
 

© 2020 |Published by https://easpublisher.com/journal/yandoto/home                            59 

 

 

 

‘Yandoto Academic Journal of 

Arabic Language and Literature 
ISSN: 2714-4712 (Print & Open Access) 

https://easpublisher.com/journal/yandoto/home 

 

 

ٍِ تٍ عهً )  Qani)خصائص فٍ انزحاء فً لصٍذتً "انٓذٌح انمهُسٌٕح ٔ تسهٍح األصشاٌ" نهشٍخ دمحم لَ

 إعذاد:

اًَ َٕ  عًزٔ رثزٌم َيُسْك

AMRU JIBRIL MASUKWANI 

ٔ 

 انذكتٕر سهًٍاٌ ٌٕسف صادق

Dr. SULAIMAN YUSIF SADIQ 

The properties of the art of commiseration in the poems: Hadiyyat-Ul-

Qalansawiyya and Tasliyat-Ul-Ahzani by Shiekh Muhammad Qani ibn Ali. 

 

This paper gives the brief history of Shiekh Muhammad Qani; his life, origin and 

educational background, together with highlighting some of his interesting poems. 

The paper also talks about the difference between commiseration and praise. It 

also analyzes the contest of two of his poems: (Hadiyyat-Ul-Qalansawiyya and 

Tasliyat-Ul-Ahzani by Shiekh Muhammad Qani). Also, the paper extracts from 

the poems, the properties of the art of commiseration.    

 :انثضج هخصستي

، ف١جصٗ ٖٚٔؤصٗ ٚصؼٍّٗ ٚصؼ١ٍّٗ ِغ ىوٌ ١ٕب ِٓ  ِٓ ٘يٖ ثًٌٛلز ػذجًر ػٓ ِٛؽَ صج٠ًنٟ ػٓ ث١ٌٖل دمحم لَ

إٔضجؽجصٗ ثٌؼٌد١ز ٚمجٙز فٟ ثٌٖؼٌ. ٚصٛثًٙ ثٌقو٠ظ ػٓ  ثٌفٌق د١ٓ ثٌٌعجء ٚثٌّوؿ. عُ صق١ًٍ ِج فٟ 

ِٓ ٚث ّضنٌثػ ِج ف١ّٙج ِٓ ػٕجٌٙ فٓ ل١ٚوصٟ "ثٌٙو٠ز ثٌم٠ٍْٕٛز" ٚ"ص١ٍْز ثألفَثْ" فٟ ثٌٌعجء ١ٌٍٖل دمحم لَ

 ثٌٌعجء. عُ ثٌٕضجةؼ. 

 انًمذيح:

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا ٍٚٙٝ هللا ػٍٝ ١ّؤج دمحم ٚػٍٝ آٌٗ ٚٙقذٗ ِٚٓ صذؼُٙ دئفْجْ إٌٝ ٠َٛ ثٌو٠ٓ.

 ٚ دؼو:   

،  فئْ ٘يٖ ثٌّمجٌز ػذجًر ػٓ ثٌٕوٚر ثألٌٚٝ ثٌّموِز إٌٝ و١ٍز ثٌوًثّجس ثٌؼ١ٍج، لُْ ثٌوًثّجس ثٌؼٌد١ز

 ؽجِؼز ٚال٠ز ٌٔٚثٚث، صىٍّز ٌّضطٍذجس ثٌقٚٛي ػٍٝ ٕٙجهر ثٌووضًٛثٖ فٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز.

ثٌٌعجء فٓ لو٠ُ ِٕي ثٌؾج١ٍ٘ز، ٚلو  ث٘ضُ ثٌٖؼٌثء ػذٌ ثٌؼًٚٛ دٙيث ثٌفٓ وْجةٌ فْٕٛ ثٌٖؼٌ. ٌٚٙيث 

ِٚفجمٌ لذ١ٍضٗ ِوٜ  ٍٙز ِذجٌٕر دّج ٠ٍؼذٗ ٕؼٌ ثٌٌعجء ِٓ صن١ٍو ِآعٌ ثٌٌّعٟ، -فٟ ثػضمجه ثٌذجفظ–ثال٘ضّجَ 

 ثٌوٌ٘.
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ِٓ ِٓ ٚالهصٗ، ٚصؼٍّٗ، ٚصؼ١ٍّٗ،  ٚصقًّ ٘يٖ ثًٌٛلز ِق٠ًٛٓ. ثٌّقًٛ ثألٚي ِٕٙج ف١جر ث١ٌٖل دمحم لَ

ٚإٔضجؽجصٗ. عُ ثٌّقًٛ ثٌغجٟٔ ف١ٗ صؼ٠ٌف ثٌٌعجء ٌغز ٚثٙطالفج ٚىوٌ مٚجةٚٗ ثٌف١ّٕز ِغ إِؼجْ ثٌٕظٌ ف١ٗ، 

 ة٘ فٟ ل١ٚوص١ٗ ثٌّيوًٛص١ٓ.                                                                                                 ٚثّضنٌثػ و١ف١ز ثّضنوثَ ثٌٖجػٌ ٌٙيٖ ثٌنٚج

 َثذج تارٌخٍح عٍ صٍاج انشاعز  انًضٕر األٔل:

 َسثّ:

 ( ِٓ ْٛ )  (Kani٘ٛ دمحم لَ َْ َْٛٞ، ٘ٛ ِٓ ِو٠ٕز ُغ ػجّٙز ٚال٠ز   (Gusauدٓ دمحم دٓ ػٍٟ دٓ ثٌقْٓ ثٌغُ

ث ) ٌَ فَ ِْ ٍَZamfara(ُُُّٛىٛص  .ّجدمج  ( Sokoto( فج١ٌج دؼو أْ وجٔش صجدؼز ٌٛال٠ز 

ث ) ًَ ْٚ ١َٕج )Dauraٚأؽوثهٖ ِٓ ثألٌّر ثٌّجٌىز فٟ ِوْ هَ ِٖ ن )Katsina(، َٚو ََ ْو ٍَ ٚ ،)Zaria) ػجٓ ٕ٘جن .

ْٛ )أؽوثهٖ ٍِٕج لو٠ّج عُ ثٔضمٍٛث إٌٝ  َْ  صٗ.( ٚثّضمٌٚث فضٝ ٍِٓ ٚالهGusauُغ

 ٔالدتّ:

 ( ْٛ َْ ( دذٍور ُغ ِٓ َ. ٖٔؤ ػٕو ٚثٌوٖ ف١ظ 1937( فٟ ػجَ  Gusauٌٚو ث١ٌٖل دمحم دٓ ػٍٟ ثٌٍّمخ ح) لَ

ًدجٖ صٌد١ز فْٕز، ٚأٌقمٗ دّوًّز ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ ٚ٘ٛ ٌُ ٠ضؾجٍٚ ثٌٌثدؼز ِٓ ػٌّٖ، ٌُٚ ٠ٍذظ ٠ٟٛال فٟ ٘يٖ 

ِْٕؾٟ ) َِ ٌْ ( Maikaratu( ػٕو ث١ٌٖل ٠ؼمٛح ثٌّمٌا )Karmanjeثٌّوًّز فضٝ أًٍّٗ إٌٝ ل٠ٌز صّْٝ لَ

ِٓ ػٍّ  ّٗ دؼٜ ثٌىضخ ثٌفم١ٙز ِغً وضجح ف١ظ ٚثًٙ ثٌوًثّز إٌٝ أْ مضُ ثٌمٌآْ. ٌّٚج دوٜ ١ٌٍٖل ىوجء دمحم لَ

 ثٌمٛثػو، ٚوضجح ثألمٌٞٞ ٚغ١ٌّ٘ج ِٓ ثٌىضخ ثٌذ١ْطز ثًٌّٖٙٛر آٔيثن.

 َشأتّ: 

ِٓ فٟ د١ش ثٕضٌٙ دجٌؼٍُ ٚثًٌٛع.  ٠ٚؼوّ ٚثٌوٖ ث١ٌٖل ػٍٟ دٓ ثٌقْٓ ِٓ وذجً ثٌؼٍّجء فٟ ٖٔؤ ث١ٌٖل دمحم لَ

ثٌّو٠ٕز، ٚلو ثٕضٌٙ دجٌضٛثٝغ ٚثٌَ٘و. إال أْ ٍ٘وٖ ٌُ ٠ّٕؼٗ ِٓ أْ ٠ىْخ ػ١ٖٗ، ٚ وجْ ال ٠ٕظٌ إٌٝ ِج فٟ 

 أ٠وٞ ثٌٕجُ.

ّٓ هللا ػ١ٍٙج دؤْ ػجٕش فٟ د١ش ػٍُ فضٝ ٚؽو ِٓ أمٛثصٙج ػجٌّجس. ٚأمي ػٕٙٓ وغ١ٌ  ٚأِج ٚثٌوصٗ فمو ِ

. ٚأمي ػٓ ث١ٌٖل ِجٌُ ِٓ  ْٛ َْ جهُُغٛ، ٚ٘ٛ ِٓ ١ٕٛك ثٌط٠ٌمز ثٌض١ؾج١ٔز فٟ ُغ َِ ثٌؼٍّجء أِغجي ث١ٌٖل ِجٌُ ِّٛٝ 

ْٛ ٙجفخ ثٌَث٠ٚز. َْ دٝ ُغ ًَ  ِّٛٝ ػوه وذ١ٌ ِٓ ثٌؼٍّجء أِغجي ث١ٌٖل داَلَ

 صٍاتّ:

أّضجىٖ ثألٚي ٌٚقٌٙٗ ثٌٖو٠و ػٍٝ ثٌؼٍُ ٚفذٗ ٌٍؼٍّجء ثٔضمً إٌٝ ِو٠ٕز َوُٕٛ دٌٝٝ ٚثٌوٖ ، ًٚٚٙ إٌٝ 

ٌْ َٔجةِْج ) ( فّىظ ػٕوٖ ٚأمي ِٕٗ ِذجها ػٍُ Kofar na’isaثٌيٞ ٠وػٝ )ِؼٍُ ثٌغجٟٔ( فّىظ ػٕوٖ دقجًر  لُٛفَ

ثٌفمٗ ٚثٌضٛف١و ِٓ وضجح ثٌؼ٠َز، ِٕٚظِٛز ثٌمٌٟذٟ، ِٕٚظِٛز ثدٓ ػجٌٕ، ِٕٚظِٛز ثدٓ ًٕو. عُ وضخ ثٌٍغز 

 ٍفجٍثٍٞ. وّج وجْ ثٌٕظجَ ػٕو ػٍّجةٕج فٟ ثٌو٘ج١ٌَ.وضن١ِّ ثٌّٛجةً ثٌّضمذٍز ثًٌّٖٙٛر دجٌؼ١ٕ٠ٌٖجس ٌ

