، وايمْمٕمٝم٣من آصمتامفمل، ومٝمقد ايمٓمٙمؿ

 -فمجٙم٥م احلرىم٣مت إدزمٝم٥م اظمًغمة َمـ اجت٣مه٣مت نمغم أدزمٝم٥م

وإٞمام  ،وَم٣م صٛمٔمتف َمـ اٞمٗم٣ًمَم٣مت ،وايمقصمقدي٥م ايمدادائٝم٥م ونمغمه٣م يمـ أحتدث فمـ ايمني٣ميمٝم٥م

زال ٞمٓمراهتؿ ايمّمٝمٗم٥م حتدد آراءهؿ ايمٖم٘مري٥م ايمتل يٛمًخقهن٣م فمعم أن أدزم٣مءٞم٣م َم٣م سمإلم  ؽمٟمؾمغم

 صٖمح٣مت ٞمِمقصٜمؿ إدزمٝم٥م-

، غميمغمؽمؿ يممطمريـ ؿمريؼ اخل، آَم٣مل اإلٞم٣ًمنو يمٗمد ويمد ايمٖمـ َمـ ايمقاومع يمٝمتحدث فمـ آٓم

 -ةن َمٜمٚمتف ممٝمزٕ 9جت٣مه اظمجتٚمع وايمٛم٣مس واحلٝم٣مة تفَم٠ًمويمٝم كويمٝمس َمـ ضمؼ إدي٤م أن يتٛم٣مؽم

ٓ  ،ايمٖمرص٥م احلٗمٝمٗمٝم٥م أَم٣مم أطمريـ يمتٓمٜمر احلٗمٝمٗم٥م زمثقهب٣م ايمِمحٝمح سم٣مضم٥مإن نم٣مي٥م إدب إ

أدزم٣مؤٞم٣م ايمٝمقم أضمد و ،زمحٝم٧م ي٘مقن إدي٤م ومد ضمِمؾ فمعم َم٣م يريده َمـ أهداف طم٣مص٥م زمف ريمتزوّ 

 :شمالشم٥م

زمؾ فمعم ايمٔم٘مس َمـ ذيمؽ  ،ٓ يٖم٘مر زمٚمقومػ َمـ اظمقاومػ اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ،إول: أدي٤م اهنزاَمل

 ث٦ٌم يممطمريـ أٞمف طم٣مدم أَمكم َمـ أصمؾ احلِمقل فمعم ايمٔمْم٣مي٣مي٘مرس هذا اظمقومػ اظمقصمف يمٝم

 -اهل٣ٌمتو

هذا ايمٛمقع َمـ و ،وٓ يتحرك جت٣مه َمقومػ َمـ اظمقاومػ ،أدي٤م ص٣مَم٦م ٓ حيرك ؽم٣مىمٛم٣مً  ايمث٣مين:

 إدزم٣مء يؼمك ايم٣ًمضم٥م هم٣مرنم٥م يمتٚمأل زمٟمهم٘م٣مر َمقصمٜم٥م َمـ ومٌؾ أطمريـ-
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 ايمتْمقر آصمتامفملوٓ يرافمل  ،أدي٤م يُمج٤م ىمّؾ َمقومػ ٓ خيدم اإلٞم٣ًمن :ايمث٣ميم٧م

وأٞم٣مه٣م إفمعم ايمذي يتدطمؾ ضمّتك ٓ سمٗمع إَم٥م  ،وهذا ايمٛمقع هق وٚمغم إَم٥م اظمتٝمٗمظ ،اإلٞم٣ًمينو

 -إَم٣م سمممدهو ،يم٘مٛمف دم ايمقوم٦م ٞمٖمًف يدهمع شمٚمـ َمقومٖمف هذا إَم٣م ضمٝم٣مسمفو -دم َمًتٛمٗمع ايمًٗمقط

هلؿ  ٜمق دطمقل ايمٔمديد ممـ ٓ فمالوم٥مهم -و إذا ىم٣من هٛم٣مك َمـ َمقومػ يٖمؼمض أن ٞمُمغم إيمٝمف

٣مضم٥م إدزمٝم٥م زمْمريٗم٥مو زم٣مٕدب ًّ هؿ زمٔمٝمدون فمـ إدب و ،افمت٣ٌمرهؿ أدزم٣مءو أو زمٟمطمرى، ايمٖم٘مر ايم

 -زمٔمد إرض فمـ ايمًامء

فمعم إدي٤م أن يٙمتزَمٜم٣م زمٟمَم٣مٞم٥م  ،اظمجتٚمعو ايمٛم٣مسو إن إدب َم٠ًمويمٝم٥م فمٓمٝمٚم٥م أَم٣مم اهلل

 َمٝمزان إَم٥م َم٣ميمٝمزن دم  أدي٣ًٌم ضمٗمٝمٗمٝم٣ًم واضمداً  إنو -خمٙمِم٥م ضمتك يٌٗمك اظمجتٚمع حم٣مهمٓم٣ًم فمعم مت٣مؽم٘مف

 -ومقيمف احلؼو ،ٕن ىمٙمٚمتف ايمٖمِمؾ 9ٓ سمزٞمف اجل٣ٌمل

 انغشائضً األدة -5
وٓ ؾمؽ ، ٓ ؾمؽ أن إدي٤م َم٣م وصمد إٓ ظمخ٣مؿم٥ٌم ايمقصمدان وايمٔمٗمؾ وصٗمؾ ايمروح وايمٛمٖمس

أن إدزم٣مء ٓ يًتْمٝمٔمقن أن يِمٙمقا ايمقصقل احلؼ دون خم٣مؿم٥ٌم ايمٔمٚمؼ ايمداطمقم اظمتٚمثؾ دم إذىم٣مء 

زمحٝم٧م يػمز هذا إدب َم٣م ئًمك إيمٝمف  ،ػ واظمُم٣مفمر ايمداطمٙمٝم٥م اظمٚمزوصم٥م زمروح ايمٔمٗمؾايمٔمقاؿم

 -وفمٙمق فمٛمد اظمتٙمٗمل، وىمػمي٣مء، ايمٔمٗمؾ ايم٣ٌمؿمـ َمـ ؿمٚمقح

زمكم ايمٛم٣مس هق َمٗمدار اجلرفم٥م ايمقصمداٞمٝم٥م  ايمذي جئمؾ اخلالف َم٣م يزال وم٣مئامً  واإلؾم٘م٣مل

خترج هذا ايمٛمص فمـ ضمدوده  وايمٔم٣مؿمٖمٝم٥م وايمٔمٗمٙمٝم٥م ايمتل جي٤م أن حيٚمٙمٜم٣م ايمٛمص إديب دون أن

 -اظمٔمٗمقيم٥م

هم١مذا طمرج دم خم٣مؿمٌتف يمٙمٚمرء  9هم٣محل٤م أضمد أنمراض إدب ايمتل يْم٣ميم٤م هب٣م إدي٤م واظمتٙمٗمل

 وطم٣مص٥م َم٣م يتٔمٙمؼ زم٣مجلٛمس أصٌح أدزم٣مً  ،خم٣مؿم٥ٌم ايمٕمرائز ايمدٞمٝم٣مإلم  فمـ ضمدود ايمٔمقاؿمػ ايم٣ًمَمٝم٥م

َمع اظمرأة زمُم٘مٙمٜم٣م اهل٣مزمط  ٥مرائزيايمٕموَمـ هٛم٣م يٌدو أن َم٣م ىمتٌف اَمرؤ ايمٗمٝمس فمـ َمٕم٣مَمراسمف  ،ه٣مزمْم٣مً 

وفمعم ؾم٣مىمٙمتف َم٣م ىمتٌف ٞمزار  ،ونمرائزه اهل٣مزمْم٥م ،يمٙمٚمراهٗمكم واظمقيمٔمكم زم١مرو٣مء ضمًٝم٥م اإلٞم٣ًمن ٣ٌمً حمٌّ 

 -ايمٗم٣ٌمين دم صم٣مٞم٤م َمـ صمقاٞمٌف

ويم٘مٛمٜمام هٌْم٣م ، وإن ىم٣من هذا ٓ يٗمدح زمُم٣مفمري٥م ايمُم٣مفمر هم٘مال ايمُم٣مفمريـ ص٣مضم٤م همـ

زمـ صمٔمٖمر زمٛمٓمريتف ايمُمٔمري٥م زمكم إدب  ٥مؾ ومداَموومد همِم، ايمدرصم٥م ايمدٞمٝم٣مإلم  زمُم٣مفمريتٜمام
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ويمق رضمٛم٣م ٞمتتٌع سمٙمؽ اظمخ٣ميمٖم٣مت ، وصمٔمؾ إطمالق فمالوم٥م وم٣مئٚم٥م زمكم اإلٞم٣ًمن وايمٗمٝمؿ، وإطمالق

وم٣مئٚم٥م زمكم  َمٜمّٚم٥م9 ذيمؽ أن فمالوم٥م َمـ ايمٔمد واحلٌم ايمتل ارسم٘مٌٜم٣م ايمُمٔمراء زمحؼ ايمٗمٝمؿ ظم٣م اٞمتٜمٝمٛم٣م

  اظمتٛمٌل َم٣م صٛمٔمف َمع ىم٣مهمقر ومدضم٣مً فمعم همٗمد أطمذ ،هم٘مالمه٣م ؽمٛمد يممطمر ،ايمُم٘مؾ واظمّمٚمقن

زمح٧م اظمتٙمٗمل فمـ آرسمٗم٣مء  زمكم ضوؽم٣مً  ايمٝمقم دم خمتٙمػ همٛمقٞمف يقاصمف ضمرزم٣مً وإدب  وَمدضم٣مً 

وايمديمٝمؾ فمعم ذيمؽ ايم٘مثغم ، وزمكم َمْم٣ميم٥ٌم جت٣مر ايمًٝمٛمام إرو٣مء ايمٕمرائز ايمدٞمٝم٣م َمـ اإلٞم٣ًمن، زم٣ميمٗمٝمؿ

وومد ىمت٤م إضم٣ًمن  ،سمرؽمؿ فمٚمؼ ايمقاومع ي٣مت اهل٣مزمْم٥م ايمتل متثؾ فمعم أهن٣م ومِمص واومٔمٝم٥ماَمـ ايمرو

فمعم أٞمف جي٤م فمٙمٝمٛم٣م أٓ ٞمٕمٖمؾ آٞمحراف ايمذي يقاصمٜمف  ،فمٌد ايمٗمدوس َم٣م ىمتٌف يمٝمديمؾ فمعم ذيمؽ

 ،ٞمف إهمّمؾ وإضمًـأوإـمٜم٣مر وم٣مٞمقن َمًغمهت٣م فمعم  ،يمًٙمْم٥مأدزمٛم٣م زمٖمٔمؾ ايمِمح٣مهم٥م زم٣مجت٣مه إرو٣مء ا

وإدب دم أنمٙم٤م  ،ف أدزم٣مً وأٞم٣م أفمتػم ايمت٣مريخ دم َمٔمٓمؿ صمقاٞمٌ)وىمؿ ي٘مت٤م ايمٝمقم َمـ سم٣مريخ 

يًٜمؿ دم سم٘مريس ومٝمؿ ؽمٙمْمقي٥م نم٣ميتٜم٣م ختدير اجلٚمٜمقر، وسمٗمٛمكم سمٖم٘مغمه وايمًغم  (ٞمِمقصف سم٣مرخي٣مً 

 -زمف وٚمـ ومٛمقات طم٣مص٥م

 ،ويم٘مؿ ىمٛم٣م ٞمحٙمؿ أن سم٘مقن ايمِمح٣مهم٥م وإدب اخل٣مدم إَمكم فمعم سمٖم٘مغم إَم٥م وَمِم٣محلٜم٣م

وإدب طم٣مدَمكم أَمٝمٛمكم يمرنم٣ٌمت زمٝمٛمام أصٌح٦م هذه ايمِمح٣مهم٥م  ،وأهداهمٜم٣م ايمديٛمٝم٥م واإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

ويم٘مٛمٜم٣م جي٤م أٓ سمٟمطمذ ، ؾمٝمج٥مإن فمالوم٥م إدب زم٣ميمٕمرائز فمالوم٥م و -ايمًٙمْم٥م ورصم٣مٓهت٣م وأضمالَمٜمؿ

 ,إطمْمؾ  ,صمرير )ىمام ضمدث فمٛمد ؾمٔمراء ايمٛمٗم٣مئض دم ايمٔمٌم إَمقي  ،ه٣مزمْم٣مً  ؾم٘مالً 

 دق(-زايمٖمر

ٔم٣ٌمد سمدل دٓيم٥م وايمٔمٌم إَمقي وايم، إن جترزم٥م ايمُمٔمراء ايمِمٔم٣ميمٝمؽ دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم

 ،فمٚمٝمٗم٥م فمعم سمٖمتح ايمقفمل ايمٛمقفمل فمٛمد ايمٛمخ٥ٌم اظمٛمٖمردة إشمر سمٔمْمٝمؾ وم٣مٞمقن ايمت٘م٣مهمؾ آصمتامفمل

ىمام وأن جترزم٥م ايمُمٔمراء ايمٔمذريكم يمتٔمػم سمٔمٌغمًا فمٚمٝمٗم٣ًم  9واؽمتالب ضمؼ اإلٞم٣ًمن ٕطمٝمف اإلٞم٣ًمن

فمعم أؽمس  ،فمعم ردود إهمٔم٣مل ايمِمحٝمح٥م إزاء ـم٣مهرة زمٛم٣مء فمالوم٣مت اإلٞم٣ًمن َمع أطمٝمف اإلٞم٣ًمن

وأن وصمقد ايمٔمٚمؼ ايمروضمل دم َم٣ٌمدٓت هذا احل٤م  ،َمـ احل٣مصم٣مت اظم٣مدي٥م واظم٣ٌمدٓت اظمِمٙمحٝم٥م

 يمٝمػمز ـم٣مهرة اٞمزي٣مح ايمٗمٝمؿ دم اظمجتٚمع ايمذي سمٔمٝمُمف سمٙمؽ ايمٗمدري٥م-

ويم٘مؾ جترزم٥م طمِمقصٝم٣مهت٣م وفمٚمقَمٝم٣مهت٣م  ،ٞمحـ إذن أَم٣مم جت٣مرب فمديدة وَمتٛمقفم٥م فمٛمد إدزم٣مء

وإٞمف َمـ ايمًخػ زمٚم٘م٣من أن ٞمُمغم فمعم ، جتٚمع ايمتل يتٔم٣مَمؾ هب٣مزمح٤ًم ٞمٖمًٝم٥م إدي٤م وومٝمؿ اظم
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ٕٞمٛم٣م ٞمٔمٝمش ضم٣ميم٥م َم٣ٌمدٓت  9فوصمقد ضم٤م فمذري دم هذا ايمزَمـ ايمذي ٞمٔمٝمُمإلم  ؽمٌٝمؾ اظمث٣مل

وَم٣م ٞمْمٙمٌف َمـ إدزم٣مء أن  ،همج٥م وم٣مئٚم٥م فمعم اظم٘م٣مؽم٤م اظم٣مدي٥م ٓ فمعم ايمٗمٝمؿ ايمروضمٝم٥م ٥مَمِمٙمحٝم

 -جت٣مه إؽمٙمؿ وإصح وإصمقد٥م اظمجتٚمع وا زمدهمّ ٚمٝمٚم٥م ضمتك يًغمٗمقا اظم٣ٌمدٓت ايمروضمٝم٥م احلئمٚمّ 

إن همٙمًٖم٥م ايمتج٣مرب إدزمٝم٥م فمٛمد إوروزمٝمكم ضمديث٣ًم ؽمقاء أىم٣مٞم٦م همردي٥م أم َمذهٌٝم٥م ٓ سمٔمدو أن 

جت٣مه َمنح ؾم٘مٌغم فمٛمد وَم٣م هذا آؽمتالب ، ًا ومج٣مفم٣متسم٘مقن اٞمٔم٘م٣مؽم٣ًم يمتج٣مرب اظمجتٚمع أهمراد

 -ايمروح فمٛمد أزمْم٣مل سمٙمؽ اظمنضمٝم٣مت اجلٚمٜمقر يمدَيؿ إٓ ظم٣م حيٚمٙمف َمـ ضمرارة َمٟمؽم٣مة

ومم٣م ٓ ؾمؽ همٝمف أن ايمتج٣مرب إدزمٝم٥م سمٌٗمك ايمتج٣مرب ايمٛمقفمٝم٥م ايمتل يًتثٚمره٣م اظمٖم٘مرون 

وَم٣م همٔمٙمف همرويد َل ي٘مـ ىمام افمؼمف هق إٓ زم٤ًٌم إؿمالومف فمعم َمٖمرزات  ،وإدزم٣مء واجلٚمٜمقر

 -يْمٚمح إيمٝمف هذا ايمٖمردوَم٣م  ،واىمتُم٣مهمف يمٔمالوم٥م ايمتٌمهم٣مت فمٛمد ايمٖمرد زمام يٚمٙمٝمف اظمجتٚمع ،إدب
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 انجبة انشاثـ
 انفظم األًل

 األدة ًيزىت انفٍ نهؾْبح

 يبىْخ ًأثقبد0 - أ
وىمدضمف دم ؽمٌٝمؾ ايمٔمٝمش ايم٘مريؿ وؾمٔمقره  ،د اإلٞم٣ًمن فمعم إرضقٓ ؾمؽ أٞمف َمٛمذ أن وصم

وفمرف أٞمف ٓ يًتْمٝمع أن حيٝم٣م دم هذه  ،زم٣ميمتٔم٤م واظمٔم٣مٞم٣مة ىمُمػ فمـ ايم٘مثغم َمـ ايمٛمٓمرات يمٙمحٝم٣مة

 -دون همٛمقن وآداباحلٝم٣مة 

ضم٣مصم٣مسمف ايم٘مثغمَمـ إلم  وإذا ىم٣من اإلٞم٣ًمن َمـ أومدم ايمٔمِمقر ومد اؽمتخدم دم ؽمٌٝمؾ ايمقصقل

وسمقصمٝمف هذا  ،ٞمف دم ايمقاومع اظمٔم٣مس ومد اختذ َمـ إدب وؽمٝمٙم٥م يمٖمٜمؿ احلٝم٣مة أوًٓ ١مهم إهم٘م٣مر،

وأصٌح هٛم٣مك ٞمٓمرات صمديدة ؽمخرت إدب  ،إدب اجت٣مه٣مت خمتٙمٖم٥م دم ؽمٌٝمؾ حتٗمٝمؼ ضم٣مصم٣مسمف

وأن ، ر ايمٖمـ وإدب يمٙمحٝم٣مةوإن ىم٣مٞم٦م هٛم٣مك أصقات سمٛم٣مدي زمٟمٞمف ٓ جيقز يمٛم٣م أن ٞمًّخ  ،ٙمحٝم٣مةيم

وئمجٌٛمل ايم٘مثغم َمـ إدزم٣مء  -ايمٖمـ وإدب جي٤م أن ي٘مقٞم٣م َمـ أصمؾ ايمٖمـ وضمده وإدب وضمده

وحم٣مرزم٥م ايممم  ،واإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وايمٖمّم٣مئؾ ،روا همٛمٜمؿ وأدهبؿ دم ؽمٌٝمؾ ٞممم اظمح٥ٌم واخلغمايمذيـ ؽمّخ 

 -وايمرذائؾ، ٥موايمٖمتٛم

ىمام وأن إدب ىم٣من وَم٣م يزال وؽمٝمٙم٥م هم٣مفمٙم٥م دم ايمدفمقة ظمٛم٣مسة اظمٓمٙمقَمكم واظمحروَمكم 

فمعم افمت٣ٌمر أٞمف أضمد  ،وأصٌح إدب يتدطمؾ دم َمٔمٓمؿ َمُم٣مىمؾ اإلٞم٣ًمن واحلٝم٣مة ،واظمٟمزوَمكم

ويمٗمد ٞمذر ايم٘مثغم َمـ إدزم٣مء وايمُمٔمراء أومالَمٜمؿ دم  ،أدوات اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م دم ايمدهم٣مع فمـ ضمٗمقومٜم٣م

 ،حترر هذه ايمُمٔمقب َمـ ايمٓمٙمؿ وآؽمتٔم٣ٌمدإلم  ودفم٣م ،ٌٝمؾ ايمدهم٣مع فمـ ضمٗمقق ؾمٔمقهبؿؽم

 -زي٥موإَمثٙم٥م فمعم ذيمؽ واهمرة وجُم 

 ،ويداهمع فمـ أفمراوٜم٣م زمُمٔمره ،فمالم ومٌٝمٙمتف يتحدث زمٙم٣ًمهن٣مإ ،يمٗمد ىم٣من ايمُم٣مفمر اجل٣مهقم وزير

ـ شم٣مزم٦م ريض اهلل وضم٣ًمن زم ايمٛم٣مزمٕم٥م ىمام دم ؾمٔمر، ويٖم٣موض ايمٗم٣ٌمئؾ إطمرى دم ايمٌمافم٣مت ايمٗمٌٙمٝم٥م

ىمام ضمدث َمع  ،دافمٝم٥م يمٛممم فمٗمٝمدة ايمتقضمٝمدؽمالم إلم وحتقل ايمُم٣مفمر دم فمٌم صدر اإل ،سمٔم٣ملم فمٛمف

 أَم٣م دم ايمٔمٌم ايمٔم٣ٌمد همٗمد حتقل ايمُم٣مفمر ،وىمٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ ريض اهلل فمٛمٜمام ،فمٌد اهلل زمـ رواضم٥م
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وأَم٣م دم فمٌم ، وي٠مؿمر اٞمتِم٣مراسمف زمٗمِم٣مئد فمٓمٝمٚم٥م ىمام همٔمؾ اظمتٛمٌل ،ٞمديؿ يمٙمخٙمٝمٖم٥م ي٣ًمَمرهإلم 

 واَمتٜمٛمقا َمٜمٛم٣مً  ،٥م ؽمٖمٝمٛم٥م ايمٖم٘مرايمدول اظمتت٣مزمٔم٥م همٗمد همٗمد ايمُمٔمراء ايم٘مثغم َمـ دورهؿ دم سمقصمٝمف دهمّ 

ودم ايمٔمٌم احلدي٧م ص٣مر إدي٤م همٝمٙمًقف فمٌمه يتحدث فمـ  ،فمـ يمٗمٚم٥م ايمٔمٝمش ووٝمٔم٥م زمحث٣مً 

 -ومّم٣مي٣م ايم٘مقن واحلٝم٣مة واإلٞم٣ًمن زمٚمٖمٜمقَمٜم٣م ايمٖمٙمًٖمل

 ،٣م اإلٞم٣ًمن يمٙمتٔمٌغم فمام خيتٙم٨م دم ٞمٖمًف َمـ مهقم وَمُم٣مفمرإدب أضمد ايمٖمٛمقن ايمتل جلٟم إيمٝمٜمو

فم٣ميُمٜم٣م اإلٞم٣ًمن فمعم َمر ايمٔمِمقر، وٞمٓمرًا ٓطمتالف وصمٜم٣مت ٞمٓمر ايمٛم٣مس جت٣مه ايمٖمٛمقن  وومّم٣مي٣م

همٗمد ٞمُمٟم َمذه٤م  ،وايمٖمٙمًٖم٣مت ،وسمٕمغم هذه ايمٛمٓمرات زم٣مطمتالف ايمٔمِمقر وإهم٘م٣مر ،وأداب

وٞمٓمرة ايمٛم٣مس  ،همٙمًٖم٣مت احلٝم٣مة ايمٖمـ يمٙمحٝم٣مة ىمٟمضمد وصمٜم٣مت ايمٛمٓمر ايمتل ؿمرضم٦م زم٤ًٌم سمٕمغم

 -ايمٖمٛمٝم٥م يمٙمحٝم٣مة

 0يْضاد يزىت انفٍ نهؾْبح -ة 
 :٥م هلَمٜمٚمّ ويتٚمٝمز هذا اظمذه٤م زمًامت 

 -سمٗمديؿ اظمّمٚمقن فمعم ايمِمقرة اخل٣مرصمٝم٥م , 5

فمعم ايمٖمّمٝمٙم٥م( و)سمٔمٙمٝمؿ  ّض ٖمـ يمِم٣ميمح ومْم٣مفم٣مت اصمتامفمٝم٥م ىمـ)احلسمًخغم إدب وايم , 1

 (-ضمٗمقومٜمؿايمٔمامل َم٣ٌمدئ ايمديـ دم ىمٖم٣مضمٜمؿ ٓؽمتخالص 

 -ئمٛمك إدب دم هذا اظمذه٤م زمتٔم٣مومده َمع ايمٕمغم , 2

 -وٓء إدب يمٖم٘مرة واضمدة يٚم٘مـ يمألدي٤م َمـ طمالهل٣م أن يٗمؼمب َمـ ايمرؤي٥م ايمُم٣مَمٙم٥م , 3

إذ جي٤م فمعم هذا إدب أن جئمؾ إطمالق  9ارسم٣ٌمط إدب زمكم ذات إدي٤م وٓ ذاسمف , 4

 -ّمع هل٣م َمِمغمه ايمٖمٛم٣مءوىمؾ َم٣م ٓ خي ،ٕن إطمالق وم٣مفمدة احلٝم٣مة 9نم٣ميتف

 -ـ صمراح اظمحزوٞمكم وآه٣مهتؿإدب رؽم٣ميم٥م اصمتامفمٝم٥م فمٙمٝمٜم٣م أن سمً٘مّ  , 5

 -وهق َم٠ًمول فمـ أدائٜم٣م ،إدب رؽم٣ميم٥م إٞم٣ًمٞمٝم٥م حيٚمٙمٜم٣م إدي٤م , 6

 -وٞممم ايمدي٣مٞم٥م ايمٔم٣مظمٝم٥م ،نم٣مي٥م إدب وايمٖمـ حتٗمٝمؼ إطمقة اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م , 7

 -ٖمـاجلٚمع زمكم اخلغم واجلامل نم٣مي٥م إدب وايم , 8

 ايمًٚمق زم٣ميمٛمٖمس وهتذي٤م إطمالق- , 57
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 انجبة انشاثـ
 انفظم انضبَِ

 األدة ًيزىت انفٍ نهفٍ
 يبىْخ ًأثقبد0 -أ

وزم٣مفمت٣ٌمر أن اإلٞم٣ًمن ، ـمٜمرت دم هذا ايمٔمٌم ٞمٓمرات صمديدة يمٙمحٝم٣مة وأداب وايمٖمٛمقن وايمٔمٙمقم

ه٤م ايمٖمـ يمٙمٖمـ وئمد َمذ ،همٗمد سمٛمقفم٦م أهم٘م٣مر هذه احلٝم٣مة، فم٣ميش همٙمًٖم٣مت خمتٙمٖم٥م دم هذه احلٝم٣مة

ٕن  9فم٘مس صقرة ايمٖمٙمًٖم٣مت اظمتٛمقفم٥م ايمتل سمرى أن إدي٤م هق ص٣مٞمع ايم٘مٙمٚم٥م اجلٚمٝمٙم٥م همٛمٝم٣مً  َمذه٣ٌمً 

هذه ,أن سم٘مقن  َمـ واصم٤م ايمٖمٙمًٖم٥م وايمثٗم٣مهم٥م )ايمتٟمَمٙمٝم٥م( ٞمحق روح اإلٞم٣ًمن ايمتل يٖمؼمض أصالً 

 -وايم٘مقٞمٝم٥مَمقصقيم٥م زمف َمـ طمالل ايمتٖم٘مر وايمتدزمر دم آٓء اهلل اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م  نايمتٟمَمٙمٝم٥م دم ايم٘مق

 0مسبد يزىت انفٍ نهفٍ -ة
 :ًؿ زمًامت أزمرزه٣موهذا اظمذه٤م ايمٖمٛمل يتّ 

 -فمعم إدب اهل٣مدف ٕٞمف صم٣مء اضمتج٣مصم٣مً  9هذا اظمذه٤م طم٣مل َمـ اهلدف ,5

وأدب طم٣مل َمـ  ،ٕٞمف يمٝمس هٛم٣مك أدب أطمالومل 9هذا اظمذه٤م حيؾ اجلامل حمؾ إطمالق ,1

 -رائع ايمًٌؽ أو رديء ايمًٌؽإٞمام هٛم٣مك أدب  ،إطمالق زمح٤ًم وصمٜم٥م ٞمٓمر أصح٣مزمف

 -يْم٣ميم٤م هذا اظمذه٤م إدي٤م اإلضم٣ًمس زم٣مجلامل زمُم٘مؾ ضمٗمٝمٗمل دون هدف أو نم٣مي٥م ,2

 -أن يٌتٔمد إدي٤م فمـ ايمٗمّم٣مي٣م آصمتامفمٝم٥م واخلٙمٗمٝم٥م إٓ إذا صم٣مءت فمرو٣مً  ,3

 -وزمكم ايمِمقر اظمتحرىم٥م دم أفمامق إدي٤م، هذا اظمذه٤م هق سم٘م٣مهم٠م زمكم اظمُم٣مفمر وآٞمٖمٔم٣مٓت ,4

 -٣مً وٓ أطمالومٝم ،٣مً وٓ وافمٓم ،٣مً ٕدي٤م إٞم٣ًمن حي٤م وئمػم فمـ ضمٌف همٜمق يمٝمس همٝمٙمًقهما ,5

 -إدي٤م همٛم٣من طمالق َمْم٣ميم٤م أن يقازي زمكم َم٣م يُمٔمر زمف وَم٣م يٛمتجف ,6

 -إدب دم هذه ايمٛمٓمري٥م َمتٔم٥م همٗمط ٓ أهداف أطمرى هل٣م ,7

 -ٓ ؾمٟمن يمألدب وايمٖمـ زم٣مظمٛمٖمٔم٥م فمٛمد أصح٣مب هذا اظمذه٤م ,8

اظمذه٤م ؿم٣مئر ضمر ؿمٙمٝمؼ ٓ فمِمٖمقر َمٗمٝمد فمٙمٝمف أن حيٙمؼ زمٟمصمٛمحتف دم  إدب فمٛمد هذا ,57

 -فم٣مَل ضمرّ 
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 -وأن ئمقد زم٣مخلغم فمعم اظمجتٚمع ،إدي٤م دم هذا اظمذه٤م إذا ضمٗمؼ ضمريتف اؽمتْم٣مع دفمؿ إطمالق ,55

 -أهمّمٙمٝم٥م ايمٖمـ وإدب اجلٚمٝمؾ دم أٞمف يًتْمٝمع أن خيٙمع اجلٚمٝمؾ فمعم ايمٗمٌٝمح ,51

وَمـ اظمتٔم٥م واجلامل سمًتُمػ  ،إدب أؽم٣مس أي فمٚمؾ أديباظمتٔم٥م واجلامل ايمٖمٛمل دم  ,52

وصمٔمٙم٦م ايمٔمٛمٌم اجلقهري  ،وومد سمٖمرفم٦م ايمني٣ميمٝم٥م فمـ هذا اظمذه٤م ،إطمالومٝم٥م وايمٗمٌٝمحٝم٥م

 ،وفمعم ايمُم٣مفمر دم هذا اخلٝم٣مل أن يثؼ ،يمٙمُمٔمر ي٘مٚمـ دم ايمِمقرة اظمجردة ايمتل هل َمـ ٞمت٣مج اخلٝم٣مل

ٔم٥م َمـ وصمداٞمف أىمثر مم٣م حي٣مول طمٙمٗمٜم٣م زمٖم٘مره وأن يًتًٙمؿ يمإلهل٣مم زمحٝم٧م يًتٗمٌؾ ايمِمقرة ايمٛم٣مزم

 -اظمحض فمـ ؿمريؼ ايمُمٔمقر

 0فٌْة يزىت انفٍ نهفٍ -ط
 :وَمـ فمٝمقب هذا اظمذه٤م

 -ضم٣مصم٣مت اإلٞم٣ًمنإلم  افمت٣ٌمر إدب صقرة سمٖمٝمد اظمتٔم٥م وايمٙمذة دون ايمٛمٓمر ,5

 -دم فم٣مَل ايمٖم٘مر ٠مدي دوراً ية اظمجردة اخل٣ميمِم٥م ٓ يًتْمٝمع أن فم٣مَل َمـ ايمِمقر ,1

دم فم٣مَل ايمٔمٗمؾ اظمتٖمتح  اً ٓ ي٠مدي دور (احلٙمؿ وايمْمٖمقيم٥م)ايمُم٣مفمر اظمٔمتٚمد فمعم  طمٝم٣مل ,2

 -وايمٖم٘مر اظمحض

 -َمٜمام ارسمٗمك أو ؽمام أو همٛم٣مً  ٓ يًتْمٝمع احلٙمؿ أن ي٘مقن أدزم٣مً  ,3

 -ٞمٓمرة هذا اظمذه٤م صمردت ايمٖمـ َمـ َمّمٚمقٞمف ,4

 -ٞمٓمرة هذا اظمذه٤م فمزيم٦م َم٣مدة ايمٖمـ فمـ صقرسمف ,5

 -كم إدب واظمجتٚمع وإطمالقٞمٓمرة هذا اظمذه٤م همروم٦م زم ,6

هم١مٞمف َمـ ، دم حتٗمٝمؼ ضم٣مصمتف ايمٖم٘مري٥م وايمٛمٖمًٝم٥م واظم٣مدي٥م ٣مً وإذا ىم٣من اإلٞم٣ًمن دم هذا ايمٔمٌم َمٟمزوَم

هلذا اإلٞم٣ًمن دم َمًغمة  اً ايمِمٔم٤م فمعم أدب ئمتٚمد فمعم إضمالم وايمٗمّم٣مي٣م ايمقمهٝم٥م أن ي٘مقن ؽمٛمد

إٞمف َمتٔم٥م )ٞمٖمًٝم٥م  وٓ أوه٣مَم٣مً  ،طمٝم٣ميمٝم٥م وهق يمٝمس أضمالَم٣مً  ،وهلقاً  هم٣مٕدب يمٝمس سمًٙمٝم٥م ويمٔم٣ٌمً  9ضمٝم٣مسمف

صحٝمح أن اهلل سمٔم٣ملم َم٣م  -َمثٙمام أن ص٣مضم٤م هذا إدب ئمٝمش ضمٝم٣مسمف زمكم اظمتٔم٥م واظمٛمٖمٔم٥م (وَمٛمٖمٔم٥م

وومٙمام جتد َمـ َيتؿ  ،إٓ أن اإلٞم٣ًمن زمٗمل أؽمغم ٞمزفمتف اظمٔمٛمقي٥م ،طمٙمؼ اجلـ واإلٞمس إٓ يمٙمٔم٣ٌمدة

 -ويٖمّمٙمٜم٣م فمعم ايمٗمّم٣مي٣م اظم٣مدي٥م ،زم٣ميمٗمّم٣مي٣م اظمٔمٛمقي٥م
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 انجبة انشاثـ
 انفظم انضبنش

 األدة ًاالجتبه االشرتاكِ
 ()انٌالقْخ االشرتاكْخ

 0يبىْخ ًأثقبد -أ

وأرزمٔمكم  ـمٜمرت َمدرؽم٥م ايمقاومٔمٝم٥م آؾمؼماىمٝم٥م إشمر ايمٖمٙمًٖم٥م اظم٣مرىمًٝم٥م ايمتل سمٌٙمقرت ؽمٛم٥م شمامين

َمع أن ىمؾ  ،( وايمتل جت٣مهٙم٦م ايمديـ ىمٔمٛمٌم همٔم٣مل دم همْمرة اإلٞم٣ًمن5737ٚمئ٥م وأيمػ )وشمامٞم

 -ٗم٣مئؼ ايم٘مقٞمٝم٥م سمديمؾ فمعم أمهٝم٥م ايمديـ دم ضمٝم٣مة ايمٛم٣مس مجٝمٔم٣مً احل

وهذه اظمدرؽم٥م ، ايمٖمـ وإدبإلم  وومد ىم٣مٞم٦م هذه اظمدرؽم٥م إدزمٝم٥م ضمِمٝمٙم٥م ٞمٓمرة اظم٣مرىمًٝم٥م

سمرىمٝمز إدب دم إلم  وسمدفمق ،سم٠مَمـ زم٣مٕدب وايمٖمٛمقن ايمتل ختدم ايمْمٌٗم٣مت ايمٔم٣مَمٙم٥م ومتجده٣م

وايمتٌُمغم زمٟمجم٣مده٣م وصمٜم٣مده٣م وَمًتٗمٌٙمٜم٣م ودم  ،٣مدضم٥مومتجٝمد اجلامهغم ايم٘م ،أٞم٣مؾمٝمد ايمٔمرق وايم٘مدح

 -ايمدفمقة يمٗمّم٣مء ضم٣مصم٣مهت٣م

امرم َمتٚمٝمع ٓ خيِمص هلذه اظمقوقفم٣مت زمٟمٞمف أدب وهل يمذيمؽ سمتٜمؿ ىمؾ أدب وهمـ رأؽم

 -ئمٝمش زمٚمٔمزل فمـ اجلامهغم ايم٘م٣مدضم٥م ص٣مضم٥ٌم اظمِمٙمح٥م ايمٔم٣مَم٥م دم ومٝم٣مدة احلٝم٣مة

ىم٣مٞمقا يٛمٓمرون  ىمام ،ايمٛمت٣مج إديبإلم  رونوَمع ـمٜمقر آؾمؼماىمٝم٥م دم ايمٔم٣مَل َل ئمد إدزم٣مء يٛمٓم

 -هل٣مم َمِمدرمه٣م فم٣مَل َمث٣مرمإإيمٝمف َمـ أٞمف وضمل و

هم٣ميمقاومٔمٝم٥م آؾمؼماىمٝم٥م سمٔمتػم إدب ازمـ احلٝم٣مة يًتٚمد صمذوره وفمقاَمؾ إزمدافمف َمـ اظمرضمٙم٥م 

 -آصمتامفمٝم٥م ايمتل ئمٝمش همٝمٜم٣م

 0مسبد انٌالقْخ االشرتاكْخ -ة 
 -همٝمف ايمٖمـ هًا َمـ أهار أهل٥م ومد ولّم  سمزفمؿ هذه اظمدرؽم٥م زمٟمن ايمزَمـ ايمذي ىم٣من

 ،أو ٓ يٗمقل ،يٗمقل أن٣مؿمكم هتٚمس يمٙمُم٣مفمر زمام يٛمٌٕمل يمف وَم٢م ايمزَمـ ايمذي ىم٣مٞم٦م همٝمف ايمُمٝم

 وسمٙمٗمٖمف ايمُمٔمر صمٝمدًا ىم٣من أم رديئ٣ًم-
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 ، ىمت٣مب اظمدرؽم٥م أن ومدر اإلٞم٣ًمن وَمِمغمه دم إرض مه٣م َمـ صٛمع يديف وضم٘مٚمتفوئمتػِم 

 ٕن اإلٞم٣ًمن خمغم 9أَم٣مم هذه ايمٔم٣ٌمرة ضورة ايمقومقف ومٙمٝمالً  َمع، ٓ َمـ صٛمع ايمٖم٘مر ايمٕمٝمٌل

 وَمًغم-

أن سمِمٌح سمٗمٛمٝم٥م أؽمٙمقزمٝم٥م إلم  وراضم٦م فمٚمٙمٝم٥م اإلزمداع سمتحقل َمـ ىمقهن٣م ه٥ٌم جم٣مٞمٝم٥م َمٔمْم٣مة

 -وص٣مٞمٔم٥م اجلامل دم ايمتٔمٌغم ،وافمٝم٥م

همٝمج٤م فمعم ه٠مٓء آيمتزام زمٚمُم٣مرىمتٜمؿ زمٖم٘مرهؿ وهمٛمٜمؿ  ،وَم٣م دام هٛم٣مك أدي٤م وؾم٣مفمر وهمٛم٣من

 -وَم٣م سمٌٛمل َمـ أَم٣مل ،وَم٣م سمٔم٣مٞمٝمف ؿمٌٗم٣مت اظمجتٚمع َمـ أَل ،رهؿ يمٙمٗمّم٣مي٣م ايمقؿمٛمٝم٥م واإلٞم٣ًمٞمٝم٥موؾمٔمق

ٕن ايمُمٔمر هق احلٗمٝمٗم٥م دم  9وهبذا ي٘مقن ؾمٟمن ايمُم٣مفمر فمٛمد ايمقاومٔمٝمكم آؾمؼماىمٝمكم ؾمٟمن ايمٛم٣مشمر

وهق ٓ يراهـ فمعم  ،وايمُم٣مفمر يٖم٘مر وإن ي٘مـ سمٖم٘مغمه دم ؾم٘مؾ صقرة ،صقرة َمـ صقر ايمتٟمَمؾ

 -وهبذا يٓمٜمر يمٙمٔمٝم٣من َم٣م ٓ يراه ؽمقاه ،٘مٛمف جيٙمقه٣مويم ،احلٗمٝمٗم٥م

وَمـ  ،زمؾ يِمػ واومٔمف أيّم٣مً  ،ام جي٤م أن ي٘مقٞمقا فمٙمٝمف همح٤ًمىموايمُم٣مفمر ٓ يِمػ ايمٛم٣مس 

 -طمالل ايمقاومع يًتممف اظمًتٗمٌؾ

أَم٣م َمـ ٞم٣مضمٝم٥م ايمُم٘مؾ  9و َمتج٣موزًا اظمٔمٗمقيمٝم٥مأٓ حيٚمؾ دم ايمُمٔمر إذا ىم٣من ىمذزم٣ًم هم٣مخلٝم٣مل 

يمٝمدٓ فمعم اجلامل ذيمؽ اجلامل ايمذي  9ًجٚمكم زم٣ميمقضمدة ايمٖم٘مري٥مواظمّمٚمقن همٝمج٤م أن ي٘مقٞم٣م َمٛم

 هبؿ فمعم آنمت٣ٌمط زمتٕمٝمغم ايمقاومع-ويدر ،يٛمٚمل يمدى ايمٛم٣مس َمتٔم٥م ايمٖمٜمؿ واإلدراك

 آزمتٔم٣مد فمـ اجلامل ايمُم٘مقم َمٛمٜم٣مإلم  كم آؾمؼماىمٝمكمٝمويم٘مـ زمقصمف فم٣مم متٝمؾ أؽم٣ميمٝم٤م ايمقاومٔم

يمُمٔمر اظمح٣ميد ايمذي يًتٜمؼم زمام يدور َمـ َمٔم٣مين قن فمعم اٝمٌأن ىمت٣مب ايمقاومٔمٝم٥م آؾمؼماىمٝم٥م ئم ،ىمام

كم آؾمؼماىمٝمكم ٝموذيمؽ ٕن ايمُمٔمر احلؼ َمـ وصمٜم٥م ٞمٓمر ايمقاومٔم ،ايمٌماع دم ؽمٌٝمؾ إومرار احلري٥م

، همٙمٝمس ايمُمٔمر َمٗمِمقرًا فمعم ضمدود ايمذات اجلاميمٝم٥م ،هق ايمذي يرسمٌط زم٣ميم٘مٖم٣مح يمتحرير ايمُمٔمقب

 ٘مٛمف جي٤م أن خيدم ومّم٣مي٣م اإلٞم٣ًمن-ويم

ويم٘مٛمٜم٣م  ،وهل ٞمٖمٔمٝم٥م ،إدب وايمُمٔمر وايمٖمـ هق اظمِمٙمح٥م ايمٔم٣مَم٥م قنوفمعم هذا هم١من َمّمٚم

 ؿ آصمتامفمٝم٥م حمؾ ايمٗمٝمؿ ايمٖمردي٥م-ٞمٖمٔمٝم٥م أضمٙم٦م ايمٗمٝم
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 0يفبىْى انٌالقْخ االشرتاكْخ -ط 
 :وهل ،و شمٚم٥م َمٖم٣مهٝمؿ واوح٥م يمٙمقاومٔمٝم٥م آؾمؼماىمٝم٥م

ٚمد فمعم ايمٕمٝم٤م ٓ سمٔمت ةٞمٓمر ،سمٔمتٚمد ايمقاومٔمٝم٥م آؾمؼماىمٝم٥م فمعم ٞمٓمرة ىم٣مَمٙم٥م يمٙمحٝم٣مة واإلٞم٣ًمن , 5

 اإلٞم٣ًمن فمعم ايمتْمقر وآرسمٗم٣مء واإلزمداع- ةجد فمٛمدهؿ اإليامن ايمٗمقي زمٚمٗمدرَمـ هٛم٣م ٞم ---ايمقمهل

ويمٝمس شمٚم٥م ومقاٞمكم دم  ،ويمف ايمٗمدرة فمعم ايمٌٙمقغ ،وهل سمرى أن اإلٞم٣ًمن ىمريؿ زمٚمٛمزفمف ,1

 -ٖمًف دم ٞمْم٣مق ايمٔمالئؼ آصمتامفمٝم٥مٞم٣ًمن ؽمٝمد ٞمإن اإل -اً أن ئمٝمش ضمر ايمْمٌٝمٔم٥م متٛمٔمف

ب أصح٣مب ايمٛمٓمري٥م َمث٣مًٓ يمألدي٤م ايمقاومٔمل آؾمؼماىمل ايمذي ي٠مَمـ زمٟمن َمُم٣مىمؾ ويي

وأن اإلٞم٣ًمن ىمريؿ ايمٔمٛمٌم ٞمٌٝمؾ دم  ،وٓ َمٖمروو٥م فمٙمٝمف َمـ ومقة طم٣مروم٥م ،اإلٞم٣ًمن يمٝم٦ًم أيمٕم٣مزاً 

 ويٛمْمؼ فمعم هذه ايمٛمٚمْمٝم٥م َمـ ايمتٔمٌغم- ،وفمٚمٙمف ؽمقف يٟميت فمعم هذا ايمُم٘مؾ، ايمْمٌٝمٔم٥م

أو سمتٔمٗمد ضمٝم٣مهت٣م  ،َمُم٘مٙم٥مإلم  ومِم٥م َمـ ايمٗمِمصهمحكم سمتٔمرض ؾمخِمٝم٥م َمـ ؾمخِمٝم٣مت أي 

أو أن سم٘مقن  ،أو سمًتًٙمؿ دم يٟمس ،همال جي٤م أن سمًٔمك هذه ايمُمخِمٝم٥م ىمل سمٛمتحر ،زمٔمض ايمتٔمٗمٝمد

 هل ايمتل حتؾ َمُم٘مٙمتٜم٣م ىمام يٖمٔمؾ إدب نمغم ايمقاومٔمل آؾمؼماىمل- اظمِم٣مدهم٥م

 -أزمٔمد احلدودإلم  أدب ايمقاومٔمٝم٥م آؾمؼماىمٝم٥م أدب َمتٖم٣مئؾ ,2

همٜمل سمرسمٌط  ،ٞمتجفأايمذي  ايمقشمٝمٗم٥م زمكم إدب وايمقؿمـٝم٥م آؾمؼماىمٝم٥م زم٣ميمِمٙم٥م سم٠مَمـ ايمقاومٔم ,3

سمٔم٣مرض وسمٛم٣مومض زمكم ايمقاومع  ؿَّ وسمٔم٣ميم٨م ومّم٣مي٣م ايمقاومع اظمٔم٣مش- ويمٝمس شمَ  ،زم٣مٕرض ارسم٣ٌمؿم٣ًم وشمٝمٗم٣مً 

 -اظمحقم واإلٞم٣ًمين

وَم٣م دام إدي٤م خيٙمص يمقاومٔمف  ،إن إدب اإلٞم٣ًمين هق أصدق أداب وأىمثره٣م واومٔمٝم٥م

هم١من أدزمف ضم٣مهمؾ زم٣ميمروح اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمِم٣مدوم٥م ، ويٖمتش دم شمٛم٣مي٣مه فمـ ؾمخِمٝم٣مسمف وووم٣مئٔمف ،اظمحقم

 -زمٔمٝمد فمـ ايمتجريد واخلٝم٣مل

 -ىمٙمام ىم٣من إدب أىمثر واومٔمٝم٥م ىم٣من أىمثر إٞم٣ًمٞمٝم٥م 9ٞم٣ًمٞمٝم٥م هل زمٛم٦م ايمقاومعإن ايمِمٖم٥م اإل

ذج َمٛم٣مهّم٥م هل ٞمام ،وايمٖمردي وآٞمتٜم٣مزي ،ومراؿمل وايمًقوملووايمٌغم ،وإن ٞمٚمقذج اظمتُم٘مؽ وايمْمٖمٝمقم

 وسمِمقيره٣م حت٦م وقء واومٔمل هق فمٚمؾ إٞم٣ًمين ىمٌغم يٗمقم زمف ايم٘م٣مسم٤م- ،ويم٘مٛمٜم٣م َمقصمقدة ،يمإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

 وضمدة فمّمقي٥م- (اظمحتقى وايمُم٘مؾ) ؾمؼماىمٝم٥م زمقضمدةسمٛم٣مدي ايمقاومٔمٝم٥م آ ,4
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وسم٠مَمـ زمٟمن إدب ٓزمد أن ي٘مقن َمٔمػمًا فمـ هم٘مرة  ،سم٠مَمـ ايمقاومٔمٝم٥م آؾمؼماىمٝم٥م زم٣ميمٖم٘مرة ,5

وهذا ايمقومقف ٓ يٓمٜمر دم ايمٔمٚمؾ ايمٖمٛمل وإديب  -َمـ احلٝم٣مة أن يٗمػ َمقومٖم٣مً  زمدَٓم٣م--- زمٚمٔمٛمك أٞمف 

 زمؾ يٛمدَم٨م اٞمدَم٣مصم٣مً ىمٙمٝم٣ًم دم صٚمٝمؿ ايمٔمٚمؾ إديب- ،ايمٛم٣مصمح ىمٔمٛمٌم دطمٝمؾ

إن إدب زمِمقرة فم٣مَم٥م فمٛمد ايمقاومٔمٝمكم آؾمؼماىمٝمكم ٞمقع َمـ ايمٔمٚمؾ ٓ يٚم٘مـ أن سمٛمٗمْمع  ,6

وهق ئم٘مس  ،همٜمق َمرسمٌط هب٣م ،٣م إدي٤م دم ضمٝم٣مسمفصٙمتف زم٣ميمتج٣مرب وإفمامل إطمرى ايمتل ي٠مدَي

 ٞمُم٣مؿم٣مسمف آصمتامفمٝم٥م وَمقؤمف َمـ َمٔمرىم٥م احلٝم٣مة-

إٓ أن  ،دم إوؽم٣مط إدزمٝم٥م وفمعم ايمرنمؿ َمـ أن َمِمْمٙمح ايمقاومٔمٝم٥م آؾمؼماىمٝم٥م يمٗمل ومٌقًٓ واؽمٔم٣مً 

شمؿ يْمٙمؼ دم ايمقوم٦م ٞمٖمًف فمعم  ،همٜمق يْمٙمؼ فمعم ايمرائع اجلٝمد َمـ إدب -دٓيمتف ـمٙم٦م َمّمْمرزم٥م

 َمع ومقى ايممم- د إدي٣من فمـ َمٔمرىم٥م اإلٞم٣ًمنأٞمف ضمٝمّ إلم  َمع يمٖم٦م آٞمت٣ٌمه ظم٠ميمٖم٣مت ايمدفم٣موي٥م ايمٖم٣مرنم٥ما

 ،صحٝمح أن َمٝمدان ايمقاومٔمٝم٥م آؾمؼماىمٝم٥م ٓ يٗمتٌم فمعم ايمقاومع اظمقوقفمل وايمٔم٣مَل اخل٣مرصمل

ويم٘مـ رنمؿ ذيمؽ يٓمؾ ، ة فمٛمف٣م اظمٔمػّم وفمعم اومتْم٣مع زمٔمض ؽمامت هذا ايمقاومع وسمٗمديٚمٜم٣م فمعم أهن

ايمٖمٛمٝم٥م يمٙمقاومٔمٝم٥م آؾمؼماىمٝم٥م َل حتٗمؼ ة ايمٛمٓمرشمؿ إن ، ٙمح ايمقاومٔمٝم٥م آؾمؼماىمٝم٥م نمغم حمدد مت٣مَم٣مً َمِمْم

جت٣مه اظم٣ٌمدئ ؼماىمل َمقزفم٣مً زمكم ايمتزاَمف ايمٔم٣مم وَم٣م زال إدي٤م آؾم ---ايمًمء ايم٘مثغم فمٚمٙمٝم٣مً 

 -ززمٝم٥مواظم٠مؽم٣ًمت احل وزمكم آيمتزام اظم٣ٌمذ ايمذي سمٙمح فمٙمٝمف َمٔمٓمؿ إٞمٓمٚم٥م ايمرؽمٚمٝم٥م ،آؾمؼماىمٝم٥م

أو أؽمٙمقب يٖمًح اظمج٣مل يمٙمٖمٛم٣من  ،إن آيمتزام دم ايمقاومٔمٝم٥م آؾمؼماىمٝم٥م يمٝمس إٓ ديمٝمؾ فمٚمؾ

 -زم٣ميمرؤي٥م ايمٔمٚمٝمٗم٥م اظمٛمًجٚم٥م َمع ايمرؤي٥م ايمٖمردي٥م

-- همٗمد ؾمدد -ويم٘مـ هذه احلري٥م )ضمري٥م إدب آؾمؼماىمل( َل ي٘مـ هل٣م صدى فمٚمقم

 اظم٠ًمويمقن فمعم حم٣مؽم٥ٌم ايمٖمٛم٣مٞمكم وإدزم٣مء-

إٞمف ٞمتٝمج٥م يمتُمديد ايمقاومٔمٝمكم آؾمؼماىمٝمكم فمعم َمًٟميم٥م اظمحتقى  :أيّم٣مً  وٞمًتْمٝمع أن ٞمٗمقل

دطمؾ ايمٔمديد َمـ إفمامل اظمنهم٥م دم  ،وآزمتٔم٣مد فمـ اجلامل إؽمٙمقيب ايمُم٘مقم ،واظمّمٚمقن

أصٝماًل- ويثغم  ايمًْمحٝم٥م وايم٣ًٌمؿم٥م جم٣مل إدب ضمتك أٞمف يِمٔم٤م فمٙمٝمٛم٣م أن ٞمٔمتػمه٣م إٞمت٣مصم٣ًم همٛمٝم٣مً 

وهل أن هذه اظمدرؽم٥م هل ضمِمٝمٙم٥م ايمٛمٓمرة  ،ايمقاومٔمٝم٥م آؾمؼماىمٝم٥م ايمٛمٗم٣مد َمًٟميم٥م أطمرى دم ؿمريؼ

أن رزمط إدب زم٣ميمًٝم٣مؽم٥م واحلرىم٥م إلم  وخيٙمِمقن َمـ ذيمؽ --اظم٣مرىمًٝم٥م ايمًٝم٣مؽمٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م-

 -وضمرَم٣مٞمف َمـ همرص٥م اخلٙمقد ،آصمتامفمٝم٥م ئمٛمل رزمْمف زمٗمٝمؿ نمغم شم٣مزمت٥م
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ٕن  ٥9م زمٔمدًا صمديدًا يمف َمٛمْمٗمفإن ايمقاومٔمٝم٥م آؾمؼماىمٝم٥م أفمْم٦م يمرزمط إدب زم٣محلرىم٥م اظمجتٚمٔمٝم

 -إدب ـم٣مهرة اصمتامفمٝم٥م وإٞمت٣مج إدب فمٚمٙمٝم٥م اصمتامفمٝم٥م

-- هم١مذا ىم٣مٞم٦م ايمٔمٚمٙمٝم٥م إدزمٝم٥م حمِمقرة دم -ايمٛم٣مسإلم  ي٘مت٤م إٓ يمٝمقصؾ َم٣م ي٘متٌف وإدي٤م ٓ

 -؟وظم٣مذا يٛممم َم٣م ىمتٌف ،همٙمامذا ي٘مت٤م ،ٞمٖمس إدي٤م

وومٔم٦م دم َمُم٘مٙم٥م ايمتقاهمؼ زمكم وـمٝمٖم٥م إدب ويٌدو أن ايمقاومٔمٝم٥م آؾمؼماىمٝم٥م دم همؼمهت٣م إولم 

 ف-يدطمؾ دم زم٣مب صقرة إدب وؾم٘مٙمأو ىمؾ َم٣م  ،اهل٣مدف وزمكم َمٗمتّمٝم٣مت ايمٖمـ واجلامل

 0االنزضاو األدثِ - د
ٕٞمف ئمػم فمـ آيمتزام زمٗمّمٝم٥م سمْمقفمٝم٥م  9َمـ إدب آؾمؼماىمل اً صمزء ّقذ االنزضاو األدثِ

همٗمد ىم٣من  ،أو ومٌٝمٙمتف ،أو صمٛمًف أو زمٝمئتف ،و وؿمٛمفيمٙمدهم٣مع فمـ ومّم٣مي٣م أَمتف أ افمتٚمده٣م إدي٤م ؿمقفم٣مً 

 -؟٣مً َمٕمٙمقؿم مأ ومٌٝمٙمتف ؽمقاء َم٣م ىم٣من َمٛمٜم٣م صحٝمح٣مً زمٗمّم٣مي٣م  ايمُم٣مفمر اجل٣مهقم َمٙمتزَم٣مً 

ـــ ــــ نمزّي ـــ٣م إٓ َم ـــ٣م أٞم ـــقتوَم  ٥م إن نم

 

ــــ   ٥م أرؾمــــدنمقيــــ٦م وإن سمرؾمــــد نمزّي

 :وايمتزم هب٣م ايمُمٔمراء اظمًٙمٚمقن دم ايمدهم٣مع فمـ ديٛمٜمؿ وفمٗمٝمدهتؿ 

ــــــــالم ٓ أَب  ــــــــ أيب اإلؽم  قاهرم ؽم

 

ــــــٝمؿ  ــــــٝمس أو مت ــــــروا زمٗم  إذا اهمتخ

 :فمـ أومقاَمٜمؿ٣مً فمعم َمر ايمٔمِمقر دهم٣مفم وايمتزم هب٣م ايمُمٔمراء 

ــــ٣مٞمف ــــ٘مؿ زمٙمً ـــــ أفمراو ــــداهمع فم  ي

 

 رب فمـــٛم٘مؿ زم٣محلًـــ٣مم اظمٜمٛمـــدـويّمـــ 

ضمٝم٧م زمدت َمٜمٚم٥م إدب احلٗمٝمٗمل هل  ،فمـ ومقَمٝمتٜمؿ ايمٔمرزمٝم٥م دهم٣مفم٣مً  وايمتزم هب٣م إدزم٣مء ضمديث٣مً  

إٞمام ، ضم٤ًم وصمٜم٥م ايمٛمٓمر هذهٕن ايم٘م٣مسم٤م  9سمٕمٝمغم اظمجتٚمعؾ فمعم ايمٛمٗمد واظمٔم٣مرو٥م وايمتٛم٠ٌم وايمٔمٚم

وٓ يٛمٌثؼ هذا آيمتزام إٓ َمـ  ،ٝم٥م ٞمٖمًفّمويٙمتزم ومّم٣مي٣م ايمٛم٣مس ٓ وم ،ي٘مت٤م يمٙمٛم٣مس ٓ يمٛمٖمًف

 ،ٕهن٣م ايمٔم٣مَمؾ إؽم٣مس واجلقهري دم اخلٙمؼ ايمٕمٛمل 9وذط هذا آيمتزام احلري٥م ،وٚمغم ايم٘م٣مسم٤م

 وٓ يٚم٘مـ يمٙمٚمتٙمٗمل أن يتٗمٌؾ فمٚمالً  ،َمـ أصمؾ سمٕمٝمغمهوهدف ايمٖمـ وإدب هق إفم٣مدة طمٙمؼ ايمٔم٣مَل 

وَمـ هٛم٣م ي٘مقن إدي٤م اظمٙمتزم  ،فمـ أدي٤م ضمر ويٗمٌؾ فمعم ومراءسمف إٓ إذا ىم٣من ص٣مدراً  ،أدزمٝم٣مً 

وسمِمقير  ،ٓ َمًقغ يمٔمٚمؾ أديب همٜمق يٙمتزم وزمحري٥م ومٌح اظمجتٚمع ،هق ٞم٣مومد يمذاسمف (َم٣م)زمٗمّمٝم٥م 

 -أضمد أرىم٣من اجلامل وايمِمدق ،ايمٗمٌح ايمذي يٙمؿ زم٣ميمقاومع فمٚمؾ أديب مجٝمؾ
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 انجبة انشاثـ
 انفظم انشاثـ

 األدة ًاالجتبه انٌعٌدُ

 0يبىْخ ًأثقبد - أ

وهل  ،ايمقصمقدي٥م َمدرؽم٥م متثؾ ـم٣مهرة هم٘مري٥م همٙمًٖمٝم٥م اٞمٌٔمث٦م دم أواطمر ايمٗمرن ايمت٣مؽمع فممم

 -زم٣مومتثؾ َمرضمٙم٥م آٞمح٣ًمر ايمٌقرصمقازي دم أور

 "ايمػمانمامسمٝم٥م"ايمذرائٔمٝم٥م و وهذه ايمٖمٙمًٖم٥م ىم٣مٞم٦م َمـ زمكم فمدة همٙمًٖم٣مت َمٛمٜم٣م ايمقؤمٝم٥م

 واظم٣مرىمًٝم٥م و---

وومد ؾم٘م٘م٦م هذه  ،ٓٞمح٣ًمر ايمٌقرصمقازي٥م اظمؼماصمع همح٤ًم وهذه ايمٖمٙمًٖم٥م يمٝم٦ًم ضمِمٝمٙم٥م

ٓؽمٝمام ايمؼماث ايمروضمل َمـ سمٙمؽ احلّم٣مرة  ،ايمٖمٙمًٖم٥م زم٘مؾ َم٣م هق سمراث ؽم٣ميمػ يمإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

 اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م-

سمّمع اظمث٣ميمٝم٥م أَم٣مم وومد ٞم٣مومّم٦م ايمٖمٙمًٖم٥م ايمقصمقدي٥م ىمؾ ايمٖمٙمًٖم٣مت ايمًٙمٖمٝم٥م ايمتل ىم٣مٞم٦م 

سمّدفمل  "أٞم٣م َمقصمقد همٟمٞم٣م أهم٘مر"وهق  ،يمٓمقاهرا وومد وؤم٦م َمٌدأ اٞمْمٙمٗم٦م َمٛمف دم سمٖمًغم ،أفمٝمٛمٜم٣م

ويمتجٔمٙمف يُم٘مؽ زم٣مإليمف---  ،هذه ايمٖمٙمًٖم٥م أهن٣م وم٣مَم٦م يمتٛمُمؾ اإلٞم٣ًمن َمـ والٓت اظم٣ميض

 يمٝم٘مقن ؽمٝمد ٞمٖمًف دم هذا ايمقصمقد و)هذا َمـ مح٣موم٣مت اإلٞم٣ًمن فمعم َمر ايمٔمِمقر(-

ودم هذا ايمقاومع دون  ،اظمزفمقَم٥م ايمتل سمْمٙمٗمٜم٣م ايمقصمقدي٥م يمإلٞم٣ًمن إٞمام هل ضمريتف أن إن احلري٥م

همٝمٜم٣م زمٛمتٝمج٥م طمْمغمة  وايمقصمقدي٥م فمٛمدَم٣م سمْمرح احلري٥م سمردّ  -سمقارث هذه احلري٥مإلم  اخلّمقع

 -همٟمٞم٦م َم٠ًمول زم٣ميميورة هم١مذا ىمٛم٦م ضمراً  ،وهل َم٠ًمويمٝمتف جت٣مه أفماميمف ،يمإلٞم٣ًمن

 0مسبد انٌعٌدّخ ًيجبدؤىب -ة
وصمٔمؾ إدي٤م وايمٖمٛم٣من  ،إدب وايمٖمـ ر فمعمذا ايمْمرح ايمٖمٙمًٖمل وايمٖم٘مري يمٙمقصمقدي٥م أشمّ ه

 -"احلري٥م واظم٠ًمويمٝم٥م وآيمتزام " وهق ،أَم٣مم شم٣ميمقث َمٖمروض
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٥م وإطمالومٝم٥م دم ايمدرصم٥م وٞمتٝمج٥م يمذيمؽ همٗمد صمٔمٙم٦م ايمقصمقدي٥م ايمتٔمٌغم فمـ ايمٗمّم٣مي٣م آصمتامفمٝم

 -جلاميمٝم٥م وايمٖمٛمٝم٥مٞمٝم٥م َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م اويٟميت دم اظمرسم٥ٌم ايمث٣م ،إولم

 :َمـ هٛم٣م ىم٣من يمألدب دم ٞمٓمر ايمقصمقديكم زمٔمدان

 -ٖمـيمدٓٓت إدب وايم وهق اخلٙمٖمٝم٥م ايمٖم٘مري٥م ،زمٔمد إٞم٣ًمين هددم

 -وزمٔمد مج٣مرم َمرسمٌط زم٣ميمٓم٣مهرة ايمٖمٛمٝم٥م وإؽمٙمقب وسمٗمٛمٝم٥م إداء

أي  ،و إدي٤م أي أدي٤م َمـ وصمٜم٥م ٞمٓمر ايمقصمقدي٥م هق إٞم٣ًمن ذو َمقومػ هم٘مري َمـ ايمقصمقد

وهق همٛم٣من دم ومدرسمف ايمتٔمٌغمي٥م فمـ ذيمؽ اظمقومػ أي ذو ؿم٣موم٥م طمالوم٥م فمعم ؽم٘م٤م  ---ذو َمٔم٣مٞم٣مة

 -َمٔم٣مٞم٣مسمف اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م دم أؾم٘م٣مل همٛمٝم٥م َمـ مج٣ميمٝم٥م إداء وايمتٔمٌغم

ٔمده٣م اإلٞم٣ًمين وفمـ زم ،وَمـ هٛم٣م هم٣مٕدي٤م أدي٤م َم٠ًمول دم فمٚمٙمف اإلزمدافمل فمـ هقي٥م َمٔم٣مٞم٣مسمف

 -در ٞمٖمًف فمـ مج٣ميمّٝم٥م أؽمٙمقزمف وسمٔمٌغمهوزم٣ميمٗم ىمام هق َم٠ًمول مت٣مَم٣مً  ---واظمجتٚمٔمل وايم٘مقين

وفمعم هذا: هم١من ايمقصمقدي٥م سمرهمض آجت٣مه إديب ايمذي َل سمتخط اظمٔم٣مٞم٣مة همٝمف ضمدود آهتامَم٣مت 

وذيمؽ َمـ أصمؾ  ،ٕهن٣م سمرى أن إدب يتِمػ زمرؤي٣م ؾمٚمقيمٝم٥م يمإلٞم٣ًمن وايمٔم٣مَل 9ايمٖمردي٥م ايمّمٝمٗم٥م

 سمٖمًغم اظمقصمقد وإفم٣مدة سمُم٘مٝمٙمف-

 -؟؟فمعم أٞمف ضمري٥م وَم٠ًمويمٝم٥م إدبإلم  ويٛمٓمر ايمقصمقديقن

نمغم  يَم٣م دام هذا ايمقصمقد يؼ واهلجران وايمٝمٟمس دم ٞمٖمس ايمقصمقدإن ايمقصمقدي٥م ختٙمػ ايمٗمٙم

 ومٝمؿ أطمالومٝم٥م واصمتامفمٝم٥م وروضمٝم٥م-إلم  َمرسمٌط أو َمًتٛمد

ئمٝمش دم نمرزم٥م ىمقٞمٝم٥م َمـ اهلجران  يؿ اظمتقارشم٥م جتٔمؾ اإلٞم٣ًمن ايمقصمقدهم٣ميمتخٙمص َمـ ايمٗمٝم

 وايمُمٔمقر زم٣ميمقضمدة وايمٝمٟمس-

ٕٞمف  9وأن يدطمؾ َمٔمرىم٥م احلري٥م ،ايم٘م٣مسم٤م َمْم٣ميم٤م أن ئمػم فمـ رأيف دم َمُم٘مالت اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م إن

 ،هم١مذا أضمجؿ فمـ هذا ىم٣من يتخعم فمـ ايمرؽم٣ميم٥م ايمتل طمٙمؼ هل٣م، طمٙمؼ يمٝمٛمخرط دم َمُم٘مالت فمٌمه

أىمثر َمـ ىمقهن٣م همٙمًٖم٥م ضمٗمٝمٗمٝم٥م  (هّداَم٥م)وايمقصمقدي٥م ىمام ومٙمٛم٣م  ،ئمػمِّ  وأن ،ورؽم٣ميم٥م ايمٖمٛم٣من أن يرى

 ،يم٘مقهن٣م وصمدت يمٗمْمع صٙم٥م اإلٞم٣ًمن زمؼماشمف 9أو زمره٣مٞمٝم٥م فمٗمٙمٝم٥م ،َمرسم٘مزات فمٙمٚمٝم٥مسمٗمقم فمعم 

 -وهمِمؾ اظمجتٚمع فمـ أهم٘م٣مره ايمديٛمٝم٥م (ايمديـ)واظمٗمِمقد هبذه ايمٔمٚمٙمٝم٥م 
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إٓ أهن٣م ( آيمتزام ,اظم٠ًمويمٝم٥م  ,احلري٥م )وهذه ايمٖم٘مرة فمعم ايمرنمؿ َمـ سمٙمًٌٜم٣م زمُمٔم٣مر زمراق 

 ،وآنمؼماب ،وايمٗمٙمؼ ،ايمٕمرزم٥م)ايمٔمٝمش دم  إلم سمٌح٧م فمـ ضمرف إدي٤م فمـ جمتٚمٔمف وومّم٣مي٣مه

، ايمٗمٝمؿ ايمروضمٝم٥م وإطمالومٝم٥م اظمًتٚمدة َمـ ايمديـ وايمٖمْمرة واحل٣مصم٥م راهمّم٣مً  (واحلزن ،وايمٝمٟمس

فم٣مش جمٚمقفم٥م َمـ أدزم٣مئٛم٣م ايمٔمرب دم َمًتٛمٗمع ايمقصمقدي٥م َمٛمذ اخلٚمًٝمٛمٝم٣مت وضمتك  وهمٔمالً 

 ايمًتٝمٛمٝم٣مت َمتٟمشمريـ زمٌٔمض أدزم٣مء همرٞم٣ًم-

وايمتل  ،صم٣مٞم٤م ومّم٣مي٣مه٣م اظمٙمح٥مإلم  فمعم أَمتف أن يٗمػ زَمـ يٚمرّ وأديٌٛم٣م َمْم٣ميم٤م دم ىمؾ ووم٦م و

وَمٜمٚم٥م  9ويداهمع فمٛمٜم٣م ويٌح٧م فمـ احلٙمقل ،وأن يٛمٕمٚمس دم هذه ايمٗمّم٣مي٣م، زمٔمد يقم سمزداد يقَم٣مً 

ضمري٥م ٓ إلم  وسمْمقير اظمجتٚمع وَمٜمٚم٥م إدي٤م ايمدفمقة ،إدب احلٗمٝمٗمل ايمٔمٚمؾ فمعم سمٕمٝمغم ايمقاومع

 ،٥م يمٙمٚمجتٚمع واظم٠ًمويمٝم٥م خترج إدي٤م َمـ يٟمؽمف وومٛمقؿمفسمٛمٖمِمؾ فمـ ايمٗمٝمؿ ايمروضمٝم٥م وآصمتامفمٝم

ذيمؽ أن اإلٞم٣ًمن  (وأٞم٘مؿ إيمٝمٛم٣م ٓ سمرصمٔمقن ٞمام طمٙمٗمٛم٣مىمؿ فمٌث٣مً أأهمحًٌتؿ )وسمٙمزَمف زمٚمجتٚمٔمف 

 -دم جمتٚمٔمف إٞم٣ًمٞمٝم٣مً  دوراً  يمٝم٠مديَ  خمٙمقٌق 
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 انجبة انشاثـ
 اخلبيظانفظم 

 )انقجضِ( األدة ًاالجتبه انغشّبيل

 0يبىْخ ًأثقبد - أ

صمقن يمٗمّم٣مي٣م اهلدم وايم٣ًمفمقن يمتْمقيره٣م وسمٟمهٝمٙمٜم٣م يٌحثقن فمـ أي ومّمٝم٥م اظمروِّ  ٓ يٛمٖمؽ

ٜم٣م جَلَ ويمٗمد ىم٣من إدب َمـ أهؿ ايم٣ًمضم٣مت ايمتل وَ  ،َيدَمقن َمـ طمالهل٣م ايمديـ دم ٞمٖمقس ايمٛم٣مس

ىمٛمٗمْم٥م (- احلٙمؿ وايمْمٖمقيم٥م)ويمٗمد صم٣مءت ايمني٣ميمٝم٥م ىمٚمذه٤م أديب يٗمقم فمعم ، ه٠مٓء اظمٛمٓمرون

ضمٙمٚمف إلم  دم وصقل ايمُم٣مفمر همٔم٣مًٓ  اخت٣مذ اظمخدرات ؽمالضم٣مً إلم  ءاٞمْمالق صمديدة سمدفمق إدزم٣م

ٕن نمٝم٣مب ايمٔمٗمؾ ايمقافمل يٖمًح اظمج٣مل يمٓمٜمقر ايمٔمٗمؾ ايمالوافمل ايمذي 9 ؿمٖمقيمتفإلم  وايمٔمقدة

 -خيرج َمـ خمزوٞمف َم٣م يٚم٘مـ إزمدافمف

ؿمٖمقيمتف إلم  مه٣م اٞمٔم٘م٣مس يمٗمّم٣مي٣م ٞمٖمًٝم٥م ئمقد هب٣م إدي٤م (احلٙمؿ وايمْمٖمقيم٥م)صحٝمح أن 

إٓ أن ذيمؽ يٖمؼمض أٓ ي٘مقن  (َمٛمْمٗم٥م ايمالؾمٔمقر)الل حتريّمف يمٙمٔمٗمؾ ايم٣ٌمؿمـ وضمٙمٚمف َمـ طم

 -ٕن ايمٕم٣مي٣مت ٓ يقصؾ إيمٝمٜم٣م زمٟمهداف طمًٝم٥ًم 9زمتٕمٝمٝم٤م ايمٔمٗمؾ

ٞمدريف زمريتقن ايمٖمرٞمز ومد أؽمس هذا ايمٛمقع َمـ إدب َمـ طمالل َمثؾ نمري٥ٌم زمٔمٝمدة أوإذا ىم٣من 

وفمدم مت٘مـ  ،ايمٛمقع دون وفمل وهمٜمؿهم١من أدزم٣مءٞم٣م ايمٔمرب ايمٛم٣مؾمئكم ومد ومٙمدوا هذا  ،فمـ جمتٚمٔم٣مسمٛم٣م

 ،ٓ يًتْمٝمع ايمقومقف فمعم ومدَمٝمف ٣مً طمًٝمً ؤمٝمٖم٣مً  ٣مً هُم همج٣مء أدهبؿ أدزم٣مً  ،َمـ إدوات إدزمٝم٥م

 -هم٘مٝمػ زمف يداهمع فمـ ومّم٣مي٣م أَمتف

هذا آجت٣مه ممـ يدفمل إدب دم زمالدٞم٣م ٓ خيرج فمـ ىمقٞمف َمـ  ٨َم يمَ ويمٗمد رأي٦م أٞمف َمـ وَ 

ويمٝمس  ،وممـ َل يتٚم٘مٛمقا َمـ أدواهتؿ إدزمٝم٥م ،هل ايمثرشمرةوَمٗم٣م ،ٔمكم فمعم أرصٖم٥م إدباظمتً٘مِّ 

 -وهؿ زمٔمٝمدون ىمؾ ايمٌٔمد فمـ ومّم٣مي٣م أَمتٜمؿ احلٗمٝمٗمٝم٥م ،يمدَيؿ إٓ شمٗم٣مهم٥م وحٙم٥م
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 0يشركضاد انغشّبنْخ -ة
 :يمٙمني٣ميمٝم٥م رىمٝمزسم٣من َمٜمٚمت٣من مه٣م

 -اؽمتخدام إدي٤م يمٙمحٙمؿ ,5

 -ضمقادث ايمْمٖمقيم٥م آفمتامد فمعم خمزون ,1
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 انجبة انشاثـ
 غبدطانانفظم 

 األدة ًاالجتبه احلذاصِ

 0يبىْخ ًأثقبد - أ
 احلذاصخ انشقشّخ

وجت٣موز يم٘مؾ سمٗمٙمٝمد أو  ،احلداشم٥م ايمُمٔمري٥م ايمٔمرزمٝم٥م: اؽمتج٣مزم٥م ظمٗمتّمٝم٣مت ايمتْمقر واإلزمداع ٔمدُّ سمُ 

وهل حم٣مويم٥م زمدأت َمٛمذ احل٣ميم٥م ايمُمٔمري٥م إولم دم ايمٔمٌم  ،َمٟميمقف ؾمٔمري يمٙمٗمِمٝمدة ايمٔمرزمٝم٥م

وأزمق  ،وىم٣من زمُم٣مر ،شمؿ ايمٔمٌم ايمراؾمدي وإَمقي وايمٔم٣ٌمد ،ؽمالموفمٌم صدر اإل ،اجل٣مهقم

 ،وطم٣مص٥م دم رهمض ايمقومقف فمعم إؿمالل ،ٞمقاس ونمغمهؿ دم ايمٔمٌم ايمٔم٣ٌمد ممـ ضم٣مول ذيمؽ

اظمقؾمح٣مت( شمؿ سمٌع ذيمؽ )سمٌع ذيمؽ حم٣موٓت إٞمديمًٝمكم دم سمٕمٝمغم ؾم٘مؾ ايمٗمِمٝمدة وَمّمٚمقهن٣م 

وؾمٔمراء اظمٜمجر دم حتٗمٝمؼ  ،ٔمربوحم٣موٓت اإلزمدافمٝمكم ايم ،همٛمقن صمديدة دم فمٌم آٞمحدار

ضمداشم٥م َمـ ٞمقع صمديد إلم  شمؿ حتقل ايمُمٔمراء دم ايمٔمٌم احلدي٧م ،دم ايمٗمِمٝمدة ()وضمدة اظمقوقع

ضمٝم٧م  ،سمٌح٧م فمـ إزايم٥م َمٖم٣مهٝمؿ ؽم٣مزمٗم٥م (إٞم٣ًمٞمف َمـ طمالل )رؤي٣مو ،ىمٙمف ،حتٚمؾ َمقومٖم٣مً َمـ ايم٘مقن

طمالل سمقـمٝمػ سمِمٌح وـمٝمٖم٥م ايمُمٔمر ايم٘مُمػ اظمًتٚمر فمـ فم٣مَل حيت٣مج يمٙم٘مُمػ دم ىمؾ حلٓم٥م َمـ 

أؽم٣مس ايمِمقرة ايمٖمٛمٝم٥م دم ؾمٔمر احلداشم٥م و (احلٙمؿ ,إؽمْمقرة  ,ايمرَمز )أدوات ايمتٔمٌغم اظمٔم٣مسة 

 ،وأداة سمٔمٌغم متثؾ اظمٌدع وفمٌمه ،رؤي٣مو اظمح٣مىم٣مة( إهن٣م وؽمٝمٙم٥م ىمُمػ)( ٓ دم ٘مُمػايم)ي٘مٚمـ دم 

تٛم٣مؽم٤م َمع وٓ ي ،وومد ادفمك أصح٣مب احلداشم٥م أن ٞمٓم٣مم ايمٌٝم٦م َل ئمد يؼماىم٤م َمع ايمذوق اظمٔم٣مس

آؽمتٗمالل واهلروب إلم  ايمقاومع واحلٛمكمإلم  وذيمؽ َمـ طمالل ايمٛمزوع ،ؿمٌٝمٔم٥م آٞمٖمٔم٣مل ايمُمٔمري

َمع ايمٕمرب إؽم٣مس دم ٞمُمٟمة  اظمث٣مومٖم٥م ٔمدُّ وسمُ  ،وايمٛمٖمقر َمـ ايمٛمٚمقذج وإيث٣مر اظمّمٚمقن ،َمـ ايمتٛم٣مـمر

ٌٝمٔم٥م ىمٚمًتجدات فمعم ايمْم احلٝم٣مة احلداشم٥م ايمُمٔمري٥م ؽم٣مفمد فمعم ذيمؽ ايمتٕمغمات ايمتل ؿمرأت فمعم

ومِمٝمدة ممزوصم٥م َمـ إوزان ايمُمٔمري٥م )) وومد سمٛمقفم٦م أؾم٘م٣مل ايمٗمِمٝمدة زمكم ،ايمٛمٖمًٝم٥م ايمذوومٝم٥م

 (-وومِمٝمدة ايمٛمثر ,ايمتٗمٙمٝمدي٥م 
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وهذه ؽمٛم٥م ىمقٞمٝم٥م ، ايمٌماع زمكم ايمٗمديؿ واجلديد ساع يُمٚمؾ ىمؾ صمقاٞم٤م احلٝم٣مةوه٘مذا هم١من 

همٖمل ، ايمٗم٣مٞمقن وسمٟمشمر زمفوإدب فمٛمٌم َمـ فمٛم٣مساحلٝم٣مة ؾمٚمٙمف هذا  ،زمثٜم٣م اهلل سمٔم٣ملم دم ىمؾ إؾمٝم٣مء

ودم ىمؾ زَمـ َمـ إزَم٣من هٛم٣مك ٞمٓمري٣مت  ،ىمؾ فمٌم َمـ ايمٔمِمقر هٛم٣مك ساع زمكم ومديؿ وصمديد

وسمٖم٣مطمر أصح٣مب  ،وومد فمرف إدب دم ىمؾ ووم٦م هذا ايمٌماع ،ضمديث٥م هتدم َم٣م صم٣مء دم اظم٣ميض

أن وزمٗمٝم٦م ومّمٝم٥م ايمٌماع وم٣مئٚم٥م ضمتك  ،ومتًؽ أصح٣مب ايمٗمديؿ زمٟمص٣ميمتٜمؿ ،زمجدهتؿ اجلديد دائامً 

 ٣مً سم٣مَم ايمتجديد َمـ صمٜم٥م دون رهمض يمٙمٗمديؿ رهمّم٣مً إلم  وسمْمٙمع ،ايمٌٔمض متًؽ زم٣مٕص٣ميم٥م َمـ صمٜم٥م

 -ودون ارمت٣مء دم أضمّم٣من احلدي٧م ارمت٣مًء ىم٣مَمالً 

أن إلم  فهم١مٞمٛم٣م ٞمٛمٌّ ، سمًٚمٝمتفإلم  فمعم ؿمريؼ ايمتجديد دون ايمٛمٓمر وإذا ىم٣من َيٚمٛم٣م أن ٞم٘مقن دائامً 

يمٛمقع َمـ ايمتخري٤م ايمًٝم٣مد  أدزمٝم٣مً  ءً نمْم٣م (شمقي٥ماحلدا , احلداشمٝم٥م ,احلداشم٥م )ومد اختذ  ٜمؿزمٔمّم

ٓ سمِمٙمح يمٙمحٝم٣مة  ،هدم أهم٘م٣مر )ايمديـ( فمعم افمت٣ٌمر أهن٣م َمقروشم٣مت ومديٚم٥م َمتخٙمٖم٥مإلم  ايمدافمل

وايمُمٔمراء زمُم٘مؾ طم٣مص فمـ ٞمقاي٣مهؿ  ،وومد ىمُمػ زمٔمض إدزم٣مء زمُم٘مؾ فم٣مم، وايمٔمٝمش احل٣مض

ؽمٖم٣مؽمػ صٕمغمة إلم  يٛمٜمؿوحتقيمقا فمـ ومّم٣مي٣م ايمدهم٣مع فمـ أوؿم٣مهنؿ وجمتٚمٔم٣مهتؿ ود ،ايمٖم٣مؽمدة

إٓ أهن٣م َل حتٗمؼ ٕصح٣مهب٣م ومٝمد أٞمٚمٙم٥م َمـ  ٣مً صمذازم واحلداشم٥م وإن ىم٣مٞم٦م ؾمٔم٣مراً  9وهبرصم٣مت ىم٣مذزم٥م

وومد رأي٦م ايم٘مثغم َمـ ه٠مٓء احلداشمٝمكم َيٝمٚمقن زمٟمهم٘م٣مرهؿ دم ومّم٣مي٣م  ،ايمتْمقر ايمٖم٘مري وإديب

 -ه٣مَمُمٝم٥م

آً َمٙمح٣ًم يتٚمحقر ضمقل إدب طمالل احلرزمكم ايمٔم٣مظمٝمتكم إولم وايمث٣مٞمٝم٥م ؽم٠م فم٣ميش ويمٗمد

 ،وأطمذ إدزم٣مء يٌحثقن فمـ صمقاب هلذا ايم٠ًمال، (؟)ىمٝمػ ٞمٛمُمئ جمتٚمٔم٣ًم ضمديث٣ًم دم فم٣مَل ضمدي٧م

َمـ طمالل همٙمًٖم٣مت وأهم٘م٣مر سمٙمٌل ضم٣مصمتٜمؿ وحت٦م وٕمظ أزَم٥م ضمّم٣مرة َم٣مدي٥م يٌح٧م اإلٞم٣ًمن َمـ 

 طمالهل٣م فمـ وصمقده اإلٞم٣ًمين واظم٣مدي-

اشم٥م هم٘مرة سمرد دم أدب زمٔمض إدزم٣مء ودم طمّمؿ ايمٌح٧م فمـ صمقاب ذيمؽ ايم٠ًمال ىم٣مٞم٦م احلد

َمذه٤م أديب هم٘مري إلم  ،وومد حتقيم٦م احلداشم٥م َمـ َمٖمٜمقم فم٣مم ،اظمزج زمكم ايمثٗم٣مهم٣متإلم  ممـ ئًمقن

َمـ  ،وي٠مَمـ زمتٖمقق ايمٔمٗمؾ وومدرسمف فمعم ايمتٕمٙم٤م فمعم مجٝمع اظمُم٘مالت ،يٛمتٗمد ٞمٗم٣مئض احلّم٣مرة

ومم٣مرؽم٥م أومٍم َم٣م  ،إدبايمٙمٕمقي٥م وايمٖمٛمٝم٥م دم  ،طمالل حم٣مرزم٥م اجلٜمؾ وايمتخٙمػ وحتْمٝمؿ ايمٗمٝمقد

ونمرام آىمتُم٣مف دم ىمؾ جترزم٥م صمديدة َمـ طمالل  ،فمـ اإلزمداع يًتْم٣مع دم ايمتُم٘مٝمؾ يمٙمتٔمٌغم
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وومد ىم٣من هٛم٣مك ٞمج٣مح جت٣مري يمٌٔمض أٞمقاع ايم٘مت٣مزم٥م  ،شمٗم٣مهم٥م َمٔمٙم٥ٌم فمـ ؿمريؼ وؽم٣مئؾ اإلفمالم

 ،ب يمٙمًقومٝم٥موايمٔم٣مدات( وسمٛمحدر زم٣مٕد ،وايمٙمٕم٥م ،ٕهن٣م سمٛمتٜمؽ احلرَم٣مت )ايمديـ 9(ضمداشمٝم٥م)اظمًامة 

فم٣مَل يريد أن إلم  وايمدطمقل ،وسمٔمتٚمد ايمٕمٚمقض وايمتٚمرد فمعم ىمؾ رء وسمٗمديس احلري٥م ايمٖمردي٥م

 يِمٛمٔمف أو يٕمغمه-

وومد اسمٖمؼ ايم٘مثغم َمـ إدزم٣مء فمعم ٞمج٣مح احلداشم٥م زمٔمد أن اىمتٚمؾ ٞمّمجٜم٣م دم أفمٗم٣مب احلرب 

شم٥م أصح٣مب احلدا وومد أىمد، وسمٖمرع َمٛمٜم٣م َمدارس صمديدة ىم٣ميمني٣ميمٝم٥م وايمتٔمٌغمي٥م ،ايمٔم٣مظمٝم٥م إولم

وايمتٔمٌغم فمـ هّؿ هم٘مري وَمٕم٣مَمرة دم اظمجٜمقل زمٔمٝمدًا فمـ صٝم٣منم٥م  ،رفمعم أهن٣م سمٔمٛمل ايمتجري٤م اظمًتٚم

 ،وَمٜم٣ممج٥م إؾم٘م٣مل إدزمٝم٥م ايم٣ًمئدة واظم٠مؽم٣ًمت ايمٗم٣مئٚم٥م ،إهم٘م٣مر اظمٔمروهم٥م ؽم٣مزمٗم٣ًم ظمجرد ايمِمٝم٣منم٥م

سمٔمْمل احلداشم٥م َمـ  وه٘مذا ،همٜمل فمعم ضمد ومرار أصح٣مهب٣م شمقرة ايمٛمخ٥ٌم َمـ اجل٣مٞم٤م اإليديقيمقصمل

ٕهن٣م سمِمٌح  9هم١مذا رؽمخ٦م ومدَمٜم٣م ومتٙم٦م ٞمٖمًٜم٣م ،َمٛمٓمقر أصح٣مهب٣م يمألدب ومٝمٚمتف ايمتٛم٠ٌمي٥م ايم٘مثٝمٖم٥م

 ومقافمد َمتٔم٣مرهم٥م وسمٗمٙمٝمدًا ومدياًم-
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 انجبة انشاثـ
 ثـانفظم انغب

 انذفٌُ ِعالياألدة ًاالجتبه اإل

 0ًأثقبد يبىْخ -أ 

ٝمٛم٣م حمٚمد فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم واظمٔمرىم٥م فمعم ٞمٌ (اومرأ)َمٛمذ أن ٞمزل صمػميؾ فمٙمٝمف ايمًالم زم٘مٙمٚم٥م 

زمؾ أصٌح إدب أداة َمـ أدوات  ،ضمقل ومدرة ايمدفمقة اجلديدة فمعم ايمِمٚمقد ،حمتدَم٥م دم إدب

إلم  َمٔمً٘مر اإليامن واٞمٗمًؿ إدزم٣مء ىمؾ صم٣مٞم٤مإلم  أو ،صم٣مٞم٤م َمٔمً٘مر ايم٘مٖمرإلم  ايمدفمقة ؽمقاء

اهلل زمـ رواضم٥م َمداهمٔمكم وفمٌد  ،وىمٔم٤م ،وزمرز ؾمٔمراء َمـ َمثؾ ضم٣ًمن ،صم٣مٞم٤م َمٔمً٘مره اظمٖمّمؾ

وىمٔم٤م زمـ إذف َمداهمٔمكم فمـ دويم٥م  ،وزمرز ؾمٔمراء َمثؾ أيب ؽمٖمٝم٣من ،فمـ ايمدفمقة اجلديدة

اختذه  ،ٕدب دفمقي صمديد ٣ًمً ؽمِّ شمؿ اختذ هذا اظمٛمٜم٨م ؿمريٗمف فمعم َمر ايمٔمِمقر َم٠م ،ايم٘مٖمر وايمٓمٙمؿ

٣ٌمدئ وٞممم ايمثٗم٣مهم٥م واظم ،لؽمالَمن َمـ ايمُمٔمراء وإدزم٣مء ىمًالح دم ٞممم ايمديـ اإلوايم٘مثغم

أىمثر َمـ اٞمت٣ًمزمف  ؽمالماإلإلم  همٗمد اهمتخر ايمُم٣مفمر ايمٛم٣مزمٕم٥م اجلٔمدي دم اٞمت٣ًمزمف ،ٝم٥مؽمالَموإهم٘م٣مر اإل

 ؽمالم:زمؾ رهمض أن ي٘مقن يمف أب نمغم اإل ،يمٙمٗمٌٙمٝم٥م

ــــــــقاه ــــــــالم ٓ أب رم ؽم  أيب اإلؽم

 

ــــــٝمؿ  ــــــٝمس أو مت ــــــروا زمٗم  إذا اهمتخ

أن ايم٘مثغم َمـ إدزم٣مء  وداهمٔمقا فمٛمٜم٣م ضمتك ،ؽمالموومد فم٣ميش إدزم٣مء فمعم َمر إي٣مم دفمقة اإل 

وومد زمرز َمـ ه٠مٓء  (٣مً ٞمٖمٝم , ومتالً  , سمٔمذي٣ٌمً  , ٣مً ؽمجٛم)هلذه ايمدفمقة  ومد دهمٔمقا ضمٝم٣مهتؿ وومقداً  ضمديث٣مً 

ـْ  وَمٛمٜمؿ ،َمٔم٣مً  ؽمالمايمٔمروزم٥م واإلإلم  ايمُمٔمراء أو إدزم٣مء َمـ يٛمت٤ًم  ديٛم٣مً  ؽمالماإلإلم  يٛمت٤ًم ََم

 -٣مً وإلم ايمُمٔمقب إطمرى فمروم

 ،لؽمالَموأٞمُمئ٦م َمقاومع فمعم ايمُم٣مزم٘م٥م هتتؿ زم٣مٕدب اإل ،زمٝم٥مازمط أدفمعم ذيمؽ رو ءً وومد سمُم٘مؾ زمٛم٣م

َم٣م ىمتٌف إلم  ويمق رصمٔمٛم٣م ،وسم٣ًمفمد دم ٞمممه وسمْمقيره وسمٛمٚمٝمتف وسمقصمٝمٜمف زم٣مجت٣مه إدب اإلٞم٣ًمين ايمٔم٣مظمل

ؾمقومل دم ىمثغم َمـ ؾمٔمره وَم٣م ىمتٌف ايمُم٣مفمر ايم٣ٌمىمًت٣مين حمٚمد إوم٣ٌمل يمقصمدٞم٣م ايم٘مثغم َمـ ايمُمٔمر دم هذا 

فمـ  َمتحدشم٣مً  ؽمالميمٙمُم٣مفمر أمحد حمرم َمٙمحٚم٥م ؾمٔمري٥م ؿمقيٙم٥م ىمتٌٜم٣م دم اٞمتِم٣مر اإل ويمٗمد ىم٣من ،آجت٣مه
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ل يمقصمدٞم٣م ؽمالَمويمق رضمٛم٣م ٞمٌح٧م فمـ إدب ايمدفمقي اإل ،وضمتك زمٛم٣مء ايمدويم٥م اظمًٙمٚم٥م ،زمدء ايمدفمقة

 اءٔمرهمٗمد ىمت٤م ايمُم (وايمتٔمذي٤م ،ة وايمًجـواظمْم٣مرد ،احلري٥م وآوْمٜم٣مد)أن َمٔمٓمٚمف ومد ىمت٤م دم 

س وىمن ٝمػ َمْم٣مردة ايمٓمٙمٚم٥م يمٙمٚمتٛمقريـ َمـ إدزم٣مء وايمتّمٝمٝمؼ فمعم ضمٝم٣مة ايمٛم٣مدم سمقص هم٣مفمالً  ؾمٔمراً 

 :ويمٗمد فمػم فمـ َمٔم٣مٞم٣مة ايمًجـ ايمُم٣مفمر ايمٗم٣مئؾ ،إومالم ايمقافمدة

 أزمتـــــ٣مه َمـــــ٣مذا ومـــــد خيـــــط زمٛمـــــ٣مين

 

ــــــرانِ   ــــــالد يٛمتٓم ــــــٝمػ واجل  وايمً

َمـ إدب  ه٣مئالً  ل ايمدفمقي ؽمٛم٘متُمػ أن هٛم٣مك ىمامً ؽمالَمودم رضمٙم٥م ايمٌح٧م فمـ إدب اإل 

 وَمـ احلٗم٣مئؼ ايمتل ٓ يٚمٙمؽ أضمد ؿمٚمًٜم٣م -ٝم٤م ايمذي زمٗمل ؿمل ايمًْمقر ضمتك أهمرج فمٛمفاظمٕم

َمٛمذ زمقاىمغم ذوومف  ؽمالمأن اإل ,وأـمٜمر َمـ أن سمٛم٘مر ،إذ هل أومقى َمـ أن سمْمٚمس ,ٞم٘مراهن٣مو

فمعم ايمٔم٣مَل ومد صٌغ احلٝم٣مة زمِمٌٕمتف ايمتقضمٝمدي٥م ايم٣ٌمرزة ايمتل متٛمح اإلٞم٣ًمن ضمريتف واطمتٝم٣مره فمعم 

-- ودم -دم ايمٛمٖمس واظمجتٚمع ?ووومع حت٦م سمٟمشمغمه  ،فمعم ىمؾ رء ظمًفوسمرك زمِمامسمف  ،إرض

 " ٥مدي٥م َمٛمذ إذاوم-- ىمام أن سمٟمشمغم آٞمٗمالب اجلذري ايمذي ص٣مضم٤م ايمدفمقة اظمحٚمّ -احلٝم٣مة وايم٘مقن

َل يٗمػ َمّده فمٛمد َم٣ًمضم٥م  ،لؽمالَمإزمجدي٥م إولم يمٙمٔمٚمؾ اإل "اومرأ زم٣مؽمؿ رزّمؽ ايمذي طمٙمؼ

 يمٝمٙمٚمس أيّم٣مً  -- وإٞمام اَمتد ومدَم٣مً -وإفمراف واخلٙمؼ ،تامفمٝم٥ماظمٖم٣مهٝمؿ ايمٔمٗمٝمدي٥م واظمًٟميم٥م آصم

 -صمديداً  إزمدافمٝم٣مً  همٝمٌٔم٧م همٝمف روضم٣مً  ،اخلْم٣مب ايمثٗم٣مدم ايم٣ًمئد دم اظمجتٚمع ايمٔمريب ضمٝمٛمذاك

زم١مزمدافمٝم٥م طمْم٣مهب٣م اظم٠مشمر وفمٚمؼ َمّم٣مَمٝمٛمٜم٣م وصمّدة  ,وإذا ىم٣مٞم٦م ايمٓم٣مهرة ايمٗمرآٞمٝم٥م ومد ؾمٕمٙم٦م

وأطمرؽم٦م زم١مفمج٣مز زمٝم٣مهن٣م أيمًٛم٥م ايمٖمحقل فمـ  ،ففمـ ومقل ايمُمٔمر وآٞمٌٜم٣مر زم ايمٔمرَب  ,أؽمٙمقهب٣م

 ،ويٙمٕمل دوره دم احلٝم٣مة ،صم٣مء يمٝمحّط َمـ ومٝمٚم٥م ايمُمٔمر ؽمالمأن اإل هم١من ذيمؽ ٓ ئمٛمل أزمداً ، ايمٛمْمؼ زمف

-- وإٞمام ايمذي جي٤م أن يٗمر دم ايمذهـ أن ايمٗمرآن ومد أؤمػ َمـ -وئمٙمـ ضمرزمف فمعم ايمُمٔمراء

٣من هق ايمٙمقن إؽم٣مد دم احلٝم٣مة إدزمٝم٥م ل زمٔمد أن ىمؽمالَمؽمٝمْمرة ايمُمٔمر فمعم اظمجتٚمع إديب اإل

زمٔمد أن أؽمٙمؿ وَمٙمؽ فمٙمٝمف  ,اجل٣مهٙمٝم٥م- وإذا ىم٣من يمٌٝمد زمـ رزمٝمٔم٥م ومد همّ٘مر دم أن حيّْمؿ ومٝمث٣مرسمف 

ومد اضمتٖمٓمقا  ,ؽمالمَمع دطمقهلؿ دائرة اإليامن واإل ,همٗمد ىم٣من هٛم٣مك نمغمه ,ىمٝم٣مٞمف ؽمالماإل

قن حت٦م ٝمَ هؿ ايمذيـ حَيْ  ,اظمٛمْمٙمؼ َمـ هذا ,ٝمقنؽمالَموايمُمٔمراء اإل ،زمٗمٝمث٣مراهتؿ دون أن حيْمٚمقه٣م

 --- إٓ ايمذيـ آَمٛمقا وفمٚمٙمقا ايمِم٣محل٣مت وذىمروا اهلل ىمثغماً " ?َمٓمٙم٥م آؽمتثٛم٣مء دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ

 -(116ايمُمٔمراء ) "واٞمتٌموا َمـ زمٔمد َم٣م ـمٙمٚمقا---
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٣من زمـ شم٣مزم٦م ؾم٣مفمر اإل ويمٛم٣م دم أومقال ايمرؽمقل ايم٘مريؿ  ًّ  ?ٛم٥م إول إؽمقة احلً ؽمالمحل

إن ايمرصّم٥م ايمديٛمٝم٥م وإدزمٝم٥م  "ؿ وصمػميؾ َمٔمؽ---ٜماهج" "روح ايمٗمدس ي٠ميدكٞم٣مهمح فمٛم٣م و"

ل َمـ ضمقهلؿ ىم٣مدت سمزيمزل إوسم٣مر دم ؽمالَمودم اظمجتٚمع اإل ،ايمتل أشم٣مره٣م ايمٗمرآن دم ٞمٖمقؽمٜمؿ

أيدَيؿ ضمٝم٧م جتد ايمٛم٣مس ٓ جيدون دم همٛمّٜمؿ سمٙمؽ اظمتٔم٥م أهة ايمتل ىم٣من ايمٗمدَم٣مء جيدوهن٣م دم 

 ايمُمٔمر ايمٗمديؿ-

همٚمٛمٜم٣م َم٣م  ,ومديٚمف وضمديثف ,لؽمالَمأراء ومد اطمتٙمٖم٦م ضمقل سمٗمٝمٝمؿ ايمُمٔمر اإل وإذا ىم٣مٞم٦م

وَمٛمٜم٣م َم٣م جيزم زمٗمّقسمف وازده٣مره--- همٛمحـ َمع ايمرأي ايمذي يرى أن  ،يٙمّح فمعم صٖم٥م ايمّمٔمػ همٝمف

ٟم يمف دم وذيمؽ زمام هتٝمّ  ،ومد ؾمٜمد أزهك همؼمات سمٗمدَمف وإزمدافمف ,ٝم٥مؽمالَمدم ـمالل احلٝم٣مة اإل ,ايمُمٔمر

ىم٣مظمِمداومٝم٥م وضمري٥م ايمتٔمٌغم وآيمتزام  ?أؽم٣ٌمب ايمٗمقة وايمتٗمدم وايمٛمٜمقض ل َمـ ؽمالَماظمٛم٣مخ اإل

٣من زمـ شم٣مزم٦م  ؽمالمؾم٣مفمر اإل ّد ٚمىم٣من ي يمرؽمقل إذ ي٘مٖمل أن ٞمٔمرف أن ا 9اظم٠ًمول ًّ إول ضم

زم٣مٕؽم٣ٌمب اظمُمجٔم٥م فمعم ايمٗمقل واإلهمِم٣مح يمٛمدرك َمدى اظمِمداومٝم٥م واظم٘م٣مٞم٥م  ,ريض اهلل سمٔم٣ملم فمٛمف

 ل-ؽمالَمدم اظمجتٚمع اإل ,وايمُمٔمر ,ايمتل يتٌقؤه٣م ايمُم٣مفمر

وومد همٜمؿ ايمُمٔمراء هذا ايمدور ايمذي أوٓه هلؿ هذا ايمديـ ووفمقا أزمٔم٣مده--- هم٘مّرؽمقا ومرائحٜمؿ 

ٝم٥م وايمتٕمٛمل ؽمالَموسمرؾمٝمد احلٝم٣مة اإل ،وؾمحذوه٣م يمتحِمكم ايمٗمٝمؿ واظمثؾ ايم٣ًمَمٝم٥م ،دم طمدَم٥م ايمدفمقة

 -زمجامل ايم٘مقن وإزمداع اخل٣ميمؼ--- وإَمر زم٣مظمٔمروف وايمٛمٜمل فمـ اظمٛم٘مر

واإلهمِم٣مح  ،وسمرمج٥م مهقم اظمًٙمٚمكم ، أهنؿ وؿّمٛمقا أٞمٖمًٜمؿ فمعم آيمتزام زمٗمّم٣مي٣م إَم٥مىمام

 -ٝم٥مؽمالَمايمِم٣مدق فمـ اظمٔم٣مٞم٣مة اإل

 0ِعالييْضاد انشقش اإل - ة
 زمـ: ل َمٛمذ ايمٔمٜمقد إولمؽمالَميمٗمد متٝمز ايمُمٔمر اإل

 -ودفمقسمف ؽمالمهمٚمقوقفم٣مسمف هل اإل ،ؽمٚمق اظمقوقفم٣مت ايمتل فم٣مجلٜم٣م ,5

وَمـ وٝمؼ  ،ايمٛمقرإلم  - ونم٣ميتف إطمراج ايمٛم٣مس َمـ ايمٓمٙمامت?تل ومِمد إيمٝمٜم٣م ٞمٌؾ ايمٕم٣مي٥م ايم ,1

 -ؽمالمؽمٔم٥م اإلإلم  ايم٘مٖمر

ويقومد  ،ٝم٥م يٗمقد َمٔم٣مرك احلري٥م ود آضمتالل إصمٛمٌلؽمالَموىم٣من ايمُمٔمر فمػم رضمٙمتف اإل

 -وصمقده٣م اظم٣مدي وإديبٞمغمان احلامس دم اجلامهغم ايمتل سمٛمْمٙمؼ زمكم احلكم واحلكم يمتداهمع فمـ 



085 

ل ؽمالَمزمـ طمٙمدون دم َمٗمدَمتف ايمرائٔم٥م ضمقل ايمُمٔمر اإلاهٛم٣م ؾمٜم٣مدة ايمٔمالَم٥م  كًوٓ ٞمٛم

وأذواومٜم٣م  ،ٝمكم َمـ ايمٔمرب أفمعم ؿمٌٗم٥م دم ايمٌالنم٥مؽمالَمإن ىمالم اإل " ?ضمٝم٧م يٗمقل فمٚمقَم٣مً 

-- وايم٤ًٌم دم ذيمؽ أن ه٠مٓء ايمذيـ أدرىمقا -َمـ ىمالم اجل٣مهٙمٝمكم دم َمٛمثقرهؿ وَمٛمٓمقَمٜمؿ

يم٘مالم َمـ ايمٗمرآن واحلدي٧م ايمٙمذيـ فمجز ايمٌمم فمـ ؽمٚمٔمقا ايمْمٌٗم٥م ايمٔم٣ميمٝم٥م َمـ ا ؽمالماإل

همٛمٜمّم٦م ؿم٣ٌمفمٜمؿ وارسمٗم٦م َمٙم٘م٣مهتؿ دم ايمٌالنم٥م فمعم َمٙم٘م٣مت َمـ ومٌٙمٜمؿ َمـ  ،اإلسمٝم٣من زمٚمثٙمٜمام

وٓ ٞمُمٟم فمٙمٝمٜم٣م- هم٘م٣من ىمالَمٜمؿ دم ٞمٓمٚمٜمؿ  ،ممـ َل يًٚمع هذه ايمْمٌٗم٥م ،أهؾ اجل٣مهٙمٝم٥م

 -وَمٛمثقرهؿ أضمًـ دي٣ٌمصم٥م وأصٖمك روٞمٗم٣مً 

 0ِعاليش اإلانمٌح ًانٌضٌػ يف انشق - ط

ل ايمٗمديؿ َمٛمف واحلدي٧م يٙمٚمس همٝمف ايمٗمقة وايمقوقح دم اظمٌٛمك ؽمالَمإن اظمتِمٖمح يمٙمُمٔمر اإل

 :افمت٣ٌمريـإلم  وذيمؽ راصمع ،فمـ ىمؾ إهب٣مم ونمٚمقض -- زمٔمٝمداً -واظمٔمٛمك

 كٌَو يٍ ثبة انقًم انظبحل0 -5

ْمقا أن يٕم ٝم٥م َل يروقا أزمداً ؽمالَمٝمٜمؿ ايمٖم٘مرة اإلذيمؽ أن ايمذيـ روقا احلؼ وايمِمدق زمتٌٛمّ 

دم ىمؾ َم٣م ي٘متٌقن  زمؾ اختذوا ايمقوقح َمٛمٜم٣مصم٣مً  ،أو يِمٌٕمقا أؾمٔم٣مرهؿ زمرَمزي٥م َمٔمٗمدة ،أهم٘م٣مرهؿ

إلم  ايمذي يتٗمرزمقن زمف ،وَمـ زم٣مب ايمٔمٚمؾ ايمِم٣ميمح ،"ايمٔم٣ٌمدة"َمٛمٜمؿ أن َم٣م يٖمٔمٙمقٞمف هق َمـ  يٗمٝمٛم٣مً 

 ٝم٥م زمٔمٝمدة فمـ ايمْمالؽمؿ وايمرَمقز وايمتٔمٗمٝمد-ؽمالَموايمٔم٣ٌمدة اإل، اهلل َمقٓهؿ احلؼ

 هلل رقبىل0كٌَو دفٌح  -3

وأضمّؾ ايمرؽمقل ايم٘مريؿ  ،ٝم٥م َمٛمذ أي٣مَمٜم٣م إولم زم٣ميمُمٔمر وايمُمٔمراءؽمالَميمٗمد اهتٚم٦م ايمدفمقة اإل

  ًهمٟمّدى ايمُمٔمراء ايمرؽم٣ميم٥م ايمتل أٞمٝمْم٦م هبؿ، لؽمالَمدم اإلفمالم اإل زم٣مرزاً  ايمُمٔمراء َم٘م٣مٞم٣م، 

ٙمقا همٟمزمْم ،يمٙمٚمممىمكم وايمٝمٜمقد واظمٛم٣مهمٗمكم 9وسمِمدوا يمُمٔمراء اظمٔمً٘مرات اظمٛم٣موئ٥م يمٙمدفمقة آٞمذاك

 ووهّمٗمقا دم ذيمؽ ايمتقهمٝمؼ ىمٙمف- ،وا اهمؼماءهؿزم٣مؿمٙمٜمؿ وردّ 

وفم٣مش َمٔمٜم٣م  ،ل َمراضمؾ ايمٖمتقضم٣مت واحلرب واجلٜم٣مد َمٛمذ زمدايتٜم٣مؽمالَموومد واىم٤م ايمُمٔمر اإل

ومحؾ ايمُمٔمراء فمعم فمقاسمٗمٜمؿ فم٤مء ايمدفمقة وَمٗم٣موَم٥م  ،دم ىمؾ َمراضمٙمٜم٣م وسمْمقراهت٣م اظمختٙمٖم٥م

 -ٝم٥م اظمُمتت٥مؽمالَماظمحتٙمكم وسمقضمٝمد اجلٜمقد اإل
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 مح٣مة يرهمٔمقن صقهتؿ زم٣ميمدفمقة فمعم َمر ايمٔمِمقر هداة وصمٛمقداً  ؽمالميمؽ اؽمتٚمر ؾمٔمراء اإلوىمذ

َم٣م " ?يٗمقل  - وىمٝمػ ٓ يٖمٔمٙمقن وايمرؽمقل ايم٘مريؿ ؽمالمويرَمقن زمُمٔمرهؿ أفمداء اإل ،اهللإلم 

 -"يٚمٛمع ايمٗمقم ايمذيـ ٞمٌموا رؽمقل اهلل زمًالضمٜمؿ أن يٛمٌموه زمٟميمًٛمتٜمؿ

 ،ن ي٘مقن ؾمٔمرهؿ ومذائػ ضمّؼ سمْمٝمح زم٣مٕفمداءٝمقن فمعم أؽمالَموَمـ هٛم٣م أس ايمُمٔمراء اإل

سمٖمٜمؿ  سمًٚمع وأحل٣مٞم٣مً  وأصقاسم٣مً  ،اجلامهغم ايمٔمريّم٥م فمعم خمتٙمػ َمًتقي٣مهت٣مإلم  ودفمقة ٞم٣مصٔم٥م سمٌٙمغ

 ،وهذا ٓ يٚم٘مـ أن يتٝمن إٓ َمتك ىم٣مٞم٦م ٞمٖمث٣مت ايمُم٣مفمر واوح٥م اظمٔمٛمك ومقي٥م اظمٌٛمك -دون سمرمج٣من

 َمقؽمٝمٗمٝم٥م ايمٛمٖمس-

وهلذا ىم٣من  ،فمـ فم٣مؿمٖم٥م صمٝم٣مؾم٥م وداهمع إيامين ىم٣من ص٣مدراً  هم٣ميمُمٔمر ايمدفمقي دم َمٔمٓمٚمف وفمٚمقَم٣مً 

وسمِمقغ  ،أن يٖمرغ ايمُمٔمراء َمّمٚمقن ومِم٣مئدهؿ دم صقر همٛمٝم٥م مجٝمٙم٥م سمػمز روفم٥م اظمٔم٣مين ؿمٌٝمٔمٝم٣مً 

 -نم٥م حمًقؽم٥م دومٝمٗم٥مإهم٘م٣مر صٝم٣م

ويتخذ َمـ ايم٘مٙمٚم٥م ايمُم٣مفمرة ؽمالضمف دم اظمٝمدان حيٚمل هب٣م  ،إن ايمُم٣مفمر ايمذي ئمٝمش ومّم٣مي٣م أَمتف

هب٣م فمـ دفمقسمف يتحّتؿ فمٙمٝمف آزمتٔم٣مد فمـ أي ؿمٙمًؿ أو نمٚمقض ضمتك سم٘مقن ىمٙمٚمتف ويٙمقذ  ،فمٗمٝمدسمف

 -ضمّٝم٥م ٞم٣مزمّم٥م هم٣مفمٙم٥م وَم٠مشّمرة
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 انجبة انشاثـ
 ضبيٍانفظم ان

 األدة ًاالجتبه انمٌيِ
 اننضفخ انمٌيْخ يف األدة انقشثِ

فمػم إدب ايمٔمريب ايمٗمديؿ فمـ َمقاومػ إدزم٣مء وأزمرز ؾم٘مؾ صٙمتٜمؿ زم٣ميمقاومع وَمًتقى وفمٝمٜمؿ 

ايمتل  ،ايمٔمريب واظمًٙمؿ ضمدود ومقَمٝمتف ويمٗمد ضمدد ايمقاومع احلّم٣مري وايمت٣مرخيل يمٙمُم٣مفمر -وهمٜمٚمفيمف 

ايمُم٣مفمر  ٛمذ ايمٔمٌماجل٣مهقم ضمددَمو، وايمتل ٓ حتٚمؾ صٖم٥م ايمُمقهمقٞمٝم٥م ،ٓ سمتٔم٣مرض َمع ديٛمف

وآهم٣مق ضمرىم٥م  ،إؿم٣مريـ َمـ ايمقفمل سمداطمال دم فمالوم٣مت َمتٖم٣مفمٙم٥م زمرزت همٝمٜم٣م اجت٣مه٣مت ايمتْمقر

 :وىم٣من ايمقفمل يػمز دم ،ايم٘مٝم٣من ايمٗمقَملإلم  ٌقمَمـ اإلؿم٣مر ايمٗم ايمتٗمدم

ويتجعم دم  ،يٚمثؾ اإلضم٣ًمس زم٣ميم٘مٝم٣من ايمٗمٌقم وآٞمتامء اظم٣ٌمذ إيمٝمف ئعبس ًالقِ يبد0ُ -أ 

 ـيماهمتذوب  ،ن هذا ايمٛم٤ًمٟمل سمرهمع َمـ ؾماظمٖم٣مطمر ايمٗمٌٙمٝم٥م وَمآشمره٣م وآفمتزاز زم٣ميمٛم٤ًم واظم٘م٣مرم ايمت

دم َمٔمٛمك ايمٗمٝمؿ اظمثعم ايمتل ىم٣من اإلٞم٣ًمن ايمٔمريب ئمتز  ويػمز صقهت٣م ،ايمذاسمٝم٥م دم ىمٝم٣من اجلامفم٥م (أٞم٣م)

سمٕمٝم٧م ، وَم٘مرَم٥م ، وٞمجدة سمٔمكم اظمٙمٜمقف واظمًتجغمَمـ ؾمج٣مفم٥م سمدهمع ايمٔمدوان فمـ ايمٗمٌٝمٙم٥م)هب٣م 

 -(اظمحت٣مج ايمذي ضمززمتف ايمُمدة

يٚمثؾ ايمُمٔمقر ايمٗمقَمل ايمذي يٛمٌض همٝمف إضم٣ًمس َمِمغمي وضمّم٣مري  0ئعبس فبعفِ -ة 

 -ايمتْمقر ايمت٣مرخيل وايمتٗمدم اإلٞم٣ًميناجت٣مه ضمرىم٥م إلم  زم٣مٕضمداث يُمغم

وآٞمتٗم٣مل َمـ  ،يمٙمٛمزفم٥م ايمٗمٌٙمٝم٥م يًغم إيمٝمف ايمتْمقر ضمّم٣مري٣مً  يمٗمد ىم٣من ايمُمٔمقر ايمٗمقَمل أهمٗم٣مً 

يمًٛم٥م اجل٣مهٙمٝمكم هذا ايمؼمىمٝم٤م ايمذي يػمز آٞمتامء ايمٗمقَمل أويمْم٣مظم٣م سمردد فمعم  -ايمٔم٣ممإلم  صاخل٣م

 :همٝمٗمقيمقن ،يمٗم٣ٌمئٙمٜمؿ

 (-ضمٝم٣مء ايمٔمرب َل يًٚمع زمذيمؽأ َل يٌؼ أضمد َمـ) ،()إٞمف ضمل َمـ ايمٔمرب

 :وم٣مل ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م يٕمٚمز َمـ ومٛم٣مة احل٣مرث زمـ فم٣مَمر

ــف ــ٣م ضمــ٣مر ومــد ىمٛمــ٦م يمــقٓ َمــ٣م رَمٝمــ٦م زم  ي

 

 ك دم فمــــــــــز ودم ٞمًــــــــــ٤مهلل درّ  
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ــــزاة وَمٛمٗمِمــــ٥م ــــؽ خم ــــ٦م ومقَم  صمٙمٙم

 

ـــ٣م إن جيٙمّ   ـــرب(َم ــــ ايمٔم ـــل َم ـــف )ضم  ٙم

ٌٝم٣مت همتتّم٣مءل ايمٔمِم ،وىم٣مٞم٦م إضمداث اظمِمغمي٥م سم٠مىمد صح٥م هذا آجت٣مه يمٙمتْمقر ايمٗمقَمل 

وسمتحد دم وصمف إطمْم٣مر ايمتل هتدد  ،وسمتج٣موز ايمٗم٣ٌمئؾ اظمتٛم٣مهمرة اطمتالهم٣مهت٣م وَمِم٣محلٜم٣م ايمّمٝمٗم٥م

 -وومد جتعم ذيمؽ دم َمٔمرىم٥م ذي وم٣مر ،وصمقده٣م ايمٗمقَمل

 :وم٣مل إفمُمك يٖمخر هب٣م

 يمــــق أن ىمــــؾ َمٔمــــد ىمــــ٣من ؾمــــ٣مرىمٛم٣م

 

ــ  ــ٣مهؿ ايمُم ــ٣م أطمْم ــ٣مر َم ــقم ذي وم  رفـدم ي

 9ز فمعم َمر إصمٝم٣مل وايمٔمِمقرَمقوع افمتزايمقضمدة ايمٔمرب و وسمٌٗمك ذىمرى هذه اظمقومٔم٥م رَمزاً  

ويُمٝمد زمٗمقَمف  ،وم٣مل أزمق مت٣مم يٚمدح طم٣ميمد زمـ يزيد ايمُمٝم٣ٌمين ،٣م َمـ َمٔمٛمك ومقَمل فمٚمٝمؼٜمٝمظم٣م هم

 :وزمٚمٟمشمرهتؿ ايمٗمقَمٝم٥م دم َمٔمرىم٥م ذي وم٣مر

ــ ــ٣مر َمّم ــقم ذي وم ــؿ ي ــردـهل ــق َمٖم  ك وه

 

ــ  ــف َص ــٝمس يم ــٝم٣مء يم ـــ إؾم ــد َم  ٤ُم ْح وضمٝم

ـــف  ـــ٣مصمؿ أٞم ـــٜم٤م إفم ـــ٦م ص ـــف فمٙمٚم  زم

 

ـــ ذات   ــ٦م فم ــف أفمرزم ــأزم ــٜم٣م ايمُٔم  ُب رْ ٞمٖمً

وراح هذا ايم٘مٝم٣من يقاصمف  ،شمؿ وم٣مم يمٙمٔمرب ىمٝم٣من ؽمٝم٣مد أطمذت سمذوب همٝمف ايمٔمِمٌٝم٣مت 

وىم٣من ايمٖمرس أؾمد فمٛم٣مس  -حتدي٣مت ومقَمٝم٥م َمـ ايمُمٔمقب ايمتل اضمتقاه٣م َمد ايمٖمتقضم٣مت ايمٔمرزمٝم٥م

وومد ىم٣من جم٣مهلؿ دم ايمتحدي وايم٘مٝمد يمٙمٔمرب جيد َمقوقفمف دم آفمتزاز زماموٝمٜمؿ  ،اظمقاصمٜم٥م

وأن هذه احلّم٣مرة  ،ٓ يٗمؾ فمـ سمراث ايمٖمرس د هم٣مهتؿ أن يمٙمٔمرب دم اجل٣مهٙمٝم٥م سمراشم٣مً ووم ،احلّم٣مري

واٞمِم٤م  -٣م ايمٔمربٜمٝمٛمٜم٣م دم ؾمتك ايمٌٗم٣مع ايمتل اؽمتٗمر همايمٔمرزمٝم٥م َم٣م سمزال َمث٣مر إفمج٣مب يمٙم٣ٌمضمثكم فم

َمتٛم٣مؽمكم أن يم٘مؾ ؾمٔم٤م َمـ ؾمٔمقب ايمٔم٣مَل فم٣مداسمف  ،ٞمٗمد ايمٖمرس فمعم فم٣مدات ايمٔمرب وسمٗم٣ميمٝمدهؿ

وه٣م هق ذا اجل٣مضمظ  -واظمممب ،وؿمرائٗمف اخل٣مص٥م دم ايمًٙمقك واظمٟمىمؾ ،قروشم٥ماظمٚمٝمزة وسمٗم٣ميمٝمده اظم

همغمد فمعم دفم٣مواهؿ  ،يتِمدى هلذه اظم٘م٣ميد زمٖمٜمؿ فمٙمٚمل َمقوقفمل وَمقومػ ومقَمل أصٝمؾ

 ،٣م َمـ ضمٗمد وىمٝمدٜمٝموَم٣م هم ،وي٘مُمػ ؤمٖمٜم٣م وهت٣مهمتٜم٣م (،ايمٌٝم٣من وايمتٌٝمكم) :ويدضمّمٜم٣م دم ىمت٣مزمف

فمعم أىم٣ٌمدهؿ وسمقومد ٞم٣مر ايمُمٛمآن دم ومٙمقهبؿ  وومد ؾمٖمك ايمِمدور َمٛمٜمؿ صمثقم احلًد) :همٝمٗمقل

ويمق فمرهمقا أطمالق ىمؾ َمٙم٥م وزي ىمؾ  -وسمًٔمر سمٙمؽ ايمٛمغمان اظمّمْمرَم٥م ،ونمٙمٝم٣من اظمراصمؾ ايمٖم٣مئرة

وَم٣م فمٙم٥م ىمؾ رء َمـ ذيمؽ  ،وفمٙمٙمٜمؿ فمعم اطمتالف إؾم٣مراهتؿ وآٓهتؿ وؾمامئٙمٜمؿ وهٝمئ٣مهتؿ ،يمٕم٥م

وضمكم ، (---ٞمتٜمؿ فمعم َمـ طم٣ميمْمٜمؿوخلٖم٦م َم٠مو ،ٕراضمقا أٞمٖمًٜمؿ ؟ٖمقهوَل سم٘مٙمَّ  ؟اطمتٙمٗمقه وَلَ 
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 ،دويالت وإَم٣مرات وؿمٕم٦م فمعم ايم٘مثغم َمٛمٜم٣م فمٛم٣مس أفمجٚمٝم٥مإلم  متزوم٦م دٞمٝم٣م اخلالهم٥م همِم٣مرت

 ،فمـ هذا ايمِمقت فمٖمقي٣مً  وىم٣مٞم٦م َمقاومػ اظمتٛمٌل سمٔمٌغماً  ،محؾ اإلٞم٣ًمن ايمٔمريب صقت ايمٔمروزم٥م

 :هم١مذا هق يِمٝمح دم اضمتج٣مج نم٣مو٤م

ـــــ٣م ـــــ٣مظمٙمقك وَم ـــــ٣مس زم ـــــام ايمٛم  وإٞم

 

 ؿُ َجـــــٜمـــــ٣م فمَ َمٙمقىمُ  ٌب رْ سمٖمٙمـــــح فُمـــــ 

همتٛمْمٙمؼ صٝمح٥م حمٚمد زمـ  ،وسمًٗمط ايمٗمدس دم أيدي ايمٖمرٞمج٥م ،ويًتٚمر ايمتٚمزق وايمّمٔمػ 

 :زمٝمقردي َمـ ىمػمي٣مء ومقَمٝم٥م صمرحي٥م سمًتٌمخ مهؿ ايمٔمرب إلٞمٗم٣مذ هذه اظمديٛم٥م اظمجٝمدةأمحد إ

 َمزصمٛمـــ٣م دَمـــ٣مء زم٣ميمـــدَمقع ايمًــــقاصمؿ

 

ـــراضمؿ  ـــ٥م يمٙمٚم ـــ٣م فمرو ـــؼ َمٛم ـــؿ يٌ  همٙم

 دفمقٞمـــ٣مىمؿ واحلـــرب سمـــدفمق َمٙمحـــ٥م 

 

ــــ٣مفمؿإيمٝم  ــــقر ايمٗمُم ــــ٣مظ ايمٛمً ــــ٣م زمٟمحل  ٛم

ـــــ٥م(  ـــــ٣مرة فمرزمٝم ـــــ٣م )نم ـــــ٤م همٝمٛم  سمراوم

 

 سمْمٝمـــؾ فمٙمٝمٜمـــ٣م ايمـــروم فمـــض إزمـــ٣مهؿ 

 همـــ١من أٞمـــتؿ َل سمٕمّمـــٌقا زمٔمـــد هـــذه 

 

ــــــ٣محلرائؿ  ــــــدائٛم٣م زم ــــــ٣م إلم أفم  رَمٝمٛم

ونمرق ايمقؿمـ ايمٔمريب دم يمٝمؾ ؿمقيؾ  ،شمؿ ؽمٗمْم٦م زمٕمداد حت٦م ؽمٛم٣مزمؽ طمٝمقل ايمٕمزاة َمـ ايمتت٣مر 

 -َمـ ايمتٚمزق وايمٕمرزم٥م وايمّمٝم٣مع
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 اثـانجبة انش
 انفظم انزبعـ

 االجتبه االعزًبفِ يف األدة

 االجتبه االعزًبفِ يف األدة -5
يرسمٌط زم٣محلٝم٣مة  ،إدب وصمف َمـ أوصمف ايمقفمل اجلامرم يمٙمٔم٣مَل ايمذي ئمٝمش همٝمف اإلٞم٣ًمن

وفمالوم٣مسمف آصمتامفمٝم٥م  ،همٝمًتقفم٤م ومّم٣مي٣م وصمقد اإلٞم٣ًمن وَمُم٘مالسمف ،وأؽم٣ميمٝم٤م ايمٔمٝمش

 ،ويمذيمؽ يػمز همٝمف ؾم٘مؾ إدراك إدي٤م يمٙمقاومع وهمٜمٚمف يمف ،دم إؿم٣مر ايمقفمل ايمت٣مرخيل ،واٞمٖمٔم٣مٓسمف

وإدب إذ ي٠مدي ذيمؽ زمقؽم٣مئٙمف  ،وأزمٔم٣مد اظمًغمة ايمت٣مرخيٝم٥م ايمتل ومْمٔمٜم٣م ايمتْمقر آصمتامفمل

 :يٗمقم زمٚمٜمٚمتكم ،ايمتٔمٌغمي٥م ايمٖمٛمٝم٥م

 -إمجؾ وإٞمٌؾإلم  ويًٚمق هب٣م ،اإلَمت٣مع اجلامرم ايمذي يٕمٛمل روح اإلٞم٣ًمن ,أ 

 -حلٝم٣مة واخلػمة هب٣مسمٔمٚمٝمؼ اإلضم٣ًمس زم٣م ,ب

همِمقر  ،وومد أدى إدب ايمٔمريب دم ايمٗمديؿ دوره ايمٖمٛمل وآصمتامفمل دم إؿم٣مر ايمقفمل ايمت٣مرخيل

واظمثؾ  ،ـمٜمر همٝمف وفمل إدي٤م يمٙمحٝم٣مة ويمٙمٔمالوم٣مت آصمتامفمٝم٥م ايم٣ًمئدة ،٣مً همٛمٝم صمقاٞم٤م هذا سمِمقيراً 

 (-)ايمُمٔمر ديقان ايمٔمرب :احلٗمٝمٗم٥م هذه ضمتك وم٣مل وم٣مئٙمٜمؿ َمدرىم٣مً  ،إطمالومٝم٥م ايمتل حت٘مؿ هذه ايمٔمالوم٣مت

 ٣مً ىم٣من ايمقفمل همٝمٜم٣م فمٖمقي ،وومد َمر ايمٔمرب دم سم٣مرخيٜمؿ ايمٗمديؿ زمٚمرضمٙم٥م َمـ احلٝم٣مة ايمٗمٌٙمٝم٥م ايمٌدوي٥م

هم٘م٣من ايمُم٣مفمر يم٣ًمن ايمٗمٌٝمٙم٥م ، وهل ايمٗمٌٝمٙم٥م ،ٓ ي٘م٣مد يٛمٖمِمؾ فمـ وفمل اجلامفم٥م ،زمٚمّمٚمقٞمف وزمٛمٝمتف

 : َمًتقيكموومد وم٣مَم٦م ايمٔمالوم٣مت اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م همٝمٜم٣م فمعم ،يٚمتزج دم صقسمف صقت وصمداهن٣م

 -َمًتقى اظمٛم٣مهم٥ًم وايمتٛم٣مضمر َمع ايمٗم٣ٌمئؾ إطمرى ,5

 -َمًتقى ايمتٟميٝمد وايمتّم٣مَمـ وايمتٔم٣مون داطمؾ ايمٗمٌٝمٙم٥م ,1

 :يٗمقل دريد زمـ ايمِمٚم٥م

ـــ ـــ ؾوه ــــ نمزيَّ ـــ٣م إٓ َم ـــقتأٞم  ٥م إن نم

 

ــــ   ٥م أرؾمــــدنمقيــــ٦م وإن سمرؾمــــد نمزيَّ
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 :ويٖمخر ؿمرهم٥م زمـ ايمٔمٌد وم٣مئالً 

 ويمًــــ٦م زمحــــالل ايمــــتالع خم٣مهمــــ٥م

 

 يمٗمـــقم أرهمـــد؟ويم٘مــــ َمتـــك يًـــؼمهمد ا 

وايمدهم٣مع فمـ محك ايمٗمٌٝمٙم٥م وايم٘مرم  ،)ايمُمج٣مفم٥م: دم وومد متثٙم٦م ومٝمٚمٜمؿ إطمالومٝم٥م ٞمتٝمج٥م يمذيمؽ 

وزمرزت دم ضمٝم٣مهتؿ َمٓم٣مهر فمالوم٣مت سمٔم٣موٞم٥ٌم ؽم٣مذصم٥م  ،دم ومرى ايمّمٝمػ وٞمجدة اظمحت٣مج واظمٙمٜمقف

 -َمثٙمٜم٣م ايم٘مرم وايمتٔم٣مون(

 :يٗمقل ضم٣مسمؿ ايمْم٣مئل

 وإين يمٔمــــػ ايمٖمٗمــــر َمُمــــؼمك ايمٕمٛمــــك

 

ــــ٣مرك ؾمــــ٘مؾ ٓ  ــــف ؾمــــ٘مقم وسم  يقاهمٗم

 -وصمٔمٙمتٜمؿ هذه ايمروح اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م جيدون ايمٙمذة ايم٘مٌغمة دم َمُم٣مرىم٥م اظمحت٣مصمكم إيمٝمٜمؿ دم ؿمٔم٣مَمٜمؿ 

 :يروي اجل٣مضمظ ومقل أضمدهؿ خي٣مؿم٤م زوصمتف

 ل يمـــفـإذا َمـــ٣م فمٚمٙمـــ٦م ايمـــزاد هم٣ميمتٚمًـــ

 

ـــ  ـــ الً ٝمأىم ـــ٦م ١مهم ـــديآين يمً ـــف وضم  ىمٙم

ــــػ زمُمــــٌع اظمــــرء زاداً    وصمــــ٣مره وىمٝم

 

 زمــ٣مدي اخلِم٣مصــ٥م واجلٜمــد كطمٖمٝمــػ اظمٔمــ 

 ،وىم٣من َمقومػ ايمٗمٌٝمٙم٥م َمـ زمٔمض إهمراد ايمذيـ خيرصمقن فمـ هذه ايمٔمالوم٣مت واظمثؾ إطمالومٝم٥م 

 -آٞمٌماف فمٛمٜمؿ وآؽمتٛم٘م٣مر يمٌخٙمٜمؿ وصمٌٛمٜمؿ وايمتٛمديد زمًٙمقىمٜمؿ

همٝم٘مقن ايمٕمٛمك وايمٖمٗمر  ،وسمّمخؿ ايمثروة يمدى زمٔمض إهمراد دم اظمجتٚمع ايمٌدوي ويػمز ايمتٖم٣موت

ويت٘مُمػ  ،وسمِمٌح يمٙمٚمقاومػ اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م صقر َمُمقه٥م ،عوسمتٟمشمر ايمٔمالوم٣مت آصمتامفمٝم٥م هبذا ايمقاوم

 -وإهم٣ًمد َمقومػ اإلٞم٣ًمن َمـ أطمٝمف اإلٞم٣ًمن ،يمقفمل زمٔمض ايمُمٔمراء أشمر اظم٣مل دم سمُمقيف هذه ايمٔمالوم٣مت

فمـ إدراىمف ايمٔمٖمقي هلذا إَمر دم ضمقار يٚمثؾ َمٛمْمٗمكم  اً يٗمقل ايمُم٣مفمر َمّم٣مض زمـ فمٚمرو َمٔمػمِّ 

 ،زوصمٜم٣م اهلالك دم رىمقزمف َمتـ ايمًٔمل واظمخ٣مؿمرة َمٛمْمؼ ايمزوصم٥م ايمتل خت٣مف فمعم :كم َمت٣ٌميٛمكمٝمووفم

 :وَمٛمْمؼ ايمزوج ايمذي خيُمك ايمٔمقز وايمٖمٗمر َمـ اإلوم٣مَم٥م وآؽمتٗمرار ،وسمرىمٜم٣م وضمٝمدة نمري٥ٌم

ـــ٣م همٗمـــغماً  ـــذي سمٗمـــقل أومـــؿ همٝمٛم  وَمـــ٣م ايم

 

ــــغما  ــــٝمؿ همٗم ــــٝمعم أن أوم ــــف يم ــــرى همٝم  سم

ذي َمزومف دم شمقرة همردي٥م فمعم اظمجتٚمع ايم ويدرك فمروة زمـ ايمقرد هذا إشمر همٝمٛمدهمع َمٕم٣مَمراً  

 :همٝمٗمقل يمزوصمف دم إزم٣مء واضمتج٣مج ،وسمٔم٣ملم همٝمف ايمٕمٛمل فمعم ايمٖمٗمغم ،ايمتٖم٣موت

ـــــ١مين ـــــك أؽمـــــٔمك، هم ـــــل يمٙمٕمٛم  ذريٛم

 

 رأيــــ٦م ايمٛمــــ٣مس ذهــــؿ ايمٖمٗمــــغم 
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وفمالوم٣مت إٞم٣ًمٞمٝم٥م  ،ؽم٣مَمٝم٥م فم٣مَل أرضم٤م ومحؾ هلؿ ايمديـ اجلديد َمثالً إلم  وطمرج ايمٔمرب َمـ صمزيرهتؿ

 ،هلذه اظم٣ٌمدئ وضم٣مرب َمٛمٜم٣م َم٣م ىم٣من َمٕم٣ميراً  ،ئف ايم٣ًمَمٝم٥موأرؽمخ َمـ ومٝمؿ اجل٣مهٙمٝم٥م َم٣م اسمٖمؼ َمع َم٣ٌمد ،صمديدة

 وىمٔم٤م زمـ زهغم ،دم ؾمٔمر ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م ٓؽمٝماموؽمالم(، وزمرزت هذه اظمثؾ اجلديدة دم أدب )صدر اإل

ؿمقر اٞمحرف همٝمف ايمٛم٣مس فمـ هذه إلم  شمؿ اٞمتٗمؾ اظمجتٚمع ايمٔمريب زمتٟمشمغم ايمتقؽمع وآضمت٘م٣مك، ريض اهلل فمٛمٜمام

)احل٘م٣مم وإَمراء  :٣مً فمٚمٝمٗم واٞمٖمرز اظمجتٚمع همرزاً ، وسمرىمزت ايمًٙمْم٥م دم ايمٗمِمقر ؽمتٕماللوـمٜمر آ ،اظمثؾ

- وسمٗمقم زمكم ايمْمرهمكم (، و)ؽمقاد ايمُمٔم٤م َمـ ايمٔم٣مَمٙمكم واظمٛمتجكم دم ؿمرف آطمر(وايمتج٣مر دم ؿمرف

وىم٣من  -٣مً َمًحقوم ويٛمْمقي ايمُمٔم٤م حتتٜم٣م َمٓمٙمقَم٣مً  ،فمالوم٣مت اصمتامفمٝم٥م ٓ ختٙمق َمـ ايمٗمٜمر وآؽمتالب

آطمر صقت يٛم٣موؾ ود هذا ايمقوع آصمتامفمل ايمذي يزيد إنمٛمٝم٣مء نمٛمك إلم  ـ ضمكميٛمْمٙمؼ دم إدب َم

 -ايمٔمدايم٥م ايمتل وم٢م فمٙمٝمٜم٣م ايمتٚمٝمٝمز ضمتك دم شمٚمرات اجلٜم٣مدإلم  ويدفمق ،وايمٖمٗمراء همٗمراً 

 :وومد ؾمٜمد َمقومٔم٥م ايمٗم٣مدؽمٝم٥م وأزمعم همٝمٜم٣م زمالء ضمًٛم٣مً  ،يٗمقل ايمُم٣مفمر ايمٖم٣مرس فمٚمرو زمـ َمٔمد ي٘مرب

 دإذا ومتٙمٛمـــــ٣م وٓ يٌ٘مـــــل يمٛمـــــ٣م أضمـــــ

 

 وم٣ميمــــ٦م ومــــريش: أٓ سمٙمــــؽ اظمٗمــــ٣مدير 

 َمــــ ؿمٔمــــ يمـــف ٞمٖمـــذ ْمـــك ايمًـــقي٥مَ ٔمْ ٞمُ  

 

 وٓ ؽمــــــقي٥م إذ سمٔمْمــــــك ايمــــــدٞم٣مٞمغم 

وآصمتامفمٝم٥م يتٙمٚمًقن يمدَي٣م  ،وايمٗمقة ايمًٝم٣مؽمٝم٥م ،َمقاومع ايمًٙمْم٥مإلم  ويٛمح٣مز زمٔمض إدزم٣مء 

 -ٔمقزهؿ وَمُم٘مالت فمٝمُمٜمؿ اظم٣مدي٥ميمو ضمالً 

 :وم٣مل ايمُم٣مفمر ايمٔمامين ايمراصمز

ـــ٣م رطمـــ٣مء  ـــ٦م أدري َم ـــ٣م ىمٛم ـــٝمْش َم  ايمٔم

 

ــــقر زمٔمــــد اخلــــٝمْش    وٓ يمًٌــــ٦م ايم

 ضمتـــك متـــدضم٦م همتـــك ومـــريْش  
 

 :ويٗمقل ايمٌحؼمي دم ممدوضمف

ـــ٣مزدد ـــامح واجلـــقد، هم ـــق زمحـــر ايمً  ه

 

ـــ٣مً   ـــف ومرزم ـــدا َمٛم ـــر زمٔم ــــ ايمٖمٗم ـــزدد َم  سم

همتٛمٖمؼ إذا سمقاهمرت ايممموط ايمتل سمريض  -ويِمٌح إدب زمّم٣مفم٥م ىم٘مؾ زمّم٣مفم٥م سمروج وسم٘مًد 

 :ل أزمق ٞمقاس ظمٚمدوضمفهمٝمٗمق ،ط وسم٘مًد إذا طمٙم٦م َمٛمٜم٣ممْمِ ذوق اظمُ 

 وزمّمـــــ٣مفم٥م ايمُمـــــٔمراء إن أٞمٖمٗمتٜمـــــ٣م

 

ـــــؼ  ـــــدهت٣م َل سمٛمٖم ـــــ٦م، وإن أىمً  ٞمٖمٗم

 همٝمتج٣موزون واومع احل٣مل ،وجيتٜمد ايمُمٔمراء يمِمٝم٣منم٥م ؾمٔمرهؿ زمام يريض أهقاء ممدوضمٝمٜمؿ وأذواومٜمؿ 

ويِمٌح ايمُمٔمر  ،وجيقل دم طمقاؿمرهؿ وطمٝم٣مهلؿ ،اظم٣ٌميمٕم٣مت واحلدي٧م فمام ي٣ًمور ٞمٖمقس اظمٚمدوضمكمإلم 
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ويتٔم٣ميمقن  ،وسمٛمٗمْمع صٙم٥م ه٠مٓء ايمُمٔمراء زمٚمجتٚمٔمٜمؿ وصمقاٞم٤م احلٝم٣مة ايمٔم٣مَم٥م ،يمٙمٗمِمقر رؽمٚمٝم٣مً  أدزم٣مً 

 -ويُمٝمحقن فمـ َمُم٘مالت ايمٔمٝمش دم َمقاومػ ؽمٙمٌٝم٥م سمتًؿ زم٣ميمتٛم٘مر وايمٕمرور وآزدراء ،فمعم ايمٛم٣مس

 : فمـ َمقومٖمف َمـ ايمٛم٣مس دم فمٌمهوم٣مل اظمتٛمٌل ئمػمِّ 

ـــــٕم٣مرٌ  ـــــ٣مس ص ـــــف ٞم ـــــٌر ٞم٣مؽم  وده

 

ــــخ٣مم  ــــ٧م و ــــؿ صمث ــــ٦م هل  وإن ىم٣مٞم

ــــ  ــــٝمٜمؿ ٣م َمــــٛمٜمؿُ وَمــــ٣م أٞم ــــ٣ميمٔمٝمش هم  زم

 

ــــ٣مم  ــــذه٤م ايمرنم ــــدن ايم ـــــ َمٔم  ويم٘م

ٕؽم٣ٌمب َمتٔمددة ؽمٝم٣مؽمٝم٥م  9ويٌٗمك أدزم٣مء ىمثغمون زمٔمٝمديـ فمـ ايمٗمِمقر وَمقاومع ايمًٙمْم٥م 

همٝم٘مدضمقن وئًمقن ويٗمٝمٚمقن أود فمٝمُمٜمؿ زم٣ميمٔمٚمؾ وايمتٔم٤م دم إدراك  ،واصمتامفمٝم٥م وٞمٖمًٝم٥م وهمٛمٝم٥م

 :يتجعم ذيمؽ دم هذه احل٣مدشم٥م ،فمٖمقي رائع يم٘مراَم٥م ايمٔمٚمؾ

 :همٗم٣ميم٦م ،يمٖمتٜم٣م طمُمٛم٥مٟمفمرازمٝم٥م ىمػ أزمٝمٜم٣م ايم٘م٣مدح همظم٦ًم أ)

ــــــــ  ٛمٜم٣مهــــــــذه ىمــــــــػ أيب طمُمَّ

 

ـــــٌؾ   ـــــح٣مة وٞمٗم ـــــؾ ضب َمً  زم٣ميمززمٝم

 :همٟمصم٣مهب٣م أزمقه٣م 

ــــدَّ  ــــتٛم٘مري ىم ــــؽ ٓ سمً  يــــدي وي

 

 زمــــذيمٝمؾ يمٔمــــز   يمــــٝمس َمـــــ ىمــــّد  

 ل ايمٖمتـــــكـإٞمـــــام ايمذيمـــــ٥م أن يٚمُمـــــ 

 

ـــؾ(  ـــف ايمٌخٝم ـــذيؾ إلم وصم ـــ٣مضم٤م ايم  ؽم

يم٘مـ وفمٝمٜمؿ آصمتامفمل  ،ٔمٝمش وايمًٔملوومد فم٣مٞمك ه٠مٓء ايمُمٔمراء ىم٣ًمئر ايمٛم٣مس َمت٣مفم٤م ايم 

َمـ زم٠مس  ،سمذه٤م زم٘مؾ َمٓم٣مهر احلٝم٣مة آصمتامفمٝم٥م ،سم٠ميمػ حمتقاه َمٖم٣مهٝمؿ َمث٣ميمٝم٥م ىم٣من ؤمٝمٖم٣مً 

وجترد اظمُم٘مالت َمـ إؿم٣مره٣م احلز  ،وؾمٗم٣مء وـمٙمؿ وسمرزمْمٜم٣م زمتح٘مؿ ايمدهر وايمٗمدر وإي٣مم

يمتذَمر َمـ روح يُمت٘مقن َمٛمٜم٣م ؾم٘مقى فم٣مَم٥م جمردة سمٖمرغ ا ،همردي٥م وجتٔمٙمٜم٣م مهقَم٣مً  ،آصمتامفمل

( إلم ايمروَم٣مٞمًٝمكم)واهلرب فمعم ؿمريٗم٥م  ،وسمًٗمْمف دم ايمٔمجز وآؽمتًالم ،ايمثقرة وإرادة ايمتٕمٝمغم

 -ايمُم٘مقى وإضمالم وايمٛمقم يمٙمٗمٖمز همقق ايمقاومع وَمت٣مفمٌف

ك زمٔمض اظمثٗمٙمكم زم٣ميمديـ وايمٖمٗمر دوام ايمٙمٝمؾ ظم٣م يٙمٗمك زم٣ميمٛمٜم٣مر ومتٛمَّ ) :وم٣مل أزمق هالل ايمٔمً٘مري

 -(إيمٝمف دم ىمؾ يقم وظم٣م حيت٣مج ،َمـ ايمٕمرَم٣مء

 :همٗم٣مل أضمد ايمُمٔمراء

ـــــٝمالً أ ـــــقد يم ـــــ٣مر ئم ـــــ٦م ايمٛمٜم  ٓ يمٝم

 

ـــــ٣مهلٚمقم  ـــــٟميت زم ـــــٌح ي ـــــ١من ايمِم  هم
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ـــــؼ هلـــــ٣م ومّمـــــ٣مء  ضمـــــقائ٨م ٓ سمْمٝم

 

ـــــــــ٣مت ايمٕمـــــــــريؿ وٓ رداً    وروفم

وَمـ طمالل هذا ايمقفمل ايمًٌٝمط أو٣مء إدزم٣مء زمٔمض اجلقاٞم٤م ايمًٙمٌٝم٥م َمـ احلٝم٣مة آصمتامفمٝم٥م  

وفمالوم٣مت ايمٛم٣مس زمٔمّمٜمؿ  ،اظم٣مل دم اظمجتٚمع ايمْمٌٗمل همٙمحٓمقا سمٟمشمغم -َمـ طمالل جترزمتٜمؿ ايمٖمردي٥م

 :زمٌٔمض دم فمدة جم٣مٓت َمـ احلٝم٣مة

ضمٝم٧م يًقد ايمٛمٖم٣مق يمألنمٛمٝم٣مء  ،يمٗمد ٓضمٓمقا اظمقاومػ إطمالومٝم٥م اظمزيٖم٥م دم اظمجتٚمع ,أ 

 -وايمٗمًقة فمعم ايمٖمٗمراء

 :٣مً يمْمٝمٖم ٣مً همٛمٝم وم٣مل ازمـ إضمٛمػ يِمقر ذيمؽ سمِمقيراً 

 هُ ل ايمٖمٗمـــغم وىمـــؾ رء وـــدُّ ـيٚمُمـــ

 

ـــــف أزمقاهبـــــ٣م وايمٛمـــــ٣مس   سمٕمٙمـــــؼ دوٞم

ــــراه َمٌٕمقوــــ٣مً   ــــٝمس زمٚمــــذٞم٤م وسم  ويم

 

ــــرى أؽمــــ٣ٌمهب٣م  ــــرى ايمٔمــــداوة ٓ ي  وي

 ،وسمٗمقم فمعم أؽم٣مس َمـ اظمٛمٖمٔم٥م اظم٣مدي٥م ،يٖمِمٙمٜم٣م اظم٣مل ،وا ايمِمداوم٥م َمـ طمالل جترزمتٜمؿأور 

 -وسمٛمٗميض زم٣مٞمٗمّم٣مء هذه اظمٛمٖمٔم٥م

 :هم٣مرس ايمٙمٕمقيوم٣مل أمحد زمـ  ،وهمٜمٚمقا أشمر اظم٣مل دم ايمرؾمقة وسمذيمٝمؾ اظمِم٣مفم٤م وحتٗمٝمؼ ايمرنم٣مئ٤م

ــــــالً  ــــــ٥م َمرؽم ــــــ٦م دم ضم٣مصم  إذا ىمٛم

 

ــــــ٦م هبــــــ٣م ىمَ   ــــــوأٞم ــــــَمُ  ٌػ ٙمِ  مُ رَ ْٕم

 فِ قِصــــــوٓ سمُ  ضم٘مــــــٝمامً  همٟمرؽمــــــْؾ  

 

ــــــٝمؿُ   ــــــدرهؿُ  وذاك احل٘م ــــــق ايم  ه

أـمٜمروا همٝمٜم٣م فم٣مؿمٖمتٜمؿ ٞمحق ايمُمٗم٣مء اإلٞم٣ًمين  ،ىم٣مٞم٦م يمألدزم٣مء َمقاومػ إٞم٣ًمٞمٝم٥م ٞمٌٝمٙم٥م ,ب  

 -وحمٛم٥م ايمّمٔمٖم٣مء واظمٔمذزمكم

 ،اخلٙمٝمٖم٥م يُم٘مق يمف هذا ايمٕمالءإلم  هم٘مت٤م، فمعم ايمْمٌٗم٣متيمٗمد أضمس أزمق ايمٔمت٣مهٝم٥م زمقؿمٟمة ايمٕمالء 

 :ويًتٔمْمٖمف يمٙمٖمٗمراء واظمحت٣مصمكم

ــــــ٣مم ــــــل اإلَم ــــــغ فمٛم ـــــــ َمٌٙم  َم

 

ــــــــــــــف ٞمِمــــــــــــــ٣مئح٣مً    َمتقايمٝم

ـــــــــــٔم٣مر  ــــــــــــ إين أرى إؽم  أؽم

 

ـــــــــ  ـــــــــف ٔم٣مرـ ـــــــــ٥م نم٣ميمٝم  ايمرفمٝم

ـــــــــــزرة  ـــــــــــ٤م ٞم  وأرى اظم٘م٣مؽم

 

ــــــــــ  ــــــــــٝمفـوأرى ايمّم  رورة هم٣مؾم

ضمتك اوْمر  ،٣مق اظمّمٛملايمٔمٚمؾ ايمُمإلم  وىم٣مٞم٦م ـمروف احلٝم٣مة ايمٗم٣مؽمٝم٥م سمدهمع ؽمقاد ايمٛم٣مس 

 -ايمًٔمل ايمُم٣مق دم ؽمٌٝمؾ يمٗمٚم٥م ايمٔمٝمشإلم  ايمٔم٣مصمزون
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 :زمام حيٚمؾ َمـ أشمٗم٣مل ٣مءَ ٛمَ ، همَ أن ي٘مقن مح٣مًٓ إلم  وم٣مل ازمـ ايمروَمل يِمقر أفمٚمك دهمٔمف ايمٔمقز

ـــــ٣مًٓ  ـــــ٦م مح ـــــك رأي ـــــكم ايمٔمٚم  َمٌ

 

 ىمــــــؿ ودم ايمقهــــــدئمثــــــر دم إ 

 فمــــــعم رأؽمــــــف شمٗمــــــالً  حمــــــتٚمالً  

 

 سمّمــــــٔمػ فمٛمــــــف ومــــــقة اجلٙمــــــد 

 يمــــــؽ يم٘مٛمــــــفوَمــــــ٣م اؾمــــــتٜمك ذ 

 

 َمـــــــ ايمٙمــــــ٠مم إلم اجلٜمــــــد همــــــرَّ  

ـــــرَّ   ـــــٔمٖمف هم ـــــعم و ـــــؾ فم  إلم احلٚم

 

ـــــر ايمقنمـــــد  ــــــ ىمٙمحـــــ٣مت اظم٘مث  َم

وومد صمٔمٙمٜمؿ اخلقف َمـ ايمٖمٗمر وايمٖم٣ًمد يٗمٖمقن َمقاومػ َمتٛم٣مومّم٥م َمـ زمٛم٣مهتؿ حيٚمٙمقن هلـ  

 -أو َمـ ـمٙمؿ اظمجتٚمع وهم٣ًمده ،ويتٚمٛمقن هلـ اظمقت خم٣مهم٥م فمٙمٝمٜمـ َمـ احل٣مصم٥م ،ايمٔمْمػ واحل٤م

وىم٣من خيُمك فمٙمٝمٜم٣م نم٣مئٙم٥م ايمٖمٗمر  ،٣مه٣مئمػم فمـ فمْمٖمف فمعم ازمٛم٥م أطم٦م رزمّ ؽمحؼ زمـ طمٙمػ إوم٣مل 

 :همتٚمٛمك هل٣م اظمقت ،زمٔمده

ـــدم ــــ ايمٔم ـــزع َم ـــ٥م َل أصم ـــقٓ أَمٝمٚم  يم

 

ـــؿ  ـــدس ايمٓمٙم ـــ٣مرم ضمٛم  وَل أصمـــ٤م دم ايمٙمٝم

 وزادين رنمٌــــ٥م دم ايمٔمــــٝمش َمٔمرهمتــــل 

 

ـــــرضمؿ  ـــــ٣م ذوو ايم ـــــ٥م جيٖمقه  أن ايمٝمتٝمٚم

 أن يٙمـــؿ هبـــ٣م أضمـــ٣مذر ايمٖمٗمـــر يقَمـــ٣مً  

 

ــؿ  ـــ حل ــؼم فم ــؽ ايمً ــؿ همٝمٜمت ــعم وو  فم

 هتـــقى يمٗمـــ٣مئل وأهـــقى َمقهتـــ٣م ؾمـــٖمٗم٣مً  

 

ـــزَّ   ـــرم ٞم ـــقت أىم ـــرمواظم ـــعم احل  ال فم

وصقر زمديع ايمزَم٣من اهلٚمذاين دم زمٔمض  ،وهمن دواهمٔمف ،وومد صقر اجل٣مضمظ ايمٌخؾ دم فمٌمه 

واٞمتٗمد أزمق ايمٔمالء اظمٔمري صمقاٞم٤م  ،َمٗم٣مَم٣مسمف صمقاٞم٤م َمـ ايمٖم٣ًمد وآضمتٝم٣مل ايمُم٣مئٔمكم دم فمٌمه

يم٘مٛمف ىم٣من ىم٣ًمئر  ،وىم٣من ؾمٔمره َمرآة فمريّم٥م يمٔمٌمه ،هؽمدىمثغمة َمـ ٞمٗم٣مئص فمٌمه وَمٖم٣م

ايمُمٔمراء ٓ جيرد هذه اظمٖم٣مؽمد َمـ َمٓم٣مهره٣م ايمٖمردي٥م يمٝمٔمٚمٚمٜم٣م وجئمٙمٜم٣م َمُم٘مالت يًتٛمٜمض هل٣م 

 -إرادة ايمتٕمٝمغم وايمثقرة

يمٗمد ىم٣من ذيمؽ َم٠ًمويمٝم٥م اصمتامفمٝم٥م ىمٌغمة محؾ أفم٣ٌمءه٣م إدزم٣مء دم ايمٔمٌم احلدي٧م دم ـمروف 

دم َمٔمرىم٥م حترر اجلامهغم َمـ ومٝمقد  ىمٖم٣مضمٝم٣مً  ٣مً ص٣مر إدب ؽمالضمو ،سم٣مرخيٝم٥م ٞمّم٨م همٝمٜم٣م ايمقفمل

 -ايمٓمٙمؿ وايمُمٗم٣مء وايمٔمٌقدي٥م

وفم٣مجلقا خمتٙمػ هذه  (ايمْمٖمقيم٥م ,اظمرأة  ,ايمتممد  ,اجلٜمؾ  ,ايمٖمٗمر )وحتدث إدزم٣مء فمـ 

ضمتك  ،وفم٣مجلقه٣م َمٔم٣مجل٥م هم٣مفمٙم٥م ،ووؤمقا احلٙمقل هل٣م ،همٖمٜمٚمقا أؽم٣ٌمهب٣م ،ايمٗمّم٣مي٣م َمٔم٣مجل٥م دومٝمٗم٥م

 -َمٔمٓمؿ َم٣م ىمت٤م دم ايمٔمٌم احلدي٧م َمـ أدب إٞمام يِم٤م دم اجل٣مٞم٤م آصمتامفملأن  ىمٟمٞمؽ حتس
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 انجبة انشاثـ
 انفظم انقبشش

 االجتبه اإلَغبَِ يف األدة

وومٝمٚمٜم٣م اخلٙمٗمٝم٥م َمـ  ،آصمتامفمٝم٥مو ،اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م همٜمؿ إدزم٣مء َمٛمذ ايمٗمديؿ َمٕم٣مزي احلٝم٣مة وفمالوم٣مهت٣م

وومد فمػم فمـ ذيمؽ  ،رأة َمـ أشمر دم ايمٖم٘مروَم٣م يمالؽمتٕمالل واحلرَم٣من وومٜمر اظم ،طمالل ايمٖمٜمؿ ايمٗمٌقم

 :زمٔمد أن ؾمٔمر زم٣ميمتاميز ايمْمٌٗملرد ضمكم وم٣مل يمزوصمتف ايمُم٣مفمر فمروة زمـ ايمق

ـــــ١مين ـــــٔمك هم ـــــك أؽم ـــــل يمٙمٕمٛم  ذريٛم

 

 رأيــــ٦م ايمٛمــــ٣مس ذهــــؿ ايمٖمٗمــــغم 

ضمكم  ،وأن ايمُم٣مفمر فمٚمرو زمـ َمٔمد َم٘مرب ومد فمػم فمـ ٞمٓمرة ايمٛم٣مس ذات ايم٘مٝمؾ زمٚم٘مٝم٣ميمكم ىمام 

 وم٣مل:

 ضمـــــدأ إذا ومتٙمٛمـــــ٣م وٓ يٌ٘مـــــل يمٛمـــــ٣م

 

ــــ٣مدير  ــــؽ اظمٗم ــــريش أٓ سمٙم ــــ٦م وم  وم٣ميم

 ٞمٔمْمـــك ايمًـــقي٥م َمــــ ؿمٔمــــ يمـــف ٞمٖمـــذ 

 

 غمٞموٓ ؽمــــــقي٥م إذ سمٔمْمــــــك ايمــــــدٞم٣م 

 ،ودم َمًغمة إدب ايمٔمريب دم ايمٔمِمقر ايمالضمٗم٥م ؾم٘م٣م ؾمٔمراء ايمٗم٣ٌمئؾ َمـ ـمٙمؿ اجل٣ٌمة يمألَمقال 

 وَٓمٝم٥م ايمرافمل ايمتل وم٣مهل٣م يمٔمٌد اظمٙمؽ زمـ َمروان طمغم ديمٝمؾ فمعم ذيمؽ:

 ثـــتٜمؿإن ايمًـــٔم٣مة فمِمـــقك ضمـــكم زمٔم

 

ـــقا  ـــقٓود وأسم ـــ٦م ونم ـــق فمٙمٚم ـــل يم  اه

 إن ايمــــــذيـ أَمــــــرهتؿ أن ئمــــــديمقا 

 

ـــــٝمال  ـــــرت همت ـــــ٣م أَم ـــــقا مم  َل يٖمٔمٙم

 ىمذيمؽ َم٣م رهمٔمف أزمق ايمٔمت٣مهٝم٥م َمـ ؾم٘مقى يمٙمخٙمٝمٖم٥م زم٣مؽمؿ ايمٖمٗمراء زم٤ًٌم نمالء إؽمٔم٣مر: 

 َمـــــــ َمٌٙمــــــغ فمٛمــــــل اإلَمــــــ٣م

 

ـــــــــــــ٥م  ـــــــــــــ٣مئح٣ًم َمتت٣ميمٝم  م ٞمِم

ـــــــــــٔم٣مر أإين  ــــــــــــ أرى إؽم  ؽم

 

ـــــــــ  ـــــــــ٥مـ ـــــــــ٥م نم٣ميمٝم  ٔم٣مر ايمرفمٝم

 ؼٚمٗمىمام فمٛمد أيب ايمُمٚم ،إدب صقرة ؿمٕمٝم٣من اظم٣مدة فمعم ايمٗمٝمؿ زمِمقرة هزيمٝم٥موسمقوح٦م دم  

ىمام هق فمٛمد ازمـ ايمروَمل  ،اظمجتٚمعاإلٞم٣ًمن دم وأيب همرفمقن ايم٣ًمد دم ايمٕمقص فمعم طمٖم٣مي٣م 

)ايمٌخالء( وزمديع ايمزَم٣من اهلٚمذاين دم )َمٗم٣مَم٣مسمف( َمـ طمالل سمِمقير  )احلامل إفمٚمك( واجل٣مضمظ
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 ،ىمام صقر ايمٖمٗمر واجلقع ،وص٣مضم٤م ايم٘مري٥م واحلٝمٙم٥م ،٣ٌمن وايمْمٖمٝمقمواجل ،ؾٝماحلامل إفمٚمك وايمٌخ

ىمام همٔمؾ ايمُم٣مفمر اجلزار وإدي٤م أمحد زمـ  ،وآضمتٝم٣مل ،وايمرؾمقة وايم٘مذب ،وايمتممد وايمٖم٣ًمد

 :وم٣مئالً  فمػم فمـ ذيمؽ هم٣مرس

ــــــالً  ــــــ٥م َمرؽم ــــــ٦م دم ضم٣مصم  إذا ىمٛم

 

ــــــ٦م هبــــــ٣م ىمَ   ــــــٌػ وأٞم  َمٕمــــــرم ٙمِ

 همٟمرؽمــــــؾ ضم٘مــــــٝماًم وٓ سمقصــــــف 

 

ــــــدره  ــــــق ايم ــــــٝمؿ ه  ؿوذاك احل٘م

آصمتامفمل وايمًٝم٣مد مه٣ًم َم٣ٌمذًا َمـ و اإلٞم٣ًمين ودم ايمٔمٌم احلدي٧م ص٣مرت ومّم٣مي٣م ايمتحرر 

واظمرض  ،ايمٖمٗمر واجلٜمؾو ،ايمتٚمٝمٝمز ايمٔمٛمٌميحم٣مرزم٥م إلم  ودفمقا ،مهقم ايم٘مت٣مب وايمُمٔمراء

 -وايمْمٖمقيم٥م اظمتممدة

ايمٓمٙمؿ  ورهمع ،همدفمقا يمتحرير اظمرأة ورفم٣مي٥م ايمْمٖمقيم٥م ،وؾمٕمٙم٦م ومّمٝم٥م ايمٓمٙمؿ اإلٞم٣ًمين إدزم٣مء

