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 )*(سبل العبور يف شعر صدر اإلسالم
 (**)د.عبداهلل فتحي الظاهر

ٌ  َػْثلُه  َظَول َّ ٌ  َػْثلُه فٌلٍاٍن  للؼثْن فٖ الوؼاظن الؼهت٘ح هؼاٍى ػكٗكج ٗقال: َنُظل

ٕي ػلِ٘للا فٌللٍان: يللْ
(1)

ّنظللٌ ػللاته ٌللثٌ٘ فٕ هللان الرهٗللب ّػثلله الٍللثٌ٘ ٗؼثهُللا  

ػثْنا: ِلقِا  ُّلن ػلاتهّ ٌلثٌ٘ب ّػثّلان ٌلثٌ٘
(2)

ي للل  يْللَ ٌلثؽاًَ ّذؼلالٔ  ّهل 

) ٌٍ ثـِ٘ ٌَ ال ُظٌـُثاً ئالّ َػاتـِِهٕ  َّ (
(3)

ّالوـَْؼثََهجُ: الٌٍٍ٘ح ُٗؼثه تِا الٌِه ّالعوغ هؼاته 
(4)

. 

ّػثلللللله الللللللْاقٕ تالشٍلللللله )ٍّٗللللللرػ( ِللللللا  َ ًّاؼ٘رللللللَ يللللللال الٌات للللللح                   

 المت٘اًٖ ٗوكغ الٌؼواى:

ا َْ َها الٍـَُهاُخ ئلا َظاِـَْد غـَ  ِنتَُ       ذـَههٖ فّ الَٗ الؼثهٗي  تالَىتَــــكِ َّ

 ْٗهاً تأ َ٘ة هٌَ ٌـــَ٘ة ًافلـــــٍح       ّال ٗؽُْل ػراُء الْ٘م ِ قَّى غكِ 

ّػثه الرهٗب ػثْنا يرؼَ هي ػثهٍ ئلٔ ػثهٍ
(5)

. 

ّللهؼٌ٘ ّالؼثْن الؽظ األّفه فٖ الّلؼه الؼهتلٖ القلكٗن ًر٘علح لرث٘ؼلح ؼ٘لاج 

اى ّايؼلَ الاى ٍٗلهل ػل٘لَ الرٌقلٌ هلي هشلاى ئياهرلَ ئللٔ هٌلا ب  اإلًٍاى الؼهتٖ ئل

 فـهٓ ٗرْافه فِ٘ا الواء ّالشأل.

                                              
 م  تاِهاف ق. ػثكهللا فرؽٖ الظاُه.2000ُـ / 1421هٍرٌ هي نٌالح الواظٍر٘ه للرالثح فٌي ًكٗن قؼام   )*(

 ال٘ح اٙقاب / ظاهؼح الوْصٌ. -يٍن الل ح الؼهت٘ح   –(  فٌرال هٍاػك **)

 )هاقج ػثه( 586/  2(  الوؼعن الٌْ٘ط: 1)

 )هاقج ػثه(. 530/ 4( لٍاى الؼهب: 2)

 .43ٗح ( ٌْنج الٌٍاء: ا3ٙ)

 . 74/ 2: 1987ب ت٘هّخب 4( الصؽاغب العُْهٕب ؼققَ اؼوك ػثكال ٍْن ػرانب قان الؼلن للوالٗ٘يب  4)

 )فصٌ الؼ٘ي هي تاب الهاء(. 376/  4( ذاض الؼهّيب الىت٘كٕ: 5)

 م  تاِهاف ق. ػثكهللا فرؽٖ الظاُه.2000ُـ / 1421هٍرٌ هي نٌالح الواظٍر٘ه للرالثح فٌي ًكٗن قؼام 
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ّالّاػه الؼهتٖ ترث٘ؼح الؽال ٗؼوٌ ػلٔ ذصلْٗه نؼلرلَ ّنؼللح يث٘لرلَ هلي 

ـلللالل األت٘لللاخ الّلللؼهٗح الرلللٖ ٌٗظوِلللاب ئل ئى ٌُلللان ػاليلللح يْٗلللح ظلللكا تللل٘ي األقب 

يح الؽو٘وح ت٘ي األقب ّالْظْق االظرواػٖ ّالْظْق االظرواػٖ ّفٖ ضْء ُمٍ الؼال

ٗوشللي للوللهء اى ٗؼلللٌ فهللْنا اص٘للهج فؼللكُا اًرّللان الهؼلللح تلًِْ٘للا: نؼلللح الظؼللا ي 

ّالهؼلللح ػلللٔ الٌايللح. ّللهؼلللح ػلللٔ الٌايللح فللٖ فقتٌللا الؼهتللٖ القللكٗن اًرّللان ّاٌللغ 

الثلكّٕ ااًرّان القثا ٌ فٖ ذل  الصؽهاء فّ اًرّان اٙل ّالرللْل فرث٘ؼلح الوعرولغ 

يا وللح ػلللٔ الٌقلللح ّالهػللٖ ّؼواٗللح هللْا ي ال ٘للس فشاًللد ؼ٘للاج الٌللاي ئلى ههذثرللح 

تاألنل ّااى ُما االنذثا  تؽشن ػالياذِن االظرواػ٘ح ّْٗظِِا ئلٔ ؼك تؼ٘ك. ّااى 

 األقب ٗصْؽ ُمٍ الؼالياخ تكيح ّفهاًح ّااًد الهؼلح هي فُوِا.

يٍل٘وا لوؼظلن فغهاضلَ ّلما فاًِا ِلاػد فلٖ األقب ؼرلٔ فِّلشد فى ذشلْى 

فؼٌلللٔ تِلللا الّلللؼهاء ّصلللْنُّا اظولللٌ هلللا ٗشلللْى الرصلللْٗه ًّؼرُْلللا اصلللك  هلللا        

ٗشْى الٌؼد"
(6)

. 

ّيك ذرٌْع فُكاف نؼللح الّلاػهب فقلك ذشلْى هعلهق ذٍلهٗح للِلن اللمٕ فشانذلَ 

نؤٗح األ الل الكناٌح ّلاهٓ األؼثلح الوِلاظهٗيب فّ هراتؼلح فؼثرلَ فلٖ نؼللرِن فّ 

ئلٔ هوكّغ  لثا لٌْاللَ ُّلما الٌلْع ُلْ اللمٕ يلكن للَ اللمْٗع ف٘ولا تؼلك نؼلح ؼق٘ق٘ح 

ظِللْن اإلٌللالم ّفللٖ الهؼلللح ٗعللك الّللاػه ًٍٍللَ ّهظللاُه الرث٘ؼللح ّظِللا لْظللَب 

ّٗصْن هٌِا ها ٗهٓ ذصْٗه هراتغ قي٘لب الوالؼظلح ّهلي فّل هلا ٗصلْن: الرهٗلب 

ػللٔ ظاًث٘لَ  المٕ ٗأـم فَ٘ ُْ ًّايرَ فٖ ّضْغ الرهٗلب ّفلٖ ػوا لَب ّالصلؽهاء

فٖ اًثٍا ِا فؼ٘اًا ّفٖ انذٍاع ظثالِلا فؼ٘اًلا فـلهٓب شلن ٗصلْن نف٘لب ٌلٍهٍ اللمٕ 

                                              
ٌظه الهؼلح فٖ القص٘كج العاُل٘لحب ُّلة نّه٘لحب اذؽلاق الشرلاب ّالصلؽٍ٘ي الٍلٍلرٌ٘٘يب هرثؼلح الورٌْلط ( 6ٗ)

 . 19: 1975ب 1َ. م. مب  
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فظِكٍ الوٍ٘ه ّفشقلَ الٌؼايب شن ٗؼهض ػلٔ ػ٘لْى الولاء القل٘للحب ّالرلٖ ٗؼهفِلا ؼلب 

الوؼهفح ف٘وراغ هي ها ِا اٌٙي ألتلَ فّ٘هب هٌِا هلا ّٗلهب ػللٔ اهاُ٘لح شلن ٗفلرن 

ؽكٗس ػي الٌايح. ّل ي ذؽْلد صْنج الهؼللح تؼلك للل  ئللٔ الّاػه ؼكٗس نؼلرَ تال

ًوْلض ّايؼٖ ٗصْن نؼلح الّؼه اإلٌلالهٖ هلي الثاقٗلح ئللٔ الؽْاضله. ئال اًِلا يلك 

ؼافظد ػلٔ اص٘له هلي الؼٌاصله الرقل٘كٗلح هلي ّصلع لرث٘ؼلح الصلؽهاءب ّّػلْنج 

هٍللالشِا ّيٍللْج هٌاـِللا
(7)

ثٌ٘ ّلقللك ٌللل  الّللؼهاء الوٍلللوْى فللٖ ًظللن يصللا كُن ٌلل 

القص٘كج الوشرولح هي هقكهح  لل٘ح ّها ٗرفللِا هي غىل شن الهؼلح الرٖ غالثا ها ذأًٖ 

فٌرْنٗح فّ ذقل٘كٗح شن ٗؼهض ئلٔ غهضَ هي القص٘كج ّـ٘له فهصلرٌلا فلٖ للل  تؼل  

فِؼان ؼٍاى االِوىٗح ّتاًد ٌلؼاق لشؼلة تلي وُ٘له ٌّلْاُواب ٌلْٓ هلا الاى هلي 

 تؼ  فِؼان الٍرْغ ّالوؼانن.

الؼثلللْن ُلللْ الوشلللاى اللللمٕ اًرللللب هٌلللَ الوٍللللوْى ئللللٔ األف لللٌ       ئى ٌلللثٌ٘

تْصللللٍَ هؽرللللح هإيرللللح ّذّللللوٌ ٌللللاؼاخ القرللللالب ّاللللمل  الٍللللثٌ تلللل٘ي الوللللكىب      

ّالصللؽانٓب ّاألًِللانب ّالعثللالب ّالْقٗللاى... هوللا لاللهٍ ِللؼهاء صللكن اإلٌللالم         

 فٖ فِؼانُن.

