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 صٍغت "فَعَل" المفتىحت العٍن وداللتها على معنى الغلبت فً تزٌٍن الىسقاث لألستار عبذ هللا بن فىدي

 

 إعذاد:

 الذكتىس بلى بخاسي

 الملخص: 

ٝهو أٝؽو ثُٟٖٞ ث٤ُ٘ؾ١ٌ٤ ٓ٘ي ثُؼًٚٞ ثُـجدٌر ًذجًث ٖٓ ثُؼِٔجء، ثُي٣ٖ هجٓٞث هكجًػج ػٖ ثُِـز 

ثُؼٌد٤ز ٝػِٜٞٓج م٤ٌ ثُو٤جّ، ٝموٓٞٛج هٌثءر ٝصو٣ًْج ٝصأ٤ُلًج، ٝثّضطجػٞث ُيُي هٌٛ ثُٖؼٌ ثُؼٌد٢ ػ٠ِ 

ٛ ثُٖؼ٣ٌز ثُؼٌد٤ز ٓ٘ٞثٍ أّالكْٜ ٖٓ ثُٖؼٌثء ثُؼٌح ك٢ ػًْٚٞٛ ثُؾج٤ِٛز ٝثإلّال٤ٓز ػ٠ِ ثألؿٌث

ثُٔؼٌٝكز ُو٣ْٜ، ٝصًٌٞث ك٢ ىُي هٝث٣ٖٝ ٕؼ٣ٌز فجِٓز ك٢ ٤ٟجصٜج هٚجةو ًثةؼز ٓنضِلز ثألؿٌثٛ ٓٔضِتز 

دجُغٌٝر ثُِـ٣ٞز، ٖٝٓ د٤ٖ ٛؤالء ثُؼِٔجء ثألّضجى ػذو هللا دٖ كٞه١، ثُي١ صٌى ُِنِق ثُوث٤ًّٖ ه٣ٞثٗٚ 

جٙ "ص٤٣َٖ ثًُٞهجس دؾٔغ ٓج٢ُ ٖٓ ث ّٔ ألد٤جس". ٝهو ثٓضجٍ ٛيث ثُو٣ٞثٕ د٣َٔز ٖٓ د٤ٖ ثُٖؼ١ٌ، ثُي١ ّـ

ثُوٝث٣ٖٝ ثُٖؼ٣ٌز ث٤ُ٘ؾ٣ٌ٤ز ٢ٛٝ إهذجٍ ثُوث٤ًّٖ ٝثُذجفغ٤ٖ إ٤ُٚ دقغًج ًٌٕٝفج ٝصؼ٤ِوًج. ٝىُي إلفضٞثةٚ ػ٠ِ 

هٚجةو ًثةؼز ٓجُتز دجٌٍُ٘ٞ ثُِـ٣ٞز ٖٓ ٗقٞ ٌٝٙف ٝدالؿز ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ ثُؼِّٞ ثُؼٌد٤ز. ٣ٝؼضذٌ ػِْ 

َّ ٛيٙ ثُ ث  ثٌُٚف ٖٓ أؽ ًً ث ٖٓ ثُِـز ٣ضٞهق ػ٤ِٚ، ٝألٗٚ ٣وًُ ٤ٙـًج ػٌد٤ز صؤه١ هٝ ًٌ ّٕ ؽًَءث ًذ٤ ؼِّٞ، أل

ث ك٢ صٌغ٤ٌ ثُٔؼج٢ٗ ثُٔنضِلز ثُض٢ صضُٞو ٖٓ ث٤ُٚؾ ثٌُٚك٤ز، صضْغ دٜج ٓلٌهثس ثُِـز ثُؼٌد٤ز، ٖٝٓ ٛيٙ  ًٌ ًذ٤

ٌك٤ز، ٜٝٓ٘ج هالُضٜج ػ٠ِ ث٤ُٚؾ ٤ٙـز "كَؼََ" ثُٔلضٞفز ثُؼ٤ٖ ثُض٢ صٌه ك٢ ثٌُالّ ثُؼٌد٢ هثُز ػ٠ِ ٓؼجٕ ٙ

ٓؼ٠٘ ثُـِذز. ٝٛيٙ ثُٔوجُز صقجٍٝ ثّضنٌثػ هالُز ٤ٙـز "كَؼََ" ٣لضـ ثُؼ٤ٖ ػ٠ِ ٓؼ٠٘ ثُـِذز ٖٓ أد٤جس هٚجةو 

  -"ص٤٣َٖ ثًُٞهجس ُألّضجى ػذو هللا دٖ كٞه١، ٝىُي ػ٠ِ ثُ٘وجٟ ثُضج٤ُز:

  ثُٔووٓز 

  .ٌٗذير صج٣ًن٤ز ػٖ  ف٤جر ثُٖجػ 

 ُؼ٤ٖ ٝهالُضٜج ػ٠ِ ٓؼ٠٘ ثُـِذز ك٢ ص٤٣َٖ ثًُٞهجس. ٤ٙـز "كَؼََ" ثُٔلضٞفز ث 

  .ثُنجصٔز 

  ثُٜٞثٓٔ ٝثٌُٔثؽغ 
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Abstract  

This paper comprised an introduction and brief biography of Ustadh 

Abdullahi bn Fodowe, these include his geonology, birth and his life and 

educational pursuit and his works. The collection of the book under research 

“Tazyin al-Waraqah” has covered twenty poems all of which were composed by 

al-Ustadh Abdullahi bn Foduwe. The paper is therefore a theoretical studies 

conducted to find out )ََٙـ٤ز كَؼ( and its morphological function in Tazyin Al-

waraqah more precisely the meaning of “Galaba” predominance, conclusion and 

references.  

 المقذمت: 

َ ثُِـز ثُؼٌد٤ز ػ٠ِ ّجةٌ   ّٞ ثُقٔو هلل ثُي١ د٘ؼٔضٚ صضْ ثُٚجُقجس، ثُي١ د٤وٙ ثُضٌٚكجس، ٝك

ٝثُٚالر ٝثُْالّ ػ٠ِ إٌٔف ثُذ٣ٌجس ٤ّوٗج ٝٗذ٤ّ٘ج دمحم ثُِـجس، ف٤ظ أٍَٗ دٜج ًضجدٚ ثُٔضٖٞٔ دجإلًٕجهثس، 

 ٝػ٠ِ آُٚ ٝأٙقجدٚ ٝأٍٝثؽٚ ثُطجٌٛثس.