وفمقم اجل٣مرم  ،وايمٖمرايت وزمدوي اجلٌؾ ،ىم٣ميمرص٣مدم وايمزرىمقم ،وآؽمتٕمالل فمـ ايمٔمامل وايمٖمالضمكم

 ونمغمهؿ- ،وايمٔمٗم٣مد

ٕن إدب ـم٣مهرة اصمتامفمٝم٥م ومم٣مرؽم٥م اصمتامفمٝم٥م  9َم٣م دم إدب اصمتامفمٝم٣مً  َمٔمٓمؿ وي٘م٣مد ي٘مقن

يتٙمٗمك إفمراف جتٚمع اظماصمتامفمٝم٥م وإدب فمّمق دم  إٞم٣ًمٞمٝم٥م وايمٙمٕم٥م َم٠مؽم٥ًم أداهت٣م ايمٙمٕم٥م،

وَمـ ايمْمٌٝمٔمل أن  ،اصمتامفمٝم٥مإٞم٣ًمٞمٝم٥م ويمألدب وـمٝمٖم٥م  ،وخي٣مؿم٤م مجٜمقره َمـ طمالهل٣م ،وايمتٗم٣ميمٝمد

وهذا َم٣م اؽمتدفمك زمحد ذاسمف  ،واظمجتٚمع زم٣مٕدب واإلٞم٣ًمن ،زم٣مظمجتٚمعو ،زم٣مإلٞم٣ًمن يتٟمشمر إدب

 ٞمُمقء فمٙمؿ اصمتامع إدب-

يمٙمخٙمٝمٖم٥م ايمراؾمدي فمقم زمـ أيب  وىم٣من ومدم ايمًٌؼ، وومد جمد ايمُمٔمراء ايمٔمرب ايمٗمّمٝم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

 ؿم٣ميم٤م ريض اهلل فمٛمف ضمكم وم٣مل:

ـــ٣مء ـــؾ أىمٖم ـــ٥م ايمتٚمثٝم ــــ صمٜم ـــ٣مس َم  ايمٛم

 

 أزمــــــــــقهؿ آدم وإم ضمـــــــــــقاء 

ٙمٝم٣م أزمق َم٣ميض يوفمعم رأؽمٜمؿ إ ،وئمد ؾمٔمراء اظمٜمجر ايمٔمريب أىمثر ايمُمٔمراء اضمتٖم٣مء زم٣مإلٞم٣ًمٞمٝم٥م 

 دم ومِمٝمدسمف )ايمْمكم(:

ـــل ـــؽ فمٛم ـــح زمقصمٜم ـــل ٓ سمُم ـــ٣م أطم  ي

 

ــــ٣م همحٚمــــ٥م وٓ أٞمــــ٦م هم   رومــــدَمــــ٣م أٞم
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وومد سمٕمٛمك إدزم٣مء  ،يتحدث إدب فمـ اجلقاٞم٤م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م زمٚمٖمٜمقَمٜم٣م ايمقاؽمع وايمّمٝمؼو

وجمدوا ايمٖمّمٝمٙم٥م ىم٣ميمُمج٣مفم٥م واظمروءة وايم٘مرم وٞمٌمة  ،ايمٔمرب َمٛمذ ايمٗمديؿ زم٣ميمٖمّم٣مئؾ اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

 -اظمٓمٙمقم وايمتٔمٖمػ وايمؼمهمع فمـ ايمُمٜمقات

وضمرزمف  ،تٚمع ودفمقسمف يمإلصالحٔمد اظمٔمري َمـ ايمُمٔمراء ذوي ايمٛمزفم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م يمٛمٗمده اظمجويُ 

يمٙمٚمح٥ٌم زمُم٘مٙمٜم٣م  ايمٔمٌم احلدي٧م ايمدفمقة توؽم٣مد ،وَمُم٣مرىم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م آَٓمٜم٣م ،فمعم ايمممر

 يٗمقل ٞمٔمٚم٥م وم٣مزان: ،وؽمٚمق ايمٛمٖمس ايمٌممي٥م ،احلٝم٣مة واظمقت وحتدث إدزم٣مء فمـ ،ايمٔم٣مم

ـــ٥مً  ـــروح ومٚم ـــ٥م ايم ــــ سمرزم ـــ٦م رم َم  أٓ يمٝم

 

ــر أنمــالرمُٕ    ؾمــٌع صمــقع إرض َمـــ وهم

 حلــ٤م دم ايمٛمــ٣مس رائــ٨مويمــق أن ديـــ ا 

 

ــــَد  رصمحــــ٦ُم   ــــ٣ملِ  وريب فمٌ ــــ٣مل زم٣مظم  اظم

 ٣مه٣م احلٗمٝمٗمل واظم٣ًمواة وايمٔمدايم٥م-احلري٥م زمٚمٔمٛمإلم  وـمٜمرت دفمقات أدزمٝمف 

هم١من اإلٞم٣ًمن هق أذف َم٣م  ،إذا ىم٣من ىمؾ رء دم هذه احلٝم٣مة وايمْمٌٝمٔم٥م شمٚمكم ومجٝمؾ وذيػو

دم ومحٙمٛم٣مهؿ دم ايمػم آ٣م زمٛمل ويمٗمد ىمرَمٛم) :وهذه ايمٔم٣ٌمرة هل سمٖمًغم يمٗمقيمف سمٔم٣ملم ،دم هذا ايم٘مقن

 ،َمـ هٛم٣م ىم٣من اإلٞم٣ًمن هق أضمد اجت٣مه٣مت إدب َمٛمذ ايمٗمديؿ (-ورزومٛم٣مهؿ َمـ ايمْمٝم٣ٌمتوايمٌحر 

ايمدهم٣مع فمـ اإلٞم٣ًمن ورهمع َم٘م٣مٞمتف فمعم هذه ايم٘مرة إلم  وَم٣م يزال إدزم٣مء ئًمقن ،وضمتك يقَمٛم٣م هذا

 ،اخلغم واجلامل٣موم٥م سمٌح٧م فمـ آهم٣مق احل٤م وإروٝم٥م َمـ طمالل فم٣مؿمٖم٥م ص٣مدوم٥م وَمُم٣مفمر دهمّ 

وايمتل  ،ؽمالموفمعم رأؽمٜم٣م اإل ،وسمًتٚمد فمٛم٣مسه٣م َمـ إٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمرؽم٣مٓت ايمًاموي٥م ايمًٚمح٥م

وومد سمرددت أصداء أي٥م ايمٗمرآٞمٝم٥م  ،وفمدم وؤمف دم اظمرسم٥ٌم ايمدٞمٝم٣م ،صم٣مءت يمرهمع ؽمقي٥م اإلٞم٣ًمن

إن  ئؾ يمتٔم٣مرهمقاووم٣ٌم ٞم٣م طمٙمٗمٛم٣مىمؿ َمـ ذىمر وأٞمثك وصمٔمٙمٛم٣مىمؿ ؾمٔمقزم٣مً إي٣م أَي٣م ايمٛم٣مس )ايم٘مريٚم٥م 

 (-سمٗم٣مىمؿأأىمرَم٘مؿ فمٛمد اهلل 

 :ىمت٤م اإلَم٣مم فمقم ريض اهلل سمٔم٣ملم فمٛمف -دم ؽم٣مضم٣مت إدب

ـــ٣مء ـــؾ أىمٖم ـــ٥م ايمتٚمثٝم ــــ صمٜم ـــ٣مس َم  ايمٛم

 

 أزمــــــــــقهؿ آدم وإم ضمــــــــــقاء 

 :وهمٙمًػ اظمٔمري هذا ايمت٣ًموي اإلٞم٣ًمين زمٗمقيمف 

 َمـــراراً  رب حلـــد ومـــد صـــ٣مر حلـــداً 

 

ــــزاضمؿ إوــــداد  ـــــ سم  وــــ٣مضمؽ َم
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 :وىمت٤م ٞمًٝم٤م فمريّم٥م

 ٞمتٗمـــــــ٣مرن ادن َمٛمـــــــل َمًـــــــٙمامً 

 

ـــــف   ومٌـــــؾ أن ئمٙمــــــ ايمٔمٝمـــــ٣من زوايم

ــــويمٛمًـــ  ـــٝمش فر صـــ٣مضمٌكم دم َمٜمٚم  ايمٔم

 

 همٛمْمــــــــقي وهــــــــ٣مده وسماليمــــــــف 

ــٌل  ــدى ضمً ــ٦م ص ـــ ىمٛم ــٝمٟمسمٝمؽ أي  وؽم

 

 همتــــــــدري مج٣ميمــــــــف وصماليمــــــــف 

 :وىمت٤م أزمق َم٣ميض 

ـــل ـــؽ فمٛم ـــح زمقصمٜم ـــل ٓ سمُم ـــ٣م أطم  ي

 

ــــ   همحٚمــــ٥م وٓ أٞمــــ٦م همرومــــد ٣مَمــــ٣م أٞم

ويمٗمد فمػم فمـ هذا اجل٣مٞم٤م  ،ونمغمه َمـ إدزم٣مء إَمثٙم٥م ايم٘مثغمة ،ودم إٞم٣ًمٞمٝم٣مت صمػمان 

 ،اإلٞم٣ًمين إدزم٣مء زمُم٘مؾ ىمٌغم ضمٝم٧م صقروا َمٛم٣مضمل احلٝم٣مة اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وسمٔمٗمٝمداهت٣م وسمُم٣مزم٘م٣مهت٣م

 -وفمػموا فمـ َمقاومٖمٜمؿ جت٣مهٜم٣م



211 

 

 انجبة انشاثـ
 انفظم احلبدُ فشش

 االجتبه انٌعذاَِ يف األدة

 ،وىمره وفمذاب ،ايمقصمداين ايمٕمٛم٣مئل سمٔمٌغم َم٣ٌمذ فمـ َمُم٣مفمر اإلٞم٣ًمن َمـ ضم٤م وضمٛمكمإدب 

أو  سهم٣مً  وومد ي٘مقن َمقوقفمف داطمٙمٝم٣مً  ،ويٚمت٣مز زم٣مٓٞمٖمٔم٣مل ايمٔم٣مؿمٖمل وسمقه٨م ايمذات ،وؽمٔم٣مدة

 اً جمرد همتِمقير ايمْمٌٝمٔم٥م يمٝمس سمِمقيراً  ،نمغم أن ايمُم٣مفمر ئمػم فمٛمف َمـ طمالل إضم٣ًمؽمف زمف ،٣مً طم٣مرصمٝم

ٔمد اٞمٖمٔم٣ميمف زمؾ يرؽمٚمف زم ،٣مً ئمٛمك ايمُم٣مفمر همٝمف زمٟمزمٔم٣مده اظمقوقفمٝم٥م اظمٔمٗمقيم٥م اظمحًقؽم٥م َم٣مدي ٣مً َمقوقفمٝم

 -وَمـ إهمؼ ايمذي يتٌدى يمف أىمثر إشم٣مرة ٕضم٣مؽمٝمًف ،زمف

وفمـ ايمٔمقاؿمػ  ،ايمقصمداين ايمٕمٛم٣مئل سمٔمٌغم ص٣مدق ص٣مف فمـ طمٙمج٣مت ايمٛمٖمس ٕدبوا

َم٣م يًٌغ ايمُم٣مفمر  وىمثغماً  ،ودم سمراشمٛم٣م ايمٔمريب ٞمٕمامت وصمداٞمٝم٥م شمرة ،وآٞمٖمٔم٣مٓت ايمذاسمٝم٥م اخل٣ميمِم٥م

 -َمـ ذاسمف ايمقصمداين فمعم َمقوقفمف ؾمٝمئ٣مً 

أو  ،همٝمجٔمؾ ايمْمٌٝمٔم٥م سمُم٣مرىمف آَٓمف وأهمراضمف ضمتك يمٝمٛمدَم٨م هب٣م ،ايمتُمخٝمصإلم  ٔمٚمدوهق ي

 -سمٛمدَم٨م زمف دم ىمؾ َمقضمد

ويٌٗمك زمٚمٔمزل فمـ  ،هم١مٞمف ٓ يٛمحٌم دم ذات ص٣مضمٌف، ٣مً أو ؾمخِمٝم وَمٜمام ىم٣من إدب وصمداٞمٝم٣مً 

ل همٙمٝمس إدي٤م دودة احلرير ايمت ،احلرىم٣مت ايمٖم٘مري٥م وآصمتامفمٝم٥م ايمتل سمٛمُمٟم دم زمٝمئ٥م ومتس ضمٝم٣مسمف

 ،زمؾ هق يمقضم٥م ضم٣ًمؽم٥م يرسمًؿ فمٙمٝمٜم٣م َم٣م حيٝمط زمف َمـ َم٠مشمرات ،سمرومد همٝمف سمٛم٨ًم ضمقل ٞمٖمًٜم٣م ومػماً 

 -ذات روفم٥م وسمٟمشمغم شمؿ سمٓمٜمر يمٙمٛم٣مس رؽمقَم٣مً  ،همتٚمتزج زمٛمٖمًف

أَمتف ضمكم جيده٣م إلم  زمؾ يتٔمداه٣م ،وومد ٓ يٗمػ إضم٣ًمس ايمُم٣مفمر ايمدومٝمؼ زم٣مَٕل فمٛمد ٞمٖمًف

ىمام  ،وهق أَل يٛمٌٔم٧م َمـ ومٙمٌٜم٣م وصٚمٝمٚمٜم٣م ،اً َمر ٣مً وسمًتُمٔمر َمٛمف أظم ،سمرزح حت٦م ىم٣مزمقس آؽمتٔمامر

 -يٛمٌٔم٧م أظمف َمـ ومٙمٌف وصٚمٝمٚمف

ٕن  9همٚمٔمٓمؿ ايمُمٔمر ايمروَم٣مٞمز ؾمٔمر وصمداين ،وزم٣مب ايمقصمداٞمٝم٣مت زم٣مب ؾمديد آسم٣ًمع

وإذا ىم٣من زمٔمض ايمُمٔمراء ٓ هؿ يمف إٓ  ،فمقاؿمػ ايمٛمٖمس اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م سمتجدد زمتجدد إي٣مم واحلٝم٣مة
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هم١من هذه احل٣مل ومد سمٕمغمت زمٔمد اٞمتِم٣مر  ،َمـ واحلٝم٣مة وايمتٚمردزم٧م يمقافم٨م ايمٛمٖمس وايمُم٘مقى َمـ ايمز

مم٣م  ،ايمثقرات ايمٔمرزمٝم٥م دم اظمٝمداٞمكم ايمداطمقم واخل٣مرصمل زمٔمد سمٌٛمٝمٜم٣م ايمٗمّم٣مي٣م ايمٔمرزمٝم٥م دم ؾمتك اظمٝم٣مديـ

وسمٙمٜم٤م َمُم٣مفمرهؿ وحترك ؿمٚمقضمٜمؿ ظمجد  ،يمُمٔمراء َم٣مدة نمزيرة سمثغم مح٣مؽمتٜمؿأوصمد يمدى ا

همتٕمغمت ايمٛمٕمٚم٥م احلزيٛم٥م يمدى  ،ؾم٣مَمٙم٥م يمٙمقؿمـ ايمٔمريبوسمُمٔمرهؿ زمٚمًتٗمٌؾ زم٣ًمم ووضمدة  ،أَمتٜمؿ

شمٚم٥م جم٣مل ٓصمؼمار وَل ئمد  ،وٓ اظمًتٗمٌؾ َمٔمتامً  ،وَل ئمد إهمؼ َمٓمٙمامً  ،ايم٘مثغم َمـ اجلٝمؾ ايمِم٣مفمد

 -ؽمٝمٜمؿ إٓ ومٙم٥م ران ايمٝمٟمس فمعم أهمئدهتؿآأضمزاهنؿ وٞممم َم
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 انجبة انشاثـ
 انفظم انضبَِ فشش

 االجتبه انٌعين يف األدة

جت٣مه ايمقؿمٛمل دم إدب فمـ آجت٣مه ايمٗمقَمل دم َمٔمٓمؿ َمراضمؾ اجلٜم٣مد وايم٘مٖم٣مح َل يٛمٖمِمؾ آ

همٗمد زمٗمل ايمُمٔمراء وإدزم٣مء  ،فمعم ايمرنمؿ َمـ ىمٖم٣مح إومْم٣مر ايمٔمرزمٝم٥م َمٛمٖمِمٙم٥م ،ود اظمًتٔمٚمر

 :فمعم اجلٛم٥م ضمتك أن ؾمقومل ومد صمٔمؾ وؿمٛمف َمٖمّمالً  ،يداهمٔمقن فمـ أوؿم٣مهنؿ

 وؿمٛمـــل يمـــق ؾمـــٕمٙم٦م زم٣مخلٙمـــد فمٛمـــف

 

ــــف دم اخل  ــــ٣مزفمتٛمل إيمٝم ــــٞم ــــد ٞمٖمً  لـٙم

 
ويمٗمد فم٘مس إدب ايمٔمريب َمٛمذ َمْمٙمع فمٌم ايمٛمٜمّم٥م ٞمّم٣مل اإلٞم٣ًمن ايمٔمريب دم َمقاصمٜم٥م 

وسمٕمٛمك زم٣مٓٞمتِم٣مرات  ،فمعم اجلٜمؾ وايمتخٙمػ وايمتجزئ٥م وؾمـ ضمرزم٣مً  ،آؽمتٔمامر وايمِمٜمٝمقٞمٝم٥م

 ،وضمكم اٞمتٜم٦م احلرب ايمٔم٣مظمٝم٥م زمرزت َمٔمْمٝم٣مت صمديدة فمعم ايمِمٔمٝمديـ ايمٔم٣مظمل وايمٔمريب -ايمٔمرزمٝم٥م

همٔمعم ايمِمٔمٝمد ايمٔم٣مظمل  -ودم إدب ايمٔمريب زمخ٣مص٥م ،٣م ايمٔمٚمٝمٗم٥م دم احلٝم٣مة ايمٔمرزمٝم٥م زمٔم٣مَم٥مىم٣من هل٣م آشم٣مره

وـمٜمرت ومقى صمديدة سم٣ًمٞمد  ،طمرصم٦م اإلَمػماؿمقري٣مت آؽمتٔمامري٥م َمـ احلرب َمٛمٜم٘م٥م ايمٗمقى

 -ضمرىم٣مت ايمتحرر ايمقؿمٛمل دم سافمٜم٣م َمع ومقى آؽمتٔمامر

٣م َمـ زمراشمـ آؽمتٔمامر ايمذي وفمعم ايمِمٔمٝمد ايمٔمريب اٞمتزفم٦م َمٔمٓمؿ إومْم٣مر ايمٔمرزمٝم٥م اؽمتٗمالهل

زرع ايم٘مٝم٣من ايمِمٜمٝمقين دم همٙمًْمكم يمٝمقومػ َمد احلرىم٥م ايمثقري٥م ايمتل أطمذت هتدد َمِم٣محلف إلم  جلٟم

 -وطمْمْمف آؽمتٔمامري٥م

إلم  إذ ص٣مر احل٘مؿ زمٔمد آؽمتٗمالل 9وفمعم ايمِمٔمٝمد ايمداطمقم زمدأ حيدث دم اظمجتٚمع همرز فمٚمٝمؼ

همٟمطمذت سمُمدد ؽمٙمْمتٜم٣م فمعم  ،ايمٗمقَمل ٙم٥م ايمتل ىم٣مٞم٦م سمتزفمؿ ضمرىم٣مت ايمٛمّم٣ملايمٖمئ٣مت اظمًتٕمِ 

وسمٔمٚمؾ فمعم متقيف فمالوم٣مهت٣م َمع آؽمتٔمامر، همدطمٙم٦م اجلامهغم دم  ،ومتٔمـ دم اؽمتٕمالهل٣م ،اجلامهغم

ٜم٥م طم٣مرصمٝم٥م ٌوصم ،صمٌٜم٥م داطمٙمٝم٥م سمٗم٣موم همٝمٜم٣م ومقى آؽمتٕمالل :َمٔمرىم٥م ؾم٣مَمٙم٥م حت٣مرب فمعم صمٌٜمتكم

 -حت٣مرب همٝمٜم٣م ومقى آؽمتٔمامر وسمًٗمط َمٔم٣مهداسمف وأضمالهمف
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يًتقفم٤م َمّمٚمقن اظمرضمٙم٥م اخلْمغمة  ىمٖم٣مضمٝم٣مً  ومع اجلديد صمٔمؾ يمألدب دوراً هذا ايمقا

 -وَل سمٌؼ َمقاومػ إدزم٣مء ىم٣مهمٝم٥م زمٖمرديتٜم٣م واٞمٖمٔم٣مهل٣م ايمٔمّمقي ايمٔم٣مزمر وسمردده٣م ،وسمْمٙمٔم٣مهت٣م

ويتًٙمح زمرؤي٥م أىمثر  ،َمـ أدب صمديد حيٚمؾ أفم٣ٌمء اظم٠ًمويمٝم٥م ايمت٣مرخيٝم٥م ٓزمدأَم٣مم ذيمؽ ىم٣من 

هم٘م٣من إدب ايمقؿمٛمل اظمٙمتزم ايمذي يدرك  ،الزم٥مويٗمػ َمقاومػ أىمثر ص ،٣مً وصدوم ؾمٚمقًٓ 

ويُم٣مرىمٜم٣م دم ٞمّم٣مهل٣م َمـ أصمؾ  ،وئم٣ميش جت٣مرب اجلامهغم ايم٘مػمى وىمٖم٣مضمٜم٣م ،اظم٠ًمويمٝم٥م ايمت٣مرخيٝم٥م

فمـ ايمقؿمـ وؽمٝم٣مصمف ضمتك أصٌح ه٣مصمس ايمقؿمـ طم٣مؿمر ايمُم٣مفمر  حتٗمٝمؼ أهداهمٜم٣م ايم٘مػمى- َمداهمٔم٣مً 

 ودم ذيمؽ وم٣مل أضمد ايمُمٔمراء: ،وديٛمف

ـــــل أن  ـــــ٣م وؿمٛم ـــــ٦م ي ـــــأمتٛمٝم  قنىم

 

 ْمــــــ٣مًء يٕمْمٝمــــــؽ دم اهلــــــ٣مصمرةنم 

 -ٓ يتجزأ َمـ إنمراض ايمُمٔمري٥م احلديث٥م أصٌح صمزءاً  ،وه٘مذا أصٌح ايمُمٔمر ايمقؿمٛمل 
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 انجبة اخلبيظ
 انفظم األًل

 دلغزمجما األدة ًاعزششاف

َم٣م زال دأب اإلٞم٣ًمن َمٛمذ وصمد فمعم هذه إرض وهق حي٣مول اىمتُم٣مف َم٣م ضمقيمف 

ايمتقومٔم٣مت )و (ادفم٣مء فمٙمؿ ايمٕمٝم٤م ,ايمُمٔمقذة  ,ايمًحر ) َمـ طمالل وؽم٣مئؾ فمدة واؽمتمماهمف

واؽمتمماف اظمًتٗمٌؾ  ،وإن زمٗمٝم٦م ايمتقومٔم٣مت ايمٌممي٥م ،ويمٝمس ايمٛمٌقي٥م ،ايمٌممي٥م (وايمتٛم٠ٌمات

 ،إٓ أن إدب اختذ َمـ ومّمٝم٥م آؽمتمماف حمقرًا يمف وأصٌح َمْمٙم٣ًٌم أؽم٣مؽمٝم٣مً  ،نمغم وم٣مؿمٔم٥م

 ،٣مم آؽمتمماف وَمٖمت٣مح ايمٔمٙمؿ اخلٝم٣مل ايمٔمٙمٚمل وإديبوئمد ايمٔمٙمؿ هق ايمٌقازم٥م اظمممفم٥م أَم

ايمْم٣موم٥م  ياظمحٌقس دم ومٚمٗمؿ ذ (اظم٣مرد اجلٛمل)همٖمل ومِمص أيمػ يمٝمٙم٥م ويمٝمٙم٥م زمرزت ؾمخِمٝم٥م 

زم٣موي٥م ايمتل ٓ قن اظمث٣ميمٝم٥م ايمْمىمام حتدث أدزم٣مؤٞم٣م فمـ اظمد ،اجل٣ٌمرة إذا َم٣م أهمٙمت٦م َمـ ؽمجٛمٜم٣م

 -ىمتٌقا دم هذه ايمٗمّمٝم٥مو همٝمٜم٣م،َم٘م٣من يمٙمٓمٙمؿ 

همٙمًْمكم( زمٟمن اظمًتٔمٚمريـ يمـ يؼمىمقا زمٕمداد زمٔمد )( م دم ومِمٝمدة 5818)اجلقاهري همٗمد سمٛمٌٟم 

 :وٓ احلرم ،وٓ ايمٌٝم٦م ،همٙمًْمكم

ــ ــتْمٔم٦م ٞمُم ــق اؽم ــ٣مـيم ــزن وإظم  رت احل

 

ـــقدًا ىمـــام فمٙمـــام  ـــعم همٙمًـــْمكم َمً  فم

 ؽمـــــٝمٙمحٗمقن همٙمًـــــْمكم زمٟمٞمـــــديمس 

 

 وئمْمٖمـــقن فمٙمٝمٜمـــ٣م ايمٌٝمـــ٦م واحلرَمـــ٣م 

ــــــ٥م  ــــــدادًا وصمٙمٗم ــــــٙمٌقٞمؽ زمٕم  ويً

 

ـــــامً   ـــــؽ ٓ حل ـــــام ويؼمىمقٞم  وٓ وو

ايمِمٙمح زمكم َمٌم وإهائٝمؾ  (ٓ سمِم٣ميمح)ٞمٗمؾ دم ومِمٝمدسمف دوىمذيمؽ اؽمتممف ايمُم٣مفمر أَمؾ  

 -شمالشمكم فم٣مَم٣مً ومٌؾ 

 ال رظبحل

(5) 

 ٓ سمِم٣ميمْح!

 ويمق َمٛمحقك ايمذه٤م --
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 أسمرى ضمكم أهمٗمٟم فمٝمٛمٝمؽ

 شمؿ أشم٦ٌم صمقهرسمكم َم٘م٣مهنام--

 هؾ سمرى--؟

 هل أؾمٝم٣مء ٓ سمُمؼمى--:

 ذىمري٣مت ايمْمٖمقيم٥م زمكم أطمٝمؽ وزمٝمٛمؽ،

 زم٣ميمرصمقيم٥ِم، ,همجٟمًة  ,٘مام ًُّ ضم

 هذا احلٝم٣مء ايمذي ي٘م٦ٌم ايمُمقق-- ضمكم سمٔم٣مٞمُٗمُف،

 يمتٟمٞمٝم٤م أَم٘مام-- ,َمٌتًٚمكم  ,ايمِمٚم٦ُم 

 وىمٟمٞم٘مام

 َم٣م سمزآن ؿمٖمٙمكم!

 سمٙمؽ ايمْمٚمٟمٞمٝمٛم٥م إزمدي٥م زمٝمٛم٘مام:

 ؽمٝمٖم٣مِن ؽمٝمَٖمَؽ-- أنَّ 

 صقسم٣مِن صقسَمَؽ 

:  أٞمؽ إن َم٦مَّ

 يمٙمٌٝم٦م رب  

 ويمٙمْمٖمؾ أْب 

 ٣مًء؟َم ,زمكم فمٝمٛمٝمؽ ,هؾ يِمغم دَمل 

 أسمٛمًك ردائل اظمٙمْمََّخ زم٣ميمدَم٣مء--

 َزًة زم٣ميمٗمِم٤م؟َمْمرَّ  ٣مً شمٝم٣مزم ,همقق دَم٣مئل ,سمٙمٌس 

 إهن٣م احلرُب!

 ومد سمثٗمؾ ايمٗمٙم٤َم--

 يم٘مـ طمٙمٖمؽ فم٣مر ايمٔمرب

 ٓ سمِم٣ميمْح--

 وٓ سمتقخَّ اهلرب!
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ىم٣من ايمتٖم٘مغُم دم اظمًتٗمٌؾ أضمَد أهّؿ اهلقاصمس ايمتل ؾمٕمٙم٦م همِْ٘مر اإلٞم٣ًمن َمٛمذ زمداي٥م وومد 

ه يرُصد دائاًم احلقادث ايمتل سمدور ضمقيمف، رض ضمتك أن، همٓمّؾ سمٖم٘مغمُ ؽمْمح إ ـمٜمقره فمعم

وئمٚمؾ فمعم اؽمتمماف ايمتٕمغّمات اظمًتٗمٌٙمّٝم٥م اظمتقومٔم٥م دم َمٔمٓمؿ إضمٝم٣من َمـ أٞمُمْمتِف هق ٞمٖمًف دم 

َمًتٔمٝمٛم٣ًم زم٣مظمًتجّدات ايمتل سمالزم ـمٜمقَر هذه ايمتٕمغّمات دم إضمداث  ،خمتَٙمػ جم٣مٓت احلٝم٣مة

 رى-سمٕمغّماٍت وَمًتجّداٍت أطم

ئمّرف ايمٔمٙمامء اؽمتمماَف اظمًتٗمٌؾ زمٟمّٞمف ايمتٌٌّمُ زم٣ميمُم٠مون اظمًتٗمٌٙمّٝم٥م ظمجتٚمع َمٔمكّم َمـ ضمٝم٧ُم 

َمقومُٔمف دم اظمجتٚمع ايمدورّم، وَم٣م َي٠ُمول إيمٝمف ضم٣مُل ايمٌمم دم ذيمؽ اظمجتٚمع- وآهتامم زم٣مؽمتمماف 

أو فمعم ايمٔمٌم احلدي٧م، همٗمد ىم٣مٞم٦م  ،اظمًتٗمٌؾ يمٝمس َمٗمِمقرًا فمعم اظمجتٚمٔم٣مت ايمٕمرزمّٝم٥م

ٌّئف ا، ف َمًتٗمٌٙمِٜم٣مىم٣مهّم٥م ؾمديدة ايمقيمع دائاًم زمتٔمرِّ  اظمجتٚمٔم٣مُت   -يمٗمَدُر ٕفمّم٣مئٜم٣موَم٣م خي

اّدفم٣مء إلم  وَل يذه٤م أضمٌد َمـ ه٠مٓء ايم٘مت٣ّمب اظمٖمّ٘مريـ، أو َمـ اظمتخِّمِمكم دم فمٙمؿ اظمًتٗمٌؾ

 -ٌت( وأضم٘م٣مٌم أطمغمٌة وم٣مؿمٔم٥مٌ أّن َم٣م يِمُدر فمٛمٜمؿ َمـ آراٍء أو سمقوّمٔم٣مٍت هل )ٞمٌقءا

ورّي٣ًم يمتحٗمٝمؼ ايمتقاؤم دم اؽمتمماَف اظمًتٗمٌؾ أصٌح َمْمٙم٣ًٌم أؽم٣مؽمّٝم٣ًم وض ون أنَّ يرى ايم٘مثغمو

 لُّ اِف اظمًتٗمٌِؾ هم٣مخلٝم٣مُل ايمٔمٙمٚماؽمتممإلم  وإذا ىم٣من ايمٔمٙمُؿ هق ايمٌّقازم٥َم ايمتل سمٖميض صٔمدة-ىمّؾ إ

ت وخمؼمفم٣مايمذي ُيمِمُع يمٛم٣م آهم٣مق صقٍر َمتخٝمَّٙم٥ٍم يمقاومٍع َمٛمُمقٍد وهمَِ٘مٍر َمتٖمّردة  ايمذهٌلُّ  هق َمٖمت٣مضُمٜم٣م

 َمٖمٝمدة-

همٖمل ضم٘م٣مي٣مت أيمػ يمٝمٙم٥ٍم ويمٝمٙم٥م  وصقِره، زمتِمقيِر آهم٣مق اظمًتٗمٌؾ اإلٞم٣ًمينِّ إدُب  وومد اهتؿَّ 

ٗمٚمف سمِمٌُح ( اظمحٌقَس دم وُمْٚمُٗمؿ، ايمذي إذا حتّرر َمـ ومٚمو)اجلٛملَّ  َر أصمداُدٞم٣م ايمٗمدَم٣مُء )اظم٣مرد(صقَّ 

٣ٌّمرٌة حيْمِّ  زم٣ًمُط ايمريح واظمرآُة ايمًحرّي٥م َم٣م همقق ر اظمدن، ويْمغُم دَمِّ ؿ هب٣م احلِمقَن وييمف ؿم٣موم٥ٌم صم

َّٓ ٞمتٝمج٥ًم إلفمامل ايمِٖمْ٘مر واخلٝم٣مل دم ؽمٌٝمؾ ايمٌح٧م فمـ فم٣مَلٍ صمديد سمتّحّٗمؼ هلؿ همٝمف وؽم٣مئُؾ  ،ىم٣مٞم٦م إ

ىمام سمِمّقروا اظمدَن ايمْمقزم٣موّي٥َم ايمتل يٛمتٖمل همٝمٜم٣م ايمٓمٙمؿ، ويًقد ايمٔمدُل، وسمتقاهمر همٝمٜم٣م ىمّؾ  ايمًٔم٣مدة-

 -ايمًٔم٣مدة وايمٖمردوس َُمٔمْمٝم٣مِت 
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 بة اخلبيظانج
 ضبَِانفظم ان

 األدة ًركبيم انفنٌٌ

 طم٣مص٥م زمكم ايمُمٔمر وايمرؽمؿوسمراؽمٙمٜم٣م و ،ؿمرح زمٔمض ايمدارؽمكم ومّمٝم٥م وضمدة ايمٖمٛمقن

 زم٣مفمت٣ٌمر أن ىمؾ هذه ايمٖمٛمقن َيدف نم٣ميم٣ًٌم يمٙمٖم٣مئدة واظمتٔم٥م واجلامل- ،وايمرواي٥م واظمنضمٝم٥م ٣ماظمقؽمٝمٗمو

ضمٝم٧م  ،ؼ زمف إدب وطم٣مص٥م ايمُمٔمريتٔمٙمٗم٣من زم٣ميمٛمُم٣مط ايمٖمٛمل احلز ايمذي يتٔمٙم ٣مهم٣ميمرؽمؿ واظمقؽمٝمٗم

 ٣م،أو اظمقؽمٝمٗم ،يمرؽمؿ أو ايمٛمح٦موومد يًتٚمد ايمُمٔمر ٞمِمف َمـ ا ٣م،َمقؽمٝمٗمإلم  يٚم٘مـ أن يٛمٗمٙم٤م إدب

وطم٣مص٥م ايمُمٔمر ايمتِمقيري جتٔمٙمف  ،إفمامل ايمٖمٛمٝم٥م َمقوقفم٣مت يمٙمُمٔمر ىم٣ميمرؽمؿ زم٣ميم٘مٙمامت ّد ٔموومد سم

اإليٗم٣مع وايمتٗمْمٝمع ) وايمداطمٙمٝم٥م (٥مايمقزن وايمٗم٣مهمٝم)اخل٣مرصمٝم٥م  ٣موي٘مقن ايمُمٔمر فمعم اظمقؽمٝمٗم ،ومريٛم٣ًم يمٙمرؽمؿ

 -إيٗم٣مفم٣مً و وايمُمٔمر ي٘م٤ًم ايم٘مٙمامت زم٣ميمقزن ٞمٓم٣مَم٣مً  (وايمتقازن وصمرس احلرف

وسم٘م٣مَمؾ ايمٖمٛمقن أو سمآزره٣م ئمٛمل أن اظمقوقع ايمقاضمد يٚم٘مـ أن ئمػم فمٛمف زمتٔمدد أؾم٘م٣مل 

وضمٖمر وَمٔمامر- وومِمٝمدة ايمٌحؼمي ايمُمٜمغمة زم٣ميمًٝمٛمٝم٥م  ،ورؽمؿ وٞمح٦م ،ايمٖمٛمقن َمـ ؾمٔمر ورواي٥م

  وهل سمِمقر َمٔمرىم٥م زمكم ايمٖمرس وايمٝمقٞم٣من- ،يمقضم٣مت صمداري٥مإلم  سمتحقل

 دم ىمؾ ؽمْمقره فمـ سم٘م٣مَمؾ ايمٖمٛمقن هق ىمت٣مب إنم٣مين ٕيب أَم٣م أول ىمت٣مب فمريب ومديؿ فمػمَّ 

شمؿ يروي ؾمٝمئ٣ًم فمـ ـمروف ٞمٓمؿ  ،ايمٖمرج إصٖمٜم٣مين: هم٘مت٣مب إنم٣مين يقرد ايمٛمص ايمُمٔمري

شمؿ يقرد ايمٛمقسم٥م اظمقؽمٝمٗمٝم٥م ىمام  ،وي ومِم٥مايمٗمِمٝمدة، شمؿ يروي ؾمٝمئ٣ًم فمـ أطم٣ٌمر ص٣مضمٌٜم٣م، أي أٞمف ير

أَم٣م ايمٖمـ ايمٔمريب   ك هبذه ايمٗمِمٝمدة-شمؿ يقرد إصٖمٜم٣مين اؽمؿ اظمٕمٛمل ايمذي سمٕمٛمَّ  ،فمرهمٜم٣م ايمٔمرب

رؽم٣مم  ,وَمـ زمكم ه٠مٓء ايمرؽم٣مم ايمُم٣مفمر ايمراضمؾ صالح صم٣مهكم ،احلدي٧م همٗمد أشمراه ىم٣ٌمر ايمٖمٛم٣مٞمكم

هن٣مي٥م ضمٝم٣مسمف، وهذا ايمرؽم٣مم ايمٛم٣مزمٕم٥م هق وضمتك  ،ايم٘م٣مري٘م٣مسمغم إول دم َمٌم دم ضمٗم٥ٌم اخلٚمًٝمٛمٝم٣مت

 -,واهلل زَم٣من ي٣م ؽمالضمل ,وأصٌح٦م ٞمُمٝمد َمٌم ايمقؿمٛمل ،ٞمٖمًف ص٣مضم٤م ومِمٝمدة نمٛمتٜم٣م أم ىمٙمثقم

 9ايمٖمٛمقن يٛمغم ؾمٚمٔم٥م دم ؿمريؼ أطمر ٕن ىمؾ همـ َمـ 9إن سم٘م٣مَمؾ ايمٖمٛمقن أَمر َمٌدع وطمالق

 ،ل ايمُمٔمر وايمرواي٥مَمـ طمال ،ّم٣مح صقرة ىم٣مَمٙم٥م وَمُمقوم٥م فمـ احلٝم٣مةإيإلم  يمٛمِمؾ دم هن٣مي٥م اظمْم٣مف

 وايمًٝمٛمام واظمقؽمٝمٗم٣م وايمٖمٙمًٖم٥م- ،واظمنح وايمرؽمؿ
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 انجبة اخلبيظ
 ضبنشانفظم ان

 احلْبح ًانفٍ ًاجلًبل ًاألدة

 ،ايمٖمٙمًٖم٥مو َمـ فمٙمامء إدب وايمٛمٖمس وايمٖم٘مر ضمٓمل ايمٖمـ دم ايمٔمٌم احلدي٧م زم٣مهتامم ىمٌغم

 دراؽم٥م َم٣م يتِمؾ زم٣مٕدب ىمٌغمًا َمـ فمٙمامء ايمٛمٖمس وإدب ومد رىمز اهتامَمف فمعم ضمتك أن فمدداً 

وـمروف  ،وذيمؽ يمٖمٜمؿ َمٔمٛمك اإلزمداع وآزمت٘م٣مر واخلٙمؼ ايمٖمٛمل ،وايمٖمـ زم٘مؾ سمٖمِمٝمالسمف وصمزئٝم٣مسمف

 -هذا آزمت٘م٣مر وفمقاَمؾ ٞمُم٣مؿمف

همٗمد  ،وزم٣ميمرنمؿ َمـ أن وصمٜم٣مت ايمٛمٓمر خمتٙمٖم٥م زمكم ايمٔمٙمامء دم سمٔمٙمٝمؾ ـم٣مهرة اإلزمداع إديب

ع ايمٖمـ وسمْمٙمٔم٣مسمف دم احلٝم٣مة سم٘مدؽم٦م جمٚمقفم٥م َمـ ايمدراؽم٣مت ضمقل ذيمؽ ىمُمٖم٦م فمـ واوم

 -وأشمره دم سمْمقر اظمجتٚمٔم٣مت اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ،وزمقافم٧م إدب

يمٗمد ارسمٌط اإلٞم٣ًمن َمٛمذ وصمقده فمعم هذه إرض زمٚمٖمٜمقم ايمٖمـ وإدب وفمالومتٜمام زم٣مجلامل 

ىمٚمٖمٜمقم حيت٣مج إيمٝمف ايمدارس وايمٛمص  (همٛمل)وَم٣م هق  (مج٣مرم)ز ايمٔمٙمامء زمكم َم٣م هق وَمٝمَّ  ،واحلٝم٣مة

ّمٖمك فمعم َمقوقع َم٣مدي يمتحٗمؼ يمدى ايم٣ٌمضم٧م ٣مر أن اجلامل صٖم٥م َمٔمٛمقي٥م سمُ فمعم افمتٌ، اظمدرس

هدهمٜم٣م حتٗمٝمؼ اجلامل دم اإلٞمت٣مج َمـ طمالل  ،زم٣ميمٗمٌقل وايمرو٣م وايمراضم٥م وايمٖمٛمقن زمحد ذاهت٣م ؾمٔمقراً 

ذيمؽ أن اإلزمداع ايمٖمٛمل زمحد ذاسمف همٔم٣ميمٝم٥م إٞم٣ًمٞمٝم٥م هدهمٜم٣م حتٗمٝمؼ  9اؽمتخدام أدوات ذات سمٗمٛمٝم٥م َمٔمٝمٛم٥م

 -َم٣م هق مج٣مرم

زمٖمٔمؾ َم٣م وم٣مم زمف َمـ ٞم٘مقص دم خم٣ميمٖم٥م َم٣م أَمره اهلل  ٣مً د اإلٞم٣ًمن فمعم هذه إرض َمٟمزوَميمٗمد وصم

وَمـ شمؿ زمدأ زمٌٔم٧م رؽم٣مئؾ  ،إرضإلم  ويٛمزل ،مم٣م صمٔمٙمف ئم٣موم٤م 9سمٔم٣ملم زمف دم فمدم ؿم٣مفم٥م إزمٙمٝمس

وأطمذ  ،زمممي٥م حتٚمؾ آَٓمف وآَم٣ميمف وَمقومٖمف َمـ احلٝم٣مة وايم٘مقن وايمْمٌٝمٔم٥م َمتٚمثٙم٥م زم٣ميمٖمـ وإدب

ويٌدو أن اإلٞم٣ًمن ايمذي يتقلم  -فمـ يمقافمجف وأؾمقاومف وفمقاؿمٖمف زمُم٘مؾ مج٣مرم وهمٛمل اإلٞم٣ًمن ئمػم

أىمثر  َمٔمٝم٣مري٣مً  ٣مً وافمتػم أن ايمٖمـ يٚمثؾ فم٣مظم ،أو إدي٤م ،زم٧م ؾم٘مقى زمٛمل صمٛمًف اختذ ؽمٚم٥م ايمٖمٛم٣من
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ٕن هذا ايمٖمـ ئمػم فمـ َمٓمٜمر ايمروح اإلٞم٣ًمين ايمراومل ايمذي ي٠مرخ  9رومٝم٣ًم َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م إطمالومٝم٥م

 -ٞم٣ًمن فمعم هذه إرض مج٣ميمٝم٣مً وؾمٔمقري٣مً يمرهمع ضمٝم٣مة اإل

وصمٔمٙمٛم٣م ٞمٗمٌؾ هبذه  ،وزم٧م همٝمٛم٣م روح اخلغم واظمح٥ٌم ،يمٗمد محؾ إيمٝمٛم٣م ايمٖمـ وإدب مج٣ميمٝم٥م احلٝم٣مة

 -احلٝم٣مة فمعم فمالهت٣م وَم٣ًموئٜم٣م وٞم٘مراهن٣م يم٘مثغم َمـ أهمٔم٣ميمٛم٣م

ايمذي همْمرة اإلٞم٣ًمن إولم ذيمؽ اظمخٙمقق اظمت٣ًمَمل إلم  دفمقةً  وه٘مذا همٗمد حتقل ايمٖمـ وإدب

 :ويم٣ًمن ضم٣ميمٛم٣م يردد ومقل أَمٝم٥م زمـ أيب ايمِمٙم٦م ،وأصٌح حيٙمؿ زم٣محلٝم٣مة إولم ،ئٌم٧م ضمٝم٣مة احلٙمؿ

 ىمــــؾ فمــــٝمش وإن سمْمــــ٣مول يقَمــــ٣مً 

 

 َمٛمتٜمـــــــك أَمـــــــره إلم أن يـــــــزوٓ 

 يمٝمتٛمــــل ىمٛمــــ٦م َمــــ٣م ومــــد زمــــدا رم 

 

ــــقٓ  ــــك ايمقفم ــــ٣مل أرفم  دم رؤوس اجلٌ

ــذر  ــؽ واضم ــ٤م فمٝمٛمٝم ــقت ٞمِم ــؾ اظم  اصمٔم

 

ـــدهر   ـــ٥م ايم ـــ٣منمقيم ـــرىم ـــقٓ كَ ن ده  نم

وص٣مر َمـ  ،َمقومػ َمـ احلٝم٣مة واظمقت وايمذات وأطمرإلم  ا حتقل ايمٖمـ وإدبوه٘مذ 

وايمتل ومد يتخعم فمٛمٜم٣م دم ىمثغم َمـ  ،أهداف حتٗمٝمؼ احل٘مٚم٥م َمغماث اإلٞم٣ًمن فمعم هذه احلٝم٣مة

هم١مٞمٛمل أفمتػم ايمٖمـ ، إن احل٘مٚم٥م هل َمغماث اجلقع :وإذا ىم٣من ايم٘مثغم َمـ ايمٛم٣مس يٗمقل -َمًغمسمف

وإذا ىم٣مٞم٦م نم٣ميتف ايم٘مُمػ فمـ فمٚمؼ  ،ٞم٣ًمين فمعم هذه إرضوإدب مه٣م َمغماث ايمٖمُمؾ اإل

 -هم١مٞمف يٌٗمك أداة ايمٌٛم٣مء وايمت٘مقيـ وايمتُم٘مٝمؾ حلٝم٣مة ايمٖمرد واجلامفم٥م ،ايمتجرزم٥م احلٝم٣مسمٝم٥م يمإلٞم٣ًمن
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 شاثـانفظم ان
 جبؿرّالاإلثذاؿ ًا

ذيمؽ  ٤9ماظمتتٌع ظمًغمة إدب فمعم َمر ايمٔمِمقر ي٘مُمػ ضمٗمٝمٗم٥م َمٜمٚم٥م دم ضمٝم٣مة اإلٞم٣ًمن إدي

زم٤ًٌم زمح٧م اإلٞم٣ًمن فمـ زم٧م روح اجلامل دم احلٝم٣مة  ،٣ٌمع وإزمداعأن ضمٝم٣مسمف سمتٛم٣موب زمكم اسمّ 

وي٘مقن زمٖمٔمؾ فمقاَمؾ ىمثغمة فمعم رأؽمٜم٣م  ،وآسم٣ٌمع دم ضمٝم٣مة إدي٤م ىمثغم وَمتٛمقع ،اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

أو ٞمص َمـ  ،د وٞمت٣مصمف إديب ضمكم يٛمجح دم َمقومػ َمـ اظمقاومػاإلفمج٣مب زمُمخِمٝم٥م اظمٗمٙمَّ 

دم َمدح ايمرؽمقل  (زمردة ىمٔم٤م زمـ زهغم)ىمام دم  ،ٔمؾ ايم٘مثغم َمـ إدزم٣مء ئمتػموٞمفمم٣م جي 9ايمٛمِمقص

وإذا ىم٣من ايمتٗمٙمٝمد ؤمػ  ،دم همتح فمٚمقري٥م (زم٣مئٝم٥م أيب مت٣مم)أو دم  ،فمٙمٝمف أهمّمؾ ايمِمالة وايمًالم

وَمـ إدي٤م ايمٛم٣مؾمئ يمألدي٤م  ،وَمـ ايمّمٔمٝمػ يمٙمٗمقي ،د هم١مٞمف ي٘مقن َمـ إدٞمك يمألفمعمَمـ اظمٗمٙمِّ 

 -ايمٛم٣مو٨م

ٕدزمٛم٣م ايمٔمريب َمٛمذ ٞمُمٟمسمف جيد ايمِمقرة واوح٥م دم سمٗمٙمٝمد ايمٔمدد ايم٘مٌغم َمـ ايمُمٔمراء  واظمتتٌع

وَل يٗمتٌم ايمتٗمٙمٝمد فمعم ايمُمٔمراء اظمٌتدئكم أو  ،ونمغمه َمـ أصح٣مب اظمٔمٙمٗم٣مت ،َٓمرئ ايمٗمٝمس

زمؾ  ،وىمذيمؽ َل يٗمتٌم ايمتٗمٙمٝمد فمعم ايمٗمدَم٣مء ،وإٞمام صم٣مءت َمـ اظمُمٜمقريـ أيّم٣مً  ،اظمتقؽمْمكم

وايم٣ٌمرودي  ،ىمام صٛمع ؾمقومل دم سمٗمٙمٝمد ؽمٝمٛمٝم٥م ايمٌحؼمي ،وإدزم٣مء اظمحدشمكمايمُمٔمراء إلم  سمٔمداهؿ

شمؿ صم٣مء  ،وسمٗمٙمٝمد زمديع ايمزَم٣من اهلٚمذاين زمٚمٗم٣مَم٣مسمف ٕمحد زمـ هم٣مرس ،ٕيب ٞمقاس دم رائٝمتف اظمّمٚمقَم٥م

وفمٚمر زمـ  ،َم٣م ومٙمد ؾمٔمراء ايمٕمزل مجٝمؾ زمـ َمٔمٚمر وىمذيمؽ ىمثغماً  ،ضمذو اهلٚمذاين ااحلريري همحذ

ازمـ  ,فمٌد احلٚمٝمد ايم٘م٣مسم٤م )ىمام هن٨م ايم٘مثغم َمـ ايم٘مت٣مب هن٨م  ،٣مً زار وم٣ٌمين ضمديثوٞم ،أيب رزمٝمٔم٥م ومديامً 

د وومد ي٘مقن ايمتٗمٙمٝمد زم٤ًٌم وومقع إشمر اظمٗمٙمَّ  (ايمٗم٣ميض ايمٖم٣موؾ ,ازمـ ايمٔمٚمٝمد  ,اجل٣مضمظ  ,اظمٗمٖمع 

 ٌِّ وومٙمد  ،همٗمد ومٙمد ايمٖمرس إدب ايمٔمريب ،ع إلؾم٣ٌمع رنم٥ٌم َمـ رنم٣ٌمت ايمٛمٖمقس وَمٝمقهل٣مدم ٞمٖمس اظمت

ىمذيمؽ ومد سم٘مقن ايمٕمرازم٥م دم ايمٖم٘مرة أو اجلٛمس إديب  (-ايمؼموزم٣مدور)ٔمرب دم ؾمٔمر ؽم٣ٌمن ايماإل

ورؽم٣ميم٥م ايمٕمٖمران  ،لؽمالَميمٙمٚمٔمراج اإل (ايم٘مقَمٝمدي٣م اإلهلٝم٥م)ىمام دم سمٗمٙمٝمد نمقسمف  ،َمٌٔم٧م ايمتٗمٙمٝمد
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ايمٔمن وايم٘مد ٕن همٝمف َمـ ايمِمٔمقزم٥م و 9أَم٣م اإلزمداع وايمٔمٌٗمري٥م وآىمتُم٣مف همٜمق ومٙمٝمؾ 9يمٙمٚمٔمري

وفمقاَمؾ ٓ سمتٜمٝمٟم إٓ يمٔمدد ومٙمٝمؾ َمـ ايمٛم٣مس ممـ  وإن يمإلزمداع أؽم٣ٌمزم٣مً  ،سم٣ٌمعآوايمتٔم٤م َم٣م يمٝمس دم 

وَمـ هٛم٣م ؽمٚمل  ،وصم٣مٞم٤م اهل٥ٌم همٝمٜم٣م أىمثر َمـ صم٣مٞم٤م آىمت٣ًمب ،يمدَيؿ َمٙم٘م٥م واؽمتٔمداد طم٣مص٣من

 سم٘مقن ؽم٣ٌٌمً  ىمام أن ايمٔم٣مه٣مت أضمٝم٣مٞم٣مً  ،ٕٞمف يُمٔمر زمام ٓ يُمٔمر زمف نمغمه َمـ ايمٛم٣مس 9ايمُم٣مفمر ؾم٣مفمراً 

وومد  (لومِّ رزمٝمع ايمرِّ  ,زمُم٣مر ,اظمٔمري )ـم٣مهرة ايمُمٔمراء ايمٔمٚمٝم٣من دم أدزمٛم٣م ايمٔمريب  ىمام دم ،يمٙمٔمٌٗمري٥م

وومد ي٘مقن َمـ أؽم٣ٌمب اإلزمداع  (-ىمٟمن َمث٣مر ايمٛمٗمع)صم٣مء اظمٔمري دم إدب زمام َل يٟمت زمف اظمٌٌمون 

وومد زمرع  ،أو ومد سم٘مقن يمف رؤي٥م َمتٖمردة ،سمٖمرد إدي٤م زمٚمقومػ َمـ اظمقاومػ َل يًٌٗمف أضمد إيمٝمف

 (وضمٝمد اظمٕمٛمٝم٥م ,ايمٕمروب )وأصم٣مد ازمـ ايمروَمل دم وصػ  ،كٚمَّ فمٌٗمريتف زمقصػ احُل  اظمتٛمٌل فمعم

 ،ويٟميت زم٣مجلديد اظمٌدع ،مم٣م جئمٙمف يٛمٖمٔمؾ 9وومد ي٘مقن اإلزمداع حتدي إدي٤م أو آفمؼماض فمٙمٝمف

ىمام  ،ورزمام ي٘مقن يمٙمح٣ميم٥م ايمٛمٖمًٝم٥م يمألدي٤م دور ىمٌغم دم ازمت٘م٣مره ىم٣مطمتٝم٣مر ايمقوم٦م اظمٛم٣مؽم٤م يمالزمت٘م٣مر

مم زمـ اظمٔمتٚمر يمألدزم٣مء دم أن يٟمطمذ ىمؾ أدي٤م َمـ ٞمٖمًف ؽم٣مفم٥م ٞمُم٣مؿمف وهمراغ زم٣ميمف دم وصٝم٥م زم

 -ٓيمتٗم٣مط ايمٙمٖمظ ايممميػ واظمٔمٛمك ايمٌديع
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وفمٚمؼ فمٗمٝمدة  ؟-وَمزيٖمف وأصٝمٙمف؟فئ إدب أن يٚمٝمز زمكم ص٣مدومف وىم٣مذزمىمٝمػ يًتْمٝمع وم٣مر

 -ونمغم ذيمؽ َمـ َمٕمري٣مت ايمدٞمٝم٣م ،أو اظم٣مل واجل٣مه واظمٛمِم٤م ،ٗمٝمٗم٥مإدي٤م وؽمْمحٝمتٜم٣م ووٓئف يمٙمح

هبدي َمـ يْمٚمئـ إيمٝمٜمؿ  ايمقؽمٝمٙم٥م ايمقضمٝمدة يمٙمٚمٌتدئ هل أن يامرس ايمٗمراءة ايمْمقيٙم٥م َمٜمتدي٣مً 

ايمٗمْمع إدزمٝم٥م إلم  يرؾمدوٞمف -ممـ فمرف فمٛمٜمؿ ٞمّم٨م ايمذوق وؽمالَم٥م احل٘مؿ 9َمـ اظمٔمٙمٚمكم وايمٛمٗم٣مد

وإلم إطمرى ايمتل اسمٖمؼ ذوو ايمذوق ايمًٙمٝمؿ فمعم  ،صدومٜم٣مإلم  ايمتل اؿمٚمٟمن َمٔمٓمؿ ايمدارؽمكم

ويممضمقن يمف زمٟمومٍم َم٣م ئًمٜمؿ َمـ ذح طمِم٣مئص ايمِمدق ايمٖمٛمل وؽمامسمف  -دَمٕمٜم٣م زم٣ميم٘مذب

إلم  وسمٙمؽ ومد يٛمتٜمل ،وَمـ إؿم٣ميمتف ايمٗمراءة وايمٛمٓمر دم هذه ،وأَم٣مراسمف ،وفمالَم٣مت ايم٘مذب ايمٖمٛمل

ايمرأي ايمٗم٣مؿمع إلم  ٜمل دم أي َمث٣مل َمٔمكموإن ىم٣من َمـ اظمًتحٝمؾ أن يٛمت -سمٛمٚمٝم٥م اظمٙم٘م٥م ايمٛمٗمدي٥م اظمٚمٝمزة

أن سمتقاهمر يمف ايممموط  ٓزمدويم٘مل يتِمػ إدي٤م زم٣ميمِمدق ، اظمٙمزم ايمذي حيًؿ ىمؾ طمالف

 :إرزمٔم٥م ايمت٣ميمٝم٥م

 -أن سم٘مقن فم٣مؿمٖمتف َمتٙم٥ًٌم زمام أَل زمف ,5

 -ٙمٚمقوقع ايمذي يتٛم٣مويمفيمفمٗمٝمدسمف ايمتل سمٌٛم٣مه٣م فمٗمٝمدة َم٠مىمدة أن سم٘مقن  , 1

 -ئ٥م فمـ ضمدة ايمُمٔمقرأن سم٘مقن ضمدة سمِمقيره ٞم٣مؾم , 2

ٓ فمـ رنم٥ٌم دم  ،أن سم٘مقن ومقة احل٣ًمؽمٝم٥م فمٛمده فمـ رنم٥ٌم دم وصػ ضمٗمٝمٗم٥م ؾمٔمقره , 3

 -اظم٣ٌميمٕم٥م وايمتٜمقيؾ

 -أٓ خي٣ميمػ سمِمقيره ايمٛمقاَمٝمس ايمٔم٣مَم٥م يمٙم٘مقن , 4

 -أٓ يٛم٣مومض ضمٗمٝمٗم٥م ايمًٙمقك اإلٞم٣ًمين همٝمام ٞمخػمه َمـ ايمٌمم دم جت٣مرهبؿ وَمقاومٖمٜمؿ , 5

 -أن سمزيد فم٣مؿمٖمتف صمالء وومرزم٣مً  أن سم٘مقن َمـ ؾمٟمن ؾم٣مفمريتف , 6

 -أَم٣مم ايمُم٣مفمري٥م أٓ سمٗمػ ايمٔم٣مؿمٖم٥م ضمج٣مزم٣مً  , 7
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 -سمذوق ومّمٝم٥م ايمِمدق إديبإلم  يٛمتٜمل ويمٔمؾ اظمتٙمٗمل زمٔمد ذيمؽ

 ٕهن٣م َل 9ه٣م زمٔمٝمدة فمـ ايمِمدق إديبهب٣م جتْد  ـْ هذه إزمٝم٣مت ايمرائٔم٥م اجلامل ومتٔمّ إلم  واٞمٓمر

ٜم٣م زمٚمجرد ئهمِمٛمٔمتٜم٣م سمٌٜمر وم٣مر ،ٔمتٜم٣مزمرافم٥م صٛمضم٤م ضمٗمٝمٗمل زم٣ميمرنمؿ َمـ صمرؽمٜم٣م وسمِمدر فمـ 

هذا ايمٔم٧ٌم إلم  وايمُم٣مفمر ٓ يٙمجٟم -وسمٌمهمف فمـ سمٟمَمؾ ايمٔم٣مؿمٖم٥م وآٞمٖمٔم٣مل هب٣م ،َمٜم٣مرهت٣م ايمٙمٖمٓمٝم٥م

 :إدارة ضم٣مرة خمٙمِم٥م فوم٣مرئإلم  فم٣مؿمٖم٥م ص٣مدوم٥م يريد ٞمٗمٙمٜم٣موايمزطمرهم٥م إٓ ضمكم ٓ سم٘مقن يمديف 

 أزورهـــؿ وؽمـــقاد ايمٙمٝمـــؾ يُمـــٖمع رم

 

ـــري يب  ـــٌح يٕم ـــ٣مض ايمِم ـــل وزمٝم  وأٞمثٛم

 ----------------------------- 

ــ٠ماً  ــٟمَمْمرت يم٠ميم ــٗم٦م هم ــرصمس وؽم ـــ ٞم  َم

 

ـــ ورداً   ـــعم ايمٔمُ  ٦ْم وفمّمَّ ـــفم ـــ٣ميمػمَ ٛمَّ  دِ ٣مب زم

 ----------------------------------- 

 اهلل دم اخلٙمـــؼ َمــــ صـــ٤م وَمــــ فمـــ٣مين

 

 سمٖمٛمــك ايمٗمٙمــقب ويٌٗمــك ومٙمٌــؽ اجلــ٣مين 

 رـصــــقين مج٣ميمــــؽ فمٛمــــ٣م إٞمٛمــــ٣م زمُمــــ 

 

 َمـــ ايمــؼماب وهــذا احلًـــ روضمـــ٣مين 

 ------------------------------------------- 

أَم٣م إزمٝم٣مت ايمت٣ميمٝم٥م يمٙمُم٣مفمر فمٚمر زمـ أيب رزمٝمٔم٥م هم١مٞمؽ ضمكم سمٗمرؤه٣م جتد أهن٣م صدرت فمـ 

وَم٣م همٝمٜم٣م َمـ  ،َمـ يمقفم٥م وضمنة وٞمدم يّدفمٝمفَم٣م  ٣مً وأن وم٣مئٙمٜم٣م ومد فم٣مٞمك ضمٗمّ  ،فم٣مؿمٖم٥م ضم٤م ص٣مدوم٥م

َل يٟمت إٓ يمٝمزيد  رائٔم٣مً  ٌقزم٥م سم٘مراراً وسم٘مرار ٓؽمؿ اظمح ،وسمرصمٝمع يمٙمرٞم٥م ،جتقيد يمٙمٖمظ وسمرومٝمؼ يمٙمٛمٕمؿ

 :ٞم٣مزمّم٣مً  ضمٝم٣مً  ويٛمٗمٙمٜم٣م ٞمٗمالً  ،إيمٝمٛم٣م ايمٔم٣مؿمٖم٥م ومرزم٣مً 

 أَمــــ آل ٞمٔمـــؿ أٞمـــ٦م نمـــ٣مد همٚمٌ٘مـــر

 

ـــــ  ـــــح همٚمٜمجَّ  رنمـــــداة نمـــــد أم رائ

ـــ٣مَمع  ـــٚمؾ صم ـــال ايمُم ـــؿ هم ـــٝمؿ إلم ٞمٔم  هت

 

 رـوٓ احلٌــؾ َمقصــقل وٓ ايمٗمٙمــ٤م َمٗمِمــ 

ـــ٣مهمع   وٓ ومـــرب ٞمٔمـــؿ إن دٞمـــ٦م يمـــؽ ٞم

 

 ػموٓ ٞمٟمَيــــ٣م يًــــقم، وٓ أٞمــــ٦م سمِمــــ 

همٗمد صدر فمـ طمقف وره٥ٌم ضمٗمٝمٗمٝمكم َمـ اظمٙمؽ  ،أَم٣م زمٝم٦م ايمٛم٣مزمٕم٥م دم آفمتذار َمـ ايمٛمٔمامن 

 ،َمـ ؾمٟمٞمف أن يّم٣مفمػ ومدرسمٛم٣م فمعم متثؾ فم٣مؿمٖمتف -وايمتُمٌٝمف همٝمف سمُمٌٝمف ص٣مدق ،اظمخ٣مؿم٤م

 وآهتزاز زمٛمٓمغمه٣م:

ـــدرىمل ـــذي هـــق َم ـــؾ ايم ـــؽ ىم٣ميمٙمٝم  هم١مٞم

 

ـــوإن طِم   ـــع ٦ُم ْٙم ـــؽ واؽم ـــٟمى فمٛم  أن اظمٛمت
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وايمتُمٌٝمف همٝمف َمٜمقش َمٜمقل خي٣ميمػ  ، ايمرؾمٝمد همٙمؿ يِمدر فمـ ؾمٔمقر ص٣مدقأَم٣م زمٝم٦م أيب ٞمقاس دم

 :زمف أضمسَّ  ومد أورده يمٝمٌٜمر ويدهش اٞمٖمٔم٣مًٓ  فوص٣مضمٌ -يمتل ٓ ٞمرى فمـ خم٣ميمٖمتٜم٣مٞمقاَمٝمس ايمقصمقد ا

ـــو أطَم  ـــ أهـــَؾ  ٦َم ْٖم ـــك ركِ ـايمُّم ـــ ضمت  فُ إّٞم

 

ــــ  ــــايمٛمُّ  َؽ يمتخ٣مهُم ــــل َل خُتْ  ُػ َْم ــــايمت  ِؼ َٙم

َمع ايمٔمٙمؿ أن ضم٤م زمُم٣مر نمغم  ،َمـ احل٤م قل زمُم٣مروٞمحـ ٓ ٞمٗمٌؾ ايمٌٝم٦م ايمت٣مرم دم وصػ ٞمح 

 :ص٣مدق

 ٞمـــــــ٣مضمالً  صمًـــــــامً  إن دم زمـــــــرديَّ 

 

 فمٙمٝمـــــف ٓهنـــــدمْ  ِت ٟمْ يمـــــق سمقىّمـــــ 

 :وىمذيمؽ ٞمرهمض ومقل اظمتٛمٌل 

 ٞمٛمـــل رصمـــؾأ ىمٖمـــك زمجًـــٚمل ٞمحـــقًٓ 

 

ـــــرين  ـــــ٣مك َل سم ـــــقٓ خمـــــ٣مؿمٌتل إي  يم

 :ومقل أضمدهؿ وٞمرهمض أيّم٣مً  

 يب جَّ ذزمــــ٦م َمـــــ ايمُمــــقق همٙمــــق زُ 

 

ــــــــف  ــــــــ٣مئؿ َل يٛمتٌ ــــــــ٥م ايمٛم  دم َمٗمٙم

 ك طمـــــ٣مسمؿـوىمـــــ٣من رم همـــــٝمام َمّمـــــ 

 

ــــف  ــــ٦م زم ــــق ؾمــــئ٦م متٛمْمٗم ــــ٣مٔن يم  هم

 :وٞمرى ضمٗمٝمٗم٥م ايمِمدق دم سمِمقير ازمـ ايمروَمل ؿمٖمٙمف وهق حيتي 

 أضم٣ميمـــف كأيمـــح فمٙمٝمـــف ايمٛمـــزف ضمتـــ

 

 فمـــ محــرة ايمــقرد إلم صــٖمرة اجلــ٣مديّ  

ـــدي سمًـــ٣مومط ٞمٖمًـــف   وـمـــؾ فمـــعم إي

 

 ويذوي ىمـام يـذوي ايمٗمّمـٝم٤م َمــ ايمرٞمـد 

إـمٜم٣مر اظمٜم٣مرة و ،٥م َل ي٠مت هب٣م يمٕمرض ايمتالفم٤م وايمتٓمرفهم٣ميمتُمٌٝمٜم٣مت فمٛمد ازمـ ايمروَمل ص٣مدوم 

 ،وسمٗمري٤م ايمٔم٣مؿمٖم٥م اظمقصقهم٥م ،زمؾ صم٣مء هب٣م ايمُم٣مفمر يمتزيد َمـ سمقوٝمح اظمٛمٓمر اظمرؽمقم ،ايمٌالنمٝم٥م

 ،ىمام ٞمرهمض ايمتٜمقيالت ايمتل يٖمٝمض هب٣م ايم٘مثغم َمـ ؾمٔمر ايمرشم٣مء -فم٣مؿمٖم٥م اجلزع ايمٔمٓمٝمؿ فمعم ويمده

همتزيمزيم٦م اجل٣ٌمل واهتزت  ،زمف اخلٙمؾ وآوْمرابوومد أص٣م ،وايمتل يِمقر همٝمٜم٣م أصح٣مهب٣م ايم٘مقن

زمؾ ٕهن٣م  ،ٞمرهمّمٜم٣م ٓ ٕهن٣م خت٣ميمػ ٞمقاَمٝمس ايمْمٌٝمٔم٥م همح٤ًم ،إهمالك وهقت ايمٛمجقم وايمُمٜم٤م

 :ىمام دم هذه إزمٝم٣مت ايم٘م٣مذزم٥م -سمٔمػمفمـ نمٖمٙم٥م أصح٣مهب٣م فمـ ايمٙمذع احلٗمٝمٗمل يمٙمٚمقت

ــــ٧م ــــ٧م وايمٙمٝم ــــك ايمًــــٙمْم٣من ايمٙمٝم  رَم

 

 طمـــ٣مدر ورب وـــٔمٝمػ ٞم٣مهمـــذ ايمرَمٝمـــ٣مت 

ـــٟمودى   ـــتالً هم ـــف طم ـــرى زم ـــامل إلم ايمث  هم

 

ــــ٣مت  ــــف إصمــــرام َمٛمحرهم ــــ٦م يم  وَم٣ميم

 وؾمــ٣مفم٦م سمٔمــ٣مزي ايمُمــٜم٤م زمــ٣ميمٙمٚمع زمٝمٛمٜمــ٣م 

 

ــــغمِّ   ـــــ ايمٛم ــــقاتفم ــــ٣موي إلم ايمٖمٙم   اهل
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وه٘مذا هم١من ايمِمدق هق اظمٔمٝم٣مر احلٗمٝمٗمل دم سمٗمٌؾ إؾمٔم٣مر وايمتٗمرب َمـ ٞمِمقص ايمُم٣مفمر 

ؼ زم٣ميمِمدق وٞمٖمك فمٛمف همٚمٛمٜمؿ َمـ رزمط ايمُمٔمر احل ،سم٣ٌميٛم٦م َمقاومػ ايمٛمٗم٣مد ىمثغمًا ضمقل هذه ايمٗمّمٝم٥م

ايم٘مذب، وَمٛمٜمؿ َمـ صمٔمؾ ايم٘مذب ؽم٣ٌٌمً يمرهمض ايمُمٔمر، وَمٛمٜمؿ َمـ وومػ ضم٣مئرًا إزاءه٣م ٓ يدري 

 وَمٛمٜمؿ َمـ اؾمتؼ يمٛمٖمًف ؿمريٗم٣ًم وؽمْم٣ًم-، َم٣مذا يٗمقل؟

وأول َمـ أشم٣مر ايمٗمّمٝم٥م زمقوقح ضم٣مؽمؿ هق ازمـ ؿم٣ٌمؿم٣ٌم، همٗمد رزمط ايمُمٔمر زم٣ميمِمدق َمـ 

يمخ: إ---يمِمدق دم ايمٗمِمٝمدة؟دم ايمُم٣مفمر وا ايمٛمقاضمل اظمختٙمٖم٥م: ايمِمدق دم ايمتُمٌٝمف، وايمِمدق

يمٙمتٛم٣مؽم٤م ورأيف يتالءم وأؽم٣مس ٞمٓمريتف دم ايمتٛم٣مؽم٤م، هم٣ميمتٛم٣مؽم٤م هق ه اجلامل، وايمِمدق صٛمق 

ن ايمتٛم٣مؽم٤م فمٚمؾ ذهٛمل ئمرض فمعم ايمٔمٗمؾ يمٝمٗمٌٙمف أو حي٘مؿ همٝمف، وايمٔمٗمؾ إاجلامرم دم ايمٗمِمٝمدة، شمؿ 

٣مؿمؾ9 وايمِمدق أيّم٣مً ئمٛمل ايمِمدق وهق يًتقضمش َمـ ايم٘مالم اجل٣مئر ايمٌإلم  ٓ يْمٚمئـ إٓ

ايمًالَم٥م َمـ اخلْمٟم دم ايمٙمٖمظ وايمؼمىمٝم٤م واظمٔمٛمك، وهذه أَمقر ٓزمد أن سمتحٗمؼ دم ايمٗمِمٝمدة، ىمذيمؽ 

وهق ي٘مُمػ فمام خيتٙم٨م همٝمٜم٣م، وي٘مقن  ،فمـ ذاسمف وٞمٖمًف فمعم ايمُم٣مفمر أن ي٘مقن ص٣مدوم٣مً دم ايمتٔمٌغم

همال  ،عم َمًتقى أطمالوملص٣مدوم٣ًم دم جترزمتف، ص٣مدوم٣ًم زم٣مظمٔمٛمك ايمت٣مرخيل ضمكم يٗمص طمػمًا، ص٣مدوم٣ًم فم

يٛم٤ًم اجلٌـ يمٙمُمج٣مع وٓ يًٚمل ايم٘مريؿ زمخٝماًل9 وٞمحـ ايمٝمقم ٞمرى دم صدق ايمُم٣مفمر ٞمٚمقذصم٣مً 

أو ايمٗمّم٣مء فمعم اظم٣ًمهم٥م زمٝمٛمام يٗمقيمف وَم٣م يٖمٔمٙمف، ويم٘مـ ايمِمدق ىمٙمٚم٥م  ،ضمًٛم٣ًم ظم٣م ٞمًٚمٝمف اإلطمالص

ًا- ويٗمؼمب فمٌد ت َمـ ومقة اخلٝم٣مل ىمثغمذات دٓٓت خمتٙمٖم٥م، وفمعم هذا هم١مهن٣م دم ايمٗمِمٝمدة ومد ضمّد 

ايمٗم٣مهراجلرصم٣مين دم هذا اظمقومػ َمـ ازمـ ؿم٣ٌمؿم٣ٌم، هم١مٞمف حي٤م َم٣م يُمٜمد يمف ايمٔمٗمؾ زم٣ميمِمح٥م، ويم٘مٛمف 

ىم٣من أىمثر سم٣ًمحم٣ًم َمـ ازمـ ؿم٣ٌمؿم٣ٌم ضمكم أومر زمقصمقد ايمتخٝمٝمؾ أو ايمتٚمقيف، وأٞمف هذا ضب َمٗمٌقل 

 وإن صم٣مء دم ايمدرصم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م- ،أيّم٣مً 

َمرادهم٣ًم يمٙمٕمٙمق،  "ايم٘مذب  "إذ صمٔمؾ  9زاوي٥م ايمٛمٓمر َمـ هذه ايمٗمّمٝم٥م نمغّم إلم  وضمكم ٞمٓمر ومداَم٥م

همٗمد أيد َمـ  ،وظم٣م ىم٣من هق ممـ يرون أن ايمٕمٙمق أهمّمؾ يمٙمُمٔمر َمـ آومتِم٣مر فمعم احلد ايمقؽمط

٣ٌمذة زم٘مت٣مب أرؽمْمق فمـ َمقومػ أفمذب ايمُمٔمر أىمذزمف(، وخيتٙمػ َمقومػ اظمتٟمشمريـ َم): يٗمقيمقن

ة، وهل إوم٣مَم٥م اظمٗم٣مرٞم٥م زمكم إوم٣مويؾ اظمًٟميم٥م َمـ زاوي٥م صمديدإلم  إذ فم٣مدوا أيّم٣ًم يٛمٓمرون 9ومداَم٥م

 "ونمغمه٣م َمـ إوم٣مويؾ ىم٣ميمػمه٣مٞمٝم٥م واخلْم٣مزمٝم٥م، وزمام أن إوم٣مويؾ ايمُمٔمري٥م وم٣مئٚم٥م فمعم  ،ايمُمٔمري٥م

همٙمٝمس همٝمٜم٣م َم٣م دم إوم٣مويؾ ايمػمه٣مٞمٝم٥م َمـ صدق، وهلذا ومرن ايمٖم٣مرايب زمكم ايم٘مذب  "ايمتخٝمٝمؾ 
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ويم٘مٛمف أو٣مف أن  ،"زم٣ميم٘مؾ ٓ حم٣ميم٥م  أَم٣م إوم٣مويؾ ايمُمٔمري٥م هم١مهن٣م ىم٣مذزم٥م "وايمتخٝمٝمؾ ضمكم وم٣مل: 

 ؿّ ٜماظم يمِمدق يمٝمس هق ايمٔمٛمٌمإن ا :يمألوم٣مويؾ ايمُمٔمري٥م ومٝمٚم٥م ايمٔمٙمؿ دم ايمػمه٣من، أي ىمٟمٞمف يٗمقل

ن يٛمٜمض أخٝمٙم٥م ايمٕمرض اظمٗمِمقد يمألوم٣مويؾ اظم"و ىمام ٞمٗمؾ فمٛمف ضم٣مزم أهق ايمتخٝمٝمؾ،  امإٞمّ و ،همٝمٜم٣م

أو هرب فمٛمف؟ ؽمقاء صدق زمام  ايم٣ًمَمع ٞمحق همٔمؾ ايمًمء ايمذي طمٝمؾ يمف همٝمف أَمر َم٣م، َمـ ؿمٙم٤م يمف

فمعم هذا ؽم٣مر ازمـ و -"أم ٓ، ىم٣من إَمر دم احلٗمٝمٗم٥م فمعم َم٣م طمٝمؾ يمف أو َل ي٘مـ  ،خيٝمؾ إيمٝمف َمـ ذيمؽ

وضم٣مول ضم٣مزم أن ، "ويمٝمس يٛمٌٕمل دم مجٝمع اظمخٝمالت أن سم٘مقن ىم٣مذزم٥م  "ٞمف زاد أؽمٝمٛم٣م أيّم٣ًم إٓ 

 :يم٥م دم َمرضمٙمتكمٟمذه اظمًٜمام، همتدرج دم َمٔم٣مجلتف هلوهق يًتُمٜمد زمآرائ ،يتج٣موز آشمٛمكم

ايمِمدق فمـ همٛمٖمك ، وازن زمكم ضمظ اخلْم٣مزم٥م وايمُمٔمر َمـ ايمِمدق يف ادلشؽهخ األًىل0

ٕٞمف أومدر فمعم ايمتحريؽ َمـ ايم٘مذب، وَل يٛمػ  9شم٦ٌم أٞمف أهمّمؾ يمٙمُمٔمرأاخلْم٣مزم٥م ٞمٖمٝم٣ًم سم٣مَم٣ًم، و

 ايم٘مذب فمٛمف مت٣مَم٣ًم-

ٕن  9وم٥م هل٣م زم٣ميمُمٔمرٞمٖمك اظمُم٘مٙم٥م ىمٙمٜم٣م، ووم٣مل: إهن٣م َمُم٘مٙم٥م ٓ فمال ًيف ادلشؽهخ انضبَْخ0

ويمٝمس يًٟمل همٝمف فمـ ايمِمدق وايم٘مذب، همٜم٣مسم٣من صٖمت٣من سمٙمحٗم٣من  "ايمتٔمجٝم٤م " يمُمٔمرايمٕم٣مي٥م َمـ ا

 همقصٖمقه زم٣ميم٘مذب- ،ن ايمُمٔمرٟمَمـ ؾم ؿ اظمت٘مٙمٚمكم زمٟمهنؿ ضم٣مويمقا ايمٕمّض اظمٖمٜمقَم٣مت همح٤ًم، واهّت 

ويمقن أن ىم٣مٞمقا حي٣م ,فمـ نمغم ؿمريؼ ومداَم٥م  ,ٔمر زم٣ميم٘مذب واحلٗمٝمٗم٥م أن ايمذيـ وصٖمقا ايمُمِّ 

 ،وٕن ايمُم٣مفمر همٝمف يتحدث فمـ أؾمٝم٣مء َل سمٗمع 9قم فمعم ايمتٚمقيفٕٞمف يٗم 9ئمٝمٌقه َمـ زاوي٥م أطمالومٝم٥م

وه٘مذا، وضم٣مول زمٔمّمٜمؿ أن يتٓمرف زمٗمقيمف: إن  ،وىمٟمهن٣م وومٔم٦م، وَيجق همٝمتزيد، ويٚمدح همٝمتزيد

 ،مم٣م يدل فمعم همّمؾ ايمُمٔمر أن ايمٛم٣مس يروٞمف مجٝمالً وهؿ ئمٙمٚمقن أٞمف ىمذب، ويٗمٌٙمقن ايم٘مذب همٝمف

ايمِمدق وايم٘مذب َمٗمقيم٥م إلم  ٣م فمرض اظمرزوومل هلذه اظمُم٘مٙم٥م، أو٣مفٙمقٞمف دم نمغمه، وظمّ وٓ يٗمٌ

ح واضمدًا َمـ هذه اظمقاومػ وإٞمام وَل يرصمِّ  "أضمًـ ايمُمٔمر أومِمده  " :"آومتِم٣مد "وهل  ،شم٣ميمث٥م

 وم٣مل: إن يم٘مؾ َمقومػ أٞمِم٣مره-

هق  ,رنمؿ سمردده  ,هذه ايمٗمّمٝم٥م، وىم٣من ضم٣مزم إلم  وه٘مذا ٞمرى ىمٝمػ سمٔمددت زواي٣م ايمٛمٓمر

 ايمذي ضمٙمٜم٣م ضمكم زمرهـ فمعم أهن٣م ومّمٝم٥م طم٣مرصم٥م فمـ ؿمٌٝمٔم٥م ايمُمٔمر، َمـ ضمٝم٧م هق ؾمٔمر-
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واجت٣مه ايمُمٔمراء  ،وٞمٓمرًا جلٚمقد هذا ايمُمٔمر ،زمٔمد ايمتٟميمؼ ايمذي َمرت زمف َمًغمة ايمُمٔمر ايمٔمريب

إؽمٙمقب هق اظمٔمقل فمٙمٝمف دم وهي٣من هم٘مرة أن  ،أو فمٙمٚمٝم٣مً دم زمٔمض ايمٔمِمقر ،ً اجت٣مه٣ًم همٙمًٖمٝم٣م

همٗمد مجد ايمُمٔمر وسمقومػ ايمُمٔمراء فمـ ايمٌح٧م فمـ َمقوقفم٣مت صمديدة واجتف ايمُمٔمراء ، إدب

ويم٘مٛمٜم٣م ضورة َمـ  ،يمٙمتحقير وايمنوم٣مت إدزمٝم٥م فمعم افمت٣ٌمر أهن٣م داء ومديؿ وفمٝم٤م فمتٝمؼ

 ومًٚمكمإلم  وومد ومًؿ ايمٛمٗم٣مد ايمنوم٣مت ،ضورات ايمُمٔمر دم ذيمؽ ايمقوم٦م

 إو٣مهم٥م أؾمٝم٣مء صمديدة يمٙمٔم٣ٌمرة أو ايمِمقرة-إلم  تجف همٝمٜم٣م ايمُم٣مفمريعشلبد يغزؾجخ0  -5

اجتف  9إو٣مهم٥م أؾمٝم٣مء صمديدة يمٙمٚمنوق ضمٝم٧مإلم  يتجف همٝمٜم٣م ايمُم٣مفمر 0عشلبد ينكشح -3

 ،واحلدي٧م ايممميػ ،أؽمٙمقب آومت٣ٌمس وايمتّمٚمكم َمـ ايمٗمرآن ايم٘مريؿإلم  إدزم٣مء وايمُمٔمراء

وزمخ٣مص٥م ، ايم٘مثغم َمـ اخلقاؿمر وإهم٘م٣مرٗمقا ويمٖمّ  ،واحل٘مؿ ،وحم٘مؿ إَمث٣مل ،وومِم٣مئد ايمُمٔمراء

٥م سمًٔمك ٜمٚمّ َم ول َمًٟميم٥م ايمنوم٣مت إدزمٝم٥م أَمقراً وسمتٛم٣م، َمٛمذ ـمٜمقر أيب مت٣مم وومٝم٣مم اخلِمقَم٥م ضمقيمف

أو  ،وَمٌٙمغ ديٛمف ٞمحق َمـ ؽمٌٗمف ،آؿمالع فمعم أص٣ميم٥م ىمؾ ؾم٣مفمر أو ىم٣مسم٤مإلم  ايمدراؽم٣مت إدزمٝم٥م

٦م ايمٛمٗم٣مد َمـ ايمٔمرب أىمثر مم٣م ٕهن٣م ؾمٕمٙم 9وهل َمًٟميم٥م طمْمغمة -فم٣مسه َمـ ايمُمٔمراء وايم٘مت٣مب

وإن دراؽم٥م ايمنوم٣مت إدزمٝم٥م دراؽم٥م َمٛمٜمجٝم٥م َل سمٓمٜمر إٓ فمٛمدَم٣م ـمٜمر ، ؾمٕمٙمتٜمؿ أي٥م َمًٟميم٥م أطمرى

وٞمحـ ٞمٔمٙمؿ أٞمف ومد  -يمٙمتجريح ومقي٣مً  يمٗمد اختذت ؽمالضم٣مً و ،ووم٣مَم٦م طمِمقَم٥م فمٛمٝمٖم٥م ضمقيمف ،ق مت٣ممأزم

ٖمقن َمتٔمِمٌكم ٕيب وىم٣من اظم٠ميم، ىمت٦ٌم فمدة ىمت٤م إلطمراج هوم٣مت أيب مت٣مم وهوم٣مت ايمٌحؼمي

أٞمِم٣مر احلدي٧م وأٞمِم٣مر إلم  أي َمٛمٗمًٚمكم، أو ايمٌحؼمي وفمٚمقد ايمُمٔمر ،مت٣مم وَمذه٤م ايمٌديع

 وأصٌح إَم٣مَم٣مً  صمديداً  إن ؾم٣مفمرهؿ ومد اطمؼمع َمذه٣ٌمً  :9 وٕٞمف فمٛمدَم٣م وم٣مل أصح٣مب أيب مت٣ممايمٗمديؿ

ُم٣مفمر فمـ َمـ أن يٌحثقا يمٙم رد ذيمؽ آدفم٣مء طمغماً إلم  اظمذه٤م ؽمٌٝمالً  َل جيد طمِمقم هذا، همٝمف

وهبذا ضمدشمٛم٣م  ،شمؿ زم٣ميمغ وأهمرط ،وإٞمام أطمذ فمـ ايم٣ًمزمٗمكم ،هوم٣مسمف يمٝمديمقا فمعم أٞمف َل جيدد ؾمٝمئ٣مً 
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)إٞمف َل يتتٌع هوم٣مت ايمٌحؼمي زم٣مٓهتامم ٞمٖمًف ايمذي سمتٌع زمف هوم٣مت  أَمدي ٞمٖمًف فمٛمدَم٣م وم٣مل:

 دراؽم٥م ع أن ايمُم٣مفمر ايمٌحؼمي رأس َمذه٤م صمديد(- وأىمػم ديمٝمؾ فمعمَل يدَّ  ٕن أضمداً  9أيب مت٣مم

إذ  9(ايمنوم٣مت)ايمنوم٣مت دراؽم٥م َمٛمٜمجٝم٥م أٞمف ومد ٞمُمٟمت فمـ سمٙمؽ اخلِمقَم٥م اؽمتٔمامل ايمٙمٖمظ 

وأَم٣م يمٖمٓم٥م  9)ايمًٙمخ(و (ىم٣مٕطمذ)أطمرى  اؽمتٔمٚمؾ ايمٛمٗم٣مد اظمجردون فمـ اهلقى أيمٖم٣مـم٣مً 

همٗمد ذافم٦م وؽمط اخلِمقَم٥م ضمقل أيب مت٣مم زمكم أٞمِم٣مر ايمٗمديؿ وأٞمِم٣مر احلدي٧م،  (ايمنوم٣مت)

أمحد زمـ فمامر دم هوم٣مت أيب و ،أمحد زمـ أيب ؿم٣مهرو (هوم٣مت ايمُمٔمراء)ز هم٘مت٤م فمٌد اهلل زمـ اظمٔمت

زمـ يٚمقت دم هوم٣مت أيب  وَمٜمٙمٜمؾ ،ىمت٤م زممم زمـ متٝمؿ دم هوم٣مت ايمٌحؼمي َمـ أيب مت٣ممو ،مت٣مم

ووم٣مَم٦م ضمقيمف طمِمقَم٥م  ،وـمٜمر اظمتٛمٌل (٣مول أَمدي ٞمٖمًف سمٙمؽ اظمُم٘مٙم٥م دم )اظمقازٞم٥مٛموسم ،ٞمقاس

ٙمؽ ايمدراؽم٣مت وؽمط ويمٗمد ىم٣من يمٛمُمٟمة سم ،ـمٜم٣مر هوم٣مسمف أيّم٣مً همح٣مول أفمداؤه جترحيف زم١م، صمديدة

وهلذا َل ، جتريح ايمُمٔمراءإلم  همرأيٛم٣مه٣م ومٌؾ ىمؾ رء سمًٔمك ،دم سمقصمٝمٜمٜم٣م ٝمئاخلِمقَم٣مت أشمر ؽم

َمـ ايمقاصم٤م و -ونمغمه٣م ،ىمام أهنؿ َل يٖمرومقا زمكم ايمنوم٥م ،همٝمٜم٣م سمًتٗمؿ اظم٣ٌمدئ ايمتل اختذت همٝمِمالً 

 :همٜمٛم٣مك ،ء فمـ زمٔمّمٜمؿفمدة أؾمٝم٣مء دم أطمذ ايمُمٔمرا أن ٞمٚمٝمز زمكم

وهق أن يٟميت ايمُم٣مفمر أو ايم٘م٣مسم٤م زمٚمٔم٣من صمديدة سمًتدفمٝمٜم٣م َمْم٣ميمٔم٣مسمف همٝمام ىمت٤م  0االعزؾْبء

 -نمغمه

ىمٟمن يٟمطمذ ايمُم٣مفمر أو ايم٘م٣مسم٤م َمقوقع ومِمٝمدسمف أو ومِمتف فمـ  0ًىنبن اعزقبسح اذلْبكم

 -ويٛمٖم٧م احلٝم٣مة دم اهلٝم٘مؾ ضمتك يمٝم٘م٣مد خيٙمٗمف َمـ ايمٔمدم ،أو طمػم سم٣مرخيل ،أؽمْمقرة ؾمٔمٌٝم٥م

ويمٗمد  -أو ىم٣مسم٤م زمٚمذه٤م نمغمه دم ايمٖمـ أو إؽمٙمقب ،وهق أن يٟمطمذ ؾم٣مفمر 0ىنبن انزأصشً

 -وإٞمام ايمٛمٗمد هق ايمذي ي٘مُمػ فمٛمف ،ىمام ومد ي٘مقن فمـ نمغم وفمل ،ي٘مقن هذا ايمتٟمشمر سمتٙمٚمذاً 

أو أهم٘م٣مر أصٙمٝم٥م واٞمتح٣مهل٣م  ،وهذه ٓ سمْمٙمؼ ايمٝمقم إٓ فمعم أطمذ مجؾًىنبن انغشلبد0 

وَل يٖمرق ايمٛمٗم٣مد  ،وهذا ومٙمٝمؾ احلدوث دم ايمٔمٌم احلدي٧م -ه٣مَمٟمطمذإلم  زمٛمِمٜم٣م دون اإلؾم٣مرة

ون أزمٝم٣مت ايمُم٣مفمر ايمذي وإٞمام راضمقا يردّ  ،ايمٔمرب دم دراؽمتٜمؿ يمٙمنوم٣مت زمكم هذه إٞمقاع

زمؾ  -أو همٝمٜمام َمٔم٣مً  ،أو دم ايمٙمٖمظ ،دم اظمٔمٛمك أو زمٔمٝمداً  ومري٣ٌمً  أزمٝم٣مت سمُمٌٜمٜم٣م ؾمٌٜم٣مً إلم  يريدون جترحيف

وأومقال  ،احلدي٧مو ،مجؾ ٞمثري٥م َمـ ايمٗمرآنإلم  يم٘مثغم َمـ ايمُمٔمروا اقا دم ذيمؽ همردّ يمٗمد اهمتٛمّ 

واؽمتٗمِمقا ذيمؽ أزمٔمد اؽمتٗمِم٣مء ضمتك متحٙمقا دم  -ايم٣ًمزمٗمكم وايمالضمٗمكم َمـ طمْم٣ٌمء وضم٘مامء
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وؽم٣مفمدهؿ  ،شمؿ جيٜمدون أٞمٖمًٜمؿ دم آهمتٛم٣من يمٙمتديمٝمؾ فمٙمٝمٜم٣م ،إـمٜم٣مر هوم٣مت َمًتؼمة يدفمقهن٣م

وؿمرق  ،واٞمحِم٣مر أنمراوف وَمٔم٣مٞمٝمف ،ظمتقارشم٥مفمعم ذيمؽ طمّمقع ايمُمٔمر ايمٔمريب يمٙمتٗم٣ميمٝمد ايمُمٔمري٥م ا

أن ذيمؽ ٓ ي٘مقن إٓ دم ايمٌديع  وفمٛمده ،وأَم٣م أَمدي همال يرى دم اظمٔم٣مين اظمُمؼمىم٥م أهن٣م هوم٥م -أدائف

ٕن هذا ايم٘مالم َمقصمقد دم فم٣مدات  9اظمخؼمع ايمذي خيتص زمف ايمُم٣مفمر، هم٣مٓسمٖم٣مق يمٝمس زمنوم٥م

ودم  ، أيمًٛمتٜمؿ دم ايمتٗم٣ميمٝمد ايمُمٔمري٥موصم٣مر ىم٣مظمثؾ فمعم ،وَمٔمروف دم َمٔم٣مين ىمالَمٜمؿ ،ايمٛم٣مس

 -وإن ىم٣من صمٛمس اظمٔمٛمٝمكم واضمداً  ،ايمنوم٥م فمٛمد أَمدي لواطمتالف ايمٕمرض يٛمٖم ،إومقال ايم٣ًمئرة

ويتٖم٣موت ايمٛمٗم٣مد دم سمٛم٣موهلؿ هلذه اظمُم٘مٙم٥م زمكم ايمت٣ًمَمح ايم٘مثغم وايمتٔمٗم٤م اظمّمٛمل، وسمتٖم٣موت 

أو ضم٣مزم يتٛم٣موهل٣م  ،٣ميض اجلرصم٣مينأو ايمٗم ،ىمذيمؽ درصم٣مهت٣م فمٛمدهؿ، همٌٝمٛم٣م ٞمجد ٞم٣مومدًا َمثؾ أَمدي

هق ايمُمٕمؾ ايمُم٣منمؾ يمٙمح٣ممتل )دم  ,َمِمحقزم٣ًم زم٣ميمٛمٗمٚم٥م وايمٕمٝمظ  ,دون ضمدة، ٞمجد ايمٌح٧م همٝمٜم٣م 

هذه ايمٗمّمٝم٥م هق اسمِم٣مل زمٔمض ضم٣مٓسمف( وٓزمـ وىمٝمع وايمٔمٚمٝمدي- وومد ىم٣من ايمداهمع إول يمٛمُمقء 

إلم  سمْمقر ايمُمٔمقر زم٣محل٣مصم٥م هم٥م، وحم٣مويم٥م ايمٛم٣مومد أن يث٦ٌم ىمٖم٣ميتف دم َمٝمدان آؿمالع، شمؿ٣مٗمايمٛمٗمد زم٣ميمث

وهل أن اظمٔم٣مين ومد اؽمتٛمٖمده٣م ايمُمٔمراء إومدَمقن، وأن  ،ايمٌح٧م دم ايمنوم٣مت طمّمقفم٣ًم يمٛمٓمري٥م

َمـ ومدرسمف فمعم آزمت٘م٣مر، وهلذا همٜمق إَم٣م أن يٟمطمذ َمٔم٣مين َمـ  ايمُم٣مفمر اظمحدث ومد وومع دم أزَم٥م، حتدُّ 

دم ومدرهتؿ َمـ هذه  ؽمٌٗمف أو يقيمد َمٔمٛمك صمديدًا َمـ َمٔمٛمك ؽم٣مزمؼ، وهبذا يتٖم٣موت اظمحدشمقن

ايمٛم٣مضمٝم٥م، همٚمٛمٜمؿ َمـ يٗمٌم فمـ اظمٔمٛمك ايم٣ًمزمؼ، وَمٛمٜمؿ َمـ حيتذيف، وَمٛمٜمؿ َمـ يزيد فمٙمٝمف، وَمٛمٜمؿ 

َمـ يقيمد َمٔمٛمك َل خيْمر يمألول، وزمذيمؽ ضمؾ ايمتقيمٝمد حمؾ آزمت٘م٣مر- وي٤ًٌم هذا ايمتٖم٣موت، 

٤م وزمام أن ومّمٝم٥م ايمنوم٥م ىم٣مٞم٦م َمـ ٞمِمٝم ،سمٖم٣موت اظمِمْمٙمح اظمتِمؾ زم٣مظمٔم٣مين َمـ هذا ايمْمريؼ

يمذيمؽ ٞمجد أىمثر ايم٘مت٤م اظم٠ميمٖم٥م دم هذه اظمُم٘مٙم٥م إَم٣م أهن٣م سمتحدث فمـ هوم٥م  9ايمُم٣مفمر اظمحدث

أو ذاك َمـ ايمُمٔمراء اظمحدشمكم، همٜمٛم٣مك ىمت٣مب دم هوم٣مت أيب  ،اظمٔم٣مين فم٣مَم٥م، وإَم٣م أهن٣م ختِمص هلذا

اظمتٛمٌل هم٣مض إلم  وشم٣ميم٧م دم هوم٣مت ايمٌحؼمي، ضمتك إذا وصٙمٛم٣م ،وآطمر دم هوم٣مت أيب مت٣مم ،ٞمقاس

 ض اظم٠ميمٖم٣مت دم هوم٣مسمف، وإذا وؤمٛم٣م ايمٔمداء يمٙمٚمتٛمٌل صم٣مٞم٣ٌمً وصمدٞم٣م هذه ايمٓم٣مهرة متثؾ ؾمٝمئكم:همٝم

 "اإلضم٣ًمس ايمٔمٚمٝمؼ زمٟمن دائرة اظمٔم٣مين ومد أومٖمٙم٦م، وأن َمٛمتِمػ ايمٗمرن ايمرازمع يُمٜمد أًذلًب0 

فمعم ىمؾ َمٔمٛمك ؽم٣مزمؼ، ظمتٗمدم أو َمٔم٣مس- وومد أَمٔمـ زمٔمض ايمٛمٗم٣مد دم آهت٣مم،  "ايمٕم٣مرة ايمُمٔمقاء 

ٕمغم فمعم اظمٕمٚمقريـ َمـ اظمتٛمٌل يمِم٣ًم ىمٌغمًا ٓ ينق َمـ أيب مت٣مم وضم٤ًم، زمؾ هق يُ  همجٔمٙمقا

 -إزمراز َمدى حت٣مَمٙمٜمؿايمُمٔمراء، ودم هذا ٞمٖمًف همّمح ايمٛمٗم٣مد أٞمٖمًٜمؿ دم 
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واؽمتئث٣مره٣م زم٘مؾ اجلٜمقد9 ودم  ،اؽمتٗمْم٣مب َمُم٘مٙم٥م ايمنوم٣مت يم٣ًمئر ايمٗمّم٣مي٣م ايمٛمٗمدي٥مًانضب0َِ 

٣م ايمْمٌٝمٔمل9 همٟمَم٣م ايمذيـ حتدشمقا فمـ ايمنوم٣مت طمروج رضمك ايمٛمٗمد فمـ حمقرهإلم  هذا إؾم٣مرة

هم١مهنؿ ىم٣مٞمقا  ,ذيمؽ طمِمقَم٥م َمٔمٝمٛم٥م إلم  جٜمؿوَل هُت  ,ايمُمٔمري٥م َمـ ضمٝم٧م هل ـم٣مهرة ؿمٌٝمٔمٝم٥م 

ن َمٔم٣مين ايمُمٔمر، ىم٣مهلقاء واظمرفمك واظم٣مء- إٞمام هل ٟمَمـ َمقومٖمٜمؿ ذاك فمـ افمتٗم٣مد راؽمخ زم يٛمْمٙمٗمقن

، ٣ميمػ أن يٟمطمذ َمغماث ايم٣ًميمػدم أؽم٣مس طمٙمؼ هذا ايم٘مقن َمُم٣مع زمكم ايمٛم٣مس، همال وغم فمعم اخل

همتحدث أصح٣مزمف فمـ ، وومد ضم٣مول هذا ايمٖمريؼ أن يًقغ إطمذ زمجٔمٙمف أؽم٣مؽم٣مً دم ايمؼماث ايمٗمديؿ

اصْمراف ىمثغم ظمٔم٣مين مجٝمؾ ونمغمه، وفمـ اؽمتٝمالء ايمٖمرزدق فمٛمقة فمعم أزمٝم٣مت يمذي ايمرَم٥م ونمغمه، 

وصمٔمٙمقا  ،رة فمعم ايمتقيمٝمدهمٚمٝمزوا ايمٗمد، ايمذىم٣مء واحلٝمٙم٥مإلم  ويم٘مٛمٜمؿ جت٣موزوا هذا ايمٔمدوان ايم٣ًمهمر

همٜمق أضمؼ زمذيمؽ اظمٔمٛمك َمـ ص٣مضمٌف إول، وفمٛمد هذا احلد ، ىمؾ َمـ أطمذ َمٔمٛمك وأصم٣مد دم ذيمؽ

نم٦م َمٌدأ آزمتزاز ايمٗم٣مئؿ فمعم ايمٗمدرة واحلذق- وإٞمٛم٣م يمٛمجد ٞمٗم٣مدًا سم٘مقن ٞمٓمري٥م ايمنوم٥م ومد ؽمقَّ 

يّمٔمقن يمف ايمٗمقافمد  يتحدشمقن فمـ إطمذ، وىمٟمٞمف اظمٌدأ ايمقضمٝمد دم اإلزمداع ايمٖمٛمل دم ايمُمٔمر، همٜمؿ

وايمدرصم٣مت، وايمن دم هذا اظمقومػ أن هذا ايمٖمريؼ َمـ ايمٛمٗم٣مد ىم٣مٞمقا ؾمٔمراء، ىم٣مزمـ ؾمٜمٝمد َمثاًل، أو 

اإليامن زمٟمن ايمْمريٗم٥م اظمثعم دم اإلٞمُم٣مء يمٝم٦ًم ؽمقى إلم  ومد وصٙمقا ,ىم٣مزمـ إشمغم  ,ىم٣مٞمقا ٞم٣مشمريـ 

 إيٗم٣مع صمديد- صقرة أطمرى ذاتإلم  ,ايمِمقرة ايمتل فمٛمد نمغمهؿ ,ضمؾ يمٙمٚمٛمٓمقم، أي سمٕمٝمغم

واحلؼ أن صمقاب ضم٣مزم فمعم هذه ايمٗمّمٝم٥م ىم٣من رصٝمٛم٣ًم وَمٗمٛمٔم٣مً، وذيمؽ أن افمتامد ايمُمٔمر فمعم 

 "اظمٔم٣مين اجلٚمٜمقري٥م، يٌْمؾ ايمٗمًؿ إفمٓمؿ َمـ دفم٣موى ايمنوم٥م، وٓ يٌٗمل دم اظمٝمدان إٓ ايمِمقر 

 وفمرهم٦م زمف )ىمتُمٌٝمف ،وهل ايمِمقر ايمتل سمقصؾ إيمٝمٜم٣م ؾم٣مفمر فمعم ٞمحق َمـ آزمتداع , "ايمٔمٗمؿ 

وَمثؾ هذه ايمِمقر واظمٔم٣مين ٓ حيت٣مج شمٗم٣مهم٥م واؽمٔم٥م يمدى ايمٛم٣مومد، شمؿ ٓ حيت٣مج  (فمٛمؼمة يمٙمروو٥م

ومّمٝم٥م  "ن أوىم٣من هذا ئمٛمل  9 ايمٛمٗمد إديبأن يٓمؾ يمٗمّمٝم٥م ايمنوم٥م هذا اظمٗم٣مم ايم٘مٌغم دمإلم  ىمذيمؽ

ٕهن٣م اؽمتْم٣مفم٦م أن سمتحقل زم٣ميمٛمٗمد دم وصمٜم٥م نمغم َمثٚمرة  9َم٣م ىم٣من َمـ ضمٗمٜم٣م أن سمقصمد "ايمنوم٥م 

 ًا-أزمد
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 انجبة اخلبيظ
 غبثـانفظم ان

 ٌّخلضْخ انٌؽذح انقض
 ًاننفغْخ ًانفنْخ يف انمظْذح

وحتدث فمٛمٜم٣م ايمٛمٗم٣مد اظمٔم٣مسون-----  ،هل ايمتل حتدث فمٛمٜم٣م ٞمٗم٣مدٞم٣م ايمٗمداَمك انٌؽذح انقضٌّخ0

اظمقوقفمٝم٥م: همٟمن سمتحدث ايمقضمدة وأَم٣م  ،وهل أن سم٘مقن ايمٗمِمٝمدة َمتامؽم٘م٥م إصمزاء ىم٣مجلًؿ ايمقاضمد

 9وهذه سمٕمٝم٤م دم ايمٗمِمٝمدة ايمٔمرزمٝم٥م ايمٗمديٚم٥م، أو اظمدح همٗمط ،ـ َمقوقع واضمد ىم٣ميمٕمزل همٗمطايمٗمِمٝمدة فم

 -ٔم٣مم يمٙمٗمِمٝمدة واضمد نمغم خمتٙمػأَم٣م ايمقضمدة ايمٖمٛمٝم٥م: همٜمل ىمقن ايمْم٣مزمع أو اجلق ايم

 ،أي ومِمٝمدة ؾمٔمري٥م فمرزمٝم٥م ٞمجد أن ايمُم٣مفمر يٖمتتحٜم٣م زم٣ميمٕمزل أو زم٣ميمقومقف فمعم إؿماللإلم  زم٣ميمٛمٓمر

أو يتحدث  ،أو ئم٣مسم٤م ،شمؿ يٚمدح، ورىمقب يمٙمخٝمؾ ،َمـ ضم٤م يمٙمِمٝمدويتحدث فمـ َمٛم٣مضمل همتقسمف 

 فمـ ومّمٝم٥م صٙمح: وزمٔم٣ٌمرة أطمرى ىم٣مٞم٦م ايمٗمِمٝمدة سمًٚمح زمتٔمدد اظمقوقفم٣مت دم داطمٙمٜم٣م-

إطمذ زم٣ميمقضمدة ايمٛمٖمًٝم٥م فمٛمد اظمتٙمٗمل، أي ومدرة ايمُم٣مفمر فمعم صمذب اٞمت٣ٌمه إلم  همذه٤م ازمـ ومتٝم٥ٌم

وصمقد وضمدة داطمٙمٝم٥م سمتٚمثؾ و ء زمٔمد ذيمؽ9ايم٣ًمَمع أوًٓ يمٝمّمٔمف دم صمق ٞمٖمز وم٣مزمؾ يمتٙمٗمل َم٣م جيل

 ،وصمقد َمٌدأ ايمتٛم٣مؽم٤مو دم ايمت٘م٣مهم٠م زمكم إيمٖم٣مظ واظمٔم٣مين، شمؿ دم ايمؼمازمط زمكم ىمؾ زمٝم٦م وَم٣م يٙمٝمف،

 ،اظمٌدأ ايمذي حيٗمؼ يمٙمٗمِمٝمدة اظمًتقى اظمْمٙمقب َمـ اجلامل

ىمٝم٣من ٞمثري يٛم٨ًم ؾمٔمرًا دم سمدرج صٛم٣مفمل طم٣ميمص، َمع احلذق  هم٣ميمٗمِمٝمدة، ايمتدرج اظمٛمْمٗملو

َمقوقع9 وسمًتٕمرق هذه ايمقضمدة َمـ إلم  رزمط فمٛمد آٞمتٗم٣مل دم داطمؾ ايمٗمِمٝمدة َمـ َمقوقعدم ايم

 -سمٟمَمؾ إصمزاءو ،ايمُم٣مفمر صمٜمدًا َمّمٛمٝم٣ًم دم ايمتِمقر

هم٣ميمقضمدة ايمٔمّمقي٥م دم ايمٗمِمٝمدة ايمُمٔمري٥م ٞمت٣مج فمٚمؾ ذهٛمل َمٛمْمٗمل، هم٣ميمٔمالوم٥م زمكم ايمٙمٖمظ 

دم اسمِم٣مل زمٔمض أفمّم٣مئف  ن ايمٗمِمٝمدة َمثٙمٜم٣م طمٙمؼ اإلٞم٣ًمنٕ 9واظمٔمٛمك هل فمالوم٥م اجلًد زم٣ميمروح

ػ أو زم٣ميٛمف دم صح٥م ايمؼمىمٝم٤م نم٣مدر زم٣مجلًؿ فم٣مه٥م سمتحٝمّ  ،همٚمتك اٞمٖمِمؾ واضمد فمـ أطمر ،زمٌٔمض

 -َمٔم٣مَل صماليمف لوسمٔمٖم ،حم٣مؽمٛمف
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 انجبة اخلبيظ
 ٍيضبانفظم ان

 انقاللخ ثني انشقش ًاألخالق
 )أً انشقش ًانذٍّ(

يب فمعم َمر ايمٔمِمقر، ايمٖمِمؾ زمكم ايمُمٔمر وايمديـ َمًٟميم٥م ؾم٣مئ٘م٥م فم٣مٞمك َمٛمٜم٣م ايمٛمٗمد ايمٔمر

هم٣ميمُمٔمر فمٛمد إصٚمٔمل جم٣ميمف ايممم- وإذا سمٛم٣مول اظمقوقفم٣مت إطمالومٝم٥م وايمديٛمٝم٥م )اخلغم( 

طمرصمقا أد أؾمد إطمالومٝمكم سمزَمت٣ًم، وهلذا ؤمػ وهت٣مهم٦م، وومد ىم٣من هذا اظمٔمٛمك واوح٣ًم فمٛم

٦م َمـ ايمُمٔمر َم٣م ىم٣من وفمٓم٣ًم أطمالومٝم٣ًم، وايمٔمالوم٥م زمكم ايمُمٔمر وايمديـ )أو ايمُمٔمر واخلٙمؼ( اومؼمٞم

ايمديـ  هم٣ميمٖمِمؾ دم اظمقوقع زمكم ,دون ايمُمٔمر  ,دهم٣مفمل فمـ ايمُم٣مفمر يمدى ايمٛمٗم٣مد زمٚمقومػ 

َمرئ ايمٗمٝمس َمـ زاوي٥م اهم٣ميم٣ٌمومالين ئمٝم٤م َمٔمٙمٗم٥م  دراؽم٥م َمًتٖمٝمّم٥م،إلم  ومّمٝم٥م حتت٣مج وايمُمٔمر

 أطمالومٝم٥م-

ل َمـ صٚمٝمؿ زمٔمض ايمٗمِم٣مئد َمـ ايمزاوي٥م إطمالومٝم٥م إٞمام هإلم  وازمـ ذف يٗمقل: إن ايمٛمٓمرة

 -عم ايمُمٔمراحل٘مؿ ايمٖمٛمل فم

ويتػمم زم٘مؾ ؾمٔمر  ،ويّمٝمؼ ،وازمـ زم٣ًمم يتحرج َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م إطمالومٝم٥م دم َمٗم٣ميٝمًف ايمٛمٗمدي٥م

 أو اؽمتٔمامل اظمِمْمٙمح ايمٖمٙمًٖمل- ،يُمؿ َمٛمف اإلحل٣مد

وىمؾ َمٛمٜمام ٞمِمح أن  ،َمٛم٣مومض يمألطمالق ,دم مجٙمتف  ,َمً٘مقيف وازمـ رؾمد: ايمُمٔمر ايمٔمريب 

ٕن ذيمؽ ذو أشمر رديء دم  9ايمْمٕم٣مة أو َمدح ،جيٛم٤م ايمٛم٣مؾمئ٥م ايمُمٔمر ايمذي يتحدث فمـ ايمٛمًٝم٤م

 -ٞمٖمقؽمٜمؿ

 9ازمـ ضمزم ايمذي ىم٣من طم٣مؤم٣ًم يمٛمٓمرسمف ايمٖمٗمٜمٝم٥م دم احل٘مؿ فمعم ايمُمٔمر- همٗمد ٞمٖمك َمٛمف أىمثر أٞمقافمف

 :وايمٛم٣مومد إديب دم َمقومٖمف ٓفمتٗم٣مده أهن٣م سمي زمٟمطمالق ايمٛم٣مؾمئ٥م9

 )أ( إذا ىم٣من ايمٛم٣مومد يداهمع فمـ ايمُم٣مفمر أٞم٘مر ايمتٔم٣مرض زمكم ايمُمٔمر وإطمالق-
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 اظمٗم٣ميٝمس إطمالومٝم٥م-إلم  ذا أطمذ دم ايمٛمٗمد ايمتْمٌٝمٗمل حتقل زم٣ميمٛمٗمد)ب( إ

وًٓ فمـ ايمتحقل زم٣ميمٛمٖمس ٠مٔمؾ ايمُمٔمر )َم٣م فمدا ايمٗمٙمٝمؾ َمٛمف( َمً)ج( إذا حتدث فمـ ايمؼمزمٝم٥م صم

 ٞمحق ايممم-
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 انجبة انغبدط
 األٌَاؿً األعنبط

 انفنٌٌ األدثْخً
 انجبة انغبدط

 ايمُمٔمر :ايمٖمِمؾ إول

 انجبة انغبدط
 اخلْم٣مزم٥م ايمٖمِمؾ ايمث٣مين:

 انجبة انغبدط
 اظمٗم٣مَم٥م :ايمٖمِمؾ ايمث٣ميم٧م

 انجبة انغبدط
 ايمتقومٝمٔم٣مت :ايمٖمِمؾ ايمرازمع

 انجبة انغبدط
 اخل٣مؿمرة ايمٖمِمؾ اخل٣مَمس:

 انجبة انغبدط
 ايمرؽم٣مئؾ ايمٖمِمؾ ايم٣ًمدس:

 انجبة انغبدط
 اظمٛم٣مـمرات :ايمٖمِمؾ ايم٣ًمزمع

 انجبة انغبدط
 ايمقص٣مي٣م ايمٖمِمؾ ايمث٣مَمـ:

 انجبة انغبدط
 ٘مٜم٣منؽمجع ايمايمٖمِمؾ ايمت٣مؽمع: 

 انجبة انغبدط
 ايمًغمة ايمت٣مرخيٝم٥م وإدزمٝم٥م :ايمٖمِمؾ ايمٔم٣مذ
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 انجبة انغبدط
 اظمنضمٝم٥م :ايمٖمِمؾ احل٣مدي فممم

 انجبة انغبدط
 اظمٗم٣ميم٥م ايمٖمِمؾ ايمث٣مين فممم:

 انجبة انغبدط
 ايمرواي٣مت :ايمٖمِمؾ ايمث٣ميم٧م فممم

 انجبة انغبدط
 اظمقفمٓم٥م ايمتٗمقي٥م :ايمٖمِمؾ ايمرازمع فممم

 انجبة انغبدط
 احلقار ,يمًٝمٛم٣مريقا :ايمٖمِمؾ اخل٣مَمس فممم

 انجبة انغبدط
 ايمقصػ :ايمٖمِمؾ ايم٣ًمدس فممم

 انجبة انغبدط
 ايمتٗم٣مرير وايمٙمقائح واظمح٣مض :ايمٖمِمؾ ايم٣ًمزمع فممم

 انجبة انغبدط
 ايمٛمممات واظمٙمِمٗم٣مت :ايمٖمِمؾ ايمث٣مَمـ فممم

 انجبة انغبدط
 اظمٗم٣مزمٙم٥م ايمُمٖمقي٥م وايم٘مت٣مزمٝم٥م :ايمٖمِمؾ ايمت٣مؽمع فممم

 انجبة انغبدط
 ٘مٚم٥ماظمثؾ واحل ايمٖمِمؾ ايمٔمممون:

 انجبة انغبدط
 اظمٛم٣مهمرات ايمٖمِمؾ احل٣مدي وايمٔمممون:

 انجبة انغبدط
 اظمٛم٣مـمرة :ايمٖمِمؾ ايمث٣مين وايمٔمممون

 انجبة انغبدط
 ايمٖمِمؾ ايمث٣ميم٧م وايمٔمممون: اظمٖم٣مطمرة
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 يمذيخ
ٝم٥م زم٣ميمٔم٣مَل دم أٞمقاع أدزمٝم٥م يٌدو أن ىمؾ َمرضمٙم٥م َمـ َمراضمؾ سمْمقر اظمجتٚمع جتًد فمالومتٜم٣م اجلاميم

 ،وؿمٌٝمٔم٥م ٞمٓم٣مَمٜمؿ آصمتامفمل همٝمٜم٣م ،فمعم فم٣مظمٜمؿ ايمْمٌٝمٔمل دم هذه اظمرضمٙم٥مفمٝمٛمٜم٣م سمالئؿ ومدرة ايمٌمم 

ٔمػم هب٣م اظمٌدع وزمذيمؽ سم٘مقن ضمرىم٥م احلٝم٣مة ايمٔمٚمٙمٝم٥م وايمٖم٘مري٥م وايمُمٔمقري٥م اظمحٖمز يمقصمقد َم٣ًمرب ي

وزمذيمؽ ي٘مقن ايمذي حيدد ايمٖمٛمقن وإٞمقاع اظمٛمتممة  ،جت٣مه ايمٗمّم٣مي٣م اظمختٙمٖم٥مفمـ َمقومٖمف وؾمٔمقره 

واظمثؾ اجلاميمٝم٥م  ،وايمروضمٝم٥م وايمٔمٚمٙمٝم٥م ،حل٣مصم٣مت ايمٛمٖمًٝم٥م وايمُمٔمقري٥مدم َمرضمٙم٥م َمـ اظمراضمؾ ا

زمقوع سم٣مرخيل  هم٣مٕٞمقاع إدزمٝم٥م حم٘مقَم٥م ٞمُمٟمة وسمْمقراً ، وايمٔمالوم٣مت آصمتامفمٝم٥م ،وايمٖم٘مري٥م

اصمتامفمل حمدد وحم٘مقَم٥م دم ؿمٌٝمٔمتٜم٣م وؿم٣موم٣مهت٣م ووـمٝمٖمتٜم٣م زم٣ميمقهم٣مء زمح٣مصم٣مت اصمتامفمٝم٥م َمٔمٝمٛم٥م 

وومد أشمر دم ٞمٓمري٥م إٞمقاع  ،يمذي أٞمت٨م هذه إٞمقاع إدزمٝم٥ما ،حيدده٣م ايمقوع ايمت٣مرخيل آصمتامفمل

وايمتل هل٣م َم٣م يامشمٙمٜم٣م دم فم٣مَل  ،إدزمٝم٥م همٙمًٖم٣مت وفمٙمقم وومقاٞمكم ايمتْمقر دم فم٣مَل إضمٝم٣مء وايمٛم٣ٌمت

وإن ىم٣من  ،يمقصملىمام هق احل٣مل دم ايمٛمقع ايمٌٝمق ،ايمٛمقع إديب يٛمُمٟم ويتْمقر ويٛمٗمرضو ،إدب

 9وهل ومقاٞمكم يمٕمقي٥م ،إدزمٝم٥م ـم٣مهرة َمًغمة زمٗمقاٞمٝمٛمٜم٣م ايمذاسمٝم٥م ئمتٗمد أن إدب وإٞمقاع ٜمؿزمٔمّم

ٕن إدب همـ يمٕمقي يٚمثؾ ٞمُم٣مؿم٣ًم إٞم٣ًمٞمٝم٣مً ئم٘مس ضمرىم٥م واومع سم٣مرخيل اصمتامفمل حمدد فم٘م٣ًًم 

اظمقومػ  ,اظمقومػ اظمٙمحٚمل  ,اظمقومػ ايمٕمٛم٣مئل )وي٠مؽمس ايمٛمٗم٣مد اظمقاومػ ايمٖمٛمٝم٥م ايمثالشم٥م  ،طم٣مص٣مً 

ايمٛمداء( وئمٙمٗمقن ىمؾ وـمٝمٖم٥م  ,ايمتٚمثٝمؾ ,فمعم شمالث وـم٣مئػ يروهن٣م يمٙمٕم٥م )ايمتٔمٌغم  (ايمدراَمل

ايمٛمداء  ,ايمتٚمثٝمؾ يتٔمٙمؼ زمّمٚمغم ايمٕم٣مئ٤م  ,ايمتٔمٌغم يتٔمٙمؼ زمّمٚمغم اظمت٘مٙمؿ )زمّمٚمغم يٛمقب فمـ ذات 

وَمـ وـمٝمٖم٥م  ،شمؿ جئمٙمقن َمـ وـمٝمٖم٥م ايمتٔمٌغم َمٖمنًا يمٙمٚمقومػ ايمٕمٛم٣مئل، يتٔمٙمؼ زمّمٚمغم اظمخ٣مؿم٤م(

وسمقهمر هذه  ،وَمـ وـمٝمٖم٥م ايمٛمداء َمٖمنًا يمٙمٚمقومػ ايمدراَمل ،ٚمقومػ اظمٙمحٚملايمتٚمثٝمؾ َمٖمنًا يمٙم

 ،دم ايمِمٝم٣منم٥م إدزمٝم٥م (وآدفم٣مئل ايمٌٔمد ايمٛمدائل ,ايمٌٔمد ايمتٚمثٝمقم  ,إزمٔم٣مد يمٙمٕم٥م )ايمٌٔمد ايمتٔمٌغمي 

شمؿ أطمذت  ،وىم٣مٞم٦م اظمٙمحٚم٥م سم٘مت٤م ؾمٔمراً  ،ومِمٝمدإلم  شمؿ حتقل ،وومد ىم٣من ايمُمٔمر ي٘مت٤م رصمزاً 

وإن  ،وسمْمقر َمّمٚمقهن٣م زمحٝم٧م ختٙمِم٦م َمـ إؽم٣مؿمغم ايمقشمٛمٝم٥م ايمٗمديٚم٥م ،جتٚمع زمكم ايمُمٔمر وايمٛمثر

شمؿ  ،ـمٙم٦م أصقهل٣م حمتٖمٓم٥م زمْم٣مزمع ايمٗمِمص ايمٌْمقرم اخل٣مرج فمـ اظمٟميمقف دم زمْمقٓت ايمٌمم

 -ومِم٥م ٞمثري٥م واومٔمٝم٥مإلم  حتقيم٦م
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شمؿ سمُمٔم٦ٌم ضم٤ًم  ،إن زمٔمض ايمٖمٛمقن إدزمٝم٥م ىم٣مٞم٦م فمٛمد ٞمُمٟمهت٣م إولم َمقضمدة 9وومٝمؾ

ىمذيمؽ سمٕمغمت أؽمامء زمٔمض ايمٖمٛمقن إدزمٝم٥م زمٔمد  ،اجلاميمٝم٥م وايمتٔمٌغمي٥مضم٣مصم٣مت ايمٌمم ايمٛمٖمًٝم٥م و

 -سمٕمغم َمّمٚمقهن٣م ووم٣ميمٌٜم٣م ايمٖمٛمل

 انزقجري انفين يف اننضش ًانشقش -5
يم٘مؾ َمٛمٜمام َمٝمزاسمف اخل٣مص٥م ووـم٣مئٖمف  (ٞمثر وؾمٔمرإلم ) إن إدب يٛمٗمًؿ :ٓ ٞمٟميت زمجديد إذا ومٙمٛم٣م

وإن أصٌح يمٙمٛمثر ايمٖمٛمل إيٗم٣مع دم َم٣م ىمتٌف  ،ايمتٔمٌغمي٥م َمع متٝمز ايمُمٔمر فمـ ايمٛمثر زم٣مإليٗم٣مع وايمقزن

 ٕن صمقهر ايمُمٔمر وايمٛمثر ايمٖمٛمل يٛمتٚمٝم٣من 9وٓ سمٛم٣مومض دم ايمٗمقل ايم٣ًمزمؼ ،أصح٣مب ايمٛمثر احلدي٧م

وَمـ هٛم٣م وومع ايمتداطمؾ زمكم ايمُمٔمر وايمٛمثر  (ايمتٔمٌغم ايمٖمٛمل)َمًتقى واضمد َمـ ايمتٔمٌغم إلم 

ـ هٛم٣م ىم٣مٞم٦م ايمرؽم٣مئؾ سمٛم٣مهمس ايمُمٔمر هب٣م وَم ،ٓؾمؼماىمٜمام دم اظمّم٣مَمكم وايمتٛم٣مهمس فمٙمٝمٜم٣م وايمتامشمؾ

وئمد ايمُمٔمر ايمٔمريب  (ضمؾ ايمٔمٗمد)أو  (ٞمٓمؿ ايمٛمثر وفمٗمده)وذيمؽ دم  ،اصمتامفمٝم٣ًم وفم٣مؿمٖمٝم٣ًم ووصٖمٝم٣مً 

ك ضمٝم٧م سمرومّ  ،وإن ىم٣مٞم٦م أراء سم٠مىمد فمعم أؽمٌٗمٝم٥م ايمًجع دم ايمٓمٜمقر ،أؽمٌؼ دم ايمٓمٜمقر َمـ ايمٛمثر

ومم٣م ي٠مىمد فمعم أويمٝم٥م زمحر ايمرصمز  ،ٞمُمٟم زمٛم٣مء ايمٌحقر ايمُمٔمري٥م ،زمحر ايمرصمز وَمـ ايمرصمزإلم  ايمًجع

وأٞمف  ،زضم٣مهم٣مسمف ىمثغمة أنو ،ومٌؾ زمحقر اخلٙمٝمؾ أٞمف َمٌٛمل فمعم سمٖمٔمٝمٙم٥م واضمدة َمت٘مررة ؽم٦م َمرات

 ،وىمذيمؽ ايمٛمٓمؿ همٝمف وم٣مزمؾ يمالرجت٣مل ،يم٘مقهنام ضمٗمالن خمتٙمٖم٣من (هق ايمذي ىم٣من يٗم٣مزمؾ )ايمٗمِمٝمد

ضمٝم٧م ىم٣من همريؼ َمـ وومد زمٗمٝم٦م اظمٖم٣موٙم٥م زمكم ايمُمٔمر وايمٛمثر وم٣مئٚم٥م  -ونمغم ذيمؽ َمـ ايمدٓئؾ

وـمٜمر همريؼ شم٣ميم٧م حي٣مول إٞمِم٣مف  ،قن َمـ َمٛمزيم٥م ايمٛمثر أو ايمٔم٘مسوحيْمُّ  ،إدزم٣مء يٖمّمٙمقن ايمُمٔمر

 -وئمْمٝمف ضمٗمف َمـ اظمٝمزات ،ىمال ايمٖمٛمكم

 :ويرى أٞمِم٣مر ايمُمٔمر أن َمـ َمٝمزاسمف اظمٖمّمٙم٥م

 -اؽمتئث٣مره زم٣ميمٛمٓمؿ ايمذي متٝمؾ إيمٝمف ايمٛمٖمقس ,5

 -ضمٖمٓمف وسمٙمحٝمٛمف ونمٛم٣مئف ؽمٜمقيم٥م ,1

 - طمٖمض ايمٛم٣مس ورهمٔمٜمؿومدرسمف فمعم ,2

 -ؿمقل زمٗم٣مئف ,3

 -ؽمغمورسمف زمكم ايمٛم٣مس ,4
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 -أشمره ايم٣ًمضمر دم ايمٛمٖمقس ,5

 -إفمامره يمٙمٚمج٣ميمس ,6

 -َمده يمٙمٕم٥م زم٣مٕيمٖم٣مظ ,7

 -وايمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م ،ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ٓؽمٝمامو ،آؽمتُمٜم٣مد زمف دم سمٖمًغم اظمٔم٣مين ,8

 -ضم٣مصم٥م اظمتٟمدزمكم إيمٝمف ,57

 :ئص وايمٔمٝمقبن ايمٛمثر زمٔم٘مًف يتِمػ زمِمٖم٣مت َمـ ايمٛمٗم٣موإ

 -(ايمٔم٣مَم٥م)أٞمف َمٌتذل يم٘مؾ ايمٛم٣مس  ,5

 -سمٌدد ايمٛمثر دم إؽمامع ,1

 -فمدم إفمامر اظمج٣ميمس ,2

 -صٔمقزم٥م ضمٖمٓمف ,3

 -متٝمؾ إيمٝمف ايمٛمٖمقس يمٔمدم إيٗم٣مفمف ٓ ,4

 -ومٌم زمٗم٣مئف ,5

 -فمدم ؽمغمورسمف زمكم ايمٛم٣مس ,6

 -ٓ أشمر ؽم٣مَمر يمف ,7

 -فمدم آؽمتُمٜم٣مد زمف دم ايمٙمٕم٥م ,8

 :وأن َمـ َمٝمزاسمف ،صؾ أذف َمـ ايمٖمرعوإ ،ٝمف إصؾ وايمُمٔمر همرعهمغمون هم أَم٣م أٞمِم٣مر ايمٛمثر

 -أن ايمٛم٣مس أول َم٣م يت٘مٙمٚمقن زمف ,5

 -ن ايم٘مت٤م اظمٛمزيم٥م فمعم إٞمٌٝم٣مء ىم٣مٞم٦م زمفأ ,1

 -ايمٛمثر زمٔمٝمد فمـ ايمت٘مٙمػ ,2

 -أن ايمقضمدة همٝمف أـمٜمر َمٛمٜم٣م دم ايمُمٔمر ,3

 -وايمُمٔمر َمـ ومٌٝمؾ احلس -ايمٛمثر َمـ ومٌٝمؾ ايمٔمٗمؾ ,4
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 -ثر ٓ زم٣ميمُمٔمرسم٘مٙمؿ ايمٛمٌل زم٣ميمٛم ,5

 -ٓ سمًتٗمٝمؿ أَمقر ايمدول إٓ زم٣ميمٛمثر ,6

 -أن ايمٗمرآن ٞمزل زم٣ميمٛمثر ٓ زم٣ميمُمٔمر ,7

 -٣مب ايمٛمثر أرهمع شمٗم٣مهم٥م َمـ ايمُمٔمراءىمتّ  ,8

إٓ أٞمف يٌٗمك يم٘مؾ َمـ  ،وفمعم ايمرنمؿ َمـ ضمُمد احلج٨م فمٛمد ىمال ايمٖمريٗمكم دم أهمّمٙمٝم٥م ىمؾ واضمد

هم٘مال ايمٛمثر وايمُمٔمر ص٣ميمح  ،ايمُمٔمر وايمٛمثر أنمراو٣ًم خمتِم٣مً هب٣م وجم٣مٓت سمِمٙمح يمٙمٗمقل زمف

وَمـ طمالل ذيمؽ هم١من ايمُمٔمر ضمٖمظ ومًؿ َمٛمف زمٝمٛمام و٣مع ايمٗمًؿ إىمػم َمـ  ،ظمقوقفم٣مت خمتِم٥م زمف

روي فمـ فمٚمر زمـ اخلْم٣مب أٞمف وومد  ،وَمـ هٛم٣م ىم٣من ايمُمٔمر ديقان ايمٔمرب وؽمجؾ َمآشمرهؿ ،ايمٛمٓمؿ

 -(ىم٣من ايمُمٔمر فمٙمؿ ايمٗمقم َل ي٘مـ هلؿ فمٙمؿ أصح َمٛمف) :وم٣مل

وفمعم ىمؾ ضم٣مل هم١من ايمُمٔمر وايمٛمثر  ،َمـ إيٗم٣مفمٝمتف وؽمٜمقيم٥م ضمٖمٓمف وضمٖمظ ايمُمٔمراء إٞمام صم٣مء

وزمٗمل ضم٣مل ايمُمٔمر أضمًـ َمـ  ،و٣م فمعم َمّر ايمٔمِمقر يمٙمحٖمظ واإلمه٣مل زمٟمومدار َمتٖم٣موسم٥مايمٕمٛمل سمٔمرّ 

 -ايمٛمثر دم ىمؾ ايمٓمروف

 أٌَافوً يفيٌيو0 اننضش انفين - 3
يمٙمقز واحل٤م إذا َمثؾ ٞمثر اجلقز وا ،ً : ىمام ورد دم يم٣ًمن ايمٔمرب هق رَمٝمؽ زمف َمتٖمروم٣م()اننضش

 -٣من زم٣ميمٔمج٣مئ٤م وسمٌميٖمٜم٣مٝمسم: أيّم٣ًم إَمر ايمٔمج٤م واإل(انفٍ)وزمذروه 

صمٛم٣مؽمف وؿمرومف اظمتٚمٝمز زم٣ميمتقؽمع أو هق ايم٘مالم اظمتٛمقع دم ضوزمف (ايمٛمثر ايمٖمٛمل)وايم٘مالم ايمٕمٛمل 

ضمٝم٧م يرسمٗمل اظمت٘مٙمؿ َمـ  ،َمع إده٣مش وسمٌمف دم إؽم٣ميمٝم٤م ،وايمتٌمف وايمٔمج٣مئ٤م ايمٙمٖمٓمٝم٥م

ل وإفمام اظمًتقى ايمٕمٛمل ايمذي يِمدر فمـ سمرو  إلم  م ايمذي يتداويمف ايمٛم٣مساظمًتقى ايمٔم٣مدي يمٙم٘مال

همٝمثغم ايمدهُم٥م دم ايمٛمٖمس  ،حتًٝمٛمف زمٙمٚم٣ًمت همٛمٝم٥م مج٣ميمٝم٥مو ٘مالمصمؾ جتقيد ايمهم٘مر وىمد يمٙمذهـ َمـ أ

 -وآٞمٖمٔم٣مل دم اظمُم٣مفمر وؾمحٛم٥م اخلٝم٣مل دم ايمذهـ

 :وَمًتقي٣مت ايمٛمثر شمالشم٥م

 -ر ايمند( يمتٖم٣مهؿ ايمٛم٣مس َمـ طماليمفاحلقا ,ضم٣مدي٧م ايمٝمقَمٝم٥م إ)ايمٛمثر ايمٔم٣مدي  ,5

 -ويُمٚمؾ َمًتقي٣مت ايمتٟميمٝمػ اظمختٙمٖم٥م ،وهق َم٣مىمت٦ٌم همٝمف ايمٔمٙمقم واظمٔم٣مرف :ايمٛمثر ايمٔمٙمٚمل ,1
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و اظمجتٚمع زمرؤي٥م طم٣مص٥م يمْم٣ٌمئع ايمٛم٣مذ أئمػم زمف فمـ فم٣مَل ايمذات  وهق َم٣م :ايمٛمثر ايمٖمٛمل ,2

 -وضمًـ وومٔمٜم٣موهمٙمًٖمتف يمٙمتٟمشمغم دم أطمريـ وإده٣مؾمٜمؿ زم٣ميمٖم٘مرة ومج٣مل فمروٜم٣م  ،ٞمٖمًف

هم١من زمٔمض ايم٣ٌمضمثكم أؾم٣مر  ،ىم٣مٞم٦م ٓ سمٔمرف زَمٛمٝم٥م ٞمُمٟمة ايمٛمثر ايمٖمٛمل ايمٔمريب زمقصمف ايمدوم٥م اوإذ

 :إلم

 -َمع ـمٜمقر ايمٗمرآن واحلدي٧م ايمٛمٌقي ايممميػ ؽمالمأن ايمٛمثر ايمٖمٛمل ٞمُمٟم َمع ـمٜمقر اإل ,5

وومرب هذا  ،أن ايمٛمثر ايمٖمٛمل ٞمُمٟم دم ايمٔمٌم إَمقي زمٔمد سمقؽمع ايمدويم٥م وضم٣مصمتٜم٣م يمٙم٘مت٣مزم٥م ,1

 -ؽمالم(صدراإل ,اجل٣مهٙمٝم٥م)يمٔمٜمد َمـ ايمٖمِم٣مضم٥م ا

ٞمف ىم٣من سمٙمٚمٝمذًا د فمعم يد فمٌداهلل زمـ اظمٗمٖمع َمع أأن ايمٛمثر ايمٖمٛمل ٞمُمٟم دم َمْمٙمع ايمٔمٌم ايمٔم٣ٌم ,2

 -يمٔمٌد احلٚمٝمد ايم٘م٣مسم٤م اظمٔمروف دم ايمٔمٜمد إَمقي

 ،أن ايمٛمثر ايمٖمٛمل دم إدب ؽم٣مير ـمٜمقر احلس ايمٖمٛمل اظمرهػ فمٛمد ايمٔمرب َمٛمذ اجل٣مهٙمٝم٥م ,3

 "سم٣مريخ ايمؼمؽمؾ ايمٛمثري فمٛمد ايمٔمرب دم اجل٣مهٙمٝم٥م"أي ايمدىمتقر حمٚمقد اظمٗمداد دم ىمت٣مزمف وهق ر

ضمٝم٧م صّمقد اجل٣مهٙمٝمقن ىمالَمٜمؿ  ،ودٓيم٥م ذيمؽ اؽمتٔمامل ايم٘مٜم٣من واخلْم٣ٌمء يمٙمٕم٥م ايمٖمٛمٝم٥م دم ؽمجٔمٜمؿ

 -ايمٖمٛمل
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 انجبة انغبدط
 انفظم األًل

 انشقش

٣مة زم٘مٙمامت ذات وومع روضمل واطمتزال احلٝم ،ايمُمٔمر ىمالم يٗمقم فمعم اخلٝم٣مل وايمِمقرة انشقش0

 -ٞمٖمز َمـ طمالل زمالنم٥م َمتٚمٝمزة

 !!؟هؾ صحٝمح أن أفمذب ايمُمٔمر أىمذزمف

و ايمُمٔمراء )ٓ ؾمؽ أن ايمٗمرآن ايم٘مريؿ فمٛمدَم٣م وم٣مل دم حم٘مؿ آي٣مسمف دم أواطمر ؽمقرة ايمُمٔمراء 

 َمٛمقاآٓ يٖمٔمٙمقن إٓ ايمذيـ  أهنؿ يٗمقيمقن َم٣مو َيٝمٚمقن ٌٔمٜمؿ ايمٕم٣موون أَل سمر أهنؿ دم ىمؾ وادٍ يتّ 

ٞمٗمْم٥م ضم٣ًمؽم٥م دم ذاىمرة ايمُمٔمر سمتٚمثؾ دم همٜمؿ َمٔمٛمك ))أهنؿ دم ىمؾ إلم  ايمِم٣محل٣مت(( يُمغمفمٚمٙمقا و

( زمٟمن ودي٣من ايمُمٔمراء ايمتل َيٝمٚمقن هب٣م إٞمام هل طمٝم٣مٓهتؿ ايمتل يٛمٗمٙمقٞمٛم٣م إيمٝمٜم٣م زمٖمٔمؾ آيم٥م (واد َيٝمٚمقن

 ،ٚمعأؽمٚمٔمٛم٣م َم٣م َل ٞمًو ،همٟمراٞم٣م َم٣م ٓ ٞمرى ،فمٌٗمره اخلٝم٣مرمإلم  هم٘مؿ َمـ ؾم٣مفمر ٞمٗمٙمٛم٣م ،ايمتِمقير يمدَيؿ

فمر هم١مذا َم٣م سمرىمٛم٣م وادي طمٝم٣مل ايمُم٣م ،ٞمٔم٣مٞمؼ آطمريـو صمٔمٙمٛم٣م ٞمٖم٣مرق أضم٥ٌمو ،أذاومٛم٣م َم٣م َل ٞمذق ؿمٔمٚمفو

أن اخلٝم٣مل َمذَمقم همٙمقٓه ظم٣م همتحٛم٣م آهم٣موم٣ًم يمتِمقر اجلٛم٥م أو  ٜمؿزمٔمّمٓ ئمتٗمد و ،واومٔمٛم٣مإلم  فمدٞم٣م

 ،ضمٌف همٝمفطمل ص٣مإٞمام اظمذَمقم َمـ اخلٝم٣مل هق اظمريض ايمذي يًؼمو ،أو اظمٝمزان أو احل٣ًمب ،ايمٛم٣مر

همٟمصٌحقا  ةإؽمػ َم٣م وومع زمف ؾمٔمراء ومٌٝمٙم٥م فمذرهذا َمع و ،َمـ ضمقيمف َمقصمقدٌ  ئمتٗمد أٞمف واومعٌ و

 ايمُمٔمري اظمٚمدوح ،هجرهؿ ايمقاومع يم٘مـ اخلٝم٣ملو ىمٕمغمهؿ َمـ اظمج٣مٞمكم ايمذيـ سمٙمًٌٜمؿ اخلٝم٣مل

ٞمتِمقر َمـ و ،ؽم٣مضم٥م صمديدة ٞمًتٚمتع زمٚمٔمْمٝم٣مهت٣مإلم  اظمحٌقب يمديٛم٣م هق اخلٝم٣مل ايمذي يٛمٗمٙمٛم٣مو

 ،ٓ ي٘مقن ايمُمٔمر فمذزم٣ًم إٓ إذا محٙمٛم٣م فمعم أصمٛمح٥م اظم٣ٌميمٕم٥مو ،٣م اظم٣ميض أو احل٣مض أو اظمًتٗمٌؾطمالهل

 -ين إذا َم٣م هح زمكم أؾمج٣مرهو ٣منواومع َمتخٝمؾ يًتحٌف اإلٞمًإلم  ل ايمِمقر نمغم اظمٚم٘مٛم٥مهمحقَّ 

يٗمقل اظمتٛمٌل واصٖم٣ًم ؽمٝمػ ايمدويم٥م احلٚمداين دم َمٔمرىم٥م احلدث احلٚمراء ايمتل ه٣مصمؿ همٝمٜم٣م 

 :ايمروم فمعم َمُم٣مرف ايمُم٣مم اظمًٙمٚمقن

 يمقاومــٍػ  ؾمــؽ   وَمــ٣م دم اظمــقِت  وومٖمــ٦َم 

 

ـــ  ـــدم صَم  َؽ ىمٟمّٞم ـــرّ  ـِ ْٖم ـــايم ـــ٣مئؿُ  قَ دى وْه  ٞم
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ـــرُّ  ـــ٣مُل  مت ـــؽ إزمْم ـــ٥مً  زم ـــك هزيٚم  ىمٙمٚم

 

 زم٣مؽمــــؿُ  كَ وشمٕمــــرُ  ٣مٌح ؽ وّوــــووصمُٜمــــ 

ؽم٣مضم٥م ومت٣مل يٗمػ همٝمٜم٣م ؽمٝمػ  (اظمقت)دى ٕهن٣م سمِمقر ايمرَّ  9َم٣م أمجٙمٜم٣مو َم٣م أىمذب هذه ايمِمقرة 

ًّ و ايمدويم٥م زمقصمف و٣مضمؽ صقرة --- أومداَمف إزمْم٣مل هزيٚم٥م جمروضم٥م ٣مم زمٝمٛمام متر َمـ حت٦مشمٕمر زم

ويم٘مـ ؾم٣مفمرٞم٣م اظمتٛمٌل صقر ؽمٝمػ ايمدويم٥م  ،خي٣مف اظمقتو همام َمـ إٞم٣ًمن إٓ ،متس اخلٝم٣مل

هذا ئمٛمل اظم٣ٌميمٕم٥م ايمزائدة دم وصػ و ---زمؾ سمٗمػ دم فمكم اظمقت ،زمُمخِمٝم٥م ٓ هت٣مب اظمقت

 -هق فمذوزم٥م دم ايم٘مالم س ىمذزم٣ًم إٞماموهذا يمٝم ،صقرة ؽمٝمػ ايمدويم٥م

 :ومقل ايمُم٣مفمر اظمجٜمقل اهلقي٥مإلم  و يمق ٞمٓمرٞم٣م

 َل سمتٌـع ؽمـقاك هـقى ه٣مَم٦م زمـؽ ايمٔمـكم،

 

ـــ  ــــ فمٙمَّ ـــكْمَ  ؿَ َم ـــقاك ايمٌ ـــ٤م َي  أن ايمٗمٙم

 ---يديمؾ فمعم أن أفمذب ايمُمٔمر أىمذزمف أيمٝمس طمٝم٣مل ايمُم٣مفمر دم ايمُمْمر ايمث٣مين َمـ هذا ايمٌٝم٦م 

هؾ اظمقت يراوم٤م هقى و ،دم هقاك ٦مُّ أرؾمده أٞمٛمل ومد َمُ و (اظمقت)سمرى َمـ ايمذي فمٙمؿ ايمٌكم 

 -يم٘مٛمٜم٣م َمًتْمرهم٥م فمٛمد زمٛمل اإلٞم٣ًمنو ،إهن٣م طمٝم٣مٓت ىم٣مذزم٥م ---اظمحٌكم

 :ىمام أٞمٛم٣م يمق ومرأٞم٣م ومقل فمٚمر زمـ أيب رزمٝمٔم٥م

ــــْد  ــــ٣م سمٔم ــــ٣م َم ــــدًا أٞمجزسمٛم ــــ٦م هٛم  يمٝم

 

 و ؾمــــــٖم٦م أٞمٖمًــــــٛم٣م ممــــــ٣م جتــــــْد  

 واؽمـــــــتٌدت َمـــــــرة واضمـــــــدة 

 

ـــــ  ـــــام ايمٔم ـــــتٌْد ٣مإٞم ــــــ ٓ يً  صمز َم

ـــــ٦م  ـــــام ومٙم ـــــ :ىمٙم ـــــ٣م كَمت  ؟َمٝمٔم٣مدٞم

 

ـــٌد   ـــ٦م وـــح٘م٦م هٛم ـــ :ووم٣ميم ـــد نَم  ْد زمٔم

َم٣م أمجؾ ايمُمٔمر ايمذي ئمتٚمد و ،يم٘مٛمف وفمد فمذبو ،ً ٣مأيمٝمس ايمقفمد دم هذه إزمٝم٣مت وفمدًا ىم٣مذزم 

 ،اخلٝم٣ملإلم  دم سمٗمديرٞم٣م أن ايمُمٔمر إذا طمال َمـ اظم٣ٌميمٕم٣مت اهمتٗمرو ،فمعم اظم٣ٌميمٕم٣مت نمغم اظمٚمجقصم٥م

 -اخلٝم٣مل ؤمٖم٦م ايمٗمقى ايمُم٣مفمري٥م يمدى ص٣مضمٌفإلم  إذا اهمتٗمرو

 أٌَاؿ انشقش0 - الًأً
 أٌَاؿ انشقش يٍ ؽْش انشكم0

اختذه٣م جمٚمقفم٥م َمـ ، ايمرصمز ؿمريٗم٥م ؾمٔمري٥م خمتٙمٖم٥م فمـ ؿمريٗم٥م ايمٗمِمٝمد 0شقش انشعض - آ

وهذا ايمُمٔمر يٗمقم ، يمٛمٗمؾ فمقاؿمٖمٜمؿ وَمُم٣مفمرهؿ جت٣مه احلٝم٣مة واظمجتٚمع ذيمقًٓ  ايمُمٔمراء َمرىم٣ٌمً 

 :فمعم
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٦م سمٖمٔمٝمالت دم ايمٌٝم٦م ايمُمٔمري وايمذي يت٘مقن َمـ ؽم ،يمف اخت٣مذ وزن زمحر ايمرصمز أؽم٣مؽم٣مً  ,5

 -(َمًتٖمٔمٙمـ)فمعم سم٘مرار سمٖمٔمٝمٙم٥م  ايمقاضمد وم٣مئامً 

 -ىمام أٞمف يرافمل ايمتٌميع ,1

وومد سم٘مقن يمألزمٝم٣مت وم٣مهمٝم٥م ، وومد سم٘مقن وم٣مهمٝم٥م ىمؾ زمٝم٦م خمتٙمٖم٥م فمـ وم٣مهمٝم٥م ايمٌٝم٦م ايمذي يٙمٝمف ,2

 ،اظمثٗمٖم٥مايمٌٝمئ٥م إلم  وئمد ايمٔمج٣مج وازمٛمف رؤزم٥م أول َمـ ضمّقل ؾمٔمر ايمرصمز َمـ ايمٌٝمئ٥م ايمُمٔمٌٝم٥م، واضمدة

يتٛم٣مويمف  ؾمٔمٌٝم٣مً  زمٔمد أن ىم٣من هذا ايمرصمز همٛم٣مً  ،زمحٝم٧م أصٌح رصمزمه٣م حيت٨م زمف دم ايمٙمٕم٥م وإدب

 :َمـ ذيمؽ َم٣م وم٣ميمف ايمٔمج٣مجو ،ايمٔم٣مَم٥م دم جم٣ميمًٜمؿ

ـــــ٣مزمـ ـــــقم فمـــــ٣مذل وايمٔمت ـــــقّم ايمٙم  أوم

 

ــــ٣مزمـ  ــــد أص ــــ٦ٌم يمٗم ــــقرم إن أص  ووم

 -وومد ىم٣من ايمرصمز دم أصٙمف يٛمٓمؿ ارجت٣مًٓ  

ىمام أن ؾمٔمراء إراصمٝمز سمٛم٣مويمقا ، ؿم٣ميمف وصمٔمٙمف ىم٣ميمٗمِمٝمدوئمد إنمٙم٤م ايمٔمجقم أول َمـ أ ,3

هن٨م ايمٗمِم٣مئد ايمٔمرزمٝم٥م ىم٣ميمقومقف  -- وهنجقا أضمٝم٣مٞم٣مً -ايمٖمخر، اظمديح، إنمراض ايمُمٔمري٥م ىم٣مهلج٣مء

 ،اظمٚمدوحإلم  وايمرضمٙم٥م ،فمعم إؿمالل

 :يمٔمٌد اظمٙمؽ زمـ َمروان دم َمقومٔم٥م صٝمد يٗمقل أزمق ايمٛمجؿ ايمٔمجقم يِمػ همٜمقداً 

ــــــزٓت ــــــ٣م طمــــــغم َمٛم ــــــ٣م ٞمزيمٛم  إٞم

 

 زمــــــكم احلٚمــــــغمات اظم٣ٌمرىمــــــ٣مت 

ــــــ٣مت  ــــــش وضم٣ٌمري ــــــؿ وضم  دم حل

 

ــــــذات  ــــــ٣م ايمِمــــــٝمد وايمٙم  وإن أردٞم

ـــــــ٣مً   ـــــــ٣مء َمْمٝمٔم ـــــــ٣مت صم  ظمْم٣موفم

 

ـــــ٣مت  ــــــ فم٣مظم ـــــد ىم ــــــ أو وم  فُمّٙمٚم

ازمٛمتف فمٛمد  در وايمدفم٣مزم٥م َم٣م وم٣ميمف أزمق ايمٛمجؿ ايمٔمجقم َمقصٝم٣مً ٛموَمـ إراصمٝمز ايمتل ىمت٦ٌم يمٙمت 

 :ٜم٣م أن ٓ سمتقاٞمك دم اخلِم٣ممٛمَم ايمزوصم٥م واحلامة دم َمقومػ احلمم ؿم٣ميم٣ٌمً  واصٖم٣مً  ،زواصمٜم٣م

ــــ٣مً  ــــّرة ومٙمٌ ـــــ زم ــــٝم٦م َم ــــّرا أوص  َم

 

ــــــغماً   ــــــ٤م طم ــــــامة ذا زم٣ميم٘مٙم  واحل

ـــــ٣مً   ـــــٟمَمل ضزم ـــــّرا ٓ سمً ـــــ٣م وصم  هل

 

ــــّرا  ــــ٣مة َم ــــق احلٝم ــــرى ضمٙم ــــك سم  ضمت

 ودّرا وإن ىمًـــــــــــتؽ ذهٌـــــــــــ٣مً  

 

 ر ؿمـــــّراـٚمـــــّٝمٜمؿ زمُمـــــفمِ ، واحلـــــلّ   

سمٔمري٤م  (ِمقَمفايمقؽم٣مؿم٥م زمكم اظمتٛمٌل وطم) :وومد اَمتدح فمقم زمـ فمٌد ايمٔمزيز اجلرصم٣مين دم ىمت٣مزمف 

زمٚمٔمٛمك  (ايمػمدصم٣م( واؽمتٔمامل )سمًج٣م)ىم٣مؽمتٔمامل ىمٙمٚم٥م  ،ايمرصّم٣مز يمٙم٘مٙمامت ايمٖم٣مرؽمٝم٥م واحلٌُمٝم٥م
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ئمتٚمد فمٙمٝمف ايمٛمح٣مة وايمٙمٕمقيقن دم  أدزمٝم٣مً  وومد أصٌح٦م إرصمقزة دم هن٣مي٥م اظمْم٣مف ٞمِم٣مً  -ايمتّػ 

 -ؾمقاهدهؿ

ىم٣مٞم٦م ىمٙمٚم٥م فمٚمقد ايمُمٔمر دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم سمٔمٛمل ايمٗمِم٣مئد  0شقش انمظْذ - ة

وٓؽمٝمام اظمٔمٙمٗم٣مت ايمتل سمٛمٜم٨م هنج٣ًم طم٣مص٣ًم دم زمٛم٣مئٜم٣م  ،٣مهٙمٝم٥م ايمتل متيض فمعم طمْم٥م حمددةاجل

 ،وايمتحن واحلزن فمعم رضمٝمؾ إضم٣ٌمب ،وَمٛم٣مصم٣مهت٣م ،ىم٣ميمقومقف فمعم إؿمالل وزم٘م٣مء ايمدي٣مر

وايمِمٝمد  ،ىمقصػ ايمٛم٣موم٥م وايمٖمرس وَمـ شمؿ آٞمتٗم٣مل يمٙمٕمرض ايمذي يٚمثؾ يم٤م ايمٗمِمٝمدة

ًُّ اا َم٣م طم٣ميمػ ايمُم٣مفمر هذه هم١مذ، ٕمزلايمو وايمٖمخر ،واظمديح طم٣مرصم٣ًم فمعم فمٚمقد ايمُمٔمر9  ّد ٛم٥م فمُ يم

أَم٣م ضمديث٣ًم همٗمد أصٌح َمٔمٛمك فمٚمقد ايمُمٔمر أفمؿ وأوؽمع زمحٝم٧م أصٌح يدل فمعم ايمْمريٗم٥م ايمتل 

 ،وسمٗمقم فمعم وضمدة ايمٌٝم٦م وايمقزن وايمٗم٣مهمٝم٥م ،ؽم٣مرت فمٙمٝمٜم٣م ايمٗمِمٝمدة ايمٔمرزمٝم٥م طمالل ايمت٣مريخ

يمف وم٣مهمٝم٥م  ةىمؾ زمٝم٦م َمـ أزمٝم٣مت ايمٗمِمٝمدو ،ت٣ًمويكمَمـ ؾمْمريـ َم زمحٝم٧م ي٘مقن ايمٌٝم٦م َم٠ميمٖم٣مً 

واضمد يٚمثٙمف ضمرف َمـ  إذ سم٘مقن ايمٗمِمٝمدة َمٌٛمٝم٥م فمعم روي   9َم٣ًموي٥م يمٗمقادم إزمٝم٣مت مجٝمٔمٜم٣م

وومد فمػم ايمٛمٗم٣مد فمـ ذيمؽ زمتقصٝمػ هذه ، ضمروف ايمٔمرزمٝم٥م اظمٔمروهم٥م َمـ طمالل ؽمت٥م فممم زمحراً 

٣مد ضمقل فمـ اطمتالف ايمٛمٗم وزمٌمف ايمٛمٓمر، اخلْم٥م حت٦م اؽمؿ َمّم٣مَمكم ايمٗمِمٝمدة اجل٣مهٙمٝم٥م

هم١من ايمٗمِمٝمدة ، أو وصقل هذا ايمُمٔمر إيمٝمٛم٣م طم٣ميمٝم٣ًم َمـ ايمٔمٝمقب ،ؿمٖمقيم٥م ايمُمٔمر اجل٣مهقم

وسمٛمحق ؿمريٗم٣ًم َمتٔم٣مرهم٣ًم  ،اجل٣مهٙمٝم٥م ايمتل وصٙم٦م إيمٝمٛم٣م ىم٣مٞم٦م َمتٗمٛم٥م ايمِمٛمع سمتٌع أؽمٙمقزم٣ًم َمتٚمٝمزاً 

سمٌٔم٦م دم ؽمغمه٣م وَمّمٚمقهن٣م ااجل٣مهٙمٝمكم  وهذه ايمٗمِمٝمدة ايمتل سمقيمدت يمدى ايمُمٔمراء -فمٙمٝمٜم٣م

 :طمْم٥م سمتٚمثؾ دم

 0ادلمذيخ انغههْخ - 5

ظم٣م يمذيمؽ َمـ فمٙمقٍق دم  9سم٘م٣مد َمٔمٓمؿ ايمٗمِم٣مئد اجل٣مهٙمٝم٥م سمٌدأ َمْم٣ميمٔمٜم٣م زم٣ميمقومقف فمعم إؿمالل

أوم٣مَمقا دم َم٘م٣من آطمر متثؾ َم٣م يمدى و ،هل ايمدي٣مر ايمتل هجره٣م إضم٥ٌم :ن إؿماللإ إذْ  9ايمٛمٖمس

 وٓ، حم٥ٌم يمٙمٕمزل ىمام يٗمقل ازمـ ومتٝم٥ٌم ،ايمٛمٖمقسو أضم٣مؽمٝمس سمتٔمٙمؼ زم٣مظمرأةو ايمُم٣مفمر َمـ سمْمٙمٔم٣مت

ويمذيمؽ افمتٚمده ايمُمٔمراء ٓؽمتاميم٥م  ،أو َمرسمٌْم٣ًم زمف ،ي٘م٣مد خيٙمق أضمٌد َمـ أن ي٘مقن َمتٔمٙمٗم٣مً زم٣ميمٕمزل

وومد فمٙمؾ ايمٛمٗم٣مد ايمٓم٣مهرة ايمْمٙمٙمٝم٥م فمٛمد ايمٔمرب زمٚمًٟميم٥م آهندام احلّم٣مري ايمذي  ،آذان اظمتٙمٗمكم

وَمـ هٛم٣م زم٘مك  ،همٟمصٌح٦م دي٣مرًا طمرزم٥م زمٔمد أن ىم٣مٞم٦م ضمّم٣مرة َمٔمٚمقرة ،أص٣مب اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م
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وهق يُمٌف احلدي٧م فمـ زمٛم٣مت ، وأصٌح ذيمؽ فم٣مدة فمٛمد ايمُمٔمراء ،ايمُمٔمراء فمعم أي٣مم ايمتٟميمؼ

 -إوظم٤م فمٛمد ايمٝمقٞم٣من

 :يٗمقل اَمرؤ ايمٗمٝمس دم َمْمٙمع َمٔمٙمٗمتف َمتحدشم٣ًم فمـ أؿمالل حمٌقزمتف

ــزلِ  ــ٤ٍم وَمٛم ــرى ضمٌٝم ـــ ذىم ــؽ َم ــ٣م ٞمٌ  ومٖم

 

ــؾ  ــدطمقل همحقَم ــكم ايم ــقى زم ــٗمط ايمٙم  زمً

ـــُػ   ـــ٣مظمٗمراَة َل ئم ـــح هم ـــٚمٜم همتقو  ٣مرؽم

 

ـــجت  ـــ٣م ٞمً ـــٚمٟمل فظم ـــقب وؾم ــــ صمٛم  َم

ـــقمَّ   ـــحٌل فم ـــ٣م ص ـــ٣ًم هب ـــٝمٜمؿ وومقهم  َمْم

 

 ؾِ هتٙمــــؽ أؽمــــًك وجتّٚمــــ يٗمقيمـــقن: ٓ 

 :ويٗمقل زهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمك دم َمْمٙمع َمٔمٙمٗمتف 

ــــل ــــ٥م َل سم٘مٙمٚم ـــــ دَمٛم ـــــ أمِّ أوَم  أَم

 

 ؿزمحقَم٣مٞمـــــــ٥م ايمـــــــّدراج همـــــــ٣مظمتثٙم 

ــ  ــد فمُم ـــ زمٔم ــ٣م َم ــ٦م هب ــ٥مـوومٖم  ريـ ضِمج

 

ـــقهؿ  ـــد سم ـــدار زمٔم ـــ٦م ايم ـــ٣ًم فمرهم  همألي

ـــ٦م ا  ـــام فمرهم ـــ٣مهمٙم ـــ٦م يمرزمٔمٜم ـــدار ومٙم  يم

 

 صـــ٣ٌمضم٣ًم أَيـــ٣م ايمرزمـــع واؽمـــٙمؿِ  أٓ فمـــؿْ  

 :ويٗمقل ايمٛم٣مزمٕم٥م ايمذزمٝم٣مين 

ـــــ٣م دار ـــــ٣مء هم٣ميمًـــــٛمد ي ـــــ٥م زم٣ميمٔمٙمٝم  َمٝم

 

 أومـــقت وؿمـــ٣مل فمٙمٝمٜمـــ٣م ؽمـــ٣ميمػ إزمـــد 

ـــل أؽمـــ٣مئٙمٜم٣م  ـــ٣م أصـــٝماًل ىم ـــ٦م همٝمٜم  وومٖم

 

ــ٣ميمرزمع َمـــ أضمــد  ــ٦م صمقازمــ٣ًم وَمــ٣م زم  فمّٝم

 0ًطف يشبىذ انزؾًم ًاالسحتبل - 3 

اجل٣مهٙمٝمقن فمـ اٞمٔم٘م٣مس أشمر هذا ايمرضمٝمؾ ايمذي ارسمٌط ودم هذا ايمٗمًؿ حتدث ايمُمٔمراء 

ضمٝم٧م ٞمرى ايمُمٔمراء يِمٖمقن رضمٙم٥م ايمٛم٣ًمء فمعم  واحلٛمكم ،يمذي يزطمر زم٣محل٤مِّ واحلزنوا ،زم٣مٕؿمالل

 ،وَم٣م يمذيمؽ َمـ أشمٍر دم ٞمٖمقؽمٜمؿ، اهلقادج واجلامل

 :يٗمقل زهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمك

ــسمٌ ــ٣مئـ رْ ـِّم ـــ ـمٔم ــرى َم ــؾ سم ــٝمقم ه  طمٙم

 

ـــرشمؿ  ـــقق صم ــــ هم ـــ٣مء َم ــــ زم٣ميمٔمٙمٝم  حتٚمّٙم

 
ـــــ٥م ـــــ٣مٍق وىمِّٙم ـــــٟمٞمامٍط فمت ـــــقن زم  فمٙم

 

ـــــدم  ـــــ٣مىمٜم٥م ايم ـــــٝمٜم٣م َمُم  وراٍد ضمقاؾم

 
 زم٘مـــرن زم٘مـــقرًا واؽمـــتحرن زمًـــحرةٍ 

 

ّس ىم٣ميمٝمــــد يمٙمٖمــــؿ   همٜمـــــ ووادي ايمــــرَّ
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 :ويٗمقل فمٛمؼمة دم وصػ ايمراضمٙم٥م

ــــ١مٞمام ــــراق هم ــــ٦م ايمٖم ــــ٦م أزَمٔم  إن ىمٛم

 

 َمٓمٙمـــــؿِ  زَمـــــ٦م رىمـــــ٣مزم٘مؿ زمٙمٝمـــــؾٍ  

ـــــل   ـــــ٣م رافمٛم ـــــ٣مَم ـــــ٥م أهٙمٜم  إٓ محقيم

 

 ؿحــٚموؽمــط ايمــدي٣مر سمًــػ ضمــ٤م احل 

 ٣م اشمٛمتــــ٣من وأرزمٔمــــقن ضمٙمقزمــــ٥مهمٝمٜمــــ 

 

