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 اهلل الرحمن الرحيم بسم

 شكر و تقدير

 ع لال ا  ض قسل هلل ض سمُاا هللسمُا...

اماماي  اهللبول   ا  ليكساا لاااهللا اا  كامض  اض سب وال  نا  وا منام  هللضاهلل  ماما سوا   لخ واما إاا  هللل 

 أةاالاهماهلل   غاماوا ليساهللل  اا  (ا هلل ا   أاوخواشلا  ا     ولا يي  لااوض ليوهللس  )االةاش أاسواش 

 هلل نلنا  لااةاماش  هالر وةا  أمااف ةامهللا وساا لابامساا لاالي لاااك هللا األةا مل هلللا  ااوا سماماكا أ  اام

  .لايهللاة لااةماشا سللر هلر خاب  ل   هللبلار هللق    ض الاكثو

هللأ  اااام سماماااكا لاب وااال األةااام لة ليبااايلا أوضااامل ابناااش لا نمقماااشا ا ااام سااالاهللر  اااض بلاااا  ااا  قااااللة 

اةما  ا هللا م و ا هللن   ض  هللبولم  هللآالل  ةلم      اهللوم  ام وسااهلل  ولام  اض واهللا  هلل مماباش   ام سلام 

 لم. ض قيهللاا لف لم لعا هللسماك  و

ا هللأ  ااام سمامااكا لاخاامذ يةاام ل    اا  كةوااش لةال   اا  بم مااش لاماااا ليهللةاا ا قةاام لاةغااش لاماسوااش

ا ام أةااهللر اا   اض هللأخذ سمالكا  نلم ليةا مل لاااك هللا وساا لااايهللف  هااي هلللاااك هللاة ب مناش لاةامام 

امماا   م ةمهم    إخالا هلر لااةماش وة  لاهللب  لالي ه  وةو ا ساماك  لع  اولما  هللبو  هللني  هللل 

 هللب لهم ون  خواًل.

هللال وفهلل ن  أض أ هللب  سمامكا هلللاما مض إاا  كال  اض أوامض هالر لااالةاش سكة اشا أهلل نياولش أهلل  مابوع 

 أهلل اومل مّا  ض و و ش لاسمل   ض قاو  أهلل سموا. 

أةااااأل لع أض و  ساااال هاااالل لام اااال خمايااااًم اهللبلاااا ا هللأض ونفمناااام ساااا ا هللآخااااا اوهلللناااام أض لال ااااا ع ا  

 ضا هلللايية هلللاةيم وة  ةوا لا اةةوض.   لامما و
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   لا ةخذ سماةغش لاماسوش
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 2 لا  ا ش 

 4  مكةش لااالةش 
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 6 أه وش لااالةش

 6 لاهللا لااالةش

 7 لا ي ةلم 
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 شعر بيت المقدس في عهد صالح الدين األيوبي

 ة()دراسة أدبية تأريخي

 و اهلل وسالع لةوض لام ةش 

 لا ماف لية مل لااك هللا: ةمهللا  ل هللا وسا لابمسا 

 

 الملخص

  لاف هلر لااالةش إا  االةش مما سو  لا  ا     ولا يي  لااوض ليوهللس  "االةش أاسوش

ا   ا ش لااالةشا هللأه و لم  نمهللل لافيل ليهللل يهلللا  أاسمشهللقا قة   هلر لااالةش إا  ا " أاوخوش

هلل ض ض لافيل   ماهم لان اي هللاالةم لم لاةمس شإ لاثمن   نمهللل لافيلهلل نلبو لما هلل   لاال لماهلل 

 ماو   اونش لا ا  ل   ة هلل لم سوا هلل  اة مض لانميا يي  لااوض ليوهللس لومة لاة :ا لاثم

أاسمش إا   ا قّةم   السعأّ م لافيل لا, لايةوسووض هلل لاوا يي  لااوض ليوهللس  اسو  لا  ا 

ا م ل لا سل  ليهللل ياى ة هلل  سو  لا  ا     لامما    ولا لاةة مض لانميا ل  سم

يي  لااوض ليوهللس ا هلل نمهللل لا سل  لاثمن  مما لالة نلمط هلللالة نبما هلللااوهللة  ا لاوا سو  

ا هلل نمهللل لا سل  لاثما  ياى  لاوا سو  لا  ا     لا  ا     ولا يي  لااوض ليوهللس 

ااوض ليوهللس  ثم  نمهللا     لا سل  لاالسع هللليخوا لااالةش لياسوش امما لامما    ولا يي  ل

 سو  لا  ا  هللوةو  لان مؤج هلللا هلليوم  هللقمؤ    لا يماا هلللا البع.
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Abstract 

This study aims to examine the poetry of Jerusalem during Salah Al-din epoch, “literary 

historical study". 

The study has divided into four chapters; the first chapter discusses the introduction of the 

study, its importance, its determinants and its methodology.  

The second chapter discusses the theoretical framework and past studies. 

 Chapter III included: Sultan Nasser Saladin life, the history of Jerusalem city until its 

occupation, and the liberalization Jerusalem by Saladin. The fourth chapter was divided into 

four topics: Section I talked about the impact of occupation of Jerusalem on the poetry in 

Saladin time, second section covered the poetry involved in instigation people and call them to 

free Jerusalem, Section III talked about the impact of liberation of Jerusalem on the poetry in 

Saladin time, fourth and final section dealt with literary study of the poetry of Jerusalem, 

followed by the findings and recommendations and my sources and references. 
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 تمهيد:

الب ش يةوسوش امةلم كمن   ض  ا ماض  لي ش لإلةي وش    لا انوض لاخم   هلللاةما  لالباووض

  الم سما  هللل  ممنمةهللقا هوأ لع اأخ ا لا لض لا   هلللبل لم هلر لي ش    يالولم  ع أوالؤلم

هلللسن  نهللا لااوض  او ما لااوض  نك  ايا  األوالل    ثةش سأس مالم لاثيثشلا وماة لايمالش لا    

 اهلل اك  هلر لااالةش وة    اة    و ة    ولا يي  لااوض ليوهللس  ا نك  ثم يي  لااوض ليوهللس 

  ا  ياى لياسمل  الا مماك لاالؤاة سوض لا ةة وض هلللاغ لة اإل هلللك  أا  هلر لاف اة مماًل هللنثالً 

اك  وسمثهللل     ام لاممالل  نلم ا هلللبلش ليوالل هلل  مهلل  لم سماكة ش لالوشلا مساة هلللا يِثاةالةو 

هللوة ثواهللل ِهَ َ ُلم     هلللبلش لاغ لة هلللاا م  وض سو   انفهلل  أس مل لي ش هلللا ةة وض اهلل  لابلما

 لا  ا .

لن يمال   لا   مسمش هللسما  هللا  يي  لااوض لكم سيا لاممم هلل يا سما هلل مة نهللا لااوض  نك  هللسما 

 ض خيل لا يمؤا لا    غن   اسا  لااوهللة إا   لاوا سو  لا  ا  بةوش اوة  لاغ لة لايةوسووض

  م أاى إا  اوهللة أخاى إا  لاهلللاة سوض  يا  الا   ل  لم لا مؤا لافل لاممالل  ولم سمالن يمال 

لا   قوة   ماوضًم سمالكمم لالوض  هللليممما اهلللاممم قماهم لاممالل أوضًم  ض خيل اثمؤلم ليس ملَ 

هلللااةمؤل لياسوش لا   سمثلم لا مض  لافمضل هلللام ما لييفلمن    م أبة   ا ممهللنهللل  ع لافانج

 لالاو  وض لاهلللاة سوض لا ةة وض خوا بيل.

إل ه م  اها382هللا ا قوط لع ةسلمن  هلل مما  ايي  لااوض ليوهللس  لانيَا     ماكش ل وض ةنش

وسووض ه و ش ةمل ش   كض وة  إثاهم  ض  لاوا سو  لا  ا  هلل خةوي   ض اس ش ليةا بوهللش لاية

  م أثما كهللل ض لاممالل هللا ملم اة غن  سس هللال  لا مؤا لا ن يا هلللال  وة    مسمش  ةهللل 

 لايةوسووض هلل خةوذ لاسيا كم ش  ض ماهللاهم هللابةلم.
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مالل لا ةة وض أ ثمل لام ما لييفلمن  هللا ا  ااا  أيالُل لاف   لا  اة     مما لاكثوا  ض لام

 هلللسض ةنمل لا ةك هلللسض لاةموم   هلللسض م   لاخي ش هللوسا لع لال هللي هللغواهم.

هللاس هللل سون  هللسوض لاف هلل  لالمة ش    لا ماو   الو  واُر لاممالل س ثمسش لالباة لاثمنوش لا   وياُخ سلم

 هللقمش لانيا    ياهللا لا بمهاوض.هللواهللر أوضم  باال يومم لا ماةوش اب مل  ا م و م ا 

يالار وة    مهلل ش لاغ لة ل    لاوا آخا مسا  هللأمما لاممالل سس هللاش لا مؤا يي  لااوض هللاأس  هللل 

هللةواا  لاسملُ  أن م ًم  ض مما ال موش اوض لع هلللالهللِا وض قو   هللُ ثِة . ا ض أالض  لا ةة وض

هلللاخيمؤذ لافنوش لا  و ة الاك  امماللسو  لا  ا     لاك لاملا هلللا هللضهللوم  لا    اقلم لا

 هللسنوش لا يواة لا اةوش. الاةهللض  ض لامما
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 مشكلة الدراسة

  ك ض   مكةش لااالةش    لإلبمسش وض ليةؤةش لا ماوش:

  م لا بمال  لا    اقلم مما ممالل سو  لا  ا     ولا يي  لااوض؟ -0 

 ل؟لاممال مما م أثا  لاوا سو  لا  ا      -3 

كوف لة  م  هلل لاةهللض  ض لامما أض وس  اهلل  لال مةش هلللابلما هلللاهلللاة    نفهلل   -2 

 لا ةة وض؟

  م لاة م  لافنوش لا  و ة امما ممالل سو  لا  ا     ولا يي  لااوض؟ -4 
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 ف الدراسةاهدأ

  لاف هلر لااالةش لا   موة :

ل االةش ن ملا  ض لامما لا  اة  لال ي  وة  لاهلللقع لياس     هلر لال سش  ض خي -0

 آنللك.

 .لي ش    ولا يي  لااوض ليوهللس سومض اهللا مما ممالل سو  لا  ا     نلضش  -3

 سومض لا بمال  لا  نهللوش لا    اقلم هلل لاةهللض لامماي. -2

  هللضو  لاخيمؤذ لافنوش لا     و  سلم لامما لا  اة  آنللك. -4
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 أهمية الدراسة

لااالةش    أنلم   نمهللل مما ممالل سو  لا  ا     ل سش   نوش    و ة لو   ك ض أه وش هلر 

 كمض مما لابلما وم ًي أةمةوًم    لا ياي اللر  ا ماض  لي ش ا لض هللأخ ما و و ش

  ا ملا لاك لاميا ة هلل  سو  لا  ا     وا لايةوسووض ك م ملا  لاوار وة  وا  اليخ ما

 لا مؤا يي  لااوض ليوهللس .

سالوم لم هلللا س   سمامما لال مة  لا سم ًم هللثو ًم.هلله  لر ليلال  لام و ش أثما   كم ض لاممالل هللل 

هلل   ثل أه وش هلر لااالةش    أنلم ة  نمهللل سمااالةش هلللا لةول مما ممالل سو  لا  ا     ولا 

   لاك  يي  لااوض ليوهللس   ض لو  لا هللضهللوم  لا    اقلم لاممالل هلللابهلللن  لافنوش لا   ثةش

هللسللل إضم ش اة ك سش لاماسوش ك  وفوا  نلم لاالاةهللض هلللاسملثهللَض     بمل ليا   الاةهللض  ض لامما

    ولا لالاهلل  لايةوسوش.

 حدود الدراسة

  لاا هلر لااالةش ساالةش مما ممالل سو  لا  ا     ولا يي  لااوض ليوهللس  إسمض لالاهلل  

 ا.ه385ها إا  365لايةوسوش لا   ل  ا   ض
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 :المصطلحات

 :بيت المقدس

 لل  بسمل   ةةةةش وة  لا  هللة  لاسلا  ض لاماا إا  ا  اوسم  ةة وض هللة     لا ا   اونش   ع    

ا  لاغا  إا    ول ةفهلل    أاضلم هللضومولم هللقالهم كةلم بسمل مم خش هللاو  لهللالم هللال   لاماا هللل 

أ م لا اونش وة   ضمل    هللة   ةك  ا اهللولم وة  ايهلل  لابسمل اسما ا   نلم أاط هلل وؤش لاس ش

هللأ م  الابسمل هللأاضلم كةلم لبا  ض لابسمل لا   ه  وةولم هلل ولم أةهلللا كثواة هللو مال  لةنش

 .(0) ليقي   لهلل     ا لم لاماق  نلهلل لا سةش أةمة   ض و ل الهللا وةو  لاةيم

ين  وْأِاُ  لانم  إا   ُة َ  أاسمً  الَيَاُ : لالي و أاُ  س  لياوُ   ض لانم  }أا {:األدب

 .(3)لا لم ا

 ا ب هللوش لةثما لا ك هللسش لا   و بة   ولم لام ل لإلنةمن  سمإلنممل أهلل لافض لاك مس : األدب

لافنهللض لياسوش لا   ُومن  ساالة لم ليا  لاماس   ض مما  هللنثا  هللأ كما  هللأخوةش  : والدراسة األدبية

هلر لافنهللض هلل يهللا  اى لاب مل لافن  لالي ساهللار و هللم هللوهللل ف  هللاهلللؤع  نوش ةم وش االةش  هللض  

 .(2)وة    ةوا لا سومش   ةواًل إولمؤوًم   ثوةوًم لومً 

 

 

                                                           
(0)

 348سيانم  ةة وض :  

  ماة أا  ااةمض لاما  (3)
 22 ماو  ليا  لاماس :  (2)
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 منهجية الدراسة 

 ض خيل االةش  اهلللا نلج لاب ما  ةوم  ا لاسمل     هلر لااالةش وة  لا نلج لاهلليف  لا لةوة 

هلللاهللقهللف وة  أهم لاخيمؤذ لافنوش لا    لانيهللذ لامماوش اةممالل    ولا يي  لااوض ليوهللس 

   و  سلم مما ممالل سو  لا  ا      ةك لال سش.
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 الفصل الثاني

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
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 اإلطار النظري

إل هلللك   ا  نمهللل هلر لااالةش سماسل  هلللا لةول ممَا سو  لا  ا     ولا يي  لااوض ليوهللس 

 ا   لاك لاملا لااوهللة اةبلما هلل لاوا سو  لا  ا  هلل خةوي   ض أواي لا ل ةوض لايةوسووض لامما

هللالمك أض هنمك سمط لااالةم  لا    نمهللا  سمط لابهلللن  لاب ؤوش  ض هلل لا هللضهلل  هلل ض هلر 

 لااالةم   موة :

 

 (2791بدوي )

اممم هللليفم لاسوؤش لا   و لا  لاكم   وض لالومة لام ةوش    ويا لالاهلل  لايةوسوش     يا هللل

مكة  ليا     هلر لال سش هللبهلللن  نمم م لم لا  مااة ك م قام  هلللا لاسنمل لا ماوخ  لاكم ل للكاًل 

 ع لاهللقهللف ونا كل وةم  ض لامةهللم لامم ش هللوة مؤ   الا مماَم لااونوش هلللاانوهللوش لاكساى اةمةهللم آنللك

 هم. اهللض لاهللقهللف ونا ممالل هلر لاف اة أهلل االةش أممما 

 

 (2797الهرفي )

 لا  لاكم   وض مما لابلما    لالاهلل  لايةوسوش    سيا لاممم وم ش هللوض أهم ممالل  ةك 

اكض االة   وض  اامما لابلما هلل هلللهار لافنوش هللأهم خيمؤذ هلل لافض لال سش هلللاخيمؤذ لا  و ة

ماوك هللاوة  االةش مما لابلما    سيا لاممم سيهللاة وم ش    ولا لا نكووض هللليوهللسووض هلللا  

   خييش سمما لابلما     ل يي  لااوض ليوهللس .
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 (2792بدوي )

و نمهللل لاكم   االةش ليا  لاماس  هللخيمؤي  لافنوش هلل نهللن  لا خ ةفش هلللاوث  وض لامما    هلر 

هلل هللام وفاا سمسم خميم  الو  ويف لا سومش هللب مالم هللآثما لإلنةمض وةولم الاف اة سمكل  هللب 

 وض مما لابلما هللهلليف سو  لا  ا  إسمض  لاوار.و لا  س  

 

 (2791زكار )

 نمهللل لاك م  لالاو  وض  ماو  أهللاهللسم    لاميهللا لاهللة   ل   قومم لالاهلل  لايةوسوش هلل ض ثم 

لة مالط  ماو  لاميقم  سوض لاممام لإلةي   هللأهللاهللسم  ع االةش ألهلللل سيا لاممم هلللاهلل ض لاماس  

ثنمل لالاهلل  لايةوسوش االةش وم ش ام و  اا خيالم إا  االةش مما هلللاممام لإلةي   قسول هللأ

 لابلما هلل لةوة  .

 

 (2791كيالني )

 نمهللل لاكم   أثا لالاهلل  لايةوسوش    ليا  لاماس      يا هلللاممم هلللكا لاهللقمؤع هلللالاهلل  سوض 

   لا  ن وبش هلل ماط الكا  وماوض لامما لا خ ةفش لا  الا ةة وض هلللايةوسووض هلللكا أهم لا مماك

 هلر لالاهلل  اكن  ام و  اا لا  مما لابلما غاضًم  ة  ًي خيل االة  .
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 (2799عبد المهدي )

ها 453 نل لل يالم أهللل  اة    ةنش  او لا  لاكم   وض سو  لا  ا     أا  لالاهلل  لايةوسوش

أثنمل لاف   هلل م سما لو   لا  ونلم قسل لاف   لا  اة  هلل  اها643هللل    لاواهم اة اة لاثماثش ةنش 

هلل  هلللم   هلللالاو  وض  هللأو ما  اهللةبمومر اك م هللو لا  وض لا مؤا يي  لااوض هللس هللال   الاف  

 يهللاة  ل ة  سو  لا  ا  لافانج لاك لاماهلل لاغم ي لا ا ا.

 

 (1009البواعنة )

   لا  لاكم   وض اهللا لامة مل    لا ب  ع لإلةي   هللأسا  أه و لم هلل فموةلم  ع ليلال

 لاةومةوش هلللامةكاوش آنللك.

هلل مماك لم     اهلل اك  لالاو  وة  هلليف س هللال  هيالل لامة مل هلل  مهلل  لم لا يثاة األوالل

اكن  ام ولكا مما  الام ل لامةكاي س ال   لم اةةة مض يي  لااوض ليوهللس  هلللضهللا  مماك 

 لاممالل هللام و  اا سمااالةش امماهم.
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 الدراسات السابقة

 (2797الرقب )

و نمهللل لا ياف    اةما   لالاو  وض لالبهللم لايةوس  وة  ليناا  هللأه وش مما لابلما     ةك 

لو  كمض و  و  مما لاممالل سغ لاة لإلن ما هللكثاة لاممالل  الاف اة لا  و ة  ض لو  لا ماو  هلللامما

 لالوض هلللكسهللل ألال  لايال .

هللسومض لااهللا لالي قمم س   ام لايال  آنللكهلل اك  هلر لااالةش وة   ة   لييالل لا    اكل

لاممالل     مسؤش لي ش اةهللقهللف    هللب  لاماهلللض اهللض لا اكو  وة  االةش خيمؤذ هلل لامما 

 هلللك ف  سإوالا لانهلللل  لاب ماوش    مما  ةك لاف اة هللسإوبم . اهلل لةوة 

 (2791عبد الجابر )

 الافض لامماي ااولم ف وة  أةسم  ن هلل هللو لا  لاكم   وض لالاكش لامماوش    ليناا  هلللاهللقهلل 

لا ة م ا هلللالب م  لايةوسوش وة  ليناا  هللغانم ش لو  ا ع لاممالَل إا  س  اهلل  إل كمض ةسس  

 لا  مل هلللال مةش    نفهلل  لا ةة وض ك  و ياهللل اةخ ا لاالهم.

  وض ةمس م لم إال أنلم    و اهللال مك أض االة   هلر ال نفيل وض لااالةم  لاةمس ش     ب ةلم

ساالة لم امما ممالل سو  لا  ا     ولا يي  لااوض ليوهللس  هلللا بمال  لا    اقلم هلل لاةهللض 

هلل مكمض ا   ض اهللا  مول    ا ع لا ةة وض اة ياي  اهلللا  و ل  لافنوش لا     و  سلم الامماي

 اةخ ا لايةوس  لاالهم.
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 لثالفصل الثا

 حياة صالح الدين األيوبي -

خ مدينة القدس حتى سقوطها بيد تاري -

 الصليبيين

  صالح الدين األيوبي والقدس -
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 صالح الدين األيوبي:حياة 

 :مدخل

بمل  مخيوش لاس ل يي  لااوض ليوهللس  )ال   لع(  ض الم لابلما سما  خمضم  وةواة 

أنفةلم ع ا موًم ومم لم لي ش لاماسوش لإلةي وش سبلما أسنمؤلم لا خةيوض لايماقوض لالوض نلاهللل 

ه قومال  بلماوش  لة أخل  وة  وم  لم أ منش  ٠٠٤ -ه  ٠٩٤ا   لا   م سوضوض اون  هللماو 

   سيا لاممم هللنبل   ةك  -لافانبش لايةوسووض -لابلما هلللة نلمط  مقم  لي ش ا  مل أوالؤلم 

سمط لا اض لا   هلللة مما   الا ومال      ل وا لن يمال  سمهاة وة  لابلا لامةكاي لإل انب 

لغ يسلم لافانبش هللبمل لاك سما نبمللم    ب ع كة ش لا ةة وض هللام م ةلم     هلللبلش لايةوسوض 

  لا هلليل هللك م كوض سض لاالنم نا  هللسةك سض سلالما هللة  مضا سا   ةك لا ومال  كاسهللقم يملأهلل ض 

لهللا و ما لااوض ا  بمل  بلا هلللا  ومال  ام  ة  ع لالفم  وة  لماشا إال أض هلر لاهللبكا ش

هللنبل      ل وا أهالف لة ال وبوش  ماش باواة ل ة   سما هللة هلللا ن وم نك  لابلماوش ا اةم ل

 .  (1) ه ٠٠٥غوا   و لض لا هللة ايما  لابلا لامةكاي لإلةي   هللا م  لافانبش لا  لغ وما  ةنش

من  لي ش سأ   ك إال أض هللاار نهللا لااوض  ل هللا كمض س ة هللى لا ةيهللاوش هللابل لا الةش لالي

ا لاك لن  أ م  اوا لابلما لالي اة   هلللاار و ما لااوض  نك  هللكمض أةا لااوض لالمبش ي ثما 

مواكهللر وم يي  لااوض ليوهللس  لالو  ليو ض هلللالي كمض يي  لااوض ليوهللس  قا  مةم  ن  لاكثوا 

ومم لا ما ش هللقا  هللب   ض لاااهلل     لا ااو  هلللا وماة اوكهللض  و م سما لالو  لاضماسش    لي

نلمل لااهللاش لافم  وش هلللااوهللة اةخةوفش لامسمة  لا ة ض ل ةنش  بلهللاهم س هلللا كة ش لا ةة وض هللل 

الاوًم هللوةكاوًم ساأ  ونا م خام  اه ٠٦٠ هللالسا  ض لإلمماة إا  أض لومة ليةاة ليوهللسوش ةومةوًم هللل 

                                                           
 .  37- 1/55لن ا : لااهللض وض :  (1)
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  إكالً م ا  هللي من   ةنش كاوق م  قةمش  ألالي  اأوهلل  سض مماي لاةة مض  ل ا سض  ةكممر

ق ملم أمل اونل  إ ما   وة   كاو  لو  ا إال أض هلل مة  ل ا هلل هللا   ةمهللا لاةة نش به٠٢٠

 ةمهللا إا  سلاهلل  ملنش سغالا هللأضمف ا  ب وع لاهللالوم  لا  مخ ش هلللن  ل سما لاك إا  لا هلليل 

او     وهللم س     قةمش  كا هللكمن  هللالاة يي  لااوض ليوهلل اوم ل  ل  قوماة و ما لااوض  نك 

ا  من  ل  ع أةا   إا  لا هلليل  ل  كنف و ما لااوض  نك  هلل اوا     و ل هلللاار وض إ ما لم

 .(1) لاك لاهللة  لابلماي ل   ساهلل ر كمخيوش قوماوش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .11-11لن ا : االةم      ماو  ليوهللسووض هلللا  ماوك : (1)
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 فهللا   هللنمأ      هللة  أةاة  ماهلل ش سمايي  هلللا  هللى  أسهللر نبم لااوض أوهلل   (1)ومش يي  لااوض

ا قةول لاكيم ال و كةم ل هلللا ةمكوض  لسًم اةيمالوضمقًي مبموًم لةو ًم بهلللاًل وم فًم وة  لاف الكمض و

ة لاكسما    بوش ا هللو   أةا لااوض مواكهللر كمض  ض لا ماال وض ضاهللاة هللكمض ول  اكهلل  لاخولإ

أض وكهللض ا  ي غالسش  هللا كمض  ض لي الل هلللا ماة أوضما هللخما  ملم  لااوض  لنهللا لااوض  ل هللا

يي  لااوض )ال   لع( سللل لا ة هللى لاا وع   ا  اس     سو  و  هللبمر هللبلما لو  كمض أسهللر 

هللو   هللخما  لالال  لاو ن  هلللاوا لاضماسش    بوش لا بمها نهللا لااوض  ل هللا هللقا لا ة   وي م  

 ع و ما  يي  لااوض    هللق   سكا لو  لا لا نبم لااوض أوهلل  اةم ل ااىلامخيوش لا وماوش 

ووض نبم لااوض أوهلل  ه ٠٣٠و ما لااوض  نك  سمةسك ةنش  لااوض  نك  أ وا لا هلليل هللونا م لاا

هلل ض هلل لا ماو  ساأ  قيش لاس ل يي  لااوض ليوهللس  لو  ومش هلل نل نمهلل ش ا هلللاًوم وةولم

 ل ِ اط سيا لاممم هللكمض وة ع هللواى لالو اللأل لابلما ضا لاهللبهللا لافانب  وة  أ فمار  الل

ها( سالوش اخهللل يي  لااوض  م اك لايال  لو  541هللوما لاممم )لافانبوش وة   اض هللقاى لاممم 

ا هلل لاواًل وة  ةلل لاس م  لا بمهللاملا هلل لاممم هبهللً م ل انبًوم وة   نم ا نفهللل هلللاار    سمةسك 

ار لاالسمش وما ض ونمه  و هللكمض يي  لااو إلةي وش س وماة نبم لااوض أوهلل   يا  الم لا هللل  ل

ن ا هللهلل لاةض ويهة  اة مماكش    لا  مل إا  بمن  هلللاار ةو م اسوممً  مش  اهللف لابلما  نل و هللل 

ا إلض  ما باسش لا  ماوش هلل ممومش لا اهللف لايمسش هلللا اسوش وة  ل  لابلما  ل ش باًل نمهلل ش أ فمار

اًل ا هللل إض ليةاة  ةم  اهللاًل كسو ض هنم و كض ل افلة هللخةا مخيوش قوماوش    و ة.اخةا اهلل  لا وماة ل

                                                           
 اهلللضا لا ةك لانميا يي  لااوض سض لا ةك ههلل وهللةف سض  ل ا سض غم ي سض وهللةف سض أوهلل  سض مملي سض  (1)

لام و  سض لا ةك لا مها سض لانميا يي  لااوض لاكسواا هللكمض وكن  أسم لا  فا ا هللاا    قةمش  كاو  ومم 

م( ا كمض هللللال  ض أو م  ةهللك لإلةيم ا هلل ض أهم لامخيوم  لا ماوخوش لا   أنبس لم أ  نم 1173-ها 575)

 5لن ا : لانهلللاا لاةة منوش : اية  لاة  اهللض لا هللوةش  ض  ماوخلم. لإلةي وش وة  ل  الا لا
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ال     هللق   سكا إلسلاك أنلم  يثا  أثواًل كسوًال    ساهلل  لمال  ل      كهللوض لامخيوم  لا وماوش

ةمه       اكمض    ليةاة أكثا  ض مخيوش قوماوش إللهلل م ل وة  ي ل لا هللله  خيهلليًم 

سش لابلماوش ونا يي  لااوض سيهللاة ا أا  إا   لهللا لا با وش لا مسةوم  لامةكاوش هلللا وماوش ن 

 ة مؤوش هللاكنلم  ل ل  ممض وماوش  اك  آثماهم لالوبمسوش    مخيو      لابمنسوض لام ة  هلللا منهللي 

لي ا لالي بمل مخيو     و ة هلل يثاة هلل موةش    لاهللة  لالي ومم  هلللة  م  سبالاة أض وبل  

س  ل هللا لالي ل   ونار يي  لااوض ليوهلل إاو  أن ما لا وماة لا   ثةش سما بمها نهللا لااوض  

ا كهللل ض لإلسال  هلللا  و  نهللا لااوض  ل هللا سسيوا   لاثمقسشا   ا واف س كمنش    و ة لة ل لم سبالاة

   مخيوش يي  لااوض هللأااك نسل لالاف لالي اة    ا  لاسوؤش     كهللوض مخيو   هللل  كمنوش 

و   لا  وةو  أ مال  لا وماة    هللق   سكا لالو  ما وةو  سمو سمار مخيوش قوماوش هلللوار ل

بمة  و   لةا لااوض مواكهللر و اس  إاو  هللوبمل  ن  لالال  ليو ض    بوم  هلللاوا لاضماسش    

كمض     اهللف ةومةوش  م اة   ةم  -كمخيوش قوماوش  –ا الاك  مض  لهللار  مضي  لي هللا

هللاوة   ةي  ثًم  لً م    لا ماو  لإلسمايال  هلللافهللض  هلللا م   الاك مكة  مخيو   لا وماوش لا

 .(1) لماثش ومساة

 

 

 

                                                           
  أخسما . ا لن ا :  خ يا ك م  لااهللض وض   11 -57ون ا : لانهلللاا لاةة منوش هلللا لمةض لاوهللةفوش :  (1)

 .51-74لااهللا وض :
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 :الحياة السياسية

خا بةاهم هللو وا لانم ا     ماو  لااهللاش لإلةي وش وة   سبيل لاك لايال  لا يام لالي كمض ون

لافم  ووض  ا  ضي وّ م كمض وباي  ولم  ض   ض الخةوش    اهللا   لامسمةووض هلل     فككلم هللضمفلم

ا  مااهللاش لامسمةوش كمن   مغهللاش يهللضم  لاالخةوش هلللاخمابوش  ول ما هلل ااي ل   ههللة لايا   م  لا 

  .(1)و اخةهللض    أ هللا لااهللاش هللةومة لما هللأيسلهللل  ةيب ش لالوض ةو اهللل وة  خةفمؤلمسما

ا   ا كمن  هلل مة لاةة مض م  الخةوش  و م سونلم لهللل لاةة شهللقا مغل لاةيب ش أوضم سن لو

ا   ا خةا هلل لي ا لافهللض     م(ا سالوش ا فكك اهللاش لاةيب ش1125ها /415ومم ) (5) ةكممر

 .(7)اهللا لم لا هللوش ا هلل ةةل إاولم لا   ا هلللاضمف

سواة  ض ا   ا سةغ  ه  ليخاى اابش ك ض لاخي ش لامسمةوش هللام  كض لاخي ش لافم  وش ألةض لمالً 

ونميا لابوش  ا هللكثاة لالاهلل  سوضلالكملاضمفا سةس  ضمف لاخةفملا هلل نم   لاهلل الل وة  

ا   ا أاى لا خ ةفشا  ضي و م أيم   يا  ض كهلللا ا أا  إا  ضمفلم هلل  ع ليوالل سلم

 . (4)ا هللوام ل فمقلم وة  أ ا هللللا مالل لا لهس  سوض لا ةة وض آنللك إا   فاا كة  لملا

سوض لا هلللؤف   نم وم   ما ا كمن   يا قسول  لهللا يي  لااوض نلسم اةثهللال  لاالخةوش هلللا

ا هللكمن  لا بموم  هللليهللسؤش  غممهم هلل نلك  ض قهلللهم  هللكمن  ةفش  ض   ماوك أ الك هلل غماسشلا خ 

 لغ ومال  لاخةفمل هلللاهلل الل  اسا سأمكمل  خ ةفش هلل  نهللوش.
                                                           

  575 - 551 ماو  اهللاش آل ةةبهللا : (0)
ها 443اهللاش ا كمض  ض ألةض لا ةهللك ةواة ل   ا   سماممال  هللااههلل  ةكممر سض أا  أاةيض لا ة   سبيل لا (3)

 157/ 5ها    سغالا ا ثما  ةي وض لاةيب ش ا هلل وم  ليوومض : 415هلل هلل   
  511- 514/ 11لاكم ل     لا ماو   :   (2)
 .555/  11لاكم ل    لا ماو  :   (4)
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  هللكم با  اا لا  غةسوض  ض لاهلل الل هلللا هلللا ماخةوفش لافم    أيس  ال و ثل موًؤم إن م لي ا سو     

! هللام  ة  ا لالماش إال س هللاوش ) يؤع سض ُا وك( أبل لاهلل لاة    لاخي ش لافم  وش للس  هلل مماك  ض 

ا ِّوك سض  يؤع( ل   ( هلل هللا  لسن  )م٥٥٦٣ -ه ٠٠٥)ه هللاكن   م إض ق ل ةنش ٠٠٩اةهلل لاة ةنش 

 وما  لافهللض   ض باوا.

