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الحمددهلل ر را اللددالمينل الالوددسال الالسددسم  لددع دحمددهلل بددن  يددهلل   خددا   األ ييددا  

 الالمرسلين. أدا بلهلل:

 طسقًا ددن دهلليةدة فمن الحقائق التاريخية أن جما ة اإلخوان المسلمين  شأت في دور ا

مل الا تشددرت "َعددلال" الةما ددة فددي عددتع أ حددا  دوددرل  تددع 8291"اإلسددما يلية" سددةة 

بلغت دئات الشدللل القدهلل ا سدلت ر ابلدا للللمدا  الاللمداال الالوس دين الالطدسال الالشديو  

 الالشياا.

الكان للذه الشلل الجودها الولاالل ال شاطلا القوي المتواصد  فدي دةداات التربيدة 

الخلقيةل الالسلوكيةل الاليهلل يةل الالتو ية السياسيةل الدةاال الةلداد الااقتوداد. الهلليةيةل ال

الاسددتطاا اإلخددوان أن يحققددوا  ةاً ددا ال ووقًددا فددي كدد  هددذه المةددااتل  لددع الددر   دددن 

اللقيددات الاللراقيدد  التددي ال ددلت فددي طددريقل ل ال لددع الددر   دددن دوجددات اا ددطلاد 

 الالظل  التي فر ت  ليل .

تددل  لددرر  دداريخ الةما ددة ديةيًددال السياسدديًال الاجتما يًددال الثمددة  شددرات دددن ال 

"اإلخددوان  -بأسددواره الثسثددة  - دحمددود  يددهلل الحلددي ال ربويًددال كددان دددن أهملددا كتدداا 

"اإلخدوان  ريتشارد. ا. ديشدي المسلمون: أ هللاث صةلت التاريخ"ل الكتاا األدري ي 

ا: "أالراق االكتد : "فدي قافلدة اإلخدوان المسدلمون" يدا  السيسديالمسلمون"ل الكتاا 

 دن  اريخ اإلخوان المسلمين".

الال تل السابقة  لتير دن كتل التداريخ الشدادلة التدي  طدت دسديرال الةما دة بشدتع 

 جوا يلا الدةا يلا.

الهةدا  كتدل التداريخ "الةةئيدة" التدي  دار  لةا دل ددن جوا دل الةما دةل ك تدداا 

ان "الةلدا  السدري".  ن "الةظام الخاص" الذي يسميه أ هللا  اإلخدو أ مهلل  ادال كماال

ل الكتددداا لمحمدددهلل عدددوقي  كددديالكتددداا "اإلخدددوان المسدددلمون الالمةتمددد  المودددري" 

 .ل اد  الشريف"اإلخوان المسلمون في  را فلسطين" 

الهةا   شرات دن ال تل  ن اإلدام  سدن اليةدال الدسدير ه التاريخيدةل ددن المديسد 

 إلع ااستشلادل الإبرا  دسدح دةلةهل ال طائه الو ري.

 ددن ال تددل السددابقة دةددرد  شددهلل للملددار، الالمللوددداتل بدد  كددان لمالويلددا اللدد   

  ضوره ل الرؤيتل  الخاصة في المادال الملرال ة.
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ل   ْحظا ب تاا الا هلل  ن التداريخ األدبدي  -في  هللالد  لمي  -الل ن الم تية اللربية 

لإلخددوان المسددلمينل ال طددائل  الشددلري الالةثددريل  رً ددا ال قييًمددا. القددهلل يرجدد  هددذا 

 دان إلع  هللال أسياال أهملا:الحر

فأ ليلددا  -الخووًصددا الشددلر  -صددلوبة  وددوال اليا ددا  لددع المددادال األدبيددة  -8

دسة  في دالريات يولل التوص  إليلا الالحووال  ليلا فدي القتةدا الحا در. 

دلل الالمةداطقل اللد  يأخدذ طريقده إلدع  القهللر كيير دن هذه المدادال لد  يتةداال  الش 

 ية.الةشر اللام في القاهرال الاإلس ةهللر

الالدددذين كتيدددوا  ددداريخ الةما دددة ربمدددا رأالا أن ااهتمدددام بالوقدددائ  الاأل دددهللاثل  -9

الالطرال ات الو ريةل الديادئ الةما ةل ال طدور المسديرال التاريخيدة الالةلاديدة 

أه  ب ثير جهلًلا دن اا ورا، إلع التأريخ ألدا الةما ةل الخووًصا أن كثيدًرا 

 دن التر، اللقلي. وً ا  -علره ال ثره  -دن الةا  يلتيرالن األدا 

الل ن هذا اا تيار ل  يمة  أن ي ون األدا آلية دن آليات الهلل وال للا جاذبيتلال القوال 

 أسرهال الإن جا ت في در ية دتأخرال بلهلل الخطابة الالمحا رات الالمقاات.

اليسلهلل ي أن أقهللم للقارئ بلادةل الالقارئ المسل  بخاصةل الالقارئ اإلخوا ي بودوة 

 .خاًصا بالشلر هجللتالذي ألدبي لإلخوان المسلمين"ل "التاريخ ا بحاأخص: 
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 : اإلسسم الالشلرالميحا األالال

 :المطلل األالال: أدة عا رال

اللرا أدة عا رالل إ لا  قيقة أيهللها الواق  التاريخي  لع دهللار  وور التاريخل اللدي  
أن الشدا رية كا دت هيدة عدائلة فديل   لدع  دلةع ذلك أن ك   ربي عا رل الل ن المقوود

 ودداالت فددي  ظمتلددا ال ددقلتلا. القددهلل كا ددت الياديددة َدْذكيددة للددذه الشددا رية التددي كا ددت  ةيددة 
بةماللددا المطيددوا. ثدد  إن اللغددة اللربيددة لغددة عددلرية  ةائيددةر أل لددا  افلددة بمترادفا لددا التددي 

يدة بأسدالييلا الدةا ا لدال ثريدة  سلف المليرل ال وا يه بالقافيةل الهي دقيقة فدي داا لدال  ة
 بموردا لا الدشتقا لال الفي كلما لا ر ين الجر  يسئ  الشلر الالموسيقع.

 لددع أن اللربددي ذكدديل سددري  اليهلليلددةل دتددوفر الحدد ل جيدداح اللاطوددةل يحيددا  يدداال 
قيليةل يةافح  ن عر، قييلتهل اليذي  دحادهللهال اليسلق خودودلا بلسدا ه الحداد.. ال يداال 

 ا  خيو  اره إا ريثما  شتل . القيائ  في  را 

ث  إ ه  سدا  يأسدره الةمداالل اللدي  فدن جميد  يود ده أ سدده الآدالدهل اليسدل ي بده 
ال هلل هل اليا   ال شتهل اليةلي  يقريته إا الشدلر: فلدو  دهللا  الركدلل ال ةدا  المدا ح 
 لع اليئرل الأهةالجة المةتورل الأ رالدال اللاعقل السلوى الم رالا الالمحدرالا. فدس 

ن الون الةمي  الذي اعدتلر بده اللدرال الا تولدوا بقائليدهل فرفلدوا الشدلرا   ةل أن كا
د ا ًا  لي ًال البخاصة أ ل  كا وا ألسةة القييلدة يقوددون دةلدا دقدام الودحف الحةبيدة ددن 
األ ةاا. فإذا  يغ في القييلة عا رل أ ت القيائد  فلةأ لدال الصدةلت األطلمدةل الاجتمد  

أل ده  رةلن فدي األ درا ل اليتياعدر الرجداال الالولدهللانالةسا  يللدين بدالمةاهرل كمدا يود
 مايدة أل را ددل ل الذا   دن أ سددابل ل ال خليدهلل لمددقثره ل الإعدادال بددذكره ل الكددا وا ا 

يلةئون إا بغسم يولهلل أال عا ر يةيغل أال فر   ةتج
(1)
. 

الالشلر هو الذي  وظ  ياال اللرال السة  أيادلا فدي أفرا لدا الأ را لدال ال قد  لةدا 

اليدددهللهال الأخسقلدددال الدسدحلدددا الةوسددديةل بددد  إن الشدددلر سدددة  "جغرافيدددة  ادا لدددا ال ق

اللرا"ل الدةلا دواق  الأداكن ا الجود للا اآلن
(2)
. 

 اإلسسم القي  الةاهلية
                                                 

(ل د تيدة  لضدة 9(ل طد  )881 - 802( ا ظر: أ مهلل الحوفي: الحياال اللربية ددن الشدلر الةداهلي )1)
 القاهرال. لدور

( كما  رى  لع سيي  التمثي  أسما  األدداكن التدي ذكرهدا  ييدهلل بدن األبدرص فدي دطولتدهل الدةلدا: 2)

 قوا ير. – ردال  – وا الذ –القطييات  –دلحوا 
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في كثيدر دةده  -فلما جا  اإلسسم كا ت هذه  اال اللرال الد ان الشلر الذي الظف 

كمدا  درى  لا ية كدالظل في اللةا  الوا شل الثلل األ رارل الالوخر بووات ا إ سد -

 :في دللقة  مرال بن كلثوم

 بغدددددددداالً ظددددددددالمين الدددددددددا ظَلمةددددددددا
 

الل ةددددددددددددا سددددددددددددةيهللأ ظالميةددددددددددددا 
(1)

 
 

ال سرا هذا الملةع إلع أ دهلل الشدلرا  فدي صدهللر اإلسدسم هدو: الةةاعدي الدذي قداال فدي 

 هةا  " مي  بن دقي ":

 إذا    ددددددادى أهدددددد ا لددددددام  الذلددددددة
 

 فلادى بةي اللةسن رهط ابدن دقيد    
 

 ييِّلددددددددددددةذ ا يغددددددددددددهللرالن بذدددددددددددددة  قَ 
 

الا يظلمددون الةددا ا  يددة خددردال   
(2)

 
 

جا  اإلسسم خا ًما لألديانل الهذه "الخا مية"  قتضي أن ي ون أكم  األديانل 

الأالفاها بحاجات اإل سا يةل الأبر لا في دلالةة األدالا  التي  و لا قائمة القي  

 ةو يتلا:الةاهلية. الاختلف دوقف اإلسسم دن هذه القي   يًلا ل

 فقاب  بلضلا بالرفضل القضع  ليلا قضاً  ديرًدا. -8

 الأقر بلضلال العةله الد ا إليه. -9

 الأبقع  لع جذالر بلضلا الدةابلهل الل ن سما بهل الار قع. -3

 :اآل ية فموقف اإلسسم إذن دن قائمة القي  الةاهلية كان دو ً ا بين التورفات

ل الالقتد  بغيدر  دقل الالربدال كليادال األصةامل الالغهللرل الالخيا دة التحري  القاط : -8

 .الال ذال القوال الةالر... إلخ

للووات الطييةل كال رمل الدةاصدرال المظلدوم كمدا فدي  لدف الوضدوالل  اإلقرار: -9

 ال ماية المستةير.

باإلبقا   لع دةي  الووة الأصللا اليا ال د   وجيه طاقتلا  التسادي الاإل س : -3

يسدميه  لمدا  الدةو  "التسدادي إلع دا يةو  الهللين الالمةتم  الاإل سا ية. الهو ددا 

Sublimationأال السمو الاإل س " 
(1)
. 

                                                 

 .811( ا ظر المللقة: في عرح القوائهلل اللشر للتيريةي 1)

 م(.8219ل 4)بيرالتل ط   8/17( ابن رعيق: اللمهللال 2)

 (.219)دار ال تاا الموري  810الا ظر: جابر قميحة: أدا الخلوا  الراعهللين 
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 المسلمين

 

القيمده التربويدة ددن  ا يدةل  ا "اإل دس " بدربط الشخودية بالدهللينال قق اإلسسم هدذ

الربط اللم  بالةةا  دن  ا ية ثا يةل ال قيي  اللم   لع أسا  الةية دن  ا ية ثالثة
(2)
. 

،  دن اللدرا ددن قدوال ال ماسدة اللل  أصدر  األدثلدة فدي هدذا الةطداق هدو ددا  در
العةا ةل الطيد  دغدرال  فدي أ مداقل  باسدتلماال القدوال الالقتداال الالودراا الدهللادي فدي 

أددددوره . رأى اإلسدددسم أن هدددذه الغريدددةال المقا لدددة القا لدددة ابدددهلل  أن  َسدددتغرق  تدددهدلاجل
بدداإل س ل الإا صددارت "قددهللرال" دددهللدرالل قددهلل   مددن إلددع  ددين إذا اكتويةددا بالتلهللئددةل أال 

 ت الماقتةل ث   لود كأْ رى دا   ون القهللرال.بالمس ةا

لذلك "سما" اإلسسم بلذه الغريةال المتم ةدة  دين اسدتغرقلا بالةلداد فدي سديي   ل فيلدهلل 
سةوات دن المسالمة الاللذاا الالملا اال  ةلت أاللع اآليات  دأذن بالةلداد دفاً دا  دن الدةو ل 

لاع  اْور ه ْ  لاقادهلل يرذ أَذ نا ل لَّذ ينا يَقاا الَونا ب أا َّ ال ن اللقيهللال  إ نَّ  ا  ا . ثد   والدت (32الحدج: ) لَْ  ظَل َموا الا
الانل بلهلل ذلك  شرات دن اآليات  أدر بالقتاال دا اقتضع األددر ال طليدت األ دواال دالن  دهلل

 .الدا يةل  لع المسلمين  ةاهه الن القتاال العرالطهاال ةتظ  ع

 الدن هذه اآليات:

قاا  لَوا اا  اْلتاهلَلالا إ نَّ  ا اا  ساي ي       يف   الا ل  الَّذ ينا يَقاا  لَو اَ ْ  الا  .(820اليقرال: ) َا اْلَمْلتاهلل ين يَح 

 ْ   دن  يف   فاْليَقاا دا ال  الا را ْ ياا ب اآلخ  يااالا الهلل  ينا ياْشَرالنا اْلحا ي ي      الَّذ  دي ي      فايَقْ  يف د يَقاا  د ْ سا أااْل  تاد ْ سا

يًماْا  يه  أاْجًرا ياْغل ْل فاساْو،ا  َ  ظ   .(14الةسا : )  ا

هلل الا أا   دهلَلالَّ  اْستاطاْلتَ لالَْ  دَّا  الا ْيد    َْره يَدونا ب ده   ا بااط  الْخا د ن رِّ ال  الا دن     دِّن قَوَّ در ينا د  آخا َكْ  الا دهلَلالَّ الا ا
دْي   ف د ياْللاَملَ ْ  اْللاَمو الََ   َ  اا َدال  ل ْ   ا  َةْو قَوا د ن عا دا ،َّ إ لادْيَ ْ   يالا دي ي      يَدوا أاْ دتَ ْ سا إ ن *اا  َْظلاَمدونا  الا الا

لاع  كَّْ   ا ةاَحوا ل لسَّلْ   فااْجةاْح لالاا الا اوا ل ي َ     جا يَ  اْللا  .(78ل 70األ واال: ) إ  َّهَ هَوا السَّم 

 دن أدثلة اإل س 
كدا وا  -كر دا آ وًدا كمدا ذ -الدن أدثلة اإل س  دوقف اإلسدسم ددن الشدلرل فداللرا  

أدددة عددا رالل الدددن  ا يددة المضددمون: كددان فددي عددلره  الو ددي  الالو ددي ل كددان فيدده 

                                                                                                                            

 ةةح في صر، الطاقات  ( يقوال الهللكتور يوسف دراد: الل ن يةل أن يس ظ أن  ملية اإل س  ا1)

الم يو ددة بطريقددة  اجحددة دسئمددة إا إذا أ يددهلل  ةظددي  الشخوددية بأكمللددا  لددع أسددا  جهلليددهلل لتقويددة 

جمي   وا يلا ال حقيق ال هلل لا ال  ادللا بتأثير المثد  األخسقيدة اللليدال الالتربيدة السدهلليهللال الودالحة 

ادد  األثدرال الالضدلفل الذلدك هي التي  حقدق إ دس  الغرائدةل ال ةقيدة الميدوال دمدا يشدوبلا ددن  و

بتحقيق ال هللال الشخوية ال  ادللا البتقوية اإلرادالل ال وفير السدائ   ديط الدةو . )ددن ديدادئ  لد  

 .(م8294القاهرال  –ل دار الملار، 9ل ط893الةو  اللام 

القداهرال  -)دار ال تداا المودري الليةدا ي  34 ل( ا ظر: جابر قميحدة: المدهللخ  إلدع القدي  اإلسدسدية2)

 .م(8214
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الغةال الوا ش
(1)

ل كما كان فيه الغةال اللويفل الكان فيده اللةدا  المقدذال كمدا كدان فيده 

اللتدداا الرقيددقل الالتغةددي بالمةاقددل الالمددقثر الالخودداال اإل سددا ية اللليددا. الكددان فيدده دددن 

دو   في ال ذا الاليلتانل كما كان فيه دا يتدهللفق بالودهللق الالتسدادح  األالصا، دا هو

 الالمحية.

اد   يأالاددْ   اددرا أا َّلَددْ  ف ددالفددي الوئددة اليا يددة اللهللالا يددة دددن الشددلرا   ددةال قولدده  لددالع  َكدد ِّ الا

يال يَمددونا 
*

لَددونا  ددا اا ياْولا أا َّلَددْ  ياقَولَددونا دا  آليددات ب ددع ل فلمددا  ةلددت هددذه ا(997 – 994الشددلرا : ) الا

(  سدتثةي ددن هدذا 991 يهلل   بن رالا ة الشا ر الوحابي الةلي  فةةلدت اآليدة األخيدرال )

دَرالا  ا الح   الوارم أدثاله دن الوالحين الملتةدين  ذاكا ات  الا دال حا لَدوا الوَّ م  ةَدوا الا ا إ اَّ الَّدذ ينا آدا

ساياْللا  ا ظَل َموا الا ن باْلهلل  دا َرالا د  ا تاوا  .(991الشلرا : ) َدةقالال  ياةقال يَونا  يَّ الَّذ ينا ظالاَموا أا   َ كاث يًرا الا

"..  :فالشلر ل  يحرده اإلسسم  لع إطسقهل الل ن األدر كما قاال أبو  اددهلل الغةالدي

أدا الشلر ف دسم  سدةه  سدن القييحده قيديحل إا أن التةدرد لده ددذدوم.. الإ شدا  الشدلر 

م دست ره"ال ظمه لي  بحرام إذا ل  ي ن فيه كس
(2)
. 

فمهللار التحري  الالتحليد  هدو "المضدمون الو دري" للشدلرل ا فدن الشدلر ذا دهل فدإذا 

 ضمن دلةع خييثًا يسي  إلع الةا ل أال الهللينل أال الخلق فلو  رامل الإا فلو دن قييد  

 المياح الذي ا  ردة فيه.

 الدددن ثدد  أخطددأ دددن ذهددل إلددع أن اإلسددسم قددهلل أالقددف  ددهللفق الطاقددة الشددلرية  ةددهلل

الشلرا ل أال أ لف دةلار ألن  ليه كان دةوي ًا  لع الشلر الوا ش الذي يخدر   لدع 

قوا هلل الهللين الالخلقل البتلييدر آخدر: أصديح الشدلر دلتةًددا "باأليهلليولوجيدة" اإلسدسدية 

اإل سددا يةل بلددهلل أن كددان يسددير فددي طريددق فو ددويةل يةلدد  دددن دةاهدد  اللددهللا  الاأل ا يددة 

 لحمقا .الالتطل  اللهللالا يل الالغريةال ا

ى" الذي يلهلل  اليوهللق هذا الح   بو وح  لع عخوية الشا ر " يهلل   بن الةباْلرا

(ل ال لدع أصدحابه )دن أعلر علرا  قدريشل الكدان ددن أعدهلل الةدا   لدع رسدوال   

ىل د  عا ر كافر آخر هو  ()بلسا ه اليهللهل اللما فتح رسوال    بْلرا د ة هرا ابن الة 

()ن خوفًددا دددن الةيددي هييددرال بددن أبددي دليددل إلددع  ةددرا
 (3)

اليظلددر أ دده كددان  ددهللالا ي  ل

                                                 

( دن  ماذ  الشلر السأخسقي الوا ش دا  ظمه ادرؤ القي  في يوم دارال جلة . )ا ظر دللقته فدي 1)

 ه.8372ل القاهرالل 83ص  لعرح القوائهلل اللشر للتيريةي

 القاهرال(. -)دار الشلل  2/8972 ل( الغةالي: إ يا   لوم الهللين2)

)دار الشددلل: القدداهرال(. الا ظددر  3/932(  ددة الددهللين بددن األثيددر: أسددهلل الغابددة فددي دلرفددة الوددحابة 3)

 القاهرال. -م 8211ل 3.  حقيق: أ مهلل عاكرل ط8/841كذلك: ابن قتيية: الشلر الالشلرا  
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الطييلةل دةيواً  لع  ل اللةا ..  تع هةدا قودده ددن دشدركي قدريشل ددن ذلدك ددا 

ال عدهلليهللال فدي هةدا  قدريش كتيدت  لدع دار الةدهللالال بليد    ر ه ابن سسم ددن أبيدات َددر 

ا ابددن دالن أن يشددلر أ ددهلل. الفددي الوددياح قرأهددا الةددا  فغضدديوا القددالوا: دددا كتيلددا إ

الةْبلرىل الأجملوا  لع ذلك رأيل ل الكادالا يقطلون لسا ه
(1)
. 

فلمدا أسددل  "سدما" اإلسددسم بطاقتدده الشدلرية القددادرالل الصددار "ابدن الةبلددرى" لسددان 

صهللق ال ق في الهللفاا  ن اإلسسمل ال ا المسدلمين  لدع الةلدادل الرثدا  ددن استشدلهلل 

 (: )دةل . الدن أجم  دا  ظمه دا قاله في رسوال   

 يددددددددا رسددددددددوال المليددددددددك  إنَّ لسددددددددا ي
 

 را دددددقذ ددددددا فتقدددددَت إْذ أ دددددا بَدددددورَ  
 

 إْذ أجددداري الشددديطان فدددي سدددةان  الغددديِّ 
 

 الددددددددْن دددددددداال ديلاددددددده.. دثيدددددددورَ  
 

  آددددددددن اللحدددددددَ  الاللظددددددداَم بمدددددددا قْلددددددد
 

 فةوسدددي الشدددليهلَل أ دددت القدددهلليرَ  تا  ددد 
 

 إن ددددددددا جئتةدددددددا بددددددده  دددددددق  صدددددددهللق  
 

 سددددداط   دددددوَرهل دضدددددي ذ دةيدددددرَ  
 

 يددددددددرِّ الالوددددددددهللْ جئتةددددددددا بدددددددداليقين الال
 

  قل الفددي الوددهللق الاليقددين سددرالرَ  
 

 أذهددددددددل    ددددددددلَّةا الةلدددددددد   ةددددددددا
 

الأ ا ددددددا الرخدددددداَ  الالميسددددددورَ  
(2)

 
 

 

                                                 

 القاهرال(. -)دطيلة المهلل ي  8/937( طيقات فحوال الشلرا ل  حقيق: دحمود عاكر 1)

 .3/932 ل( أسهلل الغابة2)
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 :الشلر الالهلل وال اإلسسدية :المطلل الثا ي

فتح صهللره للذا الشلر  ()القهلل  لهللدت الرالايات التي  قلت لةا أن رسوال   

 دن ذلك: لالد ا الشلرا  إلع سلو  دربهله اإل سا ي الراقيل الاستم  إليهل العةَّ 

دن  مةيهلل هذا الشدلر ال لظيمدهل ددن ذلدك قولده: إن ددن الييدان  ()دا  سل إليه  -8

لسحًرال الإن دن الشلر لح مة
(1)
. 

( )سما ه الشلر: فقهلل رالى  ْمرال بن الشريهلل  ن أبيه قاال "ردْفدَت رسدوال    -9

. قلت:  ل . قداال: هيده. يوًدا فقاال: ه  دلك دن علر أدية بن أبي الولت عي ؟

فقاال: فأ شهلل ه بيتًال فقاال: هيه. ث  أ شهلل ه بيتًال  تع أ شهلل ه دئة بيت
(2)
. 

: كان يمشي ()إ شاده في بلض المواقف أبيا ًا دن الرجة الالشلرل فيرالى أ ه  -3

 إذ أصابه  ةرل فلثرل فهللديت إصيَله فقاال:

 هددددددد  أ دددددددت  إا إصدددددددي  دديدددددددت  
 

الفدددددي سددددديي    ددددددا لقيدددددت   
(3)

 ؟
 

"إن أًخا ل    : شةيله  يهلل   بن رالا ةل الد اؤه لهل الكان يقوال  ةه للمسلمين -4

 ا يقوال الرفا هو  يهلل   بن رالا ة".

قاال: ددا سدملت بأ دهلل أجدرأل  لالأخر  الةبير بن ب ار  ن هشام  ن  رالال  ن أبيه

 قتضيه (: "ق  علًرا )الا أسرا علًرا دن  يهلل   بن رالا ة يوم يقوال له رسوال   

 السا ةل الأ ا أ ظر إليك"ل فا يلا  يهلل   بن رالا ة يقوال:

 إ ددي  ورسددَت فيدددك الخيددرا أ رفَدددهَ 
 

 ال  يللدددد  دددددا إن خددددا ةي بوددددرَ  
 

 م عددوا تهرا ْحددأ ددت الةيدديل الدددن يَ 
 

 يددوم الحسدداا فقددهلل أ رى بدده القددهللرَ  
 

ددددن   سا  فثيددددت   دددددا آ ددددا  دددددن  ا
 

 كالمرسلين ال وًرا كالذي  ودرالا 
 

(: الأ ت فثيتك  )سوال   فقاال ر
(4)
. 

  ليوه  سان بن ثابت أن ي ون لسان اإلسسم الةاطق دفاً ا  ةهل ال دن رسدولهل  -9

( لما قهللم المهلليةة  ةااللته قدريش باللةدا ل فقداال )الهةا  ل وار د ة: فيرالى أ ه 

                                                 

 ال(.دار الشلل. القاهر –)كتاا األدا  1/49( اليخاري 1)

 .لا وس الوحوة ل( اليخاري: السابق2)

 .1/43 ل( اليخاري3)

 ل  حقيق: الهللكتور سادي د ي الغا ي )بغهللاد(.733 ل( الةبير بن ب ار: األخيار الموفقيات4)
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لليهلل   بن رالا ة: رد   ةيل فذهل في قدهلليمل  الأالللد ل فلد  يودة  فدي اللةدا  

 فأدر كلل بن دالكل فذكر الحرال كقوله: ا.عيئً 

  وَ  السيو،ا إذا قَوْرن بخْطو دا
 

 قَددددددهلَلًدال ال َلحقلددددددا إذا لدددددد   اْلحددددددق   
 

ل فقدداال: اهةلدد ل الائددت أبددا ب ددر ا. فددهلل ا  سددان بددن ثابددتفلدد  يوددة  فددي اللةددا  عدديئً 

ب ددر " س دددة" قددريشل أي أ لملدد  بتاريخلددا  وأي بملائددل القددومل الكددان أبدد -ر   يخيدد

أال هداجل  الجيريد  دلدك. الفدي رالايدة:  -بلا. الفي رالاية أخرى قداال لده: اهةلد  الأ سا

اهةل  كأ ك  ةضحل  بالةيد  أي  درديل  بالسدلام. أي أددره أن يةدر ل  جرً دا ا ييلدغ 

الطلن اليليهلل الوا شل الهذا أكرم األدا في اللةا 
(1)
. 

 :اليرالى أ ه جاالا  ةه أبا سويان بن الحارث

 ههةدددددوت دحمدددددهلًلا الأجيدددددَت  ةددددد
 

 ال ةددددددددهلل   فددددددددي ذا  الةددددددددةا َ  
 

 (: جةاؤ   ةهلل   الةةة يا  سانل فلما قاال  سان:)قاال له رسوال   

 الالالدددددهلله ال ر دددددي يفدددددإن أبددددد
 

 للدددددرر  دحمدددددهلل ددددددة   القدددددا َ  
 

السيل ذلك علره الةار. فقضع له بالةةة در ينَ  قاال له: القا     رَّ 
(2)
. 

 الدما سيق  ستخلص دا يأ ي:

ع الهللقددة فددي اختيددار الشددا ر المةاسددلل أي أ سددل الشددلرا  (  ددوخ)أن الةيددي  -8

الأقهللره   لع القيام بالملام الهلل وية  لدع الجللدا األفضد  الاألالفدعل الكدان هدو 

 سان بن ثابتل دد  الجدود عدلرا  آخدرين يتمتلدون بموهيدة عدلريةل القدهللرات 

 طيية.

" ( في إرعاد  سان إلع "دودهللر المدادال الللميدة الالتاريخيدة)كما أ سن الةيي  -9

. القدهلل كدان ()استخهللادلا في هةا  قريشل ال مثد  ذلدك فدي أبدي ب در الودهلليق 

 أي أ لمل  بأ سابل  الأخياره ل البخاصة قريش. لأ سل اللرا

دد)أن الةيددي  -3 ه " سددان" إلددع المددةلج الوةددي الالمو ددو ي الددذي يتيلدده فددي ( الجَّ

 هةا  قريش دالن  لول أال إفحاح.

                                                 

الا ظر:  كي ديدار : المدهللائح الةيويدة فدي األدا  .981ل 981( ابن سسم: طيقات فحوال الشلرا : 1)

 م.8229ل دار الةي  بيرالت - 98اللربي 

 .8/93( ابن رعيق: اللمهللال 2)
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ل العددا ر الددهلل وال اإلسددسدية ()يددي ال دداح  سددان بددن ثابددت جددهلليًرا بوصددف عددا ر الة

بلادةل فل  يتوقف علره  ةدهلل هةدا  قدريش أال الدرد  لدع أهداجيل 
(1)

ل بد   لدهللدت أ را ده 

الالدهلل وال الالمسدلمين إا  ()الشلريةل فس ي اد ي ون هةا  القلةل أال  هللث لده  سقدة بدالةيي 

 .االلحسان فيه علرل الكان أكثر الشلرا   ظًمال الأطولل   وًسال الأالفاه  فة ً 

فرثدددع عدددلهللا  المسدددلمين فدددي الغدددةالات الالسدددرايا المختلودددةل السدددة  بطددددوا ل  

  في التل    لع ال وار الالشما ة بل  في هةائمل  الا  سارا ل  أدام ظا الا توارا ل ل ال ا 

المسلمينل الدن أبلغ دراثيه الأصهللقلا  اطوة القوائهلل األرب  التدي رثدع بلدا رسدوال   

()
(2)

 رال التي بلغت ستة الأربلين بيتًال الدطلللا:الدةلا دطولته المشلو ل

 بطْييادددددة رسددددد ذ للرسدددددوال الدللدددددهللذ 
 

 دةيددددر القددددهلل  لوددددو الرسددددوَم ال لمددددهللَ  
 

ددتا مْ الا  ا   اآليددات دددن دار َ ردددة   يح 
 

 اللددادي الددذي كددان يوددلهللَ  رَ بلددا دةيدد 
 

ال يددر  سددان كددان هةددا  عددلرا  دددن الوددحابةل  ددالةوا األ ددرار الشددلرية التددي 

وا عأاله ف ًرا ال وةةًال الطوال  و ل القلة دةل  ي ثر  ظملال الأ ليل   الةلال الإن ل  ييلغ

ل  يةق   ةه إا القلي ل ب  القطلة الالقطلتانل الذلك إذا استثةيةا الرجة الذي كان يةطدق 

 به ال ثيرالن في الملار  بخاصة.

 يدهلل   بدن رالا دةل الكلدل بدن دالدكل ال ييدهللال بدن الحدارثل  :الدن هاا  الشلرا 

ر اليلمريل  -بلهلل إسسده  -ييرل ال يهلل   بن الةبلرى  الخوات بن ج القي  بن المسحَّ

البةيدر بددن  هيددر بدن أبددي َسددلمعل ال يددا  بدن دددردا  بلددهلل فددتح د دةل القلددة دددن الةقدداد 

 مدةال بدن  يدهلل الدارخي األدا دن يلتير  لي بدن أبدي طالدلل ال مدر بدن الخطداال ال

 دن الشلرا .المطلل 

 الةوا األ رار الشلرية الهلل وية في السدل   - وًا كما ألمحةا آ -الهاا  الشلرا   

الالحرال القهلل  الج بلضل  دلا ي أب ارا. دن ذلك األبيات التي  ةسل إلدع " ييدهللال بدن 

 الحارث" الذي قطلت رجلهل الهو ييار  أ هلل ال وار يوم بهللر. الدن هذه األبيات:

                                                 

( كذلك ادتهلل هةا   سان إلع المةافقين الالمةافقات في المهلليةة الدا  وللا. ا ظر دثسً هةا ه للمةافقة 1)

دطيلددة  - 9/731م ل)ابددن هشددام: السدديرال الةيويددة (( وددما  بةددت دددرالان التددي هةددت الةيددي 

 .(- القاهرال – م8299دوطوع اليابي الحلييل 
. الدمددن رثدداه  عددلهللا  أ ددهللل الخووًصددا  مددةال بددن  يددهلل المطلددلل العددلهللا  718-777لسددابق ( ا2)

 الرجي ل البئر دلو ةل الدا ةل ال يرها.
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 فددددإن  قطلددددوا رجلددددي فددددإ يا دسددددل ذ 
 

ددددي بلددددا  يًشددددا دددددن   دا يددددا   أرجِّ
 

 ددد  الحددور أدثدداال التماثيدد  أْخلوددت
 

 دددد  الةةدددة اللليدددا لمدددن كدددان  اليدددا 
 

هَ   البلدددَت بلدددا  يًشدددا  لرفدددت صدددووا
 

 ال الةتددددده  تدددددع فقدددددهللت األدا يددددددا 
 

 فددأكردةي الددر من دددن فضدد  دةِّدده  
 

 بثددوا دددن اإلسددسم  طددع المسددااليا 
 

البلدددهللها لقدددي ربددده عدددليهلًلا دتدددأثًرا بمدددا أصددداا رجلدددهل القدددهلل رثددداه كلدددل بدددن دالدددك 

 وارياأل
(1)
. 

الأبيات  ييهللال  ذكر ا بأبيات خييل بدن  دهلليل الال ودار يلمدون بقتلده الصدليهل الفيلدا 

 يقوال:

 االلسددددت أبددددالي  ددددين أقتدددد  دسددددلمً 
 

  لع أي جةل كان في   دور ي 
 

 الذلدددددك فدددددي ذات اإللددددده الإن يشدددددأ
 

ييددار   لددع أالصدداال عددلو دمددةا   
(2)

 
 

إلسدسدية آددااً الآاًددال فدي ال لع دهللار التاريخ ظ  الشلر دليًرا  ن  ديض األددة ا

اا توددارات الاا  سدداراتل الالددهلل وال إلددع القددي  اللليددال الاسددتةلار الشددلوا للةلدداد 

دأساال فلسطين دليًرا  ن المدةلج الةلدادي الدذي  -اليواكل  -الالثياتل اللل  دا الاكل  

 رف  لوا ه دةظمات الةلاد الالمقاالدة "كحما " ال "الةلاد" يليهلل إلع أذها ةا  وجلات 

الشلر الطوابله في صهللر اإلسسمل الك  أاللئك يحتا  إلع ديا ا طويلة دستقلة. الل ن 

المقدام يقتضدديةا أن  تلددر،  لددع طييلددة األديدل المسددل ل الخووًصددا الشددا رل ال و يددة 

اللسئق التي  ربطه بالهلل وال التي يلايشلا اليحم  أ يا هال در  ًةا  لدع آليا ده اللقهلليدة 

 الالوةية.

 

                                                 

 .9/9ل( السيرال الةيوية ابن هشام1)

. الا ظر بتووي : ابن  يهلل اليدر: 8/481( ا ظر: ابن  ةر اللسقس ي: اإلصابة في  ميية الوحابة 2)

)دار الو در بيدرالت(ل الكدان خييدل دمدن  430 لبلدادش اإلصدابة ااستيلاا في أسما  األصدحاا

 ل البي  في د ة ليةي الحارث بن  ادر.ه3أسر في "الرجي " سةة 
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 : االتةام العخوية الشا ر المسل :المطلل الثالا

دن قوله: "إن دن الييان لسحًرال الإن دن  ()أعر ا دن قي  إلع دا يرالى  ن الةيي 

 لبلدذه ال لمدة الةادلدة أبدان  دن طييلدة األدا الحدي  اآلسدر ()الشلر لح مة" الالةيدي 

 الخووًصا الشلر بوصوه أرقع اللطا ات الوةيةل فأه   ةاصره:

 الماثر األخاذ.التووير الةمي   -8

 اللاطوة الوادقة اآلسرال. -9

 اليول  ذلك دن الصوه الييان بأ ه "سحر".

الو رال الوحيحة السهلليهللال التي  قود األفراد الالةما ات إلع دا هو أفض  الأ ةع  -3

 الأرقع الأ و  في الحياال.

الهددذا دددا  ستخلودده دددن كلمددة "  مددة" الهددي كلمددة جادلددة ل دد  الوضددائ ل الالجددوه 

الح مة  الة المادنل أ ع الجهللها فلو أ دق الةدا  بلدا". الددن الخيرل الصهللق إذ قاال "

ال لمددات المقطددرال فددي هددذا المةدداال  لريددف الشددليهلل سدديهلل قطددل لددألدا اإلسددسدي بأ دده 

التليير الةاعئ  ن ادتس  الةو  بالمشا ر اإلسسدية
(1)
. 

اليوف عقيقه دحمهلل هدذا األدا بأ ده "الودن الدذي يرسد  صدورال الوجدود ددن  االيدة 

سسدي للذا الوجود. هدو التلييدر الةميد   دن ال دون الالحيداال الاإل سدان ددن التوور اإل

خسال  وور اإلسسم لل ون الالحياال الاإل سان"
(2)
. 

الهذا التوور الذي يةطلق دةه الشا ر المسل  هو التوور اا تقادي الو يدهلل اليداقي 

صددوالل لدد  دحوددوظ األ -ال ددهلله  -بأصددله الربددا يل ال قيقتدده الربا يددة.. إذ بقددي اإلسددسم  

إ  َّدا  اْحدَن يشل  يله األصي  كهللرل اللد  يلدي  فيده الحدق بالياطد ل الصدهللق   فدي عدأ ه 

اف ظَونا  إ  َّا لاهَ لاحا ْكرا الا ْلةاا الذِّ (2الحةر: )  اةَّ
(3)
. 

الربا ية هذا التوور  لطيه قيمته األساسيةل القيمته ال يرىل فلدو ال دهلله دةداط الثقدة 

قصل الميرأ دن الةل ل الميرأ دن اللوى"في أ ه التوور الميرأ دن الة
(4)
. 

                                                 

 م(.8212 –القاهرال  –)دار الشرالق  91 ل( سيهلل قطل: في التاريخ ف رال الدةلا 1)

 م(.8211 –القاهرال  –)دار الشرالق  7 ل( دحمهلل قطل: دةلج الون اإلسسدي2)

 –)اا حددداد اإلسدددسدي اللدددالمي للمةظمدددات الطسبيدددة  19ل 18هلل قطدددل: خودددائص التودددور اإلسدددسديل ( سدددي3)

 م(.8211

 .14( السابق 4)
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الهو كدذلك دةداط الضدمان فدي أ ده التودور الموافدق للوطدرال اإل سدا يةل المليدي ل د  

جوا يلال المحقق ل    اجا لال الدن ث  فلو التوور الذي يم دن أن يةيثدق دةدهل اليقدوم 

 ليه أقوم دةلج للحياال الأعمله
(1)
. 

وور اإلسدسدي فدي إبهللا ا ده يلةدي أ ده "عدا ر الا طسق الشا ر المسل  دن هذا الت

دلتةم"ل الهو التةام يختلف  ن االتةام بمولوده الشيو ي أال الوجدودي الدذي يلدهلل ددن 

يلدهلل جدةً ا ا يتةدةأ ددن  -كمدا يقدوال الدهللكتور هدهللارال  -قيي  اإللدةام. إن هدذا االتدةام  

مهلل.. جدةً ا ددن  سديج  ملية اإلللام الوةيل اللي  خا ًلا للةور ااختيار الوا ي المتل

التةربة التي هي لل األدا.. الكأن االتةام في األدا اإلسسدي يلةي  ةارا  ية فدي 

ا التلالي  اإلسسدية بحيا صارت هذه التلالي  لذين  شربالجهللان األديل المسل  الف ره ال

ال هللها دراًدا طييليًا لتةاربه التي  تس  ل   دلا ي الوجود الالحياال
(2)
. 

إ مددا هددو اسددتةابة لوطر دده  -الخووًصددا إذا كددان دا يددة  -ا ر المسددل   فددالتةام الشدد

السوية دن  ا يةل ال شربه القي  اإلسسدية  قيهللال الديا ة ال لًما الثقافة دن  ا ية أخرىل 
عد سً  -الن  يا هل الأصيح "االتةام"  ا تع أصيحت هي "ديةان" األعيا  في ك  ع

في دسل ه الخلقي الالوةيل الدا  دهللاه  -هلل ب  الو ي -هو الطاب  األساسي   -الدو وً ا 

 يلهلل  شوً ال الخرالًجا  لع األص  الةيي  ال ري .

"ال تددع ي ددون "دةيدد  االتددةام"  ةيًددا ثددراًرا دائًمددال كددان  لددع الشددا ر أن ي ددون 
دوصواً بالقرآن الالسةةل الدلطيات اللل  الالثقافةل ال ةارا الحياال"
(3)
. 

  صدورال الشدا ر المسدل ل كمدا يةدل أن ( دن سورال الشلرا991القهلل أبر ت اآلية )
 ي ونل فحتع ي ون جهلليًرا بلذا الةسل  ليه أن يتوف بما يأ ي:

 اإليمان القوي المتين. -8

 اللم  الوالح الالسلو  السوي. -9

 اإلكثار دن ذكر  . -3

 اا توار لهلليةه ال وسه دن الظالمين. -4

وا يلددا  متلددئ بلددا  ودد  الشددا ر المسددل  فددي ج لالهددي صددوات طييددة عددادلة دت ادلددة
 األربلة اللقهللية الالسلوكية الالرال ية الالةوسية:

                                                 

 .19( السابق 1)

)بحدا دقدهللم لةدهللالال األدا اإلسدسدي  90 ل( د. دحمهلل دوطوع ههللارال: االتةام في األدا اإلسدسدي2)

 ه(.87/1/8409في  لالمةلقهللال في الريار

 م.8211ه / 8401ل 8) ادي المهلليةة األدبي: السلودية. ط  90 لةذالا: أدا ال قهلل( دحمهلل الم3)
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إيمددان قددوي صددادقل ال مدد  صددالحل القلددل صددا،  ددادر بددذكر   دائًمددال ال ددةال 
الاستلس  بالحقل الإبا  للضي  ال حهلليهل الاا توار  ليه. الهذا المضدمون هدو ددا  يدر 

ه "التليير  ةه في إيةا  عهلليهلل عليهلل اإلسسم سيهلل قطل  ين  ر، األدا اإلسسدي بأ 
الةاعئ  ن ادتس  الةو  بالمشا ر اإلسسدية"
(1)
. 

( الصددحابتهل الدددهللى )هدذا هددو الشددلرل الدوقددف اإلسددسم دةددهل الد ا تدده  ةددهلل الةيددي 
 التةام الشا ر المسل  بقائمة القي  اإل سا يةل الاألخسقيات اإلسسدية.

اآلليدات الفدي الودوحات التاليدة  لدرر لموقدف اإلخدوان ددن الشدلرل الد ا تده بدين 
الهلل وية األخرى في در لة التأسي  التي استغرقت  قهللين دن الةدنل دد  القودة  قهلليدة 

 د  درعهلل الةما ةل الدوقوه دن الشلر. ال رر أسما  بلض علرا  هذه الوترال.

 الثا ي: اإلخوان الالشلرالميحا 

 :اإلخوان الالشلر: دوقوًا الدلايشة :المطلل األالال

(  لدع )الشلرل الرأيةا كيدف  درص الرسدوال  ذكر ا فيما سيق دوقف اإلسسم دن

بن اأن ي ون له الللمسلمين عا ره  األالال  سان بن ثابتل ث  علرا  آخرالن كليهلل   

 ال يره . لرالا ةل الكلل بن دالكل ال ييهللال بن الحارث

فلدو  -إن صدح التلييدر –الإذا كان الشلر ديدوان اللدرال فإ ده ييقدع "فدن الودووال" 

 يلة ا ير ق بلا إا القليلون. يلتمهلل اليةل  دن دوهية أص

كما أن  ذالق الشلرل الال ي أبلاده الدضاديةه يحتا  إلع خيرال لغويدةل القدهللرال  لدع 

 التميية بين الجوه ال سم.

ف ا ت هي اآللية األاللع في الهلل وال اإلسسدية لأدا الخطابة
(2)

ويدة ل اللل  أالال خطيدة د 

ال ال دةالال (  لع جي  الووا بلهلل ث)في اإلسسم هي خطية الةيي  سث سةين دن الهلل وال سر ً

                                                 

 .91 ل( في التاريخ ف رال الدةلا 1)

هي فن دشافلة الةماهير الذي يلتمهلل أساًسا  لع اإلقةاا الااستمالةل ال لع الخطيل أن  :لخطابةا( 2)

ضددغط  لددع المددواطن يرا ددي دقتضددع الحدداال فددي خطيتددهل دتح ًمددا فددي صددو ه رفًلددا الخوًضددا. الال

الملمة في دو و هل ال ير ذلك دن القوا هلل الملرالفة  ن عرالط الخطية الةيهللال. )ا ظر: دةهللي 

 م(.8214 –بيرالت  –: د تية ليةان 918ل 909 لالهية: دلة  دوطلحات األدا
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دن  اْلَمْشدر ك ينا  :قوله  لالع أاْ در ْر  ا َر الا ا  َدْادا أا دذ ْر ل القولده  لدالع: (24الحةدر: ) فااْصهللاْا ب ما الا

ب ينا  يرا اكا األْقرا  اش 
*

ة ينا  نا اْلَمْاد  ن  ا َّيالاكا د  كا ل ما ةاا ا اْخو ْض جا (989ل 984 الشلرا :) الا
(1)
. 

هلل والل ال شددو  الهللاللددة اإلسددسدية  لددهللدت ال ةو ددت الخطددل دثدد  خطيددة البتطددور الدد

الةملددةل الخطيددة الليددهللينل الخطددل الةلدداد ال حمددي  الةيددوحل الخطددل السددوارات.. 

 ال يرهال  يًلا للمةاسيات  لع اختس، أ وا لا.

السل ت د وال اإلخوان المسلمين السديي   وسدلا فدي ا خداذ الخطابدة أهد  اآلليدات فدي 

اا  ةلال اليستوي في ذلك الخطل الةماهيرية اللادةل الالمحا رات  شر الهلل وال الالهللف

 الهلل وية الاألكاديميةل الالحوارل الالمةاقشة الالمةادلة.

الاستوحاا للذا األص  ال ري   ل()الاختيار هذه اآللية إ ما هو ا ياا لمةلج الةيي 

لدهلل وال دن  ا يةل الا ترا، بدالواق  ااجتمدا ي الالسياسدي الالدهلليةي بالةسدية لمودلحة ا

دن  ا ية أخرى. الهو الاق  يتأثر بال لمة المسمو ةل أكثر دن ال لمة الم توبدة. الألددر 

 دا كان فل  األدر "قْ " هو أكثر األفلاال الرالًدا في القرآن ال ري .

فلدي  ةطلدق بدس قيدود صداردةل  لكما أن الخطابة أيسر  ةاالاً الاستخهللاًدا دن الشدلر

 ال وابط  ادال دن ال ن القافية.

ق  الهلل وال اإلخوا ية آا، الخطيا  دن الللما  الالطسا الاألكاديمين. الكثير الفي  

دةل   مرسوا بالخطابة ال هللربوا  ليلا دن أيام أن كا وا في  ق  الهلل وال أعديااًل الكدذلك 

دةخرطين في األَسر
(2)
. 

 

                                                 

مل 8219 لدودددطوع الةليدددي ل973ل 979 ل( ا ظدددر: السددديرال الةيويدددة ابدددن هشدددامل المةلدددهلل األالال1)

 م.8248لةةة التأليف الالترجمة الالةشرل  – 89 لإدتاا األسمااالالمقريةي: 

( دددن أهدد  آليددات اإلخددوان فددي الددهلل وال: الخطددل الالمحا ددراتل الال تددلل الالرسددائ  الم توبددةل 2)

الالرسدائ  اللاددة الموجلدة )ا ظدر: د. القر داالي: التربيدة ال الالتربية اللملية  قسً الرالً ا الجسمً 

 م(.8322د تية الهيةل القاهرالل  ل79 – 93 لاإلسسدية الدهللرسة  سن اليةا
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 المطلل الثا ي:  سن اليةا الالشلر:

لمرعددهلل األالال لإلخددوان لدد  ي ددن  لددع أن رائددهلل الددهلل وال اإلدددام الشددليهلل  سددن اليةددا ا

عددا ًرال الإن كددان لدده بلددض "المحدداالات الشددلرية ال مددره ثسثددة  شددر  اًدددا )سددةة 

 م( الهو  لميذ في دهللرسة المللمينل يقوال  ةلا في دذكرا ه:8282

ل الالهللدوا  ترقرق في دحمهلل خلف  وحالا  لت أذكر يوم دخ   ليةا أستاذ ا الشيخ 

ات اليدوم "فريدهلل بدك" الأخدذ يحدهللثةا  دن سدير هل الكوا ده  يةيهل فسألةاه الخيرل فقاال: د

هذه الدذكرى بيضدلة أبيدات ا  يَّ الجلاده في سيي  الوطن  تع أب ا ا جميًلال الأال ت إل

  لت أ وظ دطلللال العطًرا آخر:

 أفريدددددددددهلَل  ددددددددد  بددددددددداألدن  الاإليمدددددددددان  
 

 أفريددددهلَل ا  ةدددددةا  لددددع األالطدددددان   
 

 أفريددددددددهلل  وددددددددهلليك الدددددددديسد بأسددددددددرها
 

 ...........................
(1)

 
 

كما  ظ  التلميذ  سن اليةا  وال "لةةة دْلةر" التي قاطللا الموريون قويهللال طويلة 

 ا يذكر دةلا إا الييتين التاليين:

 يدددددددددا دلةدددددددددر ارجدددددددددْ  ثددددددددد  سددددددددد ْ 
 

 الْفدددددددددددددددهلًلا بيددددددددددددددداري   أقددددددددددددددددامْ  
 

 الارجدددددددددد  لقودددددددددددك قدددددددددد  للدددددددددد ْ 
 

ا  خددددددددددددهلل وه  يددددددددددددا لئددددددددددددامْ  
(2)

 
 

ًرا بلدهللهال ا فدي سدةي الطلدلل الا بلدهلل أن الل  يلر،  دن  سدن اليةدا أ ده  ظد  عدل

 خدر  فدي "دار الللدوم". الل ةدده كدان يحدل الشدلرل اليملددك ذائقدة رفيلدة دفلتده إلددع أن 

فدي كثيدر ددن المواقدف الالمةاسدياتر دمدا  - قهلليمه بخاصة –يستشلهلل بأبيات دن الشلر 

ة. يهللال  لع سلة اطس ه ال ضور بهلليلتهل القوال  افظتده ددن سدةوات دراسدته اإل هللاديد

 الدن ذلك دا جا  في دذكرا ه:

"الدددن الطرائددف أن بلددض الموتشددين  ار ددا فددي  وددة دددن  وددص اللغددة اللربيددة 

بالسةة الثالثة اإل هللاديةل الل  أكن أ وظ  يةذا  إا "دلحدة اإل دراا" للحريدريل فسدأال 

 ن  سددة ااسد ل ال سددة الولد  فدي القوا دهللل ثد  سدأال  دن  سددة الحدر، فا تدهللبةي 

 ابة.. ف ان الةواا بيتًا دن الملحةل الهو قوال الحريري:األستاذ لإلج

 الالحدددددر، ددددددا لدددددي  لددددده  سددددددةْ 
 

 دددددةْ فقددددْ   لددددع قددددولي   ددددْن  س   
 

                                                 

 دار ال تاا اللربي بمور. ل93 ل(  سن اليةا: "دذكرات الهلل وال الالهللا ية"1)

 ( ا ظر السابق:  و  الووحة.2)
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فابتس  الرج  )الموتش( القاال: " ا ر يا سيهلليل سأقي   لع قولك ألكدون  سددة 

الع ر األستاذ الا ور،"
(1)
. 

يهلل بللمه الويارل ل اليشدحمهلل  يهلل المطللالكان دلةيًا بأستاذه الشا ر اليهللالي 

إذ كان أالال لقائه به في الحوة األاللع يوم افتتاح الهللراسة "بهللار  رالقهللر ه الةقهللية

 لالللوم" الهو يلقي بحماسة بيتين كتيلما  لع السيورالل الهما للييهلل بن األبرص

 ال ولما:

 لةدددددددددا دارذ الرثةدددددددددا دةدددددددددهللها الددددددددد ْ 
 

 أقددددهللما القددددهللدو   ددددن  دددد  الخدددداال   
 

 دةدددددددددددةال دةددددددددددده آباَؤ دددددددددددا الددددددددددد 
 

 ثو ددا المةددهللا فددي أاللددع الليدداليدور 
 

الطلددل دددن الطددسا إ رابلمددال الاسددتطرد إلددع ذكددر أ ددواا األسددلحة الخووًصددا 

 الاستشلهلل بقوال الشا ر: لالسلامل دن دريش ال ير دريش

ددرْ   ردْتةددي بسددل  ريشدده ال حدد  لدد  يَض 
 

ظواهر جلهللي الْهو للقلل جدارح 
(2)

 
 

ل الدوطن الاا تدةا  بده. اليورد في كتابا ده ددن الشدواههلل الشدلرية ددا يدهللال  لدع  د

دن أ اعيهلل في ثدورال  -في قوال ال ماسة  -فظ   القًا بحافظته دا كا ت الةماهير  ردده 

 مل الكان هو في الثالثة  شرال دن  مره. الدةلا:8282

  دددددددل األالطدددددددان ددددددددن اإليمدددددددان
 

 الرالح     ةاديةدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا 
 

 إْن لددددددددددد  يةملةدددددددددددا ااسدددددددددددتقسال
 

 فوددددددددددددي الوددددددددددددردال    سقيةددددددددددددا 
 

                                                 

. اليقوال  سن اليةا  ن  وسه: ال وظت الأ دا فدي المر لدة اإل هللاديدة 91( دذكرات الهلل وال الالهللا ية 1)

دددن المتددون فددي الللددوم المختلوددةل دةلددا: دلحددة اإل ددراا  كثيددًرا -خددار  المةدداهج الهللراسددية  –

للحريددريل الألويددة ابددن دالددكل الالياقو ددة فددي الموددطلحل الالةددوهرال فددي التو يددهللل الالرجييددة فددي 

دا كتيًددا أخددرى فددي المةطددق الالمددذاهل )السددابق  ودد  الوددوحة(. الفددي قددوال ذاكر دده  ددهللَّ الميددراث.. ال ا

لمقدام. فليرجد  القدارئ إلدع:  مدر التلمسدا ي: المللد   رالى القائ  أ را دن الخياالل ا يتس  للا ا

)دار الةوددر للطيا ددة القدداهرال. د. ت(ل ذكريدددات ا  91 لالموهددوا  سددن اليةددا... أسددتاذ الةيددد 

مل دحمود  يهلل الحلي : اإلخوان المسلمون... أ دهللاث 8219دار اا توامل القاهرال  ل42 لدذكرات

 م(.8241رية اإلس ةهلل –)دار الهلل وال  8/940 لصةلت التاريخ

. القهلل  ردد هذا الملةع في  شرات األبيات دن الشلر اللربي قهلليمده ال هلليثدهل 31ل 31( المذكرات 2)

 دةلا قوال عوقي:

 لمددددا ر ددددا  ددددهللثتةي الددددةوَ  قائلددددةً 
 

 يا اليح جةيك بالسدل  الموديل َرددي 
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فحل المهلليةة ل  يمة  رسوال    لر الةيي  إلع أص   راثي إسسدي"اليرد  هذا الشلو

(  )-  أ دهلل الودحابةل القدهلل   -دن أن يحن إلع د ةل الأن يقوال ألصي    -بلهلل اللةرال

". الأن يةل  بساً يلتف دن قرارال  وسه: -أخذ يوولا   "يا أصي  دا القلوا  قر 

 أا ليددددت عددددلري هدددد  أبيددددتنَّ ليلددددةً 
 

 ْذخددددددر الجليدددددد َ بددددددواد ال ددددددْولي إ 
 

 يوًددددددددا ديددددددداه دةة دددددددة   دنر  الهددددددد  أا 
 

ْن لددي عددادة الطويدد َ الا هللَ ْيددالهدد  يا  
(1)

 
 

إن اإلسددسم  :الل ددن يددأ ي اإلسددسم فددي المر يددة األاللددع قيدد  الددوطنل الإن عددئت فقدد 

الطددنل القوديددة الجةسدديةل الدددن هددذا الملتقددهلل يولددهلل اا تددةا  بالددهللين الالتمسددك بدده  مسددك 

دن الشواههلل الشلرية ددا يايدهلل ذلدك اليدهلل و إليدهل  ا تةا  ال م . اليوظف اإلدام الشليهلل

دد  السددلف الوددالح أن يرفلددوا  سدديتل  إلددع    ل اليةللددوا ( يددار  ال لددالع)".. فقددهلل فض 

 أسا  صس ل ل الدحور أ مالل   حقيق هذه الةسية الشريوةل فيةادي أ هلله  صا يه:

 ا  ددددددددهلْل ةي إا بيددددددددا  يددددددددهللاها
 

 فإ ددددددددددده أعدددددددددددرَ، أسدددددددددددمائي 
 

 ر دن سأله  ن أبيه أ ميمي هو أم قيسي؟ في  ين يةيل اآلخ

 أبددددي اإلسددددسَم ا أاا لددددي سددددواهَ 
 

إذا افتخددددرالا بقددددي  أال  مددددي    
(2)

 
 

الالظل  ظلماتل الالر ا  بالظل  الالتسلي  له جريمة ا  ق  بشا ة  ن جةاية الظال . 

 اليستشلهلل اإلدام بلذا الييت القهللي :

ال     ولِّددددق هاًدددددا دددددن رجدددداال  أ ددددة 
 

 ا أ دددقَّ الأظلمدددا ليةدددا الهددد  كدددا و 
 

فإذا  ةة المظلوم  ن دف  الظل ل فلليه أن يلاجر إلع  يا يةهلل اللدهللال الاألددن فدي 

 كرادة ال ةال  و ل الفي ذلك يقوال الشا ر القهللي :

 إذا أ  رْ ةددددددي بلددددددهللال أال   ر َلددددددا
 

 سددوادَ  ي  خرجددَت ددد  اليددا ي  لدد 
 

ا قي  ك  اليرى اإلدام الشليهلل أن المرأال يةل أن  لذا ال لهلل ال ليأ لت ون  الج ة الأد ً

 عي . اليسوق الصية أبي اللس  الملري في هذا المقام:

دْ    لمددوهن  الغددةال الالةسددج الالددر 
 

 ن الخلدددددددددوا كتابدددددددددة القدددددددددرا الْ  
 

 فودددسال الوتددداال بالحمدددهلل الاإلخدددس
 

ص   ةةي  ن يدو   البدرا الْ  
(1)

 
 

                                                 

 م(.8212 لاإلس ةهللرية –( دةمو ة رسائ  اإلدام الشليهلل  سن اليةا )دار الهلل وال 1)

 .41( دةمو ة الرسائ  2)
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اليللق اإلدام  لع هذين الييتين بقوله: "ال حدن ا  ريدهلل أن  قدف  ةدهلل هدذا الحدهللل الا 

 ريهلل دا يريهلل أاللئك المغالون المورطون في  حمي  المرأال دا ا  اجة للا بده ددن أ دواا 

 لموا المرأال دا هي في  اجة إليه بح   دلمتلا الالظيوتلا التي  :الهللراساتل الل ةا  قوال

خلقلا   للا:  هللبير المةةالل الر اية الطو 
(2)

. فالحهلل الملقدوال فدي عدان المدرأال هدو  دهلل 

  ر يل أاللويات. -بتليير آخر  -أال هو   -ريط أال إفراط بس  و -الوسط  

الي ثر اإلدام الشليهلل دن عواههلل الشلر القهللي  الالحهلليا دا يستيطن أخسق الةا  

ل ل الدةلا:  الطيا ا

 للمددددر  دددددا  دددداقْت بددددسد بأهللددددا
 

الل ددددن أخددددسق الرجدددداال  ضدددديقَ  
(3)

 
 

 العدددافي الةددددا  ددددن  ة ددددات عددددر  
 

كشدددددا،  ددددددن طيائللدددددا الدددددذئابا 
(4)

 
 

  ْ ل دددال هدددهلل ي فدددي الةدددا  دلرفتدددي ب  
 

الطدددددوال اختيددددداري صدددددا يًا بلدددددهلل  

 صددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا ل  
 

دددددس ً  ا   ي   ر  َسدددددفلددددد   َر دددددي األيددددداَم خ 
 

دياديددده إا سدددا  ي فدددي اللواقدددل   
(5)

 
 

الدن فضوال القوال أن  ةيه إلع أن اإلدام المرعهلل ل  يورد هذه الشواههلل دةردالل الل ن 
في السياق دتوافقة دالن  لم  أال  لسف ساقلا در يطة بوقائ  الدةاسيات الدواقفل فةا ت 

ال  لفل الذلك لتأكيهلل المضمونل ال قويتهل الاإلقةاا بهل القهلل  ضيف إلع المضمون أف اًرا 
جهلليهللال ل   رْد في السياق ال يقع دالتلا الذا ية الا حةل الهي قوال  افظة اإلدام الشليهللل 

يث األدبالسلة اطس هل ال ضور بهلليلته ال ماسته لمو و ا هل الا تةا ه بالترا
(6)
. 

الإذا كان اإلدام الشليهلل ل  ي تل له أن ي ون عا ًرال فإن كثيًرا دن  ثره  ظدي بقدهللر 

كييدر دددن "الشدلرية" دثدد  جمدداال التودويرل القددوال اإليحددا ل البرا دة الخيدداالل الاإليقدداا 

الموسيقع د   وهج اللاطوةل ال هللفق الشلورل الدةه دا ا يحتا  إا للو ن الالقافية  تع 

 صف الشلرل ال ةتةئ باألدثلة اآل ية:يوهللق  ليه ال
                                                                                                                            

 . الالردن: صةا ة المسب .922( دةمو ة الرسائ  1)

 ( السابق:  و  الووحة.2)
 .871 ل ص( السابق3)
 .840 ل ص( المذكرات4)
 .399 ل ص( دةمو ة الرسائ 5)
(  ةيه القارئ إلع أن دا سقةاه دن عواههلل ل  يتلهللَّ دا جا  فدي رسدائ  اإلددام الدذكرا ده. الأكثدر دةلدا 6)

دا كان يسوقه في خطيه اللادةل الأ اديثه اللاديدة. الل دن أ لدل عدواههلله كا دت ددن القدرآن ال دري  
الالسةة الةيويةل ال رى ذلك بو وح في رسالة " حو الةور"ل فالشواههلل القرآ ية فيلا قرابة أربلدين 
لاد آيةل الددا ا يقد   دن  شدرال أ اديدا. )ا ظدر جدابر قميحدة: اإلددام الشدليهلل  سدن اليةدا بدين السد

 م(.8211 لالقاهرال ل. دار التو ي  الالةشر اإلسسدية901 ل صالسودا  ال طا  الرسائ 
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 دن رسالة إلع الشياا )الإلع الطلية خاصة( -8
لقددهلل آدةددا إيما ًددا ا جددهللاال فيددهل الا عددك دلددهل الا تقددهلل ا  قيددهللال أثيددت دددن  يددا عددياا:

الرالاسيل الأ مق دن خوايا الضدمائرل بأ ده لدي  هةدا  إا ف درال الا دهللال هدي التدي  ةقدذ 

هدذه الو درال هدي .. حائرالل ال لهللي الةا  سدوا  السديي الهلل يا الملذبةل ال رعهلل اإل سا ية ال

اإلسسم الحةيف الذي ا  و  فيهل الا عر دلهل الا  سال لمن ا يله...
(1)
. 

 "اإلخوان المسلمون  حت راية القرآن"دن رسالة  -9
أيلا الةا  أجملون: فدي هدذا الودخل الدهللاالي ددن صدهللى  لأيلا اإلخوان المسلمون 

التي  لهللها الليالي الحيدالع فدي هدذا الةددانل الفدي هدذا التيدار الحوادث ال ثيرال المريرالل 

المتهللفق الويار دن الهلل وات التي  لتف بلا أرجا  ال دونل ال سدري بلدا أددوا  األثيدر 

 في أ حا  الملموريةل دةلةال ب   دا يغري اليخهللا دن اآلداال الالو ود الالمظاهر: 

 لا أقوى ددن الةالابد  اللاصدوة تقهللم بهلل و ةا  حن اإلخوان المسلمين... هادئةل الل ةل
الل ةلددا أالسدد  دددن  ددهللالد هددذه  ..دحددهللالدال لالل ةلددا أ ددة دددن الشدد  الرالاسددي ..دتوا ددلة

الل ةلا دحووفدة  ..خالية دن المظاهر الةائوةل الاليلر  ال اذالاألقطار األر ية جميًلا
بةسال الحقل الرال ة الو يل الر اية  ...
(2)
. 

 

 وساد الالسقوط ن ال "الملك فارالق"دن رسالته إلع  -3
 دهللالد   دلطلدة ا  قدامل الأ  ادده دلملدة ا يلمد  بلدا فدي بلدهلل  يا صا ل الةسلدة:

 يةص دستوره  لع أن ديةه هو اإلسسم.

 غشدع الةدا  فدي  .بار الخمدورل الدالر الوةدورل الصداات الدرقصل الدظداهر المةدون

 ك  د ان...

كيار القومل اليتدردد  ليلدا أ هللية السياق الالقمار  ستةوهلل األالقات الاألدواالل اليلمرها 
ثددراال األدددةل  تددع أصدديحت أ هلليددة المددوظوين فددي اللواصدد  الالحوا ددر  ةددوان الوسددادل 

الدتلوة األخسق في اليسد...
(3)
. 

                                                 

 .22 ل ص( دةمو ة الرسائ 1)

. الالرسالة هي  ص الخطداا الةداد  الدذي ألقداه األسدتاذ اإلددام فدي 880 ل ص( دةمو ة الرسائ 2)

إلخددوان المسددلمين بددهللار ا م8232إبريدد   4/ هدد 8391صددور  84ااجتمدداا الحاعددهلل يددوم الثسثددا  

 بالقاهرال.

. اللد   درد فدي ددذكرات اإلددام الشدليهلل الرسدائله. هد 8391دن المحدرم  1(  شر لا دةلة الةذير في 3)

دن كتابه: "لماذا ا تي  اإلدام الشليهلل  سن اليةدا؟"  10-72الل ن  شرها  يهلل المتلاال الةيري ص 

دددن كتابدده: اإلدددام  843ل 849 ص م(ل الا ظددر: جددابر قميحددة8211القدداهرالل  –)دار اا توددام 

 الشليهلل  سن اليةا بين السلام السودا  ال طا  الرسائ .



 
 

التاريخ األدبي لإلخوان             469

 المسلمين

 

القهللم اإلدام الشليهلل لللربية في بهللايات  مله الوظيوي ديوان "صري  الغوا ي: دسدل  
بن الوليهلل"ا

(1)
 . 

لدق  ليده األسدتاذ الةليد   سدن أفةدهللي ال حت  ةوان الغس،: " قحهل الصححهل ال 
المهللر  بالمهللار  األديرية" -أ مهلل اليةا 

(2)
. 

ف ان دةلود اإلدام اليةا دحووًرا في التةقيح الالتوحيحل الالتلليدقل دد  دلار دته 
)الهي أصح دن الةسخة  ه 8303 لع الةسخة المطيو ة في اللةهلل. في دهلليةة بميع سةة 

 المطيو ة في لةهللن(.

 الشليهلل في التلاد  د  هذا الهلليوان يتلخص فيما يلي:الدةلج اإلدام 

  وهلليره بترجمة للشا ر دلخوة دن كتاا األ ا ي. -8

 ر يددل القوددائهلل  ر ييًدددا درسددسًل ا  لدددع أسددا   دددر، الددراليل الا أسدددا   -9
 الغرر الشلريل د  ذكر بحر ك  قويهللال.

ا في الشرحل الالتلليق  لع القوائهلل.  -3  اإليةا  الشهلليهلل جهلل ً

الشددرح اللغددوي لل لمددات. فالددهلليوان ا يخضدد   - اليًددا  -لددهللى  الالشددرح ا يت -4

 "للتحقيق" بالمولوم الللمي المةلةي.

                                                 

عا ر  ياسيل اللهلل بال وفةل ال شأ بلال ث  جا  إلع بغدهللاد فدي أيدام ه(: 901-849( دسل  بن الوليهلل )1)

الرعيهللل الله أرب  قوائهلل في دهلل هل اليقاال: إ ه لما أ شهلله اديته فيدهل الأالرد  لدع سدمله قولده فدي 

 دتلا:دقهلل

 هددد  اللددديش إا أن أرالح دددد  الوددديا
 

 الأ ددهللال صددري  الددراح الاأل ددين الة ةدد    
 

 قاال له الرعيهلل: أ ت صري  الغوا ي. فلوقت به ال لمةل الأصيحت لقيًا لهل ا يلر، إا به.

الدمن ا و  بل : الوض  اليرد يل اليةيهلل الشييا يل الالوض  بدن سدل . الهدو عدا ر دتقدهللم  لدع  يدره 
سدديل سددلي  الشددلرل  سددن السدديكل قليدد  الت لددف. ال  مددوا أ دده أالال دددن قدداال الشددلر فددي اللوددر الليا

لحدق أ ده أكثدر دةدهل اللد  ييتهلل ده. الفدي عدلره درر ددن الملدا ي الالودورل ال لدي االملرال، باليهللي ل ال
كثيرال دن العي الطياق الالمقابلة الالةةدا  الالمشداكلةل دد  اللةايدة بموسديقاه الضدخمةل الددا  رسدله ددن 

 ل دةاالًجا ب   دا استطاا بين  ةاصر الشلر القهلليمة الالةهلليدهللال )ا ظدر: عدوقي  ديف: ر ين قوي دح 
 م(.8217ل دار الملار،ل القاهرالل الطيلة السادسةل 971 – 993اللور اللياسي األالال: ص 

بيدددرالتل  -دار ال تدددل الللميدددة  - 9/919)الا ظدددر كدددذلك: دحمدددهلل التدددو ةي: الملةددد  المووددد  فدددي األدا 

 م(.8223

 بالوةادقية بمور. -صا ل د تية الملاههلل الللمية  -بةوقة دحمهلل أ مهلل ردضان المهلل ي ( طي  2)
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يول  دن كسم اإلدام اليةا أ ه  ذ، قدهللًرا كييدًرا ددن أخيدار الشدا ر العدلرهل أال  -9
 لع  هلل قوله "اللوري  الغوا ي أعلار رقيقةل الأخيار كثيدرال لطيودةل أ دربةا 

  ن ذكرها خو، اإلطالة."

 ن  يقع فضيلة هذا الهلليوان أ ه يشهلل القرا  الخووًصا الةاعئة الالشدياا إلدع لدون الل
 دن الشلر الةيهلل الراقيل دما يرقع بذالقل  األدبيل اليةمي  استل  الةمالية.

الهذا اللم  األدبي الةقهللي دن اإلدام اليةا يهللال  لع  يه للشلرل الاهتماده بهل د  أ ه 
 ل  ير ق دوهية  ظمه.

 ظرات فا وة صائية في الشلر ال قييمهل  -ر مه    -لشليهلل  الكان لإلدام ا -7

القدهلل طدرح رؤيتده هدذه فدي دقداات دسدتقلةل ل البيان دلمته الرسالته فدي الحيداال
 الفي  ضا يف دقاات الدراساتل الكذلك في  قهلليمه لهللالاالين علرا  اإلخوان.

 دح الدن ذلك  قهلليمه لهلليوان "  مة الرجة" للشا ر دحمهلل خلي  الخطيدلل الفيده ال

الخسصدته أن الشدلر  لاإلدام الشليهلل  ووره لملمة الشا ر الدالره في الحياال الالمةتم 

رسالةل الأن للشا ر دالًرا إيةابي ًا فدي دةتملده الأدتدهل يضدله فدي دقدام اللهللايدة الالقيدادال 

 فقاال:ل الالريادال

"إن الشا ر فدي األددة دودور دداهرل يودور  واطولدا الآداللدال اليرسد  د ةو دات 

 رلال القلل  ابض بأفرا لا الأ ةا لال يخوق للا خوقة الورح الالسدرالر مائرها ال ووس

إن أصابت دغةًمال أال لقيت خيدًرال اليتدأاله آهدة الحدةين إن دسدلا الضدرل أال  ابلدا عدرل 

يوور ذلك في أبيات رعيقةل  حم  رسالته إلع أدتده بلغدة الشدلر الالقوديهللالل الهدو دد  

التردي في دلاالي الوسادل اليخل   لع هذا هاد  يهللال أدته  لع طريق الةةاحل اليحذرها 

الوضيلة أجم   لة  لوت إليلا الةوو ل ال ستلوي األ ظدارل اليضد  الرذيلدة فدي صدورال 

بشلة درال ة لو اطللت  ليلا األدة لولدت دةلدا فدراًرال اللملئدت دةلدا ر يًدا.. ذلدك هدو 

في الشا ر في ثوا اللاطوة الالح ل الهذا هو الشا ر في ثوا الو ظ الالتذكيرل الهو 

كليلما يقوم بأج  الخهللدات لإل سا ية اليائسة الغافلة"
(1)
. 

الفددي  قددهلله التطييقددي للشددلر يحددرص  لددع االتددةام بأخسقيددات الةاقددهللل دالن  ةددريح 

المةقودل أال اإلسا ال إليهل خلوًصا إلع إظلار الحق بس  ودريط أال إسدرا، الإفدراطل فلدو 

كما  رى فيمدا كتيده  لا اإلسسم( قهلل دح وم بخليقة  وسية أخسقية دو و ية اسملا )أد

 بالةص في المثاال التالي:

                                                 

 ددادال المحددساليل الا ظددر  قددهللي   :" حددت  ةددوان": اليةددا الالوددن"ل إ ددهللاد ل( دوقدد  إخددوان أالن ايددن1)

. )دار القدي  1ل 7إلبدراهي   يدهلل الوتداحل ص لاإلدام الشليهلل لهلليوان "دن ال ي الهلل وال اإلسدسدية"

 م(.8212 ل ةهللريةاإلس –
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قويهللال ألديل فا   يرثدي بلدا جسلدة  - ه 99/9/8399"في اليسغ الغرا  بتاريخ 

اليلةددئ الملددك  ددا ي األالال بلددرح اللددراقل الفددي هددذه  -دلددك اللددراق  -الملددك فيودد   

 القويهللال يقوال:

 د دددددوا الدددددةلش ا  حملدددددوه  لدددددع
 

ددددد ِّ الددددددتْ   ضا  ن  اللدددددوا ْ سدددددراال الخ 
 

 فةيريددددددددددد  أدرى بددددددددددده ددددددددددددة  َ 
 

 الأاللدددددع بحمددددد  السدددددةا الالسدددددةا ْ  
 

 الهدددددددددذا دحمدددددددددهلل ددددددددددن خلو ددددددددده  
 

 يسدددددددير الددددددددن خلوددددددده األ ييدددددددا ْ  
 

ال حن  ة  الوقيهلل ال ري  جسلدة الملدك فيود ل ال للد  آثداره الخالدهللال فدي خهللددة األددة 

 اللربيةل ال ةهلل أل  الحةن اللميق الذي عمللا لوقهلله.

يوته اللمامل الل ةا دد  هدذا  دود ددن أدبائةدا أا يةداال الا الحدهللل الالرجا  ال يير في خل

 تع يتةااللوا دقام المسئ ة الاأل ييا ل فوي ذلك  لو  يأباه الطي  اللربي المةوفل اليأباه 

   يدة خالدهللالل الهدي لدذلك فدي  ةدع ماألدا اإلسسدي اللاليل الدقثر جسلة الملك فيود

 ن الميالغة الاإل راق"
(1)
. 

 

                                                 

 98هد / 8399 لل  درال جمدادى اآلخدرال89( اإلخوان المسلمون "األسيو يةل السدةة األاللدعل اللدهللد 1)

 م.8233دن سيتمير 
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 خسصة

ط اإلدام اليةا بالشلر يم ن  لخيص اللسئق الةوسية الالوةية التي  رب لبلهلل ك  أاللئكال

 فيما يأ ي:

أل ده  ردحاالا ه التي د ةته دن  ظ  أبيات قسئ  دن الشلرل سدر ان ددا  وقودت -8

 ل  يقهللر له أن ي ون عا ًرا.

 فلًما ال وظًا. -القهللي  بخاصة  -إقياله  لع الشلر   -9

 اليددددهللالي دحمددددهلل  ه الشددددلرا ل دددددن أدثدددداال الشددددا ر إ ةابدددده الشددددهلليهلل بأسددددا ذ -3

 . يهلل المطلل

 في كتيهل الرسائله الخطيه.  - وظيوه الشواههلل الشلريةل الخووًصا القهلليمة   -4

  مية كثير دن  ثره بغير قلي  دن المسدح الشلرية  لييًرال ال وويًرال ال اطوة. -9

 ه. قهلليمه ال شره ديوان صري  الغوا ي بلهلل  ةقيحه العر ه الالتلليق  لي -7

 قهلله الحوديف للشدلرل الإبدرا  رسدالته اإل سدا ية الااجتما يدة الخلقيدةل الدالره  -1

 في بةا  األدةل د   قهللي  الةقهلل التطييقي للةووص.

الك  هذه المظاهر  هللف  اإلدام اليةا إلع  وظيف الشلر كقلية دن آليدات الدهلل والل اللدو 

لتسديدذه الدهلل اال فدي آلية دسا هللال  وسح المةداال للليدة األاللدع الهدي الخطابدة. الإن كدان 

 الشلر باا طوي ل الد ان فسيح ر يلل كما سةرى.
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 علرا  في دوكل اإلخوان:المطلل الثالا: 

 و   ق  د وال اإلخوان المسدلمين بلدهللد كييدر ددن الشدلرا  ددةل  المقد  بقلمدهل الا 

ي اد يلرفه أ هلل إا بةظمه في بلض المةاسيات اإلسسدية كالمولدهلل الاللةدرال الاإلسدرا ل 

الدددةل  الم ثددر الددذي ا ي دداد يغيددل  ددن السددا ة  دداربًا بللمدده فددي أ لددل األ ددرار 

الشلريةل الدةل  المطيوا المتم ن الذي يطوال  وسه في قوائهلل دلحميدة طويلدةل الددةل  

دددن يلةددة إا  ددن قوددار القوددائهللل الفددي دةاسدديات دليةددة. الدددةل  المشدداهيرل الدددةل  

 موظوون.المغاديرل الدةل  الللما ل الدةل  الطسا الال

ال ةقدد  للقددارئ دددن أ ددهلل دراجدد   دداريخ الددهلل وال أسددما  بلددض هدداا  الشددلرا  فددي 

 السطور اآل ية:

  يهلل الح ي   ابهللين. -9 الشيخ أ مهلل  سن الياقوري. -8

 خلي   شماالي. -4  يهلل الر من السا ا ي. -3

 دحمهلل  يهلل اللاطي. -7 الشيخ طةطاالي جوهري. -9

 بة. مودال  را -1 جسال أ مهلل  ةير. -1

 أ مهلل دحمود  رفة. -80 سيهلل  ثمان المرا ي. -2

 الشيخ دحمهلل المةوور. -89 دحمهلل  كي إبراهي . -88

 الحا   سن الةيةي. -84  سن خطاا الةيةي. -83

 أبو الوفا دحمود ردةي  ظي . -87 السيهلل إدام  يهلل   يوسف. -89

 إبراهي  دأدون. -81  يهلل المةل  فار . -81

 دحمهلل السةهلل . -90  وير.  مر دوطوع -82

  سين دحمود  ور الهللين. -99 أبو األخضر ديار   ةي   يهلله. -98

 دوطوع دحمهلل الحهلليهللي الطير. -94 طه أدين. -93

 دحمود دحمهلل دحمود. -97 داالد إبراهي . ي ل -99

 دحمود  ةي . -91  يهلل الر من اعين. -91
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دحمود  يهلل الحلي  ال يير -92
 (1)

.  

هةا  أسما  أخرى  شر علره  في صحف اإلخوانل  ليقت أسماؤه ال ير دن س

الدراج  أخرىل الأ لل هاا  ظلراًلا في أالاخر الثسثيةياتل اله  دا بين د ثر الدق ل 

 الدن هاا : لالا عك أن أ ليل  ا يلرفل  اإلخوان  الي ًا

دحمدهلل رجدل  - يدهلل اليداري  مدر خطداا  -إبدراهي   يدهلل الوتداح  -رعيهلل أبو ددرال  

دحمددهلل  - مددودال  رابددة  -دحمددود دحمددهلل الشدداذلي  -دحمددهلل رجددل الييددودي  -لييددهللي ال

دحمدهلل فريدهلل  -دحمهلل فتح الياا  -خالهلل الشوا،  -دحمهلل  ل  الهللين  -يوسف المحةوا 

 -دحمدهلل  يدهلل ال يس دي  -دحمهلل طلية السدلهللاالي  -دحمهلل  لي أبو  سين  - يهلل الخالق 
دحمدود  -)عا ر الحسين(  - د جيردحمو -سلهلل د يي   -دسلهلل اللواري  يهلل الوتاح 

 لي سيهلل  -دحمهلل رعاد  يهلل اللةية  -بهللر الهللين الةارم  - سين اليشييشي  -أبو الةةا 

 -كمداال دحمدهلل أبدو الغديط  -دحمدهلل  يدهلل    يدهلل ال دري   -السيهلل يوسف جواده  -جلور 
 دحمدددددود  - يدددددهلل اللدددددادي الطويددددد   -يوسدددددف  اهدددددر  -خيدددددري  لدددددي الييدددددودي 

 - يهلل الحوديظ الةسدر  -دحمهلل سسدة دوطوع  -مود أ مهلل الييودي دح - يهلل الوادق 
 داجي الطةطداالي  -دحمهلل أ مهلل األبشديلي  - لي أ مهلل باكثير  - ويوي دحمود  ويوي 

 يددهلل  - ددور ال ددري   مددةال  - مددر بلددا  الددهللين األديددري  -دحمددود دحمددهلل اليطدد   -

دلدرال، دحمدهلل  -د  يهلل المحسن  يهلل المقودو - كريا إبراهي  الةالكة  -المةيهلل فرا  

إبدراهي   -دحمدهلل  طيدة عدي ة  -جمداال الدهللين السدةلوري  -أ مهلل دحمهلل  يهلل    -بهللر 

يحيع الهللين صابر  -دحمهلل هاع   يهلل الهللاي   - يهلل اللةية  طية  - يهلل المةيهلل التر ي 

دحمددهلل  - يددهلل اللددادي الطويدد   - لددي دحيددي الددهللين ياسددين  - يددهلل الةددواد دكددرالري  -

ابدن  -دحمود الةواالي  -دحمهلل  يهلل الغةي  مر  - ي   ثمان  يهلل الر -قطل الشريف 

                                                 

م. 8231 - 8291( جملة أدين  يهلل اللةية: اإلخوان الالمةتم  الموري الالهللاللي. في الوترال ددن 1)

)دار التو يد   999 - 990صثالدال دن سلسلة أالراق دن  داريخ اإلخدوان المسدلمينل ال تداا ال

 م(.9009ه/ 8494الالةشر اإلسسديةل 
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 اددهلل اليدهللري  -هةدهللاالي أ مدهلل داليدر  - سين  يهلل المةيدهلل هاعد   -إدري  المحةاالي 

دحمدهلل  يدهلل  -أ مهلل عوقي دحمدود  -دحمهلل  لي  يهلل  -دحمهلل دحمود  يتون  -الغوابي 

 -ح   خداطر فدت - لي  يهلل الوهاا سسدة  - الدحمهلل  ثمان صير -المةل  الطةيولي 
 -دحمدهلل عدوقي  كدي  -إبدراهي   اصدف  - يدهلل المدةل  أبدو يوسدف  -فااد السيهلل خلي  
 دحمهلل إبراهي  الةوهري.-صسح  لمي  - يهلل اللطيف الليلي  - يهلل القادر دحمود 

الا عك أن هةا  كثيرين  يره   الةوا الشلرل الخووًصدا الدهلل وي دةدهل ددا بدين 

 د ثر الدق ل الدشلور الدةلوال. 

قاددهلْل آن لةددا أن  لددررل ال قددف القوددات  قهلليددة دتأ يددة أدددام المو ددو ات التددي  الهددا

  الةوهال الاآلفاق التي سيحوا فيلا بشلره .







 

 

 

 
 الثا ي الوو 

 اآلفاق الشلرية





 في ر اا التاريخ : األالال الميحا

 المطوات التاريخية ...اإلسسدي

 : وطئة: بين الشلر الالتاريخ

ددةلسً  دذبًا  -الددا  اال  –ةة قوية الثيقةل فقهلل كدان التداريخ بين الشلر الالتاريخ العي
أل ده  رجمددان الحيدداال اإل سددا يةل  ريمدتح دةدده الشددلرا  دتًحددال الهدو دلددين ا يةضددل أبددهلًلا

 السة  األدة في دةشطلا الد رهلا.. في سرائلا ال رائلا.. في سلملا ال ربلا.

ي  يا لددا كددذلك الفددي  يدداال كدد  أدددة دواقددف  ةطددق بالرال ددة الالةددسال الاللظمددةل الفدد
   يات الأ دات:  توقف فيلا دسير لال ال تلط  طاقا لال الإد ا ا لا.

الفي  ياال ك  أدة رجاال صةلوا  اريخلال القادالا دسير لا الظافرالل ال قهللدوا بلا فدي 
عتع المةااتل فا دهرت بل   يا لال ال ققت بل  أدةادها. الدن  ا ية أخرى ل  يخ  

فدي اإل درار بلدال  - لع  حو ددن األ حدا   - اييً  اريخ أية أدة دن عخويات كا ت س

 الاإلسا ال إليلال الربما  هللدير قيملا ال يا لا.

الالشلر يوور ك  أاللئكل اليقف طويسً أدام هذه المواقف الالظواهر الالشخوياتل 
فلدو يسددة  المودداخر الالمةاهددي لي دون دددهللد قددوال الفخددار لألجيداال القدداددينل كمددا يسددة  

األدة رالح اليقظةل اليستةلض فيلا خاددهلل اللمد ل اليحيدي الملاالي الالخطوا ليةوا في 
 فيلا دوات اللةائ .

الا أ ةي بذلك أن الشلر يسدلك سديي  الرصدهلل الاإل ودا  للوقدائ  الاأل دهللاثل فلدذه 
ليست دلمتهل اللو فل  ذلك ل ان دةرد  ظ  ا علرل الل ةي أ ةي بذلك أ ده يسدة  كد  

 شا ر الأ اسيسه المتوقهللال.أاللئك " سةيله الوجهللا ي" بما يحمله دن  يض ال

القهلل كان التاريخ القهللي  بما فيه دن ديثولوجيات الأساطير هو المدورد الرقدراق الدذي 
اسددتقع دةدده "هددوديرال " أ ظدد   مدد  فةددي عددلري فددي  ظددر أ لددل الةقدداد  لددع دددهللار 

 التاريخل الأ ةي به: "اإللياذال" ال"األالديسة".

ألن أسديابلا  رعلار ال ثيدرالالدن  ا ية أخرى  ولت السيرال الالتاريخ الالقوص باأل

 سددتهلل ي هددذه ال ثددرالل الدوجيا لددا  لددةم هددذا ااستشددلادل الدالا يلددا  وجددل التددهلللي  بمددا 

ي سيلا ثقة القوال في  وو  السادلين الالقارئينل الألن الشلر  درالرال ا ددةل فالشدلر 

طلل دن  ييهلل  دلاالية بن أبي سوياندلي   لع صهللق دا يرالى دن أخيار. القهلل ذكر أن 
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ددا ريَّةبددن عا
 يةمددا كددان يقددص  ليدده أخيدداره المتضددمةة فددي كتدداا "أخيددار  ييددهلل بددن  -(1)

أن يورد فدي أخيداره القووده كد  ددا يتود  بده ددن عدلر. الكدان يَلدح   ليده  -عري ة" 

بقولده: سدألتك إا عددهللدت  دهلليثك بدديلض ددا قددالوا ددن الشددلرل اللدو ثسثددة أبيدات. الكددان 

ادث اطمدأن إلدع صدحة الخيدرل القداال دلاالية كلما سم  الشلر الذي قي  في إ هللى الحدو

للييهلل: لقهلل جئت باليرهان في  هلليثك
(2)
. 

هددو أ سددل عددي  يردددة بدده لةددوهر اللقدد   -كمددا يددرى "إيمددري  ددف"  -الالشددلر 

اإل سا ي
(3)

. الاألدا هو المليدر  دن ر يدات اإل سدان الأدا يده.. الل دن إذا  غلدل األدا 

هماله األدا جا ت الودورال التدي  لع المار  إلهماله اللل ل أال إذا  غلل  ليه اللل  إل

يرسددملا لإل سددا ية دلتويددة دشددوهةل فتددهللالين التدداريخ يقتددرا دددن ال مدداال بقددهللر دددا بددين 

الملرفة الالون دن ا ساق في اللم 
(4)
. 

اليلتيددر الشددلر التدداريخي دددن أهدد  الأعددلر دددا  ظدد  الشددلرا  فددي اللوددر الحددهلليا 

ات المتوهةددةل الكثيددر دددن ار ياطًددا باأل ددهللاث الالوقددائ  التاريخيددةل الكددذلك الشخوددي

القوائهلل دطوات ا توع بلدا الةقداد الدارخدو األدا. دةلدا  لدع سديي  التمثيد : دطولدة 

"كيددار الحددوادث فددي الادي الةيدد " أل مددهلل عددوقي
(5)

. الدطولددة " مددر بددن الخطدداا" 

)القويهللال اللمرية( لحافظ إبراهي 
(6)

. الدطولة "أبي ب در الودهلليق" )القوديهللال الي ريدة( 

                                                 

رااليدة ددن الملمدرينل يقداال: إ ده أالال ددن صدةف ال تدل ددن اللدرال ه(: 71(  ييهلل بن عدرية )ت 1)

دار  -( 4/12ا ود  بملااليدة ال داح إلدع أيدام  يدهلل الملدك بدن ددرالانل )ا ظدر: األ دسم للةركلدي 

 .4اللل  للمسيينل ط

 –)دةلدة المدورد  37ري  مودي القيسي: دس ظات  وال كتابة التداريخ: الشدلر الالتداريخ ( د.  و2)

 مل بغهللاد(.8212 – 1المةلهلل  - 9اللهللد 

  وفيق إس ةهللر(. :) رجمة 1( إيمري  ف: المارخون الرالح الشلرل 3)

 .لا( السابق: الووحة  وس4)

 بيرالت د.ت(. -)دار ال تاا اللربي  8/81بيتًا: الشوقيات  974( الهي دن 5)

)دار اللودال بيرالت. د.ت(ل القهلل  ظمتل الأ شهللها  8/11بيتًا: ديوان  افظ إبراهي   811( الهي دن 6)

 م.1/9/8281 افظ يوم 
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موريلليهلل الحلي  ال
(1)

. الدطولة " لي بن أبي طالل" )القوديهللال الللويدة( لمحمدهلل  يدهلل 

المطلل
(2)
. 

 

                                                 

 .9990م بوحيوة األف ار الموريةل اللهللدل 94/9/8281(  شرت يوم الةملة 1)

ذكر اها آ وًدا. القدهلل ألقاهدا أبياتل البذلك فاقت في الطوال المطوات الثسث التي  301( المطولة دن 2)

(. 990-930م. ارجدد  إليلددا فددي ديوا دده )1/88/8282 يددهلل المطلددل فددي الةادلددة الموددرية يددوم 

 –( )دار الوددحوال 803 - 73جددابر قميحددة: صددوت اإلسددسم فددي عددلر  ددافظ إبددراهي  ) :الا ظددر

 م(.8211 –القاهرال 
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  لوية رجل الييودي: األالال المطلل

اليتخذ أ لل علرا  اإلخوان دن التاريخ دادال علرية: دن عخويات إلع  دةالاتل 
إلددع أ ددهللاث الالقددائ  سياسددية الاجتما يددة دتوهةددةل دمددا سددةلرر لدده فيمددا بلددهلل. الل ددن 

هددو الوقددو،  لددع "عددلر  - دددن الجلددة  ظددري -الملدد  فددي هددذا المةدداال  الضددرالري

قهللح دلل دع فيده. فقدهلل  شدر  دحمهلل رجل الييوديالمطوات التاريخية" الذي كان للشا ر 

ل ()  لدي بدن أبدي طالدلبيتًدا ) لدع ال ن الدوافر الراليِّ اللدا (  دن  883دطولة ددن 
ال ةو لا باس  "القويهللال الللوية"
(1)

 الج الشدا ر األف دار الرئيسدية  . الفي هذه المطولة
 اآل ية:

 الالتليير  ن  ل الشا ر له. يإجماال صوات  ل -8

 ال طائه الخلقي الالرال ي اليةا . يالةلي  لع األدة التي فرطت في  راث  ل -9

  لي ال ربيته في بيت الةيوال. -3

 (.)ي الةي الاجه دن فاطمة بةت  -4

 ( ليلة اللةرال.)دييته  لع فراح الةيي  -9

  لي في بهللر. -7

 ي في  ةالال الخةهللقل الصر ه  مرال بن الد اللادري. ل -1

  لي في خييرل القتله الة ي  اليلودي "در ل". -1

  لج اليس ة. -2

دةاجاال الشا ر  لي ًا في ظ  الحهلليا  ن  ياد ه ال قواهل الدسدح  وسية الخلقيدة  -80
أخرى
(2)
. 

 بين  لويتين

ن. الهدي لقهلل سيق  يهلل المطلل في  ظ   لويته دطولة رجل الييودي بقرابة رب  قدر

قرابة ثسثة أدثاال  لويدة الييدودي" ال درى أن الييدودي فدي  لويتده  -دن  ا ية ال     -

                                                 
 م(.8249إبري ل  81 - 84) 91ل 97(  شرت في دةلة "اإلخوان المسلمون" في اللهللدين 1)

م 8299القدداهرالل  –دار الو ددر اللربددي  – 391 - 9/393( ا ظددر:  مددر الهللسددوقي: فددي األدا الحددهلليا 2)

الفي  للي   دودال الشدا ر اللربدي الملاصدر إلدع المدورالثل الاسدتهلل ا  الشخوديات التاريخيدة  وادد  
لددي  شددري  ايددهلل: اسددتهلل ا    دتلددهللدال: ثقافيددة الفةيددة الاجتما يددة السياسددية القوديددة ال وسددية )ا ظددر:  د.

ليييدال  –طدرابل   -. الشدركة اللاددة للةشدر 91 - 81الشخويات التراثية في الشلر اللربي الملاصدر 

 م.8211
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كددان يلدديش فددي الةددو الددذي  اعدده  يددهلل المطلددل بللويتددهل الأ دده  ددأثر بدده بددالو ي أال 

 بالسال ي.

 ف س المطولين  لع بحر الوافر. -8

 الأ لل المحاالر المو و ية في  لوية الييودي  الةلا  يهلل المطلل. -9

ه الةظددر. ئددالا ددح ا يخط -التقددارا الوةددي فددي دلالةددة كثيددر دددن المواقددف ال -3

يوم الخةهللق الديار  ه " مدرال بدن الد"  ()ال  توي بوا هلل دةلا هو دوقف  لي 

 دذر  لي ًدا ددن ديار  ده لودارق القدوال الالقدهللرال الالخيدرال  ()القتلهل د  أن الةيي 

 القتالية بين الرجلين:

يقول محمد عبد المطلب
(1)

 

 ن ي ددددن  ْمددددًرا فددددهللْ ةيفقدددداال الإ
 

 مدددددددده الحسدددددددداداةرسددددددددوالا    أَل 
 

  قلددددددهلل ذا الوقددددددار القددددددام ير ددددددو
 

 ر دددددا  الوحدددددد  يلتلددددددك اللغادددددددا 
 

 يحدددددددهللث  وسددددددده الللدددددددا أجددددددديجذ 
 

 بيدددددأ    يضدددددطرم ا دددددطرادا 
 

ةدائي؟  الدا  مرال؟ الدن أ ا؟ دا  ا
 

 إذا لدددد  أْرال  دةدددده صددددهللى الهادددددا 
 

 فلدددد  يددددك  يددددر أن فدددداق ابددددن الد  
 

 فددي دددده ال اددداالخددار السدديَف  
 

 اال ددداد إلدددع الةيدددي يوددديض بأًسددد
 

 اليةخدددددر فدددددي  ميتددددده.. جماددددددا 
 

 اهَ ياددددددالراح ال وددددددر يرجددددددف جا   
 

 الأدسددددع  ضددددل  ة دددده كلادددددا 
 

 ويقول محمد رجب البيومي:

 الكددددان لدددده ددددد  األ ددددةاا يددددومذ 
 

 القائلددددددده  شددددددديِّل ددددددددن رآهدددددددا 
 

 د   ددددهللاال أ ددددع لدددده  ْمددددرال بددددن الَ 
 

 القددددهلل سدددد   الوددددوارم الا تضدددداها 
 

ددددذا ا  دددددا  مددددرال إ  الدددددا أدر  اا دا
 

  شددي  ددار الملددار  الاصددطسها؟ 
 

 اقضدددع فدددي  رهدددا  سدددلين  اًدددد
 

 فددددددأ ر  خيددددددرال بلغددددددت دددددددهللاها 
 

 الأقيدددد  باسدددد  الخطددددوات يسددددلع
 

 القدددددددهلل بددددددداهع بمةظدددددددره ال اهدددددددا 
 

                                                 

. اللغددام:  بددهلل أفددواه اإلبدد . الةمددام: الددذي ا دطددر فيدده. اللضددل: السدديف. كلددام: ا 931( الددهلليوان 1)

 يقط .
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 يةدددددادي ددددددن يةدددددا لةي ف أسدددددي
 

  دددريح ددددن الحيددداال ددددن ا تسددداها 
 

دددددفدددددي  ا  ي  ل دددددفطدددددار لددددده  ا   ا   ما
 

 يريدددددك ددددددن الشدددددةا ة دةتلاهدددددا 
 

 االدددداال بدددذي الوقدددار  ليددده طلةًددد
 

 أذاا  شاعددددددددةً فةيددددددددت قواهددددددددا 
 

 الفمددددن يلقددددع  لي ًددددا بلددددهلل  ْمددددر  
 

 فدددددددإن بددددددده جةو ًدددددددا أال سدددددددواها 
 

 الل ةةا ا  لهللم فوارق بين الللويتين  وجةها فيما يأ ي:

في  لوية الييودي دحاالر ا الجود للا في  لوية  يهلل المطلل  لع إفراطلا فدي  -8

ل (كرم   الجله) لج اليس ة" المةسوا لإلدام  لي الطوالل دث  الحهلليا  ن "

د  أن  لوية  يهلل المطلل   اد   ون  رجمدة  ظميدة كادلدة لإلددام  لديل ختملدا 

(ل )بالحددهلليا  ةدده فددي سددةوات  يا دده األخيددرالل ال ةدداالال فيلددا: دقتدد   ثمددان 

الاختس، المسلمين فدي الخسفدةل الالطائودة التدي هدي  لدع الحيدهللالل الددن بايلدهل 

 الةم ل الأه  الشام. الأه 

فددي  لويتدده أقددرا إلددع "الواقليددة التسددةيلية" الراصددهللالل  -كددان  يددهلل المطلددل  -9

الدةطق اإل وا ل الهذا أبلهلله كثيًرا  ن رالح الونل البرا ة التووير الالخياالل 

الكددأن التطويدد  الالتمطدديط كا ددا هددهللفًا دقوددوًدا لذا ددهل  تددع إ دده اسددتةة، رالي 

 المت لوة المةلوبة للقافية.القويهللالل الصهللدةا ب ثير دن ال لمات 

 كثدددر الغريدددل الالملةدددور الالممدددات ددددن ال لمدددات فدددي األدا  التلييدددري فدددي  لويدددة  -3

 تع يتم ن ددن التغلدل  لدع  ر يهلل المطللل دما يحو  القارئ ذا الثقافة اللالية لملة 

ددددا يغلدددق أدادددده طريدددق الولددد . الذلدددك بل ددد  لغدددة الييدددودي التدددي ا سدددمت بالسدددلولة 

 الالو وح.

أعهلل  وهًةا ال رارال الأقوى أْسًرال الأقرا  ياطوة الييودي  حو اإلدام  لكا ت   -4

 إلع الوهللقية اللوويةل كما  رى في األبيات التالية التي يخاطل فيلا  لي ًا:

 لدددو اطللدددتا  لدددع  رالقدددي  ل دددي  
 

 الجدددهللت هدددوا  يغلدددي فدددي دداهدددا 
 

 يالأ دددددددت كمقلتدددددددي ل دددددددن لللِّددددددد
 

دد      ددو  ف ددر   ددن  ددياهاأفضِّ
 

 اا  ف دددان  دددورً فطدددرت  لدددع هدددو
 

 بددددهللا فددددأ اال  ددددن  وسددددي دجاهددددا 
 

 ا يدددهللً  اللدددو أدركدددَت  لدددهلل  كةدددتَ 
 

  وددددددرفةي كمددددددا عددددددئت ا ةاهددددددا 
 

 اللدددددي فخدددددر بدددددذا  أكددددداد أسدددددمو
 

 بدددده فددددوق ال واكددددل فددددي سددددماها 
 

 وفي مناجاة علي يقول في الجزء األخير من مطولته: 

ددد دددن هددد  لدددي ددددن دَ يْ طا يْ أبدددا السِّ  ين  ل 
 

 راهات َسدددددفدددددإن قودددددائهللي  دددددلَّ  
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 الكيدددددف  ودددددي بمدددددهلل تك القدددددوافي
 

 الإن طالددددت فأ يددددت دددددن رالاهددددا 
 

 ا إن بددددددهللا التقوددددددير فيلددددددافلوددددددوً 
 

ددددددأا  ددددددين فاهددددددا   ف دددددد  فحدددددد   الا َّ
 

 ال ددددددذري أ ةددددددي بددددددك دسددددددتلامذ 
 

 اهدددددارا ال يةدددددي فيدددددك لددددد   دددددألف كا  
 

 الطييلة الوةية للمطوات
ل البتلييدر أجهلل لةاًدا  ليةا أن  حهللد الطييلة الوةية للدذا الةدوا ددن المطدوات الأخيًرا

أقرا: دهللى جهللار لا بأن  سميلا دس  . لقهلل  ر، الةقاد "الملحمة" بما ا يوهللق  لع 

المطوات السابقة
(1)

 الدقة الح    لةدةا أن  ورق بين األلوان الشلرية اآل ية: ل

الملحمددة فددي صددور لا المت ادلددةل الهددذا الةددة  األدبددي ا الجددود لدده فددي الشددلر  -8

 اللربي القهللي .