ال الهؼلللللح         فِللللٖ ٌللللثٌ ّههاؼللللٌ لالًرقللللال لألف للللٌ. ّلوللللا ااًللللد فغلللله

ٌّّلللا لِا ّهثاؼصِلللا هرّلللؼثح ّّاٌلللؼح للللما فقلللك نفٌٗلللا ئى ًلللكني فلللٖ ُلللما الثؽلللس        

ظاًثلللا ٗرٌلللاّل ٌلللثٌ الؼثلللْن هلللي صلللؽانٓ ّ هيلللاخ ّاًِلللانب ٌّلللش  ّفتلللْاب       

 ٌّْاُاب هي هللا الرْف٘ب.

                                              
( ٌٗظه: الصْنج هي الّؼه الؼهتٖ ؼرٔ آـه القهى الصلاًٖ الِعلهٕب قناٌلح فلٖ فصلْلِا ّذرْنُلا ق. ػللٖ 7)

 .234م: 1981 –ُـ 1401ب 2الثرٌب قان األًكلًب  
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 سبل العبور

 لقك اـرلٍلد ٌلثٌ الؼثلْن فلٖ فِلؼان صلكن اإلٌلالم فِلٖ صلؽانٕب ّاًِلانب

ّتؽانب ّظثالب ّ هياخ ٌّلش  ٌّلْاُا ٌّلٌرٌاّلِا تؽٍلة فُو٘رِلا ّّفهذِلا فلٖ 

 فِؼان صكن اإلٌالم.

 الصحارى
ّنق لاه الصؽانٓ ّالث٘لك فلٖ الّلؼه الؼهتلٖ تصلْنج ّاضلؽحب ّتفاصلح  

هي ـالل ؼكٗصِن ػلي الهؼللح ّهّلا  الٍلٍهب فقلك الاى الّلاػه ٗقلع ػللٔ األ لالل 

ٗرؽلكز ػلي هؼاًاذلَ ـلالل نؼلرلَ الّلايح ئللٔ ّٗفا ة فصؽاتَ ف٘رلماه اللهاؼل٘ي ّ

األؼثحب ّها لقَ٘ هي فؼثح ّصؼْتاخ اها الهؼلح فٖ ػصه صكن اإلٌالم فقلك ااًلد 

ػللٔ األغللة ل لهل هؼل٘ي فّ لِلكف ٌلام نؼللح هاقٗلح ؼٍل٘ح اهؼللح  الِعلهج ئللٔ 

الؽثّللح شللن ئلللٔ الوكٌٗللح الوٌللْنج. فّ نؼلللح ػقكٗللح اهؼلللح الِعللهج هللي الّلل  ئلللٔ 

 فّ ُٖ نؼلح العِاق هي اظٌ فرػ الثالق ّذفل٘صِا هي الّهن ّالؼثْقٗح. الرْؼ٘كب

ّهللي ـللالل اال للالع ػلللٔ ِللْاُك هللي ِللؼه صللكن اإلٌللالم ّظللكًا الشص٘لله         

هلللللي الّلللللؼهاء يلللللك ذؽلللللكشْا ػلللللي نؼالذِلللللن فْصلللللٍُْا ّهلللللا ػلللللاًٍْ ـاللِلللللا                 

ف٘وصلٌ تل٘ي ٗلكٕ نٌلْل  ّّصٍْا هّاُكاذِن الِا اؼة تي وُ٘ه ٗهؼلٌ هلي الوكٌٗلح 

هللا صلٔ هللا ػلَ٘  ٌّلن ف٘ؼلي ئٌالهَ ٌّّٗك اله٘رَ الوّلِْنج )تاًلد ٌلؼاق( هاقؼلاً 

ّهؼرمناً ّاصٍاً نؼلرَ هثرك اً ئٗاٍ تلماه ٌلؼاق الرلٖ ُلٖ )ٌُلا( األهلٌ الوٌّلْقب غ٘له  

فًَ فهٌ تؼ٘ك ال ْٗصلَ ئلَ٘ ئال ًايح ِكٗكج غل٘ظح اػراقخ يرغ الوِاهح ف٘قْل
(8)

. 

                                              
 .9ِهغ قْٗاى اؼة تي وُ٘ه: (8)
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 اًد ٌؼاق  فقلثٖ الْ٘م هرثـــــْل          هر٘ن ئشهُا لن ٍٗك هشثــــــــــــْلت

 فهٍد ٌؼاق تأنل ال ٗثل ِـــــــا          ئال الؼرا  الٌع٘ثاخ الوهاٌ٘ـــــٌ

 ّلي ٗثل ِا ئلٔ ػمافــــــــــــــــهج          فِ٘ا ػلٔ األٗي ئنيال ّذث ٘ـــــٌ

ػهيد         ػهضرِا  اهً األػالم هعِْلهي اٌ ً اـح المفهٓ ئلا 
(9) 

فاألهٌ ّاضػ فٖ ُمٍ القصل٘كج ئًلَ فهلٌ فلٖ الْصلْل ػللٔ نٌلْل هللا اللمٕ 

ذٍصٌ تٌَ٘ ّت٘ي الّاػه هٍافاخ ِاٌؼح ّها ّصٍَ الٌايح تالقْج ّالّلكج ئال ل٘فثهًلا 

 ػللي لللل  الثؼللك تٌ٘للَ ّتلل٘ي االٌللرقهان تعاًللة الٌثللٖ صلللٔ هللا ػل٘للَ ٌّلللن غ٘لله فًللَ  

ناة الصؼة ّاظراو الوٍافاخ إلظٌ تلْؽ األهٌ ًّىع األللن اللكف٘ي ّالرلهّٗػ ػلي 

الًٌٍ القلقح للرؼث٘له ػلي ذثانٗؽلَ فهلام الٌثلٖ الشلهٗنب فقلك ظلٌ هٌلم اِلركاق فلاٍ ػللٔ 

الٌثٖ ّالوٍلو٘ي ٗؼاًٖ هي يلب ّض٘ب فقك فُكن الهٌلْل صللٔ هللا ػل٘لَ ٌّللن قهلَ 

ااى هٍافهاً هي ظالم الرفلثط ئللٔ ًلْن الِلكٓ    ّلن ٗشي هرشٍثاً ّال هؽرهف هكغ تٌ

المٕ يرغ ألظلَ الث٘ك فٖ نؼلح األٗولاىب ُّلْ ػٌلكها ّصلع ُلمٍ الٌايلح فناق ًٍٍلَب 

فِللْ يللْٕ يللاقن ػلللٔ ذؽوللٌ الصللؼْتاخ ّالوّللا  هصللٌ ًايرللَ الرللٖ ال ذثللالٖ الوّللا    

ِلكٓب ئًلَ ألًِا ذٌّك الْصْل ئلٔ األٗواى ّالٌعاج الْصْل ئلٔ هي ٌ٘هِكُا ئللٔ ال

ٗؼٌٖ ًٍٍَ تمل ب ٌُّان ِلؼهاء اص٘لهّى لالهّا الصلؽهاء فلٖ فِلؼانُن ػللٔ فًِلا  

 ئؼكٓ الٍثٌ الوْصلح ئلٔ غاٗاذِن فِما تّه تي نت٘ؼح ٗقْل ْٗم القاقٌ٘ح:

 فلن ـ٘ال هي اه٘وح هٌُْــــــــاً         ّيك ظؼلد فّلٔ الٌعْم ذ ـْن

 ى الوؽٌ ِر٘ــــــــهًّؽي تصؽهاء الؼمٗة ّقًٌّا        ؼعاوٗح ئ

 فىانخ غهت٘ا ًاوؼا ظٌ هالـــَ       ظْاق ّهٍرْ  ال هان  ْٗـــــه

                                              
( الٌع٘ثاخ: الٍهٗؼاخب الوهاٌٌ٘: الٌْ  الالذٖ ذؼرٖ ها ػٌكُا ػٍْاًب ّالؼمافهج الصلثح ّاإلٌهاع ّالرث ٌ٘ 9)

 هي فًْاع الٍ٘ه.
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ٗرللماه الّللاػه ُّللْ فللٖ صللؽهاء الؼللمٗة هؽثْت٘للَ اه٘وللح ُّللْ ٗقرللغ ُللمٍ 

الصؽهاء ػلٔ ُكفَ الٍاهٖب فرػ الؼها  ّئٌكاء الف٘ه ئلٔ فُلَب ُّما العانّق تلي 

ٌٗلح لل٘ؼلي ئٌلالهَ تل٘ي ٗلكٕ الهٌلْل صللٔ ػوهّ الؼثكٕ ٗؽكشٌا ػي نؼلرَ ئلٔ الوك

هللا ػلَ٘ ٌّلن ّااى ًصهاً٘ا ٌ٘ك يْهَب ٗقْل:
(10)

  

 ٗا ًثٖ الِكٓ اذر  نظـــــــــال       يرؼـد فك فكا ئل٘ـ  ّآال 

 ّ ْخ ًؽْن ال ؽاضػ  ها      الذفال الشالل فِ٘ا االال

 اٌ قٌُاء ٗقصه الرهف ػٌـِا      انيلرٌا يالصِا انيـــــاال

 ّ ْذِا الع٘اق ذعوغ فِ٘ـــــــــا      تشوــاج اأًعــــن ذرــــالال

لقللك يرللغ الّللاػه الث٘للك ّاظرللاو الوٍللاّو ألظللٌ اإلٌللالم فلللن ٗصٌللَ الرؼللة ُّللْ 

ٗوررٖ هغ فصؽاتَ الٌْ  الٌع٘ثاخب ّلمل  فِْ ٌٗاقٕ ًثٖ الِكٓ هثّلها تلأى نظلاال 

يب األّل الصللؽهاء ّالصللاًٖ اوللاج ٌللانّا ئل٘للَ ٗثر للْى الِللكٓ ّيللك اظرللاوّا ٌللث٘ل٘

ال للالل ئلللٔ ؼ٘للس الٌللْن الللمٕ اِلله  فللٖ هشللح الوشههللحب فهللا الّللواؾ تللي ضللهان 

ف٘صلللع نؼللللح هؽثْترلللَ )ل٘للللٔ( اولللا ٗرصلللْنُا ُلللْب ف٘لللماه األهلللااي ّالولللكى  

ّالصؽانٓ الرٖ ههخ تِا يافلرِا ف٘قْل
(11)

 : 