 ٝمـــ٥م ايمٕمـــراب إؽمـــحؿهم٣مخؽمـــقدًا ىم 

 :ويٗمقل ايمُم٣مفمر زممم زمـ أيب ضم٣مزم 

 أٓ زمــــــ٣من اخلٙمــــــٝمط وَل يــــــزاروا

 

 وومٙمٌــــــؽ دم ايمٓمٔمــــــ٣مئـ َمًــــــتٔم٣مر 

ــــــد أراين   أؽمــــــ٣مئؾ صــــــ٣مضمٌل ويمٗم

 

ــــ٧م ؽمــــ٣مروا  ـِ ضمٝم ــــ٣مئ  زمِمــــغمًا زم٣ميمٓمٔم

 0ًطف احملبعٍ - 2 

، ومج٣مهل٣م اجلًدي واظمٔمٛمقي ،رأةضمٝم٧م يتحدث ايمُمٔمراء دم هذا ايمٗمًؿ فمـ وصػ حم٣مؽمـ اظم

 :يٗمقل إفمُمك

ـــرّ  ـــٗمقٌل  همرفمـــ٣مءُ  اءُ نم  ٜم٣مفمقارُوـــ َمِم

 

 ل ايمـقصمل ايمقضمـؾـمتًم اهلقيٛمك ىمام يٚمُم 

 ويٗمقل ايمٛم٣مزمٕم٥م ايمذزمٝم٣مين: 

 ٞمٓمــــرت زمٚمٗمٙمــــ٥ِم ؾمــــ٣مدٍن َمؼمزّمــــ٤م

 

ـــــدِ  أضمـــــقى أضمـــــؿّ   ـــــكم َُمَٗمٙمَّ  اظمٗمٙمت

ـــغماء ُأىمٚمـــَؾ طمٙمٗمٜمـــ٣م  ًّ  صـــٖمراء ىم٣ميم

 

ــــــٟمّود  ــــــف اظمت ـِ دم نمٙمقائ ــــــ  ىم٣ميمٕمِم

 0ًطف انشؽهخ ًانشاؽهخ ًانغشّك - 3 

ايمٙمتكم مه٣م وؽم٣مئؾ ايمٛمٗمؾ دم ذيمؽ ايمٔمٌم- وومد  ،وومد سمّمٚمـ ذيمؽ رؽمؿ صقرة ايمٖمرس وايمٛم٣موم٥م

ومه٣م  ،وايمُمدة وايمِمػم ،وايمٗمقة وايمٖمخ٣مَم٥م ،وهمر ايمُمٔمراء هلذه ايمقؽم٣مئؾ صٖم٣مت ايمِمالزم٥م

 ايمِمديٗم٣من احلٚمٝمامن يمٙمُم٣مفمر دم ؽمٖمره-

 :يٗمقل اَمرؤ ايمٗمٝمس دم وصػ ايمٖمرس

 ي وايمْمــــغم دم وىمٛم٣مهتــــ٣موومــــد أنمتــــد

 

 زمٚمٛمجــــرٍد ومٝمــــد إوازمــــِد هٝم٘مــــؾِ  

ــــ٣مً   ــــدزمٍر َمٔم ــــٍؾ َم ــــر َمٗمٌ ــــر  َمٖم   َم٘م

 

 ىمجٙمٚمــقد صــخٍر ضمّْمــف ايمًــٝمؾ َمـــ فمــؾِ  
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همٜمق يًتْمٝمع دم حلٓم٥م واضمدة  ،همحِم٣من ايمُم٣مفمر يتٚمٝمز زمِمٖم٣مت خمتٙمٖم٥م فمـ صٖم٣مت َمثٝمٙمف :إذاً 

وىمٟمين زمف يريد  ،ايمِمٖم٣متأٞمف َمٛمتخ٤م إلم  إو٣مهم٥م ،أن يتحرك ضمرىم٣مت خمتٙمٖم٥م زمكم اإلدزم٣مر واإلوم٣ٌمل

 إن ضمِم٣مٞمف يُمٌف ؿم٣مئرة إزم٣مسمًم: :أن يٗمقل

ــــل وؽمــــ٣موم ــــف أيْمــــال ـمٌ  ٞمٔم٣مَمــــ٥م٣م يم

 

 وإرطمـــ٣مء هضمـــ٣من وسمٗمريـــ٤م سمتٖمـــؾِ  

 :ويٗمقل ؿمرهم٥م دم وصػ ٞم٣مومتف 

ـــد اضمتّمـــ٣مرهـوإين َٕمّمـــ ـــؿَّ فمٛم  ل اهل

 

 زمٔمقصمـــ٣مء َمرومـــ٣مٍل، سمـــروح وسمٕمتـــدي 

 أَمـــــقٍن ىمـــــٟميمقاح اإلران ٞمِمـــــٟمهُت٣م 

 

 فمـــعم ٓضمـــ٤ٍم ىمٟمٞمـــف ـمٜمـــُر زمرصمـــدِ  

 0انغشع انزُ كزجذ يٍ أعهو انمظْذح - 4 
يٗمقل زهغم زمـ أيب ، أو ومٌٝمٙم٥مٍ  ،أو ضم٘مٚم٥م أو همخرًا زمٛمٖمسٍ  ،رض َمدضم٣مً ٕموومد ي٘مقن هذا ايم

 :ؽمٙمٚمك دم احل٘مٚم٥م

 وَمــــ يـــؽ ذا همّمـــؾ همٝمٌخـــؾ زمٖمّمـــٙمف

 

ـــذَمؿ  ـــف وي ـــتٕمـ فمٛم ـــف يً ـــعم ومقَم  فم

ــر  ــد اَم ـــ فمٛم ــام سم٘م ــ٥م ئوَمٜم ـــ طمٙمٝمٗم  َم

 

 ؿِ َٙمـــٔمْ ن طم٣مهلـــ٣م ختٖمـــك فمـــعم ايمٛمـــ٣مس سمُ إو 

 :زمٗمٌٝمٙمتف ويٗمقل فمٚمرو زمـ ىمٙمثقم دم َمٔمٙمٗمتف َمٖمتخراً  

ــــ٣م ــــ٣مق فمٛمّ ــــك و ــــػّم ضمت ــــ٣م ايم  َمألٞم

 

ـــــ٠مه ؽمـــــٖمٝمٛم٣م   ووصمـــــف ايمٌحـــــر ٞمٚمٙم

 يمٛمـــــ٣م صـــــٌل   إذا زمٙمـــــغ ايمٖمْمـــــ٣ممَ  

 

 ختـــــّر يمـــــف اجلٌـــــ٣مزمر ؽمـــــ٣مصمديٛم٣م 

ايمٗمداَمك فمعم اظمٝمزان واظمٔمٝم٣مر ايمرصكم  ىمام ويْمٙمؼ َمِمْمٙمح فمٚمقد ايمُمٔمر ايمٔمريب فمٛمد ايمٛمٗم٣مد 

وافمتػموا أن ايمُمٔمراء ايمذيـ ضمٗمٗمقا  ،فمعم أصمزاء هذه ايمٛمٓمري٥م وومد سمٔم٣مرف ايمٔمرب ،يمٙمُمٔمر

ىمـ  :وومد ؽم٣مهؿ دم زمٙمقرة هذه ايمٛمٓمري٥م ٞمٗم٣مد ،فمٛم٣مس هذه ايمٛمٓمري٥م هؿ ايمُمٔمراء اظمجٝمدون

 -(واظمرزوومل، وايمٗم٣ميض اجلرصم٣مين، أَمدي)

 :وسمتٟميمػ هذه ايمٛمٓمري٥م َمـ

، وايمٖمٜمؿ ايمث٣موم٤م وَمٔمٝم٣مره فمرض هذا اظمٔمٛمك فمعم ايمٔمٗمؾ ايمِمحٝمح 0ششف ادلقنَ ًطؾزو -5

 هم١مذا ومٌٙمف ىم٣من اظمٔمٛمك ذيٖم٣ًم:
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 أَمـــــ٣موّي إن اظمـــــ٣مل نمـــــ٣مٍد ورائـــــح

 

ــ٣مل  ـــ اظم ــك َم ــذىمرا ويٌٗم ــ٧م وايم  ٕضم٣مدي

 ايمٗمٝمس: ئىمٗمقل اَمر، وَمٔمٝم٣مره ايمْمٌع وايمرواي٥م وآؽمتٔمامل عضانخ انهفؼ ًاعزمبيزو0 -3 

 أنمتــــدي وايمْمــــغم دم وىمٛم٣مهتــــ٣م وومــــد

 

 زمٚمٛمجــــرد ومٝمــــد إوازمــــد هٝم٘مــــؾ 

 :ىمٗمقل اَمرئ ايمٗمٝمس، وَمٔمٝم٣مره ايمذىم٣مء وضمًـ ايمتٚمٝمٝمزنٌطف0 اإلطبثخ يف ا -2 

ـــ٣مً  ـــ٣ًم وي٣مزمً ـــغم رؿمٌ ـــقب ايمْم ـــٟمن ومٙم  ىم

 

ــ٣م ايمٔمُ   ــدى وىمره ــيم ــاحلو ٣مُب ٛمّ ــ٣مرم ُػ َُم  ايمٌ

وَمٔمٝم٣مره ايمٖمْمٛم٥م وضمًـ ايمتٗمدير َمـ طمالل اؾمؼماك اظمُمٌف واظمُمٌف زمف  0ادلمبسثخ يف انزشجْو -3 

 :ىمٗمقل إفمُمك (وصمف آؽمتُمٜم٣مد)دم ايمِمٖم٥م 

ــقم و ــٚمع يمٙمح ــسمً ــ٣ًم إذا اٞمِم  رهم٦مـؽمقاؽم

 

 رق زصمـــؾـىمـــام اؽمـــتٔم٣من زمـــريح فمُمـــ 

 -وَمٔمٝم٣مره هفم٥م اؽمتج٣مزم٥م ايمُم٣مفمر ظمقومػ َمـ اظمقاومػ 0غضاسح انجذّيخ - 4 

وَمٔمٝم٣مره إَمث٣مل ايم٣ًمئرة واؽمتٔمامل ايمٛم٣مس  0كضشح األيضبل انغبئشح ًاألثْبد انشبسدح -5

أهؾ ايمٛمٗمد وايمُمٔمر هبذه  اؽمتُمٜم٣مد أَم٣م َمٔمٝم٣مر إزمٝم٣مت ايمُم٣مردة هق، هلذه إزمٝم٣مت اظمتّمٚمٛم٥م هل٣م

 :َمـ ومقل ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م، إزمٝم٣مت

ــ٣ميمٗمقم َمـــ ؿمــقل وَمـــ فمٓمــؿ ــٟمس زم  ٓ زم

 

 صمًـــؿ ايمٌٕمـــ٣مل وأضمـــالم ايمٔمِمـــ٣مهمغم 

 :وومقل ؿمرهم٥م زمـ ايمٔمٌد 

 يمٔمٚمـــرك إن اظمـــقت َمـــ٣م أطمْمـــٟم ايمٖمتـــك

 

ــــ٣ميمْمِّ   ــــدرْ اظمُ  لِ قَ يم٘م ــــ٣مه زم٣ميمٝم ــــك وشمٛمٝم  طم

 -وومد زاد اظمرزوومل فمعم فمٛم٣مس ايمُمٔمر شمالشم٥م 

 ،وَمٔمٝم٣مره ايمْمٌع وايمٙم٣ًمن 0اننؾى ًائزالفيب فهَ ختري يٍ نزّز انٌصٌانزؾبو أعضاء  -6

 :وم٣مل ؿمرهمف، ايمْمٌع زمٟمزمٛمٝمتف يتٔمثر زمحٝم٧م ٓ

ــ ــؾ ايمّم ــ٣م ايمرصم ــفـأٞم ــذي سمٔمرهمقٞم  رب ايم

 

ــــ٣م  ــــد ٌش طمُم ــــ٥م اظمتقوم ــــرأس احلٝم  ىم

وَمٔمٝم٣مره ايمذهـ  ،وهق َم٣م ؽمٚمٝمٛم٣مه اظمٗم٣مرزم٥م دم ايمتُمٌٝمف 0ينبعجخ ادلغزقبس ينو نهًغزقبس نو -7 

 ايمٗمٝمس: ئث٣ميمف ومقل اَمروَم، وايمٖمْمٛم٥م

ـــ٣مً  ـــغم رؿمٌ ـــقب ايمْم ـــٟمن ومٙم ـــ٣مً  ىم  وي٣مزمً

 

ــ٣مرم  ــ٣مب واحلُمــػ ايمٌ ــ٣م ايمٔمٛم ــدى وىمره  يم
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 وَمٔمٝم٣مره ىمثرة َمراس ايمُم٣مفمر 0يشبسكخ انهفؼ نهًقنَ ًشذح الزضبئيًب نهمبفْخ -8

وجئمؾ إضمًـ  ،إيمٖم٣مظ َمٗمًٚم٥م فمعم رسم٤م اظمٔم٣مين وؿمقل ايمدرزم٥م، واظمدارؽم٥م يمديف زمحٝم٧م جئمؾ

زمحٝم٧م سم٘مقن ايمٗم٣مهمٝم٥م ىم٣مظمقفمقد اظمٛمتٓمر ايمذي يتُمقق اإلٞم٣ًمن  ،َمـ اظمٔم٣مين َمـ إيمٖم٣مظ يمألضمًـ

 وَمث٣ميمف ومقل ايمُم٣مفمر: -يمٙمٗم٣مئف

 اخلٙمـــػ َمٛمـــؽ ؽمـــجٝم٥مٌ  ىمـــٟمنّ  وفمـــدت

 

ــــَمقافم  ــــرب دٝم ــــ٣مه زمٝمث ــــقب أطم  فمروم

فمـ ومقهلؿ: شمقب َمقؾمح، وذيمؽ  ٥مأصؾ هذه ايمٙمٖمٓم٥م أهن٣م َمٛمٗمقيم 0انزٌشْؼ ادلٌشؼ أً -ط 

ٕنمِم٣من ايمتل يزيٛمقٞمف هب٣م هل َمـ ايم٘مالم دم ؽمٌٝمؾ ايمقر ن هذه إؽمامط واٟمٝمف، هم٘ميمقر ي٘مقن هم

َمـ ايمثقب، شمؿ ص٣مرت ايمٙمٖمٓم٥م زمٔمد ذيمؽ فمٙماًم، إٓ أن ي٘مقن إٞمديمًٝمقن ومد أطمذوا هذه ايمتًٚمٝم٥م 

َمع َم٣م يدل  ،ايمذي هق َمـ أٞمقاع ائتالف ايمٗم٣مهمٝم٥م (فمـ اظمُم٣مروم٥م، همت٘مقن َمٛمٗمقيم٥م فمـ )ايمتقؾمٝمح

 9همٝم٘مقن اؾمتٗم٣مومٜم٣م َمـ َمٔمٛمك ايمقؾم٣مح ىمام ٞمِمقا فمٙمٝمففمٙمٝمف ؽم٣مئر ايمٌٝم٦م، وصمرى فمٙمٝمف أهؾ ايمٌديع، 

ٕهنؿ فمرهمقا هذا ايمٛمقع زمٟمن ي٘مقن َمٔمٛمك أول ايمٌٝم٦م دآً فمعم وم٣مهمٝمتف، همٝمٛمزل همٝمف هذا اظمٔمٛمك َمٛمزيم٥م 

٘مُمح ايمٙمذيـ جيقل ايمقؾم٣مح، ويٛمزل أول ايم٘مالم وآطمره َمٛمزيم٥م حمؾ ايمقؾم٣مح َمـ ايمٔم٣مسمؼ وايم

واؽمتٓمرهمف ايمٛم٣مس مجٙم٥م، ، أؽمامؿم٣ًم وأنمِم٣مٞم٣مً يٛمٓمٚمقٞمف إٞمديمًٝمقن هذا ايمٖمـ  فمٙمٝمٜمام- اؽمتحدث

جزيرة إٞمديمس َمٗمدم زمـ زمف وومرب ؿمريٗمف، وىم٣من اظمخؼمع هل٣م اخل٣مص٥م وايم٘م٣مهم٥م، يمًٜمقيم٥م سمٛم٣مويم

َمٔم٣مهمر ايمٖمرزمري َمـ ؾمٔمراء إَمغم فمٌد اهلل زمـ حمٚمد اظمرواين، وأطمذ ذيمؽ فمٛمف أزمق فمٌد اهلل أمحد زمـ 

وىمًدت َمقؾمح٣مهتام،  ،ـ ذىمري َمع اظمتٟمطمر، وَل يٓمٜمر هلامايمٖمريد فمٌد رزمف ص٣مضم٤م ىمت٣مب ايمٔمٗمد

 -ٔمتِمؿ زمـ صامدح ص٣مضم٤م اظمري٥مهم٘م٣من أول َمـ زمرع دم هذا ايمُمٟمن فم٣ٌمدة ايمٗمزاز ؾم٣مفمر اظم

وذىمر ازمـ زم٣ًمم، أٞمف ٞمُمٟم زمكم خمؼمع اظمقؾمح وزمكم فم٣ٌمدة، يقؽمػ زمـ ه٣مرون ايمرَم٣مدي، هق 

 -(ـه372ايمُم٣مفمر إٞمديمز دم ايمٗمرن ايمرازمع )سمقدم ؽمٛم٥م 

هذا ايمٛمقع َمـ اظمقؾمح٣مت، شمؿ ٞمُمٟم إلم  ٌد رزمف ص٣مضم٤م ايمٔمٗمد أول َمـ ؽمٌؼازمـ فم نّ إوومٝمؾ: 

يقؽمػ زمـ ه٣مرون ايمرَم٣مدي، شمؿ ٞمُمٟم فم٣ٌمدة هذا همٟمضمدث ايمتِمٖمغم، وذيمؽ أٞمف افمتٚمد فمعم َمقاوع 

 : همقات ايمقهمٝم٣مت(-588ايمقومػ دم اظمراىمز )ص

ضمرىم٣مسمف  ؽم٤ٌم اطمؼمافمف ايمٕمٛم٣مء ٓ نمغمه، وهؿ ٓ خيت٣مرون يمٙمٕمٛم٣مء َمـ ايمُمٔمر إٓ َم٣م اضمتٚمؾ دم

 ضمًـ ايمتجزئ٥م وصح٥م ايمتٗمًٝمؿ وإصم٣مدة اظمٗم٣مؿمع واظم٣ٌمدئ-
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ح٦م دم أواطمر ايمٗمرن تِ إٞمديمس همُ  نّ أأن ايمٕمٛم٣مء هق إصؾ دم ايمتقؾمٝمح، وايمذي يدل فمعم 

ئتل ايمث٣ميم٧م، هم٘م٣مٞم٦م ايمٖمؼمة ومري٥ٌم َمـ َمرزمع إطمغم َمـ ايمٗمرن ايمٕول، وَل خيؼمع ايمتقؾمٝمح إٓ دم ا

أَمر إٞمديمس ىم٣من دم َمٌدئف ديٛمٝم٣ًم حمّم٣ًم، ىمام ؽمؼماه دم ؽمٛم٥م، وايم٤ًٌم ايمْمٌٝمٔمل دم ذيمؽ أن 

زَمـ إَمغم فمٌد ايمرمحـ إلم  َمقؤمف، وزمٗمل ايمُمٔمر فمٛمدهؿ َمتٔمٙمٗم٣مً زمٛمقازمغ ممٝمزيـ زم٣ميمّمٔمػ وايمٗمٙم٥م

إٞمديمس وهمٝمٙمًقهمٜم٣م، شمؿ ومدم  زمـ احل٘مؿ دم أوائؾ ايمٗمرن ايمث٣ميم٧م، ضمتك ٞمٌغ حيٝمك ايمٕمزال ؾم٣مفمر

، وىم٣من إَمغم َمٖمتقٞم٣ًم زم٣ميمٕمٛم٣مء، همٙمؿ يٚمض ه175غم ؽمٛم٥م اظمٕمٛمل َمـ ايمٔمراق فمعم هذا إَم بزري٣م

، فمعم ذيمؽ زَمـ ضمتك ؾم٣مع ايمٕمٛم٣مء واٞمحرف إيمٝمف إٞمديمًٝمقن، وىم٣من ذيمؽ أول سم٣مرخيف فمٛمدهؿ

ٞم٣م إيمٝمف، ويمٝمس هذا همٝمف ٟمؽمتٗمؾ زمذيمؽ فم٣ٌمدة ايمذي أوَم٣مهمايمتٖمٛمـ دم سمٙمؽ إوزان، إلم  همٙمج٠موا

وىمالمه٣م َمـ ؾمٔمراء اظمٔمتِمؿ زمـ  ,وهق َمٔم٣مس فم٣ٌمدة ,زمٔمجٝم٤م إذا فمرهم٦م أن ازمـ احلداد

ايم٤ًٌم  وزمكم آراء اخلٙمٝمؾ، وهذا هق ٣مدم ايمٔمروض َمزج همٝمف زمكم اظمقؽمٝمٗم صامدح، ومد ووع ىمت٣مزم٣مً 

صقات ٕن ايمٕمرض َمٛمف سمْمٌٝمؼ أيمٖم٣مـمف فمعم َم٠ميمٖم٣مت َمـ إ 9دم اطمتالف أوزاٞمف وأوو٣مفمف

اظمٕمرب، ؾ ايمٝمٚمـ ٞمٓمؿ يًٚمقٞمف اظمقؾمح، نمغم َمقؾمح أهؾ ه، و٣ٕمزمٚمٗمت٢م صٛم٣مفم٥م اظمقؽمٝمٗم

هم١مٞمف ٓ  ،الف َمقؾمح أهؾ ايمٝمٚمـهمٝمف اإلفمراب زمخ كزمٝمٛمٜمام أن َمقؾمح أهؾ اظمٕمرب يرافم وايمٖمرق

 -همٝمف رء َمـ اإلفمراب، زمؾ ايمٙمحـ همٝمف أفمذب، وضم٘مٚمف دم ذيمؽ ضم٘مؿ ايمزصمؾ كيرافم

 َمـــ٣م يمٗمٙمٌـــل َل يـــزل فمُمـــٗمق همٛمـــقنْ 

 

 دم هــــق ضمــــ٣مُل ايمتثٛمــــل واظمجــــقن 

ــــــــك  ــــــــد همٛم  زي ايمٕمِمــــــــقن وم

 

 صـــــــػمي وومـــــــؾ آضمتٝمـــــــ٣مل 

ـــد  ـــقن وم ـــٝم٣مِف اجلٖم ـــل زمٟمؽم ـــؿ ومٙمٌ  ومً

 

ــــقن  ــــؽ ايمٔمٝم ــــقى سمٙم ــــؿ رم اهل  وومً

ــــــ٣ميت  ــــــ٣م ضمٝم ــــــقن َم ــــــ٤م اظمٛم  ري

 

ــــــــــــــ٣مل  ــــــــــــــد ذا إٓ حم  زمٔم

ن، وفمعم هذه ايمْمريٗم٥م ٞمٓمؿ ٟميمقاء هذا ايمُم ا اظمٝمدان، وضم٣مَمٙمقوإن ؾمٔمراء ايمٝمٚمـ هؿ همرؽم٣من هذ 

 -ض فمٙمامء اظمتٟمطمريـ فمعم ٞمٚمط ايمُمٔمرزمٔم

ة ٟمٓ إحل٣من ىمام ؽمٙمػ، همٜمل َمقؿمَّ ٣م إهذه ايمِمٛم٣مفم٥م )صٛم٣مفم٥م اظمقؾمح( ٓ و٣مزمط ٕوزاهن

يمالطمؼماع زمٚمٗمدار َم٣م جترؤ فمٙمٝمف ايمٗمرائح، ويمذيمؽ سمٔمددت همٝمٜم٣م إوزان واطمتٙمٖم٦م ؿمرق ايمِمٛمٔم٥م، 

ضمٌمه٣م إٓ زم٣ميمتٙمٗمل واسمِم٣مل ايمًٛمد فمـ أهٙمٜم٣م، وٓ ٞمدري إن ىم٣مٞمقا ومد وؤمقا إلم  همال ؽمٌٝمؾ

زان إٓ زمٟمؽمامء وختِمص إ همال ،أم ىم٣من اؽمؿ ايمتقؾمٝمح فم٣مَم٣مً جلٚمٝمٔمٜم٣م ،يم٘مؾ وزن اؽماًم ئمرف زمف
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ن دم أدوار ايمٕمٛم٣مء، وىمام طمٙمْمقا زمكم أوزان ايمُمٔمر وزمكم أوزان ٟمىمام هق ايمُم ،أحل٣مهن٣م همٗمط

و٣مزمط يمقزٞمف  ايمتقؾمٝمح، طمٙمْمقا زمكم وزن ايمدوزمٝم٦م وايمزصمؾ وزمٝمٛمف، وىمؾ ذيمؽ ٕن ايمتقؾمٝمح ٓ

 سمٖمٗم٦م-اإٓ اظمٛم٣مؽم٥ٌم ىمٝمٖمام 

وَمٟمٞم٣م إيمٝمف َمـ ومٌؾ، شمؿ صم٣مء زمٔمده ازمـ وَمـ ٞمقازمغ ايمقؾم٣مضمكم فم٣ٌمدة، وؾم٣مح اظمٔمتِمؿ ايمذي أ

أرهمع رأؽمف ؾم٣مفمر اظمٟمَمقن زمـ ذي ايمٛمقن ص٣مضم٤م ؿمٝمْمٙم٥م، وزمٔمدمه٣م احلٙم٥ٌم ايمتل ىم٣مٞم٦م دم دويم٥م 

شمؿ حيل زمـ زمٗمل، وحمٚمد زمـ أمحد  ،ايمٗمرن ايم٣ًمدس، وؽم٣مزمؼ همرؽم٣مهن٣م ايمٗمْمٝمقم إفمٚمكإلم  اظمٙمثٚمكم

شمؿ اؾمتٜمر ، يمتالضمكم اظمٔمروهم٥مايمٛمِم٣مري اظمٔمروف زم٣مٕزمٝمض، واحل٘مٝمؿ أزمق زم٘مر زمـ زم٣مضم٥م ص٣مضم٤م ا

د زمـ أيب ايمٖمّمؾ زمـ ذف، وأزمق إؽمحؼ ايمرويٛمل، شمؿ زمٔمد ه٠مٓء دم صدر دويم٥م اظمقضمديـ حمٚم

، وايمقؾم٣مضمقن فمٝم٣مل ه484ئ٥م ايم٣ًمدؽم٥م ايمٖمٝمٙمًقف أزم٣م زم٘مر زمـ زهر اظمتقذم ؽمٛم٥م ىم٣من ضمًٛم٥م هذه اظم

اظمٜمر زمـ ايمٖمرس، شمؿ واؾمتٜمر زمٔمده ازمـ ضمٝمقن، و، فمعم إضم٣ًمٞمف همٝمام اسمٖمؼ يمف َمـ زمدائع اظمقؾمح٣مت

ٞمٌغ ازمـ صمرَمقن زمٚمرؽمٝم٥م، وأزمق احلًـ ؽمٜمؾ زمـ َم٣ميمؽ زمٕمرٞم٣مؿم٥م، وأزمق زم٘مر زمـ ايمِم٣مزمقين، 

، ويم٘مـ ايمذي اٞمٖمرد زمُمٜمرة هذه واؾمتٜمر زمكم أهؾ ايمٔمدوة ازمـ طمٙمػ اجلزائري، وازمـ ايمٌج٣مئل

 ؾمٌٝمٙمٝم٥م وؾم٣مفمره٣م، وومد ؿمٌٔم٦م يمف ومْمع صٕمغمة دم َمٌمإإزمراهٝمؿ زمـ ؽمٜمؾ اإلهائٝمقم وؾم٣مح ئ٥م اظم

فمعم أهن٣م ديقاٞمف، ويم٘مـ ايمذي يٗمقل دم ٞمٖمح ايمْمٝم٤م أن ديقاٞمف ىمٌغم َمُمٜمقر زم٣مظمٕمرب ضم٣مز زمف 

محد أ، وـمٜمر زمٔمده ه538ومِم٤م ايمًٌؼ دم ايمٛمٓمؿ وايمتقاؾمٝمح، وَم٣مت ازمـ ؽمٜمؾ نمريٗم٣ًم ؽمٛم٥م 

ئ٥م ايمث٣مَمٛم٥م دم إٞمديمس شمؿ ىم٣من ٞم٣مزمٕم٥م اظم، اظمٗمريتل اظمٔمروف زم٣ميم٘م٣ًمء، وهق ؾم٣مفمر وؾم٣مح زصم٣مل

زمـ اخلْمٝم٤م، ويمف دم ايمتقؾمٝمح زمدائع ىمثغمة، وىم٣من َمـ أزمرع سمالَمذسمف دم ذيمؽ ازمـ يم٣ًمن ايمٔمرزمٝم٥م ا

ئ٥م ايمت٣مؽمٔم٥م دم  ايمٔمٗمٝمقم ايمقؾم٣مح، شمؿ ـمٜمر دم اظمزَمرك وزير ايمٕمٛمل زم٣مهلل، شمؿ اؾمتٜمر زمٔمده ايمٔمريب

إٞمف ازمـ اخلْمٝم٤م ايمث٣مين، شمؿ  :ايمٛمِمػ إول أزمق حيٝمك زمـ فم٣مصؿ ايمذي يٗمقل فمٛمف إٞمديمًٝمقن

ـمٜمر دم اظمٕمرب دم أواطمر ايمٗمرن ايمٔم٣مذ فمٌد ايمٔمزيز زمـ حمٚمد ايمٖمُمت٣مرم اؽمتٔمجٚم٦م إٞمديمس و

 ،وزير أيب ايمٔم٣ٌمس أمحد ايممميػ احلًٝمٛمل، وؽمٛمذىمره زمٔمد، أَم٣م اظمُم٣مروم٥م ومد سم٘مٙمٖمقا ايمتقؾمٝمح

 ه،577ؽمٛم٥م   ازمـ ؽمٛم٣مء اظمٙمؽ، اظمٌمي اظمتقذموزمٗمل يمألٞمديمًٝمكم همّمؾ ايمْمٌع َل يٛم٣مزفمٜمؿ همٝمف إٓ

 َمقؾمحتف ايمتل اؾمتٜمرت ذوم٣ًم ونمرزم٣ًم وأوهل٣م:همٗمد ؿم٣مرت َمقؾمح٣مسمف طمِمقص٣ًم 

ــل  ــ٣م ضمٌٝمٌ ــذارِ اي ـِ ايمٔم ــ ــقِر فم ــ٣مَب ايمٛم ــْع ضمج  رهم
 

ــــ٣مرِ   ٞمٛمٓمــــِر اظمًــــَؽ فمــــعم ايم٘مــــ٣مهمقِر دم صمّٙمٛم
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 ىمٙمـــــقم، يـــــ٣م ؽمـــــح٤م سمٝمجـــــ٣من ايمرزمـــــك،
 

 زمــ٣محلقم واصمٔمــقم، ؽمــقاره٣م َمٛمٔمْمــػ اجلــدول
 

رم( وىمت٤م ايمتقؾمٝمح: ووع صٖمل ايمديـ احلقم ديقاٞم٣ًم ؽمامه )ايمٔم٣مؿمؾ احل٣مرم واظمرطمص ايمٕم٣م

)وذىمر دم ىمُمػ ايمٓمٛمقن ايمٔم٣مؿمؾ احل٣مدي طمْمٟم( وومد أووح همٝمف وم٣مفمدة ايمٖمٛمقن ايمُمٔمري٥م مجٝمٔمٜم٣م، 

وهل اظمقؾمح، وايمدوزمٝم٦م، وايمزصمؾ، واظمقايمٝم٣م، وايم٘م٣من وىم٣من، وايمٗمقَم٣م، وأورد أَمثٙم٥م ذيمؽ َمـ 

٘م٣من دم سمرمج٥م ازمـ ؽمٛم٣مء اظمٙمؽ أٞمف مجع َمقؾمح٣مسمف ايمتل ٞمٓمٚمٜم٣م دم ديقان ؽمامه ٞمٓمٚمف، وذىمر ازمـ طمٙمّ 

زمـ اخلْمٝم٤م أيمػ دم هذا ايمٖمـ ىمت٣مزمف اظمًٚمك اار ايمْمراز( ودم ٞمٖمح ايمْمٝم٤م أن يم٣ًمن ايمديـ )د

ؿ زم٣مظمٕمرب فمٌد وأسمك همٝمف زم٣ميمٕمرائ٤م، وم٣مل: وذيؾ فمٙمٝمف ص٣مضمٌٛم٣م وزير ايمٗمٙم "صمٝمش ايمتقؾمٝمح"

وأسمك همٝمف زم٘مثغم َمـ َمقؾمح٣مت أهؾ  "َمدد اجلٝمش--"ُمت٣مرم زم٘مت٣مب ؽمامه: ٗمايمٔمزيز زمـ حمٚمد ايم

وٚمٛمف َمـ ىمالم أَمغم اظم٠مَمٛمكم َمقٓٞم٣م اظمٛمِمقر أيب ايمٔم٣ٌمس أمحد ايممميػ فمٌمٞم٣م َمـ اظمٕم٣مرزم٥م، و

 277احلًٛمل َم٣م زاده زيٛم٣ًم، وأطمػمين أٞمف ذىمر همٝمف ٕهؾ ايمٔمٌم دم أَمغم اظم٠مَمٛمكم اظمذىمقر أزيد َمـ 

ٞمتخٌٜم٣م َمـ ىمت٣مب وصمده دم زمٔمض اإٞمف  :ض إدزم٣مء جمٚمقفم٥م صٕمغمة وم٣ملوومد ؿمٌع زمٔم ،َمقؾمح

هذا نمغم َم٣م جتده دم ىمت٣مب  "اظم٣مئ٣ًمت دم إزصم٣مل واظمقؾمح٣متايمٔمذارى "َم٘م٣مسم٤م روَم٥م اؽمٚمف 

 ٞمٖمح ايمْمٝم٤م وؽمٖمٝمٛم٥م ايمُمٜم٣مب وزمٔمض ايمدواويـ-

وهذا آؽمؿ َمـ ىمٙمٚمتكم، إضمدامه٣م هم٣مرؽمٝم٥م وهل )دو( زمٚمٔمٛمك اشمٛمكم،  0انذًثْذ - د

ٕٞمف ٓ ي٘مقن أىمثر َمـ زمٝمتكم، وومد أطمذه أدزم٣مء  9وإطمرى )زمٝم٦م( ايمٔمرزمٝم٥م، وؽمٚمقه ىمذيمؽ

رس، وئمرف فمٛمدهؿ زم٣ميمرزم٣مفمل، واطمتص زم٣مإلصم٣مدة همٝمف زمٔمض ؾمٔمرائٜمؿ، ىمٔمٚمر ايمٔمرب فمـ ايمٖم

زمٝم٦م، وٓ ٞمٔمرف أول َمـ  477ٙمٕم٣مت إصمٛمٌٝم٥م، وهل يماخلٝم٣مم، ورزم٣مفمٝم٣مسمف َمُمٜمقرة َمؼممج٥م زم٣م

اؽمتٔمٚمؾ هذا ايمٛمقع دم ايمٔمرزمٝم٥م، ويم٘مـ ٞمُمٟمسمف ىم٣مٞم٦م دم زمٕمداد، وهق ىم٣مظمقؾمح وايمُمٔمر: ٓ سم٘مقن 

أؽمامء أطمرى، ىم٣ميمُمٔمر إلم  يمٙمحـ طمرصم٦م فمـ هذه إؽمامءشمالشمتٜم٣م إٓ َمٔمرزم٥م، هم١مذا دطمٙمٜم٣م ا

 احلٚمٝمٛمل دم اظمقؾمح فمٛمد أهؾ ايمٝمٚمـ، )وفمروض ايمٌٙمد( همٝمف ٞمٖمًف فمٛمد أهؾ إَمِم٣مر زم٣مظمٕمرب-

، وزمٔمّمٜمؿ يٗمقل إٞمف ىم٣من َمقصمقدًا ه354وأول َمـ وؤمف أزمق ؽمٔمٝمد زمـ اخلغم اظمتقذم ؽمٛم٥م 

دىمل ـ فمرهمقا زمٛمٓمٚمف أزم٣م صمٔمٖمر روسم٣مريخ َمٔمكم، نمغم أن ممإلم  ومٌؾ ذيمؽ وٓ يرصمح اطمؼمافمف

ٕٞمف  9هم٣مؾمتٜمر زمام ٞمٓمٚمف همٝمف ؾمٜمرة زمٔمٝمدة ،همتـ همٝمف اخلٝم٣مم وأصم٣مدهاضمتك  ه271ايمُم٣مفمر اظمتقذم ؽمٛم٥م 
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ومٌؾ إدزم٣مء فمٙمٝمف َمـ زمٔمده، وومد فم٣مروٜم٣م دم ايمٔمرزمٝم٥م ؽمديد أوٚمٛمف أهم٘م٣مرًا واٞمتٗم٣مدات َمرة، شمؿ 

زمً٘مقن هق همٔمٙمـ )وزن واضمد، و ويمٙمدوزمٝم٦م وَل يٗمع يمٛم٣م رء َمـ رزم٣مفمٝم٣مسمف- ،ايمديـ إٞم٣ٌمري

ٖم٣مفمٝمٙمـ(، همٔمقيمـ )زمتحريؽ ايمٔمكم وؽم٘مقهن٣م: وأَمثٙمتف ىمثغمة، َمإلم  ٕمغمَّ يمٔمكم( َمتٖم٣مفمٙمـ )وسم٣مرة يُ ا

ويمٙمدوزمٝم٦م ، وومد يّمٚمٛمقٞمف أٞمقافم٣مً َمـ ايمٌديع، وَمـ أىمثر ايمُمٔمراء ويمقفم٣ًم زمذيمؽ، ايمِمٖمل احلقم

 أٞمقاع: زم٣مفمت٣ٌمر ايمٗمقادم

أو أرزمٔمتٜم٣م  ،ط دم ومقاهمٝمف أن ي٘مقن زمكم ايمثالشم٥م َمٛمٜم٣مويُمؼم 0ٌَؿ ّغًٌَو انشثبفِ ادلقشط -5

 اجلٛم٣مس ايمت٣مم، ىمٗمقل زمٔمّمٜمؿ:

ـــ٣م ـــد ؿمٔمٛم ـــِف وم ـــٛم٣مِن رحم ـْ زمً ـــ ـــ٣م َم  ي

 

ـــــ٣م  ـْ حلٓمـــــِف ومْمٔمٛم ـــــ ـــــ٣مرُم َم  وايمِمَّ

ــــ٣ما   رضمــــْؿ دٞمٖمــــ٣ًم دم ؽمــــٛمِّف ومــــد ؿمٔمٛم

 

ـــــ٣م   دم ضمٌـــــَؽ ٓ يِمـــــٝمٌُف ومـــــطُّ فمٛم

 َمث٣ميمف:و ام صمٛم٣مس سم٣مم،ويُمؼمط همٝمف أن سم٘مقن ىمؾ وم٣مهمٝمتكم َمتٗم٣مزمٙمتكم زمٝمٛمٜم انشثبفِ اخلبص0 -3 

ـــــ٣م  أهـــــقى رؾمـــــ٣ًم زمٙمحٓمـــــِف ىمٙمَّٚمٛم

 

ـــــ٣م   رَمـــــزًا وزمًـــــٝمِػ حلٓمـــــف ىمٙمَّٚمٛم

ـــٙمَّٚمٛم٣م  ـــد ؽم ـــراِم وم ــــ ايمٕم ـــ٣مَن َم ـــق ىم  يم

 

ـــــدِه ؽمـــــٙمَّٚمٛم٣م  ـــــُف زمٝم  َمـــــ٣م ىمـــــ٣مَن يم

 ًيضبنو0 انشثبفِ ادلًنغك -2 

ــــــرامٌ  ــــــل نم ــــــدَّ ظمٜمجت ــــــد وم  وم

 

 ْر وايمٗمٙمــــــــ٤ُم َمٙمــــــــْؽ ـوٞمُمــــــــ 

ـــــ٣م  ـــــ٣مَل َم ـــــراَك وم ـــــ٣مَن ي ــــــ ىم  َم

 

ــــ  ــــ٦َم زمُم ــــْؽ ـأٞم ــــ٦َم َمٙم ــــْؾ أٞم  ْر زم

 ىمٗمقيمف: انشثبفِ ادلشفم -3 

ـــــؼ ـــــُف ؾمـــــٚمُس إهم ـــــدٌر إذا رأسم  زم

 

 ىمًـــــٖم٦ْم ورومـــــك دم يـــــقم أضمـــــْد  

ـــــربِّ   ـــــُف زم ـــــقذُت مج٣ميم ـــــِؼ  فم  ايمٖمٙم

 

 وزمــــام طمٙمــــؼ َمــــــ ىمــــؾَّ أضمـــــْد  

 وهذان ايمٛمقفم٣من ٓ يُمؼمط دم ومقاهمٝمٜمام اجلٛم٣مس: 

 وحيًـ همٝمف ايمتزام اجلٛم٣مس، وَمث٣ميمف: انشثبفِ ادلشدًف، -4

 يـــ٣م َمرؽمـــاًل يمألٞمـــ٣مِم صم٣مهـــ٣ًم ومحـــك

 

اً    وهـــــدى هـــــ٣م أٞمـــــ٦َم يمٛمـــــ٣م فمـــــزَّ

 دم أّي َمــــــــــــددْ  
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 يــ٣م أهمّمــَؾ َمـــ َمُمــك زمــٟمرض وؽمــام

 

ـــــ  ـــــ٣مهمٔمٛم٣م دم احلُم ـــــ٣م ؾم ـــــداـي  ر نم

ــــــددْ   ــــــ٣ًم وَم  نمقشم
 

ـمٜمقر هذا ايمٛمقع دم أواطمر ايمٗمرن إول يمٙمٜمجرة، زمٔمد ـمٜمقر  ىم٣من 0انشقش انقبيِ -ىو

 يْمرزمقن أدب هلؿ، ٓضم٘مٚمٜمؿ ممـ ٓ  دم ة َمـ ايمٔم٣مَم٥م، وَمـٕن ؿمٌٗم٣مت ىمثغم 9ايمٕمٛم٣مء واٞمتُم٣مره

ٕن  9يمٙمٕمٛم٣مء دم ايمُمٔمر ايمٖمِمٝمح، وطم٣مص٥م فم٣مَم٥م أهؾ ايمُم٣مم، ويمٔمٙمف أصؾ ايمُمٔمر ايمٔم٣مَمل دم ايمٔمرزمٝم٥م

يمًٛم٥م، هم٘م٣من ٓزمد يمٔم٣مَمتٜمؿ َمـ هذا أزمالدهؿ، وهؿ َمع ذيمؽ أؽمٗمؿ ايمٛم٣مس  ايمٖمِمٝمح اؽمتٌحر دم

 -يمف ٛم٣م فمعم رء َمـ ؾمٔمرهؿ ايمذي يْمرزمقنايمُمٔمر، وومد وومٖم

أَمر ايمرؾمٝمد زمٔمد ٞم٘م٥ٌم ايمػماَم٘م٥م أن ٓ يرشمٝمٜمؿ أضمد  ـمٜمر هذا ايمٛمقع زمٔمد أنادلٌانْب0  -ً

 ،زمُمٔمر، وسمٛم٘مر ظمـ يٖمٔمؾ ذيمؽ، همرشم٦م إضمدى صمقارَيؿ صمٔمٖمرًا هبذا ايمٛمقع ايمذي يدطمٙمف ايمٙمحـ

وٓ جيري فمعم أوزان ايمُمٔمر، يمتتٗمل زمذيمؽ ٞمٗمٚم٥م ايمرؾمٝمد، وصمٔمٙم٦م سمٗمقل زمٔمد ىمؾ ؾمْمر: ي٣م 

 ف دم ذيمؽ هق:وسمٛم٣مومٙمف ايمٛم٣مس، وايمذي وم٣ميمت ،! همٔمرف هذا ايمٛمقع زمف?َمقايمٝم٣م

 يــــــــ٣م داُر، أيـــــــــ َمٙمــــــــقك إرض؟
 

س ـَ محقهــ٣م زم٣ميمٗمٛمــ٣م وايمــؼمُّ ـَ ايمــذي ـَ ايمٖمــرُس أيــ  أيــ
 

رْس   وم٣ميمــ٦ْم: ٞمــراهْؿ رَمــؿ حتــ٦َم إرايض ايمــدَّ
 

 ؽمـــ٘مقَت زمٔمـــَد ايمٖمِمـــ٣مضم٥ِم أيمًـــٛمتٜمْؿ طمـــرْس!
 

سم٘مقن زمٔمض أيمٖم٣مظ ايمٌٝم٦م همٝمف َمٔمرزم٥م وزمٔمّمٜم٣م َمٙمحقٞم٥م، ويمٙمٚمقايمٝم٣م وزن واضمد وأرزمع ومقاف، 

ٜم٣م صٖمل ايمديـ احلقم )اظمًتْمرف( وومد محٙمف اظمتٟمطمرون حم٣مؽمـ ايمٌديع ىمام َمٛمٜم٣م واضمدة اطمؼمفم

وأهؾ ايمِمٔمٝمد َمٛمٜمؿ أؾمٜمر  "َمقال"همٔمٙمقا زم٣ميمدوزمٝم٦م، وضمرف اظمٌميقن هذه ايم٘مٙمٚم٥م زم٘مٙمٚم٥م 

 ٞمقفمكم:إلم  هبذه اظمقاويؾ، ويٗمًٚمقن اظمقال

 -يٛمٓمؿ دم احلامؽم٥م واحلرب واحل٘مٚم٥م وهق ايمذي أمحش0

وَم٣م إيمٝمٜمام َمـ إٞمقاع ايمرومٝمٗم٥م، وومد جئمٙمقٞمف  ،وايمٛمًٝم٤موهق َم٣م دطمؾ دم ايمٕمزل  0خضشأ

خمٚم٣ًًم وَمًٌٔم٣ًم، ويًٚمك ايمٛمٔمامين، وذيمؽ ىمٙمف َمٟمشمقر زمٝمٛمٜمؿ َمًتٖمٝمض دم َمٛم٣مومرهتؿ وومري٤م َمٛمف 

ووزٞمف ىمقزن زمحر اظمجت٧م دم ايمُمٔمر: َمًتٖمٔمٙمـ هم٣مفمالسمـ،  "همـ ايمقاو"ٞمقع آطمر يًٚمقٞمف 
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ردة، وَمٛمف أمحر وأطمي ىمام َمر دم وي٘مقن دم أرزمع ؾمْمرات، ىمؾ ؾمْمرة سمًٚمك دم اصْمالضمٜمؿ هم

وهل٣م  ،اظمقال، ويم٘مٛمٜمؿ يًٚمقن اظمحتقى َمٛمف فمعم اجل٣ٌمؽم٣مت َمٕمٙمقوم٣ًم، وإَمثٙم٥م دم ذيمؽ ىمٙمف ىمثغمة

 رؽم٣مئؾ َمتداويم٥م َمٔمروهم٥م-

َمٛم٣مضمٝمٜمؿ  ؽمٚمقه زم٣ميمزصمؾ، وايمتزَمقا ايمٛمٓمؿ همٝمف فمعم اؽمتحدث ايمُمٔمراء همٛم٣مً  0انضعم -ص

ل زمح٤ًم يمٕمتٜمؿ اظمًتٔمج٥ٌم، وأول َمـ أزمدع دم سمًع همٝمف يمٙمٌالنم٥م جم٣ماهمج٣مؤوا همٝمف زم٣ميمٕمرائ٤م، و

 -٣ميمكم فمعم اإلؿمالقهذه ايمْمريٗم٥م ايمزصمٙمٝم٥م، أزمق زم٘مر زمـ ومزَم٣من، وهق إَم٣مم ايمزصّم 

-- وىم٣من أدي٣ًٌم ٥موضمده أدزم٣ًم وـمرهم٣ًم ويمقذفمٝموازمـ ومزَم٣من هذا أول َمـ سم٘مٙمؿ زم٣ميمزصمؾ، وىم٣من 

٥م زمدئم٥م سمتح٘مؿ ٝمٗم٥م ايمزصمٙمايمزصمؾ، وم٣مل: وهذه ايمْمري زم٣مرفم٣ًم ضمٙمق ايم٘مالم َمٙمٝمح ايمٛمثر َمػمزًا دم ٞمٓمؿ

وسمٛمٖمًح يم٘مثغم مم٣م يّمٝمؼ فمعم ايمُم٣مفمر ؽمٙمقىمف، وزمٙمغ همٝمٜم٣م أزمق زم٘مر رمحف اهلل ، همٝمٜم٣م أيمٗم٣مب ايمٌديع

وومد ؾم٣مفم٦م ، َمٌٙمٕم٣ًم ضمجره اهلل فمٚمـ ؽمقاه، همٜمق آيتٜم٣م اظمٔمجزة، وضمجتٜم٣م ايم٣ٌميمٕم٥م، وهم٣مرؽمٜم٣م اظمٔمٙمؿ

٣مسيف هبذه ايمْمريٗم٥م فمٝمًك واؾمتٜمر َمع ازمـ ومزَم٣من َمـ َمٔم ،وأويمع هب٣م ايمٛم٣مس ،أزصم٣مل ازمـ ومزَم٣من

ؾمٌٝمقم، وأزمق احلًـ اظمٗمري ]ايمداين[ وأزمق زم٘مر زمـ ]َمديـ[، ايمٌٙمٝمدي، وأزمق فمٚمرو زمـ ايمزاهر اإل

ٕن هذه  9ُمٔمراء، ويمٙمٚمٌميكم سم٣مريخ دم ايمزصمؾوازمـ ومزَم٣من دم ايمزصم٣ميمكم زمٚمٛمزيم٥م اظمتٛمٌل دم ايم

ف صٖم٥م ٝمؿ سمٌٔم٧م فمٙموَمُم٣مئم٥م ايم٘مالم زمًمء َمـ ايمتٜم٘م ،ايمْمريٗم٥م سمقاهمؼ دم ؿم٣ٌمفمٜمؿ َمـ ايمٙمكم

]ايمٖمتقر[ ايمْمٌٝمٔمٝم٥م همٝمٜمؿ، وهل ايمتل يٗم٣مل همٝمٜم٣م إهن٣م ذوق ضمالوة ايمٛمٝمؾ، وومد اطمؼمع اظمٌميقن دم 

، كمَمغ اظمٌميكم دم إزصم٣مل َمـ اظمتٗمدوايمٗمرومٝم٥م(، وأؾمٜمر ٞمقازم ،ايمزصمؾ ٞمقفمكم ؽمٚمقمه٣م )ايمٌٙمٝمٗم٥م

زمام همٝمٜم٣م َمـ دوم٥م يمف أزصم٣مًٓ زمٔمٝمدة ايمُمٜمرة  كايمٕم٣ٌمري ايمذي ٞمٌغ دم فمٜمد ايمًٙمْم٣من ضمًـ، همٕمٛمّ 

 ،وىمثرة ايمتٖمٛمـ ،ايمِمٛمٔم٥م وإزمداع اظمٔم٣مين

وهؿ يرجتٙمقٞمف  ،ىمثغمفمٜمدٞم٣م، وٕهٙمف همٝمف إضم٣ًمن إلم  وَل يزل همـ ايمزصمؾ َمُمٜمقرًا زمٚمٌم

9 وايمزصمؾ ايمٝمقم أضمد أٞمقاع ايمُمٔمر ايمٔم٣مَمل ىمذيمؽ اٞمتمم ايمزصمؾ دم ؽمقري٣م ويمٌٛم٣منوحي٣مسون زمف، 

: ايمزصمؾ اظمٌمي، ىمام يٗم٣مل: اظمٔمٛمك ايمًقري، همٝمٗم٣مل ،ايم٣ٌمومٝم٥م يمٔمٜمدٞم٣م، وومد اطمتص زمف اظمٌميقن

 وايمزهغمي ايمٌٕمدادي-

وىم٣من أول َمـ اؽمتحدشمف همٝمٜمؿ رصمؾ َمـ أهؾ إٞمديمس ٞمزل زمٖم٣مس ئمرف فشًع انجهذ0  -ػ

 وَل خيرج همٝمٜم٣م فمـ َمذاه٤م اإلفمراب، َمْمٙمٔمٜم٣م: ،زم٣مزمـ فمٚمغم، همٛمٓمؿ ومْمٔم٥م فمعم ؿمريٗم٥م اظمقؾمح
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ـــامم ـــقح احل ـــر ٞم ـــ٣مؿمل ايمٛمٜم ـــ٣مين زمُم  أزم٘م
 

 ايمًٌــت٣من ومريــ٤م ايمِمــ٣ٌمحفمــعم ايمٕمِمـــ دم 
 

وٞمٓمٚمقا فمعم ؿمريٗمتف وسمرىمقا اإلفمراب ايمذي يمٝمس َمـ  ،هم٣مؽمتحًٛمف أهؾ هم٣مرس وأويمٔمقا زمف

اظمزدوج وايم٘م٣مري إلم  وىمثر ؽمامفمف زمٝمٛمٜمؿ واؽمتٖمحؾ همٝمف ىمثغم َمٛمٜمؿ وهمرفمقه أصٛم٣مهم٣مً  ،ؾمٟمهنؿ

ٌغمة واظمٙمٔم٥ٌم وايمٔمزل، واطمتٙمٖم٦م أؽمامؤه٣م زم٣مطمتالف ازدواصمٜم٣م وَمالضمٓم٣مهتؿ همٝمٜم٣م-- وٞمٗمؾ ومْمٔم٥م ىم

أن إلم  ل اظمٔمروف زم٣ميمٗمِميص، ضمتك ذه٤م زمٔمض اظمتٟمطمريـخيَمـ هذه اظمٙمٔم٥ٌم سمُمٌف ايمُمٔمر ايمت٣مر

 وإن ىم٣مٞم٦م فم٣مَمٝم٥م- ،أَمث٣مل هذه اظمالفم٤م سمٔمتػم ٞمقفم٣ًم َمـ ايمُمٔمر ايمٗمِميص

ومه٣م ىمام وم٣مل أصح٣مب ايمٖمٛمقن همرفم٣من َمـ ايمزصمؾ، وإٞمام أهمردومه٣م ٞمقفمكم 0 كبٌ ًكبٌ -ط

أَم٣م إول همال ٞمٔمرف َمـ سم٣مرخيف ؾمٝمئ٣ًم، ويمف وزن واضمد ووم٣مهمٝم٥م يمتٕمغمات همٝمٜم٣م ٓ سم٘مقن دم ايمزصمؾ، 

وٞمحقه َمـ اظمٔم٣مين ايمتل سمدطمؾ همٝمٜم٣م احلرهم٥م واحلدة وٞمحق  ،واضمدة، ويًتٔمٚمٙمقن ىمثغمًا دم ايمقفمظ

 ذيمؽ، ىمٗمقل زمٔمّمٜمؿ:

 َم٣م ذوم٦م فمٚمري صمرفم٥م أَمر َمـ ؿمٔمؿ اهلـقى
 

ـــقاه ـــذي َي ـــعم ايم ـــل فم ـــػم ومٙمٌ  اهلل يِم
 

داديكم، ومٝمؾ ىم٣مٞمقا يٛمُمدوٞمف فمٛمد ايمًحقر دم وهق همـ َمـ اطمؼماع ايمٌٕمانمٌيب0  -ُ

٥م يمٔمٜمدٞم٣م، وؽمٚمل زمذيمؽ َمـ ومقل اظمٕمٛمٝمكم ٝمفمرون زم٣ميمٗمِمص وإدىمام يٖمٔمؾ اظمًحِّ  ،رَمّم٣من

)ومقَم٣م ٞمًحر ومقَم٣م( وصمٔمٙمقه فمعم وزن هذه ايم٘مٙمامت ايمثالث، شمؿ همرفمقا همروفم٣ًم دفمقه٣م ايمزهري 

ايمٛمقع َم٣م ٞمٓمٚمف ايمِمٖمل  ونمغممه٣م فمعم ضم٤ًم اظمٔم٣مين ايمتل يٛمٓمٚمقن همٝمٜم٣م، وَمـ هذا ،واخلٚمري

 ر زمٔمض اخلٙمٖم٣مء:احلقم يًحِّ 

 دائؿ وصمدك ؽمٔمٝمد ٓ زال ؽمٔمدك صمديد

يدطمٙمقٞمف دم ايمزصمؾ، ويم٘مـ أىمثرهؿ فمعم أٞمف َمٛمٖمرد، وهؿ  وهق ٞمقع احلًبق0 -ن 

 -يٛمٓمٚمقٞمف ومْمٔم٣ًم، ىمؾ زمٝمتكم َمـ ايمٗمْمٔم٥م دم وم٣مهمٝم٥م

َم٥م خيؼمفمقن وهق ٞمقع َمـ ايمٛمٓمؿ اطمؼمفمف ايمٙمٕمقيقن َمـ أدزم٣مء ايمٔم٣م0 انقبيِ انغشّت -ل

هب٣م دم احلٖمظ، أو إفمرازم٣مً  أيمٖم٣مـم٣ًم نمري٥ٌم ٓ جتري فمعم وزن وٓ سمدطمؾ دم يمٕم٥م، شمؿ يٛمٓمٚمقهن٣م َمٔم٣مي٣مةً 
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فمالم أىم٣ميمٗمِمٝمدة ايمتل أورده٣م ص٣مضم٤م ىمت٣مب دم ايمتٖم٘مٜم٥م، أو َم٣ٌميمٕم٥م دم ايمتُمدق وايمتٗمٔمغم، 

 -ايمٛم٣مس وٞمًٌٜم٣م يمألصٔمٚمل

 جيلء زم٣ميم٘مٙمامت ايمٝمًغمة ايمتل ٓ وأول َمـ ازمتدأ هذه ايمْمريٗم٥م َمـ ايمٖمِمح٣مء زمُم٣مر زمـ زمرد ىم٣من

 ر زمذيمؽ، وَمٛمف َم٣م ضم٘م٣مه وم٣مل:دضمٗمٝمٗم٥م هل٣م همٝمحُمق هب٣م ؾمٔمره يمٝمتٛم٣م

 َم٣مت مح٣مري همرأيتف دم ايمٛمقم همٗمٙم٦م يمف: َل َم٦م؟ أَل أىمـ أضمًـ إيمٝمؽ؟ همٗم٣مل:

 فمٛمـــد زمـــ٣مب إصـــٌٜم٣مين  ؽمٝمدي طمْذ يب أسم٣مٞم٣مً 
 

ــــدل    ٣منــــــسمٝمٚمتٛمل زمٌٛم ــــد ؾمــــج٣مين وزم  وم
 

ـــؾ   ؽمٝمٌؾ أ د  ــــوهل٣م طم ـــٝمٖمرانَمث ـــدِّ ايمُم  طم
 

 ،همٗم٣مل يمف زمٔمّمٜمؿ: َم٣م ايمُمٝمٖمران؟ وم٣مل: َم٣م يدريٛمل؟ هذا َمـ نمري٤م احلامر، هم١مذا يمٗمٝمتف هم٣مؽمٟميمف

 -همٚمروا همٝمف ضمتك زمٙمغ َمٌٙمٕمف دم اظمتٟمطمريـ ،شمؿ اؽمتْمرف ايمٛم٣مس َمٛمف ذيمؽ

 انشقش احلش0 -و
 )شقش انزفقْهخ(0 )انشقش احلذّش(

 يبىْخ ًأثقبد0 -5
وزمٔمّمف أطمر ٞمثر ٓ وزن يمف  ،ّمف نمغم َمقزونٞمقع صمديد َمـ ايمُمٔمر زمٔمّمف َمقزون وزمٔم

ودم هذا  ،ويِمٔم٤م ايمٖمِمؾ زمٝمٛمٜمام ،وي٠مشمر زمٔمّمٜم٣م دم زمٔمض ،ضمٝم٧م سمتداطمؾ ايمٛمُم٣مؿم٣مت اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

طمْم٥م أو زمرٞم٣مَم٨م فمٚمؾ يٗمقم فمعم آٞمًح٣مب َمـ اظمجتٚمع إلم  آجت٣مه سمتحقل ايمٖم٘مرة دم هذا ايمُمٔمر

وٓ سمٔمٌغمفمـ  ،فمـ وصمدان ىمت٣ميب اً وايمُمٔمر هذا يمٝمس سمٔمٌغم ،وآٞمدَم٣مج همٝمف َمرة أطمرى ،َمـ صمٜم٥م

ويمف  ،داطمقم طم٣مرصمل ئمتٚمد ايمٕمٚمقض وايمِمٔمقزم٥م ٠مه9 َمٛمُموٓ سمٔمٌغم فمـ ايمٔمٌم ،ُمخِمٝم٥مايم

ٜمرج ونمٛم٣مء اظمتٕمٛمل وهق ضمدي٧م اظم ،ؾ اظمقؽمٝمٗمل وايمِمقريؿمٌٝمٔم٥م طم٣مص٥م َمـ ضمٝم٧م ايمتُم٘مٝم

طمالل فمالوم٣مت ويٌٛمك زمٛم٣مًء هدي٣ًم سمٔمرض همٝمف اظم٣مدة ايم٣ٌمؿمٛمٝم٥م َمٛم٣ًمزم٥م َمـ  ،يٛم٣ًمق زمام يُمٌف ايمرواي

واىمتٚمؾ  ،ٕٞمف طمرج َمـ ٞمٚمق يمف زمداي٥م وسمْمقر 9داطمٙمٝم٥م سمٗمقم فمعم ايمتقازن وايمتٛمٓمٝمؿ ايمديٛم٣مَمل

وسمِمٌح  ،ضمٝم٧م سمتُم٘مؾ ٞمامذج ايمُمٔمر احلر يمدى ىمؾ ؾم٣مفمر ىماًل َمت٘م٣مَمالً وزمٛم٣مًء َمتامؽم٘م٣ًم واضمداً 

ايمٗمِمٝمدة سمرىمٝم٥ٌم ٞمٖمًٝم٥م َمٛمتٜمٝم٥م سمٗمقم فمعم ايمؼمىمٝمز وايمتخِمص َمع رهمض ايمٔمالوم٥م َمع ايمٗمٝمؿ 

ٕٞمف إدراك يتٝمح  9زويد اظمتٙمٗمل زمٛمقع طم٣مص َمـ اظمٔمرهم٥م واخلٝم٣مل، ودم هذا ايمٛمقع رؤي٣م هم٣مضمِم٥موسم
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وفمـ احلٗمٝمٗم٥م زمٚمقومػ زمالنمل  ،وإزاضم٥م ايمٛمٗم٣مب فمـ زم٣مؿمـ احلٝم٣مة ،زم٣مؿمـ احلٝم٣مةإلم  يمِم٣مضمٌف ايمٛمٖم٣مذ

ؾ وجئم ،وَم٣م يرَمز إيمٝمف ،ايمٌديؾ ايمذي ي٘مقن ايمتقازن زمكم اظمرَمقز أو ،يٗمقم فمعم اظمٔم٣مدل اظمقوقفمل

وأصٌح٦م هذه ايم٘مٙمٚم٥م )رَمزًا طم٣مص٣ًم( وؽمٝمٙم٥م ونم٣مي٥م َمـ  ،ايمتِمقر َمـ اإلؾم٣مرةإلم  ايم٘مٙمٚم٥م أومرب

 طمالل سمدهمؼ سمٙمٗم٣مئل يمٙمٚمُم٣مفمر-

هم١من َمٔمرىم٥م  ،َمـ َمٓم٣مهر احلٝم٣مة يتجدد زمتجدد ايمٔمِمقر وإي٣مم راً وإذا ىم٣من إدب َمٓمٜم

ا وؽمتًتٚمر وايمُمٔمر ىمٖمـ َمٜمؿ دم ىمت٣مب إدب دطمؾ هذ ،ايمٗمديؿ واجلديد همٝمف َمًتٚمرة

وإن  ،دم أدزمٛم٣م َمٛمذ زمداي٥م ايمٗمرن ايمٔممميـ (وومد ٞمُمٟم هذا ايمٙمقن َمـ ايمُمٔمر )احلدي٧م ،ايمٌماع

 ,٣مت َمـ ايمٗمرن ايم٣ًمزمؼ فمعم يد ؾمٔمراء ؾم٣ٌمب دم ايمٔمراق )ايمًٝم٣مب ٝمؾم٦ٌم ٞم٣مره زمٔمد اخلٚمًٝمٛم

أيمًٛم٥م و ىمام ؾم٣مع فمعم أومالم ،وٓ يٚم٘مـ سمًٚمٝمتف زم٣ميمُمٔمر احلر ،ونمغممه٣م (ٞم٣مزك اظمالئ٘م٥م

 ٣م يْمٙمؼ فمٙمٝمف هق )ؾمٔمر ايمتٖمٔمٝمٙم٥م( ٕن ايمٖمٛمقن نمغم اظمٗمٝمدة سمٔمٛمل ايمٖمقىوأهمّمؾ َم ،إدزم٣مء

وومد رأى ايم٘مثغم َمـ ايمُمٔمراء َمـ  ،آزمتذال هم٣محلري٥م نمغم اظمٚمٛمٜمج٥م هل فمدو ايمٖمـو ايمرىم٣مىم٥مو

أو َمـ طمالل ايمؼممج٥م أٞمف يٚم٘مـ هلؿ  ،طمالل اؿمالفمٜمؿ فمعم ايمُمٔمر إورويب َمـ َمٛم٣مزمٔمف

فمٚمقد ايمُمٔمر، هم٘متٌقا ايم٘مثغم َمـ ايمٗمِم٣مئد ايمتل وؿمرح  ،ايم٘مت٣مزم٥م فمعم ؿمريٗم٥م هذا ايمُمٔمر

 :متٝمزت َمـ ضمٝم٧م ايمُم٘مؾ زمٚمٝمزات زم٣مرزة أمهٜم٣م

ايمتل سمٔمتٚمد فمعم)ايمتٖمٔمٝمٙم٥م( ايمرىمٝمزة إؽم٣مس دم زمٛم٣مء ايمٗمِمٝمدة وزٞم٣مً  األًصاٌ اجلذّذح0 -أ

ويم٘مٛمٜم٣م سمتقزع دم ايمًْمر ايمُمٔمري زمح٤ًم  ،فمـ ايمٌحر اخلٙمٝمقم ٙم٥مٚمهذه ايمتٖمٔمٝمٙم٥م ٓ سمزيح ومٝمد أٞم

وَمـ  ،وسمٗمؾ زمح٤ًم هذه اإلضم٣ًمس َمتحررة َمـ ايمرسم٣مزم٥م ،٘مرة زمكم سمٖمٔمٝمالت سم٘مثرمتقصم٣مت ايمٖم

 سم٣مم- إؾمْمر اظمت٣ًموي٥م وايمروي ايمقاضمد َمـ طمالل سمٛم٣منمؿ َمْمٙمؼ واٞمًج٣مم

زمٔم٘مس ومِمٝمدة ايمٔمٚمقد ايمتل سمرى دم ىمؾ زمٝم٦م فم٣مظم٣مً وم٣مئاًم زمذاسمف ًؽذح انمظْذح0  -ة

 ،قن هم٘مري ويمٕمقي ىم٣مَمؾ وَمًتٗمؾوَمّمٚم ،يمف ؾمْمران َمت٣ًموي٣من ووم٣مهمٝم٥م وروي٥م ،َمًتٗماًل زمٚمٔمٛم٣مه

 -سمُمٌٝمٜم٣ًم يمف زم٣ميمٌٝم٦م اظمًتٗمٌؾ ايمٗم٣مئؿ فمعم ايمدفم٣مئؿ وإؽمس ايمتل سمٕمٛمٝمف فمـ ؽمقاه

شمؿ  ،هم٣ميمٗمِمٝمدة احلديث٥م ضمريِم٥م فمعم أن سمُم٘مؾ َمقوقفم٣مً واضمدًا سمٌدأ ذارسمف دم ذهـ ايمُم٣مفمر

 إلم وٓ حيٝمد زمحٝم٧م سمتحقل َمـ زمذرة ،سمتقومد طم٣مؿمرة َمٖم٘مرة سمِم٤م دم ومِمٝمدة ٓ خيرج فمٛمٜم٣م

 -ؾمجرة وارهم٥م ايمٓمالل
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زمؾ ٞمٕمٚم٥م اجلٚمٙم٥م  ،همال ٞمٔمقد يمٛمًٚمع ٞمٕمٚم٥م ايمٌٝم٦م اظمًتٗمؾاجلًهخ ادلٌعْمْخ0  ادلمغـ أً -ط

 -أو ٞمٕمٚم٥م اظمٗمْمع

٣مء فمٛمٜم٣م زمحٝم٧م سم٘مقن هذه ايمٗم٣مهمٝم٥م طمٝمْم٣مً َمـ ٛمدون آؽمتٕمرهٌٍّ انمبفْخ ًرنٌّقيب0  -د

ط ضمرير ٞم٣مفمؿ دومٝمؼ ي٘مقن وايمتل سمُمد ايمٛمص ىمٙمف زمخٝم ،اخلٝمقط اظمقؽمٝمٗمٝم٥م ايمتل سمدهمؼ هب٣م ايمٗمِمٝمدة

 وَمرة فمدة ضزم٣مت- ،وَمرة ضزمتكم ،َمرة ضزم٥م

 ومتٝمزت هذه ايمٗمِم٣مئد ايمتٖمٔمٝمٙمٝم٥م َمـ ضمٝم٧م اظمّمٚمقن:

ى زمٔم٣ٌمرة مجٝمٙم٥م ايمتل خترج زمٚمّمٚمقن ايمُمٔمر َمـ ٞمٓمرة ؽمْمحٝم٥م سم٠مدَّ انشؤّخ اجلذّذح0  -أ

َمقؽمٝمٗمٝم٥م يمدى اجلٚمٝمع طم٣ميمٝم٥م َمـ ايمِمقرة واإلحي٣مء وايمرؤي٥م اجلديدة وذات رٞم٥م  َمٔمٛمك َمٟميمقهم٣مً 

وايمتٙمٚمٝمح هب٣م دون  ،أو َم٣ٌمذهت٣م ،إحي٣مء زم٣مٕؾمٝم٣مء دون ايمتٌميح هب٣مإلم  سمدافم٤م إذن وايمذوق

 :ل صمريقوم طمغم ديمٝمؾ فمعم ذيمؽ ،ووصػ ايمٔمٝمقن فمٛمد صمرير وايمًٝم٣مب ،اإلؾم٣مرة إيمٝمٜم٣م

 إن ايمٔمٝمــــقن ايمتــــل دم ؿمرهمٜمــــ٣م ضمــــقر

 

 ومتٙمٛمٛمـــــ٣م شمـــــؿ َل حيٝمـــــكم ومتالٞمـــــ٣م 

ــيَ   ــف ـَ فمْ رَ ـِْم ــراك زم ــك ٓ ضم ــ٤م ضمت  ذا ايمٙم

 

ــــ٣م  ــــؼ اهلل أرىم٣مٞم  وهـــــ أوــــٔمػ طمٙم

  :وم٣مل ايمًٝم٣مبو 

ــــحر ــــؾ دم ايمً ــــ٣م ٞمخٝم ــــ٣مك نم٣مزمت  فمٝمٛم

 

 وذهمتـــ٣من راح يٛمـــٟمى فمـــٛمٜمام ايمٗمٚمـــر 

زمؾ أصٌح٦م هذه إيمٖم٣مظ  ،سم٘مقن اظمٔم٣مين فمعم ومدر إيمٖم٣مظ زمحٝم٧م ٓانشيض ًاإلحيبء0  -ة 

ـ دٓيم٥م وحتٚمؾ أىمثر َم ،ه٣م ـمالًٓ وأيمقاٞم٣مً ءَ ورا سمقضمل زمٚمٔم٣من ىمثغمة سمٖمجر ؿم٣موم٣مت نمزيرة جترّ 

هم٣ميمٙمٖمٓم٥م أصٌح٦م رَمزًا ٕؾمٝم٣مء َمتٔمددة َمٖمت٣مضم٣ًم جلق ىم٣مَمؾ يزطمر  وأىمثر َمـ همٜمؿ وسمٖمًغم،

 -حتٚمٙمٜم٣م ايمٙمٕم٥م اظم٣ٌمذة يمٙمُمٔمر هم٣ميمرَمز يٖمجر دم إيمٖم٣مظ ؿم٣موم٣مت ٓ ،زم٣ميمدٓٓت وإهم٘م٣مر

 ،أفمامق ايمٛمص وايمٕمقص فمعم إهم٘م٣مر وايمِمقرإلم  ايمذي يٗمقدانغًٌع انغاليل0  -ط

وارسمٝم٣مد أهم٣مق ايمتل َل ئمرهمٜم٣م اخلٝم٣مل َمـ  ،ٓصْمٝم٣مد اجلديد نمغم اظمٟميمقف وايمتٕمٙمٕمؾ دم اظمجٜمقل

همٜمذا يِمٌح َمـ  ،وإنمراب ٕصمؾ اإلنمراب ،سمٔمٗمٝمد ٓ ؿم٣مئؾ حتتفإلم  ومٌؾ، أَم٣م إذا حتقل ايمٕمٚمقض

نمامَم٥م ؽمقداء ىم٣محل٥م سمػمق وسمرفمد دون إلم  فمٝمقب ايمٗمِمٝمدة ايمتل سمتحقل َمـ نمامَم٥م زمٝمّم٣مء ممْمرة

 -أن حتٚمؾ ومْمرة َم٣مء
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َمـ طمالل خم٣مؿم٥ٌم اإلٞم٣ًمن ومحؾ مهقَمف وسمْمٙمٔم٣مسمف دلضًٌٌ اإلَغبَِ انٌافذ0 ا -د

 وَمُم٣مؿمرسمف أهمراضمف وأسمراضمف وَمراهمٗم٥م َمًغمة ىمده وؾمٗم٣مئف وىمٖم٣مضمف اإلٞم٣ًمين

دم ىمٖم٣مح ايمُمٔمقب ايمٔمرزمٝم٥م َمـ أصمؾ حتٗمٝمؼ أهداهمٜم٣م دم ادلضًٌٌ انقشثِ انزغري0ُ  -ىو

وزمٛم٣مء ضمٝم٣مة ضمرة  ،ظمٕمتِم٥ٌم هلذه ايمُمٔمقبواؽمؼمداد احلٗمقق ا ،ايمٔمٝمش ايمٛمٌٝمؾ وايم٘مراَم٥م اظمقهمقرة

 ومحؾ رؽم٣ميم٥م َمٗمدؽم٥م- ،ىمريٚم٥م زمٔمٝمدة فمـ ايمذات وايمٔمٌقدي٥م وآؽمتٕمالل

ومٌؾ ىمؾ  )َمٔم٣مسة يمٙمحٝم٣مة( إن احلداشم٥م ايمُمٔمري٥م زمٚمٖمٜمقَمٜم٣م احلٗمٝمٗمل ايمُمٔمري ٓ ايمًٝم٣مد هل

ورهمض يمٙمقاومع  ،رء سمٔمٝمش َمُم٘مالت ايمٔمٌم وأهم٘م٣مره وإيٗم٣مفمف َمـ طمالل َمٔم٣مٞم٣مة وومٙمؼ

ويٕمٙم٤م فمعم احلداشم٥م إضم٣ًمس ايمتٚمزق وايمٖمجٝمٔم٥م واظمٟمؽم٣مة ؽمقاء أىم٣من هذا ايمُمٔمر سمٕمٝمغمًا  ،ايمرديء

وآؽمتٖم٣مدة َمـ اظم٣ميض  ،هم٣محلداشم٥م ٞمٓمرة وافمدة سمٗمقم فمعم آسمِم٣مل زم٣ميمؼماث ؟نمٝمٌٝم٣مً  أم همردي٣ًم أو

وومد ختٙمٗمف طمٙمٗم٣ًم  ،سمِمْمٖمل َمٛمف وسمّمٝمػ إيمٝمف وسمِمقنمف صٝم٣منم٥م صمديدةو ،ايمُمٔمري سمٗمػ فمٛمده

 -صمديداً 

زمؾ سمٌح٧م فمـ  ،سم٠مَمـ زم٣ميمٗمقافمد ايمث٣مزمت٥م وايمٛمامذج ايم٣ًميمٖم٥م ٓ ٞمٓمرة مج٣ميمٝم٥م يمٙمُمٔمر واحلداشم٥م

وضمتك يِمٌح اجلديد مجٝمالً  ،أؾم٘م٣مل وأؽم٣ميمٝم٤م وؿمرق صمديدة إهن٣م سمٌح٧م فمـ اظمدهش ايمٕمري٤م

ٓزمد أن خيّمع يمٗمقافمد ايمٖمـ وايمِمٛم٣مفم٥م َمـ طمالل دَم٨م اجلٚمٝمؾ زم٣ميمٕمري٤م وزم٣ميمٔمٚمؾ ايمٖمٛمل 

 -ايمدؤوب

 شّخ0يشركضاد احلذاصخ انشق -3
 :فمعم سمرسم٘مز احلداشم٥م ايمُمٔمري٥م دم َمٖمٜمقَمٜم٣م اظمٔم٣مس

زمام حتٚمٙمف َمـ دٓٓت َمتٟميمٗم٥م دم ٞمقفمٜم٣م ووـمٝمٖمتٜم٣م وارسم٣ٌمؿمٜم٣م زمٔمٛم٣مس ايمٗمِمٝمدة  0انظٌسح -أ

وايمٗمِمٝمدة احلداشمٝم٥م سمًتخدم ايمِمقرة زمٟمٞمقافمٜم٣م  ،إطمرى وىمُمٖمٜم٣م فمـ فم٣مَل ايمُم٣مفمر ايمداطمقم

٥م ايمٌالنمٝم٥م وايمٙمٗمْم٣مت احلًٝم٥م جلزيئ٣مت ايمرَمزي٥م ايمتل سمتداطمؾ همٝمٜم٣م َمٔمْمٝم٣مت احلقاس وايمُمحٛم

زمحٝم٧م  ،ايمقاومع يمٙمتٔمٌغم فمـ َمٔم٣من وأهم٘م٣مر وضم٣مٓت ٞمٖمًٝم٥م وأصمقاء ىمقٞمٝم٥م ووَمّم٣مت ٞمٖمًٝم٥م

ويمٝمس زيٛم٥م َمٗمِمقده٣م يمذاهت٣م زمُم٘مؾ َم٘مثػ زمٔمٝمد فمـ  ،سمِمٌح هذه ايمِمقرة ؿمريٗم٥م دم ايمتٔمٌغم

ح٦م ايمِمقرة وومد أصٌ :وم٣مل ايمًٝم٣مبو ،اظمٔمٗمقيمٝم٥م فمعم أن حيٚمؾ ؿمرهم٣م ايمتُمٌٝمف فمالوم٥م َمٔمٗمقيم٥م

 -ايمُمٔمري٥م سمٔمتٚمد فمعم اإلحي٣مء زمحٝم٧م سمقومظ دم ايمٛمٖمس سمدافمٝم٣مت َمٌٜمٚم٥م رصمراصم٥م
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وومد جتتٚمع دم ايمٛمص يمتُم٘مؾ رَمزًا ومد سم٘مقن َمٔم٣مدًٓ  ،ومد سمُم٘مؾ ايمِمقرة رَمزاً  انشيض0 -ة

وهذا ايمرَمز يُمػ فمـ اظمٔم٣مين ايمتل سمً٘مـ ذات  ،سم٘مقن ذيمؽ وومد ٓ ،ضم٣ًمزمٝم٣ًم يمٙمٚمرَمقز يمف

وإذا همٗمد ايمرَمز ووقح  ،يمُمٔمري٥م اجلزئٝم٥م واوح٥م ايمِمٙم٥م زم٣مظمٔم٣مينوومد سم٘مقن ايمِمقر ا ،ايمُم٣مفمر

 ايمرؤي٥م وووقح ايمِمقرة اجلزئٝم٥م أصٌح نم٣مَمّم٣ًم َمٔمتامً 

وسمٕمدو  ،ٚمٜم٣م ايمٔمٗمؾ ايمُمٔمٌلٜمايمتل هل دم إصؾ ضم٣مدشم٥م نمغم واومٔمٝم٥م يًتٙم األعغٌسح0 -ط

عم أهن٣م رَمز وايمتل يًتخدَمٜم٣م ايمُمٔمراء اؽمتخداَم٣ًم هئم٣ًم دم أشمٛم٣مء ايمٗمِمٝمدة فم ،صمزءًا َمـ َم٘مقٞم٣مسمف

 ،يدفمك ايمقضمدة ايمٔمّمقي٥م َمقز ايمتل سمٕمٛمل ايمٛمص أو اؽمتخداَم٣ًم سم٘مقن همٝمف َمقوقع ىم٣مَمالً رىمٌٗمٝم٥م ايم

 -وهذه ايمقضمدة ايمٔمّمقي٥م سمٖمؼمض ايمتٛمقع ٓ ايمتٛم٣مومض وسمٖمؼمض ايمؼمىمٝم٤م ٓ ايمت٘مرار

 0أمنبط ثنبء انمظْذح احلذّضخ -2
ق دم سمراىمؿ ايمٌٝم٦م ىمام ه ،زمحٝم٧م يؼماىمؿ اظمٗمْمع واظمٗمْمع 0منظ ّمٌو فهَ انرتاكى -أ

ويًتٕمٛمك همٝمف  ،همٝمف َمٗم٣مؿمع صمديدة دحل٣ميم٥م زمٛم٣مء َمٛمٖمتح يٚم٘مـ يمف أن سمزاوايمٌٝم٦م وايمٗمِمٝمدة دم هذه ا

 ويٚم٘مـ يمٙمٚمٗمْمع ايمقاضمد أن يًتٗمؾ زمٛمٖمًف فمـ نمغمه- ،فمـ َمٗم٣مؿمع َمقصمقدة دم ايمٛمص

ضم٤ًم ومدرات ايمُم٣مفمر ايمٖمٛمٝم٥م منظ احتبد ادلضًٌٌ ثبنشكم احتبداً ًصْمب0ً  -ة

)ٞمٚمق احلدث أو احل٣ميم٥م  وَمـ هذا ايمٛمٚمط َم٣م يٗمقم فمعم ايمٛمٚمق واحلرىم٥م ،ولوضم٤ًم ؿمريٗم٥م ايمتٛم٣م

 -ايمٛمٖمًٝم٥م أو ايمٖم٘مرة وضمرىمتٜم٣م( ىمٗمِمٝمدة اظمقَمس ايمٔمٚمٝم٣مء يمٙمًٝم٣مب

ويِمٌح صمزءًا َمٛمف زمحٝم٧م يِمٔم٤م ايمتٚمٝمٝمز  0منظ ّنغٌُ فْو ادلضًٌٌ يف انشكم -ط

ة ىمؾ رء دهمٔم٥م وهٛم٣م سمٗمقل ايمٗمِمٝمد ،وزمكم اظمقوقع وصٝم٣منم٥م اظمقوقع ،زمكم ايمُم٘مؾ واظمّمٚمقن

وسمِمقر َمقومٖم٣مً ىمٙمٝم٣مً َمـ ايم٘مقن واظمجتٚمع واإلٞم٣ًمن َمـ طمالل رؤي٥م ايمُم٣مفمر ىمٗمِمٝمدة  ،واضمدة

 -أٞمُمقدة اظمْمر يمٙمًٝم٣مب

 نغخ انشقش احلذّش0 -3
سمْمٙم٦ٌم َمْم٣مَمح ايمُمٔمر احلدي٧م دم زمٔمده فمـ اظم٣ٌمذة وايمتٗمرير وايمٖم٘مر اظمجرد ؿمريٗم٥م صمديدة 

أم دم  ،ؽمتخدام ايم٘مثٝمػ واجلديد يمٙمِمقر)احلًٝم٥م( َمـ طمالل آ سمٛم٣مؽم٤م ؿمٚمقضمف متثٙم٦م دم

أو  ،همٙمٕم٥م هذا ايمُمٔمر هل يمٕم٥م احلس واجلًد اظمٔمػم فمـ احلٙمؿ ايم٘مقين، اؽمتخدام اظمٖمردات احلًٝم٥م
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زمداي٣مهت٣م إولم فمٛمدَم٣م ىم٣مٞم٦م إلم  وايمُم٣مفمر احلدي٧م ئمقد زم٣ميمٙمٕم٥م ،أو ايمقاومٔمل ،أو ايمٛمٖمز ،اإلٞم٣ًمين

ذه ايمٙمٕم٥م زمجرأة وزمٗمِمد زمٔمٝمدًا فمـ فمٌقدي٥م ويتٔم٣مَمؾ َمع ه ،سمٔمػم زم٣ميمٙمٖمظ احلز فمـ اظمجردات

 ،ومه٣ًمت وظمح٣مت ،وـمالل وإحي٣مءات ،ايمتٗمٙمٝمد ىم٣مؾمٖم٣ًم زمٔمض َم٣م همٝمٜم٣م َمـ أزمٔم٣مد وأيمقان

زمؾ  ،ٕن ايمٙمٕم٥م يمٝم٦ًم ؾمٝمئ٣مً صم٣مهزاً  9وإؾم٣مرات َمزحي٣مً ايمًت٣مر فمـ ؿم٣موم٣مت طمٌٝمئ٥م وإَم٘م٣مٞم٣مت دهمٝمٛم٥م

٣م زمٚمٔم٣من صمديدة ويٗم٣مرب هم٣ميمٙمٖمٓم٥م هل٣م َمٔمٛمك َمٔمجٚمل ويم٘مـ ايمُم٣مفمر يُمحٛمٜم هل دم جتدد َمًتٚمر،

 زمٝمٛمٜم٣م وزمكم أطمتٜم٣م فمعم ٞمحق نمري٤م وٚمـ رصٝمد ؾمٔمقري أو هم٘مري أو همٛمل-

وسمدهمؼ أصمزائٜم٣م زمٟمؽمٙمقب ايمٔمْمػ  ،ويمٕم٥م ايمُمٔمر احلدي٧م سمٔمتٚمد فمعم ؿمقل ايمٔم٣ٌمرة وضمرىمتٜم٣م

 وطمٙمقه٣م َمـ هذه إهمٔم٣مل سم٣مرة أطمرى- ،ضمٝمٛم٣ًم وزمٕمغم ايمٔمْمػ أضمٝم٣مٞم٣ًم وازدضم٣مَمٜم٣م زم٣مٕهمٔم٣مل سم٣مرة

 احلذّش0 ئّمبؿ انشقش -4
إلم  فمل أصح٣مزمف سم٣مرىم٣مً إي٣مه٣مىمام يّد  ،صم٣مءت جترزم٥م ايمُمٔمر احلدي٧م شمقرة فمعم إوزان اخلٙمٝمٙمٝم٥م

يمف ضمٝم٧م ي٘مرر ايمُم٣مفمر ايمتٖمٔمٝمٙم٥م ايمقاضمدة فمددًا َمـ اظمرات  ،افمتامد ايمتٖمٔمٝمٙم٥م ىمرىمٝمزة َمقؽمٝمٗمٝم٥م

ضمٝم٧م ي٠ميمػ َم٣م يٚم٘مـ أن يًٚمك زم٣مجلٚمٙم٥م  ،ؽمْمر سمٌٔم٣ًم يمٙمدهمٗم٥م ايمُمٔمقري٥مإلم  ختتٙمػ َمـ ؽمْمر

 -ظمقؽمٝمٗمٝم٥م زمدًٓ َمـ ايمٌٝم٦م اظمٖمردا

يتٗمٝمد زمٛمًؼ َمٔمكم يمٙمٗمقادم ايمتل سمتقالم وسمؼماوح وسمت٣ٌمفمد دون ٞمٓم٣مم  وإيٗم٣مع ايمُمٔمر احلدي٧م ٓ

 -ـم٣مهر سمتالؾمك أَم٣مَمف ايمٛمزفم٥م اخلْم٣مزمٝم٥م وايمتٗمريري٥م واظم٣ٌمذة

 0ثنبء انمظْذح احلذّضخ -5
تٟميمػ مجٝمع أصمزائف دم وضمدة يٚمٝمز ايمٗمِمٝمدة احلديث٥م فمـ نمغمه٣م َمـ ايمٗمِم٣مئد أهن٣م زمٛم٣مء َمت٘م٣مَمؾ سم

 ،فمّمقي٥م سمُمٌف صقرة ايم٘م٣مئـ احلل ايمذي يت٘مقن َمـ أصمزاء خمتٙمٖم٥م سمٗمقم زمقـم٣مئػ خمتٙمٖم٥م

ويٖمؼمض أن ي٘مقن زمكم أصمزاء ايمٗمِمٝمدة احلديث٥م َمـ  ،وسمتٔم٣مون مجٝمٔمٜم٣م حلٖمظ ضمٝم٣مة هذا ايم٘م٣مئـ

 -ايمتالضمؿ وايمتٗم٣مرب َم٣م يٚم٘مـ يمٙمٔمٗمؾ أن يٟميمٖمف

 اننضريح0 - ٌ
ضورة َمـ ضورات اإلٞم٣ًمن ظم٣م يُم٘مٙمف َمـ َمتٛمٖمس ظمُم٣مىمٙمف وآَٓمف إدب إلم  سمٔمد احل٣مصم٥م

ٞمف طمّمع يم٘مثغم َمـ ايمتْمقرات دم ١مهم ،٣من ايمُمٔمر إضمدى أهؿ رىم٣مئز إدبوإذا ىم ،وآَم٣ميمف

 -ُمٜم٣م اإلٞم٣ًمنٝماظمّمٚمقن وايمُم٘مؾ زمح٤ًم ايمتٕمغمات آصمتامفمٝم٥م وايمًٝم٣مؽمٝم٥م واحلٝم٣مسمٝم٥م ايمتل ئم
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ق وشمقرة فمعم ايمْمر ،ايمٗمِمٝمدة وزمٛم٣مئٜم٣م وومد ؾمٜمد َمٛمتِمػ ايمٗمرن ايمٔممميـ سمٕمغمات دم ؾم٘مؾ

ايم٣ًمزمٗم٥م دم زمٛم٣مء هذه ايمٗمِمٝمدة سمْمقر همٝمام زمٔمد فمٛمد إدزم٣مء ممـ ٓ يٗمٝمٚمقن يمٙمٔمٛم٣مي٥م ايمٖمٛمٝم٥م زم٣ميمٙمٕم٥م 

م سمْمقير أؽم٣ميمٝم٤م ايمتٔمٌغم وايمتِمقير َم٘متٖمكم زم٣ميمتزاإلم  وممـ يٚمٝمٙمقن ،أمهٝم٥م دم أدوات ايمُمٔمر

)إن يمأليمٖم٣مظ َم٣م ) :َمكم ايمرحي٣مينفمعم ضمد ومقل إدي٤م أ ٣مومقافمد ايمٛمحق َمٔمروكم فمـ اظمقؽمٝمٗم

ومت٣موج وسمٖم٣موح َمـ  ،وؾمػوروائع مم٣م دق  ،٣مً وايمُم٘مؾ أيمقاٞم ٣مزمؾ واظمقؽمٝمٗم ،ى ايمرٞم٥م وايمقزنؽمقّ 

يم٣ٌمن وصالزم٥م ايمًٛمدي٣من وصٖمغم ا٣مظ َم٣م ئمد دم إضمٝم٣مء هل٣م َمروٞم٥م صمؾ إن َمـ إيمٖمأ ،َمٔم٣مٞمٝمٜم٣م

 -((دم اإلٞمُم٣مء واإلزمداع اً زايمٌالزمؾ ومهس ايمٛمًٝمؿ وإحي٣مء إيمقان مم٣م جئمٙمٜم٣م يمدى ايم٘م٣مسم٤م ىمٛم

ٞم٘مٙمٝمزي ايمُمٔمر احلر اظمؼمصمؿ فمـ ايمُمٔمر اإل وهذا يدل فمعم أن ايمٛمثغمة ٞمُمٟمت زمتٟمشمغم وصمقد

وذيمؽ َمـ  (ؽمجع ايم٘مٜم٣من)وطم٣مص٥م  ،وإن ىم٣من هلذا ايمٛمقع وصمقد دم ىمت٣مزم٣مت ايمٔمرب ،وإَمري٘مل

 ،زم٣ميمُمٔمر يمقزن وايمٗم٣مهمٝم٥م فمعم أن ايمقزن َمٙمحٌؼ وا ٣موٞمٌذ اظمقؽمٝمٗم ،طمالل وٕمط ايمِمقرة ايمٖمٛمٝم٥م

وومد ىمت٤م دم هذا ايمُم٘مؾ اجلديد فمدد  ،ذيمؽ يمالزمتٔم٣مد فمـ احلُمق وايمزي٣مداتو ،َمٛمف اً ويمٝمس صمزء

 (-نم٣مزي ايمٛم٣مس ,حمٚمد اظم٣منمقط  ,صمػمان طمٙمٝمؾ صمػمان  ,أَمكم ايمرحي٣مين )َمـ ايم٘مت٣مب َمـ َمثؾ 

 (:أنمٛمٝم٥م يمٙمْمٖمقيم٥م وايمقؿمـ)يٗمقل ايمُم٣مفمر نم٣مزي ايمٛم٣مس دم ٞمثغمسمف 

 ىمؾ َم٣م هق رم صم٣مَمد))

 ل واحلٌٝم٥ٌم وايمقؿمـؿمٖمقيمت

 ٣مً وضمتك ايم٘مٙمامت ايمتل اَمتُمٗمتٜم٣م يقَم

 هؼمأت وفماله٣م ايمِمدأاومد 

 ----!هفمامَّ 

 ٣مً ؽمؽ دم ذايٝمٛمل سمدضمرج ٞمٝمزىمأر

 وإفمكم ايمٌٙمٜم٣مء سمروم٤م

 يىمٝمػ يٚم٘مـ أن يقار

 ىم٣من َم٣ميض صم٣ٌمًٓ 

 ٜم٣مٝمٛمٞمأذاب دم همجر  اً ىمٛم٦م اٞمٌٜم٣مرفمعم صٜمقاهت٣م 
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 0شقش ادلالؽى - ط
أو َمٔمرىم٥م َمـ اظمٔم٣مرك يْمقل  ،ِم٥م ضمرب َمـ احلروبهق ٞمقع َمـ ايمُمٔمر يتحدث فمـ وم

إلم  ورزمام يِمؾ ،إيمػ وإيمٖمكمإلم  وومد يِمؾ ،يتج٣موز فمدد أزمٝم٣مسمف اظمئ٣مت ٣مً َمنهم ٞمٖمًف ؿمقًٓ 

ىمام هق  ،ويمٗمد سمٔمرض ايمُمٔمراء يم٘مت٣مزم٥م ايمت٣مريخ أو همِمؾ َمٛمف زم٣ميمُمٔمر -فمممة آٓف زمٝم٦م أو أىمثر

وىمذيمؽ  ،فمٌد ايمرمحـ ايمٛم٣مس دم إٞمديمس فمٛمد إدي٤م إٞمديمز ازمـ فمٌد رزمف دم ٞمٓمٚمف حلروب

وَم٣م ٞمٓمؿ دم ؽمغمة  ،اً َم٣م همٔمٙمف إدي٤م يم٣ًمن ايمديـ زمـ اخلْمٝم٤م دم ٞمٓمٚمف يمٙمت٣مريخ ضمتك فمٌمه ؾمٔمر

ودم ومِم٥م اإلهاء واظمٔمراج وأصح٣مب هذا ايمٛمقع َمـ ايمُمٔمر يٛمٓمٚمقن احلقادث دم  ،ايمرؽمقل 

اخلٝم٣مل سمِمقر احلٗم٣مئؼ زمُم٘مٙمٜم٣م  َم٣م جتٛمح يمروفم٥م وومٙمٝمالً  ،أزمٝم٣مت َمـ ايمُمٔمر سمِمقر زمْمقيم٥م إزمْم٣مل

وايم٤ًٌم دم فمدم إىمث٣مر ايمٔمرب َمـ هذا ايمٙمقن  ،ايمِمحٝمح فمٛمدٞم٣م زمٔم٘مس َم٣م هق فمٛمد إوروزمٝمكم

وإن ؿم٣ميم٦م ٓ  ،َمـ ايمُمٔمر أن ايمُمٔمر ايمٔمريب ؾمٔمر نمٛم٣مئل ومِمغم ايمْمقل َل سمتج٣موز أزمٝم٣مسمف َمئ٥م زمٝم٦م

ٚمك واضمد وهق ٞمقع َمـ ايمُمٔمر ئمتٚمد فمعم هد آٓف إزمٝم٣مت َمـ ايمُمٔمر حت٦م َمً -سمْمقل

وَمًغمة  ،ونمزواسمف ،ظمحٚمد حمرم ايمتل همِمؾ همٝمٜم٣م ايمُم٣مفمر ؽمغمة ايمرؽمقل  ؽمالم(اإل)ىمٚمٙمحٚم٥م 

 ،هلقَمغموس يمٝم٣مذةىمٚمٙمحٚم٥م إ ،ٞم٣من واإلنمريؼ وايمروَم٣منوهمـ اظمٙمحٚم٥م َمُمٜمقر فمٛمد ايمٝمق ،ؽمالماإل

 -وومد ذىمر رم أضمد اظمتٟمدزمكم أن يمٙمًٝم٣مب َمٙمحٚم٥م َم٠ميمٖم٥م َمـ شمالشم٥م آٓف زمٝم٦م ،وىمذيمؽ إودي٥ًم

 ،ٓرسم٣ٌمط هذا ايمٛمقع َمـ ايمُمٔمر زم٣مظمنح ايمُمٔمر اظمٙمحٚمل ومديامً   ئمرف ايمٔمرب َمْمٙمٗم٣مً وَل

زمٔمد أن ٞمٗمؾ  -ويم٘مـ دم ايمٔمٌم احلدي٧م -فمعم َمر ايمٔمِمقر ايم٣ًمزمٗم٥م َل ي٘مـ يمدَيؿ َمنحوايمٔمرب 

أطمذ ؾمٔمراء ايمٔمرزمٝم٥م يٗمٙمدوٞمف زمُم٘مٙمف  ،يمُم٣مفمر ايمٝمقٞم٣من هقَمغمس (اإليمٝم٣مذة وإودي٥ًم)اظمؼممجقن 

 -وزمُم٘مٙمف ايمقاومٔمل ايمٌٔمٝمد فمـ اخلٝم٣مل وإؽمْمقرة ،حلٙمؿ اظمثغم واحلقادث اخل٣مروم٥ماظمٔمتٚمد فمعم ا

وىمت٤م فم٣مَمر حمٚمد ايمٌحغمي َمٙمحٚمتف ايمث٣ميمث٥م  (ٝم٥مؽمالَماإليمٝم٣مذة اإل)وومد ىمت٤م ايمُم٣مفمر حمٚمد حمرم 

وَمـ َمالضمؿ فم٣مَمر  ،وطمٙمٝمؾ َمْمران ومِم٣مئد َمْمقيم٥م ،وضم٣مهمظ إزمراهٝمؿ ،وٞمٓمؿ ؾمقومل (اجلالء)

 (-اجلالء)وَمٙمحٚم٥م  (أدوٞمٝمس)وَمٙمحٚم٥م  ،زمٝم٦م 5177 ,ٝم٣مء أَمغم إٞمٌ)حمٚمد ايمٌحغمي 

 0انشقش انمظظِ - ؿ
هق ٞمقع َمـ ايمُمٔمر سمروى همٝمف ايمقوم٣مئع واحلقادث فمعم ؿمريٗم٥م ايمُمٔمر، وٓ خيٙمق َمـ ايمٕمٙمق 

وهل ومديٚم٥م دم  ،أو أضمد نمغمه ،ايمُم٣مفمرهل٣م ض ف ومِم٥م َمـ ايمٗمِمص سمٔمرّ سمحيٚمؾ دم ؿمٝم٣م ،واإلؿمراء

 -ي٥مايمُمٔمر ايمٔمريب ىمٗمِم٥م احلْمٝمئ٥م ايمُمٔمر
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 وؿمـــ٣مو شمالشمـــٟم فم٣مصـــ٤م ايمـــٌْمـ َمرَمـــؾ

 

ـــام  ـــ٣مىمـ رؽم ـــ٣م ؽم ـــرف هل ـــداء َل ئم  زمٌٝم

 :وايمتل َمْمٙمٔمٜم٣م ،وومِم٥م ايمُم٣مفمر وايمذئ٤م يمٙمٖمرزدق 

 وأؿمٙمـــس فمًـــ٣مل وَمـــ٣م ىمـــ٣من صـــ٣مضم٣ٌمً 

 

 دفمــــقت زمٛمــــ٣مري َمقهٛمــــ٣ًم همٟمسمــــ٣مين 

ايمتل سمتحدث فمـ ضم٤م ايمٖمتك ايمٔمذري فمروة وايمٖمت٣مة ايمٔمذري٥م  (فمروة وفمٖمراء)وىمذيمؽ ومِم٥م  

ـ ومِمص وَمـ ذيمؽ ىمثغم َم -ويم٘مٛمف ىمثغم دم آداب ايمٕمرب ،ومٙمٝمٌؾ  دم أدزمٛم٣موهذا ايمٛمقع  (-فمٖمراء)

 وىمذيمؽ ىمؾ َم٣م ىمتٌف ايمُمٔمراء فمعم يم٣ًمن ايمْمغم ،ومِم٣مئد ؾمٔمري٥مإلم  هل٣م ايمُمٔمراءضمقّ  ٥مىمٙمٝمٙم٥م ودَمٛم

أدوات زم٣مرفم٥م- وايمٗمِم٥م ايمُمٔمري٥م أضمد همٛمقن و ،سمٗمٛمٝم٥م طم٣مص٥مإلم  وايمٗمِم٥م ايمُمٔمري٥م حتت٣مج، احلٝمقانو

أو  ،َمـ ايمٗمِمص ايمتل فمرهمقه٣م ٣مً يمتل ىمت٤م همٝمٜم٣م ايمُمٔمراء زمٔمّموا ،ايمُمٔمر ايمٔمريب وإصمٛمٌل

وٚمـ وزن  اً وٓ ختتٙمػ ايمٗمِم٥م ايمُمٔمري٥م فمـ نمغمه٣م َمـ ايمٗمِمص ؽمقى ىمت٣مزمتٜم٣م ؾمٔمر ،فم٣ميُمقه٣م

 -وايمٗمِم٥م ايمُمٔمري٥م ومديٚم٥م ومدم ايمُمٔمر ،َمٔمكم

همٝمف َمـ ايمِمٛمٔم٥م، همٙمق ىم٣من مم٣م سمدفمق إيمٝمف احل٣مصم٥م  ٓزمدو ،هذا ايمٛمقع ٓ يتٖمؼ فمعم آرجت٣مل أزمداً 

ٗم٣ميمف َمثؾ زهغم وايمٛم٣مزمٕم٥م، ويم٘مٛمٜمؿ َل يٗمقيمقه زم١ممج٣مع ايمرواة، همدل ذيمؽ فمعم أٞمف يمٝمس َمـ ضم٣مصم٥م يم

ودم أي٣مم احلٖمؾ، ىمام  ،ووصمف آطمر وهق أن ايمٔمرب ٓ يْمٝمٙمقن أؾمٔم٣مرهؿ إٓ دم اظمقاومػ اصمتامفمٜمؿ-

زة دم ؿمقيٙمتف، وهل أومرب ديمٝمؾ فمعم ايمُمٔمر ايمٗمِميص وَمٛمزيمتف وأؽم٣ٌمزمف فمٛمدهؿ، وإذا زمـ ضمٙمّ ا همٔمؾ

ن ايمٕمرض َمـ ايمُمٔمر ايمٗمِميص َم٣م حيٚمٙمف َمـ اخلراهم٣مت أو ايمٗمِمص اظمقوقفم٥م، همٜمذا أيّم٣ًم ومد ىم٣م

ٛمك ايمتٗمديس وَل يْمٝمٙمقه إؿم٣ميم٥م زم٣ميمٕم٥م، يمذه٣مب َمٔم ،ٞمٓمؿ همٝمف ايمٔمرب، ويم٘مٛمٜمؿ َل يٖمردوه زم٣ميمٗمِم٣مئد

وىم٣مٞمقا يتٛم٣مومٙمقن َمـ ذيمؽ أؾمٝم٣مء سمٛم٣مؽم٤م ؿمٌٝمٔمتٜمؿ وَمذهٌٜمؿ  ،َمـ فمٗم٣مئدهؿ وفم٣مداهتؿ

وزمٔمض اخلراهم٣مت اظم٣مدي٥م،  ،قوقفم٥م فمعم أيمًٛم٥م احلٝمقاٞم٣مت واجلامداتآصمتامفمل، ىم٣ميمٗمِمص اظم

وخيرج َمـ ذيمؽ أن ايمُمٔمر ايمٗمِميص، زم٣مظمٔمٛمك ، همٜمذه ىمٙمٜم٣م ٞمٓمٚمقه٣م دم ؾمٔمرهؿ فمعم ؿمريٗم٥م اظمثؾ

اظمِمْمٙمح فمٙمٝمف، َل ي٘مـ دم ؿمٌٝمٔم٥م ايمٔمرب وٓ هق َمـ َمٗمتّمٝم٣مت اصمتامفمٜمؿ، همٜمؿ َل يٛمٓمٚمقه دم 

ىمام أذٞم٣م إيمٝمف َمرارًا همٝمام  ،يمقومقهمٜمؿ فمٛمد ضمد ايمتٗمٙمٝمد صم٣مهٙمٝمتٜمؿ ومْمٔم٣ًم، وَل يٛمٓمٚمف َمـ زمٔمدهؿ

وَل ٞمرهؿ يٗمِمقن دم ؾمٔمرهؿ إٓ دم  ،ٝمكمؽمالَمؽمٌؼ، أَم٣م َم٣م ىم٣من َمـ ذيمؽ فمٛمد اجل٣مهٙمٝمكم واإل

 َمقاوع َمٔمدودة-
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طمٙمؼ َمـ إطمالق، ىم٣ميمقهم٣مء، وايمٕمدر واحلٖمٝمٓم٥م وٞمحقه٣م، إلم  إذا ىم٣مٞم٦م ايمٗمِم٥م سمرَمل أًال0ً

إلم  ايمُم٣مفمر ل٣مزمت٣ًم َمـ أيمقان احلٖمٝمٓم٥م ايمتل يرَمْمٝمف يمقٞم٣ًم شمهمت٘مقن صٌٕم٣مً َمـ أص٣ٌمغ ايمُمٔمر ئم

سمٟميٝمده٣م، وٓ أشم٦ٌم دم ذيمؽ َمـ يمقن ايمت٣مريخ، وَمـ هذا ايمٛمقع ومِمص احل٣مرث زمـ ضمٙمزة دم 

ؿمقيٙمتف، وومد ي٘مقن دم ايمٗمِم٥م َمـ هذا ايمٛمقع َمقاوع سمِمٙمح أن سمٌٛمك فمٙمٝمٜم٣م اظمٔم٣مين ايم٘مثغمة دم 

َمـ اإلؾم٣مرة إيمٝمٜم٣م، شمٗم٥م زم٣ميمٖمٜمؿ فمٛمٜمؿ، ىمٟمهنؿ  وخيتٌمون ايمٗمِم٥م زميب ،همٝمتج٣موزوهن٣م ،إطمالق

 يريدون أن جئمٙمقا ايمٗمِم٥م ىمٙمٜم٣م َمٔمٛمك واضمدًا َمـ َمٔم٣مين ايمُمٔمر-

إذا ىم٣مٞم٦م ايمٗمِم٥م ذرئم٥م جلالء صٖم٥م َمـ ايمِمٖم٣مت ايمتل يريدون حتٗمٝمٗمٜم٣م، هم١مهن٣م ضمٝمٛمئذ  صبَْب0ً

 سم٘مقن ضزم٣مً َمـ ايمتٚمثٝمؾ ايمذي يٗمرب احلٗمٝمٗم٥م وي٘مُمٖمٜم٣م يمٙمٔمٗمؾ، ىمٟمزمٝم٣مت ايمٛم٣مزمٕم٥م دم زمٔمض

 -َمـ ايمٗمِمص هم١من ـم٣مهره٣م ي٠مدي َمٔمٛمكً ، افمتذاره يمٙمٛمٔمامن

إذا ىم٣مٞم٦م ايمٗمِم٥م طمراهم٥م َمـ اخلراهم٣مت، همٝميزمقهن٣م َمثاًل يمتقىمٝمد احلٗمٝمٗم٥م، وأىمثر َم٣م  صبنضب0ً

فمراب، وَمثٙمٜم٣م دم ىمؾ أيمًٛم٥م احلٝمقان، وهل ؾم٣مئٔم٥م دم إ ي٘مقن ذيمؽ دم اخلراهم٣مت اظمقوقفم٥م فمعم

، ٣م، وومد وومٖمٛم٣م فمعم ٞمقع نمري٤م َمـ ايمُمٔمر ايمٗمِميصأَم٥م، وهل٣م دم أىمثر إَمؿ ؾمٔمراء يٛمٖمردون هب

 -وذيمؽ حم٣مورة احلٝمقان وَم٣ًمءيمتف، دم ٞمٓمؿ وم٣مئؿ زمٛمٖمًف

أَم٣م إؽم٣مؿمغم ايمديٛمٝم٥م همٙمٝمس دم ايمٔمرب َمـ يتٔمٚمؾ يمٛمٓمٚمٜم٣م نمغم أَمٝم٥م زمـ أيب ايمِمٙم٦م، ظم٣م َمر َمـ 

ؾمٟمٞمف دم زم٣مب ايمُمٔمر احل٘مٚمل، ويمف َمـ ذيمؽ أؾمٝم٣مء َمروي٥م، ىمٗمِم٥م ؽمٖمٝمٛم٥م ٞمقح، وومِم٥م احلامَم٥م 

 ،٥مهمقومع فمعم صمٝمٖم ،ايمٕمرابايمتل زمٔمثٜم٣م سمرسم٣مد دم إرض َمقؤم٣ًم ي٘مقن َمرهمٟم يمٙمًٖمٝمٛم٥م زمٔمد أن زمٔم٧م 

إن  :وٞمحق ذيمؽ، ومم٣م ٞمٓمؿ أَمٝم٥م َمـ طمراهم٣مت إفمراب طمراهم٥م ايمٕمراب وايمديؽ ايمتل يٗمقيمقن همٝمٜم٣م

 اخلٚمر فمٛمد مح٣مر وَل ئمْمٝم٣مه ؾمٝمئ٣ًم، وذه٤م ايمٕمراب يمٝمٟمسمٝمف ىم٣من ٞمدياًم يمٙمٕمراب، وإهنام ذزم٣م ايمديؽ

وزمٗمل  ،زم٣ميمثٚمـ ورهـ ايمديؽ، همخ٣مس زمف وَل يرصمع، ويمذيمؽ ذه٤م ايمٕمراب َمْمٙمٗم٣ًم دم إرض

رء نمغم َمٔمٛمك إلم  ايمديؽ حمٌقؽم٣ًم فمٛمد ايمٛم٣مس، ويم٘مـ ٞمٓمؿ أَمٝم٥م دم هذه اظمٔم٣مين ٓ يرَمل

وسمرؾمٝمحف يمألَمر ايمذي حيدث  ،٘مقن ديمٝماًل فمعم فمٙمٚمفي، ىمٟمٞمف ٓ يريد َمـ ايمُمٔمر إٓ أن ايمٗمِمص

 -ىمام ؽمٌؼ ،زمف ٞمٖمًف

وومد ٞمٓمؿ زمٔمض اظمقيمديـ دم ايمُمٔمر ايمٗمِميص زمام يٗم٣مرب اظمٔمٛمك اظمِمْمٙمح فمٙمٝمف، َمـ ذيمؽ 

ضمد ؾمٝم٣مؿمكم همٝمف إٞمف أ :ومِمٝمدة حمٚمد زمـ فمٌد ايمٔمزيز ايمًقد َمـ ؾمٔمراء ايمٝمتٝمٚم٥م، وم٣مل ايمثٔم٣ميمٌل
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وسمٛمٗمٙمف دم إدي٣من واظمذاه٤م  ،ئ٥م زمٝم٦م دم وصػ ضم٣ميمففمعم أرزمٔمٚم قاإلٞمس، يٗمقل ومِمٝمدة سمرزم

تٟمطمرون دم ايمًغمة ايمٛمٌقي٥م طم٣مص٥م، وأؾمٜمرهؿ دم ذيمؽ ضم٘مٚم٥م وإضم٘م٣مَم٣ًم، وايمِمٛم٣مفم٣مت، وٞمٓمؿ اظم

 اإلَم٣مم ذف ايمديـ ايمٌقصغمي، وؾمٜمرة ومِمٝمدسمٝمف ايمػمدة واهلٚمزي٥م ومد َمألت ايمدٞمٝم٣م-

 0أٌَاؿ انشقش يٍ ؽْش ادلزىت -3
اء دون آفمتامد فمعم وهق ىمؾ ؾمٔمر ىمتٌف ايمُمٔمر 0(انشقش اناليزىيب )انفغشُ - أ

 -َمـ ذاىمرة ايمُمٔمراء دون سمِمٛمع همج٣مء فمعم ايمًجٝم٥م وايمٖمْمرة دون فمٛم٣مءزمؾ ٞمزف  ،ومقافمد َم٘متقزم٥م

يراد زم٣ميمُم٘مؾ ايمتٗمٙمٝمدي ىمؾ ؾمٔمر أفمٗم٤م زمداي٣مت  انشقش انزمهْذُ االرجبف0ِ -ة 

هذه ، .م َمـ طمالل حم٣مىم٣مت أٞمامط ايمُمٔمر ايمٗمديؿ وإضمٝم٣مئف5687ايمٛمٜمّم٥م ايمٔمرزمٝم٥م احلديث٥م .

٣مري٣مً مجع ايمقصمدان اجلامفمل ود اظمد وزمٔمثف ئمد دم ضمٝمٛمف َمقومٖم٣مً ضمّم ،ايمٛمزوع إلضمٝم٣مء ايمٗمديؿ

 ؿ هذا ايمتٝم٣مر ايم٣ٌمرودي فمعم أؽم٣مس همٙمًٖمل يٗمقم فمعم اظمقوقفمٝم٥مسمزفمّ  -ايمٖم٘مري آؽمتٔمامري

واحلز  ،وايمٔمٗمؾ وآؽمتٛمت٣مج ايمٔمٗمقم ،ايمٔمٗمٙمٝم٥م واحلًٝم٥م فمـ ؿمريؼ احلدس وآؽمتمماقو

فمعم حم٣مىم٣مت ايمٛمامذج  وسمٗمقم ٞمٓمري٥م ايمُمٔمر دم هذه اظمرضمٙم٥م ،وحمدودي٥م ايمٗمدرات ،وايمرؤي٥م ايم٣ًميم٥ٌم

ضمٝم٧م ي٘مقن ايمُمٔمر ومٝمٚم٥م يمٕمقي٥م وَمٜم٣مرة يم٣ًمٞمٝم٥م  ،إطمالق وايمؼمهمٝمف ايم٣ًمزمٗم٥م ايمتل ٓ سمٔمدو َمٜمٚمتٜم٣م

 ،ضمٝم٧م آرسم٣ٌمط زمكم إؽم٣مس ايمٛمٓمري يمٙمُمٔمر وزمكم ؿمٌٝمٔم٥م اخلٝم٣مل ارسم٣ٌمط وشمٝمؼ ،وصٝمغ زمٝم٣مٞمٝم٥م

ايمتل هل جمٚمقفم٥م لم يمٙمٕم٥م هل ايمقضمدة إو ، هذهوأن ايمِمٙم٥م وشمٝمٗم٥م زمكم اخلٝم٣مل وايمٔمٗمؾ وايم٘مٙمٚم٥م

وَمٔمٛمك حمددًا واظمٔمٛمك ايم٘مقم هق جمٚمقع ايمدٓٓت  ،رة همٝمٜم٣م حتٚمؾ دٓيم٥م َمٖمردةذذرات ىمؾ 

 ٙمٚمتٙمٗمل-يمرض ايمٙمٕم٥م سمقصٝمؾ أهم٘م٣مر َمـ ايمُم٣مفمر ونم ،اجلزئٝم٥م ظمٔم٣مين اظمٖمردات

 ،وهق يمٖمظ أؿمٙمؼ فمعم ؾمٔمر همرد أو َمدرؽم٥م أو مج٣مفم٥م 0ِ انشًيبَغِثذافانشقش اإل -ط

وومد ارسمٌْم٦م  ،وسمرسمٌط ايمروَمٛمًٝم٥م زم٣ميمٗمٙم٤م واخلٝم٣مل ،وايمٔمقدة يمٙمْمٌٝمٔم٥موئمٛمل احلري٥م وايمٕمرزم٥م 

٥م ايمروَمٛمًٝم٥م سمٗمقم فمعم إدَم٣مج ايمداطمؾ ٝموايمٛمٓمري٥م اظمٔمرهم ،ايمروَمٛمًٝم٥م زمٕمٛم٣مئٝم٥م ايمُمٔمر ايمٔمريب ايمٗمديؿ

ب وآنمؼماب وايمٖمرار، وأن وضمٝم٧م يِمدر َمٛمٜم٣م اظمقومػ ايمروَمٛمز ايمٗم٣مئؿ فمعم اهلر ،زم٣مخل٣مرج

د ووم ،وايمتٖم٘مغم ،وايمٌداه٥م واخلٝم٣مل ،ريزة وايمٔمْمػٕموايم ،واحلسئمٝمش ويٖمٜمؿ زم٣ميمٔمٗمؾ اإلٞم٣ًمن 

، وافمتػموا ايمذات ايمُم٣مفمري٥م سمٙمٔم٤م دورًا هم٣مفمالً دم جم٣مل ايمٔمكم ٣مرزمط ايمروَمٛمًٝمقن ايمُمٔمر زم٣مظمقؽمٝمٗم

 َمٜمٚمتف إزمراز ومٝمؿ احلؼ واجلامل- ،وهذا ايمتٔمٌغم َمقٍح  ر وصمدان )سمٔمٌغم(ايمُمٔم إذاً  -ايم٣ٌمؿمٛمٝم٥م يمٙمُمٔمر
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ٓزم اظمجتٚمع وضمٝم٣مسمف دم َمُم٘مالسمف آجت٣مه ايمقاومٔمل و ر ايمُمٔمروؽم٣مي 0انشقش انٌالقِ -د

وايمقاومٔمٝمقن فمعم ؿمردم ٞمٗمٝمض َمع ، دون أن ئمغم نمغم ذيمؽ َمـ َم٣ًمئؾ ايمٖمـ اهتامَم٣مً  ،وأضمداشمف

 -وئمٚمٙمقن فمعم فمرض أضمًـ ايمِمقر هل٣م 9إدزم٣مء اظمث٣ميمٝمكم ايمذيـ جيّردون احلٝم٣مة َمـ مجٝمع فمٝمقهب٣م

إلم  جيٛمح َم٣م وىمثغماً  ،ٞمف َمـ َمٔمكم ذايت أو َمـ جترزم٥م طم٣مص٥مٕ 9وإدب ايمقاومٔمل ذايت دم أنمٙمٌف

ايمقاومٔمٝمقن  :ويٗمقل أمحد ضمًـ ايمزي٣مت ص٣مضم٤م جمٙم٥م ايمرؽم٣ميم٥م -وإلم ايمٔم٣مَمٝم٥م ،هق ؾم٣مذ دم احلٝم٣مة َم٣م

 ،وسمٖمًغم نمقاَمّمٜم٣م فمعم اظمٔمٛمك احلؼ ،يرون ايمٌالنم٥م دم سمِمقير ايمْمٌٝمٔم٥م فمعم ايمقاومع اظمحًقس

ويم٘مٛمٜمؿ جئمٙمقن  ،ىمام ي٘مقن ومٌٝمح٣مً  واظمٔمٛمك ي٘مقن ضمًٛم٣مً  ،ىمام ي٘مقن ذاً  وايمقاومع ي٘مقن طمغماً 

ٓفمتٗم٣مدهؿ  ،دوم٣مئٗمٜم٣م اظمِمقٞم٥م اجلٚمٝمٙم٥مإلم  دوم٣مئؼ احلٝم٣مة اظمٌتذيم٥م ايمٗمٌٝمح٥م أىمثر مم٣م جئمٙمقٞمفإلم  زم٣مهلؿ

 ،وأن ايمٗمٌح دم ايمْمٌٝمٔم٥م هق اجلقهر- هم٣ميمقاومٔمٝم٥م سمالضمظ ايمْمٌٝمٔم٥م ،أن ايممم دم ايمٛم٣مس هق إصؾ

هم٣مظمذه٤م ايمقاومٔمل ، ٓ سمدطمؾ ايمٖمٛم٣من زمُمٔمقره ايمُمخيص همٝمف أَمٝمٛم٣مً  يداً حم٣م َمقوقفمٝم٣مً  وسمٛمٗمٙمٜم٣م ٞمٗمالً 

وإٞمام َمِمدره اجلامفم٥م وروح ، أو آصمتامفمل يرى أن إدب وايمٖمـ يمٝمس مم٣م جتقد زمف ومرائح إهمراد

 -همٜمق شمٚمرة إضم٣ًمؽمٜم٣م وٞمتٝمج٥م سمٖم٘مغمه٣م ،ايمُمٔم٤م

كم ايمروَم٣مٞمتٝم٘مٝم٥م زم، وحمٚمقد أزمق ايمقهم٣م ،وفمٚمر أيب ريُم٥م ،وايمزه٣موي، ويؼمّدد ؾمٔمر أيب ؾم٣مدي

وسمِمقير احلٝم٣مة  ،همٛمرى دم ؾمٔمرهؿ أيمقاٞم٣ًم َمـ ايمُمٔمر ايمٗمقَمل وايمقؿمٛمل وآصمتامفمل ،وايمقاومٔمٝم٥م

وَمـ ايمُمٔمراء ، ووصٖم٣ًم ظمُم٣مفمر اظمجتٚمع وفمقاؿمٖمف وضمٝم٣مسمف ،ضمٝم٣مة ايمِم٣مٞمع وايمٖمالح، ايمٔم٣مَمٙم٥م

 ،وحمٚمد َمٜمدي اجلقاهري ،اجلٌؾ يوزمدو ،رئٝمػ طمقري :ايمٛم٣مهجكم َمٛمٜم٨م ايمقاومٔمٝم٥م

 -ونمغمهؿ، ٣مب ايمٌّٝم٣ميتوفمٌدايمقه

وهل فمعم يم٣ًمن همالح َمًتٔمٌد دم إومْم٣مر اظمتخّٙمٖم٥م  , "اظمش  ه٣ميت "وومِمٝمدة أيب ؾم٣مدي 

 :َمث٣مل يمألدب ايمقاومٔمل ,وومد زمٙمغ َمٛمف ايمٝمٟمس ىمؾ َمٌٙمغ ، خي٣مؿم٤م ازمٛمتف

ـــ٣ميت ـــقع همٜم ـــ٤م اجل ـــ٣ميت! نمٙم ـــش ه  اظم

 

 ؽمـــٝم٣ميت ,إْن أصـــػم ,ٓ سمٗمـــقرم ايمٙمحـــؿ 

ـــــقا  ـــــذ هنٌ ـــــف، َم ـــــ٣مديت أولم زم  ؽم

 

  وفمـــــ٣مشمقا زمحٝمـــــ٣ميتىمـــــؾ ضمـــــؼ رم 

ـــــده  ـــــد أهمً ـــــدود وم ـــــقرم ايم  ٓ سمٗم

 

ــــدايت ,وإن حيٗمــــر  ,إٞمــــام ايمــــدود    يم

ـــــف  ـــــل، َم٣ميم ـــــٝمش ىمحٗم ـــــف ايمٔم  ضمٗم

 

ــــــل أو أذاةِ   ــــــغم ذٞمٌ ــــــ٤م نم  أي ذٞم
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 َمـــــدضمقين َمـــــثٙمام ومـــــد يمٔمٛمـــــقا

 

ـــذايت  ــــ يم ـــدح وايمٙمٔم ـــ٣موى اظم ـــد سمً  وم

ــــقى  ــــؼمك ؽم ــــراض َل سم ــــذه إَم  ه

 

 رَمـــــؼ داؽمـــــتف أومـــــدام اجُلٛمـــــ٣مةِ  

ـــــــؼمصمٔم٣مً   ـــــــد َمً ـــــــراين دم نم  أسم

 

 ومــــقيت أو ؿم٣مرضمــــ٣ًم فمٛمــــل أٞمــــ٣ميت؟ 

 يمٝمتٛمــــل ضمتــــك سمــــدوي سطمتــــل 

 

 وجيـــــ٣مزي ىمـــــؾ َمـــــٟمهمقن وفمـــــ٣مِت  

 صــــ٣مرمٌ  أهفمــــل! هم٣ميمقومــــ٦م ومــــ٣مسٍ  

 

ـــ٣مةِ   ـــ٦م ايمُٔمت ــــ ووم ـــد َم ـــ٦م ايمٔمٌ  إن ووم

 أهفمــــــل! ٓ حتٙمٚمــــــل وامهــــــ٥م 

 

ــــ٣ميت  ــــ٣م همت ــــقَمل ي ــــل دم مه  واسمرىمٝمٛم

ــــــام سمثٚمــــــر يقَمــــــ٣ًم ضمــــــٛمٓمالً    رزم

 

ــــ٣مةِ   ــــٝم٣مؿمكم ايمْمٕم ــــٚمقَم٣ًم يمٙمُم ــــؾ ؽم  زم

 ٣مٕومـــــدام َلىمـــــؿ ٞمٌـــــ٣مت ِديـــــَس زم 

 

 ايمٛمٌــــ٣مِت  يٗمٌــــؾ ايمــــدوس ضمٗمــــغمًا دم 

ـــ  ــــوَمّم ــــك َمًتُم ـــعمـري٣ًم يٗمّم  ل فم

 

ـــذًا دم  ـــج٣مر، هم ـــ٣مَمخ إؾم ـــ٣مةِ  ؾم  ايمٔمِم

 هـــــــذه ضمـــــــ٣مرم وذي همٙمًـــــــٖمتل 

 

 وىمٖمـــــ٣مضمل زمـــــكم صـــــػم وصـــــالةِ  

ــــ٥م  ــــري ضمج ــــقم وهمٗم ـــــ صمٜم  إن ي٘م

 

ـــــٟمر آِت!  ـــــٟمَمر ايمث ـــــْمٜم٣مدي، هم  ٓو

يمٙمثقرة  ىمام هق ويدفمق وهق ٞمقع َمـ ايمُمٔمر ايمقاومٔمل يِمقر ايمقاومع ًانٌالقِ اجلذّذ0 -وى 

 -ٝمئفمعم هذا ايمقاومع ايمً

 ،٦م ايمرَمزي٥م دم ـمؾ ايمٖمٙمًٖم٥م اظمث٣ميمٝم٥م ىمرد فمعم ايمٛمزفم٥م اظم٣مدي٥مفمسمرفمر انشقش انشيض0ُ -ً

همٜمٛم٣مك أهار يٗمػ  ،وسمٖمًغمه٣م اجلػمي يمٙمحٝم٣مة وسمٛم٘مُر اظمث٣ميمٝم٥ُم ومدرَة ايمٔمٙمِؿ فمعم إدراِك احلٗم٣مئؼ ِ

 -ايمٔمٙمؿ فم٣مصمزًا فمـ ايمقصقل إيمٝمٜم٣م

إلم  يقن فمعم ايمٛمت٣مئ٨م ايمتل وصؾ إيمٝمٜم٣م فمٙمؿ ايمٛمٖمس دم سمٗمًٝمؿ ايمٔمٗمؾ ايمٌممياؽمتٛمد ايمرَمز ,

 , -وهمٝمٜم٣م سم٘مٚمـ احلٗمٝمٗم٥م ،همٚمٛمْمٗم٥م ايمالوفمل هل جم٣مل ايمُمٔمر ،وَمٛمْمٗم٥م ايمالوفمل ،َمٛمْمٗم٥م ايمقفمل

ويم٘مٛمف خيتٙمػ فمٛمف دم أٞمف رد  ،وهق َمٛمٌثؼ َمـ ايمُمٔمر اإلزمدافمل ،وايمُمٔمر ايمرَمزي ؾمٔمر وصمداين

زمؾ ئمػم فمـ َمُم٣مفمر  ،همٜمق ٓ ئمػم فمـ فمقاؿمػ َمٖمِمٙم٥م واوح٥م ،همٔمؾ فمعم اإلزمدافمٝم٥م اظمنهم٥م

 -َمٌٜمٚم٥م وضم٣مٓت ٞمٖمًٝم٥م نمغم حمددة

هذا اظمٛم٣مخ ايمُمٔمري إلم  ويم٘مل سمِمؾ ايمرَمزي٥م ،وايمُمٔمر وَمّم٣مت هئم٥م وطمٙمج٣مت فم٣مزمرة

 -نمغّمت دم وؽم٣مئؾ إداء
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 :وؽم٣مئؾ إداء دم ايمرَمزي٥م

وَل سمٔمد وم٣مدرة فمعم  ،تٔماملرأى ايمرَمزيقن أن ايمٙمٕم٥م مجدت َمـ همرط آؽم :ايمُمٔمر ىمٙمامت , 5

همح٣مويمقا  ،وأفمامق ايمذات و٣ٌمزمٝم٥م رَمزي٥م ،وهل واوح٥م فمٗمٙمٝم٥م ،َمقاىم٥ٌم اإلضم٣ًمؽم٣مت ايمٔمٌمي٥م

 -إجي٣مد ضمؾ ٕزَمتٜم٣م

هم٣مظمٛم٣مخ ايمُمٔمري  ،افمتػم ايمرَمزيقن أن ايمٛمٕمؿ أؽم٣مس ايمٗمِمٝمدة وَمٖمت٣مضمٜم٣م :ايمُمٔمر َمقؽمٝمٗم٣م , 1

 -ٗمؾ فمـ أشمر ايمٔمْمر أو ايمٙمقنورأوا أن أشمر ايمِمقت ٓ ي ،َمٛمْمٗم٥م ايمالؾمٔمقرإلم  يًٜمؾ ايمقصقل

ايمٔمالوم٣مت نمغم إلم  يٙمجٟم ايمُم٣مفمر ايمرَمزي دم صقره :ايمُمٔمر صقرة وفمالوم٣مت صمديدة , 2

 -ىمحٙمؿ َمـ ضمجر ،أٞم٣م مجٝمٙم٥م أَي٣م ايمٌمم :ىمٗمقل زمقديمغم ،اظمتقومٔم٥م زمكم ؿمردم ايمتُمٌٝمف

وايمُم٣مفمر يًتْمٝمع سمُمٌٝمف  ،هم٣محلقاس سمت٣ٌمدل (سمراؽمؾ احلقاس)َم٣م يًٚمك إلم  وجلٟم ايمرَمزيقن ,

 -ٕن وومٔمٜم٣م دم ايمٛمٖمس َمتُم٣مزمف 9ظم٠مشمرات ايمًٚمٔمٝم٥م زم٣ميمٌٌمي٥م أو ايمٙمٚمًٝم٥ما

وايمرَمز أومدر فمعم ٞمٗمؾ  ,ايمُمٔمر رَمز: ايمرَمز هق إداة ايمرئٝمًٝم٥م يمٙمتٔمٌغم دم هذا اظمذه٤م  , 3

ايمثقرة إلم  ىم٣ميمرَمز زم٣ميمٙمقن إمحر ،احل٣مٓت ايمٛمٖمًٝم٥م وايمُمٔمقري٥م ايمتل ٓ يٌمح هب٣م ايمُم٣مفمر

 -ؽم٤ٌم إهب٣مم ايمُمٔمروهذا هق  ،واحلرىم٥م واحلٝم٣مة

وومد  ،سمٕمغم ؾم٘مؾ ايمٗمِمٝمدة اخل٣مرصملإلم  ايمُمٔمر احلّر: أدى سمٕمغم ايمٌٛمٝم٥م ايمداطمٙمٝم٥م يمٙمُمٔمر , 4

همٟمؿمٙمٗمقا  ،رأى ايمُمٔمراء ايمرَمزيقن أن فمعم ايمُم٣مفمر أن خُيّمع ايمٗم٣ميم٤م ايمُمٔمري خلقاجلف اظمتٕمغمة

 -وضم٣مويمقا ايمٔمثقر فمعم ايمٛمٕمٚم٥م اظمْم٣مزمٗم٥م خلٖمٗم٣مت ايمروح وايمقصمدان ،ضمري٥م ايمُم٘مؾ

ايمُم٣مفمر  ويؼمك ،هق ٞمقع َمـ ايمُمٔمر ئمتٚمد فمعم احلٙمؿ وايمْمٖمقيم٥م انشقش انغشّبيل0 -ص

 -ايمٔمٛم٣من يمٛمٖمًف دم احلدي٧م فمـ َمقوقفمف

 ي٣مرم:ؽمامت إدب ايمن ,

فُمٛمٌُْمَ َؤْمٍػ دم ايمرواي٥م ايمٔم٣مدي٥م  واإلده٣مش- هم٣مظمِم٣مدهم٥م ايمتل سُمَٔمدُّ ايمدطمقل دم فم٣مَل ايمٕمرازم٥م  ,5

دات واٞمٖمالت اخلٝم٣مل-إلم  جقءسمٕمدو فمٛمدهؿ فمٛمٌمًا َمٜماًم، وىمذيمؽ ايمٙم ًّ  فم٣مَل إؾم٣ٌمح وايمتج

 أفمامق ايمذات-إلم  ٕهن٣م سمرؾمد 9آنمؼماف َمـ اهلذي٣مٞم٣مت ,1

أطمر- هم٣مٕضمالم وايمذىمري٣مت إلم  ايمتٟميمٝمػ زمكم فم٣مظمل ايمقاومع واحلٙمؿ وايمٔمٌقر َمـ أضمدمه٣م ,2

 -وهل سمتُم٣مزمؽ وأرصم٣مَء ايمقاومع ايمراهـ ،و٣مءات يمٙمٚمقاومع اخلٖمٝم٥م دم اإلٞم٣ًمنإ
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حل٤م فمٛمدهؿ وؽمٝمٙم٥م يمتِمقر ايمٔم٣مَل ايمٗم٣مدم، إٞمف احل٤م ايم٘مقّم اظمْمٙمؼ، وهق وؽمٝمٙم٥م يمٙمٚمٔمرهم٥م، ا,3

 ودم جم٣مل احل٤م يٕمدو اظمٚمٛمقع َم٣ٌمضم٣ًم، واحل٤م ٓ ئمٚمؾ إَّٓ َمع إَمؾ، وهبام يتجدد ايمٔم٣مَل-

٣م ىم٣مٞم٦م ايمني٣ميمٝم٥م حتْمٝماًم يمٙمٗمقافمد وايمُم٘مؾ ورهمّم٣ًم يمٙمٚمٛمْمؼ9 همٗمد أمهٙم٦م آهتامم ظَمَّ  ,4

وراضم٦م دم فم٣ٌمراهت٣م سمتٗمْمع وسمتٛم٣مومض زمٚمٛمٟمى فمـ ىمؾ  ،خلّمقع يمٗمقافمده٣م ايمِم٣مهمٝم٥مزم٣ميمٙمٕم٥م وا

أؽم٣مس َمٛمْمٗمل، هم١مذا هب٣م جمٚمقفم٥م َمـ ايمتدافمٝم٣مت ايمٛم٣مزمٔم٥م َمـ ايمالؾمٔمقر ومد سمٛمّٚمٗمٜم٣م أو سمُمقهٜم٣م 

َم٣م ىم٣مٞم٦م حتٚمٙمف َمـ  ٥موسمٗمقل َم٣م سمريد ومقيمف، َمتٛم٣مؽمٝم ،ايم٘مٙمامت سمت٘مّٙمؿوسمؼمك  ،اظمٗمدرة ايمٖمٛمّٝم٥م ايمقافمٝم٥م

سمٔمٚمؾ وسم٠مشمر َمًتٗمٙم٥ًم، سمتزواج همٝمام زمٝمٛمٜم٣م أو سمتٛم٣مهمر، َم٠ميمٖم٥م صقرًا،  داب ايم٣ًمزمٗم٥م-اظمٔم٣مين دم أ

 -ـ واومٍع َل يُٗمْٙمف أضمٌد زم٣ميميورةوىم٣مؾمٖم٥ًم فم

 ايمني٣ميمٝم٥م ديقان إطمٝمٙم٥م وايمِمقر ايمٕمري٥ٌم واظمتٛم٣مومّم٥م ايمتل ئمن همٜمٚمٜم٣م- ,5

ٙمؿ- ويرى يٌتدع ايمٗمِمٝمدة ىمام يٌتدع احل ايمني٣مرم ٞم٣مؾمٌئ فمـ داهمع ٓؾمٔمقري  ايمُمٔمر  ,6

ر واظمُم٣مهد  ،وايمٗمِمص ايمٗمديٚم٥م ،إيٙمقار أن ايمٗمِمٝمدة جمٚمقفم٥م َمـ اهلٙمقؽم٥م واجلٛمقن وايمتذىمُّ

ُمقيش ايمٔمٗمؾ وسم ،وضمُمد ايمٔمقاؿمػ ،وايمتٛم٠ٌمات ايمٌٔمٝمدة ،وإهم٘م٣مر اظمتّم٣مرزم٥م ،اظمجٜمقيم٥م

 -وايمٔم٧ٌم

 أٌَاؿ انشقش يٍ ؽْش انغشع0 -2
 0انشقش انٌطفِ -أ

ىم٣من ٓ يٗمع إٓ فمعم إؾمٝم٣مء اظمرىم٥ٌم ، دم ايمٙمٕم٥مظم٣م ىم٣من ايمقصػ ايمُمٔمري هق أرومك َم٣م ي٘مقن 

َمـ ضوب اظمٔم٣مين، وىم٣من أصمقده يمذيمؽ َم٣م اؽمتجٚمع أىمثر اظمٔم٣مين ايمتل يؼمىم٤م َمٛمٜم٣م ايمًمء 

وأـمٜمره٣م همٝمف وأوٓه٣م زمتٚمثٝمؾ ضمٗمٝمٗمتف، وهل ايمْمريٗم٥م ايمتل اسمٌٔمٜم٣م ايمٔمرب دم  ،اظمقصقف

هذا ؽم٣ًٌٌم دم سمْمٌٝمٗمٜمؿ وصػ أوص٣مهمٜمؿ زمدٓيم٥م ايمٖمْمرة ايمٗمقي٥م وايمْمٌٝمٔمٝم٥م ايمراومٝم٥م، وومد ىم٣من 

ونمغممه٣م فمعم فمٙمقَمٜمؿ وَمٔم٣مرهمٜمؿ ايمتل طمٙمدوه٣م زمذيمؽ دم أؾمٔم٣مرهؿ9 ٕن َمـ  ،احلٝمقان وايمٛم٣ٌمت

أطمص َمزاي٣م ايمٔمٙمؿ ايمتدومٝمؼ وآؽمتٗمِم٣مء، هم٣مؽمتٗمِم٣مء اظمٔم٣مين ايمتل يؼمىم٤م َمٛمٜم٣م اظمقصقف ؿمٌٝمٔم٥م 

وازمتداع إؽم٣ميمٝم٤م  ،ينفم٣مَم٥م دم ؾمٔمرائٜمؿ، يم٘مٛمٜمؿ يتٖم٣موسمقن دم ومقة آضمتٝم٣مل فمعم إزمراز هذه اظمٔم٣م

اطمتالف ايمٗمرائح طمٙمٗم٥م إلم  ٕٞمف راصمع 9ره٣م، وهذا هق َمقوع ايمتٖمّمٝمؾ زمٝمٛمٜمؿدم سمِمقي

واؽمتٔمدادًا- وومد نمٖمؾ أىمثر إدزم٣مء فمـ هذه احلٗمٝمٗم٥م، همؼماهؿ ئمجٌقن ظم٣م يروٞمف دم زمٔمض 
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أؾمٔم٣مرهؿ مم٣م ي٘مقن ؽمٌٝمٙمف آضمتٝم٣مل فمعم سمِمقير أصمزاء اظمقصقف، وئمدوٞمف طمُمقٞم٥م وصمٖم٣مء 

 :ومد شم٦ٌم دم دهمٜم٣م، ىمٗمقل فمٛمؼمة اً ىم٣ميمذي يذىمروٞمف دم وصػ ايمٛم٣موم٥م زمٟمن هرّ  ؿمٌع،

 ـٜمـــ٣م ايمـــوىمـــٟمٞمَّام يٛمـــٟمى زمج٣مٞمـــ٤ِم دهمِّ 

 

ـْ هــزِج ايمٔمُمــــوضمُمــ  مِ ـلِّ َمـــ  لِّ َمـــ٠موِّ

ــــر    ــــفُ  ه ــــ٦ْم يم ــــام فمْمٖم ــــ٤ٌم ىمٙمَّ  صمٛمٝم

 

ــــ٣ميمٖمؿِ  كنمّمــــٌ  ـِ وزم ــــدي ــــ٣م زم٣ميمٝم  اسمَّٗم٣مه

تل يًتٗمِمقن هب٣م أصمزاء وفمعم ذيمؽ ي٠مول ىمؾ َم٣م ورد دم أوص٣مهمٜمؿ َمـ أَمث٣مل سمٙمؽ اظمٔم٣مين ايم 

ٝمكم، ؽمالَمايمِمٖم٥م وأؽم٣ميمٝم٤م ايمؼمىمٝم٤م، وهل فم٣مَم٥م دم ايمُمٔمر اجل٣مهقم وايمْمٌٗم٥م ايمتل سمٙمٝمٜمؿ َمـ اإل

 وَمـ أفمجٌٜم٣م ومقل ايمرافمل ضمكم أراد أن يِمػ يمقن ايمذئ٤م:

٥ٌَّمٌ  ـــــٜم ـــــِف ؾم ـــــراِن همٝم ـــــُع إوم  َمتقومَّ

 

ـِ خت٣ميمــــُف َمُمـــــ٘مقٓ هــــشُّ    ايمٝمــــدي

 ٍؾ زمـــــٟمفمعم سمٙمٔمـــــ٥مٍ جتـــــىمـــــدطم٣مِن َمر 

 

 فمرهمجــــــ٣ًم َمٌٙمــــــقٓنمرشمــــــ٣مَن ّضَم  

ٕٞمف فمعم ؿمقل ايمٕمرث ٓ  9يف، وصمٔمٙمف نمرشم٣منقايمذي أص٣مب رصمالً َمـ صمراد همٜمق يُم اظمرجتؾ: 

خيت٣مر احلْم٤م ايمٝم٣مزمس فمعم رؿمٌف، همٜمق يُمقيف زمام ضميه- وأدار ايمرافمل هذا ايم٘مالم يمٝم٘مقن يمقن 

 (-4، ج13احلٝمقان: صايمدطم٣من زمٙمقن ايمذئ٤م إؿمحؾ َمتٖمٗمكم )

ىم٣من ايمُم٣مفمر َمٛمٜمؿ ٓ يتٔم٣مؿمك إٓ َم٣م ، ؾمٌف زم٣محلٗمٝمٗم٥م ايمٔمٙمٚمٝم٥مٛمد ايمٔمرب أوظم٣م ىم٣من ايمقصػ فم

ويم٘مٛمف يٛمٖمرد زم٣ميمُمٜمرة دم زمٔمّمٜم٣م، َمـ  ،حيًـ َمـ ذيمؽ ضورة، وومد يُم٣مرك دم أوص٣مف ىمثغمة

صمٜم٥م ايمٔمٙمؿ ٓ َمـ صمٜم٥م ايمِمٛم٣مفم٥م، هم٘مٙمام ىم٣من أفمٙمؿ زمٟمصمزاء اظمقصقف وضم٣مٓسمف، وأومدر فمعم 

وإن أضمًـ َم٣م ي٘مقن  ،ؿ همٝمفوأولم زم٣ميمتٗمدياؽمتٗمِم٣مء هذا ايمٔمٙمؿ دم ؾمٔمره، ىم٣من أزمٙمغ دم ايمقصػ 

ايمقصػ ايمِم٣مدق إذا طمرج فمـ فمٙمؿ، وسهمتف روفم٥م ايمٔمج٤م، هم١من ايمٔمٙمؿ ئمْمل َم٣مدة احلٗمٝمٗم٥م، 

وايمٔمج٤م ي٘مًٌٜم٣م صقرة َمـ اظم٣ٌميمٕم٥م ايمُمٔمري٥م، فمعم أهنؿ دم ذيمؽ مجٝمٔمف إٞمام ىم٣مٞمقا يتقؽمٔمقن همٝمام 

زاء َمتٔمٙمٗم٥م زم٣مهلٝمئ٥م اخل٣مص٥م، يتٔمٙمؼ زم٣مٕصمزاء َمـ اظمقصقهم٣مت دون َم٣م يتٔمٙمؼ زم٣مظمٔم٣مين، وإصم

ٔم٣مَم٥م واظمٔم٣مين َمتٔمٙمٗم٥م زم٣محل٣ميم٥م ايمٔم٣مَم٥م9 ويم٘مٛمٜمؿ إذا وصٖمقا ضمرزم٣مً اٞمٌمهمقا فمام همٝمٜم٣م َمـ اظمٔم٣مين ايم

وه٣م أصمزاء وافمتػموه٣م هٝمئ٥م، همرزمام وصٖمقا َمٛمٜم٣م اخلٝمؾ وهمرؽم٣مهن٣م ؤهمجزّ  ،ايمٛمقع إولإلم  وردوه٣م

 ،يمدَم٣مء وايمْمغم ايمتل سمتٌع ايمٗمتعموأدوات ايمٗمت٣مل وذىمروا ايمِمٖم٥م ايمٔم٣مَم٥م يمٙمحرب، َمـ ايمٛمٗمع وا

 كٌٛمأصمزاء َمٖمردة زمٟمفمٝم٣مهن٣م، ويم٘مٛمٜمؿ ٓ يِمٖمقن ضم٣ميم٥م اظمتٗم٣مسمٙمكم مم٣م يُ إلم  وٞمحق ذيمؽ مم٣م سمرد مجٙمتف
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ٕن ذيمؽ زمٔمٝمد فمـ ٞمٓم٣مم اصمتامفمٜمؿ، ويمق اومتّم٣مه  9وسمٗم٣مم زمف همٙمًٖم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ،فمعم َمٔم٣مين ايمٛمٖمس

ٛمٜمؿ رء دم إوص٣مف ايمت٣مرخيٝم٥م ايمتل يًتٚمد آصمتامع ٓهتدوا إيمٝمف9 وهلذا ايم٤ًٌم فمٝمٛمف َل ي٠مشمر فم

وَل يٙمتزم ، َمٛمٜم٣م ايمُمٔمر ايمٗمِميص، وومد ذىمر ؾمٔمراؤهؿ واومٔم٥م ايمٖمٝمؾ وؽمٝمؾ ايمٔمرم ونمغممه٣م

 ،ـ أصمؾ ذيمؽ زم٣ميمٕمقا دم أوص٣مهمٜمؿايمتُمٌٝمف، وَمإلم  زمؾ ومٙمٌقه ،اظمقيمدون ؽمٛمـ ايمٔمرب دم ايمقصػ

ؿ اظمٌٛمٝم٥م فمعم ايمؼمهػ ومتقيف وا زم٣ميمتُمٌٝمف اظمٖمرط وايمٌٔمٝمد، وىمٟمن هذا رء اومتّمتف ضمّم٣مرهتؤوصم٣م

أوص٣مهمف يمٙم٘مالب واؽمتٕمراومف َمٛمٜمؿ َمـ يِمػ فمـ فمٙمؿ ىمٟميب ٞمقاس دم  إؾمٝم٣مء زم٣ميمزطمرهم٥م، وومّؾ 

وفمرف َمٛمٜم٣م َم٣م ٓ سمٔمرهمف  ،ٕٞمف ىم٣من فم٣مظم٣ًم راوي٥م، وىم٣من ومد يمٔم٤م زم٣ميم٘مالب زَم٣مٞم٣مً  9دم ؽمٛمٜم٣م

إن ىم٣مٞمقا جيٝمدون همٜمؿ و ،٣مً إؽمالَمأَم٣م َمُم٣مهغم ايمقص٣مهمكم دم سم٣مريخ إدب صم٣مهٙمٝم٥م و ،إفمراب

٣مت اخلٝمؾ يم٘مٛمٜمؿ اؾمتٜمروا زمٟمٞمقاع نمٙم٦ٌم فمٙمٝمٜمؿ اإلصم٣مدة همٝمٜم٣م، هم٣مؾمتٜمر َمـ ٞمٔمَّ  ،أىمثر إوص٣مف

وأوس  ،٣مت اإلزمؾ ؿمرهم٥مٔمّ وايمٛم٣مزمٕم٥م اجلٔمدي، وَمـ ٞمُ  ،وؿمٖمٝمؾ ايمٕمٛمقي نوأزمق دؤاد ،اَمرؤ ايمٗمٝمس

 ،ىمٌٜمؿٕهن٣م َمرا ،وايمُمامخ، وإن ىم٣من أىمثر ايمٗمدَم٣مء جيٝمدون وصٖمٜم٣م ،وىمٔم٤م زمـ زهغم ،زمـ ضمجر

وأَم٣م احلٚمر  ،وصػ ايمٛم٣مس هل٣م، ويمذيمؽ ؽمٚمل رافمٝم٣مً وىم٣من فمٌٝمد زمـ ضمِمكم ايمرافمل ايمٛمٚمغمي أ

ايمقضمُمٝم٥م وايمٗمز وايمٛمٌؾ همٟموصػ ايمٛم٣مس هل٣م ايمُمامخ، ويمٗمد أٞمُمد ايمقيمٝمد زمـ فمٌد اظمٙمؽ ؾمٝمئ٣مً َمـ 

وأَم٣م اخلٚمر همٚمـ  -ٕضم٤ًم أن أضمد أزمقيف ىم٣من مح٣مراً  إين ?همٗم٣مل: َم٣م أوصٖمف هل٣م ،ؾمٔمره دم احلٚمر

ص٣مف إفمُمك وإطمْمؾ وأيب ٞمقاس، واؾمتٜمر أزمق ٞمقاس وازمـ اظمٔمتز أيّم٣ًم زمِمٖم٥م ايمِمٝمد أو

وايمْمرد، وٓ يذىمر َمع اَمرئ ايمٗمٝمس دم َمٛمزيمتف َمـ اطمؼمع ايمتُمٌٝمف إٓ ازمـ اظمٔمتز، وىم٣من ذو ايمرَم٥م 

ٝمكم، وىم٣من ؽمالَمأوصػ ايمٛم٣مس يمرَمؾ وه٣مصمرة وهمالة وَم٣مء وومراد وضمٝم٥م، وهق رئٝمس اظمُمٌٜمكم اإل

وَل أصمد خمٙمِم٣مً َمٛمٜم٣م همٗمْمع اهلل يم٣ًمين! وومد اؾمتٜمر زمقصػ ايمْمٌٝمٔم٥م  ،٦م ىمٟمنيٗمقل: إذا ومٙم

ايمقضمُمٝم٥م أيّم٣ًم فمٌٝمد زمـ أيقب ايمٔمٛمػمي، وىم٣من ٞم٣مهمرًا َمـ اإلٞمس صمقآً دم جمٜمقل إرض، 

 -هم٣مؽمتٕمرق ذيمؽ ؾمٔمره

 0انشقش احلكًِ -ة
جيٚمع  زٞم٣م ىمؾ ٞمقع َمٛمف زمٕمروف ايمذيإذا اؽمتِمٖمٝمٛم٣م اظمٟمشمقر َمـ ؾمٔمر ايمٔمرب وَمـ زمٔمدهؿ، وَمٝمّ 

طمرج يمٛم٣م َمـ ذيمؽ هذا ايمٛمقع ايمذي ٞمًٚمٝمف ايمُمٔمر احل٘مٚمل، وهق اظمٗمِمقر فمعم ايمديـ ، مجٙمتف

 -هذه ايمٛم٣مضمٝم٥مإلم  وَم٣م يرَمل ،وايمٖمٙمًٖم٥م
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وهمّمؾ اظمٛمزيم٥م دم جت٣مرب  ،وؾمدة ايمٔمٗمقل ،وشم٣موم٥م احلٙمقمإلم  ىم٣مٞم٦م ضم٘مٚم٥م ايمٔمرب راصمٔم٥م

هب٣م ايمزَمـ َمٌٙمغ أضمد  وٓ يٌٙمغ ،حٙم٥موٓ سمدور فمعم ٞمِ  ،جتري فمعم َمذه٤م إي٣مم، همٜمل ضم٘مٚم٥م

وفمعم ايمٛمحق  ،هذيـ ايمٛمقفمكم زم٣ميمٗمٝم٣مس وآؽمتٛم٣ٌمط، ىمام ي٘مقن ذيمؽ دم ايمٗمّم٣مي٣م ايمٔمٙمٚمٝم٥م

وهمٙمًٖم٥م ايمٝمقٞم٣من َمثاًل، وإٞمام ىم٣من أؽم٣مس سمٙمؽ احل٘مٚم٥م  ،ايمذي أطمذت إيمٝمف ذائع ايمروَم٣من

وٞمٓمر ىمؾ اَمرئ يمٛمٖمًف زمح٘مؿ ايمْمٌٝمٔم٥م، وذيمؽ ىم٣من  ،رؽمقخ إطمالق همٝمٜمؿ زمح٘مؿ ايمٔم٣مدة

َم٣م يتٔمٙمؼ زم٣مٕطمالق إلم  ٓ صمرم أهنؿ سهمقا ضم٘مٚمتٜمؿ دم ايمُمٔمر ٜمؿ ايمْمٌٝمٔمل-حمقر ديٛم

وٓ أوم٣مَمقا يمٓمقاهر هذه إدي٣من دم  ،وَل ي٣ٌميمقا زمتٗمرير َمذه٤م َمـ َمذاه٤م أدي٣مهنؿ ،وايمًٝم٣مؽم٥م

هنؿ ىم٣مٞمقا أدي٣من، وؾمٔمرهؿ وزٞم٣ًم، وومد سهمٜمؿ فمـ ذيمؽ أهنؿ َل يدرؽمقا ؾمٝمئ٣ًم َمـ ىمت٤م إ

ٖمرس وايمٛمٌط وايمروم ونمغمهؿ، وومد ىم٣مٞم٦م ايمٛمٌماٞمٝم٥م وايمٝمٜمقدي٥م حيتٗمرون هذه احلٚمراء َمـ ايم

٥م دم رزمٝمٔم٥م دم زمٔمض وم٣ٌمئٙمٜمؿ، هم٘م٣مٞم٦م ايمٝمٜمقدي٥م دم زمٛمل ىمٛم٣مٞم٥م وزمٛمل احل٣مرث، وىم٣مٞم٦م ايمٛمٌماٞمٝم

وأهؾ ٞمجران، نمغم َمـ ىم٣مٞمقا دم احلغمة ممـ يْمٙمٗمقن فمٙمٝمٜمؿ اؽمؿ ونم٣ًمن وزمٔمض ومّم٣مفم٥م 

وَمـ ىم٣مٞمقا فمعم نمغم  ،ء ايمٗم٣ٌمئؾ اظمحٙمكمهمٖمٝمف أؽمام ،ايمٔم٣ٌمد، وَمٛمٜمؿ زمـ فمدي زمـ زيد ايمٔم٣ٌمدي

 ديـ َمممىمل ايمٔمرب-

 زمـ أيباومه٣م فمدي زمـ زيد ايمٔم٣ٌمدي، وأَمٝم٥م  ،تٜمر هبذا ايمٛمقع ايمديٛمل َمـ ايمُمٔمرَمـ ايمُمٔمراء اؾم

ايمِمٙم٦م، أَم٣م فمدي هم٘م٣من يً٘مـ احلغمة وجي٣موز ايمريػ، وؾمٔمره إلضم٘م٣مم أَمث٣ميمف َمثؾ دم احل٘مؿ، 

 ٗمرون وهالك اظمٙمقك، وَمْمٙمٔمف:وَمـ َمُمٜمقره أزمٝم٣مسمف دم آفمت٣ٌمر زمذه٣مب ايم

ـــــ ه ُ زم٣ميمدَّ ـــــغمَّ ـــــ٣مفمُر اظمٔم ـــــ٣م ايمُمَّ  ـأَيُّ

 

ُأ اظمقهمـــــقُر؟ــــــ   ِر أأٞمـــــ٦َم اظمـــــػمَّ

شمؿ  ،ت٤م، وىم٣من َمـ ده٣مة أهؾ ذيمؽ ايمدهروىم٣من فمدي ٞمٌماٞمٝم٣ًم دي٣مٞم٣ًم وسمرمج٣مٞم٣ًم وص٣مضم٤م ىم 

ن أو ،أنمقاه إزمٙمٝمس وىمٝمػ دطمؾ دم احلٝم٥موىمٝمػ  ،أورد ؾمٔمرًا يمف يذىمر همٝمف ؾمٟمن آدم وَمٔمِمٝمتف

ف، وَمْمٙمع هذا ٜم٣م اهلل فمٗمقزم٥م هل٣م ضمكم ؿم٣موفم٦م فمدوه فمعم ويمٝمِّ خىم٣مٞم٦م دم صقرة مجؾ همٚمً ٝم٥ماحل

 ايمُمٔمر:

ـــــ ـــــفُ ـومّم ـــــ٣مم طمٙمٝمٗمت ـــــت٥َِّم أيَّ  ك يمً

 

صمال  ــــرَّ ر ايم  وىمــــ٣مَن آطمرهــــ٣م أْن صــــقَّ

ــــفُ   ــــتج٣مَب يم ــــقسم٣ًم هم٣مؽم ــــ٣مُه آدُم ص  دفم

 

ــٌال  ــذي صم ــِؿ ايم وِح دم اجلً ــرُّ ــ٥ِم ايم  زمٛمٖمخ
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٣ًم َمدري٣ًم، وىم٣من داهٝم٥م َمـ دواهل شمٗمٝمػ، وشمٗمٝمػ َمـ وأَم٣م أَمٝم٥م زمـ أيب ايمِمٙم٦م همٗمد ىم٣من أفمرازمٝم

وهق ئمٙمؿ ىمٝمػ  ،دفم٣مء ايمٛمٌقة٣مزم اومتداره دم ٞمٖمًف أٞمف ومد ىم٣من هؿّ ده٣مة ايمٔمرب، وومد زمٙمغ َمـ 

اخلِم٣مل ايمتل ي٘مقن هب٣م ايمرصمؾ ٞمٌٝم٣مً أو َمتٛمٌٝم٣مً إذا اصمتٚمٔم٦م يمف، ٞمٔمؿ وضمتك سمرؾمح يمذيمؽ زمْمٙم٤م 

وىم٣من أَمٝم٥م  ،وَمٔمروهم٣ًم زم٣مجلقٓن دم ايمٌالدايمرواي٣مت ودرس ايم٘مت٤م، وومد زم٣من فمٛمد ايمٔمرب فمالَم٥م 

 ؾ أن ي٘مقن ذيمؽ ايمٛمٌل، همٙمام زمٙمٕمف طمروج ايمٛمٌل خيػم أن ٞمٌٝم٣ًم خيرج ومد أـمؾ زَم٣مٞمف، وىم٣من ي٠مَمِّ 

ويمف َمـ ايمُمٔمر  "آَمـ يم٣ًمٞمف وىمٖمر ومٙمٌف"ؾمٔمره وم٣مل:  ىمٖمر زمف ضمًدًا يمف، وظم٣م أٞمُمد ايمٛمٌل 

هم٣مت إَمؿ وٞمحق ذيمؽ، ووروم٥م زمـ ايمديٛمل رء ىمثغم، يٗمص همٝمف أضمقال ايمثقاب وايمٔمٗم٣مب وطمرا

ٞمقهمؾ، وىم٣من يتٛم٣مؾمد َمع زيد زمـ فمٚمرو زمـ ٞمٖمٝمؾ أؾمٔم٣مرًا دم ايمتقضمٝمد وفم٣ٌمدة اهلل، وَمٛمٜمؿ ومس زمـ 

 9ٓفمت٣ٌمر، وَل ي٘مـ يٗمص ىمٟمَمٝم٥م وفمديؽم٣مفمدة اإلي٣مدي احل٘مٝمؿ اخلْمٝم٤م، وىم٣من َمذهٌف ايمقفمظ وا

 اخلْم٣مزم٥م، وهق هب٣م أفمرف وأؾمٜمر-إلم  ٕٞمف سف ذيمؽ

وايمُمٔمراء فمعم ؽمٛم٥م ايمٔمرب،  ،همٗمد َم٢م ايمِمدر إول َمٛمف ؽمالم٥م، أَم٣م اإلذيمؽ ؾمٟمن اجل٣مهٙمٝم

أو حتٗمٝمؼ َمٔمٛمك َمـ َمٔم٣مين احل٘مٚم٥م  ،وإٞمام سمتٖمؼ يمٌٔمّمٜمؿ إزمٝم٣مت مم٣م يذىمر همٝمف أَمر أطمرة

 -وٞمحق ذيمؽ ،إطمالومٝم٥م

 0انشقش اإلذلِ -ط

ئؼ ىمٟمؾمٔم٣مر احلٗم٣م٣ًم سمًتخدم همٝمف اظم٣مدة ايمُمٔمري٥م يمٙمرَمز فمـ ّموهق ايمٛمقع ايمذي ي٘مقن إهلٝم٣ًم حم

ويٗمقل  "ؿمريٗم٥م ايمتحٗمٝمؼ"طمذهؿ، وايمٔمٙمامء يًٚمقن ؿمريٗم٥م ذيمؽ ايمٛمٓمؿ أوَمـ أطمذ  ،ايمِمقهمٝم٥م

 اظمتِمقهم٥م همٝمف:

ــــ ًّ  فم٣مَمٙمــــ٥مٌ  رِّ ـصمًــــقُم أضمرهمــــِف يمٙم

 

ــــرّ   ــــُف صم ــــئ٦َم سمٔمرهم ــــفِ إن ؾم  ْب َمٔم٣مٞمٝم

وومد ىم٣من زمٔمض ايمٔمٙمامء يٛم٘مر هذه ايمُمْمح٣مت وهق ئمتٗمد هب٣م، صٝم٣مٞم٥م يمٓم٣مهر ايمممع، إٓ أن  

إن هذا ايمُمٔمر ٞمقع َمـ ايمٔمٙمؿ َمقزون، وومد  :دون ضمٗمٝمٗم٥م، همٝمٚم٘مـ أن ٞمٗمقل إدب ٓ ـم٣مهر يمف

 -وإٞمام سم٘مقن يمف حم٣مَمؾ حيٚمؾ فمٙمٝمٜم٣م ،أن ي٘مقن َم٠موًٓ ٓ يٗمِمد ـم٣مهره ٓزمدٞمف ٕ 9ؽمٚمٝمٛم٣مه فمٙمامً 

وىم٣من أصؾ هذا ايمٛمقع َمـ ايمُمٔمر دم إٞمديمس دم أواطمر ايمٗمرن ايمث٣مين أي٣مم احل٘مؿ زمـ هُم٣مم 

يمف آشم٣مر ؽمقء ومٌٝمح٥م، وومد ىم٣من َمـ ومٌٙمف أهؾ سمٗمقى  ،٣منمٝم٣ًم َمنهم٣مً اظمٙمٗم٤م زم٣ميمرييض، هم١مٞمف ىم٣من ؿم

