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 الاججاه ؤلاظالمي في الؽػش الػشبي
 

 غلي الىافي مدمذ

٣ُت  ، الهىضهُىصلهي، ظامٗت ظىاَغال٫ جهغو ، باخض الض٦خىعاٍ، مغ٦ؼ الضعاؾاث الٗغبُت وؤلاٍٞغ

 

ٗهىع م٩اهت مغمى٢ت بحن ٞىىن الكٗغ اإلاسخلٟت، اخخّل الكٗغ الضًجي، ؤو الاججاٍ الضًجي في الكٗغ ٖلى مّغ ال
زانت في مجا٫ الكٗغ ختی  ،واججاَاجه اإلاخٗضصة بضؤ باآلصاب الُىهاهُت ال٣ضًمت، وُمغوعا بما جالَا مً آصاب

ظا ْاَغ في اإلاؿغخُاث واإلاالخم التي ٦خبذ في ألاصب الُىهاوي، ألجها ٦خبذ ٖلى ؤؾاؽ  (.1)ٖهغها َظا َو
ًىُل٤ مً مٟهىم ؤلاًمان اإلاُل٤ بالسال٤  في ألاصب مٟهىم الاججاٍ ؤلاؾالمي. و م الضًيُتمٗخ٣ضاتهم وج٣الُضَ

ال وجىخُضٍ، زّم ؤلاًمان بالغؾل وألاهبُاء وال٣ُم الىبُلت التي ؤعؾلتها ال٣ُٗضة لبىاء ؤلاوؿان اإلاؿلم،  ظّل ٖو
ً الٟىىن، بن ٧ان ًىتهل ؤ٩ٞاٍع ؤًا ٧اهذ وؾُلخه للخٗبحر، قٗغا ٧اهذ ؤو ٢هت ؤو مؿغخُت ؤو عؾما، وؤي ًٞ م

غى مٗاهُه.    وجإمالجه مً مجهل بؾالمي ٞهى ؤصب له اججاَه ؤلاؾالمي في حٗبحٍر ٖو

 وحػشيفاتها مػنى اليلمت

 يغب وظهه وعصٍ. 
 
الها  ٖىض الىاؽ ًجهه وظها: ناع ؤوظه مىه، ٞو

 
اججه مً وظه الشالسي مٗىاٍ ٞالٌن ٞالها

ى مهضع )اج ؤما الاججاٍ  (.2)جه( بلُه: ؤ٢بل بىظهه ٖلُه. ؤنله اوججه و ـــ له عؤي : ؾىذوؤما مٗجی الاججاٍ َو
ت ؤو  ُّ بمٗىاٍ اللٛىي، ٞخُب٣ُه ؤ٢ىي في ٖلم الىٟـ مً جُب٣ُه باألصب، ألّن ؤلاججاٍ مُل هٟؿاوي ججاٍ ٢ً

ٟاث ٧لمت  ظض حٍٗغ٠ ٖىض ٖلماء الىٟـ واإلاخسّههحن ٞحها، خُض ال ًى ‘ الاججاٍ„مى٠٢ ما، و٢ض حّٗضصث حٍٗغ
ً، والظي ًؼا٫  واخض مدّضص ٌٗتٝر به ظمُ٘ اإلاكخٛلحن في اإلاُضان، بال ؤن الخٍٗغ٠ الظي طإ ٖىض ألا٦ثًر
ى حٍٗغ٠ ظىعصون ؤلبىعث "الاججاٍ خالت مً الاؾخٗضاص ؤو  ًدٓى بال٣بى٫َ لضي ؤٚلب اإلاخسههحن، َو

ر جىظُهي ؤو صًىماوي ٖلى الخإَب الٗهبي والىٟسخي، جيخٓم مً زال٫ زبرة الصسو، وج٩ىن طاث جإزح
اث واإلاىا٠٢ التي حؿدكحر َظٍ الاؾخجابت" ىا٥ حٍٗغ٠ آزغ ًخ٤ٟ م٘  .(3)اؾخجابت الٟغص لجمُ٘ اإلاىيٖى َو

ت ؤو ٞغص ؤو  ُّ الاججاٍ في ألاصب، ؤو ًم٨ً جُب٣ُه في ألاصب ٞهى "ؤن الاججاٍ ٌّٗبر ًٖ مى٠٢ الٟغص بػاء ٢ً
ىت ٦ما ٨ٌٗـ َظا اإلاى٠٢ مً خُض ُّ  . (4)ؤلاًجاب ؤو الؿلب ؤو الخُاصًت" ظماٖت مٗ

 جىىس الاججاه ؤلاظالمي في الؽػش

ى امخضاص َبُعي للكٗغ ؤلاؾالمي الظي ولض  بن ْاَغة الاججاٍ ؤلاؾالمي في الكٗغ الخضًض ٢ضًمت بالٟٗل، َو
ت، م٘ بضء الضٖىة، واؾخمّغث مؿحرجه زال٫ الٗهىع، ألن قٗغاء ؤلاؾالم الُىم َم ؤخٟاص خؿان، وابً عواخ

 ً ئاث الكٗغاء آلازٍغ و٦ٗب بً مال٪ عضخي هللا ٖجهم، وقٗغاء الجهاص والضٖىة والٟخىخاث ؤلاؾالمُت ٞو
ىا مً ًىابُٗه الهاُٞت. ولٗـلىــا ال وٛـــالي في ٢ىلىا بن الاجـجاٍ ؤلاؾـالمي في  الظًً حكبٗىا بغوح ؤلاؾالم، واٚتٞر

٢ى٫ لبُض بً عبُٗت ٌُٗي مشاال ٧اُٞا لالججاٍ الضًجي في  الكٗغ ٧ان مىظـىصا بالٟٗل في الٟترة الجاَلُت، وهغي 
ى ٌكحر في ؤبُاجه الخالُت بلى صالثل وقىاَض جخجلى في ظما٫ الُبُٗت و٦ما٫ الىٟـ  الكٗغ الٗغبي الجاَلي، َو

                                                           

 ، االدجاه اإلسالمي ُب الشعر السعودم احلديث، ِقيمة الفنية ُب موازين النقد حملمد عبده بن زلمد شبيليٛٔصفحة      ٔ
 ىػٕ٘ٗٔ/ٕٗٓٓمع اللغة العربية، مكتبة الشركؽ الدكلية، الطبعة الرابعة مصر، ، كتاب معجم الوسيط،رل٘ٔٓٔصفحة:     ٕ
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ه بلى عبه الباعي ٖؼوظل، وال ًسخل٠ ُٞه ؤخض ؤن َظٍ ألابُاث زحر قاَض  البكغي لِؿخيخج مجها الٗا٢ل عظٖى
 ن الاججاٍ الضًجي بل الاججاٍ ؤلاؾالمي ٧ان مىظىصا في الكٗغ الجاَلي.ٖلى ؤ

٣ى٫ الكاٖغ:  ٍو

 ــــه ؤم ٠ُ٦ ًجخضٍ الجاخض ٞىا عجبا ٠ُ٦ ٌٗصخی ؤلالــــــــــ
 جض٫ ٖلى ؤهه واخـــــــــــــــــــــــــــــــــض  وفي ٧ل شخيء لــــــــــــه آًــــــــــــــــــــــــت 

ــــــــــ٨ـــــــتوهلل في ٦ــ  (1)وحؿ٨ُــــــــــىت ؤبــــــــــــــــــــضا قــــــــــاَض  ــــــل جدــــــــــــــــٍغ

ؤما الاججاٍ ؤلاؾالمي في الكٗغ الٗغبي خُىما ونل الكٗغ بلى زحر ال٣غون، ٞمً اإلاٗلىم ؤن الىبي نلى هللا 
ٍ الغاقضون اإلاهضًىن، 

ُ
٧اهىا ٌؿمٗىن ٢هاثض الكٗغاء اإلاؿلمحن في اإلاؿاظض وفي ٖلُه وؾلم وِمً بٗضٍ زلٟائ

مُاصًً الٛؼواث، و٧اهىا ٌصّجٗىن الكٗغاء ٖلى ؤلا٢با٫ ٖلى َظا الًٟ ألاصبي ل٩ُىهىا مضاٞٗحن ًٖ الضًً 
غي اإلاخدّب٘ ليكاٍ الكٗغ في ػمً الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم ؤهه لم ًذجم الىبُي نلى هللا ٖلُه  الخى٠ُ. ٍو

غاَء ًٖ ٢ى٫ الكٗغ في ػمً البٗشت ؤو بٗض الهجغة، وبهما اؾخمغ الكٗغاء في ٢ى٫ الكٗغ، بل بن وؾلم الكٗ
غ  ّٟ الكٗغ اػصَغ بؿماث صًيُت، ؤما ٞخىع الكٗغ بٗض ٞخذ م٨ت ُٞٗىص بلى وعٕ الكٗغاء وج٣ىاَم، ٞاإلؾالم ه

نلى هللا ٖلُه وؾلم،  وفي َظٍ الٟترة ٧ان قٗغاء عؾى٫ هللا مً الكٗغ الؿحئ، ول٨ىه لم ًدّغم الكٗغ.
بض هللا بً عواخت عضخي هللا ٖجهم، ٢ّهغوا َضٞهم الكٗغي لُضاٞٗىا ًٖ  ٦دؿان بً زابذ و٦ٗب بً مال٪ ٖو
خ٩لمىن بلؿاهه  خ٨ٟغون ب٨ٍٟغ ٍو االء ًيبًىن بالغوح ؤلاؾالمي، ٍو الضًً الجضًض وعؾىله والضٖىة بلُه، َو

بحن الخ٤ والباَل، ومّجضوا ؤبُالهم، وعزىا قهضاءَم، الى٣ي. وون٠ قٗغاُء َظا الٗهغ اإلاٗاع٥َ الٟانلت 
م  بَى

ّ
وؤقاصوا ٞخىخاتهم، ٦ما ؤجهم ؤّصوا صوعَم الكٗغي، في بض الخماؽ في ٢لىب اإلاؿلمحن اإلاجاَضًً وؤل

 ٖلى الجهاص.

ومً مالمذ الاججاٍ ؤلاؾالمي ٖىض َاالء: الٗباصة، ال٣ُٗضة، ق٨غ هللا، ؤلاًمان بالبٗض، السٝى مً الىاع، 
الكى١ بلى الجىت، اإلاضح باإلؾالم، الهبر في الجهاص، طم الٟغاع، الٟسغ باإلؾالم، الخىظه بلى هللا بالضٖاء 

٤ في طعاَا الكٗغ ؤلاؾالمي.
ّ
ا مً آلاٞا١ التي خل حَر و٧ان قٗغاء الصخابت عيىان هللا ٖلحهم ملتزمحن  ٚو

ت، ا م، بِىما الكٗغاء في ٖهغ الضولت ألامٍى حن باإلؾالم في ؤقٗاَع لتي ٢امذ ٖلى ؤؾاؽ الٗهبُت لؤلمٍى
عظٗىا ال٣ه٣غي، ألن الضولت ٞخدذ للكٗغاء اإلاجا٫ للغظٕى بلى ههج الجاَلُت في الكٗغ، ٞااللتزام ؤلاؾالمي في 
ا، وبهما ازخُاع. ومً زم وظضها الاججاَاث ؤلاؾالمُت ج٣ىي ؤخُاها وج٠ًٗ ؤخُاها  الكٗغ لم ٌٗض قَغ

ُٟذ مجها ؤلاًمان، و٢ض اؾخجابت للخالت التي ًدُاَا ا ر ًٖ الخ٣ىي والىعٕ، ٍو لكاٖغ، ٣ٞض هجض ٢هُضة حّٗبِ
٤ الظي ؾاعث ُٞه ال٣هُضة ألاولى. ومً قٗغاء الٗهغ ألامىي مً  وٗثر ٖلى ٢هُضة ؤزغي ال حؿحر في الٍُغ

ت ؤلاؾالمُت، ٖغوة بً ؤطًىت ـــ ٞ م، التي جُٓغم بالجٖز ض والخ٣ىي، ونّىعوا مكاَٖغ ٣ُه ًيبٌ ٢لبه بالَؼ
لى، وؾ٨حن الضعامي، وؤبىا ألاؾىص الضئلي، وؾاب٤ البربغي  بض هللا بً ألٖا م. ؤما الكٗغ  (2)اإلاضًىت، ٖو حَر ٚو

حن، بهما هي ٢هاثض بؾالمُت باألنل، ألن اهخمائها ؤنال، بلى  ٕغ في خًاهت بجي ألامٍى الؿُاسخي الظي همی وجٖغ
  يُت.ٞغ٢ت صًيُت جضعي بإجها ٖلى الخ٤ وجخمؿ٪ بمباصئها الضً

ت  ولم جسخل٠ َظٍ الهىعة ٦شحرا في الٗهغ الٗباسخي، ٞالكٗغاء ؤل٣ىا ٢هاثضَم في مىايُ٘ طاث نلت ٢ٍى
ً ٞدى٫ الكٗغاء في الٗهغ الٗباسخي، مً ؤمشا٫ ابً  ض والىعٕ وما بلى طل٪. و٧اهذ صواٍو بالضًً، مشل الَؼ

ض ىظض ُٞه ؤًًا ٢هاثض ؤوكضث في ٢ًُت . وج(3)اإلاٗتّز، والهىىبغي وابً الغومي، ال جسلى مً ؤبُاث في الَؼ

                                                           

 دكتور عرفات ففر، االدجاىات اإلسالمية ُب الشعر السعودم احلديث خالؿ القرف العشرين. الٖ٘ٗصفحة     ٔ
 ، االدجاه اإلسالمي ُب الشعر السعودم احلديث، قيمة الفنية ُب موازين النقد، حملمد عبده بن زلمد شبيليٕٚصفحة     ٕ
 ، االدجاه اإلسالمي ُب الشعر السعودم احلديث، قيمة الفنية ُب موازين النقد، حملمد عبده بن زلمد شبيليٕٛصفحة     ٖ



 

 

      __________________________________________6102    – الثامًػاـمت : اإلاجلذ مجلت ال 051

___________________________ 

158 Majalla al-Aasima, Vol. 8, 2016, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

زل٤ ال٣غآن، ألن قٗغاء الٗهغ ٧اهىا ًيخمىن بلى ؤَل الؿىت والجماٖت، وؤًضوا ؤلامام الجلُل ؤخمض بً خىبل 
 الكِباوي عخمه هللا، ومجهم مً صاٞٗىا ًٖ الٟغ٢ت اإلاٗتزلت إلاا له مً م٩اهت ُٖٓمت ٖىض الؿالَحن الٗباؾُحن.

غ الٗباسخي، ٞجري ٞحها الكٗغاء الظًً ٦ّغؾىا ٢ضعتهم الٟىُت ٖلى الخغوب ؤما الٗهغ الظي ًلي الٗه
غ ال٣ضؽ مً ظضًض. و٦خبىا في اإلاضًذ الىبىي، وفي اإلاىايُ٘ التي  الهلُبُت، وؤلبىا اإلاؿلمحن ٖلى الجهاص لخدٍغ

ُت والجهاصًت لها نلت ٦بحرة باإلؾالم واإلاؿلمحن. واإلاحزة التي ًخمحز بها َظا الٗهغ، وهي ٦ثرة ال٣هاثض ال هٞى
ّْل الاججاٍ ؤلاؾالمي ؾاثضا في الكٗغ ختی في الٗهغ الخضًض خُض هغي بغوٍػ في ؤقٗاع ؤخمض قىقي،  ُٞه.

لي الجاعم، ومدمىص ٚىُم، وؤخمض الٛؼاوي، ومدمض مهُٟى اإلااحي،  وخاٞٔ ببغاَُم، وابً سخمان، ٖو
بض هللا بً زمِـ، وخؿحن ٖغب، وم مغ بهاء الضًً ألامحري، ٖو بض هللا قمـ الضًً، ٖو دمض التهامي، ٖو

اعي اقم الٞغ م. َو حَر بض الغخمً الٗكماوي ٚو  ٖو

 ؽػشخفائق الاججاه ؤلاظالمي في ال

َ٘ الجاَلي ونّىٚهم  ل٣ض ظاء ؤلاؾالم بلى ٢ىم ًخمّخٗىن بٗلّى م٩اجهم في مجا٫ الكٗغ، وباقغ ؤلاؾالُم اإلاجخم
٤ حٗالُم ال٣غآن والؿى ٣ه اإلاؿخ٣ل،  للكٗغ ت. ومً َىا ؤزظ ؤلاؾالم ًدّضص بل نبٛهم بهبٛت ؤلاًمان ٞو ٍَغ

اإلاسخل٠ جماما ٖما ٧ان ٖلُه باألمـ، ولِـ مٗجی َظا الخدضًض ٦ْبٌذ لكٗىعَم ؤو حجغ ٖلى ٖىاَٟهم، ولم 
ٌ ؤلاؾالم مً ال اإلاؿلم ال ٌّٗض  لكاٖغ بال ما ًضٖىا بلى الٟؿاص والسبض. و٢ض ْهغ ؤهه ٧لما ٦خب ا كٗغ ًٞغ

ٟت، وبطا زغط هخاظه ألاصبي ًٖ بَاع َظا، ٞال ٌّٗض بؾالمُا ب قٗغا ال ؤطا ؤزظ بمباصثه الؿلُمت و٢ُمخه الكٍغ
ىا 

َ
ى ؤال ٌٗاهض الكُٗغ صًي بدا٫ مً ألاصب ؤلاؾالمي. ومً َظا اإلاىُل٤ ؤنبذ مى٠٢ ألاصب ؤلاؾالمي واضخا، َو

لكُىعي وما بلى طل٪. وؤلاؾالم لم ومٗخ٣ضاجىا و٢ُمىا، بل ًدخاط الكٗغ بلى مؼاًا جمّحٍز ًٖ ألاصب الٛغبي وا
غاى اإلادمىصة ٖىض  ٠٣ًِ مى٠٢ خاثٍل صون ؤلابضإ بل عقض ؤلاؾالم مهّمت الكاٖغ، وؤعقضٍ بلى َغ١ ألٚا

ت والضعاؾاث الغباهُت. غاى واإلاباصت ٖلى ؤّي وظه ال ًسال٠ ال٣ُم الخًاٍع ظٍ ألٚا  السال٤. َو

 ؤلاظالمي ًيبغي ؤن ًخدلى بالخفائق الخالي. لؽػش ، ؤو الؽػشومً خفائق الاججاه ؤلاظالمي في ا

ه ؤصٌب قامل بىٓغجه الكاملت بلى السال٤ والسل٤، ولِـ ألاصب ؤلاؾالمي مجّغص الخ٨م واإلاىأٖ وآلازاع  .1
ّ
به

ًّ بٌٗ الىاؽ، بل له مىٓىعٍ الكامل بلى ال٩ىن وؤلاوؿان والخُاة.  ؤلاؾالمُت ٣ِٞ، ٦ما ًٓ

ؾالمي حهضٝ صاثما بلى جُهحر الىٟـ وتهظًبها والؿمّى بها بلى مغاجب ؤلا  الكٗغ َاَغ ومُّهغ، ألّن  قٗغ بهه  .2
اع وبن ا اإلا٨كٝى الظي حهضٝ بلى  كٗغ ؤلاؾالمي ًساِل٠ ال لكٗغ ٖلُا مً الُهغ والٟٗاٝ. ومً َظا ؤلَا

اإلا٨كٝى ٌؿعى بلى جضهِـ ٧ّل َاَغ،  كٗغ الاهدُاٍ بال٨غامت ؤلاوؿاهُت بلى اإلاغاجب البهاثمُت. وال
ـ. كٗغوال

ّ
 ؤلاؾالمي ٌؿعى بلى جُهحر ٧ل مضو

الاججاٍ ؤلاؾالمي اججاٍ ملتزم، ول٨ً التزام َظا الاججاٍ ًسال٠ جماما ًٖ الالتزام الىا٢عي والكُىعي وما  .3
بلى طل٪، ألن الاججاٍ ؤلاؾالمي في الكٗغ، وقاٍٖغ ًلتزم باإلؾالم و٢ُمه، وخًاعاجه الؼاَغة وجمجُض 

ى٣اص مً ٌٗخبر ألاصب لؤلصب، الًٟ للًٟ، وبن لم ٌٗتِن بالجاهب ألازالقي مباصثه ومىاهجه الٗالُت. ومً ال
اًخه  كٗغ مً اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي. ٖلى ال٨ٗـ جماما لهظا الغؤي، بن ال ؤلاؾالمي له َضٞه اإلاغمى١، ٚو

ى الالتزام بال٣ُم واإلاباصت التي ص ش  واإلاخ٣ّٗب في بلحها عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم.  ٖااإلادمىصة، َو جاٍع
ًغي َظٍ الخ٣ُ٣ت، ألّن قٗغاء الجاَلُت، ٖاقىا ػماها، بل ٖاٌكىا ؤهماَها وؤوياٖها اإلاسخلٟت  ؤلاوؿاهُت

م. وما  في خُاتهم، وخحن صزلىا بلى ؾاخت الخىخُض حٛحرث ال٣ُم واإلاباصت التي ٧اهىا ًهّىعوجها في ؤقٗاَع
٠ الكٗغ و  ّٗ . ٞابً َى بصخُذ، خُىما ٢ا٫ بٌٗ الّى٣اص ؤن ؤلاؾالم ي ٤ ؾبل ج٣ّضمه واػصَاٍع ُّ ي
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ً قاٖغا بؾالمُا ّٖضَم في الٟدى٫، ومجمٕى ما ط٦غ في  الؿالم الجمخي ط٦غ في ٦خابه ؤ٦ثر مً ٖكٍغ
ض ًٖ ماثت وؤعبٗت ٖكغ قاٖغا.  الكٗغاء الٟدى٫ ال ًٍؼ

ه  .4
ّ
ما ه٣ى٫ بإّن ا قٗغ وبه

ّ
خ٣ّه  َاصٝ، مٗىاٍ وألاصًب اإلاؿلم ال ًاّصي قٗغ ؤلاؾالمي  لكٗغ َاصٝ، وبه

ًّ خ٣ّه الكٗغي، بل ًجٗل ألاصًُب اإلاؿلم  ًّ للٟ ُض الٟ الكٗغي ؤو ألاصبي لٛاًت هٟؿاهُت ٦ما ًاّصي مٍا
اًخه جغؾُش ؤلاًمان باهلل وبغؾله وجىز٣ُه في هٟىؽ اإلاؿخمٗحن. والكٗغ  هخاظه ألاصبي لٛاًت مدمىصة، ٚو

جٗل ؤلاؾالمي ٌؿمى بال٣غاء بلى ٖالم الًُٟلت، بُٗضة ٧ّل البٗض ًٖ ا لغطاثل وؾٟاؾ٠ ألامىع. ٍو
 ٖىاَٟه ؤلاوؿاهُت بلى مغاجب ٖلُا مً الُهغ والٟٗاٝ.

ه  .5
ّ
ؤنُل، وجٓهغ ؤنالخه في ؤزظ الكاٖغ ٧ّل ما َى ؤنُل مً زهاثو ؤّمخه، ومباصئها و٢ُمها  قٗغ به

ه 
ّ
ن مخ٩امل في اإلاًمىن والك٩ل، ألّن اإلاًمىن وخضٍ ال ًيؿاب بلى ٢لىب ال٣اعثح قٗغ ومؼاًاَا، وبه

والؿامٗحن، بل للك٩ل صوعٍ م٘ اإلاًمىن لخ٩ىن ال٣هُضة ؤؾٕغ بلى الىٟىؽ وال٣لىب. وج٣ّىي اإلاًمىَن 
٨سخي قَٗغٍ اللباَؽ ؤلاؾالمي. ًُ ى بال مً قاٖغ 

ّ
 التي ال جخإح

ُ
ت  اللٍٛى

ُ
 والك٩َل الٟهاخت

ت ؤلا  الكٗغ ًخمّحز ًٖ  قٗغ بهه  .6 ُّ ُىعي وألاهشىي وما بلى طل٪، بخُب٤ُ الصسه
ّ

ؾالمُت في ؤبُاجه الٛغبي والك
ومًامُىه. والاججاٍ ؤلاؾالمي في ألاصب والكٗغ ال ًخّم بال بطا َب٘ الىخاط ألاصبي بمحزة بؾالمُت، ألن 
لبذ  ضون قٗغاء الٛغب ب٩ل م٣ّىماجه ختی ججـغؤ بًٗهم ٖلى الظاث ؤلالهُت، ٚو

ّ
الكٗغاء في َظا الٗهغ ٣ًل

ى محزاث ؤلاباخُت في هخاظهم ألاصبي. وزحر مشا٫ له ظا الخُب٤ُ، ٌٗجي جُب٤ُ شسهُت بؾالمُت في الكٗغ َو
قٗغ قاٖغ الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم خؿان بً زابذ ألاههاعي خُض َب٤ الصسهُاث الجاَلُت في 

 قٍٗغ ٢بل ْهىع ؤلاؾالم وبّضلها بصسهُت بؾالمُت في قٍٗغ بٗض بضء الىحي، ونّىعَا في ؤخؿً نىعة.

م٨ً ؤن هلسو  .7 ظٍ ال٣ُٗضة زهاثو الاججابإن ٍو ٍ ؤلاؾالمي في ألاصب ًلخه٤ ب٣ُٗضتهم ؤلاؾالمُت، َو
 ٍُ ى بهظٍ السهاثو التي ًخمحز بها الاججا

ّ
ت ؤًما جإزحر. والكاٖغ اإلاؿلم ٖىضما ًخدل جازغ في مىاَبهم الكٍٗغ

 ؤلاؾالمي ٖما ٖضاَا ج٩ىن وظهخه ألاصبُت وظهت بؾالمُت ًغضخی بها السال٤ والسل٤.

 ؤغشاك الؽػش ؤلاظالمي

ت، والكاٖغ  ت بال٣ُٗضة الؿماٍو ت في الاججاٍ ؤلاؾالمي ٞهي ؤٚغاى طاث نلت ٢ٍى غاى الكٍٗغ ؤما ألٚا
ىدبه  مضح الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ٍو ، ٍو ض بك٨ٍغ ؿتًز ك٨غ ٖلى وٗمه َو مّجضٍ َو ؤلاؾالمي ًىّخض هللا ٍو

ٍ نىعة الىبي نلى هللا ٖلُه صاثما بلى اإلاضاٞٗت ًٖ ؾحرجه الُٗغة، ٧لما ٌؿم٘ الكاٖغ ًٖ حٗبحر ؤصبي ٌكىّ 
جٗل مً قٍٗغ جغؾا  ، وال ٨ًخٟي الكاٖغ بال بال٨خابت مضاٞٗا ًٖ الؿحرة، ٍو وؾلم بإي وظه مً الىظٍى
خإلم  ٟخسغ ببضع ٍو مضح الكاٖغ الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم وؤصخابه ٍو هم ًٖ ؤٚغايهم الغطًلت. ٍو ّٟ ٨ً

جٗل مً ٢لمه و نٟداجه خّؿاها وػَحرا و  ٦ٗبا عضخي هللا ٖجهم، زم ًمصخي م٘ الىبي نلى هللا ٖلُه ألخض، ٍو
هّىع مكاَضٍ ومىا٢ٟه وخىاصزه نلى هللا  ل٣ه، ٍو

ُ
ل٣ه وز

َ
ىا ز ِّ ًبه مب ه وجغخاله وفي ٞغخه ٚو

ّ
وؾلم في خل

حُر صاثما ٢لبه وطَىه بلى ما ًدضر في ألاما٦ً  ٖلُه وؾلم، بإخؿً وظه. ِٗ
ٌُ والكاٖغ طو الاججاٍ ؤلاؾالمي 

ٗلي قإهه ؤلاؾالمُت،  ُٗي له خ٣ّه َو ٟخسغ به، َو و٧لما ًىلُض بُل في بخضي البُىالث ؤلاؾالمُت، ًمجضٍ ٍو
ب  ُٗي مً صًىاهه نٟداث لهالح الضًً ألاًىبي وهىع الضًً الؼه٩ي، وللؿُان ؤوعوٍٛؼ شجي ٖلُه، َو ٍو

ت واإلاضهُت والبِذ اإلا٣ضؽ
ّ
هّىع نىع ألاما٦ً اإلا٣ضؾت لضي اإلاؿلمحن مشل م٨ دلم صاثما جل٪ ٖاإلا٨حر. ٍو ، ٍو

  ألاًام التي ًخدّغع البِذ اإلا٣ضؽ ٞحها مً ؤًاصي الحهىص.

 الخاجمت

م٨ً ؤن هلسو ال٣ى٫ بإن الاججاٍ  الكٗغ، مىظ ٢ضًم ول٨ىه الُىم، بىلُضة لِـ الكٗغ الٗغبي في الضًجي ٍو
ٗىص سه َو دمل ٗغ،الك مً اللىن  بهظا مليء الجاَلي والكٗغ. ال٨الؾ٩ُي الُىهاوي ألاصب بلى جاٍع  َُاجه في ٍو
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 ؤلاؾالمُت بالٗىانغ خاٞلت اإلاسخلٟت ٣ٖىصٍ في الٗغبي وألاصب. وال٣ُٗضي الضًجي الكٗغ مً ٦مُت ٦بحرة
 ؤلاوؿاهُت، اإلاؿحرة في بضوعَا بقاصة ل٣هاثضٍ، ٚغيا ؤمخه والكاٖغ ؤلاؾالًمي ًإزظ مً .الضًيُت والٗىانغ

سها ضة بالهىع  اإلاليء وجاٍع ضائها، متوم٣او  السالبت، الٍٟغ ا وم٣ضؾاتها ألما٦جها وببغاػا أٖل  الضًيُت، وقٗاثَغ
هبٜ ٣خبـ بؾالمُت، بهبٛت ٢هاثضٍ الكاٖغ ٍو ش والؿىت ال٣غآن مً ٢هاثضٍ مًامحن ٍو  ؤلاؾالمي والخاٍع

لتزم الكاٖغ ؤلاؾالمي  .ألامت وا٢٘ ومً  مجا٫ ًب٤ ٞلم ًسىيه، مجا٫ ٧ّل  في وؤلاًمان بال٣ُٗضة صوما ٍو
اث ُٞدىاو٫  والالتزام، الاججاٍ بهظا جإزغ ؤًًا هؤه ختی الكٗغ  في ؤلاؾالمُت وال٣ًاًا الضًيُت اإلاىيٖى

غ وؾلم، ٖلُه هللا نلى الىبي ومضح وال٣ُٗضة ؤلاًمان قٗغ ومجها ٢هاثضٍ،  وجمجُض ألامت وا٢٘ وجهٍى
 إلاىاؾباث،ا وط٦غ اإلاؿلمت، اإلاغؤة ٢ًُت في وال٣ى٫  الؿُاؾُت، ال٣ًُا وججؿُض ؤلاؾالمُت، الصسهُاث

اب وم٣اومت ٗالج. والخُٝغ ؤلاَع  يىء مً مٗاهحها م٣خبؿا بؾالمي بمىٓىع  واإلاك٨الث ال٣ًاًا َظٍ ٧ل َو
 .والؿىت ال٨خاب حٗالُم
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