 فيٍــــــــــــها فذؼهف نٌوا قانٌا يك ذ ٘ـــــــــــها    تمنّج فيْٓ تؼك ل٘لٔ ّ

 اوا ـط ػثهاً٘ح ت٘وٌ٘ــــــــــــــــــــَ    تر٘واء ؼثه شن ػهل فٌرــــــــــها

 ػلٔ فم ت٘ اء الٍالم ه اػٍــــــــــا   ػكٗك الؽصٔ ها ت٘ي ؼوص ِّ٘ىنا

 ٌهخ هي فػالٖ نؼهؼاى فأصثؽـد    تٍ٘ك ّتايـــٖ ل٘لــــِا ها ذؽٍــــــــها

 رح ػاصٍـــا    ذْلٔ الؽصٔ ٌوه الؼعاٗاخ هعوهافأضؽد تصؽهاء الثٍ٘

                                              
 .86/  7(  ثقاخ اتي ٌؼك: 10)

 .129( قْٗاًَ: 11)
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فالقافلللح الرللٖ ذؽوللٌ هؽثْترللَ يللك هللهخ تأهللااي ػكٗللكج ّيرؼللد الصللؽانٓ 

للْصللْل ئلللٔ الِللكف الٍللاهٖب فهللا الٌؼوللاى تللي تّلل٘ه ف٘عللْو الصللؽهاء ّٗصللع 

هّاُكاذَ ػثهُا ّفُوِا فٌهاب القرا
(12)

 : 

 ق هكهعح غلثـــــــاٗعالتي تاالنٌاى فٖ اٌ ٌهتؿ        ٌْالع ااالهٍا

 تصؽهاء فٍ٘اء ذفال تِا القرـا        ئلا فقناد فاٌرعوؼد نف ا ناثا

فهللا ّايللغ تللي ػو٘للهج ف٘صللع الصللؽهاء الرللٖ يرؼِللا هللي الؼللها  ئلللٔ الّللام     

قللل٘ال لفالللك تللي الْل٘للك فللٖ ـوٍللح فٗللام ّلللن ٗؼللهف ػللي فؼللك فًللَ يرؼِللا هللي يثللٌ           

فقال فَ٘ فؼكُن
(13)

   : 

 قن نافغ فًٔ اُرــــــــــــكٓ         فْو هي يهايه ئلٔ ٌــــهٓ هلل  

 ـوٍا غما هاٌانُا العُ٘ تشٔ         ها ٌانُا هي يثلَ ئًً ٗهٓ  

ئًِلللا صلللؽهاء ياذللللح هلللي ٗعلللاوف فلللٖ اـرهايِلللا ّلشلللي هللا  لللْٓ األنل 

ْ للوعاُكٗي توا هشٌِن تَ هي فرٌح ّذكته ُّٖ ٌثٌ٘ ػثْن تلانن هللا لِلن يرؼلَ ًؽل

 العِاق لوا ؼولٍْ هي ػ٘ب اٗواى ّصاق  ئصهان ػلٔ الٍكاء.

ّفٖ نؼللح الهٌلْل صللٔ هللا ػل٘لَ ٌّللن ئللٔ الوكٌٗلح فِلؼان ػكٗلكج ذصلٍِا 

ّذماه الوٌا ب الرٖ هه تِاب فٍٖ هٍ٘هٍ الوثانن لل  هله تف٘ولح فم هؼثلك الفىاػ٘لح 

فٍلأالُا: ُلٌ  ّااًد اههفج ظلكج ذؽرثٖ تٌٍلاء الف٘ولح شلن ذرؼلن ّذٍلقٖ هلي هله تِلاب

ػٌكُا ِٖء؟ فقالد: ّهللا لْ الاى ػٌلكًا ِلٖء هلا فػلْوان القلهٓب ّاِلاء ػلاوب... 

فٌظه نٌْل هللا صلٔ هللا ػلَ٘ ٌّلن ئلٔ ِاج فٖ اٍه الف٘وح فقلال هلا ُلمٍ الّلاج ٗلا 

                                              
 .79(  ِؼهٍ: 12)
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فم هؼثك؟ يالد ِاج ـلٍا العِك ػي ال ٌنب فقال ٌُ تِا هلي للثي؟ ياللد ُلٖ فظِلك هلي 

 لل ب يال:

ى فؼلثِللا؟ يالللد ًؼللن تللأتٖ ّفهللٖ ئى نفٗللد تِللا ؼلثللا فاؼلثِللا فوٍللػ فذللألً٘ي ف

الهٌْل صلٔ هللا ػلَ٘ ٌّلن ت٘كٍ ضلهػِا ٌّلؤ هللا ّقػلا فلكنخب فلكػا تاًلاء لِلا 

ٗللهٗ  الللهُط فؽلللة ف٘للَ ؼرللٔ ػلرللَ الهغللْج فٍللقاُا ؼرللٔ نّٗللد ٌّللقٔ فصللؽاتَ  

فى ظلاء وّظِلا  ؼرٔ نّّا شن ِهب ّؼلة شاً٘ا ؼرٔ هأل اإلًاء ّانذؽلْاب فولا لثلس

فْصلٍرَ لللَ يلال: ئًللٖ ّهلل فناٍ صلاؼة يللهُٗ اللمٕ ذرلثللَب لقلك ُووللد فى فصللؽثَ 

ّألفؼلللللي ئى ّظللللكخ ئلللللٔ لللللل  ٌللللث٘الًب ّػللللال صللللْخ فللللٖ الوكٌٗللللح هللللي غ٘لللله                  

فى ٗهّا القا ٌ
(14)

 : 

 ظىٓ هللا نب الٌاي ـ٘ه ظىا َ        نف٘ق٘ي ؼال ـ٘ورٖ ام هؼثــك

 شن ذهّؼــــــــــــا         ّففلػ هي فهٍٔ نف٘ب هؽوكُوا ًىال تالثه 

 لِ٘ي تٌٖ اؼة هشاى فراذــــــــــَ         ّهقؼكُا للوإهٌ٘ي توهصــك

 ٌلْا فـرشن ػي ِاذِا ّئًا ِــــــا         فاًشن ئى ذٍألْا الّاٍ ذِّــك

 فالقا للٌ ٌُللا ٗصللع نؼلللح نٌللْل هللا صلللٔ هللا ػل٘للَ ٌّلللن تهفقللح صللاؼثَ    

فتللٖ تشلله نضللٖ هللا ػٌللَ الهؼلللح الرللٖ ػثلله ـاللِللا الللهظالى الصللؽهاء تلل٘ي هشللح 

ّالوكٌٗح تشٌ ها فِ٘ا هي هفا هب ئال فى هللا ذؼالٔ ااى هؼِوا ّفػاًِوا ػللٔ اظر٘لاو 

األُلْال ّالوفللا هب اولا ٗللهّٕ فتلْ تشلله الصلكٗب نضللٖ هللا ػٌلَ نؼلرللَ الوثاناللح  

ن ٌٍّٗة ئلَ٘ يْلَذل  هغ الٌثٖ الشهٗن صلٔ هللا ػلَ٘ ٌّل
(15)

: 

 

                                              
 .132/ 2ّالٍ٘هج  53/ 2فرْم: صٍٖ الهؼوي الوثانن ًْنٕ: ( الهؼ٘ب الو14)
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 يال الٌثٖ ّلن ٗىل ْٗيهًـــــٖ        ًّؽي فٖ ٌكف هي ظلوح ال ان

 ال ذفُ ِ٘ ا فاى هللا شالصٌــــــا        ّيك ذْاٌ لٖ هٌَ تاظِــــــــان

 ّئًوا ا٘ك هي ذفّٔ تـــــْاقنٍ        ا٘ك الّ٘ا ٘ي ااقذَ لشٍـــــــان

 ْا        ّظاػٌ الوٌرِٔ هٌِن ئلٔ الٌانّهللا هِلشِن  هف توا اٍثـــــ

 ُّاظه فنضِن ؼرٔ ٗشْى لٌــا        يْم ػلِ٘ن لّّ ػى ّاًصـــان

اى ُمٍ القص٘كج ّاوا ًالؼظ هٍرْؼاج هي اٙٗح الشهٗوح )ئى ال ذٌصلهٍّ فقلك 

ًصللهٍ هللا ئل فـهظللَ الللمٗي اٍللهّا شللاًٖ اشٌلل٘ي ئل ُوللا فللٖ ال للان ئل ٗقللْل لصللاؼثَ        

ئى هللا هؼٌلللا( فو لللوْى القصللل٘كج ٗلللكّن فلللٖ فلللل  اٙٗلللح ٍّٗلللعٌ فؼلللكاز       ال ذؽلللىى

 نؼلح الِعهجب ّهٌِا 

 ؼرٔ ئلا اللٌ٘ ّانذٌا ظْاًثــــــَ       ّهك هي قّى هي ًفّٔ تاٌران 

 ٌان االنٗقط ِٗكٌٗا ّفٌٗقـــــــــَ       ٌٗؼثي تالقْم ًؼثاً ذؽد اٌــْان

 ّاٌ ٌِة نيا  الرهب هــْان   ٗؼٍٍي ػهل الصٌاٗا تؼك ف ْلِا    

شن ٗؼْق ل٘صع نؼلرِن فٖ اللٌ٘ ّا٘ع ذثكّ الصؽهاء فلٖ الل٘لٌ فِ٘لا الشص٘له 

هللي الهُثللحب ّّٗلل٘ك تللاألنٗقط قل٘للٌ الهٌللْل صلللٔ هللا ػل٘للَ ٌّلللن فللٖ ُللمٍ الهؼلللح 

ّـثهَٗ فٖ الرهياخب ّٗماه اٍ٘٘ح ظِْن ٌلهايح ػللِ٘ن ف٘رْظلَ الهٌلْل صللٔ هللا 

ى ٗرهاِولا  ّلللَ هلي هللا اللٌ ـ٘له ٌٗالللَ ئال فًلَ اللها ػلِ٘ولاب لشللي ػل٘لَ ٌّلللن ئل٘لَ تللا

 الوؼعىج اإللِ٘ح ذظِه ف٘إهي ٌىايح تاهلل ّٗكـٌ اإلٌالم يلثَ تصك .