 ٝدؼو:   

َّ ػِّٞ ثُؼٌد٤ز ػِْ ثٌُٚف، ألٗٚ ٛٞ ثُؼِْ ثُٞف٤و   َْ ثُؼٌد٤ز، ٝإٕ ٖٓ أؽ كئٕ ٖٓ إٌٔف ثُؼِّٞ ػِ

ٖ أٙجُز ٣ٍٝجهر ٝفيف. ٝإػالٍ ٖٓ د٤ٖ ػِٜٞٓج ثُي١ ٣وًُ أد٤٘ز ثٌُِٔز ثُؼٌد٤ز ٣ٜٝضْ دٔج ٣ٌٕٞ ُقٌٝكٜج ٓ

ٝإدوثٍ، ٝدٔج ٣ؼٌٛ ٥مٌٛج ٓٔج ٤ُِ دئػٌثح ٝال د٘جء، ُيُي هوًٙ ثُؼِٔجء فن هوًٙ ٝػ٘ٞث دٚ ػ٘ج٣ز كجةوز 

 ُٖور ثُقجؽز إ٤ُٚ ّؼ٤ًج إ٠ُ موٓز ثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ ُٝـضٚ، ٝثُلٍٞ دٌٝج هللا. 
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 نبزة تاسٌخٍت عن حٍاة الشاعش 
ْٞ دٖ ؽخ دٖ دمحم ع٘خ دٖ أ٣ٞح  ٛٞ ػذو هللا دٖ دمحم دٖ ػغٔجٕ  ُٟ ًْ دٖ ٙجُـ  دٖ ٛجًٕٝ دٖ دمحم ُؿٞ

. َّ ٌُ دٖ ٓجٌّثٕ دٖ دٞح دجدج دٖ ٠ّٞٓ ُؽ
1

 

ٗٞ ٝال٣ز   ًْ ُٝ َُٗٞٗج، ٢ٛٝ ه٣ٌز ه٣ٌذز ٖٓ  ٌْ َٓ  ٠ ّٔ ُو ثألّضجى ػذو هللا دٖ كٞه١ ك٢ ه٣ٌز صْ ُٝ ٝالهصٚ: 

ٌٙضٞ ٕٔجٍ ٤ٗؾ٣ٌ٤ج.
2

 

 نشأته وتعلمه:
كٞه١ ٝصٌػٌع ك٢ د٤ش ثُؼِْ ٝثُقٌٔز ٝثُٚالؿ. ٝدوأ ثُضؼِّْ ٓ٘ي دٞثًٌ  ٖٗأ ثألّضجى ػذو هللا دٖ 

ػٌٔٙ، ٌٕٝع ٣٘ضوَ ٖٓ ػجُْ إ٠ُ آمٌ، ٣ٌٖٝح ٖٓ دقًْٞٛ ثُؼ٤ِٔز، ُْٝ ٣ذٌؿ ػ٠ِ ىُي إ٠ُ إٔ أٙذـ ك٣ٌو 

 ػٌٚٙ ك٢ كٕ٘ٞ ثُؼِْ ٝههجةوٚ، ٝال ػؾخ ك٢ ىُي، ألٗٚ ّٕخ ك٢ د٤ش ثُؼِْ.

َّٕ ٤ٕٞمٚ ًغ٤ٌر فض٠ ٛٞ    ٗلْٚ ال ٣ق٤ْٜٚ كٞالً ػٖ ؿ٤ٌٙ، ْٜٝٓ٘:ٝىًٌ أ

 ٝثُوٙ دمحم دٖ ػغٔجٕ ثُِٔوخ دلٞه١، "ثُلو٤ٚ"، أمي ػ٘ٚ ثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ هٌثءر ٝفلًظج.

ٍ إ٤ُٚ ُٝٚ ٖٓ ثُؼٌٔ عالعز ّ٘ز دؼو ٝكجر ٝثُوٙ، كوًُ ػ٤ِٚ كً٘ٞٗج ٖٓ  ّٞ أمٞٙ ٕٝو٤وٚ ػغٔجٕ دٖ كٞه١، ٝهو صق

 ثُؼِْ.

ّٖ ٖٓ كٕ٘ٞ ثُؼِْ ثُٔؼٌٝكز ثُٔضوثُٝز ك٢ ىُي ثُٞهش، ُٝٚ : ٝأُق ثألّضجى ػذو هللا مؤلفاته َّ ك دٖ كٞه١ ك٢ ً

ٝٓؤُلجس ص٣َو ػ٠ِ ٓجةز ّٝذؼ٤ٖ ٓؤُلًج ؿ٤ٌ ثٌُّجةَ ٝثُنطذجس ثُؼ٤ِٔز، ٝىُي ك٢ ٕض٠ ٤ٓجه٣ٖ ثُؼِْ 

 ٝثُٔؼٌكز.

 ٜٝٓ٘ج:

جٙ "ثُذقٌ ثُٔق٠٤، ٝهو كِّٞٚ ػ٠ِ أُل٤ز ث٢ٟٞ٤ُْ ثُ٘ق٣ٞز، (1 ّٔ ٝٙجهف صأ٤ُلٚ ّ٘ز  ًضجدٚ ك٢ ثُ٘قٞ، ثُي١ ّ

1321،
3
 ٝػوه أد٤جصٚ صذِؾ أًدؼز آالف صو٣ٌذًج. 

ُٔغ ثُذٌم ك٤ٔج ُوٟ ثُضٖجدٚ ٖٓ ثُلٌم، ًٝجٕ صأ٤ُلٚ ك٢ ٗلِ ثُْ٘ز (3
4
 ٝٛٞ ٓ٘ظّٞ ًْجدوٚ. 

،1316ثُقٖٚ ث٤ٌُٖٙ ك٢ ػِْ ثُض٣ٌٚق، ٝهو أُّلٚ ك٢ ّ٘ز  (2
5
ٝٛٞ ٓ٘ظّٞ ٣قض١ٞ ػ٠ِ أُق د٤ش، ٝهو أدٌٍ  

 ٌك٤ز، ف٤ظ ػجُؼ ك٤ٚ ثُْٔجةَ ٝثُوٞج٣ج ثُضٌٚك٤ز.ك٤ٚ ثألّضجى ٓووًصٚ ثُٚ

صِن٤٘ ثُقٖٚ ث٤ٌُٖٙ "مالٙضٚ"، (4
6
 ٝٛٞ ٗظْ. 

 ص٤٣َٖ ثًُٞهجس دؾٔغ دؼٜ ٓج٢ُ ٖٓ ثألد٤جس. (5

ٛـ، ُٝٚ ٖٓ ثُؼٌٔ مِٔ 5431صٞك٠ ثألّضجى ػذو هللا دٖ كٞه١ ًفٔز هللا صؼج٠ُ ػ٤ِٚ ك٢ أٍٝ ّ٘ز  وفاته:

 ّٝضٕٞ ّ٘ز ٢ًٝ هللا صؼج٠ُ ػ٘ٚ ٝأًٝجٙ.

 صٍغت "فعل" المفتىحت العٍن: 

ه، ٝثكضٌهش  ٌّ ٝهو ًٝهس آًثء ػٖ ثٌُٚك٤٤ٖ ؿ٤ٌ ٓضلوز ك٢ صقو٣و ػوه ٤ٙؾ ثُٔج٠ٝ ثُغالع٠ ثُٔؾ

 ُيُي إ٠ُ كٌم آص٤ز:

 ثُلٌهز ثأل٠ُٝ:

ه عالعز، ٢ٛٝ: كَؼََ دلضـ ثُلجء ًٌْٝ ثُؼ٤ٖ،  ٌّ ّٕ ٤ٙؾ ثُٔج٠ٝ ثُغالع٠ ثُٔؾ ىٛذش ٛيٙ ثُلٌهز إ٠ُ أ

، دلضـ ثأل ََ ّْ ثُغج٠ٗ.ٝكَؼُ ٝٝ ،ٍٝ 

ٝٛيث ًأ١ ؽًٜٔٞ ثُذ٤٣ٌٖٚ، ٝصذؼْٜ ك٢ ىُي ًغ٤ٌ ٖٓ ػِٔجء ثٌُٚف، ثُووث٠ٓ ٝثُٔؼج٣ٌٖٙ.
 7

 

 ثُلٌهز ثُغج٤ٗز:

ٝػوه ٤ٙؾ ثُٔج٠ٝ ثُغالع٠ ثُّٔؾٌه ػ٘و ٛيٙ ثُلٌهز، أًدؼز، ٍٝثه ثٙقجدٜج ػ٠ِ صِي ث٤ُٚؾ 