الطاب  الملحمديل الهدي  لدك التدي الظودت بلدض صدوات الملحمدة. القوائهلل ذات  -9

 ا في الشلر اللربي: قهلليمه ال هلليثه.ئهلل كثيرال جهلل ً الهذه القوا

الشدددلر التددداريخيل اليودددهللق  لدددع القودددائهلل الالمةظوددددات التدددي  دددهللالر  دددوال  -3

عخوديات الالقدائ   اريخيدةل اليةددل أن يةظدر فيلدا إلدع كدد  قوديهللال  لدع  ددهللالل 

الملحميةل فدأرجو ال ابدن  يدهلل ربده التدي جدا ت للتلر،  لع  ظلا دن السمات 

بيتا 497في 
قهلل خلت  ماًدا ددن أي طداب  دلحمديل لدذلك  لتيرهدا ددن "الدةظ   (2)

التدداريخي التلليمددي"ر فلددي  لتمددهلل ا تمدداًدا كلي ًددا  لددع رصددهلل الحقددائق التاريخيددةل 

دةردال دن الخياالل في لغة يةقولا الةسال الاليلا 
(3)
. 

دطران بيةما  ةهلل " يرال ية خلي 
(4)

ل الخالهللية  مر أبي ريشة
(5)
ددن أقدرا القودائهلل  

إلع فن المس د ل اللدو أطلقةدا  لدع كد  دةلمدا اسد  "الملحمدة" لمدا أبلدهلل ا كثيدًرا. بد  إن 

                                                 

 .8148الالموسو ة اللربية الميسرال  .39( ا ظر: أ مهلل  سن الةيات: في أصوال األدا 1)

ل )القددهلل  ظملددا راصددهلًلا فيلددا  ددةالات الملددك الةاصددر فددي األ ددهللل  إلددع سددةة 4/900( اللقددهلل الوريددهلل 2)

 .(ه 399

)دار  47 يف  ليلا في كتابه: دراسات في الشلر اللربي الملاصر  عوقي ( ا ظر دقخذ الهللكتور3)

 م(.8272ل 4القاهرال ط –الملار، 

 .391. القهلل جا ت رائية  لع بحر الرد  في 3/41خلي  ( ديوان ال4)

 بيتًا. 72دن ي . اله931( ديوان  مر أبي ريشة 5)
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الهللكتور عدوقي  ديف ليدرى فدي  يرال يدة دطدران دلحمدة كادلدة
(1)

ا ل الإن  ووقدت  ليلد

 السلولة الليارال.البلائهل العوافية التوويرل  خالهللية أبي ريشة بةسال األسلوا

اليرى عوقي  يف أ ه دن الخطدأ إطدسق "اإلليداذال اإلسدسدية"  لدع ديدوان "دةدهلل 

اإلسدددسم" أل مدددهلل دحدددرمل فلدددي  فيددده إا دةمو دددة ددددن القودددائهلل فدددي سددديرال الرسدددوال 

ال ةالا هل الهي أعيه دا   ون بالقوائهلل الغةائيدةل الدد  ذلدك فغةائيتلدا  دليوةل إذ لدي  

يددة  ا ددرال.. الهددي لددذلك عددي  بددين الشددلر الغةددائي فيلددا دشددا ر دثيددرالل الا صددور  

الالشلر التلليمي الةا،
(2)
. 

دد لال لددع أيددة  دداال ا تيددار المطددوات التاريخيددة األربدد  التددي دارت  لددع  لا لَ إن صا

دس دد  فإ لددا لدد   لددهللم بلددض دسدددح  ي يددوات الخلوددا  الثسثددة: أبددي ب ددر ال مددر ال لدد

ذي كددان المحددور األساسددي الملحمددةل فلددي  شددتر  دللددا فددي الجددود عخوددية اليطدد  الدد

للقوديهللال دددن أالللدا إلددع آخرهدال ددد  دس ظدة أن دددن الةقداد دددن لد  يشددترطوا أن   ددون 

عخوية اليط  أسطوريةل فأجا الا أن   ون عخوية  اريخية الاقليةل كما يتوافر للذه 

القوائهلل الطوال. الل ن يةقولا كثيدر ددن صدوات المس د  العدرائطلال فيةقودلا التلقيدهلل 

   القووديل الالتحليدق الخيدالي اليداهرل ال دوهج الشدلورل السدير أ دوار الوةيل الالتس

 الةو  اإل سا ية في كثير دن المواقف.

الل ن ه  يلةي ذلك أن هذا الشلر يأ ي دن قييد  "المةظوددات التاريخيدة التلليميدة" 

رالح اليحدا الللمدي   يا؟ الحقيقدة أ ةدا  ةافدكأرجو ال ابن  يهلل ربه التي ألملةا إليلدا آ وًد

اإل وا،ل لو خللةا  ليلا هذا الوصفل كما أ ةا  مةحه دا ا يستحق لو أصرر ا  لع ال

أ ه يمث  "دس  " كادلة. الأدق دا  سمع به أ لدا "دطدوات عدلرية  اريخيدة" لد   ْخدَ  

 دن بلض الطواب  الملحمية.

 لددهلل  طددوًرا جهلليددهلًلا  - مددا يددرى الددهللكتور  ددة الددهللين إسددما ي ك -الالمطولددة الشددلرية 

  دن جلةل الللقويهللال الغةائيدة ددن جلدة أخدرىل بلدهلل أن  ركدت بدهللايتلا اللاطويدة للمس 

الور، ال طورت بتطور الحضارالل الدخ  فيلا اللةور الو ري
(3)
. 

ال وًدا إلع  لوية الييودي التي أربت  لع دئة بيتل ال ووقت في كثير دن دسدحلا 

يم دن أن  طلدق  ليلدا  -بشي  دن التةاال   - لع  لوية  يهلل المطلل  ْخلص إلع أ ةا 

                                                 

 .831(  يف: السابق 1)

 .91ل 97(  يف: السابق 2)

ل دار الو ر 3ل ط899 – 899( ا ظر في  ووي  هذا الرأي: د.  ة الهللين إسما ي : األدا الفةو ه 3)

 القاهرال. -اللربي 
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 سمية "المطولة التاريخية الشادلة" التي ل   خ  دن طواب  دلحميدة  اصدلة. الالوصدف 

بالشموال يرج  إلع أ لا  تيلت الا تظمْت أ لل المرا   التاريخية لحيداال  لدي بدن أبدي 

 .(كرم   الجله)طالل 
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 :المطوات التاريخية الةةئية: الثا ي المطلل

  ةالال بهللر  -  8
الل ةةا  لتقي في أدبيات اإلخوان الشلرية دا يم ن أن " سدميه المطدوات التاريخيدة 

ل أال  ةالالل أال  دهللثًا دن المواقف التاريخيةل أال الاقلة الةةئية "التي  لالج دوقوًا آ ادي ًا

الهدي ددن  لفي "بدهللر" دحمهلل رجل الييوديدتوهًةا في  ياال المسلمين. دن ذلك قويهللال 

اقرابة خمسين بيتً 
(1)

ل الداال فيلا الشا ر إلع جا ل الون أكثر دن جةو ه إلع التسدةيلية 

فددي سددرد  واصددي  الوقددائ ل لددذلك كا ددت هددذه المطولددة أقددرا دددن الللويددة إلددع الددرالح 

ي الإ شددائيل البرا ددة فددي الوصددف الملحمدديل فويلددا  ةويدد  فددي األسددلوا دددا بددين خيددر ً 

 ددي  ددابض. الفددي  اجددهللا ً الالتوددويرل الجددسال فددي األدا  التلييددري ألواظًددا ال يددارات الال

ةتةئ بيلض دن أبيا لا  يين  ن ائية أبي  مام" في فتح  مورية. ال جوها  تةس  جو "ب

 بلض دا ذكر اه آ وًا:

 يقول البيومي في مطلع قصيدته:

 دا التشدددددهللق يدددددا دةةدددددون بالخطدددددل  
 

 فددالح   للسدديف لددي  الح دد  لددألدا   
 

 ةذ قا إن الحسددددددددام إذا أ يتددددددددك  ددددددددائ  
 

 طدددق  ةدددل  يلقدددي دوا ظددده فدددي دة 
 

 كدددد  فددددي براهيةدددده دددددن آيددددة كشددددوتْ 
 

  ددن اللقددوال ظددسم الشددك الالريددل   
 

 فدداقيض  سددادك ا  قيدد  بدده  وً ددا
 

 (دددن ال تددل   )فالسدديف أصددهللق أ يددا ً  
 

 ويخاطب أبا جهل قائالً:

ددددلْ أبددددا الةلالددددة يددددا دددددن سدددداق دا   هَ را شا
 

 الاللطدل   إلع الخسران   اق  يا سوق الةِّ  
 

 دددا كددان أ ظملددا دددن ر لددة سددقطتْ 
 

 بلددددا د ددددا ت   فددددي أ ددددين اللددددرا   
 

...............................   

 قتلدددددت  وسدددددك بددددد  قوًددددددا جملدددددتل َ 
 

 بدهللالن ددا ر يدة   وًدا  لدع الركدل   
 

 وعن جيش المسلمين يقول:

 كتائدددل قدددهلل دضدددع جيريددد  يحرسدددلا
 

 الييلددا اللددةم فددي أبطاللددا الة ةددل   
 

 فالخيدد   وددل   حددت اليدديض راقوددةً 
 

يددل   الاللددي   قوددةَ    دددن الخددهلل إلددع خا
 

                                                 

ل السدددةة 71مل اللدددهللد 8249أ سدددط   ل93/ 8374ردضددان  89خدددوان المسدددلمون(ل ( دةلددة )اإل1)

 الثالثة.
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  ييددددت فددددي   ولددددا سدددد رى در حددددةً 
 

  تدددع لتحسددديلا فدددي  شدددوال الطدددرا   
 

 ه  ت ددددةَّ    دددددن كدددد  أصدددديهلل يةهددددع فددددي أا 
 

 لددو يلتقددي بددالموت  ددن كثددل   د  وا يادد 
 

ا ) لع ا  قرأ للشا ر "رعيهلل أبي درال" دطولة بلغت قرابة خمسين بيتً الفي بهللر أيضً 

بحر ال اد (
(1)

 ن بهللرية الييودي في دسدح ثسثةل هي:الهي في  وجللا  ختلف   ل

ربط الحا ر بالما ي الالاق  الشرق بواق  الغرا الدا فيه دن  سلط ال ةرفة  -8

 ال رالر ال ماقة الإسرا،.

استخسص الهللرال  الاللير دن هذه الغةالال التي  ور   فيلا المسلمين  ودًرا  -9

 دا ًرا دييةًا.

 اليواصلوا جلاده .  تع  قوى  ةائمل ل ر وجيلات الاستةلار للم  اإلخوان -3

القددهلل اسددتغرقت دلالةددة هددذه المحدداالر قرابددة ثلثددي القودديهللال. ددد  دس ظددة أن لغددة 

 الشا ر  تس  بالو وح الالتهللفق دما ية   لع عا رية أصيلة.

 فمن حديثه الذي وجهه إلى الغرب:

 خيِّدددْر  دددةاال الغدددرا دلمدددا  دددره 
 

  دددهللد الةيدددوح فةا مدددوا الميدددهللا ا 
 

 أال  لقدددددددوا بالطدددددددائرات فدددددددهللدرالا
 

 بقةابددددددددددددد  ذريدددددددددددددة بَلدددددددددددددهللا ا 
 

 اأال جلددددددددةالا أسددددددددطولل  دتلددددددددهلليً 
 

 أال أطلقدددددددوا طَْربيدددددددهلله   يرا دددددددا 
 

 أال  ددددددددااللوا بمةدددددددداالرات خهلل ددددددددةً 
 

 أال  ددددددددذبوا األرالاح الاألبددددددددهللا ا 
 

 أال ال   ددددوا األسددددسا فيمددددا بيددددةل 
 

 أال هدددددهللدالا األالطدددددان الاألديا دددددا 
 

 أال أيدددددهللالا جشددددد  اليلدددددود فأ شدددددئوا
 

 الطةًا للد  أال  ر دوا " رالدا دا" 
 

  دددةاال الغدددرا دلمدددا أسدددرفوا يدددرِّ خا 
 

 الا إيما ددددددددا ا ديددددددددن  ةددددددددهلله َ  
 

 إن األَلددددددددع كددددددددا وا بيددددددددهللر قلددددددددةً 
 

 ل ددددددةل  قددددددهلل  لةلددددددوا األكوا ددددددا 
 

 فددددددددديل  أ دددددددددة   ديدددددددددنا  ييِّددددددددده  
 

 البلددددد  أبددددداد الشدددددر  الالطغيا دددددا 
 

ألهدد   ()اليتحددهللث  ددن جلدداد الوددحابة فددي بددهللر ال أييددهلل المسئ ددةل الخطدداا الةيددي 

 ر. اليتحهللث الشا ر إلع ال وار ال لع رأسل  أبو جل  ال تية بن ربيلة. القليل دن ال وا

                                                 

مل ال ةوا ده: إخوا يدات. الالشدا ر 8247هد / 8379ل الةة  األالال 80 – 1( ديوان رعيهلل أبي درال 1)

 الحافظية. ةهو  ائل اإلخوان المسلمين في علي
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 الدما جا  في  وجيله لإلخوان:

 يدددددا دلشدددددر اإلخدددددوان إن أدددددداد  
 

 يدددددوم الةلددددداد فحققدددددوا دسدددددلا ا 
 

 ا  خوضددددددوا للميطلددددددين جةددددددا   
 

 فلقدددددهلل أقدددددادوا الظلددددد  الاللدددددهللالا ا 
 

 هدددددذي فلسدددددطين الشدددددليهللال  شدددددت ي
 

خطدددددًرا يلدددددهللد أختلدددددا ليةا دددددا 
(1)

 
 

 اللةرال  -  9
االفددي دطولددة "اللةددرال" التددي قاربددت الخمسددين بيتًدد
(2)
خالددهلل  ددرى الشددا ر اللراقددي  

يتخدذ ددن الاقلدة اللةدرال دةطلقًدا للددرر  -بدأدا  يتسد  بالرصدا ة الالةةالدة  - الشدوا،

كثير دن القي  التي يةل أن يحرص المسلمون أفرادا الأدة  لع التحلدي بلدال الا خاذهدا 

عدريوة دثد  الوديرل ال دةال الدةو ل الإبدا  الضدي  الالودغار السدسدة  دستور  ياال  ييلة

 اللقيهللالل الالحرص  لع اللم  المتواص ل الاستسلاال ك  صلل في سيي   :

 ه دددددددذا اللةدددددددرال كا دددددددت ديدددددددهللأً 
 

 لقي الضي ل فلد  يدرر الودغارا 
 

...............................   

 هدددددداجر الميددددددهللأَ فددددددي أصددددددحاب ه  
 

  الديددددددارا ارًكددددددا دددددددااً الأهددددددسً  
 

 كددد  صدددلل فيددده هدددْين  ةدددهلل ددددنْ 
 

 كتددددددددل    ليدددددددده أن يغدددددددددارا 
 

كدان  لالإذا ل    ن اللةرال هةرال أعخاصل الل ةلا هةدرال "ديدادئ"  مللدا أعدخاص

 دن الطييلي أن يلتور دن اللةرال دا فيلا دن درال  ال ير ال وجيلات:

 ا هةددت  جددوارا    -يددا بةدداال المةددهلل 
 

 كدداراو دددن هةددرال الحددق اد  هدداكمَ  
 

 كردددددددددت أدثولددددددددة يضددددددددربلا...
 

 هلل الرْسدددد  لمددددن رام ا تيدددداراسدددديِّ  
 

 هاكموهددددا فاقيسددددوا دددددن  ددددوئلا
 

 فدددي سدددراك  لللدددس  دددوًرا ال دددارا 
 

...............................   

 إ ددددددده الميلدددددددوث فيلدددددددا هاديًدددددددا
 

 خيرهدددددا قوًددددددا البيتًدددددا ال ةدددددارا 
 

                                                 

ل الللشددا ر أ مددهلل دحددرم دطولددة فيلددا ( اهتمددام الشددلر بيددهللر لدد  يلددغ ااهتمددام بغددةالات أخددرى كأ ددهلل1)

 م.8249سيتمير  97ه / 8378ردضان  89ل السةة األاللعل 3 شرت في دةلة اإلخوان: اللهللد 

 م.8244فيراير  97ه /  8373دن ربي  األالال  9ل السةة الثا يةل 92( اإلخوان المسلمون: اللهللد 2)
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 أ دددددددددددةال    ليددددددددددده عدددددددددددر ةً 
 

 بدددوأ ل  فدددي جدددوار الشدددم  دارا 
 

 ه  الددددددهللين الددددددذي جددددددا  ب دددددد فددددددإلع
 

 إن أرد ددد  بلدددهلل أن  حيدددوا الدددهلليارا 
 

 الاجللدددددوا القدددددرآن دسدددددتوًرا ل ددددد 
 

  دد  دددن   دد  دسددتوًرا دلددارا.. 
 

لقهلل  ظيت "اللةرال" بقهللر الا، ددن عدلر المطدوات بوصدولا ددن أ ظد  األ دهللاث 

التددي  يددرت دةددرى التددداريخل الكا ددت  قطددة ا طددسق إلدددع إقادددة الهللاللددة اإلسدددسديةل 

اإلسددسم الالمسددلمين داخدد  الةةيددرال اللربيددة الخارجلددا. الأ لددل دددا  ظدد  فددي الا توددار 

القددائ  التدداريخ اإلسددسدي العخودديا ه ا يغودد  دددا  ل سدده هددذه المطددوات دددن درال  

ال يرل ال وجيلات سهلليهللال  افلة لألددة بلاددة الاإلخدوان بخاصدةل القدهلل يشدغ  كد  أاللئدك 

 أكثر أبيات المطولة الذلك لسييين:

 لددع ال ددي ب ثيددر دددن  وودديست هددذه الوقددائ  الاأل ددهللاثل فلددي أن القددارئ  األالال:

 أعلر دن أن  ةل .

عددهللال الحاجددة لمثدد  هددذه اللظددات الالددهللرال  الالتوجيلدداتل الخووًصددا فددي  الالثددا ي:

 األربليةيات.

"دحمود أبو الةةاالال ستشلهلل في هذه "السياقة" بختام دطولة اللةرال للشا ر "
(1)

: 

 ةذ  َّددداللللةدددرال الغدددرا  فدددي القلدددل را 
 

 فوددددي كدددد   ددددام ذكرهددددا يتةددددهللدَ  
 

 فتَدددو ي لةدددا دلةدددع الحيددداال كريمدددةً 
 

 الدلةددع جلدداد فيدده  ددة  الْسدداددَ  
 

 اللددي  يسددود الشددلَل بددالقوال ها وًددا
 

دَ    الل ددددن بددددإهراق الددددهللدا  يَسددددوَّ
 

 الكددد  كدددسم فدددي التوددداالر فدددارغذ 
 

 إذا لدد  ي ددن دلدده الحسددام الملةددهللَ  
 

 فيددا صددووال اإلخددوان قددوالا  ووسدد  
 

 ا  دلما  و هللالاالا  خشوا األ هلل 
 

الأدضددددع سددددسح يرهددددل الخودددد  

 د ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوالذ 
 

 إلددع   "درعددهلَل" يقددوم بلددا داا   
 

الهةا  دن علرا  اإلخوان دن ل  يقودوا  ةدهلل أ دهللاث اللةدرالل ال ووديست دسدير لا 

التاريخيةل ب  صرفوا ك  اهتمادل  إلع دةاجاال هدذا الحدهللث اللظدي ل الالرسدوال ال دري ل 

                                                 

 م.8241دن  وفمير  84ه / 8371( دةلة الشلاا: اللهللد األالالل السةة األاللعل  رال المحرم 1)
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ليشدوا طيلدة  يدا ل  القدهلل  شدربوا ال اعدوا بدالقي  التدي الالهلل وال الموجلة للمسدلمين أن ي

 سددين اليشييشددي ل سددلا اللةددرالل الذلددك دددا  ددراه فددي دطولددة الشددا ر 
(1)

الفيلددا يقددوال  ل

 (:)ا الرسوالدةاجيً 

 يدددا دةقدددذا األيدددام ددددن ظلددد  الدددهللجع
 

 إ ددددي أذبددددَت الددددرالح فيددددك قودددديهللا 
 

 ال يددددرت أيددددادي لللددددهلل   اطًمددددا
 

 قيدددودا تَ ْمدددطا قيدددهلل الةددددان الكددد   ا  
 

 كدددي أسدددتظ  بةدددور خلدددهلل  بلدددهللدا
 

َ  الفدددددودا   سدددددارت بوارقددددده إلددددديَّ
 

 قدهلل همددَت فدي  ةددوا  أ لدَ  صددووها
 

 فحسدددديَت أ ددددي قددددهلل بلثددددت جهلليددددهللا 
 

 ويناجي يوم الهجرة بقوله:

 يددددددا يددددددوم قلددددددهلل  اإللدددددده قسئددددددهلًلا
 

 الليسددتا دددن  ددور الرسددوال بددرالدا 
 

 إن كةدددت فدددي لغدددة الحيددداال الركيلدددا
 

 يوًددددا ف دددن بدددابن الخلدددود  لدددودا 
 

 ه  قدددهلل اح فةدددر  ددددن  ددديا  جيية ددد
 

 فةددرى  لددع طلدد  الةدددان خلددودا 
 

 ذكدددددرا  أسددددد رت الةددددددانا فإ لدددددا
 

 ذكددرى  ودديض  لددع المةددع  ةهلليددهللا 
 

الالقوديهللال  تمتدد  بإعدراق الهلليياجددةل القدوال األدا  الاإليحددا ل البرا دة الخيدداال ا تمدداًدا 

  لع التةسي  الالتشخيص.

 اإلسرا  الالملرا  -3
دن أطوال علرا  اإلخوان  وًسال الأكثره   - ر مه   -  يهلل الح ي   ابهلليناليلتير 

 م ةًا دن لغتهل الأقهللره   لع ااستيوا  الو ريل الددن دطوا ده قوديهللال "اإلسدرا "
(2)

 .

الهي دطولة "جادلة" بهللأها الشا ر بتووير الحاال المة دودال التدي  ليشدلا األددةل القدهلل 

لتاريخيدة فمدن دلةدةال عدق استغرق هدذا التودوير قرابدة  ودف المطولدة. أددا اليهللايدة ا

 الوهللرل د  أ ه:

                                                 

مل 8241 دوفمير  83ه / 8371دن المحرم  89ل السةة السادسةل 998( اإلخوان المسلمونل اللهللد 1)

الدن أفض  القوائهلل التي سارت  لع هذا الهللرا قويهللال دحمود  ةدي  فدي )اللةدرال(ل الهدي  ليدر 

اليحلي خطيه بأبيدات دةلدا أدق  ليير  ن ف رال اإلخوانل الكان  يهلل الر من السا ا ي دلةيًا بلال 

ةلت التدداريخ"ل لمحمددود  يددهلل الحلددي ل دددن: "اإلخددوان المسددلمون أ ددهللاث صدد 41]ارجدد  إليلددا ص

 م[.8212دار الهلل وال اإلس ةهللرية  الةة  األالالل

بيتًدال القدهلل ألقاهدا الشدا ر  78القاهرال. الالمطولدة ددن  –)دار الواالي  83 – 2( ديوان "اليواكير" 2)

 ه(.8394ين في ليلة اإلسرا  دن  ام في  و  اإلخوان المسلم
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 دا كان يةقص قلل المودطوع طَلَدرذ 
 

 ل ةلدددددددا   مدددددددة الدددددددر من يةريلدددددددا 
 

اليثةِّدددي الشدددا ر بغيدددر قليددد  ددددن  ووددديست اإلسدددرا ل كحضدددور جيريددد  بددداليراقل 

َ ةدل األرر الالسدما ل اللقائده باأل ييدا  الالرسد  كدقدم الإدريد   () الاختراق الةيدي

 ال يرهما: 

 بيددددةل  الالددددرالَح يوددددحيَهَ اللدددد  يددددةاْل 
 

  تددددع أ ددددع ر يددددةً دددددا كددددان راقيلددددا 
 

دددددددددهَ هللَّ قا هةدددددددددا  دددددددددأخر جيريددددددددد ذ الا   دا
 

  يددددا اسددددتق  السددددما اللليددددا ليا يلددددا 
 

 ال يدددددا قدددددهلل سدددددم  األقدددددسم جاريدددددةً 
 

  لددددع الليدددداد بمددددا أال دددداه َدةريلددددا 
 

...............................   

 هةالددك الوددلوات الخمدد  قددهلل فر ددتْ 
 

 ة ال يدددرى  حاديلددداباللدددهللال الالر مددد 
 

 المقددددي  بلددددا ىةددددةخمدددد    اليولددددا يَ 
 

 ثدددوااا خمسدددين يدددا بشدددرى داديلدددا 
 

اليغلددل  لددع الشددا ر الطدداب  الددذهةيل الهددو يتوددهللى بالةقدداح لمة ددري اإلسددرا  

 دستشلهلًلا بظواهر دشلودات دن الاق  الحياال الاللل ل دن ذلك قوله:

 أيسدددددتحيَ   لدددددع الةيدددددار دلةدددددةالذ 
 

 ييلددددا؟حْ ف يددددف يوةددددي  ووًسددددا ثدددد  يَ  
 

 قددد  لألَلدددع جحدددهللالا اإلسدددرا  الْيح ددد َ 
 

 أ وتددددرالن  لددددع الخددددسَّق  مويلددددا؟ 
 

ْقت َ   قدددهللرال المخلدددوق  دددين أ دددع صدددهلل 
 

ع فددددي أ اليلددددا   بالطددددائرات  اسددددادا
 

 البدددددددددالخوا ق الالتدددددددددهللدير  اكيدددددددددةً 
 

 يددددوم المددددقا ييددددا اللددددوال  شددددييلا 
 

 هللْ قادددالذا  ددددذيا    يسددديي اللقدددوال الا 
 

 أصددار قاصددي هددذي األرر دا يلددا 
 

 هددددذي  ةددددائي   ددددددا بدددداال خدددددالق  
 

  دددددددرى لقهللر ددددددده  دددددددهلل  يحاكيلدددددددا؟ 
 

  ي ًددددا لمددددن أ  ددددر اإلسددددرا  دددددن فئددددة  
 

  شددددوه المةطددددق الملقددددوال  شددددويلا 
 

 بدددأن يدددأ وا  ةدددائيل  ياْسدددطيَ  خْلدددقذ 
 

الخدددالق الخلدددق  ايْسدددطي  يأ يلدددا؟ 
(1)

 
 

                                                 

(  ةيه القدارئ إلدع دطولدة دشدلورال لليدهلل الح دي   ابدهللين  دن اللةدرالل الهدي ددن قرابدة سدتين بيتًدا 1)

 - 9ه . الأ اد  شرها في ديوان "اليدواكير" 8399 شرها في  هللد اللةرال دن دةلة الرسالة. سةة 
2 . 
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 ()ديسد دحمهلل  -4
مددت فددي الاقلددة الفددي أدبيددات اإلخددوان  شددرات دددن المطددوات الشددلرية التددي  ظ

(ل ال شددر لا صددحول  الدةس لدد  الدالااليددةل . الدددن الشددلرا  الددذين )"ددديسد" دحمددهلل 

 ظمددوا فددي هددذا الحددهللث الةليدد :  لددي الةددارمل ال يددهلل الح ددي   ابددهللينل الدحمددهلل رجددل 

الييدددوديل الأ مدددهلل دخيمدددرل الالشدددا ر األرد دددي دحمدددهلل  يدددهلل ال يس ددديل الدحمدددهلل طليدددة 

يهلل الوتاح. الدحمهلل  لي أبو  سينل الإددام السلهللااليل السلهلل د يي ل الدسلهلل اللواري  

  يهلل   يوسفل ال سن خطاا الةيةيل ال سن الةيةيل ال يره .

اليرج  هذا ااهتمامل الذا  اإلكثار دن  ظ  الشلر في "المولهلل المحمدهللي" إلدع  دهللد 

 قهلل ي ون أهملا: لدن األسياا

 أن ديسد الرسوال يمث  أالال لقا  للسما  باألرر بلهلل فترال دن الرس . -8

 دده الحددهللث الو يددهلل الددذي يحددرص المسددلمون فددي كدد  د ددان  لددع اا توددا  بددهل أ -9

بإقادة الحوست الالةهللالاتل الذلك أكثر دن ا توائل  باأل هللاث األخرى كاللةرالل 

البهللرل الالوتح. القهلل ي ون هذا اا تودا  ال ييدر يدأ ي فدي طوابلده الخاصدة دقدابسً 

)ال ريسما ( ()طييلي ًا ا توا  المسيحيين بليهلل ديسد المسيح 
(1)
. 

لقدهلل  .القهلل  الج هاا  الشلرا  الاقلة "المولهلل" "دن  الايا دتلهللدالل الدةطلقات كثيدرال

(  تع يودةا هذال )( بلام الوي ل ث  ادتهللت بلهلل الفا ه )بهللأت هذه األ هللاث قي  دولهلله 

إذ إن دحمهلًلا بشخوية الرسوال الوذال قهلل أ دهللث ا قسبًدا فدي الملدايير الالموداهي  الاألف دار 

لددع دسددتوى الددهلل يا كللددال الاكتسددل إلددع جا يدده أ ودداًرال الالقددف  ددهلله خوددومل الفددي  

الحالين "المةاصدرال الالمخاصدمة"  دهللث ا قدسا أي ا قدسا.. الكدان ابدهلل لشدلرائةا فدي 

هذا الةدان دن دالر دا في دتابلة األ هللاث الاستشرا، دغةاها"
(2)
. 

(ل دةلدا: )لدهلل دحمدهلل الدن الرالايات المشلورال أن هةا  أ هللاثًا كييرال القلت يدوم دو

ل القددهلل كددان ردددة الظلدد  الالةيددرالتل الخمددود  يددران أال ا ليدداره إيددوان كسددرى - وددهللا 

المةو ل الكان للا ألف سةة ل   لر، خسللا الخيو  الالخمدودل الالودر  كدا وا يليدهللالن 

 الةار كما هو دلرال،. كما جوت بحيرال ساالالل الكا ت دورد الما  للةا .

                                                 

ات بالمولدهلل الةيدويل الكدان ذلدك فدي بهللايدة القدرن ( يرالى أن الور  كا وا ه  أالال دن أقدام اا تودا1)

 (.817الساب  اللةري )ا ظر:  كي ديار : المهللائح الةيوية 

 م.8211المةوورالل  –دار الوفا   – 897في الشلر الحهلليا  ()( د.  لمي القا ود: دحمهلل 2)
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قويهلل ه  ن الميسد هذه الخوارق كللالقهلل  من دحمهلل طلية السلهللاالي 
(1)

 . فيقوال:

 فدددي هددددهللال  الليددد  الالددددهلل يا سدددد ونْ 
 

 الجدددددسال ال دددددون يةهدددددو للليدددددونْ  
 

 أعدددددرق المختددددداَر  دددددوًرا سددددداطًلا
 

 باسدددددد  الوددددددوحة لمدددددداح الةيددددددينْ  
 

 يا جماال   في الطو  الوليهللْ 

 ؟ه  ا   فددددي عددددرفا  دددددا دهددددع اإليددددوانا 
 

 ؟دددددا دهددددع الية ددددا  فددددي صدددددوا ه   
 

 لةيدددددددار لمدددددددا أعدددددددرقْت..آيدددددددة ا
 

 ريددددد  دةلدددددا الظلددددد  فدددددي جيرال  ددددده   
 

 ال وارى دن سةا الطو  الوليهللْ 

 ددددا دهدددع األقدددوام كدددا وا سددداجهللينْ 
 

 ؟يليدددددهللالن الةدددددار بدددددئ  اللابدددددهللينْ  
 

 ددددددا للددددد  أن أخمدددددهللت  يدددددرا ل ..
 

 ؟ددددن جدددسال الحدددق الالةدددور الميدددينْ  
 

يوم هلت طللة الطو  الوليهللْ 
(2)

 

البلاطوددة دتوهةددةل البددأدا  يمددة  بددين التضددمين  الفددي ا طسقددة رالدا سددية آسددرالل

التراثيل الالتووير اابت اري يتحهللث الشا ر دسلهلل اللواري  يهلل الوتاح  ن  أثير  يهلل 

الميسد المحمهللي في  وسه. الدن أبيا ه في قويهلل ه
(3)
. 

 ه  ت   ددددرْ  لسددددا ك ا  يخددددْ  بودددديحا 
 

 فالوددددهللَق أكيددددَر دمددددن عددددحمه الرمَ  
 

 افيدددددةً لليدددددهلل رسدددددوال   ق رْ تادددددالاخْ 
 

   دداد دددن سددحرها  ةددري بلددا قدددهللمَ  
 

...............................   

 اليددددوم  يددددهلل  ةل ددددع فيدددده صددددا يَهَ 
 

 كوجدددده بددددهللر بدددده اآلفدددداق  لتودددد َ  
 

 يلددددددة  اطوددددددةً دةددددددي فأ سدددددديلا
 

 دةدارا جن  د  األلحان يةتظ َ  
 

 ي ددددداد يةطدددددق قليدددددي  دددددين يلليَدددددهَ 
 

 لمدددح ددددن الةدددور يحلدددو  ةدددهلله ال لددد َ  
 

                                                 

 م.8/9/8241 -ه  8377ربي  األالال  80ل السةة الخادسةل 831( اإلخوان المسلمونل اللهللد 1)

ال لع  و  الةلج الشا ر دحمهلل  لي أبو  سينل فيذكر في قويهلل ه إرهاصات الدلةةات المولهلل  (2)

كإهس  أصحاا الوي ل الدا  هللث إليوان كسدرى ال دار الودر ل الالةدور الدذي  مدر د دة بدةة  لد  

 . للهلله )ا ظر اللهللد السابق دن: اإلخوان المسلمون(

 .م8241فيراير  89ه / 8377ربي  األالال  94الخادسةل  ل السةة832اإلخوان المسلمونل اللهللد  (3)
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 يك  دددور ددددن دحمدددهلل ا دددور ال سددد
 

 يلددددداا دةددددده بيدددددا ي  دددددين يلدددددتط َ  
 

 الكيددف لدديل اليرا ددي  يددر دحددتل   
 

 أييلدددغ القدددوال دثلدددي الهدددو يدددةوطَ ؟  
 

 مهلل اللدي  قلدت اللدي  أ ةة ديلو يَح
 

السددقَ ؟ هَ هللَّ ل دن الكيددف الجسددمي هادد 
(1)

 
 

أن دولهلل دحمهلل يلةي إيذا ًا  -بشا رية أصيلة فيا ة   -اليرى الشا ر أ مهلل دخيمر 

لهلل الحقيقة الالطلر الالةقا  الالقي  اللليابمو
(2)

: 

 لددددددد   لدددددددهلل أدددددددده الليدددددددهلًلا الل دددددددنْ 
  

 اللدددددددهللت دةددددددده أ ظددددددد  األ يدددددددا    
 

 لددددددد   لدددددددهلله.. الإ مدددددددا اللدددددددهلل التدددددددا
 

 ريددددددخ لددددددألرر كللددددددا الالسددددددما    
 

 كدددد  عددددي  قددددهلل كددددان الهمددددا فلمددددا 
 

 جددددددا ل جددددددا ت  قيقددددددة األعدددددديا    
 

...............................   

 فدددددي الةَّْوددددد كلمدددددا  اد جسدددددمه  اد 
 

   دددددن الطلددددر الالسددددةا الالوددددوا    
 

 الرأت  يةدددده الطريدددددق إلددددع الغدددددا
 

 يددددة ييددددهللال  لددددع المددددهللى المتةددددائي 
 

 الأ ددددددد  الحةدددددددين يمدددددددأل جةييددددددد 
 

  دددددددهل ال وددددددد  ر ييدددددددة األ حدددددددا    
 

  ترقدددددددع بددددددده السدددددددةون فيرقدددددددع
 

 للقمددددددددددددة اللليددددددددددددا    خطددددددددددددوات   
 

  يددددا ير ددددو إلددددع الحيدددداال جميًلددددا
 

 دددددددن ذراهددددددال الللوجددددددود الةددددددائي 
 

يستهل محمد رجب البيومي مطولته في المولد النبوي الكريم بقولهو
(1)

: 

                                                 

فاألبيات: األالال الالثا ي الاألخير يظلر فيلا بودمات  الشا ر دتأثر في أدائه بالمتةييل ( الا ح أن1)

 المتةيي في أبيا ه التالية  لع التوالي:

 أ يددددددذها  ظددددددرات دةددددددك صددددددادقةً 

 

 أن  حسدددل الشدددح  فددديمن عدددحمه الرمَ  

 
 دةلسددددةاسدددديلل  الةمدددد  دمددددن  دددد  

 

 بدددددأ ةي خيدددددر ددددددن  سدددددلع بددددده قدددددهللمَ  

 
 الا ددددددر  قليددددددي دمددددددن قليدددددده عددددددي َ 

 

 الدددددن بةسددددمي ال ددددالي  ةددددهلله سددددق َ  

 
 –. الشديخ  اصديف اليدا جيل دار القلد  349 - 348 :)اللر، الطيل في عرح ديوان أبي الطيل

 بيرالت. د. ت(.

ددن  97هد / 8373الالل ربيد  األ 87ل 9 ل السدةة الثا يدة30ل الاللدهللد92( اإلخوان المسلمون: اللهللد 2)

 م.8244دن دار   88فيرايرل 
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 دددددار يضددددي  ال ا ددددر يددددتةل َ 
 

 يددددا عددددرق إن األفددددق  ولددددك دظلدددد َ  
 

 د يددددا  ثددددور بلددددا الشددددرالر كأ مددددا 
 

 فدددددي كددددد   ا يدددددة  لاظًدددددع يتضدددددرمَ  
 

 قدددد  يددددا دحمددددهلل فالسددددويةة ا  ددددرى
 

 عددددددددط ًا  لددددددددوذ بةا ييدددددددده فتسددددددددل َ  
 

ا دن هذه المطولة الةويل األالفدعل فلد  يقدف الشدا ر اليأخذ الحا ر المر الم رال

 لع  واصي  المولهلل. كما أ ه ل  يتحهللث  ن األ دهللاث الما دية إا  لدع سديي  اإللمداا. 

 الل ن يور، همه إلع كارثة الحرا اللالمية الثا يةل الإلع داادرال الولايةة الذين:

  ةلددددوا فلسددددطيةًا اللددددي  للدددد  بلددددا
 

 ؟  ددددق فيددددا لللددددار كيددددف  لةمددددوا 
 

 جريمددةذ  وا ْهدد مددهللالا إلددع اإلرهدداا الا 
 

   ددددددددرا  بددددددددات للييلددددددددا يتقددددددددهللمَ  
 

 قددددالوا  رالدددددان اللظددددي   ودددديره 
 

 قلةددددددا فددددددإن الحددددددق دةدددددده أ ظدددددد َ  
 

دددا أصدداا األدددة اإلسددسدية دددن سددقوط ال ددلفل الفرقددة  ()اليشدد و لرسددوال   

ال لاالن ال وريط في األررل الالقو، ال راج  أدام المسدتلمر الدهللخي . البلدهلل أن يحمد  

 ع الغربيين أل ل  ليسوا دتحضرينل ب  أد يا   ضارال: ل

 قدددالوا الحضدددارال قلدددت لسدددت  أهللدددا
 

  َ  َّ لا تا  ادددددددددد إن الحضددددددددددارال دددددددددددة  َ  
 

 يناجي الشرق ومصر بعاطفة حب متوهجة، وبهذه األبيات يختم قصيدته:

لادددتْ   يدددا عدددرق يدددا دلدددهلل الةيدددوال كددد   ا
 

 لددددك فددددي الضددددلوا  شاعددددة  تددددأل َ  
 

 إ ةدددييدددا دودددر يدددا قلدددل اللرالبدددة 
 

دددد   دغددددرمَ  ل  بلددددوا  لددددو  ددددهللرين صا
 

 أرجددددو لددددك الةوددددر الميددددين الإ َّددددهَ 
 

 أدددددددد  يظددددددد  بددددددده فدددددددااد يحلددددددد َ  
 

()الجا ت دطولة الشا ر دحمهلل  يهلل ال يس دي  دن "دديسد الرسدوال 
(2)
فدي ثما يدة  

يشدير فدي دسدتل  دطولتده إلدع   -الإن  اد  ليل  قليسً    -الأربلين بيتًال الهو كسابقيه 

سد دددن دلةددةات كالددذي  ددةال بددإيوان كسددرىل ال ددار الوددر ل الأبرهددة دددا ار دديط بددالمي

الجيشدده: أصددحاا الويدد ل ال يددادال  لددع ذلددك اللةيمددة الة ددرا  التددي  ةلددت بددالور  فددي 

 دوقلة "ذي قار". كما أن اليشارال به جا ت في التوارال الاإل ةي .

                                                                                                                            

 م.8247فيراير  2ه / 8379ربي  األالال  1ل السةة الرابلةل 12( اإلخوان المسلمونل اللهللد 1)

فيرايدددر  99هددد / 8377ل السدددةة الخادسدددةل  دددرال ربيددد  اآلخدددر 840( اإلخدددوان المسدددلمونل اللدددهللد 2)

 م.8241
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الل ددن القودديهللال فددي أكثددر دددن  وددولا  تحددهللث فددي أسددع  ددن  دداال األدددة اإلسددسديةل 

لف المسلمين ال خلول ل الاستسسدل  أل هللائل . الفدي  للدف  دارا يلتدف الشدا ر ال 

 بقلل دوجوا ال و  دثخةة بالةراح:

 فلدددددد  يددددددوم كيددددددوم الويدددددد  يلقددددددع
 

 بدددددده المسددددددتلمر اللددددددا ي جددددددةاهَ؟ 
 

 هددددددد  كدددددددأبي  ييدددددددهللال أال يةيدددددددهلل  ال
 

 يضددددددد  المسدددددددلمين إلدددددددع لدددددددواهَ؟ 
 

 الهدددد  جدددديش يضدددديق الر ددددل في دددده  
 

 يسددددددير ال وددددددر ديةددددددك ديتغدددددداهَ؟ 
 

  شددددددديهلل بةيددددددده   ييدددددددر.. ال مدددددددهللذ...
 

  دددددددردد هدددددددذه الدددددددهلل يا .. صدددددددهللاهَ؟ 
 

...............................   

 عددددددياا اللددددددرا الاإلسددددددسم ددددددداذا
 

  سدددع يةدددهللي التوكددد  ددددا  سددداهَ؟ 
 

 فلددددددددذا.. أفيقددددددددوا دددددددددن سدددددددديا   َ 
 

  لددددار الةددددهلل قددددهلل أ ددددحع  ددددحاهَ  
 

 صددددددددسال   دددددددددا  ةددددددددع هددددددددةارذ 
 

  لدددددع طددددده الددددددا  طقدددددت عدددددواهَ  
 

األاللددع  يةيددة  لددع بحددر "الطويدد " دددن ثما يددة  :الح ددي   ابددهللين دطولتددان اللليددهلل

الأربلين بيتًا بلةوان "ال ي المولهلل"
(1)

. الالثا ية دن قرابة دئة بيت  ظملا الشا ر  لدع 

 ظام الموعحاتل ال هللد دقطو ا لا  س  ال شرالنل  ختلف في  ر، الراليل اليةتلدي 

ك  دةلا بقو  هاْمةيل ال ةوا لا  حية الميسد
(2)

 ل البين  ظ  األاللع الالثا ية سي  سةين.

يلدالج  ابدهللين بلدض  -الكالةلج المتي   ةدهلل الشدلرا  آ دذا   - الفي المطولة األاللع

الوقددائ  التددي ار يطددت بددالميسد دةلددا الحددهللثان اآل يددان: طددوا، جددهلله بدده  ددوال ال ليددةل 

 الر ا ه في بةي سلهلل:

دددددهَ   الر عددددديخ أالهدددددن اللمدددددَر  ظما
 

 ا دمتَّلددددا لددددود بدددده اليشددددرى عدددديابً  
 

 يطددو، بدده الييددتا الحددراما )دحمددهلًلا(
 

 اليوليه أسمع دا  ةا األا أال ر دع 
 

 الدر دددلة ددددن )آال سدددلهلل(  لولَدددهَ 
 

 الكددداد ليدددا   اليدددْت  يَْحدددرم َدر دددلا 
 

 اللددو الجددهللْت  ةددده ) ليمددةَ( دلربًدددا
 

 لحاكددددْت  سددددا  الييددددهلل  ةدددده  مةلددددا 
 

                                                 

 م.8240إبري   83ه / 8392ربي  األالال  9ل ل السةة الخادسة2( دةلة التلار،لاللهللد 1)

 م.8241دار   1ه / 8377ربي  اآلخر  89ل السةة الخادسةل 84( اإلخوان المسلمونل اللهللد 2)
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 الل ةدددددده الحردددددددان ألةددددددأه للددددددا..
 

ددلاالأهددهللى للددا خيددر الخسئددق دا    ْر ا
 

 ف ددان للددا فددي الةدداه الالددذكر دةددةاً 
 

 مةددددداه أ ةددددداق الةسدددددا   قطلدددددا 
(1)

 
 

الفي ختام القويهللال يتحهللث الشا ر  ما  وجيه ذكرى الميسد  ليةا دن  قوق  مليدة 

 في أ ةاقةال فلي  ديسد الرسوال ي توع فيه بالتذكر الالثةا :

 الل دددددن للدددددذكرى  قوقًدددددا ال رددددددةً 
 

 ةلددا؟ فلدد   حددن را وهددا فةحيددا ال م 
 

 الدددا ر يددك الددذكرى ا توددااً ال يةددةً 
 

ْرجلدددددا   الل دددددن جلددددداًدا للشدددددريلة دا
 

 دقاالدة اليغي الاليغاال الاإللحاد: –الفاً  للذكرى  –فلليةا 

 فإدددا رفلةددا رايددة الحددق فددي الددورى
 

ْوددر ا   الإدددا  خير ددا فددهللى الحددق دا
 

 دهللاث التدي الجا ت المطولة الثا ية أاْلفاع الأعم ا دن األاللعل الل  ي تف الشا ر باأل

   المحمهللية. فضمت المحاالر اآل ية:ار يطت بالميسدل ب  ا سلت للشمائ

 .ا توا  الطييلة بلذا المولهلل اللظي . الكان هذا هو استلسال المطولة 

 .الة اللال  قي  الميسد  

 . دةاجاال المولهللل الدا دةحه اللال  دن  طا 

 . ا خضوا إا ر: قيمة  رسلا اإلسسم في الةوو 

 إلع اا تواا بلهللي دحمهلل السةته  د وال(.) 

 .آدةة ل   لان آام الحم  القساال ه 

 .دحمهلل في طوولته الصياه 

 . دحمهلل الةال 

 .دحمهلل األا 

 .قضاؤه ال هلللهل ال مس ه بالحق 

 .دحمهلل القائهلل 

 .لياقته الكياسته البلهلل  ظرهل في الحهللييية بخاصة 

 .دحمهلل الرسوال الهللا ية 

 .دحمهلل القهللالال الاألسوال 

                                                 

م(ل 8299)دوددطوع اليددابي الحليددي  71ل 79( ا ظددر: السدديرال الةيويددة ابددن هشددامل المةلددهلل األالال 1)

ل ليدة. الفيلدا: كيدف  هدهللت المر دلات الفيلا: كيف كان جهلله يحتوي به اليةلسه  لع فراعه في ا

 في هذا اليتي ل الأر لته  ليمةل ف ان للا دوهللر خير البركة.
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   ال ووقلا  لع القوا ين الو ليةل الخووًصا الور سية.عريلة اإلسسمل 

 .د وال إلع قيام الهللاللة اإلسسدية 

 .دن  طايا اإلسسم: اللياداتل الالةكاالل الالقواصل الالةلاد 

 .درعهلل اإلخوان  سن اليةا يةهللد الشمائ  الالقي  الالسةن المحمهللية 

  ربته في دةتم  الماديةل ال يه للرسوال (.) 

 .دتي  ا ديتهللا 

 إلخوان يادل  اليةا بشرا  .جي  ا 

 .اال الشرق اللربيل الخووًصا دور الالسودان  

 .كتائل اإلخوان في ك  د انل الدا ا سموا به 

ال لرر  لع القارئ بلض القطو، ددن هدذه المطولدة الملحميدةر ليتيدين لده بلدض 

 دسدحلا المو و ية الالوةية:

  لددددددددالاوا يددددددددوم دولددددددددهلله الةليدددددددد   
 

     ددددددراِّ  لددددددع هددددددهللاه أ ددددددةَّ جيدددددد 
 

 د ددددددوا التشددددددييل بالخددددددهلل األسددددددي   
 

 فوددددددوق  ددددددراد   قددددددهللر الرسددددددوال   
 

  غةددددددددْوا دةدددددددده بددددددددالخلق الةييدددددددد   
 

 الآيدددددددات ال مددددددداال الغدددددددرِّ  ْسددددددديي 
 

  َلاع التاريخ في دار  الجا   

ا دددددددهلل فدددددددي الةيدددددددي أبًدددددددا أبدددددددر   الدةِّ
 

 إذا ر ق الوليدددددددهللا اهتدددددددة ب ْشدددددددرا.. 
 

 الطأطددددددددددددأ رأسدددددددددددده ر عدددددددددددد را
 

 ا يوسددددددد  األبةدددددددا ا بدددددددرا..الالهًمددددددد 
 

 فددددددددس يددددددددألو قضددددددددا    صدددددددديرا
 

ددددددلِّ    إذا ادددددددتحن الوددددددااد بةددددددةا   
 

 اللو فقهلل اللشيرال في دسا   

 ا ا عددددددمائ   مددددددةح الددددددةو  الضددددددي
 

 ال  سدددددددو  لدددددددة الةهدددددددر اليلدددددددا ا  
 

 ال دددددددورث  دددددددةال الملدددددددك الثةدددددددا ا 
 

 ال يةدددددددي الدددددددهللين الالدددددددهلل يا سدددددددوا ا  
 

 فليددددددددت لةددددددددا بوددددددددا يلا اقتددددددددهللا ا 
 

 إذا  طددددددوي الممالددددددك دالن  ددددددرا   
 

 أسمع لوا    فةلهلليلا إلع

 كتائدددل فدددي الشدددماال الفدددي الةةدددوا  
 

  لدددددددددا ق بالمشدددددددددا ر الالقلدددددددددوا   
 

  ددددددهللاها دولددددددهلل اللددددددادي الحييددددددل  
 

 ليلدددددا جلددددداده الدددددهللادي الغضدددددوا   
 

 فثدددر يدددا "درعددددهلل" الةيددد  الددددهلل الا  
 

 فشدددددددددلل اإل ةليدددددددددة أذال عدددددددددلل   
 

 أداما المادةين األقويا   

 أددددددددا ي ويدددددددك درعدددددددهلل ا األديةدددددددا
 

  ددددددةائ  فددددددي جةددددددود  لددددددن  ليةددددددا 
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 فلدددددو رددددددت الةةدددددوم بلددددد  دةو دددددا
 

 ألد وهدددددددددددا إليددددددددددددك دةاهددددددددددددهلليةا 
 

 اللدددددددو يدددددددردالن فدددددددي   المةو دددددددا
 

 لدددددددذاقوها  لدددددددع عدددددددغف ال دددددددلِّ  
 

 الجادالا بالةوارح الالهللدا   

الفي هذه المطولة دسدح فارقة  تودوق فدي أ ليلدا  لدع سدابقتلا ال لدع المللدود فدي 
 المطوات األخرى. دةلا:

ام الموعدحات. اللد   تيد  الشد   المللدود القالل الوةيل فقدهلل جدا ت  لدع  ظد -8
عددك أن التةددوا فددي  ددرال،  الددذي يلتمددهلل  لددع ال ددهللال الددو ن الالقافيددة. الا

 لدددع دسدددتوى المقطو دددة الوا دددهللالل الالمسدددتوى اللسقدددي بدددين -الدددرالي 

 ا يهللا د ا ة للمسلة الةوسية التي يوجهللها الر وا الةظمي. -المقطو ات 

شدا ر يةمد  بدين دحداالر رئيسدية الخرالًجا  لع هذا الر وا أيًضدا  درى ال -9
 هي: لأربلة

 الوقائ  الاأل هللاث. -أ 

 الشمائ  المحمهللية. -ا 

  اال الشرقل الخووًصا دور الالسودان. -ج  

 د وال اإلخوان الدرعهللها العيابلا. -د 

اليةهللر   حت ك  دحور رئيسي دحاالر فر ية. الل ن دما يحسل للشدا ر أ ده  ةدح 

 ةل ا د ان فيلا للتو ك أال التةافر الو ري.في خلق التس   بيةلا في ال هللال دو و ي

الل ةةا  أخذ  لدع الشدا ر طغيدان الةا دل الو دري  لدع  سداا  ةودر الخيداال فدي 

  ير قلي  دن دقطو ات المطولة. 

 لدهلل ددن أفضد  ددا  ظد  الشدا ر  يدهلل الح دي   ابدهللينل  - لع أية  داال  -الالمطولة 

 اإلخوان بالمولهلل الةيوي الشريف. لذلك كان  ريًوا  لع إلقائلا في كثير دن ا تواات

يحودع دمدا يضديق أن أكثدر ددن  ()العلر اإلخوان في دةاسية ذكرى ديسد الرسدوال 

المقام  ن ااسترساال في  ر هل الللد  ددا قدهللدةاه يلطيةدا ددن الدهللاات الالمسددح ددا فيده 

ال واية
(1)
. 

 

                                                 

( دن المطوات الةيهللال في هذا المو وا قويهللال طالل المللهلل الدهلليةي باإلسد ةهللرية: سدلهلل أ مدهلل د يدي  1)

 م.8249 دار  81ل 99ل السةة الثالثةل اللهللد (بلةوان:  لع هادش الميسد: )اإلخوان المسلمون
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 الميحا الثا ي: الشلر التمثيلي

  وطئة

األدا  الوةددي لمشددلهلل أال  ددهللث بالتوددوير أال الوصددفل أال التمثيدد  " :يلددر ، التمثيدد  بأ دده

 المسر ي".

ل دف يودور قوًودا ددا  دن طريدق  كما  لر، المسدر يةل أال التمثيليدة بأ لدا " مد  َداا

  ركة ال وار يمثسن  لع خشية المسرح".

بةدا  فةدي قوودي دت ادد  ددتس   فدي الييئدة الالةددان  - ثريدة أال عدلرية  -فالمسر ية 

يات الاأل ددهللاث الالوددراا الالحددوار الاللغددةل أدددا الحي ددة فلددي اللي دد  القووددي الالشخودد

للقويهللال أال المسر ية. ال لةي  سلس  الحوادث الذي يادي إلع  تيةة في القوةل الي دون ذلدك 

 إدا دتر يًا  لع الوراا الوجهللا ي بين الشخوياتل أال  أثير األ هللاث الخارجة  ن إراد لا.

 يددر  أهدد  دسدددح هددذه اللةاصددر السددما لال دتددوخين  الفددي السددطور اآل يددة  حدداالال أن

 اإليةا  الشهلليهلل:

 : الشخويات أالاً 
 :الهي  و ان

الدددن بددين هددذه الشخودديات  يددر  عخوددية اليطدد ل أال دددا  عخودديات رئيسددية: -8

يسددمع: "الشخوددية المحوريددة". الهددي الشخوددية التددي  سددتقطل األ ددهللاثل 

 ال ظلر في دلظ  المشاههلل الالوووال.

التدي  قدوم بدأدالار  يدر رئيسديةل فلدي  ظلدر ال ختودي  الهي عخويات ثا وية: -9

ل ةطددق الرالايددةل الدددا  قتضدديه القائللددا الأ ددهللاثلال فلددي "أخددف  ضددوًرا يًلددا لم

 الأق  فا لية دن الةوا األالال.
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 الل ن ابهلل دن  وافر عرالط في الةو ين  تلخص فيما يأ ي:

ال تلددي   تددع ا  تدهللاخ ل  رأن   دون الشخودية دحددهللدال المسددحل الا ددحة السدمات-أ
 بالشخويات األخرى.

أن   ون بليهللال في دسدحلا  ن اافتلاالل  تع يقتة  الشاههلل الالقدارئ بحضدورها -ا
 الوةي.

 أن  توا   الشخوية في صهللق د  الشخويات األخرى.-ج 

أن  توا دد  الشخوددية ددد  األ ددهللاث الالوقددائ ل ال ةطددق بمددا يتةاسددل ددد  دسددتواها -د
 اللقلي الالةوسي الااجتما ي.

 اللغة الالحوار ا:ثا يً 
 مدد  قووددي  -كمددا ألملةددا آ وًددا  -الحددوار هددو أهدد   ةاصددر المسددر يةر فالمسددر ية 

يادَّى بالحوار. الهو يقوم برس  الشخوياتل الإبرا  أ ماقلدا الهللفيةدةل الدشدا رها ال ادةدةل 

الخلددق الددتس   بددين الشخوددياتل كمددا يقددوم بخلددق التوا دد  بددين الشخودديات الاأل ددهللاثل 

 ر يةل ال لميق الوراا الإ مائهل الصواً إلع القرار الحاس .ال طوير أ هللاث المس

 ا: الوقائ  الاأل هللاثثالثً 
 الهي ا  ر َد إا  ن طريق الحوار. اليةل أن  تس  بسماتل لل  أهملا دا يأ ي:

يئتلدا أن  تةاسل د  طييلدة الةددان الالم دان اللدذين يمدثسن  ودر المسدر يةل الب -8
"ل فدس   دون  رييدة  لدع رالح اللودرل ح األ دهللاثالم ا يةل أال دا يسمع "دسدر
 دقحمة  لع دسرح الواق .

أن  توا دد  هددذه األ ددهللاث فيمددا بيةلددال بحيددا  مثدد   يدداًرا دتددهللفقًال يسددير فددي طريددق  -9
 الةمول ال وليهلل الوراال الصواً إلع القرار الحاس ل الهو دا يمث  الةلاية.

ن لده ار يداط أن  توا   هذه األ هللاث دد  الشخودياتل فدس يسداق  دهللث إا إذا كدا -3

  ضوي  ي دتس   بشخويات المسر ية.

 ا: الوراارابلً 
إذا كان الحوار هو أداال األدا  في المسر يةل الجا يلا المحسدو ل فدس عدك أن الودراا 

 هو الةا ل الملةوي للال فس دسر ية بس  وارل أال صراا.

س   ن الحدددوادث  تسقدددعل ال دددتإإذ  رال اليًدددا ددددا ي دددون الودددراا هدددو  قدددهللال المسدددر ية

ال تشددابكل ال ةمددول ال تددأ م  ددن طريددق الحددوار إلددع أن  ودد  إلددع أقوددع درجددات التددأ م 
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الالتلقهللل ث  يأ ي بلدهلل ذلدك ددا يسدمع "القدرار الحاسد "ل الهدو يشديه الحد  فدي القودةل البلدهلل 

 القرار الحاس  يسهللال الستار.

 اليةقس  الوراا إلع ألوان ثسثةل هي:

 صراا بين إ سان الإ سان.-أ

 ان ال وسه )الوراا الهللاخلي(.صراا بين إ س-ا

 صراا بين اإل سان الالظرال، الاأل هللاث المحيطة به.-ج 

" أ ه ل  يقرأل الل  ير دسر ية ذات قيمة فةية ل  ي ن الودراا ركةلدا دار  سواناليقر "
الركينل الأساسلا األالال
(1)
. 

 :المسرحالاإلخوان : األالال المطلل

  الهلليةيدة الالسدلوكية الالخلقيدة اإلخوان أصحاا د والل اله  يحرصدون  لدع  حقيدق القدي

الالملرفيددةل ددد  ااقتددهللا  الالتأسددي بالةمدداذ  الطييددة الراقيددة فددي الما دديل الهددي الغايددة التددي 

أعار إليلا ابن خلهللالن
(2)
الراال  

(3)
. 

فددس  ةددل إذن أن يتةدده  ددهللد دددن عددلرا  اإلخددوان الأدبددائل  إلددع كتابددة دسددر يات  

لشددلري ا يلددج  المدده إا األقلددون أل دده ال مثيليددات  ثريددة العددلرية. الا عددك أن المسددرح ا

                                                 
 .402ل 992ل 870( ارج  إلع: دةهللي الهية: دلة  دوطلحات األدال ص: 1)

. 11ي الا ظر د. جماال الهللين الردادي: دسر ية كليوبا را بين األدا اللربي الاألدا اإل ةليدة -
 م(.8213 –القاهرال  -)دار الييان 

ودرية اللالميدة . )الشركة الم79 - 99الا ظر: د. دحمهلل  ةا ي: الموطلحات األدبية الحهلليثة:  -

 م(.8227لو ةمان. القاهرالل  -للةشر 

ل 89الا ظر: دوسو ة الموطلح الةقهللي:  رجملا  ن اإل ةليةية: د.  يدهلل الوا دهلل لالداالل ص:  -
 (.9ط  -بغهللاد  -ل )دار الرعيهلل للةشر 87

. 891 - 898الا ظر: جابر قميحة: األدا الحهلليا بدين  هللالدة المو دو ية الجةايدة التطدر،:  -

 لبيددرالت –ل دار الو ددر 44 – 33سددليهلل الةوخددهللار: ديددادئ التمثيدد  الاإلخددرا  الا ظددر: دحمددهلل 

 م.8219

 (.القاهرال -طيلة دار الشلل ل )89: صدقهللدة ابن خلهللالنل ا ظر: ( 2)

سدة   - 80ص:  رجمة: دةهلل الدهللين  وةدي  اصدفل راال .  ال. التاريخ: أثره الفائهلل ه: أ.ا ظر: ( 3)

 م.8271اللرا. القاهرالل 
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قدهللرات الإد ا دات رالائيدة دراديدة. القدهلل ي دون إلدع  – يادال  لع الموهيدة الشدلرية  -يحتا  

 هذا هو السيل في قلة الشلرا  المسر يينل ب   هللر ل . 

البووة  ادة كان  هللد اإلخوان الذين كتيوا أال  ظموا في الودن التمثيلدي أقد  ب ثيدر دمدن 

 الغةائيل أال كتيوا في األجةا  الاأل واا األدبية األخرى.  ظموا الشلر

الدددن دسددر يات اإلخددوان دددا جددا  فددي فوددوال دتلددهللدال دت ادلددة بشخودديا لا المحوريددة 

 الالثا وية ال ي تلال ال وارها المتةوا.. إلخ. الدةلا دا جا  في فو  الا هلل. 

 الدما قهللده اإلخوان في الون التمثيلي المسر يات اآل ية: 

 ةوورية ) ثرية(.أبطاال الم -8

  وار في عْلل )القهلل  شرت قي  ذلك  حت اس :  ادان في علل. ) ثرية(. -9

 صسح الهللين األيوبي ) ثرية(. -3

  ةالال بهللر )الهي أصسً  ثرية. القهلل  وللا إلع علر: أ مهلل دوسع  ويوي(. -4

 ) ثرية(. اللةرال -9

 ليةا(.)الكللا لألستاذ  يهلل الر من اليةا عقيق اإلدام  سن ا ل)علرية( جمي  بثيةة -7

  مر الاللةو  )علرية(. -1

 )علرية(.  ْمرال بن الةموح -1

 الالثسث السابقة )ليوسف المحةوا(. لاللةرال األاللع )علرية( -2

 )لللي سرالر( )علرية(. ليثرا في ا تظار الرسوال-80

 ليةع الابن ذاريح )إلبراهي   يهلل الوتاح( )علرية(.-88
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 :يثرا في ا تظار الرسوال: الثا ي المطلل

ابةا هذا  ن "الشدلر" فدي أدبيدات اإلخدوان المسدلمين  ةدي  القوتةدا دد  ددا كدان الألن كت

علري ًا دن األ ماال المسر ية استقراً  ال ظًرا ال قييًما.  تع يتيين لةا أه  المسدح الالسدمات 

التددي  ددوافرت للددذا الةددوا دددن اإلبددهللاا. ال يددهللأ بالمسددر ية الشددلرية "يثددرا فددي ا تظددار 

الرسوال" لللي سرالر
(1)

هلل أههللاها "إلع  ضرال صا ل الشوا ة دحمهلل بن  يهلل  ل سديهلل . الق

 اللهلل آدمل صلوات   السسده  ليه ... رجا ... ال لوع... الدحية". 

( دددن د ددة إلددع دو ددوا المسددر ية دو ددوا  راثددي إسددسديل الهددو هةددرال الةيددي )

 المهلليةة. الجا ت المسر ية في ثسثة فووال:

يوددور  ددقدر دشددركي د ددة  لددع  - الهددو أطددوال فوددوال المسددر ية -الوودد  األالال 

الرسوال الصحيه الد و هل الدن أهد  السدائ  التدقدر الاإليدذا  الاإل درار لةدو  قدريش إلدع 

فدي التلييدر  -إلدع  دهلل كييدر  -كتابة "صحيوة القطيلة أال المقاطلدة"ل الكدان الشدا ر دوفقًدا 

 بالشلر  ن  ولا: 

 قدددد : باسددددمك الللدددد   هددددذا  لددددهلل ا
  

دددراالا الدلشدددر األعدددرا،      حدددن السَّ
 

 إ ددددا  لددددع ديددددن الةددددهللالد  وددددو َهَ 
 

 دددددن آال هاعدددد   بددددن  يددددهلل دةددددا،   
 

  وهلليددددده بددددداألرالاح إن لددددد  يةتلدددددوا
 

 ال قيدددددددده بدددددددداألرالاح الاألسدددددددديا،   
 

 خرجوا  لع األالثان كيمدا ياْةودرالا
 

ا الإسددددددددا،    ا بةائلددددددددة  هاددددددددةا ددددددددر ً    
 

  لدددددددهلًلا  ليةدددددددال ا كوايدددددددة بيةةدددددددا
 

يوًدددددا الا للددددَ  بةددددا دددددن كددددا،   
(2)

 
 

سويانل الأبو جلد ل الالوليدهلل بدن  الملمة في هذا الوو : أبو لللل الأبوالدن الشخويات 

 المغيرالل ال تية بن ربيلة.

( يوور استلهللاد الةا  لقيوال د وال اإلسسم بالمهلليةدةل الإسدسم 98-38) الالوو  الثا ي:

المسددلمين األاللددين بلددا. الدددن عخودديات هددذا الوودد : أسدديهلل بددن  ضدديرل السددلهلل بددن دلدداذل 

 ولل بن  ميرل ال مرال بن الةموحل الدلاذ بن  مرال بن الةموح.الأسلهلل بن  رارالل الد

                                                 

 م.8241ه / دايو 8371ر ية في القاهرالل في رجل ( طيلت المس1)

. الهددةا: 314ل 8/390الوددحيوة فددي السدديرال الةيويددة ابددن هشددام  . الا ظددر خيددر91( المسددر ية: 2)

 استلةأ.
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(. اليت دون دددن 809-99فلدو أطوللدا  لددع اإلطدسق ) -الاألخيددر  - أددا الوود  الثالدا

 ثسثة دةاظر:

فدي دار الةددهللالال بم دة ليلدة اللةددرالل اليةتلدي بمددا أعدار بده إبلددي  ددن قتدد   المةظدر األالال:

 (.19-99دحمهلل )

(ل الدددا ظلددر دددن ةددهلل  ددار ثددور دددن اليحددا  ددن دحمددهلل )دددا  ددهللث   الالمةظددر الثددا ي:

 (.20-93دلةةات )

 (. اليةتلي بالةشيهلل الملرال،:809-28بالمهلليةة ) ()استقياال الرسوال  الالمةظر الثالا:

 طلددددددددددددددد  اليدددددددددددددددهللر  ليةدددددددددددددددا
 

 دددددددددددددددن ثةيددددددددددددددات الددددددددددددددوداا   
 

 الجدددددددددددددل الشددددددددددددد ر  ليةدددددددددددددا
 

 دددددددددددددددددددددددددا د ددددددددددددددددددددددددا ر داا   
 

 أيلددددددددددددددا الميلددددددددددددددوث فيةددددددددددددددا
 

 جئددددددددددددتا بدددددددددددداألدر المطدددددددددددداا   
 

 عددددددددددددرفت المهلليةددددددددددددةا  جئدددددددددددت
 

در يًدددددددددددا يدددددددددددا خيدددددددددددرا داا   
(1)

 
 

القهلل استطاا الشا ر أن يغطي كثيًرا دن المواقف الاأل هللاث ابتهللا  ددن  دقدر المشدركين 

 إلع الصوله المهلليةة. ()بم ة  لع  ياال الةيي 

اللد  ييتلددهلل الشددا ر  ددن الواقدد  التدداريخيل بدد  التةددده فددي كدد  خطوطددهل اللدد   ددر لدده فددي 

ا الا ددهلًلال اللددو فلدد  اقتددرا بلملدده أكثددر إلددع الوددن الددهللراديل ددد  المسددر ية  ادثًددا دخترً دد

 دس ظة  رالرال أن يتوافر في هذا الحهللث عرطان:

 أن ي ون ثا وي ًا فر ي ًا. األالال:

أا يودطهللم بالحقدائق ال و يدةل الالملطيدات اللقهلليدة الالخلقيدة الاللقليدةل  تدع ا  الالثا ي:

 يتةافر المةطق الرالائي د  المةطق التاريخي.

 اللةوان الالوقائ 
كالسل  الدذي  -كما يقولون -الدن اليهللهيات الةقهللية أن  ةوان اللم  الوةي يةل أن ي ون 

 يشير إلع الطريقل فلو سل  دتميةل ذال  وجه دحهللدل دتوافق د  هذا الطريق بذا ه.

سدرالر "يثدرا فدي ا تظدار الرسدوال"ل الربمدا كدان األقدرا  ي ةوان دسر ية  ل كذلك

ر ية هددو "اللةددرال" أال "اللةددرال إلددع المهلليةددة"ر فدداللةرال. الالتمليددهلل للددا إلددع دضددادين المسدد
                                                 

 .809( المسر ية: 1)
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 -أي عدا ر  -استغرقا أ لل المسا ات الةدا ية الالم ا ية للمسر ية. الالشا ر المسر ي 
يلتمهلل في  لادله د  األ هللاث الالوقائ   لع ديهللأ "اا تقا " فلي  ددن المطلدوال اللدي  ددن 

 الإا  حوال اللم  دن "فن" إلع " اريخ".الملقوال أن يلرر ك  هذه األ هللاثل 

الديددهللأ "اا تقددا " يلةددي اختيددار األ ددهللاث المةاسددية للمو ددوال الالمتوافقددة ددد  األهددهللا، 

التي  غياها دن  ظمده دسدر يته. الهدذا التقليدهلل المتودق  ليده  قدهللي ًا يدهللفلةي إلدع ااقتةداا بدأن 

"يثددرا فددي ا تظددار الشددا ر أ ودد   ددو ين دددن الوقددائ  كا ددت أكثددر ار ياطًددا بمو ددو ه 

الرسوال" دن بلض الوقائ  التي أالردهال أال  لع األقد  كدان المو دوا فدي أعدهلل اا تيدا  

إليلال  تع لو أبقيةا  لدع كد  ددا أالرده ددن القدائ ل الددا أ ولده الشدا ر ددن دواقدف الالقدائ  

 هما:  ل و ان

ا بددين الةيددي  :أالاً  أهدد  (ل البلددض (بيلددات اللقيددة الددثسث التددي  قددهللت فددي د ددة سددر ً

أل ل  ه  الدذين آالالا ال ودرالا الرسدوال  رالمهلليةةل الالذين أطلق  ليل  فيما بلهلل ذلك األ وار

()  :الصحيه. الصهللق    لالع إذ قاالاهادهلَلالا ف د جا َرالا الا هاداجا ةَوا الا الَّذ ينا آدا الَّدذ ينا  يالا دي ي    َّ  الا سا

ةَونا  ا  َرالا أاَللائ كا هََ  اْلَمْاد  الا الا اوا ر ْ قذ كار ي ذ ق ًا لا  آالا الذ الا ْغو را  .(14)األ واال:  لَْ  دا

الكا ددت هددذه الييلددات
(1)
(ل ) ددهللرجت فددي دةطددق ااسددتيثاق للةيددي  خطددوات  هللريةيددة.. 

الهددي  -ال مليددهلل المهلليةددةل الإ ددهللاد أهللددا لوددتح قلددوبل  للوافددهلل الةهلليددهلل. الكا ددت الييلددة الثالثددة 

( )الال لمددة األخيددرال بددين الةيددي أل لددا  مثدد  اللقددا  األخيددرل  رأخطرهددال الأهملددا -األخيددرال 

ا"  قيقي ًدا   لد  فيده  د  الةيدي الليدا  بدن  يدهلل المطلدلل الأه  يثرال الكا دت  مثد  "برلما ًد

الدن اليثربيين: اليدرا  بدن دلدرالرل الأبدو الليدث  بدن التيِّلدانل الأبدو أداددة أسدلهلل بدن  رارال. 

 :()الدما قاله الليا  

 ل القهلل دةلةاه دن قودةا دمدن هدو  لدع دثد  "يادلشر الخةر ل إن دحمهلًلا دةا  يا  لمت

رأيةا فيهر ب  هو في  ة الدةلة في بلهلله. الإ ه قهلل أبع إا اا حيا  إلي  ل الاللحدوق ب د ر فدإن 

كةدت   ددرالن أ  د  دْسددلموه الخدداذلوه بلدهلل الخددرال  بدده إلدي  ل فمددن اآلن فددهلل وهل فإ ده فددي  ددة 

( الاأل وار)وال   الدةلة دن قوده البلهلله". ث   والت ال لمات بلهلل ذلك دن رس
(2)

  . 

                                                 

 .471 - 491بن هشام: المةلهلل األالال: ا( ا ظر  واصي  دا  هللث في الييلات الثسث في سيرال 1)

 .31 - 39صاألسماا:  المقريةي: إدتاا 2))
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الأعدلر ددن فيلدا ال وللدا ددن اليلدود  ل( إلدع المهلليةدةالاق  المهلليةة: هداجر الةيدي ) ا:ثا يً 

أرب  قيائ : بةو قيةقاال اليقيمون داخ  المهلليةدةل البةدو قريظدة فدي فدهلل ل البةدو الةضدير  لدع 

دقربة دةلال اليلود خيير في عماللا
(1)
. 

مر بدن قتدادال  دن رجداال ددن قودده قدالوا: إن دمدا قاال ابن إسحاق: ال هللثةي  اص  بن  

د ا دا إلددع اإلسدسم ددد  ر مدة    لددالع الهدهللاه لةددا لمددا كةدا  سددم  ددن رجدداال يلدود: إ دده قددهلل 

 قارا  دان  يي ييلا  قتل   دله )أي ال حن دلدهل ال حدت إدر ده( قتد   داد الإرم
(2)

ل ف ةدا 

ه  ددين د ا ددا إلددع    لددالعل أجيةددا ()كثيددًرا دددا  سددم  دددةل  ذلددكل فلمددا بلددا   رسددوله 

ال رفةا دا كا وا يتو هللال ةا بهل فيادر اه  إليده فقدةدا بدهل الكودرالا بدهل فويةدا الفديل   دةال قولده 

لادع الَّدذ ينا  لالع:  دْن قاْيدَ  ياْسدتاوْت َحونا  ا دا َوا د  كا لَدْ  الا لا دا دا دهللِّقذ ل ما ْةدهلل   َّ  َدوا دْن    هَْ  ك تادااذ د  دا ا لامَّا جا  الا

لاع اْل ااف ر ينا كاواَرال فَوا كاواَرالا ب ه  فالاْلةاةَ  َّ   ا را ا  ا هَْ  دا ا ا (12اليقرال: ) ا فالامَّا جا
(3)

  . 

الفددي إ ددهللى الرالايددات أن يلددود كددا وا يسددتوتحون  لددع األال  الالخددةر  بددالةيي قيدد  

اذ بدن ديلثهل فلما بلثه   دن اللرا كورالا بهل الجحهللالا دا كا وا يقولون فيهل فقداال للد  دلد

جي ل البشر بن اليرا  بن دلرالر أخدو بةدي سدلمة: يدا دلشدر يلدودل ا قدوا   الأسدلموال فقدهلل 

( ال حن أه  عدر ل ال خيرال ةدا أ ده ديلدوثل ال ودوو ه لةدا )كةت   ستوتحون  ليةا بمحمهلل 

بووتهل فقاال سسم بن دش   أخو بةي الةضير: دا جا  دا بشدي   لرفدهل الددا هدو بالدذي كةدا 

دْن قاْيدَ  ةال قوله  لالع:  ذكره ل  ل فة دا َوا د  كا لَدْ  الا لا دا دا دهللِّقذ ل ما ْةدهلل   َّ  َدوا ْن    هَْ  ك تاااذ د  ا ا لامَّا جا الا

دداف ر ينا  لاددع اْل ا فَددوا كاواددَرالا ب دده  فالاْلةاددةَ  َّ   ا را ددا  ا هَْ  دا ددا ا ددا جا لاددع الَّددذ ينا كاواددَرالا فالامَّ اليقددرال: ) ياْسددتاوْت َحونا  ا

12)
(4)
. 

ن  ةل أن  لهلليهلل اليلود لللرا بةيي ييلال الأ ل  سي و ون دلده لقدتلل  أ دع بل د  الد

دا استلهللفه اليلودر فقهلل كا ت قدالتل  هدذه هدي الحدافة األكيدر إلسدسم  دهللد ددن األ ودار فدي 

(  وسدده )(ل فقددهلل قدداال بلضددل  لدديلض  ةددهللدا  ددرر الةيددي )أالال لقددا  بيددةل  البددين الةيددي 

                                                 

 م(.8219 – 83ط -القاهرال  -)دار الملار،  937 ص ( د. دحمهلل  سين هي  :  ياال دحمهلل1)

 الإرم هي  اد األاللعل الكا وا  مالقة جيارين. (  اد: قييلة أهل لا  ل2)

 ل )يستوتحون: يستةورالن(.8/988( سيرال ابن هشام 3)

 م(.8229ه / 8489ل ل )دار الو ر بيرالت8/911(   وسير الطيري 4)
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ه الةيي الذي  و هللك  به يلدودل فدس يسديقة   إليده" .. فاسدتةابوا "يا قوم إ  : ليل  في الموس 

ر الالرسوالل الآدةوا الصهللقوا
(1)
. 

إلع المهلليةةل الا تةداق األ ودار اإلسدسمل الفلملد  لحقيقدة الةيدي  ()الكا ت هةرال الةيي 

( ال قيقة د و ه.. ك  أاللئك أبط   ةدة اليلدودل أال " درق الورقدة" الو يدهللال التدي ظلدوا )

 بلا لأل وار الاللرال اليلهللدال ل  بلا آداًدا طويلة.يلو ون 

ددا ياكدهلل  - لدع سديي  اإللمداا  -الآد  أا ي ون دن قيي  ااستطراد المم  أن أ رر 

 طييلتل  اإلجرادية ال هللره  ال سلل  ال ضليلل  في أ هللاث الدواقفل دةلا:

 إ  اره   لع دن أسل  دةل ل ال قهلله   ليهل الإسا  ل  إليه. -8

 رأ ل   لع  ل الاستلا تل  باألديان الأ ييا    الرسله.إ سن كوره  الج -9

 اإلسا ال إلع اإلسسمل الالتة ر لةييهل ال ةوير الةا  دةهل ال سج اافترا   وله. -3

 دحاالا ل  إفساد المسلمينل السليل  في الوقيلة بيةل . -4

 الغهللرل الالتقدر ال حريضل  ال وار  لع قتاال الةيي الالمسلمين. -9

( در ين)ةيي دحااللتل  ا تياال ال -7
(2)

  . 

بةدا  اللسئدق المسدتقيلية بدين  -عدك  الا –الالقائ  الييلات الثسث التي أعر ا إليلا  مثد  

( الالميايلين إذا دا هاجر إلدع المهلليةدةل الهدي  سئدق جوهرهدا الأساسدلا ااسدتيثاق الةيي )

دددن أن األرر الةهلليددهللال سددت ون الطددن  مايددة الأدددن الطمأ يةددةل ال م ددين دددن  شددر الددهللين 

(ل ليحتد  د ا تده ا خطدوات  هللريةيدة لتليئدة المهلليةدة اسدتقياال الةيدي )ةهلليهللل الكا ت  ملي ًدال

 .ا الرسواً السئقة به  ييً 

اللو ا تظمت هذه الوقائ  فدي المسدر ية لتحقدق للدا الةسدق الدهللرادي المت ادد ل الالدتس   

 لوةية.الوةي المط رد بين األ هللاث المترابطة  رابطًا  ضوي ًال دما يقوي الحي ة ا

 وً دا ددن  -أال يسدتخر   - قرر أيًضا أن الشا ر كان  ليده أن ييدهللا  لالفي هذا السياق

بدين اليلدود الاليثدربيين قيد  الصدوال  -فدي صدو يه اللادئدة الالحدادال  -الوراا ااجتمدا ي 

                                                 

 .39 ل ص( المقريةي: إدتاا األسماا1)

(ل دن كتاا: أ دهللا  اإلسدسم الالسدائ  التضدلي  الالتدهللدير. )دار 10 - 94ص ( ا ظر جابر قميحة )2)

 م.9009ه / 8493 – 8القاهرال. ط -التو ي  الالةشر اإلسسدية 
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الةيددي إلددع المهلليةددةل أال  و يددره فددي اللةددرال إليلددال ا طسقًددا دددن  لهلليددهلل اليلددود ألهدد  المهلليةددة 

را بلادة: بقرا ظلدور " يدي" يقدود اليلدود إلدع قتدالل  القدتلل ل اليَْةدةال بلد  بخاصةل الالل

 دث  دا  ةال بلاد الإرم.

 دن أه  المقخذ التي  سة   ليه. -دن الجلة  ظري  -الك  أاللئك فات الشا رل اليلهلل 

 دن دسرح األ هللاث
ث في رس  دسددح الييئدة الدسدرح األ دهللا -إلع  هلل كيير  - ير أ ةا  رى الشا ر دوفقًا 

الاألبلاد ااجتما ية الالهلليةية في  دن المسر يةل الذلك طيًلا  دن طريدق الحدوارل كدإبرا ه 

 دددادال دتأصدددلة دتةدددذرال فدددي  ودددو  المشدددركينل الهدددي اسدددتطسا المسدددتقي   دددن طريدددق 

األ املالهددي القددهللاحل أي السددلام باستقسددادلا أدددام أصددةادل   ْةددهلل هم لدد  القيددام بلمدد  دلدد  

ك. فودي دطلد  الوود  األالال  قدرأ ددا يدأ ي: ]دةظدر ال ليدةل كسورل أال  را أال دا عدابه ذلد

الوقت القت  رالال في  ا ية دةلا  مثاال للي  كييدر اآلللدةل بةدواره صدةهللالق القدهللاحل ددن 

  ا ية أخرى  ماثي  للللة[.

 :يا هي ا ال لية  أفوْح دا الخيْر؟ دةوور 

 بحق دا قربَت دن هذي الَةَةْر )دشيًرا للخار (

 ا دن دم ههلَل رْ الدا  لع األ وا

 إا  رفتا دا يخي ئ القهللرْ 

 ا()يمهلل يهلله إلع الوةهللالق فيخر  قهلل ً 

  : داذا رأيْت؟أبو جل 

  :الخير دا رأيتْ دةوور 

 هذا الذي دن أجله قربتْ 

  ً ا(أبو جل : )بلهلل دا يخر  ق هلْل 

 ا داذا  رى أدادي؟ يا  ةيً 

 آللةَ ال لية دن أالهام  

 دا باللا  أبع سوى دقادي

 يا  ةيًا
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 لي   ةيًا دا أرىوور: دة 

 آللة ال لية  هللري الخيرا

 أا  رى الوتةة في أم القرى

ا أا  رى "الوياال" أ رالا  مرا
(1)

 

 أا  رقل الغهلل.. المةتظرا؟

  : وحتا دةووَرل ال ل  الةاصحَ أبو جل  

 دويية كيرى الخطل فادحَ 

 لي  للا إا الحسام السافحَ 

الالوار  الةلهلْل القوي الرادحَ 
(2)

 

  :هللَ الدةوور ؟ فتع َدمةَّ  دن أبو جل  

 الفار  في قوده َدومَّهللَ 

هَ دحمهلَل؟ اله  يلاا  يرا
(3)

 

الكدان الشدا ر كدذلك دوفقًدا فدي فدن "التشدخيص"ل أي فدن رسد  الشخوديات ددن خدسال 

الحوار. بليهلًلا  دن المياعدرية الالتقريريدة: الددن هدذه الشخوديات: الوليدهلل بدن المغيدرال الدذي 

كييددر سددرا ل ل الدددن هةددا جددا ت  قمتدده  لددع دحمددهلل كددان  ةًمددا فددي قودددهل فلددو  ظدديمل ل ال

الاإلسددسمل لشددلوره بددأن د ا تدده اهتددةت فددي المةتمدد  القرعددي بالتوددا، الةددا   ددوال الةيددي 

الاإلسسم
(4)
. 

الأبو سويان  مدوذ  ال راهيدة المورالثدة بدين أبةدا   يدهلل الدهللار البةدي  مدودتل  أبةدا   يدهلل 

 ريًوا  لدع سدماا القدرآن ددن الةيدي دةا، درجللا الرياسة الهلليةية لل لية. الد  ذلك كان 

                                                 

ياال: جم  صابئل الهو دن يخر  دن دين إلع دين.1)  ( الو 

 ح: القوي الماهر في استخهللام الردح.( الراد2)

 .4 - 3ص ( المسر ية: 3)
يددهلًلا ( صدور القددرآن عخوددية الوليددهلل فدي قولدده  لددالع: 4) لاْقدَت الا   ددْن خا دا ْر  ددي الا ذا

(88)
دداا   ْلددَت لاددهَ دا لا جا الا

ْمددهلَلالًدا دا
(89)

باة ددينا َعددلَوًدا  الا
(83)

لَّددهلْلَت لاددهَ  اْمل يددهلًلا   دا الا
(84)

    
ددَ  أاْن أا يددهللا ثَدد َّ ياْطما

(89)
ددانا ا  ددس إ  َّددهَ كا ياا  ةاددا كا

ة يهلًلا دحمدهلل  لدي )الريحا دة قدريش.  ن دن أكابر قريش لذلك لقل الو يهللل. الكا(87 - 88)المدهللثر:   ا

 .م(8218دار القرآن ال ري ل بيرالتل  - 3/419الوابو ي: صووال التواسير 
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() ًا. الأبدو للدل كدان خارًجدا  لدع إجمداا بةدي ل اللوا ذلك التلول األ مدع ألسدل  دي در 

ل دشارًكا المشركين في التدقدر  ليده. فممدا جدا   لدع لسدا ه () يهلل المطلل لةورال دحمهلل 

 ا الوليهلل بن المغيرال:دخاطيً 

 هدددذي يدددهللي يدددا ابدددن المغيدددرال ددددرالً 
 

 بيددددددة   ديثدددددداقيأخددددددرى أجددددددهللد  
 

 أعددددرا،ا د ددددة فددددافللوا دددددا عددددئت َ 
 

 بمحمدددددهلل  الأ دددددا الحسدددددام الددددددواقي 
 

 ا  حددددددذرالا أبةددددددا ا هاعدددددد  إ لدددددد ْ 
 

 أسددددددياَا كدددددد  قطيلددددددة  العددددددقاق   
 

 دحضددتَلْ   َوددحي القلددَت للدد  دَ ددوا
 

 لإلهدددددددراق   دما ذلدددددددك المةةدددددددون   
 

 فددددأباْوا القددددالوا: كيددددف بلددددهلل دحمددددهلل  
 

  يدددد  اللددددسل ال طدددداالاَل األ ةدددداق   
 

 هَ ،ا د دددددة إ مدددددا كيدددددهللي لادددددأعدددددرا
 

بدداد ل ال لددهللي فددي اللددهللاالال بدداق   
(1)

 
 

 ( الالمسلمين.البهللا أبو جل  أعهلل المشركين  هللاالال الإيذا  للةيي )

 ال رى  مر بن الخطاا  موذًجا للشةا ة الوائقة التي ا  خشع في   لودة ائ .

هلل بدن  ضديرل البالةظر إلع أه  المهلليةة كان الشا ر أكثر  وفيقًدا فدي رسد  عخودية أسدي

فلدد  ي تددف بددإبرا  أ مالدده الظدداهرالل بدد  جللةددا  لدديش أبلدداده الةوسدديةل الخووًصددا اللمددق 

اللقهلليل فلو يتحهللث  ن أثر القدرآن فدي  وسده بلدهلل أن سدمله دوجلًدا كسدده لسدلهلل بدن دلداذ 

 ال مرال بن الةموح:

دددددددددد  ىرا لدددددددددد  أ ييةدددددددددده الل ددددددددددْن سا
 

 بددددددال ل  الةددددددا    فددددددي دسددددددملي 
 

 كاألدددددددد  الياسددددددد  فدددددددي  ير دددددددي
 

 فدددي أ دددللي الخرسدددا    كالةشدددوال   
 

انَ  يدددددا صدددددا ييَّ   الدددددذي  ددددددا القَدددددرا
 

اللدددد  أخددددهللا   سددددملت بالسددددحر   
(2)

 
 

 يددددددددا صددددددددا ييَّ فاذهيددددددددا أ تمددددددددا
 

 فإ مدددددا أخشدددددع  لدددددع دو دددددلي 
 

  ْ يددددددددهللفلةي القلددددددددل إلددددددددع ديددددددددةل  
 

دفًلدددا الإن لددد  أْصدددَل أال أطمددد َ  
(3)

 
 

                                                 

 .97 ص ( المسر ية:1)

 لضرالرال الو ن.ان( بض  القا، الفتح الرا ل را (  قرأ )القَ 2)

. الا ظددر الةظددرات التحليليددة التددي ذيدد  بلددا المسددر ية األسددتاذ دحمددود  سددن 40 ص ( المسددر ية:3)

  لدةتوددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر

(807 - 880.) 



 
 

التاريخ األدبي لإلخوان             519

 المسلمين

 

 الحوار
 مد  قوودي  -لةا دن قي  كما ألم -الالحوار هو أه   ةاصر المسر يةر فالمسر ية 

دَّى بالحوار. الالحوار يةل أن يتس  بما يسمع بالواقليدة اللغويدة الوةيدةل أي ي دون دليدًرا  ياا

كمدا يقدوال األسدتاذ  - ن "لغة  ور المسر يةل الالشخويات في  ودرها البيئتلدال فلدي 

 مددر الهللسددوقي: الاقليددة  وسددية ال اطويددةل  تطلددل دددن المالددف أن يتحلددع بثقافددة الاسددلةل 
ال ظددرات ثاقيددة فددي  الددة المةتمدد ل الفددي  وسددية الوددردل ال ولملددا  مددام الولدد   تددع ا يخلددط 
اليةسل إلع إ سدان ددال أال دةتمد  ددال ددا ا يودح أن يةسديه إليدهل فدس يتحدهللث أددي بأف دار 

ل الا يوهللر دن الشةاا دا يهللال  لع أ ه جيانالوسسوة دثسً 
(1)
. 

أن أسددلوا  -أال أ ليلددا  -ر يا ه لددذلك كددان دمددا ياخددذ  لددع أ مددهلل عددوقي فددي كدد  دسدد

 وارها ي اد يطرد  لع  سق الا دهللل  درى فيده "الشدا ر عدوقي" أال دح الأقدوى  ضدوًرا 

دددن "المسددر ي عددوقي" فددس   دداد  لدديش أسددلوا " وددر المسددر ية" دددن  ا يددة األدا  

اللوظدديل الالةسددق التلييددريل فلددو أسددلوا عددوقيل الددذي يسددير  لددع دسددتوى الا ددهللل الكددأن 

   لع لسان ك  الشخودياتعوقي هو المت ل
(2)

فقدهلل  يةدي فدي دسدر يا ه أددا  ةيدة أباظدة . 

الواقلية اللغوية الوةيةل  تع يخي  إليدك أن كد  دسدر ية ددن دسدر يا ه  ظمدت فدي  ودر 

"ل بيةما  ةدهلل أسدلوا عأ هللاثلا: فسمات الشلر األدوي الا حة ك  الو وح في "قي  اللية

"اللياسة" أعيه دا ي ون بلغة اللور اللياسي
(3)
. 

الهي إ افة فةية  سة  بالوخر للةية أباظة. اللتقرأ هذه األبيدات التدي سداقلا  ةيدة فدي 

دسدر ية "اللياسدة"  لدع لسددان أ دهلل القدواد فددي  درا الشدامل الهددي  دذكر ا بةةالدة بشددارل 

 الفحولة المتةيي في  ماسيا ه:

 الا تلدددتْ  ثدددورالَ الشدددام   تْ ظَّدددلا اللمدددا  ا 
 

دددر     فودددْلةا إليلدددا فدددي اللهلليدددهلل المةْمل 
 

 الاددددلةددددا قددددوالذ دددددن  قةددددا لدددد   لددددْن لا 
 

ددواالذل الأخددرى دددن   ادددة جلوددر     صا
 

 الكةددددا أ ددددةَّ الةددددا   جةددددهلًلا القائددددهلًلا
 

ر     سددلْوا للملددالي فددي الحهلليددهلل المدددذك 
 

 الكةا أعهللَّ الةا  صيًرا  لدع الدو ع
 

 للةوددر يَْةوددر   الدددن يددهللَّرا بالوددير   
 

هَ   فدددي  ووسدددل   دددةاهْ  بخدددو،  عدددلَّ
 

 الملددار ا يَددهلل ر  بددالخو،  الدددن يْلددقا  
 

 اأقطدددد  بددددا رً  السدددداالره  بالسدددديف  
 

 ع بدددددرأي قددددداط    يدددددر  أْبتدددددر  ةَّدددددالثا  
 

                                                 
دن المةلدهلل الثدا ي: دسدرح الشدلر للةيدة  94( دن  قهللي   مر الهللسوقي لمسر ية أالراق الخريفل 1)

 م(.8272بيرالتل  ل)دار ال تاا الليةا ي لأباظة

 .837 ص : جابر قميحة: األدا الحهلليا بين  هللالة المو و ية الجةاية التطر،:( ا ظر2)

 .831 ص ( قميحة السابق:3)
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 الالةدددددهللى بدددددين السدددددسدة    ْ هَ الخيَّدددددرا 
 

ر    البددين ركددوا الموكددل المتددو ِّ
(1)

 
 

سددرالر  شددي بأ دده عددا ر دطيددوال   دداد  ةلددهللم الضددرائر الشددلرية فددي  يالدسددر ية  لدد

لغتده هدي لغدة  ودر المسدر ية:  لايدة اللودر  وارهل الكذلك ال لمات المةلوبة للقافيدةل ال

الةاهليل البهللاية  ور الةيوال المحمهللية. الهي لغة سليمة رصيةة. الكان الحدوار قدهلليًرا  لدع 

رس  دسدح الييئة الم ية الالمهلل ية ديةي ًدا الاجتما ي ًدا. القدهلل قدهللدةا  مداذ  دالدة  لدع هدذه السدمة 

أهد   أسديهلل بدن  ضديرقي  في  هلليا دن قي . الكذلك بالةظر إلع الشخوياتل كما رأيةا دن 

عخودديات دةتمدد  المهلليةددة. فددالحوار يتةاسددل ددد  الم ددان الالةدددان الالشخودديات الالوقددائ  

الغةائيددة التددي اعددتلر بلددا عددوقي فددي  ىالالمواقددفل اليتمتدد  بالتددهللفق الالحيويددةل القددهلل  ودداد

دسر يا ه  تع ليولح بلض هذا الحوار أن ي ون قوائهلل دستقلة
(2)
. 

الل ةلا إطالدة فدي دحللدال اليتسد  للدا  -الهذا قلي   -ي بلض المواقف القهلل يطوال الحوار ف

صهللر القارئل ب  يشلر أ ه د  صا يه في الموقف الدذي يليدر  ةدهل كالدذي جدا   لدع لسدان 

 ( الذي ادتشق  سادهل اله   باللةرالل فوجه كسده إلع ر ال  ال ور دن قريش:) مر 

 اقدددددريش  سدددددا  فدددددي   دقاَدةاددددد سدددددراالا 
 

 قيدددد  ذا  األالاصددددرَ القددددهلل ربطتةددددا  
 

  وثقددددددددت األسددددددددياَا  تددددددددع ل ةددددددددت َ 
 

 اللشددددائرَ   شددددائر ال فدددداليوم بددددئ ا  
 

 ه  فمددددددددددا بيةةددددددددددا إا  لددددددددددي ذ بهللية دددددددددد
 

... ال ددددددادرَ    الدددددددا بيددددددة   إا لئددددددي ذ
 

 الهددد  يسدددتوي فدددي عدددر ة   دسدددل ذ 
 

دددددددددديَ    ؟ر اللةيددددددددددة الكددددددددددافرَ  حَ يِّ سا
 

 اله  يسدتوي الوديح المةدور الالدهللجع؟
 

 لمقدددددادرَ لقدددددهلل فرقتةدددددا يدددددا قدددددريش ا 
 

 ةَدددهَ تْ دا  الهدددذا  سدددادي فدددي يدددهللي اعدددتاقَ 
 

 الرجددداال فحددداذرالا إلدددع دقِّ أ ةددداق   
 

 الددددددددددن ث لتددددددددده أددددددددددهل فْليسق ةدددددددددي
 

دلددداجرَ  فدددإ ي إلدددع ربدددي الغدددهللاالا  
(3)

 
 

ا يدددة  اليدددأ ي الحدددوار فدددي أ ليددده ذا إيقددداا سدددري  ال يويدددة دتهللفقدددةل دليدددًرا  دددن َجو 

وا  ريوين  لدع الدتخلص ددن المتحاالرين. ال حن  لل  أن ر ال  الشر  في د ة كا 

                                                 

 دن المةلهلل األالال دن دسرح الشلر )دسر ية اللياسة(. 983 - 989 ص (  ةية أباظة:1)

( ددن 919 - 912ا )ص: ( كحهلليا كليوبا را إلع هيس ة العرديون الذي جا  فدي قرابدة سدتين بيتًد2)

سدو ة الشدوقية: ( ددن المو1( ددن المةلدهلل )911 - 909دسر ية "دودرا كليوبدا را"ل ددن )ص

 م.8224ل 8ط لبيرالت دار ال تاا اللربيل

 .10ل72 ص ( المسر ية:3)
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( اللددو بالقتدد ل الكددا وا دتللوددين  لددع  حقيددق هددذا اللددهلل، الخسددي  بأسددرا دددا دحمددهلل )

 يستطيلونل الاللقطة الحوارية اآل ية  لير  ن هذا التللف المتوهج إلع درجة الللاث:

 كذبوا إن  بأس   لشهلليهللَ  أي  بأ  لل  الأي  ادتةاا ؟ إبلي :

 إا الحهلليهلَل؟ الحهلليهللا  يو   أا   هلليهلًلايا أبا جل ل إن ي و وا  

 )صمت. الس ون(  

 ددددا الدددرأي يدددا قدددوَمل القدددهلل ا دددْت لةدددا الوليهلل: 
  يا ل ..

 

  الرأَي دا ال هلل ةا إبلي :

  ه  ار   مضي إلع دحمهلل في دا  

  هَ لَ قتَ  ا  

  وائَ يَّ لا  ا  الوليهلل:

  ا بةايَّ ها  إبلي :

.............   

  ا اذهيوايَّ ها  إبلي : 

  ا بةايَّ ها  لةمي :ا

  أن   تموا أالصي  َ  الوليهلل:

  إ ا  قهلل ا  ةدةا أبو سويان:

  اةا ا ا ْتيا له ف   اللةةم ْ  فلةمض   أبو جل : 

  دن ك  بطن   

   حن  ةل  في  ةع أبو سويان:

  لو عئت ال هللي قت  ذلك الوتع أبو جل : 

  ا()دقاطلً  

  دا كان عي  دةه  ةهللي أهو ا 

  تع يضي  الهللم فيما بيةةا بة الا هللال ل ن أراها  ر 

 ل القهلل  لةا المةعقو ل   لفذ  ل الفيالليأ ةا أبةا  هاع    

  رأي سهلليهلل فاذهيوا بوركت َ  إبلي : 

  باركيل َ  االَ ةا دا  الوليهلل:
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هيا بةا الةمي :
(1)

  

الدما يرف  دن قيمة الحوار دا  راه دن بومات إسسدية قرآ ية في  ضا يوهل الذلك 

ات قرآ ية بةولال الهي  أخذ د ا لدا المةاسدل ددن السدياقل كأ لدا خلقدت لده بتضمين آي

 بس   لف أال  ويهلل.

 () الدن ذلك دا جا   لع لسان دولل بن  مير:

 ف ان لةا خا   المرسلينْ  لقهلل أرس    هذا الةيي   

()الأ ذر  شير ك األقربينْ  القاال له في ال تاا الميينْ  
(2)

 

.............  