لقك ااًد الِعهج نؼلح ِايح لشي هللا ذؼالٔ فٗلكُن تعٌلْق هلي ػٌلكٍ ٌّله لِلن 

ٗقلْل ػثلكهللا  الهؼلح ئلٔ غاٗرِا ئى الِعهج ااًد الف٘ان للوٍلو٘ي ّللً٘ لِلن ٌلْاٍب

تي الؽانز
(16)

: 
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 ئًا ّظكًا تالق هللا ّاٌؼــــــــح      ذٌعٖ هي المل ّالوفىاج ّالِْى

فشاًد الِعهج ّااًد الٌعاجب ّفٖ هصٌ ُما ّفى الِعهج تأهه هللا ٗقْل آـه 
(17)

: 

 ُّعهذٌا فٖ فنضٌا ػٌكًا تِا      اراب فذٔ هي ـ٘ه هوـٌ ّااذة

لوِلاظهٗي ٍّٗلاـه تهؼللح الِعلهج ّالرلٖ ذؼٌلٖ ُّما ًافغ تي األٌلْق ّٗل٘ك تا

ذهن تالق الوّلها٘ي ّاالترؼلاق ػلي الوؼاصلٖ ّاٙشلامب ّذلهن األصلٌام ّاألػلهال 

ػي الكً٘ا ّهللماذِا ّالِعلهج ئللٔ تلالق اإلٌلالم ّالوٍللو٘ي ّالرْظلَ ئللٔ هللا ّاتر لاء 

األـهٓ ّٗقهى اٌ لل  تالؼوال الثرْل٘ح اًِْا ئؼكٓ ُمٍ األػوال ف٘قْل
(18)

 : 

 ّؼ٘ي فذٔ اإلٌالم ااًْا ف وـــح     ّتاقّن هؼكاً الِا تالفىا ــــــن

 ئلٔ ُعهج ااًد ٌٌاء ّنفؼـــح     لثايِ٘ن فِ٘ن ّـ٘ه ههاغــــــــن

 فعاءخ تِن فٖ الشرا ة ًصـهج     فشاًْا ؼواج الٌاي ػٌك الؼظا ن

للِلكف  ّلن ذرؽقب الِعهج ال ِ  ئال تؼك اى يرغ الوِاظهّى ت٘كا ّصلؽانٓ

الٌثٌ٘. ّهي الّؼهاء اللمٗي لالهّا نؼللرِن ئللٔ الهٌلْل صللٔ هللا ػل٘لَ ٌّللن ػثله 

الصؽهاء ئلٔ الوكٌٗح ػوهّ تلي ٌلث٘غ الهُلإّ اللمٕ للن ٗثلال تولا ػلأً ل٘قلع تل٘ي  

ٗكٕ الٌثٖ صلٔ هللا ػلَ٘ ٌّلن ف٘قْل
(19)

: 

 ئل٘  نٌْل هللا هي ٌهّ ؼو٘ه    فظْب الٍ٘افٖ ٌولقا تؼك ٌولب

 خ فلْاغ فاٍلِا الٍـهٓ     ذفة تهؼلٖ ذانج شن ذؼٌــــــبػلٔ لا

 فوا ل  ػٌكٕ ناؼح فّ ذؽلؽلٖ     تثاب الٌثٖ الِاِوٖ الوْفــــب

 ػرقد ئلا هٌؽلح تؼك ؼلـــــــــح     ّيرغ قٗاه٘ن ُّن هــــــــإن 
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فِللْ ٗؼلللي اًللَ ظللٌ ْٗاصللٌ الٍلل٘ه ل٘للٌ ًِللان ّٗفا للة ًايرللَ ف٘ف٘هُللا تلل٘ي  

لٌثٖ فرؼرب ّت٘ي ٌْٓ لل  فرِل ب ٍّٗأل هاوى تلي ال  لْٗح الّلٍاػح ئٗصالَ ئلٔ ا

ُّْ ٗقرغ الصؽهاء هي ػواى ئلٔ الوكٌٗح الوٌْنج هإهٌاً توا ظاء تَ الٌثٖ فالّلاػه 

ٗرؽوٌ هّا  الٍٍه ِّكج ؼهانج الصؽانٕ  ؼوا فٖ الٌعاج هي ػلماب اٙـلهج فِلْ 

ن ّٗرلللة ه ٍللهج هللا ػللى    يللك فذللٔ للل٘ؼلي ئٌللالهَ تلل٘ي الهٌللْل صلللٔ هللا ػل٘للَ ٌّللل

 ّظٌ ػوا انذشثَ هي فشام ّهؼاصٖ ّلًْب ل٘ؼْق تالظٍه.

ّامل  فؼٌ هال  تي ًوط ئل ظاّو ؼكّق الهٗع هرْظِا ئلٔ نٌْل هللا صلٔ 

هللا ػلَ٘ ٌّلن ّيال
(20)

  : 

ِ٘ع ّالفـَهٗــعِ  ٗــِع          فِٖ َُثَْاِخ الصَّ ْاَق الهِّ ٌَ ْوُخ  َّ َْ٘  َظا  ئلـَ

 َّ عِ ُهفـَرـ  واٍخ تِؽثـِال ِ اللـِّ٘

فِللْ ٗؼثلله الصللؽانٕ ّالعثللال ل٘صللٌ ئلللٔ غاٗرللَ ُّللٖ الْيللْف تلل٘ي ٗللكٕ  

نٌْل هللا صلٔ هللا ػلَ٘ ٌّلن ُّما الٌوه تلي ذْللة قـلٌ اإلٌلالم ُّلْ ِل٘ؿ اث٘له 

ٗهؼٌ ئلٔ الهٌْل صلٔ هللا ػلَ٘ ٌّلن ال ٗصٌَ٘ الرؼة ٗقْل
(21)

 : 

يـَْك  ـَاَل ال َّ ْ٘ـٌـَاَن  َِْ٘ا ضـََهنْ ئًا فَذـَ ـهاً فِ ْ٘الً ضـُـوَّ ٍـَـــّه       ًـَـقـُُْق ــَ ٍَّ 

ـــهْ  ٍَ ٌُ فٖ ئ ؼاِهِا اللـَّؽَن َػ َّْؽَن ئلا َػىَّ الّـََعْه       ّالف٘  ًـُرـِْؼُوِا اللـ

فِللْ ٗإاللك فللٖ ِللؼهٍ اًللَ نظللٌ اث٘لله الٍللي هللي ـللالل لاللهٍ اى الف٘للٌ الرللٖ 

٘للٌ ٗصللاؼثِا ُّللمٍ الوٍللافح الرْٗلللح  ٗقْقُللا ُللٖ ضللؼٍ٘ح ّاأًللَ ٗهٗللك اى ّٗللثَ الف

الّايح فٖ الصؽهاء التك اًِا ٌرهُقِا ّلشٌَ ال ٗأتلَ للل  ألًلَ ٗثر لٖ الْصلْل ئللٔ 

 انل الٌْن.

                                              
 .31ب ٌّٗظه: الثرْلح فٖ ِؼه صكن اإلٌالم: 313/ 2(  ػْ٘ى األشه: 20)

 .69ٌوه تي ذْلة: ( ِؼه ال21)
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ّامل  فؼٌ شهّاى تي فىانج ؼ٘ي يكم ػلٔ الٌثٖ صلٔ هللا ػلَ٘ ٌّللن يا ؼلا 

الث٘ك توٍاواذِا ف٘قْل
(22)

: 

رــ    ََ فنتاع ٍ ذهُّغ ّذـَ ـْـرـَــكٕالَ٘  نٌَْل هللاِ ــَثَّْد َهِرـَ٘ـّ افحَ ٍَ  ٖ     َه

فالّاػه ال ِٗرن لِمٍ الوٍلافاخ الرْٗللح الرلٖ ٗقرؼِلا ػللٔ ظِله هر٘رلَ فلٖ 

الصؽهاء ألًَ ٌٌ٘ال تهؼلرَ ُمٍ الٍلْو ُّلما وهلٌ تلي ػولهّ الؼلمنٕ اللمٕ ُلاظه  

لهغ ّفك فٖ نؼلح ئلٔ الٌثٖ صلٔ هللا ػلَ٘ ٌّلن ل٘ؼلٌْا ئٌالهِن ف٘شههِنب ٗقْ
(23)

: 

 ٌِ ـُِا َؼىًاً ّيْواً هي الههـــــ ٍَّ ِـــا      فَالـ  الَ٘  نٌَْل هللا فْػَولـُْد ًـَصَّ

 ألًُصـَه ـَ٘هالٌاِي ًصهاً هّْوناً       ّفْػقَِك َؼْثالً هي َؼثَالَِ  فٖ َؼْثلِــٖ

َِ َها فشـْقـَلـَْد ي  ـََكِهٖ ًـَْؼلِّٖفُِِك فىَّ هللاَ الَ نبَّ غ٘ـــــــــُهٍ       فقٗـُِي تـِ

اًِا الهؼلح الرٖ اـرانُا لٌٍٍَ ّلقْهلَب اظرلاوّا فِ٘لا الٌ الوراػلة ّهلهّا  

ػلللٔ الشصثللاى هللي اظللٌ ُللكف ٌللام ّلللً٘ لللَ فِ٘للا هللي الللكً٘ا ئال الثل للح ّلشللي ًصللهج 

نٌْل هللا صلٔ هللا ػلَ٘ ٌّلن ااًد فيصٔ غاٗاذَ ِِّاقج الؽلب فٌلؤ ُلكف ٗؽ٘لا 

ال هللا ٌرثقٔ هالوهح لَ هاقام ؼ٘اهي اظلَ ِِّاقج اى ال الَ ئ
(24)

. 