 9وديـ، وىم٣من أهؾ إٞمديمس يقَمئذ ىمٟمهنؿ َمـ زمالدهؿ دم َمًجد، همٟموومع احل٘مؿ هذا زم٣ميمٖمٗمٜم٣مء



269 

ضمتك ؾم٣مفم٦م وأيمٖمٜم٣م  هنؿ ىم٣مٞمقا أؾمد ايمٛم٣مس فمٙمٝمف، ويمذيمؽ أضمدشمقا دم أي٣مَمف إٞمُم٣مد أؾمٔم٣مر ايمزهدٕ

يمتٔمريض زم٣محل٘مؿ فمعم صمٜم٥م ايمرَمز واإلؾم٣مرة، شمٗم٥م زمٖمٜمؿ ايمٛم٣مس، شمؿ طمٙمْمقا فمعم ذيمؽ ؾمٝمئ٣مً َمـ ا

ايمتٔمريض زمُمخص َمٔمكم، أؿمٙمٗمقا سمٙمؽ إلم  وَل سمٌؼ ضم٣مصم٥م ،ايمٛم٣مس فمٛمٜمؿ، همٙمام ؿمقي٦م أي٣مَمف

تٌٜمؿ هٙمٜم٣م دم ىمأواؽمتٔمٚمؾ  ،اإلهلٝم٥مايمرَمقز وومٌموه٣م فمعم احلٗم٣مئؼ، ضمتك ـمٜمرت ايمٖمٙمًٖم٥م 

 -سمًع ايمِمقهمٝم٥م زمذيمؽ دم ؾمٔمرهؿ٣مايمرَمقز وآصْمالضم٣مت، هم

رن ايم٣ًمزمع ٞمُمٟم أىمػم ؾمٔمراء ايمِمقهمٝم٥م ايمذيـ سمرىمقا يمٕمغمهؿ هذا اظمغماث، وهؿ ايمُمٝمخ ودم ايمٗم

، وأزمق احلًـ ايمتًؼمي ه537وايمُمٝمخ ازمـ ايمٔمريب اظمتقذم ؽمٛم٥م  ه521ازمـ ايمٖم٣مرض اظمتقذم ؽمٛم٥م 

، وايمُمٝمخ فمٌد ايمٕمٛمل ايمٛم٣مزمٙمز اظمتقذم ؽمٛم٥م ه558وازمـ ؽمٌٔمكم اظمتقذم ؽمٛم٥م  ه،557اظمتقذم ؽمٛم٥م 

 -ه5532

ؾمح وايمزصمؾ أيّم٣ًم، ـ ٞمٓمٚمٜمؿ َمٗمِمقرًا فمعم ايمُمٔمر وضمده، زمؾ ىم٣مٞمقا يٛمٓمٚمقن دم اظمقوَل ي٘م

ي٘مقن َمـ أؾمٔم٣مر اظمذاىمرة  فدون زم٣ميمُمٔمر اظمدارؽم٥م واحلٖمظ، وأٞمهنؿ إٞمام يريٕ 9ويم٘مـ َمٛمٜمؿ ومٙمٝمؾ

 فمٛمدهؿ وأزمٝم٣مت ايمْمرائػ-

 0انشقش األخاللِ -د
َل ختٙمؼ  ،ؿ سمِمقيرًا ؿمٌٝمٔمٝم٣مً ٞمجد هذا ايمٛمقع َمـ ايمُمٔمر ىمثغمًا فمٛمد ايمٔمرب يِمقرون همٝمف أطمالومٜم

همٝمف صٛمٔم٥م ايم٘مالم ؾمٝمئ٣ًم، ويذىمرون ضم٘مٚمتٜمؿ اظمًتٖم٣مدة َمـ ايمتج٣مرب، ويدوٞمقن ٞمِم٣مئحٜمؿ ايمتل 

ة أذه٣مهنؿ وومقة ؿم٣ٌمفمٜمؿ ىمٟمٞمام هل صٖمقة سمٙمؽ احل٘مٚم٥م، وٞمرى ايمٔمرب يمِمٖم٣مء همْمرهتؿ وضمّد 

ٚمر يٛمٓمٚمقن دم ؾمٔمرهؿ إطمالومل ومّم٣مي٣م ايمٖمٙمًٖم٥م ايمتل ذه٤م دم حتٗمٝمٗمٜم٣م ؾمْمر ىمٌغم َمـ فم

 ،َمٌدأ َمـ اظم٣ٌمدئ آصمتامفمٝم٥م ايمتل ومررهت٣م ايمٖمٙمًٖم٥م احلديث٥م سمرى آصمتامع اإلٞم٣ًمين، ضمتك ٓ سم٘م٣مد

إٓ وظمثٙمف ذىمر دم ؾمٔمر ه٠مٓء إفمراب، وسمٟمويؾ ذيمؽ أن هذا آصمتامع احلدي٧م َمِمٛمقع ٓ 

 ؿمٌٝمٔمل، وايمٖمٙمًٖم٥م إٞمام هل ضمٗم٣مئؼ ايمْمٌٝمٔم٥م، همٜمل سمدفمق هل٣م أزمدًا، ويم٘مقن ايمٛم٣مس جمتٚمٔمكم فمعم

ٞمُمٟمت َمٛمف  ،طمتالهم٣مً زمٝمٛم٣مً انمٜم٣م اطمتٙمٖمقا دم ايمدٓيم٥م فمعم ذيمؽ صقرة جيٜمٙمقن ضمٗمٝمٗم٥م أيمقاهن٣م وأص٣ٌم

نمرض واضمد، وهق سمٙمقيـ ايمِمقرة آصمتامفمٝم٥م إلم  هذه اظمذاه٤م ايم٘مثغمة ايمتل سمرَمل زمجٚمٙمتٜم٣م

زمٟميمقاهن٣م ايمتل سمِمٙمح هل٣م دم احلٗمٝمٗم٥م ضمتك سمٓمٜمر َمـ دوم٥م ايمتٛم٣مؽم٤م وإضم٘م٣مم اظمالءَم٥م وؽمالَم٥م ايمقوع 

ودم إومٙمٝمؿ ىمٟمٞمف زمٚمقاهمٗمتف يمٛمٚمق ايمٔمٗمؾ  ، صٌغ ىمٟمٞمف إهلل، هم٣ميمٔمرب ظم٣م ىم٣مٞمقا َمـ صٚمٝمؿ ايمٌداوةدم
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همال ئمدون  ،ايمًامء َمـ ؽمقاه، ىم٣مٞمقا يذىمرون ايمِمٖم٣مت إطمالومٝم٥م يمٙمٖمرد واظمجتٚمعإلم  أومرب

أن سم٘مقن دم إلم  ضمٗمٝمٗم٥م ايمِمٖم٥م، ويمق أطمذت سمٙمؽ ايمِمٖم٣مت ايمٝمقم خلرصم٦م فمـ َمقوقفمٜم٣م

ضمؼ، وظم٣م اؽمتدار ايمزَم٣من ص٣مرت ضمٗم٣ًم هم٘م٣مٞم٦م صٖم٥م  ،هن٣م ومٝمٙم٦م دم ضم٣ميم٥م ؿمٌٝمٔمٝم٥مٕ 9افمت٣ٌمرٞم٣م َم٣ٌمدئ

 يقصػ، طمذ َمثالً ومقل زهغم:

 فمـــــعم َم٘مثـــــرَيْؿ ضمـــــؼُّ ئمـــــؼمَيؿُ 

 

ــــذُل   ــــكَم ايمًــــامضم٥ُم وايمٌ ــــَد اظمٗمٙم  وفمٛم

وىم٣من ايمُمٔمراء َمـ ايمٔمرب أشم٦ٌم ايمٛم٣مس فمعم أطمالومٜمؿ ايمتل يِمٖمقهن٣م، ويمذيمؽ ديم٦م فمٙمٝمٜمؿ  

هم١مهنؿ َم٣مرؽمقا صٖم٥م إطمالق وَمرٞمقا فمٙمٝمٜم٣م، ضمتك جتد  ،كمٝمؽمالَمدٓيم٥م اظمْم٣مزمٗم٥م، زمخالف اإل

يمٙمُم٣مفمر َمٛمٜمؿ دم ايم٣ٌمب ايمقاضمد أومقآً َمتٛم٣مومّم٥م، وهؿ َمع ذيمؽ ٓ يدرؽمقن سمٙمؽ إطمالق، زمؾ 

ٞمف أؿ، شمؿ يرؽمٙمقن ايمُمٔمر دم ذيمؽ فمعم يتٙمٗمقن َمـ جت٣مرب نمغمهؿ، وَمـ احل٘مٚم٥م ايمتل ووح٦م هل

ء ايمٖم٠ماد، شمؿ ٓ ئمج٤م َمـ ذيمؽ إٓ َمـ يِمٝم٤م صٛمٔم٥م دومٝمٗم٥م يًتدل هب٣م فمعم يمْمػ احلس وذىم٣م

 -ٗمع فمعم َم٘مٚمـ اخل٣مؿمروي ،زمٖمْمٛمتف َمقوع ايمدوم٥م

وومد اؾمتٜمر زمف أهمراد، ىمِم٣ميمح زمـ فمٌد ايمٗمدوس،  ،ىمثغم وؾمٔمر اظمقافمظ وايمٛمِم٣مئح واحل٘مؿ

وأيب ايمُمٝمص ونمغممه٣م، وهت٣مهم٦م زمف زمٔمض ايمٔمٙمامء ضمتك وؤمقا همٝمف ايم٘مت٤م اظمًتٗمٙم٥م، ىمًٔمد زمـ 

اخلْمٝم٤م، همٗمد ٞمٓمؿ دم ذيمؽ شمالشم٥م ٣مَمـ، وهق َمـ أؾمٝم٣مخ يم٣ًمن ايمديـ رن ايمثيمٝمقن ايمتجٝمٌل دم ايمٗم

 وأورد دم زمٔمّمٜم٣م أؾمٝم٣مء يمٕمغمه، وومد ؽم٣مق َمٛمٜم٣م اظمٗمري، دم ٞمٖمح ايمْمٝم٤م ومْمٔم٥م ىمٌغمة- ،ىمت٤م

 0انشقش انزقهًِْ -ىو 
ٞمقع َمـ ايمُمٔمر ايمذي يٛمٓمؿ همٝمف َم٠ميمٖمقه ايمٔمٙمقم ايمممفمٝم٥م وايمٙمٕمقي٥م وإدزمٝم٥م زمٟمزمٝم٣مت ؿمقيٙم٥م  وهق

ٞمريد ايمٗمِم٣مئد ايمت٣مرخيٝم٥م أو ايمٔمٙمٚمٝم٥م  وزم٣ميمُمٔمر ايمتٔمٙمٝمٚمل -ىمٟميمٖمٝم٥م ازمـ َم٣ميمؽ دم ايمٛمحق َمـ ايمُمٔمر

ايمتل صم٣مءت دم ضم٘مؿ ايم٘مت٤م، وىمذيمؽ ايم٘مت٤م ايمتل ٞمٓمٚمقه٣م همج٣مءت دم ضم٘مؿ ايمٗمِم٣مئد، وهق َم٣م 

ونمغمه٣م مم٣م جيٚمع َم٣ًمئؾ ايمٖمٛمقن  ،ئمػم فمٛمف اظمتٟمطمرون زم٣مظمتقن اظمٛمٓمقَم٥م، ىمٟميمٖمٝم٥م ازمـ َم٣ميمؽ

 فم٣مَل دم ه٠مٓء إٓ ويمف رء ومؾ ىمثر ٞمِمٝم٣ًٌم َمٖمروو٣ًم- ووقازمْمٜمام، ويمٝمس َمـ

اع ايمٖمٛمقن فمعم نمغم هذا دم ٞمٓمؿ اظمتقن وايمّمقازمط، أَم٣م ايمُمٔمر ايمذي حيٚمؾ َمٔم٣مين ايمت٣مريخ وأٞمق

ىمٗمِمٝمدة ري٣مح زمـ ؽمٛمٝمح  ،ٞمام جيلء زمف اظمقيمدون فمعم صمٜم٥م ايمٖمخر زمام يّمٚمٛمقٞمف١مهم ،سمٙمؽ ايمْمريٗم٥م

 : وم٣مل صمرير٣ًم، همٙمامايمزٞمجل َمقلم زمٛمل ٞم٣مصمٝم٥م، وىم٣من همِمٝمح
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َـّ طم ــــــٌ ــــــ٤م٠موٓ سمْمٙم ــــــ٥ًم دم سمٕمٙم  يم

 

ٞمهمـــــ٣ميم   ٨ُم أىمـــــرُم َمـــــٛمٜمُؿ أطمـــــقآزِّ

 ،حترك ري٣مح همذىمر أىمثر َمـ ويمدسمف ايمزٞم٨م َمـ أذاف ايمٔمرب دم ومِمٝمدة َمُمٜمقرة َمٔمروهم٥م 

 وَمٛمف ايمٌٝم٦م ايم٣ًمئر:

ــــــ٥مٌ  ــــــخرة فم٣مدي ــــــرزدَق ص  إنَّ ايمٖم

 

 ؿم٣ميمــــ٦ْم همٙمــــٝمَس سمٛم٣مهلــــ٣م إصمٝمــــ٣مُل  

هذا ايمٛمقع ايمٗمِمٝمدة احلٚمغمي٥م ايمتل ٞمٓمٚمٜم٣م ٞمُمقان  وَمـ ،يريد ؿم٣ميم٦م إصمٝم٣مل همٙمٝمس سمٛم٣مهل٣م 

واهمتخر  ،همٝمٜم٣م َمـ َمٙم٘مقا َمـ احلٚمغميـ ، وومد فمدَّ "ىمت٣مب ؾمٚمس ايمٔمٙمقم"احلٚمغمي، ص٣مضم٤م 

وص٣مرت هذه ايمٗمِمٝمدة ايمٝمقم فمٛمد ايم٣ٌمضمثكم دم ايمت٣مريخ ايمٔمريب ايمٗمديؿ ٓ يٗم٣مس هب٣م  ،زمٗمقَمف ه٠مٓء

 ؾمٔمر فم٣ٌمد، ظم٣م همٝمٜم٣م َمـ إؽمامء ايمت٣مرخيٝم٥م-

ىمام همٔمؾ أزمق  ،ٓمٚمقن ذيمؽ ايمُمٔمر فمعم صمٜم٥م ايمٖمخر زم٣ميمٛمٓمؿ ٞمٖمًف وومقة ايمتٌمفوومد يٛم

ايمٔم٣ٌمس ايمٛم٣مؾمئ اظمٔمروف زم٣مزمـ ذؾمغم، وهق ايمٛم٣مؾمئ إىمػم، وىم٣من َمتٌحرًا دم فمدة فمٙمقم، 

وازمـ ايمروَمل وأضاهبام، وىمذيمؽ همٔمؾ أزمق احلًـ  ،وهق دم ايمُمٔمر َمـ ؿمٌٗم٥م ايمٌحؼمي

صٛم٣مفم٥م ايم٘مٝمٚمٝم٣مء، وومد ٓمؿ ىمت٣مزمف ؾمذور ايمذه٤م دم دم ٞم ه482إٞمِم٣مري اجلٝم٣مين اظمتقذم ؽمٛم٥م 

دب، وومٝمؾ دم اجلٝم٣مين: ؾم٣مفمر َل ئمٙمٚمؽ صٛمٔم٥م ايمذه٤م فمٙمٚمؽ صٛمٔم٥م إ نْ إوم٣ميمقا همٝمف: 

 احل٘مامء وضم٘مٝمؿ ايمُمٔمراء-

ومم٣م حيًـ ذىمره دم هذا اظمقوع، سمقهمٝم٥م يمٙمٖم٣مئدة، ىمت٤م احل٘مٚم٥م وإَمث٣مل ايمتل ٞمٓمٚمٜم٣م 

زمف ازمـ ايمذي فمرّ  "ىمٙمٝمٙم٥م ودَمٛم٥م"ه ايم٘مت٤م اظمقيمدون يمتًٜمٝمؾ ضمٖمٓمٜم٣م وَمدارؽمتٜم٣م، وأهؿ هذ

اَم٘م٥م، وٞمٓمٚمف أيّم٣ًم ازمـ اهل٣ٌمرزم٥م ػمزمـ فمٌد احلٚمٝمد ايمالضمٗمل ؾم٣مفمر ايم اظمٗمٖمع، همٗمد ٞمٓمٚمف أزم٣من

ذىمرمه٣م،  ايمٌٕمدادي، وؽمٚمك ىمت٣مزمف ٞمت٣مئ٨م ايمٖمْمٛم٥م دم ٞمٓمؿ ىمٙمٝمٙم٥م ودَمٛم٥م، وىمال ايمُم٣مفمريـ َمرّ 

ىمٙمٝمٙم٥م ودَمٛم٥م، وهق أراصمٝمز  ٓزمـ اهل٣ٌمري٥م أيّم٣ًم ىمت٣مب ايمِم٣مدح وايم٣ٌمنمؿ، ٞمٓمٚمف فمعم أؽمٙمقب

ن هذا اظمقوع أيمٝمؼ ٕ 9دم أيمٖمل زمٝم٦م ٞمٓمٚمٜم٣م دم فممم ؽمٛمكم، وَل ٞمذىمره دم ايمُمٔمر ايمٗمِميص

دم أطم٣ٌمر اظمٙمؽ  "ايمٔمٗمد ايمٖمريد"زمف، وَمـ َمٛمٓمقَم٥م ايمًغم أرصمقزة ازمـ فمٌد رزمف ص٣مضم٤م 

ايمٛم٣مس ص٣مضم٤م إٞمديمس، وؽمغمة صالح ايمديـ ايمتل ٞمٓمٚمٜم٣م إؽمٔمد زمـ مم٣ميت اظمذىمقر، 

إلم  َمـ إؾم٣مرة ٓزمددم اجلٚمٙم٥م يمٝمس َمـ ايمُمٔمر، ويم٘مٛمف ٞمقع مم٣م أطمذٞم٣م دم سمٟمرخيف، هم٘م٣من  وذيمؽ

 زمٔمض أَمثٙمتف دم ايمت٣مريخ-
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 0انشقش اذلضيل -ً
ٓ صمرم أٞمف َل ي٘مـ يمٙمٔمرب ؾمٔمر هزرم دم صم٣مهٙمٝمتٜمؿ، ويم٘مٛمٜمؿ َمع ذيمؽ َل يدفمقا ايمتٛم٣مدر، إذ 

ؾمٔمرهؿ زمٛمقع َمـ ايمتٜم٘مؿ وا يمذيمؽ دم ؤودم َمذاه٤م اظمٔم٣مين، همج٣م ،ؾ ايمٖمْمرةهق رء دم أص

ايمٕم٣مي٥م َمـ ؽمٝم٣مؽم٥م اهلزل، همٝمٌٗمك ضمنة وٓ يذه٤م وح٘م٣ًم، ىمٗمقل إلم  ويرَمل ،يًتخػ ايمقومقر

 زمٔمّمٜمؿ:

ـــــل   ـــــ٣م متٝمٚم ـــــ٣مطمراً  إذا َم ـــــ٣مَك َمٖم  أسم

 

ـ٤ِم  همٗمؾ: فمـدِّ    فمــ ذا، ىمٝمـػ أىمٙمـؽ يمٙمّمَّ

وأىمثر َم٣م ي٘مقن ذيمؽ فمٛمدهؿ دم َمٔم٣مين اهلج٣مء، وهلذا ؽمامه اظمتٟمطمرون ايمتٜم٘مؿ، واهلزل ايمذي  

ٕن  9ره صمد وزم٣مؿمٛمف هزل، وهق ود ايمث٣مينإن ايمتٜم٘مؿ ـم٣مه :يراد زمف اجلد، ووم٣ميمقا دم ايمٖمرق زمٝمٛمٜمام

 -٘مقن هزًٓ وزم٣مؿمٛمف صمدـم٣مهره ي

همٙمام اؽمتٌحر ايمؼمف وهمًدت َمرة آصمتامع، وهت٣ميم٘م٦م ؿمٌٝمٔمتف، صمٔمؾ ايمُمٔمراء يتٓمرهمقن 

ٜمؿ، إذ رأوا اخلٙمٖم٣مء ٕن ذيمؽ ىم٣من ؽم٣ٌٌمً َمـ أؽم٣ٌمب َمٔم٣مؾم 9تٛم٣مدرون ويٖمتٛمقن دم أؽم٣ميمٝم٤م اهلزلوي

وإَمراء ومد اختذوا ٕٞمٖمًٜمؿ َمٗمرزمكم ممـ يّمح٘مقهنؿ زم٣ميمٛمقادر واظمجقن، ويمٝمس ذيمؽ فمج٣ًٌم دم 

َمثؾ ؿمٌٗم٥م أيب رزمقزم٥م، ويم٘مـ ايمٔمجٝم٤م أن ي٘مقن َمثٙمف دم ايمُمٔمراء ايمٓمرهم٣مء، همٗمد ذىمر ايمثٔم٣ميمٌل دم 

دم اظمْم٣مزمٝم٥م ٞمف ىم٣من َمـ فمج٣مئ٤م ايمدٞمٝم٣م أد زمـ زريؼ ايم٘مقدم ايم٘م٣مسم٤م ايمُم٣مفمر سمرمج٥م أيب حمٚم

واظمح٣مىم٣مة، وىم٣من خيدم جمٙمس ايمقزير اظمٜمٙمٌل، وحي٘مل ؾمامئؾ ايمٛم٣مس وأيمًٛمتٜمؿ همٝم٠مدَي٣م ىمام هل، 

 -ويّمحؽ ايمث٘مالن ،همٝمٔمج٤م ايمٛم٣مـمر وايم٣ًمَمع

وومد ي٘مقن َمـ ايمٌقافم٧م فمعم ايمُمٔمر اهلزرم وايمتزام هذا اظمذه٤م أن جيد ايمُم٣مفمر ٞمٖمًف ٓ يٗمع 

ظمًٙمؽ يتٚمٝمز زمف زمٝمٛمٜمؿ، ىمام همٔمؾ رأس ايمُمٔمراء َمع همحقل اظمٔم٣مسيـ يمف دم رء، همٝمًٙمؽ هذا ا

، وهق ايمذي صمٔمٙمقه زمٔمد ذيمؽ َمٗمٝم٣مؽم٣ًم دم ايمُمٔمر ه285اهلزيمٝمكم ازمـ احلج٣مج ايمٌٕمدادي اظمتقذم ؽمٛم٥م 

وجئمٙمف  ،وي٘مقن َمـ ذيمؽ أيّم٣ًم ايمتزام ايمُم٣مفمر َمذه٣ٌمً واضمدًا دم اهلج٣مء يريد أن ئمرف زمف ،اهلزرم

ن يٗم٣مل همٝمٜمام: إن ٣مؾمٚمل، َمٔم٣مس ازمـ احلج٣مج وىم٣مفمرو٥م َمٙمحف وٞمقادره، ىمام همٔمؾ ازمـ ؽم٘مرة اهل

جقن وايمًخػ ىم٣مزمـ وازمـ احلج٣مج يمًخل صمدًا، وهق َمـ ؾمٔمراء اظم ةؽم٘مر ازمـ زَم٣مٞم٣ًم صم٣مد

ٞمف اٞمٖمرد فمٛمف هبج٣مئف اهلزرم دم ومٝمٛم٥م يمف ؾمٔمراء يٗم٣مل هل٣م مخرة، وومد ٞمٓمؿ دم هج٣مئٜم٣م أإٓ  ،احلج٣مج

أو  ،أو ايمّمٔمػ ،سمِمقير ضم٣ميم٥م َمـ ايمٖمٗمروَمـ ذيمؽ أيّم٣ًم أن َيزل ايمُم٣مفمر دم  ،فمممة آٓف زمٝم٦م
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اٞمتٗم٣مد احلٓمقظ وإوم٣ًمم، ىمام إلم  ٞمحق ذيمؽ َمـ ايمِمٖم٣مت ايمتل يت٣ٌميـ همٝمٜم٣م ايمٛم٣مس، هم٘مٟمٞمف يرَمل

وؽم٣مق اجل٣مضمظ زمٔمض أؾمٔم٣مره  ،همٔمؾ أزمق ايمُمٚمٗمٚمؼ دم ذىمر همٗمره زمٝمتف َمـ ايمٖمئران ؽمٛمقره َمـ ذيمؽ

 -سمٙمؽ دم احلٝمقان

ؽ سمرى َمٛمف ومِم٣مئد وومْمٔم٣ًم دم ؾمٔمر اظمقيمديـ وىم٣من فمٛمد إفمراب ىمثغم َمـ هذا ايمٛمقع، وىمذيم

ضمتك ضزمقه َمثالً همٛمحـ ٞميب  ،واظمتٟمطمريـ، وزمٔمّمٜمؿ طمص أىمثر ؾمٔمره زم٣ميمٖمحش وايمتٔمٜمر

وٞمٖمذ طم٣مؿمره دم أهار إؾمٝم٣مء إٓ  ،همٗمٙمام جتد ؾم٣مفمرًا ومد ٞمّمج٦م ومرحيتف :وزم٣مجلٚمٙم٥م فمٛمف صٖمح٣ًم-

ام سم٘مُمػ يمف ايمْمٌٝمٔم٥م فمـ ويمف دم َمْم٣مرح ٞمٓمره رء َمـ ايمّمحؽ خيرج هت٘ماًم واؽمتٜمزاء، هم٘مٟمٞم

ضمٗمٝمٗم٥م سمرىمٝمٌٜم٣م فمعم َم٣م طمٙمٗمٜم٣م اهلل، هم٘مٙمام وم٣مرن هب٣م هذا ايمقوع آصمتامفمل اظمِمٛمقع رأى سمرىمٝم٣ٌمً 

َمّمح٘م٣ًم، ويمقٓ ذيمؽ ظمحٗم٦م َم٣مدة آٞمتٗم٣مد، وآٞمتٗم٣مد ومقة إهلٝم٥م دم ومرحي٥م ايمُمٔمراء، هم١مذا أردٞم٣م 

 َمـ ايم٘م٣مئٛم٣مت اظمّمح٘م٥م أيّم٣ًم-هبزل ايمٗمرائح فمعم ٞمٗمص سمرىمٝمٌف دم ٞمٓمر احل٘مٝمؿ اظمتٟمَمؾ، ىم٣مئٛم٣ًم 
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 انجبة انغبدط
 انفظم انضبَِ
 اخلغبثخ

 رقشّف اخلغجخ ًفنبطشىب ًخبدتزيب - أًالً
 ومْمٔم٥م ٞمثري٥م ذات ؿمقل َمتقؽمط ئم٣ميم٨م همٝمٜم٣م ىم٣مسمٌٜم٣م َمـ صمٜم٥م ٞمٓمره َمقوقفم٣مً رقشّفيب0  - 5

 ------و همـ خم٣مؿم٥ٌم ايمٛم٣مس-أو ايمٔمً٘مري٥م ،أو ايمًٝم٣مؽمٝم٥م ،َمـ َمقوقفم٣مت احلٝم٣مة آصمتامفمٝم٥م

صم٣مء َمـ أصمؾ إومٛم٣مفمٜمؿ زمٟمهم٘م٣مر يريدون سمقصٝمٙمٜم٣م هلؿ واؽمتاميم٥م ومٙمقهبؿ وفمٗمقهلؿ َمـ  وَمُم٣مهمٜمتٜمؿ

 ،أو هتدئٜم٣م ،ٕن اخلْم٥ٌم اظم٣مهرة احل٣مذوم٥م سمٙمٜم٤م َمُم٣مفمر ايم٣ًمَمٔمكم 9طمالل إديم٥م اظمقوقفمٝم٥م اظمٗمٛمٔم٥م

 -أو ؽم٘مٝمٛم٥م ،أو ضمزٞم٣مً شمقرة ،وسمًٝمْمر فمعم فمقاؿمػ ايمٛم٣مس هوراً 

 :ْم٥ٌم َمـ فمٛم٣مس سمُم٘مؾ هٝم٘مؾ اخلْم٥ٌمسمتٟميمػ اخل 0فنبطش اخلغجخ - 3

 0ادلمذيخ -آ

يمألهم٘م٣مر ايمتل  وسمٔمد اظمٗمدَم٥م متٜمٝمداً  ،سمقؿمئ٥م ذات صٙم٥م زمٚمقوقع حيدد َمّمٚمقن اخلْم٥ٌم

إلم  وَمـ طمالهل٣م يٙمٖم٦م ٞمٓمر احلّمقر ،وايمٗمّم٣مي٣م ايمتل ؽمٝمٔم٣مجلٜم٣م ،ؽمٝمٗمدَمٜم٣م اخلْمٝم٤م دم طمْمٌتف

إلم  ويِمٕمقا، هنؿ وأؽمامفمٜمؿأمهٝم٥م اظمقوقع زمٟمؽمٙمقب َمُمقق يثغم اهتامَمٜمؿ يمٝمتقصمٜمقا إيمٝمف زمٟمذه٣م

دم  همٔم٣مًٓ  ومقي٥م اإليمٗم٣مء يمتؼمك أشمراً ، وسم٘مقن اظمٗمدَم٥م َمتٗمٛم٥م ايمتٔمٌغم، حم٘مٚم٥م ايمٛم٨ًم، َم٣م يٙمٗمك فمٙمٝمٜمؿ

 ،يمٝمحٗمؼ ضمًـ اإلوم٣ٌمل فمٙمٝمف 9وايمًٝمْمرة فمعم أذه٣من احلّمقر وَمُم٣مفمرهؿ ،سمٛمٌٝمف وفمل اجلٚمٜمقر

 -أن يرافمك همٝمٜم٣م اإلجي٣مز نمغم اظمخؾ ٓزمدو

 ادلض0ًٌٌ -ة

، هذا يٗمتيض أن حيدد أهم٘م٣مره َمًٌٗم٣مً و ،قوقع ايمذي يرنم٤م اخلْمٝم٤م َمٔم٣مجلتفويُمٚمؾ اظم

يرافمل همٝمٜم٣م ووقح َمٔم٣مٞمٝمٜم٣م يمٝمًٜمؾ فمعم ايم٣ًمَمع و ،وَمؼمازمْم٣مً  دومٝمٗم٣مً  َمقوقفمٝم٣مً  ويرسمٌٜم٣م سمرسمٝم٣ٌمً 

 ،هذه ايمُمٌٜم٣مت احل٣ميم٥م هذه أن ئمرضو همٔمٙمٝمف ،ؾمٌٜم٣مت وإذا ىم٣من اظمقوقع يتِمؾ زمٛمٗمض، همٜمٚمٜم٣م

 -ايممميرأشمره٣م و ،طمْمقرهت٣مإلم  يُمغمو
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 خبدتخ اخلغجخ0 -ط 

اخلْم٥ٌم ايمتل ٓ طم٣ممت٥م و ،همٝم٠مىمد أمهٝم٥م َم٣م ؿمرح َمـ أهم٘م٣مر ،وهب٣م يٛمٜمل اخلْمٝم٤م َمقوقع اخلْم٥ٌم

 هؾ اٞمتٜمك اظمقوقع أم ٓ؟ :سم٣ًمؤلو سمؼمك احل٣مضيـ دم ضمغمة هل٣م

 أٌَاؿ اخلغبثخ - صبَْبً
 :وَمـ هذه اظمقوقفم٣مت ،سمتٛمقع اخلْم٣مزم٥م زمتٛمقع اظمقوقفم٣مت ايمتل سمتحدث فمٛمٜم٣م

 اخلغبثخ انذّنْخ - أ
 0اعزكنبه نهخغبثخ - 5

يمتٌٗمك َمٔمٙمٗم٥م زمٚمح٥ٌم رب  9فمٗمقل وومٙمقب ايمٛم٣مسإلم  ٞمقع ممٝمز سمتقصمف اخلْم٥ٌم همٝمف اخلْم٣مزم٥م ايمديٛمٝم٥م

 ،وآصمتامفمٝم٥م ،وخيتٙمػ أؽمٙمقب اخلْم٣مزم٥م ايمديٛمٝم٥م فمـ أؽمٙمقب اخلْم٣مزم٥م ايمًٝم٣مؽمٝم٥م ،ايمٔم٣مظمكم

وإن ىم٣من هٛم٣مك وم٣مؽمؿ ، ظمقوقفم٣متونمغم ذيمؽ َمـ أٞمقاع اخلْم٣مزم٥م َمـ ضمٝم٧م إداء وا ،وايمقؿمٛمٝم٥م

هم٣مخلْم٥ٌم ختتٙمػ فمـ ، واخلْم٥ٌم ايمديٛمٝم٥م يمٝم٦ًم حم٣مضة، َمُمؼمك دم إؽمٙمقب ايمٙمٕمقي وايمٔم٣مم

 ؽمالموومد ىم٣مٞم٦م اخلْم٣مزم٥م دم اإل -اظمح٣مضة دم إؽمٙمقب وإداء ضمتك يمق ايمتٗم٦م َمٔمٜم٣م دم اظمقوقع

يمذيمؽ  9اهللإلم  وهل َمـ أزمرز وؽم٣مئؾ ايمدفمقة ،إضمدى أدوات آسمِم٣مل َمع مج٣مهغم اظمًٙمٚمكم

ودم اظمٔم٣مرك  ،ودم احل٨م ،ذفم٦م دم اجلٚمٔم٥م وايمٔمٝمديـ وايم٘مًقف واخلًقف وآؽمتًٗم٣مء

واٞمْمالوم٣ًم َمـ أمهٝم٥م اخلْم٣مزم٥م ايمديٛمٝم٥م ودوره٣م ايمٖمٔم٣مل دم زمٛم٣مء اظمجتٚمع  ،واظمٛم٣مؽم٣ٌمت ايمْم٣مرئ٥م ،احلرزمٝم٥م

ِمٌح اخلْمٝم٤م وي ،ضمٝم٧م سمٖمٗمد دم هذه احل٣ميم٥م دوره٣م ايمٖمٔم٣مل دم ايمٌٛم٣مء 9َمٜمٛم٥مإلم  جي٤م أٓ سمتحقل

وهذا َمـ  ،د إَمر يمٕمغم أهٙمفٛمؽموزمذيمؽ ي٘مقن ومد أ ،وَمقصمٜم٣ًم وَمٔمٙمامً َمقـمٖم٣ًم ديٛمٝم٣ًم أىمثر َمٛمف َمرزمٝم٣ًم 

أصمرًا فمعم فمٚمٙمف همٜمذا صم٣مئز ذفم٣ًم ىمام هق  ،وٓ ئمٛمل ذيمؽ أٓ يتٗم٣مى اخلْمٝم٤م ،فمالَم٣مت ايم٣ًمفم٥م

مم٣م جيدر ذىمره أن و ،ودم واومع فمٚمٙمف ،َمٜمٛم٥م َمٔم٣مش دم ؾمٔمقرهإلم  ويم٘مـ ٓ سمتحقل اخلْم٣مزم٥م ،َمٔمٙمقم

حتٗمٝمؼ اظمٗمقَم٣مت إؽم٣مؽمٝم٥م يمٙمخْم٣مزم٥م ايمٛم٣مصمح٥م ىم٣مظمقه٥ٌم إلم  احل٣مصم٥م ىمثغمًا َمـ اخلْم٣ٌمء أن دم أَمّس 

هم١مذا مجع اخلْمٝم٤م دم ، واإلطمالص ،واحل٘مٚم٥م وايمتٗمقى ،وايمٙمٕم٥م واجلرأة وؿمالوم٥م ايمٙم٣ًمن ،وايمٔمٙمؿ

همٔم٣ميم٥م دم زمٛم٣مء ؾمخِمٝمتف هذه اظمٗمقَم٣مت همٜمق أهؾ يمٙمخْم٣مزم٥م وزمقؽمٔمف فمٛمدئذ أن يًٜمؿ َم٣ًممه٥م 

هم١من اخلْمٝم٤م ايمٛم٣مصمح هق ايمذي يًتقدم ، وأَم٣م همٝمام يتٔمٙمؼ زمٟمداء اخلْم٥ٌم ،اظمجتٚمع اظم٠مَمـ ايمِم٣ميمح

اظمقوقع ايمذي يتٛم٣مويمف زمٔمد حتّمغمه َم٠ميدًا زم٣ميمُمقاهد ايمممفمٝم٥م َمتحري٣ًم صح٥م إضم٣مدي٧م ايمٛمٌقي٥م 

٘مريٚم٥م دومٝمٗم٣ًم َمع أن ي٘مقن ٞمٗمٙمف يممي٣مت ايمٗمرآٞمٝم٥م ايم ٓزمدو 9وَم٣م يرويف َمـ ومِمص ونمغمه٣م ،ايممميٖم٥م
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 ،ويقوح أهم٘م٣مره زمٟمؽمٙمقب صمٝمد ايمًٌؽ َمٖمٜمقم ايمٔم٣ٌمرة ،رومؿ أي٥م واؽمؿ ايمًقرةإلم  اإلؾم٣مرة

وٓ يتج٣موز  ،ويمٝم٘مـ َمٔمتدًٓ دم مح٣مؽمف واٞمٖمٔم٣ميمف ،وحيذر َمـ إؿم٣ميم٥م اخلْم٥ٌم ىمل ٓ يٚمؾ احلّمقر

 ،ن يٛمٖمعاحلد اظمْمٙمقب دم اخلْم٣مزم٥م ضمتك ٓ يٖمٗمد زَم٣مم ايمًٝمْمرة فمعم ىمالَمف همٝمي َمـ ضمٝم٧م جي٤م أ

وٓ ي٣ٌميمغ دم ايمتٗمريع  ،وىمٟمٞمف يٗمرأ ٞمممة أطم٣ٌمر ،وٓ ئمٛمل هذا أن سم٘مقن طمْمٌتف زم٣مردة اظمُم٣مفمر

وٓ يت٣ًمهؾ دم أَمر اظمٔم٣ميص  ،همٝمخرصمٜمؿ َمـ ايمديـ ،وايمتقزمٝمخ ٕصح٣مب اظمخ٣ميمٖم٣مت ايمممفمٝم٥م

ويٌتٔمد  ،وإهمّمؾ أن يٕمٙم٤م ايمؼمنمٝم٤م فمعم ايمؼمهٝم٤م ،همٝمِمقر ايم٘م٣ٌمئر وىمٟمهن٣م َمـ صٕم٣مئر ايمذٞمقب

خم٣ميمٖم٣مت يرسم٘مٌٜم٣م أؾمخ٣مص إلم  وإذا أراد أن يٙمٖم٦م ايمٛمٓمر ،ـ ايمتجريح ضمتك ٓ يٛمٖمر ايمٛم٣مس َمٛمففم

)َم٣م زم٣مل أومقام يٖمٔمٙمقن ىمذا وىمذا( دون أن يًٚمل  :يٗمقل همٙمٝمٗمؾ ىمام ىم٣من رؽمقل اهلل ، ئمرهمٜمؿ

 همٜمذا يٛم٣مدم ضم٘مٚم٥م ايمدفمقة ،وٓ يتٜمجؿ فمعم َم٣ٌمدئ أطمريـ وفمٗم٣مئدهؿ ،أو يُمغم إيمٝمف ،أضمدًا َمٛمٜمؿ

وم٣مل سمٔم٣ملم: )وٓ جت٣مديمقا أهؾ ايم٘مت٣مب إٓ زم٣ميمتل  ،اهلل ايمتل سمٔمٙمٚمٛم٣مه٣م َمـ ىمت٣مب اهلل وؽمٛم٥م رؽمقيمف إلم

همٔمٙمٝمف أن يٙمتزم زم٣محل٘مٚم٥م واظمقفمٓم٥م احلًٛم٥م  ،اهلل سمٔم٣ملمإلم  هل أضمًـ( وزمام أن اخلْمٝم٤م َمـ ايمدفم٣مة

 -ؽمٌٝمؾ رزمؽ زم٣محل٘مٚم٥م واظمقفمٓم٥م احلًٛم٥م(إلم  ىمام وم٣مل سمٔم٣ملم)ادع ،دم إؿم٣مر دفمقسمف

 ،ضمد ايمٌماخإلم  يٗمٙمؾ َمـ حتِمٝمؾ ايمٖم٣مئدة ايمٔمٙمٚمٝم٥م َمـ اخلْم٥ٌم فمٙمق صقت اخلْمٝم٤مومم٣م 

ويٛمٌٕمل فمعم اخلْمٝم٤م أٓ ي٘مثر َمـ ايمٌ٘م٣مء طمالل اخلْم٥ٌم زمٕمٝم٥م ، همٝمخٝمؾ يمٙم٣ًمَمع ىمٟمٞمف دم َمُم٣مصمرة

وزم٣ميمت٣مرم سمٖمٗمد  ،أو يمتٖم٣مفمٙمف َمع اظمقوقع ايمذي يتٛم٣مويمف اخلْمٝم٤م ،ايمتٟمشمغم دم ٞمٖمقس اظمًتٚمٔمكم

 -وسمّمٝمع َمٔمٓمؿ ايمٖم٣مئدة اظمرصمقة َمٛمٜم٣م ،احلّمقر اخلْم٥ٌم هم٣مفمٙمٝمتٜم٣م يمدى

ه٣م اخلْمٝم٤م زمكم ايمٛم٣مس سمٛمْمٙمؼ َمـ َمٜمٚم٥م َمقومع اخلْم٣مزم٥م ايمتل ؤإن اظم٘م٣مٞم٥م اظمرَمقوم٥م ايمتل يتٌقّ 

وهذا ئمٛمل أن  ،وهل اظم٣ًممه٥م دم زمٛم٣مء اظمجتٚمع ايمِم٣ميمح فمعم أؽمس اإليامن زم٣مهلل ورؽمقيمف ،يٗمقم هب٣م

زمؾ هل أوؽمع َمـ  ، ضمكم يٗمدم طمْم٥ٌم اجلٚمٔم٥مرؽم٣ميمتف ٓ سمٛمحٌم زمٚمقومٖمف اخلْم٣ميب أَم٣مم اظمِمٙمكم

ن فم٣مَم٥م قومحؾ َم٠ًمويمٝمتٜم٣م اظمًٙمٚم ،ذيمؽ زم٘مثغم إٞمف يٗمقم زمحٚمؾ ايمراي٥م ايمتل محٙمٜم٣م رؽمقل اهلل 

ايمٙمٜمؿ هؾ زمٙمٕم٦م ايمٙمٜمؿ هم٣مؾمٜمد( وٞمْمؼ هب٣م :)وأىمده٣م دم ضمج٥م ايمقداع ،طم٣مص٥م ؽمالموفمٙمامء اإل

 -]33فايمزطمر[ سمًٟميمقن( يمؽ ويمٗمقَمؽ وؽمقف)وإٞمف يمذىمر  :ايمٗمرآن ايم٘مريؿ

 ،وَمـ طمالل هذا اظمقومع يٌٗمك اخلْمٝم٤م حمط أٞمٓم٣مر أزمٛم٣مء جمتٚمٔمف ايمذي ئمٝمش زمكم ـمٜمراٞمٝمف

ويذىمرهؿ َم٣م  ،همٝمٔمٙمٚمٜمؿ َم٣م صمٜمٙمقا َمـ أضم٘م٣مم، وَمٔمٗمد إَمؾ دم سمقفمٝمتٜمؿ وسمٖمٜمٝمٚمٜمؿ أَمقر ديٛمٜمؿ

هم١مذا ؤمػ ايمقازع دم  ،قا زم٣مٓيمتزام أو وم٦ًم ومٙمقهبؿٞمًقا َمـ همرائض وواصم٣ٌمت وئمٓمٜمؿ إن أطمٙمّ 
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وئمٚمؾ  ،ويقومظ دم أضم٣مؽمٝمًٜمؿ اخلقف َمـ اهلل سمٔم٣ملم ،ـمالل ايمتٗمقىإلم  يٟمطمذ زمٟميدَيؿٞمٖمقؽمٜمؿ 

صم٣مدة اإليامن ويِمٙمح ذات زمٝمٛمٜمؿ إذا فم٧ٌم إلم  صم٣مهدًا زمح٘مٚمتف ووفمٝمف فمعم رد ايمّم٣مل زمرهمؼ

همٝمٟمَمرهؿ زمِمٙم٥م إرضم٣مم وضمًـ اجلقار  ،ايمُمٝمْم٣من زمٔمالوم٣مهتؿ آصمتامفمٝم٥م وصالهتؿ إطمقي٥م

وايمٔم٣ٌمدة هلل  ،واؽمتٚمرار ايمٗمٝم٣مم زمٟمداء ضمؼ ايمٔمٌقدي٥م ،ويذىمرهؿ زمٟمي٣مم اهللوايمتحقم زمٚم٘م٣مرم إطمالق 

هم١من أدى  ،إن َمٜم٣مم اخلْمٝم٤م َمتٔمددة اجلقاٞم٤م وهل أَم٣مٞم٥م شمٗمٝمٙم٥م إفم٣ٌمء -رب ايمٔم٣مظمكم طمغم ومٝم٣مم

وضمٓمل زمرهمٗم٥م  ،اخلْمٝم٤م هذه اظمٜم٣مم ىمام أَمر اهلل ورؽمقيمف ضمٗمؼ ايمٖمقز وايمٖمالح دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة

وؽمٙمٖمف ايمِم٣ميمح روقان اهلل فمٙمٝمٜمؿ يقم يٗمقم ايمٛم٣مس  هؿ احلٌٝم٤م اظمِمْمٖمك إَم٣مم اخلْم٣ٌمء وؽمٝمد

وٓ خيٖمك فمعم اخلْمٝم٤م  !وإن ىم٣مٞم٦م إطمرى همٝم٣م هل٣م َمـ طم٣ًمرة َم٣م زمٔمده٣م طم٣ًمرة ،يمرب ايمٔم٣مظمكم

هم١من ىم٣مٞم٦م همٝمف ، أن أداءه هذه إَم٣مٞم٥م ايمٔمٓمٚمك سمٗمتيض َمٛمف أن يتحعم زم٣ٌموم٥م َمـ اخلِم٣مل احلٚمٝمدة

وإن هق ومٌم دم حتِمٝمٙمٜم٣م أو دم اىمت٣ًمب زمٔمّمٜم٣م أو  ،فمٙمٝمف وسمقهمٝمٗمف يمف همٜمذا َمـ همّمؾ اهلل ورمحتف

همام فمٙمٝمف إٓ أن ئًمك صم٣مهدًا يمٙمتخٙمؼ هب٣م َمـ طمالل َمزيد َمـ ايمٗمرزم٣مت وجم٣مهدة  ،نمٖمؾ فمـ ذيمؽ

َمتٟمؽمٝم٣ًم  ،ومحٙمٜم٣م فمعم ايمتحقم زمٟمطمالق ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ،ايمٛمٖمس وَمراومٌتٜم٣م وحم٣مؽمٌتٜم٣م زم٣مؽمتٚمرار

ىمام وم٣مل سمٔم٣ملم: )يمٗمد و ،ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ىمام صم٣مء دم ايمًٛم٥م ايممميٖم٥مايمذي ىم٣من طمٙمٗمف  زمرؽمقل اهلل 

 -(اهلل وايمٝمقم أطمر وذىمر اهلل ىمثغماً  ظمـ ىم٣من يرصمق ىم٣من يم٘مؿ دم رؽمقل اهلل أؽمقة ضمًٛم٥م

 أعهٌة اخلغبثخ انذّنْخ - 3
 0يقنَ األعهٌة - آ

أو  ،ْمٝم٤مهق ايمْمريٗم٥م ايمتل ئمتٚمده٣م اخل :ايم٘مت٣مزم٥مو ايمْمريؼ، ودم اخلْم٣مزم٥م األعهٌة نغخ0

هق ؿمريٗم٥م أداء و ،إؽمٙمقب ايمٔم٣مم ويمألؽمٙمقب صم٣مٞم٣ٌمن: ،ايم٘م٣مسم٤م دم ٞمٗمؾ أهم٘م٣مره وفمروٜم٣م

إؽمٙمقب و ،يُمٚمؾ مجٝمع ايمقؽم٣مئؾ ايمتٔمٌغمي٥م ايمتل خيت٣مره٣م اخلْمٝم٤مو اظمٔم٣مرف-و اظمٔم٣مينو إهم٘م٣مر

وهق جمٚمقفم٥م إيمٖم٣مظ وايمؼماىمٝم٤م واجلٚمؾ ايمتل يًتخدَمٜم٣م اخلْمٝم٤م دم ايمتٔمٌغم فمـ  ،ايمٙمٖمٓمل

 خي٣مؿم٤م َمـ طماليمف اجلٚمٜمقر-و ،َمُم٣مفمرهو آرائفو ،أهم٘م٣مره

 ،ومقسمف يؼمك زم٣ميمغ إشمر دم ٞمٖمقس اظمًتٚمٔمكمو مج٣ميمفو إن أؽمٙمقب اخلْم٤م إذا متٝمز زمقوقضمف

أَم٣م إذا همٗمد إؽمٙمقب هذه  همٜمؿ َم٣م يٙمٗمك إيمٝمٜمؿ َمـ َمٔم٣مرف9إلم  يدهمٔمٜمؿو ،همٝمحرك َمُم٣مفمرهؿ

فمعم ايمٗمٙمقب واظمُم٣مفمر، وضمٙم٦م ايمًآَم٥م دم اؽمتٝمالءه و زمٕمٝم٣مهب٣م سمٟمشمغمه دم ايمٛمٖمقس َد ٗمَ همَ  ْد ٗمَ اظمٝمزة همَ 

 اخلْمٝم٤م-و ٞمٖمقس اظمًتٚمٔمكم وايمٛمٖمقر َمـ اخلْم٥ٌم



278 

 خظبئض أعهٌة اخلغبثخ انذّنْخ0 - ة
همٝمٜم٣م َمـ  ٓزمدإذ  9سمتٚمٝمز اخلْم٣مزم٥م ايمديٛمٝم٥م فمـ نمغمه٣م َمـ اخلْم٣مزم٥م آصمتامفمٝم٥م وايمًٝم٣مؽمٝم٥م

أصمؾ متثؾ أضم٘م٣مم  َمـ 9طمِم٣مئص جتٔمٙمٜم٣م ومري٥ٌم َمـ ٞمٖمقس اظمتٙمٗمكم ضمتك سمرومؼ ومٙمقهبؿ وسمًتٚمٝمٙمٜم٣م

 -وهدايتٜمؿ يمٙمخغم ،وحم٥ٌم ايمٛم٣مس ،وحم٥ٌم اهلل سمٔم٣ملم ،ايمممع

وإيمٖم٣مظ  ،٣م ىم٣من إؽمٙمقب اخلْم٣ميب يتٚمٝمز فمـ زمٗمٝم٥م أؽم٣ميمٝم٤م ايم٘مالم زم٘مثرة اجلٚمؾ اإلٞمُم٣مئٝم٥مظمّ 

 الزمدهم ،ة يمٙمٛمٖمقسواظمرومٗم٥م يمٙمٗمٙمقب واهل٣مزّ ج٥م يمٙمٚمُم٣مفمر وايم٘مٙمامت اظمقضمٝم٥م اظم٠مصمِّ  ،اظم٠مشمرة

زم٣مٞمتٗم٣مء ىمٙمامسمف اظمٔمػمة وؽمٌ٘مٜم٣م دم سمراىمٝم٤م ومجؾ سم٠مدي ايمٕمرض اظمٛمُمقد ٣مي٥م ٔمٛميمٙمخْمٝم٤م َمـ ايم

وهذا آطمتٝم٣مر يمٙم٘مٙمامت يرهمع  ،ومٙمٌف وفمٗمٙمفإلم  ويقصؾ ايمٖم٘مرة اظمٌتٕم٣مة ،ايمذي يُمد ايم٣ًمَمع إيمٝمف

ويزيده٣م مج٣مًٓ وي٘مًقه٣م ضمًٛم٣مً وهب٣مًء َمـ طمالل ىمقهن٣م َمٟمٞمقؽم٥م واوح٥م ذات  ،ومٝمٚم٥م اخلْم٥ٌم

هم١مذا ىم٣من  -وَمٔمػم فمٛمٜم٣م زمٔمٝمدة فمـ ايمٕمرازم٥م وايمتٔمٗمٝمد وايمتٗمٔمغم ،صمرس َمقؽمٝمٗمل َمٛم٣مؽم٤م يمألهم٘م٣مر

اظمقوقع يتحدث فمـ اإليامن اطمت٣مر اخلْمٝم٤م أيمٖم٣مـم٣مً َمٔمػمة زمٚمقؽمٝمٗم٣مه٣م فمـ ؿمٚمٟمٞمٝمٛم٥م ايمٗمٙم٤م 

اجلٜم٣مد اطمت٣مر اخلْمٝم٤م أيمٖم٣مـم٣ًم  وإذا ىم٣من اظمقوقع يتحدث فمـ، وؽمٚمق ايمروح واؽمتٗم٣مَم٥م اجلقارح

إذا اطمت٣مر اخلْمٝم٤م َمقوقفم٣ًم يتحدث فمـ احلزن و، َمٔمػمة فمـ احلامؽم٥م وايمُمج٣مفم٥م وايمٔمزيٚم٥م

اطمت٣مر أيمٖم٣مـم٣ًم َمقضمٝم٥م زمجرؽمٜم٣م اظمقؽمٝمٗمل زمٚمٔم٣مين احلزن وايمتحن وإَل وايمٖمراق وإؽمك 

 -واظمِمٝم٥ٌم وايمٖم٣مصمٔم٥م

ضمتك ٓ يٖمٗمد  ،واخلْم٥ٌم ايم٣ٌمرفم٥م يٌتٔمد همٝمٜم٣م اخلْمٝم٤م فمـ إيمٖم٣مظ ايمرىمٝم٘م٥م وايمٔم٣مَمٝم٥م واظمٌتذيم٥م

 -يمٛمٖمقسإؽمٙمقب روٞمٗمف ومج٣ميمف وسمٟمشمغمه دم ا

وفمعم ، وإن َمـ أطمْمر ايمٔمٝمقب دم اخلْم٥ٌم)ايمٙمحـ( و)ايمت٘مرار( دم إيمٖم٣مظ وإهم٘م٣مر واجلٚمؾ

 ،اخلْم٥ٌم أن سم٘مقن سمراىمٝمٌٜم٣م ومقي٥م َمتامؽم٘م٥م حمٗمٗم٥م يمٙمٚمٔمٛمك اظمٗمِمقد وؽمٙمٝمٚم٥م َمـ ايمّمٔمػ وايمتٖم٘مؽ

 -طم٣ميمٝم٥م َمـ ايمت٘مٙمػ وايمًجع

وهنل  ،سمٙمقيـ أؽمٙمقب فمرض اخلْم٥ٌم ضمٝم٧م سمتٕمغم ضوب ايمتٔمٌغم َمـ اؽمتٖمٜم٣مم وأَمر

 شمر دم ايمٛمٖمقس-٠مويمتٟمطمذ زمٚمج٣مَمع ايمٗمٙمقب وسم ،ب إؽمامع٣مؽمتٗمْمٕذه٣من وٓايمتٛمٌٝمف  ،وسمٔمج٤م

 يْضاد أعهٌة اخلغجخ0 - ط
 :)أي طمْم٥ٌم( زمام يقم ويٖمؼمض أن يتٚمٝمز أؽمٙمقب اخلْم٥ٌم
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 -ايمقوقح دم إهم٘م٣مر واظمٔم٣مين ,

 -اجلامل دم ايمٔمرض واظمٛم٣مومُم٥م ,

 -ايمٗمقة دم إداء ,

 -ٖمقس اظمتٙمٗمكم هم٘مراً سمرك زم٣ميمغ إشمر دم ٞم ,

 -ايمٗمدرة فمعم آؽمتٝمالء فمعم َمُم٣مفمر اظمتٙمٗمكم ,

 اخلغجخ ثني االسجتبل ًانزذًٍّ - صبنضبً
 -(وطمْم٤م َمرجتٙم٥م ،طمْم٤م َمدوٞم٥مإلم ) سمٛمقفم٦م اخلْم٤م َمـ ضمٝم٧م إفمداده٣م

وهلذه اخلْم٥ٌم اظمرجتٙم٥م ، ضمٌٜم٣م َم٣ٌمذة دون حتّمغموهل ايمتل يٙمٗمٝمٜم٣م ص٣م :٤م اظمرجتٙم٥ماخلْم

 حم٣مؽمـ وَم٣ًموئ

 -َمـ حم٣مؽمـ اخلْم٤م اظمرجتٙم٥م ٣مؽمٛمٜم٣م:حم , أ

 -حتٗمٝمؼ آسمِم٣مل زمكم اخلْمٝم٤م واحلّمقر , 5

 -اخلْمٝم٤م ضمري٥م أوؽمع دم َمٔم٣مجل٥م ايمٗمّم٣مي٣م ايمتل يتٛم٣موهل٣م َمٛمح , 1

همٝمحدد إهم٘م٣مر ايمتل ؽمٝمتٛم٣موهل٣م  ،ويُمؼمط يمٛمج٣مح اخلْم٥ٌم أن يٗمقم اخلْمٝم٤م زمتحّمغمه٣م َمًٌٗم٣مً 

 -َمع ايمُمقاهد ايمالزَم٥م واظمٛم٣مؽم٥ٌم

 :اخلْم٤م اظمرجتٙم٥م ئَم٣ًمووَمـ  ٜم٣م:وئَم٣ًم , ب

وٓ يتٚم٘مـ َمـ  ،رب ىمالَمفْمهمٝمّم ،ضم٣مٓت اإلرسم٣مج ايمتل ومد يتٔمرض هل٣م اخلْمٝم٤م , 5

 -َمت٣مزمٔم٥م طمْمٌتف

أو فمدم ايمًٝمْمرة فمعم  ،أو اإلجي٣مز ،أو اإلؿمٛم٣مب اظمٚمؾ ،وومقع اخلْمٝم٤م دم ذك ايمت٘مرار , 1

إلم  اخلْمٝم٤موضمرصٜمؿ فمعم وصقل  ،َمٙمؾ اظمًتٚمٔمكمإلم  مم٣م ي٠مدي 9أو إؿم٣ميم٥م اخلْم٥ٌم ،ايمقوم٦م

ودم هذه احل٣ميم٥م سمٖمٗمد اخلْم٥ٌم أهؿ أنمراوٜم٣م وهل سمٖم٣مفمؾ اجلٚمٜمقر وهمٜمٚمف  ،طمت٣مم طمْمٌتف

 -يمٙمٚمقوقع

 -رىم٣مىم٥م ايمتٔمٌغم وفمدم سمرسمٝم٤م إهم٘م٣مر وسمرازمْمٜم٣م , 2

 -أو آؽمتْمراد ايمذي يّمٝمع َمٔمف اظمًتٚمع ،اخلروج فمعم اظمقوقع , 3
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 -اجلٝمد اظمًٌؼ يمٙمخْم٥ٌمنمغم أن َمٔمٓمؿ هذه ايمًٙمٌٝم٣مت اظمذىمقرة سمٛمجؿ فمـ فمدم ايمتحّمغم 

 -وهل اخلْم٥ٌم ايمتل ي٘متٌٜم٣م ص٣مضمٌٜم٣م ومٌؾ إيمٗم٣مئٜم٣م اخلْم٥ٌم اظمدوٞم٥م:

 حم٣مؽمٛمٜم٣م: , أ

 -ايمدوم٥م ايمتٔمٌغمي٥م , 5

 -وٌط إهم٘م٣مر وايمزَمـ , 1

 -ٜم٣مئَم٣ًمو , ب

 -ؤمػ ايمِمٙم٥م زمكم مجٜمقر اظمًتٚمٔمكم واخلْمٝم٤م , 5

 -سمٗمٝمٝمد ضمري٥م اخلْمٝم٤م دم ايم٘مالم , 1

هب٣م فمعم ؤمػ  ٜمؿزمٔمّمويًتدل  ،َمرنمقزم٥م يمدى اظمًتٚمٔمكم واخلْم٤م اظم٘متقزم٥م نمغم حم٥ٌٌم وٓ

يمذيمؽ ٞمجد َمٔمٓمؿ اخلْم٣ٌمء يتجٛمٌقن اخلْم٤م اظم٘متقزم٥م ضمٖم٣مـم٣ًم فمعم  9اخلْمٝم٤م ووح٣ميم٥م شمٗم٣مهمتف

 -َم٘م٣مٞمتٜمؿ دم اخلْم٣مزم٥م

إن اخلْم٥ٌم اظمرجتٙم٥م إذا هتٝمٟم هل٣م اإلفمداد اجلٝمد اظمًٌؼ َمـ حتديد إهم٘م٣مر ووٌط  ،واحلؼ يٗم٣مل

وأفمٓمؿ َمٛمٜم٣م أشمرًا دم  ،٠مشمرة هل زم٣ميمتٟمىمٝمد أهمّمؾ َمـ اخلْم٥ٌم اظم٘متقزم٥مايمزَمـ وختغم إيمٖم٣مظ اظم

 -ايمٛمٖمقس وأىمثر هم٣مئدة

 خظبئض اخلغجخ اننبعؾخ - ساثقبً
 ل-وايمتٟمشمغم فمعم اظمتٙمٗم ،جي٤م فمعم اخلْمٝم٤م ايمٛم٣مصمح أن يقهمر خلْمٌتف ىمؾ فمقاَمؾ ايمٛمج٣مح

 أزمرز طمِم٣مئص ٞمج٣مح اخلْم٥ٌم:

 -قاه ايمثٗم٣مدماطمتٝم٣مر اظمقوقع اظمٛم٣مؽم٤م يمقاومع احلّمقر وَمًت , 5

 -وَم٣م يتٖمرع فمٛمٜم٣م ،حتديد إهم٘م٣مر إؽم٣مؽمٝم٥م يمٙمخْم٥ٌم , 1

 -إنمٛم٣مء اظمقوقع زم٣ميمُمقاهد اظمٛم٣مؽم٥ٌم َمع رزمط ايمُم٣مهد زمٖم٘مرسمف ,2

 -وهذا ي٣ًمفمد فمعم اؽمتٝمٔم٣مب اظمقوقع ايمذي يتٛم٣مويمف واإلضم٣مؿم٥م زمف ،ايمتحّمغم اجلٝمد اظمًٌؼ ,3

ال وايمتٗمٔمر وايمت٘مٙمػ دم جي٤م أن سم٘مقن يمٕم٥م اخلْمٝم٤م واوح٥م همِمٝمح٥م زمٔمٝمدة فمـ آزمتذ ,4

 -نمري٤م إيمٖم٣مظو ايم٘مالم
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 -اظمتٙمٗمل زمٝمن وؽمٜمقيم٥مإلم  إيِم٣مل ايمٖم٘مرة , 5

همت٘مقن ؿمٌٗم٣مت ايمِمقت وإيٗم٣مفمف  ،اؽمتخدام وؽمْمٝم٥م ايمِمقت زمكم اجلٜمقري واخل٣مهم٦م ,6

 -َمٛم٣مؽم٥ٌم يمٖمقاصؾ ايم٘مالم وَمقاومػ إهم٘م٣مر

همٝمٔمٙمق  ،اخلْم٥ٌم همٝمخرصمف فمـ ؿمقره واسمزاٞمف دم ،وؽمْمٝم٥م آٞمٖمٔم٣مل همال يُمتد زمف احلامس ,7

همتتحقل  ،وٓ يًٝمْمر فمٙمٝمف ايمػمود ،همال يٖمٗمف احل٣مضون َم٣م يٗمقل ،ساطمف َمـ نمغم ضورة

 -همتٖمٗمد اجل٣مذزمٝم٥م وفمٛمٌم ايمتٟمشمغم دم ٞمٖمقس اظمًتٚمٔمكم ،درس وفمظ وإرؾم٣مدإلم  اخلْم٥ٌم

ىمٟمن ايمٛم٣مس فمعم رؤوؽمٜمؿ  ،اسمِم٣مل اخلْمٝم٤م زمجٚمٜمقره زمجٔمؾ إٞمٓم٣مر َمُمدودة إيمٝمف ,8

 ايمْمغم-

 -٥م وايمٗمٌم اظمخّؾ ؿم٣ميم٥م اظمٚمٙمّ جتٛم٤م اإل ,57

 جتٛم٤م آؽمتْمراد دم إهم٘م٣مر وايمتح٘مؿ دم اؽمتْمراده دم ضمدود َم٣م يتْمٙمٌف اظمقوقع- ,55

 اخلغْتشخظْخ  - خبيغبً
اخلْمٝم٤م هق ايمذي يٗمػ أَم٣مم مجٜمقر َمـ ايمٛم٣مس يتحدث إيمٝمٜمؿ دم َمقوقع حمدد زمٛمػمة 

س ىمؾ َمـ حتدث أَم٣مم مجع َمـ ويمٝم، وهبٝمئ٥م خمِمقص٥م َمتٗمٝمدًا زمٔمٛم٣مس اخلْم٥ٌم وأؽمٙمقهب٣م ،طمْم٣مزمٝم٥م

وهٛم٣مك اظمٔمٙمؿ واظمدرس واظمح٣مَمل ايمذي يراهمع  ،همٜمٛم٣مك اظمح٣مض ،ايمٛم٣مس ومؾ أو ىمثر ئمتػم طمْمٝم٣ٌمً 

 -وه٠مٓء مجٝمٔم٣مً يمٝمًقا طمْم٣ٌمء ،أَم٣مم ايمٗمّم٣مء دم ومّمٝم٥م َم٣م

 -أَم٣م اخلْمٝم٤م همٙمف طمِمقصٝم٥م ممٝمزة فمـ أطمريـ

 يضاّب اخلغْت اننبعؼ - عبدعبً
 0يضاّب انغجـ ًانفغشح -آ
اظمقهمؼ هق ايمذي ضم٣ٌمه اهلل َمـ همّمٙمف ومدرة فمعم أداء اخلْم٥ٌم  :اظمقه٥ٌم ايمٖمْمري٥م يمٙمخْمٝم٤م ,5

سمدري٤م إلم  ويم٘مٛمف حيت٣مج ،همٝمٛم٣ًمب ايم٘مالم فمعم يم٣ًمٞمف فمٖمق اخل٣مؿمر دون فمٛم٣مء ،دون سم٘مٙمػ

9 وأَم٣م إذا همٗمد اظمرء اؽمتٔمداده ايمٖمْمري َمٗمدرسمف اخلْم٣مزمٝم٥م ويٗمقَي٣م وَيذهب٣مومم٣مرؽم٥م اخلْم٣مزم٥م يمٝمُمحذ 

ٕٞمف دم هذه احل٣ميم٥م ٓ يٌٙمغ َمًتقى  9هم١من أداءه اخلْم٣ميب ؽمٝم٘مقن دون اظمًتقى اظمْمٙمقب، يمٙمخْم٣مزم٥م

همٛمج٣مح  ،َمـ ىم٣مٞم٦م اخلْم٣مزم٥م يمديف َمقه٥ٌم همْمري٥م َمٕمروؽم٥م دم ؿمٌٔمف ضمتك يمق سمدرب وَم٣مرس اخلْم٣مزم٥م

وهذا ٓ ئمٛمل أن ٞمٗمٙمؾ َمـ  ،اخلْم٥ٌم وومقة سمٟمشمغمه٣م سمتقومػ فمعم آؽمتٔمداد ايمٖمْمري فمٛمد اخلْمٝم٤م
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همٜمل سم٣ًمفمده فمعم ايمٗمٝم٣مم زمٚمٜمٚم٥م  ،ٖمؾ فمـ َم٘م٣مٞمتٜم٣م ودوره٣م دم ٞمج٣مح اخلْمٝم٤مؾمٟمن ايمدرزم٥م وٞمٕم

َمٗم٣مم اخلْم٣ٌمء اظمٌدفمكم ايمذيـ إلم  يم٘مٛمٜم٣م ٓ سمرومك زمف ،اخلْم٥ٌم دم اظمًتقى اظمتقؽمط فمعم أىمثر سمٗمدير

 -ويُم٣مر إيمٝمٜمؿ زم٣ميمٌٛم٣من ،يٗمِمدهؿ ايمٛم٣مس َمـ أَم٣مىمـ زمٔمٝمدة يمٝمًتٚمٔمقا هل٣م

يمٖمِمٝمح٥م وومقة زمٝم٣مٞمف سمٔمدان َمـ أزمرز صٖم٣مت ايمٖمِم٣مضم٥م وومقة ايمٌٝم٣من: همٙمٕم٥م اخلْمٝم٤م ا ,1

ٕن ايم٘مٙمامت ؽمت٘مقن ؿمقع يم٣ًمٞمف وايمٔم٣ٌمرات وهمؼ إرادسمف يٛمزهل٣م اظمقومع ايمذي  9اخلْمٝم٤م ايمٛم٣مصمح

إن َمثؾ هذا اخلْمٝم٤م وم٣مدر فمعم ايمتٟمشمغم دم ايمٛمٖمقس وإهل٣مب اظمُم٣مفمر وؾمد آٞمت٣ٌمه  ،يريد دم طمْم٣مزمف

ئمجٌٛمل ) :همٗم٣مل يمف ،ـ فم٣ٌمس ريض اهلل فمٛمٜمامفمعم ؽمٝمدٞم٣م فمٌد اهلل زم ويمٗمد أشمٛمك رؽمقل اهلل  ،إيمٝمف

 -يم٣ًمٞمف() :وم٣مل ؟مج٣ميمؽ( وم٣مل: وَم٣م مج٣مل ايمرصمؾ ي٣م رؽمقل اهلل

وهل٣م أشمر  ،ايمُمج٣مفم٥م إدزمٝم٥م: سمٔمتػم ايمُمج٣مفم٥م إدزمٝم٥م فمٛمقاٞم٣ًم يمٗمقة ايمُمخِمٝم٥م يمدى اخلْمٝم٤م ,2

  ويمٗمد ىم٣من رؽمقل اهلل ،وايمتٟمشمغم دم ٞمٖمقؽمٜمؿ ،ىمٌغم دم ؽمٝمْمرة اخلْمٝم٤م فمعم ومٙمقب ايم٣ًمَمٔمكم

وم٣مل ؽمٝمدٞم٣م فمقم  ،أ أفمعم َمراسم٤م اخلْم٣مزم٥مأؽمقة ضمًٛم٥م دم َمٝمدان ومقة ايمُمخِمٝم٥م ظمـ أراد أن يتٌقّ 

وَمـ  ،َمـ رآه زمدَي٥م ه٣مزمف) :ريض اهلل فمٛمف دم وصػ احلٌٝم٤م اظمِمْمٖمك فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم

 ،وذرهم٦م َمـ ىمالَمف ايمٔمٝمقن ،إذا طمْم٤م طمُمٔم٦م يمف ايمٗمٙمقب فم٣مذه طمٙمْم٥م أضمٌف( وىم٣من 

 :ومل ضمٝم٧م وم٣ملورضمؿ اهلل أمحد ؾمق

ــــــزة ــــــ٣مزمر ه ــــــ٦م همٙمٙمٚمٛم  وإذا طمْمٌ

 

ــــديَّ   ــــرو ايمٛم ــــ٣مء سمٔم ــــقب زم٘م  ويمٙمٗمٙم

واحلذر َمـ ىمثرة  ،وَمـ َمٓم٣مهر ومقة ايمُمخِمٝم٥م فمٛمد اخلْمٝم٤م جتٛم٤م رذيؾ ايمٗمقل وؽمقء ايمٖمٔمؾ 

همال يتٟمشمرون زم٘مالَمف وٓ  ،همغمى ايمٛم٣مس دم اخلْمٝم٤م ؾمخِمٝم٥م هزيمٝم٥م ،ٕهن٣م َمًٗمْم٥م يمٙمٜمٝم٥ٌم 9اظمزاح

 -يٛمتٖمٔمقن َمـ طمْم٣مزمف

 ؾهِ مبكبسو األخالق0يضاّب انز -ة

 ،أن يتحعم زمٟمدب احلدي٧م ٓزمدوَمـ ىم٣من هذا ؾمٟمٞمف  ،اخلْمٝم٤م دم ٞمٓمر ايمٛم٣مس َمـ أفمٓمؿ اظمرزمكم

ٕن ضمًـ اخلٙمؼ َمـ أهؿ ايمِمٖم٣مت ايمٛمٌٝمٙم٥م ايمتل جي٤م فمعم اخلْمٝم٤م  9ويتٚمًؽ زمٚم٘م٣مرم إطمالق

زم٘مالَمف همٝمًتجٝمٌقن حلديثف ويتٟمشمرون  ،يمٝم٘مقن ومري٣ٌمً َمـ ومٙمقب ايمٛم٣مس وٞمٖمقؽمٜمؿ 9أن يتحعم هب٣م

ٕٞمف دم ٞمٓمر أزمٛم٣مء جمتٚمٔمف  9ويتٚم٘مـ َمـ زرع ايمثٗم٥م دم ٞمٖمقس ؽم٣مَمٔمٝمف همٝمحٌقٞمف ،وزمخٙمٗمف اظمحٚمقد

وإذا هن٣مهؿ فمـ َمٛم٘مر ىم٣من َمٛمتٜمٝم٣ًم فمٛمف  ،هم١مذا أَمرهؿ زمٚمٔمروف ائتٚمروا زمف، ٞمٚمقذج يمٙمٗمدوة ايمِم٣محل٥م
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فمعم همٝمٖمرض زمذيمؽ  ،وزمذيمؽ سمتجًد أطمالومف احلٚمٝمدة دم أهمٔم٣ميمف وأومقايمف وؽم٣مئر أضمقايمف ،أصالً 

إطمالق هم٣مؽمد ايمًٙمقك َمٙمْمخ٣ًم زمرذائؾ إومقال  ٝمئأَم٣م إذا ىم٣من اخلْمٝم٤م ؽم 9اضمؼماَمفايمٛم٣مس 

همًقف يٖمُمؾ دم ايمتٟمشمغم دم  ،همٚمٜمام أويت َمـ ايمٌٝم٣من وايمٖمٜمؿ وايمٖمِم٣مضم٥م ،وإهمٔم٣مل ومٌٝمح ايمِمٖم٣مت

 ،ٕن أومقايمف دم واد وأهمٔم٣ميمف دم واد آطمر 9همٜمؿ ٓ يثٗمقن زمف ،ضمتك يمق أصٕمقا إيمٝمف ،ومٙمقب َمًتٚمٔمٝمف

إلم  زمؾ يتٔمداه ،يم٘مـ إَمر ٓ يٗمػ فمٛمد هذا احلد َمـ همٗمدان ايمثٗم٥م زم٣مخلْمٝم٤م ،ويٛمٗمض همٔمٙمف ومقيمف

َمـ  ؽمالمٞمٖمًف همٝمُمقه صقرسمف ايمٛمٗمٝم٥م زمًقء همٔمٙمف فمٛمد ضمديثل ايمٔمٜمد زم٣مإل ؽمالماإلإلم  اإلؽم٣مءة

َمًتقى يٚمٝمزون همٝمف زمكم إلم  لؽمالَمإضمداث أو فم٣مَم٥م ايمٛم٣مس ايمذيـ َل يِمؾ فمٛمدهؿ ايمقفمل اإل

يمذيمؽ أٞم٘مرت أي٣مت ايمٌٝمٛم٣مت أؾمد ايمٛم٘مغم فمعم هذه ايمٖمئ٥م َمـ اخلْم٣ٌمء  وَم٣م يٗمقيمف، ،اخلْمٝم٤م

)أسمٟمَمرون ايمٛم٣مس  :وايمدفم٣مة ايمذيـ َل جئمٙمقا َمـ أٞمٖمًٜمؿ ومدوة ضمًٛم٥م يٗمدَمقهن٣م يمٙمٛم٣مس وم٣مل سمٔم٣ملم

َمٛمقا َل آ)ي٣م أَي٣م ايمذيـ  :زم٣ميمػم وسمٛمًقن أٞمٖمً٘مؿ وأٞمتؿ سمتٙمقن ايم٘مت٣مب أهمال سمٔمٗمٙمقن( ووم٣مل سمٔم٣ملم

 -* ىمػم َمٗمت٣ًم فمٛمد اهلل أن سمٗمقيمقا َم٣م ٓ سمٖمٔمٙمقن( ٓ سمٖمٔمٙمقنسمٗمقيمقن َم٣م 

همٗمد صم٣مء دم ضمدي٧م  ،وومد زمٝمٛم٦م إضم٣مدي٧م ؽمقء اظمِمغم دم أطمرة َٕمث٣مل ه٠مٓء اخلْم٣ٌمء

دم رضمٙمتف فمعم أٞم٣مس سمٗمرض ؾمٖم٣مهٜمؿ زمٚمٗم٣مريض َمـ ٞم٣مر  َمرّ  اإلهاء واظمٔمراج أن رؽمقل اهلل 

وصم٣مء ، ء أَمتؽ ايمذيـ يٗمقيمقن َم٣م ٓ يٖمٔمٙمقن(طمْم٣ٌم :وم٣مل ؟)ي٣م أطمل ي٣م صمػميؾ َمـ ه٠مٓء :همٗم٣مل

)جي٣مء زم٣ميمرصمؾ يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م همٝمٙمٗمك دم : وم٣مل رؽمقل اهلل  دم ايمِمحٝمحكم فمـ أؽم٣مَم٥م زمـ زيد وم٣مل:

ي٣م  :همٝمٗمقيمقن ،همٝمجتٚمع أهؾ ايمٛم٣مر فمٙمٝمف ،همتٛمديمؼ أومت٣مزمف دم ايمٛم٣مر همٝمدور ىمام يدور احلامر زمرضم٣مه ،ايمٛم٣مر

ىمٛم٦م آَمرىمؿ زم٣مظمٔمروف  :وم٣مل ؟وسمٛمٜم٣مٞم٣م فمـ اظمٛم٘مرهمالن َم٣م ؾمٟمٞمؽ أيمٝمس ىمٛم٦م سمٟمَمرٞم٣م زم٣مظمٔمروف 

َمـ اخلْمٝم٤م خمؾ  ٝمئوٓ ؾمؽ أن هذا ايمتٌمف ايمً وأهن٣مىمؿ فمـ اظمٛم٘مر وآسمٝمف( ،وٓ آسمٝمف

)إٓ  :وم٣مل سمٔم٣ملم ،ٕٞمف طمرج َمـ زَمرهتؿ 9وومد ضمرم ٞمٖمًف َمـ شمٛم٣مء اهلل فمعم اظمخٙمص ،زم٣مإلطمالص

اهلل  همٟمويمئؽ َمع اظم٠مَمٛمكم وؽمقف ي٠ميتايمذيـ سم٣مزمقا وأصٙمحقا وافمتِمٚمقا زم٣مهلل وأطمٙمِمقا ديٛمٜمؿ هلل 

 -اظم٠مَمٛمكم أصمرًا فمٓمٝماًم(

واخلْمٝم٤م ايمذي يتحعم  ،ويمإلطمالص أشمر همٔم٣مل دم سمقصمٝمف ايمٛمٖمس ايمٌممي٥م ٞمحق اخلغم

ٕن  9زم٣مإلطمالص ي٠مسمٝمف اهلل ومقة سمٟمشمغمي٥م ممٝمزة يًتْمٝمع هب٣م أن يؼمك زم٣ميمغ إشمر دم ٞمٖمقس اجلٚمٜمقر

ويٚم٘مـ يمٙمخْمٝم٤م أو ايمدافمٝم٥م أن ي٠مشمر  ،ايمٗمٙم٤ملم إ وَم٣م طمرج َمـ ايمٗمٙم٤م يِمؾ ،ىمالَمف َمـ ايمٗمٙم٤م
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 ،ايمٛمقرإلم  همٝمخرصمٜم٣م َمـ ايمٓمٙمامت ،دم أؾمد ايمٗمٙمقب ومًقة همٝميضء دم صمٛم٣ٌمهت٣م ٞمقر اإليامن واخلغم

 -ويمٗمد مت٘مـ ؽمٙمٖمٛم٣م ايمِم٣ميمح زمٗمدوهتؿ احلًٛم٥م وإطمالصٜمؿ أن يٖمتحقا ايمٗمٙمقب ومٌؾ ايمٌٙمدان

 0ًاعت اخلغْت أصنبء ئنمبئو خغجزو - ط

 -اإليمٗم٣مءأن ي٘مقن صمٝمد  ,5

 -أن ي٘مقن صقسمف صمٜمقري٣مً  ,1

 -فمدم اخلجؾ واخلقف َمـ َمقاصمٜم٥م اجلٚمٜمقر , 2

 -أن يتحعم زم٣ميمُمج٣مفم٥م واجلرأة إدزمٝم٥م , 3

هم٣ميمٛمػمة احلامؽمٝم٥م هل٣م َمقومٖمٜم٣م وأؽمٙمقهب٣م ، أن يتٚم٘مـ َمـ سمقزيع ؿمٌٗم٣مت ايمِمقت أشمٛم٣مء إيمٗم٣مئف ,4

 -الئٚم٥م هل٣موايمٛمػمة اظمتقؽمْم٥م هل٣م دوره٣م دم ايم٘مالم وَمقاومٖمٜم٣م اظم ،وَمٔم٣مٞمٝمٜم٣م

إلم  وئمقد ،شمؿ يرهمع َمـ وسمغمة صقسمف ؾمٝمئ٣ًم همُمٝمئ٣مً  ،أن يٌدأ طمْمٌتف ه٣مدئ٣ًم واوح ايم٘مالم , 5

 هدوئف طمالل اخلْم٥ٌم

يمٖمظ احلروف وإطمراصمٜم٣م َمـ خم٣مرصمٜم٣م زمُم٘مؾ  ؽمالَم٥م ايمٛمْمؼ وهمِم٣مضم٥م ايم٘مالم زمٚمرافم٣مة , 6

 -دومٝمؼ

َمع وٌط فمكم  وأن يتٗمـ ومقافمد ايمٛمحق ،جتٛم٤م إطمْم٣مء ايمٛمحقي٥م وإنمالط ايمٙمٕمقي٥م , 7

 -ايم٘مٙمٚم٥م وهم٣مئٜم٣م ضمتك ٓ يٗمع دم فمٝمقب إيمٖم٣مظ

وٓ  ،همال يٗمػ وومقهم٣ًم َمٖم٣مصمئ٣مً  ،َمرافم٣مة اخلْمٝم٤م يمٙمٚمٔم٣مين وايمقومقف دم اظمقاؿمـ اظمٛم٣مؽم٥ٌم ,8

ٕن ايمتقومػ اظمٖم٣مصمئ يٌؼم ايم٘مالم همتٖمٗمد اخلْم٥ٌم هم٣مئدهت٣م وسمٟمشمغمه٣م دم  9يًتٚمر دم احلدي٧م

 -ايم٣ًمَمٔمكم

هم١مٞمف يزيد َمـ َم٘م٣مٞمتف دم  ،وهق فمعم اظمٛمػم ،ْمٝم٤م إذا ؽمئؾهفم٥م ايمٌدَي٥م دم أصمقزم٥م اخل , 57

 ٞمٖمقس اجلٚمٜمقر-

هم١مذا زمردت فم٣مؿمٖم٥م اخلْمٝم٤م وهمؼمت َمُم٣مفمره طم٦ٌم ؾمٔمٙم٥م ، سمٟمصم٨م مح٣مس اخلْمٝم٤م ,55

 -وذيمؽ يمتجديد ٞمُم٣مط ايم٣ًمَمٔمكم وسمٛمٌٝمف أذه٣مهنؿ ،سمٟمشمغمه

 -٣مجي٤م أن سمتٛم٣مؽم٤م مح٣مؽم٥م اخلْمٝم٤م َمع أهم٘م٣مر طمْمٌتف وسمٛمًجؿ َمع َمٔم٣مٞمٝمٜم٣م وأهم٘م٣مره , 51
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ضمتك ىمٟمٞمف َمٛمذر صمٝمش يٗمقل:  ،إذا طمْم٤م امحرت فمٝمٛم٣مه وفمال صقسمف واؾمتد نمّمٌف وىم٣من 

 :ويٗمرن زمكم أصٌٔمٝمف ايم٣ًٌمزم٥م وايمقؽمْمك ويٗمقل (زمٔمث٦م أٞم٣م وايم٣ًمفم٥م ىمٜم٣مسمكم ،صٌح٘مؿ وَم٣ًمىمؿ)

وىمؾ  ،وذ إَمقر حمدشم٣مهت٣م ،وطمغم اهلدى هدي حمٚمد  ،)أَم٣م زمٔمد هم١من طمغم احلدي٧م ىمت٣مب اهلل

أو  ،وَمـ سمرك ديٛم٣مً  ،أٞم٣م أولم زم٘مؾ َم٠مَمـ َمـ ٞمٖمًف َمـ سمرك َم٣مًٓ همألهٙمف) :قلزمدفم٥م واليم٥م( شمؿ يٗم

 -( رواه َمًٙمؿوفمقمّ  وٝم٣مفم٣ًم هم١مرمّ 

 زو0ًْيؾيش اخلغْت يف ىْئزو ًيالثغو ًعَ - د

همال  ،هق ديـ احلّم٣مرة وإٞم٣موم٥م ؽمالمٕن اإل 9فمعم آهتامم زم٣مظمٓمٜمر زمُم٘مؾ فم٣مم ؽمالمضم٧م اإل

طم٣مص٥م  ،ا ىم٣ميمُم٣مَم٥م زمكم ايمٛم٣مس ٞمٓم٣مهم٥م وسمرسمٝم٣ًٌم وضمًـ َمٓمٜمرفمج٤م أن يْمٙم٤م َمـ أسم٣ٌمفمف أن ي٘مقٞمق

 ،يقصمف أصح٣مزمف طم٣مص٥م )طمذوا زيٛمت٘مؿ فمٛمد ىمؾ َمًجد( وىم٣من  :وم٣مل سمٔم٣ملم، دم جمتٚمع ايمٛم٣مس

يرهمع َمـ ؾمخِمٝم٥م  وىمؾ َم٣م َمـ ؾمٟمٞمف أن ،ايمتٟمٞمؼ زم٣ميمٙم٣ٌمسإلم  واظمًٙمٚمكم فم٣مَم٥م فمعم َمدار ايمزَمـ

يتٔمْمر،  وىم٣من  (صمد هذا َم٣م يً٘مـ زمف ؾمٔمرهأَم٣م و) :همٙمام رأى رصماًل شم٣مئر ايمرأس وم٣مل ،اظمًٙمؿ

وإذا صم٣مء وهمد زائر  ،َمـ هذا اظم٘م٣من َمـ رائح٥م ايمٔمْمر ايمٖمقاضم٥م  زمٚم٘م٣من ئمرف أٞمف َمّر  هم١مذا َمرّ 

ىم٣من يٛمٓمر زم٣مظمرآة وهق حمرم همٜمذه ؽمٛم٥م  همٔمـ ازمـ فمٚمر أٞمف ، يٛمٓمر دم اظمرآة ويًقي ؾمٔمره وحلٝمتف

وزم٣مفمت٣ٌمر أن اخلْمٝم٤م يٗمػ  ،ضمًـ اظمٓمٜمرهمٝمحًـ زم٣مخلْمٝم٤م أن ي٘مقن  ،يمٙمٚمًٙمٚمكم فم٣مَم٥م ايمٛمٌل 

همٜمق حمط أٞمٓم٣مر مجع َمـ ايمٛم٣مس يٛمٓمرون  ،َمقومػ ايمقفمظ واإلرؾم٣مد وايمتٔمٙمٝمؿ أو فمعم َمٛمػم اخلْم٣مزم٥م

ظمثٙمف َمرسمدي٣ًم شمقزم٣ًم يدل فمعم ايمقوم٣مر َمنضم٣مً  همٔمٙمٝمف أن يٓمٜمر زمٚمٓمٜمر ٓئؼ ،إيمٝمف ويًٚمٔمقن ضمديثف

جمٙمس إلم  ؽمغمه اإلَم٣مم َم٣ميمؽ أٞمف طمرجىمل يزداد ووم٣مرًا ورهمٔم٥م دم ٞمٖمقس ايمٛم٣مس ورد دم  9حلٝمتف

وومد ورد دم  ،وَمٔمف فمقد ايمْمٝم٤م يٌخر زمف جمٙمًف ،ايمٔمٙمؿ يٕمتًؾ ويتْمٝم٤م ويٙمٌس شمقزم٣ًم صمديدًا ٞمٓمٝمٖم٣مً 

ىم٣مٞم٦م يمف فمامَم٥م سمًٚمك ايمًح٣مب  ،ي٥م فمـ َمالزمس ايمرؽمقل ٓزمـ ومٝمؿ اجلقز "زاد اظمٔم٣مد"ىمت٣مب 

ويٙمٌس  ،س ايمٗمٙمٛمًقة زمٕمغم فمامَم٥موىم٣من يٙمٌ ،وىم٣من يٙمًٌٜم٣م ويٙمٌس حتتٜم٣م ايمٗمٙمٛمًقة ،ىم٣ًمه٣م فمٙمٝم٣مً 

ىمام رواه َمًٙمؿ دم صحٝمحف فمـ  ،أرطمك فمامَمتف زمكم ىمتٖمٝمف ىم٣من إذا افمتؿَّ و ،ايمٔمامَم٥م زمٕمغم ومٙمٛمًقة

فمعم اظمٛمػم وفمٙمٝمف فمامَم٥م ؽمقداء ومد أرطمك ؿمرهمٜم٣م زمكم  رأي٦م رؽمقل اهلل ) :فمٚمر زمـ ضمري٧م وم٣مل

دطمؾ َم٘م٥م وفمٙمٝمف فمامَم٥م   ىمتٖمٝمف( ودم صحٝمح َمًٙمؿ أيّم٣ًم فمـ صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل أن رؽمقل اهلل

ظم٣م رواه أزمق داود وايمؼمَمذي فمـ ازمـ فم٣ٌمس أن  ،ويًتح٤م يمٌس ايمٌٝم٣مض َمـ ايمثٝم٣مب ،ؽمقداء

 -(وىمٖمٛمقا همٝمٜم٣م َمقسم٣مىمؿ ،هم١مهن٣م َمـ طمغم شمٝم٣مزم٘مؿ ،)ايمًٌقا َمـ شمٝم٣مزم٘مؿ ايمٌٝم٣مض وم٣مل: رؽمقل اهلل 
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 ًلفخ اخلغْت فهَ ادلنرب - عبثقبً
همٝمًٙمؿ فمعم احلّمقر فمٛمد صٔمقده زمتحٝم٥م ، ٣مريٛمٌٕمل يمٙمخْمٝم٤م أن يٗمػ فمعم اظمٛمػم وومٖم٥م ووم

أو ي٘مثر َمـ  ،ايمًالم فمٙمٝم٘مؿ ورمح٥م اهلل وزمرىم٣مسمف( وٓ ي٘مثر َمـ آيمتٖم٣مت يٚمٝمٛم٣مً وؾمامًٓ ) ؽمالماإل

وٓ ئمٛمل أن يٗمػ دون  ،ٕمغم يمزوم ختؾ زمقوم٣مر اخلْمٝم٤مزمٕن ىمثرة احلرىم٥م  9احلرىم٥م واإلؾم٣مرة زمٝمده

وأن ي٘مقن  ،٤م َم٣م يٗمتيض ضم٣مل اظمقومػزمؾ يتحرك هبدوء ويُمغم زمٝمده ضمً ،ل٣مضمراك ىم٣ميمتٚمث

وسمتٜمٝمٟم أؽمامع احلّمقر  ،وٓ يٌدأ ايم٘مالم ضمتك هتدأ ٞمٖمًف وسمً٘مـ صمقارضمف ،َمرسم٣مضم٣مً دم وومٖمتف

 -ٓؽمتٗم٣ٌمل َم٣م يٙمٗمك فمٙمٝمٜمؿ َمـ َمقافمظ

 صمبفخ اخلغْت - صبينبً
ودم جم٣مل اإلؾم٣مرد  ،يتٚمتع اخلْمٝم٤م زمٚم٘م٣مٞم٥م فمٙمٚمٝم٥م َمرَمقوم٥م دم ٞمٓمر اظمجتٚمع ايمذي ئمٝمش همٝمف

أ َمقومٖم٣ًم رهمٝمٔم٣ًم ئمد دم ٞمٓمر ايمٛم٣مس َمـ ضمقيمف َمقؽمقفم٥م فمٙمٚمٝم٥م ٓ ئمجزه صمقاب ف يتٌقّ وايمتقصمٝم

وايمًغمة  ،لؽمالَموايمٖم٘مر اإل ،طم٣مص٥م فمعم ٞمْم٣مق ايمٔمٙمقم ايمممفمٝم٥م ،فمـ أي ؽم٠مال خيْمر فمعم زم٣مل

ؾمؽ أن هذه ايمثٗم٥م ايمتل يٚمٛمحٜم٣م اظمجتٚمع يمٙمخْمٝم٤م  وٓ، وايمت٣مريخ وإدب ،ايمٛمٌقي٥م ايممميٖم٥م

وفمعم اخلْمٝم٤م واحل٣ميم٥م هذه أٓ خيٝم٤م  ، أداء َمٜمٚمتف ايمتقصمٝمٜمٝم٥م زمٛمج٣محأَمر إجي٣ميب ي٣ًمفمده فمعم

همٝمٔمٚمؾ صم٣مهدًا فمعم حتِمٝمؾ ايمٔمٙمقم واظمٔم٣مرف اظمتٛمقفم٥م يمٝمح٣مهمظ فمعم  ،ـمـ أزمٛم٣مء اظمجتٚمع همٝمف

 ،وإن أهؿ َم٣م جي٤م فمعم اخلْمٝم٤م أن يٖمٔمٙمف هق زمٛم٣مء ؾمخِمٝمتف ايمٔمٙمٚمٝم٥م ،َم٘م٣مٞمتف اظمرَمقوم٥م فمٛمدهؿ

وذيمؽ زم٣مٓؿمالع ايمدائؿ فمعم ؾمتك أٞمقاع  ،ؽمٝمع دائرة َمٔم٣مرهمفهمٝمًٔمك صم٣مهدًا يمتٛمقيع شمٗم٣مهمتف وسمق

وهذا ي٣ًمفمده فمعم  ،وَم٣م هق َمقصمقد همٝمْمٙمع فمعم ىمؾ صمديد ،ايمٔمٙمقم واظمٔم٣مرف َم٣م ؽمٙمػ َمٛمٜم٣م

هم١مذا سمٛم٣مول دم إضمدى طمْمٌف زمدفم٥م اإلحل٣مد وإٞم٘م٣مر وصمقد اهلل  ،إنمٛم٣مء أي َمقوقع يتٛم٣مويمف

هلؿ وصمقد اهلل زم٣مٕديم٥م  ويث٦ٌم ،فمٝم٥موايمْمٔمـ دم ايمديـ يًتْمٝمع أن يرد فمعم اظمٖمؼميـ زمٚمقوق

إذا ىم٣مٞمقا نمغم  ؿمم٣م جئمٙمٜم 9وإديم٥م ايمٔمٙمٚمٝم٥م ايمتل ئمتػموهن٣م أوشمؼ إديم٥م ،ايمٔمٗمٙمٝم٥م اظمٛمْمٗمٝم٥م

ـمالل اإليامن ويٛمٔمٚمقن زمرمح٥م إلم  همٝمٖمٝمئقن ،ويؼماصمٔمقن فمـ نمٝمٜمؿ ووالهلؿ ،َمٔم٣مٞمديـ يٛمدَمقن

 يمٙمخْمٝم٤م إٓ إذا ىم٣من َمْمٙمٔم٣ًم وَمتٖمٜمامً  وهذا ٓ يتٟمسمك ،همٝمًٔمدون دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة ،اهلل ايمقاؽمٔم٥م

وَمـ اظمحتؿ فمعم اخلْمٝم٤م أن  ،ن ايم٘مريؿ وايمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م ايممميٖم٥مإٓديم٥م اإلفمج٣مز ايمٔمٙمٚمل دم ايمٗمر

ويمٝم٘مـ فمعم  ،وإسمٗم٣من سمالوسمف ،ن ايم٘مريؿ وسمدزمر آي٣مسمفآأويمقي٣مت حتِمٝمٙمف ايمٔمٙمٚمل همٜمؿ ايمٗمريّمع دم 
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َم٣م يًتْمٝمع َمـ ؽمقر ايمٗمرآن ايم٘مريؿ  وأن حيٖمظ أومٍم ،يد أضمد ايمٔمٙمامء اظمتخِمِمكم وزم١مذاهمف

ويٙمؿ زمٔمٙمؿ اظمٛمْمؼ ويًتقفم٤م َم٣م دم فمٙمؿ ايمٛمٖمس  ،وآي٣مسمف َمع إضم٣مدي٧م ايمٛمٌقي٥م ايممميٖم٥م

وىمٙمام ىم٣من اخلْمٝم٤م واؽمع  ،وآصمتامع َمـ َمٔمٙمقَم٣مت وٞمٓمري٣مت سم٣ًمفمده فمعم ٞمج٣مح طمْمٌتف

خلْمٝم٤م زمٗمقة ونمزارة ايمٔمٙمؿ واظمٔمرهم٥م متد ا ،ايمٔمٙمؿ ىمثغم اظمٔمرهم٥م ىم٣من ٞمٖمٔمف أىمػم وفمْم٣مؤه أفمٓمؿ

واخلْمٝم٤م ايمٛم٣مصمح حي٣مهمظ فمعم اظمًتقى  ،دون سمردد أو ضمرج فايمثٗم٥م زمٛمٖمًف وآؽمتٚمرار دم ضمديث

ٕن فمجٙم٥م ايمٔمٙمؿ ٓ سمتقومػ  9وهذا يتْمٙم٤م َمٛمف فمدم آٞمٗمْم٣مع فمـ ؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ ـايمٔم٣مرم خلْمٌتٜم

وٓ  ،ايمٔمٙمقم واىمت٣ًمب اظمٔم٣مرف اجلديدةإلم  حيت٣مج :هم٣مخلْمٝم٤م إذن ،َم٣مداَم٦م احلٝم٣مة زم٣مومٝم٥م

وَمت٣مزمٔم٥م اظمْم٣ميمٔم٥م  ،وإطمذ فمٛمٜمؿ ،حٗمؼ ذيمؽ إٓ زم٣مظمْم٣ميمٔم٥م اظمًتٚمرة وضمّمقر جم٣ميمس ايمٔمٙمامءيت

دم اظمراصمع واظمِمٛمٖم٣مت ايم٘مػمى ايمتل أودع همٝمٜم٣م ىم٣ٌمر ايمٔمٙمامء طمالص٥م فمٙمٚمٜمؿ وفمِم٣مرة 

وٓ زمٟمس أن ي٘مقن َمٔمف دهمؼم وومٙمؿ يدون ىمؾ هم٘مرة سمٔمجٌف أو  ،سمٖم٘مغمهؿ دم اظم٣ميض واحل٣مض

 -ٚم٥م ومٝمٚم٥م أو ضم٣مدشم٥م همٝمٜم٣م فمػمة وفمٓم٥مرأي يرسم٣مح إيمٝمف أو ضم٘م

 أصش صمبفخ اخلغْت يف جنبؽو 0ربعقبً
إذا اسمًٔم٦م َمٔم٣مرف اخلْمٝم٤م وسمٛمقفم٦م شمٗم٣مهمتف ىم٣من سمٟمشمغم ىمالَمف دم ٞمٖمقس ؽم٣مَمٔمٝمف ومقي٣ًم َمـ 

 ،همٝمزداد ضمرصٜمؿ فمعم ؽمامفمف وَمت٣مزمٔم٥م طمْمٌف ،وَمـ صمٜم٥م أطمرى يُمٔمر احلّمقر زم٣ميمٖم٣مئدة ،صمٜم٥م

يمثٗمتٜمؿ زمٔمٙمٚمف وصحٝمح إضم٣مدي٧م ايمٛمٌقي٥م ايممميٖم٥م  همٝمٟمطمذون َمٛمف إضم٘م٣مم ايمٖمٗمٜمٝم٥م ايمدومٝمٗم٥م

 -وجيدوٞمف َمتٗمٛم٣مً يمتالوة ايمٗمرآن ايم٘مريؿ و٣مزمْم٣ًم حلٖمٓمف ٓ يٙمحـ دم ومراءسمف ،يمتٟمىمدهؿ َمـ همٜمٚمف هل٣م

وؾم٠مون  ؽمالموإذا سمٛم٣مول َمقوقفم٣مً يتِمؾ زمٗمّم٣مي٣م ايم٣ًمفم٥م ايمتل هل٣م فمالوم٥م زمٚمًتٗمٌؾ اإل

وايمُمقاهد َمـ ايمت٣مريخ وإضمداث  يقشمؼ أهم٘م٣مره زم٣مٕطم٣ٌمر ،اظمًٙمٚمكم سمٙمٗم٣مه فمٚمٝمؼ ايمٖمٜمؿ

ورصده يمٙمٚم٠ماَمرات ايممميرة  ،وَمقاىمٌتف يمٙمٗمّم٣مي٣م ايمدويمٝم٥م ،مم٣م يدل فمعم دوم٥م اؿمالفمف 9اظمٔم٣مسة

واظمًٙمٚمكم دم أرووم٥م ايمدول آؽمتٔمامري٥م ايم٘مػمى ايمتل سمٛمٖمذ زمدوره٣م  ؽمالم٣مك ود اإلايمتل حُت 

ويت٣مزمع  ،يمُمٜمري٥م وايمٝمقَمٝم٥ميمذا سمراه يٗمرأ ايمِمحػ واظمجالت إؽمٌقفمٝم٥م وا، خمْمْم٣مت ايمِمٜمٝمقٞمٝم٥م

وٓ ئمدم اخلْمٝم٤م ايمٛم٣مصمح  ،ايمٛمدوات وزمراَم٨م وضمقارات اظمحْم٣مت ايمٖمّم٣مئٝم٥م ايمٔمرزمٝم٥م وإصمٛمٌٝم٥م

 ،مم٣م يزيد همِم٣مضمتف زمٝم٣مٞم٣ًم وووقضم٣مً  9إؽمٙمقب إديب همتممق طمْمٌتف زمًحر ايمٌٝم٣من ومج٣مل ايمتٔمٌغم

 -أذه٣من اظمًتٚمٔمكم زمًٜمقيم٥م وين َمٗمروٞم٥م زم٣مإلفمج٣مب وآرسمٝم٣محإلم  همتِمؾ
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 خظبل اخلغْت اننبعؼ - فبششاً
 :يتِمػ اخلْمٝم٤م ايمٛم٣مصمح زمٔمدة صٖم٣مت

روى  ،وهق َمـ اخلِم٣مل احلٚمٝمدة ايمتل حيٌٜم٣م اهلل ورؽمقيمف ،هم٣محلٙمؿ ؽمٝمد إطمالق 0هىاحلِ -5

 اهلل امِمٙمتكم حيٌٜم)إن همٝمؽ خَلَ  :وم٣مل ٕؾم٨م فمٌد ايمٗمٝمس ازمـ فم٣ٌمس أن ايمٛمٌل  اإلَم٣مم َمًٙمؿ فمـ

ويتٗمٌؾ ايمٛمٗمد  ،ي٘مقن واؽمع ايمِمدر يتحٚمؾ صمٜم٣ميم٥م اجل٣مهٙمكم همالزمد يمٙمخْمٝم٤م أن(، ٙمؿ وإٞم٣مةاحلِ 

اخلْم٣مب ريض  وإشمر اظمُمٜمقر فمـ فمٚمر زمـ ()اظم٠مَمـ َمرآة أطمٝمف اٞمْمالوم٣مً َمـ هدي رؽمقل اهلل 

طمْمٌتف ؽمقاء إلم  صمٜم٦م يمٙمخْمٝم٤م َمالضمٓم٥مهم١مذا وُ ، فمٝمقيب( إرمَّ  َمرأ أهدىااهلل فمٛمف )رضمؿ اهلل 

أو ٞمحق ذيمؽ  ،أو ؿمقل اخلْم٥ٌم أو ومٌمه٣م ،ؽمٙمقبأو إ ،ىم٣مٞم٦م هذه اظمالضمٓم٥م سمتِمؾ زم٣مٕهم٘م٣مر

واحلؼ  ،احلؼإلم  صحٝمح٥م فم٣مد ٣مٞم٦متٗمٌٙمٜم٣م هم١مذا ىميهمٔمٙمٝمف أن  ،َمـ اظمالضمٓم٣مت ايمتل سمتِمؾ زم٣مخلْم٥ٌم

دون  ،وإن ىم٣مٞم٦م نمغم َمقوقفمٝم٥م ٞم٣مومش ص٣مضم٤م اظمالضمٓم٥م وأومٛمٔمف زمِمقاب طمْمٌتف ،أضمؼ أن يتٌع

وَمٜمام ىم٣من  ،٦م رسمٌتف دم اخلْم٣مزم٥مهمٚمٜمام فمٙم ،ٕن اخلْمٝم٤م إٞم٣ًمن نمغم َمٔمِمقم 9سمٔمِم٤م أو اٞمٖمٔم٣مل

احلؼ وضمًـ سمٙمٗمٝمف يمٙمٛمٗمد إلم  همٜمق َمٔمرض يمٙمخْمٟم همٌٔمقدسمف ،فمٙمٚمف نمزيرًا وضم٘مٚمٝم٣ًم وهمِمٝمح٣مً 

 -وؽمٚمق طمٙمٗمف دم سمٗمٌٙمف ئمْمل ومدوة ضمًٛمف زم٣محلٙمؿ واخلٙمؼ احلًـ

 ،همال يتٔم٣ملم زمٔمٙمٚمف، طمٙمؼ َمْمٙمقب َمـ ىمؾ َمًٙمؿ فم٣مَم٥م وَمـ اخلْمٝم٤م طم٣مص٥م 0انزٌاضـ -3

زمؾ خيتٙمط  ،ف وضمًـ إيمٗم٣مئف أو زمٚمٜم٣مزم٥م ايمٛم٣مس يمف وسمقومغمهؿ يمُمخِمفأو يت٣ٌمهك زمجقدة طمْمٌت

وئًمك دم ضمؾ َمُم٣مىمٙمٜمؿ وإصالح ذات  ،زمجٚمٝمع أزمٛم٣مء جمتٚمٔمف ويُم٣مرىمٜمؿ أهمراضمٜمؿ وأضمزاهنؿ

إن ىم٣من َم٠مَمٛم٣ًم  ،همٜمق إب وإخ واظمريب واظمتقاوع َمرهمقع ايمدرصم٥م فمٛمد اهلل وايمٛم٣مس ،زمٝمٛمٜمؿ

وَم٣م زاد اهلل فمٌدًا زمٔمٖمق إٓ  ،َم٣م ٞمٗمِم٦م صدوم٥م َمـ َم٣مل) :أٞمف وم٣مل - روي فمـ رؽمقل اهلل ٣مً ص٣مدوم

 ،وَم٣م سمقاوع أضمد هلل إٓ رهمٔمف( وايمتقاوع ٓ ئمٛمل أن يتخعم اخلْمٝم٤م فمـ رزاٞمتف وووم٣مره ،فمزاً 

 -َمٛمف ٓزمدوهق أَمر  ،همٜمذا َمـ اسمزان ايمُمخِمٝم٥م

 اننبطً احلْبح اخلغْت ًلضبّب - ؽبدُ فبشش
ويمٝمس  ،فمٙمٝمف أن يٟمطمذ دور اظمِمٙمح فمٛمد سمدطمؾ اخلْمٝم٤م دم طمِمقَم٣مت ايمٛم٣مس وطمالهم٣مهتؿ

إٓ إذا ىم٣من ايمٓمٙمؿ زمٝمٛم٣ًم همغمدع ايمٓم٣مَل زم٣ميمٛمِمح وايمتخقيػ َمـ  ،وذيمؽ أضمٖمظ ظم٘م٣مٞمتف ،دور ايمٗم٣ميض

 ،همٙمٙمٗمّم٣مء اطمتِم٣مصف، ٕٞمف إن ؽمٙمؽ َمًٙمؽ ايمٗم٣ميض أوومع ٞمٖمًف دم ضمرج َمع ايمٛم٣مس 9اهلل
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ء دم رؽم٣ميم٥م ايمٗمّم٣مء همٗمد صم٣م ،ضمتك دم جم٣مل ايمٗمّم٣مء ي٘مقن اإلصالح هق اهلدف ،ويمإلصالح جم٣ميمف

 (ردوا اخلِمقم ىمل يِمْمٙمحقا) :أيب َمقؽمك إؾمٔمري زمٗمقيمفإلم  ايمتل أرؽمٙمٜم٣م اخلٙمٝمٖم٥م ايمٖم٣مروق

وآؽمتٚمرار دم ؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ  ،مم٣م ي٣ًمفمده فمعم أداء رؽم٣ميمتف ايمرزم٣مٞمٝم٥م 9وزمذيمؽ ي٘م٤ًم شمٗم٥م جمتٚمٔمف

ٙمف ٞم٣مهٝمؽ فمـ يمٙمخْمٝم٤م أن يًٙمؽ ؽمٌٝم الزمدهم (وومؾ ريب زدين فمٙمامً ) :وم٣مل سمٔم٣ملم ،هق َمٛمٜم٨م ايمٔمٙمامء

 ،٘مؿ َمـ طمْم٣ٌمء يٖمُمٙمقن دم َمٜمٚمتٜمؿهم ،حتّمغم وزمح٧مإلم  َمقوقفم٣مت اخلْمٝم٤م ايمتل حتت٣مج

همؼمى َم٣ًمصمدهؿ سمُم٘مق  ،ووح٣ميم٥م فمٙمٚمٜمؿ ،تٚمٙمٚمؾ ايم٣ًمَمع َمـ سم٘مرارهؿ وؽمْمحٝم٥م أهم٘م٣مرهؿيو

وَم٣م ذاك إٓ ٕن اخلْمٝم٤م يتٔمٙمؿ  ،زمٝمٛمام جتد َم٣ًمصمد أطمرى َم٘متٓم٥م زم٣مظمِمٙمكم ،َمـ ومٙم٥م فمدد اظمِمٙمكم

ومم٣م يرهمع َم٘م٣مٞم٥م  ،همٜمق ي٠مدي أَم٣مٞم٥م ايمدفمقة فمعم َمٛمػم رؽمقل اهلل  ،ويًٜمر ويٛمٗم٤م ويٌح٧م

: )ازهد زمام دم أيدي وم٣مل ، اخلْمٝم٤م فمٛمد اظمًٙمٚمكم زهده دم أَمقاهلؿ وَمت٣مفمٜمؿ زمٔمزة ٞمٖمس

إذ َمـ اظم٠مؽمػ أن زمٔمض  9همال يٛمٌٕمل يمٙمخْمٝم٤م أن ئمٝمش أؽمغم ايمقٓئؿ (ايمٛم٣مس حيٌٌؽ ايمٛم٣مس

ايمٛمٖمس ضمتك أصٌح ايمٛم٣مس يتٛمدرون دم أرهمع َمًتقى  ايمُمٝمقخ ٓ ئمْمل صقرة ضمًٛم٥م فمـ فمٖم٥م

 ؽمالمهم٣مإل ،ومم٣م يتِمؾ زمٚمٜمٚم٥م اخلْمٝم٤م أٓ يتٔمِم٤م يمرأي أو ؿمريٗم٥م أو َمذه٤م اطمت٣مره ،َمـ ذيمؽ

همٗمد يًٟمل ؾمخص ؽم٠مآً فمـ َمًٟميم٥م ٓ جيد  ،أوؽمع َمـ أن ٞمحده زمام ٞمخت٣مره َمـ آراء وَمٛم٣مه٨م

ٝم٥م ىمٙمٜم٣م َمـ ؽمالَماظمذاه٤م اإل ٕن 9اخلْمٝم٤م صمقاهب٣م دم َمذهٌف همٙمٝمٔمْمف اجلقاب َمـ َمذه٤م آطمر

وأن يٓمٜمر زمٚمٓمٜمر ٓئؼ زمٚم٘م٣مٞمتف  ،أن يٙمحٓمف الزمدوأَم٣م فمـ َمٓمٜمر اخلْمٝم٤م هم ،َمُم٘م٣مة واضمدة

 -وم٣مل سمٔم٣ملم:)ي٣م زمٛمل آدم طمذوا زيٛمت٘مؿ فمٛمد ىمؾ َمًجد( ،ايمٔمٙمٚمٝم٥م ايمديٛمٝم٥م

فمـ ايمػماء زمـ  -وايمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م ايممميٖم٥م ضم٣مهمٙم٥م زم٣ميمتقصمٝمٜم٣مت دم جم٣مل ايمٛمٓم٣مهم٥م وضمًـ اظمٓمٜمر

 -وومد رأيتف دم ضمٙم٥م محراء َم٣م رأي٦م ؾمٝمئ٣ًم ومط أضمًـ َمٛمف ،َمرزمقفم٣مً  ىم٣من رؽمقل اهلل  :وم٣ملفم٣مزب 

 -)إن اهلل مجٝمؾ وحي٤م اجلامل( :دم ضمدي٧م رواه اإلَم٣مم َمًٙمؿ َمتٖمؼ فمٙمٝمف ووم٣مل 

وسمٙمٗمك دم احلٖمالت واظمٛم٣مؽم٣ٌمت وسمتقصمف ٞمحق َمقوقع احلٖمؾ اخلغبّخ احلفهْخ0  -ة

 -(ايمتٔمزي٥م زمٚمقت فمزيز ,ايمتٜمٛمئ٥م  ,ٙمقك طمْم٣مزم٣مت ايمزفمامء واظم) َمث٣مل: ،اظمْمٙمقب
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 انجبة انغبدط
 انفظم انضبنش

 ادلمبيخ رقشّفيب ًفنبطشىب ًخظبئظيب

 رقشّفيب0 0أًالً
إصؾ دم اظمٗم٣مَم٥م أهن٣م اؽمؿ َم٘م٣من َمـ أوم٣مم، شمؿ أؿمٙمٗم٦م فمعم  0انزقشّف انهغٌُ - 5

 اظمجٙمس، همٗمٝمؾ: َمٗم٣مَم٣مت ايمٛم٣مس، أي جم٣ميمًٜمؿ ايمتل يتحدشمقن همٝمٜم٣م ويت٣ًمَمرون-

 شمؿ أصٌح٦م سمْمٙمؼ فمعم احلدي٧م ايمذي يدور دم جم٣ميمس ايمًٚمر َمـ زم٣مب اظمج٣مز اظمرؽمؾ-

أَم٣م اظمٗم٣مَم٣مت دم اصْمالح إدزم٣مء همٜمل ضم٘م٣مي٣مت ومِمغمة،  0انزقشّف االطغالؽِ - 3

سمُمتٚمؾ ىمؾ واضمدة َمٛمٜم٣م فمعم ضم٣مدشم٥م يمٌْمؾ اظمٗم٣مَم٣مت، يروَي٣م فمٛمف راٍو َمٔمكم، ويٕمٙم٤م فمعم أؽمٙمقهب٣م 

هن٣م ضم٘م٣مي٥م ومِمغمة، سمٗمقم فمعم احلقار زمكم أأي  -ظ أو ؿمرف وَمٙمحايمًجع وايمٌديع، وسمٛمتٜمل زمٚمقافم

واظمٗم٣مَم٣مت سمٔمتػم َمـ ايمٌذور إولم يمٙمٗمِم٥م فمٛمد ايمٔمرب، وإن َل سمتحٗمؼ  زمْمؾ اظمٗم٣مَم٣مت وراوَي٣م-

 همٝمٜم٣م ىمؾ ايممموط ايمٖمٛمٝم٥م يمٙمٗمِم٥م-

٥م َمـ ايمٛم٣مس جيتٚمٔمقن دم جمٙمس إن اظمٗم٣مَم٥م سمٔمٛمل اظمجٙمس، وايم٣ًمدة، ويٗم٣مل يمٙمجامفم :ويٗم٣مل

 ذيمؽ، وَمٗم٣مَم٣مت ايمٛم٣مس: جم٣ميمًٜمؿ-ىم ٥مَمٗم٣مَم

 وذيمؽ إذ يٗمقل: ،زمٚمٔمٛمك اجلامفم٥م َمـ ايمٛم٣مس وومد اؽمتٔمٚمؾ يمٌٝمد زمـ رزمٝمٔم٥م ايم٘مٙمٚم٥م

ــــٟمهنؿ ــــ٣مب ىم ــــ٤ِم ايمروم ــــ٥ٍم نُمْٙم  وَمٗم٣مَم

 

ـ  يمــــدى زمــــ٣مب احلِمــــغم ومٝمــــ٣مم   صِمــــ

 يمٕمالظ ايمروم٣مب وإفمٛم٣مق(ا :ب سمٔمٛمل)ونمٙم٤م ايمروم٣م 

 واؽمتٔمٚمٙمٜم٣م زهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمك زمٚمٔمٛمك ايم٣ًمدة دم ومقيمف:

ـــٝمٜمؿ َم ـــقهٜمؿوهم ـــ٣من وصم ـــ٣مت ضمً  ٗم٣مَم

 

ــــؾ  ــــقل وايمٖمٔم ــــ٣م ايمٗم ــــ٥م يٛمت٣مهب  وأٞمدي

دم اجل٣مهٙمٝم٥م، شمؿ سمْمقر هذا اظمٖمٜمقم ضمتك أصٌح٦م سمٔمٛمل  "اظمٗم٣مَم٥م"وه٘مذا ىم٣من َمٖمٜمقم  

ٕهن٣م  9وؽمٚمٝم٦م إضمدوشم٥م َمـ ايم٘مالم َمٗم٣مَم٥م"يٗمقل ايمٗمٙمٗمُمٛمدي:  -"إضمدوشم٥م َمـ ايم٘مالم"

 -"سمذىمر دم جمٙمس واضمد جيتٚمع همٝمف اجلامفم٥م َمـ ايمٛم٣مس يمًامفمٜم٣م
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 0فنبطش ادلمبيخ - صبَْبً
 اظمٗمدَم٥م , 5

 اظمقوقع , 1

 ايمٔمٗمدة , 2

 احلؾ , 3

 0خظبئض ادلمبيخ - صبنضبً

 :زمام يقم سمتٚمٝمز اظمٗم٣مَم٥م

 وايمتزام سم٣مم زم٣ميمًجع(- ،وؿم٣ٌمق ،أؽمٙمقب اظمٗم٣مَم٣مت ممٙمقء زم٣ميمِمٛم٣مفم٥م ايمٙمٖمٓمٝم٥م َمـ )صمٛم٣مس , 5

 سمٕمٙم٤م فمعم أيمٖم٣مـمٜم٣م ايمٕمرازم٥م- , 1

 ظ-َمٙمٝمئ٥م زم٣ميمٗمِمص واحل٘مؿ واظمقافم , 2

خيت٣مر ىم٣مسم٤م اظمٗم٣مَم٣مت ظمٗم٣مَم٣مسمف زمْماًل سمدور ضمقادث اظمٗم٣مَم٣مت ضمقيمف، وراوي٥م يروي سمٙمؽ  , 3

ًك زمـ إضمداث- همٌْمؾ َمٗم٣مَم٣مت زمديع ايمزَم٣من اهلٚمداين أزمق ايمٖمتح اإلؽم٘مٛمدري، وراوَي٣م فمٝم

 وه٘مذا- ،ْمؾ َمٗم٣مَم٣مت احلريري أزمق زيد ايمنوصمل، وراوَي٣م احل٣مرث زمـ مه٣ممزمهُم٣مم- و

 سمٔمٙمٝمٚمٝم٥م، همٔمٛمدَم٣م حيٖمٓمٜم٣م ؾمداة إدب هم١مهن٣م سمزودهؿ زمذطمغمة يمٕمقي٥م َمٖمٝمدة-يمٙمٚمٗم٣مَم٣مت هم٣مئدة  , 4

 يدور أنمٙمٌٜم٣م فمعم آضمتٝم٣مل وايمْمقاف زم٣ميمٌٙمدان جلٙم٤م ايمرزق- , 5

 0ربسّ  ادلمبيبد - ساثقبً

يٗم٣مل: إن أول َمـ أٞمُمٟم اظمٗم٣مَم٣مت دم إدب ايمٔمريب هق ايمٔم٣مَل ايمٙمٕمقي أزمق زم٘مر زمـ دريد )اظمتقذم 

ىم٣مٞم٦م هل إصؾ يمٖمـ اظمٗم٣مَم٣مت، ويم٘مـ َمٗم٣مَم٣مسمف نمغم  ،ت٤م أرزمٔمكم َمٗم٣مَم٥مهـ(، همٗمد ىم 215فم٣مم 

هـ(، هم٘مت٤م فمددًا َمـ  284شمؿ صم٣مء زمٔمده ايمٔم٣مَل ايمٙمٕمقي أمحد زمـ هم٣مرس )اظمتقذم فم٣مم ، ٣مَمٔمروهم٥م يمٛم

شمؿ صم٣مء زمٔمده زمديع ايمزَم٣من اهلٚمذاين، وىمت٤م َمٗم٣مَم٣مسمف اظمُمٜمقرة، وومد سمٟمشمر همٝمٜم٣م  اظمٗم٣مَم٣مت أيّم٣ًم-

 ايمرائد احلٗمٝمٗمل يمٙمٚمٗم٣مَم٣مت دم إدب ايمٔمريب، ايمزَم٣من ٝمف- وئمتػم زمديعزم٣مزمـ هم٣مرس ضمٝم٧م درس فمٙم

ص٣مضم٤م اظمٗم٣مَم٣مت  ياحلرير ؿ أزمق حمٚمد ايمٗم٣مؽمؿ زمـ فمقمأؾمٜمره، شمؿ صم٣مء زمٔمده ىمت٣مب ىمثغمون

شمؿ ىمثر ىمت٣مب اظمٗم٣مَم٣مت ىم٣ميمزخمممي ايمٔم٣مَل ايمٙمٕمقي اظمٖمن، وومد  اظمُمٜمقرة زمٚمٗم٣مَم٣مت احلريري،
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هـ(،  427ؾمؼمىمقين ايمنومًْمل إٞمديمز )سمقدم فم٣مم إؽمٚمك َمٗم٣مَم٣مسمف )أؿمقاق ايمذه٤م(، وازمـ 

ص٣مضم٤م اظمٗم٣مَم٣مت ايمنومًْمٝم٥م، وزمْمٙمٜم٣م اظمٛمذر زمـ مح٣مم، وراوَي٣م ايم٣ًمئ٤م زمـ مت٣مم، وَمٗم٣مَم٣مت 

زمـ هُم٣مم، وٞم٣مصٝمػ اودم ايمٔمٌم احلدي٧م أٞمُمٟم حمٚمد اظمقيٙمحل ضمدي٧م فمٝمًك  اإلَم٣مم ايمًٝمقؿمل-

 ---"جمٚمع ايمٌحريـ" لايمٝم٣مزصم

إدب ايمٔمريب َمـ إدب ايمٖم٣مرد- إلم  ن اظمٗم٣مَم٣مت ومد اٞمتٗمٙم٦موومد وم٣مل زمٔمض ايم٣ٌمضمثكم: إ

وهذا ايمرأي نمغم ؽمٙمٝمؿ، هم١من اظمٗم٣مَم٣مت همـ فمريب ايمٛمُمٟمة، هم٣مٕدب ايمٖم٣مرد َمتٟمشمر دم َمٗم٣مَم٣مسمف 

 -زم٣مٕدب ايمٔمريب
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 انجبة انغبدط

 انفظم انشاثـ
 انزٌلْقبد

و جلامفم٥م أ ،أو ىمٙمٚم٥م وصمٝمزة سمرؽمؾ يمُمخص ،ٞمثري٥م سم٘مقن فمعم ؾم٘مؾ رؽم٣ميم٥م ومِمغمة هل ومْمع

أو  ،إدزمٝم٥م يقصمز همٝمٜم٣م َمرؽمٙمٜم٣م َم٣م يريد سمقصٝمٙمف َمـ هم٘مرة أو ،َمـ أصح٣مب اظم٘م٣مٞم٥م ايمًٝم٣مؽمٝم٥م

 زمحٝم٧م يًتقفم٤م اظمرؽمؾ إيمٝمف َم٣م يريد اظمرؽمؾ- ،أو ومّمٝم٥م ،ضم٘مٚم٥م

يمٙمتقصمٝمف وسمٌميػ  َم٣م يتخذه٣م اخلٙمٝمٖم٥م ؽم٣مزمٗم٣مً  وايمتقومٝمٔم٣مت أؾمٌف زمٗمرارات َمقصمزة نم٣ميم٣ٌمً 

ويمق سمٟمَمٙمٛم٣م دم هذه ايمتقومٝمٔم٣مت  ،حل٘مؿ وضمٝم٣مة ايمٛم٣مسوهل ذات هدف وـمٝمٖمل يتِمؾ زم٣م ،إَمقر

 :ايمتقومٝمٔم٣مت هذه وَمـ (-قيرايمتِم ,ايمًجع  ,ايمتقازن  ,ايمؼمادف )تٌكم يمٛم٣م أهن٣م سمٗمقم فمعم يم

 -همتٟمه٤م يمٖمراق ايمًالَم٥م ،ـ ايمٔم٣مَم٥مشمؿ طمرصم٦م فم ،فمتٌٛم٣مكٟمؾم٘مٝمٛم٣مك وفمت٦ٌم همٟمؾم٘مقت هم ,5

 -هم١مَم٣م فمديم٦م وإَم٣م افمتزيم٦م ،ومد ىمثر ؾم٣مىمقك وومؾ ؾم٣مىمروك ,1

 -هم١مذا أسم٣مك ىمت٣ميب هذا هم٣مفمتٚمد فمعم أَيام ؾمئ٦م ،وسم٠مطمر أطمرى راك سمٗمدم رصمالً أ ,2

 -يمق فمديم٦م َل يُمٕمٌقا ويمق وهمٝم٦م َل يٛمٜمٌقا ,3

 احلؼ أولم زمٛم٣م وايمٔمدل زمٕمٝمتٛم٣م- ,4

 :وَمـ ذوؿمٜم٣م

 اإلجي٣مز- , 5

 )زمالنم٥م َم٣م يرؽمؾ(- ايمٌٙمقغ , 1

 ذيمؽ- ًتخٙمِم٥م َمـاحل٘مٚم٥م اظم , 2

 ،ايمتٟمشمغم كَمـ ايمتقومٝمع ايمذي هق زمٚمٔمٛم ري َُمُمتؼ دم ايمٙمٕم٥مهمـ أديب ٞمث 0انزٌلْقبد األدثْخ -أ

إحل٣مق رء همٝمف زمٔمد ايمٖمراغ َمٛمف، وومٝمؾ: أن جيٚمؾ ايم٘م٣مسم٤م زمكم سمّم٣مفمٝمػ ؽمْمقر ايم٘مت٣مب َمٗم٣مصد و

أو ورم إَمر دم أؽمٖمؾ ايم٘مت٤م  ،ىمالم زمٙمٝمغ َمقصمز ي٘متٌف اخلٙمٝمٖم٥مهمٜمق  احل٣مصم٥م وحيذف ايمٖمّمقل-

أو  ،ؿمٙم٤م إزمداء ايمرأي دم أَمر َمـ أَمقر ايمٔم٣مَم٥مأو  ،أو رصم٣مء ،ايمقاردة إيمٝمف اظمتّمٚمٛم٥م يمُم٘مقى

ىم٣مسم٤م ايمديقان  ف احل٣مىمؿ ٞمٖمًف أو يٚمٙمٝمف إَمالء فمعمرأي أو سمٔمٙمٝمؼ أو سمٔمٗمٝم٤م ي٘متٌإٞمف  اخل٣مص٥م-
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وَمٓم٣مَل، أو أطم٣ٌمر أو زمريد وارد  ىوَمـ ؾم٘م٣مو ،َم٣م ئمرض فمٙمٝمف َمـ ؾم٠مون ايمدويم٥م سمٔمٙمٝمٗم٣مً فمعم

زمٚمٖمٜمقَمف ش ايمتقومٝمع»ايمقٓة ضم٣مَمٙم٥م هذا إلم  ٥ميمتقه َمـ ايمقٓة دم خمتٙمػ أٞمح٣مء ايمٌالد- شمؿ سمرد شم٣مٞمٝم

 َم٣م ورد إيمٝمف َمـ زمريد َم٘متقب- هل رأي اظم٠ًمول وسمٔمٙمٝمٗمف فمعم ,فم٣ٌمرة خمتٌمة , إديب

 فمٜمد اخلٙمٖم٣مء دم دم ـمؾ اٞمتُم٣مر ايم٘مت٣مزم٥م وسمٛمٓمٝمؿ ايمدواويـ احل٘مقَمٝم٥مهذا ايمٖمـ ٞمُمٟم  وومد

إلم  ٙمٖم٣مء وإَمراء وايمقٓةضمٝم٧م اوْمر اخل ،ٝم٥مؽمالَماؽمتدفم٣مه٣م اسم٣ًمع ايمدويم٥م اإل ايمراؾمديـ فمٛمدَم٣م

فمٛم٣مي٥م اخلٙمٖم٣مء وايمًالؿمكم  ذيمؽايم٘مت٣مزم٥م زمرأَيؿ َم٣م يرهمع إيمٝمٜمؿ َمـ َمٓم٣مَل وَمْم٣ميم٤م- ومم٣م ؽم٣مفمد فمعم 

وىم٣من هذا ايمديقان يٙمٗمك ايمٔمٛم٣مي٥م  ،َمراء زم١مٞمُم٣مء َم٣م يًٚمك دم ذيمؽ ايمٔمٜمد زمديقان اإلٞمُم٣مءإو

 ،يمٔم٣ٌمؽمٝمقن زمٖمـ ايمتقومٝمٔم٣متا لٛمشمؿ فمُ  ،شمؿ اٞمتمم دم ايمٔمٌم إَمقي -ايم٘م٣مَمٙم٥م َمـ رصم٣مل ايمٌالط

 شمؿ ،وىمذيمؽ أزمدع إٞمديمًٝمقن دم هذا ايمٖمـ ،وأزمدفمقا همٝمف وهلؿ سمقومٝمٔم٣مت َمُمٜمقرة وحمٖمقـم٥م

أو  ،َمـ آي٥م ومرآٞمٝم٥م ىمثر َم٣م ىم٣من اومت٣ٌمؽم٣مً أخيتٖمل- وايمتقومٔم٣مت  ؤمػ هذا ايمٖمـ زمٔمد ذيمؽ ضمتك ىم٣مد

 ،٘متقزم٥مردود وأصمقزم٥م َمً٘متف َم ، إهن٣مأو ضم٘مٚم٥م َمٔمؼمف هب٣م ،أو َمثؾ َمُمٜمقر ،ضمدي٧م ذيػ

 ويُمؼمط همٝمٜم٣م أن سم٘مقن زمٙمٝمٕم٥م َمقصمزة واوح٥م ايمدٓيم٥م فمعم اظمراد-

َل ئمرف فمرب و دم ضمّمـ ايم٘مت٣مزم٥م، وارسمٌط هب٣م،هذا ايمٖمـ ٞمُمٟم َشأح فٍ انزٌلْقبد0  -ة

ٕن ايم٘مت٣مزم٥م أيّم٣ًم َل  9ىمذيمؽ َل سُمٔمرف ايمتقومٝمٔم٣مت دم فمٜمد ايمرؽمقل  ،٥ماجل٣مهٙمٝم٥م ايمتقومٝمٔم٣مت إدزمٝم

ايمتقومٝمٔم٣مت إدزمٝم٥م داطمؾ َم٣م يًٚمك زمديقان اإلٞمُم٣مء أن طمِمف اظم٠مرخ وزمٙمغ َمـ أمهٝم٥م ، سم٘مـ ؾم٣مئٔم٥م

وهمٝمف يممح رسم٤م  ,اظمِمْمٙمح ايممميػ  ,همّمؾ اهلل ايمٔمٚمري زم٘مت٣مب ىم٣مَمؾ ؽمامه  ,اظمٌمي 

ايمًٙمْم٣من- ضمٝم٧م ىم٣من إلم  وىمٝمٖمٝم٥م ايمتقومٝمع فمعم ايمرؽم٣مئؾ ايمقاردة ،اظم٘م٣مسم٣ٌمت ايمًٙمْم٣مٞمٝم٥م وإصمراءاهت٣م

وفمعم يده زمٙمٕم٦م ذروهت٣م َمـ  ،ٓمؿ أي٣مم سمقيمٝمف ديقان اإلٞمُم٣مءىمػم ايمٖمّمؾ دم جتديد هذه ايمٛمأ ييمٙمٔمٚمر

دم َمقؽمقفمتف  يأزمق ايمٔم٣ٌمس ايمٗمٙمٗمُمٛمد ,آهمتٛم٣من وايمتٛم٣مؽمؼ وايمدوم٥م- ىمام طمص هذا ايمٖمـ ايمٌديع 

وَم٣م سمٗمتّمٝمف َمـ  ،زمرؽم٣ميم٥م َمقصمزة زمكم همٝمٜم٣م َم٣م حيت٣مج إيمٝمف َمقومع اإلٞمُم٣مء َمـ اظمقادش كفمُمصٌح إ»

 ،٣مء وإَمراء يقومٔمقن فمعم ايمرؽم٣مئؾ واظمٔم٣مَمالت زمٟمٞمٖمًٜمؿأصقل ورؽمقم وأؽم٣ميمٝم٤م- وومد ىم٣من اخلٙمٖم

 :أو يًتٔمٝمٛمقن زمٔمدد َمـ ايم٘مت٣مب ايمٗم٣مدريـ فمعم ايم٘مت٣مزم٥م ايمٖمٛمٝم٥م ايمرائٔم٥م- يٗمقل ازمـ طمٙمدون دم ذيمؽ

 ،وهق أن جيٙمس ايم٘م٣مسم٤م زمكم يد ايمًٙمْم٣من دم جم٣ميمس ضم٘مٚم٥م وهمِمٙمف :وَمـ طمْمط ايم٘مت٣مزم٥م ايمتقومٝمع»

، زمٙمٕمفأوايمٖمِمؾ زمام سمٙمٗم٣مه َمـ ايمًٙمْم٣من زمٟموصمز يمٖمظ و ،ويقومع فمعم ايمٗمِمص اظمرهمقفم٥م إيمٝمف أضم٘م٣مَمٜم٣م

 ،وإَم٣م أن حيذو ايم٘م٣مسم٤م فمعم َمث٣مهل٣م دم ؽمجؾ ي٘مقن زمٝمد ص٣مضم٤م ايمٗمِم٥م ،هم١مَم٣م أن سمِمدر ىمذيمؽ

وَمـ أومدم َم٣م فمرف َمـ هذا ايمٖمـ َم٣م ش- فم٣مرو٥م ومقيف َمـ ايمٌالنم٥م يًتٗمؿ هب٣م سمقومٝمٔمفإلم  وحيت٣مج اظمقومع
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همٗمد ىمت٤م  -دم سمقومٝمٔمف فمعم رؽم٣ميم٥م طم٣ميمد زمـ ايمقيمٝمد ,أزمق زم٘مر ايمِمديؼ  ,صم٣مء فمـ اخلٙمٝمٖم٥م ايمراؾمد 

وىمٝمػ سم٘مقن هم٘مت٤م يمف أزمق زم٘مر  ،زم٘مر ايمِمديؼ يًتُمغمه دم أَمر احلرب أيبإلم  اهلل فمٛمف طم٣ميمد ريض

َمـ طم٣ميمد زمـ  ويٌدو أن َمثؾ هذا ايمتقومٝمع يمٗمل اؽمتح٣ًمٞم٣مً ، شاضمرص فمعم اظمقت سمقه٤م يمؽ احلٝم٣مة»

 هن َمـ زمٔمدوضمتك ضم٣مول ايم٘مثغم ،طمػم هذا ايمتقومٝمع ٞمتمماهمٟمَمر زم١مذافمتف زمكم اجلٛمد و فايمقيمٝمد ورصم٣ميم

شمؿ ؾم٣مفم٦م ايمتقومٝمٔم٣مت دم فمٜمد فمٚمر وفمثامن  ايمًغم فمعم َمٛمقايمف هم٘م٣من ذيمؽ زمداي٥م هلذا ايمٖمـ اجلٚمٝمؾ-؟

وفمقم ريض اهلل فمٛمٜمؿ، يمُمٝمقع ايم٘مت٣مزم٥م، واَمتد هذا ايمُمٝمقع زمِمقرة أوؽمع دم فمٌم زمٛمل أَمٝم٥م، أَم٣م دم 

ٝم٥م وسمٔمدد أنمراوٜم٣م، وضمٙمقهل٣م حمؾ اخلْم٣مزم٥م دم ىمثغم َمـ وَمع ازده٣مر ايم٘مت٣مزم٥م ايمٖمٛم ،ايمٔمٌم ايمٔم٣ٌمد

وسمٌح٧م  ،حترص فمٙمٝمف ،ؾم٠مون ايمدويم٥م وومّم٣مي٣مه٣م، همٟمصٌح ايم٘م٣مسم٤م ايمٌٙمٝمغ َمْمٙم٣ًٌم َمـ َمْم٣ميم٤م ايمدويم٥م

ره٣م فمٛمف يمتًٛمد إيمٝمف فمٚمؾ حترير اظم٘م٣مسم٣ٌمت، وحتٌغم ايمرؽم٣مئؾ دم دواويٛمٜم٣م ايمتل سمٔمددت ٞمتٝمج٥م ٓؽمتٌح٣م

ٝم٥م ايم٘مثغمة اظمت٣ٌمفمدة، وأصٌح ٓ ؽمالَمخلراج َمـ ايمقٓي٣مت اإلَمـ ا كواسم٣ًمع ٞمْم٣مومٜم٣م، وىمثرة َم٣م جيٌ

ايمذيـ ٞمٌٕمقا  ,ىم٣ميمػماَم٘م٥م , زم٣ميمقزارة إٓ ذوو إومالم ايمًٝم٣ميم٥م َمـ ايمُ٘مت٣مب وايمٌٙمٕم٣مء اظمؼمؽمٙمكم، كحيٓم

ديقان ايمتقومٝمٔم٣مت، ؽمّٚمل  ٣مً طم٣مص ٣مً وومد أٞمُمٟم ايمٔم٣ٌمؽمٝمقن يمٙمتقومٝمٔم٣مت ديقاٞم، دم ىمت٣مزم٥م ايمتقومٝمٔم٣مت

ممـ اؽمتْم٣مرت ؾمٜمرهتؿ دم أهم٣مق وفمرهمقا زمٌالنم٥م  ،ٙمٕم٣مء إدزم٣مء وايم٘مت٣مبزمإلم  ؽمٛمد ايمٔمٚمؾ همٝمفأو

واظمٔمرهم٥م زمٚمٗم٣مصد إضم٘م٣مم وسمقصمٝمف ايمٗمّم٣مي٣م- يٗمقل  ،ايمٗمقل، وؾمدة ايمٔم٣مرو٥م، وضمًـ ايمتٟمين يمألَمقر

وافمٙمؿ أن ص٣مضم٤م هذه اخلْم٥م ٓزمد أن يتخغم َمـ أرهمع ؿمٌٗم٣مت ايمٛم٣مس، »ازمـ طمٙمدون دم ذيمؽ: 

وىم٣من يمٙمتقومٝمٔم٣مت ايمٌٙمٝمٕم٥م اظمقصمزة - شوزي٣مدة ايمٔمٙمؿ وفم٣مرو٥م ايمٌالنم٥موأهؾ اظمروءة واحلُمٚم٥م َمٛمٜمؿ، 

ت٣ٌمديمقهن٣م وحيٖمٓمقهن٣م، رواج فمٛمد ٞم٣مؾمئ٥م ايمُ٘مت٣مب وؿمالب إدب، همٟمومٌٙمقا فمٙمٝمٜم٣م يٛمٗمٙمقهن٣م وي

 هن٣م ىم٣مٞم٦م سم٣ٌمع ىمؾ ومِم٥م َمٛمٜم٣م زمديٛم٣مر-إضمتك ومٝمؾ:  ،َمٛمقاهل٣م ويٛمًجقن فمعم

وإٞمام  ،ًي٘مقن سمقومٝمٔم٣ًم أدزمٝم٣ميمٝمس ىمؾ سمقومٝمع يِمٙمح أن يٌاطفبد انزٌلْـ األدث0ِ  -ط

 يُمؼمط دم ايمتقومٝمع يم٘مل ي٘مقن ىمذيمؽ ايممموط ايمت٣ميمٝم٥م:

 جي٣مز: أن سم٘مقن أيمٖم٣مـمف ومٙمٝمٙم٥م َمٔمدودة سمدل فمعم اظمٔمٛمل ايمٕمزير-اإل ,5

 أن ي٘مقن ايمتقومٝمع َمٛم٣مؽم٣ًٌم يمٙمح٣ميم٥م ايمتل ومٝمؾ همٝمٜم٣م- ايمٌالنم٥م: , 1

 اخلِمؿ فمعماحلج٥م وؽمالَمتٜم٣م َم٣م حيٚمؾ اإلومٛم٣مع: أن يتّمٚمـ ايمتقومٝمع َمـ ووقح  ,2

 ص٣مضم٤م ايمْمٙم٤م فمقدة اظمراصمٔم٥م- رافمتف َم٣م يٗمْمع فمعمايمتًٙمٝمؿ، وَمـ ومقة اظمٛمْمؼ وزم

 ايمتِمقير- ,3
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 أٌَاؿ انزٌلْقبد األدثْخ0 -د
 ومد ي٘مقن ايمتقومٝمع آي٥م ومرآٞمٝم٥م سمٛم٣مؽم٤م اظمقوقع ايمذي سمّمٚمٛمف ايمْمٙم٤م- , 5

 وومد ي٘مقن ايمتقومٝمع زمٌٝم٦م َمـ ايمُمٔمر- ,1

 وومد ي٘مقن َمثالً ؽم٣مئرًا- ,2

 -ضم٘مٚم٥م وومد ي٘مقن , 3

 وومد ي٘مقن نمغم ذيمؽ- , 4

 أعشاس اجلًبل انفين يف انزٌلْقبد0 -وى
 :يمٔمؾ أزمرز َمٓم٣مهر اجلامل دم هذا ايمٖمـ

 ،همٗمد يٟميت ايمتقومٝمع دم ىمٙمٚم٥م واضمدة سمٖمل زم٣ميمٕمرض، وومد ي٘مقن مجٙم٥م ومِمغمة ومٌم اجلٚمٙم٥م، ,5

 َم٘مقٞم٥م َمـ مجٙمتكم أو أىمثر، وَمـ ايمٛم٣مدر أن ي٘مقن َمْمقًٓ دم مجؾ فمدة- ىأو مجٙم٥م ىمػم

 -اإلجي٣مز ايمُمديد ايمذي يٙمػ اظمّمٚمقن ,1

 ،ويمٝمس اظمٖمتٔمؾ اظمِمٛمقع، َمثؾ: اؽمتٌدل زم٘م٣مسمٌؽ وإٓ اؽمتٌدل زمؽ ،ايمًجع اظمْمٌقع ,2

 -رك َمـ ايمٖم٣ًمد ئمْمٝمؽ ايمٛمٝمؾ ايمٗمٝم٣مدر فمً٘مؿمٜمِّ  َمثؾ:و

زمحٝم٧م  ،زمكم اجلٚمؾ ايمِمٕمرى إذا صم٣مء ايمتقومٝمع أىمثر َمـ مجٙم٥م همًٛمجد سمٗمًٝماًم َمتقازٞم٣مً  ,3

ىمثر ؾم٣مىمقك  ايمتقومٝمع، َمثؾ:هل  ىَمٕم٣ميرة يمٙمتل زمٔمده٣م َم٘مقٞم٥م مجٙم٥م ىمػم سمٛمتٜمل ىمؾ مجٙم٥م زمًجٔم٥م

 -ؾم٣مىمروك، هم١مَم٣م افمتديم٦م وإَم٣م افمتزيم٦موومؾ 

 مج٣مل ايمٛمٓمؿ- ,4

 فمٛمٌم اظمٖم٣مصمٟمة اظمتٚمثؾ دم صٝمٕم٥م ايمْمٙم٤م وإَمر وايمٛمٜمل وايمتٜمديد أضمٝم٣مٞم٣ًم أو ايمقفمٝمد- ,5

 أمهْخ انزٌلْقبد األدثْخ ًأصشىب يف انغْبعخ ًاألدة0 -ً
ٝم٥م، ؽمالَميمٙمدويم٥م اإل ٥متقومٝمٔم٣مت إدزمٝم٥م َمٛمذ أزم٘مر فمِمقره٣م دم سمقصمٝمف ايمًٝم٣مؽم٥م ايمٔم٣مَمأؽمٜمٚم٦م ايم

، ودويم٥م زمٛمل أَمٝم٥م، ودويم٥م زمٛمل ايمٔم٣ٌمس، وايمدويم٥م ايمٔمرزمٝم٥م زم٣مٕٞمديمس، ؽمالمدم فمٌم صدر اإل

واظمٕمرب ايمٔمريب- وىم٣من اخلٙمٖم٣مء دم أىمثر إضم٣ميكم هؿ ايمذيـ يتقيمقن سمقصمٝمف َم٣م يرد إيمٝمٜمؿ َمـ 

همٛمقن  ري٤م ايمٛم٣مؾمئ٥م فمعميمتقومٝمٔم٣مت ىم٣مٞم٦م دم ؽمٝم٣مومٜم٣م ايمت٣مرخيل حمْم٥م يمتدروم٣مع أو طمْم٣مزم٣مت، وا

 ايمٗمقل، واىمت٣ًمب اظمٜم٣مرات ايمٙمٕمقي٥م وايمٌالنمٝم٥م-
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 انجبة انغبدط
 انفظم اخلبيظ

 اخلبعشح

 0رقشّف اخلبعشح 0أًالً
أو  يتٛم٣مويمف ايم٘م٣مسم٤م زمٝمن وطمّٖم٥م دون سمٔمٚمؼ، هل َمٗم٣ميم٥م وئٝمٙم٥م احلجؿ ذات َمقوقع ضمٝم٣ميت

وسمتٙمقن ، همتحٚمؾ َمالَمح َمـ ؾمخِمٝم٥م ىم٣مسمٌٜم٣م، اخل٣مؿمرة زم٣ميمِمٌٕم٥م ايمذاسمٝم٥م عوه٘مذا سمِمْمٌ -حتٙمٝمؾ

أَم٣م أؽمٙمقهب٣م  -وصم٣مذزمٝم٥م داد أهاً همتز ،ايمتٜمّ٘مؿو زمٟميمقان َمزاصمف واٞمٖمٔم٣ميمتف- وومد سمٔمتٚمد ايمًخري٥م

 همًٜمؾ ؽم٣مئغ َمٙمقن يٚمت٣مز زم٣ميمرؾم٣موم٥م وايمْمالوة-
 ـ زواي٣مواٞمتممت ضمتك متّ٘مٛم٦م َم، يمْم٣مزمع ايمنفم٥م دم احلٝم٣مة وومد ؾم٣مفم٦م اخل٣مؿمرة سمٌٔم٣مً 

 ايمِمحػ واظمجالت، همِم٣مر ايمٗمراء يؼمومٌقهن٣م زم٣مهتامم زم٣ميمغ-

 0دًافِ ؽيٌسىب - صبَْبً
وإذا ىم٣مٞم٦م اخل٣مؿمرة أضمد إٞمقاع ايمٛمثري٥م احلديث٥م ايمتل ٞمُمٟمت وسمرفمرفم٦م دم أضمّم٣من 

 ،همٜمل أومٌم َمـ اظمٗم٣ميم٥م ،هم١مٞمام ىم٣من ذيمؽ ٕهن٣م ويمٝمدة ايمٖم٘مرة ايمْم٣مرئ٥م وايمٙمٚمح٥م اظمٔمػمة ،ايمِمح٣مهم٥م

أو  ،ٕهن٣م سمٔمػم فمـ هم٘مرة صمزئٝم٥م فم٣مزمرة 9احلج٨م وايمػماهكم ايمتل ٞمًقومٜم٣م دم اظمٗم٣ميم٥م إلم وٓ حتت٣مج

زمؾ سم٘متٖمل زمٙمٚمح٥م  ،همال سمٔمرض ايمٖم٘مرة ىم٣مَمٙم٥م َمـ وصمقده٣م ىمٙمٜم٣م ،أو اٞمٖمٔم٣مل هيع ،ؾمٔمقر ؿم٣مرئ

إطمذ وايمرد أو ووع إؽم٣مٞمٝمد ايمِمحٝمح٥م هل٣م وأىمثر اخلقاؿمر ذات ؿم٣مزمع إلم  َمٔمػمة ٓ حتت٣مج

سمرىمٝمز ؾمديد وذىم٣مء ضم٣مد وهمْمٛم٥م إلم  حيت٣مج (اخل٣مؿمرة)وهذا ايمٖمـ  ،وٝمٔمٜم٣منمٛم٣مئل دم أىمثر َمقا

ٕن ىم٣مسم٤م اخل٣مؿمرة خيتٌم زمٙمٚمح٥م صٕمغمة  9ويٗمٓم٥م دائٚم٥م دم ايمقصمدان ،أطم٣مذة وَمالضمٓم٥م ومقي٥م

 -هئم٥م َممموم٥م ىمؾ َم٣م ئمتٙم٨م دم أهم٘م٣مره زمٟمؽمْمر ومٙمٝمٙم٥م ذات أمهٝم٥م ىمٌغمة

 أٌَاؿ اخلبعشح 0نضبًصب
ويتحدث فمـ ومّمٝم٥م َمـ  ،رف أطمر َمـ ايمِمٖمح٥موحيتؾ ايمْم :ايمٔمٚمقد ايمِمحٖمل , 5

 -ايمٗمّم٣مي٣م
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أو ، أو آومتِم٣مدي٥م ،أو ايمًٝم٣مؽمٝم٥م، ايمٗمّم٣مي٣م آصمتامفمٝم٥م وهل وطمز يمٗمّمٝم٥م َمـدزم٣مزمٝمس:  , 1

 -نمغم ذيمؽ

 -ر َمـ إَمقرفمـ أَم حدثطمْم٣مب ٞمثري همٛمل يت :فمعم َمقفمد , 2

 يٍ كزبهبب00 ساثقبً
، اظم٣منمقط، وٞمزار وم٣ٌمين وحمٚمد ،وزىمري٣م سم٣مَمر، إؽمامفمٝمؾ لوصدوم، رؾمدي رؾم٣مد ىمّت٣مهب٣م َمـ

 ونم٣مدة ايمًاّمن-
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 انجبة انغبدط
 انفظم انغبدط

 انشعبئم

 0رقشّف انرتعم - أًالً
 ٣مزم٣مً وفمت ،وٞمِمٝمح٥م وَمُمقرة ،وؾم٘مراً  وافمتذاراً  ،وؾمقوم٣مً  هق خم٣مؿم٥ٌم ايمٕم٣مئ٤م زمٙم٣ًمن ايمٗمٙمؿ ضم٣ٌمً 

 ----إيمخوسمػمؤاً  ٛمِمالً سمو ،وسمٟمزمٝمٛم٣مً  سمٔم٣مزيو ،وفمٝم٣مدة وهت٣مين ،وؾم٘مقى

 فنبطش انشعبنخ0 - بًْصبَ
 وهل متٜمٝمد :اظمٗمدَم٥م , 5

 ايمٔمرض: حمتقى ايمرؽم٣ميم٥م , 1

 رأي دم اظمّمٚمقن :اخل٣ممت٥م , 2

 أٌَاؿ انشعبئم0 0صبنضبً
وسمتحدث  ،وهل رؽم٣مئؾ خت٣مؿم٤م ؾمخِم٣ًم نم٣مئ٣ًٌم فمٛمؽ زمٙمٕم٥م ايمٔمقاؿمػسعبئم انشٌق0  -5

 ،اظمرؽمؾ إيمٝمفويُمؼمط همٝمٜم٣م أن سمٛمزل إيمٖم٣مظ واظمٔم٣مين فمعم ومدر اظمرؽمؾ و ،فمـ َمقوقفم٣مت خمتٙمٖم٥م

َمًتٔمذزم٥م  ،وٓ سمٔمْمل طمًٝمس ايم٘مالم يمرهمٝمع ايمٛم٣مس ،همال سمٗمدم رهمٝمع ايم٘مالم خلًٝمس ايمٛم٣مس

 ،ؽمٙمٝمٚم٥م اظمٔم٣مين ؽمٙم٥ًم إيمٖم٣مظ ،ايم٘مالم ضمًٛم٥م إوو٣مع سم٘مًق ايم٘مالم روٞمٗم٣مً وإذاوم٣مً وصمقدة

 -وومٔمٜم٣م ضمًـ فمٛمد ؽم٣مَمٔمٜم٣م

 أو اشمٛمتكم كمهل رؽم٣مئؾ سمتحدث فمـ سمٔم٣مرف زمكم اشمٛموسعبئم انزقبسف لجم انهمبء0  -3

ويُمؼمط همٝمٜم٣م أن حتٌم َمٖمرداهت٣م ومجٙمٜم٣م وأؽمٙمقهب٣م دم ، فمعم ؾمخِمٝم٥م ىمؾ واضمد َمٛمٜمام ومٌؾ يمٗم٣مئٜمام

 -سمزيكم ضم٤م ايمٙمٗم٣مء زمكم ايمُمخِمكم

ؾمخص َمع هدي٥م سمٗمدم يمف دم إلم  وهل رؽم٣مئؾ سمرؽمؾ َمـ ؾمخصسعبئم اذلذاّب0  -2

 -َمٛم٣مؽم٣ٌمت إفمٝم٣مد
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خِمٝم٣مت َمتٚمٝمزة أن سمٔمٖمق فمـ وهل رؽم٣مئؾ سمدفمق ؾم سعبئم االعزقغبف ًاالفززاس0 -3

 -ذٞم٤م أو وؾم٣مي٥م أو طمْمٟم

زمْمٙم٤م ضم٣مصم٥م َم٣م َمـ واضمد َمـ  وهل رؽم٣مئؾ ختتصسعبئم انغهت ًؽغٍ انزمبض0ِ  -4

 -أو َمٗم٣مو٣مسمف، ايمٛم٣مس

وهل رؽم٣مئؾ هتتؿ زم٣مظمٛم٥م وؾم٘مر َمـ ومدم َم٣مًٓ أو َمٔمروهم٣ًم ٕضمد َمـ  سعبئم انشكش0 -5

 -ايمٛم٣مس

أي ٕخ أو صديؼ أو ضم٣مىمؿ وسمٗمدم وهل رؽم٣مئؾ سمًدي زمرسعبئم اننظؼ ًادلشٌسح0  -6

 -ٞمِمٝمح٥م هلؿ

أو ئمتٌقن  ،٣مً زمٔمّمؽم٣مئؾ يٙمقم همٝمٜم٣م إصدوم٣مء زمٔمّمٜمؿ وهل رسعبئم ادلاليخ ًانقزبة0  -7

 -فمٙمٝمٜمؿ دم ومّمٝم٥م َمـ ايمٗمّم٣مي٣م

وهل رؽم٣مئؾ يُمت٘مل همٝمٜم٣م أصح٣مهب٣م َمـ ـمٙمؿ ايمزَم٣من أو احل٘م٣مم أو سعبئم انشك0ٌٍ  -8

 -ايمٓم٣مظمكم

 -خت٣مؿم٤م اظمرى ايمذيـ يٛمتٓمرون ايمُمٖم٣مء ظمـ يراؽمٙمقٞمفوهل رؽم٣مئؾ سعبئم انقْبدح0  -51

 -زمٚمٝمالد أوٓد أو ٞمج٣مح أو سمٗمٙمد َمٛمِم٤مسعبئم انزيب0َِ  -55

 -وهل رؽم٣مئؾ ىمت٦ٌم دم سمٔمزي٥م زمٚمقت صديؼ أو فمزيز سعبئم انزقبصُ ًانزأثني0 -53

 -وهل رؽم٣مئؾ سم٣ٌمدل زمكم ؾمخِمكم 0سعبئم انشدًد -52

سمقيص ضم٣مىماًم ٕضمد فماميمف أو وم٣مدة صمٝمُمف  وهل رؽم٣مئؾسعبئم انٌطبّب ًانشفبفبد0  -53

يمٔمٚمر زمـ اخلْم٣مب دم نمزوة ايمٖمرس  دم آهتامم زمٗمّمٝم٥م َمـ ايمٗمّم٣مي٣م ىمرؽم٣ميم٥م رؽمقل اهلل 

 -زمٔمض ومقادهإلم  ورؽم٣ميم٥م فمٚمر ،ووص٣مي٣مه إطمرى يمٙمٗم٣مدة وفمامل ايمِمدوم٣مت وايمٗمّم٣مة

 -َمـ هتٚم٥م أو ومّمٝم٥م َمـ ايمٗمّم٣مي٣مسعبئم انزنظم ًانزربؤ0  -54

ونمغم ذيمؽ َمـ ايمرؽم٣مئؾ ايمٔمٙمٚمٝم٥م  ،يف احملجخ ًاإلخبء ًانجخمسعبئم يزنٌفخ  -55

 -وإدزمٝم٥م
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 انجبة انغبدط
 ثـانفظم انغب
 ادلنبؽشاد

 00 رقشّف ادلنبؽشحأًالً
 ،أو ايمْمٝمقر ،أو احلٝمقان ،أو ايمْمٌٝمٔم٥م ،حم٣مصمج٥م طم٣مص٥م زمكم َمتّم٣مديـ َمـ ايمٛم٣مس اظمٛم٣مـمرة:

 ،ريكم زمحٝم٧م سمٓمٜمر طمقاصٜمامأو َمت٣ٌم، أو ىمت٣مزمٝم٥م زمكم طمِمٚمكم َمتّم٣مديـ ،َمالؽمٛم٥م ىمالَمٝم٥مو

وحتط َمـ َمٗم٣مم طمِمٚمف  ،زمحٝم٧م يٟميت ىمؾ َمـ اخلِمٚمكم زم٣محلج٨م وايمػماهكم ايمتل سمرهمع ومدرهو

 -يمٝمٚمٝمؾ ايم٣ًمَمع فمٛمف إيمٝمف َمـ أصمؾ ٞمٌمة ٞمٖمًف

 0؟كْف رظبك ادلنبؽشح0 صبَْبً
يمٝمزيد ٞمُم٣مط ايم٣ًمَمع  ٥مسمِم٣مغ اظمٔم٣مين واظمراصمٔم٣مت اخل٣مص٥م زم٣مظمٛم٣مـمرة صقنم٣ًم ضمًٛم٣ًم زمًامت حم٘مٚم

وَمٛم٣مـمرات اظمٜمدي وَمُم٣موراسمف ٕهؾ  ،رة ايمٛمٔمامن زمـ اظمٛمذر وىمنى أٞمقؾمقران دم ؾمٟمن ايمٔمربىمٚمٛم٣مـم

وَمٛم٣مـمرة  (ـه638ت)ٗمٙمؿ يمزيـ ايمديـ فمٚمر زمـ ايمقردي وَمٛم٣مـمرة ايمًٝمػ وايم ،زمٝمتف دم ضمرب طمراؽم٣من

وَمٛم٣مـمرة زمكم همِمقل ايمٔم٣مم ٓزمـ ضمٌٝم٤م احلٙمٌل  ،َمدي زمكم ص٣مضم٤م أيب مت٣مم وص٣مضم٤م ايمٌحؼمييمم

 ،وَمٛم٣مـمرة زمكم اهلقاء واظم٣مء (،ـه 764)ٚمؾ واحلِم٣من يمٙمٚمٗمدد اظمتقدم ٣مـمرة زمكم اجلوَمٛم (ـه375ت)

 -وَمٛم٣مـمرة زمكم ايمٙمٝمؾ وايمٛمٜم٣مر ،وَمٛم٣مـمرة زمكم إرض وايمًامء ،وزمكم ايمػم وايمٌحر

 0ششًط ادلنبؽشح 0صبنضبً
 و يمٙمٚمٛم٣مـمرة شمالشم٥م ذوط:

 -صٜمام٧م سمٓمٜمر طمقاٝمضمكم َمتّم٣مديـ َمت٣ٌميٛمكم دم صٖم٣مهتام أن جيٚمع زمكم طمِمٚم , 5

د َمزافمؿ ومرٞمف زمٟمديم٥م َمـ ؾمٟمهن٣م أن سمرهمع سمٖمٛمّ  ٣مً رسمف ضمججـمأن يٟميت ىمؾ َمـ اخلِمٚمكم دم َمٛم٣م , 1

 -وحتط َمـ َمٗم٣مم اخلِمؿ زمحٝم٧م يٚمٝمؾ زم٣ميم٣ًمَمع فمٛمف إيمٝمف ،ومدره

وسمرسم٤م فمعم ؽمٝم٣مق حم٘مؿ يزيد زمذيمؽ  ٣ًم،ضمًٛم ٣مً سمِم٣مغ َمـ اظمٔم٣مين واظمراصمٔم٣مت صقنم أن , 2

 ُم٘مٙم٥م-اظم حّؾ زمل همٝمف ايمرنم٥ٌم ٞمُم٣مط ايم٣ًمَمع وسمٛمٚمّ 
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 انجبة انغبدط
 ضبيٍانفظم ان

 انٌطبّب

 ًيبىْزيب0 رقشّف انٌطْخ 0أًالً
َمـ حي٤م يمٝمٛمتٖمع زمف، وهل َمـ أيمقان ايمٛمثر ايمتل إلم  ص٣مدر فمـ جمرب يقصمف ومقل ضم٘مٝمؿ

اجل٣مهٙمٝم٥م، وهل ومْمٔم٥م ٞمثري٥م سمُمٌف اخلْم٥ٌم حتٚمؾ دم ؿمٝم٣مهت٣م جترزم٥م َمـ ايمتج٣مرب  فمرهمٜم٣م ايمٔمرب دم

 أو َمـ زفمٝمؿ، ازمٛمتٜم٣مإلم  أو َمـ أم، أزمٛم٣مئفإلم  د سم٘مقن َمـ أبوم ،سمٗم٣مل فمعم ؾم٘مؾ ضم٘مؿ وٞمِم٣مئح

وسمٙمتٗمل ايمقص٣مي٣م  -ىمقصٝم٥م أَم٣مَم٥م زمٛم٦م احل٣مرث ازمٛمتٜم٣م أم إي٣مس فمٛمد زواصمٜم٣م، أهمراد ومٌٝمٙمتفإلم 

زم٣محل٘مؿ وإَمث٣مل يمتّمٚمٛمٜم٣م ىمثغمًا َمـ سمٙمؽ إومقال اظمقصمزة ايمٛم٣مزمٔم٥م َمـ ايمتجرزم٥م، ضمتك يم٘مٟمن 

هذه ايمقص٣مي٣م فم٣مدة فمعم  ىوسمرو احل٘مؿ وإومقال اظمٟمشمقرة- َمـايمقص٣مي٣م أضمٝم٣مٞم٣ًم وم٣مئٚم٥م فمعم مجٙم٥م 

يمًٛم٥م ؿمقائػ َمـ احل٘مامء واظمٔمٚمريـ، ايمذيـ فمرهمقا زم٘مثرة جت٣مرهبؿ وطمػمهتؿ دم احلٝم٣مة، َمـ أ

أَمث٣مل: ذي اإلصٌع ايمٔمدواين، وزهغم زمـ صمٛم٣مب ايم٘مٙمٌل، وفم٣مَمر زمـ ايمٓمرب ايمٔمدواين، وضمِمـ 

٣مرث- ويٕمٙم٤م فمعم ايمٓمـ أن هذه ايمقص٣مي٣م زمـ ضمذيٖم٥م ايمٖمزاري- وَمـ ايمٛم٣ًمء: أَم٣مَم٥م زمٛم٦م احل