ِٓ إٌٝ ١ٕل ػغّجْ ثٌٍّمخ ح)ثٌمٍْٕٛٞ( )  (، Shehu maihulaٚدؼو ِور ِٓ ثٌَِٓ ثٔضمً ث١ٌٖل دمحم لَ

ِٓ ١ٕنٗ ثٌىذ١ٌ ٌِٚد١ٗ ثٌؾ١ًٍ. ٚلو ثصنيٖ ث١ٌٖل دمحم لَ
1

 

ِٓ ػٍٝ ٠و٠ٗ ّٕٛثس وغ١ٌر ٠غضٌف ِٓ ػٍّٗ ٚ صٚ  ٛفٗ ثٌف١جٛ. أمي ػٕٗ ثٌؼٍَٛ ثٌو١ٕ٠ز صضٍّي ث١ٌٖل دمحم لَ

ٚثٌٍغ٠ٛز، وّج هًُ ػٕوٖ ثٌٖؼٌ ٚثٌؼٌٚٛ ٚثٌمجف١ز، ٚصذّقٌ فٟ لٌٛ ثٌٖؼٌ دجٌٍغز ثٌؼٌد١ز.
2
فىجْ ٠ٚف  

ًفالس ث١ٌٖل ثٌضٟ ٙجفذٗ ف١ٙج ٌٍٛػع ٚثإلًٕجه إٌٝ ثٌمٌٜ ٚثٌذٛثهٞ ثٌضجدؼز ٌٛال٠ز َوُٕٛ ثٌمو٠ّز، ٚىٌه لذً 
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ث ) َٚ عِٟ )Kaduna(، ٚإٌٝ ثٌٛال٠جس ثٌّؾجًٚر ِغً َووَُٚٔج )Jigawaإٖٔجء ٚال٠ز ِؽغَج ْٛ ُٔٛ Bauchi( ٚدَ ٌْ ( ٚدَ

(Borno.) 

 ثٌمٍْٕٛٞ فٟ لٌٛٗ: ٚلو ىوٌ ىٌه فٟ فٟ إفوٜ لٚجةوٖ ٚثٙفج ًفالس ث١ٌٖل

 ٠ٍجًر ِٓ م١ٌ ثألًِٛ ٠مَٛ ٚفٟ أًٛ وٕٛ ٍثً ١ٕنٟ داله٘ج * 

 جع ّجً وجٌذوً ٠موَٕٚضٝ دم  * دغَجَٔج ١ٔٚؾ١ٌ عُ ِجٌٟ دذّىـــــــــٛ 

 ٠ٚمٛي أ٠ٞج:

 ٌضؤ١ِّ ٘يث ثٌو٠ٓ ٚثٌو٠ٓ ألَٛ  * فضٍه داله ٍثً٘ج دؼو غ١ٌ٘ج 

داله دٙج إلمٛر ثٌو٠ٓ ٠فُٙ *  وّج ٘ٛ فٟ ١ٔؾ٠ٌ١ج ٍثً أوغٌ ثي
3
 

ٚلو وجْ ٠مٌٛ دؼٜ ثٌمٚجةو دؤٌِ ِٓ ١ٕنٗ
4
 

 سٔرتّ:

ِٓ ٍٚؽز ٚثفور ثّّٙج فجّٟز ثٌّؼٌٚفز  َْٕش( ٟٚ٘ ثدٕز ِجٌُ دالًدٟ ٚ٘ٛ ِٓ ػٍّجء وجْ ١ٌٍٖل دمحم لَ ح)دِ

 ِو٠ٕز ثٌي٠ٓ ٠وًّْٛ فٟ ثٌو٘ج١ٌَ. ٟٚ٘ ال صَثي ػٍٝ ل١و ثٌق١جر.

 أٔالدِ:

ِٓ أٚالهث  ىوًٛث ٚإٔجعج، ُٚ٘ وج٢صٟ:  ٚ٘خ هللا ث١ٌٖل دمحم لَ

 دمحم ثٌّْٕٟٛ )ثٌووضًٛ(: ٚ٘ٛ ِقجٌٝ دى١ٍز ّؼجهر ٠ًّٟ ٌٍضٌد١ز وٕٛ. -1

 إفوٜ ثٌّوثًُ ثٌغج٠ٛٔز فٟ ِو٠ٕز وٕٛ.٠ٍٕخ: ٟٚ٘ ِوًّز فٟ  -2

 ٠ٌُِ: ٟٚ٘ ٟذ١ذز. صؼًّ ِغ ٍٚثًر ثٌٚقز. -3

 إدٌث١ُ٘: ٚ٘ٛ ّٔؾجً. -4

 ػٌّ )ثٌووضًٛ(: ٚ٘ٛ ِقجٌٝ دى١ٍز أ١ِٓ وٕٛ ٠ٌٌٍٖؼز ٚثٌوًثّجس ثإلّال١ِز دىٕٛ. -5

 ػٍٟ: ٚ٘ٛ لجٛ ِٓ ثٌمٞجر فٟ ٚال٠ز وٕٛ. -6

 إِٓز: ٟٚ٘ ِوًّز أ٠ٞج. -7

 ر ٠ًّٟ ٌٍضٌد١ز وٕٛ.ػذو ثٌْالَ: ِقجٌٝ  دى١ٍز ّؼجه -8

 ّجًر: ِوًّز أ٠ٞج. -9

ِٓ ثإلّال١ِز ٚثٌغج٠ٛٔز دىٕٛ. -10  أدٛدىٌ: ِوًُ ِٕٖٚب ِوًّز ث١ٌٖل دمحم لَ

 ف١ٍّز ثٌْؼو٠ز: ٟٚ٘ ٙقجف١ز.     -11

 إَتاراتّ:

 ٌٗ إٔضجؽجس ه١ٕ٠ز ٚأهد١ز وغ١ٌر،  ٠يوٌ ثٌذجفظ ِٕٙج:

ث١ٌٖل ػغّجْ ثٌمٍْٕٛٞ  : ٚ٘ٛ ه٠ٛثْ فٟ ًعجء ١ٕنٗ ثٌىذ١ٌ،رْٕزج انزحاء ٔشاشح أْم انصفا -1

ًفّٗ هللا ، ٔظّٗ ػٍٝ فٌٚف ثٌّؼؾُ، ٚف١ٗ ِٓ ثألد١جس فٛثٌٟ أٌف ٚ عٍغّجةز ٚ عالعز ػٌٖ 

 ( د١ضج ٚ٘ٛ ِطذٛع.1313د١ضج )
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لٌٝٙج ث١ٌٖل ًعجءث ١ٌٍٖل إدٌث١ُ٘ إ١ٔجُ ٟٚ٘ ل١ٚور  ْثح انزصٍى فً يزحٍح انشٍخ إتزاٍْى: -2

 ( د١ضج.160ًثة١ز فٟ ِجةز ٚ ّض١ٓ )

ٞ. صشاٌ:تسهٍح األ -3 ٌِ ْْ َد٠ٌذَ ْٔغُٛ ٍَ  ل١ٚور فٟ ًعجء ث١ٌٖل ص١ؾجٟٔ دٓ ػغّجْ 

َْ ٚث١ٌٖل عجٟٔ لصٍذج انٓذٌح انمهُسٌٕح:  -4 ٟٚ٘ ػذجًر ػٓ ًعجء ١ٌٍٖن١ٓ: ث١ٌٖل ثٌقْٓ ِه

َْٕغ، ٟٚ٘ ػٍٝ ِجةز ٚ عالع١ٓ)  ( د١ضج.130َوجفِ

5-  ْٕ  ( د١ضج.118) ، دؤٌِ ِٓ ١ٕنٗ ثٌمٍْٕٛٞ ، ٚف١ٙجلصٍذج رحى تٓا انشٍخ تاَلََرتى ُغَس

ٟٚ٘ ل١ٚور ًعٝ دٙج ثٌٌّفَٛ ث١ٌٖل ًثدغ ٚثٌو ثٌٌّفَٛ ث١ٌٖل إّقجق  تعطٍز انًزايع: -6

 ًثدغ.

 ٟٚ٘ فٟ ِوؿ ثٌٕذٟ ملسو هيلع هللا ىلص، ٚصمغ فٟ ّذغ ّٚذؼ١ٓ د١ضج. لصٍذج إعاَح انثهٍذ:  -7

 فف١و ث١ٌٖل إدٌث١ُ٘ إ١ٔجُ. انمصٍذج فً انتزصٍة تانشٍخ انكايم تٍ َساِنىْ  -8

ٟٚ٘ أًؽٍٛر َِهٚؽز، ٚصضّٞٓ عالط ِجةز لصٍذج انعمذ انذري فً َظى رصهح انمهُسٌٕح:  -9

 (. صقوط ف١ٙج ثٌٖجػٌ ػٓ ًفالس ث١ٌٖل ثٌمٍْٕٛٞ فٟ داله ِنضٍفز.330ٚعالع١ٓ د١ضج )

: ٟٚ٘ ل١ٚور صٕجٌٚش ثٌمٞج٠ج لصٍذج َظارج انعثز فً َشٔل اَديً عهى سطش انمًز -10

ٝ ؽٛثٍ َٔٚي ثإلْٔجْ ػٍٝ ّطـ ثٌمٌّ ٌٕػج فٟ ثٌمٌآْ ثالؽضّجػ١ز، ٠ٕذّٗ ث١ٌٍّّْٓ ػٍ

 ٚثٌقو٠ظ. ٠مٛي ف١ٙج:

 دً إْ ٘يث ػذٌر ألٌٟٚ ثٌفىٌ   * ال ٕه أْ َٔٚي ث٢فً ػٍٝ ثٌمٌّ 

 لصٍذج انشْزج انًُضزج فً يذس يذٌُح انًُٕرج. -11

 ف١ظ لجي ٚثفور فٟ ٌٚٗ لٚجةو أمٌٜ وغ١ٌر فٟ ِنضٍف ثألغٌثٛ ٚثٌّٕجّذجس. ٚمجٙز ِو٠ـ ثٌٌّٛي ملسو هيلع هللا ىلص

ىوٌ أمالق ثٌٕذٟ ملسو هيلع هللا ىلص. ٚأمٌٜ ِّْطز، ٌٚٗ ل١ٚور فٟ صج٠ًل ١ّؤج ػٌّ دٓ ثٌنطجح ًٟٝ هللا ػٕٗ ٚىوٌ 

 إّال ِٗ  فٟ ِوؿ ثٌٚقجدٟ ثٌؾ١ًٍ ػٌّ دٓ ثٌنطجح ًٟٝ هللا ػٕٗ. ٟٚ٘ ِؼجًٝز ٌم١ٚور فجفع إدٌث١ُ٘ .