ه  "ُكِؼَ"ثُغالعز، ٤ٙـز ثُٔذ٠ّ٘ ُِٔؾٍٜٞ، ٢ٛٝ:  ٌّ ّْ كجء ثٌُِٔز، ًٌْٝ ػ٤ٜ٘جٕ ٝٛيث ًأ١ ثٌُٞك٤٤ٖ ٝثُٔذ دٞ

ٝثدٖ ثُطٌثٝر ٝثُٔج٠ٍٗ، ْٝٗخ دؼٜ ثٌُٚك٤٤ٖ ٛيث ثٌُأٟ إ٠ُ ٤ّذ٣ٞٚ، ٝصذؼْٜ ك٢ ىُي ثدٖ ٓجُي، دو٤َُ 

 هُٞٚ:
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     . ْٖ ِٔ ُٝ ٖ * كؼَ فغالع٢، ٍٝه ٗقٞ  ِٓ ٌِ ثُغج٠ٗ  ـْ َّْٝٝ ٝثًْ  8ٝثكض
ْٖ ٝثُٖجٛو ٛ٘ج هُٞٚ:  ِٔ ُٝ ّٕ ثدٖ ٓجُي، أُقن ٤ٙـز كُِؼَ دْٞ  "،"ٍٝه ٗقٞ  ٝك٢ ٛيث إٕجًر إ٠ُ أ

ه، ٝهو صذؼٚ ك٢ ىُي دؼٜ ثٌُٚك٤٤ٖ، ًجدٖ ػو٤َ ثُوجةَ ُٝٝو  ٌّ ثُلجء ًٌْٝ ثُؼ٤ٖ دأد٤٘ز ثُٔج٠ٝ ثُغالع٠ ثُٔؾ

 9.ػوٝه ٝػذجُ فْٖ
 ثُلٌهز ثُغجُغز:

ه، دَ ٤ٔ٣ِٕٞ ُْٝ ٣وق أٙقجح ٛيٙ ثُلٌهز ٓٞهلًج ٝثفوًث ك٢ صقو٣و ػوه ٤ٙؾ ثُٔج٠ٝ ثُغال ٌّ ع٠ ثُٔؾ

ر أمٌٟ ٣أميٕٝ دٔيٛخ ثٌُٞك٤٤ٖ ك٢ ىُي، ٖٝٓ أدٌٍ ٛؤالء ثٌُٚك٤٤ٖ،  ٌّ صجًر إ٠ُ ًأ١ ثُذ٤٣ٌٖٚ، ٝٓ

ث٠ٟٞ٤ُْ
10

 . 

َح، ٌٗٚ، ٝؽِِ. ٌَ َٝ  كَؼََ: دلضـ ثُلجء ٝثُؼ٤ٖ، ٗقٞ 

ؼٍٞ، ٝثألكؼجٍ ثُض٠ صأص٠ ػ٠ِ ٛيٙ ث٤ُٚـز، ٜٓ٘ج ٓج ٛٞ الٍّ، ٣ضؼِن دجُلجػَ، ٝال ٣ؾجٍٝٙ إ٠ُ  ٓل

، ٜٝٓ٘ج ٓج ٣ضؼوٟ إ٠ُ ٓلؼٍٞ، أٝ أًغٌ، ٓغَ:أََمي، ّأٍ هٌأ. َِ هََق، هَؼَوَ، َؽَِ َٝ  ٗقٞ: 

٤ٙٝـز كَؼََ ثُٔلضٞفز ثُؼ٤ٖ، أًغٌ ٤ٙؾ ثُلؼَ ثُٔج٢ٝ ثُغالع٠ ثّضؼٔجال، ٝأٝكٌٛج، ٝأملٜج ػ٠ِ 

11ٖ َكؼََ((.))٤ُِٝ ٢ٕء أًغٌ ك٢ ًالْٜٓ ٓثُِْجٕ ػ٘و ثُ٘طن،ٝإٔجً إ٠ُ ٛيث ثُٔؼ٠٘ ٤ّذ٣ٞٚ دوُٞٚ: 
 

هو ًٝهس ك٢ ثُِـز ثُؼٌد٤ز ٓؼجٕ ًغ٤ٌر، ثُض٠ صوٍ ػ٤ِٜج ٤ٙـز "كَؼََ" ثُٔلضٞفز ثُؼ٤ٖ،
12

ٝىًٌ ثدٖ ٓجُي   

ٜٓ٘ج ّذؼز ػٌٖ
13

 . ٜٝٓ٘ج ثُوالُز ػ٠ِ ٓؼ٠٘ ثُـِذز ٗقٞ: هٌٜ ِٝٓي.

 صٍغت "فَعَل" المفتىحت العٍن وداللتها على معنى الغلبت فً تزٌٍن الىسقاث:

 ذو هللا دٖ كٞه١ ك٢ ه٤ٚوصٚ ثُؾ٤ٔ٤ز ثأل٠ُٝ، ثُذ٤ش ثُْجهُ ػٌٖ:٣وٍٞ ثألّضجى ػ 

ِٕٔ ثُٞق٠ دَؿش دـٌح كجٗضقش  *  ٌُِٖم صٌٖم ك٢ ه٣ٌٔ ٝفًَػ
14

 

 ٝهُٞٚ ك٢ ٗلِ ثُو٤ٚور،ثُذ٤ش ثُْجدغ ٝثُغالعٕٞ:

ِٟٝؼش ك٢ أًٛ ػٞثةوٛج ػوس * ٝصنجُلش ّٖ٘ ثُ٘ذ٢ّ ثألدٜؼ
15
  

ًُُش، ثُذ٤ش ثُنجِٓ ٝهُٞٚ ك٢ ه٤ٚوصٚ ثُؼ٤٘٤ز، ثُض٢ ٣يًٌ   ْٛ ك٢ ٝهؼز  ّٝ ك٤ٜج ثٗضٚجًثصْٜ ػ٠ِ ػو

 ٝثُؼٌٖٕٝ:

ٌٟهٗجْٛ ٠ّٝ ثُٜ٘جً ُْٝ ٣ٌٖ  *  ُْٜ ؿ٤ٌ ؿ٤َ ك٢ هؽ٠ ث٤َُِ ٓلَع
16
  

 ٝهُٞٚ ك٢ ه٤ٚوصٚ ثُوث٤ُز، ثُض٢ ٣قيًّ ك٤ٜج أم٣ٞٚ هَثِه ٣ٍِٝو، ثُذ٤ش ثُغج٢ٗ ٝثُغالعٕٞ: 

 ًُ َٝ وْؽٍ  *  ًيث  َٔ َْ ًٝيث َٗ ج ك٢ ثُٔذجهٟهضِ٘ج ًذُـ َٓ ُِْو٤َج ثَ
17

 

ٝٛيٙ ثُٔؾٔٞػز ٖٓ ثألد٤جس، ثٕضِٔش أكؼجالً، ٢ٛٝ هٍٞ ثُٖجػٌ: "دَؿش"، ٝ"ِٟؼش"،  

هس ٛيٙ ثألكؼجٍ ػٖ ثُٞٔجةٌ ثُٔضِٚز دٜج، ص٤ٌٚ دَؽ، ِٟٝغ، ٌٟٝه، ٝهضَ،  ٌّ ٝ"ٌٟهٗج"، ٝ"هضِ٘ج"، ٝإىث ؽ