    ل ة لم ليهللا  ضا لا ةة وض. هللسما ما  كمض هلل ألا ليةسم  لا    لا  انبم  لايةوسووض

هللام وكض هلل لاضمف هلللالن ةمم    سيا لاممم هلللامالا    ا سل كمض أوضم     ياا   ا كمض 

هللا م " :نم وم   و م سونلم  ض أبل لاةة شا هللوموا إا  لاك لسض  غاي سااى قمؤيأ اليهم     

ا (1)ن لا هللأ  كوضااوش هللهنمك مةمكا  يا إا  لإلةكنلة لة  ةنش ث مض هللث منوض خاا لي ضل س

ا لنكةا  ولم لي ضل س ض  م  هللابع إا  لا مهاة نلم لا  ماواة س مهاة لإلةكنااوش كمن  سو

 .(5)"هللنل  أكثا لاسيا سماهللب  لاسلاي  نل  ما  خاا ن لا

لا نم وم  هلللا نم   وة   هللةهللؤلم     يا  ض خيل هللوال هلل لا هللل وة   ااي ليهللضم 

هلللة غيالم اللر لالاهلل  لاالخةوشا لا   أا  إا   أض هلل قا  لا      ع لايةوسووض كا هللالملاةوماة

 ضمف لااهللاش هلل ااي ليهللضم   ولم.

مةوهللض  مامس ااممم يه و لم لاةومةوش هلللااونوشا هلل لار لاة ةم  لافم  ووض إا  ضم لهللأبج لايال َ 

ا هللأاى هلل لالن ةمم إا  م ااهللا لمواواهللض لالفم  وةولما هلللافم  وهللض واواهللنلم  ن ة م الم هللااو

 خةخةش أاكمض لا ةة وض.
                                                           

ال   سونلم لاهلل  هلللن ل  لي ضل ا هلللنفيةهللل ون  ا هلل هم أيلم   يا هلللإلةكنااوش ا  هللاوم لالكم  ولم أومم   (0)

 . 14/ 5. لانبهللم لا لهاة  : س   ةل م

 .14/ 5لا ياا لاةمسا :  (3)
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ا هلللاك ا م كمض ولمك  ولم لةهللنش  ممن   ةمال هللضمفم ماواوض  ا كمن  لااهللاش لافم  وش    هلر 

هللوة سا  ض لاخةفمل و هللاهللض لالكم هللهم يغماا كميل ال  وة   نمي  لاهلل لاة هلللالكم ض اةمؤ  هلل 

 س اسوا أ هللاهم لاهلل الل.

ا ا ض غة  هلللاخةفمل كمن  لاهلل لاة     ي: "ا لمل  يا    لاملا لافم      مللسض ليثو هلليهللا 

 .(1)ا إال سلا  هللق ل هلل م ممكل لاك"هم لا  كة هللضا هللقّل أض هللاولم ألاا هلللاهلل الل  ض هللالل لبم 

وضاهما هلل كض ش لإلةي وش سوض لكم لم  ّ     سمالكا أض هلل لا   ا لالي ومن   لااهللا هلللاباوا

 . (5)لاغ لة لايةوسووض  ض لاةو اة وة  ةهللللل لاممم كةلم

و ما لااوض  هللكمض ا هللى لإلةي وش ا هلللبلش لايةوسووضا ا ام  لا نكوهللض اهللال سما ل     هلللوا لا

قمؤال  مواكهللر ا هللبملهللنّ   مبمو   سأض أق م  سمةسك أهللل  ض لل ضض نبم لااوض أوهلل ا (7) نك 

هلل  كض  وض سميوهللسووض سأض ُبِمل يي  لااوض هلل وال الم     ياا هلل هلللا  له  م م  لا نكواةبوش

هلل ةةم هللل ا   ا أااك لاخ ا    اهللار كةومة  سما  هللوةكاي    كضو ما لااوض  نك   ض أض وثس

 ب ع لا هللى  مم س هللبو  لا اهللف اخا ش لا ةة وض(   سماممام لإلةي  )لاغ هلل لإل انب لالي لّل 

  ا كمن     هللليقماوما لا   ومن   مكةش لا ب ؤش هلللالن ةمم هلل هلللواهم.لإلةي وش اضم لا اض هلللإل مال

ا  ة م      اونش سمةسك ي وش اةهللقهللف أ مم لاخ ا لايةوس ةومة    لاف إا   هلللوا لابسلش لإلة

                                                           
 411- 411لول  ماو  ا ما :  (0)

  113/ 5لانبهللم لا لهاة :  (3)

لااهللاش لي مسكوش     ةهللك ا كمض هلللاار أهللل   سض قةوم لااهللاش لالمب  آا ةن او ما لااوض  نك  أهلل لي مسك  نك (2)

. ها541ا هللكمض  ض كسما لامبممض لالوض قمهلل هللل لإل انج ا ق ل هللههلل نمؤم ونا م لميا قةمش بمسا ةنش لا هلليل

 .7/51ليويم 
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ا هللام و ل   هللاولم إا  أض ق ل و ما لااوض بمل نبم لااوض أوهلل  هلللاوم وةولم م(1172ها / 577)

 . (1) نك  

   كمن   ممن   ض لافهللض   ض سمار لسن  نهللا لااوض لالي أخل و  ةع إا   يا لا ثم بمل

 ا هللةم  إا   هلللواهم  ع م و  لم لاممما هلللاك اةهللقهللف    هللب  لاغ هلل لايةوس .هلللا   ا

ا هللل خل  ض لة   اك ل ا لاكم   ضا هلللاار     هلللوا لا هللى لإلةي وش هللل سع نهللا لااوض نلج

 . (5)لافانبش

 

ها(ا س ممهللنش قمؤار أةا لااوض مواكهللر سما أض قمم 542ض نهللا لااوض  ض ضم  اونش ا ما )هللقا   كّ 

هلللم اك يي  لااوض  ع و   مواكهللر    ل ةش ا ا لااوض س لمهللال  واواة إلخضمولمهلللاار و م

 ولم   لوم يي  لااوض  ا  كمن  هللقمؤع  لا ها552اوض اية ويل وة   يا ةنش هللبللم نهللا لا

ا  مة هللا  وة    مم لي هللا س يا فا أخوال سمةم لاةة مض نهللا لااوضهلل م امواكهللر لا ا لامةكاوش

 لة هلل ار خةوف لم لاممضا لافم   .هلل 

 

 

 

                                                           
 2االةم      ماو  ليوهللسووض هلللا  ماوك : (0)

 44إ ماة لاكاك ليوهللسوش  : (3)
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ا هللا س  سما ةك اةهلل لاة هللقوماة لابوش يي  لااوض (1)هللاكض مواكهللر  م اس  أض  م    مخ ما لاممضا

قةول    لاهلل لاةا اكهللن  يغوا لاةض لخ ما يي  لااوض اوهللاو. هللله  سمضلم  إا  أن  (5)لانميا

 . (7)ا   م وةلل لن ومار ا  م     لابوش لانهللاي لاييل  س يالي س

ا قا  غة  وة  لي ا كة ا هللأااك  م اوض سما  هللاو  لاهلل لاة لافم  وشمالا أض يي  لا هللأكا لسضُ 

  وش هلللااوهللة اش لافما هلل   إ لاش لااهلل لة االا ةملل لاممم  ض لايةوسووضون  ار  ض  لمم ضخ ش    

: ا م  هللل لسض مالا: " هللا ا ة م   و هلللإل و الإلة مووةوش  ض  ياا هللههلل ال و لل هلل وال اةفم  ووض

ين  أهللقع لاك    نفة  هلل ض لوض  اا  لااوما لا ياوشا وة   أن  أالا     لاةملل وةا لع

مم  م وبمؤ  لي مضل هلللانا هللغم  لانم   ض  م  لل ومض لاغمال  وة  لإل انج الة    ا  لي ا

 هللغا     أهل لاسيا لامةم هلللاف   هلللااوض ام وياخ وض غوا  ةك ليومما هللههلل هلل وا   مسع اة هللم

ا هللال ومام اهلللانم  ولاوهللض إاو   ض كل يهلل ا هللوفاهللض وةو   ض كل بمن ا هللههلل ال وخو  قميالً 

 . (4) "ؤشمإا  ةنش خ   هللة وض هللخ ة  ال الً 

 

 

 

                                                           
خةفمل هلل ةهللك  يا  ض لاُمَسْواووض ا هللا  لاخي ش سما  ههلل أسهلل  ل ا وسالع لا ة   سماممضا سض وهللةف ا آخا (0)

 . 7/112م( . لا ياا لاةمسا : 1111ها / 555هلل مة و   لافمؤ  )

 . 131-1/111 فاا لاكاهلل     أخسما سن  أوهلل :  (3)

 .131/  1لا ياا لاةمسا :    (2)

 .114لانهلللاا لاةة منوش :  (4)
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أخل  لااهللاش لافم  وش  لو  م (ا1111ها /514ي ا لاهلل لاة لا ياوش ةنش ) هللس هللا  يي  لااوض

سماضمفا هللساأ يي  لااوض بلهللار اةم ل وة  إة م  لااهللاش لافم  وش سب وع   مهاهم لاةومةوش 

 .(1)هلللا لهسوش 

 

ا لاةو اة وة   يا هللليماهم اا وم  هللا ا هلللب  يي  لااوض خيل هلل لا   خ ا  لمهللاش لإل انج

 اهم اهللو ض  وة    قاهلل لم إا   يا خهلل لم  ض أض و ةك يي  لااوض  يا هللوضمف أهللةس

ا هلل م انج  م باى  ض لا ةة وض هللوةمكاهم: )ا م وةم لإل اا هللهلل  م أهللاار لسض مالنفهلللهم    لاممم

ا هللو ةع هللل أن  و ةك سياهم هللوخا  اوماهما وة لة  م ش لي ا    لااوما لا ياوش م اةةة مض   ض 

ا  مب  ع لإل انج هلللاثهللل نفهللةلم س يا لااوما لا ياوش اهم ا م لا  ا   ض لا هللة هلللا ةكمآث

 .(5)هللاأهللل قيا ا وم  ا  كوض لا ميا الم  ض لاسا هلللاسلا(  هلللالة ويل وةولم هلل ةكلم

  لااوض  إا  نهللا لااوض  سماممم وة نبار هللوخسار ا  ك   ييهللهلليل لإل انج إا  ليما ا وم 

 م بمل    ك مس  إا  نهللا  ا هلل   لإلةال     لإل الال  لامةكاوشهللولث  وة اسيمهللسش  هللقف 

ض ةا  إاولم خةفن  لا ياوهللض    أهةلم  ا وم   ةكلم لإل انجوض إن  إض  أخا  لااوض:) هللأ هلللالم هللل 

 .(7)(وكهللض انم سمقوشا هللخابهللل وض  مو   هللةماهللل    إثاي هلللإل انج  ض أ م    ي سماما

                                                           
 .113/  5لا ماهللف سماخ   لا  او وش :  لا هلللو  هلللالو سما سلكا لاخ   هلللةثما (0)

 .111 -132/ 1 فاا لاكاهلل     أخسما سن  أوهلل  :  (3)
 755 -751/  11لاكم ل    لا ماو  :  (7)
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وض إال أض أاةل لإل الال  إا  ا وم ا هلل  مسم  لإل الال   ض لا مهاة هلللاممما   م كمض  ض نهللا لاا

 ة م اأى لإل انج لاكا لنةلسهللل هلل البمهلللا  ةّوا  لاك   إا  لاممم سماسمماة سالول لإل انج وض 

 . (1)ا وم  

 ش ا س ليوض لالاهللا لا  مخوة  إيي  لين  ش لاةومةوش هلللالب  مووش هللسماهم و ل يي  لااوض

 .(5) اةيةوسووض

ا أيس  ههلل يمل  لاكة ش ليهللا  شا هللاّة   ممام لي ض هلللالة  الاهللسما أض أاة  قهلللوار لاالخةو

     يا.

هللسما أض الن  ايي  لااوض سيا  يا هلللاممم هلل ب ل  ض لامالا هلللاب واة هللغواهم  ض لاسيا 

هللههلل  بمهاة لايةوسووض  أالا   وونو  ها م هللللال ال ولوا ون لا  ال وش لي الفا هللضع ني

. هللكمض لايةوسوهللض قا أقم هللل ينفةلم    لاةملل لامم     نل سماممما هلللام ل وة  لق ي  مأ  لم

إ ماة  أن مكوشا  هللل  ماة لااهما  ا أاسع اهللل ه :أن مكوش م مال إا  وة يض بنهللسم ها  ض421ومم 

 . ماة  السة ا هلل إهلل  ةكش لا ا 

يفلم ا هلل هلللوا هلللوا لي ش لإلةي وش هللب ع م ةلما  ض  لاةم وش ل وا يي  لااوض يهال  هللس 

وةكاوم هلل منهللوم  ا هللليخل سميةسم   ض إوالا لابوهللشأ مم لاخ ا لا لاا سلما هلللإلوالا لالاس 

ةمكار  ض ب وع لا  ماك ا هللب ع وكض  ض إويض لابلما    ةسول لعا   ا  مل لايةوسووض

هللكمض  ب ا لا   ا ل   ل  لالل يل لإل ان كمض  لاوا لا ا  م ا ماكش لمة شا هللهوأهلإلةي وش

سلم أض ول م لايةوسووض ( لا   لة  م  م1113ها /517)     ماكش ل وض ةنشأو م لن يما ا  
                                                           

 117/  1 فاا لاكاهلل   :  (1)
 . 517 -511/  1لااهللض وض    أخسما لااهللا وض :  (5)
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ا اوش هللوكم هللوم م إا   م سما سواهلل ا هللهللقمؤع وة  أسهللل  يهللا س  ي لاك لة االاُ ما ه و شا هلل 

ا سبومول م  الض وار سما أض لب  ع الاس   ةكم  انةم هلللنكة ا م   بوا وض وكم لن ل  سخاهللبلم  

 هللأة هللاول م.

مماا قة                 او )وض قمؤا لال ةش لايةوسوش لاثماثش  ةك لنكة الاا و ا لاية  سون  هللسهللأخوال

هللأض  انج  سماةملل  ض وكم إا  وم م ا وة  أض ول ف  لإلها511سماا ةش    ممسمض ةنش  (ليةا

 .(1)ا هللوكهللض لاةملل  ض أهللا  إا  لابنهلل  ايي  لااوضبمبلم س وماة  سو  لا  ا ة   الو

ا لهلللؤا سل أالا أض و ثل ةواة لافم لوض ليا لا ةةم لافل او ف ونا هلل لالاام وكض   هلل  هلل لا مؤ

 م ويسهلل إاو   ض أهالف هلل  هلللم . هللقا لكا لسض  ا ل   و ل ا ا  وةوا سبوهللم  ماقم هللغاسم

نفة      وةا لع ا      لاةمللا قة   "    ا  يي  لااوض نفة  س هللا : أةاّ  هللقامالا 

هللب  ا هللاكس  هلل لاسلا إا  ب لؤاهم أ  سملم  ولم ل   ال أس   وة  لاسياا هللأهلليو  هللهللاو 

 .(5)"لياط  ض وكفا سمع أهلل أ هلل 

وةولم لسن  نهللا  ا هللةماومةش لا   ساأهم و ما لااوض  نك وة   هللليةش لاة لاذ يي  لااوض

ا يفلم هللب ع اكة ش لا ةة وض  ل  الوش لإلةيم هلللا    لاف سمااابش ليهللا  إا   هلللوا لااوضا

 .ا   ل ا ا  لاك هلللوا سيا  يا هلللاممم  ل  الو  الاك ةم   ض لاسالوش إا  

                                                           
 514/  2لن ا :لاكم ل    لا ماو  :  (1)
 517/ 5ما لااهللا وض : لااهللض وض    أخس (5)
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   هللو  سلاك يفلش  ماقش (1)ه512هللاكض لا اا ام و لة   هللويا إل لن  ل إا  بهلللا اس  ةنش 

 . ض  ماو  لإلةيما هللقا  لا  أيالل هلل كة     أا  لاميا ليوهللس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(0)

 531: 4لامسا    خسا  ض غسا : لن ا :  
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 : الحياة الثقافية

و وً م    سيا لاممما هللا ا ولا وض لانميا  لل اها  لالومة لاث م وش    لاملا ليوهللس  ل اهما 

لف  لا اآض لاكاوم  لس  لاماوا اةمةهللم لاماووشا هلل وة  إا  – ليوهللسوش ية  لااهللاش  –يي  لااوض 

هللة م  لالاو  لاماوفا هللاالة   ا     خةهللل  ا  ضي وض  بماة   لامة مل هلللاف لمل. هللةما خةفمير 

وة  نلب ا    إكال لم لامة مل هلللافضيل هلللياسملا "إل كمض وياهم ويا إلومل اةفكا هلللاث م ش 

اةي وض لامة مَل إا  بمنسلما . لو  لة  مل ل(1)لإلةي وش هلللاماسوشا ك م كمض ويا إلومل ةومة "

) سماميقش  .ةوشا هللاا ع لاخ ا لاخماب ا هلل لاكاوكهللنهللل الم  ياا اوم    لا ياي اةم سم  لاالخ

هللكمض لاال ع  (5)لاهللثو ش سوض لامة مل هللوم ش لانم ا    ةمولم لا  هللليل اكةسلم هلللة نلمط ه  لم

لالي ةما بنسم إا  بن   ع ةومةش  ن افكاوش  ثسو  اومؤم لا له  لاة ض هللالل  نمو  لالاكش ل

لااهللاش ليوهللسوشا لا   سماغ أاسمسلم    لاله  مم سمامةهللم لاماووشا هللأه لم لا اآض لاكاوما هلللالاو  

ا .) هلل مبوملم لامةم ه ش ليوهللسووض    لالومة لامة وشلانسهللي لاماوفا و هللل لي اهللم : "بمل   ةم

هللوة  لااغم   م ومنمر  (7)ةي   لالي ل  وة   ة  لامةم" هلللامة مل لن يقم  ض إو منلم سمااوض لإل

لاك  ض  ااي لاهللضع لالق يمايا  لا ب  ع لامم    ض   ض هلللض السم  هلللاهلل ا هلل م ن ج وض

  ا ل ةم س مسع وة   سمها لاةنما لو  لة فمض  لا ما ش    بهلللن  لاماا لإلةي  ا هلل ممس  "

هللال مكَّ أض ث ما  (4)هللض هلللافيةفش هلللا  يهلل ش هلللالك مل"  اهللولما هللكثا لياسمل هلللامماللا هلللا ياخ

لا ما ش لاومنمش لا   ثةش     وماة أوالا لامة مل هلللياسمل هلللي سمل لاكسواة    هلل لامياا إن م ه  
                                                           

 35 :ليا     لاميا ليوهللس  (1)
 12 :لالومة لافكاوش     يا (5)
 51 :لا ابع لاةمسا (7)
 3 :أسهلل مم ش لا  اة  (4)
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ا هلللم   (1)ن ما اسلاة لامةهللم لا    اولم لي هللوهللض    سيا لاممما هلل   ا ما وة  هللب  لا لاوا 

ي  لااوض هللخةفمؤ  يهللقا    ع لامة مل        ل اهللاش "سل هلل لاهللل وة  لاكا وةولم ليوهللسوهللضا 

هللا م  (5)"لالهلللا  هلليماهللل ُوخ ماهللض اةمهللاى هلللاهلل لاةا هللكمض ةالؤلم أثاهم    ةوا سسلسهلللش لاموش

كمض لا ةك لانميا  لسم لامةَم هللليا ا هللولف  لاكثوا  ض لا اآض لاكاوم هلللامماا ل الم سي   

كمض وة  ع ا اللة لا اآض  ض لامة مل هلللاف لمل هلللا ّالل هلللياسمل هلللامماللا هللكثوال  م  واةسأوالا كس

لاكاوما خمممم   اسالا هلل  م اهلللر ك مل لااوض سض لاماوم ون  قمل: "كمض لل  اوةش    ة م ا هللكأن  

ْمكَا ِنْمَ  َك لا    ْون  َأْض أَ )ا ِّ َأهللْ   َةِ ْم  ا هللههلل و هللل:لة  م  لاك هلل فكا    نم ش لع وةو ا 

وض لة لضمار ةوم  لا اآضا هلل  م واهللي  ("(7)ًأْض َأْوَ َل يمِاًلم  ْاضمرُ َأْنَمْ   َوة َّ هلَلَوة  هلللِاَايَّ هللَ 

هللةاوش   ثة  سلما أّض لا ةة وض لن ياهللل وة  لافانج هلللة ااهللل يوالا هللأّض لافانج أا هللل سأنفةلم    

لا َ ةْم خِ وؤمِ لْم ُأْغُاقهللل  ُأْاِخةهللل نماً    م) َ (4)ل لا ةك لانميا: لاسلا خهللً م  ض لا  ل أهلل ليةاا   م

هللل يف لا ةك لانميا سلةض لام واة هلللا ض سمامة مل  "(5)(ض لِع َأْنَيمًالَوبُاهللل اُلْم ِ ْض ُاهلل 

ا هلل  م واال وة  لاكا  م (1)هلللايمالوضا  كمض وبةُّلم هللو هلللضع الما هللوكا لم هللوب ل الم لام مل

ر لاوهللنون   ض أض هلللاار قيا  وماة لا ةك لانميا    بسل لايمالوشا س لهللوش لامو  وة  لا ام  اهللل

ها   مل: "هللا م اخل وةو  سماغ    لا أا   م  هلللةض لالة  م  الاوث ا هللام  155   ا ما ةنش 
                                                           

 1: لن ا لا ابع لاةمسا (0)

 12 :ليا     لاميا ليوهللس  (3)

 12ةهللاة لان لا آوش  (2)

 141 / 52 :   سماهلل وم لاهللل (4)

 55ةهللاة نهلل ا آوش  (3)

 141 / 52  :لاهللل   سماهلل وم  (6)
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. هللكمض ااو  مغف    ة م  لااا  لااون ا هلل بماةش لاف لمل (1)"وة نا إا  لالمؤ     بةهللة 

لامة مل هلللالة  م  ةالؤلم. هلل ض لاك أض لامو  نبم لااوض لاسمَاالؤ ا أنمأ  ااةش سا ماا هللكمض هلل 

 كمض لانميا ولضا ااهللة ا هللوة  ع إاولم  ع ليكمسا هلللي الل هلللاف لمل  " وة   لااا  سنفة   ولما

ا نسا لإلوي   هللقا ل   لاممالل س ن اش  ا هللقش ونا لا ةك لانمياا إل كمنهللل س ثمسش ل(5)" هللغواهم

اة ةكا وة خا لم     ثسو  اومؤم لك  ا  ونم لهللض ون  هللوال مهللضا هللكمض و اسلم هللوبماةلما هللو خل 

ةهللا لامما نم  ش     م بمل  ا (7) نلم نا ملا هللولمضاهم هللونم اهم هللو ا  اةبمال لم لامماوش

لخ ةف   للهسلم أوم  ا هللكمض لانميا وم م لاممالل هللوبةُّلم هللوكا لم غموش لإلكالما  ل م 

لاضاوا لافوةةهللف لاال ض ؛ إل كمض وب ل ا  لام مل هللال  (4)هللخوا  ثمل وة  لاك لام   هلل م  ال لما

ا ل   هلليل س  لي ا إا  إق م  سمضلم ضوموما   ا هلله   ما (5) واا مفمو   وهلل م  ض ليومم

ل سي   إا  هلل ا ما هللام و ف لما   ع ممال   ض أنلما ثهلْلال ضومش وة  نلا لااوض لا نهللخ 

ة   ولم لافهلللاا سون  هللسونلما  كمن  ويق    ملم ويقش لالاا سل  ماى لاك إا  اابش لض ل

" كمن    ع سون  هللسون   كم سم   يالقش هللأخهللةا ك م كمض لما   ع ماف لااوض لينيمايا لالي

                                                           
 145 /5: لول  اآة لا  مض (0)

 514 :  فاا لاكاهلل  (3)

 113 /5 : هللل  لاهلل وم لن ا :  (2)

 745 /1 لن ا : لا ياا لاةمسا: (4)
(  111لا كمام لسض م وا لاا م   ) ههلل  ل ا سض وسا لا نمم سض نيا لع سض بمفا سض أل ا سض لهلللاى أسهلل  (3)

ا ذ 3ا ا سض لاممما لا هللية : قيؤا لاب مض. لن ا لكمض أاوسم  مضي هلل  ولم  لاثم, ةا م   لا هللاا هلللاالا هلللاهلل م

551 . 
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ا لالي يفم  (5)اي. هللألومنم كمض و خةةلم لا  ل  هلللال لا ك م لا   ع نهللا لااوض لإلةم(1)كثواة"

هللهلل إض ال وة  م لا  إن  وال وة  وةهلل  ة  ض لا ةك لانمياسإمما  اماف لااوض سض لامَّْواب 

 .مالل هلل كمن لم ونا لا ةك لانميا ا سش لام

هللواى لاسمل  أض  هلللضع يي  لااوض هللل لا   اةفهلللاا سون  هللوض ممالؤ  هللأوهلللن  البع إا  لام واة 

 اون  هلل لم     وة   سمائ لالةيم لا    لط وة   كمام ليخيا لاالةخش ااى يي  لااوض هلل 

أي أض لاسما لااون  هلللانمأة لا ة   ش ه م لاللض مكي مخيوش يي  لااوض لا  هلللضمش لافلة لا مؤ ش 

 وة  لا  هللى هلللاهللا   ض لع و هللبل.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 515 فاا لاكاهلل ا ذ لن ا :  (0)

 531ا ذ 5 هللل  لاهلل وم  ا ا لن ا : (3)
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 حتى سقوطها بيد الصليبيين: تاريخ مدينة القدس

 :(1)لا  ا  سو وض  نسلة  ماوخوش

بهللهاة أا و     قة  لاممام لاَ هللَّلِا سمالاكشا لو    يق  أ الف أ م م  ا هلل  ل سس  لا  ا  

ووهللض كثواة  م مش    لاةو اة وة  هلر لاس م .. هللكأض لا ا   سم  لالوهللوش    لومة لاسما سللل 

م اة ا ا هلللا لماسش   مم    لا هللقع هلل ةك لا كمنش لا   الما    ي م  ولم أ هلللا لاسما: لا ةما ش  ةس

 لاةو اة هللسة  لاةة مض.

هلللا ا   اونش لل  أاقمم قومةوش كثواةا ل  ْ لم  نل بةة      هللضملم  ض سيا لاممم هللأاط 

  ض م   لي م ةة وضا   ا ُها  ا أهلل ا ا ا هللأووا سنميهم ث من  وماة  اةا هللاخةلم لافم لهللض ا 

هللوة  وا لاوسهللةووض  لا ةة وضا هللااى لاولهللا هلللانيماى مش وناةسمم هللثيثوض  اةا ك م نما   ن اش ا و

لا   ة و  ونا لا ةة وض سو  لا  ا ا هلل  مسم   و م  (5)لاكنممنووض كمض لاسنمل ليهللل "يهللاةمام"

بمل سما لاك  ض لا ماو  أ م واواة ةو ا  وة  لا اونش لا سماكش  بمل لا ياوهللض لا ا ملا 

ا هلل سملم لاسمسةوهللض لالوض كمنهللل ُوَ مًة بسماوضا هللبمل لافا  وة  أثاهما ثم هلللامسالنّوهللض  ض سن  إةالؤول

لب مل  بوهللش لإلةكناا لا  اهللنّ  لا ن  ش سأةاهم ل   ةو اهللل وةولم. هللخةف وة  سو  لا  ا  

سما  هلللل اهللاش لإلةكناا هللخةفمؤ  ا لااهلل مُضا لالوض س و  لا اونش    أواولما ل     للم لا ةة هللضا 
                                                           

ا  اب ش م ا  ماو  سو  لا  ا ا وم هلل  لافو اي 1212 مض ا لن ا :  ماو  لا ا  ا وماف لامماف ا  سمش  و (1)

 1, ذ: ةموا لاسوممهللي

لا ماهلل ش سمةم )نيهللذ  ل " أهللا ةمام " أهللل لية مل ا اونش لا ا   ا هللقا هللاا    لانيهللذ لا ياوش لا او ش  (5)

 .ا اض لا مةع وما قسل لا ويا( لا    ابع إا  للام مانش
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ض  ماض  ايل يل ثي   ال :  ض لايةوسووض       أواي لا ةة وض  نل لاك لا  ض هللس و   هللل 

 نلموش لا اض لاخم   لالبايا هلل ض لاساو منووض ثم لاولهللا    لا اض لامماوض لا وياي.

ض هم هلل يكا لا يماا لا ماوخوش لا    نمهللا  هلر لا اونش لاماو ش أض لاما   ض لاكنممنووض هلللاوسهللةوو

ا هلل موا  ةك لا يماا إا  أض هنمك أثمال ا سمؤل لام هللاووض هلللاكنممنووض   هللل هللأقم هللل سنملهملالوض خ

 .(1)هلللاوسهللةووض قسل ثيثش آالف ةنش  ض قاهللم لامسالنووض إاولم

ة خيل لياف لاثما  هلللاكنممنوهللض إلاى لا سمؤل لاماسوش لا   خاب  إا  سيا لاممم  ض مس  لاب وا 

ا هلل ض لاكنممنووض  لاا لاوسهللةوهللض لالوض    ةة وض سأاط كنممض نةسش إاولمهللقا ة و اقسل لا ويا

 سنهللل  اونش لا ا  هللغواهم  ض لا اض لاكثواة لا لينش. 

قم  لم  ولم إنممؤلم -هللقا لكة  لاما  لاكنممنوهللض لا ا  اماسوش لا   ثس   وة  مخيو لم ل –الم هللل 

هلللاك ا م   ةم  أض  ماض  الم  اونش غواهم غم  م  ماض  ا   ض   ةسم  كثواةا قلّ ا ا  ا لاميهللا

 س   ض  هللقع    م  هللخيمؤذ بغال وش بمة لم  اك ل اةبل  هلللالة  الا. 

 

 

 

 

 

                                                           
 .11 :وماف لاممافن ا :  ماو  لا ا  ا ل (1) 
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 : (1)لا ا     ياا لإلةيم 

 م  ض يفلم      ماو  لا ا  لاماوف أنيع هللال أسل   ض  ةك لا   كمن     ولا لااةماش 

هللسوض هللللاة  ض لاس م   _ية  لع وةو  هللةةم_اةل لع  الا سم   ولم سوض خم ملا ل اوش؛ إْل بمل ل

 . لا   سماكلم لع هللسماك  م لهللالملا مهاة 

هللُأهللا  لايفلم  لا ل اوش اة ا    ثة      مب ة لإلةالل هلللا مالاا هلللاثمنوش     هللبل  هلل ض  م  

ض لا   الا هلل نل لاسال ام وكض لا ةة هللض وسلثهللض وا ة وض    يي لم إا  سو  لا  ا  ض لا ة

 ولم لاا ملا سل كمنهللل وف مهللض وض قةهلل   ة بو  اةنالل لاا وا لاالوم لالي و هللاهم إا  لعا الل 

ل ض لا ي نهللض     كش ِاَ م أيم  لااهللم  ض ه و ش  يا ش أ مم لافا ا ضم   ولم سو  لا  ا   ض 

و  هللةةم  ع لا اآض هللههلل وا لااهللم هللة      وا لا بهلل ا هلل فمول أ سم  لانس  لاخم م ا ية  لع وة

 وسما سمن يما لااهللم  ض باواا   م ومن  لة ابم  لااهلل مض سو  لا  ا .