هَث ْٛ ْٓ إ٠َِج.ٌٚٗ ل١ٚور أ٠ٞج ٌّٕجّذز ّوّ دَغَ َٟ  . ٌٚضٕٙتز ٍٚثػ دؼٜ دٕجس ث١ٌٖل إدٌث١ُ٘ إ١ٔجُ ١ٌٍْو آهٚ 

ٍِ  انًضٕر انخاًَ:  خصائص فٍ انزحاء فً لصٍذتً انشٍخ دمحم لَ

 أٔالً: يفٕٓو انزحاء نغح

، ٌغز  ٚثٙطالفج. ٚإلعذجس ٘يٖ ثٌقم١مز  ّٓ وغ١ٌ ِٓ ثٌّؼجؽُ ٚثٌمٛث١ِِ ثٌؼٌد١ز ٌٙج ِفَٙٛ ٚثفو ٌٙيث ثٌف

 ٠ْضؼٌٛ ف١ّج ٠ٍٟ دؼٜ ِٓ صٍه ثٌّؼؾُ ١ٌٌٜ ثٌمجًا و١ف ػٌفش ثٌٍفع ٚثػطضٙج ّّجصٙج ثٌف١ٕز.ثٌّيوًٛر 

 ِٚٓ صٍه ثٌضؼج٠ًف:

ع١َِز : أٞ دىجٖ دؼو ِٛصٗ، ٚػوه ِقجّٕٗ، ٚثٌؾّغ ٌِثعٝ". ٌْ َِ ٚ ، عَجء  ًِ ع١ْ ج، ٚ ًَ ")ًعٝ( ث١ٌّش 
5
 

ّٛس، ٚدى١ضٗ ٚػوهس ِقجّٕٗ، ٚ"ًعٝ فالْ فالٔج ٠ٌع١ٗ إىث دىجٖ دؼو ِٛصٗ. ًٚع١ضٗ: ِوفضٗ دؼو ثٌ

 ٚويٌه إىث ٔظّش ف١ٗ ٕؼٌث. ٚثٌِأر ًعجءر، ًٚعج٠ز: وغ١ٌر ثٌٌعجء ٌذؼٍٙج أٚ ٌغ١ٌٖ ِّٓ ٠ىٌَ ػٕو٘ج.
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 ِٕٙج أ٠ٞج:

"ًع١ش ث١ٌّش ِٓ دجح ًِٝ ٚ )ٌِع١ز( أ٠ٞج )ًعٛصٗ( ِٓ دجح )ػوث( إىث دى١ضٗ ٚػوهس ِقجّٕٗ، 

١ش دجٌَّٙر ػٍٝ مالف ثألًٙ".ٚويث إىث ٔظّش ف١ٗ ٕؼٌث، ًدّج لجٌٛث: ًعؤس ثٌّ
6
  

 ِٕٙج ويٌه:

ٌِٚعجء، ٌِٚع١ز، ًٚعٛصز/ دى١ضٗ، ٚػوهس  -"ًٚع١ش ث١ٌّش ًع١ج، ًٚعجء، ًٚعج٠ز، دىٌّْ٘ج

ِقجّٕٗ.
7
 

 ٘يث دؼٜ ِج أًٚهٖ دؼٜ ثٌّؼجؽُ ثٌؼٌد١ز ػٓ ِفَٙٛ ثٌٍغٛٞ ٌٙيث ثٌّٚطٍـ،

 ّٓ  ثٌٌعجء، ِٕٙج ِج ٠ٍٟ:ْٚٔضٍن٘ ِٓ ثٌضؼج٠ًف ثٌْج٠مز دؼٜ ثٌقمجةك ثٌضٟ صق٠١ دف

 أْ ٌفظز ثٌٌعجء فٟ ثٌّوٌٛي ثٌٍغٛٞ صؼٕٟ: -1

 ثٌذىجء ػٍٝ ث١ٌّش. - أ

 ىوٌ ِقجّٕٗ. - ح

 ٠ٚظٌٙ ِٓ ٘يث، فْخ ِج دوث ٌٍذجفظ ِٓ ثٌضؼ٠ٌفجس ثٌْجدمز ثٌٍغ٠ٛز:

أْ ًٙٛر ثٌٌعجء فٟ دوث٠ز أٌِٖ ٌُ صىٓ فٟ ًٙٛر ثٌٖؼٌ، دً ثلضٌٚس ػٍٝ ثٌذىجء ثٌؼجهٞ، 

ٌث. ٚػٍٝ ٘يث ثٌٞٛء ٠ؼضمو ثٌذجفظ أْ ثٌٌعجء ٌُ ٠ؤس فٟ ًٙٛر ثٌٖؼٌ إال دؼو أْ ٚثإلٕجهر دّٕجلخ ث١ٌّش ٔغ

ٌّ دجًٌٚٛر ثألٌٚٝ ثٌّيوًٛر. فجًٌٚٛر ثٌغج١ٔز إىْ صطًٛ ِٓ ثًٌٚٛر ثألٌٚٝ. ِ 

ّْ ٕؼٌ ثٌٌعجء ٠مَٛ ػٍٝ ػ٠ٌٕٚٓ وذ٠ٌ١ٓ: -2  أ

 ثألٚي: ثٌذىجء ػٍٝ ث١ٌّش.

 ٌص١ٓ ف١ّج دؼو.ثٌغجٟٔ: ىوٌ ِقجّٕٗ. ١ّٚؤصٟ د١جْ ػٓ ٘جص١ٓ ثٌظج٘

ّْ ثٌفؼً ثٌّجٟٝ ٌفؼً )ًعٝ( ٠ؤصٟ فٟ ١ٙغ ِنضٍفز إىث  -3 صوي صٍه ثٌضؼج٠ًف ثٌْجدمز ػٍٝ أ

ٌٚىٓ ثألًٙ ٘ٛ  -ًٚعؤس -ًٚعٛس -ثصًٚ د١ٌّٞ ثٌٌفغ ثٌّضًٚ. ِٚٓ ٘يٖ ث١ٌٚغ: ًع١ش

ثألٚي ألْ ثٌىٍّز ػٍٝ ٍْٚ )ًِٝ(، ِٚج ١ٝٙج ٘ٛ )١ًِش( ِغ ١ٌّٝ ثٌٌفغ ثٌّضًٚ، فؼٍٝ 

 ِجٟٝ )ًعٝ( ِغ ىٌه ث١ٌٌّٞ )ًع١ش(.٘يث ٠ىْٛ 

 ٠ّْٝ ٕؼٌ ثٌٌعجء )ٌِع١ز( ٚؽّؼٙج: ٌِثعٟ. -4

 ٌفع ثٌٌعجء ٠ىْٛ ِىًْٛ ثٌفجء ػٍٝ ل١جُ ثٌٌِج٠ز. ف١ىْٛ ػٍٝ ٘يث ًعجء. -5

 ٌِٚع١ز -ٌِٚعجر -ًٚعج٠ز -ًٚعجء -٠ٚؤصٟ ِٚوً ثٌىٍّز ػٍٝ ًٙٛ ِضذج٠ٕز، ِٕٙج: ًع١ج -6

)ثٌٌثعٟ(، ٚصؤصٟ ًٙٛر ِذجٌغز ػٍٝ ٍْٚ ٠ٚؤصٟ ثُّ ثٌفجػً ػٍٝ ٍْٚ )ثٌٌثِٟ(: ف١ىْٛ  -7

 أٚ: ًعج٠ج= ًٚعج٠ز. -)فؼجي(= ًعجء، ًٚعجةز

ٚ٘يٖ ٟ٘ دؼٜ ثٌقمجةك ثٌضٟ ْٔضنٌؽٙج ِٓ صٍه ثٌضؼج٠ًف ثٌٍغ٠ٛز ثٌْجدمز، ٚثٌُّٙ ِٕٙج ٘ٛ أٔٙج 

صؼط١ٕج ِفَٙٛ ٕؼٌ ثٌٌعجء فٟ دوث٠ز أٌِٖ، ٚدنجٙز فٟ ثٌؼٌٚ ثٌؾجٍٟ٘ ٚثإلّالِٟ لذً ثٙطوثَ ثٌؼٌح 

 ١جًثس أؽٕذ١ز صؤعٌ ثألهح ثٌؼٌدٟ دٙج دًٚٛر ػجِز.دض

 حاٍَا: يفٕٓو انزحاء فً االصطالس:

ٚإىث صؤًِ ثٌوثًُ ِوٌٛي ثٌٌعجء ثٙطالفج ٠ؾو صمجًدج ٚع١مج د١ٓ ثٌّو١ٌٌٛٓ: ثٌٍغٛٞ ٚثالٙطالفٟ، 

ٚثإلٕجًر دّٕجلذٗ "... دىجء ث١ٌّش، ٚثٌضفؾغ ػ١ٍٗ، ٚإظٙجً ثٌٍٛػز ٌفٌثلٗ، ٚثٌقَْ ٌّٛصٗ،  فمو ػٌفٖٛ دؤٔٗ:

ّٕٚجةٍٗ"
8
  

ج ِٓ   ّ ث ػظ١  ٌ ّٓ ِٓ فْٕٛ ثٌٖؼٌ ثٌؼٌدٟ ِٕي ثٌؾج١ٍ٘ز إٌٝ ٠ِٕٛج ٘يث، فٙٛ ٠ٖىً ػٕٚ ثٌٌعجء ف

 ػٕجٌٙ ثٌٖؼٌ ثٌؼٌدٟ ثٌضٟ ِجٍثٌش صوًٚ إٔؼجً ثٌؼٌح فٌٛٙج.

ُّ ِؼجٌّٗ ٚمٚجةٚٗ ثٌف١ّٕز ػٍٝ أ٠وٞ ٕؼٌثء ثٌؼًٚٛ ثألهد١ز ثألٌٚٝ ِّج ّٓ ثٌٌعجء أ٘  ٚلو أمي ف

٠ٖىً ٌٗ ظجٌ٘ر ف١ّٕزّ ِض١َّر صفٌلز ػٓ ّجةٌ ثألغٌثٛ ثٌٖؼ٠ٌز ثٌٍّٛٚٔز
9
 

10
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ّٓ ثٌٌعجء دج٘ضّجَ ثٌٖؼٌثء ػذٌ ثٌؼًٚٛ أوغٌ ِّج فظٟ دٗ وغ١ٌ ِٓ فْٕٛ ثٌٖؼٌ. ٌٚٙيث  ٚلو فظٟ ف

١ٍضٗ ٍٙز ِذجٌٕر دّج ٠ٍؼذٗ ٕؼٌ ثٌٌعجء ِٓ ؽًٛ صن١ٍو ِآعٌ ثٌٌّعٝ، ِٚفجمٌ لذ -فٟ ثػضمجه ثٌذجفظ -ثال٘ضّجَ

 ِوٜ ثٌوٌ٘.