مجٝمٔم٣ًم روي٦م زم٣مظمٔمٛمك، ويم٘مٛمٜم٣م ٓ ختٙمق َمـ زمٔمض ايمٔم٣ٌمرات إصٙمٝم٥م اظمحٖمقـم٥م، وٓؽمٝمام دم 

ٕن َمـ رووه٣م أو ضمٖمٓمقه٣م  9ايمقص٣مي٣م صقرة فمـ هذا ايمٖمـ ايمٛمثري ايمقص٣مي٣م ايمٗمِمغمة- وسمٗمدم

 ومد رافمقا أصقهل٣م وسمٗم٣ميمٝمده٣م-

 وسمٛمقفم٦م أنمراوٜم٣م فمعم وهمؼ احلدث اظمرسمٌط هب٣م- ،وومد سمٔمددت ايمقص٣مي٣م دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم

ٕهن٣م ىم٣مٞم٦م ٞم٣مزمٔم٥م َمـ جت٣مرب اإلٞم٣ًمن وطمػمسمف دم  9واطمتٙمٖم٦م فمـ نمغمه٣م َمـ صٛمقف إدب

همٛمراه يٟميت دم وصٝمتف  ،وطمالص٥م جت٣مرزمف دم احلٝم٣مة ،احلٝم٣مة- هم٣مظمقيص يّمع دم وصٝمتف فمِم٣مرة هم٘مره

 ،زمجٚمؾ ومِمغمة أزمٙمغ اظمٔم٣مين، وأؽمٚمك ايمٗمٝمؿ

إلم  إزمٛم٣مء وايمٌٛم٣مت، وزمٔمّمف أطمر َمقصمفإلم  ٛم٣م َمـ سمٙمؽ ايمقص٣مي٣م زمٔمّمف َمقصمفوَم٣م وصؾ إيمٝم

 أهمراد َمـ ايمٗمٌٝمٙم٥م-
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 أٌَاؿ انٌطبّب 0صبَْبً
 :همٝمٚم٘مـ سمٗمًٝمؿ ايمقص٣مي٣م َمـ ضمٝم٧م اظمقوقع واظمّمٚمقن إلم

 َمـ يٗمقم َمٗم٣مَمٜمؿ- ايمٔمٜمد أو أويمٝم٣مءإلم  وص٣مي٣م اظمٙمقك ,5

 نمغمهؿ-ايمٔمُمغمة و أزمٛم٣مئٜمؿ وأزمٛم٣مءإلم  وص٣مي٣م احل٘مامء ,1

 زمٛم٣مء-وص٣مي٣م أزم٣مء يمألزمٛم٣مء وأزمٛم٣مء إ ,2

 )ايمزواج(- وص٣مي٣م اهلداء ,3

 اظم٣ًمهمريـ-و وص٣مي٣م ايمًٖمر ,4

 وص٣مي٣م احلرب- ,5

 -وص٣مي٣م ديٛمٝم٥م ,6

وص٣مي٣م اصمتامفمٝم٥م: ىم٣ميمقص٣مي٣م اظمتٔمٙمٗم٥م زم٣ميمزواج، واظم٣مل، وايمِمداوم٥م، وايمٔمٛم٣مي٥م زم٣مخلٝمؾ  , 7

زمٝم٥م ايمٛمٖمس، واحل٧م فمعم ايمِمدق، وايمٌذل وإىمراَمٜم٣م، وَم٘م٣مرم إطمالق ىمتٜمذي٤م ايمٙم٣ًمن، وسمر

 ٓزمٛمف أؽمٝمد- ,ظم٣م اضمتي  ,واجلقد--- وَمـ ؾمقاهده٣م وصٝم٥م ذي اإلصٌع ايمٔمدواين 

ايمًٙمؿ إلم  احلرب، وايمدفمقةإلم  وص٣مي٣م ؽمٝم٣مؽمٝم٥م: سم٘مقن زمكم ايمرافمل وايمرفمٝم٥م، وايمدفمقة , 8

 وايمتحذير َمـ ايمتٛم٣مزع-

 -وص٣مي٣م ايمزواج , 57

 -وص٣مي٣م ايمناق وايمٙمِمقص , 55

 -وص٣مي٣م أزم٣مء يمألزمٛم٣مء , 51

يمذي يؼمك همٝمف اظمقص ٞمٖمًف فمعم ؽمجٝمتٜم٣م، ٔم٣مم يمٙمقص٣مي٣م هق إؽمٙمقب اظمرؽمؾ اوايمْم٣مزمع ايم

دون سمٛمٚمٝمؼ أو زطمرهم٥م، َم٠مشمرًا ووقح ايمٔم٣ٌمرات، ورؾم٣موم٥م ايمؼماىمٝم٤م، وومٌم اجلٚمؾ زمام حيٗمؼ 

 -وؿمٌٝمٔم٥م اظمٗم٣مم ايمذي سمٗم٣مل همٝمف ايمقصٝم٥م ،اظمٛم٣مؽم٥ٌم زمكم اظمٔمٛمك وايمٙمٖمظ

 0ضاء انٌطْخأع 0صبنضبً
 :سمتٟميمػ ايمقصٝم٥م َمـ
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 اظمٗمدَم٥م: وهمٝمٜم٣م متٜمٝمد وهتٝمئ٥م يمٗمٌقهل٣م- ,أ

 يمٙمٚمقص يمف- ىءفمرض يمألهم٘م٣مر دم ووقح وإومٛم٣مع ه٣مداظمقوقع: وهمٝمف  ,ب

 هلدف ايمقصٝم٥م- اخل٣ممت٥م: وهمٝمٜم٣م إمج٣مل َمقصمز , ج

 (احل٣مرث ٓزمٛمتٜم٣م فمٛمد زواصمٜم٣م ويمٗمد رأيٛم٣م ذيمؽ دم )وصٝم٥م أَم٣مَم٥م زمٛم٦م

 ٌطْخ0خظبئض أعهٌة ان0 ساثقبً
 سمتٚمٝمز ايمقصٝم٥م فمـ نمغمه٣م َمـ همٛمقن ايمٛمثر زمام يقم:

 َمـ نمغم إهب٣مم- سم٣مَم٣مً  ووقضم٣مً  ،ووقح إيمٖم٣مظ ,أ

 ومٌم اجلٚمؾ وإجي٣مزه٣م زمحٝم٧م سم٠مدي اظمٔمٛمك زمُم٘مؾ َمقصمز- ,ب

 اإلؿمٛم٣مب زم٣ميمت٘مرار وايمؼمادف وايمتٔمٙمٝمؾ ضمكم حيت٣مج اظمقومػ يمٙمممح- ,ج 

 سمٛمقع إؽمٙمقب زمكم اخلػم واإلٞمُم٣مء- ,د

 زمؼمسمٝم٤م إهم٘م٣مر وسمٖمِمٝمٙمٜم٣م وزمٝم٣من أؽم٣ٌمهب٣م-اإلومٛم٣مع  ,ـه

 -ايمتٛمٕمٝمؿ ايمداطمقم واإليٗم٣مع اظمقؽمٝمٗمل اجلٚمٝمؾ ,و

 -ىمؾ ذيمؽ دم وصٝم٥م أَم٣مَم٥م ٓزمٛمتٜم٣م جتعّم وومد 

 ،ؿٓؽمتاميمتٜمؿ وإومٛم٣مفمٜم واخلْم٥ٌم أن اخلْم٥ٌم هل همـ خم٣مؿم٥ٌم ايمٛم٣مس مجٝمٔم٣مً  وايمٖمرق زمكم ايمقصٝم٥م

 -٤م يمٝمٛمتٖمع زمف دم ضمٝم٣مسمفإلٞم٣ًمن جمرب يقيص زمف َمـ حي أَم٣م ايمقصٝم٥م همٜمل ومقل ضم٘مٝمؿ
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 انجبة انغبدط
 زبعـانفظم ان

 عغـ انكيبٌ

 رقشّف عغـ انكيبٌ 0أًالً
إهمراد  ئمتٚمد فمعم اجلٚمؾ اظمؼمادهم٥م واظمتقازٞم٥م واظمتزاوصم٥م يًتخدَمف هق همـ َمـ همٛمقن ايمٛمثر

 أو ايم٘م٣مهـ ايمذي يدفمل َمٔمرهم٥م ايمٕمٝم٤م دم ومّمٝم٥م َمـ ايمٗمّم٣مي٣م ايمتل سمٔمؼمض همرداً و -واجلامفم٣مت

حيرىمٜم٣م ىمٝمٖمام  ،يمف رةٌ وأن اجلـ َمًخَّ ، ويزفمؿ هذا ايم٘م٣مهـ أٞمف يٛمْمؼ زم٣مؽمؿ أهل٥م، ٙمجٟم إيمٝمفمج٣مفم٥م سم

وٞمٖمك ايمٗمرآن  ،ايم٘مٜم٣منإلم  وومد ذم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ واحلدي٧م ايمٛمٌقي ايممميػ ايمذه٣مب ،أراد

 ؽمْمٝمح ايمذئٌل، :وَمـ أؾمٜمر اظمت٘مٜمٛمكم دم اجل٣مهٙمٝم٥م، ايم٘مريؿ صٖم٥م ايم٘مٜم٣مٞم٥م فمـ ايمرؽمقل 

وؾمؼ  -وَمًٙمٚم٥م اخلزافمل، فمقف زمـ رزمٝمٔم٥م إؽمديو ،طمٛم٣مهمر احلٚمغميو ،لواظمٟمَمقر احل٣مرشم

زمؾ ىم٣من همٝمٜمؿ  -إٞمامري، وؽمٙمٚم٥م زمـ أيب ضمّٝم٥م، اظمُمٜمقر زم٣مؽمؿ فُمّزى ؽمٙمٚم٥م، وفمقف إؽمدي،

 ٞم٣ًمء ىم٣مهٛم٣مت أيّم٣ًم، َمـ أَمث٣مل: هم٣مؿمٚم٥م اخلثٔمٚمٝم٥م، وؿمريٖم٥م ايمٝمٚمٛمٝم٥م، وززمراء-

شمٛمٝم٥م، وؽمٙمْم٣من ىمٌغم يمدى ايمٗم٣ٌمئؾ، اجل٣مهٙمٝمكم ؿم٣مئٖم٥م ذات ومداؽم٥م و وايم٘مّٜم٣من فمٛمد ايمٔمرب

 ,ّٝم٣ًم ئِ ؾمٟمهنؿ ؾمٟمن احل٘م٣مم دم اظمٛم٣مهمرات- وىم٣مٞمقا يزفمٚمقن آؿمالع فمعم ايمٕمٝم٤م، وأن يم٘مؾ َمٛمٜمؿ رَ 

ئمرف ايم٘م٣مهـ فمـ ؿمريٗمف َم٣م ؽمٝم٘مقن َمـ أَمقر- وىم٣من ايمٛم٣مس يتقاهمدون  ,أي ص٣مضم٣ًٌم َمـ اجلـ 

ؿ، ويًتُمغموهنؿ دم أَمقرهؿ ٚمقهنؿ دم َمٛم٣مزفم٣مهتهمٝمح٘مّ  ،فمعم ه٠مٓء ايمُ٘مّٜم٣من َمـ خمتٙمػ اجلٜم٣مت

وَم٣م يزَمٔمقٞمف َمـ أفمامل، أو َم٣م يروٞمف دم َمٛم٣مَمٜمؿ َمـ أضمالم- وىم٣مٞمقا يًتخدَمقن دم  ،اخل٣مص٥م

أضم٘م٣مَمٜمؿ وأومقاهلؿ ضزم٣ًم َمـ ايمٛمثر اظمًجقع فمرهمقا زمف، ويالضمظ دم ٞمِمقص ايم٘مٜم٣من أهن٣م حتٚمؾ 

زمٔمّمٜم٣م ايمقوع  ْمٚمٟمن إيمٝمٜم٣م ىمٙمٜم٣م، همرزمام ؾم٣مَب وهلذا ٓ يُ  ،ؿم٣مزمع ايمت٘مٙمػ ايمُمديد دم ؽمجٔمٜم٣م

 وايمٛمحؾ، ورزمام ىم٣من زمٔمّمٜم٣م حمٖمقـم٣ًم صحٝمح٣ًم، يمٗمٌمه وإجي٣مزه-

 خظبئض أعهٌة عغـ انكيبٌ 0صبَْبً
 :وَمـ طمِم٣مئص أؽمج٣مع ايم٘مٜم٣من أهن٣م
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 ىمالم فم٣مم، , 5

 ضمٗم٣مئؼ صمٙمٝم٥م،إلم  ٓ يرؾمد ايم٣ًمَمع , 1

 يّمع ايم٣ًمَمع دم ايمٕمٚمقض واإلهب٣مم، , 2

ايم٣ًمَمع فمـ سمتٌع َم٣م يٙمٗمك إيمٝمف َمـ  اصْمٛم٣مع ايمًجع، واإليامء، وومٌم اجلٚمؾ إلهل٣مء , 3

 إطم٣ٌمر ايمٕمري٥ٌم،

َم٣م يريد، زم٘مؾ إلم  صمٔمؾ ايم٣ًمَمع دم ضم٣ميم٥م ٞمٖمًٝم٥م َمّمْمرزم٥م سم٣ًمفمد ايم٘م٣مهـ فمعم ايمقصقل , 4

 ؽمٜمقيم٥م وين،

ي٘مقن اظمخ٣مؿم٤م، زمتٙمؽ اإلؾم٣مرات ايمٕم٣مَمّم٥م، وإيمٖم٣مظ اظمٌٜمٚم٥م، وإوم٣ًمم اظم٠مىمدة،  , 5

ل يمف، زمال صمدال أو افمؼماض، وسمٟمويؾ َم٣م يًٚمٔمف وإؽمج٣مع اظمٛمٚمٗم٥م، َمًتٔمدًا يمٗمٌقل ىمؾ َم٣م يٗم٣م

 زمح٤ًم ضم٣ميمتف وَمدى همٜمٚمف-
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 انجبة انغبدط
 قبششانفظم ان

 انغريح انزبسخيْخ ًاألدثْخ

 0رمذّى
إذا ىم٣مٞم٦م ايمًغمة إدزمٝم٥م هل دراؽم٥م يمُمخِمٝم٥م رصمؾ َمٌدع أو فمٌٗمري دم سمْمقره اخلٙمٗمل 

إدب فمٚماًل أدزمٝم٣مً وٞمٖم٣ًًم ٥م َمـ أصمؾ دراؽم٥م ٜمٚمّ َم هم١مهن٣م سمٗمدم يمٛم٣م َمقاد، يمٔم٣مؿمٖملوايمٖمْمري وا

إلم  وحتقل َمرىمز آهتامم ،هم٣ميمًغمة سمممح وسمٛمغم صمقاٞم٤م اإلٞمت٣مج ايمٖمٔمقم يمٙمٚمٌدع، َمٌدفم٥م

 -وسمٗمدم َم٣مدة ايمٔمٙمؿ ايمذي يٛمُمٟم دم اظمًتٗمٌؾ ،ايمُمخِمٝم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

وايمًغمة ٞمقع أديب ومديؿ وهل صمزء َمـ فمٙمؿ سمدويـ ايمت٣مريخ ايمٖمردي يمألؾمخ٣مص اظمٌدفمكم 

إن أي٥م ضمٝم٣مة َمٜمام ىم٣مٞم٦م فم٣مدي٥م ؽمت٘مقن صمذازم٥م ورائٔم٥م إذا ىمت٦ٌم  :ايمٗمقل ويٚم٘مـ ،واظمتٚمٝمزيـ

 ،ىم٣مسم٤م ايمًغمة هق َم٠مرخ يٖمن وشم٣مئٗمف ووؽم٣مئٙمف وسمٗم٣مريره فمـ ايمُمخِمٝم٥م اظمؼمصمؿ هل٣م، زمِمدق

وىمت٣مب ايمًغمة نم٣ميم٣ًٌم َم٣م يٗمدَمقن َمٔمٙمقَم٣مهتؿ ضم٤ًم ايمتًٙمًؾ ايمت٣مرخيل َمع آصْمٖم٣مء وافمتامد 

ىمؿ حيؼ يم٘م٣مسم٤م ايمًغمة  :يمًغمة إدزمٝم٥م َمُم٣مىمؾ َمتٛمقفم٥م َمٛمٜم٣مايمتٙمٚمٝمح أو ايمتٌميح وسمقاصمف ىمت٣مب ا

وَم٣م هل ٞمت٣مئ٨م ايمًغمة إدزمٝم٥م وَمدى َمالءَمتٜم٣م  أن يًتخدم َمّمٚمقن إفمامل إدزمٝم٥م يمٕمروف؟

يمٖمٜمؿ إفمامل إدزمٝم٥م ذاهت٣م؟ وَم٣م سمًجٝمٙمٛم٣م ظمٝمالد اظمٌدع وزواصمف وفمالوم٣مسمف واٞمٖمٔم٣مٓسمف إٓ ٞمقفم٣ًم َمـ 

 -ؽم٥م ؾمخِمٝم٥م هذا اظمٌدع دم سم٣مريخ إدبايمًغمة يٚم٘مـ اؽمتخداَمٜم٣م دم درا

 رقشّف انغريح 0أًالً
 همـ أديب يِمقر ايم٘م٣مسم٤م ضمٝم٣مة ؾمخِمٝم٥م َمـ ايمُمخِمٝم٣مت اظمتٚمٝمزة

 0ًىِ صالصخ أٌَاؿ 0أٌَاؿ انغريح 0صبَْبً
 -سمرؽمؿ ضمٝم٣مة ؾمخِمٝم٥م َمتٚمٝمزة فمػم ايمت٣مريخ :ؽمغمة سم٣مرخيٝم٥م ,5

 -سمرؽمؿ همٝمٜم٣م ايم٘م٣مسم٤م ضمٝم٣مسمف ايمذاسمٝم٥م :ؽمغمة ذاسمٝم٥م ,1

 -وسمًٚمل ضمٝم٣مة أدي٤م َمـ إدزم٣مء :دزمٝم٥مؽمغمة أ ,2
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 0يمذيبد انغريح 0صبنضبً
 وفمعم رأؽمٜم٣م ،يمٙمًغمة َمٗمدَم٣مت ممٝمزة أدطمٙمتٜم٣م دم َمٝمدان إدب

 ،ايمْم٣موم٥م إدزمٝم٥م ايمتل يٌثٜم٣م إدي٤م دم َمقوقفمف

 ،ايمٗمٝمؿ ايمٖمٛمٝم٥م ايمتل يّمٚمٛمٜم٣م إدي٤م سمٔمٌغمه

 -ومدرة وزمرافم٥م ايم٘م٣مسم٤م ايمٖمٛمٝم٥م

 0يذاسط انغريح 0ساثقبً
 -وهل َمدرؽم٥م أىم٣مديٚمٝم٥م ،ٝمؾ ايمدومٝمؼ وايمتمميح ايمدومٝمؼَمدرؽم٥م ايمتحٙم

وهل َمدرؽم٥م ومديٚم٥م إٞمُم٣مؤه٣م َمٗمٙمد  ،وسمٔمٝمد َم٣م ىمت٤م َمـ ومٌؾ ،َمدرؽم٥م سم٠مَمـ زمام وم٣ميمف ايمٗمدَم٣مء

 -وضم٣مؽمتٜم٣م َمٖمتٔمٙم٥م

ك درؽم٥م سمتحٚمؾ ايمًغمة إدزمٝم٥م وسمٔمٛموهل َم ،َمدرؽم٥م سمتٌع احلٝم٣مة ايمُمخِمٝم٥م وسم٘م٣مَمٙمٜم٣م

 -زم٣مجل٣مٞم٤م اإلٞم٣ًمين

َمـ طمالل فمرض اخلِم٣مئص ايم٣ٌمرزة واحلقادث اظمخت٣مرة دون  َمدرؽم٥م رؽمؿ ايمِمقر ايمٛمٖمًٝم٥م

 -ودم مجٝمع َمالزم٣ًمهت٣م ،أن يرؽمؿ ايمُمخِمٝم٥م َمـ ىمؾ صمقاٞمٌٜم٣م

 وهل َمدرؽم٥م ومد حتٝمؾ ايمًغمة ،َمدرؽم٥م هد احلقادث وايمتٔمٙمٝمؼ فمٙمٝمٜم٣م وَمٛم٣مومُم٥م أراء همٝمٜم٣م

 -سم٣مرخيٝم٥م صم٣مَمدةإلم 

إلم  هل َمدرؽم٥م سمٗمرب ايمًغمةو ،َمدرؽم٥م اظمٛمٜم٨م ايمت٣مرخيل َمـ طمالل ايمٔمٛم٣مي٥م زم٣ميمٓمروف اظمحٝمْم٥م

 -ؽمغمة سم٣مرخيٝم٥م

ويًتٔمرض  ،َمدرؽم٥م آؽمتٔمراض ايمتِمقيري ضمٝم٧م يرؽمؿ ايم٘م٣مسم٤م َمالَمح اايمُمخِمٝم٥م

 -زمٔمض احلقادث َمِمقرًا اٞمٖمٔم٣مٓهت٣م واؽمتج٣مزم٣مهت٣م ايمُمٔمقري٥م َمـ طمالل فمٚمؾ َمٔمٗمد

 0ًاعجبد كبرت انغريح 0خبيغبً
 -أن ي٘مقن وافمٝم٣ًم يمٖمٛمف

 ,ايمت٣مريخ ,ايمْم٤م ,ايمُمخِمٝم٥م )فمٙمؿ ايمٛمٖمس دم همٜمؿ ةأن يْمٙمع فمعم ايمٔمٙمقم اظم٣ًمفمد

 -ايمزَم٣من( ,اجلٛمس ,ايمٌٝمئٝم٥م ,اجلٕمراهمٝم٣م
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 -أن يٙمؿ زمْمٌٝمٔم٥م اظمجتٚمع وزمٛمُمٟمسمف وومٝمٚمف وسمٗم٣ميمٝمده

 0فٌاسق انغريح فٍ انمظخ 0عبدعبً
 :ختتٙمػ ايمًغمة فمـ ايمٗمِم٥م

 -ايمًغمة ٓ سمٔمتٚمد فمعم اخلٝم٣مل ,5

 -ايمٗمِم٥م سمٔمتٚمد فمعم اخلٝم٣مل ,1

 -يمقوم٣مئعاإلم  ايمًغمة سمُمد ىم٣مسمٌٜم٣م ,2

 -ايمٗمِم٥م يدطمؾ ص٣مضمٌٜم٣م طمٝم٣مٓت َمِمْمٛمٔم٥م ,3

 -ايمًغمة سمٔمتٚمد فمعم إَم٣مٞم٥م دم سمًجٝمؾ إضمداث ,4

 -ايمٗمِم٥م ٓ سمٔمتٚمد فمعم إَم٣مٞم٥م دم سمًجٝمؾ إضمداث ,5

 0أٌَاؿ انغريح 0عبثقبً
 :زمكم ايمت٣مريخ وايمذات وإدب وأهؿ أٞمقافمٜم٣م سمٛمقفم٦م ايمًغمة

جاًل يمألضمداث وايمقوم٣مئع ووفم٣مء يِم٤م همٝمف ؽم سمٔمد ايمًغمة ايمت٣مرخيٝم٥م 0انغريح انزبسخيْخ -أ

ومًؿ  :ومًٚمكمإلم  وومد اٞمٗمًٚم٦م ،ايم٘م٣مسم٤م إفمامل اظمتٚمٝمزة ايمتل صدرت فمـ فمٓمامء ايمٛم٣مس

وومًؿ يتحدث همٝمف ايم٘م٣مسم٤م فمـ ؾمخِمٝم٥م  ،يتحدث همٝمف ايم٘م٣مسم٤م فمـ ؾمخِمٝم٥م َل ئم٣مسه٣م

 :ويمٛمج٣مح هذا ايمٛمقع َمـ ايمًغم ٓزمد َمـ سمقاهمر ايممموط ايمت٣ميمٝم٥م ،فم٣مسه٣م

 -واحلٗم٣مئؼ ايم٘م٣مهمٝم٥م ايمقشم٣مئؼ , 5

 -دراؽم٥م هذه ايمقشم٣مئؼ زمدوم٥م وذىم٣مء , 1

 -سمتٌع ضمٝم٣مة زمْمؾ ايمًغمة َمـ طمالل ساع ايمٌْمؾ َمع واومٔمف , 2

 -وسمْمقر ؾمخِمٝم٥م ايمٌْمؾ ،أن يػمز ايم٘م٣مسم٤م دم ايمًغمة ايمٛمٚمق ايمٛمٖمز , 3

 -ايمتجرد َمـ إهقاء , 4

 -ايمٝمقمإلم  أفمٓمؿ ايمًغم دم ايمت٣مريخ اإلٞم٣ًمين وسمٔمد ؽمغمة اظمِمْمٖمك 

وهل ؽمغمة سمٔمتٚمد فمعم سمِمقير ايمُمخص يمٛمٖمًف َمـ طمالل  انغريح انزارْخ0 -ة

 ،ورؽمؿ َمالَمح ايمُمخِمٝم٥م َمـ طمالل اؽمتٔمراض زمٔمض احلقادث ،آؽمتٔمراض ايمتِمقيري
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ويمٙمًغم إدزمٝم٥م  ،وسمِمقير اٞمٖمٔم٣مٓهت٣م واؽمتج٣مزم٣مهت٣م ايمُمٔمقري٥م وٚمـ إؿم٣مر فمٚمؾ أديب رائع

 :أهداف

 -آفمؼماف ايمٌميح ,5

 -ايمٖمٛمٝم٥مإزمراز ومدرة ايم٘م٣مسم٤م  ,1

 -سمزويد اظمتٙمٗمل زمخِم٣مئص ضمٝم٣مة إدزم٣مء ,2

وهل٣م همقائد ىمثغمة  ،زمرزت ايمًغمة إدزمٝم٥م زمٔمٝمدة فمـ ايمٔمٚمؼ وايمتحٙمٝمؾانغريح األدثْخ0  -ط

 همٜمل ،دم فم٣مَل إدب

 -سمزود ايمٗم٣مرئ زمٚمٔمٙمقَم٣مت فمـ إدي٤م وزمٝمئتف وفمالوم٣مسمف وآَم٣ميمف وآَٓمف وٞمج٣مضمف وإطمٖم٣مومف

 -وأدزمف سمرؽمؿ هذه ايمًغمة صقرة واوح٥م يمألدي٤م

 -سمثغم دم ايمٗم٣مرئ ايمٙمذة دم َمٔمرهم٥م احلقادث ايمتل متر زم٣مٕدي٤م

 -سم٧ٌم روح ايمٔمْمػ فمعم إدي٤م اظمتحدث فمـ ؽمغمسمف

 -ل ايمثٗم٣مهم٥م إدزمٝم٥م فمٛمد ايمٗم٣مرئسمٛمٚمّ 

 -أم رئٝم٣ًمً  وهل ؽمغمة سم٠مرخ حلٝم٣مة زفمٝمؿ ؽمٝم٣مد ؽمقاء أىم٣من َمٙم٘م٣مً  0انغريح انغْبعْخ - د

 فٌايم جنبػ انغريح األدثْخ 0صبينبً
 ـ فمقاَمؾ ٞمج٣مح ايمًغمة إدزمٝم٥م:وَم

 -سمٛم٣مول ؾمخِمٝم٣مت َمتٚمٝمزة هم٣مروم٥م ,أ 

 -أن يٗمػ ىم٣مسم٤م ايمًغمة دم ؽمغمسمف َمقومػ اظمٖمن اظم٘متُمػ ,ب 

 -َمرافم٣مة ضمرىم٥م ايمتْمقر وايمٛمٚمق دم ايمٌٛم٣مء ,ج

 -رؽمؿ صقرة َمتدرصم٥م َم٘متٚمٙم٥م يمٙمُمخِمٝم٥م اظمدروؽم٥م ,د
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 انجبة انغبدط
 انفظم انقبشش

 انمظخ ًاأللظٌطخ ًانشًاّخ

 انمظخ عؾش انٌالـ ًاخلْبل 0أًالً
إرض َمع إلم  شمؿ أٞمزيمف ،يمٗمد أصٌح اإلٞم٣ًمن َمٛمذ طمٙمٗمف اهلل سمٔم٣ملم وأؽم٘مٛمف دم صمٛمتف

ىمام وأن ومِم٥م  ،زوصمتف ضمقاء ومِم٥م ايم٘مقن ايمتل أزمرزت سافمف َمع حتدي٣مت احلٝم٣مة وايمْمٌٝمٔم٥م

ـ   ،ساع اإلٞم٣ًمن َمع أطمٝمف اإلٞم٣ًمن اؽمتٜمقت أرواح وأهم٘م٣مر أطمريـ  همػمزت ايمٗمِم٥م ىمٖم

وأـمٜمرت ايمٗمِم٥م  ،٘مل زمف أزم٣مء يمألزمٛم٣مء َم٣م َمر زمحٝم٣مهتؿ َمـ سمٌدٓت وسمٔمٗمٝمدات وسافم٣متحي

ؾ وفمٝم٣ًم وم٣مسًا فمـ اؽمتج٣مزم٣مت احلّم٣مرة وزمرزت ايمٗمديٚم٥م همٛم٣ًم ؽم٣مذصم٣ًم زمًٝمْم٣ًم فم٣مدي٣ًم َمثّ 

وؿم٣مرت فمعم أصمٛمح٥م  ،اٞمٌثٗم٦م َمـ ايمقاومع ،َمٕم٣مَمرات رصم٣مل هلؿ أضمالم طم٣مروم٥م وأؽمْمقري٥م

ويم٘مـ ايمٔمٌم احلدي٧م زمتْمقراسمف ايمٔمٙمٚمٝم٥م ضمقل ، ٥مض ايمرنم٣ٌمت اظمحٌْماخلٝم٣مرات سمٔمقّ 

وٞمُمٟم وفمل صمديد  ،ؽمػم ايمقاومع وسمٌدٓسمف آصمتامفمٝم٥مإلم  احلدي٧م فمـ إضمالم إؽمْمقري٥م

ايمقاومع زمٔمكم َمقوقفمٝم٥م اومت٢م ؾم٘ماًل مج٣ميمٝم٣ًم صمديدًا يِمقر ايمقاومع زمٟمؽمٙمقب همٛمل إلم  يٛمٓمر

َمٛمْمٗمٝم٣ًم ضمٝم٧م يرؽمؿ  ويرزمط زمٔمّمٜم٣م رزمْم٣مً  ،ويٛمًؼ زمكم إضمداث ،صمديد يػمز آطمتٝم٣مرات

ويٗمٝمؿ يمٔمٛم٣مس ايمٗمِم٥م زمٛم٣مًء همٛمٝم٣ًم ضمديث٣ًم ئمتٚمد  ،اإلٞم٣ًمن ومِمِم٣ًم همٛمٝم٣ًم َمـ طمالل فمالومتف زم٣ميمقاومع

 وأصقل-فمعم ومقافمد 

 رقشّف انمظخ0 0صبَْبً
وفمالومتف زم٣مظمجتٚمع  ،ضم٘م٣مي٥م يمتجرزم٥م إٞم٣ًمٞمٝم٥م جيًد همٝمٜم٣م ايم٘م٣مسم٤م هم٘مرة سميضء ؽمٙمقك اإلٞم٣ًمن

وأضم٣مدي٧م  ،ٜم٣م ايمٗم٣مص زمتٟمدي٥م ذيمؽ َمـ طمالل هد احلقادثيٗمقم همٝم ،وايم٘مقن واحلٝم٣مة ،وايمقاومع

 -إؾمخ٣مص ايمذيـ يتٚمٝمزون زمْم٣ٌمئع َمت٣ٌميٛم٥م دم ـمروف َمٔمٝمٛم٥م

همٜمل ضم٣مدشم٥م أو جمٚمقفم٥م أضمداث ومٙمٝمٙم٥م ي٠مدَي٣م ؾمخص أو أىمثر سمتداطمؾ همٝمٜم٣م ايمُمخِمٝم٥م 

 ،ايمرئٝم٥ًم زمٟمؾمخ٣مص شم٣مٞمقيكم ومالئؾ ييضء همٝمٜم٣م ايم٘م٣مسم٤م صم٣مٞم٣ًٌم حمدودًا َمـ ؾمخِمٝم٥م ايمٌْمؾ
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ويُمؼمط همٝمٜم٣م أن سم٘مقن ٞمثري٥م سمٔمرض  ،ؽمْم٥م دم ؿمقل ايمٔمٚمؾ ايمٗمِميص وسمُمٔمٌفوهل َمتق

وهل٣م دم ضمٝم٣مسمٛم٣م  ،طمٙمج٣مت ايمٛمٖمس اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وفمقاؿمٖمٜم٣م ٓؽمٝمامو ،صقرة َمـ احلٝم٣مة ايمقاومٔمٝم٥م

 ٞمِمٝم٤م ىمٌغم-

 انفشق ثني انمظخ انمذديخ ًاحلذّضخ 0صبنضبً
 ايمٖمرق زمكم ايمٗمِم٥م ايمٗمديٚم٥م واحلديث٥م دم إضمداث ,

 خ0انمظخ انمذدي -آ
 -ختت٣مر إضمداث ايمْمريٖم٥م وايمٕمري٥ٌم ,5

 -سمٔمتٚمد فمعم ايمْمراهم٥م وايمٕمرازم٥م دم ايمتُمقيؼ ,1

 -وي٘مثر همٝمف آؽمتٗمرار ،سمند همٝمٜم٣م إضمداث هدًا فمٖمقي٣ًم يتخعم فمـ ايمؼمازمط ايمًٌٌل ,2

 انمظخ احلذّضخ0 -ة
 -سمٟمطمذ إضمداث َمـ احلٝم٣مة ايمٔم٣مدي٥م ايمقاومٔمٝم٥م ,5

 -وي٘مُمػ ايمٔم٣مَل ايمداطمقم يمٙمٌْمؾ ،ة ايم٘م٣مسم٤مختت٣مر َمـ إضمداث َم٣م ئمػم فمـ هم٘مر ,1

 -يّمع ايم٘م٣مسم٤م إضمداث دم ٞمًؼ همٛمل َمٛمًؼ وَمؼمازمط ,2

 ايمٖمرق زمكم ايمٗمِم٥م ايمٗمديٚم٥م واحلديث٥م دم ايمُمخِمٝم٣مت: ,

 0انمظخ انمذديخ -آ
 -ايمُمخِمٝم٥م َمْمٝم٥م يمٔمرض إضمداث ايمٕمري٥ٌم وايمٔمجٝم٥ٌم ,5

 -خترج ايمُمخِمٝم٣مت َمـ ضمجٚمٜم٣م اإلٞم٣ًمين حتٚمؾ ومدرات طم٣مروم٥م ,1

 -ايمٔمٙمٝم٣م اظمْمٙمٗم٥م دم ايمُمج٣مفم٥م واجلرأة واحلٝمٙم٥م َؾ ثُ ٌس ايمُمخِمٝم٣مت اظمُ سمٙم ,2

 -وىمُمػ ايمدواهمع وإضمداث ،سمًتٕمٛمل ايمُمخِمٝم٣مت فمـ ايمتحٙمٝمؾ ,3

 انمظخ احلذّضخ0 -ة
 -خيت٣مر ايم٘م٣مسم٤م ايمُمخِمٝم٣مت َمـ احلٝم٣مة ايمٔم٣مدي٥م ,5

 -ؽمامت هذه ايمُمخِمٝم٣مت وؿم٣ٌمئٔمٜمؿ َمٟميمقهم٥م ,1
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فمٙمٜم٣م َمع احلٝم٣مة وايمٌٝمئ٥م َمـ طمالل ؿم٣ٌمئٔمٜم٣م وي٘مُمػ سمٖم٣م ،حيٙمؾ ايم٘م٣مسم٤م هذه ايمُمخِمٝم٣مت ,2

 -اخل٣مص٥م

 ايمٖمرق زمكم ايمٗمِم٥م ايمٗمديٚم٥م واحلديث٥م دم احلقار: ,

 انمظخ انمذديخ0 -آ
 -احلقار دم ايمٗمِم٥م ايمٗمديٚم٥م ىمالم فم٣مدي ,5

 -يرسمٌط احلقار زم٣محل٣مدشم٥م وايمُمخِمٝم٥م ارسم٣ٌمؿم٣ًم ؽم٣مذصم٣مً  ,1

 -ٓ ي٠مدي احلقار دورًا همٛمٝم٣مً  ,2

 -يمٙمُمخِمٝم٣مت احلقار يػمز ؽمامت ه٣مئٚم٥م ,3

 -ي٘مُمػ احلقار ايمٔمٚمؼ ايمداطمقم يمٙمُمخِمٝم٣مت ٓ ,4

 -ي٣ًمفمد احلقار دم سمْمقر احلقادث وسمٔمٗمٝمده٣م ٓ ,5

 انمظخ احلذّضخ0 -ة
 -احلقار هٛم٣م ىمالم َمتُم٣مزمف ,5

 -احلقار يرسمٌط زم٣محلقادث وايمُمخِمٝم٣مت ارسم٣ٌمؿم٣ًم َمتُم٣مزم٘م٣مً  ,1

 -ي٠مدي احلقار دورًا همٛمٝم٣مً  ,2

 -تاحلقار ي٣ًمفمد فمعم رؽمؿ ايمُمخِمٝم٣م ,3

 -ي٘مُمػ احلقار َمالَمح ؿم٣ٌمع ايمُمخِمٝم٣مت ,4

 -ي٣ًمفمد احلقار دم سمْمقير احلقادث وسمٔمٗمٝمده٣م ,5

 أٌَاؿ انمظخ0 0ساثقبً
إلم  لوسمرَم ،وهق ومِم٥م صٕمغمة خمتٙمٖم٥م سمروى فمعم يم٣ًمن احلٝمقان أو اجلامد 0انمظخ ادلضم - 5

ازمـ  ايم٣ٌمنمؿ أوو ِم٣مدحأو ازمـ اهل٣مرزم٥م دم ايم ،ٗمل َمـ َمثؾ َم٣م روى ازمـ اظمٗمٖمع دم ىمٙمٝمٙم٥م ودَمٛم٥مٙمُ هدف طُم 

وومد  ،ٖمرٞمز دم أَمث٣ميمف اظمُمٜمقرةايم هجري دم ىمت٣مزمف هم٣مىمٜم٥م اخلٙمٖم٣مء أو)ٓهمقٞمتكم( (875فمرب ؾم٣مه )

 زمٔمض هذا إَمث٣مل يمٙمتٔمٙمٝمؿ- لر ؾمقوموومد ٞمٓمؿ ايمُم٣مفم ،وجيلء ؾمٔمراً  ،لء اظمثؾ ٞمثراً جي
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د سم٣ًمفم يمْمٝمٖم٥م خمٙمقوم٣مت صٕمغمة فمـ لوختتٙمػ فمـ اظمثؾ دم أهن٣م حت٘م 0لظخ اخلشافخ - 3

ختتص زم٣مٕفمامل  ويم٘مٛمٜم٣م ،أفمامل اجلـ وايمًحرة يوومد سمرو ،أو إوٓد اظم٣ًمىمكم ،ٌكمايمٛم٣مس ايمْمٝم

و)فمٗمٙم٥م  اإلٞم٣ًمن َمـ هذا ايمٗمقى اخل٣مروم٥م َمثؾ ضم٘م٣مي٥م )ؽم٣مٞمدريال( ليمٌٛم ياجلٚمٝمٙم٥م ايمتل سمًد

ويمٝمس ايمٕمرض َمـ هذه اخلراهم٣مت  ،( وىمثغم َمـ ايمٗمِمص اظمقصمقدة دم أيمػ يمٝمٙم٥م ويمٝمٙم٥مإلصٌعا

 وهل حم٥ٌٌم يمألؿمٖم٣مل- ،يم٘مـ َمدافم٥ٌم اخلٝم٣مل وايمتًٙمٝم٥مو ،اظمقفمٓم٥م

وهل ضم٣مدشم٥م أو ضمقادث ضمٗمٝمٗمٝم٥م أو َمتخٝمٙم٥م ٓ سمٙمتزم همٝمٜم٣م ايمٗمقافمد ايمٖمٛمٝم٥م  0احلكبّخ - 2

وهذا ايمٛمقع ىمثغم آٞمتُم٣مر يتداويمف ايمٛم٣مس دم ضمٝم٣مهتؿ  ،يمف ْمرزمؾ يٗمِمٜم٣م اإلٞم٣ًمن ىمام خي ،يمٙمٗمِم٥م

وومد يتخٝمؾ زمٔمّمٜمؿ احل٘م٣مي٥م أو خيتٙمٗمٜم٣م  ،ٚمٔمقاوا وَم٣م ؽمأَ همغموون ضم٘م٣مي٣مت ىمثغمة فمام ر ،ٔمت٣مدةاظم

 -سمٔمتػم احل٘م٣مي٥م ايمٔمٚمقد ايمٖمٗمري يم٘مؾ ومِم٥م همٛمٝم٥م أو رواي٥مو ،يمٕمرض يريده

أو َمقومٖم٣مً  ،هل ومِم٥م ومِمغمة سمِمقر ضم٣مدشم٥م طم٣مص٥ماأللظٌطخ أً انمظخ انمظريح0  - 3

 وهل ٞمقفم٣من: ،أو ضم٣ميم٥م ؾمٔمقري٥م ،َمٔمٝمٛم٣مً 

يِمدر فمـ أضمد إؾمخ٣مص ئمروف  نمري٣ٌمً  أو همٔمالً  حتٚمؾ َمٔمٛمك إٞم٣ًمٞمٝم٣مً  أومِمقص٥م ضمدث:

 -وسمٛم٣مومّم٣مت احلٝم٣مة واظمجتٚمع ،وي٘مُمػ همٝمف َمٖم٣مروم٣مت ؿم٣ٌمئع اإلٞم٣ًمن ،ايم٘م٣مسم٤م

ضمٝم٧م يٗمؾ ؾمٟمن احلدث وضمرىمتف همٝمٜم٣م ضمٝم٧م يرىمز ايم٘م٣مسم٤م فمعم ايمتِمقير  أومِمقص٥م صقر:

وهل ومِم٥م  -وَم٣م يثغم دم روح ايمٌْمؾ َمـ َمُم٣مفمر ،أو احلٝم٣مة، ايمٗمِميص ايمذي ي٘مُمػ صمق ايمٌٝمئ٥م

ويُمٚمؾ  ،وٓ يزيد فمـ اظمٗمِمقد ،ردْمهمال يًت ،َمـ احلٝم٣مة يرىمز همٝمٜم٣م ايم٘م٣مسم٤م هم٘مرةسمِمقر صم٣مٞم٣ًٌم 

 َمقوقفمٜم٣م ىمؾ ٞمقاضمل احلٝم٣مة اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م-

 :وأوصمف آطمتالف هل ،ختتٙمػ ايمٗمِم٥م فمـ ايمرواي٥م دم هٝم٘مٙمٜم٣م ايمٔم٣ممو

 -ٓ سمقصمد همٝمٜم٣م ؾمخِمٝم٣مت ٓ سمٗمتّمٝمٜم٣م ايميورة اظمٙمح٥م , 5

تٟمشمغم ايمٔم٣مرم ٣ميمووم٦م مم٘مـ دون أن يّمحل زم ايمٔمٚمؾ دم ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة يتؿ دم أومٌم , 1

 يمٙمٗمِم٥م-

وسمًٙمط ىمؾ  ،وسمّمٕمط فمٙمٝمٜم٣م ،وهٛم٣مك هم٘مرة واضمدة أو فم٣مؿمٖم٥م واضمدة سمٗمدَمٜم٣م ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة

 أؾمٔمتٜم٣م ٞمحقه٣م شمٚم٥م-
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 ٓ سمقصمد ىمٙمٚم٥م نمغم ضوري٥م دم ايمٗمِم٥م زمحٝم٧م إذا ضمذهم٦م َمٛمٜم٣م ىمٙمٚم٥م اطمتؾ اظمٔمٛمك- , 2

ايمتج٣مرب ايم٘مثغمة ايمتل متر فمعم اظمرء دم َمـ  هٛم٣ميمؽ جترزم٥م واضمدة اطمتغمت يمٙمٚمٔم٣مجل٥م زمدًٓ 

 -احلٝم٣مة

 وٓ ايمٔمٗمدة َمتداطمٙم٥م دم فمٗمد نمغمه٣م- ،يمٝمس هٝم٘مٙمٜم٣م َمٔمٗمداً  , 3

 سمٗمرأ فم٣مدة دم زَمـ وصمٝمز ضمتك حيِمؾ ايمتٟمشمغم اظمْمٙمقب- , 4

 سمٛمتٜمل ايمٗمِم٥م ضمٝمٛمام سمٛمتٜمل ايمٕم٣مي٥م َمٛمٜم٣م- , 5

 -ٓ سمًٌط أو سمٛممم دم آزمتداء ،هن٣مي٥م ايمٗمِم٥م َمٛمًجٚم٥م َمع أوهل٣م , 6

سمتٌع ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة فم٣مدة ايمقضمدات ايميوري٥م دم اظمٟمؽم٣مة ايم٘مالؽمٝم٘مٝم٥م ايمقوم٦م واظم٘م٣من  , 7

 ؾمديد ووم٦م واضمد وَم٘م٣من واضمد وفمٚمؾ واضمد- وفمعم هذا هم٣ميمّمٕمط ،وايمٔمٚمؾ

هب٣م وٓ يٚم٘مـ ضمذف أي  ،ٓ يٚم٘مـ اإلو٣مهم٥م يمٙمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة اظمتٗمٛم٥م َمـ نمغم إطمالل , 8

 صمزء َمٛمٜم٣م دون إهم٣ًمده٣م-

 نفم٥م دون أن ٞمّمحل زم٣مٓهتامم وايمٕم٣مي٥م دم ؽمٌٝمؾ اإلجي٣مز-سمٗمص ايمٗمِم٥م زم , 57

، همٟمضمده٣م (وإؾمخ٣مص ،وايمٔمٚمؾ ،)ايمٌٝمئ٥م :فمٛم٣مس ٥موَمع أن ايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة سمُمؼمط شمالشم

 -همٗمط هق َمقوع آهتامم دم ىمؾ ومِم٥م

وصم٤م أن سمدل ايمٖمٗمرة إولم فمعم أي  9هئم٥م صمداً  وظم٣م ىم٣مٞم٦م احلرىم٥م دم ايمٗمِم٥م ايمٗمِمػمة

 أو ايمُمخِمٝم٣مت(- ،أو ايمٔمٚمؾ ،)ايمٌٝمئ٥م :ؽمٝم٘مقن َمقوع اهتامم ايم٘م٣مسم٤م فمٛم٣مس ايمٗمِم٥م ايمثالشم٥م

زمٝمٛمام ٓ  ،ودم ايمٗمِم٥م ايمتل هتتؿ زم٣ميمُمخِمٝم٣مت حيٌم آهتامم دم ؾمخِمٝم٣مت نمري٥ٌم نمغم َمٟميمقهم٥م

ودم ايمٗمِم٥م ايمتل هتتؿ  ،ويم٘مـ جئمؾ يمٙمُمخِمٝم٥م اظمٓمٜمر إول ،يٛمًك اظم٠ميمػ ايمٌٝمئ٥م أو ايمٔمٚمؾ

هذا فمعم  لودم ومِم٥م ايمٔمٚمؾ يٕمْم ،رؽماًم طمٖمٝمٖم٣مً  ٔمٚمؾ وايمُمخِمٝم٥مزم٣ميمٌٝمئ٥م َيتؿ زم٣مظم٘م٣من زمٝمٛمام يرؽمؿ ايم

 -ىمؾ رء

أو َم٣م يًٚمك )ؾمقرت ؽمتقري( وهل جمٚمقفم٥م 0 (.ط .ق .)ق انمظخ انمظريح عذاً -4

 -وٓ سمتج٣موز مخ٥ًم إؽمْمر ،أو َمُمٜمد ،أو فمػمة ،ىمٙمامت ومٙمٝمٙم٥م سمٔمػم زمُم٘مؾ َمرىمز فمـ ضم٣مدشم٥م
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 ،ضمٝم٣مة ايمٌمم سمتٔمدد همٝمٜم٣م إؾمخ٣مص هل ومِم٥م ؿمقيٙم٥م سمتٛم٣مول ضمٗم٥ٌم َمديدة َمـ 0انشًاّخ - 5

أضمداث ىمثغمة سمتداطمؾ دم أضمداث احلٝم٣مة إلم  وسمتٛمقع ؿم٣ٌمئٔمٜمؿ ضمٝم٧م يتُمٔم٤م ايمٔمٚمؾ ايمٗمِميص

 ،وايمٌٝمئ٥م ،واحلٝم٣مة ،وسمتُم٣مزمؽ وسمت٘مُمػ طمالهل٣م ؿمٌٝمٔم٥م فمالوم٣مت إؾمخ٣مص زم٣ميمٛم٣مس ،ايمٔم٣مَم٥م

فمـ احلٝم٣مة وهل طمٝم٣ميمٝم٥م َمٛمٓمقَم٥م أو َمٛمثقرة زمٔمٝمدة  ،وايمٔمقاَمؾ اظمتح٘مٚم٥م دم َمِمغم ايمُمخِمٝم٣مت

واخلٝم٣مل  ،أو هل ايمٗمِم٥م اخلٝم٣ميمٝم٥م اظمٙمٝمئ٥م زم٣ميمٔمج٣مئ٤م وايمٕمرائ٤م ذات إؽمٙمقب اإلزمدافمل ،ايمقاومٔمٝم٥م

وؽمٛمتٔمرض  ،ونمرائ٤م ايمٌح٣مر ،وفمج٣مئ٤م ايمٔمٙمؿ ،اجل٣مَمح ايمتل سمروي ومِمص ايمٖمرؽم٣من وإزمْم٣مل

 -هل٣م زم٣ميمذىمر زمٔمد ومٙمٝمؾ

 0فنبطش انمظخ انفنْخ0 خبيغبً
 :س هلسمٗمقم ايمٗمِم٥م زمُم٘مؾ فم٣مم فمعم جمٚمقفم٥م فمٛم٣م

أو أضمد  ،ومتثؾ َمٔمٛمك ايمتجرزم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمتل ئمٝمُمٜم٣م ايم٘م٣مسم٤م انفكشح )ادلٌضٌؿ( - 5

أو ضمدث  ،٣مص زمقَمّم٥م َمـ َمقومػوسمٛمُمٟم ايمٖم٘مرة يمدى ايمٗم ،ؾمخِمٝم٣مسمف َمـ طمالل رؤي٥م طم٣مص٥م

َمـ صمديد يمٝمتحقل  هاصمؼمارإلم  شمؿ ئمقد ،فمٝمفوٓ ؿ َمـ وصمٜم٥م ٞمٓمر ايمٗم٣مص خيتزٞمف دمٜمَمإٞم٣ًمين 

ىمٙمامت يٛمزهل٣م فمعم ايمقرق جمًدة دم أؾمخ٣مص وأضمداث وَمقاومػ فمعم لم إ دم َمٔمٚمٙمف ايمداطمقم

ي٠مدي ايم٘م٣مسم٤م  ،هم٣ميمٖم٘مرة ايمٗمِمِمٝم٥م سمِمغم دم ايمٗمِم٥م ضمٝم٣مة حمًقؽم٥م وَمٔم٣مؾم٥م، ؾم٘مؾ فمٚمؾ همٛمل

 -دون سمٗمرير وَم٣ٌمذة ،َمٔمٛم٣مه٣م زمًٙمقك إؾمخ٣مص وَمقاومٖمٜمؿ وجمرى إضمداث

َمٜم٣م ايمٗمِم٥م دم وهق مجٙم٥م إضمداث ايمتل سمٗمد انقًم انمظظِ )احلذس ًاحلجكخ( - 3

وسمدور هذه إضمداث ضمقل  ،ٞمتٝمج٥م َمٔمٝمٛم٥مإلم  وايمتل سمرسم٤م سمرسمٝم٣ًٌم همٛمٝم٣ًم يٛمتٜمل ،ؽمٝم٣مومٜم٣م ايمٖمٛمل

 -َمقوقع فم٣مم َمـ جت٣مرب اإلٞم٣ًمن دم سافمف َمع احلٝم٣مة

 0يظذس يٌضٌؿ انمظخ - أ

ويٗمقَمقن زمٟمضمداث جتري فمعم َمٛمْمؼ  ،أؾمخ٣مص يقاصمٜمقن َمُم٘مالت َمـ واومع ايمتجرزم٥م

 -احلٝم٣مة

 -س همٝمٜم٣مأَم٣مىمـ ئمٝمش ايمٛم٣م

 اخلٝم٣مل ايمذي يٌدع أضمقآً فمعم ؾم٣مىمٙم٥م َم٣م دم احلٝم٣مة-
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وسمٛمًٝمٗمٜم٣م ووؤمٜم٣م دم وسمتقصمف احلٌ٘م٥م ايمتل متثؾ َم٣م يٗمقم زمف ايم٘م٣مسم٤م َمـ اطمتٝم٣مر يمألضمداث 

، وَمـ شمؿ سمتحرك إضمداث وسمتْمقر وسمُمتٌؽ ،َمٗمدَم٥م سمٌتدئ َمٛمٜم٣م ايمٗمِم٥م ئٞمًٝم٨م همٛمل َيٝم

 , )َمٗمدَم٥م (هن٣مي٥م ,وؽمط  ,َمـ )زمداي٥م شمؿ سمٗمقد يمالٞمٖمراج واحلؾ وسمتٟميمػ ىمؾ ضمٌ٘م٥م  ،وسمتٟمزم

 -(ضمؾ ,فمٗمدة 

 0خكجعشق ثنبء احل - ة
 :وهذه ايمْمرق ،٥م ؿمرق زمٛم٣مء َمتٛمقفم٥م ختتٙمػ زم٣مطمتالف أصمزائٜم٣م٘مٌيمٙمح

إلم  أو زَمٛمٝم٣ًم َمـ ايمٌداي٥م ،ًضمٝم٧م يًغم هب٣م ايمٔمٚمؾ ايمٗمِميص ؽمٌٌٝم٣م :ايمْمريٗم٥م ايمتٗمٙمٝمدي٥م ,5

 -ايمروح(ثٙمٜم٣م رواي٥م سمقهمٝمؼ احل٘مٝمؿ )فمقدة متايمٛمٜم٣مي٥م إلم  ايمقؽمط

همٝمٛمٖمِمؾ  ،ايمتل سمٛمْمٙمؼ َمـ ايمقؽمط )أزَم٥م سمْمٌؼ فمعم ايمٌْمؾ ومتزق روضمف :ايمْمريٗم٥م احلديث٥م ,1

همتٖمن  ،ويٛمٖمجر ٓوفمٝمف زم٣ميمتدافمٝم٣مت وايمذىمري٣مت وإضمالم ايمتل سمٟميت فمػمه٣م ايمٌداي٥م ،فمـ ايمقاومع

 -سم٣مَمر يمزىمري٣م (طمر ايمٙمٝمؾآومِمقص٥م )شمٙم٨م ثٙمٜم٣م أمتايمٛمٜم٣مي٥م إلم  إزَم٥م وسمدهمٔمٜم٣م

ايمٌداي٥م سمٔمرض إضمداث إلم  سمٛمْمٙمؼ َمـ ايمٛمٜم٣مي٥م َمـ َمقومػ َمثغم ْمػ طمٙمٖم٣مً ؿمريٗم٥م اخل ,2

 -(هذا اظمقومػ ومتثٙمٜم٣م رواي٥م يقؽمػ ايم٣ًٌمفمل )ٞمحـ ٓ ٞمزرع ايمُمقكإلم  وايمٓمروف ايمتل أدت

دم رواي٥م )َمغماَم٣مر(  ىمام ،ي٥م احلدث َمـ طمالل جمٚمقفم٥م َمـ ايمُمخِمٝم٣متواؿمريٗم٥م ر ,3

 -يمٛمجٝم٤م حمٖمقظ

 0جكخأشكبل فشع األؽذاس يف احل - ط
 :ويمٔمرض إضمداث دم احلٌ٘م٥م أؾم٘م٣مل

ىمام  ،ويتحدث فمٛمٜمؿ زمّمٚمغم ايمٕم٣مئ٤م ،ؾم٘مؾ ايمند اظم٣ٌمذ يرصد ايم٘م٣مسم٤م ؽمٙمقك أؾمخ٣مصف

 -ثٙمٜم٣م رواي٥م )زيٛم٤م( ظمحٚمد ضمًكم هٝم٘مؾمت ،يِمٛمع اظم٠مرخ

ويت٘مٙمؿ زمٙم٣ًمٞمف )وٚمغم  ،ص ايم٘م٣مسم٤م ؾمخِمٝم٥م ايمٌْمؾؾم٘مؾ ايمؼممج٥م ايمذاسمٝم٥م ضمٝم٧م يتٗمٚمّ 

 -َمـ أصمؾ ويمدي( يمٔمٌد احلٙمٝمؿ فمٌد اهللثٙمٜم٣م رواي٥م )متو ،(اظمت٘مٙمؿ

اظمذىمرات ايمتل و ضمٝم٧م ئمرض ايم٘م٣مسم٤م إضمداث فمػم ايمرؽم٣مئؾ :ؾم٘مؾ ايمرؽم٣مئؾ واظمذىمرات

ثٙمٜم٣م رواي٥م )يقَمٝم٣مت ٞم٣مئ٤م دم مت ،وي٠ميمػ جمٚمقفمٜم٣م مجٙم٥م ايمٔمٚمؾ ايمٗمِميص ،ي٘متٌٜم٣م ايمٌْمؾ

 -يمتقهمٝمؼ احل٘مٝمؿ (إري٣مف



308 

َمف وذىمري٣مسمف ضمٝم٧م يٕمقص وَمـ طمالل سمِمقراسمف وأضمال ،ؾم٘مؾ سمِمقير ايمٌْمؾ َمـ داطمٙمف

شمؿ يٖمتح ايمٗم٣مص ٞم٣مهمذة همٛمٝم٥م  ،ويرصد َم٣م اطمتزن همٝمف َمـ أضمداث ٞمٖمًٝم٥م ،ايم٘م٣مسم٤م دم وصمدان ايمٌْمؾ

ودم هذا ايمٛمقع  ،دم ٓوفمل ايمٌْمؾ جيري َمٛمٜم٣م سمٝم٣مرًا َمـ ايمتدافمٝم٣مت فمػم إضمالم واحلقار ايمداطمقم

ضمٝم٧م حي٘مؿ  ،ٗمقموجيري ايمٔمٚمؾ ايمٗمِميص زمال َمٛمْمؼ فم ،يتالؾمك ايمزَم٣من وسمٕمٝم٤م َمالَمح اظم٘م٣من

ثٙمٜم٣م متو ،همتٕمرق دم ايمذاسمٝم٥م وايمٕمٚمقض ،إضمداث َمٛمْمؼ ايمالؾمٔمقر ايمذي ئمٗمد هذه إضمداث

 -)شمرشمرة همقق ايمٛمٝمؾ( يمٛمجٝم٤م حمٖمقظ رواي٥م

 0نهؾجكخ ٌَفبًٌ - د
 0ؽجكخ زلكًخ - 5

سمٗمقم فمعم ضمقادث َمؼمازمْم٥م َمتالمح٥م سمًغم فمعم طمط واضمد َمتدرج َمتُم٣مزم٘م٥م ؾمٝمئ٣ًم همُمٝمئ٣مً ضمتك 

ويم٘مٛمٜم٣م سمٔمقد  ،وومد سمتٕمغم اخلٝمقط َمع سمٔمدد ايمُمخِمٝم٣مت ،احلؾإلم  شمؿ سمٛمحدر ،سمٌٙمغ ايمذروة

 -ىمام دم رواي٥م )ايمناب( يمٛمجٝم٤م حمٖمقظ ،يمتٙمتٗمل دم ٞمٗمْم٥م واضمدة

 0ؽجكخ يفككخ - 3

همٜمل ضمقادث وَمقاومػ ، َمتٔمددة نمغم َمؼمازمْم٥م زمرازمط ايمًٌٌٝم٥م ٣مً يقرد ايمٗم٣مص َمـ طمالهل٣م أضمداشم

زوم٣مق ) ىمرواي٥م ،٣م جتري دم َم٘م٣من واضمد أو زَم٣من واضمدزمٝمٛمٜم٣م إٓ أهن جتٚمع ٓ ،وؾمخِمٝم٣مت َمتٖمروم٥م

 -اظمدق( يمٛمجٝم٤م حمٖمقظ

 انشخظْبد0 - 2

ويرىم٤م َمالحمف ايمٛمٖمًٝم٥م  ،ايمُمخِمٝم٥م ايمٗمِمِمٝم٥م هل إٞم٣ًمن يِمٛمٔمف طمٝم٣مل ايم٘م٣مسم٤م ايمٖمٛمل

 ،وومد خيت٣مر صم٣مٞم٣ًٌم َمـ ضمٝم٣مسمف ،واجلًٚمٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م َمـ فمٛم٣مس يًتٚمده٣م َمـ أؾمخ٣مص واومٔمٝمكم

ىمام وٓزمد يمٙم٘م٣مسم٤م أن يًتقفم٤م أزمٔم٣مد ايمُمخِمٝم٥م  ،ُمخِمٝم٥م ايمتل يِمٛمٔمٜم٣مويٗمدَمف يمؼمىمٝم٤م هذه ايم

وأن ي٘مقن وم٣مدرًا فمعم سمِمقير إفمامل ايمتل يٚم٘مـ أن سمٗمقم هب٣م دم ايمٓمروف  ،ايمتل يريد فمروٜم٣م

همٝمؼمك احلري٥م ايمٖمٛمٝم٥م يمٙمُمخِمٝم٥م ىمل يتحرك زمٚمٛمْمؼ ؿمٌٝمٔمتٜم٣م وـمروهمٜم٣م وؿمٌٝمٔم٥م ايمٔمٚمؾ  ،اظمختٙمٖم٥م

وؾمخِمٝم٣مسمف زمآراء وأهم٘م٣مر نمغم َمالئٚم٥م أصٌح فمٚمٙمف ممجقصم٣ًم هم١مذا أشمٗمؾ ايمٗم٣مص أزمْم٣ميمف ، ايمٗمِميص

وحتٙمٝمؾ سمٖم٣مفمٙمٜم٣م َمع  ،ٔمٛمك زمرؽمؿ ؾمخِمٝم٣مسمف َمـ طمالل إو٣مءة فم٣مظمٜم٣م ايمداطمقموايمٗم٣مص ايمٛم٣مصمح يُ 
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وهٛم٣مك  ،وىمُمػ ايمدواهمع آصمتامفمٝم٥م وايمْمٌٝمٔمٝم٥م اظمتح٘مٚم٥م زمًٙمقك هذه ايمُمخِمٝم٣مت ،ايمٓمروف

 :ؿمريٗمت٣من يمرؽمؿ ايمُمخِمٝم٣مت

ٝم٧م يًتخدم ايمٗم٣مص وؽم٣مئؾ َم٣ٌمذة إلو٣مءة ٞمٖمس ايمٌْمؾ َمـ ضمانغشّمخ انزؾهْهْخ0  - أ

 -طمالل ذح ردود أهمٔم٣ميمف ايمٛمٖمًٝم٥م وأهم٘م٣مره واٞمٖمٔم٣مٓسمف جت٣مه أضمداث احلٝم٣مة

إذ ي٘مُمػ ايمٌْمؾ  9ضمٝم٧م يًتخدم ايمٗم٣مص وؽم٣مئؾ نمغم َم٣ٌمذةانغشّمخ انزًضْهْخ0  - ة

٣مت إطمرى دم وومد سمتحدث ايمُمخِمٝم ،ضمٗمٝمٗمتف ايمٛمٖمًٝم٥م َمـ طمالل افمؼماهم٣مسمف وسمٌمهم٣مسمف وأضم٣مديثف

 دم فمرض تكموومد يًتخدم ايم٘م٣مسم٤م ايمْمريٗم ،همٝمتٔمرف فمٙمٝمٜم٣م ايمٗم٣مرئ ،ايمٗمِم٥م فمـ ؾمخِمٝم٥م ايمٌْمؾ

 -ىمام دم ومِم٥م )َمـ أصمؾ ويمدي( يمٔمٌد احلٙمٝمؿ فمٌداهلل ،جترزمتف ايمٗمِمِمٝم٥م

أو يمقٞم٣ًم  ،وؾمخِمٝم٣مت ايمٔمٚمؾ ايمٗمِميص َمٛمٜم٣م ايمًٌٝمط اظمًْمح ايمذي يٚمثؾ صٖم٥م واضمدة

َمثؾ ؾمخِمٝم٥م ايمًٝمد روقان وايمُمٝمخ  ،هن٣ميتٜم٣مإلم  ِم٥مأو فم٣مؿمٖم٥م واضمدة َمـ أول ايمٗم ،واضمداً 

وَمٛمٜم٣م اظمٗمٔمد ايمٛم٣مَمل اظمتٖم٣مفمؾ َمع إضمداث ايمتل سمٓمٜمر أنمٙم٤م  ،درويش دم رواي٥م زوم٣مق اظمدق

 -صمقاٞم٤م ؿم٣ٌمفمٜم٣م َمثؾ ؾمخِمٝم٥م فم٣ٌمس احلٙمق دم زوم٣مق اظمدق وأمحد فم٣مىمػ دم طم٣من اخلٙمٝمقم

همٝمف أؾمخ٣مص ايمٗمِم٥م أو ايمْمٌٝمٔمل ايمذي ئمٝمش  ،وهل ايمقؽمط آصمتامفمل 0انجْئخ - 3

 ،سمتج٣مذهبؿ أضمداث احلٝم٣مة وسمّمْمرب هبؿ زمحٝم٧م يٗمقَمقن زمٟمفمامل سمتٟمشمر زمٓمروف هذا ايمقؽمط

 :وهذه ايمٌٝمئ٥م ٞمقفم٣من

ٌؾ ؿمٌٝمٔمل وصمٕمرادم وَم٣م همٝمف َمـ َم٠مشمرات سم٘مٝمػ ضمٝم٣مة اإلٞم٣ًمن وؿمٌٔمف وحتدد ؽم :إول

ص ٙمٙمٌٝمئ٥م ايمٌحري٥م َم٠مشمراهت٣م اخل٣مص٥م دم َمِمغم إؾمخ٣مهم، وسمرؽمؿ طمْمقط ؾمخِمٝم٣مسمف ،َمٔم٣مؾمف

ويمٙمٌٝمئ٥م ايمٌدوي٥م سمٟمشمغمه٣م  ،ىمام دم رواي٥م )ايممماع وايمٔم٣مصٖم٥م( حلٝم٣مة اظمديٛم٥م ،اظمتٔمٙمٗم٥م ضمٝم٣مهتؿ زم٣ميمٌحر

 -ىمام دم ؾمخِمٝم٣مت ومِمص فمٌد ايمًالم ايمٔمجٝمقم ،دم ايمُمخِمٝم٣مت

وايمؼمزمٝم٥م ايمتل  ،اصمتامفمل يتٛم٣مول اظمً٘مـ وإهة واحلرهم٥م وايمْمٌٗم٥م آصمتامفمٝم٥م :وايمٛمقع ايمث٣مين

زمحٝم٧م يٚم٘مـ آؽمتدٓل فمعم  ،الوم٣مت اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م َمع أطمريـوايمٔم ،سمتٙمٗم٣مه٣م ايمُمخِمٝم٣مت

وَمـ هٛم٣م فمعم  ،ثؾ ذيمؽ رواي٥م )زمكم ايمٗمٌميـ( يمٛمجٝم٤م حمٖمقظمتو ،ايمُمخِمٝم٥م َمـ اظمً٘مـ

 -ايمٗم٣مص َمٔمرهم٥م زمٝمئ٥م فمٚمٙمف ايمٗمِميص ضمتك حيًـ سمِمقيره٣م وحتريؽ أزمْم٣ميمف دم حمٝمْمٜم٣م
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 :هؿ هذه ايمْمرقوأ ،يم٘مؾ ومِم٥م ؿمريٗم٥م سمٔمٌغمي٥م سم٠مدى َمـ طمالهل٣م انزقجري انفين0 - 4

 عشّمخ انغشد0

وهل ؿمريٗم٥م ئمتٚمده٣م ايم٘م٣مسم٤م دم إصمراء إضمداث ايمتل سمٗمقم هب٣م ايمُمخِمٝم٣مت زمٙمٕم٥م ؽمٜمٙم٥م 

 ،محؾ ايمٗم٣مص ؾمخِمٝم٣مسمف يمٕم٥م نمغم يمٕم٥م ايمٗمِم٥م هم١مذا َم٣م، طمٖمٝمٖم٥م واوح٥م َمالئٚم٥م يمٙمٚمٔم٣مين وسمالويٛمٜم٣م

سمقهمٝمؼ  أَم٣م ،وحمٚمقد سمٝمٚمقر ،كمىمام ضمدث فمٛمد ؿمف ضمً ،ىمٙمٕم٥م اظمٗم٣ميم٥م إدزمٝم٥م همُمٙم٦م ومِمِمٜمؿ

ودم ايمند ؿمريٗمت٣من ؿمريٗم٥م َم٣ٌمذة سمند  ،همٗمد ىم٣مٞم٦م يمٕمتٜمؿ ؽمٜمٙم٥م ،ويقؽمػ إدريس ،احل٘مٝمؿ

 -وؿمريٗم٥م ايمند ايمذايت زمّمٚمغم اظمت٘مٙمؿ ،احلقادث َمـ اخل٣مرج زمّمٚمغم ايمٕم٣مئ٤م

 عشّمخ انٌطف0

ووصػ  ،وهل ؿمريٗم٥م سمٔمتٚمد فمعم رؽمؿ َمُم٣مهد يمٙمٚمقاومػ وصمقاٞم٤م ايمٌٝمئ٥م ايمتل جتري همٝمٜم٣م

 ،هتؿ وهؿ ئمٚمٙمقن ويِمْمرفمقنئ٣موسمِمقير هٝم ،تل سمٔمؼمي ايمُمخِمٝم٣متاحل٣مٓت ايمٛمٖمًٝم٥م ايم

 ٝمئًا َيزًا َمٔمػمِّ ويٖمؼمض همٝمف أن ي٘مقن َمرىمّ  ،وجي٤م أن يٟميت ايمقصػ دم ومِمد ودم جم٣ميمف اظمٛم٣مؽم٤م

وجي٤م أن ي٘مقن ايمقصػ َمـ طمالل ضمقاس  ،ويقوح أزمٔم٣مده٣م ايمٛمٖمًٝم٥م ،جلق حلرىم٥م إضمداث

 ،ويًٚمع إصقات زمآذاهنؿ ،ِمٝم٣مسمفضمٝم٧م يرى ايم٘م٣مسم٤م إؾمٝم٣مء زمٟمفمكم ؾمخ ،ايمُمخِمٝم٣مت

 -ويِمٌح فمٛمٌمًا حمرىم٣ًم يمألضمداث ،همٝمٚمتزج ايمقصػ زم٣ميمٔمٚمؾ ايمٗمِميص ،ويٙمٚمًٜم٣م زمٟميدَيؿ

وهل ؿمريٗم٥م سمٔمتٚمد فمعم َم٣م يدور َمـ ىمالم فمعم أيمًٛم٥م ايمُمخِمٝم٣مت همٝمام  عشّمخ احلٌاس0 -ط

 ،٣موسمقوٝمح ايمدواهمع هل ،وذيمؽ إلو٣مءة صمقاٞم٤م َمـ ؽمغم إضمداث ،سمٖمروف اظمقاومػ وإضمداث

ويٖمؼمض دم احلقار أن يرسمٌط زم٣ميمُمخِمٝم٣مت ارسم٣ٌمؿم٣ًم فمٖمقي٣ًم دون  ،أو ردود إهمٔم٣مل ايمٛم٣ممج٥م فمٛمٜم٣م

ىمام وجي٤م أٓ  ،وٓ يدطمؾ زمٝمٛمٜمام ،همٝمٖمِمؾ ايمٗم٣مص زمكم يمٕمتف ويمٕم٥م أزمْم٣ميمف ،أن يٖمرض فمٙمٝمٜم٣م همرو٣مً 

ئ٥م أو يمٕم٥م فم٣مَمٝم٥م ٓ سمٖمٜمؿ إٓ دم ايمٌٝم ،جئمؾ ايم٘مت٣مب أزمْم٣مهلؿ يٛمْمٗمقن ىمالَم٣مً أىمػم َمـ فمٗمقهلؿ

 -اظمحٙمٝم٥م

 ؟كْف رنشأ انمظخ انغٌّهخ انٌالقْخ0 عبدعبً

وسمتٛمقع  ،ىمام ومٙمٛم٣م سمتٛم٣مول ضمٗم٥ٌم َمديدة َمـ ضمٝم٣مة ايمٌمم سمتٔمدد همٝمٜم٣م إؾمخ٣مص ايمٗمِم٥م ايمْمقيٙم٥م

أضمداث ىمثغمة سمتداطمؾ دم أضمداث احلٝم٣مة ايمٔم٣مَم٥م إلم  ؿم٣ٌمئٔمٜمؿ ضمٝم٧م يتُمٔم٤م ايمٔمٚمؾ ايمٗمِميص
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٣ميمٛم٣مس واحلٝم٣مة وايمٌٝمئ٥م وايمٔمقاَمؾ وسمتُم٣مزمؽ وسمت٘مُمػ طمالهل٣م ؿمٌٝمٔم٥م فمالوم٣مت إؾمخ٣مص زم

 اظمتح٘مٚم٥م دم َمِمغم ايمُمخِمٝم٣مت

 :همٗمد اؾمؼماؿمقا همٝمٜم٣م

 ( أن سم٘مقن ٞمثراً 5)

 أرزمٔم٥م َماليكم ىمٙمٚم٥مإلم  وأٓ سمٗمؾ فمـ مخًكم أيمػ ىمٙمٚم٥م وومد سمِمؾ (1)

( ويمٙمٗمِم٥م ىمٙمٜم٣م فمٛمقان ويِمح أن ي٘مقن همٝمٜم٣م ضمقار ويم٘مٛمف خيتٙمػ فمـ ضمقار اظمنضمٝم٥م 2)

 زم٣ُمٞمف ضمقار وصٖمل

 :يًتُمػ َمقوقع ايمٗمِم٥م َمـ فمٛمقاهن٣م ويٛمٌئ فمـ رىمـ َمـ أرىم٣مهن٣م ( وجي٤م أن3)

 إَم٣م ايمُمخِمٝم٣مت أو احلقار أو ايمٌٝمئ٥م

 يقصمد هٝم٘مٙمٜم٣م ايمداطمقم يمٙمٗمِم٥م ودم َمٗم٣مزمؾ هذا اإلؿم٣مر اخل٣مرصمل

 :وايم٘مالم فمٙمٝمٜم٣م يتٛم٣مول

 ويمٙمٌٝمئ٥م ايمزَمٛمٝم٥م واظم٘م٣مٞمٝم٥م وايمٓمروف ايمتل ضمدشم٦م همٝمٜم٣م ضمقادث ايمٗمِم٥م أمهٝم٥م :ايمٌٝمئ٥م , أوًٓ 

٣م سمٌٔم٧م آهتامم دم ايمٗم٣مرئ وحتدد يمف احلقادث وسم٣ًمفمده فمعم إَي٣مَمف زمام ؽمٝمحدث طم٣مص٥م ٕهن

 ايمٛم٣مضمٝم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م همٝمٜم٣م-و همتٌٔم٧م فمٛمده ايمٙمذة وسمٔمكم فمعم وضمدة ايمٗمِم٥م ومج٣مهل٣م

 0صيبٌ انمظخ
وومد ي٘مقن ىمام هق إنمٙم٤م  ،ىمت٦ٌم دم فمٌم ايمٛمٜمّم٥م يمٙمٚمالضمؿ ايمتل سمٗمٙمٝمداً  ٥مً ٛمَ وومد ي٘مقن ؽَم 

٣مول ٛمهمٜمل سمت ،ايمِمٕمغمة ٘مس َمـ هذه ايمٗمِم٥موفمعم ايمٔم ،ضمٝم٣مة ايمٌْمؾ ؾ همٝمفصمٝماًل َمـ ايمزَمـ سمًت٘مٚم

 ،وفمعم ىمؾ همٚمتقؽمط ايمزَمـ ايمذي حتدث همٝمف ايمٗمِم٥م أؿمقل َمـ اظمنضمٝم٥م ،ٞم٣مضمٝم٥م َمـ فمٚمره

 ،ٕن اظمنضمٝم٥م حيدد هل٣م زَمـ ٓ يزيد فمـ أرزمع وفممميـ ؽم٣مفم٥م9(وايمٗمِم٥م ايمٗمِمغمة )إومِمقص٥م

ايمٙمٝم٣مرم و ايميوري أن ئمكم اظم٠ميمػ إي٣مم ويمٝمس َمـ ،وهذا ٓ يتٟمسمك دم ايمٗمِم٥م زمح٣مل َم٣م

زمٝمد أن  ،وإن ىم٣من ايمٛمٜم٣مر فم٣مدة هق زَمٛمٜم٣م اظمِمْمٙمح فمٙمٝمف ،وايمٖمِمقل ايمتل سمٗمع همٝمٜم٣م احلقادث

طمٖم٣مي٣مه يزيد و ـمالَمفو زمرهٌتف هم٣ميمٙمٝمؾ يمألويمكم ،رواي٣مت ايمٌْمقيم٥م سمتخذ َمـ ايمٙمٝمؾ َمنضم٣ًم حلقادشمٜم٣م

 -أه٣متو دم إـمٜم٣مر زمْمقيمتٜمؿ ويممطمريـ زَم٣من ايمتٖم٘مغم واإلضم٣ًمس
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إلـمٜم٣مر اظمقازٞم٥م زمكم احل٣مدشم٥م  ومد ي٘مقنو ،وومد ي٘مقن يمتٕمغم ايمزَم٣من ايمٖمج٣مئل أشمر زم٣ميمغ دم ايمٗمِم٥م

َمُم٣مرىم٥م دم اظمِم٣مب زمٚمقت  ضمٝم٧م يًح اظمْمر ؽمح٣مً  وايمزَم٣من ىمٟمن يٚمقت ايمٌْمؾ دم يقم صحق

 -زمْمؾ ايمرواي٥م

 0يكبٌ انمظخ

إلم  وإذا ٞمٓمرٞم٣م ،ايمٗمِمغمة ىمام طمّمٔم٦م اظمنضمٝم٥م وايمٗمِم٥م َل ختّمع ايمٗمِم٥م أزمدًا يمٙمقضمدة اظم٘م٣مٞمٝم٥م

أَم٘مٛم٥م َمث٣ميمٝم٥م ٓ وصمقد هل٣م  ئهمٗمد هتٝم ،وٓ سمتٗمٝمد هب٣م ،اخلٝم٣ميمٝم٥م وصمدٞم٣مه٣م سمتٔمدى إَم٘مٛم٥م ايمرواي٥م

أو  ،أو اجلٛم٥م ،أو ايمٛمجقم ،همٜمٛم٣مك رواي٣مت اطمت٣مر اظم٠ميمػ َم٘م٣من ضمقادشمٜم٣م صمقف إرض ،زم٣ميمقاومع

-9 أَم٣م ايمٗمِم٥م ايمقاومٔمٝم٥م همتخت٣مر --دم زمح٣مر زمٔمٝمدة جمٜمقيم٥م ،صمزرًا ٓ َمًٚمك هل٣م دم زمح٣مر ٓ وصمقد هل٣م

اظمٔمٗمدة  ودم نم٣ميم٤م إضمٝم٣من سمٔمٗمد اظمقازٞم٥م زمكم ضمٝم٣مة اظمديٛم٥م ،إَم٘مٛم٥م ذات اظمُم٘مالت آصمتامفمٝم٥م

 -وضمٝم٣مة ايمريػ ايمًٌٝمْم٥م

همٖمل ايمرواي٥م اخلٝم٣ميمٝم٥م ٞمرى ومٌم إَمغم  ،أَم٣م إَم٘مٛم٥م ايمِمٕمغمة همتختٙمػ ىمذيمؽ زمح٤ًم ايمٗمِم٥م

وومد  ،يمٙمرواي٥م ٥م زمحجراهت٣م اظمً٘مقٞم٥م زم٣مجل٣من َم٘م٣مٞم٣مً أو احلِمقن اإلومْم٣مفمٝم ،أو صقَمٔم٥م ايمراه٤م

 -ايمٕم٣مزم٣متو ـاجل٣ٌميمو ،ايمٗمٖم٣مرو ،صم٣مزم٦م ايمرواي٥م اخلٝم٣ميمٝم٥م ايمٌح٣مر

 ،ووىمر ايمٙمِمقص وضم٣مٞم٣مت ايممماب ،وومد اؽمتخدَم٦م ايمٗمِم٥م آصمتامفمٝم٥م ايمًجـ

إن اظمجتٚمع  -ووم٣مفم٥م اظمح٘مٚم٥م واحلدائؼ وايمُمقارع ،اظمنحو واؽمتخدَم٦م ىمذيمؽ اظمٛمزل واظم٘مت٤م

وهلذا صمٛمح ايم٘مت٣مب  ،يٚمقت دم اظمٛمزلو يتٔمٌدو ،يتزاورو يتزوجو ،يٛم٣ممو يٟمىمؾ احلدي٧م

 -اخت٣مذ فمٛم٣مويـ ومِمِمٜمؿ َمـ إَم٘مٛم٥مإلم  ايمقاومٔمٝمقن

 0ؽشًف انمظخ

همٌٔمض اظمدارس َمثالً حتٗمر ايمتج٣مرب  ،ـمروف ايمٗمِم٥م زم٣مطمتالف َمدارؽمٜم٣م إدزمٝم٥م ختتٙمػ

ت٣مب ايمٗمِم٥م يٛمزفمقن ٞمزفم٥م وىمثغم َمـ ىم ،َمٜمام فمٓمٚم٦م إذا ومٝم٦ًم زمٟمفمامل ايمْمٌٝمٔم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

 -ٙمٗمٝم٥ماخلايمٗمقاٞمكم إلم  رَ ٗمُ زمٔمّمٜمؿ خيّمع فمٚمؾ اإلٞم٣ًمن وسمٌمهم٣مسمف َمٜمام ضَم و ،سمِمقهمٝم٥م

 ،ونمغم ذيمؽ ،واومتِم٣مد ،وديـ ،سمذىمر أضمقال اظمجتٚمع إذ ذاك َمـ ؽمٝم٣مؽم٥م ودم ايمرواي٥م ايمت٣مرخيٝم٥م

٥م َم٘م٣مٞم٥م ممت٣مزة دم ايمٗمِم ويمٙمجق ؿمٌٔم٣مً  ،وومد سمتٛم٣مول ـمروف ايمٗمِم٥م ايمٛمٖمًٝم٥م أضمد ايمُمخِمٝم٣مت
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وَمٛم٣مـمره٣م ايمٖمت٣مٞم٥م  ،ىمثغمًا َم٣م ي٘مقن يمٙمٝم٣مرم ايمٗمٚمري٥مو ،أو اٞمًج٣مَمف َمع ضمقادشمٜم٣م ،إدزمٝم٥م زمتٕمغمه

 -َم٘م٣مٞم٥م فمٓمٝمٚم٥م دم ايمرواي٣مت

 0ؽكبّخ انمظخ
إٞم٣ًمن ايمٕم٣مزم٣مت إلم  إهن٣م ومديٚم٥م صمدًا سمرصمع ،(أهؿ فمٛمٌم َمـ فمٛم٣مس ايمٗمِم٥م هق )احل٘م٣مي٥م

وهؿ َمتحٙمٗمقن ضمقل ايمٛم٣مر  ،ؽمٜمؿىم٣من اظمًتٚمٔمقن ايمٌدائٝمقن ي٘متٖمقن هبز رؤو ضمٝم٧م ،وايم٘مٜمقف

وٓ حيٖمز فمعم  ،زم٣مدي٥م فمٙمٝمٜمؿ فمالَم٣مت اإلفمٝم٣مء َمـ ساع احلٝمقاٞم٣مت اظمتقضمُم٥م ىم٣مظم٣مَمقث ونمغمه

هم١مذا سم٘مٜمٛمقا زمام  ؟وَم٣م ايمذي ضمدث زمٔمد ،ايمٝمٗمٓم٥م إٓ ايمتٙمٜمػ وايمتُمقق ظمٔمرهم٥م هن٣مي٥م ايمٗمِم٥م

 أو ومتٙمقا ايمراوي- ،ؽمٝمحدث نمٙمٌٜمؿ ايمٛمقم

حلٖمظ ضمٝم٣مهت٣م ضمكم زمدأت سمند  ايمتُمقيؼو َمـ ايمتٔمٙمؼزاد وَم٣م اطمؼمفمتف إن َم٣م ضمدث يمُمٜمر

ايمٔمالج ايمقضمٝمد فمعم ؾمٜمري٣مر ضم٘م٣مي٣مهت٣م ٕىمػم ديمٝمؾ فمعم أمهٝم٥م هذا ايمٔمٛمٌم دم ايمٗمِم٥م يمٗمد ىم٣من 

 -د ايمٓم٣مَلٌيمٙمتٟمشمغم فمعم اظمًت

زاد ىم٣مٞم٦م ومِم٣مص٥م ىمٌغمة رائٔم٥م دم وصٖمٜم٣م َمت٣ًمحم٥م دم أضم٘م٣مَمٜم٣م وفمعم ايمرنمؿ َمـ أن ؾمٜمر

زمٝمد  ، أطمالومٜم٣م وواوح٥م دم رؽمؿ ؾمخِمٝم٣مهت٣م َمتخِمِم٥م دم َمٔمٙمقَم٣مهت٣مطم٣ميمٗم٥م دم ضمقادشمٜم٣م ممت٣مزة دم

 9أهن٣م َل سمٔمتٚمد فمعم أي واضمدة َمـ هذه ايمِمٖم٣مت دم إٞمٗم٣مذ ضمٝم٣مهت٣م َمـ زوصمٜم٣م اظمتٔمٛم٦م يمٗمد فم٣مؾم٦م

 ظمٔمرهم٥م َم٣مذا ؽمٝمحدث زمٔمد ذيمؽ؟- جتٔمؾ اظمٙمؽ َمتٙمٜمٖم٣ًم َمُمت٣موم٣مً  ٕهن٣م اؽمتْم٣مفم٦م أن

زاد ))وهٛم٣م أدرك ؾمٜمر :وسمٗمقل ،اجلٚمٙم٥م وضمٝمٛمام سمٌزغ ايمُمٚمس سمٗمػ دم ضمديثٜم٣م دون أن سمتؿ

ىمٙمٛم٣م يريد أن ئمرف َم٣م ؽمٝمحدث  ،( إٞمٛم٣م مجٝمٔم٣ًم َمثؾ ؾمٜمري٣مر(همً٘مت٦م فمـ ايم٘مالم اظم٣ٌمح ،ايمِم٣ٌمح

 فم٣مم يمدى مجٝمع ايمٌمم- ءإٞمف ر -؟-زمٔمد

 -وزمٔمّمٛم٣م ٓ يقد أن ئمرف ؽمقاه٣م -وهلذا ىم٣من ايمٔمٚمقد ايمٖمٗمري دم ىمؾ ومِم٥م هق احل٘م٣مي٥م

ىمٚمجلء  ،ؿمٌٝمٔمٝم٣مً  زَمٛمٝم٣مً  ٣مً ؽمٙمًٙم٥م َمـ احلقادث َمرسم٥ٌم سمرسمٝمٌ احل٘م٣مي٥م هل ؟ويم٘مـ َم٣م احل٘م٣مي٥م

 -شمٛمكمزمٔمد اإلهمْم٣مر وايمثالشم٣مء زمٔمد اإلايمٕمداء 

وومد جتٔمٙمٜمؿ  ،إن يمٙمح٘م٣مي٥م هم٣مئدة هم٣مئدهت٣م أن جتٔمؾ اظمًتٚمٔمكم َمتٙمٜمٖمكم ظمٔمرهم٥م َم٣م ؽمٝمحدث زمٔمد

 -احل٘م٣مي٥مإلم  وهذا هق ايمٛمٗمد ايمذي يقصمف ،ون َمٔمرهم٥م َم٣م ؽمٝمحدث زمٔمدٓ يقدُّ 
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ويم٘مٛمٜم٣م أفمٓمؿ فم٣مَمؾ َمُمؼمك دم هذا ايم٘م٣مئـ اظمٔمٗمد اظمٔمروف  ،وأزمًط أٞمقاع إدب إهن٣م أدٞمك

وصمٔمٙمٛم٣مه٣م فم٣مري٥م ٞمراه٣م رديئ٥م  ،وإٞمٛم٣م إن همِمٙمٛم٣م احل٘م٣مي٥م َمـ ىمؾ َم٣م حيٝمط هب٣م دم ايمٗمِم٥م ،زم٣ميمٗمِم٥م

 ويم٘مٛمٛم٣م ٞمتٔمٙمؿ َمٛمٜم٣م ىمثغمًا- ،وؽمخٝمٖم٥م

دم سمرسمٝم٤م زَمٛمل ؽمقاء دم  يوصمدٞم٣م احلٝم٣مة ىمذيمؽ دم ايمٔم٣مدة جتر٣م زمكم احل٘م٣مي٥م واحلٝم٣مة وإذا وازٞمّ 

ويم٘مـ زمج٣مٞم٤م ايمزَمـ هٛم٣مك ىمذيمؽ َم٣م يًٚمك )زم٣ميمٗمٝمٚم٥م( ٓ سمٗم٣مس زم٣ميمدوم٣مئؼ  ،أومقايمٛم٣م أو أهمٔم٣ميمٛم٣م

إن احل٘م٣مي٥م سمند احلٝم٣مة  -اظم٣ميض ٓ ٞمجده َمٛمًٌْم٣مً إلم  رٞم٣مويم٘مـ زمٟممهٝمتٜم٣م إٞمٛم٣م إذا ٞمٓم ،وايم٣ًمفم٣مت

أو  ،ؽ فمٛمٌم ايمٗمٝمٚم٥مهم١مهن٣م سمتّمٚمـ ىمذيم ،أَم٣م ايمٗمِم٥م زمٟمىمٚمٙمٜم٣م إذا ىم٣مٞم٦م ومِم٥م صمٝمدة ،ايمزَمٛمٝم٥م

 -إمهٝم٥م دم هذه احلٝم٣مة

فمعم  ،همال ومِم٥م َمـ نمغم زَمـ ،إن ايمقٓء يمٙمٔمٛمٌم ايمزَمٛمل دم ايمٗمِم٥م ضورة ٓ حمٝمد فمٛمٜم٣م

 وإٓ ىم٣من نمغم َمٖمٜمقم ويًغم فمعم واليم٥م- ،ىم٣مسم٤م ايمٗمِم٥م أن َيتؿ زمٔمٛمٌم ايمزَمـ

 ويم٘مٛمٜم٣م ضوري٥م ضمتك ٓ ،وومد ٓ سمٔمج٤م ايمٗمِم٣مص ،دم ىمؾ ومِم٥م )ؽم٣مفم٥م( سمذىمر زم٣ميمزَمـ

 وهق دم ايمقوم٦م ٞمٖمًف َمقصمقد دم َم٘م٣من آطمر- ،يرى أضمد إؾمخ٣مص دم َم٘م٣من َم٣م

 إن أؽم٣مس ايمٗمِم٥م هق احل٘م٣مي٥م واحل٘م٣مي٥م هد يمٙمحقادث دم ٞمٓم٣مم زَمٛمل خمِمقص-

 -ويقم ذيمؽ ايمٌح٧م دم ايمتٔمٗمٝمد

 0انقمذح يف انمظخ

وايمْمريٗم٥م ايمتل سمًغم فمٙمٝمٜم٣م وسمت٣مزمع إضمداث يمٝمس جمرد مجع  ،ايمٔمٗمدة هل َمقوقع ايمٗمِم٥م

وسمًغم وهمؼ طمْم٥م َمقوقفم٥م  ،زمؾ ؽمٙمًٙم٥م هل٣م صٖم٥م طم٣مص٥م سمُمؼمك همٝمٜم٣م ىمؾ اجلزئٝم٣مت ،ثضمقاد

 -وَمؼمسم٤م زمٔمّمٜم٣م فمعم زمٔمض ،َمت٤ًٌم زمٔمّمٜم٣م َمـ زمٔمض

رزمط إلم  أَم٣م ضورهت٣م همألن ايمٔمٗمؾ يٚمٝمؾ دوَم٣مً  ،دم أي٥م رواي٥م َمتٝمٛم٥م ايمٌٛم٣مء َمـ فمٗمدة ٓزمدو

قه٥ٌم ايمٔمٗمٙمٝم٥م ٕن اخلٝم٣مل هق اظم 9وسم٘مقن هذه ايمٔمٗمدة َمث٣ميمٝم٥م ،احلقادث زمٔمّمٜم٣م زمٌٔمض

 ،وزمخ٣مص٥م دم أي٥م ؽمٙمًٙم٥م َمـ ايمتج٣مرب ايمٖمردي٥م ـايمقضمٝمدة ايمتل سمًتْمٝمع أن سمٗمقم هبذا ايمرزمْم

جمٚمقفم٥م إلم  أو حي٣مول حتقيؾ ايمتٖمِمٝمالت اظمٌٔمثرة اظمّمْمرزم٥م ،أو آصمتامفمٝم٥م يتْمٙم٤م ايمٔمٗمؾ

 ذات َمٕمزى واضمد-
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دل ىمٙمٜم٣م وزمٔمض اخلٝمقط ايمث٣مٞمقي٥م جت ،َمـ احلقادث وايمٔمٗمدة فم٣مدة سمت٘مقن َمـ طمٝمط رئٝمسٍ 

وأضمٝم٣مٞم٣ًم  ،وسم٘مقن ؽم٣ًٌٌم هل٣م ،وىمؾ طمٝمط َمـ هذه يتٟميمػ َمـ فمدة ضمقادث متٜمد ظم٣م زمٔمده٣م ،َمٔم٣مً 

وومد ٞمجد َم٣م يٗمْمع هذه ايمًٙمًٙم٥م  ،احلقادثإلم  همتٌتدئ زم٣ميمٛمتٝمج٥م وسمرصمع ،سمٌتدئ ايمٗمِم٥م فم٘مًٝم٥م

 -أوصمٜم٣مإلم  ويم٘مٛمٜم٣م دم آطمر إَمر سمِمؾ ،َمـ احلقادث

إن اظمٙمؽ  :ويم٘مـ إذا ومٙم٦م ،ىم٣من هذا ضم٘م٣مي٥م -٘م٥مشمؿ َم٣مسم٦م اظمٙم ،إن اظمٙمؽ َم٣مت :هم١مذا ومٙم٦م

وَل يدر أضمد  ،شمرهافمعم شمؿ َم٣مسم٦م اظمٙم٘م٥م  :أو ومٙم٦م ،شمرهأشمؿ ضمزٞم٦م اظمٙم٘م٥م فمٙمٝمف همامسم٦م فمعم  ،َم٣مت

 ىم٣من ذيمؽ َمـ ايمتٔمٗمٝمد- ،هن٣م ضمزٞم٦م فمٙمٝمف همامسم٦مأىمتُمػ همٝمام زمٔمد اظم٣مذا ضمتك 

 ؟ضمدث هذا ظم٣مذا :ودم ايمتٔمٗمٝمد ٞمًٟمل ؟شمؿ َم٣مذا ضمدث زمٔمد ذيمؽ :دم احل٘م٣مي٥م ٞمًٟمل

ويم٘مـ احلقادث دم  ،ىمالمه٣م جمٚمقفم٥م َمـ احلقادث ،وذيمؽ هق ايمٖمرق زمكم احل٘م٣مي٥م وايمتٔمٗمٝمد

ويمذيمؽ سمًٚمك ايمٔمٗمدة  ،ىم٣م دم ايمؼمسمٝم٤م ايمزَمٛملوإن اؾمؼم ،زمٝمٛمٜم٣م صٙم٥م ورازمط ؽمٌٌٝم٥م ايمتٔمٗمٝمد َمتِمٙم٥م

ي٘مت٤م احلقادث  هؾ يريد أن :أضمٝم٣مٞم٣ًم احلٌ٘م٥م ايمٗمِمِمٝم٥م- ويمٔمٚمؾ ايمٔمٗمدة يًٟمل اظم٠ميمػ ٞمٖمًف

أو ايمٔم٘مس  ؟هؾ ؽمت٘مقن همٝمٜم٣م ؾمخِمٝم٣مت ىمثغمة ؟هؾ ؽمتٗمع ضمقادشمٜم٣م دم زَمـ ؿمقيؾ ؟٥مَمٖمِمٙم

ضمتك ٓ يدطمؾ دم ايمٗمِم٥م َم٣م  ،أن سم٘مقن يمديف اخلْم٥م ىم٣مَمٙم٥م ومٌؾ ايمٌدء دم ايم٘مت٣مزم٥م ٓزمدو ؟َمـ هذا

 :واؿمراده٣م ،يٗمْمع وضمدهت٣م واٞمًج٣مَمٜم٣م

ئمقق  همحٌموه٣م دم َمٜم٣مرة ايم٘م٣مسم٤م دم آؽمتْمراد زمحٝم٧م ٓ ،ايم٘مت٣مب همـ ايمٗمِم٥م وومد وصػ

 -هذا آؽمتْمراد سمْمقر احلقادث وؽمغمه٣م

 0شخظْبد انمظخ

هم٣مٓصمتامفم٣مت  وخيتٙمػ فمدده٣م سمٌٔم٣ًم يمٛمقع ايمٗمِم٥م، ،ايمُمخِمٝم٣مت هل ايمٔمٚمقد ايمٖمٗمري يمٙمٗمِم٥م

زمٝمٛمام يٗمؾ فمدد  ،همٝم٘مثر إؾمخ٣مص ٞمقع َم٣م يمُمخِمٝم٣مت اظمت٣ٌميٛم٥ما حل٣مٓت ٔمرو٣مً ومد سم٘مقن َم

 أن سم٘مقن ٓزمدو ،يمػ َمـ حتٙمٝمٙمٜم٣مإؾمخ٣مص ىمثغمًا دم ايمرواي٥م ايمٛمٖمًٝم٥م ضمتك يتٚم٘مـ اظم٠م

دَمًك طمٙمٗمٜم٣م  وٓ يِمح أن سم٘مقن ،دراؽم٥م واظمٔمرهم٥موسمًتحؼ ايم ،ايمُمخِمٝم٣مت َمـ صٚمٝمؿ احلٝم٣مة

همٝمج٤م أٓ يِمدر فمٛمٜم٣م َم٣م يٛم٣مومض ضم٣ميمتٜم٣م  ،وإذا ـمٜمرت ؾمخِمٝم٥م َمٙمؽ ،طمٝم٣مل ايم٘م٣مسم٤م وسمِمقره

 ،يمٗمِم٥موفمعم هذا هم٣ميمُمخِمٝم٣مت هل ايمتل حتدد طمْم٥م ا ؟سمٙمؽ ؽمقاء أراد اظم٠ميمػ ذيمؽ أم َل يرده

وومد سم٘مقن ، طمرى زمكم ضمقادشمٜم٣م٥م دم ايمٗمِم٥م سمقضمد زمكم ؾمخِمٝم٣مهت٣م إوومد سمقصمد ؾمخِمٝم٥م رئٝمًٝم
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ويم٘مـ إضمدى ايمُمخِمٝمتكم  ،وي٘مثر ذيمؽ دم ومِمص ايمٕمرام ،هٛم٣ميمؽ ؾمخِمٝمت٣من ئمٛمك هب٣م ايم٘م٣مسم٤م

 سمتٕمٙم٤م فمعم إطمرى-

وأن يٗمػ  ،وسمٌم اظمدرؽم٥م ايمقاومٔمٝم٥م فمعم أن يدع اظم٠ميمػ ايمُمخِمٝم٣مت سمٖمِمح فمـ ٞمٖمًٜم٣م

 ي٣مظم٠ميمػ ٓ يًتْمٝمع زمح٣مل َم٣م أن يًقهم ،ٙمام سمتحٗمؼ هذه ايمٛمٓمري٥مومويم٘مـ  ،زم٣ميمٛم٥ًٌم هل٣م مجٝمٔم٣مً  ؽمٙمٌٝم٣مً 

إـمٜم٣مر إلم  وومد ي٠مدي هذا اظمقومػ ايمًٙمٌل ،زمكم ايمُمخِمٝم٣مت اظمختٙمٖم٥م دم ضمٌف هلؿ وفمٛم٣ميتف هبؿ

 ،ايم٘م٣مسم٤م زمٚمٓمٜمر اظمٔم٣مدي يمٌٔمض ايمُمخِمٝم٣مت

ضمتك سم٘مقن ايمُمخِمٝم٣مت  ،يمٔمٌمَمـ دراؽم٥م واهمٝم٥م يمٙمٚمجتٚمع وا ٓزمدودم ايمرواي٣مت ايمت٣مرخيٝم٥م 

 -زمٗمدر اإلَم٘م٣من ومري٥ٌم َمـ احلٗمٝمٗم٥م
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 انجبة انغبدط
 احلبدُ فششانفظم 

 ادلغشؽْخ

 رقشّف ادلغشؽْخ0 - أًالً
ويٗمًؿ فمعم َمُم٣مهد حي٘مل زمف ايم٘م٣مسم٤م ومِم٥م صم٣مدة أو ه٣مزيم٥م يٙمٗمٝمف  ،ٞمص أديب يِم٤م دم ضمقار

ٞمٕم٣مم جم٣مهل٣م ايمٔمٚمؼ اإلٞم٣ًمين وأ ،أو ضمرىم٥م ،اظمٚمثٙمقن فمعم مجٜمقر َمـ ايمٛم٣مس دم زَمـ َمٔمٙمقم دم وقء

 َمتجٛم٥ٌم اخلقارق

وىمالم  ،وضمرىم٥م وؽم٘مقن ،وايمٔمٚمؾ اظمنضمل جيري فمعم طمُم٥ٌم اظمنح َمـ ومٝم٣مم وومٔمقد

 ،َمـ احلقادث َمـ طمالل ايمٔمراك ايمٛم٣مؾم٤م زمكم ايمقؽم٣مئؾ واحلقائؾ ايمتل سمتٛم٣مزع ضم٣مدشم٣مً  ،وصٚم٦م

 -واحلقائؾ سمٔمٚمؾ ظمٛمٔمف ،هم٣ميمقؽم٣مئؾ سمٔمٚمؾ يمقومقع ايمٔمٚمؾ

 0قًم ادلغشؽِطفبد ان - صبَْبً

 :يتِمػ ايمٔمٚمؾ اظمنضمل زم٣ميمِمٖم٣مت ايمت٣ميمٝم٥م

وسمٗمٙم٤م  ،يمتٌمف إهمراد ود سمٌٔم٣مً إلم  ود حيقل ذهـ اظمُم٣مهد َمـ أن ي٘مقن َمرزمٝم٣مً  ,5

 ،يدل فمٙمٝمف اظمٛمْمؼ 9وضمٝمد وسمٖمٗمد اظمنضمٝم٥م صم٣مذزمٝمتٜم٣م إذا أوضمك ايمٔمٚمؾ اظمنضمل زمحؾ   ،ايمٓمروف

 -ويتٛمٌٟم زمف اظمُم٣مهد

ىم٤م َمٛمٜم٣م ايمٔمٚمؾ ايمروائل زمح٣مدث واضمد يقصمده زمْمؾ ايمقضمدة دم إصمزاء ايمتل يؼم , 1

وومد  ،ايمٛمٜم٣مي٥مإلم  ايمٌداي٥م ٓ خيتٙمػ َمـ ،أو يٚمٛمٔمف ضمٝم٧م جئمؾ زمْمؾ ايمٔمٚمؾ دم طمْمر واضمد ،ايمٔمٚمؾ

دم  سمٔمٛمل وضمدة اظم٘م٣من وومقع ايمٔمٚمؾ إذ 9يمقضمدة ايمٔمٚمؾ وضمدة ايمزَم٣من واظم٘م٣من ٜمؿزمٔمّمأو٣مف 

َم٣من فمدم اؽمتٕمراق ايمٔمٚمؾ اظمنضمل وسمٔمٛمل وضمدة ايمز (نمرهم٥م ,َمديٛم٥م ) َم٘م٣من واضمد ٓ يتٔمداه

٣مب اظمحدشمقن ومد سمرىمقا وضمدة وايم٘متّ  ،أو ؽم٦م وشمالشمكم ؽم٣مفم٥م ،أىمثر َمـ أرزمع وفممميـ ؽم٣مفم٥م

 -ايمزَم٣من واظم٘م٣من
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 -وآؽمتْمراد ،وايمتٖمِمٝمؾ ،إذ ٓ سمتحٚمؾ اظمنضمٝم٥م ايمتْمقيؾ 9ايمنفم٥م , 2

 -ضمرىم٣مت صمًدي٥مإلم  احلقاس ضمتك ٓ سمتحقل اظمنضمٝم٥مإلم  ايمذهـ ٓإلم  ايمتقصمف زم٣ميمٔمٚمؾ , 3

 أعضاء انقًم ادلغشؽ0ِ - صبنضبً

إلم  إذه٣من وهل هم٘مرة فم٣مَم٥م فمـ ايمٔمٚمؾ اظمنضمل يٗمدَمٜم٣م ايم٘م٣مسم٤م يمتٜمٝمئ٥م :ايمٔمرض , 5

ويٗمدم ذيمؽ  ،وسمٔمريػ ايمٓمروف وإَم٘مٛم٥م وإؾمخ٣مص ،اظمتٟمطمرإلم  وسمُمقيؼ ايمٛمٖمقس ،احلدث

 -اظمٚمثٙمقن ظمُم٣مهد زمُم٘مؾ ؿمٌٝمٔمل زمكم ايمٕمٚمقض وايمقوقح

ايمتل  إطمالقو ،واظمٛم٣مهمع واظمٛم٣مزع ،همٝمف ايمٓمروف وايمقوم٣مئع ٝم٧م سمتُم٣مزمؽضم :ايمتٔمٗمٝمد , 1

 ،ايمِمػم يمتٗمقى صم٣مذزمٝمتٜم٣م همروغو ويٛمُمٟم فمـ اؾمت٣ٌمىمٜم٣م ايمُمؽ وايمتْمٙمع ،سمٔمؼمض ؿمريؼ ايمٌْمؾ

 -ٕٞمف صدى ٕصقات احلٝم٣مة 9وروح ايمٔمٚمؾ ،وهق صمًؿ اظمنضمٝم٥م

أو  ،حتٗمٝمؼ اهلدفأو  ،وهق هن٣مي٥م اظمنضمٝم٥م ضمٝم٧م سمٛمحؾ ايمٔمٗمدة زمزوال اخلْمر :احلؾ , 2

 -ضمٙمقل َمِمٝم٥ٌم

وحتٚمؾ  ،وأطمْمر فمٛم٣مسه٣م ،دم اظمنح وهل َمِمدر ىمؾ رء :ايمُمخِمٝم٥م اظمنضمٝم٥م , 3

 -َمٗمقَم٣مت ٥مشمالشم

وايمْمقل  ،اظمٗمقم اجلًدي ايمٗم٣مئؿ فمعم اجلٛمس ايمذي سمٛمت٤ًم إيمٝمف ايمُمخِمٝم٥م وايمًـ , أ

 -واظمٓمٜمر وايمِمح٥م واظمرض ،وايم٘مٝم٣من وايمٌممة ،ويمقن ايمُمٔمر وايمٔمٝمٛمكم ،وايمقزن

وٞمقع  ،اظمٗمقم آصمتامفمل وئمٛمل ايمْمٌٗم٥م آصمتامفمٝم٥م ايمتل سمٛمت٤ًم إيمٝمٜم٣م ايمُمخِمٝم٥م , ب

 -وفم٣مداهت٣م ،هقايتٜم٣مو ،وٞمُم٣مؿمٜم٣م ،وضمٝم٣مهت٣م ،وسمٔمٙمٝمٚمٜم٣م ،فمٚمٙمٜم٣م

اظمٗمقم ايمٛمٖمز وهق شمٚمرة ايم٘مٝم٣من اجلًدي وآصمتامفمل زمحٝم٧م ي٘مقن َمزاج ايمُمخِمٝم٥م  , ج

 :وهذه ايمُمخِمٝم٥م ٞمقفم٣من ،اظمنضمٝم٥م

جي٤م أن سم٘مقن ؾمخِمٝم٥م ٓ  (ايمٌْمؾ)٣م طمٝمقط ايمٔمٚمؾ اظمنضمل سمٙمتٗمل فمٛمده :أؽم٣مؽمٝم٥م , 5

 -أو أٞمِم٣مف احلٙمقل ،سمٔمرف اظم٣ًموَم٥م

 -هل٣م وسم٘مقن ٞمداً  ،أو َمٔم٣مرو٥م سم٘مٌح مج٣مح ايمُمخِمٝم٥م اظمحقري٥م :شم٣مٞمقي٥م , 1
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 00 انظشاؿ ادلغشؽِساثقبً
أو زمكم ايمٌْمؾ  ،وي٘مقن زمكم ايمٌْمؾ وومريٛمف ،وهق َمِمدر اجل٣مذزمٝم٥م وايمتُمقيؼ دم اظمنضمٝم٥م

 ،وٞمٖمًف

 وأصٛم٣مهمف:

 -ايمٌماع ايم٣ًمىمـ , 5

 -ايمقاشم٤م , 1

 -ايمِم٣مفمد اظمتدرج دم زمطء , 2

 -اظمرهؼ ايمدال فمعم َم٣م يٛمتٓمر ضمدوشمف , 3

 -اظمرهؼ(و زمكم )ايمِم٣مفمد وايمٌماع ايمٛم٣مصمح َم٣م ىم٣من َمزجي٣مً 

 ،ػ فمـ ايمُمخِمٝم٥مُموسم٘م -ل سمػمهـ فمعم ايمٖم٘مرة إؽم٣مؽمٝم٥مأداة اظمنح ايمت واحلقار اظمنضمل

فمعم ؾمخقصف  ٓزمد أن ي٘مقن ايم٘م٣مسم٤م َمْمٙمٔم٣مً  ي٘مقن احلقار ٞم٣مصمح٣مً ويم٘مل  ،ويٚميض هب٣م ايمٌماع

همال جئمٙمٜم٣م سمت٘مٙمؿ زمام ٓ  ،وفمعم ايم٘م٣مسم٤م أن يٙمتزم ضمدود ؾمخقصف اظمرؽمقَم٥م ،فمٚمٝمٗم٣مً  اؿمالفم٣مً 

 ،ؽمٜمؾ ايمٖمٜمؿ ،ايمُمخِمٝم٥م َمْم٣مزمٗم٣مً  َمقصمزاً  اً أٞمف جي٤م أن ي٘مقن َمرىمزإلم  يتالءم َمٔمٜم٣م إو٣مهم٥م

 -إضمداث ايمٔم٣مدي٥م ضمٝم٣مدي يرسمٖمع فمـ َمًتقى

 0أٌَاؿ ادلغشؽْخ - خبيغبً
متثٝمؾ أَمر صمٙمؾ صمدي ئٌم٧م دم ايمٛمٖمس ايمرفم٤م واإلفمج٣مب وايمرمح٥م  0ادلأعبح - 5

 ،وإشم٣مرة ايمره٥ٌم ،وهقى رهمٝمع ويٛمتٜمل زم٣ميمٖم٣مصمٔم٥م نمروف إصالح ايمٛمٖمقس ،زمُمخِمٝم٣مت ٞمٌٝمٙم٥م

 -واإلفمج٣مب زم٣ميمِمٛمٝمع اجلٚمٝمؾ

فمف اجلٜم٥م ايمقوٝمٔم٥م َمقوق ،متثٝمؾ ضم٣مدث َمـ احلٝم٣مة ايمٔم٣مَم٥م يثغم ايمّمحؽ وايمٙمٜمقادلهيبح0  -3

وَمٛمذ  ،دفم٣مئل ٓ ضر َمٛمفأو  ،وووم٣مئٔمٜمؿ َمـ طمالل طمْمٟم ضمٗمٝمٗمل َمـ ضمٝم٣مة ايمٛم٣مس وفم٣مداهتؿ

ودم اظمذه٤م اإلزمدافمل  ،آسم٣ٌمفمل َمٙمٜم٣مة صم٣مد وه٣مزل، ودم اظمذه٤مإلم  ايمٗمديؿ اٞمٗمًؿ اظمنح

فمعم أن َمـ ايمٔم٣مَم٥م، ويم٘مٛمٜمؿ أسوا  ٣مً فمٝمقن زمٟمن ي٘مقن أزمْم٣مل اظمٙمٜم٣مة ٞم٣مؽم٣ٌموومد ؽمٚمح آسمّ  ،َمٙمٜم٣مة

قه )ايم٘مقَمٝمدي٣م صم٣مؤوا زمام ؽمٚمّ و وحترك اإلزمدافمٝمقن ىمٔم٣مداهتؿ حترىم٣مً أىمثر،، ي٘مقن احلقار ؾمٔمراً 

 -وهل َمنضمٝم٥م همٝمٜم٣م ايمّمحؽ وايمٌ٘م٣مء َمٔم٣مً  (ايمداَمٔم٥م
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إلم  اٞمتٜم٦م أَمقر اظمنضمٝم٥م اإلزمدافمٝم٥م دم ايمٗمرن ايمت٣مؽمع فممم 0ادلغشؽْخ انٌالقْخ - 2

ـ احلٝم٣مة واظمجتٚمع جتري ضمٗم٣ًم وصدوم٣م دم احلٝم٣مة اظمنضمٝم٥م ايمقاومٔمٝم٥م- وهل َمنضمٝم٥م سمٔمرض ومِم٥ًم َم

واؽمع، وفمقاؿمػ ؽم٣مرضم٥م، وأيمٖم٣مٍظ َمزداٞم٥م، ومجؾ َمرسمٙم٥م، وَمقاومػ  واظمجتٚمع، َمـ نمغم طمٝم٣ملٍ 

 -َمث٣ميمٝم٥م رائٔم٥م

اظمنح واظمنضمٝم٥م إلم  شمؿ اٞمتٗمؾ ،ٞمُمٟم اظمذه٤م ايمرَمزي دم ايمُمٔمر ادلغشؽْخ انشيضّخ0 - 3

 :هت٣موَمـ َمٝمزا، ايمرَمزي٥م شم٣مئرة فمعم ىمؾ ٞمٓم٣مم ؽم٣مزمؼ

 -ايمٓماللو هم٣ميمرَمزيقن َمقيمٔمقن زم٣ميمّم٣ٌمب، واإلهل٣مم، :ايمٕمٚمقض ,5

 -وهل هٛم٣م سمٗمؼمب َمـ صمق اظمٟمؽم٣مة ايمٝمقٞم٣مٞمٝم٥م ،احلقار: همٝمٜم٣م أصمؾ َمـ ايمٗمِم٥م ,1

 ٓ َم٘م٣من وٓ زَم٣من واوحكم دم اظمنضمٝم٥م ايمرَمزي٥م- ,2

هل َمنضمٝم٥م ٞمُمٟمت َمع ٞمُمقء َمذه٤م  0يغشؽْخ انال يقمٌل أً يغشؽْخ انقجش -4

وٓ زَم٣من وٓ َم٘م٣من،  ،دم إدب زمٔمد احلرب ايمٔم٣مظمٝم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م، وهل ٓ همِمقل هل٣م ()ايمالَمٔمٗمقل

وومد ٓ حيٗمٗمقهن٣م، وايمرَمز ايمٌٔمٝمد همٝمٜم٣م  ،وؾمخقصٜم٣م يت٘مٙمٚمقن فمـ أؾمٝم٣مء ومد حيٗمٗمٜم٣م اظمُم٣مهدون

ايمٔمٌم زمٟمدب َٓمٔمٗمقل أيّم٣ًم- وَمـ أؾمٜمر  (َمٔمٗمقيمٝم٥مويراد زمف ايمتٔمٌغم فمـ )ٓ ،َمٙمٚمقس

 وَمنضمٝم٥م )دم اٞمتٓم٣مر نمقدو( يمٌٝم٘مٝم٦م-، يمٝمقٞمً٘مق (يم٘مرادا) َمنضمٝم٣مت هذا ايمٛمقع َمنضمٝم٥م

وزمروز َمٔمْمٝم٣مهت٣م دم ايمٖم٘مر  ،َمع اٞمتُم٣مر آؾمؼماىمٝم٥م 0خ اجلذّذحْادلغشؽْخ انٌالق - 5

َمذه٤م ايمقاومٔمٝم٥م اجلديدة، وَمس اظمنح ، وايمٛمّم٣مل ود اظمًتٕمٙمكم ٞمُمٟم اظمذه٤م إطمغم دم إدب

ومقايم٤م هذا اظمذه٤م ايمذي مترد فمعم  وٞمجؿ َمنضمٝمقن صٌقا ىمؾ َم٣م حيًقن وئمتٗمدون دم، َمٛمف

ايمِمقاب- َمـ إلم  ايمٗمقايم٤م ىمٙمٜم٣م، واختذ َمـ ايمٔمٙمؿ أن اإلٞم٣ًمن وم٣مدر فمعم سمٕمٝمغم ـمروف ؽمٌٝمٙمف

 -(أؽم٣مؿمكم اظمنضمٝمكم فمعم هذا اظمذه٤م ايمُم٣مفمر إظم٣مين اظمٔمروف )زمرسمقيمد زمرخي٦م

  َمٔمرضوسمٓمٜمر اظمقوقع اجلدي دم ،هل َمنضمٝم٥م ختٙمط زمكم اظمٟمؽم٣مة واظمٙمٜم٣مةانذسايب0  - 6

 -ومتتزج همٝمف ايمًٌامت زم٣ميمٔمػمات ،وي٣ًموي زمكم اظمٙمقك وايمًقوم٥م ،ايمٖم٘م٣مه٥م

وسمٟميت زم٣محلقار  ،ى فمـ ؿمريؼ ايمٕمٛم٣مء واإلٞمُم٣مدَمنضمٝم٥م ؾمٔمري٥م سم٠مدَّ  0ادلغشؽْخ انغنبئْخ - 7

 ٣مزم٣ميمزيٛم٥م ومقاَمٜم٣م اظمقؽمٝمٗم ،وسمٔمٛمك ٣موإؾم٣ٌمح سمقومع فمعم أٞمٕم٣مم اظمقؽمٝمٗمايم٘مالَمل وسمٗمٌؾ اخلقارق 

 -وايمٕمٛم٣مء واظمٛم٣مـمر
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 0ادلأعبح انٌَْبَْخ ًيٍ طفبذتب - 8
 -وضمدة اظمقوقع ,أ

 -وضمدة ايمزَم٣من واظم٘م٣من ,ب

 -همِمؾ إٞمقاع ,ح

اظمنضمٝم٥م فمعم هم٘مرة واضمدة ىمٝمال سمتُمت٦م  وأَم٣م وضمدة اظمقوقع هم٣مظمٗمِمقد هب٣م أن جتري

وسمتٚمزق، وأن يٚميض ىمؾ ايمقوم٦م اظمخِمص يمٙمٚمنضمٝم٥م دم إـمٜم٣مر سمٙمؽ ايمٖم٘مرة وَمٔم٣مجلتٜم٣م 

 -وسمٛمّم٨م دم أذه٣من اظمُم٣مهديـ ضمتك سمتقوح ،ودرؽمٜم٣م

 ،هم٣مظمٗمِمقد هبام أن جتري أضمداث اظمنضمٝم٥م دم زَمـ نمغم َمتْم٣مول وأَم٣م وضمدة ايمزَم٣من واظم٘م٣من

وأَم٣م همِمؾ إٞمقاع همٝمٗمِمد زمف أٓ  9وفممميـ ؽم٣مفم٥م، وَم٘م٣من واضمد ٓ يتٔمدد ٓ يتج٣موز أرزمٔم٣مً 

همت٘مقن اظمنضمٝم٥م َمٟمؽم٣مة يتخٙمؾ اظمٟمؽم٣مة رء َمـ اظمٙمٜم٣مة، ىمام ٓ يتخٙمؾ اظمٙمٜم٣مة رء َمـ اظمٟمؽم٣مة، 

 -ىمٙمٜم٣م، أو َمٙمٜم٣مة ىمٙمٜم٣م

وـمٜمقر ايمروَم٣من ٞمُمٟمت اظمنضمٝم٥م  ،وزمٔمد اىمتامل اظمٟمؽم٣مة ايمٝمقٞم٣مٞمٝم٥م 0ادلأعبح انشًيبَْخ - 51

 -اَمتألت زم٣مظمٛم٣مـمر ايمقضمُمٝم٥م وايمٖمٓم٣مئع دم ايمروفم٥م واجلامل واإلسمٗم٣من ،ايمروَم٣مٞمٝم٥م، وهل دون اظمٟمؽم٣مة ايمٝمقٞم٣مٞمٝم٥م

زمٔمد وٓدهت٣م،  سمقومٖم٦م اظمنضمٝم٥م ومجدت ومٙمٝمالً  0ادلغشؽْخ االرجبفْخ انفشَغْخ - 55

ٟم ايمٖمرٞمًٝمقن أٞمٖمًٜمؿ يمٙمتٙمٚمذة فمعم وذيمؽ ضمكم هٝمّ  ،احلٝم٣مةإلم  وَمرت أفمٌم ومٌؾ أن سمٔمقد

فمعم نمرار ىمت٣مب  (همـ ايمُمٔمر)شمؿ ايمٝمقٞم٣من وهنض ايمٛم٣مومد ايمٖمرٞمز )زمقايمق( ي٠ميمػ ىمت٣مب  ،ايمروَم٣من

وَمـ يقَمئذ واظمنح  (ٝم٘مل)ايم٘مالؽم آسم٣ٌمفمل ٕرؽمْمق، وزمذيمؽ سمٟمؽمس اظمذه٤م ()همـ ايمُمٔمر

 :ويٚمت٣مز اظمنح آسم٣ٌمفمل ايمٖمرٞمز هبذه اخلِم٣مئص ،ايمٖمرٞمز َمٛمتٔمش َمٛمتمم

 -ايمٔمٛم٣مي٥م زم٣ميمٙمٕم٥م وايمتٔمٌغم إديب فمٛم٣مي٥م زم٣ميمٕم٥م , أ

 -آومتِم٣مر فمعم ايمُمٔمر وضمده دم ىمت٣مزم٥م اظمنضمٝم٣مت , ب

 -اظم٘م٣منو اظمقوقع وايمزَم٣من :اظمح٣مهمٓم٥م ايمِم٣مرَم٥م فمعم وم٣مٞمقن ايمقضمدات ايمثالث , ج

 -ومٙم٥م فمدد ؾمخقص اظمنضمٝم٥م , د

 ٣م-اظمقؽمٝمٗمو ٛم٣مي٥م زم٣ميمٙم٣ٌمس واظمٛم٣مـمرومٙم٥م ايمٔم , هـ
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وزمٔمد أن اصمت٣مح  ،سم٣ٌمفمٝم٥مزمدافمٝم٥م زمٔمد آوم٣مَم٦م اظمنضمٝم٥م اإل 0ادلغشؽْخ اإلثذافْخ - 53

 -فمٛمٝمٖم٣مً  اظمذه٤م اإلزمدافمل دم إدب وايمٖمـ ؽمٙمٖمف آسم٣ٌمفمل اصمتٝم٣مضم٣مً 

 0انفشًق ثني ادلغشؽْزني االرجبفْخ ًاإلثذافْخ
اظمنضمٝم٥م و ،وايمالسمكم، َمـ سم٣مريخ اإلنمريؼ , إٓ َم٣م ٞمدر ,اظمنضمٝم٥م آسم٣ٌمفمٝم٥م َمًتٚمدة  ,أ 

 -اإلزمدافمٝم٥م سمًتٚمد َمـ ايمت٣مريخ اظمٔم٣مس زمال ضمرج

 -ٓ ختٙمط اظمنضمٝم٥م آسم٣ٌمفمٝم٥م زمكم اجلد واهلزل، واظمنضمٝم٥م اإلزمدافمٝم٥م ؽمٚمح٦م زمذيمؽ ,ب 

 -وَل سمٖمٔمؾ ذيمؽ اظمنضمٝم٥م اإلزمدافمٝم٥م ،٘م٣منضم٣مهمٓم٦م اظمنضمٝم٥م آسم٣ٌمفمٝم٥م فمعم وضمديت ايمزَم٣من واظم ,ج 

 -وؿم٣مزمع اظمنضمٝم٥م اإلزمدافمٝم٥م ومقَمل حمقم ،ؿم٣مزمع اظمنضمٝم٥م آسم٣ٌمفمٝم٥م إٞم٣ًمين فم٣مم ,د

وأزمْم٣مل اظمنضمٝم٥م اإلزمدافمٝم٥م ، اظمنضمٝم٥م آسم٣ٌمفمٝم٥م َمٙمقك وأَمراء ووم٣مدة فمٓم٣مم أزمْم٣مل ,هـ 

 -ؾمخقص َمـ ايمٛم٣مس ىم٣مهم٥م

 -ق دم اإلزمدافمٝم٥م ؾمٔمر أو ٞمثروه ،ضمقار اظمنضمٝم٥م آسم٣ٌمفمٝم٥م َمٛمٓمقم ؾمٔمراً  ,و

 0يظبدس ادلبدح ادلغشؽْخ0 عبدعبً
 :اؽمتٗمك ىمت٣مب اظمنح َمّم٣مَمكم َمنضمٝم٣مهتؿ َمـ َمِم٣مدر َمتٛمقفم٥م هل

 -أو ؿم٣مزمع اظمٙمٜم٣مة ،احلٝم٣مة اظمٔم٣مسة يمٙم٘مت٣مب وايمزاطمرة زم٣ميم٘مثغم َمـ ايمٗمِمص ذات ايمْم٣مزمع اظمٟمؽم٣موي ,5

 -(ايمٗمِمص ايمُمٔمٌل وطم٣مص٥م )أيمػ يمٝمٙم٥م ويمٝمٙم٥م ,1

 -أو اإلٞم٣ًمين ،لؽمالَمأو اإل ،ٔم٣مم اجل٣مهقمايمت٣مريخ ايم ,2

 -إؽم٣مؿمغم ايمُمٔمٌٝم٥م اظمٖمٔمٚم٥م زم٣مخلٝم٣مرات وايمٕمرازم٥م ,3

 -ايمؼممج٣مت ايمٔمرزمٝم٥م يمٙم٘مثغم َمـ ايمٗمِمص دم احلّم٣مرات إطمرى , 4

 00 نغخ ادلغشػعبثقبً
اطمتٙمػ ايم٘مت٣مب وايمٛمٗم٣مد واجلٚمٜمقر ضمقل ايمٙمٕم٥م ايمتل جي٤م أن سم٘مت٤م همٝمٜم٣م اظمنضمٝم٥م زمكم 

وومد صمٛمح  ،وايمٙمٕم٥م ايمث٣ميمث٥م ايمقؽمط زمكم ايمٖمِمحك وايمٔم٣مَمٝم٥م ،ايمٔم٣مَمٝم٥م اظمحٙمٝم٥مو ،ايمٔمرزمٝم٥م ايمٖمِمحك

 -زم٣ميمٙمٕم٥م ايمتل يراه٣م َمٛم٣مؽم٥ٌم يمٛمِمف فضورة سمرك ايم٘م٣مسم٤م ي٘مت٤م َمنضمٝمتإلم  زمٔمض ايم٘مت٣مب
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 انجبة انغبدط
 فشش ضبَِانفظم ان

 ادلمبنخ

 رقشّفيب ًفنبطشىب 0أًالً
صمٜم٥م ٞمٓمره وهمٝمٜم٣م ىم٣مسمٌٜم٣م َمـ  ومْمٔم٥م ٞمثري٥م ذات ؿمقل َمتقؽمط ئم٣ميم٨مرقشّف ادلمبنخ0  - أ

 --إيمخ--أو ايمًٝم٣مؽم٥م ،أو آصمتامع ،أو إدب ،َمـ َمقوقفم٣مت ايمٔمٙمؿ َمقوقفم٣مً 

 واخلْم٥م(- , وإؽمٙمقب , )اظم٣مدةفنبطش ادلمبنخ  - ة

وَمـ  ،ايمٗم٣مرئإلم  ٣مسم٤م اظمٗم٣ميم٥م سمٗمديٚمٜم٣موهل مجٙم٥م احلٗم٣مئؼ واظمٔمٙمقَم٣مت ايمتل يريد ىم ادلبدح0 - 5

 ،ضمٝم٧م سمٕمٛمل فمٗمؾ ايمٗم٣مرئ ٣مهُت ونمزارهت٣م وصمّد  ،٥م صحتٜم٣م وصدومٜم٣ماجلٝمدة دم اظمٗم٣ميماظم٣مدة  ذوط

ويُمؼمط زمامدة  ،همتٗمدم يمف اجلديد ايمٛم٣مهمع َمـ إهم٘م٣مر واظمٔم٣مرف واحلٗم٣مئؼ ايمتل سمٗمقم اظمٗم٣ميم٥م فمٙمٝمٜم٣م

 -وايمٖم٣مئدة اظمٗم٣ميم٥م أن سم٘مقن زمريئ٥م َمـ ايمٕمٙمط وايمتٛم٣مومض َمٗمٛمٔم٥م َمـ ضمٝم٧م ايمتٟمشمغم وايمْمراهم٥م واجلدةّ 

 ،وؿمريٗم٥م إيراد إهم٘م٣مر وسمرسمٝمٌٜم٣م، ايمتٔمٌغم ايمتل خيت٣مره٣م ايم٘م٣مسم٤موهق ؿمريٗم٥م  األعهٌة0 - 3

أطمرى وهمؼ سمًٙمًؾ إلم  ويٚمًم زمف َمـ هم٘مرة ،ضمٝم٧م يٟمطمذ زمٝمد ايمٗم٣مرئ، وسمٛمًٝمٗمٜم٣م وفمروٜم٣م

، وؿمرائٗمٜمؿ ايمتٔمٌغمي٥م سمتٛمقع، وأؽم٣ميمٝم٤م ايم٘مت٣مب خيتٙمػ زمٔمّمٜم٣م فمـ زمٔمض 9َمٛمْمٗمل َمٗمٛمع َمريح

 قوقح وايمٌٔمد فمـ ايمت٘مٙمػ وايمٕمٚمقض-أن يتِمػ زم٣ميمًٜمقيم٥م وايم ٓزمدويم٘مـ أؽمٙمقب اظمٗم٣ميم٥م 

 (أو هم٘مري٥م ،أو اصمتامفمٝم٥م ،وهل ايمتل سمػمز واوح٥م دم اظمٗم٣ميم٥م اظمقوقفمٝم٥م )فمٙمٚمٝم٥م اخلغخ0 - 2

 -وومد سمتحرر اظمٗم٣ميم٥م إدزمٝم٥م َمـ اخلْم٥م همال سمٙمتزَمٜم٣م، همتٔمْمٝمٜم٣م ؾم٘مؾ اظمٗم٣ميم٥م ووم٣ميمٌٜم٣م

د ايم٘م٣مسم٤م هب٣م يٚمٜمّ ، ٗم٣ميم٥مأَم٣م اظمٗمدَم٥م همٜمل هم٣محت٥م اظم 9وسمٗمقم اخلْم٥م فمعم اظمٗمدَم٥م وايمٔمرض واخل٣ممت٥م

وسمٔمكم  ،أو ايمٌدهٝم٣مت سمتِمؾ زم٣مظمقوقع ،إذ يٗمدم ؿم٣مئٖم٥م َمـ اظمًٙمامت 9ايمْمريؼ أَم٣مم َمقوقفمف

وأن سم٘مقن ، وَمـ طمِم٣مئص اظمٗمدَم٥م ايمٛم٣مصمح٥م أن سم٘مقن َمقصمزة َم٘مثٖم٥م -ايمٗم٣مرئ فمعم ايمتٜمٝم٠م يمف

ض همٜمق وأَم٣م ايمٔمر -اظمٗم٣ميم٥م ونم٣ميتٜم٣م همال سمْمقل ىمٝمال سمْمٕمك فمعم ايمٔمرض ايمذي هق يم٤ّم  ،ومِمغمة

صم٣مٞم٤م إديم٥م وايمػماهكم ايمتل حيت٣مج إيمٝمٜم٣م دم إلم  وهمٝمف يٗمدم ايم٘م٣مسم٤م آراءه وأهم٘م٣مره، صمقهر اظمٗم٣ميم٥م
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وَمـ صٖم٣مت ايمٔمرض ايمٛم٣مصمح ضمًـ  -وومد يُمٖمع ىمؾ ذيمؽ زم٣مَٕمثٙم٥م وايمُمقاهد، إومٛم٣مع ايمٗم٣مرئ

 زم٣مرفم٣مً  َمقصمزاً  وسمٟميت اخل٣ممت٥م زمٔمد ايمٔمرض سمٙمخٝمِم٣مً  ،ويمْمػ آٞمتٗم٣مل، وزمرافم٥م ايمؼمسمٝم٤م، ايمتًٙمًؾ

ٕن  9ٓ صمديد دم اخل٣ممت٥م إذْ  9ومػارد دم أشمٛم٣مئف َمـ آراء وَمقظم٣م و وسمٟمىمٝمداً  ،ظم٣م صم٣مء دم ايمٔمرض

 سمثٌٝمتف دم ذهـ ايمٗم٣مرئ-و َمٜمٚمتٜم٣م ايمتذىمغم زمام ؽمٌؼ

 أٌَاؿ ادلمبنخ0 - ط
وزمٔمد أن اضمتٙم٦م َم٘م٣من ايمِّمدارة زمكم ؽم٣مئر أصمٛم٣مس ، زمٔمد أن ازدهرت اظمٗم٣ميم٥م واٞمتممت

همام َمـ صم٣مٞم٤م َمـ صمقاٞم٤م  ن همٝمٜم٣م َمقوقفم٣مت ؾمّتك يِمٔم٤م ضمٌمه٣م،قايم٘مت٣مزم٥م راح ىمّت٣مهب٣م يتٛم٣مويم

وَم٣م َمـ َمٝمدان َمـ َمٝم٣مديـ اظمٔمرهم٥م إٓ طم٣موتف وفم٣مجل٦م ، إّٓ سمِمّدت يمف اظمٗم٣ميم٥م ايمثٗم٣مهم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

وسمٟمَمالت  ،ىمذيمؽ ص٣مرت َمْمٝم٥ّم أفمراض طمٙمج٣مت ايمٛمٖمس وطمقاؿمر ايمقصمدان، َمـ ؾم٠موٞمف ؾمٟمٞم٣مً 

 ،وإدزمٝم٥م ،هم٘م٣من َمٛمٜم٣م اظمٗم٣ميم٥م ايمٔمٙمٚمٝم٥م، ظمّمٚمقهن٣م ة سمٌٔم٣مً فمديد وه٘مذا سمُمٔم٦ٌم اظمٗم٣ميم٥م أٞمقافم٣مً  ايمٖم٘مر،

 وؽمٛمٗمتٌم ايمٗمقل فمعم أهؿ أٞمقافمٜم٣م: -ونمغم ذيمؽ ،ايمًٝم٣مؽمٝم٥مو ،ايمت٣مرخيٝم٥مو

 ادلمبنخ انغْبعْخ - 5

وهل سمٗمؼمب  ،وسمتحدث فمـ َمقوقفم٣مت ؽمٝم٣مؽمٝم٥م ىم٣ميمٌح٧م دم ٞمٓم٣مم احل٘مؿ وؽمٝم٣مؽم٥م ايمدول

 وسمٗمؼمب َمـ اخلْم٥م احلامؽمٝم٥م إن حتدشم٦ْم  ،ؾمقاهَد وآصمتامفمٝم٥م اسم٣ًمفم٣ًم و ،وم٥مً َمـ اظمٗم٣ميم٥م ايمٔمٙمٚمٝم٥م د

 :وأهؿ ؽمامهت٣م ،فمـ صمٜم٣مد ايمُمٔمقب واٞمتممت ىمثغمًا دم ايمِمحػ واإلذافم٣مت وايمتٙمٖمزيقٞم٣مت

 -هفم٥م إؽمٙمقب ايمذي يٗمٖمز فمعم ايمٖم٘مر ومٖمزاً  , 5

 -ومقة إؽمٙمقب َمـ طمالل ايمت٘مثٝمػ , 1

 -ة إؽمٙمقب وصمراءسمفصمدَّ  , 2

 -وصقرة أدزمٝم٥م ،ومجٙم٥م ،تٔمٌغم فمـ هم٘مرسمف ىمٙمٚم٥مومقة إدي٤م دم ضمًـ اؽمتخداَمف يمٙم , 3

 ادلمبنخ انقهًْخ - 3

سمٌح٧م اظمٗم٣ميم٥م ايمٔمٙمٚمٝم٥م دم اظمقوقفم٣مت ايمٔمٙمٚمٝم٥م هبدف سمًٜمٝمؾ ايمٔمٙمقم يمٖمٜمؿ ايمٛم٣مس 

 ومتت٣مز زمٟمن َمقوقفمٜم٣م فمٙمٚمّل يتِمؾ زمحٗم٣مئؼ ايمٔمٙمقم، الفمٜمؿ فمعم ضمٗم٣مئؼ هذه ايمٔمٙمقمؿمْ وإلِ 

ايمٗم٣مرئ، همٗمد سمٕمٛمل َمٗم٣ميم٥م فمٙمٚمٝم٥م إلم  ريٌٜم٣مسمٗمو سمًٌٝمط هذه احلٗم٣مئؼإلم  وزمٟمهن٣م سمرَمل، ومّم٣مي٣مهو

أَم٣م  ايمتزّود زم٣مظمٔم٣مرف وايمٔمٙمقم،إلم  وومد جيد همٝمٜم٣م ايمٗم٣مرئ َم٣م يًّد ضم٣مصمتف، واضمدة فمـ ومراءة ىمت٣مب
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وزمٔمده٣م فمـ ايمتٔمٗمٝمد وايمت٘مّٙمػ  ،أؽمٙمقهب٣م همٝمٚمت٣مز زمدوم٥م ايمٔم٣ٌمرة وووقضمٜم٣م وإجي٣مزه٣م وؽمٜمقيمتٜم٣م

 وطمٙمّقه٣م َمـ ايمِمٛمٔم٥م وايمزطمرف-

يتف إيِم٣مل احلٗم٣مئؼ إذ نم٣م9 همال اٞمٖمٔم٣مل وٓ طمٝم٣مل، ٝم٥م يٛمّحل ذاسمف همٝمام ي٘مت٤موىم٣مسم٤م اظمٗم٣ميم٥م ايمٔمٙمٚم

همٜمل دم ايمقوم٦م ٞمٖمًف َمٗم٣ميم٥م َمقوقفمّٝم٥م-  ايمقصمدان وحتريؽ ايمٔمقاؿمػ، ٓ إشم٣مرة ايمٔمٗمؾ، ٥موخم٣مؿمٌ

وطم٣ممت٥م هل٣م  ،وفمرض ،هم١مذا أٞم٦م أَم٣مم َمٗمدَم٥م، ودم هذه اظمٗم٣ميم٥م سمػمز اخلْم٥م أووح َم٣م سم٘مقن

 ضمدوده٣م ايم٣ٌمرزة يمٙمٔمٝم٣من-

 ِمػ هذه اظمٗم٣ميم٥م:وسمت

 -زمدوم٥م ايمتٔمٌغم , أ

 -زمٚمٛمْمٗمٝم٥م ايمٔمرض , ب

 -ذهـ ايمٗم٣مرئإلم  زمنفم٥م وصقهل٣م ,ج

 -نم٣ميتٜم٣م خم٣مؿم٥ٌم ايمٔمٗمؾ ,د

 -ىم٣مهم٥م ايمٔمٙمقم َمقوقفمٜم٣م ,و

 ادلمبنخ األدثْخ - 2

ويمٝم٦ًم َمقوقفمٝم٥م يِمدر  ،ومتت٣مز زمٟمهن٣م ذاسمٝم٥م، وؾمٝمقفم٣مً  وهل أىمثر أٞمقاع اظمٗم٣مٓت إدزمٝم٥م ذيقفم٣مً 

 زمتٙمقن اظمُم٣مفمر وآٞمٖمٔم٣مٓت- همتتٙمقن، وئمػم هب٣م فمـ َم٘مٛمقن وصمداٞمف، ٖمًفهمٝمٜم٣م ايم٘م٣مسم٤م فمـ ٞم

أَم٣م أؽمٙمقهب٣م همجٚمٝمؾ ايمٔم٣ٌمرة ضمًـ ايمًٌؽ خمت٣مر ايمٙمٖمظ ، سمٔمتٚمد اخلٝم٣مل ذيمؽ أهّن٣مإلم  أوػ

 ،ٌثف همٝمٜم٣م ايم٘م٣مسم٤م َمـ فمقاؿمػ وَمُم٣مفمريهذه اظمٗم٣ميم٥م اظمٛمزيم٥م إولم ظم٣م وحتتؾ ، َمقؾمح زمٟميمقان ايمِمٛمٔم٥م

 وَمـ ؽمامهت٣م: ،و أدي٤م َمرهػ احلس يتحدث فمـ ىمؾ َم٣م ئم٣مٞمٝمف ويُمٔمر زمفأ ،وىم٣مسمٌٜم٣م إَم٣م ؾم٣مفمر

 -َمٖمٔمٚم٥م زمٟمضم٣مؽمٝمس وَمُم٣مفمر ايم٘م٣مسم٤م , 5

 -َمتخٚم٥م زمخٝم٣مٓسمف , 1

 -سمتخٙمؾ ؽمْمقره٣م ؾمخِمٝم٥م ايم٘م٣مسم٤م , 2

 -أؽمٙمقهب٣م أديب حمض , 3

 -اخل٣ممت٥م( ,ايمٔمرض ,)اظمٗمدَم٥م  ٥مفمـ َمٛمٜم٨م اظمٗم٣ميم٥م ذات ايمٔمٛم٣مسايمثالشم حتٝمد ٓ , 4
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 ،ذا ايمٛمقع َمـ اظمٗم٣ميم٥م فم٣ميمٝم٣ًم دم فمٌمٞم٣م سمًٝمْمر فمعم ايمِمحػ واظمجالتوَم٣م يزال ؾمٟمن ه

فمّرهم٦م ايمٛم٣مس ، ايمٛم٣مس ايمقفمل واظمٔمرهم٥م واخلغمإلم  وايمُمٌ٘م٥م ايمٔمٛم٘مٌقسمٝم٥م حتٚمؾ ،واإلذافم٥م وايمتٙمٖم٣مز

ح٦م ايمٛم٣مس زم٣ميمقفمل وَمٛمٜم٨م فمعم َم٘م٣مٞم٥م اإلٞم٣ًمن دم جمتٚمٔمف وَم٘م٣مٞم٥م إَم٥م زمكم إَمؿ إطمرى وؽمٙمّ 

ووضمدت ايمرأي  ،ة إَل اإلٞم٣ًمين وؽمٌؾ ىمٖم٣مضمف فمعم َمر ايمٔمِمقروزمٝمٛم٦م يمٙمٛم٣مس َمًغم ،ايمٔمٚمؾ

وهٝمٟمت يمٙمٛم٣مس ومراءة  ،ايمٔم٣مم هلؿ هم٣مرسمٗمك اظمًتقى ايمثٗم٣مدم واظمٔمردم وإديب وايمًٝم٣مد فمٛمد ايمٛم٣مس

وَمٗمروءة دم  ،وَمًٚمقفم٥م دم اإلذافم٥م ،وسمقزفم٦م زمكم َمٗم٣ميم٥م َمٛمٓمقرة َمُم٣مهدة دم ايمتٙمٖم٣مز ،ايم٘مت٣مب

 -سمٝم٥م إٞمقاع ايمثالشم٥موومد مجٔم٦م ايمُمٌ٘م٥م ايمٔمٛم٘مٌق ،ايمِمحػ

 ادلمبنخ االعزًبفْخ - 3

وومد  ،وهل َمٗم٣ميم٥م َمقوقفمٜم٣م اصمتامفمل ضمٝم٣ميت يتِمؾ زمٗمّم٣مي٣م اظمجتٚمع وؾم٠مون ضمٝم٣مة ايمٛم٣مس

راضم٦م سمٔم٣ميم٨م ومّمّٝم٥م َمـ ومّم٣مي٣م اجلتٚمع فمعم أهن٣م فمٙمؿ َمـ فمٙمقم  إذْ  9سمٗمؼمب َمـ اظمٗم٣ميم٥م ايمٔمٙمٚمٝم٥م

سمٗمؼمب َمـ اظمٗم٣ميم٥م إدزمٝم٥م إذا ٞمٓمر  وومد ،ايمتٔمٙمٝمؿو أو ايمؼمزمٝم٥م ،أو ايمزواج ،آصمتامع ىم٣مجلريٚم٥م

دون سمٔمٚمٝمؼ واؽمتٗمِم٣مد  رومٝمٗم٣مً  هّٝمٛم٣مً  اظمقوقع آصمتامفمل ٞمٓمرة ذاسمٝم٥م متّس اظمقوقع َم٣ًمً إلم  ىم٣مسمٌٜم٣م

ومتت٣مز هذه اظمٗم٣ميم٥م زمٟمهن٣م ذات ؿم٣مزمع ٞمٗمدي إصالضمل،  -وسمٙمكم همٝمٜم٣م ايمٔم٣ٌمرة، همٝمٜم٣م إؽمٙمقب همغمّق 

ط ومري٤م أ -وزمٟمهن٣م سم٘مثر َمـ ضب إَمثٙم٥م وإيراد ايمُمقاهد ًّ َم٣م أؽمٙمقهب٣م همًٜمؾ واوح َمٌ

 ،وسمٗم٣مرب اظمٗم٣ميم٥م ايمٔمٙمٚمٝم٥م دم زمحثٜم٣م زمٔمٙمؿ اصمتامفمل ،اظمتٛم٣مول- وختتص زم٣مظمقوقفم٣مت آصمتامفمٝم٥م

 :زمـ وسمتِمػ هذه اظمٗم٣ميم٥م ،وسم٣ٌمفمده٣م دم زمح٧م أَمقر ايمٛم٣مس وَمٔم٣مؾمٜمؿ

 -ؽمٔم٥م أهمؼ َمقوقفم٣مهت٣م , 5

 -وهمرة ايمُمقاهد وإَمث٣مل , 1

 -ؾمٝمقع ايمٛمٗمد همٝمٜم٣م , 2

 -ظمٛمٜم٨م اإلصالضمل فمعم نمغمهزمروز ا , 3

 -أؽمٙمقهب٣م همْمري ؽمٜمؾ , 4
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 انجبة انغبدط
 انفظم انضبنش فشش

 انشًاّبد

 0رقشّف انشًاّبد - آ
 -ضمدوشمٜمام أو أَم٘مـ ٣م،ضمدشم أو همٔمؾ ،هل ذىمر ومرار

 0ٍ انشًاّبدفخٌاص  - ة
 -وي٘مقن زمتٗمديؿ همرش يمٙمحدي٧م 0اإلّضبػ - 5

راد ـمروف يايمؼمسمٝم٤م ايمْمٌٝمٔمل دم إوزمٚمرافم٣مة  ،يمٙمخػم يٗمرب َمٟمطمذ ايمرواي٥م 0رٌعئخ - 3

َم٣م َل ي٘مـ يمٙمراوي نمرض يمٝمتج٣موز هذا ايمٛمٓم٣مم زم٣ميمٔمدول فمـ ىمثرة آؽمتْمرادات دم إٞمُم٣مء  ،اخلػم

 ٕن ذيمؽ يٌمف ايمٔمٗمؾ فمـ ؽمٝم٣مق ايمرواي٥م ويذه٤م زمروٞمٗمٜم٣م- 9احلدي٧م

 وهق ضمذف ضمُمق همّمقل ايم٘مالم َمع اٞمتٗم٣مء أطمص ايمٓمروف وأٞمًٌٜم٣م يمٙمٕم٣مي٥م- 0اإلجيبص - 2

 ٖمظ فمعم اظمٔمٛمك إذا دفم٣م إيمٝمف احل٣مل-ٙموهق زي٣مدة ايم 0ةعنباإل - 3

 وهق سمرؾمٝمح ايمرواي٥م يمٙمٗمٌقل دم ذهـ ايم٣ًمَمع- 0اإليكبٌ - 4

 -يم٣ٌمبويٟمطمذ زمٚمج٣مَمع إ ،وهق أن يٌٙمغ ايم٘م٣مسم٤م ىمٛمف ايمٗمٙمقب 0انزهغف - 5

وؿمٌٔم٦م فمعم إيث٣مر  ،ايمتحقل ٥مضم٣مل ٕن ايمٛمٖمس صمٌٙم٦م فمعم حمٌإلم  9َمـ ضم٣مل 0انزنمم - 6

 -ايمتٛمٗمؾ

 0أعضاء انشًاّخ - ط
 :يمٙمرواي٥م شمالشم٥م أصمزاء

وفمعم  ،ايم٣ًمَمع فمعم أؽمامء إؾمخ٣مص وؿم٣ٌمفمٜمؿ ػسمقؿمئ٥م يمٙمقاومع زمحٝم٧م يٗم 0انظذس - 5

 وؽمقازمؼ ايمٔمٚمؾ- ،َم٘م٣من ايمقاومع
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إؾمخ٣مص وسمُمتٌؽ  ٣مزمؾ همٝمفتٗمييمذي سمدور فمعم حمقره ايمرواي٥م ضمٝم٧م اجلزء ا 0انقمذح - 3

 آٞمتٗم٣مل َمـ شمؿ يتؿ ،عم فم٣موم٥ٌم إَمرايمُمقق يمٙمقومقف فم لافمودٖمس وسمّمْمرم دم ايمٛم ،إضمقال

 وَمـ ايمٖمرح يمٙمحزن- ،اخلقفإلم  ايمرصم٣مء

زمام ومٌٙمف  ٣مً َمرسمٌْم ٣مً وي٘مقن همج٣مئٝم ،٣مل ايمٛمٖمقس َمراَمٜم٣مٛمهمت ،ضمٝم٧م سمٖمؽ ايمٔمٗمدة 0اخلزبو - 2

 وسمرسم٣مح ايمٗمٙمقب- ،ايمٛمٖمقس زمف سمرى
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 انجبة انغبدط
 انفظم انشاثـ فشش
 ادلٌفؾخ انزمٌّخ

 رقشّف ادلٌفؾخ0 0أًالً
إلم  كمياظمقفمٓم٥م ايمتٗمقي٥م جمٚمقفم٥م ىمٙمامت يًتخدَمٜم٣م ايمدافمل يمٙمقصقل زم٣مظمدفمق 0قشّفيبر - أ

ايمتل اختذت  ومٛمقات ايمتقصٝمؾ ىضمدإوهل  ،وئٌمد فمٛمٜمؿ ايممم ،ٙمٛم٣مس اخلغمؽمٙمقك ضمًـ يٗمدم يم

 َمـ أصمؾ رهمع ؽمقي٥م اإلٞم٣ًمن-

َمـ همٗمد اختذه٣م اإلٞم٣ًمن وؽمٝمٙم٥م  ،وسمٔمد اظمقفمٓم٥م ايمتٗمقي٥م َمـ رىم٣مئز إدب َمٛمذ أومدم ايمٔمِمقر

وهق يدفمق  ،وَم٣م همتئ اإلٞم٣ًمن َمٛمذ أومدم ايمٔمِمقر ،جي٣مزمٝم٥مإطمالق وايمٗمٝمؿ اإلإلم  ئؾ ايمدفمقةوؽم٣م

طمالومل ؽمٙمقك ؽمٌؾ اخلغم َمـ أصمؾ ضمٝم٣مة ٞمٓمٝمٖم٥م طم٣ميمٝم٥م َمـ ايمٛم٘مقص إإلم  أطم٣مه اإلٞم٣ًمن

 ايمتل اختذت َمـ أصمؾ رهمع ؽمقي٥م اإلٞم٣ًمن- ومٛمقات ايمتقصٝمؾ ىضمدإواظمقفمٓم٥م ايمتٗمقي٥م  ،وايمٗمٝمٚمل

٣مة إٞمٌٝم٣مء واظمرؾمديـ واظمِمٙمحكم جيد أن َمٔمٓمؿ دفمقاهتؿ سمؼمىمز فمعم اظمقفمٓم٥م واظمتِمٖمح حلٝم

وآٞمتٜم٣مء  ،وآئتامر زمٟمواَمره ،وؿم٣مفم٥م اهلل سمٔم٣ملم ،وسمرك ايممم ،همٔمؾ اخلغمإلم  ايمتٗمقي٥م ايمتل سمدفمق

حقر وصمٔمؾ دفمقسمف سمتٚم ،وومد ٞمٌف ايمٗمرآن ايم٘مريؿ يمذيمؽ ،وايمتزام ساؿمف اظمًتٗمٝمؿ ،فمـ ٞمقاهٝمف

دم وٞمقح وإدريس وإزمراهٝمؿ وَمقؽمك وحمٚمد ونمغمهؿ َمـ إٞمٌٝم٣مء همدفمقة آ ،ضمقل هذه ايمٛمٗمْم٥م

- همٗمد دفم٣م ٞمقح ومقَمف يمٔم٣ٌمدة اهلل هلل سمٔم٣ملم وؽمٙمقك ساؿمف اظمًتٗمٝمؿهل دفمقة سمٗمقي٥م ومقاَمٜم٣م سمقضمٝمد ا

ودفم٣م  ،ودفم٣م إزمراهٝمؿ ومقَمف يمؼمك فم٣ٌمدة إصٛم٣مم ،ودفم٣م يمقط ومقَمف يمالٞمتٜم٣مء فمـ همٔمؾ اظمٛم٘مر ،سمٔم٣ملم

صمئ٦م ٕهدي طمراف زمٛمل  :ووم٣مل فمٝمًك فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم ،ة اهلل سمٔم٣ملمَمقؽمك ومقَمف يمٔم٣ٌمد

 -وصم٣مء حمٚمد فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم رمح٥م يمٙمٔم٣مظمكم ،إهائٝمؾ ايمّم٣ميم٥م

وجلف دم ؽمٌٝمؾ سمقصٝمؾ اإلصالضم٣مت  وَل يقهمر اإلٞم٣ًمن أي ٞمقع أو صمٛمس َمـ ايم٘مالم إٓ

وومد أوصؾ  ،٘مقص اصمتامفمل وإٞم٣ًمينهمٝمف ٞم أطمٝمف اإلٞم٣ًمن دم ىمؾ فمٌم حيدثإلم  آصمتامفمٝم٥م وايمديٛمٝم٥م

إلم  وومد حتقيم٦م اظمقفمٓم٥م آصمتامفمٝم٥م ،وٞمِم٣مئحف َمـ طمالل خمتٙمػ إصمٛم٣مس إدزمٝم٥م فاإلٞم٣ًمن َمقافمٓم

ومد و ،وضمتك يقَمٛم٣م هذا ،ٝم٥مؽمالَمزمٔمد ـمٜمقر ايمدفمقة اإل ٣مً وديٛمٝم ،دم اجل٣مهٙمٝم٥م ٣مً َمتٚمٝمز اصمتامفمٝم صمٛمس أديب
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٣مس أن أؽمٙمٚم٥م ايم٘مقن وسمِمحٝمح ؽمٌؾ آٞمحراف زمٔمد أن أدرك ايمٛم ٣مً اظمقفمٓم٥م ديٛمٝمإلم  ىمثر آجت٣مه

اهلدى زم٣محل٘مٚم٥م إلم  ايمدفمقة ؽمالمىمام وأن رأس أويمقي٣مت اإل، وايمٗمّم٣مء فمعم ايممم هق هتذي٤م ايمٛمٖمقس

 -زايم٦م َمًتٚمرة ضمتك يقَمٛم٣مهذا وَم٣م واظمقفمٓم٥م احلًٛم٥م ايمتل زمدأه٣م رؽمقل اهلل حمٚمد 

أو َمقومػ  ،ؾ ٞمٓمريواظمقفمٓم٥م هل جمٚمقفم٥م َمـ اإلرؾم٣مدات وايمٛمِم٣مئح ايمتل سمٗمدم فمعم ؾم٘م

ي٥م أوومد ي٘مقن سمالوة  ،أو َمـ سمٌٔمٜمؿ ،أو صح٣مزمتف ايم٘مرام ،َمـ اظمقاومػ سمٔمرض هل٣م ايمرؽمقل 

وزم٣مب اظمقافمظ  -ٓم٥م واحل٘مٚم٥م َمٛمفوأطمذ ايمٔمػمة أو ايمٔم ،ايمتٔمٙمٝمؼ فمٙمٝمفو٣مً ٞمٌقي ٣مً ٝم٥م أو ضمديثٞمآومر

وومد  ،ي٧ماحلدطمقا يمألدب ايمٔمريب ايمٗمديؿ وفمريض دم أدزمٛم٣م احلدي٧م وإن َل يٙمتٖم٦م إيمٝمف َمـ أرّ 

اؽمتخدم ايمْمٌٝمٔم٥م ىمٚمقفمٓم٥م يمإلٞم٣ًمن جتٔمٙمف يتٖم٘مر دم َم٣م ضمقيمف َمـ َمٓم٣مهر  ن ايم٘مريؿآىم٣من ايمٗمر

 يمخ(إات وإرض واطمتالف ايمٙمٝمؾ وايمٛمٜم٣مر---ايمْمٌٝمٔم٥م )إن دم طمٙمؼ ايمًٚمق

 ،صم٣مدة ايمِمقابإلم  ٣مظ ىمؾ وؽم٣مئؾ ايمقفمظ دم ؽمٌٝمؾ رد اإلٞم٣ًمنوه٘مذا اؽمتخدم ايمقفمّ 

ؿمريؼ إلم  وإرؾم٣مدهؿ ،ن اظمقفمٓم٥م ايمتٗمقي٥م دم هداي٥م ايمٛم٣مسيققزماؽمتخدم ايمٔمٙمامء واظمٖم٘مرون وايمؼمو

وٓ خيٙمق فمٌم َمـ ايمٔمِمقر َمـ جمٚمقفم٥م ىمٌغمة َمـ ايمقفم٣مظ ايمتٗمقيكم  ،احلؼ واخلغم وايمٔمدل واظمح٥ٌم

 -َمـ أَمث٣مل احلًـ ايمٌٌمي ،ايمذيـ يٌثقن َم٣مدهتؿ زمكم ايمٛم٣مس دم اظم٣ًمصمد وزمٝمقت ايمٔمزاء وايمٖمرح

 0أٌَاؿ ادلٌفؾخ انزمٌّخ 0صبَْبً
 وسمّمؿ: اظمقفمٓم٥م ايمتٗمقي٥م ايمٗمرآٞمٝم٥م ,5

 -ظ اظم٣ٌمذايمقفم ,أ

 -ايمقفمظ زم٣مظمثؾ ,ب

 -ايمقفمظ زم٣ميمٗمِم٥م ,ج

 -ايمقفمظ زمآٓء ايمْمٌٝمٔم٥م وايم٘مقن ,د

 -ايمقفمظ زم٣ميمتحذير َمـ ايمٛم٣مر , ـه

 -ايمقفمظ زم٣ميمؼمنمٝم٤م زم٣مجلٛم٥م ,و

 -اظمقفمٓم٥م ايمتٗمقي٥م زم٣محلدي٧م ايمٛمٌقي ,1

 -اظمقفمٓم٥م ايمتٗمقي٥م زم٣ميمتج٣مرب ,2

 -٣ميمٗمِمصاظمقفمٓم٥م ايمتٗمقي٥م زم ,3
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 0انذّنْخ انزمٌّخ ادلٌفؾخ 0صبنضبً
 ادلٌفؾخ0 يقنَ -أ

 ومٙمٌف يٙمكم زمام إٞم٣ًمن ؾىم سمذىمغمك وهق زم٣ميمٔمقاوم٤م، وايمتذىمغم ايمٛمِمح وهق وفمظ، َمـ اظمقفمٓم٥م

 فمعم َمٛمٜم٣م َمتٔمددة، َمقارد دم ايم٘مريؿ ايمٗمرآن دم َمقفمٓم٥م ىمٙمٚم٥م وردت وومد -وفمٗم٣مب شمقاب َمـ

: سمٔم٣ملم وومقيمف -وطمقهمٜمؿ وضمّذرهؿ أي﴾ َوفِمٓمُْٜمؿ ؿْ فَمٛمْٜمُ  هَمَٟمفْمِرْض : ﴿سمٔم٣ملم ومقيمف اظمث٣مل، ؽمٌٝمؾ

٠ْمَِمٛمكِمَ  ىُمٛمُتؿ إِن َأزَمًدا ظمِِْثٙمِفِ  سَمُٔمقُدوا َأن اهللَُّ َئِمٓمُُ٘مؿُ ﴿ : سمٔم٣ملم وومقيمف دم ىمام- وحيذرىمؿ يٛمٜم٣مىمؿ أي﴾- َمُّ

ـَ  سَمُ٘مقنَ  َأن َأفِمٓمَُؽ  إيِنِّ ﴿ ٣مِهٙمكِم َِم : سمٔم٣ملم ومقيمف وىمذيمؽ- زم٣ميمتخقيػ َمٗمؼمن زصمر وهق﴾ اجْلَ

٣مهُمقنَ  َوايمالَّيِت ﴿ َـّ  خَتَ َـّ  ُٞمُُمقَزُه َـّ  هَمِٔمُٓمقُه  َئِمٓمُُ٘مؿْ : ﴿سمٔم٣ملم ومقيمف ودم ---﴾اظْمََّم٣مصِمعِ  دِم  َواْهُجُروُه

ُرون يَمَٔمٙمَُّ٘مؿْ   -سمتذىمرون يمٔمٙم٘مؿ يذىمرىمؿ أي -﴾سَمَذىمَّ

 َمع يتٖم٣مفمؾ اصمتامفمل زمْمٌٔمف اإلٞم٣ًمن إن 0ًدًسىب انزمٌّخ انذّين ادلٌفؾخ أمهْخ

 زمٝمد يٟمطمذ طم٣مرصمٝم٣مً  فم٣مَمالً  سمُمّ٘مؾ احلًٛم٥م واظمقفمٓم٥م أوإجي٣مزم٣ًم، ؽمٙم٣ٌمً  زمف شمريتٟم أن ويٚم٘مـ حمٝمْمف،

 نمٖمٙم٥م فمٛمد ضورهت٣م وسمتٟمىمد وؾمٌٜم٣مهت٣م، وزطم٣مرهمٜم٣م ايمدٞمٝم٣م همتـ ختْمل فمعم يمٝم٣ًمفمده اإلٞم٣ًمن

 َمـ ايمٛمج٣مة دم إؽم٣مد ايمدور هل٣م يِمٌح ضمٝم٧م همٝمف، ايمداطمقم ايمقافمظ مخقل أو ومخقد اإلٞم٣ًمن

َٚمعُ  ىُمٛم٣َّم يَمقْ ﴿: أطمرة دم جرَمقناظم زمف ئمؼمف َم٣م وهذا ايمٛم٣مر، ًْ  َأْصَح٣مِب  دِم  ىُمٛم٣َّم ََم٣م َٞمْٔمِٗمُؾ  َأوْ  َٞم