إا  أض  يوا لا ا  هللغواهم    لهلل ة أهل لإلو مضا  (ية  لع وةو  هللةةم)هلل  ةع اةهللل لإلةيم 

ون    ل م  كض بنةو لم هللأاهلللنلما  ك   إا  هاقل "و وم لااهللم" واوهللر هللقهلل   إا  لإلةيما ال ا

  نلم  ةكلما هللاكض اواالم وة   م وب ع الم خوا لاانوم هلللةخاة..

هللممل  لا  ماوا لإلالوش أض  كهللض لال مقش ةسسم إلثماة لالا  سوض لا ةة وض هلللااهللما   ا ق ل أ سم  

إاو ا  هللقم  لالا    -ية  لع وةو  هللةةم -اةهللل لع أ وا غةمض لاُ هلَللا  اةاهللم لم َل ك م  

سهللك لو  سما لانس  سف   سو  لا  ا . هلل   آخا ولار ا ية  لع وةو  هللةة ا سماانوم     ي ش هلل 
                                                           

 ةة وض  74  ا هلللن ا :  ماو  لا ا   :  51/ 5ا لن ا :  هللةهللوش لا ماو  لإلةي   44 ماو   اونش لا ا  :  (1)

 .113:   أاط لااةمال  لإلالوش
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أ ا س بلو  بوش كسوا بمل لا وماة  و  يةم ش سض  وا اوغ هلل أ الف لاممما هلللوض انم لاالول 

 وةو  هللةةم ا سإنفمل سم  لانسهللّي وض لاانوم ام وكض لابوش قا خاا ا ل   ا  أهللي  لانس  ا ية  لع

 ةم ش.أ

لااغم  ض   نش لا ا ّاوض هللكمض أهللل أو مل لاياوا أس  سكا    خي    إنفمل هلل لاسم ا وة  

هللسما إخ ما نما لاااة  فاغ  الما سل هاا  كومض لإلةيم كةَّ لا   هاا  لا اونَش نفةَ  لاخ واة

ة هللر  ف لاخةاهللل  ةم  لا اوا أ مم لإلةيم هلل سماؤ ا ا ة ع لاانوم يهلل  ا هللاوما  لا ةة هللض اةف  ا

 نما اةماش لالاى. أاةل أسهلل سكا بوهللش لاف   هللهللوةهلّلرا  

هللام وكض لا ةة هللض أسال سماؤوض سمالو اللا سل ةس لم لافا  إا  لاك س أووا لاكم  لاااة هلللا  اا    

إا  م_ ية  لع وةو  هللةة _م ق ةهللل لاةفوا لالي سمث  لااةهلللب واة لاما ا هللةس لم لااهللم لون 

هللاخل لا ةة هللض    بهللال  لاسوش لمة ش  ع لافا  هلللااهللما وة  اأةلم  لا مسع المكم ُسياى لم

هلللخُ يَّ  أبنماوض كفم   اة اوا إا  سو  لا  ا ا لو  ا ك هللأْبَنمِاوض هلللا ماةوش هللنلمهللنالاوا هلل 

هلليما  ةائ  ةة وض    أواولما هلل وةَّا ليما  لنلما  لاا موم  لااهلل منوش أ مم سةماش لا ةة وضا

م    إوةومل أهلل سو  لا  ا ا هلل ي لاك لاية  لا ماوخ  لالي أبالر و ا سض لاخ م   ع ةكمض لااهلل 

لا اونش ةنش ة  وماة  ض لالباةا هللبمل  لاهللثو ش لاُمَ اّوش يهل سو  لا  ا   بةِّاًة ا ساأ لاال ش 

 ا  هللو ةةم هللكمض لافماهللا و اا هللههلل وةوا نلهلل سو  لا ا هللُ ِ اَّة س ساأ لاوش لالو  ما هلللاهلل ملا

  فم وللما كمما   ن هلللًبم اة ها هلللا هلللضع هلللاة ملش هلللاال ش.

لض لالام لا اة  لاماوف ةنش مّوا  و  لاخةوفش وسا لا ةك سض  اهلل لو   ثم بمل لاميا لي هللي

ا هلل م  لل لاخةفمل ول  هللض سما ا  مام لام ماة لإلةي وش    لا ا ما أقام  مةم  ض  مهللوا ها35

ا ومم إا  أض  فاق  كة ش لا ةة وض  ضمفهللل هللقهللو  مهللكش أوالؤلم  مل ل لايةوسوهللض هللأهةلم وم ًم سم



26 
 

هلل  هللهللضمهللل يةوسًم ا هللنل  لايةوسوهللض  م كمض    لايخاة هللليقي   ض كنهااا(425لا ا  ةنش )

 ل لا ا  ومي ًش ا  ةك لم هللام وساا هللبمةهلل هلللهللاهللل ليقي  إا    ا افاةمنلم اوة  قسش لايخاة

ط لع اة ا  لو  قوّ ا ل   بمل لاميا ليوهللس  ةنش 21   لا ا  أكثا  ض  يةوسووضلكم لا

 . هلل لاهم  ض اب  لا ل ةوض هللآثم لم الااهم  ض ليةا ا  كمض لاس ل لالييي  لااوض ليوهللس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 صالح الدين األيوبي والقدس:

ايةوسوهللض لا ا ا غوا ام وكض يي  لااوض وهللةف سض أوهلل  قا هللاا لوض هللقم  لا أةمةا هلللل ل ل

أن      وونو  وة  لالومة ةنش خ ة مؤش هلللثن وض هللثيثوضا هللهنمك يالٌ   اوٌا واهللا سوض لا ةة وض 

هلللايةوسووضا هلللوض سةغ لاةمسمش كمض و ما لااوض  نك  وا ا   ةكش لااهما هللوخاا لايةوسووض  نلما 

   ل وا لاهلللاة لإلةي وشا هللوضم هلللوض سةغ لاةمسمش وماةا كمض نهللا لااوض  ل هللا وةم  لثوثًم إا

 إاو  ا ماا سما أض خو  أ ل لايةوسووض    لالة ويل وةولم.

ساأ يي  لااوض و لا وة  ةملش لالومة لإلةي وش موؤم  موؤما    بهلل  ض لا هلللبا لاكثوف يسو  

َاْوض أوهلل  هللو   أةا لااوض مواكهللر سما ا   ض و ما لااوض  نك  هلللسن  نهللا لااوض  ل هللا لا بمه

 لاكسواوض.

هلل   لومة نهللا لااوض هلللك   ساأ اهللا يي  لااوضا لو  يل  بوش و   أةا لااوض مواكهللر 

اضم  يا إا  اهللاش نهللا لااوضا هلله  لا ل ش لا   نبل  ةنش خ ة مؤش هللأاسع هللة وض اةلباةا 

هللبهللا  أيس  اةاهللاش لاف وش بنملمض  ض لا هللة:  يا هلللاممما لة  مو   و م سما أض   هللا سل م لا

هللسهلل مة نهللا لااوض  ل هللا ةنش خ ة مؤش هلل ةع ا  مً م أومم لا  ماوكلايةوس     لاممما ل    يم   

هللة وض اةلباةا أيس  يي  لااوض ليوهللس  لي وا ليقهللى    لااهللاشا  أخل و سا لة ال وبو   

ل وض  ا هلللبلش لايةوسووضا هللووُن  وة  سو  لا  ا ا هلللي ام سمايةوسووض     ماكش كساى   

ةنش خ ة مؤش هللثي  هللث منوضا  ةلَّة  ا  سمن يماهم لاكسوا لا اوا إا  سو  لا  ا ا هللةما 

يي  لااوض س هللل   إا  لا اونش لا سماكشا هللل   للم    لاةمسع هلللامماوض  ض ملا اب   ض نف  

 .لاممما سما غاسش ال   لهلللا   ةموض ومً م
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 :ا هلللبلش لايةوسووضإوالا يي  لااوض 

كش    لايال   ع لايةوسووضا لا ا  ونا يي  لااوض وهللةف سض أوهلل  ه  قة  لا ما  كمن 

يسا  ض لإلوالا هلللالة مالا لا هللول الما  ما اوا إا   لاوا لا ا  ك م اآهم   ةهلللة هللكمن

 ... سمايمهللسم 

لل كمض     لا ا  قا لة غاا سضمش وما وهللً ما  إض لإلوال  ما ا  لة غاا لومة بوةوضا  نل قمهللل 

 و ما لااوض  نك  و م ل لايةوسووض هللوون  وة  لا اونش لا  اةش.

 اةش  ع لايةوسوشا أض ول م سإيي هللقا كمض ال ً م ايي  لااوضا هللههلل ُوِماُّ أ    اة هلللبلش لام

بسل   لاالخةوشا يض لاماهلل إلل خاا  ض لاالخل كمض أما خ هللاةا ك م أض لابسلش لا لةلةش لا  فاقش 

 واهللا  م خل ثيثش إباللل  كسواة ه :ال  يسا    هللب  

 لإليي  لام مؤاي سإاغمل لااهللاش لافم  وش هللاوهلل لم. -

 ثم   مهلل ش لاف ض لاالخةوش. -

 ثم  هلللوا  م لة  م   هلللوار  ض لاسيا لإلةي وش. -

ك م ل سع يي  لااوض ةومةش و النوش هلللق يماوش هلللب  مووش  لاف إا  خا ش ةمو  نلهلل  لاوا 

خالب   ض هللا    لالضماوشا لا   كمن  لال و ش هلللا البع  لاممام لإلةي  ا أ مم لايةوسووض ن وبش هللل 

هلللل ما  نفول هلل كة   ض يي  لااوض أض وخهللط  مماك ماواة لاخ هللاةا  ة   ا ن مؤبلم     ض

 .  مهلل م  ونوفشا اكنلم  مة     أض  لهللل اهللض لا غووال  لا   ةم  إاولم
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 يي  لااوض هلل ةوار إا   يا:

ض كمض    لاك لاخوا ا ا  ة ا  له  يي  لااوض انباة  يا هلللن ملهم  ض لايةوسووض اهللض اضما هللل 

"أل َّ نهللُا لااوض  ةوَا يي  لااوض )إا   يا( هلل و  لهم  سو  ا هللكار ييُ   :(1)قمل لسض ليثوا

لا ةك  لااوض لا ةوَا هلل و  ةمما   هلل ةك . ُلك  ا  ون  أن  قمل: ا م هللاا  لاك    ض  يا إا 

لاممال نهللا لااوض ا اض  لع ون  ا  ة ياخوض هلل ة لضاوض ا ألضَان  هللأوةَ ن  لالملا هللقمل: 

  ض  إا  و ك أةا لااوض سل ذ  ع اةهللا  إاو  وأ ار سمالضهللاا هلل لث  أن  وة  لإلةال ا 

ا  نهللا    م ول  ل لي ا لا أخوا قمل:  فمة ا  ة م  ماقنم لة  وة   ول  نلم ا ونمر قماً ما   مل

ا  أو مر نهللا لااوض: َ َبلَّْ  اة ةواا  م  نع خهللً م  ض غااهم أهللاًل هللوام  م ونف      لامةمكا ثمنومً 

لااوض لي هلللل هلللاابملا هللقمل: إض  أخا  أن  وض لا ةوا إا   يا  ما يةلش    ض  أض أةوا 

قمل: ا  ملم   مم سماممم هللغوارأنم سنفة  إاولما  إننم إض أه ةنم أ اهم َ َةَكلم لافانج هللال وس   انم 

 ما ف  إا َّ و   أةا لااوض هللقمل:  بل  وم وهللةفا قمل:  كأن م ضا  قةس  سةكوضا   ة : هلللع اهلل 

أو وُ   ةَك  يا  م ةا  إاولما  ة ا قمةو  سمإلةكنااوش  ض لا مما  م ال أنةمر أسًالا   مل 

اوض هللأنم أة  وة ا ثم لن ض  لا بة ا ثم و   انهللا لااوض: ال سّا  ض  ةوار  م ا  أ ان  نهللا لا

ب ع أةا لااوض لامةمكا  ض لا اك مض هللغواهما هللام وسا غوا لا ةواا   مل ا  نهللا لااوض: السا  ض 

 ةواك  ع و كا  مكهلل  إاو  لا ضمو ش هللقةش لااهللل  هلل م أل ما إاو ا  أو من   م  بل   س ا 

 ةاُ   م ا  ة م لة  ا   خهللً م  ع اون  هللال   ا هللكأن م ُأةمُا إا  لا هلل ا هللكمض نهللا لااوض  لوًسم

 أ ُار هلل هلل   أو من  لع  ض  ةكلم  م ال كن  أ هللقم ".

 

                                                           
 174ا  177 خ يا ك م  لااهللض وض    أخسما لااهللا وض "لانهللاوش هلللاييلوش" :  (1)
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  ل وا لاهلللاة لإلةي وش:

ا   مل: "ل فا الم لم غمل وةمكا  هلليف لسض ليثوا لمل لا ةة وض ونا م ساأهم لاغ هلل لايةوس ُّ

سما ةة وض لةاللا هلللخ ةف  ليههللللا هلل   ق   لا ةة وض هلل ةهللكلم س  مل سمضلم سمضما هلل فاق  لونؤل

 ليلهلللل".

هللغوا  لايةوسوهللض وة  لا ن  ش ضوهللً م ث يلَ     لاممام لإلةي   لوض للَّ   لكلل سا  لايهللاةُ 

 اغهلل   ولما هللسةس  هلر لاُفْاقش هلللا نم   سوض لا ةة وض   كن  لايةوسوش لاغاسوش  ض  اةو  أقال لما 

  مسمش    أاسع إ مال  كسواةا ه : لااهم هللأن مكوش هلل السة  هلللا ا . هللأيسل  الم   ماك هللاووش

هلللوض ه َّ لا ةة هللض    هللب  لا لف لايةوس ا لالي كمض وةم  إا  قضم لا  وا  ض لياط 

لإلةي وشا أو ض قماة لا ةة وض أن  ال نبم  ابلهللاهم    هللقف لا ا لايةوس  هلللا ضمل وةو  إال 

  وا لاهلللاة لإلةي وش.س  هللوش لابسلش لاالخةوش هلل ل

هللقا  مةم لا مؤا لاكسوا يي  لااوض هلل لااا    ض ةس هللر وة   اوا لابلماا خميش و ما لااوض 

سمما لاةي وض   نك  هللنهللا لااوض  ل هللاا  لاذ كلَّ لالاذ وة   ب وع م م  لا ةة وضا هللل 

الي وهلللب  خ ا لاضمفمل وض  هلللقملم؛ ينلم و ثةهللض ن  ش ضمف قم ةش    لابةا لإلةي   ل

 لا لهلل.

أاغ  يي  لااوض لاخي ش لافم  وش ةنش خ ة مؤش هللةسع هللة وضا  أيسل  لا هللة لإلةي وش  ل  

قوماة نهللا لااوض كسواةا سمنض مم  يا   مً م إا     ةكم      لاممم هللم مل لامالاا اكض نهللا لااوض 

ا لاوارا سل كما  هلر  م  سما لاك سمم وضا هللام     ا  لافايش اة لف وة  سو  لا  ا  

لافايش  ضوع  ض لي ش كةلما لوض  اك نهللا لااوض اةهللالوش سمار  فًي    لالماوش وماة  ض و ارا 
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  نم   لي الل  ض أ سم  نهللا لااوض هللأقماس  وة  لاةة شا هلللل لابا هلللانمم     لايةوسووض  أخلهللل 

 ولمب هللض ا ما.

هللض لم إاو  سي ق مل    اسوع لةخا  ض ةنش   لف يي  لااوض إا  ا ما ا س ة   ض أهةلم ا

خ ة مؤش هللةسموض  ساأ  لامالهللل    كمثا  ض لهللا ا هللالل  لالال   هللب  إاو   ض كل نملوشا  ض 

لايةوسووض هلل ض لي الل لا  نم ووض وة  هللالثش  اكش نهللا لااوضا ل   لة نبا سمط لي الل 

 يةوسوش.سمايةوسووض لالوض همب هللل بوم   ض إ ماة  السة  لا

هللاخل يي  لااوض    لاهلل  لهللل لاب واة هلللة ا هللههلل ولة  لةم  خ هللل  ا هللوون  وة  

لايةوسووض لا اوسوض  ن ا ل   خضم  ا  كل    ةكم  نهللا لااوض    لاممم هلللاب واة لاماسوش هلللاو ض 

هللسما أض  ل    لاهلللاة لاالخةوش  هلللاب واة سم مل لامالاا هلل هللا لايةوسووض  ض كل بلم  لاسا

يب لل لااهللاش أخل يي  لااوض وما لاماة ا هلللبلش لايةوسووض  هلللبلش  ميةش  كمن   ماكش ل وض 

 .(1)لاخمااة

 ل وض  ف   لا اوا إا  لا ا :

غاس َّ  ساوشا هللوة  لا اوا لا ياوش إا  لا ا  بنهللًسما هللة   ن  ش خضالل  ولم  اهلل  هللسلواة 

 هلل مل كثواا   ع ل وضا هللوماف وةولم  ل  ا فع.. 

كمن   ةة وض    لا اض لاةما  لالباي   ةهلللة سمايةوسووض لالوض أممل يي  لااوض لياط  ض 

 نلم لاليهللض  ولاا ل لم نمًال  نل هلل مة نهللا لااوضا  كمض وفمبؤلم سمالا      هلللقع كثواةا هلل 

ل   بمل  هللوا ل وض    ةنش خ ة مؤش هللثي  هللث منوضا لو  خاا يي  لااوض  ض  هلللا اضا

                                                           
 . 174 -177: ما لااهللا وض "لانهللاوش هلللاييلوش"  أخس خ يا ك م  لااهللض وض  لن ا :  (1) 
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ملا لا لاما هلل هللب  إا  سياىا هلللن  ا وهللاة لالبما  ض لالبم  اوي نلم  ض غاا  ا ما   

أ وا لاكاك لالي ق ل َاْكًسم اةلبوج قسل لاكا هلل ماط سمإلهمنش انس  لإلةيم ا ية  لع وةو  هللةةم 

 ة م وسا لالبوج ةما وضا ةما لاةة مض لانميا ا سنفة ا  أقةم يي  لااوض وة  لالن  مم  ن  

 اا هللاو  لا ا ا هللأكةهللللااوض سبنهللار نلهلل لاَكَاِكا  ن الم هللق ع  م لهللالم  ض ليمبم يي 

 هللأقسة  لا هللل  إا  يي  لااوض  ض  يا هللم   أنلمل   ةك  .. ..(1)لاث ما

هللسةغ   لاكم  يي  لااوض  ةم ع لايةوسووضا  أخلهللل وب مهللض بلم ةلما هللُوَبوِّمهللض بوهللَملما 

ابهللل إا  يي  لااوض هللقهللل  ا هللأقسل لاةة مض لانميا  للًفما " ف    ساوشا هلل ولم  ةهللكلم لاكسماا هللخ

هلل  هلّلى س م  ولم  ض لي م ش هلللي  مش هللغوا لاك"ا هلل نع لا مل وض لايةوسووض ل   كما لام ُش 

 ولةُكلما هلل  ام لا ةة هللض ل   ن اهللل ل وض.

خا ةنش ثي  هللث منوض هلل   وهللم لما  ض أومم ملا وهللاوهللا    لاالسع هلللامماوض  ض اسوع لة

هللخ ة مؤشا كمن  لةهللا لايةوسووض وهللم لا ماكش  ة لسش  ض لام شا هللهم ول ةهللض ممماهم لا  ا ا 

الو  ماهم أض  يةوًسم  ض لاخم ا هللقا  ونهللر سماله  هلللابهللها لاكثواا هللأة هللر يةو  لايةسهلل ؛

م اوة اابلم إا  هللأخلهللل و لفهللض بلش يي  لااوض لالي لنةل   ض أ م ل  لا ةو  ُية  وةو 

 هللضع أ ضل اة  مل سمانةسش ابوم ا هللةو ا لا ةة هللض وة  لا ومر هلل يمااهما هللأو هللل  لهللاهم 

   هلر لاةل ش لن ةا لافاةمض  ض ا اهلل    ب م  لاكسواا خ ةوض أاًفماألااّضا هلللة  سةهللل لام

لااوض سنفة ا  لابمنسوض    ق مل  اواا هلللا فم  يولم  لا ةة وض سما كسواا هللقم ل لانميا يي 

هلل مف سوض بنهللار ولاضلم وة  لا  ملا هللأ ا سإمممل لياط سمانف   ض  ل  أقالم واهلّلر لوض 

اأى لاُمم  لابمف وكةهللهما  مب  ع وة  لايةوسووض "َلاُّ لام   هلللا لام ش هلللا لانما هلللا 

                                                           
 . 131لن ا :  ماو  لا ا  :  (1)
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ا لو  هللقم  لاةي  هلللا اما لانسمل"ا هللل ل لا مؤُا لا ةةم هللبنهللُار ل ةش يماقش كمض  ولم لالةم

لاابل لاهللللا  ض لا ةة وض   كمض اللهللل وة ةة هللض اة ةة وض ب موم      لايةوسووض    ةش و و شا هلل 

لاممال   ض لايةوسووضا و ّواهم سمالسملا ل   لة ةةم  ةهللك لايةوسووضا هللهللقع أكثُاهم    وأةا 

هللل     وكم  هللهللليل لاةة مض لانميا ةوارا ل   لة هللا  وة  قةمش  ساّوش لاليونشا ليةا.

ثم ةما  نلم إا  يوال هللسواهلل  هلل ةك لانهلللل   ض لاةهللللل وأخلهم َسةًال سةًالا اخةهلّلهم  ض " يةًلما

لا  مِ َةِش هلللا ةهللكا ثم ابع ةمؤًال نلهلل غ ة هللوة يض هللنمسة  هللسوةمض هللأاط لاغهللاا   ةك لاك كة  

 .(1) "سمًالهللكمض ب ةش  م ل   ل  لاةة مض    هلر لا اة لا اوسش خ ةوض سةًال ك

 يي  لااوض ولاا لا ا :

سماهم لا اض  لااكمن  أنمهللاًة الؤمش اةنياا  ةك لا   غّنمهم يي  لااوض    ل وضا لو  

هللكمض لا ةة هللض سماهم و اقسهللض سمهللا ومام أض ومةض  اض وا لايةوسووض هللللاة سما ليخاىهلللا ي   

لامهللاا   يار لا   هللوهللض  ض  لم أاهللل ُ لاةة مض لا هللب  إا  سو  لا  ا ا  ة م أوةض لاك  ما  س

لامة مل هلللايمالوض  ض أنلمل لاممام لإلةي  ا هللأ مر أخهللر لا ةك لاممال  ض  يا    قهللل  ا 

  مب  ع ااى يي  لااوض بوش كسواا ةما س   ض وة يض إا  لا ا .

هللم هللخا سما أض  هللقف لابوش لا ةةم أ مم لا اونش لاُ  ةش وة  لاانوم  ض  هللا  ا فمم لم    كساومل

هللب  يي  لااوض أة هللا  لاسلاي     يا إا  لامهللل ئ ُقسماش لا ا ا او نع هلليهللل أي  ةمواة 

 إا  لايةوسووض.

                                                           
 . 575ا  ةة وض أاط لااةمال  لإلالوش :  131 ماو  لا ا  :  (1)
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هللأن ل يي  لااوض أخمر لاممال    بوم  بنهلل  ةهللا لا اونش اومغل لاماهلل سللر لانملوشا هللوم   

ش لاغاسوش  ض لا ا ا هللس       هللضم  قهللل لم لهللل ليةهلللا لا نومشا هللن ل لاةة مُض نفُة     لانملو

هلل خ ةش أومم ولمهللل لق لمم لا اونشا هلللاماهلل و وا هلر لانملوش  ليوًنما ل   أو ض يي  لااوض أض 

لايةوسووض قا اك هللل أكثا له  م لم هللقهللل لم هللو ماهم    لاةهللا لاغاس  اة اونشا   لهللل  بأة إا  

ما ل   لة ملا سمط أ الل لا ةة وضا  م الا  لاةهللا  ض بل   لام ماوشا هللهللقع لا  مل ةمخنً 

يالًال وة  لا  ملا هللأسيا لا ةة هللض لايةسمض  هللا قسش لايخاة هلل هللا ليةهلللاا  لانفهلل  ل مةش هللل 

 م الاهللل ل مةش إلس مل هلل كة ا هلل ةمق   ليلبما  ض لا بمنوا وة  لاةهللا كما  ا لاغ واا 

 لهللو   لاماقوش لام ماوشا ل   لنلام لاساا لا مؤم هلل ل  هلللسل هلر ليلبما ن   لا ةة هللض لاةهللا  ض 

 .(1) هنمكا هلللنف   لا اوا أ مم لا ةة وض الق لمم لا اونش

كمض أ مم لا ةة وض أض ُوْمِ ةهللل    أوالؤلم ق ًي هلللسًلما هللو ألهللل مهلللا  لا اونش لا سماكش  ض ا مل 

م لا ا  لا سماكش    لاةمسع لا  ة ا اكض يي  لااوض َقِسل أض ويما  لايةوسووضا هلل ةةم  نل

 هلللامماوض  ض ملا اب ا أي  م وهللل ا اوةش لإلةالل هلللا مالا  ض ةنش خ ة مؤش هللثي  هللث منوض.

هلل ة  لا مؤا لا ن يا وض لا اونش ا هللولما هللوماج آال لما هللااَّهم إا  ةماف ولاهم  اونًش إةي وش 

 ُوا ع  ولم ليللضا هلل  مم لاُبُ َمم .

 مل لاهلل ا لايةوس  لا فمهللط ايي  لااوض    لاليهللل وة   هللل     اة ا   هلل   أثنمل   هللو  

وة  لاية  قماهللل: "أولم لاةة مضا لوةم أننما    هلر لا اونشا    خةا كسوا ال ومة لم إال لع 

ن م وْف اهللض وض لا  مل ابمل لي مضا  نم  نلم أنك  بوسلم إاو  ك م أبس  غواهما هللهم   مما ا هللل 

                                                           
 174ا  177لن ا :  خ يا ك م  لااهللض وض    أخسما لااهللا وض "لانهللاوش هلللاييلوش" :  (1)
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ا ا  هلللع ان  ةض أسنملنم هللنةملنمهلل ا هللواغسهللض    لالومةا  إلل اأونم أض لا هلل  ال سا  ن وكاههللض لا 

هللنلاا أ هلللانم هللأ  م نما هللال ن اككم  غن هللض  نلم اونمًال هللللًالا هللال ااهً ما هللال ةسهللض هلل أةاهللض ابًي 

لل  اغنم  ض لاك أخاسنم قسش لايخاة هلللا ةبا لالقي  هللغواه م  ض ل ا هلللضعا ثم ن  ل هللال ل اأة.هللل 

 ض ونانم  ض أةاى لا ةة وضا هللهم خ ةش آالف أةواا هللال ن اك انم السش هللال لوهلللًنم إال ق ةنمرا ثم 

خابنم إاوكم كةنما   م ةنمكم ق مل  ض واوا ول   ا   هللنفة ا هلللونؤل ال ُو  ل لاابل ل   و  ل 

 ا  أب مهللل وة  إبمس لم إا  يي  لااوض أيلمس  مة مما اأ ثما ا هللن هلل  أو لل أهلل ن فا كالً م

لي مضا هللأض ال وخابهللل هللول ةهللل وة  اكهلل   م ال وااي ومقسش لي ا  و  وض أي م ل  نبة ا 

هللنلة  أنلم أةماى سأواونما  نسوملم نفهللةلم س م وة  ا سوننم هللسونلما  أبم  يي  لااوض لونؤل إا  

مماوض  ض اب ا هللكمض وهلل ًم  ملهللاًلا هللةة   لا اونش وهللم لاب مش لاةمسع هلللاا سلل لي مض اةفانج

 .(1)  ليويم لإلةي وش وة  أةهلللاهم"هللا 

 ةكمض سو  لا  ا  سما لا لاوا:

 اسَّا يي  لااوض مؤهللض لا اونش قسل  غماا لم    لاخم   هلللامماوض  ض ممسمضا هللأوما إاولم 

ما هللقهلّللهم سإق م  سمط يف لم لاماسوش لإلةي وشا  أ ا س ةةوم سوهلل   ض ُق ةهللل أهلل أخابهللل اهللاث ل

ألومل لا اونش ا سمؤل واسوشا  أن ل سن  لما  قا  لا ةمشا هللسن   اة    ةهللا لافخا )وا   سخمض 

ا لا و   و م سما(ا هللسن  ةما    لال  لالي واف  و م سما سماةماوشا هللسن   وا س ا  سم  لاةمهاة

ا  نلم ِاسم  اةيهلل وش هلل ة مف  هللأنمأ يي  لااوض    لا اونش واًال  ض لا ممها اخا ش ةكمنلم

)سو ماة مض( اة اض ا ك م أنمأ أوًضم لا ااةش لا   وا   سمة    و م سماا هلل هللط إالا لم إا  

                                                           
 .514 ا 421/ 1يس  ليوم : لا ة مناي  (1) 
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لا مض  سلمل لااوض سض مالاا هلللاغما  أنلم خةف  )الا لامةم( لافم  وش لا   أنمؤ   كمنلم كنوةش 

 .لا اوةش لنش )أم  اوم لاملالل( أومم لالل يل لايةوس 

هللأهللقف يي  لااوض وة  هلر لا ممها هللغواهم ليهللقمَف اض مض نف ش إالا لما ثم أ ا س م وا ةهللا 

لا اونشا هلللفا لاخناا لهللا ا هللأقمم   ساة اة بمهاوض س ا  سم  لاةمهاةا سمإلضم ش إا    ساة كمض 

 لايةوسوهللض قا انةهللهما هلل  ساة سم  لاال ش خماا ةهللا لالام لاماوف  ض لاماا.

ييُ  لااوض أْةَا آالف   ض لا ةة وضا كمنهللل قا هللقمهللل    وا لايةوسووض    لا مماك لاكثواة هلل كَّ 

لا   الا  سونلم هللسوض لا ةة وضا هللممَّ هيالل ليةاى الؤلش لالاوش    بهلل  ض لاةمماة لاغم اة 

 كن .سماف  ا هللألةض لا مؤا إاولما هلل نللم لا ملا هللكةمهما هللابع كل  نلم إا  أهة  هللهلل ن  هلل ة

هللام والل نيماى لاماا  ض ةكمض لا ا   ع لايةوسووضا سل  ةسهللل  ض يي  لااوض أض وس ولم 

 فملا وة  لااغم  ض أض سمًضم  نلم مموع لافانبش هللةمواهما هللا م الل س ِاوُا لاي وض  ع لافانج 

وهللضا هللقا  مَّ لالوض الةهلللا خي لا والض إلوماة  أةو  لاس اواكوش لياثهلللكةوش لا   أاغمهم لايةوس

 .(1)لاك ساضم يي  لااوض هلل ةموا  

او  هلل  لة  سل إن  ام ولام هيالل لانيماى  ض  وماة لي مكض لا  اةش الم    أ مض  مم هلللاوش 

 كم ةشا ل   إن  قا خيذ لالةش اةلبما لا ةولووض لالوض ل بلهللل إا   وماة كنوةش لا وم ش.

   نلم لوم    لا اونشا   ا ة   يي  لااوض اسمضلم أض أ م وض لاولهللا لالوض ام ُوسا لايةوسوهللض

 و وم    لا اونشا هلل    ب وع   ةك   اة ض لاوض  نلما  بملهللل إاو  و ةسهللض لي ض هللويقهللض لامال.

                                                           
  157/  15ا لاكم ل    لا ماو : (1)
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 آخا أومم يي  لااوض    سو  لا  ا : 

ار كهللللا  ض هللْبُ  يي  لااوض  ما   لا ا  بوًال  بمهًال الوً ما هلل  أل لاسة ش   لم لون م  لك

أو م أس مالما هللهللب  لا ا  وما   يي  لااوض بوًالا هللو أل لال ض قةس   ض قةهللة لانم   ع هلر 

 لا اونش لا سماكشا لابماةش  هللا ُاسم وماوشا  ن ا إا  لانم     كساومل هللبيل بوًي هللالل بول.

ليةا    ممسمض  هللقا وما يي  لااوض إا  لا ا  سما ية  لاا ةش لالي و ار  ع او مماا قة 

 ض ةنش خ ة مؤش هللث مض هللث منوضا هللأخل وا   أ هللا لا اونش لا  اةشا هللون م ميهللنلم لإلالاوشا هللهللةع 

    أهللقمف لا الا  هلللايهلل وش.

