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 رشمجخ طبؽت ادلٌعٌػخ

 ؽغني ػٍِ اذلنذاًُ
 صحٖملو ٞم٣مومدو وَمنضمل ؾم٣مفمر ووم٣مصو 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 5733درفم٣م فم٣مم  -ويمد إدي٤م دم ؽمقري٣م  -ـه

 ايمث٣مٞمقي دم َمديٛم٥م درفم٣مو اإلفمداديو سمٙمٗمك سمٔمٙمٝمٚمف آزمتدائل -و

 5761خترج همٝمٜم٣م فم٣مم و ومًؿ ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م -صم٣مَمٔم٥م دَمُمؼ ىمٙمٝم٥م أداب  اٞمتٗمؾ إلم -ح

 ضم٣مئز فمعم إصم٣مزة دم ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م -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  (0222/ 5772اظمٚمٙم٘م٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمًٔمقدي٥م فم٣مم )اٞمتٗمؾ إلم ايمتدريس دم  -ف

 .سمٌقكو فمٛمٝمزة

 فمّمق احت٣مد ايمِمحٖمٝمكم ايمٔمرب -

 فمّمق احت٣مد ىمت٣مب آٞمؼمٞم٦م ايمٔمرب -

 فمّمق جتٚمع ايمٗمِم٥م ايمًقري٥م -

 فمّمق ايمٛم٣مدي إديب زمتٌقك -
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 اٌظؾف اٌٌسلْخ اٌيت ٔشش فْيب أػّبٌو:
 (ايمقؿمـ -اهلدف  -ايمرأي ايمٔم٣مم )ايم٘مقي٦م  -5

 (اخلٙمٝم٨م)َم٣مرات ايمٔمرزمٝم٥م اإل -0

 (فم٘م٣مظ -ايمٌالد  -اظمديٛم٥م  -ايمري٣مض )ايمًٔمقدي٥م  -1

 (يبإؽمٌقع إد -ايمٌٔم٧م  -ايمثقرة  -سممميـ )ؽمقري٣م  -2

 :اجملالد اٌٌسلْخ اٌيت ٔشش فْيب أػّبٌو

 جمٙم٥م اظمٛمتدى اإلَم٣مراسمٝم٥م -5

 جمٙم٥م ايمٖمٝمِمؾ ايمًٔمقدي٥م -0

 اظمجٙم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمًٔمقدي٥م -1

 ٔمقدي٥مجمٙم٥م اظمٛمٜمؾ ايمً -2

 جمٙم٥م ايمٖمرؽم٣من ايمًٔمقدي٥م -3

 جمٙم٥م أهمٛم٣من ايمًٔمقدي٥م -4

 جمٙم٥م ايمًٖمغم اظمٌمي٥م -5

 جمٙم٥م إلم إَم٣مم ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م -6

 :ِإٌفبرو
 :اٌشؼش - أ

 5772فمٝمٛم٣مك يٙمتٗمٝم٣من/و هٛم٣م ىم٣من صقيت -5

 5772هؾ ىم٣من فمٙمٝمٛم٣م أن سمممق ؾمٚمس شمٌغم/ -0

 5772أنمٛمٝم٣مت فمعم أؿمالل ايمزَمـ اظمٗمٜمقر / -1

 5774ٛمٖمط اخلٙمٝم٨م /ؽمٟمنمًؾ روضمل زم -2

 5774اظمٛمُّمك يًٙمؿ َمٖم٣مسمٝمح ايٙمٝم٣مء/ -3
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 هذه ايمُم٣مم ٓ سمٗمقرم ىمٖم٣مٞم٣م / خمْمقط -4

 ٌمظخ اٌمظريح:ا - ة

 5773ؾمجرة ايمتقت /

 ادلغشػ: -ط 

 5774حم٣مىمٚم٥م ؿمٝم٣مر / -5

 5775درس دم ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م / -0

 فمقدة اظمتٛمٌل / خمْمقط -1

 أَم٣مم اظم٠مؽم٥ًم آؽمتٜمالىمٝم٥م / خمْمقط -2

 األدثِ: اٌنمذ -د 

 5771حم٣مور ايمدراؽم٥م إدزمٝم٥م  -5

 5772إدب /و ايمٛمٗمد -0

 ايمُمٔمر / خمْمقطو َمٗمدَمت٣من يمٛمٓمريتل ايمٛمٗمد -1

 ايمٛمٗمد إدب أؽمٙمٚم٥م -2

 اٌذساعبد اٌذّنْخ: -ىـ 

 اجلزء إول - طمالصو اإلؽمالم َمٛمٜم٨م -5

 اجلزء ايمث٣مين - طمالصو اإلؽمالم َمٛمٜم٨م -0

 اجلزء ايمث٣ميم٧م - طمالصو اإلؽمالم َمٛمٜم٨م -1

 سمٌقي٤مو اصمتٜم٣مدات / مجعو همت٣موى -2

 ؟هؾ أٞمجز اهلل وفمده - 3

 :اٌظؾف االٌىرتًْٔخ اٌيت ٔشش هبب

 ومٛم٣مديؾ ايمٖم٘مر وإدب - 5
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 جتٚمع ايمٗمِم٥م ايمًقري٥م - 4

 روض ايمٗمِمٝمد - 5

 َمٛم٣مزمع ايمدهُم٥م - 6

 أومالم - 7
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 ِمذِخ
 أدة ِب لجً اإلعالَ

 ثغُ اهلل اٌشمحٓ اٌشؽُْ

وَمـ سمٌع ، يمف وصحٌف أمجٔمكمآوفمعم ، وصعم اهلل فمعم ٞمٌٝمٛم٣م حمٚمد، احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم

 وزمٔمد:، هداهؿ إلم يقم ايمديـ

ك زم٣مٕدب اجل٣مهقم ٞمٗمْم٥م ايمٌدء دم َمًغمة أو َم٣م يًٚمّ ، يٚمثؾ إدب دم فمٌم َم٣م ومٌؾ اإلؽمالم

هذا  همٗمد ىمُمػ يمٛم٣م، وٛم٥م ايمتل متؼمس همٝمٜم٣م سمراشمٛم٣م ايمٗمديؿ٣مايمذي ئمد احل، َملأدزمٛم٣م ايمٔمريب واإلؽمال

ايمتل مل ، إدب َم٣م طمٙمٖمف ايمٔمرب دم هذه ايمٖمؼمة فمـ فمٌٗمري٥م َمتٖمردة متثٙم٦م دم ٞمامذج ايمُمٔمر اجل٣مهقم

َمـ طمالل صم٣مذزمٝمتٜم٣م ايمًحري٥م دم سمْمقيع ايم٘مٙمٚم٥م يمرؽمؿ صقرة ايمٌٝمئ٥م اجل٣مهٙمٝم٥م  وحتٙمٝمالً ٣ًم سمُمٌع درؽم

دم هذا ايمٔمٌم  ايمرىمٝم٥م ايم٣ٌمرة وايمتل صمٔمٙم٦م َمـ ايمُمٔمر ايمٔمريب، ٓصمتامفمٝم٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥مزمٚمٔمْمٝم٣مهت٣م ا

، وايمثٗم٣مهمٝم٥م، وايمٔمٌم اجل٣مهقم زم٣ميمرنمؿ َمـ ىمقٞمف نمغم حمدد اظمٔم٣ممل ايمزَم٣مٞمٝم٥م، ايمذهٌل يمألدب ايمٔمريب

 ٣منٞمف زم٣ميمِمقرة ايمٔم٣مَم٥م زمٗمل اإلؿم٣مر احلٗمٝمٗمل حلٝم٣مة ايمٔمرب إزمّ أإٓ ، وايمٌٝمئٝم٥م زمكم صم٣مهٙمٝم٥م أولم وشم٣مٞمٝم٥م

، وصقرة يمٌمافم٣مهتؿ ايمٗمٌٙمٝم٥م ضمقل مح٣مي٥م اظمرافمل وَمقاؿمـ ايم٘مأل واظم٣مء، ذيمؽ ايمٔمٜمد وسمٙمؽ ايمٖمؼمة

 .اظمْمر وزضمػ ايمرَم٣مل وسمِمحر إرض أو هجراهنؿ زم٤ًٌم ؾمّح 

، اخل٣مرصمٝم٥مفمالم ووزارة وزارة اإل 8يمٗمد ىم٣من ايمُم٣مفمر اجل٣مهقم يٚمثؾ دم ومٌٝمٙمتف ذي ايمقزارسمكم

، هم٘مؿ َمـ ؾم٣مفمر رهمع َمـ َم٘م٣مٞم٥م ومٌٝمٙمتف زمكم ايمٗم٣ٌمئؾ، ٣مً ٝموطم٣مرصم اظمداهمع فمـ ومٌٝمٙمتف داطمٙمٝم٣مً  همٜمق

 .وؾمٔمرههمٜمق يداهمع فمـ أفمراض ايمٗمٌٝمٙم٥م زمٙم٣ًمٞمف ، زم٤ًٌم رهمٔمف ىمٙمٚمتف

ــــ٣مٞمف ــــ٘مؿ زمٙمً ـــــ أفمراو ــــداهمع فم  ي

 

ــــد  ــــ٣مم اظمٜمٛم ــــٛم٘مؿ زم٣محلً ــــدهمع فم  وي

ي٘متُمػ َمدى ومدرة ، ومج٣مفم٥م ٙمع فمعم ايمًٝم٣مؽم٥م آصمتامفمٝم٥م يمإلٞم٣ًمن اجل٣مهقم همرداً واظمْمّ  

، هم٣ميمٔمريب دم سمٙمؽ ايمٖمؼمة فمُمؼ ضمٝم٣مة اخلٝمٚم٥م، فمعم َمقاىم٥ٌم ؽمٝم٣مؽم٥م ايمِمحراءايمٔمالوم٣مت ايمٗمٌٙمٝم٥م 

 ًّ همام زايم٦م صخرة فمٛمؼمة ايمتل جيٙمس ، وضمدي٧م اخلٝمؾ واجلامل وايمْمرد، ؽ زمٚمٔم٣مديم٥م ايمرَم٣ملومت
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َمدارؽمٜم٣م فم٣مم  وومد فمرهمتٜم٣م فمٛمد إوم٣مَمتل دم َمديٛم٥م فمٛمٝمزة دم إضمدى، وم٣مئٚم٥م فمٙمٝمٜم٣م دم َمٛمْمٗم٥م )اجلقاء(

 دم َمٔمٙمٗمتف ايمُمٜمغمة:ف َمثٙمام هل حم٣مورسمف حلِم٣مٞم، إلم ايمٝمقم 5773 –5772

ــت٘مك ــ٣مورة اؾم ــ٣م اظمح ــدري َم ــ٣من ي ــق ىم  يم

 

ـــق فمـــرف ايم٘مـــالم َم٘مٙمٚمـــل   ويم٘مـــ٣من يم

أن ٞم٣موم٥م ؿمرهم٥م زمـ ايمٔمٌد َم٣م سمزال هل ايمٛم٣موم٥م اظمٖمّمٙم٥م فمٛمد ايمٔمرب زمًامهت٣م ايمتل وؽمٚمٜم٣م هب٣م  ىمام 

 .وهل طم٣ميمدة طمٙمقد َمٔمٙمٗمتف، ؿمرهم٥م

يٗمرؤه٣م ، َمٛمْمؼ ايمتحٙمٝمؾ دم ٔمٙمٗم٣مت َم٣م زال َمًتؼماً اجلامل دم هذه اظم وايمٔمج٤م ايمٔمج٣مب أن هر 

أؾمغم و، ايمؼمضمٝم٤م ٦مإلم ايمٙمٕم٣مت إطمرى همتٙمٗم ٦مسمرمجومد و، يام إفمج٣مبأهمٝمٔمج٤م هب٣م ، ىمؾ صمٝمؾ

٠مىمد يمٛم٣م ىمٙمٚمتف ايمتل وم٣مهل٣م دم احلرب يزهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمك )رؽمقل ايمًالم(  وهذا، زم٣ميمٌٛم٣من إيمٝمٜم٣م

 .َمٔم٣مين اظمح٥ٌم وايمًالم

ـــ٣م فمٙمٚمـــتؿ و ـــ٣م احلـــرب إٓ َم ـــتؿوَم  ذوم

 

ـــرصمر   ـــدي٧م اظم ـــ٣م زم٣محل ـــق فمٛمٜم ـــ٣م ه  ؿوَم

 .ويمتٌٗمك ىمٙمٚمتف هذه زمٗم٣مء َمٔمٙمٗمتف ايمُمٜمغمة 

أدب َم٣م ومٌؾ اإلؽمالم إدب اجل٣مهقم يٓمـ أن ، إن ايم٘مثغم َمـ ايمٗمراء يمألدب ايمٔمريب ايمٗمديؿ

ٞمف صقرة ضمٗمٝمٗمٝم٥م يمٙمحٝم٣مة اجل٣مهٙمٝم٥م زم٘مؾ أَمع ، هذا إدب ٓ خيرج فمـ َم٘مقٞم٣مت اظمدح واهلج٣مء

ويمٗمد وصمدت َمـ طمالل َمٔم٣ميُمتل هلذا إدب ومراءة ، واإلٞم٣ًمٞمٝم٥م، وآصمتامفمٝم٥م، أزمٔم٣مده٣م ايمٛمٖمًٝم٥م

وزم٘مؾ صدق وواومٔمٝم٥م روح احلٝم٣مة )هم٣ميمٌداوة ضمّم٣مرة متثٙمٜم٣م ايمُمٔمر ، ف ضمٗمؼ٣ًًم أٞموسمدري ودرؽم٣مً 

سمتٛم٣مؽم٤م وواومٔمٝم٥م  ذيمؽ أن صحراءٞم٣م أهمرزت ومٝمامً  8اجل٣مهقم، ىمام هل زمٙمحٚمٜم٣م وفمٓمٚمٜم٣م وؾمحٚمٜم٣م

إفمج٣مب ايمرؽمقل فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم  َمـ فمعم ذيمؽوٓ أدل ، جل٣مهقماحلٝم٣مة اجل٣مهٙمٝم٥م واإلٞم٣ًمن ا

وسمٛمتزع ، فمج٣مب ايمٗم٣مرئكمإ وضم٘مٚمتٜمؿ ايمتل َم٣م سمزال سمٌّذ ، زم٘مثغم َمـ ؾمٔمراء اجل٣مهٙمٝم٥م وزمقاومٔمٝمتٜمؿ

 .ضم٤م آؿمالع فمٛمد اظمتُمقومكم ظمٔمرهمتٜم٣م َمـ طمالل ضم٘مٚم٥م همْمري٥م

ــ٥م ـــ طمٙمٝمٗم ــرئ َم ــد اَم ـــ فمٛم ــام سم٘م  وَمٜم

 

 ٙمـــؿفمـــعم ايمٛمـــ٣مس سمٔم ٖمـــكوإن طم٣مهلـــ٣م خت 

إن أٞمٖم٥م ايمٔمريب دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم وَمٗمتف يمٙمخّمقع يمًٙمْم٣من أطمريـ صمٔمؾ َمـ هذا ايمُمٔمر  

 )إٞمام :ايمتل وم٣مل دم ضمٗمٜم٣م رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ، جي٣مزمٝم٥ميٚمثؾ جمٚمقفم٥م ىمٌغمة َمـ ايمٗمٝمؿ اإل

وإن ىم٣من هٛم٣مك ومٝمؿ ؽمٙمٌٝم٥م همروتٜم٣م طمُمقٞم٥م ايمِمحراء  إطمالق(زمٔمث٦م ٕمتؿ َم٘م٣مرم 
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دم احلِمقل  ايمتل مل سمؼمك يمٌٔمض ايمِمحراويكم جم٣مًٓ ، ًقة ايمرَم٣مل وومٙم٥م إَمْم٣مرووم، ايمِمحراوي٥م

 .ايمًٙمٝمٚم٥مفمعم أرزاومٜمؿ وؿمٔم٣مَمٜمؿ َمـ ايمْمرق ايمٖمْمري٥م 

وهذا ايمقٓء ، تِم٣مق زمٝمٛمف وزمكم ايمٗمٌٝمٙم٥ميموأىمثر َم٣م يٙمٖم٦م آٞمت٣ٌمه دم ذات ايمٌدوي هذا آ

 إفمٚمك هل٣م:

ـــ ــــ نمزّي ـــ٣م إٓ َم ـــ٣م أٞم ـــقتوَم  ٥م أن نم

 

ــــ٦م وأن سمرؾمــــد نمز  ــــنمقي  رؾمــــدأ٥م ّي

همٜمؿ يمٕمز أضم٣مؽمٝمًٜمؿ ايمُمٔمري٥م ، ضمتك ضمٝم٣مة ايمِمٔم٣ميمٝمؽ اجل٣مهٙمٝمكم ىم٣مٞم٦م أفمجقزم٥م إفم٣مصمٝم٤م 

يمٖمٜمؿ ٕطمٝمٜمؿ اإلٞم٣ًمن ايمذي ص٣مر َمـ وصمٜم٥م ٞمٓمرهؿ هق إيٟميمٖمقن ايمْمٝمقر وايمقضمقش أىمثر َمـ 

 ايمٗم٣مئؾ: وهلل در  ، ايمقضمش دم ضمٝم٣مة سمًٝمْمر فمٙمٝمٜم٣م ذئم٥م ايمٕم٣مب أضمٝم٣مٞم٣مً 

 فمـقى فمقى ايمذئ٤م هم٣مؽمتٟمٞم٦ًم زم٣ميمذئ٤م إذْ 

 

ــــقّ   ــــ٣منٌ وص ــــغم ت إٞمً ــــدت أؿم  هم٘م

وإفمج٤م َمـ ، ٞمِم٣مدف همٝمٜم٣م ايمذئ٣مب أىمثر مم٣م ٞمِم٣مدف اإلٞمس! َم٣م أفمجٌٜم٣م َمـ ضمٝم٣مة، ٞمٔمؿ 

ذيمؽ هذا ايمٌ٘م٣مء اظمر فمعم أؿمالل اظمحٌقزم٣مت وايمتل ومد يٗمػ فمٙمٝمٜم٣م ايمُم٣مفمر اجل٣مهقم زمٔمد فممميـ 

 .أومٖمرت َمـ أهٙمٜم٣مفمعم ايمرنمؿ َمـ أهن٣م ، ن همٝمٜم٣موهمٝمخ٣مؿم٤م أهٙمٜم٣م وىمٟمهنؿ ضم٣مض، ؽمٛم٥م يٚمر هب٣م

ـــــــ أم أوذمأ ــــــ َم ــــــ٥م مل سم٘مٙم  ؿِ ـّدَمٛم

 

 راج همــــــ٣مظمتثٙمؿّد ـَم٣مٞمــــــ٥م ايمــــــقْ َح زم 

ــ٥م  ــيـ ضمج ــد فممم ـــ زمٔم ــ٣م َم ــ٦م هب  وومٖم

 

 ؿِ ار زمٔمـــد سمـــقه  فمرهمـــ٦م ايمـــّد  همأليـــ٣مً  

ـــ٣م  ـــ٦م ٕهٙمٜم ـــدار ومٙم ـــ٦م ايم ـــام فمرهم  همٙم

 

 أهيــ٣م ايمرزمــع واؽمــٙمؿ صــ٣ٌمضم٣مً  ٔمــؿْ اٞمٓ أ 

هلذا إدب  سم٘مقن َمدطمالً  طمتزل أدب فمٌم زم٘م٣مَمٙمف زمٚمٗمدَم٥م زمًٝمْم٥م نم٣ميتٜم٣م أنأٓ أريد أن  

ضمتك يقَمٛم٣م  متؿ يمقضم٥م ؽمحري٥م يمُمٔمر َم٣م زال طم٣ميمداً أن أوسمرؽمؿ َمٔم٣مظمف زمٗمدر َم٣م أريد ، سمٔمرف زمف

ويمٗمد فم٘مس يمٛم٣م هذا إدب زمُمٔمره وٞمثره صقرة . ف زمٖمٛمقن إدب إطمرىفمرّ أوأن ، هذا

 8ٞمٝم٥م هم٣مئٗم٥موإٞم٣ًم، وفمالوم٣مت اصمتامفمٝم٥م، وَم٣م ارسمًؿ فمعم رَم٣مهل٣م َمـ َم٣ٌمدٓت، ايمٙمقضم٥م ايمِمحراوي٥م

 مأ، وص٣مي٣م مأ، ٥من ايمٛمثر ؽمقاء أىم٣من طمْم٣مزم١مهم، وإذا ىم٣من ايمُمٔمر ومد فم٘مس صقرة احلٝم٣مة اجل٣مهٙمٝم٥م

واؽمت٘مٚمؾ فمٛم٣مس ايمٙمقضم٥م اجل٣مهٙمٝم٥م ايمتل َمثٙم٦م ، ر هلذه احلٝم٣مةؿمّ أومد ، َمٛم٣مـمرات مأ، َمٛم٣مهمرات

 .سمراث إَم٥م ومٌؾ ٞمزول ايمٗمرآن ايم٘مريؿ



04 

ٛم٣م وزمدوم٥م روح اإلٞم٣ًمن اظمتُمقق يمٌٛم٣مء ضمٝم٣مة إن صقرة إدب اجل٣مهقم زمٚمٖمٜمقَمف ايمٌٝمئل ومد أفمْمت

وأؽمٙمقب َمممق واوح ٓ نمٚمقض همٝمف صمٔمؾ إدي٤م ، إٞم٣ًمٞمٝم٥م ٞمًٝمجٜم٣م ايمٗمٝمؿ زمٙمٕم٥م همخٚم٥م صمزيم٥م

 .ىمػم َمٔمامري يمٖمـ ايم٘مت٣مزم٥م فمعم َمر ايمٔمِمقرأاجل٣مهقم 

 ؽغني ػٍِ اذلنذاًُ
 دسػب - بّعٌس
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 اٌجبة األًي
 ًشبئغْخ ادلىبْ ًاإلٔغبْ ًاٌٍغــخ
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 ة األًياٌجب
 اٌفظً األًي

 اٌؼّك اٌزبسخيِ ٌٍؼشة

ؿ ايمتــل هُ رْ صُم ، زمحٝم٧م سمُمغم إيمــك أىمثر َمـ ومٌٝمٙم٥م، يمٝم٦ًم هٛم٣مك ٞمِمقص سمتقنمــؾ همــل ايمت٣مريخ

زمحٝم٧م سم٘مٙمٚم٦م ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م وسمٔمٙمؿ ، َم٘م٥موازمٛمٜم٣م إؽمامفمٝمؾ فمٙمٝمف ايمًالم دم  صم٣مورهت٣م ايمًٝمدة ه٣مصمر

هق  "فمرب"ٗمل يمٙمٖمظ ويٓمٜمر أن اظمٔمٛمك احلٗمٝم. إؽمامفمٝمؾ فمٙمٝمف ايمًالم هذه ايمٙمٕم٥م َمـ هذه ايمٗمٌٝمٙم٥م

وومد ىم٣من أهؾ ايمت٣مريخ ايمٗمديؿ يٗمِمدون زم٣مٕفمراب أهؾ ايم٣ٌمدي٥م دم ايمٗمًؿ ايمُمامرم َمـ ، صحراء

وذومل وادي ايمٛمٝمؾ دم ايمٌٗمٔم٥م اظمٚمتدة زمكم ايمٖمرات دم ايمممق وايمٛمٝمؾ دم ايمٕمرب8 ، صمزيرة ايمٔمرب

، هل ايمٔمرب ايم٣ٌمئدة، ْمٌٗم٥م إولمأو ؿمٌٗمتكم ىمٌغمسمكم ايم، ويٛمٗمًؿ ايمٔمرب إلم ومًٚمكم فمٓمٝمٚمكم

، فمٛمدهؿ سمًع )فم٣مد لوه، ودرؽم٦م آشم٣مره٣م واٞمٗمْمٔم٦م أطم٣ٌمره٣م، ويريدون هب٣م ايمٗم٣ٌمئؾ ايمتل هٙم٘م٦م

وأؾمٜمره٣م إرزمٔم٥م ، وفمٚمٙمٝمؼ(، وضم٣مؽمؿ، وصمرهؿ، وفمٌٝمؾ، وأَمٝمؿ، وصمديس، وؿمًؿ، وشمٚمقد

وهؿ أزمٛم٣مء إؽمامفمٝمؾ ، تٔمرزم٥مهمٜمل ايمٔمرب اظمتٔمرزم٥م أو اظمً، أَم٣م ايمْمٌٗم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م 8ويًٚمقهن٣م ايمٔم٣مرزم٥م، إول

وهؿ )فم٣مد وؿمًؿ وشمٚمقد ، ويذه٤م زمٔمّمٜمؿ إلم سمٗمًٝمؿ ايمٔمرب إلم فم٣مرزم٥م وزم٣مئدة، زمـ إزمراهٝمؿ

وومد ىم٣من َمقؿمـ ؾمٔم٤م ومحْم٣من  8وفمدٞم٣من فمرزم٣ًم َمًتٔمرزم٥م، وسمًٚمك ومحْم٣من فمرزم٣ًم َمتٔمرزم٥م، وصمديس(

رض ايمٝمٚمـ ٞمف أول َمـ َمٙمؽ أأ ايمذي يٗم٣مل، وهق يٛم٤ًم إلم ومحْم٣من زمـ فم٣مزمر زمـ ؾم٣ميمح، زمالد ايمٝمٚمـ

زمٝمٛمام أؿمٙمؼ فمعم ٞمًؾ إؽمامفمٝمؾ زمـ ، وأؿمٙمؼ فمعم ٞمًؾ ومحْم٣من ايمٝمٚمٛمٝمكم أو ايمٗمحْم٣مٞمٝمكم، ويمٌس ايمت٣مج

. وص٣مر هذان ايمٙمٖمٓم٣من يرادهم٣من فمرب اجلٛمقب وفمرب ايمُمامل، أو ايمٛمزاريكم، إزمراهٝمؿ ايمٔمدٞم٣مٞمٝمكم

 ،٣مً ايمٔمرزمٝم٥م يم٣ًمٞم ختذاٞمف أول َمـ أ ازمٛمف ئمرب ايمذي يٗم٣مل -صمد أفمراب اجلٛمقب -وطمٙمػ ومحْم٣من

 :وم٣مل زمٔمّمٜمؿ، "ايمٖمِم٣مضم٥مرب "ويمٗمٌف ايمُمٔمراء 

 همـــام َمثـــؾ ومحْمـــ٣من ايمًـــامضم٥م وايمٛمـــدى

 

ـــــف رب ايمٖمِمــــ٣مضم٥م ئمــــرب   وٓ ىم٣مزمٛمـ

همٝمٗم٣مل هلؿ ايمٔمرب  ،أَم٣م ايمٔمدٞم٣مٞمٝمقن، وَمـ هٛم٣م أؿمٙمؼ فمعم ايمٗمحْم٣مٞمٝمكم ايمٔمرب اظمتٔمرزم٥م 

د وزمال ،واحلي ايمذيـ يً٘مٛمقن أواؽمط صمزيرة ايمٔمرب، وهؿ مجٜمقر ايمٔمرب ايمٌدو، اظمًتٔمرزم٥م
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أَم٣م أهؾ ايمُمامل همٕمٙم٦ٌم فمٙمٝمٜمؿ ، وىم٣من أهؾ اجلٛمقب ئمٝمُمقن فمٝمُم٥م ومرار. احلج٣مز إلم زم٣مدي٥م ايمُم٣مم

زمٝمٛمام ىم٣من ، ويمٗمد ؽمٌؼ فمرب اجلٛمقب فمرب ايمُمامل دم إٞمُم٣مء ضمّم٣مرة طم٣مص٥م. ايمٌداوة وآرحت٣مل

ويتٛمٗمٙمقن َمـ َم٘م٣من إلم آطمر ، َمٔمٓمؿ ايمُماميمٝمكم ئمٝمُمقن دم زمٝمقهتؿ ايمتٗمٙمٝمدي٥م اظمِمٛمقفم٥م َمـ ايمُمٔمر

ومل يٓمٜمر فمرب ايمُمامل فمعم اظمنح ايمٔم٣مظمل إٓ زمٓمٜمقر اإلؽمالم ايمذي سمٔمتػم ، ٙم٣ًٌم يمٙمٔمٝمش واحلٝم٣مةؿم

وىم٣من ايمٔمداء َمًتح٘ماًم زمكم ايمٔمدٞم٣مٞمٝمكم وايمٗمحْم٣مٞمٝمكم َمٛمذ ايمٗمدم ضمتك أن  ،ه إولأروٜمؿ َمٜمَد 

ي٣مت ختذ اظمييقن ايمٔمامئؿ احلٚمر وايمراهم٣م، ىماًل َمٛمٜمؿ اختذ يمٛمٖمًف ؾمٔم٣مرًا دم احلرب خي٣ميمػ أطمر

أن احلِمقل فمعم وشم٣مئؼ  ٓؾمؽو. واختذ أهؾ ايمٝمٚمـ ايمٔمامئؿ ايمِمٖمر وايمراي٣مت ايمِمٖمر، احلٚمر

ويم٘مٛم٣م يمق رضمٛم٣م ٞمًتجقم ، وىم٣مَمٙم٥م ضمقل ايمت٣مريخ ايمٗمديؿ يمألَمؿ ايم٣ًمزمٗم٥م فمًغم صمداً  ،ضمٗمٝمٗمٝم٥م

ت َمٗم٣مرزم٣مت ضمقل سم٣مريخ هذه إَمؿ يمقصمدٞم٣م أن هٛم٣مك ضمٗم٣مئؼ يٚم٘مـ آؽمتٛم٣مد إيمٝمٜم٣م دم همٜمؿ ؾمذرا

 ،يمِمٖمح٣مت ايمت٣مريخ يرى أن ايمقشم٣مئؼ ايمٗمديٚم٥م اظم٘متقزم٥م ئه ايمُمٔمقب واظمًتٗمرَمـ َمًغمة هذ

ومٙمٝمٙم٥م زمٚمـ٣م ٓ يتج٣موز ايمٗمرن ايمت٣مؽمع ومٌؾ اظمٝمالد دم  واظمٛمٗمقؾم٥م ضمقل ايمٔمـرب ومــد أوردت أطمٌـ٣مراً 

الد وومد سمٖمرع فمــ ه٠مٓء ؾمٔمـــقب ؽم٘مٛم٦م زم، واظمٔمٛمٝمكم ،وايمًٌئٝمكم ،احلدي٧م فمـ احلٚمغميكم

وايم٣ٌمزمٙمٝمكم وأراَمٝمكم وايمٖمٝمٛمٝمٗمٝمكم  ىم٣مديكمىم٣مٔ همريٗمٝم٣مإوؾمٚمــ٣مل ايمُمٚمــ٣مل وايمٔمــراق 

وومــد ىم٣مٞم٦م هــذه ايمُمٔمــقب سمُمؼمك زمجـــذور اظمٖمردات ، وأؾمقريكم وايمًقَمريكم

وأومدم . وسمًٚمك ىمؾ ه٠مٓء زم٣ميمُمٔمقب ايم٣ًمَمٝم٥م ،وأفمّم٣مء اجلًؿ ،وإؽمامء وإفمداد ،وايمّمامئر

ايمٔمرب ي٣ًموي )ل ؾمٙمٚمٛمٌم ايمث٣ميم٧م وئمٛمٞمص آؾمقري حتدث فمـ ىمٙمٚم٥م فمرب ىم٣من أي٣مم اظمٙمؽ 

وسم٣ًموي إفمراب أو  "َم٣مسمقا أديب"ودم أشم٣مر ايم٣ٌمزمٙمٝم٥م وردت ىمٙمٚم٥م . (ايمٌداوة أو اظمُمٝمخ٥م

. وزمالدهؿ ايمتل سمّمؿ ايم٣ٌمدي٥م وؿمقر ؽمٝمٛم٣مء ،وفمٛمد ايمٝمقٞم٣من حتدث هغمودي٦م فمـ ايمٔمرب. ايم٣ٌمدي٥م

همٗمد ، فمرب زمٚمٔمٛمك أفمرابوردت ىمٙمٚم٥م أ، ودم ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م اظمٔمتٚمدة فمٙمـك ايمٛمِمقص ايمٔمرزمٝم٥م

. اإلهمِم٣مح واإلزم٣مٞم٥م اإلفمراب:. ديم٦م ىمٙمٚم٥م فمرب فمعم اظمٔم٣مين ايمت٣ميمٝم٥م: فمرب: ـمٜمر وزم٣من وووح

. ؽمقاء أىم٣من َمـ ايمٛمٜمر أم َمـ ايمٌئر ،ايمٔمرب: ايمٛمُم٣مط واظم٣مء ايم٘مثغم وايمِم٣مدم. ؾمٔمغم أزمٝمض ايمٔمريب:

 إضمدى فمممة َمرة ريبووردت ىمٙمٚم٥م فم ،اظمرأة ايمٔمروب: اظمتح٥ٌٌم إلم زوصمٜم٣م ودم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ:

 .ومل سمتٔمَد هذه ايم٘مٙمٚم٥م ٞمٗمْم٥م ايمتٌدي ،ويمٙمرؽمقل حمٚمد فمٙمٝمف ايمًالم، يمٙمٕم٥م ايمٗمرآٞمٝم٥م ٞمٔمت٣مً 
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 اٌجبة األًي
 اٌفظً اٌضبِٔ

 اٌمُْ اإلجيبثْخ ًاٌغٍجْخ ٌٍؼشة اجلبىٍْني

ة اظمتٔمٙمؼ زمقصمقد ومٝمؿ طمغِم  ،ٓ يٛمٖمؽ اإلٞم٣ًمن َمٛمذ أن ؽم٘مـ إرض وهق يٌح٧م فمـ اؽمتٗمراره

ويم٘مـ َمًغمة اإلٞم٣ًمن اظمتٔمثرة صمٔمٙمتف زمٖمّمؾ َمِم٣محلف ، ؼ َمـ طمالهل٣م وصمقده احلؼؽم٣مَمٝم٥م حيٗم

ايمٌماع  اوَم٣م يزال هذ ،وزمذيمؽ ٞمُمٟم ايمٌماع زمكم ومٝمؿ اخلغم وايممم، يتخذ ايمٗمٝمؿ ايمًٙمٌٝم٥م َمْمٝم٥م يمف

وسمٛم٣موزم٦م ضمٝم٣مهتؿ زمكم  ،وايمٔمرب ىمٕمغمهؿ َمـ إومقام فم٣ميُمقا ساع ايمٗمٝمؿ، إلم يقَمٛم٣م هذا وم٣مئامً 

يمٙمح٣ميم٥م ايمٌٝمئٝم٥م  همتٗم٣مؽمٚمتٜمؿ ومٝمؿ اخلغم وومٝمؿ ايممم سمٌٔم٣مً ، وصمٛمقح إلم ومٝمؿ ايممم ،زمح٧م فمـ ومٝمؿ اخلغم

، وزم٣ميمرنمؿ مم٣م ـمٜمر دم ؾمٔمر اجل٣مهٙمٝمكم َمـ ومٝمؿ ؽمٙمٌٝم٥م همروتٜم٣م ـمروف احلٝم٣مة وايمٌٝمئ٥م ،ايمتل فم٣مؾمقه٣م

وسمتٔمٙمؼ زم٣محلؼ  ،هم١من صقرة اإلٞم٣ًمن ايمٔمريب سمٌٗمك َمتجٙمٝم٥م همٝمٜم٣م َممموم٥م سمٛمزع إلم اظمثؾ ايم٣ًمَمٝم٥م

امفمل ظم٣م تأطمريـ8 ذيمؽ أن ايمٗمٝمٚم٥م َمٖمٜمقم اصموايمتّمحٝم٥م دم ؽمٌٝمؾ ، ٖم٣مظ فمعم ايمٔمٜمقدواخلغم واحل

دم أن جمٚمقفم٥م ايمٗمٝمؿ ايمتل  ٓؾمؽو، َمـ إهداف وَمٔم٣ميغم احل٘مؿ، همٝمف َمـ ايمٛم٣مس ئمد َمرنمقزم٣مً 

أو سمٙمؽ اجلامفم٥م دم  ،هذا ايمٖمرد ومج٣مفم٥م َمـ اجلامفم٣مت سم٘مّقن ٞمٓمرة ،ي٠مَمـ هب٣م همرد َمـ إهمراد

وومد سم٘مقن وٚمٛمٝم٥م ، أو يُم٣مر إيمٝمٜم٣م زمقوقح ،فمٙمٝمٜم٣م د سم٘مقن سحي٥م ضمكم يٛمص  وايمٗمٝمؿ وم، احلٝم٣مة

يًتدل فمٙمٝمٜم٣م َمـ ؽمٙمقك إهمراد أو اجلامفم٣مت8 هم٣ميمٗمٝمؿ ايمًٙمٌٝم٥م هل ىمؾ َمٖمٜمقم نمغم َمرنمقب همٝمف 

أو َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م آصمتامفمٝم٥م8 ويتجعم دم  ،أو ؽمٙمقك َمرهمقض َمـ ايمممائع ايمًاموي٥م ،َمـ ايمٛم٣مس

زمكم صقت ايمٔم٣مؿمٖم٥م اظمٛمدهمٔم٥م وٞمداء ايمٔمٗمؾ  ...ٗمٝمؿ آجي٣مزمٝم٥م وايمًٙمٌٝم٥مزمكم ايمايمُمٔمر اجل٣مهقم ايمٌماع 

وَمٗم٣موَم٥م ، وايمثقرة فمعم ايمٓمٙمؿ وآؽمتًالم يمألومقي٣مء، وايمثٟمر وايمت٣ًمَمح، اظمتزن دم احلرب وايمًٙمؿ

 .ونمغم ذيمؽ ،ايمٛمٖمقذ إصمٛمٌل

، يمٛمٌؾوا، وايمٔمزة، وايمقهم٣مء، ىم٣مظمروءة، وومد متّتع ه٠مٓء ايمٔمرب زمٚمجٚمقفم٥م َمـ ايمٗمٝمؿ اإلجي٣مزمٝم٥م

، ىمام ؽمٝمْمرت فمٙمٝمٜمؿ ومٝمؿ ؽمٙمٌٝم٥م سمتٚمثؾ دم ايمتٔمِم٤م ايمٗمٌقم، وايمٌْمقيم٥م، وايم٘مرم وايمُمج٣مفم٥م

واخلٙمػ دم  ،وايمقأد وايمثٟمر، وٞمٖم٣ًمً  وضمٝم٣مزة َمغماث اظمرأة َم٣مًٓ ، وآفمتامد دم ايمرزق فمعم اإلنم٣مرة
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٣م ومجٝمٔمٜم، وفم٣ٌمدة إوشم٣من ،وايمذزمح فمعم ايمٛمِم٤م ،ويمٔم٤م اظمٝمن وايمٗمامر ،وذب اخلٚمرة ،ايمٔمٜمقد

جيٚمع زمكم  همٗمد ىم٣من فمٛمؼمة َمثالً . سمٛمْمٙمؼ َمـ ايمٌٝمئ٥م ايمِمحراوي٥م ايمتل سمٖمرض َم٣م يتٛم٣مؽم٤م َمع واومٔمٜم٣م

ـّ همٜمق حيؼمم صم٣مراسمف وٓ يتٙمِّم ، ايمٗمٝمؿ اإلجي٣مزمٝم٥م وايمٗمٝمؿ ايمًٙمٌٝم٥م دم ضمٝم٣مسمف وَمٔم٣مَمٙمتف وٓ ، ص فمٙمٝمٜم

ـّ   8ب اخلٚمرةخيجؾ َمـ ذ وهذه ومٝمٚم٥م إجي٣مزمٝم٥م زمٝمٛمام جتده دم اجلٜم٥م إطمرى ٓ، خيتٙمس ايمٛمٓمر إيمٝمٜم

  :إذ ئمتػمه٣م َمـ َمٗمتّمٝم٣مت ايمرصمقيم٥م وايمُمٜم٣مَم٥م

ــــقَمر  ــــل فَم
ٛمل َأشْمٛمِ ــــ١مِٞمر ــــ٦ِم هَم ــــام فَمٙمِْٚم  زم

 

 خُمَــــــ٣ميَمَٗمتل إِذا مَلْ ُأـْمَٙمــــــؿِ  ؽَمــــــْٚمٌح  

ــــٌؾ  َوإَِذا  ــــل زَم٣مؽِم ــــ١مِنر ـُمْٙمِٚم ــــ٦ُم هَم  ـُمٙمِْٚم

 

ـــــر    ـــــؿِ  َُم ـــــِؿ ايْمَٔمْٙمَٗم ـــــُف ىَمَْمْٔم  ََمَذاوَمُت

ـــْد   ـــ٥ِم زمَ  ويَمَٗم ـَ اظمَداَم ـــ ـــ٦ُم َِم زْم ـــدََم٣مَذِ  ٔم

 

ــــَد   ــــؿِ  َرىَم ــــقِف اظْمَٔمٙم ــــقاصِمُر زم٣مظمُُم  اهل

ةٍ  زمُِزصَم٣مصَمــــــــ٥مٍ    َصــــــــْٖمَراَء َذاِت َأِهر

 

ــــ٦ْم   مِ  وُمِرَٞم ــــدر ــــامِل َُمَٖم ــــَٟمْزَهَر دم ايمُمر  زم

زْمــــ٦ُم   ــــَتْٜمٙمٌِؽ  هَمــــ١مِذا َذِ ًْ ٛمِل َُم  همــــ١مِٞمر

 

ـــــؿِ  ََمـــــ٣مرم وفِمـــــْرِ    ـــــٌر مَلْ ُيْ٘مَٙم  واهمِ

ــحْقُت   ــام أُ  وإِذا َص ــهَم ــًدىـِوَمِّم ـــ َٞم  ر فم

 

ــــ٦ِم   ــــام فَمٙمِْٚم ــــل وىم َم ــــاَمئقِم وسَمَ٘مر   ؾَم

َمع أن ذيمؽ  ،ة َمـ صٖم٣مت ايمرصمقيم٥م وايمٖمتقةرأاخلٚمرة وايمتٚمتع زم٣مظم وهذا ؿمرهم٥م زمـ ايمٔمٌد ئمّد  

ويٗمرن َمع هذه ايمٗمٝمؿ ، رهب٣م ايمٗمٝمؿ اإلؽمالَمٝم٥م واحلّم٣مرات اظمتٚمدٞم٥م٣مَمـ ايمٗمٝمؿ ايمًٙمٌٝم٥م ايمتل حت

ٔمرب َمـ ايمتٔم٣مون وهل ومٝمٚم٥م إجي٣مزمٝم٥م سمدل فمعم َمدى َم٣م زمٙمغ ايم ،إنم٣مشم٥م ايمٌميخ ايمًٙمٌٝم٥م ومٝمٚم٥م

 . اإلٞم٣ًمين

ــ٥مِ  ـــ فمٝمُم ـر َم ــ ــالٌث ُه ــقٓ شَم ــك ويَم  ايْمَٖمت

 

ـــك  ـــْؾ ََمت ـــ َوصمـــِدَك مل َأضمِٖم ـــ٣مَم فُم  ديقّ وم

ٌِْٗمل  ـّ ؽَمـــ  رزَم٥مٍ ـَايْمٔمـــ٣مِذِٓت زمُِمـــ هَمِٚمـــٛمُْٜم

 

ـــَؾ   ـــك َمـــ٣م سُمْٔم ـــ٦ٍم َمت ـــدِ  ىُمَٚمْٝم  زم٣َمظمـــ٣مِء سُمْززمِ

ــــ٣مَدى  ــــِري إَِذا ٞم ــــ٣مً اظمُ  َوىَم  ّمــــ٣مُف حُمَٛمرٌ

 

ـــــ  ٌّْٜمَت ـــــٝمِد ايْمَٕمّمـــــ٣م َٞم
ًِ ـــــَقِردِ اظمُ  فُ ىَم  َت

ـِ   صم ـُ َُمٔمِجــ٤ٌم  َوسمٗمِمــغُم يــقم ايمــدر  وايمــدصم

 

ـــــ٣مءِ   ـــــ٦َم اخِلٌ ـــــ٥ٍم حَتْ ٌَْٜمَ٘مٛمَ ـــــدِ  زمِ  اظمَٔمٚمر

ويم٘مٛمٛم٣م ، ويمق رضمٛم٣م ٞمًتٔمرض َم٣م يمٙمج٣مهٙمٝمكم َمـ ومٝمؿ َمتٛم٣مهمرة ٓضمتجٛم٣م إلم زمح٧م َمًتٗمؾ 

ؿ ايمذي صمٔمؾ َمـ ايمٗمٝم ،ؽمتحط زمٛم٣م ؿم٣مئرة ايمٗمٝمؿ اإلجي٣مزمٝم٥م دم َمْم٣مر زهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمك ايمُمٔمري

وذيمؽ يمٔمالومتف  ،وايمتآيمػ زمكم ايمٗم٣ٌمئؾ ،وَمٛمٜم٨م دفمقسمف يمٙمخغم وايمِمٙمح ،اإلجي٣مزمٝم٥م ديدٞمف احلٝم٣ميت

 اخلٙمٝمؾ فمٙمٝمف ايمًالم: ؿإزمراهٝم٥م ايمًٚمح٣مء ايمتل ىم٣من فمٙمٝمٜم٣م أزمقٞم٣م ٥م زم٣محلٛمٝمٖمٝمياجلذر
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ـْ َئِمــْش  ؽَمــئِْٚم٦ُم   سَم٘مــ٣ميمِٝمَػ احَلَٝمــ٣مِة َوََمــ

 

 ضَمــــقًٓ ٓ َأزمــــ٣م يَمــــِؽ َيًــــٟممِ  شَمامٞمِــــكمَ  

ـــؿُ   ـــ٣م َوَأفْمَٙم ـــفُ  ََم ٌَْٙم ـــِس وَم ـــْقِم َوإََْم  دِم ايمَٝم

 

ـــِؿ ََمـــ٣م دِم نَمـــٍد فَمـــؿِ  َويم٘مِٛمرٛمـــل فمــــ   فِمْٙم

ــ٦ُم   ـــ سُمِِمــ٤ْم اظمَ  َرَأْي ــَقاَء ََم ٌَْط فَمُْم ــ ــ٣م طَم  ٛم٣مَي

 

ــــْر هَمَٝمْٜمــــَرمِ  ـْ مُتِْتــــُف َوََمــــ  ُْ ُئَمٚمر ــــ
ْمِ  خُتْ

ـْ ٓ  ــــ ــــغَمةٍ  َوََم ــــقٍر ىَمثِ ــــ٣مٞمِْع دم ْأَُم  ُيِم

 

ــــْس   ــــْٟم زمِٚمَ  ُيَير ــــ٣مٍب َوُيقؿَم ــــؿِ زمَِٟمْٞمَٝم ًِ  ٛمْ

ــؾِ   ـْ جَئْم ــ ـــ ُدونِ  َوََم ــروَف َِم ــفِ  اظمْٔم  فِمْرِو

 

ـْ   ـــ ـــْرُه َوََم ـــَتؿِ  َيِٖم ـــْتَؿ ُيُْم ـــِؼ ايمُمر  ٓ َيتر

ـْ َيـــُؽ ذا  ٌَْخـــْؾ زمَٖمّمـــٙمِفِ  َوََمـــ  هَمّْمـــٍؾ هَمَٝم

 

ـــتَ  فمـــعم وَمْقَِمـــفِ   ًْ  ـَ فمٛمْـــُف َوُيـــْذََمؿِ ٕمُي

ــقِف ٓ  ـْ ُي ــ ــفُ  َوََم ٌُ ــَد ومٙم ـــ هُي ــْذََمْؿ َوَم  ُي

 

ـِ ايمــــــػِمِ  إلِم 
 ٓ َيــــــَتَجْٚمجؿِ  َُمْْمَٚمــــــئِ

ـــ٣مَب   ـْ َه ـــ ٣ٌَمَب اظمَ  َوََم ـــ ـــفُ َأؽْم ـــ٣م َيٛمَْٙمٛمَ  ٛم٣َمَي

 

ــــْرَق   ــــٙمرؿِ  َوإِْن َي ًُ ــــاَمِء زمِ ًر ٣ٌَمَب ايم ــــ  َأؽْم

َٔمـــؾِ   ـْ جَيْ ـــفِ اظمَ  َوََمـــ  ْٔمـــُروَف دم نَمـــغْمِ َأْهٙمِ

 

ــــُدهُ   ـْ مَحْ ــــ ــــَدمِ  َيُ٘م ــــِف َوَيٛمْ ــــ٣ًم فَمَٙمْٝم  َذَّم

ـــفُ ِص َوََمــــ َئْمـــ   َأؿْمـــَراَف ايمِزصمـــ٣مج هم١مِٞمر

 

ـــعُ   ـــَذمِ  ُيْمٝم ـــؾر هَلْ ـــ٦ْم ىم ٌَ ـــقارِم ُرىِم  ايْمَٔم

ْ  َو   ـْ مَل ـــاِلضمفِ  َٚمـــ ًِ ـْ ضَمْقِوـــِف زمِ  َيـــُذْد فَمـــ

 

مْ   ـــدر ـــؿِ  هُيَ ـــ٣مَس ُيَٓمٙم ـــِؿ ايمٛمّ ـْ ٓ َيٓمٙم ـــ  َوََم

ـْ   ــ اً  َوََم ــُدور ــ٤ْم فم
ًِ
ْب حَيْ ــؼَمِ ــِديَٗمفُ  َيْٕم  َص

 

  ْ ـْ مَل ـــــ مِ  َوََم ـــــُف مل يَ٘مـــــرر ًَ  ُيَ٘مـــــِرْم َٞمْٖم

ــاَم   ــرِ  َوََمْٜم ــَد اَْم ـْ فِمٛمْ ــ ــ٥مٍ  ئٍ سَمُ٘م ـْ طْمٙمِٝمَٗم ــ  َِم

 

ـــ٣مِس سُمْٔمَٙمـــؿِ  َوإِْن طَم٣مهَلـــ٣م  َٖمـــك فمـــعم ايمٛمّ  خَتْ

ـْ سَمــَرى َمـــ   صــ٣مَِم٦ٍم يَمــَؽ َُمْٔمِجــ٤ٍم  وىمــ٣مئ

 

ــــــفُ   ــــــترَ٘مّٙمؿِ  ِزَي٣مَدسُم ــــــُف دِم ايم  َأْو َٞمْٗمُِم

 ٞمِِْمـــٌػ َوٞمِِْمـــٌػ همـــ٠َماُدهُ  يمًـــ٣مُن ايمَٖمَتـــك 

 

ـــَؼ   ٌْ ـــْؿ َي مِ  همَٙم ـــدر ْحـــِؿ وايم  إِٓ صـــقَرُة ايمٙمر

ــــٝمْ  َوإِنر ؽَمــــَٖم٣مهَ   ــــَدهُ ايمُمر ــــَؿ زَمْٔم  ِخ ٓ ضِمْٙم

 

ــــؿِ  َوإِنر   ُٙم ــــَٖم٣مَه٥ِم حَيْ ًر ــــَد ايم ــــك زَمْٔم  ايمَٖمَت

ــــَٟميْمٛم٣م  ــــْدسُمؿْ  ؽم ــــْدَٞم٣م هَمُٔم ــــَٟمفْمَْمْٝمُتْؿ َوفُم  هَم

 

ـــرَ   ـْ َأىْمَث ـــ ـــُٝمْحَرمِ  َوََم ـــ٣ًم ؽَم ـــآَل َيقَم  ايمّتً
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 اٌجبة األًي
 اٌفظً اٌضبٌش

 طٌسح اٌؼشة يف ادلظبدس
 اٌذّنْخ ًاٌزبسخيْخ

وزمقصػ وم٣ٌمئؾ ، رآن ايم٘مريؿ َمـ طمالل وصػ ايمٗمرآن زمٟمٞمف فمريبورد ذىمر ايمٔمرب دم ايمٗم – أ

صم٣مءت دم ايمٔمرزمٝم٥م آي٣مٌت . (يمٔمٙم٘مؿ سمٔمٗمٙمقن فمرزمٝم٣مً  ٞم٣مً آإٞم٣م صمٔمٙمٛم٣مه ومر) وم٣مل سمٔم٣ملم: إفمراب اظمٛم٣مهمٗم٥م:

وىمذيمؽ أٞمزيمٛم٣مه ضم٘ماًم فمرزمٝم٣ًم )همٖمل ؽمقرة ايمرفمد: ، وسمديمؾ فمٙمٝمٜم٣م، ايمٔمرزمٝم٥م حم٘مامٌت سمذىمر زم٣ميمذات

ودم . (15) (وٓ واٍق  ك َمـ ايمٔمٙمؿ َم٣م يمؽ َمـ اهلل َمـ ورمي صم٣مءويمئـ اسمٌٔم٦م أهقاءهؿ زمٔمدَم٣م 

ويمٗمد ضزمٛم٣م )ودم ؽمقرة ايمزَمر: . (0) (ٛم٣مه ومرآٞم٣ًم فمرزمٝم٣ًم يمٔمٙم٘مؿ سمٔمٗمٙمقنإٞم٣م أٞمزيم) ؽمقرة يقؽمػ:

ٞم٣ًم فمرزمٝم٣ًم نمغم ذي فمقٍج يمٔمٙمٜمؿ آ( ومر05َمثٍؾ يمٔمٙمٜمؿ يتذىمرون ) ىمِؾ  يمٙمٛم٣مس دم هذا ايمٗمرآن َمـ

ٞم٣ًم آ( ىمت٣مٌب همِمٙم٦م آي٣مسمف ومر0سمٛمزيٌؾ َمـ ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ ))ودم ؽمقرة همِمٙم٦م: . "(06) (يتٗمقن

يمٗم٣ميمقا  ٞم٣ًم أفمجٚمٝم٣مً آويمق صمٔمٙمٛم٣مه ومر)وَمـ صمديد دم ؽمقرة همِمٙم٦م: . (1) (فمرزمٝم٣ًم يمٗمقٍم ئمٙمٚمقن

ودم ؽمقرة . (22) (...َمٛمقا هدًى وؾمٖم٣مءآومؾ هق يمٙمذيـ  وفمريب   يمقٓ همِمٙم٦م آي٣مسمف أأفمجٚمل  

 ( زمٙم٣ًمٍن فمريبي 572)ريـ ومٙمٌؽ يمت٘مقن َمـ اظمٛمذِ ( فمعم 571ٞمزل زمف ايمروح إَمكم )) ايمُمٔمراء:

ٞم٣ًم فمرزمٝم٣ًم يمتٛمذر أم ايمٗمرى وَمـ آوىمذيمؽ أوضمٝمٛم٣م إيمٝمؽ ومر)ودم ؽمقرة ايمُمقرى: . (573) (َمٌكم

 .(1) (ٞم٣ًم فمرزمٝم٣ًم يمٔمٙم٘مؿ سمٔمٗمٙمقنآإٞم٣م صمٔمٙمٛم٣مه ومر)ودم ؽمقرة ايمزطمرف: . (5) (...ضمقهل٣م

يمٝمٛمذر ايمذيـ ـمٙمٚمقا وزمممى  وهذا ىمت٣مٌب َمِمدٌق يم٣ًمٞم٣ًم فمرزمٝم٣مً  ...)ضمٗم٣مف: ودم ؽمقرة إ

ٞم٣ًم فمرزمٝم٣ًم وسهمٛم٣م همٝمف َمـ ايمقفمٝمد يمٔمٙمٜمؿ آوىمذيمؽ أٞمزيمٛم٣مه ومر)ودم ؽمقرة ؿمف: . (50) (يمٙمٚمحًٛمكم

ويمٗمد ٞمٔمٙمؿ أهنؿ يٗمقيمقن إٞمام ئمٙمٚمف زممٌم )ودم ؽمقرة ايمٛمحؾ: . (551) (يتٗمقن أو حيدث هلؿ ذىمراً 

وٓ أزفمؿ اإلضم٣مؿم٥م زم٘مؾ َم٣م . (521) (َمٌكم وهذا يم٣ًمٌن فمريب   يم٣ًمن ايمذيـ يٙمحدون إيمٝمف أفمجٚمل  

( 0، ( ايمقضمل ٞمزل زم٣ميمٔمرزمٝم٥م5ويم٘مـ إَمثٙم٥م ايم٣ًمزمٗم٥م سمث٦ٌم أن:  ،يرسمٌط زم٣ميمٔمرزمٝم٥م وايمٔمروزم٥م أفماله

( زمٙمٕم٥م 1، هؿ يم٣ٌمومل ايمٔم٣مظمكمنمغموَمـ ، أي ظم٘م٥م وايمٔمرب ضمقهل٣م، ٕم ايمٗمرى وَمـ ضمقهل٣م أوًٓ 

ٓ زمٙمٕم٥م ، ٙمٕم٥ٍم يٖمٜمٚمقهن٣م( َمـ أصمؾ إٞمذار وهداي٥م ايمٔمرب زم2، فمرزمٝم٥م همِمٝمح٥م ٓ سمُمقهب٣م ؾم٣مئ٥ٌم
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، همٜمذا سم٘مريؿ ىمٌغم يمٙمٔمرب وايمٔمرزمٝم٥م. ٣ًمن ايمٔمريبيمٙمأي أٞمف ارسمٌط َمٛمذ ايمٌداي٥م زم٣م، نمري٥ٌم فمٛمٜمؿ

وإٞمف يمذىمٌر )، (5أي٥م ، )ايمرفمد (إٞمام أٞم٦م َمٛمذٌر ويم٘مؾ ومقٍم ه٣مد)ويم٘مـ ، وَم٠ًمويمٝم٥م هتد اجل٣ٌمل

ايمتل سمتقصمف يمٗمقم زم٣مإلو٣مهم٥م يمٔمدد َمـ أي٣مت إطمرى ، (22أي٥م ، )ايمزطمرف(يمؽ ويمٗمقَمؽ

همٙمٝمس هٛم٣مك أي ، يمتحدشمف فمـ ومقَمف، فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم، ايمرؽمقل إَمكم أو سمتقصمف يمٙمرؽمقل

وَمـ زمكم . ىمام هق َمٔمروف، اإلؿمالق دم ايمٗمرآن يرهمض هم٘مرة وصمقد ومقَمٝم٣مت وؾمٔمقب فمعم رء

أو  ،دون صم٣مهٙمٝم٥م، ىم٣من َمقومػ اإلؽمالم إجي٣مزمٝم٣ًم َمـ ايمٔمروزم٥مضمٝم٧م ، ايمٔمرزمٝم٥م هذه ايمٗمقَمٝم٣مت

وزمتٌٛمل يمٕمتٜم٣م  ،ويم٘مٛمف َمٝمز ايمٔمروزم٥م زم٣ميمتخ٣مؿم٤م هب٣م، ود إَمؿ إطمرى ،أو فمٛمٌمي٥م ،ٝم٥مفمِمٌ

وزمٟمن اإلؽمالم صم٣مء اَمتدادًا ؿمٌٝمٔمٝم٣ًم يمؼماشمٜم٣م اظمتٟمصؾ دم ، وزمتحٚمٝمؾ ايمرؽم٣ميم٥م وإَم٣مٞم٥م يمٗمقَمٜم٣م

 8وَم٣م ىم٣من ايمتٟمىمٝمد فمعم أن إزمراهٝمؿ ىم٣من َمًٙماًم ضمٛمٝمٖم٣مً ، احلٛمٝمٖمٝم٥م ايمتل يٛمت٤ًم إيمٝمٜم٣م ؽمٝمدٞم٣م إزمراهٝمؿ

 ٜمؿويتخذ زمٔمّم. ٥م أصٝمٙم٥م دم احلج٣مزواحلٛمٝمٖمٝم٥م َمٙمر ،  يمٙمتٟمىمٝمد فمعم اٞمتامئف احلّم٣مري إصٝمؾإٓ

ىمٖمرًا وٞمٖم٣موم٣ًم وأصمدُر أٓ  ؾمّد أإفمراب )َمـ ؽمقرة ايمتقزم٥م َمـ أن  75نمرو٣ًم َم٣م صم٣مء دم أي٥م 

ويمزرع إؽمٖمكٍم ، ذرئم٥م يمٙمتٜمجؿ فمعم ايمٔمرب زورًا زم٣مؽمؿ اإلؽمالم ..(.ئمٙمٚمقا ضمدوَد َم٣م أٞمزل اهلل

 ويم٘مـ هذا اظمٛمْمؼ ايمُمٔمقيب ئم٣مين َمـ َمُم٘مٙمتكم َمؼمازمْمتكم مه٣م:،  ايمٔمروزم٥م واإلؽمالمزمكم

 .اجلٜمؾ زم٣ميمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م -5

واظمٗمِمقد دم سمٙمؽ أي٥م ، ٓ ىمؾ ايمٔمرب، هم٘مٙمٚم٥م إفمراب سمٔمٛمل ايمٌدو نآاجلٜمؾ زم٣ميمٗمر -0

دث فمـ وأي٣مت ايمالضمٗم٥م همقرًا ظم٣م ؽمٌؼ سمتح، زمؾ زمٔمض اظمٛم٣مهمٗمكم َمٛمٜمؿ ،زم٣ميمذات يمٝمس ىمؾ ايمٌدو

 ...(وَمـ إفمراب َمـ ي٠مَمـ زم٣مهلل وايمٝمقم أطمر ويتخذ َم٣م يٛمٖمؼ ومرزم٣مٍت فمٛمد اهلل)ايمٌدو اظم٠مَمٛمكم: 

ويت٘مرر إَمر َمرسمكم زمٔمده٣م دم ايمًقرة ٞمٖمًٜم٣م زم٣محلدي٧م فمـ اظمٛم٣مهمٗمكم َمـ ، (77أي٥م ، )ايمتقزم٥م

 .شمؿ ايمذيـ سم٣مزمقا وآَمٛمقا ،إفمراب

إٓ إذا ىم٣مٞم٦م ، يمٔمروزم٥م أو ايمٔمروزم٥م زم٣مإلؽمالمٓ َمػمر فمعم اإلؿمالق ظمٔم٣مرو٥م اإلؽمالم زم٣م، إذن

وايمٖمٜمؿ ايمُمٔمقيب يمإلؽمالم يًتخدم دوَم٣ًم ، ه٣مً أو ىم٣من همٜمؿ اإلؽمالم ؾمٔمقزمٝم٣ًم َمُمقّ ، ايمٔمروزم٥م صم٣مهٙمٝم٥م

 .ٌٔمضزمزمٔمّمٜمؿ ويمتخري٤م فمالومتٜمؿ  ،يمٙمًٝمْمرة فمعم ايمٔمرب واظمًٙمٚمكم َمـ اخل٣مرج

أضمٌقا "ف وؽمٙمؿ: وم٣مل صعم اهلل فمٙمٝم، ايمٛمٌقي ايممميػ ايمٔمرب دم احلدي٧م وورد ذىمر – ب

 ."وىمالم أهؾ اجلٛم٥م فمريب، وايمٗمرآن فمريب، ٕين فمريب ايمٔمرب يمثالث:
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 وورد ذىمر ايمٔمرب دم إدب اجل٣مهقم َمـ طمالل ىمت٤م: – ج

وهل خمت٣مرات ؾمٔمري٥م همٝمٜم٣م ؾمٔمراء َمـ  ،اظمٙمؽ زمـ ومري٤م إصٚمٔمل دإصٚمٔمٝم٣مت يمٔمٌ -5

 .ايمٔمٌم اجل٣مهقم

 .٥م همٝمٜم٣م ؾمٔمراء َمـ ايمٔمٌم اجل٣مهقموهل خمت٣مرات ؾمٔمري ،يمٙمٚمٖمّمؾ ايمّمٌل اظمٖمّمٙمٝم٣مت -0

وهل ؽمٌع ومِم٣مئد أو فممم ىم٣مٞم٦م سمٔمٙمؼ فمعم أؽمت٣مر ايم٘مٔم٥ٌم  ،أو اظمذه٣ٌمت ،اظمٔمٙمٗم٣مت -1

 .اظمممهم٥م

 .ىمت٣مب احلامؽم٥م يمٙمُمجري -2

 .ىمت٣مب احلامؽم٥م يمٙمٌحؼمي -3

 .ىمت٣مب احلامؽم٥م ٕيب مت٣مم -4

 .دواويـ ايمُمٔمراء اجل٣مهٙمٝمكم -5

 :وورد ذىمر ايمٔمرب دم – 6

 .اظمٔم٣مصمؿىمت٤م ايمٙمٕم٥م و -أ

 .ىمت٣مب همٗمف ايمٙمٕم٥م يمٙمثٔم٣ميمٌل -ب

 .ىمت٣مب اظمخِمص ٓزمـ ؽمٝمده -ج

 .يم٣ًمن ايمٔمرب ٓزمـ َمٛمٓمقر -د

 .وايمٗم٣مَمقس اظمحٝمط يمٙمٖمغموز أزم٣مدي -ه

 وورد ذىمر ايمٔمرب دم ىمت٤م ايمت٣مريخ وإدب واجلٕمراهمٝم٣م: – د

 .ىمت٣مب فمٝمقن إطم٣ٌمر ٓزمـ ومتٝم٥ٌم -أ

 .ىمت٣مب إنم٣مين يمألصٖمٜم٣مين -ب

 .تل حتّدشم٦م فمـ أطم٣ٌمر ايمٔمربونمغم ذيمؽ َمـ ايم٘مت٤م ايم
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 اٌجبة األًي
 اٌفظً اٌشاثغ

 عغشافْخ شجو اجلضّشح اٌؼشثْخ ًصشًاهتب

 شجو اجلضّشح اٌؼشثْخ ادلٌلغ ًاحلذًد ًاٌضشًاد
هل أىمػم ؾمٌف صمزيرة دم ايمٔم٣ممل سمٌٙمغ َم٣ًمضمتٜم٣م أىمثر َمـ َمٙمٝمقن َمٝمؾ َمرزمع زمٗمٙمٝمؾ حتٝمط هب٣م اظمٝم٣مه 

وَمـ اجلٛمقب زمحر  ،َمـ ايمممق اخلٙمٝم٨م ايمٔمريب َمـ شمالث صمٜم٣مت سمٗمع صمٛمقب نمرب آؽمٝم٣م حيده٣م

وهل  ،وَمـ ايمُمامل طمٙمٝم٨م ايمٔمٗم٥ٌم ضمتك َمِم٤ّم ؾمط ايمٔمرب ،وَمـ ايمٕمرب ايمٌحر إمحر ،ايمٔمرب

 ،مم٣م صمٔمٙمٜم٣م َمٜمٌْم٣ًم يمألَمؿ 8وهل َمٙمتٗمك وم٣مرات ايمٔم٣ممل ،حم٣مؿم٥م زم٣ميمرَم٣مل وايمِمح٣مرى َمـ ىمّؾ صم٣مٞم٤م

 .دًا يمٙمٛمٌقاتوَمٜم ،وايمٖمٛمقن ،وايمدي٣مٞم٥م ،وَمرىمزًا يمت٣ٌمدل ايمتج٣مرة وايمثٗم٣مهم٥م

همٜمل أرض َمرسمٖمٔم٥م دم ايمٕمرب سمًٝمْمر فمعم ايمًقاضمؾ ايمّمٝمٗم٥م سم٘مقن ؽمالؽمؾ َمـ اظمرسمٖمٔم٣مت 

ودم  ،ودم ايمممق سمٛمحدر إرض سمدرجيٝم٣ًم وؿمقيالً  ،سمٌدأ َمـ ايمٝمٚمـ ضمتك أؿمراف زم٣مدي٥م ايمُم٣مم

إوم٣ًمم اجلٛمقزمٝم٥م ؽمالؽمؾ َمـ اجل٣ٌمل سمًٝمْمر فمعم اظمٛمخٖمّم٣مت ايم٣ًمضمٙمٝم٥م سمتِمؾ زمًٙمًٙم٥م صم٣ٌمل 

ودم وؽمط اجلزيرة هّم٥ٌم ٞمجد همٝمٜم٣م صمٌؾ ؾَمّٚمر وأصمٟم  ،صم٣ٌمل إطمي دم فُمامنشمؿ  ،ايمٝمٚمـ

أَم٣م  ،وأنمٙم٤م أرض اجلزيرة زمقاٍد وؽمٜمقل صحراوي٥م ،َمع وصمقد َمٛم٣مزمع فمدة يمٙمحٝم٣مة ،وؽمٙمٚمك

 .ايمٗمًؿ ايمٕمريب َمٛمٜم٣م هم٣مؽمٚمف إضمٗم٣مف َمٛمْمٗم٥م رَم٣مل اومؼمن اؽمٚمٜم٣م زمٗمقم )فم٣مد(

وَمـ ودي٣مهن٣م  ،فمٙمٝمٜم٣م يمٗمٙم٥م ؽمٗمقط إَمْم٣مرويٕمٙم٤م اجلٖم٣مف  ،وٓ يقصمد دم اجلزيرة أهن٣مر ىمٌغمة

 .(وادي ايمنضم٣من –وادي إوؿ  –وادي احلٚمض  –)وادي ايمرَم٥م 

سمٗمًؿ ؾمٌف و، وأهؿ ايمقاضم٣مت همٝمٜم٣م )زمٝمُمف( ،وهمٝمٜم٣م فمدد َمـ ايمٌحغمات وايمٔمٝمقن وأزم٣مر

 اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م زمح٤ًم سمّم٣مريًٜم٣م إلم:

 .وَمٟمرب ،وـمٖم٣مر ،وصٛمٔم٣مء ،وفمامن ،زمالد ايمٝمٚمـ: وسمّمؿ ضميَمقت – 5

 .وايمْم٣مئػ ،واظمديٛم٥م اظمٛمقرة ،احلج٣مز: وسمّمؿ َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م – 0
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 .واحلج٣مز ،هت٣مَم٥م: وسمٗمع زمكم ايمٝمٚمـ – 1

 .ٞمجد: وسمّمؿ َم٣م ؽمٚمل زمٚمٛمْمٗم٥م ايمٗمِمٝمؿ – 2

 .وايمٌحريـ ،ايمٝمامَم٥م: صحراء زمكم ٞمجد – 3

 جمٚمقفم٥م ه٣مئٙم٥م َمـ ايمثروات ايم٣ٌمؿمٛمٝم٥م هل: فمعم وحتتقي اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م

 .ايمٕم٣مز، ايمٛمح٣مس، ايمرص٣مص، احلديد، ايمٖمّم٥م، ايمذه٤م، ايمٌؼمول

، ايمْمرهم٣مء، ايمدوم، أس، احلٛمٓمؾ، ايمرَم٣من، ايمزيتقن، ايمتكم، وجمٚمقفم٥م َمـ ايمٛم٣ٌمسم٣مت: ايمٛمخٝمؾ

 .ايمْمٙمح، ايمٔمٛم٤م، ايمٗمٝمِمقم، ايمُمٝمح، إشمؾ

، ايمٗمط، ايم٘مٙم٤م، ايمُم٣مء، ايمٌٕمــؾ، احلامر، احلِم٣من، وفمدد ه٣مئؾ َمـ احلٝمقان: اجلٚمــؾ

، ايمّمٌع، ايمٖمٜمـد، اجلراد، ايمغمزمقع، ايمّم٤م، ايمٗمٛمٖمـذ، إرٞم٤م، ــؾايمقفم، ر ايمقضمُمٝم٥مٚمُ احُل ، ايمٓم٣ٌمء

زم٣مإلو٣مهم٥م ، ايمٝمٚمـ٣مم، احلٚمــ٣مم، ايمٕمـراب، اهلدهـد، احل٣ٌمري، ايمِمٗمـر، ايمٔمٗم٣مب، ايمٛمن، ايمذئ٤م

 .وايمٔمٗم٣مرب وؽمٚمؽ ايمٗمرش ،إيمــك احلممات واحلٝم٣مت

همٗمد  ،حلٝم٣مة ايم٘مقٞمٝم٥مزمدء ا ديٛمل َمٛمذوهل َمديٛم٥م ومديٚم٥م ذات شمٗمؾ  ،وأهؿ اظمدن همٝمٜم٣م َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م

ايمًالم أفم٣مد  إزمراهٝمؿ فمٙمٝمفوىمذيمؽ  ،ايم٘مٔم٥ٌم اظمممهم٥م ٔم٣مً ٝمزمٛمك همٝمٜم٣م آدم فمٙمٝمف ايمًالم أزمق ايمٌمم مج

وايمتل اختذه٣م ايمٛمٌل حمٚمد صعم اهلل  ،واظمديٛم٥م اظمٛمقرة ضمرؽمٜم٣م اهلل، زمٛم٣مءه٣م وزاره٣م إٞمٌٝم٣مء مجٝمٔم٣مً 

ونمغمه٣م َمـ  ،َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م وهل َمِمٝمػ أهؾ ،وايمْم٣مئػ، فمٙمٝمف وؽمٙمؿ فم٣مصٚم٥م ايمدويم٥م اإلؽمالَمٝم٥م

 .اظمدن
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 اٌجبة األًي
 اٌفظً اخلبِظ

 ألغبَ اٌؼشة حبغت عىنبىُ

 يٗمًؿ ايمٔمرب زمح٤ًم ؽم٘مٛم٣مهؿ إلم:

 .ىمٝم٣ًمن(، صمديس، ؿمًؿ، شمٚمقد، )فم٣مد ايم٣ٌمئدة:ايمٔمرب  –أ 

وومد وصٖم٦م ايمٔمرب ايم٣ٌمئدة . ايمٔمرب ايم٣ٌمومٝم٥م: وهؿ )ايمٗمحْم٣مٞمٝمقن وايمٔمدٞم٣مٞمٝمقن( –ب 

 .ايمٔمرب ايم٣ٌمومٝم٥م زم٣مظمًتٔمرزم٥م زمٝمٛمام وصٖم٦م، زم٣ميمٔمرب اخلٙمص

 وسمٗمًؿ ايمٔمرب ايم٣ٌمومٝم٥م إلم ومًٚمكم:

زم٣ميمٖمرس وايمروم وضمٝم٣مهتؿ  وأومؾ اطمتالؿم٣مً ، فمرب ايمُمامل: وومد ىم٣مٞمقا أصٖمك أٞم٣ًمزم٣مً  –5

وومد سمُمٔم٦ٌم ، وَم٣م صم٣موره٣م َمـ أرض احلج٣مز وهت٣مَم٥م ،اظم٘مرَم٥م وىم٣من َمقؿمـ فمدٞم٣من َم٘م٥م. زمدوي٥م

شمؿ ه٣مصمرت زمٔمض ، فمٙمٝمف ايمًالم د إؽمامفمٝمؾَمٔمد زمـ فمدٞم٣من َمـ ويم زمْمقن هذا ايمٖمرع َمـ ٞمزار زمـ

وأوم٣مَم٦م فمٌد ايمٗمٝمس دم  ،همـٛمـزيمـ٦م رزمـٝمـٔم٥م ذوم٣مً  ...َمقاؿمـ اخلِم٤م وايم٘مأل هذه ايمٌْمقن إلم

وفمػمت ، وأوم٣مَم٦م ؽم٣مئر زم٘مر زمـ وائؾ َم٣م زمكم ايمٌحريـ وايمٝمامَم٥م، وضمذيٖم٥م دم ايمٝمامَم٥م، ايمٌحريـ

 ايمٌٌمة8 ٛم٦م متٝمؿ دم زم٣مدي٥موؽم٘م، همٟموم٣مَم٦م دم أرض اجلزيرة زمكم دصمٙم٥م وايمٖمرات ،ايمٖمرات سمٕمٙم٤م

وأومـ٣مَمـ٦م شمـٗمـٝمـػ  همٗمد ٞمزيم٦م َمٛمف ؽُمٙمٝمؿ زم٣ميمٗمرب َمـ اظمديٛم٥م، وأَم٣م همرع َمي زمـ َمٔمد زمـ فمدٞم٣من

ذومل سمٝمامء إلم  وؽم٘مٛم٦م أؽمد، واؽمتقؿمٛم٦م ؽم٣مئر هقازن ذومل َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م، همـل ايمْم٣مئػ

٣مئؾ وزمٗمٝم٦م َمٔمٝمُم٥م هذه ايمٗمٌ، وؽم٘مٛم٦م ذزمٝم٣من زم٣ميمٗمرب َمـ سمٝمامء إلم ضمقران، نمريب ايم٘مقهم٥م

 ...إٓ همـل زمٔمض ايمقاضم٣مت دم احلج٣مزآؽمتٗمرار  هلؿ هذه احلٝم٣مة ُومل هتٝمّ ، صحراوي٥م زمدوي٥م

همْمٌٝمٔم٥م زمالدهؿ سمدهمٔمٜمؿ ، ؽمـٝمـ٣مؽمـٝمـ٥م ومـٌـؾ اظمٝمالد ويٓمٜمر أن فمرب ايمُمامل مل يٛمجحقا دم وضمدة

 .إلم ايمتُمت٦م وايمتٖمرق

آطمتالط  وومد أىمثروا َمـ ،فمرب اجلٛمقب: اؽمتقؿمـ فمرب اجلٛمقب ايمٝمٚمـ وَم٣م صم٣موره٣م –0

وىم٣مٞمقا أزمرع َمـــ فمــرب ايمُمامل همــل ايمِمٛم٣مفم٥م ، زم٣ميمٖمرس وايمروم وزم٣مٕهم٣مروم٥م واهلٛمقد
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، م( همـً٘مٛم٦م إزد اظمديٛم٥م. ق502وومـد ه٣مصمرت وم٣ٌمئٙمٜمؿ زمٔمد اهنٝم٣مر َمٟمرب فم٣مم )، وايمتج٣مرة

ًقا إَم٣مرة ايمٕم٣ًمؽمٛم٥م وأؽمر  ،وَمٛمٜمؿ َمـ ٞمزل فمعم َم٣مء نم٣ًمن دم ايمُم٣مم، وىم٣من َمٛمٜم٣م إوس واخلزرج

وزمٗمل دم ايمٝمٚمـ ىمثغم  ،واصْمٖمتٜمؿ هم٣مرس إلم صمقاره٣م، خلؿ همٗمد ؽم٘مٛم٦م احلغمة أَم٣م، قايمٝم٥م يمٙمروماظم

 .ونمغمهؿ ،دةٛمْ وىمِ  ،غَم مِحْ  َمـ وم٣ٌمئؾ

ويذىمر اظم٠مرطمقن أن ، ويالضمظ أن وم٣ٌمئٙمٜمؿ اظمٜم٣مصمرة اطمت٣مرت نم٣ميم٣ًٌم صمقار إَمؿ اظمتحية

وىم٣مٞمقا ، ايمًدود ُمٝمٝمدوسم ،فمرب اجلٛمقب ىم٣مٞم٦م هلؿ ومدم راؽمخ٥م دم فمامرة ايمٗمِمقر واهلٝم٣مىمؾ

 .ووم٢م فمٙمٝمٜم٣م، وهذه فم٣مدة صم٣مهٙمٝم٥م صم٣مء اإلؽمالم وضم٣مرهب٣م، قن ايم٘مقاىم٤م وايمٛمجقمي٠مهلِ 

وأشمٌت٦م ايمرضمالت ايمتل اؽمتٗمِم٦م اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م أن طمٙمػ صح٣مرى زمالد ايمٔمرب اجلٛمقزمٝم٥م 

أىمدت أن صمقدة َمٛم٣مخ ايمٝمٚمـ ، ىم٣مٞم٦م دم ايمٗمديؿ وؿمٛم٣ًم حلّم٣مرة رهمٝمٔم٥م، سمقصمد أراض زرافمٝم٥م

نمغم أٞمف أرصمٟم هذا ايمٖمتح إلم َم٣م زمٔمد ، أنمرت اإلؽم٘مٛمدر إىمػم زمٖمتحف ،ونمٛم٣مه٣م ،سمرزمتفوطمِمقزم٥م 

طمر َمـ آويمق أن همريٗم٣ًم ، همٙمؿ حيٗمؼ فمزَمف ،ويم٘مـ اظمٛمٝم٥م فم٣مصمٙمتف دم زم٣مزمؾ، فمقدسمف َمـ محٙم٥م اهلٛمد

وأن َمٔمٓمؿ ، َم٣ٌميمغ همٝمف يايمٔمٙمامء اظمحدشمكم يرى أن َم٣م ٞم٤ًم إلم ايمٝمٚمـ َمـ نمٛمك وهمغم وطمِم٤م ومق

إٞمام ىم٣من جيٙمٌٜم٣م ايمٔمرب ، ل ىم٣من يٓمـ أن زمالد ايمٔمرب َمِمدره٣م دم ايمٔمِمقر ايمٗمديٚم٥ماحل٣مصالت ايمت

، همريٗمٝم٥م ايمممومٝم٥مإ ايمٌحر إمحر َمـ اهلٛمد وؽمقاضمؾ وىم٣مٞمقا حيت٘مرون ايمتج٣مرة دم ،واظمٌميقن

، إٞمح٣مء هيزامحقهؿ دم احلِمقل فمٙمٝمٜم٣م َمـ هذ ضمتك ٓ ،هنؿ ىم٣مٞمقا خيٖمقن هذا فمـ صمغماهنؿوأ

أو  ،أو ايمًٌئٝمكم ،أو ايمٝمٚمٛمٝمكم ،ؽم٘م٣من هذه اظمٛمْمٗم٥م زم٣مؽمؿ ايمٗمحْم٣مٞمٝمكم اْصُْمٙمِح فمعم سمًٚمٝم٥مو

إلم ايمٝمٚمـ ايمقاومع يٚمكم  ٔمٛمك هبؿ ايمذيـ يٛمتٚمقن أصالً ويُ ، أو فمرب اجلٛمقب ،احلٚمغميكم سمٕمٙمٝم٣ٌمً 

 ،وهق اإلومٙمٝمؿ ايمذي وصمدت همٝمف أشم٣مر ايمٗمديٚم٥م ايمتل سمُمغم إلم ايمدول إرزمع وؾمٔمقهب٣م ،َم٘م٥م

ويمق أن إَم٣مىمـ ايمتل وصمدت همٝمٜم٣م أشم٣مر . واحليَمٝمقن وايمًٌئٝمقن ،نقن وايمٗمت٣ٌمٞمٝمقاظمٔمٛمٝم وهؿ:

همٗمد وصمدت آشم٣مر صمٛمقزمٝم٥م دم  8ايمٔمرزمٝم٥م اجلٛمقزمٝم٥م متتد إلم َم٣م وراء احلدود اجلٕمراهمٝم٥م يمٌالد ايمٝمٚمـ

ومٌؾ اظمٝمالد  وأٞمف دم إيمػ ايمث٣مين، دم زمالد َمديـ ايمٗمديٚم٥م يأ، أومٍم اجلٜم٥م ايمُماميمٝم٥م يمٌالد ايمٔمرب

وصالضمٝمتٜم٣م يمٙمزرافم٥م( ايمًٌٝمؾ ، وطمِم٤م إرض، ـ )زم٤ًٌم ىمثرة إَمْم٣مرَمّٜمدت زمالد ايمٝمٚم

وأن ومرهب٣م َمـ ايمٌحر ، طمٙمٖم٦م وراءه٣م آشم٣مرًا ذات َم٣ٌمن وخٚم٥م وٞمٗمقش فمديدة ،يمٓمٜمقر َمدٞمٝم٥م

ويٌدو أن ايمدويم٥م اظمٔمٝمٛمٝم٥م ، اًم يمت٣ٌمدل ؽمٙمع ىمثغمة ذات ومٝمٚم٥م فم٣ميمٝم٥مٜمَمصمٔمؾ َمٛمٜم٣م حمْم٣ًم  وَمقومٔمٜم٣م ايمٖمّذ 
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، ويمق يمٖمؼمة حمدودة َمـ ايمزَمـ، ٜم٣م فمددًا َمـ إومْم٣مر ايمٔمرزمٝم٥م اجلٛمقزمٝم٥مىم٣مٞم٦م سمّمؿ دم همؼمة َمـ سم٣مرخي

، ٕن زمٔمض َمٙمقىمٜم٣م ىم٣مٞمقا حيٚمٙمقن يمٗم٤م َمٙمقك َمٔمكم وضميَمقت 8ىمحيَمقت ودادان

وومت٣ٌمن دويم٥م صمٛمقزمٝم٥م ٓؾمؽ ، وؽمٛمجد هذه ايمدويم٥م َمّم٣مهم٥م أضمٝم٣مٞم٣ًم إلم َمٙمؽ ايمًٌئٝمكم أو ايمٗمت٣ٌمٞمٝمكم

وٓ َمتك وم٣مَم٦م  ،ؾمٝمئ٣مً  َمـ َمٙمقىمٜم٣م ٓ ئمرف أضمد، ٣مً يم٘مٛمٜم٣م أىمثر دول اجلٛمقب نمٚمقو ،دم ومٝم٣مَمٜم٣م

أَم٣م . أو هلام َمٔم٣مً  ،أو ؽمٌٟم ،َمـ ئمتٗمد أن سم٣مرخيٜم٣م ىم٣من َمٔم٣مسًا ظمٔمكم وَمـ اظم٠مرطمكم، فمعم ايمتٟمىمٝمد

همٗمد ورد يمٖمظ ؽمٌٟم دم ٞمٗمش َمٔمٝمٛمل َمرادًا زمف ، قا فمت٥ٌم احلّم٣مرةايمًٌئٝمقن هم٘م٣مٞمقا أول فمرب ختْمر 

وَمٔم٣من ايمقاومٔم٥م  ،يمتج٣مري اظمٚمتد زمكم زمالد ايمٔمرب اجلٛمقزمٝم٥مومٌٝمٙم٥م زمدوي٥م ىم٣مٞم٦م سمًْمق فمعم ايمْمريؼ ا

 .وفمعم ايمٗمقاهمؾ اظمٔمٝمٛمٝم٥م اظمتجٜم٥م إلم َمٌم، دم ايمُمامل

وومد ورث ايمًٌئٝمقن مم٣ميمؽ أومرزم٣مئٜمؿ  ،م. ق 553إلم  732يمٔمٌم ايمًٌئل َمـ ويٚمتد ا

سم٣مريخ هم١من  ،فمعم ايمٛمٗمقش وافمتامداً ، وأوم٣مَمقا أٞمٖمًٜمؿ ؽم٣مدة فمعم زمالد ايمٔمرب اجلٛمقزمٝم٥م، إومدَمكم

ك ويًٚمر  ،واضمدة ىم٣من احل٣مىمؿ همٝمٜم٣م جيٚمع زمكم ايمًٙمْمتكم ايمديٛمٝم٥م وايمزَمٛمٝم٥م، ؽمٌٟم يٛمٗمًؿ إلم َمرضمٙمتكم

وَمـ زمكم َمٙمقك . وىم٣من حيٚمؾ يمٗم٤م َمٙمؽ ،وايمث٣مٞمٝم٥م اومتٌم همٝمٜم٣م فمعم ايمًٙمْم٥م ايمزَمٛمٝم٥م، )َم٘مرب(

يٛم٤م ومه٣م )ؽمٚمقهق فمٙمٝم٣م ، ؽمٌٟم ايمذيـ سم٘مُّمٖم٦م فمٛمٜمؿ ايمقشم٣مئؼ اشمٛم٣من يًتحٗم٣من َمزيدًا َمـ آهتامم

ويرصمح أن ، م. ق 412و 432زمكم أفمقام  ،همٜمام ايمٙمذان زمٛمٝم٣م ؽمد َمٟمرب، وازمٛمف يْمٔمك أَمر زمكم(

 ،وَمـ زمٔمده اظمًٔمقدي ،واهلٚمداين. وهزم آطمر َمٙمقىمٜم٣م ،إطمغم هق ايمذي وم٢م فمعم دويم٥م اظمٔمٛمٝمكم

وهق ؾمخِمٝم٥م ٞمِمػ ، ايمًد هق يمٗمامن زمـ فم٣مد وي٣مومقت ئمتػمون أن زم٣مين ،وأزمق ايمٖمرج إصٖمٜم٣مين

ٖمٜمؿ َمـ ايمٛمٗمقش ويُ ، م. ق 232 -227وومد هتدم ايمًد دم . ي٥م و٣مئٔم٥م دم و٣ٌمب ايمت٣مريخأؽمْمقر

ويم٘مـ ، ٔم٣مد سمرَمٝمٚمف دم ىمؾ َمرةوىم٣من يُ ، َمـ صمراء ايمٖمٝمّم٣من ،ورزمام أىمثر ،أصٝم٤م زمتٙمػ َمرسمكم أٞمف

أي ومٌؾ اهلجرة ايمٛمٌقي٥م ايممميٖم٥م زمًٌٔم٥م ومرون ، م. ق 553أو  ،502آهنٝم٣مر ايمٛمٜم٣مئل ضمدث فم٣مم 

 وومد أؾم٣مر إفمُمك إلم ؽمد َمٟمرب دم ومقيمف: ،وٞمِمػ سمٗمري٣ٌمً 

 ودم ذاك يمٙمٚم٠مسمًــــــــــك أؽمــــــــــقة

 

 وَمــــٟمرُب فمــــضر فمٙمٝمٜمــــ٣م ايمٔمـــــِرمْ  

ــــــغم  ـــــــؿ مح ــــــف هلـ ــــــ٣مم زمٛمت  رطم

 

 يرــــــــِؿْ  إذا صمــــــــ٣مء َمـــــــّقاره ملْ  

ـــــــٟمروى   ـــــــ٣مهم ـــــــزروَع وأفمٛم٣مهب  ايم

 

ـــــؿْ   ـــــ٣م إذ وِمً ــــــٔم٥م َم٣مؤه ـــــعم ؽم  فم

ـــــدرو  ـــــ٣م يٗم ـــــ٣مدي َم ـــــ٣مروا أي  همِم

 

ــــؾ هُمْمــــؿْ  ن  ــــؿ ؿمٖم ــــف فمــــعم ؿمٔم  َمٛم
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، إلم اهنٝم٣مر ايمًدسمدهقر ايمدويم٥م ايمًٌئٝم٥م ، ويٓم٣مهرهؿ اظمحدشمقن، ن ايمٗمداَمكوئمزو اظم٠مرطمق

وفمعم أٞمٗم٣مض ؽمٌٟم وم٣مَم٦م دويم٥م ، ومل ي٘مـ ؽمٌٌف ،تفأن اهنٝم٣مره ىم٣من ٞمتٝمج٥م ايمتدهقر ووموايمقاومع 

ٓزدي٣مد ايمٛمٖمقذ ايمروَم٣مين دم َمٌم وؤمػ ، وفم٣مدت هل٣م ايمًٝم٣مدة فمعم ايمْمرق ايمتج٣مري٥م، احلٚمغميكم

ر، دويم٥م ايمٌْم٣ميم٥ًم يٗمًٚمٜم٣م اظم٠مرطمقن افمتامدًا فمعم ، فم٣مَم٣مً  422َمـ  هذه ايمدويم٥م ٞمحقاً ت وفمٚمر

ومحغم ، م 122إلم  ،م. ق 553واَمتد ضم٘مٚمٜم٣م َمـ ، أيمٗم٣مب اظمٙمقك فمعم ومًٚمكم: محغم إولم

وومد ، وىم٣مٞم٦م فم٣مصٚم٥م ىمؾ َمـ ايمدويمتكم َمديٛم٥م ريدان. م 303إلم  ،م 122ايمث٣مٞمٝم٥م وضم٘مٚم٦م َمـ 

وفُمرهم٦ْم دويم٥م محغم ايمث٣مٞمٝم٥م ، اجلٛمقب ايمٕمريب َمـ صٛمٔم٣مءوسمٗمع إلم ، ؾُمٜمرْت همٝمام زمٔمد زم٣مؽمؿ ـمٖم٣مر

 .ٔم٥مزمفمٛمد ايمٔمرب زم٣مؽمؿ دويم٥م ايمت٣ٌم

ويم٘مٛمٜم٣م مل ، دم هن٣مي٥م ايمٔمٌم احلٚمغمي إول ازمتدأت ومقة فمرب اجلٛمقب سمٛمزل َمـ فمٙمٝم٣مئٜم٣م

، ووّٚم٦م إيمٝمٜم٣م ايمٗمٝم٣مئؾ اظمج٣مورة َمـ زمدو وضمي، م 122سمٙم٧ٌم أن اؽمتجٚمٔم٦م ومقاه٣م َمـ فم٣مم 

وأصٌح يمٗم٤م ، وهب٣م زمدأ فمٜمد ايمدويم٥م احلٚمغمي٥م ايمث٣مٞمٝم٥م، د ايمٝمٚمـهمٟمطمّمٔم٦م ضميَمقت وىمؾ زمال

، "ودم هت٣مَم٥م ،وضمي َمقت ويٚمٛم٣مت وفمرهبؿ دم اجل٣ٌمل ،َمٙمؽ ؽمٌٟم وذو ريدان"اظمٙمؽ احلٚمغمي 

ويٚمت٣مز هذا ايمٔمٌم احلٚمغمي ايمث٣مين زمدطمقل اظمًٝمحٝم٥م  ،ٔم٥مزموسمٔمرف فمٛمد ايمٔمرب زم٣مؽمؿ دويم٥م ايمت٣ٌم

وايمتل صم٣مء اإلؽمالم  ،٣مويمتٜم٣م زضمزضم٥م ايمدي٣مٞم٥م ايمقشمٛمٝم٥م همٝمٜم٣موحم ،وايمٝمٜمقدي٥م صمٛمقب اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م

 .هم٣مصمت٧ّم وشمٛمٝمتٜم٣م

زمتُمجٝمع َمـ إَمػماؿمقر ايمروم ، ودم َمٛمتِمػ ايمٗمرن ايمرازمع اظمٝمالدي نمزا إضم٣ٌمش زمالد ايمٝمٚمـ

شمؿ مت٘مٛم٦م محغم ، م 156إلم  122يم٘مٛمٜمؿ مل يٙمٌثقا همٝمٜم٣م نمغم همؼمة ومِمغمة َمـ ، ومًْمٛمديقس ايمث٣مين

ضمكم فم٣مد إضم٣ٌمش إلم ، م 303واضمتٖمٓم٦م زمف ضمتك فم٣مم  ،ٜم٣م ايمْمقيؾواؽمؼمدت يمٗمٌ ،َمـ ؿمردهؿ

ًا ىم٣من دور ايمٖمرس همٕمزوا غموأطم ،"أزمره٥م"وىم٣من وم٣مئد آٞمتِم٣مر دم هذه اظمرة ، نمزوه٣م شم٣مٞمٝم٥م

وومد ، ووؤمقا فمعم فمرؾمٜم٣م فمرزمٝم٣ًم يمف سم٣مريخ هق ؽمٝمػ زمـ ذي يزن، وؿمردوا َمٛمٜم٣م احلٌش، ايمٝمٚمـ

وَمـ زمٝمٛمٜم٣م وهمد زمري٣مؽم٥م فمٌد اظمْمٙم٤م )صمد ، ٣مء اجلزيرةك أٞمحَمـ ؾمتّ  ومدَم٦م فمٙمٝمف ايمقهمقد يمٙمتٜمٛمئ٥م

وطمِمف ، وومد أىمرم ؽمٝمػ وهم٣مدسمف، َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م ايمرؽمقل حمٚمد صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( زفمٝمؿ

 .طمريـ َمـ هداي٣مزمٔمممة أَمث٣مل َم٣م أفمْمك أ
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 406هم٣مفمتٛمؼ اإلؽمالم فم٣مم ، وىم٣من زم٣مذان وارم ايمٖمرس فمعم ايمٝمٚمـ، وأذوم٦م ؾمٚمس اإلؽمالم

ضمكم أصٌح٦م ايمٝمٚمـ صمزءًا َمـ ، م 410وـمؾ وايمٝم٣ًم فمٙمٝمف ضمتك ، ٜمجرةايمٔم٣مم ايم٣ًمدس يمٙم، م

واٞمتٜم٦م دم ايمقوم٦م ٞمٖمًف أمهٝم٥م ايمٝمٚمـ دم جمرى ايمت٣مريخ ، واٞمتٜمك ضم٘مؿ هم٣مرس، ايمدويم٥م اإلؽمالَمٝم٥م

واؽمتحقذ وضمده ، إذ اضمتؾ احلج٣مز َم٘م٣مٞمف ضمكم رهمع راي٥م اإلؽمالم احلٛمٝمػ 8ايمٔمريب ايمقؽمٝمط

 .ايمٔم٣ممفمعم اٞمت٣ٌمه ايمرأي ايمدورم ، وَٕمد ؿمقيؾ

إن هجرة ايمٗم٣ٌمئؾ اجلٛمقزمٝم٥م إلم ايمُمامل َمـ صمراء صمٖم٣مف اجلقهمكم ايمٝمامين واحليَمل ٓ جم٣مل 

همٗمد ىم٣من فمامد  ،يمٝمس ضم٣مدشم٣ًم ؾم٣مذاً  وسمدهقر هذه ايمٌالد زمٔمد زمٙمقنمٜم٣م دم احلّم٣مرة ؾمٟمواً ، يمٙمُمؽ همٝمٜم٣م

 وىم٣من، همٙمام اهن٣مرت هذه سمالؾم٦م ضمّم٣مرهتؿ، وفمامد ايمزرافم٥م ايمري وايمٌمف، اظمٛمْمٗم٥م ايمزرافم٥م

زم٣مٓهنٝم٣مر احلّم٣مري فمٛمد اظمٛمْمٗم٥م  وٓ يٛمٌٕمل أن ٞمٗمػ 8ٓزمد هلؿ َمـ ايمٌح٧م فمـ َم٣ًمىمـ صمديدة

ٕن َمٛمْمٗم٥م ضميَمقت ؾم٣مرىمتٜم٣م اظمِمغم ٞمٖمًف همٝمام  8ايمتل ىم٣مٞم٦م سمٔمتٚمد دم إروائٜم٣م فمعم ؽمد َمٟمرب

ويٌدو أهن٣م سمٔمرو٦م ، حتٚمؾ ؿم٣مزمع اإلمه٣مل، ايمٗمديٚم٥م ضمٝم٧م ٞمُم٣مهد أن زمٗم٣مي٣م َمٛمُمآت ايمريِ ، يٌدو

 .وهجرة ايمً٘م٣من ،وزم٣ميمت٣مرم ىم٣من ٞمِمٝم٤م اظمٛمْمٗم٥م اجلٖم٣مف، ربٟمض يمف ؽمد َمظم٣م سمٔمرّ 
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 اٌجبة األًي
 دطاٌفظً اٌغب

 ىنَ اٌمجبئً اٌؼشثْخأِبوٓ عُ

أن وم٣ٌمئؾ ايمٔمرب دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم ومد سمقزفم٦م ؽم٘مٛمك خمتٙمػ أصمزاء اجلزيرة  ؽؾمٓ

ن زمٔمّمٜم٣م ٞمزل وإن ىم٣م، ووصمقد اظم٣مء وايم٘مأل ،٤م ايمً٘مٛمكًوضم ،زمح٤ًم َمًتٗمر احلٝم٣مة ،ايمٔمرزمٝم٥م

 .وايمٖمرات( )دصمٙم٥مزمكم ايمٛمٜمريـ  ايمُم٣مم وايمٔمراق وَمٛمْمٗم٥م َم٣م

واظمٛمْمٗم٥م ، هم١ملم ايمٕمرب َمـ اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م متتد ؽمٙمًٙم٥م صم٣ٌمل ايمناة َمـ ايمُمامل إلم اجلٛمقب

لم ايمممق َمـ إو ،وصمدة ،هن٣م َم٘م٥م اظم٘مرَم٥موَمـ َمد )هت٣مَم٥م(زمـاظمٛمخٖمّم٥م نمريب هذه اجل٣ٌمل سمٔمرف 

أَم٣م صم٣ٌمل ، ؿمراف ايمٔمراق وزم٣مدي٥م ايمًاموةأهل هّم٥ٌم متتد ضمتك و، صم٣ٌمل ايمناة زمالد )ٞمجد(

أَم٣م ، )احلج٣مز( وَمـ َمدٞمف )يثرب وطمٝمػم وسمٌقك وايمْم٣مئػ(وَم٣م أؿم٣مف هب٣م همٝمٔمرف زمـ ايمناة

، وَم٣م وآه٣م ،وسمُمٚمؾ زمالد ايمٝمامَم٥م وايمٌحريـ ،لم ايمممق َمـ ٞمجدإو ،ايمٔمروض همٜمل إلم اجلٛمقب

 –َمٜمرة  –ايمُمجر  -ضمي َمقت –د ايمٔمرب )فمدن وأَم٣م ايمٝمٚمـ همتُمٚمؾ اظمٛم٣مؿمؼ اجلٛمقزمٝم٥م َمـ زمال

 .خم٣م( –ؾم٣ٌمم  –ؾمٌقه  – رـمٖم٣م –ٞمجران  –فمدن  –َمٟمرب  –٣مء ٛمٔمفمامن( وَمـ ضمقاضه٣م )ص

زمـ فمٚمر زمـ فم٣مَمر زمالد ايمُم٣مم زمٔمد أن اٞمتزفمقا  وٞمزل آل صمٖمٛم٥م، وومد ٞمزيم٦م إزد ايمٌحريـ

 .دويم٥م ايمٕم٣ًمؽمٛم٥م وأؽمًقا، )ايمّمج٣مفمٚم٥م(َمٙم٘مٜم٣م َمـ 

شمؿ ٞمزل زمٛمق فمٚمران ، وهؿ وم٣ٌمئؾ إوس واخلزرج يثرب( َمزيٗمٝم٣مء)و فمٚمرشمٔمٙم٥ٌم زمـ  وٞمزل زمٛمق

وَمـ خلؿ ، ايمُم٣مم وايمٔمراق وفم٣مَمٙم٥م( دم ،وصمذام ،وخلؿ ،)ؿمٝمُٞمزيم٦م  وىمذيمؽ، زمـ فمٚمرو فمامن

وىم٣من يمٗمٌٝمٙم٥م ، وزمجٝمٙم٥م( )طمثٔمؿذرة دم احلغمة8 وٞمزل احلج٣مز ٣مىم٣من أَمراء اظمٛم رزمٝمٔم٥م(ٞمٌم زمـ  )آل

وَمٛمٜم٣م ومٌٝمٙم٥م  هزيؿ(وٞمزيم٦م وم٣ٌمئؾ )ؽمٔمد و. ُم٣مم واحلج٣مزوَم٣م زمكم ايم ،ومّم٣مفم٥م َمٛم٣مزل دم هت٣مَم٥م

 ،وٞمزل زمٛمق ىمٙم٤م وادي ايمًاموة وأيٙم٥م8( زمكم سمٝمامء ويثرب )زمقم ومٌٝمٙم٥موٞمزيم٦م ، فمذرة وادي ايمٗمرى

وأوم٣مَم٦م مهذان ذومل  ،ززمٝمد وؾمامل، تٗمر إؾمٔمريقن هت٣مَم٥م ايمٝمٚمـوىمذيمؽ اؽم، ودوَم٥م اجلٛمدل

 ،صٛمٔم٣مء زمالد ايمٝمٚمـ ؾمامرم
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 ،وأطمرى ومحْم٣مٞمٝم٥م ،ة ضمدشم٦م دم زمالد ايمٔمرب أزمرزه٣م هجرة فمدٞم٣مٞمٝم٥مإن هجرات ىمثغم :ويٗم٣مل

ومل يٛم٨م  ،وسمِمدى يمف فمدٞم٣من فمعم رأس مجقع ايمٔمرب ،ه٣مصمؿ زمالد ايمٔمرب )زمختٛمٌم(إن  :ويٗم٣مل

وايمذيـ ٞمزيمقا زمٔمد  ،ب زمالدهؿ زمختٛمٌم إٓ َمـ افمتِمؿ زمرؤوس اجل٣ٌملَمـ ايمٔمرب ضمكم طمرر 

 .)هت٣مَم٥م(ذيمؽ 

و)ومريش دم  ،دم هت٣مَم٥م( )ىمٛم٣مٞم٥مج٣مز َمـ ايمٗم٣ٌمئؾ ايمٔمدٞم٣مٞمٝم٥م أٞمف ومد ٞمزيم٦م هت٣مَم٥م واحل ىروويُ 

و)ٞمزيم٦م فمدوان وهمٜمؿ  ،و)ٞمزيم٦م ومديس أرض احلج٣مز( ،و)َمزيٛم٥م دم صم٣ٌمل روقى( ،َم٘م٥م(

 ،ٖمقن دم ايمْم٣مئػويِمٝمّ  ،دم ٞمجد قنيُمتّ وومد ىم٣من زمٛمق فم٣مَمر  ،صم٣مورهتؿ ومٌٝمٙم٥م هذيؾ احلج٣مز(هاة 

وٞم٣مضمٝم٥م ايمناة  ،ووادي زمٝمُمف ،زمكم نمقر هت٣مَم٥م هقازن َم٣م وٞمزيم٦م، فمٛمٜم٣مٙمتٜمؿ إٓ أن ومٌٝمٙم٥م شمٗمٝمػ أصْم 

وٞمزل ٞمجد َمـ  ؽمٙمٝمؿ(زمٛمق  –هالل )زمٛمقاحلج٣مز َمـ ايمٗم٣ٌمئؾ ايمٗمٝمًٝم٥م  وٞمزل ،وأوؿم٣مسوضمٛمكم 

٥ٌَم )زمٛمقىمٔم٤م زمـ رزمٝمٔم٥م ونمْمٖم٣من وأؽمد( وٞمزل  )زمٛمقايمٗم٣ٌمئؾ ايمٔمدٞم٣مٞمٝم٥م  زمكم  ومتٝمؿ َم٣م ،وفم٘مؾ ،و

 )احلجر( وزمٛمق متٝمؿ( وٞمزل، وزمٛمق ٞمٚمغم، زم٣مهٙم٥م ايمٔمدٞم٣مٞمٝمكم زمٛمقوٞمزل )ايمٝمامَم٥م َمـ . ايمٝمامَم٥م وهجر(

 .ايمٗم٣ٌمئؾ ايمٝمٚمٛمٝم٥م همٗمد ه٣مصمرت إلم ؾمامل زمالد ايمٔمرب زم٤ًٌم اهنٝم٣مر دويم٥م ؽمٌٟم ضمٛمٝمٖم٥م8 أَم٣مزمٛمق 
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 اٌجبة األًي
 غبثغاٌفظً اٌ

 اٌٍغخ اٌؼَشثّْخ ثني اٌشّبي ًاجلنٌة

ضمقل ىمقن ايمٙمٕم٥م فمٛمد اإلٞم٣ًمن همْمري٥م أو  ،مل يًتْمع فمٙمامء ايمٙمٕم٥م أن حيًٚمقا اخلالف زمٝمٛمٜمؿ

فمٛمٜم٣م هلج٣مت  ٦مسمٖمرفم ،أن ايمٙمٕم٣مت ىم٣مٞم٦م يمٕم٥م واضمدة ٥مىمام أهنؿ مل يًتْمٝمٔمقا َمٔمرهم، َم٘مت٥ًٌم

، ىمؾ ؾمٔم٤م َمـ ايمُمٔمقب زمٙمٕم٥م طم٣مص٥م زمف؟ أم أن اهلل سمٔم٣ملم ومد طمصر  ،جت٣موزم٦م َمع ايمٌٝمئ٥م واإلٞم٣ًمن

ضمديثٛم٣م فمـ ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م  ودم، ئمرف ضمتك يقَمٛم٣م هذا أصقل هذه ايمٙمٕم٣مت وفمعم ىمؾ ضم٣مل هم١مٞمف ٓ

وٓ َمتك زمدأ  ،ايمتل ٓ ٞمٔمرف أصٙمٜم٣م ،هم١من نم٣ميم٤م ايمٗمقل أهن٣م ومد سمٖمرفم٦م فمـ ايمٙمٕم٥م ايم٣ًمَمٝم٥م إم

 ،وأراَمٝم٥م ،وايم٘مٛمٔم٣مٞمٝم٥م ،ؿ هب٣م ايمٔمرب ىم٣مٞم٦م إىم٣مدي٥مهم٣ميمٙمٕم٣مت ايمتل سم٘مٙمر  ،اإلٞم٣ًمن ايمت٘مٙمؿ هب٣م

ك يمٕم٣مت أطمرى و٣مفم٦م دم جم٣مهؾ وهٛم٣م ،واحلٌُمٝم٥م ايم٣ًمَمٝم٥م ،وايمٔمرزمٝم٥م ايمُماميمٝم٥م ،وايمٝمٚمٛمٝم٥م ايمٗمديٚم٥م

 .وَمٗمدار ىمٙمامهت٣م ،وَمـ ايمٔمًغم أن أن ٞمتخٝمؾ َم٣م ىم٣مٞم٦م فمٙمٝمف ايمٙمٕم٥م ايم٣ًمَمٝم٥م إصٙمٝم٥م. ايمت٣مريخ

 ،وفمعم اظمدى ايمٌٔمٝمد سمْمقرت ايم٣ًمَمٝم٥م يمتِمٌح دم اجلٛمقب يمٕم٥م سمٛمْمقي فمعم هلج٣مت فمّدة

تكم دم دون أن يٛمٖمِمؿ َم٣م زمكم ايمٙمٕم، ويمتِمٌح دم ايمُمامل أطمرى سمتٖمرع فمٛمٜم٣م هلج٣مت فمديدة

 -وضمتك أن -يمٔمرزمٝم٥م ومٌؾ اإلؽمالمويمق سمِمقرٞم٣م اجلزيرة ا، َمـ فمرى وفمالوم٥م اجلٛمقب وايمُمامل

 .يمقصمدٞم٣مه٣م متقج زمقضمدات َمًتٗمٙم٥م سمتٚمثؾ دم وم٣ٌمئٙمٜم٣م ايمٔمديدة

 ،َمِمدره٣م ايمتج٣مرة وايمتج٣مور ،واضمت٘م٣مك ،ىم٣مٞم٦م هٛم٣مك فمقاَمؾ يمٗم٣مء، نمغم أٞمف َمـ صم٣مٞم٤م آطمر

َمـ ايمٝمٗمٓم٥م ايمًٝم٣مؽمٝم٥م ىم٣من إلم صم٣مٞم٤م ٞمقع ، واجلدب ،بوإؽمقاق واحلرو ،وسم٣ٌمدل اظمٛم٣مهمع واحل٨م

ٟم ذيمؽ ىمٙمف يمقاضمدة َمـ ايمٙمٜمج٣مت جتٚمٔم٦م همٜمٝمر ، دم ٞمٖمقس ؽم٘م٣من ؾمٌف اجلزيرة ؾمٔمقري٣مً ئمتٚمؾ ٓ

وأن سمذوب همٝمٜم٣م ايمٙمٜمج٣مت ، همتِمٌح يمٕم٥م احلّم٣مرة هل٠مٓء ايمٗمقم ،هل٣م أؽم٣ٌمب ايمٕمٙم٥ٌم يمتتْمقر

 .رآٞمف ايم٘مريؿوم سم٘مقن يمٕم٥مَ  أراد اهلل سمٔم٣ملم هل٣م أنوهل هلج٥م ومريش ايمتل  ،إطمرى



45 

ٕٞمٛم٣م يمًٛم٣م  8وَمـ ايمِمٔمقزم٥م زمٚم٘م٣من أن ٞمرؽمؿ ضمدودًا زمكم ايمٔمرزمٝم٥م اجلٛمقزمٝم٥م وايمٔمرزمٝم٥م ايمُماميمٝم٥م

زمؾ إزاء يمٕم٣مت َمٛمٌٔمث٥م َمـ أصؾ ، أَم٣مم يمٕمتكم َمـ أصٙمكم خمتٙمٖمكم مجٔم٦م زمٝمٛمٜمام َمِم٣مدهم٣مت ايمت٣مريخ

 .همروم٦م زمٝمٛمٜم٣م ـمروف اصمتامفمٝم٥م َمٔمٝمٛم٥م ،واضمد

همٜمٛم٣مك صمٛمقزمٝمقن ، وأطمرى ؽم٣مَمٝم٥م ؾماميمٝم٥م ،همتكم: ؽم٣مَمٝم٥م صمٛمقزمٝم٥موومد فمثر دم ايمُمامل فمعم شمٗم٣م

، ضمتك نمٙم٦ٌم فمٙمٝمٜمؿ أطمغماً  ٜم٣مومتثٙمقا شمٗم٣مهمت، واؽمتٗمروا همٝمف سمدرجيٝم٣مً ، ه٣مصمروا إلم ايمُمامل ىمام ومٙمٛم٣م

إن ٞمٖمقذ ايمُمٔمراء إديب  :ويٚم٘مـ ايمٗمقل، ويٓمٜمر ذيمؽ واوح٣ًم همٝمام طمٙمٖمقه يمٛم٣م َمـ ٞمٗمقش وآشم٣مر

أو ايمٖمِمحك دم سمٔمٌغمٞم٣م ، حمدود هق ايمذي أفمْمك ايمٙمٕم٥م إدزمٝم٥م وايمًٝم٣مد ايمذي ىم٣من ىمٌغمًا ونمغم

وايمٗمِم٣مئد َمـ ايمُمٔمر اجل٣مهقم ذات يمٕم٥م ، وصمٔمؾ َمٛمٜم٣م اظمث٣مل اظمحتذى ،ؿم٣مزمٔمٜم٣م ايمٛمٜم٣مئل احلدي٧م

واظمالَمح ، َمتٔمددة َمـ ؾمٌف اجلزيرة أصح٣مهب٣م يٚمثٙمقن وم٣ٌمئؾ خمتٙمٖم٥م وٞمقاضملَ  واضمدة رنمؿ أن

ايمُمٔمراء ىم٣مٞمقا يتحدشمقن هلج٥م َم٘مت٥ًٌم خت٣ميمػ يمٕم٥م اظمح٣مدشم٥م ن أ مم٣م ي٠مىمد 8ايمٗمٌٙمٝم٥م دم ؾمٔمرهؿ ٞم٣مدرة

 .ايمٔم٣مدي٥م

هم٘م٣مٞم٦م ، ويمٗمد ىم٣مٞم٦م هلج٣مت ايمُمامل دم ايمٗمرون ايمٗمري٥ٌم َمـ اإلؽمالم ذات ؽمٙمْم٣من واؽمع

وىم٣من أن ؾمٚمٙم٦م َمٔمٓمؿ ؾمٌف اجلزيرة ، ايمقاضمدة سمٙمق إطمرى، سمٌتٙمع ايمٙمٜمج٣مت اجلٛمقزمٝم٥م ازمتالفم٣مً 

ـ   8ايمٝمٚمـ ضمريتٜم٣م واؽمتٗمالهل٣م ايمًٝم٣مددم ضمكم أطمذت ايمٙمٜمج٣مت دم زمالد ، ايمٔمرزمٝم٥م  إذ ىم٣مٞم٦م سمئ

زمٝمٛمام ىم٣من هذا هق فمٌم ايمٛمٜمّم٥م ، وحت٦م ضم٘مؿ ايمٖمرس ؿمقرًا آطمر ،حت٦م ضم٘مؿ إضم٣ٌمش ؿمقراً 

ويمٗمد سمٗمٙمص ـمؾ ايمٙمٜمج٣مت ، وايمٙمٕم٣مت سمتٌع احلّم٣مرة صٔمقدًا واٞمحْم٣مؿم٣مً . ايمُماميمٝم٥م دم ايمُمامل

 ،ت ايم٣ًمَمٝم٥م إطمرى دم ؽمقري٥مىمام سمٗمٙمِم٦م ايمٙمٕم٣م، ايمٝمٚمٛمٝم٥م واٞمٖمًح اظمج٣مل أَم٣مم ايمُماميمٝم٥م

 .وأؿمراف ايمُم٣مم أَم٣مم ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمُماميمٝم٥م ايمتل ىم٣مٞم٦م سمٖمٝمض ضمٝمقي٥م وومقة ،وايمٔمراق

فمعم ضمكم أهن٣م ، ويمٗمد سمؿ ذيمؽ فمعم ٞمحق أهع وأؾمد زمكم ايمٗم٣ٌمئؾ ايمُماميمٝم٥م َمـ اجلٛمقب ايمٔمريب

دفمقسمف ضمتك صم٣مء اإلؽمالم زم، دم داطمؾ ايمٝمٚمـ وأومِم٣مه اجلٛمقيب ىم٣مٞم٦م سمًغم زمخْمك َمتقاؤم٥م

همٟمصمٜمز فمعم َم٣م ىم٣من فم٣ميمٗم٣ًم  ،وىمت٣مزمف ،وشمٗم٣مهمتف، وزمٟمهم٘م٣مره ،اهلل يمقضمداٞمٝم٥م اهلل سمٔم٣ملم وٞمٌذ فم٣ٌمدة نمغم

ومل يٖمٙم٦م َمـ هذا اظمِمغم إٓ شمالث هلج٣مت ؽم٣مفمد ، زمٔمد زمٌٔمض إيمًٛم٥م َمـ زمٗم٣مي٣م يمٕمتٜمؿ إولم

 .اٞمٔمزاهل٣م واٞمزواؤه٣م فمعم محٝم٣مهت٣م َمـ ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م
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وسمت٘مٙمؿ أن دم َمٛمْمٗم٥م  ،وهل: )اظمٜمري٥م، فمٌمٞم٣م احل٣مضهم٣مضمتٖمٓم٦م زمُم٘مٙمٜم٣م ايمٗمديؿ ضمتك 

وسمت٘مٙمؿ هب٣م ايمٗمرى ايمّم٣مرزم٥م ، وهلج٥م ايمُمحر وسمًٚمك ضِم٘معم، ايمقاومٔم٥م ذومل ضمي َمقت، ََمَٜمرةَ 

واجلزر  ،وسمت٘مٙمٚمٜم٣م صمزيرة ؽمٗمْمرة ،وايمٙمٜمج٥م ايمًٗمرؿمٝم٥م، دم زمٙمد َمري٣مط َمـ ٞم٣مضمٝم٥م ـمٖم٣مر احلٌقـمك

يمتٟمشمره٣م  8زمؾ وفمـ ايمٙمٕم٣مت ايم٣ًمَمٝم٥م مجٝمٔمٜم٣م، هل٣موومد زمٔمدت هذه ايمٙمٜمج٣مت فمـ أصق، اظمج٣مورة هل٣م(

 .ٕم٣مت ايمتل اضمت٘م٦م هب٣مٙمايمُمديد زم٣ميم

 ،وٓ َمًتٌٔمداً  ،فمًغماً  اً واخت٣مذ أهؾ اجلٛمقب يمٕم٥م ايمُمامل إدزمٝم٥م ايمراومٝم٥م وايمزاضمٖم٥م يمٝمس أَمر

وا إلم يثرب ؤصم٣م، وىم٣من ه٠مٓء ايمٝمٜمقد واهمديـ، اً همٗمد ىم٣من دم اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م هيقد، وٓ وضمٝمداً 

وؾمٔمروا هب٣م دم ومِم٣مئد ٓ يرومك إيمٝمٜم٣م ، وسم٘مٙمٚمقا ايمٔمرزمٝم٥م، أو ايمث٣مين يمٙمٚمٝمالد ،إول دم ايمٗمرن

إن يمٕم٥م اظمح٣مدشم٥م ايمُماميمٝم٥م مل سم٘مـ فمًغمة ايمٖمٜمؿ فمعم  :ويٚم٘مـ ايمٗمقل، وٓ يٛم٘مره٣م َمٛمِمػ، ايمُمؽ

همٙمؿ يرد دم أي َمـ ، وَمْمٙمع ايمٗمرن ايم٣ًمزمع ،دم أواطمر ايمٗمرن ايم٣ًمدس اظمٝمالدي ،نم٣ميم٤م أهؾ ايمٝمٚمـ

يمٙمقهمقد ايمٗم٣مدَم٥م َمـ  م/415/فم٣مم ،ميخ ايمتل فمرو٦م ظمٗم٣مزمٙم٥م ايمرؽمقل فمٙمٝمف ايمًالىمت٤م ايمت٣مر

 .ويمٝمس شمٚم٥م َم٣م يُمغم إلم ذيمؽ، اجلٛمقب أن ايمٝمٚمٛمٝمكم اؽمتٔمٚمٙمقا دم احلدي٧م ايمٔمرزمٝم٥م اجلٛمقزمٝم٥م
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 اٌجبة األًي
 ضبِٓاٌفظً اٌ

 اجلبىٍْخ ِبىْخ ًأثؼبد

 اجلبىٍْخ ِؼنَ ًِذٌٌي :أًالً
رد دم اؽمتٔمامل ايمٔمرب ومٌؾ يمل و ،"ايمٖم٣مفمٙمٝم٥م  "صٝمٕم٥م  عمَمِمْمٙمح ومرآين صم٣مء فم "اجل٣مهٙمٝم٥م"

واؽمتخدَمقا ، وسمٌميٖم٣مسمف اظمختٙمٖم٥م، "صَمِٜمَؾ "همٗمد اؽمتخدَمقا ايمٖمٔمؾ  ،ايم٘مريؿ ٞمزول ايمٗمرآن

 وٓ هؿ، )صم٣مهٙمٝم٥م( "ايمٖم٣مفمٙمٝم٥م  "ويم٘مٛمٜمؿ مل يًتخدَمقا صٝمٕم٥م ، "اجلٜم٣ميم٥م"و "اجلٜمؾ" اظمِمدر

 ام صم٣مء وصٖمٜمؿ هبذه ايمِمٖم٥م دم ايمٗمرآنإٞم. "صم٣مهٙمٝمقن  "وٓ نمغمهؿ زمٟمهنؿ  ،وصٖمقا أٞمٖمًٜمؿ

 .ودم ؽمٛم٥م رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ، ايم٘مريؿ

ايمذي يدطمؾ زمْمٌٝمٔم٥م احل٣مل ، اظمحّدد هل٣م َمٔمٛم٣مه٣م -ىم٣ًمئر اظمِمْمٙمح٣مت ايمٗمرآٞمٝم٥م -"اجل٣مهٙمٝم٥م"و

وحتديده ، اظمحّددة َمـ اؽمتخدام ايمٗمرآن يمف ويم٘مٛمف يّتخذ دٓيمتف، دم إؿم٣مر اظمٔمٛمك ايمٙمٕمقي ايمٔم٣مم

 ،َمـ اجلٜمؾ زم٣مهلل ،هل احل٣مل ايمتل ىم٣مٞم٦م ايمٔمرب فمٙمٝمٜم٣م ومٌؾ اإلؽمالم اجل٣مهٙمٝم٥من إ إذْ  8ظمٔمٛم٣مه

 ،ونمغم ذيمؽ ٞم٥ًٌم إلم اجلٜمؾ ،وايم٘مػم وايمتجػم ،واظمٖم٣مطمرة زم٣مٕٞم٣ًمب، وذائع ايمديـ ،ورؽمٙمف

هم٣ميمٛم٣مس ومٌؾ زمٔمث٥م ايمٛمٌل حمٚمد صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ىم٣مٞمقا ، ايمٛمزق وايمْمٝمش وفمدم ايمٔمٙمؿ ايمذي هق

 ايمُم٣مفمر فمٚمرو زمـ ىمٙمثقم: دم ذيمؽ يٗمقلو ،دم صم٣مهٙمٝم٥م

ـْ  ـــــــ ـــــــٌد  أٓ ٓ جيٜمٙم ـــــــ٣م أضم  فمٙمٝمٛم

 

ــــَؾ   ــــؾ همٛمجٜم ــــقق صمٜم ــــ٣م هم  اجل٣مهٙمٝمٛم

ودم ذيمؽ يٗمقل  .وفم٘مًف احِلْٙمؿ ،همٜمق يًتخدم اجلٜمؾ زمٚمٔمٛمك: ايمْمٝمش وايمتٕم٣مهمؾ فمـ احلؼ 

 :ٞمجداً  ٥م ايمٗمُمغمي َمقدفم٣مً ٚمّ ايمُم٣مفمر ايمِّم 

 زم٘مـــ٦م فمٝمٛمـــل ايمٝمنـــى همٙمـــام زصمرهتـــ٣م

 

ــد احلِ   ــؾ زمٔم ـــ اجلٜم ــٌٙمتفم ــؿ أؽم ــ٣مً  ٣مٙم  َمٔم

صػم َمـ ، ايمالئٗم٥م زمٚمثٙمف طاظمٛمّمٌط زم٣ميمّمقازمهمٜمق ىمذيمؽ يًتخدم اجلٜمؾ زمٚمٔمٛمك ايمًٙمقك نمغم  

 .احلزن وهمرط يمٙمقفم٥م وإؽمك روفمدم إـمٜم٣م، نوىمتام
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دم احلٗمٝمٗم٥م دم َمٔمٛمٝمكم حمّدديـ: إَم٣م  أو، أَم٣م دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ هم٣ميمٙمٖمظ يرد دم َمٔمٛمك طم٣مص

أي زمٔم٣ٌمرة ، نمغم اظمٛمّمٌط زم٣ميمّمقازمط ايمرزم٣مٞمٝم٥م وإَم٣م ايمًٙمقك، اجلٜمؾ زمحٗمٝمٗم٥م إيمقهٝم٥م وطمِم٣مئِمٜم٣م

 .أٞمزل اهلل سمٔم٣ملم دم ىمتٌف فمعم يم٣ًمن رؽمٙمف فمدم اسم٣ٌمع َم٣م :أطمرى

ُٜمْؿ َيُٓمٛم قَن زم٣ِمهللرِ  وضمكم يٗمقل ًُ ْتُٜمْؿ َأْٞمُٖم ـر  ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم: )َوؿَم٣مئَِٖم٥ٌم وَمْد َأمَهر نَمغْمَ احَلِؼ ـَم

َ اجَل  ْٕ ـَ ا ـْ ٣مِهٙمِٝمر٥ِم َيُٗمقيُمقَن َهْؾ يَمٛم٣َم َِم ٍء( َْمِر َِم ف اهلل ٛمٝمهم٣ميمذي ئم. [532أي٥م: ، ]ؽمقرة آل فمٚمرانَرْ

وسمٔم٣ملم دم سمدزمغم  أن هٛم٣مك َمـ يٚم٘مـ أن ُيُم٣مرك اهلل ؽمٌح٣مٞمف َمٔمكم فمعم هذه ايمْم٣مئٖم٥م هق سمِمقر

ـَ  ٣مِهٙمِٝمر٥ِم( ]ؽمقرة ايمٖمتح إَمر: )إِْذ صَمَٔمَؾ ايمرِذي ِٚمٝمر٥َم مَحِٝمر٥َم اجْلَ . [04أي٥م  ،ىَمَٖمُروا دِم وُمُٙمقهِبُِؿ احْلَ

، ُيٗم٣مسمؾ إٓ دم ؽمٌٝمؾ اهلل ايمتل سمٙمزم اإلٞم٣ًمن أٓ، هم٣مظمٗمِمقد ؽمٙمقك نمغم َمٛمّمٌط زم٣ميمّمقازمط ايمرزم٣مٞمٝم٥م

وضمكم يٗمقل ، ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم وٓ َٕمر ُيٕمّم٤م اهلل، وٓ فَمِمٌّٝم٥م، وسمْمٙم٤م َمٛمف أٓ ُيٗم٣مسمؾ مَحِٝمر٥مً 

٣مِهٙمِٝمر٥م ًَ  ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم: )َأهَمُحْ٘مَؿ اجْلَ ـْ َأضْم ٌُْٕمقَن َوََم ـَ اهللرِ ضُمْ٘ماًم يمَِٗمْقٍم ُيقوِمٛمُقَن( ]ؽمقرةَي  ـُ َِم

وم٣مل اهلل همٝمف:  ايمذي، هم٣مَٕمر َمتٔمٙمؼ َم٣ٌمذة زم٣مسم٣ٌمع نمغم َم٣م أٞمزل اهلل َمـ ايمتمميع. [32أي٥م ، اظم٣مئدة

ْ حَيُْ٘مْؿ زماَِم َأْٞمَزَل اهللرُ هَمُٟمويَمئَِؽ ُهؿُ  ـْ مَل اظمٔمٛمك ذيمؽ هق [ 22أي٥م ، ]ؽمقرة اظم٣مئدة ايْمَ٘م٣مهمُِروَن( )َوََم

وايمذي طمالصتف اجلٜمؾ زمحٗمٝمٗم٥م ، ايم٘مريؿ ايمذي صم٣مء دم ىمت٣مب اهلل، يمٙمج٣مهٙمٝم٥م "آصْمالضمل"

 .إطمالص ايمٔم٣ٌمدة يمف وضمده دون ذيؽ واجلٜمؾ زمام جي٤م هلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم َمـ، إيمقهٝم٥م

 ِفيٌَ اجلبىٍْخ يف اٌشؼش اجلبىٍِ: :صبْٔبً
، ؾ َم٣م ؽمٌؼ اإلؽمالم َمـ ضمٗم٤ميـتـٌـ٣مدر إلم ايمـذهــ أن ايمـٔمـِمـر اجل٣مهقم يُمٚمؾ ىم ومـد

ايمذي يتٔمٙمؼ زم٣مٕدب اجل٣مهقم ئمقد  ،ايمٌحقث ايمٔمٙمٚمٝم٥م وايمت٣مرخيٝم٥م سمٓمٜمر أن ايمٔمٌم اجل٣مهقم ويم٘مـ

رزمام ي٘مقن ضمـديـ٧م ايمـٚمـٝمـالد  وايمُمٔمر ايمٔمريب، ايممميٖم٥م إلم ومرن وٞمِمػ ومٌؾ ايمٌٔمث٥م ايمٛمٌقي٥م

فمٙمٝمف  ومٌؾ زمٔمث٥م ايمرؽمقل ة َم٣موفمعم ايمٔمٚمقم هم١من ايمٖمؼمة اجل٣مهٙمٝم٥م ايمتل سمٔمٛمٝمٛم٣م هل همؼم ...صٕمغم ايمًـ

وراء ذيمؽ َمـ ايمزَمـ يُمقزمف  ٕن َم٣م 8ئتل فم٣مموهل ٓ متتد أىمثر َمـ َم، ايمِمالة وايمًالم

وهمؼمة َم٣م ومٌؾ  ...ٞمْمٚمئـ إيمٝمف ومل يِمؾ إيمٝمٛم٣م َمـ ايمُمٔمر اجل٣مهقم ومٌؾ سمٙمؽ ايمٖمؼمة رء ،ايمٕمٚمقض

ايمٔمٌم هق ايمذي وهذا  ...اجل٣مهقم ايمٖمؼمة ايمتل ورشمـٛمـ٣م فمـٛمـٜمـ٣م ايمُمٔمر لاإلؽمالم َم٣ٌمذة ه

اجل٣مهٙمٝم٥م ىم٣مٞم٦م سمٔمٛمل اجلٜمؾ ظمٔمٛمك جت٣موز احلؼ  وايمذي يٓمٜمر يمٛم٣م أن، ٝمف ؾمٚمس اإلؽمالمهمزمزنم٦م 

 .ومحؼ وؽمٖمف وىمػم، وؿمٝمش ،اجل٣مهٙمٝم٥م زمام همٝمٜم٣م َمـ شمٟمر أيّم٣ًم احلٚمٝم٥م محٝم٥م وسمٔمٛمل، وفمدم َمٔمرهمتف
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وىمؾ َم٣م همٝمف َمـ وشمٛمٝم٥م وأطمالق ، يمإلؽمالم َم٣ٌمذة وأصٌح٦م سمْمٙمؼ فمعم ايمٔمٌم ايم٣ًمزمؼ

وهـل زمـٛمـ٣مء فمٙمـك ذيمؽ سمـٔمـٛمـل  ،احلٛمٝمػ َمـ َمقزمٗم٣مت واومؼماف َم٣م ضمرم ايمديـ ،َمٜم٣م احلٚمٝم٥مومقا

 .فمـ َمٛمٜم٨م اهلل زمٔمٝمداً ، وحت٘مٝمؿ ايمٔم٣مدات وايمتٗم٣ميمٝمد، وايمْمٝمش، وايمًٖمف، َمٖمٜمقم ايمّمالٓت

 : ألغبَ اجلبىٍْخ:بًصبٌض
 لغُ ادلإسخٌْ اجلبىٍْخ ئىل لغّني:

وايمتل فمرف َمـ  ،ايمّم٣مرزم٥م دم أفمامق ايمت٣مريخ اجل٣مهٙمٝم٥م ايمٗمديٚم٥م لوه اجلبىٍْخ األًىل: ـ1

، وايمٔماميمٗم٥م، وؿمًؿ وصمديس ،َمـ فم٣مد وشمٚمقد، أو ايمٔمرب اهل٣ميم٘م٥م، أصح٣مهب٣م ايمٔمرب ايم٣ٌمئدة

وايمتل ورد ذىمره٣م دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ دون حتديد  ،وصمرهؿ إولم، وأَمٝمؿ، وَمديـ وفمٌد وخؿ

 .ٞمٔمرف فمـ ؾمٔمرائٜم٣م ؾمٝمئ٣مً  وايمتل ٓ ،زَمٛمل

 ،وهل اجل٣مهٙمٝم٥م ايمٗمري٥ٌم َمـ زمٔمث٥م ايمٛمٌل حمٚمد صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ اجلبىٍْخ اٌضبْٔخ: -2

وايمتل ، أو مخ٥ًم ومرون ،هم٣مَمتدت إلم َم٣م يٗمرب َمـ أرزمٔم٥م، وايمتل ؽمٌٗم٦م ـمٜمقر اإلؽمالم َم٣ٌمذة

 ،ىم٣مٞمقا َمـ ايمٗمحْم٣مٞمٝمكم ؽم٘م٣من ايمٝمٚمـأؽمقاء  ،وإلم َم٣م ومٌٙمٜم٣م زمٗمٙمٝمؾ ايمٔمرب اظمًتٔمرزم٥م ،يٛم٤ًم إيمٝمٜم٣م

أو فمرب ايمُمامل  ،أم ىم٣مٞمقا َمـ فمرب ايمٔمدٞم٣مٞمٝم٥م، ٚمٔمكم وؽمٌٟموصمٛمقب ؾمٌف اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م ىم

ه٠مٓء ايمٔمرب ، وَم٣م ىم٣من فمعم َمُم٣مرف زمالد هم٣مرس وايمٔمراق وايمُم٣مم، زمتٜم٣مَم٥م واحلج٣مز وٞمجد

وَمـ زمكم ، ل ايمٗمرآن ايم٘مريؿوايمذيـ همٝمٜمؿ سمٛمزر ، ايمذيـ فمٛمٜمؿ أطمذٞم٣م ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ؾمٔمرًا وٞمثراً 

 .فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ـمٜمراٞمٝمٜمؿ طمرج ايمرؽمقل ايمٔمريب حمٚمد صعم اهلل
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 اٌجبة اٌضبِٔ
 احلْبح اٌؼبِخ ٌذٍ اجلبىٍْني



52 



53 

 

 اٌجبة اٌضبِٔ
 اٌفظً األًي

 احلْبح اٌغْبعْخ ٌذٍ اجلبىٍْني
 )ادلّبٌه اٌؼشثْخ(

 اٌيت ظيشد لجً اإلعالَ
 ـ أ ـ

 األٔجبؽ
 َ( 116-َ. ق 151)

فمٚمٙمقا زم٣ميمزرافم٥م  وومد، ئمد إٞم٣ٌمط َمـ ايمٗم٣ٌمئؾ ايمٔمرزمٝم٥م ايمتل اؽمتٗمرت صمٛمقيب زمالد ايمُم٣مم

وازدهرت دويمتٜمؿ زم٤ًم حت٘مٚمٜمؿ زمْمرق ايمتج٣مرة زمكم زمالد ايمُم٣مم وَمٌم وؾمٌف ، وايمتج٣مرة

 .اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م

وأؿمٙمؼ فمٙمٝمٜم٣م ايمٔمرب اؽمؿ  ،يِمٔم٤م ايمقصقل إيمٝمٜم٣م صمٌٙمٝم٥م دم َمٛمْمٗم٥م فم٣مصٚمتٜمؿ أوم٣مم إٞم٣ٌمط

حتقا زمٝمقهتؿ فمٙمٝمٜم٣م اؽمؿ زمٝمؼما )زمٚمٔمٛمك ايمِمخر( ضمٝم٧م ٞم وأؿمٙمؼ ايمٝمقٞم٣مٞمٝمقن ،أو ايمرومٝمؿ ،ايمٌؼماء

وَمـ . مم٣م أىمًٌٜمؿ طمػمة دم همـ ايمٌٛم٣مء وايمٛمح٦م، وأَم٘مٛم٥م فمٚمٙمٜمؿ وجم٣ميمًٜمؿ وَمٔم٣مزمدهؿ دم ايمِمخر

 وايمٔمديد َمـ اظمٔم٣مزمد ٔهلتٜمؿ ايمتل صم٣مء اإلؽمالم ضمرزم٣مً  ،أؾمٜمر َم٣ٌمٞمٝمٜمؿ اظمٛمحقسم٥م: هٝم٘مؾ اخلزٞم٥م

٣مفم٥م ايمزصم٣مج ىمام اؾمتٜمروا زمِمٛم، أٞمُمٟم إٞم٣ٌمط ايمٗمالع حلامي٥م َمزروفم٣مهتؿ وؿمرومٜمؿ ايمتج٣مري٥م. فمٙمٝمٜم٣م

، َمٙم٘مٜم٣م احل٣مرث ايمث٣ميم٧م وزاد ٞمٖمقذه٣م دم زَمـ ،وايمٖمخ٣مر وإدوات ايمٛمح٣مؽمٝم٥م وسمقؽمٔم٦م دويمتٜمؿ

وطم٣مض إٞم٣ٌمط فمدة َمٔم٣مرك . وؾمامرم ؾمٌف اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م ،هم٣مَمتدت إلم دَمُمؼ وذومل إردن

وزم٣مت ايمروَم٣من يٛمٓمرون إلم ٞمٚمق دويم٥م إٞم٣ٌمط ٞمٓمرة ومٙمؼ وطمقف ، ود ايمروَم٣من واٞمتٌموا فمٙمٝمٜمؿ

مم٣م ومٙمؾ َمـ  8وصمٔمٙمقه٣م متر زم٣ميمٌحر إمحر ،همٔمٚمدوا إلم حتقيؾ ؿمريؼ ايمتج٣مرة فمـ ايمٌؼماء، ديدؾم

ره٣م ايمٔمرب ضمتك ضمرر ، واؽمتقيمقا فمٙمٝمٜم٣م ،ضم٣مسه٣م ايمروَم٣من م /524ودم فم٣مم / ، أمهٝم٥م ايمٌؼماء

 .اظمًٙمٚمقن
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 ـ ة ـ
 دًٌخ رذِش

 َ( 273 –َ . ق 9)

ايمدويم٥م ايمٖم٣مرؽمٝم٥م  :كم ايمدويمتكمٞمُمٟمت سمدَمر وؽمط زم٣مدي٥م ايمُم٣مم دم َمقومع فمً٘مري ممٝمز زم

ؾ أهٙمٜم٣م دويم٥م ىمػمى. وايمدويم٥م ايمروَم٣مٞمٝم٥م َمـ أؾمٜمر َمٙمقىمٜمؿ . اَمتدت َمـ ايمٛمٝمؾ إلم ايمٖمرات ،وؾم٘مر

أذيٛم٥م ايمث٣مين ايمذي يمٗمل َمٌمفمف فمعم يد ايمروَم٣من ايمذيـ ختقهمقا َمـ ؿمٚمقضم٣مسمف دم زمٛم٣مء دويم٥م فمرزمٝم٥م 

واٞمتٌمت فمٙمٝمٜمؿ دم فمدة  ،همخٙمٖمتف دم احل٘مؿ زوصمتف زٞمقزمٝم٣م ايمتل ضم٣مرزم٦م ايمروَم٣من، َمًتٗمٙم٥م

دم اخلٙمٝم٨م  وأصٌح هلؿ َمراىمز جت٣مري٥م، اؽمتٖم٣مد ايمتدَمريقن َمـ َمقومع َمديٛمتٜمؿ ايمتج٣مري. َمٔم٣مرك

 ،وإيم٥ًٌم، ضمٝم٧م ىم٣مٞمقا يت٣مصمرون زم٣ميمٙم٠ميم٠م واحلرير، وؽمقاضمؾ زمالد ايمُم٣مم ،وإٞم٣موقل ،ايمٔمريب

واٞمٔم٘مس . ؿوهمروقا ايمرؽمقم فمعم َمرور ايمٗمقاهمؾ ايمتج٣مري٥م وٚمـ أراوٝمٜم، وإواين ايمزصم٣مصمٝم٥م

واهتٚمقا زمٌٛم٣مء ، ايمٛمٗمقد اخل٣مص٥م هبؿ دم فمٜمد زٞمقزمٝم٣م ضمٝم٧م وم٣مَمقا زمًِؽ ، هذا ايمٕمٛمك فمعم ايمتدَمريكم

 –شم٣مرهؿ: هٝم٘مؾ ايمُمٚمس آوَمـ . وزيٛمقه٣م زم٣مٕفمٚمدة ذات ايمتٝمج٣من اظمزطمرهم٥م وايمتامشمٝمؾ ،َمديٛمتٜمؿ

 .زمٔمض اظمداهمـ –اظمدرج  –ايمرواق ايم٘مٌغم 

وؽم٣مومقا َمٙم٘متٜم٣م زٞمقزمٝم٣م أؽمغمة إلم ، م 051قة فم٣مم ودطمٙمقه٣م زم٣ميمٗم ،ضم٣مس ايمروَم٣من َمديٛم٥م سمدَمر

 .ضمٝم٧م ومّم٦م هٛم٣مك زمٗمٝم٥م فمٚمره٣م، روَم٣م

 ـ ط ـ
 ممٍىخ احلؼش )ػشثبّب(

(85 – 241 )َ 

، م( زمكم هنري دصمٙم٥م وايمٖمرات 63َمديٛم٥م احلي)فمرزم٣مي٣م( أوم٣مَمتٜم٣م وم٣ٌمئؾ فمرزمٝم٥م آؾمقري٥م ؽمٛم٥م )

ٕمرادم زمكم دويمتل ايمٖمرس ظمقومٔمٜم٣م اجل 8وازدهرت ممٙم٘م٥م احلي اومتِم٣مدي٣مً ، نمريب َمديٛم٥م آؾمقر

، ايمتل ىم٣مٞم٦م حتٚمؾ احلرير وايمتقازمؾ َمـ اهلٛمد وايمِمكم ،وؽمٝمْمرهت٣م فمعم ايمٗمقاهمؾ ايمتج٣مري٥م، وايمروم

 .ٙم٥م زم٣مٕطمُم٣مب وايمٔمْمقر وايمزيقت َمـ زمالد ايمُم٣مموسمٔمقد حمٚمّ 
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َمٔمتٗمديـ زمٟمهن٣م سمٌٔمد  ،وافمتػموه٣م رَمزًا يمٙمحٝم٣مة وايمٛمقر، فمٌد ؽم٘م٣من ممٙم٘م٥م احلي ايمُمٚمس

 .ضمتك أؿمٙمٗمقا فمعم َمديٛمتٜمؿ اؽمؿ َمديٛم٥م ايمُمٚمس، ورفمٛمٜمؿ ايمٓمالم وايممم

 .ٕن ضم٘م٣مَمٜم٣م أؿمٙمٗمقا فمعم أٞمٖمًٜمؿ يمٗم٤م َمٙمقك ايمٔمرب 8ؽمٚمٝم٦م دويمتٜمؿ فمرزم٣مي٣م

 .ٞمٌم –َرْود  :َمـ َمٙمقىمٜم٣م

َمٛمٜم٣م: اظمٔمٌد ايم٘مٌغم ومتث٣مل ايمًٝمدة ، سمرىم٦م ممٙم٘م٥م احلي آشم٣مرًا همٛمٝم٥م رائٔم٥م دم ايمٌٛم٣مء وايمٛمح٦م

يمٙمًٝمْمرة فمعم ؿمرق  8وَم٣مٞمٝم٥م آؽمتٝمالء فمعم ممٙم٘م٥م احليوومد ضم٣مويمـــ٦م اإلَمػماؿمقري٥م ايمر. آزّمق

 .َمت٣مٞم٥م أؽمقاره٣م وَمٗم٣موَم٥م همرؽم٣مهن٣م ٤ميم٘مٛمٜم٣م همُمٙم٦م زمًٌ، ايمٗمقاهمؾ ايمتج٣مري٥م

 .م( 025ؽمٗمْم٦م ممٙم٘م٥م احلي فمعم يد ايمٖمرس ؽمٛم٥م )

 ـ د ـ
 خاٌغغبعن

(211  َ– 612 )َ 

سمتقهمر  ،٣مىمـ صمديدةزمٔمد اهنٝم٣مر ؽمد َمٟمرب دم ايمٝمٚمـ اوْمرت ايمٗم٣ٌمئؾ ايمٔمرزمٝم٥م إلم اهلجرة إلم أَم

 .وؽمٚمقا زم٣ميمٕم٣ًمؽمٛم٥م ٞم٥ًٌم إلم فمكم نم٣ًمن، واؽمتٗمر زمٔمّمٜمؿ دم َمٛمْمٗم٥م ضمقران، همٝمٜم٣م ذوط احلٝم٣مة

واختذوا َمـ َمديٛم٥م اجل٣مزمٝم٥م  ،س ايمٕم٣ًمؽمٛم٥م إَم٣مرة هلؿ زمزفم٣مَم٥م أَمغمهؿ صمٖمٛم٥م زمـ فمٚمروأؽمر 

 .وَمـ زمٌمى فم٣مصٚم٥م ديٛمٝم٥م ،فم٣مصٚم٥م ؽمٝم٣مؽمٝم٥م

وطم٣موقا فمدة َمٔم٣مرك ود ، ي٥م ايمٌٝمزٞمْمٝم٥مايمٕم٣ًمؽمٛم٥م فمالوم٣مت وؿمٝمدة َمع اإلَمػماؿمقر أومـــ٣مم

 .واَمتد ٞمٖمقذهؿ إلم زم٣مدي٥م ايمُم٣مم، ضمٙمٖم٣مء ايمٖمرس اظمٛم٣مذرة

)ضمٝم٧م أوم٣مَمقا إومٛمٝم٥م يمٙمري( وزم٣ميمتج٣مرة )َمًتٖمٝمديـ َمـ َمقومٔمٜمؿ  اهتؿ ايمٕم٣ًمؽمٛم٥م زم٣ميمزرافم٥م

ومٙمٔم٥م ، غم ايمٕمريبدير ومٌم احلِ ، ومٌم اظمُمتك ايمتج٣مري( وؾمٝمدوا ايمٗمِمقر وإديرة وايمٗمالع َمٛمٜم٣م:

ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م  اء ايمذيـ َمدضمقهؿُمٔمرايموَمـ أؾمٜمر ، زمرفمقا دم إدب وايمُمٔمرو. ٣مءايمزروم

 .وايمٛم٣مزمٕم٥م ايمذزمٝم٣مين

همٔمٚمدوا إلم ٞممم اخلالهم٣مت زمكم  ،وؿمٚمقضم٣مهتؿ ايمقاؽمٔم٥م ،ختقهم٦م زمٝمزٞمْم٥م َمـ طمْمر ايمٕم٣ًمؽمٛم٥م

 .قا فمعم هذه احل٣مل ضمتك ايمتحرير ايمٔمريب اإلؽمالَملوـمٙم   ،ايم٘مثغم َمـ إمهٝم٥م مم٣م أهمٗمدهؿ 8أَمرائٜمؿ
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 ـ ـ ىـ
 ادلنبرسح

(391  َ– 633 )َ 

ايمٔمرزمٝم٥م ايمتل يٛمت٤ًم إيمٝمٜم٣م اظمٛم٣مذرة َمـ ؾمٌف اجلزيرة  "خلؿ"ه٣مصمرت ومٌٝمٙم٥م  سمٟمؽمٝمس ايمدويم٥م:

. "احلغمة " ٦ًم إَم٣مرة هل٣م َمرىمزه٣م َمديٛم٥موأؽمر ، ايمٔمرزمٝم٥م إلم زمالد ايمراهمديـ زمٔمد اهنٝم٣مر ؽمد َمٟمرب

 .ؽمؿ اظمٛمذراىمٌغمًا َمـ َمٙمقىمٜم٣م محؾ  ٕن فمدداً 8 "دويم٥م اظمٛم٣مذرة "ؽمٚمٝم٦م 

واؽمتٔم٣مٞمقا هب٣م ، وَمٛمحقه٣م ؽمٙمْم٣مت واؽمٔم٥م، وٓي٥م َمـ وٓيتٜمؿ وومد فمد ر ايمٖمرس دويم٥م اظمٛم٣مذرة

 .دم صد نم٣مرات ايمٕم٣ًمؽمٛم٥م وضمٙمٖم٣مئٜمؿ ايمروم ايمٌٝمزٞمْمٝمكم

متٜمٝمدًا ٓؽمتٗمالهل٣م فمـ  8ايمٗم٣ٌمئؾ ايمٔمرزمٝم٥م وفمٛمدَم٣م ضم٣مول ايمٛمٔمامن زمـ اظمٛمذر َمٙمؽ احلغمة سمقضمٝمَد 

وسمِمدت ، تّم٣مَمٛم٦م ايمٗم٣ٌمئؾ ايمٔمرزمٝم٥مهم. زمحًٌف ضمتك َم٣مت وم٣مم ىمنى ايمٖمرس، دويم٥م ايمٖمرس

وومد وصػ ايمرؽمقل . واٞمتٜم٦م زم٣مٞمتِم٣مر ايمٔمرب، م 452جلٝمش ايمٖمرس دم َمٔمرىم٥م ذي وم٣مر فم٣مم 

 ."هذا يقم اٞمتِمٖم٦م همٝمف ايمٔمرب َمـ ايمٔمجؿ" ايمٔمريب )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( هذا ايمٛمٌم زمٗمقيمف:

 .ٔمرب اظمًٙمٚمقنـمٙم٦م ايمًٝمْمرة ايمٖم٣مرؽمٝم٥م وم٣مئٚم٥م دم احلغمة إلم أن ضمرره٣م ايم

 .وَمـ أزمرز َمٓم٣مهر ضمّم٣مرهتؿ إدب وايمُمٔمر وايم٘مت٣مزم٥م واهتامَمٜمؿ زم٣ميمْم٤م

 ،وزمرفمقا دم صٛم٣مفم٥م احلرير وايم٘مت٣من، اهتؿ اظمٛم٣مذرة زم٣ميمتج٣مرة مم٣م زاد دم َمقاردهؿ اظم٣ميمٝم٥م

 ،همٌٛمقا ايمٔمديد َمـ ايمٗمِمقر، ىمذيمؽ اهتٚمقا زم٣ميمٔمٚمران. وايمِمقف واظمٛمًقصم٣مت اظمْمرزة زم٣ميمذه٤م

 .وايمًدير ،َمثؾ: اخَلَقِرَٞمؼ

 ـ ـ ً
 دًٌخ ِؼني

 َ( 651 –َ . ق 1211)

. فم٣مصٚمتٜم٣م َمديٛم٥م ومرٞم٣مو، وم٣مَم٦م دويم٥م َمٔمكم دم اظمٛمْمٗم٥م ايمقاومٔم٥م زمكم ضمي َمقت وٞمجران

وأصٌح٦م ضميَمقت ، اؽمتقلم اظمٔمٝمٛمٝمقن فمعم َمٔمٓمؿ ايمٗمًؿ اجلٛمقيب َمـ ؾمٌف صمزيرة ايمٔمرب

وا ٞمٖمقذهؿ ٞمحق ايمُمامل، حت٦م ؽمٙمْمتٜمؿ ٛمٝمقن زم٣ميمزرافم٥م ٝمتٕمؾ اظمٔماؾم. همقصٙمقا إلم َمٔم٣من ،ىمام َمد 
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، ووصٙمقا إلم اخلٙمٝم٨م ايمٔمريب وايمٌحر اظمتقؽمط، واسمًٔم٦م جت٣مرهتؿ َمع ايمٌالد اظمج٣مورة، وايمتج٣مرة

وومد ُوصمدت ٞمٗمقش َمٔمٛمٝم٥م . وأوم٣مَمقا فمعم ؿمرق ايمتج٣مرة حمْم٣مت جت٣مري٥م وضمرزمٝم٥م. واسمِمٙمقا زمٚمٌم

َم٣م ىم٣مٞم٦م فمٙمٝمف وـمٜمر َمـ دراؽم٥م ىمت٣مزم٣مهتؿ إشمري٥م ، وفمعم ؿمقل ؾمط ايمٔمرب ،دم صمٛمقيب همٙمًْمكم

ؿمٌٗمتكم  ٛمل َمـٝمسمٟميمرػ اظمجتٚمع اظمٔم. ىمام ؾم٣مد َمٙمقىمٜمؿ ومِمقرًا همخٚم٥م. دويمتٜمؿ َمـ ضمّم٣مرة وسمٛمٓمٝمؿ

 .كم هل ايمٙمٜمج٥م ايمٔمرزمٝم٥م اجلٛمقزمٝم٥مٛمٝموىم٣مٞم٦م يمٕم٥م اظمٔم، مه٣م: ايمٛمٌالء وايمٔمٌٝمد

 .ؽمٗمْم٦م دويمتٜمؿ فمعم يد دويم٥م ؽمٌٟم

 ـ ص ـ
 ممٍىخ عجأ

 َ(. ق 115 -َ . ق 951)

فم٣مصٚمتٜم٣م ، ي٥م اجلٛمقزمٝم٥م ايمٕمرزمٝم٥م َمـ ؾمٌف اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م )ايمٝمٚمـ ضم٣ميمٝم٣ًم(سمٗمع ممٙم٘م٥م ؽمٌٟم دم ايمزاو

 .َمٟمرب

مم٣م يدل فمعم اظم٘م٣مٞم٥م ايمٔم٣ميمٝم٥م  8َمـ أؾمٜمرهؿ اظمٙم٘م٥م زمٙمٗمٝمس، ضم٘مٚمٜم٣م فمدد َمـ اظمٙمقك واظمٙم٘م٣مت

 .يمٙمٚمرأة ايمٔمرزمٝم٥م همٝمٜم٣م

 .وزمالد ايمُم٣مم ،اَمتد ٞمٖمقذ ممٙم٘م٥م ؽمٌٟم ايمتج٣مري إلم َمٛم٣مؿمؼ واؽمٔم٥م َمـ ؾمٌف اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م

واٞمتٗم٣مل ايمتج٣مرة ايمٌحري٥م إلم ، ت ايمٖمتـ واحلروب ايمداطمٙمٝم٥م إلم ؽمقء إضمقال آومتِم٣مدي٥مأدر 

وايمًقاضمؾ اإلهمريٗمٝم٥م ايمتل ىم٣مٞم٦م  وهمٗمدان ايمًٝمْمرة فمعم ايمٌحر إمحر، أيدي ايمروَم٣من وايمٝمقٞم٣من

 .ؽمقوم٣ًم يمتج٣مرهت٣م

ايمْمريؼ  اخلالهم٣مت زمكم أهمراد ايمٌٝم٦م احل٣مىمؿ َمـ أصمؾ آؽمتٝمالء فمعم احل٘مؿ همتح٦م ىمام أن

 .ضمتك اؽمتْم٣مفمقا همٝمام زمٔمد ايمًٝمْمرة فمعم ايمٝمٚمـ ىمٙمٜم٣م، يمتدطمؾ إضم٣ٌمش دم ؾم٠مون اظمٚمٙم٘م٥م

وىم٣من ؽمد َمٟمرب َمـ أفم٣مصمٝم٤م ايمٔم٣ممل ، يمًدودوزمٛمقا ا ،همُمٗمقا إومٛمٝم٥م، اهتؿ ايمًٌئٝمقن زم٣ميمزرافم٥م

 .ىمذيمؽ اهتٚمقا زمٌٛم٣مء إؽمقار ضمقل َمدهنؿ واظمٔم٣مزمد ٔهلتٜمؿ ،ايمٗمديؿ

وىم٣مٞمقا ي٘متٌقن زم٣مخلط اظمًٛمد ايمذي ؾم٣مع اؽمتٔماميمف دم ؾمٌف ، ٚمٝمزةسم٘مٙمؿ ايمًٌئٝمقن يمٕم٥م فمرزمٝم٥م َمت

 .اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م
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 ـ ػ ـ
 دًٌخ محري

 َ( 525 –َ . ق 115)

أؾمٜمر . واختذوا َمديٛم٥م ـمِٖم٣مر فم٣مصٚم٥م هلؿ ىم٣مٞم٦م سمدفمك ريدان، ؽم٘مـ احِلْٚمغَمّيقن زمالد ايمٝمٚمـ

ايمروم )زمٝمزٞمْم٥م(  ايمذي زمرز دم فمٜمده ايمٌماع زمكم دويم٥م هم٣مرس ودويم٥م، َمٙمقىمٜمؿ يقؽمػ ذو ٞمقاس

 .َمـ أصمؾ ايمًٝمْمرة فمعم ايمْمرق ايمتج٣مري٥م ايمػمي٥م وايمٌحري٥م

اؽمتْم٣مع ايمروم )ايمٌٝمزٞمْمٝمقن( فمـ ؿمريؼ ضمٙمٖم٣مئٜمؿ إضم٣ٌمش اضمتالل ايمٝمٚمـ وايمتح٘مؿ 

يزن ايمذي  ذي أن ايمٝمٚمٛمٝمكم وم٣موَمقا إضم٣ٌمش زمٗمٝم٣مدة أضمد أَمرائٜمؿ اظمدفمق ؽمٝمػ زمـ إٓ ،زمتج٣مرهت٣م

وشمٌتقا ٞمٖمقذهؿ دم ، ايمٝمٚمٛمٝمكم دم ؿمرد إضم٣ٌمش َمـ ايمٌالدهمٟمَمدوه زمجٝمش ؽم٣مفمد ، اؽمتٔم٣من زم٣ميمٖمرس

 .ضمتك صم٣مء اإلؽمالم احلٛمٝمػ همحرر ايمٝمٚمـ وطمٙمِمٜم٣م َمـ ايمٛمٖمقذ ايمٖم٣مرد ،ايمٌالد

وؾم٘مٙمقا ، همٌٛمقا ايمٗمالع، إذ اهتؿ َمٙمقىمٜم٣م زم٣ميمٛم٣مضمٝم٥م ايمٔمً٘مري٥م 8ىم٣مٞم٦م دويم٥م مِحْغم دويم٥م حم٣مرزم٥م

 .اجلٝمقش ايمٛمٓم٣مَمٝم٥م

إذ سم٘مٙمٚمقا ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م وىمتٌقا  8زم٣ميمتج٣مرة ىمٟمؽمالهمٜمؿاهتٚمقا زم٣ميمثٗم٣مهم٥م إلم صم٣مٞم٤م اهتامَمٜمؿ 

 .زم٣مخلط اظمًٛمد

وَمـ أؾمٜمر آشم٣مرهؿ ومٌم نمٚمدان )اظم٠ميمػ َمـ فممميـ ، افمتٛمك احِلْٚمغميقن زم٣ميمٛم٣مضمٝم٥م ايمٔمٚمراٞمٝم٥م

 .وواصمٜم٣مسمف َمزداٞم٥م زمٟمضمج٣مر َمٙمقٞم٥م(، ؿم٣مزمٗم٣مً 

 .َمٙمقك مِحْغم ٞمٗمقدًا َمـ ايمذه٤م وايمٖمّم٥م ؽمؽر 

 ـ ؽ ـ
 حممٍىخ ونذ

(251 – 451 )َ 

واٞمتممت دم زمالد  ،ايمتل ه٣مصمرت ؾمامًٓ  ،َمـ ايمٗم٣ٌمئؾ ايمتل ىم٣مٞم٦م سمً٘مـ ايمٝمٚمـ ومٌٝمٙم٥م ىمٛمدة

 .وحتقل ؿمرق ايمتج٣مرة فمـ ايمٝمٚمـ، زم٤ًٌم اهنٝم٣مر ؽمد َمٟمرب، ٞمجد
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واختذت َمـ َمديٛم٥م ايمٖم٣مو ، أؽم٦ًم ومٌٝمٙم٥م ىمٛمدة ممٙم٘م٥م واؽمٔم٥م وؽمط ؾمٌف اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م

اًم زمكم زمالد ايمٝمٚمـ وزمالد ايمُم٣مم وزمالد ٜمَم ٌح٦م َمرىمزًا جت٣مري٣ًم واومتِم٣مدي٣مً وزمذيمؽ أص، فم٣مصٚم٥م هل٣م

 .َمـ أؾمٜمر َمٙمقىمٜم٣م: احل٣مرث زمـ فمٚمرو. ايمراهمديـ

ضمٝم٧م ىم٣مٞم٦م أول دويم٥م فمرزمٝم٥م ضم٣مويم٦م ، سم٣مريخ ايمٔمرب سمٔمد  ممٙم٘م٥م ىمٛمدة ذات أمهٝم٥م ىمػمى دم

 .سمقضمٝمد ايمٔمرب دم دويم٥م واضمدة جتٚمٔمٜمؿ وسمٛمٓمؿ أَمقرهؿ

مل يٌؼ زمٔمد اَمرئ ايمٗمٝمس . ايمٗمٝمس وَمـ أؾمٜمر ؾمٔمرائٜمؿ: اَمرؤ ،اهتؿ َمٙمقىمٜم٣م زم٣ميمُمٔمر وإدب

 ،احلٛمٝمػ ضمتك ـمٜمقر اإلؽمالم ،واؽمتٚمر إَمر ىمذيمؽ ،َمـ َمٙمقك ىمٛمدة إٓ أَمراء ؤم٣مف

 .يـ اجلديديمٙمِد  اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م وإطمّم٣مع ؾمٌف
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 اٌجبة اٌضبِٔ
 اٌفظً اٌضبِٔ

 احلْبح االعزّبػْخ ٌذٍ اجلبىٍْني

رسمٌط أهمراده٣م زمرازمْم٥م ايمٗمرازم٥م )إذ إن ىم٣من ايمٔمرب ومٌٝمؾ اإلؽمالم خيّمٔمقن يمٛمٓم٣مم ايمٗمٌٝمٙم٥م ايمتل ي

أزمٛم٣مء ايمٗمٌٝمٙم٥م ئمّدون أٞمٖمًٜمؿ َمٛمحدريـ َمـ صمد واضمد( وأصٌح٦م ايمٗمٌٝمٙم٥م أصؾ اظمجتٚمع ايمٔمريب 

وٓ مت٣ميز زمٝمٛمٜمؿ إٓ زمام  ،وىم٣من أهمراد ايمٗمٌٝمٙم٥م َمت٣ًمويـ دم احلٗمقق وأداء ايمقاصم٣ٌمت ،زمُم٘مؾ فم٣مم

ُمج٣مفم٥م وايم٘مرم وايمقهم٣مء ورصم٣مضم٥م يٚمٙم٘مف ىمؾ همرد َمـ أهمراد ايمٗمٌٝمٙم٥م َمـ ايمِمٖم٣مت احلٚمٝمدة: ىم٣ميم

 .ايمٔمٗمؾ

 ِىٌّٔبد اٌمجٍْخ لجًْ اإلعالَ:
 ىم٣مٞم٦م ايمٗمٌٝمٙم٥م سمتٟميمػ َمـ:

 .أزمٛم٣مء ايمٗمٌٝمٙم٥م َمـ ايمٔمرب: وهؿ إىمثري٥م -5

 ،همٟمطمٙمِمقا يمٙمٗمٌٝمٙم٥م، ايمٕمرزم٣مء ايمّمٔم٣مف ايمذيـ ايمتج٠موا إلم ايمٗمٌٝمٙم٥م حلاميتٜمؿ اظمقارم: -0

 .وأصٌحقا َمـ َمقايمٝمٜم٣م

ـ ضمِمٙم٦م فمٙمٝمٜمؿ ايمٗمٌٝمٙم٥م فمـ ؿمريؼ إه دم احلروب أو إروم٣مء: وهؿ ايمٔمٌٝمد ايمذي -1

أدت مم٣مرؽم٥م ايمٔمرب يمألفمامل آومتِم٣مدي٥م إلم ـمٜمقر َمًتقي٣مت خمتٙمٖم٥م دم اظمٟمىمؾ واظمٙمٌس . ايممماء

 :وـمٜمر زم٣ميمت٣مرم دم اظمجتٚمع ايمٔمريب ؿمٌٗمت٣من، وذيمؽ زمح٤ًم َم٣م يٚمٙم٘مف ايمٖمرد َمـ أَمقال، واظمً٘مـ

 .٣مل ايمقهمغممتٙمؽ ايمٗمقة وسمٛمٔمؿ زم٣مظم ؿجمخ غنْخ: -األًىل

واحلٖم٣مظ فمعم  ،متٙمؽ صمٜمده٣م ايمٔمّمقم ىمقؽمٝمٙم٥م يم٘م٤ًم رزومٜم٣م :ؿجمخ فمريح -ًاٌضبْٔخ

َمقه وَم٣م ومدر ، وزمام همٔمٙمف أصمداده، وضمرص ايمٔمريب َمٛمذ ايمٗمديؿ فمعم َمٔمرهم٥م ٞمًٌف وايمتٖم٣مطمر زمف، ضمٝم٣مهت٣م

فمـ ؿمريؼ ، همٔمٚمٙم٦م ايمٗمٌٝمٙم٥م فمعم زي٣مدة فمدد أهمراده٣م يمٙمدهم٣مع فمٛمٜم٣م. َمـ ايمُمج٣مفم٥م وايم٘مرم وايمقهم٣مء

وىمذيمؽ ايمزوصم٥م  ،وومد ىم٣من ايمٖمتك خيت٣مر زوصم٥م ىمريٚم٥م يمٛمٖمًف، ايمزواج اظمٌ٘مر وسمٔمدد ايمزوصم٣مت
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وهتٝمئ٥م زمٛم٣مهت٣م يمٝمِمٌحـ ، وضمرص٦م اظمرأة فمعم ضمًـ سمرزمٝم٥م أؿمٖم٣مهل٣م. ؾمج٣مفم٣مً  هم٣مرؽم٣مً  ختت٣مر همتك ىمريامً 

يدرب  ،أَم٣م ايمرصمؾ همٗمد ىم٣من يتٚمتع زمًٙمْم٥م واؽمٔم٥م فمعم أهمراد أهسمف 8رزم٣مت زمٝمقت ص٣محل٣مت

، ٕن مح٣مي٥م ايمٗمٌٝمٙم٥م ؽمتٗمع فمعم ىم٣مهٙمٜمؿ دم اظمًتٗمٌؾ 8قر فمعم رىمقب اخلٝمؾ وايمٗمت٣ملأوٓده ايمذىم

وىم٣من اظمجتٚمع دم اجل٣مهٙمٝم٥م يٛمٗمًؿ إلم  ،وهذا َم٣م صمٔمؾ ايمٔمرب يٖمّمٙمقن ايمذىمقر فمعم اإلٞم٣مث

 :شمالث ؿمٌٗم٣مت اصمتامفمٝم٥م

 وهؿ ايمذيـ يرسمٌْمقن همٝمام زمٝمٛمٜمؿ، أو مجٜمقر أزمٛم٣مء ايمٗمٌٝمٙم٥م ايمٌمضم٣مء ،)أ( ـ ؿجمخ اٌمجْـــً

ٌ  ، وهؿ مجٜمقر ايمٗمٌٝمٙم٥م ودفم٣مَمتٜم٣م، زمرازمْم٥م ايمدم َمـ َمٔمٜم٣م قن يمتٙمٌٝم٥م ٞمداء ايمٗمٌٝمٙم٥م وايمتّم٣موىم٣مٞمقا هي

ومتٛمحٜمؿ ضمؼ ايمتٌمف ، وايمٗمٌٝمٙم٥م ٞمٓمغم ذيمؽ سمًٌغ فمٙمٝمٜمؿ مح٣ميتٜم٣م، ـم٣مظم٥م ىم٣مٞم٦م أم َمٓمٙمقَم٥م

هم١مذا ؽمٙمؽ ايمٖمرد ؽمٙمقىم٣ًم ؾم٣مئٛم٣ًم ، ويم٘مٛمٜم٣م ٓ سمٌٝمح هلؿ اخلروج فمعم ايمٔمرف وايمتٗم٣ميمٝمد، ىم٣مإلصم٣مرة

ويٙمجٟم إلم ، ٞمٌذسمف ايمٗمٌٝمٙم٥م وأطمرصمتف َمٛمٜم٣م 8وجيٙم٤م فمٙمٝمٜم٣م ايمٔم٣مر، زء إلم ؽمٚمٔم٥م ايمٗمٌٝمٙم٥مي

أو ، ويِمٌح صٔمٙمقىم٣ًم َمـ صٔم٣ميمٝمؽ ايمٔمرب، ٞمِمٙمف وئمٝمش فمعم وم٣مئؿ ؽمٝمٖمف وضمِد  ،ايمِمحراء

 .ايمٛمٖمس ذا أٞمٖم٥م إذ ىم٣من أيبّ  8يمٝمتخٙمص َمـ ؾمٗم٣مء ايمٖمٗمر وذل ايمٖم٣موم٥م، َمٕم٣مَمراً 

 ،ٙمٔم٣مء ايمذيـ طمٙمٔمتٜمؿ وم٣ٌمئٙمٜمؿ وهمِمٙمتٜمؿ فمٛمٜم٣مويدطمؾ همٝمٜم٣م اخل ،)ة( ـ ؿجمخ ادلٌايل

وىم٣من  ،شمؿ دطمٙمقا دم ومٌٝمٙم٥م أطمرى فمعم أؽم٣مس اظمقآة زم٣مجلقار، وسمػمأت َمٛمٜمؿ جلرائؿ ارسم٘مٌقه٣م

وَمـ زمكم ايمِمٔم٣ميمٝمؽ ، ىمام يدطمؾ همٝمٜم٣م ايمِمٔم٣ميمٝمؽ اظمٕم٣مَمرون، اخلٙمع يتؿ دم إؽمقاق واظمح٣مهمؾ

فمروة زمـ ايمقرد( ىمام يدطمؾ دم ؿمٌٗم٥م ، وايمُمٛمٖمرى، وايمًٙمٝمؽ زمـ ايمًٙم٘م٥م، سمٟمزمط ذاً اظمُمٜمقريـ )

ؽمقاء ىم٣مٞمقا  -وىم٣من هل٠مٓء اظمقارم ،شمؿ أفمتٗمقا ،وىم٣مٞمقا دم إصؾ فمٌٝمداً ، أيّم٣ًم ايمٔمتٗم٣مء اظمقارم

ويم٘مـ رازمْم٥م ، وفمٙمٝمٜمؿ ايمقاصم٣ٌمت ٞمٖمًٜم٣م ،ايمتل يقايمقهن٣م ،ضمٗمقق ايمٗمٌٝمٙم٥م ٞمٖمًٜم٣م -فمتٗم٣مء ضمٙمٖم٣مء أو

هذه احل٣ميم٥م  ودم، زمخروصمف وحتؾ  ، غمهجُم  همٜمل سمٌٗمك زمٌٗم٣مء اجل٣مر دم ىمٛمػ، اجلقار ىم٣مٞم٦م َمقومقسم٥م

، همٜمل رازمْم٥م ومقي٥م نمغم َمقومقسم٥م، ٙمػ سمٌٗمكويم٘مـ رازمْم٥م احلِ . َمـ مح٣ميتف ئمٙمـ اظمجغم أٞمف دم ضمؾي 

واحلٙمػ دم ، وأضمالف مج٣مفمٝم٥م ىمٟمن سمتح٣ميمػ ومٌٝمٙم٥م َمع ومٌٝمٙم٥م أطمرى ،وىم٣مٞم٦م هٛم٣مك أضمالف همردي٥م

 وَمـ أضمالف ايمٔمرب، ؼ وايمٔمٜمقدويتؿ احلٙمػ فمـ ؿمريؼ اظمقاشمٝم. هذه احل٣ميم٥م أؾمٌف زمٚمٔم٣مهدة

 ،وضمٙمػ ومريش ،وضمٙمػ احُلٚمس ،وضمٙمػ ايمرزم٣مب ،وضمٙمػ ايمٖمّمقل ،)ضمٙمػ اظمْمٝمٌكم

 .ويرسمٌط اظمٔمتؼ زمًٝمده زمرازمْم٥م ايمقٓء، أيّم٣مً  تٗم٣مء همٜمؿ َمقالٍ أَم٣م ايمٔمُ  وإضم٣مزمٝمش(
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وايمرومٝمؼ . وىم٣مٞم٦م سم٠ميمػ ؿمٌٗم٥م ىمٌغمة دم اظمجتٚمع ايمٗمٌقم دم اجل٣مهٙمٝم٥م ،)ط( ـ ؿجمخ اٌشلْــك

. وزمٔمّمٜمؿ جيٙم٤م َمـ أهى احلروب، وَمٔمٓمٚمٜمؿ يُمؼمى دم إؽمقاق، ٝمض أو أؽمقدإَم٣م أزم

يًتٗمدَمقن َمـ احلٌُم٥م أو ، وىم٣من ايمٔمدد إفمٓمؿ َمـ ايمرومٝمؼ فمٌٝمدًا ؽمقدًا ئمرهمقن زم٣مٕضم٣مزمٝمش

 ٛم٣موومد ىم٣من يمٛمٌٝم، همرؽم٣مً  مروَم٣ًم ىم٣مٞمقا أ ،ويم٘مـ زمٔمّمٜمؿ ىم٣من َمـ زمكم إهى دم احلروب، ايمًقدان

وَمقيمٝم٣من ضمٌُمٝم٣من مه٣م ، "صٜمٝم٤م ايمروَمل  "هق  ،ٝمف وؽمٙمؿ َمقلم روَمل  ٚمد صعم اهلل فمٙمحم ايمٔمريب

 "هق  وَمقلم ٞمقيب  ، "ؽمٙمامن ايمٖم٣مرد  "هق  وَمقلم هم٣مرد   "ٞمجُم٥م أو "و "زمالل زمـ رزم٣مح  "

أَم٣م أزمٛم٣مء اإلَم٣مء ، وىم٣من أزمٛم٣مء اإلَم٣مء ايمٌٝمض َمـ آزم٣مء ايمٔمرب ئمرهمقن زم٣مهلجٛم٣مء. "ي٣ًمر أو زمُم٣مر 

وىم٣مٞم٦م ؿمٌٗم٥م ، فمٛمؼمة زمـ ؾمداد "وَمـ ه٠مٓء ، أنمرزم٥م ايمٔمربهمٝمْمٙمٗمقن فمٙمٝمٜمؿ أؽمؿ  ،ايمًقد

زمؾ فمعم ايمٔم٘مس َمـ ذيمؽ ىم٣مٞم٦م ؿمٌٗم٥م ، ايمٔمٌٝمد دم اظمجتٚمع اجل٣مهقم ؿمٌٗم٥م حمروَم٥م َمـ آَمتٝم٣مزات

 ،وىم٣من يقىمؾ إيمٝمٜمؿ زم٣مٕفمامل ايمتل يٟمٞمػ ايمٔمرب َمـ ايمٗمٝم٣مم هب٣م، َمثٗمٙم٥م زم٣ميمقاصم٣ٌمت ٞمحق ؽم٣مدهت٣م

أو أدى  ،دم إَم٘م٣من ايمٔمٌد أن ئمتؼ إذا وم٣مم زمٔمٚمؾ طم٣مرقوىم٣من . وايمتج٣مرة ،واحلج٣مَم٥م ،َمثؾ احلدادة

 .يمٙمتحرر ىمام همٔمؾ فمٛمؼمة فمٛمدَم٣م محك ومقَمف ؽمٔمٝم٣مً  ،طمدَم٥م فمٓمٝمٚم٥م يمًٝمده سمػمر فمتٗمف وحتريره
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 اٌجبة اٌضبِٔ
 اٌفظً اٌضبٌش

 احلْبح اإلداسّخ ًاٌغْبعْخ
 ـ 1ـ 

 ػنذ اٌجذً

ضمٝم٧م يتؿ اطمتٝم٣مر ؾمٝمخ  ،ايمٗمٌقموم٣مم اظمجتٚمع ايمٔمريب دم ؾمٌف اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م فمعم أؽم٣مس ايمٛمٓم٣مم 

، َمـ ؾمج٣مفم٥م وىمرم وضمٙمؿ وفمدل وضم٘مٚم٥م 8ايمٗمٌٝمٙم٥م َمـ أزمٛم٣مئٜم٣م ظمـ سمقاهمرت همٝمف ايمِمٖم٣مت اظمْمٙمقزم٥م

 .ور  جمٙمس ايمٗمٌٝمٙم٥م زمف

وسمٛمٓمٝمؿ فمالوم٣مهت٣م َمع ، أو ؾمٝمخ َم٠ًمول فمـ ضمؾ َمُم٘مالت ايمٗمٌٝمٙم٥م يرأس ايمٗمٌٝمٙم٥م رئٝمس

وزمٚمُم٣مورة جمٙمس ايمٗمٌٝمٙم٥م ، ٝمد اظمتٌٔم٥مسمٌٔم٣ًم يمألفمراف وايمتٗم٣ميم، ايمٗم٣ٌمئؾ إطمرى دم احلرب وايمًٙمؿ

 .اظم٠ميمػ َمـ ضم٘مامء ايمٗمٌٝمٙم٥م

 هذه إضمالف أؾمٜمر، وم٣مَم٦م ايمِمالت زمكم ايمٗم٣ٌمئؾ ايمٔمرزمٝم٥م فمعم أؽم٣مس ايمٗمرزمك وايمتح٣ميمػ

 .ضمٙمػ ايمٖمّمقل

ؽمٚمٝم٦م زمٟمي٣مم ايمٔمرب أؾمٜمره٣م يقم:  ،وومد أدت ايمٔمِمٌٝم٥م ايمٗمٌٙمٝم٥م إلم ضمروب ؿمقيٙم٥م زمكم ايمٔمرب

 .يقم ايمًٌقس، يقم داضمس وايمٕمػماء

 ـ 2ـ 
 ػنذ احلؼش

همٗمد ـمٜمر ، َمـ إٞمٓمٚم٥م ايمًٝم٣مؽمٝم٥م ومٌٝمؾ اإلؽمالم رب دم ؾمٌف اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م فمدداً فمرف ايمٔم

َمـ ايمدول ذات ايمٛمٓم٣مم اظمٙم٘مل ايمقراشمل )َمثؾ:  فمعم أؿمراف ؾمٌف صمزيرهتؿ ايمُماميمٝم٥م واجلٛمقزمٝم٥م فمدد

 .مِحْغم( –ضمي  –إٞم٣ٌمط 
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 ًِ وهق َم٠ًمول فمـ ، ٍل ئمكمر َمـ ومٌؾ اظمٙمؽيدير ىماًل َمٛمٜم٣م وا، إلم وٓي٣مت ٚم٦م اظمٚمٙم٘م٥م همٝمفوم

وومد يمٔم٦ٌم ، ي٣ًمفمد اظمٙمؽ دم إدارة ؾم٠مون ممٙم٘متف جمٙمس اؽمتُم٣مري يتٟميمػ َمـ ىم٣ٌمر ايمٗمقم، وٓيتف

َمًتٖمٝمدة َمـ  ،ىمؾ َمـ دويمتل ايمٖمرس وايمروم دورًا ىمٌغمًا دم زم٧م روح ايمتٖمروم٥م زمكم اظماميمؽ ايمٔمرزمٝم٥م

وذيمؽ طمقهم٣ًم َمـ ومٝم٣مم دويم٥م فمرزمٝم٥م واضمدة ومقي٥م  اخلالهم٣مت ايمٗم٣مئٚم٥م زمٝمٛمٜم٣م )َمثؾ ايمٕم٣ًمؽمٛم٥م واظمٛم٣مذرة(

 .جم٣مورة هل٣م

 .ايمْم٣مئػ( –يثرب  –وَمـ أهؿ اظمدن ايمٔمرزمٝم٥م ايمتل ؽم٘مٛمٜم٣م ايمٔمرب ومٌؾ اإلؽمالم )َم٘م٥م 

وسمٟميت أمهٝمتٜم٣م َمـ ، همٟمَم٣م َم٘م٥م همٜمل َمقؿمـ ومٌٝمٙم٥م ومريش ايمتل سمزفمٚم٦م ايمٗم٣ٌمئؾ ايمٔمرزمٝم٥م همٝمٜم٣م

ضمٝم٧م  ٣8مري٥م زمكم زمالد ايمٝمٚمـ وزمالد ايمُم٣ممفمعم ايمْمريؼ ايمتج ؿّ ٜموَمقومٔمٜم٣م اظم، وصمقده٣م ومرب ايم٘مٔم٥ٌم

وومد أوصمد وميص زمـ ىمالب صمد  ،ىم٣من ايمٔمرب يٗمِمدوهن٣م دم َمقؽمؿ احل٨م يمٙمٔم٣ٌمدة وايمتج٣مرة

 :جتعم دم وصمقد، ايمرؽمقل ايم٘مريؿ صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ سمٛمٓمٝماًم ؽمٝم٣مؽمٝم٣ًم وإداري٣ًم دم َم٘م٥م

 .وهل زمٚمث٣مزم٥م جمٙمس ايمُمقرى :دار ايمٛمدوة

 .فمٗمد يمقاء احلرب :وايمٙمقاء

 .طمدَم٥م ايم٘مٔم٥ٌم اظمممهم٥م ج٣مزم٥م:واحل

 . زم٣ميمتٚمرإؽمٗم٣مء احلجٝم٨م اظم٣مء اظمحعمر  :ايمًٗم٣مي٥مو

 .وايمرهم٣مدة: إؿمٔم٣مم احلج٣مج

وهل َمديٛم٥م ىمثغمة  ،همتٟميت زمٔمد َم٘م٥م دم إمهٝم٥م ،وأَم٣م اظمديٛم٥م اظمٛمقرة ايمتل ىمٛم٦م سمًٚمك يثرب

 .زرجإوس واخل ؽم٘مٛمتٜم٣م ومٌٝمٙمت٣من مه٣م، سمٔمتٚمد فمعم ايمزرافم٥م، ايمٔمٝمقن وأزم٣مر َمٔمتديم٥م اجلق

َمع وصمقد شمالث وم٣ٌمئؾ هيقدي٥م ، ويرفمك َمِم٣محلٜم٣م ،وىم٣من يم٘مؾ َمٛمٜمام رئٝمس يدير أَمقر ومٌٝمٙمتف

ىم٣مٞم٦م سمٙمجٟم إلم ايمدؽم٣مئس إلؾمٔم٣مل ٞم٣مر ايمٖمتٛم٥م زمكم ايمٗمٌٝمٙمتكم ايمٔمرزمٝمتكم )ومل ختٚمد هذه ، صٕمغمة

 .وصمّقه٣م يمْمٝمػ، وىم٣مٞم٦م زمٙمدًا زرافمٝم٣ًم طمِم٣ٌمً  ،شمؿ ايمْم٣مئػ 8ايمٖمتٛم٥م إٓ زمٔمد دطمقهلؿ اإلؽمالم(

 .ٖم٣ًم هلؿه٣م أهؾ َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م ََمِِمٝماختذ

ايمتل فمرهم٦م  ،ودم ؿمٙمٝمٔمتٜمؿ ومٌٝمٙم٥م شمٗمٝمػ، سمِمػ أهٙمٜم٣م زم٣ميمٗمقة وايمُمج٣مفم٥م وايمُمدة دم اظمٔم٣مركا

 .دم سم٣مريخ ايمٔمرب زم٣ميمُمج٣مفم٥م
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 اٌجبة اٌضبِٔ
 اٌفظً اٌشاثغ

 احلْبح اٌذّنْخ ٌذٍ اجلبىٍْني
 ،د ايمٛم٣مس َمٓم٣مهر ايمْمٌٝمٔم٥مهمٗمد فمٌ ،دم ضمٝم٣مة ايمٌمم َمٛمذ أومدم ايمٔمِمقر ؿّ ٜمَميمٗمد وم٣مم ايمديـ زمدور 

شمؿ اجتٜمقا إلم فم٣ٌمدة  ،وومدؽمقه٣م ىم٣ميمُمٚمس وايمًامء وايمٗمٚمر وزمٔمض احلٝمقاٞم٣مت اظمٖمٝمدة واظم٠مذي٥م

وفمدم ايمٗمدرة فمعم سمٖمًغمه٣م  ،وذيمؽ زم٤ًٌم اجلٜمؾ زمٗمقاٞمكم ايمْمٌٝمٔم٥م ،ايمٌمم إصمداد أو اظمٙمقك

وايمٔمٚمؾ  ،٣مواخلقف َمٛمٜم ،وضمرىم٥م ايمُمٚمس وايمٗمٚمر ،وهمٝمّم٣من اظم٣مء ،وايمتح٘مؿ هب٣م ىمِمقت ايمرفمد

وومد أوٖمك ايمٔمرب ايمٗمدَم٣مء فمعم أهل٥م ايمتل ىم٣مٞمقا ئمٌدوهن٣م ؿم٣ٌمئع  ،فمعم اؽمؼمو٣مئٜم٣م واسمٗم٣مء ذه٣م

َمٔمتٗمديـ  ،ساع( وايمُمٚمس فمٛمدهؿ رزم٥م ايمدفء ورَمز يمٙمٔمدل -ضمزن -حم٥ٌم -زواجايمٌمم )

 .وزمٖم٘مرة اخلٙمقد ،وصمزاء ايمٔمٚمؾ ايمِم٣ميمح وايمٔمٚمؾ ايمًٝمُ ،زم٣ميمٌٔم٧م واحل٣ًمب

 -٥مايمٝمٜمقديوفم٣ٌمدة اإليمف ايمقاضمد ) ،زمداي٣مت َمٓم٣مهر ايمتقضمٝمدوومد اضمتّمٛم٦م زمالد ايمٔمرب 

اإلؽمالَمٝم٥م( واٞمتٗمٙم٦م َمٓم٣مهر فم٣ٌمدة ايمْمٌٝمٔم٥م إلم ؾمٌف اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م زمتٟمشمغم َمـ زمالد  -اظمًٝمحٝم٥م

همٗمد ىم٣من فمٚمرو زمـ حلل اخلزافمل ؽمٝمد َم٘م٥م أول َمـ ٞمٗمؾ فم٣ٌمدة إصٛم٣مم  ،ايمُم٣مم وَم٣م زمكم ايمٛمٜمريـ

و)ود( إيمف ايمٗمٚمر و)َمٛم٣مة( إهل٥م  ،ـ ايمٔمٗمٝمؼ فمعم صقرة إٞم٣ًمنىمٜمٌؾ اظمِمٛمقع َم ،إلم َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م

 ،ى( اظمًامة فمُمت٣مر )وايمالت( ورنمؿ وشمٛمٝمتٜمؿ هم١من َمٔمٓمٚمٜمؿ ىم٣من ي٠مَمـ زمقصمقد اهللو)ايمٔمزّ  ،اظمقت

 .)وَم٣م ٞمٔمٌدهؿ إٓ يمٝمٗمرزمقٞم٣م إلم اهلل زيمٖمك( :زمديمٝمؾ ومقيمف سمٔم٣ملم 8ويم٘مٛمٜمؿ يممىمقن إصٛم٣مم زمٔم٣ٌمدسمف

يمٝمزوره٣م دم  8ضمٝم٧م وؤمقا إصٛم٣مم ضمقل ايم٘مٔم٥ٌم، ربوىم٣مٞم٦م َم٘م٥م اظمرىمز ايمديٛمل يمٙمٔم

وومد سمنزم٦م إلم زمٔمض أٞمح٣مء ؾمٌف ، رصم٤م( –اظمحّرم  –ذو احلج٥م  –ايمٗمٔمدة  يذإؾمٜمر احلرم )

شمؿ اظمًٝمحٝم٥م ، ٞمت٣من ايمًامويت٣من: ايمٝمٜمقدي٥م ىمام دم طمٝمػم ويثرب٣مايمٝمٚمـ ايمدي ٓؽمٝمام، اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م

 .قرانىمام دم ومٌٝمٙم٥م نم٣ًمن ايمتل فم٣مؾم٦م دم َمٛمْمٗم٥م ضم

ايمتل ٞم٣مدى هب٣م ايمٛمٌل إزمراهٝمؿ اخلٙمٝمؾ  ،وومد اجتف زمٔمض فمٗمالء ايمٔمرب إلم افمتٛم٣مق اظم٣ٌمدئ ايمديٛمٝم٥م

 .وايمتل سمًٚمك )احلٛمٝمٖمٝم٥م( وهل سمدفمق يمٔم٣ٌمدة إيمف واضمد ،فمٙمٝمف ايمًالم

صم٣مء ايمرؽمقل ايمٔمريب حمٚمد صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ زمديـ اإلؽمالم ايمذي أهنك فم٣ٌمدة  :وأطمغماً 

 .اإلؽمالَمٝم٥م زمدًٓ َمـ ايمٔمِمٌٝم٥م ايمٗمٌٙمٝم٥م وأضمؾ ايمرازمْم٥م، إصٛم٣مم
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 اٌجبة اٌضبِٔ
 اٌفظً اخلبِظ

 احلْبح اٌفىشّخ ٌذٍ اٌؼشة اجلبىٍْني

وفمرف  ،افمتٚمد ايمٔمرب فمعم ايمًامع وسمٛم٣مومؾ إطم٣ٌمر وايمرواي٣مت دم ضمٖمظ يمٕمتٜمؿ وآداهب٣م

 ،وأٞم٣ًمهبؿ ،وطمٙمدوا همٝمف أي٣مَمٜمؿ ،ؾ ايمُمٔمر أهؿ صمقاٞم٤م ضمٝم٣مهتؿايمٔمرب زمٗمقة زمٝم٣مهنؿ وَمثر 

وومد ىم٣مٞم٦م اظمجٚمقفم٥م اجلٛمقزمٝم٥م َمـ  ،ايمُمٔمر ديقان ايمٔمرب :ضمتك ومٝمؾ ،وهمٙمًٖمتٜمؿ ،الومٜمؿوأطم

وسمٔمد ايمٙمٕم٥م  ،ايمٙمٕم٣مت ايمتل َمـ أمهٜم٣م ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م واظم٠مازمٝم٥م واجلٔمزي٥م ٞم٥ًٌم إلم ومٌٝمٙم٥م صمٔمز ايمٔمرزمٝم٥م

 ،وسمتِمؾ زمجٚمٝمع ايمٙمٕم٣مت ايم٣ًمَمٝم٥م ،وأنمزره٣م َم٣مدة وأدزم٣مً  ،ايمٔمرزمٝم٥م َمـ أؿمقل يمٕم٣مت ايمٔم٣ممل فمٚمراً 

وَمـ هٛم٣م اؾمتؼ  ،ر اخلط ايمٔمريب فمـ اخلط أراَمل ايمذي أشمر فمعم فمرب إٞم٣ٌمط دم ايمٌؼماءوسمْمق

وومد ىم٣مٞم٦م احلروف  ،واٞمتمم إلم احلغمة وزم٣مومل َمٛم٣مؿمؼ اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م ،اخلط ايمٔمريب دم احلج٣مز

 .ودم ايمٔمٜمد إَمقي ووع ايمٔمرب ايمٛمٗمط يمٙمحروف ،وزمٔمد ٞمزل ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ،سم٘مت٤م دون ٞمٗم٣مط

ؽم٣مفمدهؿ دم ذيمؽ ، ومٌٝمٙم٥م ومريش َمـ سمٗمري٤م هلج٣مت ايمٗم٣ٌمئؾ ايمٔمرزمٝم٥م وسمقضمٝمده٣موومد مت٘مٛم٦م 

واٞمتممت ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمٖمِمحك َمع ـمٜمقر اإلؽمالم اٞمتُم٣مرًا ، جتٚمٔمٜمؿ ضمقل ايم٘مٔم٥ٌم يمٙمٔم٣ٌمدة

 .واؽمٔم٣مً 

وىم٣مٞمقا جيتٚمٔمقن دم ؽمقق ، زم٣مٞمتُم٣مر اخلْم٣مزم٥م وايمُمٔمر َمٜمامً ويمٔم٦ٌم أؽمقاق ايمٔمرب دورًا 

وإيمٗم٣مء ، وايمتح٘مٝمؿ دم اخلِمقَم٣مت، تل ىم٣مٞم٦م سمٗم٣مم يمٙمتج٣مرةونمغمه َمـ إؽمقاق ايم ،فم٘م٣مظ

، ومم٣م اَمت٣مزت اخلْم٣مزم٥م زمف ومٌم ايمٔم٣ٌمرة واضمتقائٜم٣م فمعم احل٘مٚم٥م واظمقفمٓم٥م ،ايمٗمِم٣مئد واخلْم٤م

وَمـ طمْم٣ٌمئٜمؿ ومس زمـ . واؽمتخدَم٦م اخلْم٣مزم٥م يمٙمدهم٣مع فمـ ايمٗمٌٝمٙم٥م أو يمإلصالح زمكم ومٌٝمٙمتكم

 .وأىمثؿ زمـ صٝمٖمل ،ؽم٣مفمدة

ر ايمُمٔمر ضمٝم٣مة ايمٔمرب وىم٣من ايمُم٣مفمر يٌدأ ومِمٝمدسمف ، وضمروهبؿ ،وفم٣مداهتؿ ،وسم٣مرخيٜمؿ ،صقر

ىمتٌقا أصمقد ومِم٣مئدهؿ زمامء . شمؿ يٚمدح أو هيجق أو يٖمتخر، زم٣ميمقومقف فمعم إؿمالل وذىمر إضم٥ٌم
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)َمـ أصح٣مب اظمٔمٙمٗم٣مت:  وأؿمٙمٗمقا فمٙمٝمٜم٣م اؽمؿ اظمٔمٙمٗم٣مت ،ر ايم٘مٔم٥ٌم٣موفمٙمٗمقه٣م فمعم أؽمت، ايمذه٤م

 .(...دادفمٛمؼمة زمـ ؾم، زهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمك، اَمرؤ ايمٗمٝمس

 ،وؿمٌٝمٔم٥م ايمٌالد اجلٕمراهمٝم٥م ،وسم٘مقٞم٦م يمدى ايمٔمرب َمٔم٣مرف َمتٛمقفم٥م ٞمتٝمج٥م احل٣مصم٥م وايمتجرزم٥م

وىمؾ َم٣م ، وأؽم٣ميمٝم٤م ايمزرافم٥م وايمري وايمِمٛم٣مفم٥م ،هم٘م٣مٞم٦م هلؿ َمٔمرهم٥م هبٛمدؽم٥م ايمٌٛم٣مء وفمامرة اظمدن

وزمرفمقا دم فمٙمؿ إٞم٣ًمب ظمٔمرهم٥م وم٣ٌمئٙمٜمؿ  ،يتٔمٙمؼ زم٣ميمتج٣مرة َمـ ضم٣ًمب وَم٘م٣ميٝمؾ وَمٗم٣ميٝمس

أو َمـ وؾر َمٛمٜمؿ دم ، واهتٚمقا زم٣ميمٗمٝم٣مهم٥م يمتتٌع آشم٣مر أفمدائٜمؿ، صالت ايمٗمرزمك همٝمام زمٝمٛمٜمؿوأصقهلؿ و

، وأٞمقاع ايمًح٤م وايمري٣مح ايمتل سمًقومٜم٣م ،وحل٣مصم٣مهتؿ يمٙمٚمْمر فمرهمقا أووم٣مت هْمقهل٣م. ايمِمحراء

واهتدوا هب٣م دم يمٝم٣ميمٝمٜمؿ ، وسمتٌٔمقا َمقاومع ايمٛمجقم وأفمْمقه٣م أؽمامءه٣م ،ل زمٔمٙمؿ إٞمقاءوهذا َم٣م ؽُمٚمِ 

 .ؿ )ىمٛمجؿ ايمٗمْم٤م وايمث ري٣م(وأؽمٖم٣مره

، وإصمراء ايمٔمٚمٙمٝم٣مت اجلراضمٝم٥م ايمًٌٝمْم٥م، همٔمرهمقا سمّمٚمٝمد اجلراح، وىم٣من هلؿ إظم٣مم دم ايمْم٤م

وزيٛم٤م ؿمٌٝم٥ٌم ، وزمرع َمٛمٜمؿ احل٣مرث زمـ ىَمَٙمدة وازمٛمف ايمٛمي. وايمتداوي زم٣مٕفمُم٣مب، وايم٘مل زم٣ميمٛم٣مر

راض اخلٝمؾ واإلزمؾ إذ ىم٣من هلؿ طمػمة واؽمٔم٥م زمٟمَم 8وَمـ أهؿ َمٔم٣مرهمٜمؿ ايمْمٌٝم٥م ايمٌٝمْمرة. زمٛمل أزد

 .ى زمٔمزل احلٝمقاٞم٣مت اظمريّم٥م فمـ ايمًٙمٝمٚم٥موووم٣موَمقا ايمٔمد، وؿمرائؼ َمٔم٣مجلتٜم٣م
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 اٌجبة اٌضبِٔ
 اٌفظً اٌغبدط

 احلْبح االعزّبػْخ ػنذ اٌؼشة اجلبىٍْني

يمذيمؽ ىم٣مٞمقا يٟمطمذون أصمقرًا َمـ ايمٗمقاهمؾ  8هلؿ همٝمٜم٣م َمٙم٘م٣مً  فمدر أزمٛم٣مء ايمٗمٌٝمٙم٥م إرض ايمتل حيّٙمقن

 .زمٟمراوٝمٜمؿ َمٗم٣مزمؾ مح٣ميتٜم٣م ايمتج٣مري٥م ايمتل متر

، ايمْم٣مئػ –ضم٣مئؾ  –يثرب  –وَمـ أمهٜم٣م: َم٘م٥م  ،همٗمد ؽم٘مٛمقا دم ايمٗمرى واظمدن ،أَم٣م احلي

 ٌِ وفمٚمٙمقا دم ايمزرافم٥م وايمِمٛم٣مفم٥م  ،ـوأوم٣مَمقا دم زمٝمقت َمِمٛمقفم٥م َمـ احلج٣مرة وايمْمكم أو ايمٙمر

اظمٝم٣مه واظمٛم٣ُمخ وايمتل سمتقاهمر همٝمٜم٣م  ،وىم٣مٞم٦م ايمزرافم٥م سمٗمتٌم فمعم اظمٛم٣مؿمؼ ايمِم٣محل٥م هل٣م، وايمتج٣مرة

وَمـ أهؿ اظمح٣مصٝمؾ . اظمالئؿ )ٞمٓمرًا ظم٣م سمٔم٣مٞمٝمف ايمزرافم٥م َمـ صٔمقزم٣مت داطمؾ ؾمٌف اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م(

ىمام اهتؿ ؽم٘م٣من اظمٛم٣مؿمؼ  ايمزرافمٝم٥م يمدهيؿ: ٞمخٝمؾ ايمتٚمر دم ايمقاضم٣مت )واضم٣مت اهلٖمقف وايمٗمْمٝمػ(

ايمْم٣مئػ َمـ أهؿ اظمدن  وسمٔمد  َمديٛم٥م، إىمثر افمتدآً دم اظمٛم٣مخ زمزرافم٥م احلٌقب وإٞمُم٣مء ايم٣ًٌمسمكم

 .ايمتل اؾمتٜمرت زم٣ًٌمسمٝمٛمٜم٣م وزرافم٣مهت٣م اظمتٛمقفم٥م

وىم٣مٞم٦م إهة ايمٔمرزمٝم٥م سمٗمقم فمعم أؽم٣مس ايمزواج زمٔمٗمد وَمٜمر َمٔمكم يدهمٔمف ايمزوج إلم ورم 

وىم٣من هٛم٣مك أٞمقاع َمـ أٞمقاع  ،وٓ زمد َمـ وصمقد ايمت٘م٣مهم٠م زمكم ايمزوصمكم دم ايمٛم٤ًم أو ايمثروة ،ايمٖمت٣مة

ايمذي يتؿ زم٣مسمٖم٣مق ؾمخِمكم يتزوج ىمؾ  ،ٕم٣مر٣م اإلؽمالم ىمزواج ايمُِم وايمتل هنك فمٛمٜم ،ايمزواج ايمُم٣مذة

وزواج اظمٗم٦م ايمزواج زمزوصم٥م إب َمـ ومٌؾ آزمـ زمٔمد َمقت  -أطم٦م زمٛم٦م -َمٛمٜمام ومري٥ٌم أطمر

وأهمّمؾ ايمزوصم٣مت فمٛمد ايمٔمرب  ،وايمزواج زم٣مٕطمتكم دون ايمتٗمٝمد زمٔمدد ايمزوصم٣مت ،إب

وَمـ ضمؼ  ،ة ايمتل ومد سم٘مقن ايمٔمِمٚم٥م زمٝمده٣موايمْمالق ضمؼ يمٙمرصمؾ واظمرأ ،اجل٣مهٙمٝمكم ايمقيمقد ايمقدود

وومد ىم٣من  ،واإلذاف فمعم سمرزمٝم٥م أوٓده٣م وطم٣مص٥م ايمٌٛم٣مت ،اظمرأة دم اجل٣مهٙمٝم٥م أن سمًتثٚمر أَمقاهل٣م

 .زم٣ميمذىمقر دون اإلٞم٣مث اإلرث حمِمقراً 
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 اٌجبة اٌضبِٔ
 ثغاٌفظً اٌغب

 احلْبح االلزظبدّخ ٌذٍ اجلبىٍْني

همٗمد افمتٚمدت  ،وايم٘مٌغمة دم زمالد ايمٔمرب ،ُم٣مَمٙم٥ميم٘مقن ايمِمحراء هل اظم٣ًمضم٥م ايم ٞمٓمراً  اٌشػِ:

همٗم٣مَمقا  ،ظم٣مؾمٝمتٜمؿ واخت٣مذ ضمٝم٣مة ايمٌداوة وايمتٛمٗمؾ أؽم٣مؽم٣مً  ،٣ٌمئؾ ايمٔمرب فمعم رفمل اظمقارومَمٔمٓمؿ 

دم  همٜمل ايمًٌٝمؾ إىمػم ٞمِمٝم٣ٌمً  ،وايم٘م٤ًم َمـ طمغماهت٣م ،زمؼمزمٝم٥م اجلامل وإنمٛم٣مم واظم٣مفمز واخلٝمقل

 .َمٔمفذىمر ايمٔمريب ذىمر اجلٚمؾ  إذا ٞمفإضمتك  ،َمٔم٣مؾمٜمؿ

اهتؿ ايمٔمرب زم٣ميمزرافم٥م زمٔمد ايمرفمل يم٘مقن َمٔمٓمؿ زمالدهؿ سمتٚمٝمز زمٟمهن٣م صحراء وم٣مضمٙم٥م  اٌضساػخ:

همٗمد ورث ايمٔمرب ايمزرافم٥م فمـ أصمدادهؿ دم ايمراهمديـ  ،ٓ سمِمٙمح أروٜم٣م يمٙمزرافم٥م إٓ َم٣م ٞمدر

 ،همزرفمقا ايمًٜمقل وسمٔمدوه٣م إلم اجل٣ٌمل ،وومد افمتٛمك ايمٝمٚمٛمٝمقن زم٣ميمزرافم٥م فمٛم٣مي٥م هم٣مئٗم٥م ،وزمالد ايمُم٣مم

 .وزرفمقا احلٌقب وإؾمج٣مر اظمثٚمرة وايمٖمقاىمف ،وا ايمًدود ىمًد َمٟمرب خلزن اظمٝم٣مهوؾمٝمد

 .ىم٣مٞم٦م ايمتج٣مرة ايمٔمٚمؾ ايمرئٝمز يمً٘م٣من احلي داطمؾ اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م اٌزغبسح:

 ًىِ ٌٔػبْ:
 .أو ايمدويم٥م ،سمٗمقم فمعم ايمت٣ٌمدل ايمتج٣مري وٚمـ اظمديٛم٥م ـ جتبسح داخٍْخ: 1

 .ايمتج٣مري َمع ايمدول إطمرىسمٗمقم فمعم ايمت٣ٌمدل  ـ جتبسح خبسعْخ: 2

صالت سمٛمتٗمؾ فمٙمٝمٜم٣م ايمٗمقاهمؾ اظمحٚمٙم٥م اصمٔمٙمٜم٣م حتت٣مج إلم ؿمرق يمٙمٚمق َم٣مت ايمتج٣مرةقِ وَمٗم

 ،زم٣ميمٌّم٣مئع اظمختٙمٖم٥م

أهؿ وؽمْم٣مء ٞمُمْمكم دم ٞمٗمؾ َمت٣مصمر  وومد ىم٣من ايمٝمٚمٛمٝمقن زم٤ًٌم سمقؽمط زمالدهؿ ايمٔم٣ممل ايمٗمديؿ

وطم٣مص٥م زمالد  ، خمتٙمػ ايمٌالدهمريٗمٝم٥م ايمممومٝم٥م إلمإوؽمقاضمؾ  ،وصمزر اهلٛمد ايمممومٝم٥م وايمِمكم ،اهلٛمد

وايمتقازمؾ َمـ طمالل  ،وومد صمٙمٌقا َمـ اهلٛمد اظمٔم٣مدن ايمثٚمٝمٛم٥م وإومٚمُم٥م احلريري٥م ايمٖم٣مطمرة ،ايمُم٣مم
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همٛمجد هم٣ميمٌؼماء همٌالد ايمُم٣مم  ،ؿمرومٜمؿ ايمتج٣مري٥م ؿمريؼ فمامن أو ضميَمقت إلم اخلٙمٝم٨م ايمٔمريب

 .وَمٌم أو ؿمريؼ َمًٗمط ضميَمقت همخقاؿمر ايمٝمٚمـ همخٙمٝم٨م ايمٔمٗم٥ٌم همٌالد ايمُم٣مم ،همٚمٌم

وومد أوم٣مم ايمً٘م٣من داطمؾ ؾمٌف اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م فمالوم٣مت جت٣مري٥م َمع ؽمقاضمؾ اخلٙمٝم٨م ايمٔمريب 

وومد أؾم٣مر ايمٗمرآن ايم٘مريؿ إلم ايمٛمُم٣مط ايمتج٣مري يمٗمٌٝمٙم٥م ومريش دم َم٘م٥م ، وايمٝمٚمـ وزمالد ايمُم٣مم

وإطمرى دم ايمِمٝمػ إلم زمالد ، ايمتل ىم٣مٞم٦م سمٗمقم زمرضمٙمتكم إضمدامه٣م دم ايمُمت٣مء إلم ايمٝمٚمـ ،اظم٘مرَم٥م

 .إواين اظمِمٛمقفم٥م، إؽمٙمح٥م، إٞمًج٥م، ايمٔمْمقر، وَمقاد ايمتج٣مرة فمٛمدهؿ: ايمٌخقر. ٣ممايمُم

 لحتٚمؾ اظمقاد ايمت اظمدن وايمٗمرى وداطمؾ اظمدن ٞمٖمًٜم٣م ضمٝم٧م ىم٣مٞم٦م سمٗمقم زمكم داخٍْخ: جتبسح

 .ت٣مصمٜم٣م ايمٛم٣مس يمٙمٌٝمع دم أَم٣مىمـ خمتٙمٖم٥محي

٣مح وآٓت قف وايمرَمٝمىم٣ميمً ،وأَم٣م ايمِمٛم٣مفم٥م همال سمتٔمدى إؽمٙمح٥م احلرزمٝم٥م اٌظنبػخ:

 .ايمٖمالضم٥م
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 ٌٌؽخ فنْخ
 احلْبح اٌؼبِخ يف اٌؼظش اجلبىٍِ

ـّ سم٣مرخيٜمؿ ايمٗمديؿ جمٜمقٌل نمغم ، ؽم٘مـ ايمٔمرُب اجلزيرَة ايمٔمرزمٝم٥م َمٛمذ فمٜمقٍد َُمٕمروم٥ٍم دم ايمٗمدم ويم٘م

ايمتل يرسمٗمل ، وأومدُم َم٣م ٞمٔمرهمف فمـ أطم٣ٌمرهؿ اظم٠مىّمدِة َم٣م أهم٣مدسمف ايمٛمٗمقُش اظم٘مُمقهم٥م ضمديث٣مً ، َمٔمروف

، ضمّم٣مرة فمريٗم٥ٍم دم ايمٝمٚمـ همُتٗمِدم يمٛم٣م َمٔمٙمقَم٣مٍت فمـ ٞمُمقء، ايمت٣مؽمع ومٌؾ اظمٝمالدأومدَمٜم٣م إلم ايمٗمرن 

وهل ضمّم٣مرة فمرزمٝم٥م ص٣مهمٝم٥م مل سمٟمِت ايمٔمرب ، أؾمٜمره٣م: ممٙم٘مت٣م َمٔمكم وؽمٌٟم، وفمـ ومٝم٣مم مخِس مم٣ميمؽ

، إذ ىم٣من هلؿ ومقاٞمٝمٛمٜمؿ وأٞمٓمٚمتٜمؿ ودؽم٣مسمغمهؿ 8زمؾ ٞمٚم٦م وسمْمقرت دم ايمداطمؾ، َمـ اخل٣مرج

 .واهلٝم٣مىمؾ وسمُمٝمٝمد ايمًدود امرة ايمٗمِمقروىم٣مٞم٦م هلؿ ومدم راؽمخ٥م دم فم

زمؾ ؽمّٚمٝم٦م صم٣مهٙمٝم٥م  ،همٙمؿ يْمٙمؼ فمعم هذه ايمٖمؼمة اؽمؿ اجل٣مهٙمٝم٥م يمتخٙمػ دم ايمٔمٙمقم واظمٔم٣مرف

 .وَم٣م يؼمسم٤م فمٙمٝمٜم٣م َمـ ساع وشمٟمر واٞمٗم٣ًمم ،ٓٞمتُم٣مر ايمٔمِمٌٝم٥م ايمٗمٌٙمٝم٥م

متٝمٝمزًا هلؿ َمـ فمرب ، واظم٠مرطمقن يًّٚمقن فمرب ايمٝمٚمـ زم٣ميمٔمرب اجلٛمقزمٝمكم أو ايمٗمحْم٣مٞمٝمكم

ومتتد فمُم٣مئرهؿ ووم٣ٌمئٙمٜمؿ إلم زم٣مديتل ايمُم٣مم ، أو ايمٔمدٞم٣مٞمٝمكم ايمذيـ ىم٣مٞمقا يً٘مٛمقن احلج٣مز ،ايمُمامل

وفمعم ايمّرنمؿ َمـ أن أنمٙم٤م ايمٗم٣ٌمئؾ ايمُماميمٝم٥م زمٗمٝم٦م سمٔمٝمش ضمٝم٣مة صحراوي٥م زمدوي٥م مل يتٜمٝمٟم . وايمٔمراق

ٗمدم يمٛم٣م يمت 8خترج فمـ هذا ايمتٔمٚمٝمؿ ،دم مم٣ميمؽ شمٚمقد وإٞم٣ٌمط وسمدَمر، هل٣م آؽمتٗمرار زمِمقرة دائٚم٥م

فمعم أن هذه اظمٔمٙمقَم٣مت سمّتِمؾ ىمّٙمٜم٣م زم٣ميمٔمٜمقد . أَمثٙم٥م فمعم اؽمتٗمرار زمٔمض اظمٛم٣مؿمؼ ضمكم هتٝمٟم هل٣م ذيمؽ

 ،أهؾ احلي وايمٌدو همٗمد ىم٣من ايمٔمرب ومًٚمكم: ،أَم٣م دم هذا ايمٔمٌم. ايمتل ؽمٌٗم٦م ايمٔمٌم اجل٣مهقم

 ويُمتٕمٙمقن زم٣ميمتج٣مرة أو ايمزرافم٥م أو، همٟمهؾ احلي هؿ ايمذيـ ىم٣مٞمقا ئمٝمُمقن ضمٝم٣مة َمًتٗمرة

وزمٔمِض َمدن احلج٣مز ىمٚمّ٘م٥م وايمْم٣مئِػ ، وإَم٣مريت اظمٛم٣مذرة وايمٕم٣ًمؽمٛم٥م، ايمِمٛم٣مفم٥م ىمًّ٘م٣من ايمٝمٚمـ

، ئمٝمُمقن ضمٝم٣مة اظمْمر، وهؿ أىمثر ؽمّ٘م٣من اجلزيرة، وايمٌدو هؿ ايمذيـ يً٘مٛمقن ايم٣ٌمدي٥م. ويثرب

، وفمٙمٝمٜم٣م افمتامدهؿ دم َمٟمىمٙمٜمؿ وَمٙمًٌٜمؿ وسمٛمّٗمٙمٜمؿ اظمًتٚمر، وايمرضمٙم٥م إلم أَم٣مىمٛمٜم٣م َمع ضمٝمقاٞم٣مهتؿ

وآزم٣مر اظمٝم٣مه وايمقاضم٣مت أؽم٣ٌمزم٣ًم يمٙمٗمت٣مل وايمٕمزو زمكم وم٣ٌمئؾ ايمٔمرب ، ًا َم٣م ىم٣مٞم٦م أَم٣مىمـ ايمرفملوىمثغم

إذا اٞمتٗمٙمٛم٣م إلم ضمٝم٣مهتؿ آصمتامفمّٝم٥م ٞمجد أنر ايمٗمٌٝمٙم٥َم هل ايمٛمقاة آصمتامفمٝم٥م ايمتل يتٟميمػ َمٛمٜم٣م . اظمختٙمٖم٥م
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وٞم٣مدرًا َم٣م  –٥م ونم٣ميم٣ًٌم َم٣م سمًّٚمك ايمٗمٌٝمٙم٥م زم٣مؽمؿ إب ىمُٚمي ورزمٝمٔم، اظمجتٚمع دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم

وومد سمٔمرف ايمٗمٌٝمٙم٥م زمح٣مدث َمٔمكم ىمٕم٣ًمن )وهق اؽمؿ يمٙمامء ، سمٛمت٤ًم إلم إم ىمحٛمٝمٖم٥م وزمجٝمٙم٥م

ايمتل يرى  ،وٞمٓمرًا يمتحٚمس ايمٌدوي ايمٔمريب يمٙمٔمِمٌٝم٥م. ايمذي ٞمزيم٦م زمف هذه ايمٗمٌٝمٙم٥م دم أول َمرة(

ايمتٛم٣مضمر همٗمد زمرزت زمٔمض اظمٓم٣مهر آصمتامفمٝم٥م ايمًٙمٌٝم٥م َمـ أَمث٣مل ايمثٟمر و ،همٝمٜم٣م همٙمًٖمتف دم احلٝم٣مة

 .ؽمقاء أص٣مزم٦م ايمٗمٌٝمٙم٥م أم أطمْمٟمت ،وايمتٔمِّم٤م

٥م ذيمؽ دم ومقيمف:  وومد صّقر ُدريُد زمـ ايمِمٚمر

ـــَقْت  ـــ٥َم إْن نَم ــــ نُمّزير ـــ٣م إٓ َم ـــ٣م أٞم  وَم

 

ــــ٥ُم أرؾُمــــدِ نمقْيــــ   ٦ُم، وإن سَمْرؾُمــــْد نُمّزير

 .إٓ أّن ذيمؽ مل يٚمٛمع َمـ ـمٜمقر جمٚمقفم٥م ايمٗمٝمؿ واظمثؾ إطمالومٝم٥م زم٤ًٌم ـمروهمٜمؿ اظمٔم٣مؾمٝم٥م 

واجلدب دم ايم٣ٌمدي٥م دهمٔمٜمؿ إلم ، رزمٝم٥م صمٔمٙمتٜمؿ ؾمجٔم٣مٞم٣ًم يٛمجدون َمـ يًتٕمٝم٧م هبؿهم٣محلٝم٣مة احل

٣ًٌّم يمٙمحري٥م، أن ي٘مقٞمقا دم اجلقد وايم٘مرم اظمثؾ إفمعم ، أزمٝم٣ًم يمٙمّمٝمؿ، وىمثرة ايمتٛمٗمؾ صمٔمٙم٦م ايمٔمريب حم

 .َُمٔمتزًا زمٛمٖمًف

ٛمٖمر ،أَم٣م اظمرأة همٗمد ىم٣من هل٣م ؾمٟمهن٣م فمٓمٝماًم دم ايمٗمٌٝمٙم٥م ، ٥م إضمراريًٚمل أَّمف ازمٛم ىضمتك إن ايمُمر

وفمٗمد اظمٔم٣مهدات ، وىمثغمًا َم٣م ىم٣من يمٙمٚمرأة دور همٔم٣مل دم احلروب. افمتزازًا واهمتخ٣مرًا زمٟمَمقَمتٜم٣م

 .ودم أَمر زواصمٜم٣م ،وىم٣مٞم٦م سمًتُم٣مر دم ايمرأي ،وحم٣موٓت ايمِمٙمح وايمًالم زمكم ايمٗم٣ٌمئؾ اظمتٛم٣مزفم٥م

 همتتجعّم دم شمالشم٥م َمٓم٣مهر: ،أَم٣م احلٝم٣مة ايمًٝم٣مؽمّٝم٥م دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم

ويٙمجٟم إلم ، وحي٘مٚمٜم٣م زم٣ميمُمقرى، وئمد ؾمٝمخ ايمٗمٌٝمٙم٥م رأس احل٘مقَم٥م ايمٗمٌٙمّٝم٥م، ٌٝمٙم٥ماحل٘مقَم٥م ايمٗم

وومد ي٠مدي فمدم آيمتزام زم٣محل٘مؿ ، ايمتح٘مٝمؿ يمٖمّض اظمٛم٣مزفم٣مت واخلالهم٣مت ايمتل حتدث زمكم ايمٗم٣ٌمئؾ

واظمٓمٜمر . وٞمُمقب احلروب واظمٛم٣مزفم٣مت، أو ايمٔمٜمقد واظمقاشمٝمؼ إلم سمٟمّزم ايمقوع زمكم ايمٗم٣ٌمئؾ

ضمٝم٧م سمؼمىمز ؽمٙمْم٥م احل٘مؿ زمٝمد ؿمٌٗم٥م واضمدة َمـ  ،ضم٘مؿ اظمدن ايمتج٣مري٥م ايمًٝم٣مد ايمث٣مين هق

وَمـ أَمثٙمتف ضم٘مؿ ومريش ايمذي يتجعّم همٝمف ىمؾ َمـ  ،أصح٣مب ايمٛمٖمقذ اظم٣مدي واظمٔمٛمقي، ايمتج٣مر

 .وايمديٛمل ،وآصمتامفمل ،ايمٛمٖمقذ ايمتج٣مري

 واظمٓمٜمر ايمث٣ميم٧م هق وصمقد ايمٛمٖمقذ إصمٛمٌل: همٗمد ىم٣من ايمٌماع ايمًٝم٣مد ضمقل ايمزفم٣مَم٥م ؾمديداً 

ى ذيمؽ إلم وومد أدّ ، وايم٣ًمؽم٣مٞمّٝم٥م دم ايمٔمراق ،زمكم اإلَمػماؿمقريتكم ايمٗمديٚمتكم: ايمٌٝمزٞمْمّٝم٥م دم ايمُم٣مم
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َمثؾ إَم٣مرة اظمٛم٣مذرة دم احلغمة ومرب ، يم٘مؾ َمـ ه٣مسمكم اإلَمػماؿمقريتكم، وصمقد إَم٣مرات فمرزمٝم٥م َمت٣ممخ٥م

وومد ، أفمدائٜمؿ ايمتل ىم٣مٞم٦م فمقٞم٣ًم يمٙمروم فمعم ،وإَم٣مرة ايمٕم٣ًمؽمٛم٥م دم ايمُم٣مم، اظمقايمٝم٥م يمٙمٖمرس، ايم٘مقهم٥م

زمثٗم٣مهم٥م ضمرزمٝم٥م ؽمٝم٣مؽمٝم٥م  -وطمِمقص٣ًم دم احلغمة وايمُم٣مم -اؽمتْم٣مع ذيمؽ ايمٛمزاع أن يزّود ايمٔمرب

 .أىمًٌتٜمؿ جت٣مرب ىمثغمة

وٞمٔمٛمل هب٣م جمٚمقفم٥م اظمٔم٣مرف ايمتل اىمتًٌقه٣م ٞمتٝمج٥م ؿمٌٝمٔمتٜمؿ  ،وإذا اؿّمٙمٔمٛم٣م فمعم ضمٝم٣مهتؿ ايمٔمٗمٙمٝم٥م

وف اظمٔم٣مؾمٝم٥م ايمتل ىم٣مٞم٦م حتٝمط هبؿ وايمٓمر، واٞمتٗم٣مهلؿ َمـ َم٘م٣من إلم آطمر ،اجلٕمراهمٝم٥م وؿمرق ضمٝم٣مهتؿ

، ع يمٗم٤م َمٙمقك ايمٝمٚمـ( واظمٛم٣مذرة دم احلغمةٌّ يمٗم٣ٌمئؾ ايمٔمرزمٝم٥م ىم٣ميمت٣ٌمزمٔم٥م )مجع سمُ وصمدٞم٣م أّن زمٔمض ا

يديّمٛم٣م فمعم ذيمؽ َم٣م وصٙمقا إيمٝمف َمـ ، وايمٕم٣ًمؽمٛم٥م دم ايمُم٣مم ىم٣مٞمقا فمعم ضمّظ َمـ اظمٔمرهم٥م وايمثٗم٣مهم٥م

 .اظمدن وسمٛمٓمٝمؿ اجلٝمقشوختْمٝمط ، وضمٖمر اظمج٣مري اظم٣مئٝم٥م، َمٜم٣مرة دم زمٛم٣مء ايمًدود

 ،وضمرىم٥م ايمّٛمجقم، وؽمٗمقط اظمْمر، همٗمد ىم٣من هلؿ إظم٣مم زمٚمٜم٤ِم ايمري٣مح ،وأزمرز َمٔم٣مرهمٜمؿ إٞمقاءُ 

 .وذيمؽ ٞم٣مزمع فمـ واومع ضمٝم٣مهتؿ ايمٌدوي٥م

ايمتل فمرهمٜم٣م ايمٔمرب  ،وٓ ٞمٛمًك اظمٔم٣مرف إطمرى، ويمٔمرب ايمًقاضمؾ َمٔمرهم٥م زم٣مظمالضم٥م ايمٌحري٥م

ىمٔمٙمؿ ايمْم٤م ايمذي اومتٌم فمعم ايمْمرق ايمٌدوي٥م  ،رة هلؿزمْمريؼ ايمتجرزم٥م وآسمِم٣مل زم٣مَٕمؿ اظمج٣مو

 .زم٣ميمٛم٣مر لِ وايم٘م، واؽمتٔمامل ايمٔمٗم٣مومغم ايمٛم٣ٌمسمٝم٥م اظمتقاهمرة يمدهيؿ، ايمًٌٝمْم٥م

وَمـ ، ـ ىمٙمدة ؿمٌٝم٤م ايمٔمرب دم اجل٣مهٙمٝم٥م ومد سمٔمٙمؿ ايمْم٤مر دم زمالد ايمٖمرسزموُيرى أن احل٣مرث 

 ،ايمٌْمٛم٥م زمٝم٦ُم ايمداء" وفمٛمف سُمروى احل٘مٚم٥م اظمُمٜمقرة:، أؿم٣ٌمء ايمٔمرب اظمُمٜمقريـ ازمـ ضمذيؿ

 ."واحلٚمٝم٥م رأُس ايمدواء

ووصػ يمٌٔمض  ،ودم ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م أؽمامٌء يم٘مثغم َمـ ايمٔمٙمؾ وإَمراض وإدوي٥م ايمٛم٣ٌمسمّٝم٥م

. سمدل وٓ ري٤م فمعم َمدى َمٔمرهم٥م ايمٔمرب زم٣ميمْم٤م وفمٙمؿ احلٝم٣مة، إفمّم٣مء دم اإلٞم٣ًمن واحلٝمقان

٥م وايمٔمراهم٥م زمٛمتٝمج٥م زمٌمهؿ ايمث٣موم٤م ٞمومتّٝمز ايمٔمرب زم٣ميمت٣مريخ وإطم٣ٌمر وإٞم٣ًمب إلم صم٣مٞم٤م ايم٘مٜم٣م

 .وزمِمغمهتؿ اظمتٖمّتح٥م

وفم٣ٌمدة إصٛم٣مم  ،همٗمد داٞم٦م أىمثريتٜمؿ زم٣ميمقشمٛمٝم٥م، وٞمتٛم٣مول أطمغمًا احلٝم٣مة ايمديٛمٝم٥م فمٛمد ايمٔمرب

وزمٟمنر هذه إصٛم٣مم إٞمام وصمدت يمتٗمِرهبؿ إلم ، ايم٘مثغم َمٛمٜمؿ زمقصمقد إيمف واضمد َمع افمتٗم٣مد، وإوشم٣من

 .اهلل ُزيمٖمك
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هلكم: أضمدمه٣م يمٙمٛم قر وهق َمِمدر ١موزمٔمّمٜمؿ وم٣مل زم، ايمُمٚمس وايمٗمٚمروىم٣من همٝمٜمؿ َمـ فمٌد 

 .وَمٛمٜمؿ َمـ فم٣مش ٓ ئمرف إهل٣ًم وٓ ديٛم٣مً ، وأطمر يمٙمٓمالم وهق َمِمدر ايممم، اخلغم

هم٣مٞمتممت إولم دم  ،فمعم أن ايمٔمرب ومد سمٔمّرهمقا ايمدي٣مٞمتكم ايمًامويتكم: ايمٝمٜمقدي٥م وايمٛمٌماٞمٝم٥م

 .وزمكم أهؾ احلغمةوايمث٣مٞمٝم٥م دم رزمٝمٔم٥م ونم٣ًمن ، ايمٝمٚمـ ودم يثرب

يمذيمؽ ىم٣مٞم٦م ايمرواي٥م ايمُمٖمٜمٝم٥م هل اظمِمدر اظمٔمكم ، هم٘م٣من ؾمٟمهن٣م وئٝماًل فمٛمد ايمٔمرب ،أَم٣م ايم٘مت٣مزم٥م

ويـ وايم٘مت٣مزم٥م ايمذي دضمتك زمٔمد اإلؽمالم: وإلم زَمـ ايمت ،حلٖمظ ايمؼماث ايمٖم٘مري وايمٔمٗمقم يمٙمٔمرب

يم٘مـ ، ٔم٣ٌمّد وأوائؾ ايمٔمٌم ايم ،زمدأ يتْمّقر زمنفم٥م ضمتك ؾم٣مفم٦م ايم٘مت٣مزم٥م دم أواطمر ايمٔمٌم إَمقي

وايمٗمٙمؿ  ،همٗمد وردت إؾم٣مرات ىمثغمة دم ايمُمٔمر سمُمغم إلم ايم٘مت٣مزم٥م وايم٘مت٣مب، هذا احل٘مؿ يمٝمس َمْمٙمٗم٣مً 

حػ  .ونمغم ذيمؽ َمـ وؽم٣مئؾ ايم٘مت٣مزم٥م اظمٔمروهم٥م ،وايمدواة ،وايمِم 
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 اٌجبة اٌضبٌش
 األٔغبة ًاٌؼظجْخ اٌمجٍْخ

 ٌذٍ اجلبىٍْني
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 اٌجبة اٌضبٌش
 اٌفظً األًي

 ْخ اٌمجٍْخاألٔغبة ًاٌؼظج
 ــ 1ــ 

 ِفيٌَ األٔغبة ػنذ اٌؼشة

فم٣مؾم٦م أَمتٛم٣م ايمٔمرزمٝم٥م دم صمزيرهت٣م ايمٔمرزمٝم٥م دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم فمعم ؾم٘مؾ وم٣ٌمئؾ ٓ سمٛمٓمٚمٜم٣م وضمدة 

واظمجتٚمع  ،ؽمٝم٣مؽمٝم٥م دهمٔم٦م هذه ايمٗم٣ٌمئؾ أزمٛم٣مءه٣م إلم فمِمٌٝم٥م ومٌٙمٝم٥م ذات أشمر همٔم٣مل دم ايمًٝم٣مؽم٥م ايمٗمٌٙمٝم٥م

ايمتل أؽمٜمٚم٦م دم اطمتالل زمٛم٣مء اظمجتٚمع وسمٗمْمٝمع  ،٣متصمٙم٤م ايمٖمتـ وآوْمرازم وأدزم٣مً  ايمٗمٌقم هم٘مراً 

 .رٟموَمُم٣مفمر ايم٘مره زمكم ايمٗم٣ٌمئؾ وسمٟمصمٝم٨م ذفم٥م ايمث ،ايمتل سمرزمط زمٝمٛمف وزرع ايمٖمتـ واحلزازات ٨مايمقؾم٣مئ

ٕن إدب اٞمٔم٘م٣مس يمٙمحٝم٣مة  8وَمـ ايمٌدهيل أن سم٠مشمر هذه ايمٛمزفم٥م ايمٗمٌٙمٝم٥م فمعم ايمُمٔمر وايمُمٔمراء

مم٣م  8هؿ وفمِمٌٝمتٜمؿ يمٔمُم٣مئرهؿد اسمًؿ ايمُمٔمراء زمٕمٙمقِ ووم ،ايمًٝم٣مؽمٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م وايمٖم٘مري٥م يمألَم٥م

وإٞمؽ ٓ سم٘م٣مد جتد أَم٥م َمـ إَمؿ سمٔمٛمك زمٟمٞم٣ًمهب٣م َمثؾ  ،صمٔمؾ آشم٣مر هذه ايمٛمزفم٥م سمًٝمْمر فمعم ؾمٔمرهؿ

ويمذيمؽ ٞمجد ايمٔمرب ئمٛمقن هبذا  ،زمؾ جت٣موزت ذيمؽ إلم أٞم٣ًمب اخلٝمؾ وؽمالٓهت٣م ،أَمتٛم٣م ايمٔمرزمٝم٥م

 .ايمٛم٤ًم َمٛمذ اٞمحدارهؿ َمـ صٙم٤م آزم٣مئٜمؿ

ىمت٣مب مجٜمرة إٞم٣ًمب هلُم٣مم زمـ حمٚمد زمـ ايم٣ًمئ٤م ايم٘مٙمٌل َمـ أهؿ اظمِم٣مدر ايمتل  وئمد  

 ،اٞمحدروا َمـ ؽماليم٥م ؽم٣مم زمـ ٞمقح وومد فمرف فمـ ايمٔمرب أهنؿ مجٝمٔم٣مً  ،افمتٚمد فمٙمٝمٜم٣م ايم٣ٌمضمثقن

 يمٛم٣م أن مجٝمع وم٣ٌمئؾ ايمٔمرب وومد سمٌكمر  ،َمًتٔمرزم٥م -َمتٔمرزم٥م -ٝم٧م اٞمٗمًؿ ه٠مٓء ايمٔمرب إلم فم٣مرزم٥مضم

وسمٔمتٚمد إٞم٣ًمب ايمٔمرزمٝم٥م فمعم  ،وفمدٞم٣من أو فمرب ايمُمامل ،اجلٛمقب أو فمرب سمرصمع إلم ومحْم٣من

ضمٝم٧م سمٛمحدر ىمؾ ومٌٝمٙم٥م َمـ أب واضمد فمعم أن ايمٗمٌٝمٙم٥م هل مج٣مفم٥م سمٛمتٚمل إلم أب  ،رازمْم٥م إزمقة

ومٝمس( وهل أؽمامء  -اخلزرج -إوس -ىمٙمٝم٤م –متٝمؿ ) وسمٟمطمذ اؽمٚمٜم٣م َمـ هذا إب ،واضمد

وومد سمٛم٤ًم ايمٗمٌٝمٙم٥م يمٙمح٣موٛم٥م  (،طمٛمدف -زمجٝمٙم٥مىمـ)سمًٚمك ايمٗمٌٝمٙم٥م زم٣مؽمؿ إم وومد  ،رصم٣مل

وَمع أن  ،وومد اٞمتممت هذه ايمٗم٣ٌمئؾ زمٖمٔمؾ اهلجرة دم ؾمامل اجلزيرة وصمٛمقهب٣م (فم٘مؾ -زم٣مهٙم٥م)
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زم٣ميمرنمؿ َمـ  ،إٓ أن َمٔمٓمٚمٜم٣م زمٗمل فمعم َم٣م هق فمٙمٝمف ،قا زمٌٔمض إٞم٣ًمب ايمٔمرزمٝم٥م٘مايم٣ٌمضمثكم ؾم٘مّ 

ٙمؿ ىم٣من يٗمقل إذا زمٙمغ ٞمًٌف ام ٞمٗمٙمقه فمـ ازمـ فم٣ٌمس أن ايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمؽمتٛمدوا همٝمأهنؿ ا

وَمٜمام ي٘مـ هم١من ايمٗم٣ٌمئؾ ايمٔمرزمٝم٥م ىم٣مٞم٦م هتتؿ  ،"وَمـ هٛم٣م ىمذب ايمٛم٣ًمزمقن": إلم فمدٞم٣من أو أدد

 ،فمٛمد إَمؿ مجٝمٔمٜم٣م ىم٣من وم٣مٞمقن ايمٛمزاع ايمدَمقي كرزمٗمٕن صالت ايم 8زمرازمْم٥م ايمدم ٓ زمرازمْم٥م إزمقة

زمقصمقد  -ايمٔمرب ايمٗمديٚم٥مايمزواج دم زمالد  -٧م دم ىمت٣مزمف )رازمْم٥م ايمٗمرزمك(ٝموئمتٗمد اظمًتممق ؽمٚم

ذيمؽ أن  8وايمتل سمًتٚمد ضمٝم٣مهت٣م َمـ ضمٝمقان أو ٞم٣ٌمت أو رء آطمر ،ايمْمقؿمٚمٝم٥م فمٛمد وم٣ٌمئؾ ايمٔمرب

٧م أن هٛم٣مك ٝموافمتٗمد ؽمٚم ،ضمٝمقان ايمْمقؿمؿ َمٗمدس ئمْمل ايمٗمٌٝمٙم٥م اؽمٚمٜم٣م ايمذي يِمٌح َمٗمدؽم٣مً 

 ؿمقؿمؿ ٕن ايمزواج حمرم زمكم أهمراد اجلامفم٥م اظمٛمتٚمٝم٥م إلم 8صٙم٥م زمكم ايمْمقؿمٚمٝم٥م وايمزواج اخل٣مرصمل

وومد ؽمٚمٝم٦م  ،مم٣م جئمؾ رصم٣مل ايمٗمٌٝمٙم٥م يٙمج٠مون إلم اطمتْم٣مف زوصم٣مهتؿ َمـ ومٌٝمٙم٥م أطمرى 8واضمد

أؽمد( وومد ٞمجؿ فمـ ذيمؽ  -ىمٙم٤م -و٣ٌمب -ر)أٞمام ىمثغم َمـ ايمٗم٣ٌمئؾ ايمٔمرزمٝم٥م زم٣مؽمؿ احلٝمقاٞم٣مت

 .زواج اظمُم٣مرىم٥م وايمزواج اظم٠موم٦م

 ًّ دٞم٣من َمـ ٞمًؾ هنؿ صمٔمٙمقا فم١مهم ،٣مزمقن يٗمًٚمقن ايمٔمرب إلم فمدٞم٣من وومحْم٣منوإذا ىم٣من ايمٛم

إؽمامفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ فمٙمٝمف ايمًالم زمٝمٛمام اطمتٙمٖمقا دم ٞم٤ًم ومحْم٣من ايمذي أؿمٙمؼ فمعم أزمٛم٣مئف ايمٔمرب 

 .ٕهنؿ ؽم٘مٛمقا دي٣مر ايمٔمرب ايمٔم٣مرزم٥م 8اظمتٔمرزم٥م

همٗمد أطمذوا ايمٙمٕم٥م  ،طمٙمِم٣مً  ٕهنؿ يمٝمًقا فمرزم٣مً  8همٝمام فمرف أزمٛم٣مء إؽمامفمٝمؾ زم٣ميمٔمرب اظمًتٔمرزم٥م

همٛمز  ،زمكم ـمٜمراٞمٝمٜمؿ وؾم٤مر  ،ومٌٝمٙم٥م صمرهؿ ؾ أصٜمر إلمن إؽمامفمٝمإإذ  8ايمٔمرزمٝم٥م فمـ ومٌٝمٙم٥م صمرهؿ