أ١ّ فٌف ٖٓ أفٌف ثُؼِز، ٝثصقوس ٝثٕضًٌش ًِٜج ك٢ ٗٞػ٤ز ثُلؼَ ُٚقز فٌٝكٜج ثأل٤ِٙز ّٝالٓضٜج ػٖ 

ٜج ك٢ ثُٔٞجًع، ّٝضؾٌٟ هًثّضٜج  ّٔ ًيُي ك٢ ث٤ُٚـز ًُٞٝهٛج ٖٓ كَؼََ ٣لؼَُ دلضـ ثُؼ٤ٖ ك٢ ثُٔج٢ٝ ٝٝ

 ػ٠ِ ثُ٘قٞ ث٥ص٢: 

ه ٙق٤ـ ّجُْ فِو٠ ثُالّ ٖٓ دجح همَ ٝهضَ،  ٌّ دَؽ: كؼَ ٓج٢ٝ عالع٢ ٓؾ
18
ٝه٤جُ ٓج ًجٗش ػ٤ٖ  

َٜظ ٖٓ دوأ ُٜٝظ، ٝػ٠ِ ٛيث، ٓج٤ٝٚ أٝالٓٚ فٌكًج ٖٓ أفٌف ثُقِ ن، إٔ ٣ٌٕٞ ٓلضٞؿ ثُؼ٤ٖ ٗقٞ: ٣ذوَأ ٣ِٝ

ّٕ ٓٞجًع "دَؽ" ًٝه ٓنجُلًج ُٜيث ثُو٤جُ ثٌُٚك٢ ُٔؾ٤تٚ ٖٓ دجح همَ ٝهضَ، أ١َ ٌُٕٞ فًٌز ػ٤٘ٚ  كئ

 ٓٞٔٞٓز. ٝهو ًٝهس أكؼجٍ أمٌٟ ٓنجُلز ُٜيٙ ثُوجػور ثٌُٚك٤ز ًذِؾ ثُٚذ٢ّ ٣ذُِؾ.

ٍّ ػ٠ِ ٓؼجٕ ٝدَؽ:  كؼَ ٖٓضن ٖٓ ٓٚوً ث  ه ثُذَؽ، ٣ٝأص٢ ك٢ ثُِـز ثُؼٌد٤ز ٤ُو ٌّ ُلؼَ ثُغالع٢ ثُٔؾ

ٓنضِلز، ٜٝٓ٘ج، ٕن ثُٖب ٝثدضوثء ِٟٞػٚ ٝظًٜٞٙ،
19

ؽ دًَؿج ٝدًٌٝؿج، أ١ دوث ٜٓ٘ج   َُ ٗقٞ: دَؿش ثُِٖٔ صذ

ِٟٞع،
20

ٝدَؽ ثُ٘ؾْ ٝثُؤٌ، أ١ ِٟغ، 
21

ٝدَؿش ثُِٖٔ صذَؽ، أ١ ِٟؼش، 
22

ٖٝٓ ٛيث ثُٔؼ٠٘ هُٞٚ صؼج٠ُ:  
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 ّٔ ج ًأٟ ثُؤٌ دجًٍؿج"،"كِ
23

أ١ ٟجُؼًج. ٝدَؿش ثُِٖٔ، أ١ ٌٕهش، 
24

ٝدَؽ ثُ٘جح، إىث ٕن ثُِقْ كنٌػ، 
25
 

ٝدَؿش ثُْٖ، أ١ ٕوش ثُِقْ كنٌؽش، ٝٓ٘ٚ دَؽ ثُطذ٤خ ثُؾِو، أ١ ٌٕٟٚ ٝأّجٍ هٓٚ.
26

 

ٝٛيٙ ثُٔؼج٢ٗ ثُِـ٣ٞز ُلؼَ "دَؽ"، صل٤و ٓؼ٠٘ ّٕن ثُٖب ٝثدضوثء ِٟٞػٚ ٤ٕتًج ك٤ٖتج ك٢ ثُظًٜٞ  

ّٕ ثُِٖٔ صذضوا دجُطِٞع ٝثُظًٜٞ ٤ٕتج ك٤ٖتج فض٠ ٣ـِخ ٝثُن ٌٝػ، ٝال ٣نل٠ ٓج ك٢ ىُي ٖٓ ٓؼ٠٘ ثُـِذز، أل

ٝٞءٛج هؽ٠ ث٤َُِ ًٝٗٞ ثُٚذجؿ، ٣ٌٕٝٞ صٔجّ مٌٝؽٚ ٝثٗضٖجًٙ ٝهش ثُٞق٠، ًٝيُي ٕن ثُْٖ ٝثُ٘جح 

 ٝمٌٝؽٚ ٖٓ ثُِقْ، ال٣ٌٕٞ إالّ ػٖ ٣ٌٟن ثُـِذز.:

َّٕ ثُٖجػٌ ثّضؼَٔ  كؼَ "دَؽ" ٤ُؼذٌّ دٚ ػٖ ثُطِٞع ٝثُظًٜٞ ٝثُنٌٝػ، ثُْٔضلجه  ٝػ٠ِ ٛيث، كئ

ٓ٘ٚ ٓؼ٠٘ ثُـِذز، ألٗٚ ٣ٌ٣و إٔ ٣ٖذّٚ ِٟٞع ٓٔوٝفٚ ث٤ُٖل ؽذ٣ٌَ دٖ ػٌٔ ٝظًٜٞٙ ك٢ داله ّٛٞج دطِٞع 

ثُِٖٔ ٝظًٜٞٛج ٝهش ثُٞق٠، ٝػذٌّ ثُٖجػٌ دوُٞٚ: "ِٕٔ ثُٞق٠"، ٤ُوٍ دٚ ػ٠ِ إٔ ٓٔوٝفٚ ٓضٚق 

ّٕ دجُنٚجٍ ثُق٤ٔور د٤ٖ ه ٞٓٚ، ألٗٚ ٣ْج١ٝ د٤ٖ ثُوث٢ٗ ٝثُوج٢ٙ ٖٓ ٟالدٚ، ٝٛٞ ك٤ْٜ د٤ٖ ثُٖوّر ٝث٤ُِّٖ، أل

 ٝهش ثُٞق٠ ٓؼضوٍ د٤ٖ ثُذٌٝهر ٝثُقًٌٝر، ٝال ٣ضأىٟ ٓ٘ٚ أفو.

ّٕ ثُٔٔوٝؿ، هو ِٟغ ك٢ ثُذاله ثُْٞهث٤ٗز ثُـٌد٤ز، ٝظٌٜ ك٤ٜج ف٤ٖ ًجٕ أِٜٛج ٓ٘ـ٤ْٖٔ ك٢   ٝثُٔؼ٠٘ أ

ٕ ثُو٣ٖ ثُقو٤و٢، ألٕ ثُؾَٜ ؿِخ ػ٤ِْٜ، ٝهجّ ث٤ُٖل ؽذ٣ٌَ دٖ ػٌٔ دئٍثُضٚ ظِٔز ثُؾَٜ، ال ٣ٌجهٕٝ ٣لٜٔٞ

ػٖ ثُٔؾضٔغ ًِٚ ٣وٚوٙ ثُ٘جُ ٣٘ضلؼٕٞ دً٘ٞ ػِٔٚ، ثُي١ أٙذـ ك٤ْٜ ًطِٞع ثُِٖٔ ٝهش ثُٞق٠ ك٢ 

ثُـِذز، أ١ ؿِخ ثُؼِْ ثُؾَٜ ٝهٌٜٙ، ًٔج ٣ـِخ ٝٞء ثُِٖٔ ٝهش ثُٞق٠ ًٗٞ ثُٚذجؿ ٝظِٔز ث٤َُِ 

 ّٝٞثهٙ.