ًّ ثٌٌعجء ٠قًّ ٘يث ثٌّوٌٛي فضٌر  ِٓ ثٌَِٓ، ٚىٌه دوءث ِٓ ثٌؼٌٚ ثٌؾجٍٟ٘ إٌٝ ػٌٚ ٙوً ثإلّالَ.  ٚلو ظ

 ٚف١ّج دؼو ػٍّش ظٌٚف ٟجًةز ػٍٝ ف١جر ثٌؼٌح فٟ ثصْجع ثٌّوٌٛي. ٚف١ّج ٠ٍٟ صف١ًٚ ٌٙيٖ ثٌظجٌ٘ر:

 يُاسثح انمصٍذج:

ّْ ٌىً ػًّ فٕٟ ِٕجّذز أٚ ثٌوثػٟ إٌٝ إٔ ضجػ ٘يث ثٌؼًّ. ٌيٌه فج١ٌٖل دمحم لَٕٟ وجْ ٠مٌٛ لٚجةوٖ فٟ إ

 ِٕجّذجس ِؼ١ّٕز.

 ثٌٙو٠ز ثٌم٠ٍْٕٛز: -ثٌم١ٚور ثألٌٚٝ 

لجٌٙج ث١ٌٖل فٟ عالط ِٕجّذجس، ثٌّٕجّذز ثألٌٚٝ ٌٙيٖ ثٌم١ٚور ٟ٘ ًعجء ث١ٌٖل ثٌؾ١ًٍ ث١ٌٖل فْٓ هَ  

 ١ل ثٌف١ٞز ثٌض١ؾج١ٔز ث١ٌٖل إدٌث١ُ٘ إ١ٔجُ.٘ـ، ٚ٘ٛ أفو مٍفجء 1409ٕثٌْٕغجٌٟ ثٌّضٛفٝ فٟ ىٞ ثٌقؾز ّٕز 

ٚثٌّٕجّذز ثٌغج١ٔز: ٟ٘ د١جْ ٌٍْفٌثٌيٞ لجَ دٗ ٚفو ِٓ ١ٔؾ٠ٌ١ج إٌٝ ثٌْٕغجي ٌٍضؼ٠َز دّٛس ث١ٌٖل فْٓ هَ، 

 ٚوجْ ثٌٖجػٌ ٚثفو ِٓ ٘يث ثٌٛفو.

ْٕغَج أِج ثٌّٕجّذز ثٌغجٌغز: فٟٙ ػذجًر ػٓ ًعجء فٟ ِٛس ث١ٌٖل ثٌّـذّؾً ثٌّضفٕٓ ث١ٌٖل دمحم ثٌغجٔ ٟ فْٓ َوجفِ

 َ.1989ٖ ثٌّٛثفك ٌٌٖٙ ِج٠ٛ ّٕز 1409ثٌّضٛفٝ ٠َٛ ثالع١ٕٓ ِٓ ٕٛثي ّٕز 

( ف١ظ ٠مٛي:130ٚػوه أد١جس ٘يٖ ثٌم١ٚور ِجةز ٚعالعْٛ د١ضج )
12
 

جةَزٌ  ِِ ج  َٙ ١وَرِ ُوٍُّ ِٚ ٌْمَ ُُ ث ّْ ٌُ  *  َ٘ج ىَثَن ث َط َّ ج  َٙ ثَٔ ٍَ َْ َد١ْض ج  ج عاََلعُٛ َٙ ٌَ 

  -ثألفَثْ ٚثٌم١ٚور ثٌغج١ٔز: ص١ٍْز

ٌّج دٍغ ث١ٌٖل إدٌث١ُ٘ إ١ٔجُ
13
  ٞ ٌِ ٠ذَ ٌِ ذَ ْٔ ْٔغُٛ ٍَ  Zangon)مذٌ ٚفجر ث١ٌٖل أفّو ثٌضؾجٟٔ دٓ ػغّجْ 

Barebari)دٙج ٞ َّ ٚ  ٠ؼ ٌُ ّٛ أ١ٌِ َوُٕٛ ثٌقجػ آهُٚ دَج٠َ أ١ٌِ َوُٕٛ، ف١ظ  ، أًًّ ث١ٌٖل إدٌث١ُ٘ ًّجٌز إٌٝ ّّ

٠نٍو أفو. ٚلو ًٚه ىٌه فٟ ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ ػٕو لٌٛٗ صؼجٌٝ: ىوٌ أٔٗ ال ٠غك دجٌذمجء ٚ٘ٛ ّٕز ه٠ٓ هللا، أٔٗ ٌٓ 

ٌِوُْٚ. ) ٌَْنج ُُ ث ُٙ شَّ فَ ِِ  ْْ ٍْوَ أَفَئِ ٌُْن ٍَِه ث ْٓ لَْذ ِِ  ٌٍ َٖ ذَ ٌِ ٍَْٕج  ج َؽؼَ َِ َٚ (34 ٌِ ٌَْن١ْ ث َٚ  ٌِّ َّٖ ُْ دِجٌ َْٔذٍُُٛو َٚ ِس  ْٛ َّ ٌْ ٍِ ىَثةِمَزُ ث ًُّ َْٔف ( ُو

( َْ َؽؼُٛ ٌْ إ١ٌََِْٕج صُ َٚ (.35فِضَْٕز  
14
ٞ دذجل١جْ ٌٚٛ ػجٕج إٌٝ ف١ٓ ِٓ ثٌوٌ٘. ٠ٚمٛي   َِّ ٜ ٚثٌّؼ ََّ ٌيٌه لجي ١ٌِ ثٌّؼ

ّٛ أ١ٌِ وُٕٛ ثٌقجػ آهٚ دج٠ٌٚ: ث١ٌٖل إدٌث١ُ٘ فٟ ٘يٖ ثٌٛع١مز ثٌضٟ أًًّ دٙج إٌٝ ّّ
15
 

َٚن اَل أََٔج َػٍَٝ عِمٍَز  َُّ ؼَ ُِ ِٓ   * إَِّٔج  ٠ َُّّٕزَ ثٌوِّ  ْٓ ٌَِى َٚ ٌْذَمَجِء  َٓ ث ِِ 

ٜ دِ  ََّ ؼَ ُِ ِٗ فاََل  ١ِّضِ َِ ِٓ   * ذَجٍق دَْؼوَ  َٕج إٌَِٝ ِف١ ْٛ َػج ٌَ َٚ  ٞ َِّ ؼَ ُّ ٌْ اَل ث َٚ 

فٍّج ٍٚٙش ثٌٌّجٌز ٚٚؽو٘ج ث١ٌٖل دمحم لَِٕٟ لجَ دمٌٛ ٘يٖ ثٌم١ٚور ًعجءث فٟ فك ث١ٌٖل أفّو ثٌضؾجٟٔ   

ٞ ًفّٗ هللا صؼجٌٝ. ٚػوه أد١جس ٘يٖ ثٌم١ٚور ِجةز ٚثعٕٟ ػٌٖ د١ضج ) ٌِ ٠ذَ ٌِ ذَ ْٔ ْٔغُٛ ( وّج ٔٚٗ ث١ٌٖل فٟ 112ٍَ

 ثٌم١ٚور ٚفٟ ٘يث ثٌذ١ش:

 ِٕ ِّ ْؼِف  ِٞ ج د١ٌَْك َو َٙ أَْد١َجصُ ِٗ ٠َج َٚ َ٘جِه٠َج * ١  ًِّ ٍُْى ٌِ  ًَّ ٌُْى َّٓ ث َّ َف ًْ ِٟ٘ ثِ  إٌَِــج

 يضًٌٕ انمصٍذتٍٍ:
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 انمصٍذج األٔنى:

ثفضضـ ث١ٌٖل ل١ٚوصٗ ثألٌٚٝ "ثٌٙو٠ز ثٌم٠ٍْٕٛز" دّج ٠فضضـ دٗ ثٌٖؼٌثء ثٌم١ٚور فٟ ثٌؼٌٚ ثإلّالِٟ ٚ٘ٛ ىوٌ 

ٟ ِٓ ثفضضجؿ ثٌم١ٚور دجٌذىجء ٚإظٙجً هللا صؼجٌٝ أٚ ثٌوػجء، مالف ِج وجْ ػ١ٍٗ ثألٌِ فٟ ثٌؼٌٚ ثٌؾجٍ٘

ثٌضقٌْ. عُ أمي فٟ ثٌقو٠ظ ػٓ ٚفجر ث١ٌٖل فْٓ هَ ثٌْٕغجٌٟ ٚثٌوػجء ٌٗ، ٚثّضٌّ دٌْه ِج فوط فٟ ًفٍضُٙ 

ِٓ َوُٕٛ إٌٝ ثٌْٕغجي ٌٍضؼ٠َز، ِٓ ًوٛدُٙ ثٌطجةٌر إٌٝ ثٌٛٙٛي. ٚؽؼً ثٌطًٛ ثٌغجٌظ ِٕٙج أ٠ٞج ًعجء  ػٍٝ 

  (. ٚثمضضُ ثٌم١ٚور دجٌوػجء ٌٗ ٌٚألِز ثإلّال١ِز.Kafingaْٕغَج )ٚفجر ث١ٌٖل عجٟٔ دٓ فْٓ َوجفِ 

ٚثٌم١ٚور ثٌغج١ٔز "ص١ٍْز ثألفَثْ" صضّٞٓ ًعجء ث١ٌٖل ثٌضؾجٟٔ دٓ ػغّجْ. صقوّط ثٌٖجػٌ ػٓ فجهعز ٚفجر ٘يث 

ٓ، ث١ٌٖل، ٚص١١ٖغ ؽٕجٍصٗ ٚثٌقج٠ٌٝٓ، ٚىوٌ أماللٗ ثٌضٟ ثِضجٍ دٙج، ٚإّٙجِجصٗ فٟ موِز ثإلّالَ ٚث١ٌٍّّْ

 ٚصؼ٠َضٗ، ٚثٌوػجء ٌٗ. 