فمدٞم٣مٞمٝم٥م( وومد ووع  -َمٔمدي٥موه٘مذا اٞمٗمًٚم٦م ايمٗم٣ٌمئؾ ايمٔمرزمٝم٥م إلم ) ،يمٕم٥م أزمٝمف وسمٔمٙمؿ يمٕمتٜمؿ

 :ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م ر  اهلل فمٛمف )ومحْم٣من زم١مزاء َمٔمد( دم إضمدى ومِم٣مئده وم٣مئالً 

 زمٟمههــــ٣م  ئٙم٦م فمٛمــــف َمٔمــــد  همٙمــــق ؽُمــــ

 

ــــرهؿ  ــــ٥م صم ــــ٣مومل زمٗمٝم ــــ٣من أو زم  وومحْم

 َم٣م ىم٣من ضم٣ًمن يٗمقل: اً وىمثغم 

  يمٛمـــــ٣م دم ىمـــــؾ يـــــقم َمــــــ َمٔمـــــدي 

 

ـــــــ٣مل أو هجـــــــ٣مء   ؽمـــــــ٣ٌمب أو ومت

َمي  –ٞمزار  –فمؽ  –وسمٔمداد أزمٛم٣مء فمدٞم٣من )َمٔمد ، وومد همِمؾ ايمٛم٣ًمزمقن دم إٞم٣ًمب ايمٔمدٞم٣مٞمٝم٥م 

 –إزد –ىمٜمالن –محغموسمٔمداد أزمٛم٣مئٜم٣م همٜمل: ) ،إٞم٣ًمب ايمٗمحْم٣مٞمٝم٥م رزمٝمٔم٥م( وأَم٣م سمٔمداد –

 .(ةىمٛمد –صمذام  –خلؿ  – ٥مفم٣مَمٙم – ُؿمٝم –َمذضم٨م  –ومثٔمؿ  –جٝمٙم٥مزم
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 اٌجبة اٌضبٌش
 اٌفظً اٌضبِٔ

 األٔغبة ًاٌؼظجْخ اٌمجٍْخ
-2- 

 ِظبىش اٌؼظجْخ اٌمجٍْخ

 ،فمرهم٦م ايمٔمِمٌٝم٥م ايمٗمٌٙمٝم٥م زمدفمقة ايمرصمؾ إلم ٞمٌمسمف فمعم َمـ ئم٣مدهيؿ ـم٣مظمكم أو َمٓمٙمقَمكم

إٞمام سم٘مقن يمٙمٗمٌٝمٙم٥م و ،وايمٔمِمٌٝم٥م ايمٗمٌٙمٝم٥م ٓ سم٘مقن إٓ يمٗمرازم٥م ايمرصمؾ وذوي رمحف إومرزمكم وضمدهؿ

وهذه ايمٔمِمٌٝم٥م ايمٗمٌٙمٝم٥م هل  ،إذ يُمٔمر ىمؾ رصمؾ دم ايمٗمٌٝمٙم٥م أٞمف َم٠ًمول فمـ مجٝمع أهمراده٣م 8زمٟمهه٣م

 ،اإلٞم٣ًمينو ،ايمديٛمل همٜمل سمٛم٣مدم ايمُمٔمقر ،أطمْمر ايمٓمقاهر آصمتامفمٝم٥م ايمتل فمرهمتٜم٣م ايمٌممي٥م

ء ايمٗمٌٝمٙم٥م قم فمعم أزمٛم٣ممُت  ،وفمعم حلٚم٥م ايمٛم٤ًم ،وهل َمٌٛمٝم٥م فمعم وضمدة ايمدم ،وايمُمٔمقر ايمٗمقَمل

وسم٘مٙمٖمٜمؿ سمٌٔم٣مت ٓ يٚم٘مـ هلؿ ايمتٛمِمؾ َمٛمٜم٣م يٛمٌمون أي رصمؾ يٛمتٚمل إلم  ،واصم٣ٌمت َمُمؼمىم٥م

 :هذه ايمٗمٌٝمٙم٥م

 يمقن أطمــــ٣مهؿ ضمــــكم يٛمــــدهبؿٟمٓ يًــــ

 

ـــ٣م  ـــ٣مل زمره٣مٞم ـــ٣م وم ـــعم َم ـــ٣مت فم  دم ايمٛم٣مئٌ

وضمتك يمق اصْمدَم٦م  ،٦م احل٘مٚم٥م فمعم ذيمؽ ضمكم وم٣ميم٦م: دم اجلزيرة سمُمؼمك ايمٔمُمغمةوومد ديمر  

همٗمد ؿمٙمؼ ضم٣ًمن زمـ  ،ٔم٣مؿمٖم٥م ايمزوصمٝم٥م سم٘مقن ايمٕمٙم٥ٌم هلذه ايمٔمِمٌٝم٥م ٓ يمٙمزوصم٥مايمٔمِمٌٝم٥م ايمٗمٌٙمٝم٥م زم٣ميم

وفمعم ايمرنمؿ  ،شم٣مزم٦م إٞمِم٣مري ر  اهلل فمٛمف زوصمتف فمٚمرة إوؽمٝم٥م ضمكم همخرت فمٙمٝمف زمٗمقَمٜم٣م

إٓ أن ذيمؽ يذوب  ،فمعم َمٛمٖمٔمتف اخل٣مص٥م وهمرديتف اظمٚمٝمزة َمـ سمٟمىمٝمد ايم٣ٌمضمثكم فمعم سمرىمٝمز ايمٌدويِ 

 .دم طمّمؿ ايمٔمِمٌٝم٥م ايمٗمٌٙمٝم٥م

ودم  ،وسمٔم٣موهنؿ فمعم سمٝم٣مر َمِمٙمحتٜم٣م ،وإن َمٓم٣مهر ايمٔمِمٌٝم٥م ايمٗمٌٙمٝم٥م دم مت٣مؽمؽ أزمٛم٣مئٜم٣م ايمقشمٝمؼ

 .٥مذيمؽ يٗمقل دريد زمـ ايمِمٚمر 

ـــ٥م  ــــ نمزي ـــ٣م إٓ َم ـــ٣م أٞم ـــقتإوَم  ن نم

 

ــــ٦م و  ــــ٥م أرؾمــــدإنمقي  ن سمرؾمــــد نمزي
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 :فمٚمف وم٣مئالً زمٛمل فمـ ايمّمٕم٣مئـ ايمتل سمٗمقم زمٝمٛمف وزمكم  ي همٝمْمقي ىمُمح٣مً أَم٣م اظمٗمٛمع ايم٘مٛمد

 وهمـــرت حلـــقَمٜمؿن أىمٙمـــقا حلٚمـــل ١مهمـــ

 

 هلـــؿ جمـــدا ن هـــدَمقا جمـــدي زمٛمٝمـــ٦ُم إو 

وضمرص ايمٗمٌٝمٙم٥م فمعم  ،وىمذيمؽ سمتجعم َمٓم٣مهر هذه ايمٔمِمٌٝم٥م دم ؿم٣مفم٥م أهمراد ايمٗمٌٝمٙم٥م يمًٝمدهؿ 

 .وىمراهٝمتٜم٣م اخلّمقع يمٗمٌٝمٙم٥م أطمرى ،ٞمًٌٜم٣م وآفمتزاز زمف وزم٣مؽمتٗمالهل٣م

ُمقء أطمْمر وٞم ،وايمٕم٣مرات اظمتِمٙم٥م زمكم ايمٗم٣ٌمئؾ ،وَمـ َمٓم٣مهر هذه ايمٔمِمٌٝم٥م ايمقوم٣مئع ايمداَمٝم٥م

 .ـم٣مهرة فمعم وصمف إرض وهل ـم٣مهرة )ايمثٟمر(

 ٥م:ٚمر ِميٗمقل ايمُم٣مفمر دريد زمـ ايم

 ٕمـــــ٣مر فمٙمٝمٛمـــــ٣م واسمـــــريـ همٝمُمـــــتٖمل يُ 

 

 ٛمــــ٣م أو ٞمٕمــــغم فمــــعم وسمــــرٌن أصمإزمٛمــــ٣م  

 ،وٓ سمرى دم نمغمه٣م ؽمقى أفمداء يريدون ايمًٝمْمرة فمٙمٝمٜم٣م ،هم٣ميمٔمِمٌٝم٥م ايمٗمٌٙمٝم٥م وٝمٗم٥م احلدود 

 ٞمُمقب احلروب ضمتك زمكم زمْمقن ايمٗمٌٝمٙم٥م وهذا َم٣م يٖمن ،وؽمٌل ٞم٣ًمئٜم٣م ،وهن٤م ممتٙم٘م٣مهت٣م

 .وٞمُمقء حت٣ميمٖم٣مت ومٌٙمٝم٥م َمع مج٣مفم٣مت أطمرى نمري٥ٌم فمٛمٜم٣م ،ايمقاضمدة

 وأزمرز ـمقاهر ايمٔمِمٌٝم٥م ايمٗمٌٙمٝم٥م:

 .ضمرص ايمٗمٌٝمٙم٥م فمعم ؽمٝم٣مدهت٣م وىمراَمتٜم٣م -5

 .إضمالف ايمٗمٌٙمٝم٥م -0

 .إي٣مم اجل٣مهٙمٝم٥م -1

 .اظمٛم٣مضمرات ايمٗمٌٙمٝم٥م -2
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 اٌجبة اٌضبٌش
 اٌفظً اٌضبٌش

 شةػظجْخ اٌؼ
 (ادلؼـَ ًاٌشٌّي)

إذ هل سمًتقرم فمعم فمٗمقهلؿ وَمُم٣مفمرهؿ  ٥8م فمٛمد ايمٔمربٜمٚمايمٔمِمٌٝم٥م ايمٗمٌٙمٝم٥م َمـ اظمٓم٣مهر اظم سمٔمد  

وايمٔمِمٌٝم٥م فمٛمد  ،ٕهن٣م ايمداهمع يمتٌمهم٣مهتؿ دم اجل٣مهٙمٝم٥م 8 َمٔمٓمؿ ضمٝم٣مهتؿوزم٣ميمت٣مرم سمًغِم  ،وفمقاؿمٖمٜمؿ

 :ايمٔمرب ٞمقفم٣من

ِمدر ايمؼمازمط ايمقشمٝمؼ زمكم أهمراد وَم، أؽم٣مس ايمٗمرازم٥م دم ايمٌٝم٦م ايمقاضمد لوه :ػظجْخ اٌذَ -1

زم٣مؽمتثٛم٣مء إرض ايمث٣مزمت٥م ، سمٛمْمٌؼ فمٙمٝمٜم٣م َمٗمقَم٣مت ايمدويم٥م، وايمٗمٌٝمٙم٥م دم ايم٣ٌمدي٥م دويم٥م صٕمغمة، ايمٗمٌٝمٙم٥م

زم٤ًٌم سمٛمٗمٙمٜمؿ  8همٚمـ اظمٔمروف أن أهؾ ايمقزمر مل سم٘مـ هلؿ أوؿم٣من شم٣مزمت٥م. ايمتل حتدد َمٛمْمٗم٥م ٞمٖمقذه٣م

ة دم ايمِمحراء ضم٣مهمزًا هلذه ايمٗم٣ٌمئؾ وىم٣من وٝمؼ أؽم٣ٌمب احلٝم٣م، ايمدائؿ وراء َمِمدر اظم٣مء وايمٔمُم٤م

ىمام ىم٣من ؽم٣ًٌٌم دم افمتزازهؿ زم٣ميمٔمِمٌٝم٥م ايمتل أَمٙمتٜم٣م ايمٓمروف ايمِمٔم٥ٌم ، اظمتٌدي٥م فمعم ايمتٛمٗمؾ وايمتحرك

، وايمتٕمٙم٤م فمعم نمغمه٣م، وزمٖمّمؾ ايمٔمِمٌٝم٥م أَم٘مـ هلذه ايمٗم٣ٌمئؾ أن سمداهمع فمـ ىمٝم٣مهن٣م. اظمحٝمْم٥م هبؿ

وايمٌماع ، ٣مئؾ اظمتٌدي٥م سافم٣ًم دائامً ويمذيمؽ ىم٣مٞم٦م ضمٝم٣مة ايمٗمٌ، يمتّمٚمـ يمٛمٖمًٜم٣م َمقردًا حلٝم٣مهت٣م

وايمدهم٣مع يٗمقَمقن زمف يمٙمحٖم٣مظ ، هم٣مهلجقم يتؿ زمٗمِمد احلِمقل فمعم َمزيد َمـ ايمرزق، هجقم ودهم٣مع

وايمدهم٣مع واهلجقم يتْمٙم٣ٌمن ايمت٘متؾ وايمدطمقل دم أضمالف َمع ايمٗم٣ٌمئؾ  8فمعم وصمقد ايمٗمٌٝمٙم٥م

همٚمـ ىم٣من ، "صم٣مٞم٤م ايمٗمقة  احلؼ دم "وومقاَمف ، فمتػم وم٣مٞمقن ايمٗمٌٝمٙم٥م وم٣مٞمقن ايمٕم٣مباوهلذا . إطمرى

 .وىم٣من احلؼ دم صم٣مٞمٌف ،ؽمٝمٖمف أَم٢م وأومقى ىم٣مٞم٦م يمف ايم٘مٙمٚم٥م وايمٕمٙم٥ٌم

إلم أب زمٔمٝمد أو صمد َمُمؼمك َمـ ٞمًٙمف سم٘مقٞم٦م ايمٗمٌٝمٙم٥م آٞمتامء وهل  :ػظجْخ االٔزّبء -2

وجتٔمٙمٜمؿ يداهمٔمقن  ،وهل فمِمٌٝم٥م جتٚمع أهمراد ايمٗمٌٝمٙم٥م َمٜمام زمٔمد زمٝمٛمٜمؿ ايمدم، أو ايمٗم٣ٌمئؾ اظمٛمتٚمٝم٥م إيمٝمف

وسمٔمتػم ايمٗمٌٝمٙم٥م ايمقضمدة ايمًٝم٣مؽمٝم٥م فمٛمد ايمٔمرب دم  ،ويمق مل يرسمٌْمقا زمدَم٣مئٜمؿ ،أهمراد ايمٗمٌٝمٙم٥مفمـ 

جتٚمٔمٜمؿ  ،ذيمؽ ٕن ايمٗمٌٝمٙم٥م هل مج٣مفم٥م َمـ ايمٛم٣مس يٛمتٚمقن إلم أصؾ واضمد َمُمؼمك 8اجل٣مهٙمٝم٥م
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ورازمْم٥م ايمٔمِمٌٝم٥م هل ؾمٔمقر ايمتامؽمؽ ، وسمرزمْمٜمؿ رازمْم٥م ايمٔمِمٌٝم٥م يمألهؾ وايمٔمُمغمة ،وضمدة اجلامفم٥م

فمعم هذا ايمٛمحق َمِمدر ايمٗمقة ايمًٝم٣مؽمٝم٥م  لوه، ٞمدَم٣مج زمكم َمـ سمرزمْمٜمؿ رازمْم٥م ايمدموايمتّم٣مَمـ وآ

ـم٣مظمكم  ،ٕن ايمٔمِمٌٝم٥م سمدفمق إلم ٞمٌمة ايمٖمرد ٕهمراد ومٌٝمٙمتف 8وايمدهم٣مفمٝم٥م ايمتل سمرزمط زمكم أهمراد ايمٗمٌٝمٙم٥م

 ،ىميورة اصمتامفمٝم٥م وومد ٞمُمٟم ايمٛمٓم٣مم ايمٗمٌقم ،وسمٗمقم ايمٔمِمٌٝم٥م فمعم ايمٛم٤ًم، ىم٣مٞمقا أم َمٓمٙمقَمكم

ومل يٗمـتـٌم  ...وإَمـ ك يتٛمٗمؾ أزمٛم٣مؤه دم مج٣مفم٣مت وفمُم٣مئر سمقهمر ٕهمراده٣م احلامي٥مضمت ،وضمٝمقي٥م

 .وسمٛم٣مشمره٣م دم ايمِمحراء اظمؼماَمٝم٥م احلقاض فمعم ومٙمتٜم٣م زمؾ سمٔمداه٣م إلم ،وصمـقدهـ٣م فمـٙمـك ايمـٌـ٣مدي٥م

ضمٝم٧م إن هذه ايمٗم٣ٌمئؾ مل سمٖمٗمد  8ايم٣ٌمدي٥م واحل٣مضة ويمٗمد ىم٣مٞم٦م هٝمٚمٛم٥م ايمٗمٌٝمٙم٥م هل إؽم٣مس دم

وؽمٝم٣مدهت٣م وؾم٠موهن٣م ، َمٛم٣مزهل٣م اخل٣مص٥م وَمٔم٣مومٙمٜم٣م ايمِمٕمغمة٣م همٗمد ـمؾ يم٘مؾ َمٛمٜم ،ٗمٌٙمٝم٥مصقرهت٣م ايم

ضمتك أٞمف ومد سم٠مدي  ،رازمْم٥م ايمٗمٌٝمٙم٥م ىم٣مٞم٦م أومقى َمـ رازمْم٥م اظمديٛم٥م وَمرد ذيمؽ إلم أن، اخل٣مص٥م

ايمتل ىم٣مٞم٦م أَمرًا َمـٗمـدؽمـ٣ًم  ،إلم اٞمٗم٣ًمم اظمديٛم٥م فمعم وضمدة ايمٗمٌٝمٙم٥م ايمث٣مرات زمكم ومٌٝمٙم٥م وومٌٝمٙم٥م

وفمالوم٥م إهمراد  ...ؿم٣مئـٖمـ٥م َمـ ايمتٗم٣ميمٝمد حيدد فمالوم٥م إهمراد َمع زمٔمّمٜمؿ فمٙمـٝمـف سمـرسمـ٤م

 ٕن ايمٗمٌٝمٙم٥م هل ايمـقضمـدة آصمـتـٚمـ٣مفمـٝم٥م ايمتل فمرهمٜم٣م اظمجتٚمع اجل٣مهقم دم ايم٣ٌمدي٥م8 زمٗم٣ٌمئٙمٜمؿ

َمتج٣مٞم٥ًم ٓ سم٣ٌميـ ، وىم٣من أهمراد ايمٗمٌٝمٙم٥م ي٠ميمٖمقن أهة واضمدة وم٣مئٚم٥م زمذاهت٣م ٓ اطمتالط همٝمٜم٣م، واظمدن

وومـد آَمـٛمـ٦م  ،فمٙمٝمٜم٣م اظمح٣مهمٓم٥م ئمٚمؾ اجلٚمٝمع دم ؽمٌٝمؾ هدف واضمد وهق ...زمكم أهمراده٣م

، سمرسم٤م فمٙمٝمف ؿم٣مئٖم٥م َمـ ايمتٗم٣ميمٝمد آصمتامفمٝم٥م، وصمٔمٙم٦م ذيمؽ أَمرًا َمٗمدؽم٣مً  ،ايمٗمـٌـٝمٙم٥م زمقضمدسمـٜم٣م

ايمتل سمٗميض أن ُيٛمٌم ، ايمتٗم٣ميمٝمد هق ايمٔمِمٌٝم٥م وأؽم٣مس هذه ،حتـدد واصمـ٣ٌمت إهمراد وضمٗمقومٜمؿ

رصمٔمٛم٣م إلم ايمُمٔمر اجل٣مهقم يمقصمدٞم٣م ايم٘مثغم َمٛمف  ويمق ،َمٓمٙمقَم٣مً  ـم٣مظم٣ًم أوايمٖمرد َمـ ومٌؾ أهمراد ومٌٝمٙمتف 

ٕن ايمتٔمِم٤م  8أو زمِمغمة ،وٓ هدى ،فمٗمؾ َمًتٛمغم دون آضمت٘م٣مم إلم يِمقر يمٛم٣م هذه ايمٔمِمٌٝم٥م

 .افمت٣ٌمر يمٗمٌٝمٙمتف يٖمقق ىمؾ

 :٥ميٗمقل دريد زمـ ايمِمٚمر 

ــــٙمقى ــــرج ايم ــــري زمٚمـٛمـٔم ـــرهتؿ أَم  أَم

 

ــؿ  ــد إٓ همٙم ــتٌٝمٛمقا ايمرؾم ــد يً  وــحك ايمٕم

 وَمــ٣م أٞمــــ٣م إٓ َمـــ نمــــزي٥م إن نمـــــقت 

 

 نمزيــــ٥م أرؾمــــد نمـــــقي٦م وإن سمرؾمــــد 
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همٕمٝمف  ،ويمق ىم٣من طمْمٟمً ، زمؾ يـتـٛم٣مزل فمـ رأيف َمـ أصمؾ رأهي٣م، هم٣ميمُم٣مفمر يرى رأي ومٌٝمٙمتف نمـزيـ٥م

وإن ، وأَمٔمـ دم واليمف، هم١من وٙم٦م وؾ َمٔمٜم٣م ،وىمذيمؽ رؾمده َمرسمٌط ىمٙمف زمٔمُمغمسمف ،وواليمف

 .اهتدت اهتدى َمٔمٜم٣م وأَمٔمـ دم هداه

 اظمٔمٛمك ٞمٖمًف زمٗمقيمف: ػم ايمٛم٣مزمٕم٥م ايمذزمٝم٣مين فمـو ئم

ـــقمر  ـــدزم٦م فم ـــقنُ  ضم ـــٌّ  زمْم  ٜمـــ٣مىمٙم   ٥مَ و

 

 َمٓمٙمقَمـــــ٣م ـم٣ميمـٚمــــــ٣ًم همــــــٝمٜمؿ وإنْ  إنْ  

أو ، متزيؼ وضمدهت٣م وٓ ي٘مقن ؽم٣ًٌٌم دم ،همال خيرج فمٙمٝمف ،وفمعم ايمـٖمـرد أن حيـتـرم رأي ومٌٝمٙمتف 

أي  ،ذت ايمٗمٌٝمٙم٥م ضمؼ اخلٙمعاخت ويمذيمؽ، اإلؽم٣مءة إلم ؽمٚمٔمتٜم٣م زمكم ايمٗم٣ٌمئؾ أو حتٚمٝمٙمٜم٣م َم٣م ٓ سمْمٝمؼ

أو سمٔمدد صمرائره  ،زمٔمض أهمراده٣م َمـ ومتؾ ،ايمْمرد يمٌٔمض أهمـرادهــ٣م إذا متردوا فمعم سمٗم٣ميمٝمده٣م

وئمتػم اخلٙمع ، يمألطمالق آٞمذاك٣م أو ؽمقء ؽمٙمقىمف َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م اخلٙمٗمٝم٥م ضم٤ًم َمٖم٣مهٝمٚمٜم ،فمٙمٝمٜم٣م

 ،صمٛم٣مي٥م اظمجٚمقع همجٛم٣مي٥م ىمؾ همرد َمـ أهمراد ايمٗمٌٝمٙم٥م، أؾمد فمٗمقزم٥م سمقصمف يمٙمٖمرد دم اظمجتٚمع ايمٌدوي

ويمف فمٙمٝمٜمؿ أن يْمٝمٔمقه همٝمام يٟمَمرهؿ  ،وهلؿ فمٙمٝمف أن يتحٚمؾ سمٌٔم٣مهت٣م ،ايمٔمُمغمة ئمِمٌقهن٣م زمرأس ؽمٝمد

 وؽمـٔمـ٥م دم ،ايمٗمٌٝمٙم٥م ي٘مقن فم٣مدة ؾمٝمخ٣ًم جمرزم٣ًم هق ؽمٝمده٣م يمف ضمـ٘مـٚمـ٥م وؽمــداد رأي وؾمٝمخ، زمف

، ىؾ إطمرويًتٗمٌؾ وهمقد ايمٗم٣ٌمئ، وهق ايمذي يٗمقده٣م دم ضمروهب٣م ويٗمًؿ نمٛم٣مئٚمٜم٣م ...ايمثروة

صمزاؤه  وإذا زمٕمك ىم٣من ،وؽمٝم٣مدسمف رَمزي٥م، ويـٔمـٗمــد ايمِمـٙمـح واظمحـ٣ميمـٖمـ٣مت ويٗمٝمؿ ايمّمٝم٣مهم٣مت

ؽم٣ًٌٌم دم  مم٣م ىم٣من 8فمٛمدَم٣م زمـٕمـك وؿمـٕمك فمعم أضمالهمف َمـ ومٌٝمٙم٥م زم٘مر همٗمتٙمقه لصمزاء ىمٙمٝم٤م ايمتٕمٙمٌ

 .ٞمُمقب ضمرب ايمًٌقس اظمُمٜمقرة

احل٤ًم وايم٘مرم وايمـٛمـجدة ىم٣ميمُمج٣مفم٥م و، زمد َمـ سمقهمر صٖم٣مت دم ؾمٝمخ ايمٔمُمغمة ووم٣مئده٣موٓ

وَم٣م سمدهمـٔمــف َمـ  ،ومًط َمـ صمرائر ايمٗمٌٝمٙم٥م وٓزمد أن يتحٚمؾ أىمػم ،وضمٖمظ اجلقار وإفم٣مٞم٥م اظمٔمقز

 ،وإلم ذيمؽ يُمغم َمٔم٣موي٥م زمـ َم٣ميمؽ ؽمٝمد زمٛمل ىمالب، ونم٣ميم٣ًٌم يرث ايمُمٝمخ ؽمٝم٣مدسمف فمـ آزم٣مئف، دي٣مت

 :ضمٝم٧م يٗمقل د احل٘مامء(قِ وهق اظمٙمٗم٤م )زمٚمٔم

 إين اَمـــــرؤ َمـــــ فمـــــِم٥ٌم َمُمــــٜمقرة

 

ـــــد  ــــؿ سمٙمٝم ــــد أؾم ــــؿ جم ــــد، هل  ضمُم

ـــــٖمقا  ـــــ٣مهنؿ أيم ــــٝمدًا وأفم ـــــ٣مهؿ ؽم  أزم

 

 رم وأفمــــــــامم هلـــــــؿ وصمــــــــدود 

 ٞمٔمْمـــل ايمٔمُمـــغمة ضمٗمــــٜم٣م وضمٗمٝمٗمٜمـــ٣م 

 

ـــــق  ـــــ٣م وسمً ـــــر ذٞمٌٜم ـــــ٣م، وسمٕمٖم  دهمٝمٜم
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 وإذا حتٚمٙمـــــــٛم٣م ايمٔمـــــــُمغمة شمٗمٙمٜمــــــ٣م

 

ـــــقد  ـــــف، وإذا سمٔم ـــــ٣م زم ـــــقد ومٚمٛم  ٞمٔم

 ،زمٛمـل ؾمٝم٣ٌمن ٝمس ؽمـٝمـدوىم٣من ضمٙمٝمٖم٣ًم يمٌٛمل ؾمٝم٣ٌمن يرشمل زمًْم٣مم زمـ وم ،ويٗمقل فمٌد اهلل زمـ فمٛمٚم٥م 

 :ويذىمر أفمالم ري٣مؽمتف وومٝم٣مدسمف

 يمـــــؽ اظمرزمـــــ٣مع َمٛمٜمـــــ٣م وايمِمــــــٖم٣مي٣م

 

 وايمٛمُمـــــٝمْم٥م وايمٖمّمـــــقل وضم٘مٚمـــــؽ 

وهل َم٣م  ،وايمِمٖم٣مي٣م مجع صـٖمـٝمـ٥م، واظمرزم٣مع هق رزمع ايمٕمٛمٝمٚم٥م ىم٣من ايمرئٝمس يٟمطمذه دم اجل٣مهٙمٝم٥م 

ٗمف ومٌؾ َم٣م أص٣مزمف اجلٝمش دم ؿمري وايمٛمُمٝمْم٥م، يِمْمٖمٝمف ايمرئٝمس يمٛمٖمًف َمـ طمٝم٣مر ايمٕمٛمٝمٚم٥م ىم٣من

وايمٛمقفم٣من  ،ٞمحق اإلداوة وايمً٘مكم ،يٛمٗمًؿ وايمٖمّمقل َم٣م همّمؾ همٙمؿ، ايمـٕمـ٣مرة َمــ همرس أو ٞم٣مومـ٥م

 إطمغمان ومد ؽمٗمْم٣م دم اإلؽمالم

ويمٗمد آَمـٛم٦م ، َمـ ايمٔمِمٌٝم٥م ايمٗمٌٙمٝم٥م فمٛمد اجل٣مهٙمٝمكم َمٜمؿصمزء  زم٣مٕٞم٣ًمب وايمٗمقة وآفمتزاز

وهـؿ ، ومٌٝمٙم٥م أطمرىممت٣مز ٓ سمٖمّمٙمٜمؿ  همٜمؿ صمٛمس -أي وضمدة ايمدم -ايمٗمٌٝمٙم٥م زمقضمدة صمٛمًٜم٣م

وهؿ أصمدر ايمٛم٣مس أن ، أىمرم أَمٜم٣مت آزم٣مؤهؿ أذف آزم٣مء وأَمٜم٣مهتؿ ،يٖمـّمٙمقن ىمؾ ايمٗم٣ٌمئؾ

سمٙمؽ اظمٛم٣مهمرات ايمتل اَمتألت هب٣م أطم٣ٌمر  ويمـٔمـؾ هـذا َمـ٣م يـٖمـن يمٛم٣م، ي٘مقٞمقا طمـغم ايمـٛمـ٣مس

ويمٔمؾ َمٔمٙمٗم٥م فمٚمرو زمـ ، دم ومِم٣مئد ؾمٔمرائف وذيمؽ ايمٖمخر ايمذي سمدوي أصداؤه، ايمٔمٌم اجل٣مهقم

 :ضمٝم٧م يٗمقل وإصمداد، وايمٖمخر زم٣مٔزم٣مء، زم٣ميمٛم٤ًم ىمٙمثقم طمغم َم٣م يٚمثؾ آفمتزاز

ـــــاًل واخلـــــغم ـــــ٦م َمٜمٙمٜم ـــــف ورشم  َمٛم

 

ــــذاطمريٛم  ــــر ايم ــــؿ ذطم ـــــغمًا ٞمٔم  ٣مزهـ

 ٣مزمـــــــ٣ًم وىمٙمثقَمـــــــ٣ًم مجٝمــــــــٔم٣مً وفمتّ  

 

 ٣مٞمٙمــــــٛم٣م سمـــــراث إىمرَمٝمٛمـــــ زمــــــٜمؿ  

ـــــ٤م  ـــــ٣مفمل ىمٙمٝم ـــــف ايمً ـــــ٣م ومٌٙم  وَمٛم

 

ــــــٟمي اظمجــــــد إٓ   ــــــ٣م هم  ومـــــد ويمٝمٛم

 :فمزهت٣م وصمػموهت٣م همٝمٗمقلشمؿ ئمتز زمٗمقة ومٌٝمٙمتف و 

ــــــٛم٣م  وٞمحـــــــ احلـــــ٣مىمٚمقن إذا أؿمـٔم

 

ــــــٛم٣م   وٞمحــــــ ايمٔم٣مزَمــــــقن إذا فُمِمـٝم

ــــ٣م  ـــــقن ظم ـــــ ايمـت٣مرىم ــــخْمٛم٣م وٞمح  ؽم

 

ـــــ٣م  ــــ٣م روٝمـٛم ــــذون ظم ـــــحـ أطم  وٞم

ـــــــ٣مأو  ـــــــٛمٔمٚمقن إذا ومـدرٞم ــــــ٣م اظم  ٞم

 

ـــــــ٣م  ـــــــ٣م وأٞم ــــــقن إذا أسمـٝمـٛم  اظمٜمٙم٘م

 وأٞمـــــ٣م ايمُمــــ٣مرزمقن اظمـــــ٣مء صــــٖمقاً  

 

ـــــممب  ـــــٝمٛم٣م وي ــــدرًا وؿم ــــ٣م ىم  نمغمٞم
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 ،اظمتٌمهمقن ايم٣ٌمؿمُمقن زمال رادع ويتِمقر أهنؿ َمٙمقك ايمدٞمٝم٣م ،لم أن يٛمًك ايمُم٣مفمر ٞمٖمًفوإ

 :ضمٝم٧م يٗمقل

 يمٛمـــ٣م ايمـــدٞمٝم٣م وَمــــ أوـــحك فمٙمٝمٜمـــ٣م

 

ــــ٣م  ــــٌْمش وم٣مدريٛم ــــ٧م ٞم ــــٌْمش ضمٝم  وٞم

 إذا َمـــ٣م اظمٙمـــؽ ؽمـــ٣مم ايمٛمـــ٣مس طمـًٖمــــ٣مً  

 

ـــــرر   ـــــ٣م أن ٞمٗم ـــــ٣م أزمٝمٛم ــــــًػ همٝمٛم  اخل

إٓ أهن٣م  ز ضمدود ايمٔمٗمؾوإززم٣مد يتج٣مو ،واظمـٔمـٙمـٗمـ٥م ىمـٙمـٜمـ٣م وـجـٝمـ٨م وصٝم٣مح وهٝم٣مج 

 :اٞمٓمر إيمٝمف ضمٝم٧م يٗمقل، اجل٣مهٙمٝم٥م اظمتٕمْمرؽم٥م

 يمـــــٛم٣م صـــــٌل إذا زمـٙمـــــغ ايمٖمْمــــ٣مم

 

ــــــ٣مزمر ؽم٣مصمــــــديٛم٣م  ـــــف اجلـٌ  ختـــــر يم

 َمـــــألٞم٣م ايمــــػم ضمـتـــــك وــــ٣مق فمٛمــــ٣م 

 

ــــٖمٝمٛم٣م  ــــ٠مه ؽم ـــــر ٞمٚمٙم ـــــٜمر ايمٌـح  وـم

 أٓ ٓ يـجـٜمٙمـــــــ أضمــــــد فمـٙمــــــٝمٛم٣م 

 

ــــؾ  ــــقق صمٜم ــــؾ هم ــــ٣م همٛمجٜم  اجل٣مهٙمٝمٛم

زمًٖمٛمٜمؿ؟  ضمتك َمأل أهمراده٣م وصمف إرض وو٣مق ايمٌحر ،فمُمغمسمفهم٣ميمُم٣مفمر يٖمتخر زم٘مثرة فمدد  

 .وؿمٖمٙمٜمؿ إذا زمٙمغ ايمٖمْم٣مم اٞمحٛمك يمف اجل٣ٌمزمرة ؽمجقدًا وَمذيم٥م

 :إذ يٗمقل 8أَم٣م اظمرومش إىمػم همٝمٖمتخر زم٘مثرة فمدد ومقَمف َمـ زمٛمل زم٘مر زمـ وائؾ

ـــؾ ـــقارس وائ ـــ٣م هم ـــٟميم٦م زمٛم ــــال ؽم  ه

 

 همٙمــــــٛمحـ أهفمٜمــــــ٣م إلم أفمــــــدائٜم٣م 

ــــ٣م  ــــٛمحـ أىمثره ــــد احلٍمــــ ويم  إذا فم

 

ـــــ٣م همقاوـــــٙمٜم٣م وجمـــــُد يمقائٜمـــــ٣م   ويمٛم

 وٞم٣مدهيؿ طمغم ٞم٣مد وأذهمف ،همٜمؿ ؾمٔم٧م ايمرؤوس، شمؿ يٖمـتـخـر زمـٗمـقة ومـقَمـف دم احلـروب 

 :همٝمٗمقل

ــــ٣م ــــك َمراصمٙمٛم ــــ٣م هنٌ ــــٔم٧م َمٗم٣مدَمٛم  ؾم

 

ــــ٣مر  ـــــٛم٣م آشم ـــــق زمٟمَمـقايم ــــديٛم٣م ٞمٟمؽمـ  أي

ـــــ٦م ؾمـــــآَمٝم٥م   ايمـٚمـْمــــــٔمٚمقن إذا هٌ

 

ـــــ٣م  ـــــ٣مس ٞم٣مديٛم ـــــ٣مد رآه ايمٛم  وطمـــــغم ٞم

 .رىوومِ  همٜمؿ أصح٣مب ضمروب 

 إذ يٗمقل: 8ويتحدث فمـ ىمرَمٜم٣م وومقهت٣م وضمًٌٜم٣م ،ؿمرهم٥م زمـ ايمٔمٌد يٖمتخر زمٗمٌٝمٙمتف زم٘مروهذا 

ــــــٛم٣م ـــــر أٞم ــــــٙمؿ زم٘م ــــــد سمـٔم  ويمـٗم

 

ـــــح ُيُنــــ  ـــــ٥م ايمـجـــــزر َمـ٣ًمَمـٝم  آهم

ــــــٛم٣م   ويمــــــٗمد سمـٔمــٙمــــــؿ زمــــــ٘مر أٞم

 

ــــروع ُوومـــر  ـــرأي وهمــــل ايم  هم٣موـــٙمق ايم
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ـــــؿ ـــــد سمـٔمـٙم ـــــٛم٣م ويمــٗم ـــــر أٞمـ  زمـ٘م

 

ــــر  ــــؾ نم ــــٟمس ودم اظمحٖم  صــــ٣مدومق ايمٌ

هم٣مظمجد همٝمٜمؿ ومد ؽمٛمرف ، وذهمٜمؿ دم َمٔمٙمٗمتف يمٌٝمد زمـ رزمٝمٔم٥م يٖمخر زمٟمضم٣ًمب ومقَمفوايمُم٣مفمر  

 ىم٣ٌمرهؿ إذ يٗمقل: آزم٣مؤهؿ وفمٙمٚمقهؿ إي٣مه همتٌٔمف صٕم٣مرهؿ زمٔمد

 َمـــــ َمٔمممــــ ؽمــــٛم٦م هلــــؿ آزمــــ٣مؤهؿ

 

ـــــٛمر٥م  ـــــقم ؽُم ـــــؾ وم  وإَم٣مَمٜمـــــ٣م ويم٘م

ــــٚم٘مف  ــــ٣ًم ؽم ــــ٣ًم رهمٝمٔم ــــ٣م زمٝمت ــــقا يمٛم  همٌٛم

 

ــــــف ىمٜمٙمٜمـــــ٣م ونمالَمٜمـــــ٣م   همًـــــام إيمٝم

يمذيمؽ حيزن ايمُم٣مفمر ذو  8ايمٗم٣ٌمئؾ إطمرى َمٛم٣موئ٥م يم٘مؾومٌٝمٙم٥م سم٠ميمػ وضمدة  وىم٣مٞم٦م ىمؾ 

 :واطمتالهمٜمؿ زمٔمد ائتالهمٜمؿ واحت٣مدهؿ همٝمٗمقل ،فمعم سمٖمرق ومقَمف زمٛمل فمدوان اإلصٌع ايمٔمدواين

 ن ىم٣مٞمقا ضمٝمـــ٥م إرض وافمداحلل َمـ  فمـذير

ـــــــ٣مً  ــــــــّمٜمؿ زمٔمّم ــــــــك زمـٔم  زمـٕم

 

 زمٔمـــــض همٙمـــــؿ ُيـرفُمــــــقا فمـــــعم 

ــــــــ٣مدا  ــــــــ٦م ايمً ــــــــٛمٜمؿ ىم٣مٞم  وَم

 

ـــــــــرض ت  ـــــــــقن زمـ٣ميمـٗم  واظمــقهم

شمؿ وومع  ،ىم٣مٞمقا َمـ أفمز ايمٔمرب وأىمثرهؿ فمدداً ، َمي زمـ ٞمزار وفمدوان َمـ ومٝمس فمٝمالن زمـ 

 .زمٟمؽمٜمؿ زمٝمٛمٜمؿ همتٖم٣مٞمقا

إذا  وص٣مرت فمٙماًم فمٛمدهؿ، ٥م وأؽم٣مؽمٝم٥م دم ضمٝم٣مة ايمٔمريب آَمـ هب٣م إيامٞم٣ًم ؾمديداً َمٜمٚمإٞم٣ًمب  إن

ظمتحية ىم٣مٞم٦م سمتحد دم وا وايمٗم٣ٌمئؾ مجٝمٔمٜم٣م اظمتٌدي٥م َمٛمٜم٣م، رأوا همٝمف َم٣م يراه ايمٛم٣مس دم ايمقؿمـ أن

، وسمتٚمًؽ هبام متً٘م٣ًم ؾمديداً  وهل ٞمٓمؿ ومٌٙمٝم٥م سمُمؼمك دم سمٗم٣ميمٝمد وأفمراف، ٞمٓمٚمٜم٣م ايمًٝم٣مؽمٝم٥م

ايمٖمرد إَمـ وايمًالَم٥م دم جمتٚمع ٓ ي٠مَمـ إٓ  همٝمٜم٣م جيد، ايمرازمط ايمقضمٝمد زمكم أهمراده٣م هق ايمٔمِمٌٝم٥م

ٗمد إضمـالف َمـع وىم٣مٞم٦م ايمٗم٣ٌمئؾ سمٔم، إيمٝمٜم٣م يتح٣مىمؿ وٓ ؽمٙمْم٥م، ضمٝم٧م ٓ دويم٥م حتٚمٝمف ،زم٣ميمٗمقة

أهمراد ايمٗمٌٝمٙم٥م أٞمـٖمـًـٜمـؿ دم طمدَمـتـٜمـ٣م وطمدَم٥م  ويّمع ،ومـٌـ٣مئـؾ أطمـرى َمـ أصمؾ ضمروهبؿ

وهل َم٣م  ،وىمثغمًا َم٣م سمت٘مرر احلروب وايمٕم٣مرات ،وفمعم رأؽمـٜمـ٣م ضمـؼ إطمذ زم٣ميمثٟمر ،ضمٗمقومٜم٣م

ويمذيمؽ ىم٣مٞم٦م ايمُمج٣مفم٥م ، دائاًم يمٙمحرب واإلنم٣مرة هم٘مؾ ومٌٝمٙم٥م َمًتٔمدة ...سمًٚمك زمٟمي٣مم ايمٔمرب

 .َمثٙمٜمؿ إفمعم يمٖمروؽمٝم٥موا
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 اٌجبة اٌضبٌش
 اٌفظً اٌشاثغ

 اٌنظبَ اٌمجٍِ ًاٌجنبء اٌمجٍِ

سمٔمد ايمٗمٌٝمٙم٥م دم ايمٔمِمقر ايمٗمديٚم٥م اظمرضمٙم٥م إولم َمـ َمراضمؾ ايمتٛمٓمٝمؿ ايمًٝم٣مد وآصمتامفمل 

يمٙمجٖم٣مف ايمذي يًٝمْمر فمٙمٝمٜم٣م  ٞمٓمراً  ،م ايمْمٌٝمٔم٥م ايمٔمرزمٝم٥م دم ؽم٘مٛم٣مه٣م دم ايمِمحراء وايم٣ٌمدي٥مءَ ايمذي ٓ

شمٚم٥م وم٣ٌمئؾ سمٔمٝمش دم ايمٗمرى واظمدن  8دم مجٝمع ايمٗم٣ٌمئؾ ط اظمٔمٝمُم٥م ايمٔمريب مل ي٘مـ واضمداً َمع أن ٞمٚم

)ومريش دم َم٘م٥م( و)إوس ىمـضمٝم٣مة َمًتٗمرة أدٞمك إلم ايمتحي زم٣ميمٗمٝم٣مس إلم ايمٗم٣ٌمئؾ اظمتٌدي٥م 

واخلزرج دم اظمديٛم٥م( و)ايمٕم٣ًمؽمٛم٥م دم ايمُم٣مم( و)آل ٞمٌم دم احلغمة( و)زمٛمل ضمٛمٝمٖم٥م دم احلجر 

وومد ىم٣مٞم٦م ، وسمٛمزل ضمٝم٧م جتد )اظم٣مء وايم٘مأل( ،٥م وم٣ٌمئؾ أطمرى سمٔمٝمش فمعم ايمٌداوةوشمٚم 8وايمٝمامَم٥م(

ايمٗمٌٝمٙم٥م دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم وضمده ؽمٝم٣مؽم٥م َمًتٗمٙم٥م وم٣مئٚم٥م زمذاهت٣م َمع متثٝمٙمٜم٣م يمقضمدة اصمتامفمٝم٥م هل٣م 

همٗمد ىم٣مٞم٦م  ،وَمع فمدم سم٘مٝمػ ايمٗم٣ٌمئؾ ايمٔمرزمٝم٥م َمع زمٔمّمٜم٣م دم ايمٔمٝمش ،ٞمٓمٚمٜم٣م وأفمراهمٜم٣م وسمٗم٣ميمٝمده٣م

ًّ  ،رة واضمدةسمٔمٝمش حت٦م إَمرة إَم٣م  –ايمُمٔم٤م ) ومًٚمقا اظمجتٚمع إلم ٞمٓم٣مم هرَمل متثٙمف كم٣مزمويمٔمؾ ايمٛم

ايمٖمِمٝمٙم٥م( وهذا َم٣م ومِمده ايمٗمرآن ايم٘مريؿ دم ومقيمف دم  –ايمٔمُمغمة  –ايمٌْمـ  –ايمٔمامرة  –ايمٗمٌٝمٙم٥م 

 )ي٣م أهي٣م ايمٛم٣مس إٞم٣م طمٙمٗمٛم٣مىمؿ َمـ ذىمر وأٞمثك وصمٔمٙمٛم٣مىمؿ ؾمٔمقزم٣مً  :(51ؽمقرة احلجرات أي٥م )

وومد ومًٚم٦م ايمٗمٌٝمٙم٥م إلم ؿمٌٗم٣مت )ؿمٌٗم٥م ممت٣مزة  اهلل أسمٗم٣مىمؿ( فمٛمد ؿَم٘مووم٣ٌمئؾ يمتٔم٣مرهمقا إن أىمر

 ،ٛم٤ًم واجلقار وايمداريموؿمٌٗم٥م )اظمقارم( وهؿ َمقارم ا ،)ايمٌمضم٣مء( وهل٣م ايمِمدارة وآَمتٝم٣مزات

ف فمعم زفمؿ ايمٗمٌٝمٙم٥م ؾمٝمخٜم٣م ايمذي يممتوي، احلروب())ايمٔمٌٝمد اظمًؼمومكّم( وَمِمدره٣م  وؿمٌٗم٥م

ُمٝمخ٥م وهذه اظم ، ؽمٝمد ايمٗمٌٝمٙم٥م سمٌميػ ؾم٠موهن٣م وأَمقره٣مَمع سمقرم نجمٙمس ومٌقم يّمؿ ؾمٝمقخ ايمٌْمق

 زمـ ايمٕمدير: ٥مودم ذيمؽ يٗمقل زمُم٣مَم، سمٛمٗمؾ زم٣ميمقراشم٥م إلم إزمٛم٣مء

ـــٝمٜمام ـــدي ىمٙم ـــٝمٜمؿ وصم ـــدت أيب هم  وصم

 

ـــره وهـــق حم  ـــ٣مع ويـــ٠مسمك أَم  لتٌـــيْم

ـــــؿ  ــــٝم٣مدة همٝمٜمــ ــــؾ يمٙمً ــــؿ أسمٔمٚم  همٙم

 

ـــ٣مً   ـــل ؿم٣مئٔم ــــ أسمتٛم ـــ٤م ويم٘م ـــغم َمتٔم  نم

 :خلِمٜم٣م يمٛم٣م فم٣مَمر زمـ ايمْمٖمٝمؾ وم٣مئالً واطمتٝم٣مر ؽمٝمد ايمٗمٌٝمٙم٥م ي٘مقن زممموط وصٖم٣مت  
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ــــ٣مَمرإإين و ــــٝمد فم ـــــ ؽم ــــ٦م ازم  ن ىمٛم

 

ـــ٤م  ـــؾ َمقىم ـــدوب دم ىم ـــٜم٣م اظمٛم  وهم٣مرؽم

 دسمٛمل فمــــ٣مَمر فمـــــ وراشمــــ٥مهمــــام ؽمــــقّ  

 

ــــــك  ـــــٟمم وٓ أب أزم ـــــٚمق زم  اهلل أن أؽم

 ويم٘مٛمٛمــــل أمحــــل مح٣مهــــ٣م وأسمٗمـــــل 

 

 رَم٣مهـــ٣م زمٚمٛم٘مــــ٤م ـْ أذاهـــ٣م وأرَمـــل ََمـــ 

وومد أوص . ووهمرة اظم٣مل(، ٙمؿواحل، وَمـ أهؿ هذه ايمِمٖم٣مت )ؽمداد ايمرأي ورصم٣مضم٥م ايمٔمٗمؾ 

 .ويمٝمس يمٖمّمٙمف زمٛمٖمًف ،ومٝمس زمـ فم٣مصؿ زمٛمٝمف زم٣محلرص فمعم اؽمتِمالح اظم٣مل َمٛمٌٜم٥م يمٙم٘مريؿ

 أٞم٣م ايمًٝمد اظمٖم٢م إيمٝمف اظمٔمٚمؿ إذا اظمرء أشمرى شمؿ وم٣مل يمٗمقَمــف

ـــغماً  ـــؿ طم ـــقدهؿ ومل ئمْمٜم ـــقا أن يً  أزم

 

ـــ٣ممل  ـــق ـم ـــف وه ـــٝمٜمؿ رنمٚم ـــ٣من فمٙم  وه

 :مجع ضم٣ًمن ؿم٣مئٖم٥م َمـ صٖم٣مت ايمًٝم٣مدة وومد 

ــــ٣مدرا ــــقد نم ــــ٣م ٞمً ــــقم َم ــــ٣م يمٗم  وإٞم

 

ــــ٣مىمالً   ـــــال وٓ ٞم ــــ٥م زَمــ ــــد احلاميم  فمٛم

ـــــ٣مً   ـــــف وٓ َم٣مٞمٔم ـــــٝمام يٛمقزم ـــــامل هم  يمٙم

 

ـــ٣مصمزاً   ـــال وٓ فم ـــ٣ًم َمٕمٖم ــــرب صمٌ  دم احل

ــــقّ   ــــ٣مرعٞمً ــــٝم٤م زم ــــؾ أؾم ــــ٣م ىم  د َمٛم

 

ـــــال  ــــ٣محلالل َم٘مٙمـــ ــــراه زم ـــــر سم  أنم

إضمٛمػ زمـ ومٝمس إذا نمّم٤م نمّم٤م يمف َمـ ومقَمف َمئ٥م أيمػ ؽمٝمػ ٓ يًٟميمقٞمف همٝمام  وومد ىم٣من 

أَم٣م صٙم٥م ايمٗم٣ٌمئؾ زمٔمّمٜم٣م زمٌٔمض همٗمد ىم٣مٞم٦م سمٗمقم أول َم٣م سمٗمقم فمعم ايمٔمداوة وايمٕمزو  8نمّم٤م

وومٙم٥م  ،هتؿ إيمٝمٜم٣م ومًقة ؿمٌٝمٔمتٜمؿٟمهذا ايمٕمزو ايمذي ئمد ضورة ضمٝمقي٥م أجل ،وايمٛمزاع اظمتِمؾ

وهل صقرة َمـ صقر سمٛم٣مزع ايمٌٗم٣مء دم جتٚمع همٗمغم جمزأ سمتٛم٣مهمس  ،اخلغمات وومٙم٥م أؽم٣ٌمب ايمرزق

 ٗمقل ايمٗمْم٣مَمل:يودم ذيمؽ  ،ٙم٥م سمٔمد ايمٕمزو َمـ َمٖم٣مطمره٣مىمذيمؽ ىم٣مٞم٦م ىمؾ ومٌٝم، وضمداسمف

ـّ   فمـــــعم ومٌٝمـــــــؾٍ  نَ إذا أنمـــــرْ  وىمـــــ

 

 ىم٣مٞمـــــ٣م ضمٝمـــــ٧ُم  هنـــــ٤ٌم  ـّ هُ همـــــٟمفمقزَ  

ـــرْ   ـــاللٍ  نَ أنم ـــعم ضم ـــ٣ٌمب فم ــــ ايمّم  َم

 

ٌر   ــــ ــــ٣موو ـــــ٣من ضم٣مٞم ـــــ ضم ــــف َم  ٥م إٞم

ـــــ٣مً   ـــــعم زم٘مـــــرٍ  وأضمٝم٣مٞم ــــــ٣م فم  أطمٝمٛمــ

 

ـــــــ٣م مل ٞمجــــــــد إٓ أطمــــــــ٣مٞم٣م   إذا َم

 ضمكم وم٣مل: فمعم رد ضمٗمف إيمٝمف ومدرهت٣م ٥م زم٣ميمّمٔمػ يمٔمدمتوومد وصػ ومريط زمـ أٞمٝمػ ومٌٝمٙم 

 يمــق ىمٛمــ٦م َمـــ َمــ٣مزن مل سمًــتٌح إزمــقم

 

ــٝم٣ٌمٞم٣م  ـــ ؾم ـــؾ زم ـــ ذهـ ــ٥م َم ــق ايمٙمٗمٝمْم  زمٛم

ــــؿ  ـــف هل ـــدى ٞم٣مصمذي ـــقم إذا ايمممـــ أزم  وم

 

 ووضمـــــداٞم٣م٣مت ٍهمـــؿمــــ٣مروا إيمٝمـــف زرا 
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ـــدد ـــ٣مٞمقا ذوي فم ـــقَمل وإن ىم ــــ وم  يم٘م

 

ـــ٣م  ـــ دم رء وإن ه٣مٞم ــــ ايممم ـــقا َم  يمٝمً

وإيقاء اظم٣ًمهمريـ  ،د ىم٣مٞم٦م سمتٚمثؾ زم٣مظمِم٣مهرة وايمٛم٤ًموأَم٣م ايمِمالت ايمًٙمٚمٝم٥م زمكم ايمٗم٣ٌمئؾ همٗم 

إو٣مهم٥م إلم مح٣مي٥م اجل٣مر  ،دم ايمٗمرى وإصم٣مرة ايمرصمؾ دم ومٌٝمٙم٥م أطمرى جلٛم٣مي٥م صمٛم٣مه٣م دم ومٌٝمٙم٥م يمٝمالً 

 ،اظمٖمخرة ايمتل سمٔمد فمٛمد اجل٣مهٙمٝمكم َمـ أفمٓمؿ اظمٖم٣مطمر َمع فمٗمد إضمالف َمع ايمٗم٣ٌمئؾ إطمرى

 ،وهٛم٣مك أضمالف دائٚم٥م وأضمالف َم٠مومت٥م زمكم ايمٗم٣ٌمئؾ ،طم٣مص٥م إن ىم٣مٞم٦م ايمٗمٌٝمٙم٥م صٕمغمة ومٙمٝمٙم٥م ايمٔمدد

ػ ضمٙم، ضمٙمػ ايمٖمّمقل، ايمدم دم ومريش ٥موَمـ أضمالف ايمدم اظمُمٜمقرة فمٛمد ايمٔمرب )ضمٙمػ يمٔمٗم

 .ضمٙمػ ايمْمٙمس(، ضمٙمػ احلٙم٥م، ؿم٣مزمع ديٛمل ذوضمٙمػ احلٚمس وهق ضمٙمػ ، ايمػماصمؿ
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 اٌجبة اٌضبٌش
 اٌفظً اخلبِظ

 ًرمذّظ اجلبىٍْني ذلب احلشَ األشيش

 اإلٞم٣ًمن فمعم إرض ؽمقى َمٔمرىم٥م َمًتقرة َمع أطمٝمف اإلٞم٣ًمن سمتٚمحقر ضمقلمل سم٘مـ ضمٝم٣مة 

أي: اإلٞم٣ًمن زمح٣مصم٥م دائٚم٥م  ،وهق زمْمٌٝمٔم٥م احل٣مل، أطمرى وَمِم٣محلف اخل٣مص٥م أضمٝم٣مٞم٣مً ، ٣مٞم٣مً ٝمأٞم٣مٞمٝمتف أضم

همٗمد ىم٣مٞم٦م ضمٝم٣مهتؿ ، وا فمـ هذه ايمٗم٣مفمدةوايمٔمرب ىمٕمغمهؿ مل يُمّذ  ،يمٙمٗمت٣مل ايمذي سمتخٙمٙمف ايمراضم٥م

ويمذيمؽ أجلٟمت ضورات احلٝم٣مة اظمُمؼمىم٥م وم٣ٌمئؾ ايمٔمرب دم  ،اضم٥م زمًٝمْم٥مسمتخٙمٙمف ر َمًتٚمراً  سافم٣مً 

ايمٔمٌم اجل٣مهقم زمٔمد إدراىمٜم٣م ظمٔمٛمك اؽمتٚمرار ايمٗمت٣مل إلم إومرار ضب َمـ اظمقادفم٥م يٟمذن هل٣م أن 

وم٣مَم٥م ايمُمٔم٣مئر وإ ،ويتٝمح هل٣م أن سمٛمٌمف إلم أداء َمٛم٣مؽمؽ احل٨م ،َمـ إَمـ وايمدفم٥م سمِمٝم٤م ضمٓم٣مً 

اهمتداء إهى ، وإلم إيمٝمف َمـ َمٟمىمؾ وَمٙمٌس ونمغممه٣م ٝم٣مع َم٣م سمٖمتٗمر، وإلم ازمتايمقشمٛمٝم٥م اظمتِمٙم٥م زمف

وومد  ،، هم٘م٣من َمـ ذيمؽ هذه إؾمٜمر احلرم ايمتل ٓ حيؾ همٝمٜم٣م ومت٣مل وٓ فمدوانوأداء دي٣مت ايمٗمتعم

أرصمٔم٦م زمٔمض اظمِم٣مدر إؽم٣ٌمغ صٖم٥م ايمٗمداؽم٥م فمعم إؾمٜمر احلرم وحتريؿ ايمٗمت٣مل همٝمٜم٣م إلم ديـ 

وفمدة هذه إؾمٜمر أرزمٔم٥م هل  ،ايمذي ىم٣من فمٙمٝمف ايمٔمرب ومديامً  ،مفمٙمٝمٜمام ايمًال إزمراهٝمؿزمـ  إؽمامفمٝمؾ

 ورصم٤م( وومد ذىمروا أن ايمٔمرب ىم٣مٞم٦م سمًٚمك رصم٣ٌمً  واظمحرم ، وذو احلج٥م ، )ذو ايمٔمٗمدة ،

ٕهنؿ ىم٣مٞمقا ٓ يًٚمٔمقن همٝمف ومٔمٗمٔم٥م ؽمالح وٓ صقت َمًتٕمٝم٧م ، ويًٚمقٞمف َمتِمؾ  8)إصؿ(

وومد صم٣مء دم زمٔمض  ،ن فمـ ايمٗمت٣ملوي٘مٖمق ،ٕن ايمٔمرب ىم٣مٞمقا يٛمِمٙمقن همٝمف أؽمٛمتٜمؿ 8إؽمٛم٥م

وفمعم  8ٗمٝمٚمقن هلذه إؾمٜمر ضمرَم٥ميونمغممه٣م ىم٣مٞمقا ٓ  ،وومّم٣مفم٥م َُمـ ؿمٝم اظمِم٣مدر أن شمٚم٥م أٞم٣مؽم٣مً 

هم١مذا ، أي ضم٣مل ىم٣من حتريؿ ايمٗمت٣مل دم هذه إؾمٜمر َمـ ضورات احلٝم٣مة اظمُمؼمىم٥م دم اظمجتٚمع ايمٗمٌقم

ر احل٨م وايمْمقاف زم٣ميم٘مٔم٥ٌم ، وومِمدوا َم٘م٥م ٕداء ؾمٔم٣مئ ،ىم٣من ايمُمٜمر احلرام ووع ايمٛم٣مس ؽمالضمٜمؿ

أو طم٣مرج  ،سمتِمؾ ايمٗم٣ٌمئؾ زمٔمّمٜم٣م زمٌٔمض ؽمقاء دم اظمقاؽمؿ وإؽمقاق ودم إؾمٜمر احلرم أيّم٣مً 

فمٙمٝمٜمؿ  ـر َمُ  ـْ يمٙمٚمِم٣مهرة، وٓؽمتث٣مزم٥م َمَ  ٞمْم٣مومٜم٣م ، ٓهمتداء أهاه٣م ودهمع دي٣مت ايمٗمتعم ، وايمتامؽم٣مً 

صم٣مء دم زمٔمض . ٌٔمضزم٣مإلؿمالق َمـ إه ، ويمٛمحق ذيمؽ َمـ دوافمل اسمِم٣مل ايمٗم٣ٌمئؾ زمٔمّمٜم٣م زم
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همٙمام دطمٙم٦م إؾمٜمر احلرم َم٢م  ،أهه ومقم أطم٣م أيب طمراش اهلذرم ، إطم٣ٌمر أن فمروة زمـ َمرة ،

ذه َمـ إه، وأن ومٝمس ازمـ اظمٛمتٖمؼ ايمٔم٣مَمري ٗمودهمع إيمٝمٜمؿ هم٘م٣مك أطمٝمف هم٣مؽمتٛم ،أزمق طمرا ش إيمٝمٜمؿ

وأن فمتٝم٥ٌم زمـ  ،ةىمثغم زمالً إدم ايمُمٜمر احلرام يًتثٝمٌف همٟمفمْم٣مه همٟمسم٣مه آهه  ،أه دم زمٔمض اظمقاومع

وهرب دم ايمُمٜمر احلرام همٟمهمٙم٦م َمـ ايمٗمقم زمٕمغم  ،هم٣مضمت٣مل دم همؽ ومٝمده ،احل٣مرث زمـ ؾمٜم٣مب أه

وضمكم فمدا فمٌد اهلل زمـ  وومد ـمٙم٦م هلذه إؾمٜمر ضمرَمتٜم٣م زمٔمد ـمٜمقر ايمدفمقة اإلؽمالَمٝم٥م،. همداء

وومتٙمقا ازمـ احليَمل نمّم٤م ايمرؽمقل  ،صمحش وأصح٣مزمف فمعم فمغم يمٗمريش دم ايمُمٜمر احلرام

وىم٣من اٞمتٜم٣مك ضمرَم٥م ايمُمٜمر احلرام مم٣م  ،هلل فمٙمٝمف ايمًالم وأزمك أن يٟمطمذ مم٣م نمٛمٚمقا ؾمٝمئ٣مً صعم ا

ومؾ ومت٣مل  يًٟميمقٞمؽ فمـ ايمُمٜمر احلرام ومت٣مل همٝمف" ضمتك ٞمزيم٦م أي٥م: ،أطمذسمف ومريش فمعم اظمًٙمٚمكم

وإلم ذيمؽ أوٝمٖم٦م . همني فمـ اظمًٙمٚمكم وومٌض ايمرؽمقل ضمِمتف َمـ ايمٕمٛمٝمٚم٥م " ...همٝمف ىمٌغم

ىم٣مٞم٦م ايمٗم٣ٌمئؾ جتتٚمع همٝمٜم٣م يمٗمّم٣مء َمٛم٣مؽمؽ احل٨م  ،ٔم٥م َمٔمٝمٛم٥م َمـ زمالد ايمٔمربضمرَم٥م وومداؽم٥م فمعم زمٗم

دى تٔمأو ي٠مطمذ َم٣ميمف أو يُ  ،أن يٗمتؾ وىمؾ َمـ وٚمف هذا احلرم ىم٣من آَمٛم٣مً  ،وَم٣م أؿم٣مف هب٣م ، َم٘م٥مدم

 ادت ومتؾ أهاه٣مرذا أإوىم٣مٞم٦م ومريش . ىم٣من ذيمؽ دم إؾمٜمر احلرم أم دم نمغمه٣مأفمٙمٝمف ، ؽمقاء 

وىم٣مٞم٦م َمٛمزيم٥م احلرم . ٜمؿ هٛم٣مكت، همٗمتٙميمتٛمٔمٝمؿ، طم٣مرج ضمدود احلرمأطمرصمتٜمؿ إلم َم٘م٣من ئمرف زم٣م

وومد أَمٛم٦م ومٌٝمٙم٥م ومريش فمعم ٞمٖمًٜم٣م وَم٣مهل٣م . دم ٞمٖمقس ايمٔمرب سمٖمقق َمٛمزيم٥م إؾمٜمر احلرم

وومٝم٣مَمٜم٣م فمعم  ،وىم٣من هل٣م َمـ اظمٛمزيم٥م دم ٞمٖمقس ايمٔمرب َم٣م يمٝمس يمٕمغمه٣م زم٤ًٌم ٞمزوهل٣م احلرم ،وجت٣مرهت٣م

ظم٘م٥م اظم٘مرَم٥م ضمرَمتٜم٣م ، إٓ أن ايمرؽمقل أدطمؾ اظمديٛم٥م اظمٛمقرة  وظم٣م صم٣مء اإلؽمالم أومرر . أَمقر ايم٘مٔم٥ٌم

وىم٣من َمـ وم٣ٌمئؾ . وٓ يٗمْمع ؾمجر ،همٟمصٌح٦م ٓ حيٚمؾ هب٣م ؽمالح ،دم ٞمْم٣مق ايمتحريؿ أيّم٣مً 

وزمٔمض  ُ،وٓ يمٙمحرم هذه احلرَم٥م ايمتل حتدشمٛم٣م فمٛمٜم٣م ىمْمٝم ،ايمٔمرب َمـ مل ئمرف يمألؾمٜمر احلرم

دم ؽمٌٝمؾ رفم٣مي٥م َمِم٣محلٜم٣م  ٞم٦م ومريش سمّمْمروىم٣م ،وومد فمرف ه٠مٓء زم٣مظمحٙمكم ، ومّم٣مفم٥م وطمثٔمؿ

َمـ  ايمتج٣مري٥م ، إلم اصْمٛم٣مع ؿم٣مئٖم٥م َمـ رؤؽم٣مء ايمٗم٣ٌمئؾ اظمحٙم٥م هذه زم٣مظم٣مل ، وأن جتٔمؾ هلؿ ٞمِمٝم٣ٌمً 

وىم٣مٞم٦م ومريش . ايمرزمح ىمل ٓ يتٔمروقا يمٗمقاهمٙمٜم٣م ايمتج٣مري٥م زمًقء ، وهذا َم٣م فمرف زم٣مإليالف

ايمذيـ ىم٣مٞمقا خيرصمقن فمعم  ،سمّمْمر ىمذيمؽ إلم رد فم٣مدي٥م ذؤزم٣من ايمٔمرب وصٔم٣ميمٝم٘مٜم٣م وطمٙمٔم٣مئٜم٣م

وٓ يرفمقن ضمرَم٥م احلرم وٓ إؾمٜمر احلرم ، وومد فمرف  ،إفمراف ايم٣ًمئدة دم اظمجتٚمع ايمٗمٌقم

ن ايمٗم٣ٌمئؾ اظمحرَم٥م فمعم أ، زم٣مظمحٙمكم ، وىم٣من َمـ ايمٔمرب َمـ سمْمقع يمٗمت٣مهلؿ ودهمع أذاهؿ ه٠مٓء أيّم٣مً 
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وٓؽمٝمام فمٛمد  حلرم،ع احلٝمٙمقيم٥م دون وومقع ايممم همٝمام زمٝمٛمٜم٣م طمالل إؾمٜمر اٞمٖمًٜم٣م مل سمًتْم

واضمت٘م٣مك زمٔمّمٜم٣م زمٌٔمض دم إؽمقاق ، ودم ؽمقق فم٘م٣مظ طم٣مص٥م ، هم٘م٣من َمـ ذيمؽ ، اصمتامفمٜم٣م

وومٝمس فمٝمالن َمـ صم٣مٞم٤م آطمر ، وايمتل  ،هذه احلروب ايمتل وم٣مَم٦م زمكم ىمٛم٣مٞم٥م وومريش َمـ صم٣مٞم٤م

فمرهم٦م زمحروب ايمٖمج٣مر يمقومقفمٜم٣م دم إؾمٜمر احلرم ، وومد ؾمٜمد ايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ، 

 .نمالم ، زمٔمض هذه احلروب وهق زمٔمد

وٓ يٕمغم زمٔمّمٜمؿ  ،وىم٣من ايمٔمرب رزمام و٣مومقا زمٟمن يتقالم فمٙمٝمٜمؿ شمالشم٥م أؾمٜمر ٓ يٕمـزون همٝمٜم٣م

دة وذي ٔم، هم٘م٣مٞمقا ي٘متٖمقن زمتحريؿ ؾمٜمري ذي ايمٗمفمعم زمٔمض، وٓؽمٝمام دم ايمًٛمكم اظمجدزم٥م

وومد ذىمروا . ، وهذا َم٣م فمرف زم٣ميمٛمزءوحيٙمقن ايمٗمت٣مل دم اظمحرم ، وحيرَمقن َم٘م٣مٞمف صٖمراً  ،احلج٥م

أن أول َمـ ٞمًٟم ايمُمٜمقر فمعم ايمٔمرب ايمٗمٙمٚمس ايم٘مٛم٣مين ، شمؿ أصٌح هذا إَمر دم يد ومٌٝمٙم٥م زمٛمل 

وٓ ٞمدري مل أهمردت ومٌٝمٙم٥م ىمٛم٣مٞم٥م هبذه اظمٝمزة ، ورزمام ىم٣من ذيمؽ َمٜمٚم٥م ، ىمٛم٣مٞم٥م زمٔمده ٓ يتقٓه ؽمقاه٣م

اإلهم٣مو٥م ونمغمه٣م َمـ إَمقر اظمتِمٙم٥م زمٔمٗمٝمدهتؿ ، همٝم٘مقن يمٌٔمّمٜم٣م  ،اإلذاف فمعم ؾمٔم٣مئر احل٨م

وىم٣من ؾمٔمراء ىمٛم٣مٞم٥م ٓ يزايمقن يٖم٣مطمرون ايمٗم٣ٌمئؾ إطمرى هبذه . وهٙمؿ صمراً  ،ايمًٗم٣مي٥م وٕطمرى

وضمكم صم٣مء اإلؽمالم ىم٣من ايمٛمزء َمـ إَمقر ايمتل ضمرَمٜم٣م فمعم ، اظمٝمزة ايمتل اٞمٖمردت هب٣م فمُمغمهتؿ

 ، ٣مَم٣مً ، وحيرَمقٞمف فم ايمٛم٣مس: )إن ايمٛمزء زي٣مدة دم ايم٘مٖمر ، يّمؾ زمف ايمذيـ ىمٖمروا ، حيٙمقٞمف فم٣مَم٣مً 

 .َم٣م ضمرم اهلل( يمٝمقاؿمئقا فمدة
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 اٌجبة اٌضبٌش
 اٌفظً اٌغبدط

 األعـٌاق ًادلٌاعُ اجلبىٍْخ

سمٗم٣مم طمالل أي٣مم حمددة دم ، ىم٣من يمٙمٔمرب أؽمقاق جت٣مري٥م َمقؽمٚمٝم٥م يمٌٝمع َمٛمتج٣مهتؿ وذاء ضم٣مصم٣مهتؿ

ووؽمٝمٙم٥م يمٙمتٔم٣مرف  ،وىم٣مٞم٦م هذه إؽمقاق همرص٥م يمٔمرض ايمٛمت٣مصم٣مت ايمٖم٘مري٥م يمألدزم٣مء واخلْم٣ٌمء ايمًٛم٥م

ودم ـمؾ هذه احلرَم٥م ايمتل ىم٣مٞم٦م يمألؾمٜمر احلرم دم ٞمٖمقس  ،وسمقضمٝمد هلج٣مهتؿ اظمتٔمددة ،همٝمام زمٝمٛمٜمؿ

وذاء َم٣م  ،ايمٔمرب ىم٣مٞم٦م سمٗمقم دم َمقاوع َمـ زمالد ايمٔمرب أؽمقاق خيتٙمػ إيمٝمٜم٣م ايمٛم٣مس يمالَمتٝم٣مر

 همٝمحت٣مج ،وَمـ إؽمقاق َم٣م ىم٣من يٗمقم دم نمغم إؾمٜمر احلرم ،ونمغممه٣م ،يٖمتٗمرون إيمٝمف َمـ َمٟمىمؾ وَمٙمٌس

وذىمر أهن٣م ىم٣مٞم٦م سمٗم٣مم ، أضمد حيٚمٝمٜمؿ َمـ فمدوان ايمٗم٣ٌمئؾ ايمتل جيقزون زمدي٣مره٣م ايمٛم٣مس فمٛمد نمُمٝم٣مهن٣م إلم

وهذه إؽمقاق ىم٣من خيتٙمػ زمٔمّمٜم٣م فمـ  ،واؤدم أووم٣مت َمتت٣مزمٔم٥م سمٟمذن يمٙمٔمرب أن خيتٙمٖمقا إيمٝمٜم٣م إذا ؾم٣م

ٕؽمقاق ايمتل وا. أو دم أٞمقاع ايمٔمروض وايمًٙمع ايمتل سم٣ٌمع همٝمٜم٣م ،زمٔمض ؽمقاء دم صقرة اظم٣ٌمئم٥م همٝمٜم٣م

وَمـ أؾمٜمر هذه  ،ضمدى ايمٗم٣ٌمئؾ ىم٣مٞم٦م سمٖمرض فمٙمٝمٜم٣م اظم٘مقسإأو  ،ضمدى ايمدولإسمٗمع دم َمٛمْمٗم٥م سمتٌع 

وىم٣مٞم٦م ، وفم٘م٣مظ(، وجمٛم٥م، وذو اظمج٣مز، وضمجز، واظمُمٗمر، ودزم٣م، وصح٣مر، إؽمقاق )دوَم٥م اجلٛمدل

وَمقفمد ومٝم٣مَمٜم٣م َمًتٜمؾ ذي ، دم زمالد ايمٔمرب ٞم٣مً ٟمؾموأفمٓمٚمٜم٣م  ،ؽمقق فم٘م٣مظ أؾمٜمر هذه إؽمقاق

وأروٜم٣م صحراء ، وَمقؤمٜم٣م زمكم ٞمخٙم٥م وايمْم٣مئػ، أو َمـ َمٛمتِمٖمف ضمتك َمًتٜمؾ ذي احلج٥م، ايمٗمٔمدة

إلم صم٣مٞم٤م  ديٛمٝم٣مً  ن هل٣م ؿم٣مزمٔم٣مً ٟموٓ صمٌؾ وارسم٣ٌمط هذه ايمًقق زمٚمقاؽمؿ احل٨م يُمٔمر زم ،ؿ هب٣مٙمَ َمًتقي٥م ٓ فمَ 

ذىمر زمٔمض وومد ، د إيمٝمٜم٣م سم٠مدي همٝمٜم٣م زمٔمض ايمُمٔم٣مئر ايمقشمٛمٝم٥موىم٣مٞم٦م ايمٗم٣ٌمئؾ ايمتل سمٖمِ . صٖمتٜم٣م ايمتج٣مري٥م

َمـ وصػ َمقوع هذه ايمًقق َمـ اظم٠مرطمكم أٞمف ىم٣من همٝمٜم٣م فمٌٝمالت زمٝمض سمْمٝمػ هب٣م ايمٔمرب دم 

 ،رضم٣مل ايمٔمٓم٣ممَمـ دَم٣مء ايمٌدن ىم٣مٕ وآشم٣مراً  ويٛمحرون فمٛمده٣م ووصمد همٝمٜم٣م زمٔمّمٜمؿ أٞمِم٣مزم٣مً  ،صم٣مهٙمٝمتٜمؿ

وؽمقق اظمُمٗمر ، همًقق دوَم٥م اجلٛمدل يمٗمٌٝمٙم٥م ىمٙم٤م ،ويٓمٜمر أن ىمؾ ؽمقق ىم٣مٞم٦م يمْم٣مئٖم٥م َمـ ايمٗم٣ٌمئؾ

 ،ونمْمٖم٣من وطمزافم٥م ،وؽمقق فم٘م٣مظ ىم٣مٞم٦م سمٛمزهل٣م وم٣ٌمئؾ ومريش وهقازن، ؿ وفمٌد ايمٗمٝمسيمتٚمٝم

وَمرد ، وَمقوع فم٘م٣مظ ٓ يدطمؾ دم ٞمْم٣مق احلرم، وؿمقائػ َمـ أهمٛم٣مء ايمٔمرب ،وإضم٣مزمٝمش وفمّمؾ

وىم٣من هلذه ، وهلذا مل ي٘مد حيت٣مج رواده٣م إلم طمٖم٣مرة، حتريؿ ايمٗمت٣مل همٝمٜم٣م إلم أهن٣م سمٗم٣مم دم إؾمٜمر احلرم
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ومل . ن َمٙمقك احلغمة وايمٝمٚمـ ىم٣مٞمقا ئٌمثقن إيمٝمٜم٣م ؽمٙمٔمٜمؿ يمت٣ٌمع همٝمٜم٣مإإذ  8جت٣مري٥م طم٣مص٥مايمًقق َم٘م٣مٞم٥م 

َمـ  ويم٘مـ اظمٙمقك ىم٣مٞمقا جئمٙمقن ٕذاف ايمٔمرب ٞمِمٝم٣ٌمً  ،سم٘مـ همٝمٜم٣م َم٘مقس ىمٌٔمض إؽمقاق إطمرى

جت٣مري٥م  ومم٣م صمٔمؾ هلذه ايمًقق َمٛمزيم٥م يمٝم٦ًم يمٕمغمه٣م َمـ إؽمقاق أهن٣م مل سم٘مـ ؽمقوم٣مً ، أرزم٣مح جت٣مرهتؿ همٝمٜم٣م

همٗمد أدى اصمتامع هذا ايمٔمدد . وإٞمام أصٌح٦م هل٣م إنمراض أطمرى ٓ فمالوم٥م هل٣م زم٣ميمتج٣مرة ،همح٤ًم

ايمّمخؿ َمـ وم٣ٌمئؾ ايمٔمرب همٝمٜم٣م دم َمقاؽمؿ احل٨م إلم اٞمتٜم٣مز ايمٔمرب همرص٥م ايمتٗم٣مئٜم٣م دم َم٘م٣من واضمد فمعم 

وأداء  ،واهمتداء إهى ،وٕداء دي٣مت ايمٗمتعم، َم٣م ي٘مقن زمٝمٛمٜم٣م َمـ ضب يمٛمزاع أَمـ وؽمالم يمٖمّض 

وىم٣مٞم٦م احل٘مقَم٥م دم اظمٛم٣مزفم٣مت ونمغمه٣م  ،نمراضوٞمحق ذيمؽ َمـ إ ،وإومرار اظمقادفم٣مت ،سم٣مواتاإل

ٛمل زموسمقرم  ،وىم٣من آطمرهؿ ضمكم صم٣مء اإلؽمالم إومرع زمـ ضم٣مزمس، فمعم ضم٘م٣مم َمـ زمٛمل متٝمؿ زمٔم٘م٣مظ وومٖم٣مً 

أو  ،ر زمٚمـ يرسم٘مٌقن طمٝم٣مٞم٥مىم٣مٞم٦م ايمٗم٣ٌمئؾ سمُمٜمّ  ودم ؽمقق فم٘م٣مظ أيّم٣مً . سمٝمؿ أَمر احل٘مقَم٥م زمٔم٘م٣مظ

أَم٣م َمـ وم٣مم ، هم٘م٣مٞم٦م سمرهمع هل٠مٓء راي٥م نمدر يمٝمٔمرهمٜمؿ ايمٛم٣مس همٝمٛمٌذوهنؿ ،ن فمعم إفمراف ايمٗمٌٙمٝم٥مخيرصمق

 .زمٚمٟمشمرة محٝمدة صمديرة زم٣ميمثٛم٣مء هم٘م٣مٞمقا يرهمٔمقن يمف راي٥م وهم٣مء

َمدفم٣مة يمقومقع ايمتٖم٣مطمر زمٝمٛمٜم٣م دم وىمذيمؽ ىم٣من ايمتٗم٣مء وم٣ٌمئؾ ايمٔمرب فمعم صٔمٝمد واضمد 

وىمذيمؽ ىم٣مٞم٦م َمٛم٣مؽم٥ٌم . راؤه٣م وطمْم٣ٌمؤه٣مويم٣ًمن ىمؾ ومٌٝمٙم٥م ؾمٔم، ضم٣ًمب وإٞم٣ًمب واظمآشمرإ

إيمٝمٜمؿ ايمُمٔمراء  ٟموىم٣من شمٚم٥م ضم٘م٣مم يٙمج، وإـمٜم٣مر زمرافمتٜمؿ دم ايمٛمٓمؿ، يمت٣ٌمري ايمُمٔمراء دم ومريّمٜمؿ

همٝمٟمسمٝمف  ،وومد ذىمروا أن ايمٛم٣مزمٕم٥م ايمذزمٝم٣مين ىم٣مٞم٦م سميب يمف وم٥ٌم َمـ أدم زمٔم٘م٣مظ. يمٝمح٘مٚمقا زمٝمٛمٜمؿ

هذه ايمًقق ؿم٣مزمٔمٜم٣م إديب  وَمـ هٛم٣م أطمذت، ؾمٔم٣مرهؿ ويٖم٣موؾ زمٝمٛمٜمؿأايمُمٔمراء همٝمٔمروقن فمٙمٝمف 

 .ايمذي ىم٣مد يٕمٙم٤م فمٙمٝمٜم٣م

فمعم أن اصمتامع وم٣ٌمئؾ ايمٔمرب دم ؽمقق فم٘م٣مظ ىم٣من يتٝمح اظمج٣مل إلدراك زمٔمض اظمقسمقريـ 

وهلذا ىم٣من همرؽم٣من ايمٗم٣ٌمئؾ ، إذ يؼمزمِمقن زمٕمريٚمٜمؿ ضمتك إذا اٞمٗمّم٦م ايمًقق سمٌٔمقه وومتٙمقه 8شمٟمرهؿ

يمئال ئمرهمقا همٝمؼمزمص هبؿ  8ٛمٔمقاإذا أَمقا ؽمقق فم٘م٣مظ سمٗم، ْمٙمٌٜمؿ زمٔمض ايمٗم٣ٌمئؾ زمقسمرسمايمذيـ 

، ؿمريػ ايمٔمٛمػمي فمعم حتدي نمرَم٣مئف همًٖمر فمـ وصمٜم٥م ضمكم ومدم فم٘م٣مظ وضمكم اصمؼمأ. نمرَم٣مؤهؿ

ن ٟمء اإلؽمالم وَمٌمت إَمِم٣مر اوٚمحؾ ؾموضمكم صم٣م، حلؼ زمف طمِمقَمف ضمتك أدرىمقه وومتٙمقه

٣م واظمدن اإلؽمالَمٝم٥م أؾمٜمره ،وـمٜمرت أؽمقاق صمديدة دم إَمِم٣مر ،أىمثر أؽمقاق ايمٔمرب ايمٗمديٚم٥م

 .ؽمقق اظمرزمد زم٣ميمٌٌمة
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 اٌجبة اٌضبٌش
 ثغاٌفظً اٌغب

 اٌمجٍْخ اٌؼظجْخ أصش
 اجلبىٍِ اٌشؼش يف

أو  ،ـ ئم٣مدهيؿ ـم٣مظمكمفمرهم٦م ايمٔمِمٌٝم٥م ايمٗمٌٙمٝم٥م زمٟمن يدفمق ايمرصمؾ إلم ٞمٌمسمف فمِمٌتف فمعم َمَ 

إذ يُمٔمر ايمرصمؾ دم  8ويمٙمٗمٌٝمٙم٥م زمٟمهه٣م، ٥م ايمرصمؾ وذوي رمحفزموٓ سم٘مقن إٓ يمٗمرا ،َمٓمٙمقَمكم

 :ٕهن٣م َمٌٛمٝم٥م فمعم وضمدة ايمدم 8ف َم٠ًمول فمـ ىمؾ أهمراده٣مايمٗمٌٝمٙم٥م أٞم

 ٓ يًــــٟميمقن أطمــــ٣مهؿ ضمــــكم يٛمــــدهبؿ

 

ـــ٣م  ـــ٣مل زمره٣مٞم ـــ٣م وم ـــعم َم ـــ٣مت فم  دم ايمٛم٣مئٌ

سم٘مقن  )همٖمل اجلريرة سمُمؼمك ايمٔمُمغمة( ويمق اصْمدَم٦م ايمٔمِمٌٝم٥م ايمٗمٌٙمٝم٥م زم٣ميمٔم٣مؿمٖم٥م ايمزوصمٝم٥م 

إوؽمٝم٥م ضمكم  همٗمد ؿمٙمؼ ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م دم اجل٣مهٙمٝم٥م زوصمتف فمٚمرة، ايمٕمٙم٥ٌم يمٙمٔمِمٌٝم٥م ايمٗمٌٙمٝم٥م

وسمٔم٣موهنؿ فمعم  ،دم مت٣مؽمؽ أزمٛم٣مئٜم٣م ايمقشمٝمؼ ايمٔمِمٌٝم٥مه وسمتجعم َمٓم٣مهر هذ ،همخرت فمٙمٝمف زمٗمقَمٜم٣م

 :ث٣مر َمِمٙمحتٜم٣ميإ

ــــ ـــ٣م إٓ َم ـــ٣م أٞم ـــقت وَم ـــ٥م إن نم  نمزي

 

ــــ٥م   ــــ٦م وإن سمرؾمــــد نمزي  رؾمــــدأنمقي

يٗمقل ، زمٝمٛمف وزمكم زمٛمل فمٚمقَمتف زم٤ًٌم هذه ايمٔمِمٌٝم٥م ٕم٣مئـّمفمعم ايم وومد يْمقي ايمٌدوي ىمُمح٣مً  

 اظمٗمٛمع ايم٘مٛمدي:

 همـــ١من أىمٙمـــقا حلٚمـــل وهمـــرت حلـــقَمٜمؿ

 

 وإن هـــدَمقا جمـــدي زمٛمٝمـــ٦م هلـــؿ جمـــدا 

 وفمـ هذه ايمٔمِمٌٝم٥م ٞمُمٟمت ـم٣مهرة ايمثٟمر يٗمقل دريد زمـ ايمِمٚم٥م: 

 كُمـــــتٖمتٕمـــــ٣مر فمٙمٝمٛمـــــ٣م واسمـــــريـ هميُ 

 

 زمٛمـــ٣م إن أصـــٌٛم٣م أو ٞمٕمـــغم فمـــعم وسمـــر 

ٕهن٣م ٓ سمرى دم نمغمه٣م ؽمقى أفمداء يًٙمٌقن 8 ٌٙمٝم٥م وٝمٗم٥م احلدودٗموَمـ هٛم٣م سمٌدو ايمٔمِمٌٝم٥م ايم 

 .ويريدون ايمًٝمْمرة فمٙمٝمٜم٣م ،ويًٌقن ٞم٣ًمءه٣م ،اهت٣مطمغم
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ٕهن٣م  8ويمذيمؽ ٓ يٚم٘مـ يمٙمٚمرء أن يٕمٖمؾ َمقومػ ايمُمٔمراء اجل٣مهٙمٝمكم َمـ ايمٔمِمٌٝم٥م ايمٗمٌٙمٝم٥م

همٜمؿ يم٣ًمن وم٣ٌمئٙمٜمؿ  ،همٗمد حتٚمًقا هلذه ايمٔمِمٌٝم٥م وٞم٣موٙمقا َمـ أصمٙمٜم٣م ،فم٣مؾم٦م زمدَم٣مئٜمؿ ضمٝم٣مة سم٣مَم٥م

٣م ىم٣مٞم٦م َمٛمزيم٥م ايمُمٔمر فمٛمد ايمٔمرب وَمـ هٛم ،ووزراء إفمالَمٜم٣م يداهمٔمقن فمٛمٜم٣م ويذودون فمـ مح٣مه٣م

إذ ٞمجد ايمُمٔمراء اجل٣مهٙمٝمكم  8ايمُمٔمر اجل٣مهقم ايمْم٣مزمع ايمٗمٌقم همٗمد نمٙم٤م فمعم. أفمعم َمـ َمٛمزيم٥م اخلْم٣مزم٥م

 واضمداً  صم٣مهٙمٝم٣مً  ومل ٞمجد ؾم٣مفمراً  ،وهذا واصم٤م فمعم ايمُمٔمراء جت٣مه ايمٗمٌٝمٙم٥م ،يتٕمٛمقن زمٚمٖم٣مطمر وم٣ٌمئٙمٜمؿ

ايمُم٣مفمر  يضمتك يػم ،ـ أضمد أهمراد ومٌٝمٙمتفن يٛمتٗمص أضمد َم٣م َمإهمام  ،يٗمػ َمـ ومٌٝمٙمتف َمقومػ اظمتٖمرج

وسمُمٜمد َمقاؽمؿ إؽمقاق ضمّمقر ايمُمٔمراء واخلْم٣ٌمء يمٙمٚمٛم٣مهمح٥م فمـ ذف  ،فمٛمف يم٣ًمٞمف دهم٣مفم٣مً 

وومد رّد ىمثغم َمـ ايمُمٔمراء  ،وىمذيمؽ سمٙمتٗمل دم جم٣ميمس اظمٙمقك ،وايمتٕمٛمل زم١ممخ٣مد هذه ايمٗمٌٝمٙم٥م ،ايمٗمٌٝمٙم٥م

ىمام ضمِمؾ دم صٛمٝمع ايمٛم٣مزمٕم٥م فمٛمد  ،فمـ أومقاَمٜمؿ فم٣مدي٥م ه٠مٓء اظمٙمقك أو يُمٖمٔمقن ٕهى أومقاَمٜمؿ

َمـ متٝمؿ أسم٣مه فمٙمٗم٥م زمكم فمٌده  وظم٣م أه احل٣مرث ايمٕم٣ًمين ؾمٟمس زمـ فمٌده ورصم٣مًٓ . ايمٕم٣ًمؽمٛم٥م َمٙمقك

 :وأٞمُمده ومِمٝمدسمف اظمُمٜمقرة ،َمًتُمٖمٔم٣مً  أطمق ؾمٟمس

 زمــؽ ومٙمــ٤م دم احلًــ٣من ؿمــروب ؿمحــ٣م

 

 زمٔمٝمـــد ايمُمـــ٣ٌمب فمٌمـــ ضمـــ٣من َمُمـــٝم٤م 

ده فمٚمرو زمـ ضمجر ايمٕم٣ًمين ضمكم هدر وىمذيمؽ رد ، همٟمفمج٤م زمف احل٣مرث وأؿمٙمؼ هاح إهى 

د فمٚمرو زمـ هٛمد ضمكم زمٙمٕمف أٞمف أَم٣م ايمٛم٣مزمٕم٥م همٗمد هتدر  8ٕهنؿ مل حيًٛمقا يمٗم٣مءه 8ايمٛمٔمامن زم١مزم٣مدة ومقَمف

 ودم ذيمؽ يٗمقل: ،زمتٕمٙم٤م يتٟمه٤م يمٕمزو ومقَمف زمٛمل ذزمٝم٣من َمًتٔمٝمٛم٣مً 

ـــد  ــــ هٛم ـــرو زم ـــغ فمٚم ــــ َمٌٙم ـــ٥مآَم  ي

 

ـــــثرة   ـــــ ايمٛمِمــــٝمح٥م ىمـ ــــذاراوَم  إلٞم

ــــــ   ٣مضمٛمــــــ٣ميمرَم ؽ فم٣مروــــــ٣مً ٓ أفمرهمٛمر

 

 دم صمـــــػ سمٕمٙمـــــ٤م واردي إَمـــــدار 

 ،فمعم نمغمهؿ فمعم اظم٣ًمظم٥م وايمٔمدوان ،وَمٔمٓمؿ ايمُمٔمراء اجل٣مهٙمٝمكم ي٠مشمرون ايمدهم٣مع فمـ وم٣ٌمئٙمٜمؿ 

ومل ئمٙمؿ َمٛمٜمؿ إٓ  ،همٜمؿ أزمقاق فمدوان ودفم٣مة ذ ،ويٕمٙمٌقن احلرب فمعم اظمٜم٣مدٞم٥م وايمثٟمر فمعم ايمدي٥م

ٚمك( أىمػم دافمٝم٥م ؽمالم دم ايمٔمٌم ايمٗمٙمٝمؾ ممـ ىم٣من يدفمق يمٙمِمٙمح وايمًٙمؿ ) ىمزهغم زمـ أيب ؽمٙم

وىم٣مٞم٦م ومريش سمٛم٘مر فمعم ، وَمـ هٛم٣م ىم٣من ايمتٜم٣مصمل زمكم ايمُمٔمراء ي٠مدي إلم ووم٣مئع داَمٝم٥م، اجل٣مهقم

 .زمٛمل وميص فهلج٣مئ همٗمد مه٦م زمٗمْمع يم٣ًمن )ازمـ ايمززمٔمرى( ،وسمٔم٣مومٌٜمؿ فمعم ذيمؽ ،ايمُمٔمراء ايمتٜم٣مصمل
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 اٌجبة اٌشاثغ
 األدة يف اٌؼظش اجلبىٍِ

 )اٌشؼـش(
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 ة اٌشاثغاٌجب
 اٌفظً األًي

 وْنٌٔخ اٌشؼش اجلبىٍِ

ٕن ـمروف احلٝم٣مة  8َٔمد  إدُب أهُؿ َم٣م طمٙمرػ أصمداُدٞم٣م ايمٔمرُب دم ايمٔمٌم ايمذي ؽمٌؼ اإلؽمالميُ 

أن  –دهرت ضمّم٣مرة رائٔم٥م زَم٣م طمال ايمٝمٚمـ ضمٝم٧م ا –ايمٔمرزمّٝم٥م ومٌؾ اإلؽمالم مل سمتح يمٔمرب اجلزيرة 

 .ايمٗمديٚم٥م خيٙمٖمقا يمٛم٣م همٛمقٞم٣ًم أطمرى سمّم٣مهل َم٣م أفمْم٦م إَمؿ

وايمُمٔمر أومدم ، هق ايمذي صقر احلٝم٣مة هٛم٣مك اً وٞمثر اً وإدب اجل٣مهقم ايمذي وصؾ إيمٝمٛم٣م ؾمٔمر

، ٕٞمف يمٕم٥م ايمٔم٣مؿمٖم٥م وايمقصمدان 8ذيمؽ أن آداب إَمؿ مجٝمٔمٜم٣م إٞمام سمٌدأ زم٣ميمُمٔمر. ايمٗمًٚمكم وأهمّمٙمٜمام

ويمذيمؽ ، أَم٣م ايمٛمثر همٜمق يمٕم٥م ايمٔمٗمؾ واظمٛمْمؼ. وٕٞمف يًٜمؾ ضمٖمٓمف وٞمٗمٙمف زمْمريؼ ايمرواي٥م ايمُمٖمٜمٝم٥م

 .ىمام رأيٛم٣م ،يتْمٙم٤م َمًتقًى َمـ احلّم٣مرة

ـّ هذا ايمٗمٙمٝمؾ حيتّؾ َمرسم٥ٌم فم٣ميمٝم٥م دم ٞمّمجف ، إن َم٣م وصؾ إيمٝمٛم٣م َمـ ايمُمٔمر اجل٣مهقم ومٙمٝمؾ ويم٘م

 .ٛم٣م صقرة ص٣مدوم٥م فمـ احلٝم٣مة ايمٔمرزمٝم٥م دم ذيمؽ ايمٔمٌمويٗمّدم يم، ايمٖمٛمل

َمًتقدع و، وَمًتٛمٌط آداهب٣م، وطمزاٞم٥ُم ضم٘مٚمتٜم٣م، يمذيمؽ ىم٣من ومقهلؿ: ))ايمُمٔمر ديقاُن ايمٔمرب

٥م ايمٛم٣مدرة ايمتل ٞمتٔمّرف همٝمٜم٣م ٜمٚمٕٞمف ايمقشمٝمٗم٥م اظم 8ىمؾر ايمدوم٥م دومٝمٌؼ ، ىمؾر ايمِمح٥م صحٝمٌح ، فمٙمقَمٜم٣م((

يّم٣مُف إلم هذا أن هذا ايمُمٔمر . وَم٘م٣مرَمٜمؿ وضم٘مٚمٜمؿ وأَمث٣مهلؿ ،ضمٝم٣مة أصمدادٞم٣م وآَٓمٜمؿ وآَم٣مهلؿ

ٞمٛم٣م ٞمجُده٣م وإذا زمحثٛم٣م فمـ َمِم٣مدر ايمُمٔمر اجل٣مهقم هم١م، يٚمثُؾ َمرضمٙم٥م َمتْمّقرة َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمٖمٛمٝم٥م

ـُ ايمُّمٔمراء ايمتل وصٙم٦م إيمٝمٛم٣م زمٔمد أن وم٣مَم٦م ؿم٣مئٖم٥م َمـ ايمٔمٙمامء ايمّرواة ، َمتٔمّددة وَمتٛمقفم٥مً  همٚمٛمٜم٣م دواوي

وهؿ ايمْمٌٗم٥م إولم َمـ ، شمؿ اظمٖمّمؾ وطمٙمػ إمحر ،ومح٣مد ايمراوي٥م، َمـ أَمث٣مل أيب فمٚمرو زمـ ايمٔمالء

ؾمٔمره٣م وأطم٣ٌمَره٣م ، جل٣مهٙمٝم٥مهمتٙمّٗمقا سُمراث ا. ايمٔمٙمامء ايمذيـ فمرهمتٜمؿ ايمٔمرزمٝم٥م دم سم٣مرخيٜم٣م احل٣مهمؾ

أو ؾمٔمَر ؾم٣مفمٍر ، وّٚم٦م سمراث ايمٗمٌٝمٙم٥م ىمّٙمف، وصؾ إيمٝمٜمؿ زمٔمّمف َمدوٞم٣ًم دم دواويـ ىم٣مَمٙم٥م، وأٞم٣ًمهب٣م

ف فمـ شمؿ وصؾ إيمٝمٜمؿ زمٔمُّم ، َم٘متقزم٣ًم دم صحػ َمتٖمّروم٥م فووصؾ إيمٝمٜمؿ زمٔمُّم ، همرٍد َمـ ؾمٔمرائٜم٣م

وَمّمقا جيٚمٔمقن َم٣م ، َم٣مٞم٥مهمحٚمٙمقا إ. ؿمريؼ ايمرواي٥م ايمُمٖمٜمٝم٥م ايمتل ىم٣من يتٛم٣مومٙمٜم٣م اخلٙمػ فمـ ايمًٙمػ

همٚم٢م ، َمٛمٜمؿ َم٣م يتٝمّٗمـ َمـ صحتف ضمتك اؽمتٗم٣مم يم٘مؾي ، ِمكمٗمكم ممِح سمٖمّرق َمـ هذا ايمؼماث َمدومِ 
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وه٘مذا ، شمؿ صم٣مءت ايمْمٌٗم٥م ايمث٣ميمث٥م َمـ ايمٔمٙمامء ايمرواة، يذئمف فمعم سمالَمذسمف دم ضمٙمٗم٣مت دروؽمف

 .ىمثغمة ذل دم مجٔمٜم٣م وسمِمٛمٝمٖمٜم٣م صمٜمقد فمٙمٚمٝم٥مإيمٝمٛم٣م دواويـ ايمُمٔمراء زمٔمد أن زمُ  ٦موصٙم

ويمٔمؾر أومدَم َم٣م وصَؾ إيمٝمٛم٣م َمٛمٜم٣م اظمٖمّمٙمٝم٣مت ، وَمـ َمِم٣مدر ايمُمٔمر اجل٣مهقم أيّم٣ًم اظمخت٣مرات

ٌّل ، يمًٌٔم٥م وؽمتكم ؾم٣مفمراً ، وحتتقي فمعم َمئ٥م وؽم٦م وفممميـ ومِمٝمدةً ، يمٙمٚمٖمّمؾ زمـ حمٚمد ايمّم

 .َمٛمٜمؿ ؽمٌٔم٥م وأرزمٔمقن ؾم٣مفمرًا صم٣مهٙمٝم٣مً 

 اشمٛمتكم وسمًٔمكم ومِمٝمدة وحتتقي فمعم، إصٚمٔمل زمـ وُمري٤م وسمٟميت إصٚمٔمٝم٣مت يمٔمٌد اظمٙمؽ

 .َمٛمٜمؿ أرزمٔم٥م وأرزمٔمقن صم٣مهٙمّٝمقن ،يمقاضمٍد وؽمٌٔمكم ؾم٣مفمراً 

وهذا ايمٛمقع ، خيتٙمػ فمـ اظمٖمّمٙمٝم٣مت وإصٚمٔمٝم٣مت ،وهٛم٣مك ٞمقع آطمر َمـ اظمخت٣مرات

أَم٣م احلامؽم٥م . ايمُمٔمر اجل٣مهقم ونمغمه وهمٝمٜمام َمـ ،أؾمٔم٣مر ايمٔمرب م ومجٜمرةُ جمٚمقفمت٣من: مح٣مؽم٥ُم أيب مت٣م

وزمٛمك اطمتٝم٣مر َم٣م همٝمٜم٣م َمـ  ،واٞمتٗم٣مه٣م َمـ ايمدواويـ واظمج٣مَمٝمع، يم٘مت٤مهمٗمد أطمذه٣م أزمق مت٣مم َمـ ا

 .أوهل٣م ؾمٔمر احلامؽم٥م ،ايمُمٔمر فمعم أزمقاب

ومًؿ ؽمٌٔم٥م  ـَ ىمؾ  ٚمر سمّم، وأَم٣م اجلٚمٜمرة ظمحٚمد زمـ أيب اخلْم٣مب همٗمد ومًٚمٜم٣م َم٠ميمٖمٜم٣م إلم ؽمٌٔم٥م أوم٣ًمم

ٔمَض إطم٣ٌمر وومّدم يمٙم٘مت٣مب زمٚمٗمّدَم٥م َمًتٖمٝمّم٥ٍم سمٛم٣مويم٦م زم، ؾمٔمراء ؽماّمهؿ زمٟمؽمامئٜمؿ دم ىمؾ ومًؿ

واظمٔمّٙمٗم٣مت َمـ أصمقد َم٣م وصؾ . وضمرص أن يٗمّدم اظمٔمٙمٗم٣مِت ىمٙمرٜم٣م دم أّول أزمقاب ايمُمٔمر. وإضم٘م٣مم

ويمٙمٔمٙمامء دم سمٖمًغم ىمٙمٚم٥م . وسمًٚمك ضمٝمٛم٣ًم زم٣مظمًٚمْم٣مت واظمٗمٙمدات واظمذه٣ٌمت، إيمٝمٛم٣م َمـ ايمُمٔمر اجل٣مهقم

))هم٘متٌقه٣م زمامء ايمذه٤م فمعم ٕن ايمٔمرب أفمجٌقا هب٣م  8)َُمٔمٙمٗم٣مت( آراء خمتٙمٖم٥م: َمٛمٜم٣م أهن٣م ؽُمٚمٝم٦م ىمذيمؽ

وٓ ، ويٛم٘مر زمٔمض ايمٔمٙمامء ايمٗمدَم٣مء واظمحدشمكم هذا ايمرأي. وفمٙمٗمقه٣م فمعم أؽمت٣مر ايم٘مٔم٥ٌم(( ،ايمٗم٣ٌمؿمل

. ويرون أهن٣م إّٞمام ؽمّٚمٝم٦م زم٣مظمٔمّٙمٗم٣مت يمٛمٖم٣مؽمتٜم٣م أطمذًا َمـ ىمٙمٚم٥م )ايمٔمٙمؼ( زمٚمٔمٛمك ايمٛمّٖمٝمس، يٗمٌٙمقن زمف

ـّ أّن أول َمـ رواه٣م جمٚمقفم٥ًم دم ديقان طم٣مص مّح٣مدُ  وأصح٣مهب٣م: اَمرُؤ ، وهل فمٛمده ؽمٌع، يمراوي٥ما ويٓم

أَم٣م اظمٖمّّمؾ . وفمٛمؼمةُ ، واحل٣مرث زمـ ضمّٙمزة، وفمٚمرو زمـ ىمٙمثقم، ويمٌٝمد، وؿمرهم٥م، وُزهغم، ايمٗمٝمس

. وأؽمٗمط ومِمٝمديت احل٣مرث وفمٛمؼمة، إٓ أٞمف روى اشمٛمتكم يمألفمُمك وايمٛم٣مزمٕم٥م ،هم٣مظمٔمٙمٗم٣مت فمٛمده ؽمٌع أيّم٣مً 

 ،ؾع زمكم روايتل مح٣مد واظمٖمّمر ٕٞمف مج ٣8مدس( فممماً  دم أوائؾ ايمٗمرن ايمًوفمده٣م ايمتػميزي )اظمتقذمر 

، وٞمٓمرًا ٕمهٝم٥م هذه ايمٗمِم٣مئد َمـ ايمٛمقاضمل ايمٙمٕمقي٥م وايمٛمحقي٥م وايمٖمٛمٝم٥م. وأو٣مف ومِمٝمدة يمٔمٌٝمد إزمرص

وأؾمٜمره٣م دم ايمٔمٌم احلدي٧م )ذح اظمٔمٙمٗم٣مت ، همجٚمٔم٦م وذضم٦م َمراراً ، ٛمل هب٣م ايمٔمٙمامء وايمٛمٗم٣مدفمُ 

ٌع يمٙمزوزين اظمتقذمر  ًر  .هـ(320 ؽمٛم٥م ( وذح ايمٗمِم٣مئد ايمٔممم يمٙمتػميزي اظمتقدمر هـ264 ؽمٛم٥م ايم



010 

 

 اٌجبة اٌشاثغ
 اٌفظً اٌضبِٔ

 ٔشــأح اٌشؼــش اجلبىٍِ

 ايمٌٝمـ٣من زمٙمٕمـ٥م همٛمٝم٥م سمٔمتٚمد ،فمـــ احلٝم٣مة وايم٘مـقن وايمٛمٖمس إذا ىم٣من إدب يٚمثـؾ ايمتٔمٌغم

يمتٖمريؼ زمكم ويمًٛم٣م دم صدد ا، ايمٛمثر( -ايمُمٔمرهم١مّٞمـف يٗمًؿ إلم ومًٚمكم: ) ،وايمتِمقير واإلحي٣مء

وصؾ إيمٝمٛم٣م  اجل٣مهٙمـل ايمـذي إولم يمٙمُمـٔمر  ايمْمٖمقيم٥ماجلٛمًكم إدزمٝمكم زمٗمدر َم٣م ٞمريد أن ٞمتٌكمر 

ّن ايمٗمـ٣مرئ يمٗمِمـ٣مئد ايمُمـٔمر اجل٣مهٙمـل يرى سوضم٣ًم فمٓمٝمٚمـ٥م َم٘متٚمٙمــ٥م إإذ  8زمِمقرة َم٘متٚمٙمـ٥م

يًتْمع أضمد مل  ،ومقيؿ ي٘مُمػ فمـ فمٌٗمري٥م أدزمٝم٥م وهن٨م، هم٣ميمٗمِمٝمدة اجل٣مهٙمٝم٥م زمٛم٣مء َمتامؽمؽ. ايمٌٛمــ٣مء

اجل٣مهقم ٞمجد أّن أومدم  وهمـل زمحثٛم٣م فمـ أويمٝم٣مت ايمُمٔمر. إلم يقَمٛم٣م هــذا أن يِمـؾ إيمـك َمقازاهت٣م

أو َمئتل فمــ٣مم ومٌؾ َمٌٔم٧م ايمٛمٌــل صٙمــك اهلل  ،ٞمص وصؾ إيمٝمٛم٣م ٓ يتج٣موز َمئ٥م ومخًـكم فمــ٣مَم٣مً 

وإن ىم٣مٞم٦م  ،ايمٗمٝمس واظمٜمٙمٜمـؾ زمـ رزمٝمٔمـ٥م ئّن أومدم هـــذه ايمٛمِمقص ىم٣من َٓمروإ، فمٙمٝمـف وؽمّٙمؿ

ازمـ  "فم٣مدة ايمقومـقف فمٙمـك إؿمـالل أطمذت َمــ ؾمـ٣مفمـر ؽمـامه ايمُمـٔمراء اجل٣مهٙمٝمـقن زم٣مؽمــؿ 

أؾمـ٣مر إيمــك َمٝمالد ايمُمٔمر )اجل٣مهقم(  وومد ،واضمدًا هلـذا ايمُم٣مفمر ويم٘مٛمٛم٣م ٓ ٞمجـد زمٝمت٣مً  "ضمـزام 

هل ايمٌداي٥م  وَم٣م يزال ايمٛمٗم٣مد يًـتٕمرزمقن ىمقن ضمـرب ايمًٌـقس، وافمتػمه َمٝمالدًا ضمديث٣مً  ،اجل٣مضمــظ

اظم٠مشمر دم فمدم اىمتُم٣مف ؿمٖمـقيمـ٥م ايمُمٔمر اجل٣مهقم  وئمٙمؾ ايمٛمٗم٣مد ايمًـ٤ٌم اظم٣ٌمذ. اجل٣مهقم يمٙمُمٔمر

يمٙمٛمًٝم٣من  َمــ هـذا ايمُمـــٔمر ضمٝم٧م سمٔمّرض ومًؿ ىمٌغم ،هــق ايمرواي٥م ايمُمٖمقي٥م يمألدب اجل٣مهٙمـــل

 يمُمٔمر:ىمام أّن ايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ومـد هنـك فمــ رواي٥م ٞمقفمكم َمـ ا ،واإلمهـ٣مل

 .ايمُمٔمر ايمذي حيٚمؾ صٖم٣مت اإلومذاع -5

 .ايمُمٔمر ايمذي حيٚمؾ ايمٖمحش واإلؽم٣مءة اخلٙمٗمٝم٥م يمٙمٚمرأة -0

وسمٖمجـر ، ىمام أّٞمـف ٓ يٚم٘مـ أن ٞمٛمًك ايمٛم٘م٣ٌمت ايمتل ضمدشم٦م دم اجلزيرة اظمتٚمثٙم٥م زمزضمػ ايمرَم٣مل

وومد زفمؿ زمٔمض ايمٛمٗم٣مد  ،اومتِم٣مدي سمراصمٔم٦م طماليمـف ضمرىم٥م ايمُمٔمر ايمػماىمكم ايمتل راهمٗمٜمـ٣م سمٗمٜمٗمـر

 :ّن ومِمٝمدة فمٌٝمد زمـ إزمرص إؽمدي ايمتـل َمْمٙمٔمٜم٣مأ



012 

 هم٣ميمٗمْمٌٝم٣مت هم٣ميمذٞمقب َمـ أهٙمف َمٙمحقب أومٖمر

 ّن ايمُم٣مفمر زمٛم٣مه٣م فمعم وزنإإذ  8وأهّن٣م َمــ أويمٝم٣مت ايمُمٔمر ،هــل ومِمٝمدة َمّمْمرزم٥م ايمقزن

 ويم٘مـ ايمرد فمعم ذيمؽ أّن ايمُم٣مفمر يمف َمـ ايمٗمِم٣مئد. )خمّٙمع ايمًٌٝمط( )َمًتٖمٔمؾ/ هم٣مفمٙمـ/ همٔمـقل(

وزفمؿ ٞمٗم٣مد آطمرون أّن زمداي٣مت ايمُمــٔمر ، زمٝم٣مت ايمُمٔمري٥مرافمتف دم رزمط ايمقزن زم٣مَٕم٣م يدّل فمٙمـك زم

. زمؾ: )َمًتٖمٔمـٙمـ/ َمًتٖمٔمٙمـ/ َمًتٖمٔمٙمـ(اإل اظمتٛم٣منمٚم٥م َمع ؽمغم "إراصمٝمز  "ل ايمٔمرزمــل هـ

وزفمؿ ٞمٗم٣مد آطمرون أّن زمداي٣مت ايمُمٔمر اجل٣مهٙمـل ، )مح٣مر ايمُمٔمراء( وهق وزن ؾمٔمٌّل ؽمامه ايمُمٔمراء

ىمام  ،ويم٘مـ ذيمؽ يمٝمس دومٝمٗم٣مً ، ايمتل ىم٣من ئمٌده٣م ايمٔمرب ،وآزمتٜم٣مٓت يممهل٥مهل إدفمٝم٥م ايمديٛمٝم٥م 

وَم٣م ، ويمٝمس يمديٛم٣م َمــ ايمقشم٣مئؼ َم٣م يدّل فمٙمـك ذيمؽ ،زفمؿ ومـقم أّن زمداي٥م ايمُمـٔمر اجل٣مهقم ضمديث٥م

 :ويمٝمس أٞمثك ،وأّن زمٔمّمٜمؿ يٖمخر زمٟمنّ ؾمٝمْم٣مٞمف ذىمر، ٞمٔمرهمف أّن ايمٔمرب ٞمًٌقا ايمُمٔمر إلم ايمُمـٝم٣مؿمكم

 ؾمٝمْم٣مٞمف أٞمثك وؾمٝمْم٣مين ذىمر ايمٌمم إين وىمؾ ؾم٣مفمر َمـ

ومــد  واخلٖمٝمػ( ،واظمتٗم٣مرب ،وومد زفمؿ ومقم أّن زمٔمض أوزان ايمُمٔمر ايمٔمريب ىمقزن )ايمرَمؾ

اجل٣مهقم  وَمع ذيمؽ زمٗمل ه ؿمٖمقيمـ٥م ايمُمٔمر ،وهق زفمؿ نمغم صحٝمح ،أطمذ َمـ إوزان ايمٖم٣مرؽمٝم٥م

ٔم٣مم ومٌؾ اإلؽمالم زمام ايم ؾ ايمٛمٗم٣مد فمقاَمؾ ازده٣مر ايمُمٔمر ايمٔمريب دم َمئتلوومد فمٙمر . أو ايمٔمريب َم٘متقَم٣مً 

 يقم:

ضمرب  -ضمرب ايمًٌقساحلروب ايمتل دارت زمكم فمرب ايمُمامل وفمرب اجلٛمقب:) -5

 .ضمروب إوس واخلزرج( –ذي وم٣مر –ووم٣مئع سمٕمٙم٤م واظمٛم٣مذرة  –داضمس وايمٕمػماء

 .هجرة فمرب اجلٛمقب واطمتالؿمٜمؿ زمٔمرب ايمُمامل -0

ذي اظمجٛم٥ّم( ضمٝم٧م ىم٣من  -ذي اظمج٣مز -َمثؾ:)فم٘م٣مظ، وصمقد إؽمقاق ايمتج٣مري٥م وإدزمٝم٥م -1

 .ايمُمٔمراء يتٖم٣مطمرون زمٗم٣ٌمئٙمٜمؿ دم سمٙمؽ إؽمقاق

ىمام صٛمع ايمٕم٣ًمؽمٛم٥م َمـع  ،سمٛم٣مهمس ايمٗم٣ٌمئؾ دم سمٗمري٤م ايمُمٔمراء واإلنمداق فمٙمٝمٜمؿ زم٣ميمٔمْم٣مي٣م -2

 .واظمٛم٣مذرة َمع ايمٛم٣مزمٕم٥م ايمذزمٝم٣مين، ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م

ٔمض ايمُمٔمراء مم٣م صمٔمؾ زم 8ؽم٣مدة ايمٗم٣ٌمئؾ هل٣م واضمت٘م٣مر ،آومتِم٣مدي٥م ؽمقء سمقزيع ايمثروة -3

 .زمٚمدح ه٠مٓء ايمزفمامء يت٘مًٌقن
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، ودم ايمُمٔمر اجل٣مهقم ومِم٣مئد َمٛمحقيم٥م ٞم٦ًٌم إلم ؾمٔمراء مل يٗمقيمقه٣م َمـ زم٣مب ايمتٛم٣مهمس ايمٗمٌقم

دم  "ؿمف ضمًكم" وومد أشم٣مر ايمدىمتقر، وٚمـ ومِم٣مئد هل يمُمٔمراء نمغمهؿ وزاد زمٔمض ايمرواة أزمٝم٣مسم٣مً 

 ،٣مهٙمـل إلم ؾمٔمراء زمٔمٝمٛمٜمؿاجل َمـ ايمُمــٔمر ايمُمؽ ضمقل ٞم٥ًٌم ايم٘مثغم "إدب اجل٣مهقم"ىمت٣مزمف 

دم  "ٞم٣مس ايمديـ إؽمدي"ىمام صٛمع  ،ى يمف زمٔمض ايم٣ٌمضمثكم يردون أطمْم٣مءه ايمت٣مرخيٝم٥موومد سمِمدر 

 .ايمت٣مرخيٝم٥م َمِم٣مدر ايمُمٔمر اجل٣مهقم وومٝمٚمتٜم٣م"ىمت٣مزمف 
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 اٌجبة اٌشاثغ
 اٌفظً اٌضبٌش

 ِِظبدس اٌشؼش اجلبىٍ

 ِٓ ِظبدس اٌشؼش اجلبىٍِ:
وومد زمٙمغ فمدد ومِم٣مئده٣م وَمٗمْمقفم٣مهت٣م اشمٛمتكم ، راوهي٣مٞم٥ًٌم إلم إصٚمٔمل  :األطّؼْبد -1

 ،فمعم رأؽمٜمؿ اَمرؤ ايمٗمٝمس ٣ًم،صم٣مهٙمٝم 22َمٛمٜمؿ ٞمحق  ًا،ؾم٣مفمر 55وهل َمقزفم٥م فمعم ، وسمًٔمكم

٥م ،واحل٣مرث زمـ فم٣ٌمد وؽمالَم٥م زمـ  ،وذو اإلصٌع ايمُٔمدواين ،وأزمق دؤاد اإلي٣مدي ،ودريد زمـ ايمِِمٚمر

 ،زمٝمٛمٜمؿ هيقدي٣من مه٣م ؽمٔمٝم٥م زمـ ايمٕمريضو، وومٝمس زمـ احلْمٝمؿ ،وفمروة زمـ ايمقرد ،وؿمرهم٥م ،صمٛمدل

 .لءوايمًٚمق

وفمٙمق درصمتٜم٣م، همٙمؿ يتٔمٙمؼ هب٣م  ،وهذه اظمجٚمقفم٥م ىم٣ًمزمٗمتٜم٣م دم ايمثٗم٥م هب٣م :ادلفؼٍْبد -2

 .ايممماح

وٓ ٞمجد اؽمٚمف زمكم ، ٕيب زيد حمٚمد زمـ أيب اخلْم٣مب ايمٗمرر :مجيشح أشؼبس اٌؼشة -3

دم  ،ؿمقيٙم٥م َمقزفم٥م فمعم ؽمٌٔم٥م أوم٣ًمموأرزمٔمكم ومِمٝمدة  ٣مً اجلٚمٜمرة سمّمؿ سمًٔموايمرواة اظمُمٜمقريـ8 

همٟمؽمٗمط ، وومد أطمذ همٝمٜم٣م زمرواي٥م ايمّمٌل، وايمٗمًؿ إول طم٣مص زم٣مظمٔمٙمٗم٣مت، ىمؾ ومًؿ ؽمٌع ومِم٣مئد

ويعم هذا ايمٗمًؿ . وووع َم٘م٣مهنام َمٔمٙمٗمتل إفمُمك وايمٛم٣مزمٕم٥م ،َمٛمٜم٣م َمٔمٙمٗمتل احل٣مرث وفمٛمؼمة

٥م زمـ أيب وأَمٝم ،وزممم زمـ أيب طم٣مزم ،وفمدي زمـ زيد ،ٔمٌٝمد زمـ إزمرصيموهل  ،اظمجٚمٜمرات

 .وفمٛمؼمة ،وايمٛمٚمر زمـ سمقيم٤م ،وطمداش زمـ زهغم ،ايمِمٙم٦م

 .أي اظمخت٣مراتادلنزمْبد  -4

ورزمام وُمِمد زم٣مؽمٚمٜم٣م ، ومجٝمٔمٜم٣م يمُمٔمراء َمـ إٞمِم٣مر صم٣مهٙمٝمكم أو خميَمكم :ادلزىجبد -5

 .شمؿ فمٝمقن اظمراشمل، أهن٣م سمًتحؼ أن سم٘مت٤م زم٣ميمذه٤م

 .وهل ظمخيَمكم ؾم٣مهبؿ ايم٘مٖمر واإلؽمالم :ادلشٌثبد -6
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ويم٘مٛمٜم٣م نمغم  ،وهل جمٚمقفم٥م نمٛمٝم٥م زم٣ميمٗمِم٣مئد ايمْمقيٙم٥م. ومجٝمٔمٜم٣م إلؽمالَمٝمكم :ٍؾّبدادل -7

وؿُمٌٔم٦م اجلٚمٜمرة . صحٝمح٥م َمقشمٗم٥م ايمرواي٥م8 همال زمد دم آفمتامد فمٙمٝمٜم٣م َمـ َمٗم٣مزمٙمتٜم٣م فمعم رواي٣مت

 .دم زمغموت وايمٗم٣مهرة اً َمرار

وهل خمت٣مرات َمـ ؾمٔمر صم٣مهقم ، يمٙمٜمجرة 320 ؽمٛم٥م اظمتقذّم  :خمزبساد اثٓ اٌشغشُ -8

ويمٗمٝمط  ،وؿمرهم٥م ،وأهؿ َمـ دم ايمٗمًؿ إول ايمُمٛمٖمرى ،َمقزفم٥م فمعم شمالشم٥م أوم٣ًمم، وإؽمالَمل

وفمٌٝمد  ،وزممم زمـ أيب طم٣مزم ،أَم٣م ايمٗمًؿ ايمث٣مين همٚمخت٣مرات َمـ دواويـ زهغم، واظمتٙمٚمس ،اإلي٣مدي

 .وأَم٣م ايمٗمًؿ ايمث٣ميم٧م همٚمخت٣مرات َمـ ديقان احلْمٝمئ٥م، زمـ إزمرص

َمٛمٜم٣م سم٣مرخيٝم٥م8 إذ ٓ ئمرهمٛم٣م أصح٣مهب٣م زمٚمِم٣مدرهؿ وومٝمٚمتٜم٣م أدزمٝم٥م أىمثر  :دًآًّ احلّبعخ -9

 :وأؾمٜمره٣م

وزمف  ،احلامؽم٥م ومح٣مؽمتف َمقزفم٥م فمعم فمممة أزمقاب أىمػمه٣م زم٣مب :ديقان احلامؽم٥م ٕيب مت٣مم -أ

وسمقم . وومٙمام َروى همٝمٜم٣م ومِم٣مئد ىم٣مَمٙم٥م، وهل َمٗمْمقفم٣مت جل٣مهٙمٝمكم وإؽمالَمٝمكم وفم٣ٌمؽمٝمكم، ؽمامه٣م

 .هذه احلامؽم٥م دم إمهٝم٥م

وهل َمٗمْمقفم٣مت ومِمغمة َمقزفم٥م فمعم َمئ٥م وأرزمٔم٥م  ،هـ062 ؽمٛم٥م اظمتقذّم  :مح٣مؽم٥م ايمٌحؼمي -ب

 .وأىمثر أزمقاهب٣م دم ٞمزفم٣مت طمٙمٗمٝم٥م، ٣مً وؽمٌٔمكم زم٣مزم

 .وأنمٙم٤م َمٛمتخ٣ٌمهت٣م َمـ ايمُمٔمر اجل٣مهقم :مح٣مؽم٥م ازمـ ايمُمجري -ت

 هـ،132 ؽمٛم٥م أو إؾم٣ٌمه وايمٛمٓم٣مئر يمألطمقيـ ؽمٔمٝمد اخل٣ميمدي اظمتقذمر  :مح٣مؽم٥م اخل٣ميمديكم -ث

 .هـ162 ؽمٛم٥م وحمٚمد اظمتقذمر 

 . دم ايمٗمرن ايم٣ًمزمعيمٔمقم زمـ أيب ايمٖمرج ايمٌٌمي اظمتقذمر  :احلامؽم٥م ايمٌٌمي٥م -ج

 ،وؿمرهم٥م ،وزهغم ،وايمٛم٣مزمٕم٥م ،اَمرئ ايمٗمٝمس :نيدًآًّ اٌشؼشاء اٌغزخ اجلبىٍْ -11

 .وفمٙمٗمٚم٥م ،وفمٛمؼمة

 .َمـ ايمُمٔمر ايمذي ومٝمؾ دم أي٣مم ايمٔمرب اً ٕيب فمٌٝمدة8 همٗمد أٞمُمد همٝمف ىمثغم :ششػ اٌنمبئغ -11

 .يمٙمٚمػمد ٘م٣مَمؾايم -50

 .زمـ فمٌد رزمفايمٖمريد ٓ ٔمٗمدايم -51
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 ،أودع همٝمف دراؽم٥م دومٝمٗم٥م يمٙمُمٔمر اجل٣مهقم صحٝمحف وومد، ؿمٌٗم٣مت ايمُمٔمراء ٓزمـ ؽمالم -52

 .فوَمِمٛمقفم

 .ىمت٣مب ايمُمٔمر وايمُمٔمراء ٓزمـ ومتٝم٥ٌم -53

 .ايمٌٝم٣من وايمتٌٝمكم واحلٝمقان يمٙمج٣مضمظ-54

 .ايم٘م٣مَمؾ يمٙمٚمػمد -55

 .أَم٣مرم ايمٝمزيدي -56

 .٤مجم٣ميمس شمٔمٙم -57

 .فمٝمقن إطم٣ٌمر ٓزمـ ومتٝم٥ٌم -02

 .أَم٣مرم أيب فمقم ايمٗم٣مرم -05

 .اظم٠مسمٙمػ واظمختٙمػ يممَمدي -00

ح ،َمٔمجؿ ايمُمٔمراء يمٙمٚمرززم٣مين -01  .وىمت٣مزمف اظمقؾمر

وايمِمٛم٣مفمتكم ٕيب  ،َمثؾ ٞمٗمد ايمُمٔمر يمٗمداَم٥م ،وهٛم٣مك أؾمٔم٣مر صم٣مهٙمٝم٥م ىمثغمة دم ىمت٤م ايمٛمٗمد -02

 .وايمٔمٚمدة ٓزمـ رؾمٝمؼ ،ٙمجرصم٣مينوايمقؽم٣مؿم٥م زمكم اظمتٛمٌل وطمِمقَمف يم ،هالل ايمٔمً٘مري

ايمذي سمرصمؿ همٝمف يمٙمُمٔمراء َمـ ايمٗمرن ايم٣ًمدس  ،أزمق ايمٖمرج إصٌٜم٣مين دم ىمت٣مزمف إنم٣مين -03

وىم٣من يمف ذوق ، َمـ اظم٣مدة ايمتل همٗمدت اً ؽمجؾ همٝمٜم٣م ىمثغم، إلم ايمٗمرن ايمت٣مؽمع يمٙمٚمٝمالد سمرمج٣مت نمٛمٝم٥م

واحلؼ أٞمف أىمػم ، ر وأؾمٔم٣مرفم٣ممل ٞم٣مومد زمِمغم8 هم٣ًمق َمـ ايم٘مت٤م ايمتل ؽمٌٗمتف أؿمرف َم٣م همٝمٜم٣م َمـ أطم٣ٌم

 .َمِمدر يمت٣مريخ ايمُمٔمر اجل٣مهقم وأصح٣مزمف

وَم٣م صح َمـ ايمدواويـ اظمٖمردة ىمٛم٣م أَم٣مم َم٣مدة طمِم٥ٌم يمٙمٌح٧م وايمدراؽم٥م  ،ديقان هذيؾ -04

 .دم اجل٣مهٙمٝمكم وأؾمٔم٣مرهؿ وأطم٣ٌمرهؿ

وهمٝمف سمراصمؿ دومٝمٗم٥م يمٌٔمض ، يمٙمٜمجرة 5271 ؽمٛم٥م طمزاٞم٥م إدب يمٙمٌٕمدادي اظمتقذمر  -05

 .اجل٣مهٙمٝمكم

 .ذح ايمًٝمقؿمل فمعم ؾمقاهد اظمٕمٛمل ٓزمـ هُم٣مم -06
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 اٌجبة اٌشاثغ
 اٌفظً اٌشاثغ

 االٔزؾبي يف اٌشؼش اجلبىٍِ

 :أشم٣مر َمُم٘مٙم٥م آٞمتح٣مل دم ايمُمٔمر اجل٣مهقم

 وومد رّده٣م إلم فم٣مَمٙمكم:، "ؿمٌٗم٣مت همحقل ايمُمٔمراء"ازمـ ؽمالم اجلٚمحل دم ىمت٣مزمف:  -5

 .دم َمٛم٣مومٌٜم٣مفم٣مَمؾ ايمٗم٣ٌمئؾ ايمتل ىم٣مٞم٦م سمتزّيد دم ؾمٔمره٣م يمتتزيد  -أ

 .٣مفمكموفم٣مَمؾ ايمرواة ايمقّو  -ب

ومّمٝم٥م آٞمتح٣مل دم ايمُمٔمر اجل٣مهقم فمرو٣ًم َمٖمِّماًل دم  فمرضَمِمْمٖمك ص٣مدق ايمراهمٔمل  -0

نم٣ميم٣ًٌم  -ويم٘مٛمف ٓ يتج٣موز دم فمروف، م5755ايمذي ٞمممه دم ؽمٛم٥م  "سم٣مريخ آداب ايمٔمرب"ىمت٣مزمف: 

 .هد َم٣م ٓضمٓمف ايمٗمدَم٣مء

دراؽم٥م َمًتٖمٝمّم٥م دم ىمت٣مزمف:  يمُمٔمر اجل٣مهقمآٞمتح٣مل دم ا درس ومّمّٝم٥مايمذي ؿمف ضمًكم  -1

. همتِمدوا يمٙمرّد فمٙمٝمف ،ايمذي أضمدث زمف رصّم٥م فمٛمٝمٖم٥م أشم٣مرت ىمثغميـ ايم٣ٌمضمثكم ،"ايمُمٔمر اجل٣مهقم"

وهمٝمف زمًط ايمٗمقل ، م5705ايمذي ٞمممه دم ؽمٛم٥م  ،"دم إدب اجل٣مهقم"ومل يٙم٧ٌم أْن أيّمػ َمِمٛمٖمف: 

 .دم ايمٗمّمٝم٥م زمًْم٣ًم أىمثر ؽمٔم٥م وسمٖمِمٝمالً 

، إؽم٣ٌمب ايمتل سمدهمع ايم٣ٌمضم٧م إلم ايمُمؽ دم إدب اجل٣مهقم واهت٣مَمف وَم٢م ؿمف ضمًكم يًٌط

 :ورّده٣م إلم أّٞمف

 .وآومتِم٣مدي٥م ،وايمًٝم٣مؽمّٝم٥م ،وايمٔمٗمٙمٝم٥م ،ٓ يِمقر ضمٝم٣مة اجل٣مهٙمٝمكم ايمديٛمّٝم٥م -أ

وسم٣ٌميٛمٜم٣م زمٙمٜمج٣مهت٣م َمـ ايمٙمٕم٥م ، وَم٣م ىم٣من همٝمٜم٣م َمـ اطمتالف ايمٙمٜمج٣مت ،ٓ يِمّقر يمٕمتٜمؿ -ب

٥م فمٛمٝمٖم٥م دم ايم٣ًمضم٥م ايمثٗم٣مهمٝم٥م وايمٖم٘مري٥م ايمٔمرزمٝم٥م أشم٣مرت كم رصّم وومد أضمدث ىمت٣مب ؿمف ضمً. احلٚمغمي٥م

وَمـ وٚمـ ايم٘مت٤م ايمتل ٞمممت ، …همتِمدوا يمٙمرد فمٙمٝمف ،ايم٘مثغم َمـ ايمٔمٙمامء وايم٣ٌمضمثكم وايم٘مت٣مب

وىمت٣مب  ،يمألؽمت٣مذ حمٚمد همريد وصمدي "ٞمٗمد ىمت٣مب دم ايمُمٔمر اجل٣مهقم"ىمت٣مب دم هذا اظمقوقع: 
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 "ُمٔمر اجل٣مهقمايمٝم٥م ايمتل اؾمتٚمؾ فمٙمٝمٜم٣م ىمت٣مب دم حم٣مضات دم زمٝم٣من إطمْم٣مء ايمٔمٙمٚمٝم٥م وايمت٣مرخي"

ايمٛمٗمد ايمتحٙمٝمقم يم٘مت٣مب دم "وىمت٣مب إؽمت٣مذ حمٚمد ايمٔمٚمراوي  ،يمألؽمت٣مذ ايمُمٝمخ حمٚمد اخليي

 .يمألؽمت٣مذ َمِمْمٖمك ص٣مدق ايمراهمٔمل "حت٦م راي٥م ايمٗمرآن"وىمت٣مب  ،"إدب اجل٣مهقم

يمؽ مل ي٘مـ نمغم أّن ذ، ّن ايمُمٔمر اجل٣مهقم همٝمف َمقوقع ىمثغمإ ايمذي وم٣مل:ؾمقومل وٝمػ  -ج

وصٝمٕمف وأيمٖم٣مـمف َمـ ، سمٛم٣مويمقا زمف رواسمف َمـ صمٜم٥م، همٗمد فمروقه فمعم ٞمٗمد ؾمديد، نم٣مئ٣ًٌم فمـ ايمٗمدَم٣مء

وؿمف ضمًكم دم ايمُمؽ همٝمف  ،هم٘م٣من يٛمٌٕمل أن ٓ ي٣ٌميمغ اظمحدشمقن َمـ أَمث٣مل َمرصمٙمٝمقث. صمٜم٥م شم٣مٞمٝم٥م

م دم ىمت٣مزمف ايمتل أشم٣مره٣م )ازمـ ؽمالأَم٣م همٝمام خيص ومّمٝم٥م آٞمتح٣مل دم ايمُمٔمر ، َم٣ٌميمٕم٥م سمٛمتٜمل إلم رهمّمف

وايمٌٛم٣مء فمٙمٝمٜم٣م إلزمْم٣مل  ،همٗمد ضم٣مول ايمٌٔمض سمّمخٝمؿ هذه اظمًٟميم٥م "ؿمٌٗم٣مت همحقل ايمُمٔمراء"

 :ونمغمه إٓ أن ازمـ ؽمالم همِمؾ دم هذه اظمًٟميم٥م زمٗمقيمف ”ثٙمٝمقَمرصم“ىمام همٔمؾ  ،ايمُمٔمر اجل٣مهقم ىمٙمف

 .يمٝمس يُم٘مؾ فمعم أهؾ ايمٔمٙمؿ زي٣مدة ايمرواة ٓ َم٣م وؤمقا وٓ َم٣م ووع اظمقيمدون

وأحلح٦ُم دم ايمُمؽ ضمتك  ،ؽ أين ؾم٘م٘م٦م دم ومٝمٚم٥م ايمُمٔمر اجل٣مهقمئأهم٣مصم": ؿمف ضمًكم يٗمقل

ذيمؽ أن ايم٘مثرة اظمْمٙمٗم٥م مم٣م  8همٜمق ومري٤م َمـ ايمٝمٗمكم إّٓ ي٘مقن يٗمٝمٛم٣مً  ،اٞمتٜمك يب هذا ىمٙمف إلم رء

، ٥م زمٔمد ـمٜمقر اإلؽمالمٗموإٞمام هل َمٛمتحٙم٥م خمتٙم، ءيمٝم٦ًم َمـ اجل٣مهٙمٝم٥م دم ر صم٣مهٙمٝم٣مً  ٞمًٚمٝمف ؾمٔمراً 

إن َم٣م . وأهقاءهؿ أىمثر مم٣م متثؾ ضمٝم٣مة اجل٣مهٙمٝمكم ،اظمًٙمٚمكم وَمٝمقهلؿهمٜمل إؽمالَمٝم٥م متثؾ ضمٝم٣مة 

أو فمٛمؼمة يمٝمس َمـ ه٠مٓء ايمٛم٣مس دم  ،أو ازمـ ىمٙمثقم ،أو ؿمرهم٥م ،َمرئ ايمٗمٝمساسمٗمرؤه فمعم أٞمف ؾمٔمر 

أو  ،أو سم٘مٙمػ ايمٗمِم٣مص ،أو صٛمٔم٥م ايمٛمح٣مة، أو اطمتالق إفمراب ،وإٞمام هق اٞمتح٣مل ايمرواة ،ءر

أو إلم  ،َمرئ ايمٗمٝمساإن هذا ايمُمٔمر ايمذي يٛم٤ًم إلم .  واظمت٘مٙمٚمكمشمكميـ واظمحِد اطمؼماع اظمٖمن

أو إلم نمغممه٣م َمـ ايمُمٔمراء اجل٣مهٙمٝمكم ٓ يٚم٘مـ َمـ ايمقصمٜم٥م ايمٙمٕمقي٥م وايمٖمٛمٝم٥م أن ي٘مقن  ،إفمُمك

إذا أردُت أن أدرس احلٝم٣مة . وٓ أن ي٘مقن ومد ومٝمؾ وأذيع ومٌؾ أن يٓمٜمر ايمٗمرآن، هل٠مٓء ايمُمٔمراء

شمؼ زمام إٔين ٓ  8ؿمريؼ اَمرئ ايمٗمٝمس وايمٛم٣مزمٕم٥م وإفمُمك وزهغم همٙم٦ًم أؽمٙمؽ إيمٝمٜم٣م ،اجل٣مهٙمٝم٥م

، وأدرؽمٜم٣م دم ٞمص ٓ ؽمٌٝمؾ إلم ايمُمؽ دم صحتف، أطمرى وإٞمام أؽمٙمؽ إيمٝمٜم٣م ؿمريٗم٣مً ، يٛم٤ًم إيمٝمٜمؿ

يمٗمرآن شم٣مزم٦م ٓ ؽمٌٝمؾ إلم ايمُمؽ وٞمص ا. هم٣ميمٗمرآن أصدق َمرآة يمٙمٔمٌم اجل٣مهقم، أدرؽمٜم٣م دم ايمٗمرآن

ايمُمٔمر اجل٣مهقم زمٔمد  ىمثرأصٛمع دم  ٦ٌم وصمٜم٥م ٞمٓمرهويقرد ؿمف ضمًكم مخ٥ًم أؽم٣ٌمب سمث. "همٝمف

 وهل:. اإلؽمالم
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ودم  ،هم٤ًٌٌم ايمٌماع ايمٗمٌقم أرادت وم٣ٌمئؾ ىمثغمة دم اجل٣مهٙمٝم٥م. ايمٔمِمٌٝم٥م ايمٗمٌٙمٝم٥م ايم٤ًٌم إول:

همٙمجٟمت إلم ووع أؾمٔم٣مر ٞمًٌتٜم٣م إلم ايمُمٔمراء  ،ومديامً  ؽمالم أن جتٔمؾ يمٛمٖمًٜم٣م جمداً فمٌم اإل

 .اجل٣مهٙمٝمكم

 .ايمديـ ايم٤ًٌم ايمث٣مين:

أن زمٔمض ايمُمٔمراء أو ايمرواة دم ايمٔمِمقر ايمالضمٗم٥م يمٔمٌم اإلؽمالم ووع  ٤ًٌم ايمث٣ميم٧م:ايم

يمٙمتٗمرب َمـ زمٔمض  8وٞم٤ًم هذا ايمُمٔمر إلم ؾمٔمراء صم٣مهٙمٝمكم، يٚمجد اظم٣م  ايمٖم٣مرد ؾمٔمراً 

 .ايمقزراء ايمٖمرس ىم٣ميمػماَم٘م٥م دم فمٌم ايمٔم٣ٌمؽمٝمكم

، يمٗم٣ٌمئؾيٚمجد إجم٣مد ايمٗمديٚم٥م يمٌٔمض ا وؤمقا ؾمٔمراً  ايمذيـِم٣مص ايمٗمُ  ايم٤ًٌم ايمرازمع:

 .يمٗم٣ٌمئؾ ىم٣مٞم٦م زم٣مئدة وأضمٝم٣مٞم٣مً 

ف وطمص ؿم. َمـ ايمُمٔمر ٞمٗمؾ ؾمٖم٣مه٥م ىمٌغماً  ذيمؽ أن صمزءاً ، هم٣ًمد ايمرواة ايم٤ًٌم اخل٣مَمس:

و)طمٙمػ إمحر( َمـ ايمٌٌمة زم٘مثغم َمـ ايمُمؽ  ،َمـ ايم٘مقهم٥م ضمًكم َمـ ايمرواة )مح٣مد ايمراوي٥م(

وَمـ هٛم٣م . ٤م اظم٣مديجلٔمؾ ه٠مٓء ايمرواة ٞمٗمؾ ايمُمٔمر وؽمٝمٙم٥م يمٙم٘مً، وآهت٣مم دم ايمقوع وآٞمتح٣مل

ٕن ايمراوي ىم٣من يٛمٗمؾ ايمُمٔمر ؾمٖم٣مه٥م ويمٝمس  8زدادايٚم٘مـ ايمٗمقل أن ايمُمؽ زم٣ميمُمٔمر اجل٣مهقم 

 .ؾمٖم٣مه٥م فمـ ؿمريؼ ايمرواة ٤م ايمُمٔمر اجل٣مهقم آٞمذاك ىم٣من ُيٛمٗمُؾ وٕن أنمٙم، ىمت٣مزم٥م

إلم  "ؿمٌٗم٣مت همحقل ايمُمٔمراء"ايمٗمرن ايمث٣ميم٧م اهلجري دم ىمت٣مزمف  ىمام ٞمٌف ازمـ ؽمالم اجلٚمحل دم

 واٞمتٜمك إلم احل٘مؿ أن ايمُمٔمر اجل٣مهقم شمالشم٥م أوم٣ًمم: ،ايمرواةهم٣ًمد زمٔمض 

 .ؾمٔمر صحٝمح ايمٛم٥ًٌم -

 .وؾمٔمر َمقوقع َمِمٛمقع -

 .ُمؽ دم ٞمًٌتفوؾمٔمر يُ  -

وافمؼمف زمٟمنمٙمٌٝم٥م ايمُمٔمر ، أن ؿمف ضمًكم رصمع إلم أضمّم٣من إدب ايمٔمريب ايمٗمديؿ َمع ايمٔمٙمؿ

ٔمر زهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمك َمـ زمام همٝمف ؾم "دم إدب اجل٣مهقم"، اجل٣مهقم دم ايمْمٌٔم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م َمـ ىمت٣مزمف

 .ؽمامفمٝمؾ فمٙمٝمٜمام ايمًالمإو ١مزمراهٝمؿوسمراصمع فمـ ؾم٘مف زم، َمي
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 اٌجبة اٌشاثغ
 اٌفظً اخلبِظ

 أغشاع اٌشؼش اجلبىٍِ

يٚمثؾ ٞمٖمًٝمـ٥م ، زمٗمل ايمُمٔمر اجل٣مهقم أؽمغم ٞمزفم٣مت ورنم٣ٌمت وأهقاء اإلٞم٣ًمن دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم

)ايمٕمٛم٣مئٝم٥م  ؼ فمٙمٝمف َمِمْمٙمحويمذيمؽ أؿمٙم، وَم٣م خي٣مجلٜم٣م َمـ فمقاؿمػ وأضم٣مؽمٝمس ،هذا اإلٞم٣ًمن

يٗمقل ، ومل يًتٗمؾ فمـ ايمٕمٛم٣مء إٓ َمع زمداي٥م اإلؽمالم، كم واظمٛمُمديـاظمٕمٛمّ  ّٕٞمـف راهمؼ 8وايمقصمداٞمٝم٥م(

 ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م:

 سمٕمـــــ زم٣ميمُمــــٔمر إَمــــ٣م أٞمــــ٦م وم٣مئٙمـــــف

 

 إّن ايمٕمٛمــــ٣مء هلــــذا ايمُمــــٔمر َمّمــــامر 

هؿ أدق َمآشمر رّٕٞمف يٚمثؾ ضمٝم٣مهتؿ ويِمقّ  8اجل٣مهقم ديقان ايمٔمرب وومد أؿمٙمؼ فمعم ايمُمٔمر 

 أو وزير، ، ضمٝم٧م ىم٣من ايمُم٣مفمر اجل٣مهقم صحٖمّل ومقَمفهم٘م٣من ايمُمٔمر زمٚمث٣مزم٥م ايمِمح٣مهم٥م ايمٝمقم، سمِمقير

وومد ىمت٤م ايمُمٔمراء اجل٣مهٙمٝمقن دم  ،إفمالم يمٗمٌٝمٙمتف يٛمٗمؾ إلم أطمريـ ىمؾ َم٣م يتٔمّٙمؼ زمٚمٖم٣مطمر ايمٗمقم

 إنمراض ايمت٣ميمٝم٥م:

 احلّبعِ: اٌشؼش -1
ويٚمثؾ ضمٗمٝمٗم٥م ايمٌماع ايمٗمٌٙمـل ، ٣مل ايمٔمدوايمُمٔمر اظمتحدث فمـ سمُمجٝمع أهمراد ايمٗمٌٝمٙم٥م يمٗمت وهق

ضمٝم٧م يتْمرق ايمُمـ٣مفمر إيمـك اظمثــؾ ، وَم٣م حيدث َمــ ووم٣مئع زمكم سمٙمؽ ايمٗم٣ٌمئؾ، فمٙمـك أرض اجلزيرة

وطمقض َمٔم٣مَمـع اظمــقت واؽمتٜم٣مٞمـ٥م اإلٞم٣ًمن اجل٣مهٙمـل ، ايمٌْمقيمـ٥م، ايمٔمٙمٝم٣م اظمتٚمثٙم٥م زم٣ميمُمج٣مفم٥م

ىمام  ،ئدهؿ سمتْمرق إيمـك نمرض احلامؽم٥مواظمتِمٖمح يمٗمِم٣مئد اجل٣مهٙمٝمكم جيد أّن َمٔمٓمؿ ومِم٣م. زمٟمفمدائف

 :فمٌدايمُم٣مرق فمٌد ايمٔمزى دم وصػ َمٔمرىم٥م صمرت زمكم ومٌٝمٙمتل صمٜمٝمٛم٥م وهبث٥م فمٛمـد ايمُمـ٣مفمر

 رديٛمــــ٥م يمـــــق رأيــــ٦ِم نمــــداَة صمئٛمـــــ٣م

 

ــــ٣م  ـــــد اصمتقيٛم ـــــك أوــــامسمٛم٣م وومــ  فمٙم

ـــــ  ــــــرو رزمٝمئ ـــــ٣م فمٚمـ  ٣مً همٟمرؽمــــــٙمٛم٣م أزم

 

 ٞمَٔمٚمــــقا زمــــ٣ميمٗمقم فمٝمــــــٛم٣ماهمٗمــــ٣مل: أٓ  

ـــــ٣م  ـــــ٣مدوا ي ــــــ همٛم ــــــ٥م إذ رأوٞم  ٣ميمٌٜمثـ

 

ــــ٣م:  ـــــٛم٣مأ همٗمٙمٛم  ضمًــــٛمل وــــــرزم٣ًم صمٜمٝم
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ـــــــراٍت  ــ ًّ ــــــ٣مح َم٘م ــــــآزمقا زم٣ميمرَم  هم

 

ــــ٣م  ـــــد اٞمحٛمٝمٛم ـــــٝمقف ومـ ــــ٣م زم٣ميمًـ  وأزمٛم

 همٌــــ٣مسمقا زم٣ميمِّمــــٔمٝمد هلــــؿ أضمــــــ٣مٌح  

 

ـــ٣م  يٛم ـــ٣م ايم٘مٙمٚمـــك َهَ ــــ٦م يمٛم ـــق طمّٖمــ  ويم

 :وَمـ ؽمامت احلامؽم٥م دم ايمُمٔمر اجل٣مهٙمٝم٥م 

 احلدي٧م فمـ ايمٌْمقيم٥م ـ -5

 وصػ وخ٣مَم٥م ايمٔمدو ـ -0

 ـ احلدي٧م فمـ ايمُمج٣مفم٥م -1

 آؽمتٜم٣مٞم٥م زم٣مظمقت ـ -2

 .ايمدهم٣مع فمـ ضُمرم ايمٗمٌٝمٙم٥م -3

 اٌفخـش: -2
 :وهق ٞمقفم٣من، وهق ذىمر حم٣مؽمـ اإلٞم٣ًمن وآفمتزاز هبذه اظمح٣مؽمـ

ايمٖمخر ايمذايت: ويتٚمحقر ضمقل اظمٖمتخر زمٛمٖمًف َمع اظم٣ٌميمٕم٥م همٝمف أضمٝم٣مٞم٣ًم ىمٟمن يِمقر ايمُم٣مفمر  -أ

وئمكم ص٣مضم٤م احل٣مصم٥م ، ٙمٜمقفيٕمٝم٧م اظم، يتًؿ زم٣ميمٗمٝمؿ احلًٛم٥م، زمْمؾ ؾمج٣مع ومقي ٞمٖمًف زمٟمّٞمف

 .وحيٚمل اظمرأة

 يٗمقل ؿمرهم٥م زمـ ايمٔمٌد دم َمٔمٙمٗمتف:

ـــٛمل ــ٦ُم أٞم ــًك طمٙم ـــ همت ــ٣ميمقا َم ــقم وم  إذا ايمٗم

 

 فمٛمٝمـــ٦م همٙمــــؿ أىمًــــــؾ ويمــــؿ أسمٌّٙمـــدِ  

ـــف  ــذي سمٔمرهمقٞم ــب ايم ــؾ ايمي ــ٣م ايمرصم  أٞم

 

 طمُمـــ٣مش ىمـــــرأس احلٝمــــ٥م اظمتقومـــدِ  

ىمام  ،فيمٝم٥م َمع سمٔمِمٌف يمٗمٌٝمٙمتاهمتخ٣مر ايمُمــ٣مفمر زمِمٛم٣مئع ومٌٝمٙمتف ايمٌْمق وهق ايمٖمخر ايمٗمٌقم: -ب 

 صٛمع إفمُمك دم اإلؾم٣مدة زمٟمزمْم٣مل ومٌٝمٙمتف زم٘مر فمٛمدَم٣م وومٖمقا دم وصمف ىمنى دم َمٔمرىم٥م ذي وم٣مر:

ٌَحٜمؿ ــ ــق ص ــداة احِلٛم ــى نم ــد ىمن  وصمٛم

 

ــهمقا  ــقت هم٣مٞمٌم ــل اظم ــ٤م سمزصم ــ٣م ىمت٣مئ  َمٛمّ

ــــام سمٛمٖمـــّؽ سمْمحٛم  ـــؾ زم٘مـــر هم  ـؿٜمـــوطمٝم

 

ـــقا وىمـــ٣مد ايمٝمــــقم يٛمتِمـــػ   ضمتـــك سمقيّم

وومد فمػّم  ،ّٕن ىمال ايمٕمروكم يػمز ومٝمؿ اجل٣مهٙمٝم٥م ٨8م ومرزمكوزمكم احلامؽم٥م وايمٖمخر وؾم٣مئ 

 ايمِمٔم٣ميمٝمؽ اجل٣مهٙمٝمقن فمـ رهمّمٜمؿ يمٙمٖمٗمر واهمتخروا زمِمػمهؿ فمعم اجلقع ىمام وم٣مل ايمُمٛمٖمرى:
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ـــرى وأؽمـــتػ   ـــْرَب إرض ىمـــل ٓ ي  سُم

 

ـــ   َمتْمـــّقل ل اَمـــرؤٌ قْ يمـــف فمـــقّم َمــــ ايمْمر

 اذلغـبء: -3 
وئمتٚمد فمعم ايمِمٖم٣مت  ،ؿ آجي٣مزمٝمـ٥م فمٛمـفونمروف ايمتٗمٙمٝمؾ َمــ ومٝمٚم٥م اظمٜمجق وحم٣مويم٥م ٞمزع ايمٗمٝم

 ،واخلٝم٣مٞم٥م وايمٖمرار َمــ احلرب ايمًٙمٌٝم٥م ىم٣ميمٌخؾ واجلٌـ وايمٕمدر وايمتٗم٣مفمس فمــ ؿمٙم٤م ايمثٟمر

يٗمقل زهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمك دم  ،وىم٣من ايمُم٣مفمر اجل٣مهقم اهلّج٣مء حيِمؾ فمعم َم٣م يريد اسمٗم٣مء يمممه

 هج٣مء ومقم َمـ إومقام:

 وَمـــــ٣م أدري وؽمـــــقف إطمـــــ٣مل أدري

 

ـــــــقم آل ضم  ـــــــ٣مءأوم ـــــــ أم ٞمًـ  ِم

٣من زمـ شم٣مزم٦م  ًّ  َمثؾ ذيمؽ: ويٗمقل ضم

 ٓ زمـــٟمس زمـــ٣ميمٗمقم َمــــ ؿمـــقٍل وفمـــرض

 

 صمًـــؿ ايمٌٕمـــ٣مل وأضمـــالم ايمٔمِمـــ٣مهمغم 

 ،ىمام همٔمؾ اظمتٛمٌل َمع هم٣مسمؽ إؽمدي ،ومل ي٘مـ ايمُمٔمر اجل٣مهقم اظمٔمتٚمد فمعم اهلج٣مء هم٣مضمُم٣مً  

 ضمٝم٧م وم٣مل:

 وأَّمف ايمْمرؿمٌفْ  َم٣م أٞمِمػ ايمٗمقم وٌفْ 

 أو ىمام وم٣مل ؾمٔمراء ايمٛمٗم٣مئض:

ـــقم  ـــٌٜمؿوم ـــٝم٣مف ىمٙم ـــتٛمٌح إو  إذا اؽم

 

ــــ٣مر  ــــقرم فمــــعم ايمٛم ــــؿ زم ــــ٣ميمقا َٕمٜم  وم

 وومد أٞم٘مر ايمٛم٣مزمٕم٥م اإلهمح٣مش دم ايم٣ًٌمب واهلج٣مء: 

ـــالً  ـــ٣مل صمٜم ـــد وم ـــ٣مَمر وم ـــؽ فم ـــ١من ي  هم

 

ٌــــــ٣مب  ًِ  همـــــ١مّن َمٓمٛمـــــ٥م اجلٜمــــــؾ ايم

ٌِــــ   َؽ ؿم٣مئُمـــــ٣متهمــــال يــــذه٤ْم زمٙم

 

ـّ زمـــــ٣مب   َمــــــ اخلــــٝمالء يمــــٝمس هلــــ

 .يف ىمام همٔمؾ احلْمٝمئ٥مأو وايمد ،وومد يِمؾ اهلج٣مء زم٣ميمُم٣مفمر أن هيجق ٞمٖمًف 

 ا دلذػ: -4
فمٙمـك  وهــق زمْمٌٔمف َمٖمْمقر، َمـ ضمٝم٣مسمف َمٜمامً  اإلٞم٣ًمن اظمـدح ىمٓم٣مهرة ٞمٖمًٝم٥م صمزءاً  ئمتػم

ايمُمٔمراء اجل٣مهٙمٝمكم زمدأت  وـم٣مهرة اظمدح فمٛمد ،ويٌٕمض َمـ هج٣مه، حي٤م َمــ اَمتدضمف، ذيمؽ

، فم٣ًم يمألطمالق احلٚمٝمدةوإذا ىم٣من ايمٔمريب ٞمّزا، واٞمتٜم٦م سم٘مًــ٣ًٌم وزمحث٣ًم فمــ ايمٔمْم٣مي٣م ،َم٘م٣مهمٟمة وحم٥ٌم
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 ،وايمرأي ايمًديد ،هم١مّٞمف أفمج٤م ىمُم٣مفمر زمٚمٚمدوضمف يمقصمقد صٖم٣مت ايمُمج٣مفم٥م، وايمُمامئؾ ايم٣ًمَمٝم٥م

وومد يتداطمؾ اظمدح ، َمع ايمٌٝمئ٥م اجل٣مهٙمٝمـ٥م ونمغم ذيمؽ َمـ ايمِمٖم٣مت اظمتٛم٣مؽمٌـ٥م ،وايم٘مرم وايمٔمٖم٥م

ضمٝمٛمام يريد ورزمام سمداطمــؾ زم٣ميمٕمزل  ،ضمٝمٛمام يثٛمل ايمُم٣مفمر فمعم همرؽم٣من ايمٗمٌٝمٙم٥م وأزمْم٣مهل٣م زم٣ميمٖمخر

وَمِدم ايمُمٔمراء ، وظّمـ٣م ص٣مرت ـم٣مهرة اظمدح ـم٣مهـرة سم٘م٤ًم، ايمُم٣مفمر أن يِمػ أطمالق اَمرأة َم٣م

ىمام صٛمع ايمٕم٣ًمؽمٛم٥م  ،وصمٔمٙمقا َم٘م٣مٞمتٜمؿ َم٘م٣مٞم٥م ؽم٣مَمٝم٥م، فمعم اظمٙمقك ايمذيـ ومّدَمقا هلؿ إفمْمٝم٣مت

إذ مل ي٘مـ  8وومد وصػ َمدح زهغم زم٣ميمِمدق، واظمٛم٣مذرة َمع ايمٛم٣مزمٕم٥م وضم٣ًمن وايمُمٔمراء أطمريـ

 .ىمام ىم٣من يٗمقل فمٛمف اخلٙمٝمٖم٥م ايمراؾمدي فمٚمر زمـ اخلْم٣مب ر  اهلل فمٛمف ،ٚمدح ايمرصمؾ إٓ زمام همٝمفي

ال دي٣مت ايمٗمتٙمـــك زمكم يٗمقل زهغم دم َمدح احل٣مرث زمـ فمقف وهرم زمـ ؽمٛم٣من ايمٙمذيـ حتٚمر 

 :( فم٣مَم٣مً 22فمٌس وذزمٝم٣من دم ضمرهبؿ ايمتل اؽمتٚمرت َم٣م يٗم٣مرب أرزمٔمكم)

ــــدمت٣م ـــــٝمدان وصم ــــٛمٔمؿ ايمً ــــ٣ًم يم  يٚمٝمٛم

 

 ّؾ ضمــ٣مل َمـــ ؽمــحٝمؾ وَمــػممفمــعم ىمــ 

ــــدَم٣م  ــــ٣من زمٔم ــــ٣ًم وذزمٝم ــــدارىمتام فمًٌ  سم

 

ـــؿ  ـــر َمٛمُم ـــٛمٜمؿ فمْم ـــقا زمٝم ـــ٣مٞمقا ودوم  سمٖم

ىمٚمـ٣م وم٣مل  ،ّٞمف ىم٣من َمت٘مًـ٣ًٌم زمُمٔمره فمعم ضمـد افمؼماهم٣مسمفإإذ  8ومـد ىم٣من َمـدح إفمُمك خمتٙمٖم٣مً و 

 ظمٚمدوضمف ومٝمس زمـ َمٔمد ي٘مرب:

ـــــػموا ــــــ٣م طم ـــــ٣مد َم ـــــؽ سمرسم  همجئت

 

ـــــرنْ   ـــــػّموا مل سم ـــــذي طم ـــــقٓ ايم  ويم

ـــــل   ـــــال حترَمٛم ـــــَؾ هم ـــــذاك اجلزي  زم

 

ـْ   ــــــ ـــــٌٙم٘مؿ مل أه ـــــرؤ وم ـــــ١مين اَم  هم

همٗمد ىم٣من يٟميت َمـ اظمديٛم٥م اظمٛمقرة إلم َمٛمْمٗم٥م اخلامن دم ضمقران ، أَم٣م ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م دم صم٣مهٙمٝمتف 

 وذيمؽ دم ومقيمف: ،راززمأزمرز صٖم٣مهتؿ ايمٔمرزمٝم٥م أيام إ وومد، ظمدح ايمٕم٣ًمؽمٛم٥م

ــــــــــؿ ــــــــــ٥م ٞم٣مدَمتٜمـ  هلل در  فمِم٣مزمـ

 

ــــ٣من إولِ   ـــــل ايمزَم ــــؼ هم ــــ٣ًم زمجّٙم  يقَم

 ٝمض ايمقصمــــقه ىمريٚمــــ٥م أضمًــــ٣مهبؿزمــــ 

 

ـــــ ايمْمــــراز إول  ــــقف َم  ؾمــــّؿ إٞم

 االػزـزاس: -5 
، واختذ َمــ صٖم٣مت اظمٚمدوح َمْمٝم٥م يمف، وسمٖمرع فمٛمف يحٞمُمٟم هذا ايمٖمـ حت٦م ـمالل اظمد وومد

دم  يوومد رو، اظم٠مؽمس إول هلذا ايمٖمـ زمٔمد طمالهمف َمع ايمٛمٔمامن زمـ اظمٛمذر وئمد ايمٛم٣مزمٕم٥م ايمذزمٝم٣مين
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وٞمٓمؿ زمذيمؽ ومِمٝمدة ئمّرض همٝمٜم٣م زمِمٖم٣مت ، فمعم فمقرة اظمٙمؽ ايمٛمٔمامن ذيمؽ أّن ايمٛم٣مزمٕم٥م ومد اؿمٙمع

 :وَمْمٙمٔمٜم٣م، زوصم٥م ايمٛمٔمامن

 ؽمــــٗم٣مؿمفإؽمــــٗمط ايمٛمِمــــٝمػ ومل سمــــرد 

 

ــــــد  ــــــ٣م زم٣ميمٝم ـــــــ٣مويمتف، واسّمٗمتٛم  همتٛمـــ

 .ايمٛم٣مزمٕم٥م زم١مرؽم٣مل ايمٗمِم٣مئد َمٔمتذرًا إيمٝمف همٝمٖمرّ  ،مم٣م صمٔمؾ ايمٛمٔمامن يٛمٗمؿ فمعم ايمُم٣مفمر وهيدر دَمف 

 وومد متٝمز آفمتذار زمام يقم:

 .سمداطمؾ فم٣مؿمٖم٥م اخلقف وايمُم٘مر وايمرصم٣مء -5

 .ايمتٙمْمػ وايمتذيمؾ وآؽمؼمضم٣مم -0

 .إـمٜم٣مر احلرص فمعم اظمقدة -1

 يٗمقل ايمٛم٣مزمٕم٥م َمٔمتذرًا:

ـــــ٥م ـــــل ؽمــــ٣مورسمٛمل وئٝمٙم ــــ٦م ىمٟمٞم  همٌ

 

 َمــــ ايمـــّرومش دم أٞمٝم٣مزمــــٜم٣م ايمًـــّؿ ٞمـــ٣مومع 

 هم١مٞمــــؽ ىم٣ميمٙمٝمــؾ ايمــذي هــق َمــدرىمل 

 

ـــع  ـــؽ واؽم ـــٟمى فمٛم ـــ٦م أّن اظمٛمت  وإن طمٙم

زمـ أيب ضم٣مزم ومد افمتذر َمــ أوس زمـ ضم٣مرشم٥م ايمْم٣مئل زمٔمـد أن هج٣مه وومـد ىم٣من ايمُم٣مفمر زممم  

 هم٣مفمتذر ايمُم٣مفمر فمٛمدَم٣م وومع دم يده أؽمغمًا: ،إول وأهدر دَمف

ــــ٥م ــــ٣م أوس ٞمٔمٚم ــــؽ ي ــــراج َمٛم  وإين يم

 

 وإين ٕطمـــرى َمٛمــــؽ يـــ٣م أوس راهـــ٤م 

ـــل  ـــ٦م إٞمٛم ـــقم إن ومٙم ـــل ايمٝم  همٜمـــؾ يٛمٖمٔمٛم

 

 ؽمٟمؾمــ٘مر إن أٞمٔمٚمــ٦م وايمُمــ٘مر واصمــ٤م 

 اٌشصبء: -6 
صٖم٣مت اظمرشمل  تٙمػ َمــ اظمديح إٓ زم٘مقن اظمٚمدوح َمٝمت٣ًم ايمٙمٜمؿ إٓ أن ذىمروهـق همـ ٓ خي

ويمق رضمٛم٣م ٞمًتٔمرض اظمراشمل اجل٣مهٙمٝم٥م ، احلٚمٝمدة سمٗمؼمن زم٣محلزن وإؽمك وايمٙمقفم٥م فمعم اهمتٗم٣مده

هم٣مخلٛم٣ًمء ومـد رشم٦م أطم٣مه٣م ، يمقصمدٞم٣م أن ايمُمٔمراء ومـد رشمقا أؾمخ٣مص٣ًم يتٚمٝمزون زم٣ميمًٝم٣مدة أو زم٣ميمٗمرى

 ضمٝم٧م وم٣ميم٦م: صخراً 

 صــــخرًا يمتــــٟمسمؿ اهلــــداة زمــــــفوإّن 

 

ــــ٣مر  ـــــل رأؽمـــــف ٞم ـــــٌؿ هم ـــــف فمٙم  ىمٟمٞم

 همٝمٗمقل:، ىمام أٞم٣م ٞمجد أزم٣م ذؤي٤م اهلذرم يرشمل أوٓده ايمذيـ همٗمدهؿ 
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 أَمـــــ اظمٛمــــقن وريٌٜمــــ٣م سمتقصمــــــع

 

ـــزعُ   ــــ جي ـــ٤م َم ـــٝمس زمٚمٔمت ـــدهر يم  وايم

ضمٝم٧م  ،ايمذي ومتٙمف صم٣ًمس اظمري دم ضمرب ايمًٌقس ىمام أن اظمٜمٙمٜمؾ ومد رشمك أطم٣مه ىمٙمٝم٣ٌمً  

 يٗمقل:

 يـــ٣م ىمٙمٝمـــ٤م همٙمـــؿ جتٌٛمـــل دفمــــقسمؽ

 

ـــــد  ـــــل ايمٌٙمـ ــــػ جيٝمٌٛم ــــ٣مرُ  وىمٝم  ايمٗمٖم

ـــؽ ىمٛمـــ٦م نمٝمثـــ٣مً   ـــٗم٣مك ايمٕمٝمـــ٧م إٞم  ؽم

 

ـــــ٣مرُ   ــــتٚمس ايمٝمً ــــكم يٙم ــــًا ضم  وين

 ويتًؿ ايمرشم٣مء فمٛمد اجل٣مهٙمٝمكم زمام يقم: 

 .ايمتٖمجع فمعم همٗمدان اظمرشمل -5

ٌّـ٣مط أودي٥م ، مّح٣مل أيمقي٥م": ىمام دم ومقل اخلٛم٣ًمء ،اسمِم٣مف اظمرشمل زم٣ميمٌْمقيم٥م -0  ."ه

 ."يمٙمجٝمش صمّرار " :ىمام دم ومقل اخلٛم٣ًمء ،زم٣ميمٗمٝم٣مدة اسمِم٣مهمف -1

 ."وإن صخرًا يمقايمٝمٛم٣م وؽمٝمدٞم٣م  " :ىمام دم ومقل اخلٛم٣ًمء ،اسمِم٣مهمف زم٣ميمًٝم٣مدة ووم٦م إَمـ -2

 ."رٞمُمتق يمٛمح٣م إذا وإن صخراً ": ىمام دم ومقل اخلٛم٣ًمء ،اسمِم٣مهمف زم٣ميم٘مرم دم أي٣مم ايمُمت٣مء -3

 يٗمقل دريد زمـ ايمِمٚم٥م راشمٝم٣ًم أطم٣مه:

 طمــــال َم٘م٣مٞمــــفيمــــئـ يــــؽ فمٌــــد اهلل 

 

ـــد  ـــ٣مئش ايمٝم ـــ٣ًم وٓ ؿم ـــ٣من ووم٣مهم ـــام ىم  هم

ىمٚمـ٣م صٛمـع ايمُم٣مفمر  ،أَم٣م رشم٣مء ايمُمٔمراء ايمِمٔم٣ميمٝمؽ همٗمـد اسمًؿ زم٣ميمٕمّم٤م وايمثقرة وؿمٙم٤م ايمثٟمر 

 ايمِمٔمٙمقك سمٟمزمط ذًا:

ـــــٙمع ـــــذي دون ؽم ــــــٔم٤م ايم  إن زم٣ميمُم

 

 يمٗمتٝمــــــاًل دَمـــــــف َمــــــ٣م يْمــــــّؾ  

 طمّٙمـــػ ايمٔمـــ٤مء فمـــقّم شمـــؿ ويّمـــــك 

 

ــــــف َمًــــــتٗمؾ  ـــــ٤مء يم ــــــ٣م زم٣ميمٔم  أٞمـ

ـــــ٦مووراء ا  ـــــ أطمـ ــــل ازم ــــٟمر َمٛم  يمث

 

ــــــؾ  ـــــ٣م حت ــــــدسمف َم  َمِمـــــٗمع فمٗمــ

 احلىّخ: -7 
وىم٣مٞم٦م ٞمتٝمج٥م يمٙمتجرزم٥م وايمٌٝمئ٥م  ،اجل٣مهقم اؽمتٗمٙم٦م احل٘مٚم٥م ىمٕمرض َمـ أنمراض ايمُمٔمر

اظمقت وآفمت٣ٌمر زمف ومـد أهمرز ـم٣مهرة  نّ إإذ  8ويمـؿ سم٘مـ ص٣مدرة فمـــ همٙمًٖم٥م َمًتٗمٙم٥م ،اظمحٝمْم٥م

زهغم زمـ صمٛم٣مب ايم٘مٙمٌـل يقصـل أوٓده ويمذيمؽ ٞمجد أن ايمُمـ٣مفمر  ،احل٘مٚمـ٥م فمٛمـد ايمُمــٔمراء
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ء َمـ ايمٔمزة وايمٗمقة أهمّمؾ َمـ احلٝم٣مة َمع اظمقت َمع ر "زمٔمد أن ؿم٣مل فمٚمره وص٣مي٣م أزمرزه٣م: 

 ."ايمّمٔمػ 

ــــــــك ـــــــقت طمــــــــغم يمٙمٖمتـــ  واظم

 

ـــــــ٥م  ـــــــف زمٗمٝمـ ـْ وزمـ ـــــــٜمٙم٘م  همٙمٝمـــ

 َمـــــــ أن يــــــرى ايمُمــــٝمخ وومــــد 

 

 ــــــــــــــــ٣مدى زم٣ميمٔمُمــــــــــــــٝم٥مهت 

ٌََده:   يٗمقل فمٙمٗمٚم٥م زمـ فَم

 ى إٓ يمــــف شمٚمــــواحلٚمــــد ٓ يُمـــؼم

 

ـــــقمُ   ــــف إومــــقام َمٔمٙم ـ  زم  ممــــ٣م يّمــــ

ـــــ٥م  ــــامل َمٜمٙم٘م ـــــ٥م يمٙم ـــــقد ٞم٣مهمٝم  واجل

 

ــــذَمقم  ــــف وَم ــــ٣مٍق ٕهٙمٝم ــــؾ زم  وايمٌخ

 ويٗمقل ؿمرهم٥م زمـ ايمٔمٌد دم وصػ اظمقت: 

ـــك  يمٔمٚمـــرك إن اظمـــقت َمـــ٣م أطمْمـــٟم ايمٖمت

 

ــــد  ــــ٣مه زم٣ميمٝم ــــك وشمٛمٝم ــــ٣ميمْمقل اظمرطم  يم٘م

 ويٗمقل زهغم: 

ــ٣م طمــٌط فمُمــقاء َمـــ سمِمــ٤م  رأيــ٦م اظمٛم٣مي

 

 ئمّٚمــــر همٝمٜمــــرم ُمتتــــف وَمـــــ ختْمــــ 

وومد زمٙمٕم٦م احل٘مٚم٥م دم َمٔمٙمٗمتف َمٌٙمٕم٣ًم فمٓمٝماًم همٗمد ىم٣مٞم٦م همْمري٥م زمٝمئٝم٥م َمتٛم٣مؽم٥ٌم َمع احلٝم٣مة  

 اخلٙمٝمؾ فمٙمٝمف ايمًالم: إزمراهٝمؿديـ  ،ايمًٚمح٣مء ويم٘مٛمٜم٣م َمًتٗم٣مة َمـ احلٛمٝمٖمٝم٥م ،اجل٣مهٙمٝم٥م

ـــف ـــس ومٌٙم ـــقم وإَم ـــؿ ايمٝم ـــؿ فمٙم  وأفمٙم

 

 ويم٘مٛمٛمـــل فمــــ فمٙمـــؿ َمـــ٣م دم نمـــٍد فمـــؿِ  

 اٌغضي ًاٌنغْت: -8 
سمتِمػ زمف َمـ  ٕمرض ايمذي أىمثر ايمُمٔمراء َمـ احلدي٧م فمٛمف ٞمٓمرًا يمتٔمٙمٗمف زم٣مظمرأة وَم٣موهق ايم

 .واإلٞم٣ًمن زمْمٌٔمف يٚمٝمؾ إلم اظمرأة أو ايمٔم٘مس، حم٣مؽمـ

 وومد اسمًؿ ايمٕمزل وايمٛمًٝم٤م زمام يقم:

 .وصػ اظمٖم٣مسمـ اجلًدي٥م يمٙمٚمرأة -أ

 .وصػ اخلِم٣مل اظمٔمٛمقي٥م -ب

 .ايمتقدد إيمٝمٜم٣م -ج

 .زم٧م ايمٔمقاؿمػ ٞمحقه٣م -د
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 .َمـ هجراهن٣مايمُم٘مقى  -ـه

 وومد اختذ هذا ايمٕمزل فمٛمد اجل٣مهٙمٝمكم صقرًا َمتٔمددة:

 ئىمٗمقل اَمر "اظمْم٣ميمع يمٙمٚمٔمٙمٗم٣مت"ٙمؽ ايمٌ٘م٣مء فمعم ايمدي٣مر وذىمر اظمرأة َمـ طمالل سم -أ

 ايمٗمٝمس:

 ومٖمــ٣م ٞمٌــؽ َمـــ ذىمــر ضمٌٝمــ٤م وَمٛمــزل

 

ــؾ  ــدطمقل همحقَم ــكم ايم ــقى زم ــٗمط ايمٙم  زمً

 يمٔمٌدي:يٗمقل اظمثٗم٤م ا، صقرة وصػ ايمرضمٝمؾ اظمتٚمثؾ زم٣ميمٛم٣ًمء ايمراضمالت -ب 

 وهــــــ فمٙمـــــك ايمرصم٣مئـــــز واىمٛمــــ٣مت

 

ـــــع َمًــــت٘مكم  ــــؾ ىمــــؾ أؾمجــ  ومقاسم

ـــــرى  ـــــ حم٣مؽمـــــٛم٣ًم وىمــــٛمـ أطمــ  أري

 

 َمـــــ إصمٝمــــــ٣مد وايمٌممــــ اظمِمـــــقن 

 يٗمقل إفمُمك:، صقرة وصػ َمٖم٣مسمـ اظمرأة اجلًدي٥م -صمـ 

 نمـــراء همرفمـــ٣مء َمِمـــٗمقٌل فمقاروـــٜم٣م

 

 متًم اهلقيٛمك ىمـام يٚمًمـ ايمـقصمل ايمقضمـؾ 

ـــ  ـــ٦م صم٣مرهت ـــــ زمٝم ـــٝمتٜم٣م َم ـــٟمن َمُم  ٣مىم

 

ــــُؾ   ـــ٧م وٓ فمجـ ـــر ايمًـــح٣مزم٥م، ٓ ري  َم

 يٗمقل إفمُمك:، وصػ ايمِمٖم٣مت ايمٛمٖمًٝم٥م ىم٣ميمٔمٖم٥م واحلٝم٣مء -د 

ــ٣م ـــره اجلــغمان ؿمٙمٔمتٜم ــــ ي٘م  يمٝمًــ٦م ىمٚم

 

 وٓ سمراهــــ٣م زمًـــــر اجلــــ٣مر ختتتــــؾ 

ومه٣م َمدرؽمت٣من اٞمٌثؼ فمٛمٜمام ايمٕمزل  ،وفمٖمٝمػ أضمٝم٣مٞم٣ًم أطمرى ،وايمٕمزل اجل٣مهقم َم٣مدي أضمٝم٣مٞم٣مً  

 فمٛمؼمة واصٖم٣ًم ؾمدة ضمٌف يمٔمٌٙم٥م:يٗمقل  ،ايمٔمٚمري وايمٕمزل ايمٔمذري

ــــؾيمو ـــ٣مح ٞمقاهـ ـــؽ وايمرَم ــــد ذىمرسم  ٗم

 

ـــد سمٗمْمــر َمــــ دَمـــل  ــٝمض اهلٛمـ ــل وزم  َمٛم

 همـــقددُت سمٗمٌٝمــــؾ ايمًــــٝمقف ٕهّنــــ٣م 

 

ــــرك اظمُ   ــــ٣مرق شمٕمـ ــــ٦م ىمٌ ــــؿتظمٔمـ ًِ ٌَ 

 اٌٌطف: -9 
هم٘م٣من وصٖم٣ًم ظم٣م وومٔم٦م  ،سمقزع نمرض ايمقصػ دم ايمُمٔمر اجل٣مهقم دم شمٛم٣مي٣م ومِم٣مئد ايمُمٔمراء

ونمغم  ،وإؽمد وايمٙمٝمؾ ،وومد وصػ هذا ايمُمٔمر اجل٣مهقم ايمٛم٣موم٥م وايمٖمرس ،يمُم٣مفمرفمٙمٝمف فمٝمقن ا

 .ذيمؽ

 يٗمقل فمٛمؼمة يِمػ ٞم٣مومتف:
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ـــــ٣مومتل وىمٟمهنـــــ٣م ـــــ٣م ٞم ـــــ٦م همٝمٜم  همقومٖم

 

ـــــقم  ـــــدٌن ٕوميضـــــ ضم٣مصمـــــ٥م اظمتٙم  هم

 ويٗمقل اَمرؤ ايمٗمٝمس دم وصػ ايمٖمرس: 

 َم٘مــــّر َمٖمــــّر َمٗمٌـــؾ َمدزمــــٍر َمٔمــــ٣مً 

 

 ؾِ ىمجٙمٚمــقد صــخٍر ضمْمــف ايمًــٝمؾ َمـــ فمــ 

يٗمقل ، ايمقضمُمٝم٥م ووصٖمقا احلٚمر ،ووصٖمقا ايمْمٌٝمٔم٥م ، وصٖمقا اظمرأةىمام أن اجل٣مهٙمٝمكم 

 إفمُمك:

 سمًــٚمع يمٙمحــقم وؽمقاؽمــ٣ًم إذا اٞمٌمــهم٦م

 

ـــُؾ   ـــريح فمممـــٌق زصم ـــتٔم٣من زم ـــام اؽم  ىم
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 اٌجبة اٌشاثغ
 غبدطاٌفظً اٌ

 اٌشؼش اجلبىٍِ ٔغْظ ًعـذأِ

ُمٔمر ٓ ٞمٟميت زمجديد ضمكم ٞمزفمؿ أن ؾمٔمرٞم٣م ايمٔمريب ٞمُمٟم ٞمُمٟمة نمٛم٣مئٝم٥م ىمٕمغمه َمـ أٞمقاع ايم

همٗمد ىم٣من ايمُمٔمراء يٕمٛمقن ، ىم٣مٞم٦م سمرسمٌط زم٣ميمُمٔمر َمٛمذ ٞمُمٟمسمف ٣مهمٚمـ اظمٔمروف أن اظمقؽمٝمٗم، إطمرى

. وأول َمـ ومِّمد ايمٗمِم٣مئد ،هم٣مظمٜمٙمٜمؾ أومدم ؾمٔمراء ايمٔمرب، وإديم٥م فمعم ذيمؽ ىمثغمة. أؾمٔم٣مرهؿ

هم٣ميمُمٔمراء َم٣م ، وىم٣من فمٙمٗمٚم٥م زمـ فمٌدة ايمٖمحؾ يٕمٛمل َمٙمقك ايمٕم٣ًمؽمٛم٥م أؾمٔم٣مر، ىم٣من يٕمٛمل ؾمٔمره

َمقؤم٣ًم يمٙمؼمٞمؿ وايمٕمٛم٣مء إٓ  –دم رأي فمٛمؼمة  –وىمٟمهنؿ مل يؼمىمقا ، ٞمٚمقن زمٟمؾمٔم٣مرهؿيزايمقن يؼم

ويمٔمٙمٜمؿ َمـ أصمؾ ، وَمٜمام ي٘مـ هم١من ايمُمٔمر ارسمٌط زم٣ميمٕمٛم٣مء دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم. ٛمقا همٝمفنموسمرٞمٚمقا زمف و

 .زمؾ إٞم٣م يمٛمراهؿ ئمػمون فمٛمف زم٣ميمتٕمٛمل، ذيمؽ ىم٣مٞمقا ئمػمون فمـ ٞمٓمٚمف وإيمٗم٣مئف زم٣مإلٞمُم٣مد

 ٦م: يٗمقل ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم

ــــ٦َم وم٣مئٙمــــفُ  ـر زم٣ميمُمــــٔمر إَمــــ٣م ىمٛم  سمٕمــــ

 

 إن ايمٕمٛمــــ٣مء هلــــذا ايمُمــــٔمر َمّمــــامرُ  

، ضمتك ٞمجد ؾم٣مفمرًا َمُمٜمقرًا ي٘مثر َمـ نمٛم٣مء ؾمٔمره 8وٞمحـ ٓ ٞمتٗمدم إلم أواطمر ايمٔمٌم اجل٣مهقم 

وأىمػم ايمٓمـ أٞمف ىم٣من يقومع نمٛم٣مءه ، وومد ؽمّٚمل زمِمٛم٣ّمصم٥م ايمٔمرب، وهق إفمُمك ايمُم٣مفمر اظمٔمروف

 .زم٣مؽمؿ ايمِّمٛم٨مفمعم أيم٥م اظمقؽمٝمٗمٝم٥م اظمٔمروهم٥م 

مم٣م يدل فمعم  8وأىمثر ايمُم٣مفمر اجل٣مهقم َمـ ذىمر ايمٕمٛم٣مء وايمٗمٝم٣من وإدوات اظمقؽمٝمٗمٝم٥م اظمختٙمٖم٥م

 .ارسم٣ٌمط ذيمؽ ىمٙمف زمُمٔمره

ويٓمٜمر أن ايمٕمٛم٣مء ايمٗمديؿ مل ، ٕمٛمل أؾمٔم٣مرهيوىم٣من ايمُم٣مفمر ، ىم٣من ايمُمٔمر اجل٣مهقم يرسمٌط زم٣ميمٕمٛم٣مء

ويمٔمؾ مم٣م يث٦ٌم  ،همٝمف اجلقوم٣مت همٗمد أطمذ يتٔمٗمد وأطمذت سمٓمٜمر، يٗمػ فمٛمد هذه ايمٓم٣مهرة ايمًٌٝمْم٥م

فُمت٥ٌم ومج٣مفم٥م َمـ ٞم٣ًمء  ٦مذيمؽ َمـ زمٔمض ايمقصمقه َم٣م يرويف ايمْمػمي وإنم٣مين َمـ أن هٛمدًا زمٛم

ـر ييزمـ فمعم ايمدهمقف دم نمزوة أضمد  :وىم٣مٞم٦م هٛمد سمٕمٛمل دم أشمٛم٣مء هذا ايمٔمزف، ومريش ىم
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 إن سُمٗمٌٙمــــــــــــــقا ُٞمٔم٣مٞمـــــــــــــــْؼ 

 

 وٞمٖمــــــــــــــرش ايمٛمّٚمــــــــــــــ٣مرْق  

ــــــــــــــ٣مرْق   ـــــــــــــدزمروا ٞمٖم  أو سم

 

ـــــــــغمِ   ــــــــــراَق نم ــــــــــْؼ  هم  واَم

هم١من إوزان ايمٗمِم٣مر فُمرهم٦م دم ايمٔمٌم ، وومد ذه٤م أزمق ايمٔمالء إلم ايمتٔمٚمٝمؿ أىمثر مم٣م يٛمٌٕمل 

وزمخ٣مص٥م دم أزمقاب ايمرشم٣مء ، زمؾ فمٛمد ؽم٘م٣من ايمقزمر أيّم٣مً  ،ٓ فمٛمد ؽم٘م٣من اظمدر همٗمط ،اجل٣مهقم

إذ روى ص٣مضم٤م إنم٣مين  8أَم٣م ايمرشم٣مء همٗمد ؾم٣مع فمٛمد ايمٔمرب ايمٗمدَم٣مء، وايمٕمزل واحلامؽم٥م واحُلداء

، فزموأهن٣م ىم٣مٞم٦م خترج إلم فُم٘م٣مظ سمٛمد ،أضم٣مدي٧م ىمثغمة فمـ اخلٛم٣ًمء وُٞمقاضمٜم٣م فمعم أطمٝمٜم٣م صخر

واومؼمن هذا ايمٛمقاح زميب َمـ  ،وذىمر أن هٛمدًا زمٛم٦م فمت٥ٌم ىم٣مٞم٦م حتتذي فمعم َمث٣مهل٣م وسمٛمقح أزم٣مه٣م

ٙمٝمؽ:، ايمُمٔمر ايمٗمِمغم  ً  يمٔمؾ طمغم َم٣م يٚمثٙمف ومْمٔم٥م أم ايم

ـــــــــقًة  ـــــــــل ٞمج ـــــــــ٣مف يٌٕم  ؿم

 

ـــــــــْؽ   ـــــــــالٍك همٜمٙم ــــــــــ ه  َم

ـــــــــٔمر  ـــــــــ٦م ؾم  ي وـــــــــّٙم٥مً يمٝم

 

 أّي رء ومتٙمـــــــــــــــــــــــــــــْؽ  

ـــــــــــــــد  ــــــــــــــريٌض مل سمٔم  أَم

 

ـــــــــــــــْؽ     أم فمــــــــــــــدّو طمتٙم

ؾ ، وأَم٣م ايمٕمزل همٙمٔمٙمف أومرب َمقوقفم٣مت ايمُمٔمر اجل٣مهقم إلم ايمٕمٛم٣مء  وطمغم َم٣م يٚمثٙمف ومْمٔم٥م اظمٛمخر

 :يايمٝمُم٘مر

 ويمٗمــــــد دطمٙمــــــ٦م فمــــــعم ايمٖمتــــــ٣م

 

ــــــــرِ   ــــــــقم اظمْمٝم  ة اخلـــــــدر دم ايمٝم

ـــــــــر   ايم٘م٣مفمــــــــ٤ِم احلًــــــــٛم٣مء سم

 

ــــــّدَمٗمس ودم احلـــــــريرِ   ــــــُؾ دم ايم  هم

واومؼمن هذا ايمٕمٛم٣مء زميب ، واومؼمن هذا ايمٕمٛم٣مء زميب َمـ إؾمٔم٣مر دم احلرب ويقم اخلِم٣مم 

 8وهل َمـ اهلزج، َمـ إؾمٔم٣مر ايمٗمِمغمة ىمٗمْمٔم٥م ايمٖمٛمد ايمّزَّم٣مين دم ضمرب ايمًٌقس إن صّح أهن٣م يمف

 همٝمٜم٣م: إذ يٗمقل

 صــــــٖمحٛم٣م فمـــــــ زمٛمــــــل ُذهـــــــؾٍ 

 

ـــــــــقانُ   ــــــــقم إطم ــــــــ٣م ايمٗم  وومٙمٛم

 فمًـــــــك إيـــــــ٣مُم أن يرصمٔمــــــــ 

 

ــــــــ٣ًم ىم  ــــــــ٣مٞمقاَن ومقَم ــــــــذي ىم  ٣ميم

اء همٝمٓمٜمر أٞمف ىم٣من نمٛم٣مء ؾمٔمٌٝم٣ًم فم٣مَم٣ًم يمٙمٔمرب دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم يٕمٛمقن زمف إزمٙمٜمؿ دم دوأَم٣م احُل  

وٞمحـ ٞمالضمظ أن هذا ، واومؼمن زمف وزن طم٣مص َمٔمروف هق وزن ايمرصمز، َمًغمهؿ ورضمٝمٙمٜمؿ

ٗمل َمـ أزم٣مر، ايمقزن مل ي٘مـ طم٣مص٣ًم زم٣محلداء ًّ  ىمام ىم٣من يًتخدم دم، زمؾ ىم٣من يًتخدم أيّم٣ًم دم ايم
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وَمـ أَمثٙمتف ومقل دريد زمـ ، وأَم٣م اظمٛمٜمقك همٜمق ايمذي ذه٤م َمٛمف أرزمٔم٥م أصمزاء. احلامؽم٥م واحلروب

 ايمِّمّٚم٥م يقم هقازن:

 يـــــــ٣م يمٝمتٛمـــــــل همٝمٜمـــــــ٣م صمـــــــذُع 

 

ـــــــــ٣م وأوـــــــــعْ   ـــــــــ٤م  همٝمٜم  أطُم

ونم٣مي٥م َم٣م دم إَمر أٞمف ىم٣من يٗمؼمن زميوب ىمثغمة َمـ ايمٕمٛم٣مء دم ، ويمٝمس َمـ ؾمؽ دم أٞمف ؾمٔمر 

ٗمل َمـ أ ًّ وىمثرت  ،هم٘مثر احلذف همٝمف، ىمام ىم٣من يٗمؼمن زم٣محُلداء، زم٣مراحلامؽم٥م واحلروب وايم

وسمرىم٦ْم هذه ، وَمٜمام ي٘مـ هم١من ايمُمٔمر اجل٣مهقم ٞمُمٟم دم ـمروف نمٛم٣مئٝم٥م. ايمتجزئ٥م وآوْمراب

ايمتل  ،زمٔمّمٜم٣م ٞمراه دم ومقاهمٝمف وسمٗمْمٝمٔم٣مسمف ٞمراه دم سمٙمؽ إوزان ايمٗمِم٣مر، ايمٓمروف آشم٣مرًا خمتٙمٖم٥م همٝمف

 .ؽ دم أهن٣م ـمٜمرت حت٦م سمٟمشمغم ايمٕمٛم٣مءوايمتل يمٝمس َمـ ؾم، أشمرت فمـ ايمٔمٌم اجل٣مهقم
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 اٌجبة اٌشاثغ
 اٌفظً اٌغبثغ

 ظبىشح اٌٌلٌف ػٍَ األؿالي

ممٝمزة يمف وهل َمٓم٣مهر سمٖمروٜم٣م ؿمٌٝمٔم٥م احلٝم٣مة و ،يمٙمحٝم٣مة دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم َمٓم٣مهر طم٣مص٥م

ويمٗمد فم٣مش ايمٔمرب  ،طم٣مص٥م وأن ايمِمحراء ايمٔمرزمٝم٥م دم اجلزيرة َمؼماَمٝم٥م إؿمراف ،وفمقاَمؾ ايمٌٝمئ٥م

 .يمتٕمغم اظمٓم٣مهر ايمٖم٣مفمٙم٥م دم ضمٝم٣مهتؿ سمٌٔم٣مً  ضمٝم٣مهتؿ هٛم٣مك

وزضمػ  ،َمـ زمراىمكم وزٓزل 8همٔمعم اظمًتقى ايمٔم٣مم اظمتٔمٙمؼ زم٣مظمٓم٣مهر ايم٘مقٞمٝم٥م وسمٕمغمات ايمٌٝمئ٥م

وهدم يمٙمًدود وصمٖم٣مف يمٙمقدي٣من جئمؾ ايمٗم٣ٌمئؾ ايمٔمرزمٝم٥م هت٣مصمر هجرة  ،يمٙمرَم٣مل وؾمح يمألَمْم٣مر

يمُمامل زم٣مجت٣مه احلج٣مز ىم٣مَمٙم٥م َمـ َم٘م٣من ىمام ضمِمؾ َمع هجرة زمٔمض ايمٔمرب َمـ اجلٛمقب إلم ا

إلم ايمُمامل وايمٕمرب َمـ  وومد ىم٣من ايمٕم٣ًمؽمٛم٥م ايمذيـ ؽم٘مٛمقا زمٌمى ايمُم٣مم وَمٛمْمٗم٥م اخلامن ،وايمُم٣مم

 .حم٣مهمٓم٥م درفم٣م احل٣ميمٝم٥م

يمٙم٘مأل  وفمعم اظمًتقى اخل٣مص همٗمد ىم٣مٞم٦م ايم٘مثغم َمـ ايمٗم٣ٌمئؾ سمٛمتٗمؾ زمكم َمٛمْمٗم٥م وأطمرى سمٌٔم٣مً 

 ،هيْمؾ همٝمٜم٣م اظمْمر ويٛم٦ٌم همٝمٜم٣م ايم٘مألهمٗمد هتجر ايمٗمٌٝمٙم٥م َمٛمْمٗم٥م رفمٝمٜم٣م إلم َمٛمْمٗم٥م أطمرى  ،واظم٣مء

زمؾ  ،همٗمد فم٣مد زهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمك إلم دي٣مر حمٌقزمتف ،وهذا َم٣م ىم٣مٞم٦م حيِمؾ َمع َمٔمٓمؿ ايمُمٔمراء

 ودم ذيمؽ يٗمقل: ،زم٣ميمٝم٥م همقصمده٣م دي٣مراً  ،زوصمتف زمٔمد فممميـ ؽمٛم٥م هجره٣م

ـْ ُأمِ  ـــــــؿِ  َأَِمـــــــ ـــــــ٥ٌم مَلْ سَمَ٘مٙمر  َأْودَم ِدَْمٛمَ

 

ـــــــ٥مِ   ـــــــ٣مظمتَ  زمَِحْقََم٣مَٞم اِج هَم رر ـــــــدر  َثّٙمؿِ ايم

ـــــــ٣م  ـــــــ٣م َوَداٌر هل َ وْمٚمَتكْمِ ىمَٟمهنر ـــــــ٣ميمرر  زم

 

 َوؾْمــــٍؿ دِم َٞمــــَقاِذِ َِمْٔمَِمــــؿِ  ََمَراصِمٝمــــعُ  

ــــ٣م ايْمِٔمــــ   َوإَْرآُم ْيَٚمُِمــــكَم طِمْٙمَٖمــــ٥مً  كْمُ هِبَ

 

ـــ٣م  ـــَثؿِ  َوَأؿْماَلُؤَه ـــِؾ جَمْ ـْ ىُم ـــ ـَ َِم ـــ  َيٛمَْٜمّْم

ــ٣م  ــ٦ُم هِبَ ــ٥مً  َووَمْٖم ـَ ضِمجر ــي ــد فِممْمِ ـــ زمْٔم  َم

 

ؿِ فَمَرهْمـــ٦ُم ايمـــدر  هَمأْليـــ٣مً    اَر زَمْٔمـــَد سَمـــَقه 

ــــ٣مدِمّ   ــــؾٍ  َأشَم ِس َِمْرصَم ــــرر ــــْٖمٔم٣ًم دِم َُمَٔم  ؽُم

 

ــــ٣مً   ــــَثٙمرؿِ  َوُٞم٠ْمي ــــْقِض مل يَت ــــْذِم احْل  ىَمِج

ـــامر   ـــ٣م هَمَٙم ـــ٦ُم يمَِرزْمِٔمَٜم اَر وُمْٙم ـــدر ـــ٦ُم ايم  فَمَرهْم

 

زْمــُع َواؽْمــَٙمؿِ  َأٓ أْٞمِٔمــؿْ   َــ٣م ايمرر ٣ٌَمضم٣ًم َأهي   َصــ
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 ودم ذيمؽ يٗمقل:، يمدطمقل وضمقَمؾوومد زم٘مك اَمرؤ ايمٗمٝمس َمٛمزل أضمٌتف دم ؽمٗمط ايمٙمقى وا

ــِزلِ  ــ٤ٍم َوََمٛمْ ــَرى ضَمٌِٝم ـْ ِذىُم ــ ــِؽ َِم ٌْ ــ٣َم َٞم  وَمَٖم

 

ــؾِ   ــْق ََم طُمقِل هَمَح ــدر ــكْمَ ايم ــَقى زَم ــْٗمِط ايمِٙم
ًِ  زمِ

 هَمُتِقوـــَح هَمـــ٣ْمظمِْٗمَراِة مَلْ َئْمـــُػ َرؽْمـــُٚمَٜم٣م 

 

ـــْٚمَٟملِ   ـــقٍب َوؾَم ـْ صَمٛمُ ـــ ـــَجْتَٜم٣م َِم ًَ ـــ٣م َٞم َ
 ظمِ

 سَمــــــرى زَمَٔمــــــَر أْرآِم دِم فَمَرصــــــ٣مهِت٣م 

 

ـــــؾِ   ـــــ٤م  هُمْٙمُٖم ـــــُف ضَم ـــــ٣م ىَمَٟمٞمر  ووِمٝمٔم٣مهِن

ــــقا  ُٙم ٚمر ــــْقَم حَتَ ــــكْمِ َي ٌَ  ىَمــــَٟميِن نَمــــَداَة ايْم

 

 يَمـــَدى ؽَمـــُٚمراِت احْلـــِل َٞمـــ٣موِمػ ضَمٛمَْٓمـــؾِ  

ـــٝمرُٜمؿْ  
ـــقَمر ََمْمِ ـــْحٌل فَم ـــ٣م َص ـــ٣ًم هِبَ  ُووُمقهم

 

ــــؾِ   ٚمر ــــْؽ َأؽمــــًك َوجَتَ
 يُٗمقيُمــــقَن: ٓ هَتٙمِ

ـــــــ٥مٌ   ٌة َُمْٜمراوَم ـــــــػْمَ  وإِنر ؾِمـــــــَٖم٣مئِل فَم

 

لِ  هَمَٜمـــْؾ   ـْ َُمَٔمـــقر ـــ ـــَد َرؽْمـــٍؿ َداِرٍس َِم  فِمٛمْ

  :وىمذيمؽ وومػ ؿمرهم٥م زمـ ايمٔمٌد ونمغمه َمـ ايمُمٔمراء فمعم دي٣مر أضمٌتٜمؿ اظمٜمدَم٥م 

ـــــالٌل زمِ  ـــــ٥م َأؿْم ـــــ٥مِ ػَمْ خلقيم ـــــدِ  وَم  شَمْٜمَٚم

 

ٌَـــ٣مومل ايْمَقؾْمـــِؿ دم   ٣مِهِر ايْمَٝمـــدِ ـَمـــ سَمُٙمـــقُح ىَم

ـــْحٌل  ـــ٣م َص ـــ٣ًم هِبَ ـــٝمرُٜمؿْ  ُووُمقهم
ـــقَمر َمْمِ  فَم

 

ــــْؽ   ٙمِ ــــقَن ٓ هَتْ ــــدِ  َيُٗمقيُم ٙمر ــــًك َوجَتَ  َأؽَم

 ايمذي ضمؾر  ،كم ـم٣مهرة ايمقومقف فمعم إؿمالل إلم آهندام احلّم٣مريوئمزو زمٔمض ايم٣ٌمضمث 

وسمُم٘مؾ هذه ايمٓم٣مهرة اٞمٔم٘م٣مس احلزن ايمذي رؽمٚمف هذا آهندام احلّم٣مري دم  ،زم٣مجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م

 ،لويمق رضمٛم٣م ٞمٌح٧م فمـ ايمدواهمع ايمٛمٖمًٝم٥م وراء ـم٣مهرة ايمقومقف فمعم إؿمال، ٞمٖمقس أطمريـ

 .يمٔمثرٞم٣م فمعم ايم٘مثغم َمـ ايمٗمّم٣مي٣م ايمٛمٖمًٝم٥م ايمتل طمٙمٖمتٜم٣م هذه ايمٓم٣مهرة
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ايمتل ٓ يٚم٘مـ ايمقصقل َمـ  ،ئمد ايمٌح٧م دم زمداي٣مت ايمُمٔمر اجل٣مهقم َمـ ايمٗمّم٣مي٣م ايمُم٣مئ٘م٥م

. ذيمؽ َمٜمام ىم٣من ٞمقفمٜم٣مئؼ سمث٦ٌم م وصمقد وشم٣مزم٤ًٌم فمد 8طمالهل٣م إلم ٞمٗمْم٥م اٞمْمالق هلذا ايمُمٔمر

ويم٘مٛمٛم٣م ؽمٛمح٣مول أن ٞمجد زمٔمض فمالَم٣مت هم٣مروم٥م سمُمغم إلم أن هذا ايمُمٔمر مل سمٔمرض يمف زمداي٥م 

ويمق أٞم٣م جت٣موزٞم٣م فمـ حتديد اظمدة  ،زمٔمد َمٝمالد ايمًٝمد اظمًٝمح فمٙمٝمف ايمًالم /122سمتج٣موز فم٣مم / 

وَمٛمذ  ،ٛمٚمقيمٌداي٣مت هذا ايمُمٔمر ٞمجد أن ايمُمٔمر ايمٔمريب ومد وصؾ إيمٝمٛم٣م ىم٣مَمؾ ايم ايمزَمٛمٝم٥م ايمدومٝمٗم٥م

ٞمف يرصمع إلم أواؽمط ايمٗمرن أوافمتػم  ،وإن ىم٣من اجل٣مضمظ ومد ضمدد يمٛم٣م فمٚمر هذا ايمُمٔمر ،زَمـ ؽمحٝمؼ

يٗمقل ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م ر  اهلل ىمام  ،وسمٔمد ومٌٝمٙم٥م )هذيؾ( أؾمٔمر ايمٛم٣مس ضمٝم٣مً  ،ايمرازمع اظمٝمالدي

 َم٣مم ايمُم٣مهمٔمل ر / ىمام أن اإل552/ همٗمد وصمد همٝمٜم٣م أىمثر َمـ َمئ٥م وؽمٌٔمكم ؾم٣مفمراً  ،فمٛمف سمٔم٣ملم

ويمٔمٙمف ٓ يٖمقسمٛم٣م  ،يتٔمٙمؿ زمكم أزمٛم٣مئٜم٣م ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م هذه ايمٗمٌٝمٙم٥م ؽمٌٔم٥م فممم فم٣مَم٣مً  ـَ اهلل سمٔم٣ملم فمٛمف ؽم٣مىمَ 

جمٚمقفم٥م همٝمف ؾمٔمراء ومٌٝمٙم٥م )هذيؾ( يِمؾ فمدد ؾمٔمرائف إلم شمالشمكم  أن ٞمُمغم إلم أن هٛم٣مك ديقاٞم٣مً 

ن ١ميمٔمرب هموإذا ىم٣مٞم٦م ايمرواي٣مت ايمُمٖمقي٥م ومد أطمٖمٗم٦م دم ٞمٗمؾ ايم٘مثغم َمـ ؾمٔمر ؾمٔمراء ا، ؾم٣مفمراً 

لم َم٣م  أيدي ايمدارؽمكم ؾمٔمر سمرومك صحتف إوأن زمكم ،َمـ هذا ايمُمٔمر ومد سمٛم٣مومٙمتف إصمٝم٣مل ىمٌغماً  ومًامً 

همٗمد وصمدت ٞمِمقص ؾمٔمري٥م يمُمٔمراء صم٣مهٙمٝمكم  ،ومٌؾ ـمٜمقر اإلؽمالم زمٟمرزمٔمٚمئ٥م فم٣مم سمٗمري٣ٌمً 

زمرش( وازمـ أطمتف )فمٚمرو زمـ فمدي( صمذيٚم٥م إوصمدوا دم ايمٗمرن ايمرازمع اظمٝمالدي َمـ أَمث٣مل )

يمٓمٜمقر  زمـ فمٌد اجلـ ايمتٛمقطمل( وإذا ىم٣من ايمٗمرن ايمث٣ميم٧م اظمٝمالدي ايمذي يتخذ َمٛمْمٙمٗم٣مً  و)فمٚمر

هم١مٞمٛم٣م جي٤م ، رة دم احلغمةذايمٗمرن ايمذي ؾمٜمد سمٟمؽمٝمس دويم٥م اظمٛم٣مؾ يمٖمٛمٝمتف هق ايمُمٔمر اجل٣مهقم اظمت٘مٚمِ 

صمذب إيمٝمف أهؾ ايمٔمٙمؿ  زم٣مرزاً  شمٗم٣مهمٝم٣مً  أن ٞمتذىمر أن فم٣مصٚم٥م هذه ايمدويم٥م )احلغمة( ؾم٘مٙم٦م وؽمْم٣مً 

)ضمرَمٙم٥م( وىمذيمؽ  هطمقأإيمٝمٜم٣م ىمؾ َمـ )اظمرومش إىمػم( و وَمـ زمٝمٛمٜمؿ ايمُمٔمراء همٗمد وهمد ،هم٥موايمثٗم٣م

و)فمٚمرو زمـ ومٚمٝمئ٥م( و)اظمتٙمٚمس( و)ؿمرهم٥م زمـ ايمٔمٌد( و)فمٌٝمد اهلل زمـ إزمرص(  )اظمرومش إصٕمر
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ُم٘مري( و)ضمٛمٓمٙم٥م ايمْم٣مئل( و)يمٌٝمد زمـ ٝماظمٛمخؾ ايم)و و)اظمثٗم٤م ايمٔمٌٝمدي( و)ايمٛم٣مزمٕم٥م ايمذزمٝم٣مين(

ن ٟمز( و)ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م( و)ؽمالَم٥م زمـ صمٛمدل( وَمع ايمتذىمغم زم٣ٌمد ايمٔمٝمع زمـ زيرزمٝمٔم٥م( و)ايمرزم

هم١مٞمف َمـ  ،احلغمة ىم٣مٞم٦م سمّمؿ جمٚمقفم٥م ىمٌغمة َمـ اظمٔم٣مهد واظمدارس ايمٔمٙمٚمٝم٥م وايمٖم٘مري٥م وإدزمٝم٥م

وهذا ئمٛمل أن جمٚمقفم٥م ىمٌغمة َمـ  ،احلغمة فايمالهم٦م يمالٞمت٣ٌمه أن اطمؼماع اخلط ايمٔمريب ىم٣من َمقؿمٛم

 .وؾم٘مٙم٦م يمٛم٣م هذا ايمرصٝمد ايمٕمٛمل َمـ ايمُمٔمر ،ايمٔمٌم ايمُمٔمراء ـمٜمرت دم هذا
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فمعم افمت٣ٌمر أٞمف ايمٖمـ  ،ٓ يٚم٘مـ يمٙمٚمرء أن يتج٣موز اهتامم ايمٔمرب زم٣ميمُمٔمر فمعم َمر ايمٔمِمقر

ويمٗمد ىم٣من ايمُمٔمر دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم ديقان  ،ايمذي َمثؾ ضمٝم٣مهتؿ َمٛمذ اجل٣مهٙمٝم٥م وضمتك يقَمٛم٣م هذا

همٜمق همخر ايمٗم٣ٌمئؾ  ،واحلٝم٣مسمٝم٥م ،وآصمتامفمٝم٥م ،ب ظم٣م حيٚمٙمف َمـ وصػ دومٝمؼ حلٝم٣مهتؿ اإلٞم٣ًمٞمٝم٥مايمٔمر

وهذا َم٣م دهمع ؾمٔمراء ىمؾ ومٌٝمٙم٥م إلم حتًكم صٖم٥م ايمُمٔمر واخلروج زمف  ،ايمٔمرزمٝم٥م وؽمالضمٜم٣م دم ايمتاميز

 .زمثقب صمذاب ومجٝمؾ ٓ يٗمدر أضمد فمعم جم٣مراسمف أو حتديف

قن دم ىمؾ حلٓم٥م حتًكم أدائٜمؿ ايمُمٔمري وزطمرهم٥م ويمٗمد ىم٣من هٛم٣مك جمٚمقفم٥م َمـ ايمُمٔمراء حي٣مويم

وهذا َم٣م صمٔمؾ ديدن ضمٝم٣مهتؿ ايمٔمقدة يمٙمٗمِمٝمدة زمٔمد ـمٜمقره٣م  ،هذا ايمثقب ضمكم ـمٜمقره أَم٣مم ايمٛم٣مس

وَمـ هٛم٣م وومٖمقا  ،٥م َمـ شمٝم٣مهب٣مٙمر دم أمجؾ ضُم  ضمتك يتٚم٘مٛمقا َمـ إزمرازه٣م فمروؽم٣مً  ،وشمالشم٥م ،وَمرسمكم ،َمرة

ٞمجحقا دم صمٔمؾ  وهمٔمالً  (فمٌٝمد ايمُمٔمر)زمـوؽمٚمقا  ،رهؿ وحتًٝمٛمفٔمضمٝم٣مهتؿ ىمٙمٜم٣م فمعم طمدَم٥م ؾم

وَمـ ايمُمٔمراء ايمذيـ . ؾمٔمرهؿ يمقضم٣مت سمٔمٙمؼ فمعم أؽمت٣مر ايم٘مٔم٥ٌم اظمممهم٥م يٖمخر هب٣م ايمٔمرب

 ،ىمٔم٤م زمـ زهغم ،زهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمك ،أوس زمـ ضمجر ،ايمُمٔمر)زمُم٣مَم٥م زمـ ايمٕمدير ضم٘م٘مقا

 .مجٝمؾ زمـ َمٔمٚمر( ،احلْمٝمئ٥م

وومد ىمت٤م ه٠مٓء ايمُمٔمراء  ،رفم٥موإٞمؽ ضمكم سمراصمع ومِم٣مئدهؿ جتد هذه اظمٝمزة ايمٖمٛمٝم٥م ايم٣ٌم

نم٣ميتٜمؿ َمـ ذيمؽ إٞمت٣مج ومِم٣مئد ذات  ،ئٜم٣مايمتل ىم٣مٞمقا يٚمّمقن ؽمٛم٥م ىم٣مَمٙم٥م دم زمٛم٣م ومِم٣مئدهؿ احلقيمٝم٥م

 ،وئمدوٞمف َمـ أهمخؿ َم٣م صم٣مء زمف أزمٛم٣مؤهؿ ،َمًتقى َمتٚمٝمز َمـ ايمُمٔمر يذىمره ايمٔمرب دم جم٣ميمًٜمؿ

 ،زمٔمض ومِم٣مئده همٗمد ىم٣من زهغم ي٘مت٤م، وئمد زهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمك َمـ أهؿ ؾمٔمراء هذه ايمٓم٣مهرة

وَمـ هٛم٣م صم٣مءت هذه ايمٗمِم٣مئد نم٣مي٥م دم  ،ويٚميض فمٙمٝمٜم٣م احلقل ضمتك ي٘متٚمؾ زمٛم٣مؤه٣م ايمُمٔمري

 .اظمٌٛمك واظمٔمٛمك
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وومد أؿمٙمؼ فمعم أصح٣مب هذه ايمْمريٗم٥م )اظمدرؽم٥م إوؽمٝم٥م( وهل َمدرؽم٥م ؾمٔمري٥م أؽمت٣مذه٣م 

 ،وزهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمك ،ه٣م زمُم٣مَم٥م زمـ ايمٕمديروسمالَمٝمذ ،إول ايمُم٣مفمر اجل٣مهقم أوس زمـ ضمجر

وهل َمدرؽم٥م افمتٚمدت  ،ومجٝمؾ زمـ َمٔمٚمر ،وايمُم٣مفمر احلْمٝمئ٥م ،وؽمٙمٚمك ،وزمجغم ،وأوٓده ىمٔم٤م

 ،سمٟمىمٝمد ايمِمٝم٣منم٥م وايمُم٘مؾ دم زمٛم٣مء ايمٗمِمٝمدة ايمٔمرزمٝم٥م اجل٣مهٙمٝم٥م حت٦م أصمٛمح٥م فمٚمقد ايمُمٔمر ايمٔمريب

٘مكم ايمذيـ ٚمقا زم٣ميمُمٔمراء اظمح٘مِ ويمذيمؽ ؽُم  8٘مقن ؾمٔمرهؿهم٘م٣من ؾمٔمراء هذه اظمدرؽم٥م حي٘مِ 

ضمتك يزيٙمقا فمٛمٜم٣م ىمؾ َم٣م ئمٙمؼ هب٣م َمـ َمٛمٖمرات ايمذوق ايمٔمريب  ،زمٔمد َمرة يراصمٔمقن ومِم٣مئدهؿ َمرة

 ،وحيًـ ومٌقهل٣م يمدى اظمتٙمٗمل ،وي٠مىمدون فمعم إو٣مهم٥م ىمؾ َم٣م جئمؾ هذه ايمٗمِم٣مئد مجٝمٙم٥م ،ايمُمٔمري

وَم٣م  ،وومد زمٗمل ؾمٔمراء هذه اظمدرؽم٥م َمقوع سمٗمٙمٝمد َمـ ومٌؾ ؾمٔمراء ىمثغميـ صم٣مؤوا َمـ زمٔمدهؿ

زمف ضمتك يقَمٛم٣م هذا دم ؿمريٗم٥م أداء ايمُمٔمراء يمٛمٜمجٜمؿ  يزال سمٟمشمغم أؽمٙمقب هذه اظمدرؽم٥م ي٠مطمذ

 .ايمُمٔمري

همخدَمقه زمْم٣مفم٥م وحم٥ٌم َمـ طمالل مت٘مٛمٜمؿ َمـ  ،َمـ ايمُمٔمراء اؽمتٔمٌد فمدداً وإذا ىم٣من ايمُمٔمر ومد 

وَمـ طمالل اؽمتحّم٣مر َم٣م حيٌف أزمٛم٣مء ايمٗم٣ٌمئؾ َمـ  ،هوومقافمد فوَم٣ٌمٞمٝم فوهمٛمقٞم سمفأدوا َمـ وايمُمٔمر أ

 :لوذيمؽ َمـ طمال ،وَم٣م ي٘مرهقٞمف ،أٞمقاع ايمُمٔمر

 .هتذي٤م إيمٖم٣مظ ايمُمٔمري٥م -5

 .اظمٔم٣مين حسمٛمٗمٝم -0

 .َمٛمف َمٌٛمك وَمٔمٛمك سمِمحٝمح َم٣م ىم٣من َمٔمتالً  -1

 .جتقيد ايمُمٔمر -2

واَمرؤ  ،وإفمُمك ،وايمٛم٣مزمٕم٥م ،وس زمـ ضمجرأو ،وؿمٖمٝمؾ ايمٖمٛمقي ،ْمٝمئ٥مواحل ،وومد ىم٣من زهغم

 .وفمدم ايمذه٣مب زمف َمذه٤م ايمْمٌع ،َمـ أهؿ أصح٣مب هذه اظمدرؽم٥م يمتٛمٗمٝمِمٜمؿ ايمُمٔمر ايمٗمٝمس

 ل فمدي زمـ ايمروم٣مع:يٗمق

ــــد  ــــوومِمــــٝمدة وم  مجــــع زمٝمٛمٜمــــ٣مأ٦م زم

 

ـــــٛم٣مده٣م  ـــــ٣م وؽم ـــــقم زمٝمٛمٜم ـــــك أوم  ضمت

 ٣مسمــــفٛمٞمٓمــــر اظمثٗمــــػ دم ىمٔمــــقب وم 

 

 دهــــــ٣مآضمتــــــك يٗمــــــٝمؿ شمٗم٣مهمــــــ٥م َمٛم 

 ويٗمقل ؽمقيد زمـ ىمراع ايمٔم٘مقم: 
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ـــــٟمزمقاب ايمٗمـــــقادم ىمـــــٟمٞمام  ـــــ٦م زم  أزمٝم

 

ــ  ــ٣م هزم ــ٣م ٣مً أصــ٣مدي هب ــقضمش همزفم ـــ ايم  َم

 ْمٝمئ٥م:ويٗمقل احل 

ــــٙمر  ــــؾ ؽم ــــٔم٤م وؿمقي ــــٔمر ص  ٚمف ايمُم

 

ــــ  ــــفإذا ارسمٗم ــــذي ٓ ئمٙمٚم ــــف ايم  ك همٝم

 ٦م زمــــف إلم احلّمــــٝمض ومدَمــــفزيمرــــ 

 

ـــــــف   ـــــــف همٝمٔمجٚم ـــــــد أن ئمرزم  يري

ٕهنؿ ايمتٚمًقا  8وومد اؽمتٌٔمد ه٠مٓء واؽمتٖمرغ جمٜمقدهؿ وأدطمٙمٜمؿ زم٣مب ايمت٘مٙمػ وايمِمٛمٔم٥م 

ث٣مل فمٙمٝمٜمؿ ٛمأو سم ،ورهقاً  ،ومل يؼمىمقا اظمٔم٣مين سمٟمسمٝمٜمؿ ؽمٜمقاً  ،ومٜمر ايم٘مالم وانمتِم٣مب إيمٖم٣مظ

طمراصمف إٞمًجٜمؿ اؽمتقاء ايمُمٔمر دم اجلقدة وايمتقومػ فمٛمد ىمؾ زمٝم٦م ومٌؾ  وَمـ ،إيمٖم٣مظ اٞمثٝم٣مًٓ 

وانمتِم٣مب  ،ؾمٕم٣مل مجٝمع ضمقاس ايمُم٣مفمر دم هذا ايمُمٔمرإو ،وإفم٣مدة ايمٛمٓمر همٝمف َمرة زمٔمد َمرة ،يمٙمٛم٣مس

ويثٗمٖمقٞمف ويٛمٗمحقٞمف زمْمقل  ،َمقن ؾمٔمرهؿَمقاومع إيمٖم٣مظ ايمتل يقصمٜمٜم٣م فمٙمٚمٜمؿ زم٣ميمُمٔمر يٗمقِ 

وفمدم َمدح  ،ٔم٣مره َمـ ايمقضمًم وايمٕمري٤م واظمٔم٣موٙم٥موإفم٣مدة ايمٛمٓمر همٝمف زمتٜمذي٤م أؾم ،ايمتٖمتٝمش

 .ايمرصمؾ إٓ زمام ي٘مقن يمٙمرصم٣مل

 :وايمُم٣مفمر اظمت٘مٙمػ يتٚمٝمز زمٟمٞمف

 .هيذب ؾمٔمره ويٛمٗمحف -5

 .يٕمٙم٤م فمعم ؾمٔمره اجلقدة واحلًـ -0

 .٣مفم٥م ؾمٔمرهِمٛمزم فئمٚمؾ فمٗمٙمف وفمٙمٚم -1

 .حيرك ىمؾ ضمقاؽمف دم ؾمٔمره -2

 .يٛمتٓمر ومقاهمٝمف اٞمتٓم٣مر اظمقفمقد زمٙمٗم٣مء أضمٌتف -3

 .يٗمقم ؾمٔمره زم٣ميمثٗم٣مف -4

 .مجٝمالً  طمراصم٣مً إيمٝمخرصمف  ة8يٗمػ فمعم ىمؾ زمٝم٦م فمعم ضمد -5

 .مجٝمٔمٜم٣م زم٣مجلقدة سمفسمًتقي ومِمٝمد -6

 :أَم٣م ايمُم٣مفمر اظمْمٌقع همٝمتٚمٝمز زمٟمٞمف

 .يدع ؾمٔمره دون هتذي٤م أو سمٛمٗمٝمح -5
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 .يءديتٖم٣موت ؾمٔمره زمكم اجلٝمد وايمر -0

 .٣مفم٥م ايمُمٔمر دم ؾمٔمرهِمٛمزم فٓ ئمٚمؾ فمٗمٙمف وفمٙمٚم -1

 .اؽمف دم ؾمٔمرهٓ حيرك ضمق -2

 .همٝمٛمٓمٚمٜم٣م ىمام هل ،هقاً رو سمٝمف ؽمٜمقاً ٟماظمٔم٣مين سم -3

 .م ؾمٔمرهٓ يٗمقّ  -4

 .يْمٝمؾ ايمقومقف فمٛمد ؾمٔمره ٓ -5

 .زمكم اجلقدة وايمرداءة وايمتقؽمط سمفسمتٖم٣موت ومِمٝمد -6
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 اٌجبة اٌشاثغ
 اٌفظً اٌؼبشش
 ِزّْضاً اٌشؽٍخ اجلبىٍْخ أدثبً

همٜمل سمرؽمؿ إَم٘م٣مٞمٝم٥م ايمُم٣مفمر  ،ٛمٝم٥م ص٣مرطم٥مايمرضمٙم٥م اجل٣مهٙمٝم٥م دم ؾمٔمرٞم٣م ايمٔمريب يمقضم٣مت هم ؾمتثِ 

ظم٘م٣مٞم٥م ايمراضمٙم٥م دم ضمٝم٣مة ايمٔمريب دم ايمٔمٌم  أطّم٣مذةوٞمٗمؾ صقرة  ،ايمٔمريب اجل٣مهقم دم سمْمقيع ايم٘مٙمٚم٥م

ويًٙمؽ ، ىمٌغمًة َمـ ايمٗمِم٣مئد سمتٔمّدُد همٝمٜم٣م إنمراُض  همٖمل ؾمٔمرٞم٣م ايمٔمريّب اجل٣مهقم جمٚمقفم٥م ،اجل٣مهقم

َمـ هذه ايمٗمِم٣مئد زمٚمٗمّدَم٥ٍم ومد سم٘مقن زم٘م٣مًء دم ايمدي٣مر  سمٌدأ ىمؾ  ومِمٝمدة، همٝمٜم٣م ايمُّمٔمراء ؽمٌٝماًل َمٔمروهم٥م

َمـ  وهمزفم٣مً  ،فمعم ايمُم٣ٌمب أو حتناً ، أو وصٖم٣ًم خلٝم٣مهل٣م، إيمٝمٜم٣م نمزًٓ زم٣مظمرأة وؾمقوم٣مً  أو، ووومقهم٣ًم فمٙمٝمٜم٣م

ٝم٤م وومد ، أو ضمقارًا يرؽمُؿ همٝمف ايمُم٣مفمُر يمٛمٖمًف صقرَة ايمٖمتك ايمٔمريّب ايمذي يدهمُع زمِمدره اظمحـ، ايمُمر

همغمضمُٙمٜم٣م ، يتخّٙمص ايمُم٣مفمر َمٛمٜم٣م إلم ٞم٣مومتفِ ، ذه ايمٓمٔم٣مئـ ايمتل حتّٚمٙم٦مسم٘مقن وصٖم٣ًم يمٙمٓمٔم٣مئـ ه

ٝم٣مً ، و٣مرزم٣ًم دم اظمٖم٣موز َمٔمتًٖم٣ًم ايمٖمٙمقات وايمٗمٖم٣مر ًّ ٌّٜمٜم٣م  ،ويِمُٖمٜم٣م وصٖم٣ًم َمٔمٛمقي٣ًم وضم شمؿ يٚميض همٝمُم

ـِ ، أو زم٣ميمٓمرٙمٝمؿ ،أو زمحامر ايمقضمش ،زم٣ميمثرقر ايمقضمًم هم١مذا همرغ َمـ ومِّمتف وطمرَج َمـ ضِمّْم

ورزمام ختّٙمص ايمُم٣مفمر َمـ  .إلم نمرٍض آطمر هق اظمديُح أو اهلج٣مء أو ايمٖمخرايمِمْحراء ايمٔم٣مري ص٣مر 

، واٞمٌمف إلم ايمٓمٔم٣مئـ يرومٌٜم٣م زمْمرهمف وومٙمٌف همٝمٛمحدر َمٔمٜم٣م ضمٝم٧م يٛمجد ضمكم سمٛمُجُد  ،َمٗمّدَمتف

ـُ َمـ رَم٣مٍل وصم٣ٌمل وآزم٣مر، ويٕمقر ضمٝم٧م سمٕمقر ـُ َم٣م سُمٝم٣مَِم ويِمػ يمٛم٣م  .ويٝم٣مُه َم٣م سمٝم٣مهه، ويٝم٣مَِم

همٝمٗمػ فمعم  ،وومد يٙمحؼ هب٣م فمعم ٞم٣مومتف، وإروكم ايمتل سمٗمْمٔمٜم٣م، ٜم٣موايمْمغم ايمتل سمتٌٔمُ ، ؾم٘مٙمٜم٣م

ـّ أؿمراف احلدي٧م  :ىمام دم ومقل زهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمك، َمٗمرزم٥م َمـ اهلقادج يٛمٔم٦م صقاضمٌٜم٣م وجي٣مذهب

ــ ٌٌَمر ـٍ  سَم ــ٣مئِ ـــ ـَمٔم ــَرى َم ــْؾ سَم ــٝمقم َه  طَمٙمِ

 

ـَ   ـــ ْٙم ٚمر ـــْرشُمؿِ  حَتَ ـــْقِق صُم ــــ هَم ـــ٣مِء َم  زم٣ميمَٔمْٙمَٝم

ـَ   ـــ ـْ يَ  صَمَٔمْٙم ـــ ـــ٣مَن فَم ـــفُ ايْمٗمٛم ـــكٍم َوضَمْزَٞم  ٚم

 

ــــِرمِ  وىَمــــْؿ زم٣ِميمٗمٛمــــ٣منِ   ــــِؾ َوحُمْ
 َِمـــــ حُمِ

ـــــْقنَ   ـــــ٥مٍ  فَمَٙم ـــــ٣مٍق َوىمِٙمر ـــــَٟمْٞمامٍط فِمَت  زم

 

مِ  وَرادٍ   ـــــدر ـــــ٣مىمٜم٥َم ايم ـــــٝمَٜم٣م َُمَُم  ضَمَقاؾِم

ـَ دِم   ىْمـــ ـــقزم٣مِن َئْمُٙمـــقَن ََمْتٛمَـــفُ  َوَورر  ً  ايْم

 

ـر   ـــــــٛمَِٔمؿِ  فَمَٙمـــــــْٝمِٜم ـــــــ٣مفِمِؿ اظمَت  َدل  ايمٛمر
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ـــْحرةٍ زُمُ٘مـــقرًا َواؽْمـــَتَح  ْرنَ زَمَ٘مـــ ًُ  ْزَن زمِ

 

ـر   ــــِد يمِْٙمَٖمــــؿِ  هَمُٜمــــ ِس ىم٣ميمَٝم  َوَواِدى ايمــــرر

ـر   ــــٝمِٜم ــــًك يمٙمر  َوهم ــــرٌ ََمْٙمَٜم ــــِػ َوََمٛمَْٓم  ْمِٝم

 

ـــــٌؼ   ـــــؿِ  َأٞمِٝم ؽِم ـــــ٣مـمِِر اظمؼَمَ  ايْمٛمر
ـــــكْمِ  يمَِٔم

ـــ٣مَت   ـــَٟمنر همَت ـــِزلٍ  ىَم ـــِؾ ََمٛمْ ـِ دم ىم ـــ  ايمِٔمْٜم

 

ــــفِ   ـَ زم ــــَزيْم ــــؿِ  َٞم ــــ٣م مل حَيْم ــــ٤م  ايْمَٖمٛمَ  ضَم

ـــــامر   ـــــ٣مءَ  هَمَٙم ـــــفُ  َوَرْدَن اظم ٣مَُم ـــــ٣ًم مِجَ  ُزْروم

 

ــــ  ـَ فِميِصّ ــــْٔم ــــِٝمؿِ  َوَو ــــ٣مِضِ اظمَتَخ  احَل

ـَ   ـــ ـــْرَن َِم ـــفُ  ـَمَٜم ـــؿر صَمْزفْمٛمَ ـــقزم٣مِن شُم  ً  ايم

 

 وَمْٝمٛمــــِل وَمُِمــــٝم٤ٍم َوَُمْٖمــــَٟممِ  فمــــعم ىمــــِؾ  

 :وىمام دم ومقل ؿمرهمف زمـ ايمٔمٌد 

 فِمٛمْـــَد اضْمتَِّمـــ٣مِرهِ  َْميِضـــ اهلـــؿر َوإيِن ُٕ 

 

ــــ٣ملٍ   ــــدِ  زمَِٔمْقصَمــــ٣مَء َِمْروَم ــــُروُح َوسَمْٕمَت  يسَم

 َٞمَِمــــــٟمهُت٣م َأَمــــــقٍن ىمــــــَٟميْمَقاِح اإِلرانِ  

 

 زُمْرصُمــــدِ  فمــــعم ٓضِمــــ٤ٍم ىمَٟمّٞمــــُف ـَمْٜمــــرُ  

ـــــ٣مءَ   ـــــ٥ٍم َوصْمٛمَ ٣ميِمٝمر ـــــ٣م مَجَ ـــــْردي ىَمٟمهنر  سَم

 

ـــــرَ   ـــــػْمي َْٕزفَم ـــــَٖمٛمَج٥ٌم سَم ـــــدِ  ؽَم  َأْرزَم

ــــ٣مٍت   ــــ٣ًم ٞم٣مصِمٝم ــــ٣مِري فِمَت٣موم ــــ٦ْم  سُمٌ ٌََٔم  َوَأسْم

 

ِ  َوـمٝمٖمـــ٣ًم َوـمٝمٖمـــ٣ًم هَمـــْقَق    ََمـــْقٍر َُمَٔمـــػمر

َٔمـــ٦ِم ا  ـــْقِل سَمْرسَمِٔمـــل يمُٗمّٖمـــكْمِ دِم سَمَرزمر  ايمُمر

 

ــــــْقرمر   ــــــَدائَِؼ ََم ــــــدِ إ ضَم ِة َأنْمَٝم  ِهر

ــــُع إلَِم َصــــْقِت   ــــ٤ِم َوسَمترٗمــــل سَمِري  اظمِٜمٝم

 

 َُمْٙمٌـِــدِ  زمـــذي طُمَِمـــٍؾ َرْوفَمـــ٣مِت َأىمَٙمـــَػ  

ـــ  ـــ٣مضَمْل َمْيَ ـــٟمنر صمٛمَ ـــلي  ىَم ـــ٣م ضم  سَمَ٘مٛمرَٖم

 

ـــٝم٤ِم   ًِ ـــّ٘م٣م دم ايمَٔم ـــِف ؾُم ـــدِ  ضِمٖم٣مهمٝم  زمِٚمْنَ

ـــ  ـــِف طَمْٙم ـــْقرًا زم ـــ٣مَرةً  َػ هَمَْم ـــِؾ َوسَم  ايمّزَمٝم

 

ـّ ذاوٍ   ــــ ــــٍػ ىم٣ميمُمر ــــعم ضَمَُم دِ  فم ــــدر  جُمَ

ـــَؾ   ـــَذاِن ُأىمِٚم ـــ٣م هَمِخ ـــٝمٜمام هل ـــٛمرْحُض هم  ايم

 

ــــــٍػ   ــــــ٣م َُمٛمٝم ــــــٟمهّنام زم٣مزم دِ  ىم ــــــرر َ  مُم

ـــــِل حُمـــــ٣مٍل ىمـــــ٣محلٛملّ   ـــــفُ  َوؿَم  طُمُٙمقهُم

 

ْت زمـــــَدْأٍي   ـــــزر ـــــ٥ٌم يُم ـــــدِ  َوأصْمِرَٞم  َُمٛمَّمر

ـــــ٣مَدْ َوـــــ٣ميَم٥مٍ    ُيْ٘مٛمِٖم٣مهِنـــــ٣م ىمـــــٟمّن ىمِٛم

 

ـــَر ومِ   ـــ٦َم َوَأؿْم ـــ حَتْ ـــدِ  ِزِ ـــْٙم٤ٍم َُم٠َمزمر  ُص

 ىمٟمهّنـــــ٣م هلـــــ٣م َِمْرهَمَٗمـــــ٣مِن َأهْمـــــَتالنِ  

 

ـــــ٨ٍم   ـــــْٙمَٚمْل دايِم ًَ ـــــر  زمِ ُ ـــــِددِ  مَت  َُمَتَُم

ِوَمـــــلّ   ـــــَؿ رهّبـــــ٣م ىمَٗمٛمَْْمـــــَرِة ايمر  ًَ  َأوْم

 

ـــــك سُمُمـــــ٣مدَ   ـْ ضمت ـــــٛمََٖم ـــــدِ  يَمُتْ٘مَت  زمَِٗمْرََم

ــــَرا  ــــَدُة ايمَٗم ــــقِن َُمقصَم ــــٜم٣مزمِّٝم٥ُم ايْمُٔمْثٛمُ  ُص

 

ـــؾِ   ـــِد ايمّرصْم ـــدُة َوطْم ـــ زمٔمٝم ـــدِ ََم  ّقاَرُة ايمَٝم

ْت َيـــَداه٣م هَمْتـــَؾ    ؾَمـــْزٍر وُأصْمٛمَِحـــ٦ْم  ُأَِمـــرر

 

ــــٗمٝمٍػ   ــــداه٣م دم ؽَم ــــ٣م فَمُّم ــــٛمردِ  هل ًَ  َُم
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ـــَدٌل  ـــ٣مٌق فَمٛمْ ـــقٌح ِدهَم ـــ٦ْم  صَمٛمُ ـــؿر ُأهْمِرفَم  شم

 

دِ  هلـــــ٣م ىمتَِٖم٣مهـــــ٣م دم َُمٔمـــــ٣مرم   َُمَِمـــــٔمر

ــــِع دم  ًْ ــــقَب ايمٛمر ــــَٟمنر فُمٙم ــــ٣م ىم  َدَأَي٣مهِت

 

ـــ٣مَء دم  ــــ طَمْٙمٗم ـــَقاِرُد َم ـــْرَددِ  ََم ـــِر وَم  ـمٜم

ـــــكمُ   ـــــ٣ًم سَمٌ ـــــك َوَأضْمٝم٣مٞم ـــــ٣م سَمالوَم  ىمٟمهّن

 

ـــــ  ـــــ٣مئُِؼ نم ـــــٝمصٍ  ري زَمٛم دِ  دم وَمٚم ـــــدر  َُمَٗم

ـــــ٣مٌض   ـــــُغ هَنر ـــــفِ  َوَأسْمَٙم َدْت زمِ ـــــٔمر  َص

 

ــــِق ي   ــــّ٘م٣مِن زُم ًُ ــــ٥مَ  ىم ــــِٔمدِ  زمِدصمَٙم  َُمِْم

ـــــُؾ   ـــــ٥ٌم َِمْث ـــــٟمّٞمام َومُجُْجَٚم ـــــالِة ىم  ايمَٔم

 

دِ  تٗمـــك َمٛمٜمـــ٣م إلِمٙمْ َوفمـــك اظمُ    ضمـــْرِف َِمـــػْمَ

ـــآَمل  ـــ٣مِس ايمُّم ـــد ىمِٗمْرؿم ـــَٖمرٌ وَمِ  َوطَم  ُْم

 

ُه مل  ـــــد  ـــــَٝمامين وَم ٦ٌِْم ايم ـــــ دِ  ىمً ـــــرر  جُيَ

ــــــ٣مِويّ   ــــــ٣مِن ىم٣مظم ــــــَتَ٘مٛمّت٣م َتكْمِ َوفَمْٝمٛمَ  اؽْم

 

ــْخَرةٍ   ــ٣مصَمل َص ــل ضمَج ــْقِردِ  زم٘مٜمَٖم ــ٦ِم ََم  ومْٙم

ــــَذى  ــــّقاَر ايْمَٗم ــــ٣م ؿَمحــــقراِن فُم  هَمؼَمامُه

 

 هَمْروَمـــــدِ  ىمِٚمْ٘مَحَٙمَتـــــْل َمـــــذفمقَرٍة ُأمِ  

ـــْٚمعِ   ـــ٣مدهَمَت٣م ؽَم ـــى َوَص ِس يمٙمن  ـــَقصم   ايمتر

 

ــــلي َأوْ هلَِ   ــــٍس طَمِٖم ــــِددِ  ْج ــــْقٍت َُمٛمَ  يمَِِم

 ايمِٔمْتـــــَؼ همـــــٝمِٜمام َُمَقيّمٙمتـــــ٣مِن سَمْٔمـــــِرف 

 

ــــَؾ   ــــ٣مٍة زمَحْقََم ــــ٣مَِمَٔمَتْل ؾم ــــَردِ  ىمً  َُمْٖم

ــــــد    ــــــ٣مٌض َأضم ٌر ــــــؿٌ  َوأْرَوُع َٞم  َُمَٙمْٚمٙم

 

ـــِٖمٝمٍح   ـــْخٍر دم َص ـــْرداِة َص دِ  ىمِٚم ـــٚمر  َُمَِم

ـــُروٌت َمــــ  ـــُؿ خَمْ ـــ٣مِرنٌ  َوَأفْمَٙم ـــِػ َم  إَٞم

 

 إَْرَض سَمـــْزددِ  ففَمتٝمـــٌؼ َمتـــك سَمـــْرصُمْؿ زمـــ 

ــْؾ   ــئ٦ُم مل سُمْروِم ــ٦ْم  َوإِْن ؾم ــئ٦ُم َأْروَمَٙم  َوإِْن ؾم

 

ـَ  خَم٣َمهَمــــ٥َم ََمْٙمــــِقيي    ايمَٗمــــِد حُمَِْمــــدِ  َِمــــ

 ايم٘مـقِر َرأؽمـَٜم٣م َوإِْن ؾمئ٦ُم ؽمـٙمٚمك َواؽمـطَ  

 

ٌَْٔمٝمٜم٣م ٞمجـــ٣مءَ    اخَلَٖمْٝمـــَددِ  َوفم٣مََمـــ٦ْم زمَّمـــ

 ومـــ٣مَل صـــ٣مضمٌل فمـــعم َِمْثٙمَِٜمـــ٣م َأَْميضـــ إَِذا 

 