ِٔمغمِ  ًَّ  -يم٣ًمهنؿ فمـ ايم٘مريؿ ايمٗمرآن ٞمٗمؾ ىمام ،﴾ايم

ْ٘مَٚم٥مِ  َرزمَِّؽ  ؽَمٌِٝمؾِ  إلِِم  اْدعُ : ﴿همٗم٣مل اظمقفمٓم٥م أؽمٙمقب فمعم ايم٘مريؿ ايمٗمرآن أىمد وومد  زم٣ِمحْلِ

ٛم٥َمِ  َواظْمَْقفِمَٓم٥مِ  ًَ ؿ احْلَ ُـ  ِهلَ  ٣ميمَّتِلزمِ  َوصَم٣مِدهْلُ ًَ  َأفْمَٙمؿُ  َوُهقَ  ؽَمٌِٝمٙمِفِ  فَمـ َوؾَّ  زمَِٚمـ َأفْمَٙمؿُ  ُهقَ  َرزمََّؽ  إِنَّ  َأضْم

ـَ   ٞم٣مهمٔم٥م وهل، سمٔم٣ملم اهلل إلم ايمدفمقة أؽم٣ميمٝم٤م َمـ ىمٟمؽمٙمقب مت٣مرؽمٜم٣م أن همٔمٙمٝمؽ -﴾زم٣ِمظْمُْٜمَتِدي

٣َم َي٣م: ﴿اظم٠مَمٛمكم هداي٥م أزمقاب سمٖمتح إذ وَمٖمٝمدة، ـ ْقفِمَٓم٥مٌ َمَّ  صَم٣مءسْمُ٘مؿ وَمْد  ايمٛم٣َّمُس  َأَيُّ زمُِّ٘مؿْ  َمِّ  ظم٣َِّم َوؾِمَٖم٣مء رَّ

 ٕٞمف طم٣مص9 زمُم٘مؾ اظم٠مَمـ دم أشمره٣م سم٠مشمر اظمقفمٓم٥م إن -﴾يمِّْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكِمَ  َوَرمْح٥َمٌ  َوُهًدى رِ ُدوُّ ايمِم دِم 

 زم٣مٓجت٣مه هق أويدهمٔمف ايمتٖم٣مصٝمؾ، زمٔمض فمٛمف سمٕمٝم٤م وومد أَمقره، دم ايمممفمل آيمتزام يًتحي

رْ ﴿ -اإلهلٝم٥م وايمروم٣مزم٥م ايمممفمٝم٥م زم٣مظم٠ًمويمٝم٥م اظمذىمر ّمٚمغميمٙم اظمٛمٌف دور دوره٣م همٝم٘مقن اخل٣مؿمئ،  َوَذىمِّ

ىْمَرى هَم١مِنَّ   ﴾-اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  سَمٛمَٖمعُ  ايمذِّ
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 زمدفم٥م، أوأزمْمٙم٦م صمٝمالً  وأٞمٗمذت أؤطمر يم٤ًٌم وهم٣مؽمد ـم٣مَل فمٚمؾ فمـ ردفم٦م َمقفمٓم٥م همرّب 

 شمره٣مأ يمت٠مشمر إطمرى وإؽم٣ميمٝم٤م اظمقافمظ َمـ نمغمه٣م َمع يؼماىمؿ زمًٝمْم٣مً  أشمراً  سمرىم٦م َمقفمٓم٥م ورب

 أطمريـ فمعم احلج٥م سمٙمٗمل إومؾ فمعم همٜمل ىمٙمف ذيمؽ سمٖمٔمؾ َل وإن اظمٛمُمقد، ايمتٕمٝمغم وحتدث

 -ايمقافمظ ذَم٥م وسمػمئ

 ؾمٝمئ٣مً  َيٚمؾ وٓ وايمقصمدان، ايمٔمٗمؾ خي٣مؿم٤م ديـ اإلؽمالم إن : وايمقصمدان ايمٔمٗمؾ طمْم٣مب,ب

 أؽم٣ميمٝم٤م وايمقصمدان ايمٔمٗمؾ َمـ ويم٘مؾ- أطمرى صمقاٞم٤م ضم٣ًمب فمعم اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م اجلقاٞم٤م َمـ

 إدراك إلم سمٟمهٝمٙمف زمٗمِمد ايمٔمٗمؾ خت٣مؿم٤م أؽم٣ميمٝم٤م واظمٗم٣مرٞم٥م وايمػمه٣من هم٣ميمديمٝمؾ- إيمٝمف وسمٛمٖمذ فسمٛم٣مؽمٌ

َب : ﴿يمٙمٔمٗمؾ طمْم٣مب دم وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف اهللَّ همٝمٗمقل اهللَّ، إلم اظمقصٙم٥م اظمٔم٣مرف  َوَٞمِزَ  ََمَثاًل  يَمٛم٣َم َوَضَ

ـْ  وَم٣مَل  طَمْٙمَٗمفُ  ٝمِل ََم ٝمِٝمَٜم٣م وُمْؾ *  َرَِمٝمؿٌ  َوِهلَ  ايمِْٔمٓم٣َممَ  حُيْ َل  َأٞمَُمَٟمَه٣م ايمَِّذي حُيْ ةٍ  َأوَّ  طَمْٙمٍؼ  زمُِ٘مؾِّ  َوُهقَ  ََمرَّ

 ايمروح سمًٚمق يم٘مل ايمقصمدان ظمخ٣مؿم٥ٌم أؽم٣ميمٝم٤م ايمُمٔمقر وإشم٣مرة وايمٛمٓمر ايمتٟمَمؾ وصمٔمؾ ،﴾فَمٙمِٝمؿٌ 

 دم وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف اهللَّ يٗمقل- اهللَّ ضم٤م إلم يقصٙمٜم٣م ايمذي ايمرهمٝمع ايمتذوق فمعم ايمٗمدرة وسم٘مت٤ًم

ـ: ﴿ايمقصمدان طمْم٣مب قءَ  َوَيْ٘مُِمُػ  َدفَم٣مهُ  إَِذا اظْمُّْمَْمرَّ  جُيِٝم٤ُم  َأَمَّ ًُّ َٔمُٙمُ٘مؿْ  ايم َْرضِ  طُمَٙمَٖم٣مء َوجَيْ ْٕ  َأإيَِمفٌ  ا

عَ  ٣م وَمٙمِٝماًل  اهللَِّ َمَّ ُرونَ  َمَّ ـ*  سَمَذىمَّ َي٣مَح  ُيْرؽِمُؾ  َوََمـ َوايْمٌَْحرِ  ايْمػَمِّ  ـُمُٙماَمِت  دِم  ََيِْديُ٘مؿْ  َأَمَّ ا ايمرِّ  زَمكْمَ  زُممْمً

تِفِ  َيَديْ  عَ  َأإيِمَفٌ  َرمْحَ ىُمقنَ  فَمامَّ  اهللَُّ سَمَٔم٣ملَم  اهللَِّ  َمَّ  -﴾ُيمْمِ

 وآيمف فمٙمٝمف اهلل صعم حمٚمد ايمٛمٌل ومٙم٤م فمعم ايمٗمرآن أٞمزل وسمٔم٣ملم سم٣ٌمرك اهلل :َمقفمٓم٥م ايمٗمرآن , ج

 ،(َمقفمٓم٥م) زمٟمٞمف وصٖمف إوص٣مف هذه وَمـ إرزمٔمكم، فمعم سمرزمق ىمثغمة زمِمٖم٣مت ووصٖمف وؽمٙمؿ

 وومع وئمٓمؿ ايمٗمرآن، ومرأ َمـ ىمؾُّ  يٙمٚمًف أَمرٌ  اوهذ ،(ذىمرى) زمٟمٞمف وصٖمف اظمٔمٛمك هذا َمـ وومري٤م

 َذيمَِؽ  دِم  إِنَّ : ﴿ؾم٣مهد زمٗمٙم٤م َمتِمؾ وؽمٚمع ضم٣مض، زمٗمٙم٤م سُمٗمرأُ  ضمٝمٛمام ايمٛمٖمس فمعم اظمقافمظ هذه

ـْ  يَمِذىْمَرى ْٚمعَ  َأيْمَٗمك َأوْ  وَمْٙم٤ٌم  يمَفُ  ىَم٣منَ  ظمَِ ًَّ  ايمٔمزيز ىمت٣مزمف دم وسمٔم٣ملم ؽمٌح٣مٞمف اهلل يٗمقل -﴾ؾَمِٜمٝمٌد  َوُهقَ  ايم

٣م َي٣م﴿ َ ْقفِمَٓم٥مٌ  صَم٣مَءسْمُ٘مؿ وَمْد  ايمٛم٣َّمُس  َأَيُّ ـ َمَّ زمُِّ٘مؿْ  َمِّ ُدورِ  دِم  ظم٣َِّم وؾِمَٖم٣مءٌ  رَّ ﴾ يمِّْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكِمَ  وَرمْح٥َمٌ  وُهًدى ايمِمُّ

 َمـ وَٞمَٖمر ايمٛمٌقة َمٜمامت َمـ صم٣مءت ىمام ايم٘مريؿ يمٙمٗمرآن وصٖم٣مً  ايمٗمرآن دم صم٣مءت واظمقفمٓم٥م هم٣ميمقفمظ

ْ٘مَٚم٥مِ  َرزمَِّؽ  ؽَمٌِٝمؾِ  إلَِم  اْدعُ : ﴿سمٔم٣ملم ومقيمف سمٖمًغم دم ومٝمؾ زمؾ- اظم٠مَمٛمكم ٛم٥َمِ  َواظْمَْقفِمَٓم٥مِ  زم٣ِمحْلِ ًَ  إن﴾: احْلَ

ؿْ  هَماَم : ﴿ؽمٌح٣مٞمف ومقيمف سمٖمًغم دم ومٝمؾ وىمذا ايمٗمرآن، َمقافمظ هل احلًٛم٥م اظمقفمٓم٥م ـِ  هَلُ  ايمتَّْذىمَِرةِ  فَم

 إٓ اظم٣ٌمرك9 ايمٛمٌقي أو ايمٛمقراين، ايمٗمرآين ايمٗمِمص وَم٣م -ايمٗمرآن َمقافمظ فمـ: أي ﴾َُمْٔمِرِوكمَ 
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 زمٗمدر ايمت٣مريخ وسمدويـ ايمٗمِمص هد َمٛمٜم٣م اظمٗمِمقد يمٝمس إَم٥م، يم٘مؾ ايمؼمزمٝم٥م ٣مئؾوؽم َمـ وؽمٝمٙم٥م

 ضمتك اظمتٙمٗمل، وصمدان دم سم٘مقن أن جي٤م ايمتل إولم اخلْمقة هل وآسمٔم٣مظ ،"ايمٔمػمة" سم٘مقن َم٣م

ةٌ  وَمَِمِِمِٜمؿْ  دِم  ىَم٣منَ  يَمَٗمْد ﴿ يمف، ٞم٣مهمٔم٥م سم٘مقن ُورِم  فِمػْمَ ٣ٌَمِب  ِٕ يَْم ْٕ  -﴾ا

 دم إومٍم َمداه٣م اظمقفمٓم٥م زمٙمقغ دم سمًٜمؿ فمديدة فمٛم٣مس ٛم٣مكه :ايم٣ٌميمٕم٥م اظمقفمٓم٥م فمٛم٣مس,د

 إهداف وزمٙمقغ يمإلهم٣مدة إهمّمؾ ايمٌٝمئ٥م هتٝمئ َم٣ًمفمدة فمقاَمؾ زمٚمث٣مزم٥م هل ،زم٣ميمٕم٥م يمتِمٌح ايمٛمج٣مح

 :َمٛمٜم٣م زمٔمّم٣مً  ٞمذىمر اظمتقطم٣مة

 ريض وصح٣مزمتف  اهلل رؽمقل هم٘م٣من  :يمٙمًامع اظمٜمٝمٟم ايمٛمٖمز واجلق اظمٛم٣مؽم٤م ايمقوم٦م ختغم ,5

 ايمتٟمشمغم، دم أزمٙمغ يمت٘مقن وإرؾم٣مدهؿ، وفمٓمٜمؿ ونيريد ظمـ اظمٛم٣مؽم٥ٌم يٛمتٜمزون َم٣م اً ىمثغم فمٛمٜمؿ اهلل

 -واظمٔمرهم٥م يمٙمٖمٜمؿ وأهمّمؾ

 ىم٣من همٗمد اخلْم٣مب، دم يمٝمٛم٣مً  ي٘مقن أن ايمقافمظ فمعم :ايمٛمِمح دم وايمُمٖمٗم٥م اخلْم٣مب دم ايمٙمكم ,1

 أضمداً  يٗم٣مزمؾ ٓ أصح٣مزمف وصمقه دم ايمًٌٚم٥م دائؿ وىم٣من ايمقصمف، زمُمقش ايم٘مالم يمكم  ايمرؽمقل

ـَ  َرمْح٥َمٍ  هَمٌاَِم ﴿ زمًقء ؿْ  يمِٛم٦َم  اهللِّ  َمِّ قاْ  ايْمَٗمْٙم٤ِم  نَمٙمِٝمظَ  هَمٓما٣م ىُمٛم٦َم  َويَمقْ  هَلُ ـْ  َٓٞمَٖمّمُّ  هَم٣مفْمُػ  ضَمْقيمَِؽ  َِم

ؿْ  َواؽْمَتْٕمِٖمرْ  فَمٛمُْٜمؿْ  ْؾ  فَمَزَْم٦َم  هَم١مَِذا إََْمرِ  دِم  َوؾَم٣مِوْرُهؿْ  هَلُ ٙمِ  حُي٤ِمُّ  اهللَّ إِنَّ  اهللِّ فَمعَم  هَمَتَقىمَّ  ﴾كمَ اظْمَُتَقىمِّ

 َمٔمف زم٣ميمٙمكم ويٟمَمرمه٣م ايمْمقانمٝم٦م، أؿمٕمك همرفمقن إلم ايمًالم فمٙمٝمٜمام وه٣مرون َمقؽمك اهللَّ ويرؽمؾ

َٓ : ﴿همٝمٗمقل ًٓ  يَمفُ  هَمُٗمق رُ  يمََّٔمٙمَّفُ  يمَّٝمِّٛم٣ًم وَمْق  ﴾-خَيَُْمك َأوْ  َيَتَذىمَّ

 ؿم٣ٌمئع هلؿ ايمٛم٣مس طمٙمؼ وصمؾَّ  فمزَّ  اهللَّ إن : اظمخ٣مؿمٌكم  أضمقال وَمرافم٣مة اظمتٛم٣مؽم٤م احلدي٧م ,2

َٔمَؾ  َرزمَُّؽ  ؾَم٣مء َويَمقْ : ﴿وصمؾَّ  فمزَّ  يٗمقل َمتٛمقفم٥م، وَمُم٣مرب َمتٖم٣موسم٥م، وفمٗمقل ٔمددة،َمت ٥مً  ايمٛم٣َّمَس  جَلَ  ُأَمَّ

 ىمؾ ايمٛم٣مس ٞمٔم٣مَمؾ أن فمٙمٝمٛم٣م ويمذا ،﴾يَمَُمتَّك ؽَمْٔمٝمَُ٘مؿْ  إِنَّ : ﴿ويٗمقل ،﴾خُمْتَٙمِِٖمكمَ  َيَزايُمقنَ  َوَٓ  َواضِمَدةً 

 ايمُم٣ٌمب يٛم٣مؽم٤م ٓ ومد ايم٘م٣ٌمر َمع يمٛم٣مصمعا هم٣مٕؽمٙمقب وايمٌدٞمٝم٥م، وايمٛمٖمًٝم٥م ايمٔمٗمٙمٝم٥م ومدراسمف ضم٤ًم

 سمٙمؽ يرافمل  ايمٛمٌل هلؿ إفمعم واظمثؾ واظمٌٙمٕمكم ايمدفم٣مة ومدوة ىم٣من وومد وه٘مذا، إؿمٖم٣مل أو

 -َمٛمٜمؿ ىمؾ وؿم٣موم٥م وفمٙمؿ ؽمـ ضم٤ًم فمعم ايمٛم٣مس همٝمٔم٣مَمؾ إَمقر،

 همٙمٝم٦ًم ٞمٖمٔم٣ًم، هلؿ همٝمٗمدم زم٣ميمٛمٖمع، ايمٛم٣مس َمع يتآيمػ أن يمٙمٚم٠مَمـ يٛمٌٕمل: ايمٛم٣مس َمع ايمتآيمػ ,3

 يم٘مـ! واظمقافمظ اخلْم٤م فمٙمٝمٜمؿ أويٙمٗمل! زم٣ميم٘مالم يالضمٗمٜمؿ أن همٗمط وايمٛم٣مصح ايمقافمظ ٥مَمٜمٚم

 ايمٛم٣مس دفم٣م  اهللَّ رؽمقل هم١من زم٣ميمزي٣مرة، وَمرة زم٣مهلدي٥م، َمرة يتٟميمٖمٜمؿ ، رؽمقيمٛم٣م همٔمؾ ىمام يٖمٔمؾ
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 ايمثٝم٣مب يٟمطمذ وىم٣من ٞم٣موم٥م، ئ٥مَم َمٛمٜمؿ ايمقاضمد ئمْمل ىم٣من زمؾ هلؿ، وأهدى وأفمْم٣مهؿ وآيمٖمٜمؿ

 -ايمتآيمػ َمـ همٜمذا َم٘م٣مٞمف، وجيٙمًف أطمر ؼئم٣مٞم وىم٣من اجلديدة،

 أهؿ َمـ ايمٙم٣ٌمس همٛمٓم٣مهم٥م ايمٛم٣مس، يٛمّٖمر وايمٙم٣ٌمس ايمِمقرة دم اظمٓمٜمر ؽمقء إن: اظمٓمٜمر ضمًـ ,4

 زمِمقرة وايمٛمٓم٣مهم٥م اجلامل حيٌقن وايمٛم٣مس وشمٗم٣مهمتف، وسمرزمٝمتف اإلٞم٣ًمن ؾمخِمٝم٥م فمعم ايمدايم٥م ايمٔمالَم٣مت

 أن ضمتك وإؽمٛم٣من واجلًؿ اظمٙمٌس زمٛمٓم٣مهم٥م ىمٌغماً  اهتامَم٣مً  يقرم  اهللَّ  رؽمقل ىم٣من وهلذا- همْمري٥م

 ىم٣من َمـ اجلٛم٥م يدطمؾ ٓ": ٕصح٣مزمف يقَم٣مً  وم٣مل ويمٗمد -ايمٖمقاح فمْمره فمـ يتحدشمقن ىم٣مٞمقا ايمٛم٣مس

 ء، ر ىمؾ دم زم٣مجلامل أويمٔم٦م رصمؾ إين اهللَّ، رؽمقل ي٣م: رصمؾ همٗم٣مل ،"ىمػم َمـ ذرة َمثٗم٣مل ومٙمٌف دم

 حي٤م مجٝمؾ اهللَّ إن":  همٗم٣مل ٘مػم؟ايم َمـ هذا همٜمؾ- ٞمٔمؾ زممماك أضمد يٖمقومٛمل أن أضم٤م َم٣م ضمتك

 -"ايمٛم٣مس ونمٚمط احلؼ، زمْمر ايم٘مػم اجلامل،

َل  اهللَُّ: ﴿أهٙمٜم٣م ويمٙمٚمقافمظ ,ه ـَ  َٞمزَّ ًَ ِدي٧ِم  َأضْم ـَ  صُمُٙمقدُ  َِمٛمْفُ  سَمْٗمَُمِٔمرُّ  ََمَث٣ميِنَ  َُمَتَُم٣مهِب٣ًم ىمَِت٣مزًم٣م احْلَ  ايمَِّذي

ُؿْ  خَيَُْمْقنَ  ـْ  زمِفِ  ََيِْدي اهللَِّ ُهَدى َذيمَِؽ  اهللَِّ ِذىْمرِ  إلَِم  َووُمُٙمقهُبُؿْ  صُمُٙمقُدُهؿْ  سَمٙمكِمُ  شُمؿَّ  َرهبَّ ـْ  َيَُم٣مءُ  ََم  َوََم

ـْ  يَمفُ  هَماَم  اهللَُّ  ُيّْمٙمِؾِ   ٓ روضمف دم وٞمٗم٣مءً  ومٙمٌف دم صٖم٣مءً  يٚمٙمؽ زال ٓ ايمذي اإلٞم٣ًمن إن -﴾َه٣مد َِم

 سمٔم٣ملم اهلل وصػ زمٛمقره٣م، سمٟمَمؾ ويًتيضء هب٣م همٝمٜمتدي ومٙمٌف هل٣م ويٙمكم زم٣مظمقفمٓم٥م يتٟمشمر أن إٓ يٚم٘مٛمف

 سمٙمكم شمؿ ايمقفمٝمد، َمـ طمقهم٣مً  سمٗمُمٔمر همٜمل وايمقفمٝمد، ايمقفمد ؽمامع فمٛمد اإليامن أهؾ يمٗمٙمقب

 ومٌٙمٜم٣م، ايمتل أي٥م يٗمرأ ضمٝمٛمام ايم٘مريؿ يمٙمٗمرآن ايمٗم٣مرئ اظم٠مَمـ طمقف ويزداد- ايمقفمد وسمرصمقفمٛمد

ـْ : ﴿سمٔم٣ملم ومقيمف وهل َح  َأهَمَٚم ـْ  ُٞمقرٍ  فَمعَم  هَمُٜمقَ  يمإِْلِؽْماَلمِ  َصْدَرهُ  اهللَُّ  َذَ فِ  َِم  وُمُٙمقهُبُؿْ  يمِْٙمَٗم٣مؽِمٝم٥َمِ  هَمَقْيٌؾ  َرزمِّ

ـْ   اظمقفمٓم٥م ويًتٚمع ٞمٖمًف صٖم٣مء فمعم حي٣مهمظ أن اظم٠مَمـ وفمعم﴾- َُمٌكِمٍ  َواَللٍ  دِم  ُأويَمئَِؽ  اهللَِّ ِذىْمرِ  َِم

 همتٜمذب ايمقافمٝم٥م، ايمٗمٙمقب أصح٣مب دم أشمره٣م سم٠مشمر همٜمل ايمٌِمغمة، زمٔمكم ٞمقره٣م يمٝمٌٌم ومٙمٌف زمُٟمذن

 -صمقارضمٜمؿ هل٣م عوختُم ومٙمقهبؿ، وسميضء ؽمٙمقىمٜمؿ،

 َوىَمَٟميِّـ: ﴿سمٔم٣ملم وم٣مل ىمام اظمقفمٓم٥م، َمع ايمتٖم٣مفمؾ َمـ اإلٞم٣ًمن يمتٚمٛمع ايمٔمقائؼ زمٔمض سمٗمػ وومد

ـ اَمَواِت  دِم  آَي٥مٍ  َمِّ ًَّ ونَ  َوإَْرضِ  ايم  ؽمامع فمـ آذاهنؿ يِمٚمقن ،﴾َُمْٔمِرُوقنَ  فَمٛمَْٜم٣م َوُهؿْ  فَمَٙمٝمَْٜم٣م َيُٚمرُّ

 -"آفمت٣ٌمر وأومؾ ايمٔمػم أىمثر َم٣م"و- اظمقفمٓم٥م

 ىمام ايمدٞمٝم٣م، وىمح٤م ،ىم٣ميمٕمٖمٙم٥م ايمٔمٛم٣مس، َمـ ايمٔمديد سمُم٘مٙمٜم٣م ايمتل واحلج٤م يمٔمقائؼا هذه

ٌُّقنَ  زَمْؾ  ىمالَّ ﴿ :سمٔم٣ملم ومقيمف ذيمؽ إلم يُمغم
طِمَرةَ  َوسَمَذُرونَ *  ايْمَٔم٣مصِمَٙم٥مَ  حُتِ ْٔ  -﴾ا
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 َمـ وأؽمٙمقب، اهلل إلم ايمدفمقة أزمقاب َمـ زم٣مب اظمقفمٓم٥م :وضم٘مٚمٜم٣م اظمقفمٓم٥م َمٗم٣مصد ,و

 وضم٘مٚمٜم٣م9 اظمقفمٓم٥م َمٗم٣مصد إيراد هٛم٣م٣مه وحيًـ -اظمٛم٘مر فمـ ايمٛمٜملو، زم٣مظمٔمروف إَمر أؽم٣ميمٝم٤م

 -شمٚمرهت٣م سم٠مت َل اظمقفمٓم٥م ـمـ ٙمح٥ماظمِم سمٙمؽ هم٣مسم٦م هم١مذا َمٔمٝمٛم٥م ظمِمٙمح٥م ذفم٦م أهن٣م يٓمـ ٓ ضمتك

ـَ  ُرؽُماًل ﴿: ,سمٔم٣ملم ,وم٣مل ىمام: طمٙمٗمف فمعم اهلل ضمج٥م إوم٣مَم٥م ,5 ي ِ ٌَممِّ ـَ  َُم  َيُ٘مقنَ  يمَئاّل  َوَُمٛمِذِري

٥مٌ  اهللَِّ  فَمعَم  يمِٙمٛم٣َّمسِ  ؽُمؾِ  زَمْٔمَد  ضُمجَّ  ,-[554 آي٥م: ايمٛم٣ًمء] ﴾ايمرُّ

 ايمذيـ ايمٗمقم ص٣محلل دم سمٔم٣ملم اهلل وم٣مل: ايمت٘مٙمٝمػ فمٜمدة َمـ واخلروج اهلل إلم اإلفمذار ,1

 -[553 آي٥م: إفمراف] ﴾َرزمُِّ٘مؿْ  إلَِم  ََمْٔمِذَرةً  وَم٣ميُمقا﴿: ايم٦ًٌم دم زمٔمّمٜمؿ افمتدى

 -[43 آي٥م: ايمذاري٣مت] ﴾زمَِٚمُٙمقمٍ  َأْٞم٦َم  هَماَم  فَمٛمُْٜمؿْ  هَمَتَقلَّ ﴿: ,وصمؾ فمز ,ووم٣مل

ُٜمؿْ  َرزمُِّ٘مؿْ  إلَِم  ََمْٔمِذَرةً ﴿: ,سمٔم٣ملم ,وم٣مل ىمام: يمٙمٚمٟمَمقر ايمٛمٖمع رصم٣مء ,2  ﴾َيتَُّٗمقنَ  َويمََٔمٙمَّ

 -[553 آي٥م: إفمراف]

رْ ﴿: ,وصمؾ فمز ,ووم٣مل ىْمَرى هَم١مِنَّ  َوَذىمِّ  -[44 آي٥م: ايمذاري٣مت] ﴾اظْم٠ُْمَِمٛمكِمَ  سَمٛمَٖمعُ  ايمذِّ

 -ايمػم أزمقاب َمـ فمٓمٝمؿ زم٣مب ايمدفمقة إذ: , وصمؾ فمز ,اهلل شمقاب رصم٣مء ,3

 -زم٣ميمٔمٗمقزم٥م َم٠مذن ايمدفمقة سمرك إن إذ: , وسمٔم٣ملم سم٣ٌمرك ,اهلل فمٗم٣مب َمـ اخلقف ,4
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 انجبة انغبدط
 انفظم اخلبيظ فشش

 احلٌاس - انغْنبسٌّ

 احلٌاس0 - رقشّف انغْنبسٌّ -أ 
ايم٘مالم اظمقصمقد دم وايمًٝمٛمامئل هق سمقزيع  ،وايمتٙمٖمزيقين ،أو احلقار اإلذافمل ،ايمًٝمٛم٣مريق

زمحٝم٧م  ،أو ايمرواي٥م فمعم أدوار يٗمقم زمٟمدائٜم٣م ؾمخِمٝم٣مت ايمٗمِم٥م ،احل٘م٣مي٥م أو ايمٗمِم٥م أو إومِمقص٥م

 -سمٓمٜمر ايمٔمٚمؾ فمعم أٞمف ضمٝم٣مة صمديدة

 0أٌَاؿ احلٌاس -ة
 :يمٙمحقار أٞمقاع فمدة

َمع  وهق ضمقار صقيت يدور زمكم ايمُمخِمٝم٣مت ايمتل متثؾ ايمٗمِم٥م صقسمٝم٣مً  ،احلقار اإلذافمل ,5

 -وهدوءاً  واٞمٖمٔم٣مًٓ  وهمرضم٣مً  زمح٤ًم ٞمقع ايمٗمِم٥م ضمزٞم٣مً سمٙمقيـ ايمِمقت 

ىمؾ زمح٤ًم  ،سمٗمقم زمف ايمُمخِمٝم٣مت (صقري صقيت)وهق ضمقار  :احلقار ايمتٙمٖمزيقين ,1

 -دوره اظمْمٙمقب َمٛمف

ىمؾ زمح٤ًم َم٣م  ،ؾمخِمٝم٣مت ايمٗمِم٥موهق ضمقار صقيت صقري متثٙمف  :احلقار ايمًٝمٛمامئل ,2

 -يْمٙم٤م َمٛمف

 (0انغْنبسٌّ)أمهْخ احلٌاس  -ط
 -فمعم فمٚمؾ آطمرَمٌٛمٝم٣مً  صمديداً  حلقار َمـ ىمقٞمف يٛمجز يمٛم٣م فمٚمالً سمٟميت أمهٝم٥م ا
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 انجبة انغبدط
 انفظم انغبدط فشش

 انٌطف

 -ايمقصػ فم٣ٌمرة فمـ زمٝم٣من اظمقصقف زم٣مؽمتٝمٔم٣مب أضمقايمف وصٖم٣مسمف 0رقشّفو -5

 :أصقل ايمقصػ شمالشم٥م 0أطٌنو - 3

 -أن ي٘مقن ايمقصػ دم اظمقصقف فمعم احلٗمٝمٗم٥م ,أ

 -وةأن ي٘مقن ايمقصػ ذا ضمالوة وؿمال ,ب

 -ٓ خيرج فمـ ضمدود اظم٣ٌميمٕم٥م واإلؽمٜم٣مبأ ,صمـ 

 :ومًٚمكمإلم  يمٙمقصػ أٞمقاع ىمثغمة سمرصمع 0أٌَافو -2

 (-َمٛم٣مـمر ايمْمٌٝمٔم٥م ,احلقادث  ,إَم٘مٛم٥م )وصػ إؾمٝم٣مء  ,أ

 (-ايمِمقرة وايمْمٌٝمٔم٥م َمٔم٣مً  ,ايمْمٌع  ,ايمِمقرة )وصػ إؾمخ٣مص  ,ب

ت آاظمٛمُم ,أشم٣مر , اإلٞم٣ًمن ,ايمْمٌٝمٔم٥م )سمِمقير اظمُم٣مهد واظمُم٣مفمر  0انٌطف األدثِ -3

َمـ طمالل سمِمقير طمقاص إؾمٝم٣مء احلًٝم٥م واظمٔمٛمقي٥م َمـ طمالل  (احلقادث ايم٘مٌغمة ,اجلٚمٝمٙم٥م 

 :ويمف أٞمقاع ،ايمٙمٕم٥م

 (-وصػ ايمْمٌٝمٔم٥م)وصػ جمرد طم٣مل َمـ اإلو٣مهم٣مت اخلٝم٣ميمٝم٥م  ,أ

وؽمػم أنمقاره٣م متتزج همٝمف أضم٣مؽمٝمس  ،حتٙمٝمؾ ايمٛمٖمس اإلٞم٣ًمٞمٝم٥مإلم  يتجف :وصػ ٞمٖمز ,ب 

 -زم٣مخلٝم٣مل ٣مه اظمقصقف َمًتٔمٝمٛم٣مً ٞمٖمس ايم٘م٣مسم٤م جت

 (-فمقاؿمػ ٞمٌٝمٙم٥م ,م آٓ ,آَم٣مل )٣مئؾ وايمرذائؾ وايمٗمٝمؿ ايمقصػ اظمٔمٛمقي يمٙمٖمّم ,ج 

ويتجٛم٤م ايمقاصػ  -َمقوقفمٝم٣مً  سمٖمن همٝمف ايمٔمٛم٣مس ايمتل سم٘مقن سمٖمًغماً  0فبنٌطف اجملشد

وئمٛمل ايم٘م٣مسم٤م زم٣ميمتٖم٣مصٝمؾ ايمٔمٙمٚمٝم٥م  ،وسم٠مدي ايم٘مٙمامت َمٔم٣مٞمٝمٜم٣م َم٣ٌمذة ،اإلشم٣مرة وآٞمٖمٔم٣مل
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 وئمد هذا ايمٙمقن َمـ ايمقصػ وصٖم٣مً  ،ويٕمٙم٤م فمعم إؽمٙمقب ايمقوقح وجم٣مهم٣مة اخلٝم٣مل -يمدومٝمٗم٥ما

 -َمـ ضمٝم٧م أؽمٙمقزمف ايمٙمٖمٓمل فمٙمٚمٝم٣مً 

وهق وصػ أديب يٗمقم فمعم اطمتٝم٣مر أهؿ ايمٔمٛم٣مس ايمتل متٝمز  0أيب انٌطف اننفغِ

 َمتٟمشمراً  طمٝم٣ميمٝم٣مً  ٣مً فم٣مؿمٖمٝم شمؿ سمٖمن هذه ايمٔمٛم٣مس سمٖمًغماً  ،وسم٘مقن َمِمدر اجلامل وايمتٟمشمغم ،اظمقصقف

ىم٣مٞم٦م  -وظم٣م ىم٣من هذا ايمٙمقن َمـ ايمقصػ ئمتٚمد فمعم اخلٝم٣مل دم ايمتِمقير ،زمٚمزاج إدي٤م وذىم٣مئف

( ٕن دم ىمؾ صقرة َمٝمزة ---)َمـ سمُمٌٝمف واؽمتٔم٣مرة وىمٛم٣مي٥م :فم٣ٌمرسمف ضم٣موي٥م خمتٙمػ ايمِمقر اخلٝم٣ميمٝم٥م

وجي٤م  -ٖمٔم٣ملأو إحل٣مومف زمام هق أومقى َمٛمف اؽمتج٣مزم٥م يمٗمقة ايمٔم٣مؿمٖم٥م وآٞم ،أو جتًٝمده ،يمتٗمقي٥م اظمٔمٛمك

أو سم٠مدي َمـ  ،ظم٣م حت٘مل َمـ صقت ص٣مدوم٣مً  أن سم٘مقن ايم٘مٙمامت َمـ ايمدوم٥م زمحٝم٧م سم٘مقن صدىً 

 -َمٔمٛمك ويمقن

 :وسمٟميت أمهٝم٥م ايمقصػ إديب َٕمقر فمدة

 -ىمقٞمف أداة ووؽمٝمٙم٥م ونم٣مي٥م إلَمت٣مع ايمٛمٖمس ,5

 -ايمقصػ اظمٔمػم فم٣مَمؾ إشم٣مرة واٞمٖمٔم٣مل حيرك ايمرنم٥ٌم دم َمٔمرهم٥م طمقاص اظمقصقف ,1

 (-ايمتِمقير وايمتُمخٝمص) ٣مخلٝم٣مل دم إزمراز طمقاص اظمقصقف زمىمقٞمف يًتٔمكم ,2
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 انجبة انغبدط
 انفظم انغبثـ فشش

 انزمبسّش ًانهٌائؼ ًاحملبضش

أو  ،َمـ إَمقر ايمتٗمرير فمرض َمٛمٜمجل ؾم٣مَمؾ يتٛم٣مول أَمراً  :ايمتٗم٣مرير وايمٙمقائح 0رقشّف - أ

 :ٞمقفم٣منويمف  ،أو سمٗمقيؿ يمٙمقوع ايمٗم٣مئؿ ،َمٜمٚم٥م َمـ اظمٜمامت ويٛمتٜمل فم٣مدة زمٚمٗمؼمضم٣مت

 -وسمؼمك زمف همرانم٣مت يٚمٙم٠مه٣م اظم٘مٙمػ ىم٣مٓؽمتامرات وايمٌٝم٣مٞم٣مت اإلضمِم٣مئٝم٥م ،ٞمقع سمٔمده ايمدائرة ,5

ويم٘مؾ َمـ ايمٛمقفمكم َمٝمزات  ،اٞمْم٣ٌمفم٣مسمف طمػمسمف ٞم٣مومالً  حم٘مامً  ،ٞمقع ي٘متٌف ص٣مضم٤م ايمٔمالوم٥م ,1

أَم٣م ايمٛمقع ايمث٣مين  ،وأومرب يمٙمٕم٣مي٣مت ايمٔمٙمٝم٣م اظمتقطم٣مة ،هم٣ميمٛمقع إول أؽمٜمؾ سمٖمريٕم٣مً  ،وطمِم٣مئص

ويٚم٘مـ أن  ،إذ يّمٚمٛمف ىم٣مسمٌف َمٔمٙمقَم٣مت ومد حتت٣مج إيمٝمٜم٣م ايمدائرة اظمختِم٥م 9ونمٛمك ىمثر سمٛمقفم٣مً همٟم

 ،أو سمٗم٣مرير ،وسمًت٘مٚمؾ هب٣م َم٣م صٚمٚمتف َمـ يمقائح ،سمتٌٛم٣مه٣م

 0ًّشرتط ثكبرت انزمشّش
 -اخلػمة ايمقاؽمٔم٥م زم٣مظمقوقع ايمذي ئم٣مجلف ايمتٗمرير ,5

 -وإهداف ايمتل ئمد َمـ أصمٙمٜم٣م ايمتٗمرير ،دراك ايمٕم٣مي٣متإ ,1

 -اخلٙمٖمٝم٥م ايمؼمزمقي٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م ايمتل سم٣ًمفمده فمعم سمٗمديؿ سمٔمٙمٝمالت وَمٗمؼمضم٣مت َمقوقفمٝم٥م ,2

 -يمت٘مقن َمٗمؼمضم٣مسمف وم٣مزمٙم٥م يمٙمتٛمٖمٝمذ 9وايمؼمزمقي ظمٝمدان فمٚمٙمف ،وايمثٗم٣مدم ،دراك ايمقاومع اظم٣مديإ ,3

 ،وسمرسمٝم٤م ايمٖمٗمرات ،اَمتالك ومدرة سمٛمٓمٝمٚمٝم٥م ممت٣مزة يٛمْمٙمؼ َمٛمٜم٣م دم سمِمٛمٝمػ إهم٘م٣مر ,4

 -يروسمِمٚمٝمؿ زمٛمٝم٥م ايمتٗمر

 -رائف وَمٗمؼمضم٣مسمف زم٣مٕديم٥م ىم٣ميمٌٝم٣مٞم٣مت واإلضمِم٣مءاتآسمٔمزيز  ,5

ر َم٣م سمٔمٛمل إؽمٙمقب ايمدومٝمؼ وٓ سمٔمٛمل سمٙمؽ ايمٗمدرة اظمقه٥ٌم إدزمٝم٥م ومد ،ايمٗمدرة ايمٙمٕمقي٥م ,6

 -وؽمالَم٥م ايمٙمٕم٥م ،وضمًـ ايمٔمرض ،وآيمتزام زم٣مظمِمْمٙمح٣مت ايمٖمٛمٝم٥م، ايمقاوح

ن َمـ ٟمل سمؿ فمٗمده دم ؾميمقوم٣مئع اصمتامع رؽمٚمهمٜمل ؽمجؾ َمقصمز أو َمٖمِمؾ ًأيب احملبضش0 

 :ودراؽم٥م اجت٣مه٣مت اظمُم٣مرىمكم زمُمٟمٞمف ،ايمُم٠مون ايمرؽمٚمٝم٥م ايمتل يًتٖم٣مد َمٛمٜم٣م ظمت٣مزمٔم٥م اظمقوقع اظمٔم٣ميم٨م
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 :ويمٙمٚمح٣مض صٝمٕمت٣من

ايمِمٝمٕم٥م  وسمٔمتٚمد هذه ،يدون همٝمٜم٣م رأي ىمؾ َمُم٣مرك وهمؼ ايمٛمٗم٣مش ايمذي سمؿ :صٝمٕم٥م سمٖمِمٝمٙمٝم٥م ,أ

زمٝم٣من آراء إؿمراف اظمُم٣مرىم٥م  ٚم٥م ضمكم ي٘مقن هدف سمًجٝمؾ اظمحيٜمدم حم٣مض آصمتامفم٣مت اظم

إذا ىم٣مٞمقا َمـ اطمتِم٣مص٣مت  ٓؽمٝمامو ،وسمتٌع أراء ايمذاسمٝم٥م يمٙمٚمدفمقيـ ،َمـ خمتٙمػ ايمٖمئ٣مت

 -رؽمٚمٝم٥م خمتٙمٖم٥م أو يٚمثٙمقن أؿمراهم٣مً  ،َمتٔمددة

همتٔمرض ايمقصمقه  ،وٓ َيٚمٜم٣م ص٣مضم٤م اظمٗمؼمح ،سمٔمٛمك زم٣مظمٗمؼمضم٣مت :صٝمٕم٥م َمقصمزة ,ب

 ،واحلٙمقل اظمُمٌٔم٥م ٓطمتٝم٣مر إٞم٤ًم ،يمثٛم٣مئٝم٥مووصمٜم٣مت ايمٛمٓمر ا ،يم٥م اظمْمروضم٥مٟماظمختٙمٖم٥م يمٙمٚمً

 -ويرىمز فمعم ايمٗمرارات ايمٛمٜم٣مئٝم٥م اظمتخذة

 -أٞمٚمقذج ظمحي اصمتامع َمدرد دم َمدرؽم٥م رؽمٚمٝم٥م ,
 -ضمقل َم٘م٣مهمح٥م ـم٣مهرة ايمتدطمكم زمكم ايمْمالب ,

اصمتٚمع جمٙمس اظمدرؽمكم يقم إرزمٔم٣مء دم  ،ايمدفمقة اظمقصمٜم٥م َمـ َمدير اظمدرؽم٥مإلم  اؽمتٛم٣مداً 

اظمدرؽم٥م ضمقل اٞمتُم٣مر ـم٣مهرة ايمتدطمكم زمكم ؿمالب  ٥م ايمتٗمرير اظمٗمدم َمـ َمقصمٜمليمدراؽم 7.1.1753

 ---وسمٕمٝم٤م فمـ آصمتامع اظمدرؽم٣من ---وومد ضمي ىمؾ َمـ اظمدرؽمكم ايم٣ًمدة ،اظمرضمٙم٥م اإلفمدادي٥م

وم٣مئع ايمقاردة دم وفمرض ايمق ،وزمٔمد أن حتدث َمدير اظمدرؽم٥م فمـ َمقوقع آصمتامع -زمٟمفمذار َمٗمٌقيم٥م

ء فمعم ـم٣مهرة ايمتدطمكم فمعم ضورة اخت٣مذ اإلصمراءات ايمؼمزمقي٥م يمٙمٗمّم٣ماسمُّٖمؼ  ،خيمإ---سمٗمرير اظمقصمٜمكم

 -وايمتامس ضمٙمقل َمٛم٣مؽم٥ٌم هل٣م َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمؼمزمقي٥م زمٔمد سمٔمرف أؽم٣ٌمهب٣م ،زمكم ايمْمالب

 :وزمٔمد اظمداويم٥م رأى اظمجٙمس اخت٣مذ ايمٗمرارات أسمٝم٥م

هذه ايمٓم٣مهرة طمْم٣مر أإلم  وسمقصمٝمٜمٜمؿ ، َمراوم٥ٌم ايمْمالبايمتٔم٣مون زمكم اظمدرؽم٥م وإهؾ دم ,5

 -ايمِمحٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م

َمـ طمالل ٞمدوات ؿمالزمٝم٥م يتؿ َمـ  ،وآصمتامفمٝم٥م هلذه ايمٓم٣مهرة ،سمٔمرف إؽم٣ٌمب ايمٛمٖمًٝم٥م ,1

 -طمالهل٣م اإلرؾم٣مد ايمٛمٖمز

 -صمل ايمتدطمكم زمكم ايمْمالب وإرؾم٣مدهؿَمراوم٥ٌم ايمُمٙمؾ ايمْمالزمٝم٥م ظمٔمرهم٥م َمروّ  ,2

 -ٞمممة ظمٛمع زمٝمع ايمدطم٣من يمٙمْمالب ,3

 -زم٣ميمدطم٣من جت٣مرٓاَمٛمع إؿمٖم٣مل  ,4

 -ايمٗمٝم٣مم زمٛمدوات سمقفمٝم٥م يمٙمْمالب ,5

 -فمٗمد اصمتامفم٣مت دوري٥م يمدراؽم٥م َمردود هذه اإلصمراءات ,6
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 انجبة انغبدط
 انفظم انضبيٍ فشش
 اننششاد ًادلهظمبد

سمٗمقم اظمٙمِمٗم٥م و وروم٥م سمٙمِمؼ فمعم يمقضم٥م إفمالن دم َم٘م٣من فمٚمقَمل، 0رقشّف ادلهظمبد - أ

وومد  -ومّمٝم٥م َمـ ايمٗمّم٣مي٣مإلم  أو اإلرؾم٣مد ،تفمعم ٞمٗمؾ هم٘مرة أو ٞمممه٣م هبدف إيِم٣مل اظمٔمٙمقَم٣م

وسمرىمٝمز َمع زمٔمض ايم٘مٙمامت  ،سمت٘مقن َمـ رؽمؿ سمٔمٌغمي ه٣مدف حيٚمؾ ايمٖم٘مرة اظمْمٙمقب ٞمممه٣م زمٗمقة

 -سمٔمزز ايمرؽمؿ ()ؾمٔم٣مر

 ،ومتت٣مز هذه ايمتٗمٛمٝم٣مت ،ك اظمج٣مٓت ايمؼمزمقي٥موسمقـمػ ايمٝمقم سمٗمٛمٝم٣مت ايمتٔمٙمٝمؿ اظمختٙمٖم٥م دم ؾمتّ 

 (يمٕم٥م + رؽمؿ +طمْمقط زمٝم٣مٞمٝم٥م)َمـ أداة سمقاصؾ  ايمتل يًتخدم دم سمِمٚمٝمٚمٜم٣م أىمثر ٓؽمٝمامو

 -وومدرهت٣م فمعم ايمتقاصؾ واإلرؾم٣مد ،زم٣مؽمتٚمرار سمٟمشمغمه٣م

 :وايمتٟمشمغم همٜمل ،واإلومٛم٣مع ،أَم٣م أىمثره٣م ؿمقافمٝم٥م يمٔمٚمٙمٝم٣مت آسمِم٣مل

 -ىم٣ميمٛمممات واظمْمقي٣مت واظمٙمِمٗم٣مت :اظمقاد اظمْمٌقفم٥م واظمرؽمقَم٥م ,5

 -أو اإلذافم٥م ،زيقنأو ايمتٙمٖم ،اظمقاد ايمتٔمٙمٝمٚمٝم٥م اظمػمجم٥م يمٙم٘مٚمٌٝمقسمر , 1

 :َمـ ٓزمدفمٛمد ايمتٖم٘مغم دم أفمداد ٞمممة أو َمْمقي٥م  :ايمٛمممات واظمْمقي٣مت :إٞمت٣مصمٜم٣م

 -ؿ أهداف ايمؼمزمٝم٥مئهداف ايمتل ئًمك يمتحٗمٝمٗمٜم٣م زمام يالحتديد إ ,5

 -اظمِم٣مدر ايمٔمٙمٚمٝم٥م اظمْمٙمقزم٥م ,1

 -وؾم٘مؾ إطمراصمٜم٣م ،اظمٔمٙمقَم٣مت ايمتل ؽمتتّمٚمٛمٜم٣م ,2

 (-ْمقطىمٙمػ ايمرؽمؿ واإلطمراج واخل)ايم٘مٙمٖم٥م  ,3

 -ايمتجري٤م وايمتٗمقيؿ ,4

 -أو اإلرؾم٣مد ،أو ٞمممه٣م هبدف إيِم٣مل اظمٔمٙمقَم٣مت ،سمٗمقم اظمٙمِمٗم٥م فمعم ٞمٗمؾ هم٘مرة :واظمٙمِمٗم٣مت
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وسمرىمٝمز َمع زمٔمض  ،وسمت٘مقن َمـ رؽمؿ سمٔمٌغمي ه٣مدف حيٚمؾ ايمٖم٘مرة اظمْمٙمقب ٞمممه٣م زمٗمقة

 -سمٔمزز ايمرؽمؿ (ايم٘مٙمامت )ؾمٔم٣مر

 0ششًط رظنْقيب - ة
 -هداف ايمؼمزمٝم٥مؿ أئحتديد اهلدف َمٛمٜم٣م زمام يال ,5

 -سمِمٚمٝمؿ هم٘مرة اظمٙمِمٗم٥م َمـ ضمٝم٧م ايمرؽمؿ وايم٘مٙمامت ,1

 -وإيمقان ،وأٞمقاع اخلْمقط ،وايمٖمراغ ،وايمٙمٕم٥م ،حتديد َمقاؿمـ ايمرؽمؿ ,2

 -جتريٌٜم٣م ومٌؾ ٞمممه٣م ,3
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 انجبة انغبدط
 انفظم انزبعـ فشش

 ادلمبثهخ انشفٌّخ ًانكزبثْخ

أو  ،٘مرٖمأو َم ،فمعم احلقار زمكم أدي٤ماظمٗم٣مزمٙم٥م همـ َمـ همٛمقن ايمتٔمٌغم ايمُمٖمقي يٗمقم  0رقشّفيب -5

يتقاصؾ همٝمف  يمٕمقي٣مً  وسمٔمد اظمٗم٣مزمٙم٥م ٞمِم٣مً  ،وؽم٣مئؾ إفمالم ىضمدإوحم٣مور يمف فمعم  ،فمٙمؿ َمـ إفمالم

 -اظمرؽمؾ واظمًتٗمٌؾ هبدف احلِمقل فمعم اظمٔمٙمقَم٣مت وإَمت٣مع ايم٣ًمَمع وايمتٟمشمغم زمف

قاٞم٤م جمٜمقيم٥م وَمـ ذوط اظمٗم٣مزمٙم٥م أن سمتٛم٣مول اظم٣ًمئؾ احلٝمقي٥م ايمتل سم٘مُمػ صم 0ششًعيب -3

وأن سم٘مقن  -أو ؾمخِمٝمتف وضمٝم٣مسمف ،وسمثري َمٔمرهمتٛم٣م زمٟمدزمف أو ٞمت٣مصمف ايمٔمٙمٚمل ،َمـ ضمٝم٣مة ايمُمخِمٝم٥م

زمؾ يمتُمد إيمٝمٜم٣م  ،همال سمْمرح َم٣ًمئؾ هم٘مري٥م صم٣مهم٥م أو صم٣مَمدة همح٤ًم ،ؾم٣مئٗم٥م َمتٛمقفم٥م اجلقاٞم٤م

 -اظمًتٚمٔمكم

ٞم٤م صم٣مإلم  مج٣ميمٝم٥م همٙمٜم٣م أضمٝم٣مٞم٣مً  ،ويمٙمٚمٗم٣مزمٙم٥م صم٣مٞم٤م همٛمل ومج٣مرم يتجعم دم أؽمٙمقب اظمجٝم٤م

وإن ىم٣مٞم٦م زمح٘مؿ  ،همٝمف ىمؾ َمٗمقَم٣مت إدب أدزمٝم٣مً  سمٔمد ٞمِم٣مً  هم٣مظمٗم٣مزمٙم٥م أضمٝم٣مٞم٣مً  ،نم٣مي٣مهت٣م ايمٛمٖمٔمٝم٥م

 -َمًتقى إدب اظم٘متقبإلم  صٝم٣منم٣مهت٣م ايمُمٖمٜمٝم٥م ٓ سمرومك

َمـ أدب  ٕهن٣م سمٗمؼمب ىمثغماً  9ويمٙمٚمٗم٣مزمٙم٥م دور سمرزمقي ممٝمز همٜمل سمروق ايمٛم٣مؾمئ٥م 0دًسىب - 2

إذا  ٓؽمٝمامو ،وسمٙمتِمؼ زمقاومع احلٝم٣مة -اظمنضمٝم٥موسمتقاهمر همٝمٜم٣م زمٔمض طمِم٣مئص ايمٗمِم٥م  ،ايمًغمة

سمًتٕمؾ اظمٗم٣مزمٙم٥م دم اظمقاومػ ايمؼمزمقي٥م يمت٘مقن  ،سمقاهمرت يمٙم٣ًمئؾ واظمجٝم٤م ايمٗمدرة ايمٖمٛمٝم٥م وإدزمٝم٥م

ايمٛم٣مس  وسمٔمريػ ،وهل َمٖمٝمدة دم رزمط ايمُمخِمٝم٣مت زم٣ميمقاومع ايمثٗم٣مدم اظمحٝمط هب٣م ،َم٣مدة إفمالَمٝم٥م

 -زمٟمفمالم ايمٖم٘مر وإدب واظمجتٚمع

 0أٌَافيب
 9وهق يمقن َمـ اظمٗم٣مزمٙم٥م يتقلم اإلرؽم٣مل ايمٙمٕمقي همٝمف أىمثر َمـ ؾمخص إدتش انظؾف0ِادل - أ

 -أو اصمتامفمٝم٥م همتتُمٔم٤م إنمراض ،يمٝمتٙمٗمقا إصم٣مزم٣مت َمـ ؾمخِمٝم٥م ؽمٝم٣مؽمٝم٥م



354 

هل َمٛم٣مومُم٥م سمٗمع زمكم جمٚمقفم٥م َمـ ايمٛم٣مس سمزيد فمعم  0اننذًح اإلرافْخ ًانزهفبصّخ - ة

أو  ،ي٣م هتؿ ايمٛم٣مس دم ؾم٠مون ديٛمٜمؿاشمٛمكم يٗمقده٣م اظمذيع يمتٖمِمٝمؾ ايمٗمقل دم ومّمٝم٥م َمـ ايمٗمّم٣م

 ،ضمٝم٧م حي٣مور هذا اظمذيع إؾمخ٣مص اظمدفمقيـ يمٙمتح٣مض َمـ طمالل أؽمئٙم٥م وأصمقزم٥م ـدٞمٝم٣ممه

أو  ،وومد يتخٙمٙمٜم٣م جمٚمقفم٥م أؽمئٙم٥م ه٣مسمٖمٝم٥م َمـ اظمًتٚمٔمكم ،وومٌقل وسمٗم٣مؿمع آراء ،وأطمذ ورد وصد

أو  ٣مً ؽمٝم٣مؽمٝموَمقوقع احلقار ومد ي٘مقن  ،ومتتد يم٣ًمفم٥م أو أىمثر ،خترج زمٛمتٝمج٥م ،اظمُم٣مهديـ

وذيمؽ زمح٤ًم اظمُم٣مىمؾ ايمتل سمْمرح َمـ مجٜمقر ايمٛم٣مس  ،٣مً أو اومتِم٣مدي ،٣مً أو ديٛمٝم ٣مً أو سمرزمقي ،٣مً اصمتامفمٝم

 (ٞمدوة اظمًتٚمٔمكم)أو  (ضمقار ايمٙمٝمٙم٥م)أو  (ضمقار َمع َمٖم٘مر)وومد يًٚمك هذا احلقار  ،زمُم٘مؾ َمٙمح

 -أو نمغم ذيمؽ َمـ إؽمامء ايمتل حت٤م ىمؾ حمْم٥م إذافمٝم٥م أو سمٙمٖم٣مزي٥م سمًٚمٝمتٜم٣م
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 انغبدط انجبة
 انفظم انقششًٌ

 ًخًاحلكادلضم 

وَمـ  ،ورسمٌف فمعم ضمروف اظمٔمجؿ ،))جمٚمع إَمث٣مل(( َمـ ٞمحق مخًكم ىمت٣مزم٣مً  ىمت٣مزمف اظمٝمداين مجع

وسمِمدر َمـ ؿمٌٗم٣مت  ،ثغم َمـ َمٓم٣مهر احلٝم٣مةطمالل دراؽمتٛم٣م هلذه إَمث٣مل ٞمرى أهن٣م سمٔمػم فمـ ىم

ف ئمتٚمد فمعم ايمٌالنم٥م ٝمٌيمتُمي ايمٔم٣ٌمرة ص٣مئ٤م اظمٔمٛمك دومٝمؼ اايمٛم٣مس اظمختٙمٖم٥م ىم٣من أىمثره٣م ومق

 -واإلجي٣مز

وَمٛمٜم٣م َم٣م  ،همٟمصٌح٦م َمثالً  ،َمـ هذه إَمث٣مل أومقال ومٝمٙم٦م دم َمٛم٣مؽم٥ٌم َمـ َمٛم٣مؽم٣ٌمت احلٝم٣مة

وإٞمام ارسمٌط زمٗمِم٥م طمٝم٣ميمٝم٥م أو ضم٘م٣مي٥م رَمزي٥م فمعم أيمًٛم٥م احلٝمقان وايمْمغم  ،يرسمٌط زمح٣مدشم٥م واومٔمٝم٥م

 -صدرت دم أىمثر ضم٣مٓهت٣م فمـ ذىم٣مء ودوم٥م َمالضمٓم٥م وٞمٖم٣مذ زمِمغمة

وسمٔمػم فمـ ايمٗمٝمؿ ايمتل ي٠مَمـ هب٣م فمػم  ،أن إَمث٣مل سمٔم٘مس فمٗمٙمٝم٥م ايمُمٔم٤مإلم  ايم٣ٌمضمثقن وذه٤م

اطمتالف ايمٌٝمئ٣مت وسمٖم٣موت إلم  واظمثؾ َمرده ،ايمت٣مريخ فمعم َم٣م همٝمٜم٣م َمـ سمٛم٣مومض دم هذه ايمٗمٝمؿ

 -دم احلٝم٣مة اظمقاومػ وايمتج٣مرب

تْمرف دم ىمؾ اظمً)) وومد مجع إزمُمٝمٜمل دم ىمت٣مزمف ،ويًتٚمر ؾمٝمقع إَمث٣مل دم ضمٝم٣مسمٛم٣م ايمٔمرزمٝم٥م

همـ َمًتٓمرف(( زمٔمض إَمث٣مل ايمٔمرزمٝم٥م دم فمٌمه َمثٙمام مجع زمٔمض ايمدارؽمكم اظمٔم٣مسيـ إَمث٣مل 

 -ايمٔمرزمٝم٥م احلديث٥م زم٣ميمٙمٕم٥م ايمٔم٣مَمٝم٥م ٕنمراض شمٗم٣مهمٝم٥م

 أو َمًتٚمد َمـ َمالضمٓم٥م- ،وارد دم ضم٣مدشم٥م ،إيمًٛم٥م ؽم٣مئر فمعم ومقل َمقصمز ادلضم0 - 5

وسمٟميت َمـ زمكم ايم٘مٙمامت فم٣ٌمرة ومقي٥م َمرىمزة  ل،ويدور همٝمٜم٣م ايمٗمق احل٣مدشم٥م سمٗمع، ٞمُمٟمة اظمثؾ: ىم٣مٞم٦م

وسمتٙمٗمٖمٜم٣م  ،فمعم ايم٣ًمَمع همٝم٘مقن وومٔمٜم٣م ومقي٣مً  اؽمتخالص ايمٔمػمة َمٛمف، أو اظمقومػ، دم سمٙمخٝمص

 ،دم ىمؾ َمقومػ يُمٌف اظمقومػ ايمذي ؽمٝمٗم٦م همٝمف ايمٔم٣ٌمرة كيٙمٗم وسمٛمتمم وسمِمٌح َمثالً  إيمًٛم٥م همتذيع

 -وهذا يًٚمل )َمقرد اظمثؾ(
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وهذا  ،يمٖمظ اظمثؾ ووٌْمف اظمح٣مهمٓم٥م فمعم يم٥م ايمتل ورد همٝمٜم٣م َمعييب اظمثؾ دم َمقومػ يُمٌف احل٣م

 -وَميب درهم٘مؾ َمثؾ يمف َمق : )َميب اظمثؾ( وهق اؽمتٔم٣مرة متثٝمٙمٝم٥م ويمذيمؽكيًٚم

مجؾ ومِمغمة زمٙمٝمٕم٥م، طم٣ميمٝم٥م َمـ احلُمق، أوضم٦م هب٣م جت٣مرب احل٘مامء واظمٔمٚمريـ دم  احلكًخ0 -3

آطمت٣ٌمر ايمْمقيؾ، وايمرأي اظمح٘مؿ وايمٔمالوم٣مت زمكم ايمٛم٣مس، وهل شمامر ٞم٣موج٥م َمـ شمٚمرات  ،احلٝم٣مة

 ايمٖم٘مرة- وؽمالَم٥م ايمتٔمٌغم، وومقة وايمِمدق، جي٣مز،اإل :سمتٖمؼ احل٘مٚم٥م َمع اظمثؾ دم

 أيش0ٍّ يف ادلضم فٍ احلكًخ ًختزهف -

 ومِم٥م- وأ زمح٣مدشم٥م أؽم٣مؽمٜم٣م دم سمرسمٌط ٓ ,5

 ايمٛم٣مس هل٣م طمػمهت٣م وجت٣مرهب٣م وشمٗم٣مهمتٜم٣م- فمـ ؿم٣مئٖم٥م طم٣مص٥م َمـ هن٣م سمِمدر نم٣ميم٣ٌمً أ ,1

 ومد ؾم٣مفم٦م احل٘مٚم٥م فمعم ،اظمثؾ دم إصؾ ضم٘مٚم٥م درصم٦م فمعم أيمًٛم٥م ايمٛم٣مس ىمثغماً  و ومد ي٘مقن

 وٞمٖم٣مذ ايمٌِمغمة ،ايمتج٣مرب واؽمتخالص ايمٔمٓم٥م َمـ احلقادث أيمًٛم٥م ايمٔمرب ٓفمتامده٣م فمعم

 ،ؿم٣مئٖم٥م َمـ أويمئؽ احل٘مامء، َمثؾ: يمٗمامن فم٣مد اؾمتٜمر فمٛمد ايمٔمربوايمتٚم٘مـ َمـ ٞم٣مضمٝم٥م ايمٌالنم٥م- وومد 

ب، ىمقر دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ، وأىمثؿ زمـ صٝمٖمل، وفم٣مَمر زمـ ايمٓمروهق نمغم يمٗمامن احل٘مٝمؿ، اظمذ

 -وأىمثؿ زمـ فم٣مَمر

 9ؾ، يتّمٚمـ ضم٘ماًم صحٝمح٣مً َمًٙماًم زمفوايمٖمرق زمكم احل٘مٚم٥م واظمثؾ، أن احل٘مٚم٥م ومقل َمقصمز مجٝم

آطمر ايمدواء ايم٘مل، وأول ايمُمجرة »وَمٔم٣مٞم٣مة ايمتج٣مرب دم احلٝم٣مة، َمثؾ:  ـٕٞمف ٞم٣مزمع َمـ ايمقاومٔم

 ش-ايمُمقك ايمٔمٛم٤م،---ايمٛمقاة، وإٞمؽ ٓ جتٛمل َمـ 

شمؿ يدطمؾ دم ٞمْم٣مق إَمث٣مل ضمكم  ومقل يٗمؼمن زمٗمِم٥م أدت إيمٝمف، ,دم أصٙمف  ,وأَم٣م اظمثؾ همٜمق 

يًتُمٜمد زمف دم َمٗم٣مَم٣مت مم٣مشمٙم٥م، ودم ضم٣مٓت َمُم٣مهب٥م يمٙمح٣ميم٥م إولم ايمتل ورد ذيمؽ ايمٗمقل همٝمٜم٣م- 

٣مؿم٤م أو ىم٣من ووع اظمخ ويمذيمؽ حت٘مك إَمث٣مل زمٟميمٖم٣مـمٜم٣م إصٙمٝم٥م، زمال سمٕمٝمغم وٓ سمٌمف، َمٜمام

أو وم٣مئٙمقه٣م، وومد ؽمٝمٗم٦م  ،وأىمثر سمٙمؽ احل٘مؿ وإَمث٣مل ٓ ئمرف أصح٣مهب٣م -ٞمًؼ ايم٘مالم

زمؾ أىمثره٣م، ئمد َمـ اإلٞمُم٣مء ايمرهمٝمع،  ،زمٟمؽمٙمقب ؽمٜمؾ، ٓ أشمر يمٙمِمٛمٔم٥م اإلٞمُم٣مئٝم٥م همٝمف، وزمٔمّمٜم٣م

وايمًٌؽ اجلٝمد- وىمثغم َمٛمٜم٣م أؾمْم٣مر َمقزوٞم٥م، رزمام ىم٣مٞم٦م َمٗمتْمٔم٥م َمـ أزمٝم٣مت ىم٣مَمٙم٥م، َمثؾ: 

طمال يمؽ اجلق همٌٝميض »وهق فمجز زمٝم٦م َٓمرئ ايمٗمٝمس، وش ٚم٥م زم٣مإلي٣مبروٝم٦م َمـ ايمٕمٛمٝم»
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وهق رصمز ومديؿ، ٓ ش وايمٌس يم٘مؾ ضم٣ميم٥م يمٌقؽمٜم٣م»وهق أيّم٣ًم فمجز زمٝم٦م يمْمرهم٥م- ش واصٖمري

 سمٔمرف سمتٚمتف وٓ ص٣مضمٌف-

وٓ ختٙمق صٝم٣منم٥م زمٔمض احل٘مؿ وإَمث٣مل أضمٝم٣مٞم٣ًم، َمـ طمروج فمعم ايمٛمٓم٣مم ايمٙمٕمقي- ىمٗمقهلؿ: 

ش صمٛم٣مهت٣م زمٛم٣مهت٣م»وايمٗمٝم٣مس: ش أصمٛم٣مؤه٣م أزمٛم٣مؤه٣م»وش ايمٗمقس زم٣مرَي٣م أفمط»وش َم٘مره أطم٣مك، ٓ زمْمؾ»

صقرة حلٝم٣مة  ,ل فمعم ىمؾ ضم٣م ,وهذه احل٘مؿ أو إَمث٣مل هل  ش-أهمٔم٣مل»ٓ جيٚمع فمعم ش هم٣مفمالً »ٕن 

وٕؽم٣ميمٝمٌٜمؿ وهلج٣مهتؿ، وصم٣مٞم٤م َمـ ٞمثرهؿ، همٝمٜم٣م ايم٣ًٌمؿم٥م وايمًٜمقيم٥م ايمتل ٓ ختٙمق أضمٝم٣مٞم٣مً ، ايمٔمرب

 ،وومد اهتؿ اظمٖمّمؾ ايمّمٌل ومج٣مل ايمِمٛمٔم٥م وايمتِمقير- ،ايم٘مٙمامت َمـ ايمًجع وآضمتٖم٣مل زمتقازن

- وايمزخمممي دم ىمت٣مزمف "مجٜمرة إَمث٣مل" وأزمق هالل ايمٔمً٘مري دم ىمت٣مزمف ،وأزمق فمٌٝمدة

َمع ذىمر  (اظمٔمجؿ)رسم٦ٌم فمعم ضمروف اهلج٣مء و ،زمجٚمع أَمث٣مل ايمٔمرب اجل٣مهٙمٝمكم، "إَمث٣مل"

 -ايمٗمِمص اظمتٔمٙمٗم٥م زم٣مظمثؾ

 أٌَاؿ ادلضم0 -3
 رسمٌط زمح٣مدشم٥م واومٔمٝم٥م-سمَمث٣مل ايمتل وهل إ (٣مل ايمقاومٔمٝم٥مإَمث) ,أ

 إَمث٣مل ايمتل سمرسمٌط زمٗمِم٥م طمٝم٣ميمٝم٥م- وهل إَمث٣مل اخلٝم٣ميمٝم٥م() ,ب

 :ىمٗمقهلؿ دم احلٝم٣مة َمٔمٝمٛم٣مً  وهل ايمتل متثؾ َمٛمٜمج٣مً  (إَمث٣مل اظمٛمٜمجٝم٥م) ,ج

 إن احلديد زم٣محلديد يٖمٙمح

ىمٗمقهلؿ: ومٌؾ ايمرَم٣مء متأل  ٣مً طم٣مص وهل ايمتل حتٚمؾ سمقصمٝمٜم٣مً  إَمث٣مل ذات ايمتقصمٝمف اخل٣مص() ,د

 ايم٘مٛم٣مئـ-

 أو سمرسمٌط ،َمالضمٓم٥م َمٓم٣مهر ايمْمٌٝمٔم٥م ضمٓم٥م ايمٓم٣مهري٥م( وهل ايمتل سمٌٛمك فمعمأَمث٣مل اظمال) , ـه

 زمِمٖم٣مت طم٣مص٥م- زمٟمؾمخ٣مص اؾمتٜمروا

اظمقرد واظميب، وذيمؽ َم٣م  يٓمٜمر همٝمٜم٣م دوم٥م ايمتُمٌٝمف زمكم دم فم٣ٌمرة ضمًٛم٥م، وسمِم٣مغ إَمث٣مل نم٣ميم٣ٌمً 

سمٛمٔم٘مس فمٙمٝمٜم٣م صقرة احلٝم٣مة آصمتامفمٝم٥م وايمًٝم٣مؽمٝم٥م  وَمرآة ايمٛم٣مس هم٣مظمثؾ صقت يريض ذوق ايمٔمريب،

ويمذيمؽ يتجف ايم٣ٌمضمثقن فمـ ؿم٣ٌمئع  يمِمدوره دون سم٘مٙمػ، وهل سمٔمٌغم فمـ فم٣مَم٥م ايمٛم٣مس وايمْمٌٝمٔمٝم٥م،

 يمٙمٛم٣مس ظم٣م يٟميت: َمث٣مل وصمدٞم٣مه٣م صقسم٣مً إإلم  وإذا رصمٔمٛم٣م دراؽم٥م أَمث٣مهل٣م،إلم  ايمُمٔمقب
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 رب وصٙمح وَمٖم٣موو٣مت-ضم وَم٣م همٝمٜم٣م َمـ ،ٕهن٣م َمرسمٌْم٥م زم٣ميمٌٝمئ٥م ,5

 سمٔمػم فمـ صٖم٣مت ايمٔمرب وأطمالومٜمؿ وفم٣مداهتؿ- ,1

 إلمويمذيمؽ سمتٛمقع إَمث٣مل َمـ أَم٥م  ،وسمٔمػم فمـ ؿمرق سمٖم٘مغمهؿ ،زمحٝم٣مهتؿ وأضمداشمٜم٣م سمرسمٌط ,2

 طمتالف ايمٌٝمئ٥م وايمثٗم٣مهم٥م واطمتالف ايمٔمِمقر-ٓ سمٌٔم٣مً  ىأطمر

 0انفنْخ نأليضبل اخلظبئض- 4

 إجي٣مز ايمٙمٖمظ-,5

 ومقة ايمٔم٣ٌمرة- ,1

 تُمٌٝمف-دوم٥م ايم,2

 -ايمٖم٘مرة ؽمالَم٥م ,3

 0احلكًخ اخلظبئض انفنْخ ألعهٌة -5

 -روفم٥م ايمتٔمٌغم ,أ

 -ومقة ايمٙمٖمظ ,ب

 -دوم٥م ايمتُمٌٝمف ,صمـ 

 -جي٣مزاإل ؽمالَم٥م ايمٖم٘مرة َمع ,ح

 0احلكًخ ًيٍ ألٌال
 كاّدرفمقا ايمٙمٝمؾ هم١مٞمف أطمٖم ,ج- َل يذه٤م َم٣ميمؽ َم٣م وفمٓمؽ ,ب- ويؾ يمٙمُمجل َمـ اخلقم ,أ

 -يمٝمس َمـ ايمٔمدل هفم٥م ايمٔمذل ,ـه- ايمروم٣مدإذا همزع ايمٖم٠ماد ذه٤م  ,د يمٙمقيؾ-
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 انجبة انغبدط
 انفظم احلبدُ ًانقششًٌ

 ادلنبفشاد

ايمتل أؽمٜمٚم٦م دم رؽمؿ  سمٔمد اظمٛم٣مهمرات َمـ ايمٖمٛمقن إدزمٝم٥م 0رقشّف ادلنبفشاد اجلبىهْخ - أ

، وَمآشمر أومقاَمٜمؿ إن صقرة واومٔمٝم٥م يمٙمٔمرب ضمٝم٧م يذىمر اظمتٖم٣مطمرون َمآشمر أٞمٖمًٜمؿ إن ىم٣مٞمقا أهمراداً 

 -٣ٌمئَؾ ىم٣مٞمقا وم

 0نبفشادأٌَاؿ ادل - ة
 واظمٛم٣مهمرات ٞمقفم٣من

وهمٝمٜم٣م يُمٝمد ىمؾ  ينبفشاد كبَذ حتذس ثني اصنني أً أكضش يٍ عبدح انقشة ًأششافيى، - 5

َمـ اظمتٖم٣مطمريـ زمحًٌف وٞمًٌف وجمده وؽمج٣مي٣مه، أَم٣مم ضم٘مؿ َمـ أذاف ايمٔمرب أو ىمٜم٣مهنؿ، يمٝم٘مقن 

 احل٘مؿ ئًمك دم ىمثغم َمـ إضمٝم٣من يمف ايمٗمقل ايمٖمِمؾ دم سمٖمّمٝمؾ أضمد ايمْمرهمكم فمعم أطمر- ويم٘مـ

ايمِمٙمح زمكم اظمتٛم٣مهمريـ، سمٖم٣مدي٣ًم يمٙممم، ويتح٣مؾمك احل٘مؿ ٕضمدمه٣م فمعم أطمر، ويٙمٗمل فمٙمٝمٜمؿ إلم 

ايمًالم وايمِمٖم٣مء- وَمـ ذيمؽ َم٣م ىم٣من َمـ هرم زمـ ومْم٥ٌم ايمٖمزاري، ضمكم إلم  ىمالَم٣ًم زمٙمٝمٕم٣ًم يدفمقمه٣م همٝمف

تد ايمٛمزاع زمٝمٛمٜمام، همجٔمؾ هرم يْم٣موهلام، سمٛم٣مهمر إيمٝمف فم٣مَمر زمـ ايمْمٖمٝمؾ وفمٙمٗمٚم٥م زمـ فمالشم٥م زمٔمد أن اؾم

 ،إرض َمٔم٣مً إلم  أٞمتام ىمرىمٌتل ايمٌٔمغم، سمٗمٔم٣من»ويٚمٜمد يمٙمِمٙمح زمٝمٛمٜمام، ضمتك وم٣مل هلام أطمغمًا: 

ومقَمف- واؾمتٜمر َمـ ه٠مٓء احل٘م٣مم أيّم٣ًم: إلم  واٞمٌمف ىمؾ َمٛمٜمام ،همروٝم٣م زمٗمقيمفش- وسمٗمقَم٣من َمٔم٣مً 

 ، وه٣مؾمؿ زمـ فمٌد َمٛم٣مف-رزمٝمٔم٥م زمـ ضمذار، وإومرع زمـ ضم٣مزمس، وٞمٖمٝمؾ زمـ فمٌد ايمٔمزى

إلم  ىمرزمٝمٔم٥م وَمي، أو ومٝمس ومتٝمؿ- وهذا َم٣م حيٝمؾ اظمٛم٣مهمرةينبفشاد حتذس ثني لجْهزني0  - 3

إذ يٗمػ ىمؾ ؽمٝمد يمٝمٔمدد َمآشمر ومقَمف أَم٣مم احل٘مؿ، زمحّمقر ؽم٣مدة ايمٗم٣ٌمئؾ  9صقرة َمـ صقر اخلْم٣مزم٥م

وإذا  فمعم طمِمٚمف،واحل٘مؿ يمف زم٣ميمٕمٙم٥ٌم  ،وحي٣مول ايمتٟمشمغم دم ايم٣ًمَمٔمكم يمٝمحقز اإلفمج٣مب ،وأذاهمٜم٣م

 همِمؾ احل٘مؿ زمكم اظمتٛم٣مهمريـ، ؽمجع دم ىمالَمف ضمٝمٛم٣ًم، وأرؽمٙمف ضمٝمٛم٣ًم آطمر-
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 انجبة انغبدط
 ًانقششًٌ َِانفظم انضب

 ادلفبخشح

َمِمدر هم٣مطمر، وهل سمٖم٣مطمر ايمٗمقم زمٔمّمٜمؿ فمعم زمٔمض، وىم٣مٞمقا يٖم٣مطمرون زم٣محل٤ًم  ادلفبخشح0

- واظمح٣مورة ايمٔم٣مَم٥م دم ؾم٠مون وايمممف، وإطمالق ايم٘مريٚم٥م، وايمٔمز، وايمثروة، وايم٘مثرة، وايمٔمدد

وهل ىمثغمة ىمثرة َمْم٣ميم٤م احلٝم٣مة وؾم٠موهن٣م، ودوافمل اسمِم٣مل اإلٞم٣ًمن زمًقاه َمـ  ،احلٝم٣مة مم٣م

 اظمجتٚمع-

واظمٖم٣مطمرة ضٌب َمـ اخلِمقَم٥م اجل٣مهٙمٝم٥م، وَمـ أهؿ أؽم٣ٌمهب٣م ايمتٛم٣مزع دم ايمممف وايمرئ٣مؽم٥م، 

 -وإؿمٔم٣مم يمٙمٛم٣مسهمٝمٜم٣م َمـ ٞمحر يمإلزمؾ  يهل٣م َمـ حت٘مٝمؿ وَمـ ره٣من، وَم٣م جيروَم٣م حيدث طمال

ووم٣ميم٣ًٌم يمٙمٚمٛم٣مهمرة واظمٖم٣مطمرة، ويمٗمد اهتؿ زمٔمض ايم٣ٌمضمثكم زم٣ميمتٖمريؼ زمكم  ،اظمح٣مورة سمٟمطمذ ؾم٘مالً و

ـ اظمٖم٣مطمرات، ىمام رأيٛم٣م دم ايمٛمص ايم٣ًمزمؼ، وهٛم٣مك َمـ ئمّد اظمٛم٣مهمرات ٞمقفم٣ًم َم ،اظمٛم٣مهمرة واظمٖم٣مطمرة

 إلم فمد اظمٛم٣مهمرة ٞمقفم٣مً احل٘مؿ يمٙمٖمِمؾ زمٝمٛمٜمام، وهذا َم٣م ٞمذه٤م إيمٝمف، وإلم  نٟمايم٘مـ اظمتٛم٣مهمريـ يٙمج

 ايمتٗم٣ميض-إلم  مم٣م ي٠مدي زم٣مظمتٛم٣مهمريـ 9َمـ اظمٖم٣مطمرات يرىمز فمعم ايمٛم٤ًم واحل٤ًم طم٣مص٣مً 

وفم٣مَمر زمـ  ،٤م فمـ اظمٛم٣مهمرات اهتؿ زمٛمٗمؾ َمٛم٣مهمرة فمٙمٗمٚم٥م زمـ فمالشم٥مـ ىمتوٞمالضمظ أن أىمثر َم

ل وَم٣م حيدث طمالهل٣م َمـ صمد، أمهٝم٥م فمٛمد اجل٣مهٙمٝمكم يمٙمٚمٛم٣مهمرةووَمٛم٣مهمرة طمزافم٥م وومريش،  ،ايمْمٖمٝمؾ

 وَمُم٣مرىم٥م ايمُمٔمراء واخلْم٣ٌمء، وَم٣م سمًتٙمزَمف َمـ همِم٣مضم٥م وضم٘مٚم٥م، وومدرة فمعم سمٖمٛمٝمد اخلِمقم-
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 انجبة انغبثـ
 ادلزاىت األدثْخ

 

 انجبة انغبثـ
 ايمٖمِمؾ إول: َمٖمٜمقم اظمذاه٤م إدزمٝم٥م

 انجبة انغبثـ
 َمذاه٤م ايمٔمرب دم صٛم٣مفم٥م إدب :ايمٖمِمؾ ايمث٣مين

 انجبة انغبثـ
 اظمًتقردة اظمذاه٤م إدزمٝم٥م :ايمٖمِمؾ ايمث٣ميم٧م
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 انجبة انغبثـ
 انفظم األًل

 يفيٌو ادلزاىت األدثْخ
 ادلذاسط ًانزْبساد ًاالجتبىبد األدثْخً ادلزاىت

اظمذه٤م مجٙم٥م َمـ آجت٣مه٣مت ايمتٔمٌغمي٥م اظمٌٛمٝم٥م فمعم أؽمس  0رقشّف ادلزىت األدثِ - آ

ٓت ٞمٖمًٝم٥م ووصمٜمتٜم٣م ضم٣م ،ويّمدهت٣م ضمقادث ايمت٣مريخ، أطمالومٝم٥م وهمٙمًٖمٝم٥م ومج٣ميمٝم٥م َمتالضمٗم٥م وَم٣ٌمدئ

 وهذا اظمذه٤م هق صمٜمقد صمٝمٍؾ َمـ إدزم٣مء واظمٌدفمكم وايمٛمٗم٣مد-، وؾمٔمقري٥م

اظمدارس إدزمٝم٥م رؤى مج٣ميمٝم٥م وهم٘مري٥م وؾمٔمقري٥م صم٣مءت اؽمتج٣مزم٥م  ادلذاسط األدثْخ0 - ة

 همٜمل صمزء َمـ زمٛم٣مء شمٗم٣مدم فم٣مم ئمػمِّ ، حل٣مصم٣مت اصمتامفمٝم٥م إٞم٣ًمٞمٝم٥م وٚمـ واومع سم٣مرخيل اصمتامفمل حمدد

دم َمّمٚمقن ٞمت٣مصمٜم٣م إديب يمٙمٚمثؾ ايمٔمٙمٝم٣م  ـ َمراضمؾ سمْمقر اظمجتٚمع َمًتجٝم٥ٌمفمـ َمرضمٙم٥م اصمتامفمٝم٥م َم

 ،وايمُمٔمقري٥م دم َمرضمٙمتٜم٣م آصمتامفمٝم٥م َمًتٔمٝمٛم٥م زمْمرائؼ ايمتٔمٌغم وإداء ،وايمروضمٝم٥م ،ايمٖم٘مري٥م

، وسمٔم٘مس هذه اظمدارس فمالوم٥م اإلٞم٣ًمن زمٔم٣مظمف ،وايمذوومٝم٥م يمتٙمؽ اظمرضمٙم٥م ،واخلػمة اجلاميمٝم٥م

ديب )ٞمٓمري٥م أدزمٝم٥م( سمٖمن ٞمٓمري٣ًم ايمٛمُم٣مط إديب اظمتٚمٝمز َمـ ويقاىم٤م ىمؾ َمدرؽم٥م أدزمٝم٥م هم٘مر أ

همٗمد ، وه٘مذا همٗمد فمػمت اظمدارس إدزمٝم٥م فمـ سمْمٙمٔم٣مت اإلٞم٣ًمن، ٞمُم٣مؿم٣مت اإلٞم٣ًمن إطمرى

وىم٣مٞم٦م ايمروَم٣مٞمًٝم٥م  ،جمتٚمٔم٣مت ايمٔمٌقدي٥م واإلومْم٣مفمٝم٥مة فمـ ىم٣مٞم٦م اظمدرؽم٥م ايم٘مالؽمٝم٘مٝم٥م هل اظمٔمػمِّ 

وفم٘م٦ًم سمقه٨م ايمذات اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وهمرضمٜم٣م  ،صمقازي٥مة فمـ اظمجتٚمٔم٣مت ايمرأؽماميمٝم٥م وايمػماظمٔمػمِّ 

 -ودم أزَم٥م اظمجتٚمع ايمْمٌٗمل ،ضمّمقره٣م ايمٖمذ دم ايمٔم٣مَلو ،ايمقافمل زم٣محلٝم٣مة

اجت٣مه٣مت رَمزي٥م وؿمٌٝمٔمٝم٥م وهي٣ميمٝم٥م إلم  يم٘مـ ايمروَم٣مٞمًٝم٥م همٗمدت ؿم٣مومتٜم٣م ايمٕمٛم٣مئٝم٥م واٞمتٜم٦م

طمٙمؼ إلم  داطمقمأو فم٣مَل  ،وحتقل إدي٤م َمـ َمٔمػم فمـ فم٣مَل طم٣مرصمل ،ووصمقدي٥م وٓ فمٗمٙمٝم٥م وفمٌثٝم٥م

 -صمديد ٓ صٙم٥م يمف زم٣ميمٔم٣مظمكم اخل٣مرصمل وايمداطمقم

 ،وهذه اظمدارس ايمتل سمِمقغ احل٣مصم٣مت اجلاميمٝم٥م واظمثؾ ايمٖمٛمل إفمعم يمقوع سم٣مرخيل حمدد

أَم٣م مجٝمع ايمٛمٓمرات إطمرى همٜمل سمٝم٣مرات  ،ويمٛمٓم٣مم اصمتامفمل وَمرضمٙم٥م ىم٣مَمٙم٥م َمـ َمراضمؾ سمْمقره
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 ،ايمتٔمٌغم ٞمٓمري٥مإلم  ايمروَم٣مٞمًٝم٥مو ،ٞمٓمري٥م اظمح٣مىم٣مة إلم ٕن ايم٘مالؽمٝم٘مٝم٥م سمًتٛمد 9واجت٣مه٣مت َمت٣ٌميٛم٥م

 ايمت٣مريخ إديب- دم ٞمٔم٘م٣مسٞمٓمري٥م آإلم  وايمقاومٔمٝم٥م

 أو أدي٤م يٚمزصمٜم٣م زمرؤاه ،أو وم٣مص ،هل سمٟمشمغمات أدزمٝم٥م زم٣مجت٣مه ؾم٣مفمر 0انزْبساد األدثْخ - ط

 -زمٚمذهٌف إديبو
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 انجبة انغبثـ
 انفظم انضبَِ

 يزاىت انقشة يف طنبفخ األدة

وايمُمٔمر زمُم٘مؾ طم٣مص همٝمض إٞم٣ًمين سمُمؼمك همٝمف فمدة همٔم٣ميمٝم٣مت  ،إدب زمُم٘مؾ فم٣مم ٓ ؾمؽ أن

ومد ؽمٙمؽ إدزم٣مء و ،وردود إهمٔم٣مل جت٣مه ايم٘مثغم َمـ ايمٗمّم٣مي٣م احلٝم٣مسمٝم٥م ،وايمٛمٖمس ،سمٛمْمٙمؼ َمـ ايمٔمٗمؾ

 َمـ أهؿ هذه اظمذاه٤م:و، ايمٔمرب َم٣ًميمؽ فمدة دم ايمتٔمٌغم فمام يٖمٝمض دم هذه ايمٛمٖمس

وَم٣م يزال هذا اظمذه٤م  ،ىمثغم َمـ إدزم٣مء وايمُمٔمراء ايمذي ؽمٝمْمر فمعم 0ادلزىت انفغشُ - 5

همْمري فمـ زم٣ميمتٔمٌغم زمُم٘مؾ  ٚمٝمز هذا اظمذه٤مويت، حيرك زمقافم٧م ايمُمٔمر فمٛمد ايم٘مثغم َمـ ايمُمٔمراء

وَم٣م هذه  ،أو ايمتِمٛمع أو ايمتِمٛمٝمع، ومّم٣مي٣م ايم٘مقن واحلٝم٣مة واإلٞم٣ًمن دون ايمتٗمٝمد زمٗمقاٞمكم ايمِمٛمٔم٥م

 -ٖمْمرسمفاجلاميمٝم٥م ايمتل سمًٝمْمر فمعم ايمُمٔمر اجل٣مهقم إٓ يم

وومقاٞمكم  ،وأن هذه ايمِمٛم٣مفم٥م وم٣مئٚم٥م فمعم أؽمس ورىم٣مئز ،صحٝمح أن ايمُمٔمر صٛم٣مفم٥م ٓ سمِمٛمّع

ع ويم٘مـ ذيمؽ ٓ ئمٛمل سم٘مٌٝمؾ هذه ايمِمٛم٣مفم٥م زمٗمٝمقد َم٘مٌٙم٥م يمف زمٚمحًٛم٣مت زمدئمٝم٥م سمرّص  ،وأدوات

همال  ،يمٖمٓمٝم٥م وزمدئمٝم٥م متثؾ همْمري٥م ايمُم٣مفمر وايم٘م٣مسم٤م 9 أَم٣م َم٣م يٟميت َمـ حمًٛم٣متصمًؿ ايمٛمص إديب

ويمٗمد ىم٣من َمٔمٓمؿ ؾمٔمر اظمٔمٙمٗم٣مت ومد صدر فمـ همْمري٥م طم٣ميمٝم٥م َمـ ، ا صم٣مءت فمٖمقي٥مزمٟمس هب٣م إذ

 -ايمتزيكم اظمِمْمٛمع

أطمذت ايمٗمّم٣مي٣م اجلديدة ايمتل ؿمرأت فمعم احلٝم٣مة فمعم َمر ايمٔمِمقر  0يزىت انظنقخ - 3

ذيمؽ أن َمٔم٣مَل احلٝم٣مة ومد أطمذت خترج ايمُمٔمر وإدب  9سم٠مشمر دم إدب وايمُمٔمر سمٟمشمغمات فمٚمٝمٗم٥م

إدزم٣مء يؼمىمقن ايمٔمٛم٣من يمٗمِم٣مئدهؿ ىمل متيض فمعم ؽمجٝم٥م ايمُم٣مفمر  عِ َد فمـ همْمريتف ضمٝم٧م َل يَ 

 ،ىمل خيرج زمٟمضمًـ ضمٙم٥م ،زمؾ أطمذوا زمٔمد ذيمؽ يتدطمٙمقن دم سمذويؼ ايمٛمص وحتًٝمٛمف ،وهمْمريتف

صحٝمح أن َمدرؽم٥م فمٌٝمد ايمُمٔمر ايمتل  ()َمِمٛمع ايمِمٝم٣منم٥مإلم  إدطم٣مل إدبإلم  وومد وم٣مدهؿ ذيمؽ

وصمٔمٙمف يدطمؾ  ،ي ىم٣مٞم٦م هتتؿ زمتحًكم ايمُمٔمروإَمق ،لؽمالَمواإل ،فم٣مؾم٦م دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم

 -زمٗمٝم٦م همْمري٥م ايمُمٔمر ايمِم٣مدرة فمـ ٞمٖمس َمٛمًٌْم٥م هل ايمٕم٣ميم٥ٌم ٣مأهن إٓ دم زم٣مب ايمِمٛم٣مفم٥م
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وأدزم٣مئف ي٘متٌقن ايمُمٔمر  ،وزمٔمد حتي اظمجتٚمع ،وومد أطمذ إدزم٣مء دم ايمٔمِمقر ايمت٣ميمٝم٥م

وأضم٣مؽمٝمس َمـ طمالل ٞمامذج وؤم٦م ومِم٣مئد  ،َم٣م جيقل دم ٞمٖمقؽمٜمؿ َمـ ومّم٣مي٣م َمِمقراً 

صمديدة ؾم٘مٙم٦م هذا ايمٙمقن َمـ  اً وصقر ،يمُمٔمر ايمٗمديؿ ٞمِم٤م أفمٝمٛمٜمؿ َمّمٝمٖمكم إيمٝمٜم٣م َمٔم٣مينا

 ،ايمٗمديؿ ٞمٚمقذصم٣ًم َمـ ايمٕمزلإلم  وومد زمٗمل اظمديح دم ايمُمٔمر أومرب ،ايمُمٔمر احلدي٧م اظمٔم٣مس

وٓ ي٘مت٤م أصح٣مب  ،يّمٝمٖمقن يمفو يًتٖمٝمدون َمـ ايمٗمديؿو وومد ىم٣من ايمُمٔمراء جيددون

وٞمٓمروا دم ومِم٣مئد اجل٣مهٙمٝمكم  ،إزمٝم٣مت ايمُمٔمري٥مٓف آٔمر إٓ إذا ضمٖمٓمقا ايمِمٛمٔم٥م ايمُم

كم َمـ ٝموومد ووح٦م يمٛم٣م ىمت٤م إدب َمدى أطمذ ايمٔم٣ٌمؽم ،وحم٣مىم٣مة ؾمٔمرهؿ ،ٝمكمؽمالَمواإل

 -وآؽمتٖم٣مدة َمٛمف واؽمتٕماليمف ،ايمُمٔمر ايم٣ًمزمؼ هلؿ

سمٙمقيٛم٣مً  ٜمؿٝمٞميمٝمد ايمٖمٛمٝم٥م اظمقروشم٥م ويٙمقٞمقن َمٔم٣مويمٗمد زمٗمل ه٠مٓء ايمُمٔمراء حي٣مهمٓمقن فمعم ايمتٗم٣م

 وأدطمؾ ؾمٔمراء آطمرون ايمِمٛمٔم٥م دم ايمرشم٣مء وزمٔمض احل٘مٚم٥م -شمٗم٣مهمتٜمؿ اجلديدةزمٖمّمؾ  ،واؽمٔم٣مً 

 :ىمٚمرشمٝم٥م أيب ايمٔمت٣مهٝم٥م يمِمديؼ يمف ،ايمٔمٓم٥م وأضم٣مؽمٝمًٜمؿ ايمٛمٖمًٝم٥مو

ــــــــدو إلم ــــــــ٦م أنم ــــــــد ىمٛم  ووم

 

ـــ  ـــػمهـٞمِم ـــدو إلم وم ـــد ست أنم  ره همٗم

ـــــّؾ   ـــــك َل يٚم ـــــ٣مفم٥م همت ـــــدى ؽم  ايمٛم

 

 رهـره ىمـــــ٣من أو يًــــــفمـــــعم فمًـــــ 

ـــــــــإلم  همِمـــــــــ٣مر فمـــــــــقم     فرزّم

 

ــــــقم    ــــــ٣من فم ــــــػم وىم ــــــك وم  ههمت

د ٣ميٗمقل محّ  ،يُمٌف إَمث٣مل ايمٖم٣مرؽمٝم٥م ضب ومِمغمإلم  أَم٣م اهلج٣مء همٗمد حتقل َمـ ٞمٗم٣مئض ؿمقيٙم٥م 

 :زمرد زمـ فمجرد دم زمُم٣مر

ــــــ٧ُم  ــــــ٣مره أطمٌ ـــــــ يمٝمْ  هن ــــــفَم  ٙم

 

ـــــَمْ َمــــــ أَ  أطمٌـــــ٧ُم  فُ َُمـــــويقْ    فِ ًِ

ــــــَق يُ و  ــــــعُ ٓ ُه ــــــف ٗمٙم ـــــــ نمٝم  فم

 

 يــــــقارى شمــــــرى رَمًــــــف أنْ إلم  

وايمٖمخر ايمُمٔمقيب  ،زمٗم٣مء ايمٖمخر ايمٗمٌقمهمخر ؾمٔمقيب َمع إلم  ر همـ ايمٖمخر َمـ ذايت وومٌقموسمْمقّ  

9 فمـ ذىمر ؾمقاهد ايمُمٔمر َمـ ذيمؽ وٞمٔمّػ  ،أؽمقأ َم٣م وم٣ميمف ايمُمٔمراء ظمخ٣ميمٖمتف يمٙمٖمْمرة وايمديـ

دفمقة يمٙمتٜمتؽ إلم  وىمذيمؽ حتقل زمٔمض ايمٕمزل َمـ إفمج٣مب زمٚمٖم٣مسمـ اظمرأة اظمٔمٛمقي٥م واجلًدي٥م

ىمام فمرف  ايمٖم٣مصمر اخلٙمٝمع زمُم٣مر ايمُم٣مفمر ُم٣مفمر ىمام فمٛمد٣مص اظمٛمواٞمتٜم٣مز ايمٖمرص ٓومت ،خلالفم٥موا

 ،ايمتجديدإلم  حتقيمقا فمـ فمذري٥م ايمُمٔمرىمام  ،وايمذي ٞمٔمػ أيّم٣ًم فمـ ذىمر ؾمقاهد َمـ ؾمٔمره ،فمٛمف
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 صمديدة ٣مً وىمذيمؽ ايمُم٘مؾ زم٣مؽمتخداَمٜمؿ أوزاٞم ،وومد ضمِمؾ ايمتجديد َمـ ضمٝم٧م اظمّمٚمقن

وحتقل أؽمٙمقب ايمُمٔمراء َمـ إؽمٙمقب  ،اؽمتٔمامهلؿ إوزان اظمجزوءة واظمخٚمس واظمزدوجو

هذا إؽمٙمقب ايمُمٖم٣مف ايمذي ئمتٛمل زم٣ميمثروة ايمٙمٕمقي٥م سمٌٔم٣مً يمٙمٔمٛم٣مي٥م  -ؽمٙمقب اظمقيمديـأإلم  ايمٗمديؿ

وهق أؽمٙمقب  ،واؽمتث٣مرة ايمقصمدان يمٔمرض اظمٔم٣مين ايمٛم٣مدرة وإضم٣مؽمٝمس ايمدومٝمٗم٥م ،زم٣ميمثروة ايمٖم٘مري٥م

وومد سمٔم٤م ايمُمٔمراء ىمثغمًا دم صٛم٣مفم٥م هذا ايمٛمقع َمـ  ،َمتٌذل ؽمٜمؾ ممتٛمع ٞمٗمل نمغم رىمٝمؽ وٓ

وازمت٘م٣مر  ،وصقرًا( َمع متً٘مٜمؿ زم٣ميمِمٝم٣منم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمٖمٛمٝم٥م ،وأطمٝمٙم٥م ،٥موصٝم٣منم كً ايمُمٔمر )َمٔمٛم

وومد وم٣مل  ،واحلس ايمدومٝمؼ َمع ٞمٓم٣مم َمقؽمٝمٗمل رؾمٝمؼ ،أؽم٣ميمٝم٤م سمزطمر زم٣محلٝمقي٥م وايمٖم٘مر ايمٔمٚمٝمؼ

 زمُم٣مر زمـ زمرد:

 َمـــ راومــ٤م ايمٛمــ٣مس َل يٓمٖمــر زمح٣مصمتــف

 

ــــ٨م  ــــؽ ايمٙمٜم ــــ٣مت ايمٖم٣مسم ــــ٣مز زم٣ميمْمٝمٌ  وهم

 :همِم٣منمف ؽمٙمؿ اخل٣مه 

ــــ٣مت  ــــ٣مس َم ــــ٤م ايمٛم ـــــ راوم ــــَم  امً نم

 

ــــــــقر  ــــــــذة اجلً ــــــــ٣مز زم٣ميمٙم  وهم

اظمٔم٣مين وايمِمقر  ايمتٌحر دمايمِمٛمٔم٥م ايمتل َل سم٘مـ َمقنمٙم٥م دم وه٘مذا ارسمٗمك ايمُمٔمر زمٖمّمؾ هذه  

 وإطمٝمٙم٥م-

فمال َمذه٤م ايمذوق وايمزطمرف وايمزيٛم٥م فمعم َمٓم٣مهر احلٝم٣مة  يزىت انزظنْـ0 -2

 وَل -ٔم٥مً ٛمَّ هم٘م٣مٞم٦م ايمٔمامرات وايمٖمرش َمتَِم  ،ايمٔم٣ٌمؽمٝم٥م دم ايمٌٛم٣مء وايمٙم٣ٌمس وايمٖمٛمقن وأداب

ي٘مـ ايمُمٔمراء زمٔمٝمديـ فمـ هذا اجلق َمـ ايمتِمٛمٝمع وايمزطمرف زمح٘مؿ َمٛم٣مدَمتٜمؿ يمٙمخٙمٖم٣مء 

 ،وومد سمقهمرت إَمقال يمٙمُمٔمراء صمراء ايم٘م٤ًم َمـ َمديح اخلٙمٖم٣مء ،وإَمراء وايمقزراء

وىم٣من َمٛمِمقر  ،ومٛم٣مفمٜمؿ ايمُمٔمري ايمٗمِميصإلم  وٞمٗمٙمقا هذا ايمتِمٛمٝمع ،همٔم٣مؾمقا ضمٝم٣مة ايمتِمٛمٝمع

َمـ أدطمؾ ايمتِمٛمٝمع دم ايمُمٔمر زمٖمٔمؾ سمٟمشمغم ايمٖمرس ايمذيـ ايمٛمٚمري وَمًٙمؿ زمـ ايمقيمٝمد َمـ أوائؾ 

ويم٘مـ َل ي٘مـ يًتٔمٚمؾ إٓ  ،وإن ىم٣من ايمٌديع هق همـ فمريب ومديؿ ومدم ايمُمٔمر ،ئمػمون زم٣ميمٙمقن

 -فمرو٣ًم ٓ يتج٣موز زمٝمتكم َمـ ومِمٝمدة ؿمقيٙم٥م

ايمُمٔمراء همٝمٜم٣م َمـ  ع دم ايمُمٔمر زمٔمد همؼمة َمؾَّ زمرزت ـم٣مهرة ايمتِمٛمّ  0ـيزىت انزظنّ -3

أشمر فمعم احلٝم٣مة ايمٖمٛمٝم٥م وإدزمٝم٥م  ،ع ىمثغماً ْمٌٔم٦م احلٝم٣مة اجلديدة زمْم٣مزمع ايمتِمٛمّ همٗمد اٞم ،ايمتِمٛمٝمع

هم٣ميمدويم٥م سمّمٔمػ وسم٘مثر إيمٗم٣مب ، وايمُمٔمري٥م ضمٝم٧م ىمثرت إيمٗم٣مب َمع وصمقد اخلقاء دم ايمداطمؾ
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وسمْمٙمؼ فمٙمٝمف وفمعم أصح٣مزمف أيمٗم٣مب ٓ ؿم٣مئؾ  ،طمقاء َمـ ضمٝم٧م اظمّمٚمقنإلم  وإدب يتحقل

ع ضمٝم٧م وم٣مم ايم٘مثغم ٗم٥م دم سمٛم٣مول أراء وإهم٘م٣مر سمٔمٛمك زم٣ميمتِمٛمّ وومد ؽمٝمْمر فمعم ايمٔمٗمؾ ؿمري ،حتتٜم٣م

إلم  ٗمرأ َمـ آطمرهىمام يُ  ،آطمرهإلم  رؽم٣ميم٥م( َمـ أويمف)ىمٟمن سمٗمرأ ىمت٣مزم٣مً  ،َمـ إدزم٣مء زمتٔمٗمٝمد سمٔمٌغماهتؿ

ضمتك  ،وفمد ذيمؽ َمـ ايمٗمدرة ايمٌالنمٝم٥م زمٚم٘م٣من فم٣ملٍ  ،أو راء ،أو ٓم ،يمٝمس همٝمف مهزة أو طمْم٣مزم٣مً  ،أويمف

ايمُمٔمر  ٣م، وَل سمًٙمؿ َمقؽمٝمٗموأضم٣مصمل وأيمٕم٣مزاً  وايمُمٔمر طمِمقص٣ًم سمٟمرخي٣مً  ،اؽمتح٣مل إدب فمٚمقَم٣مً 

وسمٗمٝمٝمد ومقاهمٝمف وأؽمج٣مفمف  ،وهمِمقيمف ونم٣مي٣مسمف ،َمـ ذيمؽ ايمت٘مٙمػ وايمتٔمٗمٝمد ىمٙمزوَمٝم٣مت اظمٔمري

ٕم٥م ٝميع أيب مت٣مم وزمديع ازمـ اظمٔمتز وصهمٌد، وهذه ايمٗمٝمقد ٓ سمزيد ايمُمٔمر ؿمراهم٥م ،زمحرهمكم أو شمالشم٥م

وىمذيمؽ فمزف ايمُمٔمراء  ،وصم٣مء سمٖمٛمـ ايمُمٔمراء زم٣ميمْم٣ٌمق نمغم َمٛمًجؿ ،يمتُمٌٝمف َل يرسمٗمٝم٣م زم٣ميمُمٔمرا

ىمام دم زمٝم٦م ايمقأواء  ،وأىمثروا َمـ ايمتُمٌٝمٜم٣مت وآؽمتٔم٣مرات ،فمـ ايمتُمخٝمص وايمتجًٝمؿ

 :ايمدَمُمٗمل

ــٗم٦م ــرصمس وؽم ـــ ٞم ــ٠مًا َم ــٟمَمْمرت يم٠ميم  هم

 

ـــ  ـــعم ايمٔمُ وردًا وفمّّم ـــ٦م فم ـــ٣ميمػمدٛمّ  ٣مب زم

 :أو ومقل اظمتٛمٌل 

ـــقطَ  ـــ٦م طم ـــرًا وَم٣ميم ـــدت ومٚم ـــ٣منٍ  زم  زم

 

ــــ٦ْم   ــــػم وهم٣مضم ــــزآفمٛم ــــ٦م نم  ًا ورٞم

زمذيمؽ ومد اؽمت٣ٌمن يمٛم٣م و، وومد اؽمتٔم٣من صٖمل ايمديـ احلقم زمًٌٔمكم ىمت٣مزم٣مً دم زمدئمٝمتف ضمتك ىمتٌٜم٣م 

ىمام أن آفمتامد فمعم ايمٖمٙمًٖم٥م وايمتِمٛمع  ،همـإلم  وٓ سمتحقل ،ع ايمٔمٗمقم ٓ سمًت٣ًمغِمٛمّ أن أيمقان ايمت

يم٧ٌم ايمُمٔمر أن هجر  ٣مشمؿ َم، حل٘مؿ احل٘مامء َل يزد ايمُمٔمر إٓ سمٗمرزم٣مً فمـ أدواسمف وأهداهمف ونم٣مي٣مسمف

 ،زمكم مج٣مل ايمتٔمٌغم ٥مايمٖم٘مر وايمثٗم٣مهم٥م دون َمقازٞمإلم  ٗمر٥ًم يٖمتوأصٌح أيمٖم٣مـم٣ًم َمٗمٔمٗمٔم ،٥مايمٖمٙمًٖم

وىمذيمؽ َل يًتخدم إدزم٣مء وايمُمٔمراء ايمثٗم٣مهم٥م ايمٔمٙمٚمٝم٥م زمٝمٛمام أىمثروا  ،وضمًـ ايمتٖم٘مغم ،ايمتِمقيرو

 ،وٓ سمٖم٘مغماً  ،ٔمر مج٣مًٓ ايمتل َل سمزد ايمُم اهمتتٛمقا زم٣مظمحًٛم٣مت ايمٙمٖمٓمٝم٥م-----و ،َمـ َمِمْمٙمح٣مت ايمٔمٙمقم

ؾمٔمقذات طمٝم٣ميمٝم٥م سمٔمػم إلم  ايمتٖم٘مغم ايمٖمٛمل حتقل ؾمٔمر ايمُمٔمراءو وٞمتٝمج٥م وصمقد ضمقاصمز زمكم ايمٔمٙمؿ

 :ىمٗمقل اظمتٛمٌل، فمـ هٙمقؽم٣مت خمتٙمٖم٥م

 ٞمٛمـــل رصمـــؾأىمٖمـــك زمجًـــٚمل ٞمحـــقًٓ 

 

ـــــرين  ـــــ٣مك َل سم ـــــقٓ خمـــــ٣مؿمٌتل إي  يم

 -ًٗمقط دم ايمتِمقراتايمإلم  زمؾ حتقيمف ،وصمدانإلم  يمؽ ص٣مر ايمُمٔمر َم٣ٌميمٕم٣مت ٓ سمرومك زمفوزمذ 
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ٚم٥م هل اظمٗمدَم٥م ٜمَمه٤م اٞمْمقى فمعم َمٛمٜم٨م ممٝمز زمرىم٣مئر وهذا اظمذ 0يزىت فًٌد انشقش -4

ووصػ اظمح٣مؽمـ ووصػ ايمرضمٙم٥م  ،وسمٔمٛمل وصػ َمُم٣مهد ايمتحٚمؾ وآرحت٣مل ،ايمْمٙمٙمٝم٥م

وسمتٟميمػ هذه ايمٛمٓمري٥م َمـ ذف  ،ايمٕمرض ايمذي ىمت٦ٌم َمـ أصمٙمف ايمٗمِمٝمدةو وايمْمريؼ ،وايمراضمٙم٥م

هم١مذا ومٌٙمف ىم٣من  ،يمث٣موم٤ماظمٔمٛمك فمعم ايمٔمٗمؾ ايمِمحٝمح وايمٖمٜمؿ ا ٝم٣مره فمرضوصحتف وَمٔم ،اظمٔمٛمك

 اظمٔمٛمك ذيٖم٣ًم:

 أَمـــــ٣موّي إن اظمـــــ٣مل نمـــــ٣مٍد ورائـــــح

 

ــذىمر  ــ٧م وايم ــ٣مل إضم٣مدي ـــ اظم ــك َم  ويٌٗم

 ايمٗمٝمس: ىءىمٗمقل اَمر، وَمٔمٝم٣مره ايمْمٌع وايمرواي٥م وآؽمتٔمامل وصمزايم٥م ايمٙمٖمظ واؽمتٗم٣مَمتف: 

 أنمتــــدي وايمْمــــغم دم وىمٛم٣مهتــــ٣م وومــــد

 

 إوازمــــد هٝم٘مــــؾ زمٚمٛمجــــرد ومٝمــــد 

 ايمٗمٝمس: ئه ايمذىم٣مء وضمًـ ايمتٚمٝمٝمز، ىمٗمقل اَمرواإلص٣مزم٥م دم ايمقصػ: وَمٔمٝم٣مر 

ـــ٣مً  ـــ٣ًم وي٣مزمً ـــغم رؿمٌ ـــقب ايمْم ـــٟمن ومٙم  ىم

 

ــ٣مرم  ــ٣مب واحلُمــػ ايمٌ ــ٣م ايمٔمٛم ــدى وىمره  يم

وَمٔمٝم٣مره ايمٖمْمٛم٥م وضمًـ ايمتٗمدير َمـ طمالل اؾمؼماك اظمُمٌف واظمُمٌف زمف دم  :واظمٗم٣مرزم٥م دم ايمتُمٌٝمف 

 :إفمُمك ىمٗمقل (وصمف آؽمتُمٜم٣مد، )ايمِمٖم٥م

ــ ــ٣ًم إذا اٞمِم ــقم وؽمقاؽم ــٚمع يمٙمح  رهم٦مـسمً

 

 رق زصمـــؾـىمـــام اؽمـــتٔم٣من زمـــريح فمُمـــ 

 -وَمٔمٝم٣مره هفم٥م اؽمتج٣مزم٥م ايمُم٣مفمر ظمقومػ َمـ اظمقاومػ :ونمزارة ايمٌدَي٥م 

واؽمتٔمامل ايمٛم٣مس هلذه  ،وَمٔمٝم٣مره إَمث٣مل ايم٣ًمئرة :وىمثرة إَمث٣مل ايم٣ًمئرة وإزمٝم٣مت ايمُم٣مردة

 يمُم٣مردة هق اؽمتُمٜم٣مد أهؾ ايمٛمٗمد وايمُمٔمر هبذه إزمٝم٣متأَم٣م َمٔمٝم٣مر إزمٝم٣مت ا، إزمٝم٣مت اظمتّمٚمٛم٥م هل٣م

 :َمـ ومقل ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م

ــ٣ميمٗمقم َمـــ ؿمــقل وَمـــ فمٓمــؿ ــٟمس زم  ٓ زم

 

 صمًـــؿ ايمٌٕمـــ٣مل وأضمـــالم ايمٔمِمـــ٣مهمغم 

 :وومقل ؿمرهم٥م زمـ ايمٔمٌد 

 يمٔمٚمـــرك إن اظمـــقت َمـــ٣م أطمْمـــٟم ايمٖمتـــك

 

ــــد  ــــ٣مه زم٣ميمٝم ــــك وشمٛمٝم ــــ٣ميمْمقل اظمرطم  يم٘م

وائتالهمٜم٣م فمعم ختغم َمـ يمذيذ  ،ايمٛمٓمؿوومد زاد اظمرزوومل فمعم فمٛم٣مس ايمُمٔمر ايمتح٣مم أصمزاء  

 :وم٣مل ؿمرهمف وَمٔمٝم٣مره ايمْمٌع وايمٙم٣ًمن زمحٝم٧م ٓ يتٔمثر ايمْمٌع زمٟمزمٛمٝمتف، :ايمقزن
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ــ ــؾ ايمّم ــ٣م ايمرصم ــفـأٞم ــذي سمٔمرهمقٞم  رب ايم

 

ــــ٣مٌش   ــــدطمُم ــــ٥م اظمتقوم ــــرأس احلٝم  ىم

ل زم٣مظمٗم٣مرزم٥م دم ايمتُمٌٝمف وَمٔمٝم٣مره ايمذهـ وهق َم٣م ؽمٚمّ  :وَمٛم٣مؽم٥ٌم اظمًتٔم٣مر َمٛمف يمٙمٚمًتٔم٣مر يمف 

 ايمٗمٝمس: ئومقل اَمر وَمث٣ميمف، وايمٖمْمٛم٥م

ـــ٣مً  ـــغم رؿمٌ ـــقب ايمْم ـــٟمن ومٙم ـــ٣مً  ىم  وي٣مزمً

 

ــ٣مرم  ــ٣مب واحلُمــػ ايمٌ ــ٣م ايمٔمٛم ــدى وىمره  يم

وَمٔمٝم٣مره ىمثرة َمراس ايمُم٣مفمر وؿمقل  :وَمُم٣مرىم٥م ايمٙمٖمظ يمٙمٚمٔمٛمك وؾمدة اومتّم٣مئٜمام يمٙمٗم٣مهمٝم٥م 

وجئمؾ إضمًـ َمـ ، ايمدرزم٥م، واظمدارؽم٥م يمديف زمحٝم٧م جئمؾ إيمٖم٣مظ َمٗمًٚم٥م فمعم رسم٤م اظمٔم٣مين

زمحٝم٧م سم٘مقن ايمٗم٣مهمٝم٥م ىم٣مظمقفمقد اظمٛمتٓمر ايمذي يتُمقق اإلٞم٣ًمن  ،ٔم٣مينإيمٖم٣مظ يمألضمًـ َمـ اظم

 وَمث٣ميمف ومقل ايمُم٣مفمر: -يمٙمٗم٣مئف

 وفمـــدت ىمـــٟمن اخلٙمـــػ َمٛمـــؽ ؽمـــجٝم٥مٌ 

 

ــــَمقافم  ــــربٝم ــــ٣مه زمٝمث ــــقب أطم  د فمروم

همٟمىمثروا َمـ اظمحًٛم٣مت ايمٙمٖمٓمٝم٥م  ،أزمق مت٣ممو وومد فمٚمٗمف ازمـ اظمٔمتز 0يزىت انجذّـ -5 

 ،وىمت٤م ازمـ اظمٔمتز ىمت٣مب ايمٌديع ، سمٙمقيـ ايمُمٔمرَمٜمٚم٥م دم يمٌديع ؿمريٗم٣مً وص٣مر فمٙمؿ ا ،واظمٔمٛمقي٥م

ؾمٔمراء فمٌم آٞمحدار شمؿ صم٣مء ، وأصٌح ايمُمٔمر فمٛمد أيب مت٣مم هق ايمٌديع ،ؾ دم اظمحًٛم٣متوهمِّم 

 -يمٔم٥ٌم هبٙمقاٞمٝم٥مإلم  ضمتك حتقل ايمُمٔمر ،ىم٣مَمٙم٥م دم ايمٌديع هم٘متٌقا ومِم٣مئد
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 انجبة انغبثـ
 انفظم انضبنش

 أٌَاؿ ادلزاىت األدثْخ احلذّضخ

 0ت االرجبفِادلزى - 5

وأفمج٤م هب٣م ، يمٙمٛمامذج إدزمٝم٥م ايمٗمديٚم٥م ايمتل اختذت صٖم٥م اخلٙمقد وهق َمذه٤م صم٣مء َمٗمٙمداً 

وأهمقل  ،وٞمُمٟمت آسم٣ٌمفمٝم٥م ىمتٝم٣مر أديب فمريب دم َمرضمٙم٥م اؽمتٝمٗم٣مظ ايمُمٔمقر ايمٗمقَمل، إدزم٣مء

 ،وَمـ طمالل ايمثقرة فمعم ايمٙمٕم٥م ايمؼمىمٝم٥م ايمتل أصٌح٦م يمٕم٥م رؽمٚمٝم٥م زمديٙم٥م فمـ ايمٔمرزمٝم٥م ،آؽمتٔمامر

 ،وافمتٚمدت فمعم ايمثٗم٥م زم٣ميمٔمٗمؾ ايمٌممي ،ضم٣مىم٦م آسم٣ٌمفمٝم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ٞمٓمغمهت٣م ايمٕمرزمٝم٥م ايمٗمدَم٣مءوومد 

افمتٚمد دم َمٔمٓمؿ  ،ومقافمد وَم٣ٌمدئ َمٛمتٓمٚم٥م، وومد ىم٣من ايم٣ٌمرودي زفمٝمؿ هذه اظمدرؽم٥موايمتزَم٦م 

 :ؾمٔمره فمعم حم٣مىم٣مة ايمٗمدَم٣مء َمـ ذيمؽ ومقيمف

ـــام ايمٔمٚمـــر همرصـــ٥مٌ  ـــقا إّٞم ٌّ ـــ٣م ومـــقم ه  همٝم

 

ــــ٣مهم  ــــ٥ٌم وَمٛم ــــرٌق مّج ــــدهر ؿم  عُ ودم ايم

ـــقان وأٞمـــتؿ  ـــعم َمـــسِّ اهل ـــػمًا فم  أص

 

ــــد احلِمــــ   ك: إين إلم اهلل راصمــــعُ ـفمدي

وحمٚمد  ،ؽمامفمٝمؾ صػميإو ،وأمحد ؾمقومل ،وومد افمتٚمد آسم٣ٌمفمٝمقن ايمٔمرب ىمح٣مهمظ إزمراهٝمؿ 

 ،وطمٙمٝمؾ َمْمران دم زمٛم٣مء ومِم٣مئدهؿ فمعم اجلزايم٥م دم إيمٖم٣مظ واظمت٣مٞم٥م دم ايمؼمىمٝم٤م ،فمٌد اظمْمٙم٤م

 اظمٔم٣مين ايمٗمديٚم٥م وإؽم٣ميمٝم٤م ايم٣ًمزمٗم٥م-إلم  ةوايمٔمقد ،واإلذاق دم ايمدي٣ٌمصم٥م

 0ًيٍ مسبد االرجبفْخ انقبيخ
 -آهتامم زم٣مإلٞم٣ًمن ايمٔم٣مم ٓ ايمٖمرد()حم٣مىم٣مة ايمْمٌٝمٔم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م  , أ

 -ٜمؿٌٝميمٗمدَم٣مء زم٣مومت٣ٌمس َمقوقفم٣مهتؿ وأؽم٣ميمحم٣مىم٣مة ا , ب

 -ايمثٗم٥م زم٣ميمٔمٗمؾ ايمٌممي زمحٝم٧م ي٘مقن ايمٔمٗمؾ ايمْمريؼ اهل٣مدي يمٙمجامل , ج

 زم٣ميمٗمقافمد وآيمتزام زم٣ميمّمقازمط ايمتل أؾمٜمره٣م:آٞمّم٣ٌمط  , د

 -صمقدة ايمِمٝم٣منم٥م ايمٙمٕمقي٥م , 5
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 -ٞمِم٣مفم٥م ايمتٔمٌغم , 1

 -فمدم ايمت٘مٙمػ وايمزطمرهم٥م ايمٙمٖمٓمٝم٥م , 2

 -(ايمٌالنم٥م دم اإلجي٣مز)آومتِم٣مد زم٣مؽمتخدام إيمٖم٣مظ  , 3

 -ايمقوقح دم إهم٘م٣مر , 4

 -ايمقوقح دم اظمٔم٣مين , 5

 -(يمإلٞم٣ًمن اظمٜمذبايمذوق وايمٙمٝم٣موم٥م )آسم٣ٌمفمٝم٥م أدب َمقصمف  , 6

 -َمُم٣مىمٙم٥م ايمقاومع , 7

 -إومِم٣مء فمقاؿمػ إدي٤م اخل٣مص٥م يمٝمتحدث أؾمخ٣مصف , 8

 -شمؿ ّايمٗمِمٝمدة ايمٕمٛم٣مئٝم٥م( ،شمؿ ّاظمٙمٜم٣مة ،شمؿ ّ اظمٟمؽم٣مة ،اظمٙمحٚم٥م)همِمؾ إٞمقاع إدزمٝم٥م  , 57

 -(واظمقوقع ،واظم٘م٣من ،ث( )وضمدة ايمزَم٣منح ايمثالقافمد اظمنوماسم٣ٌمع )دم اظمنح  , 55

 ثذاف0ِادلزىت اإل - 3

زمٔمد أن َمّؾ إدزم٣مء  وهق َمذه٤م صم٣مء ىمرد همٔمؾ فمعم آسم٣ٌمفمٝم٥م دم اإلضم٣ًمس وايمتٖم٘مغم وايمتٔمٌغم

وومد رهمع اإلزمدافمٝمقن ؾمٔم٣مر متجٝمد ايمٖمرد وإَل ، َمـ سمٗمٙمٝمد ؽم٣مزمٗمٝمٜمؿ َمـ أصح٣مب ايمٛمامذج اخل٣ميمدة

 وأن أداة إدب ايمٗمٙم٤م، وافمتػموا أن إدب هق طمٙمؼ صمديد يمٙمحٝم٣مة وإزمداع هل٣م ،وايمْمٌٝمٔم٥م

واإلضم٣ًمس واخلٝم٣مل، وومد اٞمتٗمؾ هذا إدب إيمٝمٛم٣م فمـ ؿمريؼ ايمؼممج٣مت وايمٌٔمث٣مت ايمٖم٘مري٥م، وأؽمٜمؿ 

ىمام وأدرك ، ٞم٘مٙمٝمزي٥مايمثٗم٣مهم٥م إظم٣مٞمٝم٥م وايمٖمرٞمًٝم٥م واإلوايمٔمٗم٣مد دم إزمراز  ،واظم٣مزين ،فمٌد ايمرمحـ ؾم٘مري

 -وفمعم رأؽمٜمؿ أمحد زىمل أزمق ؾم٣مدي ،أصح٣مب َمدرؽم٥م )أزمقيمق( صمقهر اإلزمدافمٝم٥م

وومد ، ٣ًم دم إـمٜم٣مر هذه اإلزمدافمٝم٥م أصح٣مب ايمرازمْم٥م ايمٗمٙمٚمٝم٥م صمػمان طمٙمٝمؾ صمػمانوأؽمٜمؿ أيّم

واَمتألت زم٣ميم٘مآزم٥م وإَل وايمٛمٖمقر َمـ ضمٝم٣مة  ،ايمْمٌٝمٔم٥مإلم  جمّدت ايمرازمْم٥م ايمٗمٙمٚمٝم٥م ـم٣مهرة ايمٔمقدة

 وومدؽم٦م ذفمٝم٥م احل٤م- ،وايمثقرة فمعم ايمٔم٣مدات وايمتٗم٣ميمٝمد ،اظمديٛم٥م

وزمرز َمـ ، يمٗمقايم٤م ايمٙمٕمقي٥م ايمِمٙم٥ٌموضمْمٚم٦م ا، ٦م زم٣مظمّمٚمقنوشم٣مرت فمعم ايمُم٘مؾ واهتٚمّ 

 وزمٙمٛمد احلٝمدري- ،وفمٌد ايمقه٣مب ايمٌٝم٣ميت ،وٞم٣مزك اظمالئ٘م٥م ،ؾمٔمراء اظمرضمٙم٥م ايمُم٣ميب وأٞمقر ايمٔمْم٣مر
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 0ًأىى خظبئض ادلزىت اإلثذافِ

 -ايمٖمردي٥م , 5

 -ايمٕمٛم٣مئٝم٥م دم ايمُمٔمر , 1

 -متجٝمد إَل , 2

 -متجٝمد ايمْمٌٝمٔم٥م , 3

 -ديديمألدي٤م رؽم٣ميم٥م سمتٚمثؾ دم زمٛم٣مء جمتٚمع صم , 4

 -اإلزمداع ايمٖمٛمل إديب طمٙمؼ يمٙمحٝم٣مة وإزمداع هل٣م , 5

 ؽمامت هذا اظمذه٤م: يٗمقل إيٙمٝم٣م أزمق َم٣ميض ممثالً 

 ايمًح٤م سمرىمض دم ايمٖمّم٣مء ايمرضم٤م رىمض اخل٣مئٖمكم

 وايمُمٚمس سمٌدو طمٙمٖمٜم٣م صٖمراء فم٣مص٥ٌم اجلٌكم

 وايمٌحر ؽم٣مٍج ص٣مَم٦ٌم همٝمف طمُمقع ايمزاهديـ

 يم٘مٛماّم فمٝمٛم٣مك زم٣مهتت٣من دم إهمؼ ايمٌٔمٝمد

 ؟ا سمٖم٘مريـؽمٙمٚمك زمامذ

 ؽمٙمٚمك زمامذا حتٙمٚمكم؟

 ادلزىت انشيض0ُ - 2
وسمديـ هذه ايمرَمزي٥م زمٛمُمٟمهت٣م يمٔمقاَمؾ  ،فمعم اإلزمدافمٝم٥م ايمرَمزي٥م َمذه٤م أديب ٞمُمٟم ىمرد همٔمؾ أيّم٣مً 

وٓ زمٗمدرسمف فمعم ىمُمػ ايمٔمجٝم٤م  ،ٕهنؿ ٓ يثٗمقن زم٣ميمٔمٙمؿ 9وأصح٣مهب٣م َمث٣ميمٝمقن ،همٙمًٖمٝم٥م

٣ميمٝم٥م سمٔمتٗمد أن ايمٔمٙمؿ ٓ يرى إّٓ ايمٓمقاهر وومد ٞمُمٟم هذا اظمذه٤م َمٔمتٚمدًا فمعم همٙمًٖم٥م َمث ،واظمجٜمقل

وإن ضمٗمٝمٗم٥م اإلٞم٣ًمن سم٘مٚمـ دم ، اخل٣مرصمٝم٥م واظمحًقؽم٥م َمـ إؾمٝم٣مء زمٝمٛمام ايمٖمٙمًٖم٥م سمدرك ضمٗمٝمٗمتٜم٣م

وَمـ هٛم٣م ىم٣من هؿُّ إدزم٣مء ، َمٛمْمٗم٥م ايمالؾمٔمقر ايمتل سمرى أهن٣م اظمحرك إؽم٣مد يمٙمًٙمقك وإهمٔم٣مل

وومد افمتػم ، وآٞمدهم٣مع وراء اجلامل ايمٕمٝمٌل ،دم هذا اظمذه٤م ايمٕمقص دم أفمامق ايمْمٌٝمٔم٥م ايمٌممي٥م

، وأن اإلهب٣مم هق َمٖمت٣مح إفمامق وإضمالم، ويمٝمس سمٔمٌغماً  ،أصح٣مب هذا اظمذه٤م أن ايمُمٔمر إحي٣مء
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وأن هذه ايمٙمٕم٥م ٓزّمد أن متٛمح ضمٝمقي٥م صمديدة زم١مفمْم٣مء ىمٙمامهت٣م َمٔم٣مين صمديدة ىم٣مٓٞمْمالق َمـ ايمدَمع 

 -هذا ايمرَمز فمعم ٞمْم٣مق واؽمعوومد اؽمتٔمٚمؾ أدزم٣مؤٞم٣م  ،ايمدَمع إؽمقدإلم  ايمْم٣مهر

 0انشيضّخ ئًيٍ يجبد
 -فمٛمف ويمٝمس سمٔمٌغماً  ،ايمُمٔمر إحي٣مء زم٣ميمقاومع , 5

 -ايمُمٔمر إهل٣مم , 1

 -ايمُمٔمر اظمقضمل ؾمٔمر َمٌٜمؿ , 2

 -ايمُمٔمر هق اظمٖمت٣مح ايمذهٌل ظمٕم٣ميمٝمؼ احلٙمؿ , 3

 -ايمُمٔمر َمقؽمٝمٗم٣م , 4

 -(َمٖمردات حتٚمؾ َمٔم٣مين صمديدة)ايمُمٔمر جتديد يمٙمٕم٥م  , 5

 -ومّٝمٚم٥م ورَمزي٥م وسمٔمٌغمي٥م ىمٌغمة ٣مً وأيمقاٞم ْمل ـمالًٓ ايمُمٔمر رَمز ئم , 6

 ،حمٚمقد درويش، صالح فمٌد ايمِمٌقر، أدوٞمٝمس ،وَمـ ؾمٔمراء هذا اظمذه٤م طمٙمٝمؾ ضم٣موي

 أمحد فمٌد اظمٔمْمل ضمج٣مزي- ،زمدر ؾم٣مىمر ايمًٝم٣مب

 يٗمقل طمٙمٝمؾ ضم٣موي دم ومِمٝمدة )ايمٛم٣مي وايمريح( ومه٣م رَمز آؽمتٗمرار وايمٔمٛمػ:

 زمٝمٛمل وزمكم ايم٣ٌمب أومالٌم وحمػمةٌ 

 دى َمتٟمهمػص

 )ىمقم( َمـ ايمقرق ايمٔمتٝمؼ

 هؿ ايمٔمٌقر

 أو طمْمقسم٣من ،وطمْمقة

 إلم يٗمكم ايم٣ٌمب

 ايمْمريؼإلم  شمؿ

 ادلزىت انٌالق0ِ - 3
إدب ايمقاومٔمل أدب مج٣مفمل ٓ ؾمخيص يُمغم ظمُم٣مىمؾ احلٝم٣مة زمدوم٥م وَمقوقفمٝم٥م سمٗمؼمن 

أصح٣مب سمٛمٖمل ضمري٥م اإلرادة وآطمتٝم٣مر ىمت٤م ايمُمٔمراء همٝمف ايم٘مثغم، وسمٗمٚمِمف  ،زم٣محلتٚمٝم٥م واجلػمي٥م
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وَل سمتٟمشمر اظمنضمٝم٥م  ،آصمتامفمل وايمتٝم٣مر ايمريٖمل دم ايمرواي٥م ايمقاومٔمٝم٥م ايمتٝم٣مر ويٛمدرج ،ايمرواي٥م

واؽمتٌداد أصح٣مب  ،وومد ٞمُمٟمت هذه اظمدرؽم٥م ايمقاومٔمٝم٥م فمعم أفمٗم٣مب اٞمتُم٣مر أيم٥م ،زم٣ميمقاومٔمٝم٥م

ورأت أن َمٜمٚم٥م هذا إدب هل طمٙمؼ ايمقاومع زمِمقرة مم٘مٛم٥م ايمتحٗمؼ زمحٝم٧م  ،اظمِم٣مٞمع زم٣ميمٔمامل

وومد اهتٚم٦م هذه اظمدرؽم٥م زم٣مجلامهغم  ،شمقري٣ًم دم سمٖم٘مغمه ٓ َمراوم٣ٌمً ، إدي٤م َم٠مشمرًا دم فمٌمه ي٘مقن

 -وزمٛم٦م رؤيتٜم٣م فمعم آؾمؼماىمٝم٥م -ايمٖم٣مفمٙم٥م

 :وومد حت٘مٚم٦م فمقاَمؾ أرزمٔم٥م دم ٞمُمٟمهت٣م

 -ايمثقرة فمعم اإلزمدافمٝم٥م , 5

 -ايمتٗمدم ايمٔمٙمٚمل , 1

 -إطمٖم٣مق شمقرات ايمديٚمٗمراؿمٝم٥م , 2

 -ٝم٥مؾمؼماىمآ اٞمتُم٣مر إهم٘م٣مر , 3

 ،وايمًٝم٣مب ،٣م أدزم٣مؤٞم٣م ىم٣ميمٌٝم٣ميتوومد سمٟمشمر هب ،وئمد َم٘مًٝمؿ نمقرىمل َم٠مؽمس هذه اظمدرؽم٥م

 -وؽمٙمٝمامن ايمٔمٝمًك ،وحمٚمقد درويش ،ايمٗم٣مؽمؿ حوؽمٚمٝم

 يٗمقل وصٖمل ايمٗمرٞمٖمقم دم وصػ شمقرة اجلامهغم:

 )همٗمراؤٞم٣م ومد ضمْمٚمقا ضم٘مؿ ايمٗمٛم٣مفم٥م واؽمتٖم٣مومقا

 همٚمـ إذًا؟ ،اجلقع يمٝمس َمـ ايمًامء

 همٚمـ َمتًّقيمكم ،وَمّمقا وهٛم٣م أهم٣مومقا---

 يمث٣مئريـ، فمعم ايمرصٝمػ

 صٛمع ايمٛم٣مهٌكم ايمُمٔم٤م، صٛمع إشمري٣مء---( اجلقع---

 انٌالقْخ اجلذّذح0 - 4
ويم٘مٛمٜم٣م ىمٚمذه٤م أديب ، وهل ومديٚم٥م ومدم اإلٞم٣ًمن ،ٞمُمٟمت ايمقاومٔمٝم٥م دم إدب َمٛمذ ايمٗمديؿ

وهل  ،واحلرىم٣مت ايمٗمقَمٝم٥م واٞمتِم٣مراهت٣م دم ايمٔم٣مَل ،زمرزت َمع ايمثقرات آؾمؼماىمٝم٥م وايمديٚمٗمراؿمٝم٥م

 -ختتٙمػ فمـ ايمقاومٔمٝم٥م ايمٗمديٚم٥م
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ٓ سمٖمرض ايمقاومٔمٝم٥م اجلديدة فمعم إدي٤م َمقوقفم٣مت  0زلزٌٍ انٌالقْخ اجلذّذح -أ

وذيمؽ  ،يمتٕمٝمغمه وسمدفمق ،ذا ايمقاومع وصمقاٞمٌف ايمٌٛم٣مءةحمددة سمٛمٗمؾ ايمقاومع زمٟمَم٣مٞم٥م َمـ طمالل سمِمقير ه

 ،وشمٗم٣مهمٝم٥م صمديدة ي٥مَمـ طمالل إزمراز دور ايمُمٔم٤م دم صٛمع ايمت٣مريخ ومتجٝمد ايمٔمٚمؾ وطمٙمؼ ومٝمؿ َم٣مد

 -(ايمٔمٚمؾ , ايمٛمّم٣مل)زمؾ سمرزمْمٜم٣م زمجذوره٣م آصمتامفمٝم٥م  ،َمع فمدم ٞمٖمل اظمقوقفم٣مت ايمٔم٣مؿمٖمٝم٥م

ايمٔمٚمؾ إديب دم ايمقاومٔمٝم٥م اجلديدة وضمدة فمّمقي٥م ٓ  0شكم انٌالقْخ اجلذّذح -ة

وَم٣م حيدشمف َمـ  ،يٛمٖمِمؾ همٝمف ايمُم٘مؾ فمـ اظمّمٚمقن وومٝمٚم٥م ايمٔمٚمؾ إديب همٝمٜم٣م زمدٓيمتف آصمتامفمٝم٥م

 -ٕن إدب اهل٣مدف َم٣م مجع زمكم فمٚمؼ اظمحتقى ومج٣مل ايمِمٝم٣منم٥م 9دم وفمل اجلامهغمأشمر 

 0أًعو االرفبق ثني انٌالقْخ انمذديخ ًاجلذّذح - ط
 -ىمالمه٣م يِمقر واومع ايمٛم٣مس ىمام هق , 5

 -سمِمقير زم٠مس ايمٔم٣مَل أمجع , 1

 0أًعو االخزالف ثني انٌالقْخ انمذديخ ًاجلذّذح - د

 ذّذحانٌالقْخ اجل ,ة  انٌالقْخ انمذديخ ,أ 

 سم٠مَمـ زمحري٥م اإلرادة , 5 سم٠مَمـ زم٣مجلػمي٥م , 5

 ايمقاومع وم٣مزمؾ يمٙمتٕمٝمغم , 1 ايمقاومع َمٔمْمك شم٣مزم٦م هن٣مئل , 1

 سمرى ايمقاومع دم َمًتٗمٌٙمف , 2 سمرى ايمقاومع دم َم٣موٝمف , 2

 سمرى ايم٠ٌمس وسمدفمق يمٙمثقرة فمٙمٝمف , 3 سمِمقر ايم٠ٌمس ىمام هق , 3

 يمٙمٔم٣مَل حمددة , 4 هل رؤي٥م نمغم حمددة يمٙمٔم٣مَل , 4

 َمٖمتقضم٥م يمألدب سمًتدفمل أؾم٘م٣مًٓ  , 5 يمألدب َمٗمٝمداً  سمٖمرض ؾم٘مالً  , 5
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 انجبة انضبيٍ
 اننمذ األدثِ

 

 انجبة انضبيٍ
 َم٣مهٝم٥م ايمٛمٗمد :ايمٖمِمؾ إول

 انجبة انضبيٍ
 ضمدود ايمٛمٗمد إديب :ايمٖمِمؾ ايمث٣مين

 ايمٛمٗمد وإدب , 5

 إديب ايمٛمٗمد وايمت٣مريخ , 1

 ايمٛمٗمد وايمٖم٘مر , 2

 ؿ ايمٛمٖمسايمٛمٗمد وفمٙم , 3

 ايمٛمٗمد وفمٙمؿ اجلامل , 4

 انجبة انضبيٍ
 وـم٣مئػ ايمٛمٗمد وأهداهمف :ايمٖمِمؾ ايمث٣ميم٧م

 ٙمٝمؾحوايمت ،وايمتٖمًغم ،ايمممح ايمقـمٝمٖم٥م إولم: , 5

 ايمتٔمٙمٝمؾ ايمقـمٝمٖم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م: , 1

 ايمتٗمٝمٝمؿ ايمقـمٝمٖم٥م ايمث٣ميمث٥م: , 2

 سمٔمٝمكم َم٘م٣من ايمٔمٚمؾ إديب ايمقـمٝمٖم٥م ايمرازمٔم٥م: , 3

 ٚمؾ إديبسمٟمشمغم ايمٔمايمقـمٝمٖم٥م اخل٣مَم٥ًم:  , 4

 ؽمامت إدزم٣مء ايمقـمٝمٖم٥م ايم٣ًمدؽم٥م: , 5
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 اظمٗم٣مرٞم٥م ايمقـمٝمٖم٥م ايم٣ًمزمٔم٥م: , 6

 سمقصمٝمف إدب وإدزم٣مء ايمقـمٝمٖم٥م ايمث٣مَمٛم٥م: , 7

 انجبة انضبيٍ
 إديب احلدي٧م ؾ ايمرازمع: سمٗمٛمٝم٣مت ايمٛمٗمدايمٖمِم
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 انجبة انضبيٍ
 انفظم األًل
 يبىْخ اننمذ

 0رقشّف اننمذ األدثِ - 5
 :ٚمٙم٦م ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م يمٖمظ )ايمٛمٗمد( ظمٔم٣مٍن خمتٙمٖم٥ماؽمتٔمانهغخ0  اننمذ يف -أ

 ،َمٛمٜم٣م ايمزيػ أطمرصم٦م :ٞمٗمدت ايمدراهؿ واٞمتٗمدهت٣م :وم٣ميمقا، متٝمٝمز اجلٝمد َمـ ايمرديء 0األًل

 -ايمدراهؿ وإطمراج ايمزائػ َمٛمٜم٣م وهق متٝمٝمز، ايمتٛمٗم٣مد وآٞمتٗم٣مد :وَمٝمزت صمٝمده٣م َمـ رديئٜم٣م، وَمٛمف

رأؽمف زمٟمصٌٔمل  وٞمٗمدت، ٝم٥م إذا يمدنمتفٞمٗمدسمف احل :وم٣ميم٦م ايمٔمرب -ٞمتٗم٣مصايمٔمٝم٤م وآ ًانضب0َِ

)إن ٞمٗمدت ايمٛم٣مس  :ايمدرداء ودم ضمدي٧م أيب -وٞمٗمدت اجلقزة أٞمٗمده٣م إذا ضزمتٜم٣م ،إذا ضزمتف

 -صٛمٝمٔمؽ إن فمٌتٜمؿ وصمرضمتٜمؿ وم٣مزمٙمقك زمٚمثؾ :وَمٔمٛم٣مه(، ٞمٗمدوك

 متٝمٝمز ايمدراهؿ ونمغمه٣م- ,5

أي:  إي٣مه٣م هم٣مٞمتٗمده٣م: أفمْم٣مه ٞمٗمداً  إي٣مه٣م ، وسمٛمٗمده٣م وٞمٗمدهواٞمتٗم٣مداً  ٞمٗمده٣م يٛمٗمده٣م ٞمٗمداً  ,1

 ومٌّمٜم٣م-

 ٜم٣م-ّمٝمٗمٌيم ٗمدت يمف ايمدراهؿ أي أفمْمٝمتف إي٣مه٣م،وٞم ,2

 إذا ٞم٣مومُمتف دم إَمر- ٞم٣مومدت همالٞم٣مً  ,3

 زم١مصٌٔمف- إذا ٞمٗمره :ٞمٗمد ايمًمء يٛمٗمده ٞمٗمداً  ,4

 -يًغماً  َمـ ايمْمٔم٣مم أي يٟمىمؾ َمٛمف ؾمٝمئ٣مً  ٞمٗمد ؾمٝمئ٣مً  ,5

 وٞمٗمد إيمٝمف اطمتٙمس ايمٛمٓمر ٞمحقه- -ٞمٓمرهٞمٗمد ايمرصمؾ ايمًمء  ,6

 ٞمٗمدسمف احلٝم٥م: يمذنمتف- ,7

 -ايمْم٣مئر يٛمٗمد ايمٖمخ: أي يٛمٗمره ,8
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 اننمذ يف االطغالػ0 -ة
ايمٌح٧م فمـ أؽم٣ٌمب آؽمتح٣ًمن وآؽمتٜمج٣من، واؽمتخالص فمٛم٣مس اجلامل، وسمٌٝمكم  :وهق

اظمقوقفمٝم٥م، إلم  وٞمٖمل ايمتٔمِم٤م، وزمتٗمرب أىمثر ،زمتجرد َمـ اهلقى ؽمامت ايمٗمٌح دم ايمٛمص إديب

وإٞمام ىم٣من ، إديب َم٘متقزم٣ًم ىمام هق احل٣مل ايمٝمقم ايمٛمٗمد ٝمٚمف- َل ي٘مـوسمٗمٝم زمٕمرض سمٗمقيؿ ايمٔمٚمؾ إديب

ـ صمديد فمر يٙمٗمك َم٣م يمديف َم٣مضمٝم٧م ىم٣من ايمُم، ؽمقق فم٘م٣مظ وأزمرز َمث٣مل فمعم ذيمؽ هق، ؾمٖمٜمٝم٣مً 

 -إديب يمٛمٗمدا ودم ذيمؽ ؾم٘مؾ َمـ أؾم٘م٣مل ،ويردون فمٙمٝمف همٝمٛمٗمّمف ايمٛم٣مس ،فمٜمؿايمُمٔمر فمعم أؽمام

 ايمٛمٗمد -سمٗمقيؿ وسمٗمٝمٝمؿ إؾمٝم٣مءإلم  ٞم٣ًمٞمٝم٥م جتٛمحذات اإلايم أنّ  وذاسمٝمتف َمـ ايمٛمٗمد وسمٟميت َمقوقفمٝم٥م

وَم٣م  ،، يم٘مـ إذواق ختتٙمػاٞمْم٣ٌمفمٝم٣مً  صم٣مً ذؽم٣م ىم٣من زمًٝمْم٣مً  اويمذ ،ئمتٚمد فمعم ايمذوق أول َم٣م زمدأ ىم٣من

يمؽ، وهلذا وصم٤م اؽمتٔمامل َمٛم٣مه٨م فمٙمٚمٝم٥م سمقضمد فمٚمٙمٝم٥م ومد ٓ جيده أطمر ىمذ هذاصمٝمداً  جيده

إٓ  َمًتحٝمالً  اظمقوقفمٝم٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م أَمراً إلم  ايمقصقل ن ىم٣منإو ،ايمٛمٗمدي٥م يمت٘مقن َمقوقفمٝم٥م ايمدراؽم٥م

 إيمٝمف- داَم٦م سمرسم٘مز َم٣م ايمْمريٗم٥م ايمٛمٗمدي٥م ٓزمد َمـ أن سمُم٣مرك ايمٔمٙمؿ ٞمٓمري٣مً  أن

يمدراؽم٥م إفمامل إدزمٝم٥م دراؽم٥م سمٗمقم فمعم ايمتحٙمٝمؾ  همٛم٣مً  ودم ايمٔمٌم احلدي٧م أصٌح ايمٛمٗمد إديب

أو  ،واحل٘مؿ هل٣م، ؽمٙمٝمامً  ص سمذووم٣مً يمتذوق هذه ايمٛمِمق، وايمتٗمٝمٝمؿ ،وايمتٗمقيؿ ،وايمتٖمًغم وايمممح

 فمٙمٝمٜم٣م زمٚمقوقفمٝم٥م وإٞمِم٣مف-

 ؟يب ىٌ اننمذ - 3

وزمدأ ، فمعم ايمًقاء ؾمٔمره وٞمثره() واؽمتٔمٚمؾ إدزم٣مء ايمٔمرب ىمٙمٚم٥م ايمٛمٗمد إديب يمٛمٗمد ايم٘مالم

وإن ىم٣من ـمٜمقره  ،ـمٜمقر ذيمؽ ىمٖمـ َمدون َمًتٗمؾ دم ايمٗمرن ايمث٣ميم٧م اهلجري فمعم وصمف ايمتٗمري٤م

يمٙمُمٔمر، وٓ  َم٣م رأيتف ٞم٣مومداً  :ويٗمقل ايمٌحؼمي فمـ أيب ايمٔم٣ٌمس شمٔمٙم٤م زمداي٣مت إدب، َمع ؾمٖمقي٣مً 

أفمرف ايمٛم٣مس  ويم٘مٛمف، همٜمذه صٛم٣مفم٥م أطمرى، أَم٣م ٞمٗمده ومتٝمٝمزه :ورد فمٙمٝمف آطمر همٗم٣مل، يمأليمٖم٣مظ ممٝمزاً 

 "وأيّمػ ازمـ رؾمٝمؼ  -"ٞمٗمد ايمٛمثر "و ،"ٞمٗمد ايمُمٔمر  "وومد أيمّػ وُمداَم٥م ىمت٣مزمٝمف  -زم١مفمرازمف ونمريٌف

9 وؽم٣مر ايمٛمٗم٣مد ايمٔمرب دم ٞمٗمدهؿ فمعم ىمؾ َمـ آؽمتٔماميمكم "وٞمٗمده ايمٔمٚمدة دم صٛم٣مفم٥م ايمُمٔمر 

هم٣ميمٛمٗمد  اؽمتٔمٚمٙمقه دم ايمٗمديؿ واحلدي٧م فمعم َمٔمٛمك ايمتحٙمٝمؾ وايمممح وايمتٚمٝمٝمز واحل٘مؿ، :ايم٣ًمزمٗمكم

شمؿ ، أو اظمٗم٣مزمٙم٥م، وَمقازٞمتٜم٣م زمٕمغمه٣م َمـ اظمُم٣مهب٥م هل٣م ،وحتٙمٝمٙمٜم٣م ،فمٛمدهؿ دراؽم٥م إؾمٝم٣مء وسمٖمًغمه٣م

وهق ، "احُل٘مؿ"هم٘مٙمٚم٥م ايمٛمٗمد سمٔمٛمل دم َمٖمٜمقَمٜم٣م ايمدومٝمؼ ، ٣م ودرصمتٜم٣ماحل٘مؿ فمٙمٝمٜم٣م زمٌٝم٣من ومٝمٚمتٜم
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دم أدق َمٔم٣مٞمٝمف  وايمٛمٗمد إديب -َمٖمٜمقم ٞمٙمحٓمف دم ىمؾ اؽمتٔمامٓت ايم٘مٙمٚم٥م ضمتك دم أؾمده٣م فمٚمقَم٣مً 

وهق َمٛمحك ، زمٚمٔمٛم٣مه ايمقاؽمع فمعم أن ٞمٖمٜمؿ يمٖمٓم٥م إؽمٙمقب، هق: همـ دراؽم٥م إؽم٣ميمٝم٤م ومتٝمٝمزه٣م

 -واإلضم٣ًمس فمعم ايمًقاء ،وايمتٖم٘مغم ،وايمتٔمٌغم ،ٝمػوؿمريٗمتف دم ايمتٟميم ،ايم٘م٣مسم٤م ايمٔم٣مَل

وضم٘مٚمٜمؿ فمٙمٝمٜم٣م زم٣مطمتالف إؽمس  ،إدب دم ٞمٓمرهتؿ يمألفمامل إدزمٝم٥م َمتذوومق وخيتٙمػ

 -وايمٗمقافمد ايمتل يتٌٔمقهن٣م دم إصدار إضم٘م٣مم ،ئمتٚمدون فمٙمٝمٜم٣م دم ٞمٗمدهؿ ايمتل

قيٚمف زمٔمد يتّمٚمـ أصقًٓ وومقافمد ٞمٗمدي٥م سمْمٌؼ فمعم ايمٛمص إديب فمٛمد سمٗم، همٜمق فمٙمؿ وصٖمل

 -أو احل٘مؿ فمٙمٝمف زم٣ميمرداءة، شمؿ ي٘مقن احل٘مؿ يمف زم٣مجلقدة، حتٙمٝمٙمف وسمٖمًغمه

إذ ىمٙمام ىم٣مٞم٦م  ,أي ومٌؾ زمدء ايم٘مت٣مزم٥م  ,وايمٛمٗمد إديب يٖمٝمد إدي٤م ومٌؾ ايممموع دم فمٚمٙمف 

وىمذيمؽ يٖمٝمده زمٔمد آٞمتٜم٣مء َمـ ، شمٗم٣مهم٥م إدي٤م ايمٛمٗمدي٥م واؽمٔم٥م وافمٝم٥م جتٛم٤م ايمقومقع دم إطمْم٣مء

 -ومتحٝمِمف، ؽ فمٛمد َمراصمٔمتفوذيم، ىمت٣مزم٥م ايمٛمص

همٜمق َمع وصمقد أؽمس وومقافمد ، جيٚمع زمكم روح ايمٔمٙمؿ وروح ايمٖمـ ،وهلذا: هم٣ميمٛمٗمد إديب

ضمد ىمٌغم إلم  ىمام خيّمع، ٞمٗمدي٥م دومٝمٗم٥م يم٘مؾ فمٛمٌم َمـ فمٛمٌم ايمٔمٚمؾ إديب إٓ أٞمف يٚمت٣مز زم٣مظمروٞم٥م

، (ٝم٥م واظمقوقفمٝم٥مايمٛمٗمد فمٙمؿ جيٚمع زمكم ايمذاسم)وَمـ هٛم٣م وم٣ميمقا: ،أو ايمٛم٣مومد ،يمٙمذوق اخل٣مص يمٙمٗم٣مرئ

مم٣م ، ٥م احلٝم٣مة إدزمٝم٥م وسمٛمٚمٝم٥م ايمذوق إديب ايمٔم٣مموسمقصمٝمف دهمّ ، ويًٜمؿ ايمٛمٗمد دم رومل احلٝم٣مة إدزمٝم٥م

رفم٣مي٥م ومٝمؿ  يتقلم، أَمكم فمعم احلٝم٣مة إدزمٝم٥م همٜمق ضم٣مرس -ي٠مدي إرم ارسمٖم٣مع َم٘م٣مٞم٥م إدب اجلٝمد

 مؽمقاء ايمديٛمٝم٥م أ، ٝمؿ٣موز هلذه ايمٗمهمٝمٗمػ ود إدب ايمذي همٝمف جت، إَم٥م وشمقازمتٜم٣م وَم٣ٌمدئٜم٣م

 -وهق اظمٔمٝم٣مر ايمذي ختت٣مر زمف ذوط ايمٛمِمقص إدزمٝم٥م اظمْمٙمقزم٥م ،ايمقؿمٛمٝم٥م يمألَم٥م مأ، إطمالومٝم٥م

أو إشمر  ،ٕٞمف حتقل فمـ َمقوقع ايمٛمت٣مج 9وسمٗمقيؿ إفمامل إدزمٝم٥م وايمٛمٗمد إديب حتقل هم٘مري

 ،إديب وف اخلٙمؼـمر :َمع ايمؼمىمٝمز فمعم سمٖم٣مصٝمؾ َمثؾ ،ىمؾ َم٣م حيٝمط زم٣مظمقوقع، إلم ٞمٖمًف إديب

 -اظمتّمٚمـ دم ايمٛمت٣مج واحلس إديب ،ايمًغمة ايمذاسمٝم٥م

 َمٖم٣مهٝمؿ ايمٛمٗمد فمٛمد ايمٔمرب:

 ؽمٝمٌقيف: ٞمُمدأودم هذا اظمٔمٛمك  ،ايمزائٖم٥م ايمٛمٗمد يمٕم٥م هق متحٝمص ايمدٞم٣مٞمغم ايمِمحٝمح٥م َمـ

 ايمِمٝم٣مريػ ٞمٖمل ايمدٞم٣مٞمغم سمٛمٗم٣مد ه٣مصمرة سمٛمٖمل يداه٣م احلٍم دم ىمؾ
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 ،همٜمق ٞم٣مومد ايمرديء يم٘مالم: ٞمٓمر همٝمف وَمٝمز اجلٝمد َمـٞمٗمد ايمُمٔمر وا :"َمٔمجؿ َمتـ ايمٙمٕم٥م"ودم 

 طمرج زيٖمف-أو همٝمف زم٣من َم٣مأايم٘مالم  َد ومجٔمف ٞمٗم٣مد وٞمٗمدة، وٞمٗمَ 

 ـمٜم٣مرإشم٣مر وايمٛمٗمد هق همـ دراؽم٥م أ :ووم٣مل آطمرون ،دباصْمالضم٣ًم: هق همٙمًٖم٥م إ وايمٛمٗمد

 ومٝمٚمتٜم٣م-

و أيمٙمٗم٣مرئ  ديبإ )سمٖمًغم ايمٔمٚمؾ :يمٝمٜم٣م ىمت٣مب ايمٛمٗمد وومقهلؿإؾم٣مر أديب وَمٜمٚم٥م ايمٛمٗمد إ

 -وسمذوومف َم٣ًمفمدسمف دم همٜمٚمف

نمٙم٤م أَمٔمٛمك ايمٙمٖمظ وضمده دون اظمرور دم  ن ٞمٗمػ فمٛمدأويم٘مل ٞمٔمرف َم٣مهٝم٥م ايمٛمٗمد ٓ ي٘مٖمل 

 َمٔمٝمٛم٥م- اؽمتخدام ايمٙمٖمظ وٚمـ ضمٗم٥ٌم سمٟمرخيٝم٥م ٞمتٔمرف َمـ طمالهل٣م دراؽم٣مت سمٟمرخيٝم٥مإلم  ضمقالإ

واظمٔم٣مسيـ  اظم٠ميمٖم٣مت واظم٠ميمٖمكم ايمٗمدَم٣مء ٞمف همحصٟموهٛم٣مك ىمت٣مب نمرزمٝمقن فمرهمقا ايمٛمٗمد زم

 وسمٗمديرهؿ- وذضمٜمؿ ،يمتقوٝمحٜمؿ
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 انجبة انضبيٍ
 انفظم انضبَِ

 ؽذًد اننمذ األدثِ

وٚمـ اإلؿم٣مر ---) "ٞمٓمري٥م إدب"ام دم ىمت٣مهب( أوؽمتـ واريـ)و (ريٛمٝمف ويٙمٝمؽ) يٗمقل

شمؿ هٛم٣مك  ،ايمٛمٗمد وايمت٣مريخو ٛم٣مؽم٤م يمدراؽمتٛم٣م يٕمدو َمـ أهؿ إَمقر أن ٞمٚمٝمز زمكم ٞمٓمري٥م إدباظم

وإن ىم٣مٞم٦م َمًتٗمٙم٥م همٜمل َمرسمٌْم٥م زمٖمٛمقن أطمرى  ،كم دراؽم٥م اظم٣ٌمدئ واظمٔم٣ميغم إدزمٝم٥ممتٝمٝمز أزمٔمد زم

ويٚم٘مـ  -وايمٖمٛمقن اجلٚمٝمٙم٥م ،وفمٙمؿ آصمتامع ،لوفمٙمؿ ايمٛمٖمس واجلام ،وايمت٣مريخ ،ايمٖم٘مرو ىم٣مٕدب

 :فمالئؼ يمٙمٛمٗمد َمـ طماللإلم  أن ٞمُمغم

 0اننمذ ًاألدة - 5
 ،ن ىمٙمٝمٜمام َم٠مشمر دم أطمر وَمتٟمشمر زمفٕ 9ٓ ؾمؽ أن صمديمٝم٥م ايمٔمالوم٥م وم٣مئٚم٥م زمكم ايمٛمٗمد وإدب

يمٗمد ٞمُمٟم ايمٛمٗمد وسمْمقر دم رضم٣مب  -ويمقٓ ايمٛمٗمد ظم٣م سمْمقر إدب ،همٙمقٓ إدب ظم٣م ىم٣من ايمٛمٗمد

ويمذيمؽ ىم٣من  ،ويم٘مٛمف اؽمتٗمؾ فمٛمف وأصٌح همٔم٣ميمٝم٥م َمتٚمٝمزة زمٖمّمؾ سمْمقر ايمٔمٙمقم وإدب ،إدب

وَمـ  ،ن طم٣ميمؼ إدب ٞم٣مومداً )أن ي٘مق "دم إدب وايمٛمٗمد" فايمْمٌٝمٔمل ىمام يٗمقل َمٛمدور دم ىمت٣مزم َمـ

وومد ضزم٦م يمٙمٛم٣مزمٕم٥م ايمذزمٝم٣مين طمٝمٚم٥م  ،اظمٔمٙمقم أن ؾمٔمراء ايمٔمرب اجل٣مهٙمٝم٥م ىم٣من َمٔمٓمٚمٜمؿ ٞمٗم٣مداً 

 ،ىمام ىم٣من أول ٞمٗم٣مد ايمٝمقٞم٣من أرؽمتٝمقهم٣من ؾم٣مفمرًا روائٝم٣مً ، حي٘مؿ همٝمٜم٣م زمكم ايمُمٔمراء دم ؽمقق فم٘م٣مظ

( سيقرزمٝمد , قىمؾؽمقهم , وومد طمِمص رواي٥م زمٟمىمٚمٙمٜم٣م يمٛمٗمد ؾمٔمراء ايمؼماصمٝمدي٣م ايمثالشم٥م )أؾمٝمؾ

 وهل رواي٥م ايمّمٖم٣مدع-

)وىمؾ إٞمت٣مج أديب  :"سمْمقر إدب إوريب"ويّمٝمػ ايمدىمتقر ضم٣ًمم اخلْمٝم٤م دم ىمت٣مزمف 

ايمٛمٗمدي٥م ـم٣مهرة  ئد٣ٌممجٙم٥م َمـ اظمإلم  أن يًتٛمد ٓزمدضمتك يمق ىم٣من ارجت٣ميمٝم٣ًم أو فمعم ايمًٙمٝمٗم٥م 

ايمٛمٗمد إديب  وإن ايمتْمقر ايمذي أص٣مب إٞمت٣مج إدزم٣مء ايمٔمٓم٣مم ومٌؾ ـمٜمقر ؟ىم٣مٞم٦م أم و٣مَمرة

 ،إدزم٣مء ٓؽمٝماماظمٙم٘م٥م ايمٛمٗمدي٥م ايمتل يٖمؼمض اظمرء وصمقده٣م فمٛمد إدزم٣مء وإلم  إٞمام يرصمع

٥م هم٘مري٥م أو طمٙمٖمٝم٥م ٝمٖمايمٔمريب َل ئمتٚمد دم أؽمًف فمعم طمٙم ن ومم٣م ٓؾمؽ همٝمف أن ايمٛمٗمدقاظمٛمٗمح
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ٞمٓمرات سمٛمْمٙمؼ َمـ احلدي٧م فمـ إؽمس اجلاميمٝم٥م يمٙمٔمٚمؾ إديب  ٦مهمٙمًٖمٝم٥م دم ايمٗمديؿ زمؾ زمٗمٝم

زمٔمض  أنّ  وٞمًتْمٝمع اجلزم ،َل خترج فمـ ٞمٓمريتل فمٚمقد ايمُمٔمر وَمٛمٜم٨م ايمٗمِمٝمدة ايمٔمرزمٝم٥مو

اَم٥م زمـ صمٔمٖمر در يمٗمث٥م ويمٝمس ىمت٣مزم٣م ٞمٗمد ايمُمٔمر وٞمٗمد ايمٛمٞمٗمدٞم٣م َمتٟمشمر زمتٗمًٝمامت أرؽمْمق ايمُم٘مٙمٝم

زمٝمكم فمعم يد ايمٖمالؽمٖم٥م وإٓ ديمٝماًل فمعم ذيمؽ زمٝمٛمام ٞمجد أن ايمٛمٗمد إديب سمْمقر وٞمام فمٛمد إور

س يٝموَم٣م اظمدارس إدزمٝم٥م إٓ مجٙم٥م َمـ اظمٗم٣م ،ؽمٌٛمنو ،وهرزم٦م ،وىم٣مٞم٦م ،قوإدزم٣مء )أرؽمْم

 ،ايمٛمٗمدي٥م يمألدب دم أضمد وصمقهٜم٣م- يمٗمد ىمت٤م إدزم٣مء ايمٔمرب اظمحدشمقن ىمت٣ًٌم دم ايمٛمٗمد

وحمٚمد  ،واظم٣مزين ،وايمٔمٗم٣مد ،وأؽمٜمؿ )ٞمٔمٝمٚم٥م ،أؽمس هم٘مري٥م ضمديث٥مإلم  وضم٣مويمقا إؽمٛم٣مده

وووع َمٛم٣مه٨م  ،سمْمقر همٔم٣ميمٝم٥م ايمٛمٗمد إديبدم  (وٞم٣مزك اظمالئ٘م٥م ،وَم٣مرون فمٌقد ،َمٛمدور

وىم٣من ايمدىمتقر حمٚمد َمٛمدور أىمثر ه٠مٓء همٔم٣ميمٝم٥م  ،وَمذاه٤م ٞمٗمدي٥م فم٘م٦ًم صقرة ايمٔمٌم

 ،وإن زمٗمل َمٛمٜمجف دم ايمٛمٗمد ئمتٚمد فمعم ايمذوق أىمثر َمـ نمغمه زمٝمٛمام أؽمٜمؿ )إيمٝمقت ،وسمٟمشمغماً 

 زمٝم٥م-ودم سمْمقر آجت٣مه٣مت ايمٛمٗمدي٥م إور (وَم٣مشمٝمٝمق آرٞمقيمد ،وىمقيمردج

أن سم٘مقن َمٗم٣ميٝمًف ٞم٣مزمٔم٥م َمـ همٜمؿ هذا  ٓزمدقن ايمٛمٗمد ايمقيمٝمد ايمممفمل اظمٚمٝمز يمألدب إن ىم

وإذا ىم٣من يمألدب َمـ  ،وووع ايمِمٝمغ اظمٛم٣مؽم٥ٌم يمٙمذوق إديب دم ىمؾ فمٌم َمـ ايمٔمِمقر ،إدب

ـ   ،همّمٝمٙم٥م  وصمٔمٙمف َمٛمٜمج٣مً َمًتٗماًل- ،وفمٙمؿ هم١مٞمام هل ىمقٞمف أهمرز ايمٛمٗمد ىمٖم

 0اننمذ ًانزبسّ  األدثِ - 3
وٞمٌذ  ،يخ إدب طمْمقؿمف ايمٔم٣مَم٥م َمـ َمٛمٜم٨م ايمت٣مريخ ايمٔم٣مم ايمٗم٣مئؿ فمعم اظمقوقفمٝم٥ميًتٙمٜمؿ سم٣مر