 اجلبال

لقللك ايرللهى لالله العثللال فللٖ فِللؼان صللكن اإلٌللالم تللماه الصللؽهاء لللل  اًِللا 

ِْاهؿ ناٌل٘اخب ذثؼلس اٙهلال فلٖ ًٍلْي يلا ؼٖ ُلمٍ الصلؽانٕ العلهقاء الوقٍلهج 

                                              
              1ت لللللكاقب   –ُلللللـ(. هشرثلللللح الوصٌلللللٔ 852. للؼٍلللللقالًٖ )198/ 1ب ّاإلصلللللاتح: 282/ 1( فٌلللللك ال اتلللللح: 22)

 ُـ( هرثؼح الٍؼاقج توصه.1328)ٌٌح 

 .11/ 3ب اإلصاتح:  259/ 2( فٌك ال اتح: 23)

 .37( ٌٗظه: الرث٘ؼح فٖ ِؼه صكن اإلٌالم: 24)
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الفال٘ح ئال تؼ  الٌثاذاخ الّْا٘ح القاقنج ػلٔ ذؽولٌ ُلمٍ الظلهّف الصلؼثح للؽ٘لاج 

ثللال ئؼللكٓ الههللْو الرللٖ ذللكل ػلللٔ الّللوْؾ ّالصثللاخ ئال اًِللا ااًللد فللٖ ال الللة ّالع

قا ولللح الؽهالللح لرؼولللٌ ػللللٔ ذصلللْٗه الصلللهاع تللل٘ي الؽلللب ّالثا لللٌ الى الّلللؼهاء  

الوٍللللو٘ي يلللك اٌلللث ْا ػلِ٘لللا هّلللاػهُن ّظؼلُْلللا ذّلللانن الوّلللها٘ي الهُثلللح هلللي 

ن اى ٗرثللب ػلللٔ  الوٍلللو٘يب ٌللأل ظثهٗللٌ ػل٘للَ الٍللالم الهٌللْل صلللٔ هللا ػل٘للَ ٌّللل

فٌُ هشح االـّث٘ي
(25)

اى ِاء تأهه هللا ٌثؽاًَ ّذؼالٔ ّلشي الهٌْل صلٔ هللا ػلَ٘  

ٌّلن ٗرْظَ ئلٔ هللا ٌثؽاًَ ّذؼالٔ اى ِٗكٕ اٌ هي ٍٗشي هلا تل٘ي ُلمٗي االـّلث٘ي 

ئلٔ  هٗب اإلٗواى ّالصالغ ِّاءخ ئناقج هللا ٌثؽاًَ ّذؼالٔ ّقـٌ الوٍلوْى هشح 

اكاء(فاذؽ٘ي ػي  هٗب )
(26)

اوا يال ؼٍاى 
(27)

: 

ِػُكُا اـَـــكاءُ   ْْ َّقـَْغ َه َُا          ذـُصُِ٘ه الٌـ ّْ ْ٘لـٌَـَا ئْى لـَْن ذـََه  َػِكْهٌـَا ــَ

ٌُ ّالظوــاءُ  ـــــكاٍخ         ػلٔ فارافِا األٌ  ُٗثانَٗي األػٌـَّح َ ُهَصؼِّ

ٌّ ظ٘اُقًا هرورـــــــــهاٍخ          ذلرـّوِّي تا  لفـُِوه الٌٍـــــــاءُ ذـَظـَ

 فاها ذؼهضْا ػٌا اػروــــــهًا         ّااَى الٍرُػ ّاًشَّع ال رـاءُ 

 ّاال فاصثهّا لعالِق ٗــــــــْم ٍ        ٗؼّى هللا فَ٘ هي ّٗـــــــــــاءُ 

فقللك ذْيللغ ؼٍللاى اى ٗشللْى قـللْل الع٘للَْ اإلٌللاله٘ح هللي تللاب اللكاء ّفؼللال 

ّػك هللا ًثَ٘ صللٔ هللا ػل٘لَ ٌّللن ّالكاء ال ِل  صك  ذْيؼَ ّاًشّع ال راء ػوا 

 الصٌ٘ح الؼل٘ا هوا ٗقاتٌ ظِح هشح الؼل٘ا ُّٖ انل ّػهج فِثَ تالعثل٘ح هٌِا تالٍِل٘ح.

 ُّما ػوهّ تي ٌالن  ٗقص ػلٔ الهٌْل صلٔ هللا ػلَ٘ ٌّلن  الكهان  المٕ 

                                              
 هشح.( االـّثاى: ظثالى فٖ 25)

 ( اكاء: الصٌ٘ح الؼل٘ا توشح.26)

 .60ِّهغ قْٗاًَ:  71( قْٗاًَ: 27)
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للؽقِن تِعْم تٌٖ تشه ّيهُٗ ػلِ٘ن ّاذفالُن هي اكاء ههصكا لِن فقا
(28)

: 

كا ِػــكا       ًّـَقـَ ـُْا ه٘صايـَـَ  الوـَُإاـَـّ ُْ  ئىَّ يـُهّٗا فـلٍَْن الَو

َظؼلْا لٖ فٖ اكاٍء َنَصــكا       َّوَػوْا فى لـٍَُد فقػْا فؼكا َّ 

ــــــــكا ٌُّ ػــــــــــــكقا       ُّن ت٘رًْا تالْذ٘ه ُُعَّ ُّن فلّل ّفي
(29) 

كا                                ٌُعَّ  فقرلًْا ُناـَّؼا ّ

فلللللن ٍٗللللكُن اللللكاء اى اػرلللللٍْ ناصللللكٗي ٗثر للللْى اإلٗقللللاع تالوٍلللللو٘ي الى            

ئناقج هللا فّيؼللد تِللن فاًرصلله الوٍلللوْى. اهللا وٗللك الف٘للٌ الرللا ٖ فاًللَ ٗصللع ؼللال 

العُ٘ المٕ ااى هؼَ ػٌكها ٌانّا فٖ نؼلح ئلٔ ظثٌ )هقالغ( لوالياج األػكاء ّالاى 

لٍِ٘ن ف٘قْلالٌصه ؼ
(30)

: 

اتـِهِ  َّ  تٌٖ ػاهٍه ٌُ ذـَْؼِهفَْى ئلا غـََكا    فتْ ِهْشٌـٍَع يـَْك ِـَكَّ َػقـَْك الكَّ

لـَْن ػلٔ ِـَهِّ  ا ِــهِ  ٍْ ًّـَؽُي َُىهٌا ظوؼشـُْن  تورالـــغ ِ   فٍاَء ّلـَْن َٗ
(31)

 

ــٍه    هعاُكج ً ًٍٍٖ فِكاءُ  الوعاُــــهِ  يـَرـَلـٌْا غـَـٌَّ٘ا ً َْٗم ٌٍػ ُهَؽعَّ
(32) 

فِْ ٍٗاـه تٌٍٍَ ّتٌلٖ يْهلَ الًِْن فيْٗلاء اٌلرراػْا الٌصله ػللٔ فػلكا ِن  

فٖ العثال. ُّْ فٗ ا فلٖ يصل٘كج فـلهٓ ٗرؽلكز ػلي ئؼلكٓ نؼلالخ القث٘للح ف٘لماه 

فِ٘ا العثال الرٖ اظراوُّا فٖ  هٗقِن ّامل  الرٖ ًىلْا فِ٘ا ف٘قْل
(33)

: 

                                              
( نؼوح للؼالو٘يب القاضٖ هؽوك ٌل٘واى الوٌصْن فْوٕب ذؼهٗلة: ق. هقرلكٓ ؼٍلي ٗاٌل٘ي األوُلهٕ اللكان 28)

 .2/392ب الٍ٘هج: 1/128ُـب 1410 –م 1989ب 1الٌِكب   –الٍلٍ٘حب تْهثإ 

 لفىاػح.( الْذ٘ه: لٍن هاء تأٌٌٍ هشح 29)

 .65( قْٗاًَ: 30)

 ( هقالغ: ظثٌ ّػٌكٍ هاء.31)

 ( هؽعه: ظثٌ فٖ تالق  ٖء.32)

 .48( قْٗاًَ: 33)
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ٍْ٘ك ّالِفالفــــٖ ِّٖ لٕ ُهكانفٍج ِكٗــــــكِ          ًـََىلٌا تَ٘ي فـَ تـِؽ
(34)

 

ٌَ فالْؼ٘ـكِ  َْ٘ي اهه ّٕ ّال ذـُهاػٖ        فـَُؽلـِّٖ تَ ٘هٕ َٗاَػِك ٍِ  فـَ

ٌِ ّالُؼُِـْقِ  َوٍ٘ه        فـَُؼِْقٕ تالٍْا ِ ٌُ ٘هٕ ئلا فنْقِخ ئلٔ  ٌِ ّ
(35) 

ٌ فٌهاٍ ٗفص تالماه العثال الرٖ هه تِا فٖ نؼلرَ ُمٍ ّالوٌلا ب الرلٖ ذرفلل

 ُمٍ العثال:

ّالؼثلاي تلي هلهقاي يلك لاله نؼلرلَ ئللٔ هشلح فلماه فُلن ظثالِلا ُّولا ظلثال 

االـّث٘ي ف٘قْل
(36)

 : 

ذاتَْؼُد تَ٘ي األـّث٘ي ِ الوـُثاَناا َّ َْ َهشـَّحَ يـَاِصكاً       ْظِٖ ًـَْؽ َّ ُِْد  ظَّ َّ َّ 

فقللك ـللص االـّللث٘ي اًِْوللا هللي فُللن العثللال الوؽ٘رللح توشللح فِللٖ ذقللغ ػلللٔ 

 لٍا ه ئلٔ هشح. هٗب ا

اهللا ؼٍللاى تللي شاتللد فقللك ّصللع ظللُ٘ الوّللها٘ي ِّللثَِ تعثللٌ ؼللهاء فللٖ  

يْذِن ف٘قْل
(37)

: 

٘ةِ  ِّ ْؼٖ فٖ الهَّ ِّ القـَ َْ  ػهفَد قٗاَن  وٌٗـََة تالشـَصِِ٘ة          اـَفـَطِّ ال

ىٍ  ْْ ٌُّ َظـــ ا َّ ٗاُغ  ذـََؼاّنُا الهِّ
(38)

      ِّٖ ِو ٌْ َْ ِهَي ال
(39)

شـُــ  ٌَ  ـْبِ ُهٌـَِِْوُه 

َْ٘ه ئــْثَاِن الشـَــــ َْ٘ة ف٘ـــــَ          تـِِصْكٍ  غـَ ــَـثِّْه تالمٕ ال َػ  ّبِ ذُ َّ

                                                                                                                
 

 

 ( ف٘ك: هاء تاظا فؼك ظثلٖ  ٖء.34)

 ( ٌو٘ه: اٌن ظثٌ فٖ تالق  ٖء.35)

 .93( قْٗاًَ: 36)