(ي  اللهللى يا أسيهلل ) سع أن   ون دن الملتهللينْ الهذي سي
(3)

 

 ؟الدن ه  أالا ْ  أسيهلل:

 ه  المسلمون لرا السماالات الاألر ينْ  دولل: 

(سسمْ  هَ  ا وْ قا لْ يا  ما وْ  حيتل  يا  
(4)

 

 الإ ي دن المسلمينْ  أسيهلل:

 يقوال به الر مَن ج   جسلَهَ  دولل: 

)فمن عا  فليادن الدن عا  فلي ور( 
(5)

 

  ل:أبو لل

 يهللفله سو  األداْ  االل  يةال بي ساخرً  

() يت يهللا أبي لللْ  ه  يقوال في قرآ    
(6)

 

                                                 

 .14 - 19 ص ( المسر ية:1)
يرا اكا األا  - 49 ص ( المسر ية:2) ش  ْر  ا أاْ ذ  ب ينا الا  (.984)الشلرا :  ْقرا

ينا .. يقوال  لالع:  - 49 ص ( المسر ية:3) نا اْلَمْلتاهلل  ساع أاَللائ كا أاْن ياَ و َوا د   .(81)التوبة:   فالا

يَّ يقوال  لالع:  - 43ص ( المسر ية: 4) ر يًماتَلَْ  ياْوما ياْلقاْو اهَ ساس اح  هللَّ لالَْ  أاْجًرا كا أا ا  .(44)األ ةاا:  مذ الا

قَ   اْلحا . يقوال  لالع: 41 ص ( المسر ية:5) ا ا فاْلياْ وَرْ الا ْن عا دا ْن الا ا ا فاْليَْاد  ْن عا بَِّ ْ  فاما ْن را  .(92)ال لف:  ق  د 

 (.8ل سورال )المسهلل: 99 ص ( المسر ية:6)
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 اللغة
أي أ لددا لغددة  وددرها  ل تسدد  بالواقليددة الوةيددة - كمددا ذكر ددا دددن قيدد  -اللغددة الشددا ر 

فيمددا يتللددق   البيئتلدال الل ةدده لدد  ي ددن دوفقًددا فددي اسددتخهللام بلددض ال لمددات  لددع الةحددو التددالي

 متي األ واا الاألالثان  لع ألسةة المشركينل كما  رى في األبيات اآل ية:باستخهللاده كل

الدا  لع )األ واا( دن دم ههلَل رْ - 
(1)

  

ا(  ير دوتون  بلهلل اللوى )الثةي   فغهللا  ساه ثاا إليه رعهللهَ  أبو جل :
(2)

 

َ لوع القربا ًا إلع در ا لا البةا ل )األالثان(  حوظ  لهلل ا الوليهلل:- 
(3)

 

()األالثان    تع يلا،  يادالا  هَ ابا سلهلل أي عي  را يا اليح أ سلهلل:
(4)

 

د  أن المشركين ل  يطلقوا  لدع دليدودا ل : األالثدان أال األصدةام أال األ وداال بد  

دْن آل لات ةادا (".. كا وا يليرالن  ةلا "باآلللة" كقدولل   دن رسدوال   ) دل ةاا  ا دادا لايَض  إ ْن كا

لاْيلاا ياْر اا  ا ْةةَدون  . (49ورقان: ال) لاْوا أاْن صا ر  دا دا   ياقَولَونا أائ ةَّا لاتاار َكو آل لات ةاا ل شا الودافات: ) الا

37). 

إ ما الثابدت أن كلمدات األ وداا الاألالثدان الاألصدةام الردت فدي القدرآن ال دري  فدي 

 سياق ذم المشركين الالةلي  ليل  لوساد  قيهلل ل ل كما  رى في اآليات اآل ية:

  ينا آدا دْيطاان  يأيلا الَّذ  د   الشَّ ما دْن  ا األْ اَم ر ْجد ذ د  داَا الا األْ وا دَر الا ْيس  اْلما ْمَر الا ا اْلخا ةَوا إ  َّما

لََّ ْ   َْول َحونا   .(20)]المائهللال: فااْجتاة يَوهَ لالا

   الر اْجتاة يَوا قاْوالا الة  نا األاْلثاان  الا ْج ا د   (30الحج: ) فااْجتاة يَوا الرِّ

   ا  اْليهلََلالنا د  .(81اللة يوت: ) ْن َدالن   َّ  أااْلثاا ًا الا اْخلَقَونا إ ْفً اإ  َّما

 ياا ْ يااال  الهلل  دَّالا باْية َ ْ  في اْلحا وا ْن َدالن   َّ  أااْلثاا ًا دا ْذ َْ  د  ا ا َّخا (99اللة يوت: ) إ  َّما
(5)
. 

                                                 

 .3 ص ( المسر ية:1)

 .9 ص ( المسر ية:2)

 .92 ص ( المسر ية:3)

 .34 ص ( المسر ية:4)

(: )ا رسدوال   ع لسان أبي جلد  دتو دهللً ( ال لع سيي  التمثي  الذي يايهلل دا ذهيةا إليه دا جا   ل5)

ا قدهلل أبدع إا ددا  درالن ددن  يدل ديةةدال العدت  آبائةدال ال سدويه أ سدةدال يا دلشدر قدريشل إن دحمدهللً 

ا بحةر دا أطيق  ملهل فإذا سةهلل فدي صدس ه فضدخت العت  آللتةال الإ ي أ اههلل   ألجلسن له  هللً 
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القددهلل  تسددل  إلددع المسددر ية بلددض ال لمددات الالموددطلحات اللوددرية دثدد  ) ددرا 

 في  هلليا الوليهلل بن المغيرال: الةوا(

 بدددد   لددددك  ددددرا الةددددوا  قدددد  
 

ذ، بالقييددددددددد  جمرهدددددددددا ددددددددد 
(1)

 
 

ا في المسر ية. -للحق  -الل ةلا   قليلة جهلل ً

 

                                                                                                                            

(: ".... لقددهلل عددتمت اآلبددا  هلله  للرسددوال ).(. القيللددا قدداال الفدد8/921بدده رأسه..)سدديرال ابددن هشددام 

 (.929)السابق:  929ال يت الهللين العتمت اآلللة"ل السابق: 

 .99ص ( المسر ية:1)
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 : ةالال بهللر  :المطلل الثالا

الددددن المسدددر يات الشدددلرية دسدددر ية " دددةالال بدددهللر" التدددي القلدددت بدددين المسدددلمين 

ل الهدو الا دهلل دحمدهلل دوسدع  ويودي أ مهللالالمشركين في اللام الثا ي اللةريل ال اظملا 

دن طسا كلية الحقدوق. يقدوال فدي  ودهلليره للدا ".... فلدذه"  دةالال بدهللر" التدي طالللدا 

ل أ يهللها  يهلل الر من السا ا يالقرا  دن  دن في قاليلا الةثري لمالولا ال يير األستاذ 

الاً ثا ية في قالل علري دن  ظمي. الإ ي إذ أ قهللم بلدا للقدرا  أؤكدهلل أن الوضد  يرجد  أ

الأخيًرا إلع  ضرال المالف ال ييرل فلو الذي ال للال ال سقلال الر ل أعخاصلا  لدع 

 . "هذه الوورال اليار ةل الك  دا  ملته هو أن  قلتلا دن  ثر إلع علر

الدقددهللدا لال الدسددير لال ال تائةلددا. ال ددرى  لالالقددائ  بددهللر دلرالفددة دشددلورال: أسدديابلا

ي  وظيددف عخوددية الشدديطان أال الشددا ر التددةم خددط الواقدد  التدداريخيل الإن أسددر، فدد

إبلي  الذي كان يظلر في صورال "سراقة بدن دالدك"ل بد  جلد  دةده الشدا ر عخوديةً 

ا دة إيةابيةل ذات دوق  قياديل البطوات فذال
(1)
. 

الهو المرج  الصا ل الرأي الالمشورالل اليتحهللث إلع المشركين الهد  فدي طدريقل  

 دالك(: لقتاال المسلمين في بهللر )القهلل ظلر في صورال سراقة بن

 الأ دددددا أكدددددون دشددددديرك  الدلددددديل  ْ 
 

 الولددددددوات    تددددددع  طلددددددرا دددددددةل َ  
 

ى" سددددددتر اك  اليةوددددددر  "َ ددددددةَّ

  ْ جيشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد َ 
 

لددددددس ت   فلدددددد  صددددددليت َ  هيدددددد ذ  
(2)

 
 

 فلما استحر القت  في قريش صر  فيل  )دخاطيًا أبا جل (:

 إ ددددي بددددري  دددددة َ  يددددا صددددا يي
 

 هددد  بلدددهلل ذا إا الددديسَ  المْرصدددهلَل؟ 
 

 هَ ة دددددددالأظَ  قتلدددددددوا الوليدددددددهللا العدددددددييةً 
 

 تيددددة السدددديخمهللَ  بلمددددا سدددديلحقَ  
(3)

 
 

إ لا طييلة الشيطانل الطييلة األههللا، التي يسلع إلع  حقيقلال كمدا  درى فدي قولده 

إ  ِّ  لالع:  نا الةَّا   الا ال لا لاَ َ  اْلياْوما د  قااالا ا  ا الالَْ  الا يَّنا لالََ  الشَّْيطااَن أاْ ما إ ْذ  ا دا  يالا دارذ لاَ دْ  فالامَّ جا

قاداالا إ  ِّد ق ياْيه  الا لاع  ا ت  اْلو ئاتاان   ا اصا  ا ا ا دْةَ ْ  إ  ِّديبادر   ي ارا اْلنا إ  ِّد ي ذ د  دا ا  ادرا ى دا ا  يأارا داَ،  َّ أاخا

قااا   يهلَل اْلل  هلل  َ عا  .(41)األ واال:  الا َّ

 الشا ر الالطواب  الهللرادية
                                                 

 د.ت(. -القاهرال  -ل )دطيلة ال واكل 87ل 89( ا ظر: دسر ية " ةالال بهللر" 1)

 .99 ص ( المسر ية:2)

 .94 ص ( المسر ية:3)
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هللراديددة بتلميددق الكددان  لددع الشددا ر أن ييلددا دةيددهلًلا دددن الحيويددة فددي الطوابدد  ال

الوراا الذي  وقف  ةدهلل السدطوح الخارجيدةل الكدان ذلدك فدي دتةداالال قلمده دد  "رؤيدا 

 ا  ددة"
(1)

ل ال ةسددي  دخدداال، قددريشل أال  ةشدديط رفضددلال ددد   قددهللي  الميددررات فددي 

 الحالين.

الكددذلك بيسددط القددوال فددي  ددةالال المسئ ددةل ال لميددق اآلثددار الةوسددية التددي هيمةددت  لددع 

 لواد ة التي لحقت بل . الربما ل  يةلج الشا ر هذا الةلج لسييين:القرعيينل بلهلل الخسائر ا

 التةاده دا كتل  يهلل الر من السا ا يل فل  يرْد أن يتخطاه. األالال:

أن دثددد  هدددذه الغيييدددات  مثددد  دةددداطق  ساسدددة فدددي الوجدددود التددداريخيل  الالثدددا ي:
 حتا  إلع قهللر كيير دن الحذرل  تع ا يق  الميهللا في  ر . الدلالةتلا 

قهلل ألمحت دن قي  إلع أن الشا ر كان قرييًدا جدهلًلا ددن الواقد  التداريخي إلدع درجدة ال
أ دده ي ددرر الواقلددة التاريخيددةل الل ددن فددي ثددوا - اليًددا -االتودداق  تددع لدديح  القددارئ 

 علري.

الد  ذلك  ةهلل الشا ر يشر  أبا سويان في دلركة بهللرل يقطد  بدذلك هدذا الةدة  ددن 
 سويان:دشلهلل في  وار بين أبي لللل الأبي 

 اْث بالذي قهلل كا ا  أد و ا يا بن أخي فحهللِّ  أبو للل:

 ا؟داذا دهع الوتيا ا  ىرا داذا دهع أْسهلل الشَّ  

اه ذقةا ال را ر  ْ  أبو سويان:   ام أ وفةا ألوا ا   م 

 اأسوًا سوى قتس ا  دا كةت أ ظر في الوس 

 ار لسةةه  يرا ا  الاستسل  الياقي السا 

 ا؟أم دا ً ا فر ا ا  دقًاداذا  قوال أصا أبو للل: 

...................... 

ع أبو سويان:   ادلةا لحار بيا ا  الل  لو علهلل الو ا

 االجرى دلي خةيا ا  الل ان يلذر جيشةا 

                                                 

هدذه الرؤيدا قيد  دوقلدة بدهللر بأيدامل فقودتلا  لدع عدقيقلا ( هي  ا  ة بةت  يهلل المطللل القدهلل رأت 1)

ا أقي   لدع بليدر لده  تدع القدف بداألبطحل فودر  بالمشدركين الليا ل الخسصتلا أ لا رأت راكيً 

يو ددهلله  بموددار ل ل فدداجتم  الةددا  إليددهل فقددام بدده بليددره الالقددف بدده  لددع ظلددر ال ليددةل فوددر  

ث  أخذ صخرال فأرسللال فا حهللرت إلدع أسدو  اقف  لع جي  أبي قيي . البمثللال الكذلك فل  الهو 

ل 8/701الةي  ال وتتت. فما بقي بيت الا دار بم ة إا دخلتلا دةلدا فلقدة...)ا ظر سديرال ابدن هشدام 

702.) 
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 اا  فوارًسا  لقا ا  كةا  رى خلف السحا 

َ وا الورسا ا  يَلقون فيةا الر لا  تع  ارال 
(1)

 

ةل فالثابددت  اريخي ًددا أن أبددا سددويان لدد  البددذلك القدد  الشددا ر فددي  لطددة  اريخيددة فاد دد

أل ده كدان دشدغواً بدأدر "اللطيمدة" أي التةدارال  ريشار  المشركين في القتداال يدوم بدهللر

اللائهلل بلا دن الشامل ال ةح في اإلفست بلا إلع د ة الإ قاذها دن أيهللي المسلمين بلهلل أن 

 ير دسار القافلة
(2)
. 

 الحوار الالواقلية الوةية
يةقوه الحيويةل الالتةاسل بيةه البين الشخويات الالمواقفل اللو  ال وار الشا ر ا

ددد   دددواره بددديلض الشدددلر األصدددلي الدددذي جدددا   اريخي ًدددا  لدددع ألسدددةة بلدددض  أ ددده طال 
الشخودددياتل لسدددا هلل ذلدددك  لدددع  قويدددة عدددلور القدددارئ بةدددو المسدددر يةل الطييلدددة 

هلل خدر  القد -أرس  إلدع قدريش  لعخويا لال دن ذلك أن أبا سويان  يةما  ةا "باللير"

"إ  د  إ مدا خدرجت  لتمةلدوا  يدرك  الرجدال   الأددوال  ل  - :جيشلا لقتاال دحمهلل في بهللر

ال ا.. فةقي   ليده ثسثًدفقهلل  ةاها   فارجلوال فقاال أبو جل : ال  ا  رج   تع  رد بهللرً 
فةةحر الَةَةرل ال طل  الطلامل ال َسقع الخمرل ال لة،  ليةا القيانل ال سم  بةا اللرال 

ا الجْملةال فس يةالون يلابو ةا أبهلًلا بلهللهال فادضواالبمسير 
(3)
. 

 وأقبل أبو جهل يقاتل، وهو يرتجز:

دددددوان دةدددددي  ددددددا  دددددةقَ  الحدددددرَا اللا
 

 بدددددددا اَل  دددددددادين  دددددددهللياذ سدددددددةِّي 
 

يلمث   هذا اللهلل ةي أدِّ 
(4)

 

ال سة   لع الشا ر خرالجه أ يا ًدا  دن الواقليدة اللغويدة الوةيدةل باسدتلماله بلدض 

 اكيل اللوريةل الل   ستخهللم في  ور المسر ية. الدن ذلك:األلواظ الالتر

  قهلل اجتماا -8

                                                 

 .30المسر ية:  (1)

إلدع د دةل الرجد  أبدو  وا( يرالى أن كوار قريش لما أصيل دةل  أصحاا القليل )في بهللر(ل الرجل2)
قافلدة التةدارال( دشدع إليده رجداال ددن قدريشل ف لمدوه أن يةلد  دداال هدذه سويان بن  را باللير )

التةارال إل هللاد جيش أ هلل الذي كان  لع رأسه أبدو سدويان. )ا ظدر: الحدافظ عدم  الدهللين الدذهيي: 
 م(.8219القاهرالل  -دار ال تاا الموري  -ل  حقيق: دحمهلل دحمود  مهللان 839ل 834المغا ي 

 .782ل 8/781( سيرال ابن هشام 3)

ددوان: التددي قو دد  فيلددا دددرالل فلددي لددذلك أعددهلل الحددرالا. الاليددا ال دددن  8/734( السددابق 4) )الحددرا اللا
 اإلب : الذي خر   ابهل الهو في ذلك السن   م  قو ه(.
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 سةهلليرها  اًرا  قية:

أا إ ي أرى  قهلل اجتماا  ةهلل دار األرق    عيية:
(1)

 

 الرسوال   يمةا )الهو علار دن علارات اإلخوان(: -9

 )يسم    يير المسلمين دهللاليًا في بهللر(

   أكيدددددددر الالرسدددددددواَل   يَمةدددددددا
 

الالقددددددددددرآن   الالحْ دددددددددد    ددددددددددَ      
(2)

 
 

الةلددداد )الهدددو دودددطلح إسدددسدي قرآ ددديل ال يدددر المسدددلمين يسدددتخهللدون كلمدددة  -3

 القتاال(:

 األسود )أ هلل ال وار(:

 سأْسدددددددددددديق   جميًلددددددددددددا للةلدددددددددددداد  
 

ةدود  الفدي الوهداد  الأبطَش في الة   
(3)

 
 

 المةاههلل: -4

 أبو جل : اآلن  ةيَن يدا سدراقةَ بلدهللدا
 

آ سدددددَت فيدددددك دةاهدددددهلًلا يتوقَّدددددهللَ  
(4)

 
 

 قضية:خسارال ال -9

 الحسدديمان: الأبددو جلدد  أصددابته المةيددةْ 
 

القضددديةْ  انا را ْسدددالدشدددع للقيدددر خا  
(5)

 
 

 :ى لادال القو -7

  ميددر: ف ددأن فددي بددهللر  لادلددت القَددوى
 

ال حطمددددت رالحذ بلددددا ال ددددرالرَ  
(6)

 
 

 

 

                                                 

 .89( المسر ية: 1)

 .81( المسر ية: 2)

 .99( المسر ية: 3)

 .94( السابق: 4)

 .97( السابق: 5)

ت اللورية كتاا الهللكتور دحمهلل دحمهلل داالد: لغويدات دحهللثدة ل الراج  في هذه ال لما37( السابق: 6)

 م(.9007في اللربية الملاصرال )دار  ريل. القاهرالل 
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 ليةع الابن ذريح: الراب  المطلل

 )فا ةة بةي كلل العا ر الحةا (

  لريف بالقوة
ر بدن  يدهلل دةداالل الكدان ر دي  الحسدين بدن  لدي هو قي  بن ذريدح بدن ليدا بدن ب د

 )ر ي    ةلما( أر لته أم قي .

الكددان دةددةال قوددده فددي ظدداهر المهلليةددةل أال فددي )سددر،(ل فمددر  قددي  لدديلض  اجا دده 

بخيددام بةددي كلددل بددن خةا ددةل الالحددي َخلددو،ل فوقددف  لددع خيمددة ليةددع بةددت الحيدداا 

 و لا بأن ييترد  ةهلله ل فلمدا ال لييةل فاستقع داً  فسقتهل الالقلت في  وسهلالاستةاا لهلل

جا  أبوها  حر له الأكردهل الا ور، قي  القهلل  مل ه  يلال الجلد  يةطدق الشدلر فيلدا 

  تع عاا الا تشرل البادلته ليةع  ي ًا بحل.

أن يةالجه إياهدال فدرفضل كمدا  -الكان كثير الماال دوسًرا  - رر قي   لع أبيه 

 ئوال دالَه إلع  ريية.رفضت أده إا أن يتةال  إ هللى بةات  مهل  تع ا ي

ل فر ل الحياا بمدا طلدل بشدرط أن يخطيلدا ذريدح بةوسدهل يفوسَّط الحسين بن  ل

الكذلك أبوه  لع أن يطلقلدال اليتدةال  إ دهللى  ال   الةفا،ل الدرر قي ل الأصرت أده

بةات  مه أال يتسرى  تع ا يورث كسلة
(1)

ل فرفض قي ل فأقس  أبوه أا يظللما بيدت 

ف ددان يخددر  فيقددف فددي  ددر الشددم   تددع يسددتهللر  طددف ابةدده الا ددهلل  تددع يطلددق ليةددع. 

ْشرال  ام.  فيطلق ليةعل فطلقلا در ًما بلهلل   

فلما با ت  مللا أبوهال الأصيل قي  بما يشيه الةةون فأخذ يقي  آثدار خدف جمللدال 

مدا جدن الليد  أالى إلدع دضدةلهل الأخدذ يتلدوى ددن لالدوا   دةالسلال الآثار قهللديلا. ف

ل  تع أ ع دو د  خيائلدال فةلد  يتمدرغ فيده اليي ديل اليقدوال األسع كالملهللالغل ث  الث

 ال الالةهللم الشهلليهلل يستيهلل به أل ه طلق ليةع.علرً 

الأعار بلض القوم  لع ذريح أن يةال  ابةه بأخرى  تع يسلو بلا  ن ليةدعل فوقد  

 ظره  لع فتاال فةارية جميلة فخطيلال ال ةال  بلال الل ن قليه كان دشغواً بحل ليةعل 

فلما بلدغ  يدأ  الاجده ليةدع  لةاريةل الا د ا دةلال الا خاطيلال الا  ظر إليلافل  يلش للو

 ضدديت  ضدديًا عددهلليهلًلا. القالددت: "إ دده لغددهللارل القددهلل كةددت أدتةدد   ددن إجابددة قددودي إلددع 

 التةاليجل فأ ا اآلن أجييل ".

                                                 

 ( الذي يورث كسلة: هو الذي يرثه  ير أبةائه ال ير الالهلليه.1)
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دْن  لدرر  -سدويان  يإن الخليوة دلااليدة بدن أبد :اليقاال بةداً   لدع عد وى الحيداا د 

يلدهللر دم  -أال سدليهلل بدن اللداص  -كتدل ددرالان ابدن الح د   -الطدسق  قي  ابةته بلدهلل

قي  إن  لرر لليةع. الأدر دلااليدة أباهدا أن يةالجلدا رجدسً ددن آال كثيدر بدن الودلت 

 ال ةهللي  ليف قريش. فأخذ بما أدر.

طمًلا في لقا  ليةدع. الاعدترى  -إن قيًسا أخذ  هللًدا دن إبله لييللا في المهلليةة  :اليقاال

 اقدةل الطلدل دةده أن يقودهلل داره فدي الغدهلل ليقديض  - ال  ليةع  -الولت  دةه كثير بن

 الثمنل الهما ا يتلارفان. 

ال ال ددادر الددهللارل فلمددا كددان الغددهلل قوددهلل دار كثيددرل فرأ دده ليةددع الرآهددال فددا وةر باكيًدد

الأرسلت ليةع إليه رسواً يسأله  ن سيل  الاجه بلهلل ليةعل فحلف له قي : أن  يةه دا 

ا يةل الأ ه لو رآها فدي  سدوال ددا  رفلدال الأ ده ددا ددهلل  إليلدا يدهللهل الا اكتحلت بةالجته الث

 كلملال الا كشف للا  ن ثوا.

الأكثر قي  دن قوال الشلر في ليةعل ال يهل ال رقة  ردا هل الاعتلر علره في كد  

األالساطل ال ة اه الغريض الدْليهلل ال يرهما. ال لاطف دلده الةدا . أددا كثيدر  ال  ليةدع 

"لقهلل  لمت أ ةي كةت  الجته قيلكل الأ ه أكره  لع  :ال فغضيت القالتفأ يلا  أ ييًا عهلليهللً 

 طسقيل ال  دا قيلت التةاليج  تع أههللر دده إن أل   بحيةا".

إن قيًسددا ر دد  إلددع دلااليددةل الدخدد   لددع يةيددهللل الدهلل دده بقودديهللال فددرق لددهل  :اليقدداال

، أخي :فقداال لسدْ  ددا عدئت":"القاال ارهدال "أ دل أن أقدي  بحيدا  قدي  فدي الديسدل أ لدر 

الأقة  بذلكل دن  ير أن يَلهللر ددي". فأجابه إلع ذلكل الأ اال دا كان كتدل بده أبدوه فدي 

 إههللار دده.

 الفي  لاية قي  الليةع هةا  رالايتان: 

فأعلر الرالايتين أ لما دا ا  لع افتراقلما. الخسصة الرالاية الثا ية: أن  يدهلل   بدن 

ل الجما دة ددن قدريشل ()لودر أبي  تيق سدار إلدع الحسدن الالحسدين ال يدهلل   بدن ج

الا وقوا  لدع أن يمضدوا جميًلدا إلدع كثيدر  ال  ليةدعل فلمدا رآهد  أ ظد  دسديره  إليدهل 

" دداجت   دقضددية كائةددة دددا كا ددت دددن دلددك أال ددداال أال أهدد ". قدداال ابددن أبددي  :القدداال للدد 

 تيق:  لل لي الللد  ليةدع  الجتدكل ال طلقلدا. فولد ل البقيدت ليةدع  ةدهلله  تدع ا قضدت 

ال القوم أباها فةالجلا قيًسال فل   ةال  ةهلله  تع دا ت هلل لال ث  سأ
(1)
. 

                                                 

) حقيق: إبدراهي   3340 – 2/3300( ا ظر في  ووي  قوة قي  بن ذريح الليةع: كتاا األ ا ي 1)

م(. الا ظدر:  ودهللير  ةيدة أباظدة 8272القداهرالل  –الشلل  ن طيلة دار ال تدل  دار -اإلبياري 
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 القوة  قهللية
 ر ةا فيما سيق قوة قي  الليةع ددوجةال أعدهلل اإليةدا  دمدا كتيده فيلدا أبدو الودر  
ا اسدتغرقت قرابدة أربلدين  األصولا ي في كتابه "األ ا ي"ل الفيلا  ووديست كثيدرال جدهلل ً

طراال الدةافاال ل ثير ددن  دادات صوحةل الكثير دن رالايا ه ا  خلو دن  ةاقض الا 
اللرا األصيلةر ألن أبا الور  ل  يقوهلل ب تابه أن يقهللم  اريًخا دوثقًال الل ن جل  أسا  
دالوه الغةا ل فيهللأ ال تداا بثسثدة األصدوات الرئيسدية لثسثدة عدلرا  دتدأخرين هد : أبدو 

تراج . ريخ الالا التا -ال َويلل فالملوال  ليه هو الغةا   لقطيوةل ال مر بن أبي ربيلة

ئدة لمغةدين العدلرا  دختلودين فدي اللودور. فالودوت هدو الاست م  بقيدة األصدوات الم
األسا  الذي يستهلل ي الحهلليا  ن المغةي أال الشا ر
(1)
. 

 يددادال  لددع  ددهللم التددةام التر يددل  -ال رًصددا كددذلك  لددع دفدد  المسلددة  ددن القددارئ 

، دددن الوددوحات إلددع بلددهلل آا -ربمددا  دداد  -التدداريخي فددي إيددراد  ددراج  الشخودديات 

الترجمة دن جهلليدهلل ألن صدو ًا ددن األصدوات اقتضدع ذلدك. ال لدع سديي  التمثيد  يدورد 
األصولا ي  رجمة جمي  بن دلمر في المةلهلل الثادن
(2)

ل ث  يلود إلع ذكر بلض أخياره 
في ثسث صوحاتل في المةلهلل الساد  الاللشرين ألن إسحاق  ةع له بيتين
(3)
. 

لمرجد  األسدا  للميدهلل ين الدذين ي تيدون أ مدااً قوودية الدلرال، أن األ ا ي "هدو ا
الدرادية في قودص الحدل التراثيدة بخاصدة. الل دن يةدل أن ي دون الميدهللا  لدع  دذر فدي 
ا تقا  األخيار التي يلتمهلل  ليلا في إبهللا هل بحيا   ون دةةهة  ن التةاقض الالخل ل دتوقدة 

ا يحةر  لدع  ريدة الميدهللا فدي د  دلطيات اللق ل الطييلة الةدان الالم ان. الهذا بالطي  

إذا اقتضدت ذلدك الحي دة الهللراديدة.  -بالشدرالط السدابقة  -إ افة عخويات الالقدائ  ثا ويدة 

ةام  لدع المدالوين جميًلدا أن يختدارالا الموقدفل : ".. إ مدا الحدت  الل دالقهلل أعار إلع ذلك بقولده
." ..اليْوهللقوا في  ر ه الالتليير  ةهل اليةملوا إلع بس ة الوهللق جماال األدا

(4)
. 

                                                                                                                            

. دسدرح الشدلرل المةلدهلل األالال. ال ودهللير إبدراهي   يدهلل الوتداح 82 - 89لمسر يته "قي  الليةع"ل 

 م(.8241القاهرالل  –ل )دار القي  2 – 1لمسر ية ليةع الابن ذريح: 

 .88 - 8/8( ا ظر األ ا ي: المقهللدة 1)
 .9200 - 1/9137ا ي ( األ 2)

 49-7كلمات في التدراث اللربدي  ل الارج  إلع كتاا جابر قميحة:2097 – 97/2094( األ ا ي 3)
 م(.8218القاهرالل  –)دطيلة الشياا 

 .8/94( دن  قهللي   يا  اللقاد لمسر ية أباظة "قي  الليةع": دسرح الشلر 4)
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اليقددوال إبددراهي   يددهلل الوتدداح فددي دقهللدددة دسددر يته "ليةددع الابددن ذريددح": ".. هددذه 

م الأ ا طالل بدهللار الللدوم اللليدال الطويدت أالراقلدا 8239المسر ية الشلرية ألوتلا سةة 

سةين طويلةل  تع ذكر ي بلا أ دهلل  دسئديل فيلثتلدا ددن درقدهللهال الأ دهللت كتابتلدا دد  

دال يقتضيلا السياق. الللشا ر  ةية أباظة دسر ية فدي  لهللي  في بلض المواقفل ال يا

 و  المو وال الإ ي أقهللم هذه المسر ية للةشرل الل    الجلة  ظره في األ هللاثل الفي 

."الحوار. الل   أسلوبه الطريقته في التليير..
(1)
. 

 الدما سيق  ْخلَص إلع دا يأ ي:

ل ن المسدر ية . الم8239أن الشا ر إبراهي   يهلل الوتاح قهلل كتل دسر يته سةة  -8

 م.8212ل   ر الةور دطيو ة إا سةة 

أن الشا ر ل  يقهللْدلا للطي  كما كتيلا أالال درالل الل ن بلهلل أن أدخ   ليلا أعديا   -9

 دن التلهللي  الاإل افة الس دةل كما قاال.

 لددع "دةةددون ليلددع" لشددوقيل القددهلل طيلددت سددةة  -قطًلددا  -أ دده قيدد  الطيدد  اطلدد   -3

ة أباظدة "قدي  الليةدع" بلدهلل أن ظلدرت سدةة ل كما اطلد   لدع دسدر ية  ةيدم8238

 .م8243

أن دن يقدرأ المسدر يات الدثسث قدرا ال دتأ يدة دسدتو يةل ي تشدف أن دسدر ية  -4

إبددراهي  ا  خلددو دددن بوددمات ف ريددة الفةيددة للشددا رين ال ييددرينل الخووًصددا 

 " ةية أباظة".

 الوهللفة الالقهللر
قهلل للدل دالًرا أساسدي ًا  الفي القوتةا الةقهللية د  دسر ية "ليةع الابن ذريح"  رى القهللر

 ه اليطدرق -في دسيرال الحيييين: فقدي   سدوقه قدهللداه إلدع ديدار بةدي كلدلل يحمد  ال دا

ال فتر دل بده ليةدع دالن دلرفدة سدابقةل فيْللقلدا قليدهل ال يادلده باا إ هللى الهللالر دستسقيً 

                                                 

وقي "دةةددون ليلددع" سددةة م. الظلددرت دسددر ية عدد8243( ظلددرت دسددر ية  ةيددة أباظددة سددةة 1)

ال "فالةددا  هدد  الةددا ل ا  وأدي ًددم. اليددرى الددهللكتور أ مددهلل  كددي أن بددين المسددر يتين  شددابلً 8238

الاللسان هو اللسانل الأسلوا الليش هدو أسدلوا اللديشل الالمهلل يدة هدي المهلل يدةل الإ مدا فدي ظدر، 

فيقاربددهل  أكيددر. فلةيددة يترسدد  خطددوات عددوقيل اللدده فددي جةالددة لوظدده دددا يليةدده  لددع أن يحاكيدده

 القاهرال. د. ت. -(ل دار الشرالق 832سيهلل قطل: كتل العخويات ا..".اليقاربه كثيرً 
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ال اليةحددر لدده عدداالل اليحتوددي بددهل  ي ًددا بحددلل اليقيدد  أبوهددا الحيدداال فير ددل بقددي   دديوً 

يًا بهاليأدر بإ  هللاد الطلامل اليطلل دن قي  الةلو  در ِّ
(1)
. 

الدةال  الثدا ي  -ال للل الوهللفة دالًرا آخر يتلخص في أن كثير بدن الودلت ال ةدهللي 

اعددترى  اقددة دددن قددي ل دالن أن يلددر، أي دةلًمددا اآلخددرل اليددهلل وه إلددع بيتدده  -لليةددع 

إن اسدتيهلل بلدا ال الأ  درت  حولده الذبولدهل الاقتضا  ثمةلال الفي الييت  رفت ليةع قيًسد

الغضل أل ه طلقلدا ال دةال  بدأخرىل الكشدوت لةالجلدا  دن عخودية قدي ل الأ ده كدان 

 الجلا السابقل فلليه طرده دن بيتهل الل ن  الجلا أ  ر  ليلا ذلكل الل   أخدذه الغيدرالل 

اا طييً ب  أكرم قيًسا إكرادً 
(2)
. 

ترى إذ كيف ييي  قي   اقة لشخص يةل  اسدمهل القدهلل اعد الالموقف ظاهر اافتلاال:

الةاقة بثمن آج ؟ الكيف يود  قدي  إلدع دار ا يلدر، صدا يلا فدي  ددن لد    دن فيده 

الشددوارا دخططددةل الا الييددوت درقمددة؟ ثدد  كيددف ا يستشددلر هددذا اللربددي الحددر اللددو 

 ا  لع  طليق  الجته؟دسحة دن الغيرال دن  ال   اعق أر   إر ادً 

ثالدددا ددددن الووددد  ا المةظدددران األالال الالل الأعدددهلل إقحاًددددالأكثدددر ددددن ذلدددك افتلدددااً 

الساد 
(3)

للدذا  -ل الفيلما  واجأ بأن قدي  بدن ذريدح "عديلي"  دلي  فدي  شديلهل الأ ده 

ا ددا أههللر دلاالية دده إن  لرر لليةعل أال  غةال فيلال اللدو كدان هدذا صدحيحً  -السيل 

أدر يةيهلل بن دلاالية برف  هدذا اإلهدهللار  ةدهل كمدا جدا  فدي األ دا ي. فةدراه يلداج  بةدي 

قضيته اللاطوية الخاصة إلع قضية سياسية  ادةل د  أ ه لد   ال دحواً ا قييحً أدية هةودً 

 ا أ ه يمت  للشيلة بولةل الدما قاله قي :يةق   ةه  اريخي ً 

 ددددا كدددان  يدددي لةالجدددي بلدددهلل فَرقتلدددا
 

ددد   يييددديح يدددا بدددن أبدددي سدددويان سدددْوك دد 
 

 هَ إهددددهللار  الددددهللم  قددددهلل أ ددددت  ضددددمرَ 
 

 ل دددددد   ددددددر  يوددددددي بالللددددددهلل الالددددددذد    
 

 لددددددع قددددددي  دحيتاددددددهَ لقددددددهلل  قمددددددتا  
 

الطداهر  الللد    الشدريف   ابن اليتدوال   
(4)

 
 

 ويقول:

                                                 

 .98( المسر ية: 1)

 .17( المسر ية: 2)

 .14ل 13ل 18 - 12( المسر ية: 3)

ل الهذا الحهلليا القوي الللةي الوريح دن ابن ذريدح فدي دلداداال بةدي أديدة يةداقض 12( المسر ية: 4)

 .1/880الموسو ة الشوقية  -سا ه في دسر يته "دةةون ليلع" دا أجراه عوقي  لع ل
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 يإن يلييددددددددددوا  شددددددددددديلي إلدددددددددددداد  
 

 ا أفددددددداخرْ بددددددده دالاًدددددددد فْلدددددددو أْددددددددرذ  
 

 اإن  را الليددددددددددددداد يللدددددددددددددَ  أ َّددددددددددددد
 

دددددددد  َ ْهدددددددأا    ال َ للحددددددددقِّ  اصددددددددرْ  ق   ا
 

 لسددددَت أخشددددع بةددددي أديددددة دددددا  شدددد ْ 
 

 َتل الإ ددددددي  لدددددددع أذاهدددددد  لاودددددددابرْ  
 

 ية   ربِّدددددإن رال دددددي فدددددي قيضددددد
 

 الأددددددددوَر الليددددددداد  رهدددددددَن المقدددددددادرْ  
 

 اكددددددد  ظلددددددد   إلدددددددع  الاال  الإن طاددددددد
 

الل اليخدددددةي اإللدددددهَ كددددد َّ د دددددابرْ  
(1)

 
 

 صهللدة المورالث الخلقي
الثمة دواقف الالقائ  دقحمة أخرىل الهي  ةاقض دا  در، ددن األخدسق الاللدادات 

الةمد  بدين  اللربية األصيلة. الدن هدذه المواقدف ددا قاددت بده إ دهللى جدارات ليةدع ددن

ال بلدهلل أن أكردده الحيداا الالدهلل ليةدعل ال دهللالر بدين الحيييددين قدي  الليةدع فدي دةةللدا سدر ً 

دطار ة  رادية قريية دن رالح  ور ا الحهلليا
(2)

: 

 عقددددددددي : إ ددددددددي أ يددددددددك يددددددددا دةدددددددد
 

  وسدددددددددددددي القليدددددددددددددي َدْسدددددددددددددتلامْ  
 

 هَ قاددددددددددددددددوْ فضددددددددددددددددلي يميةددددددددددددددددك فا 
 

 لتخوودددددددددددددددي  دددددددددددددددر  اللَيدددددددددددددددامْ  
 

 ية دددددددددددددددددد َّ ال رفقددددددددددددددددددي بددددددددددددددددددي إ  
 

دددددددقامْ اللدددددددوى بددددددد  ْضدددددددوَ    ادي السَّ
 

 ليةددددددع: أجةةددددددتا يددددددا ابددددددن األكرديدددددد 
 

 فَر ددددددددددت  لددددددددددذي بددددددددددال سمْ  نا  
 

...............................   

  ْ َكددددددددار  قددددددددي : سددددددددةةرالك  فددددددددي دا 
 

 ال دددددددددددرامْ  و دوددددددددددداهرالا َجدددددددددددرْ  ا  
 

 يددددددددددددا لَددددددددددددْينا هدددددددددددد   ر ددددددددددددْيةةي
 

 للمقددددددددددددددامْ  أم لسددددددددددددددَت أهددددددددددددددسً  
 

 ليةع: يا قي  دا هذا بحقِّ الحلِّ ه  هذا كسْم؟

ددددددددددد  بمدددددددددددا  ةدددددددددددوي  سدددددددددددع   ةِّ
 

 القددددددددددددوما اللئددددددددددددامْ   ا ر  ْخددددددددددددأن  َ  
 

 اأ دددددددددددا فدددددددددددي ا تظدددددددددددار  دائًمددددددددددد
 

 يدددددددا قددددددديَ  يدددددددا  سددددددد ا ال دددددددرامْ  
 

الدث  هذا المشلهلل دا قادت به إ هللى قرييات ليةدع المشدوقات  ليلدال ددن الةمد  بدين 
االمحيين سرً 
(3)

 . اليهللالر بيةلما  وار "سري" دةه األبيات التالية:

                                                 

 .13( المسر ية: 1)

 .97 – 94( المسر ية:2)

 .31ل 37( المسر ية: 3)
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  ْ األقدارَا كل لَد ليةع: يا قيَ  قهلل  ضدل
 

 اةاددددددا  ح دددددد  فدددددديلَ .. ال م َّ  ضدددددديً  
 

 ا..لادددددددل  فدددددددأبي ال مدددددددي الاللشددددددديرال كَ 
 

 اةادددديِّ  ددددراذ  ليددددك لخددددوفل  دددددن  َ  
 

ددد دددن التَّ  فَّ يدددا قدددي  َكددد  بددداللوى ث  هلل  حا
 

 اعددددلر  هاهةددددا أال هاهةادددد ا  َلددددق   
 

 وينتهي حوار التشاكي بقول لبنى:

ددددددددد ا أ دددددددددا فدددددددددي ا تظدددددددددار  فارْ    ْ ح 
 

 فدددددددددي أددددددددددانْ الارجددددددددد  إليةدددددددددا  
 

دالر "القدوادال". يقدوال  -إلدع  دهلل بليدهلل  -الأ را دن هذا الأبش  ذلدك الدهللالر الدذي يشديه 

"يتلر، قي  بلهلل ذلك ) الاجه دن الوةاريةل ال الا  ليةدع ددن كثيدر(  لدع جدارال  :المالف
بري دة"ل الهددي ادددرأال  ةيدة دددات  الجلدا الحييددلل فوقددهللت أجمد   ددلل فلددي "لليةدع اسددملا 

رالدين. القهلل  ملت  لع أن  ةم  بين قي  الليةع في بيتلا" لطف  لع المحيين المح
(1)
. 

"بلدهلل أن سدملت بري دة  :اليتةاجع الحيييانل اليتشاكيان بشلر طويد . يقدوال المالدف

هذا الشلر  تركلما لتحضر للما  حيدةل فيشدتهلل الوجدهلل بقدي ل اليةسدع  وسدهل اليمدهلل يهلليده 

 ال القهلل اعتللت أعواقهل ال اد هياده":إلع ليةع  ار ً 

ة  قي :    لالاْي ليْيةاع الاسمحي لدي بضدمِّ
 

 البلِّددددي بلطددددف  دةددددك  ددددارا فدددداادي 
 

ددددددددلا ثْ اللشدددددددديةا د    لددددددددالْي أ ا ْقددددددددك    اما
 

 فلْلةددددا الدهددددَر السددددو   يددددَر َدلدددداد   
 

 فتذّكره لبنى بالتقوى والعفاف، ثم تقول:

ة دددددة    ْ قَّدددددلا  ا   ْ قَّدددددلا  ا   أ دددددت فدددددي  ددددداال  ج 
 

  سددديت طسقدددي يدددوم َرْددددتا بلدددادي 
 

ًددددلقدددهلل صدددار ددددا  دددس ً دحرَّ  اقدددهلل كدددان   
 

 الدددا قددهلل دضددع يددا قدديَ   يددر دلدداد   
 

اليشرح للا قي  ظرال، الطسق.. فلو طسق د درهل اليةطلدق فدي دةاجا ده العد واه 

 إلع أن يَغشع  ليه...

 ق   ةيه قي َ  بري ة:

 دا لي دا جرى لي؟ قي :

ياال   بري ة:  أ ت في  اال جةون الخا

نْ    ق   ةيه. ق  الأسرا الاخرجا

يا  اخر  دن الياا الشمال  دن هة 
(2)

 

                                                 

 .11( المسر ية: 1)

 .23 – 11( المسر ية: 2)
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إ لا دواقف استلتارية  تةاقض د  اللدادات الاألخدسق اللربيدة األصديلةلال هللث ددن 

ليةددع بلددهلل ذلددك دددا هددو أدال  لددع التلددور الااسددتلتارل ال ددهللث دددن  الجلددا دددا ا يليددق 

بالرجدداال دددن خددور الطددراالال دمددا يطلددق  ليدده الصددف الهلليوثددةل كمددا  ددرى فددي الموقددف 

التالي
(1)

: 

في دار  الجلا كثيرل القهلل ظلرت  ليلا أدارات اا طراا  قل لقدا  قدي   "ليةع

 في دار بري ةل الكأن جر لا قهلل  اد إليلا بقاده":

  كثيددددر: أ ددددت  فددددي  الددددة  ثيددددر عددددةون الةَّدددد
 

  دددددْو  أ دددددت  فدددددي ا دددددطراا  عدددددهلليهلل   
 

 أرسددددددددددوالذ أ ددددددددددع دددددددددددن ابددددددددددن ذريددددددددددح  
 

 أبةثدددددددددددددددر  أ دددددددددددددددا   أم بقوددددددددددددددديهلل   
 

...............................   

 اا قرييًددددددددهدددددددد  رأيددددددددت  المةةددددددددونا قيًسدددددددد
 

 أم أ دددددددع بالقوددددددديهلل دةددددددده الكيلَدددددددْه؟ 
 

 يدده ؟غ  تا يْ ليةددع  ا ددية: كددان  ةددهللي فمددا الددذي  ا 
 

 كدددددددان  ةدددددددهللي بةوسددددددده ا رسدددددددولَهْ  
 

 اا كثيدددددددددرً ال القددددددددداال عدددددددددلرً قددددددددداال  ثدددددددددرً 
 

 أي  قددددددددددوال   ريددددددددددهلل ي أن أقولاددددددددددْه؟ 
 

 ا: جة ددددي كلدددده ألجل ددددك  لْيةددددعكثيددددر دسطوًدددد
 

 يدددددددددك ال دددددددددان  إ ةدددددددددي دشدددددددددوق  ل 
 

 قدددددددهلل ظةةدددددددَت القدددددددهللي  ددددددددن  دددددددل قدددددددي   
 

 هاجددددددده با ددددددداذ  لدددددددع األ دددددددةان   
 

الل ددن المالددف دددن  ا يددة أخددرى أعدداد بدديلض الوضددائ  اللربيددة األصدديلةل الأهملددا 

ال رمل كما  رى في  ر يل الحياا )الالهلل ليةع( بقي  بن ذريح دالن دلرفةل فيةحر لده 

 عاالل اليأدر بإ هللاد الطلام:

 اا يًددددددددد دددددددددلي المدددددددددا  ليةدددددددددع هةدددددددددا ج
 

 اهللا ا ْةدددددددددالهدددددددددا ي الطلددددددددداما هةدددددددددا     
 

 الهدددددددددددا ي الوسدددددددددددائهلل هدددددددددددا ي اليسددددددددددداطا 
 

 الة ددددددددددرم فددددددددددي يودةددددددددددا  دددددددددديواةا  
 

 أ دددددددددددهللالا الطلدددددددددددام لضددددددددددديوي ال دددددددددددري   
 

 اةادددددددددددبمدددددددددددن أادَّ  طلاًددددددددددددا يليدددددددددددقَ  
 

  ْ ا ا لضددددددددددوا الا ملددددددددددوا جلددددددددددهللكَ يَّددددددددددالها 
 

أعدددددددددلع طلدددددددددام  لةدددددددددا لتقدددددددددهللي    
(2)

 
 

                                                 

 .29 - 23( المسر ية: 1)
 -ددن ليةدع  . الا ظر كذلك دظاهر إكرام كثير لقي  بلهلل أن  دةال  كثيدر99 - 98( المسر ية: دن 2)

 .17المسر ية: 



 
 

التاريخ األدبي لإلخوان             537

 المسلمين

 

 اللغة الالحوار
قيةل اللد  يلةدأ إلدع الضدرائر الشدلريةل دمدا يدة  لغة الشا ر في  واره لغة سليمة را

 لع  م ةه اللغوي الأصالته الشلريةل الكثير دن  واره فيه  يوية الإيحا . الل ن أظلر 

دا يلييه هو اإل راق في الغةائيةل الالشا ر  وسه قوهلل إلع ذلك قوهللال الكان يلدي هدذه 

 الحقيقةل ف تل دس ظة ذي  بلا  وهلليره لمسر يتهل ال ولا:

لر ية في  مثي  هذه المسر ية  لدع المسدرح يم دن اختودار القودائهلل الطويلدةل " ةهلل ا

أال  ذفلال د  بقا  الحوار السري  الحي الذي  لتمهلل  ليه المسر يةل اليوور أ هللاثلا"
(1)
. 

ا فددي دسددر يته ذكر ا بشددوقيل الخووًصدديددالالشددا ر فددي  ةائيتدده هددذه المورطددة 

"ا"دوددرا كليوبددا ر
(2)

ا يستسدديغه اللقدد   ا دمددس ً لغةائيددة  ددهلل ً . القددهلل ييلددغ اإلفددراط فددي ا

االالوجهللان كالذي جا   لع لسان قي  البلغ قرابة خمسين بيتً 
(3)
. 

ال يادال  لع هذا الطوال الغةائي المورط  واجه لو ات علرية  قريريدة دالن ا دهللدا  

درادي في اليةا  الهللرادي للمسر يةل فوةأال دالن  ليئة  وسية يةتق  الشا ر )في الوود  

ا بالليارال الةثريدة اآل يدة: "رثدا  دن المةظر الثالا إلع المةظر الراب ل دوهللِّرً  الساد (

أم قي  التي كا ت دن أكير اللواد   لع طسق ليةع. قي  يرثدي الالهلل ده أددام قيرهدا". 

 ا:اليورد الشا ر بلهللها ثما ية  شر بيتً 

دددالداً ددد  اا الإن جر تةدددي اللددد َّ يدددا أَدَّ
 

ددد   االعدددردت  ليةدددع  دددن دةا لةدددا ظلما
 

...............................   

هادددد  االلسدددت بةددددا   فضددد ا أدددددي البرَّ
 

دداال ي ًدد  ا لددذا ي لسددَت أ وددره كمَّ
(4)

 
 

هل الكدذلك ددْن فقدهلله ددن  الدث  هذا  ْلَج الشا ر في المةظر الخاد  "رثا  قدي  الالدهللا

."أ يابه..
(5)

 

                                                 

 .2( المسر ية: 1)

( كوصف كليوبا را لملركدة أكتيدوم اليحريدةل ال دهلليثلا إلدع هيس دة العدرديون. القدهلل سديق اإلعدارال 2)

 إليه.

 .18ل 10ل 71ل 79ل 97ل 42ل 32. الا ظر كذلك الووحات: 92 - 91( المسر ية: 3)

 .19ل 14( المسر ية: 4)

 .17ل 19( المسر ية: 5)
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 لدع لسدان  الفي الحوار  ير قلي  دن اليومات القرآ ية الالهلليةيدة. ددن ذلدك ددا جدا 

 ا إلع الحياا:الشيخ  مران )الهو دن كيار قوم الحياا( دوجلً 

 الا  ْتدددددر  اللدددددذرا ا  وقدددددهلل  ظَّلدددددا
 

 االا  رهق اللذرا ا دن أدرها َ ْسرا  
 

فددددي الشددددرا  ْلددددوا الخددددذ رأي ليةددددع فا 

 الاجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلذ 
 

دددفدددإن را   ل الكدددن الالدددهلًلا  ْ ياددداقْ فا  تْ يا   

ابددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرَّ 
(1)

 
 

ددْذ    قادداالا فالييدت األالال دتددأثر بقولدده  لددالع:  اخ  ا  َْره ْقة دد يا  َاا دديَت الا دا  اس  ددْن أاْدددر   يب ما  يد 

 . الدضمون الييت الثا ي     فقلي دلرال،.(13ال لف: ) َ ْسًرا

 ا "قي  بن ذريح":الدن األ  ام الشر ية دا جا   لع لسان ابن أبي اللتيق دخاطيً 

 يدددددا ابدددددن ذريدددددح يدددددا أخدددددا ال مددددداال  
 

 ا ددددرْص  لددددع ليةددددع بددددأي  دددداال   
 

 ق أبغددددددددددض الحددددددددددسال  إن الطددددددددددس
 

   َّ  ذي ال مدددددددددددددددداال  الالةددددددددددددددددسال   ر 
 

 الإ مدددددددددددددددا ييددددددددددددددداَح لإلخدددددددددددددددسال  
 

 بواجيدددددددددات الدددددددددةال  أال بددددددددداآلال   
 

 أال فددددي اخددددتس، الطيدددد  الالخودددداال  
 

أال  دددددديش قاليددددددة بييددددددت قدددددداال   
(2)

 
 

 وصحبه ما جاء على لسان قيس: ()ومن الشواهد التاريخية من حياة النبي 

 الهدددددد  فددددددي التةددددددارال دددددددن َسدددددديَّة  
 

 السددددديارْ  ر فيلدددددا  ميدددددهللا لمدددددن سدددددا 
 

ددددددددد  فيلدددددددددا الدددددددددوفي  األددددددددددينَ   ييةَّ
 

م فيلددددددا الوددددددهلليق األبددددددرْ    الي ددددددرا
 

 االكدددددددان رسدددددددوال اللدددددددهللى  ددددددداجرً 
 

 السدددددورْ  ا يةدددددهلل  إلدددددع الشدددددام  يةًددددد 
 

 الكدددددددددان أبدددددددددو ب دددددددددر  المةتيادددددددددع
 

ا الالحضدددرْ يةدددوَا القدددرى  ددداجرً  
(3)

 
 

ا فدي فقًدالفي الحدوار كدذلك  ضدميةات الاقتياسدات ددن الشدلر القدهللي  كدان الشدا ر دو
دا  ةع بده ابدن  ائشدة ددن اديدة كلدل بدن  هيدر  - لع سيي  التمثي   -أ ليلا. دةلا 

                                                 

 .33سر ية: ( الم1)

 .94. ال ن ال سلة: 98 ا  ن صلة الر   ص:. الا ظر  هلليثً 90( المسر ية: 2)

 .83( المسر ية: 3)
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"با ت سلاد"
(1)

ل الدا أالرده الشا ر دن أبيات  قللا دن األ ا ي يمهللح بلا قي  صدهلليقه 
الرااليته ابن أبي اللتيق
(2)
. 

 الل ن  اا التوفيق  ن عا ر ا في الييت التالي ) لع لسان قي (:

  لدددع  وسدددي اللسدددَت أ ددداإ دددي جةيدددت 
 

يدمددن يقولددون: هددذا دددا جةدداه أب دد 
(3)

 
 

 الالا ح دا في الييت دن  أثر لوظي بييت أبي اللس  الملري:

 هذا جةاه أبي  ليَّ الدا جةيَت  لع أ هللْ 

ي دون بدالمةادن أال السدابق ا الس دقل البدين  -إذا القد   -الدن اليدهللهيات أن التدأثر 

 دا ا يق   ن قر ين دن الةدان.ه( 442- 373قي  الأبي اللس  الملري )

اليَذكر للشا ر كثير دن الحوار الحدي الدذي يليدر  دن المشدا ر الةوسدية با ولاا لدا 
ا دد  طييلدة الموقدف ددن المختلوةل الي ون اليسدط الالديط ل الالسدر ة الالتس دق دتوافقًد

 ا يةل الطييلة اللهلل، الذي يردي الشخص إلع  حقيقه دن  ا ية أخرى. فيلض عياا 
ةي كلل يطملون أن يتةالجوا دن ليةعل اله  يحقهللالن  لدع قدي ل اليهللسدون الهللسدائ  ب

فدا طلق ب لمدات  للهللى أسر لال ليةوراله  دةهل الدن هداا  "جسدا " الطداد  فدي ليةدع
)الالدهلل ليةدع( كد  عدلر يةسدل للحيداا  ييدرال - ة   لع  قهلل عدهلليهلل  -دتس قة دتوهةة 

 الفيه اس  ليةع بوريح اللوظ: إلع قي 

 جسدددددددددا :
 

 هذه األعلار في ليةع ...............................

 الحيددددددددداا:
 

 فمن قاللا في الةا  باللوظ الوريْح؟ ...............................

 جسدددددددددا :
 

يِّه   ...............................  عا ر ا ير وي  ن  ا

 الحيددددددددداا:
 

ْن أا  ............................... ْية  دا  يج 

 :جسدددددددددا 
 

 ذا  قي  بن ذاريحْ  ...............................

 الحيددددددددداا:
 

 كيف اقع اليرَّ دةي بالةحوْد؟ هَ  يويا السابق يا اليح لا 

  ردة الييت اليلذي بالقويهللْ  يهللخ  الييتا الا ير ع لةا 

 ليةدددددددددددددددع:
 

 يوتريه  ريَمه جسا َ  ا  وهللق يا الالهللي أي قوال  

 ادا دس ا َ الهو ذئل دخ إ ه طاد  يهللبر أدًرا 

 الحيددددددددداا:
 

 ف ثير دةه قهلل رالاه الةا َ  اهَ الا لي  جسا  ال هلله قهلل را 

                                                 

 84( المسر ية: 1)

 .803( المسر ية: 2)

 .                                                                    19( المسر ية: 3)
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 ليةدددددددددددددددع:
 

هو للةا   اق  الْسوا َ  إن جسا ا أص  ك  بس   
(1)

 

ا  دن عدهللال لو تده فيما سداقه  لدع لسدان قدي  دليدرً  -إلع أبلهلل  هلل  -ال ةح الشا ر 

ا للال بلهلل أن طلقلا د رهًدا  هلليثه إلع رجاال القافلة التي  حم  ليةع إلع أهالأساهل دوجلً 

 بإصرار دن الالهلليه:

 االوددديَر الدددذي كةدددت  ا ًدددد هللا و دددلقدددهلل  ا 
 

  ليددددددده الأ ةا دددددددي أ دددددددوَ  بحمل لدددددددا 
 

 اال خدددذال يا خادًددددخدددذال ي للدددا  يدددهللً 
 

 الا  تركددددددددو ي لللمددددددددوم الهْوللددددددددا 
 

 اا خددددذال يا خادًدددددخددددذال ي للددددا  يددددهللً 
 

 الاددددلِّ حا أرافقلددددا فددددي ظلةلددددا أال فددددي دا  
 

 اخادًددددد ال يا ا خددددذخددددذال ي للددددا  يددددهللً 
 

 أ ددددديش الأسدددددتْذري بدددددوار، ظللدددددا 
 

 أ يدددهللالا لدددي اللْقدددهلل الدددذي قدددهلل  للتَدددهَ 
 

الا  أخددَذالا  ْودد  الةلددوال بةلللددا 
(2)

 
 

 القوال التأثير في هذه األبيات  رج  إلع  ادلين أساسين:

 هو اا طسق اللووي التلقائي دالن  ةيين أال  ةميق. األالال:

األاللدع ددن األبيدات لغدرر إبدرا  عدهللال هدو الت درار اللوظدي فدي الشدطور  الالثا ي:

 الحل ال وهج اللاطوة الالتللف.

الفي أالال لقا  بين قي  الليةع الالحياال القهلل ا توع بقي  الذبدح لده عداال قاددت ليةدع 

بطلوهال يتحهللث قي  بما ية   لع الر دا الالقةا دة الاإل ةداال اليشدهلل  ظر دا التوريدة 

الةميلة التي جا ت في سياق األبيات
(3)

: 

  ذ ال ادذ جميدددددددددددددددددددددددد ْلددددددددددددددددددددددددوذ طا 
 

 دْسددددددددددددددددددددددددددتطااَ  لذ يَّدددددددددددددددددددددددددحا دَ  
 

 إن السددددددددددددددددددددددددما ة بحددددددددددددددددددددددددرذ 
 

 يللددددددددددددددددو  ليدددددددددددددددده الحيددددددددددددددددااَ  
 

 الأ دددددددددددددددت ْ  الالةدددددددددددددددا  قشدددددددددددددددرذ 
 

 األ ددددددددددددددددام الليددددددددددددددددااَ  الْسددددددددددددددددطا  
 

 الا ييددددددددددددددددددددددددداري  دددددددددددددددددددددددددهللاك 
 

 دلمددددددددددددددا أفددددددددددددددار السددددددددددددددحااَ  
 

 ديدددددددددددددددار كلددددددددددددددددل  الكلددددددددددددددددلذ 
 

 فددددددددي الةددددددددود طابددددددددت الطددددددددابوا 
 

                                                 

 .38ل 30( المسر ية: 1)

 ل أستذري: أستظ  الأ تمي. ظلةلا: ر يللا.19ل 14( المسر ية: 2)

ل )الكلمة الحياا للا دلةيدان: دلةدع قريدل ا يريدهلله الشدا رل الهدو ددا يللدو  لدع 93( المسر ية: 3)

الما  دث  الةبهلل. الدلةع بليهلل يريهلله الشا رل الهو الحياا الالدهلل ليةدع. كمدا أن الةدهللى  لةدي قطدرات 

  ر.الما ل ال لةي ال رم. الهو دا يقوهلله الشا
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بلغددة  ذكر ددا فددي صددوحات سددابقة أن "الواقليددة اللغويددة"  قتضددي أن ي ددون الحددوار
" وددر المسددر ية" ا  وددر "لغددة الشددا ر". الإا القدد   ةددافر بددين أجددةا  السددياق 
الحواري. الل  يْخَ   وار المسر ية ددن ألوداظ ال يدارات  هلليثدة لد   وظدف فدي  ودر 

 المسر ية. الدن أدثلة ذلك:

 ألف ع ر. فقهلل جا   لع لسان قي  بلهلل أن سقته ليةع )في أالال لقا (: -8

ضل  ا ألفا ع ر  لوراليت فش رً 
(1)

 

 سأ م  جلهللي. فقي  يخاطل ليةع قائسً: -9

 سدددأ م  جلدددهللي كدددي  دددةالرالا  ييَّةدددا
 

يددددا لَيةددددع ا بأهلددددك  اليسددددلهلل أهلو ادددد 
(2)

 
 

 :ا قائسً الحس ا  )أي درهف الشلور(ل فابن  ائشة المغةي يخاطل قيسً  -3

دددددا  دلمدددددا  ألسدددددت الشدددددا ر الحس 
 

اارا ْر بوددددددددااده اإل سدددددددداَ  دا هللَ يادددددددد 
(3)

 
 

 ليةع لقي : أ ا في ا تظار .  قوال -4

 أ ددددددددا فددددددددي ا تظددددددددار  فار حدددددددد ْ 
 

الارجددددددددد  إليةدددددددددا فدددددددددي أددددددددددانْ  
(4)

 
 

كْسر الرأ . )الهو لون دن ألوان الو يهلل  ةهلل اللوام في دةتملا ةدا الحا درال(.  -9
 يقوال الحياا  ن ليةع:

  خددددالوةي بةتددددي ال لوددددي أالادددددري
 

لا إذن فوسحَ   األدر في كسر رأس 
(5)

 
 

الددهللائرال فددي كدد  األالسدداط فددي فددي يددهلل  الحدد  )الهددي دددن الليددارات الهللارجددة  -7
 ا "كثير" ليطل ق ليةع: ور ا(ل يقوال ابن أبي اللتيق دخاطيً 

 يدددا كثيدددر اإل سدددان  فدددي يدددهلل  الحددد   
 

فأقددددددددهللم  ليدددددددده  يددددددددرا دحدددددددداذرْ  
(6)

 
 

 الشخويات

أن يسددتخلص أبلدداد  -ا دددن القددائ  الدواقددف دمددا سددقةاه سددابقً  -الالقددارئ يسددتطي  

بلداد. الييقدع الحدوار هدو اآلليدة الرئيسدية الشخويات التي قادت بلدال أال بلدض هدذه األ

 التي  َلقي الضو ل ال رس  دسدح الشخوية الأبلادها.

                                                 
 .87( المسر ية: 1)

 .1( المسر ية: 2)

 .97( المسر ية: 3)

 .31( المسر ية: 4)

 .33( المسر ية: 5)

 .800( المسر ية: 6)
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القهلل استطاا الشا ر أن ييدر  عخودية قدي  المحدل المدهلل ف الدذي ظد    لدع  يده  

الالفائه لليةعل إلع أن فارق الحياالل الل  يخوف دن دا او ه الآاده  الاجه بأخرى. بد   اده 

حردان. الإْن كةا  أخذ  لع الشا ر  غاليه الإسدرافه فدي " ودةي  ا بالذلك  رقة العلورً 

اإل مددا "ل فيلددهلل  طليقدده ليةددع "يتيدد  القافلددة التددي  حمللددا إلددع الطةلددال فيطيددر صددوابهل 

اليةري الرا  الركل كالمةةونل الالرجاال يوهلل ال هل الأخذ يقي  آثار رْ للال الك  د ان 

 ليهل فلما أفاق أخذ بشلره يليدر  "عرفته بةْلللا"ل اليَةري ددو ه  لع الثرىل اليغمع

 ن  هللده العقائه لتطليقه ليةع"
(1)
. 

ب  أعهلل الوهللدات التي  ةلدت بقدي   -القهلل يستساغ هذا المشلهلل أل ه الوهللدة األاللع 

بلهلل أن طلق ليةعل العر ت في الر ي . الل ن اإلسدرا،  يدر المستسداغ ددا  دهللث فدي 

لدهلل أن  ةالجددت ددن كثيددر بددن بددين قدي  الليةددع ب -ا سدر ً  -بيدت "بَري ددة"  يدا جملددْت 

 الولت. الدن الحوار الذي دار:

 قددددددي :
 

 أ ددددددددددا فددددددددددي  ددددددددددل ليةددددددددددع

 

 فدددددددافللي ددددددددا عدددددددئت  فيَّدددددددهْ 

 
 الخدددددددددذي سددددددددديوي الرأسدددددددددي 

 

 جربدددددددددي ذبدددددددددحا الضدددددددددحيةْ 

 
 أ دددددددت أاْللددددددددع بدددددددي فلددددددددا ي 

 

 ديتددددددددددددة دةددددددددددددك عددددددددددددليةْ 

 

                                                 

 .19 ل14( المسر ية: 1)
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 ا دلقع  لع األرر في  الة إ ما (:) هللخ  بري ة المضيوةل فتةهلل قيسً 

 بري ددددددة:
 

  ؟دهاهَ  للف  وسي دا

 ليةددددددددددع:
 

  إ ه َدغًمع  ليه  

دوَت بقي  دخلييه   اليح قي  أ شل ال ْ  
(1)

 

الهددذا  فددالموقف كلدده ا يسددتهلل ي هددذا اإل مددا  اللميددق الطويدد  القريددل دددن المددوت.

 لدع عدوقي فدي  ودويره عخودية قدي  بدن  -ر مه    -يذكر ا بما أخذه سيهلل قطل 

الملوح الملرال، بمةةون ليلع
(2)
. 

  للشا ر إجاد ه  ووير عخوية أم قي  ) ماال ليةدع( التدي فدار قليلدا الدما يسة

ب راهية ليةعل ال رصلا  لدع أن يطلقلدا ابةلدال اليتدةال  أخدرى  ةةدَل ددن يئدوال إليده 

. الدن المشاههلل التي  لير  ن  وسيتلا أدق  ليير الأالفاهل دا  راه في يديراث األا الثر

 الحوار التالي بيةلال البين  الجلا ذريح:

 قدددددد  يددددددا ذريددددددح ا  ددددددة ْ    قدددددي :أم 

 

 رؤيددددددددا اسددددددددتمْللا كلَّلددددددددا 

 ذريدددددددددح: 
 

 ا  وة ددددددي ا  ةة ددددددي

 

 رؤيددددددددددددددددددددا  خيددددددددددددددددددددرذ  

 ) لَّلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا(    

 أم قدددددي : 
 

 رأيدددددددَت  ولدددددددةً دشدددددددتْ 

 

 فدددددددي دار دددددددا يدددددددا هْولالدددددددا 

  َْتلددددددف دددددددا  لقددددددع بلددددددا  

 

  تدددددددع أصدددددددابْت  ولالدددددددا 

 الصدددددددددر ْتةا صدددددددددر ةً   

 

 لددددددددددد  يادددددددددددرا را   دثلالدددددددددددا 

 الهددددددددددددددهللدت بيو ةددددددددددددددا  

 

 بةيةدددددددددددا  ولالدددددددددددا الددددددددددددا 

 ذريدددددددددح: 
 

 أ دددغاث أ دددسم دضددددتْ 

 

 فددددددددددس  ليددددددددددهللي قولالددددددددددا 

 أم قدددددي : 
 

 فتلددددددددك ليةددددددددع  وَسددددددددلا

 

 رأيددددددددددت فيلددددددددددا عددددددددددْ للا 

ها    فسددددددو،  لقددددددع عددددددرَّ

 

 السددددددددو،  دددددددداذي بْللالددددددددا 

 

                                                 

 .23 ل29( المسر ية: 1)

 .849( سيهلل قطل: كتل العخويات: 2)
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 فيدددددددددا ذريدددددددددح ا  دددددددددة ْ  

 

  ةلدددددا بدددددد  اقطددددد   ْيلالددددددا 

 الإن قطلددددددددددتا  يللددددددددددا  

 

ْد الْصددددددددددللا   فددددددددددس  ةددددددددددهللِّ

 الاخطددددل لقددددي    يرهددددا  

 

 لددددددددددددددددددا دحلَّلددددددددددددددددددا..يَحل 

 فددددددددددددةحن ا  حيلددددددددددددا..   

 

الا  حددددددددددددددل  أهلالددددددددددددددا 
(1)

 

  لع ذريح: -في دواقف أخرى  -اليمضي إلحا لا  

بددددالتي  ددددأ ي إليةددددا بدددداليةينْ 
(2)

 
 

 فليطلددددددددْق هددددددددذه الليأ ةددددددددا 
 

 الوراا
ال ودد  إلددع الحددهلليا  ددن الوددراا فددي المسددر يةل الهددو ركةلددا الملةددويل كمددا أن 

ة بس  وارل الا دسر ية بس صدراا. الالودراا الحوار هو ركةلا الماديل فس دسر ي

فددي هددذه المسددر ية قددائ   لددع  ددر، اجتمددا ي قلددارل دددا  اال لدده الجددوده فددي القتةددا 

الحا رل الهدو  درص األسدرال الثريدة  لدع الحوداظ  لدع ثرال لدا فدي  طداق أبةائلدا أال 

أقاربلا األقربينل ا لةالجدة  رييدة  داقر  يدر اللدودل الا ودرا  الودراا فدي دثد  هدذه 

حاال ي ون بتطليق الةالجةل الإ سال  يرهدا د ا لدا طمًلدا فدي اإل ةداال دد  إيثدار أن ال

اليددأ ي فددي المر يددة الثا يددة: اإلبقددا   لددع    ددون دمددن  مددت  بقرابددة قرييددة دددن األسددرال.

 األاللعل الالتةال  بثا ية.

ا أم قدددي  يودددران  لدددع الحددد  األالال. الفدددي المسدددر ية  دددرى الوالدددهللين الخووًصددد

ا  ليده إلدع آخدر ا دن قليه دليمةًدئتلما. الل ن  يه لليةع ظ  دتم ةً ا  وذ قي  دشيالد رهً 

 يوم في  يا ه. 

 :الفي الملرالر المسر ي  لتقي  و ين دن الوراا
يمددور بقددوال فددي  ودد  قددي  إذ يتةاذبدده عددلوران دتةاقضددان:  ا وسدديً  اداخليًدد اصددرا ً 

ل عدددلور بحيددده اللميدددق لليةدددعل ال رصددده  لدددع التمسدددك بلدددال العدددلور بلاطودددة اليةدددوال

الالحرص  لع طا ة الالهلليه الالوفا  للمال بااستةابة ألدرهمدا بتطليدق ليةدع الالدةالا  

 بوا هللال دن بةات الل .

                                                 
 .99( المسر ية: 1)

 .93( المسر ية: 2)
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أدا الةوا الثا ي دن الوراا فلو الوراا الخارجي بدين قدي  ددن جا دلل الالالهلليده 

ا  لع اللر، القائ ل الفي صول  فئدة الشديو  التقليدهلليينل هداا  دن جا ل آخرل ا تمادً 

 ال فيل  قي :الذين قا

 الليددددددهلَل الةلدددددد   جا يادددددده الوددددددوااَ 
 

 وهَ دَ هللَّ للدددددددد   ددددددددر، قددددددددهللي  قادددددددد 
 

دددددساَ    دددددراَا أًسدددددع الأ ةدددددار ص 
 

  ليةددددددددددددا  ْ لَ ةَ َسددددددددددددلْ الأا  قلددددددددددددوبَل َ  
 

أ ددددددا ي اللددددددوَم دددددددةل  الاللتددددددااَ 
(1)

 
 

 إذا خالوددددددددَت رأيا أبددددددددي الأدددددددددي 
 

ا دددد  الودددراا الل دددن الودددراا الدددهللاخلي كدددان أاْلفدددع الأ مدددقل الإن جدددا  دتس ًمددد

دت هدذا الودراا الةوسديل ال اد ده الخارجي ر فقهلل كا ت أسيابه ال وادله هي التدي  در 

ال الدن الحوار الذي يمث  هذا اللون بلهلل أن  حولدت  يداال الدةالجين الحيييدين إلدع  وهةً 

  ذاا دائ  اله   ثقي  بسيل  رص األبوين  لع التوريق بيةلما:

 :ليةع
 فلدددد  لددددةالاال  الحددددةن   ةددددك سددددييَ ؟

 

ر الجلدددك أرى الحدددةن ي سدددو  دددو 

 دائًمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
 

 ؟القدددهلل ددددر   لدددهلل فدددي الدددةالا  طويددد َ 
 

 أ ْة دددك يدددا  الجدددي أل دددي لددد  ألدددهللْ  
 

 الدهددددددري بتحقيددددددق الرجددددددا  بخيدددددد َ 
 

  ْ هَ ر  َسدددالأهلدددك فدددي عدددوق لةْسددد  يا  
 

 لمددددددن بلددددددهلله  هددددددذا الثددددددرا  يئددددددوالَ 
 

 ال  را ْسددددحا اليسددددأال أهلددددو  ال ددددراَم ب   
 

 ير  تاددلْ يا الأسددم  هددذا القددوال دددةل  فا     ا يطدددددددددداَق ثقيدددددددددد َ     هادددددددددد فددددددددددااديا 
 

 الهمددددي بقليددددي فددددي الضددددلوا دخيدددد َ 
 

       الأخدددر  للةدددارات الالوجددده باسددد ذ  

َمدددددددوالَ  أصددددددديِّرَ    وسدددددددي الال دددددددري   ا
 

 ل الإ مداقي :  ل  أ ا يا ليةع  دةينذ  
 

 ا ددددددددا إليددددددده سددددددديي َ يريدددددددهللان أددددددددرً 
 

  دددددةينذ ألن الوالدددددهللين كمدددددا أرى 
 

 فلدددددد  هددددددو دالن الحادثددددددات  يحددددددواَل؟
 

ثَ  يريدددهللان لدددي  ْةدددسً     ْ لالَ ددددا يَدددورَّ
 

                                                 

ا آخر بين قي  الأهد  ليةدعر بسديل  شدييل قدي  المسر ية صرا ً  . د  دس ظة أن في10( المسر ية: 1)

بلال الا تشار علره في ذلكل الاللر، أا يتةال  الشا ر بمن  غدةال بلدال ال درص الطدادلون فدي ليةدع 

 لع استغسال هذا اللر، لحردان قي  دةلا. الل ةه ا لدةم أددام دوافقدة أهللدا  لدع  دةاليج قدي  بليةدع. 

ا بلدا إلدع ا دةةو ًدلملوح الذي  رده أه  ليلع دن الةالا  بلدال فلداح  ةبًدالا كذلك دا  هللث لقي  بن ا

 (.892 - 1/832أن داتل الدا ذلك إا لتشيييه بلا. )ا ظر دةةون ليلع لشوقي: الموسو ة الشوقية 
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 فلدددددددي  للددددددد  بلدددددددهلل اليةدددددددين ر يددددددد َ 
 

 ه  ل دددهْ الهددد  ي وددد  الةسددد  اليقدددا  ألا  
 

 ددددددان الرا الخلدددددق لدددددي  يةيدددددَ ؟
(1)

 
 

 اله  لدي ذ دل أال لليةدع إذا ا قضدع 
 

 ليلدا  يلوالهلليده؟ أم ييقد اليويح  لل  يرال  ا ية.. داذا يول ؟ أيطلدق ليةدع إر دا ً 

ل اليشهلله هذا الوراا الةوسي المدر فيحرم ر ا هما إلع األبهلل؟ إ لما  سن أ سهما در  

ا أ ه يرى كيف  ليش ليةع فدي  دذاا ال  دهلل بسديل األم القاسدية  حو الالهلليهل الخووصً 

 اللةيهللالل الا  ملك ليةع إا أن  توجه بش واها لقي  بلهلل  :

ددددددْن خوددددددام دددددددس م العددددددةار    د 
 

 اأصددددددديح الييدددددددت كدددددددالةحي   دددددددذابً  
 

 الحدددددوار   فدددددي ألدددددي     دددددهللل ال شدددددتهلل  
 

 قددددديَ   ودددددتن  فدددددي ال يددددد ْ لدددددك أم يدددددا  
 

دددرار   دددرال فدددي الضِّ  فدددي  يدددا ي كضا
 

ال الل ددددددن أراهددددددا  ددددددر   لددددددي  لددددددي  ا
 

 الهددددددي  ددددددأبع إا عددددددهلليهلل الةودددددددار  
 

 قددددددهلل  قربددددددَت دددددددا اسددددددتطلت إليلددددددا 
 

الأدام ك  أاللئك يحس  قي  األدر بقرار قاط ل الإن كان  لع كره عهلليهلل دةهل الل دن 

 المضطر يركل الولل كما يقوال المث :

 الدهلليَّ ال دن قدودي؟الدالي  ةدع  دن ال
 

 أأَبقددي  ليلددا الْهددي  َدداذاى بوددحيتي 
 

يلدددددا ددددددن ال دددددْرا الالغددددد ِّ   لللدددددي أ ة 
 

 إذْن فلدددددسَ  األددددددر  دددددْر  خليلتدددددي 
 

 الدمدددا يسدددو  الدددةو ا ددددن كثدددرال اللدددوم  
 

 الأر دددد  ليةددددع دددددن أسدددداها الذللددددا 
 

 أَر دددي الالدددهللي الشددديخ أال أددددي لللددديا 
 

 ا أطل ددددق ليةددددع  خيددددر أ ثددددع  رفتَلادددد 
 

 ح هذه ال لمات في بلةة السرالر. اليويح: اليتلقف ذري

 فمددددا أسددددلهلل األيدددداما الاللدددديشا يددددا ربددددي
 

 ربدددي فقدددي  أطا ةدددا لدددك الحمدددهلَل يدددا 
 

ال ةسددددع الددددذي قددددهلل دددددرَّ دددددن سددددالف  

ال ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرا  
(2)

 
 

 استيتسدددددَ  الدددددهلل يا لةدددددا فدددددي  يا  ةاددددد 
 

إن هذا الوراا ل  ييةغ فةأالل الل ن بوادره ظلرت بلهلل ددرالر الوقدت الدذي يظلدر 
ا ادالل الدار ال ما الاطرد ا طسقًا دمدا طليتده األم فدي إلحداح ا داد ا دطرادً فيه الحم   

 بمرالر األيامل الهو دا  ير  ةه قي  بقوله:

 هدددددو  ةدددددهللي أخدددددف  دةددددده ا تحددددداري
 

 اا عددددددددةيلً إن أدددددددددي  ريددددددددهلل أدددددددددرً  
 

 باختيددددددددددددددار لددددددددددددددذا  أال إجيددددددددددددددار  
 

 ليةدددددددددع قا لِّدددددددددطا أن أَ   طلدددددددددل األم   
 

                                                 

 .19 - 10( المسر ية: 1)

 .14ل 13( المسر ية: 2)
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ال ددهللم  طليقلددال الهةددا يتةاهيدده الشددلوران  فيةوددحه ابددن أبددي اللتيددق بالحودداظ  ليلددا

 الةقيضان كما يظلر في قوله:

 ؟ أطلقلددددا دددددن  يددددر ذ ددددل الا َجددددرم  
 

 الظلدددددد    أطلددددددق ليةددددددع إ دددددده  ايددددددةَ  
 

   ؟فيدددا عدددر  ددددا ألقدددع ددددن اللددد  الالغددد ِّ 
 

 أأقتددددددد   وسدددددددي بالةهللاددددددددة بلدددددددهللها 
 

 إلر ددا  أهلددي أال أبددي أال ر ددا أدددي؟
 

 إلدددع   أعددد و  ير دددي ددددا السددديلتي 
 

؟إن  قددددوق الوالددددهللين دددددن اإلثدددد   ال
(1)

 
 

  ْ أأهةدددددره  الاللةدددددر فيددددده  قدددددوقَلَ  
 

ا دد  رأي اإلبقدا   لدع ليةدعل الا إثد  الا  در ر ألن الكان أ لل ددن يلرفدون قيًسد

دخالوة الوالهللين في  اال الظل   دهللالل  لدع  دهلل قدوال  الجدة ابدن أبدي اللتيدق لقدي   دن 

 األه  الاألقارا:

 أ ودددددددا  ددددددددن صدددددددلة الدددددددر  ْ 
 

 ى ظلملددددددددددددددددددددددد الإذا  مددددددددددددددددددددددداد 
 

  ددددددددن لمةدددددددد  ظلدددددددد  لدددددددد   َلادددددددد ْ 
 

 فددددددددددددددإذا  ودددددددددددددديتا الوالهلليدددددددددددددد  
 

ددددددددددد ْ  لليددددددددددداده اللدددددددددددهللاَل الح ا
(2)

 
 

 الظلدددددددددددددد  ا ير ددددددددددددددع بدددددددددددددده.. 
 

الل ن هذه المر لة دن الودراا  ةتلدي بتطليدق ليةدع لتيدهللأ در لدة جهلليدهللال  تمثد  فدي 

ال اسدتةابة لحيده الدذي  اد بالحرددان  وهًةد رسلي قي  إلع دس قة ليةدع.. الاللقدا  بلدا

الدذي يلتيدر المطلقدة أجةييدة يحدرم  لدع دطلقلدا  -ب  الدهللين  -ا يوطهللم د  اللر، دم

 اللقا  بلال أال دتابلتلال أال الحهلليا إليلال الل  يحس  الوراا األخير إا ا تلا  األج .

 

                                                 

 .90( المسر ية: 1)

 .98( المسر ية: 2)
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 :المسرح المهللرسي :الخاد  المطلل

  لريف
يمثد   لدع دسدتوى هي اإلبهللاا التمثيلي الدذي ي تدل للتسديدذ ل :المسر ية المهللرسية

 المهللار  بمرا للا الثسث:

 الهذا الةوا دن المسر يات يتس  بووات ع لية الدو و ية. أهملا:

دددر:الق   -8 ا ددددن فوددد  الا دددهللل الإن  لدددهللدت فالمسدددر ية المهللرسدددية   دددون  اليًددد وا
 دةاظرها.

الفدي الحدوار الاألدا  المياعرية الالسلولة الالو وح في دلالةة المو و اتل  -9
ل كما أن  هللد الشخويات ون  ظ التلقيهلل الوةي فيلا  ئيسً الدن ث  ي التلييري. 
ددد  التركيددة  لددع الشخوددية المحوريددة. أدددا الشخودديات الثا ويددة  ي ددون قلدديسً 
 ألن قور المسر ية ا يسمح للا بالةمو. رفمسطحة

فلددذه المسددر يات  تغيَّددا  حقيددق أهددهللا،  ربويددةل ال وسدديةل السددلوكيةل  اللادفيددة: -3
 ية.الخلقيةل الالطةيةل الدلرف

 أهمية المسرح المهللرسي
 .(1) -كما يرى أستاذ ا  يهلل الللي  إبراهي  -الالمسرح المهللرسي 

 يلهلل د ادة قوية دن د ائ  التربية الالتللي :

فلو دن اللواد  المسا هللال  لع  ضج الطاللل الاكتماال عخويتهل ال مرسه بون  -8

 الحياالل في ا ساق د   وسهل الا سةام د  المةتم  الذي يليش فيه.

ده بأ واا كثيدرال ددن الخيدرات الالملداراتل  الهو -9 يمهلل الطالل بالمللوداتل اليةال 

فيهللربه  لع األدا  المليرل الالةطق الوا حل كمدا يلدوده اإللقدا  الةيدهللل ال ةويد  

 الووتل الر اية دا يقتضيه المقام دن ألوان السلو .

الالتمثيددد  المهللرسدددي  مددد  جمدددا ي يتوقدددف  ةا ددده  لدددع التلددداالنل الالوددديرل  -3
ةل الإ  ار الدذاتل الاا تمداد  لدع الدةو ل ال يدر ذلدكل دمدا يخلدق فدي الالمواظي

 الطسا صوات الرجولة.

لل الالمواقدف التمثيليددة  دس   دداجح للطددسا الدذين يغلددل  لديل  الخةدد  الالتلي دد -4
 اليميلون إلع اللةلة الاا طوا .

                                                 

 م.8214ل 83دار الملار، بالقاهرال ط  - 484ر  اللغة اللربية ( الموجه الوةي لمهلل1)
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الالتمثي  المهللرسي يضوي  لع جو المهللرسة المرح الاليلةة الالسرالرل اليخوف  -9
 قاال الحياال الر يية الةافة الةادهللال. ةه دن أث

الهو دن الوسائ  التلليمية التي  ووق  يرهدا فدي  و ديح المللوددات للتسديدذل  -7
أل لد  يدرالن األعديا  أددادل  داثلدة  رال ثييتلا في أذها ل ل ال أثيرها فدي سدلوكل 

  اطقة دتحركة.

دا في  اليم ن بالمسرح المهللرسي  وثيق اللسئق بين المهللرسة البيئتلال الدلالةة -1
 الييئة دن أدالا  اجتما يةل أال ا حرافات سلوكيةل أال  حو ذلك.

ا يسددددتقلون فيلدددا بحمددد  التيلدددداتل الالتمثيددد  المهللرسدددي يتدددديح للطدددسا فرًصددد -1
الاا دطسا بالمسدئولياتل اليتلدودالن فيلدا دواجلدة الةمداهيرل دالن خدو، أال 
 ليدددلل اليدددهللربون  لدددع  ددديط الدددةو ل ال سدددن التودددر،ل البدددذلك  ت ادددد  

 عخويا ل .

الدددن  ا يددة الملددار، اللغويددة يم ددن  حويدد  بلددض درال  القددرا ال الالمحووظددات  -2
 فيةيهلل إقياال الطسا  ليلال الفلمل  للا. رالالتليير الاألدا الالقوص إلع  مثيليات

كمددا أن التمثيدد  المهللرسددي يددةالد الطددسا بطائوددة كييددرال دددن الموددردات الوددحيحة 
م ألسدةتل ل اليلدوده   لدع ا دمدا يسدمو  رلةطدق الودحيح السدلي الاألساليل الةيهللالل اليقدو 

 بأسالييل  في التليير.

 اإلخوان الالمسرح المهللرسي
اللإلخددوان المسددلمين أهددهللا، الا ددحة ا يختلوددون  ليلددال الهدد  يوظوددون المدددةلج 

دن قيام اإلددام الشدليهلل بإ شدا   التربوي لتحقيق هذه األههللا،ل الهي أههللا، دللةة ابتهللا ً 
 له:الةما ة. القهلل  رر هذه األههللا، في قو

الرج  المسل  في  و يدره ال قيهلل دهل الفدي خلقده ال اطوتدهل الفدي  ملده   ريهلل أالاً  -8
 ال ورفه. فلذا هو   ويةةا الوردي.

لةع بدالمرأال  ةايتةدا ال ريهلل بلهلل ذلك الييت المسل  بالووات السابقةل ال حن للذا  َ  -9
 لةع بالطوولة  ةايتةا بالشياا. الهذا هو   ويةةا األْسري.بالرج ل ال َ 

ال ال حدن للدذا  لمد   لدع أن هلل ذلدك الشدلل المسدل  فدي ذلدك كلده أيًضدال ريهلل بلد -3
 و  د و ةا إلع ك  بيت... الأن  تيسر ف ر ةال ال تغلغد  فدي القدرى الالةةدوال 

 الالمهللن الالمراكةل الالحوا ر الاألدوار..

ال ريهلل بلهلل ذلك الح ودة المسلمة التي  قود هذا الشلل إلع المسدةهللل ال حمد  بده  -4
 م.الةا   لع ههللى اإلسس
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ال ريهلل بلهلل ذلك أن  ض  إليةا ك  جة  دن الطةةا اإلسسدي الذي فرقتده السياسدة  -9
الغربيةل الأ ا ت ال هلل ه المطاد  األالرالبية..
(1)
. 

سةربي أ وسةا لي ون دةا الرج  المسل ل السةربي بيو ةدا لي دون دةلدا الييدت المسدل ل 
المسددل ل  السددةربي عددليةا لي ددون دةدده الشددلل المسددل ل السددة ون دددن بددين هددذا الشددلل

السةسير بخطوات ثابتة إلع  مام الشوط
(2)
. 

البلهلل هذا الييان  لتقي أه  أههللا، المسرح المهللرسي د  أه  أههللا، د دوال اإلخدوانل 
ا دت اد  الشخودية"ل لدذلك اهدت  األسدا ذال اإلخدوان الهو " ربية الورد  تع ي ون دسلمً 

ريل الأكثددرالا دددن فدي المددهللار  الموددرية بمرا للددا المختلوددة بالمسددرح الشددلري الالةثدد
ا ذات المواهي  الهلليةية الالتاريخية قهللي  المسر ياتل الخووصً 

(3)
. 

القهلل أعار أ هلل المهللرسين إلع ذلك في  ودهللير المسدر يات التدي قدهللدلال ف تدل "هدذه 
ل اللقددرا  ا ألبةددا  المددهللار  أالاً ا دسددر ي ً دشدداههلل دددن التدداريخ اإلسددسديل صددغتلا عددلرً 

لقلوبل ل الأن يترس  أبةا  الةي   يلا دتلة لةووسل ل ال ذا ً أن يةهللالا ف ال آدسً اللربية ثا يً 
دا  ض  دن أخسق الدث ل  يةما يويحون قادال المستقي  الرجاله
(4)
. 

الفدددي الودددوحات التاليدددة  ةتقدددي بلدددض هدددذه المسدددر يات لةتلدددر،  لدددع األبلددداد 
 المو و يةل الالطواب  الوةية للذا الةوا دن المسر يات.

 (5)يوسف المحةوا اللةرال األاللع... لمحمهلل -8

                                                 
)دار الدهلل وال  809ل 808دن رسالة "إلع الشدياا":   -( دةمو ة رسائ  اإلدام الشليهلل  سن اليةا 1)

 م(.8212 –اإلس ةهللرية   -

 .803( السابق 2)

ا دن  شاق التمثي ل لدذا الا هللً  - الأ ا  لميذ في المر لة اابتهللائية في دةتوف األربليةيات -( كةت 3)

. الكددان القددائمون  لددع "ا دددن أ ضددا  "جمليددة التمثيدد  بمهللرسددة المةةلددة اابتهللائيددةكةددت  ضددوً 
اثةددين دددن المهللرسددين اإلخددوانل همددا األسددتاذان  يددا   -ا ا الإخراًجددا ال أليوًددإعددرافً  -= =الةمليددة

 ةالال بهللرل الأصحاا ر ملما  . الأذكر دن المسر يات التي قهللدةاها:  - اعورل الطه الغوابي 

ا بددأن كا ددت  دداد ى باللربيددة الووددحع.  لًمدد الكللددااألخددهللالدل الالوددياد المحسددودل البائلددة اللددين. 
(ل ث  در لة التللي  اابتدهللائي ي  ل  الَّ ا: در لة التللي  اإللةادي )األا المرا   التلليمية آ ذا  كا ت ثسثً 

 سةوات(. 9سةوات(ل الدر لة التللي  الثا وي ) 4)

ال مدر  -دحمدهلل يوسدف المحةدوا لمسدر يته: اللةدرال األاللدع  -المهللر   -وهللير الشا ر ( دن  4)

 الاللةو .

( دددا يودديل أصددحابه دددن اإليددذا  الالدديس .. الأ دده ا يقددهللر  لددع أن يمددةلل  )( لمددا رأى رسددوال   5)
 ا ا يظلد   ةدهلله أ دهللل الهدي أرر صدهللقلاليحميل ل قاال لل : لو خرجت  إلع أرر الحيشة فإن بلدا دلً د
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المسددر ية دددن دسددر يات "الموقددف" الأ لددل أ ددهللاثلا  ددهللالر فددي قوددر الةةاعددي. 

الدحورهدددا األساسدددي هدددو  دددرر الميدددادئ الالقوا دددهلل الالقدددي  اإلسدددسدية  لدددع ألسدددةة 

الملاجرين في دقام  رر قضيتل ل ال قهللي   يثيات ا تةاقل  اإلسسمل الدوقدف القدرآن 

 الد و ه. ()دن المسيح 

عي البطارقتهل الدواجلته لرسولي قريشل خطدل جلودر بدن أبدي طالدل الأدام الةةا

(خطية طويلةل الدما جا  فيلدا: "أيلدا الملدكل كةدا قوًدد ) ا أهد  جاهليدةل  ليدهلل األصدةام

ال أكدد  الميتددةلال أ ي الوددوا شل ال قطدد  األر ددامل ال سددي  الةددوارل اليأكدد  القددوي دةددا 

دةال  لدر،  سديه الصدهللقه الأدا تده الضليفل ف ةا  لع ذلكل  تع بلا   إليةا رسواً 

ال وافهل فهلل ا ا إلع   لةو هلله ال ليهللهل ال خلد  ددا كةدا  ليدهلل  حدن الآباؤ دا ددن دال ده ددن 

الحةددارال الاألالثددانل الأدر ددا بوددهللق الحددهلليال الأدا  األدا ددةل الصددلة الددر  ل ال سددن 

الةوارل الال ف  ن المحارم الالهللدا ل ال لا ا  دن الودوا شل القدوال الدةالرل الأكد  دداال 

تي ل القذ، المحوةاتل الأدر ا أن  ليهلل   ال هللهل ا  شر  به عيئال الأدر ا بالوسال الي

الالةكاال الالوديام... فودهللقةاه الآدةدا بده... فلدهللا  ليةدا قودةدا فلدذبو ال الفتةو دا  دن ديةةدا 

ليردال ا إلع  يادال األالثان دن  يادال    لالع... الخرجةا إلدع بدسد ل الاختر دا   لدع 

ي جوار ل الرجو ا أا  ظل   ةهلل  أيلا الملك...دن سوا لالر يةا ف
(1)
. 

 بين الواق  الالوةي
كا ت هذه الخطية هي أه  دلرالر في الواق  التاريخي الذي ل  ييتلهلل  ةه الشدا ر 

الغةائيددةل فلدد  يلددرر  -فددي دلرال دده الشددلري  -ال الل ددن يسددة  لدده أ دده  وددادي كثيددرً 

ال   الةةاعددي يتددهللخ  دقاطًلددل الل ةدده جلددا  قريريًددا دتواصددسً دضددمون الخطيددة  رً دد

البتليير آخر: لد  ي دن دالر الةةاعدي دةدرد دسدتم  لقضدية  لدررل الل ةده  وا د  دد  

أجةا  هذه القضيةل دما  وال دلرالر جلودر إلدع  دوار دت ادد   ديل اللد  يخد  هدذا 

 فيه. الدن هذا الملرالر:  مرال بن اللاصالحوار دن اعترا  

                                                                                                                            
ا دمدا أ دت  فيدهل فخدر  ددن المسدلمين إلدع الحيشدة ثسثدة الثمدا ون  لدع رأسدل   تع يةل    ل   فرًجد

(. الكا دت )جلور بن أبي طاللل ال ثمان بدن دظلدونل ال ثمدان بدن  ودان ال الجتده رقيدة بةدت الةيدي 
لةةاعدي أالال هةرال في اإلسسم. الأرسلت قريش:  مرال بن اللاصل ال يدهلل   بدن أبدي ربيلدة باللدهللايا ل

البطارقته اسدترجاا المسدلمين. الل دن الةةاعدي لمدا اسدتم  للودريقين اقتةد  بدهلل وى المسدلمينر فحمداه  
 [.310 - 8/398الأكرم جواره ل الرد رسولي قريش خائيين. ]ا ظر السيرال الةيوية ابن هشام 

 .8/377( سيرال ابن هشام 1)
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 بددددددهللين الةاهليددددددة   ارقيةددددددا

 

 اْشدددةا  دا ًددددليدددك الوضددد  قدددهلل  

 

 جلور: 

 ال ر  دددل الودددوا شا سدددادريةا

 

 الكةددددددا  ليددددددهلل األصددددددةاما جلددددددسً 

 

 

 الا  ر دددع  قدددوق األقربيةدددا

 

 الا  ر دددددع الةدددددوار ألي جدددددار  

 

 

 أيَر ي ذا  دواي الموهللَّى؟   :ا( مرال )دقاطلً 

ددل   هَ ْ ددال.. دا رَ ْمددْت  ا  َ ْسددتا ل     ايةاددي  يَ  يْ  ا

 

 :الةةاعي

  ددددددددلافلَ  طغدددددددداالً.. جائريةددددددددا

 

 كددددددد  أقويدددددددا  الةددددددداه دةدددددددااليأ

 

 :(ا)دتابلً  جلور

 يحمدددي اليةيةدددا - دددسلةً  -الراح 

 

 الكدددددد  الأادا اليةددددددات  بةددددددا أثددددددي ذ 

 

 

 رأيةدددددداه  لددددددع الددددددهلل يا األديةددددددا

 

 إلددددددع أن جا  ددددددا دةددددددا رسددددددوالذ 

 

 

 الير دددددددع اليائسددددددديةا يواسددددددديةا

 

 اا ر يًمدددددا  و ًدددددا طددددداهرً صددددهللالقً 

 

 

 فرْسددددددددد     دددددددددوَر اللالميةدددددددددا

 

  حددددهللْث  ددددن رسددددالته الأفوددددحْ 

 

 الةةاعي: 

 ا ا عددددددددريك الا َدليةدددددددداإللًدددددددد

 

 د ددددا أا  ددددرى فددددي ال ددددون إا

 

 جلور: 

 صدددددددواً  يمدددددددأل الدددددددهلل يا  ةيةدددددددا

 

 د ا دددددددا للودددددددسال فدددددددإن فيلدددددددا

 

 

اليَثةع الةةاعي  لع المسدلمينل اليودول  بدأ ل  رجداال "ددرال ال" ال " يد "ل بلدهلل أن 

صد  جلودر قص  ليه جلور دوقف ال وار الدوقف المسلمين ددن بدسال الحيشدي. ثد  يوا

  هلليثهل فقاال أ ه بلهلل أن اعتهلل  ليل  األذى الالظل  الالتضييق الاليغي:

 الهاجْر دددددددددا إليددددددددده صدددددددددابريةا
 

ددددددددددع   أ يةددددددددددا للةةاعددددددددددي  المرجَّ
 

 فةئةدددا  قودددهلل الحودددن الحوددديةا
 

 ا خيدددددر  "الةيدددددي" لةدددددا  وددددديرً  
 

 الةةاعي )القهلل  أثر الاقتة (:

 أن فيدددددددددددده ههللايددددددددددددةً اليقيةددددددددددددا

 

لو ي قددددددددددرآ   .. فيقيةددددددددددي  أْسددددددددددم 

 

 

 لور )للثمان بن دظلون(:ج 

 ا رصدددددديةاال ددددددي قرآ ةددددددا بيا ًدددددد

 

ذكددددر " يسددددع"  - ثمددددان  -هددددات 

  ْ  ِّدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرا الا 

 

 

كيف  شهللال بذكرها دا  ييةا
(1)

 أاْسدددددددم  القدددددددوم آي ددددددددري  يظلدددددددرْ  

 

 

                                                 

 قاهرال( د.ت.ال -الوةالة  -)د تية دور  90 - 87( ا ظر المسر ية:: 1)
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ال ةتلي المسر ية باقتةداا الةةاعدي البطارقتده بودهللقية جلودر بدن أبدي طالدل الددن 

يش باللودال الخائية إلع بلدهلله بمدا  مد  دلهل البلظمة اإلسسم الديادئهل اليأدر رسوال قر

للةةاعددي البطارقتددهل فيوجدده كسددده إلددع  مددرال بددن اللدداص  -أال رعدداالى  -دددن هددهللايا 

 ا إلع اللهللايا(:)دشيرً 

 يدددا كثيدددر اإل سدددان  فدددي يدددهلل  الحددد   
 

فأقددددددهللم  ليدددددده  يددددددرا دحدددددداذرْ  
(1)

 
 

ريةا  دثلمدددددددا جئدددددددتَ  بلدددددددا صدددددددا  
 

 ا ثددددددد   دددددددودالاا ملوهدددددددا جميًلددددددد 
 

 فر ورفاقه:ثم يتجه إلى جع

 فددددددددأقيموا فددددددددي ظلدددددددده آدةيةددددددددا
 

 أيلددددددا المسددددددلمون: هددددددذا جددددددواري  
 

 دددن يددرْ    يشددرْا ب وددي المةو ددا
 

 لدددن  َراَ دددوا.. اللدددن  ودددابوا بسدددو    
 

 ثم يوجه كالمه لرجاله:

 الفددددددا وا الددددددهلليارا آثددددددرالا دار ددددددا
 

 يددددا رجددددالي: صددددو وا الداد رجددددداال   
 

 بةدددواري ف يدددف أ سدددع الدددذدارا؟
 

 ذالاقدددددددهلل د ددددددداه   يددددددديل  أن يلدددددددو 
 

 ا فليةدددددددددددهللَكَ  أبدددددددددددرارادالًمددددددددددد
 

 ددددةل ْ  أر دددةا أر دددل ل فمدددن يْشدددكَ  
 

أ لددددد  أدركدددددوا بةدددددا األالطدددددارا
(2)

 
 

 أسدددددلهللالهْ   تدددددع يحسدددددوا جميًلدددددا 
 

الالا ح أن الوراا دياعر ظاهرل فلدو بدين دةمو دة  دق الجما دة باطد   طدرح 

 دا يحاالال أن يقة  الةةاعي به. -بمةطقه الخاص  -ك  دةلما 

الهو دلك له د ا ته القيمته في  وره  -ام في دةل  الةةاعي الالا ح أن الةو الل

 يو ي بالةقا  الالرال ا ية الالحرص  لع اللهللالة هو البطارقته. -

الجا  األدا  التلييري بلغة سليمةل الهي لغة  ودر المسدر يةل اللد  يةةلدق الشدا ر 

 إلع  وظيف كلمات  ورية دستحهللثة.

 درال  ال ظات

                                                 

 800( المسر ية: 1)

 .94 - 93( المسر ية: 2)
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ل  ي و وا يلتمون بدالون المسدر ي لذا دهل فقدهلل  -وال كحملة د  -الالملرال، أن اإلخوان 

فل  الهلليةية الالتربوية الالسلوكيةكان همل  األساسي: أدا  رسالتل ل ال حقيق أههللا
(1)
. 

 الدن الهللرال  الاللظات الالتوجيلات التي  ل سلا هذه المسر ية دا يأ ي:

ألالفدق أن يسدلوا إلدع الييئدة األصدلح الا -ا الهلل اال دةل  الخووصً  -  لع المسلمين -8

فَّداهََ  للليش الالملايشةل الالقيام بمتطليات الهلل وال ال شرها. يقدوال  لدالع:  إ نَّ الَّدذ ينا  اوا

ددةَ ظاددال م   و ينا فددي األْرر  قاددالَوا أالاددْ   اَ ددْن  ياْلماسئ  ا ددل ْ  قاددالَوا ف ددي ا َكْةددتَْ  قاددالَوا َكةَّددا َدْستاْضددلا  ْوَس 
أا

رَ  ةً فاتَلااج  لا اس  يًراأاْرَر  َّ  الا ْت داو  ساا ا لاةََّ  الا اهَْ  جا أاْلا  .(21لةسا : ) الا ف يلاا فاأاَللائ كا دا

ْن ياْخدَرْ  القاال  لالع:  دا ةً الا لا سا ث يًرا الا ًما كا ا ا هلْل في األْرر  َدرا   ياة 
ي ي    َّ ْر في سا ْن يَلااج  دا الا

ْكدهَ  َسدول ه  ثَد َّ يهلَْلر  را ًرا إ لادع  َّ  الا ْن باْيت ه  َدلااج  وَدوًرا  د  َ  ا دانا  َّ كا لادع  َّ  الا قاد ا أاْجدَرهَ  ا دْوَت فاقادهلْل الا اْلما

يًما  .(800لةسا : ) را  

المسدددل  دطالدددل بلدددرر دلتقهللا دددهل القوا دددهلل ديةددده بقدددهللر اإلد دددانل ددددا سدددةحْت  -9

 الظرال،ل ال ليأت الورص.