وئمتػم ايمٛمٗمد إديب أؽمٌؼ  ،ايمذاسمٝم٥م زمٝمٛمام يتِمؾ ايمٛمٗمد إديب زمذوق ايمٛم٣مومد وشمٗم٣مهمتف وجترزمتف وذاسمٝمتف

٥م رصٝمد َمـ ٕن إطمغم ٓ ي٘مقن إٓ زمٔمد أن يت٘مقن يمدى إَم 9دم ايمٓمٜمقر َمـ ايمت٣مريخ إديب

9 وٓ يٚم٘مـ يمٙمٛم٣مومد إديب إٓ أن ي٘مقن َمٙماًم زمت٣مريخ إدب )وايمٛم٣مومد اجل٣مهؾ إديب وايمٛمٗمدايمتٚمٝمٝمز 

سمْمقر إدب "ىمام يٗمقل د- ضم٣ًمم اخلْمٝم٤م دم  (زم٣ميمت٣مريخ إديب ئمرض ٞمٖمًف ظمٛمزيمؼ طمْمغم

ز زمكم واظم٠مرخ إديب يٖمؼمض همٝمف أن ي٘مقن َمٙماًم زمٟمضم٘م٣مم ايمٛمٗمد ضمتك يًتْمٝمع أن يٚمٝمِّ ) :"يبوإور

حلرىم٥م ايمُمٔمر ايمٔمريب أن يمديف  خرّ أيمٗمد أشم٦ٌم ىمؾ َمـ  ،هوإٓ ىم٣من ؽمٙمٌٝم٣مً دم اطمتٝم٣مر ،وؾم٣مفمر ؾم٣مفمر

يمألصٌٜم٣مين  "إنم٣مين"ب ٣موَم٣م ىمت ،ديب٥م زم٣ميمت٣مريخ إأن يمٙمٛمٗمد صٙم٥م وشمٝمٗمو ،ومدرة فمعم ايمٛمٗمد

ايمذطمغمة دم حم٣مؽمـ "ٓ زمـ فمٌد رزمف و "ايمٔمٗمد ايمٖمريد"ٓزمـ ومتٝم٥ٌم و "ايمُمٔمر وايمُمٔمراء"و
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 ،ـ زم٣ًمم إٓ دٓيم٥م فمعم ايمذوق إديب ايمٛمٗمدي ايمذي يٚمتٙم٘مف أصح٣مب هذه اظم٠ميمٖم٣متٓ زم "اجلزيرة

إٓ دٓيم٥م فمعم  يممَمدي "اظمقازٞم٥م زمكم ايمْم٣مئٝمكم"زمـ ؽمالم وٓ "ؿمٌٗم٣مت ايمُمٔمراء"ويمٝم٦ًم ىمت٤م

ٞم٣مهٝمؽ فمام سمٖمرزه اظمْم٣مزمع َمـ ىمت٤م ضمديث٥م سمتحدث فمـ  ،إظم٣مم ه٠مٓء ايمٛمٗم٣مد زمت٣مريخ إدب ايمٔمريب

 هذيـ اظمج٣ميمكم-

فمزل ايمت٣مريخ إديب فمـ ايمٛمٗمد حم٣موٓت ذات أشمر ؽمٝمئ فمعم إلم  ن اظمح٣موٓت احلديث٥م ايمدافمٝم٥مإ

ٕن ىمالً َمٛمٜمام زمح٣مصم٥م  9ن اظمزاوصم٥م زمٝمٛمٜمام ضورة ضمتٚمٝم٥م َمٙمح٥مإإذ  9ايمت٣مريخ إديب وايمٛمٗمد

 يممطمر-

 ،وزمالؾمغم ،وزمروىمٙمامن ،حلٛم٣م ايمٖم٣مطمقري "سم٣مريخ إدب ايمٔمريب"صحٝمح أن ىمت٣ًٌم َمثؾ

ونمغمهؿ َل سمٔمد هتتؿ زمٟمؽمس ٞمٗمدي٥م ىم٣مهتامَمٜم٣م زمت٣مريخ ضمٝم٣مة  ،وصمرصمل زيدان ،ػوؾمقومل وٝم

يٚم٘مـ يمٛم٣م أن ٞمٕمٖمؾ أن هل٠مٓء اظم٠ميمٖمكم َمٙم٘م٥م  إٓ أٞمف ٓ ،وزمٔمض ٞمٌذ فمـ همٛمف وؾمخِمٝمتف ،ايمُم٣مفمر

يمٗمد أشم٦ٌم ايمٛمٗمد أٞمف َمٜمام اؽمتٗمؾ هم١مٞمف يرسمٌط زم٣ميمت٣مريخ  -ٞمٗمدي٥م َم٣م دم اطمتٝم٣مرهؿ هل٠مٓء ايمُمٔمراء

 حٝمح-وايمٔم٘مس ص ،إديب

 0اننمذ ًانفكش - 2
 فمرَمتٚمٝمز فمٛمف سمٔمٌغمًا فمـ ٞمقازع وَمُم٣موايمُمٔمر زمُم٘مؾ  ،ٞمُمٟم ايمٖمـ أوًٓ وإدب زمُم٘مؾ طم٣مص

ويم٘مـ زمتْمقر  ،وَل ي٘مـ إدب إٓ اٞمٔم٘م٣مؽم٣ًم يمٛمٖمس وروح اإلٞم٣ًمن ايمداطمٙمٝم٥م ،وفمقاؿمػ اإلٞم٣ًمن

فمـ َمُم٣مفمره  فمٗمٙمٝم٣ًم ىمٝمٖمٝم٥م اهلٚمقم ايمتل سمٛمت٣مب اإلٞم٣ًمن وأصٌح فمعم إدي٤م دم ضمديثف ،اإلٞم٣ًمن

 ،ويدفمؿ ؾمٔمقره زم٣محل٤م وايم٘مره جت٣مه ومّمٝم٥م َم٣م زمحج٨م فمٗمٙمٝم٥م هم٘مري٥م ،وفمقاؿمٖمف يت٘مئ فمعم أهم٘م٣مره

وَل يٛم٣مومُمقا َم٣ًمئؾ هم٘مري٥م زمُم٘مؾ أو  ،يمٗمد اهتؿ ٞمٗم٣مد ايمٔمرب ايمٗمداَمك زم٣مجل٣مٞم٤م اجلامرم يمألدب

 وإن ىم٣من هٛم٣مك َمـ َمٛم٣مومُم٣مت يمٗمّم٣مي٣م ،زمآطمر زم٣مؽمتثٛم٣مء زمٔمض ايمٖمٙمت٣مت ايمتل ـمٜمرت فمعم يد اظمٔمري

هم١مٞمام ٞم٣مزمع ذيمؽ َمـ ايمٖمْمرة وايمتج٣مرب ايمُمخِمٝم٥م ٓ َمـ طمالل اخلٙمٖمٝم٥م ايمٖم٘مري٥م  ،هم٘مري٥م أو ىمقٞمٝم٥م

 ايمٛمٓمري٥م-

وضمتك اظمتٛمٌل دم أضمًـ احل٣مٓت ىم٣مٞم٦م ضم٘مٚمف َمزجي٣ًم َمـ ايمتج٣مرب وزمٔمض ايمٗمراءات 

 ،وَل سم٘مـ أهم٘م٣مره يمتُم٘مؾ ٞمٓمري٥م همٙمًٖمٝم٥م متٝمز هذا ايمُم٣مفمر فمـ نمغمه ،ر ايمٝمقٞم٣من٣مايمٖمٙمًٖمٝم٥م ٕهم٘م
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ع ايمٔمرب دم ايمٔمٌم ايمٔم٣ٌمد سمُم٘مٝمؾ ٞمٓمري٥م ٞمٗمدي٥م وم٣مئٚم٥م فمعم طمٙمٖمٝم٥م هم٘مري٥م رنمؿ تْموَل يً

ودم ايمٔمٌم احلدي٧م ضم٣مول ايمٛمٗم٣مد ايمٔمرب اخلروج  ،اؿمالفمٜمؿ فمعم ايمٖم٘مر ايمٛمٗمدي ايمٝمقٞم٣مين

 ،وٞمٔمٝمٚم٥م ،هم٘م٣من ايمٔمٗم٣مد ،أؽمس هم٘مري٥مإلم  آهم٣مق ايمٖم٘مر وإطمّم٣مع اظمٔم٣ميغم ايمٛمٗمدي٥مإلم  زم٣ميمٛمٗمد

وزمرزت اجت٣مه٣مت ٞمٗمدي٥م ضمديث٥م سمٙمتٗمط أضم٘م٣مَمٜم٣م َمـ  ،ٚمد َمٛمدوروحم ،واظم٣مزين ،وَم٣مرون فمٌقد

زمٝمكم همٗمد وأَم٣م فمٛمد إور ،هت٣م فمعم إدب ايمٔمريباوسمٟمشمغم ،روزمٝم٥موطمالل اظمدارس إدزمٝم٥م إ

وىم٣من أرؽمْمق أول َمـ أرؽمك ومقافمد ايمٛمٗمد  ،رويب زم٣ميمٖمٙمًٖم٥م ارسم٣ٌمًط ىمٌغماً وارسمٌط ايمٛمٗمد إ

زم٣ميمٖمٙمًٖم٥م ضمديث٣ًم زمٔمد أن سمْمقرت وسمٔمٚمٗم٦م ٞمٓمرات وومد ازداد ارسم٣ٌمط ايمٛمٗمد إديب  ،إديب

 فًتٚمد ومٝمٚمهم٘مري٣ًم دم أضمد صمقاٞمٌف سمُ  وأصٌح هذا ايمٛمٗمد ٞمُم٣مؿم٣مً  ،احلٝم٣مة وايم٘مقنإلم  اإلٞم٣ًمن

 وآراؤه َمـ ايمٛمٓمري٥م ايمٖمٙمًٖمٝم٥م-

أن يًقومٛم٣م يمٙمحدي٧م فمـ إؽمس  ٓزمدٝم٥م ىمٚمذاه٤م أدزمٝم٥م يمإن احلدي٧م فمـ ايمقصمقدي٥م وايمني٣م

ل وصمدت زم٤ًٌم ـمروف اصمتامفمٝم٥م وهم٘مري٥م ؽمٝمْمرت فمعم ايمٔم٣مَل زمٔمد ايمٖمٙمًٖمٝم٥م هلذه ايمٛمٓمري٣مت ايمت

وومد  ،اإلٞم٣ًمن واظمجتٚمعإلم  زم٣م هلؿ ٞمٓمراهتؿ اخل٣مص٥مووَمٔمٓمؿ أدزم٣مء أور ،احلرب ايمٔم٣مظمٝم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م

 :٣من ضمقل فمالوم٥م ايمٖم٘مر زم٣ميمٛمٗمدّمـمٜمر اجت٣مه٣من ٞمٗمدي٣من َمتٛم٣موم

وٓ داٞمتل وم٣مَم٣م  ضمٝم٧م يرى إيمٝمقت أٞمف ٓ ؾم٘مًٌغم 9اجت٣مه يٛم٘مر سمْم٣مزمؼ إدب وايمٖمٙمًٖم٥م ,

 زمتٖم٘مغم َمٛمْمٗمل-

إدب  لواجت٣مه آطمر يرى ضورة َمٔم٣مجل٥م فمالوم٥م اإلٞم٣ًمن زم٣ميم٘مقن واحلٝم٣مة َمـ طمال ,

ػم ايمقصمقديقن أول َمـ فمروقا همٙمًٖمتٜمؿ َمـ طمالل توئم ،اظمٛم٣مه٨م ايمٖمٙمًٖمٝم٥مإلم  زم٣مإلو٣مهم٥م

 ن ايمدراؽم٣مت احلديث٥م سمٔمتٚمد زمُم٘مؾ ىمٌغم فمعم ايمرَمقز واظمِمْمٙمح٣متإويٚم٘مـ ايمٗمقل  ،إدب

همٗمد ؾم٣مفم٦م َمِمْمٙمح٣مت ٞمٗمدي٥م َمٟمطمقذة  ،واجلاميمٝم٥م ،وايمت٣مرخيٝم٥م ،وايمٖمٙمًٖمٝم٥م نوايمٔمٙمٚمٝم٥م ،ايمٖمٛمٝم٥م

 ،ضمدة ايمٔمّمقي٥م وايمٛمٚمق اهل٣مرَمقينوايمق ـواظمح٣مىم٣مة( واجلزء وايم٘مٙم ،يبَمـ ايمٖم٘مر )ىم٣مجلٛمس إد

 -وايمُم٘مٙمٝم٥م واخلٙمٖمٝم٥م(

تٔمٙمؼ زم٣ميمتٖم٣موت ٚم٥م سمٜمَمَمالضمٓم٥م إلم  إن َم٣ًممه٣مت إدزم٣مء دم سمْمقر آجت٣مه٣مت ايمٛمٗمدي٥م يًقومٛم٣م

 ،ايمٔمٓمٝمؿ زمكم إدزم٣مء دم َمٗمدرهتؿ فمعم اؽمتخدام إهم٘م٣مر ودجمٜم٣م َمـ طمالل ايمٛمًٝم٨م إديب

 ومّمٝم٥م أدزمٝم٥م-إلم  وحتقيٙمٜم٣م َمـ َم٣مدة أويمٝم٥م
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ويػمز  ـدزمصٚمٝمؿ إإلم  ن ايمٛم٣مومد اظمٜمٝمٟم هتٝمئ٥م َمٔمرهمٝم٥م زمٚمختٙمػ ايمٔمٙمقم يًتْمٝمع أن يدطمؾإ

ويم٘مٛمف همُمؾ دم  ،ل ايمٔمٗم٣مد أن ي٘مقن ؾم٣مفمرًا َمٖم٘مراً ايمٗمٝمٚم٥م إدزمٝم٥م وايمٖمٙمًٖمٝم٥م واجلاميمٝم٥م يمٗمد ضم٣مو

 إطمّم٣مع ؾمٔمره يمٙمٖم٘مر زمٝمٛمام ٞمجح أزمق ايمٗم٣مؽمؿ ايمُم٣ميب دم إيم٣ٌمس ؾمٔمره شمقزم٣مً همٙمًٖمٝم٣مً هم٘مري٣ًم-

ضمٖم٣مر ايمٗمٌقر(  , ايمًٛمدزم٣مد , إن همج٣مئٝم٥م اظمقت واحلٝم٣مة دم ؾمٔمر ايمًٝم٣مب )اظمقَمس ايمٔمٚمٝم٣مء

يب وب َمـ طمالل دراؽمتف يمألدب إورهمٙمًٖم٥م هم٘مري٥م ىمقٞمٝم٥م جتريٌٝم٥م اؽمتٗم٣مه٣م ايمًٝم٣مإلم  يٗمقدٞم٣م

ويم٘مٛمف دم  ،إن إدب ٓ يٚم٘مـ يمف آؽمتٕمٛم٣مء فمـ ايمٖم٘مر -وَمـ طمالل جت٣مرزمف اخل٣مص٥م ،احلدي٧م

وىمؾ أدب خيٙمق َمـ ايمٖم٘مر أدب ؽم٣مذج ٓ ومٝمٚم٥م يمف  ،ايمقوم٦م ٞمٖمًف ٓ يًتْمٝمع أن يٙمًٌف يمٌقؽم٣ًم سم٣مَم٣مً 

 دم ضمٝم٣مة أطمريـ-

 0ًفهى اننفظ اننمذ - 3
 ٕن فمٙمؿ ايمٛمٖمس هق أومرب ايمٔمٙمقم 9ٛمٗمد وفمٙمؿ ايمٛمٖمس فمالوم٥م وشمٝمٗم٥م ايمِمٙم٥مسمٔمد ايمٔمالوم٥م زمكم ايم

همٗمد ؽمػم إدزم٣مء أفمامق ايمٛمٖمس اإلٞم٣ًمٞمٝمف ومٌؾ فمٙمامء ايمٛمٖمس َمع أن  ،إدب َمقوقفمف اإلٞم٣ًمنإلم 

فمٙمؿ ايمٛمٖمس يٚم٘مـ يمف أن يٗمدم ايم٘مثغم يمٙمٛم٣مومد إديب َمـ طمالل َمٜمٚمتف ايمٛمٗمدي٥م )سمقصمٝمف إدب 

وَيتؿ زمدراؽم٥م ايمٗمقاٞمكم  ،٥مس ايمٓمقاهر ايمٔم٣مَم٥م يمٙمٛمٖمس اإلٞم٣ًمٞمٝمروإدزم٣مء( إن فمٙمؿ ايمٛمٖمس يد

سمْمقر "وىمام يٗمقل د- ضم٣ًمم اخلْمٝم٤م دم ىمت٣مزمف  ،ايمداطمٙمٝم٥م ٥مايمٔم٣مَم٥م اظمتح٘مٚم٥م زمٟمفمامق اإلٞم٣ًمٞمٝم

)ودم ضم٣ميم٥م إدزم٣مء ايمذيـ ؽمٝمْمرت فمٙمٝمٜمؿ ٞمزفم٣مت هم٘مري٥م نمري٥ٌم ي٣ًمفمدٞم٣م  :"يبودب إورإ

 -(قوع ايمذي يًتحٗمففمٙمؿ ايمٛمٖمس ىمثغمًا دم ووع إٞمت٣مصمٜمؿ دم اظم

َم٣م يٚم٘مـ أن سمٗمدَمف إلم  )و زم٣مإلو٣مهم٥م :ويّمٝمػ ايمدىمتقر ضم٣ًمم اخلْمٝم٤م دم اظمِمدر ايم٣ًمزمؼ

ايمدراؽم٥م ايمٛمٖمًٝم٥م يمٙم٘م٣مسم٤م َمـ َم٣ًمٞمدسمف فمعم همٜمؿ ؿمٌٝمٔم٥م أدزمف سم٣ًمفمدٞم٣م ايمدراؽم٥م ايمٛمٖمًٝم٥م يمٔمٚمٙمٝم٥م 

حقري٥م دم وسمٔمٙمٝمؾ زمٔمض ايمٓمقاهر اظم ،اإلزمداع ذاهت٣م دم سمٖمًغم ىمثغم َمـ ايمٛمٗم٣مط ايمٖمٛمٝم٥م ايمٕم٣مَمّم٥م

 (-ورزمام سم٣ًمفمدٞم٣م دم همٜمؿ ايمتٖم٣موت ايمٖمٛمل زمكم فمٚمؾ وآطمر يم٘م٣مسم٤م واضمد، إٞمت٣مج إدزم٣مء

ه٣مَمٙم٦م . دم َمنضمٝم٣مت ؾم٘مًٌغم سمُم٘مؾ ذائح َمٜمٚم٥م يمدارس  , إن ايمُمخِمٝم٣مت .أودي٤م

 ،ن يمقشم٥م ىمُمخِمٝم٥م دوٞم٘مٝمُمقت سمٌٔم٧م دم ايمٛمٖمس احلغمةإ -إدب َمـ ايمقصمٜم٥م ايمٛمٖمًٝم٥م

ٞم٣ًمن ١مغمي َم٠مذ فمعم َم٣م ئم٣مٞمٝمف ايمُم٣مفمر ىمقشم٥م أيب ضمٝم٥م ايمٛمٚمإن يمقشم٥م ىمٙمو ،يمًخري٥موا ،اإلفمج٣مبو

 اصمتامفمٝم٣ًم-و هم٘مري٣مً 
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ايمِمحٝم٥م و خمتٙمػ ايمٓمقاهر ايمٛمٖمًٝم٥مإلم  إن ىمقن إدب ي٘متٌف إٞم٣ًمن يممطمريـ ٓزمد أن يُمغم

 َمِمْمٙمح٣مت فمٙمؿو وزم٣ميمت٣مرم ٓزمد يمٙمٛم٣مومؾ أن يٙمؿ زمٚمٔمْمٝم٣مت ،اظمتٙمٗملو واظمروٝم٥م فمٛمد اظمٛمت٨م

أو ؾمخِمٝم٥م  ، همٜمؿ ٞمٖمًٝم٥م ايمُمخِمٝم٣مت دم ايمٛمص اظمدروسيمٝم٘مقن أىمثر ومدرة فمعم 9ايمٛمٖمس

جمقن أيب و ،زهد أيب ايمٔمت٣مهٝم٥مو ،وضمغمة اظمتٛمٌل ،وومٙمؼ ىم٣مهم٘م٣م ،ايم٘م٣مسم٤م إن سمْمغم ازمـ ايمروَمل

ـمٜمقر إلم  يمٛمٖمس زم٣مٕدب سمُمغمٖمٙمًٖم٥م وفمٙمؿ اايموإن فمالوم٥م  ،ـمقاهر سمًتحؼ ايمدراؽم٥م سٞمقا

زم٣مإليمف فمـ و وفمالومتف زم٣ميم٘مقن ،إلٞم٣ًمنضورة َمٔم٣مجل٥م وصمقد اإلم  َمتٛم٣مومّمكم إول يدفمقيـ سمٝم٣مر

ؿمريؼ اخلٙمؼ إديب فمعم افمت٣ٌمر أن إدب ؾم٘مؾ َمـ أؾم٘م٣مل ايمٖمٙمًٖم٥م- وايمث٣مين يرهمض أي سمْم٣مزمؼ 

يمٗمد أصٌح اإلوم٣ٌمل فمعم  -وئمتػم أن إهم٘م٣مر دم ايمُمٔمر نم٣ميم٣ًٌم َم٣م سم٘مقن زائٖم٥م ،زمكم إدب وايمٖمٙمًٖم٥م

إن ايمٛم٣مومد ايمذي ٓ طمػمة  :ٚم٘مـ ايمٗمقلفمٙمؿ ايمٛمٖمس ٞمقفم٣ًم َمـ اهلقس يمدى ٞم٣مومدي إدب ضمتك إٞمف ي

 -اظمٌدفمكمو يمف دم فمٙمؿ ايمٛمٖمس ٞم٣مومد وم٣مس دم همٜمؿ اإلزمداع

 0اننمذ ًفهى اجلًبل - 4
إلم  اظمث٣مل إزرم اخل٣ميمد أيإلم  أو طمٙمٗمل يرد ،أو فمٗمقم ،أن ىمؾ مج٣مل ضمزإلم  ذه٤م أهمالؿمقن

افمتػمه أؽمٚمك َمـ و ،قيـأن اجلامل ي٘مقن دم سمٛم٣مؽمؼ ايمت٘مإلم  اجلامل اظمْمٙمؼ زمٝمٛمام ذه٤م أرؽمْمق

واحلؼ واخلغم َمـ صمٜم٥م  ،احلٗمٝمٗم٥م رنمؿ أن همالؽمٖم٥م ايمٔمٌم احلدي٧م يٖمرومقن زمكم اجلامل َمـ صمٜم٥م

وإٞمام هق ضب  ،أَم٣م اجلامل همال نمرض يمف ،أطمرى هم٣محلؼ ٞمتقصؾ إيمٝمف فمـ ؿمريؼ إديم٥م ايمٔمٗمٙمٝم٥م

 ،وهٝمجؾ ،ىم٣مٞم٦م)وومد سم٣ًمءل ىمؾ َمـ  ،ؽمتْمٝمٗم٣ماإلضم٣ًمس أؿمٙمؼ فمٙمٝمف )زمقجم٣مريـ( إَمـ 

 ! وفمـ ايمُمٔمقر ايمذي يتقيمد إزاءه؟! وسمقصؾ ىم٣مٞم٦م؟فمـ اجلامل (وصمقيق ىمروسمُمف ،وؾمقزمٛمٜمقر

ٝم٥م زمٝمٛمام ويمٝمس يمٙمٚمّمٚمقن دون ارسم٣ٌمط زم٣ميمٕم٣مي٥م اخلٙمٗمٝم٥م وآصمتامفم ،ايمِمقرةإلم  أن اجلامل يرصمعإلم 

 ،اظمختٙمٖم٥م هحلز يمٙمٚمثؾ إفمعم يمٙمجامل دم صقرك ايمروح اادرإٞمام هق إأن ايمٖمـ إلم  أؾم٣مر هٝمجؾ

وأن ايمٖمـ خيٙمِمٛم٣م َمـ  ،رادة وهم٘مرةإوافمتػم ؾمقزمٛمٜمقر أن احلٝم٣مة  ،ظم٣مدةٚمثؾ دم اظمّمٚمقن واويت

ٞم٣م زمِمقر وَمدار ؾمٔمقر ،راديإ٥م ايمتٟمَمؾ دم احلٗمٝمٗم٥م سمٟمَمالً نمغم َمرسمٌإلم  إذ يًٚمق زم٣ميمٔمٗمؾ 9اإلرادة

 أن اجلامل يٟميت َمـ ايمِمقرةإلم  زمٝمٛمام ذه٤م ىمروسمُمف (اإلرادة ,ايمٔمٗمؾ  ,احلٝم٣مة ايمثالث )ايمٔم٣مؿمٖم٥م 

أن اجلامل زم٘مٝمٛمقٞمتف صٖم٥م فمزيزة  وهذا ئمٛمل ،احلدؽمٝم٥م )ايمٌٌمي٥م( يمٙمٚمٔمرهم٥م ايمتل فمامده٣م اخلٝم٣مل

وأن ىمٛم٣م  ،ٞم٣ًمن وايمٔمٗمؾوهق َمرسمٌط زمقصمد اإل ،ْمٌٝمٔم٥م واحلٝم٣مةيٙمٚمًٜم٣م ايمٖمرد َمـ طمالل ايم٘مقن وايم
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وإن  ،ر واضمد فمٛمد مجٝمع ايمٛم٣مسن ايمُمٔمقر زم٣مجلامل ؾمٔمقإ -ٞمجده دم نمريزة احلٝمقان وايمْمغم وايمٛم٣ٌمت

صٖم٣مت دم إلم  ٞمام يرصمعإو ،ايمُمٔمقر همٜمق ٓ يٗمؼمن زمذواسمٛم٣م ٓ يًتْمٝمع همٙمًٖم٥م ذيمؽ ٜمؿزمٔمّمىم٣من 

طمر آوافمتػمه زمٔمض  ،دم حتديد َمٖمٜمقم اجلاملويمْم٣مظم٣م اطمتٙمػ ايمٖمالؽمٖم٥م  ،ايمًمء اجلٚمٝمؾ ٞمٖمًف

اسمٝم٣ًم وافمتػمه زمٔمض ايمٖمالؽمٖم٥م ذ ،صمٝمؾإلم  وَمـ صمٝمؾ ،فمٌمإلم  وهق خيتٙمػ َمـ فمٌم ،َمْمٙمٗم٣مً 

وذايت  ،جلامل َمْمٙمؼ وٞمًٌلويمًٛم٣م ممـ يُمؽ زمٟمن ا ،طمر َمقوقفمٝم٣مً آوافمتػمه ومًؿ  ،يتٔمٙمؼ زم٣ميمذات

 ،احل٣ميم٥م اظمزاصمٝم٥م وايمًـ وايمٔمٚمر وزمح٤ًم ،ضم٤ًم اظمٛمٓمقر إيمٝمفوَمقوقفمل ضم٤ًم اظمتذوق و

 -ضم٤ًم ايمٌٝمئ٥م واحلّم٣مرة وايمتذوق وايمثٗم٣مهم٥مو

 ،ثؾ وايمٗمٝمؿاظمإلم  وومد يتقصمف ،وومد يٙمتٗمل َمع َم٣م هق ضمز ،همٗمد يٙمتٗمل اجلٚمٝمؾ َمع َم٣م هق فمٗمقم

ويمٗمد ىم٣من َمـ  ،وومد ي٘مقن اجلامل َمًتٗمالً زمذاسمف وهق َمرسمٌط فمٛمد ىمثغم َمـ ايمٛم٣مس زم٣مظمتٔم٥م واظمٛمٖمٔم٥م

زمٝمٛمام ىم٣من يراه هقٓىمق دم  ،يُمتٔمؾ زمروَم٣م احلريؼو زمٚم٘م٣من فمٛمد ٞمغمون أن يرى اجلاملايمُمذوذ 

 -اصْم٣ٌمغ َم٣مء دصمٙم٥م زم٣ميمٙمقن إزرق

وؽمحر  ،ايمذي ئمد اظمثؾ إفمعم يمٙمجامل إن أول فمٛمٌم مج٣مرم دم هذه ايمْمٌٝمٔم٥م هق اإلٞم٣ًمن

هم٘مؾ صمزء َمـ أصمزاء اإلٞم٣ًمن يمف وـمٝمٖم٥م  ،اجلامل أيت َمـ اإلٞم٣ًمن يرسمٌط زم٣مظمٛمٖمٔم٥م وايمقـمٝمٖم٥م

ايمٔمريب حمٚمد  يمٗمد ضمدد ايمرؽمقل (مج٣ميمٝم٥م ووـمٝمٖم٥م ضمٝم٣مسمٝم٥م )أَل ٞمجٔمؾ يمف فمٝمٛمكم ويم٣ًمٞم٣ًم وؾمٖمتكم

(َمٖمٜمقم اجلامل فمٛمدَم٣م ؽمٟميمف زمٔمّمٜمؿ فمـ ايم٘مػم ): وٞمٔمٙمف  ،٤م أن يرى شمقزمف ٞمٓمٝمٖم٣مً إن أضمدٞم٣م حي

أن ايمٛمٓم٣مهم٥م صمزء َمـ اجلامل وأن إلم  وىم٣من يُمغم ()إن اهلل مجٝمؾ حي٤م اجلامل :ٞمٓمٝمٖم٣ًم همٟمصم٣مزمف 

 -اجلامل َمْمٙمؼ

 9ذاسمف شم٣مزم٦م شم٣ٌمت ايمٔمٗمؾ إٓ أن اجلامل ،دم ايمٖمٛمقن وإدبصحٝمح أن فمٛم٣مس اجلامل َمتٕمغمة 

 -وايمتُمقق واخلٝم٣مل ٕٞمف َمٝمزان ايمٔمدل واحلؼ واخلغم واظمتٔم٥م واظمٛمٖمٔم٥م

وضمتك دم صقرة اظمرأة  ،إن ؾمٔمقرٞم٣م زمجامل إؾمٝم٣مء يتٛم٣مؽم٤م ؿمردًا َمع َمٛمٖمٔم٥م هذه إؾمٝم٣مء يمٛم٣م

وإٓ ظم٣م متٝمزت  ،ايمٔمٛمٌم إىمثر مج٣مًٓ دم ايمْمٌٝمٔم٥م سمٗمؼمن فمٛم٣مس اجلامل فمٛمده٣م زم٣مظمٛمٖمٔم٥م واظمتٔم٥م

 ايمذىمقرة فمـ إٞمقشم٥م-

٣ميمػ ظم٣م سمراه اظمرأة دم ايمرصمؾ َمـ فمٛم٣مس ايمرصمؾ دم اظمرأة َمـ فمٛم٣مس مج٣ميمٝم٥م خم ن َم٣م يراهإ

زمٝمٛمام ايمٛمٔمقَم٥م ايمٔمٛمٌم إىمثر مج٣مًٓ فمٛمد  ،خلُمقٞم٥م فمٛمد ايمرصمؾ حم٥ٌٌم زم٣مظمرأة ىمٔمٛمٌم مج٣مرم٣مهم ،مج٣ميمٝم٥م
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إن فمٛم٣مس اجلامل فمٛمد إؿمٖم٣مل ختتٙمػ فمٛمٜم٣م فمٛمد ايمُم٣ٌمب  -اظمرأة َمـ وصمٜم٥م ٞمٓمر ايمرصمؾ

وسم٘مقن دم زمٝمئ٥م َم٣م خمتٙمٖم٥م فمـ زمٝمئ٥م  ،ٞمقشم٥موهل ختتٙمػ فمٛمد ايمذىمقر فمام هل فمٙمٝمف فمٛمد إ ،وايمُمٝمقخ

 -أطمرى

جلامل فمعم يد ويقٞمغ ٞمتٝمج٥م سمٟمشمرهؿ زم٣مظمقاصٖم٣مت آصمتامفمٝم٥م وايمٛمٖمًٝم٥م ومد همنوا اوويمٔمؾ همر

وهذا َم٣م ضمدا  ،ؾمٔمقره ايمٖمردي واجلٚمٔملد َمـ طمالل ٥ٓم فمٛمد ايمٖمرسمأٞمف إؾم٣ٌمع يمرنم٣ٌمت َم٘مٌق

واجلامل اظمحض أضمٝم٣مٞم٣ًم  ،ل وايمٕم٣مي٥م أضمٝم٣مٞم٣مً زم٣مٕدزم٣مء وايمٛمٗم٣مد اظمختِمكم أن يروا ايمٖمـ َمرسمٌْم٣ًم زم٣مجلام

 -أطمرى

وَل سم٘مـ ٞمٓمري٥م ايمٖمـ يمٙمٖمـ إٓ سمٔمٌغمًا فمـ ذيمؽ يمٗمد ارسمٌط اجلامل زم٣ميمٛمٗمد فمعم َمر ايمٔمِمقر 

 ذاسمف-ضمتك يم٘مٟمن ايمٛمٗمد هق اجلامل  ،ٌغماً ارسم٣ٌمؿم٣ًم ىم

يمٝم٦ًم و ،ويمٝم٦ًم فمٚمٙمٝم٥م ايمٛمٗمد إٓ رصدًا يمٔمٛم٣مس اجلامل دم ايمٔمٚمؾ إديب ؾم٘ماًل وَمّمٚمقٞم٣مً 

ٞمقع َمـ رصد فمٛم٣مس اجلامل دم هذه ايمٛمِمقص  ت ايمٛمٗم٣مد دم ووع ومقافمد يمألدب إٓحم٣موٓ

اجلامل اظمْمٙمؼ هق ايمٕم٣مي٥م ايمتل يٌح٧م فمٛمٜم٣م ايمٖمرد دم َمًغمة إلم  لقودم سمٗمديري إن ايمقص ،إدزمٝم٥م

 -اجلامفملو ايمْمقيٙم٥م فمعم اظمًتقيكم ايمٖمردي , ضمٝم٣مسمف ايمٗمِمغمة

يمزَمـ دم ووع ايمٔمٛم٣مس اجلاميمٝم٥م ايمتل سمػمز ايمٔمٚمؾ َمـ ا يمٗمد وم٢م ايمٛمٗم٣مد ايمٔمرب ردضم٣م ؿمقيالً 

ويمٝم٦ًم ٞمٓمري٥م فمٚمقد ايمُمٔمر وهن٨م ايمٗمِمٝمدة ايمٔمرزمٝم٥م اظمقروشم٥م إٓ سمٔمٌغمًا  ،إديب دم أمجؾ صقرة

 نّ إ -إٓ زمحث٣ًم فمـ فمٛم٣مس اجلامل (ٌٝم٣من ايمٌديعايموَل سم٘مـ فمٙمقم ايمٌالنم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ) ،فمـ ذيمؽ ايمٌح٧م

إلم  رب زمح٣مصم٥مإن همٙمًٖم٥م اجلامل فمٛمد ٞمٗم٣مد ايمٔم -ل ايمٙمٕمقي٥ميم٘مؾ يمٕم٥م طم٣مصٝم٥م َمًتٗمٙم٥م دم همٙمًٖم٥م اجلام

ٞمٓمري٥م رزمط اجلامل زمٔمٛم٣مس اجلامل َمـ طمالل إلم  ن ايمُمٔمقر اجلامرم يٗمقدٞم٣مإو، دراؽم٥م َمًتٖمٝمّم٥م

ويمٝمس يمٙمجامل وصمقد  ،ايمٗمٝمؿ واظمٖم٣مهٝمؿ وايمٔم٣مدات وايمتٗم٣ميمٝمد واظمٔم٣ميغم واظمقاصٖم٣مت آصمتامفمٝم٥م

وهق يمٝمس ىمذيمؽ وإٞمام يمٔمجزٞم٣م فمـ  ،ٞمراه مجٝماًل يمذاسمف وىمؾ َم٣م ،َمًتٗمؾ َمٔمزول فمـ وـم٣مئػ احلٝم٣مة

وهق زمح٧م فمـ  ،اجلاميمٝم٥م- إن ؽمٔمل َمقؽمك ٞمٌل اهلل يمرؤي٥م احلية اإلهلٝم٥مو دراك نم٣ميتف احلٝم٣مسمٝم٥مإ

 ،ؾم٣مؿمئ إَم٣منإلم  َمع ذيمؽ همٕم٣ميتف ايمقصقل َمْمٙمؼ اجلامل زمٚمجٚمؾ أزمٔم٣مده )ريب أرين أٞمٓمر إيمٝمؽ(

 وايمتخٙمص َمـ زمراشمـ اخلقف-
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ن َمٖمٜمقم اجلامل وايمٗمٌح ٕ 9احلٝم٣مة فمـ اجلامل قن دمٌحثي أهنؿإلم  زم٣مء سمُمغمن جت٣مرب إدإ

وإن  ،ذيـ اظمٖمٜمقَمكم ذوا ؿمٌٝمٔم٥م َمرٞم٥مسم٣مزمع يمقصمٜم٣مت ٞمٓمر خمتٙمٖم٥م ذيمؽ أن هدم ايمٛمٗمد إديب 

ٞمٓمرة  نّ إ -وايمٔمٚمؾ ايمٖمٛملاحل٘مؿ زم٣مجلامل وايمٗمٌح دم َمٝمدان ايمٛمٗمد يٛمِم٤م فمعم ؾمٔمقر ايمٖمٛم٣من 

 ْمٙمؼ دم اظمج٣مل اخل٣مرصمل وٞمًٌل دم إؾمٝم٣مء ٓ ئمٛمل أن َم٣م يمٝمسف َمٞمّ أأهمالؿمقن يمٙمجامل فمعم 

وومد  ،همٝمٜم٣م ايمًمء َمـ ىمال ايمقصٖمكم ن هٛم٣مك َمرضمٙم٥م خيٙمقٕ 9مجٝماًل ي٘مقن ومٌٝمح٣ًم زم٣ميميورة

يمٝمٜم٣م اجلرصم٣مين دم ايمٔمٛم٣مس إايمتُمٌٝمف( ايمتل أؾم٣مر و سمّمح ذيمؽ دم جم٣مل ايمٛمٗمد )دم اظمٗم٣مرزم٥ما

وهذا ئمٛمل أن  ،مج٣مرم زمكم اظمُمٌف واظمُمٌف زمف اجلاميمٝم٥م يمٙمُمٔمر سمٔمٛمل وصمقد سمٛم٣مؽم٤م َمقوقفمل

وفمعم ايمرنمؿ َمـ أن  ،سمتقاهمر همٝمف يمٙمٔمٛم٣مس اجلاميمٝم٥م ذوؿم٣ًم دم ٞمج٣مح ايمتُمٌٝمف يٖمؼمض أن

ن ايم٠ًمال إ - ئمٛمل أن َم٣م يمٝمس طمغمًا هق ومٌٝمحأهمالؿمقن ومد رزمط اجلامل زم٣مخلغم إٓ أن ذيمؽ ٓ

ىمٝمػ ٞمًتْمٝمع أن ٞمٖمٜمؿ  :قرودم ىمؾ فمٌم َمـ ايمٔمِم ،ايم٘مٌغم ايمذي يْمرضمف ايمٛمٗمد زمُمؽ َمٙمّح 

أن إلم  وومٌؾ أن ٞمجٝم٤م فمـ هذا ايم٠ًمال جيدر زمٛم٣م أن ٞمُمغم ؟اجلامل َمـ طمالل ايمٔمٚمؾ إديب

ىمام  ،اجلامل هم٣مجلامل ايمتقاهمؼ زمكم مج٣مل ايمٔمٚمؾ ايمٖمٛمل وروح اظمتٙمٗمل هق ايمٔمٛمٌم إهؿ دم همٜمؿ

يمٔمٛم٣مس ىمام أٞمف ي٘مقن دم ا(، يٗمقل أهمالؿمقن )يؼمىم٤م َمـ ايمٛمٓم٣مم دم إؾمٝم٣مء ايم٘مثغمة

 فأم أٞم ،َمرض ف))هؾ هذا مجٝمؾ ٕٞم :اظمٝمت٣مهمٝمزيٗمٝم٥م ايمتل يُمٚمٙمٜم٣م ايمٛمٓم٣مم يت٣ًمءل أونمًْمكم

 9مجٝمؾ مجٝمؾ وهق ف)إن هذا يريض ٕٞم :اظمٗمقيم٥م ايمت٣ميمٝم٥مإلم  مجٝمؾ؟؟(( وهذا يٗمقدٞم٣م ٞمفَمرض ٕ

ٕٞمف  9ٕن أصمزاءه سمتُم٣مزمف ويٛمٓمٚمٜم٣م اٞمًج٣مم واضمد( وفمعم أي٥م ضم٣مل هم١من ومّمٝم٥م هؾ هذا مجٝمؾ

ٖمًْم٣مئٝم٥م ىمٗمّمٝم٥م ايمٙمٕم٥م فمٛمد ايمْمٖمؾ هؾ هل ومٌؾ ؽم ٕٞمف مجٝمؾ؟ ومّمٝم٥م 9م أٞمف َمرضأ ،َمرض

دراك اجلامل إإن  ؟-وهل ىمٗمّمٝم٥م أَيام أؽمٌؼ ايمدصم٣مصم٥م أم ايمٌٝمّم٥م ،اظمٔمرهم٥م أم اظمٔمرهم٥م ومٌٙمٜم٣م

هم٣مٕول ٓ يتّمٚمـ أي  ،هم٘مرة اجلامل احلر واجلامل زم٣ميمتٌٔمٝم٥مإلم  زم٣ميمٖمٔمؾ أو زم٣محلس يٗمقدٞم٣م

 ،ويّمٚمـ َمْم٣مزمٗم٥م ايمًمء يمف ،أَم٣م ايمث٣مين همٝمتّمٚمـ ذيمؽ ،فمٙمٝمف ايمًمءَمٖمٜمقم ظم٣م يٛمٌٕمل أن ي٘مقن 

هل َمٔمجزة اإلٞم٣ًمن ايم٘مػمى ايمتل  "ايمٕمرزم٣مل"٥م دم ٚمخ٣مئٝمؾ ٞمٔمٝمٝمإن ايم٘مٙمٚم٥م ىمام يٗمقل َم

- وهل -ومتقج زمُمتك إضم٣مؽمٝمس وإهم٘م٣مر وإيمقان ،سم٠ميمػ فمقاَل سمٔم٨م زم٣محلٝم٣مة واحلرىم٥م

ومد فمـ أشمر أديب إٞمام يٌكم ٛمدَم٣م حيدشمٛم٣م ٞم٣مفمدة إدي٤م خيٙمؼ َمٛمٜم٣م ومِم٥م أو ومِمٝمدة أو َمٗم٣ميم٥م-- وفم

وَم٣م أىمثر َم٣م  ـوإَم٣م اَمتٔم٣مو ،همٛمٗمده إَم٣م اٞممماح ،ايمتج٣موب زمٝمٛمف وزمكم ايم٘م٣مسم٤م ىيمٛم٣م َمد
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وٓ فمج٤م دم ذيمؽ هم٣ميم٘مٙمٚم٥م هل فمدة  ،يٚمتٔمض ٞم٣مومد ضمٝم٧م يٛمممح أطمر وزم٣ميمٔم٘مس

دب ٓ هم٣مٕ ،فمٛم٣مس ايمٛمٗمد إديب ايم٘م٣مسم٤م َمثٙمام هل )فمدة ايمٛم٣مومد( إن اجلامل فمٛمٌم َمٜمؿ َمـ

 فمٛم٣مس ايمٗمٌح واجلامل دم يّص وَمٜمٚم٥م ايمٛمٗمد هل سمٗم ،ؼ ذوط اجلاملإٓ إذا ضمٗم ي٘مقن أدزم٣مً 

أي اطمتالل دم حتٗمٝمؼ ايمٛمص إديب يمٔمٛم٣مس اجلامل ئمٛمل فمدم وصمقد  نّ إ -هذا ايمٛمص إديب

 -ٞمص أديب ضمؼ

 قد-ٕن ايمٛمٗمد إديب َمرسمٌط زمقصمقد اجلامل دم ايمٛمص اظمٖمٗم 9وزم٣ميمت٣مرم فمدم وصمقد ٞمٗمد أديب
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 انجبة انضبيٍ
 انفظم انضبنش

 ًؽبئف اننمذ األدثِ ًأىذافو

إذا ىم٣من ايمٛمٗمد إديب أضمد إصمٛم٣مس إدزمٝم٥م ايمتل ٞمُمٟمت دم رضم٣مب إدب، هم١من حمقره 

 أن ي٘مقن يمف وؿم٣مئػ طم٣مص٥م زمف سمتٚمثؾ وـم٣مئػ ايمٛمٗمد الزمدهم ،ودم دراؽمتف يمألدب، إدب

 ٓزمدهم١من حمقره  ،ٞمُمٟمت دم رضم٣مب إدبأهداهمف إذا ىم٣من ايمٛمٗمد أضمد إصمٛم٣مس إدزمٝم٥م ايمتل و

وزم٣مفمت٣ٌمر أن هذا ايمٖمـ  ،وإن ىم٣من ايمُمٔمر حمقره إول ،أن ي٘مقن هذا إدب زمٟمصمٛم٣مؽمف اظمختٙمٖم٥م

َمتٚمٝمزة هل٣م أهداف ونم٣مي٣مت  هم١مٞمف أصٌح همٔم٣ميمٝم٥م ،إديب ومد ٞمام وسمْمقر زمٖمٔمؾ فمقاَمؾ َمتٔمددة

آهتامم  سمقصمٝمف وزمتٖم٣موتإن ايمٛمٗمد سمٖمًغم وسمٗمٝمٝمؿ و :)يٗمقيمقن: يٗمقل حمٚمد َمٛمدور ووـم٣مئػ-

يمت٣مريخ ا وايمٔمٛم٣مي٥م زم١مضمدى هذه ايمقـم٣مئػ ايمثالث يتٚمٝمز َم٣م ٞمًٚمٝمف ايمٝمقم زم٣ميمدراؽم٥م إدزمٝم٥م أو

أن يمٙمٛمٗمد )ويرى ايمدىمتقر فمٌد ايمٛمٌل اصْمٝمػ  ،ٚمٝمف زم٣ميمٛمٗمد إديب زمٚمٔمٛم٣مه ايمٖمٛمليمألدب فمام ٞمً

هم١مهن٣م  ،فمعم ص٣مضمٌٜم٣مَمٜمام ىم٣مٞم٦م اٞمٔم٘م٣مؽم٣مت هذه ايمٖم٣مئدة و ،أو هم٣مئدة اصمتامفمٝم٥م ،وـمٝمٖم٥م اصمتامفمٝم٥م

ٓ يٚم٘مـ أن سم٘مقن همردي٥م- إن ايمٛمٗمد فمٛمدَم٣م يامرس اظمامرؽم٥م احلٗم٥م ايمًٙمٝمٚم٥م يٕمدو ايمٗمٝمؿ فمعم 

 ،ضمًـإو ،ٕٞمف يٚمثؾ ايمٌح٧م فمـ ه٣مَمش إهمّمؾ 9ايم٣ًمَمل َمـ اظمجتٚمعو ايمثٚمكم واجلٙمٝمؾ

 ،وومد همٜمؿ َمٝمخ٣مئٝمؾ ٞمٔمٝمٚم٥م هذه ايمقـمٝمٖم٥م احلٝمقي٥م دم اظمجتٚمع ،إىمثر إٞم٣ًمٞمٝم٥مو ،إصمدىو

ويّمٝمػ ايمدىمتقر فمٌد ايمٛمٌل اصْمٝمػ )إن ايمٛمٗمد إٞمُم٣مء  -"ايمٕمرزم٣مل"أؾم٣مر إيمٝمٜم٣م دم ىمت٣مزمف و

 ،نودًا يمٛمٖمًف إٞمف ي٘مت٤م يمٝمٗمرأه أطمرأطمر همٙمٝمس شمٚم٥م َمـ يزفمؿ أٞمف ي٘مت٤م ٞمٗمإلم  َمقصم٥م

اظمٖمٝمد دم اإلٞمت٣مج و َم٣م ئمتٗمد زمٟمٞمف ايمِمحٝمح وايمًٙمٝمؿ واجلٚمٝمؾ وايم٣ًمَملإلم  ويتحقيمقا زم٣ميمت٣مرم

))حم٣مضات دم سمْمقر وئمتٗمد ايمدىمتقر ضم٣ًمم اخلْمٝم٤م دم ىمت٣مزمف  (دم احلٝم٣مةوَمـ شمؿ  ،إديب

سمٔمريػ ايمٛمٗمد إديب أٞمف )سمتٔمدد ايمٖمٔم٣ميمٝم٣مت ايمتل يتْمٙمٌٜم٣م ايمٛمٗمد  َمـ طمالل ((يبوإدب إور

إن ايمٛمٗمد ٓ ئمتٚمد فمعم ذح ايمٛمِمقص  :يّمٝمػ وم٣مئالً و (ايمتٗمقيؿ , ايمتٔمٙمٝمؾ , إديب ايمممح

سمٛم٣مول ؿمٌٝمٔم٥م إلم  زمؾ سمتٔمدى وـمٝمٖمتف سمٙمؽ ،دة َمـ ىمٙمٚم٥م ٞمٗمدوسمٗمقيٚمٜم٣م ىمام يٖمٜمؿ ايمٛم٣مس فم٣م
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ونمغم ذيمؽ َمـ اظم٣ًمئؾ ايمتل  ،إدب ووـمٝمٖمتف ووصػ إٞمقاع إدزمٝم٥م وٞمُمٟمهت٣م وسمْمقره٣م

ويّمٝمػ ايمدىمتقر ضم٣ًمم  ،أو ايمتِمقر ايمٛمٓمري يمألدب ،سمدطمؾ حت٦م فمٛمقان ٞمٓمري٥م إدب

وصمقد إلم  وإٓ هم٘مٝمػ هنتدي ،نمغم مم٘مٛمكم زمدون ايمت٣مريخ إديبهم٣ميمممح وايمتٗمقيؿ )اخلْمٝم٤م 

وزم٣مظمثؾ يمٝمس َمـ احل٘مٚم٥م ىمت٣مزم٥م سم٣مريخ أديب دون  ،فمالوم٥م ىمؾ َمٛمٜم٣م زم٣مٔطمرو إفمامل إدزمٝم٥م

 ٞمفإشمؿ  ،٣مر إفمامل إدزمٝم٥م وسمِمٛمٝمٖمٜم٣موإٓ هم٘مٝمػ يتؿ اطمتٝم ،وايمتٗمقيؿ َمٛمٜم٨م إلصدار إضم٘م٣مم

أو ايمقفمل  ،ايمّمٚمٛملٓ وصمقد ظمٛمٜم٨م ؽمٙمٝمؿ دم ايمممح أو ايمتٗمقيؿ دون احلد إدٞمك َمـ ايمتِمقر 

يمْمٌٝمٔم٥م إدب( إن احلدي٧م فمـ وـم٣مئػ ايمٛمٗمد ونم٣مي٣مسمف يتْمٙم٤م َمٛم٣م ايم٘مُمػ فمـ ىمؾ فمٚمٙمٝم٥م 

اظمٛمٓمرون يمألدب و ،ايمُمٔمراءو ،وإدزم٣مء ،لامفمٙمامء اجلو ،فمٙمامء ايمٛمٖمسو ،الؽمٖم٥موم٣مم هب٣م ايمٖم

ويٚم٘مـ أن ٞمدرس َمـ طمالل  وْمٙمع ايمٛمٗمد هب٣م-اجمٚمقفم٥م أهداف رئٝم٥ًم إلم  شمؿ ايمقصقلوَمـ 

ضمكم  "يبوسمْمقر إدب إور"ايمدىمتقر ضم٣ًمم اخلْمٝم٤م دم ىمت٣مزمف  يػ ايمذي وؤمفايمتٔمر

)ايمٛمٗمد إديب همٔم٣ميمٝم٥م هم٘مري٥م ذوومٝم٥م سمًتْمٝمع زمقاؽمْمتٜم٣م همٜمؿ اظم٣ًمئؾ إدزمٝم٥م وسمٖمًغم  :وم٣مل

جمٚمقفم٥م إلم  وومد أؾم٣مر ايمٛمٗم٣مد (وإصدار أضم٘م٣مم َمٛم٣مؽم٥ٌم زمُمٟمهن٣م ،إفمامل إدزمٝم٥م وحتٙمٝمٙمٜم٣م

 :وـم٣مئػ يمٙمٛمٗمد وهل

إلـمٜم٣مر ؽم٤ٌم اطمتالف إدب  :وايمتحٙمٝمؾ( ،وايمتٖمًغم ،)ايمممحألًىل0 انٌؽْفخ ا

وإدزم٣مء دم ايمٌٝمئ٥م ايمٔمٌم اجلٛمس ايمٌممي وايمممح وايمتٖمًغم مه٣م اخلْمقة إولم ٓؽمتجالء 

ن سمٖمًغمات ايمٛمٗم٣مد اظمختٙمٖم٥م إو ،طمِم٣مئِمف ايمٖمٛمٝم٥مو إيّم٣مح َمِم٣مدرهنمقاَمض هذا ايمٔمٚمؾ و

 َمٔم٣مينٍ و ٜم٣م زمٚمٖم٣مهٝمؿإشمرائو إدزمٝم٥م سمٙمؽ إفمامليمألفمامل إدزمٝم٥م سمٔمتػم َمُم٣مرىم٥م ومقي٥م دم طمٙمؼ 

 ((ن ؾمٝمئ٣ًم َل ي٠مشمر دم أداب ايمٗمديٚم٥م َمثٙمام أشمرت همٝمٜم٣م ايمثٗم٣مهم٣مت احلديث٥مإصمديدة ))و

 همُمخِمٝم٥م جمٛمقن يمٝمعم يراه٣م زمٔمض ايمٛمٗم٣مد ؾمخِمٝم٥م ؾم٣مب ٞمزيم٦م زمف حمٛم٥م اجلٛمقن يمٔمدم وصقيمف

ٓ سمٗمػ َمٜمٚم٥م ايمتٖمًغم و ،٣مبإفمِمو َم٣م يرنم٤م زمٝمٛمام يراه ٞمٗم٣مد آطمرون زمٟمٞمف ؽمٙمٝمؿ ايمٔمٗمؾإلم 

آجت٣مه٣مت و سمٖمًغم ايمٓمقاهرإلم  زمؾ متتد ،يمألفمامل إدزمٝم٥م فملقفمٛمد اجل٣مٞم٤م اظمقو

وومد ضمدد ، أدب أدي٤م آطمرو واخلِم٣مئص ايمتل يتٚمٝمز هب٣م أدب يمٕم٥م فمـ أدب يمٕم٥م أطمرى

إدزم٣مء و ـمٜم٣مر ؽم٤ٌم اطمتالف إدبإ)هٝمٌقيمٝم٦م( شمالشم٥م فمٛم٣مس سم٣ًمهؿ دم ايمٛم٣مومد ايمٖمرٞمز 

 :هل
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أو  ،ايمِمحراوي٥م ايمتل حتدث ايمٌٝمئ٥م غمات ايمٛمٖمًٝم٥مٟمشمسمٖمًغم ايمت وايمتل سم٣ًمهؿ دم 0انجْئخ - آ

فمقم زمـ اجلٜمؿ ايمذي ومِم٥م ايمُم٣مفمر ايمٌدوي و ،أو ايمزرافمٝم٥م دم ٞمٖمس إدي٤م ،أو ايم٣ًمضمٙمٝم٥م ،اجلٌٙمٝم٥م

 :وذيمؽ فمٛمدَم٣م وم٣مل يمف ،وَمدح اخلٙمٝمٖم٥م َمٔمروهم٥م ،زار زمٕمداد

ــقد ــعم ايم ــ٣مظ فم ــ٤م دم احلٖم ــ٦م ىم٣ميم٘مٙم  أٞم

 

  ومــــــراع اخلْمــــــقبوىمــــــ٣ميمتٝمس دم 

اخلٙمٝمٖم٥م َمـ هذا اظمدح اظمٚمثؾ يمٙمٌٝمئ٥م ايمِمحراوي٥م ؿمٙم٤م َمٗمدم ايمُم٣مفمر َمـ اخلٙمٝمٖم٥م  َمتٔمظا همٙمام 

 :همٙمام ٓٞم٦م ٞمٖمس ايمُم٣مفمر وم٣مل ومِمٝمدسمف اظمُمٜمقرة ايمتل َمْمٙمٔمٜم٣م ،إَمٜم٣ميمف ضمتك ئمت٣مد ضمٝم٣مة احلي

 رـفمٝمـــقن اظمٜمـــ٣م زمـــكم ايمرصـــ٣مهم٥م واجلًـــ

 

 صمٙمٌـ اهلـقى َمــ ضمٝمـ٧م أدري وٓ أدري 

 ،ايمديٛمٝم٥مو ،احلٝم٣مة آومتِم٣مدي٥م يمٛمُم٣مط وئمٛمل ـمٜمقر آداب خمتٙمٖم٥م سمٌٔم٣مً  0شانقظ - ة 

وآداب ايمٔمِمقر  ،همآداب ايمٔمِمقر ايمٗمديٚم٥م ـمٜمرت دم ـمؾ ايمدي٣مٞم٣مت ايمقشمٛمٝم٥م ،آصمتامفمٝم٥مو

 -ايمقؽمْمك ـمٜمرت دم ـمؾ ايمدي٣مٞم٣مت ايمًاموي٥م

 ،ئمٛمل أن يم٘مؾ صمٛمس زمممي طمِم٣مئص َمٔمٝمٛم٥م ممٝمزة سمٓمٜمرو 0اجلنظ انجششُ - ط

 -ب هذا اجلٛمسسمٛمٔم٘مس دم أدو

 :ايمتٔمٙمٝمؾ 0انٌؽْفخ انضبَْخ

( هذا (٣م))إن فمٓمٚم٥م إدب ٓ يٚم٘مـ أن حتدد زم٣مظمٔم٣ميغم إدزمٝم٥م وضمده (ت-س إيمٝمقت)يٗمقل 

وَمٜمٚم٥م ايمٛم٣مومد رزمط ايمتج٣مرب  ،اظمذاه٤م إدزمٝم٥م دم سمٖمًغم إدب أمهٝم٥م ىمٌغمة صمداً  يمٛمُمقء ئمٛمل أن

 ٣ًمن-ضمٝم٣مسمٝم٥م هل٣م صٙم٥م زمتْمقر ايمٖم٘مر فمٛمد اإلٞم إدزمٝم٥م زمٚمٛم٣مه٨م

هم٣مظمٛمٜم٨م إؽمْمقري أزمرز إٞمامط إؽمْمقري٥م اظمت٘مررة دم اإلٞمت٣مج إديب زمٌمف ايمٛمٓمر فمـ 

ضم٣ًمم اخلْمٝم٤م دم ىمت٣مزمف د-وهذا يقضمل يمٛم٣م ىمام يٗمقل  ،ايمُم٘مؾ ايمذي سمتخذه دم ىمؾ زَم٣من وزمٝمئ٥م

زمؾ ايمٔمٗمؾ  ،ٞمت٣مصمٜمؿ ن َم٠ميمٖمل إفمامل إدزمٝم٥م يمٝمًقا وضمدهؿ َمٌدفملإ) يب:وسمْمقر إدب إور

 -(يمٙمجٛمس ايمٌممي يٓمؾ ذي٘م٣ًم نمغم َمٛمٓمقر دم ىمؾ َم٣م سمتٚمخض فمٛمف ومرائحٜمؿ اجلامفمل

وهذا َم٣م يٓمٜمر دم همـ  ،واظمٛمٜم٨م آصمتامفمل ؽم٣مهؿ دم رزمط اإلٞمت٣مج إديب زم٣ميمٓمروف آصمتامفمٝم٥م

ىمجٛمس أديب افمتٚمد همٝمف ايمروائٝمقن فمعم أزمراز ايمتٛم٣مومّم٣مت آصمتامفمٝم٥م ايمتل سمْمٖمق فمعم  ايمرواي٥م

 -٣مت ايم٘مثغم َمـ ؾمخِمٝم٣مت ايمرواي٣متأو ختتٖمل وراء سمٌمهم ،ايمًْمح
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 ،إن ؾمخِمٝم٣مت ومِمص زىمري٣م سم٣مَمر سمٌدو ىمممائح اصمتامفمٝم٥م هل٣م طمِم٣مئِمٜم٣م اظمًتٗمٙم٥م اظمتٚمٝمزة

واظمٛمٜم٨م ايمٛمٖمز ىمًػ أَم٣مَمٛم٣م ؽمٌؾ همٜمؿ فمٚمٙمٝم٥م اخلٙمؼ ايمٖمٛمل وأؽم٣ميمٝم٤م وَمٛم٣مه٨م ايمٗمراء دم سمْمقر 

 -ٞم٣ًمٞمٝم٥موىمُمػ فمـ أفمامق ايمالؾمٔمقر داطمؾ ايمٛمٖمًٝم٥م اإل ،اظمّم٣مَمكم اظمتٚمٝمزة دم ؾمٔمرهؿ

وافمتػم ضمرىم٣مت  ،واظمٛمٜم٨م إطمالومل ومرن زمكم جم٣مل ايمتجرزم٥م إدزمٝم٥م واظمِمغم ايمٕمٝمٌل يمإلٞم٣ًمن

 -ومداراإلٞم٣ًمن َمرزمقؿم٥م زمٚمِم٣مئر سمرؽمٚمٜم٣م إ

وسمرسمٌط هذه ايمقـمٝمٖم٥م زم٣مطمتالف ايمٛمٗم٣مد ضمقل إمهٝم٥م ايمتل جي٤م  :ايمتٗمٝمٝمؿ 0انٌؽْفخ انضبنضخ

ؿ أهنام يُم٘مالن وضمدة َمتامؽم٘م٥م يمٙمٔمٚمؾ رنم ،أو يقيمٝمٜم٣م دارس إدب يم٘مؾ َمـ ايمُم٘مؾ واظمّمٚمقن

- ٓ همٜمؿ وحتٙمٝمؾ وسمٗمٝمٝمؿ هذا إدبإٝمٛمٜمام ىميورة حتٙمٝمٙمٝم٥م يمٝمس وراءه وإن همِمؾ ايمٛمٗم٣مد زم ،إديب

)إن َمّمٚمقن ايمٔمٚمؾ إديب وهدهمف يقصمف  :"إدب وهمٛمقٞمف"َمٛمدور دم ىمت٣مزمف  حمٚمد-يٗمقل د

إن سمٗمٝمٝمؿ أي فمٚمؾ أديب  -(يمِمقرةإدي٤م ٞمحق اطمتٝم٣مر اظم٣ٌمدئ ايمٖمٛمٝم٥م إىمثر َمقاسم٣مة يمرؽمؿ سمٙمؽ ا

وسمّمع هذا  ،جي٤م أن يّمع دم ضم٣ًٌمٞمف اظمٗم٣ميٝمس ايمدومٝمٗم٥م ايمتل حتدد اخلِم٣مئص اظمٔمٛمقي٥م واجلاميمٝم٥م

وومد ٞمت٨م فمـ طمالف ، وحتدد َم٘م٣مٞم٥م إدي٤م زمكم أومراٞمف ،ايمٔمٚمؾ دم َمًتقاه ايمالئؼ زمكم إفمامل

٥م ـمٜمقر َمذاه٤م أدزمٝم٥م ايمٛمٗم٣مد ضمقل ضورة ايمٖمِمؾ زمكم ايمُم٘مؾ واظمّمٚمقن دم ايمٔمٚمٙمٝم٥م ايمٛمٗمدي

هم٣مجلامل يمٝمس نم٣مي٥م  ،وـمٜمقر أٞمِم٣مر َمذه٤م ايمٖمـ يمٙمحٝم٣مة ،وم٣مئٚم٥م فمعم سمٕمٙمٝم٤م ايمُم٘مؾ فمعم اظمّمٚمقن

ذيمؽ وئمٙمؾ ايمٛمٗم٣مد  ،يمٌممي٥م واإلٞم٣ًمٞمٝم٥مزمؾ وؽمٝمٙم٥م دم حتٗمٝمؼ إهداف ا ،دم ذاسمف همح٤ًم

م ذا آهتام( وه())يمق صٝمٕم٦م احلٗمٝمٗم٥م اَمرأة ٕضمٌٜم٣م مجٝمع ايمٛم٣مس :َمًتُمٜمديـ زمٗمقل أهمالؿمقن

يمتٕمٝمغم ٞمٓمرات ايمدارؽمكم يمقـمٝمٖم٥م إدب فمعم هدى اظمٛم٣مه٨م احلديث٥م ايمتل  زم٣مظمّمٚمقن ٞمُمٟم ٞمتٝمج٥م

وزمٝم٣من ومٝمٚمتف  ،وايمتٗمٝمٝمؿ يمٙمٔمٚمؾ إديب َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمٖمٛمٝم٥م ،زمرزت َمـ طمالل ايمٖمٙمًٖم٣مت احلديث٥م

ذيمؽ ٕن ايمذاسمٝم٥م دم سمٗمدير ايمٔمٚمؾ إديب هل أؽم٣مس 9 فمعم ومدر اإلَم٘م٣من "اظمقوقفمٝم٥م "

همٙمٝمس َمـ ايمًٜمؾ فمعم ايمٛم٣مومد أن يتجرد َمـ ذوومف اخل٣مص ايمذي ئمْمل مج٣مًٓ يمٛمٗمده  ،اظمقوقفمٝم٥م

وإٞمام  ،يمئال يْمٕمك فمعم ايمٛمص ـمٙمؿ ايمٛم٣مومد وفمدم َمٛمٜمجٝمتف ايمقاوح٥م 9دون إهاف دم إزمداء ذاسمٝمتف

 -جي٤م أن يتخذ َمـ ذاسمٝمتف سمٙمؽ أؽم٣مؽم٣ًم حل٘مؿ َمقوقفمل

أي دم فم٣مَل إدب ايمذي  :دبسمٔمٝمكم َم٘م٣من ايمٔمٚمؾ إديب دم طمط ؽمغم إ 0انٌؽْفخ انشاثقخ

ودم فم٣مَل  ،دم يمٕمتف طم٣مص٥م ،ايمؼماث إديبإلم  وحتديد َمٗمدار َم٣م أو٣مهمف هذا إدب ،يٛمتٚمل إيمٝمف

 -إدب ىمٙمف زمِمٖم٥م فم٣مَم٥م
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وَمدى سمٟمشمغمه  :حتديد َمدى سمٟمشمر ايمٔمٚمؾ إديب زم٣ميمٌٝمئ٥م ايمتل ـمٜمر همٝمٜم٣مانٌؽْفخ اخلبيغخ0 

وهبذا حُتدد  ،وَم٣م ايمذي أفمْم٣مه٣م ،دي٤م َمـ ايمٌٝمئ٥مهمٚمـ اظمٜمؿ أن ئمرف ايمٛم٣مومد َم٣مذا أطمذ إ ،همٝمٜم٣م

 -فمٌٗمري٥م إدي٤م وإزمدافمف وَمدى اؽمتج٣مزمتف ايمٔم٣مدي٥م يمٙمٌٝمئ٥م

وايمتٔمرف فمعم  :ايمتٔمرف فمعم ؽمامت إدي٤م َمـ طمالل فمٚمٙمف إديب انٌؽْفخ انغبدعخ0

 -طمِم٣مئِمف ايمُمٔمقري٥م وايمتٔمٌغمي٥م وايمٛمٖمًٝم٥م ايمتل سمّم٣مهمرت إلٞمت٣مج أدزمف

وىمُمػ ، وهل رزمط ايمٔمٚمؾ ايمٖمٛمل زم٣ميمؼماث ايمذي يٛمتٚمل إيمٝمف :اظمٗم٣مرٞم٥م انٌؽْفخ انغبثقخ0

ايمؼمىمٝمز فمعم فمٚمٙمٝمتل ايمتحٙمٝمؾ وايمتٖمًغم إلم  وومد صمٛمح ايمٛمٗمد إديب ،َمقؤمف َمـ هذا ايمؼماث

فمـ ٞمٓمري٣مت ايمتٟمويؾ وآؽمتٗم٣ٌمل، همٗمد  ٞمتٝمج٥م ايمتٟمشمغم ايمْم٣منمل يمٙمٌٛمٝمقي٥م وَم٣م دم ضم٘مٚمٜم٣م، همّمالً 

وايمٔمقاَمؾ اظم٠مشمرة  ،ث٣مٞمٝم٥م فمعم فمٚمٙمٝم٣مت ايمتٙمٗمل وَمتٕمغماهت٣مرىمزت إولم فمعم ايمتٖمًغم زمٝمٛمام رىمّزت ايم

همٝمٜم٣م، وىم٣مٞم٦م ايمٛمتٝمج٥م ضمدوث إمه٣مل يمٙمج٣مٞم٤م ايمث٣ميم٧م ايمذي يت٘مقن َمٛمف ايمٛمٗمد إديب دم فمٚمٙمٝم٣مسمف 

فم٣مَمؾ َم٠مشمر إلم  ايمتٖمًغم ايمذي يٚم٘مـ أن يتحقلإلم  اظمتٖم٣مفمٙم٥م اظمت٘م٣مَمٙم٥م ايمتل ي٠مدي همٝمٜم٣م ايمتحٙمٝمؾ

يمٛمٓمر همٝمف، أو ي٘مقن ٞمتٝمج٥م َم٣ٌمذة يمف- وسمرسم٤م فمعم ذيمؽ إنمٖم٣مل إفم٣مدة اإلم  دم ايمتحٙمٝمؾ، ومد يدهمع

نمغمه َمـ ٞم٣مضمٝم٥م إلم  فمٛمٌم ايمتٗمٝمٝمؿ ايمذي حيدد ومٝمٚم٥م ايمٔمٚمؾ إديب دم ذاسمف َمـ ٞم٣مضمٝم٥م، وزم٣ميمٗمٝم٣مس

دم ٞمقع َمـ همقى ايمٗمٝمؿ إدزمٝم٥م، واطمتالؿمٜم٣م زمٗمٝمؿ نمغم  وىم٣من إنمٖم٣مل فمٛمٌم ايمتٗمٝمٝمؿ فم٣مَمالً  ،أطمرى

َمـ َمقاصمٜم٥م ايمٔمٚمؾ  وزمدًٓ  ،َمـ ايمٛمٗم٣مد اؽمتًٜمٙمقا إَمر ن فمدداً أدزمٝم٥م دم أضمٝم٣من ىمثغمة- ويٌدو أ

وص٣مضمٌف زمٗمٝمٚم٥م ايمٔمٚمؾ ايمتل ٓ سمٛمٖمِمؾ فمـ حتٙمٝمٙمف وسمٖمًغمه، سمؿ ايمً٘مقت فمعم احل٘مؿ زم٣ميمٗمٝمٚم٥م 

َمـ أصح٣مب إفمامل ايمّمٔمٝمٖم٥م-  يمٕمّم٥ٌم هذا إدي٤م أو ذاك، أو ضمرصم٣مً  يمٙمًالَم٥م، وجتٛم٣ٌمً  إيث٣مراً 

وايمٗم٣مرئ  ،زمكم اظمٌدع ٛم٣مومد فمـ دوره اهل٣مم دم أن ي٘مقن ضم٘مامً وىم٣مٞم٦م هذه ايمٛمتٝمج٥م زمٚمث٣مزم٥م ختؾ َمـ ايم

يمٙمٗم٣مرئ فمعم ايمتٚمٝمٝمز زمكم إصٝمؾ وايمزائػ َمـ ٞم٣مضمٝم٥م َمٗم٣مزمٙم٥م- وىم٣من ذيمؽ ئمٛمل  َمـ ٞم٣مضمٝم٥م، وفمقٞم٣مً 

ختٙمٝم٣م َمـ ايمٛمٗمد فمـ أصؾ َمٔمٛم٣مه ايمٙمٕمقي، ضمكم اؾمتؼ ايمٛمٗمد َمـ ىمُمػ ايمٔمٚمٙم٥م ايمزائٖم٥م َمـ 

 ”وسمٛمٗم٣مد ايمِمٝم٣مريػ“إصؾ آؾمتٗم٣مومل يمٙمٛمٗمد ايمِمحٝمح٥م، وومد وصٙم٦م اظمٔم٣مصمؿ ايمٙمٕمقي٥م زمكم 

 سمُمٌٝمٜم٣م يمٙمٛم٣مومد زمٚمـ يٚمٝمز ايمٔمٚمٙم٥م ايمًٙمٝمٚم٥م ايمِمحٝمح٥م فمـ ايمٔمٚمٙم٥م ايمرديئ٥م-

اطمتالط ايمٗمٝمؿ دم احلٝم٣مة ىمٙمٜم٣م، همٗمد ىم٣من َمـ ايمْمٌٝمٔمل أن إلم  وٕن أضمقايمٛم٣م إدزمٝم٥م ومد وصٙم٦م

إفمامل نمغم إصٝمٙم٥م، وومد و ،ئم٣ميم٨م ايمٛمٗمد ومِمقره اظمتٚمثؾ دم ايمتٚمٝمٝمز زمكم إفمامل إدزمٝم٥م إصٝمٙم٥م

 -هذا ايمتٚمٝمٝمز َمع ؾمٝمقع إدب ايمًقومل ايمرطمٝمصإلم  زادت احل٣مصم٥م
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إذا ىم٣مٞم٦م هٛم٣ميمؽ صٖم٥م َمُمؼمىم٥م زمكم ؽم٣مئر إزمح٣مث ايمٛمٗمدي٥م، هم١مهن٣م سمتجعم دم وومقهمٜم٣م فمعم 

زمكم ٞم٣مومد  , َمثالً  ,ايمذي جئمٙمٛم٣م ٞمٖمرق  ءهم١من حم٣مويم٥م ووع اظمٛم٣مه٨م هق ايمًم َمٛمٜم٨م َمٔمكم- وَمـ شمؿ،

، احلٝمز ايمرئٝمز ايمذي يٛمْمٙمؼ َمٛمف ىمؾ سمٟمَمؾ ضمقل ءوومٌؾ ىمؾ ر أن اظمٛمٜم٨م هق، أوًٓ  وآطمر- ذيمؽ

وَمٗمقٓت هم٘مري٥م داَمٕم٥م  ،ومٝمٚم٥م اظمٔمرهم٥م- وهذا َم٣م جئمؾ آجت٣مه احل٣مرم يمٙمٛمٗمد يٛمْمقي فمعم َم٠مذات

سم٘مُمػ فمـ ازمت٘م٣مرات وَم٘متُمٖم٣مت فمٙمٚمٝم٥م حتدد ايمٓمروف اظمالئٚم٥م يمٙمٚمٛمْمؼ واإلزمداع، وسمٛمغم 

٣ميض أٞمٖمًٜمؿ فمـ ؿمريؼ ايمتٟمىمٝمد فمعم أن َم٣م سمٌٗمك َمـ أفمامهلؿ ٓ يتج٣موز زمٔمض ايمًٌٝمؾ أَم٣مم ٞمٗم٣مد اظم

 وايمتِمقرات ايمتل ضم٣مويم٦م أن سمْمرح ٞمٖمًٜم٣م ىمٚمٛمٜم٨م- ،اظمٗمؼمضم٣مت

 ،وسمٔمتػم هذه ايمقـمٝمٖم٥م َمـ أهؿ ايمقـم٣مئػ قصمٝمف إدب وإدزم٣مء:سم انٌؽْفخ انضبينخ0

َمـ ايمتقصمٝمف  ٚمـ ٞمقفم٣مً ٝمٝمؿ سمتّمهم٣ميمتٖمًغم وايمتٔمٙمٝمؾ وايمتٗم ،وأىمثره٣م ضم٣ًمؽمٝم٥م دم فمٚمٙمٝم٥م ايمٛمٗمد إديب

يمٗمد ـمٜمرت فمػم إزَمٛم٥م ٞمٓمرات ٞمٗمدي٥م  ،يمٙمٚمقاه٤م ٝمٛمام ئمتػمه٣م ايمٌٔمض أطمر سمٗمٝمٝمداً يمألدزم٣مء زم

( ؽم٣مرسمر)أؽمًٜم٣م يمٛم٣م  هم٣ميمقصمقدي٥م اطمتط ،وم٣مَم٦م زمتقصمٝمف إدزم٣مء ٞمحق اجت٣مه٣مت أدزمٝم٥م صمديدة

٣مهؿ دم ٘مالؽمٝم٘مٝم٥م ؽموايم( همٝم٘متقر هٝمجق)وايمروَم٣مٞمًٝم٥م وصمٜمٜم٣م ( زمريتقن)وايمني٣ميمٝم٥م أذع آهم٣مومٜم٣م 

إن حم٣مرزم٥م ايمٛمٗم٣مد َمٛم٣مه٨م ايمًْمحٝم٥م وآٞمحالل واهلروب واإلنمراق دم ايمُم٘مٙمٝم٥م  (-زمقايمق)ٞمُمٟمهت٣م 

أن يمٙمٛمٗم٣مد  9سمٌٛمل أهداف إٞم٣ًمٞمٝم٥م واصمتامفمٝم٥م وطمٙمٗمٝم٥م هق ٞمقع َمـ ايمتقصمٝمف ذيمؽإلم  وايمدفمقة

دم دروب ىم٣ميمٛمجقم اظمّمٝمئ٥م  ىم٣مٞمقا أٞمٖمًٜمؿ وهؿ إن صدومقا َمع ،دورهؿ دم سمقصمٝمف َمًغمة إدب

 -إدزم٣مء
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 انجبة انضبيٍ
 انفظم انشاثـ

 أٌَاؿ اننمذ األدثِ

 ُاننمذ اجلًبيل ًانزأصش -أ

وٓ ئمتٚمد فمعم ، وئمتٚمد فمعم ايمتجرزم٥م ايمُمخِمٝم٥م، وهق ايمذي يٗمقم فمعم ايمذوق اخل٣مص

وئمده أؽم٣مؽم٣ًم خلٙمقد  ،ٞمف يرىمز فمعم مج٣مل ايمِمٝم٣منم٥مٕ 9ويًٚمك هذا ايمٛمٗمد مج٣ميمٝم٣مً ، اظمٛمٜم٨م اظمقوقفمل

وٓؽمٝمام دم ايمُمٔمر ايمذي ومد خيٙمق َمـ اظمٔم٣مين  ،ويٕمٙمٌف فمعم اظمّمٚمقن، ؾ إديب ىمام أؽمٙمٖمٛم٣مايمٔمٚم

أَم٣م ايمٖمٛمقن إدزمٝم٥م ، وفمعم جمرد ايمتِمقير ايمٖمٛمل ،ويٗمتٌم فمعم اإلحي٣مء زمح٣مٓت ٞمٖمًٝم٥م ،ايمدومٝمٗم٥م

َمـ أن حتٚمؾ َمّمٚمقٞم٣ًم أو جترزم٥م زمممي٥م وايمٛم٣مومد ٓ يًتْمٝمع أن  الزمدإطمرى ىم٣ميمٗمِم٥م واظمنضمٝم٥م هم

ويتٔمرض هذا اظمٛمٜم٨م  ،ؿ فمعم ؾم٘مٙمٜم٣م وضمده زمٚمٔمزل فمـ ذيمؽ اظمّمٚمقن أو سمٙمؽ ايمتجرزم٥محي٘م

اجلامرم يمتجريح ؾمديد همٜمق ضمكم جئمؾ مج٣مل ايمُم٘مؾ وضمدة َمٗمٝم٣مؽم٣مً جلقدة إدب إٞمام يٖمرغ 

اظمذه٤م ايمذي وهق  (َمذه٤م )ايمٖمـ يمٙمٖمـإلم  وئمقد زمف ،ويٖمِمٙمف فمـ اظمجتٚمع ،إدب َمـ حمتقاه

وٓ يًٟمل زمٔمد ذيمؽ فمـ َمّمٚمقن إدب  ،مج٣مل ايمُم٘مؾ :املاجل ليرى أن نم٣مي٥م إدب ه

هم٘مؾ َم٣م دم احلٝم٣مة يِمح دم ٞمٓمر هذا  ،فأو اٞمحْم٣مؿم فورومٝم ه،وصحتف أو هم٣ًمد ،وارسم٣ٌمؿمف ،وأهداهمف

وأدب  ،ويمٝمس هٛم٣مك أدب أطمالومل ،اظمذه٤م أن ي٘مقن َمقوقفم٣ًم يمألدب إذا صٝمغ صٝم٣منم٥م مجٝمٙم٥م

ويًٚمك هذا ايمٛمٗمد سمٟمشمري٣ًم أيّم٣ًم، أوًٓ ٕن  ،ؾوإٞمام هٛم٣مك أدب مجٝمؾ وأدب نمغم مجٝم ،نمغم أطمالومل

إدراىمٜم٣م اإلضم٣ًمس زمٚمقاؿمـ اجلامل دم إدب وإلم  ايمتٟمشمر أو ايمذوق ايمُمخيص همٝمف هق ايمًٌٝمؾ

ايم٘م٣مسم٤م ايمذي حيٙمٙمف ايم٘مثغم َمـ سمٟمشمراسمف ايمٔم٣مؿمٖمٝم٥م إلم  ن ايمٛم٣مومد يّمٝمػواحل٘مؿ فمٙمٝمٜم٣م، وشم٣مٞمٝم٣ًم ٕ

٣من أن ٞمحس وٞمٖم٘مر وٞمٔمػم زمٚمٛم٣مؽم٥ٌم ىمت٣مب : ؽمٝمّ نزمحٝم٧م خيٙمٗمف طمٙمٗم٣ًم صمديدًا إذ ،ٖمٛمٝم٥موايمٖم٘مري٥م وايم

وذيمؽ واوح دم ايمٛمامذج ايمٌممي٥م وايمٛمٖم٣مد َي٣ممجقن هذا اظمٛمٜم٨م  ،أو َمٛم٣مؽم٥ٌم ضم٣مدشم٥م أو إٞم٣ًمن

ومه٣م َمّمٙمالن َمتٗمٙم٣ٌمن َمتحقٓن سمٌٔم٣ًم  ،ضم٣ًمس ايمٖمرديكميمتٟمشمري أيّم٣مً ٓفمتامده ايمذوق واإلا

َمـ ايمٛم٣مومد أن ئمْمٝمف اٞمْم٣ٌمفم٣مسمف وسمٟمشمراسمف  شمؿ إن ايمٗم٣مرئ ٓ يٛمتٓمر ،زمؾ حل٣مٓهتؿ ايمٛمٖمًٝم٥م ،يمألهمراد

زمٚمٗمدار َم٣م يٛمتٓمر َمٛمف أن يٗمدم صقرة واوح٥م صحٝمح٥م دومٝمٗم٥م فمـ ايمٔمٚمؾ إديب سم٣ًمفمده فمعم 
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ويٕمٙمٌف فمعم  ،وئمده أؽم٣مؽم٣ًم خلٙمقد ايمٔمٚمؾ إديب ،يرىمز فمعم مج٣مل ايمِمٝم٣منم٥مو ،ايمٖمٜمؿ وايمذوق

 -وئمتٚمد ايمذوق ايمذايت دم َمٔمرهم٥م َمقاؿمـ اجلامل ،اظمّمٚمقن

 ننمذ ادلٌضٌفِا - ة

ىمْمريٗم٥م ، ئمتٚمد فمٙمٝمٜم٣م دم احل٘مؿ أصقل َمرفمٝم٥م وومقافمد فمٗمٙمٝم٥م َمٗمررةإلم  وهق ايمذي يرىمـ

إن إصؾ دم ىمؾ ٞمٗمد  :ايمٛمٗمد اظمقوقفمل هق ايمٛمٗمد ايمذي يٗمقلو، "ٞمٗمد ايمُمٔمر" داَم٥م دم ىمت٣مزمفومُ 

ويمٝمس  ،يأو حت٘مؿ همرد، جم٣مًٓ يمذوق ؾمخيص هق سمْمٌٝمؼ أصقل َمرفمٝم٥م وومقافمد فمٗمٙمٝم٥م ٓ سمؼمك

 ،وايمٔمػمة زم٣مؽمتخدام هذه ايمٗمقافمد، آيمٝم٣مً  ٣مً ٗمٝمك ايمٛمٗمد اظمقوقفمل، أن سمْمٌؼ هذه ايمٗمقافمد سمْمٌَمٔمٛم

 ،وه٘مذا يدطمؾ ايمٔمٛمٌم ايمُمخيص دم ايمٛمٗمد اظمًٚمك اظمقوقفمل ،وهٛم٣م سمٓمٜمر اظمٗمدرة ايمُمخِمٝم٥م

 -َمٛمف يمدفمؿ ايمذوق ي٘مقن اجل٣مٞم٤م اظمقوقفمل دم ايمٛمٗمد ايمذايت ٓزمدىمام أن ايمٔمٛمٌم ايمٔمٗمقم ايمذي 

ويم٘مٛمف حي٣مول أن يٛمحل زمٔمد  ،َمٛمٜم٣م ٓزمديٌدأ زم٣ميمتٟمشمر وايمتذوق وهل َمرضمٙم٥م أؽم٣مؽمٝم٥م همٜمذا ايمٛمٗمد 

 ،ذيمؽ ايمٔمٛمٌم ايمذايت َم٣م أَم٘مـ يمٝمٕمٙم٤م ايمٔمٛمٌم ايمٔمٗمقم اظمقوقفمل دم ايمتٔمٙمٝمؿ وايمتٗمقيؿ وايمتٖمًغم

وَمع افمتامد هذا ايمٛمقع َمـ ايمٛمٗمد فمعم آؽمتٗمِم٣مء  ،ودم ؿمريٗم٥م ايمٔمرض ودم إؽمٙمقب ايمٙمٖمٓمل

ذر دم إؿمالومٜم٣م إٓ أن هذا آفمتامد ٓ يٚم٘مـ أن يٙمٕمل دم إضم٘م٣مم واحل ٓسمزان وآومتِم٣مدوا

إلم  أن سمتًٙمؾ ٓزمدآصمتامفمٝم٥م ايمتل ؾمخِمٝم٥م ايمٛم٣مومد، هم٣ميمٛم٣مومد إٞم٣ًمن يمف َمثٙمف اجلاميمٝم٥م واإلٞم٣ًمٞمٝم٥م و

 -أضم٘م٣مَمف وسمٖمًغماسمف َمٜمام سمٕمٙمػ ٞمٗمده زمٕمالف اظمقوقفمٝم٥م وايمتجرد

 ادلزىيب اننمذ - ط
ويًتخدم  ،وهق ايمٛمٗمد ايمذي يٗمقم فمعم إهم٘م٣مر آؾمؼماىمٝم٥م ايمٛمٗمد ايمقاومٔمل آؾمؼماىمل:

وىمٙمٚم٥م )إيديقيمقصمٝم٥م( سمٔمٛمل جمٚمقع إهم٘م٣مر  ،َمٛمٜمجٜم٣م ايمٖم٘مري وايمٖمٛمل يمٙمٛمٓمر دم إدب

)وهق  :يديقيمقصمل زمٗمقيمفف َمٛمدور ايمٛمٗمد اإلٔمرّ وي ،ىمام سمٔمٛمل اظمٛمٜم٨م ايمٖم٘مري وايمٛمٓمري ،واظمُم٣مفمر

 ،ويِمدر ايمٛم٣مومد دم ٞمٗمده فمـ فمٗمٝمدة ،دب وايمٖمـيٗمقم فمعم َمٛمٜم٨م حمدد وـمٝمٖمتف اصمتامفمٝم٥م حمددة يمأل

 اً ويٚم٘مـ أن ٞمٔمد هذا ايمٛمٗمد اَمتداد (أو فمعم إصح فمـ هذا اظمٛمٜم٨م ايمٖم٘مري وايمٖمٛمل ايمذي يٗمتٛمع زمف

أن ايمٛمٗمد اإليديقيمقصمل ي٘مُمػ فمـ سمٟمشمر  :وايمٖمرق زمٝمٛمٜمام هق ،يمف وسمْمقيراً  ،ليمٙمٛمٗمد اظمقوقفم

همال ي٘م٣مد  ،أَم٣م دم جم٣مل ايمتْمٌٝمؼ، تقصمٝمف ايمٛمٓمريوٓؽمٝمام دم جم٣مل ايم ،ايمٛم٣مومد زم٣ميمتٖم٘مغم آؾمؼماىمل

وومد وصػ َمٛمدور آسمِم٣مل وايمتُم٣مزمف زمكم َمراضمٙمف ايمٛمٗمدي٥م  ،يتخذ ؿم٣مزمٔم٣ًم َمتٚمٝمزًا ىمؾ ايمتٚمٝمز

 :ايمثالث همٗم٣مل
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ويم٘مـ اظمًٟميم٥م أصٌح٦م َمقازٞم٥م زمكم  ،)ضم٣مهمٓم٦م فمعم ايمٗمٝمؿ اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمٔم٣مَم٥م وايمٗمٝمؿ اجلاميمٝم٥م

 -يمقي٥م دم ايمتٗمٝمٝمؿ(وأضمٝم٣مٞم٣ًم أفمْمل اظمّمٚمقن أو ،خمتٙمػ ايمٗمٝمؿ

 ًؽبئف اننمذ ادلزىيب0
 0انزفغري - 5

وطمِم٣مئِمٜم٣م ايمٖمٛمٝم٥م  ،أي سمٖمًغم ايمٓم٣مهرات وإفمامل إدزمٝم٥م وإيّم٣مح َمِم٣مدره٣م وأهداهمٜم٣م

ودم هذه ايمقـمٝمٖم٥م ئمد ايمٛمٗمد فمٚمٙمٝم٥م  ،وإدراك َمراَمٝمٜم٣م ايمٗمري٥ٌم ،َم٣ًمفمدة يمٔم٣مَم٥م ايمٗمراء فمعم همٜمٚمٜم٣م

وإن َل سم٘مـ  ،صمديدة َل ختْمر يمٙمٚم٠ميمػ فمعم زم٣مل ٝمامً ايمٔمٚمؾ إديب أو ايمٖمٛمل ومإلم  طمالوم٥م ومد سمّمٝمػ

 -َمٗمحٚم٥م فمٙمٝمف

 0انزمٌّى - 3
وأٞمف وإن  ،ؿ ايمٔمٚمؾ إديب دم َمّمٚمقٞمف وؾم٘مٙمفيسمٗمق :ايمقـمٝمٖم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م يمٙمٛمٗمد اإليديقيمقصمل هل

 ،أطمر فمعم ويٛمٔم٘مس ىمؾ ،ي٘مـ اظمّمٚمقن وايمُم٘مؾ ي٘مقٞم٣من دم ايمٔمٚمؾ إديب وضمدة َمتامؽم٘م٥م

ىمثغمة إٓ أن ايمٔمٚمٙمٝم٥م ايمٛمٗمدي٥م سمٖمِمؾ زمٝمٛمٜمام ىميورة َمـ ضورات وي٠مشمر همٝمف وحيدده أضمٝم٣مٞم٣ًم 

ووصمٜم٣مت ايمٛمٓمر ايمتل  ،ويمتٗمقيؿ اظمّمٚمقن يٛمٓمر ايمٛم٣مومد دم ايمتج٣مرب إدزمٝم٥م وَمِم٣مدره٣م، ايمتحٙمٝمؾ

همٜمذا اظمٛمٜم٨م يرى أن إدب وايمٖمـ َل يٌٗمٝم٣م  ،وإهداف ايمتل ئًمقن إيمٝمٜم٣م ،يِمٌٜم٣م ايم٘مت٣مب همٝمٜم٣م

دي٤م جي٤م أٓ وأن إ ،ة وَمُم٘مالهت٣م وومّم٣مي٣مه٣م وَمٔم٣مرىمٜم٣مأو هروب َمـ احلٝم٣م، جمرد سمًٙمٝم٥م

 -أو َمٜمرج ممًقخ ،أو صم٣ٌمن أو ؽمٙمٌل زم٣مك ،ئـ ؿمٖمٝمقم أو ؾم٣مذ٣مئمٝمش دم اظمجتٚمع ىم٘م

وهق فمٛمدَم٣م ئمرض يمٙمٚمِم٣مدر ايمتل يًتٗمل َمٛمٜم٣م إدي٤م َمقوقفم٣مسمف ومد يٖمّمؾ ايمتجرزم٥م 

سة سمُمٕمؾ إدي٤م أو وزمخ٣مص٥م إذا َل سمِمٙمح وفم٣مء ظمُم٘مٙم٥م َمٔم٣م ،احلٝم٥م فمعم ايمتجرزم٥م ايمت٣مرخيٝم٥م

زمؾ  ،زم٣ميمٛمٓمر دم اظمقوقع ٖملت٘مايمراهٛم٥م وايمٛمٗمد اإليديقيمقصمل ٓ يسمُمٕمؾ جمتٚمٔمف وإٞم٣ًمٞمٝمتف 

هم٣مظمقوقع ، َم٣م يٖمرنمف همٝمف إدي٤م ايمٖمٛم٣من َمـ أهم٘م٣مر وأضم٣مؽمٝمسإلم  اظمّمٚمقن أيإلم  يتج٣موزه

 ام إلمسمٌٔم٣ًم ٓطمتالف ٞمٓمرة ىمؾ َمٛمٜمايمقاضمد ومد ي٘مت٤م همٝمف أدي٣ٌمن خمتٙمٖم٣من َمٖمٜمقَمكم َمتٛم٣مومّمكم 

ويرى اظمٛمٜم٨م اإليديقيمقصمل زمحؼ أن َم٣م ىم٣من يًٚمك دم أواطمر ايمٗمرن اظم٣ميض  ،ؿمريٗم٥م َمٔم٣مجلتف يمف

َل يٌؼ يمف َم٘م٣من دم فمٌمٞم٣م احل٣مض ايمذي سمِمْمرع همٝمف َمٔم٣مرك احلٝم٣مة وهمٙمًٖم٣مهت٣م  -زم٣ميمٖمـ يمٙمٖمـ

اظمتٛم٣مومّم٥م وأن إدب وايمٖمـ ومد أصٌح٣م يمٙمحٝم٣مة ويمتْمقيره٣م ايمدائؿ ٞمحق َم٣م هق أهمّمؾ وأىمثر 
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ويرى ايمٛمٗمد اإلديقيمقصمل ىمذيمؽ أٞمف ومد أصٌح َمـ اظمٚم٘مـ أن يٓمؾ إدب وايمٖمـ  ،يمٙمٌمم ؽمٔم٣مدة

إلم  همٗمد اٞمٗم٢م ايمزَمـ ايمذي ىم٣من يٛمٓمر همٝمف -وم٣مئديـ هل٣م زمؾ جي٤م أن يِمٌح٣م ،جمرد صدى يمٙمحٝم٣مة

أو  ،أو اظمٛمْمقيكم فمعم أٞمٖمًٜمؿ ،إدزم٣مء وايمٖمٛم٣مٞمكم فمعم أهنؿ ؿم٣مئٖم٥م َمـ ايمٖمرديكم أزمٗمكم ايمُمذاذ

وضم٣من  ،أو ايم٣ٌمىمكم يمّمٝم٣مفمٜمؿ وطمٝم٥ٌم آَم٣مهلؿ دم احلٝم٣مة ،آَم٣مهلؿ اخل٣مص٥مو ٕضمالَمٜمؿ اظمجؼميـ

ايمٖمٛم٣مٞمقن زمٚمٔم٣مرك ؾمٔمقهبؿ وومّم٣مي٣م فمٌمهؿ وَمِمغم اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ىمٙمٜم٣م و احلكم يم٘مل يٙمتزم إدزم٣مء

هذا ايمٛمص ايمذي ىمتٌف َمٛمدور يٓمٜمر زمجالء أن َمٗم٣ميٝمس سمٗمقيؿ إدب اظمٙمتزم وإدب اهل٣مدف 

 وَمٖم٣مهٝمؿ ايمقاومٔمٝم٥م ،ىمػمت ومٝمٚمتف أو واومٔمٝم٣مً  ،أو َمٙمزَم٣مً  ،ام ىم٣من إدب ه٣مدهم٣مً هم٘مٙم -أؽم٣مؽمٝم٥م دم ايمٛمٗمد

هم٣مٕدب ايمقاومٔمل َمـ ايمذي ، آيمتزام وإدب اهل٣مدف أصٌح٦م َمؼمادهم٥م أو َمتٗم٣مرزم٥م دم اظمٔمٛمكو

وي٠مَمـ زمٗمدرة اإلٞم٣ًمن دم ايمتٕمٙم٤م فمعم  ،يتخذ َمّمٚمقٞمف َمـ ضمٝم٣مة فم٣مَم٥م ايمُمٔم٤م وَمُم٘مالسمف

وإٞمام هق ضمدث فم٣مرض ويمدسمف ـمروف احلٝم٣مة وأٞمامط  ،دم اإلٞم٣ًمنٕن ايممم يمٝمس أصٝماًل  9ايممم

دي٤م جي٤م فمٙمٝمف أَم٣م إدب اظمٙمتزم أو آيمتزام همٜمق اصْمالح ئمٛمل أن إ -ايمؼمىمٝم٤م آصمتامفمل

 دم َمزيد َمـ ايمتٗمدم ىم٣مَمٙم٥م إزاء ومّم٣مي٣م اإلٞم٣ًمن واظمجتٚمع وايمٔمٌم أَمالً  ٥مآيمتزام زمٚم٠ًمويمٝم

 سمْمقير اظمجتٚمعإلم  وهق ؽمٔمل ،إدب اهل٣مدف ظمٖمٜمقمَمـ هذا ا ٣مً وومريٌ ،ايمرطم٣مءو ايمًٔم٣مدةو

 -َم٣م أَم٘مـ ايمقصقل ايمٝمف احلٝم٣مة ٞمحق هدف أو أهداف أىمثر سمٗمدَم٣مً و

 0انزٌعْو - 2
 ،هل سمقصمٝمف إدزم٣مء وايمٖمٛم٣مٞمكم دم نمغم سمٔمًػ وٓ إَمالء ايمقـمٝمٖم٥م ايمث٣ميمث٥م يمٙمٛمٗمد اإليديقيمقصمل

يٛمتٓمروٞمف َمـ إدزم٣مء  وَم٣م ،ويم٘مـ دم ضمدود ايمتٌِمغم زمٗمٝمؿ ايمٔمٌم وضم٣مصم٣مت ايمٌمم وَمْم٣ميمٌٜمؿ

 ومّمٝمتكم:إلم  ودم جم٣مل ايمتقصمٝمف ٞمُمغم ،وايمٖمٛم٣مٞمكم

همٜمق إَم٣م أن ي٠مىمد وزمٔمٚمؼ اظمٖم٣مهٝمؿ ايمتل  ،ن يمألدب وـمٝمٖم٥م اصمتامفمٝم٥مإ 0ًؽْفخ األدة - 5

ودم ىمٙمت٣م احل٣ميمتكم يٛمٌع إدب َمـ  ،وإَم٣م أن ي٘مقن أداة ومٝم٣مدة وسمقفمٝم٥م وحتّمٝمض ،سمٌٛم٣مه٣م اظمجتٚمع

شمؿ يِمقنمٜم٣م صٝم٣منم٥م همٛمٝم٥م حمرىم٥م يمٙمقفمل وايمقصمدان وَم٣ًمفمدة فمعم  ،ٛمفايمقاومع ويًتٚمد َم٣مدسمف َم

ويم٘مٛمف يمٝمس  ،إن إدب اٞمٔم٘م٣مس يمقاومع احلٝم٣مة وسمْمقره٣م :ويٗمقل َمٛمدور ،ايمتْمقر وايمتٗمدم

احلٝم٣مة يمٝمح٧م طمْم٣مه٣م ويدهمٔمٜم٣م ٞمحق َمزيد إلم  زمؾ اٞمٔم٘م٣مؽم٣مً إجي٣مزمٝم٣ًم همٜمق يرسمد شم٣مٞمٝم٥م ،اٞمٔم٘م٣مؽم٣ًم ؽمٙمٌٝم٣مً 

وهذا هق اظمٖمٜمقم اجلدرم  ،شمؿ ئمْمٝمٜم٣م أىمثر مم٣م أطمذ ،َمـ احلٝم٣مة وزمذيمؽ يٟمطمذ ،َمـ ايمتْمقر وايمتٗمدم
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إدب همٜمق جئمؾ ايمٖم٘مر ومقة همٔم٣ميم٥م ٞمحق ايمتْمقر إلم  يمٙمٖمٙمًٖم٥م آؾمؼماىمٝم٥م زم٣ميمٛم٥ًٌم ()ايمدي٣ميم٘متٝم٘مل

وٓ سمتخذ ايمٖمٛمقن إدزمٝم٥م ؿم٣مزمٔم٣ًم واضمدًا دم أدائٜم٣م  ،وايمتٗمدم ٓ جمرد اٞمٔم٘م٣مس آرم يمذيمؽ ايمتْمقر

ايمٗمِم٥م واظمنضمٝم٥م يًٙمؽ دم رأي َمٛمدور َمًٙمؽ ايمقاومٔمٝم٥م ايمٛمٗمدي٥م أي  همٟمدب ،يمدوره٣م آصمتامفمل

أَم٣م ايمُمٔمر  ،وهذا ايمٛمٗمد ي٧ٌم ايمقفمل ايمٖم٣مؽمد ويّمع مخغمة ايمثقرة دم ايمٛمٖمقس ،ٞمٗمد ايمقاومع ايمٖم٣مؽمد

 -همٜمق دم إنمٙم٤م ايمذي ئمٙمـ ايمثقرة ساضم٥م

ٔمل ن يمٙمٛمٗمد اإليديقيمقصمل وـمٝمٖم٥م سمقصمٝمف إدزم٣مء ٞمحق إدب ايمقاومإ ؽشّخ األدّت - 3

وهذا ايمتقصمٝمف يٙمٗمل َمٔم٣مرو٥م َمـ إدزم٣مء ايمذيـ يرون دم حم٣مويم٥م سمقصمٝمف  ،اهل٣مدف ايمٗم٣مئد اظمٙمتزم

 ،أو همٛمٝم٥م َمٔمٝمٛم٥م افمتداء فمعم ضمريتٜمؿ وسمٔمقيٗم٣مً ٓٞمْمالق ؿم٣موم٣مهتؿ ،ايمٛمٗمد وايمٛمٗم٣مد هلؿ وصمٜم٥م إٞم٣ًمٞمٝم٥م

زمحري٥م  وضمري٥م ايمٖمٛم٣من َمرسمٌْم٥م ،ويرد َمٛمدور فمعم ذيمؽ همٝمٔمكم أن يمٙمحري٥م َمٔمٛمك حمًقؽم٣ًم سم٣مرخيٝم٣مً 

ويمٝمس َمـ احلري٥م دم رء ايمؼموي٨م دم هذه ايمٖمؼمات ايمٗم٣مؽمٝم٥م َمـ ضمٝم٣مة ايمقؿمـ  ،وؿمٛمف وأَمتف

ويم٘مـ دم ايمقوم٦م ٞمٖمًف يمٝمس َمـ  ،ظمذاه٤م ايمٖمـ يمٙمٖمـ ايمروَم٣مٞمًٝم٥م اهل٣مرزم٥م وآٞمحالل دم إدب

 دفم٣مي٥م ؽمٝم٣مؽمٝم٥م-إلم  حيقل أدزمف زم٣مؽمؿ ايمتقصمٝمف ٞم٘م٦ٌم ذاسمٝم٥م إدي٤م ىمٌت٣مً أن ايمٖمـ دم رء 

 ذ االفزمبد0ُاننم -د 
وهق حيٚمؾ دم ؿمٝم٣مسمف َمٔمٛمك  ،ايمٛم٣مومد وهق ايمٛمٗمد ايمذي سمتح٘مؿ همٝمف فمٗم٣مئد وآراء طم٣مص٥م فمٛمد

حتّرر ايمٛم٣مومد دم ٞمٗمده َمـ آرائف وَمٔمتٗمداسمف ايمُمخِمٝم٥م ىم٣من  وىمٙمام ،ٞمزفم٥م طم٣مص٥مإلم  ايمتٔمِم٤م واظمٝمؾ

وآرائف ذط  يمٛم٣مومد َمـ هقاها إذ أن جتّرد9 يمٙمحٗمٝمٗم٥م وحتري٣مً  وصدوم٣مً  إٞمِم٣مهم٣مً  وأىمثر ،سمٗمديٚمف فم٣مدًٓ 

 -أؽم٣مد يمًالَم٥م أضم٘م٣مَمف ايمٛمٗمدي٥م َمـ اجلقر

 اننمذ انزبسخي0ِ -ىو 
- وسمٖمًغم ايمٓمقاهر إدزمٝم٥م -زم٣محل٘مؿ واظمٖم٣موٙم٥م وهق ايمٛمٗمد ايمذي حي٣مول سمٖمًغم ايمٓمقاهر إدزمٝم٥م

زم٣محل٣مض ايمذي  وَمٔمرهم٥م، ٤م َمٔمرهم٥م زم٣مظم٣ميض ايم٣ًمزمؼ هلؿيتْمٙمّ ، ٣مبأواظم٠ميمٖم٣مت أو ؾمخِمٝم٣مت ايم٘متّ 

 -همٝمٜمؿ رأشمّ 

 األدثِ انظؾبيف0 نمذان - ً

، زمكم ايمٛمٗمد إديب ايمٔمٙمٚمل أو إىم٣مديٚمل وايمٛمٗمد إديب ايمذي يامرس دم يٛمٌٕمل ايمتٚمٝمٝمز زمدءاً 

فمـ أطمر خيتٙمػ أضمدمه٣م  ايمٛمٗمدان ايمِمح٣مهم٥م ايمثٗم٣مهمٝم٥م، ؽمقاء دم ايمِمحػ أو دم اظمجالت- همٜمذان
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ويٙمتٗمٝم٣من دم  ،ٔمضيمئال أومقل اظمٛمٜم٨م- يم٘مٛمٜمام يٖمٝمدان زمٔمّمٜمام َمـ زم9 اطمتالف ايمٕم٣مي٥م وايمقؽمٝمٙم٥م

َم٣ًمر واضمد هدهمف سمرؽمٝمخ ايمٔمالوم٥م زمكم إدب وايمٗم٣مرئ أو اظمتٙمٗمل- ايمٛمٗمد دم ايمِمح٣مهم٥م ٓ يًتْمٝمع 

ويمق اطمتٙمػ فمٛمف ىمثغم آطمتالف- هم٣ميمٛمٗمد همٔمؾ واضمد، يم٘مٛمف  ،أن يٗمقم زمٚمٛمٟمى فمـ ايمٛمٗمد ايمٔمٙمٚمل

يمٙمٛمٗمد إديب  ٓزمد يٟمطمذ ؽمٌٝمٙمكم خمتٙمٖمكم يٖمؼموٜمام واومع ايمٖمٔمؾ ايمٛمٗمدي ٞمٖمًف- دم هذا اظمٛمحك

إىم٣مديٚمل وفمعم َمٖم٣مهٝمٚمٜمام وَمٛم٣مهجٜمام  أو) ايمٔمٙمٚمل (٘مئ فمعم َمٔم٣ميغم ايمٛمٗمدايمِمح٣مدم َمـ أن يتّ 

- هذا ايمٛمٗمد وفمٙمٚمٝم٣مً  وَمٛمٜمجٝم٣مً  ص٣مرَم٣مً  ويم٘مـ َمـ نمغم أن يِمٌح صٛمقمه٣م، أي ٞمٗمداً  ،وَمٔمْمٝم٣مهتام

ايمِمح٣مدم  أَم٣م ايمٛمٗمد ،ايمذي يامرس َم٣م يُمٌف ايمقـمٝمٖم٥م اإلفمالَمٝم٥م وايمٝمقَمٝم٥م خيتٙمػ دم صمقهره فمٛمف

فمـ وـمٝمٖم٥م ايمٛمٗمد ايمٔمٙمٚمل-  همٚمج٣ميمف ايمِمحٝمٖم٥م أو اظمجٙم٥م- وـمٝمٖم٥م ايمٛمٗمد ايمِمح٣مدم إذن ختتٙمػ ىمثغماً 

يم٘مـ ايمٛمٗمد ايمِمح٣مدم ٓ يًتْمٝمع أن ي٠مدي فمٚمٙمف فمعم طمغم وصمف إن َل يرسم٘مز فمعم ايمٛمٗمد ايمٔمٙمٚمل- 

ذا َم٣م وايمٛم٣مومد ايمِمح٣مدم ايمذي ٓ يٟميت فمعم دراؽم٥م ايمٛمٗمد ايمٔمٙمٚمل يٓمؾ دون َمًتقى همٔمؾ ايمٛمٗمد- ه

جي٤م آفمؼماف زمف- وزم٣مسم٦م َمٗمقٓت أرزمع هل: ايمتًٌٝمط، ايمت٘مٝمػ، آطمتٝم٣مر وآؽمتخالص هل 

أؾمٌف زم٣ميممموط أو اظمٗم٣ميٝمس ايمتل حيت٘مؿ إيمٝمٜم٣م ايمٛمٗمد ايمِمح٣مدم- وهٛم٣مك وصػ يمٙمٛمٗمد ايمِمح٣مدم 

، وؽمٜمالً  واوح٣مً  أن ي٘مقن زمًٝمْم٣مً : (ٞمًٝم٘مٙمقزمٝمدي٣مايمٖمرٞمًٝم٥م اظمٔمروهم٥م زم٣مٕ) اظمقؽمقفم٥م (أوردسمف

أن يتح٣مؾمك أي سم٘مٙمػ دم ايمٖمِم٣مضم٥م وايمتٌحر)- ه٘مذا ٞمٖمٜمؿ أن فمعم ايمٛمٗمد ايمِمح٣مدم أٓ وفمٙمٝمف 

شمٗم٣مهمتف وَمٛمٜمجٝمتف، زمؾ فمٙمٝمف أن يٟمطمذ دم آفمت٣ٌمر أن  يٕمٖمؾ فمـ ايمٗم٣مرئ وأٓ يت٘مػم فمٙمٝمف َمًتٔمرو٣مً 

ه٣م ؤرواي٥م يٗمرإلم  دم ايمٛمٗمد إديب، وأٞمف يريد أن َيتدي يمٝمس َمتخِمِم٣مً  ايمٗم٣مرئ اظمجٜمقل أضمٝم٣مٞم٣مً 

ب يٗمتٛمٝمف- ايمٗم٣مرئ هق اهلدف إول ايمذي يتجف ايمٛمٗمد ايمِمح٣مدم إيمٝمف- ايمٛمٗمد هٛم٣م ٓ ي٘مقن أو ىمت٣م

 يامرؽمف ايمٛم٣مومد ظمتٔمتف اخل٣مص٥م أو إلؾم٣ٌمع ٞمزفمتف ايمٔمٙمٚمٝم٥م وايمتجريٌٝم٥م- ؿمٌٔم٣مً  جمرد ٞمٗمد يمٙمٛمٗمد، أو همٔمالً 

 وىمذيمؽ ذائٗمتف اخل٣مص٥م، ويم٘مـ جي٤م أٓ سمْمٕمك َمثؾ هذه ،جي٤م أٓ يٕمٝم٤م احلّمقر ايمذايت يمٙمٛم٣مومد

وأن حيؾ حمؾ  ،زمذاسمف وم٣مئامً  إَمقر فمعم ايمٔمٚمؾ ايمٛمٗمدي- دم ايمِمح٣مهم٥م يًتحٝمؾ أن يتحقل ايمٛمٗمد همٛم٣مً 

ضمداشمل- هذا فمعم رنمؿ أن  ,دم َمٝمدان ايمٛمٗمد اظم٣مزمٔمد  ايم٘مت٣مزم٥م ٞمٖمًٜم٣م- وهذا َم٣م زم٣مت حيِمؾ ىمثغماً 

 ؾمخِمٝم٥م صمديدة)، هل دم َمرسم٥ٌم)إي٣مه ايم٘م٣مسم٤م)، َمٔمتػماً )روٓن زم٣مرت يٌم فمعم وصػ ايمٛم٣مومد زمـ

طم٣مص٥م زمكم ايم٘م٣مسم٤م ايمذي ي٠ميمػ وايمِمح٣مدم ايمذي يدزم٨م اظمٔمٙمقَم٣مت دم ايمِمح٣مهم٥م- هذه ايمتٖم٣مسم٥م 

أطمر- ايمِمح٣مدم إلم  َمٜمٚم٥م متٛمح ايمٛم٣مومد ضمجٚمف، وايمِمح٣مدم ضمجٚمف وىمٟمن ايمقاضمد َمٛمٜمام حيت٣مج

وايمٛم٣مومد يٛمْمٙمؼ َمٛمٜم٣م يمٝمٌٛمل أفماميمف ايمتحٙمٝمٙمٝم٥م- َل سمٔمد احلرىم٥م  ،يقهمر اظمٔمٙمقَم٣مت ويت٣مزمع اإلصدارات



415 

٥م وم٣مدرة فمعم أن سمٗمقم َمـ دون آسم٘م٣مء فمعم ايمِمح٣مهم٥م إدزمٝم٥م، َمثٙمام هل نمغم وم٣مدرة فمعم ايمٗمٝم٣مم إدزمٝم

َمـ دون ضمرىم٥م ٞمٗمدي٥م سمٗم٣مزمٙمٜم٣م وسمراهمٗمٜم٣م- ايمِمح٣مهم٥م إدزمٝم٥م ضم٣مصم٥م َمٙمح٥م دم فمٌمٞم٣م، فمٌم  أيّم٣مً 

وٓ  ،آؽمتٜمالك وايمنفم٥م- يريد اظمثٗمػ وايم٘م٣مسم٤م وايمٛم٣مومد أن يدرىمقا َم٣م حيِمؾ دم فم٣مَل ايمٛممم

أو ايمثٗم٣مهمٝم٥م سمٙمٌل ضم٣مصم٣مهتؿ- زمؾ هؿ يريدون أن يْمٙمٔمقا  ،ن أَم٣مَمٜمؿ ؽمقى ايمِمح٣مهم٥م إدزمٝم٥مجيدو

ٛم٥م مم٣م حيدث دم فم٣مَل فمعم اجلديد دم فم٣مَل ايمرواي٥م وايمُمٔمر واظمنح وؽمقاه٣م يم٘مل ي٘مقٞمقا فمعم زمٝمّ 

أطمرى سمٗمقم  ايمٛممم- هذا صمزء َمـ ايمدور ايمذي سمّمْمٙمع زمف ايمِمح٣مهم٥م ايمثٗم٣مهمٝم٥م- يم٘مـ هٛم٣مك أَمقراً 

٣م هق ايمٛمٗمد، ٞمٗمد ايمرواي٣مت واظمجٚمقفم٣مت ايمُمٔمري٥م واظمٖم٣مهٝمؿ واظمٗمقٓت، وايمٛمٗمد هٛم٣م أو هب٣م وأوهل

ايمٔمٚمؾ ايمذي هق فمعم  وحمؼمَم٣مً  ،ايمدور ايمذي ي٠مديف فمعم هذا اظمًتقى جي٤م أن ي٘مقن زمٛم٣ّمء ووافمٝم٣مً 

 َمٗم٣مٓت َمٜمٚم٥م، فمٚمٝمٗم٥م وص٣مئ٥ٌم وحمٙمٙم٥م يم٘مـ ؿمٌٔم٣مً  ,وٞمٗمرأ  ,اظمحؽ- ويمْم٣مظم٣م ومرأٞم٣م دم ايمِمح٣مهم٥م 

حيتٖمظ زمف- وىمؿ َمـ َمٗم٣مٓت صح٣مهمٝم٥م  ون إؿم٣ميم٥م- وزمٔمض هذه اظمٗم٣مٓت يًتحٝمؾ َمرصمٔم٣مً َمـ د

أفمامل ىم٣من يمٝمٕمض ايمٛمٓمر فمٛمٜم٣م، زمؾ ىمؿ َمـ َمٗم٣مٓت ذىّمرت ايمٛمٗم٣مد إلم  يمٖمت٦م أٞمٓم٣مر ايمٛمٗم٣مد

 زمُمخِمٝم٣مت أدزمٝم٥م جمٜمقيم٥م-

يمٔمؾ أمجؾ َم٣م يٚم٘مـ وصػ ايمِمح٣مهم٥م إدزمٝم٥م زمف هق أهن٣م أؾمٌف زم٣مجلن ايمذي يرزمط زمكم إدب 

َمـ فمٚمؾ هذه  اً ذاىمرة، زمكم إدي٤م وايمٗم٣مرئ، زمكم ايمٔمٚمؾ إديب واإلفمالم- ومد ي٘مقن صمزءوايم

- إٞمف ايمؼموي٨م يمٙم٘مت٤م ايمتل سمًتحؼ يم٘مـ ايمؼموي٨م هٛم٣م ي٘مت٤ًم َمٔمٛمك إجي٣مزمٝم٣مً  ،ايمِمح٣مهم٥م سمروجيٝم٣مً 

ايمؼموي٨م- ويمقٓ هذه ايمِمح٣مهم٥م ظم٣م راصم٦م ىمت٤م ىمثغمة سمًتحؼ ايمؼموي٨م- ويم٘مـ َمـ ٞم٣مضمٝم٥م أطمرى 

ٓ سمًتحؼ ايمؼموي٨م، وإَمثٙم٥م ىمثغمة- وإن َل سم٘مـ اظمٗم٣مٓت  ِمح٣مهم٥م أن سمروج ىمت٣ٌمً سمًتْمٝمع هذه ايم

دم أضمٝم٣من، هم١من َمٜمٚمتٜم٣م هل أن سم٠مرخ حلرىم٥م ايمٛممم وأن سمقشمؼ  ايمٛمٗمدي٥م وم٣مزمٙم٥م ٕن سم٘مقن َمرصمٔم٣مً 

أو إدزمٝم٥م- إهن٣م سم٠مرخ  ،سمٗمع فمعم فم٣مسمؼ ايمِمح٣مهم٥م ايمثٗم٣مهمٝم٥م اإلصدارات- هذه وـمٝمٖم٥م َمٜمٚم٥م صمداً 

َمـ ايمٔمقدة إيمٝمٜم٣م يمرصد ضمرىم٥م ايمتٟميمٝمػ  ٓزمدايمٙمحٓم٣مت وم٣مئٚم٥م سم٣مرخيٝم٥م  ايمٙمحٓم٥م يمتجٔمؾ َمـ

 وايمٛممم- هم٣ميمِمح٣مهم٥م هذه سم٠مرخ احلرىم٥م إدزمٝم٥م حلٓم٥م سمٙمق حلٓم٥م فمػم سمٛم٣موهل٣م ايم٘مت٤م ايمِم٣مدرة ٞمٗمداً 

فمعم حم٣مورهت٣م  ، وفمػم رصده٣م اظمُم٣مريع إدزمٝم٥م وَمٔم٣مجل٥م َمُم٘مالت ايمٛممم، فمْمٖم٣مً أو إفمالَم٣مً 

، وسمتحقل زمٔمض احلقارات َمراصمع َمٜمٚم٥م يمٖمٜمؿ ايم٘م٣مسم٤م ٣مدوؾمٔمراء وٞمٗم ايم٘مت٣مب، روائٝمكم

وفمعم طمٖم٣مي٣م صٛمٝمٔمف- وشمٚم٥م ٞم٣مضمٝم٥م أطمرى جي٤م إطمذ هب٣م وهل أن  ،ويمالؿمالع فمعم أهار إزمدافمف

همتٗمدم صقرة  ،ايمِمٖمح٣مت إدزمٝم٥م سم٘مقن دم أضمٝم٣من َمٛم٣مزمر َمٖمتقضم٥م أَم٣مم ٞمِمقص إدزم٣مء وايمُمٔمراء
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يب- زمؾ إن ٞممم هذه ايمٛمِمقص يٌدو أؾمٌف واوح٥م فمـ اإلٞمج٣مز إديب ايمٗم٣مئؿ دم ايمٔم٣مَل ايمٔمر

زم٣محلقار زمكم ايم٘مت٣مب أٞمٖمًٜمؿ فمػم ومراءة ٞمِمقصٜمؿ- وَمـ إدوار اظمٜمٚم٥م ايمتل ي٠مدَي٣م ايمٛمٗمد إديب 

دم ايمِمح٣مهم٥م هق رزمْمف إدب زم٣محلٝم٣مة، هم٣ميمٔمالوم٥م زمكم ايمٛم٣مومد ايمِمح٣مدم وايمٗم٣مرئ هل فمالوم٥م ضمٝم٥م همٝمٜم٣م 

زم٣مٔطمر، فمعم طمالف ايمٛمٗمد ايمٔمٙمٚمل أو  وىمٟمن ايمقاضمد فمعم َمٔمرهم٥م ،اظمّمٚمر( ايمتقاؿم٠م)رء َمـ

 َم٣م حُيٌم دم ضمٝمز وٝمؼ- إىم٣مديٚمل ايمذي نم٣ميم٣ٌمً 

 انقه0ًِ اننمذ - ص
ي٠مدي هذا ايمٛمٗمد وـمٝمٖم٥م أؾمد رص٣مٞم٥م وَمٛمٜمجٝم٥م- وَم٣م جي٤م آٞمت٣ٌمه إيمٝمف أن ايمٛمٗمد ايمٔمٙمٚمل َم٘م٣مٞمف 

اخلْم٣مزمكم خيتٙمػ فمـ وم٣مرئ اجلريدة- وزم٣ميمت٣مرم هم١من  ايم٘مت٣مب أو ايمدراؽم٥م، ووم٣مرئ ايم٘مت٣مب هق ضمتامً 

دم ضم٣مٓت ىمثغمة، يم٘مـ ومراءسمف يمٙمٛمٗمد دم  ايمٛمٗمديكم ئمٝم٣من َمٖمٜمقم ايمٗم٣مرئ ايمذي ومد ي٘مقن واضمداً 

 يٛمٌٕمل أن سم٘مقن يمف، وايمٛم٣مومد ايمٔمريب اظمٔم٣مس ،فمـ ومراءسمف يمٙم٘مت٤م ايمٛمٗمدي٥م ايمِمحٝمٖم٥م ؽمٝم٘مقن خمتٙمٖم٣مً 

ٗمٜم٣م فمعم أن يْمٌّ و، وومٝمٚمف اخلٙمٗمٝم٥م فمعم ؽمقاء، ٙمف احلّم٣مري٥مثُ وَمُ ، واجت٣مهف ايمٖمٙمًٖمل، شمٗم٣مهمتف ايمٖمٛمٝم٥م

وَم٣م يّمؿ َمـ  ،همٝمزن َم٣م دم فمٚمؾ إدي٤م َمـ َمٗمقَم٣مت همٛمٝم٥م ،وؾمج٣مفم٥م إفمامل إدزمٝم٥م دم ضمّري٥م

 ،يمٙمٛم٣مومد َمـ سمٗمٝمٝمؿ اظمّمٚمقن أو زمٚمٔمٛمك آطمر ٓزمد، أهم٘م٣مر ص٣مئ٥ٌم َمّمٙمٙم٥م، ؽمٙمٝمٚم٥م أو زائٖم٥م َمٛمحرهم٥م

٤م اجل٣مد يمٝمس ىم٣مٕدي، واظمّمٚمقن فمٛمٌم صمقهري وإدي٤م اهل٣مزل ،أو اظمحتقى دم ايمٔمٚمؾ إديب

 أو هم٘مرة َمـ، أو جترزم٥م َمـ ايمتج٣مرب ايمٛم٣موج٥م، احلٗم٣مئؼ ايمٛمٖمًٝم٥م ايمٛمٌٝمٙم٥م ايمذي يتٛم٣مول ضمٗمٝمٗم٥م َمـ

ي٣ٌمح يمٙمٛم٣مومد أن ئمٗم٤م فمعم  همٝمٛمٌٕمل أن، همٙمق أزمٝمح يمألدي٤م أن يٗمقل َم٣م يُم٣مء -إهم٘م٣مر احلٝم٥م ايمٔمٚمٝمٗم٥م

 وفمٙمٝمٛم٣م أن ٞمٔمْمل ايمٛم٣مومد دوإٓ ىمٛم٣م َمٛمح٣مزيـ فمـ َمٔمٛمك ايمٛمٗم، ؽمٙمٝماًم أو ؾم٣مّذاً ، اًم أو سم٣مهمٜم٣مً َمّمٚمقٞمف ومٝمّ 

وأن ٞمٙمح  ،واجت٣مهف ايمٖمٙمًٖمل أو آصمتامفمل، وحمتقاه، ىمؾ احلؼ دم ايمتحدث فمـ همـ ايمٔمٚمؾ إديب

 يديقيمقصمٝمتٛم٣مإٙمًٖمٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م ايمتل سمتٖمؼ َمع وهبذه اظمقاومػ ايمٖمٛمٝم٥م وايمٖم -ؾمديداً  دم ذيمؽ إحل٣مضم٣مً 

يٚم٘مـ أن ، اجلاميمٝم٥م اظمتٔم٥مإلم  ايم٣ًمفملوَمع ايمروح اإلٞم٣ًمين ، وَمع ايمٗمٝمؿ اخلٙمٗمٝم٥م ايمٔمرزمٝم٥م، ايمٔمرزمٝم٥م

وايمٛم٣مومد  -إلٞم٣ًمن ايمٔمريب واظمجتٚمع ايمٔمريبا ٞمجٛمل َمـ إفمامل إدزمٝم٥م ايمثٚمرة ايمْمٝم٥ٌم ايمُمٜمٝم٥م خلغم

يديقيمقصمٝم٥م ذومٝم٥م أو إوٓ ، زمذاسمف ٣مً ويٛمحٌم همٝمفص َمذه٣ٌم همٛمٝمّ ايمٔمريب دم سمٗمقيٚمف ٓ جيقز أن يتٗمٚمّ 

َمـ أضمدث ايمٛمٓمري٣مت ايمٖمٛمٝم٥م هم٣مئدة  وَمًتٖمٝمداً  ،يمتٗمقيؿدم هذا ا زمؾ فمٙمٝمف أن يٛمْمٙمؼ َمًتٗمالً ، نمرزمٝم٥م

إلم ايمت٣مريخ يمٝمٔمرف ايمٌٝمئ٥م ايمتل ٞمام همٝمٜم٣م ايمٔمٚمؾ إديب وسمرفمرع، ويمف أن  همٙمف أن يرصمع ،سمقصمٝمٜمٝم٥م

 ويمف أن يرصمع، فمٚمٝمٗم٣مً  ويٖمٜمؿ ٞمقازفمٜم٣م همٜمامً  ،ايمًٝم٘مقيمقصمٝم٥م يمٝمٔمرف صح٥م ايمُمخقصإلم  يرصمع
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م ايمٔمٚمؾ زمام يتٖمؼ َمع ايمثٗم٣مهم٥م يُ  ويمف أن، فمامل إدزمٝم٥ماحل٣ميم٥م آصمتامفمٝم٥م يمٝمٔمرف آشم٣مره٣م دم إإلم  ٗمقِّ

وإَم٘م٣من سمٗمقيٚمٜم٣م فمعم أن اظمٗمٝم٣مس  ايمرهمٝمٔم٥م ىمؾ هذه ايمٛمقاضمل سمٙمٗمك أوقاًء فمعم إفمامل إدزمٝم٥م،

 وإن ىم٣من يمٝمس َمٗمٝم٣مؽم٣مً  إٞم٣مرسمف فمامل إدزمٝم٥م هق طمْمقة ٞمحقايمت٣مرخيل وآصمتامفمل دم سمٗمقيؿ إ

همٙمٝمس زمكم ٞمٗم٣مدٞم٣م  -م ىمقؽمٝمٙم٥م أو ىمٔمٛمٌم يمٙمتٗمقيؿذا اؽمتخدؾ َمٖمٝمد يمٙمٛمٗمد إويم٘مٛمف فم٣مَم، ىم٣مهمٝم٣مً 

، ايمٖمٛمٝم٥م ومٝمٚم٥م اظمحتقىإلم  ايمث٣مين ايمذي يّمؿ ايمٖمريؼو ،هم٣ميمٖمريؼ إول ايمذي يٙمتزم ايمٖمٛمٝم٥م، اطمتالف

سمٗم٣مرهبام إذا ومدرٞم٣م أن أفماميمٛم٣م إدزمٝم٥م جي٤م أن يٛمٓمر إيمٝمٜم٣م ٞمٓمرة  ويٚم٘مـ، يٛمتٖمع ىمؾ َمٛمٜمام زم٣مٔطمر

فمعم أٞمف ٓ  ودم وقء ايمتٗمّدم ايمذي ٞمِمٌقا إيمٝمف، اجلديدة ايمتل سمٔمتٛمٗمٜم٣ميديقيمقصمٝم٥م وقء اإل همٛمٝم٥م دم

زمؾ يٚم٘مٛمٛم٣م أن ٞمٛمتٖمع زمجٚمٝمع ، وٓ َمذه٤م ذومل أو نمريب ،جيقز يمٛم٣م أن ٞمجري وراء َمدرؽم٥م

همـ ئمتٚمد فمعم ايمثٗم٣مهم٥م ، إن ايمٛمٗمد إديب هق همـ ؾمخيص-اظمذاه٤م إلزمداع ٞمٗمد َمًتٗمؾ أصٝمؾ

ايمٛمٗم٣مد  وإن، أىمثر مم٣م ئمتٚمد فمعم اظمذهٌٝم٥م،  ايمذىم٣مء احل٣مدوفمعم، وفمعم ايمٛمزاه٥م ،وايمٌِمغمة ايمٛمٖم٣مذة

زمؾ ايمٔمٌٗمري٥م، وإن ه٠مٓء اظمقهقزمكم  ،درصم٥م ايمٛمٌقغإلم  سمٔمٙمق َمقهٌتٜمؿ، ايمٌٌماء هؿ ومٙم٥م َمقهقزم٥م

وَمـ  ،زم٣ميمٗمقافمد وإصقل ايمٖمٛمٝم٥م وضم٘مٚم٥م َمـ ايمذيـ يًٌحقن ضم٘مؿ أىمثر ٞمٖم٣مذاً إلم  ومد يِمٙمقن

إصقل وٓ ومٝمؿ اظمّم٣مَمكم زمٟمىمثر أمهٝم٥م يمٙمٛم٣مومد َمـ  ٦مويمٝمً، ايمذيـ يّمٔمقن اظمّمٚمقن دم ايمٗمٚم٥م

هم١مٞمام هل َمٛم٣موؾم٥م يمـ ، هم١مذا شم٣مرت َمٛم٣موؾم٥م زمكم أصح٣مب اظمذاه٤م، وايمٛمزاه٥م ،وايمٖمْمٛم٥م ،اظمقه٥ٌم

َؾ ايمٛمٗم٣مد إذا فَمٚمِ  شمٚمرات ٞم٣مهمٔم٥م ,فمعم ؽمقاء  ,إٞمام جيٛمل ايمٛمٗمد وإدب ، وٓ ومٙمٝمالً  ايمٛمٗمد ىمثغماً  سمٖمٝمد

وإفمالء ؾمٟمن ، وسمقاوع فمعم طمغم إدب إديب دم حم٥ٌم وسم٣ًمَمحدم احلٗمؾ  ,اً َمدّرؽمكم وأضمرار ,

 -أو َم٠ميمٖمكم ،أو روائٝمكم، أو َمنضمٝمكم، أو ومِم٣مصكم، ؾمٔمراء :اظمقهقزمكم َمـ إدزم٣مء

 اننمذ انفميِ أً انهغ0ٌُ - ػ
ايمذي  "اظمٛمٜم٨م ايمٖمٗمٜمل أو ايمٙمٕمقي  "َمٛمٜم٨م ايمٛمٗمد ايم٣ًمئد دم أداب ايمٔمرزمٝم٥م ايمٗمديٚم٥م هق 

، وايمٛمحق وايمٌمف، وومقافمد ايمٔمرزمٝم٥م، َمـ ضمٝم٧م ايمٌالنم٥م، ٛمص ودراؽمتفئمتٚمد فمعم حتٙمٝمؾ ايم

 ---أو اضمتذاء ،ايم٣ًمزمٗمكم واظمٔم٣مسيـ َمـ سمُم٣مزمف وزمٝم٣من َم٣م زمكم َمٔمٛم٣مه وَمٔم٣مين، روضوايمٙمٕم٥م وايمٔمَ 

مجؾ أو أزمٝم٣مت، وايمتحدث فمـ ىمؾ مجٙم٥م أو زمٝم٦م فمعم أٞمف وضمدة همٛمٝم٥م َمًتٗمٙم٥م إلم  وسمٗمًٝمؿ ايمٛمص

، وأَمدي وازمـ اظمٔمتز،، واظمػمد، وازمـ ومتٝم٥ٌم، واجل٣مضمظ، مفمعم ذيمؽ ازمـ ؽمال وومد ؽم٣مر، زمذاهت٣م

ايمتحدث فمـ فمٛم٣مس إدب  داَم٥م زمـ صمٔمٖمر يًغم دم حتديد ايمٛمٗمد فمعم- ويم٘مـ ومُ --واجلرصم٣مين

َمع ايمٗمرب ، ٌْح دم ىمؾاجلقدة أو ايمٗمُ  ويممح أؽم٣ٌمب، َمـ َمٔمٛمك ويمٖمظ وؽمقامه٣م ،فمٛمٌماً  فمٛمٌماً 
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- أَم٣م فمٌد ايمٗم٣مهر --ذيمؽ أزمق هالل وازمـ رؾمٝمؼدم  وحيتذيف، َمـ اظمذه٤م ايمٖمٗمٜمل دم ايمٛمٗمد

وحتدث فمـ صٙم٥م ، َحك ايمتحٙمٝمؾ إديب ايمٗمري٤م َمـ اظمٛمٜم٨م ايمٖمٗمٜملََمٛمْ  اجلرصم٣مين همٗمد ٞمح٣م دم ايمٛمٗمد

وٓ سمزال هذه آجت٣مه٣مت ايمٗمديٚم٥م هل  -َمًتٖمٝمّم٣مً  ومقي٣مً  زم٣ميمٛمٖمس وايمٔم٣مؿمٖم٥م واخلٝم٣مل ضمديث٣مً  ايمٌالنم٥م

وهل سمٕمٖمؾ ايمتجرزم٥م  ---نمٙم٤م ايمٛمٗمد اظمٔم٣مس زمًامهت٣مويتًؿ أ، أـمٜمر َم٣م يٕمٙم٤م فمعم أدزم٣مئٛم٣م ايمٝمقم

 ايمُمٔمري٥م وايمِمٝم٣منم٥م ايمٖمٛمٝم٥م وايمٗمٝمؿ ايمُمٔمري٥م وإشمر إديب مجٙم٥م وصٙمتف زمِم٣مضمٌف وَمدى سمقهمٝمٗمف دم

واظمٔم٣مسيـ نم٣مَمّم٥م َمك - وٓ سمزال آراء ٞمٗم٣مدٞم٣م ايمٗمدا--٥مأداء اظمُم٣مفمر اخلٖمٝم٥م وايمٔمقاؿمػ ايمدومٝمٗم

ٕهن٣م آراء ٓ سمٗمقم فمعم ومقافمد  9َمتٖم٣موسم٣مً  واحل٘مؿ إديب ،وٓ يزال آطمتالف زمٝمٛمٜمام ىمٌغماً  ،جمٚمٙم٥م

فمـ  وٓ يزال فم٣مصمزاً  ،ايمٖمٗمٜمل ايمقاوح دم ايمٛمٗمد ايمٔمريب فمجز - وَمـ شمؿ هم١من هذا اظمذه٤م--حمّددة

 -٣مدهوإٞم٣مرة ايمًٌٝمؾ أَم٣مم دارد إدب وٞمٗمّ ، ايمثٗم٣مهم٥م إدزمٝم٥م ايمٔم٣ميمٝم٥م ايمقهم٣مء زمحؼ

 0ننمذ انفينا - ط
وفمامده احل٘مؿ ، "اظمذه٤م ايمٖمٛمل  "ؽمامه أٞمِم٣مره ، صمديد دم ايمٛمٗمد زم٣م َمٛمٜم٨مووومد ؽم٣مد دم أور

 -وصدومف وجترزمتف ايمُمٔمري٥م ،وأص٣ميمتف وفمٛم٣مسه ،فمعم ايمٛمص إديب َمـ ضمٝم٧م روضمف وَمقؽمٝمٗم٣مه

وَمـ ، أدزمٛم٣م اظمٔم٣مس هذا اظمذه٤م ايمٖمٛمل دم ايمٛمٗمد واضمتذاه مج٣مفم٥م َمـ اظمجّدديـ دمإلم  وومد دفم٣م

وومد ضم٘مؿ ايمٔمٗم٣مد واظم٣مزين فمعم ؾمٔمر ؾمقومل وضم٣مهمظ ، وأزمق ؾم٣مدي ،وَمْمران، ؾم٘مري :أوائٙمٜمؿ

وهق َمٛمٜم٨م أصٝمؾ ٓ ٞمجد يمف  -َمْمران وايمُم٣ميب فمعم وقئف ىمام ضم٘مؿ ايمًحريت فمعم، َمتٟمشمريـ زمف

 ،وفمٌد ايمٗم٣مهر، ٞمٙمٚمًٜم٣م فمٛمد ايمٗم٣ميض اجلرصم٣مين ،دم ٞمٗمدٞم٣م ايمٔمريب ايمٗمديؿ إّٓ دم وَمّم٣مت ومٙمٝمٙم٥م أشمراً 

ؽم٣مد أداب  أن هذا اظمٛمٜم٨م ايمٖمٛمل هق ايمذي " ايمٛمٗمد إديب "د ومْم٤م دم ىمت٣مزمف وومد رأى ؽمٝمّ 

ىمام ، وهق رأي ٓ ئمتٚمد فمعم همٜمؿ فمٚمٝمؼ يمروح هذا ايمٛمٗمد إديب دم يمٕمتٛم٣م ايمٔمرزمٝم٥م، ايمٔمرزمٝم٥م ايمٗمديٚم٥م

وهذا طمالف  ،واظمٛمٜم٨م ايمٛمٖمز، واظمٛمٜم٨م ايمت٣مرخيل اظمٛمٜم٨م ايمٖمٛمل، :رأى أن َمذاه٤م ايمٛمٗمد شمالشم٥م

ايمُمٔمر  "م همٝمف ايمًحريت ايمٛم٣مومد اظمُمٜمقر دم ىمت٣مزمف وايمذي همِّمؾ ايم٘مال، سمٗمًٝمٚمٛم٣م ايمذي ٞمًغم فمٙمٝمف

ويرى ؽمٝمد ومْم٤م أن اظمٛمٜم٨م ايم٘م٣مَمؾ دم ايمٛمٗمد هق اصمتامع  -"اظمٔم٣مس فمعم وقء ايمٛمٗمد احلدي٧م 

َده٣م دم َمٛمٜم٨م واضمد ؽمامه اظمٛمٜم٨م ويرى َمٛمدور أن  ،هذا -ايمت٘م٣مَمقم هذه اظمٛم٣مه٨م ايمثالشم٥م ايمتل فمدَّ

 ,وايمت٣مرخيل  ,وايمٔمٙمٚمل  ,وآفمتٗم٣مدي  ,فمل واظمقوق ,اظمٛمٜم٨م ايمتٟمشمري  :َمٛم٣مه٨م ايمٛمٗمد هل

، "أو اظمٛمٜم٨م ايمقاومٔمل ، ايمٛمزفم٥م ايمقاومٔمٝم٥م " :ّٚمٝم٦موؽم٣مدت ٞمزفم٥م صمديدة دم ايمٛمٗمد ؽُم  -وايمٙمٕمقي

زمٝمٛمف وزمكم احلٝم٣مة واظمجتٚمع  هم١من ىم٣من، َمقوقع إشمر إديبإلم  وأؽم٣مس هذه ايمٛمزفم٥م هق ايمٛمٓمر
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ون ٠مَمـ ؾم ٣مً وإن ىم٣من ٓ ئم٣ميم٨م ؾمٟمٞم، زيمتفواإلؾم٣مدة زمٚمٛم ؿ جت٤م ايمٔمٛم٣مي٥م زمفصٙم٥م همٜمق أشمر أديب ومٝمّ 

- هم١من فم٣ميم٨م إدب -وايمٛم٣مس همٜمق أشمر أديب جي٤م أن يٚمقت وأن خيتٖمل احلٝم٣مة واظمجتٚمع

 وؽمٛمتحّدث فمـ هذا، اخلٙمقد إديبإلم  اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمٔم٣ميمٝم٥م اخل٣ميمدة ىم٣من أومرب اظمقوقفم٣مت

 "هٝم٘مؾ  "وىمذيمؽ ، "َمٛمدور  "وضمقل هذا اظمذه٤م ايمقاومٔمل يدور  -اظمذه٤م زمتٖمِمٝمؾ همٝمام زمٔمد

وأرى أن  -احلٝم٣مة َمـ ضمّؼ ومج٣مل ٝمؾ نم٣ميتف سمٌٙمٝمغ ايمٛم٣مس رؽم٣ميم٥م َم٣م دمزمٟمٞمف همـ مج دم سمٔمريػ إدب

أضم٘م٣مم أصدق إلم  ايمٛمٗمد ي٠مدي زمٛم٣م دم "وايمقاومٔمل ، وايمٖمٛمل، ايمٖمٗمٜمل "اجلٚمع زمكم اظمٛم٣مه٨م ايمثالشم٥م 

خلِم٣مئص ؿ اوهمٜم، وآراء أؾمٚمؾ دم احل٘مؿ فمعم إدب وايمُمٔمر وأشم٣مر وايمٛمِمقص اظمختٙمٖم٥م

، وصٙم٥م ايمٗمديؿ زم٣محلدي٧م، وايمٔمقاَمؾ اظم٠مشمرة دم إدب، وؾم٣مفمر ٤ميواظمٚمٝمزات وايمًامت يم٘مؾ أد

ل ايمٛمّم٨م ايمٖمٛمّ "إلم  ومد سمِمؾ زمٛم٣م، َمرضمٙم٥م صمديدة دم ايمٛمٗمدإلم  وزمذيمؽ ٞمٛمتٗمؾ، زم٣ميمٗمديؿ واحلدي٧م

 -اظمٔم٣مس وإلم ازده٣مر دم ٞمٗمدٞم٣م ،وإلم هنّم٥م أدزمٝم٥م ؾم٣مَمٙم٥م "ايم٘م٣مَمؾ 

 0ننمذ األعغٌسُا -ُ

إؽمْمقري َمـ سمٙمؽ اظمٛم٣مه٨م ايمٛمّٗمدي٥م ايمتل ومّدَم٦م ٞمٖمًٜم٣م أداًة متٙمؽ َمٖم٣مسمٝمح ايمٛمّص  ايمٛمٗمد

إديب، وومد وصمد هذا اظمٛمٜم٨م أٞمِم٣مرًا َمـ ايمذيـ يدفمقن إيمٝمف، واؽمتْم٣مع أن يٗمّدم سمٖمًغمات 

زمؾ  ،وهق ٞمٗمد َمـ طم٣مرج ايمٛمّص، همٜمق ٓ يدرس ايمُّمٔمر وخترجي٣مٍت َمٗمٛمٔم٥م يمٙمٛمِمقص ايمتل فم٣مجلٜم٣م-

ه اخل٣مرصمل وَم٣مّدسمف اخل٣مم، ويزداد ايمٛمّٓمر اٞمحراهم٣ًم ضمكم يرى َمِمدرًا وضمٝمدًا هلذا يٌح٧م فمـ َمِمدر

 ايمُّمٔمر، وهق إؽم٣مؿمغم ايمديٛمٝم٥م، وه٘مذا سمٕمٝم٤م أرىم٣من ايمّٓم٣مهرة إدزمٝم٥م-

وآؽمتٜمقاء دم ٞمٖمقس  ٣م، وومد زم٣مت يالومل هذا اظمٛمٜم٨م ايمروي٘مثر أؾمٝم٣مع هذا اظمٛمٜم٨م دم ايمٕمرب

هذا اظمٛمٜم٨م ُيقـّمػ دم ؽمخ٣مء دم ىمثغم َمـ ايمدراؽم٣مت ىمثغم َمـ ايمدارؽمكم وايمٛمّٗم٣مد ايمٔمرب- و

وىمّؾ هذه  ،ايمٔمرزمٝم٥م، ايمتل وم٣مم ىمّت٣مهب٣م زمتْمٌٝمؼ هذا اظمٛمٜم٨م فمعم زمٔمض ٞمِمقص ايمُّمٔمر اجل٣مهقم

ايمدراؽم٣مت سمٗمقم فمعم حتٙمٝمؾ ايمٛمّص َمـ طمالل أؽمْمقري٥م إدب ىمرزمط اظمرأة زم٣مخلِم٤م وفم٣ٌمدة 

امء، وفمّد ايمٖمرس ر ًّ وومد ىم٣من سمقـمٝمػ  َمزًا يمٙمُّمٚمس-ايمُمٚمس وضمٝمقاٞم٣مت ايمِمحراء وٞمجقم ايم

هم٣مظمٛمٜم٨م إؽمْمقري  هذا اظمٛمٜم٨م فمٛمد ايمٌٔمض َمٛمٜمؿ ٞم٣مصمح٣مً َمقهمٗم٣ًم، َمدفماًم زم٣مَٕمثٙم٥م ايمتل سمٖمّنه-

وإشمري٥م  ،وايمت٣مرخيٝم٥م ،ٞمثروزمقيمقصمٝم٥ميتّخذ َمـ إدوات إؽمْمقري٥م وإ هق ذيمؽ اظمٛمٜم٨م ايمذي

 ك نم٣ميتف ورؽم٣ميمتف-أداة دم سمٖمًغم ايمٛمّص إديب وهمّؽ أهاره، وهمٜمؿ َمراَمٝمف، وإدرا
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ايم٘مت٣مزم٣مت ايمٔمرزمٝم٥م َمثؾ ىمت٣مب احلٝمقان يمٙمج٣مضمظ، وايمذي َمٜمد يمٓمٜمقر  وهلذا اظمٛمٜم٨م أصقل دم

دم ىمت٣مزمف )سممميح ايمٛمٗمد( ايمذي ضم٣مول همٝمف سمٟمؽمٝمس َمٛمٜم٨م صمديد  (هذا اظمٛمٜم٨م )ٞمقرشمروب همراي

ٗمف يمتحٙمٝمؾ إفمامل إدزمٝم٥م، هق اظمٛمٜم٨م إؽمْمقري- وومد أولم همراي دم هذا ايم٘مت٣مب أمهٝم٥م هم٣مئ

أو ايمٛمامذج ايمٌدائٝم٥م ايمتل سمٔمٛمل أّن ىمؾ إٞم٣ًمن يرث َمـ صمٛمًف ايمٌممي وم٣مزمٙمٝم٥م  ،يمٛمٓمرة إٞمامط ايمٔمٙمٝم٣م

يمتقيمٝمد ايمِّمقر ايم٘مقٞمّٝم٥م ايمتل وصمدت َمـ دهقر ؽمحٝمٗم٥م دم ايمٛمٖمس ضمكم ىم٣من اإلٞم٣ًمن َمرسمٌْم٣مً 

 زمؾ سمتحدد ،زمٚمّم٣مَمٝمٛمٜم٣م ,وهمٗم٣ًم هلذه ايمٛمٓمري٥م  ,زم٣ميمْمٌٝمٔم٥م- ويمٝم٦ًم سمتحدد هذه ايمِمقر ايم٘مقٞمٝم٥م 

زمٟمؾم٘م٣مل9 ٕهّن٣م دم ذاهت٣م ؾم٘مٙمٝم٥م سف- وزمٛم٣مء فمعم هذا ايمتحديد سم٘مقن فمعم ؽمٌٝمؾ ايمتٚمثٝمؾ ٓ 

أو ايمٛمّٚمقذج ايمٌدائل ايمذي هق  ،مجٜمقري٥م أهمالؿمقن صقرة ٞمٚمْمّٝم٥م سم٘مّرر ايمٛمّٚمط إفمعم ,احلٌم 

وفمعم ايمٛم٣مومد أن يٗمػ زمٔمٝمدًا فمـ ايمٗمِمٝمدة، ، صقرة ٞمٚمْمٝم٥م صمٛم٥ّم فمدن، وسم٘مقن رضمٙم٥م ايمًٛمدزم٣مد

إن إدب وهمٗم٣ًم يمٛمٓمري٥م »أو سمِمٚمٝمٚمٜم٣م اظمٝمثقيمقصمل-  ،يمٝم٘مُمػ َمٛمٓمقَمتٜم٣م إؽمْمقري٥م ويتٟمَمٙمٜم٣م

أي هل إؽمْمقرة دم ضم٣ميمتٜم٣م إولم  ،هل اظمٝمث٥م ,ٞمًؼ أو ٞمٓم٣مم ,همراي يِمدر فمـ زمٛمٝم٥م أؽم٣مس 

 ،وإصؾ ايمٛمٖمز: ايمالؾمٔمقري مجٔمل ايمذي يرزمط همٝمف ىمثغم َمـ ايم٣ٌمضمثكم زمكم اظمٛمٜم٨م إؽمْمقري

ايمتحٙمٝمؾ ايمٛمٖمز- زمٔمد أن ؿمقر يقٞم٨م ٞمٓمري٥م همرويد زم٣مىمتُم٣مهمف ؿمٌٗم٥م أطمرى وٞمٓمري٥م ىم٣مرل زمقٞم٨م دم 

أو ايمٔمٗمؾ ايم٣ٌمؿمـ ايمتل اىمتُمٖمٜم٣م همرويد،  ،َمـ ايمالوفمل ايمذي سمٗمع حت٦م ؿمٌٗم٥م ايمالوفمل ايمُمخيص

ورآه٣م أؾمٌف زمٗمٌق وخؿ ختتزن همٝمف إطمٝمٙم٥م اظم٘مٌقسم٥م، واظم٘مٌقضم٥م ايمتل سمُم٘مؾ ايمٔمٗمد، وهذه ايمْمٌٗم٥م 

هل ؿمٌٗم٥م ايمالوفمل اجلٚمٔمل ايمتل سمًتٔميص فمعم  غىمتُمٖمٜم٣م يقٞمٝمٗم٥م َمـ ايمالوفمل ايمتل اايمٔمٚم

 ايمتحٙمٝمؾ ايمٖمرويدي9 ٕهّن٣م َمٛمٌت٥م ايمِمٙم٥م زم٣ميم٘م٦ٌم وايمٔمٗمد-

ؾمٌ٘م٥م َمٔمٗمدة َمـ ايمثٗم٣مهم٥م وايمٌٝمقيمقصمٝم٣م، همٜمق اظمخٙمقق ايمقضمٝمد  ,وهمؼ هذه ايمٛمٓمري٥م ,واإلٞم٣ًمن 

ًده ايمذي َمـ اظمخٙمقوم٣مت مجٝمٔم٣مً ايمذي يرث سم٣مريخ صمٛمًف صمًدي٣ًم وفمٗمٙمٝم٣ًم َمٔم٣ًم، هم٘مام يرث صم

سمْمّقر فمػم َماليكم ايمًٛمكم أيّم٣ًم- ويُم٘مؾ ايمالوفمل اجلٚمٔمل صمزءًا َمـ اإلرث اإلٞم٣ًمين ايمذي يرشمف 

ودائؿ احلّمقر دم ىمّؾ  ،ىمّؾ إٞم٣ًمن، وَمـ هٛم٣م ىم٣من هذا ايمٛمقع َمـ ايمالوفمل فم٣مَم٣ًم وؾم٣مَماًل وَمتُم٣مهب٣مً 

 إٞم٣ًمن، وٞمًتْمٝمع أن ٞمِمقغ هذا ايم٘مالم همٛمٗمقل، إّن دم أفمامق ىمّؾ َمٛم٣م

إٞم٣ًمٞم٣مً زمدائٝم٣ًم ٞمِمدر فمٛمف دم أَمقر ىمثغمة دون أن ٞمٔمل، وفمـ هذا  ,ايمٌمم ٞمحـ َمٔممم ,

اإلٞم٣ًمن ايمٌدائل أو ايمالوفمل اجلٚمٔمل سمِمدر ايمِّمقر اظمٟميمقهم٥م دم ايمٖمـ وإدب وإؽم٣مؿمغم 

 وَمـ إجي٣مزمٝم٣مت سمقـمٝمػ اظمٛمٜم٨م إؽمْمقري دم دراؽم٥م ايمٛمِمقص: وإضمالم-
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ات روزمٗم٣مي٣م ايمٔم٣ٌم ،ؾمٔمقر اجلٚمٔملقم ايماليٛمْمٙمؼ هذا اظمٛمٜم٨م دم دراؽم٥م ايمٛمص َمـ َمٖمٜم ,5

ايم٘م٣مَمٛم٥م دم زم٣مؿمـ ايمٛمص، وٓ حيج٤م ص٣مضمٌف، زمٔمد أن يرهمض آرسم٘م٣مز إضم٣مدي فمعم ايمدراؽم٥م 

 ايمقصٖمٝم٥م يمألدب-

ىمّؾ ؾمٔم٤م- همٚمثالً  دهذا اظمٛمٜم٨م يػمز ايمِمقرة، ىمام يػمز َمًتقي٣مت سمٛم٣موهل٣م ودٓٓهت٣م فمٛم ,1

ٞمث٥م فمٛمد ايمٔمرب، زمٝمٛمام هل رَمز َمـ يقـمػ هذا اظمٛمٜم٨م يدرك أّن ايمُّمٚمس رَمز يمٙمخِمقزم٥م اظم٠م

 يمٙمّرصمقيم٥م فمٛمد ايمٝمقٞم٣من، وهل رَمز يمإليمف إىمػم وايمقضمٝمد فمٛمد أطمٛم٣مسمقن-

ضم٤ًم سمٗمدم ايمتٖم٣مؽمغم  ،هذا ايمٛمقع َمـ اظمٛم٣مه٨م حيتٚمؾ سمقؽّمع ايمّرؤى وايمتٖم٣مؽمغم واظمٛم٣مـمغم ,2

 اإلٞم٣ًمن- اظمٝمثٝمقيمقصمٝم٥م، وسمٗمدم ايمٖمٜمؿ يمْمٌٝمٔم٥م ايمتٖم٣مؽمغم اظمٝمثقيمقصمٝم٥م، وسمٗمدم اإلدراك يمٙمرَمز دم ضمٝم٣مة

يتْمٙم٤م ومراءة ٞمِمٝم٥م هم٣مضمِم٥م، همٜمق َيتؿ َمـ ايمّٛم٣مضمٝم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م زمام هق أزمٔمد َمـ آىمتٖم٣مء زمٗمٝمٚم٥م  ,3

 اجلاميمٝم٣مت ايمّداطمٙمٝم٥م دم ايمٛمّص، همٜمق َيتؿ زم٣مظمتٙمٗمل، وزم٣مٕٞمامط إؽم٣مؽمٝم٥م دم اظمجتٚمع وزم٣مظمتٙمٗمل-

ٞمٝم٥م ايمتل سمٗمدر إّن هذا اظمٛمٜم٨م، ىمام يرى ؽم٘مقت، ئًمك يم٘مل يٖمٝمد إٞم٣ًمٞمٝمتٛم٣م، سمٙمؽ اإلٞم٣ًم ,4

 ايمٔمٛم٣مس ايمٌدائٝم٥م-

وهذا اظمٛمٜم٨م يًتْمٝمع أن يٖمن يمٛم٣م ىمثغمًا َمـ ايمٓمقاهر، ويرزمط همٝمام زمٝمٛمٜم٣م رزمْم٣ًم ئمجز فمٛمف  ,5

 أّي َمٛمٜم٨م آطمر-

هذا اظمٛمٜم٨م ي٣ًمفمد فمعم َمٔمرهم٥م أطمر، زمؾ وَمٔمرهم٥م ايمٛمّٖمس َمـ طمالل سمٔم٣مَمؾ هذا اظمٛمٜم٨م  ,6

 -وايمالوفمل اجلامفمل ،وإفمامق اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ،َمع ايمذات

ونمغم أدزمٝم٥م، ىمام يًتٔمكم زمٚمٔم٣مرف  ،هذا اظمٛمٜم٨م يًتٔمكم زمتٗمٛمٝم٣مت فمٙمٚمٝم٥م ضمديث٥م أدزمٝم٥م ,7

 فمٌمه دم سمٖمًغم ٞمِمقصف-

إذا أضمًـ سمْمٌٝمؼ هذا اظمٛمٜم٨م وهمؼ َمٔم٣ميغمه اظمقؤمٝم٥م، هم١مٞمف يٗمدم ٞمت٣مئ٨م َمقشمٗم٥م سمقشمٝمٗم٣مً ٓ  ,8

مم٣ّم سمقصؾ إيمٝمف  أو إهقاء ايمُمخِمٝم٥م، َمًتٚمدًا دم ؽمٌٝمؾ ذيمؽ ،يؼمك جم٣مًٓ يمألضم٘م٣مم آٞمْم٣ٌمفمٝم٥م

 أو ؿمٗمقس- ،أو مت٣مشمٝمؾ ،فمٙمؿ أشم٣مر، وَم٣م سمرىمف ايمٗمدَم٣مء َمـ أؽم٣مؿمغم

 ًيٍ عهجْبد رٌؽْف ادلنيظ األعغٌسُ يف دساعخ اننظٌص0
ىمثغمًا َم٣م يتحّٚمس أٞمِم٣مر هذا اظمٛمٜم٨م يمف، همٝمخرصمقن زمٚمٗمقٓت دون أؽمس، وئًمقن  ,5

ؽمكم أّن َمٙمحٚم٥م صمٙمج٣مَمش فمٛمؼ ايمٛمّص، همٚمثاًل يزفمؿ زمٔمض ايمدار صم٣مهديـ يمتدفمٝمٚمٜم٣م زمٔمد رَمّ 
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 ،زمٔمض آطمر أّن صمٙمج٣مَمشإفمْم٣مء أديم٥م فمعم ذيمؽ، ىمام يزفمؿ  ىم٣مٞم٦م َمٔمٙمٗم٥م فمعم ايم٘مٔم٥ٌم دون

 اخلي ؾمخِمٝم٥م واضمدة دون إفمْم٣مء أديم٥م فمعم ذيمؽ أيّم٣ًم-، ووَمقؽمك ،وذا ايمٗمرٞمكم ،وهرومؾ

اظم٣ٌميمٕم٥م دم سمْمٌٝمؼ هذا اظمٛمٜم٨م فمعم ىمّؾ ٞمص، جتٔمؾ ايمٛمّص يٌدو ىمٟمّٞمف سم٣مريخ أؽمْمقري، ٓ  ,1

 ص أديب-ٞم

أو ايم٘مت٤م  ،َمًتقى ايمقص٣مي٣مإلم  هذا اظمٛمٜم٨م ي٣ٌميمغ دم سمٖمخٝمؿ إفمامل إدزمٝم٥م، ويرسمٖمع هب٣م ,2

 اظمٗمدؽم٥م-

ىمام أّن هذا اظمٛمٜم٨م حيّط َمـ ومدر َم٠ميمٖمل ايمٛمِّمقص، همٝمتالؾمك ايم٘م٣مسم٤م، ويٌٗمك ايمٛمّص  ,3

 َمٗمدؽم٣مً زمام حيٚمؾ-

إلم  ٥م9 ّٕٞمف جئمؾ اظمرء حمت٣مصم٣مً هذا ايمٛمقع َمـ اظمٛم٣مه٨م ُئٌمد ايمٗمراء فمـ ومراءة ايمتّحػ إدزمٝمّ  ,4

مجٙم٥م َمـ مجؾ ايمٔمٚمؾ  أن يٖم٘مر َمٙمٝم٣ًم دم ىمؾِّ إلم  ومراءة ايم٘مثغم َمـ ايم٘مت٤م ىمل يٖمٜمٚمٜم٣م، ىمام أّٞمف حمت٣مج

 إديب-

ومد ي٣ٌميمغ أسم٣ٌمع هذا اظمٛمٜم٨م، همٝمجٔمٙمقن افمتٗم٣مدات أطمرى َم٘م٣من َم٣م وم٣ميمف اظم٠ميمػ فمعم وصمف  ,5

 احلٗمٝمٗم٥م، وي٠مويمقن َم٣م أراده فمعم نمغم َم٣م أراد-

هذا اظمٛمٜم٨م جئمؾ إدب ىمح٣مَمؾ يمٔمدد َمـ إؽم٣مؿمغم، همٝمٖمٗمد ايمٔمٚمؾ صمزءًا َمـ َمتٔمتف ايمتل  ,6

 سمٛمتٜمل زمٚمجرد أن يٖمّؽ ايمُّمخص رَمقز هذا ايمٔمٚمؾ، دون آؽمتٚمت٣مع زمف، همٜمق جمرد يمٔم٥ٌم رَمقز-

 هذا اظمٛمٜم٨م يٙمٕمل احلدود زمكم ايمٖمـ وإؽمْمقرة، زمؾ زمكم ايمٖمـ وايمّديـ- ,7

 يّمٔمٜمام فمعم ومدم اظم٣ًمواة، هم٘مؾُّ يمٖمـ اجلٝمد وايمٖمـ ايمرديء، همٜمق هذا اظمٛمٜم٨م ٓ يٖمّرق زمكم ا ,8

 رَمقزه- اظمٛمٜم٨م سمٖمًغم زم٣مؿمـ ايمٛمّص، وهمؽُّ  َم٣م َيؿّ 
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 انجبة انضبيٍ
 شاثـانفظم ان

 رمنْبد اننمذ األدثِ احلذّش

نمغم إدزمٝم٥م  , ويميوب اظمٔمرهم٥م اؽمتٔمامل َمٛمّٓمؿ يمٙمتٗمٛمٝم٣مت نمغم إدزمٝم٥م :ايمٛمٗمد احلدي٧م هق

ويٗمِمد زم٣ميمتٗمٛمٝم٣مت نمغم إدزمٝم٥م سمٙمؽ  "احلِمقل فمعم زمِمغمة ٞم٣مهمذة يمألدب  دم ؽمٌٝمؾ , أيّم٣مً 

 يمٙمقصقل يمٙمٛمٗمد احلدي٧م وؽمٛمداً  ايمٔممميـ مم٣م صمٔمٙمٜم٣م َمرصمٔم٣مً  ايمٔمٙمقم ايمتل سمّؿ سمْمقيره٣م دم ايمٗمرن

 -آهم٣مق ٞمٗمدي٥م َمًتحدشم٥مإلم 

 0االعزًبفْخ انقهٌو - 5

ايمٛمٓمري٥م اظم٣مدي٥م  أمهٜم٣م، ؿمرضم٦م ٞمٓمري٣مت اصمتامفمٝم٥م واومتِم٣مدي٥م ىم٣من هل٣م أشمر ىمٌغم فمعم اظمٖم٘مريـ

 "َمدرؽم٥م هم٘مري٥م حتٚمؾ اؽمؿ  دزم٣مء وايمٛمٗم٣مد وسمٟمؽم٦ًميمٝم٥م ايمتل أشمرت فمعم هم٘مر صمٝمؾ َمـ إاجلد

 -"َمدرؽم٥م ايمٛمٗمد آصمتامفمل اظم٣مرىمز 

 اننفغ0ِ انزؾهْم - 3

ؾ َمٛم٣مه٨م فمٙمٚمٝم٥م حتٙمٝمٙمٝم٥م سمدرس ايمٖم٘مر ايمٌممي فمـ ؿمريؼ حتٙمٝمإلم  "همرويد  " َؾ سمقّص 