 يطهعا انمصٍذتٍٍ:

 انمصٍذج األٔنى:

ففجصقز ثٌم١ٚور أٚ ثألد١جس ثٌضٟ ثفضضـ ثٌٖجػٌ ل١ٚوصٗ دٙج ٟ٘ ثٌّطٍغ، فٟٙ ِٓ ثألػّور ثٌضٟ صذٕٝ ػ١ٍٙج 

ثٌم١ٚور، ٠ْٚضقْٓ أْ صىْٛ ؽ١ّور ًٚثةؼز صؾيح ػمٛي ثٌمجًة١ٓ ٚثٌْجِؼ١ٓ ٌإلٙغجء ٌٙج، ٚإْ وجٔش ػىِ 

٠ٌٕٚفْٛ ػٕٙج.ىٌه 
16
 

17
 

ٚثٌم١ٚور ثألٌٚٝ "ثٌٙو٠ز ثٌم٠ٍْٕٛز إٌٝ ثٌقٌٞر ثٌىٌٛن١ز" ثفضضقٙج ثٌٖجػٌ دضف٠ٜٛ ثألًِٛ إٌٝ هللا ٚلوًصٗ 

ٚ٘ٛ ثٌفؼّجي ٌّج ٠ٌ٠و ف١ظ ٠مٛي:
18
 

 ًُ ٌْمَوْ ث َٚ  ُُ ٌُْقْى ُْٕٗ ث ِِ  ٌْ ًُ   *  ثهلَلُ أَْوذَ ْمضَِو ُِ  َٛ ُ٘ َٚ  ُْٕٗ ِِ  ٌُّ ُّ ٌْ ث َٚ  ُٛ ٍْ ٌُْق  فَج

ج أَْػَطٝ أاََل ٌَُٗ  َِ  ًُّ ث ُو ًٌّ ُٟ  ٌُ ِْ َ ٌُ   * ثأْل ْٙ ٌْمَ ث َٚ ِٗ ثأْلََميُ   ٌَُٗ َويَثَن ٌَو٠َْ

 ٍَ ِف فَؼَّجٌي داِلَ َػَؾ ٌُّ َٚ فِٟ ثٌَض َٚ  *   ٌُ َٖ ٌَْق ث َٚ  ٌُ ْٖ ِٗ ثٌَِٕ ٠وُ ٌَو٠َْ ٌِ ج ٠ُ َّ ٌِ 

 ٜ ٌَ َٓ َػ ًَّ ِف١ ِٗ َؽ َؽْؼَٕج إ١ٌَِْ ًَ ٌُ  * ٌِيَث  ُٖ َمِط ٌُ فَجرٍ ِىْو َٚ  ٌََٕج َفِو٠ُظ 

ُ٘وٜ   ُِ ّْ َٕ  ُُ ٍْ ٌِْؼ ث َٚ ٌْؼاَُل  ًُ ث فَجرُ دَوْ َٚ *  ٌُ ٌٌ ُوٍُُّٗ لَْؼ ِف دَْق ًِ ؼَج َّ ٌْ ١َُْٕل ث
19
 

فٙيث ِطٍغ ١ّٕك ؽيّثح، ٚ٘ٛ ِطٍغ إّالِٟ ف١ظ دوأ دض٠َٕٗ هللا صؼجٌٝ ٚصف٠ٜٛ ثألًِٛ إ١ٌٗ، عُ ثالّضٌثؽجء، 

 َّٔ َٛ ٌََْٕذٍُ َٚ ثِي ٚىٌه ثِضغجال ألٌِ هللا صؼجٌٝ فٟ ثٌمٌآْ ف١ظ ٠مٛي: ) َٛ ِْ َ َٓ ثأْل ِِ  ٍ٘ َْٔم َٚ ُؾٛعِ 
ٌْ ث َٚ ِف  ْٛ ٌَْن َٓ ث ِِ ٍء  ْٟ َٖ ُْ دِ ُى

( َٓ ٠ ٌِ جدِ َّٚ ٌِ ثٌ ِّٖ دَ َٚ ثِس  ٌَ َّ ثٌغَّ َٚ  ِِ ْٔفُ َ ثأْل َٚ155( َْ ثِؽؼُٛ ًَ  ِٗ إَِّٔج إ١ٌَِْ َٚ  ِ ١ذَزٌ لَجٌُٛث إَِّٔج ّلِِلَّ ِٚ ُِ  ُْ ُٙ جدَضْ َٙ َٓ إِىَث أَ ( 156( ثٌَِّي٠

ثسٌ  َٛ ٍَ َٙ  ُْ ِٙ (. أٌَُٚتَِه َػ١ٍَْ َْ ضَوُٚ ْٙ ُّ ٌْ ُُ ث ُ٘ أٌَُٚتَِه  َٚ زٌ  َّ ْف ًَ َٚ  ُْ ِٙ دِّ ًَ  ْٓ ِِ (157)
20
 

ًّ دُٙ ِٓ ث١ٌّٚذز، ٚثّضٌّ دجٌذ١جْ ػٓ ٙفجس ثٌفم١و ٚأماللٗ،  ٚدؼو ٘يث ثالّضٌؽجء ٌٕع ثٌٕجظُ ٠يوٌ ِج ف

 ٚهًٖٚ فٟ ٌٖٔ ثٌو٠ٓ ثإلّالِٟ ٚصؼ١ٍّٗ، مالف ِج وجْ ػ١ٍٗ ثٌموِجء فٟ ثفضضجؿ ثٌم١ٚور.

ثٌم١ٚور ثٌغج١ٔز فمو ثفضضقٙج ثٌٖجػٌ دئظٙجً ٕور فَٔٗ ِٚج أٙجدٗ ِٓ ثٌفَع ٌفٌثلٗ ثٌفم١و، ف١ظ أٙذـ أِج 

ثٌٕٙجً ٌو٠ٗ وج١ًٌٍ، ٌّج ٠ٌٜ ِٓ ثٌظالَ فٟ ػ١ٕ١ٗ ِغ ِج ف١ٗ ِٓ ٝٛء ثٌِّٖ، ٚث١ًٌٍ أٙذـ وجٌٕٙجً ٌّٙث 

ألٔٗ ال٠ٕجَ ف١ٗ ِٓ ٕور ثٌقَْ. فجفضضـ ثٌم١ٚور دمٌٛٗ:
21
 

 ػٌثٟٔ أٌِ ِفَع فو٘ج١ٔج * ِٓ ٠غ١ٌّ فج١ٌج أمٟ ال صٍّٕٟ 
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 صىوًّ ِٕٙج وً ِج فٟ فؤثه٠ج * صٌثوّش ثألفَثْ ٚثٕضوّ ٚثمَ٘ج 

 و١ِٟٛ ٌّٙث ٚثٌذال٠ج وّج ١٘ج *  ٔٙجًٞ و١ٍٍٟ ظٍّز عُ ١ٌٍضٟ

 يمطعا انمصٍذتٍٍ:

ؽ١ّال   ٚثٌّمطغ ٘ٛ ِج ثمضضُ دٗ ثٌم١ٚور، ٚ٘ٛ ًوٓ ُِٙ ؽو ث دٕجء ثٌم١ٚور، ٌيٌه ٠ْضقْٓ أْ ٠ىْٛ

١ٌؤعٌ فٟ ػجٟفز ثٌّضٍمٟ. ٚث١ٌٖل دمحم ثمضضُ ثٌم١ٚوص١ٓ دجٌوػجء وّج ثفضضـ دٙج، ٠ٚظٌٙ ىٌه فٟ لٌٛٗ: 
22
 

 ُٖ ٌُ آِم َٚ وُ هللِ فِٟ دَوْإٍ  ّْ ٌَْق ٌُ  *   فَج ثٌَظْف َٚ ـُ  ٌْفَضْ ِٟ٘ ث ْٓ إٌَِـج ِِ ١ٌَْجصَِٕج   فَج

َػٍَٝ َٚ  ٜ ًَ َٛ ٌْ ٌِ ث اَلرٍ َػٍَٝ َم١ْ َٙ ْقخٍ  * أَْػٍَٝ  َٙ َٚ ٌُ  آٍي  ٍُ ٌَُٗ فَْن ١ٍِ ْْ َ  دِض

 ِٗ ٌَضِ ْٛ ُٞ دِمَ ِٛ َْ َٕجهَ لَِٕٟ ثٌغُ ضَٝ أَ َِ  *   ًُ ٌْمَوْ ث َٚ  ُُ ٌُْقْى ُْٕٗ ث ِِ  ٌُ  هللاُ أَْوذَ

 ٌٕج ِٓ هللا فجٌٌفّجْ ِمضوً *   ِّٙج صٌصذش ث٢الء ؽج٠ًز

صؼجٌٝ، فقّو هللا  ٚفٟ ثٌم١ٚور ثٌغج١ٔز ثمضضُ ث١ٌٖل ل١ٚوصٗ، دذ١جْ إٔٗ ثمضضُ ِج ٠ٌ٠وٖ ِٓ ثٌٌعجء دؼْٛ هللا

فٟ ثٌٌْ ٚثٌؼٍٓ ػٍٝ ِج ٚفمٗ ٌٗ ِٓ ٔظُ ٘يٖ ثٌم١ٚور، عُ د١ّٓ ػوه أد١جس ثٌم١ٚور ػٓ ٠ٌٟك ثّضنوثَ 

ً ثٌيٞ ٠ْضنوِٗ ػٍّجء ثٌقْجح وّج ّذك ثٌيوٌ، ٚلجي ٚأد١جصٙج )د١ك(، فٍىً فٌف ِٓ ٘يٖ  ّّ ثٌقْجح ثٌؾ

ٌٖر، ٚثٌمجف دّغجدز ِجةز ػٕو ثٌقْجد١١ٓ، ثٌىٍّز ػوه ِؼٍَٛ، فجٌذجء دّغجدز ثع١ٕٓ، ٚث١ٌجء دّغجدز ػ

(. ف١ؼٕٟ ػوه أد١جس ٘يٖ ثٌم١ٚور ٘ٛ ِجةز ٚثعٕج ػٌٖ د١ضج. ٚف١ٗ 112فجٌّؾّٛع ثٌىٍٟ ٌٙيٖ ثٌىٍّز ٘ٛ )

ّّْش ػوه ثألد١جس ل١ّْٓ فٛثفو ثٌم١ّْٓ ٘ٛ  ىوٌ ّٓ ثٌفم١و إٔجً إٌٝ ىٌه دمٌٛٗ وٞؼف ١ّٕٗ، أٞ إىث ل

(. ّّٚٝ ثٌم١ٚور دض١ٍْز 56ر. إى ث فٍٍفم١و ّش ٚمّْْٛ ّٕز )ِج ٠ْجٚٞ ػوه ّٓ ثٌفم١و فٟ ثٌق١ج

ثألفَثْ، ٠ٌٚؽٛث ِٓ هللا ثٌمذٛي ٚثٌٌٝٝ، ٍٚٙٝ ٍُّٚ ػٍٝ م١ٌ ثًٌٌّ ١ّؤج دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  ٚػٍٝ آٌٗ 

ِٓ ثٌغْٛٞ دؤْ ٠قْٓ هللا فجٌٗ. ىوٌ  ٚٙقذٗ ٚصجدؼ١ُٙ ٚوً ِٓ ٕىٝ أٌِٖ إٌٝ هللا، ِٚضٝ هػج دمحم لَ