ثم لم ما قةس  إا  لالجا هلل ما س  لامهللا إا  ة مل  كش هلللا اونش هللأاضل ما  م م وة  لالجا اكض 

بل لاةة مض َلبَّ  إا  ومم آخاا خهللً م وة  لاسيا  ض أيلم  لااأي  ض لا ةة وضا اأهللل أض وي 

لايةوسووضا  مة بم  يي  لااوض اةني ا هلل ك     سو  لا  ا  س وش ممسمض هللب وَع ملا 

ا ضمض قضمر    يومم هلليية هللقاآض    الم  لا ةبا ليقي  هللونا لايخاةا هللكمض ُوْكِام  ةهللك 

هلل   لاخم    ض مهلللل اك   نًمم اماهللاهم وض لا ةة وض.لافانبش إلل هلل اهللل وةو ا  أاوًفم ا ةهللسلما هلل 

لاةة مض لانميا يي  لااوض وهللةف سض أوهلل  هللوةمكُار لاخوهللل هللنوُ   ا ماا سما أض ووض و  

ك نمؤًسم ا  وة  لا ا ا هللسلمَل لااوض سض وهللةف سض ال ع  لامم م َّ قمضًوم وةولما هللالل  ولااوض بهللاا

  لاخ م ليخواة هنم ايي  لااوض  هللا هلل لا ال  لاغما ؛ إل لاخول  خاا  ض لا ا    ثمقةشا  ل

 هلل   ا ال   لع ا    ا ما أهلللخا ملا يفا  ض لاممم لا ما ا هلل اك لا ا  هللغواهم أ منش    

 .(1)أونما خةفمؤ   ض سن  أوهلل 

                                                           
 . 115/ 5هللةهللوش لا ماو  لإلةي   : ا لن ا :   515لن ا :  ماو  لا ا  :  (1)
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 لرابعالفصل ا

صدى سقوط بيت المقدس في الشعر في عهد  -أوال

 صالح الدين األيوبي

ر االستنهاض واالستنجاد والدعوة  لتحرير شع -ثانيا

 بيت المقدس 

صدى تحرير بيت المقدس في الشعر في عهد  -ثالثا
 صالح الدين األيوبي

الدراسة األدبية لشعر بيت المقدس في عهد  -رابعا
 صالح الدين األيوبي
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:أوالا   
 

الشعر في عهد صدى سقوط بيت المقدس في 

 صالح الدين األيوبي
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ا هللقا لة هللا  وةولم (1)اونش لا ا   ض أكسا لا ممقل هلللاليهللض    لاميهللا لاهللة   ما  

  ض لالمكم لافم    "ل  خما لااهللاش" لالي  ة   ض "او هللنا" لي مض ك     ا هلللل ةهللهم لايةوسوهللض

ا  أ ن  "او هللنا"ا هللخاا ل  خما لا اونش   مسل  ةةوم ساا الهللا وخاا هللابما   ض لا ةمش هللوغمااهللل

ش" هللابما  سأ مض هللل موش إا  وة يض لو  لنض هللل إا   م  س       ةة وض  ض بوهللش  مسمش لااهللا

 .(5)اةاهللاش لافم  وش

 

 

هللهكلل ة    لا ا  كةلما سوا لاغ لة لايةوسووضا وهللم لاب مش اةثما  هلللامماوض  ض ممسمض ومم  

هللل  هللل  وهلل مً  72ما هلللاك سما أض لمياهللهم 1122ا لاخم   وما  ض   هلل  ومم ا لا هللل ه 425

لاةهللا لاخماب ا هللأبساهللل لا ةة وض وة  لا البع إا  لاةهللا لاالخة ا هللكمض    سو  لا  ا  نلهلل 

 ةا هلللاةس أو ل  ولم لايةوسوهللض لا  ل هلللي (7)هلللي فمل  ة وض أافم  ض لا  م ةوضا هلللاكثوا  ض لانةمل

    مهلللا    أا هللل هلللة نباهللل هللسكهلللا  لةسك سأكهلللم لاايهلل  هللليابل هللليواي 

 

 

 
                                                           

 .427 : ماو  لالاهلل  لايةوسوشا  (1)

 417لا ياا لاةمسا :  (5)
 .  544:   ماو  لافانبش هللغ لة سو  لا  ا  (7)
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القش لاا ملا  (1) لا اونش هلل اقم لم هللويف ألا لاممالل  م  مة  لايةوسوهللض  ض ةة  لال هللاا هللل 

 هلللاةس ا  و هللل :

 يطوُل عليه للديِن النَّحيبماا                          َأحلَّ الكفر باإلسالِم ضي           

 وسيف قاطع ودم صبيب         ح                 و حمى مبا فحّق ضاِئع           

 (2)ومسلمة لها حرم سليب اا                          وكم من مسلٍم أمسى سليب         

ال سماخنم وا   ا بمةهللر  مغهلل ا ةبا ليقي ا ال ةو م  لالس ا "هللوموا لامموا إا   م  مةهللر سم      

ا هللوونهللل سلم  هلللضع اةاهسمض هلل ل  منهللل قا نيسهللل وة  لايخاة  لسلمً ا هللكهللليقللا هلللانبمةم 

 ا و هللل:(7)لإلنبول"

 راِبه ُنصب الصليبــحـعلى م                 وكم من مسجد جعلوه ديراا             

 وتحريُق المصاحف منه طيب                 الخنزيِر فيه لهم خلوق  دم            

 ه المشيبــفي عوارض لــَـــ لطفّ                       فل  ـــلهن طــور لو تأمـــأم            

 

 

                                                           
 . 517 / 11 : لاكم ل    لا ماو  (1)

 .155 /5:  م لا لهاة     ةهللك  يا هلللا مهاةنبهلل لا (5)

 .513 /5 : فاا لاكاهلل     أخسما سن  أوهلل  (7)



33 
 

 هللوة ثوا لامموا  مموا لا ةة وض لااونوشا هللولكاهم سمام واةا  ض أبل  مسؤش لانفهلل  هللمللهم:

 وعيُش المسلمين إذاا يطيب؟          كل ثغرٍ ــسبى المسلماُت بُـــ أت    

 بــان وشيـــيدافع عنه شب           قــــالم حـــــــــــــــــهلل واإلساــأم    

 (1) يبوا اهلل ويحُكم أجيبواـــأج         فقل لذوي البصائِر حيث كانوا    

هللسكهلللا  غمثهلللهللقا  نمقل أهل سغالا وض سو  لا  ا   ض لينسملا  م أسك  لاموهللضا هللأهللبع لا ةهلل ا  مة 

هللوة نكا أسهلل (5) اة لي هللللهللةس  لانةمل هلل يما  م اهم لا ةة وض  ض ق ل لاابملا ؛ للكاوضهللأسكهللل

 ةك  لاا هلل ؛ يّن  ااول ضمف هللههلللض: (7)لا ّ فا ليسوهللااي

ة للمراحـفلم ي              بالدموع السواجم جنا دماءا ز م         مِ ـبق ّمنا عرض 

 إذا الحرب شبْت نارها بالصواِرمِ            وشر سالِح المرء دمع يفيضه       

 

                                                           
 .155 / 11 : لانبهللم لا لهاة (1)
 . 514 / 11 : لاكم ل (5)
سض لم (  أسهلل لا  فاا  ل ا 1117 – 1111ه/  513 -ه 411ليسوهللااي : ) هلل  5/151اوهلللض ليسوهللااي :  (7)

 ل اا مموا هلل ياخ هللنةمسشا ون ل  نةس  إا  يخا سض لا  سض أ وش سض وسا م  ا أ م أس  لامسم  أل ا سض 

ُكهلل ض لا اوسش  ض أسوهللااا  إا ا س  ليسوهللااي  ومهللا إا  أسوهللاا  اونش سخالةمضا هللسلم هللااا ك م واف سماُكهلل ن  نةسش 

م( ا هلل وم   1515ه/  111هللكمن   هلل ض أهة  هللأقماس . لن ا : لسض خةكمضا أسهلل لامسم  م   لااوض أل ا ) 

 . 442-444 /4: ليوومض هللأنسمل أسنمل لا  مض
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 سما ةة وضا هلللة نكما نموم لاموش هللهم وة   ةك للّ  وا هلليف  مثم وة نلط لال م وض  ا 

 لالملا هلل م   لاك  ض لا فماقم  لا ة لبنش:

 وقائع يْلحْقن الذُّرا بالمناسمِ                  بني اإلسالم إن وراءُكم  يهاا إف       

 عمِ وعيٍش كنواِر الخميلة نا                  أتهويمة في ظل أمٍن وغبطة       

 على هفوات أَيقظْت ُكلَّ ناِئمِ                 وكيف تنام العين ملء جفونها      

 تواري حياء حَسنها بالمعاصمِ               وكم من دماء قد ُأبيحْت ومن دمى    

  للل كة  وة او  لابلما؛ يض لانفهلل  ليسوش هلللافاهللةوش لاّل شا  أس  لا ةم هلللالّل:

 ِرماحهم والدين واهي الدعاِئمِ        يْشرِعون إلى العداَأرى ُأمتى ال     

 ضربة الِزمِ  وال يحسبون العار        ويجتنبون اّلنار خوفاا من الردى   

 ويْغضي على ُذلٍّ كماُة األعاِجمِ        َأترضى صناديد األعاريب باألذى   

 لاغواة وة  لا لمام:لالة ثماة لااونوش هلل  ّل   إض لامموا وا ملم اةغنمؤم إض ام  با

 عن الدين ضنُّوا غيرة بالمحاِرمِ               ةا ــميــذودوا حــم يــهم إذ لــليتــف

ن زهدوا في األجر إْذ حمس الوغى   (1)اِئِم ــــــي الغنــَفهال َأتوه رْغبةا ف        وا 

 

 

                                                           
 . 153 – 151 /5 :ليسوهللااياوهلللض  (1)
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 هللو هللل لسض لاخوم    يهللال  أثا لالل يل لايةوس     نفهلل  لا ةة وض:

 ور قصدا ــجـــرك ال ينكرون الفساد                  وال يعرفون مع الـــالش وـــنـــب

 ك جهدا ـــون من الفتــوال يترك ن القتل نفسا                 ــون عـــردعــــــوال ي

 دا ــوف نحرا وخـــدق من الخـــت  ــهم أصبحت                اة بـــــن فتـــم مـــــفك

 را وال ذقن في الليل بردا ـــــن ح        رفــــــــ           ــــا إن عــــق مــــواتـــعوأم 

 (1) زنا ووجداـــــلف حـــذوب وتتــــت     ــيفة              ن خــــــيهن مـــلــاد عــــكـــــت

 لل يل سو  لا  ا إثا    نفهلل  لا ةة وض ( ليثا لام وا ها515) *ثم سّوض لامموا لابةّومن 

 س هللا :

 (2) امن آل األصفر إذ حين بها حانو             أرض القدس قد صفرتْ  أكبرَ  اهللُ 

سواااا  لا  ااااا ( ألكاااا  قااااالؤ  لامااااماللا هلللاكاااا   كاااام ض  إض لالاااااهلل  لايااااةوسوش  هللخميااااش )للاااا يل

 اااش هللقاااهلللار  ااا    مهلل ا هللا مااا لم إاااا  ن ااام قيااامؤا ل مةاااوش  مكااا  يااااى س اااهللال  لاباااوش لنفمااامال لم

  ليااهلللض ليخااى  ا  ا هللقا غة  هلل لاةاهللض  اض لاماما وةاليواللا هلل ساوا م ةلما هلل ل وم  ممقةلم

ا لل و نمهللل أا  لا  مل هلللالاط وةوا ا هللوكما وكهللض لاب ل ليو م  ض اهلللهللوض سمط لامما هلر لال سش

سال   ضمؤل لامبموش هلللاس هللاشآال  لالا هلل  هللهلليف لابوهللش  .ا هللل 

                                                           
 .  115- 114 :اوهلللض لسض لاخوم     (1)
ههلل أسهلل لافضل الكوم لا  مض  اوسا لا نمم سض و ا سض وسالع سض أل ا سض خضا لابةومن  لاغةمن  لينااة  ا  *

ها ( ا هللقمل  و  ممال ويهللا 514ها( ا ل يل سيي  لااوض ليوهللس   ةنش )571ناا   ا ةنش )هللاا    بةومنش سمي

 .  51/433ها( . لن ا : ةوا أويم لانسيل : 111ليلال     ويار ا  هلل   ةنش )
 .   111- 5لااهللض وض :  (5)



33 
 

 

 :ثانياا 
ض واالستنجاد والدعوة  لتحرير شعر االستنها

 في عهد صالح الدين األيوبي بيت المقدس
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 ماموا  هللهلليافهللل ا ا يهلّلا لاممالل    اهلللم  خمااة لالاهلل  لا   الا  المهم وة  أاط لامامم ا

وط ا هللأهللل  م وة منم  ض لامما  ام وخا ذ سمالةا نلمط هلللا لاا لانم  هللألمةوةلم  بمر  ةك لالاهلل 

وضا هللثةام ا هللل  لاش لالل يل لاسغوط لالي بثم وة  ياهللا لانم  لة ناسغ  هلللاماهلللضالق ي  بلهللا ل

 .ا هللأسم   م  ةك  أواولمو  لما هللبا  كال  لم

: لاا  وةاا  ا  نماواام س االل يااهلل   ة ياااخم لاناام  وةاا  لاباايا ا لااا لإلةاايم  اا  قياامؤا لاماامالل

ا ال ال ااش  اا  ناام   ااما وضأيااس  وهلللباا  هب اام   ااض  ؤاام  سمغوااشا هللضاااسم   ااض أ؛ يناا  بلاامالا

وة ياااخ يااي  ا  لاام هااهلل لل هللل  فاامل أنااهلللار اا هلل مااهللو  آثاامارا هّ لاام   اا   مما اا لم هللال مااف شقةااهللس

 :(1)سمسض لافالش ةمض م   لااوض سض  ل ا  لا ماهللف ا هللو هللل وة  الااوض هللوة غو  س 

 وبـــــــــوق الجيـــــاك مشــــــدو                إلى ُلقيــــترى اإلسالم وافاك يع      

 حروب ــــي على الــوقد نادى مؤذنهم ، فنادى              ليوث الغاب  : ح      

 م ة   اةيةوسووض  ض قي  هللليهللضا ا  للالل يل ال   هللل آثمار  ض لاممم  ا ألّ  لاممالل أض 

الل ا ا  كمةاةوة  لا ةبا ليقي  س خم ا هلل لو نوض م ال هللل قمسضوض وة  لا ا  سوا  ض لاوا

س ( ا هللواغسهللض لاةة مض لانميا )يي  لااوض ليوهلل نالهم ونهللههللض س و  لما هللومّ  هللض  ض  كمن لم

 .   لإلقسمل وةولم هللل  يكلم

       

                                                           
 .  1/717لاخاواة : قةم ممالل لاممم :  (1)
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لابلاااما كثاااا إالااام  لامااامالل وةوااا ا هلل لاوضااالم إّوااامر وةااا  لا  ااامل  وناااا م ل ااال ياااي  لااااّاوض الواااشَ هلل 

 ااما ليياافلمنّ  سةاالم هللل ااا  اا  لاااك؛  ةاام وااا   نمةااسش  ّ ااا هلل  لوااا لا ةاابا ليقياا ا هلَلَضااَاَ  لام

اهللض أض وةااا ّل   ولااام ياااي  لااااّاوض وةااا   لاواااا لياط لا ل ةّاااش.  اااض لااااك ليسوااام  لا ّماواااش لّا ااا  

ولّاضاا   ولاام وةاا     واال لايااةوسّووضا هلللاف ااك سلااما هلل  لوااا لا ُاااِ   ااض أهللضاامِاهْما هلل خةااوذ لاااسيا 

 : (1) ماهللاهم لإلةي وش  ض

 

 يسعف لم يعسف بسؤليَ  يكن ي إذا لمْ هرْ دَ  ويا ليتَ 

 قصدت بمصر ذرى يوسف لغ دهري قصدي وقدــأيب

 وبذل الصنائع لم يوصف ويوسف مصر بغير التقى

 فــــدماء متى تجرها ينظ فسر وافتح القدس واسفك به

 وهد السقوف على األسقف ار البتارــــد إلى األسبتـــــــوأه

 فـــــيخلصك اهلل في الموق تلك البالد وخلص من الكفر

 

 

                                                           
 . 115اوهلللض لام ما لييفلمن  :  (1)
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 ُاَ فُّ  هلللة ثماة ا مموا يي  لاّاوضا   ا يهلّلا ا    اّ  لااّاوض و ااا يامل  ل امةا لا ااَ  واهللةامً 

 : (1) إا   ض وخّةيلم  ض ليواللا هللويهللض ما لما هللوف ّك أةاهما هلللاك إل و هللل

 عذرائها عن العذر ما كفأها يا             ناكحا تخطب القدس أرض جاءتك

 إمائها وبين أعبدها بين ما               تلىــــــــــتج خدر عروس عليك زفت

 رقبائها من األرض ملوك بكرا                ادةـــــــــغ خذها الدين صالح إيه

 أكفائها من ليس أن نيلها عن              رده قد هاــــــــلجمال بــــــــخاط كم

ن  أكثاااا قاّةاااوم   اة سماااوا سفااا   لا اااا ا هللس اااا  واااهللم لانيااااا هلل أخااال سماااط م نمم لابةواااهللنااالا وساااالا

 :(5)أمممار  نل  لانسهلللل  ا ثل قهللا 

 أبو المّظفِر ينويها فخذ ُسفناا 

 يسبي فرنجَة ِمْن أقطارها ولهُ 

 وُبعض أبناِئه بالقدِس منتَدب  

  

 من باب عّكا إلى طرطوس تَـْنتشرُ   

 ُحها َسِعرُ مع المجوس حروب  َقدْ 

 وبعضهْم رومُة الُكبرى له َوَطرُ 

  

                                                           
. هللومماك لا ةك لا  فا      لااوض ا هللكمض مموال  ض لاممالل ا    اوهللة  11 –قةم ممالل لاممم  –لاخاواة  (1)

و   يي  لااوض اف   لا ا  ا هللاكن   ويهللا هلر لا اونش   مة واهللةم لةنمل سكال ا   نم  وض لاخم سوض ينلم 

  اوةهللل أكفومل الم ا هللاو  الم  ض كفي إال يي  لااوض .
 .113: 5لااهللض وض  (5)
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لا  ا    ض اب   ة ا بمل  اوهللة لاممالل ايي  لااوض  ض أبل  لاوا لاةملل هلل  لوا سو  

ا  للل ه(541ش )ا  نل أض كمض هلل وا  يا سما هلل مة و   أةا لااوض مواكهللر ةن سكاةلالل يل 

يهللاهم   مة سكال ا هللقا  مل لإل انجا هلل  لوا لا ا ا هللولث  وة  قما ةكولنؤ  سا   ةلام ما    قيوا

 : (1)هلل و  و هللل  و اك يي  لااوض ليوهللس ا لكال هللا  ل خماال لام ل  للا هللسلام   ةلم وا ألا

 راـحوى الفضل واإلفضال والنهى واألم  أيا يوسف اإلحسان والحسن خير منْ   

 راــــــــه افتــــتجلى وثغر النصر من عزم   اح برأيهــــه النجــــــهدى وجــــن للــــــوم   

 من الخالق الحسنى ومن خلقه الشكرا  ن الحنيف بحوزهــــوزة الديــــى حـــــحم   

 ضراـــــــــدو والحـــــبمعروفه عم الورى الب  هـــمــــالء وعـــعــــى إال الــــــــــــوه أبــــــأب   

 لى فحوى الفخراــــاركوه في العــــــــــــوما ش   طولهــيركوه بـــــوك شــــلـــــال المــــــــوط   

 راـــــــــــــــاهم حمـــــواليه منايــــــر عـــــــــمــوس   رنج القوا ببيضهــر اإلفــــفـــو األصـــــبن   

 من الخصب حتى اسود بالنقع واغبرا     وما ابيض يوم النصر واخضر روضه

 راـــــــنصـعدم الــــوى بتقوى اهلل ال يــــــتق ر في تقوى اإلله وكل منــصـــرأى الن   

 رىـــــــــــــأغذ من األولى مسيرا إلى األخ   ةـــاللـــن مـــعيـــا بــــيـدنـــا رأى الـــــمــــول   

 ترى شمس الضحى تخلف البدراوكيف     دين بالملك كافالــــالح الـــــــام صــــــــوق   

 راــــــــــــــــاد إليها اهلل يوسف والعصـــــــــــأع ى عصر يوسفــصر إلــت مــولما صب   

 راـــــــــــــــــبحارا فسماها الورى أنمال عش  ودهــجـــيه بــتـــن راحـــا مـــهــــرى بــــأجـــف   

                                                           
 .  133 -1 فاا لاكاهلل   : هلل  ا 152اوهلللض لام ما :  (1)
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ك   لام ما إا  يي  لااوض قيواةا أمما  ولم سكا  ا هلللث  وة   لاوا اةنش نفةلم هلل   ل

 : (1)ا و هللللاةمللا هلل  لوا سو  لا  ا   ض ان  لا ل ةوض

 قد آن أن تفتح السواحل يا مخجل البحر باأليادي

 أرجاس كفر غتم أراذل دس من خباثـــفقدس الق

 –ع لإلةالل  هللض –إا   خةوذ لا ةبا ليقي  هللال وب    ا كمض لا ةة هللض ول اقهللض مهللقم 

 :(2)ا هلللاك  ض خيل قهللل لامموالالي سماك لع لهللا 

 ســــــــيا أيها الملك الذي               لمعالم الصلبان نك

 جاءت إليك ظالمة              تسعى من البيت المقدس

 مّدنسعلى شرفي  –كل المساجد طهرت            وأنا 

وما   سو  لا  ا  لاوا ا سمة  الا لاةي وض هلللي الل ولثهللضممالل لا هللكمض إا  ةة مض  هللل 

 :(3)قمؤي  او ماة لاو ن  ولاط يي  لااوض وة      لا  ا  لم ههلللإلةيم

 ح                  أنفع ممن هو شاكي السالحــــــــقل البن أيوب وكم ناص

 ملك مصر ما عليه اصطالححارب على مثل نجوم السما                 ف

 زاحـالم  وخلّ   الجــدّ   إلى  ارجع               ـرةــــفتــ  في عزمه  لمن  قوال
                                                           

(1)
 .1/457ا ك م  لااهللض وض :  751اوهلللض لام ما :  

ا هلللهللبع .   ا لك  أض لاةة مض لانميا يي  لااوض  ا م كثا    هلللم      لاةهللللل51 ساة كمف لا  ماك :  (2)
ا اكهللن  كاة  اوض وة      سو  لا  ا  اكثاة  م  و   ض لامّاة هلللام ما كمض ال و بمةا ا ولم سةلم   هللة هلل  

ا هللكمض    سو  لا  ا  مم   أةهللا  ض أهل ا ما  اك   هلر ليسوم ا هللأاةل سلم إا  لا ةك لانمياا لانيالنوش
 وة  اةمض لا ا .

543اوهلللض و ماة لاو ن  :(3)
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هللهلللض  أض و ماة هنم وسما لا ةة وض س ا  ابهلل  لا ا  إا  لإلةيم وة  وا لا مؤا لا  فا يي  

وة  لة ابم  هلر ا هلللاي  خيي  هللياق      بمهاة لايةوسووضلااوض ليوهللس  ا م وموش  ض إ

 لا اونش لا  اةش  ض أواي لايةوسووض    أقا  هللق  ...

هللقا لة غل هلر لاسمماة لا     لم و ماة لاو ن  يمل  " لاخاواة " لام ما لييفلمن  هللههلل وة نب  

 يي  لااوض لاهلل مل سلم لو  و هللل :

 ـورهِ ــــهــطو   ـهفتحـ  في  ميعاده        ُمنجز  أنك  القد س  وعد ت  أَو ما          

 تطهيره   في  الرحمن  وتقّد س         العدا  فمتى تجير القدس من دنس          

 :(1)  لاةة مض لانميا هلل لاوض  اف   سو  لا  ا   س هللا  اهللو هللل و ماة لاو ن  أوضم     

 لعل بني أيوب إن علموا بما                    تظلمت منه أن يرقوا ويشفقوا       

 ان مطرقــجهارا ،وطرف الشرك خزي المشركين بغزة                غزوا عقر دار      

 هق ـــــــــــه ويفـــــالبر من ءض إناـــــــــــن               يفيـــوزاروا مصلى عسقالن بأرع     

 :(5)هللو هللل 

 أنت غاز موفق ــــــــــخليل فأبشر  الجهاد زيارة الـــ             أضفت إلى أجر

 وق ـــــــه إليك التشـــــيطول بها من  ة           ــــــــــوهيجت للبيت المقدس لوع

 ام مغلق ـــــاب من الشــــل             فما بعده بــواهلل فاعهو البيت إن تفتحه 

                                                           
 .  1/421لااهللض وض :   (1)
 أخسما لاهلل لاة لا ياوش :  لانك  لامياوش    (5)
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 ا هللبمل  ا  يي  لااوضقيواة لامهللا إا  ا ما لييفلمن ها( ن م لام ما 531هلل   ةنش )

 ا هللاومر إا و  لا  ا  لالي ةوكهللض     لاف هلل ا هللههللض وةو  هلل لاف  ا هلللثّ  وة      س خةيلم

 : (1) لو  و هللل لالو  ما وة  لع

 يرــــواك مجير ومولى نصـــس        فما للبالد  لكت فأسجحـــــــم     

 سوار ومنك على الدين سور وفي معصم الملك للعز منك     

 هيرــــــحق ظهير ونعم الظــــب يهــــــهلل في كل ما تبتغلك وا     

 ورـبــــــوم قــــــوهذي ديارهم الي أما المفسدون بمصر عصوك     

 تورـــــعادهم زال منك الفـــــــإلب طتــــــأما األدعياء بها إذ نش     

 رــــطريــــهم قمـــبرغم وســــعب        قوكـــــج إذا ما لــــــوم الفرنـــــوي     

 سيرــــــوح وماذا عـــــح الفتــــبفت نهوضا إلى القدس يشفى الغليل

 رـــــفهو على كل شيء قدي         سل اهلل تسهيل صعب الخطوب

 يرــــــــــــــفمالك واهلل فيهم نظ         انـــــــوك الزمــــرت ملــــــإليك هج     

 جميعا وفجر الجميع الفجور نآر ـــــــــــرى والقـــــــالق وفجرك فيه     

 ورـــــــــراق الخمـــت  مـــدهـــوعن       جـــــــــــــاء الفرنـــــــوأنت تريق دم     

ا   ا لة ممض لاممالل  ال إا  أض و م  لاوا سو  لا  ا هللس   لا لاوط هلللال  وة  لابلما  ة 

 ل  نوا لالل يل لايةوس  ا هلللةالم لا    موملم ا مسوا وض قضوش لا ا ة مماي    لسمافض لال

 .لالمقا

                                                           
 .  41-5.  ا  فاا لاكاهلل   :  111اوهلللض لام ما :  (0)
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ل (  ض خياغموش أال هلله  ) لاوا سو  لا  ا هللول  لالكوم وسا لا نمم لابةومن  وة   ل وا  ةك ل

واك   ولم وة  لااوهللة إا  لابلماا هللا ع مأض لإلةيم   ا قيواة سم  سلم إا  يي  لااوض

 : (1)ا س هللا  ة   ن  اة يي  لااوضا هلللايخا ماك هللأهة ا  يهللال اة ا ا هللليقي هلللة ؤيمل لا

 وهت ُعُمُد اإلسالم فاشدد لها دعما    دين غيره    ــــق للـــــــــــكا لم يبـــــــــفيا مل        

 إذا صفرت من آل األصفر ساحة الــ      ــــــــــمقدس ضاهت فتح أم القرى قدما

 مىــــــيتك الصــــــوعزمتك القصوى ورم ى     ــــــجد األقصى وهمتك العلفذا المس

سوض واي لاةة مضا هللأنمار ا هللكمض قا لضا أنمأهم    لاةنش لل لمهلل ثل لاك    قيواة أخاى 

ا ك م  لاواهم إا ا هللواوهلل آا  إاو      ل لالل يل لايةوس ا هلل ولم ويهللا لا ا  هلل م قيوا  

هللواى أض وة   ا هلللاممم ا ل وا أ نوش لا ةة وضقا هللل  ض  ي أسنملر هللقاويهللا يي  لااوض هلل 

 : (5)  و هلللة وض لاماهلل أض والل وض أاط  ة

 ِمن آِل اأَلصَفِر ِإذ حيَن ِبِه حانوا  الَلُه َأكَبَر َأرُض الُقدِس َقد َصَفرتَ 

 َوَأمناُن  ن َغيِر تيٍه ِبها َسلوىـــــمِ  َوَلُهم اَأسباُط يوُسَف ِمن ِمصَر َأَتو 

اّل َعدَّت بيض  َوَخرصاُن ــــَعن عــــداتـــهــمَلُهم َفَلسطيُن َأن َيخُرَج   ها َواِ 

                                                           
. ول  وسا لا نمم لابةومن  يي  لااوض  5/111ا ك م  لااهللض وض :  177اوهلللض لا سمال  هلللا اةوم  :  (1)

كش  اك م ولث  وة  وة  ل موش لإلةيم ا هلللة ؤيمل لاكفاة ا هللواغس  سماف   ليكسا  ا هلللاك لوض واس   سف    

 . انجا  ة غي أّي  ايش   م  ا   لوا لا ةبا ليقي  سل    هللو    ا هلللا ضمل وة  لإل

 . 111/ 5ك م  لااهللض وض :  (5)
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 اُن ــــــالَغرّاَء ُعثم ةَعُد الَصخرَ ـَوَيص   اا ـــــــَحّتى َبَنيَت ِرتاَج الُقدِس ُمنَفِرج

مكــــــعد َتمَّ ِمن وَ ق    َوِاسَتقَبَل الناِصُر الِمحراُب َيعُبُد َمن  اُن ـــــِدِه َفتح  َواِ 

  (*)الِب َوالالنُ ـــاراِتِه الروُم َوالِصقـــــغ     َوجاَز َبعُض َبنيِه الَبحُر َتجَفُل ِمن

ا هلل لاضم ا  ا هللليةش لاف هلللم  هللوام لا هللقف  مالم اةةة مض لانميا يي  لااوضهللقمل أوضم 

 : (1)هلللا ض  نلهلل لانيا ال لال و ش 

 هاذمِ ـــــــفات اللــــبني أصفر بالرع الصفراء يرمي اصطفاقها          أرى الراية 

 من يونان أرض األساحم  وتمتلكُ           ـــزائرا ا بي جـــــــوتج اا ــــــفتسبي فلسطين

  أهل المالحمِ  حذاقُ  تْ ــــــبذا حكم           ـــــــغرباا ا ومــــــوتعنو لها األمالك شرق

لا ا   ة سماةا سما لانيا     ساوش هللل وضا هللوموا سيي  لااوض   **اةموم  لهللويهللا لسض 

ض هللواوهللر إا  لالة  الا    لابلماا هللويهللا لا  اةم  لإلةي وش  هللواوهللر ا لاوا لا ا   ض سو

 : (5)و هللللو    اأواي لاغميسوض
                                                           

    اف أا ونوش : ) مبم  لاي ي  : لاي ماسش هللسياهم   مخم سيا لاخ ا ا هلللايض : أ ش هللسيا هلللةمش  (*)
 ( .  2- 5/1: لاسةالض
 :لن ا : هلل وم  ليوومضا اية  لاة ف سمسض لاةموم  لالةض وة  سض  ل ا سض اة م سض هااهلل  لا ماهلل  ههلل أسهلل **

7/725. 
 .  111/ 5ا  لااهللض وض :  151اوهلللض لا سمال  هلللا اةوم  :  (1)
أنمأ لسض  ها( 517. هلر لا يواة بمل  ونا م     يي  لااوض  ساوش ةنش ) 5/411اوهلللض لسض لاةموم   :  (5)

لاةموم       ال  قيواة سّوض  ولم أض يي  لااوض قا قض   اوضش  ض  الؤط لإلةيم ا ك م لكا ا هللأن  سللل 

 .اخل لاةاهللا هلللالس لما ا ة  لا ا لاف   قا أ
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 والظنونا قضيت فريضة اإلسالم منها        وصدقت األماني

 بتهاجاا        وترضي عنك مكة والحجونااالقدس  تهز معاطف

 ناــيــــــآمنوها ــــــــك ادخلــــــلنادت         اقا أن الجهاد  يطيق نطفلو 

هللل ولف هللن  ا ام وك ف لاممالل سللل لاف   سل  ةها( 531  لااوض " سمةسك " ةنش )هللا م     يي

لا  ا ( لالي ههلل   مم لاف هلل   ا اةهلليهللل إا  لاف   لاكسوا )    سو وة   هللليةش لاف هلللم 

 : (1)ا و هلللسلاك  لاضم وة  لا هللليةش هللوام لا هللقف لييفلمن هللأو  لم ا   مل لام ما 

 امـــاألي شرقــــوبنور نصرك ت اإلسالم رك يفخرـــــوح عصـــــــفتــب

 الشام هذي الممالك واستقام تــــــــتهذب تح قلعة بعلبكــــــــــــوبف

 امــــــــبس فرح بنصرك للهدى من ود دما وثغر الثغروبكى الحس

ا  ةلج سمااوهللة هلل ع لة  الا يي  لااوض    إوالا لاماة ا لاوا سو  لا  ا  كمن  أاةنش لاممالل

لاك البع إا  قاس   ض ا هللامل هللة  ض لاممالل لام ما لييفلمن ا هللقا قما هلر لااوإا  لاك لا لاوا

أض وكهللض   ي غاهلل با اس هللال   ا هلللا هللاؤو  اوهلللن ا هللمموار لا  ا  إاو  ااوضا  لهلل كم س يي  لا

     ةومش لاممالل لا لاضوض وة      لا ا  .