ٝٛٞ كؼَ ًْجدوٚ ك٢ ٝٗٞػ٤ز ثُلؼَ ٝث٤ُٚـز ٝثُٔوٍُٞ ثُِـ١ٞ ٝثٌُٚك٢، ُوالُضٚ ػ٠ِ ظًٜٞ ِٟغ:  

ث، ٜٓ٘ج ثُٜؾّٞ، ٗقٞ: ِٟغ ػ٤ِ٘ج كالٕ، أ١ ٛؾْ، ًٍ ٙ، إال أٗٚ ٣وٍ ػ٠ِ ٓؼجٕ أمٌٟ ٓؾج ّٝ ثُٖب ٝدٌٍٝٙ ٝدو
27
 

ٝثإلص٤جٕ ٝثُـ٤جح، ٗقٞ: ِٟؼش ػ٠ِ ثُوّٞ، إىث أص٤ضْٜ،
28

ِٟٝغ ػ٤ِْٜ، أ١ ؿجح، 
29

ٛيث كٜٞ ٖٓ ٝػ٠ِ  

، ٗقٞ: ِٟؼش ثُؾذَ ًِٟٞػأ ، أ١ ػِٞصٚ ًٝه٤ضٚ. ّٞ ثألٝوثه. ثُؼِ
30

 

ّٕ ٛيٙ ثُٔؼج٢ٗ ثُِـ٣ٞز ثُقو٤و٤ز ٝثُٔؾج٣ٍز ُلؼَ "ِٟغ"، ٣ْضلجه ٜٓ٘ج ٓؼ٠٘ ثُـِذز،   ٣ٝضٞـ ٛ٘ج، أ

ك٢ ٝػ٠ِ ٛيث، كئٕ ثُلؼَ ًْجدوٚ ك٢ ثُـِذز ٝثُضٖذ٤ٚ ٝثُٞٙق، ف٤ظ ٕذّٚ ثألّضجى ػذو هللا ثُٔٔوٝؿ ٗلْٚ 

ثُـِذز دطِٞع ثُِٖٔ ٝؿِذز ٝٞءٛج ػ٠ِ ظِٔز ث٤َُِ ّٝٞثهٙ، ف٤ٖ ظٌٜ ك٢ أًٛ ّٛٞج، ٝأٍثٍ ػٜ٘ج 

ح  ٌّ ثُؾَٜ، ُْٝ ٣ٍَ ثُٔٔوٝؿ ٣ذيٍ ؽٜوٙ ك٢ ٛيث ثألٌٓ فض٠ ظٌٜ ثُؼِْ ػ٠ِ ثُؾَٜ ٝؿِذٚ، ألٕ ثُٔٔوٝؿ ٓؾ

ًّجح ُٜج ٣ؤّ هٞٓٚ دٔؼج٠ُ ثألًٓٞ.  ُألًٓٞ ً

ٞػ٤ز ثُلؼَ ٝث٤ُٚـز، ٝثُٔوٍُٞ ثٌُٚك٢، ٣ْٝضؼَٔ ك٢ ثُِـز ٌٟه: ٝٛٞ ًْجدوٚ ك٢ ثالٕضوجم ٝٗ 

هًث، أ١ أدؼوٙ ٝٗلجٙ ػ٘ٚ ّٝٗقجٙ، ٌَ َٟ هًث ٝ ٌْ َٟ هٙ  ٌُ هٙ ٣ط ٌَ َٟ ثُؼٌد٤ز ُٔؼجٕ، ٜٝٓ٘ج ثإلدؼجه ٝثُ٘ل٢ ٝثُض٘ق٤ز، ٗقٞ: 
31
 

، ٗقٞ: ٌٟهس ثُوّٞ، إىث أص٤ضْٜ ٝؽَصْٜ، َّ ٜٝٓ٘ج ثإلص٤جٕ ٝثُؾ
32

ٝدجدٚ ٌٗٚ ٝهضَ، 
33

لؼَ ٝال ٝال ٣وجٍ ٓ٘ٚ ثٗ 

ٌّٟه ٝثٗطٌه، ٝإٗٔج ٣وجٍ ك٤ٚ: ٌٟهصٚ كيٛخ، ثِْكضَؼََ إالّ ك٢ ُـز ًه٣تز، ٗقٞ: ث
34

 أ١ ٝال ٣وذَ ثُٔطجٝػز.  

٣ٝلْٜ ٛ٘ج، إٔ ك٢ ٛيٙ ثُٔؼج٢ٗ ثُِـ٣ٞز ٗٞع ٖٓ ٓؼ٠٘ ثُـِذز، ألٕ إدؼجه ثُٖب ٝٗل٤ٚ ٝص٘ق٤ضٚ، ال  

ٛيث ثُٞٞء، كئٕ ثألّضجى ػذو هللا دٖ كٞه١ ٣ٌٕٞ إالّ دجُـِذز، ٝإٕ ًجٕ ك٤ٚ ٓوٍُٞ آمٌ ٝٛٞ ثُوكغ، ٝػ٠ِ 

ٍّ دٚ ػ٠ِ ٓؼ٠٘ ثُـِذز ٝثُوكغ، أ١ إٔ ثُٔؾجٛو٣ٖ ْٜٝٓ٘  ثّضؼَٔ كؼَ "ٌٟه"، ك٢ هُٞٚ: "ٌٟهٗجْٛ"،  ٤ُو

ثُٖجػٌ ٗلْٚ، ٌٟهٝث أػوثةْٜ ك٢ ثُو٣ٖ ٝأدؼوْٝٛ ػٖ أٓجًْٜ٘ ٝهضِْٞٛ، ٝىُي ف٤ٖ ثُضو٠ ثُؾ٤ٖجٕ ك٢ ٝهؼز 

 ث٤ُٖل ػغٔجٕ ؿِذٞث أػوثةْٜ ٝهٌْٜٝٛ ك٢ ٛيٙ ثُٞثهؼز. ًش، ٝٛيث ًِٚ ٣ل٤و إٔ ؽٔجػز

ه، ًجُض٢ ّذوضٚ ك٢ ٗٞػ٤ز ثُلؼَ ٝث٤ُٚـز ٝثُٔوٍُٞ   ٌّ هضَ: ٝٛٞ كؼَ ٓجٛ ٖٓضن ٖٓ ثُغالع٢ ثُٔؾ

ثٌُٚك٢، ٣ْٝضنوّ ك٢ ثُِـز ثُؼٌد٤ز ُِوالُز ػ٠ِ ٓؼجٕ ٓنضِلز، صٌجه صٖضٌى ًِٜج ك٢ ثُٔؼ٠٘ ثُٞثفو، ٜٝٓ٘ج 

إهالٍ ٝثإلٓجصز،
35

ٞ: هضِٚ ٣وضُِٚ هضالً، أ١ أٍُّٚ ٝأٍٛن ًٝفٚ ٝأٓجصٚ،ٗق  
36

َّ أٝ   ٝهضِٚ، إىث أٓجصٚ دٌٞح أٝ ؽ

ّْ أٝ ػِز، ّ
37
 ٝهضِش ثٌُٖثح، أ١ َٓؽضٚ دجُٔجء. 
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ٝال ٣نل٠ ٓج ك٢ هضَ ثُٖب ٝإٍٛجم ًٝفٚ ٖٓ ثإلٍالٍ، ثُْٔضلجه ٓ٘ٚ ٓؼ٠٘ ثُـِذز، ألٕ ثُوضَ  