ىٌه  فٟ لٌٛٗ: ثٌٖجػٌ
23
 

ـــــــــــــــــَٕج ُٙ ِْ إٌَِ ْٛ ج أَْػِٕٟ دَِؼ َِ  َُّ فؤٕىٌٖ ٌّث ٚؽٌٙث  *   َُٕ٘ج صَ

 ِقــــــــــــــــــــجفــــــــــــــــ١ج

ّٓ ثٌىً ٌٍــــــــــــــىً ٘ـــــــجه٠ج *    ٚأد١جصٕٙج د١ك وٞؼف ١ّٕٗ ٠ج   إٌٟٙ ثًفّ

 ًؽٛس لذٛال ِٓ إٌٙــــــٟ ًثٝــــــــــــــــــــــ١ج *      دض١ٍْز ثألفَثْ ٌمّذضٙج ٚلــــــــو

ٔش دْالِٙج   ٌّ  ػٍٝ م١ٌ ًًّ ؽجء ٌٍىفٌ ِجف١ج *  أٍٟٙ ٙالر ل

 ِضٝ ِج هػـــــــج هثع إٌــــــــــــٝ هللا ٕجوـــــــــــــــــ١ج   * ٚآي ٚٙقخ ويث وً صجدغ 

ِٓ ثٌغْٛٞ دمحم لجي ٠ج إٌٙـــــــــٟ أًّؽـــــــــٟ أْ صقْـــــــــــــــــٓ   * ِضٝ ِج لَ

 فجٌــــــــــــــــــــــــــ١ج

 انخصائص انفٍُح نهزحاء:

ثٌٕٛثؿ ٚثٌذىجء ػٍٝ ث١ٌّش دجٌؼذجًثس ثٌّٖؾ١ز، ٚثألٌفجظ ػذجًر ػٓ " انُذتح:انُذب/ - أ
 24"ثٌّقَٔز ثٌضٟ صٚوّع ثٌمٍٛح ثٌمج١ّز ٚصيٚح ثٌؼ١ْٛ ثٌؾجِور
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"...ثٌٌعجء ٘ٛ ثٌذىجء ػٍٝ ث١ٌّش، ٚثٌضفؾغ ػ١ٍٗ، ٚإظٙجً ثٌٍٛػز ٌفٌثلٗ ٚثٌقَْ  انتأتٍٍ: - ح

  25ٌّٛصٗ، ٚثإلٕجهر دّٕجلذٗ ّٕٚجةٍٗ..."

١ّّضٗ ٌٚٝدش ٌٗ ثألّٝ انعشاء:  - س ٠ٗ صؼ٠َز أٞ أ َّ ٠ش فالٔج أُػ َّ "ثٌٚذٌ ػٍٝ ِٓ فموس. ٚػ

٠ج أٞ  صٚذٌّ صٚذٌّث ..." َّ ٜ صؼ َّ    26ٚأِضٗ دجٌؼَٜ فضؼ

ٟ ػذجًر ػٓ إٍثٌز ثٌُٙ ٚثٌّٚجح ٚىٌه دضٙوةضٗ ػّج أٙجدٗ ِٓ ثٌقَْ ٚ٘انتسهٍح:  - ث

 ٚثألّٝ ألؽً  فموثْ فذ١خ، أٚ ٚثفو ِٓ أٌّصٗ.

 انفزق تٍٍ انزحاء ٔانًذس:

ٕ٘جن صٖجدٗ د١ٓ ثٌٌعجء ٚثٌّوؿ. ٚ٘ي ثٌضٖجدٗ، وّج ٠ذوٚ، ٘ٛ ِج هفغ دؼٜ ثٌٕمجه ثٌموثِٝ ِٕي ثٌذوث٠ز إٌٝ 

أٚثةً ثٌي٠ٓ لجِٛث دٙيٖ ثٌّقجٌٚز لوثِز دٓ ؽؼفٌ،ٚٝغ فوّ د١ٓ ثٌف١ٕٓ. ِٚٓ 
27
ٚثدٓ ١ًٕك، 

28
ٚلو ثصفك 

 ثٌٕجلوثْ ػٍٝ صٖن١٘ ثٌفجًق ثٌىذ١ٌ د١ٓ ثٌف١ٕٓ. ٠ٌٜ لوثِز أّٔٗ:

"... ١ٌِ د١ٓ ثٌٌّع١ز ٚثٌّوثفز فًٚ إال أْ ٠يوٌ فٟ ثٌٍفع ِج ٠وي ػٍٝ 

أٔٗ ٌٍٙجٌه ِغً: وجْ، ٚصٌٛٝ، ٚلٞٝ ٔقذٗ ِٚج إٔذٗ ىٌه"
29
 

 ١ًٕك فئٔٗ ٠ٌٜ: ٚأِج ثدٓ

"... )أٔٗ( ١ٌِ د١ٓ ثٌٌعجء ٚثٌّوؿ فٌق إال أٔٗ ٠ن٠ٍ دجٌٌعجء ١ٕب ٠وي ػٍٝ أْ ثٌّمٚٛه دٗ ١ِش ِغً )وجْ( 

أٚ )ػوِش دٗ( و١ش ٚو١ش، ِٚج ٠ٖجوً ٘يث ١ٌؼٍُ أٔٗ ١ِش..."
30

 

 خصائص انزحاء انفٍُح فً انمصٍذتٍٍ:

 انُذب/ انُذتح:

ثٌذىجء ػٍٝ ثٌفم١و ِغ إظٙجً ثٌقَْ ٚثٌٍٛػز. ٚلو ظٌٙس ٘يٖ  ٚثٌُٕوْدز ِٓ مٚجة٘ ثٌٌعجء ثٌف١ٕز، ٚ٘ٛ

َْٕغ ف١ظ ٠مٛي: ِٓ فٟ ًعجء ث١ٌٖل عجٟٔ فْٓ َوجفِ ثٌنج١ٙز فٟ ثٌم١ٚور ثألٌٚٝ ١ٌٍٖل دمحم لَ
31
 

 صذىٟ ثٌّْجء ٌٗ فج١ٌقَْ ثٌوٌ٘ * ٚفجر ١ٕل ألجَ ثٌو٠ٓ ِؤصـّٗ

 ١ظ ٠مٛي:ٚفٟ ثٌذ١ش ثٌغجٟٔ ػٌٖ ِٓ ثٌم١ٚور ثٌغج١ٔز إٌٝ ثٌْجهُ ػٌٖ ف

٘ج ِج ه٘ج١ٔج * ٌضذه ثٌؤج ِغ ِج فٛصٗ ِٚج غوث ٌّ  ٠ؾجًٚ٘ج إى ٝ

 صو٠ّٟ ثٌذىج ٔقٛ ثٌيٞ وجْ ؽج٠ًج *  ٌٕجؽ٠ٌ١ج لً أٔش الةمز دؤْ 

 ػٍٝ ِٛس ِٓ أػٍٝ ػال٘ج ِٛثف١ج *  ٌضذه َوُٕٛ ١ٌٚذه وً ه٠جً٘ج 

 فٚجً ّٕج٘ج فٟ ثٌّوثةٓ ٍث١٘ج * ػٍٝ ِٛس ِٓ دجٌقك فمك لوً٘ج 

 ىٚٚث ثٌفٍٛ ف١ٓ ثٌىً فجٍث ثٌٌّث١ِج *  فٚجً ّٕج٘ج ٠ْض١ٞب دًٕٖٛ 

 ٚفجصج ٌٗ إى لو هًٚث أٔٙج ١٘ج * ىٚٚث ثٌفٍٛ ٘جِٛث وٍُٙ ف١ٓ فممٛث

ًّ إال١٘ج * هًٚث أْ ػمذٝ ثٌىً الدو أْ صٌٜ   ٚإْ ٟجٌش ثألفٛثي ؽ

ًَّ ِٓ فٟ ثٌو١ٔج ػِّٛج دجٌذىجء أل١ّ٘ز ٘يث ثٌفم١و، ٚثمض٘ ٚ ٟٓ ثٌفم١و عُ دٍوٖ ِو٠ٕز َوُٕٛ فؤٌِ ثٌٖجػٌ و

 أل١ّ٘ضٗ ٚهًٖٚ فٟ ثٌؼٍُ ٚصَو١ز ثٌٕفِ.
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ث  ًَ َٛ ْٓ ُغ َٟ  ٌْ َٔ َٛ ٚ٘ٛ دٍو ٠مغ  (kwanar dangora)ٚويٌه أ٠ٞج فٟ ثٌذ١ش ثٌْجهُ ٚثٌؼ٠ٌٖٓ  ف١ظ ٕذٗ ُو

 فٟ ٕجًع ِٓ ثٌٖٛثًع ثٌٌة١ْ١ز فؾؼٍٗ إْٔجٔج ٠ؾٌٞ هِٛػٗ فٟ لٌٛٗ:

" صؾٌٞ هِٛػٙج  ًَ ْٓ ُغٛ َٟ  ٌْ ُْ ال ٚف١ٙج لو إٍٔٔج ثٌو٘ج٠ٚج * فئْ "وَٛٔ ٌِ ٚ 

 ّؤدى١ٗ ٟٛي ثٌوٌ٘ إّ وجْ ػج١ٌج * صمٛي ألدىٟ ِٓ دىٝ ثألًٛ فموٖ

 انتأتٍٍ:

ٚثٌضؤد١ٓ ٘ٛ ثٌنج١ٙز ثٌغج١ٔز ِٓ مٚجة٘ ٕؼٌ ثٌٌعجء، ٚ٘ٛ ىوٌ ِقجّٓ ثٌفم١و ٚأػّجٌٗ ثٌق١ّور ٚثٌذىجء 

 فموٖ دً ألٔٗ فمو ِٓ ٠ضٚف دٙيٖ ثٌّقجّٓ وّج ّذك ثٌقو٠ظ ػٓ ىٌه. ػ١ٍٗ. ٚال ٠ذى١ٗ ألٔٗ

فجٌٖجػٌ فجٚي فٟ أْ  ٠ْضنوَ ٘يٖ ثٌنج١ٙز فٟ ًعجةٗ، ٚصؤ٠ٓ ثٌؼٍّجء ٚثألهدجء ٠ٙضُ ثٌٖجػٌ ف١ٙج ػجهر ديوٌ 

ثٌضٟ صذقٌ فٞجةً ث١ٌّش ثٌو١ٕ٠ز ٚثٌؼ١ٍّز، ِغ ثٌض١ٍّـ  دوًٖٚ فٟ ٌٖٔ ثٌو٠ٓ، ٚثإلٕجهر دآعجًٖ ثٌؼ١ٍّز، ٚثٌفْٕٛ 

ف١ٙج، ٚموِضٗ ثٌو١ٕ٠ز ٌٍٕجُ، ٚىٌه إىث وجْ ثٌٌّعٟ ػجٌّج، أِج إىث وجْ أه٠ذج فئٔٗ ٠يوٌ ِج لوَّ ِٓ ثٌفٓ ٕؼٌث  

 ٚٔغٌث .   