أفمامهلؿ  واسمّمح ذيمؽ دم، دب زمٚمٛمٜمجفد سمٟمشمر ٞمٗم٣مد ايمٖمـ وإووم -زمٌمي٥م رَمقزإلم  إضمالم

اظمختِم٥م  ()سمٙمٚمٝمذ همرويد "يقٞمغ  "ق ؿمروضم٣مت ه واؽمتٔمامًٓ  ويم٘مـ إىمثر ؾمٝمقفم٣مً  -ايمٛمٗمدي٥م

َمدرؽم٥م ايمتحٙمٝمؾ  "ٞمٗمدي٥م اؽمٚمٜم٣م  وسمٟمؽم٦ًم َمدرؽم٥م -زم٣ميمالؾمٔمقر اجلٚمٔمل وأصقيمف ايمت٣مرخيٝم٥م

 -"ايمٛمٖمز وايمٛمٗمد ايمٛمٖمز 

 0انهغٌّخ انقهٌو - 2

اظمحٝمط  ايمٙمٕم٥م ؿمريٗم٥م إلدراك ايمٔم٣مَل "هق أن  صمديداً  راؽم٣مت احلديث٥م اؽمتحدشم٦م َمٖمٜمقَم٣مً ايمد

وهذه  "زمؾ فمعم آيمٝمتف  ،أي فمعم صمقهره، ودور ايمٙمٕم٥م هٛم٣م ٓ ي٠مشمر فمعم سمٖم٘مغمٞم٣م زمحد ذاسمف ،زمٛم٣م

ايمتل جت٣موزت َمٖمٔمقهل٣م  "زمٝم٣مصمٝمف"و "ؽمقؽمغم"إٞمٓمٚم٥م أوصمده٣م يمٕمقيقن َمثؾ ايمٔم٣مَل ايمٖمرٞمز 
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وومد ٞمُمٟمت  ،جم٣مٓت ايمثٗم٣مهم٥م َمـ ايمٔمٙمقم وايمٖمٛمقن ت٣مج إديب يمتْمٌٗمف فمعم مجٝمعفمعم ايمٙمٕم٥م واإلٞم

َمدرؽم٥م "و ،"َمدرؽم٥م ايمٛمٗمد ايمُم٘مقم ايمٌٛمٝمقي"وسمًٚمك  ،إؽم٣مس اظمدرؽم٥م ايمُم٘مٙمٝم٥م فمعم هذا

 -"ايمٛمٗمد ايمٓم٣مهرايت

 انقهٌو انغجْقْخ ًاإلؽْبئْخ0 - 3

 "ايمداروٞمٝم٥م  يمتْمقرٞمٓمري٥م ا "ؿمرضم٦م ٞمٓمري٣مت أشمٌت٦م أمهٝمتٜم٣م دم َم٣ًمر ايمٖم٘مر احلدي٧م َمثؾ 

همٝمزي٣مئٝم٥م أطمرى َمثؾ  وٞمٓمري٣مت ٣مومّم٦م اظمٖم٣مهٝمؿ اظمْمٙمٗم٥م(ايمتل ٞم)ٛمُمت٣ميـ يٕ "ايمٛمٓمري٥م ايمٛمًٌٝم٥م  "و

ايمتل نمغمت همٜمؿ اظم٣مدة َمـ َمٌدأ ىمقهن٣م جمٚمقفم٥م أصمزاء  واظمٗمِمقد زمف جم٣مٓت ايمْم٣موم٥م "اظمج٣مل  "

ٞمٗم٣مط طم٣مص٥م  وسمٛمٖمِمؿ همٝمٜم٣م دم ،ؽم٣مضم٣مت ؿم٣موم٥م سمٛمٔمٗمد " :َمٌدأ(، إلم َمٖمٜمقم حتٙمٝمقم)صٕمغمة 

ايمٌٛمٝمقي٥م ىمام يْمرضمٜم٣م روصمٝمف صم٣مرودي دم ىمت٣مزمف  وهل هم٘مرة، سم٘مقيٛمٜم٣م واٞمٖمراؿمٜم٣م ىمٟمَمقاج ايمٌحر دم

 -"َم٣مرىمًٝم٥م ايمٗمرن ايمٔممميـ "

 انفهغفخ0 - 4

ضمديث٥م ومد  دم ـمٜمقر دراؽم٣مت همٙمًٖمٝم٥م َمـ ايمقاوح أن سمْمقر ايمٔمٙمقم أفماله ومد ؽم٣مفمد أو أشمرَّ 

ويم٘مـ  ،اظمٝمالد وزمٔمده ايمٗمديٚم٥م ايمتل ؽمٌٗم٦م سمٔمتٚمد دم َمٛم٣مزمٔمٜم٣م إولم فمعم َمٛم٣مه٨م ايمٖمٙمًٖم٥م

إذا ىم٣مٞم٦م  -إديب زمٚمٖمٜمقم ضمدي٧م زمتقصمٜم٣مت هم٘مري٥م ضمديث٥م ورؤى سم٣ًمفمد فمعم ومراءة ايمٛمت٣مج

هق إصدار ضم٘مؿ فمعم  "ايمٛمٗمد إديب "وىم٣من (، احُل٘مؿ)ىمٙمٚم٥م ايمٛمٗمد سمٔمٛمل دم َمٖمٜمقَمٜم٣م ايمدومٝمؼ 

، هق َمـ إدب ايمقصٖمل خي٣ميمػ إدب ايمٛمٗمدي ايمذي هم١من إدب اإلٞمُم٣مئل، أشم٣مر إدزمٝم٥م

 ،وإدب ايمٛمٗمدي هق سمٖمًغم هلذا ،دم صقر خمتٙمٖم٥م َمـ ايمٖمـ إديب هم٣مإلٞمُم٣مئل هق سمٖمًغم يمٙمحٝم٣مة

 هم١من ايمٛمٗمد ىمذيمؽ يٟمطمذ ،وىمام يٟمطمذ إدب َمـ ايمْمٌٝمٔم٥م واحلٝم٣مة، ايمتل يقوع همٝمٜم٣م ويمِمقر ايمٖمـ

وومد  ":اءفمـ ايمُمٔمر "ويمٝمؿ واؿمًقن  "ويمذيمؽ يٗمقل ايمٛم٣مومد ، َمٛمٜمام فمـ ؿمريؼ نمغم َم٣ٌمذ

 ،اظمِمدر إولإلم  وإذا ىم٣من دم اإلَم٘م٣من ايمرصمقع -"افمتػمت ه٠مٓء ىمجزء َمـ فمٓمٚم٥م ايمْمٌٝمٔم٥م 

، هم١من ايمٛمٗمد يقضمل ويُمجع ويٛمغم ايمًٌٝمؾ، ايمٛمٗمدإلم  سمٖمًغم هل٣م أي وهق ايمْمٌٝمٔم٥م دون ايمرصمقع إلم

فمـ ، ٞمٖمًف ايمٛم٣مومد ويمٙمٛمٗمد ومٝمٚمتف ايمذاسمٝم٥م دم أٞمف سمٔمٌغم فمـ، إدزم٣مء أٞمٖمًٜمؿ اجت٣مه٣مت صمديدة ويٙمٜمؿ

 -وَمٛمٜمجف ،وَمذهٌف ،وهم٘مره ،ؾمخِمٝمتف
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وزمٝم٣من ومٝمٚمتف  -هل دم سمٗمقيؿ ايمٔمٚمؾ إديب َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمٖمٛمٝم٥م إن وـمٝمٖم٥م ايمٛمٗمد إديب

ؽم٣مٞم٦م  "يرى  -وسمقوٝمح َمٛمزيمتف وآشم٣مره دم إدب، وومٝمٚمتف ايمتٔمٌغمي٥م وايمُمٔمقري٥م، اظمقوقفمٝم٥م

زمحٝم٧م  ،وراء فم٣ٌمراسمف ف َمـذات اظم٠ميمػ يمتًتُمػ روضمإلم  أن وـمٝمٖم٥م إدب هل ايمٛمٖم٣مذ "زمٝمػ 

ايٖمٜمٚمف ومُ  هم٣ميمٛمٗمد فمعم ضمد سمٔمٌغمه ئمٙمؿ أطمريـ  ودم ذيمؽ يّمع ايمٛم٣مومد ٞمٖمًف َمقوع ايم٘م٣مسم٤م 9هؤرَّ

زمٝم٣من ايمٔمٚمؾ إديب إلم  يتج٣موز ايمٗمٝمؿ اجلاميمٝم٥م ايمٔم٣مَم٥م فمعم ايمٛمٗمد أن ويمذيمؽ ىم٣من، ىمٝمػ يٗمرؤون

 -ض َم٣م همٝمف َمـ ومٝمؿوذيمؽ فمـ ؿمريؼ همحص ؿمٌٝمٔمتف وفمر، همٜمٚمف وسمذوومف يمٙمٗم٣مرئ ظم٣ًمفمدسمف فمعم

ف  وردزورث  "وحيٚمؾ  -ايمتٔمٌغم اجلٚمٝمؾ فمـ ؾمٔمقر ص٣مدق :ايمُمٔمر زمٟمٞمف "ؽم٣مٞم٦م زمٝمػ  "وُئمرِّ

 "وَمـ ومٌؾ محؾ  -اظمٗمدرة فمعم اإلٞمُم٣مء ٕن اظمٗمدرة فمعم ايمٛمٗمد أضمط َمـ 9فمعم ايمٛمٗمد وئمّده فمٌث٣مً  "

اهمٗمف فمٙمٝمف ٞم٣مومد وٓ ؾمؽ أن ذيمؽ أَمر ٓ يق -سمٗمٙمٝمد يمٙمتٗمٙمٝمد وفم٣مزمف زمٟمٞمف ،فمعم ايمُمٔمر "أهمالؿمقن 

وٓ نمٛمك يمٙمحٝم٣مة وٓ يمألدب ، وئمقم َمـ َمٛمزيمتف دم احلٝم٣مة ،ايمٛمٗمد يقصمف ويثري إدب هم١من، آطمر

زم٣مطمتٝم٣مر  ويقيص، ويٗمّقم أفمامل إدزم٣مء، هق ايمذي خيٙمؼ اظمٛم٣مه٨م واظمذاه٤م إدزمٝم٥م وٓ إدزم٣مء فمٛمف

 ،ارؽمكم وايمٛم٣مؾمئكمويٕمرس ضم٤م اجلٝمد َمٛمف دم ٞمٖمقس ايمد، ايمٛمامذج اجلٝمدة َمـ إدب وحم٣مىم٣مهت٣م

دهؿ فمعم َمثؾ هذا اجلٝمد َمٛمفوُئمَ  يمٝمس هق اىمتُم٣مف َمدى ايمتزام  "ىمقيمردج  "وايمٛمٗمد فمٛمد  -قِّ

وَمٜمٚم٥م  -زمؾ دم ىمُمػ َمدى اٞمًج٣مم ايمٔمٚمؾ َمع ذات ايمٛم٣مومد، ؾم٘مٙمٝم٥م َمٔمٝمٛم٥م ايمٔمٚمؾ إديب زمٗمقافمد

اومتٌم فمعم  وفمعم ايمٛم٣مومد أن يتحٗمؼ همٝمام إذا ىم٣من ايمُم٣مفمر ومد، جتًٝمد جترزمتف دم رَمقز له إدي٤م

زمحٝم٧م  أم أٞمف ومد ٞمجح دم جتًٝمد هذه إهم٘م٣مر دم رَمقز سمٔم٣مدهل٣م مت٣مَم٣مً  ،يمٕم٥م ايمُمٔمرإلم  سمرمج٥م أهم٘م٣مره

، ؼ ٓ سمٔمٌغمإَمري٘مل أن ايمُمٔمر طَمٙمْ  "زم٣موٞمد  "ويروي  -٣م فمـ إطمرىيتٔمذر اٞمٖمِم٣مل إضمدامه

 -إهل٣مم ويمٝم٦ًم فمٚمٙمٝم٥م، همٜمل فمٚمٙمٝم٥م حت٘مؿ، فمٚمٙمٝم٥م وافمٝم٥م دم ايمدرصم٥م إولم وفمٚمٙمٝم٥م اخلٙمؼ هل

ويٛم٣مـمره ، ايمٖمٛمل فمـ ؾمخص ايمٖمٛم٣من دم ايمٔمٚمؾ إن أفمٓمؿ أَمراض ايمٛمٗمد هق آٞمدهم٣مع زمحث٣مً  :ويٗمقل

، واؽمتٝمٔم٣مب ايمؼماث يِمٌح اإلٞم٣ًمن ؾم٣مفمراً  وَمـ اظمقه٥ٌم ---ايمٔمٚمؾ دم ذاسمفإلم  دم ايمٖمُمؾ ايمٛمٓمر

ل ه "زم٣موٞمد  "ووـمٝمٖم٥م ايمٛمٗمد فمٛمد  -إيمٝمقت "َمع  "زم٣موٞمد "ودم هذا يتٖمؼ ، يمذيمؽ َمٛمٜمام الزمدهم

ؽمقاء  ،دون أي رء طم٣مرج فمٙمٝمف، زمذاسمف َمـ ضمٝم٧م فمالومتف، همحص ايمٔمٚمؾ ايمٖمٛمل َمـ ايمداطمؾ

 َ  -أو ايمٔمٌم ،أو اظمجتٚمع ،دم ضمٝم٣مة إدب ثالً ىم٣من ذيمؽ مُم
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 رمذّى
ايمتٔمٗمؾ َمٛمذ أن هٌط آدم فمٙمٝمف ايمًالم إلم  ايمٌممي يتّمح ويٛمتٓمؿ ويٛمّم٨م يمٝمًٔمك أطمذ ايمٖم٘مر

همٗمد  ،همٜمؿ وومدرة فمعم ايمتٔم٣مَمؾ َمٔمفإلم  ضمٝم٧م وصمد ٞمٖمًف دم فم٣مَل صمديد حيت٣مج ،إرض فمعم

وفمٍم آدم رزمف هم٘م٣مٞم٦م  ،زمك ذيمؽأويم٘مٛمف  ،أؽم٘مٛمف اهلل سمٔم٣ملم اجلٛم٥م وأراضمف َمـ فمٛم٣مء ايم٘مدح وايم٘مٌد

وم٣مل سمٔم٣ملم  ،د احلٝم٣مة ووم٣ًموهت٣مٌزمٛم٣مؤه٣م ىمأٞم٣ًمٞمٝم٥م فمعم وصمف إرض يتٔمٛمك ايمٛمتٝمج٥م هذه اظمًغمة اإل

ق آدم حي٣مويمقن احل٘مٚم٥م فمعم هذه طمذ زمٛمأٞم٣ًمن دم ىمٌد( و)يمٗمد طمٙمٗمٛم٣م اإل :ة )ايمٌٙمد(دم صقر

ورهمّمف ايمٗمٌقل زمام ومًٚمف اهلل  ،طمرضمدمه٣م ص٣مضم٤م احل٘مٚم٥م زمٔمد رفمقٞم٥م أأرض هم٘م٣من َمٗمتؾ إ

همتٗمٌؾ َمـ  فمٙمٝمٜمؿ ٞمٌٟم ازمٛمل آدم زم٣محلؼ إذ ومرزم٣م ومرزم٣مٞم٣مً  واسمؾ) :)اظم٣مئدة( وم٣مل سمٔم٣ملم دم ؽمقرة ،يمف

طمذت أو. 16اظم٣مئدة. ( َمـ اظمتٗمكمٌؾ َمـ أطمر وم٣مل ٕومتٙمٛمؽ وم٣مل إٞمام يتٗمٌؾ اهللأضمدمه٣م وَل يتٗم

 ،طمرى زمٚمٔمٛمك همٜمؿ )ايم٘مقنأ ضمٝم٣مٞم٣مً أوايمٖمٙمًٖم٥م  ضمٝم٣مٞم٣مً أٞم٣ًمن ايمُم٣موم٥م سمٛمٚمق ٞمحق احل٘مٚم٥م َمًغمة اإل

واحل٘مٚم٥م ؽمٌٝمؾ  ،طمذ ايمٛم٣مس ئًمقن ٞمحق اظمٔمرهم٥مأوايمْمٌٝمٔم٥م( وه٘مذا  ،ٞم٣ًمنواإل ،يمقهٝم٥موإ

 ٝمداً صوؾم٘مٙم٦م ر ،وسمْمقرت َمٖم٣مهٝمؿ احل٘مٚم٥م وايمٖمٙمًٖم٥م ،ٖمّمٝمٙم٥م واهلٛم٣مءيمٙمًٔم٣مدة وايمٖمرح وايم

هم٘م٣مر َمٛمًٗم٥م سمتٛم٣مول أطمر َمـ طمالل سمدويـ ايمٌٔمض أإلم  وَم٣م يزال ايمٛم٣مس ئًمقن، ىمٌغماً 

هم٘م٣مر واظمجتٚمع( ويمتُم٘مؾ احل٘مٚم٥م وايمٖمٙمًٖم٥م سم٣مريخ َيتؿ زم٣مٕ ،وايمْمٌٝمٔم٥م ،وايم٘مقن ،ٞم٣ًمن)اإل

دب وه٘مذا ىمام سمُم٘مؾ يمٙمت٣مريخ وإ ،ٛمٜم٣م َمـ صالتوَم٣م وومع زمٝم ،اظمٖم٣مهٝمؿ واظمذاه٤موراء وأ

 يمٙمح٘مٚم٥م َمٛمٜم٨م َمتٚمٝمز سمُم٘مؾوَمٛم٣مه٨م  ،ونمغممه٣م َمـ ايمٔمٙمقم

هم٘م٣مر ٟم٥م َمـ طمالل جتقم هذه احل٘مٚم٥م زمٙم٣ًمن احل٘مٚم٥م وؽمٝمٙم٥م يمٙمًٔم٣مدة وايمٖمّمٝمٞماختذ اإل يمٗمد

وايمْمٌٝمٔم٥م( هم٣محل٘مٚم٥م جمٚمقفم٥م َمـ احلٗم٣مئؼ  ،واظمجتٚمع ،ٞم٣ًمنوايم٘مقن واإل ،سمٔم٣ملم سمتٛم٣مول)اهلل

 ،يّم٣مً أهن٣م ؿمريٗم٥م يمٙمحِمقل فمعم اظمٔمرهم٥م واحلٗم٣مئؼ إ ،ٔم٣مرف وايمقوم٣مئع واحلٗم٣مئؼ احل٘مٝمٚم٥مواظم

 ،هقاء ايمذاسمٝم٥مه٣مم وإوإ فمـ وومد سمٔمػم ،وهل وـمٝمٖم٥م سمٔمػم فمـ احلٗم٣مئؼ ،وايمٌح٧م وايم٘مُمػ

هم٣محل٘مٚم٥م ؿمريٗم٥م َمـ ؿمرق  ،فم٣مظم٣مً  وأ وومد ي٘مقن همٛم٣مٞم٣مً  ،راً شمو ٞم٣مأ دي٣ٌمً أو أ واحل٘مٝمؿ ومد ي٘مقن ؾم٣مفمراً 

 ،ٚمـ سمٖمًغم وسمقوٝمح وٞمٗمد َم٣م هق َمقصمقد زم٣ميمٖمٔمؾ دم َمٝمدان اظمٔمرهم٥م واخلػمةّملم اظمٔمرهم٥م سمتإ ايمٛمٓمر

وَمقوقع  ،واظمٔم٣مرف ،دبوايمديـ وإ ،ايمٔمٙمقم وايمٖمٛمقن اظمختٙمٖم٥م فٚمٛمّمَم٣م سمت :وَم٣مدة احل٘مٚم٥م
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و نمغم احلٝم٥م دم أ ،ن ىمؾ َمٓمٜمر َمـ َمٓم٣مهر ايم٘م٣مئٛم٣مت احلٝم٥مإذ إ 9ٞم٣ًمٞمٝم٥ماحل٘مٚم٥م يُمٚمؾ اخلػمة اإل

و نمغم ؿمٌٝمٔمل هق َمـ َمقوقفم٣مت احل٘مٚم٥م وايمٖمٙمًٖم٥م أرض ؿمٌٝمٔمل ْمح إؽمهمقق  وأ ،ايم٘مقن

ٜم٣م ويٗمِمد اظمٕمزى ٝمت٤م ايمٛمٓمرة ايمُم٣مَمٙم٥م يمٙمحٝم٣مة يرى ىمٙمواحل٘مٝمؿ ايمرصمؾ ص٣مضم ،وؿمريٗم٥م َمّمٚمقٞم٣مً 

َمؾ ٟموي٘مُمػ فمـ ٞمٓمرسمف يمٙمٔم٣مَل ويمٙمحٝم٣مة َمـ طمالل ايمت ،ؾمٝم٣مءويٌٌم ضمٗمٝمٗم٥م إ ،ؾمٝم٣مءاحلٗمٝمٗمل يمأل

وَمداه٣م ايم٘مقم َمـ  ،ٞم٣ًمٞمٝم٥م دم َمٔمٛم٣مه٣متل سمقوح وسمٖمن اخلػمة اإليٌح٧م فمـ اظمٖم٣مهٝمؿ واظم٣ٌمدئ ايم

واهتامم احل٘مٚم٥م  ،َمٙمٝم٥م يمٙمقصمقد وطمٙمؼ اهلل يمفٟممهٝم٥م فمـ ايمٛمٓمرة ايمتأسمٗمؾ  َمٙمٝم٥م فم٣ميمٝم٥م ٟٓمطمالل ٞمٓمرة سم

 ،اظمٔمرهم٥م واخلػمة ايمتل يٚمتٙم٘مٜم٣م ايمٛم٣مس لمإؽمٙمقهب٣م دم ايمٛمٓمر أ٘مؾ َم٣م يتٔمٙمؼ زم٣ميم٘مقن زمام همٝمف ٞم٣مزمع َمـ زم

 -ٔمردم َمٔم٣مً ٚمقهن٣م اظمّمودم َم

جمٚمقفم٥م َمـ اظمٔم٣مرف واحلٗم٣مئؼ وايمقوم٣مئع ٓ  :ن ايمٖمٙمًٖم٥م واحل٘مٚم٥مأيرى زمٔمض ايمدارؽمكم 

ىمام هل احلٗم٣مئؼ ايمٔمٙمٚمٝم٥م ٓ  ،َم٣م هل احل٘مٚم٥م وايمٖمٙمًٖم٥م :ٓ َمـ طمالل ايمٌح٧م دمإٞمًتْمٝمع همٜمٚمٜم٣م 

وٓ ضمزَم٥م  ،هن٣م يمٝم٦ًم جمٚمقفم٥م َمـ اظمٔم٣مرفأطمر ويرى ايمٌٔمض أ ،ٓ َمـ طمالل ايمٗمقاٞمكمإسمٓمٜمر 

دون  ،قَم٣مت فمـ احل٘مٚم٥م وايمٖمٙمًٖم٥م وايمتٖمٙمًػٙمن ايمٖمرد ٓ يًتْمٝمع اىمت٣ًمب َمٔمٕ 9احلٗم٣مئؼ َمـ

ن ايمٖمٙمًٖم٥م واحل٘مٚم٥م وـمٝمٖم٥م طمٝم٣ميمٝم٥م ومد جيًده٣م أويرى ومًؿ شم٣ميم٧م  ،ن ئمٚمؾ دم ؽم٣مضم٥م ايمٖمٙمًٖم٥مأ

مهٝم٥م أىمد فمعم أن ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ومد أَمع  ،هقاء ذاسمٝم٥مأو وطمٝم٣مًٓ  وه٣مَم٣مً أوومد سمٌٗمك  ،ايمٖمرد واومٔم٣مً 

ايمٌٗمرة:  وم٣مل سمٔم٣ملم دم ؽمقرة ،رضهذه إ دمٞم٣ًمن ٖم٣مء ايمًٔم٣مدة فمعم اإلإووَم٘م٣مٞمتٜم٣م دم احل٘مٚم٥م 

َمـ ؿمرق  ن احل٘مٚم٥م وايمٖمٙمًٖم٥م ؿمريٗم٣مً أ( ويرى ومًؿ رازمع ىمثغماً  ويت طمغماً أويت احل٘مٚم٥م همٗمد أ)وَمـ 

 ،وٝمح وٞمٗمد َم٣م هق َمقصمقد دم ؽم٣مضم٥م اظمٔمرهم٥مقٚمـ سمٛمٓمٝمؿ وسمٖمًغم وسمّمسمت ٥ماظمٔمرهمإلم  ايمٛمٓمر

 ٥من َمقوقع دراؽم١ميمؽ هموَمـ طمالل ذ ،داب وايمديـئٙمٜم٣م ايمٔمٙمقم وايمٖمٛمقن وأووؽم٣م ،وَم٣مدهت٣م

قاهر ىمقٞمٝم٥م وضمٝم٣مسمٝم٥م ٓ سمدطمؾ ـمويمٝمس هٛم٣مك  ،ٞم٣ًمٞمٝم٥ماحل٘مٚم٥م وايمٖمٙمًٖم٥م يُمٚمؾ دراؽم٥م اخلػمة اإل

واحل٘مٝمؿ هق  ،احل٘مٚم٥م ضم٤م احلؼ واخلغم واجلامل ك:وَمـ هٛم٣م ىم٣من َمٔمٛم ،وٚمـ ٞمْم٣مق ايمٖمٙمًٖم٥م

 -غم واجلاملوزم٣ميمت٣مرم يمٙمحؼ واخل ،يمٙمح٘مٚم٥م ٤محم
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 انجبة انزبعـ
 انفظم األًل
 ()انفهغفخ انقشثْخ

 0انفهغفخاحلكى ً رقشّف -الًأً
ايمٖم٣مرايب( )، وَمٛمٜمؿ اطمٙمٜم٣ميمٖمٙمًٖم٥م، وحتديد جم٣مهل٣م، وزمٝم٣من َمدفمرض همالؽمٖم٥م ايمٔمرب يمتٔمريػ ا

( (ايمٔمٙمؿ زم٣مظمقصمقدات زمام هل َمقصمقدة)( همٗم٣مل: إهن٣م )(اجلٚمع زمكم رأيل احل٘مٝمٚمكم)دم ىمت٣مزمف )

رأى أٞمف يمٝمس زمكم َمقصمقدات ايمٔم٣مَل ووَمٛمْمٗمٝم٥م، وري٣موٝم٥م-  ،وؿمٌٝمٔمٝم٥م ،ضم٘مٚم٥م إهلٝم٥مإلم  وهمّرفمٜم٣م

 -وَمٛمف فِمْٙمؿ زمٚمٗمدار ايمْم٣موم٥م ايمٌممي٥م ،وفمٙمٝمف نَمَرض، ٙمٖمٙمًٖم٥م همٝمف َمدطمؾرء إٓ ويم

اؽمت٘مامل ايمٛمٖمس ايمٌممي٥م زمٚمٔمرهم٥م ))زمٟمهن٣م  ايمٝمقٞم٣مٞمٝم٥م:يمٖمٙمًٖم٥م سمٔمريٖمف ا( إلم وذه٤م )ازمـ ؽمٝمٛم٣م

( أي ايمٔمٙمؿ زمْمٌٝمٔم٥م اظمقصمقدات (هل فمٙمٝمف، فمعم ومدر ايمْم٣موم٥م ايمٌممي٥م ضمٗم٣مئؼ اظمقصمقدات، فمعم َم٣م

ع ايمٖمٙمًٖم٥م  وضم٘مٚم٥م فمٙمٚمٝم٥م- ،ضم٘مٚم٥م ٞمٓمري٥مإلم  زمام هل ىمذيمؽ فمـ ؿمريؼ ايمٛمٓمر ايمٔمٗمقم، وهمرَّ

وهمٙمًٖمتف وهمٜمٚمف  ،ف واجت٣مهفجاطمتٙمػ ايمدارؽمقن دم سمٔمرف ايمٖمٙمًٖم٥م ىمؾ ضم٤ًم َمٛمٜموومد 

 :ٔم٣ملم وزمٔمده فمٛمفوومرزمف َمـ اهلل سم ،يمٙم٘مقن واحلٝم٣مة وايمٛم٣مس وايمْمٌٝمٔم٥م

 -َمٔمرهم٥م اظمْمٙمؼإلم  ايمٖمٙمًٖم٥م حم٣مويم٥م ايمقصقل ,5

 ٝم٥م-َمٔمرهم٥م يٗمٝمٛمإلم  ايمٖمٙمًٖم٥م حم٣مويم٥م ايمقصقل ,1

 -ايمٖمٙمًٖم٥م حم٣مويم٥م يمٙمٌح٧م فمـ ايمٙمذة ,2

 -ايمٖمٙمًٖم٥م ضم٤م احل٘مٚم٥م ,3

 -اخلغمإلم  ؾمٝم٣مء اظم٠مديفمـ ضمٗم٣مئؼ إ قمايمٖمٙمًٖم٥م ايمٌح٧م ايمٔمٗم ,4

 -ولموفمٙمتٜم٣م إ ،ومج٣مل ٞمٓم٣مَمٜم٣م وَم٣ٌمدئٜم٣م ،ايمٖمٙمًٖم٥م ايمٌح٧م فمـ ايم٘م٣مئٛم٣مت ايمْمٌٝمٔمٝم٥م ,5

 -ولايمٌح٧م فمـ ضمٗم٣مئؼ اظمقصمقدات وٞمٓم٣مَمٜم٣م اجلٚمٝمؾ ظمٔمرهم٥م اظمٌدع إ ,6

 -ٞم٣ًمٞمٝم٥من سمٗمقم فمٙمٝمف اظمجتٚمٔم٣مت اإلإٌٔمل ٛمَمثؾ ايمذي يايمٖمٙمًٖم٥م ووع سمِمقر يمٙمٛمٓم٣مم إ ,7
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سمٗمقم فمٙمٝمٜم٣م  ٣ٌمدئ ايمتلاظمودراؽم٥م اظمٔم٣مَل و ،طمالومٝم٥مايمٖمٙمًٖم٥م ايمٔمٙمؿ اجل٣مَمع زمكم احل٘مٚم٥م وإ ,8

 -ٞم٣ًمٞمٝم٥م َمـ ضمٝم٧م اظمٔمرهم٥م وايمًٙمقكدراؽم٥م ايمٛمٖمس اإل

 -ايمٖمٙمًٖم٥م اىمتُم٣مف ؾم٘مؾ صمديد يمٙمحٝم٣مة ايمٖم٘مري٥م دم اظمجتٚمع ,57

 -ؾمٝم٣مءايمٖمٙمًٖم٥م هل ايمٔمٙمؿ زم٣محلٗم٣مئؼ اظمْمٙمٗم٥م واظمًتؼمة حت٦م ـمقاهر إ ,55

 -ايمٖمٙمًٖم٥م فمٙمؿ ايمٔم٣مَل اظمٔمٗمقل ,51

 -ايمٖمٙمًٖم٥م فمٙمؿ اظمقصمقد زمام هق َمقصمقد ,52

 -ولم زم٣ميم٠ًمالٖمٙمًٖم٥م ايمٌح٧م فمـ ايمٔمٙمؾ إايم ,53

 -دراك َم٣ٌمدئٜم٣م وفمٙمٙمٜم٣مإؾمٝم٣مء َمٔمرهم٥م ىمٙمٝم٥م ؾم٣مَمٙم٥م فمـ ؿمريؼ ايمٖمٙمًٖم٥م َمٔمرهم٥م ىمؾ إ ,54

 -ايمٖمٙمًٖم٥م َمٔمرهم٥م اظم٣ٌمدئ زمدوم٥م َمـ ضمٝم٧م َمٛمٜمجٜم٣م ,55

 -ايمٖمٙمًٖم٥م اظمٔمرهم٥م اظمتٔمٙمٗم٥م زمٔمٙمؾ ايمٓم٣مهرات ,56

 -ولمايمٖمٙمًٖم٥م َمٔمرهم٥م ايمٔمٙمؾ إ ,57

 -وٓ سم٘مت٤ًم طمدَم٥م يمٕم٣مي٥م نمغم نم٣ميتٜم٣م ،تٜم٣م دم ذاهت٣مايمٖمٙمًٖم٥م َمٔمرهم٥م ومٝمٚم ,58

 -دراىم٣مت ايمٛم٣مس احلًٝم٥مإايمٖمٙمًٖم٥م فمٙمؿ  ,17

 -دراىم٣مت ايمٛم٣مسإؾمٝم٣مء دم صٔم٤م إأايمٖمٙمًٖم٥م  ,15

 -دراىم٣مت ايمٛم٣مسإؾمٝم٣مء دم زمٔمد إأايمٖمٙمًٖم٥م  ,11

 -هلٝم٥م وايمٌممي٥مايمٖمٙمًٖم٥م َمٔمرهم٥م ايمِمقر اإل ,12

 -ٞم٣ًمٞمٝم٥مزمف ايمٗمدرة اإل يمف زمٗمدر َم٣م سمًٚمحايمٖمٙمًٖم٥م ايمتُمٌف زمِمٖم٣مت اإل ,13

 -ايمٖمٙمًٖم٥م همـ ايمٖمٛمقن وفمٙمؿ ايمٔمٙمقم ,14

 -ايمٖمٙمًٖم٥م حم٥ٌم احل٘مٚم٥م ,15

وايمٗمقل وايمٔمٚمؾ زمام يقاهمؼ ايمٔمٙمؿ  ايمٖمٙمًٖم٥م حم٥ٌم ايمٔمٙمقم وَمٔمرهم٥م ضمٗم٣مئؼ اظمقصمقدات ,16

 -فمٚمؾ( ,)ٞمٓمر

 -ايمٖمٙمًٖم٥م فمٙمؿ إؾمٝم٣مء زمحٗم٣مئٗمٜم٣م اجلٙمٝم٥م ,17
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وَم٣م فمٙمٝمف ايمقاصم٤م سمممف  ،دم ٞمٖمًف احل٘مٚم٥م صٛم٣مفم٥م ٞمٓمر حتِمؾ َم٣م فمٙمٝمف ايمقصمقد ىمٙمف ,18

طمرة زمح٤ًم وسمًتٔمد يمٙمًٔم٣مدة ايمٗمِمقى دم أ ،يمٙمقصمقد َمّم٣مهٝم٣مً  َمٔمٗمقًٓ  ايمٛمٖمس وسمِمٌح فم٣مظم٣مً 

 -ٞم٣ًمٞمٝم٥مايمْم٣موم٥م اإل

 -ايمٖمٙمًٖم٥م ايمٛمٓمر دم اظمقصمقدات َمـ صمٜم٥م دٓيمتٜم٣م فمعم ايمِم٣مٞمع ,27

ؿ وَمٔمرهم٥م ايمٖمٙمًٖم٥م ايمٔمٙمؿ ايمٔم٣مم جلٚمٝمع ايمٔمٙمقم وَمٔمرهم٥م ايمٔمٛم٣مس إؽم٣مؽمٝم٥م دم ىمؾ فمٙم ,25

 -ايم٘م٣مئـ اجلديد زم٣ميم٘مٝمٛمقٞم٥م

 -ايمٖمٙمًٖم٥م اظمٔمرهم٥م ايمٔمٗمٙمٝم٥م ايمٛم٣مؾمئ٥م فمـ اظمٔم٣مين اظمدرىم٥م زم٣ميمٔمٗمؾ ,21

 -ايمٖمٙمًٖم٥م ايمٌح٧م فمـ ضمٗمٝمٗم٥م اظمْمٙمٗم٥م ايم٘مٙمٝم٥م ,22

 -وزم٣مجلذور ،صقلوزم٣مٕ ،ايمٖمٙمًٖم٥م فمٙمؿ زم٣مظم٣ٌمدئ احلٗمٝمٗمٝم٥م ,23

 -ٖم٥م اظمٔمرهم٥م زم٣ميمقصمقد ٓ زم٣مظم٣مهٝم٥مايمٖمٙمً ,24

 هغٌفاحلكْى ًانفْ 0صبَْبً
ىمدوا أن إو ،و فم٣مَلأو همٛم٣من أ ،م ٞم٣مشمرأؾم٣مفمر  هق و ايمٖمٝمٙمًقف هؾأاطمتٙمػ ايمٛم٣مس دم احل٘مٝمؿ 

و ايمٖمٝمٙمًقف أواحل٘مٝمؿ  (احلؼ واخلغم وايمٖمّمٝمٙم٥م واجلامل)ٞمف حم٤م يمٙمح٘مٚم٥م زمٚمٔمٛم٣مه٣م ايمقاؽمع أفمعم 

جت٣مه  ٣مً ٔمتمم وهق يٚمتٙمؽ ؾمٔمقراً  (ٞمج٣مز حم٘مؿإحتٗمٝمؼ )َمٌتٕم٣مه إلم  ؾمخص َيتؿ ويتٖمرغ يمٙمقصقل

َم٣م وراء ايمْمٌٝمٔم٥م ظمٔمرهم٥م إلم  زمؾ يتج٣موز ذايمؽ ،وَم٣م يتِمؾ هب٣م َمـ ىمقن وؿمٌٝمٔم٥م ،قاهر احلٝم٣مسمٝم٥مايمٓم

و أوه٘مذا احل٘مٝمؿ  ،رضإف وسمًٝمغمه يمٙم٘مقن زمام همٝم ،ؽمامئفأو وايمتٔمرف فمعم صٖم٣مسمف ،اخل٣ميمؼ

 ٞم٣مً سمٗم٣مإو ،فمٚمٝمٗم٣مً  دراىم٣مً إو ،واؽمٔم٣مً  وهمٜمامً  ،٣مً ٣ٌمومشم ؾمٝم٣مء وهم٘مراً دم ايمٛمٓمرة يمأل ايمٖمٝمٙمًقف يٚمتٙمؽ ٞمّمج٣مً 

وسمدرك احلٗم٣مئؼ  ،ؾمٝم٣مءوسمٗمدر اظمٕمزى احلٗمٝمٗمل يمأل ،سمرى احلٝم٣مة دم ىمٙمٝمتٜم٣م ايمتل يمٙمٛمٓمرة ايمُم٣مَمٙم٥م

َمٙمٜم٣م ايم٣ٌمضم٧م فمـ ٟمَمـ طمالل سم ،اجلديدة ايمتل سم٘مُمػ دم ىمؾ يقم اظمجٜمقل َمـ فم٣مظمٛم٣م وىمقٞمٛم٣م

وطم٣مص٥م ضمكم يٌح٧م دم  ،ٞم٣ًمٞمٝم٥م دم َمداه٣م ايم٘مقماظمٖم٣مهٝمؿ واظم٣ٌمدئ ايمتل سمقوح وسمٖمن اخلػمة اإل

ووـمٝمٖم٥م ايمٖمٝمٙمًقف اىمتُم٣مف صمديد يمٙمحٝم٣مة  ،فم٣مَل وومدير وَمريديمف إضمًـ سمقصمٝمٜمف أطمٙمٗمف و، َلٍ فم٣م

دران اجلًد ئمٝمش زمروضمف همٗمط ٓ خيُمك أوهق سم٣مرة صقدم ؿم٣مهر َمـ  ،عٚمايمٖم٘مري٥م يمٙمٚمجت

٣مظمجتٚمع زم شمغمٟميٛمٟمى فمـ ايمت ،وٓ يداري ايمٛم٣مس ي٣مرن روضمف اٞمٖمِمٙم٦م فمـ صمًٚمف ٓ جيٕ 9اظمقت
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َمـ ٞمقع طم٣مص يرنم٤م دم ٞمج٣مة  وومد ي٘مقن َمٖمتُم٣مً  ،ورئٝمس ايمدويم٥م وومد ي٘مقن ؽمٝمد اظمجتٚمع

اظمٌدع  سمٝمف ايمروحٟمي ٞمُمٝمْم٣مً  ٜمامً ٙمَم ضم٣مزَم٣مً  وومد ي٘مقن رصمالً  ،رواضمٜمؿأٞمٖمقس اظمقاؿمٛمكم وؽمالَم٥م 

 ،حلٝم٣مة آصمتامفمٝم٥م٣مزميدرس ؽم٣مئر ايمٔمٙمقم ئمٛمك  َمتِمقهم٣مً  وومد ي٘مقن فم٣مظم٣مً  ،طمرآاجلٚمٝمؾ َمـ فم٣مَل 

 -فمعميمٙمٚمثؾ إ ٜمؿ وفمٗمقهلؿ وهمٗم٣مً رواضمأرومل ايمٛم٣مس وؽمالَم٥م زموئمٛمك 

 :وَمـ طمِم٣مئص ايمٖمٝمٙمًقف

 -ؾمٝم٣مءايمدهُم٥م َمـ ضمٗم٣مئؼ إ ,5

 -احلٗمٝمٗم٥م ايمٝمٗمٝمٛمٝم٥مإلم  ؾمٝم٣مء يمٙمقصقلايمُمؽ دم إ ,1

 -َم٣مم ايمٓمقاهر ايم٘مقٞمٝم٥مأوافمؼماهمف زمٔمجزه  ،ايمٗمٙمؼ ايمٛم٣مسم٨م فمـ ؾمٔمقر زم٣ميمّمٝم٣مع دم هذا ايمٔم٣مَل ,2

يمٙمقصقل يمٙمحؼ  9هم٘م٣مروسمالومح إئؼ واحلقار ٣مت٣ٌمدل احلٗمزمَمع إؾمٝم٣مء  ايمتقاصؾ ,3

 -وآؿمٚمئٛم٣من زمف

 يٌضٌؿ انفهغفخ 0صبنضبً
 زمـ:سمتِمػ  فمٙمقم وَمٔم٣مرف وَمٜم٣مرات ايمٖمٙمًٖم٥م مجٙم٥م

 -ايم٘مٙمٝم٥م وزمروح ايمقضمدة وزم٣ميمؼمىمٝم٤م ,5

 -فمتامده٣م ايمٔمٗمؾ ٓ احلقاسَمؾ ايمرهمٝمع ٟٓمايمت ,1

 -وٓ يِمٛمٔمٜم٣م فمٙمؿء ايمتجرد همال ئمٙمق فمٙمٝمٜم٣م ر ,2

 -طمرونيف أأخيّمع يمر ،طمذه٣مٟموٓ ي ،ٙمًقف ئمْمل ايمٗمقاٞمكمهم٣ميمٖمٝم ،آؽمتٗمالل وايمًٚمق ,3

 -ؽمامئفأهن٣م سمتٛم٣مول صٖم٣مت اهلل وٕ 9ٝم٥مهلاإل ,4

 -ٞم٣ًمنآهتامم زم٣مإل ,5

 -ٞم٣ًمنشم٣ٌمت همرديف اإلإ ,6

 -ٞم٣ًمنحتٗمٝمؼ ضمري٥م اإل , 7

 -َمٔمرهم٥م ايمٛمٖمس , 8

 َمٔمرهم٥م ايمٔم٣مَل , 57
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 وفمل يمٖمٜمؿ اظم٣ميض- , 55

 -وفمل يمٖمٜمؿ احل٣مض ,51

 -ٝمف اظمًتٗمٌؾوفمل يمتقضم ,52

ظم٣ميض ايمٖمٙمًٖمل يمٙمٌممي٥م سمْمقر ايمٖم٘مر ايمٖمٙمًٖمل دم همٜمؿ او ،يٖمٝمدٞم٣م ايمٌح٧م دم سم٣مريخ ايمٖمٙمًٖم٥م

ؿم٣مر إذا ىم٣من وٚمـ إٓ إهمال يٚم٘مـ يمٛم٣م همٜمؿ ايمٖمٙمًٖم٥م وايمتٚمتع هب٣م  ،سمْمٙمٔم٣مسمف اظمًتٗمٌٙمٝم٥مواحل٣مض و

وومد سمْمقر ايمٖم٘مر ايمٖمٙمًٖمل فمػم ايمٔمِمقر َمـ طمالل  ،َمٛمٓمؿ ووهمؼ َمٛمٜم٨م سم٣مرخيل اؽمتٚمراري

ؽمٜمؿ ايمٖمالؽمٖم٥م أوومد  ،َمٔمرهم٥م احلٗمٝمٗم٥م دم ايم٘مقن واظمقصمقداتإلم  يمْمريؼ ايمٖم٘مري٥م ايمتل سمقصٙمٛم٣ما

ت َمذاه٤م ٟموٞمُم ،وٞمٗمد ايمٖمالؽمٖم٥م زمٔمّمٜمؿ ايمٌٔمض ،فمعم َمر ايمٔمِمقر دم همٜمؿ ايمقاومع واحلٝم٣مة

همٙمًٖم٥م إلم  وومد ئمقد فمٌم َمـ ايمٔمِمقر ،وومد سمت٘م٣مَمؾ ،ضمٝم٣مٞم٣مً أراء ضم٘مٚمٝم٥م ومد سمتٛم٣مومض آهمٙمًٖمٝم٥م و

 -فمٌم ؽم٣مزمؼ يمف

 دًافـ دساعخ انفهغفخ 0اثقبًس
 ؟َم٣م دواهمع دراؽم٥م ايمٖمٙمًٖم٥م

 َم٣م هم٣مئدهت٣م؟

 ىمؾ همرد؟ ظم٣مذا يامرؽمٜم٣م

 ؟؟ٞمقاع آهتامم ايمتل حتٗمٗمٜم٣مأَم٣م 

 :ويٚم٘مـ اؽمتٔمراض دواهمع دراؽم٥م ايمٖمٙمًٖم٥م زمام يقم

 -هذه اظمٔم٣ميندراك إوهمٜمؿ و ،ؾمٝم٣مءضم٤م آؽمتْمالع وايمٌح٧م فمـ َمٔم٣مين إ ,5

دراىمف إي٘متُمٖمف َمـ نمقاَمض َمـ طمالل همٜمٚمف و زمام ٞم٣ًمنايمداطمقم يمإل ٣مسمٗمديؿ ايمرو ,1

 -ؾمٝم٣مءيمدواهمع وصمقد هذه إ

ىم٣مئـ رَمزي ٞم٣ًمن هم٣مإل ،امتٞمامط وسمٛمٓمٝمأؾم٘م٣مل وأوَم٣م سمتخذه َمـ  ،آهتامم زم٣ميمرَمقز ,2

 -يتُم٘مؾ فمعم ٞمحق رَمزي

 -ٞم٣ًمن دم فم٣مَل َمٔمٗمد٣مويم٥م ختٖمٝمػ ايمٗمٙمؼ ايمذي ئمٝمُمف اإلايمٌح٧م فمـ َمٔمٛمك َمـ طمالل حم ,3
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ٞم٣ًمن وايمٖمٙمًٖم٥م متد اإل ،الل صمزء َمٛمٜم٣مطمىمٚمٙمٜم٣م ٓ َمـ ٟمدم رؤي٥م ايمِمقرة زم آجت٣مه ايم٘مقم ,4

 -ؾمٝم٣مءرة حمٝمْم٥م يٌح٧م َمـ طمالهل٣م مجٝمع إزمٛمٓم

طمْم٣مء وايمتِمقرات وحم٣مويم٥م سمِمحٝمح إ ،ظمقاومػ اظمحغمةوا ايمرنم٥ٌم دم ضمؾ اظمُم٘مالت ,5

 -هم٘م٣مر اظمتِم٣مرفم٥موإ

ضمٝم٧م  ،و سمٖم٘مغم طمٝم٣مرمأ، ٣مرَمؾ ؽمٟمسمهل٣مم َمـ طمالل وَمّم٥م رو٣م ٞم٣مجت٥م فمـ اإلإلم  احل٣مصم٥م ,6

 -ؾمٝم٣مءؽم٣مؽمٝم٥م يمألو ٞمدرك ايمٖمروض إأٞمٖمٜمؿ 

 ينبثـ انفهغفخ 0خبيغبً
ٞمف يٛمٌٕمل فمعم ايمدارس ١مهم ،سم٣مريخ ايمٖمٙمًٖم٥م وَمٛم٣مزمٔمٜم٣م ضمقلزم٣ميمرنمؿ َمـ اخلالف زمكم ايمٖمالؽمٖم٥م 

ن َمٛم٣مزمع ايمٖمٙمًٖم٥م هق يمٗم٣مء ايمٔمٗمؾ ايمٌممي دم ضمقادث احلٝم٣مة وايم٘مقن فمعم َمر أن ي٘متُمػ أ

ضم٣ميم٥م ضمقار  وصمٔمٙمتف دم ،ايمٌممي فمعم َمر ايمٔمِمقر ؾطمالل ٞمٗم٣مط َمٝمزت ايمٔمٗم يمؽ َمـوذ ،ايمٔمِمقر

ٙمٗم٥م دم ضمٗم٣مئؼ َمْمإلم  ن يِمؾأرض ٞمف َل يًتْمع وطمالل وصمقده فمعم إٕ 9وٞمٗم٣مش َمع ٞمٖمًف

 :هؿ هذه اظمٛم٣مزمعأو ،طمرايم٘مقن واحلٝم٣مة وايمٛمٖمس وأ

َمٖمرداسمف و ،وَم٣م همٝمف ،َمؾ دم ايم٘مقنٟمصؾ ايمٖمٙمًٖم٥م ويٛمٌقفمٜم٣م َمـ طمالل ايمتأ :آٞمده٣مش ,5

قات ؼ ايمًٚمٙم)خل نم٣مهمر: وم٣مل سمٔم٣ملم دم ؽمقرة ،وومدرة طم٣ميمٗمف ايمٔمٓمٝمٚم٥م دم سمُم٘مٝمٙمف وفمٙم٥م وصمقده

همال سمٌٌمون( أٞمٖمً٘مؿ أ)ودم  ايمذاري٣مت: ووم٣مل سمٔم٣ملم دم ؽمقرة (ٙمؼ ايمٛم٣مسفمٓمؿ َمـ طمأرض وإ

ذا دهش ١مهم ،ن ايمدهُم٥م ٞمزوع يمٙمٚمٔمرهم٥م١موه٘مذا هم ،٥مٗمٙمٝمت فمـ همّمقل اظمٔمرهم٥م ايم٘مقٞمٝم٥م اخلٟموومد ٞمُم

 ؟سمكأيـ أَمـ  ؟هذا زم٣ميم٠ًمال َم٣م أيمٖمٙمًٖم٥م سمٌدوا9 اظمٔمرهم٥مإلم  وفمك زم٣ميمدهُم٥م صمٜمٙمف وؽمٔمك ؤاَمر

 -فمٝمٜمؿوول أؿمٖم٣مل ؽمئٙم٥م إأوهل 

إلم  َمثؾ يمٙمٚمقصقلْمريؼ إايمٞمف ٕ 9دون ؾمؽ َمٔمرهم٥م ضمؼإلم  ٞم٣ًمنٓ يِمؾ اإل :ايمُمؽ ,1

 -ٝم٣مءؾمصمقهر إإلم  ٣مء هل٣م يمٙمقصقلضمٝمإوهمٝمف  ،ٚمٔمرهم٥ميمٙمهم٣ميمُمؽ َمالزم  ،اظمٔمرهم٥م ايمٝمٗمٝمٛمٝم٥م

 ،ٔم٣مَلٞم٣ًمن َمـ ؾمٔمقره زم٣ميمّمٝم٣مع دم هذا ايمآوْمراب ايمتل سمٛمت٣مب اإل ضم٣ميم٥م وهق :ايمٗمٙمؼ ,2

وئمد وفمل  ،ؽمئٙم٥م ايمٖمٙمًٖمٝم٥موَمـ هٛم٣م سمقيمد إ ،م خمتٙمػ ايمٓمقاهرَم٣مأوافمؼماهمف زمٔمجزه وومٙم٥م ضمٝمٙمتف 

َل أده دم هذا ايم٘مقن َمـ ىمقارث وطمقف وزمام َيد 9فَمقر اظمٗمٙمٗم٥م يمىمثر إأَمـ ٞم٣ًمن زمقصمقده اإل

وهذه  ،ؽمئٙم٥م ايمٖمٙمًٖمٝم٥مإ ٟمسمٛمُم يّم٣مً أوَمـ هٛم٣م  ،وايمُمٔمقر زم٣ميمتٔم٣مؽم٥م ،وَمقت س وهمُمؾٟموي
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ؽمئٙم٥م جتٝمٌٛم٣م فمـ هذه إأن  ٓإٖم٥م ًٙموَم٣م فمعم ايمٖم ،زمّمٔمٖمٛم٣م وفمجزٞم٣م ؾمٔمقرٞم٣م ؽمئٙم٥م سمٛمٌع َمـإ

 -همٛمُمٔمر زم٣ميمًٔم٣مدة

ٓ َمٔمف ضمٝم٧م يتِمؾ ايمٌمم إوٓ يقصمد  ،طمرٞم٣ًمن َمقصمقد َمع أهم٣مإل :ٞم٣ًميناإلايمتقاصؾ  ,3

 الً ىم٣مَم طمر اسمِم٣مًٓ هم٣مٓسمِم٣مل زم٣مٔ ،زمقصمقد وىمٝم٣من زم٘مٝم٣من ووصمقد فمٗمؾ زمٔمٗمؾ وهم٘مر زمٖم٘مر اسمِم٣مل

حٗمؼ وٓ يت ،َلزم٣مٕ ئٌم٧م فمعم ايمُمٔمقر ٞم٣مومِم٣مً  اسمِم٣مًٓ طمر وآسمِم٣مل زم٣مٔ ،ئٌم٧م فمعم ايمنور

وسمالومح  ،وسم٣ٌمدل احلٗم٣مئؼ ،ل ضمقارٓ زم٣ميمتقاصؾ ايم٘م٣مَمؾ َمـ طمالإوئمٝمٛمف  ،اؿمٚمئٛم٣من ايم٘م٣مئـ احلل

 -يمٖم٘مر ايمٖمٙمًٖمل ويتْمقرا ُمٟمهذه ايمٛمٗم٣مط يٛموَمـ  ،هم٘م٣مرإ

 يٌضٌفبد انفهغفخ 0عبدعبً
وايمٔمٙمقم ايمٛم٣مؾمئ٥م همٝمف  ،زمٛم٣مئفأوؿمريؼ سمٖم٘مغم  ،سمتٔمدد َمقوقفم٣مت ايمٖمٙمًٖم٥م زمح٤ًم ىمؾ فمٌم

 :وَمـ َم٣ٌمضمثف ،ٞم٣ًمنوَمُم٣مىمؾ ايم٘مقن واإل

هن٣م ىمٙمٜم٣م َمٗمقٓت أَمـ ضمٝم٧م  ،ايمٔمٙمؿ ايم٘مقم َمـ طمالل َم٣ٌمضم٧م ايمقصمقد ويمقاضمٗمف وَم٣ٌمدئف ,5

 -َم٣ٌمدئ ىمٙمٝم٥مو ،فم٣مَم٥م

 -فمٙمؿ ايمقصمقد ايمذي يٌح٧م دم هم٘مرة ايمقصمقد ,1

 -اظمٝمت٣مهمٝمزيٗم٣م ,فمٙمؿ َم٣م وراء ايمْمٌٝمٔم٥م  ,2

 -(ؽمامءأ , صٖم٣مت)يمقهٝم٥م ويٌح٧م دم اظم٣ًمئؾ اخل٣مص٥م زم٣مٕ ،هلٝم٣متو اإلأفمٙمؿ ايمرزمقزمٝم٥م  ,3

 -ويٌح٧م دم َم٣ٌمدئ ؽم٣مئر ايمٔمٙمقم اجلزئٝم٥م ،همٙمًٖم٥م ايمٔمٙمقم ,4

 -يمقهٝم٥م زم٣ميمٔمٙمؿصٙم٥م إ ,5

 -وطمٙمقده٣مايمٛمٖمس  ,6

 -ايمْمٌٝمٔم٥م وَم٣ٌمضمثٜم٣م ايمٔمٗمٙمٝم٥م ,7

 بنٌَْبَْخثرأصش انفهغفخ انقشثْخ  -عبثقبً
ٓ يٚم٘مـ  ًٖم٥م ايمٝمقٞم٣مٞمٝم٥م، وهذا َم٣مٖمٙميما حلج٨م وايم٣ٌمضم٧م دم هذه ايمٖمٙمًٖم٥م ؽمٝمجد سمٟمشمرًا واوح٣مً 

َمِمدر إلم  ،هذه ايمٖمٙمًٖم٥مإلم  َيدهمقن، ضمكم ي٠مىمدون ذيمؽ، ٞم٘مراٞمف- ويم٘مـ ايم٣ٌمضمثكم ايمٕمرزمٝمكم

ل، وإلم ايمٓمـ زمٟمن ايمٖمٙمًٖم٥م ايمٔمرزمٝم٥م يمٝم٦ًم إٓ همٙمًٖم٥م ايمٝمقٞم٣من َم٘متقزم٥م زمٙمٕم٥م الَمإؽمنمغم فمريب وٓ 
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 ,وديٛمل أضمٝم٣مٞم٣ًم أطمرى ،ونم٣ملم زمٔمض ايم٣ٌمضمثكم ايمٕمرزمٝمكم َمٛم٣ًمومكم زمتٔمِم٤م فمرومل أضمٝم٣مٞم٣مً ، فمرزمٝم٥م

وأنَّ ايمٔمرب ٓ يًتْمٝمٔمقن زمْمٌٝمٔمتٜمؿ  ،ل ئمقق ضمري٥م ايمٖم٘مر وايمٌح٧مؽمالَمهمزفمٚمقا أن ايمديـ اإل

 -ايمًٛمد ايمٔمٙمٚملإلم  آطمر هذه اظمزافمؿ ايمتل سمٖمتٗمر، إلم دةأن يٌتدفمقا همٙمًٖم٥م صمدي

 -٥م وسمٖمِمٝمالً ويث٦ٌم زمْمالهن٣م مجٙم، وومد وصمد َمـ ايمٕمرزمٝمكم أٞمٖمًٜمؿ َمـ يدضمض هذه احلج٨م

وإضمقال  ،ايمٓمروف ايمًٝم٣مؽمٝم٥مإلم  فهل٣م َمرصمٔمأن ٞمّم٨م احلٝم٣مة ايمٔمٗمٙمٝم٥م أو اوٚمحال إٓ

 -ؿمٌٝمٔم٥م ايمٔمٗمؾ فمٛمد ايمُمٔمقبإلم  دهويمٝمس َمر، وآومتِم٣مدي٥م ايمتل حيٝم٣م همٝمٜم٣م ايمُمٔم٤م ،آصمتامفمٝم٥م

ضم٣مول رواده٣م زمٔمٗمٙمٝم٥م ، همٙمًٖم٥م فمرزمٝم٥م متٝمزت زمدوم٥م ايمتٖم٘مغم وأص٣ميم٥م ايمٛمٓمر ايمٔمٗمقم :هٛم٣مك إذاً 

اظمُم٣مىمؾ إلم  وفمروقا َمـ طمالل ذيمؽؽمالم، َمٌدفم٥م ايمتقهمٝمؼ زمكم ايمٖمٙمًٖم٥م ايمٝمقٞم٣مٞمٝم٥م وسمٔم٣ميمٝمؿ اإل

 -مم٣م ىم٣من يمف ايمٛمِمٝم٤م إىمػم دم ايمؼماث ايمٔمٗمقم اإلٞم٣ًمين ،ايم٘مػمى
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 انجبة انزبعـ
 انفظم انضبَِ
 ِعالياننؾبو انقمهِ اإل

 يف
 انكشّى ًانغنخ اننجٌّخ انششّفخ انمشآٌ

وسمّمٚمٛم٦م هذه ، لؽمالَمايمٔمٗمقم اإلٛمٓم٣مم ايمٞم٦م اؾمتٚمؾ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ فمعم َم٣ٌمدئ فم٣مَم٥م ىمقّ 

ىمام اؾمتٚمٙم٦م فمعم  -واٞمٖمراده زم٣مظمٙمؽ، وسمٔمٝمكم صٖم٣مسمف، اظم٣ٌمدئ حتديد )ذات اهلل( ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم

 -ودار ايمٔمٗم٣مب دم ايمدار أطمرة ،وفمعم ذح ايمثقاب، وأٞمقاع ايمٔم٣ٌمدات ،ود اظمٔم٣مَمالتضمد

ضمضَّ ايمٗمرآن وٛمٓمر دم َمٙم٘مقت ايمًٚمقات وايمتٟمَمؾ، وهل همقق هذا ىمٙمف حت٧م فمعم إٞمٔم٣مم ايم

م  ايم٘مريؿ دم ىمثغم َمـ اظمقاوٝمع فمعم ايمٛمٓمر وايمتٟمَمؾ، وإفمامل ايمٖم٘مر، وؾمجع فمعم آصمتٜم٣مد، وىمرَّ

 أشمره ايم٘مٌغم فمعم ايمٛمٜمّم٥م ايمٔمٙمٚمٝم٥م دم احلّم٣مرة ايمٔمرزمٝم٥م همٝمام زمٔمد- ايمٔمٙمامء، وىم٣من هلذا

وَمـ ي٠مت احل٘مٚم٥م همٗمد أويت طمغمًا ، ))ي٠ميت احل٘مٚم٥م َمـ يُم٣مء :يٗمقل اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم

 -((ىمثغمًا، وَم٣م يذىمر إٓ أويمق إيم٣ٌمب

وإلم ايمًامء ىمٝمػ ، اإلزمؾ ىمٝمػ طمٙمٗم٦مإلم  أهمال يٛمٓمرون)) :ويٗمقل اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم

 -((وإلم اجل٣ٌمل ىمٝمػ ٞمِم٦ٌم، وإلم إرض ىمٝمػ ؽمْمح٦م، رهمٔم٦م

ويتٗمٌٙمقن َم٣م  ،ىم٣من ايمرفمٝمؾ إول َمـ اظمًٙمٚمكم ي٘مرهقن اجلدل دم ايمديـ ودم فمٜمد ايمٛمٌل 

فمـ َمٔمٛمك رء َمـ  دون أن يًٟميمقا ايمٛمٌل  ،ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم (اهلل)جيلء زمف ايمتٛمزيؾ دم وصػ 

ىمام ؽمٟميمقه فمـ أضمقال اجلٛم٥م ، يمِمٝم٣مم واحل٨مإٞمام ىم٣مٞمقا يًٟميمقن فمـ أَمر ايمِمالة وايمزىم٣مة وا، ذيمؽ

أصح٣مزمف فمـ اجلدل ايمّم٣مر دم أَمقر ايمٔمٗم٣مئد فمـ ))فمٚمرو زمـ  ٛمٜمكىم٣من ي ٛمٌل وايم، وايمٛم٣مر

 :( وم٣مل(فمـ صمده، ؾمٔمٝم٤م فمـ أزمٝمف

همخرج َُمٕمّم٣ًٌم ضمتك ، يؼماصمٔمقن دم ايمٗمدر ت يقم وهؿفمعم أصح٣مزمف ذا طمرج رؽمقل اهلل )

وضهبؿ ، زم٣مطمتالهمٜمؿ فمعم أٞمٌٝم٣مئٜمؿ، ؿ ومٌٙم٘مؿي٣م ومقم هبذا وٙم٦م إَم :همٗم٣مل، وومػ فمٙمٝمٜمؿ
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ويم٘مٛمف ٞمزل ايمٗمرآن ، ٘مريؿ َل يٛمزل يمتيزمقا زمٔمّمف زمٌٔمّمفإن ايمٗمرآن ايمو ،زمٌٔمض ايم٘مت٣مب زمٔمّمف

 -(َمٛمقا زمفآوَم٣م سمُم٣مزمف ، هم٣مفمٚمٙمقا زمف، ؿ َمٛمفَم٣م فمرهمت، ايم٘مريؿ همِمدق زمٔمّمف زمٔمّم٣مً 

ز ايمرأي وايمٗمٝم٣مس، صمّقز آصمتٜم٣مد دم إضم٘م٣مم ويم٘مـ ايمٛمٌل  أٞم٣م ) :إذ وم٣مل  9ىمام صمقَّ

ذيمؽ فمعم صمقاز آصمتٜم٣مد َمـ ايمِمح٣مزم٥م دم نمٝم٥ٌم  وم٣مل (أوميض زمٝمٛم٘مؿ زم٣ميمرأي همٝمام َل يٛمزل همٝمف وضمل

 :ايمٝمٚمـ وم٣موٝم٣مً إلم  ضمكم زمٔمثف (أٞمف وم٣مل )ظمٔم٣مذ زمـ صمٌؾ َم٣م روي فمـ ايمٛمٌل و، دم ضمٝم٣مسمف ايمٛمٌل 

ذيمؽ،  جتد هم١من َل :وم٣مل -زمًٛم٥م رؽمقل اهلل :وم٣مل ؟هم١من َل جتد :وم٣مل (اهلل)زم٘مت٣مب :وم٣مل ؟حت٘مؿ زمؿ

احلٚمد هلل ايمذي وهمؼ رؽمقَل رؽمقِل اهلل ظم٣م  :ووم٣مل، فمعم ذيمؽ همٟمومره ايمٛمٌل  -ٜمد رأيلتأصم :وم٣مل

 -حيٌف اهلل ورؽمقيمف

اسمٌع اظمًٙمٚمقن ايمًٛم٥م همٝمام َل يرد همٝمف ٞمص َمـ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ، شمؿ اسمٌٔمقا   وظم٣م سمقدم ايمرؽمقل

اؽمتٔمامل ايمرأي وايمٗمٝم٣مس دم ايمُم٠مون إلم  آصمتٜم٣مد، أيإلم  شمؿ فمٚمدوا ،اإلمج٣مع همٝمام زمٝمٛمٜمؿ

ايمٔمٚمٙمٝم٥م، وهق َمقوقع فمٙمؿ ايمٖمٗمف- وهبذا ٞمُمٟمت اظمذاه٤م فمعم ضمٓمقظ َمتٖم٣موسم٥م َمـ اؽمتٔمامل 

 -ايمرأي وايمٗمٝم٣مس
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 انجبة انزبعـ
 انفظم انضبنش
 انقمبئذ انذّنْخ

ايمٛمٌقي٥م- وومد دفم٣م ايمٗمرآن ٕضم٣مدي٧م ا أَم٣م ايمٔمٗم٣مئد همٚمِمدره٣م ايمٗمرآن ايم٘مريؿ، وَم٣م ورد ضمقهل٣م دم

، إنَّ ايمذيـ همرومقا ديٛمٜمؿ))-وفمدم اجلدل دم ايمٔمٗم٣مئد، ايمقضمدة دم ايمديـإلم  ريؿ وايمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥مايم٘م

 -((يم٦ًم َمٛمٜمؿ دم رءوىم٣مٞمقا ؾمٝمٔم٣مً 

ردًا  9ويم٘مـ ىم٣من فمعم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ أن جُي٣مدل اظمخ٣ميمٖمكم َمـ أرزم٣مب إدي٣من واظمٙمؾ َمـ ايمٔمرب

وٓ ، فمعم أٞمف ىم٣من ٓ يًتٚمر دم اجلدل، يمٙمُمٌٜم٣مت ايمتل ىم٣مٞمقا يثغموهن٣م ضمقل فمٗم٣مئد ايمديـ اجلديد

إن اهلل حي٘مؿ )) :وىمثغمًا َم٣م خيتؿ آي٣مت هذا اجلدل زمٚمثؾ ومقيمف سمٔم٣ملم، ي٣ٌميمغ همٝمف ضمرص٣ًم فمعم إيمٖم٥م

وفمعم ، ( هذا اجلدل دم ايمٔمٗم٣مئد فَمَرَض يمف ايمٗمرآن ايم٘مريؿ يمٙمح٣مصم٥م(زمٝمٛمٜمؿ همٝمام همٝمف خيتٙمٖمقن

 (داطمٙمٝم٥م وطم٣مرصمٝم٥م)إٓ أن هٛم٣مك ـمروهم٣ًم  -َمٗمداره٣م َمـ نمغم أن يُمجع اظمًٙمٚمكم فمعم اظميض همٝمف

 ،وفمٙمقَم٣مً ، ووصمدوا أَم٣مَمٜمؿ ضمّم٣مرات َمتٛمقفم٥م ،ص٥م زمٔمد أن همتح ايمٔمرب زمالد نمغمهؿوزمخ٣م

هم٘م٣من  ،ايمٔمٗم٣مئدإلم  صمٔمٙم٦م ايمٛمٓمر ايمٔمٗمقم فمٛمد اظمًٙمٚمكم يٛمتٗمؾ، وفمٗم٣مئد َمت٘م٣مَمٙم٥م يمألدي٣من إطمرى

 -فمٙمؿ ايم٘مالم
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 انجبة انزبعـ
 انفظم انشاثـ
 (())فهى انكالو

 .ثقهى انكالو()أعجبة رغًْخ ىزا انقهى  - أًالً

ٌدو أن ايمٌح٧م دم ي، ((ٚمٝم٥م هذا ايمٔمٙمؿ ))فمٙمؿ ايم٘مالمظم٠ميمٖمقن أومقآً َمت٣ٌميٛم٥م دم ؽم٤ٌم سمًذىمر ا

أَمقر ايمٔمٗم٣مئد ىم٣من يًٚمك )ىمالَم٣ًم( ومٌؾ سمدويـ هذا ايمٔمٙمؿ، وىم٣من يًٚمك أهؾ هذا ايمٌح٧م 

ٙمٝمف َم٣م ىم٣من يمٗم٣ًٌم هلذه إزمح٣مث ومٌؾ ؿمٙمؼ فمَمت٘مٙمٚمكم(- همٙمام أيمٖم٦م ايم٘مت٤م دم َم٣ًمئؾ هذا ايمٔمٙمؿ أُ )

 -((نقاظمت٘مٙمٚم)ؿمٙمؼ فمعم ايم٣ٌمضمثكم همٝمف )سمدويٛمٜم٣م أي ))فمٙمؿ ايم٘مالم(( ىمام أُ 

شمؿ ُأؿمٙمؼ هذا آؽمؿ فمعم إضم٘م٣مم  (ديـ زمٟمضم٘م٣مَمف وفمٗم٣مئده يًٚمك )همٗمٜم٣مً ٓمر دم ايمىم٣من ايمٛم

))فمٙمؿ  وأؿمٙمؼ فمعم َم٣ٌمضم٧م آفمتٗم٣مدي٣مت ))فمٙمؿ ايمتقضمٝمد(( أو، اظمتٔمٙمٗم٥م زم٣ميمٔمٚمٙمٝم٣مت وايمممائع

 (اهلل سمٔم٣ملمىمالم )وم٣مم ضمقهل٣م اخلالف هل َمًٟميم٥م ايمِمٖم٣مت(( أو ))فمٙمؿ ايم٘مالم(( ٕن أؾمٜمر َمًٟميم٥م 

 -ايمٗمرآن ايم٘مريؿ( همًٚمل هذا ايمٔمٙمؿ ىمٙمف زمٟمهؿ َمًٟميم٥م همٝمف)وطمٙمؼ 

ث ايمٗمدرة فمعم ايم٘مالم دم ايمٔمٗم٣مئد وايمممفمٝم٣مت 9ٞمف ؽمٚمل ىمذيمؽإ :وَمٛمٜمؿ َمـ وم٣مل ، ٕٞمف يقرِّ

ق اؽمتدٓيمف فمعم أو ٕٞمف دم ؿمر، ئؾ ىم٣من ايمًٙمػ يً٘م٦م فمٛمٜم٣مأو ٕن أٞمِم٣مره سم٘مٙمٚمقا دم َم٣ًم

همًٚمل )ىمالَم٣ًم( َمٗم٣مزمؾ ىمٙمٚم٥م  ،٣مت فمٛمف أؾمٌف زم٣مظمٛمْمؼ دم ايمٖمٙمًٖم٥مٌٜمايمُمُّ  أصقل ايمديـ َوَردِّ 

 -أي ايم٘مالم أيّم٣مً  ،))اظمٛمْمؼ(( ايمتل سمٔمٛمل ايمٛمْمؼ

 ويٗمقل أضمد -هق ايم٘مالم احلٗمٝمٗمل اظمدفمقم زم٣مٕديم٥م واحلج٨م وايمػماهكم :إن فمٙمؿ ايم٘مالم

إن يمٖمظ )ايم٘مالم( أصٌح اصْمالضم٣مً همٛمٝم٣مً دآً فمعم فمٙمؿ خمِمقص، وىم٣من ايمُم٣مئع دم  :اظم٠مرطمكم

 ذيمؽ ايمٔمٜمد أنَّ يمٖمظ )ىمٙمَّؿ( سمٟميت زمٚمٔمٛمك ٞم٣مـَمَر وصم٣مدَل-

ويمٔمؾَّ ىمؾ َم٣م ُذىمر َمـ أؽم٣ٌمب ايمتًٚمٝم٥م سمت٘م٣مَمؾ يمتٔمْمٝمٛم٣م صقرة واوح٥م فمـ حمتقى هذا 

 -ايمٔمٙمؿ
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 فهى انكالو0 بقشّفر -صبَْبً 
فمٙمؿ ايم٘مالم(( فم٣ٌمرات خمتٙمٖم٥م، ىمثغمًا َم٣م سمدل فمعم آطمتالف دم )) ٖمالؽمٖم٥م دميمٙمٔمٙمامء وايم

 وصمٜم٥م ايمٛمٓمر-

 0نقهى انكالو (رقشّف )انفبساثِ -5
م( ومقل دم سمٔمريػ ))فمٙمؿ ايم٘مالم(( وايمٖمرق 847ٌم ))ايمٖم٣مرايب(( اظُمتقذّم يمٙمٖمٝمٙمًقف أيب ايمٛم

 فمٙمؿ ايمٖمٗمف(( وم٣مل:)زمٝمٛمف وزمكم )

اظمحدودة ايمتل سح هب٣م ٣ًمن فمعم ٞمٌمة أراء وإهمٔم٣مل ))وصٛم٣مفم٥م ايم٘مالم يٗمتدر هب٣م اإلٞم

إلم  وهذا يٛمٗمًؿ ،٥م وسمزيٝمػ ىمؾ َم٣م طم٣ميمٖمٜم٣م زم٣مٕوم٣مويؾ )أي زم٣ميم٘مالم اظمدفمقم زم٣محلج٨مٙمَّ واوع اظم

 (-(وصمزء إهمٔم٣مل، صمزء أراء :صمزأيـ أيّم٣مً 

، وجئمٙمٜم٣م هب٣م واوع اظمٙم٥َّم َُمًٙمَّٚم٥مً  حزم٣مٔراء وإهمٔم٣مل ايمتل سَّ  آطمذاً  ((أَم٣م ))فمٙمؿ ايمٖمٗمف

 ًتٛمٌط( َمٛمٜم٣م إؾمٝم٣مء ايمالزَم٥م فمٛمٜم٣م-يأصقل َمت٘مٙمؿ، 

 ٛمٜم٣م أؾمٝم٣مء آطمر-َمايمٖمٗمٝمف أصقًٓ َمـ نمغم أن يًتٛمٌط واظمت٘مٙمؿ )يٛمٌم( إؾمٝم٣مء ايمتل يًتٔمٚمٙمٜم٣م 

همٝم٘مقن ٞمٌمسمف هل٣م زمام  ،هم١مذا اسمٖمؼ أن ي٘مقن إلٞم٣ًمن َم٣م ومدرٌة فمعم إَمريـ مجٝمٔم٣ًم همٜمق همٗمٝمف َمت٘مٙمؿ

 -زمام هق همٗمٝمفواؽمتٛم٣ٌمؿمف فمٛمٜم٣م ، هق َمت٘مٙمؿ

 0نقهى انكالواثٍ خهذًٌ  رقشّف -3
 :م( يٗمقل5375,هـ775همف ))ازمـ طمٙمدون(( اظمتقذّم )وفمرَّ 

وايمرد فمعم  ،هق فمٙمؿ يتّمٚمـ احِلج٣مج فمـ ايمٔمٗم٣مئد اإليامٞمٝم٥م زم٣مٕديم٥م ايمٔمٗمٙمٝم٥م :))فمٙمؿ ايم٘مالم

 -((اظمٛمحرهمكم دم آفمتٗم٣مدات، اظمٌتدفمكم

 غشع ))فهى انكالو((0 -صبنضبً
، ديٛمٝم٥مايم ايمٛمٓمر ايمٔمٗمقم دم أَمر ايمٔمٗم٣مئدئمتٚمد فمعم  ٗمقن فمعم أن ))فمٙمؿ ايم٘مالم((َمتٖمواظمت٘مٙمٚمقن 

 إٓ أهنؿ خيتٙمٖمقن زمٔمد ذيمؽ دم أَمر أؽم٣مد:

، ٗمد أن نمرض ))فمٙمؿ ايم٘مالم(( هق )إشم٣ٌمت( ايمٔمٗم٣مئد ايمديٛمٝم٥م زم٣ميمػماهكم ايمٔمٗمٙمٝم٥مٔمتهمٚمٛمٜمؿ َمـ ي

 :ٕهنؿ يٗمقيمقن 9وايمدهم٣مع فمٛمٜم٣م
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 -ديمتٜم٣م ايمٔمٗمٙمٝم٥ميمٔمٗم٣مئد زمٟمن ايمٛمِمقص ايمديٛمٝم٥م ومررت اإو، ؾٔمٗمإن ايمٔمٗم٣مئد ايمديٛمٝم٥م شم٣مزمت٥م زم٣ميم

 -إشم٣ٌمتإلم  وٓ حيت٣مج، وَمٛمٜمؿ َمـ ئمتٗمد أنَّ ايمٔمٗم٣مئد اإليامٞمٝم٥م شم٣مزمت٥م زم٣ميم٘مت٣مب وايمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م

شم٣مزمت٥م ٥م اإليامٞمٝمأن ايمٔمٗم٣مئد همع ايمُمٌٜم٥م وايمدهم٣مع فمٛمٜم٣م همٗمط، أي ونمرض ))فمٙمؿ ايم٘مالم(( هق د

 ع، ويٙمتٚمس هل٣م زمٔمد ذيمؽ ايمػماهكم ايمٛمٓمري٥م-زم٣ميمممع، وإٞمام يٖمٜمٚمٜم٣م ايمٔمٗمؾ فمـ ايممم

َمًٟميم٥م َمـ َم٣ًمئؾ آفمتٗم٣مد وايمٔمٗمٝمدة َمقوقع  ي٘مقن ))فمٙمؿ ايم٘مالم(( هق أن ٞمجٔمؾ وه٘مذا

وسمدرجيٝم٣مً  -قق ايمػماهكم واحلج٨م ايمتل سم٠ميد صدق سمٙمؽ اظمًٟميم٥مؽَم إلم  وايمًٔمل، زمح٧م وزمرهٛم٥م

ـ ومّم٣مي٣م ايمديـ ايمتل ويًتٔمٚمؾ يمٙمدٓيم٥م فمعم أويمئؽ ايمذيـ صمٔمٙمقا َم ،أطمذ آصْمالح يتًع

همٗمد زمدؤوا )يت٘مٙمٚمقن( دم سمٙمؽ ايمٗمّم٣مي٣م أو  ,َمقوقفم٣مت يمٙمػمهٛم٥م ,ُئمتٗمد أهن٣م ٓ سمٗمٌؾ اظمٛم٣مومُم٥م 

َمٜمام ىم٣مٞم٦م فمٗم٣مئدهؿ  ،وئم٣مجلقهن٣م زم٣ميمٔمٗمؾ ضمتك سمِمٌح َمٗمٌقيم٥م فمٛمد ايمٛم٣مس مجٝمٔم٣مً ، اظم٣ٌمدئ

ويذود فمـ ، ٞمٝم٥ماظمت٘مٙمؿ( حم٣مَمٝم٣ًم يداهمع فمـ ايمٔمٗم٣مئد اإليام)وفمعم هذا ايمٛمحق ي٘مقن  -ودي٣مٞم٣مهتؿ

 -ذيمؽ ؽمٌٝمالً إلم  ضمٝم٣مض ايمديـ، وجي٣مدل زم٣ميمٔمٗمؾ َم٣م اؽمتْم٣مع

 فهى انكالو ًانفهغفخ0 -ساثقبً
 :٥م َمٛمٜمج٣مً ايمٖمٙمًٖمويم٘مالم فمٙمؿ ا يمٗمد ىم٣من اخلالف زمكم

شمؿ يٟمطمذ زمٔمد  ىمام وردت دم ايمتٛمزيؾ،، هم٣مٕصؾ دم ))اظمت٘مٙمؿ(( يٌدأ زم٣ميمتًٙمٝمؿ زمٗمقافمد اإليامن

 -ايمتل حتقم ضمقهل٣م زم٣مظمٛمْمؼ ٥مد ايمُمٌٜمٝموسمٖمٛم ٗمؾ،هذا دم ايمتديمٝمؾ فمعم صحتٜم٣م زم٣ميمٔم

وَمـ هٛم٣م ، دراؽم٥م َمقوقفمف، وئمتٛمؼ ايمرأي ايمذي يٛمتٜمل إيمٝمف زمحثفايمٖمٝمٙمًقف زم تؿزمٝمٛمام َي

وَمقومػ ، إنَّ َمقومػ )اظمت٘مٙمؿ( اظمح٣مَمل ايمذي ئمتٗمد زمِمح٥م ايمٗمّمٝم٥م، ويتقلم ايمدهم٣مع فمٛمٜم٣م :ومٝمؾ

شمؿ  ،نمغم َمتحٝمِّز، أي٣ًم ضمتك يدرؽمٜم٣من دم ايمٗمّمٝم٥م رقف( هق َمقومػ ايمٗم٣ميض ايمذي ٓ ي٘مقِّ )ايمٖمٝمٙمً

 -يِمدر همٝمٜم٣م ضم٘مٚمف
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 انجبة انزبعـ
 انفظم اخلبيظ

 ))َشأح فهى انكالو((

 دتيْذ0

ٞمُمقء ))فمٙمؿ إلم  هٛم٣مك أؽم٣ٌمب وَم٠مشمرات فمديدة زمٔمّمٜم٣م داطمٙمٝم٥م، وأطمرى طم٣مرصمٝم٥م أدت

 -ايم٘مالم((

 0األعجبة انذاخهْخ -أًالً

 :إؽم٣ٌمب أهؿ هذه

 -ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ,أ

 -زمكم اظمًٙمٚمكم واخلالهم٣مت ايمًٝم٣مؽمٝم٥ماظمُم٣مىمؾ  ,ب

 األعجبة اخلبسعْخ0 -صبَْبً

 :أهؿ هذه إؽم٣ٌمب

 -أشمر إدي٣من إطمرى ,أ

 -أشمر ايمٖمٙمًٖم٥م ايمٝمقٞم٣مٞمٝم٥م وهمٙمًٖم٥م إومقام إطمرى ,ب

 0األعجبة انذاخهْخ -أًالً

ويم٘مٛمف سمٟمشمر ، ، وفم٣مش دم ىَمٛمَِٖمفؽمالميمٗمد ٞم٦ٌم ))فمٙمؿ ايم٘مالم(( دم ـمؾ اإل :ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ,أ

إذ ردَّ  9هم٘م٣من ايمٗمرآن ايم٘مريؿ أول ٞمٌع َصَدر فمٛمف )ايم٘مالم(، زم٣مظمذاه٤م ايمٖمٙمًٖمٝم٥م ايمتل ؿمرأت فمٙمٝمف

وصم٣مضمدي احلمم ، وصم٣مدل َمٛم٘مري ايمٛمٌقة ،فمعم ايمدي٣مٞم٣مت ايمتل فم٣مست ٞمزويمفايمٗمرآن ايم٘مريؿ 

ؾ دم آ، وصم٣مء ىمؾ ذيمؽ َمتٚمُمٝم٣ًم َمع ايمٔمٗمؾ وايمٛممم، ؽمتدٓل ويم٘مـ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ٓ ُيٖمِمِّ

 -روم٥مىمام أٞمف ٓ يْمٝمؾ اجلدل اسمٗم٣مء ايمٖمُ  ،ايمػمه٣من اظمٛمْمٗملايمٔمٗمقم و
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وآي٣مت  ،يًٜمؾ همٜمٚمٜم٣م ,أن دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ آي٣مت حم٘مامت  :ويرى ))ازمـ طمٙمدون((

 وومد ٞمُمٟم َمـ صمراء ذيمؽ ىمام وم٣مل: َمتُم٣مهب٣مت يٙمتٌس ايمٗم٣مرئ ايمٔم٣مدي َمٔمٛم٣مه٣م أو همٜمؿ دٓيمتٜم٣م،

اخلِم٣مم إلم  ٣مهب٥م، همدفم٣م ذيمؽٔمٗم٣مئد أىمثر َمث٣مره٣م أي٣مت اظمتُم))طمالف دم سمٖم٣مصٝمؾ ايم

 -همحدث ))فمٙمؿ ايم٘مالم((، وآؽمتدٓل زم٣ميمٔمٗمؾ زي٣مدة فمعم ايمٛمٗمؾ، وايمتٛم٣مـمر

ايمتٖم٘مغم وايمتدزمُّر دم ىمثغم َمـ آي٣مسمف يمٖمٜمؿ إلم  ( يدفمق(هم١من ))ايمٗمرآن ايم٘مريؿ، وىمام أذٞم٣م ؽم٣مزمٗم٣مً 

زمحٙمقل  ((ىمذيمؽ صم٣مء ))ايمٗمرآن ايم٘مريؿ -وايمتديمٝمؾ فمعم صحتٜم٣م، وذضمٜم٣م، اظمٔمتٗمدات ايمديٛمٝم٥م

ظمامرؽم٥م فمٙمٚمٜمؿ )فمٙمؿ  ن همٝمٜم٣م َمدطمالً َوصَمد اظمت٘مٙمٚمق ،ىمثغمة ضمقل َمُم٘مالت هم٘مري٥م َمتٔمددة

ايم٘مالم( وم٣مصديـ َمـ وراء ذيمؽ آٞمتِم٣مر يمٙمٔمٗمٝمدة، وايمدهم٣مع فمٛمٜم٣م ود هجامت إفمداء- همٗمد 

ورد دم ))ايمٗمرآن ايم٘مريؿ(( آي٣مت ىمثغمة يتؿ هب٣م آؽمتدٓل فمعم وصمقد )اهلل سمٔم٣ملم( زمقصمقد ايمٔم٣مَل 

 -إيمخ---وسمٔمدد اظمقصمقدات، وؽمغم ايمُمٚمس، ٣مَمفوٞمٓم

ؿمريٗم٥م آؽمتدٓل ٞمٖمًٜم٣م إلشم٣ٌمت وصمقد )اهلل( إلم  يمٙمجقءإَمر ايمذي دهمع اظمت٘مٙمٚمكم 

، واطمتالف ايمٙمٝمؾ وايمٛمٜم٣مر، ))إن دم طمٙمؼ ايمًٚمقات وإرض :َمثؾ ومقيمف سمٔم٣ملم -ووضمداٞمٝمتف

ٕرض ًامء َمـ َم٣مء همٟمضمٝم٣م زمف اٞمزل اهلل َمـ ايموَم٣م أ، وايمُٖمٙمؽ ايمتل جتري دم ايمٌحر زمام يٛمٖمع ايمٛم٣مس

وإرض  ايمًامء وزم٧مَّ همٝمٜم٣م َمـ ىمؾ دازم٥ٍم وسمٌميػ ايمري٣مح وايمًح٣مب اظمًخر زمكم، زمٔمد َمقهت٣م

 ٔي٣مت يمٗمقٍم ئمٗمٙمقن((-

ىمام ورد دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ آي٣مت ىمثغمة سمٔمرو٦م ظمًٟميم٥م طمٙمؼ ))اهلل(( يمٙمٔم٣مَل، ويم٘مٛمٜم٣م َل 

وىمذيمؽ ، ت اظمت٘مٙمٚمكم ضمقل هذه اظمًٟميم٥مسمتٔمرض يمتٖم٣مصٝمؾ )اخلٙمؼ( وهذه ىم٣مٞم٦م َمٛمٌٔم٣مً يمتٖمًغما

َل ي٘مـ ايمٗمِمد َمـ إشم٣مرة و ،يتحدد همٝمف احل٣ًمب َمـ شمقاب وفمٗم٣مبَمًٟميم٥م زمٔم٧م إصم٣ًمد دم يقم 

 دم صحتٜم٣م، زمؾ إفمامل ايمٔمٗمؾ يمٙمتديمٝمؾ فمعم إَم٘م٣مٞمٝم٥م وومقفمٜم٣م همٔماًل- ضمدوشمٜم٣م٥م يمٟمهذه اظمً

ور ايم٘مٌغم دم ٞمُمقء فمٙمؿ وه٘مذا يتّمح يمٛم٣م َمـ هذه إَمثٙم٥م ىمٝمػ أنَّ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ىم٣من يمف ايمد

يمٖمٜمؿ ىمثغم َمـ اظم٣ًمئؾ ايمديٛمٝم٥م ايمتل أيمزم )اهلل(  9ايمتٖم٘مغم وايمتٟمَمؾإلم  ايم٘مالم- همٗمد دهمع ايمٔمٗمؾ

 اظم٠مَمٛمكم زم٣مؽمتخدام فمٗمقهلؿ يمٖمٜمؿ َمراَمٝمٜم٣م- ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم

 :اظمُم٣مىمؾ واخلالهم٣مت ايمًٝم٣مؽمٝم٥م زمكم اظمًٙمٚمكم ,ب
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وسمرفمرع دم مح٣مه٣م، وسمٟمشمر هب٣م زَمٛم٣ًم ؿمقياًل، ، إن اجلدل دم ايمٔمٗم٣مئد ٞمُمٟم أوًٓ دم أضمّم٣من ايمًٝم٣مؽم٥م

ل- وأول ؽمالَمهم٘مثرت اخلالهم٣مت ضمقل اظمُم٘مالت ايمًٝم٣مؽمٝم٥م ايمتل راهمٗم٦م سمْمقر اظمجتٚمع اإل

 فمعم ؽمالمَم٣م ؽمؾَّ ؽمٝمػ دم اإل)) :وىمام ومٝمؾ، طمالف طمْمغم فمرهمف ايمٔمرب ىم٣من طمالف اإلَم٣مَم٥م

َل ي٘مـ ومد  وهم٣مة ايمرؽمقل َم٣مَم٥م دم ىمؾ زَم٣من(( ذيمؽ أٞمف فمٛمد وم٣مفمدة ديٛمٝم٥م َمثؾ َم٣م ؽمؾَّ فمعم اإل

أوص زمٚمـ خيٙمٖمف، هم٣مؾمتد اجلدل زمكم اظمًٙمٚمكم همٝمٚمـ سم٘مقن اخلالهم٥م- أدم إٞمِم٣مر أم دم 

وَم٣م سمرسم٤م فمعم ذيمؽ َمـ ضمروب ، أم خُيت٣مر اخلٙمٝمٖم٥م َمـ ومريش ،اظمٜم٣مصمريـ؟ أم دم زمٝم٦م رؽمقل اهلل

واحلج٨م واٞمٗم٣ًمم ضم٣مد دم صٖمقف اظمًٙمٚمكم، وومد ضم٣مويم٦م ىمؾ همروم٥م اؽمتخدام ايمٔمٗمؾ ، داطمٙمٝم٥م

اسم٣ًمع دائرة فمٙمؿ ايم٘مالم، إلم  يمتدفمٝمؿ َمقومٖمٜم٣م جت٣مه ايمِٖمرق إطمرى، همٟمدى ذيمؽ 9وايمػماهكم

 -عم ٞمْم٣مق واؽمع دم صٖمقف اظمًٙمٚمكمواٞمتُم٣مره فم

 األعجبة اخلبسعْخ0 - صبَْبً

 أشمر إدي٣من إطمرى: ,أ

 ومد ؽمٚمح هلؿ ؽمالمضمٝم٧م أنَّ اإل ،إنَّ َمٔم٣ميُم٥م أصح٣مب إدي٣من إطمرى يمٙمٚمًٙمٚمكم زمخ٣مص٥م

وَل ُي٘مرهٜمؿ فمعم ايمدطمقل دم ، وأسم٣مح هلؿ احلري٥م ايمديٛمٝم٥م، لؽمالَمزم٣ميمٔمٝمش داطمؾ اظمجتٚمع اإل

وَمٛمٜمؿ َمـ ، افمتٛم٣موم٣ًم ضمٗمٝمٗمٝم٣مً  ؽمالموَمٛمٜمؿ َمـ افمتٛمؼ اإل، همٚمٛمٜمؿ َمـ زمٗمل فمعم ديٛمف، ايمديـ اجلديد

همٗمد اٞمتٗمٙم٦م أهم٘م٣مرهؿ ، أويمئؽ َمـ وؽمقاء أىم٣مٞمقا َمـ ه٠مٓء أم -سمًؼمًا وري٣مءً  ؽمالمدطمؾ اإل

 ؽمالم-اإلإلم  دهؿ ايم٣ًمزمٗم٥موفمٗم٣مئ

 هل: ،واظم٣ًمئؾ ايمتل ىم٣مٞمقا ئم٣مجلقهن٣م، وؽمت٘مقن َمقوع صمدل وَمٛم٣مومُم٥م زمكم اظمًٙمٚمكم

 َمًٟميم٥م طمٙمؼ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ- ,5

 -َمًٟميم٥م احلري٥م واجلػمي٥م ,1

 -َمًٟميم٥م ومِدم صٖم٣مت ))اهلل سمٔم٣ملم(( أو ضمدوشمٜم٣م ,2

 -إٞم٘م٣مر ايمٝمٜمقد يمٛمٌقءة اظمًٝمح )فمٙمٝمف ايمًالم( ,3

 -وجم٣مديم٥م اظمًٙمٚمكم هلؿ ايمرؽمقل حمٚمد ايمٝمٜمقد زمٛمٌقة فمدم افمؼماف  ,4

 وومد أؽمٜمٚم٦م َمٛم٣مومُم٥م هذه اظم٣ًمئؾ دم إشمراء )فمٙمؿ ايم٘مالم( واٞمتُم٣مره-
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واصمف أفمداًء ىم٣مَمقم ايمٔمدة ايمٖمٙمًٖمٝم٥م، هم٘م٣من ٓزمدَّ يمف َمـ ايمتًٙمح  ؽمالمأن اإل، ذيمؽإلم  أوػ

 ٖم٥م-واحلج٨م يمٙمِمٚمقد دم وصمف اهلجامت ايمٔمٛمٝم ،زمًالضمٜمؿ، ؽمالح ايمػمه٣من ايمٔمٗمؾ

٥م فمـ ايمٖمٙمًٖم٥م ايمٝمقٞم٣مٞمٝمَف ايمٔمرب فمر :طمرى هلؿأشمر ايمٖمٙمًٖم٥م ايمٝمقٞم٣مٞمٝم٥م وهمٙمًٖم٥م إومقام إ ,ب

 ايمثٗم٣مهمٝم٥م ايمٗمديٚم٥م اظمقصمقدة دم ايمٌالد ايمتل همتحقه٣م-ز ؿمريؼ ايمؼممج٥م، واظمراىم

٦م ومد اٞمتممت ىمثغمًا َمـ ايمٖمٙمًٖم٥م ايمٝمقٞم٣مٞمٝم٥م ايمتل ىم٣مٞمأن أصح٣مب ايمدي٣مٞم٣مت ايمٗمديٚم٥م فمرهمقا  ىمام

وىم٣مٞم٦م ، وىم٣مٞم٦م زمداي٥م ايمؼممج٥م دم ايمٔمٌم إَمقي -ؽم٘مٛمدر اظمٗمدوين يمفهمتح اإل دم ايمممق َمٛمذ

، وَم٣م سُمرصمؿ َمـ إَمؿ إصمٛمٌٝم٥م، سمٕمُٙم٤م فمعم إَمقيكم ايمروح ايمٔمٙمٚمٝم٥م، همٙمؿ َيتٚمقا إٓ زمام هق فمٚمقم

( يٟمَمر أضمد ـه74همٜمذا ))طم٣ميمد زمـ يزيد زمـ َمٔم٣موي٥م(( )سمقدم ، إٞمام ايمٗمِمد َمٛمف ايمٖم٣مئدة ايمٔمٙمٚمٝم٥م

زم٣ميمٖمٙمًٖم٥م ايمٝمقٞم٣مٞمٝم٥م زمؼممج٥م ىمت٤م ايمِمٛمٔم٥م )ايم٘مٝمٚمٝم٣مء( همٗمط، وهذا اخلٙمٝمٖم٥م ))فمٚمر زمـ اظمُمتٕمٙمكم 

 دده دم طمزائـ ايمدويم٥م زمٔمد أن سمردَّ ايمقرع يٟمَمر زمؼممج٥م ىمت٣مب دم ايمْم٤م َوصَم  فمٌد ايمٔمزيز(( ايمتٗملّ 

 أرزمٔمكم يقَم٣ًم، وهق يًتخغم اهلل همٝمام أَمر-

، واظمحدشمقن، ايمٖمٗمٜم٣مء وىمُثر، أَم٣م دم ايمٔمٌم ايمٔم٣ٌمد همٗمد سمٗمدَم٦م ايمدراؽم٥م ايمٔمٙمٚمٝم٥م

وزمدأت ايمؼممج٥م ايمٖمٔمٙمٝم٥م َمـ إَمؿ  -وايمٙمٕمقيقن، واظمٛمجٚمقن، وإؿم٣ٌمء واظمٖمنون، واظمت٘مٙمٚمقن

إٓ أهنؿ أيّم٣ًم دم زم٣مدئ أَمرهؿ ىم٣مٞمقا ُيؼممجقن َم٣مهلؿ زمف ضم٣مصم٥م ، وزمخ٣مص٥م َمـ ايمٝمقٞم٣من، إصمٛمٌٝم٥م

))ازمـ اظمٗمٖمع(( دم  شمؿ سمرصمؿ ،ونمغمه٣م َمـ ايمٔمٙمقم ،فمٙمٚمٝم٥م َمـ ىمت٤م ايمْم٤م وايمتٛمجٝمؿ وايم٘مٝمٚمٝم٣مء

، يتِمؾ زمح٣مصم٥م فمٚمٙمٝم٥م هل وٌط إهم٘م٣مر فٕٞم 9أي٣مم ))اظمٛمِمقر(( زمٔمض ىمت٤م اظمٛمْمؼ ٕرؽمْمق

 -ووزهن٣م زمٚمٝمزان صحٝمح

ُئمػمِّ فمـ  ىمؾ   وأطمذ، وسمُمٔم٦ٌم إهم٘م٣مر وأراء، وظم٣م اؾمتد اطمتالط ايمٔمرب زم٣مَٕمؿ إصمٛمٌٝم٥م

قع احلري٥م، وىمثرة اإلحل٣مد وؾمٝم، ديٛمف وَمٔمتٗمده َمـ نمغم ضمرج يمت٣ًمُهؾ اخلٙمٖم٣مء ايمٔم٣ٌمؽمٝمكم

زمتٟميمٝمػ ايم٘مت٤م دم ايمرد فمعم ه٠مٓء  (أَمر اخلٙمٝمٖم٥م ايمٔم٣ٌمد اظمٜمدي )فمٙمامء ايم٘مالم 9وايمزٞمدوم٥م

أن ئمرهمقا فمٛمٜم٣م ؾمٝمئ٣مً يٛمٖمٔمٜمؿ دم إلم  هم٣موْمروا، اظمٙمحديـ ايمذيـ ىم٣مٞمقا َمثٗمٖمكم زم٣ميمٖمٙمًٖم٥م ايمٝمقٞم٣مٞمٝم٥م

داد ؾمٝمئ٣مً همُمٝمئ٣مً ضمتك فمٌم هلذا أطمذت سمرمج٥م ايم٘مت٤م سمز، ايمرّد فمعم أصح٣مب ايمدي٣مٞم٣مت إطمرى

 -)دار احل٘مٚم٥م( اظمٟمَمقن ايمذي أٞمُمٟم دارًا طم٣مص٥م يمٙمؼممج٥م ؽمامه٣م
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 انجبة انزبعـ
 انفظم انغبدط
 لضبّب فهغفْخ

 َمًٟميم٥م طمٙمؼ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ-

 -َمًٟميم٥م احلري٥م واجلػمي٥م

 -َمًٟميم٥م ومِدم صٖم٣مت ))اهلل سمٔم٣ملم(( أو ضمدوشمٜم٣م

 -إٞم٘م٣مر ايمٝمٜمقد يمٛمٌقءة اظمًٝمح )فمٙمٝمف ايمًالم(

 -وجم٣مديم٥م اظمًٙمٚمكم هلؿ ،دم افمؼماف ايمٝمٜمقد زمٛمٌقة ايمرؽمقل حمٚمد فم

 -ايمٛمٖمس فمٛمد احل٘مامء وايمٖمالؽمٖم٥م

 0ًانفالعفخاحلكًبء فنذ  اننفظ -
هن٣م يمْمٝمٖم٥م رزم٣مٞمٝم٥م وصمقهر َمممق فمعم إ ؟همام هل ايمٛمٖمس ،رف ٞمٖمًف فمرف رزمفَمـ فم :يٗم٣مل

 ،سٚمُميمّمٝم٣مء َمـ ايمـ ٞمقره ىم٣موهل ٞمقر َم ،وهل َمـ صمقهر اهلل سمٔم٣ملم همٝمٜم٣م روح َمٛمف ،ايمٌدن

 :وسمٗمًؿ الم

ن سم٘مقن أؾمٝم٣مء دون زم٣ميمتٕمغم احل٣مدث دم ىمؾ واضمد َمـ إوهل ايمتل سمُمٔمر  :ايمٗمقة احل٣مؽم٥م ,أ

 -٥مضمد ؽمٌؾ ايمٗمقة احلًٝمٟمدراك ايمٛمٖمس زمإَمتٕمغمة وختتٙمػ فمـ احلس ايمذي هق  هل ٞمٖمًٜم٣م

 -وم٣ًممأوهل  :ايمٗمقة اظمتقؽمْم٥م ,ب

 ،اظمخٝمٙم٥م (زي٣من َم٣مدة وسمًٚمك )ايمٖمٛمت٣مؾمٝم٣مء ايمٖمردي٥م َمـ دووسمِمقر إ :ايمٗمقة اظمِمقرة ,5

 -ؾمٝم٣مء دون َم٣مدةوزم٣مظمخٝمٙم٥م سمدرك إ ،ٙمٖم٥م َمع اظم٣مدةؾمٝم٣مء اظمحًقؽم٥م اظمختهم٣ٌمحلقاس سمدرك إ

 -يمٝمٜم٣م ايمٗمقة اظمِمقرةإوسمٗمقم زمتٗمٌؾ ايمِمقر ايمتل سم٠مدَي٣م  :ايمٗمقة احل٣مهمٓم٥م ,1

َمر ايمٔمٓمٝمؿ ب إهمتحٚمٙمف فمعم ارسم٘م٣م ،ٞم٣ًمنوسمتحرك دم اإل (ايمٗمقة ايمٗمٙمٌٝم٥م) :ايمٗمقة ايمٕمّمٌٝم٥م ,2

 -ن يٖمٔمؾ همٔمٙمفأومتٛمع ايمٕمّم٤م  ،همتٓم٣مهره٣م هذه ايمٛمٖمس
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 -٣مَمـ ؾمٜمقاهتهمتٚمٛمٔمٜم٣م ايمٛمٖمس  ،زمٔمض ايمُمٜمقاتإلم  وهل ايمتل سمتقق :ايمٗمقة ايمُمٜمقاٞمٝم٥م ,3

 -هل صمزء َمـ ايمٛم٣ٌمسمٝم٥م :٣مذي٥مٕمايمٗمقة ايم ,4

 -واخل٣مص٥م زم٣ميمت٘م٣مشمر ،ًؿاجلوهل ايمٗمقة ايمتل سمٛمٚمل  :ايمٗمقة اظمٛمٚمٝم٥م ,5

ن يم٘مؾ َمٔمٙمقل أدراىمٜم٣م ١مٞمقاع ىمصمٛم٣مس وإ( وهل ايمتل سمدرك إ)ايمٔمٗمؾ :ايمٗمقة ايمٔم٣مومٙم٥م ,ج

 -فمٙم٥م

 -ن سم٘مقن فم٣مومٙم٥مأَمتٚمٝمز فمـ ايمٛمٖمس حيرض ايمٛمٖمس فمعم  ،مجٝمع اظمٔمٗمقٓتفمٙم٥م  :ايمٔمٗمؾ زم٣ميمٖمٔمؾ ,5

 ،طمر زم٣ميمٖمٔمؾء آرج فمـ ايمٔمٗمؾ زمًموٓ خت ،ضمٝم٧م سم٘مقن ايمٛمٖمس فم٣مومٙم٥م زم٣ميمٗمقة :ايمٔمٗمؾ زم٣ميمٗمقة ,1

 -وهل فم٣مومٙم٥م وَمٔمٗمقيم٥م ،ؿمريؼ ايمٔمٗمؾ ايمٖمٔم٣مل ـدهت٣م فم٣ماؽمتٖم وسمتحد زم٣ميمِمقرة ايمٔمٗمٙمٝم٥م ايمتل

 -وهق ايمٔمٗمؾ اظمًتٖم٣مد يمٙمٛمٖمس َمـ ايمٔمٗمؾ ايمٖمٔم٣مل :ايمٔمٗمؾ ايم٣ٌمئس ,1

 -دم ايمٛمٖمس َمتك ـمٜمر زم٣ميمٖمٔمؾ :ايمٔمٗمؾ ايمٓم٣مهر ,3

 :إلم ومًؿ زمٔمض ايمٖمالؽمٖم٥م ايمٛمٖمس وومد

 :إلم وسمٗمًؿ ،ايمٛمٖمس ايمٛم٣ٌمسمٝم٥م ,5

 -نم٣مذي٥م سم٠مَمـ نمذاء اجلًؿ ,أ

 - اجلًؿ ايمذي هل همٝمفَمٛمٚمٝم٥م سمزيد دم ,ب

وجتٔمٙمف  ،همتٖمٔمؾ همٝمف ،طمذ َمـ اجلًؿ ايمذي هل همٝمف اجلزء ايم٘م٣مدم يمٝمُمٌٜمٜم٣م زم٣ميمٗمقةٟمَمقيمقدة سم ,ج

 -يًتٚمد َم٣م يِمغم ؽمٌٝمٜم٣م هلذا زم٣ميمٖمٔمؾ

 :وهل٣م ومقسم٣من ،ايمٗمقة احلٝمقاٞمٝم٥م ,1

 -حمرىم٥م ,أ

 -َمدرىم٥م ,ب

ؾمٜمقاٞمٝم٥م حترك  ايمُمقومٝم٥مهم٣ميم٣ٌمفمث٥م هل ايمٛمزوفمٝم٥م  ،زم٣مفمث٥م وهم٣مفمٙم٥م :ومًٚمكمإلم  سمٗمًؿاظمحرىم٥م و

فمِم٣مب وايمٖم٣مفمٙم٥م هل ومقة سمٛمٌٔم٧م دم إ ،غمهو نمّمٌٝم٥م حترك ايمٖم٣مؽمد يمٝمٕمٙم٤م نمأ ،ؿمٙم٤م ايمٙمذة

 -ومتده٣م يمٝمتحرك هب٣م ص٣مضم٤م ايمٛمٖمس ضمٝمثام يريد ،وسم٣مروايمٔمّمالت همتُمد إ
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هم٣مظمدرىم٥م َمـ  ،وومًؿ ومقة سمدرك َمـ ايمداطمؾ ،ومًؿ ومقة سمدرك َمـ اخل٣مرج :واظمدرىم٥م ومًامن

 ،و اظمِمقرةأ ،واخلٝم٣مل ،ايمداطمؾ هل احلس اظمُمؼمكاظمدرىم٥م َمـ اخل٣مرج هل احلقاس اخلٚمس و

 -واحل٣مهمٓم٥م ،وايمقهؿ ،واظمتخٝمٙم٥م

 :إلم وسمٗمًؿ ،ٞم٣ًمٞمٝم٥م وهل ايمٛم٣مؿمٗم٥مٖمس اإلومقة ايمٛم ,2

 -٣متئٝمٞم٣ًمين ٞمحق اجلزحيرك ايمٌدن اإل أوهق َمٌد :ايمٔمٗمؾ ايمٔمٚمقم ,أ

 :َمراسم٤م زمعرأوهل  ،وسمٖمِمٙمٜم٣م فمـ َم٣مدهت٣م ،وهق ومقة سمْمٌع ايم٘مٙمٝم٣مت :ايمٔمٗمؾ ايمٛمٓمري ,ب

 -وهق دم ايمٗمقة همٗمط :ايمٔمٗمؾ اهلٝمقٓين ,5

فمٓمؿ َمـ أن ايم٘مؾ أدراك ١مىم ،َم٣م يًتخرج َمـ ايمٔمٗمؾ اهلٝمقٓين وهق :٥مايمٔمٗمؾ زم٣مظمٙم٘م ,1

 -اجلزء

 -وص٣مرت زم٣ميمٖمٔمؾ ،َم٣م اىمت٤ًم َمـ َمٔمٗمقٓت :ايمٔمٗمؾ زم٣ميمٖمٔمؾ ,2

 -وئمٗمؾ أٞمف ئمٗمٙمٜم٣م ،ٞم٣ًمن زم٣ميمٖمٔمؾ ايمِمقروهق فمٛمدَم٣م ئمٗمؾ اإل :ايمٔمٗمؾ اظمْمٙمؼ ,3

 :ٙمٛمٖمس زم٣مفمت٣ٌمر سمٟمشمره٣م زم٣مٕهمٔم٣مل احلٝم٣مسمٝم٥م أوم٣ًمم فمدةويم

 ،ٜمقات اظمٚمٛمقفم٥م ذفم٣مً ذات وايمُمٙموسمٟمَمر زم٣ميم ،ايمْمٌٝمٔم٥م ايمٌدٞمٝم٥مإلم  ومتٝمؾ :ايمٛمٖمس إَم٣مرة ,5

 ,ضمًد ,َمٝمٚم٥م )ىمػمذٕطمالق ايمهمٜمل َمٟموى ايممم وَمٛمٌع ا ،اجلٜم٥م ايمًٖمٙمٝم٥مإلم  وجتذب ايمٗمٙم٤م

 -زمخؾ( ,ضمٗمد

وسمٔمِمٝمٜم٣م  ،همتْمٝمع ايمٗمقة ايمٔم٣مومٙم٥م سم٣مرة ،ٛمقر ايمٗمٙم٤موهل ايمتل سمٛمقرت زم :ايمٛمٖمس ايمٙمقاَم٥م ,1

 -شمرة واحلرصوإ ىاهلق أهن٣م َمٌدٕ 9وهل َمٛمٌع ايمٛمداَم٥م ،همتٙمقم ٞمٖمًٜم٣م شمؿ سمٛمدم ،سم٣مرة

 ،همتخٙم٦م فمـ صٖمتٜم٣م ايمذَمٝمٚم٥م ،وهل ايمتل سمٛمقرت زمٛمقر ايمٗمٙم٤م :ايمٛمٖمس اظمْمٚمئٛم٥م ,2

إلم   همٔمؾ اخلغم وايمممَمـ ايمتٙمقيـ دم َمٌدأ ايم٘مامل يٛمتٗمؾ ص٣مضمٌٜم٣م وَمـ ،ايم٘مامٓتإلم  واؿمٚمئٛم٦م

 -ايمتٚم٘مكم دم همٔمؾ اخلغم َمتٔمٙمٗم٥م زم٣محلؼ سمٔم٣ملم

وهل  ،هلٚمٜم٣م اهلل سمٔم٣ملم ايمٔمٙمؿ وايمتقاوع وايمٗمٛم٣مفم٥م وايمًخ٣موةأوهل ايمتل  :ايمٛمٖمس اظمٙمٜمٚم٥م ,3

 -َمٛمٌع ايمِمػم وايمتحٚمؾ وايمُم٘مر
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 وم٣مل سمٔم٣ملم ،هن٣م ايمتًٙمٝمؿ وايمتٙمذذ زم٣محلغمةٟموؾم ،وهل ايمتل سمرى فمـ اهلل :ايمٛمٖمس ايمراوٝم٥م ,4

 -ريض اهلل فمٛمٜمؿ وروقا فمٛمف()ٛم٥م: ايمٌٝمّ  دم ؽمقرة

 :ووم٣مل ايمُم٣مفمر

ــــؽ زمزدين  ــــ٤م همٝم ــــرط احل ــــغمٖم  احت

 

 زمٙمٓمـــك هـــقاك سمًـــٔمرا وارضمـــؿ ضمُمـــ٣مً  

شمر رو٣مه سمٔم٣ملم أٜمر همٝمٜم٣م ـميمٛمٖمس ايمتل ريض اهلل سمٔم٣ملم فمٛمٜم٣م ووهل ا :ايمٛمٖمس اظمروٝم٥م ,5 

 -همٔم٣ملجتقم إ ويٓمٜمر همٝمٜم٣م ،٥م اهلل سمٔم٣ملموهل َمٗمدَم٥م ظمٔمرهم (ايمذىمر,طمالص اإل,ايم٘مراَم٥م )

امل وَمٗم٣مم ٘موسمٌٗمك سمؼمهمع دم ؽمٙمؿ ايم ،ص٣مرت ايم٘مامٓت هل٣م ؿمٌٔم٣مً  : ايمتلايمٛمٖمس ايم٘م٣مَمٙم٥م ,6

ؽمقاه وفمٙمقَمٜم٣م  وضم٣مهل٣م ايمٌٗم٣مء َمع اهلل ويمٝمس هل٣م َمٟموى ،ؽمامء وايمِمٖم٣متهذه ايمٛمٖمس جتٙمٝم٣مت إ

 ،َمًتٖم٣مدة َمـ اهلل

ايمٛمٖمس وفمِمٝم٣من  ،ٙمٛمٖمس ضمج٤م ٞمقراٞمٝم٥م وضمج٤م ـمٙمامٞمٝم٥م سمٗمقد ص٣مضمٌٜم٣م ضمٝم٧م يٛم٘مريمو

 ٚمج٣مهدة هذه احلج٤م ايمٓمٙمامٞمٝم٥مٓ زمإوٓ ي٘مقن ذيمؽ  ،خلالص َمـ ايمممورايمٓمٙمامٞمٝم٥م ؽمٌٝمؾ ا

صؾ أو ،وايمتٔمٙمؼ زم٣ميمٛم٣ًمء ،يمزفم٣مَم٥م واظم٣ملزم٣ميمٔم٣ٌمدات وسمرك ضم٤م ا وذيمؽ ،ةٞمقاع اظمج٣مهدة ىمثغمأو

 ،ووم٣متمحٙمٜم٣م فمعم طمالف هقاه٣م دم فمٚمقم إو ،جم٣مهدة ايمٛمٖمس وَمالىمٜم٣م همْمٚمٜم٣م فمـ اظمٟميمقهم٣مت

 -َمقرأ٥م شمٖمس وسمٛمٗم٣مد زمثالوسمذل ايمٛم

 -َمٛمٔمٜم٣م ؾمٜمقاهت٣م ,5

 -محٙمٜم٣م فمعم احلؼ واخلغم واجلامل ,1

 -يممميرةهمٔم٣مهل٣م اأاظمٔمقٞم٥م َمـ اهلل سمٔم٣ملم فمعم جلؿ  ؿمٙم٤م ,2
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 قبششانجبة ان
 انزؾهْم األدثِ

 

 قبششجبة انان
 جمٚمؾ اخلْم٥م دم ايمتحٙمٝمؾ إديب :ايمٖمِمؾ إول

 قبششانجبة ان
 ٛمِمقص إدزمٝم٥مَمراضمؾ دراؽم٥م ايم :ايمٖمِمؾ ايمث٣مين

 قبششانجبة ان
 ايمدراؽم٥م اجلاميمٝم٥م يمٙمٛمص إديب :ايمٖمِمؾ ايمث٣ميم٧م

 انجبة انقبشش
 ايمٖمِمؾ ايمرازمع: ايمدراؽم٥م ايمٛمٖمًٝم٥م
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 قبششانجبة ان
 انفظم األًل

 رلًم اخلغخ يف انزؾهْم األدثِ

 0حبش أفكبس األدّت ًيقبَْو
 -حتديد إهم٘م٣مر ,أ 

 -ذح اظمٔم٣مين ,ب

، )صدق ايمٔم٣مؿمٖم٥م أو ىمذهب٣م-ايمُمٔمري٥م وآٞمٖمٔم٣مٓت ايمٛمٖمًٝم٥مزمح٧م ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمٔم٣مؿمٖمٝم٥م و , ج

وزمٝم٣من َم٣م ، - )واظمُم٣مفمر ايمٔم٣مَم٥م َمـ طمالل اصمتامع ايمٔمقاؿمػ(ضمرارهت٣م أو مخقده٣م، ومقهت٣م أو ؤمٖمٜم٣م

 -(وفمالومتٜم٣م زمٛمٖمًٝم٥م ص٣مضم٤م ايمٛمص، همٝمٜم٣م َمـ ايمتٖم٣مؤل أو ايمتُم٣مؤم

 :آٞمٖمٔم٣ميمٝم٥م ايمٛمٖمًٝم٥م , د

واومؼمان هذه ، ضمث٦م ص٣مضم٤م ايمٛمص فمعم وؤمف ايمٌقافم٧م ايم٣ٌمؿمٛمٝم٥م واحلقاهمز ايمٓم٣مهري٥م ايمتل

 -ايمٌقافم٧م واحلقاهمز زمٟمطمرى هل٣م فمالوم٥م هب٣م

 -ايمِمٙم٥م زمكم إدي٤م وايمٛمص وايمٌٝمئ٥م وايمزَم٣من , ـه

 -أو ؤمٖم٣مً  ،وأشمره همٝمف وَمٗمدار هذا إشمر ومقة ،ايمٔمالوم٥م زمكم إدي٤م وايمٛمص , و

 -ايمٔمالوم٥م زمكم ايمٛمص وايمٌٝمئ٥م , ز

 -ايمٔمالوم٥م زمكم ايمٛمص وايمٔمٌم , ح

 :راؽم٥م إؽم٣ميمٝم٤مد , ط

 ،إيمٖم٣مظ زمكم احلٗمٝمٗم٥م -َمٔمجؿ إدي٤م ايمٙمٕمقي، ايمؼماىمٝم٤م وأيمٖم٣مـمٜم٣م، إيمٖم٣مظ وضمروهمٜم٣م

 -واظمج٣مز ،وايمرَمز

 :إؽمٙمقزمٝم٥م ٣ماظمقؽمٝمٗم , ي

 -ٞمُمْم٣مر وأوزان وايمٗمقادموآ ،احلروف وإيمٖم٣مظ وايمؼماىمٝم٤م ٣مَمقؽمٝمٗم :دم ايمُمٔمر
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 واظمٗم٣مؿمع وإؽمج٣مع- وايمٖمٗمرات ،احلروف وإيمٖم٣مظ وايمؼماىمٝم٤م ٣مَمقؽمٝمٗم :رثدم ايمٛم

 :زمح٧م اظمذه٤م ايمٛمٖمز دم ايمٛمص إديب

 :دراؽم٥م ايمِمقر وإطمٝمٙم٥م , ك

 -صقر سمٗمٙمٝمدي٥م َمٗمت٥ًٌم أو َمنووم٥م

 -صقر َمٌت٘مرة صمديدة َمْمٌقفم٥م زمْم٣مزمع ذايت

 -َمٓم٣مهر ايمْمٌع وايمِمٛمٔم٥م وايمتِمٛمٝمع دم ايمٛمص ٞمقع اظمذه٤م ايمٖمٛمل اظمٙمتزم

 :دراؽم٥م اظمذه٤م ايمٖمٛمل , ل

 -٣ميمٛم٥ًٌم يمألدب ايمٔمريبزم تفومٝمٚم: سمٗمٝمٝمؿ ايمٛمص , م

 -ومٝمٚمتف زم٣ميمٛم٥ًٌم يمألدب اإلٞم٣ًمين
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 قبششانجبة ان

 انفظم انضبَِ
 يشاؽم دساعخ اننظٌص األدثْخ

وهٛم٣مك ، وهٛم٣مك أَمقر طم٣مص٥م، هق َمقصمز ايمدراؽم٥م إدزمٝم٥م زمُم٘مؾ فم٣مم 0انزؾهْم األدثِ

 -أَمقر فم٣مَم٥م َمٔمروهم٥م يمدى ايمُم٣مرضمكم وايمدراؽمكم فمعم ضمد ؽمقاء

 ًادلقبَِ خ األفكبسدساع ادلشؽهخ األًىل0 - 5
شمؿ  ،همٛمًتٜمؾ ذيمؽ زمتٌٝم٣من إهم٘م٣مر، ٞمٔمرض همٝمٜم٣م يمدراؽم٥م أهم٘م٣مر ايمُم٣مفمر وَمٔم٣مٞمٝمف وَم٣ٌمٞمٝمف

 -سمقوٝمح اظمٔم٣مين

ٕن إهم٘م٣مر واظمٔم٣مين إٞمام هل اظمّمٚمقن  9ن ٞمممح إهم٘م٣مرأن ٞمحدد اظمٔم٣مين وأيمٝمس َمـ ايمًٜمؾ 

 -ايمذي َيٚمٛم٣م دم ايمٛمص إديب

وهذا ، ىم٣من أو ٞمثري٣مً  ايمٖم٘مرة دم ايمٛمص ؾمٔمري٣مً  وومد يِمٔم٤م حتديد، وومد سمتداطمؾ إهم٘م٣مر

 -ٕٞمف ٓ يًغم وهمؼ طمْم٥م َمٔمٝمٛم٥م 9اظم٠ميمػ ٞمٖمًفإلم  ايمتداطمؾ يرصمع

ن إنمراض ايمُمٔمري٥م ١مهم، وومد يِمٔم٤م حتديده٣م وهمِمٙمٜم٣م، ن إهم٘م٣مر واظمٔم٣مين سمتداطمؾأوىمام 

٤م فمٙمٝمٛم٣م دراؽم٥م ىمؾ نمرض فمعم ودم هذه احل٣ميم٥م ي٘مقن َمـ ايمِمٔم، سمتداطمؾ فمٛمد ايمُم٣مفمر أيّم٣مً 

 9زم٣مخلٚمري٣مت وَمٗمروٞم٣مً  دراؽم٥م ايمٛمًٝم٤م زمٚمٖمرده فمٛمدَم٣م ي٘مقن َمتداطمالً  ٞمف ظمـ ايمٔمًغم َمثالً إ -ضمدة

 -سمٔمٗمٝمد اظمٔمٛمك وسمداطمؾ إهم٘م٣مرإلم  ن هذا ي٠مديٕ

ودم ، لم ؿمٌٝمٔم٥م ايمُم٣مفمر شم٣مٞمٝم٣مً إو، ؿمٌٝمٔم٥م ايمٛمص أوًٓ : إلم أَمريـإلم  هم٣ميمتداطمؾ دم إهم٘م٣مر يرصمع

 -ْمٕمك فمعم ايمٛمص َمـ ضمٝم٧م اظمٔم٣مينايمٖم٘مرة ايمتل سم هذه احل٣ميم٥م ٞمٕمٙم٤م دائامً 

دون  هئم٣مً  ن ٞمٔمروٜم٣م فمرو٣مً أو، ٔم٣مينن ٞمٔمػم فمـ هذه اظمأ همٔمٙمٝمٛم٣م أوًٓ ،  يتٔمٙمؼ زم٣مظمٔم٣مينَم٣م همٝمامأ

 ،ؽمقاء ىم٣من اظمٔمٛمك دم ايمٛمثر، ٛم٣م اظمٔمٛمك اظمراديْ ودم هذه احل٣ميم٥م ٞم٘مقن ومد أدَّ ، أو إمج٣مل خمّؾ  سمْمقيؾ ممّؾ 

 -أم دم ايمُمٔمر دون زي٣مدة أو ٞمٗمِم٣من
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وٞمٙمخص هذا دم ذح اظمٔم٣مين  -أهم٘م٣مره وَمٔم٣مٞمٝمف :ٝمام يتٔمٙمؼ زمدراؽم٥م ٞمص ايمُم٣مفمروهذا هم

 -وحتديد إهم٘م٣مر

 اننبؽْخ انقبعفْخ ًانشقٌسّخ 0ادلشؽهخ انضبَْخ - 3
 ،همٜمل زمح٧م ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمٔم٣مؿمٖمٝم٥م وايمُمٔمقري٥م، َم٣م اظمرضمٙم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م ايمتل ٞمٗمػ فمٛمده٣م ومٙمٝمالً أ

 :زمام يقم هنتؿَّ  نأ يمٛم٣م َمـ ٓزمد زمح٧م هذه ايمٛم٣مضمٝم٥م ودم، وحتٙمٝمٙمٜم٣م

9 ٓ ومٝمٚم٥م يمف وٞمص جمرد فمـ ايمُمٔمقر اإلٞم٣ًمين ،ٞمص زمدون فم٣مؿمٖم٥م ٓ ومٝمٚم٥م يمف :ٞمٌدأ زم٣ميمٔم٣مؿمٖم٥م

 -إذ ئٌم٧م همٝمف احلرارة وآٞمٖمٔم٣مل ،ذيمؽ ٕن ايمٔم٣مؿمٖم٥م وايمُمٔمقر ئمْمٝم٣من أمهٝم٥م ىمػمى يمٙمٛمص

 ؟وَم٣م هل إَمقر ايمتل جي٤م أن ٞمدرؽمٜم٣م َمـ طمالل ذيمؽ ؟َم٣مذا ٞمتٌكم دم ايمٔم٣مؿمٖم٥م

ٞمدرس ضمرارهت٣م أو مخقده٣م  ،ؤمٖمٜم٣مٞمدرس ومقهت٣م أو  ،يمٔم٣مؿمٖم٥م أو ىمذهب٣مٞمدرس صدق ا

دم زمٔمض إزمٝم٣مت  -وسمدرصمف زمكم َمٔم٣مين ايمٛمص وأهم٘م٣مره ،وٞمح٣مول أن ٞمتٌكم آٞمٖمٔم٣مل ايمٔم٣مؿمٖمل

وهفم٣من َم٣م ختٚمد هذه ايمٔم٣مؿمٖم٥م ٕؽم٣ٌمب  ،ٞمجد ايمٔم٣مؿمٖم٥م َمتٗمٝمدة فمٛمد ايمُم٣مفمر ضمٝم٧م سمٌٙمغ ومٝمٚمتٜم٣م

 -ٗم٣مدآسمّ إلم  ٞمٖمًٝم٥م سمٔمقد َمـ صمديد

أم  ؿ هذا ايمٛمص ايمذي أَم٣مَمٛم٣م ؽمقاء ىم٣من ؾمٔمري٣مً إذن َمـ هذه ايمٔم٣مؿمٖم٥م يم٘مل ٞمًتْمٝمع أن ٞمٗمٝمّ  زمدٓ

همٛمت٣ًمءل هؾ ٞمجد دم هذه  ،، وَمـ طمالل ايمٔم٣مؿمٖم٥م ٞمح٣مول أن ٞمٔمرض يمٙمٚمُم٣مفمر ايمٔم٣مَم٥مٞمثري٣مً 

 ؟ايمتٖم٣مؤل أو ايمتُم٣مؤم ،أو اظمُم٣مفمر ،ايمٔم٣مؿمٖم٥م

يمٛم٣م َمـ أن  ٓزمدوفمٛمدئذ  ،٣مؤلوومد ٞمجد آطمر َمـ ؿمٌٔمف ايمتٖم ،َمـ ؿمٌٔمف ايمتُم٣مؤم ومد ٞمجد ؾم٣مفمراً 

وزم٣مظمٗم٣مزمؾ ٞمجد ؽمح٣مئ٤م  ،ٞمٖمح٣مت و٣مضم٘م٥م سمْمٕمك فمعم ايمٛمص ،ٞمٙمحظ ٞمٖمح٣مت َمـ هذا ايمتٖم٣مؤل

 -همتٕمٙمػ أهم٘م٣مره وسمٕمٙمؾ َمٔم٣مٞمٝمف ،َمـ هذا ايمتُم٣مؤم سمْمٌع ايمٛمص وص٣مضمٌف

َمـ  وإن ىم٣مٞم٦م سمٌدو ٕول وهٙم٥م صمزءاً  ،زمح٧م آٞمٖمٔم٣مٓت ايمٛمٖمًٝم٥مإلم  ٞمٛمتٗمؾ زمٔمد ذيمؽ

 -ٌقافم٧م ايمداطمٙمٝم٥م ايمتل ضمث٦م ص٣مضم٤م ايمٛمص فمعم ىمت٣مزم٥م هذا ايمٛمصهمٛمٌح٧م دم ايم ،ايمٔم٣مؿمٖم٥م

هم٘مقٞم٦م دم أفمامق ٞمٖمًف اٞمٖمٔم٣مٓت  ،َمـ ايمُمٔمراء َمرت زمف ضم٣مدشم٥م فم٣مزمرة ؾم٣مفمراً  ٞمجد َمثالً 

وذات صٙم٥م  ،وومد سم٘مقن زمقافم٧م ىم٣مَمٛم٥م دم ايمالؾمٔمقر ،وومد سم٘مقن هذه ايمٌقافم٧م آٞمٝم٥م ،َمٔمٝمٛم٥م

 -زمٟمضمقال اإلٞم٣ًمن دم َم٣موٝمف ايمٗمري٤م أو ايمٌٔمٝمد
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إدي٤م  ث٦مهمٜمٛم٣مك إذا دواهمع صمديدة ضم ،ىمت٣مب ر َمٛمذ زَمـ ؿمقيؾ دم ٞمٓمؿ ومِمٝمدة أو سمٟميمٝمػومد يٖم٘م

 ،إذا هٛم٣مك فم٣مَل زم٣مؿمٛمل سمتِم٣مرع همٝمف ىمثغم َمـ احلقاهمز وايمٌقافم٧م -فمعم ىمت٣مزم٥م ايمٛمص ايمُمٔمري أو ايمٛمثري

قى اظمًتإلم  وأطمرصمتف ،هل٣م إٓ دم هذه ايمٙمحٓم٥م أٞمٝم٥م ايمتل مجٔم٦م َم٣م دم زم٣مؿمٛمف ،ايمتل ٓ جتد َمتٛمٖم٣ًمً 

 -وومد سمٗمؼمن هذه احلقاهمز ايم٣ٌمؿمٛمٝم٥م زمٔمقاَمؾ أطمرى ٓ فمالوم٥م يمٙمُم٣مفمر هب٣م ،ايمُمٔمقري فمٛمد اإلٞم٣ًمن

أىمٚمؾ إفمامل إدزمٝم٥م هل ايمتل ـمٜمرت اؽمتج٣مزم٥م ٓومؼمان ايمٌقافم٧م و إن أفمٓمؿ ايمدواويـ

 -وايمتل اومؼمٞم٦م زم٣ميمٔمقاَمؾ اخل٣مرصمٝم٥م ايم٣ٌمؿمٛمٝم٥م وايمٛمٖمًٝم٥م

 0ض ًانجْئخانظهخ ثني األدّت ًانن 0ادلشؽهخ انضبنضخ - 2
 -ايمتٔمريػ زم٣ميمٛمص وإدي٤م , 5

 -زمٝم٣من أمهٝم٥م ايمٛمص , 1

 -أؽم٣ٌمب ووع ايمٛمص , 2

 ؟َم٣م هل فمالوم٥م هذا ايمٛمص زمحٝم٣مة ص٣مضمٌف , 3

 ؟هؾ اؽمتْم٣مع أن ئمػم فمـ َمراضمؾ ضمٝم٣مسمف , 4

ومد ٓ  يمٗمقة همٝمٜم٣م وارسم٣ٌمؿمٜم٣م زم٣ميمٛمص فمٛمد دراؽمتفآزمد يمٛم٣م إذن دم هذه ايمدراؽم٥م َمـ ىمُمػ 

 -أو ومد ٓ يٓمٜمر يمف وصمقد زم٣مرز يْمٕمل فمعم ايمٛمص ،ٞمِمف يٓمٜمر يمٙمُم٣مفمر أي وصمقد دم

 0األعهٌة ًدساعزو 0ادلشؽهخ انشاثقخ - 3
 :دم زمح٧م إؽمٙمقب ودراؽمتف ٓزمد يمٛم٣م َمـ أن ٞمٔمرض َم٣م يقم

 0األنفبػ
 ؟همام هل إَمقر ايمتل ٞمدرؽمٜم٣م دم إيمٖم٣مظ -ٞمٌح٧م إيمٖم٣مظ وايمؼماىمٝم٤م , 5

 -أو َمٔمجؿ ايمٛم٣مشمر ايمٛمثري ،ايمُمٔمريؿمٌٝمٔم٥م هذه إيمٖم٣مظ وَم٣م ٞمًٚمٝمف َمٔمجؿ ايمُم٣مفمر  , 1

 :ٞمقع هذه إيمٖم٣مظ , 2

 ؟هؾ سمتٚمٝمز زم٣ميمقوقح أو زم٣ميمٕمٚمقض , 5

 ؟زم٣مٓٞمًج٣مم أم ايمتِمٛمٝمع ؟أم ايمتٔمٗمٝمد ،هؾ سمتٚمٝمز زم٣ميمًٜمقيم٥م , 1
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 ؟هؾ سمتٚمتع هذه إيمٖم٣مظ زمٗمدرة اإلحي٣مء ايمذايت أو اجلرس اظمقؽمٝمٗمل , 2

 0انرتاكْت

 -ص إدي٤مهؾ ٞمجد دم هذه ايمؼماىمٝم٤م صقرة فمـ طمِم٣مئ , 5

همٙم٘مؾ ؾم٣مفمر  ،زم٣ميمْمٌع هٛم٣مك ائتالف اجلٚمٙم٥م ؟َمدى فمالوم٥م هذه ايمؼماىمٝم٤م زمٟميمٖم٣مـمٜم٣م , 1

وزمٗمدر َم٣م سم٘مقن ايمؼماىمٝم٤م ذات ؿم٣مزمع ذايت زمٗمدر َم٣م ٞمجد ذاسمٝم٥م  ،أؽمٙمقزمف اخل٣مص دم ٞمٓم٣مم ؾمٔمره

 -إدي٤م

 0األخْهخً انظٌس
قل همٝمف طمٝم٣مل ايمذي جي ٕن ايمٌٝمئ٥م هل اظم٘م٣من 9فمالوم٥م هذه ايمِمقر وإطمٝمٙم٥م زم٣ميمٌٝمئ٥م وايمزَم٣من , 5

 -همٝمٟمطمذ َمٛمف ،ايمُم٣مفمر

وؾمخِمٝم٥م  ،ٞمٛمتٗمؾ زمٔمد ايمدراؽم٥م اظمٖمِمٙم٥م يمٙمِمقرة وَمدى فمالومتٜم٣م زم٣ميمٌٝمئ٥م َمـ صمٜم٥م , 1

 -أطمٝمٙمتفو ٖم٣مـمف وسمراىمٝمٌف وصقرهسمٌكم ؿمٌٝمٔم٥م إؽمٙمقب دم أيم إلم ايمُم٣مفمر َمـ صمٜم٥م أطمرى

فمٛمٜم٣م  إؾمٝم٣مء َمٔمػماً أي سمٗمرير  ،ايمتٗمريرإلم   إذا َم٣م ىم٣من إدي٤م ومد صمٛمح دم أؽمٙمقزمفكّم تٌٞم , 2

 -اإلحي٣مءو ايمرَمزإلم  ٥م أو أٞمف جلٟمٝمزم٣مهتامَم٣مسمف احلٗمٝمٗم

 -أو زمٔمض ايمؼماىمٝم٤م ايمتل َمرت َمٔمٛم٣م دم هذا ايمٛمص ،سمقوٝمح ؿمٌٝمٔم٥م زمٔمض إيمٖم٣مظ , 3

 0يف اننض بدساعخ ادلٌعْم
دم دراؽمتٛم٣م أن ٞمتٌكم وٞمح٣مول  ؟،ىم٣من أم ٞمثراً  دم دراؽم٥م ايمٛمص إديب ؾمٔمراً  َمٜمٚم٥موهل ومّمٝم٥م 

هم٣ميمٗمقادم  ،هم٣مجلٚمؾ اظمًجٔم٥م ،هم٣مٕوزان ،هم٣ميمؼماىمٝم٤م ،هم٣مٕيمٖم٣مظ ،َمـ طمالل احلروف ٣مقؽمٝمٗمهذه اظم

وإٞمام سمٌدأ َمـ ايم٘مٙمٚم٥م يمتٛمتٜمل زم٣ميمٗم٣مهمٝم٥م  ،يمٝم٦ًم دم إوزان وايمٗمقادم همٗمط ٣مإن اظمقؽمٝمٗم -اظمتٛم٣مؽم٥ٌم

 -وزمحرف ايمروي

 0دساعخ ادلزىت انفين يف اننض األدثِ 0ادلشؽهخ اخلبيغخ - 4
ل وايمٔم٣ٌمد يم٘مؾ َمٛمٜمام َمذه٤م ؽمالَميمٔمٌم اإلاو ،اجل٣مهقم َمذه٣ٌمً  همٛمحـ ٞمٔمرف أن يمٙمٔمٌم

وهٛم٣م دم زمحثٛم٣م يمٙمٚمذه٤م ايمٖمٛمل يمٙمُم٣مفمر  -ودم ىمؾ فمٌم ٞمجد َمذاه٤م أدزمٝم٥م َمًتجدة ،طم٣مص زمف

 :يمٛم٣م َمـ ٓزمد
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 دم ايمٛمص- يم٘مل ٞمٗمٝمؿ يمٙمِمقر وإطمٝمٙم٥م دوره٣م ،دراؽم٥م ايمِمقر وإطمٝمٙم٥م دم إؽمٙمقب , 5

 ؟هؾ هل صمديدة , 1

 ؟ذاسمٝم٣مً  ٔم٣مً هؾ سم٘مت٤ًم ؿم٣مزم , 2

 ؟أم صمديدة َمٌت٘مرة ،هؾ ايمِمقر سمٗمٙمٝمدي٥م , 3

 -ٞمقوح َمٗمدار ايمْمٌع وأشمر ايمِمٛمٔم٥م دم ايمٛمص , 4

 -زمف ٞمٗمرر ٞمقع هذا اظمذه٤م وَمٗمدار ايمتزام ايمُم٣مفمر , 5

 يشؽهخ احلكى فهَ اننض ثكبيهو 0ادلشؽهخ انغبدعخ - 5
 زمـ: وذيمؽ

 -حتديد ايمٗمٝمٚم٥م إدزمٝم٥م يمٙمٛمص , 5

 -اظمٛم٣مؽم٤م زم٣ميمٛم٥ًٌم يمألدب ايمٔم٣مظمل واإلٞم٣ًمين ووع هذا ايمٛمص دم َم٘م٣مٞمف , 1

َمرسم٥ٌم إلم  زمٔمض ايمتٟميمٗم٣مت ايمذاسمٝم٥م واإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ايمتل يٚم٘مـ أن سمرهمٔمف َم٣م ٞمراه دم ايمٛمص َمـ , 2

 ؟وسمّمٔمف دم َمِم٣مف إدزم٣مء اخل٣ميمديـ ،إدب ايمٔم٣مظمل
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 نقبششانجبة ا
 انفظم انضبنش

 انذساعخ اجلًبنْخ نهنض األدثِ

 ،ٕهن٣م اظم٠مشمر إىمػم دم ٞمٖمًٝم٥م اظمتٙمٗمل ٥9م دم زمٛمٝم٥م ايمٛمص إديبايمٗمّمٝم٥م اجلاميمٝم٥م ومّمٝم٥م أؽم٣مؽمٝم

 -وإدب أضمد ايمٖمٛمقن اجلاميمٝم٥م ايمتل حتٗمؼ اظمتٔم٥م وايمٖم٣مئدة يمإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

 :ويٚم٘مـ يمدارس إدب مج٣ميمٝم٣مً 

ىمٟمن  ،أو فمعم جمٚمقفم٥م ومّم٣مي٣م مج٣ميمٝم٥م ،أن يرىمز فمعم ومّمٝم٥م مج٣ميمٝم٥م واضمدة دم ٞمِمف اظمدروس , 5

 (جم٣مز ,اؽمتٔم٣مرة  ,ىمٛم٣مي٥م  ,سمُمٌٝمف )ًٝم٥م يمٙمٛمص ايمِمقرة ايمٛمٖم يدرس َمثالً 

 أشمر هذه ايمِمقر دم ٞمٖمس اظمتٙمٗمل , 1

 َمـ أيـ اؽمتٗم٣مه٣م إدي٤م؟ , 2

 ؟ىمٝمػ وـمٖمٜم٣م دم ايمٛمص , 3

 ؟هؾ اؽمتْم٣مفم٦م أن سمقصؾ اظمٔم٣مين اظمْمروضم٥م يمٙمٚمتٙمٗمل , 4

 -هؾ هل َمٌت٘مرة َمـ ومٌؾ إدي٤م أم هل َمٗمٙمدة , 5

 :ايمُمٔمري٥م دم ايمٛمص ٣مدراؽم٥م اظمقؽمٝمٗم , 6

 ,ايمٗم٣مهمٝم٥م  ,ايمٌحر ) ؟أم داطمقم طم٣مرصمل َمٔم٣مً  ،أم داطمقم ،هؾ َمِمدره٣م طم٣مرصمل , أ

 ---(اجلٛم٣مس ,ايمْم٣ٌمق  ,اظمقازٞم٥م  , ررد ايمٔمجز فمعم ايمِمد ,ايمؼمصٝمع  ,ايمتٌميع  ,ايمتُمْمغم

 -زم٣ميمٔم٣مؿمٖم٥م واخلٝم٣مل وايمٖم٘مرة ٣مفمالوم٥م اظمقؽمٝمٗم , ب

وأشمرمه٣م دم  ،وايمؼماىمٝم٤م٥م دم ايمٛمص َمٛمحك طم٣مص٣مً دم دراؽم٥م إيمٖم٣مظ ٝمأن سمٟمطمذ ايمدراؽم٥م اجلاميم

 -ٞمٗمؾ اظمٔم٣مين يمٙمٚمتٙمٗمل

 0خغٌاد انذساعخ اجلًبنْخ نهنض
ختتٙمػ فمـ ايمدراؽم٥م إدزمٝم٥م  سمتّمٚمـ ايمدراؽم٥م اجلاميمٝم٥م يمٛمص َمـ ايمٛمِمقص طمْمقات طم٣مص٥م

 :سم٣ٌمع اخلْمقات ايمت٣ميمٝم٥م دم دراؽم٥م ايمٛمص مج٣ميمٝم٣مً ازمُم٘مٙمٜم٣م اظمٔمٜمقد ويٚم٘مـ 
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 -فمرض إشمر إديب اظمراد دراؽمتف , 5

 -ٞمِمقص أطمرىو َمٗم٣مرزم٣مهت٣م َمع أهم٘م٣مرو ،شمر إديبأهم٘م٣مر إسمٖمحص  , 1

 -ٕديباسمٖمحص إؽمس احلرىمٝم٥م يمألشمر  , 2

 ،احلز ايمقاومٔمل سمذوق ومج٣ميمٝم٥م يمألؽمس احلرىمٝم٥م هلذا إشمر إديب وايمتٖمريؼ زمكم اجلامل , 3

 َمـ طمالل اظمٔم٣مىم٥ًم زمكم ايمقاومع وزمكم اخلٝم٣مل ،وزمكم اجلامل اظمٔمٛمقي

 -اميمٝم٥مَمـ ايمقصٝم٥م ايمتٔمٌغمي٥م اجل

 -زمٝم٣من ايمٗمٝمؿ ايمتٔمٌغمي٥م اجلاميمٝم٥م يمألشمر إديب , 4

 -ر ايمٔم٣مؿمٖم٥م زمكم ايمقاومع واخلٝم٣ملت٣ٌمطما , 5

 -وطمٝم٣مل اظمًتٗمٌؾ ،سمٖمتٝمؼ اجلامل ايمٖمٛمل زمكم رؤى اظم٣ميض , 6
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 قبششانجبة ان
 انفظم انشاثـ

 انذساعخ اننفغَّْخ

 ,اهلل  ,إلٞم٣ًمن ا)سمٔمد ايمٛمٖمس اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م أضمد اظمقوقفم٣مت اظمٜمٚم٥م ايمتل ؿمرومٜم٣م إدب 

حمقر َمٜمؿ أوٓه  ،وسمُم٣مزم٘م٣مهت٣م وفمالوم٣مهت٣م ،وايمٛمٖمس اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م زمٚمٔمْمٝم٣مهت٣م وسمُمٔم٣ٌمهت٣م (ايمْمٌٝمٔم٥م

 -إدب ىمٌغم اهتامَمف

 خغٌاد انذساعخ اننفغْخ
 :َمـ طمْمقات طم٣مص٥م يمدراؽم٥م إدب َمـ ايمقصمٜم٥م ايمٛمٖمًٝم٥م سمتّمٚمـ ٓزمد

 -َمدطمؾ يمٙمدراؽم٥م ايمٛمٖمًٝم٥م ,5

 -يمٛمٖمًٝم٥مإشمر إديب ٞمٖمًف َمـ ايمقصمٜم٥م ا ,1

 -٥م ايمٛمٖمًٝم٥مص٣مضم٤م إشمر إديب َمـ ايمقصمٜم ,2

فمعم ومّم٣مي٣م فمٙمؿ ايمٛمٖمس  ٣مً واؽمٔم ٣مً هم٣مظمدطمؾ يمٙمدراؽم٥م ايمٛمٖمًٝم٥م جي٤م أن يتّمٚمـ اؿمالفم

، وأشمره٣م دم ؾمخِمٝم٥م إدي٤م ،واظمِمْمٙمح٣مت ايمٛمٖمًٝم٥م وإَمراض ايمٛم٣مجت٥م فمـ ايمٔمٗمد ايمٛمٖمًٝم٥م

 ،ٛم٣ًمء َمِم٣مزم٥م زمٔمٗمدة احلزنهم٣مخل ،هم٘مثغم َمـ إدزم٣مء ىم٣مٞمقا َمِم٣مزمكم زم٣ميمٔمِم٣مب فمعم ؽمٌٝمؾ اظمث٣مل

 -واظمتٛمٌل زمٔمٗمدة ايمٔمٓمٚم٥م ،وفمٛمؼمة زمٔمٗمدة ايمًقاد

ختٝمؾ إلم  ايمذي وصؾ (ىم٣ميمدون ىمٝمُمقت)وإشمر إديب ومد حيٚمؾ دم شمٛم٣مي٣مه ومّم٣مي٣م ٞمٖمًٝم٥م 

 -ومتؾ أزم٣مه وسمزوج أَمف (أودي٤مف ىم٣من حي٣مرب ؿمقاضمكم اهلقاء و)إنمٛم٣مم أفمداءه ضمتك إٞم

 ؟زمٟمضمد إَمراض ايمٛمٖمًٝم٥م أو ايمٔمٗمد ايمٛمٖمًٝم٥م َمِم٣مزم٣مً  هؾ ىم٣من :أَم٣م ص٣مضم٤م ايمٔمٚمؾ إديب ٞمٖمًف

َمـ آؿمالع  ٓزمدوه٘مذا  -زمٚمرض ايمتْمغمُّ  ايمذي ىم٣من َمِم٣مزم٣مً  (ازمـ ايمروَمل)ىمام دم ؾمخِمٝم٥م 

وَمٛم٣مومُم٥م أشمره٣م  ،ايمدومٝمؼ فمعم جمٚمؾ ومّم٣مي٣م فمٙمؿ ايمٛمٖمس وسمْمٌٝمٗم٣مهت٣م فمعم ؾمخِمٝم٣مت ايمٔمٚمؾ إديب

 -دم ٞمٖمًٝم٥م ص٣مضم٤م ايمٛمص يمدراؽم٥م اخلْمقات ايمٖم٣مفمٙم٥م دم ذيمؽ
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 بدُ فششانجبة احل
 انقظٌس األدثْخ

 0)انقظش اجلبىهِ( عالوفظش يب لجم اإل - 5
 -ؽمالمٌؾ اإلوم( ؽمٛم٥م 547)-احلٛمٝمػ ؽمالموهل ايمٖمؼمة ايمزَمٛمٝم٥م ايمتل ىم٣مٞم٦م ومٌؾ ـمٜمقر اإل

 -َمقت ايمرؽمقل إلم  اهلجرة ايمٛمٌقي٥م ويٚمتد َمـ عالوفظش طذس اإل - 3

 ،آطمر دويم٥م اخلٙمٖم٣مء ايمراؾمديـإلم  وهم٣مة ايمرؽمقل َمـ  0فظش اخلهفبء انشاشذٍّ - 2

 -م(557 ,هـ 37وومٝم٣مم ايمدويم٥م إَمقي٥م )

 -م(647 ,هـ 521)إلم  م(555 ,هـ 35) انقظش األي0ٌُ - 3

شمؿ يٗمًؿ  ،أواطمر ايمدويم٥م إَمقي٥مؽمالم إلم ل َمـ ـمٜمقر اإلؽمالَمايمٔمٌم اإل ٔمدُّ وهٛم٣مك َمـ يَ 

 ،ؽمالمْمٙمؼ فمٙمٝمف فمٌم صدر اإلوي ،أواطمر دويم٥م اخلٙمٖم٣مء ايمراؾمديـؽمالم إلم ذيمؽ َمـ ـمٜمقر اإل

 -شمؿ يًٚمك ايمٔمٌم ايمذي يٙمٝمف ايمٔمٌم إَمقي

 :ومًٚمكمإلم  هٛم٣مك َمـ يٗمًٚمف 0انقظش انقجبعِ - 4

أي  -م755 ,م 647هـ أي َمـ 136 ,إلم  هـ521يٚمتد َمـ  0انقظش انقجبعِ األًل - أ

ضم٣مول ٞمٗمؾ  َمـ وهم٣مة اخلٙمٝمٖم٥م ايمٔم٣ٌمد ايمٔم٣مذ اظمتقىمؾ فمعم اهلل )صمٔمٖمر زمـ حمٚمد اظمٔمتِمؿ( ايمذي

ضمٝم٧م انمت٣ميمف ايمٗم٣مدة إسمراك زم٣مٓؾمؼماك َمع ازمٛمف  ،ؽم٣مَمراءإلم  دَمُمؼ نمغم أٞمف فم٣مدإلم  فم٣مصٚمتف

 -يمٙمدويم٥م ايمٔم٣ٌمؽمٝم٥م ٣مً إىمػم اظمٛمتٌم، وىم٣من َمقسمف اٞمحْم٣مؿم

 ,م  755أي َمـ هـ545 ,إلم  هـ136يٚمتد َمـ ؽمٛم٥م  0انقظش انقجبعِ انضبَِ - ة

تٔمِمؿ )فمٌد اهلل زمـ َمٛمِمقر ًايمثالشمكم اظمٖم٥م ايمٔم٣ٌمد ايم٣ًمزمع وم أي َمـ وهم٣مة اخلٙمٝم5147

ايمذي فمجز فمـ صد ايمزضمػ اظمٕمقرم زمٗمٝم٣مدة  ،اظمًتٛمٌم( وهق آطمر اخلٙمٖم٣مء ايمٔم٣ٌمؽمٝمكم دم زمٕمداد

 -ووم٢م فمعم َم٘متٌتٜم٣م ،وأفمٚمؾ ايمًٝمػ زمروم٣مب أهٙمٜم٣م ،هقٓىمق ايمذي ومتٙمف زمٔمد أن اضمتؾ زمٕمداد

 :شمالشم٥م أوم٣ًمم هلإلم  وهٛم٣مك َمـ يٗمًؿ هذا ايمٔمٌم
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 -م755,هـ 136 ,م 647 ,هـ 521 إول ايمٔمٌم ايمٔم٣ٌمد ,

 -م834 ,هـ 223 ,م 755 ,هـ 136 :ايمٔمٌم ايمٔم٣ٌمد ايمث٣مين ,

وذيمؽ زمٔمد أن دطمؾ ايمٌقَيٝمقن زمٕمداد دم هذا ايمٔم٣مم دم طمالهم٥م اظمْمٝمع هلل )ايمٖمّمؾ زمـ اظمٗمتدر( 

 -وهق اخلٙمٝمٖم٥م ايمث٣ميم٧م وايمٔمممون ايمذي نمدا أيمٔمقزم٥م دم أيدَيؿ

 -م5147 ,هـ 545 ,م 834 ,ـ ه223 :ايمٔمٌم ايمٔم٣ٌمد ايمث٣ميم٧م ,

 :ومًٚمكمإلم  وَمـ اظم٠مرطمكم َمـ يٗمًؿ هذا ايمٔمٌم

 م5744 ,هـ 336 ,م 834 ,هـ 223ايمٔمٌم ايمٌقَيل 

 م5147 , هـ545 ,م 5744 , هـ336ايمٔمٌم ايمًٙمجقومل: 

 ،م5687 ,هـ 5152 ,م 5147 ,هـ 545يٌدأ َمـ ؽمٛم٥م  :ايمٔمٌم اظمٕمقرم أو ايمٔمٌم ايمتؼمي

 -ٞمًٝم٥م فمعم َمٌمزمداي٥م احلٚمٙم٥م ايمٖمرإلم  أي

 -يقَمٛم٣م هذاإلم  م5687 ,هـ 5112يٌدأ َمـ  0انقظش احلذّش - 5

 :شمالشم٥م ضمٗم٤م هلإلم  سمٗمًٝمؿ ايمٔمِمقر إدزمٝم٥مإلم  وهٛم٣مك َمـ اظم٠مرطمكم َمـ يٙمجٟم

 :ؽمٛم٥مإلم  آطمر ايمٔمٌم إَمقي أيإلم  يٌدأ َمـ أومدم ايمٔمِمقر اجل٣مهٙمٝم٥م 0األدة انمذّى

 -م647 ,هـ 521

 -هـ 545 إلم 521 , َمـ 0األدة انقجبعِ

 -يقَمٛم٣م هذاإلم  َمْمٙمع ايمٗمرن ايمت٣مؽمع فممم ـويٌدأ َم 0األدة احملذس

 :وهل ،أوم٣ًمم ٞمٓمرًا يمْمقل همؼمة ايمٔمٌمإلم  سمٗمًٝمؿ هذه ايمٔمِمقرإلم  ويذه٤م زمٔمض اظم٠مرطمكم

 0انقظش اجلبىهِ
آطمر دويم٥م اخلٙمٖم٣مء ؽمالم إلم وذيمؽ َمـ أول اإل ،عالوأً طذس اإل ،فظش ادلخضشيني

 م-557 ,هـ 37 إَمقي٥م وومٝم٣مم ايمدويم٥م ،ايمراؾمديـ

 م647 ,هـ 521 ,م 555 ,هـ 35انقظش األي0ٌُ 

 م5147 ,هـ 545 ,م 647 ,هـ 521 0انقظش انقجبعِ
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 :احلٗم٤م ايمت٣ميمٝم٥مإلم  ويٗمًؿ

 م834 ,هـ 223 ,م 647 ,هـ 521 احلمجخ األًىل0 ؽمجخ ثغذاد0

 م5744 , هـ336 ,م 834 , هـ223 احلمجخ انضبَْخ0 ؽمجخ انذًّالد0

وهٛم٣مك َمـ  ،م5147 ,هـ 545 ,م 5744 , هـ336 ؽمجخ انغالعمخ0 0ضبنضخاحلمجخ ان

 :فمٌميـإلم  يٗمًؿ هذا ايمٔمٌم

 م223 ,هـ 521يٌدأ زمٗمٝم٣مم ايمدويم٥م ايمٔم٣ٌمؽمٝم٥م ؽمٛم٥م  0انقظش انقجبعِ األًل

 ,هـ 545م. 1834 ,هـ 223يٌدأ زمٗمٝم٣مم ايمدويم٥م ايمٌقَيٝم٥م ؽمٛم٥م انقظش انقجبعِ انضب0َِ 

 دأي زمدطمقل ايمتت٣مر زمٕمدا ،م5147

 :احلٗم٤م ايمت٣ميمٝم٥مإلم  يٗمًؿانقظش األَذنغ0ِ  - 6

 ،م644 ,هـ527إلم  م655 ,هـ 87سمٌدأ زمدطمقل اظمًٙمٚمكم إٞمديمس ؽمٛم٥م  0ؽمجخ انٌالح

 ومٝم٣مم دويم٥م إَمقيكم هٛم٣مك-إلم  أي

 , هـ373م ضمتك 644 , هـ527سمٌدأ ؽمٛم٥م ًيهٌن انغٌائف0  ،ؽمجخ يهٌن ثين أيْخ

 -فمٌم اظمرازمْمكم واظمقضمديـإلم  ،م5785

 أي ،م5121 , هـ527م ضمتك 5785 , هـ373سمٌدأ ؽمٛم٥م  0ؽمجخ ادلشاثغني ًادلٌؽذٍّ

 -ومٝم٣مم دويم٥م زمٛمل إمحرإلم 

رد ضمكم ؿمُ  ،م5385 ,هـ 786 ,م 5121 ,هـ 527سمٌدأ ؽمٛم٥م  0ؽمجخ دًنخ ثين األمحش

 -اظمًٙمٚمقن َمـ إٞمديمس

 .فظش انذًل ادلززبثقخ - 7

زمداي٥م إلم  أي ،م5687هـ 5152 ,م5147 , هـ545يٌدأ ؽمٛم٥م  0انقظش انرتكِ - 8

 -احلٚمٙم٥م ايمٖمرٞمًٝم٥م فمعم َمٌم

 -م5687 ,هـ 5152يٌدأ َمـ ؽمٛم٥م  0انقظش احلذّش - 51
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 رشمجخ طبؽت ادلٌعٌفخ

 ؽغني فهِ اذلنذاًُ
 صحٖملو ٞم٣مومدو ؾم٣مفمر ووم٣مص وَمنضملو أدي٤م ,أ

 ايمٖم٘مري٥مو يمف ايمٔمديد َمـ ايمدراؽم٣مت إدزمٝم٥م ,ب

 ٞممم دم ايمٔمديد َمـ ايمِمحػ ايمٔمرزمٝم٥م ,ج

 همرع درفم٣م ,ىمٙمٝم٥م ايمؼمزمٝم٥م  , َمدرس دم صم٣مَمٔم٥م دَمُمؼ ,د

 م 5844درفم٣م فم٣مم  ,ويمد إدي٤م دم ؽمقري٣م  ,ـه

 ايمث٣مٞمقي دم َمديٛم٥م درفم٣مو اإلفمداديو سمٙمٗمك سمٔمٙمٝمٚمف آزمتدائل ,و

 5872خترج همٝمٜم٣م فم٣مم و ومًؿ ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ,اٞمتٗمؾ إلم صم٣مَمٔم٥م دَمُمؼ ىمٙمٝم٥م أداب  ,ح

 زمٝم٥مضم٣مئز فمعم إصم٣مزة دم ايمٙمٕم٥م ايمٔمر ,ك

 ضم٣مئز فمعم دزمٙمقم سمٟمهٝمؾ سمرزمقي صم٣مَمٔم٥م دَمُمؼ ,ص

َمديٛم٥م  ومًؿ ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م دم ,فمٚمؾ حم٣مضًا ظم٣مدة ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م دم َمٔمٜمد إفمداد اظمدرؽمكم  ,ع

 درفم٣م

دم َمديٛمتل  (1777. 5883اٞمتٗمؾ إلم ايمتدريس دم اظمٚمٙم٘م٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمًٔمقدي٥م فم٣مم ) ,ف

 -سمٌقكو فمٛمٝمزة

 فمّمق احت٣مد ايمِمحٖمٝمكم ايمٔمرب ,

 ّمق احت٣مد ىمت٣مب آٞمؼمٞم٦م ايمٔمربفم ,

 فمّمق جتٚمع ايمٗمِم٥م ايمًقري٥م ,

 فمّمق ايمٛم٣مدي إديب زمتٌقك ,
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 انظؾف انٌسلْخ انيت َشش فْيب أفًبنو0
 (ايمقؿمـ ,اهلدف  ,ايمرأي ايمٔم٣مم )ايم٘مقي٦م  ,5

 (اخلٙمٝم٨م)اإلَم٣مرات ايمٔمرزمٝم٥م  ,1

 (فم٘م٣مظ ,ايمٌالد  ,اظمديٛم٥م  ,ايمري٣مض )ايمًٔمقدي٥م  ,2

 (يبإؽمٌقع إد ,ايمٌٔم٧م  , ايمثقرة ,سممميـ )ؽمقري٣م  ,3

 0اجملالد انٌسلْخ انيت َشش فْيب أفًبنو
 جمٙم٥م اظمٛمتدى اإلَم٣مراسمٝم٥م ,5

 جمٙم٥م ايمٖمٝمِمؾ ايمًٔمقدي٥م ,1

 اظمجٙم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمًٔمقدي٥م ,2

 جمٙم٥م اظمٛمٜمؾ ايمًٔمقدي٥م ,3

 جمٙم٥م ايمٖمرؽم٣من ايمًٔمقدي٥م ,4

 جمٙم٥م أهمٛم٣من ايمًٔمقدي٥م ,5

 جمٙم٥م ايمًٖمغم اظمٌمي٥م ,6

 ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م جمٙم٥م إلم إَم٣مم ,7

 0يإنفبرو
 0انشقش - أ

 5887فمٝمٛم٣مك يٙمتٗمٝم٣من.و هٛم٣م ىم٣من صقيت ,5

 5883هؾ ىم٣من فمٙمٝمٛم٣م أن سمممق ؾمٚمس شمٌغم. ,1

 5883أنمٛمٝم٣مت فمعم أؿمالل ايمزَمـ اظمٗمٜمقر . ,2

 5885ؽمٟمنمًؾ روضمل زمٛمٖمط اخلٙمٝم٨م . ,3

 5885اظمٛمُّمك يًٙمؿ َمٖم٣مسمٝمح ايٙمٝم٣مء. ,4

 هذه ايمُم٣مم ٓ سمٗمقرم ىمٖم٣مٞم٣م . خمْمقط ,5
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 ظخ انمظريح0نما - ة

 5884ؾمجرة ايمتقت .

 ادلغشػ0 -ط 

 5885حم٣مىمٚم٥م ؿمٝم٣مر . ,5

 5886درس دم ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م . ,1

 فمقدة اظمتٛمٌل . خمْمقط ,2

 أَم٣مم اظم٠مؽم٥ًم آؽمتٜمالىمٝم٥م . خمْمقط ,3

 اننمذ األدث0ِ -د 

 5882حم٣مور ايمدراؽم٥م إدزمٝم٥م  ,5

 5883إدب .و ايمٛمٗمد ,1

 خمْمقطايمُمٔمر . و َمٗمدَمت٣من يمٛمٓمريتل ايمٛمٗمد ,2

 ايمٛمٗمد إدب أؽمٙمٚم٥م ,3

 انذساعبد انذّنْخ0 -ىو 

 اجلزء إول , طمالصو اإلؽمالم َمٛمٜم٨م ,5

 اجلزء ايمث٣مين , طمالصو اإلؽمالم َمٛمٜم٨م ,1

 اجلزء ايمث٣ميم٧م , طمالصو اإلؽمالم َمٛمٜم٨م ,2

 سمٌقي٤مو اصمتٜم٣مدات . مجعو همت٣موى ,3

 ؟هؾ أٞمجز اهلل وفمده , 4

 0انظؾف االنكرتًَْخ انيت َشش هبب
 ؾ ايمٖم٘مر وإدبومٛم٣مدي , 5

 أهن٣مر إدب , 1

 ذوق , 2
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 دٞمٝم٣م ايمقؿمـ , 3

 َمٙمتٗمك ايمقاضم٥م ايمثٗم٣مدم , 4

 جتٚمع ايمٗمِم٥م ايمًقري٥م , 5

 روض ايمٗمِمٝمد , 6

 َمٛم٣مزمع ايمدهُم٥م , 7

 أومالم , 8

 ٞمقر إدب , 57

 