لا ا  هللةفك  اواا هلللث  وة   ل ها( أنمأ قيواة  ا   و  يي  لااوض ليوهللس535 ف  ةنش )

 : (5)و هللل  ا ا مل ليواللا  لم كفما أنبم 

                                                           
 .  71/ 5. ا  فاا لاكاهلل  :  731اوهلللض لام ما لييفلمن  :  (1)
 .  714  -717 :لا ابع لاةمسا (5)
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 تكسف ولوال سنا الشمس لم المنير الفضل حظي جنى ظلمة

 فِ سُ عْ يَ  لم عفُ سْ بسؤلي يُ  يكن ت دهري إذا لمـــــا ليــــــوي

 يوسفِ  ىرَ بمصر ذُ  قصدتُ  دـــــوق غ دهري قصديــــــبلــــــأي

 يوصفِ  الصنائع لم ذلُ ـــــوب تقىــــال مصر بغيرِ  وسفُ ــــوي

  ظفِ ــــــــين دماء متى تجرها          به فسر وافتح القدس واسفك

ض ) ل لاةة مض ( إا  هلللاة لاسياا هنأر لام ما سفمة  هللسما أض ضّم لاةة مض لانميا يي  لااو

           ا ك م  لا    انج ة  أل ةملم  ا هللأض ا مل لإلهللا هللاأى أض لاةملل لالقي  ةوف  

 :  (5)قهللا 

 هـــــــــــورماح أسد العرين رجاله هـــــــتـــــعرض بالمروج هلل جيش  

 هــــــــأرواح ومن المضاء عزائما هــــــــــــــأبدان ومن الحديد سوابغا

 شحاحه أتعاد بالعرض المصون هاـــسماح وله فوارس بالنفوس        

 احهــوأق ى وردهـــــض يزهـــــــوالبي    وحمرها روض من الصفر البنود

 هاحـــــــَـّ ـــفطَ  قد طماـــاج فـــــــــــاألج     موتال عبر إلى القوم الفرات ليشربوافا

 هباحــــــــــإص ال ويدرك ليلهاــــــــعج     رهاــــــــــــــال نــــــــــهم رهــــــــــك من أيديـــــلتف  

 هاحــــــملت حوكمُ ـــــــان قلب نرَّ ــــــــــح     بها كمـــــــالص فـــــــــــران الخـــــــــــوابغوا لح  

 هــــــصراح فالظلم باد في الجميع      دلكمـــــبع الد من البالءــــــــــــــوا البــــــــــــــنج  

 هــــم لكم فتاحكـــــــــــــها فربــــــــــــفي      غلقــــــــمست ان منـــــــتحوا ما كــــــــــــواستف  

                                                           
 .  111اوهلللض لام ما :  (3)
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ا    الا لا ةك لانميا يي  لااوض  سا ما : "كن  بماةم سوض وايهللقمل لام ما لييفلمن 

يي   ض أهل ل ذ   أنما لانميا  (1)ةمماة ليو  أنفل  م وأ ا س   ض لامغل  لضا  الامال

 :(5)و هللل  سو  لا  ا  هلللاةهللللل لا لو ش س ا ا لاط  ولم وة     لااوض قيواة

 هض إلى فتح السواحل نهضة                    قادت لك األعداء بعد حرانهافان

 وك زمانهاـــــــت لدولتها ملـــذل   ة                 ــــــوابق لدولواسلم صالح الدين 

 :(7)سماف   لا اة  ونا     لة   ا   نسؤمهللو هللل

 س ـــــــــتبدل الوحشة باألن مل المملوك مملوكة              يؤ  

 ازه               سيفك من ُحٍو ومن ُلعسِ ـــال زلت وهابا لما ح

نني آمل من بع  قدس ــدها               كرائم السبي  من الـــــوا 

 ( هللةفك ا مل لايةوسووض هللقمل أوضم  لاضم لاةة مض لانميا يي  لااوض وة  )    لا ا 

 :(4)  و  ا هللنما الوش لإلةيم ض لاكفا هلل خةوي 

                                                           
ك   وة  قيمؤار ةموا سض وسالعا ةمماة سض وسالع لال ي  لاضاوا ا هللكمض وماف سةمماة ا هللاكن  كمض و (1)

ا ا و  لام ما لييفلمن   ال  سل ذ ا ةم ا إا   يا    أهللل   ةكش لانميا كمض   ةهللكم اسمط لاا م ووض

 –. لن ا : خاواة لا يا   سلم يي  لااوض ض لا يمؤا و اها  ا هللا  واا 531يي  لااوض ا   ام ا ما ةنش  

 . 1/411قةم ممالل لاممم  : 
 .  1/411 –قةم ممالل لاممم –لاخاواة  (5)
 .  5/41ا لااهللض وض :  572اوهلللض لام ما :   (7)
 .  5/51ا  فاا لاكاهلل  :  711لا ياا نفة  :  (4)
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 ك من ظالم منصف             وناهيك من باخٍل ُمسعفِ ــــــــــــــــفديت

 ها ينظف ر ــــــدماءا متى ُتج        فسر وافتح القدس واسفك به     

 تار           وُهدَّ السقوف على األسقفـــــتار البــــــــــوأهد إلى األسب

 وقف ـــــك ربُّك في الميخلص        الد    ــوخلص من الكفر تلك الب

ا  لم ههلل لسض لاةموم   ا قا مماك      اوط وة  لابلما ونا لام ما   هللام و هللقف لي ا سما ل

ةة مض سف   سو  ولنئ سلم لاها( 535ا  ف  قيواة أنمأهم ةنش )ة إا   لاوا سو  لا  ا لااوهلل 

أض يي   ا هللولكا ض لينسوملين  هلل  اوالل سأض والةهللل  ض لاك لا كمضوني  لي اليل لض هلل خاوس 

 : (1)ا و هللل لااوض آ  ا لاوا لاسيا

 مانها  وهي تحلف ـــــبة                     تمين لدى أيـــــــــــــأيسكن أوطان النبيين عص

 ذروا بيت يعقوب فقد جاء يوسف       نصحتكم والنصح في الدين واجب              

 انج أهلل مض لانسووضا هللخميش لل يالم سو  وة نكا لل يل لإل مامموا    ليسوم  لاةمس ش 

يا  ا هللو  الول لاماهلل لايةوس  ونلما هلله  أهلل مض لانسووض لا   واوهلل لسض لاةموم   إالا  ا 

 .هنم لاةة مض يي  لااوض ليوهللس  سوهللةف

 ض   ةوا إا  لا ا  هلل م لهللالما و ا  لا ةك لانميا هللولث  وة  لاهللقمل لسض لاةموم   أوضم

 :(5) اض

                                                           
 . 5/412اوهلللض لسض لاةموم   :  (1)
 .  41ا  72ا  71:  5ااهللض وض :ا ل 5/72 فاا لاكاهلل  :  (5)
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 ملك الملوك وهذي دولة الدول      ما بعد لقياك للعافين من أمل     

 اق فليطل ـــــــــــــحلوله وعلى اآلف   فليعلم القدس أن الفتح منتظر      

 فرات إذا         وافى فإن لم تحط علما به فسل ـــــوما السواحل إال كال

: قاأ  سخ  ا قمل(1)م أسهلل لالةض وة  سض  ل ا لاةخمهللي : " لاثن  موخنهللقمل لسهلل مم ش لا  اة 

قمل : اأى  ةنش ثي  هللةسموض هللخ ة مؤش  موخنم أس  لافضمؤل سض اموا س يا و و   هلل     

 : (5)ا و هللل بلم ش هلللقف وة  لمؤ  سبم ع ا ماإنةمض كأض مخيم لل 

 صرا ـــينوالنواصي ناصر                 للدين بعد إياسه أن  (3)ملك الصياصي

 يطوى الطراز له ويقتل قيصر                 مقدس بعدما ـــــــــــــــت اليوسيفتح الب

مم ش  أسهللا   ا اهللى الّ  هلللا لاوط ا لاوا سو  لا  ا هلل ض لا هلللقف لا اوفش لا    ال وة  قهللة ل

سض بلسل للاثن  ب موش  ض لالةسووض  نلم لااكض : "أن  قمل (4)   لانبما  ضسللا  اة  وض 

                                                           
ةخم" هلله  سةواة    ههلل وةم لااوض لسهلل لالةض  وة  سض  ل ا سض وسا لاي ا لال للن  لاةخمهللي ا ونة  إا  " (1)

ا لن ا لالول وة  لااهللض وض ها( هللا ض    قمةوهللض سا ما147ش )ها(  هلل هلل   ةن551ا هللاا ةنش )لاغاسوش س يا

:133  . 
 .  5/114لااهللض وض :   (5)
 لايومي  : لاليهللض ا  فااهم يوي   . (7)
انبما ا نمأ    لة  هللقاأ ههلل ولو  سض ل واة سض  م ا سض وسالع لاغةمن  لالةس   ا لاملوا سمسض    ل (4)

( هلل كن  لا هلللاوض    ةواة يي  لااسضا  ض ك س  )هللم لاسيغش ا هللليا  ا أاو   ياخهللاا  لالاو   هللوة  الا اآض

 .  144/ 1ا  لن ا ليويم : ها 171ماو  لة (ا  هلل   ةنش  مماض لاله      )
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قا هللقع إاو   فةوا لا اآض يس   (1)لامالا قمل: كمض لاف و   با لااوض سض بلسل لامم م  لالةس  

: إض قمل ا أض أسم لالكما(7): " أام غةس  لااهللم ... لةوش "  هللبا ونا قهللا   مما  (5)لالكم لا غاس 

 اإلةيم إا  آخا ليساا هللويوا الال ا هللوف   لاسو  لا  ا ها517ةنش  لااهللم ُوغةسهللض    اب 

ا ك   إاو    لاةة مض لانميا يي  لااوض لة ا  ة م   ل وة  لاك سأمومل لكاهم    ك مس هلللة ا

ا وموض  و  لا  مض لالي وف ل   و هلل  مار سف   لاسو  لا  ا  وة  واو لا با سض بلسل هللاقش وس

ةا وة  واضلم وة  ام و بموةولم  ة م هللقف لاف و  ووة   (4)هللأو   لاهللاقش اةف و  ووة 

ض  ك  لااوض هلللث م ا هللكمض لسلاا م  ا هلللّا   م    لاهللاقش ا ل  لااوض سض  ك  لا مض  لاةة مض

لاة مض سلم لوض      م ل قيواة  ا   ال و ام وة  هلل لا هللل ل   ول   ا هللأن  سم ل لسض بلسل

 ا هللقمل  ولم :ها(532ا ةنش )لة      يفا

 َقضى لكم بافتتاح الُقدس في َرَجب              وَفتحُكم حلباا بالسيف في صفرٍ 

                                                           
.   ةنش لثن وض هللثيثوض هللخ ة مؤش ههلل  با لااوض أسهلل  ل ا  مها سض نيا لع سض بلسل لامم م   ا هللاا سلة (1)

 .1/535لن ا : هلل وم  ليوومض : 
  .لإلمسوة  ا لا ماهللف سمسض سابمض ههلل أسهلل لالكم وسا لاةيم سض وسا لاال ض سض  ل ا سض وسا لاال ض لاةخ    (5)

 .  4/571لن ا : هلل وم  ليوومض : 
 .  4 -1ةهللاة لااهللم  :  (7)
ههلل لاف و  ضومل لااوض أسهلل  ل ا ووة  سض  ل ا سض ووة  سض  ل ا سض أل ا سض وهللةف  لالكماي ا ونة   (4)

هلللكا لسض خةكمض أن  هللاا أخ   اشسيا لا هلليل   ض بل لم لاماقو ا سوةش  ض ليكالا الم  ممقل هللليهللض هللقاى  ض

لاف و  ووة  ا أ ة  نةس  وةو   ا هللهلليل إا  وة  سض أس   ما   ا هللوما ألا أ الل لااهللاش لاييلوش  الضا 

 .  7/745(. لن ا : هلل وم  ليوومض : ها 515    سو  لا  ا   هلل هلل   ةنش )
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                ثم لوض     سو   اع لاةة مض لانميا يي  لااوض لاكا  مب   ض   ما  هللا م ة 

  لنؤم سف ل ا هلللاث  لاو  لاهللاقشا   مب  لاةة مض  ض قهللا  لا  ا  خاا إاو  لا با سض بلسل 

  أبمل اك ل م ال و لل ك  و  ا غوا أن ك  لااوضإا  لاك  لو  لااوض سض هللقمل : قا ةسا 

 .(1)"ألا

  ا أنمأ لام ما ا بلماوش لاالووش إا   لاوا لا ا هلل ة  لال مةش لامماوش  ة لسش سما مموا لا

 ا هللكمض قمؤالً و ا لسض أخ  لاةة مض يي  لااوضلااوض     َّ  ا  ا   ولم لا  فاَ لييفلمن  قيواةً 

هلللاهم لالوض ةولااهللض سو   ا هلل سونم  ولم أض ليوهللسووض همضا لإل انجلارا  موال سبلمار  ض قهللّ 

 : (5)ا و هللل لا  ا 

 ر أشوُس ــمن أسود القص وأبيضكمْ     الدين  يوم لقيتهم                    وجهَ   تَ ّيضْ وبَ 

 ُس دَّ قَ مُ  ّل عابٍ ــــــــن كــــــــــم وبيتكمُ                        ركمْ ـــــــغي المقدَس  البيتَ  وال يفتحُ 

ا يض قضوش لة االا ولاضهللض وة  لابلما    كل  نمةسشا هللسم   ليةماو  هللهكلل س   لاممالل

ا هللام وكض لا لاوط   يهللال وة  أ الل ش هلللا ا  خميش كمن  مغةلم لاممغلسيا لا ةة وض وم 

 .لما هلل هللليةش لاف هلللم اممالل سمابا  لكار لما سل  مالر إا  خةوفش لا ةة وضلا ةة وض أهلل  ةهللكل

ا ا   ة م نبيفش خميش إا   خةوذ لا ا  لاماوفوموا س أض أغة  هلر لا يمؤاهلل ض لا يل  

 . ض أواي لايةوسووض ال نبا  ولم لكال اة ا ا هللاوهللة ياولش قهللوش إا  إن ملهم قيواة

                                                           
 .  41- 5/45لااهللض وض :  (1)
 .  571اوهلللض لام ما :  (5)
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   ةاى لااةهللل ا هللهضا هلل ولم ثما  لالا وض لاماوفوضهلل م كمض لاك إال يض لا ا  ه  أهللا  لا سة و

وثواهللل هلر لا ضوش ا أض  ةو  غاوسم وة  ممالل  ةك لال سش –يةهللل  لع هللةي   وةو  –ليو م 

 . لا نمةسم  إلثما لم هلللالاو  ونلما سل إنلم وهللباهللض    كّل  نمةسش

يي  لااوض إا   هللليةش لاف هلللم   هللس و  بلهللا لاممالل  ة  اة    لّ  لاةة مض لانميا 

ا يض قضوش لة االا سيا  أيسلهللل ولاضهللض وة  لابلما    كل  نمةسشا هللسم   ليةماو 

سسو  لا  ا   ا سما كل لن يما ا  ولكاهللن لا ةة وض وم ش هلللا ا  خميش كمن  مغةلم لاممغل 

ن  لا هللقمش مااة ا كما هللال خيف    أض  ماكش ل وض لاخماةلم لا خةذ  هللأنلم ال لا   ن  ا

م ش هلل ماو  لالاهلل  و   ماكش خمااة     ماو  لإلةيم ا  كمنلافميةش سوض لا ةة وض هلللافانبش

ا إال أض هللأض وكهللنهللل قا أكثاهللل  ض لكاهما هلللإلمماة سس ةلم هلل ع أض لاممالل ال ساّ ا لايةوسوش خميش

لييفلمن ا  لم ههلل ةوةش اةم ما ا  أسهلل مم ش لا  اة  ولكا أسوم م قلالي هلليةنم كمض قةويلامما 

 :(1)ا هلله  أملا قيمؤار    لإلمماة سلم و هللل    قيوا   لاةونوش

 يركب الفرسا يمشي على األرض أو منْ  رم منــــــــــــــقل للمليك صالح الدين أك

 ساـــــــــطرابلصد ْ ــــــــــــفاق تْ تحَ فُ  صور فإنْ    بيت القدس ليس سوى من بعد فتحكَ 

 داة ومن في دينه وكساــــــــــمن الع ام أجمعهـــــــــــــــــــــوأخل ساحل هذا الش

 ساـــــوالنف ذون النفَس ــــــــفإنهم يأخ      اا سَ ا وال نفَ منهم نفسا  وال تدعْ 

 دساد طرابلسا فانزل على قَ ـــــــتقص      نزلت بالقدس فاستفتحه ومتى

 سابَ وبالعجاجة وجه الشمس قد عَ  عابسة   يا يوم حطين واألبطالُ 

                                                           
 . 1/11ا لاف   لا ة     لاف   لا اة  : 55- 551ض لام ما  : اوهللل (1)
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 ساقد تعَ  فُ ـــــــه واألنخدُّ  راا فّ ـــــــــــعمُ        فيه عظيم الكفر محتقرا رأيتُ 

ا وض لكاهم ا الاك ام  ف ا أاةنش لامماللمض لة االا لا ا   ض أو  لي من ا هللأغة  لااغسم ا م كهلل 

ض يي  لااوض أض و ب  إا   لاوا سو  لا  ا   لم ههلل لام ما لييفلمن  وهللب  لاخ م  اةةة م

 .ميسوض سما م لن ل   ض  لاوا ل وض ض أواي لاغ

اط  ض ما لما هلل   هلل لانيا لاةملا هلللا ي وم لاالؤع هلل   ه و ش لإل انج ه و ش له    الم لي

 :(1)و هللل لام ما    قيواة ةونوش أخاى  هللأةالهما هلل   كثاة ق يهم

 والقدسا رَ هْ الطُّ  كَ أخالقُ  متْ دِ فال عَ      اــسكنت مقدَّ  ومن قبل فتح القدس    

 ساب الرجْ هَ جس الذي ذَ بالر   فأذهبتَ  همـــــــــــــــــمن رجسهم بدمائ هُ وطهرتَ     

 لساية مُ ـــــــــــا وخطدا ــــــــــلْ مُ  ةا ـــــــــّـ ينيدَ رُ     اــــمن القن ناا دْ رُ  سحبت على األردن      
 ساـــــنْ جِ  من أجناس كفرهمُ  بقِ ولم تُ      ملوكهم على حطين قدرَ  طتَ ــــــحط    

ن م أالا اّك  م ةلما هلل هللبو  ن ا يي    مامموا هنم ام وك ف س اا لايةوسووض  ض ل وضا هللل 

 .ا ( لالوض لغ يسهللر سل منم هلل هللالااوض إا   ن الم )لا ل

أى وض ا هللونةا إا  لااللشا هللوموا ةوف  وة  غ اروا  يي  لااوض وخ   اض إنواوا أض و هللل هللكأن  

هللقا ا ةموم   قيواة ب وةش         ساوشهللالسض لا .هلليلول لاخول ايةول لاةوهللفا هللقال  لا نم

ال هلل  أ ي  ض لع أض  لااا ا   لةن  لم لامموا وة  ضفمف  ساوشا نم ال ي يل لا ا 

لاةة مض يي   ولاا  أ ي أض  اخمااةل وض لا ىا هلللخل وة ابع لكا هللو اا لايةوسوهللض  نلم

 : (5) ا هللوخةيلم  ض لا يم لايةوس لااوض لا ا   ثةلم

                                                           
 .  5/12ا  لااهللض وض :  574-575اوهلللض لام ما :    (1)
 .  5/411اوهلللض لسض لاةموم   :  (5)
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 ف الالمسيناـــــــــــــأك عن ترفع         هدي إال بريةـــــــــــــــــــط  وما               

 والحجونا ةمك عنك وترضي        ابتهاجاا  القدس تهز معاطف

 آمنينا ادخلوها  كـــــــــــــــــــــلنادت        اا قــــنط يطيق أن الجهاد فلو               

 أنينا الزئير بها تــــــــــــــــــــــوأبدل        اا ــظالم أهلها صباح  جعلت               

 االمتون وألحق الهام كـــــــــــــإلي        ورـــــص فهي بالسواحل فألمم               

 حزينا  مكتئباا  لكان اكــــــــــــسط        ولوال مسرور القدس  فقلب               

 حوناــــــــط رحى عليك جموعهم        تالقت وقد الفرنج على أدرت

لوض  اك سو  لا  ا ا هلللضلش  مض لانميا يي  لااوض لامةكاوشهلل ساهلل   م ةسا أّض لنكش لاةة 

هلللمياهم  م لايةوسووض  ض قهلللواهم لاسلاوش   وكهللض سللل لام ل قا لا ؛ ينهللن ل وة   اض لاةملل

 .(1)الخل سيا لاممم 

هلللة    ها   ليكسا ايا يي  لااوض إا  سو  لا  ا هللسما هلر لاف هلللم   هللب  لاةة مض لانم

 .لية  

 

 
                                                           

 . 521ةومةش يي  لااوض  :  (1)
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 :ثالثاا 

الشعر في عهد صدى تحرير بيت المقدس في 

 صالح الدين األيوبي
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ينلم  نهللل  ا إا  سو  لا  ا وسووض سما ه و  لم     ماكش ل وضلا كسواة  ض  ةهللل لايةابأ  أوا

ا هلللاك ا م     ع س  هلر لا اونش  ض قاةوش    ا  سو  لا  ا  خوا هللةوةش انبم لمأض ابهلللهم إ

   يي  لااوض هلللل ال   ا  ضي و م ولاهللر  ض  ةموة  لاةهللللقةهلل  لا ةة وض هلللا ةولووض 

هللهنم  لكا لا يماا لاماسوش أض واا  ض  ب ع  ض   م ة  لايةوسووض الخل سو  لا  ا   ااة  اةم 

 .(1)   لاك لالوض سةغ أكثا  ض ة وض أافم وال لانةمل هلللي فمل 

هللل الخل سو  لا  ا     لاك لاهللق ا كمنهللل هلل ل م وكض  ض أ ا  إض هيالل لايةوسووض لالوض  ب م

 ةك لا ةة هللض سو  لا  ا ا   م هللل سسلل كل بلهللاهم  ض أض و وةولمواهللض أض لا هلل  أوةا 

سكل  م ااولم  ض ا  لينهللر     ةك ليومم  هللقمم ا ةوا يي  لااوض إاو  اهللاا هللب ع لالما ليون 

ا ثم ي اهللل   ض واوا لان هللل وةو  هلللاانهلل  ن وة  لاةهللا او نمهللر  لا نبنو م ا هللنيسهللل إ كمنوم 

أض لانف  هلللي هلللل ا  لم وم  اهللض هلللاا م  ون    لف  سلاهم هلللاواهم  ب  موض وة وة  ةهللار

ي  لااوض قا لة  سل أ مم هللكمض ي .(5)هللليهللالا سمط  م وب   وةولم    لف   هلللال  ون  

ا هاا هلل ال  ض أهل سو  لا  ا 517   نلموش ب ماى لةخاة ةنش ا و   لة ويؤ  وةولم وة يض

  أ ونلما أي   مسل لة ةة   س وش لا اض لايةوسوشا    ماط وةولم  ةةوم سو  لا  ا  سماماهلل  ل

ا هللال مك  نلم سماخاهللا  ض لا اونش ةما م ا ض مملا هللوة   هللأ هلللالمهللنةمؤلم هللأهللالاهم  أاهلللللموة  

ا  ومم سليما  ةك لا اونش لا  اةشأض يي  لااوض س م واف ون   ض  اون  هللخة   كمض قة م سمأض لا

 .(7)لا ش ونا لا ةة وض هلللا ةولووض وة  لاةهلللل  هلللة خالم لامنف ضاهم ا م الم  ض

                                                           
 .  5/25. ا هلللن ا :  لااهللض وض :  11لن ا : لانهلللاا لاةة منوش هلللا لمةض لاوهللةفوش :  (1)
 . 5/515.  ا  فاا لاكاهلل  :  543ا  11لن ا  : لاكم ل  :   (5)
 .  212/  5لالاكش لايةوسوش ا   (7)
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ا  إض هلل ا سو  لا  ا  لالي   و  سماملم ش لامماوش  ض يي  لااوض لاماط غم  ض لاكهللوة  لاا 

ة هللل لا اونش لو   م  لا خةذ  ض ن   ض أبل لع اض وةإ: ا ط سي  ااا لاك لاماطا هللقماهللل

ا هللأضم  لايةوسوهللض  ايش نمااة ة  لا اونش ونهللةوض سمالة ويل وهللالل هللواهم يي  لاا أبةلم 

 .(1)الم

هللال  واواة ا هللسما  لمها (517ميا يي  لااوض لا ا     لاخم   وما  ض اب  ةنش )ل

ا ممكال إومر وة  مض لاك وهللم لاب مش  ض لاملا نفة ا  خّا ةمبال عا هللك  كض  ض     لا اونش

 .(5)هلر لانم ش لاكساى سماف  

هللقا لما سمط لاممالل سللل لاف  ا  امهللو غنهللض سللل لاف   لام و ونماهللض ليممما فا لاممالل 

 ؟ لل سمضلم هل هلل ل و ش أم لةما هلل ةمهلللة غاسهللر

وة  لانفهلل   اة  ةموض وم ما هللاكض هلل ا ا ا كمض لاال ع اللل لا ةميل لاوأ  لالي ةو ا نمم

 :  *قهللل  لابهلّللن ةا لإل انج ك م وساهلل    ا  ل ا كا   لاف   ام وما لة ما سل أيس  هلللقمم  ة هللةم

 القــدُس ُيفَتُح والفرنجـــُة ُتْكَســـرُ              يني ُأبِصـُر ــــأترى منامــاا مــا بع

 ُيـَر قبــــَل ذاك لهـم ملـيك  يؤَســـرُ              وَمليُكهم في القيِد مصفود  ولم 

                                                           
(1).op.Cit.P.225 . Lane – Poole 
 .  5/27لااهللض وض :  (5)
ههلل ماف لااوض أسهلل وة   ل ا سض أةما سض وة  لسض  م ا سض وة  سض لالةوض لامسواي لامةهللي لالةس  ا أية   *

ا هللاا     يا هللنمأ سلم ا كمض وي م لالم غمل    وةم لانة   ا هللا   يمنوف واة   و  ا كمض      ض لا هلليل

قةم ممالل  يا  :  –ها . لن ا لاخاواة  511  اة  ض لاف ال  ن و  ليمالف سمااوما لا ياوش  ا  هلل   ةنش 

 .  5/115ا لااهللض وض :   1/113
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 (1)فسب حوا واستغفروا ،وعَد الرسولُ              قد جاء نصُر اهلل والفتـُح الذي

 م  مة  لا مؤا لا ةةم يي  لااوض  ض  لهلل ةثما لاماكا   ا  لا  لااوما  ض كل هللولكا لابهلللن  

 : (5)ا و هللل لةثمم

 ر طهَّ َـ ــــــــــــــها َيتــــــــِه وزوالِ ـــِـــ ُقمَّْت ِمَن الر ْجِس الذي                  بزوال *وُقَماَمةُ 

 يي  لااوض هلل  ض   هلل  لينسوملا هللاو  اإلنةمض إال أض ومكا لع وةو  أض     هللواى لابهللون  

 ا هللام و م للا  ض  ةهللكوة  سو  لا  ا ك م وموا إا  أن  قا  ض   ةمهللض وم م 

      ة  لع وةو          ي –     ض لااةهلللإا  أن  اهلل كمض هلل لاف   ا هللوله  لا ةة وض س لاوار 

 :  (7)ا و هللل ن ا   و  آوم   ض لالكاا  –هللةةم

 اُن ــمن شكَّ فيهم فهذا الَفْتُح برهالَملِك أعواُن                ماِء لهذا ـــــــــّـــ ُجنُد الس

 وأزمان  وقد مضيت قبل أزمــان           َمَتى رأى النَّاُس ما نحكيِه في زمن       

 له سوى الشكر باألفعال أثمان          ح األنبياء وما          وح فتو ـــــــــــهذي الفت

 ان ـــــــــــــــــتسعون عاما بالد اهلل تصرخ والــــــــ                إسالم أنصاره صمٌّ وُعمي

 رآن ـــــــــــــــــت فيه آيات  وقـــــــــتنزل     في عصر النبي لقد            لو أن ذا الفتح

 

                                                           
 . 5/115لااهللض وض :  (1)
 . 5/577ا  فاا لاكاهلل  :  111/ 5لااهللض وض :  (5)
أ ةا لا ياخهللض هلل لالةم وة  كنوةش لا وم ش ؛ ينلم كمن   هللضمم اة  م ش  ض قسل لاولهللا ا هللكمض لانيماى قا  *

 لاهللر هللل خلهللر كنوةش الم  ا ثم يما لا ةة هللض و ة هللض وةولم هلر لا ة وش اية ل لل هلللا ل وا . لاسالوش هلللانلموش : 

3/25   . 

 .  115 -  114/  5هللض وض  : لاا  (2)
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سف   سو   سنيار لا سوض ا هللولنؤ اة و ا   ولم لاةة مض هللوثن  وةو مم لابةومن  قيونهللامسا لا 

ا  ض  ض  هللخ ر هللون  هلل  لوار  ض لانب  لالي كمض  و ا هللمسللم سمامهللكش لا   و أام لا  ا  

 :1ا و هلللون ولم  ن  او خةذ  ض ليام

 س منها المصعب المتأبداــــوخي           ــــــــــــــــــــتوح بعامنا  لقد أوسع اهلل الف

 صاص الحظ هلل موجدا ــــواذعنت             بأن اخت  لعقولا أمور نبت عنها

 وهّز من الشهب الذوائب مصعدا    ال          ــــتحّرك شخصا حّرك األرض جائ

 هابة سّيداــــــه نور المــــــــــــــــونقَّب ــــــــــــــــــر الملك يوسف            ولقبه بالناص

 م ما كان أسعدا ــــــوكنت أرى ذا الفتح من قسم يوسف            فلله ذاك القس

 فٍر سبيا وقتال وتعّمداـــــــــــــبني أص  كفى مطهرا من طّهر القدس واحتوى        

 يخلص معبدا  كان لوال اهللا ـــــــــــفم       هو المسجد األقصى وهم شوكة الوغى 

 ر المنصور غبطته غداـــــــــــــوللناص      ـــــــــــــــــــــهره   هنيئا لبيت القدس اآلن طُ 

 :2ونا م     سو  لا  ا لاةة مض لانميا يي  لااوض  لنؤمَ هلل   مالمَ هللو هللل أوضم 

 م ـــباب المآثدى مغالُق ـــــــــلقفل الهُ      ح       ـــــــأفاتح بيت القدس سيفك مفت

 فحكمت في الضدين غير معارض           فأحكمت في نفر الوغى المتخاصم 

ا   ا كمض  لهللال  هلللةمم      لاممالل اف   لا ا هلل ض لاهلللض   اى لإللةم  هلللااهمش لا   أيمس

 قيمؤا لا او .