أن يختدار ددن الشدواههلل الاآلليدات  -إلقةاا اآلخدرين الاسدتمالتل   - لع الهللا ية  -3

 رها  لع  حقيق األههللا، المةشودال.أقهلل

ا دةده  لدع كسدل الد الةةاعديل فةرى في المسر ية "جلور بن أبدي طالدل"  رًصد

دن  لذيل ال وار  -الهو  يشي دن جةسية الةةاعي  -يذكر دا اقاع بسال  -الاستمالته 

 الظلمل ل الدما قاله جلور في  ضرال الةةاعي:

  ا.. فرا وافلاال القوما دا جئة لةال اللمن أ اا دلذبيةا

  "الفيما كان يلقاه "بسالذ  .. الظالميةاللطغاال   دثاالذ 

 الةةاعدددددددي: ؟بسالذ  الداذا كان يلقاهَ  ؟وا الدن هَ 
 

 جلوددددددددددددددر: دن طيييةا لذ يِّ طا  
 

  دن بةي األ ياح يحيا كري ذ  .. قهلل ر ي اإلسسم ديةابم ةا 

                                                 

 مثيليدات  يا دن َعلال اإلخوان كدان فلدا فدرق  مثيليدةل  دادا جهلل ً ( دن دظاهر هذا ااهتمام أن كثيرً 1)

ذات دغدددةى ديةدددي الاجتمدددا يل الكدددان أ لدددل هدددذه التمثيليدددات  أخدددذ دو دددو ا لا ددددن التددداريخ 

 اإلسسدي.
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سدتة ددن (ل ال)الأخذ يرالي كيف كان يلذبه أدية بن خلفل الكيف اعدتراه أبدو ب در 

اللييهللل الأ تقل  لوجه  
(1)
. 

األخذ بميهللأ التخوص في اللم  اللامل الاأل ماال الهللْ ويةل فيقوم أ سل الرجاال  -4

لللم  بأدائه. فالةةاعي  ةهللدا طلل دن جلور بن أبي طالل أن يسم  آيات ددن 

 القرآنل اختار جلور للذه الملمة  ثمان بن دظلون أل ه أقهللر دةه  لع أدائلا: 

 ه ههللايددددددددددددددة اليقيةدددددددددددددداأن فيدددددددددددددد
 

 الةةاعدددي: أسدددملو ي قدددرآ    فيقيةدددي 
 

 جلور للثمان بن دظلون:

 ا رصددددددديةاال دددددددي قرآ ةدددددددا بيا ًددددددد
 

 ذْكددر  يسددع الر دد ْ  - ثمددان  -هددات  
 

 كيددددف  شددددهللال بددددذكرها دددددا  ييةددددا
 

 أْسددددددم  القددددددوم آيا "دددددددري " يظلددددددرْ  
 

ا دن سورال دري ()يسود الومتل اليتلو  ثمان صهللرً 
(2)
. 

الةيةل الاللةيمة الودادقة.. كللدا صدوات  وسدية  قدود إلدع  اإليمان الوثيق ال سن -9

 الوو  الالةةاح.

 الواقلة الالهللاات .. مر الاللةو  - 9
(ل دد  القدائ  عدييلة  دهللال )هي الاقلة دشلورال في سيرال الخليوة  مر بدن الخطداا 

 لع ر مة  مرل الاهتماده بالر يةل الدلايشته آادل ل ال رصه  لدع التخويدف  دةل  

 تطي .بأقوع دا يس

إلدع  ()قاال: خرجةا د   مدر بدن الخطداا  .الهي درالية  لع لسان خادده "أسل "

 ددرال "الاقدد "  تددع إذا كةددا "بوددرار"
(3)
إذا  ددار... فلراللةددا فددإذا بددادرأال دللددا صددييانل  

القهلْلر دةووبة  لع  ارل الصييا لا يتضا ون
(4)

. فقاال  مر: السسم  لي   يدا أصدحاا 

. فهلل ا دةلا فقاال: دا بال  ؟ قالدت:  دربةا الليدَ  الاليدرد. الضو .. فقالت: ال لي   السسم.

قاال: الدا باال هداا  الوديية يتضدا ون؟ قالدت الةدوا. قداال: أي عدي  فدي هدذا القدهللر؟ 

قالت: دا  أَس تل  به  تع يةادوال ال  بيةةا البين  مر. قاال: أْي ر مك  ل الدا يهللري 

 يتولع أدر ا ث  يغو   ةا؟   :قالتب    مر؟ 

                                                 

 .82ل 81( المسر ية: 1)

 .90ل 82( المسر ية: 2)

 ( بئر قهلليمة أال جي   لع بلهلل ثسثة أدياال دن المهلليةة.3)

 ( يتضا ون: يويحون اليي ون.4)
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ل فقاال: ا طلدق بةدا. فخرجةدا  لدرالال  تدع أ يةدا دار الدهللقيقل فدأخر  يَّ فأقي   ل ال أسل :قا

 هللاً 
(1)
دن دقيقل الَكية 

(2)
. فقلدت: أ دا أ ملده  ةدك. فقداال: أ دت يَّ ا ملده  لد :دن عدح ل فقداال

 حمدد  ال ري يددوم القيادددة؟ ا أم لددك. فحملتدده  ليددهل فددا طلقل الا طلقددت دلدده إليلددا  لددرالالل 

ي  لديَّ  :ال فةل  يقوال للاال الأخر  دن الهللقيق عيئً فألقع ذلك  ةهلله َذرِّ
(3)

ل الأ دا أ در  لدكل 

الجل  يةوخ  حت القهللر ثد  أ ةللدا. فقداال: ابغةدي عديئا. فأ تده بودحوةل فأفر لدا فيلدال فةلد  

يقوال للا: أطلميل ل الأ ا أْسطاح لل 
(4)

. فل  يةال  تع عيلوا. ال ر  فْض  ذلدك. القدام القمدت 

 ا    خيرال كةت بلذا األدر أاللع دن أدير المادةين.دله. فةللْت  قوال: جة

 فيقوال: قولي خيرال إذا جئت  أدير المادةين الجهلل ةي هةا  إن عا   .

ث   ةحي  ا ية  ةلال ث  استقيللال فربض دربضدا
(5)

ل فقلدَت: لدك عدأن  يدر هدذا؟
(6)
 

فس ي لمةيل  تدع رأيدت الوديية يودطر ون
(7)

ا أسدل ل إن ل ثد   دادوال الهدهللأالا. فقداال يد

الةوا أسلره ل الأب اه ل فأ ييَت أن ا أ ور،  تع أرى دا رأيت
(8)
. 

(ل الهدي سدمات  تدهللفق )الالقوة  ير  أه  السمات الاألبلاد الملةوية للخليوة  مدر 

ا بالمسئوليةل الدشاركة الر ية فدي دحدةل ل ا صادقً ا  ي ً الر مةل العلورً  بالمثالية:  هللاً 

 ال را الذي يةةال بل ل الدلالةة آثاره: الأ دا ل ل القياده بةوسه بهللف 

                                                 
 ( اللهللال: ال ي .1)

 ( قطلة كييرال..2)

ي  ليَّ 3)  : أي رعي الهللقيق في اإل ا  ليحركه د  الما  الالشح .( ذرِّ

 ( أسطح لل : أبسطه  تع ييرد.4)

 المرأال الأطواللا دالن أن يشلرالا به الهو يراقيل  ليرى دا يسور  ةه  مله.ا  ن ا بليهللً ( أخذ د ا ً 5)

 ( ه  هةا   م  آخر يةتظر ؟6)

 بالتوارا لشلوره  بالسلادال. يلليون( 7)

 (  تع أرى أثر دا قهللدت للاا .8)

 . 98ل 9/90ا ظر  اريخ الطيري 

 م(.8211القاهرالل  –)دار الملار، 

 .10ل27ةين  مر بن الخطاا: الابن الةو ي: دةاقل أدير الماد

 م(.8211ل 3بيرالت ط  -)دار ال تل الللمية 

ددشددق.   -)الم تيددة اللربيددة  901ل 907ال لددي ال دداجي الطةطدداالي: سدديرال  مددر بددن الخطدداا: 

 د.ت(.
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ا طرقدات المهلليةدةل الددا يلد ل يتحسد  دشد ست الةدا ل قاطًلد فلو يتةوال لديسً  -8

 بلهللها دن األطرا، التي  يلهلل  ن المهلليةة بأدياال.

الهددو يوددر  لددع أن يحمدد  الددهللقيق الالشددح  بةوسدده إلددع دوقدد  المددرأال الأطواللددا  -9

ده "أسل "  لع بلهلل المسدافة بدين الةياا. اليرفض أن يقوم بلذه الملمة  ةه خاد

 بيت الهللقيق الالم ان المقوود.

الهو يشار  األم اللةو  في الطيخل ال ْر، الطلام لألطواالل الل  يغادر إا بلهلل  -3

ا يراقددل دةدده المددرأال الأالادهددا دالن أن أن أكد  الوددغارل العدديلوا. ثدد  أخددذ د ا ًد

  ادوا.يشلرالا بهل الل  يةور، إا بلهلل أن  شط األالادل الاطمأ وال ال

اللةددو  بقولدده:  عالقيدد  كدد  أاللئددكل رأيةددا  مددر ليقًددال يرا ددي أدا الحددهلليا فحيدد -4

 "يا أه  الةار". :الل  يق  ل"السسم  لي   يا أه  الضو "

 لهلل دن  مثيليدات "الموقدف أال الحادثدة"ل فدإن  "اللةرال األاللعالإذا كا ت دسر ية "

" مر الاللةو دسر ية "
(1)

ية"ر فاللدهلل، األساسدي أدخ  فيما يسمع " مثيلية الشخو 

دةلددا  قددهللي  صددورال الحدداك  الددذي يلددايش ر يتدده فددي سددرائل  ال ددرائل ل اليددادي أدا ددة 

 الح   بوهللقية الإخسص. القهلل صرح الشا ر بلذا المغةى في قوله:

 إذا بددددددددددددات الر يددددددددددددةَ سددددددددددددا ييةا
 

 هَددددد  الح ددددداَم لدددددن يحيادددددْوا بخيدددددر   
 

فودددددددي هدددددددذا هةدددددددا  الحاكميةدددددددا
(2)

 
 

 د  إذا المح دددددوم  ددددداح بخيدددددر  ا 
 

ا  لع إبرا  صورال الحاك  المثالي ل  يلتدةم الشدا ر ا بلذا المغةىل ال رصً الاهتمادً 

الواق  التاريخي التوويلي إا في بلض خطوطه اللريضةل بأسلوا دحرر أباح لةوسه 

ا بدذلك دةلةده فدي "اللةدرال األاللدع". القدهلل رأيةدا دوقدف فيه اا طسق التلييدريل دوارقًد

فدي  -ا عدلرً  -بي طالل في  ضرال الةةاعيل فقدهلل كررهدا الشا ر دن خطية جلور بن أ

 دضمو لال الفي كثير دن ألواظلا.

 الي اد يةحور االتةام القلي  بمسر ية " مر الاللةو " في المواقف اآل ية:

 دا جا  في الةة  التالي دن القوة: -8

ثد  )إلع(.. قالت يتدولع أدر دا  :دا بال  ؟ قالت :"فهلل ا دةلا  مرل فقاال :دن قوال أسل 

 يغو   ةا؟  "

                                                 
( المسر ية: دن  ظ  دحمهلل يوسف المحةوا )المهللر  بمهللرسة دور الةهلليهللال األديرية. الهي دن 1)

 م(.8249القاهرالل  –لة صوحة )د تية دور بالوةا 87

 .89( المسر ية: 2)
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  رج  الشا ر هذا الموقف في الحوار التالي:

 ا": مر "دتة رً 

دددددع اإلظدددددسم     اديدددددك  سدددددلع فدددددي َدجا

 

 يددددددددددا أم  دلددددددددددذرالً إذا سددددددددددر ا إلددددددددددع

 

 

 ؟أجددددددرى الددددددهللدواا الفددددددار بدددددداآلام  

 

 أاالا  ْسددددددمحين لةددددددا فةسددددددأال دددددددا الددددددذي

 

 

 فددددي القددددهلْلر دددددن  ةددددر لوقددددهلل  طلددددام  

 

 أطودددددددالي الةدددددددو ع أخددددددداد ل  بمدددددددا

 

 :  األم

 فدددي الدددهللهر ير دددع أال يودددون  ددددادي

 

 ا أرىا  اد فددددددددددددي داريل الا قليًدددددددددددد

 

 

 قددددددددددهلل فا ةددددددددددا لليددددددددددا  الاإل ددددددددددهللام  

 

 هَ  َّدددددددددددإ   الخليودددددددددددة   فدددددددددددي  مدددددددددددرا   ا 

 

 

عددددددا  اإللدددددده ل ددددددان خيددددددر إدددددددام  
(1)

 

 

ددددددد  الدددددددو أ ددددددده ير دددددددع الر يدددددددة دثلما

 

 

اللما طلل دةده خاددده أسدل  أن يحمد   ةده الدهللقيق الالشدح  ددن دار الدهللقيق إلدع  -9

"أ ددت  حمدد   ةددي  :و ل أصددر  مددر  لددع أن يحمدد  ذلددك بةوسددهل القدداال لددهاللةدد

 الْ ري يوم القيادة؟" الفي المسر ية جا  ذلك في الحوار الشلري التالي:

 أقدددددددددددددددددْ  بددددددددددددددددديلض  ودددددددددددددددددييي

 

 خليوددددددددددددددددددةا   د ةددددددددددددددددددي

 

 أسل : 

 أريح ددددددددددددددد ... ددددددددددددددددن لَغدددددددددددددددوا  

 

 سدددددددددأ م  الحمددددددددد ا  تدددددددددع

 

 

 فدددددددددددددددددي القلدددددددددددددددددوا   الدةدددددددددددددددددةالذ 

 

 فلإلدددددددددددددددددددددددام القددددددددددددددددددددددارذ 

 

 

 طدددددددددددددددوبيالا  دددددددددددددددةد فدددددددددددددددي خ

 

 يددددددا أسددددددل  اسدددددد ْت الد ةددددددي

 

 ا(:  مر )دمتةلً 

  يئددددددددددددددي ال ر ددددددددددددددع دشددددددددددددددييي

 

 إن ر ددددددددت  حمدددددددد   ةددددددددي

 

 

  ةدددددددددددددددددددهلل اإللددددددددددددددددددده ذ دددددددددددددددددددوبي

 

 فمدددددددددددن سددددددددددديحم   ةدددددددددددي

 

 

آذى الأ ددددددددددددددددددددةع جةددددددددددددددددددددوبي
(2)

 

 

 سدددددددددأ م  اللدددددددددل  دلمدددددددددا

 

 

ال كةدت بلدذا األددر اللما ا تلع  مدر ددن دلمتده قالدت اللةدو : جدةا    خيدرً  -3
ال إذا جئددت أديددر المددادةين : قددولي خيددرً أاللددع دددن أديددر المددادةينل فيقددوال  مددر

 الجهلل ةي هةا  إن عا   .

 الفي المسر ية جا  الحوار التالي:

                                                 

 .1ل 1( المسر ية:: 1)

 88 ( المسر ية:2)
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 سدددو، يلطيدددك جدددةا  اللدددادلينْ 

 

هَ  سددددو، يةةيدددددكا   إللددددي بدددددرَّ

 

 األم: 

 أ دددت أاللدددع ددددن أديدددر المدددادةينْ 

 

ليددتا األدددر فيةددا سدديهللي    لددو الا

 

 

 إ دددده ير ددددع اليرايددددا كدددد   ددددينْ 

 

ا الصدددددددو ي ا طقدددددددي خيدددددددرً 

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد" َ   ا"رً ما

 

 ا(: ا باسمً  مر )دتة رً 

 ةددهلله أقضددي  قددوق المسددلمينْ 
(1)

 

 

 اإن  ةالريدددددده  رْيةددددددي دائًمدددددد

 

 

 الحوار الالحركة الةوسية
الفي المسر ية  ركة  وسية دوفقةل الفي الحوار  يوية سدا هلل  ليلدا التحدرر الوةدي 

ال فةدا  ا ًدفي األدا  التلييريل الإن كةا  أخذ  لع الشا ر دخالوتده للواقليدة اللغويدة أ ي
قليدد  دددن الحددوار  يددر دتسددق ددد  المسددتوى اللقلددي للشخودديةل فقددهلل جددا   لددع ألسددةة 

 األطواال الةو ع دا يلهلل أ لع دن دستواه  اللقلي في األدا  اللغويل الذلك دث :

الكيدددف يةدددام جو دددان الضدددلوا ؟
(2)

 
 

  ريدددددددددهللين الةلدددددددددا ا لةدددددددددا؟ دحددددددددداالذ  
 

أدددددي ار مددددي دةددددي الضددددلو ا
(3)

 
 

 اأددددددددددددي أكددددددددددداد أددددددددددددوت جوً ددددددددددد 
 

ددددد ددددد نْ ال حيدددددي دا ا بدددددالحةينْ ا ا ذا  ا
(4)

 
 

دد -)بلددهلل الطلددام(    ه   حمددهلل    لددع إ لاد 
 

فوا دددح أن "جو دددان الضدددلوا" الطلدددل "الر مدددة للضدددلوا"ل الالتغذيدددة بدددالحةين 
 " لييرات استلارية ا  توق د  لغة األطواال اللووية اليسيطة.

 (5)بين خوفو الالوارالق -3
  ."بين خوفو الالوارالق" ) مثيلية الطةية(

  مثيلية  وارية ثةائية الشخويات:

ف للا  وار بين عخويتين: عخوية. "فارالق "دلك دور في الحا رل ال"خوفو" 
 فر ون دورل با ي اللرم األكيرل الردة دةهللها القهللي .

لتمث  في  ولة "أسرال خوفو" دن  سدذال  -كما يقوال  اظملا  -الهذه التمثيلية أ هللت 

 ".الوووال التةرييية "بمللهلل التربية

                                                 
 .83( المسر ية: 1)

 .9( المسر ية: 2)

 .7 ( المسر ية:3)

 .83( المسر ية: 4)

 .17 - 13( المسر ية: في ديوان )اليواكير( لليهلل الح ي   ابهللين: 5)
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الهي دةرد  وار دو ا بين الشخويتين بأسلوا دياعر خدس ددن الحي دة الالتلقيدهلل 

الوةيل الهي دةاسية في لغتلا الأف ارها للمستوى اللقلي الاللغوي للتسديذ الوغار الذين 

 قادوا بتمثيللا. فالحوار يمضي  لع الةسق اآل ي:

 فارالق:

 الإكيددددددددددددددددددددددددارذ الإجددددددددددددددددددددددددسالَ 
 

 سددددددددددددددسمذ جددددددددددددددهللي األ لدددددددددددددددع 
 

 ؟االَ فلدددددددددددددد  للددددددددددددددس  إقيدددددددددددددد
 

 الكددددددددددد  عدددددددددددوق بةدددددددددددا يةلدددددددددددي 
 

 :خوفو

 بَةددددددددددددددديَّ الفيدددددددددددددددك أختددددددددددددددداالَ 
 

  ليدددددددددددددددك  حيتددددددددددددددددي  تلددددددددددددددددع 
 

آدددددددددددددداالَ  فويدددددددددددددك لمودددددددددددددرا 
(1)

 
 

 المثلددددددددددددددع فخددددددددددددددذ بالخطددددددددددددددة   
 

ا همة الملك الشاا أن يليدهلل أدةداد الورا ةدة الدذين كدا وا اليمضي "خوفو" دستةلضً 

 ا  لع  هللال اليسد:"ليوث اليوادي"ل الكا ت دداؤه   ارً 

 ا رفيددددددددددددددد  اللمددددددددددددددداد  دلً ددددددددددددددد
 

 فلدددددددددددددددْش ألبةدددددددددددددددا  دودددددددددددددددر   
 

األجدددددددددددددددددددددددهللاد   بسددددددددددددددددددددددائر  
(2)

 
 

 الا ودددددددددددددد ْ  الا يدددددددددددددد  سددددددددددددددييليا  
 

إليدده خوفددو يددرى أن يةمدد  إلددع  هَ لاددالل ددن "فددارالق" ددد  إيما دده ب دد  دددا قالدده الالجَّ 

 ا دن  اريخل  الأدةاده :ا تةا ه بالورا ةة ا تةا ه بأجهللاده اللرال اليستهلل ي أقياسً 

 فر دددددددددددددددددددونا ذي األال ددددددددددددددددددداد  
 

 فدددددددددددددددإن فخدددددددددددددددرَت بةدددددددددددددددهللي 
 

 َ دددددددددددددددْرا  بدددددددددددددددواد   سدددددددددددددددلي َ 
 

 ف دددددددددددددددددد  أ دددددددددددددددددددة  بدددددددددددددددددددأ ي 
 

 ال ْسددددددددددددددديل  ددددددددددددددددن أيددددددددددددددداد  
 

 االدددددددددددددددهللهر فخدددددددددددددددرً   َ كوددددددددددددددداهَ  
 

 الرعدددددددددددددداد   ْي   َسدددددددددددددديددددددددددددددهلل و ل  
 

 أن جددددددددددددددددا  فدددددددددددددددديل   يددددددددددددددددي   
 

بأ مدددددددددددددددهلل  ددددددددددددددددن هددددددددددددددداد  
(3)

 
 

 يلدددددددددددددددهللي الغدددددددددددددددواال الأ لددددددددددددددد ْ  
 

(ل دددن أدثدداال  مددرال بددن )اليشددير الوددارالق إلددع أ دده يقتددهللي بوددحابة رسددوال   

 :()لوارالق  مر بن الخطاا اللاصل الالمقهللاد بن األسودل الا

                                                 

 .13( المسر ية: 1)

 14( المسر ية: 2)

 .19ية: ( المسر 3)
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 )بلمدددددددددددددددددددْرال( ال)المقدددددددددددددددددددهللاد (
 

 الأقتددددددددددددددددهللي فددددددددددددددددي يقيةددددددددددددددددي 
 

 فددددددددددي اللددددددددددهللال بددددددددددين الليدددددددددداد  
 

 أقدددددددددددددددددي   لدددددددددددددددددهلل سدددددددددددددددددميي 
 

دةدددددددددددددددددددددداهجا اإلسددددددددددددددددددددددلاد  
(1)

 
 

" أ يدددددددي   ال دددددددن "أبدددددددي  ودددددددصا
 

 ال تغلل اللاطوة الهلليةيةل الاا تةا  اللرالبي  ةهلل الشا رل فيةطق خوفو بقوله:

 لةللددددَت عددددر ته لموددددر عددددلارا
 

 (دركددددَت  لددددهلل )دحمددددهلل  لددددو أ ةددددي أ 
 

 لغدددددهللاْلا لددددده األ دددددوانا الاأل ودددددارا
 

 ه  أال كددددددان إخددددددوا ي عددددددلودا  يا  دددددد 
 

 أصددددةام أال يةجددددي للددددا األ ددددرارا
 

  ْلدددددددددا كددددان فر ددددون ليسددددةهلل قددددط ل   
 

 (2)رابطة القير - 4
 ) مثيلية الووت الوا هلل(

إددددام الطريقدددة  -  ظملدددا  يدددهلل الح دددي   ابدددهللينل الأهدددهللاها للشددديخ سدددسدة اللةاددددي

ةهللية. الكتل في  وهلليرها: "دن  رالا الذكر  ةهلل السدادال الةقشديةهللية أن يغمدض الةقشي

ا أفضع به إلع الموتل فخللْت دسبسده للَغسد ل الذاكر  يةيهل اليتخي  أ ه درر در ً 

ث  ألي  ال ون الَ م   لع الةلشل فسار به الةا   تع أالدا القيرل  يا ا يةولده دداال 

 ا  مله الوالح في الهلل يا. الا جاهل الا يا سه دن ال شة القير إ

  ةهلل ذلك يخش  قلل المر ل اليةهللمل اليور  لع اللمد  الودالحل الي دون ذلدك سدييسً 

 إلع التوبة.

 اليسمون هذه الحالة المت ررال ك  يوم "رابطة القير".

القهلل يذكر ا هذا الملرالر بالمسرح الذهةيل الإلع  دهلل ددال بمسدرح "الدس دلقدوال"ل 

دن عخويات دتلهللدال إ ما هو لدون ددن الحدوار الدهللاخليل  ير أن الحوار كله ا يوهللر 

أال اليددوح الددذا ي يوددهللر دددن عخوددية الا ددهللال هددي عخوددية "المريددهلل المتوددو،" فددي 

 سيا ة  ييية  مر  بالمرا   اآل ية:

                                                 

 .19( المسر ية: 1)

 م(.8231ه / 8399القاهرالل  –ل دن ديوان "اليواكير" )دار الواالي 94 - 42(  يهلل الح ي   ابهللين: 2)



 
 
56

2 

ال شدة القيدر  -الةلشل المدهللفن  -ال ون  -الَغس   -س رال الموت  -المرر األخير 

 اليقظة. -

ا فدي دفدق رال دي ا إياهًدلة ددن هدذه المرا د ل الاصدوً اليقف هذا المريهلل أدام ك  در 

عددوا، إلددع أن يخلددص دددن هددذه السدديا ة إلددع المغددةى المةشددود دةلددال الذلددك فددي آخددر 

 در لة الهي اليقظة:

 في بهللاية هدذه التةربدة الودوفية يتحدهللث صدا يلا  دن "المدرر األخيدر"ل دسدتلس ً 

 باألبيات اآل ية:

ددددددددةْ الإام  ا  دددددددديا اللمددددددددوَم     ااَ سا  ا؟ا ا
 

دددددد    ات ددددددام أعدددددد و الددددددهللا ا الاألالجا ا
 

 ع؟ال خو ددددددددده  ةدا َدددددددددهَ فتدددددددددهللا ا 
 

ها   ددددأالا  عتا ا األدددددراَر  ليددددا بددددالوا ذا  ا
 

ددددددفغددددددهللت  طاًددددددد  اا باهتًددددددا الرقا ا
 

 ربددددددداه إن الدددددددهللا  أثقددددددد  دلةتدددددددي 
 

 البلهلل  هلليثه  ن س رال الموتل الالغس ل الال ون يقوال في "الةلش":

 االا  لددددداا عدددددةا ا   دددددهللا القدددددويَّ 
 

َا آلددددددددددددددددةً  دددددددددددددددد   هللبا ا ااآلن أاَلدا
 

ددد يشدددري اللدددو بدددالرالح    الدددي إرجا ا
 

 يلتددددددف  بددددددي آالذ الصددددددحل كللدددددد ْ  
 

دددد  اأجدددد ذ اللددددو ذخددددرالا الدددديسدا قس ا
 

 ا  مةدددددددوا ا دودددددددرَّ إذا أ دددددددع يثًددددددد 
 

  ............................... 

 الدما قاله  ن المهللفن:

دددددددا َدلتا المقدددددددابر  دددددددائرً  نا يْ باددددددد  اا ا
 

 اآلن يرسدددددو الدددددةلَش بدددددي دتثددددداقسً  
 

دددددد عددددددوا لددددددي بالددددددهلل ا   الليور  االقا ا
 

ل ا يتدددددددددرد دالا   فليحوَدددددددددَرنَّ القيدددددددددرا
 

  ............................... 

ا جا   هلليثه  دن "ال شدة القيدر"ل الهدي  ودلح أن   دون الفي لو ة دن  شرين بيتً 

 هللان ال هللفق الشلور. الدما جا  فيلا:قويهللال دوردالل القهلل جا ت أ مر أبيا ه بالوج

دددحْ  دددف  دددمة لدددك  ا   ا دددس ا األ  َ ط 
 

  وِّددددخا فتلقةددددي يددددا قيددددر الارأ، بددددي الا  
 

 ا؟ْت  ليددددده الةيدددددراَت َعدددددلا ا بادددددأا الا  
 

 ا َ دددرم اللدددواددددا بددداال قيدددري  ددديقً  
 

ددددفددددي القيددددر أصددددحابً   ا؟ال الا أ يا ا
 

 ا ا أرى بةدددددوا ييددددددا لدددددي ال يدددددهللً  
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...............................  ............................... 

دددر  للودددر  ا؟ الر أ دددا ا ددددا بددداال   
 

 أكدددددددذا ي دددددددون األ قيدددددددا  فدددددددويلتي 
 

 ا؟بمدددن أ ددداا لةوسددده الا ودددا ا   دددفا 
 

 قدددهلل أعدددوق األخيدددار ددددن  شدددر ف يددد ْ  
 

ددددد  ا؟قدددددهلل لدددددج  فدددددي عدددددلوا ه إفظا ا
 

 ذال اليدددددر ديتدددددئ  ف يدددددف بمدددددذ ل   
 

الهدي المر لدة التدي يلدود فيلدا إلدع الدهلل يا بلدهلل هدذه  لاليخت  آخر المرا د  "اليقظدة"

 ة المقوودال.. الجا  هذا الختام بلذا المغةى الحاس :التةربة الرال ية الغييي

ددددد  اأ لدددددظ بددددده ال ظًدددددا لةدددددا ردَّا ا
 

 الي لادددع ا ذْكدددرَ  ْسدددل الةلدددوال َدادبًددد 
 

دددد  اهددددوالا الحسدددداا الَ لةلددددوا إفةا ا
 

 واَشدددددألويددددتا فيدددده األ قيدددددا ا القددددهلل خا  
 

دددد ال ددددظ  اليوددددق َ   اللةوددددو  طيا ا
 

ددد   نْ الرأيدددت رأي اللدددين ددددا يغةيدددك  ا
 

ا ددددن دسددددح التربيدددة الرال يدددة  ةدددهلل ملدددي بدددالقير يلدددهلل دلمًحدددالهدددذا اار يددداط الل

المتووفة
(1)
. 

الهذه القوديهللال التمثيليدة جهلليدهللال فدي دو دو لال دتسدقة دةتظمدة فدي أف ارهدال الهدي 

دت ادلة اللةاصرل الفق الشا ر فيلا في دلايشة ك  درا د  الحضدور  ةدهلل الةقشديةهلليةل 

 دما يهللال  لع قوال التمث   ةهلله. 

ا فددي دتةوً دد -الددذي دار فددي  ددهللالد الددذات األ اديددة  -لددهللاخلي الجددا  هددذا الحددوار ا

الحركة الةوسية دن جا لل الفي أساليل األدا  التلييري ددن جا دل آخدرل ددا بدين خيدر 

الإ شا  الالتواتل ال ووير بيا ي يلتمهلل  لع التةسي  الالتشخيص. الك  أاللئك يدة   لدع 

ي درهف  ةهلل الشا ر    صوف
(2)
. 

                                                 

 -لمحموديدة  -التداجر  -( كتل اإلدام الشليهلل  سن اليةا: ".. كان ألخيةا في   الشيخ دحمدهلل أبدو عوعدة 1)
ال أال  حوهددال اليددذهل بةددا إلددع المقيددرال  يددا  ددةالر فضدد  فددي التربيددة الرال يددةل إذ كددان يةملةددا  شددر

القيورل ال ةل  بمسةهلل الشيخ الةةيلي  قرأ الوظيوةل ثد  يقدص  ليةدا ددن   ايدات الودالحين الأ دوالل  

دا يرقق القلوال اليسي  الليراتل ث  يلرر  ليةا القيور الموتو ةل اليذكر ا بموير ا إليلدا. القدهلل يدأدر 

ل الظلمددة القيددر الال شددتهل اليي ددي إليلددالحظددة يتددذكر فيلددا دودديره بلضددةا بددالةةالال فيلددال الاا ددطةاا 

فةي ي دلهل ث   ةهللد التوبة في خشوال ال رارال الاستحضدار  ةيدلل ال دهللم ال دةم" )ددذكرات الدهلل وال 

 م(.8220القاهرالل  –الةهرا  لإل سم اللربي  - 91ل 97الالهللا ية: 

 .41 – 44( ا ظر: قويهللال  ابهللين " ة ة صوفية" في ديوا ه )اليوكير(: 2)
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 ا توار - 9
 لسياسي( لليهلل الح ي   ابهللين)دن المسرح ا

 -جادلة فااد األالال )القداهرال اآلن(  -كان  يهلل الح ي   ابهللين الطالل ب لية اآلداا 
يلتة بلميهللها الهللكتور طه  سينل الدن علره فيه قويهللال بلةوان )الليا أاللع بلريةده(ل 

  ظملا بلهلل  ود ه إلع الةادلة بلهلل إبلادل الفيلا يقوال:

 حليلدددددا؟ددددددن لل مدددددائ  إا الةهدددددر يا 
 

 دددددن لللريةددددة   يددددر الليددددا يحميلددددا؟  
 

 سدددوى األقمدددار  أاليلدددا؟ ددددن للسدددما   
 

 دددن لليددهلَلالر سددوى الةددو ا   سدد ةلا؟  
 

 الددددن لددده  يدددره  يةهدددو بلددد   يلدددا؟
 

  يددددددددر أا   الدددددددددن ألفئددددددددهللال األبةددددددددا    
 

 الختملا بقوله: 

 )طدددده( الأ ددددت بَ ددددْره الددددهللهر جا يلددددا
 

 )كليددددة األدا( الةهددددرا   رسددددك يددددا 
 

 دتقلددت دددن بلددهلل سدداقيلاكالرال ددة ا
 

 ا رد   التلددددددداأَبلدددددددهللتا  ةلدددددددا  دا ًددددددد 
 

فليأخددذ القددو ا ر دد  الظلدد   باريلددا
(1)

 
 

 االاليددددوم  دددداد  ددددداَن الحددددق دةتوددددرً  
 

الدضمون هذه القويهللال الغةائيدة التدي  مةدهلل طده  سدينل ال مهلل دهل ال للدي ددن عدأ ه 
األربلددةل  الدقادددهل هددو الددذي يسدديطر  لددع التمثيليددة الشددلرية الطويلددةل ذات الووددوال

السماها  ابهللين )ا توار(
(2)

 . القهلل صهللرها الشا ر بقوله:

هي قطلة ردةية دن الشدلر التمثيلديل  ودور إقودا  الدهللكتور طده  سدين بدك  دن 
الةادلة المودريةل الفتدرال  يابده  ةلدال ثد  إ اد ده إليلدال يتخلد  ذلدك التلدرر لديلض 

الآرائده فدي الحريدة  األسياا السياسية في إبلاده د   وويره ليلض خوائص الهللكتور
 ."الةادليةل الصلة الطالل باألستاذل الدوقف الوتاال في الةادلة

ا  لع أن  مث  هذه المسر ية في أ هلل اا تواات باستقياال طه الكان الشا ر  ريوً 

  سين ال ود ه إلع الةادلة بلهلل إقوائه  ةلال الل ن أدله ل  يتحقق.

يةل الل  يتحقق أدله فدي إدخداال كما أن الشا ر  شرها كما  ظملا في صور لا األصل

 لددهلليست  ليلددال الدةلددا رجو دده  ددن بلددض آرا  طدده  سددين التددي دةددهلل لا التمثيليددةل 

 ا دذهيه في  ح  الشلر الةاهلي.الخووصً 

الالتمثيلية  لرر رؤية طده  سدين فدي الاقد  الةادلدةل الال د  الطليدة الالطاليداتل 

 الالسياسة الاألدا بلادةل الالةاهلي دةه بخاصة.

                                                 
 .807( اليواكير: 1)

 .839 – 801( السابق: 2)
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ا الشدلرل فلدو دةحدوال فدي طه  سين في األدا الةداهليل الخووًصدال لرر رأي 

ا"  ظرهل الهو يلرر رؤيته دهلل مة بأسا يهلله الأدلته الةقلية الاللقليةل اليلتير ذلك " ظًمد

فدي كتابده "فدي الشدلر الةداهلي"ل ثد   يدر اللةدوان إلدع "فدي األدا  -ا  ثدرً  -لما كتيه 

ا إلدع بلدض سدان طده  سدين دتحدهللثً الةاهلي". يقوال الشا ر  يهلل الح ي   ابدهللين  لدع ل

 طسا كلية اآلداا  ن الشلر الةاهلي ال حله:

 بددددده دليددددد   لدددددع ددددددا قلدددددت أال دثددددد َ 
 

 الدال  ددددد  عدددددلره  فدددددي دقدددددة فل ددددد  
 

ى إلددددع األ شددددع ال حتمدددد َ  ا ا يَلددددةا  ؟أاذا
 

 ا ظددددددر لرقددددددة هددددددذا الييددددددت دتئددددددهللا 
 

 "؟ا أيلددددا الرجدددد َ الهدددد   طيددددق الداً دددد
 

 "الدا هريدددددرال إن الركدددددل در حددددد َ  
 

 ا. ا":  ق ً ل "دقتةلً الطال

 :د. طه

 ريدددح الدددرالاال األلدددع للشدددلر قدددهلل  قلددددوا
 

 إ دددي يَدددهلل    هدددذا الدددرأي  ةدددهللي  ْةددد  
 

 ددددددد  السياسددددددة  غددددددريل  بمددددددا فللددددددوا
 

 كا دددت دالافددد  ددددن ديدددن الددددن خلدددق   
 

 لدددددددددي  يحتمددددددددد َ   لودددددددددلذ قيلدددددددددي  
 

 الددددن  وادددد   حددد  الشدددلر  ةدددهلله َ  
 

 للدددددد  يَةمددددددع اليتودددددد َ  هةددددددا  قددددددوم  
 

 ه  إن أريدددهلل ب ددد قدددهلل يمسدددخ الشدددلر راال   
 

دد َ  -فيمددا أرى  - هَ اللدد  يَشددْل عددلرا   داخا
 

 هَ هللَ ا" فلدددد   ةددددرح قوددددائ  إا " هيددددرً  
 

ا لي  فيه دن الشدلر ا ذهةي ً دةطقي ً  يمث  جهللاً  -عأن أسلوا التمثيلية  -الدا  ر ةاه 

إا الو ن الالقافية
(1)
. 

 الشخويات
هدي: صدهللقي العخويات المسدر ية كللدا  اريخيدة  قيقيدة دلاصدرال لطده  سدينل ال

ددددهللير  -رئدددي  الدددو را ل الداسددد  " دددةا الشددلل"ل الأ مدددهلل لطودددي السددديهلل  -باعددا 

ال ير الملار،ل ث   ةيل باعا اللسلي الدذي أ داد طده  -الةادلةل ال لمي  يسع باعا 

                                                 

( دددن اآلرا  التددي  ر ددتلا التمثيليددة لطدده  سددين ذهابدده إلددع أن الشددلر الةدداهلي دةحددوال ألسددياا سياسددية 1)

القيلية الديةية الفةيدةل الإيما ده بالمسداالاال بدين الطليدة الالطاليدات فدي ااخدتسط ال ضدوية اا حداد الةدادليل 

 ال يرها.
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 سين إلع الةادلة
(1)

. العخ ص الشا ر "الةادلةل ف دان للدا  ضدورها المحدوري فدي 

 يات.ا  لع الطلية الالطالالحوارل  يادال طيلً 

الفددي التمثيليددة بوددمات سياسددية الا ددحةل دةلددا دددا يظلددر فددي  ددوار بددين "صددهللقي 

الالةادلددةل البيةدده البددين طدده  سددينل  قتطددف دةدده األبيددات  -رئددي  الددو را   -باعددا"

 اآل ية:

 ... رئي  الح ودة الحاجل: )الذي يللن  ن  ضور صهللقي إلع الةادلة(

 الةادلة: دا جئتةا  هةا اليوم إا ألدر عهلليهللْ  

صهللقي  أج  قهلل أ يَت لشأن خطير   أرى  يله دةك  يرا بليهللْ 

 باعا:

 الةادلة:  إذا كان ذلك في طاقتي الإا فمن ا يةهلْل ا يةودْ 

 صهللقي:   ي ال ظي  آدي لمت بقوَّ  الكيف أخوَت أ وار الةلاد  

وا في اللةاد     امَّ الكيف بطشَت باأل رار لا  دضْوا  ةي اللة 

ا عي  ييغِّ  د  اليةل  كْرهاةا لك في ا ديا  الةادلة:  ض   إليةالذا

 صهللقي:  "أبهللَت "الوفهللا  

 الةادلة:  إن الوفهلل باق   أ ة  عريلة بأ ة الاد  

ا اليددهلل ع د ددي هددذا لقددهلل أسسددَت  ةبًدد يض  دن ال رام ذالي األيادي

 ()الشللا 

 صهللقي: 

 الةادلة: ادةه الشلل ْييرا  

                                                 

م(ل 8293يو يدة  81 -م 8111أ سدط   91)الةظارات الالو ارات في دور: الةدة  األالال ددن  ( ا ظر:1)

 –. )جمددد  ال ر يدددل: فدددااد كدددرم: الليئدددة المودددرية اللاددددة لل تددداا 944 - 948ل الص:31 - 39ص: 

م إلددع 8230/ 7/ 82م. هددذا القددهلل  ددولع صددهللقي باعددا رياسددة الددو را  دددر ين )دددن 8224ل 9القدداهرالل طدد 

 .م(8233/ 2/ 91

القهلل أثار كتاا طه  سين  ليه  مست دتلهللدالل الا يرى  هللد دن الةقاد يةقضدون آرا ه. القدهلل طدرد 

دن الةادلةل اللد  يلدهلل إليلدا إا بلدهلل سدقوط   وددة صدهللقي )ارجد  إلدع:  يدهلل المتلداال الودليهللي: 

القاهرال. الكدذلك: جدابر قميحدة )ددةلج  -( د تية اآلداا 400 - 328القضايا ال يرى في اإلسسم 

 م.8210القاهرالل  –(ل د تية الةلضة المورية 97 - 42قاد في التراج  األدبية: الل
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 صهللقي: أخا،  ليك  اقية التمادي 

 صهللقي:  (ال الشلل  )الهو يير  جريهلل 

  (ها ال لك )جريهلل ي( سي ون )طا  دحررها لتةلض باليسد  

 اليتةه صهللقي بلهلل ذلك بالحهلليا لطه  سين:

  ا )بالشلل( الاسأالْ  لاال دحررً   ةْل دا عئت  ةهللي دن دراد  

 دكتور طه  سين )في أ وة(:

  دلاذ الير لست أبي  رأيي الا بال ون يويح في قيادي

  -الا أ وي  ميري  -لايْتَر يهللي  إلع فاادي -الا درا   -أ ل  

  الدا دثليل الا أدثااَل دْثلي لمثلك  اصرين  لع الوساد  

  افرْم  يري  لع اإلرهاق  ْو ً   سابَك في  هلل  فا ذر  ةادي

اليستمر دسلس  الرفض دن طده  سدينل فلدو يدرفض ددا جدا  يطليده  لمدي  يسدع 

الطاليداتل الإلغدا  ا حداد الطليدة. الأددام ال ير الملار،ل الهو فو  الطليدة  دن  - باعا

هذا اإلصرار الرافض يأدر الو ير طه  سين بتر  الةادلةل فتظلدر الةادلدة در هلليدة 

 ثياا الحهللاد. اليشاركلا الطسا  ة لا دظلرين  قمتل  الثور ل .

 القوة  قهللية
 -كمدا ألمحةدا  -إلع  هلل دا دن المسرح المهللرسديل الهدي  - قترا  -الهذه التمثيلية 

 ةيهلل  لع كو لا دةمو ة ددن اللو دات المتراصدة التدي  تسد  للدهللد ددن اإلسدقاطات ا 

السياسية الالثقافية الوريحة المياعرالل بأسلوا أقرا إلع "الةظ " دةده إلدع "الشدلر"ل 

 الاأل هللاث  مضي بطيئة دتثائية دملةل الالوراا خارجي سطحي.

أي رسد  أبلداد  -الفي التمثيلية إسرا، ال لو السذاجة في التودوير "الالتشدخيص" 

أن الحداك  الظدال   دما يوطهللم باللق  الالواق  المشلود. فالملرال، ددثسً  -الشخويات 

يوف الخدارجين  ليدهل الثدائرين  لدع   مده الغاعد ل  -في أي دوق ل الأي بلهلل كان  -

 مر  -بأ ل  خو ةل الأ ل  أ هللا  الشللل الأ ل  دن د اال الوتةة. الل ةةا رأيةا صهللقي باعا 

هاا  بأ ل   -بسذاجة الا حة  -يوف  -لمورية كما يووه دن كتيوا  ةه السياسة ا
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الكيدددف "بطدددش  لدةاهددهللالن أ دددرارل فيدددذكر للةادلدددة "كيدددف أخددا، أ ودددار الةلددداد"

 باأل رار"ل الأ ه "أباد  ةا الوفهلل" ليح  دحله " ةا الشلل" الذي أ شأه.

قمدة ا الدن التطر، التوويري كذلك أن الشا ر  رر عخوية طه  سين دتسدةمً 

ا الإدارال الثقافةل كما جل  دن كتابه درال  ودما ل ا الإرادال ال وميمً المثالية قهللرال ال ةدً 

 الثرالال أدبية ال قهللية ا  يارى.

أدا األدا  التلييري فمثق  بالت لف المقيدتل دمدا يقدرا التمثيليدة ددن األدا  الةثدريل 

 كما قلت آ وا.

يددة للوددن المسددر ي  ةددا  ددرى دددن الوددلل أن  ةسددل هددذه التمثيلإ :الصددووال القددوال

بلةاصره الهللرادية الملرالفدة. كمدا  سدتةتج أن الشدا ر كتيلدا قيد  ا خراطده فدي جما دة 

 اإلخوان المسلمينل الالتةاده بو ره ل ال لةل  اإلسسدي.

 



 
 

التاريخ األدبي لإلخوان             569

 المسلمين

 

 (1)فن األالبريت : الثالا الميحا

ا دددن هددذا عددقيق اإلدددام الشددليهلل  سددن اليةددا د ثددرً  -كددان  يددهلل الياسددط  يددهلل الددر من 

اللددون
(2)
 - 87الةةددهللي المةلددوال ) -( 89 - 2دةلددا: القائددهلل المةتوددر: إبددراهي  باعددا ) 

 34األ شدودال الودائةال ) -( 33 - 92إكليد  الغدار ) -( 91 - 99دةهلل اللرالبة ) -( 98

 41(. الفي ديوا ه باللادية: أالبريت:دلةةال الةددان )41 - 43 شيهلل الميرال ) -( 48 -

 (.94 - 99( الأالبريت: الةدان يت ل  )98 -

 لددالج دو ددو ات  -القددهلل اسددتغرقت الددهلليوان كلدده  -الالا ددح أن هددذه األالبريتددات 

 الاجتما يةل الفةية. لدتلهللدال:  اريخيةل الالطةيةل ال ربية

ال تددع  تلددر،  لددع طييلددة هددذا الوددن الأبلدداده  ةددهلل الشددا ر  لددرر إل ددهللى هددذه 

األالبريتاتل الهي "أالبريت دةهلل اللرالبدة"
(3)

لدع ا  ل الاألالبريدت اسدتقر دولودده  رفًد

 أ ه "دة  فةي دن الشلر الالةثرل الي ون فيه  ظ الشلر أالفع".

                                                 

اسدد  أ ةمدديل يددراد بدده رالايددة  ةائيددةل  لتمددهلل  لددع الغةددا  فددي  ددوار المسددر يةل ددد   األالبددرا:( 1)

 دوا ية اآلات في أكثر فووللا.

يتخلللددا التمثيدد   ا(لال رفددوا األالبريددت بأ دده لوددظ أ ةمددي يطلددق  لددع رالايددة  ةائيددة )ف اهيددة  اليًدد

الالحوار المسر ي في األجةا  التي  ربط فووللا الغةائيةل الا يلتةم فيلا اا تماد  لع التلحدين 

 الغةائي جملةل كما في األالبرا. الهي  حتوي  لدع أجدةا   مثد  بلغدة الحدهلليال الددن دالن أعدلار.

 ا ظر في هذا المو وا:

  :372ل 371دلة  دوطلحات األدا: دةهللي الهية. 

 م(.8279القاهرالل  –)طيلة دار الشلل  993سو ة اللربية الميسرال: المو 

  :م.8219القاهرالل  –إعرا،: د.  سين سليهللل داسسة فرا  لين  -841الموسو ة الثقافية 

ا أكثدر ددن األالبدرار ون األالبريت  ضدورً لرأيةا  -في اللور الحهلليا بخاصة  -الفي اللربية 

الفددي اللددر،  داؤه إلددع إد ا ددات فةيددة الصددو ية كييددرال.ألن الوددن الثددا ي أكثددر   لوددةل اليحتددا  أ

 ا دن الشلر الالةثر الإن كان للشلر الغلية.األدبي  رى "األالبريت" دةجً 

 .القاهرال د.ت( -( الذلك في ديوا ه:  حت راية الوارالق )دار الطيا ة الالةشر اإلسسدية 2)

 .91 - 99( الهلليوان: 3)
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 يستل  الشا ر األالبريت بليارات  ثرية بليغةل بهللأها بالسطور اآل ية:

"آيددة كتيلددا را المشددرق الالمغددرا  لددع صددوحة دددن  ددور.. اللرالبددة.. اللرالبددةل 

 طد  ددن سدما  أ شودال الةدان  لع در األيامل الالديلة اآلداال فدي ذددة التداريخ... إ لدا 

  ليائلا التي أظلت الشرق البسده...".

 ث  يةيلا صوت علري في هيئة  شيهلل دويوغ بةيرات بهللالية:

  ددددددددددددددددديِّ اللرالبدددددددددددددددددة  دددددددددددددددددي  
 

  ددددددددددددددي اللددددددددددددددس بسددددددددددددددماهْ  
 

 دْحددددددددددددددددس جمدددددددددددددددداال الضددددددددددددددددي  
 

 أ لدددددددددددددددددددددددد  بةددددددددددددددددددددددددور  ْ  
 

  أ لددددددددددددددددددددددددددددددد  بةدددددددددددددددددددددددددددددددور  ْ 
 

  دددددددددددددي   اللرالبدددددددددددددةا   ددددددددددددديِّ  
 

..............................   

..............................   

 الوخددددددددددددددددددر بلددددددددددددددددددهلل الوخددددددددددددددددددر  
 

 يةهدددددددددددددو دددددددددددددد  التيةدددددددددددددانْ  
 

 الالةوددددددددددددددددر  لددددددددددددددددو الةوددددددددددددددددر  
 

  ييددددددددددددددت يددددددددددددددا فرسددددددددددددددانْ  
 

 أي المحافدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  أي  
 

 الافددددددددددددددددددددددا   وددددددددددددددددددددددر  ْ  
 

 أ لددددددددددددددددددددددددددددددد  بةدددددددددددددددددددددددددددددددور  ْ 
 

 اللرالبدددددددددددددة  دددددددددددددي    ددددددددددددديِّ  
 

 ث   رف  اللرالبة صو لا دةادية:

ائرالل أ دمرت "أيلا اللرا...  أليت  لي   علوا طادلةل الهضمت  ق د  دالال جد

 لي األذىل دحااللة إيسدي في أخت   فلسطين  ةهللدا صرخت في الجلي.

 )بلهلل فسحة دن الموسيقع(:

إن عر،  سيي إليك يا أداهل الا تمائي بمةهلل  اللظي  جللةدي أ حمد   أداه فلسطين:

 دا أ قض ظلريل الأددع قليي.  - ا ب  دن  يا الشياطين -دن أذى اليشر 

  وددديةْ قدددهلل سدددلت للشدددر الالطغيدددان 
 

 ددددا للددد   ددديش  لدددع أرر المحيَّدددةْ  
 

 ال  يدددددةْ  هددددد   لدددددع الدددددهلل يا عدددددياطينذ 
 

 هدددددددالل  أ دددددددي بمةدددددددهلل   خوددددددديةْ  
 

قدددددهلل  دددددممت المودددددطوع اللدددددادي 

 الصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددحيهْ 
 

 فددددي جةددددا ي سدددديَّح المختدددداَر ربَّددددهْ  
 

 إلع فلسطين دحااللة التخويف  ةلا. -ا ا العلرً  ثرً  -ال وجه اللرالبة  هلليثلا 

 اد المقهلل  إلع فلسطين":" شيهلل الةلالبلهللها يةطلق 

 إلع فلسطين ا لضوا الا قهللالا الر االْ 
 

 د دددت  مددداال دةدددهللها لسدددا ة القتددداالْ  
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 الإ مددددددا  وددددددو لا  ددددددةائ  الرجدددددداالْ 
 

إلدددددع فلسدددددطين ا لضدددددوا الا قدددددهللالا  

 الر ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداالْ 
 

 البلهلل ا تلا  الةشيهلل  واص  اللرالبة  هلليثلا:

 ... ال  الذي ا إله إا هو لن  غليوا دن قلة...

 ال   التي ا  غللل الجةهلله الذي ا يلةم...فإن دل   قو

  اديددَت باسدد   الحددقِّ فرسددا ي الدددن يوددهلليةي
 

 أبةائي ليدوثا الحدرا  دوال  ريةدي فرأيتَ 
 

 الوثيدددق  لدددع الةددددان َدليةدددي إن ا حدددادك َ 
 

 ث  يأ ي  شيهلل  ماال اللرالبة الدطلله:

 يدددددددددددددددا  رالبدددددددددددددددة اسدددددددددددددددلمي
 

 فدددددددددددددا  جيَشدددددددددددددك اسدددددددددددددلمي 
 

 الةدددددددددددددددددهللا  فدددددددددددددددددي فمدددددددددددددددددي
 

 دددددددددددددددددي الالودددددددددددددددهللاَ  فدددددددددددددددي 
 

 يا  رالبة اسلمي

 (:ث  يخت  األالبريت بةشيهلل )صوت الوتع الشرقي  

 يدددددددددددددددا  رالبدددددددددددددددة اسدددددددددددددددلمي
 

 يددددددددددددددا  رالبددددددددددددددة اسددددددددددددددلمي 
 

  ةدددددددددددددددددددددددهلل ذرالال  اللدددددددددددددددددددددددس
 

  لددددددددددددددَت قددددددددددددددهللر أسددددددددددددددلمي 
 

 االا طلقددددددددددددددددددددددددت ها وًدددددددددددددددددددددددد
 

 الالودددددددددددددددهللا  فدددددددددددددددي دددددددددددددددددي 
 

 د دددددددددددددددددددددددددوال... ي ةلدددددددددددددددددددددددددا
 

 دددددددددددددددددن إليددددددددددددددددك يةتمددددددددددددددددي 
 

 دددددددددددددددددت رددددددددددددددددةا ال دددددددددددددددهللال  
 

 باإللددددددددددددددددددددددددده  حتمدددددددددددددددددددددددددي 
 

 صدددددددددددددان  رعدددددددددددددك الدددددددددددددذي
 

 سدددددددددددددمه ا  مددددددددددددديقددددددددددددداال با 
 

 يدددددددددددددددا  رالبدددددددددددددددة اسدددددددددددددددلمي
 

 يددددددددددددددا  رالبددددددددددددددةَ اسددددددددددددددلمي 
 

ا فدي أدبيدات اإلخدوانل القدهلل البااستقرا   رى أن "األالبريت" هو أق  الوةون الجدودً 

يرج  ذلك إلع ددا يحتاجده هدذا اللدون ددن إد ا دات فةيدة الأدبيدة راقيدة دتةو دةل بل د  

اآل يدة  قدف ال لديش . الفدي الودوحات ا الأدا ً "األ اعيهلل" التدي أكثدر دةلدا اإلخدوان  ظًمد

 دللا.
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 الميحا الراب : األ اعيهلل

 : مليهلل

فددت الموسددو ة اللربيددة الةشدديهلل بأ دده صددةف دددن األقااليدد  المةظودددة فددي صددوات   ر 
الشةا ة الالوطةيةل الكذلك في أ ماال الملن الخاصةل اليو   الةشيهلل لغرر ددال القدهلل 

ددن  -أكثدر األددر  -ا لا ي ون في الغةال. الالتس ين التي  وة  فيلا الةشائهلل ي ون إيق

 اللة  الالخويفل ال غملا دن جة  الراست أال الةلاركا.

الالةشيهلل  ير األ شودالل فلذه صدةف ددن األقااليد  التدي  دةظ  أصدةا، األهدا يج فدي 
ال أال بموددا ية األ ددا يل الأكثرهددا فددي الغددةال. الكسهمددا قددهلل ي ددون الغةددا  فيدده دةوددردً 

   داللة  شيهللها القودي الخاص بلااآلاتل القهلل ي ون جما ي ًا كذلك. الأصيح ل
(1)
. 

يم دن أن  لالبأسلوا أكثر إبا ةل الا تماًدا  لدع الةظدر الميدهللا ي فدي السدا ة اللربيدة
ال البلغددة سددللة  لددر، الةشدديهلل بأ دده " مدد  عددلري دةظددوم  لددع بحددور قودديرال  اليًدد

الا ددحةل يَتغةددع بدده فردي ًددا أال جما ي ًددال أال بالمشدداركة )بددين دةشددهلل رئيسددي الكددور  أي 
 دال لا".دن ةمو ة(. الذلك بقات دوسيقيةل أال د

الل دد  داللددة  شدديهللها القددودي الددذي يليددر  ددن أدةادهددا ال ةهددا ال ظمددة دا دديلا 

ال ا درها ال طللا لدا الآداللدا. اليلتيدر الةشدديهلل القدودي الور سدي )الماسدلية( ددن أعددلر 

 األ اعيهلل القودية  تع اآلن.

ددفئوي ًدد -بدد   اليًددا دددا ي ددون  -كمددا أن الةشدديهلل قددهلل ي ددون  ا ال أي ي ددون  شدديهلًلا خاص ً

بةما ةل أال  ادل أال دللهللل أال جيشل أال  ةملات كشوية: كشافة الجوالةل الدن الطييلدي 

 أن  ظلر فيه طواب  الةما ة أال الوئةل الف رهال الدلتقهللا لا.

 الللةشيهلل فوائهلل الآثار طييةل دن أهملا:

  هللريل المةشهللين  لع الةطق السلي ل الاألدا  اللغوي الوحيح. -8

                                                 

كتيددت  949: الفددع ص ل(م8279 – القدداهرال – الشددلل)دار  8139( الموسددو ة اللربيددة الميسددرال 1)

 يددارال  ددن قودديهللال قودديرال  ةشددهلل  يالهدد لالموسددو ة  ددن األ شددودال أ لددا  شددأت فددي بددسد اليو ددان

فدي اللدادال. الال لمدة  وسدلا )أ شدودال(  شدير إلدع  –القيثارال  يدوا ية إ هللى اآلات الموسيقية اله

ر. الدةلددا األ شددودات الهلليةيددةل الأ شددودات الخاصددية الغةائيددة التددي يتميددة بلددا هددذا الةددوا دددن الشددل

الر االل البلضلا يتةاالال الصدف المةداظر الر ويدة الالريويدةل ثد  أصديحت دحودورال فدي اإل تدا  

 يهللالر  وال المو و ات الر وية. يالذ ياألدب
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 لرالح الةما يل الاار قا  بالغريةال ااجتما ية.خلق ا -9

 ر  الحماسة الرالح الوطةية الالقي  الخلقيدة الالسدلوكية بمدا يحملده الةشديهلل ددن  -3

 دضادين إ سا ية ال قهللية رفيلة.

  حقيق الةا ل الهلل ائي للشلل أال الةما ة ل ثرال  رداد الةشيهلل. -4

  حقيق المتلة الةوسية الاللقلية. -9

 اإلخوان الاأل اعيهلل
اللئك اهت  اإلخوان باأل اعيهللل الدا  اال اهتمادل  في  يادال دطردال  تع أصديح ل   أ

يل . الار يطددت أ اعدديهلله    -دددن ثسثددة أربدداا قددرن  –للدد  جما ددات لأل اعدديهلل فددي َعددلا
بالطوولدددة الاألطوددداال )األعدددياال( الالةوالدددةل الالمةاسددديات الهلليةيدددة الالوطةيدددة المختلودددةل 

 ي.الالتليير  ن ف ر الةما ة الدةلةلا التربو

الكا ت أالال داسسة لإلخدوان فدي سديي  التربيدة اإلسدسدية الودحيحة باإلسدما يلية 

)دللهلل  را ( الدذي  طدوا  يدهلل الياسدط اليةدا )عدقيق اإلددام الشدليهلل( للتدهللري  فيده سدةة 

م(. الأالال دا  وظه  سديذ هذا المللهلل  شيهلل " حن أبةا  الرسوال" لليدهلل 8239ه/ 8399)

 الياسط. ال وه

  شيهلل المللهلل
 عددددددددددددديااَل  دددددددددددددرا ْ  حدددددددددددددن أ

 

  حددددددددددددن أبةددددددددددددا  الرسددددددددددددوالْ  
 

 بالتواصددددددددددددددددددي الاإلخددددددددددددددددددا ْ 
 

  ةشدددددددددددددهلل المةدددددددددددددهلل األثيددددددددددددد ْ  
 

 في  مع هذا اللرينْ 

  ةور الحق الميينْ 

 فددددددددددددي ر دددددددددددداا   جئةددددددددددددا
 

  طلددددددددددددل الللدددددددددددد  المةيددددددددددددهللْ  
 

 ربةدددددددددددددددددا إ دددددددددددددددددا قرأ دددددددددددددددددا
 

 باسددددددددددد  خددددددددددددسق الوجددددددددددددودْ  
 

 في  مع هذا اللرينْ 

  ةور الحق الميينْ 

 طا ددددددددددددددددددددة    مددددددددددددددددددددادي
 

 األ ييدددددددددددددددا ْ  يدددددددددددددددا إددددددددددددددددام 
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 إن  قددددددددددددددددددددددددددددددددددددوى    ادي
 

 الالر دددددددددددا دةددددددددددده الرجدددددددددددا ْ  
 

 في  مع هذا اللرينْ 

 ةور الحق الميينْ 
(1)

 

ا  لع بهلل   ذكر بأن اإلخوان يرالن أن الغاية دن األ اعيهلل: إثارال الحماسة ال ودً 

الطيية الممتلئة بلا هذه األ اعيهلل في  وو   يبقو لا الرال ا يتلال ال ر  الملا 

 :يالجل درا اال اآل  الةوالة. لذلك

 فل  دلةع الةشيهلل الدراديه بو وح  ام. -8

 ا.التأثر بلذه الملا ي ال خيللا  مادً  -9

 اللةاية بمخار  األلواظ الالةطق بلا فخمة ظاهرال الا حة. -3

 درا اال الهللقة التلحيةية للةشيهلل بضيط طيقات الووت ال يرا ه. -4

 اإللقا  بقوال ال ماسة الجرأال بحيا ا يتلارر ذلك د  التلحين. -9

لسير د  المةمو ة في اإللقا ل فس يتقدهللم المةشدهلل  لديل ل الا يتدأخر  دةل  الإذا ا -7

أ دد  بخطددأ يخوددض دددن صددو ه فددي الحدداال. ثدد  يسددتمر ددد  المةمو ددة بلددهلل 

 اإلصسح.

البمرا اال هذه الةوا ي ييلا الةشيهلل الحما  الاإل ةاا الاإليمان في قلوا اإلخوان 

خاصة الالةا   ادة
(2)
. 

الفدي الودوحات التاليدة  لديش دد  ددا  لاعديهلل الدحاالرهداالقهلل  لهللدت دو و ات األ 

  ظمه اإلخوان دن أ اعيهلل دختلوة.

 

                                                 

 .37 :(  يهلل الياسط اليةا: الحق الميين في أ اعيهلل اإلخوان المسلمين1)

دختدارات ددن أ اعديهلل  ظملدا  دهللد  يالهد لةوالة اللاددة بداإلخوان(( دقهللدة رسالة األ اعيهلل )إدارال ال2)

 دن علرا  اإلخوان المسلمين.
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 :أ اعيهلل األطواال الالةاعئة :األالال المطلل

لليددهلل الح ددي   ابددهللين اهتمددام الا ددح بأ اعدديهلل األطودداال الأ ليلددا يلدديمن  ليدده الطدداب  

 ددن أ اعديهللهللدرم الالللد  المودري. الكالةيد  الا لالوطةيل الذكر ددقثر دودر الدلالملدا

إ ةي عي  اللرم" شيهلل: 
"(1)

 القهلل استلله بالمقطو ة اآل ية: ل

  حددددددددددن فددددددددددي صدددددددددديح الَلَمددددددددددرْ 
 

  وتددددددددددددددهللي دةددددددددددددددهلل الددددددددددددددوطنْ  
 

 اللمودددددددددددددددددددددددددددر  دددددددددددددددددددددددددددهللخرْ 
 

ى   كدددددددددددددددد   ددددددددددددددددةم القَددددددددددددددددوا
 

 همةدددددددددددددددددددددددددا أن  ةتودددددددددددددددددددددددددرْ 
 

  دددددددددددددددرال طدددددددددددددددوال الدددددددددددددددةدنْ  
 

  حت أكةا،  اللل ْ 

اليهللالر في الولك  وسه  شيهلل "فليحيا الةي 
(2)

 ". الدطلله:

  حددددددددددددددددددددددددددددن األعددددددددددددددددددددددددددددياالْ 
 

  حمددددددددددددددددددددددددي األالطددددددددددددددددددددددددانْ  
 

 اللةدددددددددددددددددددددددددددددددددا آدددددددددددددددددددددددددددددددددداالْ 
 

سدددددددددددددددانْ    فدددددددددددددددي المةدددددددددددددددهلل   
 

اليةلج  ابهللين الةلج  وسه في  شيهلل "فتاال الةي "
(3)

 ل القهلل ختمه باألبيات اآل ية:

 فيدددددددددددددددددا ابةدددددددددددددددددة الةيددددددددددددددددد  ا
 

لاددددددددددددددددد ْ     دددددددددددددددددهللْا يدددددددددددددددددهللا   اللا
 

 الأثيتدددددددددددددددددددددددددددي للمدددددددددددددددددددددددددددس..
 

 إبدددددددددددددددددا  بةدددددددددددددددددت  اللدددددددددددددددددرمْ  
 

 فتددددددددددددددداال دودددددددددددددددر ا لضدددددددددددددددي
 

 لرفددددددددددددددد  دةدددددددددددددددهلل الدددددددددددددددوطنْ  
 

 إلدددددددددددددع اللدددددددددددددس يدددددددددددددا فتددددددددددددداالْ 
 

 فقدددددددددددددددهلل د دددددددددددددددا  الةلدددددددددددددددادْ  
 

 الا  ريدددددددددددددددددددددددهللي الحيددددددددددددددددددددددداالْ 
 

 بددددددددددددددددهللالن  ددددددددددددددددة الدددددددددددددددديسدْ  
 

الل ةه يةق   شيهلل األطواال  قله  و يةل فيويغه بالطاب  اإلسسديل اليلرر فيه القي  

اإلسسدية اللقهللية الالسلوكية التي يةل أن يتحلع بلا المسل  الالمسلمة. الك  أاللئك  راه 

في  شيهلل "ابةة اإلسسم"
(4)

 لع عقيقته الوغيرال. الفيه يقوال:ل الهو يلهلليه إ

 يددددددددددا ابةددددددددددة اإلسددددددددددسم قددددددددددودي
 

 فددددددددددددي  مددددددددددددع را السددددددددددددما ْ  
 

                                                 

 .22 : ( اليواكير1)

 .800: ( السابق2)

 .21: ( السابق3)

 .70 :( اليواكير4)



 
 
57

6 

 اللدددددددددددددده صددددددددددددددلِّي الصددددددددددددددودي
 

 فددددددددددددددي خشددددددددددددددوا الصددددددددددددددوا ْ  
 

 اادلئددددددددددددددددي قليددددددددددددددددك  ددددددددددددددددورً 
 

 ددددددددددن هَدددددددددهللى الدددددددددهللين القدددددددددوي ْ  
 

 االاجللددددددددددددي الددددددددددددةو  طلددددددددددددورً 
 

 بتَقاددددددددددددددددددددددددع   اللظددددددددددددددددددددددددي ْ  
 

 يددددددددددا ابةددددددددددة اإلسددددددددددسم قددددددددددودي
 

 ............................... 

 الةدددددددددددددددا ا بلدددددددددددددددين    دددددددددددددددادلي
 

 الأطيلددددددددددددددددددددددددي الالددددددددددددددددددددددددهلليك   
 

 الاعددددددددد ري فدددددددددي كددددددددد   دددددددددين  
 

ددددددددددددددددددددددددددد ا     ليدددددددددددددددددددددددددددك       لا
 

 يددددددددددا ابةددددددددددة اإلسددددددددددسم قددددددددددودي
 

 ............................... 

 كْ أ ددددددددددت فددددددددددي فةددددددددددر  يا  دددددددددد
 

 لللددددددددددددددددددددددددددس  سددددددددددددددددددددددددددتقيلينْ  
 

 فددددددددددددددا يلي فددددددددددددددي خطوا ددددددددددددددكْ 
 

 أدلدددددددددددددددددددددددات  المدددددددددددددددددددددددادةينْ  
 

دية دليةة "كةشيهلل اللةرال اللشلرا  آخرين أ اعيهلل  ربطل ال هللالر  وال دةاسيات إسس

لألعياال"
(1)
. 

 الدن كلما ه:

 أعددددددددددددددددددددددددرقي باألدددددددددددددددددددددددددا ي
 

ددددددددددددددددد   حرْ يدددددددددددددددددا  ةدددددددددددددددددوما السَّ
 

 الاهتوددددددددددددددددددددددددي بالتلددددددددددددددددددددددددا ي
 

 يددددددددددددددددا طيددددددددددددددددورا الشددددددددددددددددةرْ  
 

 هددددددددددددددا هةددددددددددددددا هددددددددددددددا هةددددددددددددددا 
 

 هددددددددددددددا هةددددددددددددددا هددددددددددددددا هةددددددددددددددا  
 

 ها هةا دطلَ  الوياحْ 

 عدددددددددددارقذ ر،َّ فددددددددددددي الددددددددددددهللجع
 

  و دددددددددددددده الةددددددددددددددوَر الالةددددددددددددددسالْ  
 

 دوكدددددددددددددَل الحدددددددددددددق الاللدددددددددددددهللى
 

 ددددددددددددددددددددددددااليتلدددددددددددددددددددددددادى ا الر 
 

َن ال دددددددددددددددددددددددددددددونَ   يددددددددددددددددددددددددددددداذِّ
 

 يددددددددددددددددددددددددددددداذن ال دددددددددددددددددددددددددددددونَ  
 

 ياذن الس وَن في الوياحْ 

 أعدددددددددددددددددددرقي باألددددددددددددددددددددا ي.....
 

 ............................... 

الدن فضوال القوال أن  ذكر في هذا المقام أن األ اعيهلل التدي  ظملدا عدلرا  اإلخدوان 

ةل يسدل  لألطواال را ت دستويات السن الالتو ير الالتلل ل ف ا ت المو و ات دلرالفد

  لع الطو  إدراكلا.

ا كما كا ت األال ان قويرال خويوةل الاللغة سللة الا حةل كما كدان ااهتمدام الا دحً 

 بإبرا  القي  الوطةية الالهلليةية الااجتما ية في أصوللا السللة المياعرال.

                                                 

(
1

 .31 :( رسالة األ اعيهلل
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الهذا يحدهللث  -الدث  هذه األ اعيهلل يسل   لحيةلا  تع بقلة دوردالل كما يم ن إ شادها 

 دالن آات دوسيقية.دن  –أل   في الغالل ا
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 :األ اعيهلل الوطةية :الثا ي المطلل

الةشديهلل الدذي يةلد  ددن دودر  -أ ةي به في بحثةا هذا  -الةشيهلل الوطةي أال القودي 

ا بأدةادهدا الآصدالتلا الدظداهر  ظمتلدا ال لضدتلال ال ث ًدا دو و ه األساسديل افتخدارً 

ذا  -أجللا. كما أن "الللد  المودري"  ألبةائلا أن يةاههللالا اليواصلوا دسيرال الةةاح دن
 ظدي بلدهللد ددن األ اعديهلل.  -اللسال الالةةوم الثسث الاللون األخضرل الهو ردة للديسد 

 أال   رر ذكره في األ اعيهلل الوطةية في سياقة الةشيهلل.

لاد " لليدهلل  الاللل  ا يَذكر لذا هل الل ن كردة الدهللخ  للقي  الوطةية كما  رى " شيهلل اللا

الح ي   ابهللين
(1)

 ل الدةه األبيات التالية:

 أيلددددددددا الخددددددددافق ظالِّدددددددد  اللددددددددالمينْ 
 

 كلةددددددددددددددددددددددددددددا يوتددددددددددددددددددددددددددددهلليكْ  
 

  يلةدددددددا الدددددددهللافق كدددددددوثر الطدددددددادحينْ 
 

 لللددددددددددددددددس دددددددددددددددددن بةيددددددددددددددددكْ  
 

 اسددددددددددتق  السددددددددددما أيلددددددددددذا الللدددددددددد ْ 
 

 الار وددددددددددددددد  فدددددددددددددددي أددددددددددددددددانْ  
 

 الابلدددددددر األ ةمدددددددا بةدددددددسال اللدددددددرمْ 
 

 ر دددددددددددددد  أ ددددددددددددددف الةدددددددددددددددانْ  
 

 أيلا الخافَق....

 الملددددددالي لةددددددا دددددددن قددددددهللي  الةدددددددانْ 
 

 عدددددددددددددددددددددددديهلل لا الةددددددددددددددددددددددددهللالدْ  
 

 فتلددددددالوا بةددددددا  ددددددين دةددددددهلل الددددددوطنْ 
 

 بددددددددددددددددددددددددددهللدا  الةةددددددددددددددددددددددددددودْ  
 

 أيلدددددددددددددددددددددددددددددا الخدددددددددددددددددددددددددددددافَق....
 

  

 دوددَر سددودي المددس الاسددتردي  ددس ْ 
 

 بالشددددددددددددددددددددددددياا األبددددددددددددددددددددددددداالْ  
 

 إن الرد ددددددا الي لددددددع القضدددددديةا فددددددهللا ْ 
 

 فْلدددددددددددددددي أْعدددددددددددددددلع  يددددددددددددددداالْ  
 

 أيلا الخافَق....

ا  في  شيهلل "يا  لمي"كما ج لالفي الا هلل دن أ اعيهلل "اللل " دلان  طريوة ديت رال
(2)

: 

 يا  سيج األدلداْت فدي الليدالي الحال داتْ 
 

 ليةددددددددددددددددددددددددددددديلن األبددددددددددددددددددددددددددددداالْ  
 

 كيددددددددددددددددددددددددددددددف ا  وددددددددددددددددددددددددددددددهلليكْ 
 

 كددددددددددددددددددد  خددددددددددددددددددديط فيدددددددددددددددددددكْ  
 

 ددلددددددددددددددددددة دددددددددددددددددددن جوددددددددددددددددددةلن ْ 
 

 خوقدددددددددددددددة ددددددددددددددددن صدددددددددددددددهللرهن ْ  
 

                                                 

 .21 ل ص( اليواكير1)

 .83 ل ص( رسالة األ اعيهلل2)
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 قيلة دن ثغرهن ْ 

ل ْ   يا  ا

ال ال قددف ا ال ددهلليثً  لددرر أدةدداد دوددر قددهلليمً  -كمددا ألمحةددا  -الأ لددل أ اعدديهلل الللدد  

هدال ال ةدع  ربتلدا. الأ ليلدا الةي  اللظي ل الدةلا ددا يتحدهللث  دن صدوا  جوِّ القوات أدام 

لا ل أي في سديي   يلررل اليهلل و إلع "الوهللا " الالتضحية ب    اال   ال وي  في سيي  اللا

 الوطن. فاللل  ردة للذا الوطن:

 قدددددددهلل رفلةدددددددا الللدددددددْ  لللدددددددس الالودددددددهللا
 

 فدددددددددددددددي  دددددددددددددددمان السدددددددددددددددما ْ  
 

 فارخوددي يددا  وددوْ  كدد   دداال يلددونْ 
 

 عدددددددددددددددددي   سدددددددددددددددددنْ كددددددددددددددددد   
 

 إن رفلةدددا الدددر الْ  لدددي ن ددددا ي دددونْ 
 

 اللدددددددددددددددددتلش يدددددددددددددددددا الطدددددددددددددددددنْ  
 

اللتلش يا الطنْ 
(1)

 

 لفي الييت األالال دن الةشيهلل الدوطةي الشداد  ا ابرً  اسريلً  القهلل يتخذ دن اللل  دهللخسً 

 كما  رى في الةشيهلل اآل ي:

لاددددددد     فدددددددي  مدددددددع   الظددددددد  اللا
 

 ا لضدددي دودددر السدددودي الا  مدددي 
 

 الا شدددددهللي دةدددددهلل  فدددددوق األ ةددددد   
 

 ا  لدددددددابيل ا  ةددددددديل ا  حةمدددددددي 
 

...............................   

 سددددددترى أيلددددددا الغاصددددددل دلددددددسً 
 

دددرى   كيدددف  حمدددي الغددداا آسددداَد الشَّ
 

ا  ا سددددددقا ا الةيدددددد   تددددددع يطلددددددرا
 

ا   ددددددددددن أ اديددددددددده بةدددددددددا أال  َقيدددددددددرا
 

 إن ااستشددلاد فددي المةددهلل ر ددااْ 
 

دستسدددددددددداغ لألبدددددددددداال اآل وددددددددددينْ  
(2)

 
 

 الدن  شيهلل آخر:

ا  لدد  -  الحريدددة أخو ددْق فدددي السدددما

 

ددددددددا   البمةددددددددهلل الةيدددددددد  هَددددددددة األ ةما

 
 الطةدددددددددددددددي هدددددددددددددددذا دددددددددددددددددي

 

 بحيدددددددددددددددددددددددددددا ي أفتدددددددددددددددددددددددددددهلليكْ  

 
اَصددْ   لددع الددهلل يا  ةيددةً  -  ا سدديهللا

 

ا   بشددددددددياا َخلق ددددددددوا  ْتددددددددف اللددددددددهللا

 
ا  هَتَّددددددفذ دددددددن قلدددددديل   يددددددْت يددددددهللا

 

ا   دددددددن يةددددددي  ةددددددك بميددددددهللان الوددددددهللا

 
 الطةدددددددددددددي هدددددددددددددذا دددددددددددددددي -

 

 بحيدددددددددددددددددددددددددددا ي أفتدددددددددددددددددددددددددددهلليكْ  

 
                                                 

 .1 ل صرسالة األ اعيهلل ل( دن  شيهلل اللل 1)

 .24 ل صلليهلل الح ي   ابهللين. اليواكير ل مع  " ي( دن  شيهلل "ف2)
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 ا سددددددددددددددهلْل الا ظدددددددددددددد   ها وًدددددددددددددد

 

الاسدددددددددَ  فدددددددددي ظددددددددد  المليدددددددددكْ  
(1) 

 
الدن  شيهلل "الثية لللس"
(2)

 

 الثيدددددددددددددددددددددددددددددة لللدددددددددددددددددددددددددددددس

 

 فددددددددددددددددددي ظددددددددددددددددددسال الللدددددددددددددددددد ْ  

 
ددددددددددددددسا   صددددددددددددددرخة فددددددددددددددي الما

 

 ددددددددددددددددددن صدددددددددددددددددمي  اللمددددددددددددددددد ْ  

 
 دور فوق األد ْ . دور. .دور.

 أيلددددددددددددددددددددددددددذا الشدددددددددددددددددددددددددديااْ 

 

  لِّدددددددددددددددددددددددددددددد  اللددددددددددددددددددددددددددددددادلينْ  

 
 إنَّ َدددددددددددددددددددددددددر  اللددددددددددددددددددددددددذااْ 

 

  ددددددددددددددددددددددددددددددددافة لللمدددددددددددددددددددددددددددددددد ْ  

 
 دور فوق األد ْ  .. دور..دور

...............................   

 قددددددددددددددددهلل بددددددددددددددددذلةا الددددددددددددددددهللدا ْ 

 

 كلةدددددددددددددددددددددددددددددددا باسدددددددددددددددددددددددددددددددمينْ  

 
 قددددددددددددددهلل صددددددددددددددلهلل ا السددددددددددددددما ْ 

 

 قددددددددددددددددددهلل خطو ددددددددددددددددددا القمدددددددددددددددددد ْ  

 
 دور فوق األد ْ  .دور. .دور.

 الدن األ اعيهلل الوطةية المورية الخالوة " شيهلل الةلاد"

بهللر الهللين الةارمللشا ر 
(3)

 الفيه يقوال: ل

 آن يدددددددددددددا دودددددددددددددَر الةلدددددددددددددادْ 

 

 آن  حريددددددددددددددددددددددددددر الدددددددددددددددددددددددددديسدْ  

 
 ا للشهللائهللْ قهلل َخلقة

...............................   

  حدددددددددددددن أبةددددددددددددداؤ  دودددددددددددددرَ 

 

 يدددددددددددددددددوم يدددددددددددددددددهلل و ا الةدددددددددددددددددهللا ْ  

 
ا..  سددددددددددددةحي  الليدددددددددددد  فةددددددددددددرا

 

 الربدددددددددددددددددع الةيددددددددددددددددد  دددددددددددددددددددا ْ  

 

                                                 

 .29 ل صاليواكير – ع((  ابهللين )الةشيهلل الوطة1)

 .89 ل ص. الا ظر كذلك  شيهلل )إلع األدام(89 ل ص( رسالة األ اعيهلل2)

 سددد ةهللريةاإل لدار الطيا دددة الالةشدددر - 8/811: فدددي قافلدددة اإلخدددوان المسدددلمونل ي( ا ظدددر  يدددا  السيسددد3)

 م.8211
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ا  هددددددددل لةددددددددا يددددددددا را   وددددددددرا

 

ْتةاددددددددددددددددددددددددددددا عددددددددددددددددددددددددددددلهللا ْ    أال أاد 

 
ا..   حددددددددددددن ا  ملددددددددددددك أدددددددددددددرا

 

 اللةدددددددددددددددددا فيدددددددددددددددددك الرجدددددددددددددددددا ْ  

 
 آن يدددددددددددددا دودددددددددددددر الةلدددددددددددددادْ 

 

 آن  حريددددددددددددددددددددددددددر الدددددددددددددددددددددددددديسدْ  

 
 قةا للشهللائهللْ قهلل خل

الدا أكثر األ اعيهلل الوطةيةل القهلل قهللدةا  مداذ  قليلدة ألبيدات ددن بلدض هدذه األ اعديهللل 

 يين  ن طييلتلا الأبلادهال البسلولة  ستطي  أن  هللر  أن هذا الةوا دن األ اعيهلل يلتمهلل 

في أال ا ه  لع اإليقاا ذي الةر  اللالي الذي يشيه أ غام الموسيقع الةحاسيةل إلثدارال 

 سةل ال وقهلل الوجهللان.الحما

ا اليم ن أن  سيمه القودي أيضً  -يتس  الةشيهلل الوطةي  لالدن  ا ية المحتوى الو ري

ل دد  دددا يتللددق بددالوطن دددن دضددادينل كمشدداههلل الطييلددةل الاآلثددارل الكددذلك دظدداهر  -

الةلضة في ك  المةا يل الأدةاد التداريخ دا ديه ال ا درهل الاإلعدادال بلظمدا  األددة: 

 ح األ يا .برثا  األدواتل الدهلل

 لع التضحية الالوهللا  في سيي   -ا عياا األدة الخووصً  -الكذلك  ا المواطةين 

 حريدر األدددة دددن أ ددهللائلا. ال لددع اإلخددسص فدي اللمدد  سددوا  أ للددق بلدد  أم المةتمدد ل 

 الأدا  الرسالة المةوطة بل .

الأهدد  دددن كدد  أاللئددك التحلددي بددالخلق ال ددري  الاللةيمددة الةددادالل الاإلصددرار المتددينل 

د  في التقهللم إلع دا هو أ سن الأرقدعل فدس  مد  بدس أدد ل الا  ةداح بدس  ةيمدةل الاأل

 الا  ةيمة إن ل   اس   لع إيمان الثيق  تيهلل.

دددا يم ددن أن  -أي  َْلحددق باأل اعدديهلل الوطةيددة  -اليم ددن أن  وددهللق المسدددح السددابقة 

دث :  شيهلل  لة سميه "الةشيهلل الوئوي" أي الةشيهلل الذي يلير  ن طائوة أال فئة الطةية دلية

الطيران
(1)

 شيهلل الهللفاا ل
(2)

 شيهلل الةيشالل 
(3)

 شيهلل الةوالة ل
(4)
. 

 الدن  شيهلل الطيران:
                                                 

 .48 ل ص( رسالة األ اعيهلل1)

 .43 ل ص( السابق2)

 .79 ل ص و  الولك يهللالر  شيهلل التليئة )اللس رية( ي. الف94( السابق 3)

 .78 ل ص( السابق4)
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 هيئدددددددددددددددددددددددددددوا للةدددددددددددددددددددددددددددوِّ 

 

 أبددددددددددددددددددددددرا ا الوددددددددددددددددددددددقورْ  

 
 الحيدددددددددددددددددددددددددداال اليددددددددددددددددددددددددددوما 

 

  لددددددددددددددددددددددددلذ للةسددددددددددددددددددددددددورْ  

 
 اْدددددددددددددتاط  الةددددددددددددوَّ الخدددددددددددداطرْ 

 

 إن   دددددددددددن للمةدددددددددددهلل  ددددددددددداظرْ  

 
 لددددددددددد  يلدددددددددددش إا المغدددددددددددادرْ 

 

 الددددددددددددذي يلقددددددددددددع األددددددددددددددورْ  

 
...............................   

 يددددددددددددددا عددددددددددددددياا اللوددددددددددددددر  

 

 يددددددددددددددددا  لدددددددددددددددد  الشدددددددددددددددديااْ  

 
الا  ددددددددددددهلل  فةددددددددددددهلل    وددددددددددددرك  ج 

 

 فددددددددددددددددددددددددددي الطِّددددددددددددددددددددددددددساْ  

 
 استليةوا بالولااْ 

 دةقوا سْترا الضيااْ 

 ذللوا دْتنا السحااْ 

 الاليسوا ريش الوقورْ 

 فددددددددددددددددددددددددددداللس  ددددددددددددددددددددددددددددق  

 

َسدددددددددددددددددددددددورْ    الل دددددددددددددددددددددددن للةا

 
 هيئدددددددددددددددددددددددددددوا للةدددددددددددددددددددددددددددوِّ 

 

 أبددددددددددددددددددددددرا ا الوددددددددددددددددددددددقورْ  

 
القددي  الالمشدداههلل القوديددة الخاصدددة  -كمدددا ذكر ددا  -يمن  ليدده الالةشدديهلل الددوطةي  لدد

ًمدد -ددد  ذلددك  -بددالوطنل الل ةدده قددهلل ي ددون  ا بدديلض اإلعددارات الالقددي  الالمواقددف دطل 

كما  رى في  شيهلل اللل  لاإلسسدية الاللربية
(1)

: 

 أيلدددددا الخدددددافق ظلددددد  اللدددددالمينْ 

 

 كلةددددددددددددددددددددددددددا يوتددددددددددددددددددددددددددهلليكْ  

 
.....................   

 الا دددددددهللالْ كلةدددددددا فدددددددا لموا أددددددددةذ 

 

 ر دددددددددددددد  بَلدددددددددددددددهلل المقدددددددددددددددامْ  

 
 المةددددددع الالددددددهللم ألسددددددنذ عدددددداههللالْ 

 

 باإلخدددددددددددددددددددددددا الالوئدددددددددددددددددددددددامْ  

 
 أيلدددددددددددددددددددددا الخدددددددددددددددددددددافَق......

 

  

                                                 

 .21 (  يهلل الح ي   ابهللين: اليواكير1)
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 الحةا ... الشام... اللراق.. اليمْن  ون دور الحوينْ 

 فاألدددددام األددددددام  يتةددددي للدددددوطنْ 

 

  دددددددددددددددددددددددةالا السددددددددددددددددددددددددالوينْ  
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 :األ اعيهلل اإلسسدية الاللرالبية: الثالا المطلل

يهلل التدي  لدرر الموداهي  الالقدي  الاألدةداد اإلسدسدية الاللربيدةل ال حدا الهي األ اعد

 لدع اسددتلادال هددذه األدةدادل ال حقيددق الو ددهللال اللربيدة الاإلسددسديةل الدددن ثد  كا ددت هددذه 

األ اعيهلل أالس ل الأر ل دهللى في المضدادين الالتودوير ددن األ اعديهلل الوطةيدةل الإن لد  

 ا.كما ذكر ا آ وً  لالبيةيْخَ  بلضلا دن بومات إسسديةل القي  ديةية ال ر

ا فددي دضدداديةه ال وجلا دده كةشدديهلل "بددسد ا خالًوددالدددن هددذه األ اعدديهلل دددا جددا   رالبي ًدد

اللرا أالطا ي"
(1)

 الدن أبيا ه: ل

 بددددددددددسَد الَلددددددددددْرا أالطددددددددددا ي

 

 دددددددددددددددددن الشددددددددددددددددام ليغددددددددددددددددهللان   

 
...  الددددددددن  ةدددددددهلل  إلدددددددع يمددددددددن 

 

 إلدددددددددددددع دودددددددددددددر.. فتطدددددددددددددوان   

 
...............................   

 سددددددددددددددلوتْ لةددددددددددددددا دهلل يددددددددددددددةذ 

 

 سدددددددددددددددددددةحييلا الإن دثدددددددددددددددددددرتْ  

 
 اللدددددددو فدددددددي الجلةدددددددا القودددددددتْ 

 

 د ددددددددددددداال اإل ددددددددددددد  الالةدددددددددددددان   

 
 بددددددددددسد اللددددددددددرا أالطددددددددددا ي

 

 ............................... 

يدهللالر  شديهلل "اللدرا" لالفي هدذا الولدك
(2)
الدذي يليدل بداللرا أن يليدهللالا أدةداده ل  

 اليةلضوا الييةوا  ا ره :

 يددددددددا رجدددددددداال الَلددددددددرا هيَّددددددددا

 

 يَّا ةمددددددددددددد  الشدددددددددددددم  القوددددددددددددد 

 
 ال لددددددددددددددهلل الملددددددددددددددك  يَّددددددددددددددا

 

 الالوخدددددددددددددددددددددددار اليلَربيَّدددددددددددددددددددددددا 

 
  دددددهللب ر دل ةدددددا الاألددددددر عدددددورى

 

ا  ةدددددددا للدددددددسه َسدددددددورا  ال ةلددددددد  هادا

 
ا  الصددوت الْلددرا  رفلدده جلددورا

 

 يةلدددددددةال القَلددددددده اللدددددددا ي القويَّدددددددا 

 
 يا رجاال اللْرا هيَّا...

 

 
  الددددددف بيةةددددددا خيددددددَر اللغددددددات  

 

دددددددتات     ال ةمددددددد  عدددددددملةا بلدددددددهلل الش 

 
 الآت    يددداال اللددددرا فدددي دددددار

 

 يلددددددة  ركةلددددددا دددددددن كددددددان  يَّددددددا 

 

                                                 

 .81 ل ص( رسالة األ اعيهلل1)

 .90 ل صالا ظر كذلك  شيهلل الراية ل99 ل ص( السابق2)
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 يددددددددا رجدددددددداال اللددددددددرا هيَّددددددددا

 

 ............................... 

...............................  ............................... 

 أ اعيهلل اإلخوان
ا دوديو ة بوديغة إخوا يدةل الأكثر أ اعيهلل اإلخوان هي األ اعيهلل اإلسدسديةل الهدي  اليًد

   ايتةدال الالقدرآن دسدتور ال  :ولا  ير  ديادئ اإلخوانل الدا جا  في عدلاره فوي  ضا ي

 الالرسوال   يمةال الالةلاد سييلةال الالموت في سيي    أسمع أدا يةا.

الكثير دن هذه األ اعيهلل  توجده فدي اسدتلسللا بالحدهلليا إلدع الشدياال  درى ذلدك فدي 

 شيهلل "فتية اإلسسم"
(1)

 الاستلسله: ل

 سم يدددا أذكدددع عددديااْ فتيدددةا اإلسددد

 

 يددددا  ددددواالا الخيددددر فددددي خيددددر  ا قددددساْ  

 
 يدا  ةداالا الةيدد  ددن سدو  اللددذااْ 

 

 ا بددددر تَ  سددددلوالا الشددددرق الموددددااْ  

 
الاستل   ابهللين  شيهلله "فتية اإلسسم
(2)

 "بقوله:

 جدددددهللد الللدددددهللا الجة ْيةدددددي ال دددددسمْ 

 

 إ مدددددددا اإلسدددددددسم ديدددددددن اللدددددددادلينْ  

 
 الاقدددرا الطيددد  القلدددهلل ي الحسدددامْ 

 

 لسدددددديف يللددددددو كدددددد  ديددددددنْ فيحددددددهلل  ا 

 
 فتيددددددددددددددة اإلسددددددددددددددسم هيَّددددددددددددددا

 

  توددددددددددددددددا ع فددددددددددددددددي الةلددددددددددددددددادْ  

 
 لةدددددددددددددرى القدددددددددددددرآن هدددددددددددددهلْليًا

 

 ا فدددددددددددددددي كددددددددددددددد  الادْ سددددددددددددددداطلً  

 
الاستلسال  شيهلل "عياا الحةيف"
(3)

: 

 عدددديااا الحةيددددف هددددهللاال الشدددديااْ 

 

  لددددددالوا  لددددددالوا لوودددددد  الخطددددددااْ  

 
 أهدددددااا الةيدددددي  ال دددددادى ال تدددددااْ 

 

 إلددددددددع    ددددددددهلل و إليدددددددده المددددددددقاْ  

 
 اا  د ا الاستةااْ فطوبع لهلل

اليةا  شيهلله "صرخة الشرق"  يهلل الياسطاليستل  
(4)
 باألبيات اآل ية: 

 عدددددددياا يلدددددددرا  جةدددددددود طادددددددها 

 

 جةايدددددددددةَ الطغددددددددداال ددددددددددا ددددددددددهللاهاا؟ 

 
                                                 

 م.1/89/8232ل 41اللهللد  ل: دةلة "الخلود"يدحمهلل  سن الةةم (1)

 .94 ل ص(  يهلل الح ي   ابهللين: اليواكير2)

 م.8231أ سط   1ه / 8391جمادى اآلخرال  ل89 – 88اللهللد  –السةة األاللع  –( دةلة الةذير 3)

 .91 ص ( الحق الميين في أ اعيهلل اإلخوان المسلمين4)
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 رسددددددالة اللددددددهللى ددددددددي فددددددهللاهاا

 

 ال دددددددددق  ربِّلدددددددددا الددددددددددن  ماهادددددددددا 

 
 ال ار ددددددددا سيوددددددددطلي لظاهاددددددددا

 

 جميددددددددددددَ  دددددددددددددن يحدددددددددددداربون  ا  

 
 عياا يلرا  جةود طاها 

 ثسثة أ اعيهلل: -إن ل  ي ن أعلرها  -أعلر األ اعيهلل اإلخوا ية الدن 

د الللهلل" األالال:  شيهلل "جهللِّ
(1)

 الدطلله: ل

 جددددددهللد الللددددددهلل الجةيةددددددي ال ددددددسمْ 

 

 إ مدددددددا اإلسدددددددسَم ديدددددددَن اللدددددددادلينْ  

 
 الاقددددرا الطيدددد  القلددددهلل ي الحسددددامْ 

 

 فيحددددددهلل  السدددددديف يللددددددو كدددددد  ديددددددنْ  

 
 فتيدددددددددددددددةا اإلسدددددددددددددددسم هيَّدددددددددددددددا

 

  توددددددددددددددددا ع فددددددددددددددددي الةلددددددددددددددددادْ  

 
 اى القدددددددددددددرآن هددددددددددددددهلْليً لةدددددددددددددر

 

 ا فدددددددددددددددي كددددددددددددددد  الادْ سددددددددددددددداطلً  

 
الهو  شيهلل "هو الحق" الالثا ي

(2)
 ل الدطلله:

هَ   هدددددددددو الحدددددددددق  يحشدددددددددهلل أجةدددددددددادا

 

 اليلتددددددددددددهلل  للموقددددددددددددف الواصددددددددددددد    

 
هَ   فوددددددددددددووا ال تائددددددددددددل آسددددددددددددادا

 

ددددددددددوا بدددددددددده داللددددددددددة الياطدددددددددد      الدك 

 
يا رسوال  ""فلو  شيهلل  لأدا الةشيهلل الثالا

(3)
 الدطلله: ل

  َّددددايددددا رسددددوال   هدددد  ير دددديك أ

 

 إخددددددددوال فددددددددي   لإلسددددددددسم قمةاددددددددا 

 
  دددددةوض اليدددددوم  يدددددار الةدددددوم  ةَّدددددا

 

 ا  لدددددداا المددددددوت ا بدددددد   تمةَّددددددع 

 
 أن يرا ا   في ساح الوهللا

الهدد  فددي دلتقدد   -فددي دذكرا دده أن اإلخددوان  يوسددف القر ددااليالقددهلل ذكددر الددهللكتور 

ال  " كددا وا يددرددالن  شدديهللي "هددو الحددق" لليددهلل الح ددي   ابددهللينل ال"يددا رسددو -الطددور 

أل مهلل  سن الياقوري
(1)
. 

                                                 
 .82 ل صالرسالة األ اعيهلل ل94 ل صير(  يهلل الح ي   ابهللين: اليواك1)

 .3 رسالة األ اعيهلل - (  يهلل الح ي   ابهللين2)

: ابدددن القريدددة 379 - 374 يالا ظدددر القر دداال ل99رسدددالة األ اعدديهلل  – ي( أ مددهلل  سدددن اليدداقور3)

 (.م9009 الال تاا )دار الشرالق القاهرال
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 لدع دسدتوى  -في المضادين الالتووير الالتليير  -ال يقع األ اعيهلل الثسثة السابقة 

 ال ال ماذ   ية للةشيهلل اإلخوا ي.رفي  جهلل ً 

 المحاالر الالمضادين
 يددة فددي هددذه الوتددرال الةدةيددة القددهلل أعددر ا دددن قيدد  إلددع أن األ اعدديهلل اإلسددسدية اإلخوا

كا ددت  -هددي الوتددرال التددي  غطيلددا بهللراسددتةا األدبيددة الالةقهلليددة ال -( م8242 -8291)

 ادرال بالقوا هلل الالميادئ الالقي  اإلسسديةل بلضلا في صور ه اللادةل الأ ليلا دتدهللفق 

 برالح اإلخوان ال وجلا ل  البوما ل  الهلليةية الالخلقية الالسلوكية.