ــــديَؽ   ــــل َأهم ــــ٣م َأٓ يَمْٝمَتٛم ــــدي َمٛمٜم  َوأهْمَت

 طَمقهْمــ٣ًم َوطم٣َميمــف َوصم٣مؾَمــ٦ْم إيَِمْٝمــِف ايمــٛمرْٖمُس  

 

ــعم  ــك فم ًَ ــْق أَْم ــ٣مزم٣ًم َويَم ــدِ  َُمَِم ــغِم ََمْرَص  نم

ورضمٙم٥ُم ، وهذا ئمٛمل أّن ايمرضمٙم٥م دم ايمٗمِمٝمدة اجل٣مهٙمٝم٥م ضزم٣من مه٣م: رضمٙم٥ُم ايمُم٣مفمر فمعم ٞم٣مومتف  

ق فمٛمد ىمام ه ،٥موومد سم٘مقن ايمرضمٙم٥م فمعم ضمِم٣من يُم٘مؾ دم ضمٝم٣مة ايمُم٣مفمر صداوم٥م محٝمٚم. ايمٓمٔم٣مئـ

 .ايمٗمٝمس ئفمٛمؼمة ايمٔمٌز وايمُم٣مفمر اَمر

 :رضمٙمتف احلرزمٝم٥م فمعم ضمِم٣مٞمف اظمٚمٝمز يٗمقل فمٛمؼمة ايمٔمٌز واصٖم٣مً 

ــــ٦ُم  ــــ٣م َرَأْي ــــَؾ مَجُْٔمٜمــــؿْ  ظّم ٌَ  ايمٗمــــْقَم َأوْم

 

ــــذاََمُرونَ   َمؿِ  َيَت ــــذر ــــغَم َُم ــــَرْرُت نم  ىَم

 فَمٛمْــــؼَمَ َوايمِرَمــــ٣مُح ىمٟمهّنــــ٣م َيــــُدفمقنَ  

 

ـــــرٍ   ـــــ٣مٍن إ َأؾْمـــــْم٣مُن زمْئ ٌَ ـــــؿِ دْ دم يَم  َه
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 َأْرَِمــــٝمٜمْؿ زمُثْٕمــــَرِة َٞمْحــــِرهِ  َمــــ٣م ِزيْمــــ٦ُم 

 

ـــــك  ـــــِف ضمت ٣ٌَمٞمِ مِ  َويَم ـــــدر ـــــزَمؾ زم٣ميم  سَمَنْ

ـْ   ــــ ــــ٣مْزَورر َِم ــــفِ  هم ٣ٌَمٞمِ ــــ٣م زمَٙم ــــع ايمٗمٛمَ  َووْم

 

ْٚمُحــــــؿِ  وؾَمــــــ٘م٣م إرَِمر   ٍة َوحَتَ  زمَِٔمــــــػْمَ

ــ٣منَ   ــْق ىم ــ٣م اظمُ  يَم ــْدِري ََم ــ٣مَوَرُة َي ــَتَ٘مكاح  ؾْم

 

ـــقْ   ـــ٣مَن يَم ـــل َويَمَ٘م ـــالَم َُمَ٘مِٙمِٚم ـــَؿ ايمَ٘م  فَمٙمِ

 َٞمْٖمزــ َوَأْذَهــ٤َم ؽُمــْٗمَٚمَٜم٣م ويَمَٗمــْد ؾَمــَٖمك 

 

ـــُؾ   ـــِدمِ  وِمٝم ـــؼَمَ َأوْم ـــَؽ فَمٛم ـــقاِرِس َوي  ايمَٖم

ــــُؾ   ــــ٣مً  َواخلْٝم ــــ٣مَر فَمَقازمًِ ٌَ ــــَتِحُؿ اخل  سَمْٗم

 

 ؾَمـــْٝمَٓمَٚم٥ٍم َوآطمـــَر ؾَمـــْٝمَٓمؿِ  َمــــ زمـــكمِ  

ـــٌؾ ِرىمـــ٣ميب   ضَمْٝمـــ٧ُم ؾِمـــْئ٦ُم َُمُمـــ٣مئِمل ُذيُم

 

ــــــل  ٌِ مِ  يُم ــــــػْمَ ــــــُزُه زمــــــَٟمَْمٍر َُم  َوَأضْمِٖم

ـــُدرْ طَم  َويَمَٗمـــْد    ُِمـــٝم٦ُم زمـــَٟمْن َأَُمـــقَت َوملْ سَم

 

ـــل َوْٚمَّمـــؿِ  يمِْٙمَحـــْرِب   ـــَرٌة فمـــعم ازْمٛمَ  َدائِ

ــــــ٣ممِتلْ    فِمــــــرِ  َومَلْ َأؾْمــــــتِْٚمُٜمام ايمُمر

 

ـِ إِذا مَلَ   ــــــ٣مِذَرْي ــــــامأَوايمٛمر ــــــل يْمَٗمُٜم  َدَم

ــــ٣م إِْن َيْٖمَٔمــــال   هَمَٙمَٗمــــْد سَمَرىْمــــ٦ُم َأزَم٣ممُهَ

 

ـــَزرَ   ـــَٔمؿِ  صَم ـــ وَمُْم ـــِؾ َٞمْنٍ ٣ٌَمِع َوىُم ـــ ًِ  ايم

 ،أفمعم وأؽمٖمؾ وؾمامًٓ  سمتحرك يٚمٝمٛم٣مً  جئمؾ اَمرؤ ايمٗمٝمس َمـ ضمِم٣مٞمف ؿم٣مئرة )أزم٣مسمًم( وضمٝم٧م 

 :وومد سمٗمػ وسمْمٙمؼ ومذائٖمٜم٣م ،وومدام وطمٙمػ

ــــ٣م ــــغُم دم ُوىُمٛم٣مهِت ــــدي وايمْمر ــــْد َأنْمَت  َووَم

 

 زُمٚمٛمَْجـــــِرٍد وَمْٝمـــــِد إوازمِـــــِد هْٝم٘مـــــؾِ  

ــــ٣مً   ــــْدزمٍِر ََمٔم ــــٍؾ َُم ــــري َُمْٗمٌِ ــــري َِمَٖم  َِمَ٘م

 

ــُف   ــْٝمؾ َمـــ فَمــؾِ ىمُجْٙمُٚمــقِد َصــْخٍر ضمْمر ًر  ايم

ٌْــُد فمـــ ضمــ٣مِل ََمْتٛمـِــفِ    ىُمَٚمْٝمــ٦ٍم َيــِزل ايّمٙم

 

ـــــْٖمقاُء زمـــــ٣مظَمَتٛمِزلِ   ـــــ٦ِم ايمِمر  ىمـــــام َزيمر

ـــفُ   ـــَٟمنر اهتزاََم ـــ٣مٍش ىَم زْمِؾ صَمٝمر ـــذر ـــعم ايم  فم

 

ـــؾِ   ـــقُم َِمْرصَم ـــُف نَم ـــِف محُٝم ـــ٣مَش همٝم  إِذا صم

ــ٣مزمح٣مُت فمــعم ايمــَقَٞمك  ًر ــحي إِذا َمــ٣م ايم ًَ  َِم

 

 ظمَرىمــــؾِ َأشَمــــْرَن ايْمُٕمٌــــ٣مَر زم٣ميمَ٘مديــــِد ا 

ـــَٜمقاسمِفِ   ـْ َص ـــ ـــػ  فَم ـــالَم اخِل ـــِزّل ايمُٕم  َي

 

ــــؾِ   ــــِػ اظُمَثٗمر ــــَٟمشَمقاِب ايمَٔمٛمٝم ــــقي زم  َوُيْٙم

هُ   ــــرر ــــِد أََم ــــْذروِف ايمَقيمٝم ــــٍر ىَمُخ  َدري

 

ـــــؾِ   ـــــْٝمٍط َُمَقصر ـــــِف زمخ ـــــ٣مزُمُع ىمّٖمْٝم  سَمت

ــــ٥مٍ   ــــ٣موم٣م َٞمٔم٣مَم ــــل وؽَم ٌْ ــــال ـَم ــــُف َأْيَْم  يَم

 

 َوإِْرطمـــ٣مُء ِهضمــــ٣مٍن َوسَمْٗمِريـــ٤ُم سَمْتُٖمــــؾِ  

ــــفُ وــــٙمٝمٍع إِذ  ــــدر هَمْرصَم  ا اؽمــــَتْدزَمْرسَمُف ؽَم

 

ـــَٟمفمَزلِ   ـــٝمس زم ـــَؼ إَْرض يم  زمّمـــ٣مف هُمَقْي

ـــك  ـــُف إِذا اْٞمَتَح ـــكِم َمٛم ـــعم اظمْتٛمَ ـــٟمنر فم  ىم

 

 ََمـــَداَك فَمـــروٍس َأْو َصـــالَي٥َم ضمٛمٓمـــؾِ  
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ـــــِرهِ  ـــــ٣مِت زمِٛمَْح ـــــ٣مَء اهل٣مِدي ـــــٟمنر ِدَم  ىم

 

ــــؾِ    فُمِمــــ٣مَرُة ضِمٛمرــــ٣مٍء زمَُمــــْٝم٤ٍم َُمَرصمر

همْمٌٝمٔم٥م  ،رة ايمرضمٙم٥م زمٙمقٞمٝمٜم٣م دم أدزمٛم٣م ايمٔمريّب ايمٗمديؿويٚم٘مـ يمٙمٚمرء أن ئمّٙمؾ اٞمتُم٣مر ـم٣مه 

وَم٣م يتِمؾ زمذيمؽ َمـ ، ومح٣مي٥م َمقاؿمـ ايمٕمٝم٧م ،اظمجتٚمع ايمٌدوي ايمٗم٣مئٚم٥م فمعم ايمٛم ٗمٙم٥م وايمّرفمل

صمٔمٙم٦م َمـ اجل٣مهقّم إٞم٣ًمٞم٣ًم فم٣ميمٗم٣ًم زم٣مٕرض دم  ،ايمدم واحلٙمػ واحل٤ّم  ٨مضمروب سمٗمْمُع وؾم٣مئ

وزمقضمل َمٛمٜمام رزمام ، ٥م َمرهقٞم٥م زم٣مٕرضهم٘م٣مٞم٦م ؾم٠موٞمف آصمتامفمٝم٥م وآومتِم٣مدي، ؾم٠مون ضمٝم٣مسمف

ٌّح أطمريـ زم٣ميمٕم٣مرة ايمُّمٔمقاء، ضم٣ميمػ أو طمرج َمـ احلٙمػ، رضمؾ واٞمتجعَ  أو نُمزي ، ونمزا همِم

ٌّحتُف إضمٝم٣مُء وايمٗم٣ٌمئؾ ، ورزّمام ؿمردسمف َمـ أرض أو ؿمرده٣م َمٛمٜم٣م، وهن٦ٌْم َم٣ميمف وأوصمٔمتف همت٘م٣مً  ،همِم

امُء همٟمطمرف ايمٛم٣مُس ، هم٣مرحتؾ ًّ  ،أو َم٣م يُمٌف إؽم٣ٌمب ،ؿُمٚمٟمٞمٝمٛم٥م وهدوءٍ  ورزمٔمقا دم، ورزّمام صم٣مدت ايم

ىمام ، دفم٣م زم٣ميمٛم٣مس دافمل ايمرضمٝمؾ، ح اظمرفمكهم١مذا ٞمُّم٦ِم ايمٕمدران وصقر ، واؾمتجرت زمٝمٛمٜمؿ اظمقّدة

وومد طمٙمٖمقا ضمٝم٧م  ،وحتٚمٙمقا يْمقون ايمٛمّجقد، زَّمقا فمغمهؿ، ص٣مح همٝمٜمؿ َمـ ومٌُؾ ص٣مئُح ايمُٖمروم٥م

 ،وُرزمام و٣موم٦م احل٣مل زم٣مجل٣مهقم ،امرهؿوأزمٔم٣مو٣ًم نم٣ميمٝم٥م َمـ ٞمٖمقؽمٜمؿ وأفم، ىم٣مٞمقا زمّمٔم٣ًم َمـ ومٙمقهبؿ

، ايمُمقق وأشمٗمٙمف احلٛمكم وؾمّط َمزاُر احلٌٝم٤ِم  فأو ه٣مصَم ، وفمّزت يُد ايمٔمقن واظم٣ًمفمٖم٥م، أو فمٙمٝمف

ٓ يثٛمٝمف ايمٌٔمُد وٓ يٕمقيُمف ، أو يرصمق أن يِمٝم٤َم ضم٣مصمتف ،إلم ضمٝم٧ُم يِمٝم٤ُم ضم٣مصمتف فهمرضمؾ ٞم٣مومتَ 

 .ايمّتٔم٤م

، هذا آرسم٣ٌمط يقصمٜمٜم٣م إلم ضمّد زمٔمٝمدوىم٣من ، َمرسمٌْم٥ًم زم٣مٕرض، ىم٣مٞم٦م ضمٝم٣مة ايمٛم٣مس إذاً 

وىم٣من إدب يِمقغ هذه ، إلم ايمُٖمروم٥م وايمٗمْمٝمٔم٥م، ويِمٌٕمٜم٣م زمٙمقٞمف اخل٣مص َمـ ايمٙمٗم٣مء وآصمتامع

شمؿ يٙمّقهن٣م ويٕمٛمٝمٜم٣م زمٙمٚم٥ًم  ،وحيدد ؿمٌٝمٔمتٜم٣م، همغمؽمؿ أؾم٘م٣مهل٣م وئمكم َمالحمٜم٣م ،ايمقوم٣مئع زمدوم٥م وأَم٣مٞم٥م

ـّ ايم٣ًمضمرة  .ايمٖم
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 اٌجبة اٌشاثغ
 اٌفظً احلبدُ ػشش

 زٌق ئىل اٌٌؽذح ًاٌزؾشّش يف اٌشؼش اجلبىٍِاٌ

ايمٕم٣مرم وايمٛمٖمٝمس َمـ  زم٣مذًٓ  يمٙمٔمٝمش دم ـمالهل٣م يمٙمحري٥م َمتُمقهم٣مً  إذا ىم٣من اإلٞم٣ًمن زمْمٌٔمف سمقاوم٣مً 

دم ايمٔمٝمش دم هذه  هم١من اإلٞم٣ًمن ايمٔمريب مل يٟمل صمٜمداً ، وضمتك يقَمٛم٣م هذا ،أصمٙمٜم٣م َمٛمذ أومدم ايمٔمِمقر

حلٝم٣مة ايمٔمرب اجل٣مهٙمٝمكم  ئواظمًتٗمر، هل٣مك َمـ أصمٙمٜم٣م سمّمحٝم٣مت ٓ َمثٝمؾ وحر  ويمٗمد، ٥ماحلري

 .سحي٣مً   ايمُمٔمراء اجل٣مهٙمٝمقن فمـ ذيمؽ سمٔمٌغماً وومد فمػمر  ،ي٘متُمػ صح٥م هذه احلٗمٝمٗم٥م

ىم٣مٞم٦م ؾمٌُف اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م ومقًة َمـ ايمٗمقى ايم٘مػمى دم ايمٔم٣ممل ايمٗمديؿ ؾم٣مرىم٦م دم زمٛم٣مء  ويمٗمد

احلّم٣مرة اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م أَمٌر ٓ يٗمقل همٙمٝمٌل: ))إن َمُم٣مرىم٥م فمرب اجلٛمقب دم زمٛم٣مء ، احلّم٣مرة اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

وحيًـ زمٛم٣م أن ٞمذىمر أّن زمالد ايمٔمرِب يمٌث٦م فمعم ، وٓ جم٣مل إلٞم٘م٣مره أيّم٣مً ، يٚم٘مـ وصٖمف زم٣مظمٕم٣مٓة

ومقًة َمـ ايمٗمقى ، أومؾ سمٗمدير ؿمقال أيمٖمل فم٣مم ؽمٌٗم٦م ـمٜمقر ايمٛمٌل حمٚمد صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ

زمٔمد ذيمؽ َمـ صمديد ومْم٤م  شمؿ نمدت، هل٣م أفمامهل٣م ايمتج٣مري٥م وايمٖم٘مري٥م اهل٣مئٙم٥م، ايمٔمٓمٚمك فمعم إرض

ضمك َمـ إَمػماؿمقري٥م فم٣مظمٝم٥م فُمٓمٚمك همحٚمٙم٦م ؾمٔمٙم٥م ، سمؿ هل٣م ذيمؽ زمقضمل اإلؽمالم وزم٣ٌمفمثف، ايمرر

 .دم فمٜمقد ىم٣من يٕمٚمر همٝمٜم٣م ايمٓمالم أوروزم٣م((، َمتقومدة، اظمٔمرهم٥م ضمّٝم٥م

إذ ، ٌل إلم فمرب اجلٛمقب جي٤م أٓ جتٔمٙمٛم٣م ٞمٕمٖمؾ فمام وم٣مم زمف فمرُب ايمُّمامل َمـ أفماملٝمٙمويمٖمت٥م هم

دم سمدَمر ، همحّم٣مرة ايمٔمرب دم ايمُّمامل، ٌؽ فمٓمٝمٌؿ وضمّم٣مرة فمريٗم٥ٌم َمٛمذ همجر ايمت٣مريخىم٣من هلؿ َمٙم

، فمٙمٝمف ايمًالم دم َمّ٘م٥م اظم٘مرَم٥م واخت٣مذه٣م دار هجرة يمف وٞمزول إزمراهٝمؿَ ، وشمٚمقد وزمْمرة ))ايمٌؼماء((

 .ىمّؾ هذه ىم٣مٞم٦م َمٓم٣مهر َمـ هذه احلّم٣مرة ايمٔمرزمٝم٥م، ودار َمٗم٣مم ٓزمٛمف

ـمٙم٦م ؾمٌُف اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م سمٔم٣مس آؾمقر وزم٣مزمؾ وَمٌم ، ودم نمامر ايمٔمِمقر ايمت٣مرخيٝم٥م ايمٗمديٚم٥م

سمتحّْمؿ فمٙمٝمٜم٣م َمقصم٣مت  وىم٣مٞم٦م، ايمٗمديٚم٥م شمؿ اؽمتٚمرت ومقة فمٓمٚمك زمٔمد اٞمحالل هذه اظماميمؽ

 .فم٣مصمزةً  شمؿ سمرسمّد فمٛمٜم٣م ىمٙمٝمٙم٥مً ، إَمؿ اظمج٣مورة
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ايمٗمديٚم٥م زمٟمهّنؿ إَم٥ُم ايمتل مل سُمدّٞمس أروٜم٣م ومدم نم٣مز َمـ  ويمذيمؽ اؾمتٜمر ايمٔمرُب زمكم إَمؿِ 

ضمتك يمٝمٗمقل ديقدور ايمِمٗمقّم: )وظم٣م ىم٣من ايمٔمرُب ايمٗم٣مؿمٛمقن دم هذه ايمٌالد ٓ يٛم٣ميمقن دم  ،ٕمزاةايم

وأىمثر َمـ ذيمؽ أهنؿ ٓ يٗمٌٙمقن ومّط رصماًل ، يًتٌٔمدهؿ َمًتٌٌد  ٓ، همٗمد ـمّٙمقا أضمرارًا أزمداً ، ضمرب

، سهمٙمؿ يٗمدر فمعم اؽمتٔم٣ٌمدهؿ آؾمقُر ايمزَم٣من ايمٗمديؿ وٓ َمٙمقك َمٝمدي٣م وهم٣مر، أصمٛمٌٝم٣ًم فمٛمٜمؿ ؽمّٝمداً 

رة هم١مهن٣م مجٝمٔم٣ًم فمجزت فمـ وَمع أّن هذه إَمؿ ومد صمّردت فمٙمٝمٜمؿ صمٝمقؾم٣ًم صمّرا، وَمٗمدوٞمٝم٣م

 .أَم٣مم ىمؾ ايمٕمزاة َمٛمٝمٔم٣مً  همٗمد ىم٣مٞم٦م اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م سمٗمػ ؽمداً  اوه٘مذ. (إطمّم٣مفمٜمؿ

همٟمطمٖمؼ زمْمٙمٝمٚمقس دم محٙمتف ، ؽم٘مٛمدر ؾمامل ايمٌؼماءدام زمكم ايمٔمرب وطمٙمٖم٣مء اإلوىم٣من أول ِص 

همّ٘مروا دم  ،أهمّمؾ َمـ ضمّٓمف همٙمام يئس ايمروم َمـ ايمتٕمّٙم٤م فمعم إٞم٣ٌمط ومل ي٘مـ ضمظ  ازمٛمف، فمٙمٝمٜم٣م

ضمرهبؿ اومتِم٣مدي٣ًم همٔمٚمٙمقا فمعم همتح ؿمريؼ ايمٌحر إمحر يمًٖمٛمٜمؿ إلؤم٣مف جت٣مرة إٞم٣ٌمط وؿمريٗمٜم٣م 

ـّ ؽمٖمـ ايمتج٣مر ايمروَم٣من ىم٣مٞم٦م سمتٔمّرض يمتٜمديد َمتقاصٍؾ ي٘مٖمل يمٌٗم٣مء ايمْمريؼ ، ايمِّمحراوي يم٘م

 .ر احلٝم٣مة دم ؾمٌف اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥مايمتج٣مري ايمػّمي ويًٚمح زم٣مؽمتٚمرا

وسمِمدت ظمقاصمٜم٥م ايمٖمرس وايمروم ، ؤمػ ايمٌؼماء ـمٜمرت َمديٛم٥م سمدَمر ايمٛمٌْمٝم٥م وَمع زمدء

نمغم أّن روَم٣م ٞمجح٦م أطمغمًا دم ، زمٗمٝم٣مدة ُأذيٛم٥َم وزوصمتف زٞمقزمٝم٣م، واٞمتٌمت فمٙمٝمٜمام أىمثر َمـ َمرة

وفمعم ختقم ايمِمحراء  ،وحتّقيم٦م ايمزفم٣مَم٥م ايمٔمرزمٝم٥م إلم زمٛمل ٞمٌم دم أرض ايمٖمراسمكم، ايمٗمّم٣مء فمٙمٝمٜم٣م

ويتٝمح يمألضم٣ٌمش اضمتالل ، يٛم٣مهمًقن َمٙمقك ايمٝمٚمـ اجلٛمقزمٝمكم همٝمّمٔمػ ايمْمرهم٣من هبذا ايمتٛم٣مهمس

 .ايمٝمٚمـ أول َمرة

ووصمَد أزمٛم٣مُء إَم٥م أٞمٖمًٜمؿ أَم٣مم ، ويمٗمد ؽمٚمح ايمٖمتُح احلًٌم  إّول يمٙمٝمٚمـ زمٗمٝم٣مم ضُم٘مٍؿ أصمٛمٌل

، واظمتٔم٣موٞمكم َمٔمف َمـ ايمٔمرِب ، لّ هم٘م٣مٞم٦م ايمثقراُت فمعم احل٘مؿ إصمٛمٌ، ـم٣مهرة صمديدة دم سم٣مرخيٜمؿ

وَمٗمتؾ َمٙمٝم٘مٜم٣م: ضُمْجر زمـ احل٣مرث ايم٘مِٛمدي وايمد  ةٖمر هذا ايمٌماع فمـ ؽمٗمقط ممٙم٘م٥م ىمٛمدوأؽم

 .ايمُم٣مفمر اَمرئ ايمٗمٝمس اظمٔمروف

وسمقضمٝمدًا ، هم٘م٣مٞم٦م اٞمتِم٣مرًا يمٔمرب ايمُمامل، وسمزفمٚم٦م هذه ايمثقرة رزمٝمٔم٥ُم زمٗمٝم٣مدة ىمٙمٝم٤م

، هم٘مرهُف ايمٔمرُب ىُمره٣ًم فمٛمٝمٖم٣مً  زمٚمـ حي٘مٚمٜمؿ ىمثغماً  إٓ أن ضُم٘مؿ ىُمٙمٝم٤م حتّقل إلم اؽمتٌداد، يمٙمٗم٣ٌمئؾ

٣مس ايمٌ٘مري . همح٣ميمٖم٦م َمٙمقك احلغمةَ ، ورأت زم٘مٌر أن سمٕمٙم٤م سمذه٤م زم٣مظمجد ىمٙمف ًّ وىم٣مٞم٦م شمقرة صم

 ؽمٗمقُط اظمٚمٙم٘م٥م ايمتٕمٙمٌٝم٥م ايمُم٣مزّم٥م.وَمٌمُع ىُمٙمٝم٤م و
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واجتف َمٙمقك احلغمة إلم ، وَمٛمذ ذيمؽ ايمٝمقم نمروم٦م صمزيرة ايمٔمرب دم ؽمٝمقل َمـ دَم٣مء أزمٛم٣مئٜم٣م

 شم٣مٞمٝم٥م سمٙمؽ ايمقضمدة ايمتل هّددهتؿ.سمٛمٜمض َمرة  ي٧م اخلالف زمكم فمرب اجلزيرة يم٘مل ٓسمٟمر

وضم٣مرزمقا اخلالف وآٞمٗم٣ًمم ، ؾمٔمراُء اجل٣مهٙمٝم٥م ايمقضمدة دم طمالل هذه اظمِمٝم٥ٌم ايمٔمٓمٝمٚم٥م ٞمدب

ومل سمقصّمف فمداوة ه٠مٓء ايمُمٔمراء إلم ضُم٘مٍؿ زمٗمدِر َم٣م واصمٜم٦م إلم دويم٥م احلغمة ، وسمٖمّرق ايم٘مٙمٚم٥م

وومد ذه٤م ىمثغم َمـ  ،٥م دم صمزيرة ايمٔمرب ىم٣مٞم٦م فمعم صقِت ؿمٌقل إضم٣ٌمشهم٣ميمٝمٗمٓم، ايمٔمرزمّٝم٥م

واظمٛمّخؾ ايمٝمُمُ٘مري ، وفمٌٝمد زمـ إزمرص، همُٗمتَؾ ؿُمرهم٥ُم زمـ ايمٔمٌد، ه٠مٓء ايمُمٔمراء وح٣مي٣م هلذه

وؾُمٕمؾ ايمٔمرُب زمٟمٞمٖمًٜمؿ دم داطمؾ ؾمٌف اجلزيرة . ُس ؿمريدًا دم ؽمٌٝمؾ هذه ايمقضمدةوفم٣مش اظمتٙمٚمّ 

ويم٘مٛم٣م ٞمجد ايمٛمٔمامُن إطمغم َمٙمؽ  ،ٝم٥م واظمذهٌٝم٥م واٞمحّٙم٦م دوهلؿ همٝمٜم٣موومد َمّزومتٜمؿ اخلالهم٣مُت ايمٗمٌٙم

ويٚميض ؾم٣مفمُر ىم٣ميمٛم٣مزمٕم٥م يْمقف دم ، احلغمة ئمْمُػ فمعم ايمقضمدة ايمتل فمٚمؾ آزم٣مؤه فمعم سمٖم٘مٝم٘مٜم٣م

 وهؿ كموحي٣مول أن يقهمؼ زمكم اخلِمٚمكم ايمتٗمٙمٝمدي، إرض يٌٕمل مجع ايم٘مٙمٚم٥م ومل ايمُّمٔم٧م

وهٛم٣م يُمٔمر ، همٝمٔمٚمٙمقن فمعم ومتٙمف، َمْم٣مَمح ايمٛمّٔمامن ويُمٔمر ايمٖمرس زمخْمر. ايمٕم٣ًمؽمٛم٥م واظمٛم٣مذرة

وايمتل  ،وجتتٚمع ىمٙمٚمتٜمؿ دم َمٔمرىم٥م ذي وم٣مر اٞمتٗم٣مَم٣ًم يمٙمٛمٔمامن، ايمٔمرب مجٝمٔم٣ًم زمام مل يُمٔمروا زمف َمـ ومٌؾ

 .اٞمتِمػ همٝمٜم٣م ايمٔمرب َمـ ايمٖمرس
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 اٌجبة اٌشاثغ
 اٌفظً اٌضبِٔ ػشش

 اٌظؼٍىخ ِفيٌَ الزظبدُ عبىٍِ

همٗمد  ،هرة ؾمٔمري٥م هل٣م ؾمٔمراؤه٣م وَمقوقفم٣مهتؿ اظمٚمٝمزةسمُم٘مؾ ايمِمٔمٙم٘م٥م دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم ـم٣م

 8ايمتل ٞمزيم٦م همٝمٜم٣م ايمٗم٣ٌمئؾ ايمٔمرزمٝم٥م نمغم َمت٣ًموي٥م دم اخلِم٤م واجلدب ىم٣مٞم٦م ايمٌٝمئ٥م اجل٣مهٙمٝم٥م

مم٣م  8زمكم ايمٗم٣ٌمئؾ وزمكم أهمراد ايمٗمٌٝمٙم٥م ايمقاضمدة فم٣مدًٓ  وىمذيمؽ ىم٣مٞم٦م ايمثروة نمغم َمقزفم٥م سمقزئم٣مً 

 أهم٢م إلم وصمقد ؿمٌٗمتكم َمتٛم٣مهمرسمكم:

هم٘م٣مٞم٦م  ،نمٛمٝم٣مء: وهل ايمْمٌٗم٥م ايمتل اؽمتحقذت فمعم ايمثروة اظم٣ميمٝم٥م وايمثروة احلٝمقاٞمٝم٥مؿمٌٗم٥م إ -5

 .دم َمقومع ايمًٝم٣مدة

ويمٔمؾ هذا ايمتٛم٣مومض ايمِم٣مرخ صمٔمؾ ايمٖمٗمراء حيؼمهمقن ايمٕمزو  :وؿمٌٗم٥م ايمٖمٗمراء اظمٔمدَمكم -0

يمتٙمؽ ايمٓمروف آومتِم٣مدي٥م ىمقن ايمِمٔم٣ميمٝمؽ دم  وطمّمقفم٣مً  ،ٓؽمتخالص أومقاهتؿ وَمٔمٝمُمتٜمؿ

وزمٔمض ايمٗم٣ٌمئؾ ايمٖمٗمغمة َمثؾ هذيؾ( ، ث ؿمٌٗم٣مت )ؿمٌٗم٥م ايمٖمٗمراء ىمٔمروة زمـ ايمقرداجل٣مهٙمٝم٥م شمال

٣مء َمثؾ ضم٣مصمز إؽمدي وومٝمس زمـ احلدادي٥م( و)وؿمٌٗم٥م إنمرزم٥م ايمًقد َمثؾ سمٟمزمط ٔمؿمٌٗم٥م اخلٙمو)

وايمًٙمٝمؽ زمـ ايمًٙم٘م٥م( وومد مجع زمٝمٛمٜمؿ اجلقع وايمّمٝم٣مع وايمتممد وايمتٚمرد  ،وايمُمٛمٖمرى ،ذاً 

وه٘مذا همٗمد ىم٣من َمـ أؽم٣ٌمب اٞمتُم٣مر ضمرىم٣مِت ايمِّمٔم٣ميمٝمؽ دم  ،وايمثقرة فمعم اظمجتٚمع اجل٣مهقم

اِة اظمحٝمْم٥ِم زمٚم٘مّ  ودم ومٌٝمٙم٥م ُهذيؾ وومقفَمٜم٣م فمعم ايمْمريؼ ايمتج٣مري ايمذي يِمؾ زمكم  ،٥مَمٛمْمٗم٥ِم ايمنر

 ٥مـ َمّ٘م٥َم اظم٘مرَم٥م ضمٝم٧ُم سمٗم٣مُم شمالشمووُمرهب٣م َم، مم٣م صمٔمٙمٜم٣م ممرًا يمٙمٗمقاهمِؾ ايمتج٣مرّي٥م 8ايمٝمٚمـ وايمُم٣مم

مم٣م أسم٣مح ايمٖمرص٥َم اظم٠ماسمٝم٥َم يمٙمٕم٣مرة وايمٕمزو ، وذو اظمج٣مز ،وجمٛم٥ّمُ  ،أؽمقاٍق َمُمٜمقرٍة: هل فُم٘م٣مظُ 

ٙم٤م ًّ وهلذا ايم٤ًٌم اوْمرر ايمّتَج٣مر دم َمٛم٣مؿمؼ هذه إؽمقاق إلم أن يتخّٖمرو زم٣ميمٗم٣ٌمئؾ ايمٗمقّي٥م ، وايم

همٖمٝمٜم٣م أو دم زمٔمِّمٜم٣م ، وىم٣من هلذه إؽمقاِق َمـ ٞم٣مضمٝم٥ِم أطمرى أشمٌر دم ضمٝم٣مِة ايمِّمٔم٣ميمٝمؽ. ايمتل سمٛمزهُل٣م

وىم٣مٞم٦م هذه ايمتج٣مرُة ؽم٣ًٌٌم دم ٞمُمٟمِة ، هل جت٣مرُة ايمرومٝمؼ، ىم٣مٞم٦م جتري جت٣مرٌة رائج٥مٌ ، فمعم إومّؾ 

ْت ضمرىم٥م ايمِّمٔمٙم٘م٥م زمٚمجٚمقفم٥م ىمٌغمٍة َمـ صٔم٣ميمٝمؽ ٌٗم٥ِم إنمرزم٥ِم دم اظمجتٚمع اجل٣مهقمؿم  ايمتل أَمدر
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، وومد فمرهم٦ْم سمٙمَؽ إؽمقاُق يمقٞم٣ًم َمـ ايمٛمُّم٣مط آصمتامفمّل ىم٣من يمف أشمٌر دم ضمرىم٥م ايمِّمٔمٙم٘م٥م. ايمٔمرب

وىم٣من اخلٙمُع يّتخُذ صقرَة إفمالٍن ، أي )سمػّمؤ ايمٗمٌٝمٙم٥ِم َمـ أضمِد أهمراده٣م(، اخلٙمعِ  هل ـم٣مهرةُ و

وه٠مٓء اخُلٙمٔم٣مُء ىم٣مٞمقا يٚمّدون ضمرىم٥َم ايمِّمٔمٙم٘م٥م  ،رؽمٚمّل ُيذاُع فمعم ايمٛم٣مِس دم اظمقاؽمِؿ وإؽمقاِق 

ُم٣مط ويُمغُم اظم٠مّرطمقن إلم أمهّٝم٥م َم٘م٥م دم ايمٛم .أيّم٣ًم زمٚمجٚمقفم٥ٍم ىمٌغمٍة َمـ صٔم٣ميمٝمؽ ايمٔمرب

همٗمد أصٌح فمرُب احلج٣مِز أصح٣مَب ايمّتج٣مرة زمٔمَد ؤمِػ اظماميمٝمؽ احلٚمغمّي٥م دم ، ايمتج٣مري آٞمذاك

وأصٌح٦ْم َمّ٘م٥ُم اظم٘مرَم٥م ومٌَؾ ايمٗمرِن اخل٣مَمِس اظمٝمالدّي حمْم٥ًم يمٙمٗمقاهمِؾ متر  هب٣م وهل راصمٔم٥ٌم ، ايمٝمٚمـ

ٝمْمر فمعم وومد ؽم، َمـ صمٛمقب اجلزيرِة حتٚمُؾ زمّم٣مئَع اهلٛمد وايمٝمٚمـ إلم ؽمقري٥م وهمٙمًْمكم وَمٌم

َمٛمٜمؿ مُحّك سمدهمٔمف يمٙمٔمٚمِؾ واظم٣مِل  هم٣مؾمتٔمٙم٦م دم ٞمٖمِس ىمؾي ، أهؾ َمّ٘م٥م اظم٘مرَم٥م روُح جت٣مرّي ٞمُمط

هذا ايمٛمُم٣مُط ايمتج٣مري  ٞمقفم٣ًم َمـ اخلٙمؾ دم ايمتقازن  وومد أضمدث، واظمّم٣مرزم٣مت ايمّتج٣مري٥م

ٝم٣مُر وٞمّح٣مهؿ ايمت، ٞمُمٟمت فمٛمف ؿمٌٗم٥م َمـ ايمِمٔم٣ميمٝمؽ اظمٔمقزيـ ممـ ختّٙمٖمقا فمـ ايمٗم٣مهمٙم٥م، آومتِم٣مديّ 

وىم٣من فمدُد أهمراِد هذه ايمْمٌٗم٥م دم َمّ٘م٥م اظم٘مرَم٥م ىمٌغمًا صمدًا إذا ومٝمس زمٔمدِد ، ايمتج٣مرّي اجل٣مرُف صم٣مٞم٣ٌمً 

هم٘م٣مٞمقا يًٛم قن َمـ ، وىم٣من ضمؼ  ايمتمميع حمِمقرًا دم أيدي إنمٛمٝم٣مء، أصح٣مِب ايمثروِة همٝمٜم٣م

ٝمقِت وَمّم٣مرب ويًتٕمّٙمقن ايمٖمٗمراء ايمذيـ ىم٣مٞمقا ئمٝمُمقَن دم زم، ايمممائع َم٣م ىم٣من يقاهمُؼ َمِمٙمحتٜمؿ

ويمقٓ ، ويًتديٛمقن َمـ أصح٣مِب اظم٣مل زمرزم٣ًم هم٣مضمشٍ  .ضمٗمغمٍة دم ؾِمٔم٣مِب ايمٌٙمدة وأؿمراهمٜم٣م ايمٌٔمٝمدة

يقن زمٟمن ي٠مطمروا  ذيمؽ َم٣م محؾ ايمٗمرآن ايم٘مريُؿ فمعم ايمِرزم٣م واظُمرازمكم ايمذيـ ىم٣مٞمقا يتالفمٌقن زم٣ميمد 

ـُمٙمَؿ  ضمرَم٣ًم َمٗمّدؽم٣ًم ))ٓ وىم٣مٞم٦م َمّ٘م٥ُم اظم٘مرَم٥م دم اجل٣مهٙمٝم٥م .ويٗمّدَمقه٣م أو يّمٝمٖمقا إيمٝمٜم٣م، آصم٣مهل٣م

وٓ سمِمٙمُح أن ، همٜمل َمديٛم٥ُم هل٣م ٞمٓم٣مَُمٜم٣م آصمتامفملّ ، وٓ زمٕمل همٝمٜم٣م(( ٞمٓمرًا يمقصمقِد ايم٘مٔم٥ٌم همٝمٜم٣م

وَمـ هٛم٣م مل جيدوا َمٖمّرًا َمـ اخلروج َمٛمٜم٣م إلم ايم٣ٌمدي٥م ، سم٘مقن َمٝمداٞم٣ًم حلرىم٣مت ايمِمٔم٣ميمٝمؽ اظمتٚمّرديـ

هم١مذا ، وومّْم٣مُع ايمْم رق وذؤزم٣مُن ايمِّمحراء وضمٝم٧ُم ؿمقائُػ اظمتمّمديـ، ايمقاؽمٔم٥ِم ضمٝم٧م همقى احلٝم٣مة

َمٖمتقضم٥ٌم  وأزمقاُب ايمٌٙمِد احلرام، هم١مّن ؿمريؼ ايمٔمقدة إلم َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م َُمٝمنر  ،َم٣م و٣موم٦م هبؿ احلٝم٣مةُ 

ٌُٙمدان ضمدشم٣مً  ٍُ أو طم٣مئٍػ أو ؿمريٍد )َمـ دطمٙمُف ىم٣من آَمٛم٣ًم وَمـ أضمدث دم نمغمه َمـ ايم شمؿ  ،يم٘مِؾ ٓصم

َمـ ؾمّتك ايمٗم٣ٌمئؾ ، ٣م ٞمًتْمٝمع أن ٞمٖمٜمؿ ايمنر دم ىمثرِة اخلٙمٔم٣مءِ وَمـ هٛم .جلٟم إيمٝمف همٜمق آَمـ إذا دطمٙمف(

وإذا سمرىمٛم٣م اظمدن ايمتج٣مري٥م  .واخت٣مذهؿ َمٛمٜم٣م َمرىمزًا يٙمتٗمقن همٝمف آَمٛمكم فمعم ضمٝم٣مهتؿ َمـ ايمّْمٙم٤م، همٝمٜم٣م

 ،وَم٣م يدور همٝمٜم٣م َمـ ساٍع يمٛمتٌكم َمقومػ أهٙمٜم٣م َمـ هذا ايمٛمُم٣مط ايمتج٣مري، وَمّمٝمٛم٣م إلم ايم٣ٌمدي٥م
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اطمتٙمػ سمٌٔم٣ًم ظمقاومِع وم٣ٌمئٙمٜمؿ َمـ ضمٝم٧ُم ومرهب٣م َمـ َمراىمز ايمٛمُّم٣مط ايمتج٣مري هم١مٞمٛم٣م ٞمجُد َمقومٖمٜمؿ ومد 

همٚمـ ايمْمٌٝمٔمل أن سمُم٣مرك ايمٗم٣ٌمئؾ ايمتل ىم٣مٞم٦م سمٛمزل فمعم ؿمقل  .وؿمرق ايمٗمقاهمؾ أو زمٔمده٣م فمٛمٜم٣م

هم٘م٣من زمٔمض أهمراد هذه ايمٗم٣ٌمئؾ ئمٚمٙمقن ، ايمْمرق ايمتج٣مري٥م أو ومري٣ًٌم َمٛمٜم٣م دم هذا ايمٛمُم٣مط ايمتج٣مري

وإلم صم٣مٞم٤م ه٠مٓء إدٓء ىم٣مٞم٦م ايمٗمقاهمؾ ايمتج٣مري٥ُم حتت٣مج إلم ، تٗم٣موقٞمفأدٓء هل٣م ٞمٓمغَم أصمٍر ي

ويذودون فمٛمٜم٣م وضمقش ايمِّمحراء ويدهمٔمقن فمٛمٜم٣م ذؤزم٣من ايمٔمرِب ، طمٖمراء أو مُح٣مٍة ي٠مَمٛمقن ؽمٌٝمٙمٜم٣م

، ذيمؽ ّٕن ؿمرق ايمٗمقاهمؾ ىم٣مٞم٦م َمٔمّرو٥م يمٕمزو ايمٗم٣ٌمئؾ 8وصٔم٣ميمٝمَؽ إضمٝم٣مء وأصح٣مَب ايمٕم٣مرات

وىم٣من َمـ نمّز ، وزمخ٣مص٥ٍم سمٙمؽ اظمٛم٣مؿمؼ ايمتل مل سم٘مـ أرض ممٙم٘م٥مٍ  ،وؽمْمق ؾمّذاذ ايمْمرق وومْم٣مفمٜم٣م

هم١مذا َم٣م سمرىمٛم٣م ايمٗم٣ٌمئؾ ايمتل  .ويًٝمْمر فمٙمٝمٜم٣م َمذه٤م احلّؼ يمٙمٗمقة، سمديـ زمممئم٥م ايمٗمقة، همٝمٜم٣م زمرزّ 

هم١مٞمٛم٣م  ،ىم٣مٞم٦م سمٛمزل فمعم ايمْمريؼ ايمتج٣مري٥م وسمقنّمٙمٛم٣م دم ايم٣ٌمدي٥م ايمٔمرزمٝم٥م زمٔمٝمدًا فمـ ايمٛمُم٣مط ايمتج٣مري

واظمجتٚمع ايمٌدوي يت٘مّقن َمـ ؿمٌٗمتكم اومتِم٣مديتكم ، ٖمٗمر وايمٕمٛمكٞمجد شمٚم٥م سافم٣ًم زمكم ايم

 أؽم٣مؽمٝمتكم:

 .ؿمٌٗم٥م أصح٣مب اإلزمؾ

 .وؿمٌٗم٥م ايمِمٔم٣ميمٝمؽ

وإلم صم٣مٞم٤م ، وىم٣مٞم٦م شمروة إهمراد دم اظمجتٚمع ايمٌدوي سمٗم٣مس زمٚمٗمدار َم٣م يٚمٙم٘مقن َمـ اإلزمؾ

 هذه ايمْمٌٗم٥م َمـ أصح٣مب اإلزمؾ ايمتل ىم٣مٞم٦م ٞمٔمٚمُٜمؿ متأل إرض وصمدت ؿمٌٗم٥م َمـ ايمِمٔم٣ميمٝمؽ ٓ

وىم٣من ضمٝم٣مهتؿ زم٣مئ٥ًم ، )جتّر ضمٌاًل يمٝمس همٝمف زمٔمغم( :أو ىمام يٗمقل زمٔمض ؾمٔمرائٜم٣م، سم٘م٣مد متٙمؽ ؾمٝمئ٣مً 

 كىمام ذىمر ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ضمكم هن ،ضمتك يمُٝمّمْمر زمٔمّمٜمؿ إلم ومتؾ أوٓدهؿ طمُمٝم٥م إَمالق

ٞمحـ ٞمرزومٜمؿ ، َمـ ايمٖمٗمر)وٓ سمٗمتٙمقا أوٓدىمؿ طمُمٝم٥م إَمالق اجل٣مهٙمٝمكم فمـ ومتؾ أوٓدهؿ طمقهم٣مً 

أن ئمٚمٙمقا يمألنمٛمٝم٣مء دم ايمّرفمل وطمدَم٥م  ٘مـ أَم٣مم ه٠مٓء ايمٌدو ايمٖمٗمراء إَٓمـ ُهٛم٣م مل يو .وإي٣مىمؿ(

هم١مذا رهمّم٦ْم ٞمٖمقؽُمٜمؿ مم٣مرؽم٥م هذه ، زمـ ايمقرد ٞم٣ًمَء احلّل فمعم ضمد سمٔمٌغم فُمروة أو ئمٝمٛمقن ،اإلزمؾ

 .إفمامل وومٔمقا حت٦م احلٝمػ
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 اٌجبة اٌشاثغ
 اٌفظً اٌضبٌش ػشش

 هــْــؼبٌــاٌظ

 :ِفيٌَ ًِؼنَ -أ
أطمذت  وومد، يمِمٔمٙمقك دم ايمٙمٕم٥م ايمٖمٗمغم ايمذي ٓ يٚمٙمؽ َمـ اظم٣مل َم٣م ئمٝمٛمف فمعم أفم٣ٌمء احلٝم٣مةا

 .سمدل فمعم َمـ يتجردون يمٙمٕم٣مرات وومْمع ايمْمرقهذه ايمٙمٖمٓم٥م 

 :اٌظؼبٌْه رلٌّػبد -ة
َمثؾ ضم٣مصمز إزدي وومٝمس زمـ  ،اخلٙمٔم٣مء ايمُمذاذ ايمذيـ طمٙمٔمتٜمؿ وم٣ٌمئٙمٜمؿ يم٘مثرة صمرائرهؿ

 .احلدادي٥م وأيب ايمْمح٣من ايمٗمٝمٛمل

ومل يٙمحٗمقهؿ هبؿ يمٔم٣مر وٓدهتؿ َمثؾ ايمًٙمٝمؽ  ،ممـ ٞمٌذهؿ آزم٣مؤهؿ، أزمٛم٣مء احلٌُمٝم٣مت ايمًقد

ٛمَْٖمرى اً زمـ ايمًٙم٘م٥م وسمٟمزمط ّذ  همًٚمقا هؿ وأضاهبؿ  ،وىم٣مٞمقا يممىمقن أَمٜم٣مهتؿ دم ؽمقادهؿ، وايمُمر

 .زم٣مؽمؿ أنمرزم٥م ايمٔمرب

 :٣مً جمٚمقفم٥م اضمؼمهم٦م ايمِمٔمٙم٘م٥م اضمؼماهم

 .َمثؾ فمروة زمـ ايمقرد ايمٔمٌز اً أهمراد

ايمٙمتكم ىم٣مٞمت٣م سمٛمزٓن زم٣ميمٗمرب َمـ َم٘م٥م وايمْم٣مئػ فمعم  ،زمرَمتٜم٣م َمثؾ ومٌٝمٙمتل هذيؾ وهمٜمؿ ومٌٝمٙم٥م

 .ايمتقارم

 :رٌعيبهتُ -ط
 ٣مً مجٝمٔم ايمِمٔم٣ميمٝمؽ سمؼمدد دم أؾمٔم٣مر

 .صٝمح٣مت ايمٖمٗمر واجلقع -5

 .متقج أٞمٖمًٜمؿ زمثقرة فم٣مرَم٥م فمعم إنمٛمٝم٣مء إؾمح٣مء -0
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٣مء وهفم٥م ايمٔمدو8 ضمتك ويٚمت٣مزون زم٣ميمُمج٣مفم٥م وايمِمػم فمٛمد ايمٌٟمس وؾمدة اظمراس واظمّم -1

 "أفمدى َمـ ايمًٙمٝمؽ"وضمتك يمتيب إَمث٣مل هبؿ دم ؾمدة ايمٔمدو8 همٝمٗم٣مل: ، ائكميمٝمًٚمقن زم٣ميمٔمّد 

وسُمروى فمٛمٜمؿ أوم٣مصٝمص ىمثغمة دم هذا اجل٣مٞم٤م8 َمـ ذيمؽ َم٣م يٗم٣مل فمـ ، "أفمدى َمـ ايمُمٛمٖمرى"و

يمف وىم٣من إذا صم٣مع مل سمٗمؿ ، ىم٣من أفمدى ذي رصمٙمكم وذي ؽم٣مومكم وذي فمٝمٛمكم"َمـ أٞمف  اً سمٟمزمط ّذ 

ضمتك يٟمطمذه ، همال يٖمقسمف، شمؿ جيري طمٙمٖمف، همٝمٛمتٗمل فمعم ٞمٓمره أؽمٚمٛمٜم٣م، وم٣مئٚم٥م8 هم٘م٣من يٛمٓمر إلم ايمٓم٣ٌمء

ىم٣من ىمثغم َمٛمٜمؿ حيًـ رىمقب  ،وىمام ىم٣مٞمقا حيًٛمقن ايمٔمدو. "شمؿ يُمقيف همٝمٟمىمٙمف، همٝمذزمحف زمًٝمٖمف

وىم٣مٞمقا ، ٕمغمون فمٙمٝمٜم٣م َمٛم٣مؿمؼ اخلِم٤موىم٣مٞم٦م أىمثر اظمٛم٣مؿمؼ ايمتل يُ ، اخلٝمؾ واإلنم٣مرة فمٙمٝمٜم٣م

يٛمتممون زم٣ميمٗمرب َمـ ، ون ؿمرق ايمٗمقاهمؾ ايمتج٣مري٥م وومقاهمؾ احلج٣مج ايمٗم٣مصدة إلم َم٘م٥ميرصد

 .ايمْم٣مئػ واظمديٛم٥م وأؿمراف ايمٝمٚمـ ايمُماميمٝم٥م

 ويِمقر يمٛم٣م ذيمؽ أزمق، ٞمحس فمٛمدهؿ نمغم ومٙمٝمؾ َمـ ايمؼمهمع وايمُمٔمقر زم٣ميم٘مراَم٥م دم احلٝم٣مة -2

 همٝمٗمقل: اهلذرم طمراش

شُمقي اجلقَع ضَمّتك َيَٚمٙمرٛمل َٕ  مَل َيدَٞمس شمِٝم٣ميب َوٓ صِمرَمل هَمَٝمذَه٤َم  َوإيِّن 

 إِذا ايمزاَد َأَمًك يمِٙمُٚمَزيمر٨ِم ذا ؿَمٔمؿِ  َوَأنمَتٌِؼ اظم٣مَء ايمَٗمراَح هَمَٟمٞمَتٜمل

ــــفُ  ــــد سَمٔمَٙمٚمٝمٛمَ ـِ وَم ٌَْم ــــ ــــج٣مَع ايم  َأُرد  ؾُم

 

 ٔمؿِ َوأوشمِـــُر نَمـــغمي َِمــــ فِمٝم٣ميمِـــِؽ زمِـــ٣ميمْم    

ـــــ٥مٍ   ـــــَرنمٍؿ َوِذيمر ـــــ٣م زمِ ـــــ٥َم َأن َأضمٝم  خَم٣مهَم

 

ــ٣م   ـــ ضَمٝم ــغٌم َِم ــقُت طَم ــؿِ َويَمٙمَٚم ــعم َرنم  ٍة فَم

 .فمروة زمـ ايمقردو فمـ َمث٣ميمٝم٥م فمٛمؼمة فمـ َمث٣ميمٝم٥م طمٙمٗمٝم٥م رهمٝمٔم٥م ٓ سمٗمؾ مج٣مًٓ  ايمتٔمٌغم -3 

سمٗمقم فمعم ، حتقل ايمِمٔمٙم٘م٥م دم أواطمر ايمٔمٌم اجل٣مهقم إلم ٞمٓم٣مم يُمٌف ٞمٓم٣مم ايمٖمروؽمٝم٥م -4

ومرأ دم صٔم٣ميمٝمؽ هذيؾ او، ىمريامً  اً ايمًٙم٤م وايمٛمٜم٤م8 ويم٘مٛمٜمؿ ىم٣مٞمقا ٓ يًٙمٌقن وٓ يٛمٜمٌقن ؽمٝمد

ونمغمهؿ8 همًتجد يمٙمِمٔمٙمقك َمث٣ميمٝمتف دم احلٝم٣مة  اً ـ َمثؾ أيب ىمٌغم وإفمٙمؿ ودم ايمًٙمٝمؽ وسمٟمزمط ّذ َم

وإن ىم٣من ذيمؽ ٓ ، َمـ ايمػِم  ٣مً رهمٝمٔم ٣مً أو فمعم إومؾ ؽمتجد َمـ زمٝمٛمٜمؿ َمـ يِمقرون َمًتقى طمٙمٗمٝمّ 

 ٣مً فمٛمد أىمثرهؿ دوراٞم وٞمٗمػ ومٙمٝمالً . وٓ ذَم٥م اً ٓ يرفمك فمٜمد ٣مً َمٛمٜمؿ فم٣مش ؽمٖم٣مضم ٣مً يٚمٛمع َمـ أن همريٗم

 .ايمقرد زمـ وفمروة، وايمُمٛمٖمرى، اً سمٟمزمط ّذ  :وهؿ، فمعم إيمًٛم٥م

واؽمٚمف شم٣مزم٦م زمـ صم٣مزمر زمـ ؽمٖمٝم٣من وئمد دم أنمرزم٥م ايمٔمرب8 إذ  ،همٚمـ ومٌٝمٙم٥م همٜمؿ: اً أَم٣م سمٟمزمط ّذ 

 .ضمرة َمـ همٜمؿ سمًٚمك أَمٝمٚم٥م فوومٝمؾ: زمؾ أَم، همقرث فمٛمٜم٣م ؽمقاده٣م، ىم٣من ازمـ أَم٥م ضمٌُمٝم٥م ؽمقداء
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، همٜمق ومحْم٣مين ايمٛم٤ًم، احلجر إزدي٥م ايمٝمٚمٛمٝم٥مهم٘م٣من َمـ فمُمغمة اإلواس زمـ  :أَم٣م ايمُمٛمٖمرى

أن دَم٣مء ضمٌُمٝم٥م ىم٣مٞم٦م جتري همٝمف َمـ ومٌؾ أَمف8 همٜمل أَم٥م  -وَمٔمٛم٣مه ايمٕمٙمٝمظ ايمُمٖم٣مه-ويدل اؽمٚمف

، وٓ ٞمراه يٛمُمٟم دم ومٌٝمٙم٥م إزد. د دم أنمرزم٥م ايمٔمربوومد ورث فمٛمٜم٣م ؽمقاده٣م8 ويمذيمؽ فمُ ، ضمٌُمٝم٥م

ورزمام ىم٣من أومرب َم٣م ، ف َمع أَمف وأخ يمف هب٣مويّمْمرب ايمرواة دم ؽم٤ٌم ٞمزويم، إٞمام يٛمُمٟم دم ومٌٝمٙم٥م هَمْٜمؿ

٣م يرصمح ذيمؽ أٞمٛم٣م ومم، همتحقيم٦م أَمف فمٛمٜم٣م إلم زمٛمل همٜمؿ، يرووٞمف َمـ ذيمؽ أن ومٌٝمٙمتف ومتٙم٦م أزم٣مه

 .دم أؾمٔم٣مره أٞمف يٗمتص يمٛمٖمًف َمٛمٜمؿ ٣مً زمـ ؽمالَم٣من إزديكم َمٔمٙمٛما ٞمجده خيص زمٕمزوات

ضمتك ص٣مر ، يٕمغم َمٔمف 8 هم٘م٣مناً وف فمعم ايمِمٔمٙم٘م٥م وومْمع ايمْمرق سمٟمزمط ّذ إن ايمذي روّ : ويٗم٣مل

 .ٓ ُيٗم٣مم يمًٌٝمٙمف

وَمـ شمؿ ىم٣من يمف دور ، وىم٣من أزمقه َمـ ؾمجٔم٣من ومٌٝمٙمتف وأذاهمٜمؿ :فمروة زمـ ايمقرد ايمٔمٌز وأَم٣م

وهل فمُمغمة ووٝمٔم٥م مل ، أَم٣م أَمف هم٘م٣مٞم٦م َمـ هند َمـ ومّم٣مفم٥م ،زم٣مرز دم ضمرب داضمس وايمٕمػماء

 يٗمقل: يٚمحك ٓ ٣مرهمآذى ذيمؽ ٞمٖمًف8 إذ أضمس دم أفمامومف َمـ ومٌٙمٜم٣م زمٔم، سمٔمرف زمممف وٓ طمْمر

 وَمــــ٣م يِبَ َِمـــــ فمــــ٣مٍر إطِمــــ٣مُل فَمٙمِٚمُتــــفُ 

 

ــــٌقا هَنــــُد    ًِ  ؽِمــــقى َأنر َأطمــــقارم إِذا ُٞم

وهل ، إلم ايمثقرة فمعم إنمٛمٝم٣مء ٣مً وايمذي دهمٔمف دهمٔم، ايمذي ضمٙم٦م ايمٌٙمٝم٥م فمٙمٝمف َمٛمف، همٜمل فم٣مره 

ٌٝمٙمتف مل مل يتحقل إلم ؽم٣مهمؽ دَم٣مء وٓ إلم َمتممد يرود جم٣مهؾ ايمِمحراء8 همٗم إذ 8شمقرة ىم٣مٞم٦م َمٜمذزم٥م

إذ ، وا زمٔمدهؿؤزمؾ ـمؾ يٛمزل همٝمٜم٣م َمرَمقق اجل٣مٞم٤م يمًغمة ىم٣مٞم٦م سمروع َمٔم٣مسيف وَمـ صم٣م، ختٙمٔمف

، َمـ أزمقاب اظمروءة وايمتٔم٣مون آصمتامفمل زمٝمٛمف وزمكم همٗمراء ومٌٝمٙمتف وؤمٖم٣مئٜم٣م ٣مً اختذ َمـ صٔمٙمت٘مف زم٣مزم

 وَمـ أصمؾ ذيمؽ يمٗم٤م فمروة ايمِمٔم٣ميمٝمؽ جلٚمٔمف إي٣مهؿ وومٝم٣مَمف زمٟمَمرهؿ إذا أطمٖمٗمقا دم نمزواهتؿ

 -أزَم٥م صمدب -ىم٣من فمروة زمـ ايمقرد8 إذا أص٣مزم٦م ايمٛم٣مس ؽمٛم٥م"ودم إنم٣مين . وو٣موم٦م هبؿ ايمدٞمٝم٣م

جيٚمع أؾم٣ٌمه ه٠مٓء َمـ دون ايمٛم٣مس َمـ ، ؾمديدة وسمرىمقا دم دارهؿ اظمريض وايم٘مٌغم وايمّمٔمٝمػ

وَمـ . وي٘مًٌٜمؿ -احلٓم٣مئر –وي٘مٛمػ فمٙمٝمٜمؿ ايم٘مٛمػ ، شمؿ حيٖمر هلؿ إهاب، فمُمغمسمف دم ايمُمدة

وصمٔمؾ ، طمرج زمف َمٔمف همٟمنم٣مر -َمريض يػمأ َمـ َمروف أو ؤمٝمػ سمثقب ومقسمفإَم٣م  –ومقي َمٛمٜمؿ 

ٌَٛمُقا وذه٦ٌم ايمًٛم٥م أحلؼ ىمؾ . ٣مً ٕصح٣مزمف ايم٣ٌمومكم دم ذيمؽ ٞمِمٝمٌ ضمتك إذا أطمِم٤م ايمٛم٣مس وأيْم

وومًؿ يمف ٞمِمٝمٌف َمـ نمٛمٝمٚم٥م إن ىم٣مٞمقا نمٛمٚمقه٣م8 همرزمام أسمك اإلٞم٣ًمن َمٛمٜمؿ أهٙمف وومد ، إٞم٣ًمن زمٟمهٙمف

همٜمق ٓ يٕمزو ،  فمـ ٞمٖمس ىمٌغمةفمروة زمذيمؽ ىمٙمف ئمػِم . "ؽاؽمتٕمٛمك8 همٙمذيمؽ ؽمٚمل فمروة ايمِمٔم٣ميمٝم

ك وايمٖمٗمراء واظمرى ، اً يمٙمٕمزو وايمٛمٜم٤م وايمًٙم٤م ىم٣ميمُمٛمٖمرى وسمٟمزمط ّذ  وإٞمام يٕمزو يمٝمٔمكم اهُلالر
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 زمؾ ىم٣من يتخغم ،فمعم ىمريؿ يٌذل َم٣ميمف يمٙمٛم٣مس وايمْمريػ أٞمف مل يٕمرْ ، واظمًتّمٔمٖمكم َمـ ومٌٝمٙمتف

همال يرفمقن ، يٚمدون يد ايمٔمقن يمٙمٚمحت٣مج دم وم٣ٌمئٙمٜمؿرهمقا زم٣ميمُمح وايمٌخؾ وَمـ ٓ يمٕم٣مرسمف َمـ فمُ 

َمـ  ٣مً َمـ ضمٗمقق أومقاَمٜمؿ8 وزمذيمؽ ىمٙمف سمِمٌح ايمِمٔمٙم٘م٥م فمٛمده ضزم ٣مً وٓ ومرازم٥م وٓ ضمٗمّ  ٣مً ؤمٖم

يمٙمٖمروؽمٝم٥م8 زمؾ يمٔمٙمٜم٣م سمتٗمدَمٜم٣م دم هذه ايمٛم٣مضمٝم٥م َمـ  اً وىمٟمهن٣م أصٌح٦م صٛمق، ضوب ايمٛمٌؾ اخلٙمٗمل

وزمٙمغ فمروة َمـ ذيمؽ أٞمف ىم٣من ٓ ي٠مشمر . فايمتّم٣مَمـ آصمتامفمل زمكم ايمِمٔمٙمقك واظمٔمقزيـ دم ومٌٝمٙمت

ٞمٖمًف زمًمء فمعم َمـ يرفم٣مهؿ َمـ صٔم٣ميمٝم٘مف8 همٙمٜمؿ َمثؾ ضمٓمف نمزوا َمٔمف أو ومٔمد هبؿ اظمرض 

 .دم ايمرمح٥م وايمُمٖمٗم٥م وايمٌذل واإليث٣مر ٣مً رهمٝمٔم وهق ييب زمذيمؽ َمثالً . وايمّمٔمػ

د أَم٣م فمٌ ،"يمق ىم٣من يمٔمروة زمـ ايمقرد ويمد ٕضم٦ٌٌم أن أسمزوج إيمٝمٜمؿ"وىم٣من َمٔم٣موي٥م يٗمقل: 

 "أؽمٚمح ايمٛم٣مس همٗمد ـمٙمؿ فمروة زمـ ايمقرد ٣مً َمـ زفمؿ أن ضم٣ممت"اظمٙمؽ زمـ َمروان هم٘م٣من يٗمقل: 

ين أن أضمد": ٣مً وىم٣من يٗمقل أيّم  يمٗمقيمف: َمـ ايمٔمرب ويمدين ممـ مل يٙمدين إٓ فمروة زمـ ايمقرد اً َم٣م ين 

ـــــ٥مٌ  ـــــ٣مئَِل ِذىَم  إيِّن اَمـــــُرٌؤ فمـــــ٣مدم إِٞم

 

ـــُد    ـــَؽ واضِم ـــ٣مدم إِٞم٣مئ ـــُرٌؤ فم ـــ٦َم اَم  َوَأٞم

ــــَزُأ   ــــرىَأهَت ــــل َأن ؽَمــــِٚمٛم٦َم َوَأن سَم  َِمٛمّ

 

ــُد   ــؼ  صم٣مِه ــِؼ َواحَل ــحقَب احَل ــَقصمٜمل ؾُم  زمِ

ــــغَمةٍ   ــــِرُق صِمًــــٚمل دم صُمًــــقٍم ىَمث  ُأهَم

 

ـــ٣مِردُ    ـــ٣مُء زم ـــ٣مِء َواظم ـــراَح اظم ـــق وَم  َوَأضمً

 فمـ َمٔمٛمك إٞم٣ًمين رهمٝمع8 إذ سمٔمرض يمف زمٔمض أصح٣مزمف ئمٝمٌف زمٟمٞمف َُمّمٛمك هزيؾ وفمروة ئمػِم  

ممىمٛمل ىمثغمون َمـ ايمٔمٖم٣مة وايم٣ًمئٙمكم ذوي احل٣مصم٥م دم إٞم٣مئل أو همٗم٣مل يمف: إٞمٛمل ي، ؾم٣مضم٤م ايمٙمقن

وَم٣م ، ٞمحٝمالً  اً أَم٣م أٞم٣م همٟمصٌح٦م و٣مَمر ،أَم٣م أٞم٦م همال يممىمؽ أضمد8 ويمذيمؽ ؽمٚمٛم٦م، ؿمٔم٣مَمل

اظمٔمقزيـ8 همٙم٦ًم أٞم٣م اخلٙمٝمؼ ؾمحقب وصمٜمل إٓ أشمر َمـ آشم٣مر هنق  زمحٗمقق ه٠مٓء اظمحت٣مصمكم و

وَم٣م يم٧ٌم أن وم٣مل: إٞمف يٗمًؿ ؿمٔم٣مَمف زمٝمٛمف . ٌْمكمايم إٞمام اخلٙمٝمؼ زمذيمؽ ايمًٚمكم، وايمًخري٥م ءزم٣مهلز

َم٣م ي٠مشمرهؿ فمعم ٞمٖمًف زم٘مؾ  اً زمؾ ىمثغم ،زمٔم٣ٌمرة أدق يٗمًؿ صمًٚمف دم صمًقَمٜمؿ وزمكم ايمٖمٗمراء أو

. فمعم ضمكم ئمِمػ ايمُمت٣مء زمزَمٜمريره، زمممب اظم٣مء ايم٣ٌمرد ٣مً ؿمٔم٣مَمف َمع صمقفمف وَمًٕمٌتف َم٘متٖمٝم

ودهمع نمقائؾ ايم٠ٌمس وايمُمٗم٣مء فمـ  وايمذي ٓ ري٤م همٝمف أٞمف ؿمٚمح إلم َمثؾ ٞمٌٝمؾ دم ايمػم واإليث٣مر

وهل زمذيمؽ ، وٞمحـ ٞمٗمػ فمٛمد ومِمٝمدة أٞمُمده٣م يمف إصٚمٔمل دم أصٚمٔمٝم٣مسمف. ايم٠ٌمؽم٣مء وايمّمٔمٖم٣مء

وهق يًتٜمٙمٜم٣م زمتقصمٝمف اخلْم٣مب إلم اَمرأسمف ؽمٙمٚمك ايمتل سمٙمقَمف فمعم ىمثرة . َمـ أوشمؼ ؾمٔمره وأصدومف

، إضمدوشم٥م وزمٗم٣مءه٣موومد رد فمٙمٝمٜم٣م زمٟمٞمف يٌٕمل ضمًـ ، اترخم٣مؿمراسمف وَمٕم٣مَمراسمف دم ايمٕمزوات وايمٕم٣م
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وضمتك ٓ سمُمٔمر زم٣محل٣مصم٥م َمـ زمٔمده أو ، ضمتك يٕمٛمٝمٜم٣م، وأٞمف إٞمام يرَمل زمٛمٖمًف دم اظمٜم٣ميمؽ َمـ أصمٙمٜم٣م

 وهل مت٣مريف ؾمٖمٗم٥م فمٙمٝمف:، زم٣ميمذل واهلقان

ــ٣مِركٌ  ــ٦َم سم ــؾ َأٞم ــَقيالُت َه ــَؽ ايم ــقُل يَم  سَمٗم

 

ـــــ   ٌُّقًا زمَِرصمـــــٍؾ سمـــــ٣مَرًة َوزمِِٚمٛمَنِ  ُوـــــ

زم٣ميمِمٔم٣ميمٝمؽ َمـ ايمراصمٙمكم سم٣مرة وَمـ ايمٖمرؽم٣من سم٣مرة  همٜمل سمٗمقل يمف: إٞمؽ يمـ سمٛمتٜمل فمـ نم٣مراسمؽ 

 ويرد فمٙمٝمٜم٣م: .وضمري زمؽ أن سم٘مػ فمـ ذيمؽ8 ضمتك ٓ سمٙمٗمك ضمتٖمؽ، شم٣مٞمٝم٥م

 َأزمـك اخَلٖمــَض ََمـــ َيٕمُمــ٣مِك َِمـــ ذي وَمرازَمــ٥مٍ 

 

 َوَِمــــ ىُمـــِؾ ؽَمـــقداِء اظَمٔم٣مِصـــِؿ سَمٔمـــؼَمي  

ــــال َأرى  ــــقُه هَم ــــٌد َأزم ٍُ َزي ِ ــــَتٜمٛم  َوَُمً

 

 َواِصــػِمي همٔم٣ًم هَمــ٣مومٛمل ضَمٝمــ٣مَءكِ ايَمــُف َمــد  

همٜمق ٓ يًتْمٝمع ايمٗمٔمقد فمـ ايمٕمزو ىمام سمريد زوصمف8 ظم٣م فمٙمٝمف َمـ واصم٣ٌمت وضمٗمقق ٕومرزم٣مئف  

ؿمالب ايمٔمْم٣مء َمـ ايمّمٔمٖم٣مء8 همٜمق إٞمام يٕمزو ، وايمُٔمٖم٣مة، وٞم٣ًمئٜم٣م اظمٔمقزات، اظمحت٣مصمكم َمـ ومٌٝمٙمتف

، صقرة رديئ٥م، وئمرض فمٙمٝمٜم٣م صقرسمكم يمٙمِمٔمٙمقك. ٣مً َمـ أصمؾ ايمقهم٣مء زمحٗمقق ه٠مٓء مجٝمٔم

ضمًٌف أن يٛم٣مل أىمٙم٥م َمـ ، أَم٣م ايمِمقرة إولم همٖمٝمٜم٣م يؼماءى ايمِمٔمٙمقك طم٣مَمالً ، قرة صمٝمدةوص

 يٗمقل:، ومقهتؿ وٓ ،وٓ فمٝم٣ميمف ،ٓ هيٚمف أهٙمف، همت٣مت َم٣مئدة

ــــفُ  ـر يَمٝمُٙم ــــ ــــٔمٙمقىم٣ًم إِذا صَم ــــك اهللُ ُص  حَل

 

ـــَزرِ    ـــؾر جَم ـــ٣ًم ىُم ـــ٣مِش آيمِٖم  َم٢مـــ دم اظُمُم

ـــ٥مٍ   ـــؾر يَمٝمَٙم ـــِف ىُم ًِ ــــ َٞمٖم ـــك َِم ـــد  ايمِٕمٛم  َئُم

 

ـــ   ِ ـــديٍؼ َُمَٝمنر ــــ َص ـــ٣م َِم  َأصـــ٣مَب وِمراه

ــــداً   ــــؿر ُيِمــــٌُِح وم٣مفِم ــــ٣مُم فِمُمــــ٣مًء شُم  َيٛم

 

ـــرِ   ـــِف اظُمَتَٔمِٖم ــــ صَمٛمٌِ ـــ فَم ـــ٦م  احَلٍم  حَيُ

ــــ٣م َيًــــَتِٔمٛم فُ   ــــِل َم ــــ٣مَء احَل ــــكُم ٞمًِ  ُئم

 

ـــ   ِ ٌَٔمغِم اظُمَحنر  َوُيٚمزـــ ؿَمٙمٝمحـــ٣ًم ىَمـــ٣ميم

، زوصم٥م ونمغم ايمزوصم٥مأَم٣م ايمِمٔمٙمقك أطمر ايممميػ همٜمق صمدير زم٘مؾ شمٛم٣مء وسمُمجٝمع َمـ ايم 

 وصٖمف: دم يٗمقل

 َوهلل ُصـــــٔمٙمقٌك َصـــــحٝمٖم٥ُم َوصمِٜمـــــفِ 

 

ــــِقرِ     ىَمَّمــــقِء ؾِمــــٜم٣مِب ايمٗمــــ٣مزمِِس اظُمَتٛمَ

ـــــِف َيزصُمروَٞمـــــفُ    َُمْمِـــــال  فَمـــــعم َأفمدائِ

 

رِ    ــــٜمر ــــٝمِح اظُمَُم ــــَر اظَمٛم ــــ٣مضَمتِِٜمؿ َزصم  زمًِ

 اومؼِمازَمــــــفُ  وإن زَمُٔمــــــدوا ٓ َيــــــٟمََمٛمقنَ  

 

ــــ٤ِم اظُمَتٛمَ    ــــَؾ ايمٕم٣مئِ َف َأه ــــق  ــــرِ سَمَُم  ٓمر

ـــــ٣م  ـــــ٥َم َيٙمَٗمٜم ـــــَؼ اظَمٛمِٝمر ـــــذيمَِؽ إِن َيٙم  هَم

 

ـِ َيقَمــــ٣ًم هَمَٟمصمــــِدرِ     مَحٝمــــدًا َوإِن َيًــــَتٕم
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 همٝمحدشمٛم٣م فمـ نمزواسمف ونم٣مي٣مهت٣م8 يٗمقل:

ـــــؿ ـــــٌد َومَل َأوُم ـــــَتؿ  َوَزي ـــــُؽ َُمٔم
 َأهَيٙمِ

 

ـــرِ    ـــُس خُمْمِ ـــ٣ًم َورم َٞمٖم ـــَدٍب َيقَم ـــعم ُٞم  فَم

ــــ ٓ  ـــٟمِس ََم ـــَد ايمَٝم ـــُتٖمِزُع زَمٔم ـــ٣م ؽَم  خَي٣مهُمٛم

 

ــــرِ ىَمقاؽِمــــ  ــــقاَم اظُمٛمَٖمر ًَ  ُع دم ُأطمــــرى ايم

ــــ٣م  ــــقِم زم٣ِميمَٗمٛم َل ايمَٗم ــــ٣م َأور ـُ فَمٛمٜم ــــ٣مفِم  ُٞمْم

 

رِ    َوزمــــٝمٍض طِمٖمــــ٣مٍف ذاِت يَمــــقٍن َُمَُمــــٜمر

ـــف  ـــٍد وَأهٙمِ ـــ٣مراِت َٞمج ـــعم نَم ـــ٣ًم فَم  َوَيقَم

 

ـــرِ   ـــ٧مي َوفَمرفَم ـــَٟمرٍض ذاِت ؾَم ـــ٣ًم زمِ  َوَيقَم

ـــدٍ   ـــٝم٣مَف َم٣مصِم ـــُؾ َأو ـــقَمر ايمٙمٝم ـــريُح فَم  ُي

 

ـــ٣مُل   ـــ٣مِرضم٣ًم َم ـــ٣مرم ؽم ـــريٍؿ َوَم ـــؼَمِ  ىَم  َُمٗم

 ٣مً وأن جئمٙمٜم٣م ضزم ،وأٞمف اؽمتْم٣مع أن يرهمع ايمِمٔمٙم٘م٥م، ٣مً ذيٖم ٣مً واحلؼ أن فمروة ىم٣من صٔمٙمقىم 

َمـ ضوب ايمًٝم٣مدة واظمروءة8 إذ ىم٣من يًتُمٔمر دم ومقة هم٘مرة ايمتّم٣مَمـ آصمتامفمل وَم٣م يْمقى همٝمٜم٣م 

 وإٞمام ئًمك ومٌؾ ىمؾ رء يمٙمٚمٔمقزيـ َمـ، همٜمق ٓ ئًمك يمٛمٖمًف همح٤ًم، َمـ إيث٣مر وزمر زم٣ميمٖمٗمراء

وومد زمرزت فمٛمد ايمُمٔمراء ايمِمٔم٣ميمٝمؽ . فمُمغمسمف ضمتك يدهمع فمٛمٜمؿ ىمؾ َم٣م جيدون َمـ زم٠مس وؾمٗم٣مء

 أهنؿ أطمذوا فمعم فم٣مسمٗمٜمؿ: دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم ٞمجد هؿوَمـ اؽمتٗمراء ؾمٔمر ،ـم٣مهرة ايمٛمٗمد ايمًٝم٣مد

 .اخلروج فمعم صقت ومٌٝمٙمتف

اظمذه٤م  ويم٘مـ فمعم أؽم٣مس، وٞم٣ًٌمً  همٗمد اختذ يمف أهالً ، ايمُم٣مفمر ايمِمٔمٙمقك وضمٝمداً  مل ئمش -0

 .واظمٔمتٗمد ٓ فمعم أؽم٣مس ايمدم

 .ـم٣مظم٣مً  شم٣مر ايمُمٔمراء ايمِمٔم٣ميمٝمؽ فمعم ايمتٗمًٝمؿ ايمْمٌٗمل يمٙمٚمجتٚمع ايمٗمٌقم ورأوا همٝمف ضم٘مامً  -1

ضمٝم٧م زمذيمقا أرواضمٜمؿ دم ، ايمثقرةاختذت ضمرىم٥م ايمِمٔمٙم٘م٥م دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم ؾم٘مؾ  -2

 .ؽمٌٝمؾ َم٣ٌمدئٜمؿ

زيب يٗمقم فمعم أؽم٣مس ايمٖمخر واظمدح وايمذم فمٛمد ايمُمٔمراء ايمِمٔم٣ميمٝمؽ هق َمذهٌل ضم -3

 .ايمٔمِمٌٝم٥م اظمذهٌٝم٥م ٓ فمعم أؽم٣مس ايمٔمِمٌٝم٥م ايمٗمٌٙمٝم٥م

ىمٖمر ايمُمٔمراء ايمِمٔم٣ميمٝمؽ زمٌٔمض اظمًٙمامت وايمٔم٣مدات وايمتٗم٣ميمٝمد واخلراهم٣مت ايمتل ىم٣مٞم٦م  -4

 .وهؿ زمذيمؽ محٙمقا يمقاء ايمتٕمٝمغم وايمتجديد فمعم أؽم٣مس ايمٔمٗمؾ وايمٔمٙمؿ، ؽم٣مئدة دم جمتٚمٔم٣مهتؿ

سمٔمجز  دومٝمٗم٣مً  وصٖم٣مً ، ت٣مه٣مهت٣م وصمدهب٣م ووضمُمٜم٣مزمٚم، وصػ ايمُمٔمراء ايمِمٔم٣ميمٝمؽ َمٛم٣مهمٝمٜمؿ -5

 .فمٛمف أَمٜمر فمدؽم٣مت اظمِمقريـ احلديث٥م
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 اٌجبة اٌشاثغ
 اٌفظً اٌشاثغ ػشش

 ػاللخ اٌشبػش اجلبىٍِ ثبٌـجْؼخ

 يمٙمروح وايمٛمٖمس اظمتِمٖمح حلٝم٣مة ايمِمحراء ايمٔمرزمٝم٥م ي٘متُمػ َمدى صم٣مذزمٝم٥م هذه ايمِمحراء

طمرصمقا َمـ هذه ايمِمحراء حتؾ هبؿ ضم٣ميم٥م  ؾمديد صمٔمٙمٜمؿ إذا ٣م سمٔمٙمٗم٣مً هبزمحٝم٧م أن ايمُمٔمراء سمٔمٙمٗمقا 

همٜمؿ يٌ٘مقن ضمنة وٞمداَم٥م فمعم همٗمدان رَم٣مهل٣م وىمث٣ٌمهن٣م ضمٝم٧م ، ايمًٚمؽ ضمكم ٞمخرصمف َمـ اظم٣مء

 .سمٓمٜمر ري٣مضمٜم٣م اظمثغمة يمٙمٕم٣ٌمر أضم٤م إيمٝمٜمؿ َمـ ايمري٣مح ايمتل هتز إؾمج٣مر دم اظمدن

 ٞمٗمٙم٦م إلم َمٛمْمٗم٥م ضميي٥م ضمٝم٧م زمرك اظم٣مء  اَمرأة صٌٝم٥م َمـ صحراء ٞمجدضهمٜمذه مت٣م

وسمٗمقل دم ذيمؽ  ،وسمًٟمل أهيام أهمّمؾ همتْمرق وسمتحن فمعم ضمٝم٣مة ايمِمحراء ،وايمري٣مضمكم وإزه٣مر

 .ؾمٔمراً 

 وهذا ؾم٣مفمر يتٚمٛمك يمٗم٣مء ايمِمحراء ويٛمدب فمٝمُمف دم نمغمه٣م همٝمٗمقل:

ـــ٥م  أٓ ـــتـ يمٝمٙم ـــؾ أزمٝم ـــٔمري ه ـــ٦م ؾم  يمٝم

 

ـــ٣م  ـــكم  زمِمـــحراء َم ـــقِم زم  إلم ؾمـــٔمراجَلُث

ىمٟمٞمام ، إلم ايمِمحراء حلي همٝمدفمقهوهذا آطمر يتٔمج٤م َمـ رؤيتف ؿمٝمقر اظم٘م٣مىمل دم َمٛم٣مؿمؼ ا 

 :ئمػم فمام دم ٞمٖمًف وم٣مئالً 

ـــــؽأ ـــــ٣م٣مه ٓ أهيـــــ٣م اظم٘مـــــ٣مء َم٣ميم  هٛم

 

ــــــٝمض ٓءأ  ــــــٟميـ سمٌ  وٓ أرؿمــــــك هم

ـــ٤م  ـــ٣مىمل واصمتٛم ـــٔمد إلم أرض اظم٘م  هم٣مص

 

ــريض   ــ٦م َم ــٌح وأٞم ــرى اظمٌمــ ٓ سمِم  وم

 :هل٣م وم٣مئالً  وهذا ؾم٣مفمر يِمػ ضمٝم٣مة اظمدن ىمره٣مً  

ـــــــقم إذا اطميـــــــت ٞمٔمـــــــ٣مهلؿ   وم

 

 حلٚمـــــــريتٛمـــــــ٣مهٗمقن سمٛمـــــــ٣مهؼ ا 

 ،وي٘مٛمقهن٣م ىمام ي٘مٛمك اإلٞم٣ًمن ،وهؿ يتٔمٙمٗمقن زم٣ميمِمحراء وَم٣م فمٙمٝمٜم٣م َمـ طمٝمؾ وإزمؾ ووضمقش 

 ،ويمٙمٛمٔم٣مَم٥م أم رئ٣مم ،ويمٙمٖمرس أزمق اظمّم٣مء ،همٝمٗمقيمقن يمألؽمد أزمق احل٣مرث ويمٙمثٔمٙم٤م أزمق احلِمكم

صٝمٙم٥م( وهذا ؽمحر وأو ضم٣مم أو  ،وحلٌٜمؿ حلٝمقاٞم٣مهتؿ يؼمىمقهن٣م فمٛمدَم٣م سم٘مقن زمحغمة أو ؽم٣مئ٥ٌم
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ف فمُمٝم٣مت احلٚمك ايمتل ئٔمٙمؼ ايمٔمريب زمِمحراه٣م ايمٕم٣مَمض وأىمثر َم٣م ئمجٌؽ دم سمايمِمحراء وه

 :ه٣م وم٣مئالً ءزمالد ٞمجد وصحرا فمٛمدَم٣م وومػ َمقدفم٣مً  ٚم٥م ايمٗمُمغميٞمٖمثٜم٣م ايمِم

ــ٣م ودّ  ــ٣محلٚمك ومٖم ــؾ زم ـــ ضم ــد وفم ــ٣م ٞمج  فم

 

 يمٛمجـــــد فمٛمـــــدٞم٣م أن يقدفمـــــ٣م ومـــــّؾ و 

  زصمرهتـــ٣م زم٘مـــ٦م فمٝمٛمـــل ايمٝمنـــى همٙمـــاّم  

 

ـــ اجل  ــؿفم ــَد احِلْٙم ــِؾ زمٔم ــ٣م ٜم ــٌٙمت٣م َمٔم  أؽم

اظمراصمع يمديقان ايمُمٔمر اجل٣مهقم ووصٖمف يمٙمخٝمؾ وايمٛمقق وإؿمالل وايمرَم٣مل ي٘مُمػ َمدى و 

 .ويدرك َمٔمٛمك ىمثرة ايمُمٔمر ايمٔمريب اجل٣مهٙمٝم٥م زمْمٌٝمٔم٥م ايمِمحراء ،فمالوم٥م ايمُم٣مفمر ايمٔمريب زمِمحرائف
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 اٌجبة اٌشاثغ
 اٌفظً اخلبِظ ػشش

 ًطف اٌـجْؼخ يف اٌشؼش اجلبىٍِ

ذيمؽ أن َمٔمٓمؿ 8 ت٤م همٝمٜم٣م إدزم٣مء فمعم َمر ايمٔمِمقر٥م ايمتل ىمٜمٚمسمٔمد ايمْمٌٝمٔم٥م َمـ اظمقوقفم٣مت اظم

دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم ىمتٌقا دم  ايمُمٔمراءو، أؾمٔم٣مر ايمُمٔمراء وَمٗم٣مٓت ايمٌٙمٕم٣مء هتتؿ زم٣ميمقصػ ىمثغماً 

 ؽمقاء أىم٣مٞم٦م ايمْمٌٝمٔم٥م هل ايمٌٝمئ٥م ايمِمحراوي٥م ،أيام إؽمٜم٣مب إؽمٜم٣مزم٣مً  وأؽمٜمٌقا دم وصٖمٜم٣م، ايمْمٌٝمٔم٥م

وايمُم٣مفمر اجل٣مهقم فم٣مدة َم٣م يِمػ  ؟اظمرأةىم٣مٞم٦م  مأ احلٝمقاٞم٣مت وايمْمٝمقر ماظمْمر أ مأم ىم٣مٞم٦م ايمٙمٝمؾ أ

ذيمؽ أن ايمُمٔمر إٓ ، هنر أو ،أو ري٣مح، أو َمْمر ،ىمؾ َم٣م يراه دم أشمٛم٣مء رضمٙمتف ايمِمحراوي٥م َمـ أودي٥م

وحلٝم٣مة ضمٝمقان ايمِمحراء  ،اجل٣مهقم وصػ دومٝمؼ يمٙمٚمرأة ودم ايمُمٔمر، إلم ايمقصػ أومٙمف راصمع

ايمقصػ زمُم٘مؾ  وومد زمرع اَمرؤ ايمٗمٝمس دم ،ضمًمقىم٣ميمٕمزٓن واخلٝمقل واجلامل وايمٛمٔم٣مم وايمٌٗمر ايم

 ودم ذيمؽ يٗمقل: ،ودم وصػ ايمٙمٝمؾ زمُم٘مؾ طم٣مص ،فم٣مم

ٌَْحــِر َأْرطَمــك ؽُمــدويَمفُ   َويمٝمــٍؾ ىمَٚمــْقِج ايْم

 

ـــــَتقم  ٌْ ـــــقِم يمٝم ـــــَٟمْٞمقاِع اهلُٚم ـــــقمر زم  فم

 
ــــْٙمٌِفِ  ــــك زمُِم ــــ٣م مَتَْمر ــــُف ظمر ــــ٦ُم يَم  هَمٗمْٙم

 

ـــــؾِ   ـــــ٣مَء زمَ٘مْٙمَ٘م ـــــ٣مزًا َوٞم  َوَأْرَدَف َأفْمَج

 
ــــ٣م ايمٙمر   ْٝمــــُؾ ايمْمرقيــــُؾ َأٓ اْٞمَجــــقمَأٓ َأهي 

 

ـــؾ  ـــَؽ زمَٟمَْمَث ٌٍْح وَمـــ٣م اإِلْصـــ٣ٌمُح َِمٛم  زمُِمـــ

 
ـــفُ  ـــَٟمنر ُٞمجقََم ـــٍؾ ىم ــــ يَمْٝم ـــَؽ َِم ـــ٣م يم  همٝم

 

ــــَدلِ   ــــِؿ صمٛم ــــ٣مٍن إلِم ُص ــــَٟمَْمراِس ىمتر  زم

تل متثؾ ذىمري٣مت ايمُم٣مفمر َمع أم ىمام زمرع ايمُم٣مفمر زهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمك دم وصػ إؿمالل ايم 

 ٣م إوٓد:زوصمتف ايمتل ؿمٙمٗمٜم٣م يمٔمدم إٞمج٣مهب أوذم

ـْ ُأمّ  ـــــــؿِ  ْوذَم أ َأَِمـــــــ ـــــــ٥ٌم مَلْ سَمَ٘مٙمر  ِدَْمٛمَ

 

ـــــــ٥مِ   ـــــــ٣مظمَتَثّٙمؿِ  زمَِحْقََم٣مَٞم اِج هَم رر ـــــــدر  ايم

 
ـــــــ٣م ـــــــ٣م َوَداٌر هل َ وْمٚمَتكْمِ ىمَٟمهنر ـــــــ٣ميمرر  زم

 

 َوؾْمــــٍؿ دِم َٞمــــَقاِذِ َِمْٔمَِمــــؿِ  ََمَراصِمٝمــــعُ  

 
ــــ٣م ايمِٔمــــ  ُِمــــكَم طِمْٙمَٖمــــ٥مً ٚمْ َوإَْرآُم يَ  كْمُ هِبَ

 

ـــ٣م  ـــ َوَأؿْماَلُؤَه ـَ َِم ـــ ـــَثؿِ َيٛمَْٜمّْم ـــِؾ جَمْ  ـْ ىُم
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ــ٣م ــ٦ُم هِبَ ــ٥مً  َووَمْٖم ـَ ضِمجر ــي ــَد فِممْمِ ـــ زمْٔم  َم

 

ؿِ  هَمأْليـــ٣مً   اَر زَمْٔمـــَد سَمـــَقه   فَمَرهْمـــ٦ُم ايمـــدر

 
ــــ٣مدِم  ــــؾٍ  َأشَم ِس َِمْرصَم ــــرر ــــْٖمٔم٣ًم دِم َُمَٔم  ؽُم

 

ــــ٣مً   ــــَثٙمرؿِ  َوُٞم٠ْمي ــــْقِض مل يَت ــــْذِم احْل  ىَمِج

 
ـــامر  ـــ٣م هَمَٙم ـــ٦ُم يمَِرزْمِٔمَٜم اَر وُمْٙم ـــدر ـــ٦ُم ايم  فَمَرهْم

 

زْمــُع َواؽْمــَٙمؿِ  َأٓ أْٞمِٔمــؿْ   َــ٣م ايمرر ٣ٌَمضم٣ًم َأهي   َصــ

 
ٕن احلِم٣من هق  8ايمٗمٝمس وفمٛمؼمة زمـ ؾمداد ئَم٣م زمكم اَمر ن خمتٙمٖم٣مً وصػ احلِم٣من همٗمد ىم٣م أَم٣م

 ايمُم٣مفمر اجل٣مهقم دم رضمٙمٛمف يٗمقل فمٛمؼمة:  فمدة

ــــ٦ُم  ــــ٣م َرَأْي ــــَؾ مَجُْٔمٜمــــؿْ  ظّم ٌَ  ايْمٗمــــْقَم َأوْم

 

ــــذاََمُرونَ   ــــذَمر  َيَت ــــغَم َُم ــــَرْرُت نم  ؿِ ىَم

 
 ٛمْــــؼَمَ َوايمِرَمــــ٣مُح ىمٟمهّنــــ٣مفمَ  َيــــُدفمقنَ 

 

ـــــرٍ   ـــــ٣مٍن إ َأؾْمـــــْم٣مُن زمْئ ٌَ ـــــؿِ دم يَم  ْدَه

 
 َأْرَِمــــٝمٜمْؿ زمُثْٕمــــَرِة َٞمْحــــِرهِ  َمــــ٣م ِزيْمــــ٦ُم 

 

ـــــك  ـــــِف ضمت ٣ٌَمٞمِ مِ  َويَم ـــــدر ـــــزَمؾ زم٣ميم  سَمَنْ

 
ـْ  ــــ ــــ٣مْزَورر َِم ــــفِ  هم ٣ٌَمٞمِ ــــ٣م زمَٙم ــــع ايْمٗمٛمَ  َووْم

 

ْٚمُحــــــؿِ  وؾَمــــــ٘م٣م إرَِمر   ٍة َوحَتَ  زمَِٔمــــــػْمَ

 
ــ٣منَ  ــْق ىم ــ٣موَ  يَم ــ٣م ُاظمح ــْدِري ََم ــَتَ٘مكاَرُة َي  ؾْم

 

ـــقْ   ـــ٣مَن يَم ـــل َويَمَ٘م ـــالَم َُمَ٘مِٙمِٚم ـــَؿ ايْمَ٘م  فَمٙمِ

 
 :ويٗمقل اَمرؤ ايمٗمٝمس دم صػ ضمِم٣مٞمف وم٣مئالً 

ــــ٣م ــــغُم دم ُوىُمٛم٣مهِت ــــدي وايمْمر ــــْد َأنْمَت  َووَم

 

 زُمٚمٛمَْجـــــِرٍد وَمْٝمـــــِد إوازمِـــــِد هْٝم٘مـــــؾِ  

 
ــــ٣مً  ــــْدزمٍِر ََمٔم ــــٍؾ َُم ــــري َُمْٗمٌِ ــــر َِمَٖم  َِمَ٘م

 

ــْٝمؾ َمـــ   ًر ــُف ايم  فَمــؾِ ىمُجْٙمُٚمــقِد َصــْخٍر ضمْمر

 
ٌْــُد فمـــ ضمــ٣مِل ََمْتٛمـِــفِ   ىُمَٚمْٝمــ٦ٍم َيــِزل ايمّٙم

 

ـــــْٖمقاُء زمـــــ٣مظَمَتٛمِزلِ   ـــــ٦ِم ايمِمر  ىمـــــام َزيمر

 
ـــفُ  ـــَٟمنر اهتزاََم ـــ٣مٍش ىَم زْمِؾ صَمٝمر ـــذر ـــعم ايم  فم

 

ـــؾِ   ـــقُم َِمْرصَم ـــُف نَم ـــِف محُٝم ـــ٣مَش همٝم  إِذا صم

 
ــ٣مزمح٣مُت فمــعم ايمــَقَٞمك ًر ــحي إِذا َمــ٣م ايم ًَ  َِم

 

 َأشَمــــْرَن ايْمُٕمٌــــ٣مَر زم٣ميمَ٘مديــــِد اظمَرىمــــؾِ  

 
ـــ ـــَٜمقاسمِفِ َي ـْ َص ـــ ـــػ  فَم ـــالَم اخِل  ِزّل ايْمُٕم

 

ــــؾِ   ــــِػ اظمَثٗمر ــــَٟمشَمقاِب ايْمَٔمٛمٝم ــــقي زم  َوُيْٙم

 
هُ  ــــرر ــــِد أََم ــــْذروِف ايْمَقيمٝم ــــٍر ىَمُخ  َدري

 

ـــــؾِ   ـــــْٝمٍط َُمَقصر ـــــِف زمخ ـــــ٣مزُمُع ىمّٖمْٝم  سَمت

 
ــــ٥مٍ  ــــ٣موم٣م َٞمٔم٣مَم ــــل وؽَم ٌْ ــــال ـَم ــــُف َأْيَْم  يَم

 

 َوإِْرطمـــ٣مُء ِهضمــــ٣مٍن َوسَمْٗمِريـــ٤ُم سَمْتُٖمــــؾِ  

 
ــــفُ وــــٙمٝمٍع إِذا اؽمــــَتْدزمَ  ــــدر هَمْرصَم  ْرسَمُف ؽَم

 

 زمّمـــ٣مٍف هُمَقْيـــَؼ إَْرض يمٝمًـــ٤م َأفمـــَزلِ  
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ـــك ـــُف إِذا اْٞمَتَح ـــكِم َمٛم ـــعم اظمْتٛمَ ـــٟمنر فم  ىم

 

 ََمـــَداَك فَمـــروٍس َأْو َصـــالَي٥َم ضمٛمٓمـــؾِ  

 
ـــــِرهِ  ـــــ٣مِت زمِٛمَْح ـــــ٣مَء اهل٣مِدي ـــــٟمنر ِدَم  ىم

 

ــــؾِ    فُمِمــــ٣مَرُة ضِمٛمرــــ٣مٍء زمَُمــــْٝم٤ٍم َُمَرصمر

إرادسمف ايمٖمٛمٝم٥م فمعم إضم٣مؽمٝمس وإؾمٝم٣مء  ومل ي٘مـ ايمُم٣مفمر اجل٣مهقم دم هذا ايمقصػ يٖمرض 

ٌٗمل همٝمف فمعم صقرهت٣م احلٗمٝمٗمٝم٥م دون أن يُ  أَمٝمٛم٣مً  زمؾ ىم٣من حي٣مول ٞمٗمٙمٜم٣م إلم يمقضم٣مسمف ٞمٗمالً ، ايمتل يِمٖمٜم٣م

 يًتٗمل أطمٝمٙمتف َمـ ايمٔم٣ممل قمويمذيمؽ ىم٣من ايمُم٣مفمر اجل٣مه. يٚمس صمقهره٣م يدطمؾ فمٙمٝمٜم٣م سمٔمديالً 

 ،متًؽ زم٣محلًٝم٥م دم ايمقصػ ٣مهقم ؾمٝمئ٣مً هم١مذا وصػ ايمُم٣مفمر اجل، احلز اظمؼماَمل إؿمراف ضمقيمف

ويٖمِمؾ همٝمٜم٣م احلدي٧م ، ويدومؼ ايمٛمٓمر دم أصمزائف ،ضمٝم٧م يّمٝمػ يمٙمٚمٔم٣مين احلًٝم٥م احلرىم٥م واحلٝمقي٥م

 وومد ىم٣من وصػ ؿمرهم٥م يمٛم٣مومتف دم ايمِمحراء ايمتل سمُمٌف ايمًٖمٝمٛم٥م دم ايمٌحر وصٖم٣مً  ،دومٝمٗم٣مً  سمٖمِمٝمالً 

 ضمٝم٧م يٗمقل: ،َمتٚمٝمزاً 

ـــ ـــَد اضْمتَِّم ـــؿر فِمٛمْ ـــ اهل  ٣مِرهِ َوإيِن ٓ َْميِض

 

ــــِدي  ــــُروُح َوسَمْٕمَت ــــ٣مٍل سَم  زمَِٔمْقصَمــــ٣مَء َِمْروَم

 
 َأَمــــــقٍن ىمــــــَٟميْمَقاِح اإِلراِن َٞمَِمــــــٟمهُت٣م

 

 فمــــعم ٓضِمــــ٤ٍم ىمَٟمّٞمــــُف ـَمْٜمــــُر زُمْرصُمــــدِ  

 
ـــــ٣م ـــــْردي ىَمٟمهنر ـــــ٣مَء سَم ـــــ٥ٍم َوصْمٛمَ ٣ميِمٝمر  مَجَ

 

ـــــدِ   ـــــَر َأْرزَم ـــــػْمي َْٕزفَم ـــــَٖمٛمَج٥ٌم سَم  ؽَم

 
ــــ٦ْم  ٌََٔم ــــ٣مٍت َوَأسْم ــــ٣ًم ٞم٣مصِمٝم ــــ٣مِري فِمَت٣موم  سُمٌ

 

ِ َوـمٝمٖمـــ٣ًم    َوـمٝمٖمـــ٣ًم هَمـــْقَق ََمـــْقٍر َُمَٔمـــػمر

 
ـــْقِل سَمْرسَمِٔمـــل َٔمـــ٦ِم ايْمُٗمّٖمـــكْمِ دِم ايمُمر  سَمَرزمر

 

ــــــدِ   ِة َأنْمَٝم ــــــْقرمر آِهر ــــــَدائَِؼ ََم  ضَم

 
ــــ٤ِم َوسَمترٗمــــل ــــُع إلِم َصــــْقِت اظمِٜمٝم  سَمِري

 

 زمـــذي طُمَِمـــٍؾ َرْوفَمـــ٣مِت َأىمَٙمـــَػ َُمْٙمٌـِــدِ  

 
ـــ٣م ـــلي سَمَ٘مٛمرَٖم ـــ ضم ـــ٣مضَمْل ََمْيَ ـــٟمنر صمٛمَ  ىَم

 

ـــِف   ـــدِ ضِمٖم٣مهمٝم ـــٝم٤ِم زمِٚمْنَ
ًِ ـــّ٘م٣م دم ايمَٔم  ؾُم

 
ـــ٣مَرةً  ـــِؾ َوسَم ـــَػ ايمّزَمٝم ـــِف طَمْٙم ـــْقرًا زم  هَمَْم

 

دِ   ــــدر ـّ ذاٍو جُمَ ــــ ــــٍػ ىم٣ميمُمر ــــعم ضَمَُم  فم

 
ـــٝمٜمام ـــٛمرْحُض هم ـــَؾ ايم ـــَذاِن ُأىمِٚم ـــ٣م هَمِخ  هل

 

دِ   ــــــرر َ ــــــٍػ مُم ــــــ٣م َُمٛمٝم ــــــٟمهّنام زم٣مزم  ىم

 
ـــــفُ  ـــــلي حُمـــــ٣مٍل ىمـــــ٣محلٛمّل طُمُٙمقهُم  َوؿَم

 

ـــــدِ   ْت زمـــــَدْأٍي َُمٛمَّمر ـــــزر ـــــ٥ٌم يُم  َوأصْمِرَٞم

 
ـــــ٣مَدْ َوـــــ٣ميَم٥ٍم ُيْ٘مٛمِٖم٣مهِنـــــ٣م  ىمـــــٟمّن ىمِٛم

 

ـــدِ   ـــْٙم٤ٍم َُم٠َمزمر ـــ٦َم ُص ـــ حَتْ ـــَر وِمِزي  َوَأؿْم
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 هلـــــ٣م َِمْرهَمَٗمـــــ٣مِن َأهْمـــــَتالِن ىمٟمهّنـــــ٣م

 

ـــــِددِ   ـــــ٨ٍم َُمَتَُم ـــــْٙمَٚمْل دايِم ًَ ـــــر  زمِ ُ  مَت

 
ـــــَؿ رهّبـــــ٣م ًَ ِوَمـــــّل َأوْم  ىمَٗمٛمَْْمـــــَرِة ايمر 

 

ـــــدِ   ـــــك سُمُمـــــ٣مَد زمَِٗمْرََم ـْ ضمت ـــــٛمََٖم  يَمُتْ٘مَت

 
ــــ ــــٜم٣مزمِّٝم٥ُم ايْمُٔمْثٛمُ ــــَراُص ــــَدُة ايْمَٗم  قِن َُمقصَم

 

ـــدِ   ـــّقاَرُة ايمَٝم ـــِؾ ََم ـــِد ايمّرصْم ـــدُة َوطْم  زمٔمٝم

 
ْت َيـــَداه٣م هَمْتـــَؾ ؾَمـــْزٍر وُأصْمٛمَِحـــ٦ْم   ُأَِمـــرر

 

ــــٛمردِ   ًَ ــــٗمٝمٍػ َُم ــــداه٣م دم ؽَم ــــ٣م فَمُّم  هل

 
ـــ٦ْم  ـــؿر ُأهْمِرفَم ـــَدٌل شم ـــ٣مٌق فَمٛمْ ـــقٌح ِدهَم  صَمٛمُ

 

دِ    هلـــــ٣م ىمتَِٖم٣مهـــــ٣م دم َُمٔمـــــ٣مرم َُمَِمـــــٔمر

 
ــــِع دم َدأَ  ًْ ــــقَب ايمٛمر ــــَٟمنر فُمٙم ــــ٣مىم  َي٣مهِت

 

ـــْرَددِ   ـــِر وَم ـــ٣مَء دم ـمٜم ــــ طَمْٙمٗم ـــَقاِرُد َم  ََم

 
ـــــ٣م ـــــكُم ىمٟمهّن ـــــ٣ًم سَمٌ ـــــك َوَأضْمٝم٣مٞم  سَمالوَم

 

دِ   ـــــدر ـــــٝمٍص َُمَٗم ـــــري دم وَمٚم ـــــ٣مئُِؼ نَم  زَمٛم
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 اٌجبة اٌشاثغ
 اٌفظً اٌغبدط ػشش

 طٌسح ادلشأح يف اٌشؼش اجلبىٍِ

وإن ، ٚمع اجل٣مهقمسمٔمد اظمرأة دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم أضمد ايمرىم٣مئز إؽم٣مؽمٝم٥م ايمتل يٗمقم فمٙمٝمٜم٣م اظمجت

ىم٣مٞم٦م  يٛمٓمر إيمٝمٜم٣م فمعم أهن٣م ،ذاهيقَمٛم٣م  كوضمت وفمعم َمّر ايمٔمِمقر، ىم٣من زمٔمض َمـ اظم٠مرطمكم ؽم٣مزمٗم٣مً 

 ،يمٝمس هل٣م ومٝمٚم٥م فمٛمد اجل٣مهٙمٝمكم َمع ايمٔمٙمؿ أن َمٛمزيمتٜم٣م ىم٣مٞم٦م َمـ َمٛمزيم٥م أهٙمٜم٣م وومقَمٜم٣م، َمٜم٣مٞم٥م ذيمٝمٙم٥م

اجل٣مهٙمٝم٥م  ايمٌٝمئ٥م دمهت٣م قروص، زمح٤ًم ومٌٝمٙمتٜم٣مُيٛمٓمُر إيمٝمٜم٣م و، ٙمٚمرأة َم٘م٣مٞمتٜم٣م دم ايمٗمٌٝمٙم٥م واظمجتٚمعهمٙم

 .؟َم٘م٣مٍن َمرَمققوهل ذات ومقي  ه٣مأشمرو ،دور َمٜمؿ دم ايمًٙمؿ واحلرب ه٣مودورُ  صقرة ضمًٛم٥م

َمع أٞمف ىم٣من ايم٘مثغم َمـ ، وايم٘مثغم فمٛمدَم٣م يذىمر اظمرأة دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم يت٣ٌمَدُر إلم ذهٛمِف ايمقأد

ٌقن إلم ُأَّمٜم٣مهِتؿ، ذوي ايممّمف واحل٤ًم وايمٛم٤ًّم ًَ ، هل٣م ومتجٝمداً ، يمأُلِم اظمٛمج٥ٌموهذا سم٘مريٌؿ . ُيٛمْ

 .ومدره٣م َمـ واإلفمالء

امء  –وٞمالضِمُظ أنر اظمٛم٣مذرة ُيٛمًٌقن إلم ُأَِمٜمؿ  ًّ ، وهل َم٣موي٥م زمٛم٦م فمقف زمـ صَمَُمؿ –َم٣مء ايم

 .واٞمت٤ًَم إيمٝمٜم٣م ايمٕم٣ًمؽمٛم٥م، واٞمت٤ًم احل٣مرُث إفمرج إلم ُأَّمف َم٣مري٥م

 يٗمقل ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م دم َمدِح صمٌٙم٥م زمـ إهيؿ:

 ضمــــقل ومــــػم أزمــــٝمٜمؿأوُٓد صَمٖمٛمــــ٥َم 

 

ـــ٥م   ــــ َم٣مري ـــػم ازم ـــؾ وم ـــريؿ اظمٖمّم  ايم٘م

اضمؼماَم٣ًم ، همٗمد اضمؼمَم ايمٔمرب ُٞم٣ًٌمءهؿ وأصٜمرهتؿ، ىمام ٞمٔمٙمُؿ أن اظُمِم٣مهرَة سم٘مقُن زم٤ًٌم اظمرأة 

 ويمٛمًٚمَع ومقل ايمٛم٣مزمٕم٥م هُيِدُد فمٚمرو زمـ هٛمد:. هل٣م

ـــــذرسمٛم٣م ـــــام أٞم ـــــذارًا زم ـــــَؽ إٞم  َٞمْجزي

 

 وذىمـــرَت فمْمـــػ ايمـــقِد واإلصـــٜم٣مر 

، وهذا ٓ يني فمعم مجٝمع ايمٛم٣ًِمء، ّمٜمؿ ىم٣من ي٘مرُه زمٔمض ايمِمٖم٣مت دم اظمرأةوٓ وغَم أن زمٔم 

، ٕهن٣م سَمٙمُِد احَلْٚمٗمك 8)حَت٣مَمقا اظمرأة احلٚمٗم٣مء: همٚمـ ذيمؽ وصّٝم٥م أىمثؿ زمـ صٝمٖمل ايمتل يٗمقل همٝمٜم٣م

 .وويمده٣م إلم وٝم٣مع(
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٥م ومد سمٟميت َمـ إم أو اخل٣ميم٥م ًّ  همٝمٗمقُل أضمُدهؿ:. وىم٣من واضِمُدهؿ حَيُس  أنر اخل

ـــــــهمٟمد ـــــــُف طم٣مٓسُم ـــــــفُ رىمٛم  ف هَمَخَذيْمٛمَ

 

 أٓ إّن فِمــــْرَق ايمًــــقء ٓزمــــدر َُمــــدِرك  

، همٜمذا احل٣مرث زمـ فمٚمرو، ضمتك وإن أىمره٦م فمعم ايمٔم٣مر ،وومد يِمٝم٤م اظمرأة احلٝمػ وايمٓم ٙمؿ 

ه٣م فَمٛمقةً  8ُيَٗمِْمُع أوص٣مل زوصمتفِ  ْت وواوَمٔمٜم٣م آِهُ  همٝمٗمقل:. ٕهَن٣م ُأِهَ

ــــ٣م ــــؽ َمٛمٜم ــــدا يم ــــك وإن زم ــــؾ  أٞمث  ىُم

 

ٌّٜمــــــ٣م طمٝمتٔمــــــقر آيــــــ٥م ايمــــــقدِ     ضُم

ُه ايمٛمًِـــــ٣مء زمــــــقدي   ـْ نَمـــــرر  إنر ََمـــــ

 

 زمٔمـــــد هـــــذا جل٣مهـــــٌؾ َمٕمــــــرور 

همٜمذا ومٝمس زمـ اخلْمٝمؿ . ىمام هل٣م ايمدور ايمٔمٓمٝمؿ دم ايمًٙمؿ، فمعم أنر يمٙمٚمرأة دورًا فمٓمٝماًم دم احلرب 

 يٗمقل:

 أؿم٣مفمـــ٦م زمٛمـــق فمـــقف أَمـــغمًا هن٣مهـــــؿ

 

 فمـــ ايمًــٙمؿ ضمتــك ىمــ٣من أول راصمــ٤م  

ـــقل ٞمً  ـــقف أن سمٗم ـــ٦ُم يمٔم ــــؿَأَوْي  ٣مؤه

 

 ويـــرَمكم دهمٔمــــ٣ًم يمٝمتٛمـــ٣م مل ُٞمحـــــ٣مرب  

ــــؽ وإٞم  ــــر أزمٝم ــــيمٔمٚم ـــــلٌ  ـ٣مء سَمـٛمْٚم

 

ــــــل فمــــــقارا  ــــــٛمٔمؿ أطمــــــ٦م زمٛم  يم

ــــ٦م  ــــ٥م ضمــــكم وم٣مَم ـــ٣م هم٘مٝمٜم ـــ٦ُم هب  فَمٛمَْٝم

 

 يمِٛمَِْمـــِؾ ايمًـــٝمػ واٞمتزفمـــقا اخلـــامرا  

 َمـــــ اخلٖمــــرات مل سمٖمّمــــح أطمـ٣مهـــــ٣م 

 

ـــــ٣مرا   ـــــ٣م ؾمٛم ــــع يمقايمده ـــــؿ سمرهم  ويم

ُمٔمراء إلم اظمرأة ٞمجدهؿ فم٣ميُمقه٣م ومٝمٚم٥م فمٓمٝمٚم٥م سمتٚمثؾ دم وإذا أردٞم٣م أن ٞمتٔمرف إلم ٞمٓمرة ايم 

ويتٌكم يمٛم٣م ، زمؾ حتقيم٦م اظمرأة فمٛمدهؿ إلم ه٣مصمس يقَمل ئمٝمُمف ايمُم٣مفمر دم ىمؾ حلٓم٥م ،احل٤م واهلٝم٣مم

 .ونمغمهؿ وفمٛمؼمة، زهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمكو ،ايمٗمٝمس ئاَمر َمـ طمالل ؾمٔمر هذا احل٤م يمٙمٚمرأة

 ٕهن٣م مل سمٛمج٤م يمف إؿمٖم٣مل: 8ـ ؿمالومٜم٣مهمٜمذا زهغم يتذىمر زوصمتف أم أوذم زمٔمد فممميـ ؽمٛم٥م َم

 أم أوذم دَمٛمـــــــ٥م مل سم٘مٙمـــــــؿ أَمــــــــ

 

ــــــ٣مظمتثٙمؿ؟   ــــــدّراج هم ــــــ٥م ايم  زمحقَم٣مٞم

 سمٔمٚمر ٞمٖمقؽمٜمؿ زمٛمُمقة اجلامل واحل٤م، فمعم أن اظمرأة زمٗمٝم٦م سمقاىم٤م ايمٖمرؽم٣من دم ؽم٣مح ايمقنمك 

 :ىمٙمثقم زمـ فمٚمرو يٗمقل، وايمٕمالب ايمٗمراع إلم ٞمخقهتؿ وسمثغم

 فمـــــعم آشم٣مرٞمـــــ٣م زمـــــٝمض ضمًـــــ٣من

 

 ٗمًـــــــؿ أو هتقٞمـــــــ٣مٞمحـــــــ٣مذر أن سم  
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ٞمجده يٖمخر  ،وإذا أصٕمٝمٛم٣م إلم ايمُم٣مفمر اجل٣مهقم ضم٣مسمؿ ايمْم٣مئل وهق خي٣مؿم٤م زوصمتف َم٣موي٥م

ويمٛمًٚمٔمف وهق . ايمتل هتقاه٣م اظمرأة وسمٔمتد زم٣مسمِم٣مهل٣م زمٚمثٙمف ،زمجقده وٞمجدسمف وؾمٜم٣مَمتف وفمٖمتف

 إلم ويم٘مـ ؽمٔمك ،همٜمق َم٣م هجره٣م ضمٗم٣مً ، وسمٔمذر هجره إي٣مه٣م، يْم٣ميمٌٜم٣م زمٟمن سم٘مػ فمـ َمالَمتف

 :تاظم٘مرَم٣م

! ومـــد ؿمـــ٣مَل ايمتجٛمـــ٤ُم واهلجـــرُ   أَمـــ٣موير

 

ـــذر  ـــؿ ايمٔم ـــ ؿمالزم٘م ــذرسمٛمل، َم ـــد فم  ووم

ـــــٌح   ــــ٣مٍد ورائ ــــ٣مَل نم ! إن اظم ــــ٣موير  أَم

 

ــذىمر  ــ٧م وايم ــ٣مل، إضم٣مدي ـــ اظم ــك، َم  ويٌٗم

أووح ديمٝمؾ فمعم أن اظمرأة هل احل٤م ايمذي يتذىمره ضمتك دم ، ويمٔمؾ فمٛمؼمة زمـ ؾمداد ايمٔمٌز 

 :ؽم٣مضم٣مت اظمٔم٣مرك وزمكم ومراع ايمًٝمقف

ــــد ذ ــــؾويمٗم ــــ٣مح ٞمقاه ــــؽ وايمرَم  ىمرسم

 

ــل   ــر َمـــ دَم ــل وزمــٝمض اهلٛمــد سمٗمْم  َمٛم

ــــ٣م  ــــٝمقف ٕهن ــــؾ ايمً ــــقددت سمٗمٌٝم  هم

 

ــــؿ   ــــرك اظمتًٌ ـــــ٣مرق شمٕم ــــ٦م ىمٌـ  ظمٔم

 :وهذا اظمٛمخؾ ايمٝمُم٘مري يتٕمٛمك زمٖمروؽمٝمتف وزمٚم٘م٣مرَمف وومدرسمف فمعم احل٤م وايمقص٣مل 

ـــــــــٝمؿ ــــــــــ ظمت ــــــــــٛمد َم  ي٣مهـ

 

ــــــــر!   ـــــــ٣مين إؽمٝم ـــــــد، يمٙمٔم  ي٣مهٛم

ر َمٛمٜم٣م إٓ وصمٜمٜم٣م وأصمزاء ومٙمٝمٙم٥م َمـ صمًٚمٜم٣م، ىمام ىم٣مٞم٦م ويمٗمد ىم٣مٞم٦م اظمرأة دم اجل٣مهٙمٝم٥م ٓ يٓمٜم 

 خمتٌئ٥م دائاًم داطمؾ طمدره٣م، ٓ خت٣ميمط ايمرصم٣مل ايمٕمرزم٣مء. ويًتدل فمعم ذيمؽ زمٗمقل اَمرئ ايمٗمٝمس:

ــــ٣م ــــرام طم٣ٌمؤه ــــدر ٓ ي ــــ٥م طم   وزمٝمّم

 

 .......... 

 وومقل إفمُمك: 

ـــٝمالً   ومل سمرىمـــ٤م فمـــعم مجـــؾ مل متـــش َم

 

 وٓ سمـــرى ايمُمـــٚمس إٓ دوهنـــ٣م ايم٘مٙمـــؾ  

 .ٙمؾ ؽمؼم يٛمِم٤م فمعم اهلقدج()وايم٘م 

 ويٗمقل فمٛمؼمة:

 رهمٔمــقا ايمٗمٌــ٣مب فمــعم وصمــقه أذومــ٦م

 

ــــد   ــــٜمك دم ايمٖمروم ًّ ــــ٣م ايم ــــ٣م همٕمٝمٌٜم  همٝمٜم

ٜمك: ٞمجؿ وئٝمؾ ايمٛمقر صمداً  -)ايمٗم٥ٌم: نمرهم٥م َمًتقرة  ًّ ايمٖمرومد: ٞمجؿ ايمٗمْم٤م ايمُمامرم ـم٣مهر  -ايم

هقن سمًٚمٝمتٜم٣م إٓ أهنؿ ي٘مر ،اظمرأة زمِمقرة فم٣مَم٥م دم ايمٕمزل ىم٣من ىمثغماً  (، وَمع أن ذىمرايمٛمقر صمداً 
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، ويٚم٘مٛمٛم٣م أن ٞمًتخٙمص أَم٣م َم٣م يذىمره ايمُمٔمراء َمـ أؽمامء يمٙمٛم٣ًمء همٙمؿ ي٘مـ إٓ متقهي٣مً  ،فمعم احلٗمٝمٗم٥م

أوص٣مف اظمرأة اظمح٥ٌٌم يمٗمٙمقب ايمرصم٣مل دم هذا ايمٔمٌم َمـ طمالل َم٣م ؽمْمره ايمُمٔمراء اجل٣مهٙمٝمقن، 

ل فمٚمرو زمـ ىمٙمثقم دم ىمٗمق ،همٙمٗمد أضم٤ّم ؾمٔمراء اجل٣مهٙمٝم٥م دم اظمرأة ايمٗم٣مَم٥م اظمٔمتديم٥م اظم٣مئٙم٥م إلم ايمْمقل

 َمٔمٙمٗمتف:

 )ؽمٚمٛم٦م وؿم٣ميم٦م........ سمٛمقء زمام ويمٝمٛم٣م (

وأضمٌقا اظمرأة ايمٔمٓمٝمٚم٥م اجلًؿ. وم٣مل  ،وايمٌداٞم٥م ضمٝم٧م أهمرط اجل٣مهٙمّٝمقن دم َمدح هذه ايمٌداٞم٥م

 :اظمراد زمـ اظمٛمٗمذ ايمٔمدويّ 

 ومْمــــػ اظمًمــــ ومريٌــــ٣مت اخلْمــــك

 

 َمثــــــؾ ايمٕمــــــامم اظمزخمــــــر زمــــــّدٞم٣مً   

اظمزخمر: ايم٘مثغم ايمِمقت)ايمرفمد  -ايم٣ٌمدٞم٥م: ايمًٚمٝمٛم٥م -ايمًغم)ايمٗمْمقف: ايمٌْملء أو ايمٌْمٝمئ٥م دم  

 ((.زمْمٝمئ٣مً  شمٗمٝمالً  وي٘مقن فم٣مدة ىمثٝمٖم٣مً 

وىمذيمؽ أضم٤م ايمٔمرب دم اظمرأة ايمُمٔمر ايمْمقيؾ ضم٣ميمؽ ايمًقاد، همْمقل ؾمٔمر إٞمثك وؾمّدة 

 اؽمقداده َمـ فمٛم٣مس اجلامل دم اظمرأة اجل٣مهٙمّٝم٥م.

 َمرؤ ايمٗمٝمس:ايٗمقل 

 رات إلم ايمٔمـــــالزائره٣م َمًتُمـــــدنمـــــ

 

ـــ   ؾ ايمٔمٗمـــ٣مص دم َمثٛمـــك وَمرؽمـــؾسمّّم

 -ايمٔمٗمِم٥م)زم٣ميم٘من(: ايمٔمٗمدة دم ايمُمٔمر -َمًتُمزرة: َمٖمتقيم٥م -)ايمٕمديرة: اخلِمٙم٥م َمـ ايمُمٔمر 

 .اظمرؽمؾ: ايمُمٔمر اظمٛمًدل( -اظمثٛمّك: ايمُمٔمر اظمْمقي زمٔمّمف فمعم زمٔمض

 وىمٗمقيمف:

 وهمـــرع يـــزّيـ اظمـــتـ أؽمـــقد همـــ٣مضمؿ

 

ـــــٛم   ــــ٧م ىمٗم ــــؾخايمٛم قأشمٝم ــــ٥م اظمتٔمث٘م  ٙم

 -ايمٗمٛمق: ايمٔمذق اجل٣مف ايمذي صمّرد َمـ متره -أشمٝم٧م: ىمثٝمػ -اظمتـ: ايمٓمٜمر -)ايمٖمرع: ايمُمٔمر 

 .اظمتٔمث٘مؾ: ايمذي يػمز َمٛمف أؾمٝم٣مء ىمٟمهّن٣م سمتحّرك دم اهلقاء (

 وأضم٤م اجل٣مهٙمٝمقن دم اظمرأة ايمقصمف إزمٝمض ايمٛمٗمل ايمِم٣مدم اظم٣مئؾ إلم ايمًٚمرة أو احلٚمرة.

 وإدَم٥م سمٔمٛمل ايمًٚمرة. "أدَم٣مء"وفمػّموا فمـ ذيمؽ ىمّٙمف زم٘مٙمٚم٥م 

 وم٣مل زهغم:
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ــــد َمٛمٜمــــ٣مهمٟم ــــ٣م همقيــــؼ ايمٔمٗم ــــ٣م َم  َّم

 

 همٚمــــــ أدَمـــــ٣مء َمرسمٔمٜمـــــ٣م ايم٘مـــــالء  

 وأَّمــــــ٣م اظمٗمٙمتــــــ٣من همٚمـــــــ َمٜمــــــ٣مة 

 

ـــــــدّر اظمالضمـــــــ٥م وايمِمـــــــٖم٣مء    ويمٙم

 .ايمدّر: ايمٙم٠ميم٠م( –)اظمٜم٣م: زمٗمر ايمقضمش  

ٌّقا ايمٙمقن ايمذي خي٣ميمط زمٝم٣موف رء َمـ ايمِمٖمرة همٝمخرج يمقٞمف ىمٙمقن ايمٗمٚمر أو  ىمام أن ايمٔمرب أضم

 ."إزهر"ويًٚمك ايمٙمقن ،ايمدرّ 

 ح اَمرؤ ايمٗمٝمس هذا ايمٙمقن دم َمٔمٙمٗمتف:وومد َمد

ــــٖمرة ــــ٣مض زمِم ــــ٣مة ايمٌٝم ــــر اظمٗم٣مٞم  ىمٌ٘م

 

 نمـــذاه٣م ٞمٚمـــغم اظمـــ٣مء نمـــغم اظمحّٙمـــؾ  

اظمحٙمؾ: اظم٣مء ايمذي  -ايمٛمٚمغم: ايمِم٣مدم -اظمٗم٣مٞم٣مة: اخلٙمط -)ايمٌ٘مر: ايمٖمّذ ايمذي مل يًٌؼ زمٚمثٙمف 

 .يٛمزل زمٗمرزمف أومقام ىمثغمون همٝمِمٌح فم٘مرًا(

َمٙمس ايمْمقيؾ: وومد أىمثر ايمُمٔمراء َمـ وصػ هذا اخلّد إ وهمّمؾ ايمُمٔمراء دم اظمرأة أيّم٣مً 

اخلّد دم ؾمٔمرهؿ، أَم٣م ايمٔمٝمقن ايمقاؽمٔم٥م احلقراء همٜمل أهؿ َمٝمزة متثؾ مج٣مل اظمرأة فمٛمد ايمٔمرب، 

 ئويمذيمؽ همٗمد ىم٣مٞم٦م ايمٔمٝمقن سمقصػ زم٣ميمًٔم٥م وايمٛمجؾ، وسمًتٔم٣مر َمـ زمٗمر ايمقضمش ىمٗمقل اَمر

 ايمٗمٝمس:

ـــل ـــٝمؾ وسمتٗم ــــ أؽم ـــدي فم ـــد وسمٌ  سمِم

 

ـــ   ـــ٣مـمرة َمــــ وضمـــش وصمـــرة َُمْْمِٖم  ؾِ زمٛم

َمْمٖمؾ:  -وصمرة: اؽمؿ َم٘م٣من –وسمّتٗمل: حتذر  -)سمِمّد: سمٛمٖمر، سمدير وصمٜمٜم٣م همٝمٌدو طمّده٣م أؽمٝمالً  

 .ىم٣مٞم٦م أؾمّد ذاؽم٥م دم دهمع اظمٗمؼمزمكم َمـ صمرائٜم٣م( ، إذا ىم٣مٞم٦م ايمٓمٌٝم٥م َمْمٖمالً هل٣م ؿمٖمؾ

وفمعم هذا ومقل  ،اظمرسمٖمع وؽمط ايمٗمِم٥ٌم ايمّمّٝمؼ اظمٛمخريـ وأضم٤م ايمُمٔمراء إٞمػ إومٛمك:

 :"َمٔمـ زمـ أوس"

 ومٛمــك ىمحــّد ايمًــٝمػ يممــب ومٌٙمٜمــ٣موأ

 

 .......... 

 .)إومٛمك: ايمذي يُمٌف ايمٗمٛم٣مة أو ايمرَمح، اظمًتٗمٝمؿ( 

 وسمٕمٛمك ايمُمٔمراء زم٣ميمثٕمر اظمٛمّقر، وإؽمٛم٣من ايمٛم٣مصٔم٥م، وايمُمٖمتكم ايمًٚمراويـ:

 يٗمقل اَمرؤ ايمٗمٝمس دم ايمثٕمر اظمٛمقر وإؽمٛم٣من ايمٛم٣مصٔم٥م:
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 رزمثٕمـــــر ىمٚمثـــــؾ إومحـــــقان َمٛمـــــقّ 

 

 شمٔمــــؾٞمٗمــــل ايمثٛم٣ميــــ٣م أؾمــــٛم٤م نمــــغم أ  

أؾمٛم٤م:  -َمزهر َمٛمّقر: -)إومحقان: ٞم٣ٌمت زمرّي زمتالسمف زمٝمض سمُمٌف إؽمٛم٣من وومٙمٌف أصٖمر 

أشمٔمؾ: َمؼماىم٤م، زمٔمّمف همقق زمٔمض(. أَّم٣م ايمٙمث٥م همٚمـ ومقل ؿمرهم٥م ٞمًتدّل أهّن٣م ؾمديدة  -أزمٝمض

 احلٚمرة ىم٣ميمرَمؾ اخل٣ميمص، وٓ يًتحًـ أن سم٘مقن َمتّمّخٚم٥م:

ــــِقراً  ــــك ىمــــٟمنر َمٛم  وسمًٌــــؿ فمـــــ أظْمَ

 

ـــرر   ـــَؾ ضم ـــدِ ختٙمر ـــف َٞم ـــٌص يم ـــِؾ ِدفْم َم  ايمرر

 -ختٙمؾ ضمر ايمرَمؾ: أؽمٛم٣مهن٣م ٞم٣مزمت٥م دم يمث٥م محراء ص٣مهمٝم٥م -)أظمك: همؿ ذو ؾمٖمتكم ؽمٚمراويـ 

 .ايمدفمص: اجل٣مٞم٤م اظم٘مقر َمـ ايمرَمؾ(

 أَّم٣م ايمُمٖم٣مه همٗمد وصٖم٦م زم٣ميمٙمٔمس )اظمٝمؾ إلم ايمًٚمرة( وؽمٚمٝم٦م )ظمٝم٣مء(.

 فمٌٝمد زمـ إزمرص:ايمٔمٛمؼ ايمْمقيؾ إزمٝمض، وايمٝمد نمغم اظمقؾمقَم٥م، يٗمقل  وهمّمٙمقا أيّم٣مً 

ـــــ٣م  ٞم٣مفمٚمـــــ٥م اجلـــــقّ  ىمٚمٜمـــــ٣مة وإهّن

 

ــٝمػ   ــدين ايمٛمِم ــػي  سم ــقَمف زم٘م ــغم َمقؾم  نم

 .ايمٕمْم٣مء( ايمٛمِمٝمػ: -)اظمٜم٣م: زمٗمرة ايمقضمش 
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 اٌجبة اٌشاثغ
 اٌفظً اٌغبثغ ػشش

 اجلبىٍِ اٌشؼش األؽنبف يف اٌشؼـشاء

غم زمدء ايمت٣مريخ أرؽمؾ اهلل سمٔم٣ملم إٞمٌٝم٣مء وايمرؽمؾ هلداي٥م ايمٛم٣مس إلم ؿمريؼ احلؼ واخل َمٛمذ

ويم٘مـ ايمٌممي٥م فمعم َمر ايمٔمِمقر ىم٣مٞم٦م سمتٛم٣مؽمك هدي إٞمٌٝم٣مء وايمرؽمؾ زمٖمٔمؾ  ،وايمٔمدل واظم٣ًمواة

 ،وٞمًٝم٣من ايمٛم٣مس ظمٛمٜم٣مج احلؼ وحت٦م وٕمط ايمُمٜمقات ووؽم٣موس ايمٛمٖمس ،فم٣مَمؾ ايمزَمـ وايمتٗم٣مدم

 .وومد ىم٣مٞم٦م َمًغمة إٞمٌٝم٣مء َم٣موٝم٥م

دم  ىمٌغماً  ٦م دفمقهتؿ أشمراً وئمد ؽمٝمدٞم٣م إزمراهٝمؿ فمٙمٝمف ايمًالم َمـ إٞمٌٝم٣مء ذوي ايمٔمزم ايمذيـ سمرىم

وَمع ذيمؽ همٗمد سمٛم٣مؽم٦م ايمٛم٣مس َمًغمة اهلدى وٞمًٝم٦م سمٔم٣ميمٝمؿ ؽمٝمدٞم٣م  ،إصالح اظمًغمة ايمٌممي٥م

 ،وايمذيـ زمٗمقا فمعم َمٛمٜم٣مج ؽمٝمدٞم٣م إزمراهٝمؿ ،َمـ ايمذيـ سمًٚمقا زم٣مٕضمٛم٣مف إزمراهٝمؿ إٓ زمٔمّم٣مً 

َمـ وومد ىم٣من زمٔمض  ،/ م450واؽمتٚمروا ضمتك زمٔمث٥م ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ فم٣مم /

ويًغمون  ،ٗمقا جملء هذه ايمٌٔمث٥م َم٣م زايمقا ئمتٗمدون زمديـ ؽمٝمدٞم٣م إزمراهٝمؿٌايمُمٔمراء ايمٔمرب ممـ ؽم

أَمٝم٥م زمـ أيب  –ايمٛم٣مزمٕم٥م ايمذزمٝم٣مين  –وَمـ ه٠مٓء ايمُمٔمراء )زهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمك  ،فمعم َمٛمٜم٣مصمف

ايمِمٙم٦م( إو٣مهم٥م إلم زمٔمض ايمُمٔمراء ايمذيـ فمرهمقا َمٛمٜم٨م ايمُمٔمراء إضمٛم٣مف وجت٣موزمقا َمع زمٔمض 

ومل ٞمٙمحظ همٝمام وصؾ إيمٝمٛم٣م َمـ ؾمٔمر اجل٣مهٙمٝمكم َم٣م يُمغم إلم ، وضمداٞمٝم٥م اهلل سمٔم٣ملم() َمٖم٣مهٝمٚمف

ومم٣م وصؾ إيمٝمٛم٣م إؾم٣مرات فم٣مزمرة إلم ايمتقضمٝمد صم٣مءت دم ، أو ايمتٔمِم٤م يمٙمٔم٣ٌمدة ،ؿمٗمقؽمٜمؿ ايمديٛمٝم٥م

وظم٣م ـمٜمر . شمٛم٣مي٣م ومِم٣مئد زمٔمض ايمُمٔمراء إضمٛم٣مف أو ايمٛمٌماٞمٝمكم ىمقروم٥م زمـ ٞمقهمؾ وفمدي زمـ زيد

صعم اهلل  همح٣مرزمقا حمٚمداً ، غم َمـ ايمٔمرب دم َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م زم٣ميمرؽم٣ميم٥م اظمحٚمدي٥ماإلؽمالم مل يرض ىمث

إذ وـمٖمقا زمٔمض ؾمٔمرائٜمؿ يمٙمْمٔمـ دم رؽم٣ميم٥م اإلؽمالم  8فمٙمٝمف وؽمٙمؿ زم٣ميمًالح ىمام ضم٣مرزمقه زم٣ميمٗمقل

 .زمدفمقة ايمدهم٣مع فمـ َمٔمتٗمداهتؿ ايمديٛمٝم٥م وايمتل هل فم٣ٌمدة إصٛم٣مم، وٞمٗمد اظمًٙمٚمكم
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 اٌجبة اٌشاثغ
 اٌفظً اٌضبِٓ ػشش

 لظْذح ادلذػ يف اٌؼظش اجلبىٍِ

ىمام هق رائ٨م فمٛمد ايم٘مثغم َمـ ايمٛمٗم٣مد  مل ي٘مـ اظمدح دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم دم َمٔمٓمٚمف سم٘م٣ًٌمً 

فمـ ضم٤م يممطمريـ وسمٗمديرا هلؿ  إذ أن اظمدح اجل٣مهقم دم جمٚمٙمف مل ي٘مـ إٓ سمٔمٌغماً 8 وايمدارؽمكم

زمـ ؽمٛم٣من( و)احل٣مرث زمـ وايمثٛم٣مء ٕهمٔم٣مهلؿ ىمام هق فمٛمد زهغم دم َمدضمف يمٙمًديـ اظمُمٜمقريـ )هرم 

 فمقف( دم َمٝمٚمٝمتف اظمُمٜمقرة

ــــ٣مً  ــــدهتام يٚمٝمٛم ــــٝمدان وصم ــــٛمٔمؿ ايمً  يم

 

ــػمم   ــحٝمؾ وَم ـــ ؽم ــ٣مل َم ــؾ ضم ــعم ىم  فم

ــــ٣مً   ــــدارىمتام فمًٌ ــــدَم٣م سم ــــ٣من زمٔم  وذزمٝم

 

ـــ   ـــ٣مٞمقا ودوّم ـــٛمٜمؿ قاسمٖم ـــؿ زمٝم ـــر َمٛمُم  فمْم

وإن أول َم٣م يٙمٖم٦م ايمٛمٓمر دم ومِم٣مئد اظمدح فمٛمد ؾمٔمراء اجلٝمؾ إول َمـ ؾمٔمراء اجل٣مهٙمٝم٥م هق  

ِم٣مئد زم٣مؽمتثٛم٣مء َم٣م وم٣ميمف )فمٚمرو زمـ ومٚمٝمئ٥م( و)اظمثٗم٤م ايمٔمٌدي( همٗمد ـمٜمر اظمدح دم َمٓمٜمر ومٙم٥م هذه ايمٗم

َم٣م سمرىمز فمعم  ونم٣ميم٣ٌمً  ،وهل ٓ سمٔمدو اظمٛم٣مؽم٣ٌمت ،ومل سمتج٣موز ومِمٝمدة اظمدح شمالشم٥م فممم زمٝمت٣مً ، ىمٌغم

وسمٗمؼمب ، ومٝمٚم٥م ايمٗمقة وايم٘مرم وضمًـ اجلقار وايمٛم٤ًم وايمِمٖمح فمـ اظمخْمُ وايمٌٔمد فمـ ايمٕمٝم٥ٌم

وإٞمام يِمٛمع أضمدهؿ َم٣م يِمٛمع هم٘م٣مه٥م أو َم٘م٣مهمٟمة  ،٣مت هم٣ميمٔمرب ٓ سمت٘م٤ًم زم٣ميمُمٔمرَمـ اإلطمقاٞمٝم

احلٛمٝمٖمل  ٥مزمـ ؽمٙمٚم ةوومد فمػم فمـ ذيمؽ ايمُم٣مفمر ومت٣مد ،فمـ يد ٓ يًتْمٝمع أداء ضمٗمٜم٣م إٓ زم٣ميمُم٘مر

 ضمكم وم٣مل:

ــــــ٣مد ــــــغ ومت  نمـــــــغم ؽمــــــ٣مئٙمف ةأزمٙم

 

ــــ٘مؿ   ـــــؾ ايمُم ــــقاب وفم٣مصم ــــف ايمث  َمٛم

ـــــــــــغمة إذ  ــــــــــدسمؽ يمٙمٔمُم  إين مح

 

 صمــــ٣مءت إيمٝمــــؽ َمـــــروم٥م ايمٔمٓمـــــؿ 

 أيمٗمـــــقا إيمٝمـــــؽ زم٘مـــــؾ أرَمٙمــــــ٥م 

 

 ث٣مء حتٚمــــؾ َمٛمٗمــــع ايمٌــــــرمـؾمٔمــــ  

ـــــ٘م٣مرم  ــــؽ يمٙمٚم ــــ٦م زم٣مزم ــــ همٖمتح  ـضمٝم

 

ــــ  ــــ٣مٕزمـ ــــقاب زم ــــ٦م إزم  ـ سمقاص

 همًـــــٗمك زمـــــالدك نمـــــغم َمٖمًـــــده٣م 

 

ــــقُب    ـــــل ص ــــ٥م هتٚم ــــع وديٚم  ايمرزمٝم
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 ،وئمتػمه٣م أصح٣مهب٣م رؽم٣ميم٥م حم٥ٌم يمٙمٚمدوح ،وومِمٝمدة اظمدح حتتٖمؾ زمٚمديح اجلامفم٥م ومحده٣م

ظمٙمؽ ىمام ضمِمؾ فمٛمد  ٕن ومِمٝمدة اظمدح ومد سم٘مقن افمتذاراً  8يمِمدق ايمت٣مموهذه اظمح٥ٌم ٓ سمٔمٛمل ا

 :ايمٛم٣مزمٕم٥م َمع ايمٛمٔمامن زمـ اظمٛمذر

ــــؽ ؾمــــٚمس واظمٙمــــقك ىمقاىمــــ٤م  هم١مٞم

 

 إذا ـمٜمـــرت مل يٌـــد َمـــٛمٜمـ ىمقىمـــ٤م  

وايمد اَمرئ ايمٗمٝمس  ةأَمغم ىمٛمد ىمام صٛمع فمٌٝمد زمـ إزمرص َمع )ضمجر( وومد سم٘مقن اؽمتٔمْم٣مهم٣مً  

ٕٞمف يٟمطمذ ىمؾ ايمِمٖم٣مت ايمتل  8همرع َمـ ؾمجرة اظمدح ويٌدو أن آفمتذار. ايمُم٣مفمر اظمٔمروف

وايمًمء ايمالهم٦م يمالٞمت٣ٌمه هق اومؼمان ومِمٝمدة اظمدح زمٓم٣مهرة ايمت٘م٤ًم  ،يّمٝمٖمٜم٣م ايمُم٣مفمر فمعم ممدوضمف

وومد ؾم٣مرىم٦م إَم٣مرسم٣م ايمٕم٣ًمؽمٛم٥م واحلغمة دم  ،زم٣ميمُمٔمر زمٔمد أن ىم٣من هذا ايمُمٔمر يٗم٣مل َم٘م٣مهمٟمة أو ضم٣ٌمً 

أو ظمِمٙمح٥م ايمُم٣مفمر  ،ٝم٥م إلم ايم٘م٤ًم اظم٣مديسمٕمٝمغم َمّمٚمقن رؽم٣ميم٥م ايمُمٔمر َمـ اظمِم٣ميمح ايمٗمٌٙم

ن َمً٘مـ اإلم ضمقر ان اظمًغمّذ وومد ىم٣من ايمٛم٣مزمٕم٥م ايمذزمٝم٣مين وضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م دم صم٣مهٙمٝمتف يٕم ،اخل٣مص٥م

فمُمك صمٔمؾ ايمُمٔمر )ضمرهم٥م( ىمام أن إ، يمذيمؽ ايم٘م٤ًم اظم٣مدي واظم٘م٣مٞم٥م اظمرَمقوم٥م ؿمٙم٣ٌمً  8ايمٕم٣ًمؽمٛم٥م

ء اظمح٣مهمٓمكم دم َمدائحٜمؿ وزفمٝمٚمٜمؿ وومد ىم٣من ىمٔم٤م زمـ زهغم رأس ايمُمٔمرا ،يت٘م٤ًم َمـ طمالهل٣م

 ضمٝم٧م زمٗمل فمعم ايمرنمؿ َمـ إؽمالَمف يتٛم٣مول اظمقروث اجل٣مهقم ،دم همـ زمٛم٣مء ومِمٝمدة اظمدح اظمح٣مهمٓم٥م

 :َمـ طمالل زم٣مرفم٣مً  سمٛم٣موًٓ 

 .ايمٔمقدة يمٙمؼماث وآصْمٖم٣مء َمٛمف -5

 .سمقيمٝمد اظم٣مدة ايمؼماشمٝم٥م -0

 .صمديداً  ضب اظم٣مدة ايمؼماشمٝم٥م ضزم٣مً  -1

 8ظمدح ايمٗمري٥ٌم َمـ همؼمة َم٣م ومٌؾ جملء اإلؽمالم وٞمزول ايمٗمرآن ايم٘مريؿواظمراصمع ظمٔمٓمؿ ومِم٣مئد ا

زمحٝم٧م أصٌح٦م  ،يدرك أن ايمٗمِمٝمدة اجل٣مهٙمٝم٥م وؤم٦م ٞمِم٤م فمٝمٛمٜم٣م نمرض اظمدح زمُم٘مؾ واوح

 .َم٣مم اظمٙمقك وإَمراء َمـ أصمؾ درهيامت َمٔمدودةأأَم٥م سمًجد 

ؽمٛم٣من  زهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمك َمع هرم زمـ -إلم صم٣مٞم٤م ايمٛم٣مزمٕم٥م وإفمُمك -زم٣ميمُمٔمر وومد سم٘م٤ًم

ن أَمٝم٥م زمـ أيب ايمِمٙم٦م ؾم٣مفمر اظمديح ١م٣من زهغم ؾم٣مفمر اظمدح دم ايم٣ٌمدي٥م هموإذا ىم ،واحل٣مرث زمـ فمقف

 :ودور ايمتجديد ،دور ايمتٟمهٝمؾ ،ويمٗمد َمرت ومِمٝمدة اظمدح زمدوريـ اشمٛمكم، دم احلي
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 .َمـ ؾمٔمرهؿ َم٣مدي٣مً  هم٣ميمدور إول مل ي٘مـ همٝمف ايمُمٔمراء يٛمُمدون َم٘م٣ًٌمً  -5

 .ف ومِمٝمدة اظمدح ٞمحق ايمت٘م٤ًم اظم٣مديوايمدور ايمث٣مين اٞمحرهم٦م همٝم -0

٥م دم َمدح يزيد ٚموَمـ ؾمٔمراء ايمدور إول ضم٣مسمؿ ايمْم٣مئل دم َمدحيف يمٌٛمل زمدر ودريد زمـ ايمِم

 :وم٣مل ضم٣مسمؿ ايمْم٣مئل يٚمدح ))زمٛمل زمدر((. زمـ فمٌد اظمدان

 إن ىمٛمــــــ٦م ىم٣مرهـــــــ٥م َمٔمٝمُمــــــتٛم٣م

 

ـــــدر   ـــــل زم ــــــل دم زمٛم ـــــ٣ميت همحٙمـ  ه

 صمــــ٣مورهتؿ زَمـــــ ايمٖمًــــ٣مد همــــٛمٔمؿ 

 

 ايمٝمنــــــاحلــــــل دم ايمٔمقصـــــــ٣مء و  

ـــــــغم ومل  ـــــــ٣مء ايمٛمٚم ـــــــٗمٝم٦م زم٣مظم  همً

 

ـــــرك أواؿمـــــس محـــــٟمة اجلــــــٖمر    أسم

ـــــــــدي ومل  ـــــــــ٦م دم أولم ايمٛم  ودفمٝم

 

ـــــــزر  ـــــــــ طم ـــــــر إرم زمٟمفمٝمــ  يٛمٓم

ــــــــؿ  ـــــــدى أفمٛمتٜم  ايمّمـــــــ٣مرزمكم يم

 

 ايمْمـــــــ٣مفمٛمكم وطمـــــــٝمٙمٜمؿ جتـــــــري 

ـــــ٣مرهؿ  ـــــتٜمؿ زمٛمّم ـــــ٣ميمْمكم ٞمحٝم  واخل

 

ــــر  ــــذي ايمٖمٗم ــــٛمٜمؿ زم ــــك َم  وذوي ايمٕمٛم

 :(ووم٣مل دريد زمـ ايمِمٚم٥م يٚمدح ))يزيد زمـ فمٌد اظمدان( 

ــــدان ــــد اظم ـــــ فمٌ ــــد زم  َمٛمحــــ٦م يزي

 

ـــــدح   ــــك ممتـ ـــــ همت ــــف َم ــــٟمىمرم زم  هم

 إذا اظمــــــدح زان همتــــــك َمٔمُمـــــــر 

 

ـــــ   ــــــدح١مهم ـــــزيـ اظمــ ـــــد ي  ن يزي

 ضمٙمٙمـــــــ٦م زمـــــــف دون أصحــــــــ٣مزمف 

 

ـــــٟمور   ـــــ٣مدي يهم ــــــد زٞم ـــــ٣م ومـ  حظم

ـــــــــــ٣مره٣م  ــــــــــ٣مء زمٟمؿمٜمـ  ورد ايمٛمً

 

ــــغم   ــــ٣من نم ــــق ىم ــــد همّمـــــح ويم  يزي

ـــــرئ  ـــــؾ اَم ـــــ٣مل وىم ـــــؽ ايمرصم  وهم

 

ــــــ٣مً    ــــــٙمح اهلل يقَم ـــــــٙمح إذا أص  ص

ــــ٣مءووم  ــــؼ ايمٛمً ــــد فمت ــــف زمٔم ــــ٦م يم  ٙم

 

ـــــــح  ــــــ٣مل ورد ايمٙمٗم ــــــؽ ايمرصم  وهم

ــــــر  ــــــ فم٣مَم ـــــقارس َم  أصمـــــر رم هم

 

ــــــــح  ـــــــف إذ ٞمٖمـ ـــــــٟمىمرم زمٛمٖمحت  هم

 وَم٣مزيمــــــ٦م أفمــــــرف دم وصمٜمــــــف 

 

ــــرح  ــــقر ايمٖم ــــ٠مال ـمٜم ــــ٦م ايمً  زمقوم

ـــــ٣م ايمٛميـــــ دم َمـــــذضم٨م   رأيـــــ٦م أزم

 

 زمٚمٛمزيمــــ٥م ايمٖمجــــر ضمــــكم اسمّمــــــح 

ـــــــف مل يٗمرفمـــــــقا   إذا ومـــــــ٣مرفمقا فمٛم

 

ـــــــح   ــــــٌش ٞمْمـ ــــــدَمقه يم٘م  وإن وم
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ــــــ٣م ــــــزهؿوإن ضميــــــ ايمٛم  س مل خي

 

 وإن وزاٞمــــــقه زمٗمــــــرن رصمــــــــح 

ـــــــٙمٜم٣م  ـــــــ٣م وذو همّم ـــــــذاك همت٣مه  هم

 

ــــــــح وإنْ    ـــــــ٣مزمح زمٖمخـــــــ٣مر ٞمٌــ  ٞم

همٗمد اختذت همٝمٜمؿ ومِمٝمدة اظمدح اجت٣مه  ك،أَم٣م ؾمٔمراء ايمدور ايمث٣مين ىم٣ميمٛم٣مزمٕم٥م وزهغم وإفمُم 

وٓ ٞمًتٕمرب أن ٞمجد ومِمٝمدة اظمدح فمٛمد ؾمٔمراء ، وىمذيمؽ فمٛمد )إفمُمك( ،ايمت٘م٤ًم َمـ احلرهم٥م

 ،طم٣مص٥م فمٛمد إفمُمك سمٟمطمذ دم َمٛمٜم٨م ايمٖمـ اظمٔمٗمد ايمُمديد ايمتٔمٗمٝمد ايمدومٝمؼ اإلضم٘م٣ممو ،هذا اجلٝمؾ

ضمٝم٧م سمٕمزيمقا دم َمٗمدَم٣مت هذه  ،ٜمؿ زمٚمٗمدَم٣مت خمتٙمٖم٥محضمٝم٧م اهمتتح ؾمٔمراء هذا اجلٝمؾ َمدائ

وحتدشمقا إيمٝمف  ،وصقروا ايمٓمٔم٣مئـ اظمتحٚمٙم٥م وايمْمٝمػ ايمْم٣مرق ،إؿمالل ايم٣ٌميمٝم٥م ايمٗمِم٣مئد ووصٖمقا

ىمام هق فمٛمد زممم  ،وأومٌٙمقا فمعم احلٝم٣مة ي٣مم وسمقصمٔمقا َمـ ايمُمٝم٤موؾم٘مقا َمـ اهلٚمقم وضمقادث إ

 :زمـ ضم٣مزم

 أسمٔمــــرف َمــــــ هٛمٝمـــــدة رؽمـــــؿ دار

 

ـــــــقاه٣م  ــــــ١ملم يمـ ــــــل ذروة هم  زمخرصم

ــــــ٦م  ـــــػماق طمٌ ـــــزل زم ـــــ٣م َمٛم  وَمٛمٜم

 

ــــ٣مً    ــــ٦م ضمٗمٌ ـــــاله٣م فمٖم ــــ٣م زمـ  ونمغمه

ــــــ٣م  ــــــعم َمٕم٣مٞمٝمٜم ـــــــ٦مو أرب فم  َمٙمـ

 

 ضمتـــــك فمٖمــــــــ٣مه٣م فهـــــزيؿ ودومـــــ  

 ؿمــــالل هٛمــــدأوَمــــ٣م أؾمــــج٣مك َمـــــ  

 

 تٜمـــــ٣م ٞمـــــــقاه٣موومـــــد ؾمـــــْم٦م يمْمٝم 

 وومــــد أوـــــح٦م ضمٌـــــ٣ميم٘مام رشم٣مشمـــــ٣م 

 

ـــ٣م   ـــ٦م ومقاه ـــد طمٙمٗم ـــ٣مء ايمقصـــؾ وم  زمْم

ــــــ٣مم  ـــــ٣م ؽمٜمـ ـــــ٣مرم ٓ سمْمـــــٝمش هل  يمٝم

 

ـــــ٣مه٣م   ـــــ رَم ــــٜمؿ َم ــــق ٕؽم  وٓ سمرٞم

 :يمٝم٥م زهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمك دم َمٔمٙمٗمتفأو دم اؽمتٜمال 

ـــــــؿ ــــــ٥م مل سم٘مٙمـ ـــــــ أم أوذم دَمٛم  أَم

 

 زمحقَم٣مٞمــــــ٥م ايمــــــدراج هم٣مظمتثٙمـــــــــؿ  

 ديـــــ٣مر هلـــــ٣م زمـــــ٣ميمرومٚمتكم ىمٟمهنــــــــ٣م 

 

ــــقاذ َمٔمِمــــؿَم   راصمــــع وؾمــــؿ دم ٞم

 رام يٚمُمـــكم طمٙمٖمــــ٥مهبـــ٣م ايمٔمـــكم وأ 

 

 وأؿمالؤهـــ٣م يٛمٜمّمــــ َمــــ ىمـــؾ جمـــثؿ  

ــ٣م  ــ٦م هب ــ٥م وومٖم ــيـ ضمج ــد فممم ـــ زمٔم  َم

 

ـــ٣مً    ــــؿ همألي ـــد سمقه ـــدار زمٔم ـــ٦م ايم  فمرهم

ــــ٣مدمّ   ــــرس َمرصمـــــؾ ؽمــــٖمٔم٣مً  أشم  دم َمٔم

 

 مل يتثٙمـــــؿ قضاحلــــ جــــذمىم وٞم٠ميــــ٣مً   
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ه ظمٕم٣مين إضم٣ٌمب ايمتل ه٣مصم٦م وىمذيمؽ دم َمديح ايمٛم٣مزمٕم٥م يمٙمح٣مرث إصٕمر ايمٕم٣ًمين دم سمذىمر

 :ؾمقومف ايمث٣مئر

ـــ٣مزل ـــؿ اظمٛم ــــ أؽمـــامء رؽم  أه٣مصمـــؽ َم

 

ـــ٥م ٞمٔمٚمـــ   همـــذات إصمـــــ٣مدل كزمروو

ــــٟمٞمام  ــــك ىم ــــ٣م إرواح ضمت ــــ٦م هب  أرزم

 

ـــــؾ  ــــ٣م زم٣مظمٛم٣مطمــ ــــعم سمرهب ــــ٣مديـ أفم  هت

ـــــ٥م  ـــــٜمر ؽمح٣مزم ــــ٧م َم٘مٖم ــــؾ َمٙم  وىم

 

ــــؾ   ـــرشمٔمـ إؽم٣مهم ـــقارم َم ـــٝمش ايمت  ىمٚم

ــــ٥م  ــــف رضمــــك َمرصمحٛم  إذا رصمٖمــــ٦م همٝم

 

ــــر ا   ــــؼ شمجــــ٣مج نمزي ـــــؾسمٌٔم  حلقاهمــ

ـــ٣مً   ـــ٣م ضمٝم ـــدت هب ـــ٣مً  فمٜم ـــديم٦م ىمراَم  همٌ

 

ــــؾ   ـــ٣مم احلقاهمـ ـــ٣مل ايمٛمٔم ـــؾ آصم  طمٛم٣مؿمٝم

ــــ٣م  ـــ٣مرض رزمرزم ـــ٣مل ئم ـــؾ ذي ـــرى ىم  سم

 

ـــؾ   ــؾ ه٣مئ ـــ ايمرَم ــ٣مف َم ــؾ رصم ــعم ىم  فم

ـــردة  ـــ٣مذن زم ـــك يٌ ـــرن احلٍمـــ ضمت  يث

 

 إذا ايمُمـــٚمس جمـــ٦م ريٗمٜمـــ٣م زم٣ميم٘مالىمـــؾ 

 :وىمذيمؽ ومقل ايمُم٣مفمر 

 ومٌمـ زم٣مؿمٙمـفأصح٣م ايمٗمٙم٤م فمــ ؽمـٙمٚمك و

 

 ٣م ورواضمٙمـــفوفمـــري أهمـــراس ايمِمـــٌ  

ــــددت  ـــكم وؽمـــ ـــام سمٔمٙمٚم  وأومٌمـــ فم

 

ـــ    ففمـــقم ؽمـــقى ومِمـــد ايمًـــٌٝمؾ َمٔم٣مديم

 وومـــ٣مل ايمٔمـــذارى إٞمـــام أٞمـــ٦م فمٚمـــــــٛم٣م 

 

 فوىمــــ٣من ايمُمــــ٣ٌمب ىمــــ٣مخلٙمٝمط ٞمزايٙمــــ  

 ـلتـــهمٟمصـــٌحـ َمـــ٣م ئمـــرهمـ إٓ طمٙمٝمٗمــ 

 

 فوإٓ ؽمـــقاد ايمـــرأس وايمُمـــٝم٤م ؾمـــ٣مَمٙم  

دح َمقاومػ َمتُم٣مهب٥م ٓ وَمٜمام ي٘مـ َمـ أَمر هم١من ايمُمٔمراء وومٖمقا َمـ َمٗمدَم٣مهتؿ دم ومِمٝمدة اظم 

وايمقومقف فمٛمد َمٔم٣ممل ؿمريؼ ايمرضمؾ  ،سمتٔمدى إفمالن طمػم ايمرضمٝمؾ ومم٣مؾم٣مة ايمرىم٤م ايمراضمؾ

وَمقومػ ايمُمٔمراء َمـ ايمٓمٔم٣مئـ اظمحتٚمٙم٥م ىمام  ،ووصػ ايمٓمٔم٣مئـ وذىمر ايمٛم٣ًمء وايمتحدث فمٛمٜمـ

أن إفمُمك وزمُم٘مؾ طم٣مص ومد اومؼمٞم٦م فمٛمده ومِمٝمدة اظمدح زمقصػ اخلٚمرة وَم٣م سمِمٛمٔمف زمف َمـ 

 .ظم٣م سمِمٛمٔمف اخلٚمرة َمـ صٛم٣مئع وسم٣ٌمً  ،و٣مئع
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 اٌجبة اخلبِظ
 خظبئض اٌشؼش اجلبىٍِ
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 اٌجبة اخلبِظ
 اٌفظً األًي

 رـٌس اٌشؼش ِٓ اٌشعض ئىل اٌمظْذ

ن ١مهم ،يرصمع ايمٛمٗم٣مد َم٣م وصؾ إيمٝمٛم٣م َمـ ؾمٔمر فمريب دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم إلم ضمقارم َمئ٥م فم٣مم

وهذا يمٝمس هق  ، اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿومٌؾ هجرة ايمٛمٌل صعم سم٣ًمهٙمقا صمٔمٙمقه٣م َمئ٥م ومخًكم فم٣مَم٣مً 

ٕٞمٛم٣م وصمدٞم٣م هذا ايمُمٔمر ومد  8سم٣مريخ ايمُمٔمر اجل٣مهقم همْمٖمقيم٥م هذا ايمُمٔمر جمٜمقيم٥م ٕؽم٣ٌمب ٓ ٞمٔمرهمٜم٣م

 .دم فمٙمقَمف وهمٛمف وأدائف وأدواسمف اؽمتقى اؽمتقاء سم٣مَم٣مً 

زم٣محلداء  أهمرزسمف ٞمجد أن هذا ايمُمٔمر ومد زمدأوَمـ طمالل اؽمتٗمراء هذا ايمُمٔمر وسمٙمؽ احلٝم٣مة ايمتل 

ىمام وأن فمامل أزم٣مر  ،ٖمرًسمرديد فم٣ٌمرات ومِمغمة يًتٔمكم اظم٣ًمهمر هب٣م فمعم َمُمٗم٥م ايم َمـ طمالل

وأن هذا ايمٕمٛم٣مء  ،زم٘مٙمامت زمًٝمْم٥م اؽمتٔم٣مٞم٥م فمعم ايمٔمٚمؾ وواضم٣مت ايمٛمخٝمؾ يٕمٛمقن َمُم٣مفمرهؿ ؾمٔمراً 

ويدل فمعم هذا أومدم اظمٟمشمقر َمـ  ،وذاك احلداء ومد سمْمقرا ضمتك ص٣مرا َمـ َمقاد ايمُمٔمر إولم

 .صػ ايمِمحراءايمُمٔمر ايمٔمريب ايمذي و

 .همٗمد روى ازمـ ؽمالم أن َمـ ومديؿ ايمُمٔمر ايمٔمريب ومقل ايمٔمٛمػم زمـ متٝمؿ

ـــْمراهب٣م  ـــقي او ــــ ديم ـــل َم ـــد رازمٛم  وم

 

 وايمٛمــــــ٣مي دم هبــــــقاء وانمؼماهبــــــ٣م 

 َمـــــألى جيـــــلء ومراهبـــــ٣م ُْ إٓ جتـــــ 

 

 ........................ 

ُمٔمر َم٣م رواه وىمذيمؽ َمـ أومدم ايم ،اظم٣مء َمـ ايمٌئر زم٣ميمُمٔمراء حوهذا يدل فمعم فمالوم٥م ايمديمق ٞم٣مو 

ن ؽمٔمد يرفمك اإلزمؾ ضمٝم٧م ىم٣م8 ازمـ ؽمالم وهق َم٣م وم٣ميمف ؽمٔمد زمـ زيد وأٞمقار زوج أطمٝمف َم٣ميمؽ

همٟمراد ايمٗمٝم٣مم ظم٣ًمفمدة أطمٝمف همٚمٛمٔمتف ، وَم٣ميمؽ وم٣مفمد دم شمٝم٣مب صٖمراء َمزفمٖمرةٜم٣م ئهمٟمورده٣م زمٔمد ـمٚم

 :اَمرأسمف همجٔمؾ ؽمٔمد يًٗمٝمٜم٣م ويٕمٛمل

ـــــرا  ـــــ٣م َمزفمٖم ـــــقم ورده ـــــؾ ي  يٓم

 

ــــؾ جتــــدس اخليــــا  ــــل ضمٛم٣مـمٝم  وه
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 :َم٣م أومقل وم٣ميم٦م :صمٌف وم٣ملٟمهم :زمعم وم٣ميم٦م :وم٣مل ؟ٓ سمًٚمع َم٣م يٗمقل أطمقكأ :٦م ايمٛمقار ظم٣ميمؽهمٗم٣ميم

 ومؾ:

ــــتٚمؾ  ــــٔمد َمُم ــــٔمد وؽم ــــ٣م ؽم  أورده

 

ـــؾ  ـــٔمد اإلزم ـــ٣م ؽم ـــقرد ي ـــذا سم ـــ٣م ه٘م  َم

وٓ زال هلذه إنم٣مين وإراصمٝمز ؾمقاهد دم ىمت٤م إدب ايمٔمريب إو٣مهم٥م إلم ؾمٔمر ايمٝمٛم٣مزمٝمع  

 ؿ يٖمرح اإلٞم٣ًمن فمٛمدَم٣م ي٘مقن دم صحراء هم٣مومداً وٞمحـ ٞمٔمٙمؿ ىم ،وؾمٔمر أزم٣مر وؾمٔمر ضمداء اإلزمؾ

ِمحراء يٖمرضمقن ٞمف جيده همجٟمة هذه هل ضم٣ميم٥م ىمُمػ اظم٣مء َمـ ومٌؾ اجل٣مهٙمٝمكم دم ايمإشمؿ  ،يمٙمامء

 :ضمدهؿأويٕمٛمقن ىمام دم ومقل 

ــــــــــع   أهم٢مــــــــــ أهيــــــــــ٣م ايمٛمٌ

 

ــــــــــفأو  ــــــــــقا يم ــــــــــتؿ همتٕمٛم  ٞم

ايمُمٔمر  هم٣محلداء هق أصؾ هذا ايمُمٔمر ايمذي ص٣مر َمـ َمٔم٣مٞمٝمف همرض ايمُمٔمر فمعم أن أوزان إذاً  

ٕٞمف  8وه٘مذا همٗمد زمدا أن ايمرصمز أومدم أٞمقاع ايمُمٔمر سم٣مرخي٣مً  ،ايمٔمريب ومد رسم٦ٌم فمعم وومع أومدام اإلزمؾ

ئمػم فمـ سمت٣مزمع احلرىم٣مت وايمُم٣مفمر ايمٔمريب ىم٣من يرجتز ايمُمٔمر فمعم ضمرىم٣مت أومدام ايمٛمقق وهق 

د ىمام وأن أهؾ ٞمجد َم٣م يزايمقن يتْم٣مرضمقن ايمُمٔمر دم جم٣ميمًٜمؿ فمعم ؿمريٗم٥م أصمدادهؿ ووم ،راىمٌٜم٣م

 ،ووصمدت هذه ايمًٚم٥م َمقصمقدة زمٚمج٣ميمس ايمٕمٛم٣مء زمكم ايمرصم٣مل 5773 – 5772فم٣مم  اً زرت ٞمجد

 .وىمذيمؽ َم٣م سمزال أنم٣مين ايمديمق َمقصمقدة دم صحراء زمالد ايمُم٣مم ؽمقري٣م



069 

 

 اٌجبة اخلبِظ
 اٌفظً اٌضبِٔ

 اٌشؼش اجلبىٍِ ِـجٌع ًِظنٌع

ف اخل٣مص وأصٌح يمف ؽمٙمقىم ،اؽمتقى يمٙمُمٔمر صٛم٣مفمتف دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم وسمٗمٔمدت ومقافمده

وومد ىم٣من فمٛمؼمة يُم٘مق . ايمذي أومٙمؼ ايمُمٔمراء دم ىمثغم َمـ إضمٝم٣من ضمٝم٧م سمتحد َمًغمة ايمٗمِم٣مئد

وَمٔم٣مٞمٝمٜم٣م وصقره٣م ، أن ايمٗمِم٣مئد سمتحد أؽم٣ميمٝمٌٜم٣م ويمٕمتٜم٣م وسمراىمٝمٌٜم٣م ىمام. َمـ هذا آحت٣مد

، همام يٗم٣مل دم زم٘م٣مء إؿمالل يت٘مرر فمٛمد ايمُمٔمراء، وىم٣من زهغم يُم٘مق أيّم٣ًم َمـ ذيمؽ، وأطمٝمٙمتٜم٣م

وومد سمتٌع ايمٛمٗم٣مد هذا اجل٣مٞم٤م َمـ صٛم٣مفم٥م ايمُمٔمر ، دم وصػ إؿمالل وايمٛم٣موم٥م واخلٝمؾوطم٣مص٥م 

، وهق صم٣مٞم٤م ؿمريػ ي٘مُمػ يمٛم٣م فمـ ضمٗمٝمٗم٥م ايمُمٔمر اجل٣مهقم وضمٗمٝمٗم٥م صٛم٣مفمتف، ايمٔمريب ايمٗمديؿ

زمؾ ىم٣مٞم٦م َمٗمٝمدة زمٚمِمْمٙمح٣مت ىمثغمة ٓ دم ايمٙمٕم٥م ، وأهن٣م مل سم٘مـ َمًتقدفم٣ًم يمٙمتج٣مرب ايمٖمردي٥م

وَم٣م خيت٣مره ايمُم٣مفمر دم صٛمع ٞمامذصمف ، ظمقوقع واظمقاد ايمتل سم٘مّقٞمفزمؾ دم ا، وايمٛمحق وايمٔمروض همٗمط

 .َمـ أدوات سمِمقيري٥م أو أؽمٙمقزمٝم٥م أو َمٔمٛمقي٥م

هذه اظمِمْمٙمح٣مت اظمختٙمٖم٥م ايمتل ىم٣من يتٗمٝمد هب٣م ايمُم٣مفمر اجل٣مهقم جتٔمٙمٛم٣م ٞم٠مَمـ زمٟمٞمف مل ي٘مـ ضمرًا 

 .فزمؾ خيّمع يمتٗم٣ميمٝمد سمتٛم٣مول َم٣م يٗمقيمف وىمٝمػ يٗمقيم، دم صٛم٣مفم٥م ؾمٔمره يِمٛمٔمف ىمام يريد

ئمػم فمـ ايمْمٌع ، زمؾ هق سمٔمٌغم همٛمل َمٗمٝمد، إذن: هم٣ميمُمٔمر اجل٣مهقم يمٝمس سمٔمٌغمًا همٛمٝم٣ًم ضمراً 

)ىم٣مَماًل( وزَمٛم٣ًم ؿمقياًل  وَمـ ؾمٔمراء ايمٔمرب َمـ ىم٣من يدع ايمٗمِمٝمدة مت٘م٧م فمٛمده ضمقًٓ . وايمت٘مٙمػ

ِم٣مئد: احلقيمٝم٣مت وىم٣مٞمقا يًٚمقن سمٙمؽ ايمٗم، ويٗمٙم٤م همٝمٜم٣م رأيف، يردد همٝمٜم٣م ٞمٓمره وجيٝمؾ همٝمٜم٣م فمٗمٙمف

 ."ح٣مت واظُمح٘مامت يمٝمِمغم وم٣مئٙمٜم٣م همحاًل وؾم٣مفمرًا َُمٖمٙمٗم٣مً ٗمّ دات واظمٛمواظمٗمٙمّ 

ْمٝمئ٥م: طمغم ايمُمٔمر ويمذيمؽ وم٣مل احل، وىم٣من زهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمك يًّٚمل ىم٣ٌمر ومِم٣مئده احلقيمٝم٣مت

، ووم٣مل إصٚمٔمل: زهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمك واحُلْمٝمئ٥م وأؾم٣ٌمهٜمام فمٌٝمد ايمُمٔمر، احلقرم اظمحّ٘مؽ

ضمتك خيرج ، وأفم٣مد همٝمف ايمٛمٓمر، فمٛمد ىمؾ زمٝم٦م وم٣ميمف وىمذيمؽ ىمؾ َمـ صمّقد دم مجٝمع ؾمٔمره ووومػ
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وىم٣من يٗم٣مل: إن ايمُمٔمر ومد ىم٣من اؽمتٔمٌدهؿ واؽمتٖمرغ . أزمٝم٣مت ايمٗمِمٝمدة ىمٙمٜم٣م َمًتقي٥م دم اجلقدة

 .ضمتك أدطمٙمٜمؿ دم زم٣مب ايمت٘مٙمػ وأصح٣مب ايمِمٛمٔم٥م جمٜمقدهؿ

وىم٣مٞم٦م سمٗم٣مزمٙمٜم٣م ، يمٗمد ُوصمدت ؿم٣مئٖم٥م فمٛمد ايمٔمرب ىم٣مٞم٦م سم٘مد  ؿمٌٔمٜم٣م دم فمٚمؾ ايمُمٔمر وصٛمٔمف

وَمـ ، وهل ؿم٣مئٖم٥م اظمْمٌقفمكم ىمام يًٚمٝمٜمؿ إصٚمٔمل، أطمرى ٓ سمٌٙمغ َمـ ايمت٘مٙمػ نم٣ميتٜم٣مؿم٣مئٖم٥م 

م ؾمٔمره زم٣ميمِثٗم٣مف. ايمُمٔمر اظمت٘مٙمػ واظمْمٌقع ، وٞمٗمحف زمْمقل ايمتٖمتٝمش، هم٣مظمت٘مٙمػ هق ايمذي ومقر

ىمام . وإن ه٠مٓء اظمْمٌقفمكم مل ي٘مقٞمقا يٙمٕمقن ايمت٘مٙمػ إيمٕم٣مء. ىمزهغم واحلْمٝمئ٥م، وأفم٣مد همٝمف ايمٛمٓمر

 .ت٘مٙمٖمكم مل ي٘مقٞمقا يٙمٕمقن ايمْمٌع إيمٕم٣مءأن ه٠مٓء اظم

اظمْمٙمٗم٥م َمـ نمغم ومٝمقد وٓ ضمدود ٓ سمقصمد دم ايمُمٔمر وومد وصمدت هذه  واظمثؾ ايمٖمٛمٝم٥م

زمحٝم٧م يٚم٘مـ أن ٞمٗمقل: إن  8أو ُوصمد هذا اجلٜمد دم ٞمامذج ايمُم٣مفمر اجل٣مهقم "ايمِمٛمٔم٥م"

وإن ، ٚم٥مهمٜمل سمقصمد دم مجٝمع ٞمامذصمف ايمٗمدي، أول َمذه٤م يٗم٣مزمٙمٛم٣م دم ايمُمٔمر ايمٔمريب "ايمِمٛمٔم٥م"

زمٝمٛمام سمتٔمٗمد سمٔمٗمدًا ؾمديدًا فمٛمد آطمريـ ممـ ، ىم٣مٞم٦م سمتخذ ؾم٘ماًل زمًٝمْم٣ًم فمٛمد زمٔمض ايمُمٔمراء

 .يريدون أن يًتقفمٌقا همٜمؿ َمٗمدرات واؽمٔم٥م َمـ احلذق واظمٜم٣مرة

همٗمد ىم٣مٞم٦م َمٔمٗمدة َمٙمتقي٥م ؾمديدة ، واحلٝم٣مة إدزمٝم٥م دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم مل سم٘مـ ؽم٣مذصم٥م زمًٝمْم٥م

َمـ ايمٝمن وايمًٜمقيم٥م ايمذي جئمؾ ايمُمٔمراء يِمدر فمٛمٜمؿ ومل سم٘مـ فمعم هذا ايمٛمحق ، آيمتقاء

 .٘مٙمٖمقن دم ؾمٔمرهؿ همٛمقٞم٣ًم َمـ ايمت٘مٙمػزمؾ ىم٣مٞمقا يت، ؾمٔمرهؿ صدور ايمٖمْمرة

وىم٣من ايمٛم٣مس َمـ ، وومد ىم٣من ايمُمٔمراء أٞمٖمًٜمؿ يٙمتزَمقن يمقازم ىمثغمة دم صٛم٣مفم٥م ؾمٔمرهؿ

ق وىمٟمٞمام ىم٣من هٛم٣مك ذوق فم٣مم يدفم، ضمقهلؿ يراومٌقهنؿ ويُمجٔمقهنؿ فمعم ايمتٖمقق واإلصم٣مدة

ويمٔمؾ مم٣م يٖمن ذيمؽ أيّم٣ًم أهنؿ ىم٣مٞمقا يًٚمقن ايمُمٔمراء زمٟمؽمامء ، ايمُمٔمراء إلم ايمتجقيد وايمتحٌغم

ٕٞمف أول َمـ هٙمٜمؾ ايمُمٔمر  8همرزمٝمٔم٥م زمـ فمدي ىم٣من يًّٚمك اظمٜمٙمٜمؾ، سمِمقر َمٜم٣مرهتؿ وإصم٣مدهتؿ

 ك دم اجل٣مهٙمٝم٥موىم٣من ايمٛمٚمر زمـ سمقيم٤م يًٚمر ، ف ؾمٔمرهٛموىم٣من ؿمٖمٝمؾ اخلٝمؾ يًّٚمك اظمحػّم يمتزيٝم ،ٗمفومّ ور

ىمام ؽمٚمل اظمروّمش زم٣مؽمٚمف ، وىمذيمؽ ؽمّٚمل ايمٛم٣مزمٕم٥م زم٣مؽمٚمف يمٛمٌقنمف دم ؾمٔمره. ايم٘مٝمس حلًـ ؾمٔمره

وزمج٣مٞم٤م ذيمؽ ٞمجد أؽمامء ، جلقد أؾمٔم٣مره، وؽمٚمل فمٙمٗمٚم٥م زم٣ميمٖمحؾ، يمتحًٝمٛمف ؾمٔمره وسمٛمٚمٝمٗمف

وومد ؽمٚمقا ايمٗمِم٣مئد زمٟمؽمامء سمِمقر هل إطمرى . أطمرى َمثؾ اظمثّٗم٤م واظمٛمّخؾ واظمتٛمخؾ وإهمقه
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همًٚمقه٣م ايمٝمتٝمٚم٥م وؽمٚمقه٣م ايمًٚمقط وؽمٚمقه٣م احلقيمٝم٣مت واظمٗمّٙمدات  ،هتؿَمٌٙمغ سمٖمقومٜمؿ وإصم٣مد

 .واظمٛمّٗمح٣مت واظمح٘مامت

 :هغم خي٣مؿم٤م ايمُّمامخ وأطم٣مه َمزّرداً يٗمقل ىمٔم٤م زمـ ز

ـــ٣م ــــ حيقىمٜم ـــ٣مهن٣م َم ـــقادم ؾم ــــ يمٙمٗم  همٚم

 

ـــرولإ  ـــّقز صم ـــ٤ٌم وهم ـــقى ىمٔم ـــ٣م شم  ذا َم

 ىمٖمٝمتــؽ ٓ سمٙمٗمــل َمـــ ايمٛمــ٣مس واضمــداً  

 

ـــــ   ؾ َمٛمٜمـــــ٣م َمـــــثٙمام ٞمتٛمّخـــــُؾ سمٛمخر

ـــــ  ـــــُٞمثِٗمٖمٜم ـــــكم َمتقهُن ـــــك سمٙم  ٣م٣م ضمت

 

ــــُؾ   ــــ٣م ُيتٚمثر ــــؾ َم ــــ٣م ىم ــــ فمٛمٜم  همٝمٗمٌُم

وجيٚمٔم٣من يمف ، ويٟمطمذاٞمف زم٣ميمثٗم٣مف وايمتٛمٗمٝمح، هم٘مٔم٤م وصمرول أي اخلْمٝمئ٥م يتٛمخالن ؾمٔمرمه٣م 

وىمذيمؽ ىم٣من يِمٛمع صٛمٝمٔمٜمام ايمُماّمخ وَمزرد ايمذي ، ىمؾ َم٣م يٚم٘مـ َمـ وؽم٣مئؾ ايمتجقيد وايمتحٌغم

 :رّد فمعم ىمٔم٤م وم٣مئالً 

ــــٛمّخال  همــــ١من ختُمــــ٣ٌم أطمُمــــ٤م وإن سمت

 

ــــؾ   ــــٛم٘مام أسمٛمخر ــــك َم ــــ٦م أهمت  وإن ىمٛم

ويمٔمؾ ذيمؽ َم٣م صمٔمؾ ، همٜمؿ َمُمؼمىمقن دم اإلصم٣مدة، وهذا ايمتٛمخؾ َمـ فمٚمؾ ايمُمٔمراء مجٝمٔم٣مً  

 احلْمٝمئ٥م يٗمقل:

ــــّٙمٚمف  ــــٌؾ ؽُم ــــٔم٤ٌم وؿمقي ــــٔمر ص  ايمُم

 

ــــف  ــــذي ٓ ئمٙمٚم ــــف ايم ــــك همٝم  إذا ارسمٗم

 َمــــفدزيّمــــ٦م زمــــف إلم احلّمــــٝمض وم 

 

ـــــــف  ـــــــف همٝمٔمجٚم ـــــــد أن ئمرزم  يري

ايمُمٔمراء َمـ ضمقيمف ىم٣مٞمقا يٙمٗمقن فمٛمت٣ًم ؾمديدًا دم رومل هذا ويمٝمس َمـ ؾمؽ دم أن احُلْمٝمئ٥م و 

ضمتك يًتْمٝمٔمقا أن يٌٙمٕمقا ايمُمٟمو ايمذي . ايمًٙمؿ ايمذي ىم٣من يًتٙمزم َمٛمٜمؿ صمٜمدًا همٛمٝم٣ًم طم٣مص٣مً 

 .يريدوٞمف
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 اٌجبة اخلبِظ
 اٌفظً اٌضبٌش

 ثنْخ اٌمظْذح اجلبىٍْخ
 ــ آ ــ

 ِؼبِني اٌمظْذح اجلبىٍْخ:

أو وصقل هـذا ايمُمٔمر  ،ـقل ؿمٖمـقيم٥م ايمُمٔمر اجل٣مهقمفمــ اطمتالف ايمٛمٗم٣مد ضم زمٌمف ايمٛمٓمــر

هم١من ايمٗمِمٝمدة اجل٣مهٙمٝم٥م ايمتـل وصٙم٦م إيمٝمٛم٣م ىم٣مٞم٦م َمتٗمٛم٥م ايمِمٛمـع سمتٌـع ، إيمٝمٛم٣م طم٣ميمٝم٣ًم َمـ ايمٔمٝمقب

تل سمقيمدت يمدى ايمُمٔمراء وهذه ايمٗمِمٝمدة ايم. أؽمٙمـقزم٣ًم َمتٚمٝمزًا وسمٛمحق ؿمريٗم٣ًم َمتٔم٣مرهم٣ًم فمٙمٝمٜم٣م

 دم: سمٌٔم٦م دم ؽمغمه٣م وَمّمٚمقهن٣م طمْم٥م سمتٚمثؾااجل٣مهٙمٝمكم 

 ادلمذِخ اٌـٍٍْخ: -1
ظم٣م يمذيمؽ َمـ فمٙمقٍق  8سم٘م٣مد َمٔمٓمؿ ايمٗمِم٣مئد اجل٣مهٙمٝم٥م سمٌدأ َمْم٣ميمٔمٜم٣م زم٣ميمقومقف فمعم إؿمالل

وأوم٣مَمقا همـل َم٘م٣من آطمر متثؾ َم٣م ، ن إؿمالل: هل ايمدي٣مر ايمتل هجـرهـ٣م إضم٥ٌمإإذ  8همــل ايمٛمٖمس

زمـ ومتٝم٥ٌم حم٥ٌم ىمٚمـ٣م يٗمـقل ا ،يمدى ايمُم٣مفمر َمــ سمْمٙمٔم٣مت وأضم٣مؽمٝمس سمتٔمٙمؼ زم٣مظمرأة وايمٛمٖمقس

ويمذيمؽ افمتٚمده ايمُمٔمراء  ،ي٘م٣مد خيٙمق أضمٌد َمــ أن ي٘مقن َمتٔمٙمٗم٣ًم زم٣ميمٕمزل أو َمرسمٌْم٣ًم زمف وٓ، يمٙمٕمزل

وومـد فمٙمؾ ايمٛمٗم٣مد ايمٓم٣مهرة ايمْمٙمٙمٝم٥م فمٛمـد ايمٔمـرب زمٚمًٟميم٥م آهنـدام  ،ٓؽمتاميم٥م آذان اظمتٙمٗمكم

ضمّم٣مرة  احلّمــ٣مري ايمذي أص٣مب اجلزيرة ايمٔمــرزمٝم٥م همٟمصٌح٦م دي٣مرًا طمرزم٥م زمٔمد أن ىم٣مٞم٦م

وهـق يُمٌف ، وَمـ هٛم٣م زم٘مك ايمُمٔمراء فمعم أي٣مم ايمتٟميمؼ وأصٌح ذيمؽ فم٣مدة فمٛمد ايمُمـٔمراء ،َمٔمٚمقرة

 .احلدي٧م فمــ زمٛم٣مت 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

 ٗمراَة مل ئمـــػ رؽمـــٚمٜم٣مهمتقوـــح همـــ٣مظم 

 

 ظمـــ٣م ٞمًـــجتف َمـــــــ صمٛمـــقب وؾمـــٚمٟمل 
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 ٜمؿَمْمـــٝم   لّ وومقهمـــ٣ًم هبـــ٣م صـــحٌل فمٙمـــــ

 

 هتٙمـــؽ أؽمـــًك وجتٚمــــؾ يٗمـقيمــــقن: ٓ  

 ويٗمقل زهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمك دم َمْمٙمع َمٔمٙمٗمتف: 

 دَمٛمـــــــ٥م مل سم٘مٙمـــــــؿ ذمأَمــــــــ أِم أو

 

ــــــؿ   ــــــّدراج هم٣مظمتثٙم ــــــ٥م ايم  زمحـقَم٣مٞمـ

ــ٥م  ــيـ ضِمج ــد فممم ـــ زمٔم ــ٣م َم ــ٦م هب  وومٖم

 

 همـــ٦م ايمـــدار زمٔمـــــد سمقهــــؿهمأليـــ٣ًم فمر  

ــــ٣م  ـــ٦م يمرزمٔمٜمـ ـــدار ومٙم ـــ٦م ايم ـــام فمرهم  همٙم

 

 صـــ٣ٌمضم٣ًم أهيـــ٣م ايمرزمـــع واؽمـــٙمؿِ  أٓ فمـــؿْ   

 ويٗمقل ايمٛم٣مزمٕم٥م ايمذزمٝم٣مين: 

 َمٝمــــ٥م زم٣ميمٔمٙمٝمــــ٣مء هم٣ميمًٛمــــــد يــــ٣م دار

 

ـــد   ــ٣ميمػ إزمـ ــ٣م ؽم ــ٣مل فمٙمٝمٜم ــقت وؿم  أوم

ـــ٣مئٙمٜم٣م  ـــل أؽم ـــ٣م أصـــٝماًل ىم ـــ٦م همٝمٜم  وومٖم

 

ـــد  ــــ أضم ــ٣ميمرزمع َم ــ٣م زم ــ٣ًم وَم ــ٦م صمقازم  فمّٝم

 ٌزؾًّ ًاالسحتبي:ـ ًطف ِشبىذ ا 2 
ودم هـذا ايمٗمًؿ حتدث ايمُمٔمراء اجل٣مهٙمٝمقن فمـ اٞمٔم٘م٣مس أشمر هـذا ايمرضمٝمؾ ايمذي ارسمٌط 

وايمذي يزطمر زم٣محل٤ِم واحلزن واحلٛمكم زمحٝم٧م ٞمرى ايمُمٔمراء يِمٖمقن رضمٙم٥م ايمٛم٣ًمء فمعم  ،زم٣مٕؿمالل

 .وَم٣م يمذيمؽ َمـ أشمٍر دم ٞمٖمقؽمٜمؿ، اهلقادج واجلامل

 يٗمقل زهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمك:

ــؾ ــٝمقم ه ــ طمٙم ــ٣مئـ سمٌٌم ـــ ـمٔم ــرى َم  سم

 

 حتٚمّٙمــــ زم٣ميمٔمٙمٝمـــ٣مء َمــــ همـــقق صمرشمــــؿ  

ـــــ٥م  ـــــ٣مٍق وىمِّٙم ــــٟمٞمامٍط فمتــ ــــقن زم  فمٙم

 

ــــــدم    وراٍد ضمقاؾمـــــٝمٜم٣م َمُمـــــ٣مىمٜم٥م ايم

ــــرةٍ   ـــتحرن زمًح ـــقرًا واؽم ـــرن زم٘م  زم٘م

 

ــــؿ   ـــد يمٙمٖم ّس ىم٣ميمٝم ـــرر ــــ ووادي ايم  همٜم

 ويٗمقل فمٛمؼمة دم وصػ ايمراضمٙم٥م: 

ــــ١مٞمام ــــراق هم ــــ٦م ايمٖم ــــ٦م أزَمٔم  إن ىمٛم

 

ـــــؿِ   ــــٍؾ َمٓمٙمـ ـــــ٦م رىمــــ٣مزم٘مؿ زمٙمٝم  زَمـ

 َمــــ٣م رافمٛمــــل إٓ محقيمــــ٥م أهٙمٜمــــــ٣م 

 

ــ٤م احل   ــػ ضم ــدي٣مر سمً ــط ايم ــٚموؽم  ؿح

ـــــقزم٥م  ــــقن ضمٙم ــــ٣من وأرزمٔم ــــ٣م اشمٛمت  همٝمٜم

 

ـــقدًا ىم   ــــؿهم٣مخؽم ـــراب إؽمح ـــ٥م ايمٕم  ٝم

 ويٗمقل ايمُم٣مفمر زممم زمـ أيب ضم٣مزم: 
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 أٓ زمـــــ٣من اخلٙمـــــٝمط ويمــــــؿ يـــــزاروا

 

ــــــ٣مر   ـــــ٣مئـ َمًتٔم ـــــؽ دم ايمٓمٔم  وومٙمٌ

ــــــد أراين  ــــــ٣مئؾ صــــــ٣مضمٌل ويمٗم  أؽم

 

ـِ ضمٝمـــــ٧م ؽمــــ٣مر   وازمِمــــغمًا زم٣ميمٓمٔمــــ٣مئ

 ـ ًطف احملبعٓ: 3 
يٗمقل  ،يتحدث ايمُمٔمراء دم هذا ايمٗمًؿ فمـ وصػ حم٣مؽمـ اظمرأة ومج٣مهل٣م اجلًدي واظمٔمٛمقي

 إفمُمك:

 نمـــراء همرفمـــ٣مء َمِمـــٗمقل فمقاروـــٜم٣م

 

 متًم اهلقيٛمك ىمـام يٚمًمـ ايمـقصمل ايمقضمـؾ  

 ويٗمقل ايمٛم٣مزمٕم٥م ايمذزمٝم٣مين: 

ــــ٤م ــــ٣مدٍن َمؼمزّم ــــ٥ِم ؾم ـــــرت زمٚمٗمٙم  ٞمٓم

 

ــــ    دِ أضمـــــقى أضمــــؿ اظمٗمٙمتــــكم َُمَٗمٙمر

ــــغماء ُأىمٚمــــَؾ طمٙمٗمٜمــــ٣مصــــ  ًّ  ٖمراء ىم٣ميم

 

ـِ دم نمٙمقائــــــف اظم    ـٟمّودتــــــىم٣ميمٕمِمــــــ

 ـ ًطف اٌشؽٍخ ًاٌشاؽٍخ ًاٌـشّك:4 
وومد . وومد سمّمٚمـ ذيمؽ رؽمؿ صقرة ايمٖمرس وايمٛم٣موم٥م ايمٙمتكم مه٣م وؽم٣مئؾ ايمٛمٗمؾ دم ذيمؽ ايمٔمٌم

ومه٣م ايمِمديٗم٣من  ،وهمر ايمُمٔمراء هلذه ايمقؽم٣مئؾ صٖم٣مت ايمِمالزم٥م وايمٗمقة وايمٖمخ٣مَم٥م وايمُمدة وايمِمػم

 .ٚمٝمامن يمٙمُم٣مفمر دم ؽمٖمرهاحل

 يٗمقل اَمرؤ ايمٗمٝمس دم وصػ ايمٖمرس:

ــــدي وايمْمــــغم دم وىمٛم٣مهتــــ٣م  وومــــد أنمت

 

 زمٚمٛمجـــرٍد ومٝمــــد إوازمـــــِد هٝم٘مــــؾِ   

ـــــ٣مً   ــــدزمٍر َمٔمـ ــــٍؾ َم ــــر َمٗمٌ  َم٘مــــري َمٖمي

 

 ىمجٙمٚمــقد صــخٍر ضمّْمــف ايمًــٝمؾ َمـــ فمــؾِ  

ة إذًا: همحِم٣من ايمُم٣مفمر يتٚمٝمز زمِمٖم٣مت خمتٙمٖم٥م فمـ صٖم٣مت َمثٝمٙمف همٜمق يًتْمٝمع دم حلٓم٥م واضمد 

وىمٟمين زمف يريد  ،إو٣مهم٥م إلم أٞمف َمٛمتخ٤م ايمِمٖم٣مت ،أن يتحرك ضمرىم٣مت خمتٙمٖم٥م زمكم اإلدزم٣مر واإلوم٣ٌمل

 أن يٗمقل: إن ضمِم٣مٞمف يُمٌف ؿم٣مئرة إزم٣مسمًم:

 يمـــف أيْمـــال ـمٌــــــل وؽمـــ٣موم٣م ٞمٔم٣مَمــــــ٥م

 

ـــ٣مء هضمـــ٣من وسمٗمريـــ٤م سمتٖمـــؾِ     وإرطم

 ويٗمقل ؿمرهم٥م دم وصػ ٞم٣مومتف: 

 وإين َٕميضـــ اهلـــؿر فمٛمـــد اضمتّمـــ٣مره

 

ـــ٣مء َمر   ـــديزمٔمقصم ـــروح وسمٕمت ـــ٣مٍل، سم  وم
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ــــــ٣م ـــــٟميمقاح اإلران ٞمِمٟمهُت ـــــقٍن ىم  أَم

 

ـــف ـمَ   ـــ٤ٍم ىمٟمٞم ـــعم ٓضم ـــفم ــــدِ ْٜم  ُر زمرصم

 ـ اٌغشع اٌزُ وزجذ ِٓ أعٍو اٌمظْذح: 5 
يٗمقل زهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمك ، رض َمدضم٣ًم أو ضم٘مٚم٥م أو همخرًا زمٛمٖمٍس أو ومٌٝمٙم٥مٍ ٕموومد ي٘مقن هذا ايم

 دم احل٘مٚم٥م:

 وَمــــ يــؽ ذا همّمــؾ همٝمٌخــؾ زمٖمّمــٙمف

 

ـــف يًـــتٕمـ    ـــذَمؿفمـــعم ومقَم ــــف وي  فمٛمـ

ــر  ــد اَم ـــ فمٛم ــام سم٘م ــ٥م ئوَمٜم ـــ طمٙمٝمٗم  َم

 

 ن طم٣مهلــ٣م ختٖمــك فمــعم ايمٛمــ٣مس سمٔمٙمــؿإو  

 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  
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 ثنْخ اٌمظْذح اجلبىٍْخ
 ة ــ 

 ٔظشّخ ػٌّد اٌشؼش اٌؼشثِ

 ،ايمٗمداَمك فمعم اظمٝمزان واظمٔمٝم٣مر ايمرصكم يمٙمُمٔمر يْمٙمؼ َمِمْمٙمح فمٚمقد ايمُمٔمر ايمٔمريب فمٛمد ايمٛمٗم٣مد

وومد سمٔم٣مرف ايمٔمرب فمعم أصمزاء هذه ايمٛمٓمري٥م وافمتػموا أن ايمُمٔمراء ايمذيـ ضمٗمٗمقا فمٛم٣مس هذه 

وايمٗم٣م  ، : ىمـ )أَمديوومد ؽم٣مهؿ دم زمٙمقرة هذه ايمٛمٓمري٥م ٞمٗم٣مد ،ايمٛمٓمري٥م هؿ ايمُمٔمراء اظمجٝمدون

 .واظمرزوومل(، اجلرصم٣مين

 :وسمتٟميمػ هذه ايمٛمٓمري٥م َمـ

، وَمٔمٝم٣مره فمرض هذا اظمٔمٛمك فمعم ايمٔمٗمؾ ايمِمحٝمح وايمٖمٜمؿ ايمث٣موم٤م ذف اظمٔمٛمك وصحتف: -5

 هم١مذا ومٌٙمف ىم٣من اظمٔمٛمك ذيٖم٣ًم:

ـــــح ــــ٣مٍد ورائــ ــــ٣مل نم ــــ٣موّي إن اظم  أَم

 

 ويٌٗمك َمــ اظمـ٣مل إٓ إضم٣مديـ٧م وايمـذىمر  

 ايمٗمٝمس: ئَمرىمٗمقل ا، وَمٔمٝم٣مره ايمْمٌع وايمرواي٥م وآؽمتٔمامل واؽمتٗم٣مَمتف: صمزايم٥م ايمٙمٖمظ -0 

ــــدي وايمْمــــغم دم وىمٛم٣مهتــــ٣م وومــــد  أنمت

 

 زمٚمٛمجــــرد ومٝمــــد إوازمــــد هٝم٘مـــــــؾ  

 ىمٗمقل اَمرئ ايمٗمٝمس:، اإلص٣مزم٥م دم ايمقصػ: وَمٔمٝم٣مره ايمذىم٣مء وضمًـ ايمتٚمٝمٝمز -1 

ـــ٣مً  ـــ٣ًم وي٣مزمً ـــغم رؿمٌ ـــقب ايمْم ـــٟمن ومٙم  ىم

 

ــ٣مب و   ــدى وىمرهــ٣م ايمٔمٛم ــ٣مرماحليم  ُمــػ ايمٌ

وَمٔمٝم٣مره ايمٖمْمٛم٥م وضمًـ ايمتٗمدير َمـ طمالل اؾمؼماك اظمُمٌف واظمُمٌف زمف  اظمٗم٣مرزم٥م دم ايمتُمٌٝمف: -2 

 دم ايمِمٖم٥م )وصمف آؽمتُمٜم٣مد( ىمٗمقل إفمُمك:

 سمًــٚمع يمٙمحــقم وؽمقاؽمــ٣ًم إذا اٞمٌمــهم٦م

 

ـــريح فمممـــق زصمـــؾ   ـــام اؽمـــتٔم٣من زم  ىم

 .وَمٔمٝم٣مره هفم٥م اؽمتج٣مزم٥م ايمُم٣مفمر ظمقومػ َمـ اظمقاومػ نمزارة ايمٌدهي٥م:-3 
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وَمٔمٝم٣مره إَمث٣مل ايم٣ًمئـرة واؽمتٔمامل ايمٛم٣مس  َٕمث٣مل ايم٣ًمئرة وإزمٝم٣مت ايمُم٣مردة:ىمثـرة ا -4

اؽمتُمٜم٣مد أهؾ ايمٛمٗمد وايمُمٔمر هبذه  أَم٣م َمٔمٝم٣مر إزمٝم٣مت ايمُم٣مردة هق، هلذه إزمٝم٣مت اظمتّمٚمٛم٥م هل٣م

 َمـ ومقل ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م:، إزمٝم٣مت

ـــ فمٓمــؿ ـــ ؿمــقل وَم ــ٣ميمٗمقم َم ــٟمس زم  ٓ زم

 

ــــ٣مهمغم  ـــالم ايمٔمِمـ ـــ٣مل وأضم ـــؿ ايمٌٕم  صمً

 ؿمرهم٥م زمـ ايمٔمٌد:وومقل  

ـــك  يمٔمٚمـــرك إن اظمـــقت َمـــ٣م أطمْمـــٟم ايمٖمت

 

ــــد   ــــ٣مه زم٣ميمٝم  يم٘مــــ٣ميمْمقل اظمرطمــــك وشمٛمٝم

 .وومد زاد اظمرزوومل فمعم فمٛم٣مس ايمُمٔمر شمالشم٥م 

وَمٔمٝم٣مره ايمْمٌع وايمٙم٣ًمن زمحٝم٧م  ايمتح٣مم أصمزاء ايمٛمٓمؿ وائتالهمٜم٣م فمعم ختغم َمـ يمذيذ ايمقزن: -5

 :٥موم٣مل ؿمرهم، ايمْمٌع زمٟمزمٛمٝمتف يتٔمثر ٓ

 ٔمرهمقٞمــفأٞمــ٣م ايمرصمــؾ ايميــب ايمــذي سم

 

ــــد    طمُمـــ٣مش ٌىمـــرأس احلٝمـــــ٥م اظمتـقومـ

وهــق َم٣م ؽمٚمٝمٛم٣مه اظمٗم٣مرزم٥م همــل ايمتُمٌٝمف وَمٔمٝم٣مره  َمٛم٣مؽم٥ٌم اظمًتٔم٣مر َمٛمف يمٙمٚمًتٔم٣مر يمف: -6 

 ايمٗمٝمس: ئوَمث٣ميمف ومقل اَمر، ايمذهــ وايمٖمْمٛم٥م

ـــ٣مً  ـــغم رؿمٌ ـــقب ايمْم ـــٟمن ومٙم ـــ٣م ىم  وي٣مزمً

 

ــ٣مرم  ــ٣مب واحلُمــػ ايمٌ ــ٣م ايمٔمٛم ــدى وىمره  يم

وؿمقل  وَمٔمٝم٣مره ىمثرة َمراس ايمُم٣مفمر تّم٣مئٜمام يمٙمٗم٣مهمٝم٥م:َمُم٣مرىم٥م ايمٙمٖمظ يمٙمٚمٔمٛمك وؾمدة اوم -7 

وجئمؾ إضمًـ َمــ  ،واظمدارؽم٥م يمديف زمحٝم٧م جئمؾ إيمٖم٣مظ َمٗمًٚم٥م فمعم رسم٤م اظمٔم٣مين، ايمدرزم٥م

إيمٖم٣مظ يمألضمًـ َمـ اظمٔم٣مين زمحٝم٧م سم٘مقن ايمٗم٣مهمٝم٥م ىم٣مظمقفمقد اظمٛمتٓمر ايمذي يتُمقق اإلٞم٣ًمن 

 وَمث٣ميمف ومقل ايمُم٣مفمر:. يمٙمٗم٣مئف

 جٝم٥مً ن اخلٙمــػ َمٛمــؽ ؽمــ٣موفمــدت وىمــ

 

ــــَمقافم   ــــرٍب ٝم ــــقب أطمــــ٣مه زمٝمث  د فمروم
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 اٌجبة اخلبِظ
 اٌفظً اٌشاثغ

 ٔغْظ اٌشؼش اجلبىٍِ

َم٣م يزال ايمٛمٗم٣مد َمٛمذ ، ايمُمٔمر صٛم٣مفم٥م جتتٚمع هل٣م دم ىمؾ يمٕم٥م ؿم٣مئٖم٥م َمـ اظمِمْمٙمح٣مت وايمتٗم٣ميمٝمد

، هم٘مٙمٚم٥م ؾم٣مفمر فمٛمدٞم٣م َمٔمٛم٣مه٣م ايمٔم٣ممل وايمُمٔمر َمٔمٛم٣مه ايمٔمٙمؿ. ايمٗمديؿ حي٣مويمقن أن يِمٖمقه٣م زمٚمٗم٣ميٝمس

وسمٛم٣مشمر دم أؾمٔم٣مر ايمٔمرب ايمٗمدَم٣مء َم٣م يدل فمعم أهنؿ ىم٣مٞمقا حيًقن . يدطمؾ دم زم٣مب ايمِمٛم٣مئعوايمٔمٙمؿ 

٤م ايمٝمامٞمٝم٥م وىم٣محلٙمؾ واظمٔم٣مؿمػ همٗمد صمٔمٙمقه ىمػمود ايمتٔمِم، زمٟمن ايمُمٔمر ضب َمـ ايمِمٛم٣مفم٣مت

همٗمد روي أن فمٚمر زمـ اخلْم٣مب وم٣مل: ))طمغم ، همٜمق يُمٌف صٛم٣مفم٥م ايمثٝم٣مب. وايمدي٣ٌمج وايمقر

هم٣ميمُمٔمر صٛم٣مفم٥م َمٔمٗمدة ختّمع . ايمرصمؾ زمكم يدي ضم٣مصمتف(( صٛم٣مفم٣مت ايمٔمرب أزمٝم٣مت يٗمدَمٜم٣م

يمٗمقافمد دومٝمٗم٥م ص٣مرَم٥م دم دومتٜم٣م زمحٝم٧م ٓ يٛمحرف فمٛمٜم٣م صٛم٣ّمع ايمُمٔمر إٓ يمٝمّمٝمٖمقا إيمٝمٜم٣م ومقافمد 

 .أطمرى َم٣م سمزال سمٛمٚمق َمع ٞمٚمق ايمُمٔمر وسمتْمقر َمع سمْمقره

رة ٌُ زمٟمهن٣م شمٚمٛميٗمقل )صمقيدي(: ))إن ومِم٣مئد ايمٗمرن ايم٣ًمدس اظمٝمالدي اجلديرة زم٣مإلفمج٣مب سم

هم١من َم٣م همٝمٜم٣م َمـ ىمثرة ايمٗمقافمد وإصقل دم يمٕمتٜم٣م وٞمحقه٣م وسمراىمٝمٌٜم٣م وأوزاهن٣م ، صٛم٣مفم٥م ؿمقيٙم٥م((

جئمؾ ايم٣ٌمضم٧م ي٠مَمـ زمٟمٞمف مل سمًتق هل٣م سمٙمؽ ايمِمقرة اجل٣مهٙمٝم٥م إٓ زمٔمد صمٜمقد فمٛمٝمٖم٥م زمذهل٣م ايمُمٔمراء دم 

ٝمع ضمٝم٧م يٙمتزم ايمُم٣مفمر دم مج، (( ايمُمٔمر اجل٣مهقم يٖمن زمٔمض هذه اجلٜمقد٣م))َمقؽمٝمٗمو. صٛم٣مفمتٜم٣م

ىمام يٙمتزم ضمرهم٣ًم واضمدًا يتحد دم هن٣مي٥م هذه إزمٝم٣مت ، هذه إزمٝم٣مت وزٞم٣ًم واضمدًا يرسمٌط زمٛمٕمامسمف

ويدطمٙمف دم )همـ ايمتِمقير( ويمٔمؾ ذيمؽ َم٣م صمٔمؾ )صم٤م( يٗمقل: إن أدب ايمٔمرب ، يّ يًٚمك ايمرو

  وَمـ يرصمع إلم اَمرئ ايمٗمٝمس يالضمظ أٞمف ئمٛمك زم٣ميمتِمقير دم ؾمٔمره إذ يٗمقل:، تٝم٘ملٞمأدب روَم٣م

ــــ ــــري  ري َم٘م ــــ٣مً  َمٖم ــــدزمر َمٔم ــــٍؾ َم  َمٗمٌ

 

ــف ايمًــٝمُؾ َمـــ فَمــؾ   ىمجٙمٚمــقد صــخر ضمْمر

 

 

 ىُمٚمٝمــ٦ٍم يــزل  ايمِٙمٌــُد فمـــ ضمــ٣مل َمتٛمـــف

 

ـــــٖمقاُء زمـــــ٣مظمتٛمزلِ   ـــــ٦م ايمِمر  ىمـــــام زيمر
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ر دم ؾمٔمره ىمثغمًا َمـ ))ايمٗمٝمؿ ايمِمقسمٝم٥م قهمِ ىم٣من ايمُم٣مفمر اجل٣مهقم حي٣مول أن ي وومد 

ٓ سمٗمػ فمٛمد ، ٞمراه يتٗمٝمد زمٗمٝمقد ىمثغمةإذ  8وىم٣من يٙمٗمك فمٛم٣مء ؾمديدًا دم هذا ايمتقهمغم، وايمتِمقيري٥م((

 .زمؾ سمتٔمدى ذيمؽ إلم اظمقوقفم٣مت وإيمٖم٣مظ واظمٔم٣مين، وايمتِمقير ٣ماظمقؽمٝمٗم

حيرصقن دم ىمثغم َمـ َمْمقٓهتؿ َمٛمذ ايمٔمٌم اجل٣مهقم فمعم أؽمٙمقب  ويمذيمؽ ىم٣من ايمُمٔمراء

شمؿ سمٛمتٗمؾ إلم وصػ ، إذ ٞمراه٣م سمٌتدئ فم٣مدة زمقصػ إؿمالل وزم٘م٣مء ايمّدَمـ 8َمقروث همٝمٜم٣م

ف وٞمٖمًف وصٖم٣ًم دومٝمٗم٣ًم همٝمف ضمذق وموضمٝمٛمئذ يِمػ ٞم٣م. يمُم٣مفمر دم ايمِمحراءرضمالت ا ًر تف ايمتل متأل ضم

واؽمتٗمرت سمٙمؽ . شمؿ خيرج َمـ ذيمؽ إلم اظمقوقع اظمٔمكم َمـ َمدح أو هج٣مء أو نمغممه٣م، وَمٜم٣مرة

 .وشمٌت٦م أصقهل٣م دم َمْمقٓسمف ايم٘مػمى فمعم َمر ايمٔمِمقر، )ايمْمريٗم٥م ايمتٗمٙمٝمدي٥م( دم ايمُمٔمر ايمٔمريب
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 اٌجبة اخلبِظ
 اٌفظً اخلبِظ

 فنْخ اٌشؼش اجلبىٍِ

ضمٝم٧م أصٌح٦م ايمٛمامذج اجل٣مهٙمٝم٥م َمـ  فمٓمٝمامً  زمٙمغ ايمُمٔمر اجل٣مهقم َمـ ضمٝم٧م ايمِمٛمٔم٥م اظمتٗمٛم٥م َمٌٙمٕم٣مً 

وَم٣م يزال ايمٛمٗم٣مد ضمتك يقَمٛم٣م ، مل يْم٣مويمف إلم يقَمٛم٣م هذا أي فمٌم َمـ ايمٔمِمقر ؽم٣مَمٗم٣مً  ايمُمٔمر َمٌٙمٕم٣مً 

ويمٗمد متٝمز ايمُمٔمر اجل٣مهقم زمٚمٝمزات  ،راءهذا ئمجٌقن هلذه ايمٗمدرة ايمٖمٛمٝم٥م ايمٔمٓمٝمٚم٥م فمٛمد ه٠مٓء ايمُمٔم

 :ىمثغمة فمعم رأؽمٜم٣م

زمؾ رزّمام ، َمالزم٥ًم ايمْمرٌع يمٙمِّمٛمٔم٥م َمالزم٥ًم متّقهٜم٣م وختٖمٝمٜم٣م ضمتك يمتٕمٖمؾ فمٛمٜم٣م ايمٔمكم ايمٌِمغمة -5

ـر أهّن٣م نمغم َمقصمقدة زة دم وهذا َمقصمقد فمٛمد احل٣مرث زمـ ضمٙمّ  ،طمٖمٝم٦م وصمقه هذه ايمِمٛمٔم٥م ضمتك ـُم

 ومِمٝمدسمف:

ـــــ٣محلٌس ـــــقن زم ـــــدي٣مر فمٖم ــــــ ايم  ظم

 

ـــــــرس   ـــــــ٣مرق ايمٖم ـــــــ٣م ىمٚمٜم  آي٣مهت

ُؼ زم٣ميمقاومع سمٔمّٙمٗم٣ًم جئمُؾ ايمتُمٌٝم٥م صقرة  -0  سمٔمّٙمؼ ايمُّمٔمر زم٣محلٗمٝمٗم٥م أو ايمقاومٔمّٝم٥م: همٜمق يتٔمٙمر

ٓ  ويؼمُك يمف َمـ ايمدٓيم٥م وومّقة إداء فمـ ايمٛمرٖمس َم٣م، َمٛمٔم٘م٥ًم فمـ هذا ايمقاومع اٞمٔم٘م٣مؽم٣ًم أصٝمالً 

حُق َمـ ايمتُمٌٝمف ٞمجُده فمٛمد فمٛمؼمة دم وهذا ايمٛم، ؽمٌٝمؾ إلم ايمتٔمٌغم فمٛمُف زمًقاه َمـ أؽم٣ميمٝم٤ِم ايمتٔمٌغم

 ايمّروو٥م:  سمِمقيره اظمُمٜمقر يمٙمُذزم٣مُب دم

ـــذ   ـــال ايم ـــ٣مرٍح وطم ـــٝمس زم ـــ٣م همٙم  زم٣مب هب

 

ــــ٣مرِب   ــــؾ ايمُم ــــردًا ىمٖمٔم ــــؼمِٞمؿِ  نم  اظُم

ــــفُ   ــــُف زمذرافمــ ــــؽ  ذرافم ــــ٣ًم حي  هزصم

 

ـــَذمِ   ـــ٣مد إصم ـــك ايمِزٞم ـــ٤م  فمٙم
ــدَح اظُم٘مِ  هم

ل: وهل سمتٚمثرؾ زمٟمـمٜمر وصمقهٜم٣م دم ايمتٔمّٙمؼ روم٥ُم اإلضم٣ًمس زم٣محلٝم٣مة وومقُة ايمُمٔمقر زم٣مجلام -1 

هم٣ميمٗمِمٝمدة ، وزمآشم٣مره٣م دم ٞمٖمس ايمُم٣مفمر وضمٝم٣مسمف، زمقصػ مج٣مل اظمرأة ودم أص٣ميم٥ِم اإلضم٣ًمس هب٣م

وَمٛمٜمؿ َمـ ، همٚمٛمٜمؿ َمـ يٌ٘مل ايمّدي٣مر ايمدارؽم٥م، اجل٣مهٙمٝم٥م َمٜمام ي٘مـ نمروٜم٣م سمًتٖمتح زم٣ميمٕمزل

وَمـ ذيمؽ اؽمتجالء ، ٥ٌّموَمٛمٜمؿ َمـ يِمػ رضمٝمؾ إضم، يِمٖمٜم٣م وَمٛمٜمؿ َمـ يِمػ اظمرأة صمًدّي٣مً 
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وٓ رء أزمٙمغ َمـ . مج٣مل ايمْمٌٝمٔم٥م زم٘مؾ َمٓم٣مهره٣م وايمتٔمري٨م فمعم ايمِمقر اجلٚمٝمٙم٥م ايمقاوح٥م اجلامل

ٌح َمـ سمٙمؽ ايمٙمٚمح٥م اخل٣مؿمٖم٥م يٙمٗمٌٜم٣م فمٙمٗمٚم٥م زمـ فمٌدة دم  ايمدٓيم٥م فمعم اإلضم٣ًمس زمجامل ايمِم 

 َمٔمرض احلدي٧م فمـ إزمٙمف يقرده٣م ضمكم يٗمقل: 

 أوردهُتـــ٣م وصـــدوُر ايمٔمـــٝمس َمًـــٛمٖم٥مٌ 

 

ـــّد وا  ـــ٤ِم ايم ـــُؾ زم٣ميم٘مقىم ـــقرُ يمٙمٝم  ّرّي َمٛمج

 سمٌــ٣مذوا زمٔمـــدَم٣م ؿمــ٣مل ايمقصمٝمـــػ هبـــؿ 

 

ــــٌح ظمــــ٣م زمــــَد    ْت َمٛمــــُف سم٣ٌمؾمــــغمُ زم٣ميمِم 

ــــدت ؽمــــقازمُؼ َمـــــ أوُٓه سمٔمرهمٜمــــ٣م   زم

 

ــــتقرُ   ــــِؾ َمً ــــقاِد ايمٙمٝم ــــػمُه دم ؽم  وىم

الَم٥م دم اإلضم٣ًمس هب٣م، وآسمزان دم سمٗمديره٣م، آفمتداُل دم سمٛم٣مول إَمقر -2  ًّ وهذا زمكم  ،وايم

وصٖم٥ُم ، دون نمٙمّق أو إهمراط، يتٛم٣مويمقن َمُم٣مفمرهؿ دم ومِمد، يمٕمزرم وايمقصٖملّ دم ؾمٔمرهؿ ا

ٌّٔمفإضمتك ، آفمتدال نم٣ميم٥ٌُم فمعم ايمُمٔمر ايمٔمريب اجل٣مهقم ـَ فمّده وسمت وهق ، ن َم٣م طمرج َمٛمف فمٛمٜم٣م أَم٘م

وفمٛمدهؿ أّن أىمذب زمٝم٦م ، همٔم٣مزمقا فمعم اظمٜمٙمٜمؾ ايمتزي د دم ؾمٔمره واظم٣ٌميمٕم٥م، فمدد وئٝمؾ َمـ إزمٝم٣مت

 وم٣ميمف هق:

ـــق ـــرهمٙم ــــ زمَحج ـــٚمع َم ـــح أؽم  ٓ ايمّري

 

ــــقر  ــــرُع زم٣ميمذىم ــــض سمٗم ــــؾ ايمٌٝم  صٙمٝم

هق أطمْمٟم  :وضمجُر هل ))ايمٝمامَم٥م(( ووم٣ميمقا، وىم٣من َمٛمزيمُف فمعم ؾم٣مؿمُ ايمٖمرات َمـ أرض ايمُّم٣مم 

وفمٛمدي يمٝمس زم٘مذب  ،زمٔمٝمدة صمداً  همٌكَم َمقوع ايمقومٔم٥م ايمتل ذىمره٣م وزمكم ضمجِر َم٣ًمهم٥مُ ، وىمذب

)أمل سمر أهنؿ دم  :٣مت ايمُمٔمراء ايمتل وم٣مل همٝمٜم٣م ايمٗمرآن ايم٘مريؿزمٚمٔمٛم٣مه احلٗمٝمٗمل زمؾ هق َم٣ٌميمٕم٥م َمـ َم٣ٌميمٕم

 .ىمؾ واد هيٝمٚمقن وأهنؿ يٗمقيمقن َم٣م ٓ يٖمٔمٙمقن(

، وهل طمٙم٥ُم َمـ طمالل ايمٛمٖمس ايمٔمرزمٝم٥م اَمتدت آشم٣مره٣م إلم ايمُمٔمر، اظمح٣مهمٓم٥ُم وايمتٗمٙمٝمُد  -3

ُّمٔمراء وَمـ أـمٜمر َمٓم٣مهر اظمح٣مهمٓم٥م ايمتزاُم ايم ،همؼمىم٦م فمٙمٝمف ؿم٣مزمٔم٣ًم ومقي٣ًم ٓزَمف َمـ أومدم فمِمقره

ويمٝم٦ًم هذه اظمح٣مهمٓم٥م زم٣ميمتل سمٌٙمُغ َمـ ايمّٛمٖمس ، يٟمطمُذه ايماّلضمُؼ فمـ ؽم٣مزمٗمٝمف، زم٣مٓهمتت٣مضمٝم٥م ايمٕمزيمٝم٥م

وإّٞمام هل ، وحيقُل زمٝمٛمٜم٣م وزمكم َمقاصمٜم٥م احلٗم٣مئؼ اجلديدة همٝمٜم٣م، َمٌٙمٕم٣ًم جُيٚمُد هب٣م فمـ ايمتْمقر َمع احلٝم٣مة

ٚمقد ٥م سمٗمُػ هب٣م ايمٛمٖمُس فمٛمد ضمدي حمٚمقٍد َمـ ايمتامؽمؽ وايمِم  َم٥ِم ايمُمخِمّٝم٥م ايمٖمٛمّٝم٥م فمعم وإوم٣م، طمٙمر

 .ٜمؿ٥م ىمام ئمتٗمد زمٔمّمأؽم٣مس وشمٝمؼ َمـ اظم٣م  ايمٔمٛمٝمد ويمٝم٦ًم ىمؾ حم٣مهمٓم٥م وسمٗمٙمٝمد َمذَمر 
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َمـ ، واجل٣مهقّم زمخ٣مص٥م، وهق صٖم٥م َمـ أزمرز َم٣م يتِّمػ زمف ايمُمٔمر ايمٔمريب زمٔم٣مَم٥م، اإلجي٣مز -4

، دةهم٣ميمُم٣مفمر ي٘متٖمل زم٣ميمٌٝم٦م فمـ ايمٗمِمٝم، طمالل ومّٙم٥م ايمٙمٖمط َمع سمٟمديتف يمٙمٚمٔمٛمك ايمٕمزير ايم٘مثغم

وومد أضمّس اظمتٟمطّمرون زمٗمٝمٚم٥م هذه اخّل٣مصٝم٥م إضم٣ًمؽم٣ًم دهمٔمٜمؿ إلم ، وزم٣ميمٙمٖمٓم٥م اظمٔمػِمة فمـ ايمٔم٣ٌمرة

 .َمع أن هذا مل ي٘مـ َمـ ؾمٟمن ايمُمٔمر اجل٣مهقمّ ، ايمٕمٙمق همٝمٜم٣م ضمتك صمٔمٙمقا ايمٌٝم٦م وضمدُه ايمُمٔمر ايمٔمريبّ 

 وَم٣م أؿمقل ايمٗمِّم٥م ايمتل متّثؾ وراَء هذيـ ايمٌٝمتكم يمٙمح٣مرث زمـ َمّم٣مض: 

ـْ  ــ ــٟمْن مل ي٘م ــٖم٣مىم ــقن إلم ايمِّم ــكم احلج  زم

 

ــــ٥م ؽمــــ٣مَمرُ    أٞمــــٝمٌس ومل يًــــٚمْر زمٚم٘مر

 

 

ـــ٣م ـــ٣م همٟمزم٣مدٞم ـــ٣م أهٙمٜم ـُ ىمٛمّ ـــ ــــك، ٞمح  زمٙمـ

 

ــــقاشمرُ   ــــدود ايمٔم ــــ٣مرم واجل  سوُف ايمٙمٝم

ر إَمقر وسمِمقيره٣م -5  هم٣ميمُم٣مفمر اجل٣مهقم يٛمزع إلم اطمتٝم٣مر إمجِؾ ، اظمث٣ميمّٝم٥م وايمت٣ًمَمل دم سمِمق 

٥م وايمتّمحٝم٥م(( وأروُع َم٣م دم هذه اظمث٣ميمٝم٥م ذيمؽ وإىمٚمؾ ))ويمٝمس أيمِمَؼ زمْم٣ٌمع ايمٔمريّب َمـ ايمُّمٜم٣مَم

 .اإلضم٣ًمس ايمٔمٚمٝمُؼ زم٣ميمتٗم٣مرِب زمكم َمٓم٣مهِر اجلامل دم ايمقصمقد

وصقٌر سمت٣ٌمفمد وسمتٗم٣مرُب ضمتك يٕمدو ايمُمٝمئ٣من ، ومج٣مُل يٗمع فمعم ايمٔمكم، مج٣مُل يٗمُع دم ايمٗمٙم٤م

 .وىمٟمهنام رء واضمد
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 اٌجبة اخلبِظ
 غبدطاٌفظً اٌ

 اخلظبئض ادلؼنٌّخ ٌٍشؼش اجلبىٍِ

 ز ايمُمٔمر اجل٣مهقم زمخِم٣مئص َمٔمٛمقي٥م هل:يتٚمٝمّ 

َمٔم٣مين ايمُم٣مفمر اجل٣مهقم واوح٥م زمًٝمْم٥م يمٝمس همٝمٜم٣م سم٘مٙمػ وٓ زمٔمد وٓ إنمراق دم اخلٝم٣مل8  -5

 .أو ضمكم يِمقر َم٣م ضمقيمف دم ايمْمٌٝمٔم٥م فمـ أضم٣مؽمٝمًفايمُم٣مفمر  ؽمقاء ضمكم يتحدث

 .حلدود اظمٔمٗمقيم٥موٓ اظم٣ٌميمٕم٥م ايمتل ومد خترج زمف فمـ ا، ايمٕمٙمق وٓ اظمٕم٣مٓة اظمٔم٣مين ٔمرفسمٓ  -0

 .وإؾمٝم٣مء يٖمرض إرادسمف ايمٖمٛمٝم٥م فمعم إضم٣مؽمٝمس ايمُم٣مفمر مل ي٘مـ -1

ُيٌٗمل همٝمف فمعم صقره٣م احلٗمٝمٗمٝم٥م دون أن يدطمؾ ، ٣مً أَمٝمٛم إلم يمقضم٣مسمف ٞمٗمالً  اظمٔم٣مين حي٣مول ٞمٗمؾ -2

 .َمـ ؾمٟمٞمف أن يٚمس صمقاهره٣م فمٙمٝمٜم٣م سمٔمديالً 

ضمٝم٣مسمف وزمٝمئتف زمرَمٙمٜم٣م وودي٣مهن٣م  وشمٝمٗم٥م دومٝمٗم٥م ظمـ يريد أن ئمرفاجل٣مهقم  ُمٔمر٦م َمٔم٣مين ايمىم٣مٞم -3

 .وَمٛمٔمرصم٣مهت٣م وَمرافمٝمٜم٣م وؽم٣ٌمفمٜم٣م وضمٝمقاهن٣م وزواضمٖمٜم٣م وؿمغمه٣م

اؽمتُمٜمدوا وكم وأيمقان ضمٝم٣مهتؿ ٝمفم٣مدات اجل٣مهٙم اظمٔم٣مين دم ايمُمٔمر اجل٣مهقم رؽمٚم٦م -4

وضمٝمٛمام ىمت٤م اجل٣مضمظ ىمت٣مب احلٝمقان وصمد دم هذه إؾمٔم٣مر َم٣مدة ٓ سم٘م٣مد سمٛمٖمد دم . زمٟمؾمٔم٣مرهؿ

 .ىمؾ َم٣م يتِمؾ زمف َمـ ؽمامت وَمُمخِم٣متو ،وصٖمف ووصػ ؿم٣ٌمفمف

وَمـ شمؿ سمٌدو دم ، يػمزه٣م دم أسمؿ َم٣م ي٘مقن َمـ وٝم٣مء اً حمددة حتديد ايمُمٔمر اجل٣مهقم َمٔم٣مين -5

ؽمٙمٝمٚم٥م  ٣مً ويتّمح ذيمؽ دم ضم٘مٚمٜمؿ ايمتل سمِمقر أضم٘م٣مَم. ىمثغم َمـ صمقاٞمٌٜم٣م ىمٟمهن٣م رء راؽمخ شم٣مزم٦م

 .ؿ ومح٣مؽمتٜمؿٟمزمٝمٛمٜمؿ وَمدحيٜمؿ ونمزهلىمام يتّمح دم صمقاٞم٤م ىمثغمة َمـ سم ،وطمػمات ص٣مئ٥ٌم

ُد هد -6  ،اً يٗمدم ايمُم٣مفمر اظمٔم٣مين َمٛم٘مُمٖم٥م ىمٟمهن٣م أؾمٝم٣مء صٙم٥ٌم حمًقؽم٥م8 همٜمل ضمٗم٣مئؼ سُمْنَ

 .دم ايمقوقح واجلالء ٣مً إٓ يمٝمزيده٣م إَمٔم٣مٞم، وومٙمام ؾم٣مهب٣م اخلٝم٣مل

ايمُم٣مفمر اجل٣مهقم ٓ ئمرف ايمتٕمٙمٕمؾ دم طمٖم٣مي٣م ايمٛمٖمس اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وٓ دم أفمامق إؾمٝم٣مء  -7

 اظمرأة همٜمق يُمٌف، دم طمٝم٣ميمف وسمُمٌٝمٜم٣مسمف همٜمق يٛمتزفمٜم٣م َمـ فم٣مظمف اظم٣مدي وسمتّمح هذه ايمٛمزفم٥م. احلًٝم٥م
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، زم٣ميمُمٚمس وايمٌدر وايمٌٝمّم٥م وايمدرة! وايمدَمٝم٥م وايمرَمح وايمًٝمػ وايمٕمامم وايمٌٗمرة وايمٓمٌٝم٥م وايمٗمْم٣مة

وطمده٣م وسمرائٌٜم٣م زم٣مظمرآة وؾمٔمره٣م  ،أؽمٛم٣مهن٣م زم٣مٕوُمحقان وزمٛم٣مهن٣م زم٣ميمَٔمٛمؿ وشمٕمره٣م زم٣ميمٌٙمٙمقر ويُمٌف

ورائحتٜم٣م زم٣مظمًؽ  ،ووصمٜمٜم٣م زم٣ميمديٛم٣مر وشمدهي٣م زمٟمٞمػ ايمٓمٌل ،يمٔمٛم٣مومٝمدزم٣محل٣ٌمل واحلٝم٣مت وا

وفمٝمٛمٜم٣م زمٔمكم ايمٌٗمرة وايمٕمزال وفمجزه٣م زم٣ميم٘مثٝم٤م وؽم٣مومٜم٣م  ،وزم٣مٕسمرصم٥م وريٗمٜم٣م زم٣مخلٚمر وزم٣ميمٔمًؾ

وزم٣ميمٔمٗم٣مب وزم٣ميمٌٔمغم وزم٣ميمٌدر  ،أَم٣م ايمرصمؾ همٝمُمٌٜمف زم٣ميمٌحر وزم٣ميمٕمٝم٧م وزم٣مٕؽمد وزم٣ميمذئ٤م ،زم٣ميمػُمدي٥م

 ،وزم٣مٕهمٔمقان واحلٝم٥م وزم٣ميم٘مٙم٤م واحلامر ،ٗمرة وايمتٝمس وايمّمٌعوزم٣ميمرَمح وايمًٝمػ وزم٣ميمٌ ،وايمٗمٚمر

 .وزم٣ميمِمخرة وزم٣ميمِمٗمر وزم٣ميمٖمحؾ

وىمٟمن ايمُم٣مفمر ٞمح٣مت ٓ يِمٛمع . ايمُم٣مفمر يًتٗمل أطمٝمٙمتف َمـ ايمٔم٣ممل احلز اظمؼماَمل ضمقيمف -52

وطمغم َمثؾ . 8 همٜمق يًتقدم َم٣م يِمٖمف زمجٚمٝمع أصمزائف وسمٖم٣مصٝمٙمف ايمدومٝمٗم٥موإٞمام يِمٛمع متث٣مًٓ ، ومِمٝمدة

ومل يؼمك . رهم٥م يمٛم٣مومتف دم َمٔمٙمٗمتف همٗمد ٞمٔم٦م مجٝمع أفمّم٣مئٜم٣م وىمؾ دومٝمٗم٥م همٝمٜم٣م وصمٙمٝمٙم٥ميمذيمؽ وصػ ؿم

 .دون وصػ أو زمٝم٣من ٣مً َمٛمٜم٣م ؾمٝمئ

همٜمذا ، ايمٗمِمٝمدة فمٛمدهؿ أؾمٌف زمٖمّم٣مئٜمؿ ايمقاؽمع ايمذي يّمؿ أؾمٝم٣مء َمت٣ٌمفمدة ٓ سمتالصؼ -55

دهتؿ8 ايمٖمّم٣مء ايمرضم٤م ايمْمٙمٝمؼ اظمؼماَمل َمـ ضمقهلؿ دم نمغم ضمدود هق ايمذي أَمعم فمٙمٝمٜمؿ صقرة ومِمٝم

 .إلم صمٛم٤م زمدون ٞمًؼ وٓ ٞمٓم٣مم وٓ حم٣مويم٥م يمتقصمٝمف هم٘مري ٣مً همتقايم٦م اظمقوقفم٣مت همٝمٜم٣م صمٛمٌ

دم وصٖمٜمؿ يمٙمحٝمقان ايمقضمًم  ٓ ٞمراه َم٣مشمالً ، ؾمٔمرهؿ ضب َمـ ايمروح ايمٗمِمِمٝم٥م -50

دم وصػ ايمِمٔم٣ميمٝمؽ ظمٕم٣مَمراهتؿ فمعم ٞمحق َم٣م سمٔمرض فمٙمٝمٛم٣م ذيمؽ سم٣مئٝم٥م  ٣مً همح٤ًم8 زمؾ ٞمراه أيّم

ٓهتؿ ومْمٔم٥م وصػ احلٝمقان ايمقضمًم، ؾمٔمرهؿهم٣ميمٗمِمص يتخٙمؾ ، ايمُمٛمٖمرى . وومد أهمردوا يمف دم َمْمقر

وهق ، دم نمزهلؿ فمعم ٞمحق َم٣م َمر زمٛم٣م دم نمزيمٝم٥م اظمٛمخؾ ايمٝمُم٘مري8 وإٞمام متثٙمٛم٣م زمٗمْمٔم٥م َمٛمٜم٣م وٞمراه َم٣مشمالً 

إن َمٔم٣مٞمٝمٜمؿ  :هم١مذا ومٙمٛم٣م زمٔمد ذيمؽ ىمٙمف. َم٣مشمؾ دم نمزل اظمروّمش إصٕمر مم٣م رواه ص٣مضم٤م اظمٖمّمٙمٝم٣مت

وهل روح مل سمتًع ، ض صمقاٞمٌٜم٣م ضب َمـ ايمروح ايمٗمِمِمٝم٥م مل ٞم٘مـ َم٣ٌميمٕمكمىم٣من يًقده٣م دم زمٔم

وزمذيمؽ مل يٓمٜمر فمٛمدهؿ ضب َمـ . همٗمد أؤمٖمتٜم٣م ضمرىمتٜمؿ وَمٝمٙمٜمؿ إلم ايمنفم٥م واإلجي٣مز، فمٛمدهؿ

نمغم ، يتٕمٛمك همٝمف ايمُم٣مفمر زمٟمهقائف وفمقاؿمٖمف، ٣مً ذاسمٝمّ  ٣مً ضوب ايمُمٔمر ايمٗمِميص8 همٗمد ـمؾ ؾمٔمرهؿ نمٛم٣مئٝمّ 

َمـ  ٣مً هم١من ؾمٝمئ، ٣مً دومٝمٗم ٣مً ويرسمٌٜم٣م سمرسمٝمٌ، ٣م إؾمخ٣مص واظمٗمقَم٣مت ايمٗمِمِمٝم٥مجيٚمع هل، حم٣مول ُصْٛمَع ومِم٥م

 .ٓ هيٚمف إٓ أن يتٕمٛمك هب٣م وزمٚمُم٣مفمره، زمٛمٖمًف ذيمؽ مل خيْمر زم٣ٌميمف8 إذ ىم٣من َمُمٕمقًٓ 
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 اٌجبة اخلبِظ
 غبثغاٌفظً اٌ

 اخلظبئض اٌٍفظْخ

 يتٚمٝمز ايمُمٔمر اجل٣مهقم زمخِم٣مئص يمٖمٓمٝم٥م هل:

 .ايمُمٔمر اجل٣مهقم ىم٣مَمؾ ايمِمٝم٣منم٥م -5

وهل دم إىمثر َمديمقٓت ، رصٝمد َمـ اظمديمقٓت سمٔمػم فمٛمف ايمؼماىمٝم٤م سم٣مَم٥م وهل٣م دائامً  -0

 .وايمٔم٣ٌمرة سمًتقدم أداء َمديمقهل٣م، ضمًٝم٥م

 .إيمٖم٣مظ سمقوع دم َم٘م٣مهن٣م وايمٔم٣ٌمرات سم٠مدي َمٔم٣مٞمٝمٜم٣م زمدون اوْمراب -1

 .سم٘مرار ايمتٌميع دم ؿم٣مئٖم٥م َمٛمٜم٣م -2

 .٥متجقيد دم ايمٙمٖمظ وايمِمٝمٕمايمِمٗمؾ وايمٕؾمٔم٣مرهؿ  اوهمرو -3

، همٗمد ىم٣من ايمُم٣مفمر يتٗمٝمد دم ومِمٝمدسمف زم٣ميمٛمٕمٚم٥م إولم، ايمِمٝمٕم٥م دم ايمُمٔمر صٝمٕم٥م َمقؽمٝمٗمٝم٥م -4

ؽمقاء َمـ ضمٝم٧م احت٣مد ايمٛمٕمؿ أو ، ضمتك اؽمتقى اؽمتقاء ىم٣مَمالً ، وَم٣م زايمقا يِمٖمقن دم ٞمٕمؿ ايمٗمِمٝمدة

 .احت٣مد ايمٗمقادم وضمرىم٣مهت٣م

ضمالوة وزمرفمقا دم جتزئ٥م إوزان ضمتك يقدفمقا ؾمٔمرهؿ ىمؾ َم٣م يٚم٘مـ َمـ فمذوزم٥م و -5

 .َمقؽمٝمٗمٝم٥م فمعم ٞمحق َم٣م ٞمالضمظ دم نمزيمٝم٥م اظمتٛمخؾ ايمَٝمُْمَ٘مري

زمْم٣مئٖم٥م َمـ اظمحًٛم٣مت ، اؽمتٔم٣مٞمقا َمٛمذ أومدم أؾمٔم٣مرهؿ8 يمٕمرض ايمتٟمشمغم دم ؽم٣مَمٔمٝمٜمؿ -6

إٓ ومرٞمقه زمام يامشمٙمف  ٣مً دم أؾمٔم٣مرهؿ ايمتُمٌٝمف8 همٙمؿ يِمٖمقا ؾمٝمئ ٣مً وأىمثره٣م دوراٞم، ايمٙمٖمٓمٝم٥م واظمٔمٛمقي٥م

يُمٌف َمـ احلٝمقان زمٚمثؾ ايمٓمٌل وإؽمد وايمٖمحؾ  َمثالً  هم٣ميمٖمرس، ويُمٌٜمف َمـ واومٔمٜمؿ احلز

وأٞمُمد ، ويُمٌف َمـ ايمْمغم زم٣ميمٔمٗم٣مب وايمِمٗمر وايمٗمْم٣مة وايم٣ٌمز واحلامم ،وايمقفمؾ وايمذئ٤م وايمثٔمٙم٤م

 َمـ اؽمتٔم٣مراهتؿ َمثؾ ومقل أوس زمـ ضَمجر: اً ىمثغم "ايمٌديع"ازمـ اظمٔمتز دم ىمت٣مزمف 

ـــدَم٣م ـــددت يمٙمحـــرب زمٔم ـــرؤ أفم  وإين اَم

 

 َأفْمَِمـــؾ رأيـــ٦ُم هلـــ٣م ٞم٣مزمـــ٣ًم َمــــ ايمممـــ  

 



086 

 وومقل فمٙمٗمٚم٥م زمـ فمٌدة:

وا وإن ىمرَمــقا  زمــؾ ىمــؾ  ومــقم وإن فَمــز 

 

ــــقمُ    ــــ ََمْرصُم ــــ٣مدم ايممِم ــــريُٖمٜمؿ زمٟمشم  فَم

 وومقل ؿُمٖمٝمؾ ايمٕمٛمَقي دم وصػ ٞم٣مومتف: 

ــــ٥م ــــقق ٞم٣مصمٝم ــــقري هم ــــ٦ُم ىم  وصمٔمٙم

 

ــــؾ  ــــٛم٣مَمٜم٣م ايمرضم ــــْحَؿ ؽم ــــ٣مُت ؾَم  يٗمت

 ُم٘مري:وومقل احل٣مرث زمـ ضمٙمزة ايمٝم 

ـــــَٟمط ـــــ٣مء زم ـــــع ايمٓمٌ ـــــك إذا ايمتٖم  ضمت

 