                                                           
1

 . 144-147اوهلللض لا سمال  هلللا اةوم  :  

 
2

 141لا ياا لاةمسا:  
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من  ام ون ةا ااى  لهلل ومّنف نفة  يّض اة  هللكأّض لافالش سف   لا ا  قا و ا  اةمض لسض لاةموم ّ ا

هللنفل يهلل   إا  كل    ةّ   لاّنسأ لاةمّا سمما أهلل نثاا سون م لي  ااوا "    لا ا " وة  كّل اةمضا

هلل ض وبمؤ  لاك لاف   أّن  ول ل    لاهللق  نفة   منووض ال ة عا لّ   أة ع لاّا م  لاّيّم؛  

 :1هللثمنول م لاغّم لاغم ا ألاه م لاّةاهللا لاغم اا    ومضاوة

 ماــــــــــــــــــــوالنَّظ النثر خردت  حال أليَّةِ                   مىــالعظ اآلية  تمـــــــــــــــعاين وقد اَ أعيَّ 

اــــــالصُّ  األسل  أسمع  أن إلى وشاع                 منطقٍ  كل  في القدس فتح  ساغ وقد  مَّ

 غمَّا وكم  األنام  في  قلباا   سرَّ   فكمْ                  د  ـــــواح  واللفظ  األضــــــــــداد  بهِ   تحلُّ 

با  ريح  سحبت  وال                 ياـــــالح  جادها اــــــوم  مغانيه  وتندى  كمَّا فوقها  الصَّ

ريح   ذيَّاك  واطرب                 ثربٍ ـــــــــــبي  وثنَّى  الحسنى مّكةَ    ايح  ضمَّا  وما  الضَّ

 دهما  عسكراا  أو سار  لفظاا  كان فهل                 ةا ــــــــوغبط   أمناا   الدهياء سّكن   لقد

 أصمى يوسفٍ  من  السهمَ   أنَّ  فيشهدَ                  هاــــــــفتح  شاهدَ   الخطَّاب  فتى فليت

 مانــــــــغ وال  حواه ما  نصراا   يبق فلم                  لدةا ـــــــــــوب  ماالا   حينـــالفت  أوتي وقد

 للم ليهللل    ا هللوثن  وةو  إل كمض  وش و ا   ولم لاةة مض يي  لااوضهللالسض لاةموم   قيواة ثمن

أواط وض   للم لاةماة  إضا هللكمض   للم لاثمن     ولار سما ولا و ا سض لاخ م 

 :(5)هلللا ةهللاوض

 سودها ــــــــدنا ومــــــــــــــتحامته ال      هو الفاتح البيت المقدس بعدما

 من القوم مبديها وأنت معيدها      ةــــــــــفضيلة فتح كان ثاني خليف

                                                           
(1)

 016: 3, الروضتين     283/ 3ديوان ابن الساعاتي :    
 .  5/411:  لا ابع لاةمسا (5)
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 : (1)ا و هللل    ولم وة  لة ابمو  سو  لا  ا هللا  قيواة أخاى و ال

 هـــــــــــأنات تخف  ال  طوداا  فلقين                  اا ــــزعازع الخطوب ريح به عصفت

 شكاته  الشفاء وجد  فما  طالت                   اــــبعدم  المقدس البيت  ذمنق هو

نم بالسكون    تأسس    بيت  سكناته  تحركت   الزحاف   عند              اــــوا 

 أشتاته جمعت   دين  شمل  عن              جحافل   وهي   األعداء   أمشيت

 هفواته  وال   يخشى   هغزي   ال              مسدداا    الحروب  في عزماا  أوتيت

 ناتهــــــــــــــحس  كثيرة   الفعال ولك             ربــــــويث  العتيق   بالبيت  أحسنت

 راتهــــــــــــــــــحج  تبسمت  لبكائهن              هــــــدون  محرمات   سيوفك   هذي

ا هلل ةك سيا   لااوض ( هللولنؤ  سكةا لإل انجييو ا  لا ةك لانميا ) *لسض ةنمل لا ةك  هللقمل

 :  (5)لاممم 

 الم ما قد تمنىـــــٍح ُتهنأ                   يا منيل اإلســـــــلست أدري بأّي فت

 ان أهناــــــــــه كـــــــوهو أولى ألن    ـــــــى               ي أولـــــكلُّ فتٍح يقوُل إن  

 كت َعْدناـــــــــــك إذ تملــــــا                  أم نهنيــــــــت شامــــــأنهنيك إذا تملك

 ام حصنا فحصناــــإذ فتحت الشّ            قد ملكت الجنان قصراا فقصراا       

                                                           
 . 5/411: اوهلللض لسض لاةموم   (1)
ل سض لا م  ا سض ةنمل لا ةك أس  وسالع سض هسش لع سض ههلل و  لااوض أسهلل لا مةم هسش لع سض لااموا أس  لافض *

ها . لن ا : هلل وم   111ها ا هلل هلل   ةنش   551 ل ا لاةماي ا لا ماهللف سمسض ةنمل لا ةك ا هللاا لاهللا ةنش 

 .  11/ 1ليوومض : 
 .  114- 117اوهلللض لسض ةنمل لا ةك :  (5)
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س هللاش  أ مم وفاهم ام لاك اكض لاب هلل ا هللب ملم لايةوسووضا لة مالا لا ةك ةنمل لسض هللويف

 : (1)هللاو ش بوملم  ض ينمهللل لالوض لا بمهاوض

 اـــــــوعنَّ  عْنك أملــــوه ما اهلل        ـــردــفــ اديـاألع نحوك َقصدت

 ــاـــهد رْكنـ فارساا  َقـــــد فمن         اا ـــأركان كو ؤ وجا كيدهم جمعوا

 دناــــــوم بالداا  اَلقَيتهم مْنهم        ولكنَّك الجيـــــــــــــــوَش  تُــالق َلم

 اـــــــــــوردن لساناا ــوطي وباا ـــــث        هـل ديدــــالح لُ ـــــــيجع نــــــم كلّ 

 اـــــــطَّن دــهنَّ ــمــال وال نىــــَتثّ   الرمح       فال السالح ذلك همـــخَان

 وغنَّى فيها المشرفي رقص ٍش      ـــــوح ةَ ـــوليم همــــــصنعت منْ 

 :و هللل س ا  ة ل ؤم هلللض الس  هللخهلل   ا انل  يهللاة هللواةم لافانجا  ةك أةا إا  لامموا هللوموا

 ىــــــَتثّنــــــي مٍ ــــــــــــــَأده يـــــــــــــف ىــــــيَتثّن أسير         منهم العظيم كــــــليـــــــوالم

 دجنا الشَّمس ويبصر َطوداا  الشَّْخص   ن       ــــــــويظ ةا ــــَـــ يْقظ النَّوم يحسب

 ىــــــــَتمن ما أنَّه وـــــــــــل ىــــــــــتّمنــــــــــــف          رآه الل قاء حتى ىـــّمنـــــت مــــــــــك

  وة  لا ةة وض أض وهلل هللل أض هلل لانيا قا ل ا لة مل ا الل هللب *سض ساا لانمسةة هللواى لااموا 

هللويهللا ا ول ا     ليخسما هلللاةوا لا اهللوش ثا هللو ةم سأض     لا مؤا يي  لااوض ال سنلهللاهم

هللغال  هللقا أ ول ممما لايةوسووض  نلم اقا ا م  الوش لإلةيم  هللا خفمق لامموا سو  لا  ا  هلل 

                                                           
 .  311/ 5اوهلللض لسض ةنمل لا ةك :  (1)
ا  هلل      ا ما سض سكماا اموا لااوض لانمسةة ا  ا  يي  لااوض هللأهللالارال ض سض ساا سض لالةوض ههلل وسا لا  *

ا سواهلل ا ا: إةمض وسم  هللآخاوض ا الا يماا:  هللل  لاهلل وم  ا  ل وها( هللا ض سسم  لايغوا. لن ا151ةنش ) 

 . 533- 535/ 5ا
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لانهلللقو  لا   كمن    ا  ا ساال  ض يهلل  ما هلللن ةا يهلل  لةللض  ض لا سم يهلل  لا اآض  ة هللو

 اهللل إثماًة هللخمهللوًما   أثا س  ل   لاب مال إض    ليا إل م سوض هلوض لايهلل وضا هللم مض  لةللض

 : (1)ا و هللل هللهلل  م ال وة  وم  لايهلل  لةخا

 ذرواـــــــــــن بما أقوام هلل وفــــفلي                  تنتظر اآلمال تـــــــــــكان الذي هذا

 ِسير الو  أخبار   الدهر الفــــس في                 حكيت ما واهلل ال الفتح هذا بمثل

 منتشر وهو طيٍّ  بعد من المــــــاإلس               َعَلمُ  به أضحى إذ القدس بهجة يا

 سورـــــــــوال اآليات به الصليب بعد                ُرفعت وقد األقصى مسجده نور يا

 :لااوض ايي  خ مس  لامموا هللب  ثم

 دولتهم اإلفرنج بــــــــــسل ذيال هذا               موعظةا  األنكاس األصفر بنو أضحى

 فاعتبروا األرض ملوك يا وملكهم             والنذر اتــــــــــــــــــــاآلي دائكــــــــــــألع فيها

مماة لااوض يي   ا    ا سو   مؤش وة    وا  هللوةش قيواة هلله    هللا لام وم لاف   سللل هللل 

 سمما لاميا لاك مما هللةّ هللل مأن ا  ض هللل هللل يهللا  ا لا ة ماقهللض مهللر لالي لامما

 .بوهللملم هلله بوش أةي لما هلل ضمؤ  أبالاهما سل لؤم ولكاهم ين  لالنل م ؛

 إاو  هللةةكهللل و واا  ج كل  ض اة وماة  هلل اهللل لام وما هلللاف   لاكاوما لانيا سللل لانم   ةم عا ا 

 اةلنمل لااوض يي  اةة مضل هللبة  ا(5)لام وا لاسو  إا  لا  ا  لاسو   ض هللألا هللل  اواا كل

                                                           
 .  5/111لااهللض وض :   (1)
 . 174لا اة  : لن ا : لاف   لا ة     لاف    (5)
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 لاف   سللل لاةة مض  لنؤوض (1)"ليممما ونماهللض لاممالل هللهللقف هلللامة ملا هلللا  يهلل ش ليكمسا هللا مل

 :لام ما و هللل هلللاماكا لااب  هلل هلللل

 جواب األرضِ  جميعِ  في وصيُته                   أتى المؤمنين أمير بفتحٍ  َأبشر

 الباب ُأْغلق لما الفتح واَستصعب                  ورهــــــَتص بالٍ  في يخُطر كان ما

 ابـــــإْنض الُكْفرِ  لفيضِ  فيه فكان                  بل ةـــــــــــــمق واأليام عصرك وجاء

 (5)َأبواب اإلشراك طاغية َقمعِ  في                  رتجتْ  قد لإلسالم القدس فْتحهبِ 

 :لانلموش    لالا لن يما سونم  لا ا ا هلل     كش     سوض هللواس 

عج هـــــــتي لنا الحرامِ            للبيت المقدسِ  البيت موافقة ففي  ابـــــــــــواِ 

 محراب ْلقخال العتمارِ  كالهما          جانبه الملثوم جرـــــــوالح والصْخر

 (3)باــــوأنص أزالم مكَّة بيت من          ُنفيتْ  كما صلباناا  القدس من َنفى

لم هللأن  ن   اسم  لاكفا وض أاض لاماكا  ض لا  ا  لاسو  هلل  لوا لااب ا س هلللل لام ما هللوفخا

 :(4) يي  لااوض  مالمً  هللو هللل اهلللاسةلم اسم  لا  هللى هلللإلو مض

 فأنت الذي من دونهم فتح القدسا فال يستحق القدس غيرك في الورى

 مت أخالقك الطهر والقدسافال عد اــــــــومن قبل فتح القدس كنت مقدس    

                                                           
 .  171لا ياا نفة  :  (1)
 . 31- 35اوهلللض لام ما :   (5)

 .  31لا ياا نفة  :  (2)

 .  574 – 571اوهلللض لام ما :  (4)
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 فأذهبت بالرجس الذي ذهب الرجسا همــــــــــــــــهم بدمائــــــوطهرته من رجس    

 ها الدين الذي كشف اللبساـــــوألبست نزعت لباس الكفر عن قدس أرضها    

 *اـــــــ قسأبقيت فيها وال*ال بطركا ــــف كام دينهـــــــــــــــــــــوعادت ببيت اهلل أح    

 دس قد أبطل النقساـــــــــبأن أذان الق اق عنك بشارةــــــــــــوقد شاع في اآلف    

 ة الرحمن أجنادك الحمساـــــــــــــمالئك جرى بالذي تهوى القضاء وظاهرت    

ا  كمض ههلل ذ لا ا   ض لا اط لالي أيمسلملاةة مض لانميا سأن  خةّ   مالمً هللو هللل أوضم 

  : (1)سو  لا مها لالي خةذ لا ا   ض آال لم لا 

 فاء ذاك المعضلــــــــتم بشــــــــــــــــفوفي     دس أعضل داؤه من قبلكمـــوالق 

 لـــــــــــــــتهم به لم تبلــــــــــــــنا وغلــــــزم        لوك على تمني فتحهــــدرج الم 

 ان األولـــــــــذر في الزمــــــــــقد تع  ما    خراى زمانكم فأمكن آـــــــــــــــوأت

 ي وال المستقبلـــــــــللقدس في الماض       حكمـــــما كان قد وال يكون كفت     

 علــــــــح ما لم يفــــــــــعلتم في الفتــــــــــوف       ورىــــــــه الذي عدم الـــــأوجدتم من  

                                                           
)  ا ك م أض لاس اوا   ام بوش لااهللم ا لن ا ا ا لسض  ن هللا ا  ل ا سض  كام لاسْ اك:  ماهللف   ام لانيماى *

. هلللن ا ا بهلللا وة   411 ماة س اك ا ذ  ا11لا يمااا سواهلل ا  ج م ( ا اةمض لاما ا ا 1711ه/  311

 . 515ا :  4ا لا فيل     ماو  لاما  قسل لإلةيم ا الا لاةمق  ا سواهلل  اا 
لا   هلّللا ةو  : لاممام لاممسا  ض ايهلل  لانيماى ا هللقول إض لةوش : ﴿ هللا با ض أقاسلم  هللاة اةلوض آ نهللل لالوض  *

ام ل . لن ا ا اةمض ( ا ن ا   و ض أةةم  ض لانيماى ا هللقة  :   سع ل 15) لا مؤاة ا لةوش  قماهللل إّنم نيماى ﴾

  511ذ  15هلللن ا لا فيل     ماو  لاما  قسل لإلةيم ا ا  137ا  ماة َقة ا ذ 1لاما  ا  ج 
 .  754اوهلللض لام ما :   (1)
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 بلوا لبعض األنملـــــــــــتم به فــــــــــــــطل        اصرت عن مفخرأيدي الملوك تق   

 طلــــق بكم وقهر المبــــــــر المحـــــــنص     كرام ولم يزلـــــــيتم فرع الـــــــــــأحي     

يس  أض سللل لاف   أ ا هللواىيي  لااوض سللل لانيا لا سوضقاةوش الؤمش ولنئ  ولم هللاةم ما أوضم 

 : (1)ا هللأ ضل أهل   من خوا لا مضوض

 من أمسى من أضحى وأكرمَ  وأشرفَ       من غدا الدين أفضلَ  صالحَ  رأيتُ 

 سامْ أن تكون لهم رَ  أرض   ولم ترَض       همقبورُ  ذئاب األرض صارتْ  بطونُ 

 اــــــــــــسبْ فزادت من خمودهم قَ  صالءا            همعلى نار المواضي فراشُ  وطارتْ 

 بى همساإال من صليل الظُ  ي السمعَ ـيع             أبطالها فما وقد خشعت أصواتُ 

 ساــــــــــــبها القلْ  طتْ نُ  اليمِ  نِ فْ سارى كسَ أُ        همـــــــــــملوك الدماءِ  بدأ ماءِ  قادُ تُ  

 ساــــــنخ ضترِ وقد عُ  ريت بخساا وقد شُ         هاـــــــــب اهلل مملوءة   سبايا بالدُ   

 ساــــــــــــــــــــــتوجب الوكْ  ثرتها كم كثرةٍ ـلك       لها طاف بها األسواق ال راغب  يُ 

 ساـــــبذلك اليُ  حاسم   ام  ــــــــــــــندى حســــــــــت     الذي به البرنسِ  رأُس  شكا يبساا 

 سىــــــــــــــــحه يُ ه دمُ غدرُ  والـــــــوما كان ل     درهـــــــلق ه ماضي الغرارِ حسا دمَ 

 ه النجساــــــَــ رجس معدماا  سيفاا  هرَ ـــــوأط      به تكتْ ــــــــــــــــــــفلله ما أهدى ف

 لاف   ونا لا ةة هللض أن ل هللقا لا ثةو ا  لل لا هلللوا هلللل لانهلللقو ا  أس ة  لايةسمضا ة    ا ا

 كساهللل لا ةة هللض هللللالا يهلل م كةلم لانم  يم    ة هلللون م  لهسما يةوسم لايخاة قسش اأ  وض

                                                           
 .  117- 5/115ا هلللن ا لااهللض وض :  571: لاةمسا لا ياا (1)
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 أنفلهم قيواة    لام و ي لاهلل وا لا بمهللا لسض و هللل لاك هلل   (1)هللأا م  فبمم يملهللل هلللافانج  الما

 :هلللضلش لااونوش لاثنمؤوم   ولم  ساهلل لااوضا ايي 

 حد المصحف اإلنجيلَ  في وأقام           تثليثِهم من التوحيد َأْنصف َقد

 (2) َتكشُّف طولِ  بعد من وستَرته            وَأقَمته مدـــــــــــــمح دين يتأحي

 :(7)ا هلل  ةملمهلل ةل ش  ة لسش  اسهلل وة   ؤش سو  قاةوش الؤمش *هللاةممغهللاي 

  تلمع في العجاج األكدرِ  ُض بالوشيج األسمر                   والبيْ  ُتبنى الممالكُ 

ا هللاخهللا  سو  هلللا ي  لاةملةوش اة اضلوم   لاخفمقش هللةاوش   ل  هلليف قهللة لابوش هللسةما   هللا هلل ولم 

 :(4) لا  ا  قلال

 ل               جيش الهرقل وعزمه اإلسكندرـــــــــفلجيشه ولعزمه متضائ

 را تمج نجيع آل األصفرــــــــــنى               حمـــــــــراياته صفرا تردن وتنث

 ملك السواحل في ثالثة أشهر             ِلَم لْم تدن شوس الملوك وقد 

 من كّل ذي نجس بكل مطهر       واستنقذ البيت المقدس عنوة        
                                                           

 . 551/  11لاكم ل  :  (1)
  713-711/ 7لااهللض وض :  (5)
ها(    571ههلل لسهلل  ل ا   ومض سض وة  ب مل لااوض ليةاي لانلهللي لاممغهللاي  ا هللاا لاملم  لاممغهللاي  ةنش) *

 .  1/543ها ( ا ا  اوهلللض ة   سمة   . لن ا : خاواة لا يا  :115سمنوم  لاةملةوش  ا هلل هلل   ةنش )
 141لاممغهللاي  ا  ل وا :أل ا لابناي :  اوهلللض   ومض  (7)
 .  141لا ياا نفة  :  (4)
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ا هللسمار وما هللوهللم     سو  لا  ا  كمض  خوفما هلل و  أ ة   لاانوما هللكأن  وهللم لالما وة  ليوالل

 :(1)ا هلللب  ع اإلةيم لايخاة هلللا مما لالالمل إا  لاانوملايفم

 الم عين المنشرِ ــــــــلإلس يوم لقيتهم             وغدوتَ  وأدت الشركَ فلقد 

 يوم المحشر لَ بالبيت المقدس هو             ــــــانِ هم لما التقى الجمعورأيتَ 

 فرِ ــــمس بالمسجد األقصى بوجهٍ           ــــــــــــهِ بعد قطوب اهللِ  ورددت دينَ 

 شعرـــــــالعظمى وبين الم الصخرةِ      اإلسالم بين     رحتى جمعت لمعش

 الحجر المفضل عند أفضل معشر     ؤها     ـــفلصخرة البيت المقدس كف

 لا يلم ا هلل م ل  ههلل نميا لإلةيم هللا هلل ولم ويهللا و  ش هلل لاف  ا  كل لاف هلل  لاةمس ش اهللن 

 : (5)ة هللا  لاكام هلللا اهللل

 جسم نّير تكسف كلَ  والشمُس       دونه        حٍ ــــــــفت كلُ  فتح  تطأطأَ 

 ا في العالمين ومصدرثنال يا ناصر اإلسالم فزت لمورد            حسنِ 

 البحُر أنت لك السواحل باعثا           سحب الحيا جودا وقاذف جوهر

 صرــــالفرسان بالعدد الذي لم يح    ـــــــــــل      أنشأت ملحمة ثمل مقات

                                                           
 .  145: لاةمسالا ياا  (1)
 .  141اوهلللض   ومض لاممغهللاي :  (5)
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هلليف لا ماكش سما أض ل   هلل وةلما هلللا ل  أهلللاهما هلل الو   اةمنلم هللساأ   ثم نبار ون  ل إا  

  خاا ا ونا م هللا  ليوالل هللا م  لا ةة وضلا مضا    م  ايهلل  هللأ و  سلم م ا هلل بنال أس مل

 :     (1) لهللاهم هللةوهلل لم  لّ  اقمسلم

  رِ مَّ هم                 يتذامرون على متون الضُ الشرك يوم لقيتَ  جاشت جيوُش 

 ورِ ــــوسنّ  محكمٍ  وزعفٍ  بىا بظُ    ــــــه                ُـ حر  تدافع موجـــــــــــوكأنهم ب

 حمرِ ن في علق النجيع األفولع   هم                الرماح صدورَ  أطرافَ  أوردتَ 

 رِ ــــــبمد رجيمٍ  عفريتٍ  في إثرِ                       مقبلٍ  نجمٍ  غيرُ  رَ فهناك لم يُ 

ــ  ر بالقنا المتكثُ تعْ  والخيلُ         فة               ــالمنون مس ا وعقبانُ وْ ول  سرـ

 هرـــــــومن الّدماء كأنه لم يش                  ال ينظرون سوى ُحسام مشهرٍ 

 :(5)  لااوض هللأض ماف هلل لاف   خةار اة أخاى سس هللاش ييبوين  لاهلل لاف   لسغن   هللو

 رداــــــــمن تم لمن اهتدى        وبسطة أمر أغربتْ  أعربت دهرٍ  تصاريفُ 

 داـَـــ وفي صرعة اإلفرنج معتبر  ب           ب  ـــلسرعة فتح القدس سرٌّ مغي

 دداــــــــــــمج قناهم فيها قطيناا فسُ ا              ـــــــــــأتوا كجبال أبرمت إلسارن

 

                                                           
 .  143: لاةمسا لا ياا (1)
 .  111اوهلللض لا سمال  هلللا اةوم  :  (5)
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 : (1)ياوشا هلل  ةملموش أخاى وة ولم لاف لوش لانمهلليس  لافضل قاة

 َيْعَتِبرُ  اأَلْحداثِ  ِفي الَبِصْيرةِ  َفُذو         الِفْكرُ  ُيْدِركُ  َماال الَغْيبِ  َباِطنِ  ِفي

 !السُّْمُر؟ والَعسَّاَلةُ  القواِضبُ  َأْينَ        َقَفصٍ  في اإلْفِرْنجِ  َمِلك َأَرى ِلي َما

 َبَشرُ  َجْمِعُها ِمنْ  َيُفتْ  َلمْ  َجَحاِفلَ         َعَجبٍ  ِمنْ  َأْبَقْيتِ  ما التَّل   َوْقَعةَ  يا

ا سممار  لاةة مض لانميا يي  لااوض سأن   ن ل لا ا  س هلل   هلليهللا بمفا سض م   لاخي ش

 : (5)هللو و    

 وأصبح للبيت المقدس منقذا       بأصلب عزم من مقارعة الّصلب

 م ا لا يلم لا ماهلل ش     ماو  ليم  امً و و  لً ض     سو  لا  ا  كمض نيا هللو هللل لاممغهللايا إ

 : (7) نل لا ام 

 ربُّ المالحم لم يؤرخ مثلها        العلماء قدما في قديم األعصر

 ا  أممو  لال  ؤنمض هلللاةمماة األثا لإلو من  لاليهلل لاف   سممؤا أ ة  وة  لي ا ا ا كمض

وماة لا لا اة ا  ك م و هللل لسض بسوا ل  ( : ه 114 )ينااة   اك ا  ض كةا لايةو  هللل 

 داِئرِ ـــــــسعود من اَلَفلك ال         ِر ـــــــــــَاطلَّْت على ُأْفقك الزاه

 باترِ ــــــــــــُتمد إلى سيفك ال          دىــــــــــفأبشر فإن رقاب الع

                                                           
 117: لاةمسالا ياا  (1)
  .55اوهلللض لسض م   لاخي ش : ذ  (5)
 .  141:   ي ومض لاممغهللا اوهلللض   (7)
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 رِ ـــــــــــــــفلله درك من كاس           نوةا ـــــــــــــــَكسرت صليبهم ع

 َفعادت إلى وصفها الطاهرِ           هــمن َأرض المقدس َفتحت

 افرِ ـــــــــفخلََّصته من يد الك         وِجْئَت إلى ُقدسه المَرتضى 

 (1)رسمه الداثرِ  وأحييت من         هدىـــــــوأَعليَت فيه منار ال

  ةمسا لاممالل  اهللهكلل ناى أض     سو  لا  ا  قا  اك ياى  اهللوم    لاممام لالةي   آنللك

هللسمانيا لام وم لا   ثل س خةوذ سو  لا  ا   ض اب   اهلللياسمل ايمماة سماس ل لا لاا

 ا  ا بمل لاف   لاموهللض  ض  ا  لا ةاة  ا ع "لا ل ةوض هللا ا ياا لام ما لييفلمن  لوض قمل: 

 (5)."هلللياةنش سمالس لمل إا  لع  ضا   اهلللا ةهلل  اةفا  سمانيا  خمع

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  43 - 41مما لسض بسوا:   (1)
 171لاف   لا ة  :  (5)
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 :ااـ عـــــــــراب

لشعر بيت المقدس في عهد  الدراسة األدبية

  األيوبي صالح الدين
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 : أوال: بناء القصيدة

لا  ةع  لا يواة إا  أب لل ثيثش: - ماسوش   لاوثلم وض لا يواة لا – قةم لان ما لاما  لا ا مل

ة ليل هلللا خةذ هللسماه م هلللا خةذ ثم لاخم  شا هلللم ا هللل وة  لامموا أض وب لا     لةوض لال

لالاو   ا هلل م(1)م  لالضهللا هلل ة  وةلم إا  لإليغمللاخم  شا  إنلم لا هلللقف لا    ة م ف أة 

ا هللاكنلم هلللاة مكةوش   هللم وة  لا ااا اثيثش ةهللى لاو  وض هلللاة لا يواةوض هلر ليب لل ل

اك  لا يواة    ا سلو    هللضهلل  إا  آخا سميقش  ة   لا خةذهلللا ةةةل لالي وفض   و   

 .(5)لانلموش  ض أقةمم أةمةوش 

هللام و اك لان ما أ ا هلر ليقةمم  ف هلللم اةمماللا سل لم ا هللل وة  لامموا أض ونمة  هللسيؤم 

ااوي وة  سالوش "ا هللوّا لسض ليثوا لاك  ممن     كّل قةم  ض هلر ليقةمم يؤ ش اقو ش سوض لا

 ض  ا وفض  كل  من  إا  لةخا  الس شا    مةكش ا  ا سلو   كهللض لا ممن لاممواا هللقهللة  ي

 .(7)"هللض ب وع كي   كأن م أ اغ إ الغمغوا أض و  ع كي   هللوة أنف  كي م آخاا سل وك

هللأخل كثوا  ض لاممالل    ولا يي  لااوض ليوهللس  سللل لا من  هلللا فلهللم اهلللاة لا يواةا   ة هللل 

   كثوا  ض ليلومضا  نبا أض لامموا أبما    قيمؤاهم إا  أقةمم اوفض  كل قةم إا  لةخا 

   م    ثمال    لابهللاة  هلللإل  مض.سمط لا يمؤاا 

 

                                                           
 . 34لاهللةم ش :  (1)
 .111لا مض  لابابمن  :  (5)
 .  151لا ثل لاةمؤا :  (7)
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 المطلع :   - أ

كهللن  أهللل  م و ع    لاّة ع  ض لا يواةا هلللاّالل وة  ليوهللس  وة  لخ وما   ةم   لاذ لاّمموا

ممار  إن  أهللل  م و ا  لاّة ع  ف مل  هللونسغ  اةّمموا أض وبهلّلا لس الل ا  ماّمما "قفل أهللا  (1) م سمار

" ا هللاوم أةم ش سض  ن ل إا   لةوض لالس اللل   إنلم(5)"هللس  وة ال وة   م ونار  ض أهللل هللهةش

هللالاك لم ا  لاّن ما    لا  ةع بهللاة ليةةهلل ا إل وب  أض وكهللض أةةهلل  لاّمموا  (7)االؤل لاسومض"

هلللم ا هللل  (4)عا هللومار إا  سمق  أب لل لا يواة  خ ًم قهللوًم  يثاًلا هلللةهللًل ةليا لو  ويثا    لاّةم 

أض وكهللض   ةع لا يواة الاًل وة   م سنو  وةو   مماًل سغاط لاّنم ما  ض غوا  ياو ا سل "

سإمماة ا وفش  مل  ليهلل لم    لا ّلهللا لاّةةوما هللوة ال سلم وة  لا يواةا  ض و   أهلل ولا أهلل 

لل قمم (5)"هجو أهلل  ا  أهلل  لنؤش نيل أهلل   ل لهللل لا  ةع وة لاسمل  س  سوا  م قول  ض آالهللل 

لينو شا هلللا هللوش   مم لاّممالل س  ماملم   ا لخ ماهللل ليافم  لاةلةش ها ويل  لمما سو  لا  ا 

 .هلللا ا   هللأخاى    لااثمل هلللاهلليف ا   نلم  م بمل اة غن  سمانيا  ا  نهللو  لا  ماع لا يثاة

 :(1)لانيا قهللل لسض ةنمل لا ةك و ا  لا ةك لانميا هلل ض لا  ماع لا   بمل     لا غن     

 ُتهنَّا                  يا ُمنيل اإلسالم ما قد َتَمنَّى َلْسُت أدري بأي  َفْتحٍ 
                                                           

 . 412لاينمو وض :  (1)
 .  513/ 1لام اة :  (5)
 .  411لاساوع    ن ا لامما :  (7)
 . 511- 513لا ياا لاةمسا :  (4)
 .  1/71خ لنش ليا  :  (5)
 .  117اوهلللض لسض ةنمل لا ةك :   (1)
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 كلُّ فتح يقول إن ي أولــى                   وهــو أولى ألّنــه كـــان أهـــنــا

  وا لاةة مض لانميا يي  ا لالي بمل وة  ا  غّن  لسض ةنمل لا ةك      ةع قيوا   سماني

 .لااوضا هللولنؤ  سكةا لافانج

 :  (1)ا و هللل ماع لا   قوة     لا غن  هلللانياا   ةع قيواة لسض لاةموم  هلل ض لا 

 خُر النثر والنظمادوقد عاينتم اآلية العظمى               ألية حاٍل ت أعّياا 

 : (5)ةع قيواة لااموا سض ساا لانمسةة هلل  

 هذا الذي كانت اآلمال تنتظر             فليوف هلل أقوام بما نذروا

 : (7)هلل  ةع قيواة أسهلل لالةض لينااة 

 أطلت على ُأْفقك الزاهر                   سعود  من الفلك الدائر

 ُتمّد إلى سيفك الباترفأبشر فإن رقاب العدا                     

 لا يااهلل  ة     لا غن  هلللانيا قهللوش  هلللوش  مساة وض لالا لا   قو   ا بمل   م م لا يمؤا

 ش لااالاشا هلللضللو  س ا   يؤ ش  ع  هللضهلل  لالا ا هلل ض لاهلللقع لالي و ة  اة  ض لالا  لل  

 لا   قوة      ا  لاةة مض لانميا  ماع لا يمؤا  هللال   ّل ونلم مأنم وة  لا ممن  لا  يهللاة.