 الفيما يأ ي  لرر للمضادين التي  ر تلا هذه األ اعيهلل:

في أدةاد ا هدذه الثسثيدة الخالدهللال: كتداا  ل السدةة  ييدهل السدةة الخلودا  فأه  ديراث 
 الراعهللين دن بلهلله:

  سدددددددددددددددددددددددلع الا يرييةدددددددددددددددددددددددا

 

 عددددددددددددددددي  للددددددددددددددددة اللددددددددددددددددرا   

 
 فيةددددددددددددددا ال تدددددددددددددداا المةددددددددددددددةالَ 

 

 دةددددددددددددددددا الةيددددددددددددددددي المرسدددددددددددددددد َ  

 
 الالخلوددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  األاَلالَ 

 

فددددددددي األرر دثدددددددد  الشدددددددددلل   
(2)

 

 
الالتمسك ب تابه الاللديش  لالدوهللر قو ةا الجاهةا ال ة ةا إخسص الوا  ر الرسوله

  لع ههللاه:

  حدددددددددددددددن  وددددددددددددددديةَ اإللدددددددددددددددهْ 
 

 ديةَددددددددددددددددددده لةدددددددددددددددددددا الطدددددددددددددددددددنْ  
 

                                                                                                                            

ر ي لدع  شديهلل اليداقورخدوال السدلويين ا تدرر في هذا الشأن أن بلدض اإل ي( الدما ذكره القر اال1)

الالمسدل  إ مدا يلمد  إلر دا    ال دهلله. اللدذلك كدان بلدض  (ل)أل ه يتوجده بالر دا لرسدوال   

 ياإلخوال يغيرالن في صيغة هذا الةشيهللل اليقولون: يا إله ال ون ه  ير يك  ةا؟ اليرى القر داال

ا دقتر ًدد ل() أن هددذا التوجدده األخيددر أسددل  الأبلددهلل  ددن كدد  عدديلةل فإ مددا ي ددون الر ددا لرسددوال  

ة ينا " :ال كما قاال  لالعبالر ا ر ا دةوردً  ا َوا َدْاد  ق  أاْن يَْرَ وهَ إ ْن كا َسولَهَ أا ا را َ الا . القدهلل (79 :التوبة) الا َّ

ر دا   ال دهلله هدو  ايتةدال اللدي  ر دا أ دهلل سدواهل  يكان دن علارات  سن اليةا:    ايتةدال أ

س  ع الا ََسد  ي قَْ  إ نَّ  :كما قاال  لالع ينا  صا دالام  اِّ اْللا َّ  را دا  ع ر  ما دا ْحياداى الا دا اَل * الا أا ادا أاالَّ دْرَت الا ل كا أَد  ب دذا در يكا لادهَ الا ا عا

ينا  (. ال حن  رى أ ه  شدهللد فدي  يدر 377ل 379: : السابقيل  )القر اال(873ل 879 :األ لام) اْلَمْسل م 

 و ل  يذكر ذلك صرا ة.دن ر ا  ل الل ()دحلهل فر ا رسوال   

 .99 ل ص( رسالة األ اعيهلل2)



 
 
58

8 

  حددددددددددددددن جةددددددددددددددهلَل دوددددددددددددددطواهْ 
 

  سدددددددددددددددددددددددددتخف بدددددددددددددددددددددددددالمحنْ  
 

 اللةدددددددددددددددددا ال تددددددددددددددددداَا جددددددددددددددددداهْ 
 

دددددددددددددددددةانْ     لةددددددددددددددددده هدددددددددددددددددو السَّ
 

 فلددددددددددددددددةلش  لددددددددددددددددع هددددددددددددددددهللاهْ 
 

سددددددددددددددددددددددددددددادال أ ددددددددددددددددددددددددددددةالً  
(1)

 
 

 ْت له ف هلًلىمَ أال  ا 

قدرآن دسدتور ا" اليلح الشلرا   لدع دولدوم "دسدتورية القدرآن"ل ال حدن  للد  أن "ال
 جة  دن الشلار اإلخوا ي:

 قرآ َةدددددددددددددددددددددددددا دسدددددددددددددددددددددددددتوَر ا

 

 الْ ددددددددددي اللددددددددددهللى رالَح اللمدددددددددد ْ  

 
 فددددددددددددددددي آيدددددددددددددددده  آَي الة لددددددددددددددددع

 

 كةدددددددددددتْ  بددددددددددده خيدددددددددددرا األدددددددددددد ْ  

 
 هددددددددددددددددذا فخددددددددددددددددار للددددددددددددددددةدنْ 

 

 هدددددددددددددددددددددددددذا دالا  للسدددددددددددددددددددددددددق ْ  

 
 ا  لةددددددددددددددددددددراله الاطليددددددددددددددددددددوا

 

 الخيدددددددددددددرات  فيددددددددددددده الالدددددددددددددةل ْ  

 
 ا  لدددددددددددددددهلللوا  ْلًمدددددددددددددددا ب ددددددددددددددده  

 

الار ددددددددددوا بمددددددددددا   قسدددددددددد ْ  
(2)

 

 
القدددهلل ي دددون ذلدددك بتوجيددده  ل( فدددي األ اعددديهلل اإلخوا يدددةيتددردد ذكدددر   الالرسدددوال )

 كما  رى في األبيات اآل ية: لالخطاا المياعر

  يدددددي اللدددددهللى قدددددهلل جْوو دددددا ال دددددرى

 

ددددددد      ال ْوةدددددددا الشدددددددليَّ ددددددددن المطلا

 
ددددددرى   لضددددددةا إلددددددع    ةلددددددو الس 

 

 برال ددددددددددددة قرآ دددددددددددده المح دددددددددددد  

 
 ال َشددددددلهلَل دددددددن داَّ فددددددوق الثَّددددددرى

 

 السدددددددما  دددددددةالا المسدددددددل  ال حدددددددت  

 
 د ددددداالً إلددددددع المةدددددهلل لْسددددددةا  ددددددرى

 

لددددددده فهلليدددددددةً دالن بدددددددذال  الددددددددهللم   
(3)

 

 
 القريل دن هذا الملةع دا  راه في أبيات الياقوري: 

 يددددا رسددددوال   قدددد  فددددا ظر جةددددودا

 

 لدددن ي و دددوا فدددي الدددو ع إا أسدددودا 

 
 كرهددوا اللدديشا  لددع األرر  ييددهللا

 

الرأالا فيدددددك  ليمدددددا لدددددن يييدددددهللا 
(4)

 

 

                                                 
 .9 ل ص( السابق1)

 .30 ل ص( السابق2)

 .3 ل ص( رسالة األ اعيهلل3)

 .99 ل ص( السابق4)
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فدي  هلليثده  دن الرسدوال  هلل الياسط اليةا علار اإلخدوان "الرسدوال   يمةدا"اليردد  ي

(:) 

   يَمةددددددددددددا دحمددددددددددددهلل الموددددددددددددهللَّى

 

 الرال ةدددددددا فدددددددهللا الدددددددة ي   َلدددددددهللى 

 
 سددددددديخذال اإللدددددددهَ ددددددددن  ودددددددهللى

 

اليودددددرَا الحسدددددام ددددددن  لدددددهللى 
(1)

 

 
الدن الطييلي أن  ط   ليةا في السياق أصدوات  اريخةدا المةيدهللل دد  ذكدر عدواههلل ددن 

 هذا التاريخ:

 التددددددددددددددداريخ  ة دددددددددددددددا سددددددددددددددد 

 

 السدددددددددددد   ةددددددددددددا الةدددددددددددددانْ  

 
 يةيددددددددددددددددك الددددددددددددددددهللهَر أ  ددددددددددددددددا

 

دل ةددددددددددددددددا الوددددددددددددددددولةانْ  
(2)

 

 
*** 

 رفلةدددددددددددددا رايدددددددددددددةا الحدددددددددددددقِّ  -

 

 بدددددددددددسَد الشدددددددددددرق للشدددددددددددرق   

 
 دأل دددددددددددددددا األرر إيما ادددددددددددددددا -

 

 صددددددددددددهللقةا فددددددددددددي  وايا اددددددددددددا 

 
 ال وددددددددددددددددر   الافا اددددددددددددددددا... -

 

ال ددددددوَر دددددددن سددددددةا اليددددددرق   
(3)

 

 
 هذه المقولة:الفي  شيهلل آخر  رد الشواههلل القاطلة بوهللق  

 سددددددلوا ال وددددددر دددددددن ردَّ طغيا اددددددهَ 

 

 سدددلوا الشدددر ا ددددن ردَّ أ وا ادددهَ  

 
 سدددددلوا ال دددددون ددددددن هدددددة  يةا ادددددهَ 

 

 سدددلوا الحددددق دددددن دددددهلل  سددددلطا اهَ  

 
  راْلا يوما بهللر سهلليهللا الةوااْ 

ددددددددسددددددددلَوا أَ ددددددددهللً  اولَ ا السا  ا خييددددددددرا

 

ى  ددل الجددها الثددرا  سددلَوا الددهللمَّ خضَّ

 
ا  سدددلوا َدْلدددك كسدددرى سدددلو قيودددرا

 

ا سددددددلوا   الحددددددقَّ فوقلمددددددا كي ددددددرا

 
سلوا الييهللا ك  كشوْت دن  ةااْ 
(4)

 

 البالهللين الاللل  الاللهللال قام بةيان األدة.. أدة اإل سان في أرقع صورها:
                                                 

 .91 ل ص( الحق الميين في أ اعيهلل اإلخوان المسلمين1)

 .32 ل ص(  يهلل الياسط اليةا:  حت راية الوارالق2)

  و  الووحة. ل( السابق3)

 .90 ل صأل اعيهلل( رسالة ا4)
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 يدددددددددددا أددددددددددددةً قدددددددددددهلل أخرجدددددددددددتْ 

 

 ا أ دددددددددددا  القدددددددددددهلل دتْ ديةًددددددددددد 

 
 ال الطددددددددددددهللتْ ا ال لًمدددددددددددددةددددددددددددهللً 

 

 خيددددددددددر الةظددددددددددام  الأسَّسددددددددددتْ  

 
ا للرقي  باللهللال  صر ً 

(1)
 

ييلة اإلخوانل الدسدحل  الةوسية الالهلليةيدة الالرابطدة القويدة الفي األ اعيهلل  ررذ لط

التي  ربط بين أفراده  الصووفل ل الدن  قل  أن يوخرالا بلدذه الرابطدة القويدة اللميقدة 

في أ اعديهلله  فدي دسديرات الةوالدةل الالمحافد  اللاددةل الالمةاسديات اإلسدسدية كدذكرى 

 اللةرال الالمولهلل الةيوي الشريف:

 بلغدددددددددددددددددددوه  أن  ودددددددددددددددددددديتةا

 

 فخرهددددددددا بالطيِّدددددددددل الحسدددددددددن   

 
 بلغددددددددددددددددددددوه  أن  لضددددددددددددددددددددتةا

 

ها فددددددي الددددددرالح الاليددددددهللن     سددددددر 

 
 بلغدددددددددددددددددددددوه  أن ال دددددددددددددددددددددهلل ةا 

 

 فدددددددددي سددددددددديي    الالدددددددددوطن   

 
 لدددددددي  فدددددددي التطويددددددد  طائلدددددددةذ 

 

  حدددددددن أهددددددد   حدددددددن إخدددددددوانَ  

 
ا   ائلددددددددةذ    حددددددددن فددددددددي السددددددددر 

 

  حددددددن فددددددي الضددددددرا  أ ددددددوانَ  

 
 أددددددددددددددددة للخيدددددددددددددددر  ادلدددددددددددددددةذ 

 

ديةلدددددددددا  دددددددددهللال الإ سدددددددددانَ  
(2)

 

 
فدددي   ا لمودددلحة عخوددديةل الا لمطلدددل د يدددويل الكدددان اإلخدددوان  فلدددي أخدددوال

 بأ ل  "رهيانذ باللي ل الفرسان بالةلار". -الا يةالون  -يوصوون 

  قخددددددددددْت  لددددددددددع   أرالاَ ةددددددددددا

 

 إخددددددداً  يادددددددَرالا بةدددددددا ا الدددددددةدنْ  

 
 البا دددددددت فدددددددهللى الحدددددددق آجالَةدددددددا

 

 بتوجيدددددددده درعددددددددهلل  ا المددددددددا من 

 
 رقدددددداقذ إذا دددددددا الددددددهللجع  ار ددددددا

 

نْ  مر ددددددددا دح  ةا  ارييةددددددددا بددددددددالحا

 
ةاددددددددددددا  الجةددددددددددددهللذ عددددددددددددهللادذ إذا رادا

 

ا لددددد   لدددددنْ ليدددددأ   رأى أسدددددهللً  
(3)

 

 
 ا:السلوكً  الفلسً  الد والَ اإلخوان  قيهللال الإيمان الالتةام صادق قواً 

  حَن جةهلل الهللين في  ور المحنْ 

 

ام الددددددوطنْ    السددددددرايا المةددددددهلل َخددددددهلل 

 
                                                 

 .92 ل ص( السابق1)

 .84 ل ص( السابق2)

 .3 ل ص( رسالة األ اعيهلل3)
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ددةنْ   كدد  دددن يمشددي  لددع هددذا السَّ

 

 فْلددددوا دة ددددا فددددي  ضددددور أال  يددددااْ  

 
دده    لددي  دةَّددا دددن دضددع فددي  ود 

 

 فاللدددددددددا  دددددددددن ديةددددددددده أال قودددددددددده   

 
دددده    لددددي  دةددددا جاهدددد  فددددي  لم 

 

 يأخددددددذ القْشددددددر اليردددددددي بالل يددددددااْ  

 
 عدددر ةا اإلسدددسم يدددا  دددورا األدددد ْ 

 

 ال يددددداال ال دددددون  ددددددن بلدددددهلل اللدددددهللمْ  

 
لادددد ْ   ا  خددددافي  حددددَن  ددددراَ  اللا

 

. ال ودددداظَ ال تددددااْ   إن  ددددهللا  دددداد 
(1)

 

 

                                                 

 بق.ادرج  س –: دةلة الخلود ي( دحمهلل  سن الةةم1)
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 :الةلاد الفلسطين أ اعيهلل :الراب  المطلل

الةلدداد أسددا  دددن أسدد  ديددادئ اإلخددوانل الهددو هتددا، يأخددذ د ا دده الرفيدد  فددي 

عددلارا ل : الةلدداد سددييلةال الالمددوت فددي سدديي    أسددمع أدا يةددال الدددا  اال اإلخددوان 

دل اليأخذ فقده الةلداد د ا ًدل ال مسً ال القواً يادةون بلذا الشلار دلتقهللً  ا فدي كتابدات ا دلم ً

اللإلدام الشدليهلل رسدالة فدي "الةلداد" دشدلورالالهلل اال الخطيل ل 
(1)

ل عدرح فيلدا فر دية 

ا رأي فقلدا  األددةل الالح مدة ددن ا  لع عدواههلل القدرآن الالسدةةل  ارً دا تمادً  لالةلاد

 :الةلاد. الختملا بقوله

إن األدة التي  حسدن صدةا ة المدوتل ال لدر، كيدف  مدوت المو دة  ل"أيلا اإلخوان

للةيةال فدي الدهلل يال الالةلدي  الخالدهلل فدي اآلخدرالل الددا الدوهن الشريوة يلل للا   الحياال ا

الذي أذلةا إا  ل الهلل يا الكراهية الموتل فأ هللالا أ وس   للم   ظي ل الا رَصدوا  لدع 

 الموت  وهل ل   الحياال.

الا لموا أن الموت ابهلل دةهل الأ ه ا ي ون إا درال الا هللالل فإن جللتموهدا فدي سديي  

ثددواا اآلخددرالل الدددا يودديي   إا دددا كتددل   ل دد .. فددا ملوا   كددان ذلددك ربددح الددهلل يا ال

للمو ة ال ريمة  ظورالا بالسلادال ال ادلة.."
(2)
. 

 دن اقتةداا  -البو ي ديةي سهلليهلل يسدتةيل عدلرا  اإلخدوان للدذه الدهلل والل اليليشدوا 

هذا التوجيهل ف ثرت أ اعيهلله  في الةلادل إدا بأ اعيهلل دستقلةل الإدا في سدياق  -القةا ة 

عيهلل التي  ةمله د  الميادئ اإلخوا يةل الالقي  اإلسدسدية األخدرى. ال قدهللم فيمدا يلدي األ ا

ا دن بلض هذه األ اعديهلل. فمدن األ اعديهلل التدي  لدالج الةلداد بمولودده اللدام " شديهلل قطوفً 

الةلاد" الذي يهلل و األدة إالع استلادال أدةادها
(3)

 الدن أبيا ه: ل

 دةددددددددهلَل اللرالبددددددددة فددددددددي فمددددددددي

 

 ددددددددياللظدددددددع الحماسدددددددة فدددددددي د 

 
 اللقددددددددددددددهلل هتوددددددددددددددَت  اقاددددددددددددددهللَّد ي

 

 يددددددددددددددددا أدتددددددددددددددددي ال  لمددددددددددددددددي 

 
 بالةار ا بالمةطق  

 هيدددددددددا  راجدددددددددَ  ددددددددددا دضدددددددددع

 

 ال ليدددددددددهلَل ددددددددددا كدددددددددان ا قضدددددددددع 

 
                                                 

 اإلسددد ةهللرية – )دار الدددهلل وال 928 – 913 ص :( دةمو دددة رسدددائ  اإلددددام الشدددليهلل  سدددن اليةدددا1)

 (.م8212

 .928ل ص( السابق2)

 .92 ل ص( رسالة األ اعيهلل3)
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 ا َركَّضددددددددددداسددددددددددديرالا سدددددددددددرا ً 

 

 الدَ دددددددددددوا اللئدددددددددددي  الميغضدددددددددددا 

 
ق    في  فرال ال حر 

...............................  ............................... 

ن  شيهلل "إلع الةلاد أيلا المسلمون"الدن أ اعيهلل اإلخوا
(1)

 ل الفيه يقوال الشا ر:

.....  ..... 

ا   ةاهدددددددهلَل إخدددددددوالً فدددددددي   َ دددددددرَّ

 

ا   ال وددددددهللي أربَددددددد ا اإلسدددددددسم طَدددددددرَّ

 
ا  بم ددددددة الالشددددددقم  الأرر  دوددددددرا

 

ا   الأ َّددددددددددددع  سددددددددددددتم  ر ذكددددددددددددرا

 
ا   َس ِّ القوما إخو اةا ال رادا

...............................  ............................... 

ددددددددددددةا بوخددددددددددددر     ييددددددددددددَ    أ وسا

 

 الا  رَجددددددو للددددددا ثمةًددددددا للْمددددددر ي 

 
 الإن اَل ددددهلل المةاهددددهلَل خيددددرا أجددددر  

 

  حدددددددل     دددددددن صدددددددهللق البدددددددرِّ  

 
ا مادا ى الح   ال حت سيوفه  لوا

 ا ال يددددددهلل  إذا فددددددتن الددددددورى بملًدددددد

 

 فَتةدددددددَت بلةددددددددة  ابدددددددن الوليدددددددهلل   

 
 هددددواي المددددوَت فددددي ظدددد  اليةددددود  

 

 السددددديو، بلدددددا  شددددديهللي القلقلدددددةَ  

 
ا  اللذ  ةاقَلاا لهللدي َدهللادا

...............................   

الار دديط جلدداد اإلخددوان فددي دوددر بخاصددة الالدديسد اللربيددة  ادددة بقضددية فلسددطين 

ا ال س ري ًا العليي ًاالالهللفاا  ةلا سياسي ً 
(2)

ا ددن دحداالر ا دردوقًد. الكا ت فلسطين دحدورً 

  اعيهلله .قوائهلله  الشلريةل الكذلك أ

                                                 

 .97 ل ص ابهللين: اليواكير (1)

. 392 - 390ل 304 - 303ل 913 - 910 ص ( ا ظددر: دددذكرات الددهلل وال الالهللا يددة لإلدددام اليةددا:2)

اإلخددوان  :الا ظددر: جملددة أدددين ل8/911ن و: فددي قافلددة اإلخددوان المسددلميالا ظددر:  يددا  السيسدد
ليةددا يددين الجددابر قميحددة: اإلدددام الشددليهلل  سددن ا ل(411 - 310ص) يالالددهللالل يالالمةتمدد  الموددر
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جةددهلل اإلخددوان عدديابل  للةلدداد فددي فلسددطين بقيددادال الودداغ دحمددود مل 8241الفددي سددةة 

لييلل فطليْت إدارال التطوا لولسطين بالمركة اللام لإلخوان إلع الشا ر  يهلل الياسط اليةدا 

ا ير له المتطو ون في ر لتل  المياركةل الجا  برسالة الت ليف التدي كتيدت أن يةظ   شيهللً 

 :م8241دن أكتوبر  89 - ه 8377هلل دحمود لييل في  رال ذي الحةة بتوقي  القائ

لقهلل هيت  ليةدا ريدح الةةدةل الَ در، الطريدق إلدع ديدهللان ااستيسداالل السدا ات  "...

ااستشلادل الفلسطين التي  وتهلليلا بالدهللدا  عدا    أن   دون الميدهللان األالال الدذي  اقدت 

اد ال تائل التي  خور دلاركدهل  وو  اإلخوان المسلمين إلع  ةلية الةيوح له الإ هلل

 .ا دأكواً ال ال ةلللا  ووً ا  حيللا  رادً فتَْولي أ هللا  اللرالبة الاإلسسم  ارً 

ا يأخددذ بأ ةددة هدداا  األجةدداد المغدداالير إلددع ديددهللان الإدارال التطددوا.. ا  ددرى  اديًدد

 ا ال يدرال ير لو لددا فدديالةودر...  يددر األ اعدديهلل الحماسدية التددي  توةددر أبيا لدا قددوال البأًسدد

 . لل  ال ر الل  في  شوال الطرا ال ةال الفخار..."

الاستةاا اليةا لما طَلل دةهل الال    شيهلل )الةلاد المقدهلل ( اللحدن بلدهللها دياعدرالل 

الا طلق دةاههللال اإلخوان يرددال ه في سا ات التهللريل الالةلادل الكدذلك كدان اإلخدوان 

في الشلل الالمةاطق يةشهللال هل اليتغةون به
(1)
. 

 الدن كلمات هذا الةشيهلل:

 لدددددددددددع فلسدددددددددددطينا ا لضدددددددددددواإ

 

 الا قددددددددددددددددددددددهللالا الر دددددددددددددددددددددداالْ  

 
 د دددددددددددددْت  مددددددددددددداالا دةدددددددددددددهلل ها

 

 لسددددددددددددددددددددددددددا ة القتدددددددددددددددددددددددددداالْ  

 
 الإ مدددددددددددددددددددددا  ودددددددددددددددددددددو لا...

 

  دددددددددددددددددددددددددةائَ  الرجددددددددددددددددددددددددداالْ  

 
 إلدددددددددددع فلسدددددددددددطين ا لضدددددددددددوا

 

 الا قددددددددددددددددددددددهللالا الر دددددددددددددددددددددداالْ  

 
  دددددددددددددددددددددددددداداكَ  الةويددددددددددددددددددددددددددرَ 

 

 يددددددددددددددا عددددددددددددددياَا فاسددددددددددددددملوا 

 
 لمشرق اللهللاية السةية افة وا..

 لقيلددددددددددددددددددددددددددة الوددددددددددددددددددددددددددسال  

 

 يدددددددددددددددا  دددددددددددددددةاالَ أسدددددددددددددددر وا 

 
 الةيوال الشريوة اجملوا الفي  مع

                                                                                                                            
  القدداهرال – )دار التو يدد  الالةشددر اإلسددسدية 831 – 838 ص السددلام السددودا  ال طددا  الرسددائ :

 . الارج  إلع كاد  الشريف: اإلخوان المسلمون في  را فلسطين.م8221

 .87 ل ص اعيهلل اإلخوان المسلمينأ( الحق الميين في 1)
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 بواسدددددددددددددددددددددددد  الةلدددددددددددددددددددددددداد  

 

 يددددددددددددددا كتائددددددددددددددل الرسددددددددددددددوالْ  

 
 فدددددددددددددددي صدددددددددددددددحية اإللددددددددددددددده

 

 فددددددددددددددي ر ايددددددددددددددة القيددددددددددددددوالْ  

 
 الهددددددددددددددددددددددددا ف  ددددددددددددددددددددددددال  

 

 دلةددددددددددددددددددددددددددددئذ يقددددددددددددددددددددددددددددوالْ  

 
 ييقدددددددددددددع  ظدددددددددددددي  دةدددددددددددددهللك ْ 

 

 ال يددددددددددددددددددددددددددَرهَ يددددددددددددددددددددددددددةالالْ  

 
  سددددددددددددددددددددددابقوا  سددددددددددددددددددددددابقوا

 

 الكالشددددددددددددددددددددلاا أعددددددددددددددددددددرقوا 

 
  دددددددددددددددهللفقوا  لدددددددددددددددع ديدددددددددددددددا

 

 دئ اللددددددددددددددددددددددهللى  ددددددددددددددددددددددهللفقوا 

 
 فمةدددددددددددددددددددددددددهللك  دليدددددددددددددددددددددددددأذ 

 

 ال وددددددددددددددددددددددركْ  دحقددددددددددددددددددددددقَ  

 
 للةهددددددددددددددددددددددددددا اليقددددددددددددددددددددددددددا َ 

 

 الاللددددددددددددددددددددددددهللال للددددددددددددددددددددددددةالاالْ  

 
 د دددددددددددددت  مددددددددددددداال دةدددددددددددددهللها

 

لسدددددددددددددددددددددددا ة القتددددددددددددددددددددددداالْ  
(1)

 

 

 

 الةلاد الفلسطينعلر الميحا الخاد : 

في سياق  هلليثةا  ن األ اعيهلل في علر اإلخوان كان لةا القوة د  بلض األ اعيهلل التي 

بلض  ظملا علرا  اإلخوان  ن فلسطين الالةلاد دن أجللا. الفي السطور التالية  قهللم 

فدي هدذا المو دوا. القيد  ذلدك  قدهللم  -ا ا ال قييًمد رً د -دا  ظمه اإلخدوان ددن قودائهلل 

فدي الو در اإلخدوا ي  -ا ا الكواً دفذل ة  اريخية  ن د ان فلسدطين قضدية الدأسداال العدليً 

 ال م  اإلخوان الجلهلله  الجلاده .

 

                                                 

الا ظر  شيهلل  ل99ل 94 ص :راية الوارالق ال حت ل98 – 81 :في الحق الميين ( ا ظر الةشيهلل كادسً 1)

دددن  4 ل88 اللددهللد – 4السددةة  - اإلخددوان المسددلمون األسدديو ية - )ددلددة  ةددهلل المسددةهلل األقوددع(

 .م8237دن يو يو  93ه /8399ربي  اآلخر 
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 :فذل ة  اريخية  :األالال المطلل

 ة فلسطينل الد ت للال ال حركت دن كان اإلخوان المسلمون أالال هيئة  يةت قضي

ال فيمةرد  أسي  الةما ة بادر اإلددام  سدن اليةدا ا الجلادي ً ا السياسي ً أجللا إ سدي ً 

ا  ددن اهتماددده المي ددر بقضددية بإرسدداال رسددالة إلددع دوتددي فلسددطين كا ددت  لييددرً 

 فلسطين.

  بلددا برسددالة دطولددة إلددع المددا مر اإلسددسدي اللددام المةلقددهلل  مل8238الفددي  ددام

 الدقتر ات  ملية لقضية فلسطين.    ضمةت  لواً بالقهلل

  ا هللللت ثورال المظاهرات في فلسطينل فتةاالبت دللا جما دة  مل8233الفي  ام

 اإلخوان بمورل ال شرت جريهلل ل  المقاات الاألخيار المتللقة بالقضية.

  بذكرى اإلسرا  الالملرا ل الذكرالا المسدلمين فيلدا  مل8233ا تو  اإلخوان  ام

 فلسطينل الاستمر إ يا  هذه المةاسية ك   ام. بواجيل   حو

   و ت اللةةة المركةيدة اللاددة لمسدا هللال فلسدطينل ال شدطت  مل8237في دار  

  ركة جم  التير ات الالهلل اية لقضية فلسطين في القاهرال الاألقالي .

   أفتع المرعهلل اللام بةوا  صر، جة  دن  كاال الماال إل ا دة  مل8237في إبري

 د ا د تل اإلرعاد إلع القةوت دن أج  فلسطين.دةاههللي فلسطينل ال

  بددهللأ اإلخددوان أالال  ملددة عددلهلل لا دوددر لمقاطلددة المحددست مل 8237فددي دددايو

 اليلودية المسا هللال للوليو ية بالقاهرال.

  قددام اإلخددوان بتو يدد  كتدداا )الةددار الالددهللدار فددي فلسددطين(ل  مل8231فددي يوليددو

 القيض  لع اإلدام الشليهلل  سن اليةا بسيل ذلك.

 ا حهلل اإلخوان د  الليئات اإلسسدية األخرىل ال  و ت ددةل  مل 8232ي يةاير الف

 هيئة  رفت باس  جملية القرح إل ا ة دة وبي فلسطين.

  قادت ألالال درال دظاهرات  ادة فدي جميد  أ حدا  الديسد فدي م92/1/8231في :

 الم. اذكرى ال هلل بلوور المش

  فلسدطينل الهدو المدا مر ا لقهلل أالال دا مر داللدي ألجد   م8231دن أكتوبر  1في

اليرلمدا ي اللربدي اإلسددسدي بالقداهرال. القددام اإلخدوان المسدلمون بةلددهلل كييدر فددي 

 إ هللاده ال ةظيمه.
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  ألجد   الأ ةولدا قام اإلخوان بأ خ  دظاهرات عدلهلل لا دودر م9/88/8249في

 فلسطين.

  قام اإلخوان بتو يدهلل دةظمتدي "الةةدادال الالوتدوال" الولسدطيةيتينل  مل8241في سةة

 ا للا.ا الدهللربً وا الواغ دحمود لييل قائهللً الأرسل

 قددام اإلخددوان بحملددة كيددرى لتسددليح المةاهددهللين عددملت: جمدد   لالفددي السددةة  وسددلا

السسح دن دخلوات الحرا اللالمية الثا يدة فدي الودحرا  الغربيدةل العدرا ه ددن 

الإ شددا  دوددا   الالرح لودديا ة  ائدد  اليددهللال فددي الوددحرا ل الصددليهلل دوددرلقي

ْت تي األسلحة الالذخائر ال لا . الإصدس لا في  لمية الةيتون الدرسدع دطدرالحَجم 

ال وةي  المتوةراتل الإدهللاد المةاهدهللين بلدال دثد  قطدن اليدارالدل الكدذلك  طدوير 

 السا ات اللادية إلع سا ات  وقيت لتحهلليهلل القت ا وةار الليوات الةاسوة.

  عار  اإلخوان في  ش ي  هيئة الادي الةي  إل قاذ القهلل . لم8241في  وفمير 

  قام اإلخوان بمظاهرال كيرى لتأييهلل فلسطين. 89/89/8241في 

  جلدود البطدوات ال ضدحيات  حدهللث  -بلهلل أن دخلوا فلسدطين  -ث  كان لإلخوان

  ةلا اللال  كلهل العلهلل بلا قادال الةيش الموريل القادال األ هللا  الولايةة: 

 فقهللدوا دا ا يق   ن دئة عليهللل الدئة جريح. -8

ددن رفدح إلدع  سدطينل فدي جيلدة  متدهلل عدمااً ال مدوا الةقدلل الجيلدة جةدوا فل -9

ال الكدان اليلدود يطلقدون  لدع اإلخدوان المةهللالل أي أكثر دن سديلين كيلدودترً 

 "عياطين الةقل".

 إ قاذ ثلا الةيش الموري المحاصر في الوالوجا. -3

 ماية داخرال الةيش الموري أثةا  اا سحاال الالتوهللي لليلود الذين كا وا  -4

المورية المةسحيةيلهللفون إلع إبادال القوات 
(1)
. 

                                                 

. يإ ددهللاد  يددهلل الحلددي  ال ةددا  لIkhwanonline م9007 /4 /93يددن"ل دوقدد  "إخددوان أالن ا :( ا ظددر1)

دةمو دة رسدائ   :خوان المسلمون في  را فلسطين( ل اد  الشدريفل الا ظدركتاا )اإل :الا ظر

ا الا ظددر لدده: دددذكرات الددهلل وال الالهللا يددةل الخووًصدد ل(928 - 913اإلدددام الشددليهلل  سددن اليةددا )

 يا  السيسع: في قافلة اإلخدوان  :. الا ظر392 - 390ل 304ل 303ل 913 - 910الووحات: 

اإلددام الشدليهلل  سدن اليةدا بدين السدلام السدودا  ال طدا  . الا ظر: جابر قميحدة: 911 /8 نوالمسلم
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  - 310) يالالددهللالل ي. الا ظددر: جملددة أدددين: اإلخددوان الالمةتمدد  الموددر831 - 838الرسددائ : 
411.) 
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 :فلسطين الالةلاد في  يض الشلر :الثا ي المطلل

القهلل الاكل علرا  اإلخوان هذه المرا   كللال فلاعوا بشدلره  قدي  الةلداد الال وداح 
ا دن علاره  الخالهلل: "الةلداد سدييلةا الالحرص  لع التضحية الالوهللا  الالشلادالل ا طسقً 

." القهلل رأيةا في السطور السابقة كيف أخدذالا أ وسدل  الالموت في سيي    أسمع أدا يةا
 ا بلذا الشلار. ملي ً 

 – 8291الدا  ظمه اإلخوان دن علر الةلداد القضدية فلسدطين فدي فتدرال التأسدي  )
( لو جم  كله لوة  دالاالين دتلهللدالل الإن كان دن الشدلرا  ددن لد  يأخدذالا ددن م8241

ا  ددن القدداهرال. الظلددر لي  بليددهللً ا دددن  اعددوا فددي األقدداال الخووًصددا كييددرً الشددلرال  ظ ًدد
عدلره  فددي الوددحف الالمةدست اإلخوا يددة: كةريددهللال "اإلخدوان المسددلمون"ل الالةددذيرل 

 الالشلاال الالرسالةل ال يرها.

الفي علر المةاسيات اإلسسدية كاإلسرا  الالملدرا  كدان لولسدطين بلاددةل الالقدهلل  
ةوا لددا )القددهلل  بخاصددة د ددان الذْكددر. يقددوال الشددا ر  يددهلل الح ددي  الليلددي فددي قودديهللال  

الالملرا (
(1)

: 

 يددددددددا خيددددددددر خلددددددددق   أالاَل ق يلددددددددة

 

 للمسدددددددددددلمين  لةهدددددددددددا األ دددددددددددوا َ  

 
 سددددْ  ثالدددداا الحددددردين  ددددن بأسددددائه

 

 يْةييددددددك كيددددددف  حددددددرح الددددددهللخس َ  

 
 يددددا اليحلدددد  خسددددئوا أيددددةلض  دددداجة

 

 إن  اجلتددددددددده الليلدددددددددة الدددددددددهللهماَ ؟ 

 
 ا لقددددهلل  ظدددد  اليغدددداث بأر ددددةا ةيًدددد

 

 الاستأسدددددهلل الر هلليدددددهلل الْهدددددو خدددددوا َ  

 
 يدددا فيلدددق اإلسدددسم  ددديِّ  لدددع الدددو ع

 

 اللتْةددددددر   ْيددددددرا المشددددددرقين ددددددددا َ  

 
دن "ذكرى اإلسرا " جماال السةلورياليتخذ الشا ر 

(2)
ا للدهلل وال إلدع الةلداد دةطلقً  

لتخلديص أرر اإلسدرا ل الأالطدان المسدلمين برجداال يحدركل  اإليمدان الاللدةم القدويل 
 الاللم  الةاد:

 يددددا ربدددددواا الملددددرا   وددددديةَ  دددددق

 

 الدددددذالَّ بلدددددهلل طدددددوال هدددددوان   رفددددد   

 
 إن يددددددوم الملدددددددرا  يددددددوَم فلسطيددددددد 

 

 نا فددددددددددأدالا  ددددددددددريية األالطددددددددددان   

 
 أيلددددددا الةددددددا   حددددددن َكْثددددددر الل ددددددن

 

  قلدددددددددددةذ بددددددددددداللقوق الاللوددددددددددديان   
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 لدددددددن  َةددددددداال الر ددددددداَا إا بركدددددددل

 

  دددددددادر  قليَدددددددهَ بسدددددددادي الملدددددددا ي 

 
 اال ال ي ددددددوا  لي ًدددددداذكددددددرالا دوددددددليً 

 

ْحوددددد   اإليمدددددان     الابدددددنا  يدددددهلل فدددددي جا

 
أبر  علرا  اإلخوان جةاية الغدرا بسياسدته الأدالاره الشديطا ية فدي خلدق   يدة كما 

فلسطينل الالتمليهلل لةرا داللة الودلايةة فدي أرر اإلسدرا ل الكدان "ال دهلل بلودور" ددن 

أهدد  آليددات هددذه الةةايددةل دمددا يلددةم اللددرال اليوجددل  لدديل  التوددهللي بالةلدداد الالقددوال 

فدددي قوددديهللال بلةدددوان "يدددوم دحمدددهلل دودددطوع الاإليمدددان للدددذه القدددوى الشددديطا ية. يقدددوال 

الةلاد"
(1)

: 

 أبلوددددوَر ا  يلددددهلل فمددددا  حددددن بدددداألَلاع

 

 يَسدددددددر  لو دددددددهلل   افددددددد   بالمظدددددددال    

 
 ألددددد   دددددهلْلر أن اللدددددْرا  دددددأْباع دذلدددددةً 

 

 ا  يَشددددده بدددددالةرائ ال دددددرفَض جدددددارً  

 
 سددددددةوهللي بددددددأرالاح  الددددددداال  الأ ودددددد   

 

ين  فددددهللى  يددددر   دددداد م    دددحايا فلسددددط 

 
ددددوا عددددياا المسددددلمين الجاهددددهللال  اهلم 

 

 الا  سدددددددددتحلوا  يشدددددددددةا المتدددددددددأل  

 
 الخهلل دددةً  كوا دددا ددددن "التدددادية" هدددةاً 

 

ددددرم     هلمددددوا لوصدددد  اا حدددداد المو 

 
 هلمدددددوا لحمددددد  السددددديف إ دددددا أ دددددةال

 

 ا  دددددددألووا بدددددددالةوم  دددددددين التيدددددددرم   

 
ا دن الة يات الالموائل الالةرائ  التدي ار  يلدا الودلايةة فدي ال رر الشلر كثيرً 

ا فددي هددذا المةدداال ا ال وددويرً القوددائهلل الأقواهددا بيا ًدد ددق الشددلل الولسددطيةي. الدددن أبلددغ 

قويهللال "فلسطين الهللادية
(2)

ل الفيلا يوور دأساال فتاال فلسدطيةية دحمهلل أ مهلل الوقي" للسيهلل 

 ا تويلا اليلودل فيقوال:

 هدددددد   ددددددرامذ  لددددددع اليريددددددة دددددددد ذ 

 

دددهلْل؟  دددس ً يَةضَّ   دددينا يَمسدددي الحدددراَم   

 
 أم  ددددددسالذ  لددددددع الةيددددددابر صددددددْوالذ 

 

 ا يتمددددرد؟طا يًددددبددددات فددددي ال ددددون  

 
 هددددددهللَّ ا الشددددددْةو دددددددْذ سددددددملةا فتدددددداالً 

 

  سددددددتلين اإللدددددده فالخطددددددَل أ  ددددددهللْ  

 
 ديددددد ا فيلدددددا اللوددددداَ، بالقدددددهللم الضدددددا

 

 ري فددددأين الغاضددددوَا يددددا دددددْن  ةلددددهللْ  
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 ثددددد  دا دددددت ددددددن الوةدددددور الرا دددددت

 

دْ     سدددددرد الدددددذ ل فدددددي  يدددددا  المةدددددهللِّ

 
 يدددددددددر     فدددددددددي الوتددددددددداال فددددددددداادا

 

دددددددهللْ     يدددددددا دا دددددددت بةارهدددددددا  توجَّ

 
 دةلا: ليةلع الشا ر  لع اللرا الالمسلمين  راخيل  الاستسسدل  ال واكلل  في أبياتث  

 دددددددن دالاهددددددي الوجددددددود أ  ددددددا بَليةددددددا

 

دْ    فدددددي د دددددا الدددددةو  بدددددالوااد المةدددددرَّ

 
 ا إلددددددع المشددددددا ر يسددددددريإن دو ًدددددد

 

 يحودددددددددر القيدددددددددر للحيددددددددداال لترقدددددددددهللْ  

 
دددددددددغار إ دددددددددا سدددددددددئمةا  فدددددددددإام الوَّ

 

 ددددا  دددرى اليدددوم ددددن  يددداال المشدددردْ  

 
 هدددددد  الحةيددددددف إيتددددددوا إليةددددددايددددددا أل

 

 ر دددددددد    دددددددددن أرا ددددددددا التةل ددددددددهللْ  

 
 ددددددن الرا  الدددددهللهور يَةهدددددي طدددددويسً 

 

ددددددهللْ   ( أدةددددددهللذ الدمةَّ  فددددددي )فلسددددددطينا

 
 عدددددددددلهلل الدددددددددهللهر أن للدددددددددا الوْخددددددددد 

 

  دددددرا فحسدددددل الشدددددقم  ددددددار  دخلدددددهللْ  

 
البددالةظر إلددع الاقدد  فلسددطين الددهللادي  تددوالع قوددائهلل الحددا الااسددتةلار لتخلدديص 

ال الحق إلع أهله. فمدن قوديهللال طويلدة بلةدوان "الثيدة السدما  فدي األرر السلييةل الإ اد

فلسطين"
(1)
 يقوال الشا ر إبراهي  دأدون: 

 أجددددددد  إن اليلدددددددود بغدددددددوا  ليةدددددددا

 

 العددددا وا القددددهلل  بالوحشددددا العددددابوا 

 
 اا  ةيدددددددةً الراددددددددوا بيةةدددددددا الطةًددددددد

 

 كددددددددأ لَ  بدددددددده عددددددددي وا العددددددددابوا 

 
 أية مةدددددددا بددددددديطن األرر هدددددددو ذ 

 

 َا؟ ايادددددْت بلددددد  المدددددواطَن الالييدددددا 

 
ْ  دددددددوطنا اإلسددددددرا  يي ددددددي   سددددددمَّ

 

 القددْ  لددي أيددن أهدد  الشددرق  ددابوا؟ 

 
 الأيددددددن الةدددددديش الالَةلددددددع  ةددددددادي

 

 الصر ع القهلل   بالةر ع أهدابوا؟ 

 
 عدددددراييَن الحةيدددددف قطلدددددن قْسدددددرا

 

ضددددداا   الطدددددااا بلدددددن لليدددددا ي خ 

 
 الأعدددددددددددس  التقدددددددددددع دتةددددددددددداثرات

 

  ضدددددج بلدددددا المغددددداالَر الالشدددددلاا 

 
 الأاللددددددددع القيلتددددددددين يَلددددددددان فيلددددددددا

 

  يددددددددددداَد   للدددددددددددهللا ي أ دددددددددددابوا 

 
لليلدود ددن   يدهلل المدةل  فدار الدن الملا ي الطريوة في هدذا المقدام  حدذير الشدا ر 

ألن اللرا جربوا دث  هذه الو دودل فخدا وا  ر وهلليق ال ود اإل ةلية الأه  الغرا لل 
ال هللرالال الل  يووا بما ال هللالا. الدن قويهلل ه الطويلة "فلسطين"
(1)
 يقوال الشا ر: 
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 ا  ثقددددددوا بو دددددددهلل   بةددددددي صددددددليون

 

 الْ ددددددهلَلهمو ريددددددا َ  دددددددن اليددددددا ين 

 
 لقددددددهلل بددددددذلوا لةددددددا ال ددددددهللا فخددددددا وا

 

 الال ددددددددددهللكمو كددددددددددذل مو هيددددددددددا َ  

 
 لقدددددددهلل كةددددددددا الكةدددددددت  فددددددددي أدددددددددان

 

دددددددةا ددددددددة    ةدددددددا َ    إلدددددددع أن دسَّ

 
 ال ددددددددددر    كةددددددددددو  فددددددددددا تةدت 

 

  ملددددددددك دار ددددددددا الْهددددددددو الدددددددديس َ  

 
 كدددددددددذبت  أيلدددددددددا األ دددددددددراَر إ َّدددددددددا

 

  قطَّدددددددددَ  بالسددددددددديو، الا  َسدددددددددا َ  

 
 يوجه الشا ر  هلليثه للمسلمينل يحثل   لع اليقظة الالةلادل الدف  كيهلل األ ادي: ث 

 بةددددددددي اإلسددددددددسم ي ويةددددددددا دةادددددددددا

 

 الردالا دددددددن ي يددددددهلَل الا  َسدددددداَ الا 

 
 فدددددإن لددددد   دددددهللفلوا كيدددددهلل األ دددددادي

 

ا َ    فددددددددهللين دحمددددددددهلل  دددددددددة ْ  باددددددددرا

 
 الددددددن يودددددمهلل ل ددددد  أذى اليوددددديرْ 

 

 فلةدددددددددهلل   فدددددددددي ذا  الةدددددددددةا َ  

 
ْص فددددهللا اإل  سددددسم  وًسدددداالدددددن يَددددرخ 

 

 يلددددددةل الدددددددن ياددددددذال لدددددده الوةددددددا َ  

 
الاألدثلة الشلرية فدي هدذا المةداال أكثدر ددن أن  حودعل الدةلدا ددا جدا  فدي قودائهلل 
كادلددة دسددتقلةل الدةلددا دددا جددا  فددي سددياق القوددائهلل المةظودددة فددي المةاسدديات اإلسددسدية 

اليتدهللفق يل د  ديدادئ د دوال اإلخدوانل  -ا كما أعدر ا آ وًد -التاريخية. الك  هذا الشلر 

بقوال اللاطوةل ال رارال اإليمان الالوجهللانل كمدا يةطلدق ددن القدي  الالملطيدات اإلسدسدية 
آثار طييدة فدي  حمدي  الشدياال الاار وداا بمشدا ره   -بس عك  -األصيلة. الكان له 

 إلع صهللق الوا  للهللينل ال شرا قي  الحق الالقوال الالحرية.

 الميحا الساد : دةو ات في المةتم  الالسياسة

 :المةو ات العلر المةاسياتليهلل:  م

ال ير دا قهللدةاه في الوووال السابقة  قف في هذا الياا القوات سريلة أدام أ درار 

أخرى  ظد  فيلدا عدلرا  اإلخدوان فدي  طداق الدذات الالشخوديات الالمةتمد  المودري 

الاللربي الاإلسسديل الدا يق  دن أ هللاثل الا توارات الا  ساراتل الأ ليه يطلق  ليه 

يات الذي يواغ في قوائهلل  ل   هموم الوطن الاألدة اللربية الاإلسدسدية علر المةاس
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بمةاسيات سياسية أال اجتما ية أال  الميةل أال عخويات ظلرت  -كما ألملةا -ا ار ياطً 

ال أال ال لميرً  ال بةا ً ا أال إ رارً ال  ولً ا أال إيةابً سليً  -أال اختوتل الكان للا دالرها ال يير 

 سا ة المحلية أال اللربيةل أال اإلسسديةل أال اللالمية. لع ال -ا ا ال هللديرً  خرييً 

القهلل يتسرا بلضل ل اليةري بلذا اللون ددن الشدلر بدهلل وى أ ده "عدلر دةاسديات"ل 

"إن علر المةاسيات دن األلوان األدبيدة التدي ا  أخدذ د ا لدا  :ا المقولة المشلورالدرددً 

 إا في المركية األخيرال دن قافلة الشلر". 

لطة قا لة  واغ في "دللودة"  حشر فدي أذهدان المتدأدبينل اللألسدف إ لا   الأقوال:

إ لدا  لطدة عدا ت بدس ديدررل البدس  : لقن ألبةائةا الطسا في المر لة الثا وية. الأكرر

 هللبرر ألن الةاقهلل الحويف ا يةظر إلع القويهللال دن خارجلدال الل ةده ذلدك الدذي يلدايش 

ال الدشا ر الأ اسدي ل يسدتوى ل ال لييرً اال ال وويرً ال الف رً ال الدو و ً القويهللال دوقوً 

مل 8213مل الا توددار أكتددوبر 8271فددي ذلددك أن  ددهللالر القودديهللال  ددوال   سددة يو يددو 

 الا توا ة الحةارالل ال ووير آام الةو  في  ةربة خاصة.

الدن ث  لي  بالةقهلل اليوير أن  دةري بالقوديهللال أل لدا  دهللالر  دوال دةاسديات الالقدائ  

ك أن  ةد   القوديهللالل ال لظملدا أل لدا قوديهللال ددن "خارجية". اللدي  بالةقدهلل اليودير كدذل

"قوائهلل الذاتل الاللواطف الخاصة". الل ن الةقهلل اليوير هو ذلك الذي ييحدا  مدا فدي 

 هذه أال  لك دن ثرا  الو رل البرا ة التووير الالتلييرل ال يوية الشلور.

قوديهللال بدس "دةاسدية"؟ الواقد   - لع دهللار التداريخ األدبدي كلده  -ث  ه  في الشلر 

 هللالر  وال "دةاسية" دال أال دوقف دال  -الاسأال  اريخ الشلر  -يقوال: ال ف   قويهللال 

أال الاقلددة دددا. الهددذه المةاسددية أال الواقلددة قددهلل ي ددون دحورهددا "ذات" الوددردل القددهلل ي ددون 

ا. الملدد  أن " ددرى ال أال اجتما ي ًددال أال سياسددي ً دو ددو لا "خددار  هددذه الددذات"   اريخي ًدد

 -فددي  ظددري  -كا ددت دةاسدديتلا أال دو ددو لا. الهددذا هددو ا الشددا ر" فددي القودديهللالل أي ًدد
دليار التقيي  الوحيح الراعهلل السهلليهلل
(1)
. 
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 ..الو هللال اللربية :األالال المطلل

الالملرال، أن اإلخوان قهلل  يةوا الهلل وال للو هللال اللربية الاللم   لدع  حقيقلدال ف دان 
بلدا فدي التودهللي لشلرائل   شرات ددن القودائهلل فدي الو دهللال اللربيدة لت دون قدوال يلتدهلل 

لسستلمار القوى الشر المتربوة باإلسسم الالشلوا اللربية الاإلسسدية. فمدن قوديهللال 
دحمهلل أ مهلل الوقي"الو هللال اللربية" للشا ر السيهلل 

(1)
  قتطف األبيات اآل ية: 

 ال دددددهللال  ةمددددد  القلدددددواا  لدددددع الدددددودِّ 

 

 ال ْحيدددددددددددي صدددددددددددس لا الخالدددددددددددهللات   

 
 فيددددددهللا الشددددددرق فددددددي الوجددددددود كيددددددهللر  

 

 يددددددددددددون بددددددددددددالةظرات  طوقتدددددددددددده الل 

 
...............................   

 هدددددددددذه دودددددددددر الالحةدددددددددا  الليةدددددددددا

 

 نل الدددددددددا بددددددددين  يلةددددددددا الالودددددددددرات   

 
 أخددددددددددددددواتذ أ دددددددددددددداطلن سدددددددددددددديا ذ 

 

  ددددددددددة إيسفدددددددددده  لددددددددددع الة يددددددددددات   

 
  دددددددداظرات إلددددددددع الملددددددددالي بلددددددددين  

 

ددددددديات      يدددددد  ددددددددا بيةلددددددا البدددددددين الس 

 
...............................   

 رالبددددددة فددددددي الشددددددرْ إ مددددددا ال ددددددهللال الل

 

 ق  ثمدددددددددداَر الةلددددددددددود الاللةدددددددددددات   

 
 أرسددددددددددد    ذال الةدددددددددددسال إليلدددددددددددا

 

 دللمدددددددددددات السدددددددددددهللاد الاليركدددددددددددات   

 
 الجمددددددددداال الحيددددددددداال بدددددددددين اليرايدددددددددا

 

 فدددددددي ا حددددددداد القلدددددددوا الالملةدددددددات   

 
ا   حددددددددددن قددددددددددوم إذا أرد ددددددددددا َ ل ددددددددددو ً

 

 ا  يدددددددددددددالي بشدددددددددددددائك اللقيدددددددددددددات   

 
 قددددددهلل جللةددددددا دددددددن األخددددددوال فددددددي    

 

 غايددددددددددات  سدددددددددديي  اللددددددددددس إلددددددددددع ال 

 
الكا ت المشاركات اللملية الالوجهللا ية دن آليات اإلخوان لمسا هللال الشلوا اللربيدةل 
الالوقو، بةا يلا في كوا لا  هلل ااستلمارل فلل علرا  اإلخوان بقوائهلله  يليدرالن 

لور سدديون فيلدا  دن دددواقول  هدذهل ددن ذلددك عدلره  فددي "  يدة ددشدق" التددي  دربلا ا
أ مهلل د يي ل في قويهللال له بلةوان "سوريا"سلهلل  بالطائرات. يقوال الشا ر

(2)
. 

 سدددوريا دددددو ي  ْيدددرى فدددي دققيلدددا

  

  ْسديي ددن الددهللد  ذكدرى لسدت سدداليلاا 

 
                                                 

دددن ديسددمير  8هدد /8374الحةددة  يدددن ذ 97 ل12 اللددهللد – السددةة الثالثددة - ( اإلخددوان المسددلمون1)

 .م8249

 .م8249دن يو يو  91 ه ل8374دن رجل  81 ل79اللهللد  - السةة الثالثة -( اإلخوان المسلمون 2)
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 صدددرخت ل فددداهتةت الدددهلل يا بأجمللددددا

 

 الددددددادت األرر قاصددددديلا.. الدا يلادددددا 

 
 الخدددددددف  حدددددددو  جيدددددددران بأفئدددددددهللال  

 

  ادددددأْباع الحيددددداال إذا  دددددا ت دلا يلادددددا 

 
 طول ْ طددارالا ددد  الددريح  حددهللاله   ددوا

 

ددددت أ اليلاددددا   إلددددع "ددشددددق"ل القددددهلل دك 

 
 ا كا ددددددت دةار َدددددددهَ  ددددددذكرالا دا دددددديً 

 

 ددشدددددق..  اكمدددددة الدددددهلل يا القا ددددديلاا 

 
 أيددام "دددرالان" هدد   ددا ت دلالملددا

 

 الهددددد   ة دددددرت الدددددهلل يا.. لما ددددديلاا؟ 

 
ال ددرى الشددا ر "إبددراهي   يددهلل الوتدداح" ييددر  فددي قودديهلل ه دظدداهر بطولددة الشددلل 

نل الدن أبيا ه في هذه القويهللال الطويلةالسوري في  وهلليه للذا اللهللالا
(1)

: 

ددددهَ   ثددددار األسددددوَد  لددددع اليددددا ي فرالَّ ا

 

  ضددديا اا  ا  ئيدددر  ددداا يسقدددي الضددديْ  

 
  طَّدع الةئيدَر  لدع قودف  المدهللاف  لاد ْ 

 

 يسددددم  الأْر ددددلا فددددي بدددداري  آذا ادددددا 

 
 بغضدددية المضدددريِّ الشدددل  قدددهلل الثيدددوا

 

 ي و وددددددون  ددددددن األالطددددددان  ددددددهللالا اا 

 
 ت كدددرادتل لمدددا بغدددع خودددمل  ثدددار

 

دددييً    ا الَعددديَّا ااالاستيسدددلوا فدددي الدددو ع ع 

 
ْف  دةائمل    الاستقيلوا الموت ل  يَْضدل 

 

 بددددد   ادهددددد  بةدددددسال  الحدددددقِّ إيما ادددددا 

 
 الصددددارت الطددددائرات الةْ ددددر  ةددددهلله َ 

 

 دثدددد  الددددذباا   قيددددرا الشددددأن  قددددهلل ها اددددا 

 

 الشخويات اللربية
لون الوفددود الالشخودديات ا ددد  اإليمددان بلددذه الو ددهللال كددان اإلخددوان يسددتقيالا سدداقً 

اللربيددةل اليحتوددون بلددال اليمةددهلل عددلراؤه  المةاهددهللين دددةل ل كليددهلل ال ددري  الخطددابيل 
الدحمهلل  دسال الواسدي الدذي  وداه المسدتلمرالن الور سديون. الددن الشدلر الدذي  ظد  فيده 

قويهللال "فتع األطل " بمةاسية الذكرى السةوية لةويه. الهي دطولة. دطلللا
(2)

: 

 يمدددددان  إيمدددددان قليدددددك دودددددهللر اإل

 

 للمغدددرا األقودددع اليئدددي  اللدددا ي 

 
 فددإذا  وددو   ددن الليددون الأخرجددو

 

   ددددن الددديسد فأ دددت فدددي الوجدددهللان   

 
ددكا ددددا  دددةا  لددو أبلدددهللال  فدددإن رال ا

 

 ال  ةدددددا اَل األ دددددهللا ا فدددددي الميدددددهللان   

 
                                                 

 .41الهلل وال اإلسسدية  ي( دن ال 1)

 .م8231دن أكتوبر  81 ه /8391دن عليان  93ل 98اللهللد - السةة األاللع - ر( الةذي2)
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  دددددددسال إ دددددددك صدددددددرخة أبهلليدددددددةذ 

 

 فدددددي سددددددا ة اللدددددهللالان الاليلتددددددان   

 
قًا  مددددو  دةوي ًدددد  ا اللسددددَت دوددددهللِّ

 

 خَوددددك الرال ددددا يدددددا دام فيةددددا ع 

 
 إ ددا  حددد   خطددا   لدددهلليةا إلددع اْلددد 

 

  ددددددحرية الغددددددرا  فددددددي اطمئةددددددان   

 
 ال لخوددددت فيددددك األدددددا ي كللددددا

 

 ال دددهللالتا رددددة اللدددهللال الاإل سدددان   

 
 ال دد  يلتددف باسددمك الميمددون  ددتْ 

 

 اددددع ألسددددن األعدددديا  الالوددددييان   
(1)

 

 

 

 

                                                 
ل ال  دددي   دددةا ااسدددتقسال. قددداالم يدغربددد يرجددد  سياسددد :(م8214 – 8207) ي(  دددسال الواسددد1)

 لفريقيدةل ال ووه إلع دسدتلمرال "الةدابون" األم8231الا تقله الور سيون  ام  .يااستلمار الور س
 يا فر ت  ليه اإلقاددة  مل8247امل  اد بلهللها إلع طةةة  ام هةا  طيلة  سلة أ و ي يا بق
 الةيرية.

. ياللربد يفيلدا ددن خدسال الم تدل المغربد يل ال اب  الةضاال الدوطةم8241التةأ إلع القاهرال  ام 
فدي  ي.  يا استقي  استقياال األبطداالل الأخدذ د ا ده الطييلدي اد بلهلل ااستقسال إلع المغرا اللرب

 .م8297 ام  رئاسة  ةا ااستقسال
فددي  ي. ال ددوفم8219. الرفددض ااعددترا  فددي الح دد   ددام يالااجتمددا  يالالاصدد  كوا دده السياسدد

الماسسدددة اللربيدددة  - 4/891. )دوسدددو ة السياسدددة م8214ددددن ددددايو سدددةة  81بوخارسدددت فدددي 

 .(8220بيرالت  ل9ط  - للهللراسات الالةشر

سدديف  ييددة األديددر اليمةددفددي  ح يالا ظددر كددذلك قودديهللال "قددهللالم ديددار " للشددا ر دحمددهلل صددالح المسددير

 .م8232 دن فيراير 91ه / 8391 دن المحرم 1 ل9 اللهللد – السةة الثا ية  -اإلسسم الحسين. )الةذير
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 :د  المةتم  الالسياسة :الثا ي المطلل

ا دددن المةاسدديات ااجتما يددةل الالمواقددف لره  كثيددرً الالاكددل عددلرا  اإلخددوان بشدد

السياسيةل الكان الشا ر إبراهي   يهلل الوتاح دن الم ثرين دن الةظ  في هذه المةاسدياتل 

 شددرت لدده األهددرام قودديهللال فددي " يددهلل الددوطن ااقتوددادي"  م8239دددن يةدداير  89فوددي 

 الت الةائةال الثا ية في دلرجان الشلر
(1)
. 

فددي "دشدرالا القدرح" اللده كدذلك قودديهللال طويلدة
(2)
ا الةددائةال الثا يدة فددي  الددت أيًضد 

 . الدما جا  فيلا:م8239الملرجان األدبي الذي أقاده رجاال المشرالا سةة 

 يددددا عددددياا الحمددددع الآددددداالا دوددددر  

 

 جالددهللالا الددهللهر أال بمددا  ددن ير ددع 

 
: قدددهلل  لدددادع  دددرالرً   االأَرالا الخوددد ا

 

دددداأنَّ  ددددوال اللددددرين أسددددهللً   ا ربضا
(3)

 

 
 ا بةدي دودر الابةَدواالاجملوا المداال يد

 

دددا ائطًددد  ا ددددن  يا لدددا صدددار   قضا
(4)

 

 
 الأقيمدددوا بمودددر فدددي  ةددددة الخضددد 

 

دددددددا دددددددر  جدددددددهللارً    ا يريدددددددهلل أن يةقضَّ

 
 اا ثميةًدددددددإن  حدددددددت الةدددددددهللار كةدددددددةً 

 

ددا  لددذالي الوقددر فددارا بالمدداال فيضا
(5)

 

 

 األ هر: ثورال الدحةة -8
ةدل فقدهلل  داح ا ددن عدلر اإلخدوانل الا  ا طييًدا الجادلدة.  ظ ًدال اال األ هر جادًلد

دةارال  ل ل الدةطلق جلادل الكان طسبه في طليلة المظاهرات الالتودهللي للمسدتلمرين 
 الأ هللا  اإلسسم الالوطن.

 ألقدع  - 8239 يابة  ن طلية الةادلة المورية سدةة  -الدن دةير األ هر الشريف 

 يهلل الح ي   ابهللين قويهللال بلةوان "األ هر في ثور ه"
(6)

 . الدن أبيات هذه القويهللال:

                                                 

 .17 - 19الهلل وال  ي( ديوان: دن ال 1)
 .19 – 13( السابق 2)

 ( ربضا: رابضة.3)

 ا.ا )ب سر الةون(: دلهللالدً (   قضً 4)

اًرا يَر يدهلَل أاْن  سدورال ال لدف  يالالخضدر. فود( في الييتين األخيدرين  دأثر بقودة دوسدع 5) دهللا ا ف يلادا ج  دهللا جا فاوا

دهَ  ددا .(11 :ال لدف) ..يادْةقاضَّ فاأاقاادا دانا أابَوهَما كا دا الا ْةدةذ لالَما دانا  اْحتادهَ كا كا يةادة  الا هلل  دْين  ف دي اْلما دْين  يات يما دا دانا ل َغسا اَر فا ا دهللا دا اْلة  أادَّ الا

ال ًحا  .(19 :ال لف) ...صا

 .31 - 39وان اليواكير ( دي6)
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 ا عدددي ل الدددهللهرا الوتدددي  اللاددد ْ يدددا أ هدددرً 

 

  ددددددةال بةهلل دددددده األجيدددددداال  وتخددددددرَ  

 
 فددردال  دددن صددان لإلسددسم  ردتاددهَ 

 

 الللخئون الذي ل  ير لا سقرَ  

 
 ا للخلدددود يَدددرىلدددو ألدددف الدددهللهر سدددْورً 

 

 ل ةددتا  ةوا اددهَ األ لاددع لمددن بوددرالا 

 
 ددددرت قدددرالنذ فلددد   حوددد  بلدددن كمدددا

 

رَ   دددهللا  ددددر  اللدددوا  بدددأرر  ددددا بلدددا دا

 
ْلدددَت الةددددارا  ضدددديتل ْ هددد  ذا عدددديابك خ 

 

  اْلددو ي  لددع الظلدد  ا يةتابلددا خددورَ  

 
 ا بسدددا تل كددد  يرهدددَل الضددديَ  إلماًدددد

 

 إذا أ ددددديح لددددده ددددددن  يرهدددددا اَلَكدددددرَ  

 
 عددد   الإن ظَلمددددوال  دددر  الإن َجحددددهللالا

 

 أَْ ددف الإن َ مطددوال بَْلددج الإن َسددترالا 

 
 ا ييلددددغ اليددددرق دةددددراه  إذا الثيددددوا

 

 ا إذا  أرالاًسددددددالاألْسددددددهلَل دال لددددددَ  بأ 

 
الإذا كددان لأل هددر هددذه الم ا ددة فددي قلددوا اإلخددوان الأعددلاره  فددس  رابددة أن يلتددةالال 

اليسددتيهلل بلدد  األسددع الالغضددلل إذا دددا  ةلددت بدده  ا لددةل أال أسددي  إليدده الخهللعددت كرادتدده. 

م قادددت دظدداهرال دددن طليددة األ هددرل فددا يرى 8231اليسددة  التدداريخ أ دده فددي أالاخددر سددةة 

دل الاقتحمدوا الحدرم األ هدريل الداسدوه بالةلداال ليطلقدوا الةدار  لدع لمةللا فريدق ددن الةةدو

 المتظاهرين. 

ا  لدع القهلل  ةاالا علرا  اإلخوان د  هذا الحدهللث الماسدف األلدي  الدذي يلدهلل  دهللالا ً 

الا سددابقة لدده إا دددا ار  يدده الور سدديون فددي  ملددتل   لددع ل األ هددر الالددوطن الاإلسددسم

 دور.

"رعيهلل أبو درالر "الفي هذا الحادث الةل  يقوال الشا 
(1)

: 

 ددددددا كةدددددت أ تظدددددر الحيددددداال دخوفدددددةً 

 

  تددع  لمددَت بوقدد  دددا فددي األ هددر   

 
 فددددي صددددوحة التدددداريخ َسددددةِّ ا  ددددادثذ 

 

 أن اليدددددددددددراا يخطددددددددددده بتلثدددددددددددر   

 
 اددددن  لدددهلل " دددابليون" لددد   دددر دطلقًددد

 

 فلدددد  الوظا ددددة  يددددر هددددذا المة ددددر   

 
 أيةددددددو  فددددددي اإلسددددددسم أن جةود ددددددا

 

 يغددددددددةالن بيددددددددت   دالن  و ددددددددر ؟ 

 
 داسددددددوا ال رادددددددة بالةلدددددداال فددددددهلَلال تْ 

 

  لدددك اإلسدددا الَ فدددي جيدددين األ ودددر   

 
 اا  وتدددددددددأ األيددددددددداَم  دددددددددذكرها  دددددددددهللً 

 

 يدددا ليدددتل  لددد  ياخرجدددوا ددددن دخودددر   

 
                                                 

 .8/81 ( ديوان: إخوا يات1)
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 قدددددددهلل را ةدددددددا أن الةةدددددددود  حرعدددددددوا

 

 ا باللودددددددي الا بحدددددددهلل الخةةدددددددر   

 
 ل ددددددن بطْلقددددددات  أعددددددر  دددددددن اليلددددددع

 

  يرا لددددا اصددددطادت  مدددداالا المةيددددر   

 
  أعددد و الدددردىإ دددي  دددللت الشدددلر ا

 

إا لمددددن هددددو  ددددال  بخددددواطري 
(1)

 

 
 القوات  ق لليرلمان -9

الإذا كان رجاال السلطة قدهلل أجرددوال فدهللا  جةدوده   رددة الةداد  األ هدرل الاسدتلا وا 

بم ا ته العرفه فإن   قهلل قيض لألدة في اليرلمان الموري دن الةواا ددن يةتودر لهلليةدهل 

حي ددون هدداا  الةددواا بقوددائهلل دتلددهللدالل دةلددا اليةتوددف لحقلددال فددا يرى عددلرا  اإلخددوان ي

"دتع  ر ون بالقرآن   ما؟دطولة  يهلل الح ي   ابهللين "
(2)

 ل الفيلا يقوال:

 رجدددداالا الددددرأي فددددي الددددوادي سددددسمذ 

 

  لددددددددددددي   ا يوارقدددددددددددده اختيدددددددددددداالَ  

 
 لةدددددددددا ب دددددددددَ  اَلثدددددددددوق الا تدددددددددةا ذ 

 

 الآددددددددددداال يةددددددددددو  بلددددددددددا المقدددددددددداالَ  

 
الا   لدددددددع دودددددددرا ائتمةددددددداك ل فدددددددأد 

 

 دثددددددددددداالَ  الأ ددددددددددت  لدددددددددددألدا  بلدددددددددددا 

 
ا   مددددهللت ل دددد  دواقدددددف أددددد   دددددر ً

 

 للدددددا ددددددن رال دددددة الما دددددي جمددددداالَ  

 
  يددددددددئ َ  ثقيدددددددد ذ  يرجدددددددداال الددددددددرأ

 

 ال ددددددددن  يلددددددددا     اْلياددددددددع الةيدددددددداالَ  

دددددددي   فلددددددد  أ دددددددت  للدددددددا  تدددددددع  رجِّ

 

 ب دددد   وددددر اللددددهللى؟ الدتددددع  ةددددااَل؟ 

الدن الملا ي التدي الجده إليلدا الشدا ر أن ال لمدات ال دهللها ا   ودي فسبدهلل أن ييلثلدا  
 يل اليوحيلا  م  دخلص دائل: ةم قو

 رجدددددداالا الددددددرأي ا ي وددددددي  قدددددداحذ 

 

 لددددددددهللى الةلسددددددددات يلقيدددددددده جددددددددهللاالَ  

 فتمضددددددي جلسددددددة ال مددددددر أخددددددرى 

 

 اليطدددددددددوي ااقترا دددددددددات  المدددددددددسالَ  

 أا دددددددددا بالةقدددددددداح يسددددددددود  ددددددددق   

 

 إذا لددددددددد  يْتلَدددددددددهَ اللدددددددددةم الووددددددددداالَ  

 

                                                 
دن يوليو ددن هدذا  94مل الدخ   ابليون القاهرال في 8121( كا ت الحملة الور سية  لع دور سةة 1)

 لأه  أيام ثورال القاهريين 8121دن أكتوبر  93الكان يوم  لاللام. القهلل ثار أه  القاهرال  هلل الغةاال
أل هددر  لددع أثددر  ددربه بالمهللفليددة الدخددوال الور سدديين لدده  يددا قتدد  دددةل  المئدداتل بلضددل  فددي ا

"..  دادت السد يةة  :دةه إلع الةةراال ريةيده  داك  الشدرقية يقدوال 97بخيولل . الكتل  ابليون يوم 
كد  ليلدة  قطد  ر ال   حدو ثسثدين ددن الرجداالل  يقتي . الف يإلع القاهرال. الفقهلل الثائرالن  حو ألو

 .(م8228بيرالت  ل9ط  - 9/914سياسة ". )دوسو ة اليالكثير دن   ما  األهال
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 الإصددددددددددرار ال ضددددددددددحية ال ودددددددددد ذ 

 

لاْت الددددددداالَ    فددددددهللى اإلسددددددسم قددددددهلل بَددددددذ 

 ةوا لدا " ودا اإلسدسم  لقدف إف لد "  -في المو دوا ذا ده  -ى الفي دطولة أخر 

للشا ر إبراهي  المأدون
(1)

 .  قرأ األبيات التالية:

 دددددن كددددان يحسددددل للحةيددددف قيادددددةً 
 

 ؟ه  فدددددي اليرلمدددددان  شدددددي  فدددددي  واب ددددد 
 

 كددددذبت ظةددددون الخدددداطئينل الألقيددددت
 

  ةددددَل الضددددسالل البددددان سددددر  قاب دددده   
 

 الدشددت  وددا اإلسددسم  لقددف إف لدد 
 

 سدددددددحر   ذبددددددده َرقدددددددع أرباب ددددددده  الال 
 

...............................   

 يأيلددددددا الةددددددواا:  ددددددة  د دددددددا   ...

 

 فدددددي اليرلمدددددان ال دددددة َسدددددْمَك قياب ددددده   

 ددددا جئدددت أعددد ر ددددن يضدددن بهللية ددده   

 

 ذلك المددددددددأدواَل دددددددددن أ ياب دددددددده  فالادددددددد 

 المثوبدددةَ يدددوم  ضدددطرا الخطدددا ل ددد َ  

 

 يددددوم ار قدددداا المددددر   ْسددددنا ثواب دددده   

 إا أن ي دددددددون كتدددددددابَ  ْ لددددددد  ييدددددددق  

 

 دسددددددتور دوددددددرل الأ ددددددتَ  ل طسب دددددده   

 
  قهلل اجتما ي   -3

ا دددن المشدد ست ااجتما يددة الدظدداهر دددن ال ددرر اإلخددوان فددي عددلره  كثيددرً 
ااختسال الخلقديل الا عدك أن الودسح المودري  داح يلدا ي الحرددان الالشدقا  بسديل 

إبدراهي  يقدوال الشدا ر  ااستلمار دن  ا يةل ال  ام دور دن  ا ية أخرى. الفدي ذلدك
 يهلل الوتاح
(2)

: 

 لقدددددهلل خدددددرا المسدددددتلمرالن ديار ادددددا

 

 فلددد   دددر إا الوقدددر فدددي دودددر يَرديلادددا 

 
 سددددلوا اليددددائ ا الوددددسح أعددددقاه باَسددددهَ 

 

 الساسددددة دوددددر  جدددداهلون بمددددا فيلاددددا 

 
ددده   فيدددا  قددد َ   ددددن يَلقدددي اليدددذالر بلةد 

 

 البدددداللرق الملوددددور الالددددهللم يسددددقيلاا 

 
 لدددددداالإن جددددددا  ديلدددددداد الحودددددداد فإ 

 

واصددة  -لظالمدده    يةةيلاددا -ر دد  الخا

 هدددو اليدددائ  الودددسح لددد  يلدددق دةودددوًا 

 

 إلددع أن  وددير الددةو   شدد و لياريلاددا 

 

                                                 

 .م8232 دن يوليو 99 ه /8391 دن جمادى اآلخرال 1 ل93اللهللد  - السةة الثا ية - ( الةذير1)
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 الإقدددددددرار   ددددددد    طدددددددل  لهللائ ددددددده  

 

جدددراح بح ددد  الدددهللين ييدددرأ دااليلادددا 
(1)

 

 

  يا الشياا
الشياا ه  قوال الحا رل الأد  المستقي . الصسح األدة يتوقدف  لدع الجدود عدياا 

 دنل دةةه  ن السقوط الالليا الالسديااال.قوي دا

ا يح مددده اللدددوى الالللدددول الالليدددال الااسدددتلا ة الدمدددا ياسدددف لددده أن فدددي دودددر عددديابً 
الليةل الإههللار الوقت في دالر الللول الالمةا هل العدواطئ الةيد ابالمس

(2)
. البأسدلوا ددر  سداخر 

دةلددا األبيددات  قددهلل الشددا ر  ثمددان المرا ددي هددذه الظدداهرال ال ريلددة بقودديهللال طويلددةل  قتطددف 
اآل ية
(3)
: 

  لددددع عدددداطئ الةيدددد  السددددليهلل دةدددددا  هذ 

 

  حدددددهللَث  دددددن أسدددددرارهن ددددددواخَرهْ  

 
  لدددددع جدددددا يْي  يددددد   الددددديسد فضدددددائحذ 

  

  ميددددددهلل للددددددا أ ددددددس ةا ال ةدددددداظَرهْ  

 
 القددددهلل القددددف اليددددولي  ير ددددو بطرف دددده  

 

 فدددددس هدددددو دةدددددااذ الا هدددددو  ددددداكَرهْ  

 
 هةدددا المة دددر الملمدددو  بدددال ف القَلدددهَ 

 

  دددي  ظدددائَرهْ القدددهلل القلدددت فدددي كددد   

 
 هةددددا المة ددددر المةظددددور بدددداللين قيَحددددهَ 

 

 فأقددددذت  يددددون المددددادةين دةدددداظَرهْ  

 
 هةددددا المة ددددر الموتددددوح للددددةش  سددددوقَهَ 

 

َرهْ   اره السماس   القهلل كثرت  ة 

 
 أا فددددار ذ يقضددددي  لددددع كدددد  فاسددددق  

 

 ال ةسدددددف هددددداما الموسدددددهللين بدددددوا َرْه؟ 

 
 أا رجدددددددَ  اآلداا يْسدددددددترق الخطدددددددا

 

 ال  دداظَرْه؟الي شددف دددا  حددتا المددس  

 
 أا صددددادقذ يدددددأ ي  لددددع كددددد  صدددددالة  

 

 فمددددا  ل دددد  الودددداات إا دوددددادَرهْ  

 

                                                 
فددي دشدد لة الغددس ل الدددا يلا يدده الوقددرا  الصددغار المددوظوين دةلددا. ا ظددر  ( اللإلخددوان كددذلك قوددائهلل1)

 .8/90إخوا يات  - درال يقويهللال " س  المليشة" لرعيهلل أب

 -م 8233 ظملدا الشدا ر سددةة  يالتد ل( ا ظدر لليدهلل الح دي   ابددهللين قوديهللال "لقدهلل رقدهللت  ددمائر ا"2)
 .18ل 10 :ديوان اليواكير
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أن  لليدد  هددذه الظدداهرال ي مددن فددي  ددلف  إسددما ي  عددليي سددلواناليددرى الشددا ر 
الوا ا الهلليةيل ال يذ القدي  اإلسدسديةل الجلد  هداا  الشدياا  قيقدة الرسدالة التدي خلدق 

 ابا" اإل سان ألدائلال فيقوال  حت  ةوان "عياا
(1):

 

 عدددددياا فدددددي اللدددددوى أْسدددددرى لليلدددددع

 

 القددددددهلل  يددددددذالا الشددددددريلة الال تاباددددددا 

 
  لدددددع د ددددد  التخةدددددا قدددددهلل  ربَّدددددْوا..

 

 ا ال ابادددافلاعدددوا فدددي الدددورى عدددر ً  

 
دددددداهَْ    الهدددددد   ددددددار  لددددددع الطددددددن  اما

 

 إذا قيدددددد  الةلدددددداد بددددددهللاْلا سددددددراباا 

 
 االعدددددددددربً  يدددددددددرالن  يدددددددددا ل  أكدددددددددسً 

 

 الددددن  سدددج اللدددوى ليسدددوا الثيابادددا 

 
 يلدددددديش بغيددددددر ديددددددن  الدددددددن  ةددددددل 

 

 دلاعددددددر  ددددددلول  فدددددداق الددددددذباباا 

 
 الدددددددددا ي وددددددددي الهلليا ددددددددة أن يقولددددددددوا

 

 عددددددددلاد لا إذا ر يددددددددوا ا تسدددددددداباا 

 
 االهدددد  فددددي الشددددلل  حسدددديل  ر الًسدددد

 

 الل دددددن فدددددي الحقيقدددددة هدددددْ  َذ ددددداباع 

 
 ا...ا كراًدددددددددياددددددددَرالَم الددددددددهلليَن عدددددددديا ً 

 

 ان قدددددهلل خدددددافوا اللقاباددددداددددددن الدددددهلليَّ  

 
 يةكددددددددددي فلللدددددددددد  خلددددددددددق الديددددددددددنذ 

 

 سدددددددليل  د يدددددددا خرابادددددددا اليلمدددددددر 

 

 

                                                 
دددن يوليددو  99هدد /8373دددن جمددادى اآلخددرال  97ل 31 اللددهللد – السددةة الثا يددة - ( اإلخددوان المسددلمون1)
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 (1)الميحا الساب : علر اللادية

أ لددل دددا  ظمدده اإلخددوان الدددا يةظمو دده يتخددذ اللربيددة الوودديحة أدا دده فددي األدا  

التلييددريل الل ددن بلددض عددلرائل   ظدد  باللاديددةل البلضددل  جمدد  بددين الددةظ  باللربيددة 

 ا األ اعيهلل.الوويحة الاللاديةل الخووصً 

وويحة في  ظمل   لع اللاديدة أددر ا  رابدة فيده بهللا يدة الإيثار علرا  اإلخوان ال

ا" للشدلل ا بلغدة القدرآن الدذي يةدادي بده اإلخدوان "دسدتورً ثقافتل  اإلسدسديةل الا تدةا ً 

 الاليشرية جملا ل اللغة القرآن هي اللربية الووحع في أرقع صورها.

 

                                                 

ا اإل دراال الصديغ المودرداتل القدهلل ( اليطلق  ليه الةج ل الهدو ا يتقيدهلل بقوا دهلل اللغدةل الخووًصد1)

يمة الأال ان أخرى دشدتقة دةلدال اليظلدر أ ده  شدأ فدي القدرن السداد   ظ   لع أال ان اليحور القهلل

 . الدثاله:ياللةر

 السياسددددددة  خددددددرا الددددددهلل يا اللمددددددارْ 

 

 دددا  سقدديش  دةلددا  يددر بدد  الددهللدارْ  

 
 يلةدددددي دي عددددديلتلا بللدددددل القمدددددارْ 

 

 عو، الا دظ  الدة الساسدة ال يدارْ  

 
 لاْة  دا  وهللق بهللالن دا ا لف يميةي

 .(240 . الا ظر كذلك: الموسو ة اللربية الميسرال789ت األدا الهية: دلة  دوطلحا ي)دةهلل
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 : يهلل الياسط اليةا:األالال المطلل

الددن  -ر مده    -اديدات"  يدهلل الياسدط اليةدا الدمن ل  يخ   ظمل  دن بلدض "الل

 أ جاله الرعيقة  حت  ةوان "أ ةية الملرجان:

 الملرجدددددددددددددددددانْ  الملرجدددددددددددددددددانْ 

 

 الملرجددددددددددددددددددانْ  الملرجددددددددددددددددددانْ  

 
 العدددددددددموا بْتقيدددددددددهللْ  الملرجدددددددددانْ 

 

 يةيددددددددددهللْ  رحْ الالوادددددددددد الملرجددددددددددانْ  

 
 الْصدددددديحةا فدددددد   يددددددهللْ  الملرجددددددانْ 

 

 بةغةدددددددددددددددددددددددي للملرجدددددددددددددددددددددددانْ  

 
 دددددددددددا  لطلةدددددددددديشْ  الملرجددددددددددانْ 

 

 أ ةددددددي الأقددددددوال للةدددددديشْ  سددددددييةي 

 
 يددددداللي  ودددددرت الشدددددرْق  لددددديشْ 

 

الالشددددلل يلدددديْش بيددددك فر ددددانْ  
(1)

 

 
 الدن أ ةية بةت الريف:

 جددددديش أالطا ةدددددا كتْيدددددت سدددددسدةْ 

 

ددددددددددددت سددددددددددددسمْ    لألالطدددددددددددداْن البالا

 
 اْدددددددددس الددددددددهلل يا أدددددددددْ  الكرادددددددددةْ 

 

لادددددددْ  دودددددددر فَدددددددوق األ دددددددسمْ    ال ا

 
ي الدددددددهلل يا  شددددددداْطةا الحْربدددددددي  الرِّ

 

ددددددددد يِّ الر   ْةلانْ الَ دددددددددون فدددددددددن  الش 

 
 د توا لك  تلةَّع يا قليي

ال قوال فلتحيا األالطانْ 
(2)

 

ا  ةوا لدا "يدا  ددان... يدا الفي دلتق  الطور  ظ  الشا ر أ شودال كا ت  غة ع جما ي ً 

 دان"
(3)

 . الفيلا يقوال:

 يدددددددددددددا  دددددددددددددداْن.. يدددددددددددددا  ددددددددددددددانْ 

 

 كددددددددد  الدددددددددهلل يا بقدددددددددْت إخدددددددددوانْ  

 .. أ ددددددا جيددددددت لددددددك يددددددا بددددددسد سدددددديةا 

 

 يددددددداللي اسدددددددمك جيددددددد  الطدددددددورْ  

 
                                                 

 .41(  حت راية الوارالق 1)

 .90( السابق 2)

الأ غام هذه األ شودال صليهللية. الالمطل   لع  غمدة  ل48( الحق الميين في أ اعيهلل اإلخوان المسلمين 3)

 (.89األ شودال  لع  غمة )يا الابور السا ة  ي ليه(. الباق ي)سلموا ل
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 الةددددددددددددددا  فاكريةددددددددددددددْك  ددددددددددددددلمةْ 

 

 الاْ دددددددت   لي دددددددي بركدددددددْة ال دددددددورْ  

 ...............................   

ال ددددددددددددددي الطددددددددددددددور ال وددددددددددددددو ي  الد 

 

  دددددددددددهلْلر الظلددددددددددد ... ال دددددددددددهللالانْ  

  لشددددددددان دددددددددا بوددددددددوم الباصددددددددلِّي 

 

 الا يددددددددددددهلل ربددددددددددددي... الددددددددددددهللي انْ  

 ا المركدددددددل ر ةدددددددا ْفدددددددواْ  ْفدددددددوا ْ  

 

 البقيةدددددددددددددا هةدددددددددددددا  ألوفددددددددددددداتْ  

 ال شددددددددددددوفةا  قددددددددددددوال دالال  يلددددددددددددةْ  

 

 ال سقدددددددددددددي ال ددددددددددددد  ْخدددددددددددددواتْ  

 يددددددددددددا  ددددددددددددداْن.. يددددددددددددا  ددددددددددددداْن..  

 

 كددددددددد  الدددددددددهلل يا بقدددددددددت إخدددددددددوانْ  

 سددددددددددد ان سددددددددددديةا بلدددددددددددهلل بركددددددددددداتْ  

 

  ددددددددددددددا  أَدددددددددددددددرا الطييددددددددددددددينْ  

 فر دددددددددوا بيةدددددددددا الصدددددددددلوا دلا ادددددددددا 

 

 البقددددددددددددوا إخددددددددددددوان دسددددددددددددلمينْ  

 يدددددددددددددا  دددددددددددددداْن.. يدددددددددددددا  ددددددددددددددانْ  

 

 كددددددددد  الدددددددددهلل يا بقدددددددددت إخدددددددددوانْ  

عدددلرا  يةظمدددون  -يدددات فدددي الثسثيةيدددات الاألربلية -الكدددان هةدددا  ددددن اإلخدددوان  

دللل يةشدهللها الةوالدة فدي باللاديةل الخووصً  ا األ اعيهللل الل ةلا كا ت  لع دستوى الش 
المةاسدديات اإلسددسديةل الااستلرا ددات ال شددويةل القددهلل اسددتملت ل ثيددر دةلددال الل ةلددا 

لألسف ل   ةم  في دالاالينل كما أن أ ليلا ل  يةشر في صحف اإلخوان
(1)
. 

 :"أدير الةج " الليلي :الثا ي المطلل
                                                 

ل الذلدك سدةة ي شيهلل  ةاه جوالة بورسليهلل في  يار ل  للمةةلة دسقط رأس يدا  اال يللق بحافظت( ال1)

 لجميد  الودوت -ي الاسدمه رجدا  د داال -الدذي يقدود ال دور   يل الكان المةشهلل الرئيسدم8241

 آسر الةيراتل الدن كلمات هذا الةشيهلل:

 يدددا را بدددار  فدددي اإلخدددوانْ 

 

 يدددا را بدددارْ  فدددي اإلخدددوانْ  

 
 يبار  يا رب

 يدددا را بدددار  فدددي اإلخدددوانْ 

 

 الا ودددددددددددددددددر درعدددددددددددددددددهلْل اا 

 
 قائددددددددددددددددددهلل د و ةاددددددددددددددددددا...

 

 يددددددددددددددددددددا را بددددددددددددددددددددار ْ  

 
 بار  يا ربي

 -م 8392عددواال  ل8( ال ةوا دده: فددي ديددادئ اإلخددوان المسددلمين: د ددوال الحددق الالقددوال الالحريددة. طدد 1)
 .يالمطيلة األهلية بملو
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دةدهللالا جوالدة  -  يهلل اللطيدف الليلديبين يهللي اآلن ديوا ًا كادسً في الةج   ظمه  الل نَّ 

اإلخددوان المسددلمين بشددلية "دلددوى"
(1)

. الفددي السددطور اآل يددة  قددف القوددة أدددام هددذا الددهلليوان 

 :  بةهللا  دتوهج للمسل  يقوال فيه -قي  المقهللدة  -الةجلي القي ل القهلل استلله الشا ر الةجاال 

ل الدتوددرق فا حددهللل الأ ددةال  "أيلددا المسددل :  ددذكر أ ددك دحتددا  فددتللْ ل ال ددليف فتقددوَّ

 فاستلهللل الدستليهلل فتحرر.

ا  ياال إا بغايدةل الا  ايدة إا بوسديلةل الا السديلة إا بقيدادالل الا قيدادال  أيلا المسل :

إا بهللسدددتورل الا دسدددتور إا بلمددد . فلدددي ن    ايتدددكل الالةلددداد السددديلتكل الالرسدددوال 

 قهللال كل الالقرآن طريقتكل الالشلادال أدةيتكل   ن السلادال  لايتك. 

المرعهلل يدهلل و ل الاإلخدوان يةتظرال دكل فليدا إلدع اا ضدوا   حدت لدوا   أيلا المسل :

د وال "اإلخوان المسلمين" د دوال اللقيدهللال الالةلداد الالةودر. الاددهللْد كودك لتيداي ا فضديلة 

ي األقالي ل فاإلخوان لل  في ك  بلدهلل دارل "ل أال  وابه ف سن اليةادرعهلل ا اللام األستاذ "

 الفي ك  قرية دقر. الإليك أركان بيلتةا:

 بيلددددددددددددة اإلخددددددددددددوان أََسْسددددددددددددلاا 

 

  شدددددددددرال فدددددددددا وظ فدددددددددي الوددددددددداادْ  

 
  ضدددددددددددحيْةل الفلدددددددددددْ ل الأخدددددددددددوالْ 

 

 الالتةددددددددددددددددددددددددرْد الالةلددددددددددددددددددددددددادْ  

 
 الاللمدددددددددد ل الثيدددددددددداْت الطا ددددددددددةْ 

 

 الالثقددددددددددددةل الإخددددددددددددسص دتددددددددددددينْ  

 
ْ بدددددددددداي  اْجددددددددد   يقددددددددددع  يدددددددددار 

 

 لمينددددددددددددددددن جةدددددددددددددددود المسددددددددددددددد 

 
ن أبيا دده األركددان  الفددي هددذه األبيددات اسددتطاا الشددا ر بيرا ددة ال وويددةل أن يضددم 

اللشرال التي عر لا اإلددام  سدن اليةدا فدي رسدالة التلدالي ل الهدي: الولد ل الاإلخدسصل 

الاللم ل الالةلادل الالتضحيةل الالطا ةل الالثياتل الالتةردل الاألخوالل الالثقة
(2)
. 

 المحاالر الالملرالر
 الةجلي يهللالر  لع  هللد دن المحاالر أهملا:الهذا الهلليوان 

  رر ديادئ اإلخوان العلارا ل . -8

                                                 
 

 –(. )دار الدهلل وال 409 - 311ئ  )( ارج  إلدع "رسدالة التلدالي " لإلددام اليةدا فدي دةمو دة الرسدا2)

 (.م8212اإلس ةهللرية 
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 المةاسيات اإلسسدية كاإلسرا  الالملرا . -9

 جلود اإلخوان في سيي  رف  عأن اإلسسم الاا توار لهلل و ل . -3

اإلعادال بمرعهلل الةما ة الالهلل وال إلدع بيلتده الالسدير  لدع درا اإليمدان الالحدق  -4

 دله.

سك بلقيهلل ل ل الالتحلي بقي  اإلسسمل الالةلاد في سييلهل  ا المسلمين  لع التم -9

 الالتضحية دن أجلهل الالتو هلل الالتلاالن  لع الير الالتقوى.

(ل الأبطدداال المسددلمينل ال ددا المسددلمين  لددع اإلعددادال بأصددحاا رسددوال   ) -7

 ااقتهللا  بل ل الإ ادال أدةاده .

الدن أاْلفادع قودائهلله الةجليدة الأ ضدةلا قوديهللال "  أكيدر
(1)

الهدي قوديهللال طويلدة  ل"

  قتطف دةلا المقطو ة اآل ية:

 اهتوددددددددددددددددددددددددددوا   أكيددددددددددددددددددددددددددرْ 

 

 الا شددددددددددددددددددددددددرالها للسددددددددددددددددددددددددسمْ  

 
 الاسددددددددددددتلهللالا صددددددددددددف الا ددددددددددددهللْ 

 

 الاخمدددددددددددددهللالا  دددددددددددددار الخودددددددددددددامْ  

 
 دية ددددددددددا الا ددددددددددهلْل ليدددددددددده  ةا ةددددددددددا

 

  ددددددددددددددددادالا  دددددددددددددددداَدالا بالوئددددددددددددددددامْ  

 
 الا ملدددددددددددوا يدددددددددددا جةدددددددددددهلل طادددددددددددها 

 

 ا قضدددددددددددددددع  لدددددددددددددددهلل ال دددددددددددددددسمْ  

 
ْم ددددددددددددد ْ   الحقدددددددددددددوا  وعدددددددددددددوا أَدا

 

 اْ  حددددددددددددددت أسددددددددددددددةان ال ددددددددددددددس 

 
 اصددددددددددددددددددرخوا:   أكيددددددددددددددددددْر...

 

 اهتودددددددددددوا ْبلدددددددددددا يدددددددددددا عددددددددددديااْ  

 
 اكتيوهددددددددددددددا بددددددددددددددهللمِّ أ مددددددددددددددْر..

 

 الارفلوهدددددددددددددددددددا ا الحدددددددددددددددددددرااْ  

 
اليخص الشا ر ذكرى اإلسرا  الالملرا  بقويهللال جا  فيلا
(2)

: 

 الرسدددددددددددددوال طددددددددددددده الملظددددددددددددد ْ 

 

 لمددددددددددددددا  اد للددددددددددددددرا. عددددددددددددددوقَهْ  

 
 جدددددده بددددددراق دخوددددددوص دطلَّدددددد ْ 

 

 الاألدددددددددددددين جيريدددددددددددد  يسددددددددددددوقَهْ  

 
 طاها  اج  خير الخلق

 الرسدددددد  فددددددي القددددددهلل  َجددددددْ  لددددددكْ 

 

 اْجددددددددددددد  إظلدددددددددددددار ال راددددددددددددددةْ  

 
 صددددددددف الا ددددددددهلل صددددددددلوا خلوددددددددكْ 

 

 ا تددددددددددددددرا، لددددددددددددددك باإلدادددددددددددددددةْ  

 
                                                 

 .1 :( الهلليوان1)

 .82( الهلليوان 2)
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 يا  ييل ربك يا طاها 

...............................  ............................... 

 السددددددددددددددما  ددددددددددددددارت برسددددددددددددددمهْ 

 

 لمددددددددددا كدددددددددددان طدددددددددددال  يلدددددددددددادي 

 
  ةدددددددددددددهلل  دددددددددددددرح   بإسدددددددددددددمهْ 

 

  يةددددددددددددددددددددددددددادياسددددددددددددددددددددددددددتم  ر 

 
 ا بحيييي طاها در يً 

ا للةما ةل اله  يَةملون  لدع  يده الاا تدةا  بدهل ال القائهللً ال اح  سن اليةا درعهللً 

 الاإلعادال بهل في ك  المةاسيات الدن ذلك قوال الشا ر:

 الةسددددددددددددددي   مدددددددددددددداال يلولددددددددددددددفْ 

 

 خلَّددددددددددددددع كدددددددددددددد  األرر جةددددددددددددددةْ  

 
 الالقلددددددددوا فددددددددي ال ددددددددون بتلتددددددددفْ 

 

 يددددددددددددا "بة ددددددددددددا" ا أهددددددددددددسً در يًدددددددددددد 

 
 لْت َدةاهاااليلهلل  ا

ْر فدددددددددي الحدددددددددق  اليدددددددددةْ   لدددددددددك َدرا

 

 لددددددددددددك  مدددددددددددد  فدددددددددددداق ال ددددددددددددسمْ  

 
 يدددددددا " سدددددددن" لدددددددك همدددددددة  اليدددددددةْ 

 

ددددددددددع دددددددددددن  ددددددددددهلل الحسددددددددددامْ    أدضا

 
 في السما ساكةْة في  سهاا

فِّي  دلمدددددددددا أددددددددددهللح ددددددددددش هددددددددداالا

  

 الابقددددددددددع يددددددددددا درعددددددددددهلل ظلمتاددددددددددكْ  

 
 يددددددددا " سددددددددن" اسددددددددمك دا ي وددددددددي 

 

 فددددددددددي الهللالددددددددددة  ددددددددددن  ظمتاددددددددددكْ  

 
"بةَّا" لإلخوان بةاهاا
(1)

 

الإذا كددان الشددا ر يشدديهلل بالميددادئ الالقددي  اإلسددسديةل البددهلل وال اإلخددوانل الدرعددهللهال 

يةلدددع  لدددع  ضدددارال الغدددرال الدذاهيدددهل السياسدددا هل  -بالمقابددد   –الجةودهدددال فإ ددده 

 ال  مائهل كما  رى في قوال الشا ر:

 الةيددددددددران فددددددددي الغددددددددرا قددددددددادْت..

 

  ددددددددددد  بتحودددددددددددهلْل فدددددددددددي اليريدددددددددددةْ  

 
 الالميددددددددددددادئ السددددددددددددافلة هاجددددددددددددتْ 

 

 شْسدددددددددددت الددددددددددددن  ةي دددددددددددةْ دددددددددددن ف 

 
الدن عيو ي الدن سواها
(1)

 

                                                 

 .84ل 88ل 2 :ل الا ظر الووحات90 :( الهلليوان1)
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 دب يددددددددددداْت إيددددددددددده الإيددددددددددده ددددددددددددهللاف ْ 

 

 الإيدددددددده  ددددددددا ات أال إيدددددددده قةابددددددددْ ؟ 

 
 دا اإللددددددددددددددده  ةدددددددددددددددك يدددددددددددددددهللافْ ..

 

 لدددددددددددو لةودددددددددددر الدددددددددددهللين  قا ددددددددددد ْ  

 
 اْج   حيي عرا طاها 

 ألدددددددف "دال شدددددددي"ل الألدددددددف هتلدددددددرْ 

 

الا ألددددددددددددف  ملددددددددددددةْ    لددددددددددددو يلددددددددددددهلل 

 
 الألدددددددددف دسددددددددديو الألدددددددددف دسدددددددددترْ 

 

 يلةدددددددددددةالا  دددددددددددن قتددددددددددد   ملدددددددددددةْ  

 
لو أراد    ماهاا
(2)

 

اليوظدددف الشدددا ر ظددداهرال فةيدددة دلرالفدددة  ةدددهلل عدددلرا  الوودددحعل الهدددي "ظددداهرال 

ال ال الإ ساًسدالتشخيص".. أي إبرا   ير اليشري في صدورال بشدرية كأ ده إ سدان  يًضد

 "ل في الحوارية اآل ية: مادة  ار اللةرالا. ال رى هذه الظاهرال في "السلوكً  القواً 

 أ ددددددددددددددددددا عددددددددددددددددددوت  مادددددددددددددددددددةْ 

 

 ا قدددددددددددددددددددددددددددددددوليليقلتللددددددددددددددددددددددددددددددد 

 
  دددددددددددددددددن يدددددددددددددددددوم اللةدددددددددددددددددراْل..

 

 يدددددددددددددددددا  ماددددددددددددددددددْة ا  يلدددددددددددددددددي 

 
  ششددددددددددددددددددددددددددتي البْضددددددددددددددددددددددددددتي 

 

  لدددددددددددددددددددع بددددددددددددددددددداا الغدددددددددددددددددددارْ  

 
  دددددددددددددددددددددددددددللتي ال ودددددددددددددددددددددددددددراْل..

 

 ال ملتدددددددددددددددددددددددددددددي سدددددددددددددددددددددددددددددتارْ  

 
 اقدددددددددددددددددددددام قالدددددددددددددددددددددت أبدددددددددددددددددددددهللً 

 

 دا  ددددددددددددددددددددددددددددور المختددددددددددددددددددددددددددددارْ  

 
 ددددددددددددددددددددن عدددددددددددددددددددهللال  دددددددددددددددددددو هْ 

 

 أ مدددددددددددددددددددددددددددددددع ال ودددددددددددددددددددددددددددددددارْ  

 
 هدددددددددددددددددددددددددددداجر دتخوددددددددددددددددددددددددددددي..

 

 ددددددددددددددددددددن د دددددددددددددددددددة لطييدددددددددددددددددددةْ  

 
 الرجدددددددددددددددددددددددددددددد  بويددددددددددددددددددددددددددددددالقْ 

 

 البدددددددددددددددددددددددددددددددألف كتييدددددددددددددددددددددددددددددددةْ  

 
 هْ الالةدددددددددددددددا  فدددددددددددددددي عدددددددددددددددريلتَ 

 

 دخلدددددددددددددددددددددددددددددددت أفدددددددددددددددددددددددددددددددوا ْ  

 
 كدددددددددددان قا دددددددددددي فدددددددددددي عدددددددددددليهْ 

 

  ودددددددددددددددددددددددددددددر األخدددددددددددددددددددددددددددددسقْ  

 
 القا و ددددددددددددددددددددددددددددده قرآ َدددددددددددددددددددددددددددددهْ 

 

 دددددددددددددددددددددددددددددأليف خدددددددددددددددددددددددددددددسقْ  
(3)

 

 

                                                                                                                            

 ( الواعية الالةا ية الالشيو ية دذاهل سياسية  ربية.1)

   ي  الطليان. يهو دوسولية ي. الالهللال ش99ل 98 :( الهلليوان2)

 .89ل 88 :( السابق3)
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ال  توي بلذه الةماذ  التي اختر اها دن هذا الهلليوان الةجلي القي ل الفيه  رى الشا ر 

ال القدهلل جمد  بدين  وويدة األدا ل ال ال لييرً ال ال وويرً ا دن لغته الفةه: ف رً الةجاال دتم ةً 

 التوويرل الدوسيقية الةظ  الرعاقته. الجماال

 



 

 

 
 

 الثالا الوو 

 المسلمين دن علرا  اإلخوان

 

 

 

 





 الميحا األالال:  يهلل الح ي   ابهللين

 م[8217 – 8284ه [ ] 8339-8327]

يلتير  يهلل الح ي   ابهللين دن أه  الشخويات  لع المسدتوى اللدامل ال لدع دسدتوى 

 دتلهللدالل دن أهملا: الوجود اإلخوا يل اليرج  ذلك إلع أسياا

 ا ذا إلقا  آسر جذاا.ا دووهً ال الخطييً ا دطيو ً دوهيته الوطرية عا رً  -8

قوال عخويته الفا ليتهل القهللر ه  لدع اا دهللدا  الالت يدف الاإلدارالل الإثيدات الوجدود  -9

األسدا ذال ال يدارل ف دان ددهللير الةادلدة  -ا  ملي ًد -الذا ي. الهدي دسددح ا تدر، بلدا 

ليددة اآلداا طدده  سددين يأ سددان للطالددل  يددهلل الح ددي  أ مددهلل لطوددي السدديهللل ال ميددهلل ك

 ابهللينل بح    ضوجه األدبيل السدر ة بهلليلتدهل ال ة تده الشدلرية األصديلةل  تدع 

إن طه  سين كدان يطار ده الشدلرل الكدان لطودي السديهلل يسدأال الطالدل  يدهلل الح دي  

 ددن د ددوال اإلخددوان المسددلمينل ال ابددهللين يشددرح لددهل اليتددهللخ  طدده  سددينل اليقددوال 

 دلة: إن اإلخوان المسلمين يريهللالن أن يستردالا األ هللل .لمهللير الةا

األدالار التدددي ا دددطل ل القدددام بلدددا فدددي جما دددة اإلخدددوانل ال شددداطه الدددهلل وي  -3

 الالسياسي في اليسد اللربية الاإلسسدية.

 دسيرال طويلة ال ياال  افلة

  م فدددي قريدددة "فيدددهللدين" دركدددة "طاديدددة" 8284اللدددهلل  يدددهلل الح دددي   ابدددهللين سدددةة

 ر.بمحافظة الويوم بمو

  در  في كلية اآلداا بةادلة القاهرالل ال و   لع إجا ال اللغة اللربيدة الآدابلدا

 م.8231)الليسا  (  ام 

  م.8294 و   لع إجا ال الحقوق  ام 

  ا لم تية الةادلة(.مل )أديةً 8234 م  بإدارال جادلة القاهرال بلهلل  خرجه  ام 

 ا ةل الكدان دلةيًد لر،  لع د وال اإلخوان الأخلص الود  للا الهدو طالدل فدي الةادلد

بمدةلج األسدتاذ اليةدا فدي الدهلل وال الاختيددار الشخوديات التدي  مثد  الليةدات األاللدع فددي 

 بةائلا.
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"... كان األستاذ اليةا يلمهلل إلع ا تقدا  ليةدات األسدا   يقوال  يهلل الح ي  في دذكرا ه:

ن األاللع للهلل وال دن اللةاصر التي ا يَلر،  ةلا أي سْمت ديةيل فالتقط هذه الليةات د

المقاهي ا دن المساجهلل. اللمدا جدا  إلدع القداهرال  درص  لدع أن يلدتقط ليةدات األسدا  

كمدا ييدهللال  -األاللع للهلل وال دن الةادلة قي  أن يتةه إلع األ هرل اللل    مته في ذلك 

أ دده يريددهلل القلددوا الخاليددةل الاللقددوال التددع لدد   رهددق أال  وسددهلل بالقضددايا الةهللليددة  -لددي 

 هلل وال اإلسسديةل الدا عاك  ذلك...".الالةظريةل البتوور ا ت ار ال

  ًا لإلخوان المسلمين بمور.ا  اد ً  م  س ر ير 

  ا للليئدة اللربيدة لي دون دستشدارً  -دوتدي فلسدطين  -اختاره الحا  أدين الحسيةي

 اللليا في بيرالت  حت رياسة سما ته.

  ًا للا.اختار ه رابطة اللال  اإلسسدي بم ة لي ون دستشار 

 تلددهللدال إلددع سددوريا الليةددان الالسددلودية الاألردن الفلسددطين قددام بددر ست د ويددة د

 الاللراق الاليمن.

  م الخدر  ددن السدةن بلدهلل 1/89/8241ا تق  د  إخوا ه  ين َ لت الةما ة في

 ل السقط قرار الح .م8290أن ألغت   ودة الوفهلل األ  ام اللرفية سةة 

  ا ذبً كد -خر  دن دور للحج قي   ادث المةشديةل فقدهلل ألودق اللسداكر بداإلخوان
م. اللدد  يلددهلل بلددهللها إلددع 8294 لمددة دحااللددة ا تيدداال  يددهلل الةاصددر سددةة  -ا ال الرً 

دور ألن الح ودة اللس رية قادت با تقاال آا، دن اإلخدوان بمودرل ال جدت 

ا دن قاد ل ل البقي  يهلل الح ي   ابهللين يتةق  دن بلهلل بل  في السةونل العةقت  هللدً 

ديددن  ل الإ ددةا  كلمددة  أقوددع جلددهلله للددهلل والل ال وددرال  ربددي إلددع آخددرل بدداذاً 

 اإلسسم.