ـَ دم ايمُ٘مــــٛمْســــراف ايمٓمــــال    ل ووِمْٙمـــ

 .ودم ؾمٔمرهؿ ىمثغم َمـ هذه آؽمتٔم٣مرات ايمْمريٖم٥م 
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 اٌجبة اخلبِظ
 ضبِٓاٌفظً اٌ

 اٌمجبئً اجلبىٍِ ًرفبًرو يف ٔشأح اٌشؼش

إولم8 إٞمام زمكم أيديٛم٣م هذه ايمِمقرة  ايمُمٔمر اجل٣مهقم يمٝمس زمكم أيديٛم٣م أؾمٔم٣مر سمِمقر أؿمقار

ودم اظمٔم٣مين واظمقوقفم٣مت ودم  ،ايمقزن وايمٗم٣مهمٝم٥مايمت٣مَم٥م يمٗمِم٣مئده زمتٗم٣ميمٝمده٣م ايمٖمٛمٝم٥م اظمٔمٗمدة دم 

وحتدث همٝمف  ،َمـ هذا ايمًت٣مر ٣مً وضم٣مول ازمـ ؽمالم أن يرهمع صم٣مٞمٌ، إؽم٣ميمٝم٤م وايمِمٝم٣منم٣مت اظمح٘مٚم٥م

همٔمرض هق ، وسمٟمشمر زمف ازمـ ومتٝم٥ٌم دم َمٗمدَم٥م ىمت٣مزمف ايمُمٔمر وايمُمٔمراء، فمـ أوائؾ ايمُمٔمراء اجل٣مهٙمٝمكم

ؾ احلٗم٥ٌم اجل٣مهٙمٝم٥م اظم٘متٚمٙم٥م اخلٙمؼ وايمٌٛم٣مء دم أوائ ٣مً وهؿ فمٛمدمه٣م مجٝمٔم، أطمر هل٠مٓء إوائؾ

وا هذه ايمٗمِمٝمدة دم ايمزَمـ إومدم وهنجقا هل٣م ٠موىمٟمن إوائؾ ايمذيـ أٞمُم، صٝم٣منم٥م ايمٗمِمٝمدة ايمٔمرزمٝم٥م

 :ودم ديقان اَمرئ ايمٗمٝمس. ؽمٛمٛمٜم٣م ؿمقاهؿ ايمزَم٣من

ـــؾ يم ـــؾ اظمحٝم ـــعم ايمْمٙم ـــ٣م فم ـــ٣مٔمٙمفُمقصم  ٛم

 

 ٞمٌ٘مــل ايمــدي٣مر ىمــام زم٘مــك ازمـــ طمــذام  

ؽمقى سمٙمؽ اإلؾم٣مرة ايمتل ومد سمدل فمعم أٞمف أول َمـ  ٣مً طمذام هذا ؾمٝمئ وٓ ٞمٔمرف َمـ أَمر ازمـ 

 .زم٘مك ايمدي٣مر ووومػ دم إؿمالل

وسمؼماءى يمٛم٣م َمْمقٓت ايمُمٔمر اجل٣مهقم دم ٞمٓم٣مم َمٔمكم َمـ اظمٔم٣مين واظمقوقفم٣مت8 إذ ٞمرى 

شمؿ يِمٖمقن رضمالهتؿ دم ، زمقصػ إؿمالل وزم٘م٣مء آشم٣مر ايمدي٣مر ٣مً أصح٣مهب٣م يٖمتتحقهن٣م نم٣ميمٌ

هفمتٜم٣م زمٌٔمض احلٝمقاٞم٣مت  َم٣م يُمٌٜمقن ايمٛم٣موم٥م دم اً وىمثغم، قٞمف َمـ إزمؾ وطمٝمؾايمِمحراء وَم٣م يرىمٌ

 ،أو هج٣مء ٣مً شمؿ خيرصمقن إلم ايمٕمرض َمـ ومِمٝمدهتؿ َمدحي، ويٚمّمقن دم سمِمقيره٣م، ايمقضمُمٝم٥م

ويمٙمٗمِمٝمدة َمٜمام ؿم٣ميم٦م سمٗمٙمٝمد شم٣مزم٦م دم أوزاهن٣م وومقاهمٝمٜم٣م8 همٜمل . أو رشم٣مء اً وافمتذار ،٣مً أو فمت٣مزم اً وهمخر

يًٚمقهن٣م إزمٝم٣مت وسمتحد مجٝمع إزمٝم٣مت دم وزهن٣م ووم٣مهمٝمتٜم٣م وَم٣م  سمتٟميمػ َمـ وضمدات َمقؽمٝمٗمٝم٥م

 .سمٛمتٜمل زمف َمـ َرِويّ 

سمقصمد  ٣مً وضمٗمّ ، اجل٣مهٙمٝم٥م َمٛمذ أومدم ٞمِمقصٜم٣م. وسمٙمٗم٣مٞم٣م هذه ايمِمقرة ايمت٣مَم٥م ايمٛم٣موج٥م يمٙمٗمِمٝمدة

 َمـ ذيمؽ ومِمٝمدة فمٌٝمد زمـ إزمرص إؽمدي:، ومِم٣مئد يّمْمرب همٝمٜم٣م ايمٔمروض ويم٘مٛمٜم٣م ومٙمٝمٙم٥م
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 أومٖمــــــر َمـــــــ أهٙمــــــف َمٙمحــــــقب

 

ـــــــــــذٞمقبهم   ـــــــــــ٣مت هم٣ميم  ٣ميمٗمْمٌٝم

أو زي٣مدة فمعم ٞمحق  ،وومٙمام خيٙمق زمٝم٦م َمٛمٜم٣م َمـ ضمذف دم زمٔمض سمٖم٣مفمٙمٝمف، همٜمل َمـ خمٙمع ايمًٌٝمط 

 وفمعم نمراره٣م ومِمٝمدة سمٛم٤ًم َٓمرئ ايمٗمٝمس َمْمٙمٔمٜم٣م:، َم٣م ٞمرى دم ايمُمْمر إول َمـ هذا اظمْمٙمع

ــــــــام ؽمــــــــج٣مل ــــــــ٣مك دَمٔمٜم  فمٝمٛم

 

ــــــــٟمن ؾمــــــــٟمٞمٝمٜمام أو ؾمــــــــ٣مل    ىم

 ش إىمػم:وَمثٙمٜمام دم هذا آوْمراب ومِمٝمدة اظمروم 

 هــــؾ زم٣ميمــــدي٣مر أن جتٝمــــ٤م صــــٚمؿ

 

ــــؿ   ــــ٣ًم ىمٙم ــــؿ ٞم٣مؿمٗم ــــ٣من رؽم ــــق ىم  يم

وطمرصم٦م ؾمْمقر زمٔمض أزمٝم٣مهت٣م فمعم هذا ايمقزن ىم٣ميمُمْمر ايمث٣مين َمـ هذا ، همٜمل َمـ وزن ايمنيع 

 ايمٌٝم٦م:

 َمــــــ٣م ذٞمٌٛمــــــ٣م دم أن نمــــــزا َمٙمــــــؽ

 

ـــــرنمؿ  ـــــ٣مزم َم ـــــ٥م ضم ــــــ آل صمٖمٛم  َم

 وفمعم هذه ايمُم٣مىمٙم٥م ومِمٝمدة فمدي زمـ زيد ايمٔم٣ٌمد: ،هم١مٞمف َمـ وزن ايم٘م٣مَمؾ 

 رف أَمـــس َمــــ ظمـــٝمس ايمْمٙمـــؾسمٔمـــ

 

ــــدارس إضمــــقل  ــــ٣مب ايم ــــؾ ايم٘مت  َمث

همٜمل َمـ وزن ايمنيع وطمرصم٦م زمٔمض ؾمْمقره٣م فمعم هذا ايمقزن ىم٣ميمُمْمر ايمث٣مين َمـ هذا  

 ايمٌٝم٦م:

 أٞمٔمـــؿ صـــ٣ٌمضم٣ًم فمٙمٗمـــؿ زمــــ فمـــدي

 

 أشمقيـــــــ٦م ايمٝمـــــــقم أم سمرضمـــــــؾ 

 ويامشمؾ هذه ايمٗمِمٝمدة دم اطمتالل ايمقزن ومِمٝمدسمف: ،هم١مٞمف َمـ وزن اظمديد 

ــــحق أو  ــــ٣من أن سمِم ــــد ضم ــــوم  سمٗمٌم

 

ــــدت فمٌمــــ   ــــ٣م فمٜم ــــك ظم ــــد أسم  ووم

 وَمـ هذا ايم٣ٌمب ٞمقٞمٝم٥م ؽُمٙمٚمّل زمـ رزمٝمٔم٥م ايمتل أٞمُمده٣م أزمق مت٣مم دم احلامؽم٥م: 

ــــــــــــــقة ــــــــــــــقاء وٞمُم  إن ؾم

 

ـــــــقن   ـــــــ٣مزل إَم ـــــــ٤م ايمٌ  وطمٌ

همٗمد ٓضمظ ايمتػميزي واظمرزوومل أهن٣م طم٣مرصم٥م فمـ ايمٔمروض ايمتل وؤمٜم٣م اخلٙمٝمؾ واوْمراب  

وَمٔمروف أن . أن أيدي ايمرواة مل سمٔم٧ٌم هب٣ممم٣م يدل فمعم صحتٜم٣م و 8هذه ايمٗمِم٣مئد دم أوزاهن٣م

، ومم٣م ىم٣من يُمٝمع زمٝمٛمٜمؿ اإلومقاء، ايمزضم٣مهم٣مت سم٘مثر دم ايمُمٔمر اجل٣مهقم8 زمؾ دم ايمُمٔمر ايمٔمريب زمٔم٣مَم٥م

 وهق اطمتالف ضمرىم٥م ايمروي دم ايمٗمِمٝمدة ىمٗمقل اَمرئ ايمٗمٝمس دم َمٔمٙمٗمتف يِمػ صمٌؾ أزم٣من:
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ـــــ٣مٞمكم ودومـــــف ـــــ٣ًم دم أهم ـــــَٟمن أزم٣مٞم  ىم

 

 ىمٌـــــغم أٞمـــــ٣مس دم زمجـــــ٣مد َمزَمـــــؾ  

ودم رأيٛم٣م أن اضمتٖم٣مظ ايمُمٔمر . وهل َم٘مًقرة دم اظمٔمٙمٗم٥م مجٝمٔمٜم٣م، وؿ ايمالم دم هن٣مي٥م ايمٌٝم٦م همٗمد 

 ٣مً وأن ايمرواة مل يِمٙمحقه إصالضم ،مم٣م ي٠مىمد صحتف دم اجلٚمٙم٥م 8اجل٣مهقم هبذه ايمٔمٝمقب ايمٔمرووٝم٥م

وَمٜمام ي٘مـ همٙمٝمس زمكم أيديٛم٣م أؾمٔم٣مر سمِمقر َمرضمٙم٥م نمغم ٞم٣موج٥م َمـ ٞمٓم٣مم ايمقزن وايمٗم٣مهمٝم٥م ، ٣مً واؽمٔم

٣مهٙمٝم٥م8 هم١من ه٠مٓء ايمُمٔمراء ايمذيـ روي٦م فمٛمٜمؿ سمٙمؽ ايمٗمِم٣مئد اظمّمْمرزم٥م دم وزهن٣م روي دم اجل

ودم  اً فمٛمٜمؿ ومِم٣مئد ىمثغمة َمًتٗمٝمٚم٥م دم وزهن٣م وومقاهمٝمٜم٣م8 مم٣م يدل فمعم أن ذيمؽ ىم٣من يٟميت ؾمذوذ

 .ايمٛمدرة

زم٣محلداء ووومع أطمٖم٣مف  ٣مً َمرسمٌْم، وأٞمف سمقيمد َمـ ايمًجع، وايمرصمز أومدم أوزان ايمُمٔمر ايمٔمريب

اه٣م دم ايمِمحراءاإلزمؾ دم أشم ن ايمرصمز ىم٣من وإوَمٛمف سمقيمدت إوزان إطمرى8 ، ٛم٣مء ؽمغمه٣م وُهَ

وىمؾ  ،دم اجل٣مهٙمٝم٥م8 إذ ىم٣مٞمقا يرجتٙمقٞمف دم ىمؾ ضمرىم٥م َمـ ضمرىم٣مهتؿ ٣مً أىمثر أوزان ايمُمٔمر ؾمٝمقفم

واحلؼ أٞمف يمٝمس زمكم أيديٛم٣م رء َمـ وزن أو نمغم وزن يدل ، فمٚمؾ َمـ أفمامهلؿ دم ايمًٙمؿ واحلرب

وىمٝمػ سمؿ يمف سمْمقره ضمتك اٞمتٜمك إلم هذه ايمِمقرة ، ٣مهقم وضمٗمٌف إولمفمعم ؿمٖمقيم٥م ايمُمٔمر اجل

ايمٛمٚمقذصمٝم٥م ايمتل سمٙمٗم٣مٞم٣م َمٛمذ أوائؾ ايمٔمٌم اجل٣مهقم أو زمٔم٣ٌمرة أطمرى َمٛمذ أوائؾ ايمٗمرن ايم٣ًمدس 

، وٞمحـ ٓ ٞمًتْمٝمع أن ٞمحيص َمـ صمرى يم٣ًمهنؿ زم٣ميمُمٔمر ضمٝمٛمئذ8 همٗمد ىم٣مٞمقا ىمثغميـ. اظمٝمالدي

وخيٝمؾ إلم . وىم٣من يٛمٓمٚمف ؽم٣مدهتؿ وصٔم٣ميمٝم٘مٜمؿ، ٣ًمءوىم٣مٞم٦م سمممىمٜمؿ همٝمف ايمٛم٣ًمء َمثؾ اخلٛم

وفمدر ازمـ ؽمالم دم ؿمٌٗم٣مسمف أرزمٔمكم َمـ ، اإلٞم٣ًمن أن ايمُمٔمر مل ي٘مـ يًتٔميص فمعم أضمد َمٛمٜمؿ

وأو٣مف ، وومد صمٔمٙمٜمؿ دم فممم ؿمٌٗم٣مت وصمٔمؾ دم ىمؾ ؿمٌٗم٥م أرزمٔم٥م ،همحقهلؿ وهمحقل اظمخيَمكم

ىمام أو٣مف سمًٔم٥م دم  ،ح٣مب اظمراشملوسمٖم٣موسمف دم ايمٗم٣ٌمئؾ ٕرزمٔم٥م َمـ أص إيمٝمٜمؿ ٞمُمٟمة ايمُمٔمر اجل٣مهقم

وَمـ يرصمع إلم . وفمد يمٙمٝمٜمقد شمامٞمٝم٥م، َم٘م٥م ومخ٥ًم دم اظمديٛم٥م ومخ٥ًم دم ايمْم٣مئػ وشمالشم٥م دم ايمٌحريـ

 .ىمام جيد زمكم ايمٌدو ايمٝمٚمٛمل وايمرزمٔمل واظميي ،ه٠مٓء ايمُمٔمراء جيد زمٝمٛمٜمؿ ايمٌدوي واحليي

ادي ايمرواي٥م وسمٙمؽ ايمرضمٙم٥م وَمـ اظمحٗمؼ أٞمف همٗمد ىمثغم َمـ ايمُمٔمر اجل٣مهقم8 إذ فمدت فمٙمٝمف فمق

ويروى فمـ أيب فمٚمرو زمـ ايمٔمالء أٞمف ىم٣من ، ايمْمقيٙم٥م ايمتل ومْمٔمٜم٣م َمـ اجل٣مهٙمٝم٥م إلم فمِمقر ايمتدويـ

 ."جل٣مءىمؿ فمٙمؿ وؾمٔمر ىمثغم اً ويمق صم٣مءىمؿ واهمر، َم٣م اٞمتٜمك إيمٝم٘مؿ مم٣م وم٣ميمتف ايمٔمرب إٓ أومٙمف"يٗمقل: 
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 اٌجبة اٌغبدط
 سٌِص اٌشؼش اجلبىٍِ
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 ـ اِشؤ اٌمْظ 1
 ٔشأرو ًؽْبرو: -أ

، سمذىمر َمِم٣مدر إدب أٞمف ىم٣من دم اجل٣مهٙمٝم٥م ؽمت٥م فممم ؾم٣مفمرًا سمًٚمقا زم٣مؽمؿ اَمرئ ايمٗمٝمس

أَم٣م ؾم٣مفمرٞم٣م ضمٛمدج زمــ ضمجر َمٙمؽ زمٛمـل أؽمـد اظمٙمٗمـ٤م زم٣مظمٙمؽ ، وايمٗمٝمس همــل ايمٙمٕم٥م ايمِمٛمؿ

وسمقدم فم٣مم اشمٛمكم  ،همٗمد ويمد فم٣مم اشمٛمكم وفممميـ زمٔمد اظمئ٥م ومٌؾ اهلجرة، ايمّمٙمٝمؾ أو زمذي ايمٗمروح

، وهـق َمــ ومٌٝمٙم٥م ىمٛمـدة ايمٝمٚمٛمٝم٥م، ( يمٙمٚمٝمالد322-322وشمامٞمكم ومٌـؾ اهلجرة أي َم٣م يٗم٣مرب َمـ)

 .وأَمـف هم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م رزمٝمٔم٥م أطمـ٦م ىمٙمٝم٤م وَمٜمٙمٜمؾ ايمتٕمٙمٌٝمكم ،أزمـقه ضمجـر أضمـد َمٙمقك ٞمجـد

همٗم٣مل  ،وومد ومتؾ أزمقه وهق خمٚمقر ،فم٣مش ضمٝم٣مسمف ٓهٝم٣ًم َمٛمٌمهم٣ًم إلم ايممماب وايمِمٝمد وايمٛم٣ًمء

ٓ صحق ايمٝمقم وٓ  ومّحٙمٛمل دَمف ىمٌغماً ، وٝمٔمٛمل صٕمغماً ، ايمٝمقم مخر ونمدًا أَمر " ومقيمتف اظمُمٜمقرة:

 :شمؿ أٞمُمد وم٣مئالً . "ؽم٘مر دم نمد

 طمٙمــــٝمقّم ٓ دم ايمٝمــــقم محــــؾ يمُمــــ٣مرب

 

ـــ٣من يممـــب   ـــ٣م ىم ـــد إذ ذاك َم  وٓ دم نم

همٟمٞمُمد ، َمـ أصمؾ اؽمؼمصم٣مع َمٙم٘مف دم ضمقران وَمرر  ،وومد جلٟم اَمرؤ ايمٗمٝمس إلم ومٝمٌم ايمروم 

 ة وايمتل َمٛمٜم٣م:ومِمٝمدسمف اظمُمٜمقر

ــــ٣م ـــقران وأل دوهن ـــدت ضم ــــ٣م زم  همٙمٚم

 

ــرت همٙمـــؿ   ــٞمٓم  ـر زمٔمٝمٛمٝمــؽ َمٛمٓمــراسمٌِم

 :همٟمٞمُمد زمٔمده٣م وم٣مئالً  ،زم٣ميمٖمُمؾ همٚمرض زمٔمد طمروصمف َمـ ايمٗمًْمٛمْمٝمٛمٝم٥م وفم٣مد راصمٔم٣مً  

ــــــــ٤م ـــــــزار ومري ـــــــ٣م إّن اظم  أصم٣مرسمٛم

 

 وإين َمٗمـــــٝمؿ َمــــــ٣م أومـــــ٣مم فمًـــــٝم٤م  

ـــــ٣م  ـــــ٣من ه٣مهٛم ـــــ٣م نمريٌ ـــــ٣م إٞم  أصم٣مرسمٛم

 

ــــٝم٤م   ــــ٤م ٞمً ــــ٤م يمٙمٕمري ــــؾ نمري  وىم

 ظْزو:شخ -ة 
وجم٣ميمًتف فمٙمّٝم٥م ايمٗمقم  ،أؽمٜمؿ دم سم٘مقيـ ؾمخِمٝم٥م ايمُم٣مفمر سمرزمٝمتف دم زمٝم٦م وايمده ىمٚمٙمؽ

وأشمر دم سم٘مقيـ هذه ايمُمخِمٝم٥م فم٣مَمالن ، واؿمالفمف فمعم طمٖم٣مي٣م أَمقر مل يْمٙمع فمٙمٝمٜم٣م َمـ هؿ دم ؽمٛمف

 أؽم٣مؽمٝم٣من:
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 وايمتل متثٙم٦م دم َمٔمٙمٗمتف ايمتل يٗمقل همٝمٜم٣م:، إول: ضمٝم٣مة ايمٙمٜمق وايمٔم٧ٌم ايمتل فم٣مؾمٜم٣م ايمُم٣مفمر

ـــديمؾأ ـــذا ايمت ــض ه ـــاًل زمٔم ـــؿ َمٜم  هم٣مؿم

 

ــٟممجقم  ــل هم ــ٦م سَم ــد أزَمٔم ــ٦م وم  وإن ىمٛم

ـــ٥م  ــل طمٙمٝمٗم ــ٣مءسمؽ َمٛم ـــد ؽم ــ٦م وم  وإن ىمٛم

 

 شمٝم٣مزمــــل َمــــ شمٝم٣مزمــؽ سمٛمًــــؾ همًــقّم   

 .ٓ ضم٣مصم٥م يمذىمره٣م، فمـ همًؼ هم٣موح ُيمٗمقل دم هذه اظمٔمٙمٗم٥م زمٟمزمٝم٣مت سمٛمٌوومد أهمحش ا 

ويم٘مـ زمٛمـل أؽمد ايمذيـ  ،ٟمرايمذي صمٔمٙمـف يٛمٜمض َمــ ايمٙمٜمق إلم ؿمٙم٤م ايمث، وايمث٣مين: َمٗمتؾ أزمٝمف

، هم٣مٞمْمٙمؼ ايمُم٣مفمر يٌح٧م فمـ وؽم٣مئؾ ايمٛمٌمة وإن همُمؾ دم َمٛمتٜم٣مه٣م ،ومتٙمقا وايمده مل ي٘مؼمشمقا يمذيمؽ

 زمٔمزيٚمتف فمعم أطمذ ايمثٟمر: يٗمقل َمٖمتخراً 

ـــؿر  ـــدع ذا وؽمـــؾ اهل ـــؽ زمجنـــة هم  فمٛم

 

 َمــــقل إذا صــــ٣مم ايمٛمٜمــــ٣مر وهّجــــرا اذ  

 فمٙمٝمٜمـــ٣م همتـــًك مل حتٚمـــؾ إرض َمثٙمـــف 

 

ــــ  ــــ٣مٍق وأوهم ـــــر زّمٚمٝمث ــــػماأزم  ـك وأص

 وومد همٙمًػ طمٝم٥ٌم أَمٙمف زمٗمقيمف: 

ــــك ـــ٣مق ضمت ــــل أهم ـــ٦م هم ــــد ؿمقهم  ووم

 

ــــ٣مب   ــــــ ايمٕمٛمٝمٚمــــ٥م زم٣مإلي  روــــٝم٦م َم

 عٌأت شــؼشه: -ط 
ويم٘مٛمــف سمٖمّرد زم٣ميمقصػ وايمٕمزل ، وومـد ٞمٓمـؿ اَمرؤ ايمٗمٝمس همـل َمٔمٓمؿ إنمراض ايمُمــٔمري٥م

 .وايمِمٝمد

ْم٣مع َمــ طمالل واؽمت ،ايمقصػ: اَمتٙمؽ ايمُم٣مفمر طمٝم٣مًٓ واؽمٔم٣ًم وشم٣موم٣ًٌم همـل ايمقصػ -5

وأىمثر َم٣م ـمٜمـر وصٖمف دم وصػ ، ومِم٣مئده أن يِمػ يمٛم٣م َمٔمٓمؿ َمٓم٣مهـر ايمِمحـراء اظمحٝمْم٥م زمـف

 احلِم٣من ضمٝم٧م وم٣مل:

ــــدي وايمْمــــغم دم وىمٛم٣مهتــــ٣م  وومــــد أنمت

 

 زمٚمٛمجــــرٍد ومٝمـــــد إوازمــــــد هٝم٘مــــؾ  

ــــري   ، َمٖم ــــري ـــ٣مً َم٘م ـــدزمٍر َمٔم ـــٍؾ، َم  ، َمٗمٌ

 

 ىمجٙمٚمقِد صـخٍر ضمّْمـف ايمًـٝمؾ َمــ فمـؾِ   

 ٣مدة دم زمٔمض إفمُم٣مش:ِمو دم وصػ ايمْمغم اظمُ  

ـــ٣مً  ـــ٣ًم وي٣مزمً ـــغم رؿمٌ ـــقب ايمْم ـــٟمن ومٙم  ىم

 

ــ٣مب واحل  ــ٣م ايمٔمٛم ــدى وىمره ــ٣مرميم  ُمــػ ايمٌ

 و دم وصػ ايمٙمٝمؾ ضمٝم٧م وم٣مل: 
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 ويمٝمــٍؾ ىمٚمــقج ايمٌحــر أرطمــك ؽمــدويمف

 

ــــقم يمِٝمٌتٙمـــــل  ــــّل زمـــٟمٞمقاع اهلٚمـ  فمٙمـ

 ايمٗمٝمس: ئايمٕمزل فمٛمد اَمر -0 

ٕٞمف َمتٖمرغ يمذيمؽ  8ىمٌغمةأصم٣مد اَمرؤ ايمٗمٝمس دم وصػ َمٕم٣مَمراسمف واحلدي٧م فمـ ايمٛم٣ًمء إصم٣مدة 

 وحتدث فماّم سمرىمتف َمـ أشمٍر دم ٞمٖمًف: ،همٗمد وصػ إؿمالل وصٖم٣ًم زم٣مرفم٣مً 

ــزل ــ٤م وَمٛم ــرى ضمٌٝم ـــ ذىم ــؽ َم ــ٣م ٞمٌ  ومٖم

 

 زمًٗمط ايمٙمـقى زمـكم ايمدطمــقل همحـقَمــؾ  

 ىمام أٞمف يٌدو َمٔم٣مسم٣ًٌم رومٝمٗم٣ًم: 

 أنمـــــرك َمٛمـــــل أن ضمٌــــؽ ومــــ٣مسمقم

 

ـــؾ  ـــ٤م يٖمٔم ـــري ايمٗمٙم ـــ٣م سمٟمَم ــؽ َمٜمٚم  وإٞم

أو يمٙمٗمٝمؿ اخلٙمٗمٝم٥م ايمتل دفم٣م إيمٝمٜم٣م ، رأة أىمثر َمـ ضمٌف يمٙمٗمٝمؿ اظمٔمٛمقي٥م يمدهي٣موهق حم٤م ظمٖم٣مسمـ اظم 

 اإلؽمالم احلٛمٝمػ:

 إلم َمثٙمٜمــــ٣م يرٞمــــق احلٙمــــٝمؿ صٌـــــــ٣مزم٥م

 

ـــ٣م   ـــقلا إذا َم ـــكم درع وجم ـــٌ٘مرت زم  ؽم

ــٜم٣مو  ــقق همراؾم ــؽ هم ــ٦م اظمً  سمّمــحل همتٝم

 

ــؾ  ـــ سمٖمّم ــؼ فم ــحك مل سمٛمتْم ــ٠موم ايمّم  ٞم

 ايمٗمٝمس: ئاحل٘مؿ فمعم ؾمٔمر اَمر -1 

ازمـ "ىمام صٛمٖمف ص٣مضم٤م ؿمٌٗم٣مت همحقل ايمُمٔمراء ، ؾمٔمراء ايمْمٌٗم٥م إولم ئمد اَمرؤ ايمٗمٝمس َمـ

 يمتٚمٝمزه زمام يقم: "ؽمالم

 .وم٣مل ايمُمٔمر هأول َمـ فمرهمٛم٣م -5

 .أول َمـ زم٘مك ايمدَمـ ووصػ ايمدي٣مر -0

 .أول َمـ ومٝمد إوازمد -1

 .ر  اهلل سمٔم٣ملم فمٛمف طمًػ يمٙمُمٔمراء فمكم ايمُمٔمر فمعم ضمد ومقل فمٚمر زمـ اخلْم٣مب -2

يمٗمٝمس يٗمرأ إلم يقَمٛم٣م هذا ويدرس دم اجل٣مَمٔم٣مت ايمٔمرزمٝم٥م وإصمٛمٌٝم٥م زمٔمد ا ئو َم٣م يزال ؾمٔمر اَمر

 .ٞمف رائد َمـ رواد ايمُمٔمر ايمٔمريبإإذ ، سمرمجتف
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 اٌمْظ ئِؼٍمخ اِش

ــِزلِ  ــ٤ٍم َوََمٛمْ ــَرى ضَمٌِٝم ـْ ِذىُم ــ ــِؽ َِم ٌْ ــ٣َم َٞم  وَمَٖم

 

ــؾِ   طُمقِل هَمَحْقََم ــدر ــكْمَ ايم ــَقى زَم ــْٗمِط ايمِٙم
ًِ  زمِ

 ُػ َرؽْمـــُٚمَٜم٣مهَمُتِقوـــَح هَمـــ٣ْمظمِْٗمَراِة مَلْ َئْمـــ 

 

ـــْٚمَٟملِ   ـــقٍب َوؾَم ـْ صَمٛمُ ـــ ـــَجْتَٜم٣م َِم ًَ ـــ٣م َٞم َ
 ظمِ

 سَمــــــرى زَمَٔمــــــَر أْرآِم دِم فَمَرَوــــــ٣مهِت٣م 

 

ـــــؾِ   ـــــ٤م  هُمْٙمُٖم ـــــُف ضَم ـــــ٣م ىَمَٟمٞمر  ووِمٝمٔم٣مهِن

ــــقا  ُٙم ٚمر ــــْقَم حَتَ ــــكْمِ َي ٌَ  ىَمــــَٟميِن نَمــــَداَة ايْم

 

 يَمـــَدى ؽَمـــُٚمراِت احلـــِل َٞمـــ٣موِمػ ضَمٛمَْٓمـــؾِ  

ـــقَمر َمَ   ـــْحٌل فَم ـــ٣م َص ـــ٣ًم هِبَ ـــٝمرُٜمؿْ ُووُمقهم
 ْمِ

 

ــــؾِ   ٚمر ــــْؽ َأؽمــــًك َوجَتَ
 يُٗمقيُمــــقَن: ٓ هَتٙمِ

ـــــــ٥مٌ   ٌة َُمْٜمراوَم ـــــــػْمَ  وإِنر ؾِمـــــــَٖم٣مئِل فَم

 

لِ   ـْ َُمَٔمـــقر ـــ ـــَد َرؽْمـــٍؿ َداِرٍس َِم  هَمَٜمـــْؾ فِمٛمْ

ــــ٣م  ٌَْٙمٜم ــــْقيِرِث وَم ـْ ُأِم احْلَ ــــ ــــَدْأزمَِؽ َِم  ىَم

 

ــــــؾِ   ــــــ٣مِب زمَِٚمْٟمؽَم ــــــ٣م ُأِم ايمِرزم  َوصَم٣مَرهِت

ــــُؽ   ًْ
َع اظمِ ــــقر ــــ٣م سَمَّم ــــٛمُْٜماَم  إَِذا وَم٣مََمت  َِم

 

ـــؾِ   ـــ٣م ايْمَٗمَرْٞمُٖم ير ـــ٣مَء سْمػِمَ ٣ٌَم صَم ـــ ـــٝمَؿ ايْمِِم
ًِ  َٞم

٣ٌَمزَم٥مً   ـــل َصـــ  هَمَٖم٣مَوـــ٦ْم ُدَُمـــقُع ايْمَٔمـــكْمِ َِمٛمِ

 

ــقِم   ــل حْمَٚم ــؾر َدَْمِٔم ــك زَم ــِر ضَمتر ــعم ايمٛمرْح  فَم

َرْت    َوَيْقَمـــ٣ًم فمـــعم ـَمْٜمـــِر ايْمَ٘مثٝمـــ٤ِم سَمَٔمـــذر

 

ـــــؾِ   ـــــ٥ًم ظمَتَحٙمر ـــــ٦ْم ضَمْٙمَٖم ـــــقمر َوآيَم  فَم

ـــالً   ـــ٣مؿمَِؿ ََمْٜم ـــَديّمؾِ َأهم ـــذا ايمتر ـــَض ه   زَمْٔم

 

ــَٟممْجقِم  ــل هم َم ــ٦ِم َسْ ــد َأْزَمْٔم ــ٦ِم وم  َوإِن ىمٛم

ـــــ٣مسمقِم  ـــــِؽ وم ٌر ـــــل أن ضم ِك َمٛمِ ـــــرر  أنَم

 

ـــؾِ   ـــ٤َم َيْٖمَٔم ـــْٟمَمري ايْمٗمٙم ـــام سم ـــِؽ َمٜم  َوَأٞمر

ـــ٥مٌ   ـــل طَمٙمٝمٗم ـــد ؽمـــ٣مءسمؽ َِمٛم ـــُؽ وم  َوإِْن سَم

 

ــــؾِ   ًُ ــــِؽ سَمٛمْ ــــقِم شمٝمــــ٣ميب َمـــــ شمٝم٣مزمِ ًُ  هم

ــــيب  ــــ٣مِك إِٓ يمِتِي ــــ٦ْم فَمْٝمٛم ــــ٣م َذَرهَم  َوَم

 

ــــْٜمَٚمْٝمِؽ دم َأفْمُمــــ٣مِر ومْٙمــــ٤ٍم َُمَٗمترــــؾِ   ًَ  زمِ

ــــ٣م  ــــراُم طِم٣ٌمُؤه ــــْدٍر ٓ ُي ــــ٥ِم طِم  َوزَمْٝمّم

 

ـــؾِ   ـــٍق هبـــ٣م نمـــغَم َُمٔمَج ــــ هَلْ ـــ٦ُم َم  مَتترْٔم

 جتــــ٣مَوزُت َأضْمراؽمــــ٣ًم إيَِمْٝمٜمــــ٣م َوََمْٔمممــــاً  

 

ـــَتقم  ـــوَن َمٗم ـــْق ين  ـــ٣ًم يَم ـــقمر ضِمراص  فم

َوــــ٦ْم   ــــامِء سَمَٔمرر ًر ــــ٣م دم ايم  إِذا َمــــ٣م ايمّثَرير

 

َض   ــــر  ــــؾِ سَمَٔم ــــ٣مِح اظمَٖمِمر ــــ٣مِء ايْمِقؾم  َأشْمٛم

ـــ٣م  ـــْقٍم شمٝم٣مهَب ـــ٦ْم يمِٛمَ ـــد َٞمّمر ـــ٦ُم ووم  همِجْئ

 

ــــؾِ   ــــ٥َم اظمَتَٖمِّم ًَ ٌْ
ــــؼِم إِٓ يمِ ًّ ــــدى ايم  يم

ــــ٥مٌ   ــــَؽ ضِمٝمَٙم ــــكَم اهللِ َم٣ميم ــــ٦ْم: َيٚم  همٗم٣ميم

 

ـــٛمْجقم  ـــ٥َم سَم ـــَؽ ايمَٕمقاي ـــ٣م إِْن َأرى فمٛم  َوَم
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ـــ٣م ـــر  َوراءَٞم ـــ جَتُ ـــ٣م َأَْمًم ـــ٦ُم هب  طَمَرصْم

 

ــــَؾ َِمــــْرطٍ   ــــؾِ  فمــــعم َأشَمَرْيٛمــــ٣م َذْي  َُمَرضمر

ـــك  ـــّل َواْٞمَتَح ـــ٣مضَم٥م احل ـــ٣م ؽم ـــامر َأصَمْزٞم  همٙم

 

ٌْـــ٦ٍم ذي ضِمٗمــ٣مٍف فَمَٗمٛمَْٗمـــؾِ   ـُ طَم  زمٛمــ٣م زمْمــ

ـــُت زمَِٖمـــْقَدْي رْأؽِمـــٜم٣م هَمتامَيَٙمـــ٦ْم    َهٌَمْ

 

ـــ٣م اظْمَْخٙمَخـــؾِ    فمـــقمر هِّمـــٝمَؿ ايْمَ٘مُْمـــِح َرير

 َُمَٜمْٖمَٜمَٖمـــــ٥ٌم زَمْٝمّمـــــ٣مُء نمـــــغُم َُمٖم٣مَوـــــ٥مٍ  

 

ـــــَجٛمَْجؾِ   ًر ـــــٗمقيَم٥ٌم ىم٣ميم ـــــ٣م ََمِْم ٌُٜم  سمرائ

ــــْٖمَرةٍ ىمَ   ــــ٣مض زَمُِم ٌَٝم ــــ٣مِة ايم ــــِر اظمٗم٣مٞم  ٌَْ٘م

 

 نمــــذاه٣م َٞمٚمــــغُم اظمــــ٣مِء نمــــغُم اظمَحّٙمــــؾِ  

ـــل  ـــٝمٍؾ َوسَمترٗم ــــ َأؽم ـــدي فم ٌْ ـــّد َوسُم  سمُِم

 

ـــؾِ   ـــَرَة َُمَْمِٖم ــــ َوضمـــِش َوصْم ـــ٣مـمَرٍة َم  زمٛم

 وصِمٝمـــٍد ىمِجٝمـــِد ايمـــّرْئِؿ يمـــْٝمَس زمٖمـــ٣مضمشٍ  

 

ــــــْتُف َوٓ زمُٚمَٔمْمرــــــؾِ    إِذا هــــــَل َٞمِمر

ـَ َأؽْمـــقدَ   ـُ َاظمـــت  همـــ٣مضِمؿٍ  َوهَمـــْرٍع َيـــزي

 

 َأشمِٝمــــ٧ٍم ىَمِٗمٛمْــــِق ايمٛمّخٙمــــ٥ِم اظمَتَٔمْث٘مِــــؾ 

ـــــال  ـــــِزراٌت إلِم ايمُٔم َتُْم ًْ ـــــدائُِره َُم  نم

 

ـــّؾ ايمِٔمٗمـــ٣مُص دم َُمَثٛمرـــك َوَُمْرؽَمـــؾِ    سَمِّم

ــــ  ٍ  وىَمُْمــــٍح يمْمٝمــــٍػ ىم٣مجلــــديؾ خُمٌَمر

 

ــــَذيمرؾِ   ــــٗمّل اظم ًر ــــٟمٞمٌقِب ايم  َوؽمــــ٣مٍق ىم

ــٜم٣م  ــقَق همراؾم ــِؽ هم ــ٦ُم اظمًِ  وسمّمــحل همتٝم

 

ــحك مل سمَ   ــ٠ُموَم ايمّم  ــؾٞم ـــ سمٖمّم  ــْؼ فم  ٛمُْتْمِ

ـــفُ   ـــْئـ ىمٟمٞم ـــغِم ؾِم ـــَرطْمٍص نم ـــق زم  َوسَمْٔمْم

 

ـــِحؾِ   ـــ٣مويُؽ إؽِْم ـــٍل أْو َمً ـــ٣مريُع ـْمٌ  َأؽم

ــــ٣م  ــــ٣مِء ىمَٟمهنر ــــالَم زم٣ميمِٔمُم ــــُء ايمٓمر  سُميض

 

ـــــؾِ   ٌَِت ـــــ٤ٍم َُمَت ـــــك راِه ًَ ْ ـــــ٣مَرُة مُم  ََمٛم

ــــٝمُؿ َصــــ٣ٌمزَم٥مَ   ــــق احَلٙم ــــ٣م َيْرٞم  إلِم َِمْثٙمِٜم

 

ـــَقلِ   ـــكَم دْرٍع وجْم ْت زم ٌََ٘مرر ـــ ـــ٣م اؽم  إِذا َم

ـِ ايمِِمــ٣ٌمسمَ   ــٙمر٦ْم فَماميــ٣مُت ايمِرصمــ٣مِل فَمــ ًَ 

 

ـــؾِ   ًَ ـــ٠َمادي فمــــ هـــقاِك زُمٚمٛمْ ـــٝمَس هُم  ويم

ـــف  ـــَقى َرَدْدسُم ـــِؽ َأيْم ـــٍؿ همٝم  َأٓ ُربر طمِْم

 

 ٞمِمـــٝمٍح فمـــعم سَمٔمذايمـــِف نمـــغِم َُم٠مسَمـــؾِ  

ٌَْحــِر َأْرطَمــك ؽُمــدويَمفُ    َويمٝمــٍؾ ىمَٚمــْقِج ايْم

 

ـــــَتقم  ٌْ ـــــقِم يمٝم ـــــَٟمْٞمقاِع اهلُٚم ـــــقمر زم  فم

  َ ــــ٣م مَت ــــُف ظمر ــــ٦ُم يَم ــــْٙمٌِفِ هَمٗمْٙم ــــك زمُِم  ْمر

 

ـــــؾِ   ـــــ٣مَء زمَ٘مْٙمَ٘م ـــــ٣مزًا َوٞم  َوَأْرَدَف َأفْمَج

ْٝمــــُؾ ايمْمرقيــــُؾ َأٓ اْٞمَجــــقم  ــــ٣م ايمٙمر  َأٓ َأهي 

 

ـــؾ  ـــَؽ زمَٟمَْمَث ٌٍْح وَمـــ٣م اإِلْصـــ٣ٌمُح َِمٛم  زمُِمـــ

ـــفُ   ـــَٟمنر ُٞمجقََم ـــٍؾ ىم ــــ يَمْٝم ـــَؽ َِم ـــ٣م يم  همٝم

 

ــــَدلِ   ــــِؿ صمٛم ــــ٣مٍن إلِم ُص ــــَٟمَْمراِس ىمتر  زم

ــــ٣مَمَ   ــــ٦ُم فِمَِم ــــقاٍم صَمَٔمْٙم ــــ٥ِم َأوْم  ٜم٣مَووِمْرزَم

 

ـــؾ   فمـــعم ىم٣مِهـــٍؾ َمٛمِـــل َذيُمـــقٍل َُمَرضمر
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ــــفُ   َوَواٍد ىمَجــــْقِف ايْمَٔمــــغِم وَمْٖمــــٍر ومْمْٔمُت

 

ـــؾِ   ـــ٣مخَلٙمٝمِع اظُمَٔمٝمر ـــقي ىم ـــذئ٤ُم َئم ـــِف ايم  زم

 همُٗمٙمــــ٦ُم يمــــُف ظمــــ٣م فَمــــقى: إِنر ؾمــــْٟمَٞمٛم٣م 

 

لِ    ومٙمٝمـــُؾ ايْمِٕمٛمــــك إِْن ىمٛمـــ٦َم ظمرــــ٣م مَتــــقر

ــــفُ   ــــْٝمئ٣ًم هم٣مسَم ــــ٣مَل ؾَم ــــ٣م ٞم ــــ٣م إِذا َم  ىماِلٞم

 

ـْ حْيــؼِمث   ــ  ضَمْرشمــل وضَمْرشَمــؽ هيــِزلَوََم

ــــ٣م  ــــغُم دم ُوىُمٛم٣مهِت ــــدي وايمْمر ــــْد َأنْمَت  َووَم

 

 زُمٚمٛمَْجـــــِرٍد وَمْٝمـــــِد إوازمِـــــِد هْٝم٘مـــــؾِ  

ــــ٣مً   ــــْدزمٍِر ََمٔم ــــٍؾ َُم ــــِر َُمْٗمٌِ ــــر َِمَٖم  َِمَ٘م

 

ــْٝمؾ َمـــ فَمــؾِ   ًر ــُف ايم  ىمُجْٙمُٚمــقِد َصــْخٍر ضمْمر

ٌْــُد فمـــ ضمــ٣مِل ََمْتٛمـِــفِ    ىُمَٚمْٝمــ٦ٍم َيــِزل ايمٙمر

 

ـــــْٖمقاُء   ـــــ٦ِم ايمِمر  زمـــــ٣مظَمَتٛمِزلِ ىمـــــام َزيمر

ـــفُ   ـــَٟمنر اهتزاََم ـــ٣مٍش ىَم زْمِؾ صَمٝمر ـــذر ـــعم ايم  فم

 

ـــؾِ   ـــقُم َِمْرصَم ـــُف نَم ـــِف محُٝم ـــ٣مَش همٝم  إِذا صم

ــ٣مزمح٣مُت فمــعم ايمــَقَٞمك  ًر ــحي إِذا َمــ٣م ايم ًَ  َِم

 

 َأشَمــــْرَن ايْمُٕمٌــــ٣مَر زم٣ميمَ٘مديــــِد اظمَرىمــــؾِ  

ـــَٜمقاسمِفِ   ـْ َص ـــ ـــػ  فَم ـــالَم اخِل ـــِزّل ايْمُٕم  َي

 

ــــِػ اظمثَ   ــــَٟمشَمقاِب ايْمَٔمٛمٝم ــــقي زم ــــؾِ َوُيْٙم  ٗمر

هُ   ــــرر ــــِد أََم ــــْذروِف ايْمَقيمٝم ــــٍر ىَمُخ  َدري

 

ـــــؾِ   ـــــْٝمٍط َُمَقصر ـــــِف زمخ ـــــ٣مزُمُع ىمّٖمْٝم  سَمت

ــــ٥مٍ   ــــ٣موم٣م َٞمٔم٣مَم ــــل وؽَم ٌْ ــــال ـَم ــــُف َأْيَْم  يَم

 

 َوإِْرطمـــ٣مُء ِهضمــــ٣مٍن َوسَمْٗمِريـــ٤ُم سَمْتُٖمــــؾِ  

ــــفُ   ــــدر هَمْرصَم  وــــٙمٝمٍع إِذا اؽمــــَتْدزَمْرسَمُف ؽَم

 

ـــَٟمفمَزلِ   ـــٝمس زم ـــَؼ إَْرض يم  زمّمـــ٣مف هُمَقْي

ـــعم اظمَ   ـــٟمنر فم ـــكىم ـــُف إِذا اْٞمَتَح ـــكِم َمٛم  ْتٛمَ

 

 ََمـــَداَك فَمـــروٍس َأْو َصـــالَي٥َم ضمٛمٓمـــؾِ  

ـــــِرهِ   ـــــ٣مِت زمِٛمَْح ـــــ٣مَء اهل٣مِدي ـــــٟمنر ِدَم  ىم

 

ــــؾِ    فُمِمــــ٣مَرُة ضِمٛمرــــ٣مٍء زمَُمــــْٝم٤ٍم َُمَرصمر

ـــــفُ   ٌب ىمـــــٟمنر ٞمِٔم٣مصَم ـــــ٣م ِهْ ـر يمٛم ـــــ  هَمَٔم

 

ــــــَذّيؾِ   ــــــالٍء َُم ــــــذاَرى َدواٍر دم َُم  فَم

ــــؾ زَمْٝمٛمَــــفُ    همــــَٟمْدزَمْرَن ىمــــ٣مجِلْزِع اظَمٖمِمر

 

ــــِد َُمَٔمــــِؿ دم ايْمَٔمُمــــغمِة خُمْــــَقلِ    زمِِجٝم

ـــــــفُ   ـــــــ٣مِت وُدوَٞم ـــــــ٣م زم٣مهل٣مِدي  همَٟمحَلَٗمٛم

 

ـــــــــؾِ   ٍة مل سُمَزير ـــــــــ٣م دم َسر  صَمقاضِمُره

 هَمٔمـــ٣مدى فِمـــداًء زَمـــكْمَ شمـــْقٍر َوَٞمْٔمَجـــ٥مٍ  

 

ــــؾِ   ًَ ــــامٍء هَمُٝمْٕم ــــْح زمِ ــــ٣ًم َومَلْ َيٛمَّْم  دَراىم

ــ٨ِم   ــكْمِ َُمٛمّْم ـــ زَم ــؿ َم ــ٣مُة ايمّٙمْح ــؾر ؿُمٜم  همَٓم

 

ــــقاٍء أَ   ــــِٖمٝمَػ ؾِم ــــؾِ َص ــــِديٍر َُمَٔمجر  ْو وَم

ـــفُ   ـــْرُف َيْٗمٌُمـــ ُدوَٞم ـــ٣م َي٘مـــ٣مُد ايمّْم  َوُرضْمٛمَ

 

ـــّٖمؾِ   ًَ ـــِف سَم ـــكْمُ همٝم ـــَرقر ايْمَٔم ـــ٣م سَم ـــك ََم  ََمَت

ـــــفُ   ـــــُف َوجِل٣مَُم صُم ـــــِف َهْ ـــــ٣مَت فَمَٙمْٝم ٌَ  هَم

 

 وزمـــ٣مَت زمَِٔمْٝمٛمـــل ومـــ٣مئاًِم نَمـــغْمَ َُمْرؽَمـــؾِ  
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ـــفُ  ـــَؽ َوَِمٝمَّم ـــ٣ًم ُأِري ـــَرى زَمْروم ـــ٣مِح سَم  َأَص

 

ـِ دِم   ــــَدْي ــــِع ايْمَٝم ــــؾِ  ىَمٙمْٚم ــــلي َُم٘مّٙم  ضَمٌ

 ييِضــــُء ؽَمــــٛم٣َمُه َأْو ََمَِمــــ٣مزمِٝمُح راِهــــ٤ٍم  

 

زَم٣مِل اظُمَٖمترــــؾِ   ــــٙمِٝمَط زم٣ميمــــذ  ًر  َأََمــــ٣مَل ايم

ـــ٣مِرٍج   ـــكْمَ َو ٌَتل زَم ـــْح ـــُف َوُص ـــْدُت يَم  وَمَٔم

 

قم   َوزَمــــكْمَ ايْمُٔمـــــَذْي٤ِم زَمْٔمـــــَدََم٣م َُمَتـــــَٟمَمر

ـــْقسمفِ   ـُ َص ـــ ـــْٝمؿ أْيٚم ــــ زم٣ميمُمر ـــعم وَمَْم  فم

 

ـــــَت٣مِر همَ   ًِ ـــــُه فمـــــعم ايم ـــــْذزُمؾِ َوَأْيَنُ  ٝم

ـــفٍ   ـــْقَل ىُمَتْٖمَٝم ـــ٣مَء ضم ـــح  اظْم ًُ ـــَحك َي  هَمَٟمْو

 

ـــؾِ   ٌَ ـــ٣مِن َدْوَج ايمَ٘مٛمَْٜم ـــعم إْذوم ـــ٤م  فم  َيُ٘م

ــــفِ   ـْ َٞمَٖمَٝم٣مٞمِ ــــ ــــ٣مِن َِم ــــعم ايْمَٗمٛمّ ــــرر فم  َوََم

 

 هَمــَٟمْٞمَزَل َمٛمْــف ايمُٔمِْمــَؿ َمـــ ىمــّؾ َمٛمــِزلِ  

ْك هبـــ٣م صِمـــْذَع َٞمْخَٙمـــ٥مٍ    َوسَمـــْٝمامَء مَلْ َيـــؼْمُ

 

ــــــٝمداً   ــــــاًم إِٓ ََمُِم ــــــَدلِ  َوٓ ُأؿُم  زمَِجٛمْ

ـــــفِ   ـــــراٞمكِِم َوزْمٙم ـــــغمًا دِم فَم ـــــَٟمنر شَمٌ  ىَم

 

ـــــؾِ   ـــــ٣مد َُمَزَمر ـــــ٣مٍس دِم زمَِج ـــــغُم ْأَٞم  ىَمٌ

ـــــْدَوةً   ـــــِر نُم ـــــَٟمنر ُذَرى َرْأِس اظمَجْٝمِٚم  ىَم

 

ـــزلِ   ـــ٥ُم َِمْٕم ـــ٣مِء هَمْٙمَ٘م ـــْٝمِؾ َوإنَْمَث ًر ــــ ايم  َم

ــــفُ   ــــٝمِط زَمٔم٣مفَم ــــحراِء ايْمَٕمٌ ــــك زمَِم  َوأيْمَٗم

 

ــــؾِ    ٞمــــُزوَل ايمــــٝمامين ذي ايمِٔمٝمــــ٣م زم٣ِمظمحٚمر

ـــــ٥مً   ـــــقاِء نُمَدير ـــــ٣مىّمل اجِل ـــــَٟمنر ََم٘م  ىَم

 

ـَ ؽُمـــالهم٣ًم َمــــ َرضمٝمـــٍؼ َُمَٖمْٙمَٖمـــؾِ    ُصـــٌِْح

ـــ٣ٌمَع همِٝمـــِف نَمْروَمـــك فَمُِمـــٝمر٥مً   ًِ  ىمـــٟمنر ايم

 

ـــؾِ   ـــ٣مزمِٝمُش فُمٛمُِْم ـــَقى َأَٞم ـــِف ايْمُٗمِْم  زمَِٟمْرصَم٣مئِ

 ر ٕزمٝمف:ٟموايمث فٌم يًتٔمٝمٛمف فمعم اؽمؼمداد َمٙم٘مٝمؼ زمٗمووم٣مل اَمرؤ ايمٗمٝمس فمٛمدَم٣م حل 

ـــقٌق  ـــاميمَؽ ؾَم ـــَدَم٣م ىمـــ٣مَن زمَ  ؽَم  وْمٌَمـــاأْٔم

 

ـَ ومـــقي   ـــ ـــرا وضَمٙمـــ٦ْم ؽُمـــٙمَٝمٚمك زَمْْم  همَٔمْرفَم

ــــْدر ُودّ   ــــ٦ْم ودم ايمِّم ــــ٥ٌم زم٣مٞم ــــ٣مىمِٛم٣مٞمٝم  ه

 

ـــــ٣مَن واحلـــــلّ   ًّ  َئْمَٚمـــــرا جُمـــــ٣مورة نَم

ٙمــــقا  ـُ احلــــّل ظمــــ٣م حَتٚمر ــــ  زمَٔمٝمٛمــــلر ـمْٔم

 

ـْ صَمٛمْــ٤م سمٝمٚمــرا    يَمــَدى صم٣مٞمــ٤م إهمــالج َمــ

ـــــقا  ـــــ٣م سم٘مَٚمُّم ـــــٌٜمتُٜمْؿ دم أل ظِم  همَُم

 

ا أو ؽَمــــــِٖمٝمٛم٣مً  ٍضَمــــــدائَؼ َدْوم    َُمٗمــــــغمر

ـْ ٞمخٝمـــؾِ    ازمــــ يـــ٣مَمـ أو اظمْ٘مَرفمـــ٣مت َِمـــ

 

ـــل َيٙمـــكَم اظمُمـــٗمرا  ـــٖم٣م ايمالئ ـَ ايمِمر ـــ  ُدَوْي

ٌّـــــ٣مر أشمٝمــــ٦م هُمروفُمــــفُ    ؽَمــــقاَِمَؼ صَم

 

ـــ٣مً    ـــ٣ميمكْمَ ومٛمْقاٞم ــــْن  وفم ٌُ ـَ ايم ـــ ـــرا َِم  أمَح

 مَحَتـــُف زمٛمـــق ايمّرزْمـــداِء َمــــ آل يـــ٣مَمـ 

 

ـــــَرا   ـــــرر وأووم ـــــتّك أوم ــــٝم٣مهمِٜم٣م ضم  زمٟمؽم

ـــل ايمرر وأْرَى   ـــقُ زمٛم ـــتؿر َزه ـــداِء وانْم  هُ زم

 

ـــــا  ـــــُف ضمتـــــك إذا َمـــــ٣م هَتٌمر  وأىمامَُم
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ـــ٥مِ  ـــَد وِمْم٣مفِم ـــْٝمالُن فِمٛمْ ـــف صَم ـــ٦ْم زم  أؿم٣مهَم

 

ا   ــــغمر ــــّك حَت ــــكْمُ ضَمت ــــِف ايمٔم ُد همٝم ـــَردر  سم

 ـمْٜمــر ََمْرََمــر نر دَمــل ؽَمــٗمِػ فمــعمٟمىمــ 

 

ــقر   ــٝم٣ًم َُمَِم ــ٣مصمقم ِوؾْم ًّ ــَد ايم ـــ٣م َُمْززم  راىمً

ــــقن ٍَوَٞمْٔمَٚمــــ  ـّ وَص ــــ
ــــُر دم ىمِ  ٥مٍ نَمراِئ

 

ــــ٣مومقسم   ــــَحٙمكْمَ ي ــــذراً  ٣مً ُي ــــَٖمٗمرا وؾَم  َُم

ـــــ٥مٍ   ـــــ٥ِم مِحغّمي ــــــَح ؽمـــــٛم٣ًم دم ضُمّٗم  وَري

 

ِؽ أْذهَمـــرا  ًْ ــــ
ـَ اظمِ ـــص  زمَٚمْٖمـــروٍك َمـــ  خُتَ

ــــ  ــــ ٣مً وزم٣مٞم ـَ اهلِ  ٣مً َوُأيمقي ــــ ــــَم ــــ٣مً ٛمْ  ِد ذاىمٝم

 

ـــــْداً   ٌْٛمك وايمـــــ٘م٣ٌمَء اظَمٗمــــؼما وَرٞم ـــــ  ُويم

ــ٦ْم   فم ــف ادر ــ٤ٍم زم ـْ ضَمٌٝم ــ ــَرْهـ ٍَم ـَ زم ــ  نَمٙمْٗم

 

ـــ  ـــٙمْٝمٚمك همٟمَْمً ـــؼماؽُم ٌَ ـــْد سم ـــ٣م وم  ك ضَمٌُٙمٜم

ـــدهر  ـــ٣ميمػ ايم ـــ٣م دم ؽم ـــ٣مَن هل ـــ٥م وىم  طُمٙم

 

ا    ُيًــــ٣مرُق زمــــ٣ميمْمْرِف اخِلٌــــ٣مَء اظمًــــؼمر

ــــف  ٌُ ــــع ومٙم ــــ٣م َٞمٓمــــَرة ًري ــــ٣مَل َِمٛمْٜم  إذا ٞم

 

ــرا  ــٌقح ِاظمَخٚمر ــٟمُس ايمِمر ــَرْت ىم ــام ذفَم  ىم

ــــ٦ْم   ــــٍف مت٣ميٙم ــــ٦ْم يمَقصْم ــــٌػ إذا وم٣مَم  َٞمزي

 

ـــؼّما   طْمَص إٓ خَت ـــرر ـــ٠ماد ايم ـــرار ايمُٖم  سُم

هــــ٣م وَمـــأأؽَمْٚمــــ٣مُء أ   ـْد سمــــََٕمغّماَْمًـــك ُود 

 

ــــرا   ــــ٣ميمُقِد آطَم ــــَديْم٦ِم زم ٌْدُل إْن أزم ــــٛمُ  ؽَم

ــ٣محلكَم وومــْد أسمــ٦ْم رسمــذىمر    ُت أهــقم ايمِمر

 

ــرا  ــ٣مِب َوأْوصَم ــقُص ايمرىم ــعم طُم ــعم مخ  فم

 هَمٙمــــاّم زَمــــَدْت ضَمــــقراُن دم أل ُِدوهَنــــ٣م 

 

ـــؿ سَمٛمْٓمـــْر زمَٔمٝمْ    ـــَؽ ََمٛمْٓمـــراَٞمٓمـــْرَت همٙم  ٛمَْٝم

ــــ٣ٌمُب ايم  ــــَع أؽم ــــ٥ِم ٙم  سمَٗمْم ــــَقى٣ٌمَٞم  واهل

 

ــــ٣م مَحـــــ٣مة َ وؾَمـــــْٝمَزرا   فَمُِمـــــٝمر٥م صَم٣مَوزْٞم

 يِّمـــ٨م  ايمَٔمــــْقُد َمٛمـــف َيُٚمٛم ـــفُ  زمًــــغْمٍ  

 

ــذر    ـْ سمَٔم ــ ــقي فمــعم ََم ــِد ٓ ُيْٙم  ارأطمــق اجَلْٜم

ـــ  ـــ٦ُم ـمٔم٣مئٛم ـــد يمٗمٝم ـــ٣م وم ـــٛمل َم ًِ  ٣مً ومل ُيٛمْ

 

ــــالً    ــــدراً  هلــــ٣م ىمــــ٣ميمٗمِر يقَمــــ٣مً  َومَخْ  خُمَ

ــراض  ـْ إفْم ــ ــٍؾ َم ــ٥مٍ  ىمٟمشم ـْ دون زمٝمَُم ــ  َم

 

 فم٣مَمــــداٍت يمَٕمّْمــــَقَرا يمُٕمَٚمــــغْمِ وُدوَن ا 

ـــةٍ   ـــَؽ زمجْنَ ـــؿر فَمٛمْ ـــدْع ذا وؽمـــِؾ اهل  هم

 

ــــرا    ذَمــــقل ٍإذا صــــ٣مَم ايمٛمرٜمـــــ٣مُر وهجر

ـــــ٣مسمُ   ـــــٟمنر َُمتقهن ـــــ٣ًم ىم ـــــُع نِمٝمْم٣مٞم  ٗمْم

 

ــــا إذا   أـمَٜمــــَرْت سُم٘مًــــك َُمــــالًء َُمٛمممر

ٌَـــــكْم ىمٟمهّنـــــ٣م   زَمٔمٝمـــــدة زَمـــــكْمَ اظَمٛمْ٘م

 

ــ   ــرى ايمّمر ــَد جَمْ ــرى فِمٛمْ را ٖمرسم ــجر ــرًا َُمَُم  ه

 ـمــــّراَن احلٍمــــ زمَٚمٛم٣مؽِمــــؿٍ  ْمــــ٣ميرُ سمُ  

 

ــرا  ــغْمُ َأَْمَٔم ــ٣م نَم ــك ََمثٙمقَُمٜم ــالِب ايمُٔمج  ص

ـــ  ـــ٣مٟمىم ـــ٣م وأَم٣مََمٜم ــــ طَمٙمِٖمٜم  نر احلٍمـــ َم

 

 إذا ٞمجٙمتــــف ُرصْمٙمٜمــــ٣م ضَمــــذُف أفْمَنــــا 
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ــــغُمهُ  ـــــكم سمْم ــــٙمٝمَؾ اظمْروضم ــــٟمنر َص  ىم

 

ٌَٗمرا    َصٙمــــٝمُؾ زيــــقٍف يٛمتٗمـــْدَن زمــــٔم

 ٜمـــ٣م همتـــك مل حْتِٚمـــؾ إْرُض َمثَٙمـــفُ ٝمفمٙم 

 

ــــــرر زمأ  ــــــػمازم ــــــ٣مق ٍ وأْوذم وأْص  ِٚمٝمث

ـــ٣مفمطٍ   ـْ صمـــِق ٞم ـــ ـــزُل إِّٓف َم  هـــق اظُمٛمْ

 

ـَ إرض   أْوفَمـــرا زمٛمـــل أؽمـــٍد ضمْزٞمـــ٣ًم َمـــ

ــغم  ـْ أرض مْحَ ــ ــْزُو َِم ــ٣من ايمٕم ــق ؾمــ٣مء ىم  ويم

 

 ويم٘مٛمّــــُف فمْٚمــــدًا إلم ايمــــّروم أْٞمٖمــــرا 

ـــَفُ   ْرَب دوٞم ــدر ــ٣م رأى ايم ــ٣مضمل ظم ــك ص  زم٘م

 

ــــ٣موأيْ   ـَ أّٞم ــــ ـــــٗم٣من ٗم ـــــٗمْٝمٌَما ٓضم  زم

ٌْـــِؽ فَمْٝمٛمــــُؽ إّٞمـــام همٗمٙمـــ٦ُم يمـــف: ٓ   سم

 

 ٞمحــــ٣موُل َُمٙم٘مــــ٣ًم أْو َٞمٚمــــقَت همٛمُْٔمــــذرا  

 ين َزفمــــــٝمٌؿ إْن َرصَمْٔمــــــ٦ُم مُمَٙم٘مــــــ٣مً إو 

 

ــــَؼ أْزَورا   ــــُف ايمٖمِراٞم ــــرى َمٛم ــــغْم سم ًَ  زم

ــــ٣مره ِ  ــــدى زمَٚمٛم ت ــــ٤ٍم ٓ هُيْ ــــعم ٓضم  فم

 

 إذا ؽمـــ٣مهمُف ايمَٔمـــْقُد ايمٛمرٌـــ٣مؿمل  صَمْرصَمـــرا  

ــقص ايمــذٞم٣مزمك َُمٔمــ٣مودٍ   ــعم ىمــِؾ ََمٗمِم  فم

 

ــ  ــَد ايمن  ــرا ىزَمري ــؾ زَمْرزَم ـْ طمْٝم ــ ـــْٝمؾ َِم  زم٣ميمٙم

ضم٣من   ايمَٕمّمــــ٣م َُمتَٚمْمــــر ٍ أومــــ٤مر ىمـــــَِنْ

 

ـْ أفمْم٣مهمــِف ومـــد حَتـــّدرا   سمــرى اظمــ٣مَء َِمــ

ـــــْٝمٜمام  ـــــِف ىمِٙم ٌَْٝم ـْ صم٣مٞم ـــــُف َمـــــ  إذا ُزفْمت

 

 همـْرهمــــرا ؿّ ََمَُمـــك اهَلْٝمـــَدزمك دم َدهمـــف ِ شُمـــ  

ــــــٌؼ   ــــــ٣م أَرنر همراٞم  إذا ومٙمــــــ٦ُم: رِوضْمٛم

 

 ؼمافمــعم صَمٙمَٔمـــٍد واهــل إزم٣مصِمـــؾ ِأزْمــ  

ــــ٣م  ــــؽ  َوأْهٙمٜم ٌَ ــــل زَمْٔمٙم ـــــٗمْد أْٞم٘مرسمٛم  يم

 

  َٓ ــَراو ــَص أٞم٘م ــرى مِحْ ــَرْي٨م ٍدم وم ـُ صُم ــ  زم

ـــ٣مزُمف ُ  ـَ ََمِم ـــ ـــْزن ِأي ـــروَق اظُم ـــٝمُؿ زُم  ٞمُم

 

ـــَزرا وٓ  ـــ٥م فَمْٖم ـــِؽ ي٣مزْمٛمَ ـــٖمل َِمٛمْ َء َيُْم  َرْ

ــق  ــ٣مسات ايمْمــرف يم ـــ ايمٗم  دب حمــقل َم

 

ـَ ايمـــذِر همـــْقَق اإلسمـــ٤ِم َِمٛمْٜمـــ٣م ٕشَمـــرا   َِمـــ

ـــُؾ إْن أَمْ   ـــُف ايمقي ـــؿ ٍيم ـــك وٓ أم  ه٣مؾِم ً 

 

ـــ٥م ُ   ٣ٌمؽَم ًْ ٌَ ـــ٤ٌم وٓ ايم ـــ٘مرااومري ـــ٥م ُ َيُْم  زْمٛم

را   أرى أمر فَمْٚمــــرو ٍَدَْمُٔمٜمــــ٣م ومــــد حتـــــدر

 

ــػَما   ـــ٣مَن أْص ــ٣م ىم ــرو وَم ــعم فمْٚم ــ٣مًء فم  زم٘م

ـــ٥مً   ـــة َ يمْٝمٙم ـــَس فَممْمَ ـــ٣م مَخْ ٞم ـُ ِهْ ـــ  إذا َٞمْح

 

ــــٌَْما  ــــِع ومٝم ـْ ََمداهم ـــ ــــ٣مِء َِم  وراَء احِلً

ــ٦ُم   ـــُإذا ومٙم ــد رَوٝمت ــ٣مضم٤ٌم وم ــذا ص  فُ : ه

 

ـــرا  ـــِديم٦ُم آطَم ــــْٝمٛم٣من زُم ـــف ايمَٔم ْت زم ـــرر  َووم

 ىمــذيمَؽ صَمــدي َمــ٣م أصــ٣مضِم٤ُم صــ٣مضم٣ٌمً  

 

ـــــ  ـَ ايم ــــ اٛم٣مَِم ــــغمر ــــ٣مٞمٛمل وسمَٕم  س إٓ طم

ٌْــــَؾ نمــــزْوِة ومْرََمــــؾ ٍ   وىمٛمّــــ٣م أٞم٣مؽمــــ٣ًم وم

 

ـــ   ـــ٣م ايمٕمٛمِـــك واظمْجـــَد أىْم  ػَمَ أىمــــػَْماَورشمٛم
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رْت  وَمـــ٣م ـــذىمر ـْ سم ـــ٦ْم طَمـــْٝمقم ويم٘مـــ ٌُٛمَ  صَم

 

ـْ زَمـــْرزَمِٔمٝمَص وَمَ    ْٝمــــَناََمرازمْمــــَٜم٣م َمـــ

ــــٜمْدسمفُ  أٓ  ــــْد ؾَم ــــْقم ٍصــــ٣ميمح ٍوم  ُربر َي

 

ــْقق ؿمْرؿمــرا   ـْ هم ــ ــِؾ َم ــ٣مذَف ذات ِايمت  زمت

ــــفُ   ــــذاراَن ـمٙمت ــــْقم ٍدم وم ــــَؾ َي  وٓ َِمث

 

ـــرا   ـــْرن أفْمٖم ـــعم وم ـــح٣ميب فم ـــٟمين وأْص  ىم

 وومد زادت زمٔمض ايمرواي٣مت زمٔمد هذا ايمٌٝم٦م: 

ـــفِ  ـــكْمَ ؾُمـــقٍط وضَمّٝم  همَٜمـــْؾ أٞمـــ٣م َمـــ٣مش زٍَم

 

ــٝمس ِ    ــّل وم ــ٣م ٓق ضٍم ــْؾ أٞم ــٚمر وه ـــ ِ ؾَم  ارزم

ـــدا  ـــامَم إذا نم ـــ٣مَء اهُل ـَ َدْرَم ـــ ـــَرو زْم  وفَمْٚم

 

ــَقرا  ًْ ــَٝم٥ِم وم ــ٤م ىٍمِٚمُْم ــْم٤ِم فَمّْم ــذي ؾُم  زم

ـــ٥مً   ـــ٣ًم ـمالَم ـــ٦ُم يقَم ـــ٣م طِمٖم ـــ٦ُم إذا َم  وىمٛم

 

  ٌُ ــــ٣ًم زم ــــٜم٣م ؾِمٔمٌ ــــ١مّن يم ــــَْٚمراهم ـــ٥ِم َزي  ٙمْم

ــــف  ـْ ومُذهم٣مسم ــــ ــــزل  ايمْمــــغُم فَم ــــ٣ًم سم  ٞمٝم٣مهم

 

ــــد سمٔمٌّمـــا   ـــُف وم ـــ٣ٌمُب همقوم  َيٓمـــؾ  ايمّّم
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 ثْبِٔـ اٌنبثغخ اٌز 2
 ؽْبرو ًٔشأرو: -آ

إدب ؽمٛم٥م وٓدة ايمٛم٣مزمٕم٥م وإن ىم٣مٞم٦م وهم٣مسمف دم ايمًٛم٥م ايمث٣مَمٛم٥م  واأن حيددمل يًتْمع َم٠مرطمق 

 .ه زمرز زمٔمـد ؽمـ إرزمٔمكمءٕن ذىم٣م 8وومــد ؽمٚمل زم٣ميمٛم٣مزمٕم٥م ،م 422فمممة يمٙمٜمجرة ضمـقارم 

تـف زمٌالط وومـد اؾمتٜمر زمٔمـالوم، زم٣مؽمؿ ازمٛمتف و هـق زي٣مد زمـ َمٔم٣موي٥م زمــ صمٛم٣مب ي٘مٛمك أزم٣م أَم٣مَم٥م

وفمٚمـرو ، َمراءهؿ ىم٣ميمٛمٔمامن زمــ اظمٛمــذرأهمٗمــد ىم٣من يٚمـدح ، اظمٛم٣مذرة أوًٓ وايمٕمًـ٣مؽمـٛم٥م شم٣مٞمٝم٣مً 

 ،"اظمتجـردة "زمــ احلــ٣مرث وومد ضمدشم٦م زمكم ايمُم٣مفمر واظمٛم٣مذرة صمٖمقة زم٤ًٌم ومِمٝمدسمف اظمًـامة 

وَمــ شمؿ ، إن هٛم٣مك ؾم٘م٣ًم همـل ٞم٥ًٌم هـذه ايمٗمِمٝمدة هلذا ايمُم٣مفمر :وإن ىمـ٣من زمٔمض ايمرواة يٗمقيمقن

 .فم٣مدت ايمٔمالوم٥م زمكم ايمُم٣مفمر واظمٙمؽ ايمٛمٔمامن

 شخظْزو: -ة
همٜمـق رصمـــؾ يٚمٝمؾ ، اَمتٙمؽ ايمٛم٣مزمٕم٥م طمِم٣مئص صمٔمٙمتف ذا َم٘م٣مٞمـ٥م َمتٚمٝمزة زمٝمــ أدزم٣مء فمٌمه

إيمـــك آسمزان ويٚمتٙمؽ ىمٝم٣مؽم٥م وضمًـ سمٌمف إو٣مهم٥م إيمـك ضمِم٣مهم٥م أدزمٝم٥م وهم٘مري٥م صمٔمٙمتف 

 .وومّمٝم٥م أدزمٝم٥م ،تكم: ومّمٝم٥م اصمتامفمٝم٥مَمٜمٚمص٣مضم٤م َمُمقرة دم ومّمٝمتكم 

 .ىمقٞمف ىم٣من ؽمٖمغمًا يمٗمقَمف يٚمثٙمٜمـؿ همــل اظمٛم٣مومُم٣مت واظمٔم٣مهدات ايمٗمّمٝم٥م آصمتامفم٥م:

إذ ىم٣مٞم٦م سمٛمِم٤م يمف  8وص٣مضم٤م َمُمقرة دم سمِمٛمٝمػ ايمُمٔمراء ٞمـف ىم٣من ٞم٣مومداً أ ايمٗمّمٝم٥م إدزمٝم٥م:

 .طمٝمٚم٥م دم ؽمقق فم٘م٣مظ حي٘مؿ هب٣م زمكم ايمُمٔمراء

وادي " تل ومـد مح٣مه٣م ايمٕم٣ًمؽمٛم٥م دميٗمـقل ايمٛم٣مزمٕم٥م حمذرًا ومقَمف زمٔمدم آومؼماب َمـ إرض ايم

 :"أومر

 رومـــيمٗمــــد هنٝمـــ٦م زمٛمــــل ذزمٝمـــ٣من فمــــ أ

 

ــــٖم٣مر   ــــؾ أص ــــرزمٔمٜمؿ دم ىم ـــــ سم  وفم

 وومٙمـــ٦م: يـــ٣م ومـــقم إن ايمٙمٝمـــ٧م َمٛمٗمـــٌض 

 

ـــــ٥ِم ايمّمــــــ٣ّمري  ـــــف يمقشمٌ  فمـــــعم زمراشمٛم

 شؼشه ًأغشاػو: -ط 
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، ىمت٤م ايمٛم٣مزمٕم٥م دم َمٔمٓمؿ أنمراض ايمُمٔمر وأصم٣مد إصم٣مدة ىمٌغمة دم نمر  اظمديح وآفمتذار

 يمٛم٣مزمٕم٥م زم٣ميمِمٖم٣مت ايمت٣ميمٝم٥م:ويتِمػ ؾمٔمر ا

 .ايمػمافم٥م دم ايمٗمقل -5

 .ضمًـ اطمتٝم٣مر إيمٖم٣مظ -0

 .سمٛمقع اظمٔم٣مين -1

 وومد اسمّمح ذيمؽ دم ومقيمف:، ايمِمقرة ايمٖمٛمٝم٥م اجلٚمٝمٙم٥م -2

 يــــ٣م أَمٝمٚمــــ٥م ٞم٣مصـــــ٤م ىمٙمٝمٛمــــل هلــــؿي 

 

 ويمٝمـــٍؾ أوم٣مؽمـــٝمف زمْمـــلء ايم٘مقاىمــــ٤م  

 سمْمـــ٣مول ضمتـــك ومٙمـــ٦م يمـــٝمس زمٚمـــٛمٗمضٍ  

 

ــ٤م   ــقم زمآي ـــك ايمٛمج ــذي يرفم ــٝمس ايم  ويم

 وومقيمف: 

 هم١مٞمــؽ ىم٣ميمٙمٝمــؾ ايمــذي هـــق َمدرىمـــل

 

ـــؽ واؽمـــع   ـــٟمى فمٛم ـــ٦م أن اظمٛمت  وإن طمٙم

 :فوومقيم 

 هم١مٞمـــؽ ؾمــــٚمس واظمٙمــــقك ىمقاىمـــــ٤م

 

ـــ٤م   ــٛمٜمـ ىمقىم ــد َم ـــؿ يٌ ــ٦م يم  إذا ؿمٙمٔم

 اٌنبثغخ: ادلذّؼ ػـنذ -د 
وومد َمدح ايمٛمٔمامن  ،وٞمٓمؿ دم هذا ايمٕمرض ايم٘مثغم َمـ ومِم٣مئده ،زمرع ايمٛم٣مزمٕم٥م دم نمرض اظمديح

 وَمـ ذيمؽ ومقيمف دم َمدح ايمٕم٣ًمؽمٛم٥م: ،زمـ اظمٛمذر وفمٚمرو زمـ احل٣مرث

ــــغمهؿ ــــ٣م اهلل نم ــــؿ ؾمــــٝمٚم٥م مل ئمْمٜم  هل

 

 َمـــ اجلــقد وإضمــالم نمــغم فمــقازب  

ــــ٤م ضمجــــزاهتؿ  ــــ٣مق ايمٛمٔمــــ٣مل، ؿمٝم  روم

 

ـــحُيَ    ــــقم ايم٣ًٌمؽمــــ٤مزم٣ميمرر  نَ ـقْ ٝمر  حيـــ٣من ي

 ويٗمقل أيّم٣ًم دم َمدح ايمٛمٔمامن: 

 همـــام ايمٖمـــرات إذا هـــ٤مر ايمريـــ٣مح يمـــف

 

ـــــد   ــــػميـ زم٣ميمززم ــــف ايمٔم ــــل أواذّي  سمرَم

 زمٟمصمـــــقد َمٛمـــف ؽمــــٝم٤م ٞم٣مهمٙمــــ٥مٍ  يقَمـــ٣مً  

 

 وٓ حيــــقل فمْمــــ٣مء ايمٝمــــقم دون نمــــدِ  

 االػززاس ػنذ اٌنبثغخ: -ـى 
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ٞمف زمرع دم افمتذاري٣مسمف يمٙمٛمٔمامن زمٔمد إإذ  8ئمـد ايمٛم٣مزمٕمـ٥م ايمذزمٝم٣مين اظم٠مؽمس إول يمٖمــ آفمتذار

ويدزّم٨م ايمٗمِم٣مئد  ،رٛم٣مزمٕم٥م يٗمدم آفمتذار سمٙمق آفمتذاوومد ىم٣من ايم ،ايمٗمْمٝمٔم٥م ايمتل صمرت زمٝمٛمٜمام

 .زمٔمدَم٣م أوومع ايمقاؾمقن زمٝمٛمٜمام ى فمٛمف ايمٛمٔمامنيمغم

 يٗمقل ايمٛم٣مزمٕم٥م دم دايمٝمتف:

ـــف ـــ٦ُم ىمٔمٌت ح ًّ ـــذي َم ـــر ايم ــال يمٔمٚم  هم

 

 َم٣م هريـؼ فمـعم إٞمِمـ٣مب َمــ صمًـــــد  

ــٝمّ   ــــ ؽم ــ٦م َم ــ٣م ومٙم ـــف ُي َم ــ٦م زمـــ ــ٣م أسمٝم  مم

 

 إذن همــال رهمٔمــ٦م ؽمقؿمــــل إيمــــّل يـــدي  

 ويٗمقل أيّم٣ًم: 

ـــ٣مين ــــ -أسم ـــ٦م ايمٙمٔم ـــل -أزمٝم ـــؽ ظمتٛم  أٞم

 

ــؽ ا   ـــ٤موسمٙم ـــ٣م وأٞمِم ــتؿ َمٛمٜمـ ــل أه  يمت

 همٌـــ٦ّم ىمـــٟمّن ايمٔم٣مئـــدات همــــرؾمـ يمــــل 

 

 هراؽمــ٣ًم، زمــف ئمٙمـــك همــرار ويٗمُمــ٤م  

 :غضي اٌنبثغخ -ً 
ومل يٛم٤ًم يمٙمُم٣مفمر أٞمف ىم٣من َمتٔمٙمٗم٣ًم ، همٝمٔمتٚمد ايمٛمًٝم٤م وايمقومقف فمعم إؿمالل نمزل ايمٛم٣مزمٕم٥م أَم٣م

 زم٣مَمرأة َم٣م:

 يــــ٣م دار َمٝمــــ٥م زم٣ميمٔمٙمٝمــــ٣مء هم٣ميمًٛمــــــد

 

ــ   ــ٣ميمػ إَم ــ٣م ؽم ــ٣مل فمٙمٝمٜم ــقت، وؿم  دأوم

 يـــ٣م أَمٝمٚمـــ٥م ٞم٣مصـــــ٤م ىمٙمٝمٛمـــل هلـــؿي  

 

 ويمٝمـــٍؾ أوم٣مؽمــــٝمف زمْمـــلء ايم٘مــــقاىم٤م 
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 اٌزثْبِٔ اٌنبثغخ ِؼٍمخ

ـــــٛمَدِ  ًر ـــــ٣مِء هم٣ميم ـــــ٥َم زم٣ميمَٔمٙمْٝم ـــــ٣م داَر ََمّٝم  ي

 

 أوْمـــَقْت وؿمـــ٣مَل فمٙمٝمٜمـــ٣م ؽمـــ٣ميمُػ إزَمـــدِ   

ــــ٣مئُِٙمٜم٣م  ــــٝمالٞم٣ًم ُأؽم ــــ٣م ُأَص ــــ٦ُم همٝمٜم  وومٖم

 

ــدِ    ـــ أضم زمِع َم ــ٣ميمرر ــ٣م زم ــ٣ًم وَم ــ٦ْم صمقازم  فَمّٝم

 يـــــــ٣ًم َمـــــــ٣م ُأزَمّٝمٛمَُٜمـــــــ٣مإّٓ إوارير ٕ 

 

 وايمٛم ـــ٠مي ىمـــ٣محَلْقِض زم٣مظمٓمٙمقَمـــ٥ِم اجَلَٙمـــدِ   

ٌّـــــــَدهُ    َرّدت فمٙمَٝمـــــــِف أوم٣مصـــــــٝمِف ويم

 

ُب    ــــَٟمدِ  َضْ ــــح٣مِة دم ايمثر ــــدِة زم٣مظمًِ  ايمقيمٝم

 ىمــــ٣مَن حيًٌــــفُ  طمٙمــــ٦ْم ؽمــــٌٝمَؾ أيتي  

 

ـــــجٖمكِم هم٣ميمٛمّمـــــدِ    ـــــُف إلم ايمً  ورهمٔمت

ــقا  ــ٣م اضمتٚمٙم  أَمًــ٦ْم طمــالًء وأَمًــك أهٙمٜم

 

ــك  ــذي أطمٛم ــ٣م ايم ــك فمٙمٝمٜم ــدِ  أطمٛم ــعم يمٌ  فم

 همَٔمــــِد فَمــــاّم سمــــرى إذ ٓ ارجِتــــ٣مَع يمــــف 

 

 واٞمـــِؿ ايمٗمتـــقَد فمـــعم فمغماٞمـــ٥ٍم أصمـــدِ   

 ََمٗمذوهمـــ٥ٍم زمـــدطمٝمس ايمـــٛمّحِض زم٣مِزهُلـــ٣م 

 

ـــــدِ    ـــــِق زم٣مظمً ـــــٌػ ايمٗمٔم ـــــف سي  يم

ـــ٣م  ـــ٣مُر زمٛم ـــد زاَل ايمٛمّٜم ـــقم ووم ـــٟمّن َرضْم  ىم

 

ـــدِ    ـــعم َُمًـــتٟمٞمٍِس وضِم ـــِؾ فم ـــقَم اجلٙمٝم  ي

 َمــــ وضمـــِش وصمـــرَة َمـــقٍر ّ أىم٣مرفمـــفُ  

 

ــ٣موي اظم  ــَردِ ؿم ــٝمٗمؾ ايمَٖم  ِمــغِم ىمًــٝمِػ ايمِّم

 هْت فمٙمٝمــــف َمـــــ اجلــــقزاِء ؽمــــ٣مري٥مٌ  

 

دِ   ـــػَمَ ـــَد ايم ـــِف صم٣مَِم ـــامُل فمٙمٝم ـــل ايمُمر  سُمزصم

ــف  ــ٣مَت يم ــالٍب همٌ ــقِت ىم ـــ ص ــ٣مَع َم  هم٣مرسم

 

دِ    ؿمــقَع ايمُّمــقاَم٦ِم َمـــ طمــقٍف وَمـــ َسَ

ـّ فمٙمٝمــــــِف واؽمــــــَتَٚمّر زمِــــــفِ   ــــــّثُٜم ٌَ  هم

 

 ُصــْٚمُع ايمُ٘مٔمــقِب زمريئــ٣مٌت َمـــ احَلــَردِ  

ـــْٚمراُن َم  ـــفُ وىمـــ٣من ُو ـــ٧ُم ُيقِزفُم ـــف ضمٝم  ٛم

 

ـَ اظُمٔمـــ٣مِرِك فمٛمـــد اظُمحَجـــِر ايمٛمرُجـــدِ    ؿَمٔمـــ

 ؾمـــؽر ايمَٖمريِمــــ٥َم زم٣مظمِـــْدرى همٟمٞمَٖمــــَذه٣م 

 

ٌَٝمْمِــرِ   ـَ اظُم  إذ َيُمــٖمل َمـــ ايمَٔمَّمـــدِ  ؿَمٔمــ

ـــْٖمَحَتفِ   ـــ٤ِم َص ــــ صمٛم ـــ٣مرج َم ـــف طم  ىمٟمّٞم

 

ــــٟمدِ    ــــَد َُمْٖمَت ــــقُه فمٛم ًُ ٍب َٞم ــــّٖمقُد َذْ  ؽَم

ْوِق َُمٛمٗمٌّمـــ٣مً   ـــرر  همَٓمـــّؾ َئمَجـــُؿ أفمـــعم ايم

 

 ضم٣ميمـــِؽ ايمٙمـــقِن صـــدٍق نمـــغم ذي أودِ  دم 

 ظمــــ٣م رأى واؾمــــٌؼ إومٔمــــ٣مَص صــــ٣مضمٌفِ  

 

 وٓ ؽَمــــــٌٝمَؾ إلم فَمٗمــــــٍؾ وٓ وَمــــــَقدِ   

ـــٛمٖمُس: إين ٓ أرى ؿمٚمٔمـــ٣مً   ـــف ايم ـــ٦م يم  وم٣ميم

 

ـــــدِ   ـــــٙمْؿ ومل يِم ـــــقَٓك مل يً  وإّن َم
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 همتٙمـــــؽ سمٌٙمٕمٛمـــــل ايمـــــٛمٔمامَن إّن يمـــــفُ 

 

ٌََٔمــدِ   ــ٣مس دم إدَٞمــك ودم ايم  همّمــاًل فمــعم ايمٛمّ

 ايمٛمــــ٣مس يُمــــٌٜمف وٓ أرى همــــ٣مفماًل دم 

 

 وٓ ُأضمـــ٣مر َمــــ إومـــقام َمــــ أضَمـــدِ   

 إّٓ ؽمـــــٙمٝمامَن إذ ومـــــ٣مَل اإليمـــــُف يمـــــُف: 

 

ـــدِ    ـِ ايمٖمٛم ـــ٥ِم هم٣مضمـــدده٣م فمـــ  ومـــؿ دم ايمػمي

ـــؿْ   ـــ٦ُم هل ـــد َأِذْٞم ! إيّن وم ـّ ـــ  وطمـــّٝمِس اجِل

 

ــــدِ   ــــّٖم٣مِح وايمَٔمَٚم ــــْدَُمَر زم٣ميمِم  ــــقَن سَم ٌْٛمُ  َي

ــــفِ   ــــُف زمْم٣مفمت ــــَؽ هم٣مٞمٖمٔم ـــــ أؿم٣مفم  همٚم

 

 يمرؾمــــدِ ىمــــام أؿم٣مفمــــَؽ وادهللُ فمــــعم ا  

ـــــ٥مً   ٌَ ـــــُف َُمٔم٣موَم ٌْ  وَمــــــ فَمِمـــــ٣مَك همٔم٣موِم

 

ــَٚمدِ    ــعم َو ــْد فم ــقِم وٓ سَمٗمُٔم ــك ايمٓمرٙم  سَمٛمَٜم

ـْ أٞمــــ٦َم ؽمــــ٣مزمُِٗمفُ    إّٓ ظمِْثٙمِــــَؽ أْو ََمــــ

 

 إذا اؽمــتقلم فمــعم إَمــدِ  ؽمــٌَؼ اجلــقاد  

 أفمْمــــك يمٖم٣مِرَهــــ٥ٍم ضُمٙمــــٍق سمقازمُِٔمٜمــــ٣م 

 

ـــدِ   ـــعم َٞمَ٘م ـــك فم ـــ٤ِم ٓ سُمْٔمَْم ـَ اظَمقاِه ـــ  َم

ـــــ٥ِم اظمٔمْ   ـــــ٤ُم اظمَئ  ٘مـــــ٣مء زّيٛمَٜمـــــ٣مايمقاِه

 

ـــدِ    ٌَ ـــ٣م ايمِٙم ـــَح دم أوزم٣مِره ـــٔمداُن سمقِو  ؽَم

 وإدَم ومـــد طمٝمًـــ٦ْم همـــتاًل َمراهمٗمٜمـــ٣م 

 

ــــُددِ    ــــ٣مِل احلــــغمِة اجُل  ََمُمــــدوَدًة زمِرضم

ـــ٣م  ـــريِط هم٣مٞمٗمٜم ـــقَل ايم ـــ٣مِت ذي  وايمراىمّم

 

ــــرُد اهلــــقاصمرِ    ــــ٣مجلردِ  زم  ىمــــ٣ميمٕمزِٓن زم

 واخَلٝمــــَؾ مَتــــَزُغ نمرزمــــ٣ًم دم أفِمٛمّتٜمــــ٣م 

 

 ذي ايمــػمدِ ىمــ٣ميمْمغِم سمٛمجــق َمـــ ايمُمــ٠مزمقِب   

ــلّ   ــ٣مِة احل ــؿ همت ــْؿ ىمح٘م ــرْت  اضم٘م  إذ ٞمٓم

 

ـــــــــدِ   ـــــــــ٣مِم ذاٍع وارِد ايمثٚم  إلم مح

ــــــفُ   ــــــٍؼ وسمتٌٔم ــــــ٣م ٞمٝم ــــــُف صم٣مٞمٌ  حيٖم

 

 َمثــَؾ ايمزصم٣مصمــ٥ِم مل سم٘محــْؾ َمـــ ايمرَمــدِ   

 وم٣ميمـــ٦م: أٓ يَمْٝمـــَتام هـــذا احَلـــامُم يمٛمـــ٣م 

 

ـــــــدِ    ـــــــٖمُف همٗم ـــــــ٣م وٞمِم  إلم مح٣مَمتٛم

 همحًــــٌقُه همــــٟميمٗمقُه ىمــــام ضمًــــ٦ٌْم  

 

 ُٗمْص ومل سَمـــِزدِ سمًِـــٔم٣ًم وسمًِـــٔمكَم مل سَمـــٛم  

ـــــ٣م  ـــــ٣م مح٣مَمتٜم ـــــ٥ًم همٝمٜم ـــــ٦ْم َمئ  هم٘مٚمٙم

 

ـــددِ    ـــَؽ ايمٔم ـــ٥ًٌم دم ذيم ـــ٦ْم ضمً  وأهفم

ـــفُ   ـــح٦ُم ىمٔمٌت ـــذي َمً ـــُر ايم ـــال يمٔمٚم  هم

 

ـــ صمًــدِ   ــعم إٞمِمــ٣مِب َم ــَؼ فم ــ٣م هري  وَم

ـــغمَ   ـــذاِت ايمّْم ـِ ايمٔم٣مئِ ـــ٠مَم ـــُحٜم٣م واظم ًَ  مت

 

ـــٔمدِ   ـــِؾ وايمً ـــكَم ايمٕمٝم ـــ٥َم زم ـــ٣مُن َم٘م  رىمٌ

ـــف  ـــ٦َم زم ـــ٣م أسمٝم ــــ دٍء مم ـــ٦ُم َم ـــ٣م ومٙم  َم

 

 ٔمــــ٦ْم ؽمـــقؿمل إرّم يــــديإذًا همـــال رهم  

ـــــ٣م  ـــــقاٍم ؾمـــــٗمٝم٦ُم هب ـــــ٥َم أوم  إّٓ َمٗم٣ميم

 

ـــدِ   ـــعم ايمَ٘مٌِ ـــ٣ًم فم ـــ٣ميَمُتُٜمْؿ وَمْرفم ـــ٦ْم َمَٗم  ىم٣مَٞم
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ـــــــــــ٥مً إ  ذًا همٔمـــــــــــ٣مومٌٛمل ريب َمٔم٣مومٌ

 

ـْ يٟمسمٝمــَؽ زم٣ميمٖمٛمـــدِ     ومــرْت هبـــ٣م فمــكُم َمـــ

ــــَدين  ــــ٣مزمقَس أْوفَم ــــ٣م وم ــــ٦ُم أّن أزم  ُأْٞمٌِْئ

 

ــــدِ    ـَ إؽم ــــ ــــعم زأٍر َم ــــراَر فم  وٓ وم

 ّٙمُٜمـــؿُ ََمْٜمـــاًل همِـــداٌء يمـــؽ إومـــقاِم ىمُ  

 

ـــدِ    ـْ ويم ـــ ـــ٣مٍل وَم ــــ َم ـــُر َم ـــ٣م أشمٚم  وَم

ـٍ ٓ ىمٖمــــ٣مَء يمــــف   ٓ سمٗمــــذهمٛمل زمــــرىم

 

ــــــدِ   ــــــداُء زم٣ميمِرهَم ــــــَؽ إفم  وإْن سمٟمشّمَٖم

 همـــام ايمُٖمـــراُت إذا َهـــ٤ّم ايمّريـــ٣مُح يمـــف 

 

ــــدِ    ـِ زم٣ميمّززَم ي ــــػْمَ ــــُف ايمِٔم ــــل أواذي   سَمرَم

ـــــ٤ٍم   ٍع جِل ـــــؼْمَ ـــــؾ  واٍد َُم ـــــّدُه ىم  َيُٚم

 

ـــدِ   ـــقِت واحلّم ــــ ايمٝمٛمٌ ـــ٣مٌم َم ـــف رىم  همٝم

ـــّؾ   ـــامً  يَٓم ـــالُح َُمٔمتِِم ـــِف اظَم ــــ طمقهم  َم

 

ــــدِ   ـِ وايمٛمج ــــ ــــَد إي ــــ٥ِم زمٔم  زم٣مخلٝمزراٞم

ــــ٥مٍ    يقَمــــ٣ًم زمــــٟمصمَقَد َمٛمــــف ؽَمــــْٝم٤َم ٞم٣مهمَِٙم

 

ــــدِ   ــــقِم دوَن نَم ــــقُل فَمْمــــ٣مُء ايمٝم  وٓ حَيُ

ـــٛم٣مً   ًَ ـــف ضَم ـــ٣مُء همـــ١من سَمًـــَٚمْع زم  هـــذا ايمّثٛم

 

ــَٖمدِ    ـَ زم٣ميمِمر  همٙمــؿ ُأفمــّرض أزَمٝمــ٦َم ايمّٙمٔمــ

ـْ َٞمَٖمَٔمـــ٦ْم  هـــ٣م   إّن ذي فِمـــذَرٌة إّٓ سمُ٘مـــ

 

ــــدِ    ــــ٣مرُك ايمٛم٘م ــــ٣مضمٌٜم٣م َمُم ــــ١مّن ص  هم

وئمتذر إيمٝمف مم٣م وؾمك فمٙمٝمف زمٛمق ومريع دم أَمر ، يٚمدح ايمٛمٔمامن زمـ اظمٛمذر ايمٛم٣مزمٕم٥م ايمذزمٝم٣مين وم٣مل 

 اظمتجردة:

ــــ٣مء هم٣ميمًـــــٛمد ـــــ٥م زم٣ميمٔمٙمٝم ـــــ٣م دار َمٝم  يـ

 

 أومـــقت وؿمــــ٣مل فمٙمٝمٜمـــ٣م ؽمـــ٣ميمػ إزمـــد 

ـــــٜم٣م أصــــٝمالٞم٣مً   ــــ٦م همٝم ــــ٣مئٙمٜم٣م وومٖم  أؽم

 

 ضمــدأوَمــ٣م زمــ٣ميمرزمع َمـــ  فمٝمــ٦م صمقازمــ٣مً  

 :ئمتذر إلم ايمٛمٔمامن أيّم٣مً وم٣مل و 

 همـــ٣ميمٖمقارع كَمــــ همرسمٛمـــ ٣مً فمٖمـــ٣م ذو ضمًـــ

 

ــــ٣م   ـــــدواهمعأهمجٛمٌ ــــ٣ميمتالع ايم ــــؽ هم  ري

 همٚمجتٚمــــع إذاج نمٝمـــــر رؽمــــٚمٜم٣م 

 

ــــع    َمِمــــ٣ميػ َمـــــرت زمٔمــــدٞم٣م وَمرازم

 سمقمهـــــ٦م آيـــــ٣مت هلــــــ٣م همــــــٔمرهمتٜم٣م 

 

ـــــ٣مزمع   ـــــ٣مم ؽم ــــقام وذا ايمٔم  يمًــــت٥م أفم

 أزمٝمٛمـــف رَمـــ٣مد ىم٘محـــؾ ايمٔمـــكم ٕيـــ٣مً  

 

ــع   ــؿ طم٣مؾم ــقض أشمٙم ــذم احل ــ٠مي ىمج  وٞم

ـــــ  ـــــ٣م نّ ٟمىم  جمـــــر ايمراَمًـــــ٣مت ذيقهل

 

ــــقاٞمع   ــــف ايمِم ــــغم ٞمٚمٗمت ــــف ضمِم  فمٙمٝم

ـــٝمقره٣م  ـــد ؽم ـــ٣مة صمدي ـــر َمٌٛم ـــعم ـمٜم  فم

 

ـــ٣مئع   ـــ٥م زم ـــط ايمٙمْمٝمٚم ـــ٣م وؽم ـــقف هب  يْم
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ــــ٣م ــــػمة همرددهت ــــل فم ــــ٦م َمٛم  هم٘مٖم٘مٖم

 

ـــع   ـــتٜمؾ وداَم ـــ٣م َمً ـــر َمٛمٜم ـــعم ايمٛمح  فم

ــ٦م اظمُمــٝم٤م فمــعم ايمِمــ٣ٌم   فمــعم ضمــكم فم٣مسمٌ

 

 صـــح وايمُمــــٝم٤م وازعأوومٙمـــ٦م أظمــــ٣م  

ـــ٣منمؾ  ـــؽ ؾم ـــؿ دون ذيم ـــ٣مل ه ـــد ضم  ووم

 

 َم٘مـــ٣من ايمُمــــٕم٣مف سمٌتٕمٝمـــف إصــــ٣مزمع  

ــــف  ــــ٣مزمقس دم نمــــغم ىمٛمٜم ــــد أيب وم  وفمٝم

 

 أسمـــــ٣مين ودوين راىمـــــس هم٣ميمّمـــــقاصمع 

 ين ؽمـــــ٣مورسمٛمل وـــــئٝمٙم٥مٟمهمٌـــــ٦م ىمـــــ 

 

ـــ٣مومع   ـــرومش دم أٞمٝم٣مهبـــ٣م ايمًـــؿ ٞم ــــ ايم  َم

 يًــــٜمد َمـــــ يمٝمــــؾ ايمــــتامم ؽمــــٙمٝمٚمٜم٣م 

 

ـــــٔم٣مومع   ــــف وم ـــــ٣مء دم يدي ــــقم ايمٛمً  حل

ـــقن َمــــ ؽمـــقء ؽمـــٚمٜم٣م   سمٛم٣مذرهـــ٣م ايمراوم

 

ــــقراً    ــــف ؿم ــــقراً  سمْمٙمٗم ـــــعسم وؿم  راصم

 ٞمــــؽ ظمتٛمــــلأأسمــــ٣مين أزمٝمــــ٦م ايمٙمٔمـــــ  

 

ـــل سمًـــتؽ َمٛمٜمـــ٣م اظمًـــ٣مَمع    وسمٙمـــؽ ايمت

ـــف  ـــقف أٞم٣ميم ـــ٦م ؽم ـــد ومٙم ـــ٥م أن وم  َمٗم٣ميم

 

ــــع   ــــثٙمؽ رائ ـــ٣مء َم ــــ سمٙمٗم ـــؽ َم  وذيم

 يمٔمٚمـــري وَمـــ٣م فمٚمـــري فمـــقم هبـــكم 

 

ـــالً    ـــ٦م زمْم ـــد ٞمْمٗم ـــ٣مرع يمٗم ـــقم إوم  فم

ــــقف ٓ أضمــــ٣مول نمغم  ــــ٣مرع فم ــــ٣مأوم  ه

 

ـــ٣مدع   ـــــ جت ـــل َم ـــرود سمٌتٕم ـــقه وم  وصم

ــــتٌْمـ رم  ــــرؤ َمً ــــ٣مك اَم ــــف أسم  زمٕمّم

 

ـــ٣مهمع   ـــؽ ؾم ـــ فمـــدو َمثــؾ ذيم ـــف َم  يم

ـــ٣مذب  ـــؾ ايمٛمًـــ٨م ىم ـــقل هٙمٜم ـــ٣مك زمٗم  أسم

 

ـــذي هــــق ٞم٣مصـــع  ـــ٣محلؼ ايم ـــٟمت زم  ومل ي

ـــــف  ــــــ ٕومقيم ـــــقل مل أىم ـــــ٣مك زمٗم  أسم

 

ــــ٣مفمدير   ــــٙم٦م دم ؽم ـــق ىمٌ ـــع ويم  اجلقاَم

ـــؿ   ـــ٦م همٙم ـــ٥مأضمٙمٖم ـــؽ ريٌ ـــرك يمٛمٖمً  سم

 

 وهـــؾ يـــٟمشمٚمـ ذو أَمـــ٥م وهــــق ؿم٣مئــــع  

 ةغمزمٚمِمــــْمح٣ٌمت َمـــــ يمِمــــ٣مف وشمــــ 

 

ـــــز   ـــــره ًٓٓ إن ري ـــــعؽمـ  ـ ايمـتداهم

ـــ٣مً   ــ٣مً  ؽمامَم ـــح طمقص ــ٣مري ايمري ــ٣م سمٌ  فمٝمقهن

 

ـــــ٣ميمْمر  ـــــ٣م زم ـــــٜمـ رذاي ـــــعييم  ؼ ودائ

 فمٙمــــٝمٜمـ ؾمــــٔم٧م فم٣مَمــــدون حلجٜمــــؿ 

 

 همٜمـــــ ىمــــٟمؿمراف احلٛمــــل طمقاوــــع  

ـــــتف  ــــرئ وسمرىم ــــ٤م اَم ــــل ذٞم  يم٘مٖمتٛم

 

ــع   ــق رائ ــر ي٘مـــقي نمــغمه وه ــذي ايمٔم  ىم

ــ  ــل َم٘مــذب١مهم ــ٦م ٓ ذو ايمّمــٕمـ فمٛم  ن ىمٛم

 

ـــــع  ــــػماءة ٞمـ٣مهم  وٓ ضمـــــٙمٖمل فمــــعم ايم

ـــــفوٓ أ  ـــــ٣م َمـــــٟمَمقن زمًمـــــء أومقيم  ٞم

 

 وأٞمـــــ٦م زمـــــٟمَمر ٓ حم٣ميمــــــ٥م واومــــــع  

 



201 

 ٞمـــؽ ىم٣ميمٙمٝمـــؾ ايمـــذي هــــق َمـــدرىمل١مهم

 

ـــؽ واؽمـــعإو   ـــٟمي فمٛم ـــ٦م أن اظمٛمت  ن طمٙم

 طمْمـــ٣مؿمٝمػ ضمجــــ دم ضمٌـــ٣مل َمتٝمٛمـــ٥م 

 

 إيمٝمـــؽ ٞمــــقازع هبــــ٣م أيــــدٍ  د  ـٚمَ سُمـــ  

 مل خيٛمـــــؽ أَم٣مٞمـــــ٥م أسمقفمـــــد فمٌــــــداً  

 

ــــداً    ـــؼمك فمٌ ـــ٣مً  وسم ـــ٣ميمع ـم٣مظم ـــق و  وه

ـــ  ـــ٣مس ؽم ـــٛمٔمش ايمٛم ـــع ي ـــ٦م رزمٝم  ٝمٌفوأٞم

 

ـــــ٣مؿمع   ـــــٚمٛمٝم٥م وم ــــف ايم  وؽمــــٝمػ أفمغمسم

 أزمــــــك اهلل إٓ فمديمــــــف ووهمـــــــ٣مءه 

 

 همــال ايمٛمـــ٘مر َمٔمــروف وٓ ايمٔمــرف وــ٣مئع 

ـــغم َمٌمـــد  ـــ٣م ؾمـــئ٦م نم  وسمًـــٗمك إذا َم

 

ـــ٣مٞمع   ــــؽ ىم ـــ٣م اظمً ـــزوراء دم ضم٣مهم٣مهت  زم

 يٚمدح فمٚمرو زمـ احل٣مرث ايمٕم٣ًمين: ووم٣مل أيّم٣مً  

ــــؿ  ــــل هل ــــىمٙمٝمٛم ــــ٥م ٞم٣مصــــ٤مي  ٣م أَمٝمٚم

 

 ويمٝمــــؾ أوم٣مؽمــــٝم٥م زمْمــــلء ايم٘مـــــقاىم٤م 

 ل ضمتـــك ومٙمـــ٦م يمٝمــــس زمٚمـــٛمٗمضسمْمـــ٣مو 

 

 ويمــٝمس ايمــذي يرفمـــك ايمٛمجــقم زمآيـــ٤م  

ــــؾ فمــــ٣مزب مهــــف   وصــــدر أراح ايمٙمٝم

 

ــ٤م   ـــ ىمــؾ صم٣مٞم ــف احلــزن َم  سمّمــ٣مفمػ همٝم

 يمٔمٚمــــرو ٞمٔمٚمــــ٥م زمٔمــــد ٞمٔمٚمــــ٥م فمــــقم 

 

ــــ٣مرب  ــــذات فمٗم ــــ٦م زم ــــده يمٝمً  يمقايم

ــــ٣مً   ــــ٦م يٚمٝمٛم ــــ٥م ضمٙمٖم ــــغم ذي َمثٛمقي  نم

 

ــــ زمِمـــ٣مضم٤م   ــــ ـم ـــؿ إٓ ضمً  وٓ فمٙم

 يمــــئـ ىمــــ٣من يمٙمٗمــــػميـ ومــــػم زمجٙمــــؼ 

 

ـــػم زمِمـــٝمداء   ـــد ضمـــ٣مربووم ـــذي فمٛم  ايم

ــــف  ــــٝمد ومقَم ــــل ؽم ــــ٣مرث اجلٖمٛم  ويمٙمح

 

 يمٝمٙمتٚمًــــــ زمـــــ٣مجلٝمش دار اظمحـــــ٣مرب 

ــزت  ــد نم ــؾ وم ــف زم٣ميمٛمٌمــ إذ ومٝم ــ٦م يم  وشمٗم

 

ـــ٣مئ٤م  ـــغم أؾم ـــ٣من نم ــــ نمً ـــ٤م َم  ىمت٣مئ

ــــ فمـــ٣مَمر  ـــ٣م وفمٚمـــرو زم ـــق فمٚمـــف دٞمٝم  زمٛم

 

ـــقم زم  ـــؽ وم ـــ٣مذبٟمأويمئ ـــغم ىم ـــٜمؿ نم  ؽم

ـــقومٜمؿ  ـــؼ هم ـــ٣منمزوا دم اجلـــٝمش ضمٙم  إذا َم

 

 فمِمــــ٣مئ٤م ؿمــــغم هتتــــدي زمٔمِمــــ٣مئ٤م 

 نمــــ٣مرهؿإرن يِمــــ٣مضمٌٛمٜمؿ ضمتــــك يٕمــــ 

 

ـــدوارب   ـــدَم٣مء ايم ــــ ايمّمـــ٣مري٣مت زم٣ميم  َم

 فمٝمقهنـــ٣م سمـــراهـ طمٙمـــػ ايمٗمـــقم طمـــزراً  

 

ـــ٤م  ـــ٣مب اظمراٞم ـــٝمقخ دم شمٝم ـــقس ايمُم  صمٙم

ـــــ  ــــــ أن ومٌٝمٙم ـــــد أيٗم ـــــقاٞمح وم  فصم

 

ـــ٤م  ـــ٣من أول نم٣ميم ـــك اجلٚمٔم ـــ٣م ايمتٗم  إذا َم

 هلـــــ فمٙمــــٝمٜمؿ فمــــ٣مدة ومــــد فمرهمٛمٜمــــ٣م 

 

ـــ٤م   ـــقق ايم٘مقاشم ـــل هم ـــرض اخلْم  إذا فم
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ــــقازمس ــــ٣من فم ــــ٣مت يمٙمْمٔم ــــعم فم٣مرهم  فم

 

ــــ    كم دام وصمـــــ٣ميم٤مزمـــــٜمـ ىمٙمـــــقم زم

ـــقا  ــــ أرومٙم ـــٛمٜمـ يمٙمْمٔم ـــتٛمزيمقا فم  إذا اؽم

 

ـــ٣مفم٤م  ـــامل اظمِم ـــ٣مل اجل ـــقت إروم  إلم اظم

ــــٛمٜمؿ  ـــــٚمٛمٝم٥م زمٝم ـــــقن ايم ـــــٜمؿ يت٣ًموم  هم

 

 زمٟميـــدهيؿ زمٝمــــض رومــــ٣مق ايمــــٚمّم٣مرب  

ـــ٣مً   ـــغم همّم٣مو ـــقٞمس يْم ـــؾ وم ـــ٣م ىم  زمٝمٛمٜم

 

 ويتٌٔمٜمـــ٣م َمـــٛمٜمؿ همـــراش احلقاصمـــ٤م  

  فمٝمـــ٤م همـــٝمٜمؿ نمـــغم أن ؽمـــٝمقهمٜمؿٓو 

 

ــــت٣مئ٤م   ـــراع ايم٘م ــــ وم ـــقل َم ــــ همٙم  هب

 سمـــقرشمـ َمــــ أزَمـــ٣من يـــقم ضمٙمٝمٚمـــ٥م 

 

 إلم ايمٝمــقم ومــد صمــرزمـ ىمــؾ ايمتجــ٣مرب  

 سمٗمــــد ايمًــــٙمقومل اظمّمــــ٣مفمػ ٞمًــــجف 

 

 وسمقومـــد زم٣ميمِمٖمــــ٣مح ٞمــــ٣مر ايمــــح٣ٌمضم٤م  

ـــ٘مٛم٣مسمف  ــــ ؽم ـــ٣مم فم ـــؾ اهل  زميـــب يزي

 

 وؿمٔمــــ ىمـــ١ميزاغ اظمخـــ٣مض ايمّمـــقارب 

ــــغمهؿ  ــــ٣م اهلل نم ــــؿ ؾمــــٝمٚم٥م مل ئمْمٜم  هل

 

 َمــــ اجلـــقد وإضمـــالم نمـــغم فمـــقازب 

ــــــف و  ــــــتٜمؿ ذات اإليم ــــــٛمٜمؿحمٙم  دي

 

ـــ٤م   ـــغم ايمٔمقاوم ـــقن نم ـــام يرصم ـــقيؿ هم  وم

ــــزاهتؿ  ــــ٤م ضمج ــــ٣مل ؿمٝم ــــ٣مق ايمٛمٔم  روم

 

 حيٝمـــقن زم٣ميمرحيـــ٣من يــــقم ايم٣ًٌمؽمـــ٤م  

 حتٝمـــــٝمٜمؿ زمـــــٝمض ايمقٓئـــــد زمٝمـــــٛمٜمؿ 

 

ـــ٨م همـــقق اظمُمـــ٣مصم٤مأو    ىمًـــٝمف اإلضي

 ٞمٔمٝمٚمٜمــــ٣م ومــــديامً  يِمــــقٞمقن أصمًــــ٣مداً  

 

ــــ٤م  ــــ اظمٛم٣مىم ــــ٥م إردان طمي  زمخ٣ميمِم

ـــــغم  ـــــٌقن اخل ـــــده وٓ حيً  ٓ ذ زمٔم

 

  ضزمـــــ٥م ٓزبوٓ حيًـــــٌقن ايمممـــــ 

 ضمٌـــقت هبـــ٣م نمًـــ٣من إذ ىمٛمـــ٦م ٓضمٗمـــ٣م 

 

 زمٗمــــقَمل وإذ أفمٝمــــ٦م فمــــقم َمــــذاهٌل 
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 ـ األػشَ 3
 )طنبعخ اٌؼشة(

 أ ـ ٔشأرو ًؽْبرو:
وىمٛمل زمٟميب زمِمغم ، ويمد إفمُمك َمٝمٚمقن زمـ ومٝمس َمـ ومٌٝمٙم٥م زم٘مر زمـ وائؾ همــل َمٛمْمٗم٥م ايمٝمامَم٥م

َمــ ىمقٞمـف ىم٣من  ويمٝمس هٛم٣مك َمٔمٙمقَم٣مت دومٝمٗم٥م فمــ ٞمُمٟمسمف أىمثـر، أو إفمُمك يمّمٔمػ زمٌمه

وومد ىم٣من إفمُمك ىمثغم  ،أفمرازمٝم٣ًم زمدوي٣ًم ٓ ختتٙمػ ٞمُمٟمسمف فمـ ٞمُمٟمة أي زمدوي َمـ أهمراد ايمٗمٌٝمٙم٥م

يرافمل َمِم٣ميمح ومقَمف ويٛم٣مس ، ايمتجقل يٚمدح ؾمٝمقخ ايمٔمـرب وأذاهمٜمؿ َمت٘م٣ًًٌم دم ؾمٔمره

ويم٘مٛمف مل يًٙمؿ وَم٣مت ومرب ايمٝمامَم٥م دم ايمًٛم٥م ايم٣ًمزمٔم٥م زمٔمد اهلجرة  ،أدرك اإلؽمالم، ومٌٝمٙمتف

 .(م407)

 ة ـ شخظْزو:
وفمػّم َمـ طمالل ؾمٔمره فمـ ايمٗمّم٣مي٣م ايمتل  ،فم٣مش إفمُمك ؾمخِمٝمتف اظمٔمٜمقدة زمكم ايمٛم٣مس

ضمتك أن ؤمػ  ،فم٣مؾمٜم٣م ومقَمف دون أن ي٘مقن هٛم٣مك أي فمقائؼ دم ايمٌٝمئ٥م ايمٛمٖمًٝم٥م هلذه ايمُمخِمٝم٥م

ٜمق همٗمـد زمدأ ضمٝم٣مسمف زمٚمح٥ٌم ايمٙم ،ومل يؼمك أي اٞمٔم٘م٣مس ؽمٙمٌل فمٙمـك ضمٝم٣مسمف ،ايمٌٌم يمديف مل ي٠مشمر همٝمف

ـّ ؿمرح اهلقى ، هم٣مٞم٣م اهلل وإي٣مىمؿ َمٛمٜم٣م٣موايمٕمٛم٣مء واٞم٘م٤م فمعم ذب اخلٚمرة فم ووصٖمٜم٣م ويم٘مٛمف ظم٣م أؽم

 .وزمح٧م فمـ احل٘مٚم٥م

 شؼشه ًِؼٍمزو: -ط
اهلج٣مء ، اَمت٣مز َمٝمٚمقن زمـ ومٝمس زمٛمٓمؿ ايمٗمِم٣مئد ايمْمقال وزمتحدشمف فمـ همٛمقن ايمُمٔمر)اظمدح

ٚمدوح زم٣ميمُمج٣مفم٥م وايم٘مرم ينف همــل وصػ اظم، وومـد ىم٣من َمدضمف َم٣ٌميمٕم٣ًم همٝمف، ايمٕمزل( ،ايمٖمخـر

 ،وومــقة ايمُم٘مٝمٚم٥م

يٗمقل إفمُمك همـل َمدح ومٝمس زمـ َمٔمـد ي٘مرب واصٖم٣ًم إي٣مه زم٣مجلرأة وايمُمج٣مفم٥م واومتح٣مم 

 احلــرب أفمزًٓ:

ـــــــ٥م َمٙمٚمقَمـــــــ٥م  وإذا جتـــــــلء ىمتٝمٌ

 

 طمرؽمـــ٣مء خيُمـــك ايمـــدارفمقن ٞمزاهلـــ٣م  
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ــــ٥مً   ىمٛمــــ٦م اظمٗمــــّدم نمــــغم ٓزمــــس صُمٛمّ

 

 زم٣ميمًــــٝمػ سميــــب َمٔمٙمــــاًم أزمْم٣مهلـــــ٣م 

 يٗمقل ه٣مصمٝم٣ًم يزيد ايمُمٝم٣ٌمين وَمٜمددًا إي٣مه:، ٕفمُمك همٜمق ؽمخري٥م وهتديدأَم٣م هج٣مء ا 

ـــ٣م ـــ٦م أشمٙمتٛم ـــــ ٞمح ـــ٣ًم فم ـــ٦م َمٛمتٜمٝم  أيمً

 

 ويمًـــ٦م وـــ٣مئره٣م َمـــ٣م أؿمـــ٦م اإلزمــــؾ  

ــــ٣م  ــــ٣ًم يمٝمقهٛمٜم ــــخرٍة يقَم ــــ٣مؿمٍح ص  ىمٛم

 

 ؾفمـــهمٙمـــؿ ييـــه٣م وأوهـــك ومرٞمـــف ايمق  

فمعم أَم٣م همخر إفمُمك همٗمد اسمّمح٦م َمٔم٣مظمف دم َمٔمرىم٥م )ذي وم٣مر( وهق يقم اٞمتٌم همٝمف ايمٔمرب  

 ايمٖمرس واٞمتِمٖمقا َمٛمٜمؿ:

ـــٛمٜمؿ ـــؽ سمْمح ـــام سمٛمٖم ـــٍر هم ـــؾ زم٘م  وطمٝم

 

ـــقم يٛمتِمـــػ   ـــقا وىمـــ٣مد ايمٝم ـــك سمقيم  ضمت

يٗمقل دم وصػ ص٣مضمٌتف َمُمٌٜم٣ًم إي٣مه٣م زمروو٥م ، وومد زمرع إفمُمك همـل وصػ ايمري٣مض 

 طمياء:

ــ٣مض احل ــ٣م رووــ٥م َمـــ ري ــَم  ـ َمٔمُمــ٥ٌمًْ

 

 طميـــاء صمـــ٣مد فمٙمٝمٜمـــ٣م َمًـــٌؾ هْمـــؾ 

ــــح٥م  ـــ٤م َمٛمٜمـــ٣م ٞمممـــ رائــ ـــ٣م ًزمٟمؿمٝم  يقَم

 

 ًـــــ َمٛمٜمــــ٣م إذ دٞمــــ٣م إصــــؾوٓ زمٟمضم 

إذ وصٖمف ازمـ ؽمالم دم ؿمٌٗم٣مت  8وئمتػم ؾمٔمر إفمُمك َمـ ؾمٔمر ايمْمٌٗم٥م إولم فمٛمد ايمٔمرب 

إذ ؽمئؾ َمـ أؾمٔمر  8وىم٣من يقٞمس زمـ ضمٌٝم٤م راوي٥م ايمٔمرب، همحقل ايمُمٔمراء دم اظمرسم٥ٌم إولم

وإفمُمك إذا ، وزهغم إذا رنم٤م، وايمٛم٣مزمٕم٥م إذا ره٤م، اَمرؤ ايمٗمٝمس إذا رىم٤م": وم٣مل ؟ايمٛم٣مس

 ."ربؿم

 ."َمـ زفمؿ أن أضمدًا أؾمٔمر َمـ إفمُمك همٙمٝمس ئمرف ايمُمٔمر" وومد وم٣مل اظمٖمّمؾ ايمّمٌل:
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 ِؼٍمخ األػشَ

ـــــؾ  ـــــ٤م َمرحت ـــــرة إن ايمرىم  ودع هري

 

ـــُؼ   ـــؾ سمْمٝم ـــؾ وه ـــ٣م ايمرصم ـــ٣ًم أهي  ودافم

 نمـــراء همرفمـــ٣مء َمِمـــٗمقٌل فمقاروـــٜم٣م 

 

 متًم اهلقيٛمك ىمـام يٚمًمـ ايمـقصمل ايمقضمـؾ  

 ىمـــٟمن َمُمـــٝمتٜم٣م َمــــ زمٝمـــ٦م صم٣مرهتـــ٣م 

 

  ريـــ٧ٌم وٓ فمجـــؾايمًـــح٣مزم٥م ٓ َمـــرّ   

 ٦مسمًــٚمع يمٙمحــقم وؽمقاؽمــ٣ًم إذا اٞمٌمــهم 

 

ـــام اؽمـــتٔم٣منَ    ـــريٍح فمممـــٌق زصمـــؾ ىم  زم

 يمٝمًــ٦م ىمٚمـــ ي٘مــره اجلــغمان ؿمٙمٔمتٜمــ٣م 

 

 ختتتـــــؾ اجلـــــ٣مرِ  وٓ سمراهـــــ٣م يمّنـــــ  

 ده٣مي٘مــــ٣مد يٌمــــفمٜم٣م يمــــقٓ سمُمــــّد  

 

ـــــإلم صم٣مراهتـــــ٣م ايم٘مَ  سمٗمـــــقمُ  إذا    ُؾ ًَ

ــــؼمت  ــــ٣مفم٥ًم هم ــــ٣ًم ؽم ــــ٤م ومرٞم  إذا سمالفم

 

 ُؾ وايم٘مَٖمـــاظمـــتـ  وارسمـــ٨م َمٛمٜمـــ٣م ذٞمـــقُب   

 صــٖمر ايمقؾمــ٣مح وَمــؾء ايمــدرع هب٘مٛمــ٥م 

 

ــــ  ــــ٣مد اخلٌُم ــــٟمسمك ي٘م ــــزل إذا سم  يٛمخ

ــدصمـ يٌمــفمٜم٣م   ــداة ايم ــؿ ايمّمــجٝمع نم  ٞمٔم

 

ــــؾ   ــــ٣مٍف وٓ سمٖم ــــرء ٓ صم ــــذة اظم  يمٙم

ــــــٌؼ، درٌم َمراهمٗمٜمــــــ٣م   هرىمقيمــــــ٥ٌم، همٛم

 

ــــؾ   ــــقك يٛمتٔم ــــٜم٣م زم٣ميمُم ــــٟمن أمخِم  ىم

 أصــــقرةً  اظمًــــُؽ  إذا سمٗمــــقم يّمــــقعُ  

 

 وايمزٞمٌـــؼ ايمـــقرد َمــــ أرداهنـــ٣م ؾمـــٚمؾ  

ــ٣مض احلَمــ٣م ر   ـ َمٔمُمــ٥ٌمٌ ًــووــ٥ٌم َمـــ ري

 

 طميـــاء صمـــ٣مد فمٙمٝمٜمـــ٣م َمًـــٌٌؾ هْمـــؾ 

ــ٤ٌم ذٌق   ــ٣م ىمقىم ــٚمس َمٛمٜم  يّمــ٣مضمؽ ايمُم

 

 َمـــــ٠مزٌر زمٔمٚمـــــٝمؿ ايمٛمٌـــــ٦م َم٘متٜمـــــؾ 

 يقَمـــ٣ًم زمٟمؿمٝمـــ٤م َمٛمٜمـــ٣م ٞمممـــ رائحـــ٥مٍ  

 

 وٓ زمٟمضمًـــــ َمٛمٜمــــ٣م إذ دٞمــــ٣م إصــــؾ 

ــــالً   ــــ٦م رصم ــــ٣ًم وفمٙمٗم ــــ٣م فمرو  فمٙمٗمتٜم

 

ــؾ   ــ٣م ايمرصم ــرى نمغمه ــؼ أطم ــغمي وفمٙم  نم

ــــــ٣م  ــــــ٣م حي٣موهل ــــــ٣مة َم ــــــف همت  وفمٙمٗمت

 

 َمــــ زمٛمـــل فمٚمٜمـــ٣م َمٝمـــ٦م هبـــ٣م وهـــؾو  

ــــل  ــــ٣م سمالئٚمٛم ــــغمى َم ــــل أطم  وفمٙمٗمتٛم

 

ـــ٤م     ـــ٤م، ضم ـــ٣مصمتٚمع احل ـــؾ هم ـــف سمٌ  ىمٙم

 هم٘مٙمٛمـــــ٣م َمٕمـــــرٌم هيـــــذي زمِمـــــ٣مضمٌف 

 

 ٞمــــــ٣مٍء وداٍن وخمٌــــــقٌل وخمتٌــــــؾ  

 صــــدت هريــــرة فمٛمــــ٣م َمــــ٣م سم٘مٙمٚمٛمــــ٣م 

 

 صمٜمــاًل زمــٟمم طمٙمٝمــٍد ضمٌــؾ َمـــ سمِمــؾ  

ـــــف   أأن رأت رصمـــــاًل أفمُمـــــك أض زم

 

ـــؾ   ـــٌد طمٌ ـــٌر َمٖمٛم ـــقن وده ـــ٤م اظمٛم  ري
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 هريـــرة ظمـــ٣م صمئـــ٦م ؿم٣ميمٌٜمـــ٣موم٣ميمـــ٦م 

 

ــؾ   ــ٣م رصم ــؽ ي ــقم َمٛم ــؽ ووي ــقم فمٙمٝم  وي

ــــ٣مًة ٓ  ــــ٣م ضمٖم ــــ٣م سمريٛم ــــ٣م إَم ــــ٣مل يمٛم  ٞمٔم

 

 إٞمــــ٣م ىمــــذيمؽ َمــــ٣م ٞمحٖمــــك وٞمٛمتٔمــــؾ  

 وومــــد أطمــــ٣ميمس رب ايمٌٝمــــ٦م نمٖمٙمتــــف 

 

 وومــــد حيــــ٣مذر َمٛمــــل شمــــؿ َمــــ٣م يئــــؾ 

ـــل  ـــ٣ًم همٝمتٌٔمٛم ـــ٣ٌم يقَم ـــقد ايمِم ـــد أوم  ووم

 

 وومــــد يِمــــ٣مضمٌٛمل ذو ايمممــــة ايمٕمــــزل 

ـــل  ـــ٣مٞمقت يتٌٔمٛم ـــدوت إلم احل ـــد نم  ووم

 

 ؾمـــقل ٍو َمُمـــٌؾ ؾمـــٙمقٌل ؾمٙمُمـــٌؾ ؾمـــ٣م  

ـــقا  ـــد فمٙمٚم ـــد وم ـــ٥ٍم ىمًـــٝمقف اهلٛم  دم همتٝم

 

ـــك ويٛمتٔمـــؾ   ـــٌؽ ىمـــؾ َمــــ حيٖم  أن ه٣ميم

ــــ٣مً   ــــ٣مزفمتٜمؿ ومّمــــ٤م ايمرحيــــ٣من َمت٘مئ  ٞم

 

 وومٜمـــــقًة َمـــــزًة راووومٜمـــــ٣م طمّمـــــؾ 

ــــ٥مٌ   ــــل راهٛم ــــ٣م وه  ٓ يًــــتٖمٝمٗمقن َمٛمٜم

 

ـــــقا  ـــــقا وإن هنٙم ـــــ٣مت وإن فمٙم  إٓ هب

 يًـــٔمك هبـــ٣م ذو زصم٣مصمـــ٣مٍت يمـــف ٞمْمـــٌػ  

 

 ٚمــــؾَمٗمٙمــــٌص أؽمــــٖمؾ ايمنــــزم٣مل َمٔمت  

ـــٚمٔمف  ـــٛم٨م يً ـــ٣مل ايمِم ـــتجٝم٤ٍم خت  و َمً

 

 إذا سمرصمــــع همٝمــــف ايمٗمٝمٛمــــ٥م ايمٖمّمــــؾ  

ــــ٥مً   ــــريط آوٞم ــــقل ايم ــــ٣مضم٣ٌمت ذي  ايمً

 

ـــؾ  ـــ٣م ايمٔمج ـــعم أفمج٣مزه ـــ٣مت فم  وايمراهمٔم

 َمـــ ىمــؾ ذيمــؽ يــقٌم ومــد هلــقت زمــف 

 

ـــزل  ـــق وايمٕم  ودم ايمتجـــ٣مرب ؿمـــقل ايمٙمٜم

 و زمٙمـــدٍة َمثـــؾ ـمٜمـــر ايمـــؼمس َمقضمُمـــ٥مٍ  

 

 يمٙمجـــــ زم٣ميمٙمٝمــــؾ دم ضم٣مهم٣مهتــــ٣م زصمــــؾ  

 يمٗمٝمظ يرىمٌٜمـــــ٣مك هلـــــ٣م زمـــــ٣مٛمـــــٓ يتٚم 

 

 إٓ ايمـــذيـ هلـــؿ همٝمٜمـــ٣م أسمـــقا َمٜمـــؾ  

ـــــٍة هٍح   ـــــٝمٍح صمن ـــــ٣م زمْمٙم  صم٣موزهت

 

 إذا اؽمتٔمروــــتٜم٣م همتــــؾ٣م دم َمرهمٗمٝمٜمــــ  

ــف  ــ٦م أرَمٗم ــد زم ــرى فم٣مروــ٣ًم وم ــؾ هــؾ سم  زم

 

ــــف ؾمــــٔمؾ   ــــػمق دم ضم٣مهم٣مسم ــــٟمٞمام ايم  ىم

 يمـــــف رداٌف وصمـــــقٌز َمٖمـــــٟمٌم فمٚمـــــٌؾ  

 

ـــــ  ـــــ٣مء َمتِمـــــؾَمٛمْمر  ٌؼ زمًـــــج٣مل اظم

ـــف  ـــكم أرومٌ ـــف ضم ـــق فمٛم ـــل ايمٙمٜم  مل يٙمٜمٛم

 

 ايمٙمـــــذاذة دم ىمـــــٟمس وٓ ؾمـــــٕمؾوٓ   

 همٗمٙمــ٦م يمٙمممــب دم درٞمــ٣م وومــد شمٚمٙمــقا 

 

ــػ يُمــٝمؿ ايمُمــ٣مرب ايمثٚمــؾ    ؾمــٝمٚمقا وىمٝم

ـــ٣م  ـــ٣مل صم٣مدمه ـــٌْمـ اخل ـــامٌر، هم ـــ٣ميمقا ٞم  وم

 

ـــــ٣مٕزمالء هم٣ميمرصمـــــؾ    هم٣ميمٔمًـــــجدي٥ٌم هم

ــــف  ــــٌر همػمومت ــــري همخٛمزي ــــٖمح جي  هم٣ميمً

 

 ضمتـــك سمـــداهمع َمٛمـــف ايمرزمـــق هم٣محلٌـــؾ 
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ــــ٥مً  ــــ٣مء سم٘مٙمٖم ــــف اظم ــــؾ َمٛم ــــك حتٚم  ضمت

 

 ٕمٝمٛمـــ٥م ايمًـــٜمؾروض ايمٗمْمـــ٣م هم٘مثٝمـــ٤م ايم  

ــد أصــٌح٦م نمروــ٣مً   ــ٣م وم ــ٣مرًا هل  يًــٗمل دي

 

ـــؾ  ـــقد وايمرؽم ـــ٣م ايمٗم ـــ٣مٞمػ فمٛمٜم  زورًا جت

 أزمٙمــــغ يزيــــد زمٛمــــل ؾمــــٝم٣ٌمن َمٟميم٘مــــ٥مً  

 

ــــؾ   ــــؽ سمٟمسم٘م ــــ٣م سمٛمٖم ــــ٦ٍم أَم ــــ٣م شمٌٝم  أزم

ـــ٣م  ـــ٦م أشمٙمتٛم ــــ ٞمح ـــ٣ًم فم ـــ٦م َمٛمتٜمٝم  أيمً

 

ـــؾ   ـــ٣م أؿمـــ٦م اإلزم  ويمًـــ٦م وـــ٣مئره٣م َم

ــــ٣م  ــــ٣ًم يمٝمقهٛمٜم ــــخرًة يقَم ــــ٣مؿمح ص  ىمٛم

 

 همٙمـــؿ ييـــه٣م وأوهــــ ومرٞمـــف ايمقفمـــؾ  

ـــري زم  ـــفسمٕم ـــط َمًـــٔمقٍد وإطمقسم ـــ٣م ره  ٛم

 

 يــــقم يمٙمٗمــــ٣مء همــــؼمدي شمــــؿ سمٔمتــــزل  

ـــ٣مء ذي اجلـــديـ إن نمّمـــٌقا   سمٙمحـــؿ أزمٛم

 

 أرَم٣مضمٛمــــ٣م شمــــؿ سمٙمٗمــــ٣مهؿ وسمٔمتــــزل 

 ٓ سمٗمٔمــــدن وومــــد أىمٙمتٜمــــ٣م طمْمٌــــ٣مً  

 

 سمٔمـــقذ َمــــ ذهـــ٣م يقَمـــ٣ًم وسمٌتٜمـــؾ 

 ؽمـــ٣مئؾ زمٛمـــل أؽمـــٍد فمٛمـــ٣م همٗمـــد فمٙمٚمـــقا 

 

 أن ؽمــقف يٟمسمٝمــؽ َمـــ أزمٛم٣مئٛمــ٣م ؾمــ٘مؾ  

ــــؿ  ــــد اهلل ىمٙمٜم ــــغمًا وفمٌ ــــٟمل ومُم  واؽم

 

ـــؾ  ـــػ ٞمٖمتٔم ـــ٣م ىمٝم ـــ٥م فمٛم ـــٟمل رزمٝمٔم  واؽم

ـــــتٙمٜمؿ  ـــــك ٞمٗم ـــــ٣مسمٙمٜمؿ ضمت ـــــ٣م ٞمٗم  إٞم

 

ـــد  ـــقا فمٛم ـــ٣مء وإن صمـــ٣مروا وإن صمٜمٙم  ايمٙمٗم

ــقا  ــؿ اضمؼمزم ــٍػ إن ه ــ٣من دم آل ىمٜم ــد ىم  وم

 

 واجل٣مذيــــ٥م َمـــــ يًــــٔمك ويٛمتّمــــؾ 

ـــدداً   ــــ ص ـــدًا مل ي٘م ـــتؿ فمٚمٝم ـــئـ ومتٙم  يم

 

ـــــؾ   ـــــف َمـــــٛم٘مؿ همٛمٚمتث  يمٛمٗمـــــتٙمـ َمثٙم

ـــ٣م فمــــ نمـــ٤م َمٔمرىمـــ٥مٍ   ـــئـ َمٛمٝمـــ٦م زمٛم  يم

 

ـــ   ـــ٣مء ايمٗم ــــ دَم ـــ٣م فم ـــؾٓ سمٙمٖمٛم  قم ٞمٛمتٗم

ـــْمطٍ   ـــك ذوي ؾم ــــ يٛمٜم ـــقن ويم  ٓ سمٛمتٜم

 

ــؾ   ــ٦م وايمٖمت ــف ايمزي ــذه٤م همٝم ــ٣ميمْمٔمـ ي  ىم

ـــ٣مً   ـــقم َمرسمٖمٗم ـــد ايمٗم ـــؾ فمٚمٝم ـــك يٓم  ضمت

 

ـــؾ   ـــقٌة فمج ـــف ٞمً ـــ٣ميمراح فمٛم ـــدهمع زم  ي

ـــــــدواين     همٟمومِمـــــــده أصـــــــ٣مزمف هٛم

 

ـــ٣مح أو   ــــ رَم ـــٌؾ َم ـــدل ذازم  اخلـــط َمٔمت

 ىمـــــال زفمٚمـــــتؿ زمٟمٞمـــــ٣م ٓ ٞمٗمـــــ٣مسمٙم٘مؿ 

 

ــــؾ  ــــ٣م ومت ــــ٣م ومقَمٛم ــــ٣ميم٘مؿ ي ــــ٣م َٕمث  إٞم

 قم احلٛمــق وــ٣مضمٝم٥مً ٞمحـــ ايمٖمــقارس يــ 

 

ــــزل  ــــٌؾ وٓ فم ــــ٥م ٓ َمٝم ــــل همْمٝمٚم  صمٛمٌ

ـــ٣م  ـــؽ فم٣مدسمٛم ـــ٣م سمٙم ـــ٣من همٗمٙمٛم ـــ٣ميمقا ايمْمٔم  وم

 

ـــــزل   ـــــ٣م َمٔممٌمـــــ ٞم ـــــقن هم١مٞم  أو سمٛمزيم

 ومــد ٞمخّمــ٤م ايمٔمــغم دم َم٘مٛمــقن هم٣مئٙمــف 

 

ـــؾ  ـــ٣م ايمٌْم ـــعم أرَم٣مضمٛم ـــٝمط فم ـــد يُم  ووم
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 ثٓ وٍضٌَ ػّشً ـ 4

 ؽْبرو ًٔشأرو: -أ
وهـق َمــ زمٛمل َم٣ميمؽ َمــ ، ري٥مئمتٗمد أن فمٚمرو زمـ ىمٙمثقم ومـد ويمد دم َم٣ًمىمـ اجلزيرة ايمًق

وهـل ايمٗمٌٝمٙم٥م اظمتٔم٣ميمٝم٥م ايمٗمقي٥م ايمتل ومٝمؾ همٝمٜم٣م يمـق أزمْمٟم اإلؽمالم ٕىمٙم٦م زمٛمق سمٕمٙم٤م  ،ومٌٝمٙم٥م سمٕمٙم٤م

 .ايمٛم٣مس

وأصٌح ؽمٝمدًا يمٗمقَمف دم اخل٣مَم٥ًم فمممة َمـ  ،وومـد ويمد ايمُم٣مفمر دم زمداي٥م ايمٗمرن ايم٣ًمدس

وومد سمقدم ضمقارم إرزمٔمكم ومٌؾ ، فم٣مش َم٣م يزيد فمعم اظمئ٥م فم٣مم، وئمد َمـ ايمُمٔمراء ايمٖمرؽم٣من، فمٚمره

 .اهلجرة

 ة ـ شخظْخ ػّشً:
 أؽمٜمؿ دم زمٛم٣مء ؾمخِمٝم٥م فمٚمرو زمـ ىمٙمثقم فم٣مَمالن أؽم٣مؽمٝم٣من:

 .واظمجد وايم٠ًمدد ايمذي سمرزمك دم ىمٛمٖمف ايمُم٣مفمر زمٝم٦م اظمٙمؽ -أ

دم جمٙمس اظمٙمؽ ٞمٖمًف فمٛمدَم٣م أراد أن جئمؾ َمـ أم ايمُم٣مفمر  ومتٙمف يمٙمٚمٙمؽ فمٚمرو زمـ هٛمد -ب

 .َمفيمٝمعم زمٛم٦م اظمٜمٙمٜمؾ طم٣مدَم٥م ٕ

 .وومد زمدا فمٚمرو زمٔمد ذيمؽ ؾم٣مفمرًا هم٣مرؽم٣ًم فمزيز اجل٣مٞم٤م

 شؼشه ًِؼٍمزو: -ط
 ( ...احل٘مؿ ،ايمٕمزل، َمـ ايمُمٔمر َمٛمٜم٣م: )ايمٖمخر ٞمٓمؿ فمٚمرو زمـ ىمٙمثقم دم أنمراض ىمثغمة

 يٗمقل َمٖمتخرًا زمٛمٖمًف:، ومل يٛمٓمؿ دم اظمديح ظم٘م٣مٞمتف َمـ ومقَمف

 أٓ ٓ جيٜمٙمــــــ أضمــــــــد فمٙمٝمٛمـــــــ٣م

 

ــــ   ــــؾ اجل٣مهٙمٝمٛم ــــقق صمٜم ــــؾ هم  ٣مهمٛمجٜم

 ايمٖمْمــــ٣مم يمٛمــــ٣م صٌــــــــل إذا زمٙمــــغَ  

 

 ٣مختــــــّر يمــــــف اجلٌــــ٣مزمر ؽمــــ٣مصمديٛم  

 ويٗمقل: 

 ورشمٛمــــ٣م اظمجــــد ومــــد فمٙمٚمــــ٦م َمٔمــــد  

 

 ٞمْم٣مفمـــــــ دوٞمـــــف ضمتــــــــك يٌٛمٝمـــــ٣م 
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 ،وومد ىم٣مٞم٦م ومٌٝمٙم٥م سمٕمٙم٤م سمٔمٓمؿ هذه اظمٔمٙمٗم٥م، أَم٣م َمٔمٙمٗم٥م ايمُم٣مفمر همتٔمد َمـ روائع ايمُمٔمر ايمٔمريب

ٔمٙمٗم٣مت فمعم أؽمت٣مر قا ئمٙمٗمقهن٣م َمع اظموايمتل سمٔمتػم َمـ فمٝمقن ايمُمٔمر ايمٔمريب ضمتك أن ايمٔمرب ىم٣مٞم

 .ايم٘مٔم٥ٌم اظمممهم٥م

ص٣مدم ايمدي٣ٌمصم٥م يِمدر فمـ ؿمٌع ، واوح اظمٔم٣مين، ئمد ؾمٔمر فمٚمرو زمـ ىمٙمثقم ضمًـ ايمًٌؽ

 نمغم َمتِمٛمع وسمٌٙمغ َمٔمٙمٗمتف َمئ٥م زمٝم٦م َمْمٙمٔمٜم٣م:

ـــــحٛمؽ و ـــــل زمِم ـــــٌحٝمٛم٣ماأٓ هٌ  ص

 

ــــــدريٛم٣م   ـــــــل مخـــــــقر إٞم  وٓ سمٌٗم
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 ِؼٍمخ ػّشً ثٓ وٍضٌَ

ــــــْحٛمِ  ــــــل زمَِم ٌِ ٌَحٝمٛم٣م ِؽ َأٓ ُه ــــــ  هَم٣مْص

 

ٌِْٗمـــــــل مُخـــــــقرَ    إَٞمـــــــَدِريٛم٣م َوٓ سُم

ـــــ  ـــــَٔم٥ًم ىم ـــــصر ٟمَُمَُمْٔمَُم ـــــ٣م نر احُل  همٝمٜم

 

 ؽَمـــــِخٝمٛم٣م إِذا َمـــــ٣م اظمـــــ٣مُء طم٣ميَمَْمٜمـــــ٣م 

ـْ   ــــ ــــ٥ِم فَم ٣ٌَمَٞم ــــذي ايمٙم  ــــقُر زم ــــَقاهُ  جَتُ  َه

 

 َيٙمِٝمٛمــــــ٣م إِذا ََمــــــ٣م ذاوَمٜمــــــ٣م ضَمترــــــك 

ــــَرى ا  ــــحٝمَح إِذايمسَم ــــَز ايمُّم ْت  ّٙمِح ــــرر  ُأَِم

 

ـــــــ  ـــــــِف همٝمٜم ـــــــِف ظم٣ِميمِ ـــــــ٣م ٣مفَمَٙمْٝم  َُمٜمٝمٛم

ـــــ٣م  ٌَٛم٦ِْم ايْمَ٘مـــــْٟمَس فَمٛمّ  ُأمر فَمْٚمـــــٍرو َصـــــ

 

ـــــ٣م  ـــــْٟمُس جَمْراه ـــــ٣مَن ايْمَ٘م ـــــ٣م وىم  ايْمَٝمِٚمٝمٛم

 فَمْٚمــــــــروٍ  َوََمــــــــ٣م َذ  ايمّثالشَمــــــــ٥ِم ُأمر  

 

ــــــِذي ٓ  ــــــ٣مضِمٌِِؽ ايم ٌَِحٝمٛم٣م زمِِم ــــــ  سمِْم

ـــــ٦ُم   زْم ـــــْد َذِ ـــــٟمٍس وَم ـــــِؽ  َوىَم ٌَ ٌَْٔمَٙم  زمِ

 

ــــــَؼ   ــــــَرى دم ِدََمُْم ــــــ٣م َوُأطْم يٛم  َووَم٣مِسِ

ــــــْد   ــــــ٣م ؽَمــــــْقَف سُم ــــــ٣م ِرىُمٛم٣مَوإِٞمر  اظمٛم٣َمَي

 

ـــــــــ٣م  َرًة يَمٛم ـــــــــدر ـــــــــِدِريٛم٣م َُمَٗم  َوَُمَٗم

ِق َيـــــ٣م  ٌْـــــَؾ ايمترَٖمـــــر   ـَمِٔمٝمٛمـــــ٣م وِمِٖمـــــل وَم

 

ــــــــكمَ   ِك ايْمَٝمِٗم ــــــــػِمْ ــــــــ٣م ُٞمَخ يٛم ػِمِ  َوخُتْ

ـــْؾ   ـــَٟميْمِؽ َه ًْ ـــل َٞم ـــ٣مً  وِمِٖم َم ـــَدشْم٦ِم ِسْ  َأضْم

 

ـــــكْمِ َأمْ   ٌَ ـــــ٣م يمَِقؾْمـــــِؽ ايْم  طُمٛمْـــــ٦ِم إََِمٝمٛمَ

ــــــ٣مً   زم ــــــ٥ٍم َضْ ــــــْقِم ىَمِرهَي ــــــ٣مً  زمَِٝم  َوؿَمْٔمٛم

 

ــــــِؽ   ــــــِف ََمقايمٝم ــــــرر زمِ ــــــ٣م َأوَم  ايْمُٔمُٝمقٞم

ـٌ  َوإِنر نَمـــــــدًا وإِنر    ايْمَٝمـــــــْقَم َرْهـــــــ

 

ــــــام ٓ  ــــــٍد زمِ ــــــَد نَم ــــــ٣م َوزَمْٔم  سَمْٔمَٙمِٚمٝمٛم

ـــــعم  ـــــ٦َم فَم ـــــَؽ إِذا َدطَمْٙم ـــــالءٍ  سُمِري  طَم

 

ـــــقنَ   ـــــ٦ْم فُمُٝم ـــــْد َأَِمٛمَ  ايْمَ٘م٣مؾِمـــــِحٝمٛم٣َم َووَم

 زَمْ٘مــــــرٍ  ِذَرافَمــــــل فَمْٝمَْمــــــٍؾ َأْدََمــــــ٣مءَ  

 

  ْ ـــــْقِن مَل  أ صَمٛمِٝمٛمَـــــ٣مسَمْٗمـــــرَ  ِهَجـــــ٣مِن ايمٙمر

ــــِؼ   ــــَؾ ضُم ــــْدي٣ًم َِمْث ــــ٣مِج َرطْمِمــــ٣مً  َوشَم  ايْمَٔم

 

ـــــِػ   ـْ َأىُم ـــــ ـــــ٣مٞم٣ًم َِم ـــــٝمٛم٣مايماّل  ضَمَِم ًِ  َِم

ـــــَٚمَٗم٦ْم   ـــــ٥ٍم ؽَم ـــــْل يَمْدَٞم ـــــ٦ْم  َوََمْتٛمَ  َوؿَم٣ميَم

 

 َويمِٝمٛمــــــ٣م َرَواِدهُمٜمــــــ٣م سَمٛمُــــــقُء زمِــــــام 

ـــــ٣مُب   ٌَ ـــــٝمُؼ ايْم ـــــ٥ًم َيِّم ـــــ٣م َوََمْٟمىَمٚم  فَمٛمْٜم

 

ــــفِ   ــــ٦ُم زمِ ــــْد صُمٛمِٛمْ ــــح٣ًم وَم ــــ٣م َوىَمُْم  صُمٛمُقٞم

 ُرطمــــــــ٣ممٍ  ْل زمَِٙمــــــــٛمٍْط َأوْ َوؽَمــــــــ٣مِرَيتَ  

 

 َرٞمِٝمٛمـــــ٣م َيـــــِرن  طَمَُمـــــ٣مُش ضَمْٙمـــــٝمِِٜمام 

ــــْدُت   ــــام َوصَم ــــِدي ُأم   هَم ــــٗمْ  ىَمَقصْم  ٤ٍم ؽم

 

ــــــــ٦ِم   َٔم ْتُف هَمَرصمر ــــــــٙمر ــــــــ٣م َأَو  احلٛمِٝمٛم
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كْ  ـــــــؼْمُ  ؾَمـــــــٗم٣مه٣م َوٓ ؾَمـــــــْٚمَْم٣مُء مَلْ َي

 

ــــــَٔم٥ٍم إِٓ  ًْ
ـْ سمِ ــــــ ــــــ٣م َِم ــــــ٣م هَل  صَمٛمِٝمٛم

٣ٌَم  ـــــ ْرُت ايمِِم ـــــَذىمر ـــــ٣م سَم ـــــَتْٗم٦ُم ظَمر  َواؾْم

 

ـــــ٣م ُأُصـــــالً َرَأْيـــــ   ضُمـــــِديٛم٣م ٦ُم مُحُقهَلَ

ْت اوَ  هَمَٟمفْمَرَوــــــ٦ِم ايْمَٝمامََمــــــ٥مُ    ؾْمــــــَٚمَخرر

 

ـــــــِدي  ـــــــَٝم٣مٍف زمَِٟمْي ـــــــَٙمتِٝمٛم٣َم ىمَٟمؽْم  َُمِْم

ـــــْؾ   ـــــال سَمْٔمَج ـــــٍد هَم ـــــ٣م ِهٛمْ ـــــ٣م َأزَم  فَمَٙمْٝمٛم

 

كَ   ــــــــػِمْ ــــــــ٣م ُٞمَخ ــــــــ٣م َوَأْٞمٓمِْرٞم  ايْمَٝمِٗمٝمٛم

ــــــ٣مِت   اَي ــــــقِرُد ايمرر ــــــ٣م ُٞم ــــــ٣مً  زمَٟمٞمر  زمِٝمّم

 

ـر مُحْـــــرًا وَمـــــْد    يٛمـــــ٣مَروِ  َوُٞمِْمـــــِدُرُه

ـــــــزِ   ـــــــ٣م فم ـــــــ٣مِم يَمٛمَ ـــــــَقالٍ  َوَأير  ؿمِ

 

ــــــِديٛم٣م   فَمَِمــــــْٝمٛم٣م اظمْٙمــــــَؽ همٝمَٜمــــــ٣م َأْٞمٛمَ

ــــــْد   ــــــ وَم ــــــِٝمِد ََمْٔممَم ــــــقهُ  َوؽَم صُم  سَمقر

 

ـــــ٣مِج اظمُ   ـــــلزمَِت ـــــِؽ حَيِْٚم ـــــ٣ماظمُ  ْٙم  َحجِريٛم

ــــــ٥مً   ــــــَؾ فَم٣مىمَِٖم ــــــ٣م اخلْٝم ــــــفِ  سَمَرىْمٛم  فَمَٙمْٝم

 

ـــــــــَدًة َأفِمٛمرَتٜمـــــــــ٣م   ُصـــــــــُٖمقٞم٣م َُمَٗمٙمر

ـــــِذي  ـــــقَت زمِ ٌُُٝم ـــــ٣م ايْم ـــــقٍح ؿمُ  َوَأْٞمَزيْمٛم  ُٙم

 

ــــــلإ  ــــــ٣مََم٣مِت سَمٛمِْٖم ــــــِديٛم٣ماظمُ  لم ايمُمر  قفم

ــــلِ   ــــالُب احل ْت ىم ــــرر ــــْد َه ــــ٣م َووَم  َِمٛمر

 

ـــــذر   ــــــ َوؾَم ـــــ٣مَدَة ََم ـــــ٣م وَمت ـــــ٣م زمٛم  َيٙمِٝمٛم

ــــــْقمٍ   ــــــْؾ إلِم وَم ــــــك َٞمٛمُْٗم ــــــ٣م ََمَت  َرضَم٣مٞم

 

ـــــقا دِم ايم  ـــــ٣مٙمِ َيُ٘مقُٞم ـــــ٣مِء هَل ـــــ٣م َٗم  ؿَمِحٝمٛم

ــــــ  ــــــقُن شمَِٖم٣مهُلَ ــــــلر َيُ٘م وِم ــــــدٍ  ٣م َذْ  َٞمْج

 

ــــــــ٣م وُمّمــــــــ٣مفَم٥مَ   َقهُت ــــــــ٣مأَ  َوهَلْ  مْجَٔمٝمٛم

 إَْوـــــَٝم٣مِف َِمٛمرـــــ٣م َٞمـــــَزيْمُتْؿ ََمٛمْـــــِزَل  

 

 سَمُْمــــــتُِٚمقٞم٣م هَمٟمفْمَجْٙمٛمــــــ٣م ايْمِٗمــــــَرى َأنْ  

ــــــــ٣م  ْٙمٛم ــــــــ٣مىُمْؿ هَمَٔمجر ــــــــَراىُمؿْ  وَمَرْيٛمَ  وِم

 

ـــــْرَداةً   ٌِْح َِم ـــــ ـــــَؾ ايمِم  ٌَْٝم ـــــ٣م وُم  ؿَمُحقٞم

ــــــػ    ــــــؿ  ُأَٞم٣مؽَمــــــٛم٣م َوَٞمِٔم ــــــٛمُْٜمؿْ  َٞمُٔم  فَم

 

ــــــ٣م  ــــــٛمُْٜمُؿ ََم ــــــُؾ فَم ــــــ٣م َوَٞمْحِٚم ُٙمقٞم  مَحر

ـُ   ــــ٣مفِم ــــ٣مُس ُٞمَْم ــــك ايمٛمّ ــــ٣م سَمراطَم ــــ٣م ََم  فَمٛمر

 

ــــــُٝمقِف إَِذا   ً ــــــُب زم٣ِميم ــــــٝمٛم٣م َوَٞمْيِ  نُمُِم

ـْ وَمٛمـــــ٣م اخلِْمـــــلِ   ـــــْٚمٍر َِمـــــ ًُ  يُمـــــْدنٍ  زمِ

 

ــــــــٝمضٍ   ــــــــَؾ َأْو زمٌِِ ــــــــ٣م َذَوازمِ َتٙمِٝمٛم  خَيْ

ــــــ٣مصِمَؿ إزَمَْمــــــ٣ملِ    همِٝمٜمــــــ٣م ىمــــــَٟمنر مَجَ

 

ــــــــ٣مفِمزِ   ــــــــقٌق زم٣ِمَََٕم ــــــــ٣م َوؽُم  َيْرمَتِٝمٛم

ـــــ٣م ُرُؤوَس   ـــــؼ  هِبَ ـــــٗم٣م َٞمُُم ـــــْقِم ؾَم  ايْمَٗم

 

ـــــــ٣مَب وَ   ـــــــ٤ُم ايمِروَم ـــــــ٣م َٞمْخَتٙمِ  هَمَتْخَتٙمٝمٛم

ــــَد   ـَ زَمْٔم ــــْٔم ــــُدو َوإِّن ايمِّم ٌْ ـِ َي ــــْٔم  ايمِّم

 

ـــــَؽ   اءَ  فَمَٙمْٝم ـــــدر ـــــِرُج ايم همِٝمٛم٣م َوخُيْ ـــــدر  ايم

ــــْد   ــــَد وَم ــــ٣م اظمْج ــــد   َوِرشْمٛم ــــ٦ْم ََمَٔم  فَمَٙمِٚم

 

ــــــك  ــــــُف ضَمتر ـُ ُدوَٞم ــــــ٣مفِم ــــــ٣م ُٞمَْم  َيٌِٝمٛم

ـــــلِ   ـــــامُد احْلَ ـُ إِذا فِم ـــــ ْت  َوَٞمْح ـــــرر  طَم

 

ــــ٣مضِ   ـِ إضَْمَٖم ــــعُ  فَمــــ ــــ٣م َٞمْٚمٛمَ ـْ َيٙمٝمٛم ــــ  ََم
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 نَمــــــغْمِ زمِــــــري  َٞمُجــــــد  ُرُؤوؽَمــــــُٜمْؿ دِم 

 

 َيترُٗمقٞمــــــ٣م هَمــــــام َيــــــْدُروَن ََمــــــ٣مذا 

ــــــ٣م  ــــــُٝمقهَمٛم٣م َِمٛمّ ــــــَٟمنر ؽُم ــــــٛمُْٜمؿ ىم  َوَِم

 

ــــــــ٣مِريٌؼ زمَِٟمْيــــــــِدي   ٓفِمٌِٝمٛمــــــــ٣م خَمَ

ـــــــ٣مٟمىمـــــــ   َوَِمـــــــٛمُْٜمؿ نر شمِٝم٣مزَمٛمـــــــ٣م َِمٛمّ

 

ـــــــُٟمْرصُمقاٍن َأوْ   ـَ زمِ ٌْ ـــــــ ـــــــ٣م طُمِّم  ؿُمٙمِٝمٛم

 ضَمــــــل   ٛم٣مِف إِذا َمـــــ٣م فَمــــــلر زم٣مإِلؽْمـــــ 

 

ـَ اهلـــــْقِل اظمُ   ـــــٌفِ َِمـــــ  َأْن َيُ٘مقٞمـــــ٣م ُمر

ـــــَقةَ   ـــــَؾ َرْه ٌْٛم٣م َِمْث ـــــ ـــــِد  َٞمَِم  َذاَت ضَم

 

ــــــــ٣م  ــــــــ٥ًم وىُمٛمّ ــــــــ٣مزمِِٗمٝمٛم٣م حُم٣َمهَمَٓم ًّ  ايم

ــــــَؾ   ــــــَرْوَن ايْمَٗمْت ٌر٣مٍن َي ــــــ ــــــداً  زمُُِم  جَمْ

 

ـــــــ  ـــــــٝم٤ٍم دم احُل ـــــــ٣م ُروِب َوؾِم زمِٝمٛم  جُمَرر

ــــــ٣مِس ىُمّٙمِٜمــــــؿُ   ٣م ايمٛمّ  مَجِٝمٔمــــــ٣مً  ضُمــــــَدير

 

ــــــٝمٜمِ   ــــــ٥ًم زَمٛم ـْ َُمَٗم٣مَرفَم ــــــ ــــــ٣م ْؿ فَم  زَمٛمِٝمٛم

ــــــَٝمتِٛم٣م  ــــــْقَم طَمُْم ــــــ٣م َي ــــــْٝمِٜمؿْ  هَمَٟمَمر  فَمَٙم

 

 ُٞمٌِٝمٛمــــــ٣م هَمُتِْمــــــٌُِح طَمْٝمُٙمٛمــــــ٣م فُمَِمــــــ٣ٌمً  

ـــــك  ـــــْقَم ٓ َٞمْخَُم ـــــ٣م َي ـــــْٝمِٜمؿْ  َوَأَمر  فَمَٙم

 

ـــــــــ٣مَرةً   ـُ نَم ـــــــــٛمُْٚمِٔم ـــــــــ٣م هَم ٌٌِِٝمٛم  َُمَتَٙم

ـــؿِ   ـــل صُمَُم ـْ زَمٛم ـــ ـــَرْأٍس َِم ـــرٍ  زمِ ـِ زَمْ٘م ـــ  زْم

 

ـــــُٜمقيَم٥مَ    ً  ُزوَٞمـــــ٣مَواحُل  َٞمـــــُدق  زمِـــــِف ايم

ــــــــقامُ َأٓ  ــــــــُؿ إوَْم ــــــــ٣م  ٓ َئْمَٙم  َأٞمر

 

ــــــُد   ــــــ٣م وَم ــــــ٣م سَمَّمْٔمّمــــــْٔمٛم٣م َوَأٞمر  َوٞمِٝمٛم

ـْ َأضَمــــــــٌد   ــــــــ َٜمَٙم ــــــــ٣م َأٓ ٓ جَيْ  فَمَٙمْٝمٛمَ

 

ـــــؾِ   ـــــْقَق صَمْٜم ـــــُؾ هَم ـــــ٣م هَمٛمَْجَٜم  اجل٣مِهٙمِٝمٛم

ـَ    ِهٛمْــــدٍ  زمــــٟمِي ََمُِمــــٝمَئ٥م فَمْٚمــــَرو زْمــــ

 

 وَمْمٝمٛمــــــ٣م َٞمُ٘مــــــقُن يمِِٗمــــــٝمٙمُِ٘مْؿ همٝمٜمــــــ٣م 

ـَ    ِهٛمْــــدٍ  زمــــَٟمِي ََمُِمــــٝمَئ٥م فَمْٚمــــَرو زْمــــ

 

 َوسَمْزَدِريٛمــــــ٣م سُمْمٝمــــــع زمِٛمــــــ٣م ايْمُقؾَمــــــ٣مةَ  

ــــــــْدَٞم٣م  ْدٞم٣م َوَأْوفِم ــــــــدر ــــــــداً  هَتَ  ُرَوْي

 

ــــــَؽ   ــــــ٣م َُِٕم ــــــك ىُمٛمّ ــــــ٣م ََمت  ََمْٗمَتِقيٛم

 َأفْمَٝمـــــ٦ْم  هَمـــــ١مِنر وَمٛم٣َمسَمٛمـــــ٣م يـــــ٣م فَمْٚمـــــُرو 

 

ـــــَؽ   ٌَْٙم ـــــَداِء وَم ـــــعم إفَْم ـــــ٣م فَم  َأْن سَمٙمِٝمٛم

ْت  إِذا فَمــــضر ايمِثٗمــــ٣مُف هبــــ٣م   اؾْمــــٚمَٟمزر

 

 زُمقٞمـــــــــ٣مزَ  َوَويمرْتـــــــــُف فَمَُمـــــــــْقَزَٞم٥مً  

ـــــــ٦ْم   ٌَ ـــــــْقَزَٞم٥ًم إِذا اْٞمَٗمَٙم ـــــــ٦ْم  فَمَُم  َأَرٞمر

 

 َواجلٌِٝمٛمــــــ٣م سَمُُمــــــ٨م  وَمَٖمــــــ٣م اظمَثِٗمــــــِػ  

ـِ زَمْ٘مــــرٍ  هَمَٜمــــْؾ ضُمــــِدشْم٦َم دم صُمَُمــــؿِ    زْمــــ

 

ـــــــقِب   ـــــــٛمَْٗمٍص دم طُمُْم ـــــــ٣م زمِ يمِٝمٛم  إَور

ــــ٥مَ   ــــَد فَمْٙمَٗمَٚم ــــ٣م جَمْ ــــْٝمٍػ  َوِرشْمٛم ـِ ؽَم ــــ  زم

 

ــــد  ــــقَن اظمْج ــــ٣م ضُمُِم ــــ٣مَح يَمٛمَ ــــ٣م َأزم  ِديٛم

ـــــغَم َِمٛمْـــــفُ  ِٜمـــــالً َوِرشْمـــــ٦ُم َُمَٜمٙمْ    َواخْلَ

 

ـــــرِ   ـــــَؿ ُذطْم ـــــغْمًا ٞمِْٔم ـــــّذاطِمريٛم٣م ُزَه  ايم
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 مَجِٝمٔمــــــــ٣مً  َوفَمتر٣مزمــــــــ٣ًم َوىُمْٙمُثقَمــــــــ٣مً 

 

ــــــراَث   ــــــ٣م سُم ــــــْؿ ٞمِْٙمٛم ــــــ٣م هِبِ  إىْمَرَِمٝمٛم

ـــــِذي  ِة ايم ـــــػُمَ ـــــفُ  َوذا ايم ـــــِدشْم٦َم فَمٛمْ  ضُم

 

ـــــِف ُٞمْحَٚمـــــك َوَٞمْحِٚمـــــل   ْحَجريٛمـــــ٣ماظمُ  زمِ

ــــــ٣مفِمل  ًّ ٌَْٙمــــــ٥ُم ايم ــــــ٣م وم  ىُمَٙمْٝمــــــ٤ٌم  َوَِمٛمر

 

ــــــٟمي    ــــــْد هم ــــــِد إِٓ وَم ــــــ٣م اظمْج  َويمِٝمٛم

ــــــ٣م  ــــــْد وَمِريٛمََتٛم ــــــك َٞمْٔمِٗم ــــــؾٍ  ََمَت ٌْ  زمَِح

 

ـــــصِ   ـــــَؾ َأْو سَمِٗم ٌْ ـــــذر احْلَ ـــــ٣م جَتُ  ايْمَٗمِريٛم

ـــــٛمََٔمُٜمؿْ   ـُ َأَْم ـــــ ـــــُد َٞمْح ـــــ٣مراً  َوُٞمَقصم  ِذََم

 

ـــــــُدوا  ـــــــ٣مُهْؿ إِذا فَمَٗم ـــــــ٣م َوَأْوهم  َيٚمٝمٛم

ـُ نَمـــــداَة ُأِوومـــــَد دم   طَمـــــَزاَزى َوَٞمْحـــــ

 

 يٛم٣مايمراهمِــــــدِ  َرهَمــــــْدَٞم٣م هَمــــــْقَق ِرهْمــــــدِ  

ــــقَن زمِــــِذي  ًُ ـُ احل٣مزمِ  َأَراؿَمــــك َوَٞمْحــــ

 

ـــــقرُ   ـــــػ  اجِلّٙمـــــ٥ُم اخْلُ ًَ ِريٛم٣م سَم  ايمـــــدر

ـــــــ٣مىُِمٚمقَن إِذا  ـُ احْلَ  ُأؿمِْٔمٛمـــــــ٣م َوَٞمْحـــــــ

 

ـُ ايْمَٔمــــــ٣مِزَُمقَن إِذا   فُمِِمــــــٝمٛم٣م َوَٞمْحــــــ

ـــــ٣م  ـــــ٣مِرىُمقَن ظمِ ـُ ايمتر ـــــ ـــــِخْْمٛم٣م َوٞمْح  ؽَم

 

ـــــ٣م  ـــــُذوَن ظمِ ـُ أطِم ـــــ ـــــٝمٛم٣م َوَٞمْح  َرِو

 ايْمَتَٗمْٝمٛمــــــــ٣م إِذاَوىُمٛمرــــــــ٣م إَْيَٚمٛمـِـــــــكَم  

 

ــــــق  ـَ زَمٛمُ ــــــي ــــــ٣م َوىمــــــ٣مَن إَْيَنِ  َأزمِٝمٛم

ـْ   ـــــٝمَٚم ـــــْقيَم٥ًم همِ ـــــ٣ميُمقا َص ـــــٝمِٜمؿْ  هَمَِم  َيٙمِ

 

ـْ    َيٙمِٝمٛمــــــ٣م َوُصــــــْٙمٛم٣م َصــــــْقيَم٥ًم همــــــٝمَٚم

ــــــــ٣ٌمي٣م همــــــــآزُمقا زم٣ميمٛمِٜمــــــــ٣مِب   ًر  وزم٣ميم

 

ــــــــ٣مظُمٙمقكِ أُ وَ   ــــــــ٣م زم ِديٛم٣م زْمٛم ــــــــٖمر  َُمَِم

ـــــرٍ   ـــــل زَمْ٘م ـــــ٣م زَمٛم ـــــْٝمُ٘مْؿ ي ـــــْٝمُ٘مؿ إيَِم  إيَِم

 

ـــــــقا َمِ   ـــــــ٣م سَمْٔمِرهُم ـــــــ٣مَأظَمر ـــــــ٣م ٛمر  ايْمَٝمِٗمٝمٛم

 َوَِمــــــٛمْ٘مؿ َأظَمرــــــ٣م سَمْٔمَٙمُٚمــــــقا َِمٛمّــــــ٣م 

 

ـر   ــــــــ ــــــــ٤َم َيْمرِٔم
ــــــــ٣م ىَمَت٣مئِ  َوَيْرمَتِٝمٛم

ـــــْٝمُض   ٌَ ـــــ٣م ايْم ـــــَٝمامين فَمَٙمْٝمٛم ـــــ٤ُم ايْم  َوايْمَٝمَٙم

 

ـَ    َوَيٛمَْحٛمِٝمٛمـــــــ٣م َوَأؽْمـــــــَٝم٣مٌف َيُٗمْٚمـــــــ

 ِدٓصٍ  فَمَٙمْٝمٛمــــــــ٣م ىُمــــــــؾ  ؽَمــــــــ٣مزمَِٕم٥مٍ  

 

ــــ٣م  ــــْقَق ايمٛمِْمــــ٣مِق هل ــــَرى هَم  نُمّمــــقٞم٣م سَم

ـِ إزَْمْمــــ٣ملِ إِذا ُوِوــــَٔم٦ْم    َيْقَمــــ٣مً  فَمــــ

 

ــــقدَ   ــــ٣م صُمٙم ــــ٦َم هَل ــــ٣م َرَأْي ــــْقِم صُمقٞم  ايْمَٗم

ـر َُمُتـــــقنُ    نَمـــــْدر ىمـــــَٟمنر فُمُّمـــــقهَنُ

 

ـــــــ٣مُح إِذا  ـــــــِٖمُٗمَٜم٣م ايمِرَي ـــــــ٣م سُمَِم  صَمَرْيٛم

ِٚمُٙمٛمـــــ٣م نَمـــــداةَ   ْوِع صُمــــــْردٌ  َوحَتْ  ايمـــــرر

 

ــــــَذ   ــــــ٣م َٞمَٗم٣مئِ ـَ يَمٛم ــــــِرهْم ــــــ٣م فُم  َواهْمُتٙمِٝمٛم

ــــــ٣مً   ــــــْٔمث٣مً  َوَرْدَن َدَواِرفم ـَ ؾُم ــــــَرصْم  َوطَم

 

 زَمٙمِٝمٛمــــــ٣م َمثــــــ٣مل ايمّرصــــــ٣مئِِع وَمــــــْد ٟمىم 

ــــــ٣مءِ   ـْ آزَم ـر فَمــــــ  ِصــــــْدٍق  َوِرشْمٛمــــــ٣مُه

 

 زَمٛمِْٝمٛمـــــــــ٣م َوُٞمقِرشُمٜمـــــــــ٣م إِذا َُمْتٛمـــــــــ٣م 
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ــــــٝمٌض  ــــــ٣م زمِ ــــــعم آشَم٣مِرَٞم ــــــ٣منٌ  فَم  ضِمً

 

ـــــــَؿ َأوْ   ًر  هَتقٞمـــــــ٣م ُٞمَحـــــــ٣مِذُر َأْن سُمَٗم

ـر   ـــــقيَمتِِٜم ـــــعم زُمُٔم ـــــْذن فَم ـــــداً  َأطم  فَمْٜم

 

 َُمْٔمٙمِِٚمٝمٛمَـــــــ٣م إِذا ٓوُمـــــــْقا ىَمَت٣مئِـــــــ٤َم  

ــــــــ  ًْ ــــــــ٣مً يَمَٝم ـر َأهْمَراؽم ٌُ
 َوزمِٝمّمــــــــ٣مً  َتٙمِ

 

ــــــــــدِ   ِدي ى دِم احْلَ ــــــــــ٣م َوَأْهَ ٞمِٝمٛم  َُمَٗمرر

ــــــؾ    ـَ َوىُم ــــــ٣مِرِزي ــــــ٣م زَم ــــــلي  سَمَراَٞم  ضَم

 

ــــــ٣م  ــــــُذوا خَم٣َمهَمَتٛم َ ــــــِد اختر ــــــ٣م وَم  وَمِريٛم

ـــــ٣م  ـــــكمَ  إِذا َم ـَ َيْٚمُِم ـــــ ـــــ ُرضْم  َقْيٛمَكاهُل

 

ــــ٣مِرزمِٝمٛم٣م ىَمــــام اْوــــَْمَرزَم٦ْم َُمُتــــقنُ    ايمُمر

ـَ   ـَ صِمٝم٣مَدَٞمــــــ٣م َوَيُٗمْٙمـــــ ــــــُتؿْ  َيُٗمـــــْت ًْ  يَم

 

  ْ ـــــــــــــ٣م إَِذا مَل ـــــــــــــ٣م زُمُٔمقيَمَتٛمَ  مَتْٛمَٔمقٞم

ـِ   ـــ ـــِؿ زمِ ـــل صمَُم ـْ زَمٛم ـــ ـَ َِم
ـــ٣مئِ ـــرٍ  ـَمٔم  زَمْ٘م

 

ـــــ٣ٌمً   ًَ ـــــٍؿ ضَم ًَ ـَ زمِٚمٝم ـــــ ـــــ٣م طَمَٙمْْم  َوِديٛم

ـَ   ٍب  َوََمـــــ٣م ََمٛمَـــــَع ايمٓمرٔمـــــ٣مئِ  َِمْثـــــُؾ َضْ

 

ـــــقافِمَد   ًر ـــــُف ايم ـــــَرى َِمٛمْ ـــــ٣م سَم  ىم٣ميمُٗمٙمِٝمٛم

ـــــــُٝمقُف    ً ـــــــ٣م َوايم ـــــــٙمرالٌت  ىمَٟمٞمر ًَ  َُم

 

ــــــ٣مَس   ــــــْدٞم٣م ايمٛمر اً َويَم ِٔمٝمٛمــــــ٣م ؿُمــــــرر  َأمْجَ

ــــام  ُؤوَس ىم ــــر  ــــُدوَن ايم ــــِدي ُيَدْه  سُمَدْه

 

ـــــــ٣م  ـــــــَزاِوَرٌة زمَٟمزْمَْمِحَٜم ـــــــ٣م ضَم  ايْمُ٘مِريٛم

٣ٌَمئِــــُؾ   ـْ ََمَٔمــــدي  َووَمــــْد فَمٙمِــــَؿ ايْمَٗم  َِمــــ

 

ــــــــ٣م  ــــــــ٤ٌم زمَِٟمزْمَْمِحَٜم ٌَ ــــــــ٣م إَِذا وُم  زُمٛمِٝمٛم

ــــــــ٣م اظمُ   ــــــــقَن إَِذازمَِٟمّٞم ــــــــَدْرَٞم٣م ْْمِٔمُٚم  وَم

 

ــــــــ٣م اظمُ   ــــــــقَن إَِذاَوَأٞمر ــــــــ ْٜمٙمُِ٘م  ٣مازْمُتٙمِٝمٛم

ـــــــ٣م اظمـــــــ٣مٞمُِٔمقَن ظمـِــــــ٣م   َأَرْدٞمـــــــ٣م َوَأٞمر

 

ـــــ٣م ايمٛمرـــــ٣مِزيُمقنَ    زمَِحْٝمـــــ٧ُم ؾِمـــــٝمٛم٣م َوَأٞمر

ـــــــ٣مِرىُمقَن إَِذا  ـــــــ٣م ايمتر ـــــــِخْْمٛم٣َم َوَأّٞم  ؽَم

 

 َرِوـــــــٝمٛم٣م َوَأّٞمـــــــ٣م أطِمـــــــُذوَن إَِذا 

ـــــــُٚمقَن إَِذا  ـــــــ٣م ايْمَٔم٣مِص ـــــــ٣م َوَأّٞم  ُأؿمِْٔمٛم

 

ـــــــ٣مِزَُمقَن إَِذا  ـــــــ٣م ايْمٔم ـــــــٝمٛم٣م َوَأّٞم  فُمِِم

ـــــُب إِْن َوَرْدَٞمـــــ   اظمـــــ٣مَء َصـــــْٖمقا ٣مَوَٞممْمَ

 

ـــــِدراً   ـــــ٣م ىَم َٞم ـــــُب نَمغْمُ ـــــ٣م َوَيمْمَ  َوؿمِٝمٛم

ــــــل  ــــــْغ زَمٛم ــــــ٣م َأٓ َأزْمٙمِ ِح فَمٛمر ــــــامر  ايمْمر

 

ـــــــَػ   ـــــــ٣ًم هَمَ٘مْٝم ـــــــْدمُتقٞم٣م َوُدفْمِٚمّٝم  َوصَم

ــــٖم٣م إَِذا ََمــــ٣م اظمْٙمــــُؽ ؽَمــــ٣ممَ   ًْ  ايمٛمرــــ٣مَس طَم

 

لر همِٝمٛمـــــــ٣م َأزَمْٝمٛمـــــــ٣م َأْن ُٞمِٗمـــــــرر    ايمـــــــذ 

 فَمٛمرـــــ٣م ٞمـــــ٣م ايْمـــــػَمر ضَمترـــــك َوـــــ٣مَق ََمأل 

 

ــــــ  ٌَْحــــــِر َٞمَٚمٙمــــــ٠ُمهُ َوََم  ؽَمــــــِٖمٝمٛم٣م ٣مَء ايْم

ــــــ٣م  ــــــ٣مَم يَمٛم ــــــَغ ايْمِٖمَْم ــــــٌِل   إِذا زَمَٙم  َص

 

ــــــ٣مزمِرُ   ٌ ــــــُف اجْلَ ــــــر  يَم
ــــــ٣مصِمِديٛم٣م خَتِ  ؽم
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 ـ ؿشفخ ثٓ اٌؼجذ 5
 ؽْبرو ًٔشأرو: -أ
وومــد سمقدم  ،دم َمٛمْمٗم٥م ايمٌحريـ "فمٚمرو زمـ ايمٔمٌد"د ايمُم٣مفمر ؿمرهم٥م زمـ ايمٔمٌد اظمًٚمك ويم

زمؾ يٚمٝمؾ إيمـك ايمٌْم٣ميم٥م وايمٙمٜمق وومقل  ؿمٖمقيمتف رافمٝم٣ًم يمإلووم٢م، وايمـده وهق ؿمٖمؾ هم٘مٖمٙمف أفمامَمف

وومد هج٣م اظمٙمؽ فمٚمرو زمـ هٛمد همٟموٚمر يمف ايمًقء ومّحٙمف رؽم٣ميم٥م إلم وايمٝمف دم ايمٌحريـ ، ايمُمٔمر

 .هـ.ق 40َمتّمٚمٛم٥م ومتؾ ؿمرهم٥م وهمٔمال ومتٙمف ايمقارم فم٣مم 

 شخظْخ ؿشفخ ثٓ اٌؼجذ: -ة
٣ًم ؿمٚمقضم٣ًم وإن فم٣مش ضمٝم٣مة ايمتممد إذ ىم٣من ؾم٣مزم٣ًم ذىمٝم 8متٝمز ؿمرهم٥م زمُمخِمٝم٥م ذات أزمٔم٣مد َمتقشم٥ٌم

 ويٌدو ذيمؽ دم ومقيمف:، وايمّمٝم٣مع

ــــذيت  وَمــــ٣م زال سمممــــايب اخلٚمــــقر ويم

 

ـــل و   ـــديإوزمٝمٔم ــــل وَمتٙم ـــ٣مومل ؿمريٖم  ٞمٖم

 إلم أن حتـــــ٣مَمتٛمل ايمٔمُمـــــغمة ىمٙمٜمـــــ٣م 

 

 وأهمــــردت إهمــــراد ايمٌٔمــــغم اظمٔمٌـــــــد  

 ودم ذيمؽ يٗمقل: ،وومد ىم٣من ايمٖم٣مرس ايمُمج٣مع ايمذي يٗمػ َمداهمٔم٣ًم فمـ ومٌٝمٙمتف 

ــقم  ــلإذا ايمٗم ــ٦م أٞمٛم ــك طمٙم ـــ همت ــ٣ميمقا: َم  وم

 

ــــد  ــــؿ أسمٌٙم ـــؾ ويم ــــؿ أىمً ـــ٦م همٙم  فمٛمٝم

 شؼشه: -ط 
همٗمد سمقدم همـل ايم٣ًمدؽم٥م وايمٔممميـ َمــ ، ئمد ؿمرهم٥م َمـ ايمُمٔمراء اظمٗمٙمكم ٞمٓمرًا حلٝم٣مسمف ايمٗمِمغمة

 .ايمقصػ، اهلج٣مء، وإن ىم٣من ومد ؿمرق َمقوقفم٣مت: ايمٖمخر ،فمٚمره

 يٗمقل َمٖمتخرًا زمٛمٖمًف:، فَمع صٕمر ؽمٛم أفمٓمؿ َم٣م دم َمٔمٙمٗمتف ضم٘مٚمف اخل٣ميمدة دم اظمقت واحلٝم٣مة

 أٞمــ٣م ايمرصمــؾ ايميــب ايمــذي سمٔمرهمقٞمــف

 

ــــد   ـــ٥م اظمتقومـ ــــرأس احلٝم ـــ٣مش ىم  طمُم

 ويٗمقل دم ذىمر اظمقت: 

ـــك  يمٔمٚمـــرك إن اظمـــقت َمـــ٣م أطمْمـــٟم ايمٖمت

 

ــــ  ــــرْ اظمُ ِل قَ ٣ميمْمِ يمَ٘م ــــ٣مهُ ٛمْ ك وشمِ طَم ـــــد ٝم  زم٣ميمٝم

 ويٗمقل: 
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 ٙمـــ٥مٍ يمٝمْ  ىمـــؾر  أرى ايمٔمـــٝمش ىمٛمـــزًا ٞم٣مومِمـــ٣مً 

 

ــ وَمــ٣م سمــٛمٗمصِ     دِ ـَٖمــٛمْ ـر يَ ـُــهْ وايمدر  ٣ممُ إير

 ويٗمقل واصٖم٣ًم أؿمالل طمقيم٥م: 

 خلــــــقيم٥م أؿمــــالل زمٌـرومـــــ٥م شمٜمـٚمـــــد

 

 سمٙمــقح ىمٌــ٣مومل ايمقؾمــؿ دم ـمــ٣مهر ايمٝمــد  

وئمد ؿمرهم٥م َمــ ايمُمٔمراء اظمْمٌقفمكم وَمـ ؾمٔمراء ايمْمٌٗم٥م إولم ايمذيـ ذىمرهؿ ازمـ ؽمالم همـل  

 .ىمت٣مزمــف

 ِؼٍمزو: -د

َمـ  ؽمت٥م وفممميـ فم٣مَم٣مً  ش أىمثر َمـزم٣ميمرنمؿ َمـ ؽمٛمف ايمِمٕمغمة ضمٝم٧م مل ئمسمٔمد َمٔمٙمٗم٥م ؿمرهم٥م 

 ،همٗمد اؽمتْم٣مع ؿمرهم٥م دم هذه اظمٔمٙمٗم٥م أن جي٣مري همحقل ايمُمٔمراء ،زمرع اظمٔمٙمٗم٣مت ايمُمٔمري٥م اجل٣مهٙمٝم٥مأ

 .وأن يٌزهؿ ضمتك زمدت َمٔمٙمٗمتف َمـ أهمخؿ اظمٔمٙمٗم٣مت

 اخلظبئض اٌفنْخ ٌشؼشه: -ـى
متٝمز ؾمٔمر ؿمرهم٥م فمعم ضمداشم٥م ؽمٛمف زم٣ميمٗمقة واجلزايم٥م وَمت٣مٞم٥م ايمًٌؽ وزمرافم٥م إؽمٙمقب وحتٙمٝمؼ 

ن إو ،ـىم٣من دم َمٔمٙمٗمتف ومد سمرؽمؿ طمْم٣م اظمرومش إىمػم دم سمُمٌٝمف ايمرضمٝمؾ زمًغم ايمًٖم نْ إو ،خلٝم٣ملا

 .ىم٣من ئمد أول َمـ أؿمٛم٤م دم وصػ ايمًٖمـ فمعم هذا ايمٛمحق

 اٌفخش ػنذ ؿشفخ: -ً
 ،زمٛمٖمًف يٛمتٗمد أوم٣مرزمف وأهٙمف دم ايمٌحريـ ٓ يروٝمف رء َمٔمتزاً  شم٣مئراً  فم٣مش ؿمرهم٥م دم ومقَمف ؾم٣مزم٣مً 

َمٗم٣مسمؾ ؾمج٣مع ٓ همٜمق  ،خره زمٛمٖمًف همخر ؾم٣مفمر يٟمٞمػ َمـ فمٙمق نمغمه فمٙمٝمفوخي٣ميمػ سمٗم٣ميمٝمدهؿ وهم

 وومد وم٣مل دم َمٔمٙمٗمتف:، يثٛمٝمف فمـ مهتف رء

 أٞمــ٣م ايمرصمــؾ ايميــب ايمــذي سمٔمرهمقٞمــف 

 

ــــر  ــــ٣مش ىم ــــدأطمُم ــــ٥م اظمتقوم  س احلٝم

 احلىّخ ػنذ ؿشفخ: -ػ 
٣مظمقت زمظم٣م حتقي َمـ سمٖم٘مغم  8سمٔمد ضم٘مٚم٥م ؿمرهم٥م زمـ ايمٔمٌد َمـ أىمثر ضم٘مؿ اجل٣مهٙمٝم٥م همٙمًٖم٥م

وفمرف زمتجرزمتف  ،وىمٟمين زمف ومد اؿمٙمع فمعم ىمت٤م إدي٣من ايم٣ًمزمٗم٥م ايمٝمٜمقدي٥م وايمٛمٌماٞمٝم٥م ،ٝم٣مةواحل

وهق َمرزمقط زم٣محل٣مىمؿ  ،اً ضمدأيمٗمد ىم٣من ؿمرهم٥م دم همٙمًٖمتف يمٙمٚمقت ٓ خيْمُ  ،َمٔمٛمك احلٝم٣مة واظمقت



226 

ىم٣من َمـ  زمٝمٛمام يراه زهغم ٞم٣موم٥م فمُمقاء ختٌط ىمٝمٖمام سمُم٣مء َمع ايمٔمٙمؿ أن زهغماً  ،فمعم ايمٛم٣مس هبذا اظمقت

 .ٔمراء إضمٛم٣مفايمُم

 شؼش اٌٌطف ًاٌـجْؼخ ػنذ ؿشفخ: -ؽ
همٗمد مجع زمكم َمٔم٣مين ايم٣ٌمدي٥م  ،صدق متثٝمؾأايمقصػ وايمْمٌٝمٔم٥م فمٛمد ؿمرهم٥م ضمٝم٣مسمف  نمرض يٚمثؾ

همٝمف زمكم مج٣مفمتف زم٘مر دم ايمٌحريـ  ٟمايمتل ؿم٣مف هب٣م فمعم ـمٜمر ٞم٣مومتف وزمكم َمٔم٣مين احلي ايمذي ٞمُم

ِمػ ايمٌٗمر وايمثغمان واحلٚمر ايمقضمُمٝم٥م وهق ي ،وسمِمقيره ضمز دومٝمؼ ايمتٚمثٝمؾ َمع فمٛم٣مي٥م زم٣ميمتُم٣مزمٝمف

وومد أزمدع ؿمرهم٥م دم  ،ه٣مءَمٔمٙمٗمتف ايمٛم٣موم٥م وأصمزادم وومد وصػ يمٛم٣م  ،وَمٔم٣مرك ايمِمٝمد وورود اظم٣مء

 .ىمٌغماً  وصػ ايمٛم٣موم٥م إزمدافم٣مً 
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 ِؼٍمخ ؿشفخ ثٓ اٌؼجذ

ـــــالٌل زمِ  ـــــ٥م َأؿْم ـــــ٥مِ ػمْ خِلقيم ـــــدِ  وَم  شَمْٜمَٚم

 

ٌَـــ٣مومل ايْمَقؾْمـــِؿ دم   ٣مِهِر ايْمَٝمـــدِ ـمـــ سَمُٙمـــقُح ىَم

ـــ٣ًم   ـــْحٌلُووُمقهم ـــ٣م َص ـــٝمرُٜمؿْ  هِبَ
ـــقَمر َمْمِ  فَم

 

ــــْؽ   ٙمِ ــــقَن ٓ هَتْ ــــدِ  َيُٗمقيُم ٙمر ــــًك َوجَتَ  َأؽَم

ـــــُدوَج   ـــــْدَوةً  ىمـــــٟمنر ضُم ـــــ٥ِم نُم  اظْم٣ميمِ٘مِٝمر

 

ـْ َددِ  طَماليــــ٣م ؽَمــــِٖمكمٍ    زم٣ِميمٛمرَقاِصــــِػ َِمــــ

ـْ   ـــ ـــ٥ٌم َأْو َِم ـٍ  فَمُدويمِٝمر ـــ٣مَِم ـِ َي ـــ ـــِٖمكِم زْم  ؽَم

 

ـــالُح   ـــ٣م اظْم ـــقز هَب ـــِدي جَيُ َت ـــقرًا َوهَيْ  ؿَم

ـــؼ    ـــ٣مءِ َيُُم ـــ٣مَب اظم ٌَ ـــ٣م ضَم ـــ٣م هب  ضَمْٝمُزوَُمٜم

 

َب   ـــَؿ ايمـــؼّمْ ًَ  اظْمَٖم٣ميِـــُؾ زم٣ميمَٝمـــدِ  ىمـــام وَم

ــَقى  ــِل َأطْم ــ٣مِدنٌ  ودِم احل ــْر َدؾم ــٛمُْٖمُض اظم  َي

 

ــــ٠مٍ   ــــْٚمَْمْل يُم٠ْميم ــــ٣مِهِر ؽُم ــــدِ  َُمَٓم  َوَززَمْرصَم

ــــ٣مً   ــــل َرزْمَرزم ــــُذوٌل سُمرافم ــــ٥مٍ  طَم  زمَِخٚمٝمَٙم

 

ــــرِ   ــــَراَف ايمػمي ــــ٣مَوُل َأؿْم ــــِدي سَمٛمَ  َوسَمْرسَم

ــــ  ــــُؿ فَم ًِ ٌْ ــــكَوسَم ــــّقراً  ـْ َأظْم  ىمــــَٟمنر َُمٛمَ

 

ـــؾِ   َْم ـــرر ايمرر ـــَؾ ضُم ٙمر ـــدِ  خَتَ ـــُف َٞم ـــٍص يَم  ِدفْم

ـــــْٚمس ؽَمـــــَٗمْتُف إَِيـــــ٣مةُ    إِٓ يمَِث٣مسمِـــــفِ  ايمُمر

 

 فَمَٙمْٝمـــــِف زم١مشْمٚمـــــدِ  ُأؽِمـــــّػ َومَلْ سَمْ٘مـــــِدمْ  

ــْٚمَس    ٦ْم ِرداَءَهــ٣مَٗمــَأيم َوَوصْمــٌف ىمــٟمنر ايمُمر

 

ـــــْقنِ   ـــــل  ايمٙمر ـــــِف َٞمِٗم دِ  فَمَٙمْٝم ـــــدر  مَلْ َيَتَخ

 فِمٛمْـــَد اضْمتَِّمـــ٣مِرهِ  َْميِضـــ اهلـــؿر ٕ َوإيِن 

 

ــــ٣ملٍ   ــــِدي زمَِٔمْقصَمــــ٣مَء َِمْروَم ــــُروُح َوسَمْٕمَت  سَم

 َٞمَِمــــــٟمهُت٣م َأَمــــــقٍن ىمــــــَٟميْمَقاِح اإِلرانِ  

 

 زُمْرصُمــــدِ  فمــــعم ٓضِمــــ٤ٍم ىمَٟمّٞمــــُف ـَمْٜمــــرُ  

ـــــ٣مءَ   ـــــ٥ٍم َوصْمٛمَ ٣ميِمٝمر ـــــ٣م مَجَ ـــــْردي ىَمٟمهنر  سَم

 

ـــــرَ   ـــــػْمي َْٕزفَم ـــــَٖمٛمَج٥ٌم سَم ـــــدِ  ؽَم  َأْرزَم

ــــ٣ًم ٞم٣م  ــــ٣مِري فِمَت٣موم ــــ٣مٍت سُمٌ ــــ٦ْم  صِمٝم ٌََٔم  َوَأسْم

 

ِ  َوـمٝمٖمـــ٣ًم َوـمٝمٖمـــ٣ًم هَمـــْقَق    ََمـــْقٍر َُمَٔمـــػمر

َٔمـــ٦ِم ايْمُٗمّٖمـــكْمِ دِم   ـــْقِل سَمْرسَمِٔمـــل سَمَرزمر  ايمُمر

 

ــــــْقرمِ   ــــــَدائَِؼ ََم ــــــدِ إ ضَم ِة َأنْمَٝم  ِهر

ــــُع إلَِم َصــــْقِت   ــــ٤ِم َوسَمترٗمــــلاظمُ  سَمِري  ِٜمٝم

 

 َُمْٙمٌـِــدِ  زمـــذي طُمَِمـــٍؾ َرْوفَمـــ٣مِت َأىمَٙمـــَػ  

ــــ٣مضَمْل َمَ   ــــٟمنر صمٛمَ ــــضملي ىَم ــــ٣م ْيَ  سَمَ٘مٛمرَٖم

 

ـــٝم٤ِم   ًِ ـــّ٘م٣م دم ايمَٔم ـــِف ؾُم ـــدِ  ضِمٖم٣مهمٝم  زمِٚمْنَ

ـــَػ   ـــِف طَمْٙم ـــْقرًا زم ـــ٣مَرةً  هَمَْم ـــِؾ َوسَم  ايمّزَمٝم

 

ـّ ذاوٍ   ــــ ــــٍػ ىم٣ميمُمر ــــعم ضَمَُم دِ  فم ــــدر  جُمَ

ـــَؾ   ـــَذاِن ُأىمِٚم ـــ٣م هَمِخ ـــٝمٜمام هل ـــٛمرْحُض هم  ايم

 

ــــــٍػ   ــــــ٣م َُمٛمٝم ــــــٟمهّنام زم٣مزم دِ  ىم ــــــرر َ  مُم
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ـــــِل حُمـــــ٣مٍل ىمـــــ٣محلٛملّ  ـــــفُ  َوؿَم  طُمُٙمقهُم

 

ـــــ  ْت زمـــــَدْأٍي َوأصْمِرَٞم ـــــزر ـــــدِ  ٥ٌم يُم  َُمٛمَّمر

ـــــ٣مَدْ َوـــــ٣ميَم٥مٍ    ُيْ٘مٛمِٖم٣مهِنـــــ٣م ىمـــــٟمّن ىمِٛم

 

ـــ٦َم   ـــ حَتْ ـــَر وِمِزِ ـــدِ  َوَأؿْم ـــْٙم٤ٍم َُم٠َمزمر  ُص

 ىمٟمهّنـــــ٣م هلـــــ٣م َِمْرهَمَٗمـــــ٣مِن َأهْمـــــَتالنِ  

 

ـــــ٨ٍم   ـــــْٙمَٚمْل دايِم ًَ ـــــر  زمِ ُ ـــــِددِ  مَت  َُمَتَُم

ِوَمـــــلّ   ـــــَؿ رهّبـــــ٣م ىمَٗمٛمَْْمـــــَرِة ايمر  ًَ  َأوْم

 

ـــــك سُمُمـــــ٣مدَ   ـْ ضمت ـــــٛمََٖم ـــــدِ زمِ  يَمُتْ٘مَت  َٗمْرََم

ــــَرا  ــــَدُة ايْمَٗم ــــقِن َُمقصَم ــــٜم٣مزمِّٝم٥ُم ايْمُٔمْثٛمُ  ُص

 

ـــؾِ   ـــِد ايمّرصْم ـــدُة َوطْم ـــدِ  زمٔمٝم ـــّقاَرُة ايمَٝم  ََم

ْت َيـــَداه٣م هَمْتـــَؾ    ؾَمـــْزٍر وُأصْمٛمَِحـــ٦ْم  ُأَِمـــرر

 

ــــٗمٝمٍػ   ــــداه٣م دم ؽَم ــــ٣م فَمُّم ــــٛمردِ  هل ًَ  َُم

ـــَدٌل   ـــ٣مٌق فَمٛمْ ـــقٌح ِدهَم ـــ٦ْم  صَمٛمُ ـــؿر ُأهْمِرفَم  شم

 

دِ  هلـــــ٣م ىمتَِٖم٣مهـــــ٣م دم َُمٔمـــــ٣مرم   َُمَِمـــــٔمر

ــــِع دم  ًْ ــــقَب ايمٛمر ــــَٟمنر فُمٙم ــــ٣م ىم  َدَأَي٣مهِت

 

ـــ٣مَء دم  ــــ طَمْٙمٗم ـــَقاِرُد َم ـــْرَددِ  ََم ـــِر وَم  ـمٜم

ـــــكمُ   ـــــ٣ًم سَمٌ ـــــك َوَأضْمٝم٣مٞم ـــــ٣م سَمالوَم  ىمٟمهّن

 

ـــــري   ـــــ٣مئُِؼ نَم ـــــٝمصٍ  زَمٛم دِ  دم وَمٚم ـــــدر  َُمَٗم

ــــ٣مٌض   ــــُغ هَنر ــــفِ إذا  َوَأسْمَٙم َدْت زمِ ــــٔمر  َص

 

ــــِق ي   ــــّ٘م٣مِن زُم ًُ ــــ٥مَ  ىم ــــِٔمدِ  زمِْدصِمَٙم  َُمِْم

ـــــُؾ   ـــــ٥ٌم َِمْث ـــــٟمّٞمام َومُجُْجَٚم ـــــالِة ىم  ايْمَٔم

 

دِ  ٙمتٗمـــك َمٛمٜمـــ٣م إلِمَوفمـــك اظمُ    ضمـــْرِف َِمـــػْمَ

ـــآَمل  ـــ٣مِس ايمُّم ـــد ىمِٗمْرؿم ـــَٖمرٌ  َوطَم  وَِمُْم

 

ُه مل  ـــــد  ـــــَٝمامين وَم ٦ٌِْم ايْم ـــــ
ًِ دِ  ىم ـــــرر  جُيَ

ــــــ٣مِوَيَتكْمِ   ــــــ٣مِن ىم٣مظم ــــــَتَ٘مٛمّت٣ما َوفَمْٝمٛمَ  ؽْم

 

ــْخَرةٍ   ــ٣مصَمل َص ــل ضمَج ــْقِردِ  زم٘مٜمَٖم ــ٦ِم ََم  ومْٙم

ــــَذى  ــــّقاَر ايْمَٗم ــــ ؿَمحــــقراِن فُم  ٣مهَمؼَمامُه

 

 هَمْروَمـــــدِ  ىمِٚمْ٘مَحَٙمَتـــــْل َمـــــذفمقَرٍة ُأمِ  

ـــْٚمعِ   ـــ٣مِدهَمَت٣م ؽَم ـــى َوَص ِس يمٙمن  ـــَقصم   ايمتر

 

ــــلي َأوْ   ــــٍس طَمِٖم ْج ــــِددِ  هِلَ ــــْقٍت َُمٛمَ  يمَِِم

 ايْمِٔمْتـــــَؼ همـــــٝمِٜمام َُمَقيّمٙمتـــــ٣مِن سَمْٔمـــــِرف 

 

 ْٖمـــــَردِ اظمُ  ىمًـــــ٣مَِمَٔمَتْل ؾمـــــ٣مٍة زمَحـــــْقم 

ــــــد    ــــــ٣مٌض َأضم ٌر ــــــؿٌ  َوأْرَوُع َٞم  َُمَٙمْٚمٙم

 

ـــ  ـــْرداِة َص ـــِٖمٝمٍح ىمِٚم دِ  ْخٍر دم َص ـــٚمر  َُمَِم

ـــُروٌت َمــــ  ـــُؿ خَمْ ـــ٣مِرنٌ  َوَأفْمَٙم ـــِػ َم  إَٞم

 

 إَْرَض سَمـــْزددِ  فَمتٝمـــٌؼ َمتـــك سَمـــْرصُمْؿ زمـــف 

ــْؾ   ــئ٦ُم مل سُمْروِم ــ٦ْم  َوإِْن ؾم ــئ٦ُم َأْروَمَٙم  َوإِْن ؾم

 

ـَ    ايْمَٗمــــِد حُمَِْمــــدِ  خَم٣َمهَمــــ٥َم ََمْٙمــــِقِي َِمــــ

 ايم٘مـقِر َرأؽمـَٜم٣م َوإِْن ؾمئ٦ُم ؽمـٙمٚمك َواؽمـطَ  

 

ٌَْٔمٝمٜم٣م ٞمجـــ٣مءَ َوفم٣مََمـــ٦ْم زم   اخَلَٖمْٝمـــَددِ  َّمـــ

 ومـــ٣مَل صـــ٣مضمٌل  فمـــعم َِمْثٙمَِٜمـــ٣م َأَْميضـــ إَِذا 

 

ــــ٣م  ــــديَؽ َمٛمٜم ــــل َأهم ــــدي َأٓ يَمْٝمَتٛم  َوأهْمَت

 



229 

 طَمقهْمــ٣ًم َوطم٣َميمــف َوصم٣مؾَمــ٦ْم إيَِمْٝمــِف ايمــٛمرْٖمُس 

 

ــعم  ــك فم ًَ ــْق أَْم ــ٣مزم٣ًم َويَم ــدِ  َُمَِم ــغِم ََمْرَص  نم

ـْ   ــ ــ٣ميمقا ََم ــْقُم وم ــل إَِذا ايْمَٗم ٛم ــ٦ُم َأٞمر ــِك طمْٙم  هَمًت

 

ْ  فُمٛمِٝمـــــ٦ُم   ـــــْؾ َومَل ًَ ـــــدِ  همَٙمـــــؿ َأىْم ٌَٙمر  َأسَم

ـــ٣ميمٗمْمٝمع  ـــ٣م زم ـــ٦ُم فَمَٙمْٝمٜم ـــَذََم٦م َأضمْٙم  همٟمصِم

 

 ُاظمتَقوِمــــد َووَمــــْد طَمــــ٤مر آُل ْإََْمَٔمــــزِ  

ـــَدة  ـــ٦ْم َويمٝم ـــام ذايم ـــذايم٦ْم ىم ـــسٍ  هَم  جَمْٙمِ

 

ــــ٣م َأذيــــ٣مَل ؽَمــــحؾٍ   َ ــــِري َرهبر ــــددِ  سُم  مَم

ــــ٦ُم زمَِحــــالرلِ   ًْ  ايمــــِتالِع خَم٣مهَمــــ٥مً  َويَم

 

همِدِ   ـــؼَمْ ًْ ـــك َي ـْ َمت ـــ
ـــدِ  َويم٘مِ ـــْقُم َأْرهمِ  ايْمَٗم

ـــ٥مِ   ـــل دم ضَمْٙمَٗم ٌِْٕمٛم ـــ١مِْن سَم ـــل هَم ـــْقِم سمٙمَِٗمٛم  ايمَٗم

 

ــــٛمل دم  ًْ  احْلَقاٞمِٝمــــ٦ِم سَمِْمــــَْمدِ  َوإِْن سَمْٙمَتِٚم

ــــل    ــــِؼ احْل ــــل َوإِْن َيْٙمَت ــــُع سُماِلومٛم  اجْلِٚمٝم

 

ــــ٦ِم   ٌَْٝم ــــيِػ اظمُ  إلِم ِذْرَوِة ايم ِ دِ ايمممر ــــٚمر  َِم

ــــ٣ميمٛمجقم  ــــٝمٌض ىم ــــَداَم٣مَي زم ــــ٥مٌ  َٞم  َووَمْٝمٛمَ

 

ــــُروُح فمَ   ــــْردٍ سَم ــــ٣م زمــــكَم زُم ــــدِ  ٙمْٝمٛمَ ًَ  َوجَمْ

 َمٛمَْٜمـــ٣م َروِمٝمٗمـــ٥مٌ  َرضمٝمـــ٤ٌم وِمَْمـــ٣مُب اجلْٝمـــ٤ِم  

 

ــــ٥مُ    َتَجــــردِ اظمُ  زمَِجــــِس ايمٛمرــــداََمك زَمّمر

ـــ٣م  ـُ وُمْٙمٛمَ ـــ ـــ٣م إَِذا َٞمْح ْت يَمٛمَ ـــػَمَ ـــٚمِٔمٝمٛم٣م اْٞم  َأؽْم

 

دِ    فمــــعم ِرؽْمــــٙمِٜم٣م ََمْْمُرووَمــــ٥ًم ظمَتَُمــــدر

٣م   طِمْٙمـــ٦َم َصـــْقهَت٣م إَِذا َرصَمَٔمــ٦ْم دم َصـــْقهِتَ

 

ـــــ٣مُوَب   ـــــَردِ  جَت ـــــعم ُرزَمٍٔم ـــــآٍر فم  َأـْم

ــــ٣م زاَل سَممْمــــايب  يتاخُل  َوََم ــــذر  ٚمــــقَر َويَم

 

ـــل  ـــ٣مومل ؿَمريٖم ـــل َوإِْٞمَٖم ـــِدي َوزَمْٝمِٔم  َوَُمْتَٙم

 ايْمَٔمُمـــــغَمُة ىُمّٙمَٜمـــــ٣م إلِم َأْن حَتـــــ٣مََمْتٛمل 

 

ٌَِٔمـــــغِم اظمُ  َوُأهْمـــــِرْدُت إهِْمـــــَرادَ   ٌرـــــدِ ايْم  َٔم

ــــػْماء ٓ  ــــل نَم ــــ٦ُم زَمٛمِ ــــل َرَأي  ُيٛمْ٘مُِروَٞمٛم

 

 َٚمــــددِ اظمُ  راِف ذاَك ايمِْمــــَوٓ َأْهــــُؾ هــــ 

ـــتْمِٝمعُ   ًْ ـــ٦َم ٓ سم ـــ١مِْن ىمٛم ـــل هم ـــَع ََمٛمِٝمرت  َدهْم

 

ـــاَم   ـــ٣م زمِ ـــَدفْمٛمل أزم٣مِدْرَه ـــِدي هَم ـــ٦ْم َي  ََمَٙمَ٘م

ــ٥مِ   ـــ فمٝمُم ـر َم ــ ــالٌث ُه ــقٓ شَم ــك ويَم  ايْمَٖمت

 

ـــك  ـــْؾ ََمت ـــقدي َوصمـــِدَك مل َأضمِٖم ـــ٣مَم فُم  وم

ٌِْٗمل  ـّ ؽَمــــ  ايْمٔمــــ٣مِذِٓت زممَِمــــزَم٥مٍ  هَمِٚمــــٛمُْٜم

 

ـــَؾ   ـــك َمـــ٣م سُمْٔم ـــ٦ٍم َمت ـــدِ  ىُمَٚمْٝم  زم٣َمظمـــ٣مِء سُمْززمِ

ــــ٣مَدى  ــــِري إَِذا ٞم ــــ٣مً اظمُ  َوىَم  ّمــــ٣مُف حُمَٛمرٌ

 

ـــــفُ   ٌّْٜمَت ـــــٝمِد ايْمَٕمّمـــــ٣م َٞم
ًِ ـــــَقِردِ  ىَم  اظمَت

ـِ   صم ـُ َُمٔمِجــ٤ٌم  َوسمٗمِمــغُم يــقم ايمــدر  وايمــدصم

 

ـــــ٣مءِ   ـــــ٦َم اخِلٌ ـــــ٥ٍم حَتْ ٌَْٜمَ٘مٛمَ ـــــدِ اظمُ  زمِ  َٔمٚمر

ـَ   ــــػُمي ــــَٟمّن ايْم ــــ٦ْم  ىَم َم٣ميمٝم٨َم فُمِٙمَٗم ــــدر  َوايم

 

ــــرَوٍع مل  ــــ أو طِم ــــعم فُممَمٍ ــــدِ  فم  خُيَّمر

ـــــُف دم  ًَ  ضَمَٝم٣مسمِـــــف ىَمـــــِريٌؿ يـــــرِوي َٞمْٖم

 

ـــداً   ـــ٣م نَم ـــَتْٔمَٙمُؿ إِن َُمْتٛم ـــ٣م ايمِمـــديأ ؽَم  ّيٛم
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ـــــؾٍ  ـــــ٣مٍم زَمَخٝم ـــــػْمَ َٞمّح ـــــف َأَرى وَم  زماَِميم

 

ــــِقيي   ــــػْمِ نم ــــ٥مِ  ىمَٗم ــــدِ  دم ايمٌْم٣ميَم ًِ  َُمْٖم

ـــراب  ــــ سُم ـــَقسَمكْمِ َم ـــَرَى صمُم ـــْٝمٜماَم  سَم  فَمَٙم

 

ـــؿي   ـــَٖم٣مئُح ُص ـــٖمٝمٍح  َص ــــ َص ـــدِ  َم  َُمٛمَّمر

 ايم٘مِـــَراَم وَيِْمـــْمٖمل ت َئْمتـــ٣ممُ َأرى اظمـــق 

 

ــــ٣مضِمشِ   ــــ٥َم ََمــــ٣مِل ايْمَٖم  َتَُمــــِددِ اظمُ  فَمِٗمٝمٙم

 ىمـــّؾ يمْٝمَٙمـــ٥مٍ  أَرى ايْمَٔمـــْٝمَش ىمٛمـــزًا ٞم٣مومِمـــ٣مً  

 

ـــ٣ممُ   ـــٛمُْٗمِص إير ـــ٣م سَم ـــدِ  َوََم ـــّدهُر َيٛمَْٖم  َوايم

ـــ٣م  ـــُرَك إِّن َاظمـــَقَت ََم ـــك يَمَٔمْٚم  َأطْمْمـــَٟم ايْمَٖمت

 

ــــ٣ميمْمِ   ــــكيمَ٘م ــــدِ  َقِل ُاظمْرطَم ــــ٣مُه زم٣ِميمَٝم  وشمِٛمَْٝم

ـَ فَمِٚمــــلَ همــــام   ََم٣ميمِ٘مــــ٣مً  رم أَراين َوازْمــــ

 

ــــٟمَ   ــــف َيٛمْ ــــك َأْدُن َِمٛمْ ــــدِ  ََمَت ٌُْٔم ــــل َوَي  فَمٛمِ

ــــاَلمَ   ــــ٣م َأْدِري فَم ــــقُم وََم ــــقَمٛمل َيُٙم  َيُٙم

 

ــْرطُ   ــّل وُم ــل دم احل ــام َٓمٛم ــدِ  ىم ـُ ََمْٔمٌ ــ  زم

 ؿَمَٙمٌُتــــفُ  وَأْيَٟمؽَمــــٛمل َمـــــ ىمــــؾ طَمــــغْمٍ  

 

ــــٔمٛم٣َمُه إلِم  ــــ٣م َوَو ــــدِ  ىمٟمٞمر ــــِس َُمْٙمَح  َرَْم

ٛمــــلنَمــــ وُمْٙمُتــــفُ  فمــــعم نَمــــغْمِ رءٍ    غْمَ َأٞمر

 

ـــؾ  ـــؿ ُأنْمِٖم ـــْدُت همٙم ـــدِ  َٞمَُم ٌَ ـــ٥َم ََمْٔم  مَحقيَم

ــــ٣ميمُٗمْرزَمك  ــــ٦ُم زم ــــِد  َووَمّرزْم ــــلَوصم ٛم  َك إِٞمر

 

ــــ٥مِ   ــــٌر يمِٙمٛمّ٘مٝمَث ــــُؽ َأَْم ــــك َي ــــَٜمدِ  َمت  َأؾْم

ـْ وإِْن ُأْدَع يمٙمُجــــعمر   ـْ مُح٣مهِتــــ٣م  َأىمــــ ــــ  َِم

 

ـــَداءُ   ـــَؽ إفَْم ـــدِ  وإِْن َيٟمسمِ ـــِد َأصْمَٜم  زم٣مجَلْٜم

 فِمْرَوــؽ َأؽْمــِٗمِٜمؿْ  زم٣ميمٗمــذعِ وإِْن َيٗمــِذهُمقا  

 

دِ  زمَ٘مـــْٟمِس ضِمَٝمـــ٣مِض اظمـــقِت ومٌـــَؾ    ايمتٜمـــد 

ــــفُ   ــــاَل ضمــــَدٍث َأضْمَدشْمُت ــــَدٍث  زمِ  وىَمُٚمْح

 

ـــَ٘م٣مةِ   ـــْذدم زم٣ميمُمر ـــ٣مئل ووَم ـــَرِدي ِهج  وَُمْْم

ـــْقَٓي   ـــْق ىمـــ٣من ََم ـــرُ اهَمَٙم هُ ًأ َْم ـــغْمَ ـــَق نَم  ُه

 

ــــْريب َأوْ   َج ىَم ــــرر ــــِدي يَمَٖم ــــَرين نَم  ٕٞمَٓم

ـــْقَٓي   ـّ ََم ـــ
ـــرُ اَويم٘مِ ـــ٣مٞمٗمل وٌ َْم ـــَق طم  ُه

 

ـــآل  ًْ ـــْ٘مِر وايمتر ـــدِ  فمـــعم ايمُم  ـــ٣م َُمْٖمَت  َأْو َأَٞم

ـــك  ـــُؿ َذوي ايْمُٗمْرزَم ـــ٥مً  وـُمْٙم ـــد  َمّم٣مَو  َأؾَم

 

 احلًــ٣مِم اظمَٜمٛمرــدِ  فمــعم اظمــرِء َِمـــ َووْمــعِ  

ـــل  ٛم ـــل إِٞمر ـــَذْرين َوطُمْٙمٗم ـــ٣مىمِرٌ  هَم ـــَؽ ؾَم  يَم

 

نَمـــدِ  َويمـــْق ضَمـــّؾ زَمْٝمتـــل ٞم٣مئٌـــ٣ًم فمٛمـــد   َضْ

ــ٦ُم   ــ٣مَء َريّب ىُمٛم ــْق ؾَم ــٝمَس  هَمَٙم ــدٍ  وَم ـَ طَم٣ميمِ ــ  زم

 

ــ٦ُم   ــ٣مَء َريب ىُمٛمْ ــْق ؾَم ــدِ  َويَم ـــ ََمْرشَم ــرو زم  فَمٚم

ـــــغمٍ   ـــــ٣مٍل ىمث ٌَْح٦ُم َذا ََم ـــــ  َوَزاَرين همَٟمْص

 

دِ  زَمٛمــــــقٌن ىمــــــراٌم ؽمــــــ٣مَدةٌ   ــــــقر ًَ  ظم

ــب  ْ  ايمــِذي سَمْٔمِرهُمَقٞمــفُ  َأٞمــ٣م ايمّرصُمــُؾ ايمير

 

ــــ٥م  ــــَرْأِس احلّٝم ــــ٣مٌش ىم ــــدِ اظمُ  طَمُم  َتقوّم

ــــ  ــــؽ  ىمُْم ــــ٦ُم ٓ َيٛمَْٖم ــــ٥مً  لحهَمآيمْٝم  زمْم٣مَٞم

 

ــــِؼ يمِٔمَ   ــــ٤ٍم َروِمٝم ــــدِ  ّْم ــــْٖمَرسَمكْمِ َُمَٜمٛمر  ايمُمر
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ـــ٦ُم  ـــ٣م وُمٚم ـــ٣مٍم إَِذا َم ًَ ـــف ضُم ـــًا زم  َُمٛمَتٌِم

 

ــدءُ   ٌَ ــف ايْم ــْقَد َمٛم ــك ايْمَٔم ــدِ  ىمٖم ــٝمَس زمِٚمْٔمَّم  يم

يٌـــ٥مٍ  َٗمـــ٥ٍم ٓ َيٛمَْثٛمـــِل شمَأطِمـــل   ـْ َضِ  فَمـــ

 

ـــ٣مل  ـــاًل وم ـــَؾ ََمْٜم ـــِدي إَِذا وِمٝم ـــ٣مصِمُزُه وَم  ضم

ـــْقمُ   ـــَدَر ايْمَٗم ـــْدسَمٛمل إَِذا ازمت ـــاَلَح َوصم ًِ  ايم

 

ـــــ٦ْم ََمٛم  ـــــِدي ٝمٔمـــــ٣ًم إَِذا زَمّٙم ـــــِف َي  زمَٗم٣مئِِٚم

ـــ٣مرْت   ـــد َأشَم ـــقٍد وَم ـــْرُك ُهُج ـــ٣مهمتل وزَم  خَمَ

 

ـــــ٣م َأَمًِمـــــ  دِ  زَمَقاِدهَيَ ـــــرر  زمَِٔمّْمـــــ٤ٍم جُمَ

 صُماليمــــ٥مٌ  هَمٚمــــّرْت ىَمٜمــــ٣مٌة َذاُت طَمْٝمــــٍػ  

 

ـــــَددِ  فَمِٗمٝمَٙمـــــ٥ُم ؾَمـــــْٝمٍخ ىَم٣ميمَقزمٝمـــــؾِ    َيَٙمٛمْ

ـــرّ   ـــْد سَم ـــقُل ووَم ـــ٣موُمَٜم٣م َيُٗم ـــُػ َوؽَم  ْايمَقـمِٝم

 

ـــرى َأن  ـــ٦َم سَم ـــد َأيَمً ـــدِ  وَم ـــ٦َم زمٚم٠ْميِ  َأسَمْٝم

 زمَُِمــــ٣مِرٍب  ووَمــــ٣مَل أٓ َمــــ٣مَذا سَمــــَرْونَ  

 

ـــــفُ   ـــــ٣م زَمْٕمُٝم ـــــِديٍد فَمَٙمْٝمٛم ـــــدِ  ؾَم  َُمَتَٔمِٚم

ـــــام   َٞمْٖمُٔمٜمـــــ٣م يَمـــــفُ  ووَمـــــ٣مَل َذُروه إِٞمر

 

ــــ٣مَ    ــــقا وم ــــْزَددِ  وإِّٓ سمُ٘مّٖم ِك َي ــــػَمْ  ايْم

ــــ٣مءُ   ــــّؾ ْاإِلَم ــــ٣م هَمَٓم ـَ ضُمَقاَرَه ــــَتٙمِْٙم  َيْٚم

 

ــــديِػ   ًّ ــــَٔمك هبــــ٣م زم٣ميم ًْ ــــ َوُي  َهدِ اظمَنْ

ـــام  ـــ٣مْٞمِٔمٝمٛمل زمِ ـــ٦م  هم ـــ١مِْن َِم ـــ هم ـــ٣م َأْهُٙم  فأَٞم

 

ـــدِ اَيـــ٣م  َوؾُمـــِٗمل فَمـــقَمر اجَلْٝمـــ٤م  ٌَ ـــ٥َم ََمْٔم  زْمٛمَ

ــــ٣مَمِرئ  ــــل ىم َٔمٙمِٝمٛم ــــفُ  َوٓ جَتْ ــــْٝمَس مَه   يَم

 

ـــ٣مئل  ـــل نَمٛم ـــل َوٓ ُيْٕمٛمِ ـــَٜمِدي ىمَٜمِٚم  وََمُْم

ـــ  ــــ اجُل ـــلٍء فَم ـــع عمر زَمْمِ ي ـــ٣مإ َهِ  لم اخَلٛم

 

ـــــ َذيُمـــــقٍل زمَٟممجـــــ٣مِع ايمِرصَمـــــ٣ملِ    دِ َُمَٙمٜمر

ــين هَمٙمــْق ىُمٛمْــ٦ُم َونمــاًل دم   ايمِرصمــ٣مِل يَمَير

 

ــــَح٣مِب   ــــَداَوُة ِذي ْإَْص ــــدِ َواظمُ  فَم  تَقضِم

ـــك فمٛمـــل ايمِرصمـــ٣مل  ـْ َٞمَٖم ـــ
 صَمـــراَءيت ويم٘مِ

 

ـــَداَِمل  ـــْٝمِٜمْؿ َوإوِْم ـــِدي فَمَٙم ـــْددم َوحْمَت  َوِص

ــــقَمر   ــــري فَم ــــ٣م أَْم ــــُرَك َم ــــ٥مٍ  يَمَٔمْٚم  زمُٕمٚمر

 

ـــــََمدِ  هَنـــــ٣مري َوٓ يَمـــــْٝمقم فَمـــــقَمر    زمَنْ

ـــ٦ُم و  ًْ ٌَ  فمٛمـــَد فمراىمـــفِ  ايمـــٛمرْٖمَس  َيـــقٍم ضَم

 

دِ  ضِمَٖم٣مـمــــ٣ًم فَمــــعم فَمْقراسمِــــفِ    وايمترَٜمــــد 

ـٍ خَيَُْمــك  دى فمــعم ََمــْقؿمِ  ايمٖمَتــك فِمٛمــَدُه ايمــرر

 

ـــفِ   ْك همٝم ـــؼَمِ ـــك سَمْٔم ـــدِ  َمت ـــراِئُص سُمْرفَم  ايْمَٖم

ٌُقٍح    َٞمَٓمــــْرُت ضِمــــَقاَرهُ  َوَأْصــــَٖمَر ََمّْمــــ

 

ـــ٣مِر واؽمـــَتْقَدفْمُتفْ   ـــدِ  فمـــعم ايمٛم  ىَمـــػر جُمِْٚم

ــ  ــ٣مؽم ــ٣مُم َم ــَؽ إَير ٌِْدي يم ــ٣مِهالً  ُت ــ٦َم صم  ىُمٛمْ

 

ــــ٣مرِ   ٌَ ــــَؽ زم٣ْمٕطَْم ــــَزِودِ  َوَيْٟمسمِٝم ـْ مَلْ سُم ــــ  ََم

ـــ٣مرِ   ـــَؽ زم٣مٕطَْمٌ ـــفُ  َوَيْٟمسمِٝم ـــْع يَم ـْ مَلْ سَمٌ ـــ  ََم

 

ـــْب   ـــ٣ًم َومَلْ سَمْيِ ـــدِ  زَمَت٣مسم ـــ٦َم ََمْقفم ـــُف َووْم  يَم
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 ـ ٌجْذ ثٓ سثْؼخ 6
 يمٌٝمد زمـ رزمٝمٔم٥م ايمٔم٣مَمري أهمّمؾ ؾمٔمراء اجل٣مهٙمٝم٥م واإلؽمالم

 ىمؾ رء َم٣م طمال اهلل زم٣مؿمؾ(أٓ )

 أصدق َم٣م وم٣ميمف ايمٛم٣مس: حمٚمد رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ

 ،يٛمت٤ًم يمٌٝمد زمـ رزمٝمٔم٥م إلم ومٌٝمٙم٥م هقازن ومٝمس وهق ؽمٝمد َمـ ؽم٣مداهت٣م ؽْبرو ًٔشأرو: -1

أو أىمثر يٛم٣ًمب زمكم ايم٣ٌمدي٥م  وَمـ أصح٣مب اظمروءات ايم٘مٌغمة همٝمٜم٣م فم٣مش ومٌؾ إؽمالَمف ؽمٌٔمكم فم٣مَم٣مً 

 .ر ٞمحق َمئ٥م فم٣مم أو أىمثرزمٔمد أن فمٚمِ  445شمؿ أؽمٙمؿ واٞمتٗمؾ إلم ايم٘مقهم٥م ضمتك سمقدم ؽمٛم٥م  ،وأؿمراهمٜم٣م

ئمد يمٌٝمد َمـ ؽم٣مدة ايمٔمرب وؾمٔمرائٜمؿ إهمذاذ ايمذيـ مل يت٘مًٌقا زمُمٔمرهؿ  شخظْزو: -2

ىم٣مد  وومد هن٨م دم سمٟميمٝمػ ومِمٝمدسمف هنج٣مً  ،ضمتك صمٔمٙمف ايمٌٔمض أهمّمؾ ؾمٔمراء اجل٣مهٙمٝم٥م واإلؽمالم

همٗمد وومػ زم٣مٕؿمالل وومٖم٥م ص٣مدوم٥م )حتٚمؾ أهٙمٜم٣م وضمٙمقل ايمقضمش ، ؾمديداً  يٟمطمذ ٞمٖمًف زمف أطمذاً 

وومِمٝمدسمف ايمالَمٝم٥م طمغم َمـ ، شمؿ يٛمجق زمٛم٣مومتف ،ئمزيف أصح٣مزمف وايمٓم٣ٌمء حمٙمٜمؿ( وزم٘مك ايمدَمع َمدراراً 

 :يٚمثؾ ذيمؽ

ــــقارم  ــــدَمـ اخل ــــعم ايم ــــؿ فم  أمل سمٙمٚمٙم

 

 يمًــــــٙمٚمك زم٣مظمـــــــذائ٤م هم٣ميمٗمٖمـــــــ٣مل 

يمٖمخر وايمٕمزل ايمٗمٙمٝمؾ ووصػ ىم٣م 8ىمت٤م يمٌٝمد ؾمٔمره دم أنمراض َمتٔمددة أغشاع شؼشه: -3 

 :وَمـ أهؿ أنمراوف ايمُمٔمري٥م ،َمـ ؽم٣مدات ومقَمف ومل يت٘م٤ًم زمُمٔمره يم٘مقٞمف ؽمٝمداً  ،ايمْمٌٝمٔم٥م

 .اٌفخش -1
َمـ ؽم٣مدات  ومل يُمده ؾمٔمر ايمٕمزل يم٘مقٞمف ؽمٝمداً  ،مل يتحدث يمٌٝمد فمـ ايمٕمزل ؿمقيالً  اٌغضي: -2

 :ويم٘مقٞمف أضمد ايمُمٔمراء احلٛمٖم٣مء ايمذيـ سمٟمهلقا دم زمٔمض ؾمٔمرهؿ ىمٗمقيمف ،هقازن

ــــؾ أ ــــ٣م طمــــال اهلل زم٣مؿم ــــؾ رء َم  ٓ ىم

 

ـــــؾ  ـــــ٥م زائ ـــــٝمؿ ٓ حم٣ميم ـــــؾ ٞمٔم  وىم

يمقصٖمف ايمْمٌٝمٔم٥م ظم٣م همٝمٜم٣م َمـ صمدة  ثؾ إىمثر ووقضم٣مً سمٔمد َمٔمٙمٗمتف اظم اٌٌطف ًاٌـجْؼخ: -3 

يمقصػ ايمٕمامَم٥م احلٚمراء وإسم٣من ايمقضمُمٝم٥م َمع مح٣مر ايمقضمش  همٗمد اختذ َمـ ايمٛم٣موم٥م ؽمٌٝمالً  ،وؿمراهم٥م

ومل سمٓمٖمر ايمٛم٣موم٥م َمـ وصٖمف ؽمقى زمٝمتكم ضمٝم٧م وٚمر  ،ويمده٣موايمٌٗمرة ايمقضمُمٝم٥م ايمتل اهمؼمس ايمًٌع 
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ـمٜمره٣م وؽمٛم٣مَمٜم٣م وزمدت فم٣مري٥م َمـ ايمٙمحؿ أسمٔمٌتٜم٣م إؽمٖم٣مر وأفمٝمتٜم٣م رنمؿ أهن٣م هئم٥م ىم٣ميمًح٣مزم٥م 

وومِمٝمدسمف . اخلٖمٝمٖم٥م احلٚمراء ٓ َم٣مء همٝمٜم٣م سمدهمٔمٜم٣م ريح اجلٛمقب رىمّمٜم٣م ىمرىمض إسم٣من ايمقضمُمٝم٥م

 ايمتل َمْمٙمٔمٜم٣م:

 ؿم٣مهمــــ٦م أؽمــــٝمامء زم٣ميمرضمــــ٣مل همٗمــــد 

 

ــــــٝم٨م   ــــــ٣مه ــــــ٣م ؿمرزم ــــــل طمٝم٣مهل  َمٛم

 .سمٌكم َمدى إضم٣مؿم٥م يمٌٝمد زم٣مَٕم٣مىمـ ايمِمحراوي٥م وَم٣م همٝمٜم٣م َمـ روو٣مت َمٔمُم٥ٌم 

 ِؼٍمزو: -4
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 :ِؼٍمخ ٌجْذ ثٓ سثْؼخ

 فَمَٖمــــ٦ِم ايمــــِدَي٣مُر حَمَّٙمَٜمــــ٣م هَمُٚمَٗم٣مَُمَٜمــــ٣م

 

ـــــ٣م  ـــــ٣م همِرصَم٣مَُمَٜم ـــــَد نَمْقهُلَ ـــــًك سَمَٟمزمر  زمِِٚمٛم

ــــُٚمَٜم٣م  ــــِرَي َرؽْم ــــ٣مِن فُم ــــداهمُِع ايمّرير  هَمَٚم

 

ـــ  ـــ٣ًم ىمـــام َو ـــالَُمَٜم٣مطَمَٙمٗم ـــِقضمُل ؽِم ـَ ايم  ِٚم

ــــٜم٣م  ًِ ــــد َأٞمِٝم ــــَد فَمْٜم َم زَمْٔم ــــرر ـٌ جَتَ ــــ  ِدََم

 

ــــْقَن ضَمالهُلــــ٣م َوضَمراَُمٜمــــ٣م   ضِمَجــــ٨ٌم طَمَٙم

ــــَع ايْمٛم جــــقِم َوَصــــ٣مهَب٣م  ــــ٦ْم ََمرازمِٝم  ُرِزوَم

 

ـــــ٣م  ـــــ٣م هَمِرَه٣مَُمٜم ـــــِد صَمْقُدَه وفِم  َوْدُق ايمرر

ـٍ   ـْ ىُمــــِؾ ؽمــــ٣مِرَي٥ٍم ونَمــــ٣مٍد َُمــــْدصِم  َِمــــ

 

ــــــٝمر٥ٍم َُمَتَجــــــ٣مِوب إِرزَ    اَُمَٜمــــــ٣مَوفَمُِم

ــــ٦ْم   ــــ٣مِن َوَأؿْمَٖمَٙم ــــُروُع إهَْيَٗم ــــال هُم  هَمَٔم

 

ــــــ٣م  ــــــ٣م َوَٞمٔم٣مَُمٜم ــــــ٣مجلْٙمَٜمَتكْمِ ـم٣ٌِمُؤه  زم

 َوايْمَٔمـــــكْمُ ؽمـــــ٣مىمِٛم٥ٌَم فمـــــعم َأؿْمالئِٜمـــــ٣م 

 

ــــُؾ زم٣ميمَٖمّمــــ٣مِء هِب٣مَُمٜمــــ٣م   فُمــــَقذًا سَمٟمصمر

ـِ ايْمّْمٙمـــقِل ىمٟمهّنـــ٣م  ـــُٝمقُل فَمـــ ًّ  َوصَمـــال ايم

 

ــــــد  َُمُتقهَنــــــ٣م َأوْمالَُمٜمــــــ٣م   ُززُمــــــٌر جُتِ

 َواؾِمــــَٚم٥م ُأؽِمــــػر َٞم٠مورُهــــ٣مَأْو َرصْمــــُع  

 

ــــ٣مَُمٜم٣م  ـر َوؾم ــــْقوَمُٜم َض هَم ــــرر ــــ٣ًم سَمَٔم  ىمَِٖمٖم

ــــ٠مايُمٛم٣م  ــــَػ ؽُم ــــَٟمهُل٣م َوىمٝم ــــ٦ُم َأؽْم  هَمَقوَمْٖم

 

ــــكُم ىمالَُمٜمــــ٣م  ــــَد َمــــ٣م َيٌِ  ُصــــاّمً طَمَقايمِ

ـــٟمزْمَ٘مُروا   فَمِرَيـــ٦ْم وىمـــ٣مَن هبـــ٣م اجلِٚمٝمـــُع هَم

 

ـــــ٣م  ـــــ٣م َوشُمامَُمٜم ـــــقِدَر ُٞم٠ْمهُي ـــــ٣م َونُم  َِمٛمْٜم

ـــِل ضمـــكمَ   ـُ احَل ـــ ـــ٣موَمْتَؽ ـُمْٔم ـــقا ؾَم ٙم ٚمر  حَتَ

 

ـــــ طِمَٝم٣مَُمٜمـــــ٣م   همَتَ٘مٛمرًـــــقا وُمُْمٛمـــــ٣ًم سَمٌِم 

ــــؾ  فِمِِمــــٝمرفُ  
ـْ ىمــــّؾ حَمُْٖمــــقٍف ُيٓمِ  َِمــــ

 

ـــــــ٣م  ـــــــ٥ٌم َووِمَراَُمٜم ـــــــف ىمِٙم  َزْوٌج فَمَٙمْٝم

ـــ٣م  ـــَح هَمْقوَمٜم ـــ٣مَج سُمقِو ـــَٟمنر ٞمَِٔم ـــاًل ىم  ُزصُم

 

ـــــَرَة فُمْمرٖمـــــ٣م أْرآَُمٜمـــــ٣م  ـــــ٣مَء َوصْم ٌَ
 َوـمِ

ــــاُب ىمٟمهنــــ٣م  َ ــــَزْت َوَزاَيَٙمٜمــــ٣م ايمنر  ضُمِٖم

 

ــــَرا  ــــ٣مَُمٜم٣مَأصْم ــــ٣م َوِرَو ــــ٥َم َأشْمُٙمٜم  ُع زمِٝمَُم

ـْ َٞمــَقار َووَمــْد َٞمــَٟمْت    زَمــْؾ ََمــ٣م سَمــَذىّمُر َمــ

 

٣ٌَمهُب٣م َوِرََم٣مَُمٜمــــــ٣م  ــــــ ــــــَٔم٦ْم َأؽْم  َوسَمَٗمِمر

ـــــ٥ٌم ضَمّٙمـــــ٦ْم زمَِٖمْٝمـــــَد َوصَمـــــ٣مَوَرْت    َُمِرير

 

ـــ٣م  ـــَؽ ََمَراَُمٜم ـَ َِمٛمْ ـــٟمْي ـــ٣مِر هم َج
ـــَؾ احْلِ  َأْه

ـــــر  ٌََٙمـــــكْمِ َأْو زمُِٚمَحجر  زمِٚمَُمـــــ٣مِرق اجْلَ

 

ٛمَ   ـــــــْرَدٌة هَمُرطَم٣مَُمَٜمـــــــ٣مهَمَتَّمـــــــٚمر  ْتٜم٣م هَم

ــــــ٥مٌ   ــــــ٦م همِٚمَٓمٛمر ــــــَقائٌِؼ إِْن َأْيَٚمٛمَ  هَمُِم

 

 همٌٜمــــ٣م َوضَمــــ٣مُف ايْمَٗمْٜمــــِر َأْو ؿمِْٙمَخ٣مَُمٜمــــ٣م 
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ـــُٙم٥مُ  َض َوْص ـــرر ــــ سَمَٔم ـــ٥َم ََم ٣ٌَمَٞم ـــ٣موْمَْمْع يُم  هَم

 

اَُمَٜمـــــ٣م  ـــــ٥ٍم َسر ـــــ واِصـــــِؾ طُمٙمر  َويممَم 

ـــفُ   َُم ـــِؾ َوَسْ ـــَؾ زم٣َمجلزي ـــ٤ُم اظمَج٣مَِم  َواضْم

 

 َوَزاَغ وِمقاَُمَٜمــــــ٣م زمــــــ٣مٍق إَِذا ـَمَٙمَٔمــــــ٦ْم  

ـــــ٥مً   ـَ زَمِٗمٝمر ـــــَرىْم ـــــَٖم٣مٍر سَم ـــــٝمِح َأؽْم
 زمَِْمٙمِ

 

ــــٛم٣مَُمَٜم٣م  ٌَُٜم٣م َوؽَم ــــْٙم ــــَٟمضْمٛمََؼ ُص ــــ٣م هَم  َِمٛمْٜم

ــــــْت   َ ــــــ٣م َوحَتَنر ُٚمَٜم ــــــ٣ملَم حَلْ  َوإَِذا سَمَٕم

 

 َوسَمَٗمْمرَٔمــــ٦ْم زَمْٔمــــَد ايمَ٘مــــالِل طِمــــَداَُمَٜم٣م 

ـــــ٣م  ـــــ٣مِم ىمَٟمهنر ـــــ٣مٌب دم ايمِزََم ٌَ ـــــ٣م ِه  هَمَٙمَٜم

 

٣ٌَمُء طَمــػر ََمــَع اجْلَ    ٛمُــقِب صِمَٜم٣مَُمَٜمــ٣مَصــْٜم

 َأْو َُمْٙمِٚمـــٌع َوؽَمـــَٗم٦ْم ٕضَْمَٗمـــ٤َم ٓضَمـــفُ  

 

ـــ٣م َوىمِـــداَُمَٜم٣م  هُبَ  ؿَمـــْرُد ايْمُٖمُحـــقِل َوَضْ

ـــْتَح٨ٌم   ًَ ـــ٣مِم َُم ـــَدَب اإِلىَم ـــ٣م ضَم ـــق هِبَ  َئْمُٙم

 