 :(4)لا نمم لابةومن  يي  لااوض  نلم   ةع قيواة وسا
                                                           

 .5/715اوهلللض لسض لاةموم   :  (1)
 . 111/ 5لااهللض وض :  (5)
 . 5/115لا ياا لاةمسا :  (7)
 174اوهلللض لا سمال  هلللا اةوم  :  (4)
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 ِمن آِل اأَلصَفِر ِإذ حيَن ِبِه حانوا  الَلُه َأكَبَر َأرُض الُقدِس َقد َصَفرتَ 

 : (1)هلل ض   ةع قيوا   لا الّوش أوضم      ا  يي  لااوض ونا   ل  لا ا  

 ه أبا المَظَفر أنَت الُمجتبي لهدى             ُأخرى الزمان على ُخْبٍر بخْبرت       

 :  (5)هلل  ةع قيواة لام ما لييفلمن       ا  لاخةوفش لانميا يي  لااوض 

ُق لألسالف أحسابُ         َورثت من سلفي رّقى لطاعته               وذلك الر 

 مانم ا    لا  ماع لاةمس ش وباهم  اّل وة   ض هللض لا يواة سبهللاة أةةهلل  لاممالل هللليهلل   

 هللومار إا  سمق  لا يواة . لو  ويثا    نف  لا  ة   ا

وساهلل بةوم      ما هلل هلللوش  ا هللالاش وة   هللضهلل  لالا هلل ض لا  ماع أوضم هلللا   بمل   مساة ا 

 : (7) الث  لا اةوم  ا هلل نلم لا اثوش لا نةهللسش إا  ليسوهللااي  

 بالــــدموع السواجم            فلم يــبق ّمنا عرضة للمراحــــــــمِ  ءا مزجنا دما

 إذا الحرب شبْت نارها بالصواِرمِ            سالِح المرء دمع يفيضه وشرُ 

 حسن التخلص :  -ب

لاذ لاّن ما وة  لاله  مم سماّ خةذا ين  ن وبش  سوموش اهللبهللا   ا ش   لا اةّاخهللل    لا هللضهلل  

ض  لاا هلاميا وة   او ش لا ا مل    سنمل قيمؤا هذالاّاؤو  اة يواةا الاك ةما ممالل  هللل ما هللل 

                                                           
 .  175لا ياا لاةمسا :  (1)
 .  34اوهلللض لام ما :  (5)
 .  151/ 5اوهلللض ليسوهللااي :  (7)
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و اة وهللل ف لاّمهللا هلللالنوض    سمط لا هللضهللوم  لا   ال  ة او  لي نم  لا  ا م  اة  نلم

هللللاا هلل كاة هللللاةا هللوم فش هللللاةا وة   هللضهلل   هاا الاك سنو  لا يواة  ض أهللالم إا  آخاوةولم

أض وة  اا لاّمموا لا   كض  ض  من  إا  آخا و مةا س  اهللل ا  هوهللومّاف لاّ خةذ سأن  "

ذ ةلل وخ ةة  لخ يةًم امو ًم اقوا لا من ا سلو  ال ومما لاّةم ع سمالن  مل  ض لا من  س خة

ل   كأنل م ُأ اغم    قما  ا سونل مليهللل إال هللقع    لاثّمن ا اماة لا  م بش هلللالا ؤمم هلللالنةبمم 

لا منهللوش ليسا  هلل لاّن ةش ههللوم سا لسض اموا لا واهلللن  أض لالن  مل إا  لا هللضهلل  لاّاؤو ا  (1)هللللا"

لر ههلل ض لي ثةش وة  لاّ خةيم  هلللالن  مل  ض  هللضهلل  إا  آخا    ا (5)سوض  ةك لا هللضهللوم 

 : (7)لاّاالةشا قهللل لام ما لييفلمن     لا نسي سماف   لا اة 

 باألنـــــــــس تبدل الوحشةَ                مملوكةا  المملوكُ  يؤملُ 

 :هلل نلم

 ومن ُلعسِ  رك من ُحو سيفُ                ــازهوهابا لما حـ ال زلتَ 

نني آمل من بعـــ  من الــقدس  ــدها               كرائم السبيوا 

نم امو م اهللض أض ومما ا  خةيم لة  ةملم سما ا ا ا  خةذ لام ما  ض ليسوم  ليهللا  لا   ساأ 

 . ةموًش هللللاة ام ونم وض لابلما ا هلللن  ل إا  لالاو  وض   اهللل  لامبم  لاليلا  ة   س 

                                                           
 .  752/ 1خ لنش ليا  :   (1)
 572/ 1لام اة :   (5)
 .  572اوهلللض لام ما :   (7)
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 : (1)سما ا   ا هلللا   ساأ   ةملمقيوا   وهللم     لا ا ، هلل ض لا يمؤا لا   ألةض  ولم لا خةذ

 استوحش القلب ُمذ ِغبتم فما أنسا           وأظلـــم اليــــوُم ُمذ ْبنُتم فما شمَسا

 ساوال استعذبت لي َنفَ  وال استحسنُت بعدكم          شيئا نفيساا  ما طبت نفساا 

 :ل هللال امو م اهللض أض ومما لا  كةمثم ون  ل و خةذ  ض ليسوم  لاةمس ش  خةيم  

 أو من يركُب الفَرسا مـــن           يمشي على األرضِ  للمليك صــالح الديـــن أكـــرمَ  قـــلْ 

 طرابلسا فــــاقصــــدْ  فـــــإن ُفتحـــــتْ  ليس سوى          صـــــورٍ  بيت القدسِ  من بعد فتحكَ 

 :ةهلل   ض غوا أض ومما لا  ة   سلاكثم ون  ل لن  مال آخا    نف  لية

 يا يوم حطينَ  واألبطاُل عابسة           وبالعجاجة وجه الشمس قد عبسا

 قـــد َتعــِسا خـــّده واألنــــــفُ  ُمَعــفــــّراا             محتقراا  الكفرِ  فيه عظيمَ  رأيتُ 

إا   قا لايهللل وة  لا خةذ لايم ماوالا هلللو نهللل سماخاهللا  ض ب ل ماللهللسللل نبا أض سمط لام

 . م ومما سما لمم ليب لل هلل  مةكلمب ل خاهللب

 : الخاتمة -ج

آخا  م وس      لية م ا  إض كمض  ينلمم سألةض خم  شا هلاذ لاّممالل وة  أض وخ  هللل قيمؤا

ون  أض وبمل اللل لا ف م  قفي لو  لسض اموا لا واهلللن  قا أمما إا  أض لا  ةع  ف م ا ام 

لل كمض أهللل لاّمما  ف ملًم ا     لية م ا   نلمو هللل: " قمواة لا يواةا هللآخا  م وس    هللب  أض هللل 

                                                           
 .  571 – 553اوهلللض لام ما :   (1)
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   لاخم  ش أض  نمة  واضلما كأض  كهللض ةماة    لا او   سمضلما هلللم ا  (1)وكهللض لةخا قفًي"

 ب اش ة ملسشا هلل أاوفلم أافم لم إا  لاك أض  كهللض هلللا لمن ا هللل ونش    لاّاثمل هلللاّ مم يا إضم ش 

 (5)  لّالي قيا ا  لاّمموا    ن  لم   لا يواةا هللأاخل    لا من أسوم ا هللأض  كهللض أبهللا ش  نمةس

  مم لاّمموا سلم ومّا ن يًم هلل أخلًل وةو ا الاك ههلل من  لاك أض لاخم  ش خييش لا يواةا هللوام ل

ما هلل نلم خهللل وم قاةوم  لابةومن ا  مسال وض لا غن  ه م قيمؤالو ن  لاّممالل ليوهللسوهللض سخهللل

 :      ةع قيوا   (7)ا  و هلللسمانيا هلللاف  ا أهلل لإلمماة سماس ل

 هِ تِ رَ بخبْ  رٍ بَ أخرى الزمان على خْ              لهدىا  ىأنت المجتب أبا المظّفرِ 

 هللوخ م قيوا   س هللا  : 

 تحكي النبوة في أيام َفْترِته              لهذا الدين ملحمة   حتى يكونَ 

سوض   ةع قيوا   هللسوض خم   لم  الس م سوض  ةك ليومم    ولا  ملهللل نبار    هلر لا يواة قا 

بمل  خم  ش لابةومن  لةنش لا أخلا  نمةسش             ا هللقا   لااوض ليوهللس  هللليومم لانسهللوشيي

 :(4)م  ش إلاى قيمؤار لا سمال  هللقهللا  أوضم    خا هلل أاهلل ش أافم لم ةلةشهلل ا اغاضلم

 ا س هللا :س ا  لاةة مض لانميا يي  لااوض   ا ساأ   ةع قيوا  

 ماعْ ه       وهت ُعُمُد اإلسالم فاشدد لها دَ فيا ملـــــــــكا لم يبـــــــــــق للــــدين غيرُ 

                                                           
 . 572/ 1لام اة :  (1)
 .  711 نلما لاسةغمل :   (5)
 .  171 – 175اوهلللض لا سمال  هلللا اةوم  :   (7)
 .  177:  لا ياا لاةمسا  (4)
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 هللوخ م قيوا   س هللا  : 

 زماـــلّقاها سوى يــوســـف جَ وما أن ت          وليس كفتِح القدس ُمنية قــــادرٍ 

 .ة  ةع   ا ساأ  سما ا  هلللن ل  س  نبا أض لاخم  ش هنم بمل   هللل  ش ا

هلللب لاهللل    اممق لم هللليهلل لم  هللسما ما   نبا لض  م م لاممالل لايهللل وة  ب مل لاخم  شا

 .   ثمس ش هلل ة  اة    لية م هللب لا لما ا س 

 : اللغة الشعرية : ثانيا

 : واأللفاظ المعاني –أ

 ل لياس ا له م لان ما سةغش لامماا هللاس هللل سوض لا من  هلللاةف ا يض كي  نل م    م اآلخا    لام

لاةف  بةم هللاهللل  لا من ا هلللا سم   س  كما سم  لااهلل  سمابةما وضمف هللواى لسض اموا أضَّ "

كلاك إض ضمف سضمف ا هللو هللى س هلل  ا  إلل ةةم لا من  هلللخ ل سمط لاةف  كمض ن ًيم اةمماا 

. هللبْاِو  نبا  من  وخ ل إال  ض بلش لاةف  لا من  هلللخ ل سمض  كمض اةف   ض لاك أهلل ا ل ا هللال

 ماةف  هلللا من  أهم اكو  وض وا ك  وةول م لامماا هللسل م وكهللض لا أثوا  (1) و  وة  غوا لاهلللب " 

 ةموار    أالل لا من  ا هللوة  لامموا لالملا أض ون    أاق  ليافم  هللأ ضةلم ل   (5)   لانفهلل 

ك  اومة إا  لة لبمن  هللل   هلللاةف   م ًال اكوًكما هلل   لا هللل   م  ا  ي وي  أض وكهللض لا من  يمؤًسما

ا هللهلل و  ة   ض لامموا أض و  ض لااس  سوض أةةهللس  هلل هللضهللوم  ممارا  ميةةهلل " ههلل (7)هللا ض 

                                                           
 .  1/154لام اة :   (1)
 . 717أة  لان ا لياس  : (5)
 . 52لامةكايا لاينمو وض : (7)
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   نفة   ض لامهللل ف م وبهللل لا او ش لاخميش لا   ويهللغ  ولم لاكم   أ كمارا هللوسوض سلم  

ا "هلللالاو  وض ليةةهلل  سأافم   هلل الكوس  لاو  وض اغش لاممالل. هلل أ   أه وش هلللالنفممال "

لالاو  وض لاةغش لامماوش؛ اكهللنلم لا ما  لالي  ةك   و  لا باسش لامماوشا هلله  لاهللةوةش لاهلللواة 

ا هلللم ا  لان ما لةض لااس  سوض ليةةهلل  (1)لا     سةهللا سلم ونميا لامما ب ومم سمنفممال   هللأ كمار"

هللغاط لا يواةا  ةكل  ض هللض أافم   لاخميش س ا  أافم  لا او   ثيا ال وة م ةلم لامموا    

ا هللأافم  لا او  لاب اش ال  ة م ل    غاط لاغ ل لالوض ول ما إا  أافم  اقو ش ةلةش (5)لالبمل
(7). 

لا من   خً ما   ع لا من  أض وكهللض لاةف  ب ال إلل كمضو هللل لسض أس  لإليسع:" هلل ض لؤ يف لاةف   

هللاوم لان ما إا  لةض واط لا من  سأافم   نمةسشا " يض لاكيم  (4)هللاقوً م إلل كمض لا من  اموً م" 

بّل  من  هللأنسة ا هللأا م  إلل كمض اف   ّغثًم هلل ماض  ّاثًما كمض  ااهللالا هللاهلل لل هللى وة  أ

افم  هلللا اكو   اومة إا   هللل  ش لا من ا هللأالؤ  اة  ة   وة  أ م هللب ا ا هلللاةلهللاش    لي(5)هللأ ضة "

يمسش  هللواى لامةكاي أض "لاكيم ولةض سلةض ةية  ا هللةلهللا  ا هللنيمو  ا هلل خوا اف  ا هللل 

. هلل ساأ لاةلهللاش  ض خيمؤذ لامما    لاميهللا (1)نمرا هللبهللاة   مام ا هللاوض   م م " م

امموا. هللام وغفل لان ما لالاو  وض  يملش ليافم     لامماا لا  أخاةا هللكمنهللل و وةهللض س  بهللاة ل

                                                           
 . 5/522لالاكش لياسوش:  (0)

 433أة  لان ا لياس :  (3)

 111/ 1لام اة:  (2)

 125 لاوا لا لسوا:  (4)

 13لاينمو وض:  (3)

 55لا ياا لاةمسا:  (6)
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 ض مأن  ا يض لاك (1)هلللا م وا"هلللم ا هللل    لاكيم " خةهللي   ض ضمف لا أاوفا هلل نم ا لاكة م ا 

سلم  ا اضمف لا اكو ا أهلل ث ل لاكيم وة  لية م  هلليمهللسش لان ا إسمما لا من  وض لاةم ع  هللل 

ا م له  إاو  لان ما  -    م   –  سي  لا ةك لانميا وبار  هللل  م هلللانم ا إا  لامما   (5)س 

ين   لاك وض لاةف  هلللا من ا هللال غالسش   هلللم ا هللرا  كمض و يف سماةيةشا هلللاةلهللاشا هلللا ييم س

   أممماهم  م هلل  م ويكا  ساأ لاةلهللاش هلللا ييم  اون ةا  ض وم فش يماقش هللويهللا إلةمةم   ا  م

 : (7)ا و ا  لا ةك لانميا يي  لااوض    قيواة   ةملم ن ن    و ماة لاو 

 لك الحسب الباقي على عقب الدهر                بل الشرف الراقي إلى قمـــة النَّـسر

 لئـــن نصبوا في البــــّر جسرا فإنـــــكم                عبرتم ببحر من حديد على الجسر

 ــعدا                  ففزتم بها والصخر تقرع بالصخرطريــــق تقارعتــــم عليها مع الــ

ا  م ن    لام ما هللاشا هلللا ييم سوض لاةف  هلللا من هلل ض لا يمؤا لا   ل يف  سماةيةشا هلللاةل

 : (4)لييفلمن  

 من باخٍل ُمسعفِ  وناهيكَ              ــــــــــــــــك من ظالم منصفِ فديتُ 

 ها ينظفِ دماءا متى ُتجــــــر            واسفك به   وافتح القدَس  فسرْ 

 إلى األسبــــــــــتار البـــــتار           وُهدَّ السقوف على األسقفِ  وأهدِ 

                                                           
 . 1/14سغوش لإلوضم  ا ةخوذ لا ف م     وةهللم لاسيغش : (0)

 .  15/ 1لا ياا لاةمسا :   (3)

 .  531. هلل لانك  لامياوش    أخسما لاهلل لاة لا ياوش :  1/415لااهللض وض :  (2)

 .  711اوهلللض لام ما :   (4)
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 ربُّك في المـــــوقفِ  يخلصكَ             من الكفر تلك البــالدَ  وخلْص 

 : (1)ا س ا  لا ةك لانمياهلللوضم  م ن    لسض لاةموم  

 الدول ملك الملوك وهذي دولةُ           فين من أملِ ياك للعاقْ لُ  ما بعدُ 

 حلوله وعلى اآلفـــــــــــــاق فليطل         فليعلم القدس أن الفتح منتظر  

 :(5)س ا  لاةة مض لانميا يي  لااوض هللقا ن م لسض ةنمل لا ةك قيوا   

 الم ما قد تمنىلست أدري بأّي فتـــــــٍح ُتهنأ                   يا منيل اإلســـــ

 كلُّ فتٍح يقوُل إن ـــــي أولـــــــى                   وهو أولى ألنـــــــه كــــــــــان أهنا

 تملكــــــت شامــــــــا                  أم نهنيــــــك إذ تملـــــــــــكت َعْدنا أنهنيك إذ

 .  وة يم  لا  ة    نلما الض ةنمل ب اش هلل ممنو   خ ش هللاقو ش نبا أض أافم  لس

ن  لابة     هلر ليممما ا هلله   مك  ليثا لااولاممالل أافم م هلل ي ةلم  إةي وشهللقا لة خام 

 ض لاهلللقع لالي و لا  ون  ا أهلل الاو  لانسهللي لاماوفلا أهلل ة  اة  ض لا اآض لاكاومه   ا هلل لا اةوش

 ا هلللاك ونا م كمض لامماللةي    لاف   لا اة  هللآثمارا أهلل  ض لا ماو  لإللاممالل    ثي  

ا هلل ساهللل هلللم لم لالمة ش     ماو  لإلةيما هلل     وض لمضاهم هلل مض  أ  لم لإلةي وشواس هللض س

 .(7)هلر لا مهاة ممؤمش    لا اةوم  

                                                           
 .  72ا  71/ 5لااهللض وض :  (0)

 .  117اوهلللض لسض ةنمل لا ةك :  (3)
 .  517لن ا : سو  لا  ا     أا  لالاهلل  لايةوسوش :   (7)
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 : (1)هلل ض لاك  م ومسا ون  لسض لاةموم   لهللل  لاوا سو  لا  ا  ا  و هللل 

 لّما        غدا َصْرف " القضاِء " بها ضمينارددت " أخــــــــــيذة اإلســـالم " 

 فقضيت  "فريضة اإلسالم " منها       وصـــــّدقت األمـــانــــــي والــــظنـــونــــا

(5)هللو هللل   ومض لاممغهللاي 
: 

 ورددت دين اهلل بعد قطوبــــــــــــه          بالمسجد األقصى بوجه مســــفر

هلللاا ملا   ض ليافم  هلللا مسوال :  ثل لا لاا هلللا الةش  هللسو  لع لييفلمن هللوة خام  لام ما 

 : (7)ا ك م وساهلل    قهللا   خم سم يي  لااوض ليوهللس لا نمهلل  اهلللااب 

 والقدسا هرَ ك الطُّ أخالقُ  متْ دِ فال عَ  ســاا كنت مقدَّ  القدسِ  فتحِ  ومن قبلِ 

 الذي ذهب الرجسا لرجسِ فأذهبت با من رجسهم بدمائـــــــــــــــــهم هُ رتَ وطهَّ 

 سالْ مُ  وخطـــــــــــيةا  ــــــــــداا لْ مُ  ردينيــــــــــةا  من القنــــا دناَ رُ  على األردن   سحبتَ 

سما من  أهلل سهلللاة لا يواةا هلل ض ليافم  هللأوضم لة خام سمضلم أافم م غاوسش هللاكض اهللض أض وخّل 

 : (4)قيوا   لامموا   ومض لاممغهللاي   ا  م لة خا لم لاغاوسش

 والعطاء الكْوَثر *ال َمْوالنا صــالح الــدين ذي        المجد الُغدامسِ ـَكِفع

                                                           
 . 5/411هلللض لسض لاةموم   : او (1)
 .  145اوهلللض   ومض لاممغهللاي  :  (5)
 .  5/12ا  لااهللض وض :  575اوهلللض لام ما :    (7)
(4)

 .  225ديوان فتيان الشاغوري :  

*
 اسم مكان ، يقع في الجزء الغربي من بالد ليبيا .  
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وكأنَّــــهم بحــــــــر  تــــــداَفَع مــَْوُجُه        بــــُظــبىا 
ر*وُزْغٍف  *  *ُمــْحَكٍم وَســـــَنوَّ

ا هلل ض أةةهللسلم سما هللة هلللاب لاش ا ل ةمهلل ض لا يل  أض ب وع لاممالل لالوض  لاثهللل    لا اةوم 

خيل  م ةسا نبا أض   م م لاممالل    ويا يي  لااوض ليوهللس  قا لس ماهللل وض ليافم  

هلللالخ وما  ض لاكيم  م كمض  لا    ل   ض قو ش لام ل لياس ا ا هلللاةهللقوش لا س لاشاوسشلاهلللموش لاغا 

     نمة  لا هللضهلل  لا   قوة   و .لايافم  لاب اش هلللا الكو  لافخ ش ةلي ب الا هلل كثا ل

  :األسلوب -ب

ا هلللن  مل  م ونمةسلم او ش لا مسوا لا    خواهم لاممواا ا يهللوا وهللل ف  هللألمةوة والا سميةةهلل   

"  ممنو ا هللقا وا   لابابمن  سأن " لاضا   ض لان م هلللا او ش  و   ض أافم  هللوسمال  ك   ياي
 ميةةهلل   او ش لياو  لاخميش    لا مسوا وض  كا    (5)ل"ليةةهلل  ههلل لااب إض" ا هللقول ون :(1)

هلللاا ن ما لا اض لاخم   لالباي بهللاة   مكوةلم    قما  ُأةةهلل  أاو  آخالامخيوش س م ال و كض 

 .(7)لالي ومب  وض أالل  منمر    هللضهلل ا الول ا لالاف  ن "ليةةهلل     هللضهللل  " يض لاكيم 

أ    سنمل لا يواةا هلل مكل لاةغش اسنش أةمةوش  ض   ال و ب ومن  أض ونميا ليةةهلل  كللل ههلل

اسنم  سنمل ليةةهلل  لياس ا هللويس  يافم لم أه وش كسواة الل وب  أض  كهللض سوض أافم  لا يواة 

                                                           
*
ه . انظر : لسانالظُّبَى؛    العرب : مادة  ظبا . هي جمع ظُبة وهو طََرُف السيف  وَحدُّ

*
 وَزَعفَه يَْزَعفُه َزْعفاً وأَْزَعفَه: َرماه أَو َضَربه فمات مكانه سريعاً . انظر المصدر السابق : مادة زعف .  

*
ُر ما ك  نَوَّ ُر الحديد كله، وقال األَصمعي: السَّ نَوَّ ُر: ُجْملَةُ السالح؛ وخص بعضهم به الدروع. أَبو عبيدة: السَّ نَوَّ ان والسَّ

 من َحلٍَق، يريد الدروع . انظر : المصدر السابق  : مادة  سنر . 

(1)
 .  261دالئل اإلعجاز :   

(2)
 . 258أصول النقد األدبي :  

 .121س     لا اض لاخم   لالباي : ل بمهم  لان ا ليا (2)
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سسمطا  لاثش إو موًم  هللةو وًم  نةب ًما هللس اكو  ليافم   مًم   مكل  سمضلمويقش هللثو ش  اس  

 . (1)هلل سمنولم  ليةماو  لا خ ةفش س ممنولم

 م هلل  ا  ميةةهلل  لالي ونمة  لااثملامهلل  ليةماو  سوض غاط مماي هللآخا ك م   سموض اغ  هلل  ف 

يةةهلل  لالي ونمة  لا ا  هلللافخا هلل م و  ةس  ا ههلل غوا لو  ةس   ض أافم  ممبوش هلل ممض  ْسكوش

 .شلاغ ل لالي و  ة  لااقش هلللاة م ا هللكلاك  ض قهللة هللب لل

  موة  : ةهللسوش لا    لا  ونا سمط لاممالل    ولا يي  لااوض ليوهللس هلل ض لا هلللها لية

ا هلللالاو  وض لافم   و  وض لاف   لا اة  هللآثمارإض لالا :ظاهرة التكرار في المعاني واأللفاظ -

ا و كاا    لا يمؤا لابلماوش لا   قوة     لا غن  ض يي  لااوضا هلل هلللقف ا هللخيا لاةة م

هلللسض ةنمل  ا هلللسض لاةموم  بةّوم    قيمؤا لام ما لييفلمن مافم  ا ك م وساهلل سمانياا هلللإلمماة س

 .ا هلل  ومض لاممغهللايهلللااموا لانمسةة  لا ةكا هللوسا لا نمم لابةومن ا

 :(5)   قهللل لام ما لييفلمن  )القدس(  كالا كة ش 

 القدسا فأنت الذي من دونهم فتحَ  ك في الورىغيرُ  القدَس  فال يستحقُ 

 فال عدمت أخالقك الطهر والقدسا بل فتح القدس كنت مقدســــــــاومن ق

 هللامل  ض هللهلل لا كالا لاةف   ومسا وض لا كمنش لام و ش لا    ل ةلم  اونش سو  لا  ا     لانفهلل 

وم ي  ض وهللل ل هلل لا كالا    مما لام ما لييفلمن ا  لهلل وبمن  سوض  اونش  لابنم  كمض

إمموش اهللض  هللةو    ا ومّا وم ي  ض وهللل للا لماةا هللوةل  أّض هلل لا كالالا ا ا هلللا ا  س من  

 لل لاةهللض لا هللةو   وض هلل لابنم ا أهلل   مثل لالاهللف  و .ا هللونبم ه   مما لام ما
                                                           

 . 73ليا  هلل نهللن  :   (0)

   571اوهلللض لام ما :   (3)
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 :  (1)ش )لا ا (    مما   ومض لاممغهللايهللوموع  كالا اف 

 ـــــت المقّدس هول يوم المحشرلّما التقى الجمعان بالبيـــــــ                   وأريَتهم

 فلصخرة البيـــت المقــــدس كـــفؤهـــا                 الحجر المفضل عند أفضل معشر

وش  ةك لاف هلللم     وةل  أض  ثل هلل لا كالا    لالاو  وض لا مماك هلللاف هلللم  ا ومسا وض أه 

 . لنفهلل  لاممال

 كالا اف    )لاف  ( هلل)لاف هلل ( :هللوموع  

 : (5)لاممغهللاي  و هللل

 فليهنه الفتح الذي ُسّدت به               عن ُملكه أبواب غدر األدهر

 فتح  تطأطأ كل فتـــــح دونه                والشمس تكسف كلَّ جسٍم ني رٍ 

 : (7)هللو هللل لام ما لييفلمن  

 األيـــامُ  ــــشرقوبنور نصرك تُ  اإلسالمُ  يفخرُ  عصـــــركَ  بــفتـــــــوحِ 

 الشامُ  واستقامَ  ي الممالكُ هذِ  تهذبــــــــتْ  وبفــــــــــــتح قلعة بعلبك

 بســــــــامُ  بنصرك للهدى فرحٍ  من الثغرِ  وثغرُ  دماا  وبكى الحسودُ 

 صـــيامُ  لما منح اإللهُ  شــــــكراا  كأنـــنا تـــــــــسنى في الصيام فتـــــح  

                                                           
 .  147اوهلللض   ومض لاممغهللاي :  (0)

 . 145:  اوهلللض   ومض لاممغهللاي   (3)

 .  71/ 5. ا  فاا لاكاهلل  :  731اوهلللض لام ما لييفلمن  :  (2)
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 : (1)هللو هللل لابهللون  

 ـــــــوح فتوح األنبياء وما                   له سوى الشكر باألفعال أثمانهذي الفتــــ

 تسعون عاما بالد اهلل تصرخ والــــــــ                إسالم أنصاره صمٌّ وُعميـــــــــــــــــان

هللاا    قيواة لام ما  :  م كالا كة ش )ل وض(، ال  لا   هللاا     مما سو  لا  ا هلل ض لا كال

 : (5)ييفلمن  ل

 ولم تبق من أجناس كفرهم جنـــــسا     حطــــــطت على حطين قدر ملوكهم    
 ونعم مجــال الخيــل حطيــــن لم تكن         معاركـــها للجرد ضرســا وال دهــسا       

هلل  لا كمنش لا ا هللقش لا    ةك لم ل وض سوض ممالل وال وة ( هللهلل لا كالا    اف ش )ل وض

هلللالة فلمم   ا أةةهلل  لانالل    لاك لاميا لاممالل لمض ليةماو  لالخاى لا   لة خا لاميا. هلل 

 .هلللا ةما هللغواهم  ض ليةماو  لا مب هلل  لااوملهلل لي ا هلل 

  : (3)أسلوب النداء  -

 : (4)قمل ألا لاممالل 

                                                           
 . 114/ 5لااهللض وض :  (0)
 .  5/12ا  لااهللض وض : 571اوهلللض لام ما :    (5)
(2)

 خيهلليااش (ا هلل اا  لياا ي  لاسيغوااوض باامل  ماوفاا  ) ل و ااش  ةاا  إقساامل لا اااوهلل وةاا  لاااالو  سألااا لاااهللف    

 .571/  5هلل لاك م  اةوسهللو  :   115/  1بهلللها لاسيغش    لا ممن  هلللاسومض هلللاساوع : لن اا 

.   ا لك  أض لاةة مض لانميا يي  لااوض  ا م كثا    هلللم      لاةهللللل ا  51 ساة كمف لا  ماك :  (4)

ة  م  و   ض لامّاة هلللام ما ا اكهللن  كاة  هلللهللبع  ولم سةلم   هللة هلل    اكمض ال و بمةا وة      سو  لا  ا  اكثا 

 اوض لانيالنوش . 
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 يا أيها الملك الذي               لمعالم الصلبان نكــــــــس

 يك ظالمة              تسعى من البيت المقدسجاءت إل

ن  لا ةة وض     لاوا سو  لا  ا ا  بمل ا اة مسوا وض  ل وا أ مهلل  لانالل نبار قا لة خام أةة

 .أةةهلل  لانالل هنم اة م وم

 : (1)هللقا  لا هلل ليةةهلل     مما وسا لا نمم لابةومن  

 غيره       وهت ُعُمُد اإلسالم فاشدد لها دعمافيا ملـــــــــكا لم يبـــــــــــق للــــدين 

 إذا صفرت من آل األصفر ساحة الــ      ــــــــــمقدس ضاهت فتح أم القرى قدما

 .يوهللس  ا هللو  ش   ل  لالي قمم س هللبمل أةةهلل  لانالل هنم ا م وم أ ا يي  لااوض ل

 : (5)هللل هللوة خام لااموا لانمسةة  هلل ليةةهلل  اةاوهللة إا  لابلما ا و 

 يا مالك األرض  ّمه دها فما أحد              سواك من قائم للهدي ينتُظر

هر والَمَهرُ   يا خاطبا جنة الفردوس ممهرها             أجر الجياد لِنْعَم الص 

 : أسلوب االستفهام -

يةةهلل   ل لا هللويف هلليثوا سمامموا لالي وخاا لاخ م ا    لا او ا  خاا لالة فلمموموا لسض 

 .(7)" وةو  لاب مل كة ا سل سأن  " أةةهلل  لةض بالا هللوةو   ةلش  ض ب مل

                                                           
 . 177اوهلللض لا سمال  هلللا اةوم  :  (1)
 . 111/ 5لااهللض وض :   (5)
 .  7/112لا ثل لاةمؤا :  (7)
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 ممض أخاى  يهللا  ا قا ونياف إا اا    لامما  ض لالة فلمم  ثي" إض   م وهللو هللل لاةم الؤ :

 .(1)هللنلهلل لاك "  ليلهلللل لانفةوشا  ض ليام هلللالةاة  هلللا مب  هلللا هللبع

 :م ولا  انةمل لا ةة وض    لا ا و ّ  مؤيً و هللل لامموا    اثمل لا ا    ة

 أتـــُسبى المسلماُت بــــــكل ثغٍر                     وعيُش المسلمين إذاا يطيب؟

 أمــــــــا هلل واإلســــــــــــالم حــــق                     يدافع عنه شبــــــــــان وشيــب

 نكمايا هللكأن  و هللل كوف ولا  هلل    أاط لإلةيما لة خام لامموا هنم أةةهلل  لالة فلمم لالة

 . ا ملل هم غم ةهللض ونلمهلل 

ا هللهلر لالواة  اّل وأ   لالة فلمم اال وة  لالواةا  سأّي لاف هلل   كهللض لا لمن ا هلله    هلل  كثواة هللقا

 : (5)وة  و  ش  ةك لاف هلل ا ك م وساهلل    قهللل لسض ةنمل لا ةك

 أم نهنيك  إذا تملكت عدنا    أُنهنيك إذا تملكت شاما          

 ومض لاممغهللاي     ا  يي  هللقا وأ   لالة فلمم  مسال وض و  ش لافم  ا هلللاك    قهللل  

 :(7)لااوض

 هل ُتعجَزن صور  مليكا ناصرا             هلل أين َيِسْر ُيِسرُّ وينصر

ايي  لااوض  ع  أن  ا  ة نكال س ملل ال  خضع لا ةهللك  خام لامموا هنم أةةهلل  لالة فلمم  ا لة

 . نلم  ف   وة  واو  سإلض لعإلل  م اخل أاضم  إ
                                                           

 . 52اغش لامما :  (1)

 .  114اوهلللض لسض ةنمل لا ةك :   (5)
 .  143اوهلللض   ومض لاممغهللاي :  (7)
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 : الدين الفنية في شعر بيت المقدسصورة صالح 

لنيس      م  لم وة  وض أنفةلم     ةك لا يمؤا لا    لملاوثقل ّ  أض لاممالل قا هللنةل  هنم

 .هلل خةوا يفم   هللألال  ويار اهلللن يمال     يي  لااوض يهللوا س هللال

 اهللألال  وياهم الاممالل لا مسوا وض قضموم أ  لم لا  م  و  اهلل   هلل االاش وة  أن  مما  ة  م

ااوض هلللا ةة وض وة  ضاهللاة   ما م لثهللل يي  ل امإا  إةلم لم    لل  ةك لا ضمو هلل سمإلضم ش

من  ض لا مك م ومن   اة أخاى أ اؤا ليالض  لاهلللقم   ل  لالل يلا لاوا ةم الابلما هلل هلللية  

كمن   ممض بةوةش وكة  انم وهللل ف لاممالل لإلةي وش لايماقش  الا   الا  لهللالم  ةك لا يمؤا

هلل   هلل إمماة هلللضل  إا  أض لامما لالي الا لهللل يي   .ا م لم إا  إسال   ةك لا يمؤا لا  

ض  م  سمض  ب مل لامكلماف  وف  لااوض ام  لل  م ن انم إا  لا هللل .لا ض هللض هللل  أهلل ا  لياسوش هللل 

 ا   سنمل قيمؤاهم اةو اناى لانلج لالي ل سم  لاممالل هللةماهللل و الافنوش لا   ل ة   ةك لا ممن 

هلل اى  أثاهم سما  مش لاساوموش  اا لا   وساهللل سلم وض  ةك لا ممن هللكوفوش لة خال لم األافم  هلللايهلل 

ا   ض لا ة ماقوض خ  ليلا   ةما  ليا     ويا لالاهلل  لايةوسوش ك م اأى سمط  يا 

 اام اوض هلللا م وش لاهللللاة لا  ااة إننم نبا أنلم لم  هللل وة  إ ما لا يواة لاماسووش لل  ل اهللغواهم

كما هللملم   ايا لامسمة اغم هللبهللا أمكمل باواة  ض لان م مم  لة خال لم    أهلللخا لام

 .هللل وة   نهلللالم ش  نل لا ام هللنةبهلللم  هللل أوضًم وة  ليهلل لض لامماوش لا ماهلل  اهلللااهللسو 

هللاكض هلل ام و نع  ض لك ةمسلم سمط لاة م  لانهللووش لاباواة    سمط  ممنولم هللسمط يهللاهم 

 .او  أهلل لالاهلل  لايةوسوش هللغوا لاكأهلل لا م لاكاوم لا بم وش هلللال و وش لا ة  اة  ض لا الض

لم  هللل  اا او ش نهلللالم أهلل لنلم لامماوش لهللك م لم  هللل وة  إ ما لا يواة لاماسوش هللنةبهللل وة  

م قيمؤاهم س  ا م  غ اوش لو  إنلم ل   لهللل  م  الا  ماوا لافنوش اة يواة لا مالشأوضًم وة  
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إال أنلم غماسًم  م  كهللض  ا" قاو ًم سمانةو  هللسكمل لي يل ك م كمن   ف    قيمؤا لامما ا  ةواوش

ليافم  لافخ ش ما   سملم س مسم   ض لو  لخ و اهللقا لنمك  وة  سمضلم بهلل لا او  ا  هللل

منهللل ون  ةهللض إا   ا  . هللسما هلر لا  ا م  كلا مسولم هلللخ وما لالة ممال  هلل  اهلللامسمال  لا هللوش

ا قةوةش  ض  ةك    ألومض غو  خففهلللإال أنلم قا  اهلللالاو  وض بلمار هلللن يمال   ايي  لااوض

. ك م أخا سمط   ل  الهللر  ولم وش لا نمةسم  لا ؛ يههلللة لةهللهم سما ا   سمماة الا  ا م  لاغ اوش

هلللنمغمالم  يه وش لا  اهلل     ن اهم  اؤاهم لانةو  هللقا هللل وةو  لا ا لاممالل    قةول  ض قيم

 . وا يفم   هلل  بوا س هللا   هللغوا لاكس خة

 هللقا  هللل ا  هلللاة لا هللضهلل      م م لا   هللوم  هلللا   مم  لا   الا  لهللل يي  لااوض .