 .640 – 639ب الٍ٘هج: 134( قْٗاًَب ٌ٘ك ؼٌٍٖ: 37)

 ( العْى: الٍؽاب األٌْق.38)

 : هره فّل الهت٘غب ٌوٖ تمل  ألًَ ٗؼن األنل تالٌثاخ.(  ال39ٌْٖ)
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 توا َصٌَغ الوـَلِـُ٘  غـََكاجَ تَـــْكن ٍ       لـٌَا فٖ الوّهاَ٘ي ِهَي الٌـَِّص٘ــةِ 

 ـُــــــــُهّبِ غـََكاجَ اأىَّ َظْوَؼُُِن ِؼـــــــــَهاء          تََكْخ فنااًـَُُ ظٌَػ ال 

ِك ال اِب ِهْي ُهْهٍق ِّ٘ــــــةِ  ٌْ ُ َّا تـَِعْوـــــــــــــغ ٍ        اـَأ  فاليٌ٘اُُن هٌـ

فِللْ ٍٗرفلله تٌصلله الوٍلللو٘ي فللٖ تللكن ّاللاى الوٍلللوْى ايللٌ ػللكقا ّػللكج اهللا 

الوّهاْى فشاًْا فٖ يْذِن ّاصهذِن اعثٌ ؼلهاء ػٌلكها ذثلكف الّلوً تالو ٘لة ٗورلك 

ٌ ّظلَ ظهها ػظ٘وا ٗؽرٌ هٍافح ّاٌؼح ّيك اٌرفكم الّاػه فٌلْب ظلَ ف٘ثكّ العث

الرّثَ٘ فٖ يْلَ )اأٌك ال لاب( هٍلرؼٌ٘ا تلأقاج الرّلثَ٘ )الشلاف( ّالوّلثَ ّالوّلثَ تلَ 

ػلٔ ٌاؼح ُٖ هشاى لصهاع اإلٗواى ّالشٍه ّذْا٘ك لٌصهج اٍح اإلٗواى ػلٔ الهغن 

 هي ٌؼح ذل  الٍاؼح.

 الوديان

ثط الؼهتٖ هي اٌ انل ٌْاٍب لفصْترَ فلٖ األغللة الْاقٕ ههذغ هِن ّهِ

ّاًْللَ هلرقللٔ القْافللٌ فّ هؽرللاخ الولرقللٔ ّذشللْى ف٘للَ ههااللى القللْٓ ّذؼقللك ػلللٔ 

صللؼ٘كٍ لقللاءاخ فللٖ ِللرٔ ِللإّى الؽ٘للاج لللمل  فقللك ااصلله الّللاػه الؼهتللٖ هللي لالله 

الْقٗاىب هي لل  يلْل الّلواؾ تلي ضلهان ٗرلماه هؽثْترلَ )ل٘للٔ( الرلٖ نؼللد ػٌلَ 

األهااي الرٖ ههخ تِاّْٗنق 
(40)

  

ْ٘رـََُ لـَْن ََُِّٗ٘طِ  ياً لـَ ْْ ُِْعـَي ِـَ ض    فـَقـَك  ْ٘لٔ ذـَُؼـــــــــهِّ  فال ًاقٗا فظـَْؼاَى لـَ

َصثَا َصْثْجً هي لٕ تـِؽاٍن فعاّوخ   ئلٔ آل ل٘لٔ تَرِي غٍْل فـَُوٌـَْؼـط ِ
(41)

  

                                              
 .73( قْٗاًَ: 40)

 ( هٌؼط: ّلك ٗأـم ت٘ي ظؼٍه فتٖ هٌْٔ.41)
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 هٗقِلا ػللٔ قٗلانٍ فِْ ٌٗلاقٕ القافللح الرلٖ ذٍل٘ه ل٘للٔ هؼِلا تلأى ذؼلهض فلٖ 

 ل٘روشي هي نؤٗرِا ّلشي القافلح ذٍ٘ه فٖ  هٗقِا هانج فٖ ّقٗاى ػكٗكج هٌِا هٌؼط.

ُّما الؼثاي تي ههقاي ٗصع ا٘لع اذفلمخ )ام هإهلٌ( هلي )ترلي الؼق٘لب( 

فلللٖ الؽعلللاو هصلللٍ٘ا لِلللا ذهؼلللٌ ئل٘لللَ لرقللل٘ن ف٘لللَ هلللكج شلللن ذؼلللْق ئللللٔ هشلللاى فياهرِلللا 

األصلٖ
(42)

: 

صْ  َّ ٌٍ         تـِؼايْثٍح ّاٌرثكلد ً٘ح   ــَلـٍَـــــــاذـَقـَرـَّغ  تايـٖ  ٌَ فُم  هإهـ  ـ

ٌُّ فٖ الثاقَٗي ّْظَهجَ فالُؼْهفا  ــٍَاف٘ح   تَرـُْي الَؼق٘ب ِ َهِصٍ٘ـَِا         ّذـَْؽرـَ

فلللالْاقٕ ػللللٔ ُلللما ٗصلللػ اى ٗشلللْى هصلللٍ٘ا فلللٖ ت٘ لللح ذؼلللط تالههلللال ّؼللله 

 ُط الِاظهج ّلِة الص٘ع.الصؽهاء ّذّرشٖ فِ٘ا الٌاي اغلة األّياخ ّ

اهلللا اؼلللة تلللي وُ٘للله ف٘قلللْل ُّلللْ ٗقرلللغ ّاقٕ هشلللح ياصلللكا ًصلللهج ُلللما         

ّلل  فٖ ْٗم الٍرػ –قٗي اإلٌالم  –الكٗي 
(43)

: 

ٓ هللا ّالث٘  ِ الِفٍـَــــاف َْ  فـَعـِْىًا تَرـَْي َهشـَّحَ َ ّاهرـٌَـَْؼـٌا          تـِرـَقـْ

ااى اظر٘لاوا صلؼثاب اظر٘لاوا ألنل يٍلهاءب  فِْ يك ذٍاـه تِما االظر٘او ألًَ

شلن للْاق غ٘له لٕ ونع تصلكّن ػلاههج تاإلٗوللاى هورؼلح ترقلْٓ فّللٖ األلثلاب ّاللاى 

اظر٘للاوُن ُللما ل اٗللح ُللٖ نفللغ الوللح الرْؼ٘للكب ّالًِللن اللاًْا هللْيٌ٘ي تللأًِن ٗثللملْى 

   فنّاؼِلللللن هلللللي اظلللللٌ الٍلللللْو تهضلللللا هللا ٌلللللثؽاًَ ّذؼلللللالٔب يلللللال ػلللللى ّظلللللٌ                  

                                              
 . 88( قْٗاًَ: 42)

ب ٌّٗظلله: الرث٘ؼللح فللٖ ِللؼه صللكن      143/ 1ب ٌّٗظلله: اإلصللاتح: 246( ِللهغ قٗللْاىب اؼللة تللي وُ٘لله: 43)

 .38اإلٌالم / 
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اِقٗللاً ئالّ اـُللـرَِة لللـَُِْن  َّ الَ َٗقـْرـَللـُؼَْى  َّ الَ اـَثـِللـَ٘هج ً  َّ الَ ٌُٗـٍِْقللـَُْى ًـٍَـَقللـَح ً َصِ للـَ٘هجً  َّ (

َي َها اـَاًـُْا َْٗؼَولـَُْى( ٍَ لِـَْ٘عِىَُُِٗن هللاُ فَْؼ
(44)

 . 

ّتقٖ الوعاُكّى ٌٗصهّى هللا تشٌ ها ٗورلشًَْ هي يلْج فلٖ اللكفاع ػلي قٗلي 

ـ٘لـَي تلأنّاؼِن هلي اظلٌ هللا  ّنٌْلَ ٍّٗعلْى فنّع الصْن فٖ ُما اللكفاع ُه ـَـؽِّ

ئػلالء الوللح هللا فللٖ فصللقاع الؼلالنب فِللما الؼثللاي تللي ػثلكالورلة ٗ للاقن ػهٌللَ ئلللٔ 

العِاق ْٗم ؼٌل٘ي فـَـَُ٘صـثِّلـه ًٍٍلَ ػل٘لَ ّٗهٌلٌ تٌٍصلاخ صلاقيحب ٍٗلاـه تِلا تايكاهلَ 

لللىل األترللالب ئال اى اغلللة الوْايللع الرللٖ ِّللعاػرَ ّصللثهٍ ػلللٔ الّللكا ك الرللٖ ذى

ٗماهًِّا ُٖ هْايع اإليكام ّالّلعاػحب اهلا هْايلع األقتلان ػلي الوؼهالح ّالرفللٖ 

ػي الكفاع فاًِا يل٘لح ظكا تٌ ًاقنج ألًِن ها فر ْا اى انذكّا ػلٔ فػكا ِن تؼلك لؽظلح 

 هللي لؽظللاخ ال للؼع الثّللهٕب هشثللكٌِٗن ااثلله الفٍللا ه ّهٌرصللهٗي ػلللِ٘ن فنّع

االًرصلاناخب ُّللما هلا ؼللكز ٗلْم ؼٌلل٘ي ؼلل٘ي فقتله ظللٌ الوٍللو٘يب ّ ٍللب الهٌللْل 

ٗها  ت لرَ يثٌ الشٍان ّالؼثلاي آـلم تىهاهِلا ٗشٍِلا ٌّٗلاقٕ ٗلا فصلؽاب الٍلوهجب 

فالا تِن ٗؼْقّى ئلٔ القرال يلال الؼثلاي: فلْ هللا فشلأى ػرٍلرِن ؼل٘ي ٌلوؼْا صلْذٖ 

لث٘ ...ػرٍح الثقه ػلٔ فّالقُا فقالْا: ٗا لث٘  ٗا 
(45)

ّاـم الؼثاي ٗقْل 
(46)

: 

ٌـَّح ُ ذـُّـْـِهعُ  ٌِ اِقٕ ُؼٌـَّ٘ي ِ ّاأل َْ ٌْ فذٖ ػهٌٖ ِهشّهٕ َّهقـِْكهـــــــٖ     تـِ  فال َُ

ُِْكٕ تالٍــــــ٘ـِْف ّفقنعُ  ًُ ظاِـَْد لـَِا: يِكِّٕ      ُّاَم ذـَُك ـْ ٍَّ يـُْلٖ ئلا ها الٌـ َّ 