ـــــُف فِمِْمـــــَٝم٣مهُن٣َم َوِوضم٣مَُمَٜمـــــ٣م   وَمـــــْد َرازَم

ـــــ٣م  ـــــُٟم هَمْقوَمَٜم ـــــقِت َيْرزَم ٌُ ِة ايمثرَٙم ـــــَٟمصِمزر  زمِ

 

 هُمَٜمـــــ٣م آَراَُمَٜمـــــ٣موَمْٖمـــــَر اظمراوِمـــــ٤ِم طَمقْ  

ـــــ٣مَدى ؽِمـــــتر٥مً   ـــــك إَِذا ؽَمـــــَٙمَخ٣م مُجَ  ضَمتر

 

ــــَٝم٣مَُمَٜم٣م  ــــَٝم٣مَُمُف َوِص ــــ٣مَل ِص ــــزءًا هَمَْم  صَم

ةٍ   ــــــ٣م إلم ِذي َِمــــــرر  َرصَمَٔمــــــ٣م زمَِٟمَْمِرمِهَ

 

ــــ٣م  ــــ٥ٍم إزِْمَراَُمَٜم َيٚم ــــُع َسِ ــــٍد َوُٞمْج  ضَمِِم

ٝمرَجــــ٦ْم   ــــَٖم٣م َوهَتَ ًر  َوَرََمــــك َدوازمَِرَهــــ٣م ايم

 

 ٜم٣مَُمَٜم٣مِريـــُح اظمَِمـــ٣ميِِػ ؽَمـــْقَُمَٜم٣م َوؽِمـــ 

ـــــفُ   ـــــغُم ـماِليُم ـــــٌِْم٣ًم َيْمِ ـــــ٣م ؽَم  هَمَتٛم٣َمَزفَم

 

ــــ٣م   ىَمــــُدطَم٣مِن َُمُْمــــَٔمٙم٥ًم ُيَُمــــ٤م  ِضاَُمَٜم

ــــْرهَم٨ِم   ــــ٦ِم فَم ــــ٦ْم زمِٛم٣َمزمِ ــــُٚمقيَم٥ٍم نُمٙمِث  ََمُْم

 

 ىَمـــــُدطَم٣مِن ٞمـــــ٣مٍر ؽمـــــ٣مؿمٍِع َأؽْمـــــٛم٣َمَُمَٜم٣م 

ــــ٣مَدةً   ــــ٦ْم فم ََمَٜم٣م وىم٣مَٞم ــــدر ــــ َووَم  هَمٚم٢َم

 

َدْت إوْمـــــَداَُمَٜم٣م  ـــــُف إَِذا ِهـــــَل فَمـــــرر  َِمٛمْ

ـــ  فَم٣مهَمَتَقؽمر ـــدر ـــِي َوَص ـــْرَض ايمّنِ  ْم٣م فُم

 

ــــــ٣م  ــــــ٣مِورًا وُمالَمٜم ــــــُجقَرًة َُمَتَج ًْ  ََم

اِع ُيٓمِّٙمَٜمـــــ٣م   حَمُْٖمقهَمـــــ٥ًم َوؽْمـــــَط ايْمـــــغَمَ

 

ـــــ٣م  ـــــ٥ٍم َووِمَٝم٣مَُمٜم ـــــُع نم٣مزَم ـــــُف َُمٌَمر  َِمٛمْ

ٌَقفَم٥مٌ   ــــــ ًْ ــــــٝمر٥ٌم ََم ــــــَؽ َأْم َوضمُِم  َأهَمتِْٙم

 

 طَمــــَذيَم٦ْم َوَه٣مِدَيــــ٥ُم ايمِِمــــَقاِر وِمقاَُمَٜمــــ٣م 

ـــٝمرَٔم٦ِم ايمْ   ـــ٣مُء َو ًَ ـــِرمْ طَمٛمْ ـــْؿ َي ـــَر هَمَٙم  َٖمِري

 

ـــَٗم٣مئِِؼ ؿَمْقهُمَٜمـــ٣م َوزُمَٕم٣مَُمَٜمـــ٣م   فُمـــْرَض ايمُمر

ــــــ٣مَزُع ؾِمــــــْٙمَقهُ   ــــــٍد سَمٛمَ ــــــٍر وَمْٜم  ظمَِٔمٖمر

 

ـر ؿَمٔم٣مَُمٜمــــ٣م  ٌٌْس ىَمقاؽِمــــ٤ُم ٓ ُيَٚمــــ  نُمــــ

ٌْٛمََٜم٣م  ًة هَمَٟمَصـــــ ـــــرر ـــــ٣م نِم ـَ َمٛمَٜم  َصـــــ٣مَدهْم

 

ــــــَٜم٣مَُمٜم٣م  ــــــٝمُش ؽِم ــــــ٣م ٓ سَمْمِ  إِنر اظمٛم٣مَي

ــــ ِديَ   ـــٌػ َم ٌََؾ َواىمِ ـــ ـــ٦ْم َوَأؽْم ـــ٥مٍ زَم٣مسم  ٚم

 

ــــَج٣مَُمٜم٣م  ًْ ــــاًم سَم
ــــَؾ دائِ امئِ ــــْرِوي اخْلَ  ُي
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ـــــَقاسمِرٌ  ـــــ٣م َُمَت ـــــ٥َم ََمْتٛمَِٜم ـــــق ؿَمِريَٗم  َئْمُٙم

 

 دِم يَمْٝمَٙمـــــ٥ٍم ىَمَٖمـــــَر ايمٛم ُجـــــقَم نَماَمَُمٜمـــــ٣م 

ـــــذاً   ٌِ ـــــ٣مُف َأْصـــــاًل وم٣ميمِِمـــــ٣ًم َُمَتٛمَ  جَتَت

 

 زمُٔمُجــــقِب َأْٞمَٗمــــ٣مِء َيٚمٝمــــُؾ ُهٝم٣مَُمٜمــــ٣م 

ــــغَمةً   ــــالِم َُمٛمِ ــــِف ايمٓمر ــــُء دم َوصْم  َوسُميِض

 

ــــ٣مىَمُج   ــــؾر ٞمِٓم٣مَمٜم ــــِرِي ؽُم ٌَْح ــــ٥ِم ايْم  اَمَٞم

ـــَٖمَرْت   ـــالُم َوَأؽْم ـــ ايمٓم ـــك إَِذا اْٞمَحَنَ  ضَمتر

 

ـــ٣م  ـــَرى َأْزَُٓمٜم ـِ ايمثر ـــ ـــِزل  فَم ـــَرْت سَم  زَمَ٘م

ُد دم هِنــــ٣مِء ُصــــَٔم٣مئِدٍ    فَمٙمَِٜمــــ٦ْم سَمــــَردر

 

ـــــ٣م  ٣مَُمٜم ـــــ٣مَماًل َأير ـــــ٣ًم ىم ٌْٔم٣ًم سُم٠ماَم ـــــ  ؽَم

ــــ٦ْم وَأؽْمــــَحَؼ طَمــــ٣ميمٌِؼ   ًَ
 ضمتــــك إِذا َيئِ

 

ٌْٙمِــــــِف إِ    ْرَوــــــ٣مفُمٜم٣م َوهمِْم٣مَُمٜمــــــ٣ممل ُي

ـــــ٣م  ـــــٝمِس هَمرافَمٜم ـــــ٦ْم ِرزر إَٞمِ صمً  هَمَتقر

 

ـْ ـَمْٜمـــِر نَمْٝمـــ٤ٍم َوإَٞمِـــٝمُس ؽمـــٗم٣مَُمٜم٣م   فمـــ

ـــفُ   ًـــ٤ُم َأٞمر ـــْرصَمكْمِ حَتْ ـــال ايْمَٖم
ـــَدْت ىمِ  هَمَٕم

 

ــــ٣م  ــــ٣م َوَأََم٣مَُمٜم ــــ٥ِم طَمْٙمُٖمَٜم ــــْقلم اظمَخ٣مهَم  َُم

ــــُٙمقا  ــــ٣مُة َوَأْرؽَم ََم ــــئَِس ايمر  ــــك إِذا َي  ضمت

 

ــــ٣مهماِلً   ـَ وم ــــ   أفْمِمــــ٣مَُمٜم٣منُمّْمــــٖم٣ًم َدَواصِم

ــــ٥مٌ   ــــ٣م ََمْدِرير ــــَرْت هل ـَ َوافْمَتَ٘م ــــ  هَمَٙمِحْٗم

 

ــــــ٣م  َه٣م َومَت٣مَُمٜم ــــــد  ٥ِم ضَم ــــــْٚمَٜمِرير ًر  ىم٣ميم

ــــــُذدْ   ــــــ٦ْم إِْن مل سُم ـر َوَأْيَٗمٛمَ ــــــُذوَدُه  يمَِت

 

ـــ٣م  ـــقِف مِح٣مَُمٜم ـَ احُلُت ـــ ـــؿر َِم ـــْد َأضَم  َأْن وَم

ـــصَم٦ْم   ـــ٣مِب هَمُيِ ًَ ـــ٣م ىَم ـــَدْت َِمٛمَْٜم  هَمَتٗمِمر

 

ــــرِ   ــــقِدَر دم اظمَ٘م ــــَدٍم َونُم ــــَخ٣مَُمٜم٣م زمِ  ؽُم

ـــحك  َقاَمـــُع زم٣ميمّم  ـــَص ايمٙمر ـــَؽ إِْذ َروَم  هَمٌِتِْٙم

 

ــــاِب إىِم٣مَُمَٜمــــ٣م   َواصْمَتــــ٣مَب َأْرِدَيــــ٥َم ايمنر

ـــــ٥مً   ٌَ ـــــِرُط ِري ـــــ٥َم ٓ ُأهَم ٣ٌَمَٞم  َأوْميِضـــــ ايمٙم 

 

اَُمٜمــــــ٣م   َأْو َأْن َيُٙمــــــقَم زمح٣مصَمــــــ٥ٍم يَمقر

ٛمل  ـْ سَمـــــْدِري َٞمـــــَقاُر زمـــــٟمٞمر  َأَو مَلْ سَمُ٘مـــــ

 

٣ٌَمئِــــؾٍ   ــــ٣مُل فَمْٗمــــِد ضَم اَُمٜم٣م َوصر  صَمــــذر

ـــــــ٥ٍم إِذا ملْ َأْرَوـــــــٜم٣م  اُك َأَْم٘مِٛمَ ـــــــرر  سَم

 

 َأْو َئْمَتٙمِـــْؼ زَمْٔمـــَض ايمٛم ُٖمـــقِس مَح٣مَُمٜمـــ٣م 

ـــ٥مٍ   ــــ يَمْٝمَٙم ـــْؿ َِم ـُ ىَم ـــْدِري ـــ٦ِم ٓ سَم ـــْؾ َأْٞم  زم

 

ـــــَداَُمَٜم٣م  ـــــ٣م َوٞمِ ُقَه ـــــٍذ هَلْ ـــــٍؼ يَمِذي  ؿَمْٙم

 وَمــــْد زمِــــ٦م  ؽمــــ٣مَِمَره٣م َونَم٣مَيــــ٥َم سمــــ٣مصمرٍ  

 

ــــَد   ــــزر َُم ــــ٦ْم وفَم ــــ٦ُم إِْذ ُرهمَِٔم  اَُمٜم٣مَواهَمْٝم

ـــ٣مسمٍِؼ   ـَ فم ـــ ـــِؾ َأْدىَم ـــ٣ٌمَء زمُ٘م ًِ ـــقم ايم  ُأنْم

 

 َأْو صَمْقَٞمـــ٥ٍم وُمـــِدضَم٦ْم َوهُمـــضر طِمت٣مَُمٜمـــ٣م 

ــــ٥مٍ   ــــْذٍب ىَمِريٛمَ ــــ٣مهمَِٝم٥ٍم َوصَم ٌُقِح َص ــــ  زمَِِم

 

ــــــــ٣م  ٣مَُمٜم ــــــــُف إهِْبَ ــــــــَقسمٍر سَمْٟمسَم٣ميُم  زمُِٚم

ـــْحَرةٍ   ًُ صَم٣مَج زمِ ـــدر ـــ٣م ايم ـــ٣مىَمْرُت ضم٣مصَمَتٜم  زم

 

 ٕفَمــــؾر َِمٛمَٜمــــ٣م ضمــــكَم َهــــ٤مر ٞمِٝم٣مَُمٜمــــ٣م 
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ةٍ  َونَمـــَداةَ   ِريـــٍح وَمــــْد َوَزفْمـــ٦ُم ووِمــــرر

 

ـــ٣م  ـــامِل ِزَم٣مَُمٜم ـــِد ايمُمر ٌََح٦ْم زمَٝم ـــ ـــد َأْص  وم

تل  ـــ٘مر ـــُؾ ؾِم ـــلر حْتِٚم ـــ٦ُم احَل ْٝم ـــْد مَحَ  َويَمَٗم

 

 هُمـــْرٌط ِوؾمـــ٣مضمل إِْذ نَمـــَدْوُت جِل٣مَُمٜمـــ٣م 

ــــَقةٍ   ٌْ ــــعم ِذي َه ــــ٣ًم فم ــــْقُت َُمْرسَمَٗمٌ  هَمَٔمَٙم

 

ـر وَمت٣مَُمٜمــــــ٣م   ضَمــــــْرٍج الم َأفْماَلَِمِٜمــــــ

ـــــ  ـــــ٦ْم َي ـــــك إِذا َأيْمَٗم  دًا دم ىمـــــ٣مهمِرٍ ضمّت

 

ـر فَمــــْقراِت ايمث ٕمــــقِر ـَمالَُمٜمــــ٣م   َوَأصَمــــ

ـــ٥مٍ   ـــْذِع َُمٛمِٝمَٖم ٦ٌَم ىَمِج ـــ ـــَٜمْٙم٦ُم َواْٞمَتَِم  َأؽْم

 

اَُمٜمــــ٣م  ــــ ُدوهَنــــ٣م صُمرر  صَمــــْرداَء حَيٌَْمُ

ـــــٙمفُ   ـــــ٣مِم َوؾَم ـــــْرَد ايمٛمّٔم ـــــ٣م ؿَم  َرهّمْٔمُتٜم

 

ـــ٣م  ـــّػ فِمٓم٣مَُمٜم ـــِخٛم٦َْم َوطَم ـــك إِذا ؽَم  ضمّت

ٌََؾ َٞمْحُرهــــ٣م  ــــ٦ْم ِرضَم٣ميَمُتٜمــــ٣م َوَأؽْمــــ  وَمٙمَِٗم

 

ـــ٣م  ـــٝمِؿ ضمَزاَُمٜم ـــِد احَلِٚم ــــ َززَم ـــؾر َِم  َوازْمَت

ـُ دم ايْمِٔمٛمـــ٣مِن َوسَمٛمَْتِحـــل   سَمْروَمـــك َوسَمْْمَٔمـــ

 

ــــــ٣م  ــــــدر مح٣مَُمٜم ــــــ٥ِم إِْذ َأصَم امََم  وْرَد احْلَ

 َوىَمثِـــــــغَمٍة نُمرزَم٣مُؤهـــــــ٣م جَمُْقيَمـــــــ٥مٍ  

 

ــــ٣م  ــــك َذاَُمٜم ــــ٣م وخُيُْم ــــك َٞمَقاهمُِٙمٜم  سُمْرصَم

طمقِل ىمٟمهّنــــ٣م  ُر زم٣ميمــــد  ــــ٤ٍم سَمَُمــــذر  نُمْٙم

 

ٌَـــــِدِي َرِواؽمـــــٝم٣م أوْمـــــَداَُمٜم٣م  ـ  ايْم  صِمـــــ

ــــ٣م  ــــ٠ْمُت زمَِحِٗمٜم ــــ٣م ُوزم ــــْرُت زم٣مؿمَِٙمٜم  َأْٞمَ٘م

 

ــــ٣م  ــــقَمر ىمِراَُمٜم ــــْر فَم ــــِدي ومل َيْٖمَخ  فِمٛم

ــــ٣م  ْتِٖمٜم ــــْقُت حِلَ ــــ٣مٍر َدفَم ــــُزوِر َأْيً  َوصم

 

 زمَِٚمَٕمـــــــ٣ميمٍِؼ َُمَتُمـــــــ٣مزمٍِف َأصْمًـــــــ٣مَُمٜم٣م 

ـــــؾٍ   ـــــ٣موِمٍر َأْو َُمْْمِٖم ـر يمَِٔم ـــــ ـــــق هِبِ  َأْدفُم

 

ــــغماِن اجلٚم  ــــِذيَم٦م جل ــــ٣مزُم ــــِع حِل٣مَُمٜم  ٝم

ــــَٟمٞمرام  ــــ٤ُم ىَم ــــْٝمُػ َواجلــــ٣مُر اجلٛمِٝم  هَم٣ميمّمر

 

ٌََْمـــــ٣م سَم٣ٌميَمـــــ٥َم خُمِِْمـــــ٣ًٌم أْهّمـــــ٣مَُمٜم٣م   َه

ــــ٥مٍ   ــــؾ  ِرِذير ــــ٣مِب ىم ــــٟمِوي إلِم إؿْمٛم  سم

 

ـــــداَُمٜم٣م  ـــــ٣ميمٌِص َأْه ـــــ٥ِم وم ٌَٙمِٝمر ـــــِؾ ايْم  َِمْث

ـــــ٦ْم   ـــــ٣مُح سَمٛم٣مَوضم ـــــُقَن إَِذا ايمِرَي  ُويَ٘مِٙمٙم

 

ـــــقاِرفم٣ًم أْيت٣مَُمٜمـــــ٣م  َـــــد  ؾَم  طُمُٙمجـــــ٣ًم مُت

 ّٞمــــ٣م إِذا ايْمَتَٗمــــ٦ِم اظمجــــ٣مَِمُع مَلْ َيــــزْل إِ  

 

ـــــ٣مَُمٜم٣م  ـــــ٥ٍم صَمُمر ـــــِزاُز فَمٓمِٝمَٚم ـــــ٣م يم  َِمٛمّ

ــــ٣م  ٜم ــــغمَة ضَمٗمر ــــل ايْمٔمُِم ــــٌؿ ُئْمْمِ ًِ  ُوَمَٗم

 

ــــــ٣مَُمٜم٣م  ــــــ٣م َهّّم ُٗمقوِمٜم ــــــْذَِمٌر حِلُ  وَُمَٕم

ـــدى   هَمّمـــاًل وُذو ىمـــرٍم ُئِمـــكُم فمـــعم ايمٛمر

 

ــــ٤ٍم نَمٛم٣ّمَُمٜمــــ٣م  ــــقُب َرنم٣مئِ ًُ ــــْٚمٌح ىَم  ؽَم

ــــ  ــــ ؽَمــــٛمر٦ْم هَلُ ـْ ََمْٔممَمٍ  ْؿ آزمــــ٣مؤُهؿْ َِمــــ

 

ـــــ٣م  ـــــٛم٥ٌّم وإَِم٣مَُمٜم ـــــْقٍم ؽُم ـــــِؾ وَم  ويمُِ٘م

ؿْ   ــــــ٣مهُلُ ــــــقُر هَمٔم ٌُ ــــــقن وٓ َي ٌَُٔم  ٓ َيْْم

 

ــــ٣م  ــــقى َأضْمالَُمٜم ــــَع اهْل ــــْؾ ََم  إِْذ ٓ َيٚمٝم
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ــــ١مِّٞمام ــــُؽ هم ــــَؿ اظمٙمِٝم ًَ ــــام وَم ــــ٣موْمٛمَْع زم  هَم

 

ـــــ٣م  ـــــ٣م فَماُلَمٜم ـــــؼ زَمْٝمٛمَٛم ـــــَؿ اخلالئِ ًَ  وَم

ـــــ  ـــــَٚم٦ْم دم ََمْٔممَم ًِ ـــــ٥ُم وُم  َوإِذا إََم٣مٞم

 

ـــــــ٣مَُمٜم٣مَأْوذَم زمِـــــــٟموْ   ًّ  هَمِر ضَمّٓمٛمـــــــ٣م وَم

ــــْٚمُ٘مفُ   ــــ٣ًم ؽَم ــــ٣ًم َرهمِٝمٔم ــــ٣م زَمْٝمت ــــك يَمٛم ٌَٛم  هَم

 

ـــــ٣م  ـــــ٣م ونُمالَُمٜم ـــــِف ىَمْٜمُٙمٜم ـــــام إيَِمْٝم ًَ  هَم

ـــ٦ْم   ـــغَمُة ُأهْمٓمَِٔم ـــٔم٣مُة إَذا ايْمَٔمُم ًّ ـــُؿ ايم  وُه

 

ــــ٣م  ــــْؿ ضُمّ٘م٣مَُمٜم ــــٜم٣م َوُه ــــُؿ هَمقاِرؽُم  وُه

ـــــٝمِٜمؿُ   ـــــٌع يمْٙمُٚمجـــــ٣مِوِر همِ ـــــُؿ َرزمٝم  وُه

 

 واظمــــــْرَِمالِت إِذا سَمْمــــــ٣مَوَل فم٣مَُمٜمــــــ٣م 

ــــ  ــــٌد وُه ــــُ ضم٣مؽِم ٌَِْم ــــغَمُة َأْن ُي  ُؿ ايْمَٔمُِم

 

ــــ٣م  ــــُدِو يمَِئ٣مَُمٜم ــــَع ايْمَٔم ــــَؾ ََم  َأْو َأْن َيٚمٝم
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 ـ ػشًح ثٓ اٌٌسد 7
 أ ـ ؽْبرو ًٔشأرو:

وئمد وايمده َمـ أذاف ايمٗمٌٝمٙم٥م وؾمجٔم٣مهن٣م وىمذيمؽ ، يٛمت٤ًم فمروة زمـ ايمقرد إلم ومٌٝمٙم٥م فمٌس

فمروة ايمِمٔمٙم٘م٥م وافمتػم زفمٝماًم  وومــد اَمتٜمـ ،أَم٣م أَمف همتٛمت٤ًم إيمــك ومّم٣مفم٥م. ىم٣من فمروة ٞمٖمًف

ٞمف يٚمتٙمؽ ٞمٖم٣ًًم أزمٝم٥م إإذ  8ؾمٔمٌٝم٣ًم يمٙمِمٔم٣ميمٝمؽ يمرفم٣ميتف هلـؿ وَم٣ًمفمدسمف إي٣مهؿ دم اظمقاومػ ايمّمٛم٘م٥م

. وومد سمزوج َمـ اَمرأة اؽمٚمٜم٣م ؽمٙمٚمك ىم٣من ومد ؽم٣ٌمه٣م دم إضمدى نمزواسمف ،حتٚمؾ ايمْمقازمع اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

 .سمقدم فمروة دم ايمٔم٣مم ايم٣ًمزمع ومٌؾ اهلجرة

 ة ـ عٌأت شخظْزو:
 ر دم ؾمخِمٝم٥م فمروة فم٣مَمالن رئٝمًٝم٣من دهمٔم٣مه إلم ايمِمٔمٙم٘م٥م:أشمّ 

ىم٣من  ن ايمُم٣مفمرإإذ  ٣8مٞم٦م أومّؾ ذهم٣ًم َمـ ومٌٝمٙم٥م فمٌسَم٘م٣مٞم٥م أَمف َمـ ومٌٝمٙم٥م ومّم٣مفم٥م ايمتل ىم -5

 حيس زم٣ميمٔم٣مر َمـ طمالل اٞمت٣ًمب أَمف إلم هند ومّم٣مفم٥م:

 وَمــــ٣م دّم َمـــــ فمــــ٣مر إطمــــ٣مل فمٙمٚمتــــف

 

 ؽمــــقى أن أطمــــقارم إذا ٞمًــــٌقا هنــــد  

 ،يمذي فم٣مؾمف اجل٣مهٙمٝمقن ايمذي يٚمٝمز اإلٞم٣ًمن فمـ أطمٝمف آٞم٣ًمنا ايمقاومـع آصمتامفمل -0 

َمـ ايمُمٔمراء إلم  ن ذيمؽ دهمع ومًامً إإذ  8يمٙمٗمٌٝمٙم٥م أو يمٙمامل وئمْمل صٖم٣مت ٕٞم٣مس دون أٞم٣مس سمٌٔمـ٣مً 

اخلروج فمــ ايمتٌٔمٝم٥م يمٙمٗمٌٝمٙم٥م واَمتٜم٣من ايمِمٔمٙم٘م٥م ىمـرد همٔمـؾ فمٙمـك هـذا ايمقاومــع وفمروة ىم٣من 

 .وإٞمام ٞمٗمٚم٥م فمعم واومٔمف ،يمِمٔمٙم٘م٥م همٗمراً جلامفمتف مل يٚمتٜمـ ا وم٣مئـداً  صٔمٙمقىم٣مً 

 ط ـ شؼشه:
وهق جمًد يمٙمٖمٗمر ، َم٣م ءمتٝمز ؾمٔمر فمروة زم٣مٕٞمٖم٥م وايم٘مػمي٣مء همٜمق َمٕم٣مَمر ٓ يثٛمٝمف فمـ هدهمف ر

زمْمٌٔمـف يٚمٝمؾ إلم ، زمِمــقره ايمٌُمٔم٥م جتًٝمدًا رائٔم٣ًم وهق دم ايمقوم٦م ٞمٖمًف إٞم٣ًمين اصمتامفمـل

ٖم٣ًم ايمٖمٗمر دم ٞمٖمقس أهٙمف وخم٣مؿم٣ًٌم زوصمتف يٗمقل فمروة دم َمٔمٙمٗمتف واص، َمُم٣مرىمتف ايمٛم٣مس دم ؿمٔم٣مَمف

 زمٝمٛمف وزمكم ايمًٖمر وسمرىمٜم٣م: ايمتل ىم٣مٞم٦م سمٗمػ ضم٣مئالً 

ــــل ــــٌالد يمٔمٙمٛم ــــقف دم ايم ــــل أؿم  ذريٛم

 

ــؽ فمـــ ؽمــقء حميــي  ــؽ أو أنمٛمٝم  أطمٙمٝم
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 رأي٦م ايمٛمــ٣مس ذهـؿ ايمٖمٗمٝمــر  ك أؽمٔمك هم١مٞمــلٕمٛمذريٛمل يمٙم

 ضمٝم٣مة ايمِمٔم٣ميمٝمؽ: واصٖم٣مً  ويٗمقل أيّم٣مً 

ـّ يم ــــفحلــــك اهلل صــــٔمٙمقىم٣ًم إذا صمــــ  ٝمٙم

 

ـــزر  ـــّؾ جم ـــ٣ًم ىم ـــ٣مش آيمٖم  َم٢مـــ دم اظمُم

 ئمــــد ايمٕمٛمـــك َمـــــ ٞمٖمًـــف ىمـــؾ يمٝمٙمـــ٥م 

 

ــــ صـــديؼ َمٝمنـــ   ـــ٣م َم  أصـــ٣مب ومراه

ـــ٣مم فمُمـــ٣مء شمـــــؿ يِمـــٌح ؿم٣مويـــ٣مً    يٛم

 

ـــ   ـــر ٧محي ـــف اظمتٔمٖم ــــ صمٛمٌ  احلٍمـــ فم

ــــزاد إٓ يمٛمٖمًــــف  ــــتامس ايم ـــــؾ ايم  ومٙمٝمـ

 

ـــ٣ميمٔمريش اظمجـــقر   ـــق أَمًـــك ىم  إذا ه

ـــتٔمٛمر   ـــ٣م يً ــــل َم ـــ٣مء احلــ ـــكم ٞمً  فئم

 

 ىمـــ٣ميمٌٔمغم اظمحنـــ حـــ٣مً ويٚمزـــ ؿمٙمٝم  

ٞمف ىم٣من يٖمتخر زمٟمن ؿمٔم٣مَمف َمٗمدم يمٙمٛم٣مس إإذ  8ويٌدو أن اظمُم٣مرىم٥م آصمتامفمٝم٥م ىم٣مٞم٦م َمـ صٖم٣مسمف 

 يٗمقل:، مجٝمٔم٣مً 

 إين اَمـــــرؤ فمـــــ٣مدم إٞمـــــ٣مئل ذىمــــــ٥م

 

 وأٞمـــ٦م اَمـــرؤ فم٣مهمــــل إٞم٣مئـــؽ واضمــــد 

 أومًــــؿ صمًــــٚمل دم صمًــــقم ىمثــــغمة 

 

ـــ٣مء زمـــ٣مرد  ـــ٣مء واظم ـــراح اظم ـــق وم  وأضمً

ىمام أن َمٔم٣موي٥م متٛمك أن ، وان زمٔمروة ومتٛمك أن ي٘مقن َمـ ٞمًٙمفوومد أفمج٤م فمٌد اظمٙمؽ زمـ َمر 

 .ي٘مقن يمٔمروة ذري٥م ضمتك يتزوج إيمٝمٜمؿ
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 ـ صىري ثٓ أثِ عٍَّ 8
 اٌشبػش احلىُْ

 أ ـ ؽْبرو ًٔشأرو:
، دم أرض ٞمجٍد وَم٣مت أزمقه وهق ؿمٖمؾ ،( م312ويمد فم٣مم )، يٛمتٜمل ٞم٤ًم زهغم إلم َُمزيٛم٥م

. وىم٣من راوي٥ًم يمف، همتتٙمٚمذ فمعم يديف دم ايمُمٔمر، رهمتزّوصم٦م أَّمف ايمُم٣مفمر اظمٔمروف أوس زمـ ضَمج

 .( ؽمٛم٥م75(م فمـ فمٚمر يٛم٣مهز)405وسمقدم فم٣مم )

، وأطمت٣مه ؽمٙمٚمك واخلٛم٣ًمء ؾم٣مفمرسم٣من، همٟمزمقه ؾم٣مفمر، وزهغم ؽمٙمٝمؾ أهة اصمتٚمع همٝمٜم٣م ايمُمٔمر

أَّم٣م طم٣ميمف زمُم٣مَم٥م زمـ ايمٕمدير هم٘م٣من ؾم٣مفمر َمي دم ، وازمٛم٣مه ىمٔم٤م وزُمجغم وضمٖمٝمده فُمٗم٥ٌم َمـ ايمُمٔمراء

، وآظمف َم٣م ؽُمٖمَؽ همٝمٜم٣م َمـ دَم٣مء زمكم ومٌٝمٙمتل فمٌس وذزمٝم٣من، ؾمٜمد ضمرب داضمس وايمٕمػماء وومد. زَم٣مٞمف

، واهتّز ٕرحيٝم٥م ايمًّٝمديـ ايمٙمذيـ ؽمٔمٝم٣م دم إهن٣مئٜم٣م ومه٣م هِرم زمـ ؽِمٛم٣من واحل٣مرث زمـ فمقف

فمِٚمر زهغم . واضمتٚمال َمـ َم٣مهلام اخل٣مص دي٣مت ايمٗمتعم َمـ ايمْمرهمكم همٌٙمٕم٦م شمالشم٥م آٓف زمٔمغم

 .م452أي ومٌؾ ، ايمٌٔمث٥م ايمٛمٌقي٥موسمقدم ومٌؾ  ،ؿمقيالً 

 ة ـ شخظْزو:
زم٣مٓسمزان وايمرص٣مٞم٥م واحل٘مٚم٥م ؽم٣مفمده فمعم ذيمؽ سمٙمٗمٝمف ايمُمٔمر َمـ طم٣ميمف  متٝمزت ؾمخِمٝم٥م زهغم

صمٔمٙمف يتٌقأ َمٛمزيم٥م  راصمح٣مً  إو٣مهم٥م إلم اَمتالىمف فمٗمالً ، زمُم٣مَم٥م زمـ ايمٕمدير وزوج أَمف أوس زمـ ضمجر

أٞمف ىم٣من َمـ ايمُمٔمراء اظمتٟمهلكم: د وئمتٗم ،يدفمق إلم اخلغم وايمِمالح، فم٣ميمٝم٥م َمع أؽمٝم٣مد ايمٗم٣ٌمئؾ

ىمام أن ؾمخِمٝمتف ايمرزيٛم٥م ، "ايمًالم فزمراهٝمؿ اخلٙمٝمؾ فمٙمٝمإايمذيـ يديٛمقن زم٣محلٛمٝمٖمٝم٥م ايمًٚمح٣مء ديـ "

وأٞمف ىمام وم٣مل همٝمف فمٚمر زمـ ، وأزمرز َم٣م دم ؾمخِمٝم٥م زهغم َمدضمف نمغم اظمت٘م٤ًم. صمٔمٙمتف َمتٔمٖمٖم٣مً 

 ."ٓ يٗمقل زم٣ميمرصمؾ إٓ زمام همٝمف "اخلْم٣مب: 

 ط ـ شبػشّزو:
 8هق ؾم٣مفمر ايمُمٔمراء"وم٣مل همٝمف فمٚمر زمـ اخلْم٣مب: ، ايمٛمٗم٣مد زهغمًا َمـ أزمرز ؾمٔمراء اجل٣مهٙمٝم٥مئمّد 

ومل يٚمدح أضمدًا إٓ ، ّٕٞمف ٓ ئم٣مـمؾ دم ايم٘مالم )أي ٓ يداطمؾ همٝمف وُئمّٗمد( وىم٣من يتجٛم٤ّم ضمقؾمّٝمف

 ."زمام همٝمف
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ـِ سمٌقيٌف، ورؽمؿ زمٝمئتف َمٔمتٚمدًا فمعم دوم٥م َمالضمٓمتف، زمرز دم ايمقصػ أيّم٣مً  ايمقاومع  ومتّثؾ، وضُمً

ويٌدو دم . يرد دم َمْم٣ميمع ومِم٣مئده صمري٣ًم فمعم فم٣مدة اجل٣مهٙمٝمكم، ونمزيمف سمٗمٙمٝمدي. احلّز اظمحٝمط زمف

 .نمذهت٣م جت٣مرب احلٝم٣مة وؿمقل ايمٔمٚمرِ  ضم٘مٚمتف رصمؾ ايمٔمٗمؾ واخلػمة ايمتل

ؾمٟمٞمف ؾمٟمن أؽمت٣مذه أوس زمـ ، فمرف فمٛمف أٞمف ىم٣من ُيٛمّٗمح ؾمٔمره وهيّذزمف ومٌؾ أن ئمٙمٛمف يمٙمٛم٣مس

ٕٞمف ىم٣من يٗميض ضمقًٓ ىم٣مَماًل دم جتقيده٣م وسمٛمٗمٝمحٜم٣م  "احلقيمّٝم٣مت" ضمتك ؽُمٚمٝم٦م ومِم٣مئده، ضمجر

 .وفمروٜم٣م فمعم أصح٣مب اخلػمة زم٣ميمُمٔمر

 د ـ ِؼٍمزو:
ايمتل أشمرت وضمٖمٓم٦م َمـ ومٌؾ ايمٔمرب يمذىمره٣م  "اظمِمٚمت٣مت"سمٔمد َمٔمٙمٗم٥م زهغم َمـ اظمٔمٙمٗم٣مت 

 :كمَمٜمٚمأَمريـ 

أداه ؽمٝمدا زمٛمل  وَم٣م ،ذىمر ايمِمٙمح زمكم ومٌٝمٙمتل فمٌس وذزمٝم٣من زمٔمد ضمرب داضمس وايمٕمػماء إول:

 .َمّرة هرم زمـ ؽمٛم٣من واحل٣مرث زمـ فمقف َمـ دي٣مت ايمٗمتعم ايمتل زمٙمٕم٦م شمالشم٥م آٓف زمٔمغم

َم٣م اؾمتٚمٙم٦م فمٙمٝمف هذه اظمٔمٙمٗم٥م َمـ ضم٘مؿ صمٙمٝمٙم٥م وآراء ص٣مئ٥ٌم ووح٦م همٙمًٖم٥م ايمٔمرب  ايمث٣مين:

 .ووصٖم٦م ضمٝم٣مهتؿ وؿمريٗم٥م فمٝمُمٜمؿ، دم صم٣مهٙمٝمتٜمؿ

 ألغبَ ادلؼٍمـخ:
 .ايمقومقف فمعم إؿمالل -5

 .د ايمتحٚمؾ وآرحت٣ملوصػ َمُم٣مه -0

 .اظمديح -1

 .وصػ احلرب وويالهت٣م -2

 .احل٘مؿ وإَمث٣مل -3

 اٌٌلٌف ػٍَ األؿالي: ـ1

ــــؿ ــــؿ سم٘مٙم ـــ٥م يم ــــك دَمٛم ــــ أم أوهمـ  أَم

 

ــــــؿ   ــــــدراج هم٣مظمتثٙم ــــــ٥م ايمـ  زمحـقَم٣مٞم

ــــــٜم٣م  ـــــ٣ميمرومٚمتكم ىمٟمٞمـ ــــــٜم٣م زم  ودار يمـ

 

 َمراصمـــع وؾمـــؿ همــــل ٞمـــقاذ َمٔمِمــــؿ 
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ــــ٥م ـــكم طمٙمٖمـ ـــكم وأرام يٚمُم ـــ٣م ايمٔم  هب

 

ــثؿوأؿمال   ــؾ جم ـــ ىم ــــ َم ــ٣م يٛمٜمّمـ  ؤه

ــ٥م  ــيـ ضمج ــد فممم ـــ زمٔم ــ٣م َم ــ٦م هب  وومٖم

 

ـــقهؿ  ــــدار زمٔمــــد سم ـــ٣ًم فمــــرهم٦م ايم  همألي

ــــٜم٣م  ـــ٦م يمرزمٔمـ ـــدار ومٙم ـــ٦م ايم ـــام فمرهم  همٙم

 

ـــؿ   ــع واؽمٙم ــ٣م ايمرزم ــ٣ٌمضم٣ًم أهي ـــؿ ص  أٓ فم

أٞمف يتحدث فمـ ولم اظم٣م  اظمح٤ٌم يمديف طم٣مص٥م إسمرَمز فمٛمد ايمُم٣مفمر زهغم  اظمٗمدَم٥م ايمْمٙمٙمٝم٥م: 

وَم٣م ، إهن٣م سمرَمز إلم ضمٝم٣مة ايمٔمرب اظمتٛمٗمٙم٥م. يمتل ؿمٙمٗمٜم٣م وزمٗمل َمتٔمٙمٗم٣ًم هب٣مزوصمتف ايم٣ًمزمٗم٥م أم أوذم ا

وَمـ هٛم٣م ىم٣من ايمُمٔمر اجل٣مهقم  ،حيدشمف ذيمؽ ايمتٛمٗمؾ َمـ همراغ دم ايمٛمٖمس ئٌم٧م احلزن وايمُمج٣م

إن َم٣م رآه ايمُم٣مفمر دم سمٙمؽ ايمدي٣مر اظمٗمٖمرة ، اجل٣مٞم٤م اإلٞم٣ًمين دمسمتٚمحقر فم٣مؿمٖمتف  ٣مً وصمداٞمٝم ٣مً فم٣مؿمٖمٝم

ـر ر ايمقيمٝمٔمٝمد إيمٝمف صقرة ايمٌٗم ئٌمثـ احلرىم٥م واحلٝم٣مة دم ايمٛمٖمس  ضمًم وايمٓم٣ٌمء وأوٓده٣م ايمٙمقايت ىم

وايمتل حتقيم٦م زمٔمد ذيمؽ إلم زمٗم٣مي٣م ضمج٣مرة ؽمقداء سمذىمر زمٚمراصمؾ ايمْمٌخ ايمتل ٓ ي٘م٣مد  ،وايمقصمقد

ٕهن٣م سمٔمػم  8وايمِمقر وإطمٝمٙم٥م دم هذه اظمٗمدَم٥م سمٌدو ص٣مدوم٥م، يٚمٝمزه٣م ايمُم٣مفمر إٓ زمِمٔمقزم٥م ىمٌغمة

 .وأزمرزه يمٛم٣م زمِمقرسمف ايمِمحٝمح٥م، فمـ واومع فم٣مؾمف ايمُم٣مفمر

 ـ ًطف ِشبىذ اٌزؾًّ ًاالسحتبي: 2

ــ٣مئـ ـــ ـمٔم ــرى َم ــؾ سم ــٝمقم ه ــ طمٙم  سمٌٌم

 

ـــقق صمـــرشمؿ   ــــ هم ـــ٣مء َم ــــ زم٣ميمٔمٙمٝم  حتٚمٙم

 صمٔمٙمــــ ايمٗمٛمـــ٣من فمــــ يٚمـــكم وضمـزٞمــــف 

 

 وىمــــؿ زم٣ميمٗمٛمــــ٣من َمـــــ حمــــؾ وحمــــرم 

ــــ٥م  ــــ٣مق وىمّٙم ـــــ٣مط فمت ـــــقن زمٟمٞمٚم  فمٙمــ

 

ـــــدم  ـــــٝمٜم٣م َمُمـــــ٣مىمٜم٥م ايم  وراد ضمقاؾم

ـــ  ـــؿ صمزفمٛم ـــقزم٣من شم ــــ ايمً ـــرن َم  ـفـمٜم

 

ـــٟمم   ـــٝم٤م وَمٖم ـــل ومُم ـــّؾ ومٝمٛم ــــك ىم  فمٙم

 ووّرىمــــ دم ايمًـــقزم٣من ئمٙمـــقن َمتٛمـــف 

 

ــــــٛمٔمؿ فمٙمٝمٜمــــــــ دّل     ايمٛم٣مفمـــــــؿ اظمت

ــزل  ـــؾ َمٛم ـــل ىم ـــ هم ــ٣مت ايمٔمٜم ــٟمن همت  ىم

 

ــــ٣م مل حيْمــــؿ   ــــف ضمــــ٤ّم ايمٖمٛم ــــزيمـ زم  ٞم

 واؽمـــتحرن زمًـــحرة زم٘مـــرن زم٘مـــقراً  

 

 همٜمـــــ ووادي ايمــــرس ىم٣ميمٝمــــد يمٙمٖمــــؿ  

ــــ٣مً   ــــ٣مء زروم ـــــ٣م وردن اظم ــــفمج همٙمٚمـ  ٣مَم

 

 اظمتخــــٝمؿ ووــــٔمـ فميصــــ احلــــ٣مض 

 وهمـــٝمٜمـ َمٙمــــٜمك يمٙمْمٝمـــػ وَمٛمٓمـــــر 

 

ـــــقؽمؿ   ــــؼ يمـــــٔمكم ايمٛمــــ٣مـمر اظمت  أٞمٝم

 ِغزٌّبد اٌنض ػنذ صىري: 
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 ادلغزٌٍ ادلؼنٌُ ٌألثْبد: -1
وٓ حتت٣مج إلم إفمامل  ،وهل َمٔم٣مين يمٝم٦ًم صمديدة، ايمُم٣مفمر اؽمتٗمك َمٔم٣مٞمٝمف َمـ ايمٌٝمئ٥م اظمحٝمْم٥م زمف

ذيمؽ أٞمف  8ٛمْمؼ ايمًٙمٝمؿ ٓ يٛمٖمر َمٛمٜم٣موهل ذيٖم٥م ٕن ايمٔمٗمؾ ايمِمحٝمح واظم، ايمٖم٘مر َمـ أصمؾ همٜمٚمٜم٣م

ويمٝم٦ًم َمرسمٌْم٥م  ،زمؾ وصٖمٜم٣م َمــ طمالل صقرة َمت٘م٣مَمٙم٥م، مل يتٔمرض دم َمٔم٣مٞمٝمف يمٙمٚمرأة َم٣ٌمذة

 .زم٣مظمٕم٣مَمرات ىمام فمٛمد ؿمرهم٥م واَمرئ ايمٗمٝمس

 ادلغزٌٍ اٌؼبؿفِ ًاخلْبيل: -2
وهل فم٣مؿمٖم٥م ، زمدت فم٣مؿمٖم٥م ايمُم٣مفمر فم٣مؿمٖم٥م ضم٤م سمٛمْمٙمؼ َمـ ذاسمف وسمٔمػم فمـ َم٘مٛمقٞم٣مت ٞمٖمًف

وسمٛمٓمر يمٙمٚمرأة فمٙمــك أٞمـٜم٣م فمٛمٌم مج٣مرم ، ٕٞمـٜم٣م سمٔمٌـر فمــ نمريزة إٞم٣ًمٞمٝم٥م ذيٖم٥م 8ص٣مدوم٥م

 .وروضمل دم هـذه ايمْمٌٝمٔم٥م

وصّقر ايمُم٣مفمر شمٝم٣مب ايمٛمًقة اظمرحتالت زم٣ميمٙمـقن إمحـر وصمٔمؾ همت٣مت ايمٔمٜمـ أيّم٣ًم هبذا 

وصقره زمدت روضمٝم٥م ٓ ، ىمام صقر َم٘م٣مهنـ َمـ وادي ايمرس ىمٚم٘م٣من ايمٝمد َمـ ايمٖمؿ، ايمٙمقن

ٕهن٣م فمػمت  8سمُم٘مؾ هـذه ايمِمقرة يمقضم٥م همٛمٝم٥م وهل هتتؿ زم٣مجلزئٝم٣مت وسمتِمػ زم٣ميمقاومٔمٝم٥م صمًدي٥م

 .زمٟمؽمٙمقب ايمتُمٌٝمف فمـ واومع صقرة َمـ صقر آرحت٣مل ايمٔمريب

 ادلغزٌٍ األعٌٍثِ ٌألثْبد: -3
(  ...ايمٗم٣مف، ايم٘م٣مف، اظمٝمؿ، زمدت أيمٖم٣مظ ايمُم٣مفمــر صمزيم٥م ٕن ضمروف ىمٙمامسمف متأل ايمٖمـؿ )ايمالم

وَمع ذيمؽ همٗمد طمدَم٦م  ،قاومع ايمِمحراوي ايمذي يرَمز إلم صٔمقزم٥م ايم٘مٙمامتوهل َمًتٗم٣مة َمـ ايم

 ،وايمٙمٕمـ٥م فمٛمـد ايمُم٣مفمر َمقصمزة، هـذه إيمٖم٣مظ َمٔم٣مٞمـل ايمُم٣مفمـر وفمٌـرت فمــ َم٘مٛمقٞم٣مت ٞمٖمًف

وهلذه إيمٖم٣مظ ؿم٣موم٥م َمقؽمٝمٗمٝم٥م سمريح إذن فمٛمد ، وهل يمٕم٥م سمٔمٌغمي٥م وسمِمقيري٥م دم صمقاٞم٤م أطمرى

وهـل همـل َمٔمٓمٚمٜم٣م ومِمغمة ايمْمقل ، ٙمٜم٣م ايمْم٣مزمع اخلػميأَم٣م ايمؼماىمٝم٤م همٗمد نمٙم٤م فمعم مج. ؽمامفمٜم٣م

 .رؽمٚم٦م َمٔم٣مين وفمقاؿمػ ايمُم٣مفمر زمُم٘مؾ دومٝمؼ

 :ـ ًطف احلشة 3

ـــُتؿُ  ـــُتؿ َوُذوْم ـــ٣م فَمٙمِْٚم ـــْرُب إِٓ َم ـــ٣م احَل  َوََم

 

ؿِ   ـــَرصمر ـــدي٧ِم اظُم ـــ٣م زم٣محَل ـــق فَمٛمَْٜم ـــ٣م ه  وََم

ٌَْٔمُثقهــــ٣م َذَمٝمَٚمــــ٥مً   ٌَْٔمُثقهــــ٣م سَم  ََمَتــــك سَم

 

ـــــ٣م همَ   ْيُتُٚمقه ـــــ إِذا َضر ـــــمَوسَمْيَ  َتْيَ
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ــــ٣م ــــْرَك ايمّرضمــــك زمثِٗم٣مهل ــــُرىُمْ٘مؿ فم  هَمَتْٔم

 

 َوسَمْٙمَٗمــــْح ىمَُِمــــ٣مهم٣ًم شمــــؿر سُمٛمْــــَت٨ْم هَمُتْتــــئِؿِ  

ـــؿْ   ـــَٟمَم ىّمٙمٜم ـــامَن َأؾم ـــْؿ نمْٙم ـــت٨ِْم يَمُ٘م  هَمُتٛمْ

 

ِر فمــــ٣مٍد شمــــؿر سُمْرِوــــْع هَمــــَتْٖمْمِؿِ    ىمــــَٟممْحَ

ـــ٣م  ـــؾ  ْٕهٙمَِٜم ـــ٣م ٓ سُمِٕم ـــْؿ ََم ـــْؾ يمُ٘م  همُتْٕمٙمِ

 

ـــٍز َوِدرْ   ــــ وَمِٖمٝم ـــ٣ميمٔمَراِق َم ـــًرى زم ـــؿِ وُم  َه

 ادلغزٌٍ ادلؼنٌُ ٌألثْبد: 
وأن ومٝم٣مم احلرب مل سم٘مـ ، هزآً  وصػ احلرب زمٟمهن٣م آيم٥م سمٗمتؾ ايمٛم٣مس وسمؼمك أوٓدهؿ ؤم٣مهم٣مً 

ويمـؿ يٗمتؾ ذيمؽ ايمٔمٌز  ،زمرأي ضمِمكم زمـ وٚمّمؿ همٗمد ؽمؼم َم٣م فمرهمف فمـ ضمٗمٝمٗم٥م سمٙمؽ احلرب

وأن ئٌمد ؾمٌح  ،ربوهل َمٔم٣مين ذيٖم٥م أراد ايمُم٣مفمـر َمٛمٜم٣م أن يٛمٖمر َمــ ضم٣ميم٥م احلـ إٓ زمٚمٖمرده

 .يٗمٌؾ زمام أؾم٣مر إيمٝمف زهغم وايمٔمٗمؾ ايمًٙمٝمؿ، احلرب فمـ ومٌٝمٙمتل فمٌس وذزمٝم٣من

 ادلغزٌٍ اٌؼبؿفِ ٌألثْبد:
وفمعم َم٣م  ،محٙم٦م أزمٝم٣مت ايمُم٣مفمر إٞم٣ًمٞمٝم٥م َمٖمٔمٚم٥م زم٣مظمح٥ٌم وايمُمٖمٗم٥م فمعم همٛم٣مء أهؾ ايمٗمٌٝمٙمتكم

 وصٖم٣مً وهـل فم٣مؿمٖم٥م ص٣مدوم٥م ٕن ايمُم٣مفمـر وصػ احلرب . حيدث ٕزمٛم٣مئٜمؿ َمـ سمممد ووصػ

 .واومٔمٝم٣مً 

 ادلغزٌٍ اخلْبيل ًاٌزظٌّشُ ٌألثْبد:
هم٣محلرب ، اىمتٓم٦م إزمٝم٣مت زم٣مٓؽمتٔم٣مرات ايمتل أزمرزت اظمٔم٣مين زمُم٘مٙمٜم٣م اظمٔمػم وايمالهم٦م يمالٞمت٣ٌمه

وهـل أرض  ،ٞم٣مر حترق ورضمك سمْمحـ وسمٔمـرك وٞم٣موم٥م حتٚمؾ سمقأَمكم وٞم٣موم٥م سمٛمت٨م نمٙمٚمـ٣من ايمُم٠مم

وٚمّمؿ يُمٌف إؽمد واؽمتٔمٚمؾ ىمٛم٣مي٥م أم سمٕمؾ زم٣ميمٗمتعم ىمام أن ايمرصمـؾ ايمذي ومتٙمف ضمِمكم زمـ 

وزمذيمؽ زمدا اخلٝم٣مل فمٛمد ايمُم٣مفمر آيم٥م سمِمقير ضم٣ًمؽم٥م سمٙمتٗمط أدق ايمِمقر ايمقاومٔمٝم٥م ايمتل ، ومُمٔمؿ

 .جتٔمؾ ايمٛمٖمس سمتٗمزز ذىمر احلرب

 ادلغزٌٍ األعٌٍثِ ٌألثْبد:
ٞمٓمـرًا يم٘مـقن زهغم أضمـد أرىم٣من اظمدرؽم٥م إوؽمٝم٥م ايمتـل سمٔمتٚمـد اظمح٣مىم٘م٥م همـل ايمُمٔمر 

 همٗمد ىم٣مٞم٦م أيمٖم٣مـمف طم٣مدَم٥م يمٙمٚمٔم٣مين زمحٝم٧م صمٔمؾ احلرب ؿمٔم٣مَم٣مً  ،ٖم٣مظ اظمٔمٌـرة اجلزيم٥مواطمتٝم٣مر إيم

، ايم٘م٣مف، اظمٝمؿ، وهـل أيمٖم٣مظ صمزيم٥م احلروف )ايمالم. َم٣م حتس ضمرارهت٣م وٞم٣مدراً ، يذاق وصٖمف سمذم

 .سمٙمٗمح ـ سمّمٙمؾ ـ وٚمّمؿ(، سمٔمرىم٘مؿ، ايمٗم٣مف(ـ )ذومتؿ
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، ؼماىمٝم٤م ايمٗمِمغمة )سمٙمٗمح ىمُم٣مهم٣مً همٚمــ ايم ،أَم٣م سمراىمٝمٌف همٗمـد ىم٣مٞم٦م َمتٛم٣موزم٥م زمكم ايمْمقل وايمٗمٌم

 .سمٖمْمؿ( وَمـ ايمؼماىمٝم٤م ايمْمقيٙم٥م )إذا ؿمٙمٔم٦م إضمدى ايمٙمٝم٣مرم زمٚمٔمٓمؿ(، سمروع

 ـ احلىّخ ًاألِضبي: 3

ـْ َئِمــْش   ؽَمــئِْٚم٦ُم سَم٘مــ٣ميمِٝمَػ احَلَٝمــ٣مِة َوََمــ

 

 شَمامٞمِــــكَم ضَمــــقًٓ ٓ َأزمــــ٣م يَمــــِؽ َيًــــٟممِ  

ـــفُ   ٌَْٙم ـــِس وَم ـــْقِم َوإََْم ـــ٣م دِم ايْمَٝم ـــُؿ ََم  َوَأفْمَٙم

 

ـــِؿ ََمـــ٣م دِم نَمـــٍد فَمـــؿِ َويم٘مِٛمر    ٛمـــل فمــــ فِمْٙم

ـــ سُمِِمــ٤ْم   ــَقاَء ََم ٌَْط فَمُْم ــ ــ٣م طَم ــ٦ُم اظمٛم٣مَي  َرَأْي

 

ــــْر هَمَٝمْٜمــــَرمِ   ُْ ُئَمٚمر ــــ
ْمِ ـْ خُتْ  مُتِْتــــُف َوَِمــــ

ــــغَمةٍ   ــــقٍر ىَمثِ ــــ٣مٞمِْع دم ْأَُم ـْ مل ُيِم ــــ  َوََم

 

ــــؿِ   ًِ ــــْٟم زمَِٚمٛمْ ــــ٣مٍب َوُيقؿَم ــــْس زمَِٟمْٞمَٝم  ُيَير

ــ  ـــ ُدوِن فِمْرِو ــروَف َِم ــؾ اظمْٔم ـْ جَئْم ــ  فِ َوََم

 

ـــَتؿِ   ـــْتَؿ ُيُْم ـــِؼ ايمُمر ـْ ٓ َيتر ـــ ـــْرُه َوََم  َيِٖم

ٌَْخـــْؾ زمَٖمّمـــٙمِفِ   ـْ َيـــُؽ ذا هَمّْمـــٍؾ هَمَٝم  َوََمـــ

 

ـَ فمٛمْـــُف َوُيـــْذََمؿِ   ـــَتْٔم ًْ  فمـــعم وَمْقَِمـــِف ُي

ــفُ   ٌُ ــَد ومٙم ـــ هُي ــْذََمْؿ َوَم ــقِف ٓ ُي ـْ ُي ــ  َوََم

 

ـِ ايْمــــــػِمِ ٓ َيــــــَتَجْٚمجؿِ  
 إلِم َُمْْمَٚمــــــئِ

٣ٌَمَب اظمٛمَ   ـــ ـــ٣مَب َأؽْم ـْ َه ـــ ـــفُ َوََم ـــ٣م َيٛمَْٙمٛمَ  ٣مَي

 

ــــٙمرؿِ   ًُ ــــاَمِء زمِ ًر ٣ٌَمَب ايم ــــ ــــْرَق َأؽْم  َوإِْن َي

ـــفِ   َٔمـــِؾ اظمْٔمـــُروَف دم نَمـــغْمِ َأْهٙمِ ـْ جَيْ  َوََمـــ

 

ــــَدمِ   ــــِف َوَيٛمْ ــــ٣ًم فَمَٙمْٝم ــــُدُه َذَّم ـْ مَحْ ــــ  َيُ٘م

ـــفُ    َوََمــــ َئْمـــِص َأؿْمـــَراَف ايمِزصمـــ٣مج هم١مِٞمر

 

ـــَذمِ   ـــؾر هَلْ ـــ٦ْم ىم ٌَ ـــقارِم ُرىِم ـــُع ايْمَٔم  ُيْمٝم

ْ  وَ   ـْ مَل ـــاِلضمفِ َٚمـــ ًِ ـْ ضَمْقِوـــِف زمِ ـــُذْد فَمـــ   َي

 

ـــؿِ   ـــ٣مَس ُيَٓمٙم ـــِؿ ايمٛمّ ـْ ٓ َيٓمٙم ـــ ْم َوََم ـــدر  هُيَ

ــِديَٗمفُ   ًا َص ــُدور ــ٤ْم فم
ًِ
ْب حَيْ ــؼَمِ ـْ َيْٕم ــ  َوََم

 

مِ   ـــــُف مل يَ٘مـــــرر ًَ ـْ مَلْ ُيَ٘مـــــِرْم َٞمْٖم ـــــ  َوََم

ــ٥مٍ   ـْ طْمٙمِٝمَٗم ــ ــِرئ َِم ــَد اَْم ـْ فِمٛمْ ــ ــاَم سَمُ٘م  َوََمْٜم

 

َٖمـــك فمـــعم ايمٛمّـــ٣مسِ    سُمْٔمَٙمـــؿِ  َوإِْن طَم٣مهَلـــ٣م خَتْ

ـْ سَمــَرى َمـــ صــ٣مَِم٦ٍم يَمــَؽ َُمْٔمِجــ٤ٍم    وىمــ٣مئ

 

ــــــترَ٘مّٙمؿِ   ــــــُف دِم ايم ــــــُف َأْو َٞمْٗمُِم  ِزَي٣مَدسُم

 يمًـــ٣مُن ايمَٖمَتـــك ٞمِِْمـــٌػ َوٞمِِْمـــٌػ همـــ٠َماُدهُ  

 

مِ   ـــدر ْحـــِؿ وايم ـــَؼ إِٓ صـــقَرُة ايمٙمر ٌْ ـــْؿ َي  همَٙم

ــــَدهُ   ــــَؿ زَمْٔم ــــْٝمِخ ٓ ضِمْٙم  َوإِنر ؽَمــــَٖم٣مَه ايمُمر

 

ــــَد ايم  ــــك زَمْٔم ــــؿِ َوإِنر ايْمَٖمَت ُٙم ــــَٖم٣مَه٥ِم حَيْ  ًر

ــــْدسُمؿ  ــــْدَٞم٣م هَمُٔم ــــَٟمفْمَْمْٝمُتْؿ َوفُم ــــَٟميْمٛم٣م هَم  ؽم

 

ـــُٝمْحَرمِ   ـــ٣ًم ؽَم ـــآَل َيقَم ـــَر ايمّتً ـْ َأىْمَث ـــ  َوََم
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ويدفمق اظمتٙمٗمكم ، ٛم٣مي٣م ؾمٔمرهشميمٔمّؾ ىمقن زهغم َمـ ايمُمٔمراء احلٛمٖم٣مء صمٔمٙمف ي٧ٌّم ضم٘مٚمتف دم 

 ٣مطمذ إَمقر زمٚمقازيـ ايمرووأ ،يمُمٔمره دم ومٌٝمٙمتف وزمكم ايمٗم٣ٌمئؾ إطمرى إلم ايمتٔمٗمؾ وايمتٟمين وايمِمػم

 .زم٣مٕومدار وَمِم٣مٞمٔم٥م ايمٛم٣مس وإـمٜم٣مر ايمٗمقة وايمُمج٣مفم٥م وايمتجٙمد

 يٗمقل زهغم دم وصػ ايمٗمّم٣مء وايمٗمدر:

ـــف ـــ٣م يٛمٙمٛم ـــ٣ٌمب اظمٛم٣مي ـــ٣مب أؽم ــــ ه  وَم

 

 وإن ؿمــــ٣مل أؽمــــ٣ٌمب ايمًــــامء زمًــــٙمؿ 

 ويٗمقل دم وصػ ضورة َمداراة ايمٛم٣مس وجم٣مَمٙمتٜمؿ وايمتٔم٣مون َمٔمٜمؿ: 

ــــغمة ــــقر ىمث ــــ٣مٞمع دم أَم ـــــ ٓ يِم  وَم

 

ــــ٣مب ويقؿمــــٟم زمٚمٛمًــــؿيّيــــ   س زمٟمٞمٝم

 ويٗمقل زهغم دم وصػ دور ايمُمج٣مفم٥م وايمٗمقة وايمدهم٣مع فمـ ايمٛمٖمس وايمٗمٌٝمٙم٥م: 

 وَمــــ ٓ يـــذد فمــــ ضمقوـــف زمًـــالضمف

 

ـــؿ  ـــ٣مس يٓمٙم ـــؿ ايمٛم ــــ ٓ يٓمٙم  هيـــّدم وَم

 ،ويمٝمس َمـ اخلٙمٖمٝم٥م ايمٖمٙمًٖمٝم٥م ،وومد متٝمزت ضم٘مٚم٥م زهغم زمٟمهن٣م َمًتٗم٣مة َمـ ايمتجرزم٥م ايمقاومٔمٝم٥م 

 وطم٣مص٥م زمٝمتف ايمٗم٣مئؾ: ،زهغموَمـ هٛم٣م أفمج٤م فمٚمر زمـ اخلْم٣مب زم

ـــــــالث ـــــــف شم ـــــــّؼ َمٗمْمٔم  وإّن احل

 

 يٚمــــــــكم أو ٞمٖمــــــــ٣مر أو صمــــــــالء 

 :ىـ ـ طنؼخ صىري اٌشؼشّخ 
همٗمد ىم٣من يٟمطمذ ؾمٔمره زم٣ميمّثٗم٣مف . ئمد زهغم َمـ أزمرز ؾمٔمراء ايمِمٛمٔم٥م دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم

همٜمق ئمٛمل ، وىمٟمٞمف يٖمحص ويٚمتحـ وجيّرب ىمؾ ومْمٔم٥م َمـ ومْمع ٞمامذصمف. وايمتٛمٗمٝمح وايمِمٗمؾ

وَمـ يتتٌع ايمٗمدَم٣مء دم درؽمٜمؿ يمف جيدهؿ يالضمٓمقن أٞمف طمرج َمـ َمدرؽم٥م ، هزمتحّمغم َمقاد

وىم٣من ازمٛمف ىمٔم٤م . وىمذيمؽ ىم٣مٞم٦م أطمتف ؾم٣مفمرة. إذ ىم٣من زوج أَمف أوُس زمـ ضمجر ؾم٣مفمراً  8ؾمٔمري٥م

ويم٘مٔم٤م أخ يًٚمك . وومد َمدح ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ زمٗمِمٝمدة َمٔمروهم٥م، ؾم٣مفمرًا َمُمٜمقراً 

وسمتٖمؼ . رٞم٣م وصمدٞم٣م يم٘مٔم٤م أزمٛم٣مء وأضمٖم٣مدًا َمـ ايمُمٔمراءوإذا اؽمتٚمر ،ىم٣من ؾم٣مفمرًا أيّم٣مً  زمجغماً 

وأن مجٝماًل ىم٣من . وأن هدزم٥م ىم٣من راوي٥م يمٙمحْمٝمئ٥م. ايمرواي٣مت فمعم أن احلْمٝمئ٥م ىم٣من راوي٥م يمزهغم

إذن همٛمحـ أَم٣مم َمدرؽم٥م دم ايمُمٔمر أؽمت٣مذه٣م زهغم . وأن ىمثغمًا ىم٣من راوي٥م جلٚمٝمؾ، راوي٥م هلدزم٥م

 وهل َمدرؽم٥م سمتٚمٝمز زمام يقم:. وسم٣مرة ٓ ي٘مقٞمقن .سم٣مرة ي٘مقٞمقن َمـ أهؾ زمٝمتف. وسمالَمذهت٣م مج٣مفم٥م

 .ـ سمٔمتٚمد فمعم إٞم٣مة وايمروّي٥م 5



248 

 .ـ سمٗم٣موم ايمْمٌع وآٞمدهم٣مع دم ومقل ايمُمٔمر َمع ايمًجٝم٥م 0

 .واظمج٣مز وآؽمتٔم٣مرة، ـ ىمثر فمٛمده٣م ايمتُمٌٝمف 1

 .ـ اسم٘مٟمت دم وصٖمٜم٣م فمعم ايمتِمقير اظم٣مدي 2

 .شمؿ ايمتٟميمٝمػ ،ـ أن يٟمطمذ ايمُم٣مفمر ٞمٖمًف زم٣ميمتجقيد وايمتِمٖمٝم٥م وايمتٛمٗمٝمح 3

 .ـ سمٔمٛمك زمتحٗمٝمؼ صقره ٓ زمٚمؼماىمٚمٜم٣م 4

 . ايمِمقرة ومتثٝمٙمٜم٣م ـ ئمٚمد إلم سمٖمِمٝمؾ 5

ــــــ  سمٛم٣مزفمٜمـــــ٣م اظمٜمـــــ٣م ؾمـــــٌٜم٣م ودّر ايمٛم 

 

 ضمــــقر وؾمــــ٣مىمٜم٦م همٝمٜمــــ٣م ايمٓمٌــــ٣مءُ  

 همٟمَمــــ٣م َمــــ٣م همقيــــؼ ايمٔمٗمــــد َمٛمٜمــــ٣م 

 

ـــــالء  ـــــ٣م اخَل ـــــ٣مَء َمرسمُٔمٜم ــــــ أدَم  همٚم

 وأَمـــــ٣م اظمٗمٙمتـــــ٣من همـٚمــــــ َمـٜمـــــــ٣مة 

 

 وايمِمـٖمـــــــ٣مءويمٙمــــــّدّر اظمـالضمـــــــ٥ُم  

، زمؾ رصمع إلم سمٖمِمٝمؾ ذيمؽ وحتٗمٝمٗمف ،ومل ي٘متػ زمٟمن يُمٌف ص٣مضمٌتف زم٣ميمٓم٣ٌمء واظمٜم٣م وايمدر مجٙم٥م 

وىم٣من يمزهغم َمٜم٣مرة . همجٔمؾ يمٙمٓم٣ٌمء َم٣م همقيؼ ايمٔمٗمد وصمٔمؾ يمٙمٚمٜم٣مة فمٝمٛمٝمٜم٣م ويمٙمدر اظمالضم٥م وايمِمٖم٣مء

واٞمٓمر ، فمٝمٛمٛم٣مطم٣مص٥م دم اؽمتخدام إيمٖم٣مظ وايمٔم٣ٌمرات اظمثغمة ايمتل جتٔمؾ اظمٛمٓمر ىمٟمٞمف يتحرك حت٦م أ

 د وضم٘م٣ميتف يمٙمٕمالم ايمذي أٞمٌٟمه زمف:إلم ومقيمف دم وصػ صٝم

ـــّرة ـــٝمد َم ـــل ايمِّم ـــدوٞم٣م ٞمٌتٕم ـــ٣م نم  إذا َم

 

 َمتــــــك ٞمــــــرُه هم١مٞمٛمــــــ٣م ٓ ٞمخ٣مسمُٙمــــــف 

 

ـــ٣م ـــ٣مء نمالَمٛم ـــٝمد صم ـــل ايمِم ـــ٣م ُٞمٌّٕم  همٌٝمٛم

 

 وخيٖمــــل ؾمخِمــــف ويّمــــ٣مئٙمف يــــدب   

ــــرةٍ   ــــ٣مٌت زمٗمٖمـ ــــٝم٣مٌه رائٔمـ ــــ٣مل: ؾمــ  همٗم

 

 زمٚمًـتٟمؽمـــد ايمٗمرزمـــ٣من ضمـــق َمًـ٣ميٙمـــف 

ــال  ـــٌؾ شم ـــراء وَمًـح ًّ ـــقاس ايم  ٌث ىمـٟموم

 

ـ َمــ يمــّس ايمٕمٚمٝمــر صمح٣مهمٙمــف   ومد اطمير

واٞمٓمر هذا ايمٙمقن إطمي ، وهق خيٖمل ؾمخِمف ىمٟمٞمف يتقارى فمـ إفمكم، همٕمالَمف يدب دزمٝم٣ٌمً  

هم١مٞمؽ جتد َم٣مدة أطمرى َمـ َمقاد ايمتِمقير فمٛمد  ،ايمذي فمٙمؼ زمٖمؿ ايمقضمش يم٘مثرة َم٣م أىمؾ َمـ ايمٛم٣ٌمت

يمتٖمِمٝمؾ( وٓ زم٣مؽمتٔمامل )ايمٔم٣ٌمرات ايمتل جتٔمؾ إؾمٝم٣مء ىمٟمهن٣م َمٛمٓمقرة( إذ سمراه ٓ ي٘متٖمل )زم٣م 8زهغم

، زمؾ هق يّمٝمػ )ايمتدري٨م( أي يمقن َمقصقهم٣مسمف إلم سمِمقيره ضمتك يٟمطمذ ايمُم٘مؾ ويّتؿ ايمقصػ

وىمٟمٞمف ىم٣من ئمرف دم دوم٥م ايم٘مٙمٚم٥م ايمتل سمالئؿ وصٖمف َمٔمرهم٥م ايمِم٣مٞمع اظم٣مهر ايمذي اؿّمٙمع فمعم ىمثغم 
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ويًتْمٝمع ايمٗم٣مرئ أن ئمقد إلم َمْمّقيمتف . دَمٜم٣م دم صٛم٣مفمتفوإدوات ايمتل يًتخ ،َمـ أهار همٛمف

 واٞمٓمر إيمٝمف يًٜمٙمٜم٣م زمٗمقيمف:. همًغماه٣م سمِمقر َمٜم٣مرسمف دم صٛمع صقرسمف سمِمقيرًا دومٝمٗم٣مً 

ــــؿِ  ــــؿ سم٘مّٙم ــــ٥ٌم يم ــــك دَمٛم  أَمـــــ أّم أوهم

 

ــــــؿِ    زمحـقَم٣مٞمــــــ٥م ايمــــــّدّراج هم٣ميمـٚمتثّٙم

 ديـــــ٣مٌر هلـــــ٣م زمـــــ٣ميمّرومٚمتكم ىمٟمهنـــــ٣م 

 

ــــقاِذ َمٔمِمــــؿ   َمراصمــــُع وؾمــــٍؿ دم ٞم

 ٣م ايمٔمــــكم وأرام يٚمُمــــكم طمٙمٖمــــ٥مً هبــــ 

 

ـــثؿِ ؤوأؿمال  ـــؾ جم ــــ ىم ـــٛمٜمض َم ـــ٣م ي  ه

ــ٥مً   ــيـ ضمّج ــد فممم ـــ زمٔم ــ٣م َم ــ٦ُم هب  وومٖم

 

 فمرهمـــ٦م ايمـــدار زمٔمـــد سمـــقّهؿ همأليـــ٣مً  

ــــؾٍ   س َمرصم ــــرر ــــٖمٔم٣ًم دم َمٔم ــــ٣مدمر ؽم  أشم

 

ــــثٙمرؿِ   ــــقِض مل يت ــــذم احل ــــ٣ًم ىمج  وٞم٠مي

ـــ٣م  ـــ٦م يمرزمٔمٜم ـــدار ومٙم ـــ٦م ايم  همٙمـٚمـــ٣م فمرهم

 

 ـؿأيــٜم٣م ايمّرزمــُع واؽمـٙمـ أٓ اٞمٔمؿ ص٣ٌمضمــ٣مً  

وئمتٚمد دم سمِمقيره فمعم ايمتٖم٣مصٝمؾ ئمرض اظمٛم٣مـمر أَم٣مَمٛم٣م زم٘مؾ  ،يِمػ هٛم٣م زهغم ايمْمٙمؾ 

، سمراه٣م متًم أَم٣مَمؽ طمٙمٖم٥م، وهذه ايمقضمش ايمتل اختذت دار ص٣مضمٌتف َمٗم٣مَم٣مً ، أصمزائٜم٣م وسمٖم٣مصٝمٙمٜم٣م

 .وومد هنّم٦م أؿمالؤه٣م ايمِمٕم٣مر واٞمتثرت هٛم٣م وهٛم٣مك، أي دم صمٜم٣مت َمتّم٣مدة

ويمذيمؽ ىم٣من ، زمؾ ىم٣من يريد أن حيّٙمؼ دم إهمؼ إفمعم، إن زهغمًا مل ي٘مـ يْمٙم٤م أهمٗم٣ًم وؽمْم٣مً 

، وهل ٓ سمٗمػ فمٛمد هذه اجلقاٞم٤م ايمتل وصٖمٛم٣مه٣م، حيٗمؼ يمٛمامذصمف وصقره ىمؾ َم٣م يٚم٘مـ َمـ َمٜم٣مرة

فمعم ٞمحق َم٣م ٞمراه يِمقر  "اإلنمراب دم ايمتِمقير"وهق صم٣مٞم٤م ، زمؾ سمتٔمداه٣م إلم صم٣مٞم٤م آطمر َمٜمؿ

 ب دم َمٔمٙمٗمتف هذا ايمتِمقير ايمرائع:احلر

ـــ٣م احلـــر ـــتؿُ وَم ـــ٣م فمٙمٚمـــتؿ وذوم  ُب إٓ َم

 

ـــرصّمؿ  ـــدي٧م اظُم ـــ٣م زم٣محل ـــق فمٛمٜم ـــ٣م ه  وَم

 َمتــــك سمٌٔمثقهــــ٣م سمٌٔمثقهــــ٣م ذَمٝمٚمــــ٥مً  

 

ـــــمِ   ـــــ٣م همتي ـــــ إذا ّضيتٚمقه  وسمَي

ــــ٣م  ــــرك ايمّرضمــــك زمثٗم٣مهل ــــرىم٘مؿ فم  همتٔم

 

 شمــــؿ سمٛمــــت٨م همتتــــئؿِ  وسمٙمٗمــــح ىمُمــــ٣مهم٣مً  

 همتٕمـٙمـــؾ يمـ٘مـــؿ َمـــ٣م ٓ سمٕمـــؾ  ٕهٙمٜمـــــ٣م 

 

ـــؿِ   ـــٍز ودرهـ ــــ ومٖمٝم ـــراق َم ـــرًى زم٣ميمٔم  وم

 :ظبئض اٌفنْخ ٌشؼش صىريً ـ اخل 
ٞمٓمرًا يم٘مقن زهغم َمـ َمدرؽم٥م فمٌٝمد ايمُمٔمر ايمتل ىم٣من َمـ أرىم٣مهن٣م: )أوس زمـ ضمجر وزمُم٣مَم٥م زمـ 

 هم١مٞمف اهتؿ زم٣ميمِمٛم٣مفم٥م ايمُمٔمري٥م اهتامَم٣مً . ومجٝمؾ زمـ َمٔمٚمر(، احلْمٝمئ٥م، وازمٛم٣مه ىمٔم٤م وزمجغم، ايمٕمدير
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تٗمِمٝمٛم٣م اخلِم٣مئص ويمق أن اؽم ،ي٘مت٤م ايمٗمِم٣مئد احلقيمٝم٥م اظمح٘م٘م٥م إن زهغماً  :ضمتك ومٝمؾ، ىمٌغماً 

ايمٖمٛمٝم٥م فمٛمد هذا ايمُم٣مفمر يمقصمدٞم٣م أٞمف يتٚمٝمز زمٚمٝمزات صمٔمٙمتف َمـ ؾمٔمراء ايمْمٌٗم٥م إولم ىمام ذىمر ازمـ 

 .ؽّمالم

 وأهؿ اخلِم٣مئص ايمٖمٛمٝم٥م يمُمٔمره:

ؿمرق زهغم َمٔمٓمؿ أنمراض ايمُمٔمر وفمػّم فمـ أنمراوف زمٚمٔم٣من  اخلِم٣مئص ايمٖمٛمٝم٥م يمٙمٚمٔم٣مين: -5

وإذا فمرض جت٣مرزمف ىم٣مٞم٦م ، ل سمٔمٗمؾ دم نمزيمفهمٜمق إذا َمدح ارسمٗمك وإذا سمٕمزّ ، ذيٖم٥م ؽم٣مَمٝم٥م صمٙمٝمٙم٥م

 .ضم٘ماًم وأَمث٣مًٓ وايمُمقاهد َمٔمروهم٥م يمديٛم٣م

اخلِم٣مئص ايمٖمٛمٝم٥م يمأليمٖم٣مظ: فمػّم زهغم فمـ َمٔم٣مٞمٝمف ايم٣ًميمٖم٥م ايمذىمر زمٟميمٖم٣مظ متٝمؾ إلم  -0

زمحٝم٧م  8واطمتٝم٣مر هذه إيمٖم٣مظ اطمتٝم٣مرًا فمٗمٙمٝم٣ًم وفم٣مؿمٖمٝم٣ًم وؾمٔمقري٣مً ، ايمتجٚمٝمؾ )اإلجي٣مز( دم إيمٖم٣مظ

همال يذىمر دم اظمدح إٓ أيمٖم٣مـم٣ًم سمتٙمٌس َمٔم٣مين اظمٚمدوح  ،ـ زمٝمئ٥م ايمُم٣مفمر اجل٣مهٙمٝم٥مسم٘مقن َمًتٗم٣مة َم

، سمٙم٣ًًٌم واومٔمٝم٣ًم وهل أيمٖم٣مظ صمزيم٥م دم َمقؿمـ اجلزايم٥م ورومٝمٗم٥م دم َمقؿمـ ايمروم٥م )زم٘مرن زم٘مقراً 

 .أؿمراف ايمزصم٣مج(، اؽمتحرن زمًحرة

ؽمؿ اخلِم٣مئص ايمٖمٛمٝم٥م يمٙمخٝم٣مل وايمِمقر: اَمتٙمؽ زهغم طمٝم٣مًٓ واؽمٔم٣ًم افمتٚمد فمٙمٝمف دم ر-1

وَمـ ذيمؽ  ،وإن نمّٙم٤م ايمتُمٌٝمف فمعم هذه ايمِمقر ىمام هق احل٣مل دم َمٔمٓمؿ ايمُمٔمر اجل٣مهقم ،صقره

وهق سمُمٌٝمف ضمز جمًؿ: )همتٔمرىم٘مؿ فمرك ايمرضمك . ومقيمف: )همٜمـ ووادي ايمرس ىم٣ميمٝمد يمٙمٖمؿ(

زمٚمٛمًؿ( ىمٛم٣مي٥م  زمثٖم٣مهل٣م( اؽمتٔم٣مرة سمٔمتٚمد فمعم ايمتخٝمؾ اظمجًؿ ايمقاومٔمل: )يّيس زمٟمٞمٝم٣مب ويقؿمٟم

 .جي٣مز همٝمف َمـ احلذفإل( أي ايمرصم٣مل اظمٜمذب( فمـ ايمذم واإلذٓ

وايمِمدق ، متٝمزت َمُم٣مفمر زهغم جت٣مه ممدوضمٝمف زم٣ميمِمدق طمِم٣مئص ايمُمٔمقر وايمٔم٣مؿمٖم٥م: -2

ٓ سمٖم٣مرق وٓ سمٕم٣مير َم٣م وومع دم أضم٣مؽمٝمًف جت٣مه ه٠مٓء ، ايمٖمٛمل زمحٝم٧م زمدت فم٣مؿمٖمتف ص٣مدوم٥م

 .اظمٚمدوضمكم
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 ِؼٍمخ صىري ثٓ أثِ عٍَّ

ـْ ُأمِ  ْ  َأْوذَم  َأَِمـــــــ ـــــــ٥ٌم مَل ـــــــؿِ ِدَْمٛمَ   سَمَ٘مٙمر

 

ـــــــ٥مِ   ـــــــ٣مظمَتَثّٙمؿِ  زمَِحْقََم٣مَٞم اِج هَم رر ـــــــدر  ايم

ـــــــ٣م  ـــــــ٣م َوَداٌر هل َ وْمٚمَتكْمِ ىمَٟمهنر ـــــــ٣ميمرر  زم

 

 َوؾْمــــٍؿ دِم َٞمــــَقاِذِ َِمْٔمَِمــــؿِ  ََمَراصِمٝمــــعُ  

ــــ٣م ايْمَٔمــــكْمُ    َوإَْرآُم ْيَٚمُِمــــكَم طِمْٙمَٖمــــ٥مً  هِبَ

 

ـــ٣م  ـــَثؿِ  َوَأؿْماَلُؤَه ـــِؾ جَمْ ـْ ىُم ـــ ـَ َِم ـــ  َيٛمَْٜمّْم

ــ٣م  ــ٦ُم هِبَ ـــ  َووَمْٖم ــ٥مً َم ـَ ضِمجر ــي ــَد فِممْمِ  زمْٔم

 

ؿِ  هَمأْليـــ٣مً   اَر زَمْٔمـــَد سَمـــَقه   فَمَرهْمـــ٦ُم ايمـــدر

ــــ٣مدِم   ــــؾٍ  َأشَم ِس َِمْرصَم ــــرر ــــْٖمٔم٣ًم دِم َُمَٔم  ؽُم

 

ــــ٣مً   ــــَثٙمرؿِ  َوُٞم٠ْمي ــــْقِض مل يَت ــــْذِم احْل  ىَمِج

ـــامر   ـــ٣م هَمَٙم ـــ٦ُم يمَِرزْمِٔمَٜم اَر وُمْٙم ـــدر ـــ٦ُم ايم  فَمَرهْم

 

زْمــُع َواؽْمــَٙمؿِ  َأٓ أْٞمِٔمــؿْ   َــ٣م ايمرر ٣ٌَمضم٣ًم َأهي   َصــ

ــ  ٌٌَمر ـٍ  سَم ــ٣مئِ ـــ ـَمٔم ــَرى َم ــْؾ سَم ــٝمقم َه  طَمٙمِ

 

ـَ   ـــ ْٙم ٚمر ـــْرشُمؿِ  حَتَ ـــْقِق صُم ــــ هَم ـــ٣مِء َم  زم٣ميمَٔمْٙمَٝم

ـَ   ـــ ـــفُ  صَمَٔمْٙم ـــكٍم َوضَمْزَٞم ـْ َيٚم ـــ ـــ٣مَن فَم  ايْمٗمٛم

 

ــــِرمِ  وىَمــــْؿ زم٣ِميمٗمٛمــــ٣منِ   ــــِؾ َوحُمْ
 َِمـــــ حُمِ

ـــــْقنَ   ـــــ٥مٍ  فَمَٙم ـــــ٣مٍق َوىمِٙمر ـــــَٟمْٞمامٍط فِمَت  زم

 

مِ  وَرادٍ   ـــــدر ـــــ٣مىمٜم٥َم ايم ـــــٝمَٜم٣م َُمَُم  ضَمَقاؾِم

ـَ دِم َووَ   ىْمـــ ـــقزم٣مِن َئْمُٙمـــقَن ََمْتٛمَـــفُ  رر  ً  ايْم

 

ـر   ـــــــٛمَِٔمؿِ  فَمَٙمـــــــْٝمِٜم ـــــــ٣مفِمِؿ اظمَت  َدل  ايمٛمر

ـــْحرةٍ  زَم٘مـــْرنَ   ًُ  زُمُ٘مـــقرًا َواؽْمـــَتَحْزَن زمِ

 

ـر   ــــِد يمِْٙمَٖمــــؿِ  يَوَوادِ  هَمُٜمــــ ِس ىم٣ميمَٝم  ايمــــرر

ـر   ــــٝمِٜم ــــرٌ  َوهم ــــِػ َوََمٛمَْٓم ــــًك يمرٙمْمِٝم  ََمْٙمَٜم

 

ـــــٌؼ   ـــــ٣مـمِِر اظمُ  َأٞمِٝم ـــــكْمِ ايمٛمر ـــــؿِ ؼَمَ يمَِٔم  ؽِم

ـــَٟمنر همُ   ـــ٣مَت ىَم ـــِزلٍ  َت ـــِؾ ََمٛمْ ـِ دم ىم ـــ  ايْمِٔمْٜم

 

ــــفِ   ـَ زم ــــَزيْم ــــؿِ  َٞم ــــ٣م مل حَيْم ــــ٤م  ايْمَٖمٛمَ  ضَم

ـــــامر   ـــــفُ  هَمَٙم ٣مَُم ـــــ٣ًم مِجَ ـــــ٣مَء ُزْروم  َوَرْدَن اظم

 

ــــ  ـَ فِميِصّ ــــْٔم ــــ٣مِضِ اظمُ  َوَو ــــِٝمؿِ احْلَ  َتَخ

ـَ   ـــ ـــْرَن َِم ـــفُ  ـَمَٜم ـــؿر صَمْزفْمٛمَ ـــقزم٣مِن شُم  ً  ايم

 

 َٟممِ وَمُِمــــٝم٤ٍم َوَُمْٖمــــ وَمْٝمٛمــــلي  فمــــعم ىمــــِؾ  

ــْٚم٦ُم   ًَ ــفُ  هَمَٟموْم ــ٣مَف ضمْقيَم ــِذي ؿم ــ٦ِم ايّم ٌَْٝم  زم٣ميم

 

ـــ٣مٌل   ـــْقهُ  ِرصم ـــْرُهؿِ  زَمٛمَ ـــَريٍش َوصُم ــــ وُم  َِم

ــــِٝمداِن ُوصِمــــْدمَت٣م َيٚمٝمٛمــــ٣مً   ًر  يَمــــٛمِْٔمَؿ ايم

 

مِ  فمــعم ىمــِؾ ضمــ٣ملٍ    َمـــ ؽَمــحٝمٍؾ َوَُمــػْمَ

ــــــ٣مَن زَمْٔمــــــدََم٣مسَمَداَرىمتُ   ًٌْــــــ٣ًم َوُذزْمَٝم  امفَم

 

ـــ٣مَٞمْقا  ـــ سَمَٖم ـــر َمَ َودوم  ـــٛمَُٜمْؿ فِمْْم ـــؿِ قا زَمْٝم  ٛمُِْم

ــُتام  ــْد وُمْٙم ــٔم٣مً  ووَم ــْٙمَؿ واؽِم ًِ ــْدِرِك ايم  إِْن ُٞم

 

ـــروٍف   ـــامٍل وََمْٔم ـــَٙمؿِ  زم ًْ ـــْقِل َٞم ــــ ايْمَٗم  َم

 



252 

ٌَْحُتام ـــ ـٍ  هَمَٟمْص ـــْقؿمِ ـــغِم ََم ـــعم طَم ـــ٣م فم  َمٛمٜم

 

ـــ٣م  ـــَدْيـ همٝمٜم ـــْٟمشَمؿِ  زَمِٔمٝم ـــقٍق وََم ـْ فُمُٗم ـــ  َِم

ــــكْمِ   ــــدي   دِم فَمٓمِٝمٚم ــــ٣م ََمٔم ــــديُِتام فُمْٙمَٝم  ُه

 

ـْ   ــ ــِد يَ  وََم ـــ اظمج ــزًا َم ــَتٌِْح ىمٛم ًْ ــؿِ َي  ْٔمُٓم

ــــك  ٌََح٦ْم  سُمَٔمٖمر  ايمُ٘مُٙمــــقُم زمــــ٣مظمِئكَم همٟمْصــــ

 

ـــ٣م  ـــِرمِ  ُيٛمَِجُٚمَٜم ـــ٣م زمُِٚمْج ـــْٝمَس همِٝمَٜم ـْ يَم ـــ  ََم

ـــــ٣م  ـــــ٥مً  ُيٛمَِجُٚمَٜم ـــــْقٍم نَمراََم ـــــْقٌم يمَِٗم  وَم

 

ــــؿِ  َومل  ــــْؾَء حِمَْج ــــٛمَُٜمْؿ َِم ــــقا زَمْٝم ِريُٗم  هُيَ

ٌََح   ـــ ـــ همٟمْص ـــؿْ جَيْ ـِ سمالِدىُم ـــ ـــٝمٜمُؿ َم  ِري هم

 

ــــ  ــــ٣مٞمُؿ ؾَم ــــَزٞمّ  كتر ََمَٕم ــــ٣مٍل َُم ـْ إهَِم ــــ  ؿِ َِم

ــــغِ   ــــ٣ميَم٥مً  َأٓ َأزْمٙمِ ــــل ِرؽَم ــــالَف فمٛم  إضَْم

 

ـــؾ  ـــ٣مَن ه ـــؿِ  َوُذزمَٝم ًَ ـــؾر َُمْٗم ـــْٚمُتؿ ىم ًَ  َأوْم

ــــال  ــــ٘مؿْ  هَم ــــ٣م دم ُٞمُٖمقؽِم ـر اهللَ َم ــــُتُٚم  سَمْ٘م

 

ــــك  ــــؿِ  يمَِٝمْخَٖم ــــتِؿ اهللُ َئْمَٙم ــــام ُيْ٘م  وََمْٜم

رْ   طَمرْ  ُيــــ٠َمطمر  همُٝمقَوــــْع دِم ىمَِتــــ٣مٍب هَمُٝمــــدر

 

ــــْقمِ   ــــٛمْ  يمَِٝم ــــْؾ همُٝم  َٗمؿِ احِلًــــ٣مِب َأْو ُئَمجر

ـــْرُب   ـــ٣م احَل ـــُتؿُ  َوََم ـــُتؿ َوُذوْم ـــ٣م فَمٙمِْٚم  إِٓ َم

 

ـــ  ـــق٣م وََم ـــ َه ـــدي٧ِم اظُم ـــ٣م زم٣محَل ؿِ فَمٛمَْٜم  َرصمر

ٌَْٔمُثقهــــ٣م َذَمٝمَٚمــــ٥مً  ََمَتــــك  ٌَْٔمُثقهــــ٣م سَم  سَم

 

ـــــ إِذا  ـــــم َوسَمْيَ ـــــ٣م هَمَتْيَ ْيُتُٚمقه  َضر

ــــُرىُمْ٘مؿ  ــــ٣م هَمَتْٔم ــــْرَك ايمّرضمــــك زمثِٗم٣مهل  فم

 

 ؿِ ىمَُِمــــ٣مهم٣ًم شمــــؿر سُمٛمْــــَت٨ْم هَمُتْتــــئِ  َوسَمْٙمَٗمــــْح  

ـــت٨ِْم   ـــؿْ  هَمُتٛمْ ـــَٟمَم ىمٙمٜم ـــامَن َأؾم ـــْؿ نمْٙم  يَمُ٘م

 

ِر فمــــ٣مدٍ    شمــــؿر سُمْرِوــــْع هَمــــَتْٖمْمِؿِ  ىمــــَٟممْحَ

ـــؿْ   ـــْؾ يمُ٘م ـــ٣م همُتْٕمٙمِ ـــؾ  ْٕهٙمَِٜم ـــ٣م ٓ سُمِٕم  ََم

 

ـــ٣ميمٔمَراِق   ـــًرى زم ـــؿِ  وُم ـــٍز َوِدْرَه ــــ وَمِٖمٝم  َم

ـــِري  ـــٝمِٜمؿُ  يَمَٔمْٚم ـــرر فمٙم ـــِل صَم ـــٛمِْٔمَؿ احَل  يَم

 

ـُ َوٚمّمــؿِ  ٓ زمــام   ُيــ٠ماسمِٝمٜمْؿ ضَمِمــكُم زمــ

ـــَت٘مِٛم٥ّمِ  ٣مَن ؿمـــَقىوىمـــ  ًْ  ىَمُْمـــح٣ًم فمـــعم َُم

 

مِ  هَمـــــال ُهـــــقَ    َأزْمـــــداه٣م ومَلْ َيَتَٗمـــــدر

ـــ  ـــ٣مَل ؽمٟموْميِض ـــل ووَم ِٗم ـــؿر َأسمر ـــ٣مصمتل شُم  ضم

 

ـــُدِوي  ـــؿِ  فَم ـــَل َُمَٙمَج ـْ َوَرائِ ـــ ـــَٟميْمٍػ َِم  زم

ــــؿْ   ــــدر هَمَٙم ــــغمةً  هَمَُم ــــ٣ًم ىمث ــــِزْع زُمُٝمقسم  ُيْٖم

 

ــ٧ُم   ــدى ضَمْٝم ــَٔمؿِ  يم ــ٣م َأم  وَمُْم ــ٦ْم َرضْمَٙمٜم  َأيْمَٗم

ٍف  ٣مىمليمـــدى َأؽَمـــٍد ؾمـــ  ـــالِح َُمَٗمـــذر ًِ  ايم

 

ــــــٌد   ٌَ
ــــــُف يمِ ــــــؿِ  يَم ــــــ٣مُرُه مَلْ سُمَٗمٙمر  َأـْمَٖم

 ُيْٓمَٙمـــْؿ ُئَم٣موِمـــ٤ْم زمِْٓمٙمِٚمـــفِ  صَمـــِريِء ََمتـــك 

 

ــــ٣ًم َوإِٓ  ــــؿِ  َهئم ــــ٣ميمٓمٙمِؿ َيْٓمٙمِ ــــَد زم ٌْ  ُي

ـــَٟمْهؿ  ـــقا ـمِٚم ـــؿ أْوَرُدوا دفم ـــك إِذا سَم  ضمتر

 

ــــامراً   مِ  نِم ــــدر ــــالِح وزم٣ميم ًِ ى زم٣ميم ــــرر  سَمَٖم

ـــقا  ـــٛمَ  هَمَٗمّمر ـــ٣م زَمْٝم ـــَدرواََمٛم٣مي ـــؿر َأْص  ُٜمؿ شم

 

ـــــــَقطِمؿِ  إلِم ىمـــــــإلٍ   ـــــــَتْقزمٍِؾ َُمَت ًْ  َُم
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ْت فَمَٙمــْٝمِٜمْؿ ِرََمــ٣مضُمٜمؿْ  يَمَٔمٚمــُرَك َمــ٣م  صَمــرر

 

ـِ    هَنِٝمـــــٍؽ َأْو وَمتِٝمـــــِؾ اظمـــــَثّٙمؿِ  َدَم ازْمـــــ

 دم اظمــــْقِت دِم َدِم َٞمْقهَمــــؾ َوٓ ؾَمــــ٣مرىَم٦ْم  

 

ـِ اظمُ  َوٓ َوَهــــ٤ِم   ــــ  مِ خــــزّ َِمٛمْٜمــــ٣م َوٓ ازم

ــــال    ــــٌَ  همُ٘م ــــْؿ َأْص ــــفُ َأَراُه  ُحقا َئْمِٗمُٙمقَٞم

 

ـــ٣ملٍ   ـــِحٝمح٣مِت َم ـــِرمِ  َص ـــ٣مٍت زمَِٚمْخ  ؿم٣ميمِٔم

ـــِل ضِمـــاللٍ   ـــ٣مَس َأَْمـــُرُهؿْ  حِلَ  َئمِِمـــُؿ ايمٛمر

 

ـــ٦ْم   ـــؿِ  إَِذا ؿَمَروَم ـــ٣مرم زُمٚمْٔمَٓم ٝم ـــدى ايمٙمر  إضِْم

ـــال  ـــراٍم هَم ـــفُ  ُذو ىمِ ٌَْٙم ـــْدِرُك سَم ـِ ُي ـــْٕم  ايمِّم

 

ـــ٣مِرمُ   ـــَٙمؿِ  َوٓ اجل ًْ ـــْٝمٜمؿ زُمٚم ـــ٣مين فَمَٙم  اجَل

ـْ َئِمــْش سَم٘مــ٣ميمِٝمَػ ا ؽَمــئِْٚم٦ُم    حَلَٝمــ٣مِة َوََمــ

 

 ضَمــــقًٓ ٓ َأزمــــ٣م يَمــــِؽ َيًــــٟممِ  شَمامٞمِــــكمَ  

ـــ٣م  ـــُؿ ََم ـــفُ  َوَأفْمَٙم ٌَْٙم ـــِس وَم ـــْقِم َوإََْم  دِم ايْمَٝم

 

ـــِؿ ََمـــ٣م دِم نَمـــٍد فَمـــؿِ  َويم٘مِٛمرٛمـــل فمــــ   فِمْٙم

ــ٦ُم   ـــ سُمِِمــ٤ْم  َرَأْي ــَقاَء ََم ٌَْط فَمُْم ــ ــ٣م طَم  اظمٛم٣مَي

 

ـْ   ــــْر هَمَٝمْٜمــــَرمِ  مُتِْتــــُف َوَِمــــ ُْ ُئَمٚمر ــــ
ْمِ  خُتْ

ــــ  ــــغَمةٍ  ـْ ملَوََم ــــقٍر ىَمثِ ــــ٣مٞمِْع دم أَُم  ُيِم

 

ــــْس   ــــؿِ  ُيَير ًِ ــــْٟم زمَِٚمٛمْ ــــ٣مٍب َوُيقؿَم  زمَِٟمْٞمَٝم

ـْ جَئْمــؾ  ــ ــفِ  َوََم ـــ ُدوِن فِمْرِو ــروَف َِم  اظمْٔم

 

ـْ   ـــ ـــْرُه َوََم ـــَتؿِ  َيِٖم ـــْتَؿ ُيُْم ـــِؼ ايمُمر  ٓ َيتر

ـْ َيـــُؽ ذا  ٌَْخـــْؾ زمَٖمّمـــٙمِفِ  َوََمـــ  هَمّْمـــٍؾ هَمَٝم

 

ـَ فمٛمْـــُف َوُيـــْذَمَ  فمـــعم وَمْقَِمـــفِ   ـــَتْٔم ًْ  ؿِ ُي

ــقِف ٓ  ـْ ُي ــ ــفُ  َوََم ٌُ ــَد ومٙم ـــ هُي ــْذََمْؿ َوَم  ُي

 

ـِ ايْمــــــػِمِ ٓ َيــــــَتَجْٚمجؿِ  إلِم 
 َُمْْمَٚمــــــئِ

ـــ٣مَب   ـْ َه ـــ ـــفُ  َوََم ـــ٣م َيٛمَْٙمٛمَ ٣ٌَمَب اظمٛم٣َمَي ـــ  َأؽْم

 

ــــْرَق   ــــٙمرؿِ  َوإِْن َي ًُ ــــاَمِء زمِ ًر ٣ٌَمَب ايم ــــ  َأؽْم

َٔمـــؾِ   ـْ جَيْ ـــفِ  َوََمـــ  اظمْٔمـــُروَف دم نَمـــغْمِ َأْهٙمِ

 

ــــُدهُ   ـْ مَحْ ــــ ــــ٣مً  َيُ٘م ــــَدمِ  َذَّم ــــِف َوَيٛمْ  فَمَٙمْٝم

ـــفُ  صِ َوََمــــ َئْمـــ   َأؿْمـــَراَف ايمِزصمـــ٣مج هم١مِٞمر

 

ـــعُ   ـــَذمِ  ُيْمٝم ـــؾر هَلْ ـــ٦ْم ىم ٌَ ـــقارِم ُرىِم  ايْمَٔم

ْ  وَ   ـْ مَل ـــاِلضمفِ  َٚمـــ ًِ ـْ ضَمْقِوـــِف زمِ ـــُذْد فَمـــ  َي

 

مْ   ـــدر ـــؿِ  هُيَ ـــ٣مَس ُيَٓمٙم ـــِؿ ايمٛمّ ـْ ٓ َيٓمٙم ـــ  َوََم

ـْ   ــ اً  َوََم ــُدور ــ٤ْم فم
ًِ
ْب حَيْ ــؼَمِ ــِديَٗمفُ  َيْٕم  َص

 

ـْ   ـــــ ْ  َوََم مِ  مَل ـــــُف مل يَ٘مـــــرر ًَ  ُيَ٘مـــــِرْم َٞمْٖم

ــاَم   ـْ طمٙم َوََمْٜم ــ ــِرئ َِم ــَد اَْم ـْ فِمٛمْ ــ ــ٥مٍ ٝمسَمُ٘م  َٗم

 

ـــ٣مِس سُمْٔمَٙمـــؿِ  َوإِْن طَم٣مهَلـــ٣م  َٖمـــك فمـــعم ايمٛمّ  خَتْ

ـْ سَمــَرى َمـــ   صــ٣مَِم٦ٍم يَمــَؽ َُمْٔمِجــ٤ٍم  وىمــ٣مئ

 

ــــــفُ   ــــــترَ٘مّٙمؿِ  ِزَي٣مَدسُم ــــــُف دِم ايم  َأْو َٞمْٗمُِم

 ٞمِِْمـــٌػ َوٞمِِْمـــٌػ همـــ٠َماُدهُ  يمًـــ٣مُن ايمَٖمَتـــك 

 

ـــَؼ   ٌْ ـــْؿ َي مِ  همَٙم ـــدر ْحـــِؿ وايم  إِٓ صـــقَرُة ايمٙمر

ــــَدهُ  َوإِنر ؽَمــــَٖم٣مهَ   ــــَؿ زَمْٔم ــــْٝمِخ ٓ ضِمْٙم  ايمُمر

 

ــــؿِ  َوإِنر   ُٙم ــــَٖم٣مَه٥ِم حَيْ ًر ــــَد ايم ــــك زَمْٔم  ايْمَٖمَت
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ــــَٟميْمٛم٣م ــــْدسُمؿ ؽم ــــْدَٞم٣م هَمُٔم ــــَٟمفْمَْمْٝمُتْؿ َوفُم  هَم

 

ـــرَ   ـْ َأىْمَث ـــ ـــُٝمْحَرمِ  َوََم ـــ٣ًم ؽَم ـــآَل َيقَم  ايمّتً

 زمـ ضمذيٖم٥م زمـ زمدر:يٚمدح ضمِمـ  ووم٣مل زهغم أيّم٣مً  

 صح٣م ايمٗمٙم٤ُم فمــ ؽمـٙمٚمك وأومٌَمـ زم٣مؿمٙمـف

 

 وفُمـــرَي أهمـــراُس ايمِِمـــ٣ٌم ورواضمٙمـــف  

ــــددت  ــــكم وؽم ــــام سمٔمٙمٚم  وأومٌمــــ فم

 

ـــف  ـــٌٝمؾ ِ َمٔم٣مديم ًر  فمـــقم ؽمـــقى ومِْمـــِد ايم

ـــ٣م  ٛم ـــ٦َم فمٚم  ـــام أٞم ـــذارى: إٞم ـــ٣مل ايمٔم  ووم

 

ــــف   وىمــــ٣من ايمُمــــ٣ٌمُب ىمــــ٣مخلٙمٝمط ُٞمزايٙم

  ّٓ ـَ إ ـــرهم ـــ٣م َئْم ـــٌح٦ُم َم ـــلهمٟمص   طَمٙمَٝمٗمت

 

 يمـــرأِس وايمُمـــٝم٤ُم ؾمـــ٣مَمٙمفوإٓ ؽمـــقاَد ا  

ـــفْ   ـــ٣مف ٍ َمٛم٣مزيم ـــ٣ميمَقضمل فم ـــٌؾ ىم ــــ ؿمٙم  ظمِ

 

ؽَمـــْٝمُس همٔم٣مومٙمـــف  ـــُف هم٣ميمر   فمٖمـــ٣م ايمـــرس  َمٛم

 همِمــــ٣مرات همٟمىمٛمــــ٣مف َمــــٛمٔم٨م ٘مــــػ  هم 

 

ـــف   ـــُف همٟمصم٣مويم ـــٙمٚمك ضمقُو ـــومل  ؽم  هممَمْ

ــــ٣مِدٌق   ــــ٣ميمْمقي  همث ــــدّي هم ــــقادي ايمٌ  هم

 

ــــف   ــــُف همٟمهم٣مىمٙم ــــ٣من ِ صمْزفُم ــــقادي ايمٗمٛم  هم

ـــقي   ـــٚمِل ضُم ــــ ايمَقؽْم ـــ٧ٍم َم ـــفُ  ونمٝم  سمالفُم

 

 أصم٣مزمــــ٦ْم روازمٝمــــف ايمٛمِجــــ٣م وهقاؿمُٙمــــف  

ـــ٦ُم زمٚم  ٌَْم ـــ٣مزمح ٍٚمْ َه ـــقاذ ِ ؽم ـــقِد ايمٛم ً 

 

ــــراىمُٙمف  ــــٍد ََم ــــخِد هَنْ ــــري أؽمـــٝمؾ ِ ايم َ  مُم

 متــــٝمؿ ٍ همٙمْقٞمــــ٣مه همٟمىمـــــِْٚمَؾ صٛمُْٔمـــــفُ  

 

 همــــَتؿر وفَمــــّز سمـــُف يــــداُه وىمــــ٣مهٙمفْ  

ْق ِصـــــٖم٣مومفُ   ـــــرر  أَمـــــكم ؾٍَمـــــٓم٣مُه مل خُيَ

 

ـــــــف   ــــــْع أزمـ٣مصمٙم ــــــ٥ٍم ومل سمٗمْم  زمٚمٛمْٗمٌ

ـــرةإذ  ـــٝمَد ََم ـــل ايمِم ـــَدوٞم٣م ٞمٌتٕم ـــ٣م نَم  ا َم

 

 َمــــــتك ٞمـــــَرُه هم١مّٞمٛمـــــ٣م ٓ ٞمـخ٣مسمــــــٙمف  

ـــ٣م  ـــ٣مَء نمالَُمٛم ـــٝمَد صم ـــل ايمِم ٌَّٕم ـــ٣م ٞم  همٌٝمٛم

 

 يـــدب  ويـــُْخٖمل ؾمـــَْخَِمف ويّمــ٣مئِٙمف  

ـــــَرةٍ   ـــــ٣مٌت زمٗمٖم ـــــٝم٣مٌه راسمٔم ـــــ٣مل ؾِم  همٗم

 

ــــ٣ًمئِٙمف   ــــقي َم ـــ٣من ضُِم ـــِد ايمٗمري  زمُٚمًتٟمؽِم

ـــَحٌؾ   ًْ ـــاء وَِم ـــٟمومقاس ايمنر ـــالٌث ىم  شم

 

ــِد ا   ـــ طموم ــ َم ــِس ايمَٕمٚمــغمير ــف يم  صَمح٣مهمِٙم

ـــف  ـــف صمح٣مؾَم ـــّراُد فمٛم َم ايمْم ـــرر ـــد طَم  ووم

 

ــــ   ــــف وضمـالئ ــــؼ إٓ ٞمٖمً ــــٙمؿ يٌ  فٙمهم

ــرى  ــ٣م ٞم ــرى رأي َم ــ٣م سم ــغمي: َم ــ٣مل أَم  همٗم

 

ــــ٣مويمف  ــــف أم ٞمِم ًِ ـــــ ٞمٖم ــــف فم  أَٞمختِٙم

ــــ٣م  ــــد رأس صمقاِدٞم ــــراة فًمٛم ــــ٣م فم  همٌتٛم

 

ـــــف وُٞمـزاويمـــــف   ًِ  ُيـــــزاُويمٛم٣م فمــــــ ٞمٖم

ــــفُ   ــــٟمّن ومذايم ـــــتك اؿمٚم ـــــرزمُف ضم  وٞمّم

 

ـــــؿ يَ    ـــــٌف وطمِمــــ٣مئِٙمفويم ـر ومٙم
ــــئِ  ْمَٚم
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ــــفُ  ــــ٣مُل ومذايم ـــــ٣م إن يٛم ــــ٣م َمـ  وَُمٙمجٚمٛم

 

ـــــــف   ــــــــ٣مه إرَض إٓ أٞم٣مَمٙم  وٓ ومدَم

ـــ٣ًم زمـــألي ٍَمــــ٣م محــــٙمٛم٣م ويمــــٝمَدٞم٣م   همألي

 

ـــامء َمٖم٣مصــــٙمف   ـــقٍك ـمِ  فمـــعم ـمٜمـــر حمٌ

ـــف  ـــ ؿمريٗم ـــِدْد وأزمٌِمْ ــــف ؽم ـــ٦ُم يم  وومٙم

 

 وَمـــ٣م هــق همٝمــف فمـــ َوصــ٣ميَت ؾمــ٣منمٙمف  

ة ً  ــــرر ــــٝمِد نِم ــــْؿ إنر يمٙمِّم ــــ٦ُم سمَٔمٙم  وومٙم

 

 وإٓ سمـَُّمِٝمْٔمـــــٜم٣م هم١مٞمـــــؽ ومـ٣مسمـٙمـــــف  

ــــــُدٞم٣م  ــــــٝم٣مِه ويمٝمـ ـــــ٣مَر ايمُِم ـــــع آشم ٌر  همت

 

ــَؿ وىمـــُم٠مْ   ــُش إىم ــ٧ٍم خْيِٖم ــفازمقِب نَمْٝم  زمٙم

ـــــرة همر  ـــــِف َٞمٓم ـــــْرت إيمٝم ــــــفُ أَٞمٓم  يت

 

ة هـــق    ضمــــ٣مَمٙمف فمـــعم ىمـــّؾ ضمـــ٣مل ٍََمــــرر

 يثــْرَن احلٍمــ دم وصمٜمــف وهــق ٓضمــٌؼ  

 

 ؽمـــــِراع سمـــــقايمٝمف ِصٝمـــــ٣مٌب أوائـــــٙمف 

 ٣م ايمَٔمـــغْمَ َمــــ دون إيمِٖمـــفهمـــرّد فمٙمٝمٛمـــ 

 

ـــف   ــــ٣مُه وهم٣مئٙم ـــْدَمك َٞمً ـــِف َي ـــعم َرنمِٚم  فم

ـــّٝم٥م  ـــ٣مد فَمُم ـــق اجلٝم ــــِف يٛمّم ـــ٣م زم  وُرضْمٛم

 

٥ٌَم ً أرؽمــــــ٣منمُف وفمـقاَمـــــــٙمف   ــــــ  خُمّمر

ــٙمِؿ  ًْ ــرَمح ِ َُم ــُع ايم ــ٥ٍم ٓ َمقو ــذي ََمْٝمَٔم  زم

 

ـــف  ـــؽ طم٣مذيم ـــَػ ذيم ـــ٣م طَمٙم ٌُطء وٓ َم ـــ  يم

 وأزمــــٝمَض همّٝمــــ٣مض ٍ يـــــداه نمامَمــــ٥م 

 

ـــ  ـــ٤م  هم ــــ٣م سمِٕم ـــِف َم ـــعم َُمْٔمتٖمٝم  ـقاوٙمففم

ـــــفُ   ـــــْدوة ً همرأيت ـــــف نُم ـــــرُت فمٙمٝم  زم٘م

 

يـــــؿ    فَمقاذيمــــف ومٔمــــقدًا يمَدْيــــِف زم٣ميمـٌمر

ـــــُف ؿمـــــقْرًا وؿمـــــقراً   ـــــف يٖمِديٛمَ  يٙمْٚمٛم

 

ـــف   ـَ خَم٣مسمٙم ـــ ـَ أي ـــْدري ــــ٣م َي ـــ٣م همٚم  وأفْمٝم

أٍ   ــــَن َمٛمــــف فمـــــ ىمــــريؿ َُمــــَرزر  هم٣مومٌَمْ

 

ــف   ــق هم٣مفمٙم ــذي ه ــر ايم ــعم إَم ــزوم فم  فم

 أطمـــل شمٗمـــ٥ٍم ٓ سمتٙمِـــػ اخلٚمـــُر َم٣ميمـــفُ  

 

 ومــــد يــــٜمٙمُؽ ايمــــامَل ٞمــــ٣مئٙمفويم٘مــــّٛمف   

ـــــتَٜمٙمّ   ــــــ٣م صمــــــِئتف َُم ــــــراُه إذا َم  الً سم

 

 ىمٟمّٞمــؽ سمـــُٔمْمٝمِف ايمــذي أٞمــ٦م ؽمـ٣مئـــٙمف  

ــــٙمتفُ   ــــٍد وص ــــ٣مٍء زمٔمٝم ــــ٤ٍم ٞم  وذي ٞمً

 

ــــدري زمٟمٞمـــؽ واصــــٙمف   ـــامٍل وَمــــ٣م ي  زم

 وذي ٞمٔمٚمـــــ٥ٍم مترْٚمتٜمـــــ٣م وؾمــــــ٘مرهَت٣م 

 

 وطمِمــؿ ٍ يـــ٘م٣مُد يٕمٙمــ٤ُم احلــؼر زم٣مؿمٙمــف  

ــقل صــ٣مئ  ـــ ايمٗم ــروٍف َم ــ٦َم زمٚمٔم  ٤ٍم وَدهمْٔم

 

 إذا َمـــــ٣م أوــــؾر ايمٛمــــ٣مؿمٗمكَم ََمٖم٣مصــــٙمف 

ـــ٤ُم أٞمـــفُ   ًَ ـــقل حي ـــؾ دم ايمٗم  وذي طَمْم

 

ـــف  ـــق وم٣مئٙم ـــف همْٜم ـــْؿ زم ـــام ُيٙمِٚم  َُمِمـــٝم٤ٌم هم

ـــغَمه  ـــ٦َم نم ـــاًم وأىمرَم ـــف ضمٙم ـــٟمَت يم  فمٌ

 

ـــف  ـــ٣مٍد َمٗم٣مسمٙم ـــق زم ـــف وه ـــ٦َم فمٛم  وأفمرو
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ـــــام ـــــدٌر ىماله ــــِف وزم ــــ٥م َيٛمْٚمٝم  ضُمذْيٖم

 

 إلم زمـــ٣مذخ ٍ يــــٔمٙمق فمـــعم َمــــ يــــُْم٣مويمف 

ــرو  ـــ دم احل ــؾ ضمِم ـــ َمث ــفوَم  ب وَمثٙم

 

ــــ٣مر وــــٝمؿ ٍأو   حي٣مويمــــف رٍ َٕمــــ إلٞم٘م

ـــف  ـــرُق ٞم٣مزَم ـــٛمٔمامُن حي ـــٝمَؿ وايم ـــك ايمَّم  أزم

 

ــــٙمف   ــــٝمقُف َمٔم٣موم ـــف همٟمهم٢مـــ وايمً  فمٙمٝم

ــــٌز إذا ضمــــؾر احلٙمٝمٖمــــ٣من ِ ضمـــــقيمفُ    فمزي

 

 زمـــذي جَلـــ٤ٍم يمــــّج٣مسمُف وصـقاهــــٙمف  

 يمـــُف َمـــ٣م دوَن َرَْمٙمـــ٥ِم فمـــ٣ميم٨م ٍ ىهُيَـــدر  

 

ـــ٣ميمَٕمْقر   ـــُف زم ـْ أهٙم ـــ ـــف وََم ـــ٦م زٓزيم  زايم

 يٚمدح هرم زمـ ؽمٛم٣من واحل٣مرث زمـ فمقف:  أيّم٣مً وم٣مل زهغم 

 صح٣م ايمٗمٙم٤ُم فمـ ؽمٙمٚمك وومد ىم٣مد ٓ يًـٙمق

 

 وأومٖمـــَر َمــــ ؽمـــٙمٚمك ايمتٔمـــ٣مٞمٝمُؼ هم٣ميمثٗمـــُؾ  

ــ٣مً   ــٛمكَم شمامٞمٝم ــٙمٚمك ؽم ـــ ؽم ــ٦ُم َم ــد ىمٛم  ووم

 

ــق   ــ٣م حَيْٙم ــر  وَم ــ٣م َيٚم ــر َم ــغم أَم ــعم ِص  فم

ـــ٥مٍ   ـــ٣ًم حل٣مصم ـــ٦ُم يقَم ـــ٣م صمئ ـــ٦ُم إذا َم  وىمٛم

 

ــ  ــقَمّمــ٦ْم وأمَجّ ــ٣م ختٙم ــِد َم ــ٥م ايمٕم  ٦ْم ضم٣مصم

ـــؾ    ـــَده وىم ـــٟمُي فمٛم ـــدَث ايمٛم ـــ٤مي أضم
 حُمِ

 

ـــَؽ َمـــ٣م يًـــٙمق   ٌِ ـــ٠ماٍد نمـــغَم ضُم  ؽُمـــٙمقر هم

ـــــَدَم٣م  ـــــ٥ِم زمٔم ٌّ ـــــُر إضِم زَمٛمل ِذىم ـــــٟمور  سم

 

ـــ٦ُم ودوين   ـــُؾ  َهَجْٔم َْم ـــ٥م احلـــْزن هِم٣ميمرر  ومٙم

 همٟمومًـــٚم٦ُم صَمْٜمـــدًا زم٣مظمٛمـــ٣مزل َِمــــ َمٛمـــك 

 

ـــؾ   ـــف اظمٗمـــ٣مدُم وايمٗمُٚم  وَمـــ٣م ؽُمـــِحٗم٦ْم همٝم

ـْ   ـْ زم٣ميمـــــٖمجِر شمــــــُؿر ْٕدأزَمــــ  ٕرحَتـــــٙم

 

 لم ايمٙمٝمـــــؾ إٓ أن ُئَمِرصَمٛمـــــل ؿمٖمـــــُؾ إ  

ُهؿْ   ـــد  ـــ٠مَم صَم ـــقرِث ايمٙم ـــ مل ُي  إلم ََمْٔممَم

 

ـــُؾ   ـــف ٞمْج ـــؾ ٍ يم ـــؾ  همْح  أصـــ٣منمَرهؿ وىم

ـــرزمر   ــــٜمؿُ سم ـــَرْوراُة َمٛم ـــق اظم ـــ١من سمٗم  ْص هم

 

 وداراهتــــ٣م ٓ سُمٗمــــِق َمــــٛمٜمْؿ إذْن َٞمْخــــُؾ  

ــــراً   ــــ١منر حُمَِج ــــٛمٜمْؿ هم ــــ٣م َم ــــ١من سمٗمقي  هم

 

 وصَمـــْزَع احلًـــ٣م َمـــٛمٜمْؿ إذن ومٙمـــام خْيـــؾ  

ـــــِٖمُتُٜمؿْ   ـــــ٣مدَمتٜمْؿ وأيم ــــ٣م ٞم ـــــالٌد هب  زم

 

ُؾ    ًْ ــــ ـــ١مهنام زَم ـــٛمٜمْؿ هم ـــ٣م َم ــــ١من سمٗمقي  هم

ـــــتٕمٝمثِٜمؿْ   ًْ  إذا همزفمـــــقا ؿمـــــ٣مروا إلم َُم

 

 ؿمـــقاَل ايمرَمـــ٣مح ٓ وـــٔم٣مٌف وٓ فمـــْزُل   

ٌْٗمرّي٥م  ـــــ ـــــ٥م فَم ــــ٣م صمٛمرـ ـــــَِخْٝمٍؾ فمٙمٝمٜم  زم

 

ـــتْٔمٙمقا  ًْ ـــ٣ميمقا همَٝم ـــ٣ًم أن يٛم ـــديروَن يقَم  صم

 ن يٗمتٙمـــــقا همٝمُمـــــتٖمك زمـــــدَم٣مئٜمؿإو 

 

ـــديامً   ـــ٣مٞمقا وم ـــؾ وىم ـــ٣مهؿ ايمٗمت ــــ َمٛم٣مي  َم

 ؽمــــقد وــــ٣مري٣مت يمٌقؽمــــٜمؿأفمٙمٝمٜمــــ٣م  

 

ــــؾ  ــــ٣م ايمٛمٌ ــــٝمض ٓ خترومٜم ــــقازمغ زم  ؽم
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 إذا يمٗمحــــ٦م ضمــــرب فمــــقان َميــــة

 

ـــ٣م فمِمـــؾ   ـــ٣مس أٞمٝم٣مهب ـــر ايمٛم  ضوس هت

ـــــــ٥م  ــــــ٣م َميي ــــــ٣مفمٝم٥م أو أطمتٜم  ومّم

 

 حيــــرق دم ضم٣مهم٣مهتــــ٣م احلْمــــ٤م اجلــــزل 

ــ٣م  ــؿ إزاءه ــ٦م ه ــ٣م طمٙمٝم ــعم َم ــدهؿ فم  جت

 

 همًــــد اظمــــ٣مل اجلامفمــــ٣مت وإزلأن إو  

ـــــــ٣محيُمـــــــقهن   ٣م زم٣مظمممـــــــهمٝم٥م وايمٗمٛم

 

 وـــٔم٣مف وٓ ٞم٘مـــؾ وهمتٝمـــ٣من صـــدق ٓ  

ــــداً   ــــديقن ىمٝم ــــ٣مَمقن ٞمج ــــ٥م هت  وٞمجٔم

 

ـــ٣مئٔمٜمؿ ؽمـــجؾ   ــــ ووم ـــ٣مس َم  يم٘مـــؾ أٞم

ـــ٥م  ـــ٣م زم٘متٝمٌ ــــ همرصمٜم ـــقا فم ـــؿ ضزم  ه

 

 ىمٌٝمّمـــ٣مء ضمـــرس دم ؿمقائٖمٜمـــ٣م ايمرصمـــؾ  

ـــؿ  ـــؾ هواهت ـــقم سمٗم ـــتجر وم ـــك يُم  َمت

 

ـــدل   ـــؿ فم ـــؿ رى وه ـــ٣م همٜم ـــؿ زمٝمٛمٛم  ه

ـــٙم٥م  ـــؾ َمّم ـــ٣مم ىم ـــردوا أضم٘م ـــؿ صم  ه

 

  يٙمٖمـــك َٕمث٣مهلـــ٣م همّمـــؾَمــــ ايمٔمٗمـــؿ ٓ  

ـــــ  ـــــر ٥مزمٔمزَم ـــــع وآَم ـــــٟمَمقر َمْمٝم  َم

 

 َمْمـــ٣مع همــــال يــــٙمٕمك يمــــحزَمٜمؿ َمثـــؾ 

ــــالق زم٣محل  ــــ٦م زم ــــ٣موراويمً ــــ٣مز جم  ج

 

 إٓ يمـــــف َمـــــٛمٜمؿ ضمـــــٌؾ وٓ ؽمــــٖمراً   

 ونمغمهــــ٣م زمــــالد هبــــ٣م فمــــزوا َمٔمــــداً  

 

 َمُمــــ٣مرهب٣م فمــــذب وأفمالَمٜمــــ٣م شمٚمــــؾ 

 تٜمؿٚمـــهـــؿ طمـــغم ضمـــل َمــــ َمٔمـــد فمٙم 

 

ـــؿ همّمـــؾ   ـــقَمٜمؿ وهل ـــؾ دم وم ـــؿ ٞم٣مئ  هل

ـــام    طمـــػمت فمــــ ؽمـــٝمدي٘مؿهمرضمـــ٦م زم

 

ـــق   ـــ٣م ئمٙم ـــؾ أَمرمه ـــرأيـ ىم ـــ٣م اَم  وىم٣مٞم

 رأى اهلل زم٣مإلضمًـــ٣من َمـــ٣م همٔمـــال زم٘مـــؿ 

 

ـــق   ـــذي يٌٙم ـــٌالء ايم ـــغم ايم ـــ٣م طم  همٟمزمالمه

 سمــدارىمتام إضمــالف ومــد شمــؾ فمرؾمــٜم٣م 

 

ـــؾ  ـــداَمٜم٣م ايمٛمٔم ـــ٦م زمٟموم ـــد زيم ـــ٣من وم  وذزمٝم

ـــقؿمـ  ـــعم طمـــغم َم ـــ٣م فم  همٟمصـــٌحتام َمٛمٜم

 

ــــف و  ــــقا ؽمــــٜمؾأ نإؽمــــٌٝمٙم٘مام همٝم  ضمزٞم

 س أصمحٖمـــ٦مإذا ايمًـــٛم٥م ايمُمـــٜم٣ٌمء زم٣ميمٛمـــ٣م 

 

 وٞمـــ٣مل ىمـــرام اظمـــ٣مل دم اجلحـــرة إىمـــؾ 

 رأيـــ٦م ذوي احل٣مصمـــ٣مت ضمـــقل زمٝمـــقهتؿ 

 

 هبـــ٣م ضمتـــك إذا ٞمٌـــ٦م ايمٌٗمـــؾ ومْمٝمٛمـــ٣مً  

ـــقا  ـــ٣مل خيٌٙم ـــتخٌٙمقا اظم ـــؽ إن يً  هٛم٣ميم

 

ــإو  ــقا وٟمن يً ــقاإيمقا ئمْم ــوا يٕمٙم  ن يٝمن

ـــقهٜمؿ  ـــ٣من وصم ـــ٣مت ضمً ـــٝمٜمؿ َمٗم٣مَم  وهم

 

 وأٞمديــــ٥م يٛمت٣مهبــــ٣م ايمـــــٗمقل وايمـــــٖمٔمؾ  

 هيؿفمــــعم َم٘مثــــرهيؿ رزق َمـــــ ئمــــؼم 

 

ــــذل  ــــامضم٥م وايمٌ ــــكم ايمً ــــد اظمٗمٙم  وفمٛم
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ـــقل زمٝمـــقهتؿ  وإن صمئـــتٜمؿ أيمٖمٝمـــ٦م ضم

 

ــؾ   ــ٣م اجلٜم ــٖمل زمٟمضمالَمٜم ــد يُم ــ٣ميمس وم  جم

ـــدإو  ـــ٣مل وم٣مفم ـــؾ وم ـــٝمٜمؿ ضم٣مَم ـــ٣مم هم  ن وم

 

ــذل   ــؽ وٓ طم ــرم فمٙمٝم ــال نم ــدت هم  رؾم

 ؽمــٔمك زمٔمــدهؿ ومــقم يم٘مــل يــدرىمقهؿ 

 

 همٙمــــؿ يٖمٔمٙمــــقا ومل يٙمٝمٚمــــقا ومل يــــٟميمقا  

 همــــام يــــؽ َمـــــ طمــــغم أسمــــقه همــــ١مٞمام 

 

 ء آزمـــــ٣مئٜمؿ ومــــــٌؾسمقارشمـــــف آزمـــــ٣م 

ــــ٦م اخلْمــــل إٓ وؾمــــٝمجف   وهــــؾ يٛمٌ

 

ـــــؾ   ـــــ٣م ايمٛمخ ـــــرس إٓ دم َمٛم٣مزمتٜم  وسمٕم
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 ـ ػنرتح ثٓ شذاد 9
 اٌشبػش اٌفبسط

 أ ـ ؽْبرو ًٔشأرو:
ويمٗم٤م زم٣ميمٖمٙمح٣مء ، ي٘مٛمك زمٟميب نمٙمس، يٛمت٤ًم فمٛمؼمة إلم ومٌٝمٙم٥م فمٌس ايمتل سمً٘مـ دم َمٛمْمٗم٥م ٞمجد

رفمك فمٛمؼمة  ،أزمقه َمـ ؽم٣مدات فمٌسوىم٣من ، ىم٣مٞم٦م أَمف أَم٥م ضمٌُمٝم٥م ؽمقداء، يمُمؼ دم ؾمٖمتف ايمًٖمعم

اوْمر وايمده يمالفمؼماف زمف ، هم٘م٣من هم٣مرؽم٣ًم ٓ يُمؼ يمف نم٣ٌمر، اخلٝمؾ ودّرب ٞمٖمًف فمعم ايمٖمروؽمٝم٥م

 ،أضم٤ّم ازمٛم٥م فمٚمف وسمٔمّٙمؼ هب٣م وأَم٢م ضمٝم٣مسمف َمًؼموٝم٣ًم إي٣مه٣م، وأحلٗمف زمف زمٔمد اٞمتِم٣مراسمف اظمذهٙم٥م

، إٞمف َم٣مت زمرداً  :وومٝمؾ ،اسمفوسمقدم زمٔمد ضمٝم٣مٍة ضم٣مهمٙم٥ٍم زم٣ميمٖمروؽمٝم٥م َمـ ؽمٜمؿ أصٝم٤م زمف دم إضمدى نم٣مر

 .نمٙم٤م ووصؾ الم ؽمـ ايمتًٔمكموومد فمّٚمر فمعم إ

 ة ـ شخظْزو:
وأشمر دم سم٘مقيـ هذه ايمُمخِمٝم٥م فم٣مَمالن  ،متٝمزت ؾمخِمٝم٥م فمٛمؼمة زم٣ميمٗمقة وايمُمج٣مفم٥م وايمٖمروؽمٝم٥م

 رئٝمًٝم٣من:

 .ؾمدة ؽمقاده واٞمٔم٘م٣مس ذيمؽ فمعم اجل٣مٞم٤م آصمتامفمل: إول

 يٗمقل فمٛمؼمة:، ك زمٗمٌقهل٣مٓمسمٖمرده ومتٝمزه يمٝمح سمٔمٙمٗمف زم٣مزمٛم٥م فمٚمف وحم٣موٓسمف إشم٣ٌمت ايمث٣مين:

 إن ىمٛمــــ٦م دم فمــــدد ايمٔمٌٝمــــد همٜمٚمتــــل

 

ــــامك إفمــــزل  ًّ  همــــقق ايمثريــــ٣م وايم

 ط ـ آصبسه: 
( زمٝم٦م دم احل٤ّم وايمٖمروؽمٝم٥م 5322سمرك فمٛمؼمة ومِم٣مئد ؾمٔمري٥م مجٔم٦م دم ديقان جت٣موز)

 . ونمغمهوأىمثر أؾمٔم٣مره ٞمّمج٣ًم َمٔمٙمٗمتف ايمتل جت٣موزت ايمًٌٔمكم زمٝمت٣ًم وذضمٜم٣م ايمزوزين ،وايمُمج٣مفم٥م

 د ـ ِؼٍمزو:
إو٣مهم٥م إلم أٞمف ، وأـمٜمر همٝمٜم٣م زمرافم٥م دم ايمٛم٨ًم ،ىمت٤م فمٛمؼمة َمٔمٙمٗم٥م ىمٕمغمه َمـ ؾمٔمراء اظمٔمٙمٗم٣مت

 وومد ومًٚم٦م اظمٔمٙمٗم٥م إلم إوم٣ًمم ايمت٣ميمٝم٥م: ،رؽمؿ همٝمٜم٣م َمٔم٣ممل ؾمخِمٝمتف وؿمٚمقضمف
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 .ايمقومقف فمعم إؿمالل -5

 .َمُم٣مهد ايمتحٚمؾ وآرحت٣مل -0

 .وصػ اظمح٣مؽمـ -1

 .وصػ ايمٛم٣موم٥م -2

 .يمٌْمقيم٥م وايمٖمروؽمٝم٥ما -3

 .طم٣ممتـــ٥م -4

همٌ٘مك  8وومػ فمٛمؼمة ايمٔمٌز ىمٕمغمه َمـ ايمُمٔمراء فمعم أؿمالل حمٌقزمتف ايمقومقف فمعم إؿمالل:

 ايمدي٣مر َمًتٖمٜماًم وَمت٣ًمئاًل وَمٔمػمًا فمـ َم٘مٛمقٞم٣مت ٞمٖمًف ايمتل سمٔمٙمٗم٦م زم٣مٕضم٥ٌم سمٔمٙمٗم٣ًم ؾمديدًا:

 فمٌٙمـــــ٥م زمـــــ٣مجلقاء سم٘مٙمٚمـــــل يـــــ٣م دار

 

ـــ٥م   ـــ٣ٌمضم٣ًم دارفمٌٙم ـــل ص ـــٙمٚمل وفمٚم  واؽم

 َمـــــ ؿمٙمــــؾ سمٗمــــ٣مدم فمٜمــــدهضمٝمٝمــــ٦م  

 

ـــــؿ   ــــد أّم اهلٝمثــ ــــر زمٔم ــــقى وأومٖم  أوم

همٜمق  ،ويٚمثؾ هذا ايمقومقف فمعم إؿمالل فمٛمد فمٛمؼمة ـم٣مهرة احل٤م احلٗمٝمٗمل ٓ ايمتٗمٙمٝمد إفمٚمك 

 واٞمتزاع ايمتٗمدير َمـ اظمح٤م ،حم٤م ص٣مدق خمٙمص يتٖم٣مٞمك دم ؽمٌٝمؾ إشم٣ٌمت ايمقصمقد

ــــل نمــــغمه ــــ٦م همــــال سمٓمٛم  ويمٗمــــد ٞمزيم

 

ـــــ٥م اظمحـــــ٤م اظم٘مـــــرم   ـــــل زمٚمٛمزيم  َمٛمّ

إذا ىم٣من فمٛمؼمة ايمٔمٌز َمـ ايمُمٔمراء اظمخٙمِمكم ايمِم٣مدومكم  ايمتحٚمؾ وآرحت٣مل: ُم٣مهدَم 

هم١مٞمف يتٔمّٙمؼ زمٚمحٌقزمتف سمٔمٙمٗم٣ًم ؾمديدًا جئمؾ فمٙمٝمف َمـ ايمِمٔم٤م أن يرى زمٟمم فمٝمٛمٝمف رضمٝمؾ  ،زمحٌٜمـؿ

ويمذا وصمد يمزاَم٣ًم فمٙمٝمف أن يٛمٗمؾ يمٛم٣م هذه اظمُم٣مفمر  ،أضمٌتف دون أن يًتقومٖمف ذيمؽ اظمُمٜمد احلزيـ

 :ػمز حلٓم٥م ايمٖمراق يمٝماًل َمٓمٙمامً ايمٖمٝم٣مو٥م ايمتل سم

ــــ٣م ـــراق هم١مٞمٚمـ ـــ٦م ايمٖم ـــ٦م أزَمٔم  إن ىمٛم

 

 زَّمـــــ٦م رىمــــ٣مئٌ٘مؿ زمٙمٝمــــؾ َمٓمٙمـــــــؿ 

ـــــٜم٣م  ــــ٥م أهٙمــ ــــل إٓ محقيم ــــ٣م رافمٛم  َم

 

 ايمــدي٣مر سمًــػ ضَمــ٤ّم اخلٚمخــؿوؽمــط  

إٞمف يُمٔمر زم٣مهلٙمــع واخلقف أَم٣مم هــذا اظمُمٜمد ايمذي جئمٙمف ئمقد إيمـــك ايمٓمالم ايمٛمٖمز  

 .ًقداظمٕمؼمب واظمٗمؼمن زم٣ميمٕمرزم٣من ايم
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وصػ فمٛمؼمة حم٣مؽمـ فمٌٙم٥م وصٖم٣ًم زم٣مرفم٣ًم وأزمرزه٣م زمكم ٞمٓمغماهتـ٣م ؾمخِمٝم٥م  وصػ اظمح٣مؽمـ:

ٓ فمعم ، َمتٚمٝمزة زمِمٖم٣مت ايم٘مامل ايمتل سمٛمٓمر إلم اظمرأة فمعم أهن٣م فمٛمٌم إٞم٣ًمين ٓ سمًتٗمٝمؿ احلٝم٣مة إٓ زمف

 وهـذه ؽمٚم٥م َمــ ؽمامت ايمٕمـزل اجل٣مهٙمـل ايمذي ،أهن٣م َمٖم٣مسمـ صمًدي٥م سمتٔمٙمـؼ زم٣ميمٕمرائز وايمُمٜمقات

همال يِمػ َمــ اظمرأة إٓ َمًٌٚمٜم٣م ورائح٥م اظمًؽ ايمتل سمتّمقع َمـ  ،ئمتٚمد احلُمٚم٥م وايمقوم٣مر

 :فم٣مروٝمٜم٣م

 إذ سمًــــتٌؽ زمــــذي نمــــروب واوــــح

 

 فمـــــذب َمٗمٌٙمــــــف يمذيــــــذ اظمْمٔمــــؿ  

 وىمــــٟمن همــــ٣مرة سمــــ٣مصمر زمٗمًـــــــٝمٚم٥م 

 

 فمقاروـــٜم٣م إيمٝمـــؽ َمــــ ايمٖمـــؿ ؽمـــٌٗم٦م  

، فمٌٙم٥م صٖم٣مت ٞمٚمقذصمٝم٥م دار ؽمٔمٖمتف زم٣ميمقصقل إلمأوصػ ايمٛم٣موم٥م: أؽمٗمط فمٛمؼمة فمعم ٞم٣مومتف ايمتل  

وهل متًم َمُمٝمــ٥م  ،همٜمل ٞم٣موم٥م ومد سمرفمرفم٦م زمٚمٛمْمٗم٥م ايمُمدٞمٝم٥م ايمتل ٓ سمٛمت٨م إٓ اإلزمؾ اظمٚمٝمزة

 وهل ٞم٣مومتف إٞمقهم٥م ٓ سمٗمٌؾ أن سمممب إٓ َمـ ضمٝم٣مض ايمٔمرب، َمتٚمٝمزة هتُمؿ َم٣م يٗمع حت٦م طمٖمٝمٜم٣م

يِمػ همرؽمف أو هم١مذا زمرىم٦م فمعم إرض أضمدشم٦م صقسم٣ًم جمٙمجاًل وىمٛم٣م ٞمٛمتٓمر َمـ هذا ايمٖم٣مرس أن 

 ضمِم٣مٞمف ايمذي يُمت٘مل أضمٝم٣مٞم٣ًم إيمٝمف َمـ طمقوف نمامر احلرب دون أن يُمت٘مل هم٣مرؽمف:

ــت٘مك ــ٣مورة اؾم ــ٣م اظمح ــدري َم ــ٣من ي ــق ىم  يم

 

 ويم٘مـــ٣من يمـــق فمٙمــــؿ ايم٘مـــالم َم٘مٙمٚمــــل 

 وهل َمـ ومِمٝمدة َمْمٙمٔمٜم٣م: 

 يــــ٣م دار فمٌٙمـــــ٥م زم٣مجلــــــقاء سم٘مٙمٚمـــــل

 

ـــ٥م واؽمـــٙمٚمل   ـــل صـــ٣ٌمضم٣ًم دار فمٌٙم  وفمٚم

واؾمتٜمر زم٣ميمٌْمـقيم٥م  ايمٔمٌز متٝمز فمٛمؼمة واحلرزمٝم٥م:وصػ ايمٌْمقيم٥م ايمٖمروؽمٝم٥م اخلٙمٗمٝم٥م  

 .ٞمف هم٣مرس حيٚمؾ أطمالق ايمٖمرؽم٣من ايمٔمرب دم ايمًٙمؿ واحلربإإذ  8وايمتّمحٝم٥م

 همٜمقيتف دم ايمًٙمؿ سمتٚمثؾ دم:

 .رهمض ايمّمٝمؿ -5

 .إٞمٖم٣مق اظم٣مل -0

 .صقن ايمٔمرض -1

 .حيٚمل اظمرأة -2

 .ٓ يْمٙمع فمعم أهار اجل٣مرات واجلغمان -3
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 :همٜمل أَم٣م صٖم٣مسمف دم احلرب

 .يٚمتْمل صٜمقة صمقاده دائامً  -5

 .ٓ يٛم٣مزل إٓ إزمْم٣مل ايمُمجٔم٣من -0

 .هيزم اجلٝمش ايمٔمرَمرم -1

 .ٓ هيرب ضمكم ايمٌٟمس -2

 .ٓ يًتًٙمؿ ضمكم حيزن -3

 .ئم٣مصمؾ ٞمزيٙمف زمْمٔمٛم٥م وم٣مسمٙم٥م -4

 ايم٣ًٌمع.يؼمك ومتٝمٙمف صمزر  -5

 .يتٔمٖمػ فمٛمد ايمٕمٛم٣مئؿ -6

 اخلظبئض اٌفنْخ ٌشؼش ػنرتح: ىـ ـ
 ٔمٌز زم٣مخلِم٣مئص ايمٖمٛمٝم٥م ايمت٣ميمٝم٥م:متٝمز ؾمٔمر فمٛمؼمة ايم

فمــ طمِم٣مئِمـف ايمٛمٖمًٝم٥م  وسمتٚمثؾ همــل ضمدي٧م ايمُم٣مفمـر ايمقصمداٞمٝم٥م(:، )ايمٕمٛم٣مئٝم٥م :ايمذاسمٝم٥م -5

 همٜمق هم٣مرس زمْمؾ َمٕم٣مَمر خمٙمص دم ضمٌف َمداهمع فمــ ومقَمف: ،واخلٙمٗمٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م

ــــ٣م ــــ٦م فمًٌــــ٣ًم هم٣مؽمــــتج٣مزمقا زم٣ميمٗمٛم  ٞم٣مدي

 

ـــؾ   ــــؿ يٌخ ـــٝمض صـــ٣مرم يم ـــؾ أزم  وزم٘م

ٌّف يمٔمٌٙم٥م َم٣ٌميمٕم٣مً  ايمِمدق وايمقاومٔمٝم٥م: -0  همٗمـد ىم٣من  ،مل ي٘مـ فمٛمؼمة دم وصٖمف يمٛمٖمًف ويمُمدة ضم

 ص٣مدوم٣ًم واومٔمٝم٣ًم دم رؽمٚمف يمٔمقاؿمٖمف ويمٛمٖمًٝمتف:

ــــل نمــــغمه ــــ٦م همــــال سمٓمٛم  ويمٗمــــد ٞمزيم

 

ـــــ٥م اظمحـــــ٤ّم اظم٘مـــــرم   ـــــل زمٚمٛمزيم  َمٛمّ

ّن فمٛمؼمة ومد روى ضمقادث زمْمقٓسمف وَمقاومٖمف إإذ  اؽمتخدام روح احل٘م٣مي٥م وايمند: -1 

 ايمٌْمقيمٝم٥م فمعم ؾم٘مؾ ضمقار:

ـــــف صمـــــزر ايمًـــــ٣ٌمع يٛمُمـــــٛمفهم  ؼمىمت

 

ــــ٥م رأؽمــــف واظمٔمِمــــؿ   ــــكم ومٙم ــــ٣م زم  َم

ن فمٛمؼمة فمرض زمْمقٓسمف فمعم ؾم٘مؾ يمقضم٣مت سمتٟميمػ إإذ  آهتامم زم٣ميمٙمقضم٣مت ايمتِمقيري٥م: -2 

 َمــ صمزئٝم٣مت همٛمٝم٥م َمت٘م٣مَمٙم٥م َمـ إيمقان وإصقات واحلرىم٥م:



263 

ــــل ــــقارس أٞمٛم ــــؿ وايمٖم ــــؾ سمٔمٙم  واخلٝم

 

ــــؾ   ــــ٥م همٝمِم ــــؿ زمْمٔمٛم ــــ٦م مجٔمٜم  همّروم

 ٟمٞمامىمــــ هواخلٝمــــؾ ؽمــــ٣ممه٥م ايمقصمــــق 

 

ــــؾ   ــــع احلٛمٓم ــــٜم٣م ٞمٗمٝم  سمًــــٗمك همقارؽم

 ً ـ ادلٌػٌػبد اٌشؼشّخ ػنذ ػنرتح: 
 .ىمت٤م فمٛمؼمة ايمٔمٌز َمٔمٓمؿ أؾمٔم٣مره دم َمقؤمكم رئٝمًكم مه٣م: )ايمٖمخر ـ احل٤م(

، اؽمتدفم٦م ضم٣ميم٥م فمٛمؼمة ايمٔمٌز اظمتٚمثٙم٥م همــل ؽمقاده وىمقٞمـف ازمـ أَم٥م ايمٖمخر فمٛمد فمٛمؼمة: -أوًٓ 

وإهؿ َمــ ، ؾمخِمٝمتف ؾمخِمٝمـ٥م َمتٖمـردة وَمتٚمٝمزة وأن حي٣مول أن جئمؾ َمــ ،أن يٛمٜمض زمٛمٖمًف

 ،أن ايمٗمقة وطمـقض اظمٔم٣مرك فمـقاَمؾ َمٜمٚم٥م همـل سم٘مقيـ ايمُمخِمٝم٥م، ايمُمج٣مفم٥م همـل ذيمؽ ايمٔمٌم

وَمــ هٛم٣م  ،وٞمٓمرًا يم٘مقن فمٛمؼمة ومـد أضم٤ّم ازمٛم٥م فمٚمف همٗمـد أـمٜمر َمــ ايمُمج٣مفم٥م يمٝمث٦ٌم أَم٣مَمٜم٣م متٝمزه

ٌّفٞمجده يٖمتخر زمُمخِمٝمتف وي٘مثر َمـ ذيمؽ ضمٝمٛمام يريد أن ئمػم ،  يمٔمٌٙم٥م فمـ َم٘مٛمقٞم٣مت ٞمٖمًف وضم

 يٗمقل فمٛمؼمة َمٖمتخرًا زمٛمٖمًف:

 أشمٛمـــل فمـــقّم زمـــام فمٙمٚمـــ٦م هم١مٞمٛمــــــل

 

ــــــؿ  ـــــ٣ميمٗمتل إذا مل أـمٙمـــ ـــــٚمح خم  ؽم

ــــل زم٣مؽمـــؾ  ـــ١من ـمٙمٚمـ ـــ٦م هم ـــ١مذا ـمٙمٚم  هم

 

ـــــؿ   ــــؿ ايمٔمٙمٗمـ ـــــف ىمْمٔم ـــــّر َمذاومت  َم

 ويٗمقل أيّم٣ًم دم وصػ ؾمج٣مفمتف: 

ـــؽ ـــ٥م َم٣ميم ــــؾ ي٣مزمٛم ـــٟميم٦م اخلٝمـ ـــال ؽم  ه

 

 ٚمــــــلإن ىمٛمــــ٦م صم٣مهٙمــــ٥م زمــــام مل سمٔمٙم  

ــــل  ـــ٥م أٞمٛمـ ـــٜمد ايمقومٝمٔم ــــ ؾم ـــػمك َم  خي

 

 فمٛمـــد اظمٕمـــٛمؿ أنمُمـــك ايمـــقنمك وأفمـــّػ   

ىمام دم َمٔمرىم٥م ، وإذا ىم٣من ايمٖمخر ايمذايت ومد ؿمٕمك فمعم ؾمٔمره هم١من همخره زمٗمٌٝمٙمتف ىم٣من ٞمزرًا ومٙمٝمالً  

 فمرافمر:

ــــ٦م ـــ٣مفم٥م شم٣مزمـ ـــز دم ومّم ـــؽ فم ـــ١من ي  هم

 

 همـــ١من يمٛمــــــ٣م زمــــرضمرضم٣من وأؽمـــٗمػ  

ـــىمت٣م  ـــٜمئ ــــ٥م٤ٌم ؾم ـــّؾ ىمتٝمٌ ــــقق ىم  ٣م هًم

 

 ّؾ ايمْمــــ٣مئر اظمتِمـــــــرفٓمــــيمــــقاء ىم  

 ويٗمقل َمٖمتخرًا زمٗمٌٝمٙمتف: 

ـــــؿ ـــــد فمٙمٚمتٜمــ ـــــل وم ــــقارس يم  وهم

 

 صــــػم فمٙمــــــك ايمت٘مــــرار وايم٘مٙمــــــؿ 

ـــ٥م  ــــل شمٗم ـــٝمٜمؿ أطم ـــًك هم ـــــ همت ـــؿ َم  ىم

 

 أنمـــــّر ىمٕمـــــّرة ايمـريـــــــؿ ضمـــــرّ   
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مل ي٘مـ احل٤م فمٛمد فمٛمؼمة سمٗمٙمٝمدًا َمـ ايمتٗم٣ميمٝمد زمٗمدر َم٣م ىم٣من سمٔمٌغمًا فمـ  :احل٤م فمٛمد فمٛمؼمة -شم٣مٞمٝم٣مً 

يمٝمث٦ٌم هل٣م ضمٌف  8همٗمــد أضم٤م ايمُم٣مفمر ازمٛم٥م فمٚمف وطم٣مض نمامر اظمـقت ،ص٣مدوم٥م جت٣مه فمٌٙم٥مفم٣مؿمٖم٥م 

 وأفمٙمـ دم َمٔمٙمٗمتف أن َمٛمزيمتٜم٣م دم ومٙمٌف َمٛمزيم٥م فمٓمٝمٚم٥م:

ــــل نمــــغمه ــــ٦م همــــال سمٓمٛم  ويمٗمــــد ٞمزيم

 

ـــــ٥م اظمحـــــ٤م اظم٘مـــــرم   ـــــل زمٚمٛمزيم  َمٛم

 وىمثغمًا َم٣م اؾمت٘مك فمٛمؼمة َمـ ايمٌٔمد فمـ حمٌقزمتف همٗم٣مل: 

 ي٣مفمٌـــؾ ىمـــؿ يُمـــجك همـــ٠مادي زمـــ٣ميمٛمقى

 

 يروفمٛمـــل صـــقت ايمٕمـــراب إؽمـــقدو  

 ومل ي٘مـ فمٛمؼمة يٛمًك ذىمر حمٌقزمتف ضمتك دم ؽم٣مضم٣مت اظمقت: 

ــــؾ ــــ٣مح ٞمقاه ــــؽ وايمرَم ــــد ذىمرسم  ويمٗم

 

ــل   ــر َمـــ دَم ــل وزمــٝمض اهلٛمــد سمٗمْم  َمٛم

ــــ٣م  ــــٝمقف ٕهن ــــؾ ايمً ــــقددت سمٗمٌٝم  هم

 

ـــــؿ  ــــرك اظمتًٌـ ــــ٣مرق شمٕم ـــــ٦م ىمٌ  ظمٔم
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 ِؼٍمخ ػنرتح ثٓ شذّاد

مِ  در ـْ َُمـــؼَمَ ـــَٔمَراُء َِمـــ  َهـــْؾ نَمـــ٣مَدَر ايمُم 

 

ؿِ   ـــَقه  ـــَد سَم اَر زَمْٔم ـــدر ـــ٦َم ايم ـــؾ فَمَرهْم  أْم َه

ِٚمـــــل  ٌَْٙمـــــ٥َم زمِـــــ٣مجِلَقاِء سَمَ٘مٙمر  َيـــــ٣م داَر فَم

 

ـــَٙمِٚمل  ـــ٥َم َواؽْم ٌَْٙم ٣ٌَمضم٣ًم داَر فَم ـــ ـــل َص  َوفِمِٚم

ـــــ٣م  َ ـــــ٣موَمتل َوىَمَٟمهنر ـــــ٣م َٞم ـــــ٦ُم همِٝمٜم  هَمَقوَمْٖم

 

ـــــّقمِ   ـــــ٥َم اظُمَتٙم ـــــَدٌن ٕوْميِضـــــ ضَم٣مصَم  هَم

ـــــ٣م  ـــــ٣مجلَقاِء َوَأْهُٙمٛمَ ـــــ٥ُم زمِ ٌَْٙم ـــــؾ  فَم  َوحَتُ

 

ـــــــ٣مظمَتَثٙمرؿِ   ِن هَم ـــــــامر ـــــــ٣محلْزِن هَم٣ميمِمر  زم

ـْ ؿَمَٙمــــٍؾ سَمَٗمــــ٣مَدَم فَمْٜمــــُدهُ    ضُمِٝمٝمــــ٦َم َِمــــ

 

ـــــْثؿِ   ـــــد ُأِم اهلَٝم ـــــَر زَمْٔم ـــــَقى َوَأوْمَٖم  َأوْم

ٌََح٦ْم   ـــ ـَ هَمَٟمْص ـــِري
ائِ ـــَٟمْرِض ايمزر ـــ٦ْم زمِ  ضَمٙمر

 

ــــَرمِ   ــــ٥َم خَمْ  فَمِنــــًا فَمــــقَمر ؿماِلزُمــــِؽ ازْمٛمَ

 فُمِٙمْٗمُتٜمــــ٣م فَمرَوــــ٣ًم َوَأوْمُتــــُؾ وَمْقََمٜمــــ٣م 

 

ـــْزفَمؿِ   ـــْٝمَس زمَِٚم ـــَؽ يَم ـــُر َأزمٝم ـــاًم يَمَٔمْٚم  َزفْم

هُ   ــــغْمَ ــــل نَم ــــ٦ِم همــــال سَمُٓمٛمِ ــــْد َٞمَزيْم  َويَمَٗم

 

ـــــَرمِ   ـــــ٤ِم اظمْ٘م ـــــ٥ِم اظُمَح ـــــل زمَِٚمٛمِْزيَم  َِمٛمِ

ــــَع َأْهُٙمٜمــــ٣م   ىَمْٝمــــَػ اظمــــَزاُر َووَمــــْد سَمَرزمر

 

ـــــــ٣ميمَٕمْٝمَٙمؿِ   ـــــــ٣م زمِ ـــــــَزسَمكْمِ َوَأْهُٙمٛم  زمُٔمٛمَْٝم

ــــ١مِٞمرام  ــــراَق هم ــــ٦ِم ايْمِٖم ــــ٦ِم َأْزََمْٔم  إِْن ىُمٛمْ

 

ـــــؿِ   ـــــٍؾ َُمْٓمٙم ـــــ٦ْم ِرىمـــــ٣مزُمُ٘مؿ زمَٙمْٝم  زَّم

ـــــ٣م  ـــــ٥ُم َأْهٙمِٜم ـــــْل إِٓ مَحُقيَم ـــــ٣م رافَمٛم  ََم

 

ــػ  ضَمــ٤مر اخِلْٚمِخــؿ  ًَ  َوؽْمــَط ايمــِدَي٣مِر سَم

 همٝمٜمــــ٣م اشْمٛمََتــــ٣مِن َوَأْرزَمُٔمــــقَن ضَمُٙمقزَمــــ٥مً  

 

 ؽُمـــقدًا ىمَخ٣مهمَِٝمـــ٥ِم ايْمُٕمـــراِب إؽَْمـــَحؿِ  

ـــَتٌِٝمَؽ زمِـــِذي نُمـــروٍب َواِوـــٍح   ًْ  إَِذ سَم

 

ٌر   ـــــْذٌب َُمَٗم ـــــؿِ فَم ـــــِذ اظمْْمَٔم ـــــُف يَمِذي  ُٙم

ـــــٝمَٚم٥مٍ   ًِ ـــــ٣مصِمٍر زمَِٗم ـــــ٣مَرَة سَم ـــــَٟمنر هَم  وىَم

 

ـــَؽ َمــــ ايْمَٖمـــؿِ   ٌََٗم٦ْم فَمَقاِرَوـــَٜم٣م إيَِمْٝم  ؽَمـــ

ٌَْتَٜمـــــ٣م  ـَ َٞم  َأْو َرْوَوـــــ٥م أُٞمٖمـــــ٣ًم سَمّمـــــٚمر

 

ـــؿِ   ـــْٝمَس زمَِٚمْٔمَٙم ـِ يَم ـــِدَْم ـــُؾ ايم ـــ٧ٌم وَمٙمِٝم  نَمْٝم

ةٍ   ــــرر ــــِر ضُم ــــؾ  زمِْ٘م ــــِف ىُم ــــ٣مَدْت فَمَٙمْٝم  صم

 

ـَ ىُمــــؾر وَمــــرارَ   ىْم  ٍة ىم٣ميمــــِدْرَهؿِ هَمــــؼَمَ

ـــــٝمر٥مٍ   ـــــّؾ فَمُِم ـــــ٘م٣مزم٣ًم هَمُ٘م ًْ ـــــّح٣ًم وسَم  ؽَم

 

ـــــمِ   ـــــ٣مُء مَلْ َيَتٌَمر ـــــ٣م اظم ـــــِري فَمَٙمْٝمَٜم  جَيْ

ـــ٣مِرٍح   ـــْٝمَس زمٌِ ـــ٣م هَمَٙم ـــذزم٣مُب هب ـــال ايم  َوطَم

 

ِٞمؿِ   ــــؼَمَ ــــ٣مِرِب اظُم ــــِؾ ايمُمر ــــِردًا ىمِٖمْٔم  نَم

ـــــفِ   ـــــُف زمِِذَرافِم ـــــؽ  ِذَرافَم  َهِزصمـــــ٣ًم حَيُ

 

ـــ٣مِد إَ   ـــعم ايمِزَٞم ـــ٤ِم فم ـــْدَح اظُم٘مِ ـــَذمِ وَم  صْم
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ـــٝمر٥مٍ  ـــِر ضَمُِم ـــْقَق ـَمْٜم ـــٌُِح هَم ـــ َوسُمِْم  مُتِز

 

ــــْقَق َهاِة َأْدَهــــَؿ َُمْٙمَجــــؿِ   ــــ٦ُم هَم  َوَأزمِٝم

ـــَقى  ـــِؾ ايمُمر ٌْ ـــعم فَم ج فم ـــٝمتل َهْ  َوضَمُِم

 

 هَنْـــــٍد ََمراىِمُٙمـــــُف َٞمٌِٝمـــــِؾ اظمْحـــــِزمِ  

ـــــَدٞمِٝمر٥مٌ   ـــــ٣م ؾَم ـــــل َداَرَه ٌْٙمَِٕمٛمِ ـــــْؾ سُم  َه

 

ــــمِ   ـــاِب َُمٌَمر َ  يُمِٔمٛمَـــ٦ْم زمَِٚمْحـــُروِم ايمممر

ـــــ٥مٌ   ٣مهَم ـــــى َزير َ ـــــ٤مر ايمن  ـــــ٣مَرٌة نِم  طَمْمر

 

ـــثؿِ   ـــِػ َمٝم ـــِد طُم ـــ٣مَم زمَقطْم ـــُس اإِلىم  سَمْمِ

ـــــُس اإِلىمـــــ٣مَم فَمُمـــــٝمر٥مً  
ـــــَٟمٞمرام سَمْمِ  وىَم

 

ــــَٚمكْمِ َُمَِمــــٙمرؿِ   ًِ  زمَٗمِريــــ٤ِم زَمــــكْمَ اظمٛمْ

ـــام َأَوْت   ـــ٣مِم ىم ـــُص ايمٛمّٔم ـــُف وُمْٙم ـــْٟمِوي يَم  سَم

 

 ضِمـــــَزٌق َيامٞمَِٝمـــــ٥ٌم ٕفَْمَجـــــَؿ ؿمِْٚمْمِـــــؿِ  

ــــــ  ـَ هُمٙمر ٌَْٔم ــــــ ــــــ٥مُ َيْت  ٥َم َرْأؽِمــــــِف وىَمٟمٞمر

 

ــــٝمرؿِ   ـر خُمَ ــــ ــــٍش هل ــــعم َٞمْٔم ــــْدٌج فم  ضِم

ـــفُ   ِة زَمْٝمَّم ـــغْمَ ـــذي ايْمُٔمَُم ـــقذ زم ـــْٔمٍؾ َئُم  َص

 

ـــْرِو ايمْمقيـــؾ إْصـــَٙمؿِ   ـــِد ذي ايمَٖم ٌْ  ىم٣ميمٔم

ٌَح٦ْم   ضْمُرَوـــكْمِ همَٟمْصـــ زمـــ٦ْم زمـــامِء ايمد   َذِ

 

ْيَٙمؿِ   ـْ ضِمَٝمــــ٣مِض ايمــــدر  َزْوَراَء سَمٛمِْٖمــــُر فمــــ

ام سَمٛمْــــَٟمى زمج٣مٞمـِـــ  َٜمــــ٣م ايْمـــــوىَمــــَٟمٞمر  ٤ِم َدهمر

 

مِ   ــــ٠َمور ــــ َُم ــــِزِج ايْمٔمًِمِ ــــ َمٛمَْٜم  َوضْمًِمِ

ــــفُ   ــــ٦ْم يَم ــــاّم فَمَْمَٖم ــــ٤ٍم ىُمٙم ــــِر صَمٛمِٝم  ِه

 

ــــ٣ميمَٖمؿِ   ـِ َوزم ــــَدْي ــــ٣م زم٣ميمَٝم َٗم٣مَه ٌَك اسمر ــــ  نَمّْم

ـــٟمٞمرام  ـــّرداع ىم ـــ٤ِم ايم ـــعم صَمٛمْ ـــ٦ْم فم  زَمَرىَم

 

ـــؿِ    زَمَرىمـــ٦ْم فمـــعم وَمَِمـــ٤ٍم أصَمـــشر َُمَٜمّمر

ـــــداً   ـــــ٣ًم أو ىُمَحـــــْٝماًل َُمْٔمَٗم  وىمـــــٟمنر ُرزمر

 

ـــؿِ   ـــ٤َم وُمٚمُٗم ـــِف صَمقاِٞم ـــقُد زم ـــشر ايْمَقوُم  ضَم

ـــةٍ   ـــَرى نمّمـــقٍب صَمْنَ ـْ ِذهْم ـــ ـــ٣مع َِم ٌَ  َيٛمْ

 

ـــــَدمِ   ـــــِؼ اظمْ٘م ـــــَؾ ايْمَٖمٛمِٝم ـــــ٥ٍم َِمْث ٣مهَم  َزير

ٛمِل  ــــــ١مِٞمر ــــــ٣مَع هم ــــــِددم ُدوين ايْمِٗمٛم  إِْن سُمْٕم

 

ــــَتْٙمئِؿِ   ــــ٣مِرِس اظمً ــــِذ ايْمَٖم ــــ٤م زمٟمطْم  ؿَم

ــــ١مِٞمرٛمل  ــــ٦ِم هَم ــــام فَمٙمِْٚم ــــقَمر زم ــــل فَم
 َأشْمٛمِ

 

 تل إِذا مَلْ ُأـْمَٙمــــــؿِ ؽَمــــــْٚمٌح خُمَــــــ٣ميَمٗمَ  

ــــٌؾ   ــــل زَم٣مؽِم ــــ١مِنر ـُمْٙمِٚم ــــ٦ُم هَم  َوإَِذا ـُمٙمِْٚم

 

ـــــؿِ   ـــــِؿ ايْمَٔمْٙمَٗم ـــــُف ىَمَْمْٔم ـــــر  ََمَذاوَمُت  َُم

ـــدََم٣م  ـــ٥ِم زمِٔم ـَ اظمَداَم ـــ ـــ٦ُم َِم زْم ـــْد َذِ  ويَمَٗم

 

ــــؿِ   ــــقِف اظْمَٔمٙم ــــقاصِمُر زم٣مظمُُم ــــَد اهل  َرىَم

ةٍ    زمُِزصَم٣مصَمــــــــ٥ٍم َصــــــــْٖمَراَء َذاِت َأِهر

 

ــــ  ــــَٟمْزَهَر دم ايمُمر ــــ٦م زم مِ وُمِرَٞم ــــدر  امِل َُمَٖم

ــــَتْٜمٙمٌِؽ   ًْ ٛمِل َُم زْمــــ٦ُم همــــ١مِٞمر  هَمــــ١مِذا َذِ

 

ـــــؿِ   ـــــٌر مَلْ ُيْ٘مَٙم  ََمـــــ٣مرم وفِمـــــْرِ  واهمِ

 وإِذا َصـــحْقُت هَمـــام أوَمٌِمـــ فمــــ َٞمـــًدى 

 

ــــل  َم ــــاَمئقِم وسَمَ٘مر  ــــ٦ِم ؾَم ــــام فَمٙمِْٚم  وىم
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 ًٓ ـــــدر  وضَمٙمِٝمـــــِؾ نم٣مٞمَِٝمـــــ٥ٍم سَمرىْمـــــ٦ُم جُمَ

 

ــــؿِ   ــــْدِق إفَْمَٙم ــــُتُف ىَمُِم ــــق هَمِريَِم  مَتُ٘م

ٌَٗمَ   ـــ ـــ٥مٍ ؽَم ـــِؾ ؿَمٔمٛمَ ـــُف زمِٔم٣مصِم ـــَداَي يَم  ٦ْم َي

 

ــــَدمِ   ــــْقِن ايْمَٔمٛمْ ــــَذٍة ىَمَٙم ــــ٣مِش َٞم٣مهمِ  َوَرؾَم

ـــٍؽ   ـــ٥َم ََم٣ميمِ ـــَؾ يـــ٣م ازْمٛمَ  َهـــاَل ؽمـــَٟميْم٦ِم اخلْٝم

 

ــــل  ــــام مَلْ سَمْٔمَٙمِٚم ــــ٥ًم زمِ ــــ٦ِم صَم٣مِهَٙم  إِْن ىُمٛمْ

 إِْذ ٓ َأَزاُل فمــــــعم ِرضَم٣ميَمــــــ٥ِم ؽَمــــــ٣مزمٍح  

 

ـــــؿِ   ـــــاُمُة َُمَ٘مٙمر ـــــ٣مَوُرُة ايْم٘م ـــــٍد سَمٔم  هَنْ

ـــــ  ـــــْقرًا جُيَ ـــــ٣مَرةً ؿَم ـــــ٣مِن َوسَم  ِرُد يمٙمِْمٔم

 

ــــٟمِوي إلِم ضَمِْمــــِد ايْمِٗمّزــــ فَمَرَمــــَرمِ    ي

ـْ ؾَمـــَٜمَد ايْمقوِمٝمَٔمـــ٥َم َأّٞمٛمـــل  ِك ََمـــ  خُيْـــػِمْ

 

ـــٛمَؿِ   ـــَد اظمْٕم ـــَقنَمك َوَأفِمـــػ  فِمٛمْ  َأنْمَُمـــك ايْم

ـــــفُ   ـــــامُة ٞمَِزايَم ـــــِرَه ايْمُ٘م ٨ٍم ىَم ـــــَدصمر  َوَُم

 

ــــــٙمِؿِ   ًْ َت ًْ ــــــ٣ًم َوٓ َُم ـٍ َهَرزَم ــــــ  ٓ مُمِْٔم

 ل زمِٔم٣مصِمـــِؾ ؿَمْٔمٛمَـــ٥مٍ صَمـــ٣مَدْت يَمـــُف ىَمِٖمـــ 

 

مِ   ــــقر ــــْدِق ايْمُ٘مٔمــــقِب َُمَٗم ــــٍػ َص  زُمٚمَثٗم

ــــفُ   ــــِؿ شمٝم٣مزَم َْمِح إََص ــــ٣ميمر  ــــَ٘مْ٘م٦ُم زم  هَمَُم

 

مِ   ـــرر ـــ٣م زُمٚمَح ـــعم ايمَٗمٛمَ ـــِريُؿ فم ـــْٝمَس ايْمَ٘م  يَم

ـــــٛمَفُ   ٣ٌَمِع َيٛمُُْم ـــــ ًّ ـــــَزَر ايم ـــــُف صَم ىمُت  هَمؼَمَ

 

ــــؿِ   ــــِف َواظمِْٔمَِم ـَ زمٛم٣مٞمِ ــــ ًْ ـَ ضُم ــــْٚم  يْٗمُّم

 هُمروصَمَٜمــــ٣م َوَِمَُمــــِؽ ؽمــــ٣مزمَِٕم٥ٍم َهَتْ٘مــــ٦ُم  

 

ــْٝمِػ فمـــ ضمــ٣مَمل احلٗمٝمَٗمــ٥ِم َُمْٔمٙمِــؿ  ًر  زم٣ميم

ـــــَت٣م  ـــــَداِح إِذا ؾَم ـــــداُه زم٣ميمِٗم ـــــٍذ َي  َرزمِ

 

مِ   ـــــقر ـــــ٣مِر َُمَٙم ـــــ٣مِت ايمِتَج ـــــ٣مِك نَم٣مَي  َهتر

 ظَمرــــــ٣م َرآين وَمــــــْد َٞمَزيْمــــــ٦م ُأِريــــــُدهُ  

 

ـــــؿِ    ً ٌَ ـــــغْمِ سَم ـــــَذُه يمَِٕم ـــــَدى َٞمَقاصِم  َأزْم

ــــٟمٞمرام  ــــ٣مِر ىم ــــدر ايمٛمَّٜم ــــِف ََم ــــِدي زمِ  فَمْٜم

 

ــــ٣مُن َوَرْأؽُمــــُف زمــــ٣ميمِٔمْٓمٙمِؿِ طُمِّمــــ٤َم   ٌَٛمَ  ايْم

ـــــفُ   ـــــؿر فَمَٙمْقسُم َْمِح شُم ـــــ٣ميمر  ـــــُف زم  هَمَْمَٔمٛمُْت

 

ـــــَذمِ   ـــــٍد َصـــــ٣مدم احَلِديـــــَدِة حُمِ  زمُِٚمَٜمٛمر

ـــــ٥مٍ   ضَم ـــــُف دم َهْ ـــــَٟمنر شمِٝم٣مزَم ـــــٍؾ ىَم  زَمَْم

 

ـــْقَأمِ   ـــْٝمَس زمَت ٦ٌِْم يم ـــ ًر ـــ٣مَل ايم ـــَذى ٞمَِٔم  حُي

ـــفُ   ـْ ضَمّٙمـــ٦ْم يَم ـــ َ
 يـــ٣م ؾمـــ٣مَة َمـــ٣م وَمـــٛمٍَص ظمِ

 

ـــــقَمر   ـــــ٦ْم فَم ـــــُرمِ  ضَمُرََم  َويَمْٝمَتٜمـــــ٣م مل حَتْ

ـــ٦ُم هلـــ٣م اْذَهٌـــل  ـــ٦ُم صَمـــ٣مِرَيتل همُٗمْٙم ٌََٔمْث  هَم

 

ـــــل  ـــــ٣م رَم َوافْمَٙمِٚم ٣ٌَمَرَه زـــــ َأطْم ًر  هَمَتَج

ةً   ـــرر ـــ٣مِدي نِم ـَ إفَم ـــ ـــ٦ُم َِم ـــ٦ْم َرَأْي  وم٣َميم

 

ــــْرسَمؿِ   ــــَق َُم ـْ ُه ــــ
ــــ٥م ظمِ ــــ٣مُة مُمْ٘مِٛمَ  َوايمُمر

 وىمـــــَٟمّٞمام ايْمَتَٖمَتـــــ٦ْم زمِِجٝمـــــِد صَمَداَيـــــ٥مٍ  

 

ــــْزٓنِ   ـَ ايْمِٕم ــــ ــــ٣م َم ــــؿِ  َرؾَم ــــري َأْرشَم  ضُم

ـــل  ـــ٣مىمِِر ٞمِْٔمَٚمت ـــغْمَ ؾم ـــرًا نَم ـــ٦ُم فمْٚم ٌِْئ  ُٞم

 

ـــــٛمِٔمؿِ   ـــــٛمَْٖمِس اظْم ـــــ٥ٌم يمِ ٌََث ـــــُر خَم  َوايْمُ٘مْٖم
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ــحك ــَل زم٣ميمّم  ــ٣مَة فمٚم ــ٦ُم َوَص ــْد ضَمِٖمٓم  َويَمَٗم

 

ــؿِ   ــِح ايْمَٖم ـــ َوَو ــَٖمَت٣مِن فم ــُص ايمُم  إِذ سمٗمٙمِ

ـــَت٘مل  ـــل ٓ سمُْم ـــْرِب ايّمت ـــ٥ِم اجل  دم ضَمْقََم

 

ــــغْمَ سمَ   ــــ٣مُل نَم ــــ٣م إزْمْم ــــؿِ نَمٚمراهِتَ  َٕمْٚمُٕم

ــــــؿْ   ــــــٛمر٥َم مل أطِم ــــــقَن يب إؽَِم  إِْذ َيترُٗم

 

ــــَدَمل  ــــ٣مَيَؼ َُمْٗم ــــل سَمَّم ــــ٣م َويم٘مِٛمِ  فمٛمٜم

ــــَؾ مَجُْٔمٜمــــؿْ   ٌَ ــــ٦ُم ايْمٗمــــْقَم َأوْم ــــ٣م َرَأْي  ظّم

 

َمؿِ   ــــذر ــــغَم َُم ــــَرْرُت نم ــــذاََمُروَن ىَم  َيَت

 َيــــُدفمقَن فَمٛمْــــؼَمَ َوايمِرَمــــ٣مُح ىمٟمهّنــــ٣م 

 

ـــــؿِ   ـــــ٣من إْدَه ٌَ ـــــٍر دم يَم  َأؾْمـــــْم٣مُن زمْئ

 َأْرَِمــــٝمٜمْؿ زمُثْٕمــــَرِة َٞمْحــــِرهِ  َمــــ٣م ِزيْمــــ٦ُم  

 

مِ   ـــــدر ـــــزَمؾ زم٣ميم ـــــك سَمَنْ ـــــِف ضمت
٣ٌَمٞمِ  َويَم

ــــفِ   ٣ٌَمٞمِ ــــ٣م زمَٙم ــــع ايْمٗمٛمَ ـْ َووْم ــــ ــــ٣مْزَورر َِم  هم

 

ْٚمُحــــــؿِ   ٍة َوحَتَ  وؾَمــــــ٘م٣م إرَِمر زمَِٔمــــــػْمَ

ــَتَ٘مك  ــ٣مَوَرُة اؾْم ــ٣م اظمح ــْدِري ََم ــ٣مَن َي ــْق ىم  يَم

 

ـــل  ـــالَم َُمَ٘مِٙمِٚم ـــَؿ ايْمَ٘م ـــْق فَمٙمِ ـــ٣مَن يَم  َويَمَ٘م

 َٞمْٖمزــ َوَأْذَهــ٤َم ؽُمــْٗمَٚمَٜم٣م ويَمَٗمــْد ؾَمــَٖمك 

 

ـــِدمِ   ـــؼَمَ َأوْم ـــَؽ فَمٛم ـــقاِرِس َوي ـــُؾ ايْمَٖم  وِمٝم

ــــ٣مً   ــــ٣مَر فَمَقازمًِ ٌَ ــــَتِحُؿ اخل ــــُؾ سَمْٗم  َواخلْٝم

 

 َمــــ زمـــكِم ؾَمـــْٝمَٓمَٚم٥ٍم َوآطمـــَر ؾَمـــْٝمَٓمؿِ  

ـــٌؾ ِرىمـــ٣ميب ضَمْٝمـــ٧ُم ؾِمـــْئ٦ُم َُمُمـــ٣مئِمل   ُذيُم

 

مِ   ــــــػْمَ ــــــُزُه زمــــــَٟمَْمٍر َُم ــــــل َوَأضْمِٖم ٌِ  يُم

ـــُدرْ َويَمَٗمـــْد طَمُِمـــٝم٦ُم زمـــَٟمْن أَ    َُمـــقَت َوملْ سَم

 

ـــل َوْٚمَّمـــؿِ   ـــَرٌة فمـــعم ازْمٛمَ  يمِْٙمَحـــْرِب َدائِ

ــــــ٣ممِتْل فِمــــــرِ  َومَلْ َأؾْمــــــتِْٚمُٜمام   ايمُمر

 

ــــــل  ــــــام َدَم ـِ إِذا مَلَ ايْمَٗمُٜم ــــــ٣مِذَرْي  َوايمٛمر

ــــ٣م   إِْن َيْٖمَٔمــــال هَمَٙمَٗمــــْد سَمَرىْمــــ٦ُم َأزَم٣ممُهَ

 

ـــَٔمؿِ   ـــ وَمُْم ـــِؾ َٞمْنٍ ٣ٌَمِع َوىُم ـــ ًِ ـــَزَر ايم  صَم
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 ؽٍّضح اٌْشىُشُ احلبسس ثٓ ـ 11
 أ ـ ؽْبرو ًٔشأرو:

 وص٣مضم٤م اظمٔمٙمٗم٥م اظمٔمروهم٥م ايمتل َمْمٙمٔمٜم٣م:، أضمد همحقل ايمُمٔمراء اظمٗمٙمكم

ـــــــــ٣م آ ـــــــــامءُ زمذٞمتٛم ـــــــــ٣م أؽم  ٌٝمٛمٜم

 

 شمـــــ٣مٍو يٚمـــــؾ  َمٛمـــــُف ايمثـــــقاءُ  رّب  

، وضمٙمزة سمٔمٛمل ايمّّمٝمؼ، وومد ارجتٙمٜم٣م زمكم يدي فمٚمرو زمـ هٛمد زمٚمٛم٣مؽم٥ٌم ايمِمٙمح زمكم زم٘مٍر وسمٕمٙم٤م 

 .واحلّٙمزة: ايمٌخٝمؾ

، ىم٣من احل٣مرث َمـ ؽم٣مدات ومقَمف زم٘مر زمـ وائؾ وؾمجٔم٣مهنؿ وهمِمح٣مهنؿ زو:ة ـ شخظْ

 .وومد فمٚمر ؿمقيالً 

إزمٝم٣مت اظمخت٣مرة َمـ ومِمٝمدة يٚمدح . 5700يمف ديقان ؾمٔمر ؿمٌع دم زمغموت ؽمٛم٥م  ط ـ شؼشه:

، ويًتٜمؾ َمدحيف زم٣ميمقومقف فمعم دي٣مر إضم٥ٌم شمؿ يِمػ ايمٛم٣موم٥م، همٝمٜم٣م ومٝمس زمـ ذاضمٌٝمؾ ايمُمٝم٣ٌمين

 .شمؿ يٚمدح ومٝم٣ًًم َمػمزًا صمقده وه٣ٌمسمف، ٗمف إلم اظمٚمدوحويِّمقر ايمِمحراء دم ؿمري

 :وومٖم٥م فمعم إؿمالل

٥ٌّم دم أنمٙم٤م ومِم٣مئد اظمديح دم اجل٣مهٙمٝم٥م سمْم٣ميمٔمٛم٣م وومٖم٥م ايمُمٔمراء وَمع أن هذه ، فمعم دي٣مر إضم

 ايمقومٖم٥م أصٌح٦م سمٗمٙمٝمدًا نمغم

 . أهن٣م حتٚمؾ ىمثغمًا َمـ ذاسمٝم٥م ايمُم٣مفمر

ـــــ٣محلٌسِ  ـــــقَن زم ـــــّدي٣مُر فمٖم ــــــ ايم  ظم

 

ـــــــ٣مرِق   ـــــــ٣م ىمٚمٜم ـــــــرسِ آي٣مهُت  ايمٖم

 ٓ رء همٝمٜمـــــــ٣م نمـــــــغُم أصـــــــقرةٍ  

 

ــــٚمسِ   ـَ ىم٣ميمُّم ــــٖمِع اخُلــــدوِد يُٙمحــــ  ؽُم

 أو نمــــــغُم آشمــــــ٣مِر اجلٝمــــــ٣مِد زمٟمفمـــــــ 

 

فْمسِ    ــــــراِض اجِلـــــامِد وآيـــــ٥ِم ايمـــــدر

 ىمـــــ٤ُم أضمــــــهمحًٌـــــ٦ُم همٝمٜمـــــ٣م ايمرر  

 

 ـــدُس دم ىمــّؾ إَمــقِر وىمٛمــ٦ُم ذا ضمــدس 

ـــــ٣مُء زمٟمؿمــــــ  ـــــك إذا ايمتٖمـــــع ايمِٓمٌ  ضمت

 

ـَ دم ايمُ٘مــــٛمسِ    ـــــراِف ايمّٓمــــالل وومٙمــــ

ــــفِ   ــــٕمٖم٦ُم زم ــــد ؾُم ــــ٣م وم ــــ٦ُم ممّ  ويئً

 

 َمٛمٜمــــــ٣م وٓ ُيًــــــٙمٝمَؽ ىم٣ميمٝمــــــٟمسِ  
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ـــــــذىّمرةٍ  ـــــــرٍف َم ـــــــل إلم ضم  أٞمٚم

 

ــــٍع طُمــــٛمْسِ   ــــ زمٚمقاوم ــــُض احلٍم  هت

 ششػ ادلفشداد: 
اظمٜم٣مرق: َمٖمرده: َمٜمرق:  –آي٣مهت٣م: أفمالَمٜم٣م  –احُلٌس: اؽمؿ َمقوع  –فمٖمقن: درؽمـ 

ٖمع:  -إصقرة: َمٖمردُه: صقار وصٝم٣مر: ايمٗمْمٝمع َمـ ايمٌٗمر –ايمِّمحػ  ًّ يٙمحـ  –ايمًقد ايم

اجلامد: اؽمؿ  -إفمراض: ايمّٛمقاضمل -ودم رواي٥م: يٙمحـ دم ايمُمٚمس، ىم٣ميمُمٚمس: يٓمٜمرن زمقوقح

 احلدس: -ايمّدفمِس: أشمر ايمٗمدم واحل٣مهمِر دم إرض -آي٥م: فمالَم٥م -َمقوع أو ايمٕمٙمٝمظ َمـ ايمّرَمؾ

ـّ وايمتٟمَمؾ  الل: جلٟمت إلمايمتٖمٔم٦ِم ايمّٓم٣ٌمء زم٣ميمٓمّ  –ضم٦ًٌُم همٝمٜم٣م ايمّرىم٤م: أوومٖم٦ُم صحٌل  -ايمٓم

احلرف:  –أٞمٚمل: أفمتقم  -ٓمٌلايم٘مٛمس: أصٙمف ايمُ٘مٛمُس وَمٖمرده: ىُمٛم٣مس: زمٝم٦م ايم –ايمٓمّؾ سمًتتؼُم زمف

اظمقاومع: َمٖمرده: َمٝمٗمٔم٥م:  –هتّض: سمدّق  –َُمذىمرة: سمُمٌف ايمّذىمر َمـ اإلزمؾ  –ايمٛم٣موم٥م ايمنئم٥م 

 .ؾمٌف َمٛم٣مؽمؿ ايمٛم٣موم٥م زم٣مظمْم٣مرق، طُمٛمس: ومِم٣مرُ  –اظمْم٣مرق 

 لشاءح فنْخ يف األثْبد اٌغبثمخ
ي٘متُمػ أشمر ايمِمٛمٔم٥م ايمٖمٛمٝم٥م ايمرائٔم٥م دم  ح ٕزمٝم٣مت احل٣مرث زمـ ضمٙمزة ايم٣ًميمٖم٥م ايمذكاظمتِمٖم

َمـ طمالل أؽمٙمقب  ايمُمٔمر اجل٣مهقم ايمذي يٌٜمرك همٝمف ومدرة ايمُم٣مفمر فمعم سمٛم٣مول اظمٔم٣مين وإهم٘م٣مر

، ٓ يتٜمٝمٟم يمألهمذاذ ايمٗمالئؾ َمـ ايمُمٔمراء همٖمل هذه إزمٝم٣مت َمـ ايمِمٛم٣مفم٥م ايمٙمٖمٓمٝم٥م ايمٔم٣مَّم٥م َم٣م، أطم٣مذ

سمًٚمع ، ٔمراء اجل٣مهٙمٝم٥م مجٝمٔم٣ًم دم ايمٗمدرة اخل٣مروم٥م فمعم اؽمتٕمالل َمقؽمٝمٗم٣م إيمٖم٣مظواحل٣مرث ؽمٝمد ؾم

 .سمت٣ملم ٞمٕمامسمف رهقًة دم نمغم فمٛمػ أو ومن، ومِمٝمدسمف همتخ٣مهل٣م نمٛم٣مء َمٛمْمقوم٣مً 

ضمتك ، وإن صٛم٣مفمتف ايم٣ٌمرفم٥م يمتختٖمل دم سمّم٣مفمٝمػ ذيمؽ اإلضم٣ًمس ايمٕم٣مَمر زمحالوة َمقؽمٝمٗم٣مه

هم١مذا أٞم٦م ٞمٓمرَت همٝمٜم٣م وأؿمٙم٦م ايمقومٖم٥م فمٛمده٣م جتد َمـ . يمتخ٣مهل٣م ّهًا ٓ يتِمؾ أّي اسمِم٣مل زم٣ميمِّمٛمٔم٥م

ىمام جتده أو جتد ، جتده دم ايمٗم٣مهمٝم٥م، همٚمـ ذيمؽ سمرّدد ضمرف ايمًكم دم ايمٗمِمٝمدة .آشم٣مر ايمِمٛم٣مفم٥م أيمقاٞم٣مً 

وهق َمقّزع سمقزئم٣ًم جئمؾ ظمٛمْمقومف اظمتٖمّرق زمكم أصمزاء ، ايمث٣مء أو ايمِم٣مد ايمٗمري٥ٌم َمٛمف دم إزمٝم٣مت

هم١مذا اٞمتٗمٙم٦م إلم شم٣ميم٧م أزمٝم٣مت آهمتت٣مضمٝم٥م . ايمِمٖمغم اظمٜمٚمقس هم٘مٟمٞمف، ايمٌٝم٦م ومٝمٚم٥ُم ٞمٕمٚمٝم٥م رائٔم٥م

، وصمدت ٞمٖمًؽ جت٣مه ٞمقع آطمر َمـ ايمتقزيع ايمٙمٖمٓمل ايمذي يٗمقم همٝمف ايمِمقت دآً فمعم ايمِمقرة

وسمتقّزع دم ، همٖمٝمف سم٘مثر ضمروف اظمّد َمٔمتٚمدة ىمّٙمٜم٣م فمعم إيمػ يْمٙمؼ سمْمُٙمٗمٜم٣م، َمًتحيًا يمٙمخٝم٣مل
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ٝمٔم٣ًم سمِمّقِر دم اٞمْمالومٜم٣م واٞمٗم٣ٌموٜم٣م ومٖمزات اجلقاد دم طمٝمٌف وىمٟمهّن٣م مج، طمالل ايمٌٝم٦م سمقّزفم٣ًم فم٣مدًٓ 

 .همقق َمٙمتقي٣مت ايمرَمؾ ايمٕمٙمٝمظ ايمذي يتحّدث ايمُم٣مفمر دم ايمٌٝم٦م فمـ آشم٣مره ايم٣ٌمومٝم٥م

ودم اخل٣مَمس صمٛم٣مس زمكم ، ودم ايمٌٝم٦م ذاسمف ايمتج٣مٞمس زمكم اجلٝم٣مد واجلامد وىمالمه٣م زم٘من اجلٝمؿ

، يمٓم٣ٌمء إلم ايمٓمالل دم ايمُ٘مٛمس ووم٦م ايمٓمٜمغمةايمّٓم٣ٌمء وايمّٓمالل ويم٘مـ أروع َم٣م همٝمف صقرة ايمتج٣مء ا

اظمٌٝمّّم٥م زم٣مومل ، ودم ايمٌٝم٦م ايمث٣مين وصػ يمٗمْمٔم٣من ايمٌٗمر اظمًقّدة اخلدود. يتٗمكم حتتٜم٣م ضمّر اهل٣مصمرة

همٝمٔمدو ذيمؽ إلم سمٌكّم أشمر ، يٟميب ايمُم٣مفمر أن يٗمػ فمٛمد ضمدود اظمٗم٣مزمٙم٥م زمكم ؽمقاده٣م وزمٝم٣موٜم٣م، اجلٙمقد

ـر ؽمقُد اخلدود يٙمحـ ىم٣ميمُمٚمسشمؿ دم ، آومؼمان زمكم ايمّمّديـ دم ايمٔمكم ىمؾ هذه . ايمٛمٖمس همٜم

ٕن يمِم٣مضمٌٜم٣م َمـ  8ايمقصمقه َمـ ايمِمٛمٔم٥م دم ؾمٔمر احل٣مرث ٓ ي٘م٣مد ايمٛم٣مـمر إيمٝمٜم٣م يٛمتٌف هل٣م أول إَمر

 .وٕن ؿمٌٔمف ايمٗمقّي وؾم٣مفمريتف اجل٣مرهم٥م سمْمٕمك فمعم هذه ايمِمٛمٔم٥م، ايمٗمدرة َم٣م ختتٖمل َمٔمف أشمر ايمِمٛمٔم٥م
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 ِؼٍمخ احلبسس ثٓ ؽٍّضح اٌْشىشُ

ـــــــــاَمءُ آَذٞمَ  ـــــــــ٣م َأؽْم ٌَْٝمٛمِٜم ـــــــــ٣م زم  ْتٛم

 

 ربر شَمـــــ٣مٍو ُيَٚمـــــؾ  َِمٛمْـــــُف ايمثرـــــَقاءُ  

ـــــ٥ِم ؾَمـــــاّم   وَم ـــــ٣م زمػُِمْ ـــــٍد يَمٛمَ  زَمْٔمـــــَد فَمْٜم

 

ْٙمِمـــــــ٣مءُ   ـــــــَٟمْدَٞمك ِدَي٣مِرَهـــــــ٣م اخْلَ  َء هَم

ـــــــ٣م  ـــــــٖم٣مُح هَمَٟمفْمٛم ـــــــ٣مُة هم٣ميمِِم  هَم٣مظمَحٝمر

 

ـــــــ٣مءُ   ـــــــ٣مِدٌب هَم٣ميْمَقهَم ـــــــ٣مٍق هَمٔم  ُق همَِت

ـــــ  ْ ـــــ٥ُم ايممم   هَمِريـــــ٣مُض ايْمَٗمَْمـــــ٣م همٟمْوِدَي

 

ـــــــ٤ِم   ـــــــ٣مٕزَْمالءُ  زُم ٌََت٣مِن هم ـــــــْٔم  هم٣ميمُم 

ـْ فَمِٜمــْدُت همٝمَٜمــ٣م همــٟمزم٘مل ايْمـــ   ٓ أرى ََمــ

 

ــــ٣مء  ٌَُ٘م ــــغُم ايْم
ــــ٣م حُيِ ــــ٣ًم َوََم ــــَٝمْقَم َدهْل  ـ

ـــــ٣م   ـــــٌد ايمٛمر ـــــَدْت ِهٛمْ ـــــَؽ َأْووَم  َوزمَِٔمْٝمٛمَْٝم

 

ـــــ٣مءُ   ـــــ٣م ايْمَٔمْٙمَٝم ـــــِقي هِب ـــــغمًا سُمْٙم  َر َأطِم

ـــــدٍ    ـْ زَمٔمٝم ـــــ ـــــ٣م َِم ْرُت َٞم٣مَرَه ـــــقر  هَمَتٛمَ

 

ــــالءُ زمَِخــــَزاَزى َهْٝمٜمــــ٣مَت َم  ــــَؽ ايمِمر  ٛمْ

ـــــ  ــــِؼ هَمَُمْخَِمْٝم ــــكَم ايْمَٔمِٗمٝم ــــَدهْت٣م زَم  أْووَم

 

ـــــَٝم٣مءُ   ـــــقُح ايمّّم ـــــام َيُٙم ـــــقٍد ىم  ِن زمُِٔم

 نَمــــغْمَ َأيّن وَمــــْد َأؽْمــــَتِٔمكُم فمــــعم اهلــــؿّ  

 

ـــــــ٣مءُ   ـــــــ٣ميمثرِقيي ايمٛمِج ـــــــػر زم  إذا طَم

ــــــــ٥ٌم ُأم     زمَِزهُمــــــــقٍف ىَمٟمهنــــــــ٣م هْٗمَٙم

 

ـــــــــْٗمٖم٣مءُ   ـــــــــ٥ٌم ؽَم ـــــــــ٣مٍل دِوير  رَئ

ـــــَٟمَة َوأهمَزفمَ   ٌْ ـــــ٦ْم َٞم ًَ ــــــآَٞم ـــــ٣م ايْمُٗم  ٜم

 

ـــ٣مءُ   ـــ٣م اإِلَْمً ـــْد َدَٞم ـــًا ووَم ٛم٣مُص فَمٌْم ـــّ  ـ

صْمـــِع َوايْمـــقَ   ـَ ايمرر ى طَمْٙمَٖمَٜمـــ٣م َِمـــ  هَمـــؼَمَ

 

ٌَـــــــ٣مءُ   ـــــــُف إِْه  وْمـــــــِع ََمٛمِٝمٛمـــــــ٣ًم ىمَٟمٞمر

ـــــراٌق   ـر ؿمِ ـــــ ـْ طَمْٙمِٖمِٜم ـــــ ـــــ٣ًم َِم  َوؿمِراوم

 

ــــْحراءُ   ــــ٣م ايمِمر ــــَقْت هب ــــ٣موِمَْم٣مٌت َأيْم  ؽَم

ــــك هبــــ٣م اهلــــَقاصِمَر إِْذ ىُمــــؾ  ازْمـــــ   َأسَمَٙمٜمر

 

ـِ َهـــــــؿي   ـــــــ٥ٌم فَمْٚمٝمـــــــ٣مءُ  ــــــــ  زَمٙمِٝمر

ـــــ٣م  ٌَ ـــــَقاِدِث َوإَْٞم ـَ احْلَ ـــــ ـــــ٣م َِم  َوَأسَم٣مَٞم

 

ـــــ٣مءُ   ًَ ـــــِف َوٞم ـــــك زمِ ـــــ٤ٌم ُٞمْٔمٛمَ  ٍء طَمْْم

ـــــــق  ـــــــَؿ َيْٕمُٙم ـــــــ٣م إََراوِم  إِنر إطِْمَقاَٞمٛمَ

 

 َن فَمَٙمْٝمٛمـــــــ٣م، دم وِمـــــــٝمٙمِِٜمْؿ إضِْمٖمـــــــ٣َمءُ  

ــــ  ْٞم ـــِذي ايمذر ـــ٣م زم يَء َِمٛمر ـــػَمِ ـــقَن ايْم ٙمُِْم  خَيْ

 

ـــــ  ـــــقمر اخْلَ ـــــُع اخْلَ ـــــ٤ِم َوٓ َيٛمَْٖم  الءُ ـ

َب ايْمَٔمْٝمـــــ  ـْ َضَ  َزفَمَٚمــــقا َأنر ىُمــــؾر ََمــــ

 

ـــــ٣م ايْمـــــَقٓءُ    ــــــَر َُمـــــَقاٍل يَمٛمَـــــ٣م َوَأٞمر

ـــــامر   ـــــ٣مًء همَٙم ـــــَرُهْؿ فِمَُم ـــــقا أَْم ُٔم  أمْجَ

 

ـــ٣مءُ   ـــْؿ َوْقَو ٌََح٦ْم هل ـــ ٌَُحقا َأْص ـــ  َأْص

ـْ سَمِْمــــ  ـــ ٝمـــ٤ٍم َوَِم ـْ جُمِ ـــ ـْ َُمٛمـــ٣مٍد َوَِم ـــ  َِم

 

 ـــــٜم٣مِل طَمْٝمــــٍؾ طِمــــالَل ذاَك ُرنَمــــ٣مءُ  
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ــــــ٣م  َ  ايمٛمرــــــ٣مؿمُِؼ اظمــــــَروِمُش فَمٛمرــــــ٣مَأهي 

 

ــــ٣مءُ   ــــَذاَك زَمَٗم ــــْؾ يمِ ــــٍرو َوَه ــــَد فَمْٚم  فِمٛمْ

ــــــ٣م  ْٙمٛمَــــــ٣م فمــــــعم نَمَراسمِــــــَؽ إٞمر  ٓ خَتَ

 

ـــَداءُ   ـــ٣م إفْم ـــك زمِٛمَ ـــْد َوؾَم ـــ٣م وَم ـــُؾ َم ٌْ  وَم

ــــــ  ـــــٛم٣َمَءِة سَمٛمِْٚمٝم ـــــعم ايمُمر ـــــ٣م فم ٌَِٗمٝمٛم  هَم

 

ـــــ٣مءُ   ٌة وَمْٔمً ـــــزر ـــــقٌن َوفِم ـــــٛم٣م ضُمُِم  ـ

ـــَؾ َمـــ٣م ايْمَٝمـــْقِم زَمٝمرَّمـــ٦ْم زمُٔمُٝمـــقِن   ٌَ  ايمٛمــــوَم

 

ــــــ٣مءُ   ــــــٝم ٌظ َوإزَِم ــــــ٣م سَمَٕم ــــــ٣مِس همٝمَٜم  ـ

ـــــ٣م َأرْ   ـــــْرِدي زمٛمَ ـــــقَن سَم ـــــَٟمنر اظمٛمُ  َوىم

 

ـَ صمْقٞمــــ٣ًم َيٛمَْجـــ٣مُب فَمٛمْــــُف ايْمَٔمــــامءُ    فَمـــ

 َُمْ٘مَٖمِٜمــــّرًا فمــــعم احلــــَقاِدِث ٓ سَمــــرْ  

 

ءُ   ــــــٌد َصــــــامر ْهِر َُم٠َمير ــــــقُه يمٙمــــــدر  سُم

ـــــام طُمْمرـــــ٥ٍم َأَرْدسُمـــــْؿ هَمَٟمد وهــــــَ   َأي 

 

ــــَٖمك   ــــ٣م سُمُْم ــــ٣م إيَِمْٝمٛمَ ــــالءُ ـ ــــ٣م إَْم  هب

ـــ٣م  ـــ٥َم هَم٣ميمِمر ـــكْمَ َِمْٙمَح ـــ٣م زَم ـــُتْؿ َم ٌَُْم  إِْن َٞم

 

 وِمـــــ٤ِم همِٝمـــــِف إََْمـــــَقاُت َوإضْمٝمـــــ٣مءُ  

ــــ٣م  ــــُٚمُف ايمٛمر ــــ٣ميمٛمرْٗمُش جْيَُم ــــُتْؿ هم  َأْو َٞمَٗمُْم

 

ــــــَراءُ   ــــــَٗم٣مُم َواإِلزْم ــــــِف اإِلؽْم  ُس َوهمِٝم

ـْ َأنْمـــــ   َأْو ؽَمـــَ٘مت ْؿ فَمٛمرــــ٣م همُ٘مٛمرـــ٣م ىَمٚمــــ

 

ــــ٣م ا  ــــ٣ًم دم صَمْٖمٛمَِٜم ٚمَض فَمْٝمٛم ــــَ ــــَذاءُ ـ  ٕوَم

ـــِد   ـْ ضُم ـــ ـــَٟميُمقَن هَمٚم ًْ ـــ٣م سُم ـــُتْؿ ََم  َأْو ََمٛمَْٔم

 

ــــــالءُ   ــــــ٣م ايْمَٔم ــــــف فَمَٙمْٝمٛمَ ــــــقُه يَم  شمُتُٚم

ــــ٣م  ــــ٤ُم ايمٛم ــــ٣مَم ُيٛمَتَٜم ــــُتُؿ َأّي ــــْؾ فَمٙمِْٚم  َه

 

ـــــَقاءُ   ـــــلي فُم ـــــِؾ ضَم ـــــَقارًا يمُِ٘م  ُس نِم

ٌَْحــــ  ـْ ؽَمـــَٔمِػ ايم ـــ ـــ٣م اجِلـــامَل َِم  إِْذ َرهَمْٔمٛمَ

 

ـــ٣مءُ   ـــ٣م احِلً ـــك هَن٣مَه ـــغْمًا ضمتر ـِ ؽَم ـــَري  ـ

ـــــ  ــــٝمٍؿ همَٟمضمَرَْم ــــعم مَت ــــ٣م فم ــــؿ َِمْٙمٛم  شم

 

 ـــــٛم٣م َوهمِٝمٛمــــ٣م زَمٛمَــــ٣مُت وَمــــْقٍم إََِمــــ٣مءُ  

ْٜمـــــ  ًر ٌََٙمــــِد ايم  ٓ ُيٗمــــٝمُؿ ايْمٔمِزيــــُز زم٣ميم

 

يمِٝمَؾ ايمٛمرَجـــــ٣مءُ    ــــــِؾ َوٓ َيٛمَْٖمـــــُع ايمـــــذر

ــــُؾ َِمٛمــــ٣م  ــــِذي ُيَقائِ ــــْٝمَس ُيٛمِْجــــل ايّم  يَم

 

ٌة َرصْمـــــــالءُ    َرُأُس ؿَمـــــــْقٍد َوضَمـــــــرر

ـــــك  ـــــ٣مس ضمّت ـــــذيمَؽ ايمٛمّ  هَمٚمَٙمْ٘مٛمـــــ٣م زم

 

ــــامءُ   ًر ــــ٣مِء ايم ـُ َم ــــ ــــِذُر زم ــــَؽ اظمٛمْ  ََمَٙم

ـــــــق  ـــــــ٥َم ٓ ُي ير َع ايْمػَمِ ـــــــٌؽ َأْضَ
 ََمٙمِ

 

ـــــ٣مءُ   ـــــِف ىمَِٖم ـــــ٣م يَمَدْي ـــــُد همِٝمٜمـــــ٣م ظمِ  صَم

ــــ٣م  ــــْٝمَخ وايمتٔمــــ٣مِر َوإَِمر ــــ٣ْمسمُرىمقا ايمْمر  هم

 

اءُ    سَمَتَٔم٣مؾَمــــْقا هَمٖمــــل ايمترٔمــــ٣مِر ايمــــدر

 َواذىُمــُروا ضِمْٙمــَػ ذي اظمجــ٣مِز وَمــ٣م ومــِد  

 

ـــــــقُد َوايمْ   ـــــــِف ايْمُٔمُٜم ـــــــالءُ َم همٝم  ُ٘مَٖم

ــــ  ـــْؾ َيٛمْ ـــِدي َوَه ـــْقِر َوايمترَٔم ـــَذَر اجل  ضَم

 

ــــَقاءُ   ــــ٣مِرِق إَه ــــ٣م دم اظَمٜم ــــُٗمُض َم  ـ

ــــــ  ـــــ٣مىُمْؿ همِٝم ـــــ٣م َوإِير ٛم ـــــقا َأٞمر  َوافْمَٙمُٚم

 

ـــَقاءُ   ـــ٣م ؽَم ـــْقَم اطْمَتَٙمْٖمٛم ؿْمٛم٣م َي ـــؼَمَ ـــاَم اؾْم  ـ
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ـــــ ــــام سُمْٔم ــــاًم ىم ــــ٣مؿماًِل َوـُمْٙم ــــ٣ًم زم  فَمٛمَٛم

 

ـــ٣مءُ   زمٝمِض ايمِٓمٌ ـــرر ـــَرِة ايم ـْ ضُمْج ـــ ـــؼَمُ فَم  ـ

ــــــ  ـــــَدَة َأْن َيْٕم ـــــ٣مُح ىمِٛمْ ـــــ٣م صُمٛم  َأفَمَٙمْٝمٛم

 

 ــــــٛمََؿ نمـــــ٣مِزهيُِؿ َوَِمٛمرـــــ٣م اجَلـــــَزاءُ  

ـــــ  ــــام ٞمِٝم ــــ٣مٍد ىم ى إَِي ــــرر ــــ٣م صَم  َأْم فَمَٙمْٝمٛم

 

ـــــ٣مءُ   ٌَ ـــــِؾ إفَم ـــــْقِز اظمَحٚمر ـــــَط زمَِج  ـ

ـــــ  ــــ٣مفَم٥َم َأْم يَمْٝم ى وُمّم ــــرر ــــ٣م صَم  َأْم فَمَٙمْٝمٛم

 

ــــَداءُ   ــــْقا َأْٞم ــــٝمام صَمٛمَ ــــ٣م هم ــــَس فَمَٙمْٝمٛم  ـ

ــــــ٣م زَمٛمــــــل   ــــــ٣مَأْم صَمٛم٣َمَي  فَمتٝمــــــٍؼ هَم١مٞمر

 

ــــــــَرآءُ   ــــــــَدْرسُمْؿ زُم ــــــــٛمُْ٘مُؿ إِْن نَم  َِم

ـْ مَتـِـــــٝمٍؿ زمَِٟمْيِديـــــــ   َوشَمامٞمــــــقن َِمــــــ

 

ـر ايْمَٗمّمــــ٣مءُ   ــــُدوُرُه ــــ٣مٌح ُص ــــِٜمْؿ ِرََم  ـ

ـــرْ   ـــْؿ سَم صمُٔمقَن هَمَٙم ـــؼَمْ ًْ ـــ٣مؤوا َي ـــؿر صَم  شم

 

ـــــَراءُ   ـــــ٣مََم٥ٌم َوٓ َزْه ـــــْؿ ؾَم ـــــْع هَلُ  صِم

ــــ  ـــال وَمْٝم ـــزُمقَن وو ـــ٣م اظَمير ـــْٝمَس َِمٛمر  يَم

 

ــــــٌس َوٓصَم   اءُ ـ ــــــذر ــــــَدٌل َوٓ احَل  ٛمْ

ـــــــقا  ـــــــكَم وآزُم ٌِ ـــــــقُهْؿ َُمَٙمحر  سَمَرىُم

 

ـــــَداءُ   ـــــ٣م احُل ـــــؿ  َِمٛمْٜم ـــــ٣مٍب َيُِم  زمِٛمَٜم

ـــــ٣م  ـــــ٥َم َأْم ََم ى ضَمٛمٝمَٖم  أْم فَمَٙمْٝمٛمـــــ٣م صَمـــــرر

 

اءُ   ـــــػْمَ ـــــ٣مِرٍب نَم ـْ حُم ـــــ ـــــ٦ْم َِم َٔم  مَجر

ـــــــ٣م  وَم ـــــــل ِرَزاٍح زمػَِمْ ـــــــقا زَمٛم  مَلْ حُيِٙم

 

ـــــ٣مءُ   ـــــْٝمٜمْؿ ُدفَم ـــــْؿ فَمَٙم ـــــ٣مٍع هَلُ  ِء ٞمِْم

ـــ٣مؤ  ـــؿر هَم ــــشُم ـــٚم٥ِم ايمٓمرْٜم ـــٛمُْٜمْؿ زمَِٗم٣مَص  وا َِم

 

ُد ايْمَٕمٙمِٝمـــــَؾ اظمـــــ٣مءُ    ــــــِر َوٓ َيـــــػْمُ

ـْ سَمْٕمٙمٌِــــلي هَمٚمُْمٙمــــق   ََمــــ٣م َأَصــــ٣مزُمقا َِمــــ

 

 ٌل فَمَٙمْٝمـــــــِف إِذا ُأِصـــــــٝم٤م ايْمَٔمَٖمـــــــ٣مءُ  

 ىَمَت٘مـــــ٣ميمٝمِػ وَمْقَِمٛمـــــ٣م إِْذ نَمـــــَزا اظْمٛمــــــ 

 

ـــ٣مءُ   ـــٍد ِرفَم ـِ ِهٛم ـــ ـُ ٓزْم ـــ ـــْؾ َٞمْح ـــِذُر َه  ـ

ـــــ٣مَء   ـــــؾر ايْمَٔمْٙمَٝم ـــــقإِْذ َأضَم ًُ ـــــ٥َم ََمْٝم ٌر  وُم

 

 َن هَمــــــٟمْدَٞمك ِدَي٣مِرهــــــ٣م ايْمٔمقَصــــــ٣مءُ  

ـْ   ــــــ ٥ٌٌَم َِم ــــــ ــــــُف وَمَراِو ْت يَم ــــــَٟمور  هَمَت

 

ــــــ٣مءُ   ــــــَٟمهنُْؿ َأيْمَٗم ــــــلي ىَم ــــــِؾ ضَم  ىُم

ـــــ  ــــُر ايمّٙم ــــَقَدْيـ َوَأَْم ــــَداُهْؿ زم٣مٕؽَْم  هَمٜم

 

ــــٗمَٝم٣مءُ   ــــِف إؾَْم ــــَٗمك زمِ ــــٌغ سَمُْم ــــِف زمِْٙم  ـ

ــــــــ  ٣موَمْت ًَ رٛمـــــــْقهَنُْؿ نُمـــــــُرورًا هَم  إْذ مَت

 

ـــــــ  ـــــــُٜمْؿ إيَِم ـــــــ٥م َأْذاءُ ـ  ْٝمُ٘مْؿ ُأَْمٛمِٝمر

ـْ   ـــــــ ـــــــُرورًا َويم٘مِ وىُمُؿ نُم ـــــــر   مَلْ َيُٕم

 

ـــــَح٣مءُ   ـــــَع أُل ؾَمْخَِمـــــُٜمؿ َوايمّمر  َرهَم

ــــــ٣م  ــــــُغ فَمٛم ــــــ٣مؿمُِؼ اظَمٌِٙم ــــــ٣م ايمٛم  َأهي 

 

 فمٛمـــَد فَمْٚمـــٍرو َوَهـــْؾ يمـــَذاَك اْٞمتَِٜمـــ٣مءُ  

 إِّن فَمٚمـــــرًا يَمٛمـــــ٣م يَمَدْيـــــِف طِمـــــالٌل  

 

ٌَالء  ـــــ ـر ايم ـــــ ـــــِؽ دم ىُمِٙمٜم ـــــغْم ؾَم  نَم

ـْ َيٚمــــََْمٙمِـــٌؽ   ـــٌط َوَأهْمَّمـــُؾ ََمـــ
ًِ  َُمْٗم

 

ـْ ُدوِن ََمـــ٣م يَمَدْيـــِف ايمثرٛمَـــ٣مءُ    ــــًم َوَِمـــ

ــــــ  ْٝم ـــــ٦ِم اخْلَ ـــــِف صَم٣ميَم ـــــل  زمِٚمْثٙمِ  إَِرَِم

 

ــــالءُ   ــــِٚمَٜم٣م اإِلصْم ــــْٟمزَمك خَلِْم ــــُؾ َوسَم  ـ
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ـَ اخلــــغْمِ آيــــ٣م ـْ يَمٛمــــ٣مِ فِمٛمــــدُه َِمــــ  ََمــــ

 

ــــــ٣مءُ   ـر ايْمَٗمَّم ــــــ ــــــالٌث دم ىمٙمِٜم  ٌت شم

ـــــ  ـــــِٗمٝمَٗم٥ِم إِْذ صَم ـــــ٣مِرُق ايمُمر ـــــ٥ٌم ؾَم  ٣مآَي

 

ـــــَقاءٌ   ـــــلي يمِ ـــــِؾ ضَم ـــــد  يمُِ٘م  َءْت ََمَٔم

ٌْشٍ   ــــ ــــَتْٙمئِِٚمكم زَمَ٘م ًْ ــــْٝمٍس َُم ــــْقَل وَم  ضَم

 

ٌْالءُ   ـــــــــ ـــــــــُف فَم ـــــــــل ىَمَٟمّٞم
 وَمَرـمِ

 وَصـــــٝم٦ٍم َِمــــــ ايْمٔمقاسمِـــــِؽ ٓ سَمٛمــــــ 

 

ـــــــ٥ٌم َرفْمـــــــالءُ   ٌَْٝمّمر  ــــــــَٜم٣مُه إِٓ َُم

ـــــام خَيْــــــ  ـٍ ىم ـــــ ـــــ٣مُهُؿ زمْمْٔم  هَمَردْدَٞم

 

ــــ٣مءُ   ــــزاِد اظم ــــ٥ِم اظم ـْ طُمْرزَم ــــ ــــُرُج َِم  ـ

ـــــ  ْٙمٛمَ ـــــالومَحَ ـــــْزِم شَمْٜم ـــــعم ضَم  ٣مُهُؿ فم

 

ـــــــ٣مءُ   ًَ ـــــــَل إَْٞم ـــــــالًٓ َوُدَِم  َن ؾِم

ــــــ  ـــــام سُمٛمْ ـٍ ىم ـــــ ـــــ٣مُهُؿ زمْمْٔم ٌَْٜمٛم  وصَم

 

ـــــِدٓءُ   ـــــِقِي ايم ـــــ٥ِم ايمّْم ـــــَٜمُز دم مَجر  ـ

 وهَمٔمْٙمٛمــــــ٣م هِبِــــــْؿ ىمــــــام فَمَٙمــــــِؿ اهللُ 

 

 وََمــــــــ٣م إِْن يمٙمَحــــــــ٣مئِٛمكَم ِدََمــــــــ٣مءُ  

ـَ ُأِم وَمْمــــ٣ممٍ    شُمــــؿر ضُمْجــــرًا أفْمٛمــــل ازمــــ

 

ــــــــٝمر   ــــــــُف هَم٣مِرؽِم ــــــــاءُ ويَم  ٥ٌم طَمْيَ

ــــــقٌس   ــــــ٣مِء َوْرٌد مَهُ ــــــٌد دم ايمِٙمٗم  َأؽَم

 

اءُ   ـــــــػْمَ َرْت نَم ـــــــٚمر ـــــــٌع إِْن ؾَم  وِرزمٝم

ــــ  ـــٝمِس فمٛمْ ـــِرئ ايمٗم ـــؾر اَم ـــ٣م نُم  وهَمَ٘مْ٘مٛم

 

ـــُف وايْمٔمٛمـــ٣مءُ   ًُ ٌْ  ــــُف زَمْٔمـــَدَم٣م ؿَمـــ٣مَل ضَم

ــــــــ  ـــــــ٣مَن زم٣مظمٛمْ ًر ـــــــْدَٞم٣مُه َربر نَم  وَأوَم

 

ــــِدَم٣مءُ   ــــ٣مُل ايم ــــ٣ًم إذ ٓ سُم٘م ــــِذِر ىَمْره  ـ

ــــــــ٣مُهُؿ زمِ   ــــــــالوَأسَمْٝمٛم ــــــــَٔم٥ِم َأَْم ًْ
 تِ

 

ـــــــالءُ   ـــــــالهُبُؿ َأنْم ـــــــَراٍم َأؽْم
 ٍك ىمِ

ــــل إَوْ   ــــْقِن آِل زَمٛم ــــْقِن صَم ــــَع اجَل  وََم

 

ــــــــَقاءُ   ــــــــ٣م َدهُم ــــــــقٌد ىمَٟمهّن  ِس فَمٛمُ

ــــ  ـــ٥ِم إِذا ويمر ـــ٦َم ايْمُٔمج٣مصَم ـــ٣م حَتْ ـــ٣م صَمِزفْمٛم  ََم

 

ــــالءُ   ــــك ايمِمر ــــالًٓ َوإِْذ سَمٙمٓمر ــــقا ؾِم  ـ

ـــــ٣مسٍ   ـَ ُأِم أَٞم ـــــ ـــــرو زم ـــــْدٞم٣م فَمْٚم  َوويَم

 

ـْ وَمريــــ٤ٍم    ظَمــــ٣م َأسَم٣مٞمــــ٣م احِلٌِــــ٣مءُ َِمــــ

ـــــقْ   ـــــِرُج ايمٛمِمـــــٝمح٥ُم يمٙمَٗم  َمْثُٙمٜمـــــ٣م خُتْ

 

ــــــــالءُ   ــــــــُدوهِن٣م َأهْم ــــــــالٌة َِمٛمْ  ِم هَم

ــــالّ   ــــِد ذاَك ايْمَٕم ـْ زَمٔم ــــ ــــٌؾ َِم ــــؿر طَمْٝم  شُم

 

ــــــــــــ٣مءُ   ــــــــــــ٥ٌم َوٓ إزِْمٗم  ِق ٓ رْأهَم

ــــِٜمٝمُد فمــــعم َيــــقْ   ب  وايمُمر  َوهــــق ايمــــرر

 

ـــــــالءُ   ـــــــٌالء زَم ـِ َوايْم ـــــــ٣مَري  ِم احِلَٝم
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 ُُّـ ادلضمّت اٌؼجذ 11
 ٌِالف اٌشؽًْ ًاٌٌداع

زم٣مظمثّٗم٤م يمٌٝم٦ٍم َمـ ؾمٔمٍر وم٣مل همٝمف  ٤ميُمٗمِ ، َمـ همحقل ايمُّمٔمراء صم٣مهقم  ، هق فم٣مئُذ زمـ حمِمـ

 يِمػ ايمّٓمٔم٣مئـ:

ـَ أطمــــرى  ـمٜمــــرن زم٘مّٙمــــ٥ٍم وؽمــــديم

 

ــــــقنِ    ــــــٌـ ايمقصــــــ٣موَص يمٙمٔمٝم  وشمّٗم

 اسمِمؾ زم٣ميمٛمٔمامن زمـ اظمٛمذر وَمدضمف دم ومِمٝمدة َمْمٙمٔمٜم٣م: 

 أٓ إنر هٛمـــــدًا أَمـــــِس رث صمديـــــُده٣م

 

ـــ  ـــ٣موو ـــ٣مُع ي٠موده ـــ٣مَن اظمت ـــ٣م ىم  ٛمر٦م وَم

 .وومدر وردت دم اظمٖمّمٙمٝم٣مت 

يًتٜمٙم ٜم٣م زمٔمت٣مٍب ، أَم٣م إزمٝم٣مت اظمخت٣مرة يمف همٜمل َمـ َمٖمّّمٙمٝم٥م أطمرى زمٙمٕم٦م ومرازم٥م أرزمٔمكم زمٝمت٣مً 

وَم٣م حُيِٚمٙمٜم٣م َمـ ، ويتًعّم فمٛمٜم٣م زمقصػ ٞم٣مومتف، شمؿ يِمػ رضمٝمؾ ايمٓمٔم٣مئـ، ُف إلم حمٌقزمتفؼ يقصّمٜمرومٝم

. زمـ هٛمد َمٙمؽ احلغمة همٝمٚمدضمف ن يٛمٜمل رضمٙمتف زم٣ميمٕم٣ًم رضم٣مب فمٚمروأ إلم، فمٛم٣مء دم ؽمٖمره ايمدائ٤م

ـُ ايمٔمال يمق ىم٣من ايمُمٔمر َمثٙمٜم٣م يمقصم٤م فمعم " ء َمٔمج٣ًٌم هبذه ايمٗمِمٝمدة ضمتك وم٣مل:وومد ىم٣من فمٚمرو زم

 ."ايمٛم٣مس أن يتٔمّٙمٚمقه

وارحت٣مل ايمُم٣مفمر ، ووصػ َمقىم٤م رضمٝمؾ إضم٥ٌم، وإزمٝم٣مت اظمخت٣مرة سمتٛم٣مول َمقومػ ايمقداع

 .أضم٣ٌمزمففمعم ٞم٣مومتف زمٔمد أن ؾمّٝمع 

 :سؽًْ األؽجخ

ـــــل ـــــِؽ َمّتٔمٝمٛم ـــــَؾ زمٝمٛم ـــــ٣مؿمُؿ ومٌ  أهم

 

 وَمٛمٔمـــؽ َمـــ٣م ؽمـــٟميم٦م ىمـــٟمن سمٌٝمٛمـــل 

ـــــ٣مٍت   ـــــال سمٔمـــــدي َمقافمـــــَد ىم٣مذزم  هم

 

ـــــٝمِػ ُدوين  ـــــ٣مُح ايمّّم ـــــر  هبـــــ٣م ري  مت

ــــــ٣ميمٖمٛمل ؾمــــــامرم  ــــــق خت ــــــ١مين يم  هم

 

ـــل  ـــ٣م يٚمٝمٛم ـــٙم٦َم هب ـــ٣م وص ـــؽ َم  طمالهم

ـــــ وــــٌٝم٤ٍم   ــــع َم ـٌ سمْمّٙم ــــ ـــــ ـُمُٔم  ظم

 

 همـــام طمرصمـــ٦ْم َمــــ ايمـــقادي حلـــكمِ  

ـر فمـــــعم ايمّرصمـــــ٣م   ئز واىمٛمـــــ٣مٌت وهـــــ

 

 ومقاسمـــــٌؾ ىمـــــّؾ أؾمـــــجَع َُمًـــــت٘مكمِ  
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ـَ زمــــذاِت وــــ٣ملٍ   ىمٕمــــزِٓن طمــــذيم

 

ــــقنِ   ـــــ ايمُٕمِم ــــّداٞمٝم٣مِت َم ــــقُش ايم  سمٛم

ــــرى  ـَ ُأطم ــــديم ــــ٥ٍم وؽم ــــران زم٘مٙمر  ـمٜم

 

ــــــقنِ   ــــــ٣موَص يمٙمُٔمٝم ـَ ايمقص ــــــٌ  وشمٗمر

ـر ُأطمـــــرى  ـَ حم٣مؽمـــــٛم٣ًم وىمـــــٛم ـــــ  أري

 

 ٣مِج وايمٌمِمــــ اظمِمــــقنِ ٌَمـــــ ايمــــّدي 

ــــقٍث   ــــذاِت يم ــــَؽ زم ــــَؿ فمٛم ــــ هل  همِن

 

ـــــــذاهمرٍة ىم  ـــــــقنِ فُم ـــــــ٥ِم ايمُٗمٝم  ٚمْمروم

 زمِمـــــ٣مدوم٥ِم ايمقصمٝمـــــِػ ىمـــــٟمّن هـــــّراً  

 

ـــــــُذ زم٣ميمقوـــــــكمِ   ـــــــ٣م ويٟمطم  ي٣ٌمرهي

ـــــؾٍ   ـــــ٣م زمٙمٝم ـــــ٦ُم أرضمُٙمٜم ـــــ٣م وُمٚم  إذا َم

 

ـِ   صمـــــِؾ احلـــــزي  سمـــــٟموه آهـــــ٥َم ايمرر

ــــــقُل إذ  ــــــ٣م ووــــــٝمٛمل اسمٗم  درأُت هل

 

ــــــلأ  ــــــدًا وديٛم ــــــُف أزم ــــــذا ديٛمُ  ه

ـــــؾ    ـــــّدهِر ضم ـــــؾر ايم ـــــ٣مُل  أىم  وارحت

 

 أَمـــــ٣م ُيٌٗمـــــل فمـــــقمر وٓ يٗمٝمٛمـــــل 

 ششػ ادلفشداد: 

 ٌَ متر  هب٣م  –ؽ َم٣م ؽمٟميمتؽ أن سمٌٝمٛمل: أي أّن صدودك فمٛمّل ئمدل همراومؽ وَمٛمٔم –كم: ايمِٖمراق ايم

طمالهمؽ: أي َمثؾ طمالهمؽ  –وهل ري٣مح ٓ طمغم همٝمٜم٣م ، ري٣مح ايمِمٝمػ: سمذه٤م َمع ري٣مح ايمِمٝمػ

 –سمْمٙمع: ـمٜمر –٥م: اظمرأة دم اهلقدج ايمّٓمٔمـ: مجع ـمٔمٝمٛم –َم٣م وصٙم٦ُم هب٣م يٚمٝمٛمل: ومْمٔمتٜم٣م  –

 –واىمٛم٣مت: صم٣ميم٣ًمت  –َمرىم٤م يمٙمٛم٣ًمء فمعم اجلٚمؾ وهق دون اهلقدج  ،٣مزةايمّرصم٣مئز: مجع رصم

ذات و٣مل:  –طمذيمـ: ختّٙمٖمـ فمـ ايمٗمْمٝمع  –َُمًت٘مكم: طم٣موع  –إؾمجع: ايمُمج٣مع أو إؽمد 

 ايم٘مّٙم٥م: ضمدوم٥م محراء دم – ايمٕمِمقُن ايمداٞمٝم٣مت: ايمٗمري٥ٌُم َمـ إرض –سمٛمقُش: سمتٛم٣مول  –اؽمؿ َم٘م٣من 

ؼم أو ايمػمومعوصايمقص٣موص: َمٖمرده وصقاص و –اهلقدج ًّ ايمٌمم: مجع  –قص ايمثٗمقب دم ايم

ايمٗمٝمقن: َمٖمرده ومكم:  –فمذاهمرة: ؾمديدة  –ذات يمقث: ٞم٣موم٥م ومقي٥م –َمٖمرده زمممة: ـم٣مهُر اجلٙمد

ايمٛم٣موم٥َم: ووع  رضمؾأ –ايمقوكم: احلزام –ًٛمّقر اهلر: ايم –ايمقصمٝمػ: ايمًغم ايمنيع –احلدادون 

 .ايمّديـ: ايمٔم٣مدُة وايمّدأب –درًا: دهمع  –ضمذهم٦م سم٣مؤه ختٖمٝمٖم٣ًم ، سمٟموه: سمتٟموه –فمعم ؽمٛم٣مَمٜم٣م ايمّرضمؾ
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 ـ ًعنَ األعذّخ 12
 )ىذّّخ اٌغّّبء(

امء ومْمرات َمْمر، دم ايمِمحراء اظمحروم٥م ًّ ، ٓ ختٙمق ضمٝم٣مة ايمٔمريّب َمـ ؾمٓمػ وَمٔم٣مٞم٣مة، ضمٝم٧م حتٌس ايم

 .فمعم ايمُمٖم٣مه ايمٝم٣مزم٥ًم ايمًٌٚم٥م ارسمًٚم٦م، وأَمرفم٦م ايمٕمٝم٧م ووح٘م٦م إرض إذا هْمؾ ضمتك

ـــــــــ٣م ـــــــــ٣م َم٣مؤٞم ـــــــــ٣م نمٌٛم  أمل سمرٞم

 

ـــــ٣مرازَم٣م  ـــــد  ايمٌئ ـــــ٣م ٞم٘م ـــــ٣ًم، همٓمٙمٛم  ٞم

ــــــفُ   ــــــ٣مُء أوؿم٣مٞم ــــــدا اظم ــــــاّم فم  همٙم

 

ــــرارا  ــــ٣مَرْت ضِم ــــِثامُد همِم ــــػر ايم  وصم

ــــــامء  ًّ ــــــ٣م دم ايم ٦ْم إلم رهبر  ووــــــجر

 

 رؤوُس ايمٔمّمـــــ٣مِة سُمٛمـــــ٣مصمل ايمِنـــــارا 

 ٜمـــــــــ٣موهمّتحـــــــــ٦ِم إرُض أهمقاهَ  

 

 فَمجــــــٝم٨َم اجلــــــامل ورْدن اجلٖمــــــ٣مرا 

ــــــ٥مً   ـٍ يمٝمٙم ــــــ ــــــدى فمْم ــــــٛم٣م يم  يمًٌ

 

ـــــ٣م واخلـــــامر  ـــــٟمس، آسم٣مزمٛم  افمـــــعم ايمٝم

ـــــ٣م   ـــــأووُمٙمٛم ـــــفُ غمفم ـــــدى ضمٗمر  وا ايمٛمّ

 

ــــرارا  ــــقا ضِم ــــ٣مِظ وَمقسم ــــػَم احلٖم  وص

ــــــــ٣مَءٞم٣م  ـُ أضمُم ــــــــقؿّم ــــــــ٣م ُٞم  همٌٝمٛم

 

 أوـــــ٣مَء يمٛمـــــ٣م فمـــــ٣مرٌض هم٣مؽمـــــتْم٣مرا 

ـــــ  ــــَػ ايم٘مً ــــُػ زضم ــــَؾ يزضم  وأومٌ

 

 ــــغِم ؽمـــٝم٣مَق ايمِرفمـــ٣مِء ايمٌْمـــ٣مِء ايمِٔمُمـــ٣مرا 

ـــــــفُ   ـــــــحُؽ ضم٣مهم٣مسُم ـــــــل وسمّم  سُمٕمٛمّ

 

ـــــرارا  ـــــامِم وسمٌ٘مـــــل َم  طمـــــالَل ايمٕم

 ىمٟمّٞمـــــــ٣م سميضـــــــُء يمٛمـــــــ٣م ضُمـــــــّرةٌ  

 

ــــــــــل إزارا  ــــــــــد  إزارًا وسُمْرطم  سمُم

 ششػ ادلفشداد: 

 –فمدا اظم٣مُء أوؿم٣مٞمُف: جت٣موزه٣م  –ٞم٘مّد ايمٌئ٣مر: سمٛمتزُع َمٛمٜم٣م اظم٣مء ايمٗمٙمٝمؾ زم٣مجلٜمد  –نم٤ّم اظم٣مُء: ومّؾ ونم٣مَر 

ايمٔمّم٣مة: َمٖمرده  –: احلج٣مرة ايمًقد ُدُه: ضمّرةاحِلرار: واضم –: زمٗم٣مي٣م اظم٣مء دم احلقض أو ايمٌئرايمّثامد

ايمٔمجٝم٨م: صقت آزمؾ ضمكم  –ايمّنار: إرض ايمْمٝم٥ٌم  –ٔمٓمٝمؿ أو ايمُم٣مئؽ ايمُمجر ايم فمّم٣مه٥م

شمقب ُيُمّؼ وؽمْمف َمـ نمغم  أسم٣مب: َمٖمرده إسم٤م –ٔمْمـ: َمػمك اإلزمؾ ايم –سُمَيب أو حيٚمؾ فمٙمٝمٜم٣م 

ؿّمـ أضمُم٣مءٞم٣م: ٞمٔمّٙمٙمٜم٣م ٓضمتامل ايمٔمْمش ٞمق –ايمٌئر ايمقاؽمٔم٥م  اجلٖم٣مر: َمٖمرده صمٖمرة –وٓ ىُمّٚمكم صمٝم٤م 

ايمٌْم٣مء: َمٖمرده  –ايمّرفم٣مء: َمٖمرده راع  –اؽمتْم٣مر: ؽمْمع واٞمتمم  –ٔمؼمض ايمٔم٣مرض: ايمًح٣مب اظمُ  –

 .ضُمّرة: اَمرأة ىمريٚم٥م –َمٖمرده فممماء ، ايمٔمُم٣مر: ايمٛمقق ومٌؾ أن سمٛمت٨م –زمْمٝمئ٥م 
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 ـ ؽبمتُ اٌـَّبئِِّ 13
 اٌشبػش اٌىشُُّ

 ا ـ ؽْبرو ًٔشأرو:
يُب اظمثؾ يُ ، صمقاد، ؾم٣مفمر، هم٣مرس، هق ضم٣مسمؿ زمـ فمٌد اهلل زمـ احلممج ايمْم٣مئّل ايمٗمحْم٣مين

 .يمف أطم٣ٌمر ىمثغمة دم اجلقد وايم٘مرم َمتٖمّروم٥م دم ىمت٤م إدب وايمت٣مريخ، زمجقده وىمرَمف

٣مٞمّٝم٥م، ووهمد فمعم اظمٙمقك، ويمد دم ٞمجد ًّ وَم٣مت دم ايمًٛم٥م ايمث٣مَمٛم٥م ، وسمزّوج َم٣موّي٥َم زمٛم٦م ضُمجٍر ايمٕم

 .وومػمه دم صمٌؾ فمقارض زمٌالد ٞمجد، زمٔمد َمقيمد ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ

 ة ـ شخظْزو:
، ي٣م حمٚمد"أّٞمف ظم٣م ُأيت زمًٖم٣مٞم٥م إلم ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( دم أهى ومقَمٜم٣م وم٣ميم٦م: روى 

هم١ميّن زمٛم٦م ، همال سُمُمٚم٦م يب أضمٝم٣مء ايمٔمرب، هم١من رأي٦َم أن خُتقّمَ فمّٛمل، ونم٣مب ايمقاهمد، هٙمؽ ايمقايمد

ـ وُيٖمّرج فم، وُيُمٌع اجل٣مئع، ٝمػويٗمري ايمّم، وحَيٚمل ايمِذَم٣مر، ىم٣من أيب يٖمّؽ ايمٔم٣مين، ؽمّٝمد ومقَمل

 ."ُأٞم٣م زمٛم٦م ضم٣مسمؿ ؿمٝمّ ، ومل يُرد ؿم٣ميم٤َم ضم٣مصم٥ٍم ومطّ ، وُيٖمًم ايمًالم، وُيْمٔمؿ ايمْمٔم٣مم، اظم٘مروب

 .ؾمٔمر ضم٣مسمؿ همِمٝمح إيمٖم٣مظ ؽمٜمؾ ايمؼماىمٝم٤م ط ـ شؼشه:

 ىمت٤م ضم٣مسمؿ ؾمٔمره دم أنمراض فمدة: د ـ أغشاػو اٌشؼشّخ:

تف 5  .ـ ايمٖمخر زم٘مرَمف وفمٖمر

 .ـ احلامؽم٥م 0

 .ـ ويٛمتمم دم ومِم٣مئده رء َمـ احل٘مٚم٥م 1

 .وزمٗمل َمٛمف ديقان صٕمغم َمْمٌقع ،ؾمٔمره ىمثغم و٣مع َمٔمٓمٚمفو

 ظم٣مُل نم٣مٍد ورائٌح ا

واختذت َمـ َم٣ًمفمدة ، ىم٣من ىمرم ضم٣مسمؿ ايمْم٣مئل يٛمٌع َمـ أفمامق ٞمٖمس همْمرت فمعم ايمٔمْم٣مء

 .هم٣مٞمتزع ص٣مضمٌٜم٣م اخلٙمقد، اظمحت٣مصمكم َمذه٣ًٌم هل٣م دم احلٝم٣مة
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! إنر اظمــــ٣مَل نمــــ٣مٍد ورائــــُح   َأَمــــ٣مِوير

 

ــ٧ُم   ــ٣مِل إضم٣مدي ـــ اظم ــك َم ــّذىمرُ ويٌٗم  وايم

ــــــقُل يمًــــــ٣مئؾٍ   ! إيّن ٓ أوُم ــــــ٣موير  َأَم

 

ـــْزرُ   ـــ٣م ٞم ـــؾر دم ََم٣ميمٛم ـــ٣ًم ضم ـــ٣مء يقَم  إذا صم

  !  همٚمٌـــــكّمُ  َمـــــ٣م َمـــــ٣مٞمعٌ إَأَمـــــ٣موير

 

 وإَّمــــ٣م فمْمــــ٣مٌء ٓ ُيٛمٜمٛمُٜمــــُف ايمّزصمــــرُ  

ــك  ـِ ايمٖمت ــ ــراُء فم ــل ايمّث ــ٣م ُيٕمٛم ! َم ــ٣موير  أَم

 

ــدرُ    إذا ضمممــصم٦ْم ٞمٖمــٌس ووــ٣مَق هبــ٣م ايمِمر

ـــرةٍ   ـــداي زمٗمٖم ـــٌح ص ! إْن ُيِم ـــ٣موير  أَم

 

ـــرُ   ـــ٣مَك وٓ مخ ـــ٣مٌء ُهٛم ــــ إرِض ٓ َم  َم

ين  ـــُؽ ضر ـــ٦م مل ي ـــ٣م أهٙم٘م ـــري أنر َم  سم

 

 وأنر يـــدي ممـــ٣م زمخٙمــــ٦م زمـــف صــــٖمرُ  

! إيِن   ــــــ٣موير ــــــفِ أَم ــــــِد أَّم   ربر واضم

 

 فمٙمٝمــــف وٓ أُه  أصمــــرُت، همــــال ومتــــٌؾ  

ـــ٣مً   ـــق أنر ضم٣ممت ـــقاُم، يم ـــؿ إوم ـــد فمٙم  ووم

 

ــــرُ   ــــف وهم ــــ٣مِل، ىمــــ٣من يم ــــراَء اظم  أراَد شم

ــــ٣ًم زم٣ميمترِمــــٔم  ــــ٣م زَم٣مٞم ــــكفُمٛمٝمٛم  ُٙمِؽ وايمٕمٛم

 

 ىمــام ايمــّدهُر، دم أّي٣مَمــف ايمٔمُنــ وايمُٝمُنــ 

هِر يم  ـــدر ـــٝمٛم٣م سوَف ايم ـــ٥مً ٝمىُمً ـــ٣ًم ونمٙمٓم  ٛم

 

هرُ   ــــدر ــــٝمٜمام ايم ــــٗم٣مٞم٣مُه زم٘مٟمؽم ــــاًل ؽم  وىم

ــــٟمو  ــــ٣م زم ــــام زادٞم ــــ٥مٍ  اً هم  فمــــعم ذي ومرازم

 

ــــرُ   ــــ٣مزمٛم٣م ايمٖمٗم ــــ٣م، وٓ أزرى زمٟمضمً  نمٛم٣مٞم

 وَمــ٣م ضر صمــ٣مرًا، يــ٣م زمٛمــ٥َم ايمٗمــقم، همــ٣مفمٙمٚمل 

 

 ؽمـــــؼمُ  جُيـــــ٣مورين، أٓر ي٘مـــــقَن يمـــــفُ  

ـــ٥مٌ   ـــقَمل نمٖمٙم ـــ٣مرات وم ــــ صم ـــّل فم  زمٔمٝمٛم

 

ــٚمِع َمٛمّــل فمـــ ضمــديثُٜمُؿ وومــرُ   ًّ  ودم ايم

 دٌّاْ ؽبمت اٌـبئِ 
وهق ايمّذه٣مب ، نم٣مٍد: َمـ ايمُٕمدو –وهل زوصم٥م ايمُم٣مفمر ، ذح اظمٖمردات: َم٣موّي: سمرطمٝمؿ َم٣موّي٥م

 –ايمٗمّٙم٥م ايمٛمّزر:  –وأراد أن اظم٣مل يذه٤م ويٟميت ، وهق اظمًغم زم٣ميمٔمًم، : َمـ ايمّرواحورائح -زم٣مىمراً 

د ايمٛمّٖمس ، احلممصم٥م: ايمٕمر نمرة فمٛمد اظمقت –ايمزصمر: اظمٛمع وايمٛمّٜمل وايمّْمرد  –ُيٛمٜمٛمٜمُف: ي٘مّٖمف   –وسمرد 

ايمتِمٔمّٙمؽ:  -فُمٛمٝمٛم٣م: ؾُمٕمٙمٛم٣م –ايمقهمر: ايم٘مثغم  –ٓ رء همٝمٜم٣م ، صٖمر: هم٣مرنم٥م –ايمِّمدى: اجلّث٥م 