  م  يا دار  اللم  الهلل وي د  إخوا ه بقيادال المرعهلل 8219 اد إلع دور سةة

مل بلددهلل  مددر  افدد  8211الثالددا  مددر التلمسددا يل الا تقدد  إلددع جددوار ربدده سددةة 
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 المسلمين

 

بالةشددداط اإلسدددسدي داخددد  دودددر الخارجلدددا دةدددذ عددديابهل  تدددع آخدددر درا ددد  

عيخوخته
(1). 

 آفاقه الشلرية

كير" الدذي جمد  أ لدل عدلرهل القدهلل قهللدده اليهلل الح دي   ابدهللين ديوا ده الو يدهلل "اليدوصهللر ل

م. القهلل أهدهللاه إلدع المرعدهلل 8231دن فيراير سةة  2ه / 8399دن ذي الحةة سةة  1لقرائه في 

 سن اليةا "الرج  الورد في رجولته .. الغريل الذي يولح فسداد الدةدن... الاسدطة اللقدهلل بدين 

 اا الذي ييلر الهلل يا قي  اكتلاله.. اللتللمن  يأه بلهلل  ين"...الشياا الاإلسسم.. الش

 الهو إههللا  عا ري ية   لع  ل الشا ر ألستاذه المرعهلل.

الهدو  دل يمتدهلل اليتغلغد  فدي د دوال اإلخدوانل ال ةلدا يقدوال فدي  قهلليمده لهلليوا ده أ لددا 

با دهللداجي بدين جما دة  -فدي  ولدة دةدي  -"ادتةجت بدهللديل السديطرت  لدع الجدهللا ي 

لمسلمين الذين أ سةوا فل  اإلسسم  دين أسدا  فلمده الةدا ل الاقتةلدوا ب وايتده اإلخوان ا

لتمهللين الحياال  ين  ة ر له الةا ل الأ هللالا دةاهةل  الا تهلل الا بإيمدا ل  الددا يمل دون ددن 

قوال إل دادال القدرآن دسدتوًرا للدهلل يا.. فلد  يقودوا ددن فلمده  ةدهلل  دهلل الودسال الالودومل بد  

فريضة الةلاد في سيي    التي كان طغيان المادال  لع ذكرالا أ وسل  الالةا  د  ذلك 

 المسلمين صارفًا لل   ةلا...".

 لالديوان "اليواكير" الذي  ظمده الشدا رل  دهللالر قودائهلله  لدع  دهللال دحداالر رئيسدية

 كما ر يت في الهلليوان: -هي 

 (.78 - 3 حت الراية اإلسسدية ) -8

 (.803 - 79بين يهللي الوطن ) -9

 (.899 - 807في الحرم الةادلي )  -3

 (.817 - 897 هلليا الوجهللان ) ةال  ويف( ) -4

                                                 

ا(. الدلةد  األدبدا  اإلسدسديين ارج  إلع دذكرات الذكريات  يهلل الح ي   ابدهللين )دسدةلة صدو ي ً ( 1) 

 يدهلل   اللقيد : ددن  المةلهلل الثدا يل الالمستشدار - 912ل 911الملاصرين: إ هللاد أ مهلل الةهللا: 

ال ويدت  -. د تيدة المةدار اإلسدسدية 981 - 902أ سم الحركة الالهلل وال اإلسسدية الملاصدرال: 

 م.9008ه / 8499
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 (.817 - 811في الميادين المختلوة ) -9

 الشلر اإلسسدي

ا الالا ح أن الشلر اإلسسدي له الةويل األاْلفع دن هذا الهلليوانل اللدي  هدذا  رييًد

 دن عا ر ا تةق ديادئ د وال اإلخوان ال اح للا.

 ملا:أه لالهذا الشلر اإلسسدي  الج دو و ات دتلهللدال

 . المةاسيات التاريخية اإلسسدية كاللةرال الاإلسرا 

 . الهلل وال إلع فل  اإلسسم  تع يقوم ا تةاقه  لع أسا  سلي 

  مةيددهلل اإلسددسم كشددوا  ألدددرار المةتمدد ل ال دد  لمشدد س هل السدديي  إلددع إ قدداذ 

 اليشرية دن السقوط الالضياا الاا ليار.

 هللال الاا توام ب تاا  .األخوال الالحل الالو :دث  ل مةيهلل القي  اإلسسدية  

 .أه   واد  الةور الالتقهللم الالةلور باإلسسم العلوبه 

 .رسالة المسل  الأبلادهال الالغاية التي يةل أن يحرص  لع  حقيقلا 

 . اإلعادال باإلخوان المسلمين الجلاده ل الجلوده  للةلور بالشياا الالمةتم 

 . اإلعادال بةلاد فلسطينل ال لور الحةا 

 لشياا بخاصة.أ اعيهلل إسسدية ل 

 .ة ة صوفيةل الجةوح رال ا ي في قوائهلل العلر  مثيلي  

  .أ اعيهلل في الةلادل الالهلل وال إلع الحق الالقوال الالحرية 

ال ليش د  قطو، دن هذا الشدلر  يدين  دن دسدحدهل الددةلج الشدا ر المو دو ي 

الالوةيل فةلتقي بقويهللال دن أهد  قودائهلله  بلةدوان "سديي  الةةداال
(1)

" ألقاهدا الشدا ر فدي 

 الفيلا يقوال: لجتماا لإلخوان بمهلليةة السوي ا

 الداا  إلدددع اإلصدددسح قلدددَت لددده اسدددتق ْ 

 

  لع أدا اإلسدسم ي ويدك ددا  دهلل و  

 
 ف دددد   ددددهللا  فددددي سددددوى بوق دددده  َسددددهلًلى

 

 الكددد  بةدددا   لددد  ياسددد  بددده صدددهلْلاَ  

 
                                                 

 .3( اليواكير 1)
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 الكدددددددد  جلدددددددداد بلددددددددهلله  يددددددددا الإنْ 

 

  وا ددددت لدددده الددددهلل يا الأيددددهلله الةمدددد َ  

 
اليشددرية إل قداذ المةتمدد ل اليلدرر دظدداهر اليتحدهللث الشددا ر  دن إخودداق التةدارا 

الهللا  ااجتما يل الالدهللا  الةوسدي. ثد  يدربط بدين إ قداذ  :الهما لالهللا ين اللذين يستيهللان به

 المةتم  الد وال اإلخوانل فيقوال:

هلل  دالاَؤهَ   فدددددددددأين الطييدددددددددَل المسدددددددددتما

 

 دددددن   يَرجددددع للدددديس  بدددده دْفددددَ ؟ 

 
ه    هدددو "الحسدددن اليةدددا "  سددديك باسدددم 

 

 لددذا ااسدد  دددن أصددله فددراَ ف دلدديسً  

 
...............................  ............................... 

 لددددده  يدددددر أ َّدددددهَ  اللسدددددت أرى فضدددددسً 

 

  ايَدددواذ آلثدددار الرسدددوال  بمدددا يدددهلل و 

 
 الدددددن  ولدددده اإلخددددوان جةددددهللذ بواسدددد ذ 

 

ْد أدددددا يَّل  اَلْسدددد َ    أ ددددةا  لدددد  يَحددددهللِّ

 
ْوا  لدددع القدددرآن الا تودددموا ب ددده     دددقخا

 

دددر  رال تددده دراَ    فلدددة للددد  ددددن س 

 
...............................  ............................... 

 اا الدودددددحوً يلدددددهللالن لأل دددددهللاث سددددديوً 

 

 الهددذا هددو اإلسددسم لددو يوقدده الةمدد َ  

 
 إذا قدددددرا اإلسدددددسم بالضدددددي  باطددددد ذ 

 

 أصاا  شاعدات القلدوا لده صدهللاَ  

 
 الخوددددددددددوا إليدددددددددده بالسددددددددددس ين ذادالً 

 

 لدل إيمدان الفدي سديول  فْةد َ فوي الق 

 
  واصددددددد  إيمدددددددان   ةا ددددددد  دال لدددددددا 

 

 لواددددَ  أسددديا،  إذا ا تدددهللم الودددْراَ  

 
 الهدددددذي سددددديي  المةدددددهلل  دددددق القدددددوالذ 

 

 الذال  ددددرين لددددي  يحرسدددده سددددي َ  

 
 -الفي قوائهلل المةاسديات اإلسدسدية ا يقدف الشدا ر دوقدف المدار  الراصدهللل فلدو 

لدد  همدده األالال الددربط بددين ية -الإن  ددرر عددرائح  اريخيددة دددن الحددهللث التدداريخي 

الما ددي الالحا ددرل اليتحددهللث  ددن  ا ددر األدددة اإلسددسديةل اليحثلددا فددي  ا ددرها 

الموكو   لدع اسدتلادال دا ديلا الشدادخ المةتودرل اللدن ي دون ذلدك إا بتشد ي  جهلليدهلل 

مددا فيدده دددن قددي   ليددا بلةسديج الشخوددية المسددلمة بدداإلخسص اللملدديل الالددوا  الحقيقدي 

اللةال الاستلس  اإليمانل الالتو دهلل الاألخدوال الاا تودام ب تداا  كإ هللاد القوال الاستشلار

 
(1)
. 

                                                 

 .2ل قويهللال "اإلسرا ": 9"اليواكير" قويهللال "ذكرى اللةرال":   ي( ا ظر ف1)
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القددهلل سدديق لةددا أن أعددر ا إلددع قودديهلل ه " ة ددة صددوفية
(1)

" الالقوةددا القوددة طويلددة أدددام 
قودديهلل ه الوددوفية التمثيليددة "رابطددة القيددر
(2)

الددد  ذلددك   تشددف أن هددذه "الةة ددة  ل"
ا  ددرى فددي المطلدد  التددالي كمدد لالوددوفية"  طيدد  عددرائح فددي  ددهللد دددن قوددائهلله األخددرى

لقويهلل ه " هللال الةور"
(3)

: 

  ا ي قددصَّ دددا عددئتا أخطددائي السددوْ 

 

 ا فددددي صدددديابا يفمددددا بر ددددت  ريقًدددد  

 
 ...الدددا يددةاال الةمددااَل الحددر لددي دددثسً 

 

 ددددددددن قدددددددهللرال   أاَلليددددددده   حيددددددددا ي 

 
 ا ا يقربةدددددي دددددار لددددد  أْهدددددوا  سدددددةً 

 

 ا لخالقددددده فدددددي كددددد  َخْطدددددوا يعدددددوقً  

 
  يددددددددهللل لةيا الا  شددددددددقَت جمددددددددااً 

 

 ا اليغدددددددري بالليدددددددادات  بدددددددار  ي ًددددددد 

 

 األ اعيهلل الالسياسة الالرثا 

ي ثددر الشددا ر دددن األ اعدديهلل الوطةيددةل  "كيراالفددي الةددة  الثددا ي دددن ديددوان "اليددو
 -الحدق الالقدوال  -البلضلا ا يخلو دن بومات ديةيةل الدن هذه األ اعيهلل: في  مع   

إ ةدي عددي   -فتداال الةيدد   -فليحدي الةيدد   -  شديهلل الللدد  -الةشديهلل الددوطةي  - شديهلل الثددورال 

 اللرم.

أعدددر ا إليلدددا ددددن قيددد  بلةدددوان "بدددين خوفدددو  -الفدددي هدددذا اليددداا قوددديهللال  مثيليدددة 

الالوارالق"
(4)

ل أ هللها الشا ر لتمث  في  ولة أسرال خوفو دن  سدذال الوووال التةريييدة 
 ي الاللربي.بمللهلل التربيةل اليليمن  ليلا ا تةا  الشا ر بأدةاد التاريخين الور و 

                                                 

 .44( اليواكير 1)

 .42( اليواكير 2)

 .87( اليواكير 3)

 .17 - 13( اليواكير 4)
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الفي قويهللال  رى الشا ر يشيهلل بو ارال  سي  باعا
(1)
السمع  لهلله " لهلل الحريدة" 

(2)
 .

"كما يمهللح اللقاد بقويهللال "ا م  لوا  الرأي
(3)

ل البضراالال  ا ية يلاج  بدارال ددن بدار 
م8233الليا الالوسادل الهي "سير  هاجةيك بشيرا" سةة 

(4)
. 

لرثا  األربد : األاللدع فدي رثدا  أختده قوائهلل ا -في هذا الياا  -الأه  دا يشهلل الةظر 

بلةوان "اليقظان الحال "
(5)

 . 

 ا  خلو دن الت لفل كما ي ثر فيلا الغريل. - لع  رارال  اطوتلا  -الهي قويهللال 

األاللع دطولة بائيدة  ربدو  لدع دئدة بيدت في الملك فااد  ظ  الشا ر درثيتينلال
(6)

ل 

ل فيلمدال  درى إ راقدات فاد دة فدي ال الدد  كثدرال الغريدالالثا ية دن قرابدة  شدرين بيتًد

 الميالغةل الأ ليلا  ير دستساغ. دن ذلك قوله:

ن   دددةا  قددد  يدددا فدددااَد  دددر اإلسدددسما فدددي  ا

 

ددددددل    الَ ددددددرَّ أبةائدددددده أْ ضددددددا ا دةتح 
(7)

 

 
اْلا  لدددو كدددان يةدددهلليك ددددةل  فهلليدددةذ لودددهللا

 

 قسددددةا الظودددر بددداألرالاح  دددن طدددرا   

 
ضدحك ددن  يدا أراد الشدا ر الفي دطل  القويهللال الثا ية إ راق في صدورال  ثيدر ال

 أن ييلا فيةا الحةن الاألسع. يقوال الشا ر:

 دسدددددك األهدددددراما أن  تودددددهلل اأقدددددْ  

 

 بوثددددداق  دددددةم ددددددن جةابدددددك أرال دددددا 

 
ددع فددي ظددسال صددخورها  ددا كددهللتا  َْةلا

 

  تدددددددع  دددددددهللا ْت  سدددددددرالً.. ال وةلدددددددا 

 
 بطشدددددْت بةا يدددددك الحدددددةين كأ مدددددا

 

 ا دمدددددن  الدددددعالا  دددددرْت فثَدددددْرن  شدددددويً  

 
ه الرثائيددة بلةددوان "الشددا ر الشددليهلل"الا كددذلك دطولتدد

(1)
القددهلل  ظملددا عددا ر ا فددي  ل

ا الذكرى األاللع لشليهلل الوطن  يهلل الح   الةرا ي. الفي هذه المرثيدة بلدغ  ابدهللين عدأالً 

                                                 
 .رئي  ال را  دور آ ذا  (1)

 .79( اليواكير 2)

 .71( اليواكير 3)

 لةوان "لقهلل رقهللت  مائر ا".. الالقويهللال ب10( اليواكير 4)

 .19( اليواكير 5)

 . ال ةوا لا الواجلة.19( اليواكير 6)

 ل الهو الضليف الةحي  اللةي . ضو( أ ضا  جم : 7)
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ا يَلحدددق قودديهلل ه بمراثدددي كيدددار الشددلرا  دثددد  عدددوقي ال ددافظ الخليددد  دطدددرانل رائًلدد

 ا دراثيل  في الة ي  الموري الشاا دوطوع كاد .الخووصً 

الأدا  لغدوي أخداذل ي ثدر الشدا ر فيده  في القويهللال  اطوة صادقة ال ودوير بدارا.ال

ا دن أسلوا االتواتل الفيلا دلان  أب دار. دةلدا ددا يخاطدل بده الشدليهلل الةرا ديل دشديهللً 

 بإقياله  لع الوهللا  دالن الج  أال خو،:

 أقيلددددددتا  سددددددتيق الوددددددوو،ا بلةدددددددة  

 

 عدددددددد   الةيدددددددداال ذكْر لددددددددا بحيددددددددا    

 
 األدددددام إلددددع الوددددهللى فدددتَظن  إذ  ةددددري

 

 لدددددورا    -دخافدددددة قا ددددد   - ةدددددري  

 الراليدددددت بالدددددهللم  بقلدددددة َ وددددديت ب ددددده   

 

 فدددددددإذا بلدددددددا  َدددددددا  ي ثمدددددددار فدددددددهللا    

 
 الإذا الشدددددددلادال لللدددددددس َ لودددددددعل فيدددددددا

 

 أ يدددددْل بلدددددا  لودددددع إلدددددع اللليدددددا    

 

الدن ذلك دا بسطه الشا ر دن أثر الشدلادال فدي  و يدهلل األددة فدي دواجلدة األ دهللا ل 

 فيقوال:

ددددهللً لدددد  أْلدددد ْ    فيددددك دو ِّ  اق دثدددد  الددددر 

 

 للواطدددددددف األ دددددددةاا الالة مدددددددا    

 
 جملددددددْتلَ  فيددددددك الوةيلددددددة فا تددددددهللاْلا

 

 ا يوددددددددهلل   وائدددددددد ا األ ددددددددهللا   سددددددددهلل ً  

 
 ا يطمددددد  األ دددددهللا  بلدددددهلل  أن يدددددرالا

 

 َددددددددرا   ا لدددددددهلل ِّ بودددددددووفةا فَرًجددددددد 

 
 هيلددددددددات أن يتسددددددددترالا بخوددددددددادةا

 

 فدددددي دددددد ِّ هدددددذي اللدددددةال القلسدددددا    

 

 

 

                                                                                                                            

 .28 - 11( اليواكير: 1)
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 لةفي ر اا الةاد

الفددي ر دداا الةادلددة كددان لليددهلل الح ددي  عددلر كثيددرل الأهمدده المسددر ية الطويلددة 

"ا توددار"
(1)

. القددهلل  ر ددةاها دددن قيدد  فددي بدداا الشددلر التمثيلدديل كةمددوذ  للمسددر ية 

السياسيةل الفيلا يةتور الشا ر لطه  سين في دواجلة التيارات التي  توهللى له
(2)

... 

أعداد ب تدل "لطودي  "الشدلر الةداهليالكما أعاد  يهلل الح ي  ب تاا طه  سدين "فدي 

السيهلل". فلو يخاطيه قائس
 ًَ(3)

. 

 اد دددددا ا الو ددددددَر إذ  ل ددددددو   و ًدددددد

 

ا   اللددد  يدددر فدددي سدددوا  الللدددَ  ذخدددرا

 
 االجادلددددددة لددددددك اْبتَةيددددددْت  ريةًدددددد

 

ا  ْبددددددرا  بأعددددددياال   ددددددهللالتا للدددددد  ه ةا

 
 ابلثددددتا بلددددا "أرْسددددطالي " دةددددهللً 

 

ا  "  وددرا  العددهللتا بلددا "ألفسطددونا

 
 ع الدددددددأاًلىف ا ددددددت لللددددددهللاال   مدددددد

 

ا   اللليدددددددددا ين دلل دددددددددةً.. القيدددددددددرا

 
 رداهددددا ذال الغددددرالر بسددددو  قوددددهلل  

 

ا   ف ددددان كةدددداطح  بددددالرأ  صددددخرا

 
الددن  للدهللكتور  سدن إبدراهي ل "كما يشيهلل إعادال طييدة ب تداا " داريخ اإلسدسم السياسدي

 أبيا ه:

ل فيمددددا جملددددت فيدددده ال ددددهللدْ   كةددددتا

 

 للمةوددددددف المحمددددددود   تا دثددددددااً  

 
 لددددوَعددددياهذ دددددن  حاددددد  الخودددد   ة

 

 ا فددي الددردالد  هددا  ددن الددهللين دوحًمدد 

 
 فدددي كتددداا  أرخدددت فيددده  دددس اإلسددد 

 

  دددددسم  دددددن خيدددددرال ال لددددد  دهلليدددددهلل   

 
 "ابددن جريددر " -فيمددا  ةدداالال  -فدداق 

 

ابدددددددددددددنا األثيدددددددددددددر"  ال دددددددددددددس: 

""الالمسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلودي
(4)

 

 

                                                 

 .839 - 801( اليواكير: 1)

رادتده. ا  لدع كال الل ةه كدان يلتدة بةوسدهل  ريًودا ال ميهللً ( كان  يهلل الح ي  يلتة بطه  سين أستاذً 2)

": ".. الكان الطدسا يتدرددالن  لدع بداا الدهللكتور صو ي ًايقوال  يهلل الح ي  فع دذكرا ه "المسةلة 

طه دةذ دخوله ال لية فع الوياح إلع أن يوصلوه إلع سيار هل الكةا بحمهلل   بليهللين  ن ذلدك كد  

 اليلهلل...".

 .834( اليواكير 3)

 .849( اليواكير 4)
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الدن علره في "المةاسيات الةادلية"  قرأ لليهلل الح ي  قويهللال بلةوان "دن بر  إلع 

ا تقدداال الددهللكتور دةوددور فلمددي بددك دددن كليددة اآلداا إلددع دار   ظملددا بمةاسددية لبددر "

ال تل.
(1 )

 الدطلللا: لالهي دن علره الةيهلل

 أيدددن  ةدددوي  دددن اللدددرين الدددر يس

 

تِّدددددْ  بدددددك الةودددددو ا قلددددديسا    قدددددف  َما

 
 أيلددددددددددذا األَا ال ددددددددددريَ .. أ دددددددددداالً 

 

  شدددف بدددالقرا دةددددك هدددذا الغلدددديسا  

 

  ةليات  ويوة
ل  ليلا طابلان: التقليهللية الاللْذريةل الأ تقدهلل أ ده الللشا ر في ديوا ه " ةليات" يغل

قي  ا تسدابه لإلخدوان المسدلمين. الهدذه الغةليدات  تدراالح ددا بدين  -أال أ ليلا  - ظملا 

القويهللال الطويلدةل الالمقطو دة التدي ا  تلدهللى بضدلة أبيدات. الهدي ا  لدهللم طرافدة فدي 

قويهللال " ومة دري " في التوويرل كما  رى في األبيات التالية دن الملةع الجمااً 
(2)

 

 أدددددددددددددددددا رأيددددددددددددددددتا هواهددددددددددددددددا

 

 بملةتدددددددددددددددددددددددددي يدددددددددددددددددددددددددتح  ْ  

 
 أدددددددددددددددددا  را ددددددددددددددددي  ددددددددددددددددةيةًا

 

مْ    بلددددددددددا  لدددددددددددع كدددددددددد  َدغدددددددددددرا

 
 أ ددددددددددار ددددددددددددن كددددددددددأ  ددددددددددددا   

 

 لثغرهدددددددددددددددا الحلدددددددددددددددو يلدددددددددددددددث ْ  

 
 الدددددددددددددددن  سددددددددددددددي  صددددددددددددددياح ..

 

 للددددددددددددددددا يحيددددددددددددددددي اليْيسدددددددددددددددد ْ  

 
 أعددددددددتط  فددددددددي بلددددددددض صددددددددحيي

 

 إذا أ اهدددددددددددددددددددددددددددا يسدددددددددددددددددددددددددددل ْ  

 
 أالد أن جددددددددددددددددددددددددوار اْلدددددددددددددددددددددددد 

 

مْ     ددددددددددددددددوتاال فدددددددددددددددديل  دحددددددددددددددددرَّ

 
 لدددددددددددددددددا فدددددددددددددددددي سدددددددددددددددددما   الأ 

 

 ليسددددددددددددددت  َحددددددددددددددف  بددددددددددددددأ ة ْ  

 
 فدددددددددددس يراهدددددددددددا سدددددددددددوى عدددددددددددا

 

  ددددددددددر  بلددددددددددا الشددددددددددلر يَْللدددددددددد ْ  

 

الل ن علر الغةال هذا ا يخلو دن الشطط الذي يخدهللح اللقيدهللالل اليسدي  إلدع الحد  

 الهلليةيل كما  رى في األبيات اآل ية:

 هدددددد  بلددددددهلل  سددددددةك َدْةيددددددة لمتددددددي   

 

لدددددق المحيدددددةا الاصدددددطلع بلظاهادددددا    ا

 

                                                 

 ه الةيهلل. . الهي دن علر847( اليواكير 1)

 .872 – 871( اليواكير: 2)
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 لدددددددده الخوفَددددددددهَ لددددددددوا يقيةددددددددي باإل

 

لليدددددهللَت فدددددي ذا   الةمددددداال إللادددددا 
(1)

 

 
 ا  لةيدددددي للدددددواي ر ددددد   دددددهلليةي

 

 شدددق الةمددداال  الحدددر خيدددَر  دددهللين   
(2)

 

 
 اللدددددددي  أل وددددددد  اللشددددددداق  دددددددة  

 

 سددددددوى أن  سددددددتيهلل بلددددددا ال لددددددااَ  

 
 بةوسددددددددي  ظددددددددرال لددددددددوا يقيةددددددددي

 

سددددةهللَت للددددا الأدركةددددي ار يددددااَ  
(3)

 

 

. الدضدمو لا   درار لمضدادين قهلليمدة فدي الدهلليوان -ب   دادرال  -الهذه األبيات قليلة 

 كقوال الشا ر:

 أديددددَن بددددهللين الحددددل أ  ددددع  وجلددددتْ 

 

 ركائيدددددده فاالحددددددل  ديةددددددي الإيمددددددا ي 

 

 في ديادين عتع 
اليخت  الشا ر ديوا ه بقوائهلل الدقطو ات  الج بلا دو و ات دتلهللدالل ا يةظملدا 

هلل ه  دن كقويهللال  ن الوسح أههللاها ليةت الشاطئ " وديرال الودسح"ل القودي لسلك الا هلل

دلك اللاعقين. الإعدادال بودهلليق  يدرا بتودوير الكتابدة األكلشديلات  -"إدالارد الثادن" 

في ديوا ه. القويهلل ه  دن سدادر القريدةل الأخدرى  دن "سداقي الشداي"ل الثالثدة بلةدوان 

 "عليهلل المرال ال" في رثا  صهلليق ا ترق ليةقذ ادرأال دن الةار.

 وديحة ددردالدال"الهةا  دلةع طريف  الةه الشا ر في قويهللال بلةدوان "
(4)

ل الددا 

 ا سيق  ابهللين إلع هذا الملةع. القهلل استل  قويهلل ه بقوله:أظن أن أ هللً 

 اا  دددةظ  الشدددلر طاليًددد :يقولدددون لدددي

 

ا   فمضدديلةذ للوقددت  أن  ددةظ  الشددلرا

 
ال  وددددددا    ددددددةل َ   لقددددددهلل   مددددددوا إد ً

 

ا   القددالوا بمددا لدد  يللمددوا فددأا ْوا  َ ددرا

 
  َدددرى  سددديوا  ظددد  القدددريض  ةدددارالً 

 

ا   إذا ل   ساقط ربحلدا اقدت اللْةدرا

 
 هددي الددةو   ر ددع أال  لددا  فيةثةددي

 

ا   بلددا القلددل الجددهللا ًا فأرسددله عددلرا

 

                                                 

 .897( اليواكير 1)

 .878( اليواكير 2)

 877( اليواكير 3)

 .810( اليواكير 4)
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 القوة  قهللية
بلهلل هذا اللررل البلهلل دا قهللدةاه دن  قييمات جةئية ليلض هذا الشدلر  خدت   دهلليثةا 

   ن عا ر ا العلره بوقوة  قهللية عادلةل الإن كا ت دوجةال. الدن فضوال القوال أن  ح 

بأ ه دتلهللد األ رارل الأ ه قهللير  لع الةظ  في عتع المو و اتل كما أ ه دتم ن دن 

ا ددن ألوداظ اللربيدةل الأ ده يةلد  ددن ثقافدة إسدسدية ال ربيدة ا  دخمً لغتهل يملدك رصديهللً 

 الاسلة. 

الهو ذال طاب   قليهللي في  ظمهل الدن دظداهر ذلدك  رصده  لدع األال ان الخليليدةل 

ا دن قوائهلله بمطال   ةليةل يخلص دةلدا إلدع لسله كثيرً الأصالة اللغة الرصا تلا الاست

 الغرر األصلي للقويهللالل الهو  لج  ربي قهللي  دلرال، دن أالال  شأال الشلر اللربي.

الفي  ضا يف بلض القوائهلل  قرأ للشا ر بلض الح   التقليهلليةل الدةلا  لع سديي  

 التمثي .

دهَ   فما الحدق  إن لد   مةد  اليديَض  و ا

 

 الحياال الا أ درىبأخلق أن يَلطاع  

 
..  الأكوددددددددَ  دةدددددددده للسدددددددديادال باطدددددددد ذ

 

 قددوم  ليدده السددملرية ا يَوددرى 
(1)

 

 
 دددددا فددددي الحيدددداال  وسددددط: إدددددا اليلددددع

 

 يمحددددددول الإدددددددا  ددددددةال  تسددددددادع 

 
 طرفددددان إن يددددك دددددن السدددديط فيلمددددا 

 

دددا  فلدددو الةوددداق السدددا  ذا  درادا
(2)

 

 
 الاْررا الحيددداال  لدددع ال ودددا، دحق دددًرا

 

 هَ ا أ سلاددددد دددددر، الحيددددداال دحط ًمددددد 

 
 فددألن  لدديش  لددع ال وددا، أ ددل  دددنْ 

 

ر دددددهلل   ويدددددأ بددددداللوان ظسلادددددهَ  
(3)

 

 

 الفي القوائهلل كثير دن ااقتياسات الالتضميةات التراثيةل كقوله:

 يتمتلدددددددون اليدددددددأكلون الددددددددا للددددددد 

 

دددن  ايددة فددي اللدديش كاأل لددام   
(4)

 

 
ددنْ   إن  ةوددرالا الددر منا يةوددرك  الدا

 

أاْلفاددددع دددددن الددددر من باأل  ددددام   
(1)

 

 
                                                 

 .1 :( اليواكير1)

 .83 :( اليواكير2)

 .803 :( اليواكير3)

 .49 :( اليواكير4)

ام  باْ  هَْ  أا ا   أاَللائ كا هََ  الْ  يقوال    لالع:  األْ لا اف لَونا أاَللائ كا كا  .(812)األ را،:  غا
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 تْ ي دددد  إن يددددألاْ  بدددده  ضددددو  ا كالةسدددد

 

أ ضددداؤه األخدددرى  ليددده ثقدددااا  
(2)

 

 
ن الشا ر علره بيت علر كادسً   ل كما في قوله: القهلل يضمِّ

دددهللاال  اللددد  أكدددن  أ يدددت  لدددع ر ددد  الل 

 

 للمددددددر  لددددددوا ر مددددددة   آ ياددددددا 

 
 )القددددهلل يةمدددد    الشددددتيتين بلددددهلل دددددا

 

يظةددددان كدددد  الظددددن أا  سقياددددا( 
(3)

 

 

 الشا ر إسما ي  صيري: الالشا ر دتأثر بقوال

 ا القوَم قودي الا األ وان أ دوا ي

 

 إذا ال ددع يددوم  حوددي  اللددس الا ددي 

 

 الذلك في قوله:

 إذا لدددد   شددددهلل الا أ ر إخددددوا    فددددس 

 

د ددو  َ  قددوديل الا  شددت فددي  َ  
(4)

 

 

 القوله:

 ا كةت دن قوديل الا هْ  دلشدري

 

بمةدددددددام   إن قدددددددر  جودددددددنذ فددددددديل َ  
(5)

 

 

 اللربية دا  راه في قوله:الدن بومات األدثاال 

دددع- دددلا  دددهلَلها المرجَّ  سيوضددد  أْدسا

 

ا لةددددددددددداظره قريدددددددددددلَ الإن  دددددددددددهللً  
(6)

 

 
 االاليوم  اد  ددان الحدق دةتودرً -

 

 (7)باريلدا -ر   الظل   -فليأخذ القو   

 
الل ن ياخذ  لع  ابهللين إكثاره دن استخهللام ألواظ دلةمية  ير دألوفةل دثد : الشديا 

 –د ئددود  –َخددود  –ال دا   –الددذَّرا  –أ ضددا   –هدي   –دد  –أالام  –رجددا   –ذددا   –
 الشي . –فيح  –دو ود  –األداليهلل 

                                                                                                                            

َ  ْ . يقوال  لالع: 43( اليواكير 1) ادا يَثايِّْت أاْقهللا ا ياْةَوْرَكْ  الا ةَوا إ ْن  اْةَوَرالا  َّ ينا آدا  .(1)دحمهلل:  يأيلا الَّذ 

(: "دثدد  المدادةين فددي  ددواده  ال ددرا مل  كمثدد  الةسددهلل  ددهلليا رسددوال   )  ي. فدد94 :( اليدواكير2)

 الوا هلل....".

 .39 :( اليواكير3)

 .34 :( اليواكير4)

 49 :( اليواكير5)

 .17 :( اليواكير6)

 .807 :( اليواكير7)
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ال حن في القتةا الحا ر  ةور دن ال لمات الملةمية  ير المألوفدة فدي لغدة اللودرل 
ذلك أن هذا الغريل يحتوظ بةة  دن دلةع القويهللال في خارجلا.. فدي القدادو ل الهدذا 

 د  لحظة اإلبهللاا  ةهلل الشا ر.في صميمه يتلارر د  التلييرل ال

ا ليست قويهللال جيهللال.. ألن ا  ثري ً الالقويهللال التي  حوجةا أن  قرأ  ةلا  اعية أال عر ً 
 الشا ر بذلك ير ع أن يض  لقويهلل ه  واعي الهوادش.

كما أن استلماال الشا ر هذه ال لمات يوتت إ ساسات القارئ للشلر الةميد ل الذلدك 

ا ددن  ماسدة الخيداال  ود  المتلقدي بمدا  ثيدره فيده آ ي ًدأن القويهللال  ود  إلدع التدأثير فدي 

اللذالل فإذا الردت فيلا ألواظ قادوسية ا  ول  كان  لع القارئ أن يوقف  ملية التدذالقل 

اليلةأ إلع القدادو  لتيدين دلةدع هدذه األلوداظل الددن ثد  يواصد  القدرا الل الا يخودع أن 

   إلع لحظتين.ااستةابة للشلر ا  حتم  أن  اج ل أال أن  يترل أال  قس

األلواظ الملةمية  وتقهلل دا  مةحه الحياال دن  رارال ال يويةل اللذلك  دأ ي  إن :أال لةق 

جادهللال  ير القويهللالل الكأ لا بقلة ديتة في جسهلل  يل  وج  أال  خهللح الةظر
(1)
. 

:  فالقارئ الهو يقرأ قويهللال دن هذا الةوا ي ون بالخيار بين أدرين كسهما در 

ا دا فيلا دن  ريل دالن أن يولمه. البذلك يخر  تخطيً إدا أن يواص  القرا ال د -8

 دن قرا  ه بمولوم  ام دتلهللد الوةوات.

إن  -الإدا أن يتوقف  ةهلل ك  كلمة  رييةل فيرجد  إلدع اللدادش الةثدري الشدارح  -9
ا  دن أال يستلين بالملاج  اللغوية ليت اد  فلمهل البدذلك يةتدةا  وسده بليدهللً  -الجهلل 

ل الالدوهج اللداطوي الدذي يةيلدا دةلدا. فدإذا أخدذ الةو الةوسي الذي يسود القويهللال

 باألالال أسا  إلع ف ره الفلمهل الإذا أخذ بالثا ي  ط  اإلثارال اللاطوية المتوهةة.

البةا ل هذه المقخذ  رى دن أه  دظاهر الةهلليهلل  ةهلل  يهلل الح ي   س   القويهللال فدي 

التةاسل بين  ا. الفي  وويره  ظلر صوةا ال لييرً ا ال وويرً ال هللال  ضوية دت ادلة ف رً 

ا دددن جلددة الغددرر الشددلري الالملةددع دددن جلددةل الاأللودداظ جةالددة القددوال أال رقددة ال ددهللفقً 

أخرىل فمن األالال قوله في  ووير الشياا المسل 
(2)

: 

                                                 

 م. 8271د تية الةلضة  -القاهرال  - 907ل 909( ا ظر لةا   المسئ ة: قضايا الشلر الملاصر: 1)

دللددهلل الهللراسددات اللربيددة  -. القدداهرال 811ل 817دحا ددرات فددي عددلر  لددي دحمددود طدده:  :الكددذلك

 م.8274

 .99 :( اليواكير2)
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 بدددددهللدي الرال دددددي الوتيدددددةا األعددددديااا 

 

 الحددددددددافظين  لددددددددوداه  أجيددددددددااا  

 
 الخددددداللين  لدددددع الودددددياح جمالادددددهَ 

 

 الالسددداطلين  لدددع الوضدددا  هدددساا  

 
ددددددهَ المددددددا ح  ين عددددددذا الددددددورالد أريةا

 

 الةافدددددددذين إلدددددددع الظدددددددسم   يدددددددااا  

 
 ال اعدددوين دجدددع الخطدددوا إذا بدددهللتْ 

 

 الالدددراجلين  دددًحع بلدددا اآلصدددااا  

 
 الطددددددادحين إلددددددع الثريددددددا دةدددددد ةاً 

 

 اآل ودددددين سدددددوى السدددددما  دةدددددااا  

 
 اللاقددددهللين  لددددع السدددديو، رجددددا ه 

 

 الالخائضدددددين  مارهادددددا استيسدددددااا  

 
دددددددْلمً   ْوسدددددددل ا  الدددددددواهيين اللدددددددة  س 

 

 الالحاسددددديين لظدددددع قةددددداه ظددددددساا  

 
 اليدددددددددددائلين بساهددددددددددد  أرالا لددددددددددد 

 

لا أ مدددددددددااا    الةاهضدددددددددين بَشدددددددددمِّ

 
 الةافددددددذين إلددددددع المةددددددع كسددددددلادل 

 

 الةددددداهلين دددددد  المضدددددا  َدحدددددااا  

 
 الدددددددددددهللا مين إبدددددددددددا ه  بدددددددددددهللدائل 

 

 الةاسدددددددوين بددددددده ربًدددددددع الجيدددددددااا  

 

ا دد  دسئ يدة ال دهللفقً  العوافية السلولة الدن الثا ي  يا  تةاسل ال لمات رقة الصوا ً 

الطوولة الياكرال في قويهلل ه الوائقة "ليلع: صهلليقتي الر ي "
(1)

: 

 هةئددددددددددددددت باليددددددددددددددهللر "ليلددددددددددددددع"

 

 إذ بددددددددددددددهللْت  ختدددددددددددددداال لدددددددددددددديسا  

 
 يتلددددددددددددددادى المركددددددددددددددل الددددددددددددددوا

 

  دددددددددددددددي بلدددددددددددددددا  يلًدددددددددددددددا الداَّ  

 
ْهددددددددديا فدددددددددي الدددددددددهللييا   رقدددددددددع  الا

 

 ا  ةهدددددددددددددددو ال ددددددددددددددديسا  رفًددددددددددددددد 

 
 دْلاهدددددددددددددددددددددددددا خودددددددددددددددددددددددددة رالح  

 

 البلدددددددددددددددا الةلمدددددددددددددددة  ةلدددددددددددددددع 

 
 ا اللمددددددددددددددددداكملدددددددددددددددددت  سدددددددددددددددددةً 

 

   تمدددددددد  فددددددددي اللمددددددددر  ددددددددواا  

 
 طولددددددددددة  َغددددددددددري الوتددددددددددع اليددددددددددا

 

 فدددددددددددددد ا أن يرجدددددددددددددد  طوددددددددددددددسا  

 
 يثدددددددددددددددددل القلدددددددددددددددددَل  ةا ًدددددددددددددددددا

 

 إن رآهدددددددددددددددددددددددددا  تةلَّدددددددددددددددددددددددددع 

 
 الإذا دا يتَلدددددددددددددددددددددددددددا لاددددددددددددددددددددددددددد ْ 

 

 أرا لدددددددددددددي سدددددددددددددة ًا ال قددددددددددددددسا  

 
 كددددددددددددددد   ةاهلدددددددددددددددَت القددددددددددددددداري

 

دددددددددددددددهللَّ هدددددددددددددددةاا    القليدددددددددددددددت الة 

 

                                                 
 .813 :( اليواكير1)
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 دهللد دحدهللالد ددن الل  يخ  علر  يهلل الح ي  دن  ةهلليهلل في الش  ل الإن جا  ذلدك فدي 

قوائهلله. فاستخهللم  ظام المقطو دة التدي  لتدةم ال دهللال الدو نل دد  اخدتس، القافيدةل كمدا 

 رى في قويهللال "الردال الوهللر"
(1)

 الدةلا األبيات التالية: ل

 يدددددا الردالً فدددددي صدددددهللر ددددددن أهدددددوى

 

ْرد      ْةهددددددو بةضددددددر لا  لددددددع الددددددوا

 
هدددددددددوا  َكودددددددددي أددددددددددام جماللدددددددددا الة 

 

 هددددددددس فَت ْةددددددددت  بحمددددددددرال الخددددددددهللِّ؟ 

 
*** 

َْ ةادددددددديَّ ت لددددددددال بدددددددد   ا ةْ يَّ  ا      فلدددددددد ْت

 

 يظوددددر بحسددددةك فددددي الربددددع  هددددرَ  

 
  سددددددددهللْ ك أ هددددددددار الربيدددددددد  الل دددددددد ْ 

 

 ا  َحسدددددددهللينا ال ودددددددةَك اليدددددددهلْلَر؟ 

 
الدن قيي  التةهلليهلل في القالل الشلري: الةظ   لع طريقة الموعحاتل الإن جا  ذلدك 

في قويهللال الا هللال دن ديوا ه  ةوا لا "أ ةية ذال اللوى"
(2)

 ل الدةلا:

 توددددددددددددددددددددددددددددددددددت بدددددددددددددددددددددددددددددددددديه

 

 فدددإذا للسدددحر فدددي فدددي أْذ دددي ر دددينْ  

 
 اليحددددددددددددددددددددددددددددددددج قليددددددددددددددددددددددددددددددددي

 

 لدددددد  يلددددددهلل يحلددددددو لدددددده إا األ ددددددينْ  

 
ا  أيلا القلَل راليهللا

 ا   ْن للحل صيهللا

 إن صيهلل الحل دا  اح سةينْ 

أن  يددهلل الح ددي   ابددهللين هددو أعددلر عددلرا  اإلخددوانل  -فددي إيةددا   -الالخسصددة 

 دن لغته.  اال الأالسلل  ثقافةل الأكثره   م ةً الأبلهلله  صيتً 

 يضا، إلع ذلك برا ته في إلقا  علره. ير مه  .

 الميحا الثا ي: إبراهي   يهلل الوتاح

ا بال لمدة الشدا رال أكثدر ددن  ودف قدرنل عا ر دن الشلرا  المطيدو ينل  داح فياً د

"... :دحمدهلل رجدل الييدوديالكان يةم  بين عا رية الةظ ل العا رية اإللقا . كتل الدهللكتور 

                                                 
 .879 :( اليواكير1)

 .879 :( اليواكير2)
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بسماا علر األسدتاذ إبدراهي  ذات  شدية فدي إ دهللى  -أالال دا عرفت  -ت الأذكر أ ةي عرف

الحوددست الهلليةيددة المياركددةل  يددا قهللددده اإلدددام الشددليهلل  سددن اليةددا ب لمددات صددادقة دخلوددة 

 كا ت قويهللال األستاذ فيما بلهلل خير برهان  لع صهللقلا األصي .

ي أن الكدان ددن  ظد لالدا  لت دن يودلا أعرئل إلدع عدلره فدي كد  دةاسدية  حدين

عاركته في بلض المحاف  الشلرية بالمةوورال  يا كان رائد  األدا ل بدارا اإليحدا ل 

اإلللام" يقو
(1)
. 

أ ةددي التقيتَدده فددي  ودد  أقاددده اإلخددوان  -الأ ددا طالددل فددي المر لددة الثا ويددة  -الأذكددر 

بمهلليةددة المةةلددة فددي أالاخددر األربليةيددات دددن القددرن الما دديل الألقيددت فددي الحودد  كلمددة 

  جدا  دالر الرجد ل فللدق  لدع كلمتدي ب لمدات دشدةلات طييداتل قيد  أن الطسا"ل ثد

 قويهلل ه الرائلة التي عهللت إليه جموا الحا رين. ييلق

 دسيرال الحياال
ددن أ سدط   2بمور فدي  -في "ديرا  ة " عرقية  إبراهي  أ مهلل  يهلل الوتاحاللهلل 

 م.8202سةة 

  م.8239 خر  في كلية دار الللوم اللليا سةة 

 ا للغدددة اللربيدددة ا بالمر لدددة اإل هللاديدددةل ثددد  دوجلًدددي ل ثددد   ددداظرً اعدددتغ  بالتدددهللر

 بالمر لتين: اإل هللادية الالثا وية.

  م.8272سةة  لأ ي  إلع الملاح )التقا هلل( في أ سط 

  ًا لشيخ األ هر لشدئون الملاهدهلل ث   يةه اإلدام الهللكتور  يهلل الحلي  دحمود دستشار

 الهلليةية باإلس ةهللرية.

 الطيلده دةمد  اليحدوث  لادو  القوي  للقرآن ال ري "  ف  لع  أليف كتاا "الق

 دئة صوحة. اإلسسدية باأل هر  لع  وقته في جة ين جا ا في أكثر دن ثمان

  الةائةال الثا ية في الشلر في دو دوا "دشدرالا  -الهو طالل بهللار الللوم  - اال

 .م8234سةة  (ر مه  )الالذي اقتر ه األستاذ أ مهلل  سين  لالقرح"

                                                 

 .4ل 3 ل ص( دحمهلل رجل الييودي دن  قهلليمه لمسر ية إبراهي   يهلل الوتاح "ليةع الابن  ريح"1)



 
 
66

2 

  الةائةال الثا ية في " يهلل الوطن ااقتوادي" في  -طالل بهللار الللوم  الهو -ال اال

 .م8239الشلرل ال شرت قويهلل ه الوائةال في جريهللال األهرام في دار  سةة 

  الكتدل دقهللدتده اإلددام  لديوان "دن ال ي الدهلل وال اإلسدسدية" م8241طي  له سةة

طيلدده سددةة  الشددليهلل  سددن اليةددا المرعددهلل اللددام األالال لإلخددوان المسددلمين. الأ يددهلل

 .م8212

 القددهلل  ظملددا الهددو طالددل فددي دار  سددر ية عددلرية هددي "ليةددع الابددن ذريددح"لاللدده د

الللومل الإن ل   طي  إا بلهلل ذلك بلشرات دن السةين
(1). 

 علره المسر ي
دسدر ية عدلرية  - كمدا ذكر دا فدي قسد  الشدلر المسدر ي -الإلبراهي   يدهلل الوتداح 

ة بةي كلدل العدا ر الحةدا ".  ظملدا قيد  طويلةل  ةوا لا "ليةع الابن ذريح" أال "فا ة

أن يةظ   ةية أباظة دسر يته "قي  الليةع" بلشر سةين. الإن أخذت دسدر ية  ةيدة 

 .ا ال مثيسً  ظلا دن الذيوا طيلً 

 -ا القهلل  ر ةا هذه المسر يةل الرأيةا كيف كدان الشدا ر إبدراهي   يدهلل الوتداح دوفقًد
ه أن هدذا اللمد  ددن بدواكير أ مالده في  مله هذال اليةيدهلل ددن  قدهللير ا لد -إلع  هلل كيير 

الشلريةل كما ييقدع لده قودل السديق الةدةدي فدي  ظد  هدذا اللمد  الدهللراديل الإن  دأخر 

 ا.ا الظلورً طيلً 

 آفاقه الشلرية
ا ا عدلري ً  شرت في صحف اإلخوان الدةس ل   قرأ للشا ر ديوا ًد التي قوائهللال ير 

ا  ةوا ه "دن ال ي الهلل وال اإلسسدية"جادلً 
(2)
. 

                                                 

دن دسر ية "ليةع الابدن ذريدح"ل الديدوان ددن ال دي الدهلل وال  ل802ل 801 ص (  لريف بالمالف:1)

 .893 اإلسسدية:

)دار القددي   -م 8212( ا تمددهلل ا  لددع الطيلددة الثا يددة دددن هددذا الددهلليوان الوددادرال فددي  ددوفمير سددةة 2)

 اإلس ةهللرية(. -للةشر الالتو ي  
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در أن الشدا ر كدان يلتدة بلدذا الدهلليوان ا تدةا ً اليظل ال فممدا كتيده فدي  قهلليمده ا خاص ً

السديةهلل فيده  شداق اللغدة  لاليسدلهلل ي أن يلداد طيلدهر لديل  الةود  بده "... :للطيلة الثا يدة

م ألسدةتل ل الددا يحيدل إلديل  اللغدة  اللربية الالشياا المسلمون دا يغذي قلوبل ل الدا يقو 

ذا الشددلر السدلولة الالو دوحل  تدع كأ ده  ثدر دولددوم الوودحعل فدإ ل  سديةهللالن فدي هد

قريل المأخذل الا ح الملا يل  يي  الغايةل عريف القوهلل..."
(1)
. 

ث  يحهللثةا الشا ر  ن األفق األساسي الذي سيح فيه هذا الشلرل فملظمه هو صدهللى 

صادقل الصورال  يدة لأل اديدا الشدائقة الالخطدل اليليغدة التدي كدان يمتلةدا ب لدا إدادةدا 

ل الالتي كا ت "المرعهلل األالال لإلخوان المسلمين لاألستاذ  سن اليةا"يهلل المغوور له الشل

 ول  في أرالا ةا القلوبةا فل  السحرل الللذا سميته "دن ال ي الهلل وال اإلسسدية"ل فويه 

 -خسصة دقيقة للميادئ الاألف ار التي كان يرددهال اليهلل و إليلا إدادةا الرا د  ال دري  
لذين فا ل  أن يستملوا إليه في  يا ه القويرال المياركة يم دةل  أن ر وان    ليه. فا

يتلرفوا  ليهل اليستحضرالا صور ه دن خسال هذا الهلليوان..
(2)

 . 

الأكهلل هذا الملةدع اإلددام الشدليهلل  سدن اليةدال فدي  قهلليمده للدهلليوان
(3)

ل بقولده: "... الا 

الاللالمينل الالخطيا ل   الت هذه الهلل وال الربا ية ال ريمة  ةهلل في ك   ور دن الللما 

الالقددائلينل الالشددلرا ل الالمةاهددهللين دددن يةلددو  لددع الةددا  أ وارهددال اليطلدد  فددي سددما  

الييان عموسلا الأقمارهال اليهللل ل   لع ددا فيلدا لإل سدا ية ددن خيدر البدر  السدلادال الدةدهلل 

ْلةاا ا إ اا الجماال الجسالل الفض  الكماال  ا أاْرسا دا ينا  الا الام  ةً ل ْللا ْ ما  .(801ا : )األ يي را

... الدمن الفقل    إلع سلو  سديي  د دوال الحدقل الالمةا دلة  ةلدا بموهيدة الشدلر 

الح ددي ل الدشددا ر دددن قيددود الخددو، الخشددية  يددر   طليقددة  ال اطوددة رابطتلددا بددالمأل 

 األسدتاذ "إبدراهي   ( يدار  ال لدالع)األ لعل البدرالح القدهلل  قويدة الثيقدة: أخو دا فدي   

   ليده بوديض الملدا يل فدي درر ددن األلوداظ صدا لا قودائهلل  يهلل الوتداح" الدذي فدتح 

ال ا دقيقًدا صدادقً ا بلا  ن د وال اإلخوانل الإن عئت فدهلل وال اإلسدسم  لييدرً  وما  دليرً 

 أصاا به المحةل الطيق فيه الموو ل الكان فيه  لع  هلل قوال القائ :

 لقائددددد    إذا قددددداال لددددد  يتدددددرْ  دقدددددااً 

 

 بملتقطددددات ا  ددددرى بيةلددددا فْوددددسا  

 
 كوع العدوع ددا فدي الةودو  فلد  يدهللاْ 

 

ا الا هدْةاا   دن  فدي القدوال جدهلل ً  لذي لسا

 

                                                 

 .9 ل( التقهللي 1)

  و  الووحة.. ل( السابق2)

 .1ل 7 السابقل ص (3)
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الدا اقتيسةاه دن المقهللدتين: دقهللدة الشا رل الدقهللدة اإلددام الشدليهلل  ضد  أيدهلليةا  لدع 

أهدد  المو ددو ات التددي  الةلددا الشددا ر فددي ديوا ددهل ال لددع جددوهر الرسددالة اإل سددا ية 

 ل الاألههللا، التي  وخع  حقيقلا.اإلسسدية التي  رص  لع أدائلا بةظمه

الأ لددل الددهلليوان  ظدد  فددي  يدداال اإلدددام الشددليهلل  سددن اليةددال الفددي الطيلددة الثا يددة دددن 

الددهلليوان دلحددق بمددا  اده الشددا رل الهددو  شددر قوددائهللل دةلددا اثةتددان  ظملمددا فددي  يدداال 

المرعددهلل الشددليهللل البقيددة الملحددق قوددائهلل  ظمددت بلددهلل استشددلاده بسددةواتل الكددان أقددهللدلا 

"م8279ال ي المولهلل الةيوي بةادي المللمين باإلس ةهللرية سةة  قويهللال "دن
(1)
. 

 الأه  المو و ات التي  الةلا الشا ر في ديوا ه:

 الاإلسرا  الالملرا  لالاللةرال ل(المةاسيات اإلسسدية: كمولهلل الرسوال ) -8

  وست اإلخوانل الدا مرا ل ل الدلرجا ات الةوالة. -9

الدرعدهللي  لرسدالة إلدع أخدي فدي   :دث دهللح اإلدام  سن اليةا في قوائهلل دستقلة ) -3

إلع طريق الحق األستاذ  سن اليةا(
(2)
)القويهللال:  يارال أخي في  ( 

(3)
. 

  رر ف ر اإلخوانل الدةلةل ل الجلاده . -4

فضدد   -دو ددو ات  ادددة  الةلددا فددي القوددائهلل اآل يددة: ددداذا فللددت الحددرا  -9

 -ورال عدلهللا  المةود -دشدرالا القدرح  - يهلل الدوطن ااقتودادي  -المهللار  
في ظسال القودية اللربية -علهللا  الطيران 

(4)
. 

 رهافة الح  ال ضور اليهلليلة
دددن الشددلرا  المطيددو ينل الالمتم ةددين دددن لغددتل ل  -ا كمددا ذكددرت آ وًدد -الالشددا ر 

ل السر ة ااستةابة للتليير  ن أف ارهل الالقهللرال  لع اإل افة  المتميةين برهافة الح  

شدلر طدوا أددره أ  دع الأيدان ددا عدا ل الاسدتهلل ا ه الاار ةاالل  تع يخيد  للقدارئ أن ال

 تع إن الور سيين  لرهن بمشيئتهل الكان اإلدام الشليهلل  سن اليةا يادن بلذا الطاب  فيه

 لع سدوريا أرسد  اإلددام  م8249دن دايو سةة  92 يةما ا تهللالا ا تهللا ه  الغاع  في 

                                                 

 .809 ل( الهلليوان1)

 .22 ل( الهلليوان2)

 .800 ل( السابق3)

 (.ي) لع التوال 29 – 11 – 17 – 13 – 19 – 10ل 72( الهلليوان: ص: 4)
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فدهلل سددوريا الليةددان الشدليهلل إلددع الشدا ر يطلددل دةدده قوديهللال يحي ددي فيلدا المةاهددهللين دددن ال

ا  دن القداهرالل فأرسدللا إليده  لدع بالمركة اللام لإلخوان بالقاهرالل الكدان إبدراهي  بليدهللً 

 يابة  ةه  يهلل الح ي   ابهللينالوورل الألقاها الشا ر ال يير 
(1)
. 

الدن رهافته الوةيةل السر ة استةابته لأل هللاث الدلايشتلا في  لقائية فورية أ ه  ظ  

الكدان ه. 1/8/8379وداال إخدوان الةقدا يق بدذكرى اللةدرال فدي الألقاها في ا ت لدطولة

ال دوفي يدوم  لددن إخدوان الةقدا يقل الددن أركدان هدذا الحود   يدهلل الحلدي  أباظدةاألستاذ 

اا تواالل فخت  قويهلل ه بأربلة أبيات فيه
(2)
. 

أن علر الشا ر بري  دن الت لفل الالضدرائر  -ا  يادال  لع دا قلةاه آ وً  -السةرى 

فيمددا أجملةدداه دددن  -لحددرص الشددهلليهلل  لددع ال ددهللال الددو ن الالقافيددة. الهددو الشددلريةل ددد  ا

اإلعارال إلع بلض دسدحه الوةيةل يذكر ا بقوال خلي  دطران  ن عدلره".... هدذا عدلر 

لي   اظمه بليهللهل الا  حمله  درالرات الدو ن أال القافيدة  لدع  يدر قودهللهل يقداال فيده 

 عجماال الييت المورد.. ب  يةظر إل الملةع الوحيحل باللوظ الوويح. الا يةظر قائله إلع

جماال الييت في ذا هل الفي دو دلهل الإلدع جملدة القوديهللال فدي  ركييلدال الفدي  ر ييلدال 

الفي  ةاسق دلا يلا ال وافقلال د   هللالر التوورل ال رابة المو وال الدطابقة ك  ذلك 

للحقيقةل العووفه  ن الشلور الحرل ال حري دقة الوصفل الاستيوائه فيه  لع قهللر"
(3)
. 

 دةلج القويهللال الالمسدح الوةية
الشددا ر طويدد  الددةو ل فأ لددل دددا  ظمدده دطددوات فائقددة الطددوالل كقودديهلل ه فددي 

ه 8379دددن رجددل 80اا توداال بةيددارال فضدديلة المرعدهلل اللددام لمهلليةددة "أبددي كييدر" فددي 

م8243دن يوليو  83)
(4)

 ا.ل الهي  و ية دن ستة الستين بيتً 

دددن المحددرم سددةة  81ى اللةددرال فددي القودديهلل ه فددي ا تودداال إخددوان الةقددا يق بددذكر

ه 8373
(1)

 ا.ل الهي  يةية دن أربلة الثما ين بيتً 

                                                 

 .41 ل( ا ظر الهلليوان1)

 .88 ل( الهلليوان2)

 -ليةدان لبيدرالت –دار ال تداا اللربدي  -( 8/2( خلي  دطران ددن  قهلليمده لهلليوا ده )ديدوان الخليد 3)
 م.8271 – 3ط

 .94 - 90( الهلليوان: 4)
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ا بلةدوان "قوديهللال الشدماال"الدطولته الرائيدة التدي بلغدت سديلة ال سدلين بيتًد
(2)

ل القدهلل 

الفددي  م8247ي أقددادوه بددالمركة اللددام سددةة ألقاهددا فددي دددا مر اإلخددوان المسددلمين الددذ

قوديهلل هل ال سهدا  -عدا ر جةدوا الدوادي  -" جماال السدةلوريالما مر ألقع األستاذ "

 إلقا  "عا ر الشماال" قويهلل ه هذه.

دقسدمة إلدع أقسدامل الكد  قسد   -دلما كان طوللا  -الك  قويهللال دن قوائهلل الشا ر 

ال أال يليدر  دن رؤيدة ف ريدةل الكد  هدذه اللةداالين ال أال دشدلهللً َدوهللَّر بلةوان يمث  دوقوً 

فوددي قودديهلل ه )اإلسددرا  الالملددرا ( لقودديهللالالهللاخليددة  ةتمددي إلددع اللةددوان الرئيسددي لل
(3)
 

 يةهللر   حت هذا اللةوان الرئيسي اللةاالين الهللاخلية اآل ية:

 . فر ْت الوسال في السما  .الالةة  إذا هوى 

 . ال هللال الوجود في اإلسرا  .إثيات الملةةال 

 . األ  المسل   ًا؟دن ه  اللظما   ق 

 .الصف الشارال  .اال المسلمين اليوم  

 داذا  ريهلل؟  

الهذه اللةاالين الةةئية الهللاخلية  ر يط "باللةوان األم" ار ياط األجةا  بال  ل فلي 

ل   َوقهلل القويهللال ال هلل لا اللضويةل بهلللي  أ ةا لو  ذفةاها لظلت القويهللال دترابطة في 

سياقلا الو ري الالتوويري في   ادلية دتماس ة. الا  شلر بشي  دن التلسف إا 

ان "سيةما السما " في سياق  هلليثه  ن اإلسرا  الالملرا . ا كإْقحام الشا ر  ةو ادرً 

ا في  وويره الدضمو ه الو ري لللةاالين الهللاخلية ال دةافرً القهلل بهللا اللةوان  رييً 

" في ياألخرىل القهلل ي ون سيل هذا اإلقحام  رص الشا ر  لع  وظيف "اللور

 أبيات هذا المشلهلل "سيةما السما ":الدن  لخهللدة التراثي

دددددنْ   ك دثَّلدددددتْ بِّدددددصدددددة  ر الخيالدددددة د 

 

 صددددددورا الحيدددددداال  ال ائددددددلا األ يددددددا    

 
 الدمثلوهدددددددا ددددددددن دسئ دددددددة السدددددددما

 

 ا ددددددددن هَدددددددواال الودددددددن الالخللدددددددا    

 

                                                                                                                            

 .34 - 30( الهلليوان: 1)
 .71 - 73( الهلليوان: 2)
. القددهلل ألقاهددا الشددا ر فددي ا تودداال إخددوان الةقددا يق بلددذه المةاسدديةل بحضددور 49 - 49ان: ( الددهلليو3)

 ه .8377فضيلة المرعهلل اللام. الألقاها درال ثا ية في ددياط في رجل سةة 
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  ر ددددْت رالايددددات  الحيدددداال  بخيرهددددا

 

البشدددددددرها فدددددددي دقدددددددة  الجدددددددس    
(1)

 

 
الفي القويهللال  وسلا ييتلدهلل الشدا ر  دن "رالح الشدلر" بإقحادده الحدهلليا  دن "قيمدة 

ال  ددن اإل ةليددة القددهلل كددا وا يحتلددون دوددرل اليتح مددون فددي الةةيدده الموددري"ل فيقددو

 اقتوادها:

 ا يةملدددون ددددن الضدددرائل درهًمدددا

 

 ال قود ددددددددا للددددددددَ  بددددددددس اسددددددددتثةا    

 
 ا هددددْ  يوددددةلون لةددددا الةةيدددده دةي وًدددد

 

 هدددددو َسدددددْي  قيمتددددده لدددددهللى اللمدددددس    

 
دددوان فمدددا لةدددا  قدددهلل  الدددت الحدددرا اللا

 

؟   شددددد و دظددددداهر فاقدددددة  ال دددددس  
(2)

 

 
 بوا ا الدالاف 

اه: دا الذي دف  الشا ر إلع هذا "التةةي  اللةوا ي"ل الث مة سااال يورر  وسه داد 

أي  قسي  القويهللال الوا هللال إلع قط  دختلوة اللهللدل  لع رأ  ك  قطلة  ةدوان دختلدف 

  ن بقية اللةاالين؟

إن الشا ر ل  يورح بإجابة هذا السااالل الهذا ا يمة  دن ااجتلاد لملرفة الميدرر 

 لسلو  الشا ر هذا الةلجل الأ تقهلل أ لا  تمث  فيما يأ ي: -أال الميررات  -

ا ياا بلض فحوال الشلرا  في سلو  هذا الةلج في بلض دطدوا ل  الشدلريةل  -8

فددي اللمريددة  ددافظ إبددراهي دثدد  
(3)

فددي دطولتدده "صددهللى  أ مددهلل عددوقيل الدثدد  

الحرا" في الصف الوقائ  اللثما ية اليو ا ية
(4)

ة ل الفيلا  لقدع اللةداالين الهللاخليد

دلةدةات الةةدود  لدع  - لد   ظدي ل البطدش أ ظد   -اآل ية: الةلو  األسلهلل 

دةلة السدوا   اللثما يدة  -الحالة في بحر الرالم  - يةل بةي  ثمان  -الحهللالد 

 -الحددا   يددهلل األ ال باعددا  -ا دضدديق دلو ًدد - يةددل المتطو ددة فددي دوقلددة  -

                                                 

 .11( الهلليوان: 1)

 .10( الهلليوان: 2)

 بيرالت(. -)دار اللودال  21 - 8/11( ا ظر ديوان  افظ إبراهي : 3)

 بيرالت(. -)دار ال تاا اللربي  91 – 8/49 ( ا ظر الشوقيات:4)
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 -م اليو دان أ س - ول دالدوقو  -التسقي في سل  فرساا  -هةيمة طر اال 
 التما  القيوال. - وو القادر

 الفي  لهللاد اللةاالين  ةوي  قهلل يذهل المسلة  ن القارئ. -9

دلرال،  ن اإلخدوان الحدرص  لدع  ودظ الةمداذ  الراقيدة ددن الةثدر الالشدلرل  -3

الالتمثيدد  الااستشددلاد بلددا. ف أ مددا أراد الشددا ر بلددذا التقسددي  أن يسددل  دسددألة 

 ااختيار الشلري  لع القرا .

وال هدذا  لدع سديي  ااسدتةتا ل الأرى أن اللادد  أال الميدرر األالال هدو أقدوى هددذه أقد

 الميررات.

 دسار القويهللال
باسدتلسال دةاسدل لغدرر القوديهللالل ثد  بلدهلل  -ا المطولدة الخووًصد - يهللأ القويهللال 

ا الثةدا   لدع القويهللال التي   دون  اليًد -أال أ رار  -ذلك يخلص الشا ر إلع  رر 

 ما ةل ال رر دضادين د وال اإلخوانل الف ره  الجلاده .المرعهلل اليةا قائهلل الة

يحددرص  لددع التددهللفق الوجددهللا يل الجمدداال التوددويرل  -فددي اسددتلسا ه  -الالشددا ر 

البرا ة األدا  ليشدهلل القدارئ إلدع الغدرر الدذي يخلدص إليده بلدهلل ذلدك. الددن أدثلدة هدذه 

 ااستلسات:

 هادددددداالشددددددم   للدددددد  أن الليدددددد  جس

 

 هاددددددداا ددددددددن َدحيافأرجلْتدددددددهَ  لدددددددارً  

 
 قدددهلل دا يدددت أ دددينا الدددوادي أعدددلتَلاا

 

دددددداهاا   فأيقظتلددددددا الكددددددان الةددددددوم  شَّ

 
 فدددس  دددرى فدددي بدددسد الةيددد  أجمللادددا

 

 ا  سقددددع  لددددع األقددددذا  جوةاهاددددا يةًدددد 

 
ث  يخلص الشا ر بلهلل ذلك دياعرال إلع الحهلليا  ن "الية ا " درعدهلل اإلخدوانل ال دن 

 د وال اإلخوان الديادئلا:

 عددددددم ذ  سددددددلملا الية ددددددا  دشددددددرقةً 

 

 الفدددي سدددما  اللدددهللى للةدددا  أ سهادددا 

 
 ههللايددددددددةذ ال دددددددديا  سددددددددة ةذ السددددددددةًا

 

 الديلدددددددددةَ   لإلخدددددددددوان أهدددددددددهللاهاا 

 
لادددك    عدددم ذ بدددس فلادددك فدددي را تدددْي دا

 

 ديددددددار    سددددددن  األخددددددسق  بةاهاددددددا 

 
 إذا بةدددددددع فمدددددددن اإلسدددددددسم بةيتددددددده

 

 الددددددددن ديادئددددددده بدددددددالحق أ شددددددداهاا 
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 دسددددددتوره دددددددن كتدددددداا   دتخددددددذذ 

 

 ألغاهادددداكدددد  الهللسددددا ير ال ددددَي   
(1)

 

 
 –ال س ظ أن أ لدل هدذه ااسدتلسات  لدرر دشداههلل ددن الطييلدةل ال خلدص دةده 

 إلع المضادين الو رية التي  مث  الغرر األصلي األساسي دن القويهللال. -بيرا ة 

 درعهلل اإلخوان 
الا   اد قويهللال  خلو دن الحدهلليا  دن درعدهلل اإلخدوان الدالره فدي  ودرال اإلسدسمل 

 دية في  وو  اإلخوان. كما  رى في األبيات اآل ية:ال ر  القي  اإلسس

 يددددا درعددددهللا اإلخددددوان ألددددف  حيددددة  

 

 أ ددددددت الددددددذي للوددددددالحات هددددددهللا  ي 

 
....................   

دا ةا ْيت القلل دطمدو  الح   قهلل كةَت دا

 

 فَسدددددقيَت ددددددن يمةدددددا  ددددددا أ يدددددا  ي 

 
 دةدددددددك الدددددددهللالا  أخذ َددددددده فحمهلل َدددددددهَ 

 

أ ددددت الطييددددل ل دددد  قلددددل   ددددان   
(2)

 

 
ا يقيلون  لع كلما دهل اليحوظو لدا. الكثيدرً  -دن عهللال  يل  للمرعهلل  -ن اإلخوان الكا

يددردد أ دده ا يخددا،  لددع اإلخددوان الددهلل يا دةتملددةل إ مددا يخشددع  -ر مدده    -دددا كددان 

ا لده هدذه الملدا ي فدي  ليل  أ وسل  الالخس، المدادي للورقدة. القدهلل  دمن الشدا ر أبيا ًد

 قوله:

 قددددهلل قددددداال درعددددهلل ا الح دددددي  دقالدددددةً 

 

 أ ةلتَلدددددا فدددددي القلدددددل خيدددددرا د دددددان   

 
ددددل ْ   لسددددةا  خددددا، الملتددددهللين البطشا

 

 فدددددددار  اصدددددددر ا  لدددددددع اللدددددددهللالان   

 
 الأعددددهلل دددددا أخشددددع اليةلددددَ  صددددوةا

 

ددددا خددددسَ، الددددرأي فددددي اإلخددددوان   
 دك ً

 
 ا..ا الا ددددددهللً فتددددددقلووا فددددددي   صددددددو ً 

 

 حظدددْوا ددددن الدددر من بالر دددوان   
(3)

 

 
ر الةوا دل المتلدهللدال للمرعدهلل. ال ةميلده الدن األبيات الةادلة التي  الج فيلدا الشدا 

 الرجاال  لع د وال الحق قوال الشا ر:

                                                 

م 8249/ 80/ 91فددي  ل(  ددن قودديهللال ألقاهددا الشددا ر فددي دددا مر اإلخددوان المسددلمين بالةقددا يق1)

 .39للمطالل القودية. الهلليوان: 

 .93( الهلليوان: 2)

 .47ل 33. الا ظر: 93( الهلليوان: 3)
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 الدددا دددذهَل اإلخددوان إن كةددت سددائسً؟

 

 فلددددددي  للدددددد  إا إلددددددع    دددددددذهلَ  

 
ددْن قائددهلَل اإلخددوان فددي كدد   ددادث ؟  الدا

 

هددددو المودددددطوع اللدددددادي الرسدددددوال  

 المحيَّدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلَ 

 
 الدددن دلةدددأ اإلخدددوان فددي كددد   دددادث  

 

 ا يَخيَّددددددلَ  هددددددو  َ الالسجددددددي لدددددده 

 
هَ؟  الدددددددددن درعددددددددهلَل اإلخددددددددوان ر در 

 

اَ    إدددددددددامذ سياسددددددددي  الل ددددددددي  دقددددددددر 

 
 هددددو "الحسددددَن اليةَّددددا " ي ددددره دددددهلْل ةا

 

ْهوا فيَض الحل الالحدل  أ لدلَ   له الا
(1)

 

 
 ا فإ مدددددا فيدددددا درعدددددهلل اإلخدددددوان  ودددددوً 

 

 هدددو الحدددل يملدددي ددددا  قدددواَل ال  تدددلَ  

 
 جملددددت دددددن اإلخددددوان كدددد  دلددددذا  

 

 ل ذ دلدددددددذاَ يةاصددددددره فددددددي   عدددددد 

 
 كتائدددددل ألقدددددْت فدددددي يدددددهلليك  دادلدددددا

 

 ليدددددددددوم جلددددددددداد  جاهدددددددددهلل   توثدددددددددلَ  

 
دددددهللالا أال كيدددددرالا ددددددن قلدددددوبل  مَّ  إذا  ا

 

ال أ وددداَا الوجدددود  ال َر دددلَ     َةلدددةا

 
 بةددددداه  ددددددن القدددددرآن بةَّددددداَ   ْودددددر ه  

 

 اللقدددددددددددددددةل  آداباددددددددددددددده فتدددددددددددددددأدَّبَوا 

 
دددددْته  ةايدددددة ربِّددددده    هددددد  الودددددف  رصَّ

 

 ْثقادددلَ ا فدددي  وا يددده يَ فدددس ثاْقدددل يوًدددد 

 
 بلددددد  دالاَل اإلسدددددسم  رقدددددع كللدددددهللها

 

اليلتددهللال الوددرح الددذي كدداد يَْقلددلَ  
(2)

 

 
إ ه التةذير السهلليهللل الإبرا  المرجلية الثرية السمحا : فار هو الغايةل الالرسوال هو 

الة ي  القهللالال الاألسوالل الالقرآن هو الهللسدتورل ال سدن اليةدا هدو قائدهلل المسديرال المياركدة 

 الشا ر  لع لسان اإلخوان:  في اللور الحهلليا. اليقوال

  حدددن بلةدددا الةودددو ا فدددي  دددلِّ ديدددن  

 

 بددددددداا آباؤ دددددددا لددددددده كددددددد َّ  ددددددداال   

 
 لدددددددد  يضددددددددة و بددددددددأ و   اليددددددددات  

 

 كيَددددددر الظددددددن  أن ياضددددددة وا بمدددددداال   

 
 ا...البةدددددددددْوه لةدددددددددا أ دددددددددةَّ دةيًلددددددددد

 

 ثابددددت الددددركن دسددددتويض الظددددسال   

 
 اا يريدددهلل اإلخدددواَن فدددي الدددهللهر عددديئً 

 

 سال   يددددر در دددداال ربِّلدددد  ذي الةدددد 

 
 اا يريددهلَل اإلخددوان فددي الةددا    ًمدد

 

ا ذا كمدددداال  بدددد  يريددددهللالن  اكًمدددد 
(1)

 

 
                                                 

مل الأرسللا إليهل فلما قابلده قداال 8248(  ظ  الشا ر قويهللال في دهللح المرعهلل في أالال  لهلله به سةة 1)

له: ".. ليتك  ةل  عدلر  للدهلل وال ا لحسدن اليةدال فأ دا ا أ دل أن يمدهلل ةي إخدوا يل فأ دا أ در، 

 (.800بةوسي دةل ل الكلةا إخوان في  .." )الهلليوان: 

 .83ل 89( الهلليوان: 2)
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ال هلليا الشدا ر  دن اإلخدوان الديدادئل  العدلارا ل  الدرعدهلله  لده د دان كدذلك فدي 

قودددائهلل المةاسددديات التاريخيدددة اإلسدددسدية كاإلسدددرا  الالملدددرا 
(2)
الذكدددرى اللةدددرال 

(3)
 

 ال يرها.

 في قوائهلل المةاسيات
المةاسية "يةم  بين  سن ااستلسالل الاللرر األفقي لديلض الالشا ر في قويهللال 

القددائ  الحددهللثل الالددربط بددين الما ددي الالحا ددرل الاسددتخسص الددهللرال  الالليددر التددي 

فددي قودديهلل ه  ددن اللةددرال  سددتخلص دددن الحددهللث التدداريخي. فلددو دددثسً 
(4)
يتحددهللث  ددن  

ل الالاقلدة ( باللةرال بلدهلل  دقدره  لول المشركين  هلل الةيي الاإلسسمل القيام الةيي )

ل الل ددن الددهللرال  الالليددرل الالاقدد  ()بددن دالددكل الاسددتقياال المهلليةددة للرسددوال اسددراقة 

 حدت  -الحا ر المليش... ك  أاللئك يستغرق أ لل أبيات القويهللالل الددن ذلدك أبيا ده 

 الفيلا يقوال: ل ةوان جةئي داخ  القويهللال هو "اللةرال  للمةا السياسة"

 هدد   ركددت هةددرالَ المختددار أ وسددةا

 

ددددا؟ائًمددددال يلددددت    لا  ا  ددددن  قدددده هاةا

 إلددددع دتددددع  تددددوارى فددددي سياسددددتةا 

 

ال وحل المخةيين: الذالَّ  

ا؟ ر ا  الالضَّ

 

 كةدددا الملدددو ا الطْيدددَر الددديَمن يخدددهللدةا

 

دددددا  ددددده القلا  الاآلن طائر دددددا  دددددن َ شِّ

 

                                                                                                                            

 .92( الهلليوان: 1)

 .49( الهلليوان: 2)

 .30( الهلليوان: 3)

 .34 - 30( الهلليوان: 4)
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 اليقوال  حت  ةوان "كيف  ايهلل اإلسسم":

  أييددددهلل  الددددهللين أن  َلةاددددع بهلل و  دددده  

 

ا   الأن   ددون لوددوت الحددقِّ دسدددتملا

 
 الأن  سددداير رالح اللودددر دحترًسدددا

 

ادن أن  َظاهر قوًدد   ا أظلدرالا اليدهلل ا

 
ال    الا   دددددْن كدددددذالي جلددددد  العدددددْليذا

 

دا   ظةوا الةمود  لع دا  ةدهلله  الر ا

 
 إن  طلددل المةددهلل باأل مدداال صددالحةً 

 

دددداا صددددابرً الصددددابرً    ا ليَّددددا  الار ةلا

 
ياه  ن اإلخوان  راه يلتمهلل  لع المةطق الالمةاقشدة  الفي دْف  الشا ر اا لادات الالش 

اللقلية الالواق  الوادق المشدلودل البلدض القدائ  التداريخ. الددن ذلدك قدوال الشدا ر فدي 

ااستقاات المة ودة
(1)

: 

 الأدددددا اسددددتقااَت الضددددسال فخهلل ددددةذ 

 

رَ    بلددددددا اْبتَل دددددديا اإلسددددددسَم فْلدددددديا   ددددددرَّ

 
 لقددددهلل آدددددن ال ودددداَر الجدددده  لدددداره 

 

 ا القددددددالوا آخددددددر اليددددددوم   وددددددرَ خددددددهللا ً  

 
 ديددددن الةيددددي دحمددددهلل  ليرجدددد   ددددن 

 

 أ دددددا  للددددد  الدددددهللين يلدددددوي اليَدددددهلل رَ  

 
 فمدددا  دددرَّ ديدددن   ددددا دب دددرالا لادددهَ 

 

برَ    الخددددابوا كمددددا خدددداا الضددددسال المددددهلل 

 
 جما تةددددددا  للددددددو الربددددددك  الددددددلذ 

 

  لددددع أدددددره الالخْودددد  بال يددددهلل يَةحددددرَ  

 
 ا أن يلدددادالا  دددهللال اأددددا كدددان خيدددرً 

 

رَ    فلمدددددددددا قريددددددددددل  ربَددددددددده  تسددددددددددل 

 
 تلدددديأسددددودذ  ليةددددا عددددرها لددددي  ية

 

الهددددن   لاددددداتذ دددددن الحددددرا  ةوددددرَ  
(2)

 

 
هلل الشا ر  لمة اعتغاال اإلخوان بالسياسة دن هاا  القائلين: ا سياسة في كما فةَّ 

 الهللينل الا دين في السياسة. الفي ذلك يقوال الشا ر:

 يقولددون: قددهلل خا ددوا السياسددة قدد  للدد :

 

 ألددددي  دددددن القددددرآن أسددددمع دلا يلاددددا 

 
 أيلةددددددديل  أن ساسدددددددةا كددددددد   ظدددددددال   

 

 الك   ليف الهللين في دورا يْخةيلاا 

 
  سدددددداَ  بدددددددهلل يا الملحدددددددهللين أدوَر دددددددا

 

 العددددر تَةا فددددي كدددد  أدددددر  َةافيلاددددا 

 
  ريدددهلل جلددداد الخوددد  فدددي بدددهلْل  أدر دددا

 

يلاا  الكدددددد  بددددددسد المسددددددلمين  وددددددهلل 
(1)

 

 
                                                 

( كا ت جريهللال "صوت األدة" الةاطقة باس   ةا الوفهلل  ةشر ك  يوم  حدت  ةدوان "هدذه الةما دة 1)

  لوي" أسما  الهميةل ال هلل ي أ لا أسما  أ ضا  دن اإلخوان استقالوا دن الةما ة.

 .79ل 74( الهلليوان: 2)
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اليلددهللم الشددا ر د ددوى اليائسددين المثيطددين الددذين يددرالن اسددتحالة  ح ددي  اإلسددسم 

 فيقوال:  لالالقرآن في القتةا الحا ر

 اليئددددددددو   يقددددددددوال أ ددددددددت   ددددددددلا،ذ 

 

ى الطواال     أقورالا القوالا في الهلل االا

 
 إن  حقيددددددددق ددددددددددا  رددددددددددون للهلليددددددددد 

 

  ن  فدي دودرا ددن  درالا المحداال   

 
 ا الهددددددددذا  طليددددددددون القددددددددرآن   ًمدددددددد

 

 دسدددددددتحي  فدددددددي هدددددددذه األ دددددددواال   

 
 أ ريدددددددددهللالن رجلةدددددددددا ألدددددددددف  دددددددددام  

 

؟   لقددددددددددددوا ين  لَ ددددددددددددَ  األجيدددددددددددداال 

 
 إن  ودددددددر اليخددددددددار يةسددددددددخ فيةددددددددا

 

 كدد  دددا كددان فددي اللوددور التددوال ي 

 
 أيلدددددا اليدددددائ  الم دددددابر فدددددي الحدددددقْ 

 

 ؟  ددق  ألسدددةا بدددالةيغ فدددي عدددر  ددداال   

 
 كيدددف كدددان األجدددهللاد فدددي ذلدددك اللدددصْ 

 

؟    دددددر أكدددددا وا دثالاةدددددا فدددددي الوبددددداال 

 
 كيددددددف كددددددا وا بح دددددد  خيددددددر كتدددددداا  

 

؟   فدددددي ا تدددددةا  بددددده أم ا دددددمحسال 

 
 أرجدددددوا اإل سدددددان فدددددي الح ددددد  لددددد َّ 

 

؟ أ    لدددْ  بددده ددددن  دددسال   ددده  دددسالذ

 
ددددرْ   ا  قولددددوا دددددا يولدددد  الشددددرق فالش 

 

 ق  دددددليفذ دلللددددد  المةدددددهلل بددددداال   

 
 إ مدددددا  حدددددن كثدددددرال الافتدددددراق الشْمددددد 

 

  دد  فددي الشدددرق أصدد  هددذا الةَّ ددداال   

 
 كدددددد  بحددددددر ي ددددددون دددددددن قطددددددرات  

 

 كدددد  طددددود  دددددن ائددددتس،  الرددددداال   

 
 لددددددو  لضددددددةا لَة ددددددةح الةيددددددَر  ةَّددددددا

 

الدحو ددددددا آثددددددارا هددددددذا الخيدددددداال   
(2)

 

 
( إلدع السدما  بدهلل وى أن   دوين اليتوهلل ى الشدا ر للدذين ية درالن  درال  الةيدي )

اإل سان أال طييلته اللضوية ا  تحم  الولود إلع طيقات  ليا يةلهللم فيلدا اللدوا ل دد  

 . (سيحا ه ال لالع)أن المسألة في ذا لا دلةةال درجللا   

 يقوال الشا ر:

 قددالوا أيوددلهلَل فددي السددما  اللددي  فددي 

 

؟طيقا    لدددددددا اللليدددددددا  سددددددديَ  هدددددددوا  

 
 ا  ةللددددوا أدددددر الرسددددوال  كددددأدرك ْ 

 

 فددددددددددار را المددددددددددوت الاإل يددددددددددا    

 

                                                                                                                            

 .78( الهلليوان: 1)

 .92( الهلليوان: 2)
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 أيخدددددداَ، الالددددددرالَح األددددددديَن رفيقَددددددهَ 

 

؟  ال ذال القددددددددددوال الشددددددددددما   ددددددددددرَّ  ذال د 

 
دددد ذ دددددن الوددددردال   ددددف  ركابددددهَ    اسا

 

؟   أ دددددددددراه يشدددددددددلر بلدددددددددهلله بلةدددددددددا  

 
فًا    يخلددددددددق دددددددددا يشددددددددا  دوددددددددرِّ

 

أدددددددر الوجددددددود  بقددددددهللرال القضددددددا    
(1)

 

 
(  لدددهللد  الجا دددهل اليأخدددذ كثيدددر ددددن المستشدددرقين الأ دددهللا  اإلسدددسم  لدددع الةيدددي )

ا ددا افتدرالال فيقدوال فدي سدياق قوديهلل ه فدي فيتوهللى لل  الشا ر بلقس ية الدةطقية دوة دهللً 

 ذكرى المولهلل الةيوي:

 قدددالوا د ْتددده إلدددع الةالجدددات عدددلو َهَ 

 

ددددهللَّ دددددا خلطددددوا فيدددده الدددددا الهمددددوا   لاشا

 
 الْهددددددي  ليتَددددددهَ أيددددددن اللوافددددددةَ فيدددددده 

 

 الأيددن  وددمته؟ يدددا إفددكا دددا   مدددوا 

 
 ألددد  يَخيَّدددرن فدددي التسدددريح إن طليدددتْ 

 

 ا لددددددددي  يَغتددددددددةَ ؟قلددددددددوبلن  ليًمدددددددد 

 
 هددن الوددوالح لدد  يطلددين دددن دتدد  الددهلل  

 

ي دددده الددددوخ َ ا  قيددددرً  يددددا  وددددييً   ا   
(2)

 

 
الب   هذه المةاقشدات اسدتطاا الشدا ر أن يةمد  بدين الوجهللا يدة الودادقة المتهللفقدةل  

ا  ددن الت لددف الالتلسددف اللقس يددة التددي  ل دد  قددوال الحةددةل السددطوا اليددراهين بليددهللً ال

 الاافتلاال.

                                                 

 . 43ملةع  وسه ص: . القهلل ردد الشا ر ال12( الهلليوان: 1)

دكا إ ْن َكْةدتَنَّ ألقَدْ   ييأيلا الةَّي د. الهو يشير في الييتين األخيرين إلع قوله  لالع: 24ل 23( الهلليوان: 2) اج  ْ الا

يسً  م  اً ا جا را ْ َ نَّ سا رِّ أَسا تِّْلَ نَّ الا الاْينا أَدا ْ ياا الا  يةاتالاا فاتالا يااالا الهلل  إ ْن َكْةتَنَّ  * َر ْدنا اْلحا الهللَّارا ا الا َسولاهَ الا را ا الا الا فادإ نَّ آل َر ْدنا  َّ را خ 

يًما ظ  ْةَ نَّ أاْجًرا  ا ةاات  د  هللَّ ل ْلَمْحس  ا أا ا َّ   :(92ل 91)األ ةاا. 
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 بومات قرآ ية
 حددت لددوا  د ددوال اإلخددوانل الي ددون عددا رها  يلددي لشددا ر يةضددويالكددان دددن الطي

ا  ظلدر  ليلدا المةل ع أن يتأثر باألسدلوا القرآ ديل فودي  ضدا يف قودائهلله  لتقدي أبيا ًد
 -لع دستوى الييدت الوا دهللل الدسدتوى المشدلهلل المت ادد ل ال سدوق اليومات القرآ ية  

 بلضلا  لع سيي  التمثي : -فيما يأ ي 

 لقدددددددهلل كتدددددددلا  َ الةدددددددس   لددددددديل َ  -

 

فددإن يرفضددوه فاللددذاا المددهللدرَ  
(1)

 

 إن  ةوددرالا   يةوددرك  فددس  لةددوا - 

 

فالولك  ةري  ليلا خيدَر َربدان   
(2)

 

 سدددديحان دددددن أسددددرى بدددده إسددددرا ْ  - 

 

سدددما بددده فدددوق السدددما  سدددما ْ ال 
(3)

 

 
 سدددديحان دددددن أسددددرى بأعددددر، خلق دددده  

 

ب وكيدددده دددددن األ ددددوا ْ  لدددديسً  
(4)

 

 
 الالددةة   ددين هددوى لقددهلل صددلهلل اللددهللى

 

 كددالةة  يسدديح فددي الوجددود َدضددا ْ  

 
 ددددا  ددد  صدددا ي   اللددد  يةطدددق ل ددد 

 

ع لددددددده إيحدددددددا ْ    إا بمدددددددا يدددددددو ا

 
 الرفيقدددددددده فددددددددي أْفقدددددددده األ لددددددددع أ ذ 

 

ا ْ   ال ذال قدددددددددددوال عدددددددددددم  دددددددددددر   ذال د 

 
 جيريدددددد  ددددددددأدوَن السددددددما  أديةلدددددددا

 

 ألدددددددين د ددددددة باليشددددددائر  جددددددا ْ  

 
 صدددهللق الودددااَد فدددس  َمدددار فقدددهلل رأى الددد ْ 

 

 آيدددددات كيددددددرى  مددددددأل األرجددددددا ْ  

 
 فددددددي جةَّددددددة المددددددأاْلى رأى أبرارهددددددا

 

فدددددي الةدددددار  أبودددددر ددددددن طغدددددع  

الأسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا ْ 
(5)

 

 
الدن فضوال القوال أن  شير إلع أن هةا  في سا ة اإلخوان المسدلمين ددن دشداهير 

 -هةدا   شدرات  كدانكمدا  لالشلرا : أ مهلل  سن الياقوريل الرعيهلل أبو درال ال يرهما
 - دن اللاصدمة. الكللد   اليليدهللالددن عدلرا  فدي الشدلل الالمةداطق  - إن ل  ي ن دئدات

                                                 

لاْواا . يقوال    لالع  ن اليلود: 71( الهلليوان: 1) بالَْ  ف   الا ذَّ س ا لالا لاْيل َ  اْلةا َ  ا تالا  َّ لالَْ  ف دال يأاْن كا ْ ياا الا ال  آلا يهلل  درا خ 

اَا الةَّار   ذا  .(3)الحشر:   ا

َ  ْ  يأيلا. يقوال  لالع: 48( الهلليوان: 2) ادا يَثايِّْت أاْقهللا ا ياْةَوْرَكْ  الا ةَوا إ ْن  اْةَوَرالا  َّ ينا آدا  .(1)دحمهلل:  الَّذ 

 .48( الهلليوان: 3)

انا الَّذ  . يقوال  لالع: 11( الهلليوان: 4) ع الَّدذ   يَسْيحا هلل  األْقوا ْسة  ام  إ لاع اْلما را هلل  اْلحا ْسة  نا اْلما ه  لاْيسً د  ْيهلل  ى ب لا ْكةادا  يأاْسرا باارا

ْولاهَ   .(8)اإلسرا :   ..... ا

 :ا اآليدات اآل يدةددن سدورال الدةة ل الخووًصد 81 - 8ارج  إلدع اآليدات ددن  .43ل 49( الهلليوان: 5)

ى يهلَل اْلقَوا هلل  هَ عا لَّما ال   * ا رَّ ى َذال د  أاى ل (7ل 9) فااْستاوا ا را اَد دا ذااا اْلوَاا ا كا ى  *دا دا يادرا لادع دا اَرال اهَ  ا آهَ  اْةلادةً  *أافاتَما لاقادهلْل را الا

ى  ال  اْلَمْةتالاع *أَْخرا هلْلرا ْةهللا س  ى *   أاْلا ةَّةَ اْلما هاا جا ْةهللا    (88 – 89). 
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يةملل  ال هللال اللهلل،ل ال ي  الوسيلةل الاإليمان القدوي الودادقل  -المشاهير الالمغادير 

 الالحرص  لع  ورال اإلسسم.
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  مةالخا

لإلخدوان  لدع  "بلهلل هذه المسديرال الطويلدة التدي  شدةا فيلدا "التداريخ الشدلري

 -م(ل أصدددديح دددددن السددددل   ليةددددا 8241 - 8291دددددهللى  قددددهللين دددددن الةدددددان )
أن  هللر  أن الشلر كان آلية دلمة دن آليات الهلل وال اإلخوا يدةل الإن  -بااستقرا  

ا دن القي  التراثية كثيرً أ ع في در ية دتأخرال  ن الخطابةل كما كان درآال   سْت 

 الخلقية الاألدبيةل ال يض المةتم  الموري الاللربي الاإلسسدي.

ا  ختدةن كدان ذا  افظدة قويدة جدهلل ً  -ا د  أ ه لد  ي دن عدا رً  -الدرعهلل الةما ة 

ذا ذائقة  (ر مه  )ا القهللي  دةلال الكان ا دن المأثورات الشلريةل الخووصً كثيرً 

الااستشددلاد بلددا فددي الوقددت المةاسددلل كمددا كددان فةيددة راقيددة فددي اختيددار  ماذجددهل 

يشة  علرا  اإلخوانل اليشيهلل بل ل الي تل دقهللدات دالاالين بلضل . اللده فدي  قدهلل 

 ا.الشلر الرسالته آرا  طيية جهلل ً 

القددهلل رأيةددا أن عددلرا  اإلخددوان  ددالةوا بشددلره  أ لددل المو ددو ات التددي 

ةل الالسياسدديةل  سجلددا  يددره  دددن الشددلرا  فددي المةدداات الهلليةيددةل الالتاريخيدد

الااجتما يدةل الالوطةيددة. الإن  لدل  لددع عددلره  دلالةدة المو ددو ات الهلليةيددةل 

 الدا يتللق بلا دن دةاسيات الالقائ  العخويات.

ت األجةدا  الشدلريةل كالشدلر الغةدائيل الالشدلر دالد   لهللد المو و ات  لهلل

التمثيلديل الالشدلر التداريخيل اليتدراالح عدلره  التداريخي بدين دطدوات دلحميددة 

ائقة الطوالل القوائهلل دوجةال. الفي أ لل األ واال كان علرا  اإلخوان يربطدون ف

بين هذا الملرالر الالواق  المليشل اليلتودرالن دةده الدهللرال  الالقدي  الاللظدات 

 الةافلة.

الظووا المةطق اللقليل الدشاههلل الللد  الالحيداال فدي  وةيدهلل ددا  لالدن  ا ية أخرى

هل ال قددائق الددهلل وال اإلسددسدية يثيددره أ ددهللا  اإلسددسم دددن عدديه  ددوال الددهللين الرسددول

الالمددددةلج اإلخددددوا ي فددددي الددددهلل وال الالتربيددددةل الدلالةددددة األال دددداا ااجتما يددددة 

 الالسياسية.

  يدهلل الح دي   ابدهللينا للدذه األجةدا  ا ال لهلليهللً ا ال لويةً الكان أكثر الشلرا   ةويلً 

 .(ر مه  )



 
 
67

8 

دالاهت  علرا  اإلخوان اهتماًدد دللل الا خاص ً  لدع ا باأل اعديهلل  لدع دسدتوى الش 

المستوى اللامل الذلك باللادية الالوويحةل الدا جا  هذا ااهتمام إا ألن اإلخدوان 

اهتمدوا بتربيدة الشددياال ال  دوين فددرق الةوالدة. الدلدرال، أن األ اعدديهلل  يلدا فددي 

فدددي  ودددو   ةالةودددو  الحماسدددةل الاا تدددةا  بدددالةو ل ال  دددوين الدددرالح الةما يددد

لدض هدذه األ اعديهلل كدان ددن الالشياا بووة خاصة. الب -بووة  ادة  -اإلخوان 

 القوال  تع إن كلما لا دا  الت  ترددل الصهللاها يمأل اآلذان الالقلوا  تع اآلن.

أن اإلخددوان اهتمددوا كددذلك فددي أعددلاره  بلددرر  -فددي هددذا السددياق  -ال ددذكر 

ديادئ الةما ةل الالهلل وال إليلال الاا توار للال الاإلعادال برجاللال ال لدع رأسدل  

ال الالوقو،  ةدهلل دودادر الدهلل وال ال الدات عليهللً ةاههللً درعهلل الةما ة الذي  اح د

دن قرآن السدةةل ال مد  السدلف الودالحل الاأل دهللاث اإلسدسدية ال يدرىل البلدض 

 قضايا اللال  اإلسسدي.

إدددا فددي قوددائهلل دسددتقلةل الإدددا فددي  ضددا يف قوددائهلل  ال ولةددت هددذه المضددادين:

 أخرى.

م بو دهللال الدو نل الجا   ظد  الشدلرا   لدع )اليحدور الخليليدة(ل فالقوديهللال  لتدة

 -الال هللال القافيةل أي الو ن الوا هللل الالقافيدة الوا دهللال. الإذا اسدتثةيةا األ اعديهللل قد   
 دمن  -أن يتي  الشلرا   ظام الموعحات الالمقطو ة. الل ةةا  لثر  -الربما  هللر 

ددا  -أال يشيه إلع  هلل كييدر  - لع  م  إبهللا ي يماث   -دا قهللده علرا  اإلخوان 
للتاريخ -في خا مة بحثةا هذا  -ال الةثر. ال حن  ةقله بةوه ا بقويهلليسمع  الي ً 

(1)
: 

 اسدددددددددددددددددددددددددددددددتثقلوا الحدددددددددددددددددددددددددددددددق

 
 الالحدددددددددددددددددق ثقيددددددددددددددددد  ددددددددددددددددددري ْ 

 
 الاسدددددددددددددددددددددددددددتخووا الياطددددددددددددددددددددددددددد 

 
 الالياطدددددددددددددددَ  خويدددددددددددددددف البدددددددددددددددي ْ 

 
                                                 

دددن أ سددط   92هدد / 8391دددن رجددل  3 لالسددةة األاللددع ،84اللددهللد  ل( خليدد   شددمااليل الةددذير1)

 م.8231



 
 

التاريخ األدبي لإلخوان             679
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 ال ةاسددددددددددددددددددددددددددوا الما ددددددددددددددددددددددددددي..

 
 ذا  الما دددددددددددددددددددددي القريدددددددددددددددددددددل..

 
 فددددددددددددددددس  ظددددددددددددددددة الا ا تيددددددددددددددددار

 
*** 

 هدددددددددددددددداجموا  ددددددددددددددددرين األسددددددددددددددددهلل

 
 الا تل دددددددددوا  رددددددددددة درا اإلخدددددددددوان

 
 الغولددددددددددددددددددددددددددددددددة الآثددددددددددددددددددددددددددددددددرالا

 
 لقددددا  ابتسددددادة دددددن  اهدددد  ااسددددتلمار

 
*** 

 اسددددددتحي وا الخسددددددي ا دددددددن الشددددددلوال..

 
 عدددددددلوال الح ددددددد  ألعدددددددلَر دلدددددددهللالدات

 
اْلا أن الددددددددددو ارال  اريددددددددددة  الدددددددددددا درا

 
 ليسددددددددددددددددددت بددددددددددددددددددذات خلددددددددددددددددددود

 
  لدددددد  قددددددهللرالا.... فتضددددددحك األقددددددهللار

 
*** 

 أددددددا أ دددددت سددددديهللي المرعدددددهلل الةليدددددْ ..

 
 فددددددددددددددددددددددددددددددددي ذدددددددددددددددددددددددددددددددددة  ..

 
  يددددددد ْ ددددددددا  لقددددددداه ددددددددن  سدددددددف ال ة

 
 الفدددي سددديي    جلددداد ددددن أجددد  أددددة

 
 ي ددددددددددددددداد يغشددددددددددددددداها المدددددددددددددددوت..

 
 فددددددددددددددددددددس   دددددددددددددددددددداد  ويددددددددددددددددددددق..
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 ال حدددددددوال  ةلدددددددا اإلسدددددددسم إا قلددددددديسً 

 
*** 

 أدتدددددددددددددي.. آه.. ثددددددددددددد  آه... ثددددددددددددد  آه

 
 ليتددددددددددددددددددددددددددددددددددك  ددددددددددددددددددددددددددددددددددهللرين

 
 ددددددددا يدددددددهللب ر لدددددددك ددددددددن دددددددداادرات

 
 الدددددددددا يحدددددددداال لددددددددك فددددددددي الخوددددددددا 

 
 فلددددددددددددددددددددددددددددددددددددو دريددددددددددددددددددددددددددددددددددددت  

 
 إًذا لحطمدددددددددددددددددددددددت  أصدددددددددددددددددددددددةادك

 
 لحينالطلدددددددددددرت ديدددددددددددار  للودددددددددددا

 
 ا( الةاصدددددح األددددددينالافتدددددهلليت ) سدددددةً 

 
*** 

 فددددددددإن أبيددددددددت الةوددددددددح الاإلصددددددددغا 

 
 ال ددددددددددددددةةت باليددددددددددددددذال الالوددددددددددددددهللا 

 
 إًذا فْلتحملددددددددي... العدددددددديطاَن الخيا ددددددددة

 
 للةددددددددددددددة الشددددددددددددددلهللا  الالضددددددددددددددحايا

 
 ددددددددددددددددددن أصدددددددددددددددددحاا دحمدددددددددددددددددهلل

 
 الدددددذين فا دددددت أرالا لددددد  الطددددداهرال..

 
 الهدددددددد  يلتوددددددددون للسددددددددمي  الللددددددددي :

 
 .."الللددد  اجلددد  اإلسدددسم لمودددر ديةددددا

 
  تدددددددددددع يمةدددددددددددهلل فيلدددددددددددا اسدددددددددددمك

 
 االي يددددددددددددددددددر فيلددددددددددددددددددا   ييددددددددددددددددددرً 
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 "ال تددددع ير دددد  فيلددددا القددددرآن  ددددر يسً 

 
*** 

بمددا  -كمدا ذكدرت  -يددذكر ا  - لدع  وا ددله فدي الوديا ة  -الاللمد  السدابق 

ا بين إبهللا ات الشدلرا  اإلخدوان الدذين  ريي ً  يسمع بقويهللال الةثر. الهو ييهللال  مسً 

را المهللرسدة ال سسدي ية الةهلليدهللال التدي كدان كا وا "ا يدا يين"ل اليسديرالن  لدع د

 ل الأ مدهلل دحدرم. يعدوقيل ال دافظل الإسدما ي  صديريل الأ مدهلل  سد :دن ر السلا

 د   لية الطواب  اإلسسدية.

الفي األدا  التلييري  افظ الشلرا   لع أصالة اللربيدةل الظلدرت اليودمات 

ن القدرآن التراثية في اإلبدهللاال إذ كثدر التةداص فدي عد   اقتياسدات ال ضدميةات دد

 ال ري ل الالحهلليا الةيويل الاألدثاال اللربيةل الالوور القهلليمة.

م( بأ لدا در لدة "التأسدي  8241 – 8291ال يقع الووة الةادلة للدذه المر لدة )

ل الإرسددا  الركددائة التددي ا طلددق دةلددا الشددلر إلددع در لددة جهلليددهللال اسددتللت "الشددلري

رعددهلل الشددليهلل  سددن اليةددال ل أي دددن الاقلددة ا تيدداال المم8242بددهللايتلا الةددادال دددن سددةة 

 ر مه  .

 دن أهملا: لالفي هذه المر لة دار الشلر  وال دحاالر دتلهللدال

رثدددا  اإلددددام الشدددليهللل الاإلعدددادال بةلدددوده الجلددداده فدددي التوجيددده الالتربيدددةل  -8

 الاا توار للحق.

الدةدده الشددلر الددذي  ظمدده اإلخددوان فددي السددةون  لظلددور "أدا المحةددة" -9

الالملتقست
(1)

لدون سديهلل قطدلل اليوسدف القر دااليل . الددن عدلرا  هدذا ال

ا فددي ديوا دده الجمدداال فددو يل الدحمددهلل  ددوادل ال ةيددل ال يس دديل الخووًصدد

 "أ ا ي الغربا ".