ٌَ ُّٖ ُهِ ـ٘ــــــ  ـــَهجً      تىّناء ذـَؼرٖ فٖ ال٘كٗي ّذـَْوٌـَـــغُ ّاَ٘ع نققِخ الف٘

                                              
 .121( ٌْنج الرْتح: آٗح 44)

 .167/ 5٘ػ هٍلن: ( صؽ45)

. لصللكن الللكٗي تللي فتللٖ الٍللهض تللي الؽٍلل٘ي الثصللهٕ )خ  4/ 1ب ّلؽولللح الثصللهٗح: 2/813( االٌللر٘ؼاب: 46)

ُـ( ػٌٔ ترصؽ٘ؽَ ّلرؼل٘ب ػلَ٘ ق. هفران الكٗي اؼوكب هرثؼح هعلً قا هج الوؼلانف الؼصواً٘لح: ؼ٘لكن 659

 .1964 –ُـ 1383اتاق الكايب 
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ْثؼــــح ً    ّيك فـَهَّ َهْي يك فـَهَّ َػٌـَْ فأيّــــؼـْا ٌَ ًـََصْهًا نٌَْل هللا فٖ الؽهِب 
(47) 

ــــــــــــغُ  ٍََُّ فٖ هللا ال َٗرـَْظَّ َِ      تـِوا َه  ّشاِهٌـٌُا الئ الِؽواَم تٍـــــــــــــــــٍِ٘ـ

ما ًهٓ ُما الٍاني الّعاع ّيك ٌعٌ هغ هلي ًصلهٍ هلي الوٍللو٘ي فنّع ُّش

صْن الثرْلح ّالّعاػح ّاأليكامب فقك فاو ّالمٗي هؼَ تهضا هللا ّنٌلْلَ صللٔ هللا 

َى اـَصِ٘ه   ُْ ٌَ َهَؼَُ نتِّ٘ ٍّٖ يـَاذـَ اـَأٗـِي ِهي ًـَثـِ َّ ػلَ٘ ٌّلن ّهؽثرِوا يال ٌثؽاًَ ّذؼالٔ )

ٌُِللـُْا لَِولل َّ َهللا اٌرـَشـَاًللـُْا ّهللاُ ُِٗؽللةُّ فللـََوا  َّ َهللا ضـَُؼٍـُللـْا  َّ ٌِ هللاِ  ثـِللـ٘ ٌَ ا فَصللاتَُِْن فِللٖ 

اتللـِِهَٗي( الصَّ
(48)

ّاللاى هٍللهغ ُللمٍ الوؼهاللح ّاقٗللا ٌللعٌ الوٍلللوْى ػلللٔ صللؼ٘كٍ         

 لل  الٌصه.

 األهنار والبحار

ؽان لن ٗشي اإلًٍاى الؼهتٖ فٖ ػصه ها يثٌ اإلٌالم ٗؼهف ػي األًِان ّالث

ئال القلٌ٘ ّلل  تٍثة  ث٘ؼح الوشاى المٕ ااى ٗؽ٘ط تلَ فلالعىٗهج الؼهت٘لح ّاولا ُلْ 

هؼهّف صؽهاء لن ٗرْافه. فِ٘ا األًِانب تٌ الو٘اٍ فِ٘ا ِلؽ٘ؽح يل٘للح ٗؼرولكّى فقلط 

ػلٔ اٙتان ّال كناى ّالْقٗاى ّها ٌالد هي ه٘اُِا. اها فٖ ِؼه صكن اإلٌالم فقك 

ًِان ّفب الرصلْن الٍلالهٖ لْنّقُلا فلٖ القلهآى الشلهٗن اصه لاه الواء هي تؽان ّف

فٖ آٗاخ ػكٗكج فِما الٌؼولاى تلي تّل٘ه ٗماـّلـهًا تقلكنج هللا ٌلثؽاًَ ّذؼلالٔ فلٖ هلهض  

                                              
 .370/ 2األشه  ( الٌث٘راى األـ٘هاى فٖ ػْ٘ى47)

 .146(  ٌْنج آل ػوهاىب آٗح: 48)
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هاء الٌِه ئلٔ الثؽه فال ٗفرلراى ّال ٗث ٖ فؼكُوا ػلٔ اٙـله
(49)

ّللل  هلي قال لٌ  

ػظورَ ظٌ ّػال ف٘قْل
(50)

: 

َِ المٕ ُْ فَّٗ  ـــــكاذـَثَانَن لّ الؼه َّٖ ُهَؽوَّ ٗي ّاـراَن الٌث  ــــكا       لـٌَـَا الكِّ

قا َْ ٌْ ٌُ الٍـُلـَْ  ف  َهَهْظَد لـٌَـَا الثؽهِٗي تَْؽهاً ِـَهاتَُ       فـَُهاخ  ّتَْؽهاً َْٗؽِو

ــــكا َـّ شُي ناـ ٍْ َِ ّذـَهاُا ؼَ٘ي ذـَ  فُظاظاً ئلا  ـَاتَْد لـََُ نُٗؽَُ َظــَهْخ       تـِ

ه فللٖ شالشللح فت٘للاخ ؼللكٗصا  للْٗال ػللي الٌِلله ّالثؽللهب ػللي الوللاء  فِللْ ٗفرصلل

الؼللمب ّالوللاء الوللالػ ّػللي الهؼلللح ػلللٔ الثؽلله ؼ٘للس ذٍلل٘ه ف٘للَ الٍللٍي ؼ٘للس ذّلل٘ك 

الهٗللاغب ّذهٌللْ ؼلل٘ي ذٍللشيب ُّللْ ٍٗللروك فت٘اذللَ ذللل  هللي يْلللَ ٌللثؽاًَ ّذؼللالٔ            

ِٕ َهلَهَض الثَْؽلَهِٗي َُلَما َػلْمب  فلـُهَ 
َْ اللمَّ ُْ َّ  () َُلما ِهللـْػ  فَُظلاض  َّ اخ  

(51)
ّيْللَ ٌلثؽاًَ  

َٗػ فـََ٘ظـْلـُلـْللـَي  للِشُي الللهِّ ٍْ اِن فِللٖ الثَؽللِه اللاألْػالَِمب ئْى َّٗللـَأ ُٗ َْ َِ الَعلل ِهللْي آٗاذِلل َّ ّذؼللالٔ )

)ٍِ ِِْه اِاَك َػلـَٔ ظـَ َّ َن
(52)

. 

ُّمٍ الٍٍي تلالرثغ ُلٖ الٌْلا ٌ الرلٖ اذفلمُا اإلًٍلاى للهؼللح ّالؼثلْن ئللٔ 

ب الثؼ٘كج الرٖ ذٍصلِا ػٌَ ذلل  الثؽلان فّ األًِلان ّلقلك ظلاء الّلاػه تصلْنج الوٌا 

ظو٘لح هي  ثا  ها ٌفهٍ هللا ٌثؽاًَ ّذؼالٔ هي فًؼن.... هاء فهاخ ُْ ػولاق الؽ٘لاج 

ٗعلللهٕ فلللٖ األًِلللان ّٗولللرػ فلللٖ اٙتلللان ّآـللله واـللله ذعلللهٕ ػل٘لللَ الولللْاـه فلللٖ        

ٌٍّ ًؼوح ُٖ  ُ هي اًؼن هللا  فٍٖ يْلَ )ههظلد لٌلا الثؽلهٗي( الثؽان... ه٘اٍ هلػب ّفٖ اـ

                                              
 ّها تؼكُا. 117/ 22/ ض6: م3( ٌٗظه: فٖ ظالل القهآى ٌ٘ك يرةب قان ئؼ٘اء الرهاز الؼهتٖب ت٘هّخب  49)

 .94( ِؼهٍ: 50)

 

 .53( ٌْنج الٍهياىب آٗح: 51)

 . 33 – 32( ٌْنج الّْنٓب آٗح: 52)
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فناق الٌِلله ّالثؽلله ّلللل  ػلللٔ ٌللثٌ٘ الر ل٘للة الوؼللهّف فللٖ فٌللال٘ة الؼهت٘للح األّل  

 هاء فهاخب ّاٙـه تؽه ٗؽوٌ الٍل  هاؤٍ فُظاض ّّصٍَ تالٍْاق لٍؼرَ ّػوقَ.

ّيهٗة هي ُما الوؼٌٔ يْلَ فٗ ا
(53)

: 

ٓ الوـَل٘  َٗثُ٘ك   َْ ٌِ ٌُّ ِـٍَٖء  ثَُّػ الوـَْؽوْقُ          اـُ ٍَ ُ  ال َٗثُ٘ك الوـ

ُناــــْقُ  َّ ه   ـِ ا َْ انٗاُخ فٖ لـُُعِط الثَْؽِه          فِوٌـِْا َه لـََُ العَّ َّ 

فقلللك اٌلللرفكم فٌللللْب  ثلللا  الٍللللة فلللٖ الث٘لللد األّل لرْا٘لللك هلللا ظلللاء فلللٖ       

 الث٘د الرالٖ.