ايمٌٟمو:  -فَمٖمرده٣م س، دشم٣مٞمفضمايمّدهر: ٞمقائٌف وُسوف  –ايمٖمٗمغم وايمِمٔمٙمقك: ، آهمتٗم٣مر

 .ايمِّمٚمؿ، ايمقومر: ذه٣مب ايمًٚمع، نم٣مب: أحلؼ زمف ايمٔمٝم٤م –آهمتخ٣مر وايمت٘مػّم 

 لشاءح يف اٌنض اٌغبثك



280 

٣م ٜمقن َمـ أفمٓمؿ َم٘م٣مرم إطمالق ايمتل فم٣ميُمأن ايم٘مرم ىمام فمرهمف ايمٔمرب اجل٣مهٙمٝم ؾمؽ ٓ

، وايمتل أىمد اإلؽمالم فمٙمٝمٜم٣م وصمٔمٙمٜم٣م َمـ أهؿ َمٝمزات ايمُمخِمٝم٥م ايمٔمرزمٝم٥م اظمًٙمٚم٥م، ه٠مٓء ايمٔمرب

 .ايم٘مثغم َمـ أزمٝم٣مسمف دفم٦م إلم هذه اظم٘مرَم٥م إذا رصمٔمٛم٣م يمٙمُمٔمر اجل٣مهقم ٞمجد أنو

ٓ يروي دم  همٜمق، حي٘مل يمٛم٣م دم ٞمِمف فمـ دواهمع ىمرَمف، وضم٣مسمؿ ايمذي ضب اظمثؾ زمجقده

، وإٞمام ئمرض همٙمًٖمتف دم احلٝم٣مة وَمذهٌف دم ايم٘مرم، إزمٝم٣مت طمػمًا َمـ أطم٣ٌمر ىمرَمف ايمذائٔم٥م ايم٘مثغمة

وٓ يٌٗمك َمٛمف يمإلٞم٣ًمن إٓ ، فمعم إسمالف َم٣ميمف: إن اظم٣مل يذه٤م ويٟميت همٝمٗمقل يمزوصمتف ايمتل سمٙمقَمف

زمؾ ئمْمٝمف ، همٜمق ٓ يرد ؽم٣مئالً . إذا هق أٞمٖمٗمف دم وصمقه ايم٘مرم، ايمذىمر احلًـ وايمِمٝم٦م ايمذائع

 .هم١من ىم٣من ذا فُمذر همٌكم فمذره يمٙم٣ًمئؾ اظمحت٣مج، فمْم٣مء ٓ سم٘مدره َمٛمف أو أذى

هم١من اظم٣مل ، وإذا َم٣م شمقى اإلٞم٣ًمن دم ايمٗمػم. صمؾواظم٣مل ٓ يدهمع فمـ اإلٞم٣ًمن اظمقت إذا ضم٣من إ

ـّ زمف فمعم أطمريـ مل يٛمٖمٔمف دم رء وإٞمام يقرشمف اظمذَّم٥م زمكم ايمٛم٣مس ايمذيـ ، ايمذي مجٔمف وشمّٚمره وو

٤م ٙمّ زمؾ سمرك يمف سمٗم، أَم٣م ايمذي أسمٙمػ َم٣ميمف دم وصمقه ايم٘مرم واخلغم همام ّضه ذيمؽ، فمرهمقه زمخٝماًل يمئٝمامً 

همممب َمـ يد ايمدهر ضمٙمق ، وفم٣مش دم ؾمدة ايمٖمٗمر ووم٣ًموسمف، ضم٣مسمؿ دم ٞمٔمٚم٥م ايمٔمٝمش وين احلٝم٣مة

وٓ سمِم٣منمر وُذيم٦م ٞمٖمًف دم ، همام سم٘مػّم وٓ جتػم فمعم إهؾ وايمٔمُمغمة دم ايمٕمٛمك، ايم٘مٟمس وَمره

 .ٕٞمف فمرف َم٣م ئم٣مٞمٝمف ايمٖمٗمراء َمـ ومًقة احلٝم٣مة وذّل احل٣مصم٥م 8زمؾ زاده ايمٖمٗمر ىمرَم٣ًم وٞمجدة، ايمٖمٗمر

همال يّي صم٣مرسمف أّٓ ، ف فمـ صم٣مرسمف فمّٖم٥م َمٛمف وصقٞم٣ًم هل٣ميٕمّض ؿمرهم، وضم٣مسمؿ طمغم ايمٛم٣مس جلغماٞمف

 .وٓ يِمٙمٜم٣م َمٛمف إٓ طمغمه وَمٔمروهمف، ويِمؿ  أذٞمٝمف فمـ ؽمامع ضمديثٜم٣م، ي٘مقن يمٌٝمتٜم٣م ؽمؼم

وايم٘مرم ومٝمٚم٥م طمٙمٗمٝم٥م واصمتامفمٝم٥م رهمٝمٔم٥م حتعّم هب٣م ايمٔمريب وسمٕمٛمّك هب٣م ، يمٗمد حتدث ضم٣مسمؿ فمـ ايم٘مرم

اجل٣مهٙمّٝم٥م ايمتل سمٗمقم فمعم ايمرفمل دم زمٝمئ٥م همٗمغمة ؾمحٝمح٥م ويمٔمّؾ يمْمٌٝمٔم٥م احلٝم٣مة ايمٔمرزمٝم٥م دم . ايمُمٔمراء

هم٣ميمًٔمل وراء َم٣ًمومط ايمٕمٝم٧م وَمٛم٣مزم٦م ايم٘مأل يّمْمرهؿ إلم ، أشمرًا دم سمٔمزيز ومٝمٚم٥م ايم٘مرم دم ٞمٖمقؽمٜمؿ

هم١مذا وصمد اظم٣ًمهمر وقء ٞم٣مر أوى إلم أهٙمف وأصٌح ، احلؾ وايمؼمضم٣مل وومْمع ايمِمح٣مرى اظمٜمٙم٘م٣مت

وسمتقالم ؽمٛمقات ايمٗمحط واجلدب .  سمٙمؽ ايمٌقاديوإّٓ هٙمؽ دم، يمزاَم٣ًم فمٙمٝمٜمؿ إومراؤه وإيقاؤه

ويِمٌح يمزاَم٣ًم فمعم ؽم٣مدة ايمٗمٌٝمٙم٥م وذوي ايمٝم٣ًمر همٝمٜمؿ أن يٗمّمقا ، همتٜمٙمؽ اإلزمؾ وجيقع ايمٛم٣مس

وأن سمٕمقم ومدورهؿ إلؿمٔم٣مم همٗمراء ايمٗمٌٝمٙم٥م وؤمٖم٣مئٜم٣م وأراَمٙمٜم٣م ضمتك ، يمذوي احل٣مصم٣مت ضم٣مصم٣مهتؿ

 .يٟميت ايمرزمٝمع ويٛمتٔمش ايمٛم٣مس
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وٕن ايم٘مرم فمامده ، زمروز ايم٘مرم ومٝمٚم٥م اصمتامفمٝم٥م وطمٙمٗمٝم٥م رهمٝمٔم٥مزمد َمـ دم هذه ايمٌٝمئ٥م ىم٣من ٓ

هم٣ميم٘مريؿ يتِمػ زم٣مظمروءة وايمٛمجدة وايمقهم٣مء ، اإليث٣مر وايمتّمحٝم٥م همٜمق رأس ايمٗمٝمؿ ايمٛمٌٝمٙم٥م إطمرى

، وٕن ايمٌخٝمؾ يٛمٌع َمـ إٞم٣مٞمٝم٥م واحلرص همٜمق رأس ايمِمٖم٣مت اظمذَمقَم٥م، وايمِمدق وصقن اجل٣مر

ويمٗمد رأيٛم٣م ضم٣ممت٣ًم يِمػ ٞمٖمًف زم٣ميمٔمٖم٥م وصقن ، وايمٕمدر هم٣ميمٌخؾ يٗمؼمن زم٣ميمٙم٠مم واخل٥ًم وايمدٞم٣مءة

 .اجل٣مر

وأيمٖم٣مظ ضم٣مسمؿ ، أَم٣م َمـ ضمٝم٧م ايمِمٝم٣منم٥م إدزمٝم٥م هم٣ميمٛمص يٚمت٣مز زمجزايم٥م إيمٖم٣مظ وَمت٣مٞم٥م ايمتٔمٌغم

همٗمد ىم٣من ، وئمقد ذيمؽ إلم خم٣ميمْمتف ايمٌٝمئ٥م احليي٥م فمعم ايمرنمؿ َمـ ىمقٞمف ٞمجدّي٣مً ، َمٟميمقهم٥م ؽمٙم٥ًم

 .وسمزّوج َمـ زمٛم٣مت ايمٕم٣ًمؽمٛم٥م ،وهم٣مدًا فمعم اظمٙمقك دم احلغمة وزمٌمى

همال ٞمجد ؽمقى سمُمٌٝمف يمٌموف ايمدهر زم٘مٟمس سمدور ويممب ، وسمٗمؾ ايمِمقر ايمٌٝم٣مٞمٝم٥م دم ايمٛمص

، ويٙمجٟم ايمُم٣مفمر إلم ايمػماهكم اظمًتٗم٣مة َمـ جت٣مرب احلٝم٣مة زمٟمؽمٙمقب واوح وزمكّم . َمٛمٜم٣م ايمٛم٣مس

ضم٣مدي٧م وئمتٚمد فمعم اظمٗم٣مزمالت دم إؽمٙمقب واظمٖمردات )هم٣مظم٣مل نم٣مد ورائح ويٌٗمك َمٛمف إ

، وايمتِمٔمٙمؽ وايمٕمٛمك، وَم٣مزادٞم٣م زمٟموًا فمعم ذي ومرازم٥م نمٛم٣مٞم٣م وٓ أزرى زمٟمضم٣ًمزمٛم٣م ايمٖمٗمر ،وايمذىمر

 .وايمٙمكم وايمٕمٙمٓم٥م(، وايمٔمن وايمٝمن
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٣من وأهاٞمتٌم إؽمقد زمـ ايمٛم   ًّ شمؿ أراد أن ئمٖمق ، َمـ َمٙمقىمٜمؿ فمدة ٔمامن َمٙمؽ اظمٛم٣مذرة فمعم نم

٣من يم٘مـ ازمـ فمٚمف ايمُم٣مفمر، َمٛمٜمؿ ايمٖمدي٥م ٛمٜمؿ ويٗمٌؾفم ًّ ٕن أطم٣مه  8أزمق أذيٛم٥م أنمراه زم٣مٓٞمتٗم٣مم َمـ نم

  .وسمراصمع فمـ ايمٔمٖمق وايمٖمدي٥م ،وُمتِؾ دم سمٙمؽ ايمقوم٣مئع هم٣مؽمتج٣مب إؽمقد يمدفمقة ايمثٟمر

 َمـــ٣م ىمـــؾر يـــقٍم يٛمـــ٣مُل اظمـــرُء َمـــ٣م ؿَمَٙمٌـــ٣م

 

 وٓ ُيًـــــِقنُمُف اظمٗمـــــداُر َمـــــ٣م َوَهٌـــــ٣م 

ــ٣مِس َمـــ إنأو   هُمرصــ٥ٌم فمروــ٦ْم  ضمــزُم ايمٛمّ

 

ـــ٣ٌم  ـــقَل َُمٗمتّم ٤ٌََم اظمقص ـــ ًر ـــِؾ ايم  مل جئم

ـْ أو  ــ ـِ َم ــقاؿم ــِؾ اظم ــ٣مِس دم ىم ــُػ ايمٛمّ  ٞمِم

 

ـَ زم٣ميم٘مــٟمِس ايمتــل َذزمــ٣م   ؽمــٗمك اظُمٔمــ٣مدي

ــــ راَح ييـــهُبُؿْ   ـــْؿ َم ـــٝمس يٓمٙمُٚمٜم  ويم

 

 زمحـــّد ؽمـــٝمٍػ زمـــف َمــــ ومـــٌٙمٜمؿ ُضزمـــ٣م 

 وايمٔمٖمــــق إٓ فمـــــ إىمٖمــــ٣مِء ََمْ٘مُرََمــــ٥مٌ  

 

ــ  ــف ىم ــد ومٙمُت ــذي وم ــغَم ايم ــ٣مَل نم ـــ وم  ذزم٣مَم

ـــد  ـــَد يمٗم ـــ٦م فمٚمـــرًا وسمًـــتٌٗمل يزي  يم٘مٙم

 

 رأيـــ٦َم رأيـــ٣ًم جُيـــر  ايمقيـــَؾ واحلَرزمـــ٣م 

ـْ    ذٞمـــ٤َم إهمٔمـــك وسُمرؽِمـــَٙمٜم٣م وسمٗمْمٔمـــ

 

ٞم٣ٌم   إْن ىمٛمـــ٦َم ؾمـــٜماًم همـــٟمسمٌْع رأؽمـــٜم٣م ايمـــذر

ـٝمَػ همـ٣مصمٔمٙمُٜمْؿ يمـف صَمـَزراً   ًّ  ىمؿ صمـّردوا ايم

 

 وأوومـــدوا ايمٛمّـــ٣مَر همـــ٣مصمٔمٙمُٜمْؿ هلـــ٣م ضَمَْمٌـــ٣م 

 ُٜمــؿُ إن سمٔمــُػ فمــٛمٜمؿ سمٗمــقُل ايمٛمــ٣مُس ىمٙم   

 

ـــ٣م  ـــُقُه َرَهٌ ــــ فمٖم ـــاًم ويم٘م ـــُػ ضِمٙم  مل ئم

 وسمروـــــقا زمٖمـــــداٍء واصـــــٖمكَم يمٛمـــــ٣م 

 

 طمـــٝماًل وإزمـــاًل يـــروُق ايمُٔمجـــَؿ وايمٔمرزمـــ٣م 

ـــــٌُٜمؿْ ٌأسمٗم  ـــــ٣م وٞمحُٙم ـــــ٣ًم َمٛم ـــــقن دَم  ٙم

 

 ِرؽمــاًل يمٗمــد ذهمقٞمــ٣م دم ايمــقرى ضمٙمٌــ٣م 

ــــ  ــــؿُ ٞمالَم فم ــــ٥ًم وُه ــــؿ همدي ــــُؾ َمٜم  ٗمٌ

 

ـــــ٣م  ـــــ٣م وٓ َذَهٌ ـــــقا َمٛمّ ـــــ٥ًم ومٌٙم  ٓ همِّّم

 ششػ ادلفشداد: 
 –يريد: َم٣م ىمؾ  يقم يًٚمح ايمٗمدُر زمام يْمٙمٌف اإلٞم٣ًمن  اظمٗمدار: هٛم٣م ايمٗمدر –َٕمر: ضمقزه غ اؽمقّ 

٤ٌم: ايمذرئم٥م وَم٣م ُيتقّصؾ زمف إلم نمغمه  ًّ إىمٖم٣مء: ج ىُمػْء: اظمثؾ  –اظمٗمتّم٤م: اظمٗمْمقع  –ايم

ؽمؾ: ايمٙمٌـ –احلرب: اهلالك وايمقيؾ  –وايمٛمّٓمغم   .ايمرر
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َه٤م –َمٖمردات يمٙمممح: احَلَٙم٤م   .ايمرر

 حلرب إٓ َم٣م فمٙمٚمتؿ وذومتؿوَم٣م ا

وأوومٔم٦م ، وم٣مل ايمُم٣مفمر زهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمك دم وصػ احلرب ايمتل وومٔم٦م زمكم فمٌس وذزمٝم٣من

 ايمًٙمؿ همتحٚمؾ احل٣مرث زمـ فمقف وهرم زمـ ؽمٛم٣من دي٣مت ايمٗمتعم همٝمٜم٣م وأضمالر ، ايم٘مثغم َمـ ايمٗمتعم

 َمٛمٜم٣م: زمدًٓ 

ــــِٝمداِن ُوصِمــــْدمَت٣م ًر  َيٚمٝمٛمــــ٣ًم يَمــــٛمِْٔمَؿ ايم

 

مِ فمــعم ىمــِؾ ضمــ٣مٍل َمـــ ؽَمــحٝم   ٍؾ َوَُمــػْمَ

ــــدََم٣م  ــــ٣مَن زَمْٔم ــــ٣ًم َوُذزْمَٝم ًٌْ ــــَداَرىُمتام فَم  سَم

 

ـــؿِ   ـــر ََمٛمُِْم ـــٛمَُٜمْؿ فِمْْم ـــقا زَمْٝم ـــ٣مَٞمْقا َودوم  سَمَٖم

ـــْٙمَؿ واؽِمـــٔم٣مً   ًِ  ووَمـــْد وُمْٙمـــُتام إِْن ُٞمـــْدِرِك ايم

 

ـــَٙمؿِ   ًْ ـــْقِل َٞم ــــ ايْمَٗم ـــروٍف َم ـــامٍل وََمْٔم  زم

ـٍ   ـــْقؿمِ ـــغِم ََم ـــعم طَم ـــ٣م فم ٌَْحُتام َمٛمٜم ـــ  هَمَٟمْص

 

ـْ   ـــ ـــ٣م َِم ـــَدْيـ همٝمٜم ـــْٟمشَمؿِ  زَمِٔمٝم ـــقٍق وََم  فُمُٗم

ــــديُتام  ــــدي ُه ــــ٣م ََمٔم ــــكِم دِم فُمْٙمَٝم  فَمٓمِٝمْٚم

 

ــؿِ   ــِد َئْمُٓم ـــ اظمج ــزًا َم ــَتٌِْح ىمٛم ًْ ـْ َي ــ  وََم

ٌََح٦ْم   ــــك ايمُ٘مُٙمــــقُم زمــــ٣مظمِئكَم همٟمْصــــ  سُمَٔمٖمر

 

ـــِرمِ   ـــ٣م زمُِٚمْج ـــْٝمَس همِٝمَٜم ـْ يَم ـــ ـــ٣م ََم  ُيٛمَِجُٚمَٜم

ـــــ٥مً   ـــــْقٍم نَمراََم ـــــْقٌم يمَِٗم ـــــ٣م وَم  ُيٛمَِجُٚمَٜم

 

ــــٛمَ   ــــقا زَمْٝم ِريُٗم ــــؿِ َومل هُيَ ــــْؾَء حِمَْج  ُٜمْؿ َِم

ـــؿْ   ـِ سمالِدىُم ـــ ـــٝمٜمُؿ َم ـــِري هم ٌََح جَيَ ـــ  همٟمْص

 

ــــَزّٞمؿِ   ــــ٣مٍل َُم ـْ إهَِم ــــ ــــترك َِم ــــ٣مٞمُؿ ؾَم  ََمَٕم

ــــ٣ميَم٥مً   ــــل ِرؽَم ــــالَف فمٛم ــــِغ إضَْم  َأٓ َأزْمٙمِ

 

ـــؿِ   ًَ ـــؾر َُمْٗم ـــْٚمُتؿ ىم ًَ ـــؾ َأوْم ـــ٣مَن ه  َوُذزمَٝم

ــــ٘مؿْ   ــــ٣م دم ُٞمُٖمقؽِم ـر اهللَ َم ــــُتُٚم ــــال سَمْ٘م  هَم

 

ــــتِؿ اهللُ  ــــام ُيْ٘م ــــك وََمْٜم ــــؿِ يمَِٝمْخَٖم   َئْمَٙم

طَمرْ   ْر همُٝمقَوــــْع دِم ىمَِتــــ٣مٍب هَمُٝمــــدر  ُيــــ٠َمطمر

 

ــــٛمَْٗمؿِ   ــــْؾ همُٝم ــــْقِم احِلًــــ٣مِب َأْو ُئَمجر  يمَِٝم

ـــُتؿُ   ـــُتؿ َوُذوْم ـــ٣م فَمٙمِْٚم ـــْرُب إِٓ َم ـــ٣م احَل  َوََم

 

ؿِ   ـــَرصمر ـــدي٧ِم اظم ـــ٣م زم٣محَل ـــق فَمٛمَْٜم ـــ٣م َُه  وََم

ــــ٥مً   ــــ٣م َذَمٝمَٚم ٌَْٔمُثقه ــــ٣م سَم ــــك سمٌَٔمُثقه  ََمَتٝم

 

ْيُتٚمُ   ـــــ إِذا َضر ـــــمَوسَمْيَ ـــــ٣م هَمَتْيَ  قه

ــــ٣م  ــــْرَك ايمّرضمــــك زمثِٗم٣مهل ــــُرىُمْ٘مؿ فم  هَمَتْٔم

 

 َوسَمْٙمَٗمــــْح ىمَُِمــــ٣مهم٣ًم شمــــؿر سُمٛمْــــَت٨ْم هَمُتْتــــئِؿِ  

ـــؿْ   ـــَٟمَم ىمٙمٜم ـــامَن َأؾم ـــْؿ نمْٙم ـــت٨ِْم يَمُ٘م  هَمُتٛمْ

 

ِر فمــــ٣مٍد شمــــؿر سُمْرِوــــْع هَمــــَتْٖمْمِؿِ    ىمــــَٟممْحَ

ـــ٣م  ـــؾ  ْٕهٙمَِٜم ـــ٣م ٓ سُمِٕم ـــْؿ ََم ـــْؾ يمُ٘م  همُتْٕمٙمِ

 

ـــٍز وَ   ــــ وَمِٖمٝم ـــ٣ميمٔمَراِق َم ـــًرى زم ـــؿِ وُم  ِدْرَه
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 لشاءح
 ٌشؤّخ ٌشبػشّٓ يف احلشة

 صىري ثٓ أثِ عٍَّ ًأثِ أرّنخ اٌٍخِّ

، وسمت٣ٌميـ هذه ايمٛمٓمرة َمـ ؾم٣مفمر إلم آطمر، ختتٙمػ ٞمٓمرة اإلٞم٣ًمن إلم ومّمٝمتل احلرب وايمًٙمؿ

 .داع يمٙمًٙمؿ إلم حمرض فمعم احلرب زمكمَمـ ومد اطمتٙمٖمقا قن واجل٣مهٙمٝم

 ًّ ٙمؿ يمُم٣مفمريـ صم٣مهٙمٝمكم مه٣م: زهغم زمـ أيب ؽُمٙمٚمك وزمكم يديٛم٣م ٞمِّم٣من َمتٗم٣مزمالن دم احلرب وايم

زهغم هتّزه أرحيٝم٥م هرم وازمـ فمقف ايمذيـ سمدارىم٣م ايمٗمت٣مل زمكم فمٌس وذزمٝم٣من زمٔمد أن . وأزمق ُأذيٛم٥م

وىم٣من هلام ذف . هلذه اظمٟمؽم٣مة ايمتل ىم٣مدت أن سمقدي زم٣ميمْمرهمكم اً اؽمتٖمحؾ أَمره همٌذٓ َمـ َم٣مهلام ضمّد 

 .وفمٓمؿ ؾمٟمهنام زمكم ايمٗم٣ٌمئؾ زم٣ميمٌذِل وايمتّمحٝم٥م، وهمّمؾ ايمقهم٣مء يمألهِؾ وايمٔمُمغم، اظم٣ٌمدرة

إذا  ٓؽمٝمامو، ويمٙمثٟمر َمـ ضمدود، همال زمّد يمٙممّم َمـ هن٣مي٥م، وزهغم يٗمػ َمقومػ ايمٛم٣مصح ايمٔم٣مومؾ

٥ٌّم ـّ أو ، وفمقاوم٤م احلرب وطمٝمٚم٥م، وومع زمكم إهؾ وإضم وٞمت٣مئجٜم٣م َمٔمروهم٥م ٓ حتتٚمؾ ايمٓم

وسمٙمد َمـ اظمآد ، ىمام سمْمحـ ايمثرٖم٣مل سمْمحـ اظمُم٣مرىمكم هب٣م، ايمتخٚمكم همٜمل سمُمتٔمؾ ىم٣ميمٛم٣مر دم اهلُمٝمؿ

زمؾ إّن َمآد ، همٝمجلء أوٓده٣م َمٜمزويمكم ؤمٖم٣مء، شمؿ سمتئؿ ،واظمحـ َم٣م سمٙمده ايمٛم٣موم٥م ضمكم سمٕمٝمؾ

 .احلرب سمتج٣موز فمّدًا وضمٌمًا َم٣م سمٛمتجف ومرى ايمٔمراق َمـ أَمقاٍل وطمغمات

ٚمف ويرهمض رنم٥ٌَم ازمـ فم، همٝمتٟمصّم٨م احلٗمد دم ٞمٖمًف، يٖمٗمد أطم٣مه ،سم٘مقيف احلرب وأزمق أذيٛم٥م

، واحل٣مزم هيتٌؾ ايمٖمرص ويًتٕمّٙمٜم٣م، هم٣ميمٗمدر ؽم٣مق إيمٝمٜمام ايمٛمٌم فمعم إفمداء، ايمٛمٔمامن دم ايمِمٙمح

ٝمػ ايمذي ضب زمف، وَمـ ايمٔمدل أن ُيًٗمك ايمٔمدو زم٣ميم٘مٟمس ايمتل ؽمٗمك هب٣م ًّ وايمٔمٖمق ، وأن ُيٛم٣مل زم٣ميم

 ّٓ وايمٔم٣مومؾ َمـ يًتٟمصؾ ؾمٟمهم٥م ، أَم٣م إٞمداد هم٣ميمٔمٖمق فمٛمٜمؿ فمجز وؤمػ، فمـ ايمّمٔمٖم٣مء ٓ ي٘مقن إ

وَمـ أطمذ زم٣ميمًٝمػ همٝمٛمٌٕمل أن ، ٕن ومْمع ذٞم٤م إهمٔمك وإرؽم٣مهل٣م ٓ يٚمٛمع َمـ ايمّٙمدغ 8دوه همغمسم٣محفم

وايمٛم٣مس ٓ يرون ايمٔمٖمق فمـ ، وَمـ أصّم٨م ٞم٣مر احلرب ٓزّمد أن ي٘مقن هل٣م ضمْم٣ٌمً ، ي٠مطمذ زم٣ميمًٝمػ

هم٣ميمدم ٓ ، وٓ جيقز أن سم٘مقن إزمؾ ايمٖمدي٥م وطمٝمٙمٜم٣م زمدياًل فمـ ايمدم، إومقي٣مء ضمٙماًم زمؾ طمقهم٣ًم وره٥ٌم

 .وايمٔمدو مل يٗمٌؾ همّم٥م وٓ ذه٣ًٌم شمٚمٛم٣ًم يمدَم٣مء ومتاله، ئمديمف يمٌـ ايمٛمقق
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، إذ مل ي٘مـ سافم٣ًم َمع فمدو دطمٝمؾ أو أصمٛمٌل 8َمع أن ـمروف ايمٌماع دم ه٣مسمكم احلرزمكم َمتامشمٙم٥م

وإٞمام هق ساع زمكم وم٣ٌمئؾ فمرزمٝم٥م ؾمٗمٝمٗم٥م ذات َمِم٣ميمح َمُمؼمىم٥م دم ايمقضمدة ايمٗمقَمٝم٥م وايمٔمٝمش 

همزهغم رصمؾ ايمٔمٗمؾ واحل٘مٚم٥م ، فمريـ يٛم٣مومض َمقومػ أطمرهم١مّن َمقومػ ىمّؾ َمـ ايمُم٣م، اظمُمؼمك

، وحيّ٘مؿ فمٗمٙمف دم ووع ضمدي هل٣م، يدرك طمْمر هذه ايمٌمافم٣مت ايمٗمٌٙمٝم٥م وايمٔمُم٣مئري٥م فمعم ايمٛم٣مس

وجيري وراء فم٣مؿمٖمتف ايمٖمردي٥م دون أن يٌٌم فمقاوم٤م احلرب ، وأزمق أذيٛم٥م يِمدر فمـ محّٝم٥م اجل٣مهٙمٝم٥م

ريب دم فمٌٍم زمدأ زمف ايمٔمرب يًتجٚمٔمقن وطمْمره٣م فمعم اظمتح٣مرزمكم أو فمعم وضمدة ايمِّمػ ايمٔم

ؾمت٣مهتؿ ويدرىمقن إطمْم٣مر اظمحدوم٥م هبؿ َمـ ايمْم٣مَمٔمكم إصم٣مٞم٤م ايمروم وايمٖمرس ايمذيـ ىم٣مٞمقا 

ويتخذون هلؿ أفمقاٞم٣ًم فمٚمالء َمـ أزمٛم٣مء ايمٔمرب أٞمٖمًٜمؿ يمًٌط ، يٛمممون ايمٖمروم٥م دم ايمِمػ ايمٔمريب

 .ٞمٖمقذهؿ

واإلؽمالم ، واء ايمتل ازمتٙمٝم٦م هب٣م أَمتٛم٣مهم٣ميمٌماع ايمٗمٌقم وايمقٓءات ايمٔمُم٣مئري٥م مه٣م َمـ أطمْمر إد

ضم٣مول سمقضمٝمد ايمٔمرب وملّ ؾمٚمٙمٜمؿ ايمذي همرومتف ايمقٓءات ايمٗمٌٙمٝم٥م نمغم أّن احلّ٘م٣مم همٝمام زمٔمد اؽمتٕمٙمقا 

ايمٔمِمٌّٝم٥م ايمٗمٌٝمٙم٥م وَمّزومقا وضمدة ايمِمػ ايمٔمريب وهمّرومقا زمكم ايمٗم٣ٌمئؾ يمتقؿمٝمد ضم٘مٚمٜمؿ واَمتداد 

 .ؽمٝم٣مدهتؿ

ت٣مزان زمجزايم٥م ايمٙمٖمظ وَمت٣مٞم٥م ايمتٔمٌغم وروفم٥م هم٣ميمٛمِّم٣من يٚم، أَم٣م َمـ ضمٝم٧م ايمِمٝم٣منم٥م إدزمٝم٥م

، همزهغم يِمدر دم فمروف ظمًٟميم٥م احلرب وايمًٙمؿ فمـ َمٛمْمؼ حم٘مؿ سمٔمّززه جت٣مرب احلٝم٣مة، ايمتِمقير

َمت٘مئ٣ًم فمعم ايمقاومع ، وجيٝمد ايمتِمقير، وهق حيًـ اإلومٛم٣مع زم٣ميمػماهكم ايمٔمٗمٙمٝم٥م واظمقاومػ احلٝم٣مسمٝم٥م

 .(...ؾ وسمتثؿأو ايمٛم٣موم٥م ايمتل سمٕمٝم، احلز اظمٙمٚمقس )احلرب ىم٣ميمٛم٣مر

وهق يقؽمع دائرة صقره َمٔمتٚمدًا فمعم شمٗم٣مهمتف )احلرب سمٕمّؾ َمـ ايمقيالت َم٣م سمٕمٙمف ؽمٜمقل 

هم٣مجلزيرة ، ووضمدة ايمثٗم٣مهم٥م ايمٔمرزمٝم٥م واسم٣ًمفمٜم٣م، ( مم٣م يث٦ٌم ؽمٔم٥م اؿمالفمف...ايمٔمراق َمـ طمغمات

ايمٔمرزمٝم٥م دم اجل٣مهٙمٝم٥م مل سم٘مـ َمٔمزويم٥م فمـ ايمٔمراق وايمُم٣مم ودائرة َمٔمرهم٥م ايمُم٣مفمر أوؽمع َمـ ضمدود 

 .هب٣م وسمٙمٚمس أشمر ايمِمٛمٔم٥م دم فمٚمٙمف إديبوهق يٛمّٗمح أيمٖم٣مـمف وهيذ، ره ايمٔمريب ايمِمٕمغمومْم

وشمقرسمف وه٣مصم٥م ٓ سمٗمر  ، همٝمتخذ ايمٔم٣مؿمٖم٥م َمْمّٝم٥م يمف همٜمق نم٣مو٤م ضم٣مومد فمعم ايمٔمدو ،أَّم٣م أزمق أذيٛم٥م

، وأيمٖم٣مـمف صمزيم٥م واوح٥م، ويمق ىم٣من َمـ إوم٣مرب وإهٙمكم، وٓ سمٔمرف إلم َمٜم٣مدٞم٥م ايمٔمدو ؽمٌٝمالً 

ييهبؿ زمحّد ، َم٠مشّمر ئمتٚمد فمعم اظمٗم٣مزمالت )ؽمٗمك اظمٔم٣مديـ زم٣ميم٘مٟمس ايمتل ذزم٣م وأؽمٙمقزمف ومقي
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أحيٙمٌقن دَم٣ًم وٞمحٙمٌٜمؿ رؽماًل( وهل َمٗم٣مزمالت ختدم نمروف دم . ..زم٣مً ؽمٝمٍػ زمف َمـ ومٌٙمٜمؿ ض

دون ، اإلومٛم٣مع وايمتٟمشمغم وسمٔمّزز َمٌدأه ايمذي ىمّرره دم إزمٝم٣مت وهق: ايمٔمكم زم٣ميمٔمكم وايمًـ زم٣ميمًـ

فمعم أّن أزمرز َم٣م يٚمٝمز أزمٝم٣مسمف َم٣م سمُمٔمر زمف َمـ ؿمٌٍع . هل زمكم إهؾ وإوم٣مربايمٛمٓمر إلم أن احلرب 

وفمٖمقي٥م متّقه َم٣م همٝمٜم٣م َمـ صٛمٔم٥م جتّٙم٦م دم ايمِمقر ايمٌٝم٣مٞمٝم٥م ايم٘مثغمة اظمًتٚمّدة َمـ ايمقاومع أيّم٣ًم )ايمٔمدو 

وهل صقرة صم٣مهٙمٝم٥م َمًتٚمدة َمـ . سمُمٌف احلرب زم٣ميم٘مٟمس ايمتل سمممب –احلرب ىم٣ميمٛم٣مر، ىم٣مٕهمٔمك

 .سمٙمؽ ايمٖمؼمة(ضمٝم٣مة ايمٔمرب دم 

ٕٞمف يِمدر فمـ  8وهق أؾمد سمٟمشمغمًا دم ٞمٖمقؽمٛم٣م، همُمٔمره أومرب إلم ايمٗمٙم٤م وصقًٓ َمٛمف إلم ايمٔمٗمؾ

 .وايمُمٔمر سمرمج٣من ايمٔمقاؿمػ، ايمٔم٣مؿمٖم٥م
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 ـ ػُشًح ثٓ اٌٌَسْد 15
 أِري اٌظّؼبٌْه

 أ ـ ؽْبرو ًٔشأرو:
 .م454وومد سمقدم  ،ؾم٣مفمرفمٌز مل سمٔمرف ؽمٛم٥م وٓدسمف، فمروة زمـ ايمقرد ايمٔمٌز

وىم٣من أزمقه ايم٣ٌمدئ زم٣ميمّره٣من اظمُم٠موم ايمذي شم٣مرت زمًٌٌف ، روة فمزيز ايمٛمٖمس فم٣مرم اهلٚم٥مٞمُمٟم فم

همتٚمّرد فمعم إهة ، ويزء همٜمٚمف، وىم٣من ي٠مشمر ازمٛمف إىمػم فمعم فمروة ،ضمرب داضمس وايمٕمػماء

ومل هيجر ومٌٝمٙمتف زمؾ اختذ َمـ صٔمٙم٘متف زم٣مزم٣ًم َمـ أزمقاب اظمروءة وايمتٔم٣مون ، وأفمراف ايمٗمٌٝمٙم٥م

ٝمػ يٗمتيض، آصمتامفمل ًّ وجيٚمع إيمٝمف ٞمٖمرًا َمـ ايمٖمٗمراء ايمِمٔم٣ميمٝمؽ َمـ ، إنمٛمٝم٣مء رزومف زمحد ايم

ٔم٣ميمٝمؽ، يقّزع فمٙمٝمٜمؿ ايمٕمٛم٣مئؿ دم نم٣مراسمف زم٣ميمٔمدل، أزمٛم٣مء ومٌٝمٙمتف  .ضمتك فُمرف زمٟميب ايمِمر

فمرف فمروة زمًٚمق أطمالومف وصمٙمٝمؾ أفماميمف ضمتك ُذىمر أن َمٔم٣موي٥م زمـ أيب  ة ـ شخظْزو:

 .اظمٙمؽ زمـ َمروان يمق ىم٣من يمف أزم٣مً ومتٛمّك فمٌد ، ؽمٖمٝم٣من ودر يمق ىم٣من يمف صٜمراً 

ده، ختّٙم٦م فمٛمف زوصمتف وومد أشمٛم٦م فمعم ىمريؿ أطمالومف ، ٓ فمـ ومعًم وإٞمام و٣موم٦م زمٚمٕم٣مَمراسمف وسممم 

 .وصمٙمٝمؾ أفماميمف دم ىمٙمٚم٥م َم٠مشمرة أورده٣م دم أطم٣ٌمره ص٣مضم٤م ىمت٣مب إنم٣مين أزمق ايمٖمرج إصٖمٜم٣مين

 .َم٣مت َمٗمتقًٓ دم زمٔمض نمزواسمف ومٌٝمؾ اهلجرة زمًٛمقات

سمتجعّم همٝمف همٙمًٖمتف آصمتامفمٝم٥م دم ، ؿمٌع َمراراً ، روة ديقان ؾمٔمر حمدود ايمٗمِم٣مئديمٔم ط ـ شؼشه:

هم٣ميمٖمٗمغم حمتٗمر دم جمتٚمع ي٠مَمـ ، وسمِمقيره حل٣مهلؿ، وؽمٔمٝمف يمتحرير ايم٣ٌمئًكم، َمقوقع ايمٔمدايم٥م

 زم٣ميمٖمقارق اظم٣مّدي٥م: 

ـــــ١ميّن  ـــــٔمك هم ـــــك أؽم ـــــل يمٙمٕمٛم  ذريٛم

 

ُهـــــُؿ ايمٖم   ٗمـــــغمُ رأيـــــ٦ُم ايمٛمـــــ٣مَس ذ 

ـــــــف  ـــــــ٤ُم وسمزدري ـــــــُدُه ايمٗمري  ي٣ٌمفم

 

ـــــــٕمغم  ـــــــف، ويٗمٜمـــــــرُه ايمِّم  ضمٙمٝمٙمت

 د ـ لشاءح يف ٔض ألٍِ ػٍِّ اٌٌٍَ 
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واظمٕم٣مَمرة دم ؿمٙم٤م ، وخت٣مف فمٙمٝمف رىمقَب إهقال، ئمْمػ ومٙم٤ُم ايمّزوج احلٛمقن فمعم ايمُم٣مفمر

همٗمد آَمـ زمٚمٌدأ ٓ ، نمغم أٞمف يتِم٣مَمؿ فمـ ؽمامع ايمٛمِمٝمح٥م ،همتٙمقَمف فمعم اٞمدهم٣مفمف وسمٌذيره، ايمّرزق

 .أو يٚمقت همتْمقى صٖمح٥م ٞمّم٣ميمف ايمٔم٣مدل، هٙمف ىمراَم٣مً أضم٤ّم أن ئمٝمش وصحٌف وأ حيٝمد فمٛمف:

ـــذرِ  ـــ٦َم َُمٛم ـــ٣م زمٛم ـــقَم ي ـــقّم ايمٙم ـــقّم فم  أوم

 

ــٜمري  ــقَم هم٣مؽم ــتٜمل ايمٛمّ ــ٣مَمل وإْن مل سمُم  وٞم

ــــل  ــــل وٞمٖمزــــ، أم ضمًــــ٣من إّٞمٛم  ذريٛم

 

ـــؼمي  ـــَع َُمُم ـــَؽ ايمٌٝم ـــَؾ أّٓ أَمٙم ـــ٣م ومٌ  هب

 أضم٣مديـــ٧َم سمٌٗمـــك، وايمٖمتـــك نمـــغُم طم٣ميمـــدٍ  

 

ـــغِمِ   ـــقق ص ـــ٥ًم هم ـــك ه٣مَم ـــق أَمً  إذا ه

ــــل  ــــل ْف أؿمــــقِ  دفمٝمٛم ــــٌالد يمٔمّٙمٛم  دم ايم

 

ــِؽ فمـــ ؽمــقِء حميــي  ــِؽ أو ُأنمٛمٝم  أطمّٙمٝم

ــــ٥م مل أىمـــــ   همــــ١من همــــ٣مز ؽمــــٜمٌؿ يمٙمٚمٛمّٝم

 

رِ    صمزوفمــ٣ًم، وهــؾ فمـــ ذاَك َمـــ َمتــٟمطمر

٘مــؿ فمـــ َمٗم٣مفمــدِ    وإن همــ٣مز ؽمــٜمٚمل ىمٖمر

 

 يمُ٘مـــؿ طمٙمـــَػ أدزمـــ٣مِر ايمٌٝمـــقِت وَمٛمٓمـــرِ  

ـر   ــــٔمٙمقىم٣ًم إذا صمــــ ــــف حلــــك اهللُ ُص  يمٝمُٙم

 

ـــ٣مَم  ـــزرِ ِم ـــؾر جم ـــ٣ًم ىم ـــ٣مِش آيمٖم  دم اظُمُم

ـــ٥مٍ   ـــؾر يمٝمٙم ـــف ىم ــــ ٞمٖمً ـــك َم ـــد  ايمٕمٛم  ئم

 

ـــ  ـــديٍؼ َُمٝمِنِ ــــ ص ـــ٣م َم ـــ٣مَب وِمراه  أص

ــــ٣مً   ــــّؿ يِمــــٌح ؿم٣موي ــــ٣مُم فِمُمــــ٣مًء شم  يٛم

 

ـــرِ   ـــِف اظمتٔمِٖم ــــ صَمٛمٌ ـــ فم ـــ٧م  احلٍم  حي

ــــفِ   ــــزاد إٓ يمٛمٖمً ــــتامس ايم ــــُؾ ايم  ومٙمٝم

 

 إذا هـــق أَمًـــك ىمـــ٣ميمٔمريِش اظُمجـــِقرِ  

ــــ٣م يًــــتٔمٛمرفُ   ــــكُم ٞمًــــ٣مَء احلــــّل َم  ُئم

 

ــــ وُيٚمزــــ ؿمٙمٝمحــــ٣ًم ىمــــ٣ميمٌٔمغمِ   ِ  اظُمحنر

ـر ُصـــٔمٙمقىم٣ًم صـــٖمٝمح٥ُم وصمِٜمـــفِ    ويم٘مـــ

 

ــــِقرِ   ــــ٣مزمِس اظمتٛم  ىمّمــــقِء ؾمــــٜم٣مِب ايمٗم

 َُمْمـــــاًل فمـــــعم أفمدائـــــف يزصمروَٞمـــــف 

 

رِ   ــــٜمر ــــٝمِح اظُمُم ــــَر اظمٛم ــــ٣مضمتٜمؿ زصم  زمً

ـــــ٣م  ـــــ٥َم يٙمٗمٜم ـــــَؼ اظمٛمّٝم ـــــذيمؽ إن يٙم  هم

 

ـِ يقَمــــ٣ًم همَٟمصمــــدرِ   ــــدًا وإن يًــــتٕم  محٝم

 ششػ ادلفشداد: 
 –: ىمٛمٝم٥م زوج ايمُم٣مفمر أم ضم٣ًمن –وَم٣موٝمف وذَر  ذريٛمل: دفمٝمٛمل –زمٛم٦م َمٛمذر: زوج ايمُم٣مفمر 

اهل٣مَم٥م: ؿم٣مئر ىم٣مٞم٦م  –أضم٣مدي٧م: َمٖمٔمقل زمف ٓؽمؿ ايمٖم٣مفمؾ  –يمٙمٚم٘مرَم٣مت وإجم٣مد  َمُمؼٍم: ؿم٣ميم٤ٌم 

: ايمٗمػم: أطمّٙمٝمؽ: أومتؾ  –سمزفمؿ ايمٔمرب أٞمف خيرج َمـ ايمٗمػم ويتحّدث زمحدي٧م اظمٝم٦م  ايمِمغِمِ

 –ؤيتل ذيمٝماًل أؽمتجدي رزومل أنمٛمٝمِؽ فمـ ؽمقء حميي: ُأنمٛمٝمِؽ فمـ ر –وأدفمؽ ضمّرة زمٔمدي 
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ؽِمؿ  اظمُم٣مش: ايمٔمٓمؿ اهلش -: ومٌح اهللحلك اهلل –هم٣مز ؽمٜمٚمل: ىمٛم٣مي٥م فمـ ٞمج٣مح فمٚمٙمف   –ايمدر

 –: َمٝمًقر احل٣مل اظمٝمن –ايمٗمرى: ؿمٔم٣مم ايمّمٝمػ  –ؾ اظمجزر: اظم٘م٣من ايمذي جتزر همٝمف اإلزم

ًر  –ايمٔمريش: َم٣م ُيًتٓمُؾ زمف ىم٣مخلٝمٚم٥م  اظمٛمٝمح: ومدح ىمثغم  –ٖمر ايمْمٙمٝمح اظمحّن: ايمٌٔمغم اظمٛمٜمقك َمـ ايم

 .أن يٕمتٛمل ٕٞمف يٛمٖمؼ َم٣ميمف دم اظم٘مرَم٣مت أصمدر زمف: طمٙمٝمٌؼ زمف –ايمٖمقز َمـ ومداح اظمٝمن 

 ِفشداد ٌٍششػ:
ـّ يمٝمٙمف   .ايمٗم٣مزمس –اظُمجقر  –صم
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 ٍـ اٌشّنْفَش 16
 أ ـ ؽْبرو ًٔشأرو:
، ٝمفيمٗم٤ٌم نمٙم٤م فمٙمٝمف يمِٔمَٓمؿ ؾمٖمت ىوايمُّمٛمٖمر، َمـ ايمُمٔمراء ايمِمٔم٣ميمٝمؽ، شم٣مزم٦م زمـ أوس إزديّ 

وىمّؾ َم٣م فمرف فمٛمف أٞمف أضمد أنمرزم٥م ، وٞمُمٟمسمف نم٣مَمّم٥م، وومٝمؾ هق اؽمؿ َمٌمي ومديؿ أصٙمف: ؽمٛمٖمرو

 ،وفم٣مش دم ىمٛمػ زمٛمل ؽمالَم٣من ؽمٌّٝم٣ًم فمعم إرصمح. َمع أٞمف يٌمح دم ؾمٔمره أن أَّمف ضمّرة، ايمٔمرب

وصمٔمؾ مّهف ، واسمِمؾ زمتٟمزمط ّذًا وسمِمٔمٙمؽ، هم٣مٞمتٗمؾ إلم ومٌٝمٙم٥م همٜمؿ، يم٘مٛمف ٞمٗمؿ فمٙمٝمٜمؿ يمٓمٙمؿ أص٣مزمف

 .ٗم٣مم َمـ زمٛمل ؽمالَم٣منآٞمت

 ة ـ شخظْزو:
ؾمٟمن ، وأىمثر ٞمت٣مصمف َمٗمْمقفم٣مت ؾمٔمري٥م ومِمغمة هل٣م َمقوقع واضمد جيٚمع زمٝمٛمٜم٣مشؼشه:  - عـ

ويتجعّم دم ؾمٔمره ايمتٚمّرد ، وهق ايمتمّمد وضمٝم٣مة اظمٕم٣مَمرة وايمثقرة فمعم ايم٠ٌمس، ؾمٔمر ايمِمٔم٣ميمٝمؽ

ايمٔمدايم٥م آصمتامفمٝم٥م  دم ضمكم متّٝمز ؾمٔمر فمروة زمـ ايمقرد زمٚمذه٤م إٞم٣ًمين رائع يدفمق إلم، واخلُمقٞم٥م

 .واٞمتزاع إَمقال َمـ اظمقهيـ زم٣ميمٗمقة ظم٣ًمفمدة ايمّمٔمٖم٣مء، وَم٣ًمفمدة ايمٖمٗمراء

وَمٛمٜم٣م ، وومد ٞم٦ًٌم إلم ؽمقاه، وأؾمٜمر ومِم٣مئده ايمالَمّٝم٥م اظمٛمًقزم٥م إيمٝمف. يمف ديقان ؾمٔمر َمْمٌقع

 .إزمٝم٣مت اظمخت٣مرة

 :ٍلشاءح يف ٔض )ئثبءٌ ًرَشَفُّغ( ٌٍشَّنْفَشَ د ـ

هم٣ميمّمٝمؿ أؾمد وومٔم٣ًم فمعم ٞمٖمًف َمـ احل٣ًمم ، وايمثقرة فمعم ايمٓمٙمؿ، ايمّمٝمؿهمْمر ايمٔمريب فمعم رهمض 

ويمق ىم٣من دم ٞمزوضمف اظمٔم٣مٞم٣مة ، وايم٘مريؿ جيد دم إرض ايمقاؽمٔم٥م َمٛمٟمى يمف فمـ ايمذل وإذى، اظمٜمٛمّد

 .وايمُمٗم٣مء

ـــِٝمُ٘مؿْ  ـــدوَر َمْم ـــل ُص ـــل ُأَم ـــقا زمٛم  أومٝمٚم

 

 همـــــ١مين إلم ومـــــقٍم ؽِمـــــقاىمؿ َٕمٝمـــــُؾ  

ـــ٦م احل٣مصمـــ٣مُت وايمٙمٝمـــُؾ َمٗمٚمـــرُ    همٗمـــد محر

 

ــــُؾ   ــــ٣م وأرضُم ــــ٣ميت َمْم٣مي ْت يمْمّٝم ــــدر  وؾُم

  إرِض َمٛمـــٟمًى يمٙم٘مـــريؿ فمــــ إذىودم 

 

ُل   ـْ طمـــ٣مف ايمٗمـــعم َُمتٔمـــزر  وهمٝمٜمـــ٣م ظمـــ
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 زمــ٣مٕرض وــٝمٌؼ فمــعم اَمــرئٍ َمــ٣م ٔمٚمــرَك يم

 

 هى رانمٌـــ٣ًم أو راهٌـــ٣ًم وهـــق ئمٗمـــُؾ  

ـــٝمٌد ورم  ـــقن: ؽم ـــْؿ أهٙم ـــُس   دوُٞم٘م  فمٚمٙمر

 

 زهٙمــــقُل، وفمرهمــــ٣مُء صمٝمــــٟمُل  وأرومــــطُ  

ـــــغمَ و  ـــــٌؾ نم ـــــؾ  أيبي زم٣مؽم ـــــلىم   أٞمٛم

 

 إذا فمروــــ٦م ُأولم ايمْمرائــــِد أزمًــــُؾ  

ـْ   ـــّزاِد مل أىمـــ ـــدي إلم ايم ـــّدِت إي  وإن َم

 

ـــُؾ   ـــقِم أفمج ـــُع ايمٗم ـــٟمفمجٙمٜمؿ إذ أصمُم  زم

ـــ٣مً و  ـــٝمَس صم٣مزي ــــ يم ـــُد َم  ريّب ىمٖمـــ٣مين همٗم

 

ــــــُؾ   ــــــف َُمتٔمٙمر ــــــٛمك وٓ دم وُمرزمِ  زمُحً

ــــ٠مادٌ   ــــح٣مٍب: هم ــــ٥م أص ــــٝمرعُ  أشمالشم  َُمُم

 

ـــٖمراُء فم  ـــٙمٝم٦ُم وص ـــٝمُض إص ـــُؾ ٝموأزم  ْم

 جلـــقِع ضمتـــك أَمٝمتـــفُ يـــُؿ َِمْمـــ٣مَل ادأ 

 

 وأضُب فمٛمـــف ايمـــِذىمَر صـــٖمح٣ًم همٟمذهـــُؾ  

ــٌب و  ــؼ َممم ــّذاِم مل يٌ ــ٣مب ايم ــقٓ اصمتٛم  يم

 

ـــــُؾ   ـــــدير وَمٟمىَم ـــــف إّٓ يم ـــــ٣مُش زم  ُئم

ـــــٝمُؿ يب  ـــــّرًة ٓ سُمٗم ـّ ٞمٖمًـــــ٣ًم ضُم  يم٘مـــــ

 

ُل   ـــقر ـــ٣م أحت ـــ٧َم َم ـــٝمِؿ إّٓ ري ـــعم ايمّمر  فم

 ششػ ادلفشداد: 
 –ضُمّؿ إَمر: ومدر  –يمًغم أومٝمٚمقا صدور َمْمّٝم٘مؿ: ارهمٔمقا ـمٙمٚم٘مؿ فمّٛمل أو صمّدوا دم ا

ايمٌٔمغم ىم٣ميمّنج أو َم٣م إرضمؾ: ج رضْمؾ: َم٣م جئمؾ فمعم ـمٜمر  –ايمْمّٝم٣مت: ج ؿمّٝم٥م: وصمٜمف اظمرحتؾ 

ٖمر َمـ َمت٣مع سمًتِمحٌف يمٙم ل: َُمتٛمّحك تَم –ايمٗمعم: ايمٌٕمض  –ًّ ٝمد: ايمذئ٤م  –ٔمزر ًِ ايمٔمٚمّٙمس:  –ايم

غم  ًِ ٌُْع َمٙمس ـ ايمٔمرهم٣مء: صٖم٥م يمٙمّّم هٙمقل:إايمزّ  –إرومط: َمـ صٖم٣مت ايمٛمرِٚمر  –ايمٗمقي ايمُمديد ايم

ٟمل: َمـ أؽمامء ايمّمٌع ـ َمتَٔمّٙمؾ: َُمَتٙمرٜمك ـ أزمٝمُض إصٙمٝم٦م: ؽمٝمػ صٗمٝمؾ ـ ايمْمقيٙم٥م ايمٔمرف ـ صمٝم

اظمِْم٣مل: َمِمدر َم٣مؿمؾ وهق ايمتًقيػ  –َمُمٝمرع: صمريء  –وٖمراء فمٝمْمؾ: ومقس ؿمقيٙم٥م ضمًٛم٥م 

 .ايمّذام: ايمٕمٝم٤م –واظمداهمٔم٥م 

 ِفشداد ٌٍششػ:
ل  –اؽمتّػ  –احُلًٛمك   .أذهُؾ  –َمتحقر

 وم٣مل ايمُمٛمٖمرى إزدي:

ــــل أي صــــدور َمْمــــٝم٘مؿ  أومٝمٚمــــقا زمٛم

 

 ين إلم أهــــؾ ؽمــــقاىمؿ َٕمٝمــــؾ١مهمــــ 

 همٗمـــد محـــ٦م احل٣مصمـــ٣مت وايمٙمٝمـــؾ َمٗمٚمـــر 

 

ــــ٣م و   ــــ٣ميت َمْم٣مي  رضمــــؾأوؾمــــدت يمْمٝم
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 ودم إرض َمٛمـــٟمى يمٙم٘مـــريؿ فمــــ إذى

 

ـــزر    ـــعم َمتٔم ـــ٣مف ايمٗم ــــ طم ـــ٣م ظم  لوهمٝمٜم

 يمٔمٚمــرك َمــ٣م زمــ٣مٕرض وــٝمؼ فمــعم اَمــرئ 

 

ـــ   ـــ٣م وه ـــ٣م أو راهٌ ـــؾهى رانمٌ  ق ئمٗم

ـــس  ـــٝمد فمٚمٙم ـــقن: ؽم ـــؿ أهٙم  ورم دوٞم٘م

 

ــــ   ــــ٣مء صمٝم ــــقل وفمرهم ــــط زهٙم  لٟموأروم

 هــؿ ايمــرهط ٓ َمًــتقدع ايمنــ ؾمــ٣مئع 

 

ـــذل   ـــر خي ـــام صم ـــ٣مين زم ـــدهيؿ وٓ اجل  يم

 نمـــــغم أٞمٛمــــل زم٣مؽمـــــٌؾ  وىمـــــؾ أيبي  

 

ــــؾ   ــــد أزمً ــــ٦م أولم ايمْمرائ  إذا فمرو

ـــزاد مل أىمــــإو  ـــدي إرم ايم  ن َمـــدت إي

 

ـــؾ   ـــقم أفمج ـــع ايمٗم ـــٟمفمجٙمٜمؿ إذ اصمُم  زم

ــــ٣م ذ  ـــــ سمٖمّمــــؾوَم ــــْم٥م فم  اك إٓ زمً

 

 فمٙمــــٝمٜمؿ وىمــــ٣من إهمّمــــؾ اظمتٖمّمــــؾ 

ـــ٣مين همَ إو  ـــين ىمٖم ـــ٣م ُد ْٗم ـــٝمس صم٣مزي ــــ يم  َم

 

ــــــ  ــــــف َمتٔمّٙم ــــــٛمك وٓ دم ومرزم  ُؾ زمحً

 شمالشمــــ٥م أصــــح٣مب: همــــ٠ماد َمُمــــٝمع 

 

ــــٖمراءفمأو   ــــٙمٝم٦م وص ــــٝمض أص  ْمؾٝمزم

ـــقف َمــــ اظمٙمـــس احلًـــ٣من يزيٛمٜمـــ٣م   هت

 

 رصـــ٣مئع ومـــد ٞمٝمْمـــ٦م فمٙمٝمٜمـــ٣م وحمٚمـــؾ  

 ىمٟمهنــــ٣م ٦ْم فمٛمٜمــــ٣م ايمًــــٜمؿ ضمٛمرــــ إذا زّل  

 

ـــــقل   ـــــرن وسمٔم ـــــعم سم ـــــرزاة شم٘م  َم

ــــ٣مف ئمًمــــ ؽمــــقاَمف   ويمًــــ٦م زمٚمٜمٝم

 

ـــــؾ  ـــــل هب ـــــٗم٣ٌمهن٣م وه ـــــ٥م ؽم  جمدفم

 وٓ صمٌــــ٣م أىمٜمــــك َمــــرب زمٔمرؽمـــــــف 

 

ــــؾ  ــــػ يٖمٔم ــــ٣مٞمف ىمٝم ــــ٣م دم ؾم  يْم٣ميمٔمٜم

ـــــ٠ماده  ــــ٣من همـــ ــــؼ ىم  وٓ طمــــرق هٝم

 

ـــٖمؾ   ـــق ويً ــــٚم٘م٣مء ئمٙم ـــف ايم ـــؾ زم  يٓم

ـــــــزل وٓ طمـــــــ٣ميمٍػ   ـــــــ٥م َمتٕم  داري

 

ــــ٣مً    ــــدو داهٛم ـــــروح ويٕم ــــؾ ي  يت٘مح

 هِ طمــــــغمِ  دون هُ ذ   ويمًــــــ٦م زمٔمــــــّؾ  

 

ـــ٣مج   ـــف اهت ـــ٣م رفمت ـــػ إذا َم  فمـــزلأأيم

ـــ٦م  ـــالم إذا ٞمح ـــ٣مر ايمٓم ـــ٦م زمٚمحٝم  ويمً

 

 هــدى اهلقصمــؾ ايمٔمًــٝمػ هيــامء هقصمــؾ 

ـــٚمل  ـــك َمٛم٣مؽم ـــز ايمِمـــقان ٓوم  إذا إَمٔم

 

 سمْمــــــ٣مير َمٛمــــــف ومــــــ٣مدح وَمــــــٖمٙمؾ 

 أديـــؿ َمْمـــ٣مل اجلـــقع ضمتـــك أَمٝمتـــف 

 

 همٟمذهــؾ ضب فمٛمــف ايمــذىمر صــٖمح٣مً أو  

 يــرى يمــف وأؽمــٗمػ سمــرب إرض ىمــل ٓ 

 

 يمْمــــقل اَمــــرؤ َمتْمــــقلفمــــقم َمـــــ ا 

ــق  ــب ٓو يم ــؼ َممم ــذام مل يٌ ــ٣مب ايم  اصمتٛم

 

 وَمٟمىمـــــؾ ئمـــــ٣مش زمـــــف إٓ يمــــــدير  

ـر    ضمــــرة ٓ سمٗمــــٝمؿ يب ٞمٖمًــــ٣مً  ويم٘مــــ

 

 فمـــــعم ايمّمـــــٝمؿ إٓ ريـــــثام أحتـــــقل  

 ؿمقي فمعم اخلٚمص احلقاي٣م ىمـام اٞمْمـقتأو 

 

ـــــؾ  ـــــ٣مر وسمٖمت ـــــ٣مري سمٕم ـــــقط َم  طمٝم
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ــدا ــام نم ــد ىم ــقت ايمزهٝم ــعم ايمٗم ــدو فم  وأنم

 

ــــــؾ  ــــــ٣مئػ أؿمح ــــــٜم٣مداه ايمتٛم  أزل سم

ـــدا   ـــ٣منم ـــريح ه٣مهمٝم ـــ٣مرض ايم ـــ٣م ئم  ؿم٣موي

 

ـــؾ   ــــُمٔم٣مب وئمً ـــ٣مب ايم  خيـــقت زمٟمذٞم

ـــقاه ايمٗمـــقت َمــــ ضمٝمـــ٧م    َمـــ٥مأهمٙمـــام يم

 

 دفمـــــ٣م هم٣مصمت٣مزمتــــف ٞمٓمــــ٣مئر ٞمحــــــؾ  

 َمٜمٙمٜمٙمــــ٥م ؾمــــٝم٤م ايمقصمــــقه ىمٟمهنــــ٣م 

 

ــــؾ   ـــــر سمتٗمٙمٗم ـــــٖمل ي٣مؽم ــــداح زم٘م  وم

ـــره  ـــ٧م دزم ـــقث ضمثح ـــم اظمٌٔم  أو اخلمم

 

ــــًؾ  ـــــ ؽمــــ٣مم َمٔم ــــض رداه  حم٣مزمٝم

ـــــقه ىمـــــ   ؾمــــــدوومٜم٣م نّ ٟمَمــــــٜمرسم٥م هم

 

 ؾمــــٗمقق ايمٔميصــــ ىم٣محلــــ٣مت وزمًــــؾ  

ــــ٣م  ــــ٣ميمػماح ىمٟمهن  همّمــــ٨م ووــــج٦م زم

 

 وإيـــ٣مه ٞمــــقح همـــقق فمٙمٝمـــ٣مء شم٘مـــؾ  

 وائتًــ٦م زمــف كوأنم٢مــ وأنمّمــ٦م وائتًــ 

 

 أراَمــــؾ فمـــــزاه٣م وفمـــــزن أرَمــــؾ 

 وارفمـقت زمٔمـد ىوؾم٘م٦م شمـؿ ارفمـق ؾم٘م٣م 

 

ــؾ   ــ٘مق أمج ــع ايمُم ـــؿ يٛمٖم ــػم إن يم  ويمٙمِم

ـــــٜم٣م  ــــ٣مدرات وىمٙم ــــ٣مءت زم ــــ٣مء وهم  وهم

 

 فمــــعم ٞمـــــ٘مظ ممـــــ٣م ي٘مــــ٣مسمؿ جمٚمــــؾ 

ــدَم٣موسم  ــدر زمٔم ــ٣م ايم٘م ــآري ايمٗمْم  ممــب أؽم

 

ــــ٣مً    أضمُمــــ٣مؤه٣م سمتِمٙمِمــــؾ هت ومرزم

ـــديم٦م  ـــدرٞم٣م وأؽم ـــ٦م وازمت ـــ٦م ومه  مهٚم

 

 وؾمـــــٚمر َمٛمــــل همـــــ٣مرط َمتٚمٜمــــؾ  

ـــرة  ـــق يمٔمٗم ـــل سم٘مٌ ـــ٣م وه ـــ٦م فمٛمٜم  همقيمٝم

 

ــــؾ   ــــقن وضمقص ــــ٣م ذوم ــــ٣مذه َمٛمٜم  يٌ

ــــ  ــــفٟمىم ــــف وضمقيم ــــ٣م ضمجرسمٝم  ن ونم٣مه

 

ـــزل   ـــؾ ٞم ـــٖمقم ايمٗم٣ٌمئ ــــ ؽم  أوـــ٣مَمٝمؿ َم

 سمـــقاهمكم َمــــ ؾمـــتك إيمٝمـــف همّمـــٚمٜم٣م 

 

 واد إصـــ٣مريؿ َمٛمٜمـــؾىمـــام وـــؿ أذ  

ـــ٣مً   ـــ٦م نمُم٣مؾم ـــ٣م همٔمٌ ــــرت ىمٟمهن ـــؿ َم  شم

 

 َمــع ايمِمــٌح رىمـــ٤م َمـــ أضم٣مـمــ٥م جمٖمــؾ  

ـــد اهمؼماؾمـــٜم٣م  ـــػ وصمـــف إرض فمٛم  وآيم

 

ـــــؾ  ــــــ ومح ـــــٛمٌٝمف ؽمٛم٣مؽم ـــــٟمهدأ سم  زم

 ن همِمقصـــفٟمىمـــ وافمـــدل َمٛمحقوـــ٣مً  

 

ـــؾ  ـــل َمث ـــ٤م همٜم ـــ٣م ٓفم ـــ٣مب دضم٣مه  ىمٔم

ـــٛمٖمر  ـــئس زم٣ميمُم ـــ١من سمٌت ـــْمؾ ىهم  أم ومِم

 

 ومٌـــؾ أؿمـــقل ىظمـــ٣م انمتٌْمـــ٦م زم٣ميمُمـــٛمٖمر 

ـــ٦م إذ  ـــ٣مسمٌٝم ـــك فمٝمقهن ــــ٣مم يٗمٓم ــــ٣م ٞم  ا َم

 

 إلم َمـــــــ٘مروهف سمتٕمٙمٕمــــــؾ ضمث٣مشمــــــ٣مً   

ــــقده  ــــزال سمٔم ــــ٣م سم ــــػ مهــــقم َم  وإيم

 

 ىمحٚمـــك ايمرزمـــع أو هـــل أشمٗمـــؾ فمٝمـــ٣مداً   

ــــــؿ إهنــــــ٣م   إذا وردت أصــــــدرهت٣م شم

 

 سمثـــقب همتـــ٣ميت َمــــ حتٝمـــ٦م وَمــــ فمـــؾ 
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ـــؾ وـــ٣مضمٝم٣م ـــ٥م ايمرَم ـــل ىم٣مزمٛم ـــ٣م سمريٛم  هم١مَم

 

ــــؾ   ــــك وٓ أسمٛمٔم ـــــ٥ٌم أضمٖم ــــعم روم  فم

 ـعم ايمِمـــػم اصمتـــ٣مب زمـــزةقـــهمـــ٣مين ظم 

 

ــؾ ومٙمــ٤م ايمًــٚمع واحلــزم     همٔمــؾأفمــعم َمث

ـــــ٣مً أو  ـــــام فمـــــدم أضمٝم٣مٞم ـــــك وإٞم  وأنمٛم

 

ــــذل   ــــدة اظمتٌ ــــك ذو ايمٌٔم ــــ٣مل ايمٕمٛم  يٛم

 طمــــٙم٥م َمت٘مُمـــػَمــــ همـــال صمـــزع  

 

 وٓ َمـــــرح حتـــــ٦م ايمٕمٛمـــــك أختٝمـــــؾ 

 وٓ سمزدهـــل إصمٜمـــ٣مل ضمٙمٚمـــل وٓ أرى 

 

ـــ٠موًٓ   ـــؾ ؽم ـــ٧م أٞمٚم ـــ٣مب إضم٣مدي  زمٟمفمٗم

 س يِمـــْمقم ايمٗمـــقس رهبـــ٣محـــويمٝمٙمـــ٥م ٞم 

 

ــــف أو   ـــــٜم٣م ياومْمٔم ــــل زم ـــــؾيمالئ  تٛمٌــ

 دفمًــ٦م فمــعم زمٕمــش ونمْمــش وصــحٌتل 

 

ــــؾ  ــــر وأهم٘م ــــز ووصم ــــٔم٣مر وإرزي  ؽم

ــــقاٞم٣مً   ــــ٦م ٞمً ــــدة همٟميٚم ــــ٦م إيم  وأيتٚم

 

ـــؾ   ـــؾ ايمٝم ـــدأت وايمٙمٝم  وفمـــدت ىمـــام أزم

ــــ٣ًم  ـــ٣مء صم٣ميم ـــل زم٣ميمٕمٚمٝمِم ـــٌح فمٛم  همٟمص

 

ـــ٣من: َمًــــ٠مول وآطمـــر يــــً    لٟمهمريٗم

ـــ٣م  ـــؾ ىمالزمٛم ـــرت زمٙمٝم ـــد ه ـــ٣ميمقا: يمٗم  همٗم

 

 همٗمٙمٛمـــ٣م: أذئـــ٤م فمـــس أم فمـــس همرفمـــؾ  

ــــؿ   ــــٟمة شم ــــؽ إٓ ٞمٌ ــــؿ ي ــــ٦مهمٙم  هقَم

 

ـــع    ـــع أم ري ـــ٣مة ري ـــ٣م: ومْم ـــدلأهمٗمٙمٛم  صم

ـــرح ؿم٣مرومـــ٣م١مهمـــ   ن يـــؽ َمــــ صمــــ ٕزم

 

ــ   ــؽ إٞمً ــؾ٣ًم وإن ي ــس سمٖمٔم ــ٣م اإلٞم ــ٣م ىمٜم  َم

ـــذوب يم  ــــ ايمُمـــٔمرى ي ـــقم َم ـــفٔموي  ٣مزم

 

ــــؾ   ــــ٣مئف سمتٚمٙمٚم ـــــ رَمّم ــــف َم  أهم٣مفمٝم

ـــل وٓ  ـــف وصمٜم ـــف ٞمِمـــ٦ٌم يم ــــ دوٞم  ىم

 

ـــــؾ   ـــــل اظمرفمٌ ـــــؼم إٓ إحتٚم  وٓ ؽم

 ووــ٣مف إذا هٌــ٦م يمــف ايمــريح ؿمــغمت 

 

 ف َمــــ٣م سمرصمــــؾيم٣ٌمئــــد فمـــــ أفمْم٣مهمــــ  

ـــده  ـــقم فمٜم ـــدهـ وايمٖم ـــس ايم ـــد زمٚم  زمٔمٝم

 

 يمــف فمــٌس فمــ٣مف َمـــ ايمٕمًــؾ حمــقل  

 وطمـــرق ىمٓمٜمـــر ايمـــؼمس ومٖمـــر ومْمٔمتـــف 

 

 زمٔم٣مَمٙمتـــــكم ـمٜمــــره يمـــــٝمس ئمٚمـــــؾ  

 همٟمحلٗمـــــ٦م أوٓه زمـــــٟمطمراه َمــــــقهمٝم٣م 

 

 َمـــــثؾأو فمــــعم ومٛمــــ٥م أومٔمــــل َمــــراراً  

 سمــــرود إراوي ايمِمــــحؿ دوين ىمٟمهنــــ٣م 

 

ــــذيؾ   ــــالء اظم ــــٝمٜمـ اظم ــــذارى فمٙم  فم

 صــــ٣مل ضمــــقرم ىمــــٟمٞمٛملويرىمــــدن زم٣مٔ 

 

 َمـــ ايمٔمـــِمؿ أدذم يٛمتحــل ايم٘مــٝمح أفمٗمــؾ  
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 ـ ىُينّ ثٓ أمحش 17

 .صم٣مهقّم َمٗمؾ  ؾم٣مفمر ، َمـ ىمٛم٣مٞم٥م، زمـ أمحر: أضمد زمٛمل احل٣مرث هٛمل  

 ّخٌ ظبدلخ()لِغ
 وومد ـمٙمٚمف ومقَُمف: ، وم٣مل ُهٛمّل زمـ أمحر

ـــ -5 ًْ  ٦َم زمِمـــ٣مدوملأأطمـــلر أطمـــػمين ويم

 

ـــذُب   ـــذي ٓ ي٘م ـــَؽ ايم ـــقَك يٛمٖمُٔم  وأطم

ـــــ ا -0  ــــتٕمٛمٝمُتؿُ أَم ــــٝمر٥ِم أْن إذا اؽم  يمٗمّم

 

ــــ٤ُم   ــــ٤ُم إصمٛم ــــ٣م ايمٕمري ــــُتُؿ همٟمٞم  وأَمٛم

ةً  -1  ـــــدائِِد َمـــــرر ـــــدائُِد زم٣ميمُمر  وإذا ايمُمر

 

ــــ٣م اظُمحــــ٤م  إومــــَرُب    أؾمــــجٝمٛم٘مؿ همٟمٞم

 وإذا سم٘مــــقُن ىمرهيــــ٥ٌم ُأدفمــــك هلــــ٣م -2 

 

ـــَدُب   ـــدفمك صُمٛم ـــٝمُس ُي ـــ٣مُس احل  وإذا حُي

ـــدٍب  -3  ٛم ـــذهُب٣م وجِلُ ـــٌالِد وفم ـــٜمُؾ ايم  ؽم

 

ـر اظُمْجـــــِدُب اظمِـــــالُح و ورمَ   ٌُُٜم  صمٛمـــــ

ـــ٣مَمتل -4  ـــٝمر٥ًم، وإوم ـــَؽ ومّم ـــ٣ًم يمتٙم  فمجٌ

 

ـــؽ ايمٗمّمـــٝمر٥ِم أفمجـــ٤ُم   ـــعم سمٙم ـــٝم٘مؿ فم  هم

ــ٣م -5  ــ٦ُم َم٘م٣مهن ــد فمرهم ــ٥ُم وم ــؽ ايمٓم الََم  سمٙم

 

 ٓ أمر رم إْن ىمــــــــــــــــ٣من ذاك وٓ َأُب  

 ششػ ادلفشداد: 
ـَ  –إصمٛم٤ُم: ايمٕمري٤م فمـ ايمٌٙمد . اؽمتٕمٛمٝمتؿ: انمتٛمٝمتؿ واىمتٖمٝمتؿ أؾمجٝمٛم٘مؿ: أضمزٞمر٘مؿ وؾمٕمْٙم

ة دم احلرب  –يمُ٘مؿ زم٣م ػ –ايم٘مرهي٥م: ايمُِمدر ٚمـ وايمٙمٌـ اظمجٖمر ًّ . احلٝمس: ؿمٔم٣مم ُيترخذ َمـ ايمتٚمر وايم

اظمالح:  –َمٝم٣مهٜم٣م ايمٔمذزم٥م  فمْذب ايمٌالد: –صُمٛمدب: اؽمؿ فمٙمؿ  –حُي٣مس احلٝمس: خيٙمط وُئمٚمؾ 

 َم٥م: احلؼ ايمذيايمٓم ال –صمٛم٤م ايمًمء: ٞم٣مضمٝمتف  –وهل إرض ايم٘مثغمة اظمٙمقضم٥م ، َمٖمرده٣م اظمِْٙمح

 .ٓ أّم رم: سمٔمٌغم زمٚمٔمٛمك شم٘مٙمتٛمل أَّمل –سمْمٙمٌف فمٛمد ايمٓم٣ممل
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 ـ دسّذ ثٓ اٌظِّّّخ 18

 فخش ثبٌزاد()

  :دريد زمـ ايمِِمّٚم٥م وم٣مل

ــــــك ؾمــــــ٣ٌميب ــــــام أهمٛم ــــــ٣مذُل إٞم  أفم

 

ـــــ٣مدي  ـــــيِخ إلم اظمٛم ـــــقيب دم ايمٌّم  رىم

 َمـــع ايمٖمتٝمـــ٣من ضمتـــك ىمـــّؾ صمًـــٚمل 

 

ـــــ٣مدِ   ـــــرَح فمـــــ٣مسمٗمل محـــــُؾ ايمٛمّج  وأوم

ــــــ٣مٌل   ــــــف َم ــــــٌػ  أفمــــــ٣مذُل إّٞم  ؿمري

 

 الدِ سمــــــإرمر َمـــــــ َمــــــ٣مٍل  أضمــــــ٤ّم  

ـــل  ـــقِم ضِمٙمٚم ـــِؿ ايمٗم ـــد ضِمْٙم ـــك زمٔم  ويٌٗم

 

ــــــقم زادي  ــــــَؾ زاِد ايمٗم ــــــك ومٌ  ويٖمٛم

 .ظمقروثاظم٣مُل ايمْمريُػ: اظم٘مت٤ًم اجلديد وايمِتالد اظم٣مل ا –ايمٛمِج٣مد: مح٣مئؾ ايمًٝمػ 

 ووم٣مل دريد زمـ ايمِمٚم٥م يقفمد زمٛمل احل٣مرث زمـ ىمٔم٤م:

ــــل احلـــــ٣مرث  ــــ٣م زمٛم ــــتؿ َمٔمممــــأي  ٞم

 

ــــــدىمؿُ    ؿودم احلــــــرب هبــــــ وارٍ  زٞم

ــــــ٥م  ــــــؾ فمٙمٝمــــــٜم٣م همتٝم  ويم٘مــــــؿ طمٝم

 

ـــــؿ   ــــكم إصم ــــؾ حيٚم ــــقد ايمٕمٝم  ىمٟمؽم

 يمـــــٝمس دم إرض ومٌٝمـــــؾ َمـــــثٙم٘مؿ 

 

 ضمـــكم يـــرهمض ايمٔمـــدا نمـــغم صمُمـــؿ 

 يمًـــــــ٦م يمٙمِمـــــــٚم٥م إن مل آسم٘مـــــــؿ 

 

 زم٣مخلٛم٣مذيـــــذ سمٌـــــــ٣مرى دم ايمٙمجـــــؿ  

ـــــــ٘مؿ َمــــــرة   همتٗمــــــر ايمٔمــــــكم َمٛم

 

ــــدم  ـــــ٣م سمٙمت ـــــحر ٞمقضم ــــ٣مث ايم  زم٣مٞمٌٔم

 وسمـــــرى ٞمجـــــران َمٛمــــــ٘مؿ زمٙمٗمٔمـــــ٣م 

 

ـــؾ وم   ـــٚمْم٣مء وؿمٖم ـــغم ؾم ـــتؿنم ــــد ي  ـ

ــــــزّ   ـــــــ٣مرم ؾم ــــــ٣م ىم٣ميمًٔم  زم٣مهم٣مٞمٓمروه

 

ـــــؼمم  ـــــقل إن مل أطم ـــــؾ رأس احل  ومٌ

 :ووم٣مل دريد زمـ ايمِمٚم٥م أيّم٣مً  

ــــــ٣م ــــــك ؾمــــــ٣ٌميبذأفم ــــــام أهمٛم  ل إٞم

 

ـــــ٣مدي   ـــــقيب دم ايمٌمـــــيخ إلم اظمٛم  رىم

 صمًـــٚمل ؾر َمـــع ايمٖمتٝمـــ٣من ضمتـــك ىَمـــ 

 

ـــــرح فمـــــ٣مسمٗمل محـــــؾ ايمٛمجـــــ٣مد   وأوم

ــــــإأفمــــــ٣مذل    ؿمريــــــػ ٌ َمــــــ٣مٌل  فُ ّٞم

 

 َمـــــــ َمــــــ٣مل سمــــــالد إرمر  أضمــــــ٤ّم   

 



298 

ـــــ٣مذل ـــــل أفم ـــــدين ورحم ـــــديت زم  فم

 

 وىمـــــؾ َمٗمٙمـــــص ؾمـــــ٘مس ايمٗمٝمـــــ٣مد 

ـــد ضمِ   ـــك زمٔم ـــويٌٗم ـــقم ضمِ  ؿِ ْٙم ـــلٙمْ ايمٗم  ٚم

 

ــــــقم زادي  ــــــؾ زاد ايمٗم ــــــك ومٌ  ويٖمٛم
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 ـ عٍٍْخ ثنذ ُِشّح 19
٣مُس زوصمٜم٣م ىُمٙمٝم٣ًٌم:  صمٙمٝمٙم٥م زمٛم٦م َُمّرة دم ٞمص )وم٣مسمٙم٥ُم َمٗمتقيم٥ُم( ٣ميم٦موم ًّ  زمٔمد أن ومتؾ أطمقه٣م صم

ـــ٣مٍس فمـــعم َوصْمـــدي زمـــف ًّ  همِْٔمـــُؾ صَم

 

ـــــ٣مؿمعٌ   ـــــْد  وم ـــــري وَُم ـــــقمـَمٜم  ٍن أصم

َض ايمــــّدهُر زمــــف   يــــ٣م ومتــــٝماًل ومــــقر

 

ــــؾِ   ـــــ فم ــــ٣ًم َم ــــلر مجٝمٔم ــــْٗمَػ زمٝمت  ؽم

ــــتحدشمُتفُ   ــــذي اؽم ــــ٦َم ايم ــــّدم ايمٌٝم  َه

 

ــــــل إّول  ــــــدم زمٝمت ــــــك دم ه  واٞمثٛم

ـــــــــ٥مٌ   ـــــــــل وم٣مسمٙم ـــــــــ٥مٌ  إّٞمٛم  َمٗمتقيم

 

ـــــــــــ٣مَح رم  ـــــــــــؾر اهللَ أن يرسم  ويمٔم
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 ـ ثشش ثٓ أثِ خبصَ األعذ21ُ
 أ ـ ؽْبرو ًٔشأرو:

زمـ َمدرىم٥م  زمـ احل٣مرثامحغمي زمـ ٞم٣مذة زمـ أؽم٣مَم٥م وايمده هق زممم زمـ أيب طم٣مزم زمـ فمقف زمـ 

إن )ؽمقادة( أطم٣م ايمُم٣مفمر أو  :يٗم٣مل ،ؾم٣مفمر صم٣مهقم َمـ ومقم فمٌٝمد زمـ إزمرص إؽمدي ،َمـ ٞمزار

ويمف أخ آطمر اؽمٚمف )ؽمٚمغم( أىمػم َمٛمف رشم٣مه زمثالث ، ازمـ أطمٝمف ممـ ىم٣من يٛمٌٜمف فمعم إومقائف دم ايمُمٔمر

ويمف ازمٛم٥م اؽمٚمٜم٣م  ،ُع أزمٝمف ضمٙمػ أؽمد وؿمٝمويمف ويمد اؽمٚمف )ٞمقهمؾ( ضمي َم. ومِم٣مئد ص٣مدوم٥م

ف فمُمؼ اَمرأة اؽمٚمٜم٣م )هٛمد( أو )هٛمٝمدة( أٞمّ  وومد ورد ،أَم٣م زوصمتف همٙمٝمس هٛم٣مك طمػم فمٛمٜم٣م، )فمٚمغمة(

وومد فم٣مش دم فمٌم أيب وم٣مزمقس  ،ويم٘مٛمف ذىمر ٞم٣ًمء ىمثغمات دم ؾمٔمره فمعم فم٣مدة ايمُمٔمراء ايم٣ًمزمٗمكم

ومٌؾ ـمٜمقر  وومد ىم٣من ضمٝم٣مً  ،اظمٝمالديايمٛمٔمامن زمـ اظمٛمذر َمـ َمٙمقك احلغمة أو آطمر ايمٗمرن ايم٣ًمدس 

 .اإلؽمالم

 ة ـ شخظْزو:
همٗمد أورده ازمـ ؽمالم  ،ئمد زممم زمـ أيب طم٣مزم أضمد همحقل ايمُمٔمراء اجل٣مهٙمٝمكم ط ـ شؼشه:

اجلٚمحل َمع ايمْمٌٗم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م َمـ ؾمٔمراء اجل٣مهٙمٝم٥م دم ىمت٣مزمف ؿمٌٗم٣مت همحقل ايمُمٔمراء َمع أوس زمـ 

َمع صمرير دم سمٖمّمٝمؾ زممم زمـ أيب طم٣مزم وومد سمقاهمؼ ايمٖمرزدق  ،ضمجر واحلْمٝمئ٥م وىمٔم٤م زمـ زهغم

 يمٗمقيمف: فمعم نمغمه َمـ ايمُمٔمراء

 شمــــــقى دم َمٙمحــــــد ٓزمــــــد َمٛمــــــف

 

ـــــ٣مً    ـــــ٣مظمقت ٞمٟمي ـــــك زم ـــــ٣م ىمٖم  وانمؼمازم

 وومقيمف: 

ــــٝمٌعم ــــك ؽم ــــؾ همت ــــعم وىم ــــكم زم  ره

 

 ل اجلٝمــــ٤م واٞمتحٌــــل اٞمتح٣مزمــــ٣مٗمّ همُُمــــ 

ن ٣مزم وايمٛم٣مزمٕم٥م همحالن َمـ همحقل اجل٣مهٙمٝم٥م فمعم أضموومد افمتػم فمٚمرو زمـ ايمٔمالء أن زممم زمـ أيب  

 :ىم٣من أىمثر إومقاء َمـ ايمٛم٣مزمٕم٥م وأشمٛمك فمعم ومِمٝمدسمف ايمتل َمْمٙمٔمٜم٣م زممماً 

ـــــتالم ـــــ٦م أم اضم ـــــ٣م رأي ـــــؼ َم  أضم

 

ــــــ٣مم   ــــــقال إذ صــــــحٌل يٛم  أم إه
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زمٔمد أن أيمًٌف  َُمـ ؿمٝم ٥مٕوس زمـ ضم٣مرشم٥م زمـ ٓم ؽمٝمد زمٛمل صمديٙم وومد ىم٣من حل٣مدشم٥م هج٣مء زممم

فمرو٦م همٗمد  ،ىمٌغم دم ضمٝم٣مسمفيمثالشمٚمئ٥م َمـ ايمٛمقق أشمر  ايمٛمٔمامن زمـ اظمٛمذر َمٙمؽ احلغمة ضمٙمتف وأطمذه

همٖمر ايمُم٣مفمر وجلٟم إلم ومقَمف زمٛمل أؽمد  ،س ايمذي أنم٣مر فمعم ٞمقومفهذه احل٣مدشم٥م ايمُم٣مفمر يمٕمّم٤م أو

 .ايمذيـ محقه

 :ومم٣م وم٣مل دم هج٣مء أوس

ـــ٣م أ ـــ٣م فمجٌ ـــدين يهمٝم ـــٔمدىاقفم ــــ ؽم  زم

 

 وومـــــد أزمـــــدى َمًـــــ٣موئف اهلجـــــ٣مء  

 وضمــــقرم َمـــــ زمٛمــــل أؽمــــد ضمٙمــــقل 

 

ـــــ  ـــــؾ هٛمّ ـــــؾ ايمٙمٝم ـــــ٣مء ٣مهىمٚمث  ايمٕمّم

 ،وزمٛمل أؽمد ومقم زممم َمٔمرىم٥م ومتؾ همٝمٜم٣م ايم٘مثغم ُزمـ ؿمٝم ٥مومقم أوس زمٛمل صمديٙموومد وومٔم٦م زمكم  

واهلل  :همج٣مءت أَمف إيمٝمف همٗم٣ميم٦م يمف ،ٞمف وومع دم إه وأراد أوس ومتٙمفأإٓ   ه٣مرزم٣مً ولّم  ويم٘مـ زممماً 

نمغمك  واهلل ٓ َمدضم٦م أضمداً  :ومًؿ ايمُم٣مفمر وم٣مئالً همٔمٖم٣م فمٛمف همٟم. إٓ َمدضمف إي٣مك. حم٣م هج٣مءه يمؽ ٓ

مم٣م  ،همٗمد أدرىمف ؽمٜمؿ َمـ وائقم أص٣مب شمديٝمف ،ومتؾ ايمُم٣مفمر دم أضمدى ايمٕم٣مرات وومد، ضمتك أَمقت

 :ازمٛمتف )فمٚمغمة( ٞمُمد يرشمل ٞمٖمًف خم٣مؿم٣ٌمً شمؿ أ ،صمٔمؾ زممم ئمتٛمؼ همرؽمف وهق صمريح

ـــــ ـــــقائقمر  نّ ١مهم ـــــل ايم ـــــ٣مب ومٙمٌ  أص

 

ـــــ٣م    زمًـــــٜمؿ مل ي٘مــــــ ي٘مًـــــك يمٛم٣مزم

 َمٛمــــــف شمــــــقى دم َمٙمحــــــد ٓزمــــــّد  

 

ـــــ٣مً    ـــــ٣مظمقت ٞمٟمي ـــــك زم ـــــ٣م ىمٖم  وانمؼمازم

ــــؾ  ــــعم وىم ــــكم زم ــــٝمٌعم ره ــــك ؽم  همت

 

 همــــٟمذري ايمــــدَمع واٞمتحٌــــل اٞمتح٣مزمــــ٣م  

/ ومٌؾ 10/ :ؾٝمووم ،م/٥375م همايمٛمٌقي٥م اظممم ة/ ومٌؾ اهلجر00وسمرصمع اظمِم٣مدر وهم٣مسمف ؽمٛم٥م / 

 ./ م 426اهلجرة / 
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 ـ اخلنغـبء 21
 اٌششّذ ً ثٓمتبػش ثنذ ػّش

 ؽْبهتب ًٔشأهتب: -أ
ض زمٛم٦م وهل مت٣م ،ديرفمعم أهمّمؾ ايمتٗم٣م ،م422ـ وسمقهمٝم٦م فم٣مم  م 353ويمدت اخلٛم٣ًمء فم٣مم 

ن أزم٣مه٣م وأطمقهي٣م َمٔم٣موي٥م إإذ  8فمٚمــرو زمـ ايممميد َمــ زمٛمل ؽمٙمٝمؿ سمرزم٦م همــل زمٝم٦م ؽمٝم٣مدة

شمؿ ، ايمًٙمٚمل ازمـ فمٚمٜم٣م وومد سمزوصم٦م َمـ رواضم٥م زمـ فمٌدايمٔمزيز، َمـ ؽم٣مدات ايمٗمٌٝمٙم٥مًا وصخر

وأٞمج٦ٌم َمٛمف يزيد  ،شمؿ سمزوصم٦م َمرداس زمـ أيب فم٣مَمر، اٞمٖمِمٙم٦م فمٛمف زمٔمد أن أٞمج٦ٌم َمٛمف ويمداً 

، همجٔم٦م ايمُم٣مفمرة زمٖمٗمد أطمقهي٣م َمٔم٣موي٥م وصخر وزم٘متٜمام زم٘م٣مء َمراً ، ٣موي٥م وفمٚمرو وفمٚمرةوَمٔم

أدرىم٦م اخلٛم٣ًمء اإلؽمالم ووهمدت فمعم ايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ َمـع ومقَمٜم٣م وأٞمُمدسمف َمـ 

همٙمؿ جتزع فمٙمٝمٜمؿ صمزفمٜم٣م فمعم ، ودهمٔم٦م أوٓده٣م إرزمٔم٥م يمٙمٚمُم٣مرىم٥م دم َمٔمرىم٥م ايمٗم٣مدؽمٝم٥م ،ؾمٔمره٣م

وومد سمقهمٝم٦م اخلٛم٣ًمء دم أول طمالهم٥م فمثامن زمـ فمٖم٣من ، ؿ دم اجلٛم٥مرك أهّن ٕهن٣م ىم٣مٞم٦م سمد 8أطمقهي٣م

وهـل . يمٗم٦ٌم زم٣مخلٛم٣ًمء يمتٟمطمــر أٞمٖمٜم٣م فمــ ايمقصمف َمـع ارسمٖم٣مع ومٙمٝمؾ همـــل إرٞم٥ٌم. ر  اهلل فمٛمف

وومد رهمّم٦م اخلٛم٣ًمء زمٔمد َمقت زوصمٜم٣م َمرداس زمـ أيب فم٣مَمر . صٖم٥م أىمثر َم٣م سم٘مقن دم ايمٓم٣ٌمء

 .ِمّٚم٥م َمٔمٙمٙم٥م ذيمؽ زم٘مػم فمٚمرهدريد زمـ ايم ايمزواج َمـ ايمُم٣مفمر

ب ـ ؾمخِمٝمتٜم٣م: متٝمزت اخلٛم٣ًمء زم٣مَمتزاج صٖمتل يمكم إٞمقشم٥م وؾمدة ايمرصمقيم٥م َمع فم٣مؿمٖم٥م 

هن٣م ىم٣مٞم٦م دم اجل٣مهٙمٝم٥م سمٖمد إلم ؽمقق فم٘م٣مظ وسمٛمُمد أؾمٔم٣مره٣م همــل طمٝمٚم٥م ايمٛم٣مزمٕم٥م إإذ  8صمٝم٣مؾم٥م

٣م ويم٘مـ َمقت أطمٝمٜم٣م صخر ايمذي ىم٣من ايمٔمقن ايم٘مٌغم هل٣م صمٔمؾ فم٣مؿمٖمتٜم، سم٣ًمزمؼ ضم٣ًمن وإفمُمك

مم٣م صمٔمؾ زمٔمض ايمٛمٗم٣مد اظمٔم٣مسيـ ىمٝمقؽمػ ؽم٣مَمل ايمٝمقؽمػ يْمٙمؼ فمٙمٝمٜم٣م  8فمٙمٝمفسمتٖمجر ضمزٞم٣مً 

 .ايمٔمرب( )ايم٘مًؼما

 سمٗمقل اخلٛم٣ًمء:

 يــــذىمرين ؿمٙمــــقع ايمُمــــٚمس صــــخرا

 

ــــٚمس   ــــروب ؾم ــــؾ نم ــــره يم٘م  وأذىم

 فمٙمٝمف: ضمتك أهن٣م يمت٘م٣مد سمٗمتؾ ٞمٖمًٜم٣م أؽمٖم٣مً  

ـــــقرم ـــــ٣مىمكم ضم ـــــرة ايمٌ ـــــقٓ ىمث  ويم

 

 فمــــعم إطمــــقاهنؿ يمٗمتٙمــــ٦م ٞمٖمزــــ  
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ع ايمُم٣مفمرة فمعم أطمٝمٜم٣م صخر وفمدم ٞمًٝم٣مهن٣م إي٣مه أٞمف ىم٣من يٚمٛمحٜم٣م ؾمْمر َم٣ميمف سمٖمج  وايم٤ًٌم دم 

 ىمٙمام أسمٙمػ زوصمٜم٣م َم٣ميمف:

ــــــك ـــــ٣مك ضمتـ ـــــ٣م أٞمً ـــــال واهلل َم  هم

 

ــــ  ــــؼ رَمز ــــل ويُم ــــ٣مرق َمٜمجت  أهم

 همٗمـــد وّدفمـــ٦م يـــقم همـــراق صـــخر 

 

ــــــ٣من يمـــــّذايت وُأٞمزـــــ   ًّ  أزمــــــل ضم

ٓ متٙمؽ إٓ أن  ،ة صٌقروومد أدى هب٣م ىمثرة ايمٌ٘م٣مء إلم أن سمِم٣مب زم٣ميمٔمٚمك همتتحقل إلم اَمرأ 

وأرصمق أن  ،احلٚمد هلل ايمذي ذهمٛمل زمٗمتٙمٜمؿ"سمٗمقل فمٛمد ؽمامع طمػم َمٗمتؾ أزمٛم٣مئٜم٣م إرزمٔم٥م: 

 ."جيٚمٔمٛمل هبؿ دم َمًتٗمر رمحتف

سمُمغم ايم٣ٌمضمث٥م ايمدىمتقرة فم٣مئُم٥م فمٌـد ايمرمحـ إلم أن اخلٛم٣ًمء ؾم٣مفمـرة صم٣مهٙمٝم٥م  :ج ـ ؾمٔمره٣م

يُمغم َم٠مرطمق إدب إلم أن اخلٛم٣ًمء ؾم٣مفمرة  زمٝمٛمام ،ىم٣مٞم٦م سمٖمد إلم طمٝمٚم٥م ايمٛم٣مزمٕم٥م وسمٛمُمد أؾمٔم٣مرهؿ

ويم٘مـ ؾمٔمره٣م  ،دم ىمال ايمٔمٌميـ ووم٣ميم٦م ؾمٔمراً  ،خميَم٥م فم٣مؾم٦م ايمٔمٌميـ اجل٣مهقم واإلؽمالَمل

 دم رشم٣مء أطمٝمٜم٣م صخر ومد نمٙم٤م فمعم َمٔمٓمؿ ؾمٔمره٣م سمٗمقل:

 صمــــــــقدا وٓ جتٚمــــــــدا أفمٝمٛمـــــــلّ 

 

ــــــدى   ـــــــر ايمٛم ــــــ٣من يمِمخ  أٓ سمٌ٘مٝم

ــــــؾ  ــــــريء اجلٚمٝم ــــــ٣من اجل  أٓ سمٌ٘مٝم

 

ــــــ٣من ايمٖم  ـــــــداأٓ سمٌ٘مٝم ـــــــك ايمًٝم  تـ

 وجتٚمع ايمُم٣مفمرة دم َمراشمٝمٜم٣م زمكم احلزن وايمٖمخر: 

ـــــّقار ــــ٣ميمٔمكم فمـ ــــؽ أم زم ــــذًى زمٔمٝمٛم  وم

 

ــدارُ   ــ٣م ايم ـــ أهٙمٜم ــ٦م َم ــ٦م إذ طمٙم  أم ذّرهم

 يمتــــٟمسمؿ اهلــــداة زمــــــف وإن صــــخراً  

 

 همــــل رأؽمــــف ٞمـــــ٣مرُ  ـؿٌ ٙمـــىمٟمٞمـــف فم  

طمٝمٜم٣م روع َم٣م روي فمــ اخلٛم٣ًمء ومِمٝمــدة رائٝم٥م صـقرت َمُمٜمـد ؽم٣ٌمق زمكم أزمٝمٜم٣م وأوَمــ أ 

 صخر ؽمٌؼ إب همٝمٜم٣م آزمـ:

ـــــٟمومٌال ـــــ٣مه هم ـــــ٣مرى أزم ــــــ٣م صم  ومهـ

 

 يتٔمــــــــ٣موران َمـــــــالءة ايمٖمخــــــــر  

ـــــد  ــــقب ووم ــــزت ايمٗمٙم ــــك إذا ٞم  ضمت

 

ــــــذر  ـــــذر زم٣ميمٔم ـــــ٣مك ايمٔم ـــــّزت هٛم  يم

 زمـــــرزت صـــــٖمٝمح٥م وصمـــــف وايمـــــده 

 

ـــــري  ـــــف جي ـــــعم نمٙمقائ  وَم٢مـــــ فم

 ومهــــــ٣م ىمٟمهنٚمــــــ٣م وومـــــد زمـــــرزا 

 

ــــر   ــــعم وىم ــــ٣م فم ــــد ضمّْم  صــــٗمران وم
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 بفـ ػَجْذُ لْظ ثٓ خُفَ 22
 اٌجُشْعُِّّ

 (احلىّخُ ًاٌزأًِّ)

ٌّٝمؾ فمٌد ومٝمس زمـ طمٖم٣مف ايمػُممجل و ًٔشأرو:رأ ـ ؽْب َمـ ذهم٣مء ومقَمف زمٛمل متٝمؿ ، أزمق صُم

ويٌدو أٞمف ، وايمٛمٔمامن زمـ َمٛمذر، فم٣مس ضم٣ممت٣ًم ايمْم٣مئل وايمٛم٣مزمٕم٥م. وؾمجٔم٣مهنؿ دم اجل٣مهٙمٝم٥م واإلؽمالم

وايمًٔمل إلم ، ٙمػ زم٣مؽمٚمف زم٣ميم٣ٌمؿمؾـ احلوايمٛمٜمل فم، دم ضِم٘مٚمتف يتجعّم اإليامن زم٣مخل٣ميمؼ. فُمّٚمر ؿمقيالً 

مل يِمٙمٛم٣م َمـ ؾمٔمره إٓ ايمٗمٙمٝمؾ مم٣م ورد دم . وايمؼمهّمع فمـ جم٣ميمس ايمًقء، اخلغم زمكم ايمٛم٣مس

ٙمٝم٣مت وإصٚمٔمٝم٣مت ونمغممه٣م َمـ اظمراصمع  وَمـ أصمقد َم٣م ٞمٓمٚمف دم رشم٣مء ضم٣مسمؿ ايمْم٣مئل ومقيمف: ، اظمٖمّمر

ــ  ــ٣مسمُؿ ؿمِٝم ــ٣مش ضم ــ٣م فم ــدى َم ــٝمُش ايمٛمّ  ٍُ فم

 

ــــ  ًر  خ٣مء َمــــآسمِؿُ وإن َمــــ٣مَت وم٣مَمــــ٦ْم يمٙم

ــرى  ــال ٞم ــؽ هم ــقُد َمْٔم ــ٣مت اجل : َم ـَ ــ٣مدي  ٞم

 

ـــف َمـــ٣م ضمـــ٣مَم دم اجلـــّق ضمـــ٣مئِؿُ   ـــ٣ًم يم  حُمجٌ

 ة ـ شخظْزو: 

 شؼشه: ط ـ

 لْظ اٌجُشْعُِّّ ـ )ِىبسَُ األخالق( ٌؼجْذ د
ٕزمٛم٣مئف فمِم٣مرة فمٚمره وجترزمتف  يّقد ايمُمٝمخ أن يٗمّدم، ضمكم سمممف ؾمٚمس احلٝم٣مة فمعم إهمقل

ٕن راي٥م إطمالق ايم٘مريٚم٥م ؽمتٓمّؾ  8ويرومد َمْمٚمئٛم٣مً ، ٣مرثايمزيّمؾ وايمٔم همٝمجٛمٌّٜمؿ، ايمْمقيٙم٥م دم احلٝم٣مة

 . َمرهمقفم٥م زمكم ايمٛم٣مس

ٌّْٝمــــُؾ إّن أزمــــ٣مَك ىمــــ٣مرَب يقََمــــفُ   َأصُم

 

ــــ٦َم إلم ايمٔمٓمــــ٣مئؿ هم٣مهمٔمــــؾِ   ــــ١مذا ُدفمٝم  هم

 ُأوصـــٝمَؽ إيِمـــ٣مَء اَمـــرٍئ يمـــَؽ ٞم٣مصـــِح  

 

ـــؾِ   ـٍ زمَرْيـــ٤ِم ايمـــّدهٍر نمـــغِم َُمٕمٖمر  ؿَمـــٌِ

ـــــــــــْذره  ـــــــــــِف وأوِف زمٛم  اهللَ هم٣مسّمٗم

 

ــــــؾِ ضم وإذا  ــــــ٣ًم همتحٙمر ــــــ٦َم مُم٣مري  َٙمٖم

ـــف  ـــػِمُ أهٙم ـــٝمَػ خُم ـــٟمنر ايمّمر ـــْؿ زم  وافمٙم

 

ــــــٟملِ   ًْ ــــــِف، وإن مل ُي
ــــــ٦ِم يمٝمٙمتِ  زَمٚمٌٝم
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هُ  ـــَؽ ود   َوِصـــِؾ اظُمقاِصـــَؾ َمـــ٣م صـــٖم٣م يم

 

لِ   ــــذر ـِ اظمتٌ ــــ٣مئ ــــ٣مَل اخل ــــذْر ضِمٌ  واضم

 واسمـــُرْك حمـــؾر ايمًـــقء ٓ حتُٙمـــْؾ زمـــف 

 

لِ   ـــــقر ـــــزٌل همَتَح ـــــَؽ َمٛم ـــــ٣م زم  وإذا ٞمٌ

ــــــٟمَمِر   ــــــ٦م زم ــــــْد وإذا مّهٚم  ذي هم٣مسّمئ

 

ــــؾِ   ــــغٍم هم٣مهمٔم ــــٟمَمِر طم ــــ٦م زم  وإذا مهٚم

ـْ َُمَتخُِمــــٔم٣مً إو   ذا اهمتٗمــــرَت همــــال سم٘مــــ

 

ـــق ايمٖمّمـــ  ـــؾِ ٣مسمرصم ـــغٍم هم٣مهمّٔم ـــٟمَمِر طم  َل زم

ــــــّرةً   ــــــ٠ماِدَك َم ــــــ٣مصمَر دم هم  وإذا سمُم

 

ــــؾِ   ــــِػ إمْجَ ــــران، هم٣مفمٚمــــْد يمألفَم  أَم

 ششػ ادلفشداد: 
رف أٞمؽ يم٦ًم فمعم ضمٙمٖم٦م مم٣مري٣ًم: أومًٚم٦م يٚمٝمٛم٣ًم وأٞم٦م سمٔم –ؿمٌـ: طمٌغم  –ىم٣مرَب: وم٣مرَب 

اخَلِم٣مص٥م: ايمٖمٗمر  –أسّمئد: متّٜمؾ  –َمـ يٚمٝمٛمؽ ايم٘م٣مذزم٥م زم٣ميمتقزم٥م وايمت٘مٖمغم  حتّٙمْؾ: ختٙمص –ضمّؼ 

ـَ  –جتّٚمؾ: اصػم  –واحل٣مصم٥م   .سمُم٣مصَمَر: خَت٣ميمَػ وسم٣ٌمي
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ـ هق صمرير زمـ فمٌد اظمًٝمح َمـ زمٛمل ُوٌٝمٔم٥م زمـ َم٣ميمؽ زمٔمض زمٛمل زم٘مر زم أ ـ ؽْبرو ًٔشأرو:

وفمٛمف أطمذ ؿمرهم٥م ، وهق طم٣مل ايمُم٣مفمر ؿمرهم٥م زمـ ايمٔمٌد، جمٝمد ضم٘مٝمؿ شم٣مئر، ؾم٣مفمر صم٣مهقّم ومديؿ، وائؾ

وٞم٣مدم فمٚمرو . وهب٣م ٞمُمٟم وفم٣مش ايمُمْمر إول َمـ ضمٝم٣مسمف، ىم٣مٞم٦م َمٛم٣مزل ومقَمف دم ايمٌحريـ. ايمُمٔمر

وأراد فمٚمرو ومتٙمف هم٣ميمتجٟم إلم ايمُم٣مم ، شمؿ هج٣مه يمٓمٙمٚمف وؿمٕمٝم٣مٞمف، زمـ هٛمد َمٙمؽ اظمٛم٣مذرة دم احلغمة

وهق يرؽمؾ ومِم٣مئده إلم ، أوم٣مم مخ٥ًم فممم فم٣مَم٣ًم دم زمٌمى ودَمُمؼ. حلؼ زمٚمٙمقك ايمٕم٣ًمؽمٛم٥مو

ٜمؿ فمعم ايمثقرة فمٙمٝمف، ومقَمف ضمتك واهمتف اظمٛمٝم٥م زمٌٌمى ؽمٛم٥م مخًكم ومٌؾ ، هيجق فمٚمرو زمـ هٛمد وحيّم 

 .ىم٣من يمف ويمد ؾم٣مفمر اؽمٚمف فمٌد اظمٛمر٣من أدرك اإلؽمالم. يمٙمٚمٝمالد 347ٞمحق ، اهلجرة ايمٛمٌقي٥م

 شؼشه: ـ ة
، وىمت٤م دم احل٘مٚم٥م، وومد أىمثر َمـ هج٣مء فمٚمرو زمـ هٛمد، اهلج٣مء َمـ أىمثر أنمراض ؾمٔمره ئمد

 .ىمام ويمف فمت٣مب ىمثغم وهمخر واهمر، ويمف همٝمٜم٣م أزمٝم٣مت ؾمقارد زم٣مرفم٥م َمٌت٘مرة واوح٥م اظمٔمٛمك

وومد سمرمجف أضمد اظمًتممومكم إظم٣من إلم ايمٙمٕم٥م ، يمف ديقان ؾمٔمر َمْمٌقع همٝمف َم٣م زمٗمل َمـ ؾمٔمره

 .إظم٣مٞمٝم٥م

همٗمد روي أن فمٚمرو زمـ ، ٙمٚمس: اؾمُتٜمرت دم أطم٣ٌمر إدب صحٝمٖم٥م اظمتٙمّٚمسدـ صحٝمٖم٥م اظمت

هٛمد ظّم٣م نمّم٤م فمعم اظُمتٙمِٚمس وفمعم ازمـ أطمتف ؿمرهم٥م زمٔمد أن ىم٣مٞم٣م يٛم٣مدَم٣مٞمف ىمت٤م يم٘مّؾ واضمد َمٛمٜمام 

إّن  :همٝمٗم٣مل. وأومهٜمام أٞمف أَمر هلام دم ايمرؽم٣ميمتكم زمج٣مئزسمكم، فم٣مَمٙمف فمعم ايمٌحريـ، رؽم٣ميم٥م إلم اظُمَ٘مٔمػم

ٌّل َمـ صٌٝم٣من احلغمة ومرأه٣م يمف هم١مذا همٝمٜم٣م أَمر زمٗمتٙمفس اظمتٙمٚمّ  ، ؾمّؽ دم ذيمؽ همدهمع رؽم٣ميمتف إلم ص

ٜم٣م وأيمٗم٣مه٣م دم ايمٛمٜمر ف وم٣مل يمْمرهم٥م: َم٣م دم رؽم٣ميمتؽ إّٓ ىم٣ميمذي دم رؽم٣ميمتل. همُمٗمر مل يٗمتٛمع ؿمرهم٥م ، شمؿ إٞمر

لم ايمُم٣مم أَم٣م اظمتٙمِٚمس هم١مٞمف همرر َمـ ايمٔمراق إ، زمؾ سم٣مزمع ؿمريٗمف إلم ايمٌحريـ همٗمتٙمف اظُم٘مٔمػم، زمذيمؽ

 .ٓصمئ٣ًم إلم ايمٕم٣ًمؽمٛم٥م

ـــــــ٣مرٌق  -5 ـــــــديُر وزَم ًر ـــــــَؽ ايم  أيم

 

ـــــــ٣ميٌض   ـــــــْؼ  وَُمٌ ـــــــَؽ اخلقرٞم  ويم

ـْ  -0  ـــــ ـــــهم٣مِت َم ـــــ ُذو ايممم   وايمٗمٌُم

 

ـــــــْؼ   ًر  ؽمـــــــٛمداَد وايمٛمرْخـــــــُؾ اظُمٌ
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ــــــ -1  وايمٕمٚمـــــُر ذو إضْمًـــــ٣مء، وايم

 

ـــــْؼ   ًَ ـــــ٣مٍع ودي ـْ ص ـــــ ـــــذاُت َِم  يم

ـــــــــــــ٥ُم ىُمٙم ٜمـــــــــــــ٣م -2   وايمثرْٔمٙمٌٝمر

 

ـْ فمـــــ٣مٍن وَُمْمَٙمـــــ   ْؼ وايمٌـــــْدو َِمـــــ

ــــــــ -3  ـــــــ٥ِم ايم اَم ـــــــؾ  دم ُدور  وسَمَٓم

 

ْق   ــــــــرر ــــــــ٣م حت ــــــــقِد ُيٓمٙمُٚمٜم  َمقيُم

ـْ  -4  ـــــــٌُٙمَٕم ـــــــْش همٙمٝم ـْ سمٔم ـــــــئ  همٙم

 

ــــــــْؼ   ــــــــَؽ اظُمَخٛمر ــــــــ٣م َِمٛمْ  أرَم٣مضُمٛم

ـــــ٣م -5  ـــــ٦َم صَم ـــــقِث، وأٞم ـــــ٣م يمّٙمٝم  َم

 

ْق    َِمُٔمٜمــــــــ٣م زمرأيِــــــــَؽ، ٓ سُمٖمــــــــرر

ــــــــ -6  ـــــــقٌط زمٟمهْم ـــــــُؿ َمرزم  وايمٓم ٙم

 

ــــــْؼ   ــــــر  أزمَٙم ــــــقِت أنم ــــــ٥ِم ايمٌٝم  ٞمٝم

 ششػ ادلفشداد: 
دير: ًر هٛم٣مِء دم صمزيرة ايمٔمرب َُم٣ٌم –زم٣مرق: َم٣مء زم٣ميمٔمراق  –ومٌم  ايم  –يض: صمٌؾ وراء ايمدر

٥م –اخلقرٞمُؼ: ومٌم ىم٣من يٓم٣مهر احلغمة  وىم٣من فمٙمٝمف ومٌم ، ؽمٛمداد: هنر همٝمام زمكم احلغمة إلم إزمٙمر

ؼ ايمذي ؿم٣مل وسمّؿ ارسمٖم٣مفمف  ًر وهل ضمٖمغمة ومري٥ٌم ، إضم٣ًمء: َمٖمرده٣م ضمز –ايمٕمٚمر: َمقوع  –اظُمٌ

يًؼ: طمقان –ع: َم٘مٝم٣مل ايمِّم٣م –ٗمع همٝمٜم٣م اظم٣مء حت٦م ايمرَمؾ يًتٛم. ايمٗمٔمر ايمثرٔمٙمٌّٝم٥م:  –َمـ ايمٖمّم٥م ايمدر

واَم٥م: سمٙمٔم٤م هب٣م ايمِمٌٝم٣من سُمٙمػ  زمخٝمط –اظمْمٙمؼ: ايمْمرٙمٝمؼ  –ايمٔم٣مين: إؽمغم  –َمقوع  شمؿ سمرَمك  ،ايمد 

 -حترق: سمٙمتٜم٤م نمّم٣ٌمً  –هٛم٣م: ويمُد اظمٙمؽ ، اظمقيمقد – "ايمٌٙمٌؾ"فمعم إرض يٗم٣مل هل٣م دم ايمُم٣مم 

: إزمٝمض ايمقاوح. اظمخٛمؼ: َمقوع اخلٛم٣مق َمـ ايمُٔمُٛمؼ قاد وايمٌٝم٣مض دم اخلٝمؾ. إنمر  ًّ ، ايمٌٙمؼ: ايم

 .وأراد هذا اظمٙمؽ أَم٣مم ىمؾ زمٝم٦م َمُمٜمقر ـم٣مهر
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 ـ ٌمْؾ ثٓ َّؼُّْش اإلّبدُّ 24
 )اٌزؾّشس اٌغْبعِّ(

. ة فمعم ومقَمفىم٣من َمثّٗمٖم٣ًم يتٚمتع زمًداد ايمرأي وايمٕمغّم ، ؾم٣مفمٌر صم٣مهقم  َُمٗمؾ   ؽْبرو ًشؼشه: أ ـ

وضمٝمٛمام صّٚمؿ ىمنى فمعم نمزو ومٌٝمٙمتف إي٣مد وأَمر يمٗمٝمْم٣ًم أن ي٘مت٤م إيمٝمٜمؿ ، فمٚمَؾ ىم٣مسم٣ًٌم فمٛمد ىمنى

هم٘مت٤م  ،ىم٣من يمٗمٝمط ئمرف ضمٗمٝمٗم٥م اظم٠ماَمرة، ىمت٣مزم٣ًم يْمٚمئٛمٜمؿ همٝمف إلم ٞمّٝم٣مِت ىمنى ويًتدفمٝمٜمؿ إيمٝمف

ٌّٜمقا وحيذروا اظم٘مٝمدة دًا اطمتٙمٖم٦م فمعم وسمذىُمُر ىمت٤م إدب أنر إي٣م. إلم ومقَمف يْم٣ميمٌٜمؿ أن يتٛم

 .ىمت٣مَب يمٗمٝمط همٟمَمر زمٗمْمع يم٣ًمٞمف واىمتُمػ، ومل سمٟمطمذ زمرأي يمٗمٝمط همٟموومع هبؿ ىمِنى، ٞمٖمًٜم٣م

 ـ شؼشه: ة

 أزمٙمــــْغ إيــــ٣مدًا وطمِٙمــــؾ دم هاهتــــؿُ 

 

 يّن أرى ايمــرأَي إْن مل ُئمــَص ومــد ٞمَِمــٔم٣مإ 

ـــ  ـــقُرىُمؿُ  ٣مي ـــ٦م ُأَم  هلـــَػ ٞمٖمَزـــ إن ىم٣مٞم

 

 ؾَمــتك وُأضْم٘مِــؿ أَمــُر ايمٛمّــ٣مِس هم٣مصمتٚمٔمــ٣م 

ـــــ٣مرم أرا  ـــــ٥مٍ َم ـــــ٣ًم دم زُمَٙمْٜمٛمٝم ـــــُؿ ٞمٝم٣مَم  ىم

 

ــرْون ؾمــٜم٣مَب احلــرِب ومــد ؽمــْمٔم٣م  ــد سم  ووم

 هم٣مؾمـــٖمقا نمٙمـــٝمقم زمـــرأٍي َمـــٛمُ٘مُؿ ضَمِمـــدٍ  

 

ـــ٣مَن ومـــد ٞمٗمٔمـــ٣م  ـــف رّي  يِمـــٌْح همـــ٠مادي زم

ــــ  ُ ــــداِء إهنر ــــ٣مَل يمألفم ــــروا اظم  ؿُ ٓ سُمثِٚم

 

ـــتِ   ـــقوىمؿ وايم ـــروا حيت ـــ٣مالإن يٓمٜم  َد َمٔم

ـــؿ  يمِْ٘م ـْ إرث أور ـــ ـــؿ َم ـــقُم إّن يمُ٘م ـــ٣م وم  ي

 

ــــ  ــــ٣مذُر أن يٖمٛم ــــدًا أضم ــــ٣مجم  ك ويٛمٗمْمٔم

ــــؿُ   يمُ٘م ــــٝم٘مُؿ فمــــزر أور ــــُرد  فمٙم ــــ٣مذا ي  َم

 

ـــــٔم٣م  ـــــُرُه أو ذّل واسمّم ـــــ٣مَع آطم  إن و

ـــغُماً   ـــُتُؿ نُم ـــٟمَمٛمقا إن ىمٛم ـــقُم ٓ سم ـــ٣م وم  ي

 

ـــ٣م  ـــ٣م مَجٔم ـــى وَم ـــ٣مئُ٘مُؿ ىمن ـــعم ٞمً  فم

ـــَٙمُ٘مؿُ   ـــ٧م  أص ـــذي جيت ـــ٣مُء ايم ـــق ايمَٖمٛمَ  ه

 

ـْ ؽَمـــٚمٔم٣م  ـْ رأى َمثـــَؾ ذا رأيـــ٣ًم وَمـــ  همٚمـــ

 ومقَمـــقا ومٝم٣مَمـــ٣ًم فمـــعم أَمُمـــ٣مط أرصمٙمِ٘مـــؿ 

 

ــؿ ا  ــ٣مشم ـْ همزفم ــ ـَ ََم ــ ــ٣مُل إَم ــد يٛم  همزفمــقا وم

ـــــــؿُ   ىم ـــــــرىمْؿ هلل َدر  ـــــــدوا أَم  وومِٙم

 

ــرِب َُمّمــَْمٙمٔم٣م  ــٟمَمٍر احل ــِذراِع زم ــ٤َم ايم  رضم

 هـــذا ىمتـــ٣ميب إيمـــٝمُ٘مْؿ وايمٛمّـــذيُر َمٔمـــ٣مً  

 

ـــٚمٔم٣م  ـْ ؽَم ـــ ـــ٣ًم وَم ـــٛمُ٘مُؿ رأي ـْ رأى َم ـــ  ظم
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ــؾٍ  ــال َدطَم ــحل زم ــؿ ُٞمِم ــذيم٦ُم يم٘م ــد زم  ووم

 

 هم٣مؽمـــتٝمٗمٓمقا إّن طمـــغم ايمٔمٙمـــِؿ َمـــ٣م ٞمٖمٔمـــ٣م 

 ششػ ادلفشداد: 
زمٙمٛمٝمٜم٥م: ٞمٔمٚم٥م  –ؾمتك: َُمتٖمروم٥م . ٞمِمَع: ووَح وـمٜمر. طمّٙمؾ دم هاهتؿ: أىمثر ايمتّجقال طمالهلؿ

ايممّمُع: مجع ذفم٥م وهل  –ايمٗمّز: مجع ومقس  –ٞمٗمع: ارسمقى ـمٚم٠مه  -ضمِمُد: ٞم٣مو٨ُم  –ونمٖمٙم٥م 

نمغم: مجع نمٝمقر  –اسمرّمع: ؽمٗمط  –ايمّتالد: اظم٣مل ايمٗمديؿ اظمقروث  –إن يٓمٜمروا: يٛمتٌموا  –ايمقسمر 

َمّمْمٙمع:  –ع ايمِمدر رضم٤م ايمّذراع: ومقّي واؽم –اهمزفمقا: اضمذروا  –يمذي يثقر يم٘مراَمتف وهق ا

 .دطمُؾ: نِمّش  –َمٗمتدر ومقّي ايمتحّٚمؾ 
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 ـ ػجْذ ثٓ األثشص 25

فم٣مش فمٌٝمد زمـ إزمرص زمكم َمٛمتِمػ ايمٗمرٞمكم اخل٣مَمس وايم٣ًمدس  ـ ؽْبرو ًٔشأرو: أ

وإن ىم٣مٞم٦م زمٔمض ايمرواي٣مت  ،اً أزم٣م اَمرئ ايمٗمٝمس ومل يٗمؾ ايمُمٔمر إٓ ىمٌغم ورأى ضمجراً  ،يمٙمٚمٝمالد

 .سمتٟمطمر زمقهم٣مسمف

يم٘مٛمف  ،وصػ اإلزمؾ واخلٝمؾ وايمِمحراء وَمٛم٣مـمره٣م َمثؾ وصػ اَمرئ ايمٗمٝمس هل٣م ـ شؼشه: ة

وَمـ ايمٝمًغم أن ٞمتٌكم  ،فمٛمل زمقصػ ايمػمق واظمْمر وايمًح٣مب وايمٔمقاصػ فمٛم٣مي٥م سمًتحؼ وومٖم٥م

 ،يمُمخِمٝم٥م ؿمراهم٥مسم٘مًٌف اظمٚمٝمزات ا َمْم٣موفم٣مً  ؽمٜمالً  همٝمٜم٣م َمٔم٣مين اَمرئ ايمٗمٝمس َمٔمروو٥م فمرو٣مً 

 وَمٛمٜم٣م ومقيمف:

ـــــــ٣مب جمٙمجـــــــؾ آل   ؽمـــــــٗمك ايمرزم

 

ـــــــــف  ـــــــــ٣مح زمرووم ـــــــــ٣مف ظم  أىمت

ــــــــ٣ٌم   ــــــــف ايمِم ــــــــقن سم٘مٖم٘مٖم  صم

 

 وهٛمـــــــــ٣م ومتريـــــــــف طمريٗمـــــــــ٥م 

 َمــــــــرى ايمٔمًــــــــٝمػ فمُمــــــــ٣مره  

 

ـــــــــــف  ـــــــــــك إذا درت فمرووم  ضمت

ـــــــــ  ـــــــــ٣م ييض ـــــــــ٥م  ءودٞم  رزم٣مزم

 

 نم٣مزمــــــــ٣م ييــــــــَمف ضمريٗمــــــــف 

ـــــــــف   ـــــــــ٣م ذرفم ـــــــــك إذا َم  ضمت

 

ــــــف  ــــــام يْمٝمٗم ــــــ٣مق هم ــــــ٣مء و  زم٣مظم

ـــــــف   ــــــــ طمٙمٖم ـــــــف َم ـــــــ٦م يم  هٌ

 

ـــــــــ٥م  ـــــــــح يامٞمٝم ـــــــــقومف ري  سمً

 ضمٙمــــــــ٦م فمزايمٝمــــــــف اجلٛمــــــــقب  

 

ـــــــــف  ـــــــــ٥م طمرووم ـــــــــث٨م واهٝم  هم

يم٘مـ هذا  ،همٜمذا ايمٙمقن َمـ َمت٣مزمٔم٥م ايمري٣مح واؽمتدرار اظمْمر َمٛمٜم٣م َمٔمروف فمٛمد اَمرئ ايمٗمٝمس 

 ،ايمقصػ يٚمت٣مز زمقوقح ايمتٚمثٝمؾ واإلؿمٛم٣مب همتٌدو ايمري٣مح َمُمتٌ٘م٥م َمع ايمًح٤م سماليٛمٜم٣م ضمٝمٛم٣مً 

 ،هبذه اظمٔمرىم٥م ؾمد إفمج٣مزم٣مً أو ايمُم٣مفمر ويٌد ،ضمتك يّمٝمؼ ذرفمٜم٣م زم٣مظم٣مء همتٙمٗمٝمف وسمُمد فمٙمٝمٜم٣م ضمٝمٛم٣مً 

وومد سم٘مرر هذا  ،وايمتٟمشمر زم٣ميمٌٝمئ٥م واوح ضمكم يذىمر ايمٔمٌد يٚمري ضوع ايمٔمُم٣مر ايمٕمزيرة ايمٙمٌـ

ومجٙم٥م اظمٔم٣مين يمٝم٦ًم  ،ايميب َمـ ايمقصػ دم َمقاوع أطمرى َمـ ؾمٔمره زمكم اإلؿمٛم٣مب واإلجي٣مز

 .صمديدة زمٔمد ايمذي َمر دم ؾمٔمر اَمرئ ايمٗمٝمس
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 ْمٙمٔمٜم٣م:وَمٔمٙمٗمتف أو ايمٗمِمٝمدة ايمتل َم

 أومٖمــــــر َمـــــــ أهٙمــــــف َمٙمحــــــقب

 

ـــــــــــذٞمقب  ـــــــــــ٣مت هم٣ميم  هم٣ميمٗمْمٝمٌٝم

أَم٣م هذا اجلزء ايمذي ئمظ همٝمف ايمُم٣مفمر ويتحدث فمـ اهلل  ،سمدور ضمقل وصػ ايمْمٌٝمٔم٥م 

وايمتقضمٝمد همقاوح همٝمف ايمٕمرازم٥م فمـ َمقوقفم٣مت ايمٗمِمٝمدة زمقؤمف زمكم ضمدي٧م إؿمالل وورود 

٣م ديدن ايمُم٣مفمر اجل٣مهقم وزمخ٣مص٥م إذا ذىمرٞم ،وزم٣ميمٛمٕمٚم٥م اإلؽمالَمٝم٥م ايمقاوح٥م ،اظم٣مء ووصػ ايمٖمرس

 .دم اخلالص َمـ إؿمالل إلم ضمدي٧م ايمراضمٙم٥م

 هن٣م أصٌح٦م ومٖمراً إ :ووم٣مل ،فمدد همٝمف َمٛم٣مزل احلٌٝم٥ٌم وومد زمدأه٣م زمٟمضم٣مدي٧م فمـ إؿمالل ضمديث٣مً 

 .شمؿ يتحدث فمـ ايمدَمع اظمً٘مقب ،سمً٘مٛمٜم٣م ايمقضمقش وسمتقارشمٜم٣م اجلدوب َمـ ضمؾ هب٣م ؽمٙم٤م

 فمٌٝمد زمـ إزمرص َمٔمٙمٗم٥م
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 األٔظبسُ ـ ؽغبْ ثٓ صبثذ 26
 شأرو ًؽْبرو:ٔأ ـ 

اخلزرصمل همـل اظمديٛم٥م اظمٛمقرة فم٣مم ؽمٌٔمكم ، ويمد ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م زمـ اظمٛمذر زمـ ضمزام ايمٛمج٣مري

وومد فم٣مش َمئ٥م وفممميـ ؽمٛم٥م  ،م452هـ ـ 32وسمقهمـل همـل زَمــ َمٔمــ٣موي٥م فم٣مم ، ومٌؾ اهلجرة

ووهمد ، دم ايمُم٣مموهق ؾم٣مفمر خميم وهمد فمعم ايمٕم٣ًمؽمٛم٥م  ،ٞمِمٖمٜم٣م دم اجل٣مهٙمٝم٥م وٞمِمٖمٜم٣م دم اإلؽمالم

شمؿ وومػ ؾمٔمره زمٔمد ومدوم ايمرؽمقل إلم اظمديٛم٥م فمعم اظمٛم٣مهمح٥م فمـ ايمديـ  ،فمعم اظمٛم٣مذرة همــل احلغمة

 .اجلديد

زمٛمك ؾمخِمٝمتف ايمُمٔمـريـ٥م َمــ ايمٗمٝمؿ ايمتـل  ومدىم٣من ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م  ة ـ شخظْزو:

فمتزاز زمنفم٥م آٞمٖمٔم٣مل وآ ويم٘مٛمـف زمٗمـل َمتٚمٝمـزاً ، وزمٔمــد إؽمالَمف، اؽمتٗم٣مه٣م أي٣مم صم٣مهٙمٝمتف

اهتٚمف زمٔمض ايمٛمٗم٣مد زم٣مجلٌـ يمٔمدم َمُم٣مرىمتف َمع ، ايمُمديد زمٛمٖمًف واظم٣ٌميمٕم٥م دم ايمتٔمِم٤م يمٗمقَمف

وومد وصٖمف  ،زمٔمٙم٥م إو٣مهم٥م إيمـك ىمػم ؽمٛمّف َمٛمٔم٣مه َمـ ذيمؽ ايمرؽمقل دم نمزواسمف َمع أٞمف ىم٣من َمِم٣مزم٣مً 

 ،"ٞمٌفومـد آن يم٘مؿ أن سمرؽمٙمقا إلم هذا إؽمد ايمّم٣مري زمذ" :ايمرؽمقل فمٙمٝمف ايمًالم زم٣مٕؽمد وم٣مئالً 

 .ضم٣ًمن يمٗمت٣مل اظمممىمكم افمٝم٣مً د

 ورشم٣مء ومخراً  وهج٣مء وهمخراً  ىمت٤م ضم٣ًمن دم َمٔمٓمؿ أنمراض ايمُمٔمر ايمٔمريب َمدضم٣مً  ط ـ شؼشه:

 يٗمقل:، وَمـ َمدحيف، ونمزًٓ 

ــــــــــ٣مدَمتٜمؿ ـــــــــــ٣مزم٥م ٞم  هلل دّر فمِمـ

 

 زمجٙمـــــؼ دم ايمزَمـــــ٣من إول يقَمـــــ٣مً   

ــــ٣مهبؿ  ــــ٥م أٞمً ــــقه ىمريٚم ــــٝمض ايمقصم  زم

 

ـــــ ايمْمــــراز إول  ــــقف َم  ؾمــــؿ إٞم

 ومقيمف دم هج٣مء ازمـ إؽمٙم٦م أضمد ؽم٣مدة إوس: خر واهلج٣مءوَمـ ؾمٔمره دم ايمٖم 

 أٓ أزمٙمــــــغ أزمـــ٣م ومـــٝمس رؽمــــــــقٓ

 

 سمٌــــكمُ  إذا أيمٗمـــــــك يمـــــــٜم٣م ؽمٚمٔمـــــ٣مً   

 ٞمًــــٝم٦م اجلنــــ يــــقم أيب فمٗمٝمــــؾ 

 

ــــكمُ   ـــــ٣م يٗم ــــــ ووم٣مئٔمٛمـ ـــــدك َم  وفمٛم

ـــــ٣م  ـــــذراء همٝمٜم ـــــد ايمٔم  سمُمــــٝم٤م ايمٛم٣مه

 

 ٛمـــــكمُ اجل ويًـــــٗمط َمــــــ خم٣مهمتٜمـــــ٣م  
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ـــــداً  ـــــؿ واضمـ ــــ٣م زمٟميم ومتٙمتـ ـــــػَمٛمّ  ـ

 

 هـــــــال هلل ذا ايمٓمٖمــــــــر اظمٌـــــــكمُ  

 يٗمقل:، ٕيب ؽمٖمٝم٣من ضمكم سمٔمرض يمٙمرؽمقل فمٙمٝمف ايمًالم وَمـ هج٣مئف 

 همٟمصمٌــــ٦م فمٛمـــــف هجــــقت حمٚمــــداً 

 

 وفمٛمــــــــــد اهلل دم ذاك اجلــــــــــزاءُ  

 ءٍ أهتجــــــقه ويمًــــ٦م يمــــف زم٘مــــْػ  

 

ـــــــ   ـــــــداءُ هممّم ــــــــرىمام ايمٖم  ىمام خلٝم

زم٣ميمٔم٣مؿمٖم٥م همٜمق ضميي ؾمٔمره َمُمقب  ،يٕمٙم٤م فمعم أؽمٙمقب ضم٣ًمن ايمروم٥م وؽمالؽم٥م ايمتٔمٌغم 

 .صمٔمٙمف ازمـ ؽمالم أؾمٔمر ايمُمٔمراء اإلؽمالَمٝمكم ،وآٞمٖمٔم٣مل ايمٓم٣مهر

ؾمٜمد ضم٣ًمن ختٌط احلٝم٣مة اجل٣مهٙمٝم٥م إزم٣من أهمقهل٣م همٗمد ؽمٌؼ ذيمؽ زمٖمؼمة َمـ ايمزَمـ ضمدوث ؽمٝمؾ 

همٟموم٣مم اظمٛم٣مدرة فمعم ختقم ايمٔمراق سم٣مزمٔمكم يمٙمٗمرى وأوم٣مم ايمٕم٣ًمؽمٛم٥م زمجقار وه٣مصمرت ايمٗم٣ٌمئؾ  ،ايمٔمرم

إوس واخلزرج اظمديٛم٥م َمع هيقده٣م وختزفم٦م طمزافم٥م صمٛمقب َم٘م٥م وؽم٘مـ  ،ايمُم٣مم سم٣مزمٔمكم يمٙمروم

وزمٗمٝم٥م ايمٗم٣ٌمئؾ ايمٝمٚمٛمٝم٥م َم٘م٣مٞم٣م وؽمْم٣م َمثؾ ىمٛمدة وومّم٣مفم٥م وىم٣مٞم٦م اظمديٛم٥م ذات آؿم٣مم وٞمخؾ وأهٙمٜم٣م 

 شمؿ أهٙم٘مقا: ،وىم٣من ومد ٞمزهل٣م يثرب زمـ فمٌٝمؾ َمـ ٞمًؾ ؽم٣مم زمـ ٞمقح ،َمـ نمغم فمدٞم٣من ٞمزهل٣م ايمٔماميمٝمؼ

 فمـــكم صمـــقدي فمـــعم فمٌٝمـــؾ وهـــؾ يـــر 

 

ـــصمـــع َمـــ  ًّ  ج٣ممِ ٣م همـــ٣مت همٝمّمـــٜم٣م زم٣ميم

ــــــرب هبــــــ٣م ؽمــــــٖمر    فمٚمــــــروا يث

 

 وٓ صــــــــــ٣مرخ وٓ ذو ؽمــــــــــٛم٣ممِ   

وٞمزح  ،شمؿ ٞمزهل٣م هيقد ومريّم٥م وايمٛمّمغم زمٔمد همرارهؿ َمـ زمختٛمٌم وؽم٘م٣مهنؿ دم اظمديٛم٥م وطمٝمػم 

وومد اؽمتج٣مر إوس  ،إيمٝمٜم٣م إطمقاهنؿ زمٔمد ـمٜمقر ايمٛمٌماٞمٝم٥م وسمرنمٝم٤م ايمره٣ٌمن وإضم٣ٌمر زمٚمً٘مٛمٜم٣م

ص َمـ اؽمتٕمالل ايمٝمٜمقد همٟمصٌحقا ذوي فمزة وَم٣مل وؽمٙمْم٣من واخلزرج زم٣ميمٕم٣ًمؽمٛم٥م يمٙمخال

زمحتٜمؿ . وإصؾ دم أن إوس واخلزرج مه٣م أزمٛم٣مء ومٌٝمٙم٥م زمٛم٦م صمٖمٛم٥م أزمقمه٣م ضم٣مرشم٥م زمـ شمٗمٝمٙم٥م

 .وومد وم٣مل ضم٣ًمن ،إضمداث همتٖمرومقا

ــــ ٦َم يمْ ٟمإَمــــ٣م ؽمــــ  ٤ٌم ُجــــٞمُ  ٣م َمٔممٌمــــهم١مّٞم

 

ـــــــ ٛم٣م واظمـــــــ٣مءُ تُ إزد ٞمًـــــــٌ  ًّ  ٣منُ نم

هم٘م٣من َمـ أؾمٜمر  ،همتٟمشمر ؾمٔمره زمحٝم٣مهت٣م ؽمتكم فم٣مَم٣مً  ويمٗمد فم٣مس ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م اجل٣مهٙمٝم٥م 

وىم٣من زمٛمق ومريّم٥م وزمٛمق ايمٛمّمغم ضمٙمٖم٣مء  ،ؾمٔمراء ايمٝمٜمقد ىمٔم٤م زمـ إذف وايمرزمٝمع زمـ احلٗمٝمؼ

٣من فم٣مود ايمٝمٜمقد وضمٙمٖم٣مءهؿ وٞم٣مومض هم١مذا َم٣م اطمتٙمػ احلٝمّ  ،وس وزمٛمق ومٝمٛمٗم٣مع ضمٙمٖم٣مء يمٙمخزرجيمأل

د فم٣مس ضم٣ًمن ؾمٔمراء َمـ ووم ،ازمـ إذف ؾم٣مفمر زمٛمل ايمٛمّمغم ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م ؾم٣مفمر اخلزرج
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وفمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص  ىوازمـ ايمززمٔمر ،ؽمٖمٝم٣من وضار زمـ اخلْم٣مب ؿم٣ميم٤م وأيب أيب)َم٘م٥م َمـ َمثؾ

وفمٌد اهلل زمـ طمْمؾ وومٝمس زمـ  وهٌغمة زمـ أيب وهٝم٤م ،فمرة فمٚمر زمـ فمٌد اهلل اجلٚمجٚمل وأيب

ديٛمٝم٥م ويم٘مقن ومريش ذات َم٘م٣مٞم٥م  (وايمززمغم زمـ فمٌد اظمْمٙم٤م وفمٌد اهلل زمـ ضمذاهم٥م ايمًٜمٚمل، و٣ٌمزم٥م

يمقصمقد ايمٌٝم٦م احلرام دم أروٜم٣م همٗمد زمٗمٝم٦م ومٙمٝمٙم٥م آٞمٕمامس دم ايمُمٜمقات زمٔمٝمدة فمـ ايمٕم٣مرات 

وَمـ هٛم٣م ىم٣من ؾمٔمرهؿ أومؾ َمـ  ،ٞم٣مدرة احلروب مم٣م صمٔمؾ ؾمٔمراؤه٣م زمٔمٝمديـ فمـ زمقافم٧م ايمُمٔمر

ويُمٌف ؾمٔمر ايمْم٣مئػ ؾمٔمر َم٘م٥م يمألؽم٣ٌمب ٞمٖمًٜم٣م ىم٣ميمِمٙم٦م زمـ أيب رزمٝمٔم٥م وأَمٝم٥م زمـ  ،ؾمٔمر اظمديٛم٥م

 ،زمق حمجـ ازمـ ضمٌٝم٤م زمـ فمٚمرو ايمثٗمٖمل ونمٝمالن زمـ ؽمٙمٚم٥م وىمٛم٣مٞم٥م زمـ فمٌد ي٣ميمٝمؾأيب ايمِمٙم٦م وأ

وومد زار ضم٣ًمن  ،وومد ىم٣من ضم٣ًمن دم صم٣مهٙمٝمتف يٖمد فمعم َمٙمقك نم٣ًمن آل صمٖمٛم٥م زم٣ميمُم٣مم ويٚمدهؿ

 ٞمُمد ايمٛم٣مزمٕم٥م:ٟمهم ،صمٌٙم٥م زمـ إهيؿ وَمدضمف وفمـ يٚمٝمٛمف ايمٛم٣مزمٕم٥م ايمذزمٝم٣مين وفمـ ي٣ًمره فمٙمٗمٚم٥م فمٌده

ــــ٥م ٞم٣مصــــ٤م  ــــ٣م أَمٝمٚم ــــؿ ي ــــل هل  ىمٙمٝمٛم

 

ــــ٤م  ــــلء ايم٘مقاىم ــــؾ أوم٣مؽمــــٝمف زمْم  ويمٝم

 وأٞمُمد فمٙمٗمٚم٥م: 

 ؿمــروُب  دم احلًــ٣منِ  ؿمحــ٣م زمــؽ ومٙمــ٤ٌم 

 

ـــ٣منَ   ـــ٣ٌمب فمٌمـــ ضم ـــد ايمُم ـــٝم٤ُم  زمٔمٝم  ؾم

 وأٞمُمد ضم٣ًمن: 

ـــــــــــ٣مزم٥مٍ  ـــــــــــ٣مدَمتٜمؿ  هلل در فمِم  ٞم

 

ــــــجيقَمــــــ٣م زم   لِ دم ايمزَمــــــ٣من إوّ  َؼ ّٙم

 ،شمؿ أَمر رم زمثالشمٚمئ٥م ديٛم٣مر وفمممة أومٚمِم٥م هل٣م صمٝم٤م واضمد ،همٗم٣مل صمٌٙم٥م: ادٞمف َم٣م أٞم٦م زمدوهنام 

وىمذيمؽ وهمد فمعم ايمٙمخٚمٝمكم دم احلغمة وَمدح ايمٛمٔمامن ازمـ اظمٛمذر  ،هذا يمؽ فمٛمدٞم٣م ىمؾ فم٣مم :لووم٣م

 همٟمصم٣مزه وأىمرَمف زمٔمد أن وم٣مل همٝمف:

ــٙمٚمك  ـــ ؽم ــ٣مب ازم ــد زم ــ٣م ايمِمــٗمر فمٛم  وأٞم

 

ـــــٝمؿ  ـــــقل َمٗم ـــــقم ٞمٔمـــــامن دم ايم٘مٌ  ي

ــــــــــــؼ رم  ــــــــــــد أؿمٙم  وأيب رواهم

 

ـــــقم  ـــــؿ حمْم ـــــ٣م وومٖمٙمٜم ـــــؿ رضمٛم  شم

ؾ ويٛم٣مس اخلزرج ويُمٝمد زمٟمي٣مَمٜمؿ أَم٣م دم طمالف إوس واخلزرج همٗمد ىم٣من ضم٣ًمن يٖم٣مو 

 وَمـ ذيمؽ خم٣مؿمٌتف يمف: ،وأجم٣مدهؿ وهيجق إوس وؾم٣مفمرهؿ ومٝمس زمـ اخلْمٝمؿ

ـْ  همـــال  يـــ٣م ومـــٝمس وارزمـــع همـــ١مٞمام  سَمْٔمَجَٙمـــ

 

ــــد  ــــؾ َمٜمٛم ــــل زم٘م ــــ٣مراك أن سم٘مٖم  ومِم

ــــ٣مٌح   ـــــٟميدي أفمــــزة  ضمًــــ٣مم وأرَم  زمــ

 

 َمتــــك سمــــرهؿ يــــ٣مزمـ اخلْمــــٝمؿ سمٌٙمــــد 
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 :ن ر  اهلل فمٛمف إلم ايمتٕمٛمل زم٣ميمُمٔمردفم٣م ضم٣ًمد ـ ِزىت ؽغبْ اٌشؼشُ يف اجلبىٍْخ: 

ــــف ــــ٦م وم٣مئٙم ــــ٣م أٞم ـــــ زم٣ميمُمــــٔمر إَم  سمٕم

 

ــــامر   ــــٔمر َمّم ــــذا ايمُم ــــ٣مء هل  إن ايمٕمٛم

 :وأضمًـ ايمُمٔمر دم رأي ضم٣ًمن َم٣م صم٣مدت زمف ومرحيتف َمْم٣مزمٗم٣ًم يمٙمقاومع وايمِمدق وؽمالَم٥م اظمٛمْمؼ 

ـــ٤ّم و ـــٔمر يم ـــام ايمُم ـــف إٞم ـــرء ئمرو  واظم

 

 فمـــعم اظمجـــ٣ميمس إن ىمٝمٜمـــ٣ًم وإن محٗمـــ٣م  

ـــــ٦ٍم  أؾمـــــٔمرَ  وإنّ   ـــــ٦م وم٣م زمٝم ـــــفأٞم  ئٙم

 

ــــ٦ٌم    ــــ٣مُل  زمٝم ــــدوم٣م يٗم ــــدسمف ص  إذا أٞمُم

 :همُم٣مفمريتف حمٙمٗم٥م دم ايمًامء ئمجز فمـ أَمث٣مهل٣م ايمُمٔمراء 

ـــــ٥م ـــــؾ رزيٛم ـــــ٦م زمٙمٝم ـــــ٥م فمج  ووم٣مهمٝم

 

ـــ٣م   ـــق ايمًـــامء ٞمزوهل ــــ صم ـــ٦م َم  سمٙمٗمٝم

 فمٛمـــده يٛمْمـــؼ ايمُمـــٔمر يراهـــ٣م ايمـــذي ٓ 

 

ــــز   ــــ٣م وئمج ــــ٣م أن يٗمقهل ـــــ أَمث٣مهل  فم

 :ٕٞمف َمٙمؽ ٞمٖمًف دم ايمُمٔمر 8وهق ٓ يت٘مُ فمعم أضمد دم ؾمٔمره 

ــــــقا ٓ ــــــ٣م ٞمْمٗم  أهق ايمُمــــــٔمراء َم

 

ــــٔمري   ــــٔمرهؿ ؾم ــــؼ ؾم ــــؾ ٓ يقاهم  زم

وهق مل  ،همٜمق مل يٙمتزم دم ؾمٔمره َمذاه٤م ؾمٔمراء فمٚمره ىمزهغم وايمٛم٣مزمٕم٥م واحلْمٝمئ٥م وإفمُمك 

همٚمٔم٣مٞمٝمف وأؽم٣ميمٝمٌف  ،زمؾ يؼمىمف فمعم رؽمٙمف ضم٤ًم َم٣م صم٣مدت زمف ايمٗمرحي٥م ،يت٘مٙمػ زمُمٔمره ومل حيٖمؾ زمٛمٔمٝمتف

)اظمٟميمقف وايمٕمري٤م وايمٙمكم وايمٖمخؿ( ومل سمًٙمؿ ه دم ؾمٔمروجيتٚمع  ،ف َمت٣ٌميٛم٥مٝمَمتٛمقفم٥م وأيمٖم٣مـمف وَم٣ٌمٞم

أؽم٣ميمٝمٌف دم اجل٣مهٙمٝم٥م َمـ إيمٖم٣مظ احلقؾمٝم٥م واخلٝم٣مل ايمٌدوي َمع نمٙم٥ٌم صمزايم٥م إيمٖم٣مظ وهمخ٣مَم٥م ايمتٔمٌغم 

ايمٙمٖمظ وؽمٜمقيم٥م  ٥ميمٙمكم وفمذوزمومٙمٝماًل َم٣م يٚمٝمؾ إلم ا ،ووخ٣مَم٥م اظمٔمٛمك وىمثرة َم٣م يتِمؾ دم زمٝمئتف َمـ صقر

 .٣م فم٣مرض زمف ؾمٔمراء إوس وَم٣م َمدح زمف زمٛمل نم٣ًمنايمٔمرض وأومقى ؾمٔمره اجل٣مهقم َم

 ـ أىبعِ ؽغبْ ًٔمبئؼو اجلبىٍْخ: ىـ
وطمػمة دم ايمٗمّم٣مي٣م  ،متٝمز ضم٣ًمن زمٌدهي٥م ضم٣مضة وومدرة فمعم ايمًخري٥م واإلزراء زمٚمـ هيجقه

وأول َم٣م ٞم٣مومض َمـ  ،وضمدة دم ايمٙم٣ًمن ،صمتامفمٝم٥م زمكم ايمٗم٣ٌمئؾ وَمٔمرهم٥م زمٟمٞم٣ًمب ايمٔمربآ

وىم٣من زمٝمٛمٜمؿ أي٣مم ودَم٣مء وَمٛم٣مومّم٣مت  ،كم اطمتٙمٖم٦م إوس واخلزرجاجل٣مهٙمٝمكم ومٝمس زمـ اخلْمٝمؿ ضم

 :أٞمُمد ازمـ اخلْمٝمؿ يقم ايمنارة ،وومد سمٛم٣مول ضم٣ًمن وازمـ اخلْمٝمؿ وم٣ٌمئؾ زمٔمّمٜمام زم٣ميمذم ،وهج٣مء

 تــديٕمسمــروح َمـــ احلًــٛم٣مء أم أٞمــ٦م َم

 

ــــزود    وىمٝمــــػ اٞمْمــــالق فم٣مؾمــــؼ مل ي
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 :همٟمصم٣مزمف ضم٣ًمن زمٚمذهٌتف

 يمٔمٚمـــر أزمٝمـــؽ اخلـــغم ي٣مؾمـــٔم٧م َمـــ٣م زمٛمـــ٣م

 

ـــعم يم   ـــديفم ـــقب وٓ ي ـــ٣مين دم اخلْم ً 

 :أطم٦م ومٌٝمس زمـ اخلْمٝمؿ ووم٣مل ضم٣ًمن يقم ايمرزمٝمع َمُم٣ًٌٌم زمٙمٝمعم 

ـــــج٣مهن٣م ـــــؽ أؾم ـــــ٣مج ٞمٖمً ـــــد ه  يمٗم

 

 وفم٣مودهـــــــ٣م ايمٝمـــــــقم أدي٣مهنـــــــ٣م  

ــــــ  ــــــٝمعم وأّٞم ــــــذىمرت يم ــــــ٣مسم  ك هب

 

ـــــــ٣م   ـــــــؽ أومراهن ـــــــ٦م َمٛم  إذا ومْمٔم

 ٣م هبــــــ٣مأّٞمــــــ ويثــــــرب سمٔمٙمــــــؿُ  

 

ـــــــ٣م  ـــــــر َمٝمزاهن ـــــــٌس إَم  إذا ايمت

 :زوج ضم٣ًمنووم٣مل ومٌٝمس زمـ اخلْمٝمؿ َمُمٌٝم٣ًم زمٔمٚمرة  

 نمٛمٝم٣مهنـــــــــ٣م رةَ ْٚمـــــــــزمٔمَ  أصمـــــــــّد 

 

 همتٜمجــــــــر أم ؾمــــــــٟمٞمٛم٣م ؾمــــــــٟمهن٣م 

 ـ ِذائؼ ؽغبْ اجلبىٍْخ: ً 
همٜمق ومد ؽمٙمؽ  ،مل خيرج َمدح ضم٣ًمن فمـ أؽمٙمقب َمدح إطمقسمف ايمُمٔمراء دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم

ٛم٥م( أوم٣مرزمف ٖمهمٗمد اسمِمؾ )زمآل صم. يمخ..إ.أؽمٙمقهبؿ َمـ ضمٝم٧م وصػ اظمٚمدوح زم٣ميم٘مرم وايمُمج٣مفم٥م

٣مدسمف همهمٝم٘مرَمقن و ،٧م ىم٣من يٗمٔمد زم٣مظمديٛم٥م فم٣مَم٣ًم ويٖمد إيمٝمٜمؿ فم٣مَم٣مً ضمٝم 8َمـ زمٛمل فم٣ًمن دم ايمُم٣مم

 :ويٚمدضمٜمؿ زمٕمرر ؾمٔمره َمـ ذيمؽ َمدحيف يمٔمٚمرو زمـ احل٣مرث ايمٕم٣ًمين

ـــــــــــ٣مدَمتٜمؿ ـــــــــــ٣مزم٥م ٞم  هلل در فمِم

 

 يقَمـــــ٣ًم زمجٙمـــــؼ دم ايمزَمـــــ٣من إول  

 :وَمدح )صمٌٙم٥م زمـ إهيؿ( 

 ظمــــــ ايمـــــدار أومٖمـــــرت زمٚمٔمـــــ٣من

 

 نزمـــــكم أفمـــــعم ايمغمَمـــــقك واخلـــــاّم   

ـــــ   ــــك َم ــــْد ذاك َمٕمٛم ــــ٥م دم ايم  آل صمٖمٛم

 

 هـــــر وضمـــــؼ سمٔم٣مومـــــ٤م إزَمـــــ٣مندَ  

ـــــؼ    ـــــ٣مك ضم ـــــد أراين هٛم ـــــكم وم  َم٘م

 

ــــ٣مج جمٙمزــــ وَم٘مــــ٣مين   ــــد ذي ايمت  فمٛم

 فخش ؽغبْ يف اجلبىٍْخ: ص ـ 
وطم٣مص٥م دم  ،همخره زمٗمقَمف َمـ اخلزرج ٓؽمٝمامو ،ئمد همخر ضم٣ًمن َمـ أومقى ؾمٔمره دم صم٣مهٙمٝمتف

ضم٥م يم٣ًمٞمف وؽمغمورة ؾمٔمره وَمـ وومد همخر زمٛمٖمًف وهمِم٣م ،سمُم٣مزم٘م٣مسمف دم اجل٣مهٙمٝم٥م َمع ؾمٔمراء إوس

 :همخره زمٛمٖمًف
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ـــــف ـــــ٤م همٝم ـــــ٣مرم ٓ فمٝم ـــــ٣مين ص  يمً

 

ــــــريو   ــــــدٓء زمح ــــــدره ايم  ٓ سم٘م

 وومقيمف: 

ـــد  ـــديمٗم ـــ٣مً نم ـــقم َمٛمتْمٗم ـــ٣مم ايمٗم  وت أَم

 

 زمِمـــ٣مرم َمثـــؾ يمـــقن اظمٙمـــح ومْمـــ٣معِ   

ـــ  ـــٝمػ ؽم ـــ٣مد ايمً ـــل ٞمج ـــز فمٛم  زمٕم٥م٣محتٖم

 

 همّمٖم٣موـــ٥م َمثـــؾ يمـــقن ايمٛمٜمـــل زم٣ميمٗمـــ٣معِ   

جل٣مهٙمٝمكم دم ايمٕمزل همُم٣مهبٜمؿ دم اظمٔم٣مين نمزل ضم٣ًمن دم اجل٣مهقم: صم٣مرى ضم٣ًمن ايمُمٔمراء ا -ح 

يمِمدوره فمـ ضم٤م  8وايمتُمٌٝم٤م وَمْم٣ميمع ايمٗمِم٣مئد زم٣ميمٛمًٝم٤م وأىمثر نمزيمف يٖمتٗمر إلم صدق ايمٔم٣مؿمٖم٥م

 :وومد ي٘مقن صدق فم٣مؿمٖمتف ومد و٣مع دم ايمِم٣ٌم ،نمغم ص٣مدق

ــــ ــــٔمر إؽم ــــ٣ٌمب وايمُم  ـإن ذخ ايمُم

 

 ود َمـــــ٣م مل يٗمـــــ٣مص ىمـــــ٣من صمٛمقٞمـــــ٣م  

 َمــــ٣م ايمتِمــــ٣ميب فمــــعم اظمُمــــٝم٤م وومــــد 

 

ــــ ذ   ـــ٤م َم ـــ٣مومٙم ـــرًا وزمْمقٞم ـــؽ أـمٜم  يم

 وأَم٣م َمراشمٝمف وضم٘مٚمف ،وأَم٣م مخري٣مسمف دم اجل٣مهٙمٝم٥م هم٘م٣مٞم٦م زمدئم٥م نمغم أٞم٣م ٞمٔمػ فمـ ذىمره٣م 

 .اجل٣مهٙمٝم٥م همٜمل ٓ سمذىمر

 رأصري ؽغبْ ًرأصشه يف اجلبىٍْخ: -ؽ
وظم٣م يمف َمـ  ،سمٟمشمر ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م دم صم٣مهٙمٝمتف زمٚمجٚمقفم٥م َمـ ايمُمٔمراء ممـ فم٣مسوه وسمٟمشمروا زمف

 همٚمـ ذيمؽ: ،فمٚمٝمؼ وظم٣م يمف َمـ ضمسي ٥م َمرَمقوم٥م دم ايمُمٔمر َم٘م٣مٞم

 َمرؤ ايمٗمٝمس:اوم٣مل  -5

ــق دب حمــقل ــ٣مسات ايمْمــرف يم ـــ ايمٗم  َم

 

ـــرا   ـــ٣م ٕشم ـــ٤م َمٛمٜم ـــقق اإلشم ــــ إروم  َم

 ووم٣مل ضم٣ًمن: 

ـــذر ـــد ايم ــــ ويم ـــدب احلـــقل َم ـــق ي  يم

 

ـــــــقم   ـــــــدزمتٜم٣م ايم٘مٙم ـــــــ٣م ٕٞم  فمٙمٝمٜم

 ٕم٥م َمٔمتذرًا:زموم٣مل ايمٛم٣م -0 

ــ٦م َم ــذي زمٙمٕم ــ٦م ايم ــ٦م ومٙم ــدأمإن ىمٛم  تٚم

 

 يــــدي إذًا همــــال رهمٔمــــ٦م ؽمــــقؿمل إرم 

 وم٣مل ضم٣ًمن َمٔمتذرًا: 

 همــ١من ىمٛمــ٦م ومــد ومٙمــ٦م ايمــذي ومــد زفمٚمــتؿ

 

ــــقؿم  ــــ٦م ؽم ــــال رهمٔم ــــ٣مَمقم لهم  إرم أٞم
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 وم٣مل فمٚمر زمـ اإلؿمٛم٣مزم٥م: -1

ــــــغمهؿ ــــــٝمٜمؿ زمٖمٗم ــــــ٣ميمْمكم نمٛم  واخل

 

ــــــ٣مءهؿ يمٙمًــــــ٣مئؾ  ــــــ٣مذيمكم فمْم  وايمٌ

 ووم٣مل ضم٣ًمن: 

ــــــغمهؿ ــــــٝمٜمؿ زمٖمٗم ــــــ٣ميمْمكم نمٛم  واخل

 

ــــغم اظم   ــــعم ايمٖمٗم ــــكم فم ــــدمواظمٛمٔمٚم  ٔم

 ِىبٔخ ؽغبْ ثني اٌشؼشاء -ُ 
 ٣ًمن:ومٝمؾ دم ضم

 .أؾمٔمر ؾمٔمراء اظمديٛم٥م -5

 .حقل احليهمأؾمٔمر  -0

 .مل ي٘مـ دم ايمِمػ إول َمـ ؾمٔمراء ايمٔمرب -1

 .ئمد دم ايمْمٌٗم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م َمـ ايمٖمحقل -2

 .هق َمـ أصح٣مب اظمذه٣ٌمت -3

 .شمؿ شمٗمٝمػ ،شمؿ فمٌد ايمٗمٝمس ،اسمٖمٗم٦م ايمٔمرب فمعم أٞمف أؾمٔمر أهؾ اظمدر أهؾ يثرب -4

إٞمِم٣مر دم اجل٣مهٙمٝم٥م( )ؾم٣مفمر ايمٛمٌل صعم اهلل همّمؾ ضم٣ًمن ايمُمٔمراء زمثالث )ىم٣من ؾم٣مفمر  -5

 .فمٙمٝمف وؽمٙمؿ دم ايمٛمٌقة()ؾم٣مفمر ايمٝمٚمـ ىمٙمٜم٣م دم اإلؽمالم(

 .اَمرئ ايمٗمٝمس دم اجل٣مهٙمٝم٥م وضم٣ًمن دم اإلؽمالم( ٥م)إن ومقَم٣ًم يرون سمٗمدَم:وم٣مل إصٚمٔمل -6

 ،أَمرت فمٌد اهلل زمـ رواضم٥م همٗم٣مل وأضمًـ": وم٣مل رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ -7

 ."ُمٖمكوأَمرت ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م همُمٖمك واؽمت ،َم٣ميمؽ همٗم٣مل وأضمًـوأَمرت ىمٔم٤م زمـ 

سمٛم٤ًم يمف أؾمٝم٣مء يمٝم٦ًم  :همٗم٣مل ،ضم٣مسمؿ يمُمٔمر ضم٣ًمن زم٣ميمٙمكم داهمع إصٚمٔمل فمـ هتٚم٥م أيب -52

 .يمف وايمُمٔمر ٞم٘مد يٗمقى زم٣ميممم هم١مذا دطمؾ اخلغم ٓن

 .ؾم٣مفمرًا َمع أن ايمٛم٣مزمٕم٥م همّمؾ فمٙمٝمف اخلٛم٣ًمء كافمتػمه ايمٛم٣مزمٕم٥م وإفمُم -55

 .٥م دم أطمري٣مت ضمٝم٣مسمف أؾمٔمر ايمٔمربافمتػمه احلْمٝمئ -50

 .أؾمٔمر زمٝم٦م وأهمخر زمٝم٦م وأضم٘مؿ زمٝم٦م وم٣ميمتف ايمٔمرب حل٣ًمن ر  اهلل فمٛمف -51
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ـــ٣م هتـــر ىمالهبـــؿ -5 ـــك َم  يٕمُمـــقن ضمت

 

ــــؾ   ــــقاد اظمٗمٌ ـــــ ايمً ــــٟميمقن فم  ٓ يً

 (أؾمٔمر زمٝم٦م) 

ــــف زم٘مــــػء -0  أهتجــــقه ويمًــــ٦م يم

 

ـــــــغم   ـــــــىمام خل ـــــــام ايمىمهممم  داءٖم

 (أٞمِمػ زمٝم٦م) 

ـــر -1 ـــ٣مظم٣مً  أً وإن اَم ـــك وأصـــٌح ؽم  أَمً

 

ـــٔمٝمد  ـــك يمً ـــ٣م صمٛم ـــ٣مس إٓ َم ــــ ايمٛم  َم

 (أضم٘مؿ زمٝم٦م) 

ــــرد وصمــــقهؿ -2 ــــدر إذ ي ــــقم زم  وزمٝم

 

ـــــ٣م وحمٚمـــــد  ـــــؾ حتـــــ٦م يمقائٛم  صمػمي

 (أهمخر زمٝم٦م) 

 َمـ ؾمٔمر ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م اجل٣مهقم

 ِٓ ِنبلؼبرو ِغ لْظ ثٓ اخلـُْ -1

 وم٣مل ومٝمس زمـ اخلْمٝمؿ زمِمدد يقم ايمنارة:

 وح َمـــ احلًــٛم٣مء أم أٞمــ٦م َمٕمتــديرسمــ

 

ــــز    ودوىمٝمــــػ اٞمْمــــالق فم٣مؾمــــؼ مل ي

ـــل  ـــؾ زمٚمٗمٙمت ـــقم ايمرضمٝم ـــ٣م ي ـــراءت يمٛم  سم

 

ـــرد   ـــدر َمٖم ــــ ايمً ـــػ َم ـــر زمٚمٙمت  نمري

ـــف  ـــرئؿ صـــ٣مف يزيٛم ـــد ايم ـــد ىمجٝم  وصمٝم

 

ـــد   ـــر صم ـــؾ ززم ـــ٣مومقت وهمِم ـــد ي  سمقوم

 ايمثريــــ٣م همــــقق شمٕمــــرة ٞمحرهــــ٣م نّ ٟمىمــــ 

 

ــــــ دم ايمٓمٙمــــــامء أيّ  سمقومــــــُد     دِ سمقوم 

 فمٌــــل وراسمــــ٨م ٓ إن زمــــكم ايممّمــــأ 

 

 دِ ىمتخــــذيؿ ايمًــــٝم٣مل اظمٔمّّمــــ ضزمــــ٣مً  

ـــقت أ  ـــ٣من اظم ـــ٣م ضم٣مئْم ـــٛمٜماميمٛم ـــٖمؾ َم  ؽم

 

 ومجـــع َمتـــك يٌمـــخ زمٝمثـــرب يِمـــٔمد  

ـــ٣م  ـــر يمقهن ـــقداء حيٚم ـــ٥م ايمً ـــرى ايمالزم  سم

 

ـــّؾ    ـــ٣م ىم ـــٜمؾ َمٛمٜم ـــد ويً ـــع وهمدهم  ري

ـــ٣م  ـــد ضم٣ميمٖمـــ٦م ذزمٝم ـــ٣م نيمٔمٚمـــري يمٗم  ىمٙمٜم

 

ـــ٣م دم   ـــعم َم ـــ٣ًم فم ـــّد ٕا وفمًٌ ـــؿ اظمٚم  دِ دي

ــــ   ـــ٦م َم ـــ٥مأوأومٌٙم ـــ٣مز زمحٙمٌ  رض احلج

 

 ايمٖمّمــــ٣مء ىم٣ميمٗمْمــــ٣م اظمتٌــــدد ؿّ ٔمــــسم  

ـــت٘مل  ـــ٥م سمُم ـــ٦م َمزيٛم ـــ٣م ىم٣مٞم ـــ٦م َم  حتٚمٙم

 

ـــ    ــدَم ــؾ ايمتٕمٚم ــؿ دم إضمــالف مح  ايمٓمٙم
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 أرى ىمثـــرة اظمٔمـــروف يـــقرث أهٙمـــف

 

 د فمٌمـــ ايمًـــقء نمـــغم اظمًـــقدوؽمـــقر   

 ةإذا اظمــــرء مل يٖمّمــــؾ ومل يٙمــــؼ ٞمجــــد 

 

ـــد   ـــد زمِمـــٕمر وئٌم ـــقم همٙمٝمٗمٔم ـــع ايمٗم  َم

 ين ٕنمٛمـــك ايمٛمـــ٣مس فمــــ َمت٘مٙمـــػإو 

 

 ويمــٝمس زمٚمٜمتــد يــرى ايمٛمــ٣مس وــالًٓ   

ـــده  ـــغم فمٛم ـــ٣ميمزاد ٓ طم ـــك زم ـــغم اظمٛم  ىمث

 

ــ   ــ٣مع يقَم ــد ٣مً إذا صم ــحك ايمٕم ــت٘مٝمف و  يُم

ــــراً   ــــ٣م نمٚم ــــقراً  ٞمُم ــــٗمٝم٣مً  زم ــــ٣مً  ؾم  َمٔمٙمٛم

 

 أيمـــــد ىمـــــ٣من رأؽمـــــف رأس أصـــــٝمد 

 وذي ؾمـــٝمٚم٥م فمنـــاء سمًـــخط ؾمـــٝمٚمتل 

 

ـــل وٞمٖمًـــؽ    ـــف: دفمٛم ـــقل يم ـــدأأوم  رؾم

ـــــ٣مم إٓ َمٔمـــــ٣مرة   يمٔمٚمـــــرك َمـــــ٣م إي

 

 ؽمـــْمٔم٦م َمــــ َمٔمروهمٜمـــ٣م همتـــزوداهمـــام   

 وذي ؾمـــٝمٚم٥م فمنـــاء سمًـــخط ؾمـــٝمٚمتل 

 

ـــل وٞمٖمًـــؽ    ـــف: دفمٛم ـــقل يم ـــدأأوم  رؾم

ـــــ٣مم إٓ َمٔمـــــ٣مرةيمٔمٚمـــــرك َمـــــ٣م ا   ٕي

 

 ؽمـــْمٔم٦م َمــــ َمٔمروهمٜمـــ٣م همتـــزوداهمـــام   

ـــف  ـــد زم٣ميم٣ٌمؿمـــؾ احلـــؼ يٟمزم ـــ٣م سمٗم ـــك َم  َمت

 

 ن ومـــدت زمـــ٣محلؼ ايمـــرواد سمٛمٗمـــدإو  

ــف  ــغم زم٣مزم ـــ نم ــر َم ــ٦م إَم ــ٣م أسمٝم ــك َم  َمت

 

ــٙمٙم٦م و  ــدإو ــ٣مب هتت ـــ ايمٌ ــدطمؾ َم  ن سم

 همٚمــــ َمٌٙمـــغ فمٛمـــل ذيـــد زمــــ صمـــ٣مزمر 

 

ـــقًٓ    ـــد رؽم ــــ َمرشم ـــ٣مءه وازم ـــ٣م صم  إذا َم

 همٟمومًــــٚم٦م ٓ أفمْمــــل يزيــــد رهٝمٛمــــ٥م 

 

ــك ٓ    ــديسمؽمــقى ايمًــٝمػ ضمت ــف ي ــقء يم  ٛم

 همٟمصم٣مزمف ضم٣ًمن: 

ــ٣م ــغم ي ــؽ اخل ــر أزمٝم ــ٣م يمٔمٚم ــٔم٧م َم ــ٣م ؾم  ٞمٌ

 

ـــدي   ـــقب وٓ ي ـــ٣مين دم اخلْم ـــقم يمً  فم

 يمًــــ٣مين وؽمــــٝمٖمل صــــ٣مرَم٣من ىمالمهــــ٣م 

 

 ٓ يٌٙمــغ ايمًــٝمػ َمـــذودي ويٌٙمــغ َمــ٣م  

 ن أك ذا َمــــ٣مل ومٙمٝمــــؾ أصمــــد زمــــفإو 

 

ــدإو  ــد حيٚم ــعم اجلٜم ــقدي فم  ن هيتٌمــ فم

ـــ٣ميت وفم  ـــٝمٛمل ضمٝم ـــ٣مل يٛمً ـــال اظم ـــلهم  ٖمت

 

ـــػمدي   ــــ َم ـــدهر يٖمٙمٙم ـــ٣مت ايم  وٓ واومٔم

 ر أهــــقم َمـــــ فمٝمــــ٣مل ؽمــــقاهؿأىمِثــــ 

 

ـــػمدأو   ـــراح اظم ـــ٣مء ايمٗم ـــعم اظم ـــقي فم  ؿم

ــــؾإو  ــــدت ووم٣مئ ــــ٣م وصم ــــط َم  ين ظمٔم

 

 د ٞمـــ٣مري يمٝمٙمـــ٥م ايمـــريح أوومـــدومـــظمق  

ــــ٣مإو  ــــ٧م َمرضمٌ ــــذي ايمٌ ــــقال يم  ين يمٗم

 

ــ٣م   ــال ًإذا َم ــد وأه ــغم َمرص ـــ نم ــ٣مء َم  صم
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 ين يمٝمــــــدفمقين ايمٛمــــــدى همٟمصمٝمٌــــــفإو

 

ــــٝمض اأو   ــــدضب زم ــــ٣مرض اظمتقوم  يمٔم

 ين حلٙمـــــــق سمٔمؼميٛمـــــــل َمـــــــرارةإو 

 

 ك ظمــــــــ٣م مل أفمــــــــقداين يمــــــــؼمإو  

ــــقصمك فمــــعم اظمْمــــلّ ظَمِْزصمــــ٣مُء ين إو   ايم

 

ــــــؼمإو  ــــــداين يم ــــــراش اظمٚمٜم  ك ايمٖم

ـــ٣مأو  ـــك أرده ـــقث ضمت ـــؾ ذات ايمٙم  فمٚم

 

 إذا ضمــــؾ فمٛمٜمــــ٣م رضمٙمٜمــــ٣م مل سمٗمٝمــــد  

 أىمٙمٖمٜمـــــ٣م أن سمـــــديم٨م ايمٙمٝمـــــؾ ىمٙمـــــف 

 

ـــدي   ــــ ؽمـــٙمٚمك وسمٕمت ـــروح إلم دار ازم  سم

 همّمـــــقيمف ىمثـــــغماً  راً وأيمٖمٝمتـــــف زمحـــــ 

 

 صمـــقادًا َمتـــك يـــذىمر يمـــف اخلـــغم يـــزدد 

ــــال   ـْ هم ــــ ــــ٣مسَمْٔمَجَٙم ــــع ي ــــٝمس وارزم  وم

 

 ومِمـــ٣مراك أن سمٙمٗمـــك زم٘مـــؾ َمٜمٛمـــد همـــ١مٞمام 

 ضمًـــــ٣مم وأرَمـــــ٣مح زمٟميـــــدي أفمـــــزة 

 

 َمتـــك سمـــرهؿ يـــ٣مزمـ اخلْمـــٝمؿ سمٌٙمـــد  

ـــ٣م  ـــ٣م إؾمـــ٣ٌمل حتٚمـــل فمريٛمٜم ـــقث هل  يمٝم

 

 دم ىمـــؾ َمُمـــٜمد َمـــدافمٝمس زمـــ٣مخلْملّ  

ـــ٣مل وؿمـــردت   همٗمـــد ذاومـــ٦م إوس ايمٗمت

 

 وأٞمـــ٦م يمـــدى ايم٘مٛمـــ٣مت دم ىمـــؾ َمْمـــرد 

ـــ٣م  ـــ٣مت ضمـــقراً  غِ همٛم ـــدى إزمٝم ـــقافمام يم  ٞم

 

ــــ  ــــ٣من زموىمّح ــــؽ احلً ــــد١مؾ َمآومٝم  شمٚم

 ٥مٌ يمئٝمٚمـــــ فمــــــ ايمٔمٙمٝمـــــ٣مء أم   ؿٞمٖمـــــت٘م 

 

 وزٞمــد َمتــك سمٗمـــدح زمــف ايمٛمــ٣مر يِمـــٙمد  

 ضم٣ًمن يٖمتخر: وم٣مل 

ــــأ ــــت٘مٙمامٟممل سمً ــــد ايم ــــع اجلدي  ل ايمرزم

 

 ـمٙمـــــامأ ٥مخ همػمومـــــاؾمـــــدأزمٚمـــــدهمع   

ــــت٘مٙمام  ــــل أن ي ــــؿ دار احل ــــك رؽم  أزم

 

ـــ ىمــ٣من أزم٘مــام    وهــؾ يٛمْمــؼ اظمٔمــروف َم

 زمٗمـــ٣مع ٞمٗمٝمـــع اجلـــزع َمــــ زمْمــــ يٙمـــٌـ 

 

ــــــتٜمام  ــــــف همت ــــــف أهٙم ــــــؾ َمٛم  حتٚم

ـــــ٣مر يمُمـــــٔم  ـــــ٠ماد وسمرهبـــــ٣مثدي  ٣مء ايمٖم

 

ـــــتٕمٙمام   ـــــراض هم ـــــؾ اظم ـــــ٣مرم حتت  يمٝم

ــــداَمع سمرسمٔمــــل   وإذ هــــل ضمــــقراء اظم

 

ــــ٣مً    ــــقادي أراىم ــــدهمع ايم  َمــــٛمٓمام زمٚمٛم

 أوم٣مَمـــ٦م زمـــف زم٣ميمِمـــٝمػ ضمتـــك زمـــدا هلـــ٣م 

 

 َمـــ٣مٞمُمـــ٣مص إذا هٌـــ٦م يمـــف ايمـــريح أرز  

 يمــــف ل َمـــــ أفمّمــــ٣مده ودٞمــــ٣مآوومــــد  

 

ــــتحٚمحام   ـــــ إرض دان صمــــقزه هم  َم

ـــــف  ـــــ٣مع طماليم ـــــؾ ايمرزم  حتــــــ َمْم٣مهمٝم

 

 إذا اؽمـــتـ دم ضم٣مهم٣مسمـــف ايمـــػمق أشمجـــام  
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 وىمــــ٣مد زمٟمىمٛمــــ٣مف ايمٔمٗمٝمــــؼ وشمٝمــــده

 

 َمٙمٚمٙمــــام حيــــط َمـــــ اجلــــامء رىمٛمــــ٣مً   

ــــ  ــــؾ ودوم ــــ٣من واهن ــــال سمرزم ــــام فم  فهمٙم

 

 سمــــدافمك وأيمٗمــــك زمرىمــــ٥م وهتزَمـــــ٣م  

 وأصــــٌح َمٛمــــف ىمــــؾ َمــــدهمع سمٙمٔمــــ٥م 

 

ـــ٣م سمٌمـــَم٣م   ـــٝمٙمف َم ـــ٣مه ؽم ـــ٤م ايمٔمّم  ي٘م

ــــقهلؿ  ــــتٗمٙم٦م مح ــــؾ هم٣مؽم ــــ٣مدوا زمٙمٝم  سمٛم

 

 وفمـــ٣ميمكم أٞمـــامط ايمـــدر ومـــؾ اظمـــرومام  

 فمًـــجـ زمٟمفمٛمـــ٣مق ايمٓمٌـــ٣مء وأزمـــرزت 

 

 ضمـــقار زمـــرود ايمٗمْمـــر وؾمـــٝم٣م َمٛمٚمـــٛمام  

 سمالومٝمٜمـــــ٣م إذا ضمـــــؾ أهٙمٜمـــــ٣م كٞمٟمهمـــــ 

 

ــــ٣مر و   ـــــ نمٖم ــــامن َم ــــقاد ي  ؽمــــٙمامأزم

ـــقى  ــــ ايمٛم ـــد واطمـــتالف َم ـــالق زمٔمٝم  سم

 

 قؽمـــــامسمالومٝم٘مٜمــــ٣م ضمتــــك سمــــقادم َم 

ـــٝمدة  ـــ٣مم ومِم ـــؾ فم ـــ٣م دم ىم ـــٟمهدي هل  ؽم

 

ــــ٣مً أو   ــــد َم٘مٖمٝم ــــ٣م ومٔم ــــرب َم٘مرَم  زمٝمث

 أيمًـــ٦م زمـــٛمٔمؿ اجلـــ٣مر يقيمـــػ زمٝمتـــف 

 

 َمــ٣مل ىمثــغم وَمٔمــدَم٣م يمــذي ايمٔمــرف ذا  

ـــف  ـــغم ىمٖم ـــر اخل ـــدق متْم ـــدَم٣من ص  وٞم

 

 إذا راح همٝمــــ٣مض ايمٔمُمــــٝم٣مت طميــــَم٣م  

 وصـــٙم٦م زمـــف رىمٛمـــل وواهمـــؼ ؾمـــٝمٚمتل 

 

ـــــ٣م ومل أك فمّمـــــ٣مً    ـــــداَمك َمٙمقَم  دم ايمٛم

ـــ  ـــر احل ـــ٣م َم ـــك يمٛم ـــ٣موأزمٗم  روب ورزؤه

 

 فمرَمرَمــــ٣م وأدرافمــــ٣ًم ومجٔمــــ٣مً  ؽمــــٝمقهم٣مً   

ــــ٦م  ــــامء وأحمٙم ــــ٣مق ايمً ــــػم آهم  إذا انم

 

ـــقب فمِمـــ٤م َمًـــٜمام   ـــ٣م شم  ىمـــ٣من فمٙمٝمٜم

 ضمًـــ٦ٌم ومـــدور ايمِمـــ٣مد ضمـــقل زمٝمقسمٛمـــ٣م 

 

ـــــ٥م صـــــٝمام   ـــــؾ دمهـــــ٣ًم دم اظمحٙم  ومٛم٣مزم

ـــــٟمٞمام  ـــــقن ىم ـــــدهي٣م ايمقانمٙم  يٓمـــــؾ يم

 

ـــقن زمحـــرًا َمــــ ؽمـــٚمٝمح٥م َمٖمٔمـــام    يقاهم

ــــف  ــــ٣مد ىمٟمٞم ــــؿ وزم ــــ٣مض همٔم ــــ٣م ضم  يمٛم

 

ــــقى  ــــامريخ رو ــــ٣م ؾم ــــزة وسم٘مرَم  فم

ـــ٥ٌم  ـــد زمٔمِم ــــ َمٔم ـــ٣م َم ـــ٣م سمزٞم ـــك َم  َمت

 

 ونمًـــ٣من ٞمٚمٛمـــع ضمقوـــٛم٣م أن هيـــدَم٣م  

ـــك فمـــ٣مري إؾمـــ٣مصمع ٓضمـــف   زم٘مـــؾ همت

 

 ومــراع ايم٘مــامة يرؾمــح اظمًــؽ وايمـــدَم٣م  

 إذا اؽمـــتدزمرسمٛم٣م ايمُمـــٚمس درت َمتقٞمٛمـــ٣م 

 

ــ   ــدَم٣مٟمىم ــقف يٛمّمــحـ فمٛم ــروق اجل  ن فم

ـــرق  ـــل حم ـــ٣مء وازمٛم ـــل ايمٔمٛمٗم ـــدٞم٣م زمٛم  ويم

 

ـــٛمام   ـــ٣م ازم ـــ٣م طمـــ٣مًٓ وأىمـــرم زمٛم  همـــٟمىمرم زمٛم

ــــدت  ــــؾ إذا زم ــــ٣مل ايمٗمٙمٝم ــــقد ذا اظم  ٞمً

 

ــــدَم٣م   ــــ٣من َمٔم ــــ٣م وان ىم ــــف همٝمٛم  َمروءسم
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ــ٣مإو ــ٣مء ؿم٣مروم ــٝمػ إن صم ــري ايمّم ــ٣م يمٛمٗم  ٞم

 

 َمًـٙمام َمـ ايمُمـحؿ َمـ٣م أوـحك صـحٝمح٣مً  

ــقىأ  ــ٥م اهل ـــ ؿمٝم ــٌش فم ــرد ايم٘م ــٛم٣م ٞم  يمً

 

ــــام   ــــٝم٨م حمْم ــــران ايمقؾم ــــ٤م َم  وٞمٗمٙم

 يمٛمــ٣م اجلٖمٛمــ٣مت ايمٕمــر يٙمٚمٔمـــ زم٣ميمّمــحك 

 

ـــ٣م  ـــدة دَم ــــ ٞمج ـــرن َم ـــٝم٣مهمٛم٣م يٗمْم  وأؽم

 ٣ماظمٔمـــروف أن ٞمٛمْمـــؼ اخلٛمـــ أزمـــك همٔمٙمٛمـــ٣م 

 

 ووم٣مئٙمٛمـــــــ٣م زمـــــــ٣ميمٔمرف إٓ سم٘مٙمـــــــام 

ـــ٣م  ـــقك ودهمٔمٛم ـــد اظمٙم ـــ٣م فمٛم ـــك صم٣مهٛم  أزم

 

ـــ٣م  ـــك هتزَم ـــٝمز ضمت ـــ٣من ايمُم ـــؾء صمٖم  وَم

ــــف  ــــ٣م زمٖمٔمٙم ــــد صمزيٛم ــــد وم ــــؾ َمٔم  هم٘م

 

ـــ٣ميمٛمٔمؿ    ـــق زم ـــ٠مس ه ـــ٠مس زمٌ ـــامأهمٌ  ٞمٔم

 ضم٣ًمن دم ايمٕم٣ًمؽمٛم٥م: َمـ ومِم٣مئد 

ــــدار أم مل سمًــــٟمأؽمــــ  لِ ٟميم٦م رؽمــــؿ ايم

 

ــــؾ  ــــٝمع همحقَم ــــقايب هم٣ميمٌّم ــــكم اجل  زم

ــــ٣مظمرج    َمــــرج ايمِمــــٖمريـ همج٣مؽمــــؿهم

 

 ؽمــــ٣م مل حتٙمــــؾهمــــدي٣مر ؽمــــٙمٚمك درّ   

 دَمـــــــ سمٔم٣مومٌٜمــــــ٣م ايمريــــــ٣مح دوارس 

 

ــــ٣م   ــــد صمٛم ــــزلت واظم ــــامك إفم  ايمً

ـــــــــــ٣مدَمتٜمؿ  ـــــــــــ٣مزم٥م ٞم  هلل در فمِم

 

 زمجٙمـــــؼ دم ايمزَمـــــ٣من إول يقَمـــــ٣مً   

 يٚمُمــقن دم احلٙمــؾ اظمّمــ٣مفمػ ٞمًــجٜم٣م 

 

ــــزل  ــــامل ايمٌ ــــامل إلم اجل ــــ اجل  َمًم

ــــػمق زمٝمّمــــف   ايمّمــــ٣مرزمقن ايم٘مــــٌش ي

 

 ف زمٛمــــ٣من اظمٖمِمــــؾيْمــــٝمح يمــــ ضزمــــ٣مً  

ــــــٝمٜمؿ  ــــــغمهؿ زمٕمٛم  واخلــــــ٣ميمْمقن همٗم

 

ـــؾ   ـــٔمٝمػ اظمرَم ـــعم ايمّم ـــقن فم  واظمٛمٔمٚم

 أوٓد صمٖمٛمـــــ٥م ضمـــــقل ومـــــػم أهبـــــؿ 

 

ـــ   ـــؾوم ـــريؿ اظمٖمّم ـــ٥م ايم٘م ــــ َم٣مري  ػم ازم

 يٕمُمــــقن ضمتــــك َمــــ٣م هتــــر ىمالهبــــؿ 

 

ــــٗمٌؾٟمٓ يً  ـــقاد اظم ــــ ايمً ــــقن فم  يمـــ

ـــػميص فمٙمـــٝمٜمؿ  ــــ ورد ايم ـــٗمقن َم  يً

 

 زمــردى يِمــٖمؼ زم٣ميمــــــرضمٝمؼ ايمًٙمًــؾ 

ــــًٗمقن  ــــ يـ ـــؼ ومل سم٘م ـــ٣مق ايمرضمٝم  دري

 

ـــؾ  ـــػ احلٛمٓم ــــدهؿ يمٛمٗم ـــدفمل وٓئـ  سم

 زمــــٝمض ايمقصمــــقه ىمريٚمــــ٥م أضمًــــ٣مهبؿ 

 

ــــراز إول  ــــ ايمْمــ ـــقف َم ـــؿ إٞم  ؾم

ـــــ٣مً   ـــــ٦م أزَم٣مٞم ـــــقآً  همٙمٌث ـــــٝمٜمؿ ؿم  هم

 

 شمـــــؿ اٞمثٛمٝمـــــ٦م ىمـــــٟمٞمٛمل مل أهمـــــــٔمؾ  
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 ـ احلـْئخ 27
 ساشذُ( –ئعالِِ  –)عبىٍِ 

 ا ـ ؽْبرو ًٔشأرو:
هم٘م٣من  ،٥م َمـ زمٛمل فمٌس ويمد َمـ أَم٥م اؽمٚمٜم٣م ايمياءهق صمرول زمـ أوس اظمٙمٗم٤م زم٣محلْمٝمئ

 همٙمؿ يٖمٙمح همٜمج٣مهؿ ،حت٣مق زم١مطمقسمف َمـ أزمٝمفَمّمْمرب ايمٛم٤ًم نمغم سيح ايمٗمرازم٥م ؿمٙم٤م آ

 .همٙمؿ يٙمؼ فمٛمدهؿ طمغمًا همٜمج٣مهؿ واٞمٌمف فمٛمٜمؿ ،وايمتحؼ زمٟمهؾ اَمرأة أزمٝمف َمـ ذهؾ

 .ٞم٤ًم إلم ٞم٤ًمزمٗمٝم٦م ضمٝم٣مة احلْمٝمئ٥م َمٛمذ ذاك ضمٝم٣مة سمٛمٗمؾ دائؿ َمـ ومٌٝمٙم٥م إلم ومٌٝمٙم٥م وسمٗمٙم٤م َمـ 

ىم٣من يمرهمض اظمجتٚمع اجل٣مهقم يمف آشم٣مر زمٔمٝمدة دم سم٘مقيٛمف ايمٛمٖمز واخلٙمٗمل همٗمد  ة ـ شخظْزو:

وَمـ هٛم٣م ىم٣من هج٣مؤه اظمر واؽمتٜم٣مٞمتف  ،ضمٗمد فمعم هذا اظمجتٚمع وىمرهف ورهمض ومٝمٚمف ايمتل ي٠مَمـ هب٣م

 .زم٘مؾ َم٣م هق صمٙمٝمؾ فمٛمد أطمريـ

٣ًم ؾمديدًا يدل فمعم ؽمٔم٥م ومٙم٤م هذا سمزوج احلْمٝمئ٥م أم َمٙمٝم٘م٥م وومد أـمٜمر هل٣م وٕوٓده َمٛمٜم٣م ضمٌ

زمؾ ىم٣من َمٓمٜمرًا َمـ  ،ىمام يدل فمعم أن ضمٗمده فمعم ايمٛم٣مس مل ي٘مـ َمـ طم٧ٌم أصٝمؾ دم ؿمٌٔمف ،اإلٞم٣ًمن

 .َمٓم٣مهر آٞمتٗم٣مم َمـ جمتٚمع رهمض ومٌقيمف وآفمؼماف زمف دم صٖمقهمف

إٓ أن إؽمالَمف ىم٣من رومٝمٗم٣ًم همٙمؿ  عم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿأؽمٙمؿ احلْمٝمئ٥م دم أواطمر ضمٝم٣مة ايمرؽمقل ص

 .شمؿ فم٣مد َمٔمٜمؿ إلم اإلؽمالم يقم فم٣مدوا ،وومد ارسمد َمع اظمرسمديـ زمٔمد وهم٣مة ايمرؽمقل ،إلم ومٙمٌف يِمؾ

 .(ه37سمقدم احلْمٝمئ٥م ؽمٛم٥م )

ويمذيمؽ  ،اختذ احلْمٝمئ٥م َمـ ؾمٔمره وؽمٝمٙم٥م إلم ايمرزق هم٘م٣من يٚمدح َمـ ئمْمٝمف وهيجق َمـ يٚمٛمٔمف

 .اَمتأل ديقاٞمف هبذيـ ايمٕمروكم اظمديح واهلج٣مء

 شؼشه: -ط
 ايمٗمِم٥م ايمُمٔمري٥م

 ىمرمومِم٥م 
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فمج٤م دم  وهق أفمعم صٖم٣مت ايم٘مرم وٓ ،ضمٖمؾ أدزمٛم٣م ايمٔمريب زمُمقاهد ىمثغمة سمدل فمعم اجلقد

 .ذيمؽ هم٣مجلقد ذط ٓزم َمـ ذوط ايمًٝم٣مدة وايمممف

واحلْمٝمئ٥م دم هذه إومِمقص٥م ايمُمٔمري٥م اجلٚمٝمٙم٥م يرؽمؿ صقرة َممموم٥م رائٔم٥م يمٙمجقد اظمتٟمصؾ دم 

 .ٞمٖمس اإلٞم٣ًمن ايمٔمريب

 ايمٗمٝمؿ اظمقروشم٥م:

ــالٍث فم٣مصــ٤م ــ٣موي شم ــؾ وؿم ــٌْمـ َمرَم  ايم

 

ـــام  ـــ٣مىمـ رؽم ـــ٣م ؽم ـــرف هب ـــداء مل ئم  زمٌٝم

ـــف إ  ـــقٍة همٝم ـــس وضمُمـــ٥مواأطمـــل صمٖم  ٞم

 

 يــرى ايمٌــ٠مس همٝمٜمــ٣م َمـــ ذاؽمــتف ٞمٔمٚمــك  

 وأهمــــرد دم ؾمــــٔم٤م فٍمجــــقزًا إزاءهــــ٣م 

 

 شمالشمـــــ٥م أؾمـــــ٣ٌمح ختـــــ٣مهلؿ هبـــــام  

 انمتـــذوا طمٌـــز َمٙمـــ٥م ٍ ضمٖمـــ٣مًة فمـــراًة َمـــ٣م 

 

ـــام   ـــقا ؿمٔم ـــذ طمٙمٗم ـــػم َم ـــقا يمٙم  وٓ فمرهم

 ؾمـــٌح٣ًم وؽمـــط ايمٓمـــالم همرافمــــف ىرأ 

 

ــــدا وــــٝمٖم٣ًم سمُمــــٚمر واهــــتام    همٙمــــام زم

ـــرىً   ـــٝمػ وٓ وم ـــ٣مه و ـــ٣م رزم ـــ٣مل هٝم  ووم

 

ـــ٥م ايمٙمحـــام   ـــ٣م ايمٙمٝمٙم  زمحٗمـــؽ ٓ حترَمـــف سم

ــــــ٣م رآه زمحــــــغمةٍ   ــــــف ظم ــــــ٣مل ازمٛم  همٗم

 

 أيـــ٣م أزمـــ٦م اذزمحٛمـــل وينـــ يمـــف ؿمٔمـــام  

 ايمـــذي ؿمـــرا وٓ سمٔمتـــذر زم٣ميمٔمـــدم فمـــؾر  

 

ــــ٣م  ــــٔمٛم٣م ذَم ــــ٣مًٓ همٝمقؽم ــــ٣م َم ـــــ يمٛم  يٓم

 همـــروى ومٙمـــٝماًل شمـــؿ أضمجـــؿ زمرهـــ٥م ً 

 

 ذزمح همتـــ٣مه همٗمـــد مهـــ٣موإن هـــق مل يـــ  

 همٌٝمٛم٣ممهـــ٣م فمٛمـــ٦م فمـــعم ايمٌٔمـــد فم٣مٞمـــ٥م 

 

 ومــد اٞمتٓمٚمــ٦م َمـــ طمٙمــػ َمًــحٙمٜم٣م ٞمٓمــام 

 فمْم٣مؾمــ٣ًم سمريــد اظمــ٣مء هم٣مٞمًــ٣مب ٞمحقهــ٣م 

 

ــــام   ــــ٣م أـم ــــ٣م إلم دَمٜم ــــف َمٛمٜم ــــعم أٞم  فم

ــــروّ   ــــك سم ــــ٣م ضمت  ت فمْم٣مؾمــــٜم٣مهمٟمَمٜمٙمٜم

 

 همٟمرؽمـــؾ همٝمٜمـــ٣م َمــــ ىمٛم٣مٞمتـــف ؽمـــٜمام  

ــٚمٝمٛم٥مٌ   ــش ؽٍم ــقص ذات صمح ــرت ٞمح  همخ

 

ــحام  ــ٦م ؾم ــد ؿمٌٗم ــاًم ووم ــزت حل ــد اىمتٛم  وم

 همٝمــــ٣م زمممــــه إذ صمرهــــ٣م ٞمحــــق أهٙمــــف 

 

ـــدَمك  ـــ٣م رأوا ىمٙمٚمٜمـــ٣م ي ـــ٣م زمممـــهؿ ظم  وي

ــد ومّمــقا ضمــؼ وــٝمٖمٜمؿ  ــ٣ًم وم ــ٣مسمقا ىمراَم  وزم

 

ــٛمام  ــقا نم ــد نمٛمٚم ــ٣ًم ووم ــقا نمرَم ــ٣م نمرَم  وَم

 وزمــــ٣مت أزمــــقهؿ َمـــــ زمُم٣مؾمــــتف أزمــــ٣مً  

 

ــــ٣م   ـــــ زمممــــه٣م أَم  يمّمــــٝمٖمٜمؿ وإم َم

 ششػ ادلفشداد: 
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 ـ أثٌ رؤّت اذلزيل 28
 ئعالِِ( –)عبىٍِ 

 أ ـ ؽْبرو ًٔشأرو:
هق طمقيٙمد زمـ طم٣ميمد اهلذرم أضمد اظمخيَمكم ممـ أدرك اجل٣مهٙمٝم٥م واإلؽمالم وأؽمٙمؿ همحًـ 

وي٥م ٕضمد ؾمٔمراء اٞمف ىم٣من رإؽمالَمف ويٙمػ ضمٝم٣مسمف دم اجل٣مهٙمٝم٥م ؽمت٣مر ىمثٝمػ ٓ ٞمٔمرف َمٛمف إٓ أ

 .ومٌٝمٙمتف

تزفمزع يُم٣مرك دم ايمٖمتقح دم ىم٣من ص٣مدق ايمٔمٗمٝمدة َم٠مَمٛم٣ًم هب٣م إيامٞم٣ًم ٓ ي ة ـ شخظْزو:

 .دم فمٜمد فمثامن زمـ فمٖم٣من نمزا ايمروم َمع اظمًٙمٚمكم ٣مإهمريٗمٝم

ىم٣مٞم٦م َمٛمزيم٥م أيب ذؤي٤م ايمُمٔمري٥م ىمٌغمة ودم ؾمٔمره رص٣مٞم٥م وهدوء َمـ نمغم سم٘مٙمػ  ط ـ شؼشه:

وم٣مل: أؾمٔمر ايمٛم٣مس . أو رصماًل؟ ومٝمؾ: ضمٝم٣مً ، ن: َمـ أؾمٔمر ايمٛم٣مس وم٣مل: ضمٝم٣مً وومد ؽمئؾ ضم٣ًم ،وسمِمٛمع

 .ضمٝم٣ًم هذيؾ نمغم َمداهمع أزمق ذؤي٤م

وومد فمرف ه٠مٓء إزمٛم٣مء زم٣ميمٌٟمس  ،همجع زمٟمزمٛم٣مئف اخلٚم٥ًم دم فم٣مم واضمد زم٤ًٌم َمرض ايمْم٣مفمقن

 .وايمٛمجدة همرشم٣مهؿ دم ومِمٝمدة سمٔمد َمـ فمٝمقن اظمراشمل

 :فغْؼخ ًاٌذ -
 ،د نمٙمٌف أَم٣مم هذه اظمِمٝم٥ٌم ايمٖم٣مدضم٥م ايمتل مل يًتْمع رده٣م فمـ أزمٛم٣مئفايمُم٣مفمر دَمٔمف همٗم يمئـ نم٣ميم٤َم 

همام ٓن هل٣م  ،ى ويمقفم٥م أب َمٖمجقع وجتٙمد رصمؾ فمرك احلٝم٣مة وفمرىمتفوهذه ايمٗمِمٝمدة ٞمٖمث٥م ىمٌد ضمرر 

 .وٓ ذل

 اٌشصبء

ـــــع ـــــ٣م سمتقصم ـــــقن وريٌٜم ــــــ اظمٛم  أَم

 

ـــزع  ــــ جي ـــ٤م َم ـــٝمس زمٚمٔمت ـــدهر يم  وايم

ـــ٣م  ـــ٥م َم ـــ٦م أَمٝمٚم ـــ٣مضم٣ٌم وم٣ميم  جلًـــٚمؽ ؾم

 

ـــ  ـــذيم٦م وَمث ـــذ ازمت ـــعَمٛم ـــؽ يٛمٖم  ؾ َم٣ميم

ـــــف   همٟمصمٌتٜمـــــ٣م أن َمـــــ٣م زمجًـــــٚمل إٞم

 

ــــقا   ــــٌالد وودفم ـــــ ايم ــــل َم  أودى زمٛم
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 أودى زمٛمــــــل وأفمٗمٌــــــقين ضمنــــــة ً

 

ـــــ٣مد وفمـــــػمةً    ـــــع زمٔمـــــد ايمروم  ٓ سمٗمٙم

 ويمٗمــــــد أرى أن ايمٌ٘مــــــ٣مء ؽمــــــٖم٣مه٥م 

 

ــــ يٖمجـــع  ـــ٣م َم ـــع زم٣ميمٌ٘م  ويمًـــقف يقيم

ــــٝمشٍ   ــــدهؿ زمٔم ــــػمت زمٔم  ٞم٣مصــــ٤ٍم  همٕم

 

ــــــتتٌع   ــــــؼ َمً ــــــ٣مل أين ٓضم  وإطم

ـــٛمٜمؿ  ـــع فم ـــٟمن أداهم ـــد ضمرصـــ٦م زم  ويمٗم

 

 وإذا اظمٛمٝمـــــــ٥م أومٌٙمـــــــ٦م ٓ سمـــــــدهمع 

ــــــ٣م  ــــــ٦ٌم أـمٖم٣مره ــــــ٥م أٞمُم  وإذا اظمٛمٝم

 

ـــــع  ـــــ٥م ٍٓ سمٛمٖم ـــــؾ متٝمٚم ـــــ٦م ىم  أيمٖمٝم

 ضمتـــــك ىمـــــٟمين يمٙمحـــــقادث َمـــــروة 

 

 زمِمــــٖم٣م اظمممــــق ىمــــؾ يــــقم ٍسمٗمــــرع  

 وجتٙمـــــــدي يمٙمُمـــــــ٣مَمتكم أرهيـــــــؿ 

 

ـــــدهر  ـــــ٤م ايم ـــــع أين يمري  ٓ أسمّمٔمّم

 إذا رنمٌتٜمــــــ٣م وايمــــــٛمٖمس رانمٌــــــ٥مٌ  

 

ـــــــع   ـــــــؾ ٍسمٗمٛم ـــــــرد إلم ومٙمٝم  وإذا سم

 ششػ ادلفشداد: - 
َمٛمذ ازمتذيم٦م: يريد َمٛمذ ازمتذيم٦م ، اظمٜمزول -ايمُم٣مضم٤م: اظمتٕمغم، اظمٔمت٤م: َمـ يزول فمتٌف ويرى

، نمػمت: زمٗمٝم٦م، سمٗمٙمع: سمذه٤م وسمٛمٗمْمع، أفمٗمٌقين: طمٙمٖمقا رم، هٙمؽ أودى:، ٞمٖمًؽ وأهٛمتٜم٣م َمرة

ايمتٚمٝمٚم٥م: ، أٞمُم٦ٌم: أفمٙمٗم٦م، َمًتتٌع: َمْم٣ميم٤م زم٣ميمٙمح٣مق، ٞم٣مص٤م: َمتٔم٤م، وايمٕم٣مزمر: ايم٣ٌمومل

ايمِمٖم٣م: ، اظمروة: احلج٣مرة ايمٌٝمض، وإٞمام هق َمـ زم٣مب آؽمتٔم٣مرة، ٝمس هل٣م أـمٖم٣مرواظمٛمٝم٥م يم، ايمتٔمقيذة

أسمّمٔمّمع: أؤمػ ، ايمُم٣مَمتقن: ايمٖمرضمقن زمام يِمٝمٌٛم٣م، اظمممق: اظمِمعم، ايمِمخرة ايمٔمريّم٥م

 .ايمٛمٖمس رانم٥ٌم: سمْمٙم٤م اظمزيد إذا أفمْمٝمتٜم٣م ووم٣مٞمٔم٥م إذا أومٛمٔمتٜم٣م زمام ي٘مٖمٝمٜم٣م، وأصمزع
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 ثٓ اٌـجْت حـ ػجذ 29
 ِ(ئعالِ –)عبىٍِ

يزيد زمـ فمٚمرو ؾم٣مفمر جمٝمد أؽمقد ايمٙمقن فم٣مش دم زمٛمل ؽمٔمد َمـ ومٌٝمٙم٥م  أ ـ ؽْبرو ًٔشأرو:

 .ؾم٣مرك دم َمٔم٣مرك ايمٖمتح اإلؽمالَمل دم ايمٗم٣مدؽمٝم٥م واظمدائـ، متٝمؿ وأدرك اإلؽمالم همٟمؽمٙمؿ

مل يِمؾ إيمٝمٛم٣م َمـ ؾمٔمره إٓ ايمٗمٙمٝمؾ وَمٛمف ومِمٝمدة دم رشم٣مء ومٝمس زمـ فم٣مصؿ اظمٛمٗمري  ـ شؼشه: ة

 ايمتٚمٝمٚمل يٗمقل همٝمٜم٣م:

ــدٍ  ــؽ واضم ــف هٙم ــٝمس هٙم٘م ــ٣من وم ــ٣م ىم  وَم

 

 ويم٘مٛمــــــف زمٛمٝمــــــ٣من ومــــــقم ٍ هتــــــدَم٣م 

َم٣ميمف ٞمٓمغم دم  :ووم٣مل ازمـ إفمرايب ،ومٝمؾ زمٝم٦ٍم وم٣مل أزمق فمٚمرو زمـ ايمٔمالء: هذا ايمٌٝم٦م أرشمك  

 .اجل٣مهٙمٝم٥م وٓ اإلؽمالم

وىم٣من فمٚمر زمـ اخلْم٣مب  ،ىم٣من فمٌدة يؼمهمع فمـ اهلج٣مء َمروءًة وذهم٣ًم وجيٝمد ايمقصػ واحل٘مٚم٥م

 َمٔمج٣ًٌم زمٗمقيمف:

ـــر ـــر يمـــٝمس يدرىمـــفواظم ـــ٣مع ٍَٕم  ء ؽم

 

 وإؾمــــٖم٣مق وسمٟمَمٝمــــؾ ح  وايمٔمــــٝمش ؾمــــ  

 وأفمج٤م فمٌد اظمٙمؽ زمـ َمروان زمٗمقيمف يِمػ اخلٝمؾ: 

 شمٚمــــ٦م ومٚمٛمــــ٣م إلم صمــــرد ٍَمًــــقَم٥م ٍ

 

 أفمـــــــراهمٜمـ ٕيـــــــديٛم٣م َمٛم٣مديـــــــؾ  

 ُنمروم َمٛم٣مديؾ َمٌم ىمٟمهن٣م أي اظمٛم٣مديؾ أذف؟ همٗم٣مل وم٣مئؾ َمٛمٜمؿ: همٗمد وم٣مل يقَم٣ًم جلٙم٣ًمئف: 

زمؾ َمٛم٣مديؾ أطمل زمٛمل " :همٗم٣مل فمٌد اظمٙمؽ ،ٝمٚمـ ىمٟمهنؿ ٞمقر ايمرزمٝمعَمٛم٣مديؾ ايم طمرون:آووم٣مل  ،ايمٌٝمض

 ."ؽمٔمد زمـ ايمْمٝم٤م وذىمرى ايمٌٝم٦م

 احلىّخ ًاٌزأًِ

 ًطْخ أة
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ويْمٝم٤م يمف أن يٗمدم  ،وجتٛمح ؾمٚمس احلٝم٣مة إلم نمروب همٝمُمٔمر ايمُم٣مفمر ايمُمٝمخ زمدٞمق أصمٙمف

إؽمك أَم٣مم  همٝمتٙمقه٣م ؾمٔمرًا ي٘متٛمٖمف ،فمِم٣مرة جت٣مرزمف دم احلٝم٣مة ٕوٓده يمت٘مقن ضمٝم٣مهتؿ َمـ ايمٔمثرات

 .ره٥ٌم اظمقت

ـــــل ـــــل إين ومـــــد ىمـــــػمت ورازمٛم  أزمٛم

 

ـــــتٚمتع   ـــــٙمح ٍ َمً ـــــي ودم ظمِم  زمٌم

ـــ٣مفمٝم٣مً   ـــ٦م َمً ـــد زمٛمٝم ـــ٦م يمٗم ـــئـ هٙم٘م  همٙم

 

ــــع   ــــآشمر أرزم ــــ٣م َم ــــؿ َمٛمٜم ــــك يم٘م  سمٌٗم

ـــــــزيٛم٘مؿ  ـــــــرام ي ـــــــر إذا ايم٘م  ذىم

 

 ووراشمــــ٥م احلًــــ٤م اظمٗمــــدم سمٛمٖمــــع  

ــــــ٣مم هلـــــــ همّمــــــٝمٙم٥م  ــــــ٣مم أي  وَمٗم

 

ــــع   ــــ٣مَمع جتٚم ــــ٥م واظمج ــــد احلٖمٝمٓم  فمٛم

ـــذي   ـــٝم٘مؿوهلــــ َمــــ ايم٘مًـــ٤م ايم  يٕمٛم

 

ـــ٣ًم إذا   ـــع يقَم ـــقس اظمْمٚم  اضمتيـــ ايمٛمٖم

ـــ٣مدرة  ـــدر ص ـــٝمح٥م دم ايمِم ـــؿ وٞمِم  يم٘م

 

 دَمــ٦م أزمٌمــ دم ايمرصمــ٣مل وأؽمــٚمع َمــ٣م 

ـــــف  ـــــف هم١مٞم ـــــك اإليم ـــــٝم٘مؿ زمتٗم  أوص

 

 ئمْمـــل ايمرنم٣مئـــ٤م َمــــ يُمـــ٣مء ويٚمٛمـــع  

ـــــره  ـــــ٥م أَم ـــــدىمؿ وؿم٣مفم ـــــػم وايم  وزم

 

 إن إزمـــــر َمــــــ ايمٌٛمـــــكم إؿمـــــقع 

ــٕمٝمٛم٥م ٓ  ــقا ايمّم ــٟمٞم٘مؿ ودفم ـــ ؾم ـــ َم  سم٘م

 

ــــــٕمٝمٛم٥م يمٙمٗمرا  ــــــعإن ايمّم ــــــ٥م سمقو  زم

ــٛم٘مؿ  ــٛمامئؿ زمٝم ــل ايم ــذي يزصم ــقا ايم  وافمِم

 

ــــــع  ــــــامم اظمٛمٗم ــــــح٣ًم ذاك ايمً  َمتٛمِم

ـــرة  ـــٟمن ومٌمـــي ضمٖم ـــ٦م زم ـــد فمٙمٚم  ويمٗم

 

 نمــــػماء حيٚمٙمٛمــــل إيمٝمٜمــــ٣م ذصمــــع  

 همٌ٘مــــك زمٛمــــ٣ميت ؾمــــجقهـ وزوصمتــــل 

 

ــــــؿ سمِمــــــدفمقا   ــــــقن إرم شم  وإومرزم

 إن احلــــــقادث خيــــــؼمَمـ وإٞمــــــام 

 

ــــتقدع   ــــف َمً ــــك دم أهٙم ــــر ايمٖمت  فمٚم
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 اٌجبة اٌغبدط

 شؼش اجلبىٍِٔظٌص ِٓ اٌ
 ـ ؿفًْ اٌغنٌُ 1

 وم٣مل ؿمٖمٝمؾ ايمٕمٛمقي:

ـــف و ـــح٣م ومٙمٌ ـــأص ـــقم زم٣مؿمٙم  فْ ومٌمـــ ايمٝم

 

ـــــٙمف   ـــــ٣مد ضمالئ ــــ٣م اؽمتٖم ــــره مم  وأٞم٘م

ــــقام وؽمــــٝمٚمتل  ــــرهمـ ايمٗم ــــرزمـ وئم  ي

 

ــرأس وايمُمــٝم٤م ؾمــ٣مَمٙمف   ــغ ايم  وأٞم٘مــرن زي

 وىمٛمـــ٦م ىمـــام ئمٙمٚمــــ وايمـــدهر صـــ٣ميمح 

 

 ىمِمــــدر ايمــــٝمامين أطمٙمِمــــتف صــــٝم٣مومٙمف 

 وأصـــ٦ٌم ومـــد فمٛمٖمـــ٦م زم٣مجلٜمـــؾ أهٙمـــف 

 

 ي أهمـــراس ايمِمـــ٣ٌم ورواضمٙمـــفوفمـــر  

ــــك َمتٔمٚمــــدا  ــــ٣مين َمـــــ أسم  ومٙمٝمــــؾ فمٛم

 

ــــقاء   ــــامئٙمف ؽم ــــ٣ميمٖمتٛمل ؾم ــــ٣م أو طم  زمٛم

ــــدزمر  ــــقل ظم ــــد ٓ أوم ــــل وم  طمــــال أٞمٛم

 

 إذا اطمتــ٣مر سم احلٌــؾ هــؾ أٞمــ٦م واصــٙمف 

ــ٣مئـ  ـــ ـمٔم ــرى َم ــؾ سم ــٝمقم ه ــ طمٙم  سمٌٌم

 

 حتٚمٙمـــــ أَمثــــ٣مل ايمٛمٔمــــ٣مج فمٗم٣مئٙمــــف 

ــــػ وؾمــــٚمٛمفأـمٔمــــ٣مئـ   ــــرومـ اخلري  زم

 

 وطمٖمــــــ اهلـــــامم أن سمٗمـــــ٣مد ومٛم٣مزمٙمـــــف  

ــعم   ــ٣مأفم ــٛمجؿ ؿم٣ميمٔم ــرى ايم ــل ٓ ي ــر ضم  شم

 

ـــف  ــــ٣مد َمٛم٣مزيم ـــق زم ـــؾ إٓ وه ــــ ايمٙمٝم  َم

ــــ  ــــد ذزم ــــ٣مش اهل٣ٌمزمٝم ـــــ زمٔم٘م  ٥مذزم

 

ـــف   ـــك طمٙمٝمْمـــ٣م سمزايٙم ـــ٣م إضمٖم  وىمـــ٣من هل

 فمــــرض دوٞمــــفأهمٙمــــام زمــــدا دَمــــخ و 

 

 نمـــقارب َمــــ رَمـــؾ سمٙمـــقح ؾمـــقاىمٙمف  

ـــــػمدي أول َمممـــــب  ــــــ أٓ ايم  وومٙم

 

ـــ٣مهمٙمف   ـــ٦م رواء أؽم ـــغم إن ىم٣مٞم ـــؿ صم  ٞمٔم

 قاؾمـــؽحتـــ٣مشمثـ واؽمـــتٔمجٙمـ ىمـــؾ َم 

 

ـــــف   ـــــؼ زم٣مزيم ــــد أن ؾم ــــف مل ئم  زمٙم٠مَمت

ــــ٣مً   ــــ٣مىمرن صمقٞم ــــف همٌ ــــٝمؿ همقوم  يمٙمٔمالصم

 

 جمــــ٣ميمس نمرومــــل ٓ حيــــال ٞم٣مهٙمــــف  

ــ٣م  ــ٤م إذا َم ــْمر صم٣مٞم ـــ ؾم ــريح َم ــف ايم  أسمت

 

ــــف  ــــؼماب جم٣مويم ــــ٤م ضمــــ٣مز ايم  إلم صم٣مٞم

 :ووم٣مل ؿمٖمٝمؾ أيّم٣مً  
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 سمـــٟموزمٛمل هـــؿ َمـــع ايمٙمٝمـــؾ َمٛمِمـــ٤م

 

ـــ٣مٓ    ـــ٣مر َم ــــ إطمٌ ـــ٣مء َم ـــذبأوصم  ىم

ــــ٥م  ـــــ رم ريٌ ــــك مل سم٘م ــــ٣مهرن ضمت  سمٓم

 

 طمــــػموا َمتٔمٗمــــ٤مأومل يــــؽ فمــــام   

 وىمـــ٣من هـــريؿ َمــــ ؽمـــٛم٣من طمٙمٝمٖمـــ٥م 

 

ـــقا   ـــ٣م سمٕمٝمٌ ـــامء ظم ــــ أؽم ــــ وَم  وضمِم

 وَمــــ ومـــٝمس ايمثـــ٣موي زمرَمـــ٣من زمٝمتـــف 

 

ـــ٤م   ـــر َمٔمج ـــ٣مد آطم ـــؾ هم ـــقم ضمٗمٝم  وي

 وزم٣ميمًــــٜم٤م َمٝمٚمــــقن اخلٙمٝمٖمــــ٥م ومقيمــــف 

 

ـــ٤م   ـــؾ وَمرضم ــــٔمروف أه ـــتٚمس اظم  ظمٙم

 ىمقاىمـــ٤م دصمــــ ىمٙمـــام نمـــ٣مب ىمقىمـــ٤م 

 

 زمــدا واٞمجٙمــ٦م فمٛمــف ايمدصمٛمــ٥م ىمقىمــ٤م  

ــري   ــ٥ميمٔمٚم ــدع شمٙمٚم ـــ صمٛم ــعم ازم ــد طم  يمٗم

 

ـــرأب  ـــرأب اهلل، سم ــــ، إن مل ي ــــ أي  همٚم

ــقى  ــد شم ــدع وم ـــ صمٛم ــ٣من ازم ــ٣مخلغم إن ىم  وزم

 

ــــــحج٤م  ــــــف وي ـــــف زمٝمت  يٌٛمـــــك فمٙمٝم

ـــٛمٜمؿ  ـــ٦م َم ـــد ختٙم ـــداَم٣مي أوـــحقا وم  ٞم

 

 ذبأهم٘مٝمـــػ أيمـــذ اخلٚمـــر أم ىمٝمــــػ   

ـــتٜمؿ  ـــداة يمٗمٝم ـــؿ نم ـــداَمك ه ـــؿ ايمٛم  وٞمٔم

 

 فمــعم ايمــدام جتــرى طمـــٝمٙمٜمؿ وسمــ٠مدب  

 فمٙمـــٝمٜمؿ ومِمـــد ايمًـــٌٝمؾ َمّمـــقا ؽمـــٙمٖم٣مً  

 

ـــــ٤م  ـــــ٣مل سمٗمٙم ـــــ٣م زم٣ميمرصم  وسف اظمٛم٣مي

ـــ٣م  ـــؾ احلجـــ٣مز َمٕم٣مرٞم ـــك أه  أٓ هـــؾ أسم

 

ـــ٣مب همٟمهيـــ٤م  ــــ دوهنـــؿ أهـــؾ اجلٛم  وَم

ـــــــــــُمآَمل داره   ؾمـــــــــــآَمٝم٥م إن ايم

 

ــــٔم٤م   ــــٝمامين وسمُم ــــعم دار ايم ــــؼ فم  سمُم

ــــ  ـــــٚمٙمٜم٣مٟمهمت ـــــٛم٣م وضم ــــ٣مء فم  سمٝمٜمؿ إٞمٌ

 

ــ٤م  ــكم يٙمح ــ٤م اظمخٖم ــع ايمرىم ــػ َم  طمٖمٝم

ـــــ٣مهلؿ  ـــــٜمؿ وَم ــــقام زمٝمٛم ــــ٣م ٕوم  وهمرٞم

 

ـــ٣مد ا   ـــقٓ ايمٗمٝم ــــززمقاويم ــــتت٤م ٕفم  ظمً

ـــؿ  ـــؾ هل ـــقا مل يٗم ـــؾ ارىمٌ ـــل إذا ومٝم  زمح

 

 فمــقاوير خيُمــقن ايمــردى أيـــ ٞمرىمــ٤م 

ـــٝمٙمٜمؿ  ــــ جيـــ٣مب اظمًـــتٕمٝم٧م وطم  ويم٘م

 

ــــب  ـــــٚمٛمٝم٥م سمي ـــــ٣مة زم٣ميم ــــ٣م مح  فمٙمٝمٜم

ــــٟمهنؿ  ــــ٣مج ىم ـــــٛمقن ايمزصم ــــ٣مسمقا يً  همٌ

 

ــــحدب   ــــممم َمت ـــ٣مدوا طم ــــ٣م سمٛم  إذا َم

ــــ٣مل ايمنــــاح َمِمــــقٞم٥م  ــــؾ ىمٟمَمث  وطمٝم

 

 ذطمـــ٣مئر َمـــ٣م أزمٗمـــك ايمٕمـــراب وَمـــذه٤م  

ــــق  ــــقن صــــٙمٝم٥ٌمؿم ــــقادي واظمت  ال اهل

 

ـــــٔمٗم٤م   ــــ٤م َم ــــ٣م يمألري ــــ٣موير همٝمٜم  َمٕم

ـــاً   ـــٟموزمـ ومٌم ــــ  سم ـــؾأَم ـــؽ ووازم  ري

 

ـــ٤م  ـــقب وحتٙم ـــؾ سمث ــــ ىم ـــ٣موان َم  وَم
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ـــ٣م ـــ٣مل ىمٟمهن ـــ٣مج رفم ــــ ذي فم ــــ زمْم  وَم

 

 صمــراد يٌــ٣مري وصمٜمــ٥م ايمــريح َمْمٛمــ٤م  

 أزمــــقهـ َم٘متــــقم وافمــــقج سمٖمــــتعم 

 

 يمــــٝمس همــــٝمٜمـ َمٕمــــرب وضمــــقاً  وراداً  

 إذا طمرصمــــ٦م يقَمــــ٣م أفمٝمــــدت ىمٟمهنــــ٣م 

 

ــــقاىم   ــــامء سمٗمٙمـــ٤مفم ـــغم دم ايمً  ػ ؿم

ـــ٥م  ـــؾ رضم٣ميم ـــزاع ىم ــــ اإلهم ـــ٦م َم  وأيمٗم

 

 وىمـــــؾ ضمــــزام همّمــــٙمف يــــتذزمذب 

ــ٣م  ــد همروصمٜم ــ٣ميمرىمض ؽم ــتٔمجٙم٦م زم  إذا اؽم

 

ـــــٛم٣مزمؽ أصــــٜم٤م  ــــ٣مداه ايمً ــــ٣مر هت  نمٌ

 همرضمٛمـــ٣م زمـــٟمهاهؿ َمـــع ايمٛمٜمـــ٤م زمٔمـــدَم٣م 

 

ـــــذب   ـــــ٥م ٓ سم٘م  صـــــٌحٛم٣مهؿ َمٙمٚمقَم

ــــ٣ميمعأ  ــــام سمٛمٖمــــؽ ضمــــقل َمت ــــ٦م هم  ٞمٌ

 

 هلـــ٣م َمثـــؾ آشمـــ٣مر ايمــــٚمٌٗمر َمــــٙمٔم٤م  

 ٙمــــ٥م وصــــٝم٦م فميــــوط رهبــــ٣موراضم 

 

ــــ٘م٤م   ـــدهمع اٞم ـــل يمٝم ـــذي حتت ـــ٣م وايم  هب

 يمــــــف ؿمــــــرب دم إشمـــــرهـ ورزمــــــف 

 

ــ٣م   ــؾ  إلم َم ــ٣مرة اخلٝم ـــ نم ــرى َم ــربأي  ؿم

ــــــج٣مَمف  ـــــف ويم ـــــعم أفمراهم ـــــ٣من فم  ىم

 

ــــٛم٣م   ــــ٤م ؽم ـــــ٨م يتٙمٜم ـــــ فمرهم  ضم َم

ــٝمد ايمٕمّمــ  ــ٣مدي أوــؾ صمــراءه ٣مىمً  ايمٕم

 

 َمًــتٗمٌؾ ايمــريح يٙمحــ٤م فمــال ؾمـــرهم٣مً  

 هلـــــ زمُمــــ٣ٌمك ايمـــــحديد سمٗمــــ٣مذف 

 

ــــــٔمج٤مهــــــقي روا  ـــــ٥م ي  ح زم٣ميمدصمٛم

ـــٙمدم  ـــرداء ص ـــؾ صم ـــؼ إٓ ىم ـــؿ يٌ  همٙم

 

 إذا اؽمـــتٔمجٙم٦م زمٔمـــد ايمــــ٘مالم سمٗمـــرب  

 همٛمٙمٛمـــ٣م زمٗمتالٞمـــ٣م َمــــ ايمٗمـــقم َمـــثٙمٜمؿ 

 

 وزمـــ٣مظمقشمؼ اظمــــ٘مٙمقب َمٛمــــ٣م َم٘مٙمـــ٤م  

ــــف  ـــــثؾ زه٣مئ ــــٟمطمقذ َم ــــ٣ميمٛمٔمؿ اظم  وزم

 

ـــرب   ـــ٣مرب حم ـــٌل واظمح ـــٌل ؽم  وزم٣ميمً

 ٞمٔمــــؿ فمٝمُمــــ٥مأوزم٣مظمردهمــــ٣مت زمٔمــــد  

 

ــــ٤ٌم   ــــقن سمِم ــــدواء وايمٔمٝم ــــعم فم  فم

ــــذار  ــــ٣م يفم ــــذيقل ىمٟمهن  يًــــحٌـ ايم

 

ــقم يٛمِمــٖمـ ايمٔمّمــ٣مريط   ــع ايمٗم ــرب َم  رزم

ــــ  ــــ٥م ؿمٝم ــــرع َمـــــ ذؤازم  ُإلم ىمــــؾ هم

 

ـــــ يتٛمًــــ٤م   ــــؾ َم  إذا ٞمًــــ٦ٌم أو ومٝم

 وزم٣ميمٌٝمّمـــ٥م اظمقومـــقع وؽمـــط فمٗم٣مرٞمــــ٣م 

 

 هنــ٣مب سمــدافمك وؽمــْمف اخلٝمــؾ َمٛمٜمــ٤م  

ــــدَم٣م  ــــدارىمـ زمٔم ــــر سم ــــل أيب زم٘م  وضم

 

ــرب   ــ٣مء َمٕم ــل فمٛمٗم ــب احل ــ٦م زمن  أذافم

 َمــــ فمـــدي ورهْمـــف رددن ضمِمـــٝمٛم٣مً  

 

ــــٝم   ـــــٙم٤موسم ـــــٔمروج وحت ــــقم زم٣ميم  ؿ سم
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ـــ٣مً  ـــرؿمتٜمؿ وضمٝم ــــق هم ـــ٣مر يم ــــ إفمٝم  َم

 

ــٔم٤م   ــدهر َمُم ــؿ ايم ــؿ جيٚمٔمٜم ــتقا همٙم  أؾم

ــــر  ــــؾ حمج ـــــ سمٌ ـــــ إلم أدرىم  وه

 

 وومــد صمٔمٙمــ٦م سمٙمــؽ ايمتٛم٣مزمٝمــؾ سمٛمًــ٤م  

ــــؿ  ــــ٣مس يًــــٚمٔمقن ىمالَمٜم ــــ٣مل أٞم  ووم

 

 هــؿ ايمّمــ٣مَمٛمقن َمــ٣م ختــ٣مهمقن همــ٣مذهٌقا  

ـــقا ضمتـــك رأوهـــ٣م سم٘مـــٌٜمؿ  ـــام زمرضم  هم

 

 سمــــِمٔمد همـــٝمٜمؿ سمــــ٣مرة وسمـــــِمقب  

ـــدو ؾمـــٚمٙمٜمؿ  ـــقا ايمٕم ـــ٣م مجٔم ـــقن ظم  يٗمقيم

 

 يمـــــؽ إم َمٛمـــــ٣م دم اظمـــــقاؿمـ وإب  

ـــ٣م فمٙمـــٝمٜمؿ  ـــذواء َمٛم ـــد َمٛمـــ٦م اخل  ووم

 

ـــــقب  ـــــدفمقهؿ ويث ـــــٝمْم٣من إذ ي  وؾم

ـــــٛمزاً   ـــــٔمٙمتٜمؿ ىم ـــــ٥م صم ـــــْمـ سم٣ٌميم  زمٌ

 

ـــ٤م   ــــ ختٝم ـــؿ َم ــــ أهاه ـــ٦م َم  وطمٝمٌ

ــف  ــٛمٜمؿ ؽمــقء ؿمٔمٚم ـــ٘مق َم ــؽ يُم ـــ ي  همٚم

 

ــــ٤م   ـــــٗمقَمؽ خمِم ــــؾ يم ــــ١مهنؿ أىم  هم

ـــ  ـــؾ نمٖم ـــ٦م اخلٝم ـــ٣م انمتٖم ــــٛم٣م إذا َم  ٥موىم

 

ــــ٤م   ــــؼمات َمْمٙم ــــالب ايم ــــرد ؿم  جت

ـــدة  ـــ٣مء ٞمج ـــع زمراىم ـــقم مل سمٗمٙم ــــ ايمٗم  َم

 

ــــ٤ٌم  ــــف يتِم ـــــ٣مس إٓ رحم ـــــ ايمٛم  َم

ــــفأو  ــــ٠ماد ىمٟمٞم ـــــٜمقم ايمٖم ــــٖمر َمُم  ص

 

 نمــــداة ايمٛمــــدى زمــــ٣ميمزفمٖمران َمْمٝمــــ٤م  

ـــــًحتف  ـــــٖمٙم٥م وَم ـــــٙمٝمف سم ـــــٖمٙم٦م فم  سم

 

ـــــقب   ـــــده َمتٗم ـــــك صمٙم ـــــقيب ضمت  زمث

ـــــف  ـــــ٤م ىمٟمٞم ـــــ٤م إحيـــــ٣مء ايمرومٝم  يراوم

 

ـــ٤م   ـــقم َمٕمّم ـــر ايمٝم ـــروين آطم ـــ٣م وسم  ظم

ــــ٥مهمٖمــــ٣مز زمٛم  ــــف َمــــٛمٜمؿ فمٗمٝمٙم  ٜمــــ٤م همٝم

 

 هلـــ٣م زمممـــ صـــ٣مف ورطمـــص خمّمـــ٤م  

ــ٣م   همــال سمــذه٤م إضمًــ٣مب َمـــ فمٗمــر دارٞم

 

ـــذه٤م ويم٘مــــ أؾمـــ٣ٌمضم٣مً   ــــ٣مل سم ــــ اظم  َم
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 ـ أًط ثٓ ؽغش 2

 ووم٣مل أوس زمـ ضمجر:

ـــٟمَمال ــــ٘مره همت ــــ ؽم ـــف فم ـــح٣م ومٙمٌ  ص

 

 وىمــــ٣من زمــــذىمري أم فمٚمــــرو َمــــقىمال  

ــــ٥م  ــــ٣مح محقيم ــــف احلــــكم اظمت  وىمــــ٣من يم

 

ـــد حتٚمـــال  ـــام وم  وىمـــؾ اَمـــرئ رهــــ زم

ـــ٣م٣مأفم  ـــ٣من ـم٣مظم ـــؿ إن ىم ــــ ايمٔم ـــ٤م ازم  سم

 

 صمٜمـــالأنمٖمـــر فمٛمـــف اجلٜمـــؾ إن ىمـــ٣من أو  

 ن ومـــ٣مل رم َمـــ٣مذا سمـــرى يًتُمــــغمينإو 

 

 جيــدين ازمـــ فمــؿ خمٙمــط إَمــر َمــزيال 

ـــ٣م  ـــزم َمـــ٣مدام ضمزَمٜم  أومـــٝمؿ زمـــدار احل

 

ـــــ    ن أحتــــقٟٓموأضمــــر إذا ضمـــــ٣ميم٦م زم

ــــغمهأو  ــــقي زمٕم ــــر ايمٗم ــــتٌدل إَم  ؽم

 

ــــُد   ــــال إذا فمٗم ــــ٣مل حتٙم ــــٟمهمقن ايمرصم  َم

ـــددتإو  ـــرؤ أفم ـــدَم٣م ين اَم  يمٙمحـــرب زمٔم

 

ـــ٣مً    َمــــ ايمممـــ أفمِمـــال رأيـــ٦م هلـــ٣م ٞم٣مزم

 ن ىمــــــٔمقزمفٟمىمــــــ أصـــــؿ رديٛمٝمــــــ٣مً  

 

ــ٣مً   ــ٤م فمراص ــقى ايمٗمً ــ٣مً  ٞم ــال َمزصم  َمٛمِم

 فمٙمٝمــــف ىمٚمِمــــ٣ٌمح ايمٔمزيــــز يُمــــٌف 

 

ــــتال   ــــذزم٣مل اظمٖم  يمٖمِمــــح وحيُمــــقه ايم

 ىمٛمٜمــــل ومــــرارة وأَمٙمــــس صــــقيمٝم٣مً  

 

ـــٟمصمٖمال   ـــح هم ـــخ ري ـــ٣مع ٞمٖم ـــس زمٗم  أضم

 ن ومــرون ايمُمــٚمس فمٛمــد ارسمٖم٣مفمٜمــ٣مٟمىمــ 

 

 فمــزٓأَمـــ ايمــٛمجؿ  ٣مً وومــد صــ٣مدهم٦م ؿمٙمٗمــ 

ــــق  ـــــف و ــــردد همٝم ــــٔم٣مفمٜم٣مءسم  ه٣م وؾم

 

ـــ٣مَمرئ أن سمنـــزمال   ــــ زم ــــ وازي  همٟمضمً

 ن نمــــرارهٟمىمـــــ زمــــٝمض هٛمديـــــ٣مً أو 

 

ـــــرق    ـــــ٠م زم ــــلي سمأليم ـــــ٘مٙمال دم ضَمٌِ  سم

 إذا ؽمــــؾ َمـــــ صمٖمـــــ سمٟمىمــــؾ أشمــــره 

 

ـــٟمىمال   ـــؾ َمِمـــح٣مة ايمٙمجـــكم سم  فمـــعم َمث

ــــ٣مٟمىمــــ  ــــع ايمرزم  ن َمــــدب ايمٛمٚمــــؾ يتٌ

 

ــــرداً    همٟمؽمــــٜمال وَمــــدرج ذر طمــــ٣مف زم

ـــٖمحت  ـــعم ص ـــففم ـــقن صمالئ ــــ َمت  ٝمف َم

 

 ٞمٔمـــ٦م َمٛمِمـــالأىمٖمـــك زم٣ميمـــذي أزمـــقم و  

 وَمٌّمـــقفم٥م َمــــ رأس همـــرع ؾمـــٓمٝم٥م 

 

ــــال   ـــــًح٣مب جم ـــــراه زم٣ميم ـــــْمقد سم  زم

 فمـــعم ـمٜمـــر صـــٖمقان ىمـــٟمن َمتقٞمـــف 

 

ـــــٚمتٛمزٓ   ـــــزيمؼ ايم ـــــدهـ ي  فمٙمٙمـــــ زم
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 يْمٝمـــــػ هبـــــ٣م راع جيُمـــــؿ ٞمٖمًـــــف

 

ـــــرهم٥م َمتــــٟمَمال    يمٝم٘مـــــٙمُ همـــــٝمٜم٣م ؿم

ــر  ــك اَم ــٚمح٦م أً همالوم ــدفم٣من وأؽم ـــ َمٝم  َم

 

 ٝمــــٟمس َمٛمٜمــــ٣م همٔمجــــالومروٞمتــــف زم٣ميم  

ـــــذىمرن خمــــػما  ــــف هـــــؾ سم  همٗمــــ٣مل يم

 

ـــال   ـــ َمٔمٚم ـــٛمؿ ويٗمٌم ـــعم نم ـــدل فم  ي

 فمــعم طمــغم َمــ٣م أزمٌمــهت٣م َمـــ زمّمــ٣مفم٥م 

 

ـــــال  ـــــٜم٣م أو سمٌ٘م ـــــٝمٔم٣م زم ــــتٚمس زم  ظمٙم

 همقيــؼ صمٌٝمــؾ ؾمــ٣مَمخ ايمــرأس مل سم٘مـــ 

 

ـــــال   ـــــؾ وسمٔمٚم ـــــك سم٘م ـــــف ضمت  يمتٌٙمٕم

 َمــــ ايمْمـــقد دوهنـــ٣م همٟمزمٌمـــ أهل٣مزمـــ٣مً  

 

ـــكم ر   ـــرى زم  د ىمـــؾ ٞمٝمٗمـــكم َمٜمـــٌالأسم

ـــ  ـــق َمٔمِمـــؿذط همٝمٟمهم ـــف وه ـــ٣م ٞمٖمً  ٜم

 

 وأيمٗمـــــك زمٟمؽمـــــ٣ٌمب يمـــــف وسمـــــقىمال  

ـــام  ـــ٦م أـمٖمـــ٣مره ايمِمـــخر ىمٙم ـــد أىمٙم  ووم

 

ـــال   ـــك سمقص ـــقل َمروم ـــف ؿم ـــ٣م فمٙمٝم  سمٔم٣مي

ـــؿ  ـــق َمٔمِم ـــ٣م وه ـــك ٞم٣مهل ـــام زال ضمت  هم

 

ـــال   ـــف سمٖمّم ـــق زل فمٛم ـــقؿمـ يم ـــعم َم  فم

ـــفٟمهم  ـــل صـــٔمدت زم ـــؾ ٓ يرصمـــق ايمت  ومٌ

 

ــــــ٠مَمال   ــــــ٣مء َم ــــــف إٓ رصم  وٓ ٞمٖمً

 همٙمــام ٞمجــ٣م َمـــ ذيمــؽ ايم٘مــرب مل يــزل 

 

 َمـــــ٣مء ايمٙمحـــــ٣مء يمتـــــذزمالٜمـــــ٣م ُيَٚمِٓمٔمُ   

ـــ٣م  ـــ٣م هل ـــد دفم ـــ٣م ذات ضم ـــٟمٞمحك فمٙمٝمٜم  هم

 

ــــ٣مً    ــــذ  رهمٝمٗم ــــداِوِس زمٟمطم  صــــٝمٗمالزم٣مظَم

 فمــــعم همخذيــــف َمـــــ زمرايــــ٥م فمقدهــــ٣م 

 

   ٌُ ـــٖمك ايم ـــٌٝمف ؽم ـــتالؾم ـــ٣م سمٖم ـــك إذا َم  ٜمٚم

 همجردهـــ٣م صـــٖمراء ٓ ايمْمـــقل فم٣مهبـــ٣م 

 

ــــــتٔمْمال  ــــــ٣م هم  وٓ ومٌمــــــ أزرى هب

ـــ٣م  ـــػ ٓ دون َمٙمئٜم ـــالع ايم٘م ـــقم ؿم  ىمت

 

 همّمـالوٓ فمجًٜم٣م فمــ َمقوـع ايم٘مـػ أ 

 إذا َمـــ٣م سمٔم٣مؿمقهـــ٣م ؽمـــٚمٔم٦م يمِمـــقهت٣م 

 

ــــال  ــــٝمام وأزَم ــــ٣م ٞمئ ــــقا فمٛمٜم  إذا اٞمٌّم

ـــر ؽمـــٜمٚمٜم٣مإو  ـــزع أدزم ـــ٣م ايمٛم  ن ؾمـــد همٝمٜم

 

ـــؿ   ـــٜم٣م شم ــــ فمجً ـــك َم ـــٌالأإلم َمٛمتٜم  وم

ــــ٣مءه  ــــد ومّم ــــ٣م يري ــــام وم٢مــــ مم  همٙم

 

 وصــــٙمٌٜم٣م ضمرصــــ٣م فمٙمٝمٜمــــ٣م همــــٟمؿمقٓ  

ـــ٤م  ـــروع نمرائ ــــ هم ـــغم َم  وضمُمـــق صمٖم

 

 سمٛمْمـــــع همٝمــــــٜم٣م صــــــ٣مٞمع وسمــــــٛمٌال  

 ِمــــالختــــغمن أٞمّمــــ٣مء ورىمــــٌـ أٞم 

 

 دم يـــقم ريـــح سمـــزيال ٣مىمجٚمـــر ايمٕمّمـــ  

ـــف  ـــٛمٜمـ همٜمٚم ـــام وم٢مـــ دم ايمِمـــٛمع َم  همٙم

 

ــــٗمال  ـــــ وسمِم ــــؼ إٓ أن سمً ــــؿ يٌ  همٙم
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ـــقاهرا ـــامن ـم ـــش ي ــــ ري ـــ٣مهـ َم  ىمً

 