هللاكض هلل لا ماا ال ومن   ا  ا  ماا  لا هللضهللوم   ولم ا  غماسًم  م  كهللضةسش اة يمؤا لا أ م سمان

سل كمن   اأهلل أض لايةش سونل م ضموفش اأغالط أهلل  هللضهللوم  ال يةش سونل م  ن ل لامموا سوض

 خففهللل  ولم أغالط هلل هللضهللوم    نمةسش  ا س  سسمضلم وة  لا كسوا هللسخميش    لا يمؤا لا   

 .غ ش لاةيلل هلللالة باللهللن ا ض لا  ا م  لاغ اوش

سلو  ال وكما لاسو  و يل  ا      ةك لا يمؤا إا  لا لا نم اهللهلل ال ومن  أض لاهلللاة لنما 

 يمؤا سمكل وة او  لاةمسا ن  كثواًل  م لنةمس  ليسوم     سمط لا   هللوم  أهلل لاإإل  اسةمس  

وض  ي م لي كما هللوام   ضيً  انة و  سماب ةش لامماوش لا  يل شهللكهللن   م و كض أض  الايلا

 . نم اهم

   أ م سمانةسش ايافم  لا الانلج لالي ةماهللل وةو     سنمؤلمهللهلل أهم  م و مةا سسنمل قيمؤاهم هلل 

لا  إا  إنلم قا هلل  هللل  امل سلم هللس ممواهم     ةك لا يمؤالهلللالو الة خا هللهم اة مسوا وض  ممنولم

ا كة ش نمسوش أهلل   ة م نب .افم لم هلل ممنولم  ولمأوض  كمض هنمك لنةبمم  مم س اكسوا    لخ وماهم
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. هلل  ضًي وض لنةبم    ع لابا  هلللولمل سما من  اسل اكل اف   ااهللل هلللض  ا  كةفش أهلل غاوسش

بهلللل . هلله      م  لم   ةمنا    إمموش ليولاث    نمغ م  ع أافم  لامسماة لا هللةو   لالي

أهلل  ايي  لااوض  ض لن يمال ةمماة س م ل     من   الًم أكمأةهلللل  الانفةوش لا   ومملم لاممالل

ل فلم لا  أببش  بمر . هلل لا  بمن  أنلم لة  مو  أض  بةا وهلل إوبمسًم سس هللا   هللكاوم يفم  

 ن وبش الةض لخ وماهم الم . األال  وياهم

هللسوض  يمنش قا  الهللل  سوض لاب لاش هلللاا  ال أافم   مب لم لامماي هللوسمال لمويهللة وة  لاك  أض ب

. هللهلل ومن  أنلم لم  هللل وة  اغش أممماهم هللب لا لم ال ةو م أنلم لس ماهللل    هللاشلااقش هلللاةل

   ةك لالاهلل  بنسوش لا   لن ما     أاليهلللاكة م   ام وض لاةلهللاش لا اوسش  ض لامم وش م  ل

. ك م أض ماهمممأاغم  ةا  قةول  نلم لا   اس م    لاك لاميا ليوهللس  الايةوسوش سيفش وم ش

ةغهللوش هلللانلهللوش خ مل لاليأافم لم     ب هللولم بمل   هللل  ش ا هلللوا لاةغش لاماسوش وال سمط 

ث م  لم  لالفم  وة  اغش أممماهم هللايمن لمةسم  لا   ا م لم إا  لي. هللامل  ض هلللايا وش لاسةو ش

 اممماهمش    أةوليي هلللا    كن لم  ض لاب لاش اا أثهللا ليا  لا هللاهلل  لا اوم شةملامماوش لاهللل

 . فاو لم س نمهب  هللأيهللا  مهلل  ةكلم سما ال  لامماي هللوا اهلل  اواهم اة ا مل

لم لا   ا م لم إا  هلل إضم ش إا  قهللة لا ممن  هلللي كما لا   وساهللل ونلم هللبيالم هللياا وهللل ف

 ام م أممماهاهللض لا كةف لا   هلل  أهلل لا ينع    لة خالم لا لةنم  لاساوموش     م الا مسوا ونلم

 .غالضلم ليخاىأهللةو ا لم وة   ااغم هللاع لاكثوا  نلم سلم

 شأغن لم وض  م ل لاينم شكمن  يمااة وض وهللل ف يماقش بومم ض  هللضهللوم لمأهللهلل ومن  

 .هلللا كةف لا   هلل   ولم
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بمةلم سماوم  خا هللهم    ألومض كثواة لة خال مً سل لة  اخة   نلم مهللاكض هلل ال ومن  أض أممماه

 سما هللغواهم  ض لا ممن  كّل  ض لابنم  هلللا أةلما سلو    كم ي  ع  ض هللض قيمؤاهم بمنةو

ض كمض ال وخةهلل سمض   ض كواهم هلللإلولمل س ممنولم لابوممشا     بةوش  ممنولم هلل ألاساوموش ا هللل 

 . مسوال هللبالنوم أهلل  وضم وم فوملا كةف لا   هلل  لالي وخاب  وض كهللن  

 الصورة الفنية:

بهللا لااما  ة لافنوااش  ااض لامنميااا ليةمةااوش اةمااماا هللوا كاا  وةولاام   وااوم ليو اامل هللقواام لايااهللا   ماااّ 

 ض اا  ماال هلل ك ااض أه وااش لايااهللاة لافنوااش اهلل كمااف وااماة  ااهللل ض لإلسااال  ونااا لامااموا هلل هلللواام وس او اا 

لا  مسال هنامك  هلل ما   االا لامامواا هلل ا  ه ش لا مائ اةهلليهللل إا  لا من ا  ومةاا  ا  لهنا  سماا كااّ 

لافنوااش وةاا   لا اامائ إااا   الاهاام سةاالهللاشا  ااي و االهللا ب مالااما هلل ااض هناام كمناا  لايااهللاة يااهللا وياال

سمإلثاماة ااوا ا  اي  ضاسوض لايهللاة لاة لوش لاسةو ش لا ا  ال  ةا هللقف لا امائا هللال  ثواا أي إلةام 

لان اوط  اض لااك لاياهللاة   لف ر انول لااالاش لا    ل هللولما يض االال لم  امهاة ةالةش لا ناملا هللوةا 

سونلاام وةاا  نلااهلل ساااوعا هلل ولاام  لام و ااش لل  لافنوااش لامماوااش  اا  يااومغ لم هلللة لضااما أب لؤلاام هلللا ااأاوف

 ولام هلل لةوةلام اسةاهللغ  ام أالار    لا وس اوش لامموا    ب ع أ ال لاما   ام ول ال وةا   ااقوا لان اا

 اااش أض هلل اااض لابااااوا سما يل لامااامواا هللوبمةلااام أوةاااا  ااا  لاااالهض هلللامم فاااش  اااض ةااامس  لم لاسةاااو شا

كاال  اام  ااض مااأن  أض وضااف   لايااهللاة لافنوااش ال    يااا وةاا  أ ااالف لا مااسو  لا ملااهللاةا   ااا ماا ة 

سإو امل لاهللل  لإلنةامض لا خ ةفاش  وةولم لوهللوش هللياقم    لاماط كماةهللض هلللالاكشا ل   إنلم  ا   

 اام و هلللياال  اع لااهللل  لإلنةامضا   كماالهللا هلللامام هلللاة اا ا هللسالاك وا  اا  لا ياهللوا لااالي وةا  وع أض

 هلل مموار. وم ا لافكاة هلللامم فش    نف  لا مائا هللوبمةلم ايو ش أ كمار
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 اض   ك ض    "لا او ش لا    فااط سلام وةونام نهللوام لامماوشهللواى بمسا ويفهللاا أض أه وش لايهللاة 

إنلام ال  لالن سمر اة من  لالي  ماض ا هلل   لا او ش لا ا   بمةنام ن فموال  اع لااك لا منا  هللن اأثا سا ا

س او  لام هلل فمبؤنام  سمر سالل لما إال ينلام  اواا أض  ةفا  لن سمهنام إاا  لا منا  لاالي  ماضا ا  مغل لالن

 .(0)     او  " 

 ماميقااش لا اا  ُ لوةناام  الا اا    ااّا لم أّوااش ب ماّوااش ُأخاااى   اااوم لايااهللاة س او ااش  خ ةفااش وااض لا او ااش 

ا االاك ال وهللااا وش هلللاةغاش لا موماواشلاةغاش لإلماما ساوض  الام ها  لا اكا  ساوض لامم فاش هلللام اللا يواة إاو

لااالي ألما نام إاواا  لا بامل لاماكة  اة يااواة إال  اض خاايل ب ماّواش لاهلللقااع ا  انلض وناا م ناااى لاما ل 

ك ام ويا ة  وةوا  سفمال لا منا  لا يااي  -ا هلليهللاهم ال نالر سموض  مهال وش  بااةكة م  لا يواة

ن ام نااالر وسااا  ساامال  م ّااا ا ةا هللوم  لافماال الخاا - ل سنوااش لاهلللقااع لا ماما إاواا  سماّيااهللا هللالخاال سنوااش هللل 

 . (3)لا يواة " 

اغ اهللط هللاس ام كامض ل اماماي  لا  "اخةاا لا هللل اا لاّنفةا هللأّ م لاغموش  اض لاّياهللاة لافنواش  ا  لااّنذ لا

ةااالا لا لو ااش ا هلل اام  لاثاا   وناام  ااض آثااما أقاال سكثوااا  ااض  ةااك ليلااالي وك نااف لامنيااا لا هلليااهللف

ا يّض لا مااكول م  مااكول لاّيااهللاة  اا  لامااما لالاااو ايااهللاة لافنوااش و ااهللم وةولاا م اسمايااهللاة لا هللةااو وش

موا كاّل لالاا هللوناؤال وأخال لاما الاّ سوماش الاكاش لااّنف  هلللمبم لاملافن     لا يواة  منمر إخضام  

ا وف ام مامل اهللهلل  ام ا ياهللال   لاخمياشهللو يوا  س فاال لام هللسياهللاهم لانامب ة ك   أض ومكل لا سوماشا 

 .(2)ليياا    لا مسوا وض نفة  " ليةةهلل   هلل ههلل لا اوا لاهلللوا أهللإل اأى أّض 

                                                           
 262   لا ال  لان اي :لايهللاة لافنوش   (0)
 263:  لا ياا لاةمسا (3)
 333: لا ياا لاةمسا  (2)
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 : اوش    مما سو  لا  ا     بمنسوضهللقا  لا  لايهللاة لامم

  : ا هلللا ا    ااهللم وةاا  لا ماامسلش هلللالةاا مماة هلللا باام    ّثةاا  لايااهللاة لالةااّوش لا  ةواوااشلابمنا  لالهللل

 .ة  نلج لاممالل لا ا مل    يهللاهمةوال و

   ا  كمن  يهللار أهللةع هللأخيا  ا  هللا لالي أيم  لاّيهللاة لامماوشلاثمن  : لة فما  ض للابمن

ض لة فما   نلام إال أنلام كمنا  ياهللال  اكساش هللكةّواش ل ةا  بمنسام   ض لا مسو  هلللالة مماةا  ل  هللل 

 .سال ا هلل كهللن   ض يهللا ب ؤوش واواةكسوال  ض لييماش هلللإل

ا هلللامياا لاالي  ن  واش  اض لاهلللقاعا ا لا ماسولم  لاهلل ض لا مسولم  لا   هللاا      مما سو  لا  

ا لا اا    ااّا ل يااهللار لافنوااش هلل فميااوة  لاب ماوااشنموماا  هللنماالار ا   ةاا  ا لايااهللاة لافنوااش  ااض  ما اا  سكاا

 ةم انم اهلللش  نّوش  لخاة سمالومة:ا   ا سفوط  ض لايهللا   مكل    لا يواة لامموا

 المفردة: الصورة -

ض اغوار وض   فاال هللللال اوميهلل  هللضمم لاّيهللاة ن خل أض هللههلل  واض  نفيال غواا لل ا  لاهللق     كمض هللل 

 .(0) )لا يواة( لاكةوش اةيهللاة لاممم لاسنمل

  لالنةاابمما إااا   فضاا  ويقاام   لك اا   نفاااال لالةاا مماة أهلل لا مااسو   ااض نهللواام لايااهللاة هاالر  ل ااهللي هللقااا

 ا ااا اف لل ااا  لاهللقااا   ااا  الامااامو هللوةااام  لالخااا يفا ااباااش سةغااا   ل ااام اأ ال ااا  ساااوض لا نااامغم هلل ل واااا

 .لاك    لإلسالووش لامموا   ااة  وة والّ  هللهلل لا  نم ال ا

 هلللالةااا مماةا لا مااسولوش لايااهللاة لااّاي ساااوض لا مؤ ااش لاميقااش نماااّ  أض اناام  اااو كض لا نفااااة لايااهللاة  اا  أّ اام

 .سمضم سمضلم  ع لامنميا  الس     لامموا  او ش و ثل ن هلللبم

                                                           
 077لايهللاة لافنوش    مما أس    مم :  (0)
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   : لا  ا  سو  مما    مما    لا فااة لايهللاة ن ملا هلل ض

 : (1)و هللل  لامموا

 ُجنُد الســــــــــــّماِء لهذا الَملِك أعواُن                  من شكَّ فيهم فهذا الَفْتُح برهانُ 

 َمَتى رأى النَّاُس ما نحكيِه في زمن                  وقد مضيت قبل أزمان  وأزمان

 نبياء وما                   له سوى الشكر باألفعال أثمانهذي الفتـــــــــــوح فتوح األ 

 تسعون عاما بالد اهلل تصرخ والــــــــ                إسالم أنصاره صمٌّ وُعميـــــــــــــــــان

 لو أن ذا الفتح في عصر النبي لقد                تنزلـــــــــت فيه آيات  وقـــــــــــــــــرآن

 الالاكواش لاياهللاة لناا ما  ا  نةابمملال  و ل اا  الا ياواة   ا   ل ام   ا ام ماكة   الا فاااة  مايهللاة 

 اا فاال لااام لاماااماي لا منااا  هللكثفااا  لا ياااواةا  ااا  لالاكااا  لإللةااام  و  ااا  لاسيااااوش لاياااهللاة  اااع

 يااهللاة  اا  آخااا سماا ل  اام ماا ل س مااسو  هلل كثوفلاام ا هللأهللياام   أ كاامارا  اكواا  وةاا  الؤ اام وم اال  مامااموا

  .اواةب

  : المركبة الصورة -

  ض هللو أاف ا م نلهلل وة  سميخاى  نلم هللللاة كلّ   ا س  لاّيهللا  ض واال " لانهلل  هلل    لاّيهللاة  ضم

 .(3) " هلل ممسكم  مموسم اهللأكثا هللأم ل أهللةع يهللايّ  مكل لاب وع

                                                           
 .  115 -  114/  5لااهللض وض  :  (1)

 . 080لايهللاة لافنوش    مما أس    مم :  (3)
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  ا  لااك هللنااى  كثفاش أهلل  هللّةامش هللللااة ياهللاة ن اماإل هلل نمة لم ب ؤوش يهللا   مسع ه  لا اّكسش  مايهللاة

 هللغواهم. لييفلمن  هلللام ما لاةموم   لسض ك يمؤا لاكم ةش لا يمؤا

  : الموّسعة الصورة -

 إ ااما ضاا ض لا  الس ااش لاثمنهللّوااش لايااهلّلا  ب هللوااش  ااض  مااكيً  ومّ اام  ن ااال  ياااف لا اا  " لايااهللاة هللهاا 

 .(0)  " لّ ةع  ل م لابهلللن   لّاا خوما 

 : (5)لسض لاةموم   

 سودها ــــــــدنا ومــــــــــــــتحامته ال      دس بعدماهو الفاتح البيت المق

 من القوم مبديها وأنت معيدها      ةــــــــــفضيلة فتح كان ثاني خليف

  ا ل    لايهللاة لا هللةمش لا نمغم سوض لااس  سوض ونميا لاب مل اهلل ض هنم   لا قو ش لامما 

مااماّوش  ا ولاااف لامااموا  ااض خيالاام إااا    اااوم ُومااّا خميااّوش  -ك اام نمةاام  -اهلللا مسواا سمايااهللاة 

 .كاة أهلل  هللقف وة  قاا  ض لا م واوم فش أهلل  

 مايهللاة لامماوش  ونار  م  ا وة  لإلولمل سما من  اهلل ل م سماهللبالض هلللا مموا ا هللس م  ثوار    

 .نف  لا  ة    ض ليلمةو  لانفةّوش

 

 

                                                           
 083لا ياا نفة  :  (0)
 .  5/411اوهلللض لسض لاةموم   :  (5)
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 التوصيات : النتائج و 

 ما يأتي:  الدراسة اليهإ التي توصلت النتائج يوصي الباحث في ضوء

 ،ساهمت في توجيه الشعرظروف الحياة السياسية واالجتماعية في عهد صالح الدين األيوبي  -

اتجهت أغراض الشعراء في عهد صالح الدين راضه في عهد صالح الدين األيوبي لذا وتنوع أغ

 وباقي بالد الشام. القدسإلى الدعوة إلى تحرير 

 ولغتهم قصائدهم، بناء في الفنية تشكيالتهم على بظاللها الواسعة الشعراء ةثقاف ألقت -

 مع متوافقة قصائدهم فكانت الشعرية، وصورهم البديعية، وفنونهم المختلفة، الشعرية، وأساليبهم

 التخلص وأحسنوا التقليدية، بالمقدمات االبتداء فأحسنوا القصيدة، ببناء يتعلق فيما شروط النقاد

كما ظهر استخدامهم للصور الفنية  ،االنتهاء وأحسنوابانتصاراته،   واإلشادة الناصر، حمد إلى

 في أشعارهم التي أبدعوا في تأليفها ووصف المعارك بدقة.

 أغراضهم، في والمعنى اللفظ بين فجمعوا الشعرية، بلغتهمفي عهد صالح الدين  الشعراء اهتم -

 .الموضوع مع يتناسب بما ظاأللفا في والجزالة القوة مبدأ مراعين

ويرى الباحث أن العهد األيوبي ما زال بحاجة للكثير من الدراسات األدبية الهادفة التي تكشف 

 توصي الدراسة بتتبع دراسة عن الثروة الفنية األدبية الكبيرة التي يحتويها ذلك العصر ولذا 

 تصارات المشرفة لألمة اإلسالمية.، لما يحمل بين طياته الكثير من االنالشعر في العصر األيوبي

وبتحقيق دواوينهم الشعرية وكشف وتوصي الدراسة كذلك بدراسة حياة الشعراء الذين لم يدَرسوا 

غبار الزمن عنها فما أحوَج أمتنا في هذا العصر إلى مثل ذلك اللون األدبي الذي ينير الدرب 

 ت في زمن صالح الدين األيوبي.المظلم ويهديها لتحرير القدس من أيدي غاصبيها كما حرر 
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في عهد صالح الدين كما توصي الدراسة أيضا بالعمل على تحديد أنموذج من قصائد الشعراء 

ودراسته دراسة أدبية تحليلية مما يسهم في إغناء المكتبة العربية بهذه الدراسات في العصر 

 األيوبي. 
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 :قائمة المصادر والمراجع

، الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآنتحرير التحبير في صناعة . ها(1717) لسض أس  لييسعا -

 لا مهاة. -إلومل لا ال  لإلةي   ا ابنش ل وا : لفن   ل ا ماف

ليةماا  ل وا: و ا  ديوان األبيوردي،. (1235) اا  ل ا سض أل ا سض إةلماليسوهللااي -

 ا ما. ا  سمش  وا سض ثمس 

: أل ا  ل وا، ثل السائر في أدب الكاتب والشاعرالم(. 1215) السض ليثواا ضومل لااوض -

 ا لا مهاة.لالهلل  ا  ك سش نلضش  يا

: أسهلل لافالل ا  ل واالكامل في التاريخ. (0553 ا سض  ل ا سض وسا لاكاوم ) ل السض ليثوا -

 وسالع لا مض ا سواهلل ا الا لاك   لامة وش.

: ا ) قةم ممالل لاممم (  ل واالقصر وجريدة العصرخريدة (.  0535لييفلمن ا لام ماا )  -

 .مكاي  ويلا ا ماا لا  سمش لالمم وش

ا   ااامسع  ل واااا: نااام م اماااوا، ديـــوان عمـــاد الـــدين األصـــفهانيا (0582لييااافلمن ا لام اااماا ) -

 . مش لا هلليلبم 

 اة.لا مه االحياة األدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام .(1235ساهلليا أل اا ) -

 الا لانلضشا يا. ،األدبي عند عبد القاهر الجرجاني أسس النقد(. 1232أل ا ) اساهللي -

ــة آل ســلجوق. (0581لاسنااالايا لافاا   سااض وةاا  سااض  ل اااا ) - ــاريخ دول بنااش إلواامل :  ا ل وااا ت

 .لا ال  لاماس ا سواهلل ا الا لة ما لاباواة
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: وم اهلل  لافو اايا الا لامااهللا اة هلل واع  اب اش اتاريخ بيت ىالمقـدس. (0558) الاسوممهلليا ةموا -

 هلللانما. 

النجوم الزاهـرة فـي ملـوك مصـر . (0553) اأسهلل لا لمةض ب مل لااوض لي امسك لسض  غاي سااىا  -

 . ا  ل وا:  ل ا لةوض م   لااوضا سواهلل ا الا لاك   لامة وشاهرةوالق

ل ااهللا لاماان و  ا هلل ل ااا  ل وااا:  ل ااا   ، دالئــل اإلعجــاز .(0560لاباباامن ا وسااا لا اامهاا ) -

 ا  ك سش لا مهاة. وسار

ل وساا لا لاايا وسا لابةوا : ل وا ،ديوان المبشرات والقدسيات. (0588وسا لا نمما )لابةومن ا  -

 . الا لاسمواا و مض

  سماش الؤااة  الالناا ا  ل واا: لوااا آسامامرآة الزمان في تـاريخ األعيـان. (0530لسض لابهلل يا ) -

 .لا مماف لامث منوش

الا لا اام هلل  ، خزانـة األدب وغايـة األرب. لساض لباش لال اهلليا   ا  لاااوض أساهلل سكااا وةا ا )ا. ( -

 . ش هلللانماا سواهلل اة سمو

الا إلوااامل لا اااال  : أل اااا ا ااامو  اسوااااهلل  ا  ل واااامعجـــم البلـــدان. (0575لال اااهللي ا وااامقهلل ا ) -

 .لاماس 

 .ليااض ااونمسوعا و مضا الا لشعر ابن جبير )جمع وتحقيق ( (.1221لاخ سما  هلل ي ) -

 ا نمااهللال  بم مااش لاوا ااهللك ا(. لايااهللاة لافنوااش  اا  مااما أسواا    اامم1211) اوسااا لا ااماا الااساامو 

 لاسا.
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 ا و مض.الا  يلا اةنما، شعر الجهاد في عصر الموحدين .(1232لااق ا مفواا ) -

ات األعيــان وفيــ. (0578  لااااوض أل ااا سااض  ل ااا سااض أساا  سكاااا )ا أسااهلل لامساام  ماا لسااض خةكاامض -

 .الا يماا اا  ل وا: إلةمض وسم ا سواهلل وأنباء أبناء الزمان

لاةااااوا لاساااام  لاماوناااا ا الا  : اب ااااش، تــــاريخ الحــــروب الصــــليبية. (0567)  اانةااااو مضا ةاااا وفض -

 . لاث م شا سواهلل 

 .ا لا مهاةا الا لا ممافاألدب في العصر األيوبي .( 0567 غةهللل ةيما  ل اا )  -

 .الا لاك   لامة وش ،لصليبيةالموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب ا .(0584)  كماا ةلولا -

 ل وااا: أنااو  ، ديــوان ابــن الســاعاتيا (0533ا ) اةااموم  ا أسااهلل لالةااض وةاا  سااض  ل ااالسااض ل  -

 .لا  اة ا   سمش لانمياةا سواهلل 

ا الا ا اامهاةل:  ل ااا إسااالهوم نيااا  ل وااا اديــوان ابــن ســناء الملــك .(0556لسااض ةاانمل لا ةااكا ) -

 .اة سموش هلللانما لاكم   لاماس 

ا  ل وا: أل ا لابنايا لا  سمش لالمم وش ،ديوان فتيان الشاغوري(. 0576) الاممغهللايا   ومض -

 ا ما .

خبــــار الـــدولتين النوريــــة الروضــــتين فـــي أ. أساااهلل مااام شا وساااا لاااااال ض ساااض إةااا موولا ) ا.  ( -

 .اوف هلللا اب ش هلللانماش ابنش لا أا   سما  ل وا:  ل ا لة  ا لا مهاوالصالحية
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سـيرة النوادر السلطانية والمحاسـن اليوسـفية المسـماة  .(3113سلمل لااوض وهللةافا ) السض مالا -

ـــــــــــــــوبي ـــــــــــــــدين األي ا الا                             ل واااااااااااااااا: أل اااااااااااااااا أساااااااااااااااوشا ةاااااااااااااااهللاوم، الســـــــــــــــلطان صـــــــــــــــالح ال

 .ليهلللؤل اةنما

  .و مض االقدس تاريخ المفصل في .(1212ومافا ) الامماف -

 لا مهاة. االا لا مماف الايهللاة لافنوش    لا ال  لان اي ا(0553) ابمسا اويفهللا -

 .ا مهاةل ،هاد في األندلس في ظل بني األحمرشعر الج ا(0586وسا لابمساا ب ملا ) -

الا لا ااأ هللض  ا(111-315ديــوان ابــن شــمس الخالفــة )(  3103ةاامهللا  ل ااهللا ) اوسااا لاباامسا -

  هلل وع.اةنما هلللا

الا ، ت المقـــدس فـــي أدب الحـــروب الصـــليبيةبيـــ. (0588وساااا لا لاااايا وساااا لابةوااال لةاااضا ) -

 .لاسموا اةنماا ليااض

 ليااض. –ا و مض القدس في تاريخ العرب والمسلمين مكانة. (0588لامةوة ا كم لا )  -

 . اةنماا ا ما الا لافولمل ،القديمتاريخ القدس العربي  .(0560) الامكا خماا وسا لاال ض -

  .ذيل تاريخ دمشق. لسض لا ينة ا أسهلل ومة  ل  ةا )ا.  ( -

 ،ذيل مرآة الزمان(. 0560) اق   لااوض أسهلل لاف  ا  هللة  سض  ل ا سض أل ا -

باشا :  ل ا لالسوا  ساض لاخهلل  ل وا، منهاج البلغاء وسراج األدباءا (0566) الا ا مبن ا لم م -

 . الا لاك   لاماقوشا  هللن 
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 ل وااا:  ل ااا  لواا  لااااوض  ،العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه .(0524واهلللناا ا لسااض امااواا )لا 

 . وسا لال واا   سمش لبم يا لا مهاة

 .سواهلل ا الا يماا: إلةمض وسم   ل وا افوات الوفيات. (0574ا )لاك س ا لسض ممكا -

 ل واااا: أل اااا  ةلااام  ة،البدايـــة والنهايـــ (.0587ا )لسااض كثوااااا و اااما لاااااوض لساااض لاغااال إةااا موول -

 .هللآخاهللض سواهلل ا الا لاك   لامما وش

، ا فـي االدب العربـي فـي مصـر والشـامالحروب الصليبية وأثرهـ .(0584) اكوين ا  ل ا ةموا -

 .لا مهاةا الا لافابمن 

: أل ااا ساااهللي هلللم ااا وسااا  ل وااا ،البــديع فــي نقــد الشــعر. (0561لسااض  ن االا أةاام ش سااض  ن االا ) -

 .  ي ف  لاسمس  لالةس ا لا مهاة ا بواا  ك سشل

 .  (.  ماو   اونش لا ا ا و مضا ليااض0584ا واا ) الان مش -

ــ2797) الالا اا ا  ل ااا وةاا  - سواااهلل    اي الحــروب الصــليبية فــي بــالد الشــام( .شــعر الجهــاد ف

 . يةةش لااةماش اةنما

ــب  .(0587لالواا ا لل ااا  ااهلل يا ) - ــة الشــعرية زمــن األيــوبيين فــي حل   لاكهللواا ، الشــهباءالحرك

 . اةنما ك سش لا مي ،

ا  ل وا: ب مل لااوض لامومل لا مهاةا مفرج الكروب في أخبار بني أيوب. (0532لسض هللليلا )  -

 .  سمش بم مش  يلا ليهللل
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ــار . (0550اوض أسااهلل  ل ااا و ااماة سااض أساا  لالةااضا )ا نباام لااالاو ناا   - ــي أخب النكــت العصــرية ف

 . هللوغ اانُساغ لا مهاةا  ك سش  ااهللا ا  ل وا: ها الوزراء المصرية