ا قوددية فلسددطينل اا وتدداح الواسدد   لددع القضددايا اإلسددسديةل الخووًصدد -3

الدلا اال أهللا الالهلل وال إلع الةلاد لتخليولال الكا ت ذات الحظ األاْلفدع إذا 

 ية الاإلسسدية دن هذا الشلر.قيست بحظ القضايا اللرب

                                                 

ل الخووًصدددا ( ا ظدددر: جدددابر قميحدددة: األدا الحدددهلليا بدددين  هللالدددة المو دددو ية الجةايدددة التطدددر،1)

 .(907 - 829الووحات: )
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الةقدددهلل السياسدددي لألال ددداا الهللاخليدددة الالخارجيدددةل دددد  اطدددراد المشددد ستل  -4

الدحدداالات الغددرا الأدري ددا السدديطرال الالليمةددة  لددع دقددهللرات الشددلوا 

 اإلسسدية الاللربيةل ال وجيه سياستلال الربطلا بلةلة التيلية.

ا  لدع الةظدام وًصدال ر و   يدرال هدذا الةقدهلل إلدع درجدة الحمدست اللا يدةل الخو

اللسدد ري الددهللكتا وري الددرابض  لددع صددهللر الشددلل الموددري دددن قيددام الثددورال 

 .م8299المورية سةة 
 

 



 

 

 

 

 

 دلحق الشلر

 





 عليهللا الطيران
 (1)إبراهي   يهلل الوتاح
 م8234رثا  الةسرين الموريين: علهللي ال ةا  سةة 

دددددد  ا الصددددددهللري  دددددديقَ أالسددددددْلتاة ي هم ً

 

 هللقَ يدددددا أيلدددددا الخطدددددل الملددددد  المحددددد 

 
 قددددددهلل رالا اللددددددردين أفةدددددد  رال ددددددة  

 

  يددددددأ الشددددددليهللين األلددددددي  الموددددددلقَ  

 
 فللددددع الجددددوه القدددددوم  ددددةن جدددددا اذ 

 

 بدددددا   ي ددددداد ددددددن الحدددددرارال يخةدددددقَ  

 
 ا  قدددددددددددد  إا ذاهدددددددددددد  الدشدددددددددددديَ  

 

 ا جوددددددددددن إا سددددددددددائ  الدددددددددددارقَ  

 
 قددددددددهلل دلددددددددهللالا للورقددددددددهللين بحوددددددددرال  

 

 ظلمددددددا   ورهمددددددا  ليلددددددا يشددددددرقَ  

 
 كددددد   لقدددددا السدددددط السدددددماالات اللدددددس

 

 اآلن  دددددملما الودددددويح المطيدددددقَ ال 

 
 بدددالموت يسددد ت  ددداطق اليقدددر دضددد 

 

  ددددطرا اليحتددددي  الةةدددداح المطلددددقَ  

 
ا  لدددددددوددت أ لمدددددددا بقليدددددددي أ دددددددةلا

 

 بدددددددهللال التدددددددراا الأ ددددددده ا يخودددددددقَ  

 
 الالددت أ لمدددددددددا بدددددددددهللدلي  سدددددددددس

 

 الهدددو الطلدددور الخدددالص المترقدددرقَ  

 
 كو دددف ددو ددددك قدددهلل أفدددديض  ليلمددددا

 

 دددن دوددر فدديض  ةا لددا المغددهللالدقَ  

 
 هللر  الخطددددل الةسددددي  الهاْولاددددهَ لدددد  يدددد

 

دددقَوا   إا األَلادددع ددددن بلدددهلل أن سدددلهللالا عا

 
 ب ددددددت السددددددما   ليلمددددددا بددددددهللدو لا

 

 الب تلمددددا دوددددر ال ددددج المشددددرقَ  

 
ددددهَ   دددددا هددددة طيددددر فددددي السددددما  جةا ا

 

ثَّدددددد ا لددددددي الةةدددددداح المحددددددرقَ    إا  اما

 
  لمددددددددان للطيددددددددران دا ددددددددا ديتددددددددةً 

 

 با دددددددددت للدددددددددا أكياد دددددددددا  تشدددددددددققَ  

 
 إلددع الحمددع ركيددا الرجددا  دسددار ين

 

 يدددددهلل وهما الشدددددوق الملدددددح المقلدددددقَ  

 
 قددددددهلل  لَّقاددددددا فددددددوق الغمددددددام جددددددرا الً 

 

 فددددإذا الوضددددا   لددددع الغمددددام دحل ددددقَ  

 
ا  بلثتلمددددددددا دوددددددددر فلمددددددددا أصددددددددلهللا

 

ددام األخددرقَ   ما  فددي المةددهلل صددادهما الح 

 

                                                 

 .12-11الهلل وال اإلسسدية  ي( ديوان: دن ال 1)
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 بلثتلمدددددددددا أددددددددددسً فلدددددددددادا  ودددددددددةً 

 

 دةلدددددددا عدددددددرايين الحيددددددداال  مدددددددةقَ  

 
  يلددددددددا رجا همددددددددا فلمددددددددا أدركدددددددددا

 

دددس    ضدددل الةددددان األ مدددقَ  ددددا أدَّ

 
 فرداهمددددددددا الالةددددددددو أكلددددددددف قددددددددا  ذ 

 

 بسددددلام  ددددهللر كالوددددوا ق  وددددلقَ  

 
 أرهدددددف سددددديوفك يدددددا  ددددددان فإ ةدددددا

 

 َق الأصدددددددهلل جةدددددددهلل  دددددددةائمل  أ دددددددهلل   

 
 إ ددددددا عددددددياا الةيدددددد  لددددددي  يلوقةددددددا

 

قَ     مدددددا  دددددرالم ددددددن اللدددددس  دلدددددوِّ

 
 أجلدددل بخيلدددك ددددا اسدددتطلت  ةدددهلل لةدددا

 

  ةًدددددددا كودددددديض الةيدددددد  إذ يتددددددهللفقَ  

 
 ةددددا فددددي صددددرا ك فيلددددقذ إن دددددات د

 

 أالرى  ةائمدددددددده لقلددددددددر  فيلددددددددقَ  

 
 يدددا دودددر يدددا بةدددت الورا ةدددة األاللدددع

 

 سددددةهلل الةدددددان للدددد  الدان المشددددرقَ  

 
 صددو  ي الوقدددار إذا دهددع األعدددياال ددددا

 

 يدددوهي الودددواال ددددن القلدددوا اليولدددقَ  

 
 الخدددذي ددددن الودددير الةميددد  ددددس الً 

 

  ضوو ال لةدل فدي الموداا ال و دقَ  

 
 وددددر  ا  ةة ددددي يددددا بةددددت أكددددرم  ة

 

 ا يضددديق بددده الوخدددار الملدددرقَ جةً ددد 

 
لَّددددددددةذ   الحددددددددةن  ةددددددددة الالتشدددددددد ي ذ 

 

 الالودددددير بدددددالةو  ال ريمدددددة أخلدددددقَ  

 
 سددددددي  اللددددددس  ا  دددددددن يةتا هددددددا

 

 قيددددددد  الدددددددتم ن ا دحالدددددددة يةلدددددددقَ  

 
 هدددددددد   الةددددددددا دددددددددا  دددددددداال إ ةلتددددددددرا

 

 دمدددددددا يةدددددددو  بحادليددددددده اليرهدددددددقَ  

 
 أال لدددددددد  يَياددددددددهلْل دةطدددددددداده  برجال دددددددده  

 

مدددددددام   األ رقَ  أال لددددددد  يهللاهمددددددده اْلح 

 
دددددرِّ الودددددير أخلدددددق ددددددة    أال هددددد  ب حا

 

 أم أ لدددددد  ا يشددددددلرالن بمددددددا لاقَددددددوا 

 
 قضدددت اللدددس أن لدددي  يطلددد  عدددلهللها

 

 إا فدددددددددددد  لمريرهددددددددددددا يتددددددددددددذالقَ  

 
 إن كددددان دددددتن الددددريح  يةًددددا دحرقًددددا

 

 فدددددددالير يللدددددددك الاليحدددددددار  غدددددددرَق  

 
 ا  ددأ  فددي خطددل فمددن  وددض األسددع

 

 الاليدددددأ   ةددددده  ددددداال ددددددا يتلشدددددقَ  

 
 يددا بددن دوددر  ةمددسً كو ددف ددو ددك 

 

 فالوددددددير بددددددالحر الملددددددذا أليددددددقَ  

 
 رى دتددددددددأخًراإ ِّددددددددي أَجلددددددددك أن  َدددددددد

 

 فددددددي أي ديددددددهللان الأ ددددددت األسدددددديقَ  

 
 الددددددةة  بلددددددهلل هيوطدددددده قددددددهلل يلتلددددددي

 

 الاللدددددود بلدددددهلل ذبولددددده قدددددهلل يدددددورقَ  
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 الاليدددددهللر يلحقددددده المحددددداق اليةدهدددددي

 

 الالشددم  يددهللركلا ال سددو، ال شددرقَ  

 
 كو دددددوا  سدددددوًرا ا  لددددداا دطارهدددددا

 

 ةحدددددة الةدددددسال فتسددددديقَ يلدددددة ن أج 

 
 الد ددددددوا دحدددددداذرال الغددددددراا فإ لددددددا

 

 جدددددددين ال دددددددار بالمحددددددداذر يلحدددددددقَ  

 
 يددددا أيلددددا الشددددلل اسددددتيق در  اللددددس

 

 الأفددددق فأ دددددت المستضدددددام المرهدددددقَ  

 
ددْر فددي السددما  الَدددْت بلددا فددي  ددةال    ط 

 

قَ    كالشدددلل يضدددةيلا المسدددير فتحدددرا

 
دددددددا  العدددددددلهللي آيدددددددةً  ةَّ  الاكتدددددددل لحا

 

  ددددرا   ددددن فخددددر الشددددلادال  ةطددددقَ  

 
 الا ثددددر  لددددع الةسددددرين دةددددك  حيددددةً 

 

 بدددددالةهر رياهدددددا  ضدددددوا ال لمدددددقَ  

 
 َصددْن فددي الضددمير  طيددرالً ذكراهمددا

 

  تةددددددهللد الددددددذكرى الليسددددددت  خلددددددَق  

 
يَّاهَمددددددددا ددددددددْن را ددددددددَ  األجيدددددددداال د    تةسَّ

 

ددددددقَ    دددددددا فيدددددده إ يدددددداً  لمددددددْن ياستاْةش 

 
تاَددددددهَ   َ ْمدددددرذ كلمدددددر الدددددوْرد كدددددانا خ 

 

سددد ً   هَور فيةشدددقَ د  دددهللاى الدددهلل   ا يطيدددَل دا
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 ((1))المولهلل الةيوي الشريف
 إبراهي   يهلل الوتاح

دن ديهللان الملار دة  الل ي أخر  ل اكيت في هذه القويهللال صا ل اليردال الشريوة

 .خالوت  ركة الراالي

  ددددددددل بقليددددددددك بدددددددداد  لددددددددي  ية ددددددددت َ 

 

 أجددددرى ددو ددددك الاألعددددواق  ضددددطرمَ  

 
 إذا ا تو دددددددك ددددددددن الظلمدددددددا  داجيدددددددةذ 

 

 يستسدددددددل  القلدددددددل للشددددددد وى اليلتدددددددهللمَ  

 
 فيدددددددا ريددددددداح صددددددديا  ةدددددددهلل أا خيدددددددرذ 

 

  طواددددع بدددده دلةددددة قددددهلل دسددددلا  ددددرمَ  

 
 أ يددددددددددة بلددددددددددهللت  ةددددددددددي ديدددددددددداَره َ 

 

 الفدددددي الودددددااد قريدددددل الللدددددهلل ذكدددددره َ  

 
ددددددددام األيددددددددك أرقةددددددددي ما  إذا  غةددددددددع  ا

 

 فطدددارت الدددرالح دثددد  اليدددرق  حدددوه َ  

 
 للدددددد  دةددددددا ال لدددددد  ياْةددددددة اْل بلددددددا أ ددددددهللذ 

 

ددددددددْن طيددددددددوفل َ    إا هَددددددددَ  أال كددددددددرامذ د 

 
 ل لددد  يودددتح دغالقلدددافدددي دضدددمر القلددد

 

 إا دوددددددددددددا يَح صددددددددددددا تلا أكو لدددددددددددد َ  

 
   ْ لَددلا  الاَ ةَ ي الليدد  أ ددوا ي الة ددإن جددن ب دد

 

ددددددالدا   ددددددد َ ة  سَّ  ي با تشدددددددائي  طددددددره  لاما

 
 عوقي إلع الحج

 ىرً إ دددددي آلدددددد  أن أ ظددددددع بلدددددث  ثادددددد

 

  أ يدددددده أدددددددس  را اللددددددرح  سددددددتل َ  

 
 كدددددددا وا بددددددده أ ةًمدددددددا  هدددددددرا   يدددددددرالً 

 

  َ لَ  ضدددددي  للمدددددهلللج السددددداري الجدددددوها  

 
 ا لاددددددددل ليددددددددة   أعددددددددواق  َطيددددددددَف ب  

 

 ع يلددددددوح لليةددددددي ذلددددددك الحددددددرمَ تادددددددا  

 
 الرسوال  لمة

 دحمددددددددهلل  لمددددددددة الددددددددر من أرسددددددددللا 

 

ددددددددلخلقدددددددده الللدددددددد  فددددددددي بلثدددددددده        َ لا

 
 هَ رَ قددددهلل طدددداا  ةوددددره الا تددددة جددددوها 

 

دددددددد تْ ال ددددددددة أدتدددددددده دا ادددددددد    َ لدددددددده األدا

 
ددددد سدددددادت بددددده البشدددددرا     ذ وا ددددددا بددددده   

 

ْلَاهدددددا اإل ودددددا، الا هَ أ  اَدددددد    لح ددددد َ د 

 

                                                 

 24-20( الهلليوان1)
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 تْ ةا َسدددددددجللتددددددده يدددددددا إللدددددددي أسدددددددوال  ا 

 

  َ ظ  تا ْ دددددلللةدددددي فدددددي  ظدددددام الودددددحل أا  

 
دددد  ا  ذ  هددددواي فيدددده صددددهللالق  يددددر ذي كا

 

دددددلا  ْ فاقيْلددددده  لِّدددددي ددددددن األهدددددوا  أا     َ و 

 
 ف ددددد  قلدددددل بخيدددددر الرسددددد  دتوددددد ذ 

 

 فلددددددرالال الخيددددددر فيدددددده لددددددي   ةوودددددد َ  

 
ْلددددد  ق طيدددددل  سدددددنذ ق جميددددد  الَخلَدددددخا

  

 كسهمدددددا فدددددي دةددددداال الحسدددددن دلتدددددئ َ  

 
 د ددددددددددددارمذ لرسددددددددددددوال    دددددددددددداطرالذ 

 

 كدددالةهر فدددي الدددرالر لأل دددهللا  ييتسددد َ  

 
 دددددددددددددددقثرذ لرسددددددددددددددوال   سددددددددددددددافرالذ 

 

 هددددد  الحسدددددان بةدددددادي الحسدددددن  لتدددددث َ  

 
 اهاددرَ    ةْ  َ   ددن الوصددف ل ددن لسددتا  تْ لَّددجا 

 

 اليَلدددر، المةدددهلل فدددي األدةددداد الال دددرمَ  

 
دددددتَّ أ دددددت األددددددين ال ةدددددك السدددددر دَ   ذذ خا

 

 ؟ َ لا تَّ هددددد  األددددددين  لدددددع األسدددددرار يَددددد 

 
 لددددك لدددد   خطددددئ فراسددددتلا كدددد   ظددددرال  

 

 كأ لدددددا الدددددو ي أال بدددددالو ي  لتوددددد َ  

 
 يددا  اعددر الللدد  فددي الةلدداال دددن  ددرا  

 

 كدددددددددا وا الا أدا فددددددددديل  الا َ دددددددددرمَ  

 
   ْ لَددددددالمين لا ظادددددد طغدددددداالً  كددددددا وا بغدددددداالً 

 

  َ ح  تا ْقددددللددددا األبطدددداال  ا     ْلددددجا   ددددرالاَ  

 
 الاددددددددددلا  الاليةدددددددددداتَ   ْ يل  ة ددددددددددبا  ونا لَددددددددددتِّ قا يَ 

 

دددددد َ   ذ يددددددب  الا  دذ أْ الا    فددددددس َر مددددددع الا را  

 
  يددددددددر دةددددددددتقض   بةظددددددددام    ْ لَ فةئددددددددتا 

 

 ا ال ددددددون يةددددددتظ َ ذا هادددددد بر يدددددده أدددددددرَ  

 
 المولهلل الشريف

فْ   ه  إذ اَللدددددهللت ب ددددد عدددددلر ربيددددد    تا عدددددرَّ

 

  َ هْ الددددهلل   رَ َودددد ْ يددددا دددددن بدددده  سددددتةير األا  

 
ق دددددد الا طالاْلددددددتا َ ددددددرَّ  واار  ْةددددددهلل  فددددددي دا  ه  دا

 

ا اددددددهَ دةددددددكا  َدددددد  دددددد ا  رذ دشددددددرقذ وفاةا   َ م 

 
 عشا ما فا  -يا فةر اللهللى  - هللت الالوةرا الل
 

  دددددددياؤ  الوخددددددددَ  للظلمددددددددا  ياْلددددددددتل  َ  

 
ددددوا بددددك اسددددتيانا طريددددَق الحددددقِّ الاْر ا   تْ لا

 

د َ   دْن أْ وَد   َ ما ع الا ةلْت  ا حا ْمَ  الض   عا

 
يادددددددةذ  َ   دددددددورذ الأْلو   فدددددددي بيدددددددت  آدةدددددددة 

 

 ال دددددوالا  ةر لدددددا األددددددسَ   دددددةد  َ  

 
  تددددع  طل دددد  دددددن دلددددهلل اللددددهللى قمددددرذ 

 

 لخلدددددق دحمدددددود لددددده اللوددددد َ دحمدددددهلل ا 
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  هللم الد ا 

ددالا  يددا را فاكتددل لةددا دددن ر مددة    تْ لا س 

 

 واَمددل  كدد  الددورى جللددوا  لمددا  أال  ا  

 
دددد  هَ أكثددددرَ  رَّ قددددهلل دددددر   مددددري أال قدددد  دا

 

 ي  ددددددن آثددددددادي الةددددددهللمَ ا   لاددددددالدددددددا  ا  

 
 ا لسدت أذكدرهَ جريَت في الةلد  عدوطً 

 

 أ ددددددت اللوددددددو  الل ددددددن أ ددددددت دةددددددتق َ  

 
 ر   الخذ بيدهلليالا هللْ فا ور السادح الجَ 

 

 إلدددع الةةددداال  إذا سدددادحت ددددن أثمدددوا 

 
 هَ  يددددي لخيددددر رسددددوال أ ددددت درسددددلَ 

 

 مَ هللا القاددددد ت  لَّدددددعدددددوي  ذ يدددددي إذا ددددددا  ا  

 
 الصف الوحابة

دددددأن  أصدددددحابه ددددددن  ولددددده عدددددللذ   كا

 

يرددددي اللدددهللاال بلددد  أال أسددديف خدددذمَ  
(1)

 

 
  وددددوا بدددده العددددلاا الحددددق يةمللدددد 

 

  الألوددددددة الددددددهللين الاإلخددددددسص بيددددددةل َ  

 
 ا ددددديا  طوقدددددت قمدددددرً ددددددن  كلالدددددة  

 

 ؟ف يدددددف  ثيدددددت فيمدددددا  ولددددده الظلددددد َ  

 
   وا دددد  الهددددو فدددديل   يددددر دتضدددد   

 

  ددددددن د ايددددددا قربلددددددا يودددددد َ   ذ  رف دددددد 

 
 ا ا دةدددددده دةتشددددددرً إذا سددددددملت  ددددددهلليثً 

 

   سددددددديته خدددددددر ات الدددددددهللر  ةدددددددتظ َ  

 
 رقدددددت الراقدددددت دلا يددددده فقيددددد  للدددددا

 

 أل ددددددت الرد فددددددرات سلسدددددد  عددددددي َ  

 
 المددددسح  لددددع  ألواظدددده دثدددد  ألمدددداظ  

 

 لددددوا بح دددد  السددددحر  حددددت  َ كدددد  الق 

 
  هَ ا أن دةطقاددددددددفلددددددددو  لوددددددددت يميةًدددددددد

 

 ق القسددددددد َ آللدددددددئ أال  ةدددددددوم َصدددددددهللِّ  

 
 اللةرال

 جئدددت المهلليةدددة فدددي ركدددل لددده طربدددت

 

  َ غا جياللددددددددا فتلددددددددالع بيةلددددددددا الددددددددةَّ  

 
 الأالسدددددلا الغدددددر أ دددددهللا  لخةرجلدددددا

 

  َ هَ فأطوددددددأت يددددددهلل  السددددددمحا   ددددددارا  

 
 دحدددوت ددددا كدددان ددددن خلدددف ال ورقدددة  

 

 م دلتدددددددئ َ فشدددددددملل  بدددددددك الاإلسدددددددس 

 
 ا القدددهلل  ودددرالاسدددميتل  بلدددهلل أ ودددارً 

 

 واالجاهددددهللالا فددددي سدددديي    الا تةَددددد 

 

                                                 

 جم  خذالم. ل( َخَذم:  هلليهللال دا ية قاطلة1)
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  سددددددا ر ليددددددقذ  أعددددددا ر أ ددددددت كددددددسَّ 

 

  َ لَ سدددددحر ل  ا للمدددددري بددددد  هدددددهلليتا  

 
  ْ الةهدددر كا دددت  دددور أ يدددةل   كا أخسقَددد

 

  َ لَدددددأ مالدددددك الغدددددر كا دددددت أسدددددوال لا  

 
 كدددددد  يوددددددهللِّيك بددددددالرالح اللةيددددددةال ا

 

 بددده اللدددهللمَ ى دا الْ ا اللدددو أا يدددألو   ودددرً  

 
 الذكر الح ي 

 الفددددددددي يميةددددددددك آيددددددددات دوددددددددهللقةذ 

 

  َ ظَ بلددددددددا القددددددددوا ين الاآلداا الالددددددددة   

 
 فيلددددا لمددددن يلتددددهللي  ددددور ال يودددددرالذ 

 

ددد َ    فيلدددا األصدددوال لودددن الَحْ ددد  الالح  ا

 
  سدددددددور القدددددددرآن دح مدددددددةً  تْ لادددددددةَّ ةا  ا 

 

  َ لا ا الددددت  لادددد لدددع األدددددين فلدددد   للدددق ب   

 
دددد فيددددا دحمددددهلل هددددذي اآليَ   تْ قددددهلل  ظما

 

 تلملا دددددن الددددر من دسددددتل َ لدددد  يسدددد 

 
 هَ  لرفَدد قددهلل صددا لا دةددك  ددرص لسددتا 

 

ددددددددفا  إا  ليلددددددددا القلددددددددل  ددددددددافظذ     َ ل 

 
دددددد تْ لادددددةَّ ةا  ا   الحدددددق  يددددددرالً  ا   ما ددددددن سا

 

دددفدددي  قهلليسدددلا اللا  اا رْ فسدددابق الَلددد    َ ةا

 
هاددة   ددْون دددا كددان دددن جلدد   ال َرَّ حا دا
(1)

 

 

 للةلددددددد  يختدددددددرمَ  كأ لدددددددا صدددددددارمذ  

 
 دددددددن كدددددد  دح مددددددة  ددددددرا   يددددددرال  

 

الشددم  يسدتخةي للددا الغسدد َ كغدرال  
(2)

 

 
 اللقددددددد  يلقللدددددددا الالقلدددددددل يلشدددددددقلا

 

ددددد  ددددد هَ هللا ْةددددد    نْ ي ددددداد يسدددددمللا دا   َ ما صا

 
 فدددددي كددددد  دلضدددددلة أال كددددد  دشددددد لة  

 

  َ لَ ةا ْيددددي في شددددف دددددا قددددهلل كددددان با  ددددأ    

 
 جدددا ت الفدددي ال ليدددة األصدددةام آللدددةذ 

 

دددددد    َ ةا فطلر لددددددا فلدددددد  يليددددددهلل بلددددددا صا

 
ددددفالْ  إن كةددددت فددددي ألدددد     لموددددحولا أْ ةا

 

  َ األلادددد إذا لدددد  يددددذهل    لدددديَّ  الا تددددل 

 
 هددددددي الطييددددددل ألدالا  الةودددددددو  إذا

 

 أْ يددددددا األطيددددددا  دا ذ لددددددي  يةحسدددددد َ  

 
دددرً  اد ي قدددهلْل هادددهللات َ ما  اآيددداَت طادددها اللادددوا

  

د َ  وا هْ الا   و   الةريَ  الشةاَا اللدائَج الخا

 
 ه  ر  فددي أ لددع دظدداه   يددا كوكددلا الحددقِّ 

 

لادددد َ    يددددا  وددددمةً للددددورى يددددا أيلددددا اللا

 
ددك  ددوالا الددهللين  حَرَسددأ لضددتا  ا   هَ ْةدا

 

 ف ددددد   ددددددن رادددددده بالسدددددو  ياةقوددددد َ  

 
                                                 

هاة بوْ ن قَيَّرال: ال1)  ياط .( التَرَّ

سا َ 2) سا ا الليَ : أْظلا ا ( الغا  .: الظسم:  ا
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  ْ قدددهلل جئدددتال  باللدددهللى فا ةدددااا بددداطلَلَ 

 

  َ ه  ياستوي الةوَر في األبوار  الالظَلا  

 
 بدددددددداطلال  الالحددددددددق  يهلْلدَغددددددددهَ  كددددددددأن  

 

  ْةلادددددة مَ  يا ْهدددددالا  جةَدددددوَده  يدددددوما بدددددهلْلر   

 
دً   اإن قدددد َّ جةددددهلَل   دددددن أ هللائدددده  دددددهللا

 

د ا   ألدددددددس  يقددددددتح َ فقددددددهلْل أ ددددددع دددددددهللا

 
 دسئ ددددددةذ   ةةلددددددت لددددددك فددددددي بددددددهلْلر  

 

  َ صددددوَر اللمددددائ  ددددد   الةددددو خدددديلَلَ  

 
دا   تْ ا  يرا ا  يرا بالحرا  التي ههللا

 

 ددددن الخرافدددات ددددا قدددهلْل عدددادا جللَلَددد َ  

 
ددد اَلال سا  ه  وا إذا  ودددع الحةدددة ال يدددرى ذا

 

اَؤهَدد َ   الا  فالضددرَا بالوددارم  الما ددي دا

 
 دن      لهللد الةالجات

دددقدددالوا د ْتددد  هَ  َ وا لْ ه إلدددع الةالجدددات عا

 

 َمددددواه  وا فيدددده الدددددا الا لشددددهللَّ دددددا خلاطَدددد 

 
  ليتَددددددهَ  يا ْهددددددأيددددددنا اللوافددددددةَ فيدددددده الا 

 

َمددد   واالأيدددنا  ودددمتَه يدددا إفدددكا ددددا  ا ا

 
 ْرنا فدددي التسدددريح إن طالايادددتْ ألدددْ  يَخيَّددد

 

  ليًمدددددددددا لدددددددددي  يَغتدددددددددة َ  نَّ قلدددددددددوبَلَ  

 
ددْن َدتادد  الددهلل  هددن ال  وددوالَح لدد  يطلددْين د 

 

خا َ  يدددددا  ودددددييً   ي ددددده الددددددوا  ا  قيددددددًرا   

 
دسال   ل ْرن الدهللياجي فدي الوَّ  الفدي ف   سا

 

دددددديَّ ا   دددددد َ  ذكددددددر  اإللدددددده  إذا دددددددا خا سا  الغا

 
 دلر  ددددددةذ   ددددددن اللددددددذات    ووَسددددددلَنَّ 

 

ددددددد َ   ددددددديا سددددددد    ولادددددددهَ داسا  فإ مدددددددا ه 

 
ددددددددي ييتاهَ   كواْتددددددددهَ الا ددددددددهللالذ أْ ةاددددددددْت عا

 

 ألددددي ا  ْ ويددددده أْ ثددددع إْذ أ دددددع اللادددددرمَ  

 
 امن ياولاَملادددددددل ةلدددددددا   مدددددددة الدددددددر 

 

ْيدددلذ الا الهددد َ   دددْن لادددْي ا فدددي قليددده را  دا

 
دددددةا فا   را الدددددهللينا أعدددددتاَت القيائ ددددد  إذْ اصا

 

 صدددار الرسدددوال للددد  صدددْلًرا يلملددد َ  

 
 اإلسرا 

 فددي السددما  إلددع أسددرى بددك   لدديسً 

 

 مَ هللا  دددرح الةدددسال الدددذي لددد   أ ددده قاددد 

 
 فة ْلدددتا ددددن عدددر،  ددددا لددد  يةددد  أ دددهللذ 

 

دددن  ظددد  ددددا لددد   ةددد ْ    ه مددد َ  ال لدددت د 

 
 فددوق السددماالات  يددا الددوه  دةقطدد ذ 

 

 ال يددددددا دددددددو   لددددددوم   دلددددددتط َ  

 
ددد دددْوتا ددددن بحدددره دا عا دددواةذ ا لادددرا     ةددد  عا

 

 ال ْلددددتا  قييدددد ا  ددددرح لدددد  يةْلدددده فادددد َ  

 
هلْلتا فدددوقا بسددداط األ َددد   ديتلًةدددا دددةا  سا

 

ل ددددددد َ    ب ددددددده  القاْليَدددددددكا فيددددددده  أَلق ددددددديا ال ا
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 صددددافحت ليلتلددددا  يسددددع دوددددافحةً 

 

 الدددذي  سدددلع لددده األدددد َ هدددي السدددسم  

 
 َجملدددتا الالرسددد ا فدددي أرر دقهللسدددة  

 

  َ لَ ف ةددت فددي المسددةهلل األقوددع إدددادا  

 
  ْ ل  ت  وادددلْ لدددو يلقددد  الةدددا  كا دددت رددددة أَ 

 

 مَ ذا  دا  دددددةل  دددددن بلددددهلل   قْ اللدددد  يَددددرا  

 
ددددد   ْ لَ يدددددا را فدددددي  قتدددددااَل الةدددددا  أ وسا

 

  َ لَ يدددددا را هدددددذا قضدددددا  دةدددددك سددددداقا  

 
   َ لَددددددددليللمددددددددوا أ لدددددددد  هل ددددددددع الأ َّ 

 

  َ لَ لددددددع الموددددددارا قدددددداد ل   ووَسددددددإ 

 
 المسدددلمون بلدددذا الشدددرق قدددهلل  دددلووا

 

 الاهدددهلله َ  اللدددرح   يدددا إلدددها  فا ودددره َ  

 
دددد  ة  دا ذ  رْ  شدددد و إللددددي لددددك اسددددتلمار ع 

 

دددددد   مَ هللا ا يةوددددددوون كأ ددددددا  ةددددددهلله  خا

 
ددددد  لذ يا الهدددددذه األ ددددددة اسدددددتلماره  سا

 

  َ ل   لمدددددع  دددددن خدددددهللا    اما تَّدددددحا للدددددا فا  

 
دددددةْ تا ا  خدددددذلوا دل دددددةا اللدددددادي فا   والَ ذ  خا

 

دددددةْ تا ا  تركدددددوا سدددددةة اللدددددادي فا    وادَ هلل  لا

 
 بةددددددداه ددددددددن جدددددددهللالدك َ  هدددددددذا بةدددددددا ذ 

 

 مَ هلل  لادددددةْ فلدددد   ر دددددون يا  قددددوم كدددددرامذ  

 
 يدا خيددرال الرسد  عددمَ  الشدرق دوتددرقذ 

 

 فددددددا ظر إليدددددده للدددددد  الشددددددم  يلتددددددئ َ  

 
 هَ قددهلل  ددة فددي اليددهلل  ديددن أ ددت  اصددرَ 

 

 فلدددددد   ددددددراه بطيددددددل اللددددددة يختددددددت َ  
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 (1)لمين شيهلل اإلخوان المس

  أليف األستاذ إبراهي  أفةهللي دأدون

 المهللر  بالمهللرسة الثا وية بالةقا يق

  لددددددالوا  لددددددالوا لوودددددد  الخطددددددااْ 

 

 عدددددداا الحةيددددددف هددددددهللاال الشدددددديااْ  

 
 إلددددددددع    ددددددددهلل و إليدددددددده المددددددددقاْ 

 

 أهدددددداا الةيددددددي ال ددددددادى ال تددددددااْ  

 
 ال ع الاستةااْ  فطوبع لهللاا  

 هَ إلدددددددع الدددددددهللين ا در ةدددددددع بلدددددددهللا 

 

 هَ رى ال ددددددددهللا إلددددددددع   را الددددددددو 

 
 ...هَ دَّ إلددددددددددددع الحددددددددددددق  سددددددددددددأله الَ 

 

 هَ  لدددددهللا  يإلدددددع المودددددطوع  ةتلددددد 

 
 إلع  رم الطلر  رجو المتااْ 

 عدددددياا الحةيدددددف هدددددهللاال الشددددديااْ   ........ إلخ

 
 الردالا  لدددع الشدددر  ريدددل المةدددونْ 

 

 أقيمدددوا ددددن الدددهللين عددد  الحودددونْ  

 
  دددددول   ددددددن  يدددددونْ  يف ددددد  للتقددددد

 

 الا  وسددددددددحوا بيددددددددة   للظةددددددددونْ  

 
 ابهلل الحق الالمسترااْ  رى الل

 هةددددددا الددددددهللين ير ددددددع هةددددددا اللددددددةالَ 

 

  هةددددددددددا يثددددددددددرا الهةددددددددددا د ددددددددددةَ  

 
 هةدددددددا اليدددددددأ  الاللدددددددةم الالمةلدددددددةَ 

 

 هةدددددددا الطلدددددددر الالةيددددددد  الاللودددددددةَ  

 
 ؟فأين إلع أين  يغي الذهااْ 

 عدددددياا الحةيدددددف هدددددهللاال الشددددديااْ   ........ إلخ

 
 الردالا الحميددددددددددة فدددددددددددي جةدددددددددددهللها

 

 أ يددددددهللالا المشددددددارق فددددددي أسددددددهللها 

 

                                                 

 .م8231دن أ سط   1 -8391دن جمادى اآلخرال 89 -88اللهللد -السةة األاللع -( الةذير1)
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 رم  ددددددن  مددددددهللها ال حددددددوا الوددددددوا

 

ددددد   وا المسدددددداالئ فدددددي دلددددددهللهاالد  

 
 الا  حولوا ها هةا للولااْ 

 هَ سدددددلوا الشدددددر  ددددددن راا أ وا ادددددد

 

 هَ سددددددلوا ال وددددددر دددددددن رد طغيا ادددددد 

 
 هَ سددددددلوا الحددددددق دددددددن دددددددهلل سددددددلطا ا 

 

 هَ سدددددلوا ال دددددون ددددددن هدددددة  يةا اددددد 

 
  رالا يوم بهللر سهلليهلل الةوااْ 
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 (1)ال هلل بلوور الالةلاد المقهلل 
 و الوفا ردةي  ظي للشا ر المةيهلل أب

 فدددددددددددددددالقوال أصددددددددددددددديح ا يويدددددددددددددددهللْ 

 

 أ ددددددددددددددا ا أقددددددددددددددوال الا أ يددددددددددددددهللْ  

 
 ا بددددددددددددين  ددددددددددددار أال  هلليددددددددددددهللْ ًددددددددددددد

 

 وْ ددددددددددددداذا يويددددددددددددهلل القددددددددددددوال قادددددددددددد 

 
 د ليشدددددددددددددترالا طدددددددددددددوال الخلدددددددددددددودْ 

 

 قددددددددددوم لقددددددددددهلل بددددددددددا وا الوجددددددددددو 

 
   فطيددددددددددددددد  سددددددددددددددددادله بليددددددددددددددددهللْ 

 

 ا  لةئدددددددددددددددددددددددوا لس تةددددددددددددددددددددددددا 

 
 فددددددددي ال ددددددددون يولدددددددد  دددددددددا يريددددددددهللْ 

 

 هَ "جدددددددددون بدددددددددوال" خددددددددداال بأ َّددددددددد 

 
 را الوجددددددددددددددودْ  ددددددددددددددمن فوقدددددددددددددده 

 

 الالقدددددددددددددداهر الحددددددددددددددق المليدددددددددددددد  

 
 فددددددددي الغددددددددرا الالشددددددددرق اليليددددددددهللْ 

 

 ا ستوددددددددددددطهللم القددددددددددددوىال ددددددددددددهللً  

 
 بادددددددددددددرا أ ددددددددددددده  يدددددددددددددهلل اللييدددددددددددددهللْ 

 

 الهةددددددددددا  يللدددددددددد  دددددددددددن  ةيدددددددددد ْ  

 
 د فمددددددددددددددددا لدددددددددددددددده قلددددددددددددددددل الدالدْ 

 

ةادددددددددددددددددا   فقدددددددددددددددددهلل المدددددددددددددددددودال بالل 

 
 ذا ااجتمددددددددددددددددددددداا الللشدددددددددددددددددددددلودْ 

 

 يددددددددددددا أيلددددددددددددا الددددددددددددهللا ي ل لادددددددددددد  

 
 بدددددددددددددددة ا أ دددددددددددددددوال الا أ يدددددددددددددددهللْ 

 

 الأ ددددددددددا  ددددددددددن جلددددددددددادي لللددددددددددر 

 
 ؟هدددددد  دددددددن جهلليددددددهللْ  -  لددددددهلليك قدددددد  

 

 إن كدددددددددددددان  يدددددددددددددر اا تةدددددددددددددا 

 
 بأر ددددددددددددددددل  ظدددددددددددددددد  عددددددددددددددددهلليهللْ 

 

 إخوا ةدددددددددا فدددددددددي القدددددددددهلل   ددددددددد َّ  

 
  ددددددددددهَ دخالددددددددددل اليغددددددددددي األكيددددددددددهللْ 

 

  فددددددددددي القددددددددددهلل  قليددددددددددي دةقْتدددددددددد 

 
 فددددددددددي ذدددددددددددة الميددددددددددهللي المليددددددددددهللْ 

 

  سدددددددددددددف المةدددددددددددددا ال را ةدددددددددددددي  

 
  ددددددددددع المظددددددددددال  دددددددددددن ي يددددددددددهللْ 

 

 الي يددددددددددهلل لأل ددددددددددرار فددددددددددي فددددددددددو 

 
 سدددددددددديقوا إلددددددددددع المةوددددددددددع اليليددددددددددهللْ 

 

 الالدددددددددددددددذادال السدددددددددددددددادات قدددددددددددددددهلل 

 
 ص كددددددددددددددأ ل  للددددددددددددددو الةةددددددددددددددودْ 

 

 ودددددددددددددداد قددددددددددددددوم بالرصددددددددددددددااليَ  

 

                                                 

 .م8231أكتوبر  3 -ه  8391 عليان 2ل السةة األاللعل 82( الةذيرل اللهللد1)
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  ووسددددددددددددل   ددددددددددددل الحودددددددددددديهللْ  نا 

 

 الالظلددددددددددددد  يحودددددددددددددهلله  كدددددددددددددأنْ  

 
  ال باسددددددددددددددد  جيدددددددددددددددار  ةيدددددددددددددددهللْ 

 

  ددددددربوا الحودددددددار  لدددددددع المةدددددددا 

 
 ليضددددددددددددددا ووا الوقددددددددددددددر المييددددددددددددددهللْ 

 

 فر دددددددوا الغراددددددددة فدددددددي القدددددددرى 

 
 الالةسدددددددد  يطددددددددرح فددددددددي الوددددددددليهللْ 

 

 االاسترخودددددددددددوا الدددددددددددهللم  اليًدددددددددددد 

 
  دددددددددددهللا  قدددددددددددهلل بدددددددددددا وا الوقدددددددددددودْ أ

 

 خدددددددددددددددوا    لقدددددددددددددددذائف الددددددددددددددد إ 

 
  دددددددهلل ددددددددن الشدددددددليهلل إلدددددددع الشدددددددريهللْ 

 

 فمددددددددن السددددددددةين إلددددددددع الطريدددددددد  

 
 ددددددددددن بغيددددددددده فدددددددددي يدددددددددوم  يدددددددددهللْ 

 

 هَ الاا تدددددددددددددددددددددددددددهللاا كأ َّددددددددددددددددددددددددددد 

 
 رائيدددددددددددددد  دددددددددددددددن ذا  اللمددددددددددددددودْ 

 

 يسددددددددددلع لييلددددددددددا دلددددددددددك اسدددددددددد ْ  

 
 ا يسدددددددددددددددددددددددتلاد الا يسدددددددددددددددددددددددودْ 

 

 هَ  َّددددددددددددددددددددددددددددددال  قددددددددددددددددددددددددددددددهللر أا  

 
 فددددددددددددي كدددددددددددد  بارقددددددددددددة  شدددددددددددديهللْ 

 

 يةشددددددددددددددددددددددهللالافليور ددددددددددددددددددددددوا الل 

 
 د بو دددددددددددددددهلل بلودددددددددددددددور السدددددددددددددددليهللْ 

 

 صدددددددددليون يح ددددددددد  فدددددددددي الددددددددديس 

 
  لددددددددددد  أا هددددددددددد  ددددددددددددن دةيدددددددددددهللْ 

 

 رْ لاددددددددددددددددالجلددددددددددددددددة  فتحددددددددددددددددت ل   

 
 ي  ل ددددددددددددددد  عددددددددددددددديطان دريدددددددددددددددهللْ 

 

 ال ددددددددددددهلل بدددددددددددده  طددددددددددددق القددددددددددددو 

 
 ا  سددددددددددددددددت ين اللددددددددددددددددن  ييددددددددددددددددهللْ 

 

 الأبدددددددددددددددداح دددددددددددددددددوطن أدددددددددددددددددة   

 
 ن الفيدددددددددده إ ددددددددددةا  اليلددددددددددودْ  دددددددددد

 

 ال ددددددددددددددددددددددددهلل أذال المسلميدددددددددددددددددددددددد  

 
 فددددددددي سددددددددلمل  جحددددددددهللالا الو ددددددددودْ 

 

 لدددددددددددددددددددددددددد ْ الاإل ةليددددددددددددددددددددددددددة أل  

 
 ا  سددددددددددددددددتقي  للددددددددددددددددا  لددددددددددددددددودْ 

 

  هدددددددددددددددددد  أدددددددددددددددددددة خهللا ددددددددددددددددددةذ  

 
 ن بو دددددددددددهلله يدددددددددددوم الو يدددددددددددهللْ  ددددددددددد

 

 المسلميددددددددددددد  هةئدددددددددددددوا بدددددددددددددرأي   

 
 بددددددددددددددة أال دغا ددددددددددددددية اللةددددددددددددددودْ 

 

 ن  ضددددددددل اللرالبدددددددد يِّ هدددددددد  هادددددددد 

 
 ال الويددددددددددددد  قدددددددددددددهلل  أر األسدددددددددددددودْ 

 

 إ ددددددددددددددددي أل ددددددددددددددددذره  ال ددددددددددددددددو 

 
  طو ددددددددددددوا  حددددددددددددت اليةددددددددددددودْ  اَ 

 

 جةددددددددددهلل هدددددددددد  األسددددددددددهلل الغضددددددددددا 

 
 ؟، الليددددددددت لددددددددي  ددددددددظ الشددددددددليهللْ 

 

 ي بدددددددددددين الودددددددددددووة ددددددددددديدددددددددددا ليتا  

 
 أبو الوفا  دحمود ردةي  ظي             
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 (1)الحرا في   ا في الظل  يةوةر

  ددددرا  طدددداير دددددن بركا لددددا عددددررَ 

 

 ي الا  دددددذرَ ق دددددي  القودهدددددا الةدددددا  ا  َ  

 
 قلدددددل يطددددد   لدددددع اليدددددا ين يةوطدددددرَ 

 

دسديق الضدليف إلدع الليةدا الفدي فا    ه  م 

 
 فددددس صددددوت الا قمددددرَ  الالليدددد  سددددا   

 

 لةددا   رقدع فددي  لاسددل َ صدحوت الا 

 
 يةسدددداا دةلددددا إلددددع أ شددددائةا الخطددددرَ 

 

 ةذ فرا ةدددددي ددددددن فددددد  المدددددذياا ذبذباددددد 

 
 ا أبطالدددده التتددددرَ  لددددع الددددورى قوًودددد

 

  ه  هددددد  المدددددذي  ددددددذي  ددددددن دحطت ددددد 

 
 فددددراح يلددددذي لدددده فددددي ذلددددك السددددمرَ 

 

 هَ أم المدددددددذي  ال يدددددددهلل ا سدددددددمير لاددددددد 

 
 الإ مدددددددا هدددددددو صدددددددوت كلددددددده  دددددددذرَ 

 

 الا قودددددصذ  وذ ْلدددددفدددددس الربدددددك ا لا  

 
 د ددوا القددراطي  ا يقضددع بلددا الطددرَ 

 

 هَ ت دةابَلددددفقددددهلل جوَّدددد  ددددلوا اليددددرااا  

 
دددددظلددددد  فتيدددددت يدددددهللا قدددددوم بددددده أا   الارَ دا

 

 هَ صددددلح  لددددع دخددددن قادددددت د ائَمدددد 

 
  لدددع الدددو ع الهدددوى ددددا قيددد  ددددا مرَ 

 

  باسدددد  السددددسم  ددددهللا ت كدددد  قائمددددة   

 
 أثقاللدددددا ليدددددرالا أ مددددداق ددددددا  ودددددرالا

 

 لددددديلل  الةدددددا  أن األرر دخرجدددددةذ  

 
 القددع   عددر الحددرا دددن فةددرالا الا

 

 فددددس ر ددددع   دددددذكيلا ال اصددددرها 

 
 فيلدددا اليلدددر، ددددأالى كددد  ددددن يدددةرَ 

 

 لسدددو، يودددلع لظاهدددا كددد  ذي أدددد    

 
 الحدددرا فدددي   ا فدددي الظلددد  يةوةدددرَ 

 

 فقددد  لمدددن راح فدددي اآلفددداق يةشدددرها 

 
 ال دددددهلل لمدددددن آدةدددددوا بدددددار الادَّكدددددرالا

 

 إن  ةودددرالا   يةودددرك  اليدددرفل   

  
 قددع اللددس إا األاللددع صددديرالافلددي  يل

 

 فةاهدددهللالا فدددي سددديي    الاصدددطيرالا 

 
  ودددديو إليلددددا  وددددو  دلاهددددا اليطددددرَ 

 

 إن كددان فددي الحددرا  يةددان الأالسددمةذ  

 
 يوم الو ع دن سلوا للحرا الادخدرالا

 

 فوددددي السددددسم يقددددين سددددو، يددددذكره 

 
 السيهلل  ثمان المرا ي

 بو ارال الةرا ة         

 (1)إلع صا ل الوضيلة
                                                 

 .م8232إبري   81ه/ 8391صور  91ل السةة الثا يةل 2( الةذيرل اللهللد1)
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 اللام لإلخوان المسلمينالمرعهلل 

 فةئدددددددت اليددددددددوم أفدددددددهللي   بةوسددددددددي

 

 يرأيددددت المةددددهلل فددددي درسددددا  يرسدددد 

 
 للدددددد  رال ددددددي الإيمددددددا يل ال سددددددي

 

الأبدددددهللي أن فدددددي )بلدددددهللي( 
(2)

 رجدددددااً  

 
 إلددددع الميددددهللان فددددي أبلددددع الددددهللدق   

 

 إذا  ددددددددددددداديتل  للحدددددددددددددق جدددددددددددددا الا 

 
 إلدددددع قدددددهلل  الشدددددريلة كددددد  قدددددهلل   

 

 يحيددددددددددددون ال ودددددددددددداح ليسددددددددددددتردالا 

 
 ي   جميددددد  قدددددهلل خدددددس ددددددن كددددد  لددددد

 

 للددددد  فدددددي المدددددوت دلةدددددع سدددددردهللي   

 
*** 

 ف ةددددددتا التددددددا  إن  وجددددددت رأسددددددي

 

 فيدددددددا ددددددددن فيدددددددك آددددددددالي  سدددددددادتْ  

 
 ال ددددع دددددن  ددددور هددددهلليك كدددد  در   

 

 يلةددددددددددئ   بليددددددددددهلل الوطددددددددددر عددددددددددل ذ  

 
 ددددددد  اإلخددددددوان فددددددي  ددددددة البددددددأ   

 

 اليرجدددددددو أن   دددددددون  ليدددددددف يمدددددددن   

 
  يهلل ال ري  بللوال     

 بمهللرسة رعيهلل الوةا ية 

 

                                                                                                                            

 .م8231ديسمير  7/ 8391عواال  83ل السةة األاللعل 91( الةذيرل اللهللد1)

 .( رعيهلل2)
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 (1)ا القويهللال اللوم

اإلددام ال ييدر المرعددهلل  فدي  ود  أ مدهلل  سددن اليداقوريألقاهدا فضديلة األسدتاذ الشديخ 

 اللام لإلخوان المسلمين األستاذ  سن اليةا

 هَ الا ةلددددع ال وددددر  ددددين ريدددد  ظسَددددد

 

 هَ الةوددددددر الالتقددددددت أ سَددددددد نا ذَّ أا  

 
 هَ فوددددددددي قيضددددددددة اإللدددددددده  داَددددددددد حا 

 

 ركددددددددل دظوددددددددر أيةمددددددددا را أي   

 
 هَ اَددددددفدددددي ربددددداه الةدددددهللي الفدددددار  م

 

 ا راح يةدددددريكلمدددددا  ددددد  الاديًددددد 

 
 هَ دييةًدددددددددددا فيدددددددددددان  ةددددددددددده لثاَدددددددددددد

 

 الإذا قدددددام دا يًدددددا أسدددددور الحدددددق   

 
 هَ ن الأصدددددغع فدددددي  ابددددده  دددددر ادَ 

 

 الإذا صدددداح دةشددددهلًلا رجدددد  ال ددددو 

 
 هَ بلدددددددهللدا جا دددددددل الةددددددددان كراَدددددددد

 

 ؟أي ركدددل؟ الأي صدددحل كدددرام   

 
 هَ فددددي ربدددددع المةدددددهلل الاللدددددس أ سَدددددد

 

  لدددددد  سددددددادال الشددددددياا  سقددددددتإ 

 
 هَ ا دةاَددددددلدددددوا اللدددددهللى  ودددددي ً  كدددددان

 

 إ لدددددددد  فتيددددددددة أ ددددددددادوا عدددددددديابًا 

 
 هَ إن د ددددددددا التقددددددددع أ سَددددددددد الهدددددددد َ 

 

  يدددره  إن د دددا الوةدددور سدددمي ذ  

 
دددددددد ددددددددال َ  هَ وَ يْ الهدددددددد  الحددددددددق سا  هَ ادَ سا

 

 اهَ ةادددددددفلددددددد  الخيدددددددر فيضددددددده الجا  

 
*** 

 هَ  وتهلليددددددددده اللدددددددددس الأ دددددددددت إداَدددددددددد

 

 اأيلددددددا المرعددددددهلل ال ددددددري  عدددددديابً  

 
 هَ ك عدددددددددددديخه ال سَدددددددددددددْيدددددددددددددا رْ يَ ي  فا 

 

 ا شدددت للحدددق ددددذ  شدددأت  سًدددد 

 
 هَ ددددددددددا  يتغدددددددددي لدددددددددهللان دراَدددددددددد إنَّ 

 

 اال رفقددددددددددت للمةددددددددددع فلةيئًدددددددددد 

 
 البيمةددددددددددددا  أيددددددددددددهلله ال وددددددددددددداَدهَ 

 

 إن هدددددذا الشدددددياا  ةدددددك  لدددددهللى 

 
 يمةددددددد  الحدددددددق أن يحددددددد   راَددددددددهَ 

 

 فلدددددو جةدددددهلل إذا د دددددوت سدددددمي  

 
 ال لددددددددع الللددددددددهلل اسددددددددتقر دقاَدددددددددهَ 

 

 بددددددددداي    أن يمدددددددددوت الفي ًدددددددددا 

 
                                                 

 .م8232 أ سط  99/ 8391رجل  1ل الةمله 83اللهللد - يالةاد – ( أبو  يج1)
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 هاَددددددددهَ فا ةلدددددددت  ةددددددده باللدددددددهللى أال

 

ددددددا   أسددددددلمتك األيددددددام إيدددددداه  ض ً

 
 الإذا القددددددددددهللال الةحددددددددددي   ددددددددددراَدهَ 

 

 فدددددددإذا  وحدددددددة الةسدددددددي  ر ددددددداهَ  

 
 إ مدددددددددا أ دددددددددت رال ددددددددده ال ظاَددددددددددهَ 

 

ددع   فددارف  الضددي  بالشددياا المرجَّ

 
**** 

 للةيدددددددددي ال دددددددددري  طددددددددداال قياَددددددددددهَ 

 

 أيلددددددذا الشددددددياا أ ددددددت  رجدددددددا ذ  

 
 السدددددددواك  دددددددددن الشددددددددياا  لاَدددددددددهَ 

 

 عأ دددت  األسدددهلل فدددي الوجدددود الملةَّددد 

 
 أسددددددددل  الددددددددهللهر لاددددددددده اللئاَدددددددددهَ 

 

 إن  يدددددددهللت قدددددددوال الحدددددددق أ دددددددت َ  

 
  دددددة ددددددن كدددددان باإللددددده ا توددددداَدهَ 

 

 الالدددددذي يةودددددر اإللددددده  ةيدددددةذ  

 
اَددددددددددهَ   ئددددددددد  أالهدددددددددع بةدددددددددا ه    

 

 يدددا عدددياا اإلسدددسم الالدددوطن اليدددا 

 
  اربًددددددددا  ةدددددددده سددددددددرجه اللةاَدددددددددهَ 

 

 أطلقددوا الللددر فددي  مدداه جموً ددا 

 
  يدددددددددا أرداه خلوددددددددده الخودددددددددداَدهَ 

 

 بددددالخس، فيدددده بغيًضدددداالردددددوا  

 
 قو ددددددده الشدددددددرق لحمددددددده ال ظاَددددددددهَ 

 

 كددددد  يدددددوم بددددده خدددددس، جهلليدددددهللذ  

 
 لددددو طددددوى الخلددددف ا طددددوت آاَدددددهَ 

 

 اليددح دوددر الاليددح عددلل بموددر   

 
 فدددددي ريدددددار ددددددن التقدددددع أر اَددددددهَ 

 

 يددددا عددددياا اللددددهللى القددددهلل جملددددت  

 
 ى الددددددهللين   مددددددت أ  اَدددددددهَ را إن يَدددددد

 

 أي دةدددددددددهلل ل ددددددددد  الأي فخدددددددددار   

 
 اَددددهَ ليدددت عدددلري دتدددع ي دددون ا تر

 

 هدددان أهددد  اإلسدددسم فدددي كددد  الاد   

 
 اليغدددددي الا طدددددوت أياَددددددهَ؟  اا ر  َصددددد

 

 ليت علري دتدع يةدادي المةدادي: 

 
 الاصددددددرا اليغددددددي  يتللدددددده رجاَدددددددهَ 

 

 صدددارا ال ودددر يدددا عددديابًا درجدددع 

 
 صدددددددافحوا المةددددددددهلل إ  ددددددد  قواَدددددددددهَ 

 

 يدددا عدددياا اإلسدددسم هدددةالا قةددداك  
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 (1) حية الشلر في ذكرى ديسد الرسوال

   بمةددددددهلل فيدددددده لددددددوم الا  ددددددذالَ فلددددددي

  

 يميةًدددا ... فددداادي ا يمددد  الا يسدددلَو 

 
 كمدددا صدددين  لددد  فدددي ال تددداا فدددس يخلدددو

 

  ليدددده رسدددداات الغددددرام دوددددو ةذ  

 
  طيدددددل لددددده دلمدددددا أ دددددر بددددده المطددددد َ 

 

 الدددددددا إن لدددددده إا الوفددددددا  سددددددةيةذ  

 
 رخددددا  لددددهللى اللشدددداق. أصددددليه سددددل َ 

 

دددده     ألن اللددددوى اللددددذري كدددد  ريا  

 
 عدددددددديمته اليخدددددددد َ  ددددددددأبع فشدددددددديمتلا ال

 

بةوسدددددي ددددددن صدددددارت الصدددددهللت.  

 الطيولدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا 

 رالر طيل الةشدر دلتد    - لع الطلر  

 

 إلددع أن صددوا الجدده الةدددان ال ددمةا 

 
 . ال لدددددد  اليددددددرد أال  يددددددذا الظدددددد    قددددددا ً 

 

 يظللةددددددا  ددددددف اإلبددددددا . ال ر ددددددهللي  

 
  ليدددددده صددددددسال   دددددددا بددددددهللئ القددددددوالَ 

 

 ادحمدددددهلل اللدددددادى بشددددديًرا الدةدددددذرً  

 
 جدددددةالَ  وا يددددده بشدددددرى خيرهدددددا  ائددددد  

 

 بمولدددددهلله عددددد  الوجدددددود البشدددددرت 

 
  ددددددةالال بدددددده  لددددددك الغشدددددداالال الالختدددددد َ 

 

  وة دددددت الدددددهلل يا ألخطدددددر  دددددادث   

 
 ال يددددددائر الاألصدددددد َ  ا  تاددددددةْ عددددددرالر ال َ 

 

 حدددددددعيغيدددددددر  ددددددداريخ الليددددددداد فتمَّ  

 
 سواسددددددية فددددددي الحددددددق ي ددددددةول   ددددددهللالَ 

 

 ال ط ددرح األالثددان أال يودديح الددورى 

 
  ددددددن كةدددددده اللددددددي  لدددددده دثدددددد َ  ها ةَّ ةادددددد ا 

 

 هَ جدددددد  عددددددأ َ اليليددددددهلل را الا ددددددهلل  

 
 ألخسقددددددده ذات المحاسدددددددن ددددددددن قيددددددد َ 

 

 الكدددددان لددددده بدددددين القيائددددد  دهلل دددددةذ  

 
 ا قولددددده  دددددف الالولددددد َ ا ر يًمدددددر الفًددددد

 

 ا  دددافظ الللدددهلل صدددافًحاا كريًمدددأديةًددد 

 
 يةيددددددهلل  يددددددات األرر بدددددداكره الوبدددددد َ 

 

 فراجدددددت ب ويددددده التةدددددارال دثلمددددددا 

 
 ا لوددددا يه يةلددددوإلددددع الوددددو  أال  ةًمدددد

 

 االإن دددن األخددسق يددا صدداح دركيًدد 

 
 ليقسدددو  لدددع األسدددرى إذا لمددد  الةوددد َ 

 

  ددةا الغددةالات الوا حددات اللدد  ي ددن 
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 فيتوددددد  الحيددددد َ  القدددددهلل قطلدددددوا  ددددديسً 

 

 الل ةددددده يأسدددددو الةدددددراح دودددددافيًا 

 
 كدددددددذا الحدددددددر للمسدددددددتةةهللين إذا  ل دددددددوا

 

 اليةتشدددد  المستضددددلوين دددددن القةددددا 

 
 ال حددددن بلددددا أ ددددرى ال حددددن بلددددا أهدددد َ 

 

 الةددددذكرها فددددي كدددد   ددددين  رسددددمً  

 
 كددددددد  دشددددددد لة  ددددددد    فيسدددددددلهلل ا فدددددددي

 

 ا بر دددددل قلوبةدددددا قدددددي  للدددددا قهللًسددددد 

 
  

 دياط د  

بركدددددددة                         

 دحمهلل
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 قويهللال

 (1) لع لسان  اال اإلسسم

ا  الأسددددددلمةي دددددددن كددددددان  ةددددددي دددددددهللافلا

 

ا   أا اليدددددح قدددددودي  دددددادرال ي دضددددديلا

 
ا  اللدددددد  أر دددددددةل   ددددددين  اديددددددت دسددددددملا

 

 ا القددددت دحةتدددديفلدددد  أر دددددةل   اصددددرً  

 
اال لدددددد  أ ددددددذَّ   ا فددددددي المسددددددير الأسددددددر ا

 

 ردددددو ي بلةددددة  ددددن دةدددداراال  لضددددة   

 
ا  ال حددددددن لةددددددا دددددددن بلددددددهلله  أن  شددددددر ا

 

 القدددددالوا أ اديدددددا القدددددهللادع العدددددر ل  

 
ددددا   لددددع الددددر   دددددن طددددوال اإلقادددددة يافلا

 

  َ ي َ ف دددددد تَ ْلددددددكددددددذبت  ال ددددددق   دددددددا     

 
ددددا  الجئددددت ألهدددد  الللدددد  فددددي الةددددا  رافلا

 

 االددددددا كةدددددت إا  اصدددددر الللددددد  دائًمددددد 

 
ددددددددا فتةيددددددددي  َ    ةددددددددي بمددددددددا كددددددددان الاقلا

 

 اأا فاسددددددألوا  ةددددددي  لددددددوًدا سددددددوالوً  

 
دددداالجددددا   ليلددددا الغيددددا دغةًدددد  ع الدرجلا

 

 ر ددددددع   ها يددددددك الللددددددود الأهللددددددا 

 
ا  يشدددددددددددق  لددددددددددديل  أن أذال الأخضدددددددددددلا

 

 لقددددهلل كدددددان لدددددي فيلددددا أسددددداال  ةددددداجج 

 
دددددددددا  البالمددددددددداال الاألالاد الاألهددددددددد  أجملا

 

 ي بدددددددأرالاح  دددددددواال  كريمدددددددة     الْ هللا فاددددددد 

 
دددداالقددددهلل كددددان بيددددت المددددا  ال بددددالخير دتر ا

 

 اللدددددذال   اللددددد  يشدددددغلوا  ةدددددي بخودددددض   

 
 اع المةدهلل  تدع اسدتوطئوا الدةة  دو دلا إل

 

   ْ لَ  َ هللْ ا القَددددددا رفيًلددددددللدددددد   ددددددة ً  تَ ْيددددددةا با  

 
ا  يلددددددددة  لددددددددع األيددددددددام أن  تضلضددددددددلا

 

 العددددهللت للدددد  فددددي السددددالوين  ضددددارالً  

 
ددا   لددع اللددةم  تددع اسددتلذبوا القتدد  دةر ا

 

 ةً ياددددددددتْ ف   تَ ْيددددددددبَّ ا الرا أخسقًدددددددد تَ بْ ذَّ الهادددددددد 

 
دددددا  أقاددددددت ددددددن الطدددددا ين فيلدددددا األخاد ا

 

 أقمددددددت بلدددددد  للحددددددق الاللددددددهللال داللددددددةً  

 
االأالرثدددددتل  دلً ددددد  ا  لدددددع الدددددهللهر الاسدددددلا

 

 أدلدددت للددد  ددددن جةدددهلل كسدددرى القيودددر   

 
ا ف ددددا وا  ةوًددددد  ا فددددي الددددهللياجي سددددواطلا

 

 اللقةددددددددتل   لًمددددددددا ال ددددددددوًرا ال  مددددددددةً  
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دددددددا  لمدددددددن أهملدددددددو ي الاسدددددددتحيوا المةافلا

 

 يردت دددددد فلمددددددا  ولددددددوا أسددددددل  الددددددهللهر 

 
ا ليددددددان الضددددددسلة  الأ ددددددحوا أل  ر ددددددلا

 

وا مَ جددددرالا فددددي سدددديي  الغددددي الاسددددتوخا  

 اللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهللى

 
ا  الألقدددددوا إلدددددع فحدددددش الغةدددددا  المسدددددادلا

 

 الصدددموا  دددن القدددرآن الالدددذكر سدددملل   

 
ددددددايفأكسدددددد  ل  دددددددن بددددددات للمدددددداال جادلا

 

 ال ضدددددوا  دددددن الدددددهلل يا بةددددداا ال اجدددددذ 

 
ا  اللددددد  يقيلدددددوا عدددددرا الملددددديمن عدددددار ا

 

 ة ديدددددةل اللددددد  ير ضدددددوا ديدددددن الحةيوددددد 

 
ددددا  اللدددد  ييوددددراله فددددي دجددددع الليدددد  دليلا

 

 هَ لقدددددددهلل  طلدددددددوه الاسدددددددتيا وا  دددددددهللالدا  

 
ا  أطدددددالوا دةاًددددددا الاسدددددتس وا المضدددددداجلا

 

 أا ددددددن  دددددذير يدددددوقظ الةدددددا  بلدددددهللدا 

 
ددددددددددا  للدددددددددد  قلوبًددددددددددا أن  ويددددددددددق ال رجلا

 

 ه  الهدددد  دددددن فتددددع  ددددر يودددديح بأهل دددد 

 
دددددددا  اليرسددددددد  فدددددددوق الةدددددددائمين القوار ا

 

 اللددهللىأجدد  قددام دا ددي   يددهلل و إلددع  

 
الدددده قولددددة فددددي الحددددق  َ   ةددددري المددددهللادلا

 

 هو )المرعهلل( الميمون في الةدا  طللدةً  

 
ا   لددددع دةددددهلل هددددذا الددددهللين كيددددف  وددددهلل ا

 

 ايييددددت  لددددع جمددددر الغضددددع دتحسددددرً  

 
ا  الكددد  فدددي دةددداال الرعدددهلل خدددل الأال دددلا

 

 اف ددددد  فدددددي سددددديي    اقدددددع عدددددهللائهللً  

 
ددداالقدددهلل فدددا  ددددن فدددي الحدددق  دددحَّ   ع البايلا

 

 ع الددددردى الفتيددددة صددددهللق بددددايلوه  لدددد 

 
ددددددددا  اليقضددددددددون طددددددددوال الليدددددددد  ر ركلا

 

  ْ لَددددللدددد   ةدددددة قددددهلل  قوددددر الشدددد  دال ا  

 
دددددددددا  فخيدددددددددر للددددددددديش بلدددددددددهلله  أن يود ا

 

 االْ أا فددددإن  اددددد هدددد  األددددد  اليدددداقي لددددهلليَّ  

 
 دحمهلل فتحي هرا     

  خوص المادال ب لية أصوال الهللين  
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 (1)الليهلل الاإلخا 

 الكدددد  فددددات  يددددهلل فددددي الحيدددداال ال يددددهللَ 

 

 الأ ددنذ  ت  لدودذ ي الشرق ك  درة  با  

 
 القدددددهلل بدددددان إ دددددرار بةدددددا الصدددددهللالدَ 

 

 ه  ال حدددن خودددومذ )لل تددداا( الددددا ب ددد 

 
 ...الذلددددددددك جددددددددرم بددددددددي ن الجحددددددددودَ 

 

 ى  مةددا بمددا لدد  يَةدد ةال    ددن هددوً  

 
 ا الكددددددد   دددددددن أخيددددددده بليدددددددهللَ ةادددددددتْ في  

 

  يايةدددت األهدددوا  فدددي كددد  ددددوطن   

 
 اللددددددي  لمددددددا بددددددين القلددددددوا  ددددددهللالدَ 

 

ار الددود "أهددسً    ا"الدر يًدد  خددذ ا عددلا

 
  حددددددف بدددددده جةددددددهلل اللددددددوى ال قددددددودَ 

 

 األددددر َخلدددف دوسددد ذ  لةدددا فدددي جل ددديِّ  

 
 بدددددده الشددددددر بددددددين المسددددددلمين يسددددددودَ 

 

 الفدددي كددد  قطدددر للطوائدددف دشددد  ذ  

 
 ؟أم الةدددددا   دددددلوا الالحيددددداال عدددددرالدَ 

 

 فيددا قددوم هدد  فددي الددهللين ديددهللأ فرقددة   

 
 الذلدددددددددك ربدددددددددط للقلدددددددددوا الطيدددددددددهللَ 

 

 (ألددد  ي دددف أ  دددا  ةدددهلل ربدددي )إخدددوالذ  

 
 هللَ الددددددددددا ددددددددددادن إا بدددددددددذا  سدددددددددلي

 

  سعددت بددده األلقدداا فدددي كدد  بقلدددة   

 
 ع "الالرسددددوال"  ميددددهللَ "الد ددددة" دةًحدددد

 

 لةدددا " " را "الال تددداا "عدددريلةذ  

 
دددددالقدددددهلل أَ   "دةدددددا لدددددذا  " لدددددودَ  تْ ذا خ 

 

 افمدددالي أرى األلقددداا ددددةقن عدددملةا  

 
 بليددددهللَ  ك ةدددد وا ْلددددا فا الدددددا كددددان  يددددرً 

 

 للمدددددر  ددددددا اإلسدددددسم إا دحيدددددةذ  

 
  لمي الحوت

 

                                                 

 .م8244يةاير  99/ه 8373المحرم 97ل السةة الثا يةل 99 ( اإلخوان المسلمونل اللهللد1)
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 المسلمين

 

 (1)صوت األبهلل

 ؟ حددددددن قددددددوم  طدددددداريف أعددددددهللا َ ال

 

 ا فدددددددددي الدددددددددهللهر أر ا َ  ادددددددددرَ ل  قا إاما  ا  

 
 كدددددددد  لدددددددده دددددددددذهل فيلددددددددا الآرا َ 

 

 ا خيددددددر فددددددي أدددددددة أبةاؤهددددددا فددددددرقذ  

 
   الكدد  يددوم لةددا فددي الةيدد   و ددا َ 

 

  ف دددد  يددددوم لةددددا فددددي دوددددر دلركددددةذ  

 
 كأ ةددددددا آلددددددة فددددددي الددددددهللهر صددددددما َ 

 

 لةددددددددا " ددددددددةا"  ايددددددددهللهَ  الكدددددددد  آن   

 
 الذا   ودددددر ه فدددددي اليدددددوم أ دددددوا َ 

 

دددددد   هَ هددددددذا لدددددده دددددددأرا يسددددددلع ليهللركا

 
دددددددددددال  كلددددددددددده  دددددددددددْوح الأر ا َ   ال ا

 

  ددددددددةذ دددددددددهلل الجددددددددةر الأدددددددددوا  درال   

 
فدددي الييدددت  ميدددا َ  أال أ ةدددا ر لدددةذ 

(2)
 

 

  يددددددددداح دة ة دددددددددةذ أكأ ةدددددددددا فيددددددددده  

 
 أال أ ةددددددا فددددددي أدددددددة أسددددددرى أذا َ 

 

 أال أ ةددددا صددددرخة فددددي األفددددق  ددددائرالذ  

 
 ذلدددددك الدددددهللا َ  لدددددو  للمدددددون بمودددددر  

 

 ل دددددددد ْ  يا ْلدددددددد   اآلددددددددداالل فا ا  لليددددددددةَّ  

 
 ؟فلددددددد  آلال  لدددددددع اآلفددددددداق إرالا َ 

 

 إ ددددددي أراهددددددا كددددددقال فددددددي  ددددددوالم   

 
دددددددددفدددددددددي الةيددددددددد  دا   َ  َ ةَّ قا رِّ واددددددددديَ   ا َ شَّ

 

 فددددددس يوددددددهلل    هددددددذا الخددددددس،ل الا 

 
 الللسياسددددددددددة إ ددددددددددوا  الإ ددددددددددرا َ 

 

 الادددددددددب   فللمطددددددددداد  د يدددددددددا ا  يددددددددداالا  

 
 الللحدددددوادث فدددددي التددددداريخ أصدددددهللا َ 

 

 اللألدددددددددا ي خيدددددددداات  لددددددددي  بلددددددددا 

 
 ثقدددددددددداال الأ يددددددددددا َ الللمةاصددددددددددل أ

 

 الللممالددددددددددددك أصددددددددددددوات دهللاليددددددددددددةذ  

 
 هدددددذا التطدددددا ن إن الدددددريح هوجدددددا َ 

 

 يدددا قدددادال الةيددد ل هدددذا يدددود  . فدددهلل وا 

 
 إن التخلددددددف  ةدددددده اليددددددوم إ يددددددا َ 

 

 الادشدددوا دددد  الركدددل فاأليدددام دسدددر ةذ  

 
 ذكددددددرى الأ يددددددا َ   َ َ ددددددلا  الفددددددي  ددددددهلل  

 

 فددي األددد  ذكددرىل الفددي أ هللاثدده  يددرذ  

 
 الإعدددددددددددقا َ  فللخدددددددددددس،  يددددددددددداريحذ 

 

 يي أخددددا،  لددددي   يددددا بةددددي الطة ددددإ دددد 

 
                                                 

 .م8244 وفمير  81/ ه 8373الحةة يذدن  9ل 41( اإلخوان المسلمونل اللهللد1)

 الحيرال الالتردد.  ي( الر لة: بالوتح الةلادة. البلا يضرا المث  ف2)
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 فدددددددأ ت  الغدددددددر الالقدددددددوم األ دددددددةا َ 

 

 فاسددتيقظوا بلددهلل طددوال الللددهلل الا تيلددوا 

 
 الكل ددددد  يدددددا بةدددددي األالطدددددان أكودددددا َ 

 

 فددددددإن  ددددددايت   فددددددي الةيدددددد  الا ددددددهللالذ  

 
 بددددددددددالخلف أهددددددددددوا َ   َ  َ ا  شددددددددددغلةَّ 

 

 فةاهددددددهللالا فددددددي سدددددديي    الائتلوددددددوا 

 
 ف ل دددددددد  دخلددددددددص للةيدددددددد  بةددددددددا َ 

 

 اإلخدسص دةدهللك َ الابةوا  لدع الحدل ال 

 
 لللدددددددددددددس الاألم أبةدددددددددددددا َ  فدددددددددددددأ ت َ 

 

 "فمودددر أم" الأ دددت  خيدددر ددددن اللدددهللت 

 
 صابر  لي ردضان
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 المسلمين

 

 ( 1)الةور المذاا...
ام  دلهللاال إلع المرعهلل اللا

 أ يدددددددددددددددددددددددددددداال هددددددددددددددددددددددددددددذه أمْ 

 

 ؟ دددددددددددددددذبح باسدددددددددددددد  الر دددددددددددددداا   

 
 كدددددددددد  دددددددددددن يشددددددددددلر بددددددددددالقو  

 

 يمسدددددددددددددددددددددددددددي كالدددددددددددددددددددددددددددذئاا   ال   

 
 كتدددددددددددددد  اإل سددددددددددددددان  لقددددددددددددددع

 

 كدددددددددددد  يددددددددددددوم فددددددددددددي اللددددددددددددذاا   

 
 القددددددددددددددددوم بددددددددددددددددهلل يا ما ر  ْ ددددددددددددددددأَ 

 

 الظلدددددددددددوا فدددددددددددي ا  يددددددددددداا    ْ هَددددددددددد 

 
  الخْلدددددددددددد  سدددددددددددديوها طلمددددددددددددةا 

 

 ؟ د فةددددددددددددددهللالا فددددددددددددددي ا تلدددددددددددددداا   

 
 ددددددددددا الدددددددددذي يمةددددددددد  ددددددددددن أن

 

دددددددددددددددددددددددد   ؟اا  يا  تسعددددددددددددددددددددددددع كالضَّ

 
 كددددددددددد  هدددددددددددذا صدددددددددددائر يدددددددددددو

 

 ًدددددددددددددا إلددددددددددددع بطددددددددددددن التددددددددددددراا   

 
 الإذا ددددددددددا جدددددددددا  القدددددددددت الددددددددد 

 

 دددددددددددددوت أ دددددددددددددحع كالسدددددددددددددراا   

 
 ليدددددددددت عدددددددددلري كيدددددددددف ألددددددددد 

 

 ي؟ قددددددددع المددددددددوت إذ يددددددددأ ي بيدددددددداب   

 
 بددددددددددددددد  إذا  شدددددددددددددددر الدددددددددددددددرال

 

ددددددددددددد   ياب  حا ح الددددددددددددددن  دددددددددددددولي ص 

 
 ا دشدددددددددددهللالةْ يةظدددددددددددرالن الةَّددددددددددد

 

  هدددددددددين ددددددددددن  دددددددددوال الموددددددددداا   

 
 ا يددددددددددددر دسددددددددددددطيلين رفًلدددددددددددد

 

 يا لمدددددددددددددددددا ب دددددددددددددددددا الا دفًلدددددددددددددددد 

 
 هددددددددددددددددذه د يدددددددددددددددداك  الحلدددددددددددددددد 

 

  دددددددددددددددددوال  لدددددددددددددددددهللال للخدددددددددددددددددراا   

 
 اليحلددددددددددددد  ددددددددددددددا  لمدددددددددددددوا أنَّ 

 

 المةايدددددددددددددددددا فدددددددددددددددددي اقتدددددددددددددددددراا   )م(

 
 ددددددددددا الدددددددددذي يمةددددددددد  ددددددددددن أن

 

 ؟يتسعدددددددددددددددددددددددوا كالضدددددددددددددددددددددددياا   

 
 لدددددددددددددددددي  إا فئدددددددددددددددددة قدددددددددددددددددهلل

 

 ر ددددددددددددددديت   ددددددددددددددد  ال تددددددددددددددداا   

 
 الا  الددددددددددددددددددةو  بطلددددددددددددددددددر  دَ الَّ  ا 

 

ددددددددددددددددددددددددددددد الأددددددددددددددددددددددددددددددا ي     اا  ذا   

 
 ثددددددددد  قدددددددددادوا يةشدددددددددهللالن الحددددددددد 

 

  ددددددددددددق فددددددددددددي خيددددددددددددر ركدددددددددددداا : 

 
                                                 

 .م8249يو يو  91ه/ 8374رجل  81ل السةة الثالثةل 79خوان المسلمونل اللهللد( اإل1)
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 إخددددددددددوال فددددددددددي   لدددددددددد  يةدددددددددد 

 

 َ   يددددددددددددددددر ا تسدددددددددددددددداا  لَ لْ ما  دددددددددددددددد 

 
 قلدددددددت للدددددددةو  اركضدددددددي ركددددددد 

 

 ً ددددددددددددددددا الهيَّددددددددددددددددا للوددددددددددددددددحاا   

 
 دحمود دحمهلل  يهلل ال ري  اللربي

 



 
 

التاريخ األدبي لإلخوان             715

 المسلمين

 

 (1)اللربيةالو هللال 

 كدددد  دددددا فددددي القددددريض دددددن  وحددددات  

 

 أ هدددددر الشدددددرق بدددددالقريض فلدددددات   

 
  دددددددددهلل كلقدددددددددهلل الللدددددددددئ الةضدددددددددرات  

 

 يدددد ثدددد  صددددغلا لو ددددهللال اللددددرا الوِّ  

 
 ال حيددددددددددددي صددددددددددددس لا الخالددددددددددددهللات  

 

 ال ددددهللال  ةمدددد  القلددددوا  لددددع الددددودِّ  

 
 طوقتدددددددددددده الليددددددددددددون بددددددددددددالةظرات  

 

 فيدددددهللا الشدددددرق فدددددي الوجدددددود كيدددددهللر   

 
 فددددددددي اليرايددددددددا دةاهدددددددد  الحسددددددددةات  

 

 طالمدددددددا أ ةدددددددل اللدددددددهللاال الأ دددددددواع 

 
 طيدددددددددل الدددددددددريح يدددددددددا   الثمدددددددددرات  

 

 ت  ْيددددةا أر دددده فددددي الوجددددود  ةهددددع ب   

 
  افدددددددد  الةددددددددور باللددددددددهللى الاللددددددددهللاال  

 

دددددددددار   ا   َ اْ دددددددددفا    كتابًدددددددددا هَ  ةدددددددددهللْ  هَ يخا

 
ددددددددات    دددددددددن  ةددددددددوم السددددددددما  دةتملا

 

 الهددددددو فددددددي يودددددددده أ ددددددة د ا ًدددددددا 

 
 ن الددددددددددا بدددددددددين  يلةدددددددددا الالودددددددددرات  

 

 اةادددددددديْ هددددددددذه دوددددددددر الالحةددددددددا  اللَ  

 
  ددددددددددة إ سفدددددددددده  لددددددددددع الة يددددددددددات  

 

 أخددددددددددددوات أ دددددددددددداطلنَّ سدددددددددددديا ذ  

 
  يددددددد  ددددددددا بيةلدددددددا البدددددددين السددددددديات  

 

دددددددالي بلدددددددين      ددددددداظرات إلدددددددع الملا

 
  حدددددددو أ لدددددددع درا دددددددل الدددددددهللرجات  

 

ات  لدددددع الةددددددان خطاهادددددا   دسدددددر ا

 
    اإلهددددددددددددداا الالةةيدددددددددددددات  ل  لا هللْ َدددددددددددددد

 

 ا  ددددرى فددددي الحيدددداال لليددددأ  طيوًددددا 

 
 ددددددددن ريدددددددار الخلدددددددود الالةةدددددددات  

 

 ا ال ريمدددددة رالً دددددافيدددددهللت أر دددددل 

 
ددددددددددددات     ا ددددددددددددرات بددددددددددددهللال لا يا لا

 

  شددددددددتلي بلددددددددا الةوددددددددو  ثمدددددددداًرا 

 
 فتسعددددددددددددت جحافدددددددددددد  الظلمددددددددددددات  

 

  عدددد  دةلددددا  لددددع المشددددارق  ددددو ذ  

 
 دلةدددددددل اللدددددددل  دددددددائر الةظدددددددرات  

 

 الر ددددددا الغددددددرا فددددددي د دددددداه إليلددددددا 

 
 فدددددوق دسدددددرى ال واكدددددل  الةضدددددرات  

 

 الرآهدددددا القدددددهلل سدددددمت فدددددي  سهدددددا 

 

                                                 

 م.8249 ديسمير 8ه/ 8374الحةة يذدن  97ل السةة الثالثةل 12( اإلخوان المسلمونل اللهللد1)
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  تدددددددددددددرا ى جميلدددددددددددددةا الحلقدددددددددددددات  

 

 ا لا خددددددالَق الوجددددددود  قددددددودً صددددددا  

 
  يقدددددددددددري الةمددددددددددداال الاللمحدددددددددددات  

 

  ددددددددوال جيددددددددهلل دددددددددن ال ةا ددددددددة  اه   

 
 بسدددددددددددددةا  ال دددددددددددددري  أم اللغدددددددددددددات  

 

 إيدددددده يددددددا داللددددددة اللرالبددددددة  ةهاددددددع 

 
 فاسدددددددددتحثي المسدددددددددير الالخطدددددددددوات  

 

ددددددال ي أ ددددددت أصددددددحيت دددددددةلسً    للملا

 
 الأصددددديخي إلدددددع هدددددوى ددددددا يدددددوا  ي

 

 الافتحدددي صدددهللر  الر يدددل لشدددلري 

 
 الخوقددددددات   درهددددددف الحدددددد   ددددددابض

 

ا يددده قليًددد   اكدددي يدددرى الةدددا  فدددي دلا

 
 هددددددددددددددو رالح دمتدددددددددددددد  بالحيدددددددددددددداال  

 

 ا الل دددددددنيحتويددددددده اللسدددددددان عدددددددلرً  

 
 ق ثمدددددددددددار الةلدددددددددددود الاللةددددددددددددات  

 

 إ مدددددا ال دددددهللال اللرالبدددددة فدددددي الشدددددرْ  

 
 دللمدددددددددددات السدددددددددددهللاد الاليركدددددددددددات  

 

 أرسددددددددد     ذال الةدددددددددسال إليلدددددددددا 

 
 فدددددددي ا حددددددداد القلدددددددوا الالملةدددددددات  

 

 الجمدددددددداال الحيدددددددداال بددددددددين اليرايددددددددا 

 
 ا  يدددددددددددددالي بشدددددددددددددائك اللقيدددددددددددددات  

 

ا    حدددددددددن قدددددددددوم إذا أرد دددددددددا  لدددددددددو ً

 
  ددددددده  سددددددديي  اللدددددددس إلدددددددع الغايدددددددات  

 

 قددددهلل جللةددددا دددددن األخددددوال فددددي الددددد َّ  

 
 ا دسئ دددددددددددددددي  الدددددددددددددددذات  الدليً ددددددددددددددد

 

ددداح فدددارالق فدددي المشدددارق هدددهلليً    ا ا

 
 صا الحةر

 السيهلل دحمهلل أ مهلل الوقي         
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 (1) لع هادش الميسد

 اإلسسم الالسسم

دددداال السددددسم    ددددةت  األرر دددددن د ا

 

دددددد   هلل ال ددددددون يددددددا  يددددددي السددددددسم  أرع 

 
 الهدددو قدددهلل  ددداا فدددي  مدددار الودددهللام  

 

اهَ    يدددددددا  يدددددددي السددددددددسم أيدددددددن  اددددددددرا

 
 دددددددددن خددددددددس،  الفرقددددددددة  الخوددددددددام  

 

 ا للحيددددددارىجئددددددت بدددددداألد  دةقددددددذً  

 
  دددددودال الدددددرالح فدددددي رددددددي  اللظدددددام  

 

دددددددادت   فسدددددددرت فددددددديل  الحيددددددداال ال ا

 
 السدددددددددما دةدددددددددهلله   لدددددددددع األيدددددددددام  

 

ددددد   ا ال دددددوًراكالشدددددمو  هدددددهلليً ا الْ هللا ال ا

 
ددددددددددددام    صددددددددددددولة األقويددددددددددددا  الالح  

 

ددددددا  ي  ددددددال  الوددددددري  يَلا  جئددددددت الاللا

 
 فدددددددددي بحدددددددددار الدددددددددذ وا الاآلثدددددددددام  

 

   ريدددددددقذ  وا ْهدددددددالأ يدددددددت الوجدددددددود الا  

 
 ال ددددددددددهللالا إخددددددددددوال بددددددددددس أر ددددددددددام  

 

ايددددا   فسددددرى الددددود فددددي قلددددوا الر ا

 
 الدحدددددددوت الودددددددرالق بدددددددين األ دددددددام  

 

يأالال ددددلت التقددددع    سددددا  التسدددداد 

 
 قدددددددددددهللام  ددددددددددددن قدددددددددددوي ددددددددددددهللجج د

 

 الجللدددددت الضدددددليف بدددددالحق أقدددددوى 

 
 الدقدددددددددام   أال ذلددددددددديسً لدددددددددذي  دددددددددسً 

 

 لددددددي   يددددددهلًلا أسددددددير جدددددداه  الددددددداال   

 
 ذا خضدددددددددددددوا لوا دددددددددددددهلل  دددددددددددددسَّم  

 

 بدددددد   ةيددددددًةا دددددددهللى الحيدددددداال أبي ًددددددا 

 
*** 

 هددددددهللت ال ددددددون فددددددي بلددددددي  الظددددددسم  

 

 عددددددر ة   دددددددا للددددددا دددددددن دثيدددددد    

 
 الفسدددددددددددددداد دددددددددددددددو ا دتددددددددددددددرام   

 

 لدددد  أجددددهلل فددددي الحيدددداال  يددددر  ددددسال   

 
 فدددددددي طريدددددددق دغيدددددددل فدددددددي قتدددددددام  

 

ددددددددكلمددددددددا دددددددددرت الليددددددددالي دا    اةا يْ ضا

 
 دح ددددددد  القدددددددوال الا دددددددح األ  دددددددام  

 

 الطريددددددق اللددددددهللى الميددددددين كتددددددااذ  

 
 دددددددن ديدددددداجي األهددددددواال الاألالهددددددام  

 

دددددددددال  الشدددددددددريهلل قدددددددددهلليمً    اأ قدددددددددذ اللا
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دددددددال  الودددددددراا الدددددددهللادي  الدحدددددددا  ا

 

 اا اليأًسدددددددفغدددددددهللا كالةددددددددان دةدددددددهللً  

 
  غدددددددددددام  الاسدددددددددددم  اآلن رائددددددددددد  األ

 

 هر قددددددْف  ملددددددْ  قلدددددديسً أيلددددددا الددددددهلل 

 
دددددكا   عدددددق جدددددو، الظدددددسم   ر  هللْ ا اليادددددةا سا

 

 د دددددددوال الحددددددددق للوجدددددددود  يددددددددهللت 

 
 ا لةودددددددددرال اإلسدددددددددسم  وْ قدددددددددهلل  دددددددددقخا 

 

 االأ ددددددهللت لودددددديحة المةددددددهلل جةددددددهللً  

 
 فددددددددددي سددددددددددسم ال ددددددددددةال الالئددددددددددام  

 

اهدددددددهللالا   أن يليشدددددددوا كراًددددددددا    ا

 
 الأ دددددددددددددة اآلدددددددددددددداال الاأل دددددددددددددسم  

 

 أال يمو ددددددوا الذا  أسددددددمع األدددددددا ي 

 
 سلهلل أ مهلل د يي 

 علية دللهلل اإلس ةهللرية الهلليةي    
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 (1)"إخوا ي"
 الاذكدددر دلدددي فدددي القدددار  يددد  إخدددوا  ي

 

 د ةددي دددن الغيددهلل  لددهلل الغيددهلل أ ددةا  ي 

 
 فدددديَّ الضددددلوا الجوددددت فيدددده أ وددددا ي

 

 طلقدددت  لدددهلل صددديا بددداق فقدددهلل ييسدددت 

 
 ددددددداذا جةيددددددت الهددددددذا الددددددهللهر أفةددددددا ي

 

 هَ باًسدددددا فيدددددا خةلددددديقضددددديت أيادددددد 

 
 فةددددا يالطددددار طيددددر اللةددددا دددددن فددددوق أ

 

 ه  ق ددد ا الْ قدددهلل صدددوح اللدددود دةدددي بلدددهلل را  

 
دددددددا ي الأقرا دددددددي  بيةدددددددي البدددددددين جما ا

 

 ا فددس صددلةذ الصددرت فددي الةددا  دةيددوذً  

 
ددداد لدددي أدلدددي فدددي اللددديش ددددن ثدددان    ال ا

 

  تدددع التقيدددت ب ددد  فدددا ةاح كددد  أًسدددع  

 
 إيمددددددددا ي تَ ْةددددددددلا  ْ ل ددددددددن ألخسق دددددددد  أا 

 

 إ ددي كوددرت بمددا فددي الةددا  دددن دلددق   

 
 أ ةا ددددي خوددددوا ف ددددا وا سددددرالري بلددددهلل

 

 قدددددوم إذا الحدددددةن  دددددادا ي الأقلقةدددددي 

 
ددددا   ا بأيدددهللي الودددوا باسدددي الأعدددةا يوْ حا

 

دددداالد ي   قددددوم إذا الشددددةن الملحدددداح  ا

 
 بأهددددددددد  الإخوا ًدددددددددا بدددددددددإخوان   أهدددددددددسً 

 

 فارقددددت أهلددددي ف ددددا وا بلددددهلل دددددو ل َ  

 
  دددددديسَّ دددددددن الددددددهلل ايا فددددددةل  القددددددوم خ  

 

  ْ هَ أا رَّ هددددددد   ودددددددية الكدددددددأن   باددددددد 

 
دددددداه َ  َ فادددددد دددددددا ددددددددت أر ا ددددددا ي ارَّ  ير ا

 

 أ سدددع اللمدددوم إذا ددددا كةدددت أذكدددره  

 
 الإن بلددددددددهلل ا فوددددددددي يسددددددددر الإ سددددددددان  

 

افيددددددة     إذا اجتملةددددددا فوددددددي خيددددددر ال ا

 
 دددددددن اليقددددددين الدددددددن  لدددددد   ال رفددددددان  

 

 ا  لددددددع صددددددلة    أليابًدددددد فا لَّددددددقددددددهلل أا  

 
 لددددي  الملددددهللم فددددي األخددددسق كاليددددا ي 

 

 هَ لَددددا  شدددديه الةددددا  فددددي عددددي   ةاي   

 
 هلل ان  الا   ددددددي  سددددددوى ديلددددددوث  دددددد

 

  ايتةددددددددددددا انَ يَّ   أكيددددددددددددر الالددددددددددددهللَّ  

 
دددد  الإ ددددسن   ر   ددددادى بلددددا القلددددل فددددي س 

 

 هَ لَدددددِّ اا الالمددددوت فددددي   أسددددمع دددددا  َ  

 
 الاسدددددتللموا الحدددددق فدددددي ديدددددن القدددددرآن  

 

 يددددا  وددددية   جددددهللالا فددددي  قيددددهلل    
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 أن  ةوددددددراله  لددددددع ظلدددددد  ال ددددددهللالان  

 

 هددددذا هددددو الددددوطن الغددددالي يةاعددددهللك  

 
 إبراهي   سن بسال

 دار الللوم           
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 (1)كتائل الحق

ايدددددددة فلتسدددددددقط دياديلادددددددا  هدددددددي الهلل ا

 

 دا  ةدددك ددددا قالددده األ دددهللا   شدددويلاا 

 
ا يلاددددا   يددددر الم ائددددهلل فددددي أقوددددع دلا

 

 ا يقدددهللرالن  لدددع عدددي  بمدددا كسددديوا  

 
 اليوهيلادددددددددددا فيدددددددددددهللدغ   أهدددددددددددوا ً 

 

 ا فددددوق بدددداطلل  الالحددددق يقددددذ،  ددددارً  

 
 ال شدددددييلاا قتلدددددع ددددددن الدددددذر  مثددددديسً 

 

   ر يًدددددددا فدددددددي قلدددددددوبلَ   الييلدددددددا 

 
ددد   لدددع أسددد   ظمدددع لتلليلادددا تْ يهللا ع 

 

 فإ لدددددددددددددا د دددددددددددددوال ر خالودددددددددددددةذ  

 
  قيددددددددة كميدددددددداه المددددددددةن صددددددددافيلاا

 

 بليدددددهللالذ  دددددن د ايدددددا القودددددهلل طددددداهرالذ  

 
   يملددددددددددا الكتدددددددددداا   هاديلاددددددددددا

 

 ا   ايتلدددددددددا الالموددددددددددطوع أبددددددددددهللً  

 
 دةدددددا سدددددوى أ ةدددددا بدددددالرالح  ودددددهلليلاا

 

 اا الددددددا  قمدددددوف ددددد  أرادالا بةدددددا كيدددددهللً  

 
 إا بسددددل  الددددردى فددددي  حددددر راديلاددددا

 

 ى فمددددا خرجددددوارا ْتددددا  ا الأالقددددهللالا فتةًدددد 

 
اديلادددداال قددددذ، الددددوهن رديًدددد  ا فددددي أ ا

 

ددددد لدددددك ال تائدددددل قدددددهلل با دددددت  َ     ْ لَ فَ وِّ خا

 
 الا قدددددددذائف ددددددددن للدددددددل بأيدددددددهلليلاا

 

 سدددلحة الودددحرا  فدددي يدددهللهاأاللدددي   

 
 الا ددددددهللاف  ددددددن )هددددداالن( لتحميلادددددا

 

 الا قةابدددددددد  )دوسددددددددليةي(  مل لددددددددا 

 
 ا لرائيلادددددافدددددي أ دددددين الةدددددا  آسدددددادً 

 

 إيمددددددددا ل  بددددددددار صددددددددوره  ل ددددددددنَّ  

 
 فددددددس الددددددةا ال الاليركددددددان  وهيلاددددددا

 

  قيدددهللال دثددد  )طدددور سددديةا ( راسدددخةذ  

 
 الالدددرالح ددددةل   لدددع صدددلة بياريلادددا

 

 عددديت  لدددع د دددوال اإلخدددوان أ وسدددل  

 
 رهيدددددان ليددددد  الفرسدددددان  دددددحااليلاا

 

 هَ  ادددددددالا ةْ القدددددددرآن  ا  را لَّدددددددعددددددديابل  طا  

 
 بدددوادي الةيددد   اديلادددافدددي كددد  عدددير 

 

 ةذ قا ر  ْشددددددبسددددددةا القددددددرآن دَ   ْ هَددددددالرَ الدَ  

 
*** 
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 فاسدددددتةلض الحدددددق قاصددددديلاا الدا يلادددددا

 

 يددددا د ددددوال هددددةت األقطددددار قاطيددددةً  

 
 ددددن يدددا  دددرى درعدددهلل اإلسدددسم دا يلادددا

 

 ال ددي لدده فددي قلددوا الةددا   يوددرالذ  

 
 دةشدددددددديلاا ا َ ةَّددددددددابددددددددهلل أ ددددددددك يددددددددا با 

 

 درعدددددددهللها  ا َ ةَّدددددددابدددددددهلل أ دددددددك يدددددددا با  

 
 مهلليةدددة قدددهلل  ددداقت بمدددن فيلادددا لقدددع ال

 

 طددددددددوا اإلرادال قددددددددوم إن أرد لدددددددد َ  

 
 ا يلييلاددددددددافةا هددددددددا ال دددددددد  دختددددددددارً 

 

 فدددهلل وال الحدددق قدددهلل هدددةت دشدددا ره  

 
 ا ددن لياليلادال  يخش فدي األرر  در ً 

 

 هَ  قدددددهلل جهلليدددددهللذ يقدددددود الةيددددد  درعدددددهللَ  

 
*** 

 دطالدددل الشدددرق  ةدددهلل الغدددرا ييغيلادددا

 

 دطالدددل الةيددد  ددددن للةيددد  يدددا  سدددنَ  

 
دددددددد  هللالددددددددة يأ يةددددددددا بما دددددددديلااللل نْ دا

 

 الأ ددددت أاللددددع بلددددا للشددددرق  طليلددددا 

 
 فلددددددددي  هددددددددادم دار دثدددددددد  با يلاددددددددا

 

 ا شددددددهلل رجالددددددك يددددددا بةددددددا  شدددددديهللها 

 
 فلدددددن يلاددددداا ددددددن الدددددهلل يا الددددددا فيلادددددا

 

 هَ تادددددددةَّ فمدددددددن   دددددددن كلمدددددددات    َ  

 
  طية دحمهلل الوياد
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 "يا جواال"
 رعيهلل أبو درال

 الهددددهللا  دةدددددهلل  در قدددددع الةدددددو ا   

 

 ة الظلمددددددا   اللددددددت بشمسددددددك  ل دددددد 

 
 صددددددوت اللددددددس الاللددددددةال الشددددددما   

 

 جةددددددهللي  ديددددددن   هددددددا أ ددددددا سدددددداد ذ  

 
 الجلدددداد  المشدددد ور كددددان رجددددائي

 

 إيما ددددك المللددددود طمددددأن خدددداطري 

 
دددددددد ددددددددادا  بددددددددالتقوى أا    دددددددددهللا     َّ جا

 

 لييددددددت يددددددا جددددددوااَل د ددددددوال درعددددددهلل   

 
  لدددددد  الةشدددددداط دةلددددددة األ ضددددددا   

 

 فخللدت أثددواا الخمدوال الصددرت فددي  

 
دددددددةْ  َ   ح الشدددددددلرا   ع إليدددددددك ددددددددهللائجا

 

 الالهيدددت  وسدددك للدددو ع أ دددت الدددذي 

 
 قادددددددددت لددددددددهلليك قيادددددددددة األ ددددددددهللا   

 

 إن أ ددددت قمددددت إلددددع الةضدددداال  فإ مددددا  

 
 البةةدددددددددة الةيةدددددددددا  كددددددددد  عدددددددددقا   

 

 سدددسدةذ   دددار الحدددرالا  لدددع الم دددر   

 
 دكدددددددت لهلليددددددده عدددددددوادخ اليطحدددددددا   

 

  ددهللا يددذالد  ددن الحمددع رَ ْبددةا ل  فددإذا الْ  

 
 فدددددي همدددددة فدددددي  ةددددددة الدضدددددا   

 

 ه  ية ددددر   يددددار  ا  ال ددددراه يددددهللف   ددددن 

 
دددددددالج خودددددددمه بسدددددددخا      تدددددددع يلا

 

ه     سددددددديف ال ةا دددددددة ا يدددددددرد لغمدددددددهلل 

 
 ا خيدددددر فدددددي  ددددديش بغيدددددر هةدددددا   

 

 إدددددددا الممددددددات أال الحيدددددداال كريمددددددةً  

 
 أال  ودددددددرالذ  سدددددددمو إلدددددددع اللليدددددددا   

 

 فلةدددددا  إ دددددهللى الحسدددددةيين عدددددلادالذ  

 
 لحدددددن الةلدددددور بمدددددوطن الشدددددلهللا   

 

  ةددددت  لددددع  وددددن الخلددددود بسبدددد ذ  

 
 يدددددددة خرسدددددددا   لت دددددددون  دددددددمن كتي

 

 اأ ليدددددت يدددددا جدددددواال ديةدددددك دسدددددلمً  
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 (1) ن أالطا ةا ا ورفوا
 رعيهلل أبو درال

ام لإلخوان المسلمين قيي  اليدهلل  فدي دواال دات سدةة  ألقيت هذه القويهللال بالمركة اللا

 .م8247

دددددددا لددد  يَ   بددده فدددي المر قدددع هدددهلل،َ  دْ هللَّ حا

 

 الشدددلر فدددي ددددذهيي دسدددترذال خدددر،َ  

 
 وواع  وددددددلاددددددإا ألسددددددردها  ةددددددهلل األَ 

 

ار أ ظملددددا   لدددد  أرهددددق الددددةو  باألعددددلا

 
 ا ليقتطوَدددددددوا طدددددددرً   َ لَدددددددأ هارهدددددددا لا 

 

 ددددا الشدددلر للةدددا  إا رال دددة بلدددرت 

 
 فدددي دسدددملي ددددائ  ليسدددت بددده طدددرَ،؟

 

 يددددا قددددادال الو ددددر ددددداال القددددوال ديتددددذال 

 
 في دةلد   دارق فدي الخمدر ير شدَف 

 

 ددددا أقددديح الشدددلر إن يدددرالى بدددس خةددد    

 
 الصدددوَوايددا بددئ  دددا  ظمددوا فيلاددا الدددا 

 

 أال  ةدددددددددهلل  ا يدددددددددة يلقو ددددددددده  دددددددددةاً  

 
  تدددددع أرى ددددددةل  اإلسدددددسم يةتودددددفَ 

 

 ددددددن لدددددي بمدددددا مر للشدددددلر يةمللددددد   

 
*** 

 فالدددددهللين دلتقدددددهلل ددددددا  ةددددده دةودددددر،َ 

 

 يدددددددا  يدددددددذا لدددددددو  دددددددهللت ر الجلتةدددددددا 

 
 وافَددددةا رأيددددت أ ددددهللا  ا  ددددن أدددددره   ا 

 

 ا فدددددي  ةائمةدددددالدددددو أن للدددددهللين سدددددلمً  

 
 وابده كلوَد  ْ رادوا ا تواا الحمدع إذ هَد

 

 دددددا كددددان أ ددددرى بةددددا أن  سددددتلهلل لمددددن 

 
 ال حددددن دددددن صدددديحة التلهلليددددهلل  ر ةددددفَ 

 

 اأسدددددددسفةا جاهدددددددهللالا أ دددددددهللا ه   لةًددددددد 

 
 ال حددددن فددددي دلددددةال التلليدددد   لت ددددفَ 

 

 سددددسفةا  ققددددوا اآلددددداال دددددذ  لضددددواأ 

 
 إا كمدددددددا  ثمدددددددر اآلثدددددددار الالتحدددددددَف؟

 

 هددد  يثمدددر الوخدددر باألجدددهللاد  دددن قدددهللم   

 
 ل دددددددن بقو لدددددددا ييقدددددددع للدددددددا كةدددددددفَ 

 

 ل الحدددق فدددي اسدددتقسال دمل دددة  ا يوهددد 

 
 الالسددددن بالسددددن لددددي  الح دددد  يلتسددددفَ 

 

 هَ ةَ ابددددددهلل للمةددددددهلل دددددددن جلددددددهلل يضددددددمِّ  
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 الالةودددر يحظدددع بددده المستأسدددهلل األ دددفَ 

 

 لييددددددك يددددددا الطةددددددي إن الوددددددهللا  ددددددددي 

 
*** 

 ا  لدددددع صدددددوحات  اللدددددا  لدددددفَ  يدددددرً 

 

 أيددددن الميددددادئ؟ راح الغددددرا يةلللددددا 

 
  مددددي اليوددددائر ا  ددددهللال الا عددددر،َ 

 

  ددددره  بدددداألد   وددددَره َ إن األاللددددع  

 
 الةدددددور ديدددددهللؤه  الاللةدددددف الالودددددلفَ 

 

 ا فدددددددي دلمدددددددتل ا يقدددددددهللرالن  قوقًددددددد 

 
 فاسددددددتلذبوا لقملددددددا الا تددددددابل  عددددددغفَ 

 

 ظةددددوا اللرالبددددة فددددي الحلقددددوم سددددائغةً  

 
 فالدددددهللر  حةيددددده الحوددددديا  الالودددددهلل،َ 

 

  هَ إن لددددد  ي و دددددوا رأالا للشدددددرق  ة اددددد 

 
دددوِّ قادددهدددا  حدددن جئةدددا  َ   فَ لا ي ددددا بةدددع السَّ

 

 وا كوتدددددات الدددددذر ال دددددهلل ةاكددددد   طمددددد 

 
*** 

 ا اللددددو  لوددددواا فمددددا  ققددددوا ال ددددهللً  الرً 

 

 قددددددالوا سددددددةلهللال فددددددي إبددددددان دحةددددددتل  

 
 فيلادددا الخدددهللاا الفيلادددا الحيدددف الالةةدددفَ 

 

 لسددددةا  سدددداق اللددددن  ر ددددع دوددددادقةً  

 
 كددد  المطالدددل هددد  فدددي الجللدددا القودددوا

 

 اليددددد  ال ةا دددددة دددددددن القدددددت يةاسدددددديل   

 
 أال ثدددرت فدددي الجللددد  ألويدددتل  رجودددوا

 

 ئاا إذا أكدددددردتل   دددددهللرالاهددددد  كالدددددذ 

 
 أ دددحع اليةدددا   لدددع جهللرا ددده السدددقفَ 

 

 صددددرح اللرالبددددة قددددهلل ا ددددت بشددددائره 

 
 يدا  وددية الظلدد   ددن أالطا ةددا ا وددرفوا

 

  مدددا قريدددل يوددديح الشدددرق صددديحته 

 
*** 

 اللدددددددين  لمدددددددة الالخدددددددهللان الال تدددددددفَ 

 

 يدددا ددددن  ادددد  فدددي الس سدددون دلهلللدددةً  

 
 أال أن فدددي  يشدددةا ددددن ظلملددد  عدددظفَ 

 

 فدددددي  سدددددرال أبدددددهلًلا ددددددا  دددددره  أ ةدددددا 

 
 الالسدلل ددن  يدره  فدي  درفل   در،َ 

 

 يسددددددتمتلون بغددددددر   دددددددن سددددددوا هلل ا 

 
 هدد  أبردددوه  لددع التضددلي  أم  ددذفوا؟

 

 يدددددا للوظا دددددة ددددددا الميثددددداق  ةدددددهللهَ ؟ 

 
  تدددع إذا عددديلوا  دددةوا الددددا  ةفدددوا؟

 

 أم  لددددددددك قيثددددددددارال كا ددددددددت لمسددددددددغية   

 
 كدد  دددن  ددحايا سددسح الللدد  قددهلل  سددووا

 

   دوسدددددددهللالً يسدددددددتخهللدون ليددددددداا الللددددددد 
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 اليدددوم هدددد  فددددي عددددقاق بلددددهللدا اختلوددددوا

 

 جددددد  المشددددداك  فدددددي  قسدددددي  دغدددددةمل  

 
 فدددداليحر  للددددو  لددددع أدواجدددده الةيددددفَ 

 

 دددددا قيمددددة المةددددهلل دددددا دادددددت دةيوددددةً  

 
 بدددين اللقدددوال اللدددي  الودددف يةحدددر،َ 

 

 قددددددد  للخليودددددددة إن الدددددددو ي دشدددددددتل ذ  

 
 هلل يخلولدددددا ددددددن بلدددددهللها خلدددددفَ ْسدددددفاألَ 

 

 ا يلقدددد  الغدددداا دلمددددا أسددددهلله الهةددددت 

 
*** 

 فددددي رد  ددددق إلددددع أصددددحابه األسددددفَ 

 

ددددددإ ددددددي أل ةددددددل دددددددن قددددددوم. يَ     ْ لَ ئَ ال  ما

 
 قدددالوا جةدددود ددددن الواعسدددت قدددهلل   وَدددوا

 

 قلقدددوا ددددن صدددوت د و ةدددا؟أددددا بدددالل   

 
 سدددطورال الودددحفَ كيمدددا  شدددير إلدددع األ

 

 هددد  يةسددديون إلدددع اإلخدددوان ددددا  سددديوا 

 
 هدد  يقيدد  اللددر، أن الشددل  يختطددَف؟

 

 لحةً بأ ةدددددددددا  مدددددددددأل األسدددددددددماا أسددددددددد 

 
 يقضي بأن يسدل وا فدي دثد  ددا اقترفدوا

 

 الإن دلدددددددددولل  فدددددددددي هدددددددددهللم أدتةدددددددددا 

 
 ذالدالا  ن الحور فاأل دهللا  قدهلل  رفدوا

 

 أبةدددددا  دودددددر إلدددددع الميدددددهللان اليح ددددد َ  

 
 يددددوم الةددددس  ال ددددود الحددددر يةقوددددفَ 

 

 هدددذي دددددا  الشدددياا الطددداهر ا لمدددرت 

 
 فدددددي قولددددده "قدددددا لوه  أيةمدددددا ثقوَدددددوا"

 

 بدددددرالا فودددددي دح ددددد  القدددددرآن  ةدددددت   

 
 ثدددوا الةلددداد الهددد  ددددن أجلددده ائتلوَدددوا

 

 إ دددي رأيدددت دلدددو  الشدددرق قدددهلل ليسدددوا 

 
 ال  يةودددددر أهددددد  الحدددددق ددددددا هتودددددوا

 

   أكيدددددددددر فدددددددددي الدددددددددهلل يا دةلةلدددددددددةذ  
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ابهللين  يهلل الح ي   ا
(1) 

 (2)أخو ةا اإلسسدية

 ا بمودر المدوطن الثدا ي لوا كراًدد

 

 خدددددوال ددددددن أبةدددددا   دددددهلل ان  البدددددين األ 

 
 ودددددري صدددددةوان  إن الشدددددقديَّ الالم

 

 ا بدددددين أربلةددددداا  حسددددديوك   ددددديوفً  

 
 الهدددد   ضددددايف فددددي دار عددددقيقان  

 

 أيدددن الضددديو، القدددهلل  دددةت أخو ةدددا 

 
 كددد   بةدددو أسدددرال فدددي عدددلل  دددهلل ان  

 

 لددددد  يغتدددددرا بيةةدددددا أبةدددددا  سدددددورية 

 
**** 

  يلادددا السددديادال  دددن صدددهللق الإيمدددان  

 

دددددا    ظلةددددا رايددددة للَلدددددْرا بلددددض دلا

 
 لددذا   ودديو اللددن  ر ددع بخددذان  

 

 ألد  ظللددددت الددددهلل يا الدددددا فتئددددتْ بددددا 

 
*** 

دان    المدوت أعدلع لةدا ددن طيدف إذ ا

 

اذ   دددددرا  سددددديلل  الغدددددرا  ةدددددا أ ةدددددا  ا

 
 عددد  ال واكدددل ا يدددهلل و للدددا الدددهللا ي

 

 ال ددرال دددن  ددس اإلسددسم  سددخر دددن 

 
 ألهلددددده سدددددادال فدددددي  يدددددر  دددددهللالان  

 

 ا السددو،  َددرىبلددا دل ةددا الددورى قددهللدً  

 
أن يلمدددددرالا األرر ددددددن صدددددخر 

 الالديددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان  

 

 قدددددوم بةدددددي األخدددددسق ديدددددةَل َ  دددددق ل 

 
*** 

 أ دددددع  قدددددي  بقايدددددا دةدددددهلل ا الودددددا ي

 

 أبةدددددددا  يلدددددددرا الالدددددددهلل يا دغاليدددددددةذ  

 
دددددددائةددددددا لا   بددددددأرالاح الأبددددددهللان   ينا و 

 

 ا لددددو أَ دددديح أل دددد وددددون  راثًدددد إ ددددا  

 
؟ لابلددددا األ ددددت بإيددددذان   سددددهلل إن هامَّ

 

 أبةدددا  يلدددرا هددد  ددددن قودددده أ َدددفذ  

 
 أذكددددت  ماسددددتلا  دددداريَّ الجددددهللا ي

 

 أ اعددددديهلل الةلددددداد الكددددد  فقدددددهلل سدددددئمةا 
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 بددددددالرأ  القدددددد ا أ اعدددددديهلل الألحددددددان  

 

 فل   درى ددن صدلي  اليديض طائحدةً  

 
*** 

ْلددهلل لددي  بددالوا ي  يحظددع بدده كدد  جا

 

 أبةدددددا  يلدددددرا إن المةدددددهلل دلتدددددر ذ  

 
 لدددد  يةتودددد  بقددددهللي  المةددددهلل الالشددددان  

 

 ددددن لددد  يدددك السددديف فيددده جددد   هلل  ددده   

 
  لدددد  اليةددددا  بلددددا أال  يددددذا اليددددا ي

 

 اةادددد ا ةَّ باألسدددديا،    قودددددوا إذن  ددددين   

 
دددا ي  ددددا بدددال سم يَةدددار الموثدددق اللا

 

 ه  أَ دددددلن ب ددددد ال شدددددر  بالدددددهللم آددددددااً  

 
ددت  إا الْ   الشدديا فددي بحرهددا القددا ي ااَ ما

 

 ه  ت ددددددلَّ ذا ا دددددددن دا اللددددددي  يةقددددددذ  ددددددر ً  

 
 الالحددددق أبلددددج لدددد   خطئدددده  يةددددان  

 

 فددي  الةقددداح الددد   األرر بددداطلل    

 
 ا أيلادددا الدددوا يكودددع الةودددو  خدددهللا ً 

 

 ا يةلددد  الخضددد  أن قدددهلل بدددات دوتريًدددأ 

 
 أرر الةيددددددوال ا  َخددددددهللا بيلتددددددان  

 

 اق   ا وض  الةوم الا دشا المدوت دوتدهلليً  

 
 الرا  د ددددوى إلصددددسح الإ سددددان  

 

ددداد   ا ْةدددقددد   ا     هَ وادددطَّ خا ةا المةدددهلل ددددن  ا

 
 اليلظددد  الشدددرق الاإلسدددسم فدددي آن  

 

 ه   تدددددع يلدددددة بةدددددا ديدددددن  لدددددة ب دددددد 
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ابهللين   يهلل الح ي   ا

 ربةا في  ما 
(دن أ اعيهلل اإلخوان المسلمين)

(1) 

 فدددددددددي سددددددددديي  ديةةدددددددددا

 

 فددددددددددي  مددددددددددا  ربةددددددددددا 

 
 فتدددددددددددددددوالَّ  ودددددددددددددددر ا

 

 ا يرال ةددددددددددددددا الوةددددددددددددددا  

 
 ا أذى الوتنْ ةا ق  الا 

********* 

 ديةدددددددددده لةددددددددددا الطددددددددددنْ 

 

   حددددددددن  وددددددددية اإللددددددددهْ  

 
  سدددددددددددتخف بدددددددددددالمحنْ 

 

  حدددددددن جةدددددددهلَل دودددددددطواهْ  

 
  لةددددددددهَ هددددددددو السددددددددةنْ 

 

 اللةدددددددا )ال  تددددددداا( جددددددداهْ  

 
 سدددددددددددددددددادال أ دددددددددددددددددةالً 

 

 فلددددددددةلش  لددددددددع هددددددددهللاهْ  

 
 ىأال  مت له فهللً 

.......................