ّٕ َٓثػ ث٤ُٖت٤ٖ ٝثمضالٟٜٔج، ال ٣ٌٕٞ إالّ دـِذز ٝإٍٛجم ثٌُٝؿ، ال ٣قَٚ إالدجُـِذز فو٤وز أٝ ٓؾ ث، ًٔج أ ًٍ ج

أفو ث٤ُٖت٤ٖ ػ٠ِ ث٥مٌ، ٝٛيث ٗلِ ثُٔؼ٠٘ ثُي١ ٣ٌ٣و ثألّضجى ػذو هللا دٖ كٞه١ ك٢ هُٞٚ: "هضِ٘ج" إٔ ٣ؼذٌّ 

ػ٘ٚ، ألٗٚ ٣ٌ٣و إٔ ٣لضنٌ دٖؾجػز أصذجع ث٤ُٖل ػغٔجٕ دٖ كٞه١ ك٢ ٤ٓوثٕ ثُقٌح ف٤ظ ظلٌٝث دٖؾؼجٕ ؿٞدٌ 

ًُ ثُو٤جٓج ٝؿِذْٞٛ ك٢ دوث٣ز ثُٔذجًٍر ٝهضِْٞٛ، ٓغ إٔ ٛؤالء ثٌُؽجٍ ْٛ ٕؾؼجٕ ؿٞدٌ ًٌجد َٝ وْؽِ ٝ َٔ َٗ ـَ ٝ

َّ إٔ ٣ذجًٍْٛ أفو إالّ هضِٞٙ ُٖؾجػضْٜ ٝؽٌأصْٜ ك٢ ٤ٓوثٕ ثُٔؼًٌز.  هجٟذز، ٝه

ٍّ ػ٠ِ ٗلِ ثُٔؼ٠٘، ًوٍٞ ثألّضجى ػذو   ًٝٝه ٛيث ثُِلع ك٢ ٓٞثٝغ أمٌٟ ٖٓ ص٤٣َٖ ثًُٞهجس ٣و

  دٖ كٞه١ ك٢ ه٤ٚوصٚ ثُوث٤ُز، ثُذ٤ش ثُٞثفو ٝثُغالعٕٞ:هللا

ث دٞثه ًً َّ ٓجٍ  *  ُْٜ صًٌٞٙ ٖٓ٘ٞ هضِ٘جْٛ ٝفَٗج ً
38
  

 ٝهُٞٚ ك٢ ه٤ٚوصٚ ثُٞث٣ٝز، ثُذ٤ش ثُضجّغ ػٌٖ:

كٖٔ هضالْٛ ك٢ ؽّْٜ٘ هثةٔج  *  ٖٝٓ ك٢ ؽ٘جٕ ثُنِو ٤ُْٞث ػ٠ِ ثّضٟٞ
39

 

ّٕ ؿٞدٌ ٝث٤ٌُٔٞ ك٢ هُٞٚ: "هضالْٛ"، ٣ٌؽغ إ٠ُ ؽٔجػز ث  ٤ُٖل ػغٔجٕ دٖ كٞه١، ٝٛيث ٣ٖؼٌ دأ

ٝثُضٞثًم ؿِذٞث ثُؾٔجػز ك٢ دؼٜ ثُٔٞثٟٖ. ُْٝ ٣ٌه ٛيث ثُلؼَ ك٢ ؿ٤ٌ ٛيٙ ثُٔٞثٝغ ثُغالعز ٖٓ هٚجةو 

ص٤٣َٖ ثًُٞهجس، ٌُٖٝ ًٝه ُلع آمٌ ٖٓ ٛيث ثُ٘ٞع، أ١ ثُلؼَ ثُٚق٤ـ، ٝٛٞ هٍٞ ثألّضجى ػذو هللا: "صًٌٞٙ" 

 ٠ ٓؼ٠٘ ثُـِذز، ٝػ٠ِ ٛيث كئٕ كؼَ "صٌى" ًْجدوٚ ك٢ ثُوالُز ثٌُٚك٤ز:ٖٓ ثُذ٤ش ثُْجدن،ُِوالُز ػِ

 ٣وٍٞ ثألّضجى ػذو هللا دٖ كٞه١ ك٢ ه٤ٚوصٚ ث٤٘٤ُْز ثُغج٤ٗز، ثُذ٤ش ثُغجُظ ػٌٖ:

ك٘ؾٞث ٝهو أمي ثُٜالى فِٞهْٜ  *  دـ٤ٞط ػلٞؽجء دؼو ث٤ُأُ
40

 

 ٣ٝٞؽو ك٢ ٛيث ثُذ٤ش ًِٔز ٖٓضوز، ٢ٛٝ: 

هًْجدوٚ ك٢ ثُٚقز، إال أٗٚ ٍٜٓٔٞ ثُلجء أمي: ٝٛٞ كؼَ ٖٓضن ٖٓ   ٌّ ٓٚوً ثُلؼَ ثُغالع٢ ثُٔؾ

ٍّ ػ٤ِٜج، ٜٝٓ٘ج  ّْ ثُؼ٤ٖ، ُٝٚ ٓؼجٕ ُـ٣ٞز ٣و ٌُٕٞ أفو فٌٝكٚ ثأل٤ِٙز َٛٔر ٝٛٞ ثُلجء، ٝٓٞجًػٚ ٣أمي دٞ

ِٚ ّٚ فٍٞ ثُٖب ٝؽ٤ذٚ، أ١ ؽٔؼٚ، ٗقٞ: أمي ٣أمي أميًث، أ١ فجٍٙ ٝؽٔؼٚ ٝف
41

، ٝٓ٘ٚ هُٞٚ صؼج٠ُ: "مي ٖٓ 

ْٛ ٝص٤ًَْٜ دٜج".أٓٞ ٌّ ثُْٜ ٙوهز صطٜ
42

ٝثُؼطجء ٝثُض٘جٍٝ، ٗقٞ: أمي ثُٖب ٣أميٙ أميًث، أ١ ص٘جُٝٚ ٝهذِٚ، 
43
 

ٝٓ٘ٚ هُٞٚ صؼج٠ُ: "ٝأميصْ ػ٠ِ ىٌُْ إٌٟٙ"،
44

ٝثُوالُز ػ٠ِ ٓؼ٠٘ ثُقذِ، ٗقٞ: أمي كالًٗج، أ١ فذْٚ،  

ٝٓ٘ٚ هُٞٚ صؼج٠ُ: " كني أفوٗج ٌٓجٗٚ".
45

 

جّ، أ١ أٌْٓٚ،ٜٝٓ٘ج ثإلْٓجى، ٗقٞ: أمي ثُقط 
46

ٝأمي دٚ، أ١ أٌْٓٚ، ٖٝٓ ٛيث ثُٔؼ٠٘ هُٞٚ  

ٙ إ٤ُٚ" ٌّ صؼج٠ُ: "ٝأمي دٌأُ أم٤ٚ ٣ؾ
47

. ثألٌّ، ٗقٞ: أميٙ ٣أميٙ، أ١ أٌّٙ، ٝٓ٘ٚ هُٞٚ  صؼج٠ُ: "كجهضِٞث 

ث٤ًٌُٖٖٔ ف٤ظ ٝؽوصْٔٞٛ ٝميْٝٛ"،
48

أ١ أٌّْٝٛ. ثُٔؾجٍر ٝثُؼوجح، ٗقٞ: أمي كالًٗج ديٗذٚ ٣أميٙ، أ١  

ٝأميٙ، أ١ ػجهذٚ، ٖٝٓ ٛيث ثُٔؼ٠٘ هُٞٚ صؼج٠ُ: "ًٝيُي أمي ًدي إىث أمي ثُوٌٟ ٢ٛٝ  ؽجٍثٙ ٝػجهذٚ،

ظجُٔز"
49

، ٝهُٞٚ:"ًٝأ٣ٖ ٖٓ ه٣ٌز أ٤ِٓش ُٜج ٢ٛٝ ظجُٔز عْ أميصٜج"،
50

أ١ أميصٜج دجُٔؾجٍثر ٝثُؼوٞدز،  

ًٝيُي هُٞٚ صؼج٠ُ: "كٌالًّ أميٗج ديٗذٚ"،
51
 أ١ ػجهذ٘جٙ. 

دجألٌٓ، أ١ أَُٓٚ، ثُٔ٘غ، ٗقٞ: أمي ػ٠ِ ٣و كالٕ، أ١ ٓ٘ؼٚ ػٔج ٣ٌ٣و ٜٝٓ٘ج ثإلَُثّ، ٗقٞ: أمي كالًٗج  

إٔ ٣لؼِٚ، ٝأمي ػ٠ِ كٔٚ، أ١ ٓ٘ؼٚ ٖٓ ثٌُالّ.
52

  َّ ثُوضَ، ٗقٞ: أميٙ، أ١ هضِٚ، ٝٓ٘ٚ هُٞٚ صؼج٠ُ: "ٝٛٔش ً

أٓز دٌُّْٜٞ أ١ ٌُِٜٞٙ".
53

ٗقٞ: ثإلٛالى، ٗقٞ: أمي هللا كالًٗج، أ١ أٌِٛٚ. ٍَٗٝ ثُؼيثح ٝؿ٤ٌٙ ٖٓ ثُْٞء،  

أمي كالًٗج ثُؼيثح، أ١ ٍَٗ دٚ،
54

ثُـِذز، ٗقٞ: أميٙ، أ١ ؿِذٚ، ٝٓ٘ٚ هُٞٚ صؼج٠ُ: "ال صأميٙ ّ٘ز ٝال ّٗٞ"، 
55
 

 أ١ ال٣ـِذٚ.

  ّٕ ٝٛيٙ ثُٔؼج٠ٗ ثُِـ٣ٞز، ثُض٢ صوًٝ فٍٞ كؼَ "أمي"، ًِٜج ٓضوجًدز ك٢ ثُٔؼ٠٘ ثُٔؾج١ٍ، أل

ثُؼيثح، ًِٜج ٓؼجٕ ال صنِٞ ك٢ ٓوُٞالصٜج ػٖ ثإلْٓجى ٓغالً ٝثُقذِ، ٝثُٔ٘غ ٝثُٔؾجٍثر ٝثُؼوجح ٍَٝٗٝ 

ٓؼ٠٘ ثُـِذز ٓؾج٣ًٍج، ٝٛيث ثُٔؼ٠٘ ٗلِ ثُٔوٍُٞ، ثُي١ ٣ٌ٣و ثألّضجى ػذو هللا دٖ كٞه١ إٔ ٣ؼذٌّػ٘ٚ، ف٤ٖ 
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 ٟ َٝ ٌْ ثّضؼَٔ كؼَ "أمي" ك٢ هُٞٚ: "أمي ثُٜالى فِٞهْٜ"، ٝثُٜجء ك٢ هُٞٚ: "فِٞهْٜ" ٤ٌٔٝ ٣ؼٞه إ٠ُ أَٛ صُ

َْ٘خ. ًُ َٝ 

َّٕ ٛؤالء ثُوّٞ، ُٔج ًأٝث أٓجًثس ثٌُ٘ٚ ٝثُـِذز ٝثُوٌٜ ٖٓ هذَ ثُٔؾجٛو٣ٖ، ٝػج٣٘ٞث ٓج  ٝثُٔؼ٠٘  أ

ْ٘وَ ٖٓ ثُؼيثح ٝثُٜٞثٕ ِّّٔٞث أٗلْْٜ إ٠ُ ثُؾٔجػز ٝثٗوجهٝث ُْٜ  َّ ٝهدخ ٝصَ ٌْ ٍَٗ دئمٞثْٜٗ ثٌُلجً ٖٓ أَٛ ُؿ

 ٝثػض٘وٞث ثإلّالّ، كٚجً ُْٜ فلًظج ٝأًٓ٘ج.

ْي دقِٞهٚ، كوو ٝثُضؼذ٤ٌ ك٢ هٍٞ ثُٖجػٌ: "  ْٓ َّ ٖٓ أُ ً َّٕ أمي فِٞهْٜ"، ً٘ج٣ز ػٖ ٓؼ٠٘ ثُـِذز، أل

 ؿِخ ٝهٌٜ.

 ُْٝ ٣أس ك٢ هٚجةو ص٤٣َٖ ثًُٞهجس ٖٓ ثٍُٜٔٔٞ ثُلجء ؿ٤ٌ ٛيث ثُلؼَ. 

 الخاتمت: 

ص٘جُٝش ثُٔوجُز ثُقو٣ظ ثُٔٞؽَ ػٖ ف٤جر ثُٖجػٌ ثألّضجى ػذو هللا دٖ كٞه١ ٖٓ ف٤ظ ْٗذٚ ٝٝالهصٚ  

٤ٕٝٞمٚ ٝٓؤُلجصٚ، ٝف٤جصٚ ثُؼ٤ِٔز ٝثُضؼ٤ِٔز ًٔج صقوّعش ػٖ ٤ٙؾ ثُلؼَ ثُٔج٢ٝ ثُغالع٢ ٖٝٗأصٚ ٝصؼِّٔٚ 

ىثًٌر آًثء ثُؼِٔجء ثٌُٚك٤٤ٖ ثُذ٤٣ٌٖٚ ٝثٌُٞك٤٤ٖ ٝثمضالكْٜ فٍٞ ػوه ٛيٙ ث٤ُٚؾ ثُغالع٤ز ثُٔج٤ٝز، 

إلٕجًر إ٠ُ دؼٜ ٝصقوّط ًيُي ػٖ ٤ٙـز "كَؼََ" ثُٔلضٞفز ثُؼ٤ٖ ٝٓٞهلٜج د٤ٖ ث٤ُٚؾ ثُغالع٤ز ثُٔج٤ٝز ٓغ ث

ثُٔؼج٠ٗ ثُض٠ صوٍ ػ٤ِٜج ٛيٙ ث٤ُٚـز ٤ٌٖٓر أٓجًٖ ًٝٝهٛج ٖٓ أد٤جس هٚجةو ثُو٣ٞثٕ هثُز ػ٠ِ ٓؼ٠٘ ثُـِذز ٓغ 

صق٤َِ ٛيٙ ثألٓجًٖ صق٤ِال ٌٙك٤ًج ٣ٜوف إ٠ُ إدٌثٍ ٛيٙ ثُوالُز. ٝٓٔج صَٞٙ إ٤ُٚ ثُذجفظ ٖٓ ثُ٘ضجةؼ ٓج ٢ِ٣: 

هو ثّضؼَٔ ٤ٙـز "كََؼَ" ثُٔلضٞفز ثُؼ٤ٖ ثّضؼٔجالً الةًوج ٝٓ٘جّذًج ٣ظٌٜ ؽ٤ًِّج إٔ ثألّضجى ػذو هللا دٖ كٞه١ 

ُِٔٞٝغ ف٤ظ هُش ػ٠ِ ثُٔؼ٠٘ ثُٔطِٞح ك٢ أد٤جس هٚجةو ثٌُضجح ٝٛٞ ثُـِذز ٟذوًج ػ٠ِ ٓج ىًٌٙ ثُؼِٔجء 

 ثٌُٚك٤٤ٖ، ُْٝ ٣ؼوٍ ػٖ ٛيٙ ثُٔوٍُٞ ثٌُٚك٢ ٖٓ ٛيٙ ث٤ُٚـز.