ٚ فٟ ثٌم١ٚور ثألٌٚٝ ٚٙفٗ دؤٔٗ دوً ثٌؼٍٝ، ٚدقٌ ثٌّؼجًف، صمٟ ٍث٘و، مجهَ ثٌو٠ٓ، دقٌ ثٌّؼجٌُ، ِضفٕٓ.  

٠مٛي ث١ٌٖل فٟ ٘يٖ ثألد١جس:
32
 

 ١ٕل ثٌّؼجًف دقٌ وٍٗ لؼٌ * دوً ثٌؼال ٚثٌؼٍُ ِّٕ ثٌٙوٜ ٚفجر

 ِٓ ٕؤٔٗ ثٌضمٜٛ ٚثٌَ٘و ٚثٌيوٌ *  ف١ٍٞز ثٌف١ٜ ٌّ ِٓ دٛثٟٕٗ

ٓ ػٌفجٔٗ ثٌّطٌ * ًٔٛ ثٌضنٚ٘ ِٓ دٌ٘جَ ٚ٘ٛ فْٓ َِ  هَ ه٠ّز ثٌؼٍُ 

َْ ِٓ ديوٌ إالٖ ثٌؼٌٓ ٠ووٌ  فٚٓ ثٌّقجّٓ ٚثإلفْجْ ٚ٘ٛ فْٓ*  هَ

 ػظ١ّز ىوٌٖ ال ٍثي ٠ٖضٌٙ *   صىف١ٗ موِضٗ ٌٍو٠ٓ ِٕمذز

 ح ثأل١ٌٚجء فٍو٠ٗ ثٌفضـ ٚثٌٌٕٚ * ٚلو أؽجه وفجفج فٟ فّج٠ز ؽٕـ

ٚفٟ ثٌم١ٚور ثٌغج١ٔز أٝج ٠ٛؽو ف١ٙج ٘يٖ ثٌنج١ٙز ومٌٛٗ فٟ ثألد١جس ثٌضج١ٌز:
33
 

 إِجَ دٗ ثإلّالَ لو دجس ٔجف١ج *  ٚفجر إِجَ ػجٌُ فجق أٌِٖ 

 لٛثٖ إى غوث ف١ٗ فج١ٔجٚع١ك  * إِجَ ٘وٜ ثإلّالَ ٕجع ٚىثع ِٓ

 انعشاء:

٠ش فالٔج ٟٚ٘ ػٕو ثٌٍغ١٠ٛٓ، " ِٓ مٚجة٘ ٕؼٌ ثٌٌعجء ثٌف١ٕز ثٌؼَثء. َّ ًّ ِج فموس. ٚػ ثٌؼَثء ثٌٚذٌ ػٍٝ و
ث....  ٌ ١ضٗ ٌٚٝدش ٌٗ ثألّٝ ٚأٌِصٗ دجٌؼَثء فضؼَٜ صؼ٠ًَّج أٞ صٚذٌّ صٚذُّ ِّّ ٠ٗ صؼ٠َز أٞ أ َّ "ُأػ

34
 

ثٙذجً ثٌٕفِ ػٍٝ وً ِج فموٖ ثإلْٔجْ، ٚػٍٝ ِج أٙجدٗ ِٓ ٚثٌّفَٙٛ ِّج ّذك أْ ثٌؼَثء ػذجًر ػٓ 

ثٌّٚجةخ. ٚصو٠ًؾ١ج ثلضٌٚ ثّضؼّجي ثٌىٍّز ػٍٝ ثٌٚذٌ ػٍٝ ١ِٚذز ثٌّٛس فم٠.
35
 

٠ٚضني ثٌٖجػٌ ثٌؼَثء ١ٍّٚز فٟ ٌِع١ضٗ ٌضمو٠ُ صؼ٠َضٗ ٌٕفْٗ ٚأ١ٌٚجء ث١ٌّش ٚألجًدٗ ٠ٚٚذٌُّ٘ ػٍٝ ِج أٙجدُٙ 

 ضُ دجٌوػجء دؤْ ٠غ١ذُٙ هللا ػٍٝ ٘يث ثٌٚذٌ.ِٓ فموٖ. عُ فٟ ٔٙج٠ز ثٌٌّع١ز ٠ن

ِٓ فٟ أْ ٠موَ صؼ٠َضٗ إٌٝ ألجًح ثٌفم١و فٟ ثٌم١ٚور ثألٌٚٝ  ػٕو لٌٛٗ: ٚفجٚي ثٌٖجػٌ ث١ٌٖل دمحم لَ
36
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 م١ٍفز ثٌف١ٜ فذٌ ػ١ٍُ ٙذٌ * ٔٙوٞ ثٌضؼجٍٞ ٌؼذو هللا ١ّؤج

 ويث ٌىً صؾجٟٔ ٚال فٌٚ *  ٌٕقٛ أٔؾجي ف١ٜ هللا لجٟذز

 فٍٕقضْخ ٌٕٚج فٟ ٙذٌٔج ثألؽٌ *  ثإلّالَ ه٠ؤٌٗىً ِٓ ٍِز 

ِٓ فٟ ثٌم١ٚور ثألٌٚٝ أْ ٠ذ١ّٓ  ثٌغٌٛ ِٓ ثٌم١ٚور، ّٚذخ ّفٌُ٘ إٌٝ ثٌىٌٛل ٠ؾ١خ ػٓ  فجٚي ث١ٌٖل دمحم لَ

ّجةً ٠ْؤٌٗ ػٓ ىٌه ثألٌِ ثٌُّٙ. ٠مٛي ى٘ذٛث ؽ١ّؼُٙ ٌضؼ٠َز ٌفمو ١ٕل ًف١غ ثٌموً ٚثٌٖؤْ.  ٚثٌْفٌ وجْ ١ٌَٛ 

ثٌقؾز ٠َٛ ثالع١ٕٓ ى٘جدج  ٚإ٠جدج  ١ٌٚذٌّٚث أٌّر ث١ٌٖل ٚ صالِيصٗ ٚثألِز ثإلّال١ِز. ٚوجْ  ٚثفو  فآمٌ ىٞ

 ػوهُ٘ فٟ ٘يٖ ثٌطجةٌر ِجةز ٚػٌٖر ٔفٌ.

ِٓ ٠مٛي: ثّضّغ إٌٝ لٛي ث١ٌٖل دمحم لَ
37
 

 ػٓ ١ٌّٔج ٚ٘ٛ ٠َٛ ٚثفو ػطٌ *  فني ؽٛثدٟ ػّج وجْ صْؤٌٗ

 صذضوً ٚػجِٗ ١ٟوٓ ٚثٌْقخ * ىث فؾز ٠َٛ ثع١ٕٓ دآمٌٖ

 ١ٕٟٚز وٍٕج ِجةز ٌٙج ػٌٖ * صؼ٠َز وٕش ف١ٙج ٠ّٚ ٟجةٌر

ٚثّضٌّ ث١ٌٖل دجٌضؼ٠َز أل١ّ٘ضٙج فٟ ٘يث ث١ٌّوثْ ف١مٛي:
38
 

 ١ٌََٟثْ ١ٔؾ٠ٌ١ج فٍٕج دىُ ٕىٌ * إٟٔ إٔجًوىُ صؼ٠َز ٚويث

ٚلو ظٌٙ ثٌضؼ٠َز فٟ ثٌم١ٚور ثٌغج١ٔز ف١ظ ٠ؼَٞ أً٘ ثٌفم١و ٚؽّجػز ١ٔؾ٠ٌ١ج ػجِز، ٚم٘ ؽّجػز ٚال٠ز َوُٕٛ 

ٞ ث١ٌٖل ثٌؾ١ّغ ػٍٝ ٘يٖ ثٌوث١٘ز ثٌضٟ ه٘ش  َّ دجٌضؼ٠َز ٌىْٛ ٘يٖ ث١ٌّٚذز ٚلؼش دُٙ أوغٌ ِٓ غ١ٌُ٘. ف١ؼ

ْوٖ ًٚٚفٗ ٌىٕٗ دجق دؤػّجٌٗ ثٌوٌ٘. فذ١ٓ دؤْ ث١ٌٖل صؾجٟٔ دٓ ػغّجْ ثٔضمً إٌٝ ًفّز ًدٗ، ِٞٝ دؾ

ث"  ًَ َٛ ْٓ ُغ َٟ  ٌْ َٔ َٛ ٚموِضٗ ٌٍو٠ٓ ٌٚألِز ثإلّال١ِز، ٘يث أٌِ ِؼٍَٛ ٌوٜ ثٌىً ٚال ٠ْٕجٖ، عُ ثّضٌّ ديوٌ "ُو

(kwanar dangora)  ِٟج وجٔش ػ١ٍٗ دؤٔٙج ًٍفش هِٛػج وغ١ٌر، ٚثصْضٌّس دجٌذىجء ٌّٓ دىٝ ؽ١ّغ ِٓ ف

هللا ؽؼٍٙج ٌِّث ٌّج هثُ أفو ِٓ ثٌٕجُ ػٍٝ ظٌٙ٘ج دؼو ىٌه ث١ٌَٛ،  ثألًٛ ٌفموٖ. ٚصمٛي أ٠ٞج ٌٛال أْ لٞجء

٠َج ِغ  ًِ ث ٍَ ًّ دٌّٚػضٙج ٌّٕؼش أٞ ١ّجًر ِٓ ثًٌٌّٚ ػ١ٍٙج ٚإْ وجٔش ِٓ ِو٠ٕز  ٌٛال أٔٙج صنجف  ِٓ وً ِج ٠ن

٠َج ِٓ ثٌٚوثلز، ىوٌ ث١ٌٖل ىٌه فٟ ثٌذ١ش ثٌغجٌظ ٚثٌؼ٠ٌٖٓ إٌٝ ثٌذ١ش  ًِ ث ٍَ ثٌغالع١ٓ ِٓ ِج د١ٓ أً٘ َوُٕٛ ٚأً٘ َ

 ثٌم١ٚور ف١ظ ٠مٛي:

 ه٘ٝ ثٌىً هٌ٘ ؽجِو دجْ لج١ّج * أػ٠َىُ ٠ج لَٛ ِٓ ػظُ ِج ؽٌٜ

 أ٠ج ٔؾً ػغّجْ ثٌيٞ وجْ ِج١ٝج *  أصجن ِٓ ثٌٌفّٓ ًفّضٗ ثٌؼٍٝ 

 ٚىوٌثٖ دجق وٍٕج ١ٌِ ٔج١ّج *  ِٚج وجْ ِج١ٝج ألْ ثهوجًٖ 

 ثٌوٚث١٘ج ٌُٚ ال ٚف١ٙج لو إٍٔٔج * فئْ"وٌٛٔ ٟٓ غًٛث" صؾٌٞ هِٛػٙج

 ّؤدى١ٗ ٟٛي ثٌوٌ٘ إى وجْ ػج١ٌج * صمٛي ألدىٟ ِٓ دىٝ ثألًٛ فموٖ

 دىٟٛٔ ِــّـــٌث ١ٌٍضٟ ٚٔــــــــــٙج٠ًج * صمٛي ٌٚٛال أْ لٞٝ هللا مجٌمٟ

 ِٓ ثٌٕجُ إى أِّٟٔ أمجف ثٌّنج٠ٍج * ٌّج هثُ ظٌٙٞ دؼو ىث ث١ٌَٛ ٚثفو

 ٍث٠ًج ٌٚٛ لو أصضٕٟ ِٓ ِو٠ٕز * ٌـّّٕؼش ظٌٙٞ وً ١ّجًر أصش
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 انتسهٍح:

ثٌض١ٍْز ِٓ ّالٖ ّٚال ػٕٗ ٠ٍْٛ ص١ٍْز، ٚأّالٖ أٞ وٖف ػٕٗ، ٚثٌض١ٍْز ٟ٘ ثٌنج١ٙز ثٌٌثدؼز ِٓ   

مٚجة٘ ثٌٌعجء ثٌف١ٕز.
39
ٟٚ٘ ػذجًر ػٓ ِقجٌٚز إٍثٌز ثٌُٙ ٚثٌغُ ِٓ ثٌمٍخ ثٌّقَْٚ، ٚىٌه دضٙوةضٗ ػّج  

 أٙجدٗ ِٓ ثٌقَْ ٚثألّٝ ألؽً  فموثْ فذ١خ أٚ ل٠ٌخ.

ٌٖجػٌ إٌٝ ٘يٖ ثٌغج٠ز دّٛجةً ِنضٍفز، إِج ديوٌ ثٌّٛس ٚأ٘ٛثٌٗ، أٚ دؤفٛثي ثٌو١ٔج ٚصمٍذجصٙج ِٓ ٚلو ٠ًٚ ث

ٔؼّز إٌٝ ٔمّز، أٚ ديوٌ ثٌق١جر ثٌط١ذز ٌّٓ ِجس ػٍٝ ثٌفطٌر ثإلّال١ِز. ِٚٓ ّٚجةً ثٌض١ٍْز أ٠ٞج ٌٝح 

ضٟ ثّضٌٛش ػ١ٍٗ ٌّٛس ل٠ٌخ ثألِغجي دجألُِ ثٌغجدٌر ِٓ ثٌؾذجدٌر ثألع٠ٌجء ٚثٌٍّٛن ١ٌنفف ػٕٗ ثألفَثْ ثٌ

.ِٕٗ 

ٚلو فجٚي ثٌٖجػٌ ف١ظ ثفضضـ ثٌٌعجء دٙيٖ ثٌظجٌ٘ر، ِٓ ثٌذ١ش ثألٚي ثدضوأ دجٌضىذ١ٌ ٚصف٠ٜٛ ثألًِٛ إٌٝ هللا 

صؼجٌٝ. فجهلل ٘ٛ ثٌّؼطٟ ٚث٢مي ٌىً ِج أػطٝ. ٚ٘ٛ فؼجي ٌّج ٠ٌ٠و دال ػؾَ، عُ ثّضٌؽغ ثِضغجال دمٌٛٗ صؼجٌٝ 

 َٓ . فٟ وضجدٗ ثٌؼ٠ََ: ثٌَِّي٠ َْ ثِؽؼُٛ ًَ  ِٗ إَِّٔج إ١ٌَِْ َٚ  ِ ١ذَزٌ لَجٌُٛث إَِّٔج ّلِِلَّ ِٚ ُِ  ُْ ُٙ جدَضْ َٙ إِىَث أَ
40
( ٚوٍٗ 156ًّٛر ثٌذمٌر. ث٠٢ز: ) 

 فٟ ثألد١جس ثألًدؼز ثألٌٚٝ ِٓ ثٌم١ٚور:

 ًُ ٌْمَوْ ث َٚ  ُُ ٌُْقْى ُْٕٗ ث ِِ  ٌْ ًُ   *  هللاُ أَْوذَ ْمضَِو ُِ  َٛ ُ٘ َٚ  ُْٕٗ ِِ  ٌُّ ُّ ٌْ ث َٚ  ُٛ ٍْ ٌُْق  فَج

ج أَْػَطٝأاََل  َِ  ًُّ ث ُو ًٌّ ُٟ  ٌُ ِْ َ ٌُ   * ٌَُٗ ثأْل ْٙ ٌْمَ ث َٚ ِٗ ثأْلََميُ   ٌَُٗ َويَثَن ٌَو٠َْ

 ٍَ ِف فَؼَّجٌي داِلَ َػَؾ ٌُّ َٚ فِٟ ثٌَض َٚ  *   ٌُ َٖ ٌَْق ث َٚ  ٌُ ْٖ ِٗ ثٌَِٕ ٠وُ ٌَو٠َْ ٌِ ج ٠ُ َّ ٌِ 

 ٜ ٌَ َٓ َػ ًَّ ِف١ ِٗ َؽ َؽْؼَٕج إ١ٌَِْ ًَ ُٖ َمطِ  * ٌِيَث  ٌُ فَجرٍ ِىْو َٚ  ٌُ ٌََٕج َفِو٠ُظ 

ٚث١ٌٖل ِ أ٠ٞج فٟ ثٌم١ٚور ثٌغج١ٔز ػٌٛ أد١جصج ف١ٙج ٘يٖ ثٌنج١ٙز، ٠ٍّْٟ ٔفْٗ ثٌق٠َٕز ػٍٝ ِٛس ث١ٌٖل 

ثٌفم١و، ٠ٚٚذٌّ٘ج دٍمجء ث١ٌٖل ًدٗ، ِْٚجّ٘ضٗ فٟ موِز ثإلّالَ  ًٚفغ ًث٠ضٗ، ٚػٍّٗ ٢مٌصٗ ِضّْىج دٖؼجةٌ 

ِٓ ِٛس ث١ٌٖل ٠ٖؼٌ دجٌـُٙ ثإلّالَ، صجًوج آعجًث وغ١ٌر ِف١ور ثٌضٟ ال صْٕج٘ج ثٌضج٠ًل، ٚ وٍّج ىوٌ ث١ٌٖل دمحم لَ

ٚثٌقَْ، إالّ أٔٗ ١ٍْ٠ٗ ثػضمجهٖ أْ ث١ٌٖل ٙجً إٌٝ ًفّز ًدٗ ١ٕٙوث، ٚ٘يث م١ٌ ِج ٠ضّٕجٖ ثٌؼذو ِٓ ًدٗ، ٚىٌه 

 فٟ لٌٛٗ:

 ٌْجفز ًفّٛس ثٌٍط١ف إٌــــ١ٙج * ِٞٝ ٔؾً ػغّجْ ثٌضؾجٟٔ ِٛثؽٙج

َّ ّج١٘جأٔجً  * فّج ٔؾً ػغجْ ثٌضؾجٟٔ ّٜٛ أٔٗ  ِٕجً ثٌو٠ٓ فج٘ض

 ٚمٍّف آعجًث وٌثِج ػٛث١ٌج *  صٌّفً ػٕج ًثفؼج ه٠ٓ ًدٗ

 صٚذٌّس ِٓ أْ صٛفٝ ٌِثف١ج * ِضٝ ًػش ِٓ ص٠ٌٛٚ ٚلؼز ِٛصٗ 

ه ػذو ٙجً دجهلل ًث١ٝج * صٛفٝ ١ٕٙوث ٚثٌٖٙجهر م١ٌ ِج  ّٚ  صَ

 انُتائذ:

ً ثٌذجفغ ّٙ  ٌٝ ِؾّٛػز ِٓ ثٌٕضجةؼ ِٕٙج:إ جٌْمو صٛ

ثٌؼٌد١ز فٟ ١ٔؾ٠ٌ١ج ػجِز ٚثٔضٖجً٘ج فٟ ِو٠ٕز وٕٛ مجٙز فٟ فضٌر ِذىٌر ِٓ ًّٛك ثٌغمجفز  -1

 صج٠ًل هٌٚٙج فٟ ثٌّو٠ٕز.
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إْ ٕؼٌ ثٌٌعجء ٔجي ث٘ضّجِج دجٌغج ػٕو ثٌٖؼٌثء ثٌموثِٝ أوغٌ ِّج ٔجٌٗ ّجةٌ فْٕٛ ثٌٖؼٌ، ف١ٍؼخ  -2

 هًٚث فؼجال فٟ صن١ٍو ثألِز ِٚفجمٌ٘ج، ٚىوٌ ِقجّٓ ىجٌفم١و ٚلذ١ٍضٗ.

ٌٌعجء ف١ظ لطغ ٌِثفً ػو٠ور ِٕي ثٌؾج١ٍ٘ز ثألٌٚٝ إٌٝ ثٌغج١ٔز ٚٙٛال  إٌٝ ثٌؼًٚٛ لِوََ فٓ ث -3

 ثٌالفمز إٌٝ ٘يث ثٌؼٌٚ.

 ثٔضٖجً فٓ ثٌٌعجء ٌوٜ ٕؼٌثء ِو٠ٕز وُٕٛ. دؾ١ّغ مٚجةٚٗ ثٌف١ٕز. -4

ًٚث ف١ٗ ٚأدوػٛث ٔٛػج ؽو٠وث ِٓ ٘يث ثٌفٓ  -5 ّٛ ٌُ ٠ىٛٔٛث ٕؼٌثء ِو٠ٕز وال  ٚال ِمٍو٠ٓ دً إُٔٙ صط

ف١ظ ال ٠ىضف ثٌٖجػٌ ديوٌ أمالق ثٌفم١و دً ٠ُٞ ثٌقو٠ظ ػٓ ٚالهصٗ، ٚػٓ ػٍِٛٗ  )ثٌٌعجء(

 ثٌضٟ ثٕضٌٙ ف١ٙج، ٚػٓ أٚالهٖ ٚأٍٚثؽٗ، ٟٚالدٗ، ٚٚٙف ؽٕجٍصٗ، ٚىوٌ ثٌقج٠ٌٝٓ ٌضؼ٠َضٗ.

ِٓ ِىجٔز ًف١ؼز فٟ فُٙ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ثألٌِ ثٌيٞ أصجؿ ٌٗ ثٌّموًر فٟ لٌٛ   -6 إْ ١ٌٍٖل دمحم لَ

 ف ثألغٌثٛ.ثألٕؼجً فٟ ِنضٍ

 ثٌٙٛثِٔ:

                                                 
1
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