ذللل  الوٌللا ب  ّيللك اذفللم الوعاُللكّى األّلللْى األًِللان ٌّلل٘لح للْصللْل ئلللٔ

الٌا ٘حب فِما هال  تي ػاهه ٍٗرفه تأًَ فّل هي ػثه قظلح ْٗم الوكا يب ّاًَ صلاؼة 

األظه فٖ ئيكاهَ  ل٘ؼح للقْم ئلٔ الوكا ي ف٘قْل
(54)

: 

ُل القـَاِ ُغ ِهٌـْشـُُن َهٍكّنُ    ّّ ن        ّاأل ُْ  ئه ْا فاَى الثؽَه تؽه  َهأْه

نالْب الثؽلان ّاألًِلان الى فِ٘لا فِْ ّٗك هي فون الوعاُكٗي ّتؽلصِن ػللٔ 

ًصه ّالصْاب ئل لن ٗشًْْا هؼراقٗي ػلٔ ناْتِا ّالرؼهل لوفا هُاب فالهُثح هي 

الثؽه ااى ِٗى يلْتِن ًٌٍِّْنب ّلشي هللا ٌثؽاًَ ّذؼالٔ اًلىل الٍلشٌ٘ح ّالروأًٌ٘لح 

ألنّاؼِللن فهاثللْا الثؽلله ّػثللهّ ئلللٔ ذللل  األهللااي ّؼهنُّللا هللي ظللالم الّللهن 

 ْن اإلٌالم ئلِ٘ا.ّاقـلْا ً

اها ػٍ٘ع تلي الوٌلمن فِلْ ٗإالك ؼاللح ػاِلِا هلغ الوعاُلكٗي تؼثلْنُن الولاء 

ِاُكٗي ترأٗ٘ك هللا ئلٔ ؼ٘س الِكف الٍاهٖ ف٘قْل
(55)

: 

                                              
 .85(  ِـَؼَهٍ: 53)

 

 .30/ 5( فٌك ال اتح: 54)
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 ًِ  فلن  ذـََه  فّى  هللا  للـٌّ تؽــــــَهٍ     ّفًىَل تالشٍاِن ئؼكٓ العالًــــ

ًـَا الّمٕ ِـَبَّ الثـِؽاَن فعاَءًا   ْْ ًِ    َقَػ  تأػعِة هي فـَلِب الثـَِؽاِن األّاً

ُّلللْ اولللا هالؼلللظ هرلللأشه تاٗلللاخ القلللهآى الشلللهٗن ئل اٌلللرْؼٔ ُلللمٍ األت٘لللاخ         

هي اٙٗح القهآً٘ح الرٖ ٗماه فِ٘ا ٌلثؽاًَ ّذؼلالٔ ا٘لع ظلاّو توٌْلٔ ّيْهلَ الثؽله 

َٔ فى   ٌْ٘ا ئلللللٔ ُهٌْلللل         ًّّعللللاُن هللللي القللللْم الشللللافهٗي يللللال ٌللللثؽاًَ ّذؼللللالٔ )فللللـَأَّؼ

ٌَّ فِللْهٍ  اـَالرللـَِْق الَؼِظلل٘ن ِ. ّفْولـٍَللـٌْا         ُ اضللـِْهب تللـَِؼَصاَن الثَْؽللَه فـَاًٍـَلللـََب فـَشللـَاَى اللـ

َهْي َهَؼَُ فْظَوِؼَ٘ي...( َّ  ٌَٔ ٌْ٘ا ُهْ فًـَْع َّ شـَنَّ اٙــَِهَٗي 
(56)

 . 

ه فّ ّلن ٗشرع الّؼهاء تالوٍلاـهج تؼثلْن األًِلان ّالثؽلان ّاًولا ظؼللْا الثؽل

الٌِه ٍٗرفه هعاوٗا تؼثْن العلُ٘ اإلٌلالهٖ هلي ـالللَ فِلما فتلْ هٍلىو األٌلْق تلي 

يرثح ٗفا ة قظلح ّٗثّهُا تاى هللا يك تاناِا تٌىّل الوعاُكٗي فٖ ؼواُا ّاظر٘او 

ها ِا فٍ٘ألِا اى ذّشه هللا ٌثؽاًَ ّذؼالٔ صاؼة الوي ّالؼراٗا ئل ٗقْل
(57)

: 

ٌَ ئّى هللا يـَك فِعانِ   ٗا َقظ

 ُمٕ ظٌُْق هللاِ  فٖ يهانِ 

 فلرّشهٕ المٕ تٌا ؼاتانِ 

 ّال ذـَهِّػٖ ُهٍلِواً فذانِ 

ع الوٍلو٘ي ألًَ ّاولا ُلْ هؼلهّف  ِّّ فِْ ٗفا ة الٌِه ّٗرلة هٌَ اى ال َُٗه

تللأى اإلًٍللاى الؼهتللٖ الٍللااي فللٖ العىٗللهج الؼهت٘للح لللن ٗشللي ٗؼللهف األًِللان ّالثؽللان  

فُْالللَ ّلشللي هللا ٌللثؽاًَ ّذؼللالٔ اًللىل  لللمل  فِللن ػٌللكها ِللاُكٍّ فىػللْا هٌللَ ّهللي

                                                                                                                
ب ّفرْغ الثلكاىب الثاللنٕب ناظؼَ ّػلب ػلَ٘: نضْاى هؽوك نضْاىب الشرة 311/ 3( ذانٗؿ الرثهٕ: 55)

 .96: 1978الؼلو٘ح ّهإٌٍح ظْاقب ت٘هّخب 

 .65 – 63( ٌوهج الّؼهاءب آٗح: 56)

 .46ب ٌّٗظه: الرث٘ؼح فٖ ِؼه صكن اإلٌالم: 124( ِؼهاء ئٌالهْ٘ى: 57)
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الروأًٌ٘ح فٖ يلْتِن ّاٌرراػْا اظر٘او الؼكٗك هي األًِان الرٖ ااًد ـ٘ه هؼل٘ي لِلن 

للْصْل ئلٔ الثالق األـهٓ ًّّه اللكٗي اإلٌلالهٖ فِ٘لا للمل  ًلهاُن صلٌؼْا الٍلٍي 

 ّالوهااة ٌّ٘لح لؼثْن ُمٍ الثؽان ّاألًِان.

 الطرق والسبل

 هيا ِرٔ فٖ ذؽهااذِن ٌّعلْا اٌ ؼهااذِن ّها اليلٍْ فلٖ ٌل  الوٍلوْى 

ٌٍهاذِن ػلٔ ذل  الٍثٌ تٌ ّصٍْا هؼانن االّاتك ُّن ٗعراوّى هي هشاى ئلٔ آـه 

ّهوا ظاءًا هي ِؼه لاهخ فَ٘ تؼل  ذلل  الٍلثٌ الولح للؼثلاي تلي هلهقاي ٗصلع 

ٌللثٌ٘ الوٌايللة ُّللْ هللا ٗصللٌ تلل٘ي الرللا ع ّهشللح فقللك ؼللثً ُللْ ّظواػرللَ هللي 

عاُكٗي ػلٔ لل  الٍثٌ٘ لمل ب فِْ ٗقْلالو
(58)

 : 

 ًُ ِن ِػْهِه ٌِ ْظٌـَاُء َهعَوـَهجَ الوـٌَـَا َّ      َِ ٓ تـِـــ َْ ِْ ٌُ المٕ ذـَ ُظ َا الهَّ  َٗافُِّٗ

 ًُ َِ فـٌَِْؼَن الوـَْؽثَــ ٌـَا تالوـٌَـَايِة َهْؽثـٍِاً     َنضـَٔ اإللَُ تـِ ٍْ  ّلقك ُؼثـِ

لٔ ّي للللا َ ألًِللللن هْيٌللللْى تللللأى              فِللللن ناضللللْى تؽشللللن هللا ٌللللثؽاًَ ّذؼللللا

لللل  اتللرالء هٌللَ ٌلللثؽاًَ ّذؼللالٔ ُّللْ اـر٘للان لِلللن ّلقللْج ئٗوللاًِن تالصللثه ػللللٔ      

الّللكا ك. اهللا الّللاػه هؼللي تللي فّي فِللْ ٗللماه هٌللا ب ػكٗللكج فللٖ فت٘للاخ لللَ اللاى يللك        

   هلله تِللا ُّللْ ٗفصللص لالله  هٗللب ُللْ ) هٗللب العٍلله( الللمٕ اللاى هللي الوٍللهّل    

اى ٍٗللللشٍْ  ل٘صللللْا ئللللٔ الوٌلللا ب الرلللٖ ٗث ًِْلللا ئال اى الِلللكاج اللللمٗي الللاًْا هؼِلللن  

فتؼلللكُّن ػلللي  هٗلللب العٍللله تلللكػْج اى ٌُلللان  للله  غ٘للله ُلللما الرهٗلللب اٍٗللله           

ّاٌٌِ ف٘قْل
(59)

: 

                                              
 .72( قْٗاًَ: 58)

 .89( قْٗاًَ 59)
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ــ ٍَ ْٗ ا        ُُكاج  ّيالْا تَرـُْي لٕ الث ِه ف َِّ  هُ فَناَقْخ  ـَِهَٗب الَعٍـِْه شـُنَّ فضـَلـ

ــــــــهُ  ـــَُ        تََها ِ ـَِح الوـَْوُهِّؾ ِل ي ُهقـََ٘ـّ َـّ ْد اأًـ ٍَ ْؼك  ؼُ٘س فه ٌَ ّفصثػ 
(60) 

ٍَّــهُ  ٓ التٍَح ّالوـُش َْ ٌِ يـُْص َهْد ؼرٔ انذـََؤ تـٌِِقالَِِــــا        هَي الل٘ ّْ فوا ًـَ
(61)

 

ِ  تال ـَُّؽــــا        تَ  ِّْ ـَ ٌَّ ُْ٘د ٌٗاِصٖ َصْكَن تُْؽَهجَ ُهفـْثـِهُ ذـٍُايِرـَ فّالَق الرـ  َؽ

فهؼلرَ ااًد فٖ لل  الرهٗب المٕ اذفلمٍّ هٍللشا لِلن للْصلْل ئللٔ الوشلاى 

 المٕ ٌّٗكًَّ.

                                              
 ( الوهّؾ: هْضغ تثالق هىٌٗح.60)

 ( الوشٍه: هْضغ تالق هىٌٗح.61)
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Abstract 

Routes of Journeying in Early Islam 

Poetry 

Dr. Abdulla Fathie Al-Daheer
)*(

 

In Arabic lexicons there are many uses of ‘journeying’ like 

‘wayfaring man’ and ‘passer-by’ as well as the Quranic use ‘And 

those with impure bodies (for prayer) except for those journeying’. 

It was natural for the Arab poet to describe his journey and that of 

his tribe in his poems due to the close link between literature and 

society. In the light of this link, one can explain many things one of 

which is journeying whether on she-camels or other beasts of 

burden-the former being wide-spread in use respective to the spread 

of Arab tribes in the desert. 

Routes of journeying were many with the desert as the most 

important one-the desert whose dwellers and those traversing it 

described it in detail with all the hardships they suffered in it. The 

mountains also figured in their poems as they were described very 

delicately and beautifully, Added to these is the description of 

valleys, rivers and seas, and the present paper is but a summary of 

the poetic images of those ways and routes in Early Islam poetry.
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