 المصادس والمشاجع: 

                                                 
1
ٌٓضخ ٗٞال ٍث٣ًج ٤ٗؾ٣ٌ٤ج، دوٕٝ صج٣ًل ،  إ٣وثع ثُْ٘ٞك ٖٓ أميس ٖٓ ث٤ُٖٞك،ثدٖ كٞه١، ػذو هللا،   

 :ٗ1. 
2
، هًثّز ٝصقو٤ن ٝصؼ٤ِن ػ٠ِ ٓ٘ظٞٓز ٓٚذجؿ ثٌُث١ٝ ك٢ ػِْ ثُقو٣ظدمحم ثًُٔ٘ٚٞ إدٌث٤ْٛ،   

ًٌَٓ ثُوًثّجس ثإلّال٤ٓز  3112 -ٛـ 1434ثُ٘جظْ، ثُطذؼز ثأل٠ُٝ ٤ُِٖل ػذو هللا دٖ كٞه١ ػ٘و صٌؽٔز 

 .12ؽجٓؼز ػغٔجٕ دٖ كٞه١، ٌٙضٞ ٤ٗؾ٣ٌ٤ج، ٗ: 
3
ثُطذؼز ثأل٠ُٝ  أّج٤ُخ دالؿ٤ز ك٢ ه٣ٞثٕ ثألّضجى ػذو هللا دٖ كٞه١،ػذو ثُذجه٢ ٕؼ٤خ أؿجًج،   

 . 73ّ ٌٓضذز هثً ثألٓز، ٗ: 3118 -ٛـ 1439
4
ٗ:  1989صقو٤ن أد٢ دٌٌ ػذو ثُِٔي،  ُٔغ ثُذٌم ك٤ٔج ُوٟ ثُضٖجدٚ ٖٓ ثُلٌم،ثدٖ كٞه١، ػذو هللا،   

117 
5
 25ٗ:  صقو٤ن ثُقٖٚ ث٤ٌُٖٙ ك٢ ػِْ ثُض٣ٌٚق،دمحم ٙجُـ ف٤ْٖ،   

6
 62، ٗ: أّج٤ُخ دالؿ٤ز ك٢ ه٣ٞثٕ ثألّضجى ػذو هللا دٖ كٞه١ػذو ثُذجه٢ ٕؼ٤خ أؿجًج،   

7
صقو٤ن أفٔو فْٖ ٜٓو٠ُ ًٝك٤وٚ، ثُطذؼز  ٌٕؿ ًضجح ٤ّذ٣ٞٚ،أدٞ ّؼ٤و، ثُقْٖ دٖ ػذو هللا، ث٤ٌُْثك٠،   

َ ك٢ ، ٝ ثَُٓنٌٖٟ، 434ٛـ هثً ثٌُضخ ثُؼ٤ِٔز د٤ٌٝس ُذ٘جٕ، ثُؾَء ثٌُثدغ 1439-3118ّثألٍٝ  ّٚ ثُٔل

٤ِ٣ٜٝج،  ثُٖجك٤ز ك٢ ػِْ ثُض٣ٌٚق،، ٝ ثدٖ ثُقجؽخ، أدٞ ػٌٔٝ، ػغٔجٕ دٖ ػٌٔ، 328ٗ:  ػِْ ثُؼٌد٤ز،

ٛـ ثٌُٔضذز 1439 -3118ّ، صقو٤ن ه٣ًٝٔ ثُؾ٣ٞوٟ، "ثُوًضًٞ" ثُطذؼز ثأل٠ُٝ ثُٞثك٤ز ٗظْ ثُٖجك٤ز ٤ُِْ٘ج١ًّ 

ثٌُّ٘جٓ ك٢ ك٠ّ٘ ثُ٘قٞ ، ٝ ثأل٣ٞد٠، أدٞ ثُلوثء، ثّٔجػ٤َ دٖ ثألكَٞ ػ٢ِّ، 16ثُؼ٣ٌٚز، ٤ٙوث د٤ٌٝس، ٗ: 

ثّ "ثُوًضًٞ ٝثٌُٚف، ّٞ ّ ثُـٌٔضذز ثُؼ٣ٌٚـز، 3114-ٛـ1435" هثًّز ٝصــقو٤ن ٣ًـجٛ دـٖ فْٖ ثُن

، ٝ ثدٖ 186ثُؾَء ثُغج٠ٗ، ٗ:  أٝٝـ ثُْٔجُي إ٠ُ أُل٤ز دٖ ٓجُي،، ٝثدٖ ٖٛجّ، 57ثُـؾَثء ثُغـج٠ٗ، ٗ: 
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 ثُقٖٚ ث٤ٌُٖٙ ك٢ ػِْ ثٌُٚف،، ٝ ثدٖ كٞه١، ػذو هللا، 111ثُقجؽخ، ثُٖجك٤ز ك٢ ػِْ ثُض٣ٌٚق، ٗ: 

ّٖ ثُ، ٝ ثُقٔالٟٝ، 16ٗ:  ، ٝ ثُـال٠٘٤٣، ؽجٓغ ثُوًُٝ ثُؼٌد٤ز، ثُؾَء 39ٗ:  ٌٚف،ٕيث ثُؼٌف ك٢ ك

 .154ثألٍٝ، ٗ: 
8
 315ٗ:  ثٌُٞثًخ ثُو٣ًز ٌٕؿ ٓ٘طٞٓز ثألُل٤ز،ث٥د٠،   

9
، ٝثُٖ٘و٤ط٠، ثُقْٖ ُٝوػوٝه، 552ثُؾَء ثٌُثدغ، ٗ:  ٌٕؿ ثدٖ ػو٤َ ػ٠ِ ثُل٤ز دٖ ٓجُي،ثدٖ ػو٤َ،   

ر ص٤ٕٞـ ال٤ٓز ثألكؼجٍ الدٖ ٓجُي ٌّ ٝص٤ٌٕـ دمحم ّجُْ ُٝوػوٝه فووٚ ٝػِن ػ٤ِٚ ػذو ثُق٤ٔو دٖ  ، دق٤جٟزثُط

، 148ُذ٘جٕ، ثُؾَء  ثألٍٝ، ٗ: -هثً ثٌُضخ ثُؼ٤ِٔز د٤ٌٝس -3118ّػٌٔ ثألٗٚجًٟ، ثُطذؼز ثأل٠ُٝ، 

 .851ثُٔؾِو ثٌُثدغ، ٗ:  ثُ٘قٞ ثُٞثك٠،ٝػذجُ فْٖ، 
10
ٛـ 1437 –ّ 3116طذؼز ثُغج٤ٗز , صقو٤ن أفٔو ِٕٔ ثُو٣ٖ, ثُٛٔغ ثُٜٞثٓغ ٌٕؿ ؽٔغ ثُؾٞثٓغث٠ٟٞ٤ُْ،  
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