ـــخ٣مَم٣مً    ـــ٣مً  ؽم ـــِس  يم٠ماَم ـــكم اظم ـــال يم  أؿمح

 خيـــزن إذا أٞمٖمــــزن دم ؽمــــ٣مومط ايمٛمــــدى 

 

ـــ٣مً إو   ه٣موـــٝم٤م خمّمـــالأذا  ن ىمـــ٣من يقَم

ــــؾ اظمٙمٚمٔمــــ٥م ايمُمــــقى   طمــــقار اظمْم٣مهمٝم

 

ــــٗمالوأؿمالئ    ٜمـــ٣م صــــ٣مدهمـ فمــــرٞم٣من َمٌ

 همــذاك فمتــ٣مدي دم احلــروب إذا ايمتٓمــ٦م 

 

ـــ   س َمــــ ضمـــروب وأفمجـــالٟموأردف زم

ــــف  ــــ٣مهلل ٞمٙمت ــــؽ َمـــــ مجٔمــــل وزم  وذيم

 

ـــداء ٓ إو   ـــل إفم ـــؼ أن سمٙمٗمٛم ـــزٓأيم  فم

ـــجٔم٥م  ـــٝمد ؾم ــــ أؽم ـــ٣مر َم ـــقَمل طمٝم  ووم

 

 ىمـــرام إذا َمـــ٣م اظمـــقت طمـــ٤م وهـــروٓ  

ـــ٣م ىمًـــٝمد  ـــرى ايمٛم٣مؾمـــُ اظمجٜمـــقل َمٛم  سم

 

ـــــــٟمشمال  ــــــف وسم ــــــٌح دم أفمراو  سمٌح

 قا أن َمــــ يـــرد ذاك َمـــٛمٜمؿٚمـــوومـــد فمٙم 

 

ــ٣مين َمًــحال  ـــ فمٛم ــ٤م َم ــر يرىم ـــ إَم  َم

 ومـــــٙمٜمؿأين رأيــــ٦م ايمٛمـــــ٣مس إٓ ١مهمـــــ 

 

ــــٛمٗمال  ــــرون ايمت ــــقد ي٘مث ــــ٣مق ايمٔمٜم  طمٖم

ــــف  ــــغم يروٞم ــــ٣مل ايم٘مث ــــل أم ذي اظم  زمٛم

 

 ؽمــٝمد إَمــر صمحٖمــال وإن ىمــ٣من فمٌــداً  

 وهــــؿ ظمٗمـــــؾ اظمــــ٣مل أوٓد فمٙمـــــ٥م 

 

ـــ٣من حمّمـــ٣مً    ـــقٓ وإن ىم ـــ٥م خم  دم ايمٔمٚمقَم

 أطمــقك ايمــدائؿ ايمٔمٜمــد زم٣ميمــذي ويمــٝمس 

 

 يـــــذَمؽ إن ولم ويروـــــٝمؽ َمٗمـــــٌال  

 َمٛمـــ٣مآيمٛمــ٣مء َمـــ٣م دَمــ٦م اويم٘مـــ أطمـــقك  

 

 وصـــ٣مضمٌؽ إدٞمـــك إذا إَمـــر أفمّمـــال 
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 ـ ثشبِخ ثٓ اٌغذّش 3

 وم٣مل زمُم٣مَم٥م زمـ ايمٕمدير:

 ؿمــــقيال َم٣مَمــــ٥م هجــــراً أهجــــرت 

 

ـــــومحّ    ـــــٟميُ  َؽ َٙم ـــــفمٌ ايمٛم ـــــٝمال ٣مً ئ  شمٗم

ــــــ٦م َمٛمٜمــــــ٣م فمــــــعم ٞم   هيــــــ٣مٟمومحٙم

 

 ومــــــٙمٝمال ٞمــــــٝمالً يــــــقادم و طمٝمـــــ٣مًٓ   

ـــــــؼ  ـــــــجـ واَم ـــــــرة ذي ؾم  وٞمٓم

 

ــــٝمال  ــــ٣موزن َم ــــ٤م صم ــــ٣م ايمرىم٣مئ  إذا َم

ـــــــثٛم٣م  ـــــــ٣م زم ـــــــ٣مئؾ َم ــــــ٣م سمً  أسمتٛم

 

ــــ٣م هلــــ٣م   ــــرضمٝمال همٗمٙمٛم ــــ٣م ايم ــــد فمزَمٛم  وم

ـــــ  ــــد سمٔمٙمٚمٝم ــــ٦م وم ــــ٣م ىمٛم ــــ٦م هل  وومٙم

 

ـــقٓ  ـــ٣م نمٖم ـــ٤م فمٛم ـــقى ايمرىم ـــذ شم  ن َمٛم

 هم٣ٌمدرسم٣مهـــــــــــ٣م زمٚمًـــــــــــــتٔمجؾ 

 

 أؽمـــٝمال َمـــــ ايمــــدَمع يــــٛمّمح طمــــداً   

ــــ٦م  ـــــ٣م سمقيم ــــر َمـ ـــــ٣من أىمث ــــ٣م ىم  وَم

 

ـــــ ا  ـــــٗمقل إٓ صٖم٣مضمـــــ٣مً َم ــــٝمال يم  ووم

 وفمـــــــذرهت٣م أن ىمــــــــؾ اَمــــــــرئ 

 

ـــــٔمد    ــــ٘مقٓ َم ــــقم ؾم ــــؾ ي ــــف ىم  يم

ـــــ  ــــٗم٦ٌمٟمىم ـــــ٘مـ أص ــــقى مل سم  ن ايمٛم

 

ــــٙمقٓ   ـــؿ ضم ــــقم أدي ـــٟمت وم ــــؿ سم  ويم

ــــــــغماٞمف  ـــــــؾ فم ـــــــ٦م يمٙمرضم  همٗمرزم

 

ـــــــذاهمرةً    ـــــــٛمؼمي٣ًمً  فم ـــــــقٓ فم  ذَم

ـــــــٌقرة  ـــــــؼ َمّم ـــــــف اخلٙم  َمداطمٙم

 

 طمــــــذ ايمــــــح٣مومٖم٣مت اظمــــــٗمٝمالأ إذا 

ــــــــٝمف  ــــــــ٣مم ٞم ـــــــرد سم ــــــــ٣م وم  هل

 

 ل ايمقيمــــــٝم٥م فمٛمــــــف زيمــــــٝمالسمـــــز 

 سمْمـــــرد أؿمـــــراف فمـــــ٣مم طمِمـــــٝم٤م 

 

 ويمـــــؿ يــــُمؾ فمــــٌد إيمٝمٜمـــ٣م همِمٝمــــال  

ــــــــرهمٜم٣م  ــــــــ٣مزرة ؿم ــــــــر ؾم  سمـقوم

 

 إذا َمــــ٣م شمٛمٝمــــ٦م إيمٝمٜمــــ٣م ايمـــــجديال  

 زمٔمـــــكم ىمٔمـــــكم َمٖمـــــٝمض ايمٗمـــــداح 

 

 إذا َمـــــــ٣م أراغ يريــــــد احلــــــقيال  

 وضمــــــــ٣مدرة ىمٛمٖمٝمٜمــــــــ٣م اظمًٝمـــــــــ 

 

ــــر ؾمــــث٣مً   ـــــّمح أوزم  نمٙمــــٝمال ـــــح سمٛم

ـــــ  ـــــع ىم٣مخلٙمٝم ـــــ٣م َمٜمٝم  ـوصـــــدور هل

 

 ختــــ٣مل زمـــــٟمن فمـــــٙمٝمف ؾمٙمٝمـــــال ف  

ـــــدوة  ــــــُم٤م نم ـــــعم ىم ـــــرت فم  همٚم

 

ــــ٤م    ــــؽ أصــــٝمالأوضمــــ٣مذت زمجٛم  ري
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ـــــــــف ــــــــظ ضمـزاٞم ــــــــٟم أنمٙم  سمقؿم

 

ــــق   ــــذيمٝمال يىمـــــقطء ايمٗم ــــز ايم  ايمٔمزي

 إذا أومٌٙمـــــــ٦م ومٙمـــــــ٦م َمـــــــذفمقرة 

 

ــــٙمحؼ هــــٝم   ــــد سم ــــ ايمرَم ـــقٓ ٣مً ٖمَم  ذَم

ــــــحقٞم٥مإو  ــــــ٦م َمُم ــــــرت ومٙم  ن أدزم

 

 صمٖمــــقٓ أؿمــــ٣مع هلــــ٣م ايمــــريح ومٙمٔمــــ٣مً   

 ـٌِمٝمـــــهمٝمٜمـــــ٣م ايم أىوإن أفمروـــــ٦م ر 

 

 ر َمــــــــ٣م ٓ ي٘مٙمٖمـــــف أن يٖمـــــٝمالــــــ 

ــــــداً   ــــــ٣مً  ي ـــــ٣مئراً  هضم  وـــــٌٔمٜم٣م َم

 

 زصمــــقٓ سمًــــقم وسمٗمــــدم رصمــــالً   

ـــــْم٣م  ــــ٦م اظم ــــ٣مؿمحـ حت ـــــ٣م سمٛم  وفمقصم

 

ــــ٣مً   ـــــ َمُم٣مؾم ـــــٜمدي هب ـــــٜمقٓ وسم  ىم

 سمٔمـــــز اظمْمـــــل مجـــــ٣مع ايمْمريـــــؼ 

 

 ؿمـــــقيال إذا أديمـــــ٨م ايمٗمـــــقم يمٝمــــــالً  

ـــــــ  ـــــــن ٟمىم ــــــــٙم٦مهن  دهي٣م إذا أروم

 

ـــٌٝمال   ـــديـ ايمً ـــؿ اهت ـــرن شم ــــد صم  ووم

ــــــداً    دم نمٚمـــــرة فمـــــ٣مئؿ طمــــــرر  ي

 

 ومــــــد أدرىمـــــف اظمـــــقت إٓ ومٙمـــــٝمال  

 يمٗمٜمـــــــؿأوطمـــــــػمت ومـــــــقَمل ومل  

 

 أصمـــدوا فمـــعم ذي ؾمـــقيس ضمٙمـــقٓ  

ــــــــ٦م ومل   ــــــــ٣م هٙم٘م ــــــــؿأهم١مَم  هت

 

ـــــقٟٓمهم  ـــــٜمؿ رؽم ــــؾ ؽم ـــــغ أَم٣مشم  زمٙم

ــــ  ــــٙمتكمٟمزم ــــغموا طمِم ــــقَم٘مؿ طم  ن وم

 

ــــــدوٓ  ــــــ٣م فم  ىمــٙمت٣ممهــــــ٣م صمٔمٙمـقه

 طمـــزي احلــــٝم٣مة وضمــــرب ايمِمـــديؼ 

 

 وزمٝمـــــــال أراه ؿمٔمـ٣مَمـــــــ٣مً  وىمــــــالً  

ـــــ  ـــــغم ١مهم ــــــ نم ـــــدامه٣مإن مل ي٘م  ضم

 

ـــــقت ؽمــــغماً    مجــــٝمال همًــــغموا إلم اظم

ــــــــ٥م  ــــــــؿ َمٛم ـــــــدوا وزم٘م  وٓ سمٗمٔم

 

ـــــقٓ   ــــرء نم ــــ٣محلقادث يمٙمٚم ــــك زم  ىمٖم

ــــــقا  ـــــدت وضمُم ـــــروب إذا أووم  احل

 

ــــقآً  رَم٣مضمـــــ٣مً   ـــــالً  ؿم  همحــــقٓ وطمٝم

 وَمــــــــ ٞمًـــــــ٨م داود َمقوـــــــقٞم٥م 

 

ـــــٜم٣م صــــٙمٝمال  ـــــرى يمٙمٗمقاوــــ٤م همٝم  سم

ــــــــره٣من  ــــــــْم٣مء ايم ـــــــ١مٞم٘مؿ وفم  هم

 

 صمٙمــــٝمال ب صمــــالً إذا صمـــــرت احلــــر  

ــــف  ــــ٣مهؿ زم ــــٝمض ووم ـــــ زم ــــقب ازم  ىمث

 

ـــــٌٝمال  ـــــكم ايمً ــــعم ايم٣ًميم٘م ــــد فم  همً
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 ـ األعٌد ثٓ ّؼفش 4
 )أػشَ هنشً(

 :وم٣مل إؽمقد زمـ ئمٖمر اظمٙمٗم٤م زمـ )أفمُمك هنُمؾ(، َمـ ؾمٔمر اظمٗمٙمكم وأصح٣مب ايمقاضمدة

ــــ٣مم اخلــــقم وَمــــ٣م أضمــــس رومــــ٣مدي  ٞم

 

ـــــ٣مدي   ــــدي وؽم ـــــؿ حمتيــــ يم  واهل

ـــ٣م   ؽمـــٗمؿ ويم٘مــــ ؾمـــٖمٛمل َمــــ نمـــغم َم

 

ــــؿ  ـــــ٠مادي ه ــــ٣مب هم ـــــد أص  أراه وم

ـــؽ   ـــ٣م يم ـــقادث ٓ أزم ــــ احل ـــلإوَم  ٞمٛم

 

ـــــ   إرض زم٣مٕؽمـــــداد فمـــــقمر  ٦ْم ضزَم

 هتـــــدي همٝمٜمـــــ٣م ظمقوـــــع سمٙمٔمـــــ٥مأٓ  

 

ــــكم   ــــراق وزم ــــكم ايمٔم ــــرادأزم  رض َم

ـــٟمسمٛمل  ـــذي ٞمٌ  ويمٗمـــد فمٙمٚمـــ٦م ؽمـــقى ايم

 

ـــــقاد  ـــــٌٝمؾ ذي إفم ـــــٌٝمؾ ؽم  أن ايمً

ـــــــام  ــــــقف ىماله ــــــ٥م واحلت  إن اظمٛمٝم

 

ــــقادي  ــــ٣من ؽم ــــ٣مرم يرومٌ ــــقدم اظمخ  ي

 ٣م َمٛمــــل وهمـــــ٣مء رهٝمٛمــــ٥ميمـــــ يروــــٝم 

 

 َمـــــ دون ٞمٖمزــــ ؿمــــ٣مر دم وسمــــالدي  

ـــــرق  ـــــد آل حم ـــــؾ زمٔم ـــــ٣مذا أؤَم  َم

 

ــــ٣مد   ـــــٔمد إي ـــــٜمؿ وزم ـــــرىمقا َمٛم٣مزيم  سم

ــــ٣مرق  ــــؼ وايمًــــدير وزم  أهــــؾ اخلقرٞم

 

ـــٛمداد وايمٗمٌمـــ  ــــ ؽم  ذي ايمممـــهم٣مت َم

ـــــ٣مً   ـــــٝمٜمؿ أرو ـــــدار أزم ـــــ٣م يم  ختغمه

 

 ىمٔمــــ٤م زمـــــ َم٣مَمــــ٥م وازمـــــ أم دؤاد 

 صمـــرت ايمريـــ٣مح فمـــعم َم٘مـــ٣من ديـــ٣مرهؿ 

 

 فمـــــعم َمٝمٔمـــــ٣مدهم٘مـــــٟمٞمام ىم٣مٞمــــــقا  

 ويمٗمــــد نمٛمــــقا همٝمٜمــــ٣م زمــــٟمٞمٔمؿ فمٝمُمــــ٥م 

 

 دم ـمــــؾ َمـــــٙمؽ شم٣مزمــــ٦م إوسمــــ٣مد  

ـــــٝمٜمؿ  ـــــٝمؾ فمٙم ـــــٟمٞمٗمرة يً ـــــقا زم  ٞمزيم

 

 ؿمــــرادأَمــــ٣مء ايمٖمــــرات جيــــلء َمـــــ  

 أيــــ ايمـــذيـ زمٛمـــقا همْمـــ٣مل زمٛمـــ٣مؤهؿ 

 

 ومتتٔمـــــــــقا زم٣مٕهـــــــــؾ وإوٓد  

ـــف  ـــك زم ـــ٣م يٙمٜم ـــؾ َم ـــٝمؿ وىم ـــ١مذا ايمٛمٔم  هم

 

ـــــ٣مً    ـــــ٣مد يقَم ـــــعم وٞمٖم ـــــغم إلم زم  يِم

 ؽمـــكدم آل نمـــرف يمـــق زمٕمٝمـــ٦م رم إ 

 

 يمــــق صمــــدت همــــٝمٜمؿ أؽمــــقة ايمٔمــــداد 

 َمــــ٣م زمٔمــــد زيــــد دم همتـــــ٣مة همـرومـــــقا 

 

ـــتالً   ـــ٣مً  وم ــــآدي وٞمٖمٝم ـــــ سم ـــد ضمـً  زمٔم
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ــــزهؿ ــــ٣مء يمٔم ــــغموا إرض ايمٖمّم  همتخ

 

 ويزيـــــد راهمـــــدهؿ فمـــــعم ايمــــــرهم٣مد 

 إَمـــ٣م سمريٛمـــل ومـــد زمٙمٝمـــ٦م ونم٣موـــٛمل 

 

ــالدي   ـــ أصم ــي وَم ـــ زمٌم ــؾ َم ــ٣م ٞمٝم  َم

 وفمِمــٝم٦م أصــح٣مب ايمِمــ٣ٌمزم٥م وايمِمــ٣ٌم 

 

ـــــ٣م  ــــــ٣مذيمتل وٓن ومٝم ـــــ٦م فم  ديوأؿمٔم

 همٙمٗمــــد أروح فمــــعم ايمتجــــ٣مر َمــــرصمال 

 

 أصمٝمــــــ٣مدي زمــــــامرم يمٝمــــــٛم٣مً  َمــــــذًٓ   

ــــ  ــــد هل ــــذاذةويمٗم ــــ٣ٌمب يم  قت ويمٙمُم

 

ــــقادي  ـــــ٣مء نم  زمًــــالهم٥م َمزصمــــ٦م زمٚم

ـــػ   ـــر ذي ٞمْم ــــ مخ ـــؼأَم ــــ َمٛمْم  فم

 

ــــك  ــــ٣مد واهم ــــدارهؿ اإلؽمـج ــــٜم٣م يم  زم

 يًــــٔمك هبــــ٣م ذو سمــــقَمتكم َمُمــــٚمر 

 

 ومٛمــــــٟمت أٞم٣مَمٙمـــــف َمــــــ ايمٖمرصـــــ٣مد  

ـــدَمك  ـــدور وىم٣ميم ـــٝمض متًمـــ ىم٣ميمٌ  وايمٌ

 

ـــــــ٣مد  ـــــــقافمؿ يٚمُمـــــــكم زم٣مٕرهم  وٞم

ــــ٣م  ــــقب ىمٟمهن ــــرَمكم ايمٗمٙم ــــٝمض ي  وايمٌ

 

ـــــ٣مدأ   ـــــ٥م ومج ـــــكم سيٚم ـــــل زم  دضم

 وهـــــ ٞمــــقافمؿ يــــٛمْمٗمـ َمٔمروهمــــ٣مً  

 

 زمــــٝمض ايمقصمــــقه رومٝمٗمــــ٥م إىمٌــــ٣مد 

ـــ٣مً   ـــدي٧م هت٣مَمً ـــقض احل ـــٛمْمٗمـ خمٖم  ي

 

 همـــٌٙمٕمـ َمـــ٣م ضم٣مويمـــــ نمـــغم سمٛمـــ٣مدي 

ــــ٣مذر  ــــ٣مزب َمتٛم ــــدوت يمٔم ــــد نم  ويمٗم

 

ــــرواد   ــــؼ ايم ــــذاٞم٤م َم٠مٞم ــــقى اظم  أضم

 ٞمٌتـــــــف صمــــــ٣مدت ؽمـــــــقاريف وآزر 

 

ـــــ٣مً    ـــــ٣مد ٞمٖم ـــــٖمراء وايمززم ــــــ ايمِم  َم

ــــ٣مَمر  ــــقل َمٕم ــــ٣مَٔمرات ضم ــــ٣مجلق هم  زم

 

 همٌّمـــــــ٣مرج همٗمِمـــــــٝمٚم٥م ايمْمـــــــراد 

 زمٚمُمـــــٚمر فمتـــــد صمٜمٝمـــــز ؾمـــــدة 

 

ـــــره٣من صمـــــقاد   ــــد وايم ـــــٝمد إوازم  وم

 يُمــقي يمـــٛم٣م ايمقضمــد اظمـــدل زمحيــه 

 

ــــراد   ـــــد واإلي ــــكم ايمُمــ  زمممــــي٨م زم

ــــ٣مفمٛمكم زمجنــــه  ــــقت ايمٓم ــــد سمٙم  ويمٗم

 

 أصمــــد َمٜمــــ٣مصمرة ايمًــــــٗم٣مب صمـــــامد  

ــــ٣مَمٜم٣مفمغم  ـــــع طمِم ــــد ايمرزمٝمـ ــــ٥م ؽم  اٞم

 

 َمـــــ٣م يـــــًتٌكم هبــــ٣م َمـــــٗمٝمؾ ومـــــراد 

ـــــ١مذاً   ـــــ٣م هم ـــــؽ ٓ َمٜم ـــــذىمره ةوذيم  يم

 

ــــح٣مً    ــــٔمٗم٤م ص٣ميم ــــدهر ي  زمٖمًــــ٣مد وايم
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 لـجخ ثٓ أًط اٌزثْبِٔ ـ 5
 )احلبدسح(

 :وم٣مل ومْم٥ٌم زمـ أوس ايمذزمٝم٣مين اظمٔمروف زمـ ))احل٣مدرة((

ـــــع ـــــرة همتٚمت ـــــٚمٝم٥م زم٘م ـــــرت ؽم  زم٘م

 

ـــع   ــــؿ يرزم ـــ٣مرق يم ــــدو َمٖم  ونمـــدت نم

 ودت فمٝمٛمـــــل نمـــــداة زمٗمٝمتٜمـــــ٣موسمـــــز 

 

ــــع   ــــؿ سمٗمٙم ــــٓمرة يم ـــ٥م ٞم ـــقى ايمٌٛمٝمٛم  زمٙم

ـــح  ـــتٌتؽ زمقاو ـــك اؽم ـــدهم٦م ضمت  وسمِم

 

 صـــٙم٦م ىمٚمٛمتِمـــ٤م ايمٕمـــزال إسمٙمـــع 

 وزمٚمٗمٙمتــــل ضمــــقراء حتًــــ٤م ؿمرهمٜمــــ٣م 

 

 دَمــــعوؽمــــٛم٣من ضمـــــرة َمـــــًتٜمؾ إ  

 يتٜمـــــ٣مأوإذا سمٛم٣مزفمـــــؽ احلـــــدي٧م ر 

 

ـــــٛم٣مً    ــــرع ضمً ــــذ اظم٘م ــــٚمٜم٣م يمذي  سمًٌ

 زمٕمـــــرض ؽمـــــ٣مري٥م أدرسمـــــف ايمِمـــــ٣ٌم 

 

ـــ٣مء    ــــ َم ـــجأَم ــــتٛمٗمعؽم ـــ٤م اظمً  ر ؿمٝم

ــــف اهنـــالل ضمريِمـــ٥م  ـــؿ ايمٌْمـــ٣مح يم  ـمٙم

 

ـــع  ـــد اظمٗمٙم ــــف زمٔمٝم ـــ٣مف يم ـــٖم٣م ايمٛمْم  همِم

ـــ٣مؤه  ـــٌح َم ـــف همٟمص ـــٝمقل زم ـــ٤م ايمً  يمٔم

 

ــــالً     سمٗمْمــــع دم أصــــقل اخلــــروع نمٙم

 وحيـــؽ هـــؾ ؽمـــٚمٔم٦م زمٕمـــدرة ؽمـــٚملّ أ 

 

 رهمــــح ايمٙمــــقاء يمٛمـــــ٣م هبــــ٣م دم جمٚمــــع 

ــــ٣م  ــــ٤م ضمٙمٝمٖمٛم ــــال ٞمري ــــػ هم ــــ٣م ٞمٔم  إٞم

 

 وٞم٘مــــػ ؾمـــح ٞمٖمقؽمـــٛم٣م دم اظمْمٚمـــع  

ــــآَمـ   ــــل زم ــــ٣موٞمٖم ــــ٣مزمٛم٣م َم ــــ٣م أضمً  يمٛم

 

ـــدفمك   ــــ٣مح وٞم ـــ٣م ايمرَم ـــر دم اهلٝمج  وٞمج

ـــ٥م  ـــقم ىمرهي ـــؾ ي ـــرة ىم  وٞمخـــقض نمٚم

 

ـــجع  ـــ٣م يمألؾم ـــقس ونمٛمٚمٜم ـــردي ايمٛمٖم  سم

ــــــ٣م  ــــــ٣مظ زمٝمقسمٛم ــــــٝمؿ دم دار احلٖم  وٞمٗم

 

ـــــ٣مً    ــــرع زَمٛم ـــــٓمٔمـ نمـــــغمٞم٣م يمألَم  وي

ـــــف  ـــــح أهٙم ـــــد ٓ ين ـــــؾ جم  وحم

 

 يـــــقم اإلوم٣مَمـــــ٥م واحلٙمـــــقل ظمرسمـــــع  

ـــــر  ـــــٌٝمؾ شمٕم ـــــف زمً  ٓ ينـــــح أهٙم

 

ــــ٣م   ـــــ٣مر يمٗم ـــــٗمؿ يُم ــــٌعؤؽم  ه زم٣مإلص

 همًـــــٚمل َمــــ٣م يــــدريؽ أن رب همتٝمــــ٥م 

 

ـــــؼمع  ـــــٟمدىمـ َم ـــــذهتؿ زم ــــ٣مىمرت يم  زم

ــــقهنؿ  ــــ٤م ايمِمــــٌقح فمٝم ــــرة فمٗم  حمٚم

 

ـــٚمع  ـــ٣مة وَمً ــــ احلٝم ـــ٣مك َم ـــرى هٛم  زمٚم
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ــــٟمهنؿ ــــػ ىم ــــعم ايم٘مٛمٝم ــــكم فم  َمتٌْمح

 

ـــع  ــــؿ سمرهم ــــ٣مزة يم ـــقن ضمــــقل صمٛم  يٌ٘م

ــــحر  ــــقم زمً ـــــروا فم ــــٌحٚمهم ةزم٘م  ِم

 

 فمـــ٣مسمؼ ىمـــدم ايمٕمـــزال َمُمـٔمُمــــع َمـــ  

 فوَمٔمــــرض سمٕمــــقم اظمراصمــــؾ حتتــــ 

 

 فمـــــجٙم٦م ؿمٌختــــف يمـــــرهط صمـــــقع 

ـــــٚمٝمٛمف  ـــــط يمٝم ــــٔم٧م زم٣مؽم ــــدي أؾم  ويم

 

 يمٗمـــد أٞمّمــج٦م يمـــؿ يـــتقرع ومًـــامً   

ــــتٜمؿ  ـــــ ايم٘مــــالل زمٔمث  وَمًــــٜمديـ َم

 

 زمٔمـــد ايمــــ٘مالل إلم ؽمــــقاهؿ ـمــــٙمع 

 أودى ايمًــــــٖم٣مر زمرَمٜمــــــ٣م همتخ٣مهلــــــ٣م 

 

ــــــ٣مً    ــــــ٣ٌمل إذرع هٝمٚم ــــــٗمْمٔم٥م ضم  َم

 ختـــــد ايمٖمٝمـــــ٣مدم زم٣ميمرضمـــــ٣مل وىمٙمٜمـــــ٣م 

 

 عيـــٔمدو زمٚمـــٛمخرق ايمٗمٚمــٝمص ؽمــٚمٝمد  

ـــــ٥م  ـــــؾ َمْمٝم ـــــ٦م رضم ـــــ٥م محٙم  وَمٝمْم

 

 ضمـــرج سمـــٛمؿ َمــــ ايمٔمثـــ٣مر زمدفمـــدع  

ـــ  ـــٚمٜم٣م احلٍم ـــ٦م َمٛم٣مؽم ـــل إذا َمً  وسمٗم

 

ـــــٔم٣مً   ـــــع وصم ــــف سمؼمهم ـــــزصمر زم  وإن سم

ـــــ٣مخ نمـــــغم سمئٝمـــــ٥م فمــــــرؽمتف   وَمٛم

 

ـــ٣ميب اظمّمـــجع   ـــدشم٣من ٞم ــــ احل ــــ َم  ومٚم

 د ؽمــــــ٣مفمدأفمرؽمــــــتف ووؽمــــــ٣مد ر 

 

 طمــ٣مـمل ايمٌّمــٝمع فمروومــف يمـــؿ سمدؽمــع  

ــــف وهــــق   ــــ٣مسمرأهمرهمٔمــــ٦م فمٛم  محــــر هم

 

 ل نمــغم أن يمـــؿ يـــٗمْمعومـــد زمــ٣من َمٛمــ  

ــــ٣م  ــــٟمت شمٖمٛم٣مهت ــــ٧م سمقىم ــــؼمى زمحٝم  هم

 

 ىمٚمٖمـــتحص ايمٗمْمـــ٣م يمٙمٚمٜمجـــع أشمـــراً   

ــــ٣مع ذ  ــــ٤مي وَمت ــــ٤م زمراىم ــــ٥م خت  فمٙم

 

 َمـــــ٣مض زمُمـــــٝمٔمتف ونمـــــغم َمــــــُمٝمع 
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 ـ ػّشً ثٓ عؼذ اٌجىـشُ 6
 ادلشلش األوّّ()ـادلؼشًف ث

 و وم٣مل فمٚمرو زمـ ؽمٔمد ايمٌ٘مري اظمٔمروف زم٣مظمرومش إىمػم:

 ومــــ٣مل زم٣ميمــــدي٣مر أن جتٝمــــ٤م صــــٚمؿ

 

ــــ   ــــ٣مؿمٗم٣مً يم ــــؿ ٞم ــــ٣من رؽم ــــٙمؿ ق ىم  ىم

ــــــام  ـــــقم ىم ـــــر وايمرؽم ـــــدار ومٖم  ايم

 

ـــــٙمؿ  ــــؿ وم ـــــٜمر إدي ـــــش دم ـم  روم

ــــــ٦م  ــــــل سمٌٙم ــــــ٣مر أؽمــــــامء ايمت  دي

 

ـــــؿ   ـــــ٣مؤه٣م يـًج ــــل َم ــــل همٔمٝمٛم  ومٙمٌ

 أوـــــح٦م طمــــــالء ٞمٌتــــــٜم٣م شمئــــــد 

 

ــــــقة هم٣مفمــــــتؿ   ــــــٜم٣م زه ــــــقر همٝم  ٞم

ـــ٣مىمرة  ــــ زم ــــتؽ ايمٓمٔم ــــؾ ؾمج ـــؾ ه  زم

 

ـــــؿ  ـــــــ َمٙمٜم ــــــؾ َم ـــــٟمهنـ ايمٛمخ  ىم

ــــ  ـــــقه دٞم ـــــؽ وايمـقصم ــــ َمً  ٣مايمٛممم

 

ــــــؿ   ـــــ٣من فمٛم ــــــر وأؿمـــــراف ايمٌٛم  ٞمٝم

ــــــر  ـــــقاٞمس زم٣ميمً ـــــ٤م ضاب ايمٗم  شمٔمٙم

 

 يـــــػ وهـــــ٣موي ايمٗمـــــقم إذ اـمٙمـــــؿ 

 هم٣مذهــــ٤م همــــدى يمــــؽ ازمـــــ فمٚمــــؽ 

 

 ٓ يــــــــــخٙمد إٓ ؾمــــــــــ٣مزمف وأدم  

ــــ٣مً   ـــــ٣من ضمــــل ٞم٣مصمٝم ـــــق ىم  يمٛمجـــــ٣م يم

 

ـــــؿ   ـــــزمل إفمِم ـــــف اظم ـــــــ يقَم  َم

ـــــــ٥م أو  ــــــــ فمامي ـــــــ٣مت َم  دم زم٣مذطم

 

ـــــــٝمؿ   ـــــــًامء طم ـــــــرهمٔمف دون ايم  ي

ــــقق  ــــٝمض إٞم ــــف زم ــــق َمـــــ دوٞم  وهم

 

 ومـــــف ؿمقيـــــؾ اظمٛم٘مٌـــــكم أؾمـــــؿ  

ــــف وإ  ــــ٣مء َمٛم ــــ٧م ؾم ــــ٣مه ضمٝم ـــــيروم  َم

 

 ـــــــ٣م سمٛمًـــــــف َمٛمٝمــــــ٥م يـــــــٜمرم 

ــــــ  ـــــقادث ضمت ـــــ٤م احل ـــــف ري  همٕم٣ميم

 

ـــــ٣مده همحْمـــــؿ   ــــــ أري ـــــك زل فم  ـ

ــــدم  ــــ٣مة ٞم ــــقل احلٝم ــــعم ؿم ــــٝمس فم  يم

 

ـــــؿ   ــــــ٣م ئمٙم ـــــرء َم ــــــ وراء اظم  وَم

 هيٙمـــــؽ وايمــــــد وخيٙمـــــػ َمـــــق 

 

ـــــــتؿ   ـــــــؾ ذي أب يٝم ـــــــقد وىم  يم

 وايمقايمـــــــدات يًـــــــتٖمدن نمٛمـــــــك 

 

ــــ  ــــعم اظمٗم ــــؿ فم ــــؿشم ـــــ ئمٗم  ـدار َم

 َمــــــ٣م ذٞمٌٛمــــــ٣م دم أن نمــــــزا َمٙمــــــؽ 

 

ـــــؿ   ـــــ٣مزم َمـرنم ــــ٥م ضم ـــــ آل صمٖمٛم  َم
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ـــــ ـــــؽ وايم ـــــــ ايمٔمقاسم ـــــؾ زمٝم  ـَمٗم٣مزم

 

 مأـــــــٕمٙمػ ٓ ٞمـ٘مـــــــس وٓ سمـــــــق 

ــــــ٥ٌم  ــــــتٔمقى ومراو ــــــ٣مرب واؽم  ضم

 

ـــــٔمؿ  ـــــ٣مز ٞم ـــــ٣م حي ــــؿ ممـ ــــٝمس هل  يم

 زمــــــٝمض َمِمــــــــ٣ميمٝم٦م وصمــــــقهٜمؿ 

 

ــــؿ   ــــ٣مرهؿ زمٔمٚم ــــ٣مه زمح ـــــ٦م َمٝم  يمٝمً

 همـــــ٣مٞمٗمض َمثـــــؾ ايمِمـــــٗمر يٗمدَمـــــف 

 

ـــــٜمؿصمــــٝمش ىمٕمــــالن ايمُمـــــر    يػ يم

ــــام  ــــذاك ىم ــــ٤م يم ــــٌقا يٕمّم  إن يٕمّم

 

 يٛمًــــــؾ َمــــــ طمرؾمـــــ٣مئف إرومـــــؿ 

 همــــٛمحـ أطمقايمـــــؽ فمٚمــــرك وايمــــــ 

 

 ـــــخ٣مل يمـــــف َمـٔم٣مـمـــــؿ وضمـــــرم  

ـــــــٟمومقام َمْمـــــــ٣مفمٚمٜمؿ  ــــــــ٣م ىم  يمًٛم

 

 ىمًـــــ٤م اخلٛمـــــ٣م وهن٘مـــــ٥م اظمحـــــرم  

ــــــقا زمخِمــــــ   ٜمؿٌإن خيِمــــــٌقا ئمٝم

 

ــــــــف إم   ــــــــٜمؿ زم  أو جيـــــــدزمقا هم

ـــــرى ايمْمـــــغم دواطمـــــؾ دم  ـــــ٣مم سم  فم

 

 ـرسمؿزمٝمــــــقت ومــــــقم َمــــــٔمٜمؿ سمـــــ  

ــــ  ـــؾ ايمً ــــ طمٙم ـــدطم٣من َم ـــرج ايم  وخي

 

 سمـــــر ىمٙمـــــقن ايم٘مـــــقدن إصـــــحؿ 

ـــــ  ــــ٣م ايمٛم ــــ٣م إرض زيٛمٜم ــــك إذا َم  ضمت

 

 ـــــ٦ٌم وصمــــــ رووــــٜم٣م وأىمـــــؿ 

ـــــ  ــــقا ايم ــــق أىمٙم ــــ٥م همٙم ــــقا ٞمداَم  ذاوم

 

ـــــؿ   ـــــف فمٙمٗم ـــــد يم ـــــ٣من مل يقصم  طمْمٌ

ـــــ٣مب   ــــــقم أه ــــــٛمٛم٣م وم ــــــ٣مٛمٝمزميم٘مـ  ٛم

 

ــــــــرم   ـــــــ٥م وىم ــــــــٛم٣م فمٖم٣مهم  دم ومقَم

ــــــٜم٣م  ـــــقس زم ـــــل ايمٛمٖم ـــــ٣م ٞمٗم  أَمقايمٛم

 

ـــدين   ـــ٣م ي ــــؾ َم ــــ ىم ــــذمَم ـــف ايم   إيمٝم

ــــــــيٓ   ـــــــ٤م وايم ـــــــد اهلل ايمتٙمٌ  ٌٔم

 

ــــؿ   ــــٝمس ٞمٔم ــــ٣مل اخلٚم ــــٕم٣مرات إذ وم  ـ

 وايمٔمـــــــدو زمـــــــكم اظمجٙمًـــــــكم إذا 

 

ـــــٔمؿ   ـــــٛم٣مدى ايم ـــــٔمًم وسم ـــــك ايم  ويم

 يــــــٟميت ايمُمٌـــــــ٣مب إومــــــقريـ وٓ 

 

ـــــ٘مؿ   ـــــ٣مل ضم ــــ٣مك أن يٗم ــــٌط أطم  سمٕم
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 ادلغْت ثٓ ػٍظ -7

 وم٣مل اظمًٝم٤م زمـ فمٙمس يٚمدح ايمٗمٔمٗم٣مع زمـ َمٔمٌد زمـ زرارة:

ـــ ـــ٦م َم ـــ٣معأرضمٙم ـــغم َمت ـــٙمٚمك زمٕم  ـ ؽم

 

 عاومٌــــؾ ايمٔمْمـــ٣مس ورفمــــتٜم٣م زمــــقد  

ـــــ٥م و  ـــــغم َمٗمٙمٝم ــــــ نم ـــــ٣مإَم  ن ضم٣ٌمهل

 

 يمٝمـــــــ٦ًم زمٟمرَمــــــ٣مم وٓ أومْمــــــ٣مع 

ـــــــؿ  ـــــــؽ زمٟمصــــــٙمتل ٞم٣مفم  إذ سمًتٌٝم

 

 وم٣مَمــــــ٦م يمتٖمتٛمــــــف زمٕمــــــغم ومٛمــــــ٣مع  

ــــذ  ــــ٣من ه ــــرف ىم ــــ٣م ي ــــف اوَمٜم  ذومت

 

ــــــراع  ــــــ٣مء ي ـــــج٦م زمٚم ـــــ٥م ؾم  فم٣مٞمٝم

ــــ٣ٌم  ــــف ايمِم ــــ٥م أدرسم ــــقب نم٣مدي  أو ص

 

 زمٌزيـــــؾ أزهـــــر َمـــــدَم٨م زمًٝمــــــ٣مع  

 ٦م أن احل٘مــــؿ جمتٛمــــ٤م ايمِمــــ٣ٌمهمرأيــــ 

 

ـــــقق ورواع  ـــــد سمُم ـــــحقت زمٔم  وص

ـــ٦م  ـــل أفمرو ـــ٣م إذا ه ـــؾ ضم٣مصمتٜم  همتً

 

ـــــ٣مع  ـــــديـ وؽم ـــــ٥م هح ايمٝم  زمخٚمٝمِم

 ص٘مـــــــ٣مء ذفمٙمٌــــــ٥م إذا اؽمــــــتدزمرهت٣م 

 

ــــــٙمقاع   ـــــتٗمٌٙمتٜم٣م ه ــــــرج إذا اؽم  ضم

ــــ٣م  ــــع ىمقره ــــرة زمٚمقو ــــ٣من ومٛمْم  وىم

 

ــــ٣مع   ــــقاَمض إٞمً ــــكم نم ــــ٣مء زم  َمٙمً

ـــــ٣م  ـــــ٣مورت احلٍمـــــ أطمٖم٣مهمٜم  وإذا سمٔم

 

ـــــــٓمٜمر    ـــــــقاديف زم ــــــ٣معدوي ٞم  ايمٗم

ـــــ  ـــــرمٟموىم ـــــ٣موة خم ـــــ٣م رزم  ن نم٣مرهب

 

ــــاع  ـــــٜم٣م زممم ــــل صمديٙم ـــــد شمٛم  وسمـٚم

 أؿمٖمــــ٦م هبــــ٣م أؿمٖمــــ٦م زم٘مٙم٘مــــؾ ذاوا 

 

 ٞمــــٌض ايمٖمــــرائض جمٖمــــر إوــــالع  

 َمرضمـــــ٦م يـــــداه٣م يمٙمٛمجـــــ٣مء ىمـــــٟمٞمام 

 

ـــــ٘مٖمل ٓفمــــ٤م دم وــــ٣مع    سمـــــ٘مرو زم

ــــ٣مدرت صمــــداده٣م  ــــؾ ايمنــــئم٥م زم  همٔم

 

ــــ٣مإلهاع   ــــؿ زم ـــــٚم٣ًمء هت ـــــٌؾ ايم  وم

 هــــديـ َمــــع ايمريــــ٣مح ومِمــــٝمدةهمأل 

 

ــــــل َم   ـــــــٗمٔمٗم٣معَمٛم ـــــــٙمٕمٙم٥م إلم ايم  ٕم

 ٌـــــ٥مسمــــرد اظمٝمــــ٣مه همــــام سمــــزال نمري 

 

ـــــؾ وؽمــــــامع   ـــــكم متث  دم ايمٗمـــــقم زم

 وإذا اظمٙمــــــقك سمــــــداهمٔم٦م أرىم٣مهنــــــ٣م 

 

 ىمٖمٜمــــؿ زمـــــذراعأأهمّمــــٙم٦م همـــــقق   

 وإذا هتـــــــٝم٨م ايمـــــــريح َمــــــــ س 

 

ـــ٣مً    ــــجٔمج٣مع شمٙمج ــــٛمٝم٤م زم٣ميم ــــخ ايم  يٛمٝم
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ـــٜمؿ ـــ٣مجلٚمٝمع وزمٔمّم ـــؽ زم ـــ٦م زمٝمت  أضمٙمٙم

 

ـــــــ٣مٕوزاع  ـــــــؾ زم ـــــــتٖمرق يمـٝمح  َم

ـــوٕ  ـــقد َم ـــ٦م أصم ـــؿٞم ـــٝم٨م َمٖمٔم  ـ طمٙم

 

ــــــــــ٣مع  ــــــــــؼماىمؿ أذي ذي دهم  َم

ــــــ  ـــــفٟموىم ـــــؾ ضم٣مهم٣مسم ـــــؼ اخلٝم  ن زمٙم

 

ـــــــزراع   ـــــــ دوارم ايم ـــــــرَمل هب  ي

ـــ٣موٕ  ـــ٣مدي ىمٙمٜم ـــجع دم إفم ـــ٦م أؾم  ٞم

 

ــــ٣مع   ـــد ووم ـــ٧م َمٔمٝم ــــخدر يمٝم ـــــ َم  َم

 يـــٟميت فمـــعم ايمٗمـــقم ايم٘مــــثغم ؽمـــالضمٜمؿ 

 

ــــقاع   ـــــقم دم وفم ـــــف ايمٗم ــــ٦م َمٛم  همٝمٌٝم

 أٞمــــ٦م ايمــــقدم همــــام سمــــذم وزمٔمّمــــٜمؿ 

 

 العسمــــــقدي زمذَمتـــــف فمٗمــــــ٣مب َمـــــ 

ـــــ٣مهؿ  ـــــحقن رَم ــــــ٣مه ايم٘م٣مؾم  وإذا رَم

 

ـــــــْم٣مع  ـــــــذروزم٥م ووم ـــــــٚمٔم٣مزمؾ َم  زم

ـــــٝمؿ   ـــــ٦م مت ـــــذاىمؿ زفمٚم ـــــفأويم  ٞم

 

ــــ٣مع   ــــدى وايمٌ ـــــًامضم٥م وايمٛم  أهــــؾ ايم

 ويمٗمـــد طمُمـــٝم٦م زمـــٟمن أَمـــقت ومل سمـــدر 

 

 وٚمّمـــؿ يمٙمحـــرب دائـــرة فمـــعم ازمٛمـــلْ   

 ؿُ ؾمــــــتٚمٜمأايمُمــــــ٣ممتل فمــــــر  ومل  

 

ــــــٛم٣مذريـ إذا    ـــــٝمٜمْؿ وايم ــــــلأٓوم  دَم

 إن يٖمٔمــــال همٙمٗمــــد سمرىمــــ٦م أزم٣ممهــــ٣م 

 

 خل٣مَمٔمـــــ٥م وٞمنـــــ ومُمـــــٔمؿ صمــــــزراً  
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 ـ ػّشً ثٓ األىزُ ثٓ مسِ 8
 اٌغؼذُ ادلنمشُ

 وم٣مل فمٚمرو زمـ إهتؿ زمـ ؽمٚمل ايمًٔمدي اظمٛمٗمري:

ــــ٦م أؽمــــامء وهــــل ؿمــــروقأ  ٓ ؿمروم

 

ــــقق   ــــ٣مل يُم ــــعم أن اخلٝم ــــ٦م فم  وزم٣مٞم

ـــــ٠ماده نّ ٟمزمح٣مصمـــــ٥م حمـــــزون ىمــــــ   هم

 

ـــقق   ــــٜمق طمٖم ـــ٣مح وهـــل فمٓمـــامه هم  صمٛم

 وهــ٣من فمــعم أؽمــامء أن ؾمــْم٦م ايمٛمــقى 

 

ــــــحـ  ــــــقق ي ـــــف ويت ـــــ٣م وايم  إيمٝمٜم

 ن ايمٌخــــؾ يــــ٣م أم هٝمــــثؿ١مذريٛمــــل همــــ 

 

 يمِمــــ٣ميمح أطمــــالق ايمرصمــــ٣مل هوق  

ــــ١مٞمٛمل  ــــل وضمْمــــل دم هــــقاي هم  ذريٛم

 

ــٖمٝمؼ   ــع ؾم ــل ايمرهمٝم ــ٤م ايمزاىم ــعم احلً  فم

ــــــلإو  ــــــ٣مل هتٚمٛم ــــــريؿ ذو فمٝم  ين ىم

 

 ٞمقائــــ٤م يٕمُمــــك رزؤهــــ٣م وضمـــــٗمقق 

ــــف  ــــدوء دفمقسم ــــد اهل ــــتٛمٌح زمٔم  وَمً

 

ــقق   ـــ٣مء طمٖم ـــ ٞمجــؿ ايمُمت ــد ضمــ٣من َم  ووم

 َمــــ ايمٙمٝمـــؾ زمـــ٣مردا ٛمـــ٣مً ئمـــ٣ميم٨م فمرٞمٝم 

 

ـــــروق   ـــــف وزم ــــــ٣مح شمقزم ــــــٙمػ ري  سم

 دقاسمــــٟميمؼ دم فمــــكم َمـــــ اظمــــزن و 

 

 يمـــف هٝمــــدب داين ايمًــــح٣مب دهمــــقق  

 ومـــؾأأوـــٖم٦م همٙمـــؿ أهمحـــش فمٙمٝمـــف ومل  

 

 ٕضمرَمـــــــف إن اظم٘مـــــــ٣من َمّمـــــــٝمؼ 

ـــالً   ـــف أه ـــ٦م يم ـــٜمالً  همٗمٙم ـــ٣م وؽم  وَمرضمٌ

 

 همٜمــــذا صــــٌقح راهـــــ ونمٌــــقق  

ـــ٦م  ـــد هم٣مسمٗم ـــػمك اهلقاصم ـــ٦م إلم ايم  وومٚم

 

 ٣مدل روقَمٗم٣مضمٝمـــــد ىمـــــقم ىم٣مظمجـــــ 

ـــــ٣م  ـــــ٣مج ىمٟمهن ـــــ٣مع ايمٛمت ـــــ٣مء َمرزم  زمٟمدَم

 

ـــــؼ    إذا فمروـــــ٦م دون ايمٔمُمـــــ٣مر همٛمٝم

 زميـــــزمف ؽمـــــ٣مق أو زمـــــٛمجالء شمـــــرة 

 

ــــؼ   ــــكم همتٝم ــــ٣مم اظمٛم٘مٌ ـــــ أَم ــــ٣م َم  هل

 وومـــــ٣مم إيمٝمٜمـــــ٣م اجلـــــ٣مزران همٟموهمـــــدا 

 

 يْمـــغمان فمٛمــــٜم٣م اجلٙمـــد وهـــل سمٖمـــقق  

 همجـــــر إيمٝمٛمـــــ٣م ضفمٜمـــــ٣م وؽمـــــٛم٣مَمٜم٣م 

 

ـــــؼ   ـــــ٣مم فمتٝم ـــــق يمٙمٗمٝم ـــــر حيٌ  وأزه

ـــ٣م  ـــف نمُم ـــٝمػ فمٛم ـــال زم٣ميمً ـــغم صم  ءهزمٗم

 

ــــــ٣محلكم رهمٝمــــــؼ  ــــــ٣مء ايمِم  أخ زم١مطم
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ـــ٣م ـــٝمػ َمقهٛم ـــ٣م ويمٙمّم ـــ٣م َمٛمٜم ـــ٣مت يمٛم  همٌ

 

 ؾمـــــقاء ؽمـــــٚمكم زاهـــــؼ ونمٌـــــقق 

ـــرة  ـــل وم ـــ٣ٌم وه ـــف دون ايمِم ـــ٣مت يم  وزم

 

 حلــــ٣مف وَمِمــــٗمقل ايم٘مًــــ٣مء رومٝمــــؼ 

ـــ٣ميمٗمرى  ـــذم زم ـــل ايم ـــريؿ يتٗم ـــؾ ىم  وىم

 

ــــؼ   ــــكم ايمِمــــ٣محلكم ؿمري ــــغم زم  ويمٙمخ

ـــ٣م  ـــالد زمٟمهٙمٜم ـــ٣موم٦م زم ـــ٣م و ـــرك َم  يمٔمٚم

 

ــــٝمؼ  ــــ٣مل سمّم ــــالق ايمرصم ـــــ أطم  ويم٘م

ــــروق   ــــل فم ــــعمٞمٚمتٛم ـــــ زرارة يمٙمٔم  َم

 

 وَمـــــ همــــدىمل وإؾمــــد فمـــــروق 

ــــ٥م  ــــك دم أروَم ـــــ ايمٖمت ــــ٣مرم جئمٙم  َم٘م

 

ــــؼ  ــــديـ دومٝم ــــض ايمقايم ــــ٣مع وزمٔم  يٖم
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 خفبف ثٓ ٔذثخ اٌغٍِّ -9

 ووم٣مل طمٖم٣مف زمـ ٞمدزم٥م ايمًٙمٚمل:

ــــ٣م ــــ٦م أؽمــــٝمامء ايمرضمــــ٣مل ودوٞمٛم  ؿمروم

 

 َمـــــ همٝمــــد نمٝمٗمــــ٥م ؽمــــ٣مفمد هم٘مثٝمــــ٤م  

 همــــ٣ميمْمقد هم٣مظمٙم٘مــــ٣مت أصــــٌح دوهنــــ٣م 

 

 فمٚمٗمٜمــــ٣م همحًــــقب همٖمــــراع ومــــدس  

ـــؽهم  ـــ٥م َم٣ميم ـــؾ ي٣مزمٛم ـــ٦م احلٌ ـــئـ سَم  ٙم

 

ــــٝم٤م  ــــُ وَمِم ـــــف خمْم ــــرأي همٝم  وايم

 َمـــــــرة ل أين اَمـــــــرؤ ذوٚمـــــــهمتٔمٙمّ  

 

ــــٝمام   ــــٙمٝم٤م ملّ أ هم ــــقب ص ـــــ اخلْم  َم

 دع ايمــــــدٞم٣مءة ٓ أٓزمــــــس أهٙمٜمــــــ٣مأ 

 

ـــ٣من ٞمِمـــٝم٤م   ـــدي َمــــ ىمـــٝمس ايمزَم  ويم

 فزمـــــوَمٔمٌـــــد زمـــــٝمض ايمٗمْمـــــ٣م زمجٛمق 

 

ــــٙمٝم٤م   ــــ٥م وص ــــقافم٨م رَم ـــــ ايمٛم  وَم

ـــــرت   ـــــغمآٞمٖم ــــــ ؿم ـــــ٣ٌمفمف هَم  وؽم

 

 ٌـــــقبزمٌٕمـــــ٣مم جمـــــذام ايمـــــرواح طم 

ـــأُ   ـــد ىم ـــصٟمصم ـــقق َمٗمٙم ـــؾ هم  ن ايمرضم

 

 فمــــ٣مري ايمٛمقاهــــؼ ٓضمــــف ايمتٗمريــــ٤م  

ـــــف  ـــــ٣مٞمف هم٘مٟمٞم ـــــ٣مق يمً ـــــدل ايمٛمٜم  فم

 

ــــ٤م   ـــــ٣مج ٞمٗمٝم ـــــخٚمط يمٙمُمح ـــــ٣م سم  ظم

 ٘مٌـــلويمٗمـــد هٌْمـــ٦م ايمٕمٝمـــ٧م يـــدهمع َمٛم 

 

ــــقب  ـــــ٣مة ذٞم  ؿمـــــرف ىم٣ًمهمـــــٙم٥م ايمٗمٛم

ـــــف   ٞمٚمـــــؾ إذا وـــــٖمر ايمٙمجـــــ٣مم ىمٟمٞم

 

 رصمـــــؾ يٛمـــــقه زم٣ميمٝمـــــديـ ؽمـــــٙمٝم٤م  

ــــف  ــــٝم٣مه ىمٟمٞم ــــر ايمُم ــــعم دزم ــــ٣مم فم  ضم

 

ـــــزه َمِمــــٌقبإذ صمـــــد ؽم    جـــــؾ ٞم

ـــــ٣م  ـــــدزمقر َمراسمٌ ـــــف ايم ـــــرد سمٗمحٚم  زم

 

ــــقب  ــــٛمٜمـ هل ــــقاضمل زمٝم ــــل و  َمٙمٗم

ــــدَم٣م  ــــٛمٜمض َمٗم ــــ٣ميم٘مػ ي ــــع زم  َمتْمٙم

 

 َمتتــــــــ٣مزمع دم صمريـــــــف ئمٌـــــــقب  

ــــألب  ــــالف إذا سم ــــذ اخل ــــف رزم  رصمٙم

 

 دم وومٔمٜمـــــــ٣م وحل٣مومٜمـــــــ٣م حتٛمٝمـــــــ٤م 
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 ـ ػّشً ثٓ ِؼذ ّىشة اٌضثْذُ 11

ـــرد فمـــعم صمـــرد ؾمـــٜمدت ؿمرادهـــ٣م  وَم

 

 ومٌٝمـــؾ ؿمٙمـــقع ايمُمـــٚمس أو ضمـــكم ذرت 

ــــػمق زمٝمّمــــٜم٣م   صــــٌحتٜمؿ زمٝمّمــــ٣مء ي

 

ـــرت  ـــ٣م ايمٔمٝمـــقن ازَمٜم ـــرت همٝمٜم  إذا ٞمٓم

 ىمٟمهنــــ٣م وظمــــ٣م رأيــــ٦م اخلٝمــــؾ رهــــقاً  

 

ــــ٣م هم٣مؽمــــتٗمرت   ــــعم َم٘مروهٜم  وردت فم

ـــؾ  ـــرَمح يثٗم ـــقل ايم ـــالم سمٗم ـــ٣مسمٗمل فم  فم

 

ــــؾ ىمــــرتأإذا أٞمــــ٣م مل    ؿمٔمـــــ إذا اخلٝم

ـــٝمٜمام  ـــد ىمٙم ـــل دري ـــقاد ازمٛم ـــرت صم  فمٗم

 

ــــزيت  ــــ٥م فم ــــذسمٛمل دم اخلتقٞم ــــ٣م أطم  وَم

 ر ؾمــــ٣مرقىمٙمــــام ذ حلــــ٣م اهلل صمرَمــــ٣مً  

 

ـــ  ـــ٦م هم٣مززم ـــالب ه٣مرؾم ـــقه ىم  رتٟموصم

ـــــ٥م  ـــــ٣مح دريئ ـــــ٦م ىمـــــٟمين يمٙمرَم  ـمٙمٙم

 

 أوم٣مسمـــؾ فمــــ أزمٛمـــ٣مء صمـــرم وهمــــرت  

ـــ٣م  ـــده٣م إذ سمالومت ـــرم هن ــــ صم ـــؿ سمٕم  همٙم

 

 تدم ايمٙمٗمــــ٣مء ازمــــذفمرّ  ويم٘مـــــ صمرَمــــ٣مً  

 همٙمـــق أن ومـــقَمل أٞمْمٗمتٛمـــل رَمـــ٣مضمٜمؿ 

 

ــــ٣مح أصمــــرت  ـــــْمٗم٦م ويم٘مـــــ ايمرَم  ٞم
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 ـ ػبِش ثٓ اٌـفًْ 11

 ووم٣مل فم٣مَمر زمـ ايمْمٖمٝمؾ:

 ٙمٝمـــ٣م هـــقازن أٞمٛمـــليمٗمـــد فمٙمٚمـــ٦م فم

 

 أٞمــ٣م ايمٖمـــ٣مرس احلــ٣مَمل ضمٗمٝمٗمـــ٥م صمٔمٖمـــر  

ـــــقق أين   ـــــؿ اظمزٞم  هىمـــــر  أوومـــــد فمٙم

 

 اظمٛمــــٝمح اظمُمــــٜمر فمــــعم مجٔمٜمــــؿ ىمــــرر  

ـــف  ـــ٣مح زصمرسم ـــع ايمرَم ــــ ووم  إذا ازور َم

 

 نمــغم َمــدزمر وومٙمــ٦م يمــف ارصمــع َمٗمــٌالً  

ـــــــ٥م  ـــــــرار طمزاي ـــــــف أن ايمٖم  وأٞمٌٟمسم

 

 وئمــذر فمــعم اظمــرء َمــ٣م مل يٌــؾ صمٜمــداً   

ـــأو  ـــ٣مضمٜمؿ دم ذفم ـــرى أرَم ـــ٦م سم  ٣ميمً

 

ــػم   ــرق هم٣مص ــد ايمٔم ــ٣من َم٣مصم ــ٦م ضمِم  وأٞم

ــــــل  ــــــؿ اهلل أٞمٛم ــــــٝمال ئمٙم  أردت يم٘م

 

 صـــػمت وأطمُمـــك َمثـــؾ يـــقم اظمُمـــٗمر 

 هبـــكم يمٔمٚمـــري وَمـــ٣م فمٚمـــري فمـــقمر  

 

ــ   ــف ؿمٔمٛم ــر ايمقصم ــ٣من ضم ــد ؾم ــٜمر ٥ميمٗم  َمً

 فمـــقر فمـــ٣مومراأهمٌـــئس ايمٖمتـــك إن ىمٛمـــ٦م  

 

 همــام فمــذري يمــدى ىمــؾ حميــ صم٣ٌمٞمــ٣مً  

 ىمـــــر فمٙمـــــٝمٜمؿأوومـــــد فمٙمٚمـــــقا أين  

 

ـــٝم٥م همَ    ـــفمُم ـــ ِػ ْٝم ــــريح ىم ـــدورايم  ـر اظم

ــؾ ٞمحــري وصــدره  ــك زم ــ٦م ضمت ــ٣م رَم  وَم

 

ــــدَمٗمس اظمًــــغم  ــــع ىمٜمــــداب ايم  ٞمجٝم

ــــ٣م  ـــــ٣مد زمٚمثٙمٜم ـــــٛمٖمس ٓ جي ــــقل يم  أوم

 

ــــراح أ  ــــل نمــــغم َمٗمٌمــــإومــــقم اظم  ٞمٛم

ــــ٣مهلؿ  ــــ٣م مل ٞمٌ ــــق ىمــــ٣من مجــــع َمثٙمٛم  همٙم

 

ـــــر   ـــــ٣م أهة ذات َمٖمخ ــــــ أسمتٛم  ويم٘م

 همجـــ٣مؤوا زمٖمرؽمـــ٣من ايمٔمريّمـــ٥م ىمٙمٜمـــ٣م 

 

ــــ٤م ؿمــــراً    ــــ٣مس ايمًــــٛمقر وأىمٙم  دم يمٌ
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 ٓ احلّبَ ادلشُـ احلظني ث 12

 ووم٣مل احلِمكم زمـ احلامم اظمري:

ــــ٣م ــــغمة ىمٙمٜم ــــ٣مء ايمٔمُم ــــزى اهلل أهمٛم  صم

 

ــــٟمشمام   ــــ٣م وَم  زمجــــ٣مرة َمقوــــقع فمٗمقوم

ـــ٣م  ـــٛمٜمؿ ورهْمٛم ـــكم َم ـــ٣م إدٞم ـــل فمٚمٛم  زمٛم

 

 همـــزارة إذ راَمـــ٦م زمٛمـــ٣م احلـــرب َمٔمٓمـــام 

ـــــٛمٜمؿ  ـــــقٓة َم ـــــ٣م ايم ـــــقارم َمقايمٝمٛم  َم

 

ــــام   ــــ٣م َمتٗمً ــــكم ضم٣مزمً ــــقلم ايمٝمٚم  وَم

 وظمــــ٣م رأيــــ٦م ايمــــقد يمــــٝمس زمٛمــــ٣مهمٔمل 

 

ـــإو   ـــ٣مً ن ىم ـــام ٣من يقَم ـــ٤م َمٓمٙم  ذا ىمقاىم

ـــجٝم٥م  ـــ٣م ؽم ـــػم همٝمٛم ـــ٣من ايمِم ـــػمٞم٣م وىم  ص

 

ــــ٣مً   ـــــ ىمٖم ــــٝم٣مهمٛم٣م يٗمْمٔم ــــام زمٟمؽم  وَمٔمِم

 َمـــــ رصمــــ٣مل أفمــــزة يٖمٙمٗمـــــ ه٣مَمــــ٣مً  

 

ـــؼ و   ـــ٣مٞمقا أفم ـــؿ ىم ـــ٣م وه ـــامأفمٙمٝمٛم  ـمٙم

ــــ٥م  ــــدور ضمديث ــــدو وايمِم ــــقه فم  وصم

 

ــــــ   ـــــٟموى ىمـــــؾ ود هم ــــــقد هم  ٞمٔمامٟمزم

ـــ٣م  ـــر طمٝمٙمٛم ـــٌؾ رأى ىم ـــ٣م ؾم ـــ٦م أزم  همٙمٝم

 

ــــ   ـــــ٣مر هم ــــكم ايمًت ـــــٜمؿ زم  ـمٙمامٟموطمٝمٙم

ــــ٣مٞمْمــــ٣مرد   هؿ ٞمًــــتٛمٗمذ اجلــــرد ىم٣ميمٗمٛم

 

 ويًـــــتٛمٗمذون ايمًـــــٚمٜمري اظمٗمقَمـــــ٣م  

ــــ٣م  ــــ٣مح َم٘م٣مهن ــــل ايمرَم ــــٝم٥م ٓ سمٕمٛم  فمُم

 

ـــــٚمام   ـــــدم اظمِم ـــــؾ إٓ اظممم  وٓ ايمٛمٌ

ــرى  ــ٣م سم ــؾ َم ــك ايمٙمٝم ــك أسم ــدن نمــدوة ضمت  يم

 

ــــ٣مً   ــــؾ إٓ طم٣مرصمٝم ـــــ اخلٝم ــــقَم٣م َم  َمً

ـــدىأو  ـــرد ىم٣ميمنـــضم٣من ييـــزمف ايمٛم  صم

 

 وحمٌقىمــــ٥م ىم٣ميمًــــٝمد ؾمــــٗم٣مء صــــٙمدَم٣م 

 ايمٗمٛمــ٣م يْمــٟمن َمـــ ايمٗمــتعم وَمـــ ومِمــد 

 

ـــــ٣مراً   ـــــام طمٌ ـــــريـ إٓ جتُم ـــــام جي  هم

 فمٙمــــٝمٜمـ همتٝمـــــ٣من ىمًـــــ٣مهؿ حمـــــرق 

 

ــــ٣م    وىمــــ٣من إذا ي٘مًــــق أصمــــ٣مد وأىمرَم

ـــ٣م  ـــتٜم٣م ومٝمقهن ـــى أطمٙمِم ـــٖم٣مئح زمٌم  ص

 

ــــرداً   ــــٌٜمام وَمْم ــــ٨م داود َم ـــــ ٞمً  َم

 َمــــ رَمـــ٣مح رديٛمـــ٥م هيـــزون ؽمـــٚمراً  

 

 إذا ضمرىمـــ٦م زمّمـــ٦م فمقاَمٙمٜمـــ٣م دَمـــ٣م  

 أشمٔمٙمــــ٤م يمــــق ىمٛمــــتؿ َمــــقارم َمثٙمٜمــــ٣م 

 

ـــــد   ـــــ٘مؿ أن هي ـــــ٣م ضمقو  َم٣مإذن ظمٛمٔمٛم

ـــؽ  ــــ َم٣ميم ــــ رزام زم ـــقٓ رصمـــ٣مل َم  ويم

 

 و أؽمــــــقءك فمٙمٗمــــــامأ وآل ؽمــــــٌٝمع  

 ٕومًــــٚم٦م ٓ سمٛمٖمــــؽ َمٛمــــل حمــــ٣مرب 

 

ــــدَم٣م   ــــك سمٛم ــــ٥م ضمــــدزم٣مء ضمت  فمــــعم آيم
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ـــ٣مً  ـــروا ومقَم ـــك ي ـــ٣مهتؿ وضمت ـــ٤م يمث  سمّم

 

 فمرَمرَمــــ٣م وصمٝمُمــــ٣مً  هيــــزون أرَم٣مضمــــ٣مً   

ـــرو إٓ اخليـــ طميـــ حمـــ٣مرب وٓ   نم

 

ــــ٣مهاً   ــــقرم ضم ــــقن ضم ــــ٣م يٚمُم  وَمألَم

 وصمـــ٣مءت صمحـــ٣مش ومّمـــٜم٣م زمٗمّمٝمّمـــٜم٣م 

 

 ومجـــــع فمـــــقال َمـــــ٣م أدق وإَٔمـــــ٣م 

ــــ٣م  ــــٌح مجٔمٜم ــــ٣مء أص ــــ٥م ايمٌٗمٔم  وه٣مرزم

 

ـــ٣مً    ـــ٣مس مجٔم ـــقع ايمٛم ـــ٣مم مج ـــدَم٣م أَم  َمٗم

 زمٚمٔمـــؼمك وـــٛمؽ زمـــف ومِمـــد ايمٗمٛمـــ٣م 

 

ـــ٣م   ـــٛم٣م دَم ـــؾ أهمراؽم ـــد زم ـــف وم  صـــػمٞم٣م يم

ـــ٣م  ـــ٣من َم ـــ٣م آل ذزمٝم ـــ٦م هلـــؿ ي  يم٘مـــؿ وومٙم

 

ـــــدَم٣م   ـــــدَمقن َمٗم ــــــ٣مومدسمؿ ٓ سمٗم  سمٖمـ

ـــ٥م  ـــػ فمريٛم ـــقم ضمٙم ـــقن ايمٝم ـــ٣م سمٔمٙمٚم  أَم

 

ـــ٣مً     ًـــامزمِمـــحراء ايمُمـــْمقن وَمٗم وضمٙمٖم

ــــ٣مً أو  ــــغ أٞمٝمً ــــل  زمٙم ــــٝمد احل ــــفأؽم  ٞم

 

 ضمزَمـــ٣مأنمغمهـــ٣م ىمـــ٣من  يًـــقس أَمـــقراً  

ــــذه١مهم  ــــؾ ه ــــ٣م ومٌ ــــق هم٣مرومتٛم ــــؽ يم  ٞم

 

ـــــ٣م إذاً    ـــــػمك َمٟممت ـــــقق وم ـــــ٣م هم  يمٌٔمثٛم

 إن فمروــ٦م ازمـــ َم٣ميمــؽ زمٙمــغ سمٙمٝمــداً أو 

 

ـر   ــــٛمٖمٔم ــــؾ ي ــــام وه ــــؿ إٓ اظمٔمٙم  ايمٔمٙم

ــ  ــ٣م١مهم ــؽ رانمٌ ـــ أطمــالق ومقَم ــ٦م فم  ن ىمٛم

 

 و زمٔمـــقف زمــــ أسَمـــ٣مأ همٔمـــذ زمّمـــٌٝمع 

 د فمٚمـــرو وؾمـــ٣مئملإيمٝمـــؽ فمٌـــ لأومٝمٚمـــ 

 

ـــ٣من طمـــٝمام  ـــ٣مء وؽمـــط ذزمٝم  فمـــعم ىمـــؾ َم

 وفمـــــقذي زمٟمهمٛمـــــ٣مء ايمٔمُمـــــغمة إٞمـــــام 

 

ــــام   ــــ٣ميمٔمزيز يمٝمٔمِم ــــذيمٝمؾ زم ــــقذ ايم  ئم

ـــ٥م  ـــرو َمالَم ـــد فمٚم ـــ٣م فمٌ ـــزى اهلل فمٛم  صم

 

ــــ٣م أدق و  ــــٜمؿ َم ــــدوان ؽم ــــ٣مأوفم  َٕم

 وضمـــل َمٛمـــ٣مف ومـــد رأيٛمـــ٣م َم٘مـــ٣مهنؿ 

 

ــــرر    ــــامووم ــــ٣م وأجل ــــرى إيمٝمٛم  ان إذ أصم

ـــــط آو  ــــقءهؿإل يمٗمٝم ـــــ أؽم ــــل يم  ٞمٛم

 

ــــرداً إذن يم٘مًــــقت ا   َمًــــٜمام يمٔمــــؿ زم

 وومــ٣ميمقا سمٌــكم هــؾ سمــرى زمــكم وــ٣مرج 

 

 نمـــغم أفمجـــام ىمـــػ صـــ٣مرطم٣مً أوهنـــل   

ــــ٣مً   ــــ٣محلٗمـ أومقاَم ــــ٣مً  هم ــــٙمٜمؿ يمئ٣مَم  زمٟمص

 

 وهم٣مصمــــٟمن َمٕمــــٛمام وؾمــــٝمدن أضمًــــ٣مزم٣مً   

 زمٗمــــكم َمٛمــــ٣م زمخْمــــ٥مأوأٞمجــــكم َمـــــ  

 

 ن ىمــ٣من َم٠مظمــ٣مإَمـــ ايمٔمــذر مل يــدٞمس و  

 ٞمـــف نمـــغم طم٣ميمـــدأأزمـــك ٓزمــــ ؽمـــٙمٚمك  

 

ـــــٝمٚمام   ـــــ٣م أي سف سم ـــــل اظمٛم٣مي  َمالوم

 همٙمًــــ٦م زمٚمٌتــــ٣مع احلٝمــــــ٣مة زمًــــ٥ٌم 

 

ـــٙمام   ـــقت ؽم ـــ٥م اظم ــــ رهٌ ـــغ َم  وٓ َمٌت

ــــدرسمؿ  ــــقم وم ــــذوين أي ي ـــــ طم  ويم٘م

 

ــــام   ــــرأس إن أسم٘مٙم ــــزوا ايم ــــقم همح  فم

 زمٟميـــــ٥م أين ومـــــد همجٔمـــــ٦م زمٖمـــــ٣مرس 

 

 إذا فمـــــرد إومـــــقام أومـــــدم َمٔمٙمـــــام  
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 ٔم٤م:ووم٣مل دريد زمـ ايمِمٚم٥م يقفمد زمٛمل احل٣مرث زمـ ىم

ــــل احلـــــ٣مرث  ــــ٣م زمٛم ــــتؿ َمٔمممــــأي  ٞم

 

 ودم احلــــــرب هبــــــؿ زٞمــــــدىمؿ وارٍ   

ــــــ٥م  ــــــؾ فمٙمٝمــــــٜم٣م همتٝم  ويم٘مــــــؿ طمٝم

 

ـــــؿ  ــــكم إصم ــــؾ حيٚم ــــقد ايمٕمٝم  ىمٟمؽم

 يمـــــٝمس دم إرض ومٌٝمـــــؾ َمـــــثٙم٘مؿ 

 

 ايمٔمـــدا نمـــغم صمُمـــؿ ضمـــكم يـــرهمض   

 يمًـــــــ٦م يمٙمِمـــــــٚم٥م إن مل آسم٘مـــــــؿ 

 

 زم٣مخلٛم٣مذيـــــذ سمٌـــــــ٣مرى دم ايمٙمجـــــؿ  

ـــــــ٘مؿ َمــــــرة   همتٗمــــــر ايمٔمــــــكم َمٛم

 

ـــــحر ٞم  ــــ٣مث ايم ـــــ٣مً زم٣مٞمٌٔم ــــدم قضم  سمٙمت

 وسمـــــرى ٞمجـــــران َمٛمــــــ٘مؿ زمٙمٗمٔمـــــ٣م 

 

ـــتؿ   ــــد ي ـــؾ ومـ ـــٚمْم٣مء وؿمٖم ـــغم ؾم  نم

ــــــززم٣م  ـــــــ٣مرم ؾم ــــــ٣م ىم٣ميمًٔم  هم٣مٞمٓمروه

 

ـــــؼمم   ـــــقل إن مل أطم ـــــؾ رأس احل  ومٌ

 وظم٣م ٞمٚمٝم٦م أزمٝم٣مت دريد ايم٣ًميمٖم٥م إلم فمٌد اهلل زمـ فمٌد اظمدان وم٣مل جيٝمٌف: 
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ــــداً  ــــ٦م أن دري ــــ٣م ٞمٌئ ــــؾ َمٔمؼمو  ـم

 

ــدي    ـــ ضمّمـــهي ــران َم ــد إلم ٞمج  ايمقفمٝم

 زمٝمـــداء َمٗمٖمـــرة ىم٣ميم٘مٙمـــ٤م ئمـــقي إلم 

 

ــــ٣محلرب مل حيـــــ    َمـــــ ذا يقافمــــدٞم٣م زم

ـــؿ  ـــدي٣من سمٙمٗمٜم ـــل ايم ـــل زمٛم ـــؼ ضم  إن سمٙم

 

ـــٝمٚمـ   ـــزة ايم ـــٝمٜمؿ فم ـــقف إيم ـــؿ إٞم  ؾم

 إٓ َمــ٣م ىمــ٣من دم ايمٛمــ٣مس يمٙمــدي٣من َمـــ ؾمــٌف 

 

ـــــــــــزن   رفمـــــــــــكم وإٓ آل ذي ي

 أنمٚمـــض صمٖمقٞمـــؽ فمـــام يمًـــ٦م ٞم٣مئٙمـــف 

 

 َمـٞمحــــ ايمـــذيـ ؽمـــٌٗمٛم٣م ايمٛمـــ٣مس زم٣ميمـــد 

ـــداً   ـــ٣م طم٣ميم ـــذيـ سمرىمٛم ــــ ايم ـــ٣م ٞمح  فمْمٌ

 

 ن اظمـــرء مل ي٘مــــٟموؽمـــط ايمٔمجـــ٣مج ىمـــ  

ــــ٣مداً   ــــ٨م أٞمج ــــ٣م هت ــــ٥م إن هتجٛم  ذاحم

 

 فمــعم ايمـــزَمـ زمــٝمض ايمقصمــقه َمراهمٝمــداً   

 ووايمــــدٞم٣م أورى زيــــ٣مد يمٛمــــ٣م زٞمــــداً  

 

ــــده ومْمـــــ   ــــدان وأورى زٞم ــــد اظم  فمٌ
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 :ووم٣مل سمٟمزمط ذاً 

 يـــ٣م فمٝمـــد َم٣ميمـــؽ َمــــ ؾمـــقق وإيـــراق

 

ـــ   ـــراقوَم ـــقال ؿم ـــعم إه ـــػ فم  ر ؿمٝم

 ينـــي فمـــعم إيــــ واحلٝمـــ٣مت حمتٖمٝمـــ٣م 

 

 ٞمٖمزــ همــداؤك َمـــ ؽمــ٣مر فمــعم ؽمــ٣مق 

ـــــــ٣مئٙمٜم٣م  ــــــ٥م وـــــــٛم٦م زمٛم  إين إذا طمٙم

 

ــذاق   ــؾ أضم ــٔمٝمػ ايمقص ــ٘م٦م زمّم  وأَمً

ـــ٥م  ــــ زمجٝمٙم ـــ٣مئل َم ـــ٣م ٞمج ـــقت َمٛمٜم  ٞمج

 

ــل   ــرهط أرواوم ــ٦م ايم ــ٥م طمٌ ــ٦م يمٝمٙم  إذ أيمٗمٝم

 يمٝمٙمـــ٥م صـــ٣مضمقا وأنمـــروا زمـــٝمس رافمٜمـــؿ 

 

ـــ  ــــ زم ـــدى َمٔمـــدي ازم ـــ٣ميمٔمٝم٘متكم يم  راقزم

 ومقادَمـــــف ىمــــٟمٞمام ضمثحثـــــقا ضمِمـــــ٣مً  

 

ـــ٣مق    أو أم طمُمـــػ زمـــذي ؾمـــ٧م وؿمٌ

ــــذر ءر ٓ  ــــٝمس ذا فم ــــل يم  أهع َمٛم

 

ــــ٣مق  ــــد طمٖم ــــ٤م ايمري ــــ٣مح زمجٛم  وذا صمٛم

ـــٙمٌل  ـــقا ؽم ـــ٣م يٛمزفم ـــقت وظم ـــك ٞمج  ضمت

 

ـــد نمٝمـــداق  ــــ ومٌـــٝمض ايمُم ـــف َم  زمقايم

ــــقأوٓ   ــــ٦مل إوم ــــ٥م سَم ــــ٣م طمٙم  ذا َم

 

 يـــ٣مويح ٞمٖمزـــ َمــــ ؾمـــقق وإؾمـــٖم٣مق  

ــــ٦م ذا فمــــقل  ــــٛمام فمــــقرم إن ىمٛم  يم٘م

 

 زمِمـــغم زم٘مــــ٤ًم احلٚمـــد ؽمـــ٣ٌمقفمـــعم  

ــــغمسمف  ــــد دم فمُم ــــ٣مت جم ــــ٣ٌمق نم٣مي  ؽم

 

ـــداً   ـــع ايمِمـــقت ه ـــ٣مق َمرصم ـــكم أرهم  زم

ــــقاذه  ــــد ٞم ــــ٤م ممت ــــ٣مري ايمٓمٛم٣مزمٝم  فم

 

ـــدٓج    ـــ٣مء نمًـــ٣مقأَم  دهـــؿ واهـــل اظم

 مح٣ميمــــــف أيمقيــــــ٥م ؾمــــــٜم٣مد أٞمديــــــ٥م 

 

ــــ٣مق   ــــقاب آهم ـــــ٘مٚم٥م صم ـــــقال حم  وم

ــــفأهمـــذاك مهـــل ونمـــزوي    ؽمـــتٕمٝم٧م زم

 

ـــ٣مق  ـــرأس ٞمٕم ـــ٣مدم ايم ـــتٕمث٦م زمّم  إذا اؽم

ـــ٣محلٗمػ ضمـــدا  ـــفىم ـــ٦م يم ـــ٣مَمقن ومٙم  ه ايمٛم

 

ــــــ٣مق  ـــــــٜمؿ وأرزم ــــــكم وذو زم  ذو شمٙمت

ـــــ٣مرزة   وومٙمـــــ٥م ىمــــــًٛم٣من ايمـــــرَمح زم

 

ــحٝم٣مٞم   ــراق ٥مو ـــٝمػ حم ـــٜمقر ايمِم  دم ؾم

ـــ٣مدرت ومٛمتٜمـــ٣م صـــحل وَمـــ٣م ىمًـــٙمقا   زم

 

ــــد إذاق  ــــ٣م زمٔم ــــ٦م إيمٝمٜم ــــك ٞمٚمٝم  ضمت

ــــــــ٣م  ــــــــده٣م إٓ ٞمٔم٣مَمتٜم  ٓ رء دم ري

 

ــــ٣مق  ــــ٣مئؿ زم ــــ٣م وم ـــزيؿ وَمٛمٜم ـــ٣م ه  َمٛمٜم
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 زمممــــشم٥م طمٙمــــؼ يــــقومل ايمٌٛمــــ٣من هبــــ٣م

 

 زمٔمــــد إؿمـــراق ٣م هحيـــ٣مً ؾمـــددت همٝمٜمـــ  

ــــ٥م أؾمــــ٤م  ــــ٥م طمذايم ــــؾ َمـــــ يمٔمذايم  زم

 

 ضمــــرق زمــــ٣ميمٙمقم صمٙمــــدي أي حتــــراق  

 يمــق ومٛمٔمـــ٦م زمـــف يٗمــقل أهٙم٘مـــ٦م َمـــ٣مًٓ  

 

ــالق  ــز وأفم ـــ زم ــدق وَم ــقب ص ـــ شم  َم

ــــ٥م  ــــقم َمٔمٛمٖم ــــض ايمٙم ــــ٣مذيمتل إن زمٔم  فم

 

ـــــ٣مق  ــــف زم ـــــ٣مع وإن أزمٗمٝمت ـــــؾ َمت  وه

ـــذرمإ  ـــقا فم ــــؿ سمؼمىم ـــئـ يم ـــٝمؿ يم  ين زفم

 

ــــ  ـــ٣مقٟمأن يً ـــؾ آهم ـــل أه ـــل فمٛم  ل احل

ـــ٥م أن يًـــٟمل  ـــل أهـــؾ َمٔمرهم ـــقم فمٛم  ايمٗم

 

ـــــ٣مزم٦م ٓق  ـــــ شم ـــــخػمهؿ فم ــــال ي  هم

ـــف  ــــ٣مل جتٚمٔم ــــ َم ـــؽ َم ـــدد طماليم  ؽم

 

 ضمتـــك سمالومـــل ايمـــذي ىمـــؾ اَمـــرئ ٓق 

 يمتٗمــــرفمـ فمــــقم ايمًــــــ َمـــــ ٞمــــدم 

 

ــــ٣مً   ـــذىمرت يقَم ـــل إذا سم ـــض أطمالوم  زمٕم
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 ـ ػشًح ثٓ اٌٌسد اٌؼجغِ 16

 ووم٣مل فمروة زمـ ايمقرد ايمٔمٌز:

ــــقمّ أ ــــقم فم ــــ وم ــــقم ي٣مزمٛم ــــذر ٥مايمٙم  َمٛم

 

ــ٣مَمل وإن   ــٜمري وٞم ــقم هم٣مؽم ــتٜمل ايمٛم  مل سمُم

ــــل  ــــ٣من إٞمٛم ــــل وٞمٖمزــــ أم ضمً  ذريٛم

 

ـــؾ أٓ    ـــع َمُمـــؼميأهبـــ٣م ومٌ ـــؽ ايمٌٝم  َمٙم

 أضم٣مديـــ٧م سمٌٗمـــل وايمٖمتـــك نمـــغم طم٣ميمـــد 

 

ـــغّم    ـــقق ص ـــ٥م هم ـــك ه٣مَم ـــق أَمً  إذا ه

ـــت٘مل  ـــ٣مس وسمُم ـــ٣مر ايم٘مٛم ـــ٣موب أضمج  جت

 

ــــر   ــــف وَمٛم٘م ــــروف رأسم ــــؾ َمٔم  إلم ىم

ــــل  ــــٌالد يمٔمٙمٛم ــــقف دم ايم ــــل أؿم  ذريٛم

 

 أطمٙمٝمــؽ أو أنمٛمٝمــؽ فمـــ ؽمــقء حميــي  

ــــ٥م مل أىمـــــ١مهمــــ   ن همــــ٣مز ؽمــــٜمؿ يمٙمٚمٛمٝم

 

 وهـــؾ فمــــ ذاك َمــــ َمتـــٟمطمر صمزوفمـــ٣مً  

 ن همــ٣مز ؽمــٜمٚمل ىمٖم٘مــؿ فمـــ َمٗم٣مفمــدإو 

 

 يم٘مـــؿ طمٙمـــػ أدزمـــ٣مر ايمٌٝمـــقت وَمٛمٓمـــر  

ــ٣مرك  ــ٦م سم ــؾ أٞم ــقيالت ه ــؽ ايم ــقل يم  سمٗم

 

 زمرصمـــــؾ سمـــــ٣مرة وزمٚمٛمـــــن وــــٌقءاً   

ــــل  ــــ٣مم إٞمٛم ــــؽ ايمٔم  وَمًــــتث٦ٌم دم َم٣ميم

 

ــــعم   ــــذىمرأأراك فم ــــ٣مء َم ــــ٣مد سَم  ومت

ــــ٣محلكم َمز  ــــؾ ايمِم ــــقع ٕه ــــ٥مهمج  يم

 

ـــٝمٌؽ هم٣مضمـــذر  ـــ٣م أن سمِم ـــقف رداه  خم

 أزمـك اخلٖمــض َمـــ يٕمُمــ٣مك َمـــ ذي ومرازمــ٥م 

 

 وَمــــ ىمـــؾ ؽمـــقداء اظمٔم٣مصـــؿ سمٔمـــؼمي 

 وَمًـــــتٜمٛمُ زيـــــد أزمـــــقه وٓ أرى 

 

 همــ٣مومٛمل ضمٝمـــ٣مءك واصـــػمي يمــف َمـــدهمٔم٣مً   

ــــ  ــــٔمٙمقىم٣مً  ٣محل ــــ٥م اهلل ص ـــــ يمٝمٙم  إذا صم

 

ـــ٣مً    ـــ٣مش آيمٖم ـــزر َم٢مـــ دم اظمُم ـــؾ جم  ىم

ـــ٥م  ـــؾ يمٝمٙم ـــف ىم ــــ ٞمٖمً ـــك َم ـــد ايمٕمٛم  ئم

 

ـــ٣م    ــــ صـــديؼ َمٝمنـــأصـــ٣مب ومراه  َم

ــــ٣م  ــــؿ يِمــــٌح ؿم٣موي ــــ٣مم فمُمــــ٣مء شم  يٛم

 

ـــر   ـــف اظمتٔمٖم ــــ صمٛمٌ ـــ٧م احلٍمـــ فم  حي

ــــف  ــــزاد إٓ يمٛمٖمً ــــتامس ايم ــــؾ ايم  ومٙمٝم

 

ـــ٣ميمٔمريش اظمجـــقر   ـــق أَمًـــك ىم  إذا ه

ــــ٣م يًــــتٔمٛمّ   ــــكم ٞمًــــ٣مء احلــــل َم  فئم

 

 ىمـــ٣ميمٌٔمغم اظمحنـــ ويٚمزـــ ؿمٙمٝمحـــ٣مً   

ـّ    صـــٖمٝمح٥م وصمٜمـــف صـــٔمٙمقىم٣مً  ويم٘مـــ

 

 ىمّمــــقء ؾمــــٜم٣مب ايمٗمــــ٣مزمس اظمتٛمــــقر  
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 دائـــــف يزصمروٞمـــــففمـــــعم أفم َمْمـــــالً 

 

ــــُمٜمر   ــــح اظم ــــر اظمٛمٝم ـــ٣مضمتٜمؿ زصم  زمً

ــــــ  ــــــدوا ٓ ي ــــــفٟمإذا زمٔم  َمٛمقن اومؼمازم

 

ــــر   ــــ٤م اظمتٛمٓم ــــؾ ايمٕم٣مئ ــــقف أه  سمُم

ـــــذيمؽ   ـــــ٣مإهم ـــــ٥م يٙمٗمٜم ـــــؼ اظمٛمٝم  ن يٙم

 

 همٟمصمــــدر ن يًــــتٕمـ يقَمــــ٣مً إو محٝمــــداً   

ـــــؿ  ـــــد ومل أوم ـــــتؿ وزي ـــــؽ َمٔم  أهيٙم

 

ـــ٣مً   ـــدب يقَم ـــعم ٞم ـــر فم ـــس خمْم  ورم ٞمٖم

ــــ ٓ  ـــٟمس َم ـــد ايمٝم ـــتٖمزع زمٔم ـــ٣م ؽم  خي٣مهمٛم

 

  أطمــــرى ايمًــــقام اظمٛمٖمــــرىمقاؽمــــع دم 

ــــ٣م  ــــقم زم٣ميمٗمٛم ــــ٣م أول ايمٗم ــــ٣مفمـ فمٛمٜم  يْم

 

 وزمـــٝمض طمٖمـــ٣مف ذات يمـــقن َمُمـــٜمر  

ـــ٣مً   ـــ٣م همٝمقَم ـــ٣مرات أهٙمٜم ـــد ونم ـــعم ٞمج  فم

 

ـــ٣مً   ـــر ويقَم ـــ٧م وفمرفم ـــٟمرض ذات ؾم  زم

ـــقى  ـــرام أورم ايمٗم ـــط ايم٘م ـــ٣مومٙمـ زم٣مظمُم  يٛم

 

 ٞمٗمـــ٣مب احلجـــ٣مز دم ايمنـــيح اظمًـــغم 

ـــقمر   ـــريح فم ـــد ي ـــٝم٣مف َم٣مصم ـــؾ أو  ايمٙمٝم

 

ـــ٣مرضم٣مً    ـــ٣مرم ؽم ـــريؿ وَم ــــ٣مل َم ىم ـــؼمَم  ٗم
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 اٌجبة اٌغبثغ
 اٌفظً األًي

 رؼشّف اٌنضش ًِْضارو

 أ ـ رؼشّف اٌنضش:

وهـق ضزم٣من: ٞمثر ، يٗمِمـد زم٘مٙمٚم٥م ايمٛمثر ىمؾ َم٣م ومٝمؾ َمــ ىمالم نمٝمـر َمقزون ونمغم َمٗمٖمك

 .فم٣مدي وٞمثر همٛمل

 .زمالنمٝم٥م ٚمؾ ومٝمامً َم٣م فمٌـر فمــ ومّم٣مي٣م زمٙمٕمـ٥م ٓ حت: هم٣ميمٛمثر ايمٔم٣مدي

 .َم٣م فمٌـر فمــ َمـقاومػ زمٙمـٕم٥م همٛمٝم٥م زمالنمٝم٥م َمٗمِمقدة: وايمٛمثر ايمٖمٛمـل

ٕؽم٣ٌمب َمتٔمددة إو٣مهم٥م  ومٙمٝمالً  وايمٛمثـر همـل ايمٔمِمـر اجل٣مهٙمــل إذا َم٣م ومٝمس زم٣ميمُمٔمـر ىم٣من ٞمزراً 

 .إلم أن ضمظ ايمٔمرب دم ايمٔمٌم اجل٣مهٙمـل ىم٣من ومٙمٝماًل همـل ايم٘مت٣مزم٥م وايمتٟمريخ

 .٥م همٛمٝم٥موإدب دم ضمٗمٝمٗمتف سمٟمريخ زمٙمٕم

وٓ ٞمٔمرف َمـ ايم٘مت٣مزم٥م فمٛمد ايمٔمرب إٓ َم٣م ىم٣من )يِمٖمف يمٛم٣م أَمٝم٥م زمـ أيب ايمِمٙم٦م وهق َمـ 

يؼممجقن ايم٘مت٣مب اظمٗمدس َمــ ايمٔمػمي٥م  ايمُمٔمراء احلٛمٖم٣مء ايمذيـ ىم٣مٞمقا ي٘متٌقن ايم٘مت٣مب ايمٔمػماين

 .وَم٣م ورد فمــ وروم٥م زمـ ٞمقهمؾ ايمذي ىم٣من أيّم٣ًم ي٘مت٤م ايم٘مت٣مب ايمٔمػماٞمـل(، إيمـك ايمٔمرزمٝم٥م

 اٌنضش اجلبىٍِ: ة ـ ِْضاد

 يتٚمٝمز ايمٛمثر اجل٣مهقم زم٣مظمٝمزات ايمت٣ميمٝم٥م:

 .أٞمف ويمٝمد ايمْمٌع نم٣ميم٣ٌمً  -5

 .وايمٕمٙمق دم َمٔمٓمٚمف ٥مزمٔمٝمد فمـ ايمِمٛمٔم٥م وايمزطمرهم -0

 .ئمتٚمد فمعم ايمًجع ايمذي يٟميت فمعم ايمًجٝم٥م -1

 .ئمتٚمد فمعم ومقة إيمٖم٣مظ وَمت٣مٞم٥م ايمؼماىمٝم٤م -2
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 .ؽمْمحل ايمٖم٘مرة -3

 .ٓ سمقصمد همٝمف روازمط زمكم إهم٘م٣مر -4

 .يٛمزع إلم اإلجي٣مز واظمقؽمٝمٗم٣م دم اجلٚمٙم٥م وإؽمٙمقب -5
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 اٌجبة اٌغبثغ
 اٌفظً اٌضبِٔ

 يف اٌؼظش اجلبىٍِ فنٌْ اٌنضش

 أٌٔاع اٌنضش اٌفين يف اجلبىٍْخ
سمٔمددت إٞمقاع ايمٛمثري٥م ايمٖمٛمٝم٥م إدزمٝم٥م دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم زمتٔمدد إهداف ايمتل ىمت٦ٌم َمـ 

 أصمٙمٜم٣م هذه إٞمقاع وَمٛمٜم٣م:

وذيمؽ  ،ويمف َم٘م٣مٞم٥م زم٣مرزة وَمًتٚمرة ضمتك يقَمٛم٣م هذا ،ٞمقع أديب َمقنمؾ دم ايمٗمدماخلْم٣مزم٥م: وهل 

 .وهل متثؾ ايمٔمٌم اجل٣مهقم زم٘مؾ أزمٔم٣مده ،يمٗمٝمٚمتف ايم٘مٌغمة دم َمٝم٣مديـ احلٝم٣مة ايمًٝم٣مؽمٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م

وإن اٞمٗمْمع زمٔمد ـمٜمقر اإلؽمالم  ،ؽمجع ايم٘مٜم٣من: وومد فمرهمف ايمٔمٌم اجل٣مهقم َمٔمرهم٥م فمٚمٝمٗم٥م

وومد ىم٣من ايمٛمثر اجل٣مهقم يٗمقم فمعم اؽمٗمراء ايمٕمٝم٤م واؽمت٘مٛم٣مه  ،ايمديٛمٝم٥م ٓرسم٣ٌمؿمف زم٣ميمْمٗمقس ايمقشمٛمٝم٥م

وذيمؽ يمتقصمٝمف ايمٛم٣مس  ،يُمٕمؾ فمٗمقل ايمٛم٣مس َمـ ضمٗم٣مئؼ طمٖم٣مي٣م اظمًتٗمٌؾ وسمٟمويؾ ايمرؤي٣م وزمٝم٣من َم٣م

وومٝم٣مدهتؿ وهمؼ َمِمٙمح٥م ايم٘مٜم٣من َمـ طمالل فم٣ٌمرات سمتٚمٝمز )زم٣ميمًجع( ايمٕم٣مَمض ايمذي يٙمػ َمٔم٣مين 

 .زة وَمرىمزةوهل ٞمِمقص َمٖمتٔمٙم٥م َمِمٛمقفم٥م َمقصم ،ايمٛمثر

ايمقص٣مي٣م: وهق ٞمثر همٛمل يتّمٚمـ طمالص٥م جت٣مرب اإلٞم٣ًمن واحلٝم٣مة ي٘مقن َم٣ٌمذ أو دم صحٝمٖم٥م 

سمِم٣مغ زمٔم٣ٌمرات همٛمٝم٥م َم٠مشمرة يمؼمؽمخ دم ذهـ ايم٣ًمَمع أو  يمتٛمٓمٝمؿ ضمٝم٣مة ايمٖمرد أو اجلامفم٥م اظمقص٣مة

 .ايمٗم٣مرئ زمٙمٕم٥م اإلجي٣مز

هم١مذا أؽم٘م٦م  ،اظمٖم٣مطمرات: وهل َمٔم٣مرو٥م اخلِمؿ زم٣ميمتٚمدح زم٣مخلِم٣مل وفمد ايمٗمٝمؿ واظمآشمر

وهل ٞمقع يتٚمٝمز زم٣مإلجي٣مز فمرهمف اجل٣مهٙمٝمقن زم٤ًٌم ارسم٣ٌمؿمف  ،اظمٖم٣مطمر طمِمٚمف همٗمد همخره وفُمٙمٝمف

 .يتٖمجر َمـ ضمكم ٔطمر فمعم أيمًٛم٥م زمٔمض اظمتحٚمًكم يمٔمِمٌٝمتٜمؿ زمْمٌٗم٥م ايمٛمٓم٣مم ايمٗمٌقم وفمِمٌٝم٣مسمف

اظمٛم٣مهمرات: وهل اهمتخ٣مر رصمٙمكم ىمؾ واضمد َمٛمٜمام فمعم أطمر زماميمف َمـ َمآشمر واومٔمٝم٥م يٗمرهب٣م 

هم١مذا وم٢م احل٘مؿ  ،شمؿ حي٘مام زمٝمٛمٜمام رصماًل ذيٖم٣ًم أو ىم٣مهٛم٣ًم يٗميض زم٣محل٘مؿ زمٝمٛمٜمام ،ِمؿ ٞمٖمًفاخل

 .زم٣ميمٕمٙم٥ٌم ٕضمدمه٣م همٗمد ٞمّي ص٣مضمٌف أي نمٙمٌف دم هذه اظمٛم٣مهمرة
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احل٘مؿ: وهق طمالص٥م ايمتج٣مرب اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م سمِم٤م دم ومقايم٤م ٞمثري٥م يمت٘مقن وم٣مٞمقٞم٣ًم اصمتامفمٝم٣ًم أو 

وضمدة همٜمل متثؾ جترزم٥م  ،جٜم٣مٜمٖم٥م طم٣مص٥م زم٣مظمرء ايمذي يٛمهمٜمق همٙمً ،همردي٣ًم حيتذى زمف ويًٙمؽ َمٛمٜمجف

َمـ ايمتج٣مرب خمتٌمة يمٙمزَم٣من َمقصمزة َمرىمزة ؽمٜمٙم٥م احلٖمظ وايمتداول طم٣ميمدة فمػم إصمٝم٣مل ختتٙمػ 

 .فمـ اظمثؾ

إَمث٣مل: هل ٞمثر همٛمل َمرىمز وطمالص٥م جترزم٥م إٞم٣ًمٞمٝم٥م َمرسمٌْم٥م زمٗمِم٥م فمعم فم٘مس احل٘مٚم٥م ايمتل ٓ 

 .سمرسمٌط زمٗمِم٥م أدت إلم وصمقده٣م

و ؾمخص سمروى زمُم٘مؾ همٛمل أجمٚمقفم٥م ضمقادث سمٗمع ٕؾمخ٣مص  وايمٗمِمص:احل٘م٣مي٣مت 

نم٣ميتٜم٣م احل٘مٚم٥م وآفمت٣ٌمر َمّمٚمقهن٣م َمتٙمقن وَمتٛمقع يِمْمٌغ أؽمٙمقهب٣م  ،زمْمريٗم٥م ؾمٖمقي٥م وايمند

أو ايمٗم٣مص سمتحدث فمـ ومِمص احلٝمقان وومِمص ايمٔمُمؼ واحل٘م٣مي٣مت  ،زمٟمؽمٙمقب احل٘مقايت

 .وايمرضمالت واظمُم٣مهدات وأي٣مم ايمٔمرب وأطم٣ٌمر ايمٗم٣ٌمئؾ واظمٙمقك

 ـ احلىُ ًاألِضبي: أًالً

 األِضبي يف اٌؼظش اجلبىٍِ: -
ذافم٦م إَمث٣مل دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم واٞمتممت زمُم٘مؾ واؽمع همٜمل سمتٖمؼ وفمٗمٙمٝم٥م ايمٔمريب وٞمٓمرسمف 

 ،أو ومقٌل زمذاسمف ُٞمٗمؾ َمتقاسمرًا َمـ صمٝمؾ إلم صمٝمؾ دون سمٕمٝمغم ،واظمثؾ صمزء َمـ ومقل ،همٝمام يدور ضمقيمف

 ،ىمثغم َمـ ايمٔمٙمامء فمعم مجع إَمث٣مل وذضمٜم٣م وسمٌقيٌٜم٣م وومد أومٌؾ ،وٓ خيٙمق َمـ ايمٕمٚمقض أضمٝم٣مٞم٣مً 

))جمٚمع إَمث٣مل(( َمـ ٞمحق مخًكم ىمت٣مزم٣ًم  همٗمد مجع ىمت٣مزمف ،/ه356وأؾمٜمرهؿ اظمٝمداين اظمتقدم ؽمٛم٥م/

وَمـ طمالل دراؽمتٛم٣م هلذه إَمث٣مل ٞمرى أهن٣م سمٔمػم فمـ ىمثغم َمـ َمٓم٣مهر  ،ورسمٌف فمعم ضمروف اظمٔمجؿ

ايمٛم٣مس اظمختٙمٖم٥م ىم٣من أىمثره٣م ومقي ايمٔم٣ٌمرة ص٣مئ٤م احلٝم٣مة دم ذيمؽ ايمٔمٜمد وسمِمدر َمـ ؿمٌٗم٣مت 

 .اظمٔمٛمك دومٝمؼ ايمتُمٝمٌف ئمتٚمد فمعم ايمٌالنم٥م واإلجي٣مز

وَمٛمٜم٣م َم٣م يرسمٌط  ،َمـ هذه إَمث٣مل أومقال ومٝمٙم٦م دم َمٛم٣مؽم٥ٌم َمـ َمٛم٣مؽم٣ٌمت احلٝم٣مة همٟمصٌح٦م َمثالً 

دم  زمح٣مدشم٥م واومٔمٝم٥م وإٞمام ارسمٌط زمٗمِم٥م طمٝم٣ميمٝم٥م أو ضم٘م٣مي٥م رَمزي٥م فمعم أيمًٛم٥م احلٝمقان وايمْمغم صدرت

 .أىمثر ضم٣مٓهت٣م فمـ ذىم٣مء ودوم٥م َمالضمٓم٥م وٞمٖم٣مذ زمِمغمة
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وسمٔمػم فمـ ايمٗمٝمؿ ايمتل ي٠مَمـ هب٣م فمػم  ،وذه٤م ايم٣ٌمضمثقن إلم أن إَمث٣مل سمٔم٘مس فمٗمٙمٝم٥م ايمُمٔم٤م

ايمت٣مريخ فمعم َم٣م همٝمٜم٣م َمـ سمٛم٣مومض دم هذه ايمٗمٝمؿ واظمثؾ َمرده إلم اطمتالف ايمٌٝمئ٣مت وسمٖم٣موت اظمقاومػ 

 .وايمتج٣مرب دم احلٝم٣مة

))اظمًتْمرف دم ىمؾ  وومد مجع إزمُمٝمٜمل دم ىمت٣مزمف ،ل دم ضمٝم٣مسمٛم٣م ايمٔمرزمٝم٥مويًتٚمر ؾمٝمقع إَمث٣م

همـ َمًتٓمرف(( زمٔمض إَمث٣مل ايمٔمرزمٝم٥م دم فمٌمه َمثٙمام مجع زمٔمض ايمدارؽمكم اظمٔم٣مسيـ إَمث٣مل 

 .ايمٔمرزمٝم٥م احلديث٥م زم٣ميمٙمٕم٥م ايمٔم٣مَمٝم٥م ٕنمراض شمٗم٣مهمٝم٥م

 .ضمٓم٥مإيمًٛم٥م وارد دم ضم٣مدشم٥م أو َمًتٚمد َمـ َمال ؽم٣مئر فمعم اظمثؾ: ومقل َمقصمز ـ5

وسمٟميت َمـ زمكم ايم٘مٙمامت فم٣ٌمرة ومقي٥م َمرىمزة ، ويدور همٝمٜم٣م ايمٗمقل، احل٣مدشم٥م سمٗمع ٞمُمٟمة اظمثؾ: ىم٣مٞم٦م

فمعم ايم٣ًمَمع وسمتٙمٗمٖمٜم٣م  همٝم٘مقن وومٔمٜم٣م ومقي٣مً ، اؽمتخالص ايمٔمػمة َمٛمف أو، اظمقومػ دم سمٙمخٝمص

 ،دم ىمؾ َمقومػ يُمٌف اظمقومػ ايمذي ؽمٝمٗم٦م همٝمف ايمٔم٣ٌمرة كيٙمٗم وسمٛمتمم وسمِمٌح َمثالً  همتذيع ،إيمًٛم٥م

 .()َمقرد اظمثؾ كذا يًٚموه

وهذا  ،يمٖمظ اظمثؾ ووٌْمف اظمح٣مهمٓم٥م فمعم ييب اظمثؾ دم َمقومػ يُمٌف احل٣ميم٥م ايمتل ورد همٝمٜم٣م َمع

 .وَميب درهم٘مؾ َمثؾ يمف َمق ويمذيمؽ ،: )َميب اظمثؾ( وهق اؽمتٔم٣مرة متثٝمٙمٝم٥مكيًٚم

أوضم٦م هب٣م جت٣مرب احل٘مامء واظمٔمٚمريـ دم ، طم٣ميمٝم٥م َمـ احلُمق، احل٘مٚم٥م: مجؾ ومِمغمة زمٙمٝمٕم٥م -0

وايمرأي اظمح٘مؿ ، وهل شمامر ٞم٣موج٥م َمـ شمٚمرات آطمت٣ٌمر ايمْمقيؾ، ٝم٣مة وايمٔمالوم٣مت زمكم ايمٛم٣مساحل

 .ايمٖم٘مرة وؽمالَم٥م، وومقة ايمتٔمٌغم، وايمِمدق، جي٣مزاإل :سمتٖمؼ احل٘مٚم٥م َمع اظمثؾ دم

 :أَمريـ دم اظمثؾ فمـ احل٘مٚم٥م وختتٙمػ

 .ومِم٥م وأ زمح٣مدشم٥م أؽم٣مؽمٜم٣م دم سمرسمٌط ٓ -5

 .ايمٛم٣مس هل٣م طمػمهت٣م وجت٣مرهب٣م وشمٗم٣مهمتٜم٣م َمـفمـ ؿم٣مئٖم٥م طم٣مص٥م  هن٣م سمِمدر نم٣ميم٣ٌمً أ -0

 يمًٛم٥م ايمٛم٣مس ىمثغمًا ومد ؾم٣مفم٦م احل٘مٚم٥م فمعماظمثؾ دم إصؾ ضم٘مٚم٥م درصم٦م فمعم أ ومد ي٘مقنو

 ايمتج٣مرب واؽمتخالص ايمٔمٓم٥م َمـ احلقادث وٞمٖم٣مذ ايمٌِمغمة أيمًٛم٥م ايمٔمرب ٓفمتامده٣م فمعم

٥م َمـ أويمئؽ وومد اؾمتٜمر فمٛمد ايمٔمرب دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم ؿم٣مئٖم. وايمتٚم٘مـ َمـ ٞم٣مضمٝم٥م ايمٌالنم٥م

، وأىمثؿ زمـ صٝمٖمل، اظمذىمقر دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ، َمثؾ: يمٗمامن فم٣مد وهق نمغم يمٗمامن احل٘مٝمؿ، احل٘مامء
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وزمٔمض ه٠مٓء ُئمدون دم . ويمٌٝمد زمـ رزمٝمٔم٥م، وهرم زمـ ومْم٥ٌم، وأىمثؿ زمـ فم٣مَمر، وفم٣مَمر زمـ ايمٓمرب

أو  ،أو ذيػ، وٓ ي٘م٣مد يقصمد دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم ؽمٝمد. وضم٘م٣مم اظمٛم٣مهمرات أيّم٣مً ، اخلْم٣ٌمء

ورزمام ىم٣مٞم٦م وضمده٣م ايمتل وصٙم٦م . طمْمٝم٤م َمُمٜمقر إٓ أوٝمٖم٦م إيمٝمف مجٙم٥م َمـ احل٘مؿ وإَمث٣مل

ظم٣م متت٣مز زمف َمـ سمرىمٝمز ، وٓ زي٣مدة أو ٞمٗمص، زمال سمٕمٝمغم أو حتريػ، إيمٝمٛم٣م ىمٙمٜم٣م ىمام ٞمْمؼ هب٣م أصح٣مهب٣م

وزمذيمؽ سم٘مقن أصح ، وومٌقل يمٙمحٖمظ وايمُمٝمقع فمعم إيمًٛم٥م دم ىمؾ َمٛم٣مؽم٥ٌم، وإجي٣مز ؾمديد، زم٣ميمغ

وإن ىم٣مٞم٦م ٓ سمٗمدم صقرة ىم٣مَمٙم٥م فمـ ، وأومرهب٣م إلم أصقهل٣م إولم، زمٗمل َمـ ايمٛمِمقص اجل٣مهٙمٝم٥مَم٣م 

 .ايمٛمثر اجل٣مهقم

 8يتّمٚمـ ضم٘ماًم صحٝمح٣ًم َمًٙماًم زمف، أن احل٘مٚم٥م ومقل َمقصمز مجٝمؾ، وايمٖمرق زمكم احل٘مٚم٥م واظمثؾ

، جرة ايمٛمقاةوأول ايمُم، آطمر ايمدواء ايم٘مل»َمثؾ: ، ٕٞمف ٞم٣مزمع َمـ ايمقاومع وَمٔم٣مٞم٣مة ايمتج٣مرب دم احلٝم٣مة

 .ش ...وإٞمؽ ٓ جتٛمل َمـ ايمُمقك ايمٔمٛم٤م

شمؿ يدطمؾ دم ٞمْم٣مق إَمث٣مل ضمكم  ،ومقل يٗمؼمن زمٗمِم٥م أدت إيمٝمف -دم أصٙمف -وأَم٣م اظمثؾ همٜمق

. ودم ضم٣مٓت َمُم٣مهب٥م يمٙمح٣ميم٥م إولم ايمتل ورد ذيمؽ ايمٗمقل همٝمٜم٣م، يًتُمٜمد زمف دم َمٗم٣مَم٣مت مم٣مشمٙم٥م

َمٜمام ىم٣من ووع اظمخ٣مؿم٤م أو ، ٓ سمٌمفزمال سمٕمٝمغم و، ويمذيمؽ حت٘مك إَمث٣مل زمٟميمٖم٣مـمٜم٣م إصٙمٝم٥م

وهذا مم٣م ؽم٣مفمد ، ن ايمٔمرب ضم٘مٚمٜمؿ وأَمث٣مهلؿ َمٛمذ أوائؾ ايمٔمٌم إَمقيوومد دوّ . ٞمًؼ ايم٘مالم

، وأىمثر سمٙمؽ احل٘مؿ وإَمث٣مل ٓ ئمرف أصح٣مهب٣م أو وم٣مئٙمقه٣م. فمعم ضمٖمٓمٜم٣م وسمقاسمره٣م فمعم إيمًٛم٥م

ئمد َمـ اإلٞمُم٣مء  زمؾ أىمثره٣م ،وزمٔمّمٜم٣م، ٓ أشمر يمٙمِمٛمٔم٥م اإلٞمُم٣مئٝم٥م همٝمف، وومد ؽمٝمٗم٦م زمٟمؽمٙمقب ؽمٜمؾ

َمثؾ: ، رزمام ىم٣مٞم٦م َمٗمتْمٔم٥م َمـ أزمٝم٣مت ىم٣مَمٙم٥م، وىمثغم َمٛمٜم٣م أؾمْم٣مر َمقزوٞم٥م. وايمًٌؽ اجلٝمد، ايمرهمٝمع

طمال يمؽ اجلق همٌٝميض »و، وهق فمجز زمٝم٦م َٓمرئ ايمٗمٝمسش روٝم٦م َمـ ايمٕمٛمٝمٚم٥م زم٣مإلي٣مب»

ٓ ، وهق رصمز ومديؿش وايمٌس يم٘مؾ ضم٣ميم٥م يمٌقؽمٜم٣م». وهق أيّم٣ًم فمجز زمٝم٦م يمْمرهم٥مش واصٖمري

 .ٔمرف سمتٚمتف وٓ ص٣مضمٌفسم

ىمٗمقهلؿ: . َمـ طمروج فمعم ايمٛمٓم٣مم ايمٙمٕمقي، وٓ ختٙمق صٝم٣منم٥م زمٔمض احل٘مؿ وإَمث٣مل أضمٝم٣مٞم٣مً 

ش صمٛم٣مهت٣م زمٛم٣مهت٣م»وايمٗمٝم٣مس: ش أصمٛم٣مؤه٣م أزمٛم٣مؤه٣م»وش أفمط ايمٗمقس زم٣مرهي٣م»وش ٓ زمْمؾ، َم٘مره أطم٣مك»

قرة حلٝم٣مة ص -فمعم ىمؾ ضم٣مل -وهذه احل٘مؿ أو إَمث٣مل هل. شأهمٔم٣مل»ٓ جيٚمع فمعم ش هم٣مفمالً »ٕن 

همٝمٜم٣م ايم٣ًٌمؿم٥م وايمًٜمقيم٥م ايمتل ٓ ، وصم٣مٞم٤م َمـ ٞمثرهؿ، وٕؽم٣ميمٝمٌٜمؿ وهلج٣مهتؿ، ايمٔمرب دم اجل٣مهٙمٝم٥م
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وومد اهتؿ . ختٙمق أضمٝم٣مٞم٣ًم َمـ ايمًجع وآضمتٖم٣مل زمتقازن ايم٘مٙمامت ومج٣مل ايمِمٛمٔم٥م وايمتِمقير

وايمزخمممي دم . مجٜمرة إَمث٣مل اظمٖمّمؾ ايمّمٌل وأزمق فمٌٝمدة وأزمق هالل ايمٔمً٘مري همـل ىمت٣مزمف

زمجٚمع أَمث٣مل ايمٔمرب اجل٣مهٙمٝمكم ورسم٦ٌم فمعم ضمروف اهلج٣مء )اظمٔمجؿ( َمع ذىمر ، ت٣مزمف إَمث٣ملىم

 .ايمٗمِمص اظمتٔمٙمٗم٥م زم٣مظمثؾ

 أٌٔاع ادلضً: -4
 .رسمٌط زمح٣مدشم٥م واومٔمٝم٥مسموهل آَمث٣مل ايمتل  ) إَمث٣مل ايمقاومٔمٝم٥م( -أ

 .إَمث٣مل ايمتل سمرسمٌط زمٗمِم٥م طمٝم٣ميمٝم٥م وهل )إَمث٣مل اخلٝم٣ميمٝم٥م( -ب

 :ىمٗمقهلؿ دم احلٝم٣مة َمٔمٝمٛم٣مً  ٝم٥م( وهل ايمتل متثؾ َمٛمٜمج٣مً )إَمث٣مل اظمٛمٜمج -صمـ

 .إن احلديد زم٣محلديد يٖمٙمح

ومٌؾ ايمرَم٣مء متأل  :ىمٗمقهلؿ طم٣مص٣مً  وهل ايمتل حتٚمؾ سمقصمٝمٜم٣مً  )إَمث٣مل ذات ايمتقصمٝمف اخل٣مص( -د

 .ايم٘مٛم٣مئـ

 رسمٌطسمَمالضمٓم٥م َمٓم٣مهر ايمْمٌٝمٔم٥م أو  ضمٓم٥م ايمٓم٣مهري٥م( وهل ايمتل سمٌٛمك فمعم)أَمث٣مل اظمال -ـه

أن ايمٌٝمئ٥م  إلم ويرصمع ه اٞمتُم٣مر اظمثؾ وذيقفمف دم اجل٣مهٙمٝم٥م. زمِمٖم٣مت طم٣مص٥م وازمٟمؾمخ٣مص اؾمتٜمر

دم أومقال هل٣م  ايمتج٣مرب اظمًتخٙمِم٥م إلمٕمٙم٤م همٝمٜم٣م إَمٝم٥م وسمُمتد احل٣مصم٥م زمٝمئ٥م همْمري٥م سم اجل٣مهٙمٝم٥م

 .ص٣مدق كَمٔمٛم

 .اٞمتُم٣مره ىمذيمؽ يرسمٌط اظمثؾ زمح٣مدشم٥م أو ضم٘م٣مي٥م سم٣ًمفمد فمعم

وذيمؽ ، اظمقرد واظميب ٓمٜمر همٝمٜم٣م دوم٥م ايمتُمٌٝمف زمكمي، دم فم٣ٌمرة ضمًٛم٥م و سمِم٣مغ إَمث٣مل نم٣ميم٣ٌمً 

سمٛمٔم٘مس فمٙمٝمٜم٣م صقرة احلٝم٣مة آصمتامفمٝم٥م  وَمرآة، هم٣مظمثؾ صقت ايمٛم٣مس، َم٣م ير  ذوق ايمٔمريب

ويمذيمؽ يتجف ، يمِمدوره دون سم٘مٙمػ وهل سمٔمٌغم فمـ فم٣مَم٥م ايمٛم٣مس، وايمًٝم٣مؽمٝم٥م وايمْمٌٝمٔمٝم٥م

يمٙمٛم٣مس  َمث٣مل وصمدٞم٣مه٣م صقسم٣مً إ وإذا رصمٔمٛم٣م إلم، ايم٣ٌمضمثقن فمـ ؿم٣ٌمئع ايمُمٔمقب إلم دراؽم٥م أَمث٣مهل٣م

 :ظم٣م يٟميت

 .ضمرب وصٙمح وَمٖم٣موو٣مت ٕهن٣م َمرسمٌْم٥م زم٣ميمٌٝمئ٥م وَم٣م همٝمٜم٣م َمـ -5

 .سمٔمػم فمـ صٖم٣مت ايمٔمرب وأطمالومٜمؿ وفم٣مداهتؿ -0
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 إلمويمذيمؽ سمتٛمقع إَمث٣مل َمـ أَم٥م  ،زمحٝم٣مهتؿ وأضمداشمٜم٣م وسمٔمػم فمـ ؿمرق سمٖم٘مغمهؿ سمرسمٌط -1

 .ايمٔمِمقر طمتالف ايمٌٝمئ٥م وايمثٗم٣مهم٥م واطمتالفٓ سمٌٔم٣مً  ىأطمر

 اٌفنْخ ٌألِضبي: اخلظبئض – 5

 .إجي٣مز ايمٙمٖمظ -5

 .ومقة ايمٔم٣ٌمرة -0

 .دوم٥م ايمتُمٌٝمف -1

 .ايمٖم٘مرة ؽمالَم٥م -2

 منبرط ألِضبي اٌؼشة يف اجلبىٍْخ: -6
 ،ييب ظمـ ٞم٣مل ذهم٣ًم زمٛمٖمًف نمغم َمقروث فمـ آزم٣مئف: ٞمٖمس فمِم٣مم ٍ ؽمقدت فمِم٣مَم٣مً  -أ

شمؿ ص٣مر َمٙم٘م٣ًم  ،غمة ايمٛمٔمامن زمـ اظمٛمذروأصؾ ذيمؽ: أن فمِم٣مم زمـ زمُمغم ىم٣من ضم٣مصم٣ًٌم فمٛمد َمٙمؽ احل

 .همٟمصٌح َميب اظمثؾ دم آفمتامد فمعم ايمذات يمٌٙمقغ اهلدف ايمرهمٝمع

وأصؾ ذيمؽ أن  ،ييب ظمـ طمػمه طمغم َمـ َمرآه: سمًٚمع زم٣مظمٔمٝمدي طمغم َمـ أن سمراه -ب

، ىم٣من يًٚمع زمٚمُمٗم٥م زمـ وٚمرة اظمٔمٝمدي وئمجٌف َم٣م زمٙمٕمف فمٛمف –َمٙمؽ احلغمة  -اظمٛمذر زمـ َم٣مء ايمًامء

 .همذه٤م َمثالً  وم٣مل: ))سمًٚمع زم٣مظمٔمٝمدي طمغم َمـ أن سمراه((، وىم٣من ومٌٝمح اظمٛمٓمر، ام رآههمٙم

 .يمإلٞم٣ًمن يٖمٔمؾ َمـ إَمر َم٣م ي٘مره ييب: ٙمًٖمريمىمره٣ًم سمرىم٤م اإلزمؾ  -ج

 .ب دم احل٧م فمعم أطمذ إَمر زم٣محلزميي: اضمٖمظ َم٣م دم ايمقفم٣مء زمُمد ايمقىم٣مء -د

 .غمه َمـ ذهوفمرف طم، ييب دم َمـ صمرب ايمدهر: ضمٙم٤م ايمدهر أؾمْمره -ـه

 أي ضم٣مَم٥م ضفمٜم٣م ،وإؾمْمر: مجع ؾمْمر وهق طمٙمػ ايمٛم٣موم٥م

وأصٙمف أن ضمٛمٝمٛم٣ًم  ،يمٝمٟمس َمـ احل٣مصم٥م وايمرصمقع زم٣مخلٝم٥ٌمييب فمٛمد ا :رصمع زمخٖمل ضمٛمكم -و

همٟمراد ضمٛمكم نمٝمظ  ،ىم٣من إؽم٘م٣مهم٣ًم َمـ أهؾ احلغمة هم٣ًموَمف أفمرايب زمخٖمكم هم٣مطمتٙمٖم٣م ضمتك أنمّمٌف

شمؿ أيمٗمك أطمر دم  ،طمٖمٝمف وؿمرضمف دم ايمْمريؼ إفمرايب همٙمام ارحتؾ إفمرايب أطمذ ضمٛمكم أضمد

! ويمق ىم٣من َمٔمف أؾمٌف هذا اخلػ زمخػ ضمٛمكم َمقوع آطمر همٙمام َمر إفمرايب زمٟمضمدمه٣م وم٣مل: َم٣م

وومد ىمٚمـ يمف ضمٛمكم همٙمام َم٢م  ،أطمر ٕطمذسمف وَم٢م همٙمام اٞمتٜمك إلم أطمر ٞمدم فمعم سمرىمف إول
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وأومٌؾ إفمرايب ويمٝمس  ،ه٤م هب٣مإفمرايب دم ؿمٙم٤م إول فمٚمد ضمٛمكم إلم راضمٙمتف وَم٣م فمٙمٝمٜم٣م همذ

صمئت٘مؿ زمخٖمل ضمٛمكم همذه٦ٌم  همٗم٣مل: ؟َمٔمف إٓ اخلٖم٣من همٗم٣مل يمف ومقَمف: َم٣مذا صمئ٦م زمف َمـ ؽمٖمرك

 .َمثالً 

 .يمٝمفإؽم٣مءة دم فمٚمٙمف همٝم٘م٣مهمٟم زم٣مإل ييب ظمـ حيًـ :صمزاؤه صمزاء ؽمٛمام ر -ز

 أو ظمـ ئمٚمؾ، أهٙمف ييب ظمـ يرصمق اظمٔمروف دم نمغم :إٞمؽ ٓ جتٛمل َمـ ايمُمقك ايمٔمٛم٤م -ح

 .ايممم ويٛمتٓمر َمـ ورائف اخلغم

 .جتقع احلرة وٓ سمٟمىمؾ زمثديٝمٜم٣م -ط

 .َمٖمِمؾ ايمرصمؾ زمكم هم٘مٝمف -ي

 .أؽمٚمع صمٔمجٔم٥م وٓ أرى ؿمحٛم٣مً  -ك

 .َمـ أصمدب أٞمت٨م -ل

 وَمـ أومقال أىمثؿ دم احل٘مٚم٥م:

 .ويؾ يمٙمُمجل َمـ اخلقم -أ

 .مل يذه٤م َم٣ميمؽ َم٣م وفمٓمؽ -ب

 .يمٙمقيؾ كاّدرفمقا ايمٙمٝمؾ هم١مٞمف أطمٖم -ج

 .ذه٤م ايمروم٣مد إذا همزع ايمٖم٠ماد -د

 .يمٝمس َمـ ايمٔمدل هفم٥م ايمٔمذل -ـه

 منبرط ِٓ ؽىُ اٌؼشة يف اجلبىٍْخ: -7

 .ايمٗمٛم٣مفم٥م هم١من ايمْمٚمع يٗمتؾ ص٣مضمٌف إلمهمٝمٜم٣م دفمقة :ايمْمٚمع َمِم٣مرع ايمرصم٣مل حت٦م زمروق -أ

 .دفمقة إلم ايمتحٗمؼ َمـ إَمر ومٌؾ سمقصمٝمف ايمٙمقم يمٙمػميء يمف: رب َمٙمقم ٓ ذٞم٤م -ب

 .أن ومٝمٚم٥م اإلٞم٣ًمن زمٟمدزمف ٓ زماميمفَمٔمٛم٣مه٣م  ذهٌف: أدب اظمرء طمغم َمـ -ج

 .ؽمقء ايمٓمـ َمٛمج٣مة وضمًـ ايمٓمـ ورؿم٥م -د
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َمٔمٛم٣مه٣م َمـ اؽمتٔم٣من زمٗمقم نمغم ص٣محلكم مل يٖمٙمح  زم٣مظم٣مء: َمـ همًدت زمْم٣مٞمتف ىم٣من ىم٣ميمٕم٣مص -ـه

همٜمل سمدفمق . إلم إزايم٥م نمِمتف همال جيد ؽمٌٝمالً ، يٗمػ اظم٣مء دم ضمٙمٗمف وي٘مقن َمثٙمف ىمٚمثؾ َمـ ،دم فمٚمٙمف

 .إفمقان إلم ضمًـ اطمتٝم٣مر

ايمٙمكم  يمػ: هم٣ميمٛم٣مس سمٛمٖمر َمـ ايمُمديد ايمٗم٣مد ومتٝمؾ إلمآسم كوَمـ سمراطم، َمـ ؾمدد ٞمٖمر -و

 .طملايمر

 .ـمٙمؿ ايمٙم٣ًمن أٞم٘مك َمـ ايمًٛم٣من -ح

 .اخلْمٟم زاد ايمٔمجقل -ط

 .َمـ و٣مق صدره اسمًع يم٣ًمٞمف -ي

 احلىّخ ـ اخلظبئض اٌفنْخ ألعٌٍة 8

 .روفم٥م ايمتٔمٌغم -أ

 .ومقة ايمٙمٖمظ -ب

 .دوم٥م ايمتُمٌٝمف -صمـ

 .جي٣مزاإل ة َمعؽمالَم٥م ايمٖم٘مر -ح

 ـ اخلـبثـــخ: بًْصبٔ

 رؼشّف اخلـبثخ: -أ
خم٣مؿم٥ٌم اجلٚمٜمقر زمٟمؽمٙمقب ئمتٚمد فمقم  وهل همـ، ٕهن٣م سمٔمتٚمد فمقم اظمُم٣مهمٜم٥م 8أومدم همٛمقن ايمٛمثر

وذيمؽ يٗمتيض ، اٞمت٣ٌمهٜمؿ وحتريؽ َمُم٣مفمرهؿ وصمذب، آؽمتاميم٥م وفمعم إشم٣مرة فمقاؿمػ ايم٣ًمَمٔمكم

أَم٣م اإلومٛم٣مع . ايمِمقت وٞمْمؼ اإلؾم٣مرة كموصمقدة اإليمٗم٣مء وحتً، َمـ اخلْمٝم٤م سمٛمقيع إؽمٙمقب

ضب إَمثٙم٥م وسمٗمديؿ إديم٥م وايمػماهكم  وذيمؽ يٗمتيض َمـ اخلْمٝم٤م، همٝمٗمقم فمقم خم٣مؿم٥ٌم ايمٔمٗمؾ

 .ايمتل سمٗمٛمع ايم٣ًمَمٔمكم

 ن هذه اخلْم٣مزم٥م ىم٣مٞم٦م ٞمٓمراً إإذ  8ايمُمٔمر ؾمٟمن يمٙمخْم٣مزم٥م ؾمٟمن فمٓمٝمؿ فمٛمد اجل٣مهٙمٝمكم يّم٣مهل

ٝمٜم٣م يمٙمدهم٣مع فمــ ايمٛمٖمس وايمٗمقم وايمٗمٌٝمٙم٥م وٞمٓمؿ ضم٘مقَمٝم٥م يٙمجٟم إيم، وصمقد ومقاٞمكم َمدوٞم٥م يمٔمدم

وومد اطمتٙمػ ايمدارؽمقن . وَمٖم٣مطمـرة ايمٗم٣ٌمئؾ إطمرى وايمدفمقة إلم ايمِمٙمح دم اظمقاؽمؿ واظمح٣مهمؾ
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يمت٘م٤ًم  ٞمٓمراً  8زمـ ايمٔمالء همقق َمٛمزيم٥م ايمُم٣مفمر دم َمٛمزيم٥م اخلْمٝم٤م هم٣مفمتػمه٣م ايمٌٔمض ىمٔمٚمرو

اجل٣مهٙمٝمكم ؽمٛمـ طم٣مص٥م  وومد ىم٣من يمٙمٔمرب ،ورده٣م اجل٣مضمظ إلم ىمثرة ايمُمٔمراء، ايمُمٔمراء زمُمٔمرهؿ

أو أن يٗمٖمقا فمعم ٞمثر َمـ  ،همـل طمْم٣مزمتٜمؿ ىمٟمن خيْمٌقن وهؿ يرىمٌقن رواضمٙمٜمؿ دم اظمقاؽمؿ

وومـد اَمتدح ايمدارؽمقن همــل  ،وأن يُمغموا أشمٛم٣مء طمْمٌٜمؿ زم٣ميمٔميص وايمٗمز وايمٗمٛم٣م ،إرض

قا ايمٌٜمر فمٛمد اخلْمٝم٤م وذَمّ  ،اخلْمٝم٤م صمٜم٣مرة ايمِمقت وهمخ٣مَمتف وـمٜمـقر اظمح٥ٌم وشم٣ٌمت اجلٛم٣من

 .رسمٔم٣مش وايمرفمدة واحلٌم وايمٔمـلوآ

 :أٌٔاع اخلـبثخ يف اٌؼظش اجلبىٍِ -ة
 سمٔمددت أٞمقاع اخلْم٣مزم٥م دم هذا ايمٔمٌم:

 .طمْم٤م اظمٛم٣مهمرة اظمٖم٣مطمرة -5

 .طمْم٤م ايمٛمِمح واإلرؾم٣مد -0

 .طمْم٤م احل٧م فمعم ايمٗمت٣مل -1

 .طمْم٤م ايمدفمقة يمٙمًٙمؿ وضمٗمـ ايمدَم٣مء -2

 .طمْم٤م ايمزواج واظمِم٣مهرة -3

 .ٔمٓم٣ممإؽمقاق واظمح٣مهمؾ ايم طمْم٤م -4

 .ايمقهم٣مدة فمعم اظمٙمقك وإَمراء -5

 .َمٖم٣مطمر ايمٗمٌٝمٙم٥م وحم٣مَمده٣م ـاحلدي٧م فم -6

 ِْضاد اخلـبثخ اجلبىٍْخ: -ط
 .ومٌم ايمٔم٣ٌمرة -5

 .وىمثرة احل٘مـؿ وإَمث٣مل -0

 .وايمٙمجقء إيمـــك ايمًجــع ايمٗمِمغم ايمٖمقاصؾ -1

 .اإلضم٣مؿم٥م زم٣ميمتجقيد وايمِمقر وخم٣مرج ايم٘مٙمٚم٥م -2
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همٙمام ، ٕن ايمُمٔمر ىم٣من َمتٖمقوم٣ًم فمٙمٝمٜم٣م 8َمتٟمطمرة دم ايمزَمـ وومد ازدهرت اخلْم٣مزم٥م فمٛمد ايمٔمرب

َم٥م واؾمتٜمر دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم . أصٌح ايمُمٔمر َمْمٝم٥م يمٙمت٘م٤ًم ص٣مرت َمٛمزيم٥م اخلْمٝم٤م هل اظمٗمدر

وه٣مٞمُ زمـ ومٌٝمِم٥م ايمُمٝم٣ٌمين وفم٣مَمر زمـ ايمٓمررب ، َمثؾ: ومس زمـ ؽم٣مفمدة اإلي٣مدي، طمْم٣ٌمء ىمثغمون

وه٣مؾمؿ ، ٝمٖمل وفمٚمرو زمـ إهتؿ ايمتٚمٝمٚمٝم٣منوأىمثؿ زمـ ص، وفمٚمرو زمـ ىمٙمثقم ايمتٕمٙمٌل، ايمٔمدواين

 ،فمٚمرو زمـ إهتؿ اظمٛمٗمريو، فمٚمرو زمـ ىمٙمثقمو ،فمٚمرو زمـ َمٔمد ي٘مربو ،زمـ فمٌد َمٛم٣مف ايمٗمرر

 .وسمٔمد ومٌٝمٙم٥م متٝمؿ َمـ أؾمٜمر ايمٗم٣ٌمئؾ ايمٔمرزمٝم٥م طمْم٣مزم٥م

 أغشاع اخلـبثخ اجلبىٍْخ: -د
 :ٞم٦مهم٘م٣م، إزاء هذا آزده٣مر، وومد سمٔمددت أنمراض اخلْم٣مزم٥م اجل٣مهٙمٝم٥م وأٞمقافمٜم٣م

 .وؽمٝمٙم٥م يمٙمتحريض فمعم ايمٗمت٣مل -5

 .أو يمألطمذ زم٣ميمثٟمر -0

 .أو إرؽم٣مء ومقافمد ايمًٙمؿ ،ورزمام ىم٣مٞم٦م دم ايمقوم٦م ٞمٖمًف ؽمٌٝماًل إلم إصالح ذات ايمٌكم -1

، واإلؾم٣مدة زم٣مٕٞم٣ًمب أَم٣مم اظمٙمقك وزفمامء ايمٗم٣ٌمئؾ، وومد سم٘مقن دم إؾم٣مفم٥م اظمٖم٣مطمر -2

 .وإَمراء

، ظمِم٣مهرات زمكم ذوي إضم٣ًمب وإٞم٣ًمبوا، وومد سمٙمٗمك اخلْم٤م دم َمٛم٣مؽم٣ٌمت ايمزواج -3

ئمٛمل طمْم٥ٌم ، ىم٣مٞم٦م طمْم٥ٌم ومريش دم اجل٣مهٙمٝم٥م»وم٣مل اجل٣مضمظ: . همٝمت٘مٙمؿ طمْمٝم٤م َمـ ىمؾ صم٣مٞم٤م

ويمٛم٣م ، يمؽ َم٣م ؽمٟميم٦م، زم٣مؽمٚمؽ ايمٙمٜمؿ. وهمالن هب٣م َمُمٕمقف، ايمٛم٣ًمء: زم٣مؽمٚمؽ ايمٙمٜمؿ ذىمرت همالٞم٥م

 .شَم٣م أفمْمٝم٦م

 ىـ ـ عنٓ اخلـجبء اجلبىٍْني يف خـجيُ:
 :سمٗم٣ميمٝمد يتٌٔمقهن٣م فمٛمد إيمٗم٣مء طمْمٌٜمؿوىم٣مٞم٦م يمٙمخْم٣ٌمء ؽمٛمـ و

أو ممً٘م٣ًم زمٔمِم٣م يُمغم ، َمٔمتٚمدًا فمعم ومقؽمف، ىمٟمن يٗمػ اخلْمٝم٤م فمعم َمرسمٖمع َمـ إرض -5

 .هب٣م

 .وومد ٓث ايمٔمامَم٥م فمعم رأؽمف، وزمٝمده ايمرَمح، وومد خيْم٤م راىم٣ًٌم فمعم ٞم٣مومتف -0

 ومم٣م يٚمدح زمف اخلْمٝم٤م فمٛمدهؿ:
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 .ضمّمقر ايمٌدهي٥م -5

 .ومٙم٥م ايمتٙمٖم٦م -0

 .ومقة اجلٛم٣من -1

 .ـمٜمقر احلج٥م -2

 .صمٜم٣مرة ايمِمقت -3

 ػٌْة اخلـْت: -ً
 :ودم َمٗم٣مزمؾ ذيمؽ ىم٣مٞمقا ئمٝمٌقن فمعم اخلْمٝم٤م

 .ايمتٛمحٛمح -5

 .آٞمٗمْم٣مع -0

 .آوْمراب -1

 .ايمتٔمثر دم ايم٘مالم -2

 خظبئض اخلـبثخ يف اٌؼظش اجلبىٍِ: -ص
 ،اخلْم٣مزم٥م َمٓمٜمر َمـ َمٓم٣مهر ايمًٝم٣مدة فمٛمد ايمٔمرب وفمالَم٥م َمـ فمالَم٣مت ىمػمي٣مئٜمؿ وافمتزازهؿ

 ،وؽمٌٝمؾ َمـ ؽمٌؾ ايمتٟمشمغم واإلومٛم٣مع حتت٣مج إلم ضمذاوم٥م ايمٙم٣ًمن وٞمِم٣مفم٥م ايمٌٝم٣من وؿمالوم٥م ايمٌدهي٥م

هم٘م٣من هلؿ همٝمٜم٣م ايمٗمدم ايم٣ًمزمٗم٥م وايمٗمدح  ،نمغمة وٞمجدة وايمٔمرب ذوو ٞمٖمقس ضم٣ًمؽم٥م وإزم٣مء وأويمق

 ،اظمٔمعم يٙمجٟم إيمٝمٜم٣م اظمرء يمٙمدهم٣مع فمـ ٞمٖمًف وومقَمف دم َمقاومػ اظمٖم٣مطمرة وايمذود فمـ ايمممف وايمذَم٣مر

ىمام ىم٣من  ،أو زمكم ومٌٝمٙم٥م وومٌٝمٙم٥م وايمدفمقة إلم ايمتٖم٣مهؿ وايمِمٙمح ،صالح ذات ايمٌكم زمكم ضمل وضملوإ

 .يدفمق اخلْمٝم٤م إلم احلرب وؽمٖمؽ ايمدَم٣مء

إذ يٗمػ رئٝمس ايمقهمد زمكم يدي  8وىم٣مٞمقا ىمثغمًا َم٣م خيْمٌقن دم وهم٣مدهتؿ فمعم إَمراء واظمٙمقك

افمٙمؿ أن  ": ىمت٣مزمف ايمٌٝم٣من وايمتٌٝمكميٗمقل اجل٣مضمظ دم ،إَمغم أو اظمٙمؽ همٝمحٝمٝمف َمتحدشم٣ًم زمٙم٣ًمن ومقَمف

َمٛمٜم٣م ايمْمقال وَمٛمٜم٣م  ،مجٝمع طمْم٤م ايمٔمرب َمـ أهؾ اظمدر وايمقزمر وايمٌدو واحلي فمعم ضزمكم

وَمـ ايمْمقال َم٣م ي٘مقن َمًتقي٣ًم دم اجلقدة  ،ايمٗمِم٣مر ويم٘مؾ ذيمؽ َم٘م٣من يٙمٝمؼ زمف وَمقوع حيًـ همٝمف
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ووصمدٞم٣م فمدد ايمٗمِم٣مر  ،ٝم٣مدوَمٛمٜم٣م ذوات ايمٖمٗمر احل٣ًمن وايمٛمتػ اجل ،وَمتُم٣مىماًل دم اؽمتقاء ايمِمٛمٔم٥م

 ."أىمثر ورواة ايمٔمٙمؿ إلم ضمٖمٓمٜم٣م أهع

اختذ ايمٔمرب َمـ جم٣ميمًٜمؿ وَمـ أؽمقاومٜمؿ وَمـ وهم٣مداهتؿ فمعم إَمراء واظمٙمقك َمٝم٣مديـ إلـمٜم٣مر 

وىم٣مدت َمٛمزيم٥م اخلْمٝم٤م  ،وَم٣م همْمروا فمٙمٝمف َمـ همِم٣مضم٥م وضمّمقر زمدهي٥م ،زمرافمتٜمؿ دم همٛمقن ايم٘مالم

وهيٝم٤م َمـ  ،ر ايمذي ئمزز ؾمٟمهنؿ ويرهمع َمٛمزيمتٜمؿسمٔمٙمق َمٛمزيم٥م ايمُم٣مفمر يمقٓ ضم٣مصمتٜمؿ إلم ايمُمٔم

إذ ىم٣مٞمقا يٌتٕمقن ايمتجقيد  8همرؽم٣مهنؿ فمرف ايمٔمرب يمقٞمكم َمـ اخلْم٣مزم٥م يمقٞم٣ًم َمًجقفم٣ًم ويمقٞم٣ًم َمرؽمالً 

وسم٣مرة أطمرى زمام خيرصمقٞمف َمـ اؽمتٔم٣مرات وأطمٝمٙم٥م  ،دم ىمالَمٜمؿ سم٣مرة زمام يِمقنمقٞمف همٝمف َمـ ؽمجع

٣مرة واوح اظمٛمٜم٨م ومِمغم ايمًجع ىمثغم همج٣مء أؽمٙمقب اخلْم٣مزم٥م فمٛمدهؿ رائع ايمٙمٖمظ طمالب ايمٔمٌ

 .إَمث٣مل ئمتٚمد فمعم اخلٝم٣مل وايمٌالنم٥م

 :طمِم٣مئص أؽمٙمقب اخلْم٥ٌم اجل٣مهٙمٝم٥م هؿأو

 .ووقح ايمٖم٘مرة -5

 .ايمٔم٣ٌمرة وؽمالَم٥م أيمٖم٣مـمٜم٣م صمقدة -0

 .اإلىمث٣مر َمـ ايمًجع نمغم اظمت٘مٙمػ -1

 .إؽمٙمقب زمكم اخلػمي وآٞمُم٣مئل ايمتٛمقع دم -2

 .ومٙم٥م ايمِمقر ايمٌٝم٣مٞمٝم٥م -3

وٓ يٕمٖمؾ ص٣مضم٤م ، ام إؽمٙمقب اظمرؽمؾ دم طمْم٤م اظمح٣مهمؾ وإصالح ذات ايمٌكماؽمتخد -4

ؽمٔمٝم٣ًم إلم إشم٣مرة ، وايمؼموي همٝمٜم٣م، وسمٛمٗمٝمح طمْمٌتف فمـ جتقيد -دم ايمقوم٦م ٞمٖمًف -إؽمٙمقب اظمرؽمؾ

 .ايم٣ًمَمٔمكم واؽمتاميمتٜمؿ

 .وسمقؾمٝمحٜم٣م زمٌٔمض احل٘مؿ وإَمث٣مل، إيث٣مر ومٌم ايمٔم٣ٌمرة -5

 .َمٛمٜمام َمٗم٣مم وَمقوع وومدر َمـ ايمٔمٛم٣مي٥مويم٘مؾ ، وومد سمٗمٌم، ومد سمْمقل اخلْم٥ٌم -6

 أعضاء اخلـجخ اجلبىٍْخ: -ػ
 شمالشم٥م هل: و يمٙمخْم٥ٌم أصمزاء

 واخل٣ممت٥م( –واظمقوقع  –)اظمٗمدَم٥م 
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 .وآؽمتاميم٥م ،واإلَمت٣مع، واإلومٛم٣مع ،أَم٣م أهداف اخلْم٥ٌم همٜمل: اإلهمٜم٣مم

 :اخلْم٥ٌم دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم أؽم٣ٌمب ازده٣مر -ي

 ٣ٌمب ايمت٣ميمٝم٥م:ازدهرت اخلْم٥ٌم دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم يمألؽم

 .ضمري٥م ايمٗمقل -5

 .وصمقد دوافمل اخلْم٣مزم٥م ىم٣محلرب وايمِمٙمح واظمٕم٣مَمرات -0

 .ىم٣مٞمقا همِمح٣مء ايمٖمِم٣مضم٥م هم٘مؾ ايمٔمرب -1

 .ويمٗمد اصمتٚمٔم٦م ىمؾ هذه اخلِم٣مئص دم طمْم٥ٌم )ومس َمـ ؽم٣مفمدة اإلي٣مدي(

ظم٣م ومٙمٛم٣مه َمـ زمٔمد اظم٣ًمهم٥م زمكم ايمٔمٌم  8يمٝمس زمكم أيديٛم٣م ٞمِمقص وشمٝمٗم٥م َمـ اخلْم٣مزم٥م اجل٣مهٙمٝم٥م

 .سمدويٛمٜم٣مفمِمقر وٝمٙم٦م همٝمف ايمذي وم

 منبرط ٌجؼغ اخلـت

 :ىمنى ضمكم وهمد ايمٔمرب فمعم ىمنى طمْم٥ٌم)ايمٛمٔمامن زمـ اظمٛمذر( أَم٣مم-5

يٟمزمك ايمّمٝمؿ ويرهمض اهلقان يٌذل  ،ئمد ايمٛمٔمامن زمـ اظمٛمذر ايمٔمريب ؾمديد آفمتزاز زمقؿمٛمف وأَمتف

، هب٣م رب وٞمٖمخرويمٙمٔمرب دم اجل٣مهٙمٝم٥م َمقاومػ زمْمقيمٝم٥م ٞمٔمتز هب٣م ٞمحـ ايمٔم، دَمف دم ؽمٌٝمؾ ىمٙمٚم٥م احلؼ

همٗمد ومدم  ،وَم٣م َمقومػ ايمٛمٔمامن زمـ اظمٛمذر أَم٣مم ىمنى إٓ أضمد هذه اظمقاومػ ايمٌْمقيمٝم٥م ايمرائٔم٥م

همذىمروا َمٙمقىمٜمؿ وزمالدهؿ  ،ايمٛمٔمامن زمـ اظمٛمذر فمعم ىمنى وفمٛمده وهمقد ايمروم واهلٛمد وايمِمكم

 ومم٣م وم٣ميمف: ،هم٣مهمتخر ايمٛمٔمامن زم٣ميمٔمرب

ضمتك إن  ،ٓ وومد صمٜمٙم٦م آزم٣مءه٣م وأصقهل٣م))وأَم٣م أٞم٣ًمهب٣م وأضم٣ًمهب٣م همٙمٝم٦ًم أَم٥م َمـ إَمؿ إ

 زم٣مءه أزم٣مً آويمٝمس أضمد َمـ ايمٔمرب إٓ يًٚمل  ،أضمدهؿ يمٝمًٟمل فمٚمـ وراء أزمٝمف همال يٛمًٌف وٓ ئمرهمف

يٛمت٤ًم إلم  وٓ ،ضم٣مؿمقا زمذيمؽ أضم٣ًمهبؿ وضمٖمٓمقا زمف أٞم٣ًمهبؿ همال يدطمؾ رصمٌؾ دم نمغم ومقَمف ،همٟمزم٣مً 

ٞم٣مهؿ رصماًل ايمذي سم٘مقن فمٛمده ايمٌ٘مرة هم١من أد وأَم٣م ؽمخ٣مؤه٣م، وٓ يدفمل إلم نمغم أزمٝمف ،نمغم ٞمًٌف

 ئيمْم٣مرق ايمذي ي٘متٖمل زم٣ميمٖمٙمذة وجيتزهمٝمْمرومف ا 8وايمٛم٣مب فمٙمٝمٜم٣م زمالنمف دم محقيمف وؾمٌٔمف وريف

ويرى أن خيرج فمـ دٞمٝم٣مه ىمٙمٜم٣م همٝمام ي٘مًٌف ضمًـ إضمدوشم٥م وؿمٝم٤م  ،زم٣ميمممزم٥م همٝمٔمٗمره٣م يمف

َمٜمؿ وضمًٛمف ووزٞمف وأَم٣م ضم٘مٚم٥م أيمًٛمتٜمؿ هم١من اهلل سمٔم٣ملم أفمْم٣مهؿ دم أؾمٔم٣مرهؿ وروٞمؼ ىمال ،ايمذىمر
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يمٝمس يمًمء َمـ  وإزمالنمٜمؿ دم ايمِمٖم٣مت َم٣م ،وومقاهمٝمف َمع َمٔمرهمتٜمؿ زم٣مٕؾمٝم٣مء وضهبؿ يمألَمث٣مل

 ،شمؿ طمٝمٙمٜمؿ أهمّمؾ اخلٝمؾ وٞم٣ًمؤهؿ أفمػ ايمٛم٣ًمء ويم٣ٌمؽمٜمؿ أهمّمؾ ايمٙم٣ٌمس ،أيمًٛم٥م إصمٛم٣مس

وٓ  ،سمٌٙمغ فمعم َمثٙمٜم٣م ؽمٖمر وَمٔم٣مدهنؿ ايمذه٤م وايمٖمّم٥م وضمج٣مرة صمٌٙمٜمؿ اجلزع وَمْم٣مي٣مهؿ ايمتل ٓ

وأَم٣م ديٛمٜم٣م وذئمتٜم٣م هم١مهنؿ َمتٚمً٘مقن زمف ضمتك ٓ يٌٙمغ أضمد َمـ ٞمً٘مف  ،زمٚمثٙمٜم٣م زمٙمد ومٖمر يٗمْمع

وزمٝمت٣ًم حمجقصم٣ًم يٛمً٘مقن همٝمف َمٛم٣مؽم٘مٜمؿ ويذزمحقن همٝمف  ،وزمٙمدًا حمرَم٣مً  ،زمديٛمف أن هلؿ أؾمٜمرًا ضمرَم٣مً 

همٝمحجزه  ،وهق وم٣مدر فمعم أطمذ شمٟمره وإدراك رنمٌتف همٝمف ،ذزم٣مئحٜمؿ همٝمٙمٗمك ايمرصمؾ وم٣مسمؾ أزمٝمف أو أطمٝمف

 ،وإن أضمدهؿ يمغمهمع فمقدًا َمـ إرض همٝم٘مقن رهٛم٣ًم زمديٛمف ...ويٚمٛمٔمف ديٛمف فمـ سمٛم٣مويمف زمٟمذى ىمرَمف

وإن أضمدهؿ يمٝمٌٙمٕمف أن رصماًل اؽمتج٣مر زمف وفمًك أن ي٘مقن ٞم٣مئٝم٣ًم  ،همال يٕمٙمؼ رهٛمف وٓ ختٖمر ذَمتف

همال يرى ضمتك يٖمٛمل سمٙمؽ ايمٗمٌٝمٙم٥م ايمتل أص٣مزمتف أو سمٖمٛمك ومٌٝمٙمتف ظم٣م أطمٖمر َمـ  ،فمـ داره همٝمِم٣مب

 .(صمقاره(

 ششػ ادلفشداد:
طمرز يامين همٝمف ؽمقاد  اجلزع:، ايم٘مٖم٣مي٥م ايمٌالغ:، ايمٛم٣موم٥م اظمًٛم٥م ايمٛم٣مب:، ايمٛم٣موم٥م ايمٖمتٝم٥م ايمٌ٘مرة:

نمٙمؼ ، ايمٔمٜمد ايمقيم٧م:، هل همروض احل٨م وسمٔمٌداسمف اظمٛم٣مؽمؽ:، اظم٣ًمهمرون ايمًٖمر:، وزمٝم٣مض

وٓ يرى  واظمراد هٛم٣م أٞمف جئمؾ ايمٔمقد زمٚمٛمزيم٥م رهـ همال زمد أن يٖمت٘مف، اؽمتحٗمف اظمرهتـ ايمرهـ:

 .زم٣مٞمت٘م٣مث فمٜمده

 :ـ اٌـٌطبّب صبٌضبً

 اجلبىٍْخ: اٌٌطْخ -أ
وهل َمـ أيمقان ايمٛمثر ايمتل فمرهمٜم٣م ، ب يقصمف إلم َمـ حي٤م يمٝمٛمتٖمع زمفص٣مدر فمـ جمرِ  ومقل ضم٘مٝمؿ

وهـل ومْمٔم٥م ٞمثري٥م سمُمٌف اخلْم٥ٌم حتٚمؾ دم ؿمٝم٣مهت٣م جترزم٥م َمـ ايمتج٣مرب سمٗم٣مل ، اجل٣مهٙمٝم٥م ايمٔمرب دم

أو َمــ زفمٝمؿ إلم ، أو َمـ أم إلم ازمٛمتٜم٣م، َمـ أب إلم أزمٛم٣مئف ومد سم٘مقن ،فمٙمـك ؾم٘مؾ ضم٘مؿ وٞمِم٣مئح

وسمٙمتٗمل ايمقص٣مي٣م زم٣محل٘مؿ . ىمقصٝم٥م أَم٣مَم٥م زمٛم٦م احل٣مرث ازمٛمتٜم٣م أم إي٣مس فمٛمد زواصمٜم٣م، أهمراد ومٌٝمٙمتف

ضمتك يم٘مٟمن ايمقص٣مي٣م ، وإَمث٣مل يمتّمٚمٛمٜم٣م ىمثغمًا َمـ سمٙمؽ إومقال اظمقصمزة ايمٛم٣مزمٔم٥م َمـ ايمتجرزم٥م

يمًٛم٥م وسمروي هذه ايمقص٣مي٣م فم٣مدة فمعم أ. ؿ وإومقال اظمٟمشمقرةأضمٝم٣مٞم٣ًم وم٣مئٚم٥م فمعم مجٙم٥م َمـ احل٘م

َمـ أَمث٣مل: ذي ، ايمذيـ فمرهمقا زم٘مثرة جت٣مرهبؿ وطمػمهتؿ دم احلٝم٣مة، ؿمقائػ َمـ احل٘مامء واظمٔمٚمريـ
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وضمِمـ زمـ ضمذيٖم٥م  ،وفم٣مَمر زمـ ايمٓمرب ايمٔمدواين، وزهغم زمـ صمٛم٣مب ايم٘مٙمٌل، اإلصٌع ايمٔمدواين

ويٕمٙم٤م فمعم ايمٓمـ أن هذه ايمقص٣مي٣م مجٝمٔم٣ًم روي٦م  .وَمـ ايمٛم٣ًمء: أَم٣مَم٥م زمٛم٦م احل٣مرث. ايمٖمزاري

. وٓؽمٝمام دم ايمقص٣مي٣م ايمٗمِمغمة، ويم٘مٛمٜم٣م ٓ ختٙمق َمـ زمٔمض ايمٔم٣ٌمرات إصٙمٝم٥م اظمحٖمقـم٥م، زم٣مظمٔمٛمك

ٕن َمـ رووه٣م أو ضمٖمٓمقه٣م ومد رافمقا أصقهل٣م  8ايمقص٣مي٣م صقرة فمـ هذا ايمٖمـ ايمٛمثري وسمٗمدم

 .وسمٗم٣ميمٝمده٣م

. قفم٦م أنمراوٜم٣م فمعم وهمؼ احلدث اظمرسمٌط هب٣موومد سمٔمددت ايمقص٣مي٣م دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم وسمٛم

ٕهن٣م ىم٣مٞم٦م ٞم٣مزمٔم٥م َمـ جت٣مرب اإلٞم٣ًمن وطمػمسمف دم  8واطمتٙمٖم٦م فمـ نمغمه٣م َمـ صٛمقف إدب

همٛمراه يٟميت دم وصٝمتف . هم٣مظمق  يّمع دم وصٝمتف فمِم٣مرة هم٘مره وطمالص٥م جت٣مرزمف دم احلٝم٣مة. احلٝم٣مة

ٛم٣م َمـ سمٙمؽ ايمقص٣مي٣م زمٔمّمف وصؾ إيمٝم. وأؽمٚمك ايمٗمٝمؿ، حتٚمؾ أزمٙمغ اظمٔم٣مين زمجٚمؾ ومِمغمة َمرىمزة

 .وزمٔمّمف أطمر َمقصمف إلم أهمراد َمـ ايمٗمٌٝمٙم٥م، َمقصمف إلم إزمٛم٣مء وايمٌٛم٣مت

 ألغبَ اٌٌطبّب: -ة
 همٝمٚم٘مـ سمٗمًٝمؿ ايمقص٣مي٣م إلم:

 .َمـ يٗمقم َمٗم٣مَمٜمؿ أو ايمٔمٜمد إلم أويمٝم٣مء اظمٙمقك وص٣مي٣م -5

 .ايمٔمُمغمة ونمغمهؿ احل٘مامء إلم أزمٛم٣مئٜمؿ وأزمٛم٣مء وص٣مي٣م -0

 .٣مء وأزمٛم٣مء إزمٛم٣مءأزم٣مء يمألزمٛم وص٣مي٣م -1

 .)ايمزواج( اهلداء وص٣مي٣م -2

 .واظم٣ًمهمريـ ايمًٖمر وص٣مي٣م -3

 .احلرب وص٣مي٣م -4

 وص٣مي٣م ديٛمٝم٥م: -5

وايمٔمٛم٣مي٥م زم٣مخلٝمؾ ، وايمِمداوم٥م، واظم٣مل، وص٣مي٣م اصمتامفمٝم٥م: ىم٣ميمقص٣مي٣م اظمتٔمٙمٗم٥م زم٣ميمزواج -6

ايمٌذل و، واحل٧م فمعم ايمِمدق، وسمرزمٝم٥م ايمٛمٖمس، وَم٘م٣مرم إطمالق ىمتٜمذي٤م ايمٙم٣ًمن، وإىمراَمٜم٣م

 .ٓزمٛمف أؽمٝمد -ظم٣م اضمتي -وَمـ ؾمقاهده٣م وصٝم٥م ذي اإلصٌع ايمٔمدواين ...واجلقد
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وايمدفمقة إلم ايمًٙمؿ ، وايمدفمقة إلم احلرب، وص٣مي٣م ؽمٝم٣مؽمٝم٥م: سم٘مقن زمكم ايمرافمل وايمرفمٝم٥م -7

 .وايمتحذير َمـ ايمتٛم٣مزع

 وص٣مي٣م ايمزواج: -52

 .وص٣مي٣م ايمناق وايمٙمِمقص -55

 .وص٣مي٣م أزم٣مء يمألزمٛم٣مء -50

 اجلبىٍْخ: ٌٌطْخأعضاء ا -ط
 :سمتٟميمػ ايمقصٝم٥م َمـ

 .اظمٗمدَم٥م: وهمٝمٜم٣م متٜمٝمد وهتٝمئ٥م يمٗمٌقهل٣م -أ

 .يمٙمٚمقص يمف ئاظمقوقع: وهمٝمف فمرض يمألهم٘م٣مر دم ووقح وإومٛم٣مع ه٣مد -ب

 .هلدف ايمقصٝم٥م اخل٣ممت٥م: وهمٝمٜم٣م إمج٣مل َمقصمز -ج

 (.رث ٓزمٛمتٜم٣م فمٛمد زواصمٜم٣ماحل٣م ويمٗمد رأيٛم٣م ذيمؽ دم )وصٝم٥م أَم٣مَم٥م زمٛم٦م

 ٣مهٙمٝم٥مَمٝمزات ايمقصٝم٥م اجل -د

 سمتٚمٝمز ايمقصٝم٥م اجل٣مهٙمٝم٥م فمـ نمغمه٣م َمـ همٛمقن ايمٛمثر اجل٣مهقم 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

 .ءسمٛمقع إؽمٙمقب زمكم اخلػم واإلٞمُم٣م -د

 .اإلومٛم٣مع زمؼمسمٝم٤م إهم٘م٣مر وسمٖمِمٝمٙمٜم٣م وزمٝم٣من أؽم٣ٌمهب٣م -ه

 .ايمتٛمٕمٝمؿ ايمداطمقم واإليٗم٣مع اظمقؽمٝمٗمل اجلٚمٝمؾ -و

 ىمؾ ذيمؽ دم وصٝم٥م أَم٣مَم٥م ٓزمٛمتٜم٣م جتعمومد و

 :واخلْم٥ٌم اجل٣مهٙمٝمتكم ايمٖمرق زمكم ايمقصٝم٥م -ـه
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أَم٣م  ،فٓؽمتاميمتٜمؿ وإومٛم٣مفم واخلْم٥ٌم أن اخلْم٥ٌم هل همـ خم٣مؿم٥ٌم ايمٛم٣مس مجٝمٔم٣مً  وايمٖمرق زمكم ايمقصٝم٥م

ومتت٣مز ايمقص٣مي٣م . َمـ حي٤م يمٝمٛمتٖمع زمف دم ضمٝم٣مسمف ،إلٞم٣ًمن جمرب يق  زمف ايمقصٝم٥م همٜمل ومقل ضم٘مٝمؿ

 .وسمٛم٣مؽم٤م مجٙمٜم٣م ورومتٜم٣م، دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم زمجامهل٣م

 ٞمامذج َمـ ايمقص٣مي٣م اجل٣مهٙمٝم٥م: -و

 فمٚمرو زمـ ىمٙمثقم( ـ )وصٝم٥م 5

 ؽمٛم٥م فمعم َم٣م وىم٣من ومد فم٣مش َمئ٥م ومخًكم، مجع فمٚمرو زمـ ىمٙمثقم زمٛمٝمف ضمٝمٛمام ضميسمف ايمقهم٣مة

ـْ آزم٣مئلوَمْد زَمٙمْٕم٦ُم َمـ ايمُٔمٚمُ ، ي٣م زَمٛملر " يروى همٗم٣مل: ٌْٙمْٕمُف أضمٌد َم وٓ زمدر أْن َيٛمْزَل يب َم٣م َٞمزَل ، ِر َم٣م ملْ َي

ـَ اظمْقِت  وإن ىم٣مَن ، إْن ىم٣مَن ضمٗم٣ًم هَمحٗم٣مً ، وإين واهللِ َم٣م فمغّمُت أضمدًا زمًمٍء إٓ فُمغِمُت زمٚمْثٙمفِ . هبؿ َم

٣ٌَمؿمالً  ـْ ؽَم ، زَم٣مؿماًل هم ـِ ايمُمت. ٤مر ؽُم٤مر وَم قا فم ٛمقا صِمقاَرىمؿْ ، هم١مّٞمُف أؽْمٙمُؿ يَم٘مؿْ ، ؿِ همُ٘مٖم  ًِ ـْ ، وأضم حيً

أؾمجُع ايمَٗمقِم . ْهذارهم١من َمع اإلىمث٣مِر ي٘مقُن اإل، وإذا ضَمدشْمتؿ همٟمْوصِمزوا، وإذا ضُمِدشْمتؿ هَمٔمقا، شمٛم٣مُؤىمؿ

ـْ ، ُف فمٛمَد ايمٕمَّم٤ِم وٓ طمغَم همٝمٚمـ ٓ َروّي٥م يم، ىَمام أن أىمرم اظمٛم٣مي٣م ايمٗمتُؾ ، ايمَٔمْمقُف فمٛمَد ايم٘مرِ  وٓ َم

ٌُْٕمضِ ، وٓ سَمتزوصمقا دم ضمِٝم٘مؿ، إذا فُمقسم٤َم مل ُئْمت٤ِْم  ٌِْح ايم  (. "هم١مّٞمف يقدي إلم وُم

 إصٌع ايمٔمدواين( ي)وصٝم٥م ذ ـ 0

يٛمتٚمل يمٗمٌٝمٙم٥م ، ايمٔمٌم اجل٣مهقم ذو إصٌع ايمٔمدواين هق ضمرشم٣من زمـ احل٣مرث ٞم٣مشمر وؾم٣مفمر َمـ

ضمكم ، ىم٣من َمـ ضم٘مامء ايمٔمرب، ٌع زائدة زمرصمٙمفإصٌع يمقصمقد أص اوؽمٚمل ذ ،فمدوان اظميي٥م

 ضميسمف ايمقهم٣مة أوص ازمٛمف أؽمٝمدًا زمٌٔمض ايمقص٣مي٣م ايمتل

 وَمٛمٜم٣م: ،دم إضمٛمف وحمٛمف سمٔمٝمٛمف

وإيِن َُمقصٝمَؽ زمام إْن . وفم٣مَش ضمَتك ؽَمئَِؿ ايمَٔمٝمَش ، إن أزم٣مَك ومد هَمٛمَِل وهَق ضمل  ، ي٣م زُمٛمل "

ٌَؽ ـْ صم٣مٞم
ٌ قكَ  ضمٖمْٓمتف زَمٙمٕم٦َم دم وَمْقَمَؽ َم٣م زَمٙمٕمُتف: أيمِ ْط ، وسَمقاوْع هُلْؿ يرهَمٔمقكَ ، يمَٗمقَمؽ حُي ًُ وازم

، وأىْمِرم صٕم٣مَرُهْؿ ىَمام سُمْ٘مرْم ىم٣ٌمَرُهؿْ ، ر فمَٙمٝمٜمْؿ زمًمٍء يًِقدوكَ وٓ سمًتٟمشم، وصْمَٜمَؽ ُيْمٝمٔمقكَ 

سمَؽ ِصٕم٣مرُ ، ُيْ٘مرَمَؽ ىم٣ٌمرُهؿ ـْ َمـ ، وأفمزْز صم٣مَركَ ، واؽْمٚمْح زماميمَؽ ، ُهؿْ وَي٘مػُمْ فمعم َمقدر وأفم

ـْ وصمٜمَؽ ، أىمرم َوٝمٖمَؽ و، اؽْمتٔم٣مَن زمَِؽ  ـْ َمًٟميم٥ِم أضمٍد ؾمٝمئ٣مً  وُص  ."هَمٌذيمَِؽ َيتؿ  ؽُم٠ْمُدُدكَ ، فم
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ويٚم٘مـ  ،ىم٣مَمالً  همٜمل يٚم٘مـ أن سمٖمٝمد جمتٚمٔم٣مً ، وايمقصٝم٥م وإن ىم٣مٞم٦م خترج يمُمخص واضمد

 .يٖمٝمد ىمؾ َمـ حيت٣مج إلم ايمٛمِمح واإلرؾم٣مد فمده٣م َمرصمٔم٣مً 

ك همٝمف اظمقص ٞمٖمًف فمعم ايمذي يؼم، وايمْم٣مزمع ايمٔم٣مم يمٙمقص٣مي٣م اجل٣مهٙمٝم٥م هق إؽمٙمقب اظمرؽمؾ

وومٌم اجلٚمؾ زمام ، ورؾم٣موم٥م ايمؼماىمٝم٤م، َم٠مشمرًا ووقح ايمٔم٣ٌمرات، دون سمٛمٚمٝمؼ أو زطمرهم٥م، ؽمجٝمتٜم٣م

 .وؿمٌٝمٔم٥م اظمٗم٣مم ايمذي سمٗم٣مل همٝمف ايمقصٝم٥م ،حيٗمؼ اظمٛم٣مؽم٥ٌم زمكم اظمٔمٛمك وايمٙمٖمظ

 ـ عغغ اٌىيبْ: ساثؼبً
جلٚمـؾ اظمؼمادهم٥م ا جمٚمقفم٥م َمـ ئمتٚمد هق همـ َمـ همٛمقن ايمٛمثر أ ـ سمٔمريػ ايمًجع اجل٣مهقم:

واظمتقازٞم٥م واظمتزاوصمـ٥م يًتخدَمٜم٣م ايم٘م٣مهـ ايمذي يدفمل َمٔمرهم٥م ايمٕمٝم٤م دم ومّمٝم٥م َمـ ايمٗمّم٣مي٣م ايمتل 

وأن اجلـ َمًخرة يمف حيرىمٜم٣م ، ويزفمؿ هذا ايم٘م٣مهـ أٞمف يٛمْمؼ زم٣مؽمؿ أهل٥م ،مج٣مفم٥م أو سمٔمؼمض همرداً 

 .ىمٝمٖمام أراد

٣م يٟميت زمف ايمٕمد زمام يٙمٗمل إيمٝمٜم٣م وسمٔمرف َم، ىم٣مٞم٦م دم اجل٣مهٙمٝم٥م ؿم٣مئٖم٥م سمزفمؿ أهن٣م سمْمٙمع فمعم ايمٕمٝم٤مو

ىمام يًٚمك سم٣مزمٔمف ايمذي يقضمل إيمٝمف زم٣مؽمؿ  ،٣مً وىم٣من واضمده٣م يًٚمك ىم٣مهٛم، سمقازمٔمٜم٣م َمـ اجلـ

ئِلِ " وىم٣مٞمقا ، وأىمثرهؿ ىم٣من خيدم زمٝمقت أصٛم٣مَمٜمؿ وأوشم٣مهنؿ8 هم٘م٣مٞم٦م هلؿ ومداؽم٥م ديٛمٝم٥م "ايمرر

هتؿ فمعم ٞمحق َم٣م دم طمِمقَم٣مهتؿ وَمٛم٣مهمرا ٣مً وومد يتخذوهنؿ ضم٘م٣مَم، وهنؿ٠مون إيمٝمٜمؿ دم ىمؾ ؾم٠ميٙمج

، واضمت٘م٣مَمٜمام إلم ايم٘م٣مهـ اخلزافمل، وأَمٝم٥م زمـ فمٌد ؾمٚمس، ىم٣من َمـ َمٛم٣مهمرة ه٣مؾمؿ زمـ فمٌد َمٛم٣مف

وهنؿ ٠مويِمدرون فمـ آرائٜمؿ دم ىمثغم َمـ ؾم ،وىم٣مٞمقا يًُمغموهنؿ. فمعم أَمٝم٥م وومد ٞمٖمر ه٣مؾمامً 

أو هنقض حلرب8 همٖمل ، أو ومٔمقد فمـ ٞمٌمة أضمالف، أو ٞمحر ٞم٣موم٥م، أو ومتؾ رصمؾ، ىمقهم٣مء زوصم٥م

أزم٣م اَمرئ ايمٗمٝمس َرقر هلؿ8 همٌٔم٧م دم إشمرهؿ همٟمومٌٙمقا ضمتك إذا ىم٣مٞمقا فمعم  اً ٣مر زمٛمل أؽمد أن ضمجرأطمٌ

وم٣ميمقا: ، ي٣م فم٣ٌمدي"همٗم٣مل يمٌٛمل أؽمد: ، فمقف زمـ رزمٝمٔم٥م وهق، َمًغمة يقم َمـ هت٣مَم٥م سم٘مٜمـ ىم٣مهٛمٜمؿ

ب نمغم اظمٕمٙمر٤م، وم٣مل: َمـ اظمٙمؽ إصٜم٤م، يمٌٝمؽ رزمٛم٣م زْمرب، ايمٕمالر ٙمؼ ٓ ئم، دم اإلزمؾ ىمٟمهن٣م ايمرر

َخ٤م وم٣ميمقا: َمـ هق ي٣م رزمٛم٣م؟ وم٣مل: يمقٓ ، أوُل َمـ يًٙم٤م اً وهذا نمد، هذا دَمف يٛمثٔم٤م، رأؽمف ايمِمر

همام أذق  "همرىمٌقا ىمؾ صٔم٤م وَذيمقل. ٕطمػمسم٘مؿ أٞمف ضمجر و٣مضمٝم٥م، أن جتٝمش ٞمٖمس صم٣مؾمٝم٥م

َم٣م ىم٣مٞمقا يٛمذرون وم٣ٌمئٙمٜمؿ  اً وىمثغم. وومتٙمقه سمقا فمعم فم٘مر ضمجر همٜمجٚمقا فمعم ومٌتفهلؿ ايمٛمٜم٣مر ضمتك أ

 .َم٣م يٖمنون رؤاهؿ وأضمالَمٜمؿ اً ىمام ىم٣مٞمقا ىمثغم، نمزو نمغم َمٛمتٓمر زمقومقع
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٣مهنؿ دم اجل٣مهٙمٝم٥م ىم٣مٞم٦م ىمٌغمة8 إذ ىم٣مٞمقا ئمتٗمدون أٞمف يقضمك إيمٝمٜمؿ ويمٔمؾ ذيمؽ َم٣م ، همٚمٛمزيم٥م ىمٜمر

 .صمٔمؾ ٞمٖمقذ ايم٘م٣مهـ يتج٣موز ومٌٝمٙمتف إلم ىمثغم َمـ ايمٗم٣ٌمئؾ ايمتل جت٣موره٣م

ومم٣م يالضمظ أهنؿ ىم٣مٞمقا . دةوَمـ شمؿ ىم٣من ايمٔمرب يٗمِمدون ىمثغميـ َمٛمٜمؿ َمـ َمٛم٣مؿمؼ زمٔمٝم

ويمٔمؾ دم ذيمؽ َم٣م ، وطم٣مص٥م َمـ يتٔمٚمٗمقن دم ايمٗمدم، يت٘مثرون دم ايمٝمٚمـ ودم زمٝمقت فم٣ٌمدهت٣م ايمقشمٛمٝم٥م

وسمٙمٗم٣مٞم٣م دم ىمت٤م ايمت٣مريخ . وفمرب ايمُمامل، يدل فمعم ايمِمٙم٥م ايمٗمديٚم٥م زمكم وشمٛمٝم٥م فمرب اجلٛمقب

٣مص، وإدب أؽمامء ىمثغميـ َمٛمٜمؿ طمٝم٣ميمٝم٥م8 همٚمـ  اً همغمؽمٚمقن يمٌٔمّمٜمؿ صقر، وومد ي٣ٌميمغ ايمُٗمِمر

، همٙمف فمكم واضمدة ويد واضمدة ورصمؾ واضمدة ،ذيمؽ أن ؾمؼ زمـ ايمِمٔم٤م ىم٣من ؾمؼ إٞم٣ًمن أو ؾمْمره

وأن وصمٜمف ىم٣من دم صدره ومل ي٘مـ  ،وأن ؽمْمٝمح زمـ رزمٝمٔم٥م ايمذئٌل مل ي٘مـ همٝمف فمٓمؿ ؽمقى مججٚمتف

ْوِد . ورزمام ىم٣من أضمدب، يمف فمٛمؼ  ،وَمـ ىمٜم٣مهنؿ دم أواطمر ايمٔمٌم اجل٣مهقم ؽمقاد زمـ وم٣مرب ايمدر

وطُمٛم٣مهمر ، ىم٣مهـ زمٛمل احل٣مرث زمـ ىمٔم٤م، وَمٛمٜمؿ اظمٟمَمقر احل٣مرشمل، وومد أدرك اإلؽمالم ودطمؾ همٝمف

وَمـ ومقيمف: ، وأىمٜمٛمٜمؿ فُمّزى ؽَمٙمِٚم٥م. "ؾمِم٣مر"وىم٣من يٗمقل: إٞمف أؽمٙمؿ زمٚمُمقرة سم٣مزمٔمف ، احلٚمغمي

يمٗمد ٞمٖمر اظمجد زمٛمل ايمٔممماء يمٙمٚمجد ، واومٔم٥م زمٌٗمٔم٣مء، وايمٔمٗم٣مب وايمِمٗمٔم٣مء، وإرض وايمًامء"

ورزمام ىمـ دم إصؾ َمـ ايمٛم٣ًمء ، وٞمجد زمج٣مٞم٤م ه٠مٓء ايم٘مٜم٣من مج٣مفم٥م َمـ ايم٘م٣مهٛم٣مت. "وايمًٛم٣مء

وَمـ أؾمٜمره٣م ايمُمٔمث٣مء وىم٣مهٛم٥م ذي اخلٙمِم٥م وايم٘م٣مهٛم٥م . ايمالئل هيٌـ أٞمٖمًٜمـ يممهل٥م وَمٔم٣مزمده٣م

ويروى أهن٣م أٞمذرهتؿ ، ايمًٔمدي٥م وايمزروم٣مء زمٛم٦م زهغم وايمٕمٝمْمٙم٥م ايمٗمرؾمٝم٥م وززمراء ىم٣مهٛم٥م زمٛمل رئ٣مم

وايمٙمقح اخل٣مهمؼ وايمٙمٝمؾ ايمٕم٣مؽمؼ وايمِم٣ٌمح ايمُم٣مرق وايمٛمجؿ ايمْم٣مرق واظمزن "نم٣مرة فمٙمٝمٜمؿ همٗم٣ميم٦م: 

ٓ ، وإن صخر ايمْمقد يمٝمٛمذر شم٘مالً ، فمِمالً  ٣مً وحيرق أٞمٝم٣مزم، إن ؾمجر ايمقادي يمٝمٟمدو طَمْتالً ، ايمقادق

 ."جتدون فمٛمف ََمْٔمالً 

وومد اطمتٙمط إَمر فمعم ، وَمٔمٛمك ذيمؽ أٞمف وصمد دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم ؽمجع ىم٣من يٗمقيمف ايم٘مٜم٣من

ورد فمٙمٝمٜمؿ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ  ،ش دم أول ٞمزول ايمذىمر احل٘مٝمؿ8 همٗمرٞمقه زمًجع ىمٜمٛمتٜمؿزمٔمض ومري

ـٍ وَمٙمِٝمالً )زمٚمثؾ ومقيمف صمؾ وفمز:  ُرونَ  َوٓ زمَِٗمْقِل ىَم٣مِه هَمَذىِمْر هَماَم َأْٞم٦َم )ووم٣مل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم: (ََم٣م سَمَذىمر

ـٍ َوٓ جَمْٛمُقنٍ  ُف يَمَٗمْقُل َرؽُم ) ووم٣مل: (،زمِٛمِْٔمَٚم٦ِم َرزِمَؽ زمَِ٘م٣مِه ََم٣م  َوََم٣م ُهَق زمَِٗمْقِل ؾَم٣مفِمٍر وَمٙمِٝمالً ، قٍل ىَمِريؿٍ إِٞمر

ـٍ وَمٙمِٝمالً ، سُم٠ْمَِمٛمُقنَ  ُرونَ  َوٓ زمَِٗمْقِل ىَم٣مِه  .(ََم٣م سَمَذىمر
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احلدي٧م ، ومم٣م يدل فمعم أن ىمٜمٛمتٜمؿ ىم٣مٞمقا يًجٔمقن8 زمؾ ىم٣مٞمقا ٓ يت٘مٙمٚمقن إٓ زم٣ميمًجع

٦م إضمدامه٣م إطمرى اومتتٙم٦م اَمرأسم٣من َمـ هذيؾ8 همرَم"اظمروي فمـ أيب هريرة8 همٗمد ضمدث أٞمف: 

همٗم٢م رؽمقل ، َصعمر اهللُ فَمَٙمٝمِف َوؽَمٙمرؿ، هم٣مطمتِمٚمقا إلم رؽمقل اهلل، همٗمتٙمتٜم٣م وَم٣م دم زمْمٛمٜم٣م، زمحجر

همٗم٣مل محؾ زمـ ايمٛم٣مزمٕم٥م  ...ووم٢م زمدي٥م اظمرأة فمعم فم٣مومٙمتٜم٣م، اهلل أن دي٥م صمٛمٝمٛمٜم٣م نمرة: فمٌد أو ويمٝمدة

همٚمثؾ ذيمؽ يْمؾ8 ، وٓ اؽمتٜمؾ اهُلذرم: ي٣م رؽمقل اهلل ىمٝمػ أنمرم َمـ ٓ ذب وٓ أىمؾ وٓ ٞمْمؼ

َمـ أصمؾ ؽمجٔمف ايمذي  "إٞمام هذا َمـ إطمقان ايم٘مٜم٣من"َصعمر اهللُ فَمَٙمٝمِف َوؽَمٙمرؿ:  همٗم٣مل رؽمقل اهلل

وأن ي٘مثر همٝمٜم٣م آطمتالف  ،وَمـ شمؿ ىم٣من َمـ أهؿ َم٣م يٚمٝمز أؽمج٣مفمٜمؿ فمدم ووقح ايمدٓيم٥م، ؽمجع

 .وايمتٟمويؾ

ىمثرة  ٣مً ٞمف يالضمظ فمٙمٝمف أيّمويمٝمس هذا ىمؾ َم٣م يالضمظ فمعم ايمًجع ايمذي يّم٣مف إيمٝمٜمؿ8 هم١م

إوم٣ًمم وإيامن زم٣ميم٘مقاىم٤م وايمٛمجقم وايمري٣مح وايمًح٤م وايمٙمٝمؾ ايمداصمل وايمِمٌح اظمٛمغم 

ودم ذيمؽ َم٣م يدل فمعم افمتٗم٣مدهؿ دم هذه إؾمٝم٣مء وأن هب٣م  ،وإؾمج٣مر وايمٌح٣مر وىمثغم َمـ ايمْمغم

يريدون َمـ  ويمٝمٌٙمٕمقا َم٣م ،يمٝم٠مىمدوا ىمالَمٜمؿ، وَمـ أصمؾ ذيمؽ حيٙمٖمقن هب٣م، طمٖمٝم٥م ٣مً ومقى وأرواضم

 .ايمتٟمشمغم دم ٞمٖمقس ه٠مٓء ايمقشمٛمٝمكم

ؽمجع آطمر دم طمْم٣مزمتٜمؿ زمؾ دم ىمالَمٜمؿ وأَمث٣مهلؿ ، ىمام ومدَمٛم٣م، وهذا ايمًجع ايمديٛمل ىم٣من يٗم٣مزمٙمف

 .ايمتل دارت زمٝمٛمٜمؿ

، ب ـ أؾمٜمر ايمًج٣مع دم اجل٣مهٙمٝم٥م: وَمـ أؾمٜمر اظمت٘مٜمٛمكم همـل اجل٣مهٙمٝم٥م: ؽمْمٝمح ايمذئٌل

 ،وَمًٙمٚم٥م اخلزافمل، ـقف زمـ رزمٝمٔمــ٥م إؽمديفمو، طمٛم٣مهمـر احلٚمغميو ،واظمٟمَمـقر احل٣مرشمـل

زمؾ ىم٣من  ،وفمقف إؽمدي، اظمُمٜمقر زم٣مؽمؿ فُمّزى ؽمٙمٚم٥م، وؽمٙمٚم٥م زمـ أيب ضمّٝم٥م، وؾمؼ إٞمامري

 .وززمراء، ٛمٝم٥موؿمريٖم٥م ايمٝمٚم، َمـ أَمث٣مل: هم٣مؿمٚم٥م اخلثٔمٚمٝم٥م، همٝمٜمؿ ٞم٣ًمء ىم٣مهٛم٣مت أيّم٣مً 

، ومداؽم٥م ديٛمٝم٥ماجل٣مهٙمٝمكم ؿم٣مئٖم٥م ذات  ج ـ َمقومػ ايمٔمرب َمـ ايم٘مٜم٣من: وايم٘مّٜم٣من فمٛمد ايمٔمرب

وىم٣مٞمقا يزفمٚمقن آؿمالع فمعم . ؾمٟمهنؿ ؾمٟمن احل٘م٣مم دم اظمٛم٣مهمرات، وؽمٙمْم٣من ىمٌغم يمدى ايمٗم٣ٌمئؾ

ئمرف ايم٘م٣مهـ فمـ ؿمريٗمف َم٣م ؽمٝم٘مقن َمـ  -أي ص٣مضم٣ًٌم َمـ اجلـ -وأن يم٘مؾ َمٛمٜمؿ رئّٝم٣مً ، ايمٕمٝم٤م

همٝمح٘مٚمقهنؿ دم  ،وىم٣من ايمٛم٣مس يتقاهمدون فمعم ه٠مٓء ايمُ٘مّٜم٣من َمـ خمتٙمػ اجلٜم٣مت. أَمقر

أو َم٣م يروٞمف دم َمٛم٣مَمٜمؿ ، ويًتُمغموهنؿ دم أَمقرهؿ اخل٣مص٥م وَم٣م يزَمٔمقٞمف َمـ أفمامل، هتؿَمٛم٣مزفم٣م
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، وىم٣مٞمقا يًتخدَمقن دم أضم٘م٣مَمٜمؿ وأومقاهلؿ ضزم٣ًم َمـ ايمٛمثر اظمًجقع فمرهمقا زمف. َمـ أضمالم

ْمٚمٟمن إيمٝمٜم٣م وهلذا ٓ يُ  ،ويالضمظ دم ٞمِمقص ايم٘مٜم٣من أهن٣م حتٚمؾ ؿم٣مزمع ايمت٘مٙمػ ايمُمديد دم ؽمجٔمٜم٣م

يمٗمٌمه ، ورزمام ىم٣من زمٔمّمٜم٣م حمٖمقـم٣ًم صحٝمح٣مً ، زمٔمّمٜم٣م ايمقوع وايمٛمحؾ همرزمام ؾم٣مَب ، ىمٙمٜم٣م

 .وإجي٣مزه

 د ـ طمِم٣مئص أؽمج٣مع ايم٘مٜم٣من:

ٓ يرؾمد ايم٣ًمَمع إلم ضمٗم٣مئؼ ، ىمالم فم٣مم -دم مجٙمتٜم٣م -وَمـ طمِم٣مئص أؽمج٣مع ايم٘مٜم٣من أهن٣م

وومٌم اجلٚمؾ إلهل٣مء ، واإليامء، زم٣مصْمٛم٣مع ايمًجع، وإٞمام يّمٔمف دم ايمٕمٚمقض واإلهب٣مم، صمٙمٝم٥م

وصمٔمٙمف دم ضم٣ميم٥م ٞمٖمًٝم٥م َمّمْمرزم٥م سم٣ًمفمد ، سمتٌع َم٣م يٙمٗمك إيمٝمف َمـ إطم٣ٌمر ايمٔمرزمٝم٥م ايم٣ًمَمع فمـ

زمتٙمؽ اإلؾم٣مرات ، وي٘مقن اظمخ٣مؿم٤م، زم٘مؾ ؽمٜمقيم٥م وين، ايم٘م٣مهـ فمعم ايمقصقل إلم َم٣م يريد

َمًتٔمدًا يمٗمٌقل ىمؾ َم٣م يٗم٣مل ، وإؽمج٣مع اظمٛمٚمٗم٥م، وإوم٣ًمم اظم٠مىمدة، وإيمٖم٣مظ اظمٌٜمٚم٥م، ايمٕم٣مَمّم٥م

 .وسمٟمويؾ َم٣م يًٚمٔمف زمح٤ًم ضم٣ميمتف وَمدى همٜمٚمف، اضزمال صمدال أو افمؼم، يمف

ؿ واحلدي٧م ايمٛمٌقي ايممميػ ذم ايمٗمرآن ايم٘مري هـ ـ َمقومػ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ َمـ ايم٘مٜم٣من:

 .لم ايم٘مٜم٣من وٞمٖمك ايمٗمرآن ايم٘مريؿ صٖم٥م ايم٘مٜم٣مٞم٥م فمـ ايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿإايمذه٣مب 

 ـ اٌمظض: خبِغبً
ايمٛمثر اجل٣مهقم وَم٣م يتِمؾ َمٛمٜم٣م  سمٔمد ايمٗمِمص َمـ همٛمقن أ ـ اٌمظخ اٌؼشثْخ اجلبىٍْخ:

، ايمتل سمتٛم٣مشمر دم ىمت٤م إدب وايمت٣مريخ وإَمث٣مل، وإؽم٣مؿمغم، واحل٘م٣مي٣مت، ىم٣مٕؽمامر، زم٤ًٌم

اح مم٣م ي٠ميمػ ذطمغمة ومِمِمٝم٥م ، وىمت٤م ايمُمقاهد ايمٛمحقي٥م وايمٌالنمٝم٥م، وايمتٖمًغم وَم٠ميمٖم٣مت ايمممر

، أو َم٣م هق ومري٤م َمٛمف، متثؾ دم َمّمٚمقهن٣م صمقاٞم٤م َمـ اظمجتٚمع ايمٔمريب دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم، نمزيرة

 .إذا صح٦م ٞمًٌتٜم٣م إلم ذيمؽ ايمٔمٌم

وأي٣مم احلروب ، مل سم٘مـ ومِمص ايمٔمرب اجل٣مهٙمٝمكم حتٚمؾ دم ؿمٝم٣مهت٣م أىمثر َمـ أضم٣مدي٧م ايمًٛم٥م

حتٚمــؾ هـذه ايمٗمِمص ايم٘مثٝمــر َمــــ ، وايمقوم٣مئـع ىمٝمقم داضمس وايمٕمػماء ويقم ذي وم٣مر

وىمت٣مب إنم٣مين ٕيب ايمٖمرج  ،وومد صقر ىمت٣مب ذح ايمٛمٗم٣مئض ٕيب فمٌٝمدة ،اخلراهم٣مت وإؽم٣مؿمغم

َمــ هـــذه  وومــد ضمّرف ايمرواة ايم٘مثغم ،إصٖمٜم٣مين أي٣مم ايمٔمــرب همـل ضمروهبؿ وؽمٙمٚمٜمؿ

وايمٔمٖم٣مري٦م ، وزادوا همٝمٜم٣م وأدطمٙمقا همٝمــٜم٣م طمراهم٣مت احلٝمقاٞم٣مت وومِمص اجلـ ،ايمٗمِمص
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 ضمتك زمدأ سمدويـ، وزمٗمل ايمٛم٣مس يتداويمقن هذه ايمٗمِمص فمـ ؿمريؼ ايمرواي٥م ايمُمٖمقي٥م. وايمُمٝم٣مؿمكم

وسم٘مٖمل اإلؾم٣مرة إلم أن أي٣مم ايمٔمرب وَمالحمٜمؿ احلرزمٝم٥م سم٠ميمػ يٛمٌقفم٣ًم ، زمٔمّمٜم٣م دم ايمٔمٌم إَمقي

وَمـ هذا . هن٣م أزمق فمٌٝمدة دم ذضمف يمٛمٗم٣مئض صمرير وايمٖمرزدقوومد دور ، ومقي٣ًم يمتٙمؽ ايمٗمِمص

ونمغمهؿ ممـ ، ايمؼماث ايمٗمِميص أيّم٣ًم َم٣م يتِمؾ زمٚمٙمقك اظمٛم٣مذرة وايمٕم٣ًمؽمٛم٥م وايمدويم٥م احلٚمغمي٥م

وزمٔمض ، وَمٛمف أيّم٣ًم ومِمص اظمحٌكم وأطم٣ٌمرهؿ. ىم٣ميمززم٣مء أو زٞمقزمٝم٣م، فم٣مسوهؿؽمٌٗمقهؿ أو 

ىمٝمػ أفم٣مودك وهذا أشمر »إؽم٣مؿمغم فمـ احلٝمقاٞم٣مت ىمٗمِم٥م احلٝم٥م وايمٖمٟمس دم طمػم اظمثؾ: 

زمإلو٣مهم٥م إلم ومِمص أطمرى َمتٛم٣مشمرة دم ىمت٣مب إنم٣مين ونمغمه فمـ فمٚمرو زمـ ىمٙمثقم . شهمٟمؽمؽ؟

ويم٘مٛمف ٓ ، وىمؾ ذيمؽ َمـ َمقروشمٛم٣م ايمٛمثري. هؿونمغم، اهلل زمـ صمدفم٣منوفمٌد، ورزمٝمٔم٥م زمـ َم٘مدم

 .يٚمثؾ أؽمٙمقب اجل٣مهٙمٝمكم وٓ صٝم٣منمتٜمؿ

 ة ـ أٌٔاع اٌمظض اجلبىٍِ:

 ـ اٌمظخ اخلشافْخ اجلبىٍْخ: 1
فمرف ايمٔمرب دم صم٣مهٙمٝمتٜمؿ ايمٗمِمص ايمتل سمتحدث فمـ خمٙمقوم٣مت نمغم َمرئٝم٥م ىم٣ميمُمٝم٣مؿمكم 

 أو إؾم٣ٌمفم٣مً  ،ـ ايمْمٌٝمٔم٥م ونمّمٌٜم٣مَم َم٣م طمقهم٣مً إونمغمه٣م مم٣م صٛمٔمف اخلٝم٣مل اجل٣مهقم وايمٕمقل وايمٔمٛمٗم٣مء 

وفمدم َمٔمرهم٥م  ،يمٔمٗمدة اظم٘مقث دم إرض يمتْمٙمع إلم فم٣ممل آطمر سمْمٚمح إيمٝمف ايمٛمٖمس ايمٌممي٥م سمٔمقيّم٣مً 

وؽم٣مفمد دم ذيمؽ ايمًحرة ايمٗم٣مدريـ فمعم ايمٗمٝم٣مم زمتٚمثٝمؾ أفمامل طم٣مروم٥م يمٙمٔم٣مدة  ،َم٣م دم ايمًامء

وسمتٚمٝمز هذه احل٘م٣مي٣مت زمؼمازمط  ،أو حتقيؾ اظمٛم٣مديؾ ايمٌٝمّم٣مء إلم مح٣مم زمْمريٗم٥م هبٙمقاٞمٝم٥م ،ىم٣مٓٞمٚم٣ًمخ

 ،وهل صم٣مهم٥م َمٗمِمقرة فمعم ضم٣مدشم٥م أو اشمٛمتكم ،هذه احلقادث اظمُمدودة همٝمٜم٣م زمْمريٗم٥م واهٝم٥م ؤمٝمٖم٥م

وومد اؽمتٚمدت ايمٛم٣ًمء ايمٔمج٣مئز واظمرؤم٣مت َمـ َمٔمكم هذه ايمٗمِمص إلَمت٣مع أؿمٖم٣مهلـ زمٛمكم 

 .وزمٛم٣مت

 تًٔم٥مايم رؤوسيما ي)واهلدرة( احلٝمقان اخلرادم ذ وومد أويمع ايمٔمرب ايمٗمدَم٣مء )زم٣ميمٔمٛمٗم٣مء(

وىمذيمؽ هم٘مرة ايمٌماع زمكم اإلٞم٣ًمن واجلـ  ،)وايمتٛمكم( ضم٣مرس ايم٘مٛمقز اظمتٚمقؤم٥م دم زمالد ايمٝمٚمـ

َمع أهن٣م ومد شم٦ٌم وصمقده٣م َمـ طمالل ٞمِمقص ايمٗمرآن ايم٘مريؿ وايمٌماع َمع ايمُمٝم٣مؿمكم ايمتل صمٔمؾ 

ىمام ذىمر  ،فمعم أٞمٛم٣م َمٗمتٛمٔمقن زمقصمقد ايمُمٝم٣مؿمكم دون أن ٞمراه٣م ٣مً وإٞم٣مشم َمٛمٜم٣م ايمٔمرب اجل٣مهٙمٝمقن ذىمقراً 

 وومد وم٣مل ايمُم٣مفمر اجل٣مهقم: ،يمٛم٣م ذيمؽ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ
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ــــــ ايمٌممـــــ  ـــــ٣مفمر َم ـــــؾ ؾم  إين وىم

 

 ؾمـــــٝمْم٣مٞمف أٞمثـــــك وؾمـــــٝمْم٣مين ذىمـــــر 

ضمتك وصؾ زم٣ميمٔمرب ايمٝمٚمٛمٝمكم أن ذىمروا أن اجلـ أوم٣مَمقا هلؿ دم َمٛمْمٗم٥م وسم٣مر ايمٝمٚمٛمٝم٥م ممٙم٘م٥م  

جلـ وىمذيمؽ ومِمص اطمتْم٣مف ا ،هل٣م ضمدر  ضمٝم٧م َمديٛم٥م ايمػمٞمز دم وضمُم٥م ٓ ،يٚمٙم٠مه٣م ايمًحر

 .ويمٗمٝمط زمـ زرارة ؽمٝمد همزارة، احلغمةٕؿمٖم٣مل إذاف َمـ ايمٛم٣مس أَمث٣مل فمٚمرو زمـ صمذيٚم٥م َمٙمؽ 

 اجلبىٍْخ: ـ اٌمظخ ادلضٍْخ
 ،اطمتزل ايمٔمرب ايم٘مثغم َمـ ومِمِمٜمؿ اجل٣مهٙمٝم٥م دم أَمث٣مل وضم٘مؿ ىم٣مٞم٦م َمـ صٚمٝمؿ ايمتجرزم٥م

وحتدشم٦م فمٛمف َمـ  ،َمـ صمقاٞم٤م احلٝم٣مة واظمجتٚمع إٓ وؿمرومتف وهذه إَمث٣مل واحل٘مؿ مل سمؼمك صم٣مٞم٣ٌمً 

آٓف ومخًٚمئ٥م صٝمٕم٥م َمثٙمٝم٥م مجٔمٜم٣م وذضمٜم٣م اظمٝمداين جتد اظمئ٣مت ذات ومِمص  ٥مزمكم شمالشم

 وزروم٣مء ايمٝمامَم٥م ىمثؿ زمـ صٝمٖملأو يمٗمامن احل٘مٝمؿ ومِمصىمام دم  ،وضم٘م٣مي٣مت َمتٛمقفم٥م

 ـ اٌمظخ اٌزؼٍٍْْخ اجلبىٍْخ: 3
 ،ٔمربرض ايمأوهل ومِم٥م سمتحدث فمـ ايمؼماث ايمديٛمل ايمذي يٛمتمم فمعم َم٣ًمضم٥م واؽمٔم٥م َمـ 

ضمٝم٧م سمٔمرض َمٓمٜمر صمٌؾ أو اٞمحدار واد أو ٞمتقء صخرة أو سمٕمقر َمٕم٣مرة أو اىمتُم٣مف ؽم٤ٌم سم٘مقيـ 

همٖمل وادي َمٛمك دم َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م اىمتُمػ اظمذزمح ايمذي ىم٣من يقد أن يّمحل ٞمٌٝمٛم٣م  ،خمٙمقق فمجٝم٤م

وزمج٣مٞمٌف ؾمؼ دم ايمِمخر يٚمثؾ احلزة ايمتل  ،ذات ؾم٘مؾ همريد إزمراهٝمؿ زم٣مزمٛمف إؽمامفمٝمؾ فمٙمٝمف ىمتٙم٥مً 

 .َٕمر اهلل سمٔم٣ملم يمً٘مكم ايمتل اؽمتٔمٚمٙمٜم٣م ؽمٝمدٞم٣م إزمراهٝمؿ ظمح٣مويم٥م ايمتّمحٝم٥م زمقيمده اَمتث٣مًٓ أضمدشمتٜم٣م ا

وومِم٥م  ،كمشمؿ َمًخ٣م إلم وٌّ  ،وىمذيمؽ ومِم٥م إي٣ًمف وٞم٣مئٙم٥م ايمٙمذيـ زٞمٝم٣م دم ايم٘مٔم٥ٌم اظمممهم٥م

 ،ٞمِم٤م رصمؾ ٕصٛم٣مم دم وادي َمٛمك متثؾ ايمُمٝمْم٣من إىمػم ايمذي يرمجف احلج٣مج دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم

 ،ٕٞمف وم٣مد إفمداء إلم زمالده 8رنم٣مل زمكم َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م وايمْم٣مئػ ايمذي يرمجف اظم٣مرةوومِم٥م ومػم أيب 

وهل َم٣م سمزال َمقصمقدة إلم  ،وىمذيمؽ ايمِمخرة ايمتل ىم٣من جيٙمس فمٙمٝمٜم٣م فمٛمؼمة دم َمٛمْمٗم٥م ذات اجلقاء

 ،أو ومِمتل ؿمقق احلامَم٥م وؿمقق اهلدهد اظمذىمقرسمكم دم ىمت٣مب احلٝمقان يمٙمج٣مضمظ ،يقَمٛم٣م هذا

إول ىم٣من يتٔمٌد همٝمف رؽمقل اهلل حمٚمد صعم اهلل فمٙمٝمف  ،٣منومه٣م ضمٗمٝمٗمٝم ،شمقروومِم٥م نم٣مر ضمراء ونم٣مر 

 ،وايمث٣مين اطمتٌٟم همٝمف ايمرؽمقل فمٛمدَم٣م ه٣مصمر َمع أيب زم٘مر َمـ َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م إلم اظمديٛم٥م اظمٛمقرة ،وؽمٙمؿ

زمٔمد أن ٓضمٗمٜمؿ اظمممىمقن وومِم٥م َمًخ ؿم٣مئٖم٥م َمـ ايمٝمٜمقد إلم ومردة زم٤ًٌم فمِمٝم٣مهنؿ ٕواَمر اهلل 

 ،ايمٌمح ايمذي زمٛم٣مه ه٣مَم٣من زمٟمَمر َمـ همرفمقن وومِمقر شمٚمقد دم وادي ايمٗمرىوهٛم٣مك ومِم٥م  ،سمٔم٣ملم
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وومِم٥م ومٌم اخلقرٞمؼ اظمٛمٝمػ دم احلغمة  ،وومِم٥م طمراب ؽمد دم ايمٝمٚمـ وومالع نمٚمدان دم ايمٝمٚمـ

 .وايمٗمٌم ايمالَمح إزمٙمؼ دم واضم٥م سمٝمامء

 بىٍْخ:اجلاٌغشاِْخ  ـ اٌمظخ 4
ؽمقاء َمٛمف ايمٔمٖمٝمػ  ،يمٕمرامد ايمٔمرب دم صم٣مهٙمٝمتٜمؿ وصمقد ومِمص سمتحدث فمـ احل٤م واٜممل ئم

همٗمد ىم٣مٞم٦م ضمٝم٣مة ىمثغم َمـ ايمُمٔمراء  ،أو ايمٌميح دون سم٘مريس َمٔمٛمك ٞمقفمل احل٤م زمُم٘مؾ ـم٣مهرة

وومِم٥م رضمٝمؾ اَمرئ ايمٗمٝمس إلم زمالد ايمروم  ،٥م َٓمرئ ايمٗمٝمسٔمومِمِم٣م ىمٗمِم٥م دار صمٙمجٙم٥م اخلٙمٝم

 .فمٛمؼمة َمٙمحٚم٥م احل٤م وايمٌماع ايمذي طمٙمٖمف يمقٞمف إؽمقد ٥موومِم ،ٓؽمتٔم٣مدة َمٙم٘مف

 :(اٌشـبس) ًلـبع اٌـشقظٌص ـ لظض اٌٍ 5
وايمٔمرب  ،ن هذا ايمٛمقع َمـ ايمٗمِمص ي٤ًٌم َمٝمؾ اإلٞم٣ًمن زمُم٘مؾ فم٣مم يمٙمٕمرائ٤م اظمّمح٘م٥مإ

وومد َم٣مل هذا ايمٛمقع َمـ ايمٗمِمص إلم ايمٖم٘م٣مه٥م  ،ىمٕمغمهؿ َم٣ميمقا إلم هذا ايمٛمقع َمـ ايمٗمِمص

 .اظمِمٌقنم٥م زم٣مجلد وومِمِمف ىمثغمة وَمدهُم٥م

 بىٍْخ ػٍَ ٌغبْ احلٌْاْ:اجلـ اٌمظخ  6
ٔمٌم اجل٣مهقم مل خيؾ َمـ ايمٗمِمص فمعم يم٣ًمن احلٝمقان إلـمٜم٣مر فمػمة أو ضم٘مٚم٥م أو يٌدو أن ايم

 ،ىمام دم ومِم٥م ازمـ آوى وايمثٔمٙم٤م رَمز اظمٜم٣مرة وايمتٝمس وايمّمٌع رَمز ايمًذاصم٥م ،يمٙمٖم٘م٣مه٥م وايمتٛمدر

وومِم٥م ايمديؽ  ،وومِم٥م اهلدهد رَمز إظمٔمٝم٥م وايمٔمٌٗمري٥م وايمذىم٣مء وومِم٥م ايمٕمراب رَمز احلٝمٙم٥م

 .زمراومش متثؾ إلم َمراهمٗم٥م ايمٕمٌل وومِم٥م ،وايمٛمٔم٣مَم٥م رَمز اخلدوفمكم

 بىٍْخ:اجلـ احلىبّخ اٌزمٌّخ  7
ٚمممون ايمٛمِم٣مرى اجلقايمقن دم اجل٣مهٙمٝم٥م دم ٌهذا ايمٛمقع َمـ ايمٗمِمص ايمتل ىم٣من يذىمره٣م ايم

أؽمقاق ايمٔمرب وَمقاؽمٚمٜمؿ أَمث٣مل ومس زمـ ؽم٣مفمدة ايمذي يمٗمٝمف ايمرؽمقل حمٚمد فمٙمٝمف ايمِمالة 

 .وايمًالم دم ؾم٣ٌمزمف دم ؽمقق فم٘م٣مظ

 بىٍْخ:جلاؽىبّبد اٌجذً  -8
وهل ومِمص وضم٘م٣مي٣مت سمتحدث فمام يٖمٔمٙمف ايمٌدو زمٔمّمٜمؿ زمٌٔمض دم نمزواهتؿ ونم٣مراهتؿ فمـ 

 وهوم٥م اظمقار وَمْم٣مردة اظمٕمغميـ يت٣ًمَمرون هب٣م دم جم٣مَمٔمٜمؿ وٞمقادهيؿ يمٝمالً  ،طمْمػ ايمٛم٣ًمء



389 

د ٝمجمتونم٣مي٥م هذه احلقادث  ،وومد ي٘مقن َمٛمٜم٣م أفمامل حم٣مرزمكم فمٛمٝمٖم٥م اٞمدهم٣مفم٣مت ومت٣ميمٝم٥م ،وؽمٜمراهتؿ

وَمٛمٜم٣م أي٣مم ايمٔمرب ايم٘مثغمة  ،وَمٛمٜم٣م ضم٘م٣مي٣مت ضمرب داضمس وايمٕمػماء ،ه ايمقوم٣مئعأصح٣مب هذ

واحلدي٧م فمـ َمآشمر ايمٌداوة َمـ طمالل  ،ىمٝمقم صمٌٙم٥م ويقم ايم٘مالب ويقم ذي وم٣مر وضمرب ايمًٌقس

 .ىمرم ضم٣مسمؿ ايمْم٣مئل وزمْمقٓت فمٛمؼمة ايمٔمٌز

 اٌـشّفخ اجلبىٍْخ: لظض احلّمَ ًاألروْبء -9
وايمزوج اظمخدوع  ،ؾمخ٣مص احلٚمٗمك وإذىمٝم٣مءوهل ٞمقع َمـ ايمٗمِمص يتحدث فمـ إ

كم ٥م ىمٗمِم٥م هٌٛمٗم٥م ايمُمخِمٝم٥م ذات اجل٣مٞمٌضمٝم٧م سمٓمٜمر دم هذه ايمٗمِمص ايمْمراهم ،واظمرأة اخل٣مئٛم٥م

وؾمخِمٝم٣مت هذه ايمٗمِمص ؽم٣مذصم٥م  ،ؽمٙمٝمؿ ؾمخِمٝم٥م َمٔمٗمدة وؾمخِمٝم٥م ذات ضمسي  8ايمْمريٖمكم

 .َمٜمرصم٥م طمٌٝمث٥م

 :ثؼغ اٌمظض اجلبىٍِ -11
وَم٣م ىم٣من َمـ فمُمٗمف هل٣م وهق نمالم  :زمٛم٦م فمقفومِم٥م اظمرومش إىمػم وص٣مضمٌتف أؽمامء  -أ

وَم٣م ىم٣من . وأٞمف مل ُئْمَرف زمٔمد زمُمج٣مفم٥م ،وافمتذار إب يمف زمحداشم٥م ؽمٛمف. وحم٣مويمتف طمْمٌتٜم٣م َمـ أزمٝمٜم٣م

 ٣مً ودم هذه إشمٛم٣مء أص٣مب فمقهم، ٣مً َمـ اٞمْمالق اظمرومش إلم زمٔمض اظمٙمقك وَمدحيف يمف وزمٗم٣مئف فمٛمده زَمٛم

ورضمؾ هب٣م ، همزوصمف ازمٛمتف فمعم َمئ٥م َمـ اإلزمؾ، اظم٣ملهمٟمرنمٌف دم ، همٟمسم٣مه رصمؾ َمـ َمراد، زَم٣من ؾمديد

وذزمحقا ، ووم٣مل إطمقة اظمرومش: ٓ ختػموه زمخػمه٣م ضمكم يرصمع8 زمؾ ومقيمقا يمف: إهن٣م َم٣مسم٦م. إلم أهٙمف

ومل يٙم٧ٌم أن . همٙمام ومدم اظمرومش وم٣ميمقا يمف: إهن٣م َم٣مسم٦م. أىمٙمقا حلٚمف ودهمٛمقا فمٓم٣مَمف، ٣مً يمذيمؽ ىمٌُم

وزمٔمد ، وطمرج اظمرومش يْمٙم٤م أؽمامء. ٌش ويزورهفمرف احلٗمٝمٗم٥م زمٔمد أن ـمؾ َمدة ئمقد ومػم ايم٘م

همٝمٗمقل يمف: إين ٓ أؽمتْمٝمع أن ، ويتقؽمؾ إيمٝمف أن حيدشمٜم٣م فمٛمف، َمٕم٣مَمرات يتٔمرف فمعم رافمل زوصمٜم٣م

همٗم٣مل يمف َمرومش: طمذ . همتٟمسمٝمٜم٣م زمٙمٌٛمٜم٣م، اً همٟمضمٙم٤م هل٣م فمٛمز، أدٞمق َمٛمٜم٣م8 ويم٘مـ سمٟمسمٝمٛمل صم٣مريتٜم٣م ىمؾ يمٝمٙم٥م

مل يِمٌف راع  اً وإٞمؽ َمِمٝم٤م زمذيمؽ طمغم، ٣م ؽمتٔمرهمفهم١مهن، طم٣ممتل هذا8 هم١مذا ضمٙم٦ٌَم همٟميمٗمف دم ايمٙمٌـ

وظم٣م راضم٦م اجل٣مري٥م زم٣ميمٗمدح وضمٙم٤م هل٣م ايمٔمٛمز . همٟمطمذ ايمرافمل اخل٣مسمؿ. ومط إن أٞم٦م همٔمٙم٦م ذيمؽ

ؿمرح اخل٣مسمؿ همٝمف8 هم٣مٞمْمٙمٗم٦م اجل٣مري٥م زمف وسمرىمتف زمكم يدي أؽمامء همٙمام ؽم٘مٛم٦م ايمرنمقة أطمذسمف 

همٗم٣ميم٦م ، همٔمرهمتف، ؽمتّم٣مءت زم٣ميمٛم٣مرهمٟمطمذسمف وا، همٗمرع اخل٣مسمؿ شمٛمٝمتٜم٣م. وىمذيمؽ ىم٣مٞم٦م سمِمٛمع، همممزمتف

، ٣مً همٟمومٌؾ همزفم، يمٙمج٣مري٥م: َم٣م هذا اخل٣مسمؿ؟ وم٣ميم٦م: َم٣م رم زمف فمٙمؿ همٟمرؽمٙمتٜم٣م إلم َمقٓه٣م وهق زمٛمجران
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همٗم٣ميم٦م: ؽمٙمف أيـ وصمد هذا ، همدفم٣مه، همٗم٣مل هل٣م: مل دفمقسمٛمل؟ وم٣ميم٦م يمف: ادع فمٌدك رافمل نمٛمٚمؽ

ٌر٣من، اخل٣مسمؿ ، ايمٙمٌـ ايمذي سمممزمف أؽمامء همٗم٣مل رم: اؿمرضمف دم، وم٣مل: وصمدسمف َمع رصمؾ دم ىمٜمػ طُم

همٗم٣مل هل٣م زوصمٜم٣م: وَم٣م هذا . ويمٗمد سمرىمتف زمآطمر رَمؼ، وَم٣م أطمػمين َمـ هق، اً هم١مٞمؽ َمِمٝم٤م زمف طمغم

 ،همٟمفمجؾ ايم٣ًمفم٥م دم ؿمٙمٌف8 همرىم٤م همرؽمف ومحٙمٜم٣م فمعم همرس آطمر، اخل٣مسمؿ؟ وم٣ميم٦م: طم٣مسمؿ َمرومش

 ٌؾ أن يٚمقت:ووم٣مل وم ،هم٣مضمتٚماله إلم أهٙمٜمام8 همامت فمٛمد أؽمامء، وؽم٣مرا ضمتك ؿمروم٣مه َمـ يمٝمٙمتٜمام

ــــَٙمْٝمٚمك ـْ ؽُم ــــ ــــ٣مٌل َِم ــــْٝماًل طَمٝم  َهى يَم

 

وَمٛمل وأْصـــــــح٣ميب ُهُجـــــــقدُ    همـــــــَٟمرر

ــــ٣ملٍ   ــــؾر ضم ــــِري ىم ــــُر َأَْم ــــ٦م  ُأِدي  هَمٌِ

 

ـــــُد    ـــــُؿ زمٔمٝم ـــــ٣م وُه ـــــ٤ُم َأْهَٙمٜم  وَأْروُم

ــــرى  ــــَ٘مٛم٦ُْم ُأطم ــــَدٍة وؽَم ـر زمٌْٙم ــــَ٘م  ؽَم

 

ــــــقدُ    ــــــُؼ وايمُٔمُٜم ــــــ٦ِم اظمقاشمِ  ووُمِْمَٔم

ـــــِدي  ـــــ٣مُن فَمْٜم ـــــ٣مرم َأدِم وخُي ـــــام زم  هَم

 

ـــــ٣م   ـــــٝمُد  وَم ـــــ٣مرم ُأصـــــ٣مُد َوٓ َأِص  زم

 .شمؿ َم٣مت همدهمـ دم أرض َمراد 

زفمٚمقا أن أطمقيـ ىم٣مٞم٣م همٝمام " :وومد رواه٣م ايمّمٌل فمعم هذه ايمُم٣مىمؾ :احلٝم٥م وايمٖمٟمس -ب

ومد محتف َمـ ىمؾ أضمد8 همٗم٣مل ، َمٛمٜمام واد همٝمف ضمٝم٥م ٣مً وىم٣من ومريٌ، َم٢م دم إزمؾ هلام8 همٟمصمدزم٦م زمالدمه٣م

همٗم٣مل يمف ، يمقادي اظُمْ٘معم8 همرفمٝم٦م همٝمف إزمقم وأصٙمحتٜم٣ميمق أين أسمٝم٦م هذا ا، أضمدمه٣م يممطمر: ي٣م همالن

وم٣مل: همقاهلل ، مل هيٌط ذاك ايمقادي إٓ أهٙم٘متف اً أٓ سمرى أن أضمد، أطمقه: إين أطم٣مف فمٙمٝمؽ احلٝم٥م

همٗمتٙمتف: همٗم٣مل أطمقه: َم٣م دم ، شمؿ إن احلٝم٥م يمدنمتف، ٣مً إزمٙمف زمف زَم٣مٞم كهمرفم، همٜمٌط ذيمؽ ايمقادي. ٕهٌْمـ

ٝم٥م همٟمومتٙمٜم٣م أو ٕسمٌٔمـ أطمل8 همٜمٌط ذيمؽ ايمقادي8 همْمٙم٤م احلٝم٥م وٕؿمٙمٌـ احل، احلٝم٣مة زمٔمد أطمل طمغم

، همٟمدفمؽ هبذا ايمقادي، همٜمؾ يمؽ دم ايمِمٙمح، همٗم٣ميم٦م: أيم٦ًم سمرى أين ومتٙم٦م أطم٣مك، يمٝمٗمتٙمٜم٣م

وم٣مل: هم١مين ، وم٣مل: أهم٣مفمٙم٥م أٞم٦م؟ وم٣ميم٦م: ٞمٔمؿ. دم ىمؾ يقم اً وأفمْمٝمؽ َم٣م زمٗمٝم٦م ديٛم٣مر، همت٘مقن زمف

8 هم٘مثر َم٣ميمف اً وصمٔمٙم٦م سمٔمْمٝمف ىمؾ يقم ديٛم٣مر .ٓ يّمغمه٣م، أهمٔمؾ8 همحٙمػ هل٣م وأفمْم٣مه٣م اظمقاشمٝمؼ

، همٗم٣مل: ىمٝمػ يٛمٖمٔمٛمل ايمٔمٝمش، شمؿ إٞمف ذىمر أطم٣مه. وٞمٚم٦م إزمٙمف8 ضمتك ىم٣من َمـ أضمًـ ايمٛم٣مس ضم٣مًٓ 

هميهب٣م ، همتٌٔمٜم٣م، همٚمرت زمف، شمؿ ومٔمد هل٣م، وأٞم٣م أٞمٓمر إلم وم٣مسمؾ أطمل همالن؟ همٔمٚمد إلم همٟمس8 همٟمضمده٣م

همٟمشمر همٝمف8 همٙمام رأت َم٣م ، صمحره٣مهمرَمك ايمٖمٟمس زم٣مجلٌؾ همقومع همقق ، ودطمٙم٦م اجلحر، همٟمطمْمٟمه٣م

ه٣م وٞمدم همٗم٣مل هل٣م: هؾ يمؽ ف ذر وظم٣م رأى ذيمؽ ختقر ، ايمديٛم٣مر ايمذي ىم٣مٞم٦م سمٔمْمٝمف همٔمؾ ومْمٔم٦م فمٛمف
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وٞمٔمقد إلم َم٣م ىمٛم٣م فمٙمٝمف8 همٗم٣ميم٦م: ىمٝمػ أفم٣مهد؟ وهذا أشمر همٟمؽمؽ وأٞم٦م  -ٞمتٔم٣مهد –دم أن ٞمتقاشمؼ 

 ."ٓ سم٣ٌمرم ايمٔمٜمد، هم٣مصمر

َمـ ، وم٣مل ٞم٣مزمٕم٥م زمٛمل ذزمٝم٣من، َمـ أَمث٣مل ايمٔمرب اً َمُمٜمقر هم٘م٣من ضمدي٧م احلٝم٥م وايمٖمٟمس َمثالً 

 ومِمٝمدة ئم٣مسم٤م هب٣م زمٛمل َمرة:

ـــٛمُٜمؿُ  ـِ َِم يَمٗمـــك َِمــــ َذوي ايمِّمـــٕم َٕ  َوإيِّن 

 

ـــ٣مشمرة   ـــد فم ـــٛمٖمس ٓ زُم ـــَرٍة وايم ـــال فَمْث  زم

 ىَمــام يَمِٗمَٝمــ٦م ذاُت ايمِمــٖم٣م َِمـــ ضَمٙمٝمِٖمٜمــ٣م 

 

ــ٣مئَِره  ــ٣مِس ؽم ــ٣مُل دم ايمٛم ــ٦ِم إََمث ــ٣م اٞمَٖم٘مر  َوَم

 :وَمـ ومِمص هٌٛمٗم٥م -ج 

، ٔمؽ َمـ هذاٖمٛموَم٣م ي :همٗمٝمؾ .َمـ وصمد زمٔمغمي همٙمف َمئ٥م زمٔمغم :هٌٛمٗم٥م همٗمد زمٔمغمه همٗم٣مليروى أن 

 .ٞم٘مؿ ٓ سمدرون َم٣م ضمالوة ايمقصمدانإوم٣مل: 

آطمذ شمؿ  ،أول َمـ يْمٙمع فمقم ؽمتُمغمٕ :أردت ايمٛم٘م٣مح همٗمٙم٦م :: وم٣مل رصمؾوم٣مل روى هٌٛمٗم٥م

وم٣مل:  ؟سمُمغم فمقم أريد ايمٛم٘م٣مح همام :هم٘م٣من أول َمـ ؿمٙمع هٌٛمٗم٥م ايمٗمٝمز وحتتف ومِمٌتف همٗمٙم٦م يمف ،زمرأيف

 .وذات ايمقيمد ٓ سمٗمرهب٣م واضمذر صمقادي ٓ يٛمٖمحؽ ،ايمٌ٘مر يمؽ وايمثٝم٤م فمٙمٝمؽ

 ويٛمحل اظمٜم٣مزيؾ همٗمٝمؾ يمف: ،يروى أن هٌٛمٗم٥م ىم٣من يرفمك نمٛمؿ أهٙمف همغمفمك ايمًامن دم ايمٔمُم٤م

 .وٓ أصٙمح َم٣م أهمًده ،همًد َم٣م أصٙمحف اهللأوم٣مل: ٓ  ؟وحيؽ َم٣م سمِمٛمع

 ـ اٌشعبئً: عبدعبً

ؽمٚمٝم٦م زم٣ميمِمحٝمٖم٥م أو  ،ايمرؽم٣ميم٥م: ىمالم يراؽمؾ زمف فمـ زمٔمد اجلبىٍْخ: أ ـ ِبىْخ اٌشعبٌخ

وومد سمٔمددت  ،ايم٘مت٣مب أو إيمقىم٥م سمٛمٗمؾ َمّمٚمقن ىمت٣مب وـمٝمٖمتٜم٣م ايمٖم٣مئدة واظمتٔم٥م ايمٖمٛمٝم٥م واجلاميمٝم٥م

أؾم٘م٣مهل٣م زمكم ايمُم٘مؾ اإلؾم٣مري اظمٔمتٚمد فمعم ايمِمقت وسمٗمٙمٝمد ايمْمٝمقر واحلٝمقاٞم٣مت وايمُم٘مؾ 

ايمتدويٛمل فمـ ؿمريؼ ايم٘مت٣مزم٥م ويمٙمرؽم٣مئؾ ايمٖمٛمٝم٥م ومٝمٚم٥م  ايمُمٖمقي زمٛمقفمٝمف ايمقاوح وايمٕم٣مَمض وايمُم٘مؾ

 .أدزمٝم٥م دم همٜمؿ ضمٝم٣مة إدزم٣مء ونمغمهؿ َمـ ايمٛم٣مس

ويم٘مٛمٜم٣م أىمثره٣م ضم٣مصم٥م إلم ايمتدويـ ٓؽمتخدام ، وسمٔمد ايمرؽم٣مئؾ أومؾ همٛمقن ايمٛمثر ؾمٝمقفم٣مً 

ودم ايمًٖم٣مرة زمٝمٛمٜمؿ وزمكم إىم٣مهة ، اجل٣مهٙمٝمكم إي٣مه٣م دم إَمقر ايمتج٣مري٥م وايمًٝم٣مؽمٝم٥م وايمٗمٌٙمٝم٥م

 .قك اظمٛم٣مذرة وايمٕم٣ًمؽمٛم٥موَمٙم
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 ة ـ وزبة اٌشعبٌخ اجلبىٍْخ:
وىم٣من َمـ َمٗمدَمل ، ىم٣من حيًـ ايمٖم٣مرؽمٝم٥م، ومم٣م يث٦ٌم ذيمؽ أن يمٗمٝمط زمـ ئمٚمر اإلي٣مدي َمثالً 

وىمذيمؽ ىم٣من فمدي زمـ زيد ايمٔم٣ٌمدي وإطمقسمف َمـ ىمت٣مب إىم٣مهة ، سمرامج٥م ىمنى ؽم٣مزمقر

 .واظمؼممجكم فمٛمدهؿ

 ىم٣من َمٗمتٌمًا فمعم احل٣مصم٣مت ايميوري٥م اظمٜمٚم٥م أن َمقوقع ايمتدويـ دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم ؾمؽ ٓ

وومد ىم٣مٞم٦م أهؿ اظمقوقفم٣مت  ،أو ٞمٓم٣مم دويم٥م شم٣مزم٦م ،دم ضمٝم٣مهتؿ يمٔمدم وصمقد اؽمتٗمرار اصمتامفمل فم٣مم

 ايمتل ختّمع يمٙمتٗمٝمٝمد:

 .ايمٔمٜمقد واظمقاشمٝمؼ دم ايمتح٣ميمػ وايمِمٙمح

 .ايمِم٘مقك ايمتج٣مري٥م وايمٔمٗمقد

 .ايم٘مت٣مزم٣مت ايمديٛمٝم٥م

 .إؾمٔم٣مر

 .ايمرؽم٣مئؾ

رنمؿ أٞمف مل  ،ئؾ همٗمد سم٣ٌمدل أهمراد اظمجتٚمع اجل٣مهقم ايمرؽم٣مئؾ زمُم٘مؾ َمٝمًقرودم َمقوقع ايمرؽم٣م

وَمـ هذه  ،يِمٙمٛم٣م َمٛمٜم٣م إٓ ايمٗمٙمٝمؾ يمّمٔمػ ايم٘مت٣مزم٥م وفمدم آهتامم زم٘مت٣مزم٥م وضمٖمظ ايمقشم٣مئؼ

 ايمرؽم٣مئؾ:

زم٣ميمُم٣مم يْمٙم٤م َمٛمف  (ىمت٣مب )وميص زمـ ىمالب( زمٚم٘م٥م إلم أطمٝمف َمـ أَمف )رزاح زمـ رزمٝمٔم٥م ايمٔمذري

 .ايمٛمٌمة دم زفم٣مَمتف ظم٘م٥م

وَمع ايم٘مت٣مب ضمّٙم٥م  ،ن ؽمغمه فمعم رأس صمٝمش يمٛمٌمسمفأت٣مب َمـ ومٝمٌم إلم اَمرئ ايمٗمٝمس زمٔمد ىم

وٞمص ايمرؽم٣ميم٥م: ))إين ومد زمٔمث٦م إيمٝمؽ زمحٙمتل ايمتل أيمًٌٜم٣م يقم ايمزيٛم٥م يمتٔمرف همّمؾ ، َمًٚمقَم٥م

َمـ ىمؾ َمٛمزل  واىمت٤م إرمر ، هم١مذا وصٙم٦م إيمٝمؽ هم٣ميمًٌٜم٣م فمعم ايمُٝمٚمـ وايمػمىم٥م، َمٛمزيمتؽ فمٛمدي

 .زمخػمك((

روَمٝم٥م هم٣مئٗم٥م  ٥مىمػم زمـ َم٣مء ايمًامء إلم ىمنى أٞمقذوان يِمػ يمف همٝمٜم٣م ؽمٌٝمّ ر إرؽم٣ميم٥م َمـ اظمٛمذ

 .وومد زمٔم٧م هب٣م إيمٝمف هدي٥م ،٣ًمينٕميب ؾمٚمر ايمأ٣مهب٣م دم زمٔمض ضمروزمف َمع احل٣مرث زمـ اجلامل أص
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فمعم ايمٌحريـ وٞمِمٜم٣م:  فتل ىمت٤م هب٣م فمٚمرو زمـ هٛمد إلم فم٣مَمٙمصحٝمٖم٥م ايمُم٣مفمر اظمتٙمٚمس ايم

إلم اظم٘مٔمػم: إذا أسم٣مك ىمت٣ميب هذا َمع اظمتٙمٚمس هم٣مومْمع يديف َمـ فمٚمرو زمـ هٛمد ، ))زم٣مؽمٚمؽ ايمٙمٜمؿ

 .شمؿ ادهمٛمف ضمٝم٣ًم(( ،ورصمٙمٝمف

 .صحٝمٖم٥م ؿمرهم٥م زمـ ايمٔمٌد: ايمرؽم٣ميم٥م ٞمٖمًٜم٣م ايمتل ىمت٦ٌم يمٙمٚمتٙمٚمس

رؽم٣ميم٥م ايمٛمٔمامن زمـ اظمٛمذر إلم ىمنى َمع وهمد وصمقه ايمٔمرب ايمذيـ زمٔم٧م هبؿ إيمٝمف يمٝمٌٝمٛمقا همّمؾ 

د ضمي فمٛمده جمٙم٣ًًم يمٙمٚمٖم٣مطمرة زمكم إَمؿ ؿمٔمـ همٝمف ايمٔمرب فمعم مجٝمع إَمؿ زمٔمد أن ىم٣من ايمٛمٔمامن وم

 .ِمٜمؿ زمٟمؾمٝم٣مء ىمثغمةوسمٛمٗمر  ،ىمنى زم٣ميمٔمرب

اظمٙمؽ إلم  وىم٣من فمدي يقم اظم٘م٣مسم٥ٌم فمٛمد ،رؽم٣ميم٥م ايمٛمٔمامن إلم ىمنى خيػمه زمٚمقت فمدي زمـ زيد

زمٛمف زيد زمـ فمدي اهمٝمٜم٣م أن ئمكّم  ويٙمتٚمس َمٛمف ،َمٙمقك ايمٔمرب دم أَمقره٣م ودم طمقاص أَمقر اظمٙمؽ

 .ٝمٜم٣م ويمٝمٔمقوف َمـ همٗمد أزمٝمف ايمذي َم٣مت دم ؽمجٛمفيم٘مٖم٣ميتف هم

 .رؽم٣ميمت٣من سمٛم٣ًٌمن إلم أىمثؿ زمـ صٝمٖمل احل٘مٝمؿ ايمتٚمٝمٚمل

وىم٣من دم جت٣مرة يمف همٝمٜم٣م  ،رؽم٣ميم٥م ضمٛمٓمٙم٥م زمـ أيب ؽمٖمٝم٣من َمـ َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م إلم أزمٝمف دم ايمٝمٚمـ

 .وٞمِمٜم٣م: ))إين أطمػمك أن حمٚمدًا وم٣مم زم٣مٕزمْمح نمدوة همٗم٣مل: أٞم٣م رؽمقل اهلل أدفمقىمؿ إلم اهلل((

وومد فمرف اجل٣مهٙمٝمقن أؾم٘م٣مًٓ َمتٔمددة َمـ ايمرؽم٣مئؾ ؾم٘مؾ إؾِم٣مري ىم١ميٗم٣مد ايمٛمغمان فمعم رؤوس 

 ،اجل٣ٌمل وٞم٣ٌمح ايم٘مالب وؾم٘مؾ يمٕمقي ئمتٚمد ايمرَمز يمٛمٗمؾ َمٔم٣مٞمٝمف همٓم٣مهره ؽم٣مذج وَمّمٚمقٞمف فمٚمٝمؼ

وَمٛمًقزم٥م  ،)يقم ايمقومٝمط( وومد صم٣مءت هذه ايمرؽم٣ميم٥م فمعم ٞمٚمْمكم ؾمٔمري وٞمثري وَمٛمٜم٣م رؽم٣ميم٥م

يب ضم٣مرشم٥م أ)ؽمٛم٣من زمـ  وؾم٘مؾ ؾمٔمري ىم٣ميمرؽم٣ميم٥م ايمتل صم٣مءت فمعم يم٣ًمن ،ؾمٌل إفمقر ايمٕمػمييمٛم٣م

وؾم٘مؾ سمدويٛمل َم٘متقب فمعم وؽمٝمٙم٥م  ،وايمث٣مٞمٝم٥م رؽم٣ميم٥م إؽمغم ايمٔمٛمػمي ايم٣ًميمٖم٥م ايمذىمر اظمري(

 وَمـ أزمرز طمِم٣مئص هذه ايمرؽم٣ميم٥م: ،يمٙم٘مت٣مزم٥م

وإذا زمٔم٧م زمرؽم٣ميم٥م ؾمٖمقي٥م  ،وىمذيمؽ يٖمٔمؾ إذا طمْم٤م ،ن اجل٣مهقم إذا ىمت٤م اومتّم٤ماإلجي٣مز: ٕ

 .ك آطمتِم٣مر دم يمٖمٓمف وَمٔم٣مٞمٝمفسمقطم

 .ؽمٜمقيم٥م ايمٙمٕم٥م ويمٝمٛمٜم٣م َمـ ضمٝم٧م ايمٔم٣ٌمرات اظمٟمٞمقؽم٥م وايم٘مٙمامت اظمحًقؽم٥م



394 

أو أي حمًـ يمٖمٓمل  ،و ؿم٣ٌمق أو سمقري٥مأايمتخ٣مؿم٤م ٞمٖمًٜم٣م دون اهتامم زمجٛم٣مس افمتامد يمٕم٥م 

 .ؽمقى ايمًجع

 :اٌشعبئً اٌشؼشّخ يف اٌؼظش اجلبىٍِ -ط
ووصؾ إيمٝمٛم٣م رؽم٣مئؾ  ،٣مئؾ ايمُمٔمري٥م اظمدوٞم٥موصؾ إيمٝمٛم٣م َمـ رؽم٣مئؾ ايمٔمٌم اجل٣مهقم زمٔمض ايمرؽم

وهذه  ،ؾمٔمري٥م ؾمٖمقي٥م ىمثغمة مم٣م يدل فمعم أن هذه ايمرؽم٣مئؾ ىم٣مٞم٦م أَمرًا ؾم٣مئٔم٣ًم َمٟميمقهم٣ًم َمٝمًقراً 

 ايمرؽم٣مئؾ اجل٣مهٙمٝم٥م ايمٛمٚمقذصمٝم٥م سمٗمقم فمعم ايمٔمٛم٣مس ايمت٣ميمٝم٥م:

 .ايمٔمٛمقان: ايمذي حيدد اؽمؿ ىمؾ َمـ اظمرؽمؾ واظمرؽمؾ إيمٝمف

 .أٓ آهي٣م ايمٕم٣مدي( –) ي٣م راىم٣ًٌم ذىمر َمٌٙمغ ايمرؽم٣ميم٥م أو ضم٣مَمٙمٜم٣م  -5

 .ذىمر ـمرف اإلزمالغ )إَم٣م فمرو٦م همٌٙمٕمـ( وَمٔمٛمك فمرو٦م )َمررت( -0

(ىمر ؿمٙم٤م اإلزمالغذ -1 ـْ  .: وهق همٔمؾ ئمػم فمـ ؿمٙم٤م اظمرؽمؾ )زَمِٙمٕم

ي٣م راىم٣ًٌم إَم٣م فمرو٦م همٌٙمٕمـ يزيد زمـ فمٌد  )ذىمر اظمرؽمؾ إيمٝمف ؽمقاء أىم٣من واضمدًا أو اشمٛمكم -2

 (.اهلل َم٣م أٞم٣م وم٣مئؾ

 .ؽمؿ ايمرؽم٣ميم٥م )اظمحٚمقل(ذىمر ا -3

 -)اهلج٣مء ايمتحٝم٥م: وهل فمٛمٌم أؽم٣مد وأصٝمؾ دم ايمرؽم٣ميم٥م ايمُمٔمري٥م فمدا رؽم٣مئؾ -ب

 .ايمقفمٝمد( يمٔمدم َمٛم٣مؽمٌتٜم٣م ايمتحٝم٥م -ايمتٜمديد

أَم٣م رؽم٣مئؾ اظمقدة وايمٔمْمػ زمكم إضم٥ٌم وإصدوم٣مء همتػمز ايمتحٝم٥م همٝمٜم٣م زمقوقح ورؽم٣ميم٥م يمٗمٝمط 

 ى هم٣مرس هلؿ دٓيم٥م فمعم ذيمؽ:إلم ومقَمف إي٣مد دم اجلزيرة يٛمذرهؿ همٝمٜم٣م نمزو ىمن

ــــٝمط ـــــ يمٗم ــــحٝمٖم٥م َم ــــالم دم ايمِم  ؽم

 

ـــــ٣مد  ــــــ إي ــــــ زمـــــ٣مجلزيرة َم  إلم َم

 زمــــٟمن ايمٙمٝمــــ٧م ىمنــــى ومــــد أسمــــ٣مىمؿ 

 

ـــــ٣مد   ـــــال يُمـــــٕمٙم٘مؿ ؽمـــــقق ايمٛمٗم  هم

 ويقصٝمف زمٔمد أن حتٗمؼ أٞمف َمٗمتقل: ،ورؽم٣ميم٥م ؿمرهم٥م ايمُمٖمقي٥م إلم أطمٝمف طم٣ميمد يقدفمف همٝمٜم٣م 

ــــ٣ميم٥م ــــؾ رؽم ــــ٣مدي حتّٚم ــــ٣م ايمٕم  أٓ أهي

 

ــــ٣من   ــــل وإن ىم ــــد َمٛم ــــ٣م إلم طم٣ميم  ٞم٣مئٝم

 وصـــٝم٥م َمــــ هيـــدي ايمًـــالم حتٝمـــ٥مً  

 

ــــ٣م   ــــقد أن ٓ سمالومٝم ــــؾ ايم ــــػم أه  وخي
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احل٘مٚم٥م: ىم٣من زمٔمض ايمُمٔمراء يٚمٜمدون زم٣ميمدطمقل دم نمروٜمؿ ايمرئٝمز فم٣ٌمرة ضم٘مٝمٚم٥م  -ج

 ىمٗمقل أوس زمـ نمٙمٖم٣مء: ،يمٙمتٟمشمغم زم٣مظمتٙمٗمل ايمرؽم٣ميم٥م

ـــــل ـــــّل فمٛمّ ـــــغ اجلرَم ــــــ َمٌٙم  أٓ َم

 

 )وطمــــغم ايمٗمــــقل صــــ٣مدوم٥م ايم٘مــــالم(  

ويدور ضمقل ومّم٣مي٣م ايمٛم٣مس ايمرؽم٣ميم٥م، ٣ميم٥م )اظمّمٚمقن(: وهل نم٣مي٥م ايمٕمرض َمـ ايمرؽم -د 

َمداطمؾ  –ؾ ٞمداء َمداطم –د هلذه إنمراض )َمداطمؾ اؽمتٖمٜم٣مم إؽم٣مؽمٝم٥م َمـ طمالل َمداطمؾ متٜمِ 

ـي  – دفم٣مء  .َمداطمؾ سمٗمرير( –َمداطمؾ ذم  – َمداطمؾ مت

وايمقوم٣مئع(  وإي٣مم وسمتحدث ايمرؽم٣مئؾ اجل٣مهٙمٝم٥م فمـ َمقوقفم٣مت َمتٔمددة سمتٚمثؾ دم )ايمٕمزو

)ايمثٟمر( )احل٘مؿ وايمقص٣مي٣م( )ايمٔمت٣مب( )آفمتذار( )ايمتٜمديد وايمقفمٝمد( )اإلٞمذار زمقومقع ايمٕمزو( 

)اظمدح( )اهلج٣مء( )ايمرشم٣مء( )ايمٖمخر( )ايمدفمقة إلم ايمًٙمؿ وٞمٌذ احلرب( )ايمدفمقة إلم رأب ايمِمدع 

دم ايمٗمٌٝمٙم٥م( )ايمدفمقة إلم احلرب وايمتحريض فمٙمٝمٜم٣م( )ايمٕمزل( )ايمتٔمٝمغم( )ايمٙمقم وايمتٔمريض( 

 .ٟميٝمد( )ايمُم٘مقى( )احلٛمكم إلم ايمدي٣مر وإهؾ()ايمت

 َمـ ٞمامذج هذه ايمرؽم٣مئؾ ايمُمٔمري٥م: -د

 رؽم٣ميم٥م دريد زمـ ايمِمٚم٥م دم إدراك ايمثٟمر زمٟمطمٝمف فمٌداهلل َمـ زمٛمل همزارة َمٖم٣مطمرًا: -5

ــــ٣ًم إَمــــ٣م فمروــــ٦م همــــٌٙمٕمـ  يــــ٣م راىمٌ

 

 أزمـــ٣م نم٣ميمـــ٤م أن ومـــد شمٟمرٞمـــ٣م زمٕم٣ميمـــ٤م  

ـــــف  ـــــغم يمداسم ـــــداهلل طم ـــــ٦م زمٔمٌ  ومتٙم

 

ــ  ــد زم  ـ ومــ٣مربذوائــ٤م زمـــ أؽمــامء زمـــ زي

رؽم٣ميم٥م أوس زمـ ضمجر يق  اخل٣مرصمكم فمـ إدارة ايمٗمٌٝمٙم٥م زم٤ًٌم ؿمٝمُمٜمؿ زم٣ميمٔمقدة إلم  -0 

 أضمّم٣مهن٣م:

ــــ٣م فمروــــ٦م همــــٌٙمٕمـ ــــ٣ًم إَّم  يــــ٣م راىمٌ

 

ـــؾ   ـــ٣م وم٣مئ ـــ٣م أٞم ـــد اهلل َم ــــ فمٌ ـــد زم  يزي

ــــ  ـــٝمٜمْؿ وٓ سم٘م ـــْؾ فمٙم ـــؽ ٓ جتٜم  همٗمقَم

 

ـــــؾ  ـــــ٣مهبؿ وسمٗم٣مسم ـــــؿ هرؾمـــــ٣ًم سمٕمت  هل

ـــف  ـــغم صمٛم٣مضم ـــ٣مزي زمٕم ـــٛمٜمض ايمٌ ـــ٣م ي  وَم

 

ـــــكم  ـــــؾ اظم٣مؾم ـــــؾ وٓ حيٚم  إٓ احلقاَم

ــ٣م  ــؾ واخلٛم ـــ اجلٜم ــرض فم ــ٦م مل سمٔم  إذا أٞم

 

 أصـــ٦ٌم ضمٙمـــٝماًم أو أصـــ٣مزمؽ صم٣مهـــؾ 

 رؽم٣ميم٥م زهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمل دم َمٔمٙمٗمتف:-1 
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ــــ٣ميم٥م ــــل رؽم ــــالن فمٛم ــــغ إضم  أٓ أزمٙم

 

ـــؿ  ـــؾ َمٗمً ـــٚمتؿ ىم ـــؾ أومً ـــ٣من ه  وذزمٝم

 .وأزمٝم٣مت احل٘مٚم٥م همٝمٜم٣م َمٔمروهم٥م 

فمٚمرو فمعم طمرق وامهنام  رؽم٣ميم٥م ايمٛم٣مزمٕم٥م ايمذزمٝم٣مين ئم٣مسم٤م همٝمٜم٣م فم٣مَمر زمـ ايمْمٖمٝمؾ وزرفمف زمـ -2

 يمف:

ـــــقًٓ  ـــــل رؽم ـــــ٣مَمرًا فمٛم ـــــٟمزمٙمغ فم  هم

 

 وزرفمـــــ٥م إن ٞمٟميـــــ٦م وإن دٞمـــــقُت   

ـــــٝمٍس مجٝمٔمـــــ٣مً   ـــــ٤م ؽمـــــٝمدي وم  أفم٣مسم

 

ـِ اؾمــــت٘مٝم٦ُم     وأطمــــػم صــــ٣مضمٌل زمٚمــــ

ــــــؾٍ   ــــــ٣مد طمٝم ــــــام ضمــــــ٣مويمتام زمٗمٝم  هم

 

ــــ٦ُم    ــــ٣م وايم٘مٚمٝم ــــقرد همٝمٜم ــــ٣من ايم  يِم

ٌّحتٜمؿ   إلم ذزمٝمـــــــ٣من ضمتـــــــك صـــــــ

 

 ودوهنـــــــُؿ ايمرزمـــــــ٣مئُع هم٣مخلٌٝمـــــــ٦ُم  

 يُم٘مر زمٛمل شمٔمؾ ضمكم َمر هبؿ همٟمىمرَمقه: رؽم٣ميم٥م اَمرئ ايمٗمٝمس -3 

ـــــ٣مً  ـــــ٣مد وؿمٝمئ ـــــدًا وايمٔمٌ ـــــٟمزمٙمغ َمٔم  هم

 

 وىمٛمـــــدة أين ؾمـــــ٣مىمر يمٌٛمـــــل شمٔمـــــؾ  

ويتقفمد َمٔم٣موي٥م زمـ ؾم٘مؾ ايمذي ىم٣من ومد انمت٣مزمف دم  ،رؽم٣ميم٥م ضمجؾ زمـ ٞمّمٙم٥م ايم٣ٌمهقم يتٜمدد -4 

 جمٙمس:

 أزمٙمــــــغ َمٔم٣مويــــــ٥م اظمٚمــــــزق آيــــــ٥م

 

ـــقُل   ـــ٣م يتٗم ـــٌٔمض َم ـــ٦م ىم ـــل همٙمً  فمٛم

 إن سمٙمٗمٛمــــل ٓ سمٙمــــؼ هنــــزة واضمــــدٍ  

 

ــــ٣م أنمــــزُل     ٓ ؿمــــ٣مئش رفمــــش وٓ أٞم

ـــرة  ـــدي ٞمث ـــقق صمٙم ـــز وهم ـــل إفم  حتت

 

ـــُؾ   ـــق َمٕمٙمٕم ـــٝمػ وه ـــرد ايمً ـــػ سم  زفم

ــــ٣مسمر  ــــٚمر فم ــــكم أؽم ــــ٣مرب ايم٘مٔمٌ  وَمٗم

 

 همٝمــــف ؽمـــــٛم٣مٌن ىم٣ميمٗمـــــداَمك َمٛمجـــــُؾ   

ــــــــ٥مٌ   ــــــــِف َمرصمّٝم ــــــــٌد دم َمتٛم  وَمٜمٛم

 

ــــــؾ   ــــــ٥م َمٖمِم ــــــ٤ٌم إذا ايمٕمريٌ  فمّم

 رؽم٣ميم٥م يمٗمٝمط زمـ ئمٚمر اإلي٣مدي إلم ومقَمف إي٣مد يٛمذر ومقَمف َمـ نمزو ىمنى: -5 

ــــٝمط ـــــ يمٗم ــــحٝمٖم٥م َم ــــالم دم ايمِم  ؽم

 

ـــــ٣مد   ــــــ إي ـــــ٣مجلزيرة َم ــــــ زم  إلم َم

 أسمــــــ٣مىمؿ َمــــــٛمٜمؿ ؽمــــــتقن أيمٖمــــــ٣مً  

 

ــــــ٣مجلراد   ــــــ٤م ىم ــــــقن ايم٘مت٣مئ  يزصم

 فمــــــعم ضمٛمــــــؼ أسمٝمٛمــــــ٣مىمؿ همٜمــــــذا 

 

ــــــ٣مد  ــــــالك فم ــــــؿ ىمٜم  أوان هالىم٘م
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وىم٣من  ،رؽم٣ميم٥م ؽمٙمٚم٥م زمـ احل٣مرث يذىمر َمٗمتؾ أطمٝمف ذضمٝمؾ فمعم يد أيب ضمٛمش ايمغمزمقفمل-6

 ومد أرؽمؾ إيمٝمف زمرأؽمف:

ـــــ٣م  ـــــغ أزم ـــــقًٓ أٓ أزمٙم ـــــٛمش رؽم  ضم

 

ــــــقاب  ــــــلء إلم ايمث ــــــؽ ٓ جت  هماميم

ـــــ٣مً   ـــــ٣مس َمٝمت ـــــغم ايمٛم ـــــؿ أن طم  سمٔمٙم

 

ـــــالب  ـــــكم أضمجـــــ٣مر ايم٘م ـــــؾ زم  ومتٝم

ـــــ زم٘مــــر  ــــف صمــــثؿ زم  سمــــدافم٦م ضمقيم

 

ــــــ٣مب   ــــــٝمس ايمرزم ــــــعم صمٔم٣مؽم  وأؽم

 وم٣مل اَمرؤ ايمٗمٝمس خم٣مؿم٣ًٌم ؽمٙمٚمك: -7 

 أملّ زمًـــــٙمٚمك فمـــــٛم٘مام إن فمروـــــتام

 

ــقا   ـــ ختٙمٖم ــعم َم ــقصمل فم ــ٣م فم ــقٓ هل  ووم

ــــــٝمع  ــــــروم َمُم ــــــل أين ضم  أمل سمٔمٙمٚم

 

 وأين زمحــــــ٤ّم ايمٖم٣مٞمٝمــــــ٣مِت َُمَ٘مّٙمــــــُػ  

 همـــ١من سمًـــٟمرم فمٛمـــل ايمـــٝمامين ختـــػمي 

 

ــــقا   ــــ٥م ئمرهم ــــل رزمٝمٔم  وإْن سمًــــٟمرم فمٛم

٤م وٞمج٣مسمف َمـ زمٛمل هرؽم٣ميم٥م طمراؾم٥م زمـ فمٚمرو ايمٔمٌز ئمغم همٝمٜم٣م فم٣مَمر زمـ ايمْمٖمٝمؾ زمـ و -52 

 فمٌس:

 أٓ أزمٙمٕمـــــ٣م فمٛمـــــل طمٙمـــــٝمقم فمـــــ٣مَمراً 

 

 أسمٛمًـــك ؽمـــٔم٣مد ايمٝمـــقم أم أٞمـــ٦م ذاىمـــر  

ـــ  ــ٣مح فم ــراف ايمرَم ــقى وصــدسمؽ أؿم  اهل

 

ـــ٣م َمِمـــ٣مدر  ـــٝمس همٝمٜم ـــقرًا يم ـــ٦م أَم  ورَم

 ونمـــ٣مدرت هـــزان ايمـــرئٝمس وهنُمـــالً  

 

ــــ٣مدر   ـــــ سمٕم ــــ٣مَمٍر َم ــــ٣م فم ــــف فمٛمٝم  همٙمٙم

ــــرهمتٜمؿ  ــــ٣م فم ــــد اهلل ظم ــــٙمٚم٦م فمٌ  وأؽم

 

ــــ٣مب اجلــــراهمغم وــــ٣مَمر    وٞمجــــ٣مك وشم

ــــذيمتٜمؿ  ــــؿ طم ــــقت شم ــــذهمتٜمؿ دم اظم  وم

 

 همـــال وأٞمـــ٦م ٞمٖمـــس فمٙمٝمـــؽ حتـــ٣مذر 

 وىمت٤م ايمٛم٣مزمٕم٥م ايمذزمٝم٣مين ئمتذر يمٙمٛمٔمامن ئمتذر َمٛمف: -55 

 ٞمٌئــــ٦م أن أزمــــ٣م ومــــ٣مزمقس أوفمــــدين

 

ــــد   ـــــ إؽم ــــعم زأر َم ــــرار فم  وٓ وم

 وىمت٤م اَمرؤ ايمٗمٝمس وهق زمٚمروف دم أٞمٗمرة حيـ إلم أهٙمف ودي٣مره: -50 

 أٓ أزمٙمـــغ زمٛمـــل ضمجـــر زمــــ فمٚمـــرو

 

ـــــدا   ـــــل احلري ـــــؽ احل ـــــغ ذيم  وأزمٙم

ــــسٍ   ــــ٣مء ٞمٖم ــــ٦م زمٗم ــــد زمٗمٝم ــــٟمين وم  زم

 

ــــــدا   ــــــؼ ؽمــــــالَم٣ًم أو ضمدي  ومل أطمٙم

 همٙمـــــق أين هٙم٘مـــــ٦م زمـــــدار ومـــــقَمل 

 

 قت ضمـــــؼ ٓ طمٙمـــــقدايمٗمٝمـــــ٦م اظمـــــ 
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ـــــقمٍ  ـــــدار وم ـــــ٦م زم ـــــل هٙم٘م  ويم٘مٛم

 

ـــــدا   ـــــ٣مرىمؿ زمٔمٝم ــــــ دي ـــــدًا فم  زمٔمٝم

ــــ٤م  ــــ٤م ومري ــــروم ٓ ٞمً ــــٟمرض ايم  زم

 

ــــــقدا   ــــــٛمد أو ئم ــــــ٣مٍف همٝمً  وٓ ؾم

وافمتػموا أن ايمٛمثر وؽمٝمٙم٥م يمٙمتٖم٘مـف  ،افمتٚمد اجل٣مهٙمٝمقن همـل ضمٝم٣مهتؿ ايمثٗم٣مهمٝم٥م فمٙمـك ايمُمٔمر وايمٛمثر 

 وأهؿ همٛمقٞمف: ،وايمتٔمٙمٝمؿ وايمٔمٚمؾ آصمتامفمل وايمًٝم٣مد

 .وَم٣م وصؾ إيمٝمٛم٣م َمـ ٞمِمقص ايمرؽم٣مئؾ اجل٣مهٙمٝم٥م ومٙمٝمؾ صمداً  أٞمقاع ايمرؽم٣مئؾ اجل٣مهٙمٝم٥م: ج ـ

ضمكم صمٜمز إيمٝمف وهمدًا ، ـ َمٛمٜم٣م َم٣م هق ذو ؿم٣مزمع ؽمٝم٣مد: ىمرؽم٣ميم٥م ايمٛمٔمامن زمـ اظمٛمذر إلم ىمنى 5

يمٝمت٘مٙمؿ ىمؾ َمٛمٜمؿ أَم٣مم ىمنى زمام حييه فمـ َمآشمر ايمٔمرب ، وؿ وصمقه ايمٔمرب َمـ وم٣ٌمئؾ خمتٙمٖم٥م

 .ذا اخلػموَمٖم٣مطمرهؿ إذا صح ه

َمـ فمٜمقد وحم٣ميمٖم٣مت سمٗمتٌم فمعم أنمراض وٝمٗم٥م  ـ وَمـ سمٙمؽ ايمرؽم٣مئؾ َم٣م ي٘مقن دم ايمٗم٣ٌمئؾ: 0

وومٌٝمٙم٥م ، وَمث٣مهل٣م ىمت٣مب ايمتح٣ميمػ زمكم فمٌد اظمْمٙم٤م زمـ ه٣مؾمؿ. ويٚم٘مـ أن سمٔمد وشم٣مئؼ سم٣مرخيٝم٥م، صمداً 

َمع ومقة ، سمْمقل وسمٗمٌم، طمزافم٥م فمعم ايمتٛم٣مس وايمتٔم٣مون َمدى إي٣مم دم مجؾ َمرؽمٙم٥م َمٔمػمة

 .موإضم٘م٣م

 ـ ادلنبفشاد: عبثؼبً

ايمتل أؽمٜمٚم٦م دم رؽمؿ  أ ـ سمٔمريػ اظمٛم٣مهمرات اجل٣مهٙمٝم٥م: سمٔمد اظمٛم٣مهمرات َمـ ايمٖمٛمقن إدزمٝم٥م

وَمآشمر ، ضمٝم٧م يذىمر اظمتٖم٣مطمرون َمآشمر أٞمٖمًٜمؿ إن ىم٣مٞمقا أهمراداً  ،صقرة واومٔمٝم٥م يمٙمٔمرب اجل٣مهٙمٝمكم

 .أومقاَمٜمؿ إن ىم٣مٞمقا وم٣ٌمئَؾ 

 ب ـ أٞمقاع ايمٛم٣مهمرات اجل٣مهٙمٝم٥م:

 :٣مناظمٛم٣مهمرات ٞمقفمو

وهمٝمٜم٣م يُمٝمد ىمؾ ، ـ َمٛم٣مهمرات ىم٣مٞم٦م حتدث زمكم اشمٛمكم أو أىمثر َمـ ؽم٣مدة ايمٔمرب وأذاهمٜمؿ5

، أَم٣مم ضم٘مؿ َمـ أذاف ايمٔمرب أو ىمٜم٣مهنؿ، َمـ اظمتٖم٣مطمريـ زمحًٌف وٞمًٌف وجمده وؽمج٣مي٣مه

ويم٘مـ احل٘مؿ ئًمك دم ىمثغم َمـ . يمٝم٘مقن يمف ايمٗمقل ايمٖمِمؾ دم سمٖمّمٝمؾ أضمد ايمْمرهمكم فمعم أطمر

ويٙمٗمل ، ويتح٣مؾمك احل٘مؿ ٕضمدمه٣م فمعم أطمر، سمٖم٣مدي٣ًم يمٙممم، كم اظمتٛم٣مهمريـإضمٝم٣من إلم ايمِمٙمح زم

وَمـ ذيمؽ َم٣م ىم٣من َمـ هرم زمـ ومْم٥ٌم . فمٙمٝمٜمؿ ىمالَم٣ًم زمٙمٝمٕم٣ًم يدفمقمه٣م همٝمف إلم ايمًالم وايمِمٖم٣مء
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همجٔمؾ ، ضمكم سمٛم٣مهمر إيمٝمف فم٣مَمر زمـ ايمْمٖمٝمؾ وفمٙمٗمٚم٥م زمـ فمالشم٥م زمٔمد أن اؾمتد ايمٛمزاع زمٝمٛمٜمام، ايمٖمزاري

سمٗمٔم٣من إلم ، أٞمتام ىمرىمٌتل ايمٌٔمغم»ضمتك وم٣مل هلام أطمغمًا: ، يمٙمِمٙمح زمٝمٛمٜمام ويٚمٜمد، هرم يْم٣موهلام

واؾمتٜمر َمـ ه٠مٓء . همروٝم٣م زمٗمقيمف واٞمٌمف ىمؾ َمٛمٜمام إلم ومقَمف. شإرض َمٔم٣ًم وسمٗمقَم٣من َمٔم٣مً 

وه٣مؾمؿ زمـ فمٌد ، وٞمٖمٝمؾ زمـ فمٌد ايمٔمزى، وإومرع زمـ ضم٣مزمس، زمـ ضمذارااحل٘م٣مم أيّم٣ًم: رزمٝمٔم٥م 

 .َمٛم٣مف

وهذا َم٣م حيٝمؾ اظمٛم٣مهمرة إلم . أو ومٝمس ومتٝمؿ، ٝمٙمتكم: ىمرزمٝمٔم٥م وَميـ َمٛم٣مهمرات حتدث زمكم وم0ٌ

زمحّمقر ؽم٣مدة ايمٗم٣ٌمئؾ ، إذ يٗمػ ىمؾ ؽمٝمد يمٝمٔمدد َمآشمر ومقَمف أَم٣مم احل٘مؿ 8صقرة َمـ صقر اخلْم٣مزم٥م

وإذا ، وحي٣مول ايمتٟمشمغم دم ايم٣ًمَمٔمكم يمٝمحقز اإلفمج٣مب واحل٘مؿ يمف زم٣ميمٕمٙم٥ٌم فمعم طمِمٚمف ،وأذاهمٜم٣م

 .وأرؽمٙمف ضمٝمٛم٣ًم آطمر، دم ىمالَمف ضمٝمٛم٣مً ؽمجع ، همِمؾ احل٘مؿ زمكم اظمتٛم٣مهمريـ

 :اد: ادلنبظشصبِنبً
أو ؾمٝمئكم  ،اظمٛم٣مـمرة ضمقار وحم٣مصمج٥م زمكم ؾمخِمكم طمِمٚمكم ٛم٣مـمرة اجل٣مهٙمٝم٥م:أ ـ سمٔمريػ اظم

َمت٣ٌميٛمكم دم صٖم٣مهتام زمحٝم٧م سمٓمٜمر طمقاص ىمؾ ؾمخص أو رء فمعم ضمدة َمـ طمالل ٞمٌمسمف 

 ف،وَمٗم٣مَم طمِمٚمف ه وحتط َمـ َم٘م٣مٞم٥مهن٣م أن سمرهمع َمـ ومدرٟمديم٥م َمـ ؾمٟمزم ٞمٖمغمهوسمٖمٛمٝمد َمزافمؿ  ،يمٛمٖمًف

يمٝمزيد  8زمحٝم٧م يٚمٝمؾ ايم٣ًمَمع فمٛمف إيمٝمف َمِمقنم٥م وٚمـ َمٔم٣مين وَمراصمٔم٣مت سمرسم٤م فمعم ؽمٝم٣مق حم٘مؿ

 .ٚمل همٝمف ايمرنم٥ٌم دم ضمؾ اظمُم٘مؾٛميذيمؽ ٞمُم٣مط ايم٣ًمَمع و

 ب ـ ذوط اظمٛم٣مـمرة:

 .يمٙمٚمٛم٣مـمرة ذوط َمتٔمددة َمٛمٜم٣م

 .أن سم٘مقن زمكم طمِمٚمكم َمتّم٣مديـ وَمت٣ٌميٛمكم دم ايمِمٖم٥م -5

 .طمقاص ىمؾ طمِمؿ إـمٜم٣مر -0

 .اؽمتخدام احلج٨م وايمػماهٝمكم َمـ ومٌؾ ىمؾ طمِمؿ -1

 .رهمع ومدر ىمؾ طمِمؿ أَم٣مم َمٛم٣مـمره -2

 .حم٣مويم٥م صمذب َمٝمؾ ايم٣ًمَمع يمٙمٚمٛم٣مـمرة -3

 .صٝم٣منم٥م اظمٛم٣مـمرة زمٚمٔم٣مين ضمًٛم٥م -4
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 .ضمؾ اظمُم٘مٙم٥م ايمتل دهمع ايمتداهمع وايمتٛم٣مـمر فمٙمٝمٜم٣م -5

 ج ـ َمـ َمٛم٣مـمرات اجل٣مهٙمٝمكم:

 ن ايمٔمرب:ٟمٞمق ذوان دم ؾمأوىمنى ـ َمٛم٣مـمرة ايمٛمٔمامن زمـ اظمٛمذر  5

روى ازمـ ايمٗمْم٣مَمل فمـ ايم٘مٙمٌل وم٣مل: ومدم ايمٛمٔمامن زمـ اظمٛمذر فمعم ىمنى وفمٛمده وهمقد ايمروم 

هم٣مهمتخر ايمٛمٔمامن زم٣ميمٔمرب وهمّمٙمٜمؿ فمعم مجٝمع ، همذىمروا َمـ َمٙمقىمٜمؿ وزمالدهؿ ،واهلٛمد وايمِمكم

ن يمٗمد هم٘مرت دم أَمر همٗم٣مل ىمنى وأطمذسمف فمزة اظمٙمؽ: ي٣م ٞمٔمام ،وٓ نمغمه٣م ٣مً إَمؿ ٓ يًتثٛمل هم٣مرؽم

 همقصمدت يمٙمروم ضمٓم٣مً  ،َمـ وهمقد إَمؿ ايمٔمرب ونمغمهؿ َمـ إَمؿ وٞمٓمرت دم ضم٣ميم٥م َمـ يٗمدم فمقمّ 

ضمراَمٜم٣م يٌكم ضمالهل٣م و وأن هل٣م ديٛم٣مً  ،يمٖمتٜم٣م وفمٓمؿ ؽمٙمْم٣مهن٣م وىمثرة َمدائٛمٜم٣م ووشمٝمؼ زمٛمٝم٣مهن٣مأدم اصمتامع 

هن٣مر أه٣م َمع ىمثرة َمـ ذيمؽ دم ضم٘مٚمتٜم٣م وصػم ورأي٦م اهلٛمد ٞمحقاً  ،ويرد ؽمٖمٝمٜمٜم٣م ويٗمٝمؿ صم٣مهٜم٣م

وىمذيمؽ  ،زمالده٣م وشمامره٣م وفمجٝم٤م صٛم٣مفمتٜم٣م وؿمٝم٤م أؾمج٣مره٣م ودومٝمؼ ضم٣ًمهب٣م وىمثرة فمدده٣م

وأن هل٣م  ،ايمِمكم دم اصمتامفمٜم٣م وىمثرة صٛم٣مفم٣مت أيدهي٣م وهمروؽمٝمتٜم٣م دم آيم٥م احلرب وصٛم٣مفم٥م احلديد

َم٣م هق وايمؼمك واخلزر فمعم َم٣م هبؿ َمـ ؽمقء احل٣مل وومٙم٥م ايمريػ وايمثامر واحلِمقن و ،جيٚمٔمٜم٣م َمٙم٘م٣مً 

ومل أر  ،هلؿ َمٙمقك سمّمؿ ومقاصٝمٜمؿ وسمدزمر أَمرهؿ، امرة ايمدٞمٝم٣م َمـ اظم٣ًمىمـ واظمالزمسرأس فم

وَمع أن مم٣م يدل فمعم  ،وٓ ضمزم وٓ ومقة ،َمـ طمِم٣مل اخلغم دم أَمر ديـ وٓ دٞمٝم٣م يمٙمٔمرب ؾمٝمئ٣مً 

يٗمتٙمقن  ،َمٜم٣مٞمتٜم٣م وذهل٣م وصٕمر مهتٜم٣م حمٙمتٜمؿ ايمتل هؿ هب٣م َمع ايمقضمقش ايمٛم٣مهمرة وايمْمٝمقر احل٣مئرة

َمـ احل٣مصم٥م ومد طمرصمقا َمـ َمْم٣مفمؿ ايمدٞمٝم٣م وَمالزمًٜم٣م  ويٟمىمؾ زمٔمّمٜمؿ زمٔمّم٣مً  ،ٓدهؿ َمـ ايمٖم٣موم٥مأو

يم٣ًٌمع يمثٗمٙمٜم٣م همٟمهمّمؾ ؿمٔم٣مم ـمٖمر زمف ٞم٣مفمٚمٜمؿ حلقم اإلزمؾ ايمتل ئم٣مهمٜم٣م ىمثغم َمـ ا ،وَمُم٣مرهب٣م وهلقه٣م

ؿمٔمؿ أىمٙم٥م فمده٣م أن إو ،فمده٣م َم٘مرَم٥م ضمدهؿ وٝمٖم٣مً أوأن ومرى  ،ئٜم٣موؽمقء ؿمٔمٚمٜم٣م وطمقف دا

قطمٝم٥م ايمتل أؽمس صمدي ٛموسمٖمتخر زمذيمؽ رصم٣مهلؿ َم٣م طمال هذه ايمت ،أؾمٔم٣مرهؿنمٛمٝمٚم٥م سمٛمْمؼ زمذيمؽ 

 هذا وأن هل٣م َمع ذيمؽ آشم٣مراً  ،همجرى هل٣م ذيمؽ إلم يقَمٛم٣م ،وؾمد ممٙم٘متٜم٣م وَمٛمٔمٜم٣م َمـ فمدوه٣م اصمتامفم٣مً 

 .سمُمٌف زمٔمض أَمقر ايمٛم٣مس )ئمٛمل ايمٝمٚمـ( وأَمقراً  وومرى وضمِمقٞم٣مً  ويمٌقؽم٣مً 

 ،يمٗمٙم٥م وايمٖم٣موم٥م وايم٠ٌمس ضمتك سمٖمتخرواشمؿ ٓ أراىمؿ سمًت٘مٝمٛمقن فمعم َم٣م زم٘مؿ َمـ اظمذيم٥م وا

 .وسمريدوا أن سمٛمزيمقا همقق َمراسم٤م ايمٛم٣مس
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ضمؼ َٕم٥م اظمٙمؽ َمٛمٜم٣م أن يًٚمق همّمٙمٜم٣م وئمٓمؿ طمْمٌٜم٣م وسمٔمٙمق . وم٣مل ايمٛمٔمامن: أصٙمح اهلل اظمٙمؽ

َمٛمٛمل أن ١مهم ،فمٙمٝمف وٓ سم٘مذي٤م يمفد دم ىمؾ َم٣م ٞمْمؼ زمف اظمٙمؽ دم نمغم ر درصمتٜم٣م إٓ أن فمٛمدي صمقازم٣مً 

وم٣مل ايمٛمٔمامن: أَم٣م أَمتؽ أهي٣م اظمٙمؽ: همٙمٝم٦ًم  .َمـآىمنى: ومؾ همٟمٞم٦م  وم٣مل .َمـ نمّمٌف ٞمْمٗم٦م زمف

 ،سمٛم٣مزع دم ايمٖمّمؾ ظمقؤمٜم٣م ايمذي هل زمف َمـ فمٗمقهل٣م وأضمالَمٜم٣م وزمًْم٥م حمٙمٜم٣م وزمحٌقضم٥م فمزه٣م

َم٥م سمٗمرهن٣م زم٣ميمٔمرب أوأَم٣م إَمؿ ايمتل ذىمرت همٟمي٥م . زم٣مئؽ ووٓيتؽآهلل زمف َمـ وٓي٥م اوَم٣م أىمرَمٜم٣م 

ؽمٜم٣م وؽمخ٣مئٜم٣م ٟمايمٛمٔمامن: زمٔمزه٣م وَمٛمٔمتٜم٣م وضمًـ وصمقهٜم٣م وزم وم٣مل ؟وم٣مل ىمنى: زمامذا .همّمٙمتٜم٣مٕ

زم٣مئؽ همٟمَم٣م فمزه٣م وَمٛمٔمتٜم٣م هم١مهن٣م مل سمزل جم٣مورة ٔ. وضم٘مٚم٥م أيمًٛمتٜم٣م وؾمدة فمٗمقهل٣م وأٞمٖمتٜم٣م ووهم٣مئٜم٣م

ومل يٛمٜمٙمٜمؿ ٞم٣مئؾ  ،اجلٛمد مل يْمٚمع همٝمٜمؿ ؿم٣مَمع اووم٣مدو ،طمقا ايمٌالد ووؿمدوا اظمٙمؽايمذيـ دور 

ًٝمقف وفمدهتؿ ؽمٗمقهمٜمؿ ايمًامء وصمٛمتٜمؿ ايمو ،ضمِمقهنؿ ـمٜمقر طمٝمٙمٜمؿ وَمٜم٣مدهؿ إرض

 .إذ نمغمه٣م َمـ إَمؿ إٞمام فمزه٣م احلج٣مرة وايمْمكم وصمزائر ايمٌحقر 8ايمِمػم

وأَم٣م ضمًـ وصمقهٜم٣م وأيمقاهن٣م همٗمد ئمرف همّمٙمٜمؿ دم ذيمؽ فمعم نمغمهؿ َمـ اهلٛمد وايمِمكم 

 .اظمٛمحٖم٥م وايمؼمك اظمُمقه٥م وايمروم اظمٗمممة

َمـ  وىمثغماً  ،وومد صمٜمٙم٦م آزم٣مءه٣م وأصقهل٣م َم٥م َمـ إَمؿ إٓأضم٣ًمهب٣م: همٙمٝم٦ًم أٞم٣ًمهب٣م وأأَم٣م 

ضمد َمـ ايمٔمرب إٓ أويمٝمس  ،همال يٛمًٌف وٓ ئمرهمف وراء أزمٝمف ل فمٚمـٟمضمدهؿ يمٝمًأأوهل٣م ضمتك أن 

 ،ضم٣مؿمقا زمذيمؽ أضم٣ًمهبؿ وضمٖمٓمقا زمف أٞم٣ًمهبؿ همال يدطمؾ رصمؾ دم نمغم ومقَمف همٟمزم٣مً  آزم٣مءه أزم٣مً  ليًٚم

 .وٓ يٛمت٤ًم إلم نمغم ٞمًٌف وٓ يدفمك إلم نمغم أزمٝمف

 ففمٙمٝمٜم٣م زمالنم٥م دم محقيم ايمذي سم٘مقن فمٛمده ايمٌ٘مرة وايمٛم٣مب دٞم٣مهؿ رصمالً أن ١مخ٣مؤه٣م: هموأَم٣م ؽم

رى أن زم٣ميمممزم٥م همٝمٔمٗمره٣م يمف وي ئايمْم٣مرق ايمذي ي٘متٖمل زم٣ميمٖمٙمذة وجيتزهمٝمْمرومف  ف،وؾمٌٔمف وري

 .رج فمـ دٞمٝم٣مه ىمٙمٜم٣م همٝمام ي٘مًٌف ضمًـ إضمدوشم٥م وؿمٝم٤م ايمذىمرخي

ووزٞمف  فرهؿ وروٞمؼ ىمالَمٜمؿ وضمًٛمن اهلل سمٔم٣ملم أفمْم٣مهؿ دم أؾمٔم٣م١مهم أَم٣م ضم٘مٚم٥م أيمًٛمتٜمؿ:

يمًٛم٥م أيمٝمس يمًمء َمـ  وومقاهمٝمف َمع َمٔمرهمتٜمؿ زم٣مٕؾمٝم٣مء وضهبؿ يمألَمث٣مل وإزمالنمٜمؿ دم ايمِمٖم٣مت َم٣م

 ،ويم٣ٌمؽمٜمؿ أهمّمؾ ايمٙم٣ٌمس ،٣ًمءٛمفمػ ايمأوٞم٣ًمؤهؿ  ،شمؿ طمٝمٙمٜمؿ أهمّمؾ اخلٝمؾ –إصمٛم٣مس 

ؽمٖمر وٓ وَمْم٣مي٣مهؿ ايمتل ٓ يٌٙمغ َمثٙمٜم٣م  ،وضمج٣مرة صم٣ٌمهلؿ اجلزع ،وَمٔم٣مدهنؿ ايمذه٤م وايمٖمّم٥م

 .يٗمْمع زمٚمثٙمٜم٣م زمٙمد ومٖمر
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 اً ضمدهؿ َمـ ٞمً٘مف زمديٛمف أن هلؿ أؾمٜمرأوأَم٣م ديٛمٜم٣م وذئمتٜم٣م: هم١مهنؿ َمتٚمً٘مقن زمف ضمتك يٌٙمغ 

همٝمٙمٗمك  ،يٛمً٘مقن همٝمف َمٛم٣مؽم٘مٛمٜمؿ ويذزمحقن همٝمف ذزم٣مئحٜمؿ ،٣مً صمحمجق وزمٝمت٣مً  حمرَم٣مً وزمٙمدًا  ،ضمرَم٣مً 

ويٚمٛمٔمف  ،همٝمحجزه ىمرَمف ف َمٛمفنمٌتدراك رإطمذ شمٟمره وأايمرصمؾ وم٣مسمؾ أزمٝمف أو أطمٝمف وهق وم٣مدر فمعم 

 .ديٛمف فمـ سمٛم٣مويمف زمٟمذى

ن إو ،ضمدهؿ يٙمحظ ايمٙمحٓم٥م ويقَمُ اإليامءة ٓ حيٙمٜم٣م إٓ طمروج ٞمٖمًفأن ١مهم وأَم٣م وهم٣مؤه٣م:

ضمدهؿ أن إو ،زمديٛمف همال يٕمٙمؼ رهٛمف وٓ ختٖمر ذَمتف َمـ إرض همٝم٘مقن رهٛم٣مً  ضمدهؿ يرهمع فمقداً أ

همٝمِم٣مب همال يرى ضمتك يٖمٛمل سمٙمؽ  فمـ داره اؽمتج٣مر زمف وفمًك أن ي٘مقن ٞم٣مئٝم٣مً  يمٝمٌٙمٕمف أن رصمالً 

إيمٝمٜمؿ اظمجرم اظمحدث َمـ  ٟمٞمف يمٝمٙمجإو ،طمٖمر َمـ صمقارهأايمٗمٌٝمٙم٥م ايمتل أص٣مزمتف أو سمٖمٛمك ومٌٝمٙمتف ظم٣م 

 .نمغم َمٔمرهم٥م وٓ ومرازم٥م همت٘مقن أٞمٖمًٜمؿ دون ٞمٖمًف وأَمقاهلؿ دون َم٣ميمف

يمٔم٣مر وأَم٣م ومقيمؽ أهي٣م اظمٙمؽ يئدون أوٓدهؿ هم١مٞمام يٖمٔمٙمف َمـ يٖمٔمٙمف َمٛمٜمؿ زم٣مإلٞم٣مث أٞمٖم٥م َمـ ا

 .ونمغمة َمـ إزواج

دوهن٣م إٓ  وصٖم٦م َمٛمٜم٣م همام سمرىمقا َم٣مَم٣م ن أهمّمؾ ؿمٔم٣مَمٜمؿ حلقم اإلزمؾ فمعم إ :وأَم٣م ومقيمؽ

هم٘م٣مٞم٦م َمراىمٌٜمؿ وؿمٔم٣مَمٜمؿ َمع أهن٣م أىمثر ايمٌٜم٣مئؿ  ،ٜم٣م وأهمّمٙمٜم٣مصمٙمِ أيمف همٔمٚمدوا إلم  اً اضمتٗم٣مر

ء َمـ ايمٙمحامن ٞمف ٓ رأو ،ومٙمٜم٣م نم٣مئٙم٥م وأضماله٣م َمّمٕم٥مأو يم٣ٌمٞم٣مً أرومٜم٣م أو وأؿمٝمٌٜم٣م حلقَم٣مً  ؾمحقَم٣مً 

 .ئم٣ميم٨م زمف حلٚمٜم٣م إٓ اؽمت٣ٌمن همّمٙمٜم٣م فمٙمٝمف

ىمؾ زمٔمّمٜمؿ يمٌٔمض وسمرىمٜمؿ آٞمٗمٝم٣مد يمرصمؾ يًقؽمٜمؿ وجيٚمٔمٜمؿ هم١مٞمام يٖمٔمؾ أأَم٣م حت٣مرهبؿ و

 ،٦م هنقض فمدوه٣م إيمٝمٜم٣م زم٣ميمزضمػهمقوخت ذيمؽ َمـ يٖمٔمٙمف َمـ إَمؿ إذا أٞم٦ًم َمـ ٞمٖمًٜم٣م ؤمٖم٣مً 

همٝمٙمٗمقن  ،همّمٙمٜمؿ فمعم ؽم٣مئر نمغمهؿ ٞمف إٞمام ي٘مقن دم اظمٚمٙم٘م٥م ايمٔمٓمٝمٚم٥م أهؾ زمٝم٦م واضمد ئمرفأو

 .أَمقرهؿ ويٛمٗم٣مدون هلؿ زمٟمزَمتٜمؿ

أمجٔمكم َمع أٞمٖمتٜمؿ َمـ  ن ذيمؽ ىمثغم همٝمٜمؿ ضمتك يمٗمد ضم٣مويمقا أن ي٘مقٞمقا َمٙمقىم٣مً ١موأَم٣م ايمٔمرب هم

 .أي ايميب ايمُمديد زم٣ميمرصمؾ فمعم إرض زم٣ميمٔمًػ ،أداء اخلراج وايمقؿم٧م

ذي أسم٣مه فمٛمده نمٙم٥ٌم اجلٝمش يمف فمعم وأَم٣م ايمٝمٚمـ ايمتل وصٖمٜم٣م اظمٙمؽ هم١مٞمام أسمك صمد اظمٙمؽ إيمٝمٜم٣م ايم

ٓ َم٣م وسمر زمف َمـ ايمٔمرب ظم٣مل إلم قويم ،َمًتٌمطم٣مً  ؿمريداً  سم٣مه َمًٙمقزم٣مً ٟمَمٙمؽ َمتًؼ وآَمر جمتٚمع هم

 .ويٕمّم٤م يمألضمرار َمـ نمٙم٥ٌم ايمٔمٌٝمد إذار ،ويمقصمد َمـ جيٝمد ايمْمٔم٣من ،جم٣مل



413 

ٞمؽ ٕهؾ ظمقؤمؽ ايمري٣مؽم٥م دم أهؾ إ وم٣مل: همٔمج٤م ىمنى ظم٣م أصم٣مزمف ايمٛمٔمامن زمف ووم٣مل:

همٙمام ومدم ايمٛمٔمامن احلغمة ودم ٞمٖمًف  ،شمؿ ىم٣ًمه َمـ ىمًقسمف وهضمف إلم َمقؤمف َمـ احلغمة ،ومٙمٝمٚمؽإ

ىمثؿ زمـ صٝمٖمل أٛمٗمص ايمٔمرب وهتجكم أَمرهؿ زمٔم٧م إلم سمَم٣م همٝمٜم٣م مم٣م ؽمٚمع َمـ ىمنى َمـ 

لم طم٣ميمد زمـ إلم احل٣مرث زمـ ـم٣ممل وومٝمس زمـ َمًٔمقد ايمٌ٘مريـ وإوضم٣مصم٤م زمـ زرارة ايمتٚمٝمٚمٝمكم و

لم فمٚمرو زمـ ايممميد ايمًٙمٚمل وفمٚمرو إوفم٣مَمر زمـ ايمْمٖمٝمؾ ايمٔم٣مَمريكم و صمٔمٖمر وفمٙمٗمٚم٥م زمـ فمالئ٥م

ومد  :همٙمام ومدَمقا فمٙمٝمف دم اخلقرٞمؼ وم٣مل هلؿ ،ب ايمززمٝمدي واحل٣مرث زمـ ـم٣ممل اظمرئمد ي٘مرَمزمـ 

وومد ؽمٚمٔم٦م َمـ ىمنى َمٗم٣مٓت ختقهم٦م أن  ،فمرهمتؿ هذه إفم٣مصمؿ وومرب صمقار ايمٔمرب َمٛمٜم٣م

ىمٌٔمض ؿمامؿمٚمتف دم  د أن يتخذ زمف ايمٔمرب طمقًٓ َمر أراي٘مقن هل٣م نمقر أو ي٘مقن إٞمام أـمٜمره٣م ٕ

وَم٣م رد زمف  ،هم٣مومتص فمٙمٝمٜمؿ َمٗم٣مٓت ،ام يٖمٔمؾ زمٚمٙمقك إَمؿ ايمذيـ ضمقيمفسمٟمديتٜمؿ اخلراج إيمٝمف ىم

زمٙمغ َم٣م ضمججتف همٚمرٞم٣م زمٟمَمرك وادفمٛم٣م إلم أفمٙمٝمف همٗم٣ميمقا: أهي٣م اظمٙمؽ وهمٗمؽ اهلل َم٣م أضمًـ َم٣مرددت و

 .َم٣مؾمئ٦م

ويمٝمس  ،ت زمٚم٘م٣مٞم٘مؿ وَم٣م يتخقف َمـ ٞم٣مضمٝمت٘مؿوم٣مل: إٞمام أٞم٣م رصمؾ َمٛم٘مؿ وإٞمام َمٙم٘م٦م وفمزز

وايمرأي أن سمًغموا  ،ٞم٘مؿ وأدام زمف فمزىمؿٟممم٣م ؽمدد اهلل أَمرىمؿ وأصٙمح زمف ؾم رء أضم٤م إرمر 

ٞمْمؼ ىمؾ رصمؾ َمٛم٘مؿ زمام ضميه يمٝمٔمٙمؿ  هم١مذا دطمٙمتؿ ،هط وسمٛمْمٙمٗمقا إلم ىمنىزمجامفمت٘مؿ أهي٣م ايمر

ٞمف َمٙمؽ فمٓمٝمؿ ١م يٕمّمٌف هموٓ يٛمْمؼ رصمؾ َمٛم٘مؿ زمام ،أن ايمٔمرب فمعم نمغم َم٣م ـمـ أو ضمدشمتف ٞمٖمًف

ويمٝم٘مـ  ،وٓ سمٛمخذيمقا يمف اٞمخذال اخل٣موع ايمذيمٝمؾ ،ايمًٙمْم٣من ىمثغم إفمقان َمؼمف َمٔمج٤م زمٛمٖمًف

ويمٝم٘مـ أول َمـ يٌدأ  ،ف ضمٙمقَم٘مؿ وهمّمؾ َمٛمزيمت٘مؿ وفمٓمٝمؿ أطمْم٣مرىمؿشمأَمر زمكم ذيمؽ سمٓمٜمر زمف دَم٣م

هم١مٞمام  ،شمؿ سمت٣مزمٔمقا فمعم إَمر َمـ َمٛم٣مزيم٘مؿ ايمتل وؤمت٘مؿ هب٣م ،ىمثؿ زمـ صٝمٖملأَمٛم٘مؿ زم٣ميم٘مالم 

همال ي٘مقٞمـ ذيمؽ  ،دفم٣مين إلم ايمتٗمدَم٥م إيمٝم٘مؿ فمٙمٚمل زمٚمٝمؾ ىمؾ رصمؾ َمٛم٘مؿ إلم ايمتٗمدم ومٌؾ ص٣مضمٌف

شمؿ دفم٣م هلؿ زمام دم طمزاٞمتف َمـ  ،ٞمف َمٙمؽ َمؼمف ووم٣مدر َمًٙمط١مَمٛم٘مؿ همٝمجد دم آدازم٘مؿ َمْمٔمٛم٣م هم

وأَمر يم٘مؾ  ،زمٝم٣مومقسمف ففمٚمٚمف فمامَم٥م وطمتٚمؿمرائػ ضمٙمؾ اظمٙمقك وأفمْمك ىمؾ رصمؾ َمٛمٜمؿ ضمٙم٥م و

 :وىمت٤م َمٔمٜمؿ ىمت٣مزم٣مً  ،جٝم٥ٌم َمٜمري٥م وهمرس ٞمجٝم٥ٌمرصمؾ َمٛمٜمؿ زمٛم

وأصمٌتف زمام ومد همٜمؿ مم٣م أضم٦ٌٌم أن  ،َمـ أَمر ايمٔمرب َم٣م ومد فمٙمؿ إرمر  كيمٗمأن اظمٙمؽ ١مأَم٣م زمٔمد: هم

 ،َم٥م َمـ إَمؿ ايمتل اضمتجزت دوٞمف زمٚمٚمٙم٘متٜم٣مأوٓ يتٙمجٙم٨م دم ٞمٖمًف أن  ،ي٘مقن َمٛمف فمعم فمٙمؿ
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حلزم وايمٗمقة وايمتدزمغم زز هب٣م ذوو اّمؾ ومقهت٣م سمٌٙمٕمٜم٣م َمـ إَمقر ايمتل يتٔمٖمومح٦م َم٣م يٙمٝمٜم٣م زم

َمـ ايمٔمرب هلؿ همّمؾ دم أضم٣ًمهبؿ وأٞم٣ًمهبؿ وفمٗمقهلؿ  وهمدت أهي٣م اظمٙمؽ رهْم٣مً أوومد ، واظم٘مٝمدة

ن ـمٜمر َمـ َمٛمْمٗمٜمؿ ويمٝم٘مرَمٛمل زم١مىمراَمٜمؿ إهمٙمٝمًٚمع اظمٙمؽ ويمٝمٕمٚمض ٓ فمـ صمٖم٣مء  ،وآداهبؿ

 .وومد ٞمًٌتٜمؿ دم أؽمٖمؾ ىمت٣ميب هذا إلم فمُم٣مئرهؿ. وسمٔمجٝمؾ هاضمٜمؿ

ه أهمٗمر ،م دم أهٌتٜمؿ ضمتك وومٖمقا زم٣ٌمب ىمنى زم٣مظمدائـ همدهمٔمقا إيمٝمف ىمت٣مب ايمٛمٔمامنهمخرج ايمٗمق

همٙمام أن ىم٣من زمٔمد ذيمؽ زمٟمي٣مم أَمر َمراززمتف ووصمقه  ،َمٛمٜمؿ وأَمر زم١مٞمزاهلؿ إلم أن جيٙمس هلؿ جمٙم٣ًمً 

شمؿ دفم٣م هبؿ فمعم ايمقٓء واظمراسم٤م  ،فمـ يٚمٝمٛمف وؾماميمف ممٙم٘متف همحيوا وصمٙمًقا فمعم ىمراسٍ  أهؾ

 .ذن هلؿ دم ايم٘مالمأشمؿ  ،ٛمٔمامن هب٣م دم ىمت٣مزمف وأوم٣مم ايمؼممج٣من يمٝم٠مدي إيمٝمفايمتل وصٖمٜمؿ ايم

ن أهمّمؾ إؾمٝم٣مء أفم٣ميمٝمٜم٣م وأفمعم ايمرصم٣مل َمٙمقىمٜم٣م وأهمّمؾ اظمٙمقك إ ىمثؿ زمـ صٝمٖمل همٗم٣مل:أهمٗم٣مم 

 .ٕزَمٛم٥م أطمِمٌٜم٣م وأهمّمؾ اخلْم٣ٌمء أصدومٜم٣م وطمغماً  ٞمٖمٔم٣مً 

 لء،ز َمرىم٤م وؿمايمِمدق َمٛمج٣مة وايم٘مذب َمٜمقاة وايممم جل٣مصم٥م واحلزم َمرىم٤م صٔم٤م وايمٔمج

آهم٥م ايمرأي اهلقى وايمٔمجز َمٖمت٣مح ايمٖمٗمر وطمغم إَمقر ايمِمػم وضمًـ ايمٓمـ ورؿم٥م وؽمقء ايمٓمـ 

 وإصالح هم٣ًمد ايمرفمٝم٥م طمغم َمـ إصالح هم٣ًمد ايمرافمل وَمـ همًدت زمْم٣مٞمتف ىم٣من ىم٣ميمٕم٣مّص  ،فمِمٚم٥م

 .زم٣مظم٣مء

وٓد إ اظمرء ئمجز ٓ حم٣ميم٥م أهمّمؾ. يءوذ اظمٙمقك َمـ طم٣مهمف ايمػم ،ذ ايمٌالد زمالد ٓ أَمغم هب٣م

ي٘مٖمٝمؽ َمـ . طمغم إفمقان َمـ مل يراء زم٣ميمٛمِمٝمح٥م أضمؼ اجلٛمقد زم٣ميمٛمٌم َمـ ضمًٛم٦م ؽمغمسمف ،ايمػمرة

َمـ . ايمٌالنم٥م اإلجي٣مز. ايمِمٚم٦م ضم٘مؿ وومٙمٝمؾ هم٣مفمٙمف. ضمًٌؽ َمـ ذ ؽمامفمف. ايمزاد َم٣م زمٙمٕمؽ اظمحؾ

ىمثؿ َم٣م أضم٘مٚمؽ أشمؿ وم٣مل: وحيؽ ي٣م  ،ىمثؿأػ همتٔمج٤م ىمنى َمـ ٟميموَمـ سمراطمك سم ،ؾمدد ٞمٖمر

 ،ىمثؿ: ايمِمدق يٛمٌُ فمٛمؽ ٓ ايمقفمٝمدأَمؽ يمقٓ وؤمؽ ىمالَمؽ دم نمغم َمقؤمف وم٣مل وأوشمؼ ىمال

شمؿ وم٣مم  ،ىمثؿ: رب ومقل أٞمٖمذ َمـ صقلأوم٣مل  .وم٣مل ىمنى: يمق مل ي٘مـ يمٙمٔمرب نمغمك يم٘مٖمك

َم٥م أن ايمٔمرب إ ،وفمٙم٦م يدك وهٝم٤م ؽمٙمْم٣مٞمؽ ،زٞمدك يووم٣مل: ور ،ضم٣مصم٤م زمـ زرارة ايمتٚمٝمٚمل

 َمًؼمؽمٙم٥م َم٣م ،يمٖمتٜم٣مٟموهل يمؽ واَمٗم٥م َم٣م سم ،٣مومد نمٙمٓم٦م أىم٣ٌمده٣م واؽمتحِمدت َمرهت٣م وَمٛمٔم٦م درهت

وايمٔمًؾ ضمالوة واظم٣مء  ،وهل ايمٔمٙمٗمؿ َمرارة وهل ايمِم٣مب نمّم٣مو٥م ،ن ؽم٣محمتٜم٣مإؽم٣مَمٔم٥م  ،يٛمتٜم٣مٓ

 .ايمزٓل ؽمالؽم٥م
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وفمُم٣مئرٞم٣م همٝمٛم٣م ؽم٣مَمٔم٥م  ،ضم٣ًمزمٛم٣م ممٛمقفم٥مأذَمتٛم٣م حمٖمقـم٥م و ،ٞمحـ وهمقده٣م إيمٝمؽ وأيمًٛمتٜم٣م يمديؽ

 .ن ٞمذم مل ٞمخض زم٣ميمذم دوهن٣مإو ،ٚمقم حمٚمدسمٛم٣مهمٙمؽ زمذيمؽ فم يمؽ ضم٣مَمديـ طمغماً  ْب ٠من ٞمإَمْمٝمٔم٥م 

زمؾ زئغم إؽمد  وم٣مل ضم٣مصم٤م: ؟وم٣مل ىمنى: ي٣م ضم٣مصم٤م َم٣م أؾمٌف ضمجر ايمتالل زمٟميمقان صخره٣م

شمؿ وم٣مم احل٣مرث ايمٌ٘مري همٗم٣مل: داَم٦م يمؽ اظمٚمٙم٘م٥م زم٣مؽمت٘مامل  ،وم٣مل ىمنى: ىمٖمك ذيمؽ .زمِمقيمتٜم٣م

سمٛم٣مومؾ  ،ؾ َمٛمحفوَمـ ذه٤م َم٣ميمف وم ،َمـ ؿم٣مل رؾم٣مؤه ىمثر َمتحف ،صمزيؾ ضمٓمٜم٣م وفمٙمق ؽمٛم٣مئٜم٣م

وهذا َمٗم٣مم ؽمٝمقصمػ زمام سمٛمْمؼ ايمرىم٤م وسمٔمرف زمف ىمٛمف ضم٣ميمٛم٣م ايمٔمجؿ  ،إوم٣مويؾ ئمرف ايمٙم٤م

ن إ ،طمٝمقيمٛم٣م مج٥م وصمٝمقؾمٛم٣م همخٚم٥م ،وٞمحـ صمغماٞمؽ إدٞمقن وأفمقاٞمؽ اظمٔمٝمٛمقن ،وايمٔمرب

يمذفمر وٓ  ٟموٓ ٞمٛم ،ن ؿمٙمٌتٛم٣م همٕمغم نمٚمصإو ،ن اؽمتْمرومتٛم٣م همٕمغم صمٜمضإو ،اؽمتٛمجدسمٛم٣م همٕمغم رزمص

وم٣مل  .َم٥م ؤمٝمٖم٥مأٞمٖمس فمزيزة وأ وم٣مل ىمنى: .رَم٣مضمٛم٣م ؿمقال وأفمامرٞم٣م ومِم٣مر ،ٞمتٛم٘مر يمدهر

وم٣مل ىمنى: يمق ومٌم فمٚمرك مل  ؟ي٘مقن يمّمٔمٝمػ فمزة أو يمِمٕمغم َمرة كٞمأاحل٣مرث: أهي٣م اظمٙمؽ و

ن ايمٖم٣مرس إذا محؾ ٞمٖمًف فمعم ايم٘متٝم٥ٌم إوم٣مل احل٣مرث: أهي٣م اظمٙمؽ  .فمعم يم٣ًمٞمؽ ٞمٖمًؽ سمًتقلِ 

زمٔم٧م احلرب أ وايمٔمرب سمٔمٙمؿ أن ،اؽمتٗمٌٙمٜم٣م وصمٛم٣من اؽمتدزمره٣م زمٛمٖمًف فمعم اظمقت همٜمل َمٛمٝم٥م َمٕمرراً 

وىمُمٖم٦م فمـ ؽم٣مومٜم٣م  ،ضمًٌٜم٣م وهل سمٌمف هب٣م ضمتك إذا صم٣مؾم٦م ٞم٣مره٣م وؽمٔمرت يمٓم٣مه٣مأو ومدَم٣مً 

ومٌم فمـ طمقض طمّمخ٣موٜم٣م ضمتك أومل  ،صمٔمٙم٦م َمٗم٣مده٣م رحمل وزمرومٜم٣م ؽمٝمٖمل ورفمده٣م زئغمي

سمرك أو ،ؽمتٚمْمره٣م ه٣مدَم٣مً ٟميمٖمرؽم٣مين إلم زمحٌقضم٥م ىمٝمُمٜم٣م هم ٞمٕمٚمس دم نمٚمرات جلجٜم٣م وأَمقن همٙم٘م٣مً أ

وم٣ميمقا:  ؟ىمذيمؽ هق شمؿ وم٣مل ىمنى ظمـ ضميه َمـ ايمٔمرب: ،مح٣مهت٣م صمزر ايم٣ًٌمع وىمؾ ٞمن ومُمٔمؿ

 .وهمدأ ضمُمد وٓ ؾمٜمقداً أ وم٣مل ىمنى: َم٣م رأي٦م ىم٣ميمٝمقم وهمداً  .ٞمْمؼ َمـ يم٣ًمٞمفأهمٔم٣ميمف 

ن فم٣موم٥ٌم ايم٘مالم إشمؿ وم٣مم فمٚمرو زمـ ايممميد ايمًٙمٚمل همٗم٣مل: ٞمٔمؿ زم٣ميمؽ ودام دم ايمنور ضم٣ميمؽ 

وهذا َمٛمْمؼ  ،ودم ومٙمٝمؾ زمٙمٕم٥م ودم اظمٙمقك ؽمقرة ايمٔمز ،َمتدزمرة وأؾم٘م٣مل إَمقر َمٔمتػمة وىمثغم شمٗمٙمف

مل ٞمٟمت يمّمٝمٚمؽ ومل ٞمٖمد يمًخْمؽ ومل ٞمتٔمرض ، ذف همٝمف َمـ ذف ومخؾ همٝمف مخؾ ،يمف َم٣م زمٔمده

 ،يمٛم٣مدهر زمٛم٣م افمتد ىن أودإو ،أشمٗمٌٛم٣م وريٛم٣م ٞم٣مراً أن إ وفمعم فمزٞم٣م َمٔمتٚمداً  ن دم أَمقايمٛم٣م َمٛمتٗمداً إ ،يمرهمدك

وم٣مل . ضمتك حيٚمد ايمِمدر ويًتْم٣مب اخلػم ،إٓ أٞم٣م َمع هذا جلقارك ضم٣مهمٓمقن وظمـ راَمؽ ىم٣مهمحقن

 وم٣مل فمٚمرو: ىمٖمك ومِمدي ه٣مدي٣مً  .َم٣م يٗمقم ومِمد َمٛمْمٗمؽ زم١مهمراط وٓ َمدضمؽ زمذَمؽ ىمنى:

وم٣مل  .ومل يٙمؿ َمـ نمرزم٦م ٞمٖمًف فمام ئمٙمؿ ور  َمـ ايمٗمِمد زمام يٌٙمغ ،وزمٟمين إهمراؿمل خمػماً 

 .اصمٙمس ،ف اظمرء يٛمْمؼ زمفىمنى: َم٣م ىمؾ َم٣م ئمر
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ن يم٘مؾ إ رؾم٣مداً إوأرؾمده  ضمي اهلل اظمٙمؽ إؽمٔم٣مداً أ يم٘ماليب همٗم٣مل:اشمؿ وم٣مم طم٣ميمد زمـ صمٔمٖمر 

ٞم٘مٟم فمـ أوفمث٣مر ايمٗمقل  ،ايمً٘مقت ؾمد َمـ فملِ أاظمٛمْمؼ  ل  وفم ،ويم٘مؾ ضم٣مصم٥م نمِم٥م ،َمٛمْمؼ همرص٥م

 ، َمًت٣ًمنم٥مونمِم٥م اظمٛمْمؼ زمام ٓ هنقى نمغم ،وَم٣م همرص٥م اظمٛمْمؼ فمٛمدٞم٣م إٓ زمام هنقى ،فمث٣مر ايمقفم٧م

ٞمٛمل يمف َمْمٝمؼ أضم٤م إرم َمـ سم٘مٙمٖمل َم٣م أختقف أفمٙمؿ َمـ ٞمٖمز وئمٙمؿ َمـ ؽمٚمٔمل أوسمرىمل َم٣م 

ٔمروف وومد أوهمدٞم٣م إيمٝمؽ َمٙم٘مٛم٣م ايمٛمٔمامن وهق يمؽ َمـ طمغم إفمقان وٞمٔمؿ ضم٣مَمؾ اظم ،وأختقف َمٛمل

 .أٞمٖمًٛم٣م زم٣ميمْم٣مفم٥م يمؽ زم٣ممخ٥م وروم٣مزمٛم٣م زم٣ميمٛمِمٝمح٥م طم٣مؤم٥م وأيديٛم٣م يمؽ زم٣ميمقهم٣مء رهٝمٛم٥م ،واإلضم٣ًمن

 .نى: ٞمْمٗم٦م زمٔمٗمؾ وؽمٚمرت زمٖمّمؾ وفمٙمقت زمٛمٌؾوم٣مل ىم

شمؿ وم٣مم فمٙمٗمٚم٥م زمـ فمالشم٥م ايمٔم٣مَمري همٗم٣مل: هنج٦م يمؽ ؽمٌؾ ايمرؾم٣مد وطمّمٔم٦م يمؽ روم٣مب 

وأهمّمؾ  ،وطمغم ايمٗمقل أصدومف ،ن يمألوم٣مويؾ َمٛم٣مه٨م ويممراء َمقايم٨م ويمٙمٔمقيص خم٣مرجإ ،ايمٔم٣ٌمد

َمٛم٣م زمٟمهمّمؾ  ن ىم٣مٞم٦م اظمح٥ٌم أضميسمٛم٣م وايمقهم٣مدة ومرزمتٛم٣م همٙمٝمس َمـ ضميسمؽإٞم٣م وإ ،ٞمجحفأايمْمٙم٤م 

زمؾ يمق وم٦ًم ىمؾ رصمؾ َمٛمٜمؿ وفمٙمٚم٦م َمٛمٜمؿ َم٣م فمٙمٚمٛم٣م يمقصمدت يمف دم آزم٣مئف دٞمٝم٣م  ،ممـ فمزب فمٛمؽ

وزم٣ميمرأي ايمٖم٣موؾ  ،َمقصقف ىمٙمٜمؿ إلم ايمٖمّمؾ َمٛمًقب وزم٣ميمممف وايم٠ًمدد ،وأىمٖم٣مء أٞمداداً 

وٓ ختٚمد ٞم٣مره وٓ يتحرز َمٛمف  ،َم٣مه ويذود أفمداهادايمٛم٣مومد َمٔمروف حيٚمل مح٣مه ويروي ٞم وإدب

 ٣م اظمٙمؽ َمـ يٌؾ ايمٔمرب ئمرف همّمٙمٜمؿ هم٣مصٛمع ايمٔمرب هم١مهن٣م اجل٣ٌمل ايمرواد فمزاً أهي ،صم٣مره

ن سمٔمرف هلؿ همّمٙمٜمؿ ئمزوك ١مهم ،واحلٍم فمدداً  وايمٛمجقم ايمزواهر ذهم٣مً  وايمٌحقر ايمزواطمر ؿمٚمٝم٣مً 

وم٣مل ىمنى وطمُمك أن يٟميت َمٛمف ىمالم حيٚمٙمف فمعم ايمًخط فمٙمٝمف:  .ن سمًتٌمطمٜمؿ ٓ خيذيمقكإو

 .ضمًٌؽ أزمٙمٕم٦م وأضمًٛم٦م

وصمٛمٌؽ اظمِم٣مئ٤م وووم٣مك َم٘مروه  ،يمُمٝم٣ٌمين همٗم٣مل: أؿم٣مب اهلل زمؽ اظمرومٝمس زمـ َمًٔمقد ا شمؿ وم٣مم

دم ومٙمٌؽ مل ٞمٗمدم  وٓ يزرع يمٛم٣م ضمٗمداً  ،ٓ حيٛمؼ صدرك ضمٗمٛم٣م إذ أسمٝمٛم٣مك زمٟمؽمامفمؽ َم٣مأَم٣م  ،ايمُمدائد

ويم٘مـ يمتٔمٙمؿ أٞم٦م ورفمٝمتؽ وَمـ ضميك َمـ وهمقد إَمؿ  ،ومل ٞمٛمت٤ًم ظمٔم٣مداة ،أهي٣م اظمٙمؽ ظم٣ًمَم٣مة

ن ؽمقَمٝمٛم٣م همٕمغم إيٛم٣م همٕمغم َمًٌقومكم وزن صمقإودم ايمٛم٣مس نمغم َمٗمٌميـ  ،ٛمْمؼ نمغم حمجٚمكمأٞم٣م دم اظم

وهق ئمرض زمف دم سمرىمف ايمقهم٣مء زمّمامٞم٥م  ،وم٣مل ىمنى: نمغم أٞم٘مؿ إذ فم٣مهدسمؿ نمغم واهمكم .َمٕمٙمقزمكم

وم٣مل ىمنى: َم٣م  .طمٖمر زمذَمتفأايمًقاد وم٣مل ومٝمس: َم٣م ىمٛم٦م دم ذيمؽ إٓ ىمقاف نمدر زمف أو ىمخ٣مهمر 

طمٖمر َمـ ذَمتل أضمؼ أٓ يمذيمٝمؾ طمٖم٣مرة وم٣مل ومٝمس: أهي٣م اظمٙمؽ َم٣م أٞم٣م همٝمام ي٘مقن يمّمٔمٝمػ وامن و
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ن َمـ ائتٚمـ ذيمؽ ٕ وم٣مل ىمنى: .يمزاَمل ايمٔم٣مر َمٛمؽ همٝمام ومتؾ َمـ رفمٝمتؽ واٞمتٜمؽ َمـ ضمرَمتؽ١مزم

ىمٝمػ رأي٦م ضم٣مصم٤م  ،ويمٝمس ىمؾ ايمٛم٣مس ؽمقاء ،اخلقٞم٥م واؽمتٛمجد إئٚم٥م ٞم٣ميمف َمـ اخلْمٟم َم٣م ٞم٣ميمٛمل

يتف إٓ رم أوَم٣م أضمٗمف زمذيمؽ وَم٣م ر :وم٣مل .د همٝمقدم وئمد همٝمٛمجزهمٝمػمم وئمٜمزمـ زرارة مل حي٘مؿ ومقاه 

ىمثر همٛمقن  شمؿ وم٣مم فم٣مَمر زمـ ايمْمٖمٝمؾ ايمٔم٣مَمري همٗم٣مل: ،وم٣مل ىمنى: ايمٗمقم زمزل همٟمهمّمٙمٜم٣م أؾمده٣م

وإٞمام ايمٖمخر دم ايمٖمٔم٣مل وايمٔمجز دم ايمٛمجدة  ،اظمٛمْمؼ ويمٌس ايمٗمقل أفمٚمك َمـ ضمٛمدس ايمٓمٙمامء

ن أدايم٦م إي٣مم وشم٣مزم٦م إزمٌمك زمٖمّمٙمٛم٣م واحلري ٚمؽ زمٗمدرٞم٣م وأوايم٠ًمدد َمْم٣موفم٥م ايمٗمدرة وَم٣م أفمٙم

جمتٚمع إضمٝم٣مء َمـ  :وم٣مل ىمنى: وَم٣م سمٙمؽ إفمالم؟ وم٣مل .هل٣م أفمالم إضمالم أن حتدث يمٛم٣م أَمقراً 

رم فمٙمؿ زمٟمىمثر مم٣م  ؟ وم٣مل فم٣مَمر: َم٣مَمر ايمذي يذىمروم٣مل ىمنى: وَم٣م إ .رزمٝمٔم٥م وَمي فمعم أَمر يذىمر

وم٣مل: يم٦ًم زم٘م٣مهـ ويم٘مٛمل زم٣ميمرَمح  ؟ْمٖمٝمؾزمـ ايمزمف خمػم وم٣مل ىمنى: َمتك سم٘م٣مهٛم٦م ي٣مطمػمين 

وم٣مل: َم٣م هٝمٌتل دم  ؟ت َمـ صمٜم٥م فمٝمٛمؽ ايمٔمقراء َم٣م أٞم٦م ص٣مٞمعآن أسم٣مك ١موم٣مل ىمنى: هم ؟ؿم٣مفمـ

شمؿ وم٣مم فمٚمرو زمـ  ،ٛمل فم٧ٌم ويم٘مـ َمْم٣موفم٥م ايمٔم٧ٌمذه٤م فمأوَم٣م  ،ومٖم٣مي زمدون هٝمٌتل دم وصمٜمل

يمِمقاب وَمالك ايمٛمجدة ومٙمٌف ويم٣ًمٞمف همٌالغ اظمٛمْمؼ ا يفَمٔمد ي٘مرب ايمززمٝمدي همٗم٣مل: إٞمام اظمرء زمٟمصٕمر

وفمٖمق ايمرأي طمغم َمـ اؽمت٘مراه ايمٖم٘مرة وسمقهمٝمؼ اخلػمة طمغم َمـ افمت٣ًمف احلغمة  ،آرسمٝم٣مد

ٞم٣م أٞم٣مس ١مهم ،وأيمـ يمٛم٣م ىمٛمٖمؽ يًٙمس يمؽ ومٝم٣مدٞم٣م ،هم٣مصمتذب ؿم٣مفمتٛم٣م زمٙمٖمٓمؽ واىمٓمؿ زم٣مدرسمٛم٣م زمحٙمٚمؽ

 .ّمامً ويم٘مـ َمٛمٔمٛم٣م مح٣مٞم٣م َمـ ىمؾ َمـ رام يمٛم٣م ه ،مل يقومس صٖم٣مسمٛم٣م ومراع َمٛم٣مومغم َمـ أردٞم٣م ومّمامً 

وَمـ  ،ن َمـ آهم٥م اظمٛمْمؼ ايم٘مذب وَمـ يم٠مم إطمالق اظمٙمؼإ شمؿ وم٣مم احل٣مرث زمـ ـم٣ممل اظمري همٗم٣مل:

ن أفمٙمٚمٛم٣مك أن َمقاصمٜمتٛم٣م يمؽ فمـ ائتالف واٞمٗمٝم٣مدٞم٣م يمؽ فمـ ١م٥م اظمٙمؽ اظمًٙمط همطمْمؾ ايمرأي طمٖم

ويم٘مـ ايمقهم٣مء زم٣ميمٔمٜمقد  ،همام أٞم٦م يمٗمٌقل ذيمؽ َمٛم٣م زمخٙمٝمؼ وٓ يمالفمتامد فمٙمٝمف زمحٗمٝمؼ ،سمِم٣مف

 .مل يٟمت َمـ ومٌٙمؽ َمٝمؾ أو زيمؾ ويم٦م ايمٔمٗمقد وإَمر زمٝمٛمٛم٣م وزمٝمٛمؽ َمٔمتدل َم٣موأضم٘م٣مم 

فمعم ومٙم٥م  زم٣مئؽ يمديمٝمالً آن دم أؽمامء إ وم٣مل: .وم٣مل: احل٣مرث زمـ ـم٣ممل ؟وم٣مل ىمنى: َمـ أٞم٦م

ن دم احلؼ َمٕمّم٥ٌم وايمن دم إ وم٣مل احل٣مرث: .ومرب َمـ ايمقزرأوأن سم٘مقن أولم زم٣ميمٕمدر و ،وهم٣مئؽ

هذا  إٓ َمع ايمٗمدرة همٙمتُمٌف أهمٔم٣ميمؽ جمٙمًؽ وم٣مل ىمنى:ضمد احلٙمؿ أويمـ يًتقصم٤م  ،ايمتٕم٣مهمؾ

فمٙمؿ أإين  وأوًٓ  ،شمؿ وم٣مل: ومد همٜمٚم٦م َم٣م ٞمْمٗم٦م زمف طمْم٣ٌمؤىمؿ وسمٖمٛمـ همٝمف َمت٘مٙمٚمقىمؿ ،همتك ايمٗمقم

ٞمف يمٝمس يم٘مؿ َمٙمؽ جيٚمٔم٘مؿ همتٛمْمٗمقن فمٛمده َمٛمْمؼ أو ،أن إدب مل يثٗمػ أودىمؿ ومل حي٘مؿ أَمرىمؿ
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صمز يم٘مؿ أونمٙم٤م فمعم ؿم٣ٌمفم٘مؿ مل  ،أيمًٛمت٘مؿايمرفمٝم٥م اخل٣مؤم٥م ايم٣ٌمطمٔم٥م همٛمْمٗمتؿ زمام اؽمتقلم فمعم 

وايمذي أضم٤م َمـ  ،ضمٛمؼ صدورهؿأف وهمقدي أو ٝمصمٌأين ٕىمره أن إو ،مم٣م سم٘مٙمٚمتؿ زمف ىمثغماً 

هم٣مٞمٌمهمقا إلم َمٙم٘م٘مؿ  ،فمذار إلم اهلل همٝمام زمٝمٛمل َمـ طمٙمؾيمػ ؾمقاذىمؿ واإلآإصالح َمدزمرىمؿ وسم

 ؟يمؽ صالح ايمٔم٣مَم٥من دم ذ١مهم ،همٟمضمًٛمقا َم٠مازرسمف وايمتزَمقا ؽمٖمٜم٣مءىمؿ أودهؿ وأضمًٛمقا أدهبؿ

ويرنم٤م دم  ،ٞمف وم٣مل: ىم٣من ىمنى حيٖمؾ زم٣ميمٔمرب ويًتٟمٞمس زمٚمُم٣مهدهتؿأفمـ ايم٘مٙمٌل  يرو

ومم٣م اسمٖمؼ  ،إٓ زمذيمف يمٙمحِمقل فمعم ذيمؽ ؽمامع حم٣مدشم٣مهتؿ وَمٖم٣مطمراهتؿ وَمٛم٣مهمراهتؿ ومل يدطمر وؽمٔم٣مً 

؟ ٌٝمٙم٥م ايمٔمرب َمـ ومٌٝمٙم٥م سمممف فمعم ومهمٗم٣مل يمف: هؾ دم يمف أن ايمٛمٔمامن زمـ اظمٛمذر ىم٣من زمٚمجٙمًف يقَم٣مً 

واسمِمؾ ذيمؽ زمٚمزي٥م رازمٔم٥م همٌٝمتف  ،زم٣مء َمتقايمٝم٥م رؤؽم٣مءآ؟ وم٣مل: َمـ ىم٣مٞم٦م يمف شمالشم٥م همٌٟمي رء :وم٣مل

ضمي َمـ هذه صٖمتٜمؿ همْمٙمٌٜمؿ أ وم٣مل: .٤ًم ايمٗمٌٝمٙم٥م وزمف سمٔمٙمق فمعم نمغمه٣مٛميمٝمف سمإو ،ذف زمٝم٦مأ

ل إؾمٔم٧م زمـ ومٝمس زمـ آل ذي اجلحديـ وآهمٙمؿ يِمٌٜمؿ إٓ دم آل ضمذيٖم٥م زمٛمل زمدر و ،ايمٛمٔمامن

ضميه احل٘م٣مم وايمٔمدول  فم٣مَم٣مً  ٟمضميهؿ دم مجٙم٥م َمـ فمُم٣مئرهؿ همٗمٔمد هلؿ ىمنى جمٙم٣ًمً هم ،ىمٛمدة

 .شمر ومقَمف ويمٝمِمدقآشمؿ وم٣مل: يمٝمت٘مٙمؿ َمٛم٘مؿ زمٚم ،وإفمٝم٣من

يمًـ ايمٗمقم همٗم٣مل: ومد فمٙمٚم٦م ايمٔمرب أن همٝمٛم٣م ايمممف أوىم٣من  هم٣مٞمتِم٤م ضمذيٖم٥م زمـ زمدر وم٣مئامً 

وايمٔمز  ؟يمًٛم٣م ايمدفم٣مئؿ ايمتل ٓ سمرامأ وم٣مل: ؟همٗمٝمؾ يمف: مل ذاك ي٣م أطم٣م همزارة ،إومدم وايمٖمخر إفمٓمؿ

 شمؿ وم٣مم ؾم٣مفمرهؿ همٗم٣مل: ،همٗمٝمؾ يمف: صدوم٦م ؟ٓ يّم٣مم

 همــــزارة زمٝمــــ٦م ايمٔمــــز وايمٔمــــز همــــٝمٜمؿ

 

ـــ٣مهل٣م  ـــدر ٞمّم ـــ٤م زم ـــدر ضمً ـــزارة زم  هم

 هلـــ٣م ايمٔمـــزة ايمٗمٔمًـــ٣مء واحلًـــ٤م ايمـــذي 

 

ـــــدر دم   ـــــ٣مه يمٌ  يمٗمـــــديؿ رصم٣مهلـــــ٣مازمٛم

 همٜمٝمٜمــ٣مت ومــد أفمٝمــ٣م ايمٗمــرون ايمتــل َمّمــ٦م 

 

 َمـــــآشمر زمـــــدر جمـــــده٣م وهمٔم٣مهلـــــ٣م 

 زم٘مٖمــــف يقَمــــ٣مً  ن َمــــّد إضمــــد أوهــــؾ  

 

 إلم ايمُمـــٚمس دم جمـــرى ايمٛمجـــقم يٛم٣مهلـــ٣م 

 ن يِمـــٙمحقا يِمـــٙمح يمـــذاك مجٝمٔمٛمـــ٣م١مهمـــ 

 

ــ٣مإو  ــ٣مس ضم٣مهل ــعم ايمٛم ــد فم ــدوا يٖمً  ن يٖمً

شمؿ وم٣مم إؾمٔم٧م زمـ ومٝمس همٗم٣مل: يمٗمد فمٙمٚم٦م ايمٔمرب أٞم٣م ٞمٗم٣مسمؾ فمديده٣م إىمثر وٞمٗمٜمر مجٔمٜم٣م  

ٞم٣م ورشمٛم٣م َمٙمؽ وم٣مل: ٕ ؟أطم٣م ىمٛمدة مل ي٣م :همٗمٝمؾ يمف ،زمٛم٣مة اظم٘مرَم٣متووأٞم٣م نمٝم٣مث ايمٙمززم٣مت  ،إىمػم

 شمؿ وم٣مم ؾم٣مفمرهؿ همٗم٣مل:. همٝم٣مئف وسمٗمٙمدٞم٣م َمٛم٘مٌف إفمٓمؿ وسمقؽمْمٛم٣م حيٌقضمف إىمرمٟمىمٛمدة هم٣مؽمتٓمٙمٙمٛم٣م زم
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 همًــــ٣مئؾ أزمٝمــــ٦م ايمٙمٔمـــــ فمٛمــــ٣م هم١مٞمٛمــــ٣م 

 

ـــؾ  ـــد اجلالئ ـــ٣مس فمٛم ـــذا ايمٛم ـــ٣مئؿ ه  دفم

دم رهمٔمٜمؿ دم اظم٘مرَم٣مت وأشمٌتٜمؿ أ٣م شمؿ وم٣مم ومٝمس زمـ فم٣مصؿ ايمًٔمدي همٗم٣مل: يمٗمد فمٙمؿ ه٠مٓء أٞمّ  

َمٛمٔمٜمؿ يمٙمج٣مر ٓ ٞمت٘مٙمؾ أر وٟمٞم٣م أدرىمٜمؿ يمٙمثهمٗم٣مل: ٕ ؟همٗمٝمؾ يمف: مل ذاك ي٣م أطم٣م زمٛمل ؽمٔمد ،ايمٛم٣مئ٣ٌمت

 شمؿ وم٣مم ؾم٣مفمرهؿ همٗم٣مل: ،إذا محٙمٛم٣م وٓ ٞمرام إذا ضمٙمٙمٛم٣م

ـــد ـــٝمس وطمٛم ـــ٦م وم ـــد فمٙمٚم ـــ٣م  فيمٗم  أٞمٛم

 

ـــرى  ـــل سم ـــقع ايمت ـــٝمؿ واجلٚم ـــؾ مت  وصم

ـــٟمزم  ـــؾ َم ـــٟمس دم ىم ـــقث ايمٌ ـــ٣م يمٝم  زق ٟمٞم

 

 إذا صمـــز زمـــ٣ميمٌٝمض اجلامصمـــؿ وايمْمـــعم 

ـــــــ٣م يمٛمجـــــــدة   ـــــــ٣م إذا داع دفم٣مٞم  وأٞم

 

 دم ايمٔمالئـــؿ َمــــ دفمـــ٣م صمٌٛمـــ٣م هافمـــ٣مً أ  

ـــ٣مهلؿ   ـــع همٔم ـــ٣م اجلٚمٝم ـــد أفمٝم ـــ٣مت وم  همٜمٝمٜم

 

ــقم ايمٖمخــر َمًــٔم٣مة َمـــ ؽمــٔمك   وومــ٣مَمقا زمٝم

وردهؿ إلم  ،الهتؿ أمجٔمكمشمؿ أفمٓمؿ ِص  ،همٗم٣مل ىمنى ضمٝمٛمئذ: يمٝمس َمٛمٜم٣م إٓ ؽمٝمد ظمقؤمف 

 .أومقاَمٜمؿ َمٔمٓمٚمكم

 ٝمسايمٗم أَ فمٌٝمدة زمـ إزمرص اَمر َمٛم٣مـمرة -0

َم٣م  :وم٣مل ؟همٗم٣مل يمف: ىمٝمػ َمٔمرهمتؽ زم٣مٕوازمد ايمٗمٝمس يقَم٣مً  أن فمٌٝمدة زمـ إزمرص يمٗمل اَمرإ :ومٝمؾ

 همٗم٣مل. أضم٦ٌٌم

ــــ٣م  ــــ٦م زمٚمٝمتتٜم ــــ٥م وم٣مَم ــــ٥م َمٝمت ــــ٣م ضمٌ  َم

 

ــــ٣م   ــــ٣مً أدرداء َم ــــ٦م ٞم٣مزم ــــ٣م ٞمٌت  وأضاؽم

 همٗم٣مل اَمرؤ ايمٗمٝمس: 

 دم ؽمــــٛم٣مزمٙمٜم٣م كسمٙمــــؽ ايمُمــــٔمغمة سمًــــٗم

 

 ومد أطمرصمـ٦م زمٔمـد ؿمـقل اظم٘مـ٧م أىمداؽمـ٣م 

 :ةهمٗم٣مل فمٌٝمد 

ــقد ــ٣م ايمً ــدة َم ــامء واضم ــٝمض وإؽم  وايمٌ

 

ــــ٣م  ــــ٣مس مت٣ًمؽم ـــــ ايمٛم  ٓ سمًــــتْمٝمع هل

 همٗم٣مل اَمرؤ ايمٗمٝمس: 

ـــ٣مه٣م ـــرمحـ أٞمُم ـــح٣مب إذا ايم ـــؽ ايمً  سمٙم

 

 ى هبـــــ حمــــقل إرض إي٣ٌمؽمــــ٣مرور   

 :ةهمٗم٣مل فمٌٝمد 

ـــ٣م  ـــقل َمراىمٌٜم ـــعم ه ـــ٣مت فم ـــ٣م َمرجت  َم

 

ـــغماً   ـــدى ؽم ـــد اظم ــــ زمٔم ـــ٣مأو يٗمْم  َمراؽم
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 :همٗم٣مل اَمرؤ ايمٗمٝمس

ـــ٣م  ـــ٦م َمْم٣ميمٔمٜم ـــقم إذا ضم٣مٞم ـــؽ ايمٛمج  سمٙم

 

ــــٌٜم  ــــؾ ؾم ــــقاد ايمٙمٝم ــــ٣مأتٜم٣م دم ؽم  وم٣ٌمؽم

 :ةهمٗم٣مل فمٌٝمد 

ـــ٣م  ـــٝمس هب ـــ٣مت ٕرض ٓ أٞم ـــ٣م ايمٗم٣مؿمٔم  َم

 

ـــ٣مً   ـــٟميت هافم ـــرصمٔمـ  سم ـــ٣م ي ـــ٣مأوَم  ٞم٘م٣مؽم

 همٗم٣مل اَمرؤ ايمٗمٝمس: 

 سمٙمـــؽ ايمريـــ٣مح إذا هٌـــ٦م فمقاصـــٖمٜم٣م 

 

 ىمٖمـــــك زمٟمذي٣مهلـــــ٣م يمٙمـــــؼمب ىمٛم٣مؽمـــــ٣م 

 :ةهمٗم٣مل فمٌٝمد 

ــــ٥م  َمــــ٣م ايمٖم٣مصمٔمــــ٣مت صمٜمــــ٣مراً   دم فمالٞمٝم

 

 ؾمــــد َمـــــ همٝمٙمــــؼ َمٙمحقَمــــ٥م زم٣مؽمــــ٣مأ 

 ايمٗمٝمس:همٗم٣مل اَمرؤ  

ــــ  ـــكم َم ـــام يٌٗم ـــ٣م هم ـــؽ اظمٛم٣مي ـــد أسمٙم  ضم

 

ـــ٣م  ـــكم أىمٝم٣مؽم ـــ٣م يٌٗم ـــك وَم ـــذن محٗم  يٟمطم

 :ةهمٗم٣مل فمٌٝمد 

ـــؾ ـــغم دم َمٜم ـــ٣مزمٗم٣مت هاع ايمْم ـــ٣م ايمً  َم

 

ـــدى زم٣مؽمـــ٣م  ـــق ؿمـــ٣مل اظم  ٓ يُمـــت٘مكم ويم

 همٗم٣مل اَمرؤ ايمٗمٝمس: 

ــ٦م  ــذ ٞمتج ــقم َم ــ٣م ايمٗم ــ٣مد فمٙمٝمٜم ــؽ اجلٝم  سمٙم

 

ـــروع   ـــداة ايم ــــ نم ـــ٣مٞمقا هل ـــ٣مأىم  ضمالؽم

 :ةهمٗم٣مل فمٌٝمد 

ـــؼَمـــ٣م ايمٗم٣مؿمٔمـــ٣مت ٕرض اجلـــ  ق دم ؿمٙم

 

 ومٌـــؾ ايمِمـــ٣ٌمح وَمـــ٣م يًـــقيـ ومرؿم٣مؽمـــ٣م 

 همٗم٣مل اَمرؤ ايمٗمٝمس: 

ـــ٣مين   ـــؽ إَم ـــ٣م  سمٙم ـــك َمٙم٘م ـــؼمىمـ ايمٖمت  ي

 

ــــ٣م  ــــف رأؽم ــــع يم ــــامء ومل سمرهم  دون ايمً

 :ةهمٗم٣مل فمٌٝمد 

ـــال ؽمـــٚمع وٓ زمٌمـــ   َمـــ٣م احلـــ٣مىمٚمقن زم

 

 وٓ يمًـــ٣من همِمـــٝمح ئمجـــ٤م ايمٛم٣مؽمـــ٣م 

 همٗم٣مل اَمرؤ ايمٗمٝمس: 

ــــؽ  ــــاسمٙم ــــرمحـ أرؽمــــٙمٜم٣م قظم  زيـ وايم

 

ــــكم ا  ــــ٥م زم ــــ٣مرب ايمػمي ــــ٣مس َمٗمٝم٣مؽم  يمٛم
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 :ربعؼبً

 ادلٌػظخ اٌزمٌّخ اٌذّنْخ اجلبىٍْخ

 )أوضُ ثٓ طْفِ(
ومل خيؾ ايمٔمٌم اجل٣مهقم فمعم  ،فمرهم٦م اظمقفمٓم٥م ايمتٗمقي٥م ؿمريٗمٜم٣م إلم احلٝم٣مة دم ىمؾ ايمٔمِمقر

ايمرنمؿ َمـ ىمقٞمف يتٚمحقر ضمقل فم٣ٌمدة إصٛم٣مم أو فم٣ٌمدة َمٓم٣مهر ايمْمٌٝمٔم٥م ىم٣ميمُمٚمس وايمٗمٚمر 

أو أضمٛم٣مف َمـ أسم٣ٌمع ؽمٝمده٣م إزمراهٝمؿ فمٙمٝمف ايمًالم ، همٗمد  ،وايم٘مقاىم٤م َمـ دفم٣مة ٞمِم٣مرى أو هيقد

وىمذيمؽ ايمُم٣مفمر أَمٝم٥م زمـ أيب ايمِمٙم٦م ايمذي ىم٣من  ،ىم٣من زهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمك َمـ ايمُمٔمراء إضمٛم٣مف

وىمذيمؽ ىم٣من وروم٥م زمـ ٞمقهمؾ ايمذي ىم٣من ي٘مت٤م ايم٘مت٣مب ايمٔمػماين  ،يدفمق يمٙمتقضمٝمد دم ؾمٔمره

ايمذي يمٗمل ايمرؽمقل فمٙمٝمف  ، زمٌمى ايمُم٣مم)ايمتقراة( دم َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م وىمذيمؽ ىم٣من ايمراه٤م زمحغما دم

وومد ضم٣مول  ،ايمِمالة وايمًالم فمٛمدَم٣م ىم٣من َمع فمٚمف أيب ؿم٣ميم٤م دم جت٣مرة خلدجي٥م ر  اهلل فمٛمٜم٣م

ؿ ىم٣من احلػم وروم٥م زمـ ٞمقهمؾ وٞمحـ ٞمٔمرف ىم ،ه٠مٓء ايمدفم٣مة أن ئمٝمدوا ايمٛم٣مس إلم ومّمٝم٥م ايمتقضمٝمد

 اً َم٘م٥م ؽمٝمخرصمقن ٞمٌٝمٛم٣م حمٚمديمٙمٛمٌل حمٚمد فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم ضمكم أىمد يمف أن أهؾ  َمتحٚم٣ًمً 

وشمٝمٗم٥م وروم٥م زمـ )ٞمف يتٚمٛمك أن ي٘مقن صمٛمٌف يمٝمٛمٌمه فمعم ىمٖم٣مر َم٘م٥م أو ،صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ َمـ َم٘م٥م

عم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( ، وومد ذىمر يمٛم٣م رؽمقل اهلل صٙمقات اهلل فمٙمٝمف صٞمقهمؾ وضمقاره َمع ايمٛمٌل حمٚمد 

طمْمٌتف اظمُمٜمقرة  خيْم٤مىمثؿ زمـ صٝمٖمل( دم ؽمقق فم٘م٣مظ وهق أأٞمف ؾم٣مهد اخلْمٝم٤م اظمُمٜمقر )

 .((. ..ايمٛم٣مس: ))أهي٣م ايمٛم٣مس َمـ فم٣مش َم٣مت وَمـ َم٣مت هم٣مت وىمؾ َم٣م هق آت آت ٣مً وافمٓم

زمٖمْمريتٜم٣م وإجي٣مزه٣م  ٞمثراً  مأ وسمتٚمٝمز اظمقافمظ ايمتٗمقي٥م دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم ؽمقاء ىم٣مٞم٦م ؾمٔمراً 

 .وإن ىم٣من زمُم٘مؾ زمًٝمط ،وزمالنمتٜم٣م وومدرهت٣م فمعم خم٣مؿم٥ٌم ايمٗمٙم٤م وايمٔم٣مؿمٖم٥م ومتس ايمٔمٗمؾ

 ٓ عبػذح اإلّبدُ:ٌِػظخ لظ ث
 إٞمف َمـ فم٣مش َم٣مت وَمـ َم٣مت هم٣مت ،أهي٣م ايمٛم٣مس اؽمٚمٔمقا وفمقا وإذا وفمٝمتؿ هم٣مٞمتٖمٔمقا)

 وىمؾ َم٣م هق آت آت َمْمر وٞم٣ٌمت وأرزاق وأومقات

 وآزم٣مء وأَمٜم٣مت وأضمٝم٣مء وأَمقات مجع وأؾمت٣مت وآي٣مت

 وزمح٣مر ذات أَمقاج وأرض ذات رسم٣مج ،
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 َم٣م رم أرى ايمٛم٣مس يذهٌقن همال يرصمٔمقن

 أم سمرىمقا هٛم٣مك همٛم٣مَمقا ،٣مَمقاأروقا زم٣مظمٗم٣مم همٟموم

 همٝمف وٓ آشمامً  ٣مً أومًؿ ومس ومًاًم ٓ ضم٣مٞمث

 إن هلل ديٛم٣ًم هق أضم٤م إيمٝمف َمـ ديٛم٘مؿ ايمذي أٞمتؿ فمٙمٝمف

 ظمـ طم٣ميمٖمف وفمِم٣مه ظمـ آَمـ زمف همٜمداه ، وويؾ وٞمٌٝم٣ًم ومد ضم٣من ضمٝمٛمف وأـمٙم٘مؿ أواٞمف همْمقزمك

 شمؿ وم٣مل:

 سم٣ًٌم ٕرزم٣مب ايمٕمٖمٙم٥م َمـ إَمؿ اخل٣ميمٝم٥م وايمٗمرون اظم٣موٝم٥م

 ٔممم إي٣مد أيـ أزم٣مء وإصمداد وأيـ شمٚمقد وفم٣مدي٣م َم

 وأيـ ايمٖمرافمٛم٥م ايمُمداد أيـ َمـ زمٛمك وؾمٝمد وزطمرف وٞمجد ونمره اظم٣مل وايمقيمد

 أٞم٣م رزم٘مؿ إفمعم :أيـ َمـ زمٕمك وؿمٕمك ومجع همٟموفمك ووم٣مل

 أمل ي٘مقٞمقا أىمثر َمٛم٘مؿ أَمقآً وأؿمقل َمٛم٘مؿ آصم٣مًٓ وأزمٔمد َمٛم٘مؿ آَم٣مًٓ 

 ف همتٙمؽ فمٓم٣مَمٜمؿ زم٣ميمٝم٥م وزمٝمقهتؿ طم٣موي٥مؿمحٛمٜمؿ ايمثرى زم٘مٙم٘مٙمف وَمزومٜمؿ زمتْم٣مويم

 اً وٓ َمقيمقد اً ىمال زمؾ هق اهلل ايمقاضمد اظمٔمٌقد يمٝمس وايمد ،فمٚمرهت٣م ايمذئ٣مب ايمٔم٣موي٥م

 شمؿ أٞمُمٟم يٗمقل:

ــــــــــــكم ــــــــــــذاهٌكم إويم  دم ايم

 

ــــــ٣م زمِمــــــ٣مئر   ــــــرون يمٛم ـــــــ ايمٗم  َم

 ورأيــــــــ٦م ومــــــــقَمل ٞمحقهــــــــ٣م 

 

 متيضـــــــ إصـــــــ٣منمر وإىمـــــــ٣مزمر 

ــــــــــــ٣م  إرمر   ــــــــــــع اظم  ٓ يرصم

 

ــــــــ٣مزمر   ــــــــ٣مومكم نم ـــــــــ ايمٌ  وٓ َم

ـــــــــــــ٥م  ـــــــــــــ٦م أين ٓ حم٣ميم  أيٗمٛم

 

ـــــقم صـــــ٣مئر   ـــــ٧م صـــــ٣مر ايمٗم  (ضمٝم
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 اٌجبة اٌغبثغ
 اٌفظً اٌضبٌش

 اٌفين اجلبىٍِ خظبئض اٌنضش

 َمـ أمهٜم٣م:، ز ايمٛمثر ايمٖمٛمل اجل٣مهقم زمخِم٣مئص فمّدةمتٝمر 

زمٖمٛمقٞمف ىمٙمٜم٣م َمتٚماًم يمٙمُمٔمر اجل٣مهقم دم سمِمقير صمقاٞم٤م أطمرى َمـ احلٝم٣مة ، ىم٣من ذيمؽ ايمٛمثر -5

 .زمام دم سمٙمؽ احلٝم٣مة َمـ َمٖم٣مروم٣مت وَمتٛم٣مومّم٣مت،  احلٗمٝمٗم٥م وايمقاومعسمِمقيرًا أومرب إلم، ايمٔمرزمٝم٥م

ف ايمٛمثر إلم ٞمقاح طمٙمٗمٝم٥م وهتذيٌٝم٥م -0 وزمٔمض ، واظمٝمؾ إلم اخلغم واإلصالح دم ايمقص٣مي٣م، سمقصم 

وإؾم٣مفم٥م ، وإؾم٣مدة زم٣مٕضم٣ًمب وإٞم٣ًمب، إلم ايمٕمّم٤م وايمتٜمقر وآرسمداد، ؿواخلْم٤م واحل٘م

 .دم اظمٛم٣مهمرات وزمٔمض اخلْم٤م واحل٘مؿ إطمرى، اخل٣مص٥مواظمِم٣ميمح ، يمٙمٔمِمٌٝم٣مت واظمٖم٣مطمر ايمٗمٌٙمٝم٥م

ٕن واؤمل  8سمِمقير ايمٛمثر اجل٣مهقم يمذيمؽ ىمٙمف هق سمِمقير أومرب إلم احلٗمٝمٗم٥م وايمقاومع -1

زمٗمقة َمالضمٓمتٜمؿ وَمزيد فمٛم٣ميتٜمؿ أن جئمٙمقه٣م ، ومد ضم٣مويمقا، أو ص٣مئٕمٝمٜم٣م، زمٔمض سمٙمؽ ايمٛمِمقص

 -هلذا هم١من سمٙمؽ ايمٛمِمقص ايمٛمثري٥مو. َمًتٜمديـ دم ذيمؽ زمٗمرائـ خمتٙمٖم٥م، حم٣مىمٝم٥م ٕصقهل٣م إولم

هل دم روضمٜم٣م وزمٛم٣مئٜم٣م َمٗم٣مرزم٥م ٕصقهل٣م  -َمع َم٣م افمؼمى َمٔمٓمٚمٜم٣م َمـ سمٕمٝمغم أو زي٣مدة أو ٞمٗمص

 .اجل٣مهٙمٝم٥م

فمـ اهلٙمٜمٙم٥م ، َم٣م أَم٘مـ، وايمٌٔمد، زمٖمٛمقٞمف اظمختٙمٖم٥م ايمٔمٛم٣مي٥م وايمتجقيد، سمٕمٙم٤م فمعم هذا ايمٛمثر -2

 .وايمّمٔمػ

َمت٘مٙمٖم٣ًم حمعم زم٣ميمًجع وايمتِمقير ايمٌٝم٣مين سم٣مرة و، يٟميت ايمٛمثر اجل٣مهقم َمرؽماًل ؿمٌٝمٔمٝم٣ًم سم٣مرة -3

 .وزمح٤ًم احل٣مل واظمٗم٣مم َمـ صمٜم٥م شم٣مٞمٝم٥م، زمح٤ًم ايمٖمـ ايمٛمثري َمـ صمٜم٥م، أطمرى

 .وايمٛمٖمقذ إلم َم٘م٣مَمـ ٞمٖمًف، أو ايمتٟمشمغم واإلومٛم٣مع يمدى ايم٣ًمَمع، رنم٥ٌم دم حتٗمٝمؼ اإلَمت٣مع -4

ٝمؿ اظمقؽمٝمٗمل زمكم وايمتٛمٕم، ختغم اجل٣مهٙمٝمقن ايم٘مالم دم ٞمثرهؿ وضمرصقا فمعم ايمٗمقة واجلزايم٥م -5

 .ىمام دم ؽمجع ايم٘مٜم٣من واظمٛم٣مهمرات، اجلٚمؾ إذا اضمت٣مصمقا إلم ذيمؽ
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. ويم٘مؾ َمٛمٜم٣م َمقوع حيًـ همٝمف، سمؼمصمح ايمٛمِمقص ايمٛمثري٥م اجل٣مهٙمٝم٥م زمكم ايمْمقل وايمٗمٌم -6

أَم٣م احل٘مؿ وإَمث٣مل وأؽمج٣مع ايم٘مٜم٣من ، وىمذيمؽ ايمقصٝم٥م، هم٣مخلْم٥ٌم ٞمٖمًٜم٣م ومد سمْمقل وومد سمٗمٌم

 .همال خترج فمـ ايمٗمٌم واإلجي٣مز

اجل٣مهقم ايمقوقح وايمًٜمقيم٥م دم أيمٖم٣مـمف وسمراىمٝمٌف فمدا ؽمجع  يٕمٙم٤م فمعم ذيمؽ ايمٛمثر -7

 .ايم٘مٜم٣من

إَمٔم٣مٞم٣ًم َمٛمٜمؿ دم ، وايمٕمٚمقض دم ايمتٔمٌغم، ايمٕمرازم٥م دم إداء د ىم٣مسمٌقهدم ؽمجع ايم٘مٜم٣من سمٔمٚمّ  -52

 .اإلهي٣مم واإلهب٣مم

َمع  سمٛم٣مؽم٣ٌمً ، دم ؿم٣مئٖم٥م َمـ وص٣مي٣مهؿ وَمٛم٣مهمراهتؿ وزمٔمض طمْمٌٜمؿ، وصمقد أيمٖم٣مظ نمري٥ٌم -55

 .واومع ايمٌٝمئ٥م واحلٝم٣مة اجل٣مهٙمٝم٥م
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 اٌجبة اٌغبثغ
 شاثغاٌفظً اٌ

 يف اٌؼظش اجلبىٍِ اٌنمذ

 ٔشــأح اٌنمــذ: -أًالً
وومد فمرهمف ايمٔمرب ىمام فمرهمتف ، ٕٞمف َمالزم يمف ٓضمؼ زمف 8ايمٛمٗمد إديب ومديؿ ومدم إدب ٞمٖمًف

وسمٔمقد ٞمُمٟمسمف فمٛمد ، وظمح٣مت ومِمغمة زمًٝمْم٣مً  إَمؿ إطمرى دم أول َمرضمٙم٥م َمـ َمراضمؾ ٞمُمٟمسمف همٛم٣مً 

ووصمقد ايمٛمٗمد ، ٕن أومدم َم٣م يمديٛم٣م َمـ إدب ئمقد إلم ذيمؽ ايمٔمٌم 8ايمٔمرب إلم ايمٔمٌم اجل٣مهقم

، فرأيف همٝم واضمرص فمعم أن يٓمٜمر، وَمٛمذ ؽمٚمع ايمٛم٣مس إدب، ضوري ضمكم يقصمد إدب

 .وىم٣من هذا، همِمدرت أضم٘م٣مم فمعم ايمُمٔمر وايمٛمثر

 .وزم٣ميمت٣مرم احل٘مؿ فمٙمٝمف، ـ هم٣مؽمدهوصحٝمحف َم، هق همـ متٝمٝمز صمٝمد ايم٘مالم َمـ رديئفو

وطمْمرات هئم٥م ، يمٗمد ىم٣من ايمٛمٗمد دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم َمٗمدَم٣مت أولم دم صٛم٣مفم٥م ايمُمٔمر اجل٣مهقم

وزمذيمؽ ، أو ايمٌٝمتكم ٓ إلم ىمؾ ايمٗمِمٝمدة ىمقضمدة ذاسمٝم٥م سمٔمتٚمد فمعم ايمذوق وسمٛمٓمر إلم ايمٌٝم٦م َمًتٗمالً 

ِمح٥م وايمًالَم٥م سمدل فمعم ورنمؿ ذيمؽ همٜمل ٓ ختٙمق َمـ زمٔمض ايم، صم٣مءت ٞمٓمراهتؿ ايمٛمٗمدي٥م صمزئٝم٥م

َم٣م ٞمجد ايمٛم٣مومد  هم٘مثغماً ، ويم٘مـ سمٙمؽ إضم٘م٣مم مل سم٘مـ دم ايمٕم٣ميم٤م شم٣مزمت٥م، زمٌم زم٣ميمُمٔمر وفمٙمؿ زمف

يمٕمغمه  شمؿ يًٚمع ؾمٔمراً ، ٞمف أؾمٔمر ايمُمٔمراءإ :همٝمٗمقل ،٦م َمـ ؾمٔمرهزمٌٝمإلفمج٣مزمف  ٖمّمؾ ؾم٣مفمراً ي

وَم٣م ذيمؽ إٓ ٕن سمٙمؽ إضم٘م٣مم مل سم٘مـ ويمٝمدة يمتحٙمٝمؾ ، ئمج٤م زمف همٝمٖمّمٙمف فمعم نمغمه

زمٚمراضمؾ َمـ  رن ايمُمٔمر ايمٔمريب َمأوإذا فمرهمٛم٣م ، زمؾ هل إضم٘م٣مم فم٣مَم٥م وذاسمٝم٥م، وايمتٚمحٝمص

همالزمد َمـ وصمقد أضم٘م٣مم ٞمٗمدي٥م دم ، ايمتٜمذي٤م ومٌؾ أن يِمؾ إلم ايمِمقرة ايمتل وصؾ إيمٝمٛم٣م فمٙمٝمٜم٣م

وإذا ىم٣مٞم٦م ؿمٖمقيم٥م هذا ايمُمٔمر ، سمٙمؽ ايمٖمؼمة اظمٖمٗمقدة هذزم٦م ذيمؽ ايمُمٔمر ايمذي وصؾ إيمٝمٛم٣م ٞم٣موج٣مً 

وإٞمام وصٙم٦م أضم٘م٣مم زمًٝمْم٥م فمعم ، ١من ايمٛمٗمد ايمذي ىم٣من يقاىمٌٜم٣م مل يِمٙمٛم٣م ىمذيمؽهم، ومد نم٣مزم٦م فمٛم٣م

 .ايمُمٔمر اظمقصمقد اظمتٚمثؾ دم اظمٔمٗم٣مت ونمغمه٣م َمـ أؾمٔم٣مر اجل٣مهٙمٝمكم
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ىم٣مٞمقا يٙمتٗمقن همٝمٜم٣م يمٗمّم٣مء ضم٣مصم٣مهتؿ  ٣مف َم٣م يمالضمت٘م٣مك زمكم ايمٔمرب دم إؽمقاق ايمتلطمونمغم 

يمتقصمٝمف  ٣ميمت٣مرم ٞمّم٨م ؾمٔمرهؿ واىمتاميمف سمٌٔم٣مً وزم، ر فمعم سمْمقر سمٙمؽ ايمٛمٓمري٣مت ايمٛمٗمدي٥ماظمختٙمٖم٥م َمـ أشم

زمٝم٣مين وم٥ٌم َمـ أدم ذضمٝم٧م ىم٣مٞم٦م سميب يمٙمٛم٣مزمٕم٥م ايم، وأؾمٜمر سمٙمؽ إؽمقاق: ؽمقق فم٘م٣مظ، ايمٛمٗمد يمف

 .وئمْمل رأيف دم ايمٗمِم٣مئد ايمتل يًتٚمع إيمٝمٜم٣م ،يمٝمح٘مؿ زمكم ايمُمٔمراء

ىم٣من وإذا سمتٌٔمٛم٣م إَمثٙم٥م فمعم إضم٘م٣مم ايمٛمٗمدي٥م دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم اؽمتْمٔمٛم٣م أن ٞمٔمرف ىمٝمػ 

وَمـ سمٙمؽ إَمثٙم٥م ايمٗمديٚم٥م: ضم٘مؿ زوصم٥م اَمرئ ايمٗمٝمس أم صمٛمدب زمكم ، ايمٛم٣مومد يٙمٗمل أضم٘م٣مَمف

همٗم٣ميم٦م: يمٝمٛمٓمؿ ىمؾ َمٛم٘مام ، زوصمٜم٣م وايمُم٣مفمر فمٙمٗمٚم٥م زمـ فمٌدة ايمٖمحؾ زمٔمد أن اطمتٙمٖم٣م دم أهيام أؾمٔمر

همِمٛمع ىمؾ َمٛمٜمؿ ومِمٝمدة ، ووم٣مهمٝم٥م واضمدة واضمداً  فمعم أن سمٙمتزَم٣م وزٞم٣مً ، ومِمٝمدة يِمػ همٝمٜم٣م همرؽمف

 ؟وم٣مل: ىمٝمػ، فمٙمٗمٚم٥م أؾمٔمر َمٛمؽ»همٗم٣ميم٦م يمزوصمٜم٣م: ، يمْمقيؾ وأٞمُمده٣م ايمٗمِمٝمدسمكمفمعم وزن ا

 وم٣ميم٦م: ٕٞمؽ ومٙم٦م:

 هلـــــقب ويمٙمًـــــ٣مق درةأٙمًــــقط ٙمهم

 

ــذب  ــرج َمٜم ـــع أطم ـــف ووم ـــر َمٛم  ويمٙمزصم

 ووم٣مل فمٙمٗمٚم٥م:. وَمريتف همٟمسمٌٔمتف زم٣ًمومؽ، همجٜمدت همرؽمؽ زمًقؿمؽ دم زصمرك 

ـــــ٣مً  ــــــ شم٣مٞمٝم ـــــ٣مٞمف همٟمدرىمٜم ـــــ فمٛمـ  َم

 

ــــح اظمتحٙم   ــــر ايمرائـ ــــر ىمٚم ــــ٤ميٚم  ـ

 .شمل ييزمف زمًقط ومل يتٔمٌف، َمـ فمٛم٣مٞمف همٟمدرك همرؽمف شم٣مٞمٝم٣مً  

هم١من ايمٛمٗمد فمٛمده٣م يدل ، ؾمؽ ؾم٣مفمرة ٦م هذه احل٘م٣مي٥م فمـ أم صمٛمدب ايمتل ىم٣مٞم٦م وٓوإذا صحر 

ويم٘مـ رأي هذه اظمرأة هٛم٣م سيح ، زمٌٝم٦م واضمد ٥م ٞمٓمرهتؿ زمحٝم٧م حي٘مٚمقن فمعم ايمُم٣مفمرفمعم صمزئٝم

 .همٙمؿ سمتٔمِم٤م يمزوصمٜم٣م

همٝمًغم فمعم ، ايمٔم٣مم قوير  ايمذو، يٛمزل فمٛمد رنم٥ٌم ايمٛمٗم٣مد دون ؾمؽ وومد ىم٣من ايمُم٣مفمر أيّم٣مً 

 ٗم٣مل:وومد سمٛمٌف يمذيمؽ زهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمل هم، هن٨م سمٗمٙمٝمدي َمٔمروف

ــــــ٣مرا ـــــقل إٓ َمٔم ــــــ٣م ٞمٗم ــــــ٣م أراٞم  َم

 

ــــ٣مد  ــــرورا اً أو َمٔم ـــــ٣م َم٘م ـــــ يمٖمٓمٛم  َم

همٝمٛمٗمحف وهيذزمف ويدطمؾ فمٙمٝمف زمٔمض ، َم٣م ىم٣من ايمُم٣مفمر يٛمٓمر إلم ؾمٔمره زمٛمٖمًف وىمثغماً  

 .ؽمت٣مذه أوس زمـ ضمجر وَمدرؽمتٜمام دم ايمتٛمٗمٝمحأام فمرف فمـ زهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمك وىم ،ايمتحًٝمٛم٣مت
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ونمغم طم٣مف َم٣م هلذه ايمْمريٗم٥م َمـ ، ودم أطم٣ٌمر إفمُمك ٞمجد أٞمف ىم٣من يٛمُمد ؾمٔمره فمعم ايمِمٛم٨م

ذن وإذا هق مل يرض إ. أشمر فمعم إذن َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م اظمقؽمٝمٗمٝم٥م جتٔمؾ ايمُم٣مفمر حيرص فمعم إرو٣مئٜم٣م

ٞمف ىم٣من يٗمقي دم ؾمٔمره ضمتك إ :ايمذي يٗم٣مل ،ٙمٛم٣مزمٕم٥م ايمذزمٝم٣مينيمىمام ضمدث  ،ذايمٔمرزمٝم٥م مل يًٙمؿ َمـ اظمآطم

 سمٕمٛمل ومقيمف:همْمٙم٤م أهؾ اظمديٛم٥م إلم َمٕمٛمٝم٥م أن  ومدم إلم اظمديٛم٥م يقَم٣مً 

 تــــديٕمأَمـــــ آل َمٝمــــ٥م رائــــح أو َم

 

 فمجــــالن ذا زائــــد ونمــــغم َمــــزود  

ــــدا  ــــ٣م نم ــــقارح أن رضمٙمتٛم ــــؿ ايمٌ  زفم

 

ــــ٣م ايمٕمــــراب إؽمــــقد   ــــذاك طمػمٞم  وزم

  ضمرىم٥م ايمروي اظمّمٚمقم همٗم٣مل:همٕمغم، ايمٌٝمتكم َمـ ٞمُم٣مز دم همٙمام ؽمٚمٔمٜم٣م ؾمٔمر زمام 

 .شٔم٣مب ايمٕمراب إؽمقدٛمسمك اوزمذ»

فمعم إضم٘م٣مم ايمٛمٗمدي٥م وٞمامذصمٜم٣م دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم َم٣م حي٘مك فمـ ؿمرهم٥م وهق  وَمـ إَمثٙم٥م أيّم٣مً 

 ه دم هذا ايمٌٝم٦م َمٛمٜم٣م:غميٛمُمد إضمدى ومِم٣مئده ويِمػ زمٔم ٕمغم أٞمف ؽمٚمع ايمُم٣مفمر اظمًٝم٤م زمـ فمقمص

 ىمـــ٣مرهادّ  اهلـــؿ فمٛمـــد وومـــد أسمٛم٣مؽمـــك

 

 زمٛمــــ٣مج فمٙمٝمــــف ايمِمــــٝمٔمري٥م َم٘مــــدم  

ٕن ايمِمٝمٔمري٥م ؽمٚم٥م طم٣مص٥م زم٣ميمٛمقق ٓ زم٣مجلامل سم٘مقن دم  8شقق اجلٚمؾٛماؽمت: » همٗم٣مل ؿمرهم٥م ه٣مزئ٣مً  

 .أفمٛم٣مومٜم٣م

، وٞمٟميت إلم ايمٛمقع َمـ ايمٛمّم٨م دم ايمٛمٗمد ايمذي يتٚمثؾ دم ؽمقق فم٘م٣مظ أؾمٜمر أؽمقاق ايمٔمرب

يٟميت ايمُمٔمراء همٝمٛمُمدوٞمف أؾمٔم٣مرهؿ همٝم٘مقن يمف همغموى أن ايمٛم٣مزمٕم٥م ىم٣مٞم٦م سميب يمف وم٥ٌم َمـ أدم و

ويذىمر أن َمـ زمكم ايمُمٔمراء ، همٝمُمتٜمر ايمُم٣مفمر ايمذي اؽمتحًـ ؾمٔمره، ايمرأي إول وإطمغم

 وظم٣م أٞمُمده ضم٣ًمن ومِمٝمدة َمٛمٜم٣م: ،ُمك واخلٛم٣ًمء وضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦مفمه هبؿ: إايمذيـ ٞمقر 

ــــحك ـــــ زم٣ميمّم ــــ٣مت يٙمٚمٔم ــــ٣م اجلٖمٛم  يمٛم

 

ـــ٣م   ـــدة دَم ــــ ٞمج ـــرن َم ـــٝم٣مهمٛم٣م يٗمْم  وأؽم

ـــدٞم٣م زم  ـــرقويم ـــل حم ـــ٣مء وازمٛم ـــل ايمٔمٛمٗم  ٛم

 

ـــ٣م طمـــ٣مًٓ    ـــ٣م ا همـــٟمىمرم زمٛم ـــوأىمـــرم زمٛم  ٛمامزم

ويم٘مٛمؽ أومٙمٙم٦م صمٖم٣مٞمؽ وأؽمٝم٣مهمؽ وهمخرت زمٚمـ ويمدت ومل ، أٞم٦م ؾم٣مفمر» همٗم٣مل يمف ايمٛم٣مزمٕم٥م:  

 .شسمٖمخر زمٚمـ ويمدك

ٖمٓمٝم٥م ايمتل سمتجعم دم ٙمَمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايم ؽمديداً  ٞمٗمداً  وسمالضمظ أن ايمٛم٣مزمٕم٥م ايمٛم٣مومد هٛم٣م يٛمٗمد ضم٣ًمٞم٣مً 

، وَمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م اظمٔمٛمقي٥م ايمتل سمٓمٜمر دم همخره زمٟموٓده، ف وأؽمٝم٣مهمف مجع ىمثرةسم٣مٛمفمدم مجع ايمُم٣مفمر صمٖم
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هم١مٞمٛم٣م  ،وإذا ىم٣من يٓمٜمر دم هذا احل٘مؿ ٞمقع َمـ ايمٛمّم٨م. َمع أن ايمٔمرب يٖمخرون زم٣مٔزم٣مء وإصمداد

ٞمالضمظ أن َمثؾ هذه إضم٘م٣مم ايمتل سمتٛم٣مول ايمٗمّمٝم٥م ايمٙمٖمٓمٝم٥م واظمٔمٛمقي٥م ٞم٣مدرة دم ايمٛمٗمد اجل٣مهقم ايمذي 

 .٣منم٥م أىمثر دم صقرة َمًٌْم٥م سمٛم٣مؽم٤م ايمٔمٌمىم٣من هيتؿ زم٣ميمِمٝم

هم٣ميمُمٔمر اجل٣مهقم إضم٣ًمس ، تكمٞمٗمد زمدائل يمف ؽمامت أويمٝم٥م هيتؿ زم٣ميمٌٝم٦م أو ايمٌٝم وايمٛمٗمد اجل٣مهقم

همٗمد ىم٣من يمف ىمثغم َمـ ايمٖمّمؾ دم ، وَمع ذيمؽ همٜمق ٓ خيٙمق َمـ ومٝمٚم٥م، وىمذيمؽ ىم٣من ايمٛمٗمد، واٞمٖمٔم٣مل

ايمٛم٣مس ويًٙمٚمقا َمـ  ٣مؾمٔمرهؿ رو ن فمعم اإلزمداع ضمتك يٛم٣ملٔمراء ايمذيـ ىم٣مٞمقا حيرصقُمسمقصمٝمف ايم

 .اظمآطمذ

 ِظبىش اٌنمذ اجلبىٍِ -صبْٔبً
 سمتٙمخص َمٓم٣مهر ايمٛمٗمد اجل٣مهقم دم أيت:

 ادلفبػٍخ ثني اٌشؼشاء ًرمذُّ ثؼؼيُ ػٍَ ثؼغ: -1
يمٔمّؾ أمّهٜم٣م ايمٔمِمٌٝم٥م وايمتٛم٣مهمس ايمٗمٌقم وىمثرة ايمُمٔمراء  وأؽم٣ٌمب هذه ايمٓم٣مهرة ىمثغمة صمّداً 

ٌّف يمٙمتٖم٣مطمر وايمتٗمّدم فمعم ووهمرهتؿ دم ايمٌٝمئ٥م ايمٔمرزمٝم٥م اجل ٣مهٙمٝم٥م إو٣مهم٥م إلم أٞمٖم٥م اإلٞم٣ًمن اجل٣مهقم وضم

 .نمغمه

 :اٌزيزّت -2
فمـ اجلقدة وايم٘مامل  واظمٗمِمقد هب٣م َم٣م يٗمقم زمف ايمُم٣مفمر َمـ هتذي٤م يمُمٔمره وسمثٗمٝمٖمف يمف زمحث٣مً 

 .همغمسم٣مح يمٔمٚمٙمف وإلرو٣مء ايمٔم٣مَم٥م وايمتامر َمع أذواومٜمؿ واطمتٝم٣مراهتؿ ،إلرو٣مء ٞمٖمًف أّوًٓ 

ر زمُمٔمره واهتامَمف زمف زم٣ميمتِمحٝمح وايمتٔمديؾ وايمتثٗمٝمػ هق َمٛمحًك واجت٣مه ٞمٗمدي وفمٛم٣مي٥م ايمُم٣مفم

 .شمّؿ سمت٣مزمٔم٦م طمالل ايمٔمِمقر إدزمٝم٥م اظمتالضمٗم٥م ،وَمدرؽم٥م ؾمٔمري٥م زمدأت دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم

ايمذي ىم٣من  كويمٔمؾ أؾمٜمر َمـ يٚمّثؾ هذا آجت٣مه هق ايمُم٣مفمر اجل٣مهقم ايم٘مٌغم زهغم زمـ أيب ؽمٙمٚم

 ،همًٚمٝم٦م ٕصمؾ ذيمؽ زم٣محلقيمٝم٣مت يٛمٓمٚمٜم٣م دم أرزمٔم٥م أؾمٜمر ،ىم٣مَمالً  يًتٕمرق هتذيٌف يمٙمٗمِمٝمدة ضمقًٓ 

شمؿ ئمروٜم٣م فمعم اخل٣مص٥م دم أرزمع يمٝم٘متٚمؾ زمذيمؽ احلقل ومٌؾ أن  ،ويٛمٗمحٜم٣م دم أرزمٔم٥م أطمرى

 .ئمروٜم٣م فمعم فمٚمقم ايمٛم٣ّمس
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يٗمقل ، وراويتف احلْمٝمئ٥م دم هتذي٤م ايمُمٔمر وسمٛمٗمٝمح٥م ،وومد ؽم٣مر فمعم هذا ايمٛمٜم٨م ازمٛمف ىمٔم٤م

 :يمُمٔمر دم ضمّؼ َمـ ٓ حيًـ ومروف زم٣ميمتثٗمٝمػ وايمتٜمذي٤ماحلْمٝمئ٥م دم زمٝم٣من صٔمقزم٥م ا

ــــّٙمٚمف ــــؾ ؽم ــــٔم٤ٌم وؿمقي ــــٔمُر ص  ايمُم

 

ــــف   ــــذي ٓ ئمٙمٚم ــــف ايم ــــك همٝم  إذا ارسمٗم

 زيّمــــ٦م زمــــف إلم احلّمــــٝمض ومدَمــــف 

 

 يريـــــــد أن ئمـــــــرزمف همٝمٔمجٚمــــــف  

 :ادلذاسط اٌشؼشّخ -3 
دم زمٔمض  اظمٗمِمقد زم٣مظمدرؽم٥م ايمُمٔمري٥م دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم جمٚمقفم٥م َمـ ايمُمٔمراء يُمؼمىمقن َمٔم٣مً 

 .ّٝمز ؾمٔمرهؿ وأدهبؿأو اظمٛمٜمجٝم٥م ايمتل مُت  ،أو ايمٙمٕمقي٥م ،اظمٝمزات واخلِم٣مئص ايمٖمٛمٝم٥م

وهؿ ايمذيـ هيتٚمقن زمتٛمٗمٝمح وهتذي٤م  ،ويمٔمؾ َمـ أزمرز هذه اظمدارس ، َمدرؽم٥م فمٌٝمد ايمُمٔمر

وفمٛمف ازمٛمف  ،كوفمٛمف أطمذ زهغم زمـ أيب ؽمٙمٚم ،وزفمٝمؿ هذه اظمدرؽم٥م أوس زمـ ضمجر ،أؾمٔم٣مرهؿ

 .ونمغمهؿ ،ويتف احلْمٝمئ٥ماىمٔم٤م ور

 ،وضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م ،وَمـ أؾمٜمرهؿ ايمٛم٣مزمٕم٥م ايمذزمٝم٣مين ،وسمٗم٣مزمؾ هذه اظمدرؽم٥م زمٚمرجتقم ايمُمٔمر

 .واَمرئ ايمٗمٝمس

 ْخ اٌمظبئذ:رغّ -4
ْم٣مت اظمٗمِمقد زم٣ميمتًٚمٝم٥م ه٣م هٛم٣م اظمٌٛمٝم٥م فمعم أؽم٣مس ٞمٗمدي ىم٣مظمٔمٙمٗم٣مت ايمًٌع وايمًٚمقط أو اظمًٚمر

وهذه  ،ٔمّٙمٗم٥م وزم٣ميمًٚمطويمٝمس َمـ ايمٕمرازم٥م أن يٗمقيمقا زم٣ميمٌّت٣مرة وزم٣مظم. واظمٗمٙمردات وايمٌّت٣مرات

ايمتًٚمٝم٣مت ايمٛمٗمدي٥م ايمتل وصٙمتٛم٣م َمـ َمرضمٙم٥م ايمٛمٗمد اظمروي دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم هل دم ايمقاومع أؾمٌف 

 .زم٣مظمٔم٣ممل ايم٣ٌمرزة ايمتل سمُمغم إلم َمرضمٙم٥م َمـ ايمٛمٗمد إديب

 :ظبىشح رظنْف اٌشؼشاء -5
٣مصٝم٥م ذىمر إصٚمٔمل أّن ايمٔمرب ىم٣مٞم٦م سمِمٛمّػ ايمُمٔمراء زمح٤ًم ومقة ومرحيتٜمؿ ومتّ٘مٛمٜمؿ َمـ ٞم

ودون ، ودون ايمٖمحؾ اخلٛمذيذ ايمُم٣مفمر اظمٖمّٙمؼ ،وايمٖمحقيم٥م هؿ ايمرواة :وم٣مل .همٟمّوهلؿ ايمٖمحؾ، ايمُمٔمر

 .ٞمٗمدي٥م فمعم ايمُمٔمراء همٜمذه اظمًٚمٝم٣مت سمٔمتػم أضم٘م٣مَم٣مً  .وايمرازمع ايمُمٔمرور، ذيمؽ ايمُم٣مفمر همٗمط
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ٚمٜم٣م يتجف ٞمحق ٓمن إضم٘م٣مم ايمٛمٗمدي٥م دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم ىم٣من َمٔمإ :وأطمغمًا يٚم٘مٛمٛم٣م ايمٗمقل

ىمام سمقضمل زمف  ،وَمـ ٞم٣مضمٝم٥م ايمِمٗمؾ وآٞمًج٣مم ،، وئمرض هلام َمـ ٞم٣مضمٝم٥م ايمِمح٥م٥م واظمٔم٣مينايمِمٝم٣منم

 .ايمًٙمٝمٗم٥م ايمٔمرزمٝم٥م

ىمذيمؽ ٞمٙمحظ دم هذا ايمٛمٗمد أٞمف وم٣مئؿ فمعم اإلضم٣ًمس زمٟمشمر ايمُمٔمر دم ايمٛمٖمس، وَمٗمدار وومع 

ايم٘مالم فمٛمد ايمٛم٣مومد، هم٣محل٘مؿ َمرسمٌط هبذا اإلضم٣ًمس ومقة وؤمٖم٣ًم، وايمٔمريب حيس أشمر ايمُمٔمر 

، همٙمٝم٦ًم يمف أصقل َمٗمررة يمٙم٘مالم اجلٝمد ىمام  ٓ سمٔمٗمٝمد همٝمف ، ويتذوومف صمٌٙم٥م وؿمٌٔم٣مً  همْمري٣مً  إضم٣ًمؽم٣مً 

، يمٝمس يمديف نمغم سمٛمس هب٣م دم اظمٖم٣موٙم٥م زمكم ايمُمٔمراء٠مويمٝم٦ًم يمدي٥م َمٗم٣ميٝمس يُ  فمٛمد اظمحدشمكم َمثاًل،

 .ؿمٌٔمف وذوومف

 ؟ىً ىنبن ٔمذ يف اٌؼظش اجلبىٍِ :ٌضبًصب
ر اجل٣مهقم وفمرف َمًتقاه ايمٖمٛمل اظمتٚمٝمز أن هذه ضمد ممـ اؿمٙمع فمعم مج٣ميمٝم٣مت ايمُمٔمأٓ يُمؽ 

همال ؾمٔمر َمتٚمٝمز دون  ،ايمُمٔمري٥م اجل٣مهٙمٝم٥م َم٣م ىم٣مٞم٦م يمتقصمد يمقٓ وصمقد ٞمٗمد أديب صم٣مهقم َمتٚمٝمز

 ،وٞمقهدن مل ي٘مقٞمقا ومد إو ،وهذا يدل فمعم أن ايمٔمرب فمرهمقا ايمٛمٗمد اجل٣مهقم ،وصمقد ٞمٗمد َمتٚمٝمز

 وأدواسمف شم٣مٞمٝم٣مً  ح٘مؿ اظمٌدفم٥م ومقاٞمكم إدب أوًٓ يدرك زم ٞم٣مشمراً  مأ واظمٌدع زمْمٌٝمٔمتف ؽمقاء أىم٣من ؾم٣مفمراً 

وضمٝم٧م ي٘مقن  ،ٞمف ضمٝم٧م ي٘مقن إدب ي٘مقن ايمٛمٗمد إديبأو ،واظمتٚمٝمز َمٛمف رازمٔم٣مً  ،ومج٣ميمٝم٣مسمف شم٣ميمث٣مً 

ايمُمٔمر ي٘مقن ٞمٗمده وايمُمٔمراء اجل٣مهٙمٝمقن هؿ ٞمٗم٣مد يمٙمُمٔمر زمٚمٗمٝم٣مس َمـ اظمٗم٣ميٝمس َم٣مرؽمقا ٞمٗمدهؿ 

ٞمٗمدي٥م فمعم فم٘مس َم٣م أفمٙمـ أن ايمٛم٣مزمٕم٥م ايمذزمٝم٣مين ىم٣مٞم٦م ن مل ئمٙمٛمقا أن هقيتٜمؿ إو ،فمعم ؾمٔمرهؿ أوًٓ 

يمف هقيت٣من هقي٥م ؾمٔمري٥م يزاضمؿ هب٣م ؾمٔمراء فمٌمه وهقي٥م ٞمٗمدي٥م حي٘مؿ هب٣م فمعم ؾمٔمر َمٔم٣مسيف دم 

ن ايمُم٣مفمر إ :وزمذيمؽ ٞمًتْمٝمع أن ٞمٗمقل ،وفمٛمد اظمٙمقك وإَمراء ،طمٝمٚمتف ايمُمٔمري٥م دم ؽمقق فم٘م٣مظ

 ،اه ايمُمٔمري وَمًتقى نمغمه َمـ ايمُمٔمراءٞمٖمًف هق أول ٞم٣مومد يمُمٔمره يًتْمٝمع أن حي٘مؿ فمعم َمًتق

وإٞمام  ،ٞمف ٓ يقصمد ٞمٗمد صم٣مهقمأهمال ئمٛمل ذيمؽ  ،وإذا مل يِمؾ إيمٝمٛم٣م إٓ ايمٗمٙمٝمؾ َمـ ايمٛمٗمد اجل٣مهقم

وفمدم وصمقد وشم٣مئؼ  ،ويمٝمس فمعم ايم٘مت٣مزم٥م يمٓمروف احلٝم٣مة ايمِمحراوي٥م ،ٜم٥مهمايمٔمرب فمعم اظمُم٣م دفمتاما

ب ضمًـ ايم٘مالم وايمٌالنم٥م وايمٗمدرة فمعم وومد أفمْمك اهلل سمٔم٣ملم ايمٔمر ،دب وايمٛمٗمدٕاي٘مت٤م فمٙمٝمٜم٣م 

َمٝمزة ايمٌالنم٥م فمٛمد ايمٔمرب دم ايمٔمٌم  ٓويمق ،متٝمٝمز اجلٝمد َمـ ايمرديء دم ايم٘مالم واحلًـ وايمٗمٌٝمح

وق ذوَمـ هٛم٣م ىم٣من سم ،وفمعم رأؽمٜم٣م ايمٌالنم٥م ،هلؿ زم٘مؾ َم٣م همٝمف ظم٣م صم٣مء ايمٗمرآن َمتحدي٣مً  8اجل٣مهقم
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 ،ِم٣مدق دم دواهمٔمف ونم٣ميتف وصقره احلًٝم٥م( ٕٞمف ؾمٔمر ئمتٚمد فمعم ايمْمٌع ايمايمُمٔمر اجل٣مهقم )مج٣ميمٝم٣مً 

 .ٓ زمالنم٥م هلؿ ن ايم٘مريؿ أن يتحدى ومقَم٣مً آوهؾ يٚم٘مـ يمٙمٗمر ،همٜمق ؾمٔمر ذو ؽمحر صمذاب

 ـ ممبسعخ اٌؼشة ٌٍنمذ األدثِ: ساثؼبً
ؾمؽ أن ايمُمٔمراء دم مم٣مرؽم٣مهتؿ يم٘مت٣مزم٥م ومِم٣مئدهؿ ىم٣مٞمقا يتٔمٙمٚمقن ايمُمٔمر َمـ طمالل ايمٛمامذج  ٓ

َمـ طمالل ؽمامفمٜم٣م َمـ  أو ،ٜمؿ هلذه ايمٗمِم٣مئد َمـ طمالل رواهت٣مَم٣م زمًامفمإ ،اجلٚمٝمٙم٥م ايمتل ؽمٌٗمتٜمؿ

صٛمٔمف اَمرؤ ايمٗمٝمس  وَمـ ذيمؽ َم٣م ،َمـ طمالل نمٛم٣مء اجلقاري هلذه ايمٗمِم٣مئد أو ،ايمُمٔمراء أٞمٖمًٜمؿ

ؿ صمقاريف اظمٕمٛمٝم٣مت ؾمٔمر َمرة ؽمدي( همذه٤م ئمٙمّ اع إو)َمرة زمـ ايمر فمٛمدَم٣م أدرك نمٛم٣مئٝم٥م ؾمٔمر

ومقل  وأويًتٚمتع زمف وَمـ شمؿ جم٣مراسمف  ،جلقاريشمؿ يًتٚمع هلذا ايمُمٔمر فمعم يم٣ًمن هذه ا ،ؽمديإ

 :وَمـ ؾمٔمر ايمُم٣مفمر َمرة زمـ ايمرواع ومقيمف ،َم٣م هق أهمّمؾ َمٛمف

ــــــؽ ادٓج أ ـــــــ هم٘مٝمٜمت  ؾمــــــ٣مومؽ َم

 

 وزمــــ٦م احلٌــــؾ واٞمٗمْمــــع اخلــــالج 

همٗمد اصمتٚمع ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م  ،ىمام وأن دم ذه٣مب ايمُمٔمر يمٌالط اظمٙمقك ضمّمقر يمٙمٛمٗمد إديب 

 ،نهيؿ دم ضمقران زمٚمٛمْمٗم٥م اخلاّم اظمٙمؽ ايمٕم٣ًمين صمٌٙم٥م زمـ إ زم٣ميمٛم٣مزمٕم٥م ايمذزمٝم٣مين وفمٙمٗمٚم٥م زمـ فمٌده فمٛمد

 ٞمُمد ايمٛم٣مزمٕم٥م:ٟموسمٔمرف فمعم فمٙمٗمٚم٥م َمع ىمقٞمف ئمرف ايمٛم٣مزمٕم٥م وؿمٙم٤م َمـ ايمثالشم٥م إٞمُم٣مد ايمُمٔمر هم

ــــ٣م أَمٝم ــــؿ ي ــــل هل ــــىمٙمٝمٛم  ٥م ٞم٣مصــــ٤م ٚم

 

ــــؾ   ــــ٤مأويمٝم ــــلء ايم٘مقاىم  وم٣مؽمــــٝمف زمْم

 ٞمُمد فمٙمٗمٚم٥م زمـ فمٌده:أو 

ــح٣م ــروب ص ــ٣من ؿم ــ٤م دم احلً ــؽ ومٙم  زم

 

ـــ٣من زم  ـــ٣ٌمب فمٌمـــ ضم ـــد ؾم ـــٝم٤مٔمٝم  َمُم

 ٞمُمد ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م:أو 

 ٣مهلل در فمِمــــــــــــ٣مزم٥م ٞم٣مدَمتٜمــــــــــــ

 

 زمجٙمـــــؼ دم ايمزَمـــــ٣من إول يقَمـــــ٣مً   

وايمدارس هلذا اخلػم وَم٣م  ،همٟمفمج٤م اظمٙمؽ ايمٕم٣ًمين زمٗمِمٝمدة ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م وؽمامه٣م ايمٌت٣مرة 

ٞمٗمدي٥م زم٣مرفم٥م متثٙم٦م دم إفمج٣مزمف زمُمٔمر  ذائٗم٥م همٝمف َمـ ٞمٗمد ي٘متُمػ أن اظمٙمؽ ايمٕم٣ًمين ىم٣من يمديف

وىمذيمؽ سمٌدو صقرة ايمٛمٗمد ىمٚمامرؽم٥م  ،وؤمف دم ؿمٌٗم٥م ايمُم٣مفمريـ أو همقومٜمامو ،ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م

 يمف: َمـ أن ايمٛم٣مزمٕم٥م ايمذزمٝم٣مين وم٣مل يمٙمٛمٔمامن زمـ اظمٛمذر َم٣مدضم٣مً  يفمٚمٙمٝم٥م فمٛمد اجل٣مهٙمٝمكم دم ايمٔمراق َم٣م رو

ـــــ٣مسمـــــراك  ـــــ٣م َمـــــ٦مر طمّٖم   إرُض إَمر

 

ـــــ٣م   ـــــإوحتٝم ـــــ٣م شمٗم ـــــ٦م هب  الٝمن ضمٝمٝم
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همٔمن ذيمؽ  ،ومرب إلم اهلج٣مء٣م أهن١مٌٝم٦م يقوحف همزمن مل سمتٌٔمف إهذا زمٝم٦م  :همٗم٣مل ايمٛمٔمامن يمٙمٛم٣مزمٕم٥م

فمعم ايمٛم٣مزمٕم٥م همْمٙم٤م إَمٜم٣ميمف شمالشم٥م أي٣مم هم٣مؽمتٛمجد زمزهغم همخرصم٣م إلم ايمػمي٥م همِمحٌٜمام ىمٔم٤م زمـ زهغم 

 َم٣م يٚمٛمٔمؽ أن سمٗمقل: :وفمن فمعم زهغم وايمٛم٣مزمٕم٥م َم٣م يْمٙم٣ٌمن همٗم٣مل ىمٔم٤م يمٙمٛم٣مزمٕم٥م ،وىم٣من ؿمٖمالً 

 وذاك زمـــــٟمن ضمٙمٙمـــــ٦م ايمٔمـــــز َمٛمٜمـــــ٣م 

 

 يـــــــزوٓ ٓهمتٚمٛمـــــــع صمٛمٌٜمـــــــ٣م أ 

صم٣مزة إوزمٌمف ايمٛمٓمر فمـ أن  ،صم٣مء هب٣م ورب ايم٘مٔم٥ٌم يمًٛم٣م واهلل دم ؾمٝمح٣مء :همٗم٣مل ايمٛم٣مزمٕم٥م 

همٗمد اسمّمح يمٛم٣م َم٣م دم  ،ايمٌٝم٦م ايمث٣مين َمـ ايمٛمٔمامن يمٙمٛم٣مزمٕم٥م ىم٣مٞم٦م َمئ٥م َمـ اإلزمؾ ايمٔمِم٣مهمغم ايمٛمج٣مئ٤م

 موفمـ زهغم َمـ ضم٘مؿ ٞمٗمدي َمـ أهنام ىمٚمٌدفمكم همُمال أَم٣م ،ومقل ايمٛم٣مزمٕم٥م يمًٛم٣م دم رء فمـ ٞمٖمًف

 .غم هق ىمٔم٤م زمـ زهغمؿمٖمؾ صٕم

همٗمد ىم٣من ايمٛم٣مزمٕم٥م يزوره٣م  -ىمام ىم٣من يْمٙمؼ فمٙمٝمٜم٣م اجل٣مهٙمٝمقن -أَم٣م دم اظمديٛم٥م اظمٛمقرة يثرب

 ٞمُمد أهؾ اظمديٛم٥م َمرة ومِمٝمدسمف ايمتل َمْمٙمٔمٜم٣م:أهمٗمد  ،وجيتٚمع زمح٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م

 تــــدي ٕمَمـــــ آل َمٝمــــ٥م رائــــح أو َمأ

 

ــــــالن ذا زا  ــــــزود دفمج ــــــغم َم  ونم

 وهل دايمٝم٥م َم٘مًقرة همٙمام وصؾ إلم ومقيمف: 

ــــدا  ــــ٣م نم ــــقارح أن رضمٙمتٛم ــــؿ ايمٌ  زفم

 

ــــقد  ــــراب إؽم ــــ٣م ايمٕم ــــذاك طمػمٞم  وزم

سمٕمغم ضمرىم٥م احلرف ايمذي سمٌٛمل فمٙمٝمف ايمٗمِمٝمدة َمـ  فواإلومقاء َمٔمروف أٞم ،همج٣مء زمٝمتف هذا َمٗمقي٣مً  

ظم٣م ضمي  :وومٝمؾ ،ىمن إلم وؿ أو همتح أو َمـ وؿ إلم ىمن أو همتح أو َمـ همتح إلم ىمن أو وؿ

ومقى زمُمٔمره همٕمغم ؾمْمر أٞمف أورسمٙم٦م ايمٗم٣مهمٝم٥م أَم٣مَمف فمرف  ايمٛم٣مزمٕم٥م اظمديٛم٥م نمٛمتٜم٣م إضمدى اجلقاري

 ايمٌٝم٦م إلم:

ــــدا  ــــ٣م نم ــــقارح أن رضمٙمتٛم ــــؿ ايمٌ  زفم

 

 وزمــــذاك سمٛمٔمــــ٣مب ايمٕمــــراب إؽمــــقد 

ؾمٔمر ايمٛم٣مس( وهذا أوهذا َم٣م صمٔمٙمف يٗمقل )دطمٙم٦م يثرب ودم ؾمٔمري رء وطمرصم٦م وأٞم٣م  

 .ن فمٝمقزمفيدل فمعم أن زمٔمض اظمٜمتٚمكم زم٣مٕدب ئمرهمقن فمٙمؿ ايمٔمروض ويتذوومقن ايمُمٔمر ويذَمق

دم طمػم ورد فمٛمف ضمٝم٧م اصمتٚمع زم٣ميمٛم٣مزمٕم٥م  وىمذيمؽ يٌدو ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م ر  اهلل فمٛمف ٞم٣مومداً 

 ٞمُمد ايمٛم٣مزمٕم٥م:أشمؿ  ،وؽمٚمع َمٛمٜمام ،ْمٝمؿوومٝمس زمـ اخل

ـــــــ٣مزًٓ  ـــــــ٦م َمٛم ـــــــ٣مت  فمرهم  زمٔمريتٛم

 

ـــــ  ـــــٟمفمعم اجلـــــزع دم احلـــــل اظُم ـِ هم ٌ 
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ٞمُمد ومٝمس زمـ أشمؿ  ،ٕٞمف سمٌع وم٣مهمٝم٥م َمٛم٘مرة 8هٙمؽ ايمُمٝمخ ئمٛمل ايمٛم٣مزمٕم٥م :ووم٣مل ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م

 اخلْمٝمؿ:

ــــذاه٤م أسمٔمــــرف رؽمــــامً   ىمــــ٣مؿمراد اظم

 

 نمـــغم َمقومـــػ راىمـــ٤م يمٔمٚمـــرة وضمُمـــ٣مً  

 همٗم٣مل ايمٛم٣مزمٕم٥م: ،ٞمُمدهأشمؿ صمٙمس ضم٣ًمن زمكم يديف و ،ؾمٔمر ايمٛم٣مس ي٣مزمـ أطملأهمٗم٣مل ايمٛم٣مزمٕم٥م: أٞم٦م  

ن ضم٣ًمن يٌدو أىمام  ،وىم٣من ئمرف ضم٣ًمن ومٌؾ ذيمؽ ،ٞمؽ يمُم٣مفمر ومٌؾ أن سمت٘مٙمؿإٞمُمد همقاهلل أ

فمعم  ،"سمٝمٛم٣م زمُمٔمر ومٝمس زمـ اخلْمٝمؿأردٞم٣م أن ٞمخرج احلػمات َمـ ؾمٔمرٞم٣م أإذا  ٞم٣مإ" :دم ومقيمف ٞم٣مومداً 

وهل ومِم٣مئد َمزيٛم٥م وجمقدة وَمٛمٜم٣م  ،يمًٛم٥م ايمرواةأأن احلػمات ومِم٣مئد َم٘متقزم٥م زم٣محلػم حمٖمقـم٥م فمعم 

 ايمذي يٗمقل: :ؾمٔمر ايمٛم٣مس همٗم٣ملأئؾ ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م ر  اهلل فمٛمف فمـ وومد ؽُم  ،ومٝمس اظمذهٌٝم٥م

ــــذيـ إذا ا ــــقم ايم ـــــ ايمٗم ــــدواإين َم  ٞمت

 

ـــــؾ  ـــــؿ ايمٛم٣مئ ـــــؼ اهلل شم ـــــدؤوا زمح  زم

ـــــ٣م  ــــــ اخلٛم ـــــ٣مٞمٔمكم َم ـــــغم اظم  ؿاهنصم

 

ــــ٣مزل  ــــ٣مم ايمٛم ــــعم ؿمٔم ــــديـ فم  واحل٣مؾم

ــــــٝمٜمؿ   ــــــغمهؿ زمٕمٛم ــــــ٣ميمْمكم همٗم  واخل

 

 هؿ يمٙمًــــــ٣مئؾءايمٌــــــ٣مذيمكم فمْمــــــ٣مو  

ؿمٛم٣مزم٥م ظم٣م حتٚمٙمف َمـ ومٝمؿ إٞم٣ًمٞمٝم٥م وومٝمؿ مج٣ميمٝم٥م )اظمٔمٛمك واظمٌٛمك( وهق ئمٛمل زمذيمؽ فمٚمرو زمـ اإل 

وومد  ،احل٨م ره٣م فمعم ومريش ظم٣م سمُمٚمٙمف َمـ شمٗم٣مهم٥م دم َمقاؽمؿوىمذيمؽ ىم٣مٞم٦م ايمٔمرب سمٔمرض أؾمٔم٣م

 ومدم فمٙمٗمٚم٥م زمـ فمٌده فمٙمٝمٜمؿ وأٞمُمدهؿ:

ــؾ  ــ٣م ه ــقم َم ــتقدفم٦م َم٘مت ــ٦م أو اؽم  فمٙمٚم

 

ــــــؽ َمٌمــــــومٟمسم اأم ضمٌٙمٜمــــــ٣م إذ   سمٝم

 شمؿ صم٣مءهؿ دم ايمٔم٣مم اظمٗمٌؾ همٟمٞمُمدهؿ: ،هذه )ؽمٚمط ايمدهر( ئمٛمل ومالدة ايمدهر :همٗم٣ميمقا 

 ؿمحــ٣م زمــؽ ومٙمــ٤م دم احلًــ٣من ؿمــروب

 

ـــ٣ٌمب   ـــد ؾم ـــٝم٤مئمٝم ـــ٣من َمُم  فمٌمـــ ضم

 .همٗم٣ميمقا: ه٣مسم٣من )ؽمٚمط ايمدهر( 

أَم٣م دم إؽمقاق همٗمد فمرف َم٘م٣من ايمٛمٗمد إديب دم طمٝمٚم٥م ايمٛم٣مزمٕم٥م ايمتل ىم٣مٞم٦م سميب يمف همٝمٛمُمده 

كم إفمُمك واخلٛم٣ًمء شمؿ حي٘مؿ زمٝمٛمٜمؿ وذيمؽ دم ؽمقق فم٘م٣مظ وومِمتف دم اظمٖم٣موٙم٥م زم ،ايمُمٔمراء

شمؿ ضم٣ًمن همٗم٣مل يمف ضم٣ًمن:  ،ءشمؿ اخلٛم٣ًم ،ٞمُمده ايمثالشم٥م همٖمّمؾ إفمُمكأضمٝم٧م ، وضم٣ًمن َمٔمروهم٥م

 :ويم٘مٛمؽ ٓ حتًـ أن سمٗمقل َمثقم :همٗم٣مل يمف ايمٛم٣مزمٕم٥م .ؾمٔمر َمٛمؽ وَمٛمٜم٣م وَمـ أيب زمِمغمأأٞم٣م 
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ـــؽ ىم٣م١مهم ـــدرىمل يمٞم ـــق َم ـــذي ه ـــؾ ايم  ٙمٝم

 

ـــإو  ـــ٦م أن اظمٛمت ـــعٟمن طمٙم ـــؽ واؽم  ى فمٛم

 ٞمُمده:أوومد ىم٣من ضم٣ًمن ومد  

 يٙمٚمٔمـــ زم٣ميمّمــحك  يمٛمــ٣م اجلٖمٛمــ٣مت ايمٕمــر  

 

ـــدة   ــــ ٞمج ـــرن َم ـــٝم٣مهمٛم٣م يٗمْم ـــ٣مدوأؽم  َم

ـــدٞم٣م زم  ـــرق ويم ـــل حم ـــ٣مء وازمٛم ـــل ايمٔمٛمٗم  ٛم

 

ـــ٣م طمـــ٣مًٓ   ـــٟمىمرم زمٛم ـــٛمام هم ـــ٣م ازم  وأىمـــرم زمٛم

 وىم٣مٞم٦م اخلٛم٣ًمء ومد أٞمُمدسمف: 

 يـــ٣م صــــخر وراد َمـــ٣مء ومــــد سمٛمــــ٣موزه 

 

 أهـــــؾ اظمٝمـــــ٣مه وَمـــــ٣م دم ورده فمـــــ٣مر 

ـــــ اً وأن صـــــخر  ـــــف ٟميمت ـــــداة زم  سمؿ اهل

 

ــــــ٣مر  ــــــؿ دم رأؽمــــــف ٞم ــــــف فمٙم  ىمٟمٞم

 ٗمقيمف:يم 8اجلٚمؾ ققاؽمتٛم وم٣مل: ودم ٞمٗمد ؿمرهم٥م زمـ ايمٔمٌد خل٣ميمف اظمًٝم٤م زمـ فمٙمس 

ـــد أسمٛم٣مؽمـــ ـــد اضمتّمـــ٣مره  كووم ـــؿ فمٛم  اهل

 

 ٣مج فمٙمٝمــــف ايمِمــــٝمٔمغمي٥م َم٘مــــدمٛمــــزم 

ٞمٓم٣مم ايمُمٔمر وىمذيمؽ َمٔمرهم٥م أم صمٛمدب زمٛمٓم٣مم ايمُمٔمر  -وهق صٌل -ؿمرهم٥م ٥ميدل فمعم َمٔمرهم 

وهمّمٙم٦م فمٙمٗمٚم٥م فمعم اَمرئ  ،ضمكم ضم٘مٚم٦م زمكم زوصمٜم٣م اَمرئ ايمٗمٝمس وايمُم٣مفمر فمٙمٗمٚم٥م زمـ فمٌده

 ٝمس:همٖمل ومِمٝمدة اَمرئ ايمٗم ،ص٣مزمتف دم وصػ اخلٝمؾايمٗمٝمس إل

ــــرّ  ــــٝمقم َم ــــعم أم صمٛمــــدب ا طمٙم  يب فم

 

ــــ  ــــذب ٞمٗميض ــــ٠ماد اظمٔم ــــ٣مت ايمٖم  يم٣ٌمٞم

 ضمٝم٧م وصػ همرؽمف زمٗمقيمف: 

ـــــ ـــــقط درة أؼ ٌهمٙمٙمً ـــــقب ويمٙمً  هل

 

ـــ٤م  ـــقج َمتٔم ـــع أه ـــف ووم ـــر َمٛم  ويمٙمزصم

 ودم ومِمٝمدة فمٙمٗمٚم٥م زمـ فمٌده: 

ــذه٤م  ــغم َم ــران دم نم ـــ اهلج ــ٦م َم  ذهٌ

 

ـــ٣مً   ـــؽ ضمٗم ـــ٤م ومل ي ـــذا ايمتجٛم ـــؾ ه  ىم

 ضمٝم٧م وصػ همرؽمف: 

ــــ٣مً ٟمهم ــــؾ هيــــقي شم٣مٞمٝم ـــــ فمٛم ومٌ ــــف َم  ٣مٞم

 

ـــــ٤م  ـــــرائح اظمتحٙم ـــــر ايم ـــــر ىمٚم  يٚم

زمؾ  ،ٕٞمف مل يزصمر ومل ييب ومل حيرك 8ن همرس ازمـ فمٌده أصمقد َمـ همرؽمؽإ :وومد وم٣ميم٦م 

زمٛمق " :زمٗمقيمف فمٛمدَم٣م وصػ ومقَم٣مً  وىمذيمؽ ىم٣من اَمرؤ ايمٗمٝمس ٞم٣مومداً  ،َمـ فمٛم٣مٞمف أدرك همرؽمف شم٣مٞمٝم٣مً 

 .جلقدة ؾمٔمرهؿ "ايمٛم٣مر
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 ـ خظبئض اٌنمذ يف اٌؼظش اجلبىٍِ: خبِغبً
 يمٛمٗمد اجل٣مهقم زمٚمجٚمقفم٥م َمٝمزات:يتٚمٝمز ا

 .ٞمف ٞمٗمد َمروي ويمٝمس َمدوٞم٣مً أ -5

 .ٞمف َمقصمز إضم٘م٣مم ايمٛمٗمدي٥مأ -0

 .ٞمف ٞمٗمد جم٣ميمس وضم٘م٣مي٣مت ىمٚمجٙمس إَمغم ايمٕم٣ًمينأ -1

 .ٞمف ٞمٗمد نمغم َمٔمٙمؾأ -2

 (.ايمٝمتٝمٚم٥م  –رة ايمٌت٣م –ؽمٚمط ايمدهر  –ؾمٔمر ايمُمٔمراء أايمِمٝمغ ايمٛمٗمدي٥م ) سمٔمدد -3

 .ٞمف يتًؿ زم٣ميمٔمٖمقي٥م وايمِمدقأ -4

 .ٞمف ٞمٗمد ٞمزر وومٙمٝمؾ زم٣ميمٗمٝم٣مس إلم سمْمقر ايمُمٔمرأ -5

 .ٞمٓمري٣مً  ٞمف ٞمٗمد مم٣مرؽم٣ميت ويمٝمس ٞمٗمداً أ -6

 ـ ِنضٌخ اٌنبلذ يف اٌؼظش اجلبىٍِ: عبدعبً
ن سمراصمٔم٦م دم أواطمر هذا إو -إذا ىم٣مٞم٦م َمٛمزيم٥م ايمُم٣مفمر دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم َمٛمزيم٥م َمرَمقوم٥م

ٞمف أزمٝم٣مين ىم٣من زمٚمٛمزيم٥م فم٣ميمٝم٥م يمًٌٌكم هم٣ميمٛم٣مزمٕم٥م ايمذ ،ن َمٛمزيم٥م ايمٛم٣مومد سمرسمٌط زمُمخِمٝم٥م ايمٛم٣مومد١مهم -ايمٔمٌم

وضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م  ،ٕٞمف ىم٣من اظمح٘مؿ إول دم ؽمقق فم٘م٣مظ وشم٣مٞمٝم٣مً  ،ؾم٣مفمر َمـ ايمْمٌٗم٥م إولم أوًٓ 

 ىمٌغماً  ٕٞمف مل خيِمص يمٙمٛمٗمد ايمٔمٚمقم ضمٝمزاً  8ر  اهلل فمٛمف اؾمتٜمر زمٚمٛمزيمتف ايمُمٔمري٥م أىمثر َمـ ايمٛمٗمدي٥م

أَم٣م َمـ اظمٙمقك همٗمد ىم٣من ايمٛمٔمامن  ،صمٜم٥م ظمقهٌتفَمـ ضمٝم٣مسمف ايمثٗم٣مهمٝم٥م همٗمد زمٗمٝم٦م ٞمزفم٥م ايمُمٔمر هل اظمق

وىمذيمؽ ىم٣من إَمغم  ،ن مل يدون ٞمٗمدهإزمـ اظمٛمذر ايمذي يتذوق ؾمٔمر ايمٛم٣مزمٕم٥م وحي٘مؿ فمٙمٝمف زم٣مجلقدة و

 ،هيؿ ايمذي ؽمٚمك ومِمٝمدة ضم٣ًمن ايمالَمٝم٥م ايمٌت٣مرة يتذوق ايمُمٔمر وحي٘مؿ فمٙمٝمفايمٕم٣ًمين صمٌٙم٥م زمـ إ

ٕهنؿ َمـ يٗمدم  8اظمٛمزيم٥م ايمٔم٣ميمٝم٥م -ايمُمٔمر–وإديب حيتٙمقن دم ايمقؽمط ايمثٗم٣مدمإو٣مهم٥م إلم أن ايمٛمٗم٣مد 

 .ايمُمٔمراء يمٙمٚمجتٚمع اجل٣مهقم فمعم أهنؿ أفمالم ايمثٗم٣مهم٥م اظمداهمٔمقن فمـ وم٣ٌمئٙمٜمؿ

، َمٙمقك اظمٛم٣مذرة دم احلغمة وَمٙمقك نم٣ًمن دم أؿمراف ايمُم٣مم فمٛمدىمثر سمالومل ايمُمٔمراء ضمكم و

 ،يمٛمٗمد ايمٔمريب إولوهذه إضم٣مدي٧م وإضم٘م٣مم واظمآطمذ هل ٞمقاة ا ،صمٔمؾ زمٔمّمٜمؿ يٛمٗمد زمٔمّم٣مً 

وىم٣مٞم٦م جمتٚمٔم٣ًم ، ىم٣مٞم٦م فم٘م٣مظ ؽمقوم٣ًم جت٣مري٥م يٟمسمٝمٜم٣م ايمٔمرب دم َمقاؽمؿ َمٔمٝمٛم٥م َمـ ىمؾ هم٨ّم فمٚمٝمؼو
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وىم٣مٞم٦م َمٛمػمًا  ،يمٙمٗم٣ٌمئؾ ايمٔمرزمٝم٥م يٖمدون فمٙمٝمٜم٣م يمٙمِمٙمح زمٔمد ضمروب أو يمٙمتٔم٣مهد أو ايمتٖم٣مطمر

ايمٛم٣مزمٕم٥م  وأن، يٙمتٗمل ايمُمٔمراء همٝمٜم٣م ىمؾ فم٣مم، وزمٝمئ٥م َمـ زمٝمئ٣مت ايمٛمٗمد إديب، يمٙمخْم٣ٌمء وايمدفم٣مة

وذائع ، ايمذي٣ٌمين ىم٣مٞم٦م سميب يمف همٝمٜم٣م وم٥ٌم محراء َمـ أدم همٝمٟمسمٝمف ايمُمٔمراء همتٔمرض فمٙمٝمف أؾمٔم٣مره٣م

فمُمك هد فم٘م٣مظ َم٣م ىم٣من زمكم ايمٛم٣مزمٕم٥م وإًتٖمٝمض أيّم٣ًم دم ىمت٤م إدب ذيمؽ اظمُمٜمد َمـ َمُم٣مَم

شمؿ  ،شمؿ ؾمٔمراء آطمرون ،شمؿ أٞمُمد ضم٣ًمن، ضمٝم٧م أٞمُمد إفمُمك َمرة، وضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م واخلٛم٣ًمء

 اخلٛم٣ًمء ومِمٝمدهت٣م دم رشم٣مء أطمٝمٜم٣م صخر صم٣مء همٝمٜم٣م ومقهل٣م: أٞمُمدسمف

ـــــف  ـــــداة زم ـــــٟمسمّؿ اهل  وإن صـــــخرًا يمت

 

ــــــ٣مر  ــــــؿ دم رأؽمــــــف ٞم ــــــف فمٙم  ىمٟمٞم

 ووم٣مل هل٣م:، همٟمفمج٤م زم٣ميمٗمِمٝمدة 

، إٞمؽ أؾمٔمر اجلـ واإلٞمس :يمٗمٙم٦م ،ٞمُمدين ومٌؾ ومٙمٝمؾأ "ئمٛمل إفمُمك"زمِمغم  يمقٓ أن أزم٣م

 .ٛم٣ًمء دم صمقدة ايمُمٔمرشمؿ يٙمٝمف اخل ،أؾمٔمر ايمذيـ أٞمُمدوا ايمٛم٣مزمٕم٥م هم٣مٕفمُمك إذاً 

همث٣مر  ،وسمذىمر ايمرواي٣مت أنر ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م ومد نمّم٤م َمـ سمٖمّمٝمؾ ايمٛم٣مزمٕم٥م يمٙمخٛم٣ًمء فمٙمٝمف

 :ووم٣مل يمٙمٛم٣مزمٕم٥م: أٞم٣م أؾمٔمر َمٛمؽ وَمـ أزمٝمؽ همرد فمٙمٝمف ايمٛم٣مزمٕم٥م: أٞم٦م ٓ سمًتْمٝمع أن سمٗمقل ىمٗمقرم

 ٞمـــؽ ىم٣ميمٙمٝمـــؾ ايمـــذي هــــق َمـــدرىمل١مهم

 

ـــع  ـــؽ واؽم ـــٟمى فمٛم ـــ٦م أنر اظمٛمت  وإن طمٙم

ـٌ  طمْمـــ٣مؿمٝمُػ    ضمٌـــ٣مل َمتٝمٛمـــ٥م دم ضمجـــ

 

 هبـــ٣م أيــــٍد إيمٝمــــؽ ٞمـــــقازع سمُمــــد   

 .همخٛمس ضم٣ًمن ومل حير صمقازم٣مً  

ودم َمٛم٣مؽم٥ٌم أطمرى يذىمر ايمرواة أن ايمٛم٣مزمٕم٥م ايمذزمٝم٣مين ودم زمٔمض ايمرواي٣مت يٛم٤ًم اخلػم 

 يمٙمخٛم٣ًمء أٞمف ؽمٚمع ومقل ضم٣ًمن:

ـــ دم ايم ــر يٙمٚمٔم ــ٣مت ايمٕم ــ٣م اجلٖمٛم ــيمٛم  حكّم

 

ـــٝم٣مأو  ـــ٣مهمؽم ـــدة دَم ــــ ٞمج ـــرن َم  ٛم٣م يٗمْم

ـــ٣مء و  ـــل ايمٔمٛمٗم ـــدٞم٣م زمٛم ـــرق ويم ــــل حم  ازمٛم

 

ـــ٣م طمـــ٣مًٓ   ـــٟمىمرم زمٛم ـــٛمام هم ـــ٣م ازم  وأىمـــرم زمٛم

 :ويٛمًٌقن يمٙمٛم٣مزمٕم٥م أٞمف فم٣مب فمٙمٝمف أٞمف وم٣مل ، فمٝمقزم٣ًم ىمثغمة همٝمٜمامهمٛمٗمد ايمٛم٣مزمٕم٥م هذيـ ايمٌٝمتكم وزمكمر  

همٜمق أراد أن  ،ومجع اظم٠مٞم٧م ايم٣ًممل َمـ مجقع ايمٗمٙم٥م، )اجلٖمٛم٣مت( وهل مجع صمٖمٛم٥م مجع َم٠مٞم٧م ؽم٣ممل

يمِمٝمٕم٥م َمـ اجلٚمع أهم٣مدت ايمتٗمٙمٝمؾ وىم٣من فمٙمٝمف أن يًتٔمٚمؾ ويم٘مـ هذه ا ،يٖمتخر زم٘مثرة صمٖم٣من ومقَمف

٥م ٚمٙمإهنؿ فم٣مزمقا فمٙمٝمف ىم :٣من َمـ صٝمغ مجقع ايم٘مثرة ويٗمقيمقنٕن اجلٖم 8)اجلٖم٣من( زمدل اجلٖمٛم٣مت
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وىم٣من فمٙمٝمف أن يًتٔمٚمؾ  ،وايمٕمرة زمٗمٔم٥م زمٝم٣مض دم ؽمقار ىمثغم، )ايمٕمّر( ضمٝم٧م ٞمٔم٦م هب٣م اجلٖم٣من

 :)يممومـ( ووم٣مل :وإصح أن يٗمقل ٞمف ذىمر )يٙمٚمٔمـ(إ :شمؿ يٗمقيمقن ،َمٛمٜم٣م )ايمٌٝمض( زمدًٓ 

 :صمك( وذىمر )أؽمٝم٣مف( وهل مجع ومٙم٥م وايمِمقاب أن يٗمقل)ايمّمحك( وإصقب )ايمد

ذا أراد أن يُمٔمر ؽم٣مَمٔمف ١موايمٗمْمرات سمدل فمعم ومٙم٥م ايمٗمتعم هم )يٗمْمرن( :ووم٣مل، )ايمًٝمقف( مجع ىمثرة

إن  :يمث٣مينشمؿ وم٣ميمقا دم ٞمٗمد ايمٌٝم٦م ا ،زم٘مثرة ومتاله دم احلروب همٙمٝمجٔمؾ ايمًٝمقف )جيريـ( زم٣ميمدم

ف همخ٣ميمػ زمذيمؽ ؽمٛم٥م ايمٔمرب ايمتل سمٖمتخر زم٣مٕصمداد ٓ ٞمايمُم٣مفمر اهمتخر زمٟموٓده وزمٟموٓد إطمقا

وومِمتف سمْمقل دم زمٔمض  ،إلم نمغم ذيمؽ َمـ ايمٛمٗمد ايمذي ٞم٤ًم إيمٝمف أو إلم اخلٛم٣ًمء ،زم٣مٕضمٖم٣مد

وىمؾ ذيمؽ سمٟمزم٣مه ؿمٌٝمٔم٥م إؾمٝم٣مء وىمؾ ذيمؽ يٚم٘مـ أْن يرهمض ، ايمرواي٣مت وسمٗمٌم دم زمٔمّمٜم٣م أطمر

 :َمٛمٜم٣م ،فمٙمٚمٝم٣ًم ٕؽم٣ٌمب ىمثغمةرهمّم٣ًم 

وأهي٣م َمـ ، إن اإلٞم٣ًمن اجل٣مهقم مل ي٘مـ فمعم َمٔمرهم٥م زمجٚمع اظم٠مٞم٧م ايم٣ًممل ومجع ايمت٘مًغم -أ

ومل ي٘مـ يمف ذهـ فمٙمٚمل يٖمرق زمكم هذه إؾمٝم٣مء ىمام همرق زمٝمٛمٜم٣م  ،مجقع ايمٗمٙم٥م وأهي٣م َمـ مجقع ايم٘مثرة

 ،ْمٙمح٣مت ايمٔمٙمقموَمثؾ هذا ايمٛمٗمد ٓ يِمدر إٓ فمـ رصمؾ فمرف َمِم، ذهـ اخلٙمٝمؾ وؽمٝمٌقيف

وايمٛم٣مزمٕم٥م أو اخلٛم٣ًمء َمـ ، وأملّ زمًمء َمـ اظمٛمْمؼ، وفمرف ايمٖمروق ايمدومٝمٗم٥م زمكم دٓٓت إيمٖم٣مظ

 .ىمؾ ذيمؽ زمريئ٣من

اجل٣مهٙمٝم٥م اظمٛمْمٗمٝم٥م َمقصمقدة فمٛمد اجل٣مهٙمٝمكم يمقصمدٞم٣م أشمره٣م دم  ويمق أن هذه ايمروح ايمٛمٗمدي٥م -ب

حٝمح أن ايمٗمرآن وصٖمٜمؿ ص، فمٌم ايمرؽمقل يقم حتّدى ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ايمٔمرب وأهمحٚمٜمؿ إهمح٣مَم٣مً 

زمٟمهنؿ )ومقم طمِمٚمقن( ويم٘مـ ىمؾ َم٣م فمٚمٙمقه أهنؿ جل٠موا إلم ايمْمٔمـ دم ايمٗمرآن ؿمٔمٛم٣ًم فم٣مَم٣ًم ٓ دوم٥م 

)أؽم٣مؿمغم إويمكم( ويمق أن يمدهيؿ سمٙمؽ ايمروح ايمٌٝم٣مٞمٝم٥م يم٘م٣من  :همٗم٣ميمقا: )ؽمحر َمٖمؼمى( ووم٣ميمقا، همٝمف

 .َمـ اظمٛمتٓمر أن يٛمٗمدوا هذا ايمٗمرآن ايم٘مريؿ

ٗمٚم٥م فمعم اَمرئ ايمٗمٝمس ضمكم ضم٘مٚم٦م زمٝمٛمٜمام دم ومِمٝمدسمٝمٜمام ويروى أن أم صمٛمدب ومّم٦م يمٔمٙم

 ايمٗمٝمس ايمتل يٗمقل همٝمٜم٣م: ئومِمٝمدة اَمر اظمٔمروهمتكم

ــــدب ــــعم أّم صمٛم ــــّرا يب فم ــــٝمقم َم  طمٙم

 

ــــذب  ــــ٠ماد اظمٔم ــــ٣مت ايمٖم  ٕوميضــــ يم٣ٌمٞم

ـــــ٣من درةأهمٙمٙمًـــــقط   ـــــقب، ويمٙمً  هل

 

ـــ٤م  ـــقج َمتٔم ـــع أه ـــف ووم ـــر َمٛم  ويمٙمزصم

 وومِمٝمدة فمٙمٗمٚم٥م ايمتل يٗمقل همٝمٜم٣م: 
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 ذه٤مذهٌــ٦م َمـــ اهلجــران دم ىمــؾ َمــ

 

ـــ٤م  ـــذا ايمتجٛم ـــؾ ه ـــ٣ًم ىم ـــ٣م ضمٗم  ومل يٙمٜم

ــــف  ـــــ فمٛم٣مٞم ـــــٝم٣ًم َم ـّ شم٣مٞم ـــــٟمدرىمٜم  همــ

 

ـــــحٙم٤م   ــــرائح اظمتـ ــــّر ايم ــــّر ىمٚم  يٚم

َمٔمٙمٙم٥م ذيمؽ زمٟمن اَمرأ ايمٗمٝمس وصػ همرؽمف زم٣ميمٌالدة وأٞمف ىمٙمٝمؾ مل يدرك ايمْمريٗم٥م إٓ زمٔمد أن  

أَم٣م همرس فمٙمٗمٚم٥م همٛمُمٝمط ٓ حيت٣مج ، ضب زم٣ميمًقط وأشمغم زم٣ًمق ايمراىم٤م وهٝم٨م زم٣ميمزصمر وايمِمٝم٣مح

ٞمِم٣ٌمب ايمريح صمرى طمٙمػ ايمْمريدة وجل٣مَمف اويتٔم٤م دم ايمًغم ، إلم إشم٣مرة يمٝمنع دم فمدوه إهافم٣مً 

هم١من صح٦م هذه ايمٗمِم٥م ىم٣من هل٣م دٓيم٥م ىمٌغمة دم ايمٛمٗمد ، نمغم َمرطمل لَمُمدود إلم اخلٙمػ َمثٛم

همقصمدت ، إديب سمتٚمثؾ هذه ايمدٓيم٥م زمٟمن أم صمٛمدب سمريد َمٗمٝم٣مؽم٣ًم دومٝمٗم٣ًم سمٔمتٚمد فمٙمٝمف دم اظمقازٞم٥م

وهذا ي٘مٖمل ٕن ي٘مقن أؽم٣مؽم٣ًم ، ووضمدة ايمٕمرض، ووضمدة ايمٗم٣مهمٝم٥م، يِ ٗمٝم٣مس دم وضمدة ايمروذيمؽ اظم

 أن ايمٛمٗمد مل ي٘مـ دم زمٔمض إضمٝم٣منوهذا يدل أيّم٣ًم فمعم ، َمـ أؽمس ايمٛمٗمد دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم

 .زمؾ ىم٣مٞم٦م يمف أصقل ئمتٚمد فمٙمٝمٜم٣م، ؽمٙمٝمٗم٥م وهمْمرة

أن ايمٗمِمٝمدسمكم  ويم٘مـ هٛم٣مك َمـ ايمٛمٗم٣مد َمـ يرهمض هذه ايمٗمِم٥م مجٙم٥م وسمٖمِمٝماًل زمدفمقى

وهٛم٣مك أيمٖم٣مظ  ،همٌٔمض أزمٝم٣مت إولم َمتداطمٙم٥م دم أزمٝم٣مت ايمث٣مٞمٝم٥م، َمتداطمٙمت٣من دم ىمت٤م إدب

وزمدفمقى أن اَمرأ ايمٗمٝمس فمرف زمقصػ اخلٝمؾ ، زمٟمفمٝم٣مهن٣م دم ايمث٣مٞمٝم٥م َمذىمقرة دم ايمٗمِمٝمدة إولم

رى وهق دم اظمٔمٙمٗم٥م ودم ومِمٝمدسمف ايمالضمٗم٥م إطمرى ٓ جي٣م ،وؾمٜمر زمذيمؽ دون اجل٣مهٙمٝمكم، وايمِمٝمد

وهذا هق ايمذي صمٔمؾ فمٌد اهلل زمـ اظمٔمتز ٓ ئمؼمف زمٛم٥ًٌم هذه ايمٗمِمٝمدة َٓمرئ ، دم هذا ايمٕمرض

 :وضمٖمٓم٦م يمٛم٣م ىمت٤م إدب طمػمًا آطمر َمٖم٣مده أن ؿمرهم٥م زمـ ايمٔمٌد ؽمٚمع اظمتٙمٚمس يٛمُمد زمٝمتف. ايمٗمٝمس

ـــد اضمتّمـــ٣مره ـــؿ فمٛم ـــد أسمٛم٣مؽمـــك اهل  ووم

 

 زمٛمـــــ٣مج فمٙمٝمـــــف ايمِمـــــٝمٔمري٥م َم٘مـــــدم 

ٕٞمف ظمح زمٟمن اظمتٙمٚمس وصػ مجٙمف زمٟمٞمف فمعم فمٛمٗمف  8"ٚمؾاؽمتٛمقق اجل"همٗم٣مل مجٙمتف اظمُمٜمقرة:  

همدفم٣مه ذيمؽ إلم أن وم٣مل َم٣م  ،ايمِمٝمٔمري٥م وهل فمالَم٥م سمقوع فمعم فمٛمؼ ايمٛم٣موم٥م ٓ فمعم فمٛمؼ اجلٚمؾ

ويمق فمدٞم٣م إلم ايمٛم٣مزمٕم٥م ايمذزمٝم٣مين هم٣مرس َمٝمدان ايمٛمٗمد دم فم٘م٣مظ ٕيمٖمٝمٛم٣م جمٚمقفم٥م َمـ ىمت٤م إدب . وم٣مل

قه إلم َم٣م وومع دم ؾمٔمره َمـ ديٛم٥م اظمٛمقرة( ايمذيـ ٞمٌٜموإطم٣ٌمر سمتٛم٣مومؾ ومِمتف َمع أهؾ يثرب )اظم

 ضمٝم٧م يٗمقل: ،ومقاء دم ومِمٝمدسمف ايمدايمٝم٥ماإل

ــــح أو َم ــــ٥م رائ ـــــ آل َمٝم ــــأَم  يـتدٕم

 

ـــــــزود  ــــــغم َم  فمجــــــالن ذا زاد ونم
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ــــدا ــــ٣م نم ـــــقارح أن رضمٙمتٛم ــــؿ ايمٌ  رنم

 

ــــذاك طمػّم   ــــقدوزم ــــراب إؽم ــــ٣م ايمٕم  ٞم

قاء هق اطمتالف وم)اإل ءقاوميٛم٥م هبذيـ ايمٌٝمتكم ـمٜمر همٝمٜمام اإلٞمف فمٛمدَم٣م نمٛمك أهؾ اظمدإ :ويٗم٣مل 

ايمدال هٛم٣م دم ايم٘مٙمٚم٥م ايمٗم٣مهمٝم٥م( َمـ دال َم٘مًقرة دم ىمؾ )وهق احلرف إطمغم يرىم٥م ضمرف ايمروضم

إٞمف وم٣مل  :ىمام اومتّمتٜم٣م ضمرىم٥م اإلفمراب ويٗمقيمقن ،إلم دال َمّمٚمقَم٥م دم ايمٌٝم٦م ايمت٣مرم أزمٝم٣مت ايمٗمِمٝمدة

 ،َمٛمٜم٣م وأٞم٣م أؾمٔمر ايمٛم٣مسزمٔمد أن ٞمٌف إلم هذا ايمٔمٝم٤م: دطمٙم٦م إلم اظمديٛم٥م ودم ؾمٔمري هٛم٥م همخرصم٦م 

 :وذيمؽ دم ومقيمف ،ومقاءإلويروي ايمرواة أزمٝم٣مسم٣ًم أطمرى يمٙمٛم٣مزمٕم٥م دم هذه ايمٗمِمٝمدة اوْمر همٝمٜم٣م إلم ا

 ؽمــــٗم٣مؿمف إؽمــــٗمط ايمٛمِمــــٝمػ ومل سمــــرد 

 

ــــــــف واسم  ــــــــدٗمهمتٛم٣مويمت ــــــــ٣م زم٣ميمٝم  تٛم

ـــــف   ــــٟمن زمٛم٣مٞم  زمٚمخّمــــ٤م رطمـــــص ىم

 

ــــــد  ـــــف مل ئمٗم ـــــعم أؿمراهم ـــــٛمؿ فم  نم

ويم٘مـ زمٔمض  ،ومقاءإمل جيد همٝمف فمٝم٣ًٌم وٓ  -شمٌتٛم٣مهأ ىمام -همٚمـ روى ايمُمْمر ايمث٣مين َمـ ايمٌٝم٦م ايمث٣مين 

 .ي٥مواويٛمًٌقن إلم ايمٛم٣مزمٕم٥م أٞمف أومقى َمـ هذه ايمر ،ٞمف: فمٛمؿ ي٘م٣مد َمـ ايمٙمْم٣مهم٥م ئمٗمدوايمٛم٣مس يرو

وَمـ صقر ايمٛمٗمد دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم إضم٘م٣مم ايمتل ىم٣مٞم٦م سمْمٙمؼ فمعم ايمٗمِم٣مئد همٜمل فمعم 

همام ، ىم٣مٞم٦م سمٔمرض فمعم ومريش أؾمٔم٣مره٣مهمٗمد ومٝمؾ: إنر ايمٔمرب ، وصم٣مزهت٣م ضب َمـ ايمٛمٗمد اظمرىمز

 ،همٗمدم فمٙمٝمٜمؿ فمٙمٗمٚم٥م زمـ فمٌده ذات ؽمٛم٥م، ومٌٙمتف ومريش ىم٣من َمٗمٌقًٓ وَم٣م رهمّمتف ىم٣من َمرهمقو٣مً 

 هؿ ومِمٝمدسمف ايمتل يٗمقل دم َمْمٙمٔمٜم٣م:ٞمُمدوأ

 )هؾ َم٣م فمٙمٚم٦م وَم٣م اؽمتقدفم٦م َم٘متقم(

 :شمؿ فم٣مد إيمٝمٜمؿ دم ايمٔم٣مم ايمٗم٣مدم همٟمٞمُمدهؿ ،همٗم٣ميمقا: هذه ؽمٚمط ايمدهر

ـــؽ ومٙمـــ٤م زم٣محلًـــ  ٣من ؿمـــروب ؿمحـــ٣م زم

 

 زمٔمٝمـــد ايمُمـــ٣ٌمب فمٌمـــ ضمـــ٣من َمُمـــٝم٤م 

همٗم٣ميمقا: ه٣مسم٣من ؽمٚمْم٣م ايمدهر8 ويروى أنر أضمد َمٙمقك ايمٕم٣ًمؽمٛم٥م همّمؾ ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م  

جمٙمس ذيمؽ اظمٙمؽ وأشمٛمك  إٞمِم٣مري فمعم ايمٛم٣مزمٕم٥م وفمعم فمٙمٗمٚم٥م زمـ فمٌده وىم٣مٞم٣م ضم٣مضيـ َمٔمف دم

 ايمتل يٗمقل همٝمٜم٣م: ففمعم َٓمٝمت

ـــــــــــ٣مدَمتٜمؿ ـــــــــــ٣مزم٥م ٞم  هلل در فمِم

 

 يمزَمــــــ٣من إولجٙمــــــؼ دم ازم يقَمــــــ٣مً  

 :وىمذيمؽ دفمقا ومِمٝمدة ؽمقيد زمـ أيب ىم٣مهؾ ايمتل يٗمقل همٝمٜم٣م ،ودفم٣مه٣م ايمٌت٣مرة ايمتل زمؼمت اظمدائح 

 زمًــــــْم٦م رازمٔمــــــ٥م احلٌــــــؾ يمٛمــــــ٣م

 

 همقصــــٙمٛم٣م احلٌــــؾ َمٛمٜمــــ٣م َمــــ٣م اسمًــــع 
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 .ٕٞمف مل يٛمٓمؿ دم همٛمٜم٣م َمثٙمٜم٣م 8دفمقه٣م ايمٝمتٝمٚم٥م

ذا أوٖمٛم٣م ١مهم، زهمٜمذه ايمٛمٔمقت ايمتل ٞمٔم٦م هب٣م زمٔمض ايمٗمِم٣مئد اجل٣مهٙمٝم٥م ضب َمـ ايمٛمٗمد اظمرىم

، إيمٝمٜم٣م ايمٛمٔمقت ايمتل أؿمٙمٗم٦م فمعم ايمُمٔمراء أٞمٖمًٜمؿ ىمتًٚمٝمتٜمؿ يمـ)ايمٛمٚمر َمـ سمقيم٤م( زم٣ميم٘مٝمس

و)ايمٛم٣مزمٕم٥م( ، رافمتف همٝمفزم( ؿمٖمٝمؾ اخلٝمؾ يمُمدة وصٖمف إي٣مه٣م ويحلًـ ؾمٔمره وؽمٚمقا )ؿمٖمٝمؾ ايمٕمٛمق

 وٖمٛم٣م ىمؾ هذه ايمٛمٔمقت يمٙمُمٔمر ويمٙمُمٔمراءأؾمٔمره هم١مذا  ٨مو)اظمٜمٙمٜمؾ( هلٙمٜمٙم٥م ٞمً، يمٛمٌقنمف دم ايمُمٔمر

 .أدرىمٛم٣م أهن٣م ضب َمـ ايمٛمٗمد أيّم٣مً 

وهل َم٣م  ،وزمٗمٝم٦م فمٛمدٞم٣م صقرة أطمرى َمـ صقر ايمٛمٗمد اجل٣مهقم ذات دٓيم٥م فمعم ٞمقع َمـ ايمٛمٗمد

  دم ىمت٣مزمف إنم٣مين ضمكم وم٣مل:٣مينصٖمٜمرواه أزمق ايمٖمرج إ

هتؿ ومٌؾ أن اصمتٚمع ايمززمروم٣من زمـ زمدر واظمخٌؾ ايمًٔمدي وفمٌدة زمـ ايمْمٌٝم٤م وفمٚمرو زمـ إ"

وصمٙمًقا يُمقون  ،يمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ همٛمحروا صمزورًا واؾمؼموا زمٌٔمغميًٙمٚمقا زمٔمد َمٌٔم٧م ا

همٗم٣مل زمٔمّمٜمؿ: يمق أن ومقَم٣ًم ؿم٣مروا َمـ صمقدة أؾمٔم٣مرهؿ يمْمرٞم٣م همتح٣مىمٚمقا إلم أول َمـ ، ويٟمىمٙمقن

همٙمام رأوه ، وومد ٞمزيمقا زمقاد وهؿ صمٙمقس، يْمٙمع فمٙمٝمٜمؿ همْمٙمع فمٙمٝمٜمؿ رزمٝمٔم٥م زمـ ضمذار إؽمدي

َمٛمقه َمـ ذيمؽ همٗم٣مل: أَم٣م فمٚمرو ٟمأطم٣مف أن سمٕمّمٌقا هم :ؾمٔمر؟ وم٣ملووم٣ميمقا يمف: أطمػمٞم٣م أيٛم٣م أ، ههؿ

ززمروم٣من همُمٔمرك ىمٙمحؿ مل يٛمّم٨م  وأَم٣م أٞم٦م ي٣م ،سمٛممم وسمْمقى ٥مهتؿ همُمٔمره زمرود يامٞمٝمزمـ إ

وأَم٣م أٞم٦م ي٣م خمٌؾ همُمٔمرك ؾمٜم٤م َمـ ٞم٣مر اهلل يٙمٗمٝمٜم٣م فمعم َمـ ، ٖمع زمفتهمٝم٠مىمؾ وٓ سمرك ٞمٝمئ٣ًم همٝمٛم

 ."همرزه٣م همٙمٝمس يٗمْمر َمٛمٜم٣م رء ضم٘مؿأوأَم٣م أٞم٦م ي٣م فمٌدة همُمٔمرك ىمٚمزادة  ،يُم٣مء

ّم٣مهمقه همٜمق ٞمٗمد تأرأي٦م إلم هذا ايمٛمٗمد ايمذي أؿمٙمٗمف رزمٝمٔم٥م زمـ ضمذار فمعم ايمُمٔمراء ايمذيـ اؽم

إذ ٓ  8فمعم ايمرنمؿ َمـ فمٚمقَمٝمتف همٝمف ضب َمـ ايمدوم٥م وٞمزوع إلم سمقوٝمح اظمٖمٜمقم زمٚمٔمْمٝم٣مت ايمٌٝمئ٥م

 .غمي٥م زمف سمِمٙمح يمٙمتُمٌٝمف ؽمقاه٣مٌيٚمٙمؽ ايمٛمٗمد َمـ وؽم٣مئؾ سمٔم

 :ض اٌنمذ اجلبىٍِـ خظبئ عبثؼبً
 .اٞمْم٣ٌمفم٣مت هئم٥م فمٖمقي٥م ؽم٣مذصم٥م -5

يمذيمؽ ٞمجد أضم٘م٣مَم٣ًم فم٣مَم٥م َمثؾ:  8جيٛمح يمٙمتٔمٚمٝمؿ دم احل٘مؿ دون ايمدطمقل دم ايمتٖم٣مصٝمؾ -0

 .أو أؾمٔمر اجلـ واإلٞمس، أؾمٔمر ايمُمٔمراء
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 .يٙمٔم٤م اهلقى واإلفمج٣مب وايمٔمقاؿمػ ايمذاسمٝم٥م دورًا دم هذه إضم٘م٣مم -1

 .يمٝم٥مٓ ئمتٚمد فمعم َمٗم٣ميٝمس فمٙمٚمٝم٥م أو مج٣م -2

 .دم زمٔمض هذه ايمِمقر وإضم٘م٣مم ايمٛمٗمدي٥م َم٣م هق َمٛمحقل ىمام دم إدب َم٣م هق َمٛمحقل -3

 .هم١مَم٣م َمدح َمٖمرط وأَم٣م ذم َمٖمرط، اظم٣ٌميمٕم٥م -4

 .يٛمِم٤م سم٣مرة فمعم اظمٔم٣مين وسم٣مرة فمعم إيمٖم٣مظ -5

 .يمٙمٚمٗم٣مرٞم٥م زمكم ؾم٣مفمريـ أو أىمثر وسمٖمّمٝمؾ أضمدمه٣م فمعم أطمريـ تفٞمزفم -6

 بىٍِ:ـ منبرط ِٓ اٌنمذ اجل صبِنبً
 ؾمقاهد ايمٛمٗمد دم ايمٔمٌم اجل٣مهقم

 وم٣ميم٦م اخلٛم٣ًمء دم أطمٝمٜم٣م صخر َمـ ومِمٝمدة سمرشمٝمف هب٣م:

 وإنر صـــــخرًا يمتـــــٟمسمؿر اظمٜمـــــداة زمـــــف

 

ــــــ٣مر  ــــــؿ دم رأؽمــــــف ٞم ــــــف فمٙم  ىمٟمّٞم

 غشّت األٌفبف: 
، زمًٙمقىمف ي( يمتٗمتدؿر سمٛم٣ًمء َم٣مت همرشمتف زمٔمدة ومِم٣مئد )يمتٟم)صخر( اؽمؿ أطمل ايمُم٣مفمرة اخل

و)ايمٔمٙمؿ(: ، هق ضم٘مٝمؿ ايمٗمٌٝمٙم٥م ايمذي هتتدي زمٖم٘مره وضم٘مٚمتف)اهلداة(: مجع َمٖمرده٣م )ه٣مد( و

 يمٌحر جتري فمعم ؽمْمحف: )ويمف اجلقاروومد ورد دم ايمٗمرآن ومقيمف سمٔم٣ملم يِمػ ايمًٖمـ دم ا ،اجلٌؾ

 .اظمٛمُمآت دم ايمٌحر ىم٣مٕفمالم( أي )ىم٣مجل٣ٌمل(

 َمٔمٛمك ايمٌٝم٦م:

ٗمِمدوٞمف ىمام وي ،إن اخلٛم٣ًمء متدح أطم٣مه٣م صخرًا ايمذي يٗمتدى زمف ايمٔمٗمالء واحل٘مامء واهلقاة

 .ٔمٙم٥م جتذب إيمٝمٜم٣م ايم٣ًمئريـ دم ايمٓمالمتؾم٣مخم٣ًم دم رأؽمف ٞم٣مر َمُم يٗمِمد ايم٣ًمئر دم ايمٓمالم صمٌالً 

 وايمٌٝمت٣من َمـ ومِمٝمدة ؿمقيٙم٥م:، وم٣مل ايمٛم٣مزمٕم٥م ايمذزمٝم٣مين ئمتذر َمـ ايمٛمٔمامن زمـ اظمٛمذر

 هم١مٞمـــؽ ىم٣ميمٙمٝمـــؾ ايمـــذي هـــق َمدرىمــــل

 

ـــؽ أوؽمـــع   ـــٟمى فمٛم ـــ٦ُم أنر اظمٛمت  وإن طمٙم

 ٥مطمْمـــ٣مؿمٝمػ ضمجــــ دم ضمٌـــ٣مل َمتٝمٛمـــ 

 

 سمُمــــد  هبــــ٣م أيــــد إيمٝمــــؽ ٞمـــقازع  

 غشّت األٌفبف: 
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وهق َمـ همٔمؾ ٞمٟمى: ازمتٔمد )اخلْم٣مؿمٝمػ( مجع ، )اظمٛمتٟمى( اظم٘م٣من ايمٌٔمٝمد. )اظمدرك(: ايمالضمؼ

 .َمٖمرده٣م )طمْم٣مف( وهق ضمديدة أو طمُم٥ٌم َمٔمٗمقهم٥م و)ضمجـ( َمٔمٗمقهم٥م يمتُم٤م دم احل٣ٌمل

 َمٔمٛمك ايمٌٝم٦م إول:

رسمؽ وفمٓمٚمتؽ ىم٣ميمٙمٝمؾ ايمذي يٙمػ ىمؾ رء إٞمؽ زمٗمد :خي٣مؿم٤م ايمٛم٣مزمٕم٥م ايمٛمٔمامن همٝمٗمقل يمف

وفمعم ايمرنمؿ َمـ أٞمٛمل أـمـ أنر ؾمٗم٥م ايمٌٔم٣مد زمٝمٛمل وزمٝمٛمؽ واؽمٔم٥م إٓ أن ومدرسمؽ سمًتْمٝمع ، ويًتقفمٌف

 .ن سمٛمُم٤م دّم ىمام سمٛمُم٤م طمُم٣ٌمت َمٔمٗمقهم٥م سمُمده٣م ضم٣ٌمل َمتٝمٛم٥م زمجًؿ َمٔمٙمؼ هب٣مأو ،أن سمِمٙمٛمل

 وم٣مل ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م يٖمتخر:

ـــ دم ايمّمــحك ــر يٙمٚمٔم ــ٣مت ايمٕم ــ٣م اجلٖمٛم  يمٛم

 

ـــ٣مو  ـــدة دَم ــــ ٞمج ـــرن َم ـــٝم٣مهمٛم٣م يٗمْم  أؽم

ــــرق  ـــل حم ـــ٣مء وازمٛم ـــل ايمٔمٛمٗم ـــدٞم٣م زمٛم  ويم

 

ـــ٣م طمـــ٣مًٓ    ـــٛم همـــٟمىمرم زمٛم ـــ٣م ازم  اموأىمـــرم زمٛم

 غشّت األٌفبف: 
 .)اجلٖمٛم٣مت( مجع َمٖمرده٣م صمٖمٛم٥م وهل ايمقفم٣مء ايمذي يٗمدم همٝمف ايمْمٔم٣مم

، )ايمّمحك ايمقوم٦م ايمذي سمرسمٖمع همٝمف ايمُمٚمس دم ايمِم٣ٌمح، )ايمٕمر( مجع َمٖمرده نمراء أي زمٝمّم٣مء

، )ٞمجدة( َمٔمرىم٥م يٛمجد همٝمٜم٣م ومقم ضمٙمٖم٣مءهؿ، ؾ َمٛمٜم٣م ايمدم َمتت٣مزمٔم٣ًم فمعم ؾم٘مؾ ومْمرات)يٗمْمرن( يًٝم

و)زمٛمل ايمٔمٛمٗم٣مء( ومٌٝمٙم٥م صٕمغمة سمٛمت٤ًم إلم إٞمِم٣مر ومٌٝمٙم٥م ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م وَمثٙمٜم٣م )ازمٛمل حمرق( 

 .وازمٛم٣مً  َم٣م أىمرَمٛم٣م طم٣مًٓ  :وىمٟمٞمف أراد أن يٗمقل، همٔمؾ َم٣مض صم٣مء فمعم صٝمٕم٥م إَمر يمٙمتٔمج٤م، وأىمرم

 ول:وَمٔمٛمك ايمٌٝم٦م إ

همٝمٛم٤ًم إيمٝمٜمؿ اجلٖمٛم٣مت ايمتل  ،يٖمتخر ضم٣ًمن دم ايمُمْمر إول َمـ ايمٌٝم٦م إول زم٘مرم ومقَمف

يمٗمٝم٦م ٞمٓمرة فمعم زمٝمقهتؿ وصمدت هذه اجلٖم٣من سمٙمٚمع َمع إذاوم٥م أهم١مذا ، يٗمدم همٝمٜم٣م ايمْمٔم٣مم يمٙمّمٝمقف

وأَم٣م دم احلرب هم١مٞمف يٖمتخر زمُمج٣مفم٥م ومقَمف دم ايمُمْمر ايمث٣مين َمـ ايمٌٝم٦م ، هذا دم ايمًٙمؿ، ايمّمحك

همٝمٔمقدون ، ومقَمف رصم٣مل ؾمجٔم٣من يٛمجدون َمـ اؽمتٛمجد هبؿ همٝمٛمتٌمون فمعم أفمدائٜمؿ إول زمٟمن

 .َمـ اظمٔمرىم٥م وؽمٝمقهمٜمؿ سمٗمْمر زم٣ميمدم

 َٓمرئ ايمٗمٝمس ومِمٝمدة َمْمٙمٔمٜم٣م:
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ــــدب ــــعم أّم صمٛم ــــّرا يب فم ــــٝمقم َم  طمٙم

 

ــــذب  ــــ٠ماد اظمٔم ــــ٣مت ايمٖم  ٕوميضــــ يم٣ٌمٞم

 يِمػ همرؽمف دم هذه ايمٗمِمٝمدة زمٔمد اظمْمٙمع ايمتٗمٙمٝمدي دم وصػ إؿمالل همٝمٗمقل: 

ـــــ٣من درةأهمٙمٙمًـــــقط  ـــــقب، ويمٙمً  هل

 

ـــ٤م  ـــقج َمتٔم ـــع أه ـــف ووم ـــر َمٛم  ويمٙمزصم

 غشّت األٌفبف: 
)اخلٙمٝمؾ( ايمِم٣مضم٤م وايمِمديؼ وسمٔمقد ايمٔمرب أن خي٣مؿمٌقا صديٗمكم دم َمْمٙمع ايمٗمِمٝمدة )أم 

 .)ايم٣ٌمٞم٣مت( مجع َمٖمرده٣م ايم٣ٌمٞم٥م أي ضم٣مصم٥م دم ايمٛمٖمس .صمٛمدب( اؽمؿ زوج اَمرئ ايمٗمٝمس

)ايم٣ًمق( رصمؾ ايمراىم٤م ، واٞمْمالوم٥م ودم ايمٌٝم٦م ايمث٣مين )أهلقب( ايمتٜم٣مب ايمٖمرس يمنفم٥م حترىمف

و)ايمّدرة( هفم٥م اظمًم و)ايمزصمر( ، ؽمتحث٣مشمف فمعم اجلريعم ـمٜمر ايمٖمرس حيرىمٜم٣م فمعم صمٛمٌٝمف ٓفم

ويمد ، همٝمحروف فمعم جتديد ايمنفم٥م و)إهقج( اظمتٔم٤م ،أن يِمٝمح ايمٖم٣مرس زمٖمرؽمف زمِمقت فم٣مل

 .ايمٛمٔم٣مم ايمذي إذا ؽمٚمع صقسم٣ًم يزصمره اٞمْمٙمؼ زمنفم٥م ؿم٣ميم٣ًٌم ايمٛمج٣مة

 ٝم٦م إول:َمٔمٛمك ايمٌ

، ا دم ؿمريٗمٜمام فمعم زمٝم٦م أم صمٛمدبخي٣مؿم٤م اَمرؤ ايمٗمٝمس صديٗمل رضمٙمتف ويْمٙم٤م َمٛمٜمام أن يٚمرر 

ودم ايمٌٝم٦م ايمث٣مين يِمػ  ،ويريح ومٙمٌف اظمٔمذب إلم يمٗمٝم٣مه٣م، يمٔمٙمف دم ٞمٓمرة إيمٝمٜم٣م يُمٖمل ؾمقومف إيمٝمٜم٣م

ك وإذا همؼم فمـ اجلري ضمرر  ،همرؽمف زمٟمٞمف إذا ضزمف زم٣ميمًقط أه٣مصمف هم٣مٞمْمٙمؼ يٙمتٜم٤م دم أومٍم هفمتف

وإذا سمراطمك زصمره زمِمقت فم٣مل هم٘مٟمٞمام ، ؽم٣مومٝمف فمعم صمٛمٌل همرؽمف همٟمطمذ ايمٖمرس ينع دم فمدوه

 .زصمر ويمد ايمٛمٔم٣مَم٥م ايمذي يٛمْمٙمؼ زمٟمومٍم هفمتف دم ايمِمحراء خلقهمف َمـ اإلٞم٣ًمن

يرد هب٣م فمعم زم٣مئٝم٥م اَمرئ ايمٗمٝمس ايم٣ًمزمٗم٥م ويٌدؤه٣م زم٣ميمٕمزل  ٥مووم٣مل فمٙمٗمٚم٥م ايمٖمحؾ ومِمٝمدة زم٣مئٝم

 همٝمٗمقل:

 ىمــؾ َمــذه٤مذهٌــ٦م َمـــ اهلجــران دم 

 

ـــ٤م  ـــذا ايمتجٛم ـــؾ ه ـــ٣ًم ىم ـــ٣م ضمٗم  ومل يٙمٜم

 وم٣مل:، ويٛمتٗمؾ إلم وصػ همرؽمف ايمذي اٞمْمٙمٗم٦م ومٌٙمف اخلٝمقل زم٣مؽمتْم٣مع أن حيٙمؼ هب٣م 

ـــــف ــــــ فمٛم٣مٞم ـــــ٣ًم َم ـّ شم٣مٞمٝم ـــــٟمدرىمٜم  هم

 

ـــــ٤م  ـــــرائح اظمتحٙم ـــــّر ايم ـــــّر ىمٚم  يٚم

 غشّت األٌفبف: 
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، اضاإلفمر)اظمذه٤م( آجت٣مه )ايمتجٛم٤م( ، )اهلجران(: اٞمٗمْم٣مع ايمِمٙم٥م زمكم احلٌٝمٌكم ويمق ظمدة

رك ايمٔمٛم٣من )أدرىمٜمـ( حلؼ هبـ أي حلؼ ايمٖمرس زمٌٗمٝم٥م اخلٝمقل )شم٣مٞمٝم٣ًم( اؽمؿ هم٣مفمؾ َمـ شمٛمك يثٛمك إذا سم

و)ايمرائح( ايمًح٣مب ايمنيع )اظمتحٙم٤م( ايمًح٣مب ، فمعم فمٛمؼ ايمٖمرس وهق ايمزَم٣مم أو ايمرؽمـ

 .هئم٣مً  ىرهمٙمذيمؽ صم، ايمذي حتّٙم٤م َم٣مؤه أي ؽمٗمط َمْمرًا فمعم إرض همٌٗمل ايمًح٣مب طمٖمٝمٖم٣مً 

 إول:َمٔمٛمك ايمٌٝم٦م 

ظم٣مذا سمٖمٛمٛم٦م دم هجراين  :همٝمٗمقل هل٣م، خي٣مؿم٤م فمٙمٗمٚم٥م ضمٌٝمٌتف َمٔم٣مسم٣ًٌم إي٣مه٣م فمعم ؽم٤ٌم هجراهن٣م

شمؿ يؼمك ايمٕمزل زمٔمد أن  ،وَمٗم٣مؿمٔمتل ىمؾ سمٖمٛمـ؟ ويمٝمس يم٘مؾ هذا ايمتجٛم٤م واهلجران َمـ َمًّقغ

يتٛم٣مويمف دم فمدة أزمٝم٣مت ويتنع دم وصػ همرؽمف همٝمٗمقل: إن هذا ايمٖمرس ومد أدرك اخلٝمقل وحلؼ 

وىمٟمٞمف دم هفم٥م ، ايمرنمؿ َمـ أهن٣م اٞمْمٙمٗم٦م ومٌٙمف وفمعم ايمرنمؿ َمـ أن زَمٝمٙمف ىم٣من َمثٛمٝم٣ًم فمٛمٗمفهب٣م فمعم 

يزيد دم هفم٥م هذا ايمًح٣مب أٞمف ختٙمػ مم٣م ىم٣من ، يف واسّمزاٞمف ىم٣ميمٕمٝمؿ ايمذي يٚمر هئم٣ًم وه٣مدئ٣مً صمر

 .يثٗمٙمف َمـ َم٣مء

 وم٣مل ايمُم٣مفمر اظمتٙمٚمس:

ـــد اضمتّمـــ٣مره  ـــّؿ فمٛم ـــد أسمٛم٣مؽمـــك اهل  ووم

 

 مفمٙمٝمـــــف ايمِمـــــٝمٔمري٥م َم٘مـــــد زمٛمـــــ٣مٍج  

 غشّت األٌفبف: 
)اضمتّم٣مره(: ضمّمقره )ٞم٣مج( اجلٚمؾ )ايمِمٝمٔمري٥م( فمالَم٥م ىم٣مٞم٦م ، )أسمٛم٣مؽمك( أضم٣مول ايمٛمًٝم٣من

 .سمقوع فمعم فمٛمؼ إٞم٣مث اجلامل )اظم٘مدم( ايمٗمقي

 اظمٔمٛمك:

أضم٣مول ٞمًٝم٣مٞمف زمٟمن أرىم٤م مجقم ايمٗمقي واٞمْمٙمؼ ؿمٚمٔم٣ًم  هم١مٞمٛمل إذا ضميين اهلؿ   :يٗمقل ايمُم٣مفمر

 .دم سمٕمٝمغم صمق اهلٚمقم ايمذي أفمٝمُمف

 ٣مل ايمٛم٣مزمٕم٥م ايمذزمٝم٣مين:وم

 ٕمتــــديأو َم رائــــٌح  ٥مَ َمّٝمــــ أَمـــــ آلِ 

 

ــــــزودِ   ــــــغِم َم ــــــالن ذا زاٍد ونم  فمج

 رضمٙمتٛمــــ٣م نمــــــداً  زفمــــؿ ايمٌــــقارُح أنّ  

 

ــــذ  ــــقدُ اوزم ــــراُب إؽم ــــ٣م ايمٕم  ك طمػّمٞم
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  إؽمــــٗم٣مؿمفؽمــــٗمط ايمٛمِمــــٝمػ ومل سمــــرد 

 

ـــــــف   ــــــــ٣م زم٣ميمٝمــــــــدهمتٛم٣مويمت  واسمٗمتٛم

ــــٟمنّ   ـــــ زمٚمخّمــــ٤م رطمــــص ىم  فُ زمٛم٣مٞمـ

 

 فمــــٛمٌؿ ي٘مــــ٣مد َمـــــ ايمٙمْم٣مهمــــ٥م ئمٗمــــد 

 ّت األٌفبف:غش 
)آل َمٝم٥م(: حمٌقزمتف ، دم ايمٌٝم٦م إول: اهلٚمزة يمالؽمتٖمٜم٣مم وومٔم٦م ومٌؾ ضمرف اجلر َمـ )َمـ(

( اؽمؿ هم٣مفمؾ َمـ )انمتدى( أي يتدٕمو)َم، )رائح( اؽمؿ هم٣مفمؾ َمـ )راح( أي رصمع دم اظم٣ًمء

)فمجالن( َمًغمة َمًتٔمجؾ )ايمزاد( ايمًمء ايمذي يتزود زمف اظمرء ، ذه٤م دم ايمٕمداة أي دم ايمِم٣ٌمح

 .ونمغمهَمـ ؿمٔم٣مم 

دم ايمٌٝم٦م ايمث٣مين: )ايمٌقارح( مجع زم٣مرضم٥م وهل ايمْمغم ايمتل ىم٣من ايمٔمرب إذا فمزَمقا فمعم ايمًٖمر 

 ،وإذا اجتٜم٦م إلم ايمٝم٣ًمر سمُم٣مءَمقا َمٛمٜم٣م ،رَمقه٣م زمحجر صٕمغم هم١مذا اجتٜم٦م إلم ايمٝمٚمكم سمٖم٣مءيمقا هب٣م

 .ؿمغم أؽمقد ايمٙمقن وايمٕمراب

ٝمٕمْمل ٞمِمٖمف ودم ايمٌٝم٦م ودم ايمٌٝم٦م ايمث٣ميم٧م: )ايمٛمِمٝمػ( نمْم٣مء سمّمٔمٜم٣م اظمرأة فمعم وصمٜمٜم٣م هم

)زمٛم٣من( أصٌع )فمـٛمؿ( ٞم٣ٌمت شمٚمره ، زمض ياظمخّم٤م( إصٌع اظمحٛمك و)رطمص( ؿمرايمرازمع: )

ىمح٣ٌمت ايمٔمٛم٤م إذا ٞمّم٨م شمٚمره ص٣مر يمقٞمف أمحر ومٌؾ أن يتحقل إلم أؽمقد سمُمٌف زمف رؤوس 

 .)ئمٗمد( يتحقل يمقٞمف َمـ اخلية إلم احلٚمرة وايمًقاد، إٞم٣مَمؾ

 اظمٔمٛمك:

٥م أراك سم٣مرة أٞم٦م ذاه٤م أم راصمع َمـ دي٣مر أهؾ احلٌٝم٥ٌم َمٝمّ  :قل يمفخي٣مؿم٤م ايمُم٣مفمر صديٗمف همٝمٗم

 .فمجالن وسم٣مرة َمتزود

 ،ن دم يقم ايمٕمدايمْمٝمقر ايمتل اؽمتممٞم٣مه٣م زمٟمن رضمٙمتٛم٣م فمـ احلٌٝم٥ٌم ودي٣مره٣م ؽمت٘مق يمٗمد زفمٚم٦م

 .م ٓ خيػم زمف إٓ ايمٕمراب إؽمقد ايمذي ٓ يقضمل إٓ زم٣مٕطم٣ٌمر ايم٘مرهي٥م٠مويمٔمٚمري هذا طمػم ؾم

حلٓم٥م َمـ حلٓم٣مت ايمقداع حلٌٝمٌتف فمٛمدَم٣م اومؼمزم٦م يمتقدفمف همًٗمط نمْم٣مء َم٢م ايمُم٣مفمر يِمػ 

يمذيمؽ اٞمحٛم٦م فمعم ايمٕمْم٣مء همتٛم٣مويمتف زمٝمد زمٝمٛمام وؤم٦م ، فمعم ايمرنمؿ َمـ أهن٣م مل سمرد إؽمٗم٣مؿمف، وصمٜمٜم٣م

 .يده٣م إطمرى فمعم وصمٜمٜم٣م يم٘مل سمٕمْمل حم٣مؽمٛمٜم٣م فمـ فمٝمقن اظمتْمٖمٙمكم
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ص٣مزمع ايمْمري٥م ايمتل سمُمٌف نمْم٦م وصمٜمٜم٣م زمٝمده٣م همٓمٜمرت أص٣مزمٔمٜم٣م اظمخّمقزم٥م زم٣محلٛم٣مء هذه إ

 .أٞم٣مَمٙمٜم٣م شمٚمر ايمٔمٛم٣مب زم٣ممحراره وظمٔم٣مٞمف

 فمٙمٗمٚم٥م زمـ فمٌده:

 ٦م وَم٣م اؽمتقدفم٦م َم٘متقمٚمٙمهؾ َم٣م فم

أي هؾ ضمٌؽ ايمذي سمٔمٙمٚمف أو ايمذي ختٖمٝمف َم٘متقم فمـ ايمٛم٣مس؟ ىمال إن احل٤م إذا وومع دم ومٙم٤م 

 .اَمرئ ٓزمد أن سمٓمٜمر فمالَم٣مسمف

 ووم٣مل:

ـــؽ ومٙمـــ٤م زم٣محلًـــ٣من ؿمـــروب  ؿمحـــ٣م زم

 

 ضمـــ٣من َمُمـــٝم٤م زمٔمٝمـــد ايمُمـــ٣ٌمب فمٌمـــ 

أي يمٗمد أسمٔمٌؽ هذا ايمٗمٙم٤م اظمقيمع زم٣محل٣ًمن وَمت٣مزمٔمتٜمـ دم ايمقوم٦م ايمذي ولّم همٝمف ايمُم٣ٌمب  

 .وضمٙم٦م حمٙمف ايمُمٝمخقطم٥م

 وم٣مل ضم٣ًمن زمـ شم٣مزم٦م يٚمدح ايمٕم٣ًمؽمٛم٥م:

ـــــــــــ٣مدَمتٜمؿ  ـــــــــــ٣مزم٥م ٞم  هلل در فمِم

 

ــــــؼ دم ايمّزَمــــــ٣مِن إّولِ    يقَمــــــ٣ًم زمحّٙم

 نمري٤م إيمٖم٣مظ: 

٣مزم٥م( جمٚمقفم٥م أو ومٌٝمٙم٥م )ٞم٣مدَمتٜمؿ( صم٣ميمًتٜمؿ )فمِم، )هلل در( فم٣ٌمرة يراد هب٣م ايمتٔمج٤م واظمدح

 .)صمّٙمؼ( دَمُمؼ، فمعم ايممماب

 وم٣مل ؽمقيد زمـ أيب ىم٣مَمؾ:

 زمًــــــْم٦م رازمٔمــــــ٥م احلٌــــــَؾ يمٛمــــــ٣م 

 

 همقصــــٙمٛم٣م احلٌــــؾ َمٛمٜمــــ٣م َمــــ٣م اسمًــــع 

همام ىم٣من َمٛم٣م إٓ أن وجلٛم٣م هذا ايمْمريؼ ، أي همتح٦م هذه ايمٖمت٣مة اظمًامة زمرازمٔم٥م ؿمريؼ احل٤ّم يمٛم٣م 

 .وهٞم٣م همٝمف إلم أزمٔمد ضمد

 ايمٖمرج إصٖمٜم٣مين دم ىمت٣مب إنم٣مين وم٣مل:روى أزمق 

هتؿ ومٌؾ أن اصمتٚمع ايمززمروم٣من زمـ زمدر واظمخٌؾ ايمًٔمدي وفمٌدة زمـ ايمْمٌٝم٤م وفمٚمرو زمـ إ"

وصمٙمًقا  ،زمٌٔمغم يًٙمٚمقا زمٔمد َمٌٔم٧م ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ همٛمحروا صمزورًا واؾمؼموا محراً 
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ؿ يمْمرٞم٣م همتح٣مىمٚمقا إلم يُمقون ويٟمىمٙمقن، همٗم٣مل زمٔمّمٜمؿ: يمق أن ومقَم٣ًم ؿم٣مروا َمـ صمقدة أؾمٔم٣مره

أول َمـ يْمٙمع فمٙمٝمٜمؿ همْمٙمع فمٙمٝمٜمؿ رزمٝمٔم٥م زمـ ضمذار إؽمدي، وومد ٞمزيمقا زمقاد وهؿ صمٙمقس، همٙمام 

َمٛمقه َمـ ذيمؽ همٗم٣مل: أَم٣م ٟمأطم٣مف أن سمٕمّمٌقا هم :رأوه ههؿ، ووم٣ميمقا يمف: أطمػمٞم٣م أيٛم٣م أؾمٔمر؟ وم٣مل

ىمٙمحؿ مل يٛمّم٨م ززمروم٣من همُمٔمرك  وأَم٣م أٞم٦م ي٣م ،سمٛممم وسمْمقى ٥مهتؿ همُمٔمره زمرود يامٞمٝمفمٚمرو زمـ إ

ٖمع زمف، وأَم٣م أٞم٦م ي٣م خمٌؾ همُمٔمرك ؾمٜم٤م َمـ ٞم٣مر اهلل يٙمٗمٝمٜم٣م فمعم َمـ تهمٝم٠مىمؾ وٓ سمرك ٞمٝمئ٣ًم همٝمٛم

 ."ضم٘مؿ همرزه٣م همٙمٝمس يٗمْمر َمٛمٜم٣م رءأوأَم٣م أٞم٦م ي٣م فمٌدة همُمٔمرك ىمٚمزادة  ،يُم٣مء

 غشّت األٌفبف:
 .)زمرود( يٚمٛمٝمف: شمٝم٣مب جمٙمقزم٥م َمـ زمالد ايمٝمٚمـ، )اجلزور( ايمٛم٣موم٥م ايمتل سمذزمح
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 اٌجبة اٌضبِٓ
 احلىّخ اٌؼشثْخ يف اجلبىٍْخ
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 اٌضبِٓ اٌجبة
 اٌفظً األًي

 احلىّخ يف اٌشؼش اجلبىٍِ طٌد

وأن احل٘مٚم٥م اجل٣مهٙمٝم٥م َمـ ، ٓ خيٖمك فمعم ذي فمٙمؿ أن ايمُمٔمر اجل٣مهقم ؾمٔمر إص٣ميم٥م وايمٖمْمرة

ضمٝم٧م احلٝم٣مة  ،وسمٙمجٙمج٦م زمف صدور احل٘مامء فمػم ايمًٛمكم، أٞمٗمك َم٣م هلج٦م زمف أيمًٛم٥م ايمٔمٗمالء

هم٣محل٘مٚم٥م دم  ،وايمٖمْمرة ؽمٙمٝمٚم٥م ٓ سمُمقهب٣م ؾم٣مئ٥ٌم َمـ شمٗم٣مهم٥م واهمدة، ٣مهمٝم٥م صٖم٣مء ايمِمحراء ايمٛمٗمٝم٥مص

  . ىمالم يُمغم إلم طمٝم٣مرات ايمُم٣مفمر اخلٙمٗمٝم٥م َمٔمتٚمدًا فمعم جترزمتف احلٝم٣مسمٝم٥م ايمُمٔمر اجل٣مهقم

ايمٗمقل ايمذي يدفمق إلم سمٗمرير ومٝمٚم٥م َمتٌٛم٣مة َمـ ايمتٟمَمؾ أو َمـ جت٣مرب " :واحل٘مٚم٥م دم ايمُمٔمر هل

  . "وهل سمرد دم ايمُمٔمر ودم ايمٛمثر، ُمٝمع زمكم ايمٛم٣مس وحيٖمٓمقهن٣مهمت، احلٝم٣مة

َمٝم٥م ايمتل يٚمدح  ودم َمٔمٙمٗم٥م ي٣م دار ،أَمث٣مًٓ ؾم٣مئٔم٥م، يمٗمقة اٞمتُم٣مره٣م، إن زمٔمض إؾمٔم٣مر أصٌح٦م

  ودم نمغمه٣م ٞمجد ؿم٣مئٖم٥م َمـ إَمث٣مل:  ،ايمٛم٣مزمٕم٥م همٝمٜم٣م ايمٛمٔمامن وئمتذر إيمٝمف

ــــدين ــــ٣مزمقس أوفم ــــ٣م وم ــــ٦م أن أزم  أٞمٌئ

 

ـــــ ا  ــــعم زأر َم ــــرار فم ــــد وٓ وم   ٕؽم

  وزمٝم٦م آطمر َمـ ومِمٝمدة يمٙمٛم٣مزمٕم٥م:  

ـــ٣م  ـــ٣م سم٘مٙمٚمٛم ـــؿ َم ـــتٔمجٚم٦م دار ٞمٔم   هم٣مؽم

 

ــــ٣مر   ــــ٣م ذات أطمٌ ــــق ىمٙمٚمتٛم ــــدار يم   وايم

  وَمـ احل٘مؿ ايمرائٔم٥م ذات اظمديمقل إطمالومل:  

ــــؾ طمــــػمة  ــــرئ ومٌ   ٓ سمٓمٜمــــرن ذم اَم

 

ـــِد    ـــ٣مذَمؿ أو امح ـــرء هم ـــالء اظم ـــد زم   وزمٔم

  ودم ايم٘مرم:  

ــــف  ــــدر فمٙمٚمت ــــ٣مًٓ زمٕم ــــؼمي َم   وٓ أؾم

 

ـــدر أٞم٘مـــد  أٓ   ـــ٣مل طمـــ٣ميمط ايمٕم   ىمـــؾ َم

وفمعم  ! ٕمٝم٤م فمـ ضمديثٜم٣م زهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمك؟وهؾ سمذىمر احل٘مٚم٥م دم ايمُمٔمر اجل٣مهقم وي 

ايمرنمؿ َمـ ٞمزفم٥م هذه احلرب زمكم فمٌس وذزمٝم٣من همٗمد زمرزت دم َمقاصمٜمتٜم٣م ٞمزفم٥م ؽمٙمٚمٝم٥م ىم٣من صقت 

ـ احلرب يمٝمًٖمف ايمٔمٛمػ ويٛمٌذه ويدفمق إلم ايمًٙمؿ ويٛمٖمر َم 8ايمٔمٗمؾ همٝمٜم٣م ئمٙمق فمعم صقت ايمٔم٣مؿمٖم٥م
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وىم٣من زهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمك ممثاًل هلذا آجت٣مه وص٣مضم٤م صقت ايمتٔمٗمؾ8 ذيمؽ ايمُم٣مفمر  . وذوره٣م

همٗمد َم٣مت أزمقه وهق ؿمٖمؾ همتزوصم٦م  ،وف َمتٔمددة صمٔمٙم٦م َمٛمف دافمٝم٥م يمٙمًالمايمذي أضم٣مؿم٦م زمف ـمر

اظمٔمروف أوس زمـ ضمجر همٔم٣مش زمكم ومٌٝمٙم٥م أطمقايمف زمٛمل نمْمٖم٣من زمٔمٝمدًا فمـ ومٌٝمٙمتف: وومد  أَمف ايمُم٣مفمر

ضمٝم٧م مل ي٘مـ يمٙمّمٔمٝمػ دم ذيمؽ  ،غم زمٚمٌدأ ايمٗمقة ايمذي ىم٣من ؽم٣مئدًا دم جمتٚمٔمف وفمٌمهآَمـ زه

  ٕٞمف َمًحقق َمٓمٙمقم َمـ إومقي٣مء ايمٓم٣مظمكم ىمام يٗمقل:  8اظمجتٚمع َم٘م٣من

  وَمـــ ٓ يــذد فمـــ ضمقوــف زمًــالضمف 

 

  هيـــدم وَمــــ ٓ يٓمٙمـــؿ ايمٛمـــ٣مس يٓمٙمـــؿ   

ويدفمق إلم ، اظمٛم٣مزفم٣مت حي٘مؿ ايمٔمٗمؾ دم ضمؾ، ورصمؾ ؽمٙمؿ، ويٌدو زهغم ضمٙمٝماًم جت٣موز فمٌمه 

  جتٛم٤م احلرب وهل نم٣مي٥م ايمٕم٣مي٣مت دم احل٘مٚم٥م: 

  وَمـــ٣م احلـــرب إٓ َمـــ٣م فمٙمٚمـــتؿ وذومـــتؿ 

 

ـــرصمؿ    ـــ٣م زم٣محلـــدي٧م اظم ـــق فمٛمٜم ـــ٣م ه   وَم

ومل يتٌذل ضمكم ، شؿمرهم٥م»وش ىم٣مٕفمُمك»وٓ ضمتك وصٖمٜم٣م ، ومل ئمرف فمـ زهغم ذب اخلٚمرة 

ىمام ورد دم  ، اخلٚمر َمٖمًدة ٓ َمٖمخرةوهق ايمذي صمٔمؾ إٞمٖم٣مق اظم٣مل دم ،ىم٣من يتٕمزل نمزًٓ سمٗمٙمٝمدي٣مً 

  إذ يٗمقل:  8َمدحيف ضمِمـ زمـ زمدر ؽمٝمد نمْمٖم٣من

ـــف  ـــر َم٣ميم ـــؽ اخلٚم ـــ٥م ٓ هتٙم ـــل شمٗم   أطم

 

  ويم٘مٛمــــف ومــــد هيٙمــــؽ اظمــــ٣مل ٞم٣مئٙمــــف   

  :وَمـ أؾمٜمر ضم٘مؿ زهغم اظمتٛم٣مؽم٥ٌم َمع فمدم ذزمف اخلٚمرة إيامٞمف اظمْمٙمؼ زم٣مهلل 

ـّ اهلل َمــــ٣م دم ٞمٖمقؽمــــ٘مؿ  ــــال سم٘مــــتٚم   هم

 

ــــتؿ ا  ــــام سم٘م ــــك وَمٜم ــــؿ يمٝمخٖم   هلل ئمٙم

  ئمّجؾ همٝمٛمٗمؿ  يمٝمقم احل٣ًمب أو  ي٠مطمر همٝمقوع دم ىمت٣مب همٝمدطمر  

ويمُمٔمر احل٘مٚم٥م اجل٣مهقم إيامٞمف زم٣مهلل وايمٗمًؿ زمف وآفمتٗم٣مد زم٣مٔطمرة واحل٣ًمب واإليامن زم٣ميمٗمّم٣مء 

 .وايمٗمدر وايمتزّود زم٣ميمٔمٚمؾ ايمِم٣ميمح
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 اٌجبة اٌضبِٓ
 اٌفظً اٌضبِٔ

 اجلبىٍْخ احلىّخ فٍغفخ

هم٘م٣مر همٙمًٖمٝم٥م فم٣ميُمقه٣م وٞم٣مومُمقا طمالهل٣م َم٣م ؿمرأ فمعم أٙمٝمتٜمؿ َمـ ؾ ايمٔمرب دم صم٣مهخيمل 

 َمٛمدهش هقن طمٙمؼ وأوَمٛمذ  ،ٞم٣ًمن زمْمٌٔمفهم٣مإل، َمـ اٞمده٣مش أَم٣مم فمٓمٚم٥م هذا ايم٘مقن هؿأهم٘م٣مر

ٙمٝمقن َمٛمذ وصمقدهؿ َمقومػ ويمٗمد فم٣ميش ايمٔمرب اجل٣مه ،فمٓمٚم٥م هذا ايم٘مقن وـمقاهرهم َم٣مأٖم٘مره زم

 فمـ ذيمؽ ؾمٔمراً  اوفمػمو ،٣م وؿمغمه٣موٞمجقَمٜم٣م وضمٝمقاهن ءًامايمرض وَم٣مم هذه إأآٞمده٣مش 

 ،َم٣مم ومّمٝم٥م اظمقت وَم٣م حتٚمٙمف َمـ زمٔمد َمٟمؽم٣موي يتٚمثؾ زم٣ميمٖمراقأوومٖمقا فم٣مصمزيـ  ؿهنأىمام و وٞمثراً 

همٜمذا  ،يمٝمٛم٣م َمـ ؾمٔمرهؿإام وصؾ وومد فمػم ايمُمٔمراء فمـ ذيمؽ همٝم ،ؽمكأمل وأوَم٣م خيٙمٖمف َمـ ضمزن و

طمٌط فمُمقاء همتٗمتؾ َمـ سمْم٠مه  يب ؽمٙمٚمك دم َمٔمٙمٗمتف يِمقر يمٛم٣م اظمقت زم٣ميمٛم٣موم٥م ايمتل ختٌطأزهغم زمـ 

 :زمٚمٛمًٚمٜم٣م

ــ٣م طمــٌط فمُمــقاء َمـــ سمِمــ٤مٛميــ٦م اظمأر  ٣مي

 

 متتــــف وَمـــــ ختْمــــُ ئمٚمــــر همٝمٜمــــرم 

ن اظمقت ومدر ٓ أ ىوير ،طمرىأف يٖمٙمًػ اظمقت زمْمريٗم٥م ٛمِ ر ؽمٕموهذا ؿمرهم٥م َمـ ايمٔمٌد فمعم ص 

 :دهِمخيْمُ َمـ يٗم

ـــك ٟمطمْمـــأن اظمـــقت َمـــ٣م إيمٔمٚمـــرك   ايمٖمت

 

 وشمٛمٝمٛمــــ٣مه زم٣ميمٝمــــد رطمــــكاظم يمْمقليم٘مــــ٣م  

طمرى نمغم اظمقت سمتٚمثؾ زمٔمدم ومدرسمف فمعم ىمُمػ فمٙمؿ اظمًتٗمٌؾ أدث زهغم فمـ ومّم٣مي٣م يمٗمد حت 

هن٣م سمٔمػم فمـ َمٔمرهم٥م ١مهم ،ضمٝم٣مٞم٣مً أ ٥مهم٘م٣مر ايمٖمٙمًٖمٝم٥م ؽمْمحٝمن زمدت هذه إإو ،وفمـ جت٣مرزمف دم احلٝم٣مة

ويم٘مٛمٜم٣م  ،ايمُمٔمراء اجل٣مهٙمكم زمًٝمْم٥م أهم٘م٣مرٞمٔمؿ ىم٣مٞم٦م . ٥مٖمدم ايمٖمٙمً قاصٙم٥موطمػمة اجل٣مهقم اظمت

َم٣م ايمٛم٣مزمٕم٥م أ ،وفمػمت فمـ ؽمٝم٣مق ضمٝم٣مهتؿ وسمٖم٘مغمهؿ ،يمٖمٙمًٖمل فمٛمد ايمٔمربرؽمٚم٦م طمْم٣م ايمتٖم٘مغم ا

وهل َمـ  ،لم ديـ احلٛمٝمٖمٝم٥م اظمقضمدة ايمتل سم٠مَمـ زم١ميمف واضمدإهم٘م٣مره يٚمٝمؾ ٟمايمذزمٝم٣مين همٗمد ىم٣من زم

 دضموومد ىم٣من دم افمتذاري٣مسمف يمٙمٛم٣مزمٕم٥م حيٙمػ يمف زم٣مهلل ايمقا، ر ايمتل متثؾ هدف احل٘مٚم٥م وايمٖمٙمًٖم٥مهم٘م٣مإ

 :هءرء اجل٣مهقم وراايمذي ٓ َمذه٤م يمٙمٚم إضمد
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ـــؿ  ـــ٦م همٙم ـــ٥مأضمٙمٖم ـــؽ ريٌ ـــرك يمٛمٖمً  سم

 

 ويمـــــٝمس وراء اهلل يمٙمٚمـــــرء َمـــــذه٤م  

هم٘م٣مرهؿ دم ىمثغم أن أووح يمٛم٣م أو ،وَمٔمتٗمداً  وومد حتدث ايمٗمرآن ايم٘مريؿ فمـ اجل٣مهٙمٝمكم جمتٚمٔم٣مً  

فمعم  ٧مر وضموومد دفم٣م اإلؽمالم  ،صٛم٣ممفمـ ايمتقضمٝمد يمت٠مَمـ زم٣ميمممك وفم٣ٌمدة إ ٛمحضمٝم٣من جتَمـ إ

هُمكم هب٣م َمٛمدن يٗمٖمقا أوذىمر هلؿ ايم٘مثغم َمـ ايمٗمّم٣مي٣م ايمٖم٘مري٥م ايمتل يٖمؼمض هبؿ  ،ايمتٖم٘مر زمآٓء اهلل

 .ٝمؾ وايمٛمٜم٣مرٙمزمؾ وايمىم٣ميمًامء وايمٛمجقم واإل
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 اٌجبة اٌضبِٓ
 اٌفظً اٌضبٌش

 أشؼبس احلىّخ يف اجلبىٍْخ ِٓ

 لبي صىري ثٓ أثِ عٍَّ: -1

ـْ َئِمــْش   ؽَمــئِْٚم٦ُم سَم٘مــ٣ميمِٝمَػ احَلَٝمــ٣مِة َوََمــ

 

  َأزمــــ٣م يَمــــِؽ َيًــــٟممِ شَمامٞمِــــكَم ضَمــــقًٓ ٓ 

ـــفُ   ٌَْٙم ـــِس وَم ـــْقِم َوإََْم ـــ٣م دِم ايْمَٝم ـــُؿ ََم  َوَأفْمَٙم

 

ـــِؿ ََمـــ٣م دِم نَمـــٍد فَمـــؿِ    َويم٘مِٛمرٛمـــل فمــــ فِمْٙم

ـــ سُمِِمــ٤ْم   ــَقاَء ََم ٌَْط فَمُْم ــ ــ٣م طَم ــ٦ُم اظمٛم٣مَي  َرَأْي

 

ــــْر هَمَٝمْٜمــــَرمِ   ُْ ُئَمٚمر ــــ
ْمِ ـْ خُتْ  مُتِْتــــُف َوَِمــــ

ــــغَمةٍ   ــــقٍر ىَمثِ ــــ٣مٞمِْع دم أَُم ـْ مل ُيِم ــــ  َوََم

 

ــــ  ــــؿِ ُيَير ًِ ــــْٟم زمَِٚمٛمْ ــــ٣مٍب َوُيقؿَم  ْس زمَِٟمْٞمَٝم

ــفِ   ـــ ُدوِن فِمْرِو ــروَف َِم ــِؾ اظمْٔم ـْ جَئْم ــ  َوََم

 

ـــَتؿِ   ـــْتَؿ ُيُْم ـــِؼ ايمُمر ـْ ٓ َيتر ـــ ـــْرُه َوََم  َيِٖم

ٌَْخـــْؾ زمَٖمّمـــٙمِفِ   ـْ َيـــُؽ ذا هَمّْمـــٍؾ هَمَٝم  َوََمـــ

 

ـَ فمٛمْـــُف َوُيـــْذََمؿِ   ـــَتْٕم ًْ  فمـــعم وَمْقَِمـــِف ُي

ــَد   ـــ هُي ــْذََمْؿ َوَم ــقِف ٓ ُي ـْ ُي ــ ــفُ َوََم ٌُ  ومٙم

 

ـِ ايْمــــــػِمِ ٓ َيــــــَتَجْٚمجؿِ  
 إلِم َُمْْمَٚمــــــئِ

ـــفُ   ـــ٣م َيٛمَْٙمٛمَ ٣ٌَمَب اظمٛم٣َمَي ـــ ـــ٣مَب َأؽْم ـْ َه ـــ  َوََم

 

ــــٙمرؿِ   ًُ ــــاَمِء زمِ ًر ٣ٌَمَب ايم ــــ ــــْرَق َأؽْم  َوإِْن َي

ـــفِ   َٔمـــِؾ اظمْٔمـــُروَف دم نَمـــغْمِ َأْهٙمِ ـْ جَيْ  َوََمـــ

 

ــــَدمِ   ــــِف َوَيٛمْ ــــ٣ًم فَمَٙمْٝم ــــُدُه َذَّم ـْ مَحْ ــــ  َيُ٘م

ـــفُ َوََمــــ َئْمـــص َأؿْمـــرَ    اَف ايمِزصمـــ٣مج هم١مِٞمر

 

ـــَذمِ   ـــؾر هَلْ ـــ٦ْم ىم ٌَ ـــقارِم ُرىِم ـــُع ايْمَٔم  ُيْمٝم

ـــاِلضمفِ  وَ   ًِ ـْ ضَمْقِوـــِف زمِ ـــُذْد فَمـــ ـْ مَلْ َي  َٚمـــ

 

ـــؿِ   ـــ٣مَس ُيَٓمٙم ـــِؿ ايمٛمّ ـْ ٓ َيٓمٙم ـــ ْم َوََم ـــدر  هُيَ

ــِديَٗمفُ   ًا َص ــُدور ــ٤ْم فم
ًِ
ْب حَيْ ــؼَمِ ـْ َيْٕم ــ  َوََم

 

مِ   ـــــُف مل يَ٘مـــــرر ًَ ـْ مَلْ ُيَ٘مـــــِرْم َٞمْٖم ـــــ  َوََم

ــ٥مٍ َوَمَ   ـْ طمٙمِٝمَٗم ــ ــِرئ َِم ــَد اَْم ـْ فِمٛمْ ــ ــاَم سَمُ٘م  ْٜم

 

ـــ٣مِس سُمْٔمَٙمـــؿِ   َٖمـــك فمـــعم ايمٛمّ  َوإِْن طَم٣مهَلـــ٣م خَتْ

ـْ سَمــَرى َمـــ صــ٣مَِم٦ٍم يَمــَؽ َُمْٔمِجــ٤ٍم    وىمــ٣مئ

 

ــــــترَ٘مّٙمؿِ   ــــــُف دِم ايم ــــــُف َأْو َٞمْٗمُِم  ِزَي٣مَدسُم

 يمًـــ٣مُن ايمَٖمَتـــك ٞمِِْمـــٌػ َوٞمِِْمـــٌػ همـــ٠َماُدهُ  

 

مِ   ـــدر ْحـــِؿ وايم ـــَؼ إِٓ صـــقَرُة ايمٙمر ٌْ ـــْؿ َي  همَٙم

ــــَدهُ   ــــَؿ زَمْٔم ــــْٝمِخ ٓ ضِمْٙم  َوإِنر ؽَمــــَٖم٣مَه ايمُمر

 

ــــؿِ   ُٙم ــــَٖم٣مَه٥ِم حَيْ ًر ــــَد ايم ــــك زَمْٔم  َوإِنر ايْمَٖمَت
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ــــْدسُمؿ ــــْدَٞم٣م هَمُٔم ــــَٟمفْمَْمْٝمُتْؿ َوفُم ــــَٟميْمٛم٣م هَم  ؽم

 

ـــُٝمْحَرمِ   ـــ٣ًم ؽَم ـــآَل َيقَم ـــَر ايمّتً ـْ َأىْمَث ـــ  َوََم

 ووم٣مل ؿمرهم٥م زمـ ايمٔمٌد: 

ـــــؾٍ  ـــــ٣مٍم زَمخٝم ـــــػْمَ َٞمّح ـــــف َأَرى وَم  زماَِميم

 

ــــ  ــــػْمِ نم ــــ٥مِ  ِقيي ىمَٗم ــــدِ  دم ايمٌْم٣ميَم ًِ  َُمْٖم

ـــراب  ــــ سُم ـــَقسَمكْمِ َم ـــَرى صمُم ـــْٝمٜماَم  سَم  فَمَٙم

 

ـــؿي   ـــَٖم٣مئُح ُص ـــٖمٝمٍح  َص ــــ َص ـــدِ  َم  َُمٛمَّمر

 ايم٘مِـــَراَم وَيِْمـــْمٖمل َأرى اظمـــقت َئْمتـــ٣ممُ  

 

ــــ٣مضِمشِ   ــــ٥َم ََمــــ٣مِل ايْمَٖم  اظمَتَُمــــِددِ  فَمِٗمٝمٙم

 ىمـــّؾ يمْٝمَٙمـــ٥مٍ  أَرى ايْمَٔمـــْٝمَش ىمٛمـــزًا ٞم٣مومِمـــ٣مً  

 

ـــ٣ممُ   ـــٛمُْٗمِص إير ـــ٣م سَم ـــدِ وَ  َوََم ـــّدهُر َيٛمَْٖم  ايم

ـــ٣م  ـــُرَك إِّن اظمـــَقَت ََم ـــك يَمَٔمْٚم  َأطْمْمـــَٟم ايْمَٖمت

 

ــــ٣ميمْمِ   ــــكيمَ٘م ــــدِ  َقِل اظمْرطَم ــــ٣مُه زم٣ِميمَٝم  وشمِٛمَْٝم
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 51 .................................... احلٝم٣مة ايمٔم٣مَم٥م يمدى اجل٣مهٙمٝمكم: ايم٣ٌمب ايمث٣مين
ايمتـل  )اظماميمؽ ايمٔمرزمٝم٥م( يمًٝم٣مؽمٝم٥م يمدى اجل٣مهٙمٝمكماحلٝم٣مة ا: ايمٖمِمؾ إول: ايم٣ٌمب ايمث٣مين

 53 ......................................... ـمٜمرت ومٌؾ اإلؽمالم
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