...... 

 فددددددددددي  مددددددددددا  ربةددددددددددا 

 
***** 

 ىالالقتددددددداال  دددددددن هَدددددددهللا 

 

 رأ  ديةةدددددددددددا الةلدددددددددددادْ  

 
فددددددددددددددون بالوددددددددددددددهللا   ايَلرا

 

ا، الالشدددددددددددهللادْ    الضدددددددددددلا

 
 ا دددددددددددددددةال السددددددددددددددداددا 

 

 كدددددد  يثيددددددر فددددددي الليددددددادْ  

 
 ادةددددددددددددددددهلله دخلَّددددددددددددددددهللا 

 

ادْ    الكدددددددددددددددذا  يَسدددددددددددددددتلا

 
 فوق هادة الةدنْ 
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 فدددددددددي  مدددددددددا  ربةدددددددددا  .............................

 
 دسدددددددددددددلمون ا   ددددددددددددد ْ 

 

الذ  لدددددع )ال تدددددااْ    (إخددددوا

 
لادددددددددددددددد ْ   اللغير ددددددددددددددددا الما

 

ااْ     حدددت خطو دددا الودددلا

 
 فدددددددددي جلاد دددددددددا هامددددددددد ْ 

 

  الةوددددددددددو  الالرقددددددددددااْ  

 
 ا يحددددددددددددددددهلل ه  أددددددددددددددددد ْ 

 

  إن َدسددددددددلمي الشدددددددديااْ  

 
 كاألسود ا  ل نْ 

 افدددددددددي  مدددددددددا  ربةددددددددد  .............................

 
***** 

  ق ددددددد  هَدددددددهللى الدددددددةدنْ 

 

 إيددددددددده َ دددددددددهللالا السدددددددددسمْ  

 
 كاليةدددددددددددددددددا  إخدددددددددددددددددوالً 

 

  دددددددددددة اله بالحسدددددددددددامْ  

 
 الالحةددددددددددددا  الالدددددددددددديمنْ 

 

  بددددددين دوددددددر الالشددددددقمْ  

 
 فددددددددالوسح قددددددددهلل َ ددددددددمنْ 

 

  إلددددددددع األدددددددددامْ  ةالثيدددددددد 

 
 نْ ط  للمةاههلل الوا 

 فدددددددددي  مدددددددددا  ربةدددددددددا  .............................

 
******** 

 افاعدددددددددددددلهللالا  لود اددددددددددددد

 

  ، فددددي ال ودددددو،ْ ال وددددو 

 
 االالمضدددددددددددددداَ  الالوةادددددددددددددد

 

  الثيددددات فدددددي الودددددوو،ْ  

 
 افهلليددددددددددددددددددددة لددددددددددددددددددددهلليةةا 

 

 دلرقددددددددي دم األلددددددددو،ْ  

 
 ا سددددددددددددددددترد دةددددددددددددددددهلل ا 

 

  ال لدددددع عددددديا السددددديو،ْ  

 
 ()بال تاا عر ةً 
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 (1)الشا ر الشليهلل

 في الذكرى األاللع

 ]عليهلل الوطن المر وم  يهلل الح   الةرا ي الطالل ب لية اآلداا[

 إن السددددددددما  لدددددددده دقددددددددر ثددددددددوا   

 

ددددْ  قيددددره فددددي دلةددددة الةددددو ا      سا

  َ 
اًددددد  ا دددددن الةوحددددات الاأل ددددوا    ا

 

 هَ سددددددله القددددددهلل هةئددددددت بدددددده جةيا َدددددد 

 
 بددددددهللم الشددددددليهلل ال ددددددوره الو ددددددا   

 

ددددَ  كددد  هالددده المسدددك الدددذكي     اخً مَّ ضا

 
 الكسدددددداه أ ظدددددد  رال ددددددة البلددددددا   

 

 هَ سددددله القددددهلل أ دددددوع  ليدددده جسلاددددد 

 
دددددالع الةةدددددوم بدددددذكره المتةدددددائي   ا

 

 ا الكددد كددد  فددداخر األرددددا  دةهَدددو ً  

 
 لمشدددددت  غا لددددده  لدددددع اسدددددتحيا   

 

  الخلددددهلل صددددور  ددددادالً  نَّ ا وا قيددددر لادددد 

 
*** 

 أ يدددددا بلمتددددده القضدددددا  الةدددددائي؟ 

 

 ع لدددد  ا القددددهلل السددددلت جوا يدددده فتًدددد 

 
؟  أرا ددددده عددددددليً   ا ددددددن اإل وددددددا  

 

 ا أيقظدددت لددد  ا القدددهلل أخودددع هةبدددرً  

 
؟   لدددواه ددددا  لمدددت بقطدددف رجدددا  

 

 الرجدددددا  بأددددددة    يدددددالددددد  ا القدددددهلل أ 

 
؟   فحسدددددهللن قيدددددًرا فدددددا  بددددداإليوا  

 

 لددددد  ا القدددددهلل ددددددأل القلدددددوا  ةيلدددددهَ  

 
 فتَحدددد  هددددذا القيددددر فددددي األ شددددا   

 

 فددددي دقددددهللالرها انَّ  وا دلددددج  ددددود لادددد 

 
 لموددددددير  اليدددددداقي اللددددددو بو ددددددا   

 

 ي ف دددد   ددددي راجدددد ذ سددددمي   دلددددسً  

 
  سدددددددقيه  يدددددددر الةَخيدددددددة الةددددددديس   

 

 ا أالرد دددددك المدددددوت ال دددددن كأًسددددد 

 
**** 

 فددددي  يددددر دددددا الجدددد  الا إبطددددا   

 

 هلًلا بددددالةو  الهددددي  ةيددددةالذ يددددا جي دددد 
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 سدخر اللددوال  دددن سددخا  )الطددائي(

 

 لدددددو قدددددهللم التددددداريخ يوددددددك فتدددددرالً  

 
 ي الددددرالح أي فةددددا   فددددن لةسددددمه 

 

 يددددا عددددا ًرا دقددددت دشددددا ره ف دددددا 

 
 ددددددا لللدددددوى الدواقدددددف الشدددددلهللا   

 

 هَ يدددددا أيلادددددا الغدددددةال الرقيدددددق فددددداادَ  

 
 ا   يثةيدددده البدددد  المددددوت فددددي الليةدددد

 

 دددددا بددددداال قلددددل  طمتددددده الغيدددددهلل ا  

 
  ددددددديسطت لةدددددددا بأ ادددددددد   يدددددددهللا   

 

ا قاددهلل  أ سدديت دمطددرال الرصدداص يددهللً  

 اْ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 
 سدددح صدددهللر  الغدددالي للدددا بسدددخا   

 

 ا  ددددددهللا يلا ال ودددددد اقًددددددو  ت خا يفمضدددددد 

 
دددد ؟  ةً وا عا  جلددددت  ددددن بسددددمة لميددددا  

 

 أم خلدددت ددددا ي سدددو اليةدددادق ددددن دم   

 
 ؟ اللةددددداق بمشدددددلهلل الرقيدددددا    كا لَدددددد  

 

 اياددددادلددددة القةددددا ب ددددًرا  َ  أم خلددددت 

 
  ددددددق الحيدددددداال للددددددا بغيددددددر إبددددددا   

 

 ىرا ا بددد  هدددي الدددةو  األبيدددة ا  اددد 

 
ددددان المةددددهلل دالن  ةددددا      ددددن دلملا

 

 يا اليح دن   موا الحسان عوا سً   

 
ل     ل  طوددددي للدددد  الرثددددائيأالهدددداد 

 

 دددن الشددلرا  الا د مددوا  لددع  َكْثددرذ  

 
ا فلدددذي صدددوحة الشدددلرا   دةدددهللً 

(1)
 

 

  ودددداخرك  بلددددا  قدددد  أيددددن صددددوحت   

 
**** 

 عددددددد  الةيددددددداال ذكر لدددددددا بحيدددددددا 

 

 أقيلددددت  سددددتيق الوددددوو، بلةدددددة 

 
  ةددددددري دخافددددددة قا دددددد  لددددددورا   

 

 فدددتظن إذ  ةدددري األددددام إلدددع الودددهللا 

 
 ثمددددددار فددددددهللا    ي َددددددا  افددددددإذا بلدددددد

 

 ه  الراليدددت بالدددهللم بقلدددة  وددديت ب ددد 

 
 بلددددا  لوددددع إلددددع اللليددددا    لْ ي دددد ْ أا 

 

 الإذا الشددددددلادال لللددددددس  لوددددددع فيددددددا 

 
**** 

 أ دددددددي الشدددددددليهلل فدددددددأقيلوا للدددددددةا   

 

 لمددددا  ليددددت إلددددع الرفدددداق  وهمددددوا  

 
 دتشدددددددددابلان  شدددددددددابه األسدددددددددما   

 

 هَ فلتودددت: ليدددت دودددير ا الدوددديرا  

 
 الطةددي اللدد  أ دددر، أخددا اسدددتخذا   

 

 ا َّة دددي يدددوم اختيدددار  لدددد  أداْ  وا لادددالا  

 
                                                 

 .( إعارال إلع صورال الشليهلل1)
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  ةددده الإن فدددات الرصددداص ذددددائي

 

 اددددا كةدددت فيددده دددد  الخوالدددف قا دددهللً  

 
 لظمدددددا   رفلتدددددك فدددددوق دةدددددا ال ال

 

  الظوددددرت باألددددد  الحييددددل عددددلادالً  

 
 بددددك ا ددددق فددددي الةةددددة الةهددددرا   

 

 اللللةددددددي إن جددددددهلل فيلاددددددا  ددددددادثذ  

 
*** 

يتةددددددددددا  ةدددددددددده ذالال َخدددددددددد     سا يا  ةَّ

 

 قدددد  للملددددةي اكوددددف فإ ددددا بالددددذي  

 
  لددع عددليهلل فددهللا    -جدد  المودداا 

 

 الإن - ا اعددا يلددةي بلضددةا بلًضدد 

 ليددددددا فيغددددددهللال فيدددددده طدددددديَّ فةددددددا    

 

 هَ أن يودددون  ريةادددا ددددا كدددان خطيًددد 

 
 خدددددددص ددددددددا  قهللدددددددده دم األبةدددددددا   

 

 الإذا الددددديسد  لر دددددت ألذى فدددددأر   

 
 ددددددن لددددد  يةودددددف ددللدددددا بدددددهللدا   

 

 دودددددر إذا ددلدددددت فدددددأخون آللدددددا 

 
*** 

 قسدددددوال األ دددددهللا    ي سدددددرى  شددددد 

 

 هتودددت بشددددم  ددددن بةيلاددددا صددددووالذ  

 
 للةودددددددر ألدددددددف لدددددددوا    أيدددددددهلليل َ 

 

 فمضددوا  خدداال اليددرق دال لدد  الفدددي 

 
 ن اإل يددددا   ا يليددددل بلدددد  دددددالطةًدددد

 

  وددددذالا إلددددع سدددداح الحمددددام ليةقددددذالا 

 
 إا صددددددددييل دددددددددن دم الشددددددددلهللا   

 

 ا يغسدددددد  الضددددددي  الملدددددد  بأدددددددة   

 
**** 

 لدك ر د  دحددض صدهللاقتي الإخددائي

 

 اأأخدددي الشدددليهلل أرى فددداداي  اسدددهللً  

 
 لددددك فددددي سدددديي     دددديَش هةددددا   

 

 أاَلثددرت دال ددي بددالخلود إذا ا طددوى 

 
 فلتحدددددي دودددددر إذن  يددددداال إبدددددا   

 

 مودددر بدددذلت  وسدددك را ددديًا ا بكلوددد 

 
  ددددددةيين قددددددوال أال جمدددددداال  ددددددهللا   

 

 دةددددهلل الدددديسد يقددددوم بالددددهللم ا  لددددع 

 
 ا بار وددددداا بةدددددا   لددددد  يحدددددظ يوًدددددد

 

 فدددددإذا الةمددددداج  لددددد    دددددن لاي ةا  ددددده   

 
 للةيدددددد  أبددددددذال دلةتددددددي الددددددددائي

 

 أأخدددي الفيدددت الةيددد  ال دددهلل  ها وًدددا 

 
 ت  ليددده ددددن جدددذا الددددن إ دددرا   

 

  يَّيدددت للةدددا  الممدددات بمدددا خلْلددد  

 
  ددددة الدددديسد بلددددا رهددددينا دضددددا   

 

 أاللددددي  يَغددددري بالمةيددددة أن يَددددرى 
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 عدددتع القلدددوا  لدددع هدددًوى ال قدددا   

 

 أاللدددددي  يغدددددري بالمةيدددددة جمَللدددددا  

 
 ددددن اائدددتس، أذى الطدددوال جودددا   

 

 ودددددتا بدددددين  ودددددو  قدددددوم بدددددهلل لتألَّ  

 
 للواطدددددف األ دددددةاا الالة مدددددا   

 

 فيدددك دو دددهلًلا     ْ لددد  ألدددق دثددد  الدددر   

 
ا يودددددددهلل  وائددددددد  األ   دددددددهللا   سدددددددهلل ً

 

 جملدددددتلَ  فيدددددك الوةيلدددددة فا تدددددهللالا 

 
 ا لدددددهلل  درائددددديبودددددووفةا فَرًجددددد

 

 ا يطمددد  األ دددهللا  بلدددهلل  أن يدددرالا 

 
 فددددي ددددد   هددددذي اللددددةال القلسددددا   

 

 هيلاددددددات أن يتسددددددترالا بخوددددددادةا  

 
لودددددددددة اآلرا     بلدددددددددهلل الميدددددددددوال الخ 

 

 أال يشددددددلرالا يوًدددددددا  لددددددع آدالةددددددا 

 
**** 

 اللددددددددديةملن َدشدددددددددتت األهدددددددددوا   

 

دددددوا يَ لا    الخطدددددل بدددددين جلود دددددا نَّ هللا  ِّ

 
 بتسددددددددا هلل الليئددددددددات الالرؤسددددددددا   

 

 اللتدددددديلغن بسد ددددددا أسددددددمع المةاددددددع  

 
ددددددددابثين بدددددددده دددددددددن الددددددددهللخس     لللا

 

 ا قددددددددا سً اللةْقل لدددددددديان  الةيدددددددد  سددددددددم ً  

 
 عددددددةر اليطولددددددة الار، األفيددددددا   

 

 دددددددك اللةيدددددة بأر دددددةا  نْ تا ي دددددةْ يَ لا الا  

 
ار الفًددددددا الآي دضددددددا     فيدددددده عددددددلا

 

 الليغددددهللالنَّ العدددداح  ضددددلتةا  ددددرى 

 
 ا  ثيددددددر عددددددةا ة الةيةددددددا   سددددددورً 

 

 اللةتلددددددونَّ بدددددده الرجولددددددة الالوددددددهللا  

 
 قيثددددددددددارال الحريددددددددددة الحمددددددددددرا   

 

 اللةشدددددهللالنَّ بلدددددذه الدددددذكرى  لدددددع  

 
 دددددددن األ ودددددداد الاألبةددددددا    جدددددديسً 

 

 الللةةشدددددئنَّ  لدددددع لوادددددد  دةدددددهللها 

 
 لتشددددديهلل  ة لدددددا  لدددددع الةدددددو ا   

 

 اللةددددددرقينَّ بموددددددر آفدددددداق السددددددما  

 
 ثقددددددددة بأ ددددددددك با ددددددددا األ يددددددددا   

 

    دددحيت الحيددداال فدددة   لدددعاللدددذا 

 
 أ ددددوع  لددددع اآلفدددداق الاألرجددددا   

 

 البدددددأنَّ  دددددور رسدددددالة أذكيدددددت قدددددهلل 

 
 فلةددددددا   ةددددددهلل   خيددددددَر جددددددةا   

 

اللدددئن َ رددددت جدددةا  صدددةلك فدددي  

 الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددورى
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 (1)با ا المةهلل ال اد  اللل  المرعهلل إلع
 علر دحمهلل طلية السلهللالاي

 بدددددالتقع يدددددا سددددداق   يفدددددادأل فدددددااد

 

 طدددداال الوددددهللى بددددالوادق المشددددتاق   

 
ف اق   يالسددرى اللددوى دسددرى دددد  الددهلل 

 

  شددقت طددس  دددن فةددر الودديا يإ ِّدد 

 
 أر ددددددو إلدددددددع سلسدددددددالك الرقدددددددراق  

 

 ال دددددهللالت خو ددددداق الةدددددوا ح عدددددي قًا 

 
 الأريةدددددددددده ال ييددددددددددره أ مدددددددددداقي

 

يق ددددده    ْت بلدددددذا را    اللطالمدددددا سددددد  را

 
 رف افدددددددددة األ دددددددددوا  الاإلعدددددددددراق  

 

 ال وحددددددددةذ  يهددددددددو آيددددددددة   الللدددددددد 

 
ددددداق    الاددددددةح ر يقدددددك صدددددووال اللش 

 

 فدددددأرح قلدددددوا الدددددوادقين بطييلدددددا 

 
*** 

 البلثددددت دددددن همدددد  الدددددن أخددددسق  

 

 ر ددددددددددا أبليدددددددددت فدددددددددي إ يائةدددددددددا 

 
 الددددددن أعدددددواق   البثثدددددت ددددددن  دددددل  

 

اد ا   ر دددددددددا أبليددددددددت فددددددددي إسددددددددلا

 
ددددددْرتا يةيوً دددددد  ا دددددددن التريدددددداق  الفاةا

 

 ر دددددددددا أ وقددددددددت فددددددددي إرالائةددددددددا 

 
 ق  ال ةشددددددددر آيددددددددة الخددددددددسَّ  ي لددددددددهلل

 

 بددددين الددددهلليار خطو لددددا كدددد  خطددددوال   

 
  دددددددهلل و القلدددددددوا أللودددددددة ال دددددددسق  

 

 ال سدديح فددي طددوال الدديسد ال ر ددلا 

 
ددديت لددد   لدددر، أذى اإلخوددداق    الدضا

 

لدددددددت آددددددددااً فسدددددددرت بو يلادددددددا   أد 

 
 ا يةثةدددددددون أددددددددام ألدددددددف  طددددددداق  

 

 اللددس الرسدداات يذال الكددذا  عددأن 

 
 الددددددن سدددددلر الددددددن إيدددددراق    لدددددل  

 

دددا     –فاهةدددأ   قدددهلل  و  دددت  –ر ا

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن

 
 الدتددددددداق  إليدددددددك بور دددددددة  ي لدددددددو  

 

 الاددددددأل فدددددااد  بالحشدددددود كريمدددددةً  

 
 بخيدددددددر الثددددددداق   الربطدددددددت بيدددددددةل َ 

 

  ألوددددددددت بددددددددين قلددددددددوبل  بمحي ددددددددة   
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 الكأ لدددددددددددا  لويدددددددددددذال ددددددددددددن راق  

 

 فتوا لددت بةووسددل  –قلددت ا لضددوا  

 
 أال أن  " يسدددع" فدددي اللشددديرال بددداق  

 

 أال أن  "هارال ًددددددا"  ةدددددددهللد سدددددددحَرهَ  

 
  يدددددددذالا  يددددددداال القيدددددددهلل الاألالثددددددداق  

 

 ضذ فدددددإذا جميددددد  الراقدددددهللين  دددددواه 

 
 الخوددددددددددودة ددويددددددددددة العددددددددددقاق  

 

 يتددددددأهيون لخددددددور كدددددد   كريلددددددة   

 
مدددددأال اإلددددددسق   الاسدددددتير  الا ددددددن  ا

 

ةاددع  ددافوا  يدداال الو دد  فددي دلددهلل الغ    ا

 
 الالمدددددوت ددددددن  ددددديش المذل دددددة الاق  

 

 ال ململدددددددوا بالقيدددددددهلل الهدددددددو دذل دددددددةذ  

 
 ع الطيددددل دددددذاق  أ لدددد  بخيددددر جةًدددد

 

 ثمددددرات د و ددددك ال ريمددددة أيةلددددتْ  

 
 الأ دددددت  راقدددددي يا أ دددددت دودددددر

 

 بددددددين ديار ددددددا فدددددداليوم ا أ سددددددااا  

 
 جملددددددت أالاصددددددر أدددددددة الرفدددددداق  

 

 كددددددس فمددددددا  يددددددر األخددددددوال  سدددددديةذ  

 
*** 

 أر ددددلا َ ددددْرا  لددددع ديثدددداق   يفدددد

 

 يفلسدددددطين اللةيدددددةال  لتقددددد يهدددددذ 

 
 يأسددددددمع دواثيددددددق ال تدددددداا اليدددددداق

 

 هددددو دددددن كتدددداا   دددددأخوذ الدددددا 

 
  مددددددرا   ةهددددددو بالددددددهللم الملددددددراق  

 

 صدددوحات دا ددديةا ال دددري   ةدددهلل دت 

 
قدددددددداد الذال  ااسددددددددترقاق    طدددددددداال الر 

 

ام فددي ال ددح الضددحع   ال ليددل بددالةو 

 
 ثدددددددوا التقدددددددع بثيابةدددددددا األخدددددددسق  

 

 هي دددا ا سدددةوا  ْسدددج الةدددهللالد الأبدددهلللوا 

 
 رالح الغيدددددور ال ةددددددة المودددددهللاق  

 

 فتمددددددو  فددددددي أ مدددددداقل  الكيددددددا ل  

 
 سدددددددددددياق   ييتسدددددددددددابقون إليددددددددددده أ

 

  تدددددع إذا  دددددان الةضددددداال رأيدددددتل  

 
 ق  كال لربددددددا  أال اللظددددددع المحددددددرا

 

  مي ددا الحددرا فددي أالصددالل  ي سددر 

 
ر ئددددددوا اللددددددوان الذلددددددة األ ةدددددداق    دا

 

 لدددددوا السياسدددددة الالخةدددددوا السدددددادالذ  

 
دالا  لددددع جددددين السددددو   ودددداق   ددددرا  دا

 

 لدددوا السياسدددة الالخضدددوا الساسدددةذ  

 
 "ههلل ددددددة" الالفدددددداق   بذل ددددددة ر دددددديت

 

 لدددددوا السياسدددددة الالسدددددسم الطغمدددددةذ  

 
اق    الرد الحتددددددو،  وددددددابة السددددددر 

 

 البددددددة أالردالالرأيددددددت أجةدددددداد اللر 
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  بددددددددهللًدا ب دددددددد  دسددددددددارا اآلفدددددددداق  

 

 الرأيدددددت أال ددددداد اليلدددددود ال لملددددد  

 
 بددددددهلللت بغددددددار الةوددددددر ذال  إبدددددداق  

 

   سدة "اليشدوات" ددن   مائةددا يهد 

 
 أَْسدددددددهلًلا بدددددددس َصدددددددوهلل الا أطدددددددواق  

 

 صدددليون سدددو،  رال ةدددا يدلددسً بةددد 

 
 ال قددددددددددط  رأ  التائدددددددددده األف دددددددددداق  

 

  ةتددددددداح كددددددد  دقدددددددادر الدغدددددددادر   

 
ا  لدددع طلدددن ال ددد  را رقدددداق  َسدددم ً

 

ْهددد ا الةودددر فدددي أفدددواه     ال حيددد  الا

 
دددة اإل دددراق   يفددد  الت دددْرا أال فدددي لة 

 

 ال خددددددط للتدددددداريخ فددددددوق قيددددددورك   

 
 فلييددددددددك "عددددددددر و " دم اآلددددددددداق  

 

 اللددرا داللددة " دداي " ي وقددت بأيددهلل 

 
*** 

 عدددددددرفوا برفددددددد  لوائددددددده الخو ددددددداق  

 

 ال  أد دددددددددو أن يددددددددداا ر فتيدددددددددةً  

 
 الدةدددددداره  فددددددي  يلددددددل الدحدددددداق  

 

 هلله  البا ددددا دةددددهلله اليددددهللي  درعدددد 

 
 بربيلدددددددددددده الأريةدددددددددددده الليَّدددددددددددداق  

 

 اليليدددددهلَل لإلسدددددسم  اهدددددر  ودددددر ه   
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 دن دسر ية :المةظر الثالا

 (1)ليةع الابن ذريح
 إلبراهي   يهلل الوتاح

ا ً ة   ةْ   ليمأله دا ً  ال القافلة ديار بةي كلل اليأخذ قي  ال ا

 قي :

 ظمئةددددا الطدددداال السددددير الا تددددهللم الحددددر  

 

  ةا بْئددددددرَ الدددددددا قابلتةددددددا فددددددي دسددددددال 

 
 الهددددددا هددددددو ذا بيددددددت كددددددري  أدادةددددددا

 

 الفيددددددده بدددددددإذن   يةتظدددددددر الخيدددددددرَ  

 
 يطرق الياا 

 دن الطارق الغادي فتةييه فتاال:

 قي :

 ........ أ  عدددددددددددددددددددددو ه الظمدددددددددددددددددددددا

 

  ريددلذ فلدد  دددن َجر ددة  اللددك الشددَ رَ  

 
 الوتاال:  وض   لييًا

 قي  ديلو ًا:

 ... اليدددددددددددددح  يةدددددددددددددي ددددددددددددددن أرى

 

 هللرَ أ لددددددك فتدددددداال أم  ةلددددددع هةددددددا اليدددددد 

 
 قي :

ليددددل درطَّددددل    أخددددذت  وددددييي دددددن  ا

 

دددفَّ الا طودددأ الحدددر     بددده  دددن فددداادي خا

 
 لدددددددددددك الشددددددددددد ر هدددددددددددا ي المدددددددددددا ا 

 

  

 الوتاال:

 ا الطا دددددددددةً ................. سدددددددددملً 

 

 لك الةود يا  يف الحمع اللدكا اليدر   

 
 قي  بلهلل الشرا:

 راليددت فشدد ًرا ألددفا عدد ر لوضددل  

 

  

                                                 

 .99 -87( المسر ية: 1)
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 الوتاال:

دددهيةئًددد  ............................... ريئًدددا يدددا أخددديَّ لدددكا الش   ْراَ ا دا

 
 قي :

دددددداَر،     لقيددددددَت إكراًدددددددا بغيددددددر  لا

 

 فمدددددددددددددددددددددددددددددددا  دددددددددددددددددددددددددددددددي َ ْ ؟  

 
 الوتاال:

 ............................ كلدددددددددددددددددلَ   ...............................

 
 قي :

 ................. أا  يددددددددددذا كلددددددددددلَ   ...............................

 
 ا:ةهللفلً قي  د

 كددرام  مدداَم األفددق يح ددي سددخا ه 

 

 ت  الْحدراَ الدةل  أسوَد اليأ  إن عديَّ  

 
الهددد   ودددمة السجدددي الهددد  أددددَن 

 خددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددائف  

 

يَن للدددا الَشدددْللَ    الهددد  أ ةددد ذ َ دددر   ادددهلل 

 
 الهدددد   يةددددة اللليددددا السددددادال َ أهللددددا

 

ْوددلَ ة  للدد  دْةدد   ال ر ددل للدد  كةددف خ 

 
هذ  فاتدداهَ  خطيددل فددي الةددوادي َدواددوَّ
(1)

 

 

دددادي هدددو الخطدددلَ  الل ةددده    ةدددهلل األ ا

 
 الوتاال:

  ملدددددد  الا   ثددددددر لللددددددك عددددددا رذ 

 

ددْذاَ   قَددكا اللا ْةط   فقددهلل جدداال  الحسدديانا دا

 
 افمددا كددان سددقَي المددا  للةددا  دا يًدد

 

 لمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهللح   

 
 جاريتلا  ورا :

 للدددددددد  المددددددددر ا أ طقدددددددده الَحددددددددل    ...............................

 
 ال ةلر جاريتلا قائلة في  هللاليظلر الخة   لع الجه قي  ال لع الجه ليةع ل

 الوتاال:

 د ددي المددةحا يددا  وددراَ   لددك دةا ددةذ 

 

 الدددا لددك  فددي  طددق بلددا هالَةددا  ددذرَ  

 

                                                 

 .( بليغ1)
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الذ  ددددددة   د ددددددارم أخددددددسق ال يدددددد ذ ال  

 

 الجددددودذ بليددددهللذ أن يَحدددديطا بدددده الشدددد رَ  

 
 قي  للوتاال:

 ك  مَ الدددددددددددددددددددددددددددددددا اْسدددددددددددددددددددددددددددددد

 

  

 الوتاال:

 ........ أخشدددددع أن  قدددددوال قاوددددديهللالً 

 

دك    الشدلرَ كما قلتا فدي كلدل فطاال ا

 
 سخرت بةا قي :

 الوتاال:

 .....ا. ا الل ددددددددددددددددن دخافددددددددددددددددةذ 

 

ددددحرذ ا يقاالددددده سدددددحرَ    فشددددلَر  س 

 
 قي :

دداليْ   فتددا ي دددا اْسدد  دوا ددك التددي  لا

 

 ...ر بالضدددددددددديف الغريددددددددددل   ةددددددددددهللَّ  

 
  ورا :

 ............. اسدددددددددددددددددملا ليةدددددددددددددددددع  ...............................

 
 الدا اسمك؟  ورا :

 قي :

 قدددي  ددددن كةا دددة دْةةلدددي ............

 

 بيثددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددراا  

 
 ليةع:

 ع............... طابددددت يثددددراذ َسددددْ ةا   ...............................

 
 يةدددددداالر أهلوهددددددا الةيددددددي  دحمددددددهلًلا

 

 افيلقدددون فيلادددا الخيدددرا الالي دددرَّ الاليمةاددد 

 
 قي :

 يةدددددع  يدددددارال يثدددددرا   حيدددددين يدددددا لَ 

 

  

 ليةع:

 اةا قْ إ لدددا أرَر الةيددي للدددا اعدددتا  أجدد .  ...............................

 
 قي :
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 اسددأ مَ  جلددهللي كددي  ددةالرالا  ييَّةادد

 

هلل أهلَو دددددا بأهلدددددك يدددددا لَ    عةاددددديْ اليسدددددلا

 
سةقضدددي هةدددا فدددي أر ددد   بلدددض 

 أعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلر  

 

 اا إذا َ ددددهلْل ا ال ودددحي    ددديوًا ك راًدددد 

 
 هةالدددددك  اْقَضدددددون الةيدددددارال  ةدددددهلل ا

 

 ر دددا  شددةاال يقددع  لددع الددود  المطلَّدد 

 
 ليةع:

 هَ  َّدددديددددا قددددي . إ   أذلددددك ال ددددهلل دةددددك

 

 اكدددسم جميددد ذ يَسدددلهلل القْلدددلا الاألْذ اددد 

 
 قي :

 الأعددددلهلل ربددددي أ ةددددي فيدددده صددددادقذ 

 

 االأسددددأال ربددددي أن ي ددددون لةددددا  ْو ادددد 

 
  ةار ةددددددا دددددددة   قريددددددل ال ةددددددهلل ا

 

 عةاددديْ   يدددا لَ قدددهلل  سدددر   طرائدددف عدددتَّع 

 
 ليةع:

ددد  ه  َ يدددااذ أبدددي لددد  يدددأت  بلدددهللا خرالج 

 

ةَّدددددا  د أن يغيدددددل كدددددذا  ا  اللددددد  يتلدددددو 

 
 ه  ا لددو جئتةددا فددي  ضددور  در يًدد فيددا

 

ع الجددا ا  بالحَ قاددا ا بددالة  لاسا    عةا ْسددلما

 
 ياةور، قي  بلهلل أن ال هللها باللودال القهلل بهللأت عرارال الحل  َوقهلَل في قليه.
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 المةظر الراب 

 قي  بين  دسئه في خيام القافلة العيخ التةار يسأله.

 الشيخ سلهلل:

 لقدددددهلل  يدددددت يدددددا قدددددي   ةدددددا طدددددويسا 

 

دددددلاْلتا السدددددييسا فلددددد  فدددددي الدددددهلليا   ر  ا

 
 اا سددددددددداهمً تا لةدددددددددا الاجًمدددددددددهللْ َ دددددددددالا 

 

دددددددددد   ا ثقدددددددددديسا كأ ددددددددددك  حمددددددددددَ  هام ً

 
  ديله الليا:

 فمدددددداذا ا تددددددرا  الددددددداذا دهدددددددا ؟ 

 

أصددادفت فددي الحددي ريًمددا جمدديسا؟ 
(1)

 

 
ددددددا يي يا البَددددددْح ل دددددد  حددددددهلل ثْ   يددددددا صا

 

 ؟ا دخددددديسا أأصددددديحت  شددددد و  راًدددددد 

 
 ؟أصددددددداد ك فا ةدددددددة فدددددددي الطريدددددددق  

 

ددددددددي ً  فأصدددددددديحا قليددددددددكا    ؟ا  لدددددددديسا صا

 
 قي :

ددددددد  ا يي ا يطددددددداقَ دةا دددددددك يدددددددا صا

 

 فدددددهللا  ةدددددك بدددددار هدددددذا الوضدددددواا  

 
ا سلران يهلل هللن يقوال الشلر اليي ر فيولي الوةرل الفدي الودياح يأخدذ يييت قي  قلقً 

ا  الما  اليقوهلل دار الحياا.  ال ا

 

                                                 

 تلارال للوتاال الةميلة.ساالخالص الييار  يالظي (1)
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 المةظر الخاد 

ا  الما  فار ً   ا إلع دار الحياا. قل صسال الويح يحم  قي  ال ا

 ا فدار وى ظمئديا دن سدقاو ي  لييًدي

 

بددداألد  بال دددأ  قدددهلل فا دددت ب سلسددداال   
(1)

 

 
 بدداألد  جئددَت فةلددَت اليددر دددن يددهللك 

 

 هدد   ددهللرالن دددا  ددال ي؟ يددا ليددت عددلريا  

 
 قودددهللي  ييددد  البدددي عدددوق لدددَرؤيات َ  ْ 

 

ثددددددوا أل ددددددوال ي  الكدددددد   َسددددددْال ي أن  ارا
(2)

 

 
 ليةع:

ه   ددا  المددا   دددن يددهلل    وددرا  هددا  ي ال ا

 

اال   فالمدددددا َ    أيسدددددر ددددددا يلطادددددع لةدددددوَّ

 
 قي :

دددد  عدددددغوًا  ْ  َ يَّ  لدددد . أجددددواَل الآ ددددي  ا

 

 بدددددددذات قلدددددددل  إليةدددددددا  ْيدددددددر  ديَّددددددداال   

 
 يَّتالادددداحا يددددا را  ألقْيددددتا فددددي قالي ددددي دا 

 

ددددال ي   فلسددددَت  ةلددددا دددددهللى األيددددام بالسَّ

 
دَّ  لاددا وا  يددا را  َجددهلْل لددي بشددي  دددن دا

 

ألددق بلددضا اللددوى فددي قليلددا الخددال ي   الا

 
 اا أبدددددهللً هوا دددددا دائًمددددد تدددددع يدددددهللالم 

 

 أر ددع للددا  يلددا  ةددهللي ال ر ددع ل ددي 

 
 ليةع:

 هَ ةَددددل   ْ أَ  تَ ْسدددد ةددددهللي لددددك الددددود  ل ددددن لا 

 

القددددهلل أفوقددددك فددددي عددددوقي البليددددال ي 
(3)

 

 
 كا ددددددت  يددددددار    بدددددداألد  فا حدددددددةً 

 

 قليددددي لحددددل عددددريف دشددددرق  دددداال   

 
 دددددا كةددددَت أ سددددل أن الحددددل يغليةددددي

 

 اللو ددة الشددوق لدد   خطددر  لددع بددال ي 

 
ددددوفي دددددن  واقي دددددلددددوا المددددس  ه  َم الخا

 

ةِّدددددد  اري الأقددددددوال يسددددددرْ كا د   ي أعددددددلا

 
 دددن التَّوددريح فددي  ددةال   رْ ا ددذا  ن    دداللا 

 

 الا  ددد  بأ دددك ددددن هاددد   اللدددوى خددداال   

 
 اإن كةددت  وددهلَلَق فددي  يددي ف ددن  ددذرً 

 

 الاكددت  أدددورا   ددن قددودي ال ددن آل ددي 

 
                                                 

 الحلق للذالبته الصوائه.  ي( دا  سلساال: سل  المرالر ف1)

 الطلل: دا يسأله اإل سان اليطليه )قهلل أال يت َسالك يا دوسع(. ( السااال:2)

 ( اليلياال: عهللال الل  الالوسوا .3)
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 لو بحت باسدمي الددا أبدهلليت ددن عدغوي

 

 ا لحسدددددددادي ال دددددددذَّال يفاتحدددددددتا بابًددددددد 

 
 قي :

دددددددا ةي   يدددددددا ليةدددددددع الأللمةدددددددي  أ ا

 

 كتمددددانا َ ي ددددي ل ددددي أ ظددددع بقدددددالي 

 
 ليةع:

 هَ تا لددددي الالددددهلل  يددددر فددددظ  فددددأت  سددددا ا 

 

ددددد   الالخددددداال      لدددددقا الحيددددداا كدددددري  اللا

 
دددا  خدددش ددددن الالدددهللي عددديئًا  َ   هَ رَ اذ  حا

 

 أبدددددداهي كدددددد َّ أدثددددددالي بمثدددددد  قددددددي    

 
 القددهلل ذكددرَت لدده دددا َصددغتا دددن َدرر  

 

 يع ل ددغا ْصددهددا الأا فددي دددهللح كلددل فأطرا 

 
ا (.  )يمهلل قي  يهلله بو ا

 قي :

ددددا  خددددس الالمددددا   ةددددهللك َ   هددددذا الو ا

 

 سدددددددددائغ صدددددددددا،    دددددددددذ ا عدددددددددل ي   

 
 ليةع:

    ل ددددداذا قوددهللت بوصددف المددا  فددي كا 

 

 صدددددا،   سددددائغ    ددددذا عددددلي  فدددددرات   

 
ددددد  اذا فلددددد   لدددددودت إلقدددددا  ال دددددسم كا

 

 ا دحددددددل  صددددددادق الا،  أم أ ددددددتا  ق ًدددددد 

 
 قي :

 ا  كددددددذبً   يشددددددلهلْل أ ددددددي لدددددد  أقدددددد

 

 بدد  إ  دد  فددي  ددميري فددوق أالصددافي 
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 المةظر الساد 

دديوًا اليةحددر لدده عدداال اليحتوددي بددهل اليددأدر بإ ددهللاد  يقيدد  الالددهلل ليةددعل فير ددل بقددي   ا

امل اليطلل دن قي  الةلو  در يًا به.  الطلا

 ..الحياا: سسم  ليك.

 قي :

 ................... ليددددددددددك السددددددددددسمْ 

 

  

 الحياا:

 اةاددددديِّ أخدددددا الَلدددددْرا ددددددا أ دددددت ددددددن  ا   ...............................

 
 قي :

ددددْ  جئددددَت أطلددددل بلددددض الميدددداهْ    الا

 

 اةاددددددددي  كْ فقددددددددهلل  و ددددددددهلل المدددددددداَ  دددددددددن را  

 
 الحياا:

 أظةدددددددددك أ دددددددددت الدددددددددذي جئتةدددددددددا

 

 الصدددددددددغت الللدددددددددئ فدددددددددي ددددددددددهلل ةا 

 
 ) شير ليةع لوالهللها أ ه هو(

 الحياا:

 ا دددددلي المدددددا  ليةدددددع هَةدددددا جا يًددددد

 

دددددددددام هةدددددددددا  ةدددددددددهلل   ا ا الهدددددددددا ي الطلا

 
 ي اليسددددداطا الهدددددا ي الوسدددددائهلل هدددددا   

 

 اةا لة ددددددددددرم فددددددددددي يودةددددددددددا  دددددددددديوا  

 
دددددام لضددددديوي ال دددددري     أ دددددهللالا الطلا

 

اًدددددددددددد  ةادددددددددددطلا  اا يليدددددددددددق بمدددددددددددن أدَّ

 
 الهي ددددا ا لضددددوا الا ملددددوا جلددددهللك 

 

دددددددددددام لةدددددددددددا   لتقدددددددددددهللي  أعدددددددددددلع طلا
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 قي :

دددددداف    ية  لددددددك الشدددددد ر يددددددا سدددددديهللي  ا

 

 اةادددددلدددددك الحمدددددهلل دةدددددي الطيدددددل الثَّ  

 
 الحياا:

 ددددددددن يثدددددددرا   ا بدددددددكأيدددددددا در يًددددددد

 

فْ    اةا تا أيدددددددددا  ددددددددديواةاا أ دددددددددت عدددددددددرَّ

 
 هَ  َحددددددددددددددل  الةيدددددددددددددديَّ  الجيرا ادددددددددددددد

 

 اةادددددددددد ا رْ اليسددددددددددلهلل ا اليددددددددددوم أْن  َ  

 
 قي :

 ي أ ددددددددددددت ال  أ رجتةدددددددددددديب ددددددددددددأا 

 

 ............................... 

 الحياا:

دددددددد  ...............................  ْ  بربددددددددك فدددددددداجل  هةددددددددا وضَّ

 
دددددددددلْ سدددددددددةةل  يدددددددددا  ددددددددديواةاا ج    ةً سا

 

دددددددددار، ددددددددددا بيةا    اةاددددددددد ةيدددددددددهلل التلا

 
ام سريلً   ا دن قي .ا كأ ه كان دلهلل ً يقهللم الطلا

 الحياا:

 يدددددا ابدددددن ذريدددددح أ دددددت ددددددا أكلدددددتا 

 

  

 قي :

 عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديلتَ   ...............................

 
 الحياا:

 ا. إ َّدددددددددددددددكا ددددددددددددددددا عددددددددددددددديلتا   ...............................

 
 الحياا: خذ هذه دةي

 قي :

 ا ال   ...............................

 الحياا:

دددددددددددددددددامْ   ...............................  ليةدددددددددددددددددع ارفلدددددددددددددددددي الطلا

 
 ليةع:



 
 

التاريخ األدبي لإلخوان             747

 المسلمين

 

 ................كددددددددددددددددددددددد  بدددددددددددددددددددددددار  ...............................

 
ام  ل  يشي   الضيفالحياا:   دن الطلا

 ليةع:

 الطلدددددددددددددددَو ا يليدددددددددددددددق بالمقدددددددددددددددام    ...............................

 
دددددام    فددددي المدددددهللن ألدددددواَن ددددددن الطلا

 

 ا سددددددددددددددديما دةدددددددددددددددا ال ال دددددددددددددددرام   

 
 قي :

 طلددددددددددددددددددددددو جميدددددددددددددددددددددد  ال ادَ 

 

 دحيَّددددددددددددددددددددددددددددلذ دسددددددددددددددددددددددددددددتطااَ  

 
 رذ حددددددددددددددددددددددإن السددددددددددددددددددددددما ة ب

 

 يللدددددددددددددددددو  ليددددددددددددددددده الَحيدددددددددددددددددااَ  

 
   ْ تَ ْ ددددددددددددددالالةدددددددددددددداَ  قشددددددددددددددرذ الأا 

 

 الْسدددددددددددددددددطا األ دددددددددددددددددام الليدددددددددددددددددااَ  

 
 اك هللا ى  ادددددددددددددددددددددددالا ييدددددددددددددددددددددددارا 

 

 دلمدددددددددددددددا أفدددددددددددددددارا السدددددددددددددددحااَ  

 
 ديددددددددددددددار كلددددددددددددددل الكلددددددددددددددلذ 

 

 الطدددددددددددددددابوابدددددددددددددددالةود  طابدددددددددددددددت  

 
 الحياا:

 ا   ثدددددددددددددر المدددددددددددددهللح إن اْلددددددددددددد 

 

  دددددددددددددددددد ثيرا دةدددددددددددددددددده سدددددددددددددددددديااَ  

 
  بيدددددددددددددددددددددددددان   الأ دددددددددددددددددددددددددت را  

 

دددددددددددددددددددان      دددددددددددددددددددذااَ  لددددددددددددددددددده دلا

 
 قددددددددددهلل راقةددددددددددي دةددددددددددك عدددددددددددلرذ 

 

 فيدددددددددددددددددده خيدددددددددددددددددداالذ  ةددددددددددددددددددااَ  

 
 ليةع:

 ا عدددددددا رذ ددددددددتم نذ أبدددددددي إن  قيًسددددددد

 

ددددددددل   قددددددددهللير كةلددددددددر باليس ددددددددة     ياْةوا

 
 عدددأ لا  ا ظَّدددالأثةدددع  لدددع كلدددل ال ا 

 

 ا كلدددددلَ الددددددن قولددددده فيلادددددا: أا  يدددددذ 

 
ا ا    ْ هَ كددرام  مددام األفددق يح ددي سددخا

 

دديَّت  الحددراَ    الدددةل  أسددود اليددأ  إن عا

 
 ف  اله   ومة السجي اله  أدن خائ  

 

  دددهللين للدددا الشدددللَ  رذ ْهدددالهددد  أ ةددد   َ  

 
 الهدددد   يةددددةَ اللليددددا السددددادال أهللددددا

 

وددلَ ة  ْةددللدد  دا   . للدد  كةددف خ   ال ر ددلذ
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هذ  فتدداه  خطيددل فددي الةددوادي دوددوَّ
(1)

 

 

ددددادي هددددو الخطددددلَ  الل ةدددده  ةددددهلل   األ ا

 
 قي :

دددهَ   لقدددهلل  وظدددت ليةدددع كسددددي جميلا

 

 الذلدددك لددد  يخطدددر الربدددي  لدددع بدددالي 

 
 ذكاؤهدددا عدددهلليهلل   فيدددا لدددك ددددن أخدددت  

 

دد   ال ددن خدداال    ْثددت  اللددس  ددن خيددر  ا ر   الا

 
 الحياا دوتخًرا:

ا ا لددددْ  أن ليةددددع أدييددددةذ  ددددرا  أخددددا اللا

 

 أ اديثلددددددا دددددددا بددددددين عددددددلر الأدثدددددداال   

 
 قي :

ددددددددددددددد  اها هلل  ال دددددددددددددددالا   َ رْ فتددددددددددددددداال  ا

 

  ياهدددددددددددددددا الةيددددددددددددددد ا خيدددددددددددددددَر أا   

 
 سددددددددددددددددددددددسم   يوددددددددددددددددددددددحي  

 

 كدددددددددددددددراما المةدددددددددددددددهلل الالحسدددددددددددددددل   

 
 بر مدددددددددددددددددددددي أن أفدددددددددددددددددددددارق  

 

دددددددددددددددددرا     الأ دددددددددددددددددت  سدددددددددددددددددادالَ اللا

 
 الأهدددددددددددد  الةددددددددددددود الالملدددددددددددددرال

 

 الاألدا   الاألخددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددسق   ،   

 
يددددددددددددددددددددددا ي الإخسصددددددددددددددددددددددي   اح 

 

 ل ددددددددددد  دةدددددددددددي ددددددددددددهللى الحقدددددددددددل   

 
 سه آداال ك ياار. و  يا دن أه  الييت ال رام الف ً ا دود  ا فر ً يخر  قي  سليهللً 

 

                                                 

اال بليغ فويح.1) ه: قو   ( دووذ
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 المةظر الساب 

  ةم  الةارال بين المتحابين. -في دةةال جارال لليةع 

 قي :

 إ دددددددددددددي أ يدددددددددددددك يدددددددددددددا دةدددددددددددددع

 

  وسدددددددددددددي القليدددددددددددددي دسددددددددددددددتلامْ  

 
 هَ فضدددددددددددددددلي يميةددددددددددددددددك فوقادددددددددددددددد

 

دددددددددددددددرَّ اللَيددددددددددددددددامْ    لتخوودددددددددددددددي  ا

 
 ال رفقدددددددددددددددددي بددددددددددددددددددي إ ةددددددددددددددددددي

 

ددددددددقامْ  ْضدددددددد   َو اللددددددددوى بددددددددادي السَّ

 
 ليةع:

 أجةةددددددددددتا يددددددددددا بددددددددددن األكددددددددددردينا 

 

 ذي بدددددددددددددال سمْ فر دددددددددددددتا  لددددددددددددد 

 
 هَ لاددددددددددددددددديْ أسدددددددددددددددددألتا  وسدددددددددددددددددك قا 

 

 هددددددددددددددذا  ددددددددددددددسال أم  ددددددددددددددراْم؟ 

 
 قي :

 إن قلددددددددددددددددت دةةددددددددددددددددونذ فددددددددددددددددس 

 

  تدددددددددددددلذ  ليدددددددددددددك  الا ددددددددددددددسمْ  

 
دددددددرَت أ قدددددددَ  فدددددددي الحيدددددددا  ددددددددا ص 

 

 سددددددوى الحددددددهلليا  ددددددن الغددددددرامْ  ال   

 
 الالشدددددددددددددددلر فيدددددددددددددددك دحيدددددددددددددددلذ 

 

ددددددددددددا ي الالةظددددددددددددامْ     سددددددددددددَن الملا

 
 َسدددددددددديحان دددددددددددن يالددددددددددل الةمددددددددددا

 

 الا لمدددددددددن يشددددددددداَ  ددددددددددن األ دددددددددامْ  

 
 رال:ع َدحذِّ لية

دددددددددددددح  أن  َلقدددددددددددددي القويددددددددددددد   أياو 

 

  دددددددهللا يسدددددددوؤ ا يدددددددا بدددددددن ال دددددددرامْ  

 
 اكوددددددددددْف  ددددددددددن الشددددددددددلر الددددددددددذي 

 

 يدددددددددددداذ ي كةار ددددددددددددة السددددددددددددلامْ  

 
 الشدددددددددددلر  دددددددددددين يشددددددددددديَ  يةددددددددددد 

 

 امْ لاددددددددددددد دددددددددددددللةاا دوا ددددددددددددد  اا  ِّ  

 
دددددددددددددددا  اليسددددددددددددددديل الشدددددددددددددددلر القاسا

 

 الال الاللددددددددددددددددددهللاالالا الالخوددددددددددددددددددامْ  

 
 ف ددددددددددن  لددددددددددع -اللقددددددددددهلل يةددددددددددر  

 

 لتةريددددددددددددهلل الحسددددددددددددامْ  - ددددددددددددذر  

 دوددددددددددددو هَ رَ رر جددددددددددددوها لل  فددددددددددددا 

 

  ََ َغ فددددددددددي الرِّ ددددددددددرَّ   ددددددددددامْ نذ ا يَما
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 قي :

دددددددددددد لدددددددددددد  أذكددددددددددددر اسددددددددددددمك    الً رَّ دا

 

 ال  يشدددددددددددددددددددددددلهلل الاأل دددددددددددددددددددددددامْ  

 
 ي  ددددددددددذرت الوددددددددددوم  ددددددددددن ِّددددددددددإ  

 

 عددددددددلري ال ددددددددن كدددددددد  ال ددددددددسمْ  

 
 اللسدددددددددددددددو،  قودددددددددددددددهلل بيدددددددددددددددت  

 

  سددددددددددددددلع لتحقيددددددددددددددق الوئددددددددددددددامْ  

 
 فدددددددددددددددي داركددددددددددددددد   ْ كَ الرَ ةَ سدددددددددددددددةا 

 

  رجددددددددددددو دودددددددددددداهرال ال ددددددددددددرامْ  

 
 ية  ةا هددددددددددد   ر ددددددددددديْ  نا يْ يدددددددددددا لَددددددددددد

 

 للمقددددددددددددددامْ  أم لسددددددددددددددَت أهددددددددددددددسً  
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 لمحمهلل يوسف المحةوا "اللةرال األاللع"دن دسر ية 

84 - 82 

 )يهللخ   مرال ال يهلل   دن جلةل الجلور الرفاقه دن جلةل اليحيون الملك(

 ا(:رئي  اليطارقة )يقهللدل   يا ً 

ن  الَلرا  ياسدلاع  ذاا ا " مرال" أ ع  ا

 

ددددددددددددا     ددددددددددددك الوا َّ  باللددددددددددددهللايا ل تااج 

 
 ا(قهللم  مرال دحييً )يت

 ... ذل دددد ل جلوددددرل  لددددع رأ  قددددوم  

 

 دددددددددددن ذاليدددددددددده.. َدلييددددددددددا للةددددددددددهللا    

 
 )يتقهللم جلور دحييًا(

 )يأخذ الةمي  أداكةل  اليسود الومت(

 ا بل (:الةةاعي )در يً 

ماا ًدددد ددددا الا     ا:در يًددددا بالضدددديو،  جا

 

.. أال طالددددددل لإل خددددددا      دددددددن  اةيدددددد  

 
 ) مرال في دها (

 قددددددريشذ  َدْشددددددر قا التددددددا  : أرسددددددلتةا

 

ا  و ًددددددا ال اْوددددددرا االا  ا ددددددهللا   ر ةيددددددكا الغا

 
اياا لةدددددا إليدددددك بالدددددضا اللادددددهللا ما  قدددددهلل  ا

 

ا  ددددد َّ فيلادددددا لواْضدددددلكا اليادددددْوما َعددددد را   ا

 
 )ث  يقهللم اللهللية الخاصة بالملك(

 الةةاعي )القهلل  قيللا(:

ا ددددر الَلددددْرا  اَلد ً لشا   حددددن  ر ددددع ل ما

 

ةددددا   ا - اللمددددرا  –ال ددددراهَْ  ل قاود   ذخددددرا
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  مرال:

اَ دددددواهاددددد ةددددداد  الرا ر القادددددْوَم فدددددي     اجا

 

ا   ياْةَشددددرالن الوسدددددادا فدددددي األرر طَدددددرَّ

 
ْضدددددوا يَْيدددددهللَ ونا ديةًدددددا جهلليدددددهلًلا  قادددددهلْل دا

 

ا  دددْو،ا  اْلقدددع بددده  لدددع الدددهللهر  َخْسدددرا  سا

 
ةدددددددددداًدا واددددددددددْوهَ     ديددددددددددن آبددددددددددائ لْ  جا

 

ا  ْيدددددددرا ية   كدددددددانا خا  لدددددددو أفدددددددا الا لدددددددهلل 

 
هَْ  ل ددددددددددددهلليار     را ةددددددددددددي أْن  َليددددددددددددهللا

 

دددددديا أاْللاددددددع   ىب لددددددْ  دا ا ًدددددده   ا الأْ ددددددرا

 
دددددةل ْ    ْحدددددَن  ْخشدددددع  لدددددع بدددددسد ا د 

 

ا  لددددددددرا ايددددددددة جا وا  أْن يايَث ددددددددوا فيلاددددددددا الغا

 
ورذ دا ياقَواَل؟  الةةاعي )لةلور(: أصحيحذ يا جلا

 جلور )في قوال ال ةم(:  احا ر أْن  ةيغا اللقَوالَ 

 كدددددددري     حدددددددن قدددددددومذ  حيدددددددا بدددددددهللين  

 

 قددددددددهلل هاددددددددهللا ا لدددددددده الةيددددددددي  الخليدددددددد َ  

 
ل يدددددكا  دا ًدددددادا شدددددةا  ا : قدددددهلل     الواْضددددد  

 

 بددددددددددددددهللين  الةاهليددددددددددددددة   ارقيةاددددددددددددددا 

 
 الَكةدددددددددا  الْيدددددددددهلل األصدددددددددةام جلدددددددددسً 

 

دددددددددداد ريةاا  شا سا  ال ر ا ددددددددددَل الواددددددددددوا  

 
 الا  ر دددددددددع الةدددددددددوار ألي جدددددددددار  

 

 الا  ر دددددددددددع  قدددددددددددوق األقربيةادددددددددددا 

 
 ا: أير ع ذا  دواي الموهللى؟ مرال دقاطلً 

 الةةاعي:

 لتسدددد ت  مددددرال ... د دددده كددددي يَي يةاددددا  

 
 ور دتابًلا:جل

 الةددددددداه دةدددددددا .... اليأكددددددد  أقويدددددددا َ 

 

افا    طغدددددددددددددداالً جائريةاددددددددددددددا  َ لَ  ددددددددددددددلا

 
 الكدددددددددد  الأد اليةددددددددددات بةددددددددددا أثددددددددددي ذ 

 

اح    يحمدددددددي اليةيةادددددددا  - دددددددسلة  –الرا

 "  إلدددددددع أن جا  دددددددا دةدددددددا "رسدددددددوالذ

 

 رأيةدددددددددداه  لددددددددددع الددددددددددهلل يا األديةاددددددددددا 

 
 صدددهللالقًا... طددداهًرا...  و ًدددا... ر يًمدددا

 

 يَواسدددددددددددديةا الير ددددددددددددع اليائسدددددددددددديةاا 

 
 

 ةةاعي )دستو ًحا في اهتمام(:ال
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دددددددحْ  دددددددالته  الأفو    حدددددددهللث  دددددددن ر سا

 

الميةادددددددددددددا   فاَرسدددددددددددددَ     َدددددددددددددوَر اللا

 
 جلور )دا يًا(:

دددددددددددون  إا  .. أاَّ  دددددددددددرى فدددددددددددي ال ا

 

.. الا َدليةاددددددددددا  دددددددددريكا  إللًدددددددددا... ا عا

 
ا ددددددددددا للوددددددددددسال فددددددددددإ ن فيلاددددددددددا  د ا

 

 يمددددددددددأل الددددددددددهلل يا  ةيةاددددددددددا صددددددددددوا ً  

 
دددددددا للةدددددددود الاإل سدددددددان  ا   عتَّدددددددد ا

 

 ا ها ئيةاددددددددداالةدددددددددا  دالًدددددددددد يلددددددددديش 

 
ا  ددددددددا لم ددددددددارم األخددددددددسق طددددددددر ً  د ا

 

دددددددا: د يدددددددا الديةادددددددا   ليسدددددددلهلل ددددددددن د ا

 
 الجددددددددددا  لةددددددددددا بقددددددددددرآن كددددددددددري   

 

 الطاللةدددددددددددا بددددددددددده  دددددددددددوًرا دييةادددددددددددا 

 
 فوددددددددددددهللقةال الآدةددددددددددددال الر ةاددددددددددددا

 

 لمدددددددددا يدددددددددهلل و جميًلدددددددددا طائليةادددددددددا 

 
ْئةددددا ... فراَ ددددوا  فلدددداال القددددوم دددددا ج 

 

بيةاا   لةدددددددددددا اللمدددددددددددن أ ددددددددددداا دلدددددددددددذِّ

 
"الفيمدددددددددا كدددددددددان يل  قددددددددداه "بدددددددددسالذ

 

 دثدددددددددددددداالذ للطغدددددددددددددداال الظالميةاددددددددددددددا 

 
 الةةاعي:

 الدددددددددددداذا كدددددددددددان يلقددددددددددداه بدددددددددددسالذ 

 

 ...الدددددددددددددددددددددددددددددددددن هددددددددددددددددددددددددددددددددو 

 
 جلور:

ددددددددددددددْن طايِّييةاددددددددددددددا:...   طايِّددددددددددددددلذ د 

 

  

 
 كدددددري  ددددددن بةدددددي األ يددددداح يحيدددددا

 

دددددي اإلسدددددسما ديةادددددا   بم دددددة... قدددددهلل را  

 
ددددددددراهَ "أديددددددددةذ" بالمدددددددداال كيددددددددًرا  عا

 

ييةادددددددددا   ال ددددددددداالال أن يدددددددددذال لددددددددده جا

 
 صدددددددةام  يدددددددهلًلااليرجلددددددده إلدددددددع األ

 

 فلدددددددددد  يقيدددددددددد   يدددددددددداال الوددددددددددابئيةاا 

 
 فلذبدددددددددددده.. الأالثقدددددددددددده.. الألقددددددددددددع 

 

  ليددددده الودددددخر كدددددي يلقدددددع المةو ادددددا 

 
 فأ قدددددددددذه "أبدددددددددو ب دددددددددر" اللدددددددددواا 

 

  ددددددددددهللاه ل ددددددددددان طادددددددددديَّ اللال يةاددددددددددا 

 
ا بددددددر ً ددددددراهَل السددددددتةل ...  طوًددددددا الا  عا

 

 الأ ددددددددددددددتقل  لوجدددددددددددددده   فيةاددددددددددددددا 

 
اعددددوا فددددي  مددددع قددددودي كراًدددددا  فلا

 

 ضددددددددددددلويةااالكددددددددددددا وا قيللددددددددددددا دست 

 
 الةةاعي )في سرالر(:
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 رجددددددددااَل دددددددددرال الل الدثددددددددااَل  يدددددددد   

 

 سدددددددديحيا ذكددددددددره  فددددددددي الخالددددددددهلليةاا 

 
 جلور )دتابًلا(:

  .. أرادالا أن  لددددددددود إلددددددددع  ددددددددسال  

 

 الأالثددددددددددان ... ال حيددددددددددا َدشددددددددددركيةاا 

 
 فلمددددددددا أن طغددددددددوا البغددددددددوا  ليةددددددددا

 

 سددددددددريةا  حددددددددو أر ددددددددك ائددددددددذيةاا 

 
دددددددددددددع  أ يةدددددددددددددا للةةاعدددددددددددددي المرجَّ

 

 ةااالهاجر دددددددددددددا إليددددددددددددده صدددددددددددددابري 

 
" لةددددددددا  ودددددددديًرا   خيددددددددر  "الةيددددددددي 

 

 فةئةددددددا  قوددددددهلَل الحوددددددن الحودددددديةاا 

 
 الةةاعي )القهلل  أثر الاقتة (:

 أسددددددددددملو ي قددددددددددرآ   ... فيقيةددددددددددي

 

 أن فيددددددددددددددده ههللايدددددددددددددددة اليقيةادددددددددددددددا 

 
 جلور )للثمان بن دظلون(:

ذكددددددر  يسددددددع  - ثمددددددان  -هددددددات 

  َ  الْ الرتا

 

 ال دددددددددي قرآ ةدددددددددا بيا ًدددددددددا رصددددددددديةاا 
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 (88 - 1لي )دن أ جاال  يهلل اللطيف اللي

 را     أكي

 اهتوددددددددددوا بلددددددددددا يددددددددددا عدددددددددديااْ 

 

 اهتودددددددددددددددددددددددددوا   أكيدددددددددددددددددددددددددرْ  

 
م  أ مددددددددددددددرْ   اكتيوهددددددددددددددا بددددددددددددددهللا

 

 الارفلوهددددددددددددددددددا ا الحددددددددددددددددددرااْ  

 
*** 

 الا شددددددددددرالها فددددددددددي الوجددددددددددودْ 

 

 اجللوهدددددددددددددا رددددددددددددددة ديدددددددددددددة   

 
 يددددددددهللكو القيددددددددودْ إف ددددددددوا دددددددددن 

 

  طمددددددددددددددوا  دددددددددددددد  الملا ددددددددددددددْة  

 
 الا ةدددددددددددوا  ددددددددددةم األسددددددددددودْ 

 

 أخلوددددددددددددددددددددوا ر البدددددددددددددددددددداْيَلوا 

 
 يدددددددددا جةدددددددددوْد( )فدددددددددي سدددددددددييلي

 

 الإن سدددددددددملتوا المدددددددددولع  دددددددددادى 

 
 الارفلدددددددددددوا فدددددددددددوق ال تدددددددددددااْ 

 

 ا شددددددددددددددرالا رايددددددددددددددة دحمددددددددددددددهللْ  

 
 ا عدددددددددديااْ ا ياددددددددددلادددددددددداهتوددددددددددوا بْ 

 

 الاهتوددددددددددددددددددددددددوا   أكيددددددددددددددددددددددددرْ  

 
دددددددددددددد ْ أا  م  هللا اكتيوهددددددددددددددا ْبدددددددددددددد  رْ ما

 

 الارفلوهددددددددددددددددددا ا الحددددددددددددددددددراا   

 
*** 

 الا شدددددددددددددددددددددرالها للسدددددددددددددددددددددسمْ 

 

 اهتودددددددددددددددددددددددددوا   أكيدددددددددددددددددددددددددر 

 
 الاخمدددددددددددهللالا  دددددددددددار الخودددددددددددامْ 

 

 الاسددددددددددددتلهللالا صددددددددددددف الا ددددددددددددهللْ  

 
  ددددددددددددددادالا  ددددددددددددددادالا بالوئددددددددددددددامْ 

 

ددددددددددا الا يةَّددددددددددد      ةا ةددددددددددا يدددددددددده  ل   هللْ ا  

 
 ا قضدددددددددددددع  لدددددددددددددهلل ال دددددددددددددسمْ 

 

 ها الا ملددددددددددوا يددددددددددا جةددددددددددهلل طاددددددددددد 

 
 ال ددددددددددددساْ   حددددددددددددت أسددددددددددددةان  

 

  ْ َ دددددددددددددمْ دا الحقدددددددددددددوا  وعدددددددددددددوا أَ  

 
  ا يددددددددددا عدددددددددديااْ لادددددددددداهتوددددددددددوا بْ 

 

 اصددددددددددددددددددددددرخوا   أكيددددددددددددددددددددددرْ  

 
 أ مددددددددددددددرْ  م  اكتيوهددددددددددددددا بددددددددددددددهللا 

 

 الارفلوهددددددددددددددددددا ا الحددددددددددددددددددرااْ  

 
 بالودددددددددددددددددس أال  دددددددددددددددددر   اد؟

 

 ديةددددددددددددا بدددددددددددد  يددددددددددددأدر هددددددددددددو 
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 رفرفدددددددددددددت فدددددددددددددوق الددددددددددددديسدْ 

 

 هْ أل الإا دددددددددددددا كددددددددددددةش رايتَدددددددددددد 

 
 الا وددددددددددددرر فيدددددددددددده الةلددددددددددددادْ 

 

 ال تددددددددددددددداا فيددددددددددددددده الليدددددددددددددددادالْ  

 
 السدددددددادْ  ونْ فدددددددي الَ ددددددد ا تودددددددرْ 

 

 اديةَّددددددددددددددد ر  البيدددددددددددددددهللْ  هللْ َ دددددددددددددددأَ البْ  

 
 فدددددي الودددددحااْ  صدددددوت دحمدددددهللْ 

 

ددددددددددددد الالمسي دددددددددددددةْ    تْ يِّدددددددددددددلا الا  تْ جا

 
 ا يددددددددددا عدددددددددديااْ لادددددددددداهتوددددددددددوا بْ 

 

 لمددددددددددددددددا قدددددددددددددددداال   أكيددددددددددددددددرْ  

 
 أ مددددددددددددددرْ  م  يوهددددددددددددددا بددددددددددددددهللا اكت

 

 الارفلوهددددددددددددددددددا ا الحددددددددددددددددددرااْ  

 
*** 

 ا  سدددددددد  ابددددددددن الوليددددددددهللْ ةاددددددددا ْ الا 

 

 فيةدددددددددددا ليددددددددددده ي دددددددددددون الدددددددددددذال   

 
ايشدددددددددددين  ييدددددددددددهللْ   دسدددددددددددلمين  ا

 

 اةا وفْ يَشدددددددددددددددد ايْ الالرسددددددددددددددددوال ا َّ  

 
 الشدددددددليهللْ  لدددددددو  شدددددددو،  مدددددددةالْ 

 

 كسدددددوفةا ا ْ ا  اددددد دددددهللاري ياددددد ايدددددهْ ب   

 
  ةددددددددددهلل ذي الدددددددددديطش الشددددددددددهلليهللْ 

 

 يول  ولَددددددددالايدددددددده هةلمدددددددد  دددددددددا  قَ  

 
 الحسدددددددااْ  وم  فدددددددي يَددددددد خدددددددةى 

 

 الْ لددددددددددو  قددددددددددهللم صددددددددددوحة سددددددددددودا  

 
 ا يددددددددددا عدددددددددديااْ لادددددددددداهتوددددددددددوا بْ 

 

   أكيدددددددددددددددددددددددددرْ  ا لضددددددددددددددددددددددددد ْ  

 
 أ مددددددددددددددرْ  م  اكتيوهددددددددددددددا بددددددددددددددهللا 

 

 الارفلوهددددددددددددددددددا ا الحددددددددددددددددددرااْ  

 
*** 

  الاسددددددددددتلهللالا فددددددددددي الوددددددددددوو،ْ 

 

دددددددددالوا   قوددددددددددوا يدددددددددا إخدددددددددوان  لا

 
  كدددددددددد  ظلدددددددددد  الكدددددددددد   يددددددددددفْ 

 

 الادحدددددددوا ددددددددن فدددددددوق اليسددددددديطةْ  

 
 ددددددددددن قلوبةدددددددددا كددددددددد  خدددددددددو،ْ 

 

 ةدددددددددا  ة ةدددددددددا إ)يدددددددددا  سدددددددددن(  

 
 ظدددددددددددسال السددددددددددديو،ْ أ حدددددددددددت 

 

 بيةدددددددددددا خدددددددددددش الةةدددددددددددةْ    دددددددددددسَّ  

 
 أال  خددددددددددور بيةددددددددددا الليددددددددددااْ 

 

 لددددددو  طيددددددر فددددددي الةددددددو  وددددددلهللْ  

 
   أكيدددددددددددددددددددرْ  راح  قدددددددددددددددددددوالْ 

 

 ا يدددددددددددا عددددددددددديااْ لاددددددددددداهتودددددددددددوا بْ  

 
 أ مددددددددددددددرْ  م  اكتيوهددددددددددددددا بددددددددددددددهللا 

 

 الارفلوهددددددددددددددددددا ا الحددددددددددددددددددرااْ  
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 ة ي  ح

  يلدددددغ صدددددحاا الرسدددددوال السدددددسمْ 

 

 يدددا بليددد  يدددا طددداير  دددوا ي اليقيددد ْ  

 
 يددددددردد صددددددهللاها صددددددلي  الحسددددددامْ 

 

 الشدددددددوي ْ  ها ال لدددددددهللي  حيدددددددة لطاددددددد 

 
*** 

 بةيدددددت بالمسدددددلح  ودددددو  الشددددديااْ 

 

 هات ايهلل   ياي  )يدا بةدا( يدا درعدهللْ  

 
ااْ  ددددار  يلددددهلل الوددددلا  يخددددور الملا

 

 هللْ بةيددت جدديش  ردددرم لهلليةدده دةة دد 

 
 رفدددددد  ال تددددددااْ  الديةدددددده الةودددددديحةْ 

 

 السددددةة دحمدددددهللْ  أساسدددده الشدددددريلةْ  

 
  شددددر السددددسمْ ال ديددددراث الوددددحابةْ 

 

 للةدددددا  مدددددوت أال  ةدددددهللدْ إ لدددددهلل ا  

 
 يددددددردد صددددددهللاها صددددددلي  الحسددددددامْ 

 

 أل مددددددهللْ   كيددددددةْ  ال لددددددهللي  حيددددددةْ  

 
*** 

 كتايددددددل دحمددددددهلل ال ددددددوفي الللددددددودْ 

 

ددددالوا  سددددوي صددددوو،ْ   ددددالوا  لا    لا

 
 ال  تدددددددل ددا دددددددا أيدددددددات الخلدددددددودْ 

 

 يدددددهلل ا لودددددوق السددددديو،ْ إال رفددددد  ب 

 
 الربددددددي الرسددددددوله  ليةددددددا عددددددلودْ 

 

  لقدع الحتدو،ْ  يا  للي الشدريلة يدا 

 
 اليدددوم الودددهللامْ  فدددي يدددوم الخودددودةْ 

 

  لةودددددديغ بددددددهللم اللددددددهللال ال وددددددو،ْ  

 
 صددددددهللاها صددددددلي  الحسددددددامْ  دْ دِّ يددددددرا 

 

 أل مددددددهللْ   كيددددددةْ  ال لددددددهللي  حيددددددةْ  

 
*** 

 يليدددددددددي  دددددددددهللا ا جميددددددددد  الددددددددديسدْ 

 

 ال ددددددري ْ  سدددددد   إال لتددددددف قلوبةددددددا ب 

 
 سددددددديي  الةلدددددددادْ  هْ سدددددددل ةا سدددددددييلَ 

 

 الدددددددة ي ْ  ها طادددددددا الا ةادددددددلْ لا إ   ايتةدددددددا  

 
ادال ال يددددد  الرعدددددادْ طر  يدددددق السدددددلا

 

 ا المةَددددددةال كددددددسم الح ددددددي ْ قا و َّدددددد 

 
 الدو ةددددا فددددي سددددييللا أ ددددة المددددرامْ 

 

 ديدددددادئ  واهدددددا فااد دددددا السدددددلي  

 
 يددددددردد صددددددهللاها صددددددلي  الحسددددددامْ 

 

 ال لددددددهللي  حيددددددة  كيددددددة أل مددددددهللْ  

 
 ال مددددرال دا  مددددي الخددددالي اإلدددددامْ 

 

  الشددليهللْ  أبو ددا يددا دسددل  دا  مةهددةْ  
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 رامْ جدددددهللالد ا ال ددددد السدددددلهلل ال ييدددددهللالْ 

 

 بددددددن الوليددددددهللْ إالالطلحددددددة ْ أسددددددادةْ  

 
 ا  ليةدددددا  دددددرامْ ةاددددديدددددا  وددددديح  يا ْ 

 

 إليةدددددددا يلدددددددودْ  ديدددددددراثل  دا ا مْ  

 
الددددددددل الإ ددددددددت   يددددددددامْ   بتاكلدددددددده التلا

 

 ديددددراث األسددددودْ  دحمددددهللْ  يددددا أدددددةْ  

 
 ال ةشددددددددهلل بقددددددددوال  شدددددددديهلل السددددددددسمْ 

 

دددددددالوا  لدددددددهلل الةةدددددددودْ   دددددددالوا  لا   لا

 
 ال لددددددددهللي  حيددددددددة لخيددددددددر األ ددددددددامْ 

 

 اليةدددددددودْ ال رفددددددد  لدددددددهلليةا أ دددددددة  

 

 اللةرال

 ألقي في  و  هةري إخوا ي:

  لدددددددددع الغودددددددددن أهدددددددددو  ةدددددددددع

 

 الطيدددددددددددددددددددددددددر الشدددددددددددددددددددددددددادي 

 
  لةدددددددددددددددددددددددددددعافدددددددددددددددددددددددددددرفش ال

 

 الالقلدددددددددددددددددددددددل الشدددددددددددددددددددددددداكي 

 
*** 

 بةشدددددددددددددددددددددددددددددديهلل الةةددددددددددددددددددددددددددددددةْ 

 

 السدددددددددددددددددددددددملةا اللدددددددددددددددددددددددا فْ  

 
 )باليةدددددددددددددددددددددددددددددا( أهدددددددددددددددددددددددددددددسً 

 

 اةدددددددددددددددقدددددددددددددددام د دددددددددددددددري هتو 

 
*** 

 بةلدددددددددددددددددددددددددددددادهْ  أهدددددددددددددددددددددددددددددسً 

 

 )باليةدددددددددددددددددددددددددددا( أهدددددددددددددددددددددددددددسً  

 
 جةددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهلله الأالادهْ 

 

 فددددددددددددددددددددددار  دتحاالطددددددددددددددددددددددهْ  

 
*** 

 فددددددددديش فدددددددددي إيدددددددددهلله فدددددددددا ْ  الا

 

 ا بييةيةدددددددددددددددددددددددددددددداةَّددددددددددددددددددددددددددددددبا  

 
 الالشددددددددددددددددددددددددددرا أسددددددددددددددددددددددددددا ْ 

 

 يهلليدددددددددددده المودددددددددددددحفْ إفددددددددددددي  

 
*** 

 هْ للقطدددددددددددددددددددددددددددددر بحالَددددددددددددددددددددددددددددد

 

 دددددددددددددددن دوددددددددددددددر دلدددددددددددددداجرْ  

 
 هْ الدضددددددددددددددددددددددددددحي بمالَدددددددددددددددددددددددددد

 

 دضدددددددددددددددددددددحي بالودددددددددددددددددددددحهْ  

 
 قيليددددددددددددددددددددددددددددددهْ  رْ هدددددددددددددددددددددددددددددداج  

 

 ها الالموددددددددددددددددددددددطوع طادددددددددددددددددددددد 
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 هاليدددددددددددددددددددددددددددددهْ أال ددددددددددددددددددددددددددددر  

 

 د دددددددددددددددةْ  سدددددددددددددددااْ  هددددددددددددددداجرْ  

 
*** 

 هْ الا تدددددددددددددددددددددددددددددة بهلليةَددددددددددددددددددددددددددددد

 

 هْ فددددددددددددددي   سددددددددددددددداا بلدددددددددددددددهللَ  

 
 هْ  ريةَددددددددددددددإن  دددددددددددددداق بدددددددددددددده 

 

 الالسددددددددددددددددددددددددي  يلادددددددددددددددددددددددداجرْ  

 
*** 

 قلتللددددددددددددددددددا قددددددددددددددددددولي لددددددددددددددددددي

 

ددددددددددددددد   ةْ أ دددددددددددددددا عدددددددددددددددوت  مادا

 
ددددددددددد  ا  دددددددددددي لدددددددددددي ةْ يدددددددددددا  مادا

 

  دددددددددددددددن يدددددددددددددددوم اللةدددددددددددددددرالْ  

 
*** 

  لدددددددددددددددددع بددددددددددددددددداا الغدددددددددددددددددارْ 

 

  ششدددددددددددددددددددددتي البضدددددددددددددددددددددتي 

 
 ال ملتدددددددددددددددددددددددددددي سدددددددددددددددددددددددددددتارْ 

 

  ددددددددددددددددددددددددللتي ال ودددددددددددددددددددددددددرالْ  

 
*** 

 دا  ددددددددددددددددددددددددددور المختددددددددددددددددددددددددددارْ 

 

 بددددددددددددددددددهلًلاأقددددددددددددددددددام قالددددددددددددددددددت  

 
 أ مددددددددددددددددددددددددددددع ال وددددددددددددددددددددددددددددارْ 

 

 هْ دددددددددددددددددن عددددددددددددددددهللال  ددددددددددددددددو َ  

 
*** 

 طييددددددددددددددددددةْ دددددددددددددددددددن د ددددددددددددددددددة ل

 

 هددددددددددددددددددددددددداجر دتخودددددددددددددددددددددددددي 
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 الشلاا )دورية(. -7
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 ال ا ل في سطور
 ة   ر قميح ور جاب تكد

سدددةة  لبةملوريددة دوددر اللربيددة لبشددماال دلتددا الةيدد  ل«لددةالمةة»دددن دواليددهلل دهلليةددة 

 م.8234

 ة:  ست اآل ي     لع الماه  اص

 جادلة القاهرال.ل دن كلية دار الللوم يلليسا   دار الللوم التربو 

 جادلة القاهرال. لدن كلية الحقوق لليسا   الحقوق 

 جادلة القاهرال لدن كلية الحقوق لالشريلة اإلسسدية يدبلوم  اال ف. 

 الحهلليا دن جادلة ال ويت. ياألدا اللرب يداجستير ف 

 جادلة القاهرال. لدن كلية دار الللوم لالحهلليا ياألدا اللرب يدكتوراه ف 

 ة:  ات اآل ي ات الالةادل ال لي ي  ف   بالتهللري  م

 جادلة  ين عم . لكلية األلسن 

  ) ي( جادلةYale .بالوايات المتحهللال )بواية )كة ت ت 

 سدية اللالمية بإسسم آباد )باكستان(.الةادلة اإلس 

  )جادلدددة الملدددك فلدددهلل لليتدددرالال الالملدددادن )قسددد  الهللراسدددات اإلسدددسدية الاللربيدددة- 
 الممل ة اللربية السلودية. -الظلران 

 :ةل الدةلا  رات اللالمي ر كثيًرا دن الما م  ض

 سير ج فيلهلل  يدا مر الشياا اللرب( بمهلليةةSpring Fieldبالوايات المتح ).هللال 

 .دا مر عياا الةادلات اإلسسدية بإسسم آباد 

 ركيا. لباسطةيوال لاللالمية يدا مر رابطة األدا اإلسسد  

  جادلة اإلددام دحمدهلل بدن « يالتللي  الةادل يظاهرال  لف اللغة اللربية ف»دا مر
 الريار. لسلود

 اللالمية بالهللار الييضا  بالمغرا. يدا مر رابطة األدا اإلسسد 

 اللالمية بأ ادير بالمغرا. يطة األدا اإلسسددا مر راب 

 :    يو ف      ض

                                  .ا حاد ال تاا الموريين 

 اللالمية. يرابطة األدا اإلسسد 
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 ة    ل المطيو  ال ت

 التراج  األدبية.  يدةلج اللقاد ف 

 .أدا الخلوا  الراعهللين 

 صهللر اإلسسم.   يأدا الرسائ  ف 

 يدقادات الحرير يقليهللية الالهللرادية فالت. 

 علر  افظ إبراهي . يصوت اإلسسم ف 

 دلحمة ال لمة الالهللم"الشليهلل  يهلل الر ي  دحمودل أال  يالشا ر الولسطية". 

  علر أد  د ق .    يف يالتراث اإل سا 

 عصحية الموطو يف. 

     .المهللخ  إلع القي  اإلسسدية 

 تطييق.اإلسسم بين الةظرية الال يالملار ة ف 

 .،األدا الحهلليا بين  هللالة المو و ية الجةاية التطر 

 الشياا المسل . يآثار التيشير الااستشراق ف 

     .)الة ف المهلل   )ديوان علر 

 ديوان علر(. يلةلاد األفغان أ ة( 

 ديوان علر(.  يأيوا األ وار يإلع أب ي هلليا  ور( 

 .)ر الالحق الفلسطين )ديوان علر 

 اللغة اللربية. يمقرال ال الالمسمو ة الالمرئية فأثر السائ  اإل سم ال 

 بين السلام السودا  ال طا  الرسائ . ..اإلدام الشليهلل  سن اليةا 

 ديةان اإلسسم الاللق  الاألدا. يف ..رالاية الليمة أل شاا اليحر 

 يأدبيات األقوع الالهللم الولسطية . 

 ياال المسلمين. ياابتس  الأثره ف  

 . ةال المسل  

 علر الشياا. ي ضااً ففلسطين.. دأساال ال 

 ب يت )ديوان علر(.    ي لع هاا  بشلر 

 .)دح مة اللةال اللليا )دسر ية علرية 
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 وان:      ن دي          ر دترج   وان عل   ع )دي   ا    الحسة    أسم (To God 

Belong The Names Most Beautiful)  :للشدا رال الياكسددتا ية

(NEYYAR EHSAN RASHID). 

  في التراث اللربي.كلمات 

 . الطواب  الالمسدح الوةية في أدبيات اإلدام الشليهلل  سن اليةا 

 ( المةلهلل األالال: قس  الشلر.8241 -8291التاريخ األدبي لإلخوان المسلمين )م 

 .عرائح الةثر في علر  مر بلا  الهللين األديري 

 .دسلمية األديل عرطًا إلسسدية األدا 

 ت الرسالة الآفاق التطور.علر  ةيل ال يس ي بين دقتضيا 

  السددديف الاألدا. أال )الح ايدددة المسدددتحيلة(. دسدددر ية فدددا ت بالةدددائةال األاللدددع فدددي

 المسرح السلودي. 

 .دةلود الضمير )ال شي الحيشي(.. دسر ية علرية 

 ل )دسر ية علرية(.ةاللةرال إلع ال 

 .)سي     ال ل  الوكي  )ديوان علر  

  .الون القووي في علر خلي  دطران 

 ا  اإلسسم الالسائ  التضلي  الالتهللدير.أ هلل 

 .د  المستشار  يهلل   اللقي  في  رجما ه 

 .)دةمو ة األ ماال الشلرية الالمسر ية )في ثسث دةلهللات 

 في ر اا اإلخوان الالهلل وال 

 ست  دة  يورال ف وث المةش اليح

 المةست اآل ية: ي شرات دن اليحوث الالمقاات  َشرت ف

 .في ر اا اإلخوان الالهلل وال 

 .)دةلة الهللارال )سلودية فولية دح مة 

 .)دةلة الهللراسات اللربية )دورية فولية دح مة 

 .)دةلة الهللراسات اإلسسدية )فولية باكستا ية دح مة 

   .)دةلة الشلر )دورية علرية 

 .)دةلة الويو  )سلودية علرية 

 سلودية علرية(.   يدةلة الحر  الوطة( 
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 .)المةلة اللربية )سلودية علرية 

 لمةل  )سلودية علرية(. دةلة ا 

  كويتية علرية(. ياإلسسد يدةلة الو( 

      .)دةلة المةتم  )كويتية أسيو ية 

 علرية(. يلدب يدةلة المةتهللى ) وهللر ف 

     .)المسلمون )سلودية أسيو ية 

 علرية(. لدةلة القهلل  )القاهرال 

 علرية(. لدةلة الةهور )القاهرال 

 فولية(. لدةلة الرسالة )القاهرال 

   دن دواق  اإل تر ت. ير كثيرهذا 
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 331   .................................................................................................  مقدمة

 353  ............................ والمنهج األبعاد: األدبيات الفصل األول:

 353  ........................................................... والمالمح األدبيات مفهوم

 353  .............................................................................. الخطابة: أوالً 

 352    ......................................................................... الترجمة: ثانًيا

 352  ................................. الشخصية أو الذاتية الترجمة-3

 337  ........................................................... الغيرية الترجمة -1

 333  ...................................................... مذكرات الدعوة والداعية

 307   ............................................................................. ثالًثا: المقال

 301  ................................................... ل عند اإلمام الشهيدالمقا

 323  ................................................................................ رابًعا: القصة

 313  ................. من الطوابع والمالمح الفنية الفصل الثاني:

 313  ........................................................... مراعاة المقتضي -3

 373  ..................... التصوير البياني -1

 370  .............. األسلوب واألداء التعبيري -3

 331  ............. براعة التمثيل واالستشهاد -3

 310  ............................. العاطفة -5

 333   .............................. كلمة أخيرة

 330  ........................ مراجعالمصادر وال

 449  التاريخ األدبي لإلخوان المسلمين
 330  .................................................................................................. مقدمة

 331  .....................................................  توطئة ومدخل الفصل األول:

 351  .............. المبحث األول: اإلسالم والشعر
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 351   ............... المطلب األول: أمة شاعرة

 350  . المطلب الثاني: الشعر والدعوة اإلسالمية

المطلييب الثالييث: االلتييزام وشخصييية  
  ............................. الشاعر المسلم

331 

 335  ........... المبحث الثاني: اإلخوان والشعر

ا  شعر.. موقًف خوان وال لب األول: اإل المط
  ................................... ومعايشة

335 

 303  ...... المطلب الثاني: حسن البنا والشعر

 300  ...................................... خالصة

 302  .. المطلب الثالث: شعراء في موكب اإلخوان

 323  ..................................................اآلفاق الشعرية الفصل الثاني:

سالمي. تاريخ اإل حاب ال في ر حث األول:  . المب
  ............................ المطوالت التاريخية

323 

 323  .................... توطئة: بين الشعر والتاريخ

 323  .......... المطلب األول: علوية رجب البيومي

 313  . المطب الثاني: المطوالت التاريخية الجزئية

 533  ............ المبحث الثاني: الشعري التمثيلي

 533    ........................................ توطئة

 533  ............. المطلب األول: اإلخوان والمسرح

 533  .... تظار الرسولالمطلب الثاني: يثرب في ان

 533  ................. المطلب الثالث: غزوة بدر

 532  ........... المطلب الرابع: لبني وابن ذريح

 533  ........... المطلب الخامس: المسرح المدرسي

 523    ................. المبحث الثالث: فن األوبريت

 517  .................... المبحث الرابع: األناشيد

 517    ........................................ تمهيد

 513  .............................. اإلخوان واألناشيد

 513   ..... اشئةالمطلب األول: أناشيد األطفال والن

 510  .......... المطلب الثاني: األناشيد الوطنية

المطليييب الثاليييث: األناشييييد اإلسيييالمية 
  .................................... والعروبية

373 

 377  ..... المطلب الرابع: أناشيد الجاد وفلسطين

 335  ......... المبحث الخامس: شعر الجهاد وفلسطين
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 333  .............. المطلب األول: فذلبة تاريخية

نبض  في  جاد  سطين وال ثاني: فل لب ال المط
  ........................................ رالشع

331 

المبحييث السييادس: منوعييات فييي المجتمييع 
  ..................................... والسياسة

313 

 315  ............ المطلب األول: الوحدة العربية 

 312  ...... المطلب الثاني: مع المجتمع والسياسة

 333  ................ المبحث السابع: شعر العامية

 335  ........... المطلب األول: عبد الباسط البنا

 330  ...... المطلب الثاني: العيلي رأمير الزجلر

 333  ......... من شعراء اإلخوان المسلمين :الفصل الثالث

 335  ............ المبحث األول: عبد الحبيم عابدين

 333  ......... المبحث الثاني: إبراهيم عبد الفتاح

 323  ............................................................................................  الخاتمة

 320  ................................ ملحق الشعر

 321  .............................. شهيد الطيران

 311  ...................... المولد النبوي الشريف

 312  ...................... نشيد اإلخوان المسلمين

 077  .................. وعد بلفور والجهاد المقدس

 071  ............... ي هللا ال في الظلم ينفجرالحرب ف

خوان  عام لإل شد ال ضيلة المر صاحب الف لى  إ
  .................................. المسلمين

073 

 073  ........................... القصيدة العصماء

 073  ............ تحية الشعر في ذكر  ميالد الرسول

 072  .................. قصيدة على لسان حال اإلسالم

 033  .................................. صوت األبد

 033  .............................. النور المذاب

 035  ........................... الوحدة العربية 

 030  ............ سالم والسالمعلى هامش الميالد.. اإل

 031  .................................... إخواني

 013  ................................ كتائب الحق

 013  ................................... يا جوال

 013  ........................ عن أوطاننا انصرفوا
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 010  ............................ أخوتنا اإلسالمية

 011  .............................. في حماك ربنا

 033  ............................. الشاعر الشهيد

 035  ......... إلى المرشد باعث المجد وحامل العلم

 032  .... المنظر الثالث من مسرحية لبنى وابن ذريح

 031  ............................. المنظر الرابع

 033  ............................. لمنظر الخامسا

 035  ............................. المنظر السادس

 031  ............................. المنظر السابع

ميين مسييرحية رالهجييرة األولييىر لمحمييد يوسييف 
  ................................... المحجوب

053 

 055  ................ من أرجال عبد اللطيف العيلي

 178  ...................................................................................... الموادر الالمراج 

 172  ....................................................................................... ي سطورال ا ل